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अनुक्रमणिका 

विवियम इर्विन, आय्. सी. एस्. (विटा.) याांनी विवििेल्या आवि जदुनाथ सिकाि, आय्. ई. एस्. याांनी 
सांपावदत केिेल्या िॅटि मुघल्स या इांग्रजी ग्रांथाचा श्री. प्रमोद ठोंबिे याांनी केिेिा अनुिाद दोन खांडाांत 
प्रवसद्ध झािा. पवििा खांड उत्तिकािीन मुघि, खांड पवििा या नािाने १९७७ सािी प्रवसद्ध झािा. िा 
सदि अनुिादाचा दुसिा खांड उत्तिकािीन मुघि, खांड दुसिा या नािाने आता प्रवसद्ध िोत आिे. 
 
औिांगजेबाच्या मृत्यनूांति नावदिशािाचे वदल्लीिि आक्रमि िोण्याच्या प्रसांगापयंतचा सुमािे बत्तीस िर्षांचा 
इवतिास इर्विनने बऱ्याच तपवशिावनशी साांवगतिा आिे. थोडक्यात १७०७ इ.स. ते १७३९ इ.स. या 
कािखांडाचा, बादशाि बिादुिशिापासून बादशाि मुिम्मदशाि याांच्या िाजिटीपयंतचा िा इवतिास आिे. 
पविल्या ४३२ पषृ्ाांच्या खांडात मुख्यत्िेकरून बिादुिशाि, जिाँदिशाि आवि फरूूसवसयि याांच्या 
िाजिटींचा ति प्रस्तुतच्या दुसऱ्या खांडात मुिम्मदशािाच्या िाजिटीचा ि त्याच्या कािवकदीत घडिेल्या 
नावदिशािाच्या आक्रमिाचा इवतिास आिे. 
 
पविल्या खांडात मूळ िेखक इर्विन याचे चवित्रपि वटपि, त्याच्या िेखनकृतींची यादी या गोष्टी आल्या 
आिेत. या खांडात त्याचे वचत्रिी घािण्यात आिे आिे. 
 
इर्विन (१८४० इ.स.–१९११ इ.स.) याने १८६३ ते १८८८ या काळात विवटश हिदुस्थानात इांवडयन वसव्हिि 
सव्हिूसमध्ये सेिा बजाििी. सामान्यपिे मुघि सल्तनत सांपुष्टात आल्यानांति इांवडयन नॅशनि काँगे्रस उदय 
पािण्यापयंतच्या या काळात मुघि सिांजामदािीच्या िािशाांविर्षयीचे खटिे चािविण्याच्या वनवमत्ताने 
फािशी इवतिाससाधनाांचे ज्ञान झाल्याने तो या इवतिास िेखनाकडे आकृष्ट झािा. मुघि अमदानीचा ऱ्िास 
आवि पतन अशा नािाचा अनेक खांडाांचा इवतिास विविण्याचा त्याचा मनोदय िोता. पि ििकि 
सेिावनिृत्त िोऊनिी या दोन्िी िर्षांच्या कािखांडाच्या पविल्या बत्तीस िर्षांचा कािी पक्का ति कािी कच्चा 
इवतिास वििून, तो वनधन पाििा. त्याचा कच्चा इवतिास जदुनाथ सिकाि याांनी सांपादिा. आज इतक्या 
िर्षांनांतििी, त्या कािखांडाििीि इर्विन याांचा िा ग्रांथ अग्रगण्य आिे. 
 
दुसऱ्या खांडात, पविल्या ि दुसऱ्या खांडातीि मुसिमानी तािखा, त्याची मूळ इांग्रजी तािखाांतीि रूपाांतिे ि 
त्याची खिी रूपाांतिे अशी मोठी सूची केिळ मिाठी भार्षाांतिातच आिे. मिाठी भार्षाांतिातीि सूचीिी मूळ 
इांग्रजी ग्रांथातीि सूचीपेक्षा अवधक विस्तृत आिे. 
 
पविल्या खांडाप्रमािेच यािी ग्रांथाचे भार्षाांति कायू श्री. प्रमोद ठोंबिे याांनी केिे. 
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* प्रथमािृत्ती : 
 ऑगस्ट, १९९८ 
  
  
  
  
* प्रकाशक : 
 सवचि, 
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* मुद्रक : 
 हयिस्थापक, 
 शासकीय मुद्रिािय ि िेखनसामग्री भाांडाि, 
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उत्तिकािीन मुघि खांड–२ या प्रकाशनाचे 

िेखक विस्तिासी डब्लल्य.ू इर्विन (१८४०–१९११) 
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णनिेदन 
 

िुईल्यम इर्विन (१८४०–१९११) या इवतिासकािाने विवििेल्या आवि डॉ. जदुनाथ सिकाि याांनी 
सांपावदत केिेल्या “Later Mughals” (उत्तिकािीन मुघि) या ग्रांथाचा अनुिाद किण्याची जबाबदािी प्रा. 
प्र. गो. ठोम्बिे याांच्यािि मिािाष्ट्र िाज्य सावित्य आवि सांस्कृती मांडळाने दोन दशकापूिी सोपवििी िोती. 
या ग्रांथाच्या अनुिादाचा पवििा खांड १९७७ सािी मांडळाने प्रकावशत केिा िोता. या ग्रांथाच्या दुसऱ्या 
खांडाचे िस्तविवखत प्रा. ठोम्बिे याांनी १९८१ सािी मांडळास सादि केिे िोते. अनेक काििाांमुळे या दुसऱ्या 
खांडाच्या प्रकाशनास अक्षम्य वििां ब झािा. िी िस्तुव्स्थती कोिीिी मान्य किीि. इतक्या वदिांगाईनांतििी 
िा दुसिा खांड प्रकावशत झािा याचे वनदान िेखकास समाधान िाटेि. दोन्िी खांडाांचा अनुिाद प्रा. ग. ि. 
खिे याांच्यासािख्या विख्यात इवतिासकािाने काळजीपूिूक तपासिा आिे. त्याांनी मांडळािा कायमचे 
उपकृत केिे आिे. 
 

इांग्रजी िाजिटीत अनेक ज्येष् अवधकािी कतूबगाि प्रशासक म्ििून नािाजिेिे असत. वशिाय 
त्याांच्यापैकी कािीजि भािताचा इवतिास, येथीि समाजहयिस्था, सांस्कृती याांचा अनेक िर्षे वचवकत्सक 
अभ्यास करून त्यािि आधाििेिे ग्रांथ वििून प्रकावशत किीत असत. िुईल्यम इर्विन याांनी मिसूि 
खात्यात मोठी अवधकािपदे भरू्षवििी. सेिावनिृत्तीसाठी त्या काळात रुढ असिेिी ियोमयादा 
गाठण्यापूिीच ियाच्या अिघ्या अठ्ठेचाळीसाहया िर्षी ते वनिृत्त झािे. फासी, उदूू, हिदी िगैिे भार्षाांिि 
त्याांचे वििक्षि प्रभतु्ि िोते. अनेक दुर्वमळ िस्तविवखताांचा त्याांनी सांग्रि केिा िोता. याखेिीज युिोपीय 
भार्षाांतीि अस्सि कागदपत्राांचा त्याांनी बािकाईने अभ्यास केिा िोता. १७०७ मध्ये औिांगजेब बादशिा 
काििश झाल्यानांति मुघि साम्राज्यािा अिकळा आिी. मुघि साम्राज्याचा ऱ्िास आवि पाडाि 
याच्याबद्दिचा सुमािे एक शतकाचा समग्र इवतिास विविण्याचा इर्विन याांचा इिादा िोता. मात्र, त्याांचा 
सांकल्प त्याांच्या मृत्युमुळे पूिपूिे वसद्धीस गेिा नािी. “उत्तिकािीन मुघि” या विखांडात्मक ग्रांथात १७०७ 
ते १७४० पयंतच्या कािखांडाची समग्र िवकगत त्याांनी साांवगतिी आिे. 
 

८०० िि पषृ्े असिेल्या या मूळ इांग्रजी ग्रांथाचा अनुिाद कििे िे वचकाटीचे आवि वजवकिीचे काम 
िोते. ते प्रा. प्र. गो. ठोम्बिे याांनी यशस्िीवित्या पाि पाडिे आिे. िा ग्रांथ िाचकाांनािी आिडेि असा विश्वास 
िाटतो. 
 
 य. णद. फडके 

मुांबई, अध्यक्ष, 
वद. १६ माचू, १९९४ मिािाष्ट्र िाज्य सावित्य आवि सांस्कृती मांडळ. 
 

— 
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भाषांतरकाराचे दोन शब्द 
 

स्टोविया दो मोगोि, आमी ऑफ वद इांवडयन मुघल्स िगैिे ग्रांथाांचा कता िुइल्यम इर्विन (आय्. सी. 
एस्. विटायडू) या िेखकाच्या Later Mughals खांड १ या ग्रांथाचा ‘उत्तिकािीन मुघि’ (खांड पवििा) या 
नािाखािी झािेिा, माझा मिाठी अनुिाद मिािाष्ट्र िाज्य सावित्य सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांनी १९७९ 
सािी प्रवसद्ध केिा. त्यानांति आता सदि ग्रांथाच्या दुसऱ्या खांडाचा, माझा मिाठी अनुिाद प्रवसद्ध िोण्याचा 
योग येत आिे. यामुळे इर्विनचा, सदिचा सांपूिू ग्रांथ आता मिाठी िाचकाांना उपिब्लध िोत आिे, याचे 
समाधान िाटते. 
 

Later Mughals या ग्रांथाविर्षयी आपिे सांकल्प वसद्धीस जाण्यापूिीच इर्विनचे वनधन झािे. पि 
वनधनापूिी ग्रांथातीि बिाचसा भाग वनिवनिाळ्या शोधवनबांध–पवत्रकाांतून िगैिे प्रवसद्ध झािा िोता; कािी 
अजून अप्रकावशत िा असांस्कावित िोता. म्ििून विख्यात इवतिासकाि कै. जदुनाथ सिकाि याांनी तो 
सांपावदत केिा. घटनाक्रमातीि दुि े जोडण्यासाठी त्याांनी पदिचा मजकूि, आपिा नािवनशीिाि उल्लेख 
करून, त्यात घातिा. दुसऱ्या खांडात कै. जदुनाथ सिकािकृत मजकूि बिाच आिा आिे. तो नेमका 
कोिता आिे, िे िाचकाांना एका दृवष्टके्षपात कळाि ेम्ििून अनुक्रमविकेत त्या त्या विभागापुढे ि प्रकििापुढे 
(*) अशी खूि केिी आिे. 

 
पविल्या खांडात इर्विनचे वचत्र टाकण्याचे जमिे नािी. ती चूक या दुसऱ्या खांडात सुधाििी आिे. 

पविल्या खांडात कै. जदुनाथ सिकािविवखत ‘िुइल्यम इर्विन : चवित्रिेखा’ नामक बािीस पृष्ाांचा िेख 
तसेच ‘िुइल्यम इर्विन याच्या प्रकावशत िा्मयाची सूची’, इर्विनची प्रस्तािना, पविल्या खांडाचे 
भार्षाांतिकािाचे दोन शब्लद, ग्रांथात आिेल्या सांके्षपाांचा खुिासा या दुसऱ्या खांडात उपयुक्त असिेल्या 
मजकुिाची पुनरुक्ती केिेिी नािी, याची िाचकाांनी नोंद घ्यािी त्यामुळे दोन्िी खांड एकवत्रत सांग्रवित 
किण्याची उवचत गिज वनमाि झािी आिे. 

 
मूळ इांग्रजी ग्रांथास, कै. जदुनाथ सिकाि याांच्या साांगण्यािरून श्री. विजयनाथ सिकाि बी. ए., 

सी. इ., याांनी तयाि केिेिी सूची आिे. सदि सूची दोन्िी खांडाांची वमळून छापीि बािा पषृ्ाांची भिते. तेहिा 
ती सूची सांवक्षप्त आिे यात शांका नािी. सदि ग्रांथाांचे कोशसदृश स्िरूप पािाता, ग्रांथास विस्तृत सूची असािी 
असे मिा िाटिे. तदनुसाि पविल्या खांडास नामसूची ि स्थिसूची याांनी युक्त अशी विस्तृत, सुमािे तीस 
छापीि पषृ्ाांची सूची मी जोडिी. िा उपक्रम दुसऱ्या खांडातिी, सूची आिखी िगीकृत करून, कायम 
ठेििा आिे. दुसऱ्या खांडाची िी िगीकृत सूची २७ छापीि पषृ्ाांची झािी आिे. या तपशीििाि सूचीचा 
िाचकाांना उपयोग िोईि. 

 
पविल्या खांडाचे भार्षाांति तपासताना प्रवसद्ध इवतिासकाि प्रा. ग. ि. खिे याांनी, इर्विनची 

मुसिमानी तािखाांची इांग्रजी तािखाांतीि रूपान्तिे चुकिी आिेत, असा अवभप्राय वदिा िोता. अभ्यासू 
िाचकास याची शिावनशा किता यािी ि त्याांतून वनघािेिे वनष्ट्कर्ष ू ग्रांथाच्या मजकुिात िगेच िापिता 
यािते यासाठी सूचीच्या अगोदि, ग्रांथात आिेल्या मुसिमानी तािखा आवि इर्विनने त्याची केिेिी इांग्रजी 
तािखाांतीि रूपान्तिे, पविल्या ि दुसऱ्या खांडात ज्या क्रमाने आिी आिेत, त्या क्रमाने पृष्िाि वदिी 
आिेत. त्यािरून इर्विनच्या चुका झाल्या आिेत काय ि झाल्या असल्यास दुरुस्ती काय ििी याची 
शिावनशा अभ्यासू िाचक स्ितःशी करू शकतीि. तािीख दुरुस्त किण्याचा प्रसांग उद भिल्यास इांग्रजी 
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तािखेसमोिच्या सूचीतीि विकाम्या जागेत, दुरुस्त तािखेची नोंद करून ठेिािी. िाचकास िी सोय 
उपिब्लध हिािी यासाठीच तािखाांची सूची तयाि किण्याचे कष्ट मी घेतिे. िे पािून डॉ. ग. ि. खिे याांनी 
दुरुस्त तािीख विविण्यासाठी ठेििेल्या विकाम्या जागा दुरुस्त तािखाांनी भरून टाकल्या, दुरुस्त तािखाांचे 
श्रेय डॉ. ग. ि. खिे याांचे आिे. त्यामुळे वचवकत्सक िाचकाांची चाांगिी सोय झािी आिे. 

 
मी इवतिासाचा प्राध्यापक नािी हकिा Later Mughals च्या पविल्या खांडाच्या मिाठी भार्षाांतिाचे 

काम पत्किीपयंत, मी कोित्यािी औपचाविक अथाने इवतिासाभ्यासी नहितो. वशिाय असल्या मानक 
अथिा प्रमावित अनुिादाच्या (म्ििजे मिाठी िाचकाांच्या माथी पडिाऱ्या स्िैिानुिादाच्या हकिा 
भािानुिादाच्या विरुद्ध टोकाच्या अशा) के्षत्रातिी माझे ते पदापूिच िोते. भार्षाांति चळिळीतीि एक 
म्ििून, मी िे काम वशिािि घेतिे िोते. बिुधा प्रा. ग. ि. खिे याांच्या अवभप्रायामुळे दुसऱ्या खांडाचे कामिी 
मजकडे आिे. पविल्या खांडाच्या िाचकवमत्राांनी भार्षाांतिाबद्दि वदिेल्या अवभप्रायामुळे िुरूप येऊन, दुसऱ्या 
खांडाचे भार्षाांति, पविल्याच्या मानाने फािच कमी िेळात, मी सांपि ूशकिो. िे िस्तविवखत मी प्रकाशकास 
१९८० सािी सादि केिे. दिम्यानच्या काळात, इांवडयन कौव्न्सि ऑफ विस्टॉविकि विसचूसाठी The 
Rise of Business Corporations in India या आर्वथक इवतिासाििीि प्रबांधाच्या मिाठी भार्षाांतिाचे काम 
मी पुिे केिे िोते. त्याचािी अनुकूि पवििाम झािा असािा. ििानपिी शाळेत असताना, माझे वशक्षक 
आवि माझे आई-िडीि याांनी माझी भार्षाविर्षयक तयािी करून घेतिी; त्याचािी मिा आता िाभ िोत 
असािा. 

 
शाळेत िा मिाविद्याियात इांग्रजी ि मिाठी विर्षयात भार्षाांतिासाठी उतािे देण्यात येतात. त्यािेळी 

या पुस्तकासािख्या भार्षाांति मािेतीि पुस्तकातीि आवि त्याांच्या मूळ इांग्रजी ग्रांथाांतीि उतािे विद्यार्थ्यांना 
घािण्यात यािते; म्ििजे भार्षाांतिाचे अखांड पिीक्षि िोत िािीि, असे मिा िाटते. जोपयंत आपि 
केिेल्या भार्षाांतिापेक्षा भार्षाांतिकािाने केिेिे भार्षाांति सिस िाटेि तोपयंत भार्षाांतिकािाच्या सांस्थेची 
गिज त्या त्या िाचकािा िािीि, असा माझा कयास आिे. 

 
पेिेि की नािी असे प्रथमदशनूी िाटिेिे काम अखेि पूिूपिे तडीस नेल्याचे समाधान आता मिा 

िाटत आिे. ग्रांथातीि सांशोधनप्रचुितेिा न जुमानता ग्रांथ िाचत जाण्याचा विय्या केल्यास, इवतिासाभ्यासी 
िाचकाबिोबिच सामान्य, वजज्ञासू िाचकािा देखीि, सदि ग्रांथ वनदान ऐवतिावसक कादांबिीइतका, खास 
मनोिांजक िाटेि असा मिा विश्वास आिे. 

 
पविल्या खांडात, मूळ ग्रांथाप्रमािे, तळटीपासाठी वचन्िे िापििी िोती. मुद्रिाच्यािळेी िोऊ 

शकिािे घोटाळे िक्षात घेऊन दुसऱ्या खांडात, प्रत्येक प्रकििासाठी तळटीपाांचे स्ितांत्र आकडे क्रमिाि 
िापििे आिेत. त्यामुळे टीप गळण्याची अथिा एकाचा खुिासा दुसऱ्यास जोडिा जाण्याची शक्यता 
दुिाििी आिे. 

 
ग्रांथाच्या मुद्रिाबद्दि हयिस्थापक, शासकीय मुद्रिािय ि िेखनसामग्री भाांडाि, कोल्िापूि ि 

प्रकाशनाबद्दि मिािाष्ट्र िाज्य सावित्य सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांचा मी ऋिी आिे. िा दुसिा खांड देखीि 
वसद्ध किण्याच्या कामी ग्रांथाच्या सिू अिस्थाांत, माझी पत्नी सुवप्रया विची मिा सिू प्रकािची मदत झािी िे 
नमूद कििे जरुिीचे आिे. पविल्या खांडाप्रमािे यािी खांडाचे भार्षाांतिपिीक्षि प्रवसद्ध इवतिासतज्ज्ञ प्रा. ग. 
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ि. खिे याांनी अत्यांत वचवकत्सकपिे करून दुरुस्त्या ि सुधाििा सुचविल्या. त्यामुळे भार्षाांतिाची उपयुक्तता 
िाढिी यात शांका नािी. 
 
कोल्िापूि, प्रा. प्रमोद गोणिन्द ठोम्बरे 

वद. १५ ऑगस्ट १९८१ भार्षान्तिकाि 
 

ताजा कलम : १९८१ सािी प्रकाशकास वदिेिे िस्तविवखत खिोखि प्रकाशात येण्यास तब्लबि 
एक तप खची पडिे. मधल्या काळात, िे पुस्तक प्रवसद्ध झाल्याचे ज्याांना खास आिडिे असते ते माझे 
िडीि तसेच भार्षाांतिाचे पिीक्षक प्रा. ग. ि. खिे िे दोघेिी वनितूिे. मुवद्रते िातािेगळी किण्यासिी खूप 
वििां ब झािा. तिीपि पुस्तक एकदाचे प्रवसद्ध िोत आिे याचे समाधान िाटते. मिा इांटि आटूस् च्या िगात 
इवतिास वशकवििािे डॉ. अ. िा. कुिकिी याांना अल्पसे समाधान मी या कामािािे देऊ शकेन असे िाटते. 
 

इर्विनकृत अनन्यसाधािि ग्रांथाच्या दोन्िी खांडाांच्या वमळून आठशचे्यािि पषृ्ाांचे भार्षाांति मिाठी 
िाचकाांना उपिब्लध करून देण्याचे मजिातून घडिे त्यास वकत्येकाांच्या उते्तजनाचा िातभाि िागिा. 
(कै.) डॉ. आप्पासािेब पिाि, श्री. बा. िां. सुांठिकि, प्रा. अ. के. भागित, डॉ. अ. िा. कुिकिी, श्री. अ. 
हच. वटकेकि याांचा उल्लेख अटळ आिे. 

 
मुवद्रते मजकडून वचकाटीने तपासून घेण्याचे काम म. िा. सा. सां. मांडळाच्या पुिे कायाियाचे श्री. 

प्र. मा. पिाि याांनी करून मिा सुखद धक्का वदिा. त्याांच्या तगाद्याांमुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाबाबतचे 
माझे ििपिेिे स्िािस्य मिा पुन्िा िाभण्यास मदत झािी. 
 

पुस्तक-प्रकाशनाबद्दि प्रकाशकाचे आभाि. 
 
२, गोपाळनगिी, प्रा. प्रमोद गोणिन्द ठोम्बरे, 

९४, शुक्रिाि, पुिे–२, भार्षान्तिकाि. 
२६ जानेिािी १९९४.  
 

— 
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संके्षपाचंा खुलासा 
 
अिी िझीन— बेल्फोिकृत ‘मेम्िाि ऑफ शखे अिी िझीन’ (ओ. वट. एफ्.) 
आनांदिाम— तजवकिि (अिीगढ, कॉि्. मनॅ्युव्स्क्र.) 
बयान— बयान-इ-िावकअ, अब्लदुल्लकिीम काश्मीिी–कृत. (प्रकिि क्र. ११ ते १३ साठी िािोि 

पव्ब्लिक िायििीमधीि िस्तविवखत ति इतित्र विवटश म्यवूझयममधीि प्रत िापििी 
आिे.) 

बुिान— बुिानुल्फुतूि. 
क्रॉवनकि— वदल्ली क्रॉवनकि; इांवडयन विस्टॉविकि िेकॉडूस् कवमशन १९२१ च्या िृतान्तात जदुनाथ 

सिकाि याांनी िर्वििेिे एक फासी िस्तविवखत. 
िॅन्ि—े रॅहिल्स, वतसिी आिृत्ती. 
ििचिि दास— चिाि गुिजाि–इ–शुजाई (जदुनाथ सिकाि याांचे िस्तविवखत, आता नॅशनि 

िायििी, किकत्ता येथे.) 
इमाद— इमादुस्सआदत, गुिाम अिीकृत (वशळाछाप) 
जिान वकिा जिानकुशा— तािीख-इ-जिानकुशा-इ-नावदिी; वमझा मिदीकृत्त (वशळा, मुांबई) 
वखज्रखान— सिावनि–इ–वखज्री 
वमिात— वमिात–इ–अिमदी, मुिम्मद अिीखानकृत 
नावदिशाि— फे्रजिचे नावदिशाि 
िाज— मिाठ्ाांच्या इवतिासाची साधने, सांपादक वि. का. िाजिाडे 
शाकीि— तजवकिा, शाकीिखानकृत. (जदुनाथ सिकाि याांचे िस्तविवखत, आता नॅशनि 

िायििी, किकत्ता येथे.) 
वत्रिोक दास— ज. ए. सो. बे., (१८९७) मधीि नावदिशाि आवि मुिम्मदशाि याांच्याििीि किन. 
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टीपा : 
 

(१) मूळ इर्विनकृत इांग्रजी ग्रांथात अनुक्रमविका प्रकिििाि तेिढी आिे, विभागिाि अशी वदिेिी 
नािी. प्रकििाच्या पोटात उपविर्षय वदिेिे आिेत. वशिाय प्रत्येक विर्षम पषृ्ािि प्रवतपावदत विर्षयाचा 
मथळा वशिोभागी छापिा आिे. मिाठी भार्षाांतिात िी पद्धत अनुसििेिी नािी. त्याऐिजी प्रकिििाि आवि 
विभागिाि अनुक्रमविका अवधक सोवयस्कि िाटल्यािरून ती तशी पविल्या ि दुसऱ्या भागात वदिी आिे. 

 
(२) इर्विनकृत मूळ इांग्रजी ग्रांथात विभाग १६ िा आकडा नािी; तसेच विभाग ३७ ि ८१ िे आकडे 

दोन-दोन विभागाांना एका पाठोपाठ पडिे आिेत ि विभाग ९५ नांति विभाग ९७ असा आकडा छापिेिा 
आिे. िे मुद्रिदोर्षिी असािते. पि भार्षाांतिात ते सुधाििेिे नािीत. मुद्रिदोर्ष समजून सुधाििा केिी 
असती ति इर्विनचे विभाग क्रमाांक आवि मिाठी भार्षाांतिातीि विभाग क्रमाांक याांतीि समानता नष्ट 
झाल्याने, िाचकाांची गैिसोयदेखीि िोऊ शकिी असती. 

 
(३) (*) अशी खूि केिेिे विभाग िा प्रकििे जदुनाथ सिकािविवखत आिेत. 

 
–भाषान्तरकार 
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प्रकरि सहािे 
 

सय्ययदाचं्या पालकत्िाखालचा मुहम्मदशाह 
 

१७१९–१७२० 
 
१ : राज्यारोहि 
 

िफीअ-उद्दौिि याचा मृत्य ूआवि त्याच्या िािसाचे आगमन या दोन घटनाांमधीि अल्प वदिसाांच्या 
काळात, िजीि आवि त्याचा भाऊ वशिस्त्याप्रमािे दििोज शािी वनिासात भेटीस जात ि मानाची िसे्त्र 
बिाि झाल्याचे आवि ती नहयानेच बिाि झाल्याचे दशिूीत पित येत; अशा प्रकािे, त्याांनी, बादशाि अजून 
वजिांत आिे असा विश्वास सामान्य मािसाांत जागृत ठेिनू त्याांची एकप्रकािे फसििूकच केिी. [वशिदास ३२ ब, 
नहयाने बिाि झािेिी वखित २४ तास अांगािि चढिनू ठेििेिी असे ि वतच्यािि आिखी कािी घािण्यास पििानगी नहिती.] 
 

शिेटी, ११ वजल्काद ११३१ विजिी (२५ सप्टेंबि १७१९) िोजी, फते्तपूि वसक्रीच्या उत्तिेस तीन 
कोसाांिि असिेल्या वबद्यापूिच्या छाििीत गुिाम अिीखान याचे आगमन झािे. बादशाि बिादुिशाि 
याचा चिथा मुिगा मििूम खुवजस्ता अख्ति, जिान शाि याचा मुिगा शािझादा िोशन अख्ति यास त्याने 
बिोबि आििे िोते. [रुस्तम अिी तािीख-इ-हिदीच्या पान २३७-अ िि साांगतो की शािझाद्यािा यमुनानदी-मागाने नािेतून ३ वदिसाांत 

वदल्लीिून आििे.] आता (म्ििजे २६ सप्टेंबि १७१९) िोजी िफीअ-उद्दौिि मिि पाििा असल्याचे जािीि 
केिे. त्याचे शियान बािेि काढिे ि शि दफनासाठी वदल्लीस पाठवििे. िगोिग, त्याच्या िािसाच्या 
िाज्यािोििाची हयिस्था केिी. [कामििखान प.ृ २११, खाफीखान खांड दोन, प.ृ ८४०.] 
 

िे िाज्यािोिि वबद्यापूि [पूिी साांवगतल्याप्रमािे श्रीयुत िेनॉल्डस् याांनी कृपािांत िोऊन तिवसिदािाकडून मिा वमळिनू 
वदिेल्या अििािानुसाि वबद्यापूिच्या पविमेस ४ मैिाांिि ताजपूि नािाचे स्थळ मिा आढळते. सदि नाि िक्षात घेता ि सदि गािास वनिांतिची 
माफी आिे िी गोष्ट िक्षात घेता सदि ताजपूि िेच तख्तािोििाचे स्थळ असािे असा माझा कयास आिे.] येथे १५ वजल्काद ११३१ 
विजिी (२९ सप्टेंबि १७१९) िोजी झािे; िोशन अख्तिची, अबुि फति [तािीख-इ-मुजफ्फिी पृ. १६६, पि मुकद्दम-
शािआिम-नामाच्या ४५-अ या पषृ्ािि गुिाम अिीखान ३ जमावदिाखि ११३४ विजिी (२१ माचू १७२२) िी तािीख देतो. “अबुि फति” 
याऐिजी “अबुि मुजफ्फि” असा वकताबात बदि झािा.] नावसरुद्दीन, मुिम्मद शाि, बादशाि, गाझी अशी िािी 
वफिविण्यात आिी. यािळेी तो देखिा, चाांगिा बुवद्धमान, तरुि िोता; गझनी येथे, २३ िवबिािि १११४ 
विजिी (१७ ऑगस्ट १७०२ इ.) िोजी त्याचा जन्म झािा असल्याने, िाज्यािोििसमयी त्याचे अठिािे 
(चाांद्र) िर्ष ूचािू झािे िोते. नािी त्याच्या नाि ेपाडिी ि खुत् बािी त्याच्या नाि ेपढण्यात आिा; यािळेी 
असािी आदेश वनघािा की, त्याच्या िाजिटीच्या आिांभीची तािीख फरुूखवसयिच्या पदभ्रष्टतेच्या 
तािखेपासून धिािी. बाकी सिू हयिस्था यापूिीच्या दोन िाजिटींप्रमािेच िावििी आवि नहया नेमिुकाांिी 
झाल्या नािीत. सािूभौमाभोितीची मािसे, पूिीप्रमािेच सव्य्यदाांनी नेवमिेिी िोती आवि विम्मतखान 
पूिीप्रमािेच वशक्षक ि पािक या नात्याने काम किीत िोता. प्रत्येक बाबतीत मुिम्मदशाि त्याच्यािि 
अििां बनू िोता; शुक्रिािच्या जािीि प्राथूनेस अथिा वशकािीस जाियाचे झाल्यास त्यासाठी तो 
विम्मतखानाची पििानगी घेई. बादशाि कूच किीत असता, सव्य्यदाांची विश्वासू मािसे तरुि 
बादशािाभोिती िढेा टाकीत ि अशा प्रकािे ते बादशािाशी सांपकू साधण्यास सिांना प्रवतबांध किीत. 
[कामििखान प.ृ २१३; तािखेबाबत खुशिािचांद िा बर्विन िस्तविवखत क्र. ४९५ पान ९९५-अ यािि साांगतो, “वजल्कादच्या मध्यास”.] 
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२ : सिाई जयकसगाशी सलोखा 
 

फते्तपूि वसक्री येथीि शखे सिीम वचश्तीच्या दर्ग्यात प्राथूना िगैिे करून बादशाि मुईनुद्दीन 
वचिीच्या दर्ग्याच्या दशनूासाठी अजमेििा जाईि असा कायूक्रम यािळेी जािीि झािा. या 
कायूक्रमामागीि छुपा िेतू िाजा सिाई जयहसग यािि कुिघोडी किण्याचा िोता; कािि फरुूखवसयिच्या 
पदच्युतीनांति, आपल्या युद्धखोि उवद्दष्टाांना िपिनू ठेििे सिाई जयहसगास मुवश्कि झाल्याचे वदसत िोते. 
त्यास कािी िोकड उदेपूिच्या िाण्याकडून सािाय्य म्ििून वमळािी िोती; तसे त्याने िाजकुमािाच्या 
मांत्र्यािा विवििेल्या ४ भाद्रपद सांित् १७७६ (१९ ऑगस्ट, १७१९) या तािखेच्या पत्रािरून वदसते. सदि 
पत्रात सिाई जयहसग ठासून विवितो की, वनजामुल्मुल्क उज्जवयनीिून वनघािा असून छबेिा िामाने काल्पी 
येथे यमुना ओिाांडिी आिे; पि िी दोन्िी वनिदेने खोटी िोती. [त्याच्या युद्धखोिपिािा आिखी वचथाििी देिािे 
तिहिुिखान तूिानी, सिाबतखान (जो पूिी मीि आवतश िोता), रुिुल्लािखान आवि यापूिी उल्लेखिेिे वदल्लीिून आिेिे वनिावसत िे िोते.] 
आर्ग्ऱ्यातीि पुांडाहयाबाबत समजल्यािि, मोठा गाजािाजा करून तो आपल्या आांबेिच्या िाजधानीबािेि 
पडिा. मृत्य ूअथिा विजय, अशा वनकिाच्या वनधािािि िाजपूत चािून येत तेहिाच्या िीतीनुसाि, त्याांनी 
केशिी िसे्त्र पविधान केिी ि आपल्या वशिोभागात विििे गित खोििे. [मुिम्मद कावसम याच्या िेखनकृतीत मी र्ग्यािे 
म्ििजे ‘गित’ असे िाचन केिे आिे पि टॉड, खांड एक, प.ृ ५०६ यािि माऊि (म्ििजे वििाि-समयीचा ििाचा मुकुट) अशासमयी ते पविधान 
किीत असे साांगतो. वबिाि प्रॉहिबूस्, पृ. १९७, क्र. ४२६ या वठकािी जॉन वििन िेगळ्या शब्लदात जो दशवूितो तोच िा मुकुट असािा. तो साांगतो की 
ििाचा वशिोिेश “Talipot” या िनस्पतीच्या पानाांचा आवि कािी कािी वठकािी हशदीच्या (Date, Plam) पानाांचा केिेिा असतो” कधीकधी तो 
खिोखि गिताचा केिेिा असतो असा तकू डब्लल्य.ू कूकच्या राईब्लस अँड कास्टस् ऑफ वद नॉथू-िेस्ट प्रॉव्हिन्सेस्, खांड दोन, प.ृ ६२ िरून काढता 
येतो.] सिाई जयहसगाने जािीिपिे साांवगतिे की, आांबेि शिि पवित्र दान म्ििून िाह्मिाांना अपूि केिे 
आिे. आर्ग्ऱ्याच्या नैऋूत्येस ८० मिैाांिि असिेल्या पिगिा तोडाच्या तिािापयंत तो चाि करून गेिा; 
घटना कशा घडतात याची िाट पािात तेथे थाांबिा. सव्य्यद वदिािि अिीखान याच्या फौजाांची त्याच्यािि 
नजि िोती; त्यामुळे त्याची उत्तिेकडीि चाि िोखिी गेिी. (कावसम २९४, टॉड खांड एक, ३८०.) 
 

मिािाजा अवजतहसग याने मध्यस्थी किण्याची तयािी दशवूििी िोती; पि त्याची ऐश–आिामी 
कायूपद्धती, तो आवि त्याचे भाईबांद िाजे याांची िळेखाऊपिाची सिय या गोष्टी िुसैन अिीखानाच्या तापट 
स्िभािाशी जुळिाऱ्या नहित्या. या प्रकििािा चािना देण्याच्या िेतूने फतिपूि वसक्रीिून अजमेििा कूच 
किण्याचे ठिवििे िोते. आसपासच्या वठकािाांकडे थोड्याफाि चािी झाल्यािी; पि खिेखुिे प्रस्थान 
ठेिल्यासािखे वदसिे नािी. २४ वजल्काद (८ आक्टोबि १७१९) िोजी तळ मविकपूि आवि मूवमनाबाद 
याांमध्ये िोता ि तेथे िुसैन अिीखान फतिपूििून मुजऱ्यासाठी आिा. २६ तािखेिा (१० आक्टोबि िोजी) 
प्रिासाचा आिखी एक टप्पा पुिा झािा. [कावसम, प.ृ २९४, इांवडयन ॲटिास, तक्ता ५० यािि फतिपूिच्या पूिेस सुमािे ५ मिैाांिि 
एक मविकपूि आिे; मूवमनाबादचा पत्ता मात्र मिा िागिा नािी.] 
 

१ वजल्िेज (१५ आक्टोबि १७१९) िोजी, वदल्लीिून पाचाििेिी बादशािाची आई–वजिा आता 
निाब कुदवसया िे अवभधान प्राप्त झािे िोते– ि अांतःपुिातीि अन्य वस्त्रया याांचे तळािि आगमन झािे. 
बेगमेच्या िािचािी अगदी सािधपिे िोत िोत्या; सव्य्यदाांमध्ये सांशय वनमाि िोईि अशा सिू गोष्टी वतने 
टाळल्या. वतच्या मुिािा नेण्यासाठी सव्य्यदाांचे दूत वदल्लीिा आिे तेहिा वतने त्या दूताांचे, मुिासमिते 
जािाऱ्या मांडळींचे, तसेच वदल्लीतीि सिू पदधािकाांचे मानाची िसे्त्र देऊन िीतीप्रमािे सन्मान केिे. असे 
मानपान किण्याचा अवधकाि आपिास आिे असे आपि गृिीत धिल्याने सव्य्यद नािाज झािे आिेत िे 
समजल्यािि वतने यानांति वतजकडे भेटीस आिेल्या अजूदािाांना पित पाठवििे. त्याच पद्धतीने, तळािि 
आगमन झाल्यािि, वतच्या मृत पतीशी–जिानशािाशी–सांबांध आिेल्या सिू हयक्तींना वतच्या स्िागतासाठी 
िा वतच्या समिते जाण्यासाठी िस्त्यािि न येण्याबद्दि वतने ताकीद केिी. सव्य्यदाांच्या स्िभािातीि नाजूक 
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जागा वतने पुऱ्या तपवशिावनशी अभ्यासल्या. वतच्या आवि इति वस्त्रयाांच्या खचासाठी दिमिा पांधिा िजाि 
रुपयाांची िक्कम मुक्रि किण्यात आिी. [कामिि २१४, खाफीखान ८४१] 
 

सिाई जयहसगाबिोबि अजून िाटाघाटी चािू असता ि समाधानकािक शती ठिण्याचे जमून आिे 
नसताना घिी पितण्यासाठी अवत-उत्सुक झािेल्या अवजतहसगाने, जोधपूिच्या िाटेिि सिाई जयहसगाची 
जातीने भेट घेण्याची तयािी दशवूििी. म्ििून त्यािा घिी जाण्यासाठी वनिोप झािा आवि २ वजल्िेज (१६ 
ऑक्टोबि १७१९) िोजी खबि आिी की तीन वदिसाांपूिी (म्ििजे १२ आक्टोबि िोजी) जयहसगाने 
आांबेििा पितण्यासाठी तोडा सोडिे आिे. त्याच्या विनांतीिरून तिहिुिखान,सिाबतखान आवि 
रूिुल्लािखान या पळपुट्या सिदािाांना माफी वमळून, त्याांना त्रास न देता, त्याच्याबिोबि जाऊ देण्यात 
आिे. माघाि घेण्यासाठी त्याचे मन िळण्यास काििीभतू झािेिी गोष्ट म्ििजे त्यािा वमळािेिे मोठे द्रहय 
िोय. कािी जि साांगतात की, िक्कम चाांगिी िीस िाख रुपयाांच्या घिात िोती. आांबेि िाह्मिाांकडून पित 
विकत घेण्यासाठी िक्कम ििी या त्याच्या विनििीिरून त्यास िे द्रहय वदिे िोते. िोकाांत मात्र असे जािीि 
केिे की, त्याचे अवजतहसगाच्या मुिीशी–िी मुिगी त्याची बिाच काळ िार्ग्दत्त िधू िोती– िर्ग्न जमिे 
असल्याने, िर्ग्नातीि भेट म्ििून िे द्रहय वमळािे आिे. या िाटाघाटींचा एक भाग म्ििून सिाई जयहसग 
यास सिकाि सोिठ (सुभा अिमदाबाद) चा कािभाि वमळािा. पि उििेिा अिमदाबाद सुभा 
अवजतहसगाकडे िावििा; वशिाय सिूच्या सिू अजमेि सुभा सिाई जयहसगाकडे िावििा. अजमेि 
सुभ्याििीि त्याच्या नेमिुकीची औपचाविक घोर्षिा २३. वजल्िेज (६ नोहिेंबि १७१९) िोजी झािी. अशा 
प्रकािे वदल्लीच्या दवक्षिेस साठ मिैाांपासून ते सुितेच्या समुद्रवकनाऱ्यापयंतचा मुिुख या दोन िाजाांच्या–जे 
या उघड्या सििद्दीििीि मुघिाांचे अगदी अविश्वासू पिािेकिी िोते– िातात आिा. [कामिि, पृ. २१४, २१६; 
खाफीखान, प.ृ ८३८; कावसम पृ. २९७; वशिदास प.ृ ३२-अ.] 
 
३ : बादशाह फतहपुरहून आग्ऱ्यास जातो 
 

११ वजल्काद (२५ सप्टेंबि १७१९) िोजी या तळािि आल्याच्या वदिसापासून २० वजल्िेजपयंत 
मुिम्मदशाि फतिपूि वसक्री सोडून कधी बािेि गेिा नहिता. फतिपूिच्या आपल्या तांबूतच त्याने इदचा 
सि साजिा केिा (१० वजल्िेज) आवि त्याच मविन्याच्या १४ तािखेस तो तेथेच असिेल्या शखे सिीम 
वचश्तीच्या कबिीिा जाऊन आिा. २० तािखेस तो आर्ग्ऱ्यास वनघािा आवि तीन वदिसाांनांति (५ नोहिेंबि 
१७१९) िोजी खेिानाथ तिािाजिळ त्याचा तळ पडिा. १५ मोििम ११३२ विजिी (२८ नोहिेंबि १७१९) 
या वदिशी आर्ग्ऱ्याच्या वकल्ल्यातीि िाजमिािात कािी वदिसाांचे िास्तहय झािे; पि २ सफि (१५ वडसेंबि 
१७१९) िोजी बादशाि आपल्या पूिीच्या तळाििीि तांबतू पितिा. यािळेी, िुसैन अिीखानाच्या फौजाांचा 
बक्षी सव्य्यद वदिािि अिीखान यास दुआबात जिेश्वि आवि सअदाबाद याांच्या बाजूस शांभिािि शािी उांट 
नुकतेच पळिनू नेिेल्या जाटाांचा बीमोड किण्यासाठी पाठवििे. [कामििखान प.ृ २१५; कावसम, दुसिी पुनसंशोवधत 
आिृत्ती प.ृ ४०२.] 
 
४ : बंुदीणिरुद्धची मोहीम 
 

पूिी साांवगतल्याप्रमािे, िाजपुतान्यातीि बुांदीच्या मुिुखािरून बुधहसग िाडा आवि त्याचा भाऊबांद 
भीमहसग या दोघात वकत्येक िर्ष ेझगडा चािू िोता. बूांदी बुधहसगाच्या ताब्लयात िोती ि त्याने आपिे िजन 
फरुूखवसयि आवि सिाई जयहसग याांच्या पािड्यात टाकिे िोते. भीमहसगाने िजीि आवि त्याचा भाऊ 
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याांची बाजू घेतिी िोती. त्याबद्दि बवक्षसी म्ििून त्यास मुिुख वमळिनू देण्याचा वनियू झािा िोता. पि 
अल्लािाबादेचा बांडखोि सुभेदाि वगविधि बिादुि यास जातीने मदत किण्याचे ि छत्रसाि बुांदेिा यास तेच 
कृत्य किण्यास वचथाििी देऊन बुधहसगानेिी आपल्या पूिीच्या दुष्टपिात निी भि घातिी िोतीच. म्ििून 
५ मोििम ११३२ विजिी (१८ नोहिेंबि १७१९) िोजी भीमहसगास बुधहसगाविरुद्ध स्िािीिि पाठविण्यात 
आिे ि त्याच्या विनांतीिरून, माळहयाचा दोस्त मुिम्मदखान अफगाि [भोपाळ सांस्थानाचा सांस्थापक. यासमयी त्याचे 

माळहयाच्या सुभेदािपदािि असिेल्या वनजामुल्मुल्काांशी वबनसिेिे िोते.] यास मोठी मनसब देऊन िाजाच्या वदमतीस देण्यात 
आिे. जाटाांविरुद्ध केिेल्या मोविमेिरून नुकत्याच पितिेल्या सव्य्यद वदिािि अिीखान या िुसैन 
अिीखानाच्या फौजेच्या बक्षीस पांधिा िजाि घोडेस्िािाांच्या सुसज्ज फौजेवनशी बुांदीस कूच किण्याचा िुकूम 
झािा. निििच्या गजहसगािािी सामीि िोण्याबाबत िुकूम झािा. त्याांच्या या फौजी िािचािींच्या 
उद घोवर्षत उवद्दष्टाखेिीज त्याांना गुप्त सूचनािी िोत्या की, माळहयाच्या वदशनेे त्याांच्या फौजाांची आिश्यकता 
असण्याची शक्यता नािी ना याची माविती िोईपयंत, त्याांनी माळहयाच्या सििद्दीिि थाांबाि.े भीमहसगािा 
मिािाजा िा वकताब ि सात िजािी (७ िजाि स्िाि) मनसब मत्स्यवनशािासि देण्याचे आश्वासन वमळािे 
िोते; माळहयाच्या वनजामुल्मुल्काविरुद्धच्या यशस्िी हिाियाच्या मोविमेत त्याने भाग घेिे िी त्यासाठी अट 
मात्र िोती. [खाफीखान खांड दोन, प.ृ ८४४; कामििखान प.ृ २१६; वखज्रखान पृ. ४१.] 
 

३ िवबिाखि ११३२ विजिी (१३ फेिुिािी १७२०) िोजी खबि वमळािी की िाि भीमहसग आवि 
वदिािि अिीखान याांनी भीमहसगाचा चुिता िाि बुधहसग याशी िढाई केिी; तीत बुधहसग पिाभतू झािा; 
तो स्ितः कापिा गेिा; त्याच्याबिोबि त्याच्या जमातीचे पाचसिा िजाि िोकिी कामास आिे. 
[खाफीखान ८५१, कामिि २१८] 
 
५ : छबेला राम आणि णगणरधर बहादुर अल्लाहाबादेस येतात 
 

छबेिा िाम नागिाचे नशीब उजळिे िोते ते केिळ अजीमुश्शानामुळे; त्याच्या बाजूने िढताना 
छबेिा िामाचा भाऊ दया िाम िािोि येथे ११२४ विजिी (१७१२–१३) मध्ये माििा गेिा िोता. आपि 
फरुूखवसयिच्या पक्षाचे आिोत असे सिांत अगोदि जािीि कििािाांपैकी तो एक िोता. सव्य्यद बांधूांनी 
अगोदिच त्या शािाजाद्याांचे समथनू केिे िोते. अजीमुश्शानची तळी उचिून धिण्याबाबत दाखवििेल्या 
तडफेबद्दि त्यािा ििची मनसब वमळािी आवि वकत्येक नेमिुकािी वमळाल्या. सव्य्यदाबद्दि आपुिकी 
त्यािा कधीच नहिती; हकबिुना त्याजबद्दि फरुूखवसयिकडे त्याने पुष्ट्कळ तक्रािी छुपेपिाने केल्या िोत्या. 
बादशाि सत्ताभ्रष्ट िोत असताना तो अल्लािाबादेचा सुभेदाि िोता. आश्रयदात्याची झािेिी िी अधोगती 
त्याच्या वितसांबांधास स्पष्टपिे बाधक िोती. पि म्िितात ना; “जमीन ति कठीि आवि आकाशदेखीि 
फाि दूि आिे”. एहिापासून तो सव्य्यदाांना फटकून िािू िागिा. सव्य्यदाांबाबतची त्याची िी िृत्ती 
बांडखोिीिून फाि िगेळी नहिती; सव्य्यदमांत्र्याच्या िातून भतूपूिू सािूभौम शासकाची मुक्तता घडिनू 
आिण्याच्या िेतूने आखिेल्या ि अफिा बनिेल्या प्रत्येक योजनेमध्ये त्याचे नाि गुांतिे असल्याचे आढळून 
येईि. त्याने सव्य्यदाांविरुद्ध उघड उघड बांड केल्याची तािीख ११३१ विजिीच्या िमजान मविन्याच्या 
मध्यातीि (१ ऑगस्ट १७१९) वनघते; िी बांडखोिी आर्ग्ऱ्याचा वकल्ला पुन्िा काबीज केिा जाण्याच्या 
काळापूिीची तसेच नेकूवसयिच्या बाजूने िोिाऱ्या िािचािींचा बांदोबस्त झाल्यापूिीची आिे. मुिम्मदखान 
बांगश आवि त्याचा िस्तक मऊ-शम्साबादेचा रुस्तमखान आफ्रीदी याांच्या वचथाििीमुळे काल्पीचा 
जमीनदाि जसनहसग याने वनमाि केिेल्या कटकटींच्या पायी छबेिा िाम आपल्या प्राांतात चाांगिाच गुांतून 
पडिा िोता; यामुळेच आर्ग्ऱ्याकडे कूच कििे त्यािा जमिे नहिते. आता आर्ग्ऱ्याचा वकल्ला पुन्िा कब्लजात 
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आिा असल्यामुळे आवि सिाई जयहसगास द्रहयबळािि िश करून घेतल्यामुळे यापुढची पायिी म्ििून 
छबेिा िाम याचा समाचाि घेिे जरुिीचे िाटिे; वशिाय त्याच्या मुजोिीमुळे िस्ता बांद झाल्या काििाने 
बांगािचा खवजना पटण्यास अडकून पडिा िोता. [खुशिाि; बर्विन िस्त. ९९९ अ] 
 

फरुूखवसयि हसिासनभ्रष्ट िोण्याच्या जिा अगोदि मृत दया िामाचा मुिगा वगविधि बिादुि–
म्ििजे त्याचा पुतण्या–यास वदल्लीिा पाचाििे िोते; फरुूखवसयि पदच्युत झाल्यानांति छबेिा िामाचे 
असांतुष्टत्ि स्पष्ट वदसल्यामुळे वगविधि बिादुिािा िाजधानीत एक प्रकािच्या सन्माननीय कैदेत अडकिनू 
टाकण्यात आिे. बादशाि िफीअ-उद्दौिि यासि िजीि आर्ग्ऱ्यास वनघािा तेहिा वगविधि बिादुि यास 
िुत् फुल्लािखान सावदक याच्या ताब्लयात वदिे. त्याने वगविधि बिादुििा आपिा मुिगा विदायत अिीखान 
याच्या ताब्लयात वदिे. िा िखिािदाि आपल्या बांदीिा िोज भेटत असे; अशा एका प्रसांगी िुसैन अिीखान 
ििकिच अल्लािाबादेिि िल्ला कििाि असून छबेिा िाम आवि त्याजकडून िोिािा वििोध याांचा शिेट 
कििाि आिे असा उल्लेख त्याच्या बोिण्यात आिा. आपल्या पिािेकऱ्याांना िाच देऊन वगविधि बिादूि 
िातोिात पळािा. पिाटेच्यािळेी ५० घोडेस्िाि त्याच्या पाठिागािि गेिे, पि पळत्याचा कसिािी मागमूस 
िागिा नािी. तो अल्लािाबादेिा पोिोचिा असून आपिा चुिता छबेिा िाम यास वमळािा आिे असे 
ििकिच समजून आिे. [वसिावनि, ७] 
 

वगविधि बिादुिािा ताज्या दमाच्या फौजेवनशी, अल्लािाबादेिि काल्पीच्या जसनहसगािि 
धाडण्यात आिे. त्या बांडखोिाचा िािांिाि पिाभि केल्यािि उभयता ति िोऊन वगविधि बिादुि 
अल्लािाबादेिा पितिा. दिम्यान अल्लािाबाद धोक्यात सापडिे िोते. सव्य्यद अब्लदुल्लािखानाने ६,००० 
घोडेस्िािाांवनशी अब्लदुन्नबीखानािा अल्लािाबादेच्या मोविमेिि धाडिे िोते. िुसैन अिीखानानेिी 
आपल्यापिीने मुिम्मदखानाचा र्ग्िाल्िेिमधीि नायब दाऊदखान यािा ३,००० सैन्यावनशी याच 
कामवगिीिि पाठवििे िोते; त्याने या सैन्यावनशी अल्लािाबादेकडे कुिामागे कूच केिे. निाब बांगशाचा 
गुिाम वदिेिखान िा १,५०० असामीवनशी अब्लदुन्नबीखानािा इटाहयास येऊन वमळािा. [ततै्रि, ८] 
 

अल्लािाबाद वकल्ल्याची जोखीम आपल्या पुतण्यािि सोपिनू छबेिा िाम वकत्येक कोस बािेि 
आिा. तळाभोिती त्याने खांदक खििे. दोन्िी फौजा एकमेकींच्या दृवष्टपथास येण्यापूिीच छबेिा िामािा 
पक्षघात झािा ि अल्लािाबादेिा पोिोचण्यापूिीच तो मिि पाििा. [खुशिािचांद, बर्विन िस्त. क्र. ४९५; पान ९९९-अ; 
अन्िये कािी असामींचे म्िििे असे की यात कािी काळेबेिे िोते. त्याांचे साांगिे असे :– “सव्य्यदाांकडून एक पत्र आिे आवि तो िखोटा 
उघडताक्षिीच सगळा ग्रांथ आटोपिा.”] त्याचा िा मृत्य ू विजिी ११३१ च्या वजल्िेज मविन्यात (ऑक्टोबि-नोहिेंबि 
१७१९) झािा. त्याचा मृत्य ूम्ििजे दैिाने आपल्यािि दाखवििेिी खास मेििनजि आिे असे दोघा सव्य्यद 
बांधूांना िाटिे; त्याच्या मृत्यूच्या बाकमीने त्याांना आनांद झािा; त्याांनी वगविधि बिादुिास मानाची िसे्त्र 
ताबडतोब पाठवििी आवि अल्लािबादेचा वकल्ला ििािी किण्याची विनांती केिी ि तोिि सांघर्षािा िजा 
वदिी. छबेिा िामाचा मृत्यू झाल्याचे समजल्याबिोबि अब्लदुन्नबीखान शिझादपूि [कानपूि वजल्यात; २६° ७७′ अक्षाांश 

आवि ८०° २′ िेखाांश; थॉनूटन, ८८१.] येथे पुढीि िुकुमाांची िाट पिात थाांबिा आवि अल्लािाबादेच्या बािेि वनमूटपिे 
आल्यास िखनऊ ि गोिखपूि येथीि फौजदाऱ्याांवनशी अयोध्येचा सुभा तुिा ताबडतोब बिाि िोईि िा 
िजीिाचा प्रस्ताि त्याने वगविधि बिादुिािा कळवििा. 
 

पि िे सगळे पविते्र वगविधि बिादुिाने फेटाळून िाििे. चुित्याचे सगळे अांत्यसांस्काि अजून पूिू 
झािेिे नािीत आवि ते गांगा, यमुना आवि सिस्िती याांच्या पवित्र वत्रििेी सांगमाििच (म्ििजे 
अल्लािाबादेिा उफू प्रयागिाच) पूिू किता येतीि अशी उघडउघड अपुिी सबब साांवगतिी. आपिे 
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वठकाि सोडण्यामुळे त्याने एक िर्षासाठी आपिे स्िातांत्र्य गमाििे िोते. एहिा जो कािी श्वास घेण्यापुिता 
अिधी त्यािा वमळािा तो काििी िािनू त्याने िढे्यािा तोंड देण्याची जय्यत तयािी केिी; वकल्ल्याच्या 
तटबांदीच्या आत दािादारूचा भिपूि साठा करून ठेििा. गांगा आवि यमुना या नद्याांना जोडिािा एक 
खांदक त्याने खििा असेिी साांगतात. या दोन नद्याांच्या पाण्याने िा खांदक त्याने भरून टाकिा आवि अशा 
प्रकािे वकल्ल्याच्या पविमेकडीि जो भाग वततकासा अभेद्य नहिता; तो सुिवक्षत केिा. या खांदकाबािेि 
मातीच्या वकत्येक गढ्या त्याने उभ्या केिा. [वसिावनि-इ-वखज्री, पषृ् ८; २५ वजल्िेज या तािखेची कामििखानाची नोंद छबेिा 
िामाच्या मृत्यूच्या तािखेविर्षयीचा उल्लेख तािीख-इ-मुिम्मदींमध्ये “११३१ विजिीच्या अखेिीस” असा आिे; कावसम ३००, ३०१; वशिदास, पान 
३३-अ.] 
 

या अिधीत बुांदेिे मांडळी सवक्रय उपद्रि देऊ िागिी िोती. त्याांच्या मुिुखाच्या दवक्षिेिा 
माळहयाच्या सििद्दीिगत आवि उत्तिेिा अल्लािाबाद आवि आग्रा या दिम्यानच्या भागात त्याांच्या उपद्रिी 
िािचािी चािू िोत्या. त्याांच्या माळहयािगतच्या उपद्रिाांबाबत माळहयाचा सुभेदाि वनजामुल्मुल्क यास 
कळविण्यात आिे. यमुना नदीिगतच्या मुिुखाच्या सांिक्षिासाठी मुिम्मदखान बांगश, अझीझखान 
दाऊदझई, कुिा जिानबादेचा फौजदाि िसनखान आवि जागीिदाि याांच्या िाताखािच्या फौजाांना एकत्र 
येण्याचा िुकूम वनघािा. यमुनेच्या दवक्षिेिा येऊन त्याांनी िुकुमाची िाट पिाियाची िोती. ६ ऑक्टोबि 
१७१९ िोजी हिदौन आवि बयानाचा फौजदाि म्ििून नेमल्या गेिेल्या सआदतखान बुिानुल्मुल्क यािा 
शािी आघाडीचा सेनापती केिे. या सुमािास सव्य्यदाांबिोबि नुकताच सिोखा केिेल्या मीिजुम्ि तखान 
यािा ८ वजल्िेज ११३१ विजिी (२२ ऑक्टोबि १७१९) िोजी सदु्रस्सुदूि (म्ििजे िर्षासनावद हयििािाांचा 
अधीक्षक) म्ििून नेमिे. पि िाजा ितनचांद याच्या आडकाठीमुळे त्यािा नेमिूकपत्र वमळण्यात अडचि 
वनमाि झािी िोती. मीिजुमल्याने सआदतखानािा मदतीसाठी विनवििे; त्याने िुसैन अिीखानाकडे शब्लद 
काढिा. ितनचांद नाखूर्ष झािा आवि सआदतखानापासून अब्लदुल्लािखानािा अिग किण्यात त्याने 
ििकिच यश वमळवििे. आघाडीची िुकूमत सआदतखानाकडून काढून घेऊन ती िैदिकुिीखानास 
वदिी. [कामििखानाच्या २३ वजल्काद आवि ८ वजल्िेज ११३१ विजिी िोजीच्या नोंदी; वखज्रखान प.ृ १०; वशिदास, ३३; कुिा-जिानाबाद 
फतिपूि वजल्यात आिे; थॉनूटन, ५२२; हिदौन (जयपूि मुिुखाांत); अक्षाांश २६° ४१′, िेखाांश ७७° १६′; बयाना (भितपूि मुिुखात), अक्षाांश २६°, 
५७′ िेखाांश ७७° २०′, थॉनूटन; ३८७, ११९.] 
 

ितनचांदाच्या अगदी इति खात्यातीि ढिळाढिळीबाबतदेखीि पुढीि गोष्टी कानािि आल्या :— 
एके वदिशी ितनचांदाने एका मािसास अब्लदुल्लािखानापुढे िजि केिे ि त्यास काझी किण्याची इच्छा 
हयक्त केिी. अब्लदुल्लािखान िसत जिळ उभ्या असिेल्या मािसास म्ििािा :– “ितनचांद आता काझी 
मांडळींच्या नेमिुकािी कितो.” त्यािि दिबािातीि मािूस उत्तििा “ऐविक जगातीि िहया असिेल्या 
सगळ्या गोष्टी ितनचांदािा िाभल्या आिेत; तेहिा आता त्याने पाििौवकक जगातीि गोष्टींची काळजी का 
करू नये?” हकिा शखे अब्लदुि अझीझचा मुिगा फिुद्दीनखान अब्लदुल्लािखानाजिळ उद गाििा :– 
“आजकाि आपल्या कृपेमुळे ितनचांद दुकानदाि विमू एिढा मोठा झािा आिे.” [तािीख-इ-मुज्जफ्फिी; इर्विन िस्त, 
पषृ् १६७. खुशिािचांद; बर्विन िस्त., ४९५, पा. १००० ब. विमूधूसि िा आवदिशाि सूि याचा िजीि िोता. मोििम ९६४ विजिी (नोहिेंबि १५५६) 
मध्ये त्याचा पिाभि िोऊन तो कैद झािा; १६०.] िैदि कुिीखान १ मोििम ११३२ विजिी (१४ नोहिेंबि १७१९) िोजी 
अल्लािाबादेकडे जाण्यास वनघािा. कुिाचा फौजदाि शिे अफ् गनखान पावनपती त्यािा येऊन वमळािा. [िा 

मािूस म्ििजे िुत्फुल्लािखान सावदक याचा भाऊ िोय. तािीख-इ-मुजफ्फिी १७०; येथे कुिा याऐिजी कोिा असा उल्लेख आिे.] कुिा येथे 
थोडा िळे थाांबनू ते अल्लािाबादेपासून २५ कोसाांिि असिेल्या वठकािाकडे कूच किीत गेिे. एहिा 
शािअिीखानाचे आगमन झािे. त्याने आपल्या सोबत दाऊतखानािा आििे. िा अमिदाि मुिम्मदखान 
बांगशाने धाडिा िोता. शाि अिीखान िा बािा सव्य्यद िोता; िजीि ि त्याचा भाऊ याांनी आपल्या 
वितसांबांधाचे प्रवतवनवधत्ि किण्यासाठी त्यास नायब म्ििून पाठवििे [खुशिािचांद, बर्विन िस्त. क्र. ४९५, पान ९९९-अ, 
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प्रमािे वगविधि बिादुििा वपटाळून िािण्यात यश वमळविल्यास िािसा वमळेि; असे िचन या मािसािा वमळािे िोते.] िोते. मुिम्मदखान 
बांगशाने जातीने िजि न ििाण्याची सिित घेतिी; बामटेिा या िाजपूत जमातीच्या टोळीने उठाि केिा 
िोता ि नहयाने िसवििेल्या फरुूखाबाद या शििाचा नाश किण्याचा प्रयत्न केिा िोता. दाऊदखान आवि 
वदिेिखान या आपल्या दोन अमिदािाांचा उत्साि आवि दमदािपिा याांची त्याने खात्री वदिी. [वसिावनि, 
११] 
 

आता बुांदीच्या बुधहसग िाडाच्या वचथाििीिरून बुांदेिे मांडळी मोठ्ा सांख्येने ििाांगिात उतििी 
िोती. या मांडळींनी अब्लदुन्नबीखान आवि वदिेिखान याांचे कूच चािू असता त्याांची अडििूक केिी. एके 
वदिशी अब्लदुन्नबीखान पकडिा गेिा; पि वदिेिखानाने वनकिाची िढत देऊन त्याची सुटका केिी. 
दुसऱ्या वदिशी सकाळी झटापटीस पुन्िा तोंड िागण्यापूिीच तिहिुि अिीखान िा वदिािि अिीखानाने 
पाठवििेल्या २,००० असामींवनशी येऊन दाखि झािा. आता बुांदेल्याांनी झटापटीिा पुन्िा तोंड फोडण्याचे 
टाळिे; पि अब्लदुन्नबीखानाचा सल्ला न जुमानता, केिळ धैयूप्रदशनूासाठी पुढे िोऊन, तिहिुि अिीखानाने 
िढाईिा तोंड फोडिे. मागे िाविल्याचा उबग येऊन वदिेिखान त्याच्या पाठोपाठ धाििा. त्याांना पाठबळ 
देिे भाग आिे असे अब्लदुन्नबीखानािा िाटिे; अखेि पुिेसे नजीक आल्यािि अफगाि ओिडून वशिीगाळ 
करू िागिे. त्यातीि टोमिे वजहिािी िागून बुांदेिा पुढािी भगिांतहसग याने आपिे जानिे तोडिे; ते 
आपल्या तििािीच्या टोकािि ठेििे आवि मिेन नािी ति सूड घेईन अशी शपथ त्याने घेतिी. आपल्या 
घोडीिा टाच मारून तो दोन सैन्याांमधीि जागेत आिा; िढण्यासाठी त्याने तिहिुि अिीखानािा 
वनिडिे. त्याच्या ित्तीपयंत तो दौडत आिा; एका बािाने त्याने मािुतािा खािी पाडिे आवि दुसिा एक 
बाि तिहिुि अिीखानाच्या बािूत घुसवििा. बुांदेल्याांना वपछाडीिि घेण्याचा प्रयत्न वदिेिखान करून 
िागिा. त्यािा तोंड देण्यासाठी भगिांतहसग २०० असामींवनशी िळता झािा. वदिेिखान डगमगिा नािी. 
पाऊि तासपयंत घोि झटापट िोऊन एका पठािाने भगिांतहसगािा कापिे. तेहिा बुांदेल्याांची पळापळ 
झािी. अफगाि घोडेस्िािाांनी त्याांचा दोन-तीन कोस पाठिाग केिा. मोठ्ा जिदीने कूच करून 
अब्लदुन्नबीखान आवि त्याांचे सोबती िैदि कुिीखानािा पुन्िा येऊन वमळािे. [वखज्रखान, ११] 
 

आता, येऊ घातिेिी सगळी िसद येऊन पोिोचल्यामुळे िैदि कुिीखानाने आपल्या फौजाांचे तीन 
विभाग केिे. एक विभाग स्ितःच्या िुकूमतीखािी ठेििा; दुसिा शिे अफ् गनखान पावनपती, बिादुिखान 
आवि दाऊदखान याांकडे सोपवििा; ति वतसिा विभाग शािअिीखान बािा आवि अब्लदुन्नबीखान याांकडे 
वदिा. नांति कूच किण्यात आिे. शािी फौजा वकल्ल्यापासून पाच कोसाांिि येऊन पोिोचल्या तेहिा 
वगविधि बिादुिाशी िातवमळििी केिेिे चांदेिे जमीनदाि या फौजाांना वििोध किण्यासाठी बािेि पडिे; 
त्यामुळे जोिदाि चकमक झडिी. चांदेिे मांडळींनी शािी फौजेच्या दुसऱ्या विभागात मुसांडी मािल्याने 
त्यातीि नहयाने भिती झािेिे सैवनक शिि आिे. शािअिीखान यािा इतक्या गांभीि जखमा झाल्या की 
तो आपल्या ित्तीिरून खािी पडिा ि त्याचे सैन्य सैिािैिा पळािे; पि आपल्या अफगाि सैन्यािा 
चुचकाित दाऊदखानाने वदिस ढळेतोपयंत िढाई कशीबशी चािू ठेििी. िात्री शािी फौजेचा वतसिा 
विभाग या वठकािी येऊन पोिोचिा. आता शत्रचेू सांख्याबळ िाढिेिे पािून चांदेल्याांनी वकल्ल्याबािेिच्या 
खांदकात आश्रय घेण्यासाठी माघाि घेतिी. [खुशिाि ९९९ ब, वखज्रखान १३] 
 

स्ितःच्या आवधपत्याखािच्या फौजेवनशी िैदि कुिीखानाने घाई केिी; सैन्यात सुहयिस्था वनमाि 
किण्यात दोन वदिस गेिे. वतसऱ्या वदिशी आपल्या सगळ्या फौजेवनशी कूच किीत तो खांदकाच्या नजीक 
गेिा. फौजा एकमेकाांच्या दृवष्टपथात येताच त्याांनी एकमेकाांिि तोफा आवि बाि याांचा भािी िर्षाि केिा. 
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वतसऱ्या प्रििापासून सूयू मािळेपयंत िढाई चािू िावििी. वगविधि बिादुि आपल्या खांदकातून जातीवनशी 
बािेि पडिा आवि धाडसी िल्ला करून त्याने िढाई आपल्या बाजूस िळवििी. अखेि अांधाि पडिा; वमत्र 
कोि ि शत्र ूकोि िे ओळखता येईनासे झािे. तेहिा दोन्िी फौजा आपापल्या तळािि पितल्या. दोन-तीन 
वदिस िोज िढाई िोत िावििी. एका िात्री अब्लदुन्नबीखानाच्या तळािि िल्ला झािा. शिे अफ् गनखान 
येईपयंत तळािि मोठी िानी झािी. नांति त्या दोघाांनी िल्लेखोिाांना त्याांच्या खदकापयंत मागे वपटाळिे ि 
शत्रचूी दोन मािसे वजिांत पकडिी. त्याांनी वदिेल्या मावितीनुसाि वकल्ल्यामध्ये दिा िर्षे पुिेि इतकी 
दािादारू िोती; वगविधि बिादुिची स्ितःची दिा िजाि मािसे आवि बुधाहसग िाडा, छत्रसाि बुांदेिा 
तसेच जिळपासच्या मुिुखातीि हिदू जमीनदाि याांची त्यापेक्षा वकतीतिी जास्त मािसे िोती. या सगळ्या 
गोष्टी िैदि कुिीखानाने िुसैन अिीखानािा कळविल्या आवि आिखी कुमक पाठविण्याची मागिी केिी. 
[वसिावनि, १४] 
 

वकल्ल्यािा िेढा घाििाऱ्या फौजाांच्या सेनापतींच्या िागण्यात देखीि एकिाक्यता नहिती. आपिी 
मािसे कामास आिी त्याचा बदिा म्ििून िाती िागिेल्या दोन कैद्याांची डोकी उडविण्याचे 
अब्लदुन्नबीखानाने जािीि केिे. या गोष्टीस सांमती देण्यास िैदि कुिीखानाने नकाि वदिा. िाती िागिेल्या 
कैद्याांकििी वकल्ल्यातीि पविव्स्थती ि वकल्ल्याचे िक्षक याांविर्षयी माविती काढण्यासाठी िे दोघे कैदी मिा 
िि ेआिेत; यथािकाश अमीरुि् उमिा िुसैन अिीखान या कैद्याांबाबत िुकूम देतीि त्याची अमिबजाििी 
करू असे त्याचे म्िििे पडिे. सुरुिातीिा सभ्य शब्लदाांतीि त्याांचे बोििे िाढून अखेि त्याचे रूपाांति 
बोिाचािीत झािे ि त्याांनी एकमेकाांविर्षयी कटु शब्लद उच्चाििे. तेहिा अब्लदुन्नबीखानाने वकल्ल्याच्या उत्ति 
बुरूजाििचा आपिा िढेा काढून घेतिा आवि नेमक्या त्याच िात्री बुधाहसग िाडा याने पाठवििेिी कुमक, 
िढेा उठवििेल्या ठाण्यािरून कसिािी अडथळा न िोता, वकल्ल्यात वशििी. 
 

यापूिी साांवगतिेच आिे की, बुांदेल्याांना बुधहसगाचे उते्तजन िोते आवि वगविधि बिादुि वििोध 
किीत िोता. िे समजताच िुसैन अिीखानाने वदिािि अिीखान िगैिेंना कोटा बूांदी मुिुखाच्या 
कामवगिीिि धाडिे. त्याचिळेी, आपिे कािी अमिदाि अल्लािाबादेिा पाठिनू मुिम्मदखान बांगशाने 
िुकुमाची तावमिी केिी असता त्यािा ििाांगिात जातीने उतिण्याचा आग्रि केिा. त्याप्रमािे तो िगेच 
अल्लािाबादेिा येऊन पोिोचिा; अब्लदुन्नबीखानाने विकामी सोडिेिी जागा त्याने हयावपिी. त्याच्या 
आगमनानांति िगेच, एका िात्री, पिाट िोण्यास तास दोनतास अिकाश असता दोन िजाि िशमाांनी 
त्यािि अचानक िल्ला केिा. निाबाचे डोळे सुजिे असल्याने िढाईचे पुढािीपि स्िीकाििे त्यािा शक्य 
नहिते. पि पाठवििेिा तातडीचा वनिोप पोिोचून वदिेिखान िगेच घटनास्थळी िजि झािा. अांधािामुळे 
आवि उडािेल्या गोंधळामुळे शत्रचेू दोनश ेजि माघाि घेत असता िाट चुकिे आवि नदीत कोसळिे; ति 
त्याांचा पुढािी सिीमहसग जखमी िोऊन नूिखान खाटकचा कैदी झािा. पि ओळख पटण्यापूिीच त्याने 
आपिा िष्ट्किी जामावनमा, आपिी तििाि, आपिा फेटा आवि आपल्या अांगाििीि जे जे कािी मूल्यिान 
िोते ते ते सिू उतिवििे; तेहिा त्यािा जाऊ देण्यात आिे. वदिेिखानािा पाठीत दोन गांभीि जखमी 
झाल्या; पि त्याचा जीि िाचिा. [ततै्रि, १७] 
 

या, िात्रीच्या अकस्मात िल्ल्यानांति सकाळी िैदि कुिीखानाने दोन बाजूांनी हयापक चढाई 
किण्याचा िुकूम वदिा. फौजेचा एक भाग त्याने आपल्या िाताखािी घेतिा ति दुसऱ्या भागाचे नेतृत्ि शिे 
अफ् गनखान, दाऊदखान बांगश आवि शािअिीखान बािा याांकडे वदिे. वकल्ल्याच्या उत्ति बाजूिा 
वकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी असिेल्या मोचातीि शत्रू िैदि कुिीखानाने िािांिाि िल्ले करून वनपटून काढिा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचप्रमािे शािअिीखानाने आपल्या बिोबिच्या अमिदािाांवनशी आपल्यासमोि असिेल्या शत्रूिा 
वकल्ल्याच्या तटाच्या पायर्थ्यापयंत मागे िटवििे. दाऊदखानाने शिे अफ् गनखानासि वकल्ल्याच्या तटािि 
चढण्याच्या वशड्या आिल्या; वकल्ल्यात प्रिशे किण्याची आशा त्यािा िाटत िोती; पि बिाच प्रयत्न 
केल्यािि ि िढत वदल्यािि तो माग ूसोडून देिे त्यािा भाग पडिे. वकल्ल्याच्या खािी नदी अगदी खेटून 
ििात असल्यामुळे आवि वकल्ल्याच्या तटाखािी वकत्येक नािा बाांधून ठेिल्या असल्यामुळे अशी भीती 
िाटिी की, आजची िढाई प्रवतकूि िोत आिे असे वदसल्यास, शत्र ूया नािा िापरून वनसटून जाईि. िे 
त्याांना किता येऊ नये म्ििून मुिम्मदखानाने आपिी मािसे पाठिनू सिू नािा कबजात घेतल्या. 
 

तीन वदिस िढत चािू िावििी; चौर्थ्या वदिशी शािी फौजा वकल्ल्याच्या नजीक येऊन 
पोिोचण्यात यशस्िी झाल्या ि त्याांनी तटबांदीिा सुरूां ग िािण्यास आिांभ केिा. आजची िढाई िििाि 
आिोत असे पािून वगविधि बिादुिाने मुिम्मदखानाकििी सिोख्याच्या िाटाघाटीचा पवित्रा घेतिा. या 
िाटाघाटीत बिाच िेळ खची पडिा. नांति वगविधि बिादुििा असेिी आढळून आिे की त्यािा 
वकल्ल्याबािेि िुसकून िािल्यास मुिम्मदखानािा अल्लािाबादेचा सुभा देण्याबाबत आश्वासन वमळािेिे 
आिे; त्यामुळे त्या सिदािाच्या वनःपक्षपातीपिाििीि वगविधि बिादुिचा विश्वास उडािा आवि तो म्ििािा 
की मी आता हयििाि किीन तो, इति कोिाकििी न किता फक्त ितनचांदामाफूतच किीन. 
 

अल्लािाबाद शत्रचू्या िाती िािू देिे सव्य्यदाांच्या सते्तिा कमािीचे धोकेदायक िोते. सव्य्यदाांविर्षयी 
पे्रम नसिेिे िोक जेथे गोळा िोऊ शकतीि ि अशाांची त्रासदायकता िाढत जाऊ शकेि असे अल्लािाबाद 
िे कें द्र िोते. इथिा वकल्ला अकबिाबादेइतका मजबतू िोताच; पि इति कािी गोष्टींचा विचाि केल्यास तो 
हजकण्यास अवधक अिघड िोता. वतथे वकल्ल्यातीि वशबांदीने बांड केिे आिे आवि बांडाचे पुढािीपि 
नाकत्यांना वमळािे आिे अशी व्स्थती नहिती; उिट वकल्लेदाि िा कसिेिा, धैयूशािी वशपाईगडी िोता 
आवि तो एका वशस्तबद्ध फौजेचे आवधपत्य किीत िोता. तो दािादारूची जेमतेम तितूद केिेिा 
बािेवकल्ला नहिता; उिट तेथे वकत्येक िर्षे पुिेि एिढा साठा िोता. 
 

आग्रा येथे यमुनेिि नािाांचा पूि बाांधण्याचा िुकूम िुसैन अिीखानाने सोडिा; आपल्या दुआबातीि 
आगे कूचाची पूिूतयािी म्ििून त्याने आपल्या फौजा पैितीिािि पाठविल्या. ज्योवतर्षाांनी केिेल्या 
भावकतािि त्याची मुळीच श्रद्धा नहिती. तो म्ििािा; ‘अमि घटनाक्रमाने जे वनिडिे आिे त्याप्रमािेच 
घटना घडिाि; तेथे ज्या घटना घडण्याचे ठििेिे नािी त्या घडिाि कशा?’ ३ सफि (१६ वडसेंबि १७१९) 
िोजी त्याने आपिी बाग-इ-दििआिा येथीि छाििी सोडिी आवि नाितूेन जिान-आिा-बेगम बागेकडे 
वनघािा. अल्लािाबादेत िाटाघाटी चािू िाविल्या. िात्रांवदिस साांडिीस्िाि येत आवि जात. पि वगविधि 
बिादुि साांगत िावििा की, सव्य्यदाांिि अथिा त्याांच्या प्रवतष्ेिि आपिा विश्वास नािी आवि घेतिेिी 
आश्रयाची जागा आपि सोडण्याची शक्यता नािी. असे वकत्येक मविने गेिे पि तडजोड घडून आिी 
नािी. [कावसम, ३०३] 
 

शिेटी २३ जमावदिािि ११३२ विजिी (२ एवप्रि १७२०) िोजी िुसैन अिीखानाने जिान-आिा 
बाग सोडिी. पि बाग-इ-बुिां द [नदीपिीकडे वकल्ल्यासमोि असिेल्या बागेचा खुशिािचांदाने मोतीबाग असा उल्लेख केिा आिे.] 
येथीि कुििात आपिे तांब ू ठोकून अल्लािाबादेकडे कूच किण्याचे त्याने वनवित केिे. िी ििकत 
अब्लदुल्लािखानािा मात्र पसांत पडिी नािी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या अगोदि कािी आठिड्याांपूिी म्ििजे १ िवबिाखि ११३२ विजिी (११ फेिुिािी १७२०) िोजी 
बादशािाच्या आघाडीचे तांबू वदल्लीच्या वदशनेे धाडिे िोते; पि बादशाि त्या मागोमाग वनघािा नािी; तेहिा 
वसकां दिा इटािा [बिुधा िे स्थळ आर्ग्ऱ्याच्या पविमेस असािे; अक बिाची कबि असिेिे वठकाि म्ििजेच िी जागा असािी.] येथून तो 
तांब ू १ जमावदिािि (११ माचू १७२०) िोजी पित मागवििे. याच सुमािास आर्ग्ऱ्यातीि िुटीिरून 
अब्लदुल्लािखान आवि त्याचा धाकटा भाऊ याांत पुन्िा एकदा भाांडि झािे; ितनचांदाने कमािीचे सायास 
केल्यानांतिच त्याांचे िे भाांडि वमटिे; दोघाांतीि या मतभेदाची बािेि िाच्यता िोण्याचे देखीि टळिे िोते. 
आपिा भाऊ िुसैन अिीखान याने आग्रा येथे बजाििेल्या भवूमकेमुळे अजूनिी नािाज िावििेिा 
अब्लदुल्लािखान तडक अल्लािाबादेस वनघािा. दुसऱ्या खेपेिा माझी फसििूक िोऊ देिाि नािी अशी शपथ 
त्याने घेतिी. 
 

आर्ग्ऱ्याची िूट िुसैन अिीखानाने बळकाििी ति अल्लािाबादेची िूट आपि घ्यािी असे त्याने 
ठिवििे. थोडक्यात म्ििजे िजीि या नात्याने सिोच्च सत्ता आपल्याकडे ठेिण्याचा िेका त्याने चािवििा. 
शिेटी मध्यम माग ूस्िीकारून दोन्िी भाऊ आर्ग्ऱ्यािा थाांबिे आवि ितनचांद त्याांचा दूत बनून अल्लािाबादेिा 
गेिा. [कावसम ३०६, खाफीखान ८४५, कामिि २२०] 
 

२५ जमावदिािि ११३२ वि. (४ एवप्रि १७२०) िोजी ितनचांद वनघािा. त्याच्या पवििािात 
वकत्येक सिदाि िोते; तसेच ६० मोठ्ा तोफािी त्याच्या बिोबि िोत्या; त्यातीि प्रत्येक तोफ १००–२०० 
बिैाांनी ि ३–४ ित्तींनी ओढिी जािािी िोती. िाटेने जात असता, अनेक फौजदाि, जागीिदािाांचे अनेक 
िस्तक, तसेच अनेक जमीनदाि त्याच्या वनशािाभोिती गोळा झािे. अल्लािाबादेपासून २ कोसाांिि िाजाने 
तळ ठोकिा आवि वगविधि बिादुिािा वनिोप धाडिा की तुिा भेटण्यासाठी येथिि आिो आिे आवि 
भेटीसाठी आतुि आिे. वगविधि बिादुिाचा जबाब आिा की तुमची भेट िोण्यात मिा आनांदच आिे; पि 
छबेिा िामाच्या मृत्यचेू सुतक अजून सांपिेिे नसल्याने अवतथीने इकडे येण्याची तसदी घ्यािी; वशिाय तसे 
कििे म्ििजे एखाद्याच्या मृत्यनूांति त्याच्या िािसाच्या समाचािास जाण्याचा प्रघात पाळण्यासािखेच 
िोईि. सिांना मागे ठेऊन आवि मुिम्मदखान बांगश िैदि कुिीखान आवि आपिी १–२ विश्वासू मािसे 
बिोबि घेऊन िाजा ितनचांद वकल्ल्यात गेिा. िाजा वगविधि बिादुि आपल्या िाित्या घिाच्या 
दििाज्यापयंत बािेि आिा. त्याची भेट झाल्यािि ितनचांदाने वििाजाप्रमािे त्याचे साांत्िन केिे. भेटिस्तू 
पुढे आल्या; त्यातीि १ ित्ती आवि २ घोडे ितनचांदाने स्िीकाििे; नांति तेथे थोडािळे थाांबनू तो स्िस्थानी 
पितिा. दुसऱ्या वदिशी वगविधि बिादुि आपल्या सिू ऐश्वयासि प्रवतभेटीसाठी आिा. ितनचांद त्यािा 
तांबचू्या दििाज्यापाशी सामोिा गेिा. वगविधि बिादुिािा त्याने आपल्या मसनदीिि उजहया िातािा 
बसवििे. १ ित्ती आवि ५ घोडे अिां कािाांनी मढििेल्या व्स्थतीत भेट म्ििून वदिे. वगविधि बिादुिानेिी १ 
ित्ती २ घोडे िगळता बाकीच्या भेटी नको म्ििून साांवगतिे. [कामिि २१९, वशिदास ३४ अ, खुशिाि 
१००० ब.] 
 

थोडी सिोख्याची बातचीत सिांसमक्ष केल्यािि ते दोघे िगेळ्या बठैकीत गेिे आवि त्यानी 
मसिती केल्या. अयोध्येचा सुभा, त्यात असिेल्या विभागाांसि (सिकािाांसि) तसेच सुभ्यातीि सिू 
फौजदाि आवि वदिाि नेमण्याचा िक्काांसि वगविधि बिादुिािा द्यािा आवि पूिी नेमिेल्या मीि मुवश्रफ या 
सुभेदािािा त्याच्या िाताखािच्या अमिदािाांसि काढून घ्यािे; खेिीज, वकल्ल्याच्या िक्षिािि आवि 
फौजाांिि झािेल्या खचाची भिपाई म्ििून बांगािच्या खवजन्यातून पाठवििेल्या द्रहयाांपैकी ३० िक्ष रुपये 
देिगीदाखि वगविधि बिादुिािा द्याि े आवि पोर्षाखाचा खास मानपान म्ििून फेट्यािि घािाियाचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

ित्नजवडत अिां काि ि १ ित्ती बादशािाकडून वगविधि बिादुिािा वमळािा असा सिोख्याचा प्रस्ताि 
झािा. िी बठैक २५ जमावदिाखि ११३२ वि. (४ मे १७२०) िोजी झािी. [वसिावनि १९, खाफीखान ८४६, 
वशिदास ३५ अ.] 
 

एकमेकाांना बाांधून घेिाऱ्या शपथा गांगोदक िाती घेऊन झाल्यािि वगविधि बिादुिाने ििीि प्रस्ताि 
स्िीकाििा. नांति, आपिा सिू पवििाि, पवििािाचे वजन्नस, आपिा खवजना, आपिा मािटाि घेऊन 
वगविधि बिादुि ४ िज्जब (१२ मे १७२०) िोजी वकल्ल्याबािेि पडिा. तेहिा मुिम्मदखान बांगशाचा भाऊ 
अिमदखान याने ५०० असामीवनशी वकल्ल्यात जाऊन त्याचा ताबा घेतिा. शाि अिीखान याकडे 
अल्लािाबाद सोपिनू ितनचांद आर्ग्याच्या पितीच्या प्रिासास वनघािा. इतके वदिस पटण्यास अडकून 
पडिेिा बांगािचा खवजना मागविण्यात आिा; खवजन्यातीि ३० िक्ष रुपये िाजा वगविधि बिादुिास द्यािे 
आवि वशल्लक िक्कम िाजधानीकडे पाठिािी असा िुकूम वनघािा. 
 

ितनचांदाचा अििाि िाती आल्यानांति ९ िज्जब िोजी अब्लदुल्लािखान दिबािात िजि झािा. 
त्यापूिी कािी वदिस तो दिबािात आल्याचे वदसिे नहिते. विजयाच्या नौबती िाजविण्याची पििानगी त्याने 
बादशािाकडून घेतिी. िुसैन अिीखानाने १६ िज्जब (२४ मे १७२०) िोजी यमुना पुन्िा ओिाांडिी आवि 
अगोदि ठिल्याप्रमािे बाग-इ-दिि-आिा या वठकािी आपिे ठािे ठेििे. ितनचांदाचे ९ शाबान म्ििजे १६ 
जून १७२० िोजी आगमन झािे. तेहिा दोघा भािाांनी त्याचे िार्वदक अवभनांदन केिे; ५ िजाि जात आवि ५ 
िजाि स्िाि अशी बढतीची मनसब वदिी; वशिाय खास मानाचा पोर्षाख आवि एक मोत्याचा अमूल्य कां ठा 
त्यािा वदिा. मुिम्मदखान बांगश आवि शिे अफगनखान याांना प्रत्येकी २५ िजाि रुपये आवि मोत्याचा 
कां ठा वदिा. यािळेी अथात १४ जमावदिािि म्ििजे २३ एवप्रि १७२० िोजी मुमताजाबाद या गािात, 
शािजिानाच्या कबिीचे दशनू घेता यािे म्ििून, बादशािाने एक मुक्काम केिा िोता. त्याच मविन्याच्या १७ 
तािखेिा म्ििजे २६ एवप्रि १७२० िोजी तािाब खेिानाथ या वठकािापयंत तळ मागे ििविण्यात आिा. 
[कामििखान, २२०; वशिदास, ३३ ब; बयान-इ-िावकअ ४०६; खुशिािचांद, १००० ब; वखज्रखान, प.ृ २०. ७५ िजािाांचा खवजना बांगािमधून आग्रा 
येथे १९ िज्जब (२७ मे १७२०) िोजी येऊन पोिोचिा.] 
 
६ : णनजामुल्मुल्क माळव्यातून दख्खनला सटकतो 
 

वनजामुल्मुल्क आवि सव्य्यद मांडळी याांचा एकमेकाांिि विश्वास नसण्यास बिीच काििे िोती. 
आिमगीिाच्या कािवकदीच्या अखेिच्या काळात वनजामुल्मुल्क आवि त्याचा बाप यािि कृपेचा िर्षाि झािा 
िोता. पि आिमगीिाच्या िािसाांकडून तशी िागिूक न िाभल्याने वनजामुल्मुल्क नांतिच्या काळात नेिमी 
असांतुष्ट िावििा. बिादुिशािाच्या काळात त्याने चाकिी कुिकुितच केिी; अनेकदा आपल्या चाकिीचा 
िाजीनामािी पाठवििा. जिाांदािशािाच्या कािवकदीतिी असेच घडिे. जिाांदािशाि पदभ्रष्ट िोण्याच्या 
सुमािास फरुूखवसयिच्या बजाििेल्या चाकिीबद्दि त्यािा दवक्षिेचा कािभाि वमळािा. या दख्खनच्या 
प्रदेशाच्या बाबतीत त्याच्या मनात अनेक गुप्त स्िरूपाच्या योजना आिमगीिाच्या मृत्यपूासून वशजत िोत्या 
यात सांशय नािी. आपल्या बापाप्रमािेच वनजामुल्मुल्कानेिी दवक्षिेतीि मोिीमाांमध्ये आपिा नाििौवकक 
कमाििा िोता; जुव्ल्फकािखानाने वबनवदक्कतपिे जे केिे ते किण्यास–म्ििजे वदल्ली आवि वदल्लीतीि 
सािूभौम शासक याच्यापासून थोडीफाि आवि कदावचत पूि ू स्िायतत्ता वमळविण्याचा योग साधण्यास-
दवक्षिेचा कािभाि वमळिे उत्तम असल्याचे त्यािा िाटिे असिाि. िुसैन अिीखानाने त्याच्यािि कुिघोडी 
केिी तेहिा दख्खनच्या सिा सुभ्याांचा कािभाि त्याने सुमािे दोन-एक िर्ष ेपावििा िोता. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्यािि झािेल्या कुिघोडीचे शल्य त्याच्या मनािा टोचत असाि.े मुिादाबाद येथीि आपल्या 
नहया नेमिुकीिि रुजू िोण्यासाठी तो मागे िटिा आवि फरुूखवसयिच्या तातडीच्या विनांतीखाति 
िाजधानीस पितिा. फरुूखवसयिबिोबि काम कििे अशक्य झाल्याने िजीि आवि त्याचा भाऊ याच्या 
पक्षािा ती नाममात्र येऊन वमळािा, िे आपि मागे पावििेच आिे. त्यास वदल्लीबािेि ठेिण्याच्या 
धडपडीपायी सव्य्यदबांधूांनी वबिाि सुभ्याचा कािभाि त्यािा देऊ केिा. वबिािात कािभाि कििे वजवकिीचे 
िोते म्ििूनच सव्य्यद बांधूांना िाटिे की, त्याचे बळ सांपुष्टात येण्यास िी जबाबदािी पुिेशी नसिी तिी वनदान 
कािभािात तो पुिा गुांतून पडेि. वनजामुल्मुल्क पटण्यािा जाण्यास वनघण्यापूिी फरुूखवसयि हसिासनभ्रष्ट 
झािा. त्यािेळी माळहयाची जागा विकामी असल्याने त्यािा ती देऊ केिी. माळहयाची एक 
अक्बिाबादेकडची बाजू, तसेच दुसिी दवक्षिेकडची बाजू आपल्याच नातेिाईकाांच्या हकिा आपल्याच 
पक्षाच्या असामींच्या ताब्लयात आिे; तेहिा वनजामुल्मुल्कािा माळहयाच्या कातिीत धिल्यास या बड्या 
प्रस्थाच्या काििायाांना िाि उििाि नािी असे सव्य्यद बांधूांना िाटिे. दवक्षिेतीि आपिी कािवकदू कशी 
अल्पकािीन ठििी िे िक्षात घेऊन, आपल्यािा पुन्िा ििविण्यात येिाि नािी असा मनापासून किाि 
किण्याची अट घािून, मगच वनजामुल्मुल्काने माळहयाची जागा स्िीकाििी. ते आश्वासन त्यािा वमळािे 
आवि िफीअउद्दिजात याच्या िाज्यािोििानांति कािी वदिसाांनी, आपिा कोिी आप्तस्िकीय सव्य्यदाांच्या 
तािडीत ओिीस म्ििून सापडिाि नािी अशी खबिदािी घेऊन ि आपिा सिू पवििाि आवि चीजिस्तू 
बिोबि घेऊन तो २४ िवबिाखि ११३१ वि. (१६ माचू १७१९) िोजी उज्जवयनीिा जाण्यास वनघािा. 
 

आग्रा येथे अपयशी ठििेिा जो उठाि झािा त्यास वचथाििी वमळण्यास वनजामुल्मुल्काने िातभाि 
िाििा िोता, अशा अफिा त्याच्या प्रस्थानापासून पसिल्या िोत्या. शत्रतु्ि-प्रदशनूाचे कोितेिी उघड कृत्य 
केल्याचा दोर्ष जिी त्याच्या पदिी येत नहिता तिी िुसैन अिीखानाची िमूस्थळे अभ्यासण्यात कािी 
बाबतीत त्याची चूक झािी. त्याने जािूनबुजून िुसैन अिीखानाकडे दुिूक्ष केल्यामुळे माांडिची सुभेदािी 
किीत असिेल्या मििमतखानाच्या डोक्यािि ख्िाजम कुिीखानािा आिून बसविण्याचे काम िुसैन 
अिीखानाने केिे. त्यामुळे त्या वकल्ल्याचा ताबा घेण्याबाबत कटकटी वनमाि झाल्या. त्यातून मागू 
वनघाल्यािि मििमतखान वनजामुल्मुल्काकडून घािवििा जाण्याऐिजी, त्यािा जयचांद बुांदेल्यास 
िामगडातून िुसकािण्याच्या कामवगिीिि धाडिे. नांति अिमावनत मििमतखानाविर्षयी दया 
दाखविण्याबाबत निाबाने अजू केिा. मििमतखानाची कड घेिाऱ्या या विनांत्याकडे िुसैन अिीखानाने 
दुिूक्ष केिे. त्यानांति ििकिच, वनजामुल्मुल्क, सुभेदाि या नात्याने त्यािा जरुि असल्यापेक्षा अवधक 
प्रमािात मािसे भिती किीत आिे ि युद्धोपयोगी सामग्री गोळा किीत आिे असे िाताििाांनी िाजधानीस 
पाठवििेल्या इवतिृत्ताांमध्ये नमूद केिे िोते. 
 

िी इवतिृते्त िाती आल्यािि िुसैन अिीखानाने वनजामुल्मुल्काच्या दिबािातीि प्रवतवनधीिा 
बोिािनू घेतिे; त्यािा आवि त्याच्या धन्यािा दूर्षिे वदिी ि मी जे कािी बोििो ते तुझ्या धन्यािा कळि, 
असे त्यास सुनाििे. मििमतखानाची यापूिी उल्लेवखिेिी बाब, पिगिा नािम [िा बिुधा तािम या शब्लदाचा 

मुद्रिदोर्ष असािा; सिकाि सािांगपूि, आईन, दोन, २०३.] येथीि एका जमीनदािाची िकािपट्टी आवि जवमनीबाबतचे 
इति कािी तांटे या तक्रािी म्ििून साांवगतल्या. वनजामुल्मुल्काने िुसैन अिीखानािा प्रत्यक्ष वििून पत्राची 
पोच वदिी. त्यात अवधकृत िाताििाांनी शत्रतु्ि दाखविल्याची तक्राि करून त्याने वनदशनूास आिून वदिे 
की; जी मािसे माळहयात कधीच नहिती त्याना येथीि पविव्स्थती समजण्यासािखी नािी; पि अिीकडेच 
आपि माळहयातून गुजििा असल्यामुळे येथीि पविव्स्थती आपिास चाांगिी मािीत असिािच; ५० िजाि 
घोडेस्िािाांवनशी मिाठे माळहयात धुमाकूळ घािीत आिेत; मोठ्ा फौजा जिळ बाळगल्या नािीत ति 
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त्याांच्या विध्िांसापासून मुिूख िाचविण्याची कोिती आशा उििाि आिे? याच काििासाठी मािसे आवि 
दािादारू या स्िरूपातीि माझी सामग्री मी िाढवििी आिे; िब्लबी वपके वनघण्याच्या िळेी िसूि हिाियाचे 
मिसुिाचे िप्ते ठिवििे आिेत; बिुतेक सगळा मिसूि िसूि िोण्याचा िाच काळ आिे; आपिा झािेिा 
अिाढहय खचू पित वमळण्याची िीच काय ती आशा आिे; तेहिा अशा िळेी मी माळिा सोडिे योर्ग्य नािी; 
माझे िाईट हचतिाऱ्या खेिीज दुसिे कोिी मजिि, नको ती कामे किीत असल्याचा आिोप कििाि नािीत; 
माझी इच्छा तशी असती ति नेकूवसयिकडून वकत्येक साांगाि ेआिे; तेहिा आग्रा येथेच ती इच्छा पुिी िोऊ 
शकिी असती; माझ्या मनात तसिे कािी िेतू नािीत आवि माझ्या िौवककास बट्टा िाििाऱ्याांना गप्प 
कििे आिश्यक आिे. आर्ग्ऱ्यात वनजामुल्मुल्कास काय किता येिे शक्य िोते या विर्षयीच्या अशा अप्रत्यक्ष 
उल्लेखाने िुसैन अिीखानाचा िाग आिखी भडकिा. [खाफीखान ८५१, तािीख-ई-मुजाफ्फिी १७४.] 
 

दख्खनच्या सांिक्षिाच्या दृष्टीने माळहयाचा कािभाि िुसैन अिीखानाच्या िाती देिे आिश्यक आिे 
अशी सबब साांगून वनजामुल्मुल्कािा माळहयािून पित बोिाििािे फमान वनघािे. अक्बिाबाद, 
अल्लािाबाद, मुितान आवि बुिानपूि या चाि सुभ्यापैकी कोितािी सुभा वनिडण्याचा प्रस्ताि त्याच्यापुढे 
ठेििा. िा सिज िक्षात येिािा विश्वासघात िोता. आपिा पाि वनकाि िािाियाचा बेत आिे असा 
वनजामुल्मुल्काचा समज झािा िोता त्यास यामुळे वनःसांशय पुष्टी वमळािी. िुसैन अिीखानाचा बक्षी 
वदिािि अिीखान बूांदीचा िाजा भीमहसग, निििचा िाजा गजहसग आवि इति सिदाि याांना घेऊन 
माळहयाच्या पविम िद्दींजिळ घोटाळत िोता. त्याच्या या िािचािीमुळे वनजामुल्मुल्काच्या मनात यापूिीच 
हचता वनमाि झािी िोती. सिाई जयहसगाच्या मूकसांमतीने बूांदीचे िाज्य बळकािण्याचा प्रयत्न कििाऱ्या 
साविमहसगाचा बांदोबस्त केल्यािि, वनजामुल्मुल्काच्या काििायाांिि िक्ष ठेिनू पुढीि िुकुमाांची िाट 
पािािी अशा गुप्त सूचना या सेनापतींना वदल्या िोत्या. निाब िुसैन अिीखानाच्या पवििािास आिाियास 
जाण्याच्या कामवगिीिि मी दवक्षिेत औिांगाबादेस जात आिे, असे सिांना साांगािे; अशी सूचना वदिािि 
अिीखानास वमळािी िोती. 
 

या िािचािींचा अन्ियाथू वनजामुल्मुल्काने प्रवतकूि असाच िाििा. तेहिा उिट कामास 
िागण्यात कसूि किण्यात अथू नहिता. मुिम्मद अमीनखानाने आर्ग्ऱ्यािून वनजामुल्मुल्कास कळवििे : 
‘नेकूवसयिचा पक्ष दाब ू न टाकण्यास आवि अल्लािाबाद पित वमळविण्यास सव्य्यदाांना थोडाच अिकाश 
उििा आिे; त्याांची पुढीि चाि आपिा (वनजामुल्मुल्काचा) समूळ उच्छेद किण्याची असेि.’ आपल्या 
स्ितःच्या या पत्रासोबत मुिम्मद अमीनखानाने मुिम्मदशािाच्या स्ितःच्या िस्ताक्षिातीि एक आवि 
बादशािाच्या आईची मोिि असिेिे एक अशी दोन पते्र जोडिी. त्यात सव्य्यदाांविर्षयीच्या तक्रािी िोत्या 
त्याांनी सगळे अवधकाि बळकाििे असल्याबद्दि, बादशािािा कसिीिी मोकळीक ठेििी नसल्याबद्दि 
तसेच बादशािाची कड घेऊन त्याची मुक्तता घडिनू आिण्याबद्दि मजकूि िोता. [खाफीखान ८५०, 
८५२; कावसम ३०७.] 
 

दुसऱ्या एका मागाने वनजामुल्मुल्काच्या माळहयातीि िास्तहयासांबांधीचा आिखी तपशीि वमळतो. 
तो उज्जवयनीिा पोिोचल्या नांतिच्या िात्री तेथे मुसळधाि पाऊस पडिा. िा पाऊस म्ििजे त्यािा अल्लाची 
खैि िाटिी; कािि त्या वदिसापासून त्याचा सतत उत्कर्ष ू िोत गेिा. नािाप्रमािे आवि प्रत्यक्षातिी 
उज्जवयनी म्ििजे दाि-उि्-फति (विजयगृि = उज्जवयनी) आिे असे त्यािा िाटिे. १७१९ चा पािसाळा 
सांपल्यािि आपल्या सुभ्यात सुहयिस्था वनमाि किण्याच्या कामास तो िागिा; तेहिा िुसैन अिीखानाचे 
वमत्र वनजामुल्मुल्काच्या सैन्यबळाविर्षयी आतांक वनमाि कििािी पते्र धाडू िागिे. दिबािी िाताििाच्या 
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इवतिृत्ताांमध्ये फेिफाि केिे जातात, त्यािरूनच कािी काळेबेिे योजिे जात असािे; अशी तक्राि या 
पत्राांतून झािी. िे सिू कानी येताच िुसैन अिीखान कडक शब्लदाांत गिजू िागिा. वनजामुल्मुल्कािा 
दिबािाबािेि जाऊ द्याियास नको िोते; आता एकाचे िजाि वनजामुल्मुल्क झािे आिेत; आता त्याशी 
िागिे खुल्या मदैानातीि िाघबच्च्याांशी सामना किण्याइतके अिघड बनिे आिे. 
 

त्यािि कुत्बुल्मुल्क (अब्लदुल्लािखान) उत्तििा की पूिी घडिे त्यािा आता इिाज नािी. दैिाची 
िीिा अगाध म्िटिी पाविजे. कािीतिी माग ूआता काढिा पाविजे. तेहिा बिाच विचाि करून, त्यास पित 
बोिाििािे फमान गुजूदािाांच्या िाती पाठविण्यात आिे; त्याच िेळी फौजा चांबळे पिीकडे पाठविल्या; 
सुभेदाि स्िाधीन झािा ति ठीकच, नािीति त्याशी िढाि ेहकिा िाटाघाटी किाहया; तो दवक्षिेस पळािा 
ति आपिे सेनापती त्याचा पाठिाग कितीि. औिांगाबादेस असिेल्या आविम अिीखानािा सािध 
िािाण्याबाबत इशािा झािा. वनजामुल्मुल्क शिेटी तडाख्यात सापडिाि िे वनवित असे त्याांना िाटिे. 
 

धामधुमीचा काळ नजीक येऊन ठेपिा आिे आवि पवििी धामधूम बिुधा माळहयात िोिाि अशी 
बोििा वनजामुल्मुल्काच्या दिबािात िोऊ िागिी िोती. आपिास कसिािी धक्का िागू नये या िेतूने 
आिीबािीस तोंड देण्यासाठी वनजामुल्मुल्क सज्ज िोऊ िागिा. िुसैन अिीखान मोठ्ा सिदािकीिि 
असिा तिी त्याचा स्िभाि नुसता वशपाईगड्याचा आिे; कािी प्रवतकूि कानी आिे की तो िागाने जळू 
िागतो ि िगेच शत्रू बनतो. तसे झािे ति िढाईच्या तयािीत कसूि नको. 
 

सव्य्यद वदिािि अिीखान चािून येत असल्याचे जािीि िोताच आपिा सिात विश्वासू अमिदाि 
मुिम्मद वघयासखान याशी वनजामुल्मुल्काने मसित केिी. उगीच डोक्यात िाख घािून घेण्यात काय अथू 
आिे; िे प्रकिि सिज वनपटून नेता येईि; नवशबाचे फासे आपल्या बाजूिा पडिे आिेत आवि सामना देिे 
िाच सिोत्तम माग ूअसे त्याचे म्िििे पडिे. निाब उत्तििा : “असे का बोिता? मी अजून बुचकळ्यातच 
आिे; माझे कािी चुकिेिे नािी िे स्पष्ट आिे; शिम िाटािी असेिी कािी माझ्या िातून घडिेिे नािी; 
पैगांबििासी आिमगीिाच्या जमान्यापासून आजपयंत मी सन्मानाने जगत आिो; यापुढे जे कािी थोडेफाि 
वदिस माझ्या पदिात आिेत तेिी अिमान न िोता जातीि; िी पामि मांडळी मिा इजा किण्याच्या प्रयत्नात 
का आिेत? उत्कर्ष ूअचानक झाल्यामुळे फुगून गेल्यानेच ते असे िागत आिेत; असे िागिे म्ििजे बादशाि 
असल्याचा तोिा आिण्यासािखेच आिे; थोडाफाि उत्कर्ष ू झािा ति तेिढ्याने आपिी डोकी कोिी 
वबथििनू घेण्याचे कािि काय? अल्ला िि स्िगात आिे; तो आपल्यािि कृपा कितो; अशा कृपाळू अल्लाच्या 
उपासकािि कृपाकाांक्षी िोण्याची पाळी येत नािी िे बिेच म्ििाियाचे. मात्र सुरुिात माझ्याकडून न 
झािेिी बिी. मी गप्प िािून देखीि त्याांनी िल्ला केिा ति मग माझा इिाज नािी. अखेि मीिी मािूसच ना. 
माझ्याइतके उच्चस्थान िाभिेिा कोिता मािूस आपिी अि ू जपल्यावशिाय िािीि? विजय दडून 
बसिेिा असतो; तो प्राप्त िोिे म्ििजे स्िगीय देिगी वमळण्यासािखे आिे. केिळ फौजा अिाढहय आिेत 
म्ििून िी देिगी िाभत नािी. जन्मािा घाििाऱ्या पिमेश्विाची शपथ घेऊन साांगतो सगळा हिदुस्थान 
जिी त्याांनी माझ्याविरुद्ध उभा केिा तिी मी वनभयूपिे प्रवतकाि किीन. माझ्या आयुष्ट्याची दोिी बळकट 
असेि ति मिा धोका नािी आवि माझा मृत्य ू नजीक आिा असेि ति कसिािी उपाय कामी येिाि 
नािी.” 
 

या बोिण्यािा वघयासखानाने सिमती दशवूििी. सज्जता ठेििे आिश्यक आिे एिढेच मिा 
सुचिाियाचे िोते; ‘िढाई सांपल्यािि ठोसा मािण्याचा प्रसांग गुदिािा’ यात नुसती मानिानीच आिे असे 
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त्याने वनदशनूास आििे. निाबाच्या नातेिाईकाांनी मान्यता दशवूिल्यािि, तयािीविर्षयी वनिूय झािा. 
मांडेश्वििून उज्जवयनीिा कूच किाि े तेथे फमानाची िाट पािािी आवि आपल्या जिळचे, नको असिेिे 
सामानसुमान सुिवक्षत ठेिािे असे वघयासखानाने सुचवििे. फमानाचा मान िाखून ते स्िीकाििे ि िगोिग 
िाजधानीस वनघण्यासाठी कूच कििे बायात्कािी भागच िोते. झगडा किाियाचाच असिा ति तो 
येथल्याप्रमािे तेथेदेखीि किता येईि; हकबिुना दिबािी आपिी व्स्थती अवधक बळकट आिे असा त्याांचा 
कयास िोता. मािसे वजिािि उदाि िोतात तेहिा ती स्िगाविरुद्धसुद्धा िढू शकतात. मग त्याच्यासािख्या 
वखजगितीत नसिाऱ्या पामिाांविर्षयी काय बोिािे? सव्य्यद मांडळी म्ििजे काय पे्रवर्षत नािीत की ज्याना 
पांख आिेत आवि उडत जातात. कुां पि वकतीिी मोठे असिे तिी आतल्या मािसापयंत जाऊन पोिोचता 
येतेच. वशिाय आपिी बाजू न्यायाची आिे. कृपािांत देिाने आपल्यािा सांिक्षि वदिे ति विजय न्यायाच्याच 
बाजूने िोिाि. वसिोंजनजीक पोिोचण्यापूिीच प्रकििाने पिट खाल्ली ति फिक असा काय पडिाि? 
आपिे ििििचे िाजधानीस िोिािे आगमन ऐकून वििोधकाांची दक्षता एकदम नािी का सांपुष्टात येिाि? 
मुिम्मद अमीनखान, िमीदखान िगैिे दिबािी मांडळींना वििािे तसेच इिजखान िगैिे दवक्षिेतीि 
मांडळींनािी वििाि.े अशीिगडाच्या वकल्लेदािािा आपिेसे करून घ्यािे; वकल्ला ििािी किण्याचा ठिाि 
करून देण्याबद्दि त्यािा िाटल्यास द्रहय देऊ किाि.े या वठकािी पोिोचण्यासाठी वसिोंजमागे जािे सोपे 
आिे, आवि अशीि आपल्या ताब्लयात आिा ति दख्खनच्या िाज्याची वकल्लीच अल्लाने आपल्या ििािी केिी 
असे म्ििाियाचे. विआयतखान अब्लदुिूिीमखान, कावदिदादखान आवि मुतिस्सीिखान याांनी मुिम्मद 
वघयासिा पाहठबा दशवूििा. 
 

ठिल्याप्रमािे सिू वठकािी पते्र ििाना झािी. दोन–तीन वदिस वििां ब िोऊन वदल्लीच्या वदशनेे 
कूच झािे. दिबािी िाताििाांनी ताबडतोब या घडामोडीबाबत दिबािास इवतिृते्त पाठवििी. मजि 
दिमजि किीत दोिािापयंत ते येऊन पोिोचिे. दख्खनच्या मुख्य मािसाांकडून पते्र आिी. पि नि ेिुकूम 
धाडण्यात आिे नािीत; आपि हिदुस्थानच्या िाटेिा िागिो म्ििून वशपायाांमध्ये आनांदीआनांद पसििा. 
पि ज्या मागाने ते कूच किीत आिे त्याच मागाने ते एकाएकी मागे वफििे. याचा वशपायाांना विस्मय 
िाटिा. पि एकां दिीत गुप्तता चाांगल्या प्रकािे िावििी. शिेटी एक िात्रभि कूच करून ते ८ मे १७२० िोजी 
नमूदेिि पोिोचिे ि त्याांनी नदी ओिाांडिी. [अििाि १५५ ब] 
 

आपल्यािा िाजधानीस पितिे भाग पाडण्यासाठी गुजूदाि वनघािे आिेत िी गोष्ट 
वनजामुल्मुल्कािा समजिी िोती. तशा आशयाचे एक फमान खिोखि धाडिेिीं िोते. त्यात िाजधानीस 
आल्या आल्या अक्बिाबाद सुभा वदिा जाईि असा मजकूि िोता. वनजामुल्मुल्काने माळिा सोडल्याची 
बातमी आर्ग्ऱ्यास ९ िज्जब ११३२ वि. (१७ मे १७२०) िोजी समजिी. नांति ११३२ वि. जमावदिाखि 
मविन्याच्या मध्यास (म्ििजे २४ एवप्रि १७२० च्या सुमािास) असा अििाि आिा की ५ हकिा ६ िजाि 
घोडेस्िािाांवनशी आवि अब्लदुिूिीमखान मििमतखान, विआयतखान, कावदिदादखान िौशनी, िजीि 
सादुल्लािखानाचा नातू मुतिव्स्सिखान, इनायतखान िगैिेंना बिोबि घेऊन, वनजामुल्मुल्काने मांडेश्वि 
सोडून, उज्जवयनीपयंत कूच केिे आिे. आपि वसिोंजेच्या मागािि आिोत असे तेथे उठिनू, एक-दोन 
मजिा मारून, तो कायथ या खेड्यापयंत येऊन पोिोचिा. तेथून तो तडक नमूदेिि गेिा आवि १ िज्जब 
११३२ वि. (म्ििजे ९ मे १७२०) िोजी अक्बिपूिच्या उतािािरून त्याने नदी पाि केिी. [खाफीखान ८५२, 
८६०; कावसम ३०८; कामिि २२१.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तत्काि काििाई केिी पाविजे असे िुसैन अिीखानािा िाटिे. त्यासाठी जातीने वनघण्याची 
त्यािा इच्छा झािी. उिट सबूिीने घ्याि ेअसा अब्लदुल्लािखान आवि समसामुद्दौिि (खान दौिान) याचा 
सल्ला पडिा. कािि “सबूिी अल्लाची असते ति घाई सैतानाची असते” अशी म्ििच िोती. सािे कािी पित 
िस्तगत किण्यासाठी सव्य्यद वदिािि अिीखान यास त्याच्या िाताखािच्या अवधकाऱ्याांसि एका बाजूने 
आवि आविम अिीखान यास दुसऱ्या बाजूने धाडिे पुिेसे िोते. अशीिगड त्याांनी घेतिा असिा तिी त्याची 
बचािाची हयिस्था किण्यास त्याना अजून अिसि वमळािा नसल्याने तो पुन्िा सि कििे कािीच अिघड 
नािी. “िुशाि असिे चाांगिे आिे, तुम्िी रुस्तमसािखे बििान हिा.” 
 

िुसैन अिीखान धुमसत िावििा. आपऱ्ल्या भािात दम नािी असा त्याचा दोर्षािोप िोता. 
अब्लदुल्लािखान आपल्या मताांशी वचकटून िावििा आवि त्यानेच विनयाने तक्राि केिी की माझा मागू, धैयू 
नसल्याने, अनुसिण्यात आिा नािी. आपल्यािा वभत्रा म्िटल्याबद्दि त्याने आियू हयक्त केिे. “मी तुझा 
भाऊ नािी का? मी सुद्धा एक सव्य्यद नािी का?” भाऊ जिा वििकेाने िागिा ति सगळ्यास िोकाि 
देण्याची त्याची तयािी िोती. फरुूखवसयििा कैद किण्यात चूक झािी असे िािांिाि साांगून देखीि, माझा 
शब्लद बाजूस सारून, माझ्या भािाने मनमानी केिी. आता आपि जे पेििे तेच उगििाि. आपल्याच कमाचे 
पवििे-िवििे फळ म्ििजे वनजामुल्मुल्काचा िा उठाि िोय. शिेटी वनजामुल्मुल्काच्या पाठिागािि 
तत्काि वनघण्याबाबत तातडीचे िुकूम दोघा भािाांनी सव्य्यद वदिािि अिीखानािा वदिे. त्याच्या सोबत 
िाि भीमहसग िाडा, िाजा गजहसग निििी ि दोस्त मुिम्मद अफगाि याांना पाठवििे. अशी कािी िािचाि 
िोईि याची पूिूकल्पना असल्याने िी मांडळी यापूिीच माळहयाच्या िद्दीजिळ येऊन ठेपिी िोती. त्यामुळे 
वििां ब न किता कामवगिीिि वनघिे त्याांना शक्य झािे. सव्य्यदाांचा २० िर्षांचा पुतण्या आविम अिीखान 
औिांगाबाद येथे दख्खनचा नायब सुभेदाि म्ििून काम पिात िोता. निाबाच्या आगे कूचािा पायबांद 
घािण्याचा िुकूम त्यािा वमळािा. [अििाि १५७ ब, कामिि २२१]. 
 

अशीिगडचा बळकट वकल्ला नमूदेच्या दवक्षिेस ४५ मैिाांिि असून तेथून बुिानपूि फाि दूि नािी. 
वनजामुल्मुल्काने सिूप्रथम अशीिगडाििीि वशबांदीिा द्रहयाची िािूच दाखिनू आपिाकडे िळविण्याचा 
प्रयत्न केिा. खुस्त्रि नािाच्या त्याच्या गुिामाचा उस्मानखान कावदिी नािाचा एक वमत्र वशबांदीमध्ये िोता. 
खुस्त्रििा उस्मानखान कावदिीकडे िाटाघाटीसाठी धाडण्यात आिे. निाबाने नमूदा ओिाांडिी त्याच 
वदिशी खुस्त्रि उस्मानखानासि वनजामुल्मुल्कास येऊन भेटिा. वकल्लेदािी वमळण्याविर्षयी त्याने अट 
घातिी. वशबांदीच्या २ िर्षांच्या पगािबाक्या भागविण्यास पुिेि इतक्या िकमेची तितूद करून वदल्यािि 
उस्मानखान निाबाचा सिात थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान फीरूझजांग आवि बक्षी विफ् जुल्लािखान 
याांसि अशीिगडािि पितिा. वबजागट कििगाि मागे वजतकी त्ििा किता येईि वततकी करून 
वनजामुल्मुल्क पाठोपाठ वनघािा. १३ िज्जब ११३२ वि. (२१ मे १७२०) िोजी वकल्ला कबजात आिा. 
अबूताविबखान नािाच्या अवतिृद्ध वकल्लेदािािा कैद केिे; कििगािचा रुस्तम बेगखान आवि मकडाईचा 
िाजा फतिहसग िे दोघे याचिळेी येऊन वमळािे. तेथून १२ मिैाांिि असिेल्या बुिानपूि या शििाचा कबजा 
घेण्यासाठी वघयासखानास धाडिे. वनजामुल्मुल्क अशीिगडास गेिा, गडाच्या मार्थ्यापयंत तो चढून आिा. 
नांति आपिे दोन मुिगे आवि जादा सामानसुमान मागे ठेिनू बुिानपुिास वनघािा. तेथे त्याचा तळ 
िािबाग या वठकािी पडिा. [खाफीिखान, खांड दोन, ८५३, ८६५; तािीख–इ–मुज्फिी, प.ृ १८० आवि वशिावनि–इ–दव्ख्खन 
िेखकमुव्न् अमखान औिांगाबादी, इर्विन िस्त. क्र. ३९६, पान १३१, १५२. ज्या इसमाशी िाटाघाट झािी त्याचे नाि इस्िामउल्लाि िजािी आवि 
ज्यास निा वकल्लेदाि नेमिे त्याचे नाि शफूखान असे बुिानुि्-फुतूि, १६७ ब यात वदिे आिे. या िेखकाच्या म्ििण्यानुसाि वकल्ला कबजात 
देण्याची घटना १५ िज्जब िोजी घडिी. कििगाि बुिानपूिच्या आर्ग्नेयीस ५५ मैिाांिि आवि मकडाई ७० मैिाांिि ईशान्येस आिे. िािबाग 
शििाच्या उत्तिेस २ मिैाांिि असून सध्याच्या िेल्िे स्टेशनच्या अगदी नजीक आिे. बॉम्बे गझेॅवटअि (खानदेश, प.ृ ५८९, ५९१.] 
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वनजामुल्मुल्काने नमूदा ओिाांडिी आिे िे कानी येताच आविमअिीखानाने औिांगाबादेस िजेिि 
आिेल्या अन्ििखान कुत्बुद्दौिि या बुिानपूिच्या फौजदािािा कामवगिीिि पाठवििे ि त्याच्यासोबत िांभा 
हनबाळकि यास वदिे. हनबाळकि त्याच्या मध्यस्थीने वदल्लीच्या तुरुां गातून सुटिेिा िोता. ते 
बुिानपुिापासून दवक्षिेस १२ कोसाांिि असिेल्या आवदिाबाद [िे खानदेश वजल्यात आिे. बॉम्बे गझेॅवटअि, बािा, ४४७ िि 
त्याचा अक्षिविन्यास एवदिाबाद असा वदिा आिे. सदि वठकाि जी. आय्. पी. िेल्िेच्या भसुािळ स्थानकाच्या िायहयेस सुमािे १५ मैिाांिि आिे.] 
या गािी आिे तेहिा वघयासखान यापूिीच तेथे पोिोचिा आिे; शििास िढेा घािण्याची तयािी किीत आिे 
असे त्याांच्या कानािि आिे. या सुभ्याचा वदिाि नूरुल्लािखान िा अन्ििखानाचा भाऊच िोता ि शििाचा 
ताबा त्याच्याकडे िोता. आिेिी कुमक पकडण्यासाठी वघयासखानाने तापी नदीच्या पिीकडे फौजा 
धाडल्या; पि िात्रीच्या अांधािाचा चाांगिा फायदा वमळून वघयासखानाच्या िोकाांना चुकिनू आवि 
िस्त्यािगतच्या पायिाटा िापरून िी कुमक शििात पोिोचिी. मात्र त्याांच्या पािख्या आवि इति 
सामानसुमान िुटारूां च्या िाती पडिे. फौजदािाच्या आगमनानांति शिििासी गोळा झािे; प्रवतकाि 
केल्यास फक्त आमचेच तेिढे नुकसान िोईि असे साांगून प्रवतकाि किण्याविर्षयीचा आपिा वनरे्षध त्याांनी 
फौजदािाकडे नोंदवििा. वघयासखानाची मािसे शििाच्या तटािरून आत येऊ शकतीि; आमचे जीि 
धोक्यात येतीि आवि आमच्या मािमते्तची िाट िागेि असे ते म्ििािे. बािेि, उघड्यािि िढाई किा 
असा त्याांनी फौजदािास सल्ला वदिा. तशी िढाई केिी नािीत ति शिि शत्रूच्या ििािी करू असेिी ते 
म्ििािे. अन्ििखान, कािी धीिाचा गडी नहिता. त्याचे डोके काम देईना. १६ िज्जब (२४ मे १७२०) िोजी 
त्याने वघयासखानाकडे तिाची विनििी केिी. वनजामुल्मुल्क दुसऱ्या वदिशी जातीने आिा. अन्ििखान 
आवि नूरुल्लािखान िे दोघे आपिे अवधकािी आवि नागविक याांसमिते शिि आिे. शिि आवि शिििक्षक 
वकल्ला याचा कबजा घेतिा. अशीिगड आवि बुिानपूि ताब्लयात आल्यामुळे वनजामुल्मुल्काची बाजू भितीच 
बळकट झािी. [खाफीखान, ८५३, ८७१, ८७२; बुिानुि्-फुतूि १६८ अ; तािीख-इ-मुजफ्फिी, प.ृ १८१.] 
 

या सुमािास, िजीिाचा धाकटा भाऊ सैफुद्दीन अिीखान बािा याची आई आपल्या नातिांडासमिते 
बुिानपूििा येऊन पोिोचिी िोती. वदल्ली सुभ्यातीि मुिादाबादेस वतचा मुिगा आता फौजदाि झािा िोता 
ि त्याच्याकडे जाण्यासाठी ती औिांगाबादेिून वनघािी िोती. वनजामुल्मुल्क आिा आवि त्याने शिि हयापिे 
तेहिा वतच्या वदमतीच्या मािसाांमध्ये एिढे भय वनमाि झािे की, कुटुांबाची अि ूसुिवक्षत ििािी आवि सिांचे 
प्राि िाचािते या अटीिि आपल्या ताब्लयात असिेिी ित्ने ि मूल्यिान वजन्नसा निाबाकडे पाठविण्याचे 
त्याांनी ठिवििे. देऊ केिेिी मािमत्ता वनजामुल्मुल्काने नाकाििी; बेगमेचा प्रवतवनधी म्ििून आिेल्या 
मुिम्मद अिीशी तो दयेने िागिा; त्यािा मानाचा पोर्षाख देऊ केिा आवि फळाांची किांडी मुिाांसाठी देऊन 
त्यास पित पाठवििे. बेगमेिा जाण्याची अनुमती वमळािी. वतिा नमूदेच्या तीिापयंत सोबत किण्यासाठी 
२०० घोडेस्िाि त्याने पाठवििे. [खाफीखान, ८७३] 
 

अब्लदुल्लािखान आवि िुसैन अिीखान या आपल्या दोन चुित्याांची पते्र औिांगाबाद मुक्कामी वमळाल्या 
वमळाल्या आविम अिीखान, मिाठे आवि इति िोक याांच्या फौजा उभािण्याच्या कामास िागिा. 
जिळपासच्या फौजदािाांना औिांगाबादेस येण्यास त्याने साांवगतिे. वदिािि अिीखान उत्तिेकडून आल्याचे 
वदसू िागिे की आपि दवक्षिेकडून कूच किािे आवि अशा तऱ्िेने वनजामुल्मुल्कािा कचाट्यात पकडािे 
असा त्याचा विचाि िोता. आपल्या िोकाांना स्फूती वमळािी म्ििून त्याने उदाि मनाने बढत्या वदल्या. 
शििातीि ि मुिुखातीि िवििाशाांना आपिेसे किण्याची एकिी सांधी त्याने दिडिी नािी. नांति त्याने 
आर्ग्ऱ्याच्या कायाियािा कळवििे की मजकडे जुन्या चाकिीतीि सात िजाि घोडदळ आिे; वशिाय 
फौजदाि आवि जमीनदाि याांनी दोन–तीन िजाि िशम आििे असून सिा िजाि िोकाांची नहयाने भिती 
केिी आिे. खेिीज िाजा शािू १५–१६ िजािाांचे घोडदळ पाठिीि असा भिोसा िाटतो. नाांदेडचा म्ििजे 
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िऱ्िाडचा माजी सुभेदाि अमीनखान याची िुसैन अिीखानाशी पूिी चाांगिीच दुश्मनी िोती; पि द्रहय; ित्ने 
आवि ित्ती नजि करून त्यािा िश करून घेतिे. [अमीनखान िा खान आविम दव्ख्खनीचा एक भाऊ िोता. मुबाविजखानाच्या 

आवधपत्याखािी वनजामुल्मुल्काशी िढता िढता तो ११३७ वि. (१७२४–२५) मध्ये कामास आिा. मावसरुि्-उमिा, खांड एक, ३५२.] आपल्या 
सगळ्या फौजाांची आविम अिीखानाने मोजदाद केिी तेहिा ती ३० िजाि घोडदळ अशी वनघािी. या 
फौजाांची िुकमत जातीने स्ितःकडे घेण्याची त्याची इच्छा वदसिी. शाबान मविन्याच्या सुरूिातीस (१ = ८ 
जून १७२०) त्याने कूच केिे. [खाफीखान, ८७४.] 
 

पािसाळा सांपेपयंत आपल्या पुढीि िािचािी थाांबिाियाच्या आवि तोपयंत देिगड येथे, तेथीि 
जमीनदािाांना आपिेसे किाियाचे अथिा हजकून घ्याियाचे असे वनजामुल्मुल्काने आपल्या पिीने ठिवििे. 
पि जिळ आिे तेिढ्या द्रहयबळािि सैन्यािा चाि मविने साांभाळिे कठीि आिे; सध्या जिळ आिे त्यापेक्षा 
जास्त पैसा उपिब्लध िोण्याची शक्यता नािी; असे वदसून आिे. तेहिा काििाई ताबडतोब िाती घेण्याचा 
वनिय झािा. आविम अिीखानाचे तांब ू औिांगाबादेबािेि उभे आिेत िे कानी पडताच वनजामुल्मुल्क 
बुिानपूिच्या उत्तिेस असिेल्या िािबागेतून बािेि पडिा; त्याने तापी ओिाांडिी आवि शििाच्या पूिेस 
तळ टाकिा. पि िज्जब मविन्याच्या अखेिीस (३० = ८ जून १७२०) त्यािा समजिे की, आपिा खडा 
पाठिाग किीत आिेल्या वदिािि अिीखानाने िाांवडयाच्या [िे वठकाि बुिानपुिाच्या ईशान्येस सुमािे ९२ 
मिैाांिि नमूदेच्या दवक्षि तीिािि िोशांगाबाद वजल्यात आिे. दवक्षिेतून आर्ग्ऱ्यास जािाऱ्या जुन्या 
िमिस्त्यािि ते आिे, सेंरि प्रॉव्हिन्सेस गझेॅवटअि, २०१.] जिळपास नमूदा पाि केिी आिे. तो िुसैनपूि 
या िाांवडया सिकािमधीि वठकािापयंत येऊन ठेपिा िोता. िे वठकाि बुिानपुिापासून चौदा कोसाांिि 
िोते. िा शत्र ू समाचाि घेण्यास अवधक अिघड मानून, सामना प्रथम त्याच्याशी देण्याचा वनियू 
वनजामुल्मुल्काने केिा. [खाफीखान, ८७५; अििाि १६० अ.] 
 

असे वदसते की साव्य्यदाांनी आपल्या सेनापतीसश े एक पत्र पाठवििे ि त्यात त्याच्यािि 
डिपोकपिाचा आिोप केिा. तो वजहिािी िागून नशचे्या तािेत–तो तसा नेिमीच असे–त्याने 
वनजामुल्मुल्कािा विवििे : “मििािा वभऊन त्यापासून दूि पळिे यात कसिा पुरुर्षाथू आिे; नहिे तो 
आपल्या अििूा कावळमाच आिे. आवि िा असिा क्षदु्र जीि िाचविण्यासाठी इतक्या डोंगिचढिी 
किाियाच्या आवि एिढी िाळिांटे ओिाांडाियाची? त्यापेक्षा पिििवदगाििि विसांबनू या पत्रिेखकाची गाठ 
घेण्यास बािेि का पडत नािी? तसे केल्यास ‘िावजि’ िोण्यास्ति पितिेिी शक्य िोईि ि तेथे 
आपिाांसािख्या सन्माननीयास दया दाखविता यािी म्ििून अट्टािासिी किता येईि. िे िोिाि नसेि ति 
याची पक्की खूिगाठ बाांधा की िीस िजाि स्िािाांििचा िा बांदा िक्तासाठी तिानिेिा आिे; िाऱ्यासािखा, 
पाठिाग किीत येईन तो िादळ िोऊनच; आवि तू मदैानी भागातल्या िििासािखा डोंगिात पळािास ति 
मी वचत्त्याप्रमािे तुझा पाठिाग किीत येईन; तुझ्या पाठीिि झेप घेऊन माझे आसुसिेिे दात तुझ्या िक्ताने 
माखून काढीन.” पत्रातीि िी प्रक्षोभक भार्षा वनजामुल्मुल्कािा सिन झािी नािी; आल्या पाििािि 
पाऊि टाकत तो पित उिटिा. [िाविद, १५९ ब.] 
 

आपिे कुटुांब आवि आवश्रत याांना अिजड सामानसुमानासि अशीिगडािा सुिवक्षततेसाठी पाठिनू 
वनजामुल्मुल्काने शाबान मविन्याच्या सुरूिातीस (१ = ७ जून १७२०) उत्तिेकडे कूच केिे. [हकिा गुिशन-इ-

अजाइब, पान १३२ ब येथे उल्लेख असल्याप्रमािे बुिानपुिािा प्रयाि केिे.] वघयासखान आवि शखे मुिम्मदशाि फारुकी याांच्या 
नेतृत्िाखािचा त्याचा तोफखाना त्याच्या पुढे गेिा. तो स्ितः ९ शाबान म्ििजे १६ जून िोजी वनघािा. 
बुिानपुिापासून १६–१७ कोस चाि झािी असता आवि मकडाईच्या [िोशांगाबाद वजल्याच्या िाांवडया तािुक्यामधीि 
एक ििानसे स्ितांत्र सांस्थान; त्याचे सध्याचे के्षत्रफळ २१५ चौ. मिैाांचे आिे. खुद्द मकडाई िे वठकाि िाांवडयाच्या दवक्षिेस सुमािे तीस मिैाांिि आिे, 
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सेंरि प्रॉव्हिन्सेस गझेॅवटअि, २५६.] िाजाच्या मुिुखातीि ितनपूि िे वठकाि दोन-तीन कोसाांिि िावििे असता 
त्याने तळ ठोकिा. त्यािळेी वदिािि अिीखानाचा तळ त्याच्या तळापासून दोन हकिा तीन कोसाांिि िोता. 
वनजामुल्मुल्काने त्याच्याकडे मैत्रीचा प्रस्ताि पाठवििा पि वनजामुल्मुल्काचे सगळे पविते्र वदिािि 
अिीखानाने फेटाळून िाििे. [खाफीखान, ८७५; खुशिाि पान १००२ अ; कावसम ३११ बयान-इ-िावकअ, इर्विन िस्त. पान ४०६ 
वसिावनि-इ-दव्ख्खनच्या १६३ पषृ्ािि उल्लेख आिे की िढाई नमूदेच्या दवक्षिेस बािा कोसाांिि सिकाि िाांवडयाच्या चािदा पिगण्यातीि 
िायपूिजिळ झािी.] 
 

वदिाििखानाचे सैन्यबळ फाि मोठे नहिते : तिी त्याचे सैवनक सुसज्ज आवि पिीके्षत उतििेिे 
िोते. बक्षी म्ििून काम केिे असल्याचा पवििाम म्ििून त्यािा साव्य्यदाांच्या सगळ्या सैन्याांची गुिित्ता 
चाांगिी मािीत िोती. या मोविमेिि त्यािा पाठविण्यात आिे तेहिा सव्य्यदाांकडे सेिसे रूजू असिेल्या 
सतिा-अठिा िजाि घोडेस्िािाांमधून उत्तम सामग्री आवि उत्तम बठैक असिेल्या सिा िजाि घोडेस्िािाांची 
वनिड त्याने केिी िोती. त्याांतीि बिुतेक जि बािा सव्य्यद, हिदुस्थानी आवि अफगाि िोते. 
वदिाििखानाच्या वदमतीस देण्यात आिेल्या प्रमुख अवधकाऱ्याांत बाबिखान आवि सव्य्यद बांधूांचा दूिचा 
भाऊ िागिािा सव्य्यद शम शीिखान याांचा समािशे िोता. [खाफीखान प.ृ ८७९ िि “शिेखान” असा एक उल्लेख कितो. िाच 
उल्लेख साविब िायच्या खुवजस्ता किाममधीि वनजामुल्मुल्काच्या तूमािच्या नकिेतिी आढळतो. येथे फिितखान िे आिखी एक नाि वदसते.] 
वशिाय निििच्या अनूपहसगाचा मुिगा िाजा गजहसग याचे तसेच बूांदीच्या मिािाि भीमहसग याचे 
वचिखतधािी िाजपूतिी फौजेत िोते. िाजा गजहसगाने सुमािे दोनतीन िजाि िोक आििे िोते. दोस्त 
मुिम्मदखान िोवििा (पुढे भोपाळचा निाब झािा तो) [बुिानुल्फुतूि, पान १६८ अ, मध्ये त्याचा उल्लेख ‘भाक्राचा जमीनदाि’ 
असा झािा आिे. िे वठकाि माळिा सुभ्यात सिकाि कनौजमध्ये आिे; आईन खांड दोन २००. उिटपक्षी, सेंरि इांवडया, पवििी आिृत्ती, २३१, 
मध्ये माल्कम म्िितो की मीि मुिम्मदखान िा त्याचा भाऊ अवधकािािि िोता ि तो िाि िागून कामास आिा.] ३५०० िशमाांसि येऊन 
वमळािा. तेहिा एकां दि सैन्य तेिा िजािाांपेक्षा कमी नहिते. कदावचत अठिा िजाि असेि. 
 
७ : णदलािर अलीखानाचा पराभि आणि मृत्य ू
 

१३ शाबान ११३२ वि. (२० जून १७२०) िोजी वनजामुल्मुल्काने ४ कोसाांची मजि माििी आवि 
नांति िढाई देण्यासाठी आपल्या फौजाांची माांडामाांड केिी. आघाडीच्या फौजाांची िुकूमत वघयासखानाकडे 
वदिी; त्याच्या वदमतीिा शखे मुिम्मदशाि आवि तोफखान्याचा प्रमुख असिेिा त्याचा भाऊ नूरुल्लाि 
फारुकी याांना वदिे. मध्य भागाच्या उजहया बाजूस निाबाच्या वििािासांबांधामुळे, त्याचा मामा िागिािा 
िऱ्िाड (एविचपूि) चा नावजम इिजखान यास ठेिनू त्यासोबत त्याचा मुिगा जमािुल्लािखान, 
अन्ििखान, िकीम मुिम्मद मुतूजा िगैिे मांडळी िोती. मध्य भागाच्या डाहया बाजूस मििमतखान, फीिजांग 
याांना ठेििे. उजहया फळीत अझीझ बेगखान ििीसी याची ति डाहया फळीत अब्लदुिूिीमखान 
(वनजामुल्मुल्काचा चुिता) आवि कावदिदादखान िौशनी याांच्या नेमिुका केल्या. मुतिव्स्सिखान 
(सादुल्लािखानाचा नातू), इस्माईिखान खीशगी, कामयाबखान, दािाबखान, सादुद्दीनखान आवि मीि 
इिसान बक्षी िे मध्य भागी िावििे. वनजामुल्मुल्क ि मुिम्मद अमीनखान चीन याांचा चुित भाऊ 
विआयतखान यािा बुिानपूि शिि साांभाळण्यास ति रुस्तम बेगखान यािा सैन्याच्या वपछाडीचे िक्षि 
किण्यास साांवगतिे. ५०० िोकाांसि फतिुल्लािखान खुस्ती आवि िाि िांभा हनबाळकि (मिाठा) याांना 
छापेमािीची कामवगिी वदिी. [खाफीखान, खांड दोन, प.ृ ८७६; मावसरुि्-उमिा, खांड तीन, प.ृ ८७७; अििािुिु-खिाकीन, प.ृ १५४ 
ब; कामििखानाची १७ शाबान िोजीची नोंद; गुिशन-इ-अजाइब, प.ृ १३२ ब, खुशिाि पान १००२ अ आवि बुिानुि्-फुतूि यात सदि तािीख ११ 
(म्ििजे १७ जून) अशी वदिी आिे.] 
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पूिी साांवगतल्याप्रमािे, िढाईचे वठकाि नमूदा नदी आवि बुिानपूि याांच्या दिम्यान असिेल्या 
पाांढि [पाांढिच्या स्थानवनवितीसाठी आवि पाांढिचा हपढािी मांडळीशी असिेल्या सांबांधाच्या शक्यतेविर्षयक मावितीसाठी मे १९०० इसिीच्या 
इांवडयन अँवटके्विीमधीि माझा िेख पािा. तािीख-इ-हिदीमध्ये, २४० ब, रुस्तम अिी साांगतो की कसबा खाांडिा या वठकािाजिळ-जे 
अशीिगडपासून फाि दूि नािी-िढाई झािी. िे वठकाि बुिानपूिच्या उत्तिेस ३२ मैिाांिि आवि िाांवडयाच्या नैऋूत्येस ६० मिैाांिि आिे. िे वठकाि 
आता सेंरि प्रॉव्हिन्सेसच्या नेमाड वजल्याचे मुिकी ठािे आिे (सी. पी. गझेॅवटअि, ३८३). तािीख-इ-मुजफ्फिीच्या १८१ पृष्ािि “बुिानपूिपासून 
१४ कोसाांिि असिेिे िुसैनपूि” असा उल्लेख याबाबत येतो. िेच नाि एवशयावटक वमसिेनी (१७८५ इ.) मध्ये आढळते. सदि कृतीत एका अनामक 
फासी िेखनकृतीचा, िेन्री हिॅव्न्सटाटू (धाकटा) याने, आसफजाि (वनजामुल्मुल्क) याच्या िकीकतीचा केिेिा अनुिाद आिे.] या नािाने 
सांबोधल्या जािाऱ्या डोंगिाळ भागात िोते. वनजामुल्मुल्क स्ितः साांगतो की मी बुिानपूििून ४० कोस कूच 
करून आिो ि नांति ठोकिेल्या तळापासून चाि कोस पुढे आल्यािि शत्रशूी गाठ पडिी. दुपािपपयंत 
िढाईिा सुरुिात झािी नहिती. (१३ शाबान ११३२ वि., २० जून १७२०). निाबाच्या पूिू बाजूस 
असिेल्या उचांिट्यािि वदिािि अिीखान िोता. या टेकाडाच्या पायर्थ्यािा आपिे सामानसुमान टाकून 
वदिािि अिीखानाने सव्य्यद शिेखान आवि बाबिखान याांच्या िुकूमतीखािी आपिे आघाडीचे सैवनक 
धाडिे. त्यात सुमािे ३००० स्िाि आवि ८००० बांदूकची िोते. नांति फौजेच्या मुख्य भागाच्या अग्रभागी 
िािून, ित्तीिि आरूढ झािेल्या आपल्या प्रमुख अमिदािाांसि तो पाठोपाठ वनघािा. [खाफीखान ८७६, कामिि 

२२३.] मध्यान्ि उिटून गेल्यािि तोफा आवि बाि याांच्या मािाने िढाईिा सुरुिात झािी. वदिािि 
अिीखानािि िल्ला किण्यासाठी वघयासखान आवि इिजखान िे दोघे दोन वनिवनिाळ्या वदशाांनी कूच 
किीत वनघािे. पि दोघाांच्या फौजा िाटेत एकमेकींना वमळू शकण्यात असफि झाल्याने इिजखानािि 
एकट्याच्या बळावनशी सव्य्यद, िाजपूत आवि अफगाि याांच्या तमाम फौजाांच्या िल्ल्यािा तोंड देण्याची 
पाळी आिी. त्याचा ित्ती पित वफित िोता आवि त्याची पुष्ट्कळशी मािसे पळून गेिी; तिी इिजखानाने 
पुरुर्षाथू दाखिनू ििाांगि धरून ठेििे. पि जबि जखमी झाल्यामुळे अखेि त्यािा ििाांगिातून माघाि घेिे 
भाग पडिे. सव्य्यद शिेखान आवि बाबिखान िे िर्षोल्फुल्ल िोऊन ओिडू िागिे आवि घोड्यािा घोडे 
खेटिनू त्याचा पाठिाग करू िागिे. कावदिदादखान जखमी झािा तिी िढत िावििा. अझीझबेगखान 
आवि त्याचा भाऊ िे देखीि जखमी झािे. तेहिा इिजखानाच्या िाताखािच्या एक मातब्लबि अवधकािी 
अजमतखान घोड्यािरून उतििा आवि पायी िढू िागिा. यािेळी मुतिव्स्सिखानाने कुमक आििी 
आवि प्रत्येक िळेी कधी याच्या ति कधी त्याच्या िाती वदिस िागत आिे अशी पविव्स्थती वनमाि झािी. 
शिेटी सव्य्यद शिेखान आवि बाबिखान िे दोघे कामास आिे. [वदिािि अिीखानाच्या बाजूच्या फिािखान माििा गेिा. 
पािा अििाि-उि्-खिाकीन, १५९ अ; गुिशन इ-अजाइब, १३२ ब येथे याचा “फििात” असा उल्लेख आिा आिे.] 
 

नांति वदिािि अिीखान स्ितः मध्य भागािि चािून गेिा. तेहिा एक गोळी त्याच्या छातीत घुसिी 
आवि तो मेिा. त्याच्या बाजूच्या वकत्येक बािा सव्य्यदाांनािी या िळेी प्रािास मुकािे िागिे. िाि भीमहसग 
आवि िाजा गजहसग अजून ििाांगिात िोते. ििकिच भीमहसग गोळी िागून ठाि झािा. [टॉडच्या िृत्तामध्ये, 
सामान्यपिे िक्षात येईि अशा चुकीपेक्षा अवधक मोठी चूक कशी असते याचे एक उदाििि म्ििजे त्याने भीमहसगाच्या मृत्यवूिर्षयी वदिेिी 
िकीकत, खांड २, ४८७, िोय. िढाईत भीमहसग एकटा साथीदािावशिाय िढिा असे त्यात दाखवििे असून िढाई कोििाई बोिसू या 
शििाजिळच्या हसद नदीिगतच्या खाचखळर्ग्यात झािी असे साांवगतिे आिे. आांबेिचा सिाई जयहसग कच्छिािा याने भीमहसग आवि गजहसग 
याना वनजामुल्मुल्काचा िस्ता िोखण्याचा िुकूम वदिा असे साांगनू आपल्या िकीकतीििीि चुकाांिि त्याने कळसच चढवििा आिे. ज्या शििाचा 
उल्लेख झािा आिे ते कुििाई िे गाि असािे िे उघड आिे. सदि गाि माळहयात (थॉनूटन ५२०) बेटिा नदीच्या उजहया अथिा पूिू वकनाऱ्यािा 
असून त्याच्या पैितीिािि बोिसू गाि आिे. खिी जागा खाांडिा िी आिे ि त्या जागेचे नाि िाचण्यात झािेल्या अल्पशा चुकीमुळे त्यािा िढाईचा 
सांबांध कोििाई बोिसू या गािाशी िािण्याची बुद्धी झािी असािी.] तद नांति निििचा तििाबाांड ि देखिा गजहसग आपल्या 
४०/५० भाईबांदाांसि घोड्यािरून पायउतािा झािा आवि त्याने िातघाईची िढाई सुरू केिी. त्याांनी 
ढाितििािींनी निाबाच्या आघाडीिा जोिदाि धडक मारून वतिा मागे िेटिे. पि मििमतखानाने त्याांिि 
डाहया अांगाने जोिदाि िल्ला चढवििा. अखेिीस उिल्यासुिल्या िाजपूत िाजाांच्या मृत्यनूांति ४०० िाजपूत 
आवि पुष्ट्कळसे बािा अवधकािी असे वमळून अांदाजे ४००० सैवनक प्रवतपक्षाने धनुष्ट्यबाि, भािे आवि 
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तििािी याांचे भक्ष्य बनिे. त्यातून िाचून उिल्यासुिल्या ि पाांगापाग झािेल्याांनी ििाांगिातून काढता पाय 
घेऊन माळहयाच्या वदशनेे पळ काढिा. दोस्त मुिम्मदखान अफगाि त्याांत िोता. िी मांडळी माघाि घेत 
असता वनजामुल्मुल्कािा मदत कििाऱ्या मिाठ्ाांनी त्याांचा पाठिाग केिा आवि त्याांना िुटिे. िा 
कािीसा अनपेवक्षत विजय वमळाल्याचे पाविल्यािि एका िेखकािा पुढीि काहयपांक्ती उद धृत किण्याची 
इच्छा िोते. 
 

बख्त यािि गि बुिद 
वसन्दान झ दन्दान बवशकनद 
तािअ बिगश्तििा 
फािूदा दन्दान बवशकनद 

 
(नशीब सिाय्यक झािे ति दाताांनी ऐििीचा तुकडा देखीि तुटेि पि ग्रि वफििे ति फािुदा 

(मऊ पक्वान्न) दात पाडीि. [तािीख-इ-मुजफ्फिी, पान १८३. साविबिायच्या खुवजस्ता किाम (इर्विन िस्त. प.ृ ३२३) मध्ये िढाईचा 
वनजामुल्मुल्काचा अवधकृत िृत्ताांत हकिा तूमाि आपिास िाचाियास वमळतो. याची एक प्रत फरूूखाबादच्या मिमदखान बांगशािा, एक आनांद 
ओसांडिािे पत्र सोबत देऊन पाठविण्यात आिी िोती. मा. उ. खांड ३, ३७०.] 
 

विजय वमळाल्याचे जािीि किण्यासाठी वनजामुल्मुल्काने डांका िाजविण्याचा िुकूम वदिा. त्याच्या 
बाजूिा िानी अशी विशरे्ष झािी नािी. बदख्शीखान आवि इिजखानाच्या िाताखािी असिेिा वदिेिखान 
नामक अवधकािी एिढीच काय ती विशरे्ष उल्लेखनीय मांडळी प्रािास मुकिी. जखमी झािेल्याांत स्ितः 
इिजखान आवि वघयासखान िोते. याखेिीज, उपयोगात आिता येतीि अशा वकत्येक तोफा 
वनजामुल्मुल्काच्या िाती िागल्या. सैवनक आवि िुटारू याांच्या िातीदेखीि पुष्ट्कळ िूट िागिी. विजयी 
फौजाांनी आिे त्याच वठकािी तळ टाकिा. एका अनािि झािेल्या ित्तीने आपिे साखळदांड तोडिे; 
तळाभोिती तो मोकाट हिडून विध्िांस करू िागिा; म्ििून उडािेल्या तथाकवथत भीतीमुळे त्या िात्री 
गदािोळ उठिा. पि मुतिव्स्सि खानाच्या बािामुळे ित्ती जायबांदी झािा. [खाफीखान ८८१.] 
 

उपयुूक्त िकीकत शासकीय िृत्तान्त आिे आवि तो वनजामुल्मुल्क आवि त्याच्या फौजा याांना 
अवतशक अनुकूि आिे यात शांका नािी. इति िेखक या घटनेची ििनेू िगेिेगळ्या प्रकािे देतात आवि 
दगाफटका झाल्याची माविती साांगतात. असा दगाफटका िोिे वनजामुल्मुल्काचा कािस्थानी स्िभाि 
पािाता सािवजक िाटते; इतकेच नहिे ति पिाभतू पक्षामध्ये एिढी मोठी प्राििानी का झािी आवि विशरे्ष 
म्ििजे अवधकािी मांडळी मोठ्ा प्रमािािि माििी जािे कसे शक्य झािे याचािी त्यािरून उिगडा िोता. 
या िकीकतीिरून असे वदसते की दोन्िी फौजाांच्या मधीि जागेत जवमनीिा एक खोि खळी िोती ि 
तीमध्ये मोठ्ा फौजा कोिािा न समजेि अशा पद्धतीने, िपविता येिे शक्य िोते. वनजामुल्मुल्काने 
आपल्या तोफा बािेि काढून अशा वठकािी बसविल्या की िी खळी ओिाांडण्याच्या एकमेि िस्त्याच्या दोन्िी 
बाजूांिि भडीमाि किता येिे शक्य िोई. त्याांची आघाडीची सेना दोन्िी बाजूिा खळ्याांत दबा धरून बसिी 
िोती. नांति दाढी, िय, पोर्षाख आवि एकां दि शिीियष्टी या सिू दृष्टींनी निाबाशी वमळत्याजुळत्या ठितीि 
अशा २–३ हयक्तींना ित्तीिि चढवििे. त्यामुळे खळीपिीकडे सैन्य वदसल्यािि, वनजामुल्मुल्क आपल्या 
मुख्य सैन्याचे जातीने नेतृत्ि किीत आिे असा भास शत्रपुक्षािा झािा. वदिािि अिीखानाची मािसे तडक 
शत्रिूि धाििी. तेहिा माघाि घेण्याच्या शत्रचू्या बनािट िािचािीमुळे ती शत्रचू्या घशात गेिी. शत्रपुक्षाचा 
पुढािी जातीने िुकूमत गाजित आिे, तेहिा त्यािा मािाि े अथिा पकडाि े या तळमळीपायी त्याांनी धीमा 
पाठिाग आिांभिा आवि िाटेत भेटिेल्या वकत्येक तोतया वनजामुल्मुल्काांचा त्याांनी समाचाि घेतिा. 
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अखेि, सव्य्यद शिेखानाने आपिा ित्ती इिज खानाच्या अगदी नजीक आििा तेहिा त्या मुघिाने खुिेने 
आपल्या ित्तीस बसाियास िािनू त्या युक्तीिािे जीिाििच्या सांकटातून सुटका करून घेतिी. शत्रपुक्ष 
खळीपयंत येऊन पोिोचल्यािि तोफाांनी आपिी कामवगिी बजाििी. अवधकािी मांडळी माििी गेल्यािि 
वदिािि अिीखानाच्या उििेल्या फौजेची पाांगापाांग झािी. [वशिदास ३७ ब, कावसम ३१४.] 
 

िढाईनांतिच्या सकाळी, वदिािि अिीखान आवि सव्य्यद शिेखान याांचे मृतदेि दफनासाठी सज्ज 
किण्यात आिे. ते औिांगाबादेस ििाना झािे, कािि तेथे त्याांची मुिे आविम अिीखानाच्या चाकिीत 
िोती. त्याच वदिशी आविम अिीखान ििताि तिािािि आिा आिे अशी बातमी येऊन पोिोचिी. [ििताि 
िे ४४० एकिाांचे, तापीिा वमळिाऱ्या नदीििीि, खानदेश वजल्याच्या भसुिळ तािुक्यातीि एदिाबादच्या नैऋूत्येस ४ मिैाििीि तळे आिे. 
एदिाबाद िे बुिानपुिाच्या दवक्षिेस सुमािे ३० मिैाांिि आिे, बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड १२ ि ६, १४२ ि ४४९.] सदि तळे बुिानपुिाच्या 
दवक्षिेिा १७ कोसाांिि िोते. तेहिा बुिानपूि शििी अनेक िोकाांच्या पवििािाांना सुिवक्षत वठकािी म्ििून 
ठेििेिे असल्यामुळे, सदि शििाच्या िक्षिासाठी आवि तेथीि वशबांदींना कुमक म्ििन ३००० घोडेस्िाि 
देऊन मुतिव्स्सिखानािा पाठवििे. त्याने एका वदिसात ४० कोसाांची मजि मारून बुिानपूि गाठिे. 
यामुळे बुिानपुिािि छापा पडण्याचा प्रसांग टळिा. काििाई इतक्या विद्युत्-िगेाने िोईि अशी आविम 
अिीखानाची कल्पना नसल्याने तो गोंधळिा आवि आिा िोता त्याच वठकािी तो थाांबिा. [कावसम ३१८, 
खाफीखान ८८१.] 
 

णटपि—या िढाईच्या िकीकतीविर्षयी आिखी एक िगेळे ‘अििािुि्-खिाकीन’ मधून घेतिेिे 
विििि, पान १६२ अ. 
 

वदिािि अिीखानाने नमूदा ओिाांडून चाि-पाच मजिा मािल्या ि तो नकटी भिानी येथपयंत 
येऊन पोिोचिा. शब-इ-बिात (१४ शाबान, २० जून १७२०) नजीक आिी असल्याने त्याांनी तीन-चाि 
वदिसाांसाठी मुक्काम केिा. सि सांपल्यािि कूच किाि े असा त्याचा बेत िोता. पि वनजामुल्मुल्काची 
िािचाि आपल्याच वदशनेे िोत आिे असे समजल्यािि सव्य्यद बािेि पडिा ि त्याने तळापासून एक कोस 
अांतिािि आपल्या फौजा उभ्या केल्या. 

 
वनजामुल्मुल्काच्या टेिळ्याांनी खबि आििी की, सव्य्यदाांचे तोंड पूिेस असून आघाडीिा तोफा 

आिेत. समोरून चािून जािे धोक्याचे आिे िे जािून, वपछाडीस पोिोचिे शक्य आिे का, असा तपास 
वनजामुल्मुल्काने केिा. सिा कोसाांचा िळसा घािून ते शक्य आिे असे टेिळ्याांनी साांवगतिे. सूयू अजन 
मध्यान्िी आिेिा नहिता. िािचािी किण्यास अजून िळे िोता. आपिी वदशा बदिून ते सव्य्यदाांच्या 
वपछाडीस आिे. त्यासाठी तीन तास िागिे. तेहिा ते सव्य्यदापासून एक कोस अांतिािि येऊन पोिोचिे 
िोते. 

 
वनजामुल्मुल्काांची वनशािे दूि अांतिािि अस्पष्ट वदसू िागिी तेहिा सव्य्यद वदिाििखान 

विस्मयचवकत झािा ि आपल्या िेि प्रमुखािि त्याने दगिबाजीचा आिोप केिा. त्या पदािि असिेल्या 
िृद्ध बािा सव्य्यदाने या आिोपाचा प्रखि इन्काि केिा. अशा आकव्स्मक उद भििेल्या आिीबािीच्या िळेी 
तोफखान्याची उपयोग किता येण्यासािखा नहिता; म्ििून तो मागे ठेिण्यात आिा आवि शत्रूिा वभडता 
याि ेअशा प्रकािे आघाडी बदििी. शक्य तेिढी त्ििा करून मागून याि ेअसा तोफखान्यािा िुकूम झािा. 
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वनजामुल्मुल्काच्या आघाडीच्या अवधकाऱ्याने वघयासखानािि भीमहसग, गजहसग आवि ‘बे-दोस्त 
िोवििा’ (दोस्त मुिम्मदखान) याांनी िल्ला चढवििा; ति सव्य्यद शिेखान, बाबिखान आवि फिािखान 
याांनी आपिे मोििे इिजखानाकडे िळवििे. गजहसग आवि भीमहसग िाडा घोड्यािरून उतििे आवि 
दोन िजाि िाजपूत फौजाांच्या अग्रभागी िािून त्याांनी िातघाईची िढाई केिी. कुिेश बेग, ख्िाजा मासूम 
आवि आिखी कािी मांडळी याांनी प्रवतकाि केिा पि तो नगण्य ठििा. दोन िजाि वचिखतधािी 
िाजपुताांपुढे चाळीस िोकाांचा कसा पाड िागिाि? भीमहसग आवि कुिेश बेग याांचे िांि झािे, नांति 
चाळीस िाजपुताांनी कुिेश बेगिि िल्ला केिा. प्रसांग येिढा बाका असताना देखीि, आपल्यािा झािेल्या 
असांख्य जखमाांमुळे गतप्राि िोण्यापूिी, भीमहसगािा ठाि किण्यात कुिेश बेगिा यश आिे. मेिेल्या 
िाजपुताांच्या पे्रताांची िास बनिी. 

 
दिम्यान इिजखानाची शिेखान आवि बाबिखान याांच्याशी जुांपिी िोती. िढाई इतकी घनघोि 

िोती की ‘वकयामतका वदन’ उगिल्यासािखे िाटिे. धुमिक्री दोन तासपयंत चािू िावििी. सव्य्यदाांच्या 
फौजाांनी पिाकाष्ा केिी. अखेि त्याांची ४५०० मािसे कामास आिी. दोस्त मुिम्मदखान िोवििाच काय तो 
तेिढा पाठ दाखिनू पळािा. 

 
वनजामुल्मुल्कािा साधी जखमसुद्धा झािी नािी; पि ख्िाजा मासूम, वमझा नईम िगैिे त्याचे िोक 

ठाि झािे. वघयासखानाििीि िल्ला पितिनू िािण्याच्या कामवगिीत सव्य्यद मुसावफिखान चाांगिाच 
चमकिा. या कामी त्यािा यि् िशखान, ख्िाजा अब्लदुि् िम्माम, मीि कुत्बुद्दीन, ख्िाजा इिािीम िगैिे 
सहिाश े िोकाांची मदत झािी. इिजखानाचा बचाि किीत असता कािी पन्नी अफगाि देखीि ठाि िा 
जखमी झािे. या पक्षाकडीि सगळी वमळून तीस मािसे प्रािास मुकिी ि सुमािे १०० मािसे जखमी 
झािी, सव्य्यदाांच्या पक्षाची साडेचाि िजाि मािसे ठाि झािी ि जखमी वकती झािी याचा पत्ता िागिा 
नािी. 

 
पाठिागाविर्षयी िुकूम िोण्याविर्षयी िोकाांनी वनजामुल्मुल्काकडे विचाििा केिी; पि त्याने नकाि 

वदिा. जखमींना त्याने आपल्या तांबभूोिती गोळा केिे. त्याांजकडे शल्यिैद्य, आिामदायक मिमे आवि 
कपडे धाडिे. त्याने कािींना घोडे, कािींना पािख्या ति कािींना नािक्या वदल्या. ते बिे झाल्यािि 
आपल्याकडे चाकिी किण्याविर्षयी त्याने त्याांना विनांती केिी. आपिा धनी िुसैन अिीखान अजून वजिांत 
आिे या सबबीखािी त्याांनी या विनांतीस नकाि वदिा; तेहिा त्याांना िाटखचासि वनिोप वदिा. वदिािि 
अिीखानाच्या मृतदेिाचे इतमामाने दफन केिे. हिदू िोते त्याांचे, िाजा इांदिहसगाच्या देखिेखीखािी दिन 
केिे. वनजामुल्मुल्क आवि त्याच्या फौजा बुिानपुिास पितल्या. 
 
८ : सय्ययद बंधू गोंधळून जातात 
 

खानदेशात आपिािि कोिते मिासांकट कोसळिे याची गुप्तिेिाांनी आििेिी खबि 
अब्लदुल्लािखान आवि त्याचा भाऊ याांना शाबान मविन्याच्या अखेिीच्या वदिशी (२९-६ जुिै १७२०) 
वमळािी. वनजामुल्मुल्काची आगेकूच िोखण्यात त्याांना यश आिे नहितेच; त्याांचा एक सेनापती आवि 
सगळी फौजिी बिबाद झािी िोती; िे जिू थोडेच म्ििून की काय िुसैन अिीखानाचे सांपूिू कुटुांब 
विजेत्याच्या िाती सापडण्याची शक्यता वनमाि झािी िोती. आपि पूिी पावििेच की, सैफुद्दीन 
अिीखानाची मुिे बुिानपुिास पकडिी गेिी िोती. त्याांना जाऊ देण्यात आिे िा भाग िगेळा. दख्खन 
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सोडिी तेहिा िुसैन अिीखानाने आपिी बायको आवि मुिे मागे ठेििी िोती. ती अजूनिी औिांगाबाद 
मुक्कामी िोती. िाटेि तो धाका पत्करून कुटुांबाचा नाििौवकक िाखिे भागच िोते. आविम अिीखानास 
पुन्िा पत्र धाडाि ेआवि वनजामुल्मुल्कास शाांत किाि ेयाबाबत दोघा भािाांचे एकमत झािे. वस्त्रया सुिवक्षत 
आिेत आवि िुसैन अिीखानाचे आगमन िोत आिे तोपयंत कोितीिी वनिायक कृती िाांबिीिि टाकािी 
असा िुकूम आविम अिीखानािा आिा. 
 

वदयानतखानाच्या वनिदेनािरून वनजामुल्मुल्काशी िाटाघाट किण्याचे पविते्र अगदी नाईिाजाने 
उचिण्यात आिे. िा वदयानतखान एके काळी दख्खनचा वदिाि िोता. पि यािळेी तो िुसैन 
अिीखानाच्या ताब्लयातीि जिळजिळ कैदीच िोता. ज्या वदिशी पिाजयाची भयानक खबि येऊन 
पोिोचिी त्याच वदिशी अशा कठीि समयी वदयानतखानाचा सल्ला घेण्याबाबत िुसैन अिीखानाने 
उत्सुकता दाखवििी. दगडाखािी सापडिेिा िात िळूिळू काढून घ्यािा अशा अथाच्या हिदी म्ििीचा 
उल्लेख करून वदयानतखान म्ििािा की या प्रकििी निाबाचाच जीि धोक्यात आिा आिे; कािि त्याचे 
कुटुांब सांकटात सापडिेिे नािी काय? क्षिाचािी वििां ब न िािता सव्य्यदाांनी वनजामुल्मुल्कास सनद 
पाठिािी आवि त्यािािे सांपूि ू दख्खनचा कािभाि त्याच्याकडे सोपिनू त्याच्याशी सिोखा किािा आवि 
अवधक अनुकूि सांधी येईि तेहिाच युद्ध आवि बदिा घेिे या गोष्टींचा विचाि किािा. 

 
कुव्त्सतपिे िसत िाजा ितनचांदाकडे पािात िुसैन अिीखान म्ििािा : “मी पूिेकडे द्रहय धाडिे 

आिे. तेथून म्ििजे आर्ग्ऱ्यापासून दवक्षिेपयंत दि टप्प्यािि जिद चािीच्या घोड्याांची दळामागून दळे 
धाडण्याची हयिस्था किता येईि. बािा िजाि मशािधािी मी सिज ठेिीन. एका क्षिासाठीिी, मग तो 
वदिसाचा असो िा िात्रीचा, मी मागािि थाांबिाि नािी हकिा दौडिी थाांबवििाि नािी”. यापेक्षा अवधक शीि 
आिू शकतीि असे कष्ट उपसण्यास निाब समथू आिेत िे कबूि करून वदयानतखान म्ििािा की अशा 
घाईगदीच्या आगेकुचीत वकती फौजाांचा वनभाि िागेि आवि िागिा तिी अखेि स्िाि आवि िशम याांची 
वकती सांख्या िाती िागेि? आपल्या भिुया वफििीत िुसैन अिीखान उत्तििा : “वशपायाच्या 
मित्त्िाकाांके्षचा कडेिोट म्ििजे मििाची इच्छा. पि आमचे दुदैि की आपिासािखा िौवककिान नेता 
भेदिटपिे बोितो आवि धीि खचल्यासािखा वदसतो”. अिबी म्ििीचा आसिा घेत खानाने उिट टोमिा 
माििा की, ‘मािूस ठिवितो एक आवि अल्ला कितो दुसिेच’. अखेि, िा प्रसांग शौयू गाजविण्याचा नािी, 
अन्य मागानेच पविव्स्थती िाताळिी पाविजे असे ठििे. त्याांनी एका िाांब पत्रासोबत वनजामुल्मुल्कािा 
फमान पाठवििे. फमान आवि पत्र या दोिोंचेिी उद्धिि मी पुढे केिे आिे. [मा. उ., खांड २, ७५.] 

 
निाबाने िुकूम नसताना माळिा सोडिा िे समजल्यािि बादशिास आियू िाटिे असा फमानाचा 

आिांभ िोता. असे किण्यास काय कािि असािे? तुम्िास भयाकुिता कशामुळे झािी? तुम्िी तख्तापुढे 
आपिी बाजू माांडिी का नािी? आवि तशी माांडल्यािि वमळिाऱ्या जबाबानुसाि िागिा का नािी? तुमची 
कोिती विनांती यापूिी कधी नाकािण्यात आिी िोती? दवक्षिेत मुिुखवगिी किािी अशी इच्छा झािी 
असेि ति असिी इच्छा धुडकाििी जािे शक्य तिी िाटते का? हकिा तुम्िी मागिी केिी असती ति 
दवक्षिेचा कािभाि तुमच्यािि सोपवििा नसता का? िाईट बोििाऱ्याकडून वधक्कािाचे धनी िोण्याचे टाळता 
याि ेम्ििून तशी सनद तुम्िािा वदिी असती. तुमच्यािि बादशिाची मुळीच खप्पा मजी झािेिी नािी; पि 
ििकििी अपिाध केल्यासािखी िाटिािी िी गोष्ट तुम्िी टाळाियास ििी िोती. “दवक्षिेत अनागोंदी 
असल्याचे िृत्ताांत िािांिाि येत असल्यामुळे दख्खनचे सिू सुभे तुमच्या ििािी किण्याच्या विचािात खाहिद 
िोते. अल्लाची खैि की ज्यासाठी ते किाियाचे ते काििच आता सांपुष्टात आिे आिे आवि देिाच्या मनात 
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असेि ति बादशिाांचा िेतू आवि तुमची इच्छा या दोन्िी गोष्टी पुऱ्या िोतीि. ‘या स्िगाच्या कमानीखािी 
मनािा मन वमळते’. औपचविक सनद तयाि िोत आिे. जेहिा तुम्िी काम पािू िागाि तेहिा आविम 
अिीखान आवि बक्षी-उि्-ममाविक, अमीरूि्-उमिा याांचा पवििाि–ज्याचा त्याांना दीघूकाळ वियोग 
सोसािा िागिा आिे– याांची योर्ग्य त्या सोबतीसि आवि सुिवक्षततेसि पाठििी किािी”. [वशिदास, 
३३ब.] 

 
फमानासोबत िुसैन अिीखानाचे एक पत्र िोते. त्यातीि मजकूि असा : माझा औिांगाबादेतीि 

पवििाि हिदुस्थानिा आिण्यासाठी वदिािि अिीखानािा पाठवििे िोते. आता असे कळते की, िुकूम 
असल्याचा वनिाधाि बिािा करून, त्याने तुमच्या हयििािात ढिळाढिळ केिी. पि अल्लाची खैि की त्याचे 
त्यािा प्रायवित्त वमळािे. उचापती आवि शतैानात किण्याििच जीि जडिेल्या वकत्येक हयक्तींनी, आपिा 
दोघाांत तिातिीची बीजे पेरू शकतीि अशी, वकत्येक बाबीसांबांधी खोटी माविती देिािी पते्र पाठवििी 
आिेत. आपल्यासािख्या जुन्या दोस्ताांमध्ये सांशय वनमाि हिािा िे दुदैिच म्िटिे पाविजे. मतभेदाची बीजे 
पेिण्यािािे िेहयादाहयात िस असिेल्या मांडळींना आपिा कायूभाग तेिढा साधाियाचा आिे. जि माझी 
आपिाविर्षयी कािी कुिकूि असती-देि किो आवि तसे नसो-ति मी स्ितः तुम्िासच विवििे असते. “अशा 
पुष्ट्कळ गोष्टी नजिेस आिल्या आिेत की ज्यामुळे बादशिास िाग आिा असता; कोत्या दृष्टीच्या मािसाांनी 
बादशिाचे मत आपल्या विर्षयी किुवर्षत किण्याचा प्रयत्न केिा आिे; पि आपिी इमानदािी मािीत 
असल्यामुळे मी बादशिाकडे खुिासेिाि िदबदिी केिी आिे. त्यामुळे तुमच्या वितशत्रूांना नमाि ेिागिे 
आिे आवि तुमच्या पाठीिाख्याांना आनांद झािा आिे; िे साांगताना मिा धन्यता िाटते. बादशिाने कृपािांत 
िोऊन दवक्षिेचा कािभाि तुमच्यािि सोपवििािी सनद तुम्िास देण्याचे ठिवििे आिे. आपिे अवभनांदन. 
त्याचा स्िीकाि किा. माझा (मानिेिा) मुिगा आविम अिीखान आवि माझा पवििाि याांचा इकडे 
येण्याचा बेत आिे. कृपया त्याांच्या सोबतीस िक्षक द्या आवि िाटेिि असताना त्याांना इजा िोिाि नािी याची 
खबिदािी घ्या”. [वशिदास, ३९अ.] 

 
सव्य्यद मांडळी वकती गवितधैयू झािी िोती याची कल्पना ििीि पत्रािरून येते. काििाईची िोज 

एक निी योजना आखीत आवि आिखी निी योजना साकाि िोत असल्यामुळे अगोदिची टाकून देत. प्रथम 
त्या दोघाांनी बादशिाबिोबि दवक्षिेत कूच किण्याचे योजिे. नांति त्याांचे असे ठििे की, बादशिाबिोबि 
िुसैन अिीखानाने जािे आवि अब्लदुिािखानाने वदल्लीिा पिताि.े नांति पुन्िा ठििे की बादशिा 
मुिम्मदशािाने िजीिाबिोबि िाजधानीिा पिताि.े आिखी एकदा त्याांना िाटिे की, िि वदिेल्या पत्रात 
आल्याप्रमािे, वनजामुल्मुल्काांशी सिोखा किािा आवि अवधक अनुकूि सांधी वमळेतो िल्ला कििे िाांबिीिि 
टाकाि.े या बदित्या वनिूयामुळे, बादशिा आवि त्याचे िे दोन मांत्री याांचे आघाडीचे तांबू एकदा या वदशिेा 
ति पुन्िा दुसऱ्या वदशिेा धाडण्याचे प्रकाि घडत िावििे. 
 
९ : मुहम्मद अमीनखानािर हल्ला 
 

खुद्द आपल्याच सैन्यातीि मुघि सैन्याचे सांख्याबळ िी बाब सव्य्यदाांना फाि मोठ्ा अडचिीत 
टाकत िोती. मुघि सैवनक िगाचा प्रमुख आवि वनजामुल्मुल्काचा भाऊबांद मुिम्मद अमीनखान याचे काय 
किाि े िे त्याांना कळेनासे झािे. एकदा त्याांना, त्यास मागे ठेिाि े असे िाटिे ति दुसऱ्या खेपेस, त्यास 
बिोबि न्याि ेअसे िाटिे. कािींनी पुिवििेल्या मावितीनुसाि त्याांनी त्यािा विर्ष घािण्याचा प्रयत्निी केिा. 
नवशबाची सद्दी सांपिेल्या सव्य्यदाांच्या बोडक्यािि सांकटाचे जे सांवचत आदळत िोते, त्यामुळे मुिम्मद 
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अमीनखानािा आतल्या आत आनांदाच्या वकतीिी उकळ्या फुटत असल्या तिी, सव्य्यदाांच्या दिबािास 
िजेिी िािण्याचे त्याने चािू ठेििे आवि तेथे वनजामुल्मुल्काच्या ितूिुकीतीि दुष्टपिाबाबत अप्रवतितपिे 
बोित िािाण्याचा नेम ठेििा. [खाफीखान ८८२, वशिदास ४५अ, बयान ३१९.] 
 

असे साांगतात की आपि आपल्या प्रचांड सांपत्तीिा मुकू या भीतीपोटी मुिम्मद अमीनखान 
सव्य्यदाांच्या बाजूस आिा िोता. आपि इति सिांपेक्षा ििचढ आिोत अशी त्याची स्ितः विर्षयीची एक थोि 
कल्पना िोती; आपिच अखेि विजयी ठरू अशीिी त्याची दुसिी कल्पना िोती. तो िुसैन अिीखानाशी 
गुफ्तगू करू िागिा तेहिा िुसैन अिीखानाच्या वमत्राांनी सव्य्यदािा सािध किण्यासाठी, िा मुिम्मद 
अमीनखान दुतोंड्या आिे, असे बजाििे. सव्य्यद उत्तििा, ‘माझ्याविरुद्ध िढण्याइतके बळ त्याजिळ 
कािी आिे तिी का? आवि समजा िाईटातिे िाईट घडिे तिी मी त्याच्या तािडीतून सुटिे अिघड आिे 
का?” 

 
सव्य्यदाांना अपमानकािक िाटेि अशी कोितीिी िकीकत कानािि आिी िे आिी की िुसैन 

अिीखानािा ती ऐकविण्यासाठी मुिम्मद अमीनखान जात असे. ती िकीकत ऐकण्यासाठी िुसैन 
अिीखान आपल्या शिीििक्षकाांना बािेि जाियास साांगेि ि असे झाल्यास सव्य्यदास खांवजिाने खुपसून 
मािण्याची सांधी वमळेि असा त्याचा, असे किण्यामागीि कयास िोता. पि त्याच्या मुघि छापाच्या, 
िािसाििेल्या डोळ्यामुळे सव्य्यद िुसैन अिीखानािा त्याचा सांशय िाटे. असे सिू असूनिी, मुिम्मद 
अमीनखान मोठ्ा वचकाटीने सव्य्यदाांच्या बठैकीस जात असे. आपिास सगळे काांिी चाांगिे समजते असा 
ज्याांना अवभमान िाटे, अशा मांडळींनी िािांिाि साांवगतिे की, सगळ्या कटकटींच्या मुळाशी िा मुिम्मद 
अमीनखान असून फरुूखवसयिच्या पदच्युतीिािी िाच खऱ्या अथाने काििीभतू झािा आिे. “यात 
खऱ्याखोट्याचा भाग वकती ते ओळखिे साांगिाऱ्याििच सोपिाि!े” आिश्यक तर्थ्य िेखकाने नोंदिनू 
ठेिाि;े मग त्याचे शत्रू त्यास वकतीिी टोमिे मािोत. जि त्याचे दुष्टाचे सुष्टात रूपाांति केिे ति सगळी 
िकीकत सदोर्ष बनेि; पि आपिास न समजिेल्या सिू गोष्टींचा ज्ञाता पिमेश्वि, तोच काय तो या 
प्रकििीचा गाभा उघडा करून दाखि ूशकेि” [अििाि १४६ ब.] 

 
पि असे मानिे जाते की अखेिीस सव्य्यदाांनी मनाशी वनियू केिा की या ‘म्िाताऱ्या िाांडर्ग्याांच्या 

कटकटीतून आपि सुटका करून घ्यािी. िािोिच्या सुभेदािपदािि असिेिा, वििािसांबांधामुळे मुिम्मद 
अमीनखानाचा नातेिाईक िागत असिेिा मुघि गटाचा आिखी एक आधािस्तांभ अब्लदुस्समदखान 
याच्याबाबतिी असेच ठििे. त्यािा बल्ख अथिा बुखािा येथे पिागांदा किािे अशी त्याांची इच्छा िोती. या 
धोक्याची कल्पना खबऱ्याांनी मुिम्मद अमीनखानािा वदिी आवि एके वदिशी ति त्याच्या वशपायाांचा असा 
समज झािा की त्याांच्या धन्यािा दिबािातच धििे तिी आिे हकिा ठाि तिी केिे आिे. त्याांनी ििकल्लोळ 
केिा. आपिा सेनापती सुखरूप बािेि आिेिा वदसेपयंत तो त्याांनी थाांबवििा नािी. मुिम्मद अमीनखान 
मुख्यत्िे करून इख्िासखानाच्या सल्ल्यामुळे िाचिा. या इख्िासखानाच्या मतािा दोन्िी सव्य्यद बांधूकडे 
ि विशरेे्षकरून िुसैन अिीखानाकडे चाांगिे िजन असे. मुिम्मद अमीनखानािा िटवििा ति त्यामुळे 
सूडिृत्तीचा िडिानळ मािसाांच्या अशा एका गटात पसििे की ज्याांना गोंजाििे सोपे नािी, असा युव्क्तिाद 
इख्िासखानाने माांडिा. ज्यो टोळीचा तो मुख्य आिे ती टोळी मोठी आिे िे गाांधीि माशाांचे मोिळ एकदा 
वडिचिे की त्याांना शाांत किण्यास अथिा त्याांच्या दुःखािि फुां कि घािण्यास, मुिम्मद अमीनखानािा 
मािल्यािि, कोिी उििाि नािी. 
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पि या सल्ल्याबििुकूम वदिजमाई िोण्यापूिीच सव्य्यदाांनी आपिा मुघिाांबिोबिचा तांटा िढून 
सोडविण्याचा प्रयत्न करून पावििा. सव्य्यद आविम अिीखानाचा पिाभि आवि मृत्यू–की तो ज्या 
पविव्स्थतीत झािा त्याची माविती पुढे िगेचच येत आिे– झाल्याची बातमी आल्यािि या सव्य्यद-मुघि 
तांट्याने उग्र रूप धािि केिे. अचानक कोसळिेल्या त्या आपत्तीची बातमी साांडिीस्िािाांनी आर्ग्ऱ्यािा, 
िढाईच्या सोळाहया वदिशी, २२ शहिाि (२७ ऑगस्ट १७२०) िोजी आििी. त्यामुळे भडकिेल्या 
क्रोधार्ग्नीच्या भिात, मुिम्मद अमीनखानाचा बदिा घेण्याचा वनधाि सव्य्यदाांनी केिा. तेहिा मुिम्मद 
अमीनखानाने ताबडतोब आर्ग्ऱ्याच्या िाजा भोज भागातीि आपल्या िािात्या घिाभोिती मोचे बाांधिे. या 
घिाच्या एका बाजूने यमुना नदी ििात िोती; उििेल्या तीन बाजूांना त्याने चि खििे. िुसैन अिीखानाने 
आपिे सैन्य िल्ल्यासाठी तयाि केिे. पि िल्ल्याची कल्पना अमिात आिण्यापासून त्यािा पिािृत्त केिे. 
मुिम्मद अमीनखानािा या गोष्टी कळल्या तेहिा तो आपल्या िोकाांना घेऊन बािेि आिा; तुम्िास मी ििा 
असेन ति िा मी तुम्िास भेटण्यास तयाि आिे असे त्याने सव्य्यद बांधूांना आहिान वदिे. त्यास इजा 
किण्याची आपिी इच्छा िोती याचा आता सव्य्यदाांनी इन्काि केिा. [वशिदास, ४५ अ.] 

 
मोठी फौज सोबतीिा देऊन बादशिािा ताजकडे पाठिाि े असे आिखी एके वदिशी ठििे. 

मुिम्मद अमीनखानाचे िािाते घि ताजगांजपासून फाि दूि नहिते. कबिींच्या दशनूासाठी, तसेच एक–दोन 
वदिस मनोविनोदात घािविता यािे येिढ्याच िेतूने बादशिा बािेि पडिा आिे असे त्याांनी भासवििे. 
बादशिाचा िक्षक म्ििून आळीपाळीने काम किण्याची सिूज्ञात िीत सिदाि–मानकऱ्याांत िोती. आपिी 
िक्षक म्ििून काम किण्याची पाळी येईि तेहिा आपि सदि कामवगिीिि असल्याचे भासिीत, आपल्या 
सैन्यासि ताजगांजकडे याियाचे; बादशिािा ताजमिािामध्ये सुिवक्षत ठेिल्यािि आपल्या फौजेसि 
मुिम्मद अमीनखानािि चािून जाियाचे असे दोघा भािाांनी वमळून ठिवििे. काय वशजत आिे याची 
कल्पना मुिम्मद अमीनखानािा आिी असािी; म्ििून यमुनेििीि सगळ्या नािा धरून आिून त्याने यमुना 
नदी ओिाांडून पैितीिािि तळ टाकिा; आपल्या घिाच्या िक्षिासाठी देखीि पुिेशी मािसे त्याने मागे 
ठेििी. येिढे झाल्यािि सगळ्याांनीच सबिूीने घेण्याचे ठिवििे. इख्िासखानाचा सल्ला सव्य्यदाांनी मानिा. 
दांगि न िाढविण्याबाबत अब्लदुल्लािखानाने आपल्या भािाचे मन िळवििे; दांगि िाढविल्याने आपल्यास 
कोिता धोका आिे तेिी वनदशनूास आिून वदिे. शिेटी, मुिम्मद अमीनखानािा मेजिानीचे आमांत्रि गेिे. 
त्या सिांनी एकत्र बसून जेििखान केिे. वनदान बायात्कािी का िोईना सिांची समजूत पटल्यासािखी 
वदसिी. 

 
१० : णनजामुल्मुल्काचा आणलम अलीखानाशी लढा 
 

सव्य्यद वदिािि अिीखान आवि त्याची फौज याांचा वनकाि िािल्यािि वनजामुल्मुल्क पुन्िा 
एकदा बुिानपूिच्या िािबागेत २१ शाबान ११३२ वि. (२८ जून १७२०) िोजी आिा. त्याच्या आविम 
अिीखानाशी झािेल्या िाटाघाटीबाबत अशी माविती वमळते की, आविम अिीखानाने मके्कची यात्रा किािी 
असे वनजामुल्मुल्काने त्यािा साांवगतिे. त्यानुसाि त्याने सुित शििाकडे आपिा मोचा िळवििा आवि 
आपल्या चाकिीतीि िोकाांना काढून टाकल्याचा बिािा करून, प्रत्येक गाि सोडताना तेथे आपिी दोन-
तीनश ेमािसे मागे ठेििी. आपल्या घोडदिातीि स्िािाांना िाटेि तेथे जाऊन िाटेि ती चाकिी धिण्याची 
मुभा देिािा आदेश जािी कििािी दिांडीिी त्याने वपटवििी. पि गुप्तपिे त्याांना अशी सूचना वदिी की ते 
आिे आिेत तेथेच त्याांनी थाांबाि ेहकिा त्याांनी शत्रकूडे जाि.े (जाण्याचा बिािा किािा). गिज िाटेि तेहिा 
त्याांनी आविम अिीखानाच्या वनशािाभोिती गोळा हिाि े अथिा िढाईसमयी त्यास (वनजामास) सोडून 
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जाि.े तो पुढच्या प्रिासािा वनघािा तो एक साधा प्रिासी अथिा उांटाच्या ताांड्यातीि कोिी एक साधा 
काििान म्ििून. वनजामुल्मुल्क जिळजिळ एकाकी आिे िे पािून त्याचा िस्ता बांद किण्याच्या भिीस तो 
पडिा. वनजामुल्मुल्काने त्यािा इशािा वदिा ि विवििे की, आता िौवकक गोष्टींविर्षयी मी वििक्त झािो 
असून सािूजवनक पद अथिा सत्ता याविर्षयी मी पूि ूजािीििवित आिे; मिा भीती कसिी िाटत असेि 
ति मुसिमानाांचे िक्त अन्यायाने साांडिे जाईि की काय याची. या वनरे्षधाचा उपयोग िोत नािी असे 
वदसताच अखेिीस त्याने िढाईचा वनियू घेतिा ि त्यासाठी आपल्या फौजेिा पाचाििे. [यया, १२६ अ.] 
 

पूिी साांवगतल्याप्रमािे, सव्य्यद वदिािि अिीखान येऊ घातल्याचे समजताच आविम 
अिीखानाने आपिे तांब ू १२ िज्जब (२० मे १७२०) िोजी मुिम्मदी बागेत टाकिे आवि तीस िजाि 
घोडेस्िािाांस साांगाती घेऊन त्याने औिांगाबाद शिि सोडिे. फुिमडीमागे त्याने कूच केिे. [औिांगाबादेच्या 

ईशान्येस १६ मिैाांििीि शिि. पािा िुसैन वबिग्रामी आवि वििमॉट, स्केच ऑफ वनजाम्स डोवमवनअन्स, खांड दोन, ७०५.] औिांगाबाद आवि 
बुिानपूि याांच्या मधोमध पडिाऱ्या, फदापूिच्या हखडीत [अहजठे घाटाांच्या उत्ति पायर्थ्याशी असिेिे एक खेडेगाि. िे जी. 
आय्. पी. िेल्िेििीि पाचोिे स्टेशनच्या दवक्षिेस २० मैिाांिि आिे. पािा एस्. िुसैन आवि सी. विल्मॉट खांड २, ४६७ आवि कॉन्स्टेबिचा िँड 
ॲटिास तक्ता ३१.] िमजान मविन्याच्या सुरूिातीस (७ जुिै १७२०) येऊन पोिोचल्यािि त्याने आपल्या 
तोफखान्याच्या हखडीमधून जाण्याची तजिीज केिी आवि हखडीपिीकडे आपिे आघाडीचे िक्षक 
पाठवििे. मिाठे आवि तिहिुिखानाच्या फौजा, त्याांच्या वनम्म्यावशम्म्या तोफा घेऊन, हखड ओिाांडताच 
तोच, मािल्या गेिेल्या वदिािि अिीखानाच्या फौजेतून पळून गेिेिे दोन िजाि बािा सव्य्यद दृष्टीस 
पडिे. त्याांनी वदिािि अिीखानाच्या पिाभिाची ि मृत्यचूी अस्िस्थ कििािी खबि वदिी. बिुतेक मिाठे 
आवि खुद्द त्याचे सिदाि याांनी आविम अिीखानािा या पविव्स्थतीत औिांगाबादेिा, वनदान अिमदनगििा 
पितण्याचा सल्ला वदिा. तेथे िुसैन अिीखान येईपयंत िाट पिािी आवि मिाठ्ाांना वनजामुल्मुल्काच्या 
फौजेस सतािण्याचा कामािि–त्यात ते तिबेज िोते–मोकळे सोडाि ेअसेिी त्याचे मत िोते. [बुिानुि्-फुतूि 
१६६ अ. अििाि १६५ ब, १७० अ; खाफीखान ८८५.] 
 

माघाि घेिे िाांच्छनास्पद समजून आविम अिीखानाने आपल्या उििेल्या फौजा हखडीपिीकडे 
आिल्या. त्याच्या या िािचािीची माविती समजताच वनजामुल्मुल्काने त्याच्याकडे सव्य्यद वदिािि 
अिीखान आवि सव्य्यद शिेखान याचे जनाजे धाडिे; त्यासोबत पाठवििेल्या पत्रात प्रवतकाि थाांबिनू 
कुटुांबातीि वस्त्रयाांसमिते कूच करून आपल्या दोन चुित्याांना जाऊन वमळाि ेअसा त्यास सल्ला वदिा. या 
पत्राचा कािी उपयोग झािा नािी. यानांति वनजामुल्मुल्क बुिानपुिाबािेि कूच किीत पूिा नदीच्या तीिािि 
आिा. िी नदी बुिानपूिच्या दवक्षि आवि नैऋूत्य वदशिेा सोळा सतिा कोसाांिरून ििाते त्याचा तळ तेथे 
पडिा. दुसऱ्या वदशनेे आविम अिीखान आिा. त्याने ििताि तिािािि आपिा तळ वदिा. िे तळे पूिा 
नदीपासून फाि दूि नािी. [खाफीखान ८८६, कामिि २२६.] 
 

अशा व्स्थतीत त्याचे बिेच वदिस गेिे. सांततधाि पाऊस, वचखि झािेिे िस्ते, पूि आिेिी नदी 
आवि नदी ओिाांडण्याच्या साधनाांचा अभाि (नािाांचा एक पूि िािून गेिा िोता) यामुळे कोित्याच पक्षािा 
िििे शक्य झािे नािी. छाििीची जागा बदििे आिश्यक िाटल्याने, वनजामुल्मुल्काने नदी प्रिािाच्या 
विरुद्ध बाजूस िऱ्िाडातीि मिकापूिच्या [मिकापूि िे बुिानपूिच्या दवक्षिेस ४० मिैाांिि आिे. ते जी. आय्. पी. िेल्िेच्या नागपूि 

फाट्यािि पूिेच्या दवक्षिेस कािी मिैाांिि आिे– कॉन्स्टेबिचा िँड ॲटिास, प्िेट ३१.] वदशिेा नदीचा उताि धुांडाळण्यासाठी, 
अनेक मजिा मािल्या, अखेिीस, आठ मजिा मारून झाल्यािि, आसपासच्या जमीनदािाांकडून नदीच्या 
उतािाबाबत माविती काढण्यात इिजखानािा यश आिे. िऱ्िाड सुभ्याच्या बाळापूि [बाळापूि अकोल्याच्या पविमेस 
१६ मैिाांिि आिे; ते पूिा नदीच्या दवक्षिेस १६ ते १८ मैिाांिि आवि नदीप्रिािाच्या ििच्या वदशसे, पूिेिा, एदिाबादपासून सुमािे ७२ मैिाांिि 
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आिे. िढाईची जागा कोल्िािी आवि हपपिी गौळी या दोन खेड्यादिम्यानच्या भागात आिे. िे वठकाि बुिानपूिच्या आर्ग्नेयेस ६५ मैिाांिि आवि 
औिांगाबादच्या ईशान्येस जिळजिळ वततक्याच मिैािि आिे– बेिाि गझेॅवटअि, १६३.] वजल्याच्या वदशिेा चौदा-पांधिा कोसाांिि 
तो िोता. विरुद्ध तीिािरून आविम अिीखान पाठोपाठ येत िोता. नदीच्या एका तीिािरून दुसऱ्या 
तीिािि मािा िोिे असे प्रकाि िोज चाित. िमजान मविन्याच्या मध्यात (१५ = २१ जुिै १७२०) 
वनजामुल्मुल्क आपल्या सगळ्या फौजेसि नमूदा नदी ओिाांडून वतच्या दवक्षि तीिािि आिा. नदीचे पािी 
कोठे कमिेइतके ति कोठे छातीइतके खोि िोते. तिी प्रिािात सामान असे िािून गेिे नािी अथिा 
प्राििानीिी झािी नािी. तळाििची सगळी मांडळी एकत्र जमिे शक्य हिाि े म्ििून एक वदिस त्याांनी 
नदीवकनािीच मुक्काम केिा. दुसऱ्या वदिशी िढाई खेळण्यास सोयीची जागा िुडकण्यास ते वनघािे. 
िऱ्िाड सुभ्यातीि शिेगाि या खेड्याजिळीि काटेिी झुडपाांनी भििेल्या डोंगि-खडकाांचे तुटिेिे कडे 
असिेल्या भागात त्याांनी तळ टाकिा ि भोिती चि खििे. [शिेगाि अकोिा वजल्यात आिे. आता ते जी. आय्. पी. 
िेल्िेच्या नागपूि फाट्याििीि स्थानक आिे. ते पूिा नदीच्या डाहया अथिा दवक्षि तीिापासून दिा मिै दूि ि बाळापूिच्या िायहयेस ११ मिैाांिि 
आिे. बेिाि गझेॅवटअि, १६४; खाफीखान ८८७; कामिि २२६; बुिानुि्-फुतूि, १६८ अ; कावसम, ३२७.] 
 

सांततधाि पािसास तोंड द्याि ेिागल्यामुळे आवि काळ्याशाि खोि वचखिात िािाि ेिागल्यामुळे, 
अवतशय त्रास सिन किीत त्याांना बिेच वदिस काढािे िागिे. पवििी गोष्ट म्ििजे, मुसळधाि पाऊस 
आवि पूि आिेल्या नद्या याांमुळे खानदेश हकिा िऱ्िाड याांपैकी कोठूनिी पुििठा िोऊ शकिा नािी. दुसिी 
गोष्ट म्ििजे, नागपूिचे मिाठे आविम अिीखानाच्या पक्षास वमळािे िोते ि ते तळाभोिती घुटमळून 
िुटािटीचा मोका साधत िोते; त्यामुळे एखादासुद्धा बिै अथिा उांट चिाियास पाठविण्याची सोय उििी 
नहिती; मग बािेिीि िसद आत येण्याची गोष्टच सोडा. तेिा-चौदा वदिसपयंत हकमती िाढत िाढत अखेि 
जनाििाांना खाद्य कािी उििे नािी. झाडाची पाने आवि कोंब दगडाने कुटून त्याचा तोबिा जनाििाांना 
देण्याची पाळी आिी. ‘गित हकिा धान्य याांचा िासदेखीि जनाििाांना वमळेनासा झािा’. त्यातीि वकत्येक 
जनाििे दिदिीत रुतून उपासमािीने मेिी. अन्न म्ििाि ति ते फक्त श्रीमांताांनाच तेिढे वमळू शके. 
रुपयास दोन ते चाि पौंड पीठ अशी हकमत मोजािी िागे. ज्या वशपायाांची सामग्री अल्पशी िोती त्याांनी 
फौजा सोडल्या ि आपल्या घिाची िाट धििी. [खाफीखान ८८८, अििाि १६६ ब.] 
 

छाििीतीि गोंधळ िाढण्यास बऱ्याच गोष्टी काििीभतू िोत्या. नदीनाल्याांना आिेिे पूि, 
वशपायाांची झािेिी उपासमाि, तांबिूािुट्याांचे उडून जािे आवि मिाठ्ाांचे िोिािे अचानक िल्ले. िे मिाठे 
कधीकधी छाििीच्या बाजािपेठेपयंत धडक मािीत. वशपाई पेंगुळिे आिेत आवि त्याांच्यातीि जोि 
ओसििा आिे िे वदसताच अवधकाऱ्याांनी तक्रािी किाियास सुरुिात केिी. म्ििून थोडािेळ पाऊस 
उघडताच बाळापूिपासून ३ कोसाांििीि एका उजाड गािापयंत मजि मारून तेथे तळ वदिा. मिाठ्ाांचा 
ताप भिताच िाढिा असल्यामुळे इिजखान, वघयासखान आवि िांभा हनबाळकि याांना त्याांिि पाठविण्यात 
आिे. तेहिा मिाठे आपल्या घोड्या, भािे आवि अब्लदावगिीचे दाांडे मागे टाकून पसाि झािे. त्याांचा तीन-
चाि कोस पाठिाग किण्यात आिा. [खाफीखान, ८८८.] 
 

या नहया वठकािी धान्याचा पुििठा पुिेसा झािा. तेहिा येथेच ईद (१ शहिाि ११३२ वि. ६ ऑगस्ट 
१७२०) (सि) साजिी झािी. पि येथेिी घोड्याांना गित वमळत नहिते. गितािा केशिाची हकमत आिी 
िोती. तळाििचा कोिी गित गोळा किाियास बािेि पडिा ति तो आपिे नाक गमािनू पित येई. तेहिा 
आिखी कूच कििे क्रमप्राप्त झािे. पि वनघण्यापूिी बऱ्याच मोठ्ा तोफा त्याांनी तेथेच पुरून ठेिल्या; 
वचखिाचे िस्ते आवि गाड्या ओढिाऱ्या बिैाांची झािेिी आबाळ याांमुळे या तोफा िािून नेिे अशक्य झािे. 
पुढचा तळ खद्द बाळापूििाच पडिा. इथे पुििठा मुबिक िोता. विश्राांती घेता यािी आवि कमी झािेल्या 
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सांख्याबळाची भिती किता यािी म्ििून तीन वदिसाांचा मुक्काम येथे झािा. [खाफीखान ८८९, अििाि 
१६७अ.] 
 
[आणलम अलीखानाची तयारी] 
 

मोठी फौज उभी किा आवि आपिा पवििाि ि आवश्रत वनजामुल्मुल्काच्या िाती िागिाि नािीत 
याची खबिदािी घ्या अशा सूचना अिीखानािा त्याच्या चुित्याकडून आल्या िोत्या. पैसे सढळ िाताने 
खचू किा आवि मनसबी ि बढत्या मुक्तपिे बिाि किा असेिी त्याांनी विवििे िोते. या िुकुमाांची 
अमिबजाििी किण्यासाठी त्याने जे उपाय योजिे; त्यामुळे िौकिच त्याच्या वनशािाभोिती मोठी फौज 
गोळा झािी. 
 

आविम अिीखानाचा वििाि मििूम दाऊदखान पन्नीच्या जिळच्या नात्यातीि तरुिीशी झािा 
असल्याने त्याच्या कुळाशी जिळीक दाखवििाऱ्या िोकाांचे पुढािी–जे दवक्षिेत मोठ्ा प्रमािािि िोते– 
तत्पितेने त्यािा येऊन वमळािे. त्या पैगांबििासी सिदािाचा पुतण्या हकिा चुितभाऊ उमिखान िािी 
दाऊदखानाच्या िक्ताचा बदिा घेण्याचा आक्रोश अजून किीत असतानादेखीि, येऊन वमळािा. 
जौििखान आवि मुिम्मदी बेग िी इति उल्लेखनीय पुढाऱ्याांची नाि.े पैकी मुिम्मदी बेग िा दीघूकाळपयंत 
गुल्शनाबाद (नावसक) चा नायब सुभेदाि िोता. वनजामुल्मुल्क पूिी दवक्षिेच्या सिा सुभ्याांचा प्रमुख िोता 
तेहिा या मुिम्मदीखानाने दांडिीने िसुिी केिी म्ििून वनजामुल्मुल्काने त्यािा बेड्या घािून कैदेत टाकिे 
िोते. पुढे त्यािा क्षमा करून निाबाच्या फौजेत कवनष् पातळीच्या जागेिि त्याची नेमिूक केिी िोती. 
यािळेी, आविम अिीखानाने, िास्यास्पद िाटेि एिढी मोठी हकमत देऊन, म्ििजे त्यास पाच िजािी 
मनसबदाि करून आवि नौबतीचा मान बिाि करून विकत घेतिे. अशाच प्रकािे आपिीशी करून 
घेतिेिी इति मांडळी म्ििजे मत्तीखान, त्याचा भाऊ ितीफखान बनिाि आवि त्याचे नांदुिबािचे पुतिे 
सव्य्यद ििी मुिम्मद आवि मुिम्मद अश्रफ. या सिांना पाच िजािी मनसबदाि करून त्याांना आघाडीचा 
प्रमुख तिहिुिखान याच्या वदमतीस वदिे. रुस्तमखानाचा मुिगा घाविबखान–ज्याचे घिािे वकत्येक 
वपढ्या दवक्षिेत िावििेिे िोते– आपिा मुख्य वदिाि अप्पा पांवडत यासि येऊन वमळािा. [वशिदास ४०, 
कावसम ३२५, खाफीखान ८९०.] 
 

इतिाांमध्ये एक उल्लेखनीय योद्धा वमझा अिी आवि सव्य्यद बािा याांचा समािशे िोता. उििेल्याांत 
खान-इ-आिम दव्ख्खनीचा भाऊ अमीनखान मोडत िोता. याचे सव्य्यदाशी चाांगिेच िाकडे िोते; कािी 
िर्षापूिी सव्य्यदाांनी त्यास कािी इजा केिी िोती. िा बेदि सुभ्याचा नायब सुभेदाि असताना िुसैन 
अिीखानाच्या वचथाििीिरून मिाठ्ाांचा प्रमुख िाजा शािू याच्या दत्तक मुिाने खान-इ-आिम 
दव्ख्खनीिि अचानक िल्ला चढवििा िोता. द्रहयाची आवि दोन हकिा तीन ित्तींची देिगी देऊन, पूिी 
दुखाििेल्या खान-इ-आिम दव्ख्खनीिा आपिेसे केल्याने तो आता मोविमेतीि, वबनभिोशाचा का 
िोईना, साथीदाि बनिा. वनजामुल्मुल्कास गुप्तपिे साथ देिािे तुकूताजखान आवि वफदाईखान वदिाि िे 
दोघेिी असेच धिसोडे अनुयायी िोते. इति अवधकाऱ्याांमध्ये दख्खनच्या सुभ्याांचा बक्षी अश्रफखान, िफअत 
तिबखान, आविम अिीखानाच्या तोफदळाचा प्रमुख ख्िाजा ििमतुल्लाइखान (शुजाअतखान) आवि 
शमशीिखान याांचा समािशे िोता. मिाठा अवधकाऱ्याांत सांताजी वशन्दे, साताििून पाठवििेिा मिाठ्ाांचा 
सेनापती खांडूजी दाभाडे, शांकिाजी मल्िाि, [बुिानुि्-फुतूि, १६७ अ आवि खुशिािचांद, बर्विन िस्त. ४९५, पान १००३ अ यात 
म्िटिे आिे की आविम अिीखानाची दवक्षिेतीि सगळी सत्ता शांकिाजीच्या िाती एकिटिी िोती. िा शांकिाजी अिीकडेच वदल्लीिून पितिेिा 
िोता. ग्रँट डफ, २०६ म्िितो; तो िाजा शािूचा दूत म्ििून औिांगाबादेस िोता. आिांभी तो वशिाजीकडे कािकून िोता; पुढे १६९० मध्ये िामिाजाने 
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त्यािा सवचि (ज्या पदास त्यापूिी सुिनीस असे म्िित असत) केिे. िे मिाठा िाज्यातीि अष्टप्रधानाांपैकी एक पद िोते. सवचिाकडे 
अवभिेखिक्षिाचे तसेच पत्रपिीक्षिाचे काम असे. हजजीच्या िेढ्याच्या काळात १६९८ सािी तो वनिृत्त झािा ि बनािसिा गेिा. तो िृद्ध िोता तिी 
वनकामी आयुष्ट्याचा त्यािा कां टाळा आिा म्ििून िुसैन अिीखान दवक्षिेत आिा तेहिा शांकिाजी त्याच्या चाकिीत वशििा. ग्रँट डफ, १०५, १६४, 
१७१, १९७, १९८.] कान्िोजी (भोसिे) िगैिे िोते. याांपैकी कािींना िाजा शािूने सतिा-अठिा िजाि स्िािाांसि 
धाडिे िोते ि या सिांनी िुसैन अिीखानाशी दोस्तीच्या शपथा घेतल्या िोत्या. दोन्िीकडे दगिबाजी 
कििाऱ्या अन्ििखानाने आविम अिीखानास वनजामुल्मुल्काच्या छाििीतून विवििे की येथीि बळ अजून 
एकिटाियाचे असल्याने टोिा िािायची िीच िळे आिे; ते जेिढे िौकि िोईि तेिढे बिे. िे पत्र िाटेतच 
पकडिे गेिे ि पवििामी अन्ििखानाची बेअब्ल रू झािी. त्यास तुरुां गिास घडिा ि त्याची मािमत्ता जप्त 
झािी. [तािीख-इ-मुजफ्फिी, १८६; खाफीखान खांड २,८९९. गुिशन-इ-अजाइबमध्ये, १३० ब, आिखी कािी मिाठ्ाांच्या नािाचा उल्लेख 
आिे. पेशिा बाळाजी विश्वनाथाचा मुिगा बाबाजी (बाजीिाि), तुकोजी गुजि, वपिा जदू (वपिाजी जाधि), दाििजी सोमिांशी, वचमिाजी 
दामोदि, मांकाजी दािा (?) खुशिािमधीि नािे (१००३ अ), कान्िाजी, बाळाजी, वपिाजी आवि शांकि िाह्मि अशी आिेत. ग्रँट डफ, २०६ याने 
िैबतिाि वनबाळकि िे एक अवधक नाि वदिे आिे.] 
 
[आग्ऱ्याहून आलेल्या पत्ांना णनजामुल्मुल्क उत्तरे धाडतो.] 
 

आपल्या विरुद्ध पक्षात असिेल्या, नीट िाताळल्या जात नसिेल्या प्रचांड सैन्यात मतभेद आवि 
गैिविश्वास याांची बीजे पेिण्यात वनजामुल्मुल्क िौकिच यशस्िी झािा. तसे किण्यासाठी िागिाऱ्या 
कौशल्याविर्षयी त्याची प्रवसद्धी िोतीच. िुसैन अिीखानाच्या पत्रासोबत आिेिे दवक्षिेच्या कािभािाच्या 
सनदेचे फमान सगळे वििाज पाळून ि साग्रसांगीतपिे स्िीकािण्यात आिे. एक खास शावमयाना 
उभािण्यात आिा. निाब घोड्यािि स्िाि िोऊन फमानास सामोिा गेिा. नौबती िाजिीत ि अशा 
पत्राबाबतचे नेिमीचे वशिस्ते पाळीत त्या पत्राांचे जािीि िाचन झािे. िी पते्र पाठविताना ज्या काििाांसाठी 
ती िापििी जाऊ शकतीि असे िाटिे नहिते, नेमक्या त्याच काििाांसाठी त्या पत्राांचा ताबडतोब िापि 
झािा. या फमानाची एक प्रत, काजीच्या मोतूबावनशी प्रमावित करून, आविम अिीखानास पाठविण्यात 
आिी; त्यास एका पत्रान्िये कळवििे की आता वनजामुल्मुल्कािा सुभेदािपदी वनयुक्त केिे असल्यामुळे, 
आविम अिीखानाने ििाांगिात उभे िािािे हयथू आिे. आता आपिी फौज ताबडतोब विसर्वजत करून 
अकािि खचातून सुटका करून घेिे आविम अिीखानास भाग आिे. त्यास हिदुस्थानिा पिताियाचे 
असेि ति त्यासाठी िागतीि तेिढी मािसे वनजामुल्मुल्क त्यास उपिब्लध करून देईि. वनजामुल्मुल्काच्या 
नेमिुकीच्या बातमीमुळे स्थावनक पुढािी आवि नहयाने भिती झािेिे वशपाई याांतीि ििाच वनघून गेिी 
आवि घिी पळून जाऊन अथिा नहया सुभेदािाच्या पक्षािा वमळून, स्ितःची सुिवक्षतता पािािे त्याांना भाग 
पडिे हकिा एक िेखक विवितो त्याप्रमािे : “िाटेिि असताना, अनेक कुचकामी बढाईखोि आवि 
भोजनिीि वनघून गेिे”. थोडक्यात साांगाियाचे ति जो वनजामुल्मुल्क आजिि पिायनिीि आवि बांडखोि 
ठििा िोता, तो आता फमानाच्या पक्क्या आधािािि कायदेशीििीत्या नेमिेिा सुभेदाि ि सािूभौम 
शासकाच्या िक्कासाठी झगडिािा इमानदाि अवधकािी ठििा. [वशिदास ४० ब, कावसम ३२७.] 
 

बादशािाच्या फमानािा आवि िुसैन अिीखानाच्या पत्रािा प्रदीघू उत्तिे धाडण्यात आिी. अशा 
िळेी बायात्कािी अदब दाखविण्यात जो क्रमप्राप्त विनोद घडिा तो कसिीिी सबब न साांगता शिेटास नेिे 
झािे. नहया नेमिुकीबद्दिचे धन्यिाद आपल्या उत्तिात हयक्त केल्यानांति, िुकुमावशिाय माळिा 
सोडल्याच्या आिोपाचा त्याने पिामश ूघेतिा. औिांगाबादेच्या आसपास मिाठ्ाांनी येिढा गोंधळ उडवििा 
िोता की बुिानपूिच काय पि माळहयाच्या सुिवक्षततेची हचता मिा िाटू िागिी; यािीपेक्षा अवधक हचता 
अमीरुि्-उमिा िुसैन अिीखान याांच्या कुटुांवबयाांच्या सुिवक्षततेविर्षयी िाटू िागिी असे त्याने बेधडक 
प्रवतपावदिे. प्रचांड अांतिाच्या अडचिीमुळे िुकूम िोण्याबाबत विचाििा कििे हकिा उत्तिाची िाट पािात 
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बसिे मिा शक्य वदसिे नािी आवि म्ििून मी ताबडतोब कूच केिे; मी येत असल्याचे पािाताच मिाठे 
पाांगिे देखीि. माझ्या या कृत्याबद्दि गैिसमजुती पसििनू वदल्या आिेत. स्िामीवनष्ेच्या बाबतीत कोिी 
दोर्षी असेि ति ते, ज्याांनी पूिी कधी उत्कर्ष ूअनुभििेिा नािी आवि खाहिदाांची अदब कशी िाखािी िे 
ज्याांना अजून समजिेिे नािी ते िोत. माझ्यासािख्या जुन्यापुिाण्या सेिकाच्या बाबतीत–की ज्याच्या 
शिीिाचा कि वन कि खाल्लेल्या वमठािि िाढिा आिे– असिी चूक सांभित नािी. आिमगीिाांनी केिेल्या 
सगळ्या खटाटोपानांतििी, दख्खनची पविव्स्थती गोंधळाची िावििी िे खाहिदाांना मािीतच आिे. आता तेथे 
शासक उििेिा नािी; तेहिा कािी सांकटे कोसळण्याखेिीज दुसिे आिखी काय तेथे घडू शकेि? िळे न 
गमािता कूच कििे िा एकमेि उपाय वदसत आिे. गेिे वकत्येक वदिस काबाची यात्रा किण्याची इच्छा 
मनात आिे; या मिाठ्ाांचा पिाभि केल्यािि िजेिि जाण्याचा माझा मनोदय िोता. पि आता माझी 
दवक्षिेत नेमिूक झािीच असल्यामुळे, प्राप्त पविव्स्थतीत िुकूम डािििे माझ्या स्िप्नातिी याियाचे नािी. 
देिाच्या उपासनेपेक्षा आपल्या सम्राटाच्या इच्छेनुरूप िागिे यास मी वकतीतिी अवधक मित्त्ि देत आिो 
आिे. िौकिच जागेिि पोिोचेन; देिदयेने आवि खाहिदाांच्या दैियोगामुळे तेथे आिश्यक असिेिी 
उपाययोजना माझ्या िातून िोईि. [वशिदास, ४१ अ.] 
 

सव्य्यदाांच्या औिांगाबादेस असिेल्या कुटुांवबयाांना आिण्यासाठी वदिािि अिीखानािा पाठवििेिे 
आिे या िुसैन अिीखानाच्या पत्रातीि आशयाचा पुनरुच्चाि करून वनजामुल्मुल्क अमीरुि्-उमिा िुसैन 
अिीखानािा पाठवििेल्या उत्तिाच्या पत्रात विवितो : “निाब अमीरुि् उमिा! जीते ििो. आपिा 
कृपाळूपिा आवि मजविर्षयी िाटिािी मतै्रीची भािना याची कल्पना वदिािि अिीखानास असूनिी, तसेच 
मी त्यास अनेकिळेा वििूनिी ि विश्वासू वनिोप्याांना त्याजकडे धाडूनिी, त्यािा सद बुद्धी झािी नािी आवि 
अखेि घडिा तो प्रसांग त्याने स्ितःिि ओढिनू घेतिा. आपिाविर्षयीच्या माझ्या मतै्रीच्या भािना 
बदििेल्या नािीत”. नांति केिळ औिांगाबाद शिि िाचविण्यासाठी आवि अमीरुि्-उमिाच्या कुटुांवबयाांचा 
मानभांग न िोऊ देण्यासाठी दवक्षिेकडे कसे कूच किाि ेिागिे याची िकीकत तो आपल्या पत्रात पुन्िा 
ऐकवितो. आपल्या कुटुांवबयाांचा मानभांग िाचविण्यासाठी असे साांगताना वनजामुल्मुल्काने असे सांसूवचतच 
केिे की खुद्द सव्य्यद आपल्या कुटुांवबयाांचे िक्षि किण्यास समथू नािीत. या सांसूचनेमुळे गर्विष् आवि 
मातबि समजल्या जािाऱ्या सव्य्यदाांच्या जखमेिि मीठ चोळल्यासािखेच िोते. “दैिाची खैि, सािे कािी 
वनर्विघ्नपिे पाि पडिे. माझ्या फौजा येताच, बांडखोिाांना थािा न उिल्याने, ते चािी वदशाांना पळािे. 
मत्सिग्रस्त मांडळींनी सत्याचा अपिाप कििाऱ्या खबिा धाडल्या; त्यामुळे मजििीि मजी कमी किािी असे 
खाहिदाांना िाटिे; पि देिाची िी कृपाच की सत्य काय ते पुन्िा एकदा स्पष्ट झािे आवि माझे म्िििे खिे 
समजून आपि स्िीकाििे. फमानास जबाब म्ििून एक अििास सोबत जोडिा आिे, तो योर्ग्य िेळी 
दाखि िोईि असा मिा विश्वास िाटतो. अल्लाचे सिाय्य िोईि आवि मी िौकिच औिांगाबादेिा 
पोिोचेन. पोिोचल्यािि आपिा पवििाि आवि आपिी चीजिस्तू, शक्य वततक्या काळजीने आपिाकडे 
ििाना किीन”. [वशिदास, ४२ अ.] 
 
[आणलम अलीखानाशी लढाई] 
 

वनजामुल्मुल्काने ५ शहिाि (१० ऑगस्ट १७२०) िोजी आपिे सामानसुमान बाळापूि गािी ठेिनू, 
िढाई देण्याच्या दृष्टीने आपल्या फौजाांची माांडामाांड त्या शििापासून दोन-तीन कोस अांतिािि केिी. [बेिाि 
गझेॅवटअि, १६३, मध्ये साांवगतिे आिे की, अकोिा वजल्यातीि बाळापूि गािाजिळ कोल्िािी आवि हपपिी गौळी या गािाांच्या दिम्यान िेखाांश ७५° 
८०′, अक्षाांश २०° ४०′ या वठकािी सदि ििके्षत्र आिे. वसिावनि-इ-दव्ख्खनमध्ये १३३, सदि ििके्षत्र िऱ्िाड सुभ्याांच्या पाईनघाट तािुक्यात 
असल्याचे नमूद आिे. कामििखान, २२६, म्िितो की, ती जागा दाि सिाद-इ-बािाघाट नामक िोती; ती अहजठे डोंगिओळीच्या ििच्या अांगािा, 
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त्या डोंगिओळीकडे जािाऱ्या घाटिस्त्याच्या दवक्षि उतािािि आिे; ति िऱ्िाड पाईनघाट िे वठकाि उत्तिेिा गौिीगढ टेकड्या आवि दवक्षिेिा 
अहजठे डोंगिाच्या बािेिच्या फुटकळ टेकड्या या दिम्यान आिे.] आघाडीच्या सेनेत मुिम्मद वघयासखान, तोफखानाप्रमुख 
मुिम्मदशाि, त्याचा भाऊ शखे नूरुल्लाि यिबुजू (अिबुजू?) खान अघाविया, अन्ििखान िगैिेना मुक्रि 
केिे. उजहया बाजूस–वजकडे विरुद्ध पक्षाची मिाठे मांडळी मोठ्ा सांख्येने िोती– इिजखान आवि त्याचा 
मुिगा जमािुल्लािखान याांना ठेिण्यात आिे. फौजेचा मुख्य भाग आवि उजिी फळी याांमध्ये निाबाचा 
थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान, मििमतखान, वनमतइिािी, अब्लदुिूिीमखान (विआयतखान), 
मुतिव्स्सिखान, सादुद्दीनखान, कावदि दादखान, दािाबखान आवि कामयाबखान (िे दोघे 
जानवनसािखानाचे मुिगे), इव्ख्तसासखान (खान-इ-आिम दव्ख्खनीचा चुित पितू), रुिुल्लािखान, 
मुतिहििखान आवि इति वकत्येक सिदाि ि िाजपूत िाजे याांचा समािशे िोता. वपछाडीचे आवि 
सामानसुमानाचे िक्षि िे काम िांभा हनबाळकि आवि सािेसि पिगण्याचा देशमुख अांताजी याांकडे 
सोपवििे. [खाफीखान ८८९.] 
 

विरुद्ध पक्षात आविम अिीखान आपल्या ित्तीिि आरूढ झािा. त्याने फौजेच्या मध्य फळीत 
आपिी जागा घेतिी. त्याच्या खिाशीत वघयासुद्दीनखान बसिा. आविम अिीखानाने आपिा तोफखाना 
पुढे धाडिा. कनाटकातून आििेल्या चौदा-पांधिा िजािाांच्या घोडदळाचा आधाि त्यािा वदिा. ६ शहिाि 
११३२ वि. (११ ऑगस्ट १७२०) िोजी िढाईस तोंड िागिे. पवििी िािचाि वनजामुल्मुल्काकडून झािी. 
आपल्या तोफेतून दोन-तीन गोळे फेकून आविम अिीखानाने जबाब वदिा. पि ते गोळे जवमनीिि पडिे. 
त्यामुळे कोिास इजा झािी नािी. वनजामुल्मुल्काकडून आिेिा पवििा गोळा ितीफखानाच्या ित्तीजिळ 
पडिा. त्यामुळे िौदा डळमळून ित्तीििीि स्िाि खािी कोसळिा. त्या माऱ्याचा धूि वििण्यापूिीच आविम 
अिीखानाच्या आघाडीचे आवधपत्य कििािा मुतिहिुिखान, सतिा-अठिा ित्ती आवि चौदा-पांधिा िजाि 
स्िाि याांसि वनजामुल्मुल्काच्या आघाडीिि एकदम तुटून पडिा. वकत्येक मुघिाांना त्याने शिि आििे. 
वनजामुल्मुल्काच्या तोफखान्याचा प्रमुख मुिम्मदशाि यािा िाटिे की िा वदिस आपिास पिाजयाचा 
जािाि. तेहिा तो, त्याचा भाऊ नुरुल्लाि आवि इति अवधकािी हिदुस्थानी वििाजानुसाि, पायउतािा झािे 
आवि िढू िागिे. वनजामुल्मुल्काच्या आघाडीत चाांगिाच गोंधळ माजिा. शखे नुरुल्लाि कापिा जाऊन 
मुिम्मदशाि जखमी झािा. आघाडी साांभाळिािा मुिम्मद वघयासखान अगोदिच एका डोळ्याने आांधळा 
िोता, आवि त्याच्या दुसऱ्या डोळ्यािािी इजा झािी. यिबुजूखान अघाविया िगैिे अवधकािी मांडळीिी 
जखमी झािी. या सांपूि ूविभागाने माघाि घेतिी. [खाफीखान, ८९१, ८९३.] 
 

याच िेळी वनजामुल्मुल्काच्या फौजेच्या डाहया ि उजहया फळ्याांतीि विभाग पुढे चािून आिे ि 
त्याांनी शत्रूिा घेििे. तेहिा आविम अिीखानाने िुकूम सोडून स्ितःसि आपल्या फौजेची मधिी फळी 
आवि आपल्या प्रमुख नेत्याांसि इतक्या जोिात पुढे िेटत नेिी की त्याच्या तुकडीचा एक भाग इतिाांपासून 
सुटून मागे िावििा. आविम अिीखान वजकडे वजकडे म्ििून गेिा वतकडे वतकडे इिजखान, मििमतखान 
आवि कावदिवदिखान त्यािा सामना देण्यासाठी सामोिे गेिे. आविम अिीखान जखमी झािा तिी त्याने 
ििाांगि सोडिे नािी. बािा सव्य्यद आविम अिीखानाच्या ियाच्या मुतिव्स्सिखान या तरुिाने आपिा 
ित्ती त्याच्या अगदी नजीक आििा. त्याने जौििखान, [अििाि-उि्-खिाकीन, पान १६८ मधीि िकीकतीनुसाि िल्ल्याचा 

पवििा फटका या मािसािा बसिा; शत्रूच्या पविल्या गोळ्याने याच्या मािुतािा खिास केिे आवि ित्तीििीि अधा िौदा मोडून टाकिा.] इति 
आठ-नऊ प्रमुख सेनापती-की जे आविम अिीखानास साथ किीत िोते– याांिि त्याने िल्ला चढवििा. पि 
तो जखमी झािा. िक्तस्त्राििी फाि झािा. त्यामुळे माघाि घेिे त्यािा भाग पडिे. या वनकिाच्या 
झटापटीत त्यास कावदिदादखानाने चाांगिी साथ वदिी. [खाफीखान ८९४.] 
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मुतिहिुिखानाचा मेहिुिा म्ििजेच आविम अिीखानाचा मािूत ठाि झािा; आपल्या तोफखान्याचे 
नेतृत्ि किता किता वघयासुद्दीनखान पडिा. तीच गत घाविबखान आवि त्याचा वदिाि अप्पाजी, 
शमशीिखान, सव्य्यद ििी, सव्य्यद आिम बािा िगैिे आठ-नऊ प्रमुख अवधकाऱ्याांची झािी. पि मिाठे 
मात्र वनजामुल्मुल्काच्या सामानसुमानापयंत जाऊन पोिोचिे ि त्याचा सुिि ूनाण्याांचा कािी खवजना त्याांनी 
िाांबवििा. एकेिळेी, आविम अिीखानाचा ित्ती दिदिीत रुतिा; त्यातून पाय बािेि काढून घेण्यािा 
त्यास फाि कष्ट पडिे. शिेटी तो पुढीि बाजूने एकटाच बािेि पडिा. पविल्या दृवष्टके्षपातच 
मुतिहिुिखानाचे शि ित्तीस्िािाच्या नजिेस पडिे. तििािी िाती घेतिेल्या तीस-चाळीस बािा सव्य्यद 
स्िािाांनी आपिी घोडी दिदिीतून दामटिी ि ते आपल्या नेत्यास येऊन वमळािे. 
 

त्यानांति िगेचच आविम अिीखानाच्या ित्तीने पाठ वफिवििी. कािि बािाांचा िर्षाि सिन कििे 
आता त्यािा शक्य िोईना. पि आपल्या जखमाांतून िक्त िािात असतानादेखीि आविम अिीखान पाय 
िोिनू िोता. चािी बाजूांनी आपल्या अांगाभोिती वफित शत्रशूी सामना देत िोता. “माझा ित्ती वफिेि पि मी 
मागे वफििाि नािी” असे उते्तवजत आिाजात म्िित िोता. िल्ला पुनः पुनः चढविण्यात त्यािा तीन िेळा 
यश आिे. वदसत नसिेल्या वनजामुल्मुल्कािा तो वजकडे वतकडे धुांडाळत िोता; पि त्याचा शोध हयथू 
ठिल्याने अखेि माघाि घेिे त्यािा भाग पडिे. भात्यातीि बाि सांपल्यामुळे, आपल्या चेिऱ्यािि, अांगािि 
आवि ित्तीच्या साजािि रुतिेिे बाि काढून, ते आपल्या धनुष्ट्यास िािनू, मोठ्ा वनधािाने तो ते शत्रूिि 
सोडत िावििा. शिेटी तििािीच्या िािाने इव्ख्तसासखानाने त्यािा जायबांदी केिे. त्याच्या उजहया 
िाताची बोटे िाडापयंत तुटिी. त्याने आिखी एक िाि, चौर्थ्याने वनजामुल्मुल्कािि िल्ला चढवििा; ‘असा 
िढाईबािेि कसा िावििा आिेस?’ असे वनजामुल्मुल्कास उदे्दशून तो ओिडिा. ‘िा बघ मी वनजामुल्मुल्क’ 
असे म्ििून वनजामुल्मुल्काने आपिा धनुष्ट्यबाि आकि ू ओढून, बाि सोडिा. आविम अिीखान पुन्िा 
जखमी झािा. त्यािा शत्रनेू िढेिे. इव्ख्तसासखानाने त्याचे शीि धडािगेळे केिे. अशा प्रकािे आपल्या 
दोन चुित्याांसाठी शौयू गाजिीत, ियाच्या अिघ्या बाविसाहया िर्षी त्याने प्राि िेचिा. [खाफीखान, ८९४; तािीख-
इ-मुजफ्फिी, १८९; मुकद्दमि िेखक गुिाम अिीखान, ३४ ब; खुशिाि पान १००५ अ; ययाखान, पान १२६ ब साांगतो की बांदुकीचा एक गोळा 
सव्य्यदाच्या कपाळािि बसिा िोता त्याचे शीि वनजामुल्मुल्कापुढे ठेिण्यात आिे. त्याची ओळख पटल्यािि ते सिांच्या पुढे नाचवििे. शिेटी ते 
बादशािाकडे पाठवििे.] 
 

सगळे वमळून, ित्तीस्िाि सतिा-अठिा अवधकािी आवि वकत्येक िोक िढाईत कामास आिे. 
जखमी झािेल्याांची सांख्या त्यापेक्षा जास्त िोती. अमीनखान, उमिखान, तुकूताजखान, दख्खनचा वदिाि 
वफदाईखान िगैिे उल्लेखनीय हयक्तींनी क्षिाचािी वििां ब न िािता, स्ितःस वनजामुल्मुल्काच्या चाकिीत 
दाखि करून घेतिे. िाजा शािूचा मुख्य अवधकािी शांकिाजी जखमी झािा. त्यास कैद केिे. पिावजत 
पक्षाचे ित्ती आवि तोफखाना विजयी सेनापतीच्या िाती िागिे. पिावजत पक्षाच्या उििेल्या 
सामनसुमानाची िुटािूट झािी. विजय घोवर्षत किण्यासाठी नौबत िाजवििी. आविम अिीखान माििा 
गेिा नसता ति वनजामुल्मुल्काची व्स्थती चाांगिीच वबकट िोती असे मुिम्मद कावसम साांगतो. मिाठे 
त्याच्या वपछाडीस पोिोचिे िोते आवि त्याच्या दिा िजाि फौजेविरुद्ध तब्लबि ऐांशी िजाि फौज िोती. ६३४ 
मिाठे िढाईत मिि पाििे. [खाफीखान ८९५, अििाि १६९ अ.] 
 

अव्हिया घौसुि अअज्जमचा नातू सव्य्यद सुिैमान, शखे नूरुल्लाि आवि दोन-तीन कवनष् दजाचे 
अवधकािी सोडता वनजामुल्मुल्काच्या फौजेतीि कोिीिी मेिे नािी. इिजखानािा हकवचतशी जखम 
झािी. मुतिव्स्सिखान, कावदिदादखान, मुिम्मद वघयासखान, मुिम्मदशाि आवि कामयाबखान िेिी 
जखमी झािे. िढाईबाबतची दुदैिी बातमी औिांगाबादेस पोिोचिी तेहिा िुसैन अिीखानाच्या कुटुांबातीि 
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वस्त्रया आवि आविम अिीखानाचे आवश्रत याांत घबिाट पसििी. शििाच्या आर्ग्नेयीस दिा मिैाांिि 
असिेल्या दौिताबादेच्या वकल्ल्यात आश्रय देण्यास त्याांनी वकल्लेदािास साांवगतिे. िा वकल्लेदाि 
बुखाऱ्याच्या सव्य्यद जिािचा नातेिाईक मुतूजाखान आवि सव्य्यद मुबाविक याांचा िांशज िोता. 
वकल्लेदािाची िी जागा त्याच्या घिाण्यात शािजिानाच्या अमदानीपासून (१६२७-१६५८) चाित आिी 
िोती. िुसैन अिीखानाने त्याची मनसब कमी केिी असता आवि त्याच्या जागी अन्य मािसे नेमिी असता 
देखीि याने वस्त्रयाांना त्याांच्या मािमते्तसि आसिा वदिा. िढाई झाल्यािि कािी वदिसाांनी, िैदिाबादेचा 
सुभेदाि मुबाविजखान आवि त्याचा भाऊ वदिाििखान-िे सव्य्यदाांना मदत किण्यासाठी कूच किीत 
आिोत असे साांगत िोते-आिे ि वनजामुल्मुल्कास वमळािे. त्याांच्या या वमळण्याने दख्खनची सुभेदािी 
बळकाििाऱ्या वनजामुल्मुल्कािा वनदान दवक्षिेत ति कोिी प्रवतस्पधी उििा नािी. [खाफीखान ८९६; 
िाविद १६१ अ.] 
 
११ : दख्खनची खबर आग्ऱ्याला पोहोचते 
 

भिधाि सुटिेिे साांडिीस्िाि आर्ग्ऱ्यास २२ शहिाि (२७ ऑगस्ट १७२०) िोजी पोिोचिे. त्याांनी 
बाळापूिजिळ आविम अिीखानाचा पिाभि ि मृत्यू घडल्याची खबि वदिी. त्याच्या चािच वदिस अगोदि 
िुसैन अिीखानाचे आघाडीचे तांब ू दवक्षिेच्या मोविमेिि वनघण्यासाठी म्ििून आर्ग्ऱ्याबािेि, सतिा-अठिा 
मिैाांििीि कुिौिी गािाजिळ उभाििे िोते. आर्ग्ऱ्यापासून पाच कोसाांििीि सिाई खोजाजिळीि वसिािा 
गािाजिळ एक छाििी उभीिी झािी िोती. तेथे दगडी बांधाऱ्याच्या तळ्यातीि गोड्या पाण्याचा मुबिक 
पुििठा िोता. [वसिािेकी सिाई, इांवडयन ॲटिास, तक्ता ५७, िे वठकाि कुिौिी आवि फतिपूिच्या िस्त्यािि आर्ग्ऱ्यापासून साडेसात 
मिैाांिि आिे.] 
 

या मिासांकटाच्या खबिीने सव्य्यदाांच्या पायाखािची जमीन सिकल्यासािखी झािी. 
अब्लदुल्लािखानाच्या िाती पत्र पडिे तेहिा तो इतका िादििा िोता की पत्र िाचिे त्यािा मुवश्कि झािे. 
त्यामुळे खबऱ्याच्या तोंडी साांगण्यािरूनच काय घडिे त्याची माविती तो घेऊ िागिा. बातमी ऐकल्यािि 
त्याचा शोकािगे अनािि झािा. आपल्यािा झािेिा दुःखािगे आििण्यात िुसैन अिीखान पूिपूिे यशस्िी 
झािा नािी, तिी िा तडाखा वचत्त विचवित न किता सिन केल्याचे त्याने दाखवििे. दोघे भाऊ िगेच 
आपिा दिबाि सोडून चािते झािे. िा धक्का िुसैन अिीखानािा अब्लदुल्लािखानापेक्षा जास्त तीव्रतेने 
बसिा. आपल्या वस्त्रयाांनी मािमते्तसि दौिताबादेच्या वकल्ल्यात आश्रय घेतिा आिे अशी खबि 
आठिड्यानांति येऊन पोिोचिी. तेहिा त्याचे मन जिा ताळ्यािि आिे. मसिती मागोमाग मसिती 
झाल्या. योजने मागोमाग योजना वशजल्या. वनजामुल्मुल्क ज्या समथू जमातीचा िोता त्याचा प्रमुख मुिम्मद 
अमीनखान याचा काटा काढण्याचा त्याांनी प्रयत्न केिा िोता, िे पूिी आिेिे आिेच. पि ते साधण्याएिढे 
बळ पुिेशा प्रमािात आपल्याजिळ नािी िे आढळून आल्यािि त्या मित्त्िपूि ू हयक्तीशी मैत्रीपूि ू सांबांध 
िाखण्याचा त्यानी अट्टािास ठेििा. उिट, मुिम्मद अमीनखानाने वनजामुल्मुल्काच्या िागण्यातीि 
वििकसपिा आवि त्याची दुष्टता याबाबत दिबािात मोठमोठ्ाने गप्पा मारून, आपल्याविर्षयीच्या 
सव्य्यदाांच्या मनातीि सांशयाना बवधि किण्याचे प्रयत्न चािू ठेििे. [खाफीखान ८९६, कामिि २२६, 
कावसम ३१९, अििाि १७१ ब.] 
 

िुसैन अिीखानाच्या आवधपत्याखािी मुिम्मदशािाने शािी तोफखाना आवि आपिे सिू प्रमुख 
सिदाि याांना वदमतीस घेऊन जातीने दवक्षिेच्या मोविमेिि वनघािे; अब्लदुल्लािखानाने वदल्लीस पिताि ेआवि 



 

 

अनुक्रमणिका 

साम्राज्याचा उत्तिभाग साांभाळािा असे शिेटी एकदा ठििे. अस्सि सते्तत भावगदािी वमळविण्याच्या स्पधेत 
िुसैन अिीखानाने आपल्या थोिल्या भािािा मागे साििेच िोते; सिूच्या सिू म्ििजे २२ सुभ्याांचे वदिाि, 
बक्षी आवि सदु्रस्सुदूि दोन मुख्य वदिािाांसि बिोबि मोविमेिि नेण्याचा िेका त्याने धिल्याने 
अब्लदुल्लािखानासाठी फक्त थोडासा कायाियीन सेिकिग ूकाय तो उििा. यास अब्लदुल्लािखानाने ििकत 
घेतिी. पि दोघाांतीि िा झगडा पडद्याआड झािा. शिेटी, अक्बिाबाद, अिमदाबाद, अजमेि आवि 
माळिा या हिदुस्थानातीि चािच सुभ्याांचा आवि दवक्षिेतीि सािी सुभ्याांचा सिू सेिकिगू, तसेच इति 
सुभ्याांचा थोडासा सेिकिगू बादशाि आवि िुसैन अिीखान याांच्या सोबत जािा अशी तितूद झािी. 
[खाफीखान ८९७, कावसम ३२२, यया १२७ ब.] सोंगट्याांच्या खेळाची उपमा घेऊन ययाखान दोघा 
भािातीि या िाटिीिि वटपिी किताना साांगतो की, आपिी प्यादी विखरून खेळाडूने चुकीची खेळी 
खेळिी आिे; त्यामुळे त्याचा स्ितःचा मोििा सुिवक्षत िाखण्यात अडचि वनमाि िोिाि आिे असे 
सिूसाधािि मत वदसते. ते खिे िोते असे पुढे आढळून आिे. 
 

िाजा अवजतहसगास भेटता याि े आवि शािी फौजेमध्ये िाजपुताांचा भििा किता यािा म्ििून 
र्ग्िाल्िेि आवि निििमागे जािािा अवधक सीधा िस्ता सोडून अजमेिमागे जाण्याचा िाांबचा िस्ता ठिवििा. 
त्यानुसाि शािी तांब ू सिाई वसिािा येथे १ वजल्काद ११३२ वि. (४ सप्टेंबि १७२०) िोजी पाठिनू पवििी 
मजि ९ िोजी (१२ सप्टेंबि) माििी. १० तािखेिा ते कुिौिीिा आिे. पाण्याच्या साठ्ाजिळीि 
उांचिट्यािि तळ ठोकिा. येथे अब्लदुल्लािखानाने बादशािाचा वदल्लीस जाण्यासाठी वनिोप घेतिा; त्याच्या 
दिबािातीि प्रवतवनधी म्ििून िाजा ितनचांद िावििा. अब्लदुल्लािखानासमिते वदल्लीिा गेिेल्या 
मनसबदािाांमध्ये बक्षी सव्य्यद सिाबतखान, गाजीउद्दीनखान घाविबजांग, िमीदखान, िमीदुद्दीनखान, 
वनअमतुल्लािखान, बिैामखान; वकविच मुिम्मदखान, बावकिखान आवि अमीिखान याचा समािशे िोता. 
 

आपिास कोित्याच हचतेने ग्रासिेिे नािी असे दाखविण्याचा खटाटोप सव्य्यद मांडळी 
बायात्कािी किीत िोती. त्याांच्या तिण्याबाांड पुतण्याच्या मृत्यबूद्दि कोिी शोकसमाचािास आिे ति ते 
म्ििता, ‘अल्लाची खैि, आमच्यातीि मित्िाचा कोिी आम्िी गमाििेिा नािी.’ सव्य्यद घिाण्याचे नाि 
आमच्या पोिाने िाखिे असे म्ििून त्याबद्दि आनांदच दाखिीत. पि त्याच्या पक्षातीि कािी प्रमुख हयक्तींचे 
धैयू िळूिळू गळू िागिे. आजािपिाच्या अगि तसल्याच कसल्या तिी िां गड्या सबबीच्या आधािे 
िढाईच्या मोविमेिि जाण्यास ते तयाि िोईनासे झािे. अशा मांडळीत आविम अिीखानाचा चुिता सव्य्यद 
फीरुझ अिीखान याचािी समािशे िोता. िुसैन अिीखानाचा आत्मविश्वास अजून पक्का िोता. अशा सोडून 
जािाऱ्याांचा कसिािी पवििाम त्यािि वदसिा नािी. कोित्यािी आकव्स्मक आपत्तीिा तोंड देण्यास 
आपल्या फौजा आवि आपिे आप्त पुिेसे आिेत असे त्यािा िाटे. एक िाखाची फौज उभी किण्याचा 
सांकल्प सुटिा िोता. असदुल्लािखानाचा मुिगा सव्य्यद मुिम्मदखान तसेच विशरे्ष उल्लेखनीय बािा 
सव्य्यद आवि अफगाि मांडळी याना फौजेत दाखि िोण्यास आिािन कििािी तातडीची पते्र ििाना 
झािी. तिीिी फौजेचा एकूि आकडा, निी आवि जुनी जमेस धरूनिी, पन्नास िजािाांपिीकडे गेिा नािी. 
[खाफीखान ८९७, कावसम ३२८.] 
 
१२ : बादशाहाचे दणक्षिेकडे कूच 
 

१३ वजल्काद (१६ सप्टेंबि १७२०) िोजी तळ मािौि आवि गोपाळपूि या दिम्यान पडिा िोता. 
दुसऱ्या वदिशी तो कनिािी आवि मूवमनाबाद या दिम्यान ििवििा. मुिम्मदशािाच्या िाज्यािोििाचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

िार्वर्षकोत्सि साजिा किण्यासाठी चाि वदिस (१५ ते १८ तािीख) थाांबून १९ तािखेिा शखे सिीम 
वचश्तीच्या फतिपूि वसक्रीच्या दर्ग्यािा गेिे. नांतिच्या मजिा म्ििजे जाििा (२१ ता.), निििा (२३ 
ता.), सवििाबाद (२६ ता.), बजििा (२८ ता.) बिादुिपूि (२९ ता.), हिदौनच्या उत्तिेस चाि मैिाांिि 
असिेल्या कसबा बिादुिपूि येथीि तळ झाडाांच्या थांडगाि साििीत िोता ि तेथे मधुि, पाचक पाण्याचा 
पुििठा िोता. या अगोदिच्या दोन मजिा खाचखळर्ग्याच्या, काट्याकुट्याच्या, पाण्याचे दुर्वभक्ष असिेल्या 
अवतत्रासदायक िस्त्याने झाल्या िोत्या. म्ििून दोन वदिसाांची विश्राांती द्याियाचे ठििे. नांति २ वजल्िेज (५ 
आक्टोबि १७२०) िोजी ते तेथून वनघािे आवि माििा आवि मुिक्कमपूि या दिम्यानच्या एका वठकािी 
येऊन पोिोचिे. दुसऱ्या वदिशी ते िाखी दऱ्यातून (हखडीतून) गेिे आवि एका अगदी वनजून िानात 
कोित्या तिी डोंगिाच्या पायर्थ्याशी त्याचा मुक्काम पडिा. तेथून ते ६ वजल्िेज (८ ऑक्टोबि १७२०) िोजी 
वजऊां द आवि वबऊां द या दिम्यानच्या, तोडा भोन (हकिा भीम) च्या पूिेकडे २ कोसाांिि असिेल्या एका 
वठकािी येऊन पोिोचिे; सदिचे स्थळ सध्या जयपूिच्या मुिखात असून ते आर्ग्ऱ्याच्या आर्ग्नेयीस ७५ 
मिैाांिि ति जयपूिच्या पूिेस ६० मिैाांिि आिे. [कामिि; कावसम ३४५, ३४६, मुिम्मद कावसम फौजेसमिेत िोता, तो िाय 
सुितहसग मुितानीच्या चाकिीत िोता. िाजपुताना स्टेटस् नकाशात या हखडीचे नाि कुिैिी घाट असे आिे असून इांवडयिन ॲटिासमधीि 
किीती म्ििजेच िे वठकाि असािे. माििा िे इांवडयन ॲटिासच्या ५० हया तक्त्यािद मिू या नािाने वदसते. िे गांभीिा नदीिि बिादुिपूिच्या 
पविमेस सिा मैिाांिि आिे. वजऊां द (जों) िे मिूच्या िायहयेस पाच मिैाांिि, वबऊां द (बोंद) िे ‘जोंद’ च्या िायहयेस तीन मिैाांिि आवि तोडा भोन 
(तोडा भीम) िे ‘जोंद’ च्या पविमेस सात मिैाांिि याप्रमािे वठकािे सदि नकाशात दशवूििी आिेत.] 
 

िे सगळे कूच चािू असता, मीि बक्षी आवि त्याचा प्रमुख प्रवतस्पधी याांत मतैक्य ि मतै्री आिे असाच 
देखािा बािेरून सिांना वदसत िोता. वनजामुल्मुल्काशी समेट घडािा म्ििून मुिम्मद अमीनखानाचा 
खटाटोप िोत िोता. सव्य्यदाांच्या वस्त्रया आवि मुिे घिी सुखरूप यािीत यासाठी तो स्ितः जामीन 
िािाण्यास तयाि झािा. त्या बायकामुिाांच्या िखिािी-सोबतीिा आपल्या स्ितःच्या कमु्रद्दीनखान या 
मुिािा पाठविण्याची तयािीिी त्याने दाखवििी. असे झाल्यास सांकव्ल्पत मोिीम अनािश्यक ठित िोती. 
पि या प्रस्तािाांना कबिू िोण्याच्या मागात िुसैन अिीखानाचा गर्विष्पिा आडिा आिा. मुिम्मद 
अमीनखानाने ििकत उपव्स्थत केिी की, फौजेत आवि विशरे्षतः माझ्या फौजेत वनजामुल्मुल्काच्या 
िाताखािी िर्षानुिर्ष ेचाकिी बजाििेल्या िोकाांचा भििा वदसत आिे. तेहिा त्याजकडून इमानी चाकिीची 
अपेक्षा धििे हयथू ठििाि आिे. िी मांडळी भिे किण्यापेक्षा बुिेच जास्त करू शकतीि. सबब मिा आवि 
त्याांना मागे ठेििे अवधक बिे. पि, मुिम्मद अमीनखानाने आपल्या विश्वासू िोकाांना गुप्तपिे साांवगतिे की, 
माझा विचाि सव्य्यदाांिि िाि किण्याचा आिे; आपिािा दख्खनिा जाण्याचा िुकूमच झािा ति िाटेिि 
असतानाांच पळून जाण्याची मी सांधी साधीन हकिा विजय इकडे की वतकडे अशी अवनवित व्स्थती िढाईत 
वनमाि िोईि तेहिा मी िढाईतून काढता पाय घेईन; मिा मागे ठेििे ति दोघा भािाांचे पुन्िा कधी जमिाि 
नािी याची पक्की काळजी मी घेईन, आपि कोित्या सांकटात सापडिो आिोत याची िुसैन अिीखानािा 
मुळीच कल्पना आिी नहिती असे नािी. मुघिाांना बिोबि घेिे काय अगि मागे ठेििे काय दोन्िी गोष्टी 
सािख्याच धोक्याच्या िोत्या; म्ििून त्याने मुिम्मद अमीनखानािा चुचकाित खर्ष ठेिण्याचा आटावपटा 
चािवििा. तो भेटिा की त्यािा चाचासािब म्ििून तो सांबोधी. त्याच्या मुघिाांच्या पगािासाठी म्ििून 
त्यािा मोठमोठ्ा िकमा आगाऊ वदल्या. [कावसम ३२४.] 
 

िैदि कुिीखानािििी खास मजी दाखवििे चािू झािे. ४ वजल्काद (७ सप्टेंबि १७२०) िोजी 
त्याची शािी तोफखान्याचा मीि आवतश म्ििून सव्य्यद गुिाम अिीखानाच्या जागी नेमिूक झािी. 
मोविमेत शािी तोफखान प्रचांड स्िरूपात असे. १६०० ििान मोठ्ा उखळी तोफा, त्यावशिाय गजनाळ, 
शूतिनाळ, किििाि, बाि िे नग िगेळेच. [या पदाििीि या अगोदिचा अमिदाि सव्य्यद खान जिान िोता असे खाफीखान, 
८९८, साांगतो. तो नुकताच िाििा िोता. कदावचत गुिाम अिीखान त्याचा केिळ नायब असािा. तािीख-इ-हिदीमध्ये, २४२ ब, रुस्तम अिी 
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साांगतो की भोसािि मुक्कामी िी नेमिूक झािी. पि नेमिुकीची त्याने वदिेिी तािीख ि स्थळ कामििखानाच्या मावितीशी जुळत नािी. िाविद, 
१६१ ब, िैदि कुिीखानािा शीिाझी म्ििून समजतो पि िस्तुतः तो खुिासानमधीि इस्फिैन शििाचा िोता. हिदुस्थानिा येण्याच्या िाटेिि 
असताना तो कदावचत कािी वदिस शीिाझिा िावििा असेि. दुसऱ्या एका वठकािी त्याचा इस्फिानी असा उल्लेख आिे.] आपि अगदी 
मनापासून सव्य्यदाांची चाकिी बजाित आिो असे िा तोफखान्याचा अवधकािी या नात्याने याचे कतूृत्ि 
उठािदाि आिे असे िुसैन अिीखानाचे मत बनिे िोते. मीि बक्षीिा या मािसाविर्षयी िाटिाऱ्या 
ओढीबद्दि मीि बक्षी भोितािची मािसे नािाज िोती. या ‘नवशबाच्या जोिािि खािून िि गेिेल्या’ 
मािसाविर्षयी ते अिमानकािक भारे्षत बोित. िि पुस्ती जोडत की ‘एखाद्या विकाम्या भट्टीतून एिढे मोठे 
िादळ उद भििे असे कोिािा िाटिे तिी तिी असते का?’ मुअज्जमखान अफगाि, सव्य्यद घैितखान, 
मीि मुश्रीफ िगैिेंनी सव्य्यदािा सािध िािाण्याचा इशािा वदिा; कािि मुघि गटात कािस्थान वशजू 
िागिे िोते. मुघिी अवधकाऱ्याांना ित्यािी मािसे घेऊन भेटीस येऊ देिे उवचत नािी असे त्याांचे म्िििे 
पडिे. त्यािि िुसैन अिीखान वफसकाििा की मुिम्मद अमीनखानािा आपिेसे किण्याचे आपिे प्रयत्न 
या असल्या साांगण्याने विफि िोत आिेत. आिखी तो म्ििािा, ‘मजिि िात टाकिाि कोि आिे? कसिे 
कािस्थान चाििे आिे? माझा िध किण्यास कािि काय आिे? या सगळ्याचा अथू एिढाच की एका 
सव्य्यदाकडून एका मुघिाकडे तोफखाना गेिा. िे त्याना पािििे नािी. नांति तो िगेच िैदि 
कुिीखानाची तािीफ कििे सुरू किी. पदािि रूजू झाल्यािि नहया तोफखाना प्रमुखाने जे फेिफाि घडिनू 
आििे त्यािरून त्याची नेमिूक अवतशय योर्ग्य िोती असे फौजेत सिांना िाटल्याचे वदसिे. इति 
गोष्टींबिोबिच त्याने अगोदिच्या अमदानीतीि एक प्रघात पुन्िा सुरू केिा. तो युिोपीय पद्धतीस अनुसरून 
उचिण्यात आिा िोता. तो म्ििजे, बादशाि कूच करून अथिा वशकािीिरून स्िस्थळी दाखि िोत 
असता, दिा-िीस िेिकिे उडिीत. त्या आिाजाने खाविदाांच्या िािचािींची जािीि सगळ्या तळािा देिे 
शक्य िोई. [कावसम ३४४, कामिि, खुशिाि १००७ अ.] 
 

िुसैन अिीखानाच्या मजीत विशरे्ष करून गेिेिा आिखी एक मािूस म्ििजे सआदतखान िा 
िोय. तो नैशापूिचा फासी िोता ि नुकत्याच िाििेल्या गांज अिीखानाचा नातेिाईक म्ििून प्रामुख्याने 
सिांना मािीत िोता. कािी आठिड्याांपूिीच, आर्ग्ऱ्याच्या आर्ग्नेयीस ४०–५० मिैाांिि असिेल्या हिदौन 
आवि बयाना याांचा फौजदाि म्ििून त्यास नेमिूक वमळािी िोती आवि फौजेचा माग ूत्याच्या मुिुखातून 
गुजित असल्यामुळे तो सेिसे िजि झािा िोता. तो िोज आपल्या फौजेच्या किायती िुसैन 
अिीखानासमोि पेश किी आवि आपल्या तडफेचे इतके प्रदशनू किी की आवि त्याच्या जादा 
पैशाबाबतच्या, तसेच नहया जावगिीविर्षयीच्या विनिण्या सिज मांजूि िोत. कदावचत, सव्य्यदाकडून 
त्याच्यािि आता मेििबानीचा नुसता िर्षाि िोत असिा तिी याच्या थोडेच अगोदि त्यािा तांबी वमळािी 
िोती; त्याची बोच त्याच्या मनास िागून िावििी असिी पाविजे. एका गिीबाजिळ म्िैस तेिढी िोती. तीिी 
त्याच्याकडून काढून घेण्यात आिी. कूच चािू असता याविर्षयीची िकीकत िुसैन अिीखानापुढे सादि 
झािी. फौजदािाच्या, दिबािातीि मुनीमािा बोिाििे गेिे. म्िैस हयिव्स्थत वमळािी, कािी तक्राि 
िावििी नािी अशी पक्की पािती म्िैशीच्या मािकाकडून घेऊन ताबडतोब िजि केिी नािी ति तुझ्या 
धन्याची धडगत नािी, अशी तांबी त्यािा वमळािी. तेहिा सआदतखानाने म्िैस मािकास देऊ करून 
पोचपािती विविण्यास साांवगतिे. तो मािूस म्ििािा, ‘तुम्िी बळजबिी केिीत. माझे समाधान एिढ्याने 
िोिाि नािी.’ ‘मग दोन म्िशी घे.’ िािी देकाि नाकाििा. शिेटी कागदािि सिी किण्यासाठी पन्नास म्िशी 
त्यािा द्याहया िागल्या. सआदतखानाच्या मनात िा िस्तके्षप बोचत िावििा असािा; नािीति सव्य्यद, 
वशया ि मीिबक्षीचा आवश्रत असूनिी तो विरुद्ध पक्षास जाऊन वमळािा याचे निि िाटते. तो धडाडीचा, 
तडफदाि मािूस िोता, अजून तो मागी िागिा नहिता, असांतुष्ट बांडखोिाांची बाज घेण्यात, अमदानी 
बदिण्याच्या िळेी विशरे्ष िाभ िोईि, असा विचाि त्याने केिा असिे शक्य आिे. [रुस्तमअिी २३४ ब.] 
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१३ : हुसैन अलीखानाचा िध 
 

या काळात, आर्ग्ऱ्यािून कूच केल्याच्या ९ वजल्काद (१२ सप्टेंबि १७२०) या तािखेपासून ६ वजल्िेज 
११३२ वि. (९ ऑक्टोबि १७२०) या तािखेपयंतच्या वदिसाांत िुसैन अिीखानाचा वनकाि िािण्याचा कट 
वशजत िोता. मुिम्मद अमीनखान, िैदि कुिीखान, अब्लदुि गफ्फाि आवि मीि जुम्िा िी कटातीि प्रमुख 
मांडळी िोती. मीि जुम्ल्यािा फरुूखवसयिच्या आमदनीत आिेल्या अिकृपेच्या अनुभिामुळे, त्याने असल्या 
प्रकािच्या योजनेत सिभागी िोण्यास नकाि वदिा असिे शक्य िाटते; म्ििून या कटाचा एक सवक्रय 
सदस्य म्ििून तो वदसून येत नािी. [िैदि कुिीखान, कमु्रद्दीनखान हकिा बादशाि याांना याबाबत कािी मािीत असल्याचा खाफीखान 

इन्काि कितो. ९०३, ९०५. असे असिे नक्कीच सांशयास्पद िाटते.] बयानाचा निा फौजदाि सव्य्यद मुिम्मद अमीन 
सआदतखान यािा देखीि या गुवपताची माविती वदिी िोती. कट तडीस नेण्याचे काम किण्यास 
काशघिचा मीि िैदि बेग दुघित स्िचे्छेने तयाि झािा. [िा शापूिखानाचा भाऊ (कामििखान, २३०). खाफीखान, ९०३; 
त्यािा चघताई िांशाचा मानतो त्याच्या घिाण्यािा मीि-इ-शमशिे असे उपनाम िोते ि त्यािा सामान्यपिे मीि िैदि बेग असे सांबोधीत तािीख-इ-
िशीदीचा िेखक आवि काश्मीिचा सुभेदाि वमझा िैदि त्याचा पिजोबा िोता, असे म्िितात.] मुिम्मद अमीनखानाने मुघिाांना 
त्याांची इमानदािी िाखण्याची कळकळीची विनांती केल्याचे साांगतात. िुसैन अिीखानाच्या फौजेिि मात 
कििे शक्य नािी, तेहिा मीि बक्षीचा वनकाि िािण्यासाठी आपल्या प्रािाची बाजी िािण्यास कोिी शूि 
मािूस आिे काय? मािेकिी िाचिा ति िा निाब जन्मभि त्याचा बांदा िोईि आवि तो यात माििा गेिा 
ति त्याच्या कुटुांबाची उदाितेने देखभाि िोईि. सुरूिातीिा कोिीच बोिेना. नांति मीि िैदिने आपिी 
तयािी असल्याचे साांवगतिे. ‘मी सव्य्यद आिे, आवि तोिी सव्य्यद आिे; भािाने भािास माििे ति त्यात 
विशरे्ष ते काय?’ [खाफीखान ९०२, अििाि १७५ अ.] 
 

िािीिशाची प्रमुख िखिािीि सदु्रवन्नसा विच्या माफूत मुिम्मदशािाच्या आईशी सांधान बाांधण्यात 
आिे. मध्यस्थाचे काम ठठ्ठा (हसध) येथीि शाि अब्लदुि् गफूि नामक फवकिाने बजाििे. तो गिळिीच्या 
िशेात जनानखान्यात ये-जा किी. या मािसाची अवधक माविती या आमदनीच्या पुढीि काळात आपिास 
घ्यािी िागिाि आिे. मुिम्मद अमीनखान देखीि पुष्ट्कळदा तुकी बोिीत मुिम्मदशािाशी सूचक बोिे. िी 
बोिी त्या दोघाांनािी समजत असे. एकदा अशी तुकी बोिीतीि बातचीत िुसैन अिीखानासमोि घडिी. 
तेहिा त्याने काय बोििे झािे अशी विचाििा केिी. पोटात कळ येत आिे सबब पितण्याची अनुमती द्यािी 
असे तो म्ििािा िे उत्ति मुिम्मदशािाने वदिे. मुिम्मदशािाने िे गुवपत असे िाखिे यािरून कटास 
बादशािाचा वििोध नािी असा अथू मुिम्मद अमीनखानाने काढिा. त्याांनी फतिपूि वसक्री मागे 
टाकल्यािि, एकदा सआदतखान िात्रीच्या अांधािात मुिम्मद अमीनखानाच्या तांबूत आिा. त्यािळेी ठििे 
की उद्या कूच चािू असताच िुसैन अिीखानास जीि ेमािण्याचा प्रयत्न किाियाचा. त्याच्या डाहया आवि 
उजहया अांगािा आपल्या टोळ्या आिून त्यािा ि त्याच्या िहयाजम्यािा घेिाियाचे ि त्यास कापून 
काढाियाचे. कमु्रद्दीनखानाने या बेतास खूप उचिून धििे; पि दुसऱ्या वदिशी आढळून आिे की िुसैन 
अिीखान घोड्यािरून उतरून ित्तीिि स्िाि झािा आिे. आता िल्ला कििे श्रेयस्कि नहिते. म्ििून दुसिी 
योजना आखिी. [कामििखान ९०३, िाविद ४२, यया, खुशिाि १००९ अ.] 
 

आपल्या िधाच्या आदल्या वदिशी िुसैन अिीखान मूखासािखा बिळिा. माझा जोडा ज्या कोिास 
मी फेकून मािेि त्यािा मी बादशािापदािि बसि ूशकेन असे तो म्ििािा. त्या िात्री मुिम्मद अमीनखान 
आवि िैदि कुिीखान याांची गाठभेट झािी. दुसऱ्या वदिशी सकाळी आपि केिेिा कट पाि पाडाियाचा 
असे त्याांनी ठिवििे. असे म्िितात की, िैदि कुिीखानाकडून मुिम्मद अमीनखान बािेि पडल्यानांति 
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योगायोगाने िुसैन अिीखान िैदि कुिीखानास भेटण्यास आिा ि कसल्यातिी बाबतीत त्यास सल्ला 
विचारू िागिा. िैदि कुिीखान जात्याच धूतू िोता. कािीिी घडिे तिी आपि सुिवक्षत िािू असा मागू 
त्यािा वदसिा. त्याने िुसैन अिीखानास साांवगतिे की तोफदळप्रमुख म्ििून मजिि कोिाची तिी 
कुिघोडी िोिाि असल्याची अफिा तळािि पसििी असून मुिम्मद अमीनखानाचा उद्या सकाळी मजकडे 
येण्याचा विचाि आिे; मीि बक्षींनी बादशािास जनानखान्याच्या दािापयंत सोबत करून आपल्या तांबकूडे 
पित जाताना मजकडे, मीि आवतशच्या तांबिूाि येण्याचे किािे; म्ििजे मजसाठी जीिािि उदाि िोण्यास 
सज्ज असिेल्या कोिा एखाद्या कििी मुिम्मद अमीनखान याचा िध घडिनू आििे शक्य िोईि. िी योजना 
पक्की करून िुसैन अिीखान तेथून वनघािा. कोित्यािी पक्षाचा ििचष्ट्मा झािा तिी ििचष्ट्मा झािेल्या 
पक्षािा आपल्या सूचनेबद्दि कृतज्ञता िाटेि ि तो आपल्यािि खास मेििबानी दाखिेि असा िैदि 
कुिीखानाचा आडाखा िोता. [यया, १२८ अ.] 
 

प्रत्येक मजि मारून झाल्यािि बादशािापुढे सकाळी कुर्वनसातिा जाियाचे असा िुसैन 
अिीखानाचा नेम िोता. यास जुिि असे म्िित. त्यानुसाि ६ वजल्िेज ११३२ वि. (९ ऑक्टोबि १७२०) च्या 
सकाळी तोडा भीमच्या [तोडा भीम िे स्थळ डोंगिातून जािाऱ्या हखडीच्या पविमेस अांदाजे सिा मिैाांिि (इांवडयन ॲटिास, तक्ता ५०) 
आिे. खाफीखान, खांड दोन, प.ृ ९०३ िि सदि स्थळास तोिा असे सांबोधतो ि सदि स्थळ फतिपुि वसक्रीपासून ३५ कोस अांतिािि असल्याचे 
म्िितात असे साांगतो. सदि शििापासून नैऋूत्येस, सिळ िेरे्षत ते िस्तुतः सुमािे ४५ मैिाांिि आिे. विवटश म्युवझअममधीि िस्तविवखत क्र. १७४६ 
(इविअटसांग्रि) नुसाि सदि वठकाि िे घाट किबािी (विचाििा : किकािी हकिा किेिी) नामक, भसुािाि वजल्यातीि जोंदा (विचाििा : 
इांवडयन ॲटिासमधीि जोन बोंद) नामक खेड्याजिळीि आिे. म्ििजे िे वठकाि हखडीच्या पूिेस (पिा मपॅ ऑफ : िाजपुताना स्टेट्स, १८५९) 
असिेिे खािेिा िे खेडेगाि असिे पाविजे. इांवडयन ॲटिासच्या ५० क्रमाांकाच्या तक्त्यािि हखडीच्या अगदी जिळ कविती नामक गाि असून 
त्याच्या ईशान्येस सुमािे पाच मिैाांिि खिेिा नामक गाि वदसते. खुशिाि पान १००८ अ िि िाखिी दिा (म्ििजे िाखिीची हखड) असा उल्लेख 
कितो. िे नाि म्ििजे इांवडयन ॲटिासमध्ये किेिाच्या दवक्षिेस अांदाजे दोन मिैाांिि दाखवििेल्या िकेिके पुिासमान धिता येईि. भसुािाि िा 
अक्बिाबाद सुभ्याच्या आग्रा सिकािमधीि एक पिगिा िोता, गिेॅट, आईन, खांड दोन, १३२. सदि शिि हखडीच्या ईशान्येस अांदाजे १३ मैिाांिि 
आिे (इांवडयन ॲटिास, तक्ता ५०). खुद्द तोडा भीम िे एका पिगण्याचे मुख्य ठािे िोते, गिेॅट, १३३; खुशिािचांद, पान १००९ अ साांगतो की, 
पिगिा भसुािाि सोडल्यािि तळ कसबा पाओटा येथे पडिा. सदि वठकाि तोडा भीमच्या ईशान्येस ८ मिैाांिि आवि हखडीच्या उते्तिस ५ मिैाांिि 
आिे.] पूिेस दोन कोसाांिि ठोकिेल्या तळािि आगमन झािे तेहिा िुसैन अल्लीखान आवि इति मातबि 
मनसबदाि नेिमीच्या वशिस्त्याप्रमािे, मुिम्मदशािामागोमाग त्याच्या तांबचू्या प्रिेशिािापयंत गेिे; त्याांनी 
कुर्वनसात केिी ि आपापल्या मुक्कामाच्या जागाांकडे ते िळिे. िुसैन अिीखानाने आपिी नािकी शािी 
जाळीपयंत आत नेिी; त्यािळेी त्याच्या सोबतीस त्याचे सात-आठ नोकि आवि दोन नातेिाईक िोते. 
मुिम्मद अमीनखान, सआदतखान, िगैिे वकत्येकिी तेथे उपव्स्थत वदसत िोते. त्यािळेी मुिम्मद 
अमीनखानाने अगोदिच तोंडात िक्ताची गुळिी िािीि असे केिे िोते असे म्िितात. त्याने नांति आपिी 
बोटे आपल्या तोंडात घािून ओकािी आल्याची बताििी केिी आवि चक्कि येत असल्याचे साांवगतिे. तो 
आपि िोऊन जवमनीिि आडिा झािा. िुसैन अिीखानाने गुिाब-पािी आवि बेदमुश्क–एक ििपिेिी 
शुद्ध आिते असे समजिे जािािे गांधयुक्त िाकूड–मागवििे. या दोन और्षधाांचे उपचाि झाल्यािि, 
मुिम्मद अमीनखानाने खुिेनेच साांवगतिे की, आपिास िैदि कुिीखानाच्या तांबतू घेऊन जाि.े िैदि 
कुिीखान, मीि आवतश म्ििजे तोफखाना प्रमुख असल्याने त्याचा तांब ूशािी प्रिशेिािानजीक िोता. आता 
िुसैन अिीखानाभोिती दोन-तीन मािसाांपेक्षा जास्त मािसे उििी नहिती. एहिा मध्यान्िाची िळे झािी 
िोती. [वशिदास ४९ ब.] 
 

त्याची नािकी शािी पविसिातून बािेि पडिी तोच, िैदि बेग दुघ्ित एक दोन मुघिाांसमिेत, 
एका बाजूने पुढे झािा ि ‘तक्राि तक्राि’ असे ओिडू िागिा. आपल्या बािीत िात घािून अजाचा कागदिी 
त्याने बािेि काढिा. िा मािूस बक्षीच्या पािाण्यातिा असल्यामुळे त्यास बक्षीने जिळ येऊ वदिे. तो 
वितीय बक्षी मुिम्मद अमीनखान यास दूर्षिास्पद असे बोिू िागिा. नािी तिी मुिम्मद अमीनखान ककूश 
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आवि कां जूर्ष आिे असा त्याचा बदिौकीक िोताच. तो मािूस जिळ येताच म्ििािा की, आमच्या 
सेनापतीने आमचे पगाि िडप केिे असून, या दख्खनच्या मोविमेत आमची उपासमाि िोत आिे. आमच्या 
घोड्याांनािी अखेिची घिघि िागल्यासािखी झािी आिे; निाब फौजेबाबत औदायू दाखवितात; मीि बक्षी 
म्ििून आपि आम्िास कािी मदत करू शकिाि नािी काय? तो अजू घेण्यासाठी अांगिक्षक पुढे झािा; 
तेहिा त्या मुघिाने अजू त्याच्या िाती देण्यास नकाि वदिा. िुसैन अिीखान आपल्या नेिमीच्या समजूत 
घािण्याच्या शिैीत म्ििािा, ‘इथे ये आवि दे’ अजू देिािा जिळ आिा आवि त्याने तो कागद त्याच्या 
िातात ठेििा. नािकीच्या दुसऱ्या अांगाने िुके्किािा पुढे झािा. निाबाने त्या बाजूस आपिे तोंड िळवििे. 
िुक्का तोंडात धरून तो अजू िाचू िागिा. बक्षी कागद िाचण्यात गकू आिे िे पािाताच मािेकऱ्याने क्षिाधात 
आपल्या कमिपट्ट्यातून खांवजिासािखा एक िाांब खाटकी चाकू बािेि काढिा. आवि िुसैन 
अिीखानािाि तो चािवििा. जखमीने तशा व्स्थतीत मािेकऱ्यास िाथ माििी; ती मािेकऱ्याच्या छातीत 
बसिी; तो कोसळिा ि त्याचा फेटािी सुटिा. नांति िुसैन अिीखान ओिडिा ‘घोडा आिा, मिा स्िाि 
झािेच पाविजे’. पडिेल्या िैदिबेगने स्ितःिा सािििे. त्याने निाबाचे पाय घट्ट पकडिे. त्यािा त्याच्या 
नािकीतून ओढून जवमनीिि पाडिे. त्याच्या छातीिि बसून त्याचे शीि धडािगेळे किण्याच्या खटाटोपास 
तो िागिा. [कावसम ३४७; खाफीखान ९०३, खुशिाि १००८ अ, १००९ ब; िाविद १६२ अ.] 
 

नािकीच्या जिळ पायी आिेिा सव्य्यद नूि अिी-त्याचा वकताब नूरुल्लािखान िोता. िा 
चौदापांधिा िर्षांचा पोिसिदा सव्य्यद उभा िोता. िुसैन अिीखानाच्या चुित बांधूांपैकी, निाब अिविया 
नािाने प्रवसद्ध असिेल्या असदुद्दौििखान बिादुि याचा तो मुिगा िोता. काय झािे िे ते त्याने पावििे 
तेहिा तो तत्काि ओिडिा, ‘बेशिम मािसाांनी निाबास वजिे माििे िो;’ विजेच्या चपळाईने त्याने आपल्या 
कमिेचे वपस्तुि काढिे. त्यातून वनघािेल्या गोळीने िैदि बेग जखमी झािा. नांति आपल्या तििािीने तीन 
िाि करून त्याने खुनी मािसािा ठाि करून, त्या खुनीने बळी घेतिेल्याच्या शजेािीच जवमनीिि 
िोळवििे. पि पळून जाण्यास अिसि वमळण्यापूिीच त्याच्यािि इति मुघिाांनी िल्ला केिा ि िा मुिगा 
आपल्या चुित बांधूच्या वछन्नविवछन्न पे्रतापाशी वनष्ट्प्राि िोऊन पडिा. िुसैन अिीखानाचे मुांडके िैदि 
कुिीखानाच्या िािुटीकडे, बाजी मािल्याच्या थाटात नेिे. तेथे, आिडाओिड्यास सुरुिात झाल्या झाल्या, 
िैदि कुिीखान आवि मुिम्मद अमीनखान घाईघाईने, अनिािी पायाने िािुटीबािेि आल्यासािखे वदसून 
येत िोते. [खाफीखान ९०४, कावसम ३४९, खुशिाि १००९ अ, शावकि १० ब.] 
 

मुिम्मद अमीनखान तात्काि शािी दािनात गेिा; बादशािापुढे िजि िोऊन त्याने त्यास बािेि 
येऊन आपल्या फौजाांची िुकूमत िाती घ्यािी असे विनवििे. बादशािाच्या खासगीच्या तांबसूमोिीि जागेत 
िध केिेल्या बक्षीचे मुांडके बादशािाच्या पायाशी ििाण्यात आिे. या ििस्यात मुिम्मदशाि सामीि असो िा 
नसो, त्याचा कि आता माघाि घेण्याकडे वदसिा; त्याने सौम्य वनरे्षधपि बोिण्यास आिांभ केिा. 
सव्य्यदाांच्या किड्या पािकत्िातून आपल्या मुिािा सोडविण्यासाठी या कािस्थानात वनःसांशयपिे सामीि 
झािेल्या बादशािाच्या आईिा आता बादशािाच्या वजिाची भीती िाटू िागून वतने त्यािा ओढून 
जनानखान्यात नेिे. त्यानांति िजीि आवि बक्षी याचा एक चुितभाऊ असिेिा दीिान-इ-खासचा 
अधीक्षक सव्य्यद गुिाम अिीखान िा, इस्िाम कुिी नािाचा एक गुिाम आवि आपल्या चाकिीतीि कािी 
िजािी (बांदुकस्िाि) याांना घेऊन बादशािाच्या खासगी दािनात वशििा ि बादशािाच्या शिीिाचा ताबा 
वमळविण्यासाठी कनाती फाडून आत घुसिा. मुिम्मद अमीनखान आवि इति मुघि याांनी त्याना पित 
वपटाळिे. नांति सआदतखानाने त्याांना पकडून धरून ठेििे. 
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आिखी वदिांगाई कििे आता धोक्याचे िोते. िीतीभातीची सगळी बांधने वभिकािनू देऊन 
सआदतखानाने आपल्या अांगाभोिती एक शाि पाांघििी आवि तो जनानखान्यात घुसिा. त्याने 
मुिम्मदशािािा िातािि आडिे घेऊन त्यास बळजबिीने िधाच्या वठकािी आििे. तेथे अजूनिी मािसे 
जमिी नहिती. ित्ती बोिावििे. मुिम्मदशाि कमु्रद्दीनखानाच्या ित्तीिि आरूढ झािा. त्याच्या मागे 
(खिाशीत) बुिां दबख्त आवि मुिम्मद अमीनखान बसिे. छाििीच्या िक्षकगृिास िागून असिेल्या 
बाजािपेठेच्या िस्त्याच्या प्रिशेिािापाशी ते येऊन थाांबिे. या वठकािी नौबती िाजत िोत्या. िुसैन 
अिीखानाचे कापिेिे मुांडके, िाांब बाांबचू्या टोकािि खोचून, उांच धििेिे िोते. 
 

िुसैन अिीखानाचे तांब ू आवि त्याचा खवजना याांची सिसकट िूट किण्याचे िुकूम सुटिे. 
सुरुिातीिा मुिम्मद अमीनखानाच्या घोडदळातीि फक्त चाळीस-पन्नास स्िाि आवि कािी िजािी 
(तोफखान्यातीि असामी) तेथे िजि िोते. सगळी वमळून शांभि-दोनश ेमािसे असािीत; िैदि कुिीखानाने 
ित्ती, घोडे आवि असामी याांची जमिाजमि किण्यासाठी तातडीचे वनिोप धाडिे. ति मुिम्मद अमीनखान 
वनिवनिाळ्या सेनावधकाऱ्याांना तातडीच्या वचठ्ठ्ठ्ा विविण्यात गुांतून गेिा. “तुमची आमच्याशी असिेिी 
मतै्री पटिनू देण्याची आता िीच िळे आिे. जो कोिी तात्काळ आमच्याकडे येईि त्याची चाकिी आम्िास 
िखिाभ आिे ि त्यािा त्याच्या चाकिीचे इनामिी भिघोस वमळेि.” मनसबदािाांपैकी या िेळेपयंत कोिी 
वतकडे वफिकिा नहिता. फक्त खुद्द मुिम्मद अमीनखान, त्याचा मुिगा कमु्रद्दीनखान, िैदि कुिीखान 
आवि सआदतखान एिढेच मनसबदाि तेथे वदसत िोते. शािी तोफखाना सव्य्यदाच्या छाििीत धुडघूस 
घािू िागिा. धुमिक्री सांपण्यापूिी खान दौिान थोडी फौज घेऊन त्या वठकािी आिा. पि जाफिखान, 
तुिा-इ-बाज िा मोठ्ा धूतूपिाने तेथीि धोक्यापासून अविप्त िावििा. [कावसम, ३५०, ३५१; खुशिाि पान १०१० अ; 

बयान-इ-िावकअ, ४२४; कामिि २३१; िाविद १६२ ब; खाफीखान ९०६, ९०८; शाकीि, १० ब.] काय घडिे आिे याची कल्पना 
नसल्यामुळे सव्य्यदाांच्या फौजेतीि अवधकािी आवि वशपाई आपिे तांब ूउभे किण्यात आवि दैनांवदन वशधा 
वमळविण्यात गकू िोते. झािेल्या गोळीबािाच्या आिाजामुळे त्यात घबिाट पसििी नािी; कािि 
बादशािाचे स्िस्थानी आगमन िोई तेहिा, ती घटना जािीि किण्यासाठी, नेिमीच्या प्रथेनुसाि वदिेिी 
सिामी असेि असे त्याांना िाटिे. िध झािेल्या िुसैन अविखानाचा पुतण्या सव्य्यद घैितखान [तािीख-इ-
मुिम्मदीमधीि उल्लेखानुसाि याच्या िवडिाांचे नाि सव्य्यद नसरुल्लाि सआदतखान बिादुि बािा असे िोते ति त्याची आई िुसैन अिीखानाची 
बिीि िोती. बुिानुि्-फुतूि १६८ ब, मध्ये त्यािा सव्य्यद खान जिान बािा याचा मुिगा असे सांबोवधिे आिे. खाफीखान िी सांपूिू िकीकत 
साांगताना (प.ृ ९०१, ९०२, ९०५) इज्जतखान आवि घैितखान अशा दोन िेगळ्या हयक्तींचा उल्लेख कितो; त्याच्या मते इज्जतखान माििा गेिा आवि 
घितखान िाचिा.] आपिी शस्त्रासे्त्र उतििनू न्याििीिा बसिाि तोच, िधाची पवििी खबि येऊन थडकिी. 
िातात घेतिेिा घास तसाच थाळीत टाकून, खिकटा िात न धुता नुसता दुसऱ्या िातािि तो चोळून, 
अांगािि तिम सुती झर्ग्यावशिाय कािी घािण्यात िेळ न दिडता, तो धाित बािेि आिा आवि आपल्या 
ित्तीिि स्िाि झािा. त्याच्या मागोमाग कािी मािसे आिी. पि ती सगळी वमळून चाळीस-पन्नास पेक्षा 
जास्त नहिती. [खाफीखान ९०५ साांगतो की तेथे ४००–५०० असामी िोते.] पोक्त इसमाांनी त्यािा सबूिीने आवि 
सािधानतेने िागण्याची गिज कशी आिे, ते पटिनू देण्याचा प्रयत्न केिा; पि चचेकडे िक्ष देण्यास त्यािा 
सिड नहिती. बाि िागल्याने जखमी झाल्या झाल्या, डिकाळ्या फोडिाऱ्या िाघाप्रमािे, वशहयाशाप आवि 
आिाभाका याच्या गजूना किीत तो शािी जाळीपयंत आिा. त्याच्याविरुद्ध सोडिेल्या फौजा त्याच्या 
तोंडािि आल्या तेहिा त्याचे बिुतेक सोबती कामास आिे िोते आवि खुद्द त्यािािी दोन बािाांमुळे जखमा 
झाल्या िोत्या. या सगळ्या झटापटीत बादशािाच्या छाििीिा असिेल्या कनाती तुटून पडल्या. 
 

आपल्या िोखांडी पत्र्याने मढवििेल्या अांबािीत एकाकी बसून घैितखान पुढे घुसत िावििा. घुसता 
घुसता बािाांपाठीमागून बाि सोडण्याचे त्याचे काम चािू िोते. असा तो आता िैदि कुिीखानाच्या 
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ित्तीजिळ आिा; त्याने दाखवििेल्या वनखािस कृतघ्नपिाबद्दि वजहिािी झोंबतीि अशा शब्लदाांत 
घैितखानाने त्याची कानउघाडिी केिी. तेहिा िैदि कुिीखानाने उिटा टोमिा माििा, “भल्या मािसा! 
नमकििाम आिेस. ित्तीिरून खािी उति आवि शिि ये; ति मी तुिा बादशिाकडून क्षमा वमळिनू 
देईन”. तरुि सव्य्यद आिखी पुढे सिकिा आवि ओिडिा, ‘तुझ्या िुकूमाचीच ति मी िाट पािातो आिे 
ना’. कानवपचक्या देण्याच्या स्ििात तो आखिी म्ििािा, ‘वधःकाि असो तुझ्या इमानदािीचा आवि 
दोस्तीचा’. त्यािि घैितखानाने एक बाि सोडिा. तो िैदि कुिीखानाच्या धनुष्ट्यात इतका गच्च रुतून 
बसिा की, सदिच्या झटापटीनांति तो बािेि काढण्यास बिेच प्रयास पडिे. िैदि कुिीखानाच्या खिाशीत 
िाजी बशीि नािाचा एक िबशी गुिाम िोता. धनी मागे िळून या गुिामास िागािागाने म्ििािा, ‘आता तू 
का थाांबिा आिेस?’ तेहिा गुिामाने आपिी बांदूक चािवििी. त्यातून सुटिेिी गोळी घैितखानाच्या 
छातीत घुसिी. तो ित्तीिरून खािी पडिा तो मृत िोऊनच. [खुशिाि, पान १०१० अ, साांगतो की गुिामाने बांदूक 
आपल्या धन्याच्या िाती वदिी. कावसम, ३५२; खाफीखान ९०५-९०८; यया १२८ अ; शाकीि ९ ब; िाविद १६२ अ आवि ब.] 
 

सव्य्यद वदिािि अिीखानाच्या जागी बक्षी म्ििून नेमिूक झािेिा सव्य्यद किीमुल्लाि याने 
आिखी एक िल्ला चढवििा. तो शािी जाळीच्या प्रिेशिािापयंत येऊन थडकिा पि त्याचे सगळे िोक 
ताबडतोब ठाि झािे. अदाितीचा अधीक्षक नेक अांदेशखान ऊफू शखे नज्मुद्दीनदेखीि पाच-सिाश े
घोडेस्िाि घेऊन िढतिढत शािी जाळीपयंत आिा. अमीरूि्उमिाचे शि बिोबि घेऊन जाण्याचा प्रयत्न 
त्याने केिा. पि खिाट्यािि आवि बाजूिा दोन-तीन जखमा झाल्यामुळे तो बेिोश िोऊन पडिा. तेहिा 
िैदि कुिीखानाची मािसे त्यािा उचिून घेऊन गेिी. दिम्यान, िाजा मुिक्कमहसग आपल्या फौजेच्या 
एका तुकडीसि, या सगळ्या घटनेकडे, बघ्यासािखा पािात उभा िावििा िोता पि सव्य्यदाांच्या चाकिीत 
दीघूकाळ असिेिा चूडामि िजािी याने मात्र आपिे कतूहय चोख बजाििे. बादशिाच्या तांबचू्या खासगी 
प्रिशेिािापयंत, म्ििजे देिडीपयंत, त्याने धडक माििी. पि त्यापेक्षा अवधक कािी त्यािा किता आिे 
नािी. सव्य्यदाांच्या नावजि ख्िाजा मक बूि अिमदने एका भोयािा आवि एका झाडूिाल्यािा बिोबि घेऊन 
शािी गटािि नांर्ग्या तििािीसि िल्ला केिा. या वतघाांनी मोठे धैयू दाखिनू बादशिाच्या तस्बीिखान्यापयंत 
(म्ििजे शािी प्राथूनामांवदिापयंत) धडक माििी. पि तेथे त्याांच्यािि िाि झािे. झािेल्या जखमाांमुळे 
ख्िाजा ३-४ वदिसाांनांति मिि पाििा. िाजा मुिक्कमहसग याचा बक्षी मुस्तफाखान, आपल्या धन्याशी 
मसित न किता, दुसऱ्या वदशनेे आिा; थोड्याशा िोकाांवनशी त्याने जाळीच्या दििाजापयंत मजि 
माििी. तेथे त्याच्यािि झािेल्या िल्ल्यामुळे त्यािा माघाि घ्यािी िागिी. तेहिा तो बाजूस िळिा ि 
दीिान-इ-खासच्या कनाती त्याने फाडून काढल्या; आिडाओिडा किीत आवि वशहयाशाप उच्चािीत तो 
आत घुसिा; पि त्याची कािी मािसे तेथे ठाि झािी; तेहिा मुघि िोकाांनी त्यािा तेथून िुसकिे. िी 
ककूश आिडाओिडा चािू असता, बादशाि मुिम्मदशाि िा विजाकुिीखान, जिाांदाि-शािी याची बायको 
सदु्रवन्नसा विच्या मागे िपून िावििा िोता. [कावसम ३५४, खाफीखान ९१०, खुशिाि १००९ ब.] 
 

िाजा सूितहसन मुि् तानी आवि त्याचा मुिगा िािा आनांदहसग याांनी कािीिी िािचाि केिी 
नािी. आपिी चीजिस्तू ि मािसे सुिवक्षत स्थळी िििण्याचे काम फक्त त्याांनी केिे. साविबिाय मुन्शी 
याचा मुिगा िािा जसिांतिाय याने धूम ठोकिी. त्यामुळे त्याच्या िवडिाांचा खवजना आवि खुद्द त्याांची 
स्ितःची चीजिस्तू िुटारूां कििी िुटिी जाण्यास मोकळी झािी. सटकून पळािेिा आिखी एक मािूस 
म्ििजे, सव्य्यद अब्लदुल्लाि खानाच्या ितीने दिबािी िकीि असिेिा, िाय सिोमनदास कायथ िा िोय. 
त्याने आपिी दाढी उतिििी; तोंडािा िाख फासिी आवि फकीिाचा िशे धािि केिा. नांति कनिटीिा 
थोड्या शिेक्या वजनसा िािनू तो आपल्या दोस्ताांच्या तांबतू िपून िावििा. सांधी वमळताच त्याने 
अब्लदुल्लािखानाकडे पिायन केिे. पूिेकडीि मुिखातीि मुअज्जमखान म्ििजे चाांगिा मातब्लबि 
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मनसबदाि. तिीिी त्याने कािीच िािचाि केिी नािी. त्याचा भाऊ उमिखान िा मात्र िटारूां कििी ठाि 
झािा. घोड्याांच्या पागेचा अधीक्षक मीि अिीखान याचा भाऊ सव्य्यद जान अिी याने िढण्याची शथू 
केिी ि पवििामी आपिे प्राि गमाििे. उिट त्याचा भाऊ सटकिा, पि ते थोड्या काळासाठीच. कािी 
वदिसाांनी तो सापडिा आवि कैद झािा. 
 

गोंधळ गडबड चाांगिी दिा-बािा तास चािू िोती. या काळात खवजन्याची िूट वकती झािी याची 
गिती नािी. मािमते्तची नासधूसिी खूपच झािी. वभकाऱ्याांनी आवि िफां र्ग्याांनी िुसैन अिीखानाच्या 
मृतदेिाची अििेिना वकती केिी याबद्दि ति न बोििेच बिे. एखादे अविष्ट अकस्मात उद भििे ति, 
भाितातीि फौजाांमधीि एकवजनसीपिाचा अभाि कसा उठून वदसतो याचा सबळ पुिािा म्ििजे िी घटना 
िोय. िुटािुटीनांति सव्य्यदाांचा विस्तीिू तळ अथिा त्याांची प्रबळ फौज याांपैकी कशाचािी मागमूस उििा 
नहिता. तांबचूी मेख वतथल्या जवमनीिि िोििी िोती अथिा दोऱ्या तािल्या िोत्या िे खिेसुद्धा िाटेनासे 
झािे. सगळ्या चीजिस्तूांची पळिापळि तिी झािी हकिा जाळपोळीत वतची िाख तिी झािी. िे सिू 
कििाऱ्याांनी आपिे काम आटोपून पोबािा केिा. 
 

िूटमाि काबूत न आििेिी बिी, असा धूतू विचाि मुिम्मद अमीनखानाने केिा. त्याचे दोस्त आवि 
दुश्मन असे दोघेिी या िुटािुटीत गकू िोते. त्यामुळे घडून गेिेल्या घटनेस वििोध िोण्याची शक्यता 
मािळून गेिी िोती. िुटािूट वकती बेछूटपिे झािी याचे उदाििि म्ििून साांगतात की, एका साध्या 
वशपायाने नाण्याांनी भििेिी दोन पोती पळिनू नेिी; त्यात रुपये असािते असा त्याचा समज िोता; िी 
पोती घेऊन तो सिाफाकडे गेिा; या पोत्याांच्या बदल्यात त्याने सोने मावगतिे; कािि ओझे िागविण्यास ते 
ििके पडिे असते. पोती उसििी तेहिा ती सोन्याच्याच नाण्याांनी भििेिी असल्याचे आढळून आिे! 
िधाची घटना घडण्याच्या जिा अगोदि नािी बदिून देिाऱ्या सिाफाांची दुकाने, िुसैन अिीखानाचे 
बिुतेक सगळे सामानसुमान आवि म्ििे एक कोटी रुपयाांनी भििेल्या बैिगाड्या प्रिास सांपिनू तळािि 
दाखि झाल्या िोत्या. या सगळ्याांची िुटािूट, पळािापळिी झािी. बक्षीची वििे-मािके आवि पैशाचे 
कािी पेटािे अजून िाट चाित िोते. या िस्तू सदिच्या िुटािुटीतून बचािल्या खऱ्या; पि अखेि त्या 
बादशिाच्या उपयोगासाठी जप्त झाल्या. [खाफीखान ९०४-९१०, यया १२९ ब, िाविद १६२ ब, वशिदास 
४९ अ, खुशिाि १००९ ब.] 
 

िाजा ितनचांद बवनया यािा कोठे जाि ेकळेनासे झािे. कािि िोक त्याचा सव्य्यदाांपेक्षािी अवधक 
वतिस्काि किीत. वजकडे पािाि े वतकडे त्यािा त्याचे शत्रचू वदसत असल्याने पिायनाचा माग ू खुांटिा. 
ििाांगिात उतििे आवि ठोशास ठोसा िगाििे या िृत्तीचा तो मािूस नहिता. म्िितात ना, ‘िाथा 
झाडिािे गाढि आवि बवनया िे दोघे सािखेच टाकाऊ’ एका िाताने जपमाळ ओढीत आवि दुसऱ्या िाताने 
रुमािाने नुसता डोळा पुसत िावििा. “घोड्यािि चढ, घोड्यािि चढ” असे साांगून अब्लदुिूिमानखान िगैिे 
सिहिदच्या अफगािाांनी यास सुिवक्षत घेऊन जाण्याची तयािी दाखवििी तेहिा, कािीतिी वनिथूक बोिून 
त्याने नकाि दशवूििा. सव्य्यद अब्लदुल्लािखान यास घाईघाईने बोटभि वचठ्ठी वििून ती एका 
साांडिीस्िािािाती पाठवििी. या समयी, तो जे कािी करू शकिा ते येिढेच. त्यानांति िगेचच, मुिम्मद 
अमीनखानाचा मुनीम िाजा दयािाम तेथे त्याच्याकडेच आिा. तेहिा िाजा ितनचांद त्यास तत्काि शिि 
आिा. त्यािा िस्त्याने नेत असता, कािी मुघि तसेच सटिफटि िोक याांनी भि बाजािात त्याची नािकी 
िढेिी; त्यािा फिफटत बािेि आििे; िाथाबुक्क्याांचा माि वदिा; त्याच्या अांगाििीि कपड्याांच्या फाडून 
हचध्या केल्या. अशा दयनीय नर्ग्नािस्थेत त्यािा िजीिासमोि उभे किण्यात आिे. तेहिा त्याने जीिदान 
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वमळण्याची भीक मावगतिी. मुिम्मद अमीनखानाने प्रथम कपड्याांचा एक सांच मागवििा ि नांति 
साखळदांडाने त्यास कैदेत ठेिण्याचा िुकूम फमाििा. त्याचे प्रकिि म्ििजे ‘किािे तसे भिािे’ या म्ििीचे 
उत्तम उदाििि िोय. सव्य्यदाांचा खवजना कोठे आिे अथिा त्याांचे पुििेिे धन कोठे आिे, िे समजून 
घेण्यासाठी, त्यास जांगजांग पछाडिे. तिीिी त्याने कािी कळू वदिे नािी. कूच सुरू झािे तेहिा, थोड्या 
अिकाशानांति, त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केिा. त्याच्या पिाऱ्यािि असिेल्या मुघिाांनी त्याच्यािि िाि 
केिा. त्याांना त्याची कत्ति कििेिी आिडिे असते. पि त्याचा जीि यथासाांग घेता यािा म्ििून यािळेी 
त्यािा मािण्याचे िवित झािे. [कावसम, ३५५; वशिदास, ४८ अ; खुशिाि पान, १०१० अ; ययाखान, १२९ अ; खाफीखान ९०९.] 
 

चूडा जाटाचा मुिगा मुिक्कम यािा कैद करून आििे. सगळी आशा खुांटिी तेहिा, जीि िाचिाि 
असेि ति मुसिमान िोण्याची तयािी त्याने दशवूििी. पि मुिम्मदशािाने यास नकाि वदिा; त्यािि दया 
दाखिनू पित पाठवििे. सव्य्यद असदुल्लािखान याचीिी धिपकड झािी. त्यािा बिेच वदिस तुरुां गात 
अडकून पडािे िागिे. शिेटी त्याने मके्कची यात्रा किण्याची पििानगी मावगतिी; ती त्यािा वमळािी ि तो 
दवक्षिेची िाट चािू िागिा. मुिम्मदशािािा तख्तािि बसविण्यासाठी वदल्लीिून आर्ग्ऱ्यास आिण्याचे 
काम, सव्य्यदाांचा दूत म्ििून, गुिाम अिीखान याने बजाििे िोते. म्ििून त्याचा जीि िाचिा ि त्यािा 
सांिक्षि वमळािे. पि कािी वदिसाांनी त्याच्याकडे एक सांधी चािून आिी. ती साधून तो अब्लदुल्लािखानाकडे 
पळून गेिा. [वशिदास ४८ अ, खाफीखान ९१०.] 
 

िुसैन अिीखानासािख्या उच्चपदस्थ आवि सामर्थ्यूिान मनसबदािाचा असा शिेट झािेिा बघून 
अनेक वमर्थ्यकथा आवि दांतकथा पसरू िागल्या. अशा प्रकििी असे िोिे िी वनत्याचीच बाब िोती. एक 
मािूस म्ििािा की इमाम िुसैनच्या दिबािात आपि आिोत असे माझ्या स्िप्नात आिे; िक्ताने माखिेल्या 
कपड्यावनशी िुसैन अिीखान तेथे दििाजापाशी आिा; त्यािा सन्मानपूिूक आत नेण्यात आिे आवि 
इमामाने “बिघा िदका, ि घिबा, अदका” असे अवभनांदनपि उद गाि काढिे. गमतीची गोष्ट िी की िे 
उद गाि म्ििजे दोन कािसूचक िचना मानल्या ति या विवचत्र शब्लदाांतून सव्य्यदाच्या िौतात्म्याचे िर्षू हयक्त 
िोते आिखीिी कािी कािसूचक िचना आढळून येतात. त्याांचे अथू असे आिेत : “िुसैनचा मोििम मविना 
नहयाने उगििा, आवि भाितीय किबल्यात दुसऱ्या यझीदने दुसऱ्या िुसैनिा िौतात्म्य वदिे”. 
 
१४ : भािाच्या मृत्यचूी खबर अब्दुलाहखानाच्या कानी येते 
 

मागे आपि पावििेच आिे की अब्लदुल्लािखानाने वदल्लीचा िस्ता धिण्यासाठी १२ वजल्काद (१५ 
सप्टेंबि १७२०) िोजी शािी छाििी सोडिी. त्याने कािी वदिस आर्ग्ऱ्याजिळ हसकदिा येथे मुक्काम ठोकिा. 
तो ७ वजल्िेज (१० ऑक्टोबि १७२०) िोजी सिाई छाथ या वठकािी िोता. िे वठकाि आर्ग्ऱ्याच्या िायहयेस 
४८ मिैाांिि आवि वदल्लीपासून ६४ मैिाांिि आिे. याच वठकािी, िुसैन अिीखानाच्या िधाच्या घटनेनांति 
१८ तासाांनी, मध्यिात्रीच्या सुमािास, ितनचांदाची बोटभि वचठ्ठी घेऊन साांडिीस्िाि आिा. त्या वचठ्ठीत 
त्याच्या वजिाची घािमेि कििािी, िुसैन अिीखानाच्या िधाची बातमी िोती. अब्लदुल्लािखानाच्या डोक्यात 
सूडाचे विचाि थैमान घािू िागिे. आपल्या साांगाती असिेल्या सिदाि–दिकदािाांना त्याने िजि िोण्यास 
पाचाििे; त्यास समजिी िोती ती काळजािा घिे पाडिािी िकीकत त्याने त्याांना ऐकवििी. माझ्या 
बाजूिा या, अशी त्याांची विनििी केिी; याचनािी केल्या. कािींनी अगदी मनापासून, ति कािींनी केिळ 
शिािपिा म्ििून त्याच्या पक्षाबिोबि िािाण्यास कबुिी वदिी. 
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सव्य्यदाच्या पक्षाविर्षयी जास्त वजहिाळा ि जास्त उत्साि दाखवििाऱ्यापैंकी, कािींनी, 
मुिम्मदशािािा कुमक वमळविण्याची फुिसत वमळण्यापूिी, म्ििजे ताबडतोब, आपिे बळ अजमािाि ेअसे 
अब्लदुल्लािखानािा सुचवििे. िुसैन अिीखानाच्या फौजा मुिम्मदशािाने द्रहयाच्या जोिािि िश करून 
घेण्यापूिीिी असे घडिे त्याांना आिश्यक िाटिे. पि मुिम्मदशाि आपिे तख्त पूिूपिे कब्लजात ठेिनू आिे 
िे ध्यानात घेता, तख्तािि िक्क साांगिािा दुसिा कोिी दािदेाि वदसून येत नसताना, आपल्या सगळ्या 
फौजा गवितधैयू झाल्या असता ििाांगिात उतििे श्रेयस्कि नािी, असे अब्लदुल्लािखानािा िाटिे. त्यापेक्षा 
िाजधानीिा जाि,े तेथे फौज उभी किािी, तख्तासाठी एखादा उमेदिाि वनिडािा आवि आपल्या अनुयायी 
िगात आत्मविश्वासाची पुनः स्थापना किािी िे अवधक बिे असा विचाि त्याने केिा. 
 

म्ििून अगदी त्याच वदिशी त्याने वदल्लीची िाट धििी. कूच चािू असता मेिाती आवि जाट मांडळी 
दििोज सामानसुमानाची िूट किीत ि छाििीमधीि िवििाशाांिि िल्ले करून त्याांना ठाि किीत. या 
त्याांच्या कटकटी मनािि न घेता वदल्लीचा प्रिास त्याने जािी ठेििा. वदल्लीपासून २१ मिैाांिि असिेल्या 
फिीदाबादिा पोिोचेपयंत त्याांचा प्रिास चािू िोता. अब्लदुल्लािखानाचा जािई शुजाअतुल्लािखान, 
मुतूजाखान आवि िजीिाच्या विश्वासातीि वसतािाम नामक हयक्ती याांना मोठी गडबड करून िाजधानीस 
सिाआधी धाडिे. िजीिाचा भाऊ नज मुद्दीन अिीखान याच्याशी सल्लामसित करून तुरुां गात असिेल्या 
तैमूि घिाण्यातीि िाजकुमािाांपैकी एकाची तख्तािि बसण्यासाठी वनिड किािी असा त्याांना िुकूम िोता. 
यािळेी सव्य्यदाांच्या जिावगिीच्या मुिुखामध्ये िगोिग दांगिी उसळल्या िोत्या; त्याांचे मुनीम िुसकून 
िािण्यात आिे िोते; िब्लबीची वपके वनघाल्यानांति द्यािा िागिािा खांडाचा िप्ता देण्यास शतेकिी िगू 
नकाि देऊ िागिा िोता. [कामिि २१४, २३८; िाविद १६३ अ; वशिदास ५४ अ; खाफीखान ९०१, ९११ ते ९१३.] 
 
१५ : मुहम्मदशाहाच्या हालचाली 
 

िुसैन अिीखानाच्या िधाच्या दुसऱ्या वदिशी मुिम्मदशािाने औपचाविकिीत्या आपिा दिबाि 
भिवििा. मधल्या काळात मुिम्मद अमीनखानाने सैवनकाांच्या चौक्या बसिनू तळ सोडून पळून जािाऱ्याांना 
पकडिे सुरू केिे िोते. तळ सोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न कििाऱ्याांना थोपिनू धिािे अशा सूचनािी 
ित्यािबांद खेडुताांना वदल्या िोत्या. या उपाययोजनेमुळे तळाििीि बिेच िोक सव्य्यदाांच्या बाजूचे ि पळून 
जाण्याच्या खटाटोपात असूनिी, त्याांना छाििीििच िािािे भाग पडिे. मुिम्मद अमीनखान जातीने 
त्याांच्याकडे जाई ि त्याांना अनुयायी बनविण्याचा प्रयत्न किी. मुसिमान धमाविर्षयीचा दुिाग्रि 
असूनदेखीि, सव्य्यदाांचा एक प्रमुख चाकि िाजा मुिक्कमहसग याच्या तळास त्याने भेट वदिी. आपि आता 
मुघिाांच्या विळख्यात आिोत िे पािून त्याने शििागती पत्कििी. त्यानांतिच्या पविल्या दिबािात त्यािा 
मुिम्मद अमीनखानाचा मुनीम दयािाम याने िजि केिे. त्यािा ६,००० च्या मनसबीची बढती वमळािी ि 
नौबत िाजिीत जाण्याचा िक्किी वमळािा. सव्य्यद पक्षाचा आिखी एक मुख्य नोकि म्ििजे िखनऊचा 
मीि मुवश्रफ. त्याशी झािेल्या सिोख्याच्या पविल्या िाटाघाटी त्याने वफसकटविल्या. पि नांति त्याचे 
समाधान करून त्यािा बढती वदिी. खान-इ-सामान इनायतुल्लािखान कावश्मिी, िाजा गोपािहसग 
भदौवडया याांनी इति एकिीस नोकिाांसि स्ितःिा बादशिाच्या चििी सादि केिे. मुिम्मद अमीनखान 
यािा ८,००० जातची बढती वमळािी. बवक्षसाांचा नुसता िर्षाि त्याच्यािि झािा. सव्य्यदाांच्या भीतीपायी, 
आपि बादशािाच्या पक्षाचे आिोत िे जािीि कििे, कसोटीच्या क्षिी खान दौिानिा शक्य झािे नहिते. 
तिीिी त्यािा तीन सन्मानीय मनसब वमळािी. आतापयंत जो कोिी शािी िक्ताचा नािी त्यािा जास्तीत 
जास्त ७,००० पयंतची मनसब वमळत असे. कमु्रद्दीनखान, िैदि कुिीखान आवि सआदतखान याांना 
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अनुक्रमे ७,०००, ६,००० आवि ५,००० अशा मनसबी वदल्या. जफिखान आवि िाजा गोपािहसग भदौवडया 
याांना देखीि बढती वमळािी. सव्य्यदाांच्या िठेीतून बादशािाची झािेिी सुटका साजिी किण्यासाठी एका 
किीने पुढीि आशयाची कािसूचक िचना केिी असल्याचे वदसून येते. 
 

“तो एक तेजस्िी तािा (िोशन अख्ति) 
िोता; आता तो चांद्र झािा; जोसेफप्रमािे 
त्याने िाजा िोण्यासाठी तुरुां ग सोडिा”. 

 
एहिा तळ आर्ग्ऱ्यािून ७२ मैिाांिि ि वदल्लीिून १२८ मैिाांिि िोता आवि यमुनेचा सिात जिळचा वकनािा 
ईशान्येस ६८ मिैाांिि िोता. पविव्स्थतीत झािेिा बदि िक्षात घेता दख्खनच्या वदशनेे आिखी कूच 
किण्यात कािी अथू उििा नहिता. आर्ग्ऱ्यास पिताि े की वदल्लीिा जाि े याबाबत त्याांच्या मनात थोडा 
विकल्प िोता म्ििून त्यािि चचा झािी. शिेटी यमुना आडिी िागेपयंत उत्तिेकडे सिकाि े असे ठििे. 
चूडामि जाट िा सव्य्यदाांचा ऋिी िोता. आता त्याचे मन िळविण्यात आिे. मोठी बवक्षसे देण्याचा प्रस्ताि 
करून स्ितःच्या मोठ्ा फौजेवनशी मुिम्मदशािाच्या पक्षास वमळिेविर्षयी त्यािा पाचािि किण्यात आिे. 
त्याने धूतूपिे वदिेिे एक उत्ति नमूद आिे. जेहिा मुिम्मद अमीनखान त्यास म्ििािा, “सव्य्यदाांच्या िातून 
तू घडिा आिेस, तुझ्या चाकिीिि अथिा तुझ्या सवदच्छाांिि माझा वबिकूि भििसा नािी”; तेहिा आपल्या 
दैिताांची शपथ घेऊन तो उत्तििा, “निाबसािेब! िे खिेच आिे की त्या थोि मांडळींनी माझे एिढे भिे केिे 
की मिा िजाि आयुष्ट्ये िाभती आवि माझी सांपत्ती िजािपट िोती तिी मी माझे िचूस्ि, माझा पवििाि 
आवि मुिे याांच्यासि सिू, त्याांच्यासाठी िचेिे असते. पि मी आता साम्राज्याच्या वनशािाखािी आिे. 
सिांना एकत्र खेचून घेिािे िेच ते वनशाि िोय. भगिानाची शपथ घेऊन मी साांगतो की िढाईच्या वदिशी 
मी अशी चाकिी बजािीन की खुद्द निाबािा त्या चाकिीची कबुिी द्यािी िागेि”. तो बोििा ते खिेच 
िोते; कािि िढाईच्या वदिशी त्याने केिी ती िुटािूट िोय ि तीदेखीि बादशािाच्या सामानाची आवि 
इति वकत्येकाांच्या सामानाची. [कावसम ३६६, कामिि २३६.] 
 

प्रिासाचा वनिडिेिा मागू चूडामिच्या मुिुखातीि गािाांिरून जात िोता म्ििून त्याने तो 
बदिण्याविर्षयी बादशािाचे मन िळवििे. आपिी गाि ेउजहया अांगािा टाकून त्याने सिांना जयहसगाच्या 
मुिुखापिीकडे नेिे. उांच डोंगिािरून आवि काटेिी झुडुपाांनी भििेल्या जांगिातून जािािा माग ू त्याने 
अििां वबिा. या िस्त्यािि पाण्याचे मोठे दुर्वभक्ष िोते. पािी फाि दुरून आिािे िागे आवि ते अगदी 
मोजूनमापून िापिािे िागे; जिू कािी ते पािी नहिते, ति तेिच िोते. आपिी तिान भागेि एिढेसुद्धा 
पािी वमळिे वकत्येकाांना मुवश्कि झािे ि त्याचा बिाच ताप त्याांना सिन किािा िागिा. ९ वजल्िेज (१२ 
ऑक्टोबि १७२०) िोजी तळ भसुािि आवि खाविदा या दिम्यानच्या एका जागेिि िािविण्यात आिा. तेथे 
सि साजिा किण्यात आिा. मेिातचा फौजदाि सव्य्यद नुस्त्रतयािखान बािा िा िुसैन अिीखानाच्या 
बोिािण्यािरून, त्याच्या फौजेस वमळण्यासाठी वनघािेिा िोता. बादशािाच्या खास िुकुमानुसाि खान 
दौिान याने त्यास एक पत्र विवििे; त्यास जबाब म्ििून सव्य्यद नुस्त्रतयािखान बािा बादशािासमोि िजि 
झािा. त्याचे स्िागत िोऊन त्यािा ७,००० ची मनसब वमळािी. खान दौिानचा आवश्रत असिेिा 
सावबतजांग (जफिबेग) िा देखीि येऊन वमळाल्यामुळे अनुयायी िगात मोिाची भि पडिी. तो प्रत्यक्षात 
जिा उवशिा म्ििजे िसनपूिच्या जिा अगोदि आिा. यमुनेच्या पिीकडे फौजेचे कूच िोत असल्याने 
उडिािा धुिळा वदसिा तेहिा सगळेजि ओिडिे, “आिा, िाजा वगविधि बिादुि आिा”. उतािाच्या जागी 
त्याने आपल्या बिोबिच्या िोकाांसि नदी ओिाांडिी. दोस्त अिीखान, आवबदखान आवि घाविबखान–
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जो शािी फौजेच्या छापनीस विभागाचा अधीक्षक िोता– िे वतघे िुसैन अिीखानाच्या फौजेतीि अवधकािी 
िोते. तेिी आिे, त्याांनी शििागती स्िीकाििी. त्याांना बढतीिी वमळािी. [कावसम, शुवद्धकृत दुसिी आिृत्ती, ४२९; 
वशिदास ५०, ५१ ब, २ अ; खुशिाि पान १०१४ अ; रूस्तमअिी पान २४५ अ; खाफीखान ९१०.] 
 

११ तािखेिा (१३ ऑक्टोबि १७२०) बिेच िोक दिबािात चाकिीसाठी िजि झािे. िगोिग 
त्याांना बढत्या आवि नेमिुका वमळाल्या. याच वदिशी िुसैन अिीखान, घैितखान आवि नूरुल्लािखान याांचे 
मृतदेि सोन्याची जि असिेल्या िस्त्रात गुांडाळून दफनासाठी जनाजात (शियानात) घािून ििाना झािे. 
अजमेि येथे निाबाचा बाप अब्लदुल्लािखान याच्या कबिीजिळ िे दफन हिाियाचे िोते. िी कबि अजमेिच्या 
तटाबािेि अब्लदुल्लािगांजच्या नजीक आिे. जनाजा ििाना किण्याच्या ठिवििेल्या िळेी, तो उचििािे 
िािक वमळािे नािीत. िी अडचि वनिािल्यािि िाटेत, शिपेटीत मूल्यिान वजनसा आिेत असा समज 
करून घेऊन, िुटारूां नी ती विसकाििी. त्यात कािी नािी असे वदसल्यािि त्याांनी मृतदेि बाजूस फेकून 
वदिे. कािी िेळाने त्या भागातीि फौजदािाांनी ते पुन्िा िस्तगत केिे. शिेटी खासगी िृत्ताांतानुसाि मृतदेि 
अजमेििा पोिोचिे ि तेथे त्याांचे दफन झािे. [खाफीखान ९१० याच्या नोंदीस खुद्द सव्य्यद अब्लदुल्लािखानाचा आधाि आिे. 
अब्लदुल्लािखानाने याबाबतचे वनिेदन अनेकदा सिांसमक्ष आवि खाफीखानािा सिज ऐकू जाईि अशा िीतीने केिे आिे. वशिाय पिा, जौिि-इ-
समसाम; वि. म्य.ू ओवि. िस्त क्र. १८९८, (फुििचे भार्षाांति, िस्त. ३०, ७८४ पान ७९) आवि रुस्तमअिी पान २४४ अ. श्रीयुत युस्टस् वकट स् पूिी 
अजमेिचे अवसस्टांट कवमशनि िोते. त्याांनी मिा कळवििेल्या मावितीनुसाि अब्लदुल्लािगांज आवि त्या कबिी शििाबािेि पूिेस असून, सध्या िेल्िे 
स्टेशन असिेल्या जागेपासून िे वठकाि फाि दूि नािी.] 
 

िामगड (१२ तािीख) आवि गोपाळपूि (१३ तािीख) िे बादशािाचे यापुढिे मुक्काम िोते. या 
वठकािी सआदतखानािा आिखी बढती वमळािी. तो सिा िजािी झािा. त्यास अकबिाबादेचा 
(आर्ग्ऱ्याचा) कािभाि वदिा. पुढचे मुक्काम म्ििजे माांडिगड (माांडू) (१५ तािीख) मल्काििी (२१ तािीख). 
पुढचे मुक्काम (२२ तािीख) जािौिी आवि मविकपूि या दिम्यानचे िोते. तद नांति खोिी (२३ तािीख), 
सािगाि (२५ तािीख) कसबा कामा (२७ तािीख), आवि नाांदगाि आवि बिसाना या दिम्यानचे स्थळ 
(२८ तािीख) असे मुक्काम झािे. नािनोळ, अििाि, वतजािा आवि खोििी याांसािखी िाटेतीि गािे 
टाळिी. [कामिि २३६, कावसम ३६७, माांडूगढ आवि साळगाि िगळता बाकीची सिू स्थळे इांवडयन ॲटिास तक्ता क्र. ५० िि पिाियास 
वमळतात.] 
 

बिसाना मुक्कामी दोन मोििम ११३३ वि. (३ नोहिेंबि १७२०) िोजी मुिम्मदखान बांगश दोन-तीन 
िजाि िोकाांसि आवि अझीझखान बिादुि चधताई अक्बिाबादेिून आिे. िुसैन अिीखानाच्या मृत्यपूूिी, 
अब्लदुल्लािखान आर्ग्ऱ्याजिळ असताच मुिम्मदखानाने अब्लदुल्लािखानाची प्रयत्नपूिूक भेट घेऊन, अगोदि 
उचििेल्या िकमेवशिाय आिखी ५०,००० रुपये वमळण्याविर्षयी मागिी केिी. तद नांति, बिीच 
चािढकि किीत त्याने आपिे कूच केिे. दवक्षिेच्या िाटेिि असिेल्या शािी फौजेिा वमळण्यासाठी जात 
आिे असे तो म्ििे. दोन्िी अवधकािी आर्ग्ऱ्यािून वदल्लीस जािाऱ्या सिळ िस्त्यािि सिाई छाथ येथपयंत 
येऊन पोिोचिे िोते. त्याांचा कि काय आिे याविर्षयी सांशय िोता. ते वबथििे असते ति बादशािाचा 
वदल्लीिा जाण्याचा माग ूते िोखू शकिे असते. अब्लदुल्लािखान मुिम्मदखानाचा आश्रयदाता िोता. मी तुझे 
वकती भिे केिे याची आठिि कि असे म्ििून अब्लदुल्लािखानाने त्यािा आपल्या पक्षाकडे िळविण्याचा 
प्रयत्न केिा. [सदि बाबतच्या पुिाहयासाठी पािा, साविब िायचे खुवजस्ता किाम, इर्विन िस्त.; अब्लदुल्लािखानाच्या दूताांना आिेल्या सािसी 

अनुभिाांची तपशीििाि िकीकत वसिावनि-इ-वखज्री, इर्विन िस्त. पृ. ६८ ते ७२ येथे नमूद आिे.] शािी पक्षािा िाटिािे भय एिढे 
गांभीि िोते की िैदि कुिीखान आवि कमु्रद्दीनखान याांना बांगशािा भेटण्यासाठी धाडिे. त्याांचे उवद्दष्ट 
सफि झािे. त्याांनी या दोन अफगाि अमिदािाांना शािी छाििीत आििे. मनसबीची बढती 
मुिम्मदखानािा वमळािीच, पि त्यावशिाय अल्लािाबादेच्या मिसुिातीि ४ कोटी दाम त्यास इनाम म्ििून 
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वमळािे. सिकाि खैिाबादमधीि पािी, िैिा आवि बािन िे पिगिे ति सिकाि िखनऊमधीि िििा िा 
पिगिा आवि सांदीिाचा कािी भाग या सगळ्या अयोध्येच्या सुभ्यातीि जिावगिी अझीझखानािा बिाि 
केल्या. 
 

पिािी मुक्कामी अल्लािाबाद सुभ्यातीि कुिा आवि जिानाबाद येथीि फौजदाि शिे अफगनखान 
पावनपती कूच किीत आिा ि बादशािाच्या पक्षास वमळािा. तो अल्लािाबादेिून आपल्या वसकां दिा या 
जिावगिीच्या गािी जात असता, आर्ग्ऱ्याजिळ आिा असता, त्यािा दिबािातून वनघािेिे कािी दूत 
आढळिे. त्याने त्या दूताांना कािी खबि आिे का म्ििून विचाििे. खबऱ्याांनी साांवगतिे की, िुसैन 
अिीखानाचा िध दोन वदिसाांपूिी झािा आिे. खबि ऐकताना खुशिािचांद, पावनपतीच्या ित्तीशजेािी 
िोता. बातमी ऐकल्यािि पावनपतीचा चेििा आनांदाने उजळल्याचे खुशिािचांदािा वदसिे. पावनपतीचा 
जुना धनी जिानशाि िोता. मुिम्मदशाि िा जिानशािाचा मुिगा िोता. आपल्या जुन्या धन्याचा मुिगा 
मुक्त झाल्याचा आनांद त्यािा िाटिा. यानांति थोड्याच वदिसाांत बादशािाची आई निाब कुदवसया विने 
स्ितःच्या िस्ताक्षिात विवििेिे एक पत्र त्याकडे आिे. त्या पत्रात वतने त्यािा “माझा भाऊ” असे सांबोधिे 
िोते. या वठकािी आिखी कािी येऊन वमळािे. त्याांत बायझीदखान मेिाती आवि खेमा जाट िे िोते. 
बायझीदखान मेिात मुिुखातिा जबि मािूस िोता. ति खेमा जाट िा चूडामिच्या मुख्य सोबत्याांपैकी 
िोता. या जाटािि बादशािाच्या वपछाडीच्या िक्षिाचे काम सोपविण्यात आिे. [कामिि २३७; वशिदास ५७ ब, 
खाफीखान ९००, ९२०; खुशिाि पान १०१२ ब. िि उल्लेखिेल्या पिगण्याांसाठी पािा; आईन, खांड दोन, १७६, १७७, १७८, १७९ आवि औध 
गझेॅवटअि, खांड एक, २४७; खांड दोन, ७२; खांड तीन ५०, २९२.] 
 

आता सुभेदाि मांडळींना आश्वासनपि पते्र विवििे आवि सव्य्यदपक्षाचे वििोधक म्ििून िौवकक 
असिाऱ्याांना कुमक धाडण्यास साांगिे िी कामे मुिम्मदशािाने वशिािि घेतिी. ज्याांना ज्याांना फमाने गेिी 
त्यात वनजामुल्मुल्क, िाजा वगविधि बिादुि, िाजा सिाई जयहसग आवि िािोिचा सुभेदाि 
अब्लदुस्समदखान याांचा अांतभाि िोता. या फमानाांतीि कािी मजकूि सिांस सािखाच िोता; [याांपैकी एका 
फमानासाठी पािा मज्मूि-इन्शा (वशळाछाप आिृत्ती), प.ृ ८५. त्यात घैितखान आवि मीि मुवश्रफ यानी शािी छाििीिि िल्ला केिा तेहिा तो 
पितविण्यात आिा ि त्याांना ठाि केिे; त्यािेळी म्ििजे कािवकदीच्या दुसऱ्या िर्षीच्या वजल्िेज मविन्याच्या ६ तािखेिा, िुसैन अिीखानाचा िध 
झािा, अशा आशयाचा मजकूि आिे.] त्यात विजयी झाल्याची भािना स्पष्ट वदसत िोती ि ते सािवजकिी आिे. 
“अल्लाची खैि,” िुसैन अिीखानािा त्याच्या कमाचे फळ वमळािे. त्याचे दमन करून त्यास नािीसा कििे 
या घटना माझ्या इच्छेनुसाि सिज साध्य झाल्या आिेत. याच सुिात पुढे िधाची तािीख ि जागा याांची 
माविती साांगून इति कािी तपशीि वदिा आिे. घैितखान “सन्मानवििीन अिस्थेत” [त्याच्या नािाििीि कोटी, 

बेघैित (सन्मानवििीन).] आिा; िुसैन अिीखानाचे मुांडके वनजामुल्मुल्कास पाठवििेल्या पत्रासोबत धाडिे 
असून त्याने बादशािास येऊन वमळण्यासाठी कूच किण्यास साांवगतिे आिे िगैिे तपशीि त्यात िोता. 
याचप्रमािे वगविधि बिादुि, सिाई जयहसग आवि अब्लदुस्समदखान याांना शक्य वततक्या ििकि येऊन 
वमळण्याविर्षयी आग्रिपूिूक कळवििे. [वशिदास ४९ अ.] 
 

या फमानाांना प्रवतसाद म्ििून, जातीने िजि िोण्याऐिजी सिाई जयहसगाने जगिाम या आपल्या 
वदिािािा पाठवििे. त्याच्या सोबत स्िाि आवि पायदळ वमळून तीन–चाि िजािाांची फौज वदिी. त्याने 
बादशािास विवििे की फौज उभी किण्यात मी गकू आिे आवि िे काम आटोपिे की मी ताबडतोब जातीने 
िजि िोईन. थोडािी िळे न गमािता कूच किण्याच्या तयािीस मी िागिो आिे असे अब्लदुस्समदखानाचे 
उत्ति आिे. त्यािा िुसैन खान नािाच्या कसूि येथीि अफगाि म्िोिक्याने केिेिे बांड मोडून 
काढण्यासाठी फौजा उभ्या किाहया िागल्या िोत्या ि त्याचे ४ िाख रुपये देिे अजून बाकी िोते. त्यामुळे 
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वशपायाांनी पुांडाई चािवििी िोती ि म्ििून कूच िोण्यास अडथळा येत िोता. मी सुभेदाि मािस िोखा 
वििून देण्यास तयाि असताना देखीि सुभ्याचा वदिाि शािी खवजन्यातीि पैसे उपिब्लध करून देत नािी. 
याबाबत जोिि कािी िुकूम िोत नािी अथिा पैशाची तितूद िोत नािी तोपयंत येथून िािता येिे कठीि 
आिे, असे त्याचे म्िििे वदसिे. वगविधि बिादुिचे, ििकि येऊन पोिोचत आिे असे, आश्वासनापि उत्ति 
आिे ति वनजामुल्मुल्काने वनघण्याच्या बेतात आिे असे कळवििे. (वशिदास ४९ अ, खाफीखान ९२१.) 
 
१७ : अब्दुलाहखान तक्रार करतो 
 

आपल्या भािाचा मृत्य ूझाल्याचे समजताच वदल्लीस कूच किण्यापूिी अब्लदुल्लािखानाने बादशािाकडे 
एक तक्रािपत्र पाठवििे. त्या पत्रातीि शब्लदयोजना नेिमीची आदब दाखवििािी िोती. दख्खन आवि 
िािोि येथीि उठािाबाबतचे बादशािापुढे सादि केिेिे अििाि, आपिा धाकटा भाऊ िुसैन अिीखान 
याने पत्कििेिी दख्खनची मोिीम आवि िाजधानीस पितण्याचे मी पतकििेिे काम या घटनाांचा ि 
हयिस्थेचा सांदभ ू देऊन अब्लदुल्लािखान पुढे म्िितो, “माझ्या भािापासून िोिािी माझी ताटातूट मिा 
रुचण्यासािखी नहिती; तिीिी बादशािाच्या आजे्ञचा आदि किण्यासाठी मी कसिीच ििकत घेतिी नािी 
आवि आम्िा दोघा भािाांपैकी एकजि िाजधानीिा ि दुसिा दख्खनच्या मोविमेिि बादशािाची चाकिी 
किण्यासाठी वनघािा. आपिाशी एकवनष् असिेिा िा मी, माझ्या वदल्लीच्या मागािि असताना ि वदल्लीिा 
पोिोचिो नसताना, माझा भाऊ एकटा आिे असे पािून ि सांधी साधून, बिेपिाने न िागिाऱ्या ि कायद्याचा 
आधाि नसिेल्या मांडळींनी, त्यािा, घैितखानािा आवि निाब अव वियाच्या मुिािा अगदी थेट 
खाहिदाांच्या छाििीत ठाि केिे. आवि त्याचे सामानसुमान ि मािमत्ता याची िुटािूट केिी. िे जगदाश्रया 
ि िोकाश्रया! आपिी सुिक्षा असो! िे सिू जि खाहिदाांच्या िुकुमानुसाि झािेिे असेि आवि त्या 
मािसाांनी िी सिू इजा आवि िा सगळा िक्तपात आपल्या आदेशानुसाि घडवििेिा असेि ति मिा कािी 
म्ििता येण्यासािखे नािी. गुिामािा आपल्या धन्याच्या आजे्ञविरुद्ध काय बिे बोिता येिाि? पि जि िे 
सगळे आपल्या िुकुमावशिाय झािेिे असेि आवि त्या सिू असामींनी िी सिू अघोि कृत्ये स्ितःच्या 
बुद्धीनेच केि असतीि ति माझा भििसा मी आपल्या न्यायबुद्धीिि आवि ताितम्यािि ठेि ूइव्च्छतो. खून 
कििाऱ्याांना कैद किण्याचा िुकूम हिािा म्ििजे त्याना पळून जाण्यास अिसि उििाि नािी. िा मी 
आपिाशी एकवनष् असिेिा मृत भािाांच्या िािसाांना घेऊन येत आिे. आम्िािा खात्री आिे की आमच्या 
तक्रािींचा पवित्र कायद्यातीि आजे्ञनुसाि खाहिद पिामश ूघेतीि. आपिे चििी सेिा अपूि केिेल्या माझी 
आपिास प्राथूना आिे की, मी तेथे येईतो कैद केिेल्याांना सोडू नये. यदाकदावचत जि कोिी त्याांची 
मुक्तता किण्याविर्षयी विचाििा किीि ति ती विनांती देखीि मान्य िोऊ नये.” (वशिदास ५४ अ.) 
 

अिीकडे घडिेल्या घटनाांचा आपिास खेद झािेिा असून आपिास फाि दुःख िोत आिे असे 
मुिम्मद शािाने आपल्या उत्तिात सत्य प्रवतजे्ञचा ििािा देऊन विवििे. त्याबद्दि मिा काय िाटते ते 
केिळ अल्लाच जािू शकेि; अल्लाची खैि, गुन्िेगाि िैदि बेगखान जागच्या जागीच ठाि झािा. “अल्लाची 
शपथ घेऊन साांगतो की, यातीि कािीसुद्धा मिा मािीत नहिते. जेहिा दांगि उसळिी तेहिा योर्ग्य त्या 
सगळ्या मनाया जािी केल्या गेल्या िोत्या; पि त्या बदमाशाने आपिा िेतू तडीस नेल्यामुळे, त्याचा कािी 
उपयोग झािा नािी. िैदि बेगखान मेिा आिे; इतिाांची नाि ेमािीत नािीत; तुम्िीिी कोिाची नाि ेवदिेिी 
नािीत. तुम्िी जि नक्की तपशीि वदिात ति काििाई केिी जाईि. आमच्या िाज्यास मोठा आधािस्तांभ 
असिेल्या त्या स्पष्टिक्त्या िुसैन अिीखानाची घवनष् स्िामीवनष्ा सूयापेक्षािी प्रखि िोती. त्याचे ते गुि 
माझ्या अांतःकििािि हबबिेिे आिेत. देिदयेने मीसुद्धा ििकिच इव्च्छत जागी पोिोचेन आवि स्िामीवनष्ा 
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असे आपिदेखीि माझ्या भेटीस येऊ इव्च्छता. देिाच्या मनात असेि ति आपि उपव्स्थत केिेल्या 
प्रकििािि पविपूिू आवि समाधानकािक असा वनिूय पवित्र कायद्यानुसाि ि न्यायतत्त्िानुसाि वदिा 
जाईि” (वशिदास ५५ अ.) 
 

आिखी कािी काळ गेल्यािि अब्लदुल्लािखानाच्या फौज जमिाजमिीच्या अफिा अवधक जोिात 
पसरू िागल्या; तेहिा बादशािाने त्यास एक फमान पाठवििे. तुमच्या पत्रात तुम्िी आश्वासन वदल्यानुसाि 
माझ्या दिबािात िजि िोिाि आिात ि प्रत्येक वदिशी आपल्या येण्याची मी प्रवतक्षा केिी आिे, असे म्ििून 
बादशाि पुढे विवितो, “एिढे झाल्यािि आता ध्यानीमनी नसता अशी खबि आिी आिे की आपि वदल्लीिा 
पोिोचण्याची घाई केिी आिे; साम्राजयाच्या तुरुां गातून िाजघिाण्यातीि एका कुमािािा आिून त्यािा 
हसिासनािि बसवििे आिे आवि मोठा फौजफाटा जमा केिा आिे. आपल्या या ितूनाचे कािि आपल्या 
भािाचा मृत्य ू िे असेि. (देिापुढे मािसाचे कािी चाित नािी.) ति पवित्र कायद्यात वकससची 
(प्रत्याघाताची) तितूद आिे. देिाची कृपा की दोर्षी मािसास वशक्षा झािी आिे. सुरूिातीिा मानिी 
कमकुितपिामुळे मनात क्रोधाचे विचाि आिे असतीि ति आता तुम्िी अल्लाच्या कििीपुढे नमाि.े फौजा 
आवि दारूगोळा याचा अििां ब कििे म्ििजे अल्लाच्या शािी प्रवतवनधीिा प्रवतकाि किण्यासािखे आिे. 
एिढेच नहिे ति आपल्या सािख्या मातब्लबि मनसबदािाच्या स्िभािातिी िे बसण्यासािखे नािी. समोि िजि 
हिा, तुमच्या इच्छेनुरूप सिू कािी िोईि. तुम्िी कसिािी अि्ज गुदििेिा नािी, िळे न गमािता या आवि 
आपिी बाजू स्ितः बादशािापुढे माांडा. बादशािाच्या मनात प्रजेच्या कल्यािाखेिीज दुसिा विचाि नािी 
आवि बादशािाची अशी अांतःकििापासून इच्छा आिे की, आपिासािख्या मनसबदािाविर्षयी जनतेत 
िडेािाकडा बोिबािा िोऊ नये. या शब्लदाांकडे िक्ष पुिििे तुम्िास योर्ग्य ठिेि. ते शब्लद समजून घ्या, त्याचे 
मनन किा आवि त्यानुसाि िागा.” (वशिदास ५६ अ.) 
 

बादशािाने काढिेल्या या खिडपट्टीस अब्लदुल्लािखानाने वनिािीचे उत्ति धाडिे. “िा नेक सेिक 
आपल्या िदीस आिा म्ििजे मजिि िोिाऱ्या पिोपकािाच्या उगमस्थानी आल्यासािखे मिा िाटिाि 
आिे. बादशािाच्या चििी िजि िोण्यास मिा देिाची आिाधना केल्याइतका आनांद िोतो; पि म्या 
पामिाचा भाऊ अमीरुि्-उमिा यास काय झािे िे खाहिदाना मािीत आिेच. िा बांदा गुिाम दिबािी असता 
ति याचेिी तसेच झािे असते ना? काय घडिे असते ते फक्त अल्लाच जािे. या काििासाठी स्ितःचा 
आसिा शोधण्याचा माग ू म्ििजे आपल्या दिबािातून तोंड वफिवििे िाच आिे, दुसिा कोिता नािी. 
बादशाि म्ििजे परृ्थ्िीििीि अल्लाचा प्रवतवनधीच तिी अल्लाने त्यास िा अवधकाि वदिा तो, अल्लाने वनमाि 
केिेल्या िोकाांच्या कल्यािासाठी ि िक्षिासाठी. जि खाहिद जेथे आिेत तेथे सुिवक्षततािी असेि ति 
माझ्यासािख्या पामिािा आपल्या मातब्लबि फमानािा कसे धुडकाविता आिे असते? साम्राज्याच्या िक्षका! 
मुिम्मद इिािीम िा देखीि खहिदाांच्या पवििािातीि आिे ि खाहिदाचा भाऊबांदिी आिे, िोय, खिोखि 
त्याच्याच िािे मी माझ्या सुिवक्षततेची तितूद केिी आिे. जि पिूर्वदगािच्या मनात असेि ति थोड्याच 
वदिसात त्याच्या आधािाांना िोंबत आम्िािा िजि िोण्याचा मान िाभेि आवि खिोखिी िकीकत 
आपिापुढे सादि किता येईि. यापेक्षा अवधक कािी विवििे मयादाभांग कििािे ठिेि.” अशा प्रकािे 
िक्रोव्क्तपूि ू शब्लदयोजना करून अब्लदुल्लािखानाने मुिम्मदशाि आवि त्याचे पाठीिाखे याचे आिािन 
वभिकािनू वदिे. (वशिदास ५६ ब.) 
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१८ : शाहझादा मुहम्मद इब्राहीम याला तक्तािर बसणितात 
 

आपिा भाऊ नज्मुद्दीन अिीखान यािा फौजेत भिती किण्याची सूचना देिािे अब्लदुल्लािखानाचे 
पत्र वदल्लीस उवशिा म्ििजे ८ वजल्िेज ११३२ वि. (११ ऑक्टोबि १७२०) िोजी पोिोचिे. या िाईट 
बातमीचा प्रसाि िोण्यापूिीच, त्याने सत्याचा पूिू अपिाप असिेिी बातमी पसिवििी आवि कोतिािािा 
घोडदळ आवि पायदळ देऊन मुिम्मद अमीनखानाच्या घिािि धाडिे. मध्यिात्रीपयंत घि िढेण्याचे काम 
पूिू झािे. पि या िळेेपयंत मुिम्मद अमीनखानाच्या मािसाांना िस्तुव्स्थती समजून चुकिी िोती. त्याांनी 
मोचे बाांधिे ि प्रवतकािाची तयािी केिी. िे सिू किीत असता ते आनांदाने नाचत िोते, गात िोते आवि 
िस्तुव्स्थती सिांना ओिडून साांगत िोते. 
 

शििातल्या िस्त्यािस्त्यािि आवि गल्लीगल्लीत बातमी ििहयासािखी पसििी. नांति मुिम्मद 
अमीनखानाच्या वस्त्रया आवि त्याचे कुटुांबीय याांच्या हयििािात ढिळाढिळ किण्यास प्रवतबांध कििािी वचठ्ठी 
तिी अब्लदुल्लािखानाकडून आिी असािी हकिा नज्मुद्दीन अिीखानाने आपिा बेत तिी बदििेिा असािा. 
तो कािी असो, मुिम्मद अमीनखानाच्या घिाभोितािचा िढेा उठविण्यात आिा. त्या िात्री ितनचांदाच्या 
बवििीचा नििा केशििाय मृत्य ू पाििा. तो वदल्लीच्या सुभेदािाचा नायब िोता. िस्तुतः तो त्यािळेी 
मृत्युपांथािा िागिेल्या व्स्थतीत आजािी िोता. तिीिी त्याने विर्षप्राशन केिे अशी िूि उठविण्यात आिी. 
ईदच्या वदिशी (१० वजल्िेज, १३ ऑक्टोबि १७२०) नज्मुद्दीन अिीखान जामा मशीदीत गेिा. त्याचे डोळे 
पाण्याने डबडबिेिे िोते. तो घिी पितत असताना िाटेत अब्लदुल्लािखानाच्या दूताांनी त्यास सिाम केिा. 
 

तो तात्काळ िाजकुमािाांच्या कािागृिात गेिा आवि जिाांदािशािाच्या मुिाांच्या िािण्याच्या 
वठकािाकडे त्याने मािसे पाठवििी. प्रथम त्याांना पािताच शािझाद्याांनी आपिे दििाजे बांद केिे. मािसे 
येण्याचे कािि समजल्यािि िाजकुमािाांनी आपिा नकाि ककूशपिे हयक्त केिा. कािीजिाच्या 
मावितीप्रमािे त्या मािसाांनी तद नांति नेकूवसयिशी बोििी केिी. पि तेथून त्याांना पितािे िागिे. शिेटी 
शािझादा इिािीम याजकडे प्रस्ताि आिा. त्याची या प्रस्तािािा अवधक अनुकूिता असल्याचे त्याांना 
आढळून आिे. (खाफीखान ९१३, ९१४.) 

 
अब्लदुल्लािखान वदल्लीत येऊन पोिोचण्यापूिीच शािझादा इिािीम यािा तुरुां गाबािेि काढून 

हसिासनािि बसविण्यात आिे िोते. त्याच्या नाि े खुतबा पढण्यात आिा. त्यात त्याचा वकताब अबुि्-
फति जिीरुद्दीन मुिम्मद इिािीम असा िोता. त्याच्या नाि ेनािे पाडण्यात आिे. नाण्यािि पुढीि ओळी 
कोिल्या िोत्या— 
 

वसक्कि बि सीम झद दि जिान 
बा फज ि-इ मुिम्मद इिािीम 
शाि-इ-शािान 

 
(िाजाांचा िाजा मुिम्मद इिािीम याच्या कृपेने या जगात चाांदीिि वशक्का उठविण्यात आिा.) 

 
तख्तािोिि १५ वजल्िेज ११३२ वि. (१८ ऑक्टोबि १७२०) िोजी झािे. त्यािेळी शािझादा अांदाजे 

तेिीस िर्षांचा िोता. तो बिादुिशािा बादशािाचा वतसऱ्या क्रमाांकाचा मुिगा िफी-उश्शान याचा सिांत 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोििा मुिगा िोता आवि म्ििून बादशाि िफीअ उद दिजात आवि िफीअ-उद दौिि याांचा भाऊ िोता. 
[एक अिीकडची िेखनकृती जाम-इ-जाममध्ये नोंदल्याप्रमािे त्याचा जन्म २६ िवबिािि १११५ वि. (१० ऑगस्ट १७०३) िोजी झािा िोता. 
म्ििजे या तािखेनुसाि तो या तीन भािाांतीि सिांत धाकटा ठितो. नूरुवन्नसा बेगम िीच त्याची आई िोती ि त्याच्या िाज्यािोििाची तािीख २८ 
वजल्िेज ११३२ वि. (३१ ऑक्टोबि १७२०) असे या ग्रांथात नमूद केिे आिे. पि दावनश् मांदखानाच्या बिादुिशाि नाम्यामध्ये ७ िमजान १११९ वि. 
(३ वडसेंबि १७०७) या वदिसाखािी शािझादा इिािीम यािा ७,००० ची (२,००० स्िाि) मनसब देण्यात आिी असा उल्लेख आिे, त्याअथी तो 
११०७ वि. (१६९५–९६) नांति जन्मिा असण्याची शक्यता जिळजिळ नािी; कािि शािझाद्याांना मनसब वमळण्याचे योर्ग्य िय कमीत कमी बािा 
िर्षांचे मानीत. तािीख-इ-मुिम्मदीमध्ये त्याच्या मृत्यचू्या िेळी (११५९ वि. = १७४६–४७) त्याचे िय अांदाजे ५० िर्षांचे िोते असे नमूद आिे. 
त्यािरून त्याचे जन्मिर्ष ू ११०९ वि. (१६९७-९८) असािे आवि तख्तािि बसण्याच्या समयी तो २३ िर्षांचा असािा. याउिट रूस्तम अिीच्या 
तािीख-इ-हिद पान २४६ ब, मध्ये त्यािेळी तो ४० िर्षांचा िोता असे नमूद आिे.] त्यास सव्य्यद मांडळींनी िफीअ उद दिजातचा 
िािसा म्ििून मुक्रि केिे िोते. पि वदल्लीचा सुभेदाि सव्य्यदखान जिान यािा वनिडीबाबत अखेिचा 
अवधकाि िोता. आडदाांड स्िभािाचा म्ििून झािेल्या िौवककाचा धसका घेऊन त्याने त्याच्या ऐिजी, 
आता मुिम्मदशाि बनिेल्या िोशन अख्तििा वनिडिे िोते. [खाफीखान ९१४, कावसम ३६१, िाविद १६१ 
अ.] 
 

नहया बादशािािा तख्तािि बसिनू दोनच वदिस उिटल्यािि अब्लदुल्लािखान िाजधानीस येऊन 
पोिोचिा. त्याने शािी खवजन्याचा कब्लजा घेतिा. तेथे सापडिेल्या द्रहयाची भि अब्लदुल्लािखानाने स्ितःच्या 
आवि ितनचांदाच्या खवजन्यात घातिी. द्रहयाची िी सिू पेिे आता उकिण्यात आिी. त्याांतीि द्रहय फौज 
उभी किण्याच्या कामी िािण्यात आिे. नांतिच्या कािी वदिसात १ कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त िकमेचे िाटप 
झािे असे साांगतात. जिळच्या आवि दूिच्या सिांना तातडीचे िुकूम सुटिे. प्रत्येक सव्य्यदाने, मग तो 
चाकिीत असो िा नसो, आपिा सन्मान समजून, िजि हिाि ेअसे आदेश जािी झािे. वदल्लीच्या मागािि 
असता पुष्ट्कळसे जाट, मेिाती आवि िाजपूत जमाि करून आिे िोते. नहया फौजेच्या मागण्या पुऱ्या किता 
याहया म्ििून प्रत्येक पुढाऱ्यािा ३० ते ४० िजाि रुपयाांची उचि देण्यात आिी. इतके द्रहय का पेिीत आिा 
असे विचाििे असता अब्लदुल्लािखान उत्तििा, “जि मी हजकिो ति िाज्य आवि खवजना माझा आिे; जि 
तसे न िोईि ति िे द्रहय माझ्या शत्रूांच्या िाती पडण्यापेक्षा िाटून टाकिे अवधक श्रेयस्कि.” एक घोडा 
बागळिाऱ्या स्िािाचा पगाि दिमिा ८० रुपये आवि दोन घोडे असिाऱ्याचा १५० रुपये असा ठििा िोता. 
प्रत्येक पायदळीिा दिमिा १० रुपये देऊ केिे िोते. भितीच्या िळेी प्रत्येकािा एक ते दोन मविन्याांचा 
पगाि उचि म्ििून वदिा िोता. प्रत्येक जनािि, मग ते कसेिी असो, छाप मारून कामािि घेतिे. फक्त 
गाढि े तेिढी घेतिी नािीत. मिा दाखि करून घ्या असे साांगत येिाऱ्या प्रत्येकाची, त्याचे पूिूचवित्र 
िक्षात न घेता, भिती करून घेतिी. [खाफीखान ९१४–९१७, वशिदास ५५ ब, कावसम ३६१.] 

 
अखेिीस फौजेच्या पगािात केिेल्या सढळ िाढीमुळे जेिढा चाांगिा तेिढा िाईट पवििामिी 

झािा. सैवनकाची चाकिीची िर्षे वकती झािी िे िक्षात न घेता, पगाििाढी बेछूटपिे वदल्या. त्यामुळे जुन्या 
सैवनकाांना नहया इतकेच िेतन वमळू िागिे. आपिी गिना नहया िांगरूटाबिोबि िोत आिे याचा जुन्या 
नािाििेल्या योद्धाांना उबग आिा. दोन–तीनश ेरुपये हकमतीचा घोडा बाळगिाऱ्या ित्यािबांद स्िािािा 
कळिे की, दिा–पांधिा रुपये मोजून बाजािातून उचििेल्या कसल्यािी हशगिािि स्िाि झािेल्या 
कुठल्यािी खाटकापेक्षा, आचाऱ्यापेक्षा हकिा हपजाऱ्यापेक्षा आपल्यािा अवधक पगाि वमळत नािी तेहिा 
त्यािािी िीट आिा. असिा वनष्ट्काळजीपिा नज्मुद्दीन अिीखानाच्या सेनेत उठून वदसत िोता. मविन्याचा 
पगाि उचि म्ििून वमळताच बऱ्याचशा चहिाट्याििच्या गप्पीदासाांनी पोबािा केिा; नहिे अगदी बिीचशी 
सैवनकपेशाच्या मांडळीनीिी अशाच प्रकािे काढता पाय घेतिा. एिढा सगळा प्रचांड खचू करून देखीि 
शािझादा इिािीमच्या खासगीतीि चाकिाांच्या ि कािकुनाांच्या घोड्याांना खोवगिेसुद्धा नािीत असे आढळून 
आिे. 
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थोड्याच वदिसाांत ५० िजाि सैवनकाांची नोंद झािी. या फौजेच्या वदमतीस तोफखाना यथातथाच 
िोता. अगदी थोड्याच मोठ्ा तोफा, दोनश ेिेिकिे आवि पाचश ेजांजाि एिढाच सिांजाम िोता. आपल्या 
बढाईखोि पद्धतीने सव्य्यद म्ििािा की दारूगोळ्याची गिजच काय? अगदी पविल्या झपाट्यात जिळ 
वभडून ति िल्ला किाियाचा आिे. खुद्द अब्लदुल्लािखानाने साांवगतिेिी माविती आवि बक्षीच्या नोंदिया–ज्या 
खाफीखानास सिज प्राप्त िोत– यािरून पािता ९० िजािाांिून अवधक स्िािाांची नोंद झाल्याचे 
खाफीखानािा आढळून आिे. या विशबेात चूडामि जाट, िाजा मुिक्कमहसग याांच्या सैवनकाांचा तसेच िुसैन 
अिीखानाच्या फौजाांतीि पळून आिेल्याांचा ि जमीनदािाांनी पाठवििेल्या तुकड्याांचा समािेश केिेिा 
नािी. सुमािे एक िाख ते एक िाख पस्तीस िजाि सेनेची जमिाजमि झािी असल्याचा सिूसाधािि 
अांदाज िोता. (खाफीखान ९१८, कावसम ३६२.) 

 
फरुूखवसयिच्या मृत्यपूासून चाकिी सोडून खाजगी जीिन कां ठत असिेल्या गाझीउद्दीखान 

घाविबजांग यास अब्लदुल्लािखानाने िश करून घेतिे. त्याची खुशामत करून, ‘भाऊ’ असे सांबोधून दूअस्पी 
सात िजािी (दोन घोडे ठेििािे) मनसब देऊन, पविल्या बक्षीच्या पदािि नेमून त्यास अमीरूिु-उमिा 
असा वकताब वदिा. त्यािा सव्य्यद पक्षातून ओढून काढण्यासाठी प्रवतपक्षाने खूप खटाटोप केिा. 
अमीनुद्दीनखान साांभािीने त्यास विवििेल्या िाांबिचक पत्रािरून त्या खटाटोपाची कल्पना येते. िा 
साांभािी पुन्िा एकदा चमकू िागिा. तो विवितो की अब्लदुल्लािखान जमिनू जमिनू जमवििाि ती िीच 
फौज की वजने िुसैन अिीखानाच्या मृत्यनूांति भेकडासािख्या वटऱ्याांना टाचा िािल्या (पळािे), ‘ज्याांनी 
एकदा पाठ दाखवििी ते पुनः पाठच दाखवििाि’ (या आशयाची) िी म्िि खिीच आिे. एका भािाचा 
इतक्या सिजपिे वनकाि िागिा िा दुसऱ्या भािाचा झटपट पिाभि िोण्यास झािेिा शकून आिे असे 
सामान्य िोक बोितात. िोकाांचा आिाज म्ििजे अल्लानेच केिेिी खूि नािी का? [िल्क-इ-खल्क, कोस-इ-
खाविक, शब्लदशः अथं— ‘वनमाि झािेल्याचे (म्ििजे मािसाचे) निडे म्ििजे वनमाि कििाऱ्याचा (म्ििजे देिाचा) ढोि;’ म्ििजे पाचामुखी 
पिमेश्वि यासािखा अथू.] असा सगळा युव्क्तिाद िोऊन देखीि सव्य्यद पक्षाची तळी उचिून धिण्यात 
गाझीउद्दीन खानाने खांबीिपिा दाखवििा. [वशिदास ५५ ब; मुिम्मद कावसम िािोिी ३६२; इन्शाअे याि मुिम्मद ९, ४४.] 
 

अब्लदुल्लािखानाच्या पक्षािा येऊन वमळािेिा आिखी एक उल्लेखनीय अनुयायी म्ििजे िमीदखान 
िोय. त्यास “जांगिी शािझादा” असे टोपि नाि िोते ि तो आपल्या भािाच्या शत्रूांना पाठबळ देण्यात तत्पि 
झािा. [मुिम्मद कावसम िािोिी ३६३, या काळानांति कािी िर्षांनी अिमदाबादेत िूटमाि कििाऱ्या मिाठ्ाांसमिेत त्याांचा साथीदाि म्ििून 
िमीदखान वदसून येतो. त्याचा शािझादा असा आिेिा उल्लेख (टॉड, ॲनाल्स, खांड दोन १००) समजू शकिा नहिता. का ते ििीि जांगिी 
शािझादा या टोपि नािाच्या उल्लेखामुळे स्पष्ट िोते. पिा, खुशिाि पान १०१२ अ आवि शिाइफ-इ-उस्मानी, इर्विन िस्त. पृ. ३१९ िे टोपि नाि 
फरुूखवसयिच्या दिबािातीि मानकऱ्याांनी वदिे िोते. एके वदिशी शािी वशकािगािमध्ये िमीदखान घोड्यािरून उतििा, घाईघाईने पुढे झािा 
आवि बादशाि वचिायु िोिो असे ओिडून त्याने ििनू मुजिा केिा. या खुिाशामुळे िस्तुतः कािीच बोध िोत नािी. पि मिा िाटते की दिबािच्या 
चािीिीती पाळण्यात त्याची कािी गफित झािी असािी ि त्यामुळेच त्याचा नाििौवकक कमी िेखिािे नाि त्यास प्राप्त झािेिे असािे. वि. म्यू. 
िस्त., १८३२ पान ३३ अ.] 
 

नज्मुद्दीन अिीखान यािा ७,००० च्या (सात िजाि घोडे) मनसबीिि बढती वमळून त्याची बक्षी 
दुसिा म्ििून नेमिूक झािी. वसआदतखान याचा मुिगा सव्य्यद सिाबतखान आवि रूिुल्लािखान 
वनअमत इिािी याचा मुिगा बिैामखान याांना अनुक्रमे वतसऱ्या ि चौर्थ्या बक्षीपदािि नेिे. सैफुद्दीन 
अिीखान िा त्याचा भाऊ अब्लदुल्लािखान पििि मुक्कामी असता, मुिादेबादिून आिा िोता यास ५,००० ची 
(५,००० घोडे) बढतीची मनसब वमळािी. शिामतखान (सव्य्यद ताज मिम्मूद) यािा पांजिजािी (५,००० 
घोडे), सव्य्यद िफअतखान यास सातिजािी (७,००० घोडे) इअ्वतबािखान, दयाखान, शखे 
वसब्घतुल्लािखान (ऊफू शखूै) िखनिी िा आपल्या चाि मुिाांसि येऊन वमळािा. सव्य्यद मुजफ्फि 
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अिीखान, सव्य्यद अक्बि अिीखान, सैद मुिम्मदखान, मसूमखान, रूस्तम अिीखान, वसआदतखान िी 
बढती वमळािेल्याांची आिखी कािी नाि ेिोत. [वशिदास ५५ ब, कावसम ३६३, खाफीखान ९६४.] 
 

ज्या मांडळींिि सव्य्यदाांची मजी खप्पा झािी िोती त्याांनादेखीि चाकिीस बोिावििे अशा 
पाचाििेल्या मांडळींत इअ्वतकादखान (मुिम्मद मुिाद कावश्मिी), वदल्लीचा माजी सुभेदाि मुिम्मद 
यािखान, मृत बादशाि फरुूखवसयि याचे नातेिाईक शाइस्तेखान ि सैफुल्लािखान आवि माजी मीि आवतश 
इस्िामखान ि अिीकडे आर्ग्ऱ्याचा वकल्लेदाि असिेिा याचा भाऊ शफीखान याांचा समािशे िोता. मुिम्मद 
यािखान, इस्िामखान आवि शफीखान याांनी नोकिीत येण्यास नकाि वदिा पि इअ्वतकादखान आवि 
सैफुल्लािखान याांनी फौजाांच्या पगािासाठी वदिेिे पैसे आवि मनसबी याांचा स्िीकाि केिा. पि जेिढ्या 
िक्कािि दािा केिा तेिढा वमळािा नािी म्ििून एक-दोन मजिा मारून झाल्यािि, इअ्वतकादखान 
वदल्लीिा पित वनघून गेिा. [खाफीखान ९१५.] 
 

२६ वजल्िेज (२९ ऑक्टोबि १७२०) च्या सुमािास अब्लदुल्लािखानाची छाििी वदल्ली शििाच्या जिा 
बािेि इदर्ग्याच्या [जुना इदगा शििाच्या तटापासून पविमेस अांदाजे पाऊि मैिािि आिे; पिा कॉन्स्टेबिचा िॅण्ड ॲटिास तक्ता ४७. 
ययाखान पान १२९ ब, साांगतो की, पवििे कूच कुत्ब् च्या वदशनेे झािे ति खाफीखान ९१७, साांगतो की, इदर्ग्याचा मुक्काम १७ वजल्िेज िोजी 
झािा.] वदशसे उभी असल्यासािखी वदसत िोती. एक मोििम ११३३ वि. (२ नोहिेंबि १७२०) िोजी सिाई 
साविि (सुिैि?) पासून कुत्बपयंत आिा. दुसऱ्या वदिशी सिाई बख्ताििखान येथे आिा. त्यािळेी 
प्रवतपक्ष िाजपूत सांस्थानातून कूच किीत असल्याची कल्पना िोती. या प्रवतपक्षाच्या िल्ल्याची 
िाजधानीजिळ िाट पिािी असा अब्लदुल्लािखानाचा मनसुबा िोता. पि ििकिच अब्लदुल्लािखानािा कळून 
चुकिे की, बादशाि सिळ मागाने िाजधानीस कूच किीत नसल्याने ि छाििी शििाच्या अगदी जिळ 
पडल्यामुळे सैवनकाांना गुपचूप आपल्या घिी वनघून जाण्यास अिसि वमळू िागिा, म्ििून त्याने आपिी 
वदशा बदििी. गुिाम अिीखान मुिम्मदशािाच्या छाििीतून पिायन करून आिा िोता. त्यािा 
वदल्लीच्या िखिािीसाठी मागे ठेििे ि त्याच्या जोडीिा अब्लदुल्लािखानाचा पुतण्या ि अिघ्या १४ िर्षांचा 
दत्तक पुत्र नजाबत अिीखान यास ठेििे. 
 

१० तािखेिा (११ नोहिेंबि १७२०) छाििी फिीदाबाद येथे िोती. त्यानांति त्याांचा मुक्काम पििि 
येथे िाििा. या वठकािी सैफुद्दीन अिीखान, शिामतखान, त्याची मुिे ि नातेिाईक, असदुल्लािखानाचा 
सिांत थोििा मुिगा सव्य्यद मुिम्मदखान, निाब अव विया आवि जुव्ल्फकाि अिीखान िी मांडळी 
अब्लदुल्लािखानास येऊन वमळािी. याांपैकी निाब अव विया आवि जुव्ल्फकाि अिीखान या दोघाांना िुसैन 
अिीखानाने दवक्षिेतीि चाकिीसाठी बािा सव्य्यदाांच्या फौजा उभ्या किण्याच्या कामवगिीिि पाठवििे 
िोते. त्याांनी बािा िजािाांिून अवधक घोडेस्िाि आििे. त्याांच्या ताांड्यामध्ये सव्य्यदाांनी गच्च भििेल्या 
बिैगाड्याच बिैगाड्या िोत्या. या मांडळींना स्िाि िोण्यासाठी िागिािा घोडा वमळविण्याची कवठिाई 
िोती. तिीिी सांघर्षात सामीि िोण्यास ते उत्सुक िोते आवि पुढे केहिातिी ित्तीचा मान वमळािेिा 
अवधकािी बनण्याच्या वदिसाांकडे डोळे िािनू बसिे िोते. अखेिीस िढाई देण्याच्या स्थळाबाबत 
अब्लदुल्लािखानाने वनियू केिा. त्यासाठी पिागिा पिििमधीि यमुना नदीिगतच्या वबिौचपूि गािाची 
वनिड केिी. गािातीि िवििाशाांना िुसकून िािनू त्याने आपल्या छाििीभोिती सांिक्षक चि खििे. 
[वशिदास ५७, ६८ अ; खाफीखान ९१७;] 
 

या सुमािास अब्लदुल्लािखानाच्या मनािि एिढा ताि पडिा िोता की मनात बोिाियाची गोष्ट एक 
असता, तोंडातून तो दुसिीच गोष्ट बोिे. त्याच्या भोितािच्या मािसाांची डोकी काम देत नहिती. याचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यय कुत्बजिळ घडिेल्या घटनेिरून येतो. जुन्या चािीिीतीनुसाि शािझादा इिािीमिा फेटा 
बाांधण्यासाठी तेथे नेिे. अब्लदुल्लािखानािािी तेथे फेटा बाांधिा. बादशािाच्या कमिेिा तििाि 
िटकाविण्याचा विधी िोऊन नांति ख्िाजाच्या दर्ग्यात नमाज झािा. बादशाि िढाईिि जाई तेहिा दोिी 
सोडिेिे धनुष्ट्य या कौि देिाऱ्या दर्ग्यात ठेिण्याचा प्रघात िोता. सुटिेिी दोिी पूिी िोती तशी झािी ति 
याचा अथू फते्त िोिाि असा िािीत. िा कौि मागण्याची आठिि अब्लदुल्लािखानािा कोिीतिी केिी. एका 
धनुष्ट्यासाठी शोधाशोध सुरू झािी. धनुष्ट्य िि ेिी गोष्ट दर्ग्याच्या बािेि देखीि सिांना कळून चकिी. िी 
सगळी मांडळी धनुष्ट्यासाठी अधा-पाऊि तास खोळांबून बसिी. पि धनुष्ट्य आििण्याबद्दि झािेल्या 
िुकुमाकडे कोिी िक्ष वदिे नािी अथिा धनुष्ट्य आिण्याची तसदीिी कोिी घेतिी नािी. (यया १२९ ब.) 
 

दोन्िी फौजाांची गाठ घडण्यापूिी मुिम्मदशािाच्या फौजातून वकतीतिी सैवनक फिािी झािे िोते 
आवि िुसैन अिीखानाचे सैिािैिा झािेिे वशपाई त्याच्या भािाभोिती जमू िोते. जमविता येतीि तेिढे 
सव्य्यद पक्षाचे छुपे पाठीिाखे जमिनू िाजा मुिक्कमहसग खत्री मध्यिात्रीच्या सुमािास बादशािाच्या 
छाििीतून पळािा. आपिे ठोकिेिे तांबू आवि इति मािमत्ता जशीच्या तशी ठेिनू त्याने पिायन केिे. 
बिादुिखान, घौसिखान, सव्य्यद कमािखान, सव्य्यद मुिम्मदखान िगैिे असामी त्याच्याबिोबि पळािे. 
अब्लदुल्लािखानाकडून आिेल्या पत्राांना प्रवतसाद म्ििून चूडामि जाटाने या अगोदिच मुिम्मदशािाची 
छाििी सोडून वदिी िोती आवि िुटािूट किण्यास सुरुिात केिी िोती. मुिम्मदशािाच्या छाििीबािेि 
असताना, मुिम्मदशाि आवि अब्लबुल्लािखान याांच्या सांघर्षात अब्लदुल्लािखानाचा पिाभि झािा ति 
मुिम्मदशािाकडून माफी वमळवििे सोपे आिे. त्या मानाने अब्लदुल्लािखानाचा विजय झाल्यास त्याच्या 
खुनशीपिातून बचाििे वततके सोपे नािी. असा त्याने ि त्याच्या सल्लागािाांनी विचाि केिा. जाटाने 
स्ितःबिोबि पळिनू आििेिे वकत्येक ित्तीघोडे आििे िोते. िी िूट अब्लदुल्लािखानािा नजि किण्यात 
आिी. पि अब्लदुल्लािखानाने नजिािा िुटारूां ना इनाम वदिा. बादशािाच्या फौजेिा जेिीस आिण्याचे ि 
शक्य िोईि तेथे िुटािूट किण्याचे काम चूडामििि सोपवििे. शक्य झाल्यास बादशािाची दारूगोळ्याची 
कोठािे उडिनू िािािी हकिा तोफा ओढिािे बैि पळिून न्याि ेअसे िुकूम त्याने सोडिे. पि डोळ्याांत तेि 
घािून काळजी घेिाऱ्या िैदि कुिीखानामुळे त्याचा िा बेत फसिा. [वशिदास ५८अ-९१९–२१; वसिावनि 
६७, ७६.] 
 
१९ : बादशाह मुहम्मदशाह याचे आगेकूच 
 

मुिम्मदशािाने यमुनेपासून िीस मिैाांिि नाांदगाि आवि बिसाना या दिम्यान तळ टाकिा. (३० 
ऑक्टोबि १७२०), येथपयंतचा भाग आपि यापूिी पावििा. या मुिुखात पाण्याची टांचाई िोती. म्ििून 
किता येईि तेिढी जिदी करून, नदीच्या तीिापयंतच्या भागािि ताबा वमळवििे भागच िोते. ३ मोििम 
११३३ वि. (४ नोहिेंबि १७२०) िोजी त्यानी ईशान्य वदशसे देिठािपयंत १० मैिाांची मजि माििी. दोन 
वदिसाांनांति आिखी १२ मैिाांची मजि मारून यमुना नदीििच्या माज ििी या गािी त्याांनी तळ ििवििा. 
अिजड सामान शिेगड गािी पाठवििे. िे खेडे वबिोच जवमनदािाांचे िोते. त्याचे स्थान वपछाडीिा ६–७ 
मिैाांिि िोते. वपछाडीिाच, दवक्षि वदशिेा ३० मैिाांिि असिेल्या मथुिा या शििास, मातब्लबि सिदाि 
आवि धनाढ्य हयापािी याांनी, आपिे पवििाि, आवश्रत यास पाठवििे. ११ मोििम िोजी तळ उत्तिेिा ६ 
मिैाांिि शािपूिजिळ, ति १२ तािखेिा (१३ नोहिेंबि १७२०) आिखी पुढे ५ मैिाांिि िसनपूि नजीक 
िििण्यात आिा. अब्लदुल्लािखानाच्या तळाचे वठकाि असिेिे वबिोचपूि िसनपुिाच्या उत्तिेस अांदाजे ६ 
मिैाांिि आिे. िी दोन्िी वठकािे यमुनेच्या उजहया तीिाांिि पििि पिगण्यात आिेत. [वशिदास पान ५८ अ; 
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बयान-इ-िावकअ, ४३१ मध्ये असे साांवगतिे आिे की, िाजा मुिक्कमहसग आवि इति याांचा उल्लेख यापूिी झािा आिे-िे बािा आवि तेिा मोििम 
दिम्यानच्या िात्री अब्लदुल्लािखानािा येऊन वमळािे. अििािुि् खिाकीन १७७-अ मधीि मावितीप्रमािे ढोिकोटच्या मदैानात दोन्िी फौजा 
एकमेकास वभडल्या. या ढोिकोटसाठी पािा; इांवडयन ॲटिास तक्ता ४९ आर्ग्नेय.] 
 
२० : लढाईची तयारी 
 

ििाांगिात उतिण्याचा िुकूम झािेल्या मुिम्मदशािाच्या फौजाांचे आवधपत्य मुिम्मद अमीनखान, 
त्याचा मुिगा कमरुद्दीनखान, शिे अफ् गनखान, विजिखान, विजि अफ् गनखान आवि अमीनुद्दीन साांभािी 
याांजकडे िोते. फौजेच्या मुख्य विभागाकडे वकत्येक मैि अांतिािि िैदिकुिीखान गेिा; त्याने आपल्या 
तोफाांची माांडामाांड केिी ि आपल्याभोिती चाांगिा, सांिक्षक चि खििा. छाििीसोबत असिािी पि 
वपछाडीचे िक्षि कििािी फौज आवि सामानसुमान याचे िक्षि याांचे काम िाजा गोपाळहसग भदौवडया, 
वकशनगढचा [खुशिाि १०१३ ब म्िितो, “रूपनगिचा.”] िाजा बिादुि िाठोड, िाजा सिाई जयहसगाचा वदिाि 
जगिाम, मीि जुम्िि, िोशनुद्दौिि, मुिम्मदखान बांगश, अझीझखान चघताई आवि मीि मुवश्रफ याांकडे 
वदिे. या सिू सेनापतींच्या वदमतीिा ३७,००० घोडेस्िाि िोते. फौजेची एकूि सांख्या वदिेिी आढळत 
नािी; पि इति तीन विभागाांमध्ये एकूि २७,००० घोडेस्िाि िोते. खाफीखानाच्या अांदाजानुसाि 
मुिम्मदशािाची फौज अब्लदुल्लािखानाच्या फौजेच्या वनम्म्यािून कमी िोती. [वशिदास पान ५८ ब, 
खाफीखान ९२१, बयान ४२, खुशिाि १०१३ ब] 
 

फौजेच्या डाहया फळीचे नेतृत्ि खानदौिान आवि शाम्सुद्दौिि याकडे िोते. त्याांच्या वदमतीस नुस्त्रत 
यािखान सावबतखान, वसआदतखान िगैिे मांडळी िोती. उजिी फळी नदीवकनाऱ्यािि िोती. मध्य बाजूची 
पाखे अअ्जम खानाकडे आवि वतची आघाडी कमरूद्दीनखान, अजीमुल्लािखान आवि तल्यािखान याांकडे 
सोपवििी िोती. फौजेची मध्यफळी निा िजीि मुिम्मद अमीनखान, शिे अफ् गनखान, िादीखान आवि 
तर्वबयतखान याांनी साांभाळिी िोती. असद अिीखान, सैफुल्लािखान, मुिावमदखान, अमीनुद्दीनखान, 
आवि िाजा सिाई जयहसग याची सेना याांना, िाखीि म्ििून बाजूस ठेििे िोते ि जरूि पडेि तेहिा त्याांनी 
डाहया अथिा उजहया फळीस कुमक देण्यास आवि शािी जनानखान्याचे िक्षि किण्यास सज्ज ििाियाचे 
िोते. (ततै्रि.) 

 
िढाईच्या योजनेत िािांिाि बदि केल्यािि अब्लदुल्लािखानाच्या पक्षात, वनिवनिाळ्या सेनावधपतींना 

दुसऱ्या वदिशीच्या िढाईच्या त्याांच्या जागा मुक्रि करून देण्याचा वनियू एकदाचा झािा. सगळे बािा 
सव्य्यद माजी िजीिाच्या भोिती ठेििे िोते. आपल्या टोळीप्रमुखाच्या मदतीसाठी ते गदी करून धाित 
आिे िोते. त्याांच्यापैकी ज्याांच्याजिळ घोडे नहिते त्याांनी पायदळ बनून अब्लदुल्लािखानाच्या ित्तीभोितािी 
जागा िढविण्याचे ठिवििे. उजहया फळीचे आवधपत्य अब्लदुल्लािखानाने आपल्याकडे घेतिे. तेथे त्याच्या 
विरुद्ध बाजूस प्रवतपक्षातीि खान दौिान िोता. डाहया अांगािा धोका कमी आिे असे िाटल्यािरून ती बाजू 
निा मीि बक्षी गाझीउद्दीनखान याच्या ििािी केिी िोती. आघाडी आवि तोफखाना याांचे नेतृत्ि नज्मुद्दीन 
अिीखान याकडे वदिे िोते ि त्याच्या वदमतीस सैफुद्दीन अिीखान, सव्य्यद मुिम्मदखान, शिामतखान, 
तिहिुि अिीखान शुजाअतुल्लािखान, जुव्ल्फकाि अिीखान, अब्लदुन्नबीखान आवि मुजफ्फिखान याांना 
वदिे िोते. (खाफीखान ९१८, बयान ४३३.) 

 
सव्य्यद पक्षातीि एक अगदी मोठी अडचि म्ििजे त्याांतिा कोिीिी, दुसऱ्या कोिाचे ऐकण्यास 

तयाि वदसत नहिता; त्याांना आज्ञापािनास प्रिृत्त कििे कठीि वदसत िोते. याचा पवििाम असा झािा की, 
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फौजेच्या दोन्िी फळ्या नीट उभािल्या गेल्या नािीत. प्रत्येकाने आपल्यािा योर्ग्य िाटेि ती जागा 
िढण्यासाठी वनिडिी. मुिम्मद इिािीम आवि अब्लदुल्लािखान याांसाठी ििाांगिात उििेल्या इति 
पुढाऱ्याांमध्ये िमीदखान, सैफुल्लािखान, बिैामखान, वनअमतुल्लािखान, अमीिखान, सव्य्यद सिाबतखान, 
अब्लदुि घनीखान, इख्िासखान, अफगाि, उमिखान िोिेिा, दीनदािखान, अब्लदुि कावदिखान, 
िखनऊचा वसब्लघतुल्लािखान (उफू शखूै), गुिाम मुवियुद्दीनखान, वदिेिखान, शुजाअखान पिििी आवि 
अब्लदुल्लािखान तिीन याांचा समािशे िोता. िे सिू वमळून ित्तीिरून िढिािे सत्ति मानकिी अवधकािी या 
फौजेमध्ये िोते. 

 
खुद्द अब्लदुल्लािखानाच्या सेनेत त्याचे बक्षी अब्लदुि्-िसनखान, सव्य्यद अिीखान आवि वििामि 

याांच्या नेतृत्िाखािी पांचिीस िजाि घोडेस्िाि िोते. मोजिी किताना इति तपशीि िक्षात घेतिा ति 
आपिास चाळीस िजाि घोडेस्िाि आवि अठिा िजाि पायदळ अशी एकूि सांख्या वमळते. उििेल्या 
सैन्यात मुख्यत्िकेरून निख्या वशपायाांची भिती िोती. या सैन्याकडे सामानसुमान आवि शािझादा मुिम्मद 
इिािीम याांची जबाबदािी वदिी. िढाईच्या आदल्या िात्री बादशािाची छाििी सोडून पळून आिेिा िाजा 
मुिक्कमहसग खत्री यािा वपछाडीचे नेतृत्ि वदिे. निख्या फौजेचा कडिपेिा सांशयास्पद िाटल्यामुळे, या 
फौजेिा पाठबळ देण्याचे िुकूम मुिक्कमहसगािा देण्यात आिे. िाजाच्या मदतीस त्याबिोबि पळून आिेिे 
सात-आठश ेघोडेस्िाि, तसेच खुदादादखान आवि खान वमझा िे िोते. (खाफीखान ९२३, वसिावनि ७८.) 

 
िात्रीच्या िेळी अब्लदुल्लािखानाने तिहिुि अिीखान आवि सव्य्यद जुव्ल्फकाि अिीखान याांना 

टेिळिीच्या कामािि धाडिे. बादशािी पक्षाच्या छाििी नजीक त्याांना काांिी िोवििे घोडेस्िाि भेटिे. 
त्याांनी तिहिुि अिीखान यािा िटकिे. तेहिा तो पुढे आिा ि मी नुस्त्रतयािखान बािापैकी एक असून 
अब्लदुल्लािखानाच्या ठािवठकािाबद्दि िेिवगिी किण्यासाठी मिा खान दौिानने पाठवििे आिे असे त्याने 
ठिकािनू साांवगतिे. त्या िोविल्याांना त्याने बोिण्यात गुांतिीपयंत जुव्ल्फकाि अिीखान आवि त्याांची 
मािसे तेथे दौडत आिी. तीन िोविल्याांना पकडता आिे; दोन पळािे. आपिा पाठिाग िोईि या 
भीतीमुळे सव्य्यदाांनी, पकडिेिी मािसे घेऊन, आपिी छाििी जिळ केिी. मध्यिात्रीच्या सुमािास या 
पकडून आििेल्या िोविल्याांना अब्लदुल्लािखानापुढे िजि किण्यात आिे. त्याांच्या प्रश्नास उत्ति देताना त्या 
िोविल्याांनी माविती वदिी की, आम्िी अझीझखान चघताईच्या फौजेपैकी आिो; बायझीदखान मेिाती िा 
बादशािाचे आवि वपछाडीचे तांब ू िवक्षण्याच्या कामािि आिे; आदल्याच वदिशी छाििीच्या वपछाडीच्या 
भागात जाटाांनी िुटािुट करून कािी ित्ती पकडून नेिे िोते; म्ििून मुिमद अमीनखानाने िुकूम सोडून 
अफगाि टेिळिी पथके बािेि धाडिी िोती; त्याने आम्िािा बािेि पाठवििे ि कोिी जाट जिळ येत 
असल्यास वदसताच त्याचा ओिडून इशािा किण्यास फमावििे िोते; स्ितः अझीझखान एक िजाि सेनेसि 
िाटेिि दडून बसिा आिे; बांगश, अफगाि मांडळी आवि सआदतखान डाहया फळीत आिेत; िैदि 
कुिीखान तोफखान्यासि फौजेच्या मुख्य फळीच्या पुढे आिे. या पकडून आििेल्या िोकाांकडून साधािि 
एिढी िकीकत समजिी. 

 
या मािसाांचा आिखी जबाब घेण्यासाठी उमिखान िोवििा यास अब्लदुल्लािखानाने बोिावििे, 

तेहिा त्या मािासाांनी उमिखानािा अझीझखानास वमळािेिी इनामे आवि देिर्ग्या याांची माविती वदिी ि 
त्याने सिा िजाि मेिाती अफगाि बिोबि आििे असल्याचे साांवगतिे. जाट सािखे िुटािूट किीत आिेत 
आवि अफगाि देखीि दिोडेखोिीत वततकेच पटाईत असल्यामुळे पिािेकिी म्ििून बािेि धाडिे आिे, 
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असे ते म्ििािे. िी बोििी वकत्येक तास चाििी. बिुतेक बोििी अफगाि बोिीत झािी. शिेटी त्याांना 
बवक्षसे देऊन सोडून देण्यात आिे. (वसिावनि ७९.) 
 
२१ : हसनपूरची लढाई 
 

१३ मोििम ११३३ वि. (१४ नोहिेंबि १७२०) िोजी सूयू उगिण्यापूिी मुिम्मदशाि आपल्या 
पादशािपसांत नामक ित्तीिि आरूढ झािा ि त्याने फौजेच्या मध्यभागातीि आपिे स्थान घेतिे. 
बादशािाच्या आितीभोिती असिेल्या ििाजम्यात िाि आवि वपिळे नामक सेनाांसि इक्रम अिीखान 
आवि शखे घफरूल्लािखान तसेच तोड्याच्या बांदुका घेतिेिे वभल्ल आवि कनाटकी मांडळी, गदाधािी आवि 
अिादी याांना मुक्रि किण्यात आिे िोते. सिापुढे िैदि कुिीखानाच्या नेतृत्िाखािचा, तडाखेबांद 
तोफखाना िोता. त्याच्या मागे िािून त्यािा फौजेच्या डाहया फळीसि आधाि देण्याचा िुकूम खान दोिान 
आवि सावबतखान याांना झािा. मुिम्मदखान बांगश आवि सआदतखान याांनी नदीच्या बाजूिा आवि 
वपछाडीिा मुक्रि किण्यात आिे. बादशािाच्या भोिती निा िजीि मुिम्मद अमीनखान त्याचा मुिगा 
कमरूद्दीनखान, वदि वदिेिखान, शखे अफ् गनखान विजि अफगखान िगैिे मांडळी िोती. ििाांगिात 
बादशािाने घेतिेल्या वठकािापासून मुख्य छाििी एक कोसािि िोती. या छाििीच्या िक्षिाची जोखीम 
जफिखान, त्याचा भाऊ फकु्रद्दीनखान, वकशनगढचा िाजा िाजबिादुि, नुस्त्रतयािखान, सिाई जयहसगाचा 
वदिाि जगिाम, अझीझखान, मीि मुवश्रफ आवि िाजा गोपािहसग भदौवडया याांच्यािि सोपवििी. नांति 
कैदी ितनचांद यािा आििे. ित्तीिि बसिेल्या व्स्थतीत त्यािा बादशािापुढे िजि केिे. नांति त्यािा 
ित्तीिरून उतिण्यास भाग पाडिे ि तडकाफडकी त्यास ठाि केिे. त्याचे धडापासून िगेळे केिेिे मुांडके 
बादशिाच्या ित्तीपुढे फेकण्यात आिे ि ते पायदळी तुडविण्यात आिे. (वशिदास ५९ब, कामिि २४०, 
खाफीखान ९२४-२८, खुशिाि १०१३ ब.) 

 
फौजेच्या पविम बाजूिा वघिट्या घािीत असिेल्या चूडामि जाटाने बऱ्याच शािी अनुचिाांना 

अिग पाडिे ि तो छाििीत वशििा. पि िि उल्लेखिेल्या िाजाांनी त्यािा पुन्िा एकदा वपटाळिे. तद नांति 
जाटाांनी दवक्षि बाजूिि िल्ला चढवििा. तेथून त्याांनी कािी खासगी माि आवि थोडेसे शािी सामानसुमान 
िाांबवििे. जफिखान, मुजफ्फिखान, आवि मुिम्मदखान बांगश याांनी त्याांना आिखी एकदा िुसकून 
िाििे तेहिा त्याांनी पूिू बाजूने िूटमािीचा आिखी एक प्रयत्न केिा. या वठकािी मीि मुवश्रफ आवि 
िखनऊचा अल्िीखान तिीन याांनी त्याांशी मुकाबिा करून त्याांचा पिाभि केिा. पि त्यािेळी उडािेिा 
गदािोळ इतका भयांकि िाटिा की छाििीतीि इति िोक आवि हयापािी भयभीत झािे; त्याांनी यमुनेत 
उड्या टाकल्या. पोित पोित ती ओिाांडण्याचा प्रयत्न किीत असता वकत्येक जि बुडून िा िािून जाऊन 
मिि पाििे. तीन िाजण्याच्या सुमािास सामानसुमानाची छाििी सुिवक्षत स्थळी ििवििी. तिीिी गोंधळ 
चािूच िाविल्याने ती पुन्िा एकदा आिखी दूि अांतिािि ििवििी. (वशिदास ६० अ.) 
 

सव्य्यदाांच्या आघाडीच्या [ििाांगिातीि वनिवनिाळ्या विभागाांचे आवधपत्य कोिाकोिास वदिे याबद्दि खुशिािचांद पान 
१०१४अ, ब; वनिाळी माविती साांगतो. आघाडी शिामतखानाकडे आवि तोफखान्याचे नेतृत्ि सैफुद्दीन अिीखानाकडे िोते असे तो साांगतो. 
नज्मुद्दीनखान उजहया फळीत आवि गाझीउद्दीनखान कोसा डाहया फळीत िुकूमत किीत िोता अशी त्याने माविती वदिी आिे.] अग्रभागी 
िािून नज्मुद्दीनखान चािून येत असल्याचे नदीकडच्या बाजूिा िाांबिरून वदसिे. तेहिा शािो मीि आवतश 
िैदिकुिीखान याने आपल्या तोफा मदैानात आिल्या. ििानमोठ्ा तोफाांतून भवडमाि करून त्याने चािून 
येत असिेल्या शत्रशूी मुकाबिा केिा. भवडमाि इतका जोिदाि आवि अखांड झािा की, विरुद्ध पक्ष अगदी 
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गप्पगाि झािा. भवडमािाची प्रत्येक फैि सांपिी की िैदिकुिीखान आपल्या सैवनकाांना सोन्या-चाांदीच्या 
बवक्षसाची िािूच देऊन त्याांत उत्साि उत्पन्न किी. जसजसा तोफखाना पुढे सिकिा तसतशी फौज 
त्यामागून पुढे येऊ िागिी ि वतने ििाांगि हयापिे. तोफखानाच्या प्रमुखाच्या औदायाने उते्तवजत झािेल्या 
िजािींनी अवतशय तडफ दाखिनू कामवगऱ्या बजािल्या; ठासिेल्या पविल्या तोफाांचा सांच भवडमाि कितो 
न कितो तोच दुसिा सांच दारू ठासून जय्यत तयािी िोई. शािी तोफखान्यािा आधाि देण्यासाठी खान 
दौिानच्या फौजा आल्या. त्याच्या तोफाांचे नेतृत्ि कििािे सांजिखान आवि दोस्तअिीखान याांची कामवगिी 
यािळेी विशरे्ष उठून वदसिी. पैकी दोस्त अिीखानाच्या पायािा इजा पोिोचिी. सव्य्यद नुस्त्रतयािखान 
आवि सावबतखान याांनी देखीि मित्िाची कामवगिी बजाििी; ति सआदतखान आवि मुिम्मदखान बांगश 
याांनी शत्रचु्या डाहया फळीिा चकविण्यात यश वमळवििे. सव्य्यद अब्लदुल्लािखानाच्या दारूगोळ्याच्या 
कोठािािि त्या वदिशी एक बाि येऊन आदळिा. त्यामुळे कोठािात स्फोट झािा ि अनेक इसम प्रािास 
मुकिे. (खुशिाि १०१५ब, वशिदास ५९ब.) 
 

१३ तािखेच्या वदिशी वदिसभि खेळिी गेिेिी िढाई मुख्यत्त्िेकरून तोफखान्याचीच िढाई 
ठििी. या िढाईच्या माऱ्यास तोंड देण्याचे बिुतेक काम अब्लदुल्लािखानाच्या पक्षात अब्लदुल्लािखानाचा भाऊ 
आवि त्याच्या आघाडीिि िुकूमत कििािा नज्मुद्दीन अिीखान याने बजाििे. सुरूिातीिा सिू भि िल्ला 
किण्याििच मदाि ठेिण्याचा सव्य्यदाांचा बेत िोता. पि शािी छाििीतून फुटून आिेल्या िाजा 
मुिक्कमहसगाने त्याांना तसे किण्यापासून पिािृत्त केिे. प्रवतपक्षाजिळ एिढा जबिदस्त तोफखाना आिे की 
असा िल्ला केल्यास, आपि विनाशासच सामोिे गेिो असे िोईि िे त्याने वनदशनूास आिून वदिे. आपिे 
तोफाांचे नग मोजकेच आिेत, तेहिा ते एखाद्या घळीच्या तोंडाशी खांदकिवेष्टत व्स्थतीत मोक्याच्या जागी 
ठेिाि,े म्ििजे मग आपल्यािा काय घडेि याची िाट पिात ििािे सोयीचे िोईि असे त्याचे म्िििे पडिे. 
मुिक्कमहसगाने दवक्षिेत योद्धा म्ििून अवतशय उत्तम िौवकक कमाििेिा िोता. तिीिी त्याच्या सल्ल्याचा 
मान िाखिा गेिा नािी. सव्य्यदाांच्या तोफा एका वनजून गािाजिळच्या उांचिट्यािि झाडाच्या 
आडोशाखािी ठेिल्या. या तोफखान्याने आपल्या कुितीनुसाि प्रवतपक्षाच्या भवडमािात निमाई आिण्याचा 
खटाटोप केिा. त्याांचा एक तोफगोळा मुिम्मदशािाच्या ित्तीजिळून २-३ याडािरून गेिा. इवतिासकाि 
खुशिािचांद शिे अफगनखानाच्या उजहया बाजूिा घोड्यािि िोता. तो तोफगोळा बािाांच्या दोन फेकींच्या 
अांतिािि येऊन आदळिा. थोडासा उसळत गेिा ि एका घोडेस्िािािा त्याने जखमी केिे. (कावसम ३७४, 
खुशिाि १०१५.) 
 

िढाईच्या नेिमीच्या पद्धतीप्रमािे तुटक-तुटक वठकािी िल्ले आवि प्रवतिल्ले याांनी बनिेल्या 
िढती, ििाांगिात वदिसभि चािू िाविल्या. एक िळे ति अशी आिी की, शािी पक्ष पिावजत िोिाि असे 
िाटिे. पि खान दौिान, सव्य्यद नुस्त्रतयािखान, सावबतखान, दोस्त अिीखान, सव्य्यद िवमदखान आवि 
आसदअिीखान याांनी आटावपटा करून ओढवििाांिे मिासांकट िोखिे. कुमक येिे जरूिीचे आिे असे 
िाटल्यािरून खान दौिानने एका खोजािा बादशािाकडे पाठवििे. तेहिा बादशािाने खान दौिानच्या 
मदतीसाठी मध्यभागातीि शिे अफगनखानास मुक्रि करून पाठवििे. सव्य्यदाांच्या तोफाांचे कािी नग 
िस्तगत केिे ि उििेल्या तोफा झाडाांच्या आडोशाखािून काढून िािल्या. िढाईत प्राि गमाििेल्याांमध्ये 
िखनऊचा शखे वसब् घतुल्लाि, त्याची तीन मुिे आवि सत्ति असामी; अब्लदुि कावदिखान टठ्ठिी िा काजी, 
मीि बिादुिशािीचा पुतण्या, अब्लदुिूिीमखान आिमगीिी याचा मुिगा अब्लदुि घनीखान, गुिाम 
मुवियुद्दीनखान आवि शुजाअखान पिििीचा मुिगा याांचा समािशे िोता. ठाि झािेल्यात वकत्येक 
वशपाईदेखीि िोते. [बयान-इ-िावकअ, ४३७; खाफीखान ९२५, ९३०; खुशिाि १०१७ अ; वशिदास पान ६१ अ.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

बादशािाच्या नजीक असिेल्या आघाडीच्या िक्षकाांचे नेतृत्ि सव्य्यद नुस्त्रतयािखानाकडे िोते. 
त्याची फौज िगेळी पाडून वतच्यािि िल्ला चढविण्याचा बेत अब्लदुल्लािखानाने िचिा. या सव्य्यद 
नुस्त्रतयािखानािि सव्य्यद मांडळींचा विशरे्ष आकस असण्यास एक कािि िोते. िा त्याांच्या जमातीपैकी 
िोता, त्याांचा आप्त िोता आवि तिीिी प्रवतपक्षास वमळून त्याांच्याविरुद्ध उभा ठाकिा िोता. यािा एका 
बाजूिा ढकिून मुिम्मदशािाच्या मध्यभागापयंत घुसत जाता येईि अशी आशा अब्लदुल्लािखानािा िाटत 
िोती. प्रथम आपिे इव्च्छत साध्य किण्यासाठी तो आपल्या डाहया अांगाने घुसिा. पि नदीचा अडथळा 
त्यािा एिढा मोठा िाटिा की आपल्या आघाडीिा ओिाांडून तो आपल्या फौजेच्या उजहया अांगािा येऊन 
दाखि झािा. त्याची िी िािचाि िक्षात येताच कुमक वमळण्याविर्षयी वनिोप गेिे. धाडिेल्या मदतीमुळे 
बादशािाची मध्यबाजू कमकुित बनिी. कुमक म्ििून जाण्यासाठी ज्या अवधकाऱ्याांना पाचािि झािे त्याांनी 
ििाांगिातीि त्याांची त्या िेळची जागा सोडण्यास ििकत नोंदवििी. तेहिा बादशािाच्या सैन्य विभागासोबत 
असिेल्या तोफा नदीकडे शत्रचूा मागू िोखण्यासाठी धाडल्या आवि आघाडीचा कािी भागदेखीि वतकडेच 
धाडिा. (बयान, ४३५, ४४१.) 
 

अब्लदुल्लािखानाने आपल्या आगेकुचीच्या वदशते बदि केल्याचा पवििाम म्ििून तो नदी 
वकनाऱ्यापासून दूि जात चािल्याचे दुदैि ओढििे. त्याचे मुख्य ठािे आता पािस्थळापासून कािी मैि 
अांतिािि गेिे. वतन्िीसाांजा िोईपयंत िढाई चाित िावििी. या िळेेपयंत धीि खचल्याचे कसिेच वचन्ि 
अब्लदुल्लािखान दाखित नहिता. पि त्याचे िोक मात्र, विशरे्षतः प्रथमच भिती झािेिे िोक, चिवबचि 
झाल्यासािखे वदसू िागिे. िौकिच त्याांची बुद्धी काम देईनाशी झािी. आपल्या घोड्याांना आवि उांटाना 
पािी दाखविण्याच्या वमर्षाने ते नदीकडे दौडत चाििे हकिा एक िेखक नमूद कितो त्याप्रमािे 
“वचमण्याांचे थि ेउडतात तसे” घोळक्याने जाऊ िागिे. नदीिि पोिोचल्यानांति नदीचे वकनािे प्रवतपक्षाने 
कब्लजात घेतिे असल्याचे त्याांना आढळून आिे. पािी वपण्याच्या सबबीखािी फौजाांची पथकेच्या पथके 
ििाांगिातीि वनशाि सोडू िागिी. िे ििाांगि सोडण्याचे प्रकाि सूयू मािळेपयंत चािू िावििे. 
छाििीपासून वदल्ली शििाबािेिीि बािा पुिापयंतचा िस्ता पळपुट्याांच्या ििदािीने सांबांध िात्रभि नुसता 
गजबजून िावििा. िात्र पडिी तेहिा वदल्लीिून थोड्याच वदिसापूिी आिेल्या या मिाप्रचांड फौजाांतीि 
जेमतेम कािी िजािाच्या फौजा जागेिि उिल्या िोत्या. [कावसम ३७६; वशिदास ६० ब; खुशिाि १०१६ अ; अििाि १७७ ब.] 
 

िात्रीच्या िास्तहयासाठी ििाांगिातीि आपल्या त्या िळेच्या वठकािी िािुटी ठोकण्याचा िुकूम 
अब्लदुल्लािखानाने प्रथम सोडिा. पि तसे केल्यास आपि शत्रूच्या गोळीबािात सापडू िे समजून 
चुकल्यािि, त्याने पवििा िुकूम वफिवििा. ती िात्र चाांदिीिात्र िोती; शािी तोफखान्यानेिी आग 
ओकण्याचे थोडा िळेसुद्धा थाांबवििे नािी. सव्य्यदाांच्या बाजूस कोिी जिा धाांदि किताना वदसिा हकिा 
दृष्टीस पडिा की त्या वदशनेे तोफ वफिवििी जाई आवि भवडमाि िोई. मधूनमधून तोफा खेचून पुढे आििे 
िा प्रकाि सािखा चािू िोता. त्यासाठी तोफेच्या ढुांगिािा बैि जुांपण्याऐिजी तोफेच्या तोंडािाच जुांपत. 
या तोफाांमध्ये गाझीखान आवि शािपसांद या नािाच्या तोफा िोत्या. या तोफा सतत एिढा भवडमाि किीत 
िोत्या की, त्या गतीने त्या तोफाांतून भवडमाि यापूिी कधी झािा िोता िे अगदी म्िाताऱ्या मािसाांच्यादेखीि 
ऐकण्यात नहिते. बवक्षसाांची सािखी खैिात करून आपल्या िोकाांचा जोश िैदि कुिीखानाने वटकिनू 
धििा. अब्लदुल्लािखानाच्या फौजा मात्र छोटेछोटे गट करून फिािी िोत िाविल्या. शािी पक्षात मुिम्मदशाि 
मात्र आगीखािी बसािे अशा थाटात आघाडीच्या अगदी िगत िािून ित्तीिि बसल्याव्स्थतीत त्याने िात्र 
घािवििी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोििमच्या १४ तािखेची (१५ नोहिेंबि १७२०) पिाट झािी तेहिा आपिी सगळी फौज म्ििजे 
आपिे वनिडक नातेिाईक आवि गाजिेिे िढिय्ये याांचीच तेिढी छोटी फौज िावििी आिे असे 
अब्लदुल्लािखानािा वदसून आिे. ते सगळे वमळून िजाि घोडेस्िािाांपेक्षा जास्त नहिते. या सिांनी आपल्या 
सिू शक्तीवनशी िढत चािू केिी. िात्रभि ित्तीिि जागते िािून, वकत्येक तास अन्नपाण्याविना घाििनू, 
इमान िाखिाऱ्याांमध्ये माजी िजीिाचे धाकटे भाऊ नज्मुद्दीन अिीखान आवि सैफुद्दीन अिीखान, 
सदु्रस्सुदूि, सव्य्यद अफजिखान, िाय टेकचांद, त्याचा मुख्यावधकािी बािी खत्री, गाझीउद्दीनखान 
(अिमद बेग), निाब अल्लाियािखान शािजिानी, सव्य्यद सिाबतखान आवि रूिुल्लािखान िी मांडळी 
िोती. जाटाांच्या किामतीमुळे नदीपयंतचा िस्ता मोकळा झािा िोता. िे जाट वमत्र आवि शत्र ू असा 
कसिािी भेदभाि न किता दोघाांचीिी िूटमाि किीत िोते. पिाटेच्या सुमािास मुिक्कमहसगाच्या अांबािीिि 
एक तोफगोळा येऊन आदळिा. िाजा ित्तीिरून उतििा, घोड्यािि स्िाि झािा आवि घोडा भिधाि 
सोडून तो वनघून गेिा. तो वजिांत आिे की मेिा याचा पत्ता पुढे वकत्येक वदिस िागिा नािी. [कावसम ३७८; 
बयान-इ-िावकअ ४३८, ४४१, ४४३; खाफीखान ९२५, ९२८; वशिदास ६१ अ; खाफीखान ३२८ साांगतो की सव्य्यद पक्षाकडे १७–१८ िजाि फौज 
उििी िोती.] 
 

भल्या सकाळी अब्लदुल्लािखान ििाांगिातीि आपल्या आदल्या वदिशीच्या जागेिि आिा. त्याच्या 
सोबत नज्मुद्दीन अिीखान आवि वकत्येक बािा अमिदाि िोते. अब्लदुल्लािखानाने बादशािाच्या मध्य 
भागािि धडक मािण्याच्या आशनेे पुन्िा एकदा िल्ला चढवििा. शािी पक्षाच्या डाहया फळीने या िल्ल्याचा 
जोिदाि प्रवतकाि केिा. शिेटी ति िातघाईच्या िढाईसाठी िी मांडळी घोड्यािरून पायउताि झािी. 
शिामतखान, त्याचा मुिगा पीिजादा फतिमुिम्मदखान, तिहिुि अिीखान (बिादुि अिीखान म्ििून 
जास्त प्रवसद्ध) िगैिे सव्य्यद पक्षाचे वकत्येक जि ठाि झािे. खान दौिानच्या तोफखान्याचा प्रमुख दििशे 
अिीखान कामास आिा. दोस्त अिीखान [या जखमाांपायी दोस्त अिीखान ९ िमजान ११३४ वि. (२४ जून १७२२) िोजी मिि 

पाििा.] आवि नुस्त्रतयािखान िे जबि जखमी झािे. या चकमकीत सआदतखान आवि शिे अफगनखान 
याांची कामवगिीदेखीि उठून वदसिी. अब्लदुन्नबीखान आवि मयािाम िे िैदि कुिीखानाचे दोन अवधकािी 
आवि मुिम्मद जफि िा िुसैनखानाचा नातू एिढीच इति नािे कामास आिेल्याांच्या शािी पक्षाच्या यादीत 
वदसतात. नज्मुद्दीन अिीखानाच्या डोळ्यािा [या जखमेमुळे त्याने आपिा डोळा गमाििा. त्या जागी त्याने पुढे काचेचा डोळा 

बसवििा. िा त्याचा डोळा त्याच्या उििेल्या आयुष्ट्यात सामान्य िोकाांच्या औत्सुक्याचा विर्षय बनिा िोता.] तीि िागिा. जझैिचा एक 
गोळादेखीि त्याच्या गुडघ्यािा िागिा. 
 

थोड्या िळेाने खान दौिान, िैदि कुिीखान, सआदतखान आवि मुिम्मदखान बांगश याांच्या 
सैवनकाांनी माजी िजीिािा िढेिे. एक तीि त्याच्या कपाळािा िागिा. त्यामुळे तेथीि कातड्यािा जखम 
झािी. त्यािा कैद किण्याचा प्रयत्न वशपायाांनी चािवििा. पि िातात तििाि घेऊन त्याने जवमनीिि 
उडी टाकिी. मिेपयंत िढत देण्याचा वनधाि त्याने दाखवििा. अांगात वचिखत असिे तिी त्याचे िे 
धाडस म्िटिे पाविजे. िढाईतीि वनकिाच्या िळेी पायउताि िोऊन िढत देण्याचा सव्य्यदाांचा वििाज 
िोता ि िा वििाज त्याांच्या पक्षातीि सगळ्याांना चाांगिा मािीतिी िोता. असे असूनिी िजीिाच्या ित्तीिि 
िजीि वदसेना तेहिा आपिा नेता पसाि झािा आिे असे समजून िजीिाच्या फौजेतीि प्रत्येक जि आपल्या 
सुिवक्षततेपिीकडे कािीदेखीि बघेनासा झािा. बक्षी अबुि मुिवसनखान याचा भाऊ सव्य्यद अिीखान 
जखमी झाल्याने त्यािा बाजूस काढण्यात आिे. नांति आपिी मािसे पुनः घेऊन, तल्यािखानाने िल्ला 
चढवििा; अब्लदुल्लािखानाच्या तोफखान्याचे नेतृत्ि कििाऱ्या शखे नाथूिा त्याांनी ठाि केिे. िाजपूत मांडळी 
आिी. शखेाचा मृतदेि त्याांनी ताब्लयात घेतिा; तो शािी छाििीस नेिा. आपिी मािसे गोळा करून 
ििाांगिात उभी ठेिण्याचा आटोकाट प्रयत्न नज्मुद्दीन अिीखान आवि गाझीउद्दीनखान याांनी केिा; पि 
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त्याांच्याकडे कोिी िक्षच वदिे नािी. शुजाअतुल्लािखान, जुव्ल्फकाि अिीखान आवि अब्लदुल्लािखान तिीन 
िे पळािे. अगदी सैफुद्दीन अिीखानासािख्या मािसािा देखीि वदिस िातचा गेल्यासािखे िाटिे. 
शािझादा ित्तीिरून उतरून घोड्यािि स्िाि झािा; त्यािा आपल्या २००-३०० मािसाांसमिेत बिोबि 
घेऊन, सैफुद्दीन अिीखानाने ििाांगि सोडिे. नांति इिािीमचा ित्ती आवि त्याचे शािी छत्र विरुद्ध पक्षाच्या 
िाती िागिे. त्याांनी या गोष्टी मुिम्मदशािाकडे वदल्या. सव्य्यद पक्षाचा बचाि वकती क्षीि झािा िोता िे 
आपि िाविद साांगतो त्यािि विश्वास ठेििा ति, पूिपूिे वसद्ध िोते. तो म्िितो “दोन वदिसाांच्या 
िढाईनांति ििाांगिात फक्त ४० पे्रते उििी िोती”. [कावसम ३७८; िाविद १६४ ब; बयान-इ-िावकअ ४४७, खाफीखान ९३१.] 
 

िातात नांगी तििाि घेऊन नज्मुद्दीन अिीखान आपल्या भािाची चौकशी किण्यास आवि त्याची 
शोधाशोध किण्यास ित्तीिरून वनघािा. अब्लदुल्लािखान अगदी एकटा जवमनीिि उभा आिे, त्याच्या 
िातािा जखम झािी आिे, तिी तो अजूनिी हसिासािखा िढत आिे आवि वमवनटागविक त्याच्या 
भोितािच्या िल्लेखोिाांची गदी िाढत आिे असे नज्मुद्दीन अिीखानािा वदसून चुकिे. या िल्लेखोिाांपैकी 
एकािािी अजून तिी त्याच्या अांगािि िात टाकण्याची हिमत झािी नहिती. पि खान दौिानकडीि एका 
असामीने त्याच्या उजहया िाताच्या बोटािा जखम केिी िोती. नज्मुद्दीन अिीखान ित्तीिरून उतििा, 
आवि भािाशजेािी उभा िावििा. त्यास सांबोधून अब्लदुल्लािखान उद गाििा, “दैिाची िीिा वकती अगाध 
आिे पािा आवि िौवककातीि िैभि ियास कसे जाते तेिी पािा” या प्रसांगािा साजेशा सअदी शीिाझी 
याच्या शायिीच्या दोन ओळीिी त्याने म्िटल्या. [िढाईमध्ये सव्य्यद पक्षाच्या बाजूने भाग घेतिेल्या वखज्रखानाने नमूद केिे आिे 
की, अब्लदुल्लािखान गिजल्याचे िक्षात येईि इतका त्याच्या जिळ तो िोता. पि आिडाओिड इतकी िोती की त्याचे नक्की शब्लद वखज्रखानािा 
समजिे नािीत. पुढे कािी िर्षांनी नज्मुद्दीन अिीखान अिमदाबादेच्या िाटेिि असताना वखज्रखानाची त्याच्याशी मथुिा येथे ११३८ वि. (१७२५–
२६) मध्ये गाठ पडिी. त्यािेळीं अब्लदुल्लािखान काय बोििा िोता याची माविती वखज्रखानाने नज्मुद्दीन अिीखानाकडून वमळवििी. खाफीखान 
वििून ठेितो की आपि सव्य्यद असल्याचे प्रवतपादून आपल्या वजिास अभय वमळािे पाविजे (अमन) असा दािा अब्लदुल्लािखानाने केिा िोता.] 
 

अब्लदुल्लािखानाच्या ित्तीििीि िौदा विकामा वदसतो आिे असे पािून िैदि कुिीखानाने चौकशी 
केिी तेहिा त्याच्या कािी वशपायाांनी त्यािा साांवगतिे की निाब पायउतािा झािा आिे, तो बोडका वदसतो 
आिे आवि त्याच्या िातािा जखम झािी आिे. तत्क्षिी बिोबि एक ित्ती घेऊन िैदि कुिीखान त्याच्या 
समोि आिा आवि अवतशय स्तुतीपि शब्लदात शक्य वततक्या विनयाने म्ििािा, “त्यािा आपिाविर्षयी 
सवदच्छा िाटत नािी काय? आवि त्याचे जीिन म्ििजे तुमचे जीिन नािी काय? बादशािाच्या चििी 
सादि िोण्यापिीकडे आता दुसिा कोिता माग ू उििा आिे?” असे बोििािािि िाि किण्यासाठी 
नज्मुद्दीन अिीखानाने िािचाि केिी, तेहिा अब्लदुल्लािखानाने आपल्या भािािा िोखिे. नांति वदमाख 
आवि मोठेपिा दाखित त्याने नज्मुद्दीन अिीखानाचा िात आपल्या िातात घेतिा आवि िैदि कुिीखानाने 
समोि आििेल्या ित्तीिि तो आरूढ झािा. अब्लदुल्लािखानाच्या डोक्याभोिती गुांडाळण्यासाठी एक शाि 
िदि कुिीखानाने त्याच्याकडे फेकिी आवि आपल्या स्ितःच्या ित्तीिरून त्याच्या मागोमाग जाऊन, त्याने 
बादशाि मुिम्मदशािकडे या कैद्यािा नेिे. [वसिावनि-इ-वखज्री ९२, ९३; वशिदास ६१ अ; खुशिाि १०१८ ब; खाफीखान ९३३; 
बयान-इ-िावकअ ४४६. आपिा आश्रयदाता शिे अफ् गनखान याने नज्मुद्दीन अिीखानािा पकडिे असा खुशिािचांदाचा दािा आिे. त्या िेळी 
सदि िेखकाचा चुिता खेमकिि अगदी जिळ उभा िोता असे खुशिाि खात्रीपूिूक साांगतो.] 
 

आपिे िात िैदि कुिीखानाच्या शािीने बाांधिनू घेऊन अब्लदुल्लािखान मुिम्मदशािापुढे सादि 
झािा. बादशािाने त्यास नेिमीचे अवभिादन केिे ि तो म्ििािा, ‘सव्य्यद, तुझे प्रकिि या थिािा 
जाण्यास तू स्ितःच काििीभतू आिेस’. अब्लदुल्लािखान शिमेने चूि झािा आवि उत्तििा ‘पिमेश्विाची 
इच्छाच तशी आिे’. मुिम्मद अमीनखानािा सांयम कािी िावििा नािी. आनांदाने बेिोश िोऊन त्याने भईुिि 
उडी माििी; आवि तो उद गाििा, ‘या वनमकििामािा माझ्यासािख्या जुन्यापुिाण्या चाकिाच्या ििािी 
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किा’. पि अब्लदुल्लािखानाचा काय असेि तो मान िाखिा जािा या िेतूने खान दौिान मधे पडिा. तो 
म्ििािा, “नािी, मुळीच नािी. सव्य्यदािा मुिम्मद अमीनखानाच्या ििािी करू नका; कािि तो त्यािा 
अगदी क्षदु्रपिे, तात्काळ ठाि करून टाकीि. असिे कृत्य घडू देिे योर्ग्य ठििाि नािी. 
जुव्ल्फकािखानाचा खून करून फरुूखवसयिने काय साधिे? त्यािा िैदि कुिीखानाकडेचां िािू द्या हकिा 
खुद्द बादशािाच्या चाकिाांच्याच ििािी किा”. तद नुसाि कैद्यािा िैदि कुिीखानाच्या ििािी केिे. 
नज्मुद्दीन अिीखान यािािी त्याच्या ििािी केिे. त्याच्या जखमा इतक्या जबि िोत्या की त्या बऱ्या 
िोतीि असे िाटत नहिते. िमीदखानािा देखीि कैद करून, अनिािी, बोडक्या व्स्थतीत त्याचे चुित 
भाऊ मुिम्मद अमीनखान आवि खान दौिान याांच्यापुढे िजि केिे. नहया िजीिाने त्याांना शाांत केिे ि 
चाांगिी िागिूक वमळेि असे आश्वासन वदिे. याखेिीज आिखी वकत्येकजि कैद झािे. त्याांत सव्य्यद 
अिीखान या अबुि-मुिवसन खानाच्या भािाचा तसेच अब्लदुन्नबीखानाचा मुख्यत्िकेरून समािशे िोता. 
(कावसम ३७९; कामििखान ९३३, बयान ४४८.) 
 

अब्लदुल्लािखान पकडिा गेल्यानांति जिळजिळ तासभि गाझीउद्दीनखान िगैिेनी खांदकाच्या आत 
पाय िोिनू सव्य्यद पक्षाचा िढा चािू ठेििा िोता. पि शिेटी पिाभि झािा आिे याची खात्री पटल्यािि 
त्याांनी िढाई किण्याचे सोडून वदिे. जे कािी सामानसुमान उििे िोते त्यासि गाझीउद्दीनखान 
ििाांगिाबािेि गेिा. अल्लाियािखान िगैिे वकत्येकाांसि तो थेट वदल्लीिा गेिा. यमुना ओिाांडून आपल्या 
घिाची िाट धिण्याची खटपट बािा सव्य्यदाांनी केिी. सैफुद्दीन अिीखानाने शािझादा इिािीमिा 
ििाांगिाबािेि काढिे िोते. पि त्याच्या िािनाची कसिीच सोय न किता आल्याने त्यािा नेकपूि 
गािाजिळच्या कुत् बुद्दीनखानाच्या िाईत ठेििे सैफुद्दीन अिीखानािा भाग पडिे. सैफुद्दीन अिीखान 
जनसथिा आपल्या घिी गेिा. तेथून त्याने बवकि अिीखान आवि वखज्रखान याांना आििण्याची हयिस्था 
केिी. बादशाि वदल्लीिा पोिोचण्यापूिी िे वनिोपे तेथे पोिोचिे ि त्याांनी सव्य्यदाांची बायकामुिे त्याांच्या 
मुिुखािा नेिी. 
 

१४ मोििम ११३३ वि. (१५ नोहिेंबि १७२०) िोजी सांध्याकाळी जिा उवशिा वदल्लीिा बातमी येऊन 
थडकिी की, अब्लदुल्लािखानाचा पिाभि झािा असून त्यािा पकडिे आिे. त्यािा पुष्ट्कळ बायका आवि 
वस्त्रया िोत्या. िी सिू मांडळी वदङ्मूढ झािी. िर्ग्गा साधण्याची िेळ िीच आिे असे समजून तेथीि वकत्येक 
िखेल्याांनी आपल्या भिजिी पोर्षाखािि जुनेपुिािे बुिखे चढवििे ि िाती िागेि ते बिोबि घेऊन त्याांनी 
पोबािा केिा. अब्लदुल्लािखान काशी याच्याकडे घिाच्या िखिािदािीची जोखीम िोती. पि कतूहय 
बजािण्याचा कसिािी प्रयत्न त्याच्या िातून झािा नािी. या सगळ्या गडबडीत नज्मुद्दीन अिीखानाच्या 
१० िर्षाच्या मुिीने सव्य्यदाांच्या कुटुांबाशी सांबांध असिेल्या गायकाच्या घिात आसिा घेतिा. बादशािाच्या 
अनुयायाांनी िुडकून काढून वतिा धििे. या मुिीिा बादशािाची आई निाब कुदवसया विच्या ििािी केिे. 
वतने त्या मुिीचे मुिम्मदशािाशी िर्ग्न िािण्याचा बेत केिा. तेहिा अब्लदुल्लािखानाने िैदि कुिीखानाकडे 
तक्राि केिी. बािा सव्य्यदाच्या बाबतीत असे कधी घडिे नािी असे तो म्ििािा. तेहिा िैदि कुिीखानाने 
बिीच मनधििी करून त्या मुिीचा कबजा वमळििा ि वतिा नज्मुद्दीन अिीखानाच्या घिी पाठवििे. 
 

आता आपि ििाांगिाकडे पितू या. वििाजानुसाि मुघि फौजाांनी िुटािुटीिा आिांभ केिा. िाती 
िागतीि त्या त्या िस्तू, घोडे, ऊां ट, खेचिे, जनाििे िगैिे आपल्या कब्लजात घेतिी. चूडामि जाटाने िेच 
केिे; युद्धातीि दोन्िी पक्षाांची त्याने अगदी वनःपक्षपातीपिे िूट केिी. या सिू िुटीसि तो आपल्या 
मुिुखास पसाि झािा. त्याने जमवििेल्या िुटीत सामान ओढिािे १००० बिै आवि ऊां ट िोते. िी जनाििे 
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नदीजिळच्या उांटिट्याििीि िाळूत वनष्ट्काळजीपिामुळे िािून गेिी िोती. वशिाय दान किण्यासाठी 
बाजूस काढून ठेििेिा वकत्येक उांट भितीि एिढा माि आवि दानधमू खात्याचे सगळे दफ्ति या िुटीत 
त्याच्या िाती िागिे. (कावसम ३८१, वशिदास ६१अ, खाफीखान ९३०.) 
 
२२ : शाहझादा इब्राहीमला पकडतात 
 

सैफुद्दीन अिीखानाने शािझादा इिािीमिा ििाांगिाबािेि काढिे. त्यािा सुिवक्षत स्थळी ििवििे 
अशक्य असल्याचे आढळून आल्यािि त्याने शािझाद्यािा ििाांगिापासून थोड्या मिैाििीि, पििि 
[कदावचत िे बेगपूि असािे. सदि बेगपूि वबिोचपूिच्या उत्तिेिा १५ मैिाांिि, यमुना नदीजिळ पििि पिगण्यात आिे.] पिगण्यातीि 
नेकपूि खेड्यातीि सव्य्यदाांच्या ििािी केिे. त्या खेडूताांना त्याचे िक्षि कििे अशक्य झािे. त्यािा 
आसिा देण्याचे त्याांनी नाकाििे. त्याच्याबिोबि अमीिखान िगैिे िोक िोते. या अमीिखानाच्या घिाण्याने 
बादशािाची वपढ्यान् वपढ्या चाकिी बजाििेिी िोती. या थोड्याशाच सोबत्यावनशी शािझादा इिािीम 
िस्तीपासून फाि दूि नसिेल्या कुत्बदु्दीन अिीखानाच्या आमिाईत जाऊन बसिा. येथून दुसिीकडे 
जाण्याचा बेत केल्यास आपि तुम्िािा सोडिाि नािी असे शािझाद्याच्या िोकाांनी त्यािा सुचिनू पावििे. 
शािझादा उत्तििा की, िी िढाई म्ििजे माझ्या नवशबाची शिेटची पिीक्षा; जि बादशािी मिा वमळिाि 
असे माझ्या नवशबातच असते ति दुसऱ्या कुठल्यािी मागाने तो ििाटिेख खिाच ठििा असता; आता 
मिा जाियाचे कुठिे वठकाि उििेिे नािी. एिढे िोईपयंत शािझाद्याांनी आसिा कोठे घेतिा आिे त्याचा 
तपास बादशाि पक्षािा िागिा िोता. िैदि कुिीखान, जफिखान आवि कमरूद्दीनखान िे त्यािा 
पकडण्यासाठी आिे. [बयान-इ-िावकअ पृ. ४४८ मधीि िकीकतीत िैदिकुिीखानाचे नाि िगळून सआदतखानाचे नाि घातिेिे 
आढळते. असे साांगतात की वदिस उगििा तेहिा इिािीम नेकपूिच्या एका फकीिाच्या तवकयापाशी येऊन पोिोचिा. त्याने चूळ भिण्यास पािी 
मावगतिे. त्याबद्दि बवक्षसी म्ििून सोन्याची चाि नािी त्यास वदिी. तो एकाांतिासी फकीि शािझाद्यासाठी न्यािािीची तयािी करू िागिा. पि ती 
न्यािािी घेण्यापूिीच त्याच्या पाठिागाििची मािसे आिी ि त्याांनी त्यािा पकडिे. खुशिाि, पान १०२०अ.] 
 

या मांडळींनी मुजिा केिा तेहिा तो जागचा उठिा आवि त्याांच्याबिोबि वनघािा. त्या िात्री तो 
मुिम्मदशािापुढे सादि झािा तेहिा मुिम्मदशािाने त्यािा आहिगन वदिे आवि आपल्यासमोि बसिनू 
घेतिे. बसिता बसिता “कसा काय आिास?” असे विचाििे. शािझादा उत्तििा, “तू जसा आिास 
तसाच आिो.” बादशाि म्ििािा, “तुिा कोिी आििे?” तो उत्तििा, “ज्या मािसाांनी तुिा आििे 
त्याच मािसाांनी मिा आििे.” आपिा दोघाांनािी अब्लदुल्लािखान या एकाच मािसाने तख्तािि बसवििे या 
गोष्टीचा सांदभ ू नजिेस आिण्याचा िेतू या उत्तिात िोता, यात शांका नािी. इिािीमच्या वनिािासाठी 
दििोज ४० रुपयाांचा भत्ता ठििनू वदिा आवि शािाजिानाबादेतीि शिििक्षक वकल्ल्याच्या तुरुां गात त्याची 
ििानगी झािी. ८ मोििम ११५९ वि. (३१ जानेिािी १७४६) िोजी तो मिि पाििा. खुशिािचांदाने उद धृत 
केिेल्या पद्यपांक्तीप्रमािे त्याची सत्ता अगदीच अल्पजीिी ठििी; “जिू कािी गिताच्या पात्यािि क्षिभि 
चकाकिािा दिहबदूच” [वशिदास पान ६१ ब; खाफीखान ९३३; रूस्तम अिी २४९ अ; तािीख-इ-मुिम्मदी (११५९ वि. िे िर्ष)ू.] 
 
२३ : अब्दुल्लाहखानाचा शेिट 
 

मुिम्मदशािाने आपिा अनुयायी वनजामुल्मुल्क यािा आपिास विजय वमळाल्याचे पुढीि शब्लदात 
कळवििे, “िुसैन अिीखानाच्या मृत्यनूांति आम्िी िाजधानीकडे कूच केिे. कािि अब्लदुल्लािखानाने 
शािझादा इिािीमिा तख्तािि बसििे असून तो प्रवतकाि किण्याच्या तयािीत आिे असे त्या िळेी समजिे 
िोते. आम्िी केिेल्या कानउघाडिीिा त्याने भीक घातिी नािी. आमच्या कािवकदीच्या दुसऱ्या िर्षी 



 

 

अनुक्रमणिका 

मोििमच्या १२ तािखेिा आम्िी वदल्लीपासून िीस कोसाांिि आमचे तांब ू ठोकिे. दुसऱ्याच वदिशी िढाई 
झडिी ि ती सकाळपासून िात्रीपयंत चाििी. िढाईच्या दुसऱ्या वदिशी शािी फौजाांनी बांडखोिािि िल्ला 
चढवििा. अब्लदुल्लािखानािा पकडिे आवि ििाांगि सोडून पळून गेिेल्या इिािीमिा पकडून आिून कैद 
केिे.” (मज्मूअ-उि्-इन्शा ८६). 
 

िजीिाची मािमत्ता, त्याचे नातेिाईक आवि त्याचे आवश्रत याांच्या मािमते्तसि जप्त किण्यासाठी 
इनायतुल्लािखानािा बयुतात (जप्त मािमत्ता) विभागाच्या अवधकाऱ्याांसि सगळ्या तयािीवनशी पाठवििे. 
सव्य्यद गुिाम अिीखान िा सव्य्यदाांचा नायब म्ििून वदल्लीच्या िक्षिास मागे ठेििा िोता. िे जप्तीचे 
सांकट आििािा िुकूम त्याने स्ितः ऐकिा. तेहिा िाती िागेि तेिढे सोने आवि ित्ने जमिनू, त्या िळेच्या 
उडािेल्या गोंधळातून तो सिीसिामत पाि झािा. िरे्ष पािटण्याची त्याची युक्ती सफि झािी. पिाभतू 
िजीिाचा पुतण्या आवि दत्तक मुिगा सव्य्यद वनजाबत अिीखान याांस पकडिे त्यािळेी तो तेिा-चौदा 
िर्षांचा िोता. त्यािा चुित्याबिोबि तुरुां गात ठेििे. (खाफीखान ९३४.) 
 

िी जप्ती पाि पाडल्यािि पिायन कििाऱ्या सव्य्यदाांचा आिखी तपास काढिा नािी. त्याांची 
स्ितःची गाि ेजप्त झािी नािीत हकिा त्याांच्या घिाची िुटािूटिी झािी नािी. सव्य्यद नुस्त्रतयािखान याने 
केिेल्या िदबदिीमुळे िा सांयम पाळिा गेिा. सदि सव्य्यद बािा कैठोिा [बािा सव्य्यदाांच्या छाटबनूिी शाखेने 
हयापिेल्या ३२ खेडेगािाांतीि कैठोिा हकिा कठोिा िे एक प्रमुख गाि आिे. पािा सव्य्यद िोशन अिीचे िस्तविवखत, सव्य्यद-उत्-तिाविख 
(िचनाकाि १८६४ इ.)] नामक खेड्याचा िवििासी िोता. याने तुिािी गटाची बाजू घेतिी िोती. मुिम्मद 
अमीनखानािा मात्र, अशी दया दाखि ूनये, असे िाटत िोते. त्याने आपिा आवमि (हयिस्थापक) अब्लदुि 
ितीफ बेग यािा बािा मुिुख उध्िस्त किण्याचा िुकूम सोडिा. िा आवमि त्यािेळी बदायनू आवि सम्भि 
या नािाच्या नहया िजीिाच्या मोकाशाच्या गािी िोता ि त्याजिळ पाच िजाि घोडेस्िाि िोते. गांगा 
ओिाांडून दुआबात जािे ि सदिचे कृत्य किाि ेअसा िुकूम त्यािा िोता. पि त्यातून काांिी साधिे नािी. 
सव्य्यदाांनी आपल्या स्थाििािि िास्तहय कििाऱ्या गुजि आवि अन्य जमातीच्या िोकाांना जमवििे आवि 
“मुघिाांचे िोभी दात पाडिे.” या प्रकािानांति ििकिच तो ‘थेिडा िफां गा’ मुिम्मद अमीनखान मिि 
पािल्यामुळे सव्य्यदाांना तेिढ्यापुिते तिी स्िास्र्थ्य िाभिे. (कावसम ३८४.) 
 

दिम्यान सव्य्यद अब्लदुल्लािखान वदल्लीच्या शिििक्षक वकल्ल्यात कैदी म्ििून िावििा. त्याची 
जबाबदािी िैदि कुिीखानाकडे िोती. मुिम्मद अमीनखान मिि पािल्यािि या िैदि कुिीखानािि 
असिेिी बादशािाची मजी आिखी िाढिी िोती. त्यामुळे सव्य्यदाचा मान ठेििा जाई. त्यािा खाियास 
साजुक अन्न वमळे ि अांगात घािाियास तिम कपडे वमळत. पि तो वजिांत असेतो मुघिाांना स्िास्र्थ्य 
नहिते. समजा, दैि अचानक वफििे ति काय घ्या, अशी त्याांना धास्ती िाटे. म्ििून मुिम्मदशािािा 
अब्लदुल्लािखानाची भीती घाित िािण्याचे प्रयत्न त्याांनी कधीिी थाांबवििे नािीत. एकदा म्ििे, जोधपूिचा 
िाजा अवजतहसग याने बादशािास शिि येऊन आपिी स्िामीवनष्ा हयक्त किण्याचे ठिवििे िोते, पि 
त्यासाठी सव्य्यदािा अभय पाविजे अशी अट घातिी, असे िा मुघि गट साांगत असे. आिखी अशाच कािी 
अफिा िळेोिेळी पसििीत. शिेटी अब्लदुल्लािखानािा िैदि कुिीखानाच्या जबाबदािीतून काढून घेऊन 
बादशािाने त्यािा शािी वनिासस्थानाच्या नजीकच्या जागेत ठेििे. येथेिी त्यािा चाांगिी िागिूक 
वमळािी. दोन िर्ष े गेिी; पि मुघिाांनी कािस्थाने िचिे थाांबवििे नािी. शिेटी अब्लदुल्लािखानािा विर्ष 
घािण्याच्या योजनेस त्याांनी बादशािाची सांमती वमळवििी. [वनजामुल्मुल्क िा जिी मुघि असिा तिी या कािस्थानामध्ये 

त्याचा कािी भाग असेि असे िाटत नािी, पि काय साांगािे, खऱ्या गोष्टी पिमेश्वि काय तो जाितो, असे खाफीखान, ९४१ म्िितो.] सव्य्यद 
कुत्बुल्मुल्क, अब्लदुल्लािखान अन्नािािे केिेल्या विर्षप्रयोगाने १ मोििम ११३५ वि. (११ आक्टोबि १७२२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

िोजी मिि पाििा. त्यािेळी तो ५७ िर्षे (चान्द्र) ियाचा िोता. त्यािा मुिे नहिती. त्याने मृत्यसूमयी हयक्त 
केिेल्या इच्छेनुसाि त्याची आिडती िखेिी ि गावयका केसिमािी विच्या जुन्या वदल्लीतीि पांबा 
दििाजाबािेिीि तटबांद बागेनजीकच्या थडर्ग्याजिळ त्याचे दफन किण्यात आिे. िी बाग ख्िाजा 
वनजामुद्दीन अव विया याच्या दर्ग्याकडे जािाऱ्या िमिस्त्यािि िोती. खािशाचा वदिाि िाजा बख्तमि याने 
सदिची बाग पूिी कुत्बुल्मुल्कािा नजि केिी िोती. [जौिि-इ-समसाम, िनीफचा मुिगा मुिवसन सावदकी विवखत, वि. म्य.ू 
ओविएांटि िस्त. क्रमाांक १८९८, माझे उद धिि वि. म्य.ू ॲवड. िस्त क्रमाांक ३०७८४, प.ृ ७९ या ए. आि्. फुिि याांच्या भार्षाांतिामधून घेतिेिे आिे. 
केसि मािी िे नाि अचूक आिे हकिा कसे याविर्षयी शांका िाटते. पि फासी सांवितेमध्ये ते अगदी स्पष्टपिे तसे विवििेिे आिे. रुस्तम अिी, 
तािीख-इ-हिदी, पान २५० अ; कावसम; कामिि प.ृ २५५ आवि तािीख-इ-मुिम्मदी (११३५ वि. चे िर्ष)ू.] 
 
२४ : दोघे सय्ययद : त्यांचा स्िभाि आणि िततन 
 

सव्य्यदाच्या मृत्यनूांति, एकाचा नमकििाम असा आवि दुसऱ्याचा ििामनमक असा उल्लेख हिािा 
म्ििून मुिम्मदशािाने िुकूम सोडिा. वनजामुल्मुल्काने या िुकुमास ििकत घेतिी आवि िुकुमाची 
अमिबजाििी किण्यास साफ नकाि वदिा. (खाफीखान ९४१.) 
 

बािा सव्य्यद मांडळी आिमगीिािा आिडत िोती असे वदसत नािी. एकदा अखबािनिीसाने 
अिमदाबादेिून पाठवििेल्या िृत्तात विवििे िोते की, सव्य्यद िसन अिीखान बिादुि (जो पुढे 
अब्लदुल्लािखान झािा), याने कोिी एक िनिांत याजिि िल्ला किण्यात आवि त्याची िुटािूट किण्यात 
तडफ दाखवििी आवि जनाजीच्या पुतण्यास पकडिे ि त्यािा सक्तीने मुसिमान केिे. त्यािेळी 
जुव्ल्फकािखान नुस्त्रत जांग िा धना जाधिाच्या विरुद्ध मोविमेिि िोता. ििीि पिाक्रम त्याच्या कानािि 
गेल्यािि त्याने दिबािास सुचवििे की दोघा भािाांची मनसब िाढिािी; थोिल्यािा ८०० ते १००० ची ि 
धाकट्यािा ७०० ते ८०० ची मनसब द्यािी. या अििािािि आिमगीिाने विवििे, “कोित्या 
काििाकविता मी अवभनांदन करू नये? पि ते सव्य्यद आिेत; म्ििजे पिमानांदाचे नुसते झिेच आिेत. 
एिढ्या एकाच िस्तुव्स्थतीिरून, आपल्या पैगांबिावद पूिूजाांच्या शुद्ध धमास आधाि देण्यासाठी, त्याांनी 
आिखी धडपड किण्याची आिश्यकता आिे असे िाटते. दोघा भािाांसाठी दोन मानाचे पेििाि माझ्या 
खासगी िस्त्रागािातून पाठिा. त्यासोबत दोन तििािी पाठिा; त्या तििािींच्या मुठीत वििे जडवििेिे 
आवि त्याच्या पट्ट्यािि मोती बसवििेिे असू द्यात. जमादतुल्मुल्काने (म्ििजे िजीिाने) या भेटी 
पाठविताना त्यासोबत खूप स्तुती कििािे ि भिघोस अवभनांदन कििािे पत्र पाठिाि.े” 
 

नांति जुव्ल्फकािखानाकडून आिेल्या अजािि तो विवितो, “मी कशा पद्धतीने विचाि कितो िे 
माझ्या चाकिािा मािीत आिे. तुमचा प्रस्ताि अगदीच अनुवचत आिे. तििािबिाद्दिाांनी (सैफ) 
भाांडिखोिाांच्या पुढाऱ्याांना (कैफ) अद्दि घडिािी िे वनत्याचे आिे. पि ताबडतोब बढती द्यािी यास िोकाि 
देिे कठीि आिे. सव्य्यदाांचा िांश फाि मातब्लबि आिे. त्याच्याविर्षयी पे्रम दाखवििे िे धमाने मजिि 
िादिेिे कतूहय आिे; नहिे तो धमू मी पूिपूिे स्िीकाििा आिे याचा तो पुिािा आिे; त्या घिाण्यािा 
दुखवििे म्ििजे दयाघनाचा क्रोध मजिि ओढिनू घेण्यासािखे आिे. पि अशी कोितीिी कृती किाियाची 
नसते की ज्यायोगे इििोकी दुष्ट्कृत्य घडेि आवि पििोकीिी अिकृपा िोईि. बािा सव्य्यदाांिि 
अनािश्यक कृपा दाखवििी ति इििोकी आवि पििोकी अशा दोन्िीकडे मिासांकट ठिेि. कािि त्याांना 
बढती वदिी अथिा त्याांचा सन्मान केिा ति ते म्िितात, “आता मीच आवि दुसिा कोिी नािी;” आवि 
कतूहय बजािण्यास चुकत िािातात. ते फाि िि बघत िािातात आवि उगीच कटकटी वनमाि कितात. या 
िृतीकडे जि दुिूक्ष केिे ति इििोकातीि हयििाि चािविताच याियाचे नािीत; पि या कृतीबद्दि जि 
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त्याांना वशक्षा किािी िागिी ति पििोकात जाब विचाििा जाईि.” [अिकाम-इ-आिमगीिी, इर्विन, िस्त. क्र. २५२, 
पान २३ ब.] 
 

सव्य्यदाांकडून झािेल्या वििोधाची झळ सोसूनदेखीि वनजामुल्मुल्काने अब्लदुल्लािखान सत्ताभ्रष्ट 
झाल्यािि त्याच्या वजिाचे िक्षि किण्याचा आटोकाट प्रयत्न केिा असे म्िितात. िी िस्तुव्स्थती 
साांगिाऱ्या खाफीखानािा असे िाटते की, या दोघा भािाांना श्रद्धाांजिी अपूि किताना दोघाांचे चाांगिे गुि 
तेिढे साांगािेत; कािि त्याांच्या िाईट गोष्टी पूिी साांगून झाल्याच आिेत; फरुूखवसयिचा झािेिा अिमान 
तसेच मिसूि गोळा किताना चाििािी िाचिुचपत ि िोिािा छळ या गोष्टी िजीिाचा मुख्य अवधकािी 
ितनचांद याच्याच दुष्टपिामुळे िोत असे, असे तो मानतो. दख्खनिा जाण्याची िेळ येईतो, गैिप्रकािे पैसा 
घेण्याबाबत िुसैन अिीखान िळेोिळेी अगदी वतटकािा हयक्त किताना आढळे. पुढे मुिक्कमहसग खत्री 
िगैिेंनी त्यािा विकृत बनविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केिा. पि दोघे भाऊ गिीबाांविर्षयी खिोखिचा 
कळिळा बाळगून िोते; छळ किण्याची त्याांची िृत्ती नहिती. शिििावसयाांना शाांतता आिडे ि त्याांची 
सव्य्यदाविरुद्ध कसिी गाऱ्िािी नहिती. वििान आवि गिजू िोकाांच्या बाबतीत सव्य्यदाांचा िात सढळ 
िोता आवि िोतकरू मािसाकडे ते चाांगिे िक्ष पुििीत. या बाबतीत िुसैन अिीखान आपल्या थोिल्या 
भािापेक्षा उजिा असल्याचे उठून वदसत असे. औिांगाबाद शििी पाण्याची टांचाई असे. धाकट्या भािाने तेथे 
तिाि बाांधण्याचे काम िाती घेतिे. पुढे िा तिाि इिजखानाने िाढवििा. औिांगाबादेिा तो ििदान 
ठििा. बािा मुिुखात त्याने एक सिाई बाांधिी, एक पूि बाांधिा आवि सािूजवनक उपयुक्ततेची वकत्येक 
बाांधकामे केिी. (खाफीखान ९४१, ९४३.) 
 

सांयम, धीि आवि अवतमानिता याांचे दशनू अब्लदुल्लािखानाच्या िागण्यात िमखास िोई. िैदि 
कुिीखान सुितेिा फौजदाि िोता. अब्लदुि घफूि बोििा या वतथल्या धनाढ्य हयापाऱ्याांची मािमत्ता, 
त्याच्या नुकत्याच झािेल्या मृत्यनूांति ि त्याचा कायदेशीि िािस ियात असताना त्याने जप्त केिी. 
याबाबत अब्लदुल्लािखानाने केिेिी काििाई अवतशय स्तुत्य िोती. िैदि कुिीखानािा त्याने पदािरून दूि 
केिे आवि ती स्थािि मािमत्ता कायद्याने मािक असिाऱ्याांच्या ििािी केिी. सुितेचा कािभाि िुसैन 
अिीखानाच्या अख्त्यािीखािी िोता. या प्रकििाबाबत उडािेल्या विचािाच्या कािुिामुळे िुसैन 
अिीखानािा िात्रभि झोप आिी नािी. मािमत्ता मुक्त झाल्यािि एक छदामदेखीि त्यातून कोिी काढून 
घेतिा नािी. धाकट्या सव्य्यदाच्या मािुताने बाजािातीि िोकाांिि एकदा आळ आििा. त्यािळेी 
सव्य्यदाने बाजािातीि िोकाांची खिी बाजू उचिून धििी. त्याबद्दि त्याचे कौतुक झािे. (खाफीखान 
९४३.) 
 

फरुूखवसयिच्या दिबािात ईस्ट इांवडया कां पनीची िवकिात िोती. या िवकिातीच्या प्रकििी 
िजीिाचे जे ितून घडिे ते प्रशांसनीय िोते. एका आमेवनयन सिकाऱ्याच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे जॉन 
सिमन याने, िजीिामाफूत िाटाघाटी किण्याऐिजी, वितीय बक्षी खान दौिान याच्यामाफूत िाटाघाटी 
केल्या. यात खान दौिानने करून घेता येईि तेिढा स्ितःचा फायदा करून घेतिा आवि तब्लबि दोन िर्षे 
वििां ब िािनू अखेि कितो असे म्ििािेल्या सगळ्याच गोष्टी नाकबिू केल्या. तेहिा अब्लदुल्लािखानाकडे 
अजू किण्यािाचून सिमन िगैिेंना गत्यांति उििे नािी. िागण्याच्या पौिात्य पद्धती िक्षात घेता, या 
िेंगाळिेल्या कामाबाबतचा अजू म्ििजे पूिी आपल्याकडे झािेल्या दुिूक्षाबाबत िचपा काढण्याची नामी 
सांधी िोती. तो इांग्रज मािूस या कामावनवमत्त अब्लदुल्लािखानाकडे गेिा तेहिा अब्लदुल्लािखान त्याजशी 
भिेपिाने बोििा; त्यास त्याने मदत केिी आवि आियू िे की, त्याने त्याचे काम झटपट केिे. कािी 
आठिड्यातच अपेवक्षतच फमान देण्याइतपत प्रकिि वसद्ध झािे. आियाचा आिखी एक फटका म्ििजे 
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िजीिाने कसिािी नजिािा स्िीकाििा नािी. म्ििून सिमन त्यािा ‘भिा िजीि’ का म्िितो याचे निि 
िाटाियास नको. 
 

अब्लदुल्लािखान मुसिमानी धमातीि वनयम पाळण्याबाबत फाि दक्ष नहिता िे सिमनच्या 
िोजवनशीिरून वदसते. ‘िजीि वपतो असे समजल्यािरून’ या िवकिाने त्यािा शीिाझचे मद्य आवि िडँी 
याची झकास भेट पाठवििी. पि तो आपिा अपमान समजून अथिा भेटीबद्दि उबग येऊन िजीिाने भेट 
पित पाठवििी असा उल्लेख कोठे आढळत नािी. 
 

सिमनच्या िोजवनशीत अब्लदुल्लािखानाच्या दयाळूपिाविर्षयी एक नोंद आिे. या िवकिाचे 
दिबािास अखेिचे जािे झािे त्या वदिशी फरुूखवसयिने विवियम िॅवमल्टन यािा जाऊ देण्यास नकाि 
वदिा. फरुूखवसयि आजािी असता या शल्यिैद्याने त्याच्यािि उपचाि केिे िोते. त्यािा जाण्याची अनुमती 
न वमळाल्याने वनमाि झािेल्या आिीबािीत िी मांडळी अब्लदुल्लािखानाकडे मदतीकविता धाििी आवि 
याबाबत जेिढे किता येईि तेिढे सिू कािी किण्याची तयािी भल्या िजीिाने अगदी सिजगत्या 
दाखवििी. अब्लदुल्लािखानाने एक अगदी करुििम्य पत्र खाहिदाांना पाठवििे. चाांगिा इष्ट पवििाम हिािा 
म्ििून सदिच्या पत्रात त्या शल्यिैद्याची वनहिळ कल्पनासृष्टीतीि स्कॉटिां डमधीि पत्नी आवि मुिे याची 
(त्याांच्या उत्कां ठेची) पेििी किण्यात आिी. हिदुस्थानिा िगोिग पित येईन असे िचन िॅवमल्टनने 
वदल्यािि फरुूखवसयिने मोठ्ा कष्टाने त्यास जाऊ वदिे. [सी. आि्. विल्सन याचे अिी ॲनाल्स, खांड दुसिा, भाग दुसिा, 
‘वद सिमन डायिी’, प.ृ ७४, १३१, १३३, १४२, १४३, २००, २०२, २०३, २०५.] 
 

अगदी आजपयंतदेखीि आचािाच्या बाबतीत बािा सव्य्यद जिळजिळ हिदुस्थानी िाटतात. 
त्यामुळे अब्लदुल्लािखान िसांतोत्सि आवि िोळी िे हिदूांचे सि त्याांत भाग घेऊन साजिे किी, या एका 
तत्कािीन इवतिासकािाकडून वमळिाऱ्या मावितीबाबत आियू िाटाियास नको. शकून–अपशकुनािि 
त्याचा विश्वास िोता असे वदसते. आनांदिाम मुखविस यािा असे वदसून आिे की, अब्लदुल्लािखान जनतेिा 
भेटण्यासाठी उपिब्लध िोई तेहिा तेहिा िातात धूपािती घेतिेिी, मजमिागदून असे सांबोधिी जािािी, दोन 
मािसे त्याच्या मसनदीच्या तोंडाशी िाह्मी िनस्पतीच्या वबयाांचा धूि काढिािी चाांदीची धूपपाते्र वफििीत. 
दुष्टाची दृष्ट िागू नये म्ििून िे िोई. आपिी िी सगळी िकीकत नजिेखािून घािताना आपिािा असे 
वदसून आिे आिे की तो िाडाचा वशपाई िोता तसा तो िाडाचा कािभािी नहिता; तो विर्षयासक्तिी िोता 
आवि धामधुमीचे वदिस नसिे की तो सुस्त आवि बेपिा बने. त्याने आपिी बिुतेक सगळी कामे 
हयििािकुशि ितनचांद या हिदू मािसाकडे सोपिनू टाकिी िोती. [कामििखान, ३ िवबिाखि ११३२ वि. या वदिसाची 
नोंद; आनांदिाम मुखविस, वमिातुि इव्स्तिि पान २४८ अ. िकूिॉट्स्, कानून-इ-इस्िाम, शब्लदाथूसांग्रि प.ृ चौऱ्याऐांशी, साांगतो की वबया िापित 
त्या मेंदीच्या, मोििीत वमसळिेल्या असत.] 
 

वदल्ल्लीच्या पटपटगांज नामक भागात िजीिाने एक काििा खोदिा िे त्याचे पिोपकािी कृत्य 
म्िटिे पाविजे. या कामास ११२७ वि. (१७१४–१५ इ.) मध्ये आिांभ झािा. त्या अगोदि त्या भागात एक 
मोठी आग िागिी िोती. िे काम फरुूखवसयिच्या अमदानीच्या ५ हया िर्षी (१७१६) इ. पूि ूझािे. याबाबत 
सव्य्यद अब्लदुि्-जिीि वबिग्रामी विवितो : 
 

बिि-इ-जूद ि फैज, कुत्बुल्मुल्क अब्लदुल्लािखान, 
निि-इ-खैिी कदू जािी आां िजीि-इ-मुितशम; 
बिि-इ-आां अब्लदुि्-जिीि िसीती तािीख कदू : 
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“निि-इ-कुत्बुल्मुल्क मद्द-इ-बिि-इ-आशान ि-किम.” 
(११२७ वि.) 

 
िाच पांवडतकिी अब्लदुल्लािखानाचे गोडिे गाताना म्िितो,— 

 
अविस्तू-वफत्रत, के आसफ-वनशान अस्त, 
यमीनुद्दौिि, अब्लदुल्लािखान अस्त; 
बदीिान चूां नशीनद नि बिाि अस्त, 
बमदैान चूां दि आयद जुव्ल्फकाि अस्त. [मा. उ., खांड तीन, १४०; खुशिाि वि. म्य.ू क्र. ३२८८, पान ४०७ अ.] 

 
अमीरुि् उमिा िुसैन अिीखान याचा स्िभाि आपल्या थोिल्या भािापेक्षा खूपच िगेळा िोता. तो 

कामे झटपट किी. िाढिनू साांगिे, मगरूिीने बोििे असा त्याचा खाक्या िोता. या त्याच्या सियीच िोत्या 
असे दाखवििािे वकतीतिी दाखिे दफ्तिी नमूद आिेत. उदािििाथू, त्याच्या िहयाजम्यात भाडोत्री भाट 
असत; ते आपल्या धन्याच्या स्तुतीची हिदी गािी गात; िा प्रकाि बादशािाच्या समोिदेखीि चािे; त्यातीि 
दोन ओळींचे फासी भार्षाांति आजिि चाित आिे आिे त्याचा आशय असा— 
 

तमाम जग आवि सगळे जीि तुझ्या छत्राखािी आश्रय घेतात. तुझ्या पाहठब्लयाने जगाचे िाजे मुकुट 
वमळविते िोतात. [अििािुि्-खिाकीन, पान १७६ अ, मुळात त्या ओळी पुढीिप्रमािे आिेत : 

पनाि-इ-छत्र बवगिन्द जुम्िि-इ-आिम-ि-खल्क 
कुििदाि-इ-जिान िा कुिि अझ मुक दम-इ-जू] 

 
दुदैिी ठििेिा दख्खनचा प्रिास चािू असता, एकदा आपल्या स्ितःच्या मोठेपिाची नशा चढून, 

त्या भिात त्याने बढाई माििी की, ज्या कोिाच्या डोक्यािि मी माझ्या चढािाची साििी पाडेन तो मािूस 
आिमगीिाच्या तोंडीचा िोईि. िे ऐकिे तेथे बसिेल्या अनेकाांना अपमानास्पद िाटिे. [ययाखान, 
तज वकिातुि्-मुल्क, पान १२५ अ.] 
 

शुभाशुभािि आवि ज्योवतर्षाांतीि भावकतािि त्याचा विश्वास नहिता. पि नशीब फुटण्याच्या बेतात 
असल्याची पूिूकल्पना देिाऱ्या गोष्टींमुळे त्याची घािमेि झाल्यासािखी वदसते. िकीम नक्कीखान शीिाझी 
िाविदिा साांगतो की, आपल्या आयुष्ट्याच्या शिेटच्या कािी आठिड्याांत तो पुढीि पद्यपांक्तींची फाि 
िाखाििी किी आवि तीत निनि ेअथू शोधत िािी. 
 

िम चू मन बकसी शिीदी िेच कावफिाना बदू 
सुबि-इ-मिशि खुद दमीद, ि खून-इ-मन 
ख्िाबी दि अस्त. [(L’envol)] 

 
सव्य्यद बांधूांचा अिताि सांपल्यानांति इवतिास-कथनातीि नाट्य शिेटािा पोिोचल्यासािखे 

िाटते. म्ििून उत्तिकािीन मुघिाांच्या इवतिासाबाबत माझे काम मी या टप्प्याििच आटोपते घेतो. माझी 
उिूवित ताकद, माझी मूळ इच्छा तडीस नेण्याच्या दृष्टीने पुिेशी नािी िे स्पष्ट वदसत आिे. भित्याच मोठ्ा 
आिाक्यावनशी मी वििाियास बसिो. पि झािे त्यापेक्षा अवधक कािी माझ्या िातून यापुढे िोण्याची 
शक्यता जिळजिळ नािी. बिादुिशािाची कािकीदू (१७०७–१७१२) िा मजकूि छापण्यासाठी पक्का 
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किाियाचा आिे. १७२१ ते (एवप्रि) १७३८ पयंतच्या कािखांडाचा पवििा मसुदा वििून तयाि आिे. १७३९ 
सािचा इवतिास विविण्यास घेण्याचा माझा विचाि आिे. या इवतिासात नावदिशािाच्या स्िािीच्या 
िकीकतीचािी अांतभाि आिे. नावदिशािाच्या प्रयािानांतिच्या काळाची िकीकत विवििे मिा जमेि की 
नािी ते पािाियाचे तेिढे बाकी उििे आिे. पि १७५९-६० पयंतच्या िीस िर्षांच्या कािखांडािि माझे 
िाचनिी पुष्ट्कळ झािे आिे, कािी भार्षाांतिे झािी आिेत ि वटपिेिी काढून तयाि आिेत. १७५९–१८०३ 
या काळाचे प्राथवमक काम अजून सुरूिी केिेिे नािी. तिी पि, माझा प्रकावशत अभ्यास सांकव्ल्पत 
अभ्यासभमूीचा अल्पसा भागच अिगुांवठत किीत असिा तिी थोडाफाि उपयुक्त ठिेि; िखिखीत आवि 
त्रासदायक आिे असे वकत्येकाांना सामान्यपिे िाटिािे, बिेचसे काबाडकष्टाचे काम माझ्या एखाद्या अवधक 
नशीबिान उत्तिावधकाऱ्यािा पुन्िा उपसाि ेिागिाि नािी. ऑक्सफडूचा एक इवतिासकाि मार्वमक शब्लदात 
विवितो त्याप्रमािे, ‘एखादा भािी वगबन कदावचत ऋिवनदेशाचा एखादा शब्लद तळटीपेत माझ्याकडे 
वभिकािीि’ (२० आक्टोबि १९०७.) 
 

— 
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प्रकरि सातिे 
 

मुहम्मदशाहाची कारणकदत, १७२०-१७२५. 
 
२५ : मुहम्मदशाह णदल्लीला परतल्यािर झालेल्या नव्या नेमिुका 
 

१६ नोहिेंबि १७२० िोजी मुिम्मदशाि वबिोचपूि येथून वनघािा आवि त्याने ििीमपूि येथे मुक्काम 
केिा. तेथून सतिा तािखेिा तो छैन्सा येथे, १८ तािखेिा तिपत येथे आवि १९ तािखेिा तािाब 
वकश्नदास येथे पोिोचिा. २० तािखेिा त्याने कुत्बिा भेट वदिी आवि नावसरुद्दीन अिधी याच्या दर्ग्यास 
तो जाऊन आिा. ती िात्र त्याने मोठ की मव्स्जद या वठकािापासून जिळच ठोकिेल्या तांबतू घािवििी. 
२१ तािखेिा वनजामुद्दीन अव्हिया याच्या दर्ग्यात त्याने नमाज पढिा. दुसऱ्या वदिशी म्ििजे २२ तािखेिा 
त्याने िाजधानीत िीतसि प्रिशे केिा तो अजमेिी दििाजाने. २४ तािखेिा सिाई जयहसग आांबेििून येऊ 
िागिा असल्याचे समजिे. त्यािा भेटण्याांसाठी आवि त्यािा सामोिे जाण्यासाठी िजीिािा पाठवििे. 
(कामिि २४२, खाफीखान ९३४.) 
 

नोहिेंबिच्या २५ तािखेिा दीिान-इ-खास मध्ये मोठा दिबाि भििा. त्यात िजीिाने सिाई 
जयहसगािा बादशािासमोि सादि केिे. जयहसगाने आपिा नजिािा बादशािास अपूि केिा आवि 
त्यािा बादशािाने नेिमीप्रमािे भेटी वदल्या. िजीिपदाबिोबि स्िाभाविकतःच वमळिािी पदे म्ििून 
इवतमादुद्दौिि यािा मुितानाचा कािभाि आवि मुिादबादेची फौजदािी वमळािी. दिबािािा मानकिी 
िोज येत िावििे. २६ तािखेिा िािोििून अब्लदुस्समदखान, आपिा मुिगा वजकवियाखान यासि आिा. 
जफिखान नावसिी याने बांगािमधून आपिा नजिािा तसेच धन्यिाद, दिबािातीि त्याच्या िवकिामाफूत 
पाठवििे. गाझीउद्दीनखान याने चाकिीतून अांग काढून घेऊन आयुष्ट्य खासगीत घािविण्यास आिांभ केिा 
िोता. त्यािा िैदि कुिीखानाकििी बोिाििे आिे. सव्य्यद िुसैन अिीखानाच्या खुनीचा भाऊ शापूिखान 
यािा ४,००० ची (२,००० घोडे) ििची मनसब आवि इति भेटी वमळाल्या. बढती वमळािेल्या अगि वकताब 
वमळािेल्या इति मनसबदिाांमध्ये िुतफुल्लािखान पावनपती (िा आपल्या घिी अज्ञात अिस्थेत िािात िोता 
ि नुकताच दिबािात िजि झािा िोता) िैदिकुिीखान, जफिखान आवि नुस्त्रतयािखान बािा याांचा 
अांतभाि िोता. (कामिि २४४, खाफीखान ९३५.) 
 

सुभेदाि मांडळींमध्ये फािसा बदि किण्यात आिा नािी. मुख्य सुभेदाि पुढीिप्रमािे िोते. 
मुइजु्जद्दौिि, िैदि कुिीखान, नावसिजांग यास अिमदाबाद, अब्लदुस्समदखानाचा मुिगा वजक विया यािा 
काश्मीि, अब्लदुल्लािखानाचा पक्ष सोडल्याबद्दि बवक्षस म्ििून मुिम्मदखान बांगशिा अिािाबाद आवि 
बयानाचा फौजदाि सआदतखान–िा सव्य्यद िुसैन अिीखानाच्या खुनाच्या कटात सामीि िोता– यािा 
आर्ग्ऱ्याचा कािभाि याप्रमािे नेमिुकी झाल्या. (ततै्रि) 
 
जणझया कर रद्द होतो 
 

जवझय्या कि म्ििजे एक जुिूम आिे असे हिदूना नेिमीच िाटत आिे िोते. वशिाय, सािूजवनक 
सुहयिस्था अजून वनमाि झािी नसल्यामुळे धान्याचे भाि कडाडिे िोते. िी सांधी चाांगिी आिे असे पािून 
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हिदू हयापाऱ्याांनी या किाविरुद्ध आपिा वनरे्षध नोंदविण्याचे ठिवििे. सिांनी वमळून आपापिी दुकाने बांद 
ठेििी तेहिा सिाई जयहसगाने िे प्रकिि स्ितःच्या िाती घेतिे ि हिदूांची, या किाबाबतची भवूमका 
बादशािापुढे माांडिी. हिदू िोक या देशाचे प्राचीन काळापासूनचे िवििासी आिेत; खाहिद िे हिदुस्थानचे 
बादशाि आिेत; दोन्िी धमाचे िोक बादशािाशी सािखेच एकवनष् आिेत; इतकेच नहिे ति हिदू अवधक 
एकवनष् आिेत असेिी म्ििता येण्यासािखे आिे, कािि आपल्या धमूबांधूपासून सांिक्षि वमळाि ेअशा आशनेे 
ते बादशािाकडे पािात असतात िगैिे गोष्टी त्याने बादशािाच्या वनदशनूास आिल्या. अब्लदुल्लािखानाचे बांड 
उद भििे तेहिा मुिम्मदशािाचा विजय हिािा म्ििून प्राथूना किा असे आिािन सिाई जयहसगाने हिदू 
जनतेिा केिे िोते. हिदूांच्या प्राथूनेस फळ वमळािे असे हिाियाचे असेि ति जवझय्या कि सिूप्रथम िद्द 
किण्याची विचाििा किण्याबाबत मी स्ितःिा बाांधून घेतिे आिे असे िाजाचे म्िििे पडिे. अयोध्येचा 
सुभेदाि िाजा वगविधि बिादुि यानेिी आिखी विनिण्या केल्या. फरुूखवसयिने जिान् दाि शािािि विजय 
वमळविल्यानांति आपिा काका छबेिािाम याने देखीि िा कि िद्द कििनू घेण्याची कृपा सांपादन केिी 
िोती याची आठिििी त्याने बादशिास करून वदिी. या सिू विनांत्याांना प्रवतसाद म्ििून बादशािाने सांबांध 
िाज्यातून ४ कोटी रुपयाांचा मिसुिाबाबत िौवकक असिेिा िा कि कायमचा िद्द केिा, वनजामुल्मुल्काने 
१७२३ मध्ये या किाचे पुनरुज्जीिन किण्याचा प्रयत्न केिा; पि तो आिांभािस्थेतच असफि झािा. िज्जि 
११३७ वि. (माचू-एवप्रि १७२४–२५) मध्ये तो अगदी नाममात्रिीत्या पुन्िा बसविण्यात आिा. पि त्याची 
अांमिबजाििी कधीच झािी नािी. या घडामोडीनांति हिदुस्थानातीि या जुिमी किाबद्दि आपिास कािी 
ऐकू येत नािी. [वशिदास ६४ ब, कामििखान ९३६, ९४८, िाविद ६, ७.] 
 
२६ : मुहम्मद अमीनखानाचा मृत्य ू
 

या सुमािास एके िात्री चबुतऱ्याच्या (म्ििजे पोिीस मुख्याियाच्या) इमाितीच्या कठड्यािा एक 
वनशाि बाांधून ठेििेिे वदसिे. त्यािि फासी भारे्षत विवििे िोते, “बादशािाने याद िाखािी आवि 
िाजिाडा सोडािा”. याबाबत नेिमीप्रमािे बादशािापुढे अििाि सादि झािे. िे कृत्य कििािा सापडािा 
म्ििून दिांडी वपटण्याचा आदेश वदिा. ढोि िाजिनू सांबांध शििभि दिांडी वपटल्यािि नािांजन नािाचा 
आझाद पांथाचा एक मुसिमान फकीि गुन्िेगाि म्ििून वनष्ट्पन्न झािा. िा मािूस फक्त िां गोटी िािनू 
बोडका हिडत असे. वनशाि तेथे िािल्याची कबुिी त्याने वदिी. त्यािा बादशािासमोि िजि केिे तेहिा 
िजीि मुिम्मद अमीनखान तेथे िजि िोता. अवधक तपासासाठी त्या फकीिािा माझ्या ििािी किािे अशी 
िजीिाने विनांती केिी. फकीिािा िजीिाच्या घिी नेऊन तेथे त्यािा अतोनात फटके मािण्यात आिे. 
मुिम्मदशािािा समजिे तेहिा त्याने त्या फकीिास बोिाििे पाठवििे, त्यािा सोन्याची चाि नािी बवक्षस 
वदिी आवि सोडून वदिे. िा प्रसांग १५ जानेिािी १७२१ िोजी घडिा. 
 

कािी वदिसाांनी मुिम्मद अमीनखान भयांकि आजािी पडिा. त्यािा एकािळेी अनेक आजाि 
झािे. फकीिाने वदिेल्या शापामुळे असे झािे असा िोकाांत समज पसििा. असा समज पसििे त्या काळी 
एक ठििेिी गोष्ट असे. त्याचा आजाि चाि-पाच वदिस िािून शिेटी २७ जानेिािी १७२१ िोजी िजीि 
त्यामुळे मृत्य ूपाििा. [या आजािाचा वकळसिािा तपशीि वसयि, भाग एक, ६८ मध्ये आिे. तो बिुतेक, सगळा खिा नसािा. तपशीि 
देिािा िेखक वशया पांथाचा अवभमानी असून सुन्नी पांथाच्या पुढाऱ्याांविरुद्ध विविण्याच्या वमर्षाने तो आिेिा आिे. मुकद्दमा-इ-शाि-आिमनामा, 
(वि. म्य.ू) ४१ ब, या वठकािी गुिाम अिीखान २८ िवबिाखि अशी तािीख देतो. ती चुकीची आिे, िे उघड वदसते. त्याने नमूद केल्यानुसाि 
आजाि जीिघेण्या पोटशुळाचा िोता.] त्याचे दफन अजमेिी दििाज्याबािेि त्यानेच स्थापन केिेल्या शाळेच्या 
आिािात (मद्रसा) झािे. तो फक्त तीन मविने िजीिपदािि िोता. येिढ्या थोड्या मुदतीत आपल्या 
कािभािीपिाची झिक दाखविण्यास त्यािा िेळ वमळािा नािी. तिीपि आिमगीिाच्या कािवकदीपासून 
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उत्तम वशपाईगड्याचा िौवकक त्याने वमळवििा िोता. बुखािा येथून आल्या वदिसापासून छळ कििे, 
अन्यायाने िागिे याकडे त्याचा कि अखांडपिे िोता; अल्लाचे भय त्यािा िाटत नहिते; कवनष् िगाविर्षयी 
त्यािा ममता नहिती; थोि िांशातीि सव्य्यद आवि नाव्स्तक याांत जो फिक किीत नसे अशी माविती 
िाविदकडून आपल्यािा समजते. पि सव्य्यदाांविरुद्ध त्यािा नेत्रदीपक विजय वमळाल्या वदिसापासून 
म्ििजे त्याचे आकाश वनिभ्र िोऊन त्यास एकिी शत्र ू उििा नािी असे झाल्यािि-आियू म्ििजे त्याचा 
स्िभाि पाि बदििा. तो श्रेष्पदी पोिोचेि असा वदिस उगििे की काय याची धास्ती नागविक आवि 
खेडूत पूिी घेत. पि त्याच्या पूिीच्या सियी सुटल्या असून त्या सियींच्या विरुद्ध त्याचे ितून आिे िे 
पािाताच िोकाांना त्याचे निि िाटिे. त्याने प्रत्येकािा सौजन्याने आवि दयाळूपिे िागवििे. ज्या 
सव्य्यदाांना वशक्षा िोिे योर्ग्यच िोते अशाांनासुद्धा त्याने सोडून वदिे. पि मुिम्मदशािाच्या बाजूने विचाि 
केिा ति मांत्री बदिल्याने बादशािाचा कसिािी िाभ झािा नािी. एक िेखक विवितो त्याप्रमािे ‘तेच ते 
खाद्य पुन्िा आपल्या ताटात पडिे असे त्यािा िाटिे.’ [वशिदास ६५ ब, ६६ अ : कामिि २४७; िाविद २–
४; खाफीखान ९३९; अििाि १७८ अ.] 
 

िजीिाच्या विकाम्या झािेल्या जागेिि मृत िजीिाचा मुिगा कमरुद्दीनखान याने िािसा िक्काच्या 
जोिािि, दािा साांवगतिा. पि बादशािाच्या पसांतीस उतरून देखीि (याया १३० ब) खान दौिानिा 
आपिी स्ितःची नेमिूक कििनू घेता आिी नािी; तेहिा त्याने वनजामुल्मुल्कास दवक्षिेतून पाचािाि ेअसे 
सुचिनू मुिम्मदशािाचे मन त्यासाठी िळवििे. कमरुद्दीन खानाचे साांत्िन म्ििून त्यािा िवडिाांचा 
इवतमादुद्दौिि िा वकताब बिाि केिा (३० जानेिािी १७२१ इ.). एक तात्पुिती काििाई म्ििून 
इनायतुल्लािखान काश्मीिी यािा िजीिाची कामे बजािण्याांस साांवगतिे. तो खान सामानपदािि िोता. ते 
काम साांभाळून त्याने िे जादा काम किाियाचे िोते. िी नेमिूक १४ फेिुिािीिा झािी. (िाविद ४८, 
कामिि २४८, वशिदास ६६३, खाफीखान ९३९, अििाि १७८ ब, खुशिाि १३६ ब.) 
 
२७ : निा िजीर णनजामुल्मुल्क 
 

सव्य्यद बांधूांचा वनकाि िागल्यानांति दिबािास पितण्याचा विचाि वनजामुल्मुल्काने एकदा केिा. 
पि या गोष्टीस एकां दिीत वििां ब कििेच अवधक बिे असे त्यािा िाटिे. सगळी सत्ता इवतमादुद्दौिािच्या 
िाती एकिटिी िोती. आपिा एखादा प्रवतस्पधी तख्ताभोिती िािित असिे त्यािा सिन िोण्यासािखे 
नहिते. खिे बोिाियाचे ति सव्य्यद िोते त्यापेक्षािी निा िजीि मुिम्मदशािािा अवधक कडक िाटेि असा 
िोता. नहया िजीिाच्या मते, सव्य्यदाांच्या अांतास तो एकटाच काििीभतू िोता ि ते खिे आिे असे तो गृिीत 
धरून चाित असे. िजीि आवि वनजामुल्मुल्क िे नुसतेच जिळचे नातेिाईक नहिते ति वजहिाळ्याचे 
वमत्रिी िोते यात शांका नािी. पि सते्तत िाटा देण्याचा प्रश्न उद भििे िी त्रासदायक गोष्ट असते; ‘बापािा 
मुिाचा मत्सि िाटतो, ति भािािा भािाचा मत्सि िाटतो.’ आपल्या पदिची प्रचांड फौज घेऊन आपि 
िाजधानीस आिो ति उगीच सांशय घेण्यास जागा िािीि ि त्यातून अनांत तांटे उद भितीि; तेहिा 
स्िकतूृत्िाच्या जोिािि वमळवििेिा मुिुख सोडून, िाजधानीच्या तापदायक भोिऱ्यात उडी टाकण्याची 
गिज काय असा विचाि वनजामुल्मुल्काने केिा. 
 

वदल्लीस पितण्याऐिजी वनजामुल्मुल्क दवक्षिेस कनाटकात म्िैसुिास वनघािा. तो औिांगाबाद या 
आपल्या िाजधानीस पितल्यानांति, वनजामुल्मुल्कास दिबािी येण्यास फमावििािा सिकािी िुकूम आिा. 
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त्याचिळेी आपल्या चुित भािाच्या मृत्यचूीिी बातमी त्यािा वमळाल्यामुळे पितण्यास आता धोका उििा 
नहिता. (अििाि १८० अ, गुिशन-इ-अजाइब ६१ अ.) 
 

वजल्िेजच्या अखेिीस (ऑक्टोबि १७२१) वनजामुल्मुल्क औिांगाबादेिून वनघािा. इिजखान या 
आपल्या नातेिाईकाच्या वदमतीस िीस िजाि स्िाि ठेिनू त्यािा औिांगाबादचे काम बघण्यास साांवगतिे. 
(वशिदास ८३ अ) बुांदेिखांडातून आपिा िस्ता आक्रमत असता, त्यािा चांदेिीचा दुजूनहसग, दवतयाचा 
िाि िामचांद्र बुांदेिा आवि निििचा छत्तिाहसग िे आपापल्या फौजेसि येऊन वमळािे. तो आर्ग्ऱ्यािा १६ 
जानेिािी १७२२ इ. िोजी पोिोचिा. त्यािेळी सुभेदाि सआदतखान याने त्याची भेट घेतिी. तीन वदिसाांनी 
तो गौघाटिा गेिा. २८ तािखेिा िाजधानीपासून कािी मिैाांििीि बािापुिा या वठकािी तो पोिोचिा. 
२० फेिुिािी िोजी जांगी दिबाि भििा. या दिबािात त्यािा िजीिपद बिाि किण्यात आिे. त्यािळेी 
वशिस्त्यानुसाि त्यािा मानाचा पोर्षाख, वििे, अांगठी, ित्नजवडत किमदान आवि पुष्ट्कळ द्रहय भेट म्ििून 
वमळािे. सादुल्लािखान या नािाचा, यमुनेच्या तीिाििीि मिाि त्यािा वदिा. (खाफीखान ९३९, वशिदास 
८५ अ, कामिि २५०, मा. उ. खांड तीन, ८९७; आशूब १२९ ब; अििाि १८१ ब.) 
 

वनजामुल्मुल्क आपल्या नहया पदािि वििाजमान झािा तेहिा त्याच्या भोिती वकतीतिी अडचिी 
िोत्या. मुिम्मदशाि कमकुित स्िभािाचा िोता. तो कोकी या नािाच्या चतुि स्त्रीच्या िातचे बािुिे िोता. ती 
त्याची दूधबिीि आवि मुिम्मदजान या भिूमिज्ञाची मुिगी िोती. वतच्या बिोबिच, िाजमिािाांतीि एक 
खोजा िावफज वखदमतगािखान आवि तसल्याच दजाचे इति वकत्येक, या सिांच्या तांत्राने बादशाि िागत 
असे. साम्राज्यात समसामुद्दौिि खान दौिान िा दुसऱ्या क्रमाांकाचा सत्ताधािी िोता. तो किीत असिेिे 
शत्रतु्ि कसेबसे झाकून िावििे िोते. अशा िीतीने, आपल्या प्रत्येक ििकतीिा मोडता घािून ती वनष्ट्फळ 
बनवििी जाऊ शकते िे िजीिािा आढळून येत िोते. 

 
वनजामुल्मुल्क प्रत्येक बाबतीत आिमगीिािा प्रमाि मानीत असे. म्ििून आिमवगिाच्या 

कािवकदीत कािभाि जसा चािे तसा तो चािविण्याच्या व्स्थतीत पुन्िा आििे अशी एक वनजामुल्मुल्काची 
कल्पना िोता. त्याने मोठा वनधाि दाखिनू पेशकशची प्रथा नष्ट किण्याचा खटाटोप केिा. पेशकश याचा 
अथू पविल्याने आिेिे फळ अपूि कििे असा आिे. िा दिबािी चाििािा सिात भयानक गैिप्रकाि िोता. 
बादशािािा द्याियाची िाच वमळाल्यावशिाय शािी चाकिीतीि पद वमळत नसे. पेशकश असे भािदस्त नाि 
देऊन िाचिुचपत चािू िािी. सािा वमळिाऱ्या भािाभि जवमनी शािझादे, शािझाद्या आवि मातब्लबि 
मनसबदाि याांना तोडून देण्याच्या गैिप्रकािािि उपाय शोधण्याचा त्याने प्रयत्न केिा. ज्याचा मिसूि 
यापूिी कधी बिाि झािा नहिता अशा वकत्येक जवमनी दिबाऱ्याांच्या िातात गेल्या िोत्या. त्यामुळे सिकािी 
खवजन्यास चाांगिीच ओिोटी िागिी िोती. जे. चाकि आपिा पगाि िोकड स्िरूपात घेत त्याना िोख 
पगाि देता येईि एिढा पैसा खवजन्यात कधी वशल्लक नसे. त्यामुळे पगािबाक्या िाढल्या िोत्या. अपात्र 
मािसे उच्च पदािि नेमिी जातात, ति िृद्ध आवि पात्र मािसाांना जीिनािश्यक गोष्टींचीिी उिीि भासते, 
या गोष्टी त्याने वनदशनूास आिल्या. कािी िृद्ध आवि पात्र अमिदाि ति, केिळ जिावगिीिून धान्य आिून 
शािी बाजािात ते विकिे येिढ्या कामापुितेच उििे िोते. त्याच्या तापात आिखी भि म्ििजे भाि 
कडाडिेिे िोते. एक रुपया देऊन सात शिेाांपेक्षा जास्त धान्य कािी विकत वमळत नहिते. निा िजीि 
दिबािी जाण्यास वनघािा की गाऱ्िािी साांगिाऱ्याांची गदी त्याच्या भोिती िोई. त्यातिा एक जि ओिडे, 
‘मी’ मिािातखानाचा िांशज आिे’ दुसिा म्ििे, ‘मी अिी मदानखानाचा नातू आिे. भाि खािी आिािते 
म्ििून सामान्य िोकाांची सुद्धा ओिड सुरू िोई. डोक्यात िाख घािून ते ‘फवियाद, फवियाद’ (तक्राि 
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आिे, तक्राि आिे) असे ओिडत. अशा गदीतून िस्ता काढिे. िजीिािा कठीि जाई. या सगळ्या मुद्द्ाांिि 
िजीिाने बादशािािा तपशीििाि अििाि सादि केिे. त्याांना बादशािाची मान्यता वमळािी. पि ती 
नाममात्रच ठििी. प्रत्यक्षात वनजामुल्मुल्काच्या उपाययोजनेकडे दुिूक्षच झािे. तो पन्नास िर्षांिि उमिीचा 
िोता. त्यामुळे विशीतिा तरूि आवि तरूि सोबती भोिती घेतिेल्या बादशािािा वनजामुल्मुल्क अगदी 
जुनापुिािा भासे. त्याचे िागिे-वदसिे याची कुचेष्टा िोई. (वसयि, एक, २६६) या काळाची म्ििून 
साांगण्यात येिािी एक िकीकत खिी असेि ति वनजामुल्मुल्काच्या चािण्याच्या ढबीस आवि पोर्षाखास 
मुिम्मदशाि भि दिबािात िसिा आवि समसामुद्दौिि ति उद गाििा, ‘दख्खनची माकडे नाचतात कशी 
पािा. आपि आता िाजधानीतीि कािस्थाने सोडून अजमेि आवि अिमदाबाद या सुभ्याांतीि दुिािस्थेकडे 
िळू. िी दुिािस्था अवजतहसग िाठोड याच्या असांतुष्टतेतून उद भििी िोती. (खाफीखान ९४०; वशिदास 
८५ ब; अििाि १८१ ब; ज. ए. सो. ब.े, खांड सिासष्ट, भाग एक, २६ आवि ५८; नावदिशाि ६९ आवि 
१२९.) 
 
२८ : राजा अणजतकसग राठोड याचे बंड 
 

फरुूखवसयिच्या कािवकदीत आवि नांति सव्य्यदाांचा ििचष्ट्मा वटकून िोता तोिि िाजा अवजतहसग 
िाठोड सव्य्यदाांशी एकवनष् िावििा. दोन िर्षांपूिी सव्य्यदाांनी त्यािा अिमदाबादेचा सुभेदाि म्ििून नेमिे 
िोते. आता िी निी हयिस्था त्यािा कबूि नहिती. वशिस्त्याप्रमािे त्याने बादशािािा धन्यिादाचा मुजिा 
आवि नजिािे पाठवििे नहिते. तो अजमेि सुभ्यात घुसिा. सुभा आपल्या कब्लजातीि आिे असे तो गृिीत 
धरून चाििा. दोन्िी सुभ्याांत त्याने गोित्त्याबांदी जािी केिी. अशा पविव्स्थतीत त्यािा तत्काळ दडपिे 
अगत्याचे िोते. अकबिाबादेचा सुभेदाि सआदतखान, समसामुद्दौिि, कमरूद्दीनखान, िैदि कुिीखान 
याांतीि प्रत्येकािा, एका पाठोपाठ एक याप्रमािे, सुभ्याचा कािभाि ि अवधक फौजेची िुकूमत देऊ केिी. 
यातल्या प्रत्येकाने कामवगिी अांगािि घेतिी पि नांति कािीतिी सबबी साांगून यामधून अांग काढून घेतिे. 
यातल्या कािींनी ति, आपल्या िाटेने पविल्या मजिेच्या वठकािी तांबूिी ििाना केिे िोते. समसामुद्दौिि 
यास या मोविमेच्या खचाची विशरे्ष धास्ती िाटिी. कािि सांभाहय खचातीि कािी भाग तेिढा त्यािा शािी 
खवजन्यातून वमळिाि िोता. समसामुद्दौििने अशी कल्पना िढवििी की, अवजतहसगाच्या कब्लजात गुजिात 
िािू द्यािा, पि त्यासाठी अजमेिचा कब्लजा सोडण्याची अट असािी. या गोष्टीस िैदि कुिीखानाने ििकत 
घेतिी. तेहिा सआदतखानािा बोिािनू, िी कामवगिी त्याच्यािि सोपवििी. पि तो निखा असल्याने, 
आपिी चाकिी पत्किण्यासाठी पुिेशा अवधकाऱ्याांना उद्युक्त किण्यात तो अयशस्िी झािा. अब्लदुल्लािखान, 
वनजाबत अिीखान आवि इति बािा सव्य्यद याांना माफी देऊन, त्या सिांना आपल्या िुकूमतीखािी न 
ठेिल्यास जागचा िािण्याची देखीि कमरूद्दीनखानाची तयािी वदसत नहिती. बादशािाच्या वमत्रमांडळींचा 
सव्य्यदाांिि भििसा नसल्याने, त्याची िी विनांती अमान्य झािी. शिेटी १२ आक्टोबि १७२१ िोजी िैदि 
कुिीखान याची अिमदाबाद सुभ्यािि आवि सव्य्यद मुजफ्फि अिीखान दायीपुिी याची अजमेि सुभ्यािि 
नेमिूक झािी. पैकी िा दुसिा समसामुद्दौििचा आवश्रत िोता. िैदि कुिीखानाने सुभ्यािि आपिा नायब 
धाडिा. (खाफीखान ९३७, गुिाम अिी ४३ अ, वशिदास ७६ ब.) 
 

नहया कािभािािि जातीने िजि िोण्यास मुजफ्फि अिीखान तयाि िोता, पि त्यासाठी िागिािा 
सिांजाम त्यापाशी नहिता. सिा िाख रुपये त्यािा देऊ केिे, पि खवजन्यात द्रहय उपिब्लध नहिते म्ििून, 
सध्या दोन िाखाांिि समाधान मानिे त्यािा भाग पडिे. त्याने शििाबािेि आपिे ठािे मुक्रि केिे आवि 
भित्याच चढ्या दिाने पगाि देऊ करून फौजभिती सुरू केिी. िीस िजाि असामींची भिती आपल्या 
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वनशािाखािी करून तो मनोििपूिपयंत [जयपूि शििापासून उत्तिेिा ३५ मिैाांिि आवि अजमेिच्या ईशान्येस १३० मिैाांिि.] 
पोिोचतो तोच द्रहय सगळे सांपल्याचे त्यािा आढळून आिे. िाजा सिाई जयहसग कच्छिाि याच्या बाबतीत 
समस्या अशी नहिती. तो जुिै १७२१ मध्ये दिबािी आिा. आपिी वनष्ा वकती, तीस सीमा नािी असे तो 
म्ििािा. तो आांबेिच्या सगळ्या मवशदीत जातीने जाऊन आिा िोता; धमानुसििाचे जािीि आिािन 
करून, शुक्रिािची प्राथूना म्ििण्याचे आदेश त्याने जािी केिे िोते. गोित्याबांदीिा िीतसि फाटा वदिा 
असून मुघि साम्राज्यातीि एक विनीत प्रजानन म्ििून िािाण्याचा मनोदय असल्याचे या िाजाने साांगून 
टाकिे िोते. बादशािाचे िडीि जिानशाि याांनी आपिािि अजमेि आवि गुजिात याांची सुभेदािी 
कायमची सोपवििी िोती िे दशवूििािे किािपत्र त्याने दिबािात िजि केिे. त्या दस्तऐिजािि 
जिानशािाच्या पांजाच्या चांदनी वशक्क्याचा ठसा उमटवििेिा िोता. पूिीच्या िाजिटीत नहया 
बादशािाकविता त्याने केिेल्या वमत्रत्िदशकू कृत्याांकडे बादशािाचे िक्ष त्याने िेधवििे. या कैवफयती 
सांबांधात समसामुद्दौिि आवि िोशनुद्दौिि िे त्यास जामीन िावििे ि त्याांच्या िाटाघाटीमुळे त्याची कैवफयत 
मांजूि झािी. (गुिाम अिी ४३ ब.) 
 

उिटपक्षी, अजमेि विकामे किण्याची अवजहसगाची कसिीच इच्छा वदसेना. त्याने ति, आपिा 
थोििा मुिगा अभयहसग यािा, येऊ घातिेल्या सुभेदािाशी प्रवतकाि किण्यासाठी धाडिे. तेहिा वदल्लीिून 
िुकूम (२ आक्टोबि १७२१) आिा की, मुजफ्फि अिीखानाने मनोििपूिपिीकडे कूच किाियाचे नािी. 
तेहिा तो तेथे तीन मविने थाांबिा. फौजाांची पगािाची मागिी िाढिी आवि ती चढती िावििी. मांजूि 
झािेल्या सिा िाखाच्या िकमेपैकी उििेिी िक्कम वमळण्याचे वचन्ि वदसेना. द्रहयसांकटात सापडिेल्या 
वशपायाांनी आपिी शसे्त्र, आपिे कपडे, जे जे कािी िोते ते विकाियास काढिे. त्यानांति त्याांची उपासमाि 
तिी िोिाि हकिा िूटमािीचा माग ूतिी ते पत्कििाि असे वदसत िोते. िूटमािीचा माग ूअवधक श्रेयस्कि 
समजून ते आसपासच्या मुिखात पाांगिे. िीस िजाि गुिेढोिे िस्तगत करून ते पितिे. नािनोळ जिळच्या 
कािी खेड्यात त्याांनी िुटािूट केिी. (वशिदास ७७ अ, गुिाम अिी ४४ अ.) 
 

आपल्या िोकाांना पगाि देिे मुजफ्फि अिीखानािा अशक्य झाल्यामुळे अवधकाि आवि वशस्त या 
दोन्िी बाबतीत त्याच्या िातातीि िगाम सुटिा. िुटून आििेल्या जनाििाांचे िाटप कसे हिाि ेयािरून 
वशपायाांमध्ये भाांडि जुांपिे; अखेिीस त्याांनी आपआपसात िठ्ठािठ्ठीिी केिी. िात्र पडिी, कोंडिाड्यात 
कोंडिेल्या गुिाांनी वनकिािि येऊन मुसांडी मािल्याने ती सगळी सुटून गेिी आवि आपापल्या गािी पितून 
गेिी. सगळा खेळ खिास झािा आिे याची खात्री पटल्यािि सैवनकाांनी, चाांगल्या दैियोगाच्या आशनेे, 
फावतिा म्िटिा आवि तेिी तळ सोडून आपापल्या घिी पितिे. आता आपि वकती कमकुित झािो आिो 
याची जािीि मुजफ्फिखानािा झािी; िाठोडाांिि िल्ला किण्याचा थोडािी प्रयत्न त्याने केिा नािी. 
थोड्या िळेाने िाजा सिाई जयहसगाचा सेनापती त्याच्या मदतीिा धािनू आिा. त्याने त्यािा कच्छिािाांची 
िाजधानी आांबेि येथपयंत नेऊन सोडिे. मुजफ्फि अिीखानाने उििेसुििे घोडेस्िाि आवि पायदि 
बिोबि गेिे. आपल्या सिू चीजिस्तूांचा त्याग त्याने केिा. मानाची िसे्त्र आवि नेमिुकीचे पत्र पित केिे ि 
सांन्यासिशे धािि करून शािी चाकिी सोडून वदिी. (ततै्रि.) 
 

एिढे झाल्यािि मुजफ्फि अिीखानास बाजूस सारून त्या जागी सव्य्यद नुस्त्रतयािखान बािा यािा 
मुक्रि किण्यात आिे. अवजतहसग अजमेि येथे िोता. त्यािा जाटाांच्या सेनेची कुमक येऊन वमळािी िोती. 
िी कुमक चुडामि जाटाने आपिा मुिगा मुिक्कमहसग याच्या नेतृत्िाखािी पाठवििी िोती. निा सुभेदाि 
मोविमेत उतिण्यापूिी अवजतहसगाने आपिा थोििा मुिगा उत्तिेकडे नािनोळ, आग्रा आवि वदल्ली 
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सुभ्यातीि ठाण्याांिि िल्ला किण्यासाठी पाठवििा. या अभयहसगाच्या वदमतीिा बािा िजाि साांडिीस्िाि 
िोते. त्याांजिळ तोड्याच्या बांदुका आवि धनुष्ट्यबाि िी शसे्त्र िोती. प्रत्येक उांटािि दोघादोघाांना बसवििेिे 
िोते. १४० मैिाांची जोिदाि धडक मारून ते नािनोळ जिळ आिे. त्या भागाचा फौजदाि बायजीदखान 
मेिाती िोता. त्याच्या ितीने तेथे असिेल्या अमिदािाने शक्य वततकी िढत वदिी. पि शिेटी माघाि 
घेतिी आवि मेिात येथे आपल्या धन्याकडे तो गेिा. नािनोळ येथे िुटािूट झािी. अििाि, वतजािा 
आवि शािजिानपूि िी गाि े उध्िस्त झािी. िुटािूट कििाऱ्या मांडळींनी उत्तिेकडे थेट सिाई 
अल्लािविदीखान या वदल्लीपासून अिघ्या १६ मैिाांिि असिेल्या वठकािापयंत धडक माििी. (वशिदास 
७८.) 
 

वदल्लीिा नेिमीचा गोंधळ चािू िावििा. सुरूिातीिा समसामुद्दौिि याने िक्ताचा बदिा िक्ताने 
घेण्याच्या शपथा पुष्ट्कळदा उच्चािल्या; तेहिा त्यािा कूच किण्याचा िुकूम झािा. त्याने तांब ू शििाबािेि 
धाडिे आवि जय्यत तयािीिा आिांभ झािा. पि यापेक्षा जास्त कािी त्याने केिे नािी. बादशािािा 
देखीि त्याचा िीट आिा. त्याने आपिी नािाजी प्रकट केिी. पवििामी समसामुद्दौिि दिबािात िजेिी 
िािीनासा झािा. यानांति िैदि कुिीखानािा बोिावििे. त्याने मागण्याांची मोठी यादीच वदिी. सगळे 
शािी तोफदळ त्याच्या वदमतीिा वदिे. नांति त्याचे तांब ूशििाबािेि उभे िावििे. पि त्याने विचाि बदििा 
आवि कूच किण्यास नकाि वदिा. एिढ्याच उदासीनतेने कमरूद्दीनखानानेिी याबाबतचा अजू िाटेस 
िाििा. शिेटी नुस्त्रतयािखानाने कूच केिे. पि तो अजमेिच्या वदशनेे विशरे्ष अांति चािून गेिा 
नसतानाच, खबि आिी की िाजा अवजतहसगाने शिि खािी केिे असून तो आपल्या मुिुखात पितिा 
आिे. (वशिदास ७८ ब, गुिामअिी ४४ अ.) 
 

वनजामुल्मुल्काने िजीिपद स्िीकाििे आिे; दख्खन सोडून तो वदल्लीनजीक आिा आिे अशी 
बातमी िाठोडाांना समजल्यामुळे त्याांनी माघाि घेतिी असे वदसते. पूिी आपि पावििेच आिे की 
वनजामुल्मुल्क आपल्या िजीि पदािि २० फेिुिािी १७२२ िोजी रूजू झािा. एक मविन्यानांति (२१ माचू) 
िाठोड िाजाचा एक दूत म्ििून कोिी खेमसी भाांडािी (िाकनीस) दिबािात आिा. साांभिचा माजी 
फौजदाि नाििखान िा त्यािा घेऊन आिा िोता. (वशिदास ८३ अ, कामिि २५१.) 
 

अवजतहसगाने बादशािाकडे विनांती अजू गुदरून आपिी कैवफयत माांडिी. त्याचा गोर्षिािा असा 
िोता. सव्य्यद िुसैन अिीखानािा मजविरुद्ध पाठविण्यात आिे असता मी फरुूखवसयि बादशािापुढे माझी 
कोिती कैवफयत सादि केिी याचा पाढा त्याने आपल्या अजाच्या आिांभी िाचिा. पुढे तो विवितो की, 
सव्य्यद मांडळींचा सते्तिरून दूि िोण्याचा काळ येण्यापूिी मिा अिमदाबाद आवि अजमेि याांचा सुभेदाि 
नेमिे िोते; साम्राज्याच्या विताचा विचाि किता या कािभािाची जोखीम दुसऱ्या कोिी तिी पत्कििे 
आिश्यक िोते; इस्िामी धमाचा कायदा आवि इस्िामी धमाचा आचाि याांचे मिा िािडे नहिते; नांति जेहिा 
शािी वनशािािा विजयश्रीने माळ घातिी, तेहिा मिा काढून टाकून अिमदाबाद सुभा िैदि 
कुिीखानाकडे वदिा; याबाबत मी कािीसुद्धा केिे नािी; फक्त सुभ्याचा कािभाि सोडिा. अजमेिच्या 
बाबतीतिी तसेच किण्याची माझी तयािी आिे; पि मुजफ्फि अिीखान कधी आिाच नािी; नांति माझे 
वित न बघििािे िोक िोते ते, नािनोळ आवि इति शििातीि माझे िल्ले म्ििजे माझ्या बेईमानीचा पुिािा 
आिे, असे दाखित सुटिे. िे सगळे चूक आिे; िे सिू िल्ले मेिाती मांडळींशी असिेल्या भाांडिातून 
उद भििेिे आिेत; तेहिा माझे प्रकिि बादशािाने आपल्या िाती घ्यािे; खाहिदाकडून न्याय वमळेि याचा 
विश्वास िाटतो; अगदी केसभििी मी माझ्या योर्ग्य मागािरून ढळिेिो नािी, याची मिा पक्की खात्री आिे; 
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मी दिबािी िजि िोईन हकिा आपल्या मुिुखात िािीन, जशी आपिी इच्छा िोईि असे किीन. (वशिदास 
८३ अ) 
 

या िटाळ कैवफयतीिा उत्ति म्ििून बादशािाने फमान धाडिे. त्याच्या इमानदािीबद्दि त्याांची 
सांवदर्ग्ध भारे्षत प्रशांसा केिी. तसेच वततक्याच सांवदर्ग्ध शब्लदात दोन सुभे घेण्याचा त्याचा कसूि माफ 
असल्याचा उल्लेख पत्रात केल्यािि अजमेिचा कािभाि पुन्िा एकदा तुमच्याकडे सोपवििा आिे ि अल्लाची 
इच्छा असल्यास अिमदाबादचा कािभाििी पुन्िा आपल्या िाती देण्याचे कायू करू असा मजकूि िोता. 
बादशािाांकडून पत्रासोबत भेटी आल्या त्यात खास मानाची िसे्त्र, साफ्याांिि िािाियाचा एक ित्नखवचत 
अिां काि, एक घोडा आवि एक ित्ती याांचा समािशे िोता. सिकािी िुकुमात शिेटी म्िटिे िोते– “आपल्या 
कृत्त्याबद्दि एखाद्या मािसाने केिेिा विनांती–अजू हकिा कैवफयत मान्य िोईि हकिा नािी याबद्दि भीती 
असण्याचे कािि काय? मनातीि भीती काढून टाका. देिाने वनमाि केिेल्या िोकाांचे भिे हचतिािा िा 
मुिम्मदशाि तुमच्या कल्यािाच्या बाबतीत नेिमीच वजहिाळा दाखित िािीि”. (वशिदास ८४ब, कामिि 
२५५.) 
 

अजमेि प्रकििातीि पुढचा टप्पा म्ििजे ८ वडसेंबि १७२२ िोजी नाििखानाची त्या सुभ्याचा 
वदिाि म्ििून आवि त्याचबिोबि साांभिचा फौजदाि म्ििून झािेिी नेमिूक िा िोय. वदिाि हकिा मुख्य 
मिसूि अवधकािी या नात्याने नाििखानािा नावजम (म्ििजे िष्ट्किी सुभेदाि) च्या बिोबिीचा मान वदिा. 
गढ पवटिीची [इि्विनने सुचवििे आिे की वदल्लीच्या आर्ग्नेयीस ९४ मैिाांिि असिेिे पटिी आवि त्याच्या ईशान्येस १ मैिािि असिेिे कोट 
िी वठकािे फासी मजकुिात गढ पवटिी या नािाने आिी असािीत. वबथिी टेकडी (अिीकडचे तािागढ) या वठकािािून अजमेि वदसते. 
टेकडीििीि वकल्ल्यािा िेढा घािून तो वकल्ला सि किण्यात आल्याची माविती टॉडने वदिी आिे. (जदुनाथ सिकाि).] (मिाठी 
कागदपत्राांतीि कोट पुतळी? –ग. ि. खिे) फौजदािी त्याचा भाऊ रुिुल्लािखान यािा बिाि झाल्याने, 
त्याची बाजू आिखी बळकट झािी. या सिू मांडळींबिोबि अवजतहसगाचा मुनीम खेमसी भाांडािी वदल्लीिून 
अजमेििा पितण्यासाठी वनघािा. (कामिि २५७.) 
 

९ फेिुिािी १७२३ िोजी दिबािास खबि पोिोचिी की, ६ जानेिािी िोजी नाििखान आवि त्याचा 
भाऊ रूिुल्लािखान याांना अवजतहसगाने ठाि माििे. िाजपूत मांडळींशी वमत्रत्िाचे सांबांध आिेत या 
समजुतीखािी त्याांनी याांच्यािगतच आपिा तळ वदिा िोता. पिाटेच्या सुमािास त्याांच्यािि िल्ला झािा ि 
त्यात ते दोघेिी ठाि झािे. फौजदािाचा पुतण्या िावफज मिमूदखान आवि फौजदािाचे इति नातेिाईक 
याांना पकडिे आिे. २५ असामींचा वशिच्छेद केिा आवि अगदी थोड्या अिधीत सगळा तळ आवि तेथीि 
िटाांबि याांची िूट करून ते िाांबिनू नेिे. जी कािी थोडी मािसे जीि िाचिनू पळािी त्याांनी आांबेिचा 
िाजा सिाई जयहसग याच्या मुिुखाांत आश्रय घेतिा. त्याांना तेथे मदत वमळािी आवि तेथून शािी 
मुिुखापयंत त्याांना सोबत देऊन घािवििे. (कामिि २६०-२६१, टॉड खांड दोन ८७.) 
 

शफूुद्दौिि इिादतमांदखान [ख्िाजा अब्लदुल्लाि उफू शफूुद्दौिि इिादतमांदखान सावदक तिब्लिुि जांगबिादूि िा ३ वजल्काद 
११४३ वि. (१० मे १७३१) िोजी ियाच्या ७० िून अवधक ियाचा िोऊन मिि पाििा. तो मुल्ला इबज िावजि याच्या भािाचा मुिगा ि जािईदेखीि 
िोता. सदि िावजि १०८८ वि. मध्ये मिि पाििा िोता.] यािा िाजाविरुद्ध पाठिाियाच्या फौजेचा सेनापती म्ििून 
तडकाफडकी मुक्रि केिे. त्यािा ७ िजािाांची (सिा िजाि घोडे) मनसब बिाि करून बढती वदिी. 
त्याच्या वदमतीस ५० िजाि घोडेस्िािाांची फौज देण्याविर्षयी बक्षींना आदेश झािा. २६ फेिुिािी िोजी 
बादशािाने त्यािा वनिोप वदिा. ४ वदिसानांति आपल्या फौजेचा पगाि किता यािा म्ििून त्यािा शािी 
खवजन्यातून २ िाख रुपये वदिे. १० माचू िोजी वकत्येक सिदािाांना त्यास सोबत किण्यासाठी मुक्रि केिे. 
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४ एवप्रि िोजी िाजा सिाई जयहसग, मुिम्मदखान बांगश, िाजा वगविधि बिादुि िगैिे मातब्लबि सिदािाांना 
तातडीचे वनिोप पाठिनू त्याांना शफूुद्दौिि याच्या िाताखािी काम किण्यास साांवगतिे. िी मांडळी त्यािळेी 
जाट मोविमेत गुांतिी िोती. (त्या प्रकििाकडे आपि ििकिच िळू.) अवजतहसगािा इजा किण्यासाठी 
आिश्यक म्ििून िाजा इांदिहसग िाठोड यािा ५ जून १७२३ िोजी अवजतहसगाच्या नैसर्वगक मािकीचे 
नागोिचे इनाम बिाि केिे. त्यािळेी तो िस्तुतः दवक्षिेत वनजामुल्मुल्कासमिते िोता. पि त्याचा नातू 
मानहसग याने अशा प्रसांगी पाि पाडाियाची असतात ती नेिमीची कामे पाि पाडिी. (कामिि २६१-२६४, 
रूस्तमअिी २५१ब.) 
 

या सुमािास िैदि कुिीखान शवमंदा िोऊन अिमदाबादेिून वदल्लीस पितण्याच्या मागािि िोता. 
त्याबाबतची अवधक माविती आपि पुढच्या विभागात घेिाि आिोत. तो िेिाडी येथे पोिोचिा असल्याचे ६ 
एवप्रि १७२३ िोजी कळिे. िोशनुद्दौिि याने त्याच्याबद्दि िदबदिी केिी. त्याच्या अपकृत्याबद्दि त्यािा 
माफी देण्यात आिी. जप्त मािमत्ता विभागाचा अधीक्षक (दािोगा) ख्िाजा सअदुद्दीन यािा, एक सिकािी 
िुकूम त्याच्या िाती देऊन, िैदि कुिीखानाकडे पाठवििे. या िुकुमािािे त्यािा अजमेि सुभ्याचा कािभाि 
आवि साांभिची फौजदािी या नेमिुका वमळाल्या िोत्या. या आज्ञा वशिोधायू मानून िैदि कुिीखान मागे 
िळिा आवि शािी फौजाांना नािनोळ येथे जाऊन वमळािा. त्या सिांनी तेथून अजमेिच्या िोखाने कूच 
केिे. (कामिि २६३.) 
 

३० मे िोजी खबि आिी की, भनििा या गािी ठािे घेण्यास साांवगतिेिा िाजा अवजतहसग िा 
यापूिी िढाई न किताच शािी फौजाांसमोरून गेिा असून तो साांभिच्या बाजूस आिे. तदनांति पाच 
वदिसाांनी (४ जून) एक िाता आिी की, िैदि कुिीखान आवि इति सिदाि आवि िाजे साांभिमध्ये घुसिे 
असून िाजा अवजतहसगाने पवििािासि अजमेि सोडून वदिे आिे; तो जोधपूिच्या िोखाने गेिा आिे. गढ 
पवटिी (कोट पुतळी) येथे त्याने मागे ठेििेिी वशबांदी, ते वठकाि िढविण्याची तयािी किीत आिे. निा 
शािी सुभेदाि ८ जून १७२३ िोजी अजमेिात येऊन दाखि झािा. त्याने साांभि येथे आगा कावसम यास 
आवि मिरूत (?) येथे सिाबत अफगाि यास आपिे नायब म्ििून मागे ठेििे. १७ जून िोजी गढ 
पवटिीिा (कोट पुतळी?) िढेा पडिा आवि तदनांति दीड मविन्याने (४ ऑगस्ट १७२३) िैदि 
कुिीखानाने सदि वकल्ला सि केिा असल्याची खबि दिबािास कळवििी; गढीच्या वकल्ल्यािी सोबत 
पाठिनू वदल्या. [कामिि २६४–२६६, टॉड खांड दोन, मिरूत, म्ििजे मािौत असे समजतो. ते १८५९ च्या िाजपुतान्याच्या नकाशात साांभि 
तिािाच्या उत्ति वकनाऱ्याच्या उत्तिेस सुमािे १० मैिािि आिे. िाविद (१३०) साांगतो की गढ पवटिी येथीि िाजपूत वशबांदीची सांख्या फक्त चािश े
िोती; त्या वठकािचा कब्लजा, िाटाघाटीच्या मागाने देऊ किण्यात आिा. िढाईतीि शौ यंपदके वमिित, वनशािे फडकाित आवि ढोि बडित िी 
वशबांदी कूच किीत आिी. िाजपुताांनी विवििेल्या िकीकतीनुसाि (टॉड, खांड दोन, ८७) तािागढ अजमेिच्या अगदी जिळ असून त्यास जुिै 
मविन्यात िेढा पडिा. उमिाहसग या वकल्लेदािाने सदि वकल्ला चाि मविने िढवििा.] 
 

आता सिोखा किण्याची िीच िळे आिे असे समजून, अवजतहसगाने आपिा थोििा मुिगा 
अभयहसग यािा, त्याच्यासोबत वकत्येक ित्ती आवि प्रचांड द्रहय देऊन शािी सेनापतीकडे पाठवििे. वदल्ली 
दिबािास स्ितः िजि िािाण्याची गोष्ट त्याने िर्षापुिती िाांबिीिि टाकिी. िाजाचा नजिािा आवि 
िाजाचा मुिगा याांना िैदि कुिीखानाने दिबािास धाडिे. िाजाने बादशािािा केिेल्या विनििीस याने 
बादशािाचा अनुकूि प्रवतसाद वमळिनू वदिा. अभयहसगाचे स्िागत अगदी सन्मानपूिूक झािे. त्यािा भेटी 
वमळाल्या. पि त्यािा दिबािी थाांबिनू धििे. वनजामुल्मुल्क दख्खनिा पळािा तेहिा तद्नांतिच्या काळी 
िैदि कुिीखान पुन्िा एकदा बादशािाच्या मजीतिा झािा. त्यास त्याचे पूिीचे मीि आवतश िे पद 



 

 

अनुक्रमणिका 

देण्यासाठी ३० वडसेंबि १७२४ िोजी दिबािचे बोिाििे आिे आवि सव्य्यद िुसैनखान बािा यास अजमेिचा 
अवधकाि वदिा. (एवप्रि १७२५). [कामिि, रूस्तम अिी २५२–अ]. 
 
२९ : अणजतकसगाचा त्याच्या मुलाकरिी खून 
 

िा विभाग आपि िाजा अभयहसगाच्या मृत्यचू्या घटनेने सांपि.ू शािीि आवि बखिकाि याांनी या 
घटनेचा नुसता उल्लेखच करून ती वनकािात काढिी आिे, िे टॉड कबूि कितो; पैकी एकाने ति सदिची 
िकीकत अगदी वनकिाच्या मुद्द्ािि आिी असता, तेथे कािी विविण्याऐिजी, पान नुसते कोिे सोडिे 
आिे. पि टॉडच्या पुस्तकाच्या अन्य भागात, या गुन्याचे तपशीििाि ििून आपिास पािाियास वमळते. 
[टॉड खांड एक, ६९९. टॉड िा इवतिासकाि म्ििून कसा कच्चा िोता याचा िा पविच्छेद वनदशकू आिे. अवजतहसगाचा खून सव्य्यदाांच्या माथी 
मािण्याचे त्याचे कृत्य म्ििजे कािक्रमविर्षयक घोडचूक आिे. ‘सव्य्यदाांच्या विविध दुष्ट योजनाांना त्याने आपिी मान्यता वदिी नािी’ असे टॉड याने 
जे प्रवतपादिे आिे तेिी असेच खुळचटपिाचे आिे. अवजतहसग िा अगदी शिेटपयंत सव्य्यदाांचा वमत्र ि सव्य्यदाांचा पक्षपाती िोता.] ते कािी 
असो, अवजतहसगाच्या आयुष्ट्याचा शिेट हिसकिीत्या झािा ि त्यास त्याचा दुसऱ्या क्रमाांकाचा मुिगा 
बख्तहसग कािि घडिा िे खुद्द िाजपूतदेखीि मान्य कितात. इतकेच काय पि िाजपुताांच्या उत्कटतेने 
कैिाि घेिािा कनूि टॉड िा देखीि ते मान्य कितो. [टॉड, खांड एक, ६९८; खांड दोन, ८८.] 
 

त्याच्या िकीकतीनुसाि, वनजाियास जाण्यापूिी बख्तहसगाने बापाचा वनिोप घेतिा आवि 
आईबापाच्या शजेघिाजिळच्या खोिीत तो िपून िावििा. सगळीकडे वनििावनिि झाल्यािि, तो त्याांच्या 
खोिीत वशििा; िवडिाांची तििाि त्याने घेतिी आवि ती त्याांच्यािि चािवििी. निऱ्याचे िक्त 
िक्षस्थळािि जाििल्याने अवजतहसगाची पत्नी जागी झािी. बख्तहसग पळून गेिा िोता. अवजतहसगाच्या 
मृतदेिािि ७ जून १७२४ िोजी अांत्यसांस्काि झािे. त्यािळेी त्याच्या वचतेिि, त्याच्या ८४ बायका आवि 
िखेल्या सती गेल्या. िािस कोिी हिाि ेयािरून मुिाांमध्ये िागिीच वतथल्यावतथे बखेडा माजिा. २५ जुिै 
१७२४ िोजी अभयहसगािा िवडिाांचा िािस म्ििून जोधपूिचा कब्लजा घेण्यासाठी जाण्यास बादशािाची 
अनुमती वमळािी. त्यािळेी त्यािा िाजिाजेश्वि िा वकताब आवि सात िजाि जात (सात िजाि घोडे) िी 
मनसब बिाि झािी. िे िोण्यास समसामुद्दौििचे प्रयत्न काििीभतू झािे. अभयहसग त्यािळेी २१-२२ 
िर्षाचा िोता. [टॉड, खांड एक, ६९९; खाफीखान ९७४; खुशिाि १०४४-ब]. 
 

अवजतहसगाचा खून त्याचा मुिगा बख्तहसग याने केिा िी िस्तुव्स्थती कोिीिी नाकािीत नािीत. 
पि िे कृत्य किण्यास वचथाििी कोिाची िोती याबाबत मात्र वभन्न मतप्रिाि आढळतात. टॉडिा माविती 
पुिवििाऱ्याांनी त्यासा साांवगतिेिे वदसते की, थोििा भाऊ अभयहसग यािा वचथाििीिरून बख्तहसगाने िे 
कृत्य केिे. [टॉडने साांवगतिेिेच खुनाचे कािि िाविद (१३०) देखीि साांगतो. तुिना किा, मा. उ., भाग तीन, ७५८.] त्यािळेी 
अभयहसग वदल्लीिा बादशािाच्या ताब्लयात िोता. खून किण्याबद्दि बवक्षसी म्ििून खून कििाऱ्यािा नागोि 
आवि त्याखािीि ५६५ गाि ेयाांचा मोकासा वमळिाि िोता. अभयहसगाच्या मनात बापाचा खून किण्याची 
पापी इच्छा का वनमाि हिािी? त्याबाबत असे म्िितात की, मवॅकहिेिी पद्धतीच्या सव्य्यदाांनी अभयहसगाची 
मित्त्िाकाांक्षा चाळििी िोती; कािि त्याांना अवजतहसगािि सूड उगिाियाचा िोता. अवजतहसगाने 
फरुूखवसयििा हसिासनभ्रष्ट किण्याच्या योजनेस वििोध केिा िोता, िे िा सूड घेण्याचे वनवमत्त िोते. आता 
आपि सोप्या पि वनिािीच्या कसोट्या िाि.ू वपतृित्त्येसािखे कृत्य किण्यास बख्तहसग उद्युक्त िोईि 
एिढी मोठी बवक्षसी देऊ किण्यात आिी िोती का? तो कदावचत फाि शािािा मािूस नसेि; पि सदिच्या 
कृत्यामुळे िोिािा दुिौवकक ओढिनू घेण्याइतका मूखूिी नहिता. वशिाय, या कृत्यामुळे (१) फायदा 
िोिाि िोता तो त्याच्या भािाचा, खुद्द त्याचा स्ितःचा नहिे आवि (२) या कृत्याबद्दि त्यािा एक मोकासा 
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बिाि िोिाि िोता िा िस्तुतः बापाचा नैसर्वगक मृत्य ू घडल्यािि यथािकाश िाजपुताांच्या सािूवत्रक 
रुढीनुसाि स्िाभाविकपिे त्याचाच िोिाि िोता. बाय कसोट्या िािल्यािि सदिच्या िकीकतीत कािी 
वशल्लक उिते का? उिट या िकीकतीचा सगळा आधािच तुटिा आिे असे आपिास वदसून येते. 
अवजतहसगाचा िध जून १७२४ मध्ये झािा; एका सव्य्यदाचा िध ८ आक्टोबि १७२० िोजी झािेिा िोता 
आवि दुसिा सव्य्यद िढाईत पिाभतू िोऊन, १७२० मध्ये कैद झाल्यािि, तुरुां गातच ११ आक्टोबि १७२२ 
िोजी मिि पाििा िोता. याचा स्पष्ट अथू असा आिे की, १७२४ सािी अभयहसगािा वचथाििी देण्यास ते 
ियात नहिते. यावशिाय, या काळाचा अगदी प्राथवमक अभ्यास केल्यािि देखीि, फरुूखवसयिचा काटा 
काढण्यासाठी अवजतहसगाने सव्य्यदाांना वििोध केिा नािी ति किता येईि तेिढी मदत केिी या 
िस्तुव्स्थतीकडे दुिूक्ष किता येिे कठीि आिे. म्ििून टॉडची िवककत म्ििजे वनहिळ दांतकथा आिे. ती 
पिीके्षस मुळीच उतित नािी. वशिाय तो नेिमी आधाि घेतो तो िाजपुताांच्या शावििी बखिींचा; पि 
त्यादेखीि याबाबत टॉडिि कसिी मेििनजि दाखवित नािीत ि ते टॉडदेखीि कबूि कितो. टॉड स्ितः 
(खांड दोन ११३) कबूि कितो की, “िा वधक्कािपात्र गुन्िा बख्तहसगाच्या िातून न घडता ति िाजस्थानात 
पूिी कधी झािा नहिता असा मिान िाजकुमाि म्ििून नांतिच्या वपढ्याांत त्याची वकती दुमदुमिी असती”. 
या प्रशांसेच्या िर्षािातीि अल्पाांश जिी खिा समजिा तिी पवििािातीि रूढ चािीिीतीनुसाि त्याच्याच 
िोिाऱ्या मोकाशापेक्षा अवधक मोठा मोबदिा वमळण्याची शक्यता नसताना तो शूि योद्धा आपल्या 
मित्त्िाकाांक्षी भािाच्या िातचे दुदैिी बािुिे बनिे सांभिनीय िाटत नािी. मग असे समजाि ेिे योर्ग्यच नािी 
काय की िवडिाांच्या िातून असे कािी कृत्य घडिे असाि े की ज्यामुळे आपल्या खाजगी सन्मानािि 
आक्रमि झािे असे मुिािा िाटिे असाि.े 
 

मुसिमानी आधािािरून घटना िगेळ्या पद्धतीने दाखवििेिी आिे (कामिि). ती िवककत “थोि 
अवजत”च्या हयव्क्तमत्िास उध्िस्त कििािी आिे; पि िाजपुताांच्या कैिाऱ्याांनी पुढे केिेल्या िकीकतीपेक्षा 
जास्त समाधानकािक आिे. िे भयांकि कृत्य किण्यास सबळ कािि िोते असे त्यात वदसून येत 
असल्यामुळे या प्रकििीची पविव्स्थती त्यात समाधानकािकिीत्या स्पष्ट झािी आिे. त्यात साांवगतिे आिे 
की, अवजतहसग सिोखा करून जोधपूििा पित आल्यािि, तो आपिा मधिा मुिगा बख्तहसग याच्या 
पत्नीच्या पे्रमात पडिा ि अगम्यगमन (सांभोग) दोर्षिी त्याने पत्कििा. याची शिम िाटल्याने आवि यामुळे 
आपिा मानहबदू दुखाििा गेिा, असे समजून बख्तहसगाने सूडाची सांधी साधिी. एके िात्री अवजतहसग 
मद्य प्यािा असता त्याची धुांदी चढल्याने तो गाढ झोपी गेिेिा िोता. मुिाने त्यािा भोसकून ठाि केिे. 
टॉडच्या भाटकाहयाशी तुिना किता आपि येथे िाजाच्या स्िभािाविर्षयी मुसिमानाांनी कोिता दृवष्टकोन 
स्िीकाििा िोता ते पािू. “प्राांजळपिाचा त्याच्याकडे अभाि असल्याचे प्रकर्षाने जािित िोते. शपथा 
मोडिे िी त्याची िृत्ती िोती. त्याने आपल्या अनेक नातेिाईकाांचा आवि आवश्रताांचा कपटाने जीि घेतिा 
िोता. त्याची मुिगी फरुूखवसयििा वदिेिी असता फरुूखवसयििा िाऱ्यािि सोडून देण्याचे दुष्ट कृत्य 
त्याच्या िातून घडिे. त्यास याने नुसतेच िाऱ्यािि सोडिे नािी ति त्या बादशािािा तख्तािरून खािी 
खेचण्यात त्याने सवक्रय भाग घेतिा. अखेि आपल्या अपकृत्याांची बवक्षसी त्यािा वमळािी. 
 

“जो दुष्टतेचे बीज पेितो ि चाांगल्याची आशा धितो, तो िढवितो ते डोके आवि कव्ल्पतो ती गोष्ट, 
सािे कािी हयथू िोय”. 
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३० : अली मुहम्मदखान रोणहला याचा उदय 
 

िोवििखांड या आजकािच्या नािाने मािीत असिेल्या मुिुखािा हिदू िोक कटिि असे सांबोधीत 
आवि १८ हया शतकाच्या पविल्या चतुथापयंत या मुिुखाचा सांभाि मुिादाबाद असा उल्लेख किीत. त्या 
नािाखािचा िा मुिूख म्ििजे वदल्ली सुभ्याचा एक भाग िोता. आजचा िोवििखांड त्याच्या बिोबिीचा 
धििा ति त्याचे के्षत्रफळ अांदाजे १२,००० चौिस मैिाांचे भिते. या मुिुखाच्या दवक्षिेिा गांगा नदी आिे, 
उत्तिेिा विमाियाच्या पायर्थ्याची जवमनीची पट्टी आिे, वतिा तिाई म्िितात. पूिेिा अयोध्या प्राांत आिे. 
१७ हया शतकात या पट्ट्याच्या आर्ग्नेय भागात दाऊदझई पठािाांनी िस्ती केिी. शािजिानपूि िे मित्त्िाचे 
शिि त्याांनी िसवििे. त्याांिरूनच बिुधा िोवििखांड या नािाचा प्रचाि झािेिा असािा. शािजिानाच्या 
आमदानीत (१६२८ ते १६५८) या टोळीतीि दयाईखान, वदिेिखान आवि बिादुिखान िे अग्रगण्य सेनानी 
िोते. िोि याचा अथू ‘डोंगिाळ’ असा असून अफगाि िोकाांनी आपल्या मायदेशािा वदिेिे ते नाि आिे. 
इिा िा हिदी प्रत्यय िाििा की एखादी हयक्ती विवशष्ट गटाची अथिा भागाची आिे असा अथू िोतो. िोि 
यास इिा प्रत्यय िािल्यािि िोवििा असा शब्लद तयाि िोतो ि त्याचा अथू िोि नामक देशािून आिेिा 
असा िोतो. त्यािरून िोवििखांड असा शब्लद तयाि झािा. त्याचा अथू िोविल्याांची िस्ती असिेिा मुिूख 
असा आिे. (मा. उ., खांड दोन, १८, ४२; खांड एक ४१५; गुविस्तान-इ-ििमत). 
 

एक अफगाि साधू पुरुर्ष शखे वशिाबुद्दीन बादिझई नािाचा िोता. त्याचा िािस त्याचा वतसिा 
मुिगा मिमूदखान नािाचा िोता. त्यािा शखे मुती असे म्िित. त्याने िोिमध्ये िोिू शिामतपूि या गािी 
आपिे घि केिे. मिमूदखानाच्या मृत्यनूांति त्याच्या पाच मुिाांनी त्याची मािमत्ता िाटून घेतिी. सिात 
धाकटा मुिगा शाि आिमखान याच्या िाट्यास दाऊद नािाचा एक गुिाम आिा. बिादुिशािाच्या 
कािवकदीत (१७०७-१७१२) िा दाऊद हिदुस्थानात आपिे नशीब काढण्यासाठी धन्याच्या घरून पळािा 
तो कटिि (आता िोवििखांड म्ििून ज्ञात) येथे येऊन पोिोचिा. 
 

१७१२ आवि १७१५ या दिम्यान कटििच्या िाजपुताांनी सिकाि बदायनू (िोवििखांडातीि) मधीि 
कािी भागाचा कबजा घेतिा आवि मिसूि खवजन्यात धाडण्याचे त्याांनी नाकाििे. या जमीनदािाांच्या 
मुख्य म्िोिक्याांमध्ये सिकाि बदायनूच्या बिसीि पिगण्यातीि माधकि आवि अजाऊन या गािाांचा 
मुदािशाि नामक मािूस िोता. दाऊद या मुिुखास आिा तेहिा बिोबि दोन-तीन मािसे िोती, पि त्याने 
ती २०० पयंत िाढवििी. या बळाच्या जोिािि तो मुिादशाि िाजपुताांच्या चाकिीत वशििा. त्या िळेच्या 
नेिमीच्या प्रकािानुसाि तेथीि आसपासचे जमीनदाि आपआपसात सािखे भाांडत-तांडत असत. एकदा 
चौमििा पिगण्यातीि बानकौिी गािाबिोबि असिेल्या बखेड्याच्या सांदभात दाऊदच्या धन्याने 
दाऊदिा तेथे पाठवििे. या मोविमेत घेतिेल्या िुटीबिोबि दाऊदिा सात-आठ िर्ष ेियाच्या जाट मुिाचा 
कबजा वमळािा. त्याची त्याने सुनता केिी ि त्यास अिी मुिम्मदखान बनिनू दत्तक घेतिे. [िी मोिीम १७१५ 
सािी पाि पडिी असे समजतात. त्यािरून अिी मुिम्मदखान िा १७०७ हकिा १७०८ सािी जन्मिा असािा.] 
 

कािी िर्षानांति दाऊदखान गुिाम असताना त्याचा धनी शाि आिमखान याच्या कानािि आपल्या 
माजी गुिामाच्या यशाची वकती पोिोचिी. तो दाऊदखानािा भेटण्यासाठी हिदुस्थानात आिा. 
दाऊदखानाने त्याचे चाांगिे आदिावतर्थ्य केिे; त्यािा आिेि करून त्याची बोळिि केिी; नांति पाच-सिा 
िर्षांनी तो पुनः हिदुस्थानात आिा. तेहिा दाऊदिा आपल्याबिोबि अफगािीस्थानिा पितण्याचा आग्रि 
त्याने केिा. पि एहिाना दाऊदिा बानिोिीचा [िे नाि वस. इिीयट याने िगळिे आिे. मतकि िे चाांदौसीच्या पूिेस १३ मिैािि 
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आिे. (जदुनाथ सिकाि] ि आिखी कािी गािाांचािी कब्लजा वमळािा िोता आवि त्याच्या पदिी ४००-५०० 
िढिय्ये असामी िोते. अशा पविव्स्थतीतीि आपिी जागा सोडण्याबाबत त्याने तीव्र नािाजी दाखवििी. 
तेहिा शाि आिमखानािा एकट्यानेच पितीच्या प्रिासास वनघिे भाग पडिे. तो वदल्लीिा गेिा तेहिा 
घोड्याचा हयापाि कििाऱ्या कािी असामींनी त्यास अडकिनू ठेििे. ते दाऊदखानाचे धनको िोते. 
कटिििा पितून त्याांचे येिे िसूि किण्याचे आश्वासन वदल्यािि त्याची सुटका झािी. या 
आश्वासनानुसाि त्याचे दाऊदखानािा पुन्िा एकदा हिदुस्थान सोडण्याविर्षयी विनवििे. या गळेपडूपिाचा 
िीट येऊन दाऊदखानाने आपल्या माजी धन्याचा िध घडिनू आिण्याचा वनधाि केिा. ते दोघे कोित्या 
तिी वशिजोि जमीनदािाविरुद्ध मोविमेिि असताना शाि आि खानाच्या तांबतू चाि खुनी वशििे ि त्याांनी 
त्यािा ठाि केिे. खून झािेल्या मािसाची मािमत्ता वदल्लीतीि कोण्या हयापाऱ्याकडे साांभाळाियास िोती. 
ती िस्तगत किण्याचा प्रयत्न दाऊदखानाने केिा. पि सदिची मािमत्ता देऊ किण्यास त्या हयापाऱ्याने 
नकाि वदिा. ठाि झािेल्या हयक्तीचा त्याच्या तोरू शिामतपूि या िोिमधीि मूळगािी एक मुिगा ियात 
िोता. त्याच्याकडे सदि मािमत्ता पाठविण्याचा विचाि त्या हयापाऱ्याचा िोता. सदि मुिगा त्यािळेी ४–५ 
िर्ष ेियाचा असल्याचे साांवगतिे गेिे. िा मुिगा म्ििजेच पुढे प्रवसद्धीस आिेिा िावफज ििमतखान िोय 
(गुविस्तान-इ-ििमत). 
 

शाि आिमखानाच्या मििानांति अांदाजे बािा मविन्याांनी दाऊदखानाने मुिादशाि याची चाकिी 
वभिकाऊन वदिी आवि कुमािुांचा िाजा देिीचांद याची पत्कििी. त्याांनी यािि डोंगिाच्या पायर्थ्याशी 
असिेिे वकल्ले साांभाळण्याची जबाबदािी टाकिी. तदनांति ििकिच मुिादाबादच्या फौजदािाचे पद 
धािि केिेल्या िजीि कमरुद्दीन इवतमादुद्दौिि याने िोवििे आवि डोंगिाळ भागातीि िाजे या दोघाांच्या 
एकवत्रत बळाविरुद्ध काििाई किण्याचा वनिय केिा. वदल्लीिा अशी खबि आिी की, घोडदळ ि पायदळ 
वमळून २०,००० अफगाि बाांसबिेिी आवि सांभळ-मुिादाबाद येथे जमिाजमि किीत आिेत; ते शतेकऱ्याांना 
सताित आिेत; िमिस्त्याििीि िाटसरूां ना िुटत आिेत आवि स्थािि मािमत्ता कबजात घेत आिेत. 
कािी जमीनदािाांनी त्याांच्याशी सिोखा केिा आिे; साम्राज्याच्या कािभािािा गुांडाळून टाकण्यात आिे 
आिे आवि साम्राज्याचा मिसूि गोळा किण्याचे थाांबिे आिे (वशिदास ७९, रुस्तम अिीचे उदूूतीि 
तािीख-इ-िोवििा, गुविस्तान-इ-ििमत.) 
 

िा सिू सािळागोंधळ वनपटून काढण्यासाठी शक्य ते सिू किण्याचा िुकूम कमरुद्दीनखानाच्या 
अख्त्यािीतीि नायब सुभेदाि अजमतुल्लाि खान िखनिी यािा झािा. त्याने बिेिीच्या फौजदािाची मदत 
वमळवििी आवि या दोघाांच्या एकवत्रत फौजाांनी िल्ल्यासाठी कूच केिे. दोन्िी सैन्याांची रुद्रपूिजिळ गाठ 
पडिी. िोविल्याांना आपल्या सामर्थ्याचा विश्वास िोता. त्याांनी दोन कोस कूच केिे आवि तोड्याच्या बांदुका 
आवि धनुष्ट्यबाि याांसि िढाई आिांवभिी. िौकिच ते जिळ आिे. तासभि घनचक्कि िढाई झािी. दोन्िी 
पक्षाांचे नुकसानिी जबि झािे. पुष्ट्कळ मािसे वनकामी झाल्यािि अजमतुल्लािखान पायउतािा झािा आवि 
आपिे नातेिाईक भोिती घेऊन िढत िावििा. तेहिा शत्रनेू माघाि घेतिी. पाठिागाििचे सैवनक त्याांना 
पकडू िागताच ते नदीकडे िळिे ि पळून गेिे. पि नदीिि नािा नहित्या. त्या नािा अगोदिच दूि 
िाकिण्याचे काम फौजदािाांनी केिे िोते. सदि विजय वमळाल्यामुळे िा मुिूख पुन्िा एकदा शािी 
साम्राज्याच्या अवधकािाखािी आिा. िी घटना वडसेंबि १७२१ मध्ये घडिी. (वशिदास ७९अ, गुविस्तान-
इ-ििमत.) 
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दाऊदखान याने शािी पक्षाशी सूत जमवििे िोते. ििाांगिात असतानाच त्याने िाजाचा पक्ष 
सोडिा असे वदसते. पिाभिानांति दाऊदखानाने िाजािा पकडून, त्यास ओिीस ठेऊन, त्या मागाने त्याचे 
आवि त्याच्या फौजेचे देिे असिेिी बाकी िसूि किण्याचा प्रयत्न केिा. पि मािळी मािसाांच्या 
एकवनष्तेमुळे त्याचा िा प्रयत्न फसिा. िाजा काकिदििा येथे गेिा. तेथून त्याने या िोवििा-प्रमुखािा 
आपिा पगाि आवि आपिी बाकी घेण्यासाठी येण्याचे आमांत्रि पाठवििे. यात कािी कपट आिे याचा 
सांशय न येऊन दाऊदखान िुकुमाप्रमािे िागिा. तेहिा िाजाने त्यािा पकडण्याचा िुकूम सोडिा आवि तो 
ि त्याचे सगळे साथीदाि याांना ठाि केिे. मागे वजिांत उििेल्या मविक शादीखान, सदिखान कमािझाई 
आवि बक्षी सिदािखान याांनी दाऊदखानाचा दत्तकपुत्र अिी मुिम्मदखान यािा या सैन्यदिाचा प्रमुख 
केिे. त्यािळेी सैन्यात ४००-५०० असामी िोते. िे सैन्य मुिादाबादच्या शखे अजमतुल्लािखान याने आपल्या 
चाकिीत ठेििे. 
 
३१ : जाट लोक 
 

आता आपि धामधूम उडािेल्या दुसऱ्या एका भागाकडे िळू. आपि यापूिी जाटाांचा जो उले्लख 
केिा तो एवप्रि-मे १७१८ या फरुूखवसयिच्या िाजिटीच्या अखेिच्या काळातीि िोता. चूडामि जाटािा 
वचिडून टाकण्याचा आांबेिचा िाजा सिाई जयहसग याचा बेत फसिा िोता. त्यामुळे चूडामि जाटािा 
थोड्याफाि अनुकूिच ठितीि अशा अटीिि सिोखा करून टाकिा िोता. िा सिोखादेखीि 
सव्य्यदखानजिान या सव्य्यदाांच्या चुित्याच्या मध्यस्थीने झािेिा िोता. िे अपयश सिाई जयहसगाच्या 
काळजात सित िोते. सव्य्यद अब्लदुल्लािखान याचा पिाभि िोऊन त्याची तुरुां गात ििानगी झाल्यािि 
सिाई जयहसग वदल्ली दिबाििा पितिा िोता (१ मे १७२१). मधल्या तीन िर्षांच्या काळात चूडामि 
जाटाकडून वचथाििीची कृत्ये झािी नहिती असे नािी. सव्य्यद िुसैन अिीखानाच्या मृत्यनूांति आपि 
बादशािाच्या पक्षाचे आिोत असे त्याने तात्पुिते जािीि केिे िोते. पि िढाईच्या वदिशी तो विरुद्ध पक्षात 
जाऊन वमळािा िोता ि त्याने शािी छाििी-सामानाची िुटािूट केिी िोती. त्याचप्रमािे जोधपूिच्या 
अवजतहसगाविरुद्ध धाडिेल्या सआदतखानाच्या फौजेच्या मागकू्रमिात त्याने अडथळे आिण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न केिा िोता. तसेच अल्लािाबादेचा सुभेदाि मुिम्मदशाि बांगश याांचा इमानी सािाय्यक 
वदिेिखान यास वििोध किण्यासाठी जात असिेल्या बुांदेल्या मांडळींच्या मदतीसाठी त्याने मािसे धाडिी 
िोती. 
 

पूिी आपि पाविल्याप्रमािे सआदतखानाची नेमिूक आग्रा सुभ्यािि झािी िोती. त्याने तेथे 
नीिकां ठ नागि यािा आपिा नायब म्ििून पाठवििे. या नायबािा त्याने वदिेल्या पविल्यािविल्या 
िुकुमामध्ये जाटाांिि चािून जा आवि त्याांच्या वनिवनिाळ्या अपकृत्याांबद्दि त्याांना अद्दि घडि िािी एक 
िुकूम िोता. तदनुसाि फतिपूि वसक्रीच्या जिळ त्याने आपिे ठािे बसवििे. त्यािळेी त्याच्याजिळ 
पायदळाखेिीज १०,००० स्िािाांची फौज िोती. २६ सप्टेंबि १७२१ िोजी जाट मुिुखातीि एका खेड्यािि तो 
चािून गेिा, वतथल्या वकत्येक िवििाशाांना तसेच त्याांच्या गुिाढोिाांना त्याने पकडून आििे. नीिकां ठ 
पितीचे कूच किीत असता चूडामि जाटाचा सिात थोििा मुिगा मुिक्कमहसग पाच-सिा िजाि िोकाांसि 
त्याकडे आिा ि िढण्याची इच्छा दाखि ूिागिा. त्यािळेी झािेल्या िढतीत नीिकां ठािा गोळी िागिी 
ि तो त्याच्या िौद्यात मरून पडिा. त्याच्या िोकाांपैकी ज्याांना शक्य झािे त्याांनी पोबािा केिा; बाकीचे कैद 
झािे ि त्याांनी आपिी ित्यािे ि घोडे जाटाांच्या ििािी केिे. नायब सुभेदािाचे सगळे ित्ती आवि सगळी 
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मािमत्ता मुिक्कमहसगाच्या िाती िागिी. पकडिेल्या प्रत्येक कैद्याकडून त्याच्या दजानुसाि खांडिी िसूि 
केल्यािि जाटाांनी त्याांना सोडून वदिे (वशिदास ७९–ब, वसयि सांविता ७३, गुिाम अिी ४६अ). 
 

दिबािाचा तत्काळ वनिोप घेऊन कािभािाचा कब्लजा जातीने घ्यािा असा िुकूम सआदतखानािा 
झािा. त्याचे आर्ग्ऱ्यास आगमन झाल्यािि चूडामि जाटाचा पुतण्या बदनहसग जाट त्यािा येऊन वमळािा. 
असे वदसते की, चूडामि िािसाबाबतच्या भािकीत उद भििेल्या बखेड्यात, थोडेच वदिस आधी, मिि 
पाििेिा िोता. या आपिाकडे पळून आिेल्या मािसाशी समेट घडिनू आििे शिािपिाचे ठिेि असे 
िाटल्यािरून सआदतखानाने त्यािा मानाची िसे्त्र आवि ित्ती देऊ करून त्याच्याशी सिोखा केिा. पि 
अशी सगळी सआदतखानाची धडपड चािू िािून देखीि, जाटाांनी त्याची दखि घ्यािी असे त्याच्या िातून 
कािी घडिे नािी. जाटाांचे वकल्ले बळकट आिेत आवि जाटाांच्या मुिुखात दाटीिाटीने िाढिेिी झाडे 
आिेत; या अडथळ्यामुळे यश येत नािी अशी सबब त्याने साांवगतिी. एकां दिीत सोपवििेिी कामवगिी 
त्यािा पेिण्यासािखी नािी असे वदसून आल्यामुळे त्यास काढून घेण्याचे ठििे आवि सदिचा कािभाि 
िाजा सिाई जयहसग कच्छिाि याकडे सुपूतू केिा. [वशिदास ८० अ, खाफीखान ९४४, मा. उ., खांड एक, ५४५. गुिाम अिी 
(४६ अ) साांगतो की सआदतखान या अगोदिच अयोध्येिा आिा िोता ि तेथून आर्ग्ऱ्यािा पितण्याचा त्याचा बेत िोता. पि समसामुद्दौििने 
केिेल्या ढिळाढिळीमुळे आर्ग्ऱ्याचा कािभाि त्याच्याकडून काढून घेतिा.] 
 

नुकतेच साांवगतल्याप्रमािे, जाटाांचा प्रमुख चूडामि िा या सुमािास मिि पाििा िोता. िी घटना 
११३३ विजिीच्या वजल्िेज मविन्यातीि (सप्टेंबि-आक्टोबि १७२१) िोती. या बाबतची एक िकीकत 
पुढीिप्रमािे आिे. चूडामिच्या नात्यातीि एक धनाढ्य मािूस वनपुवत्रक मिि पाििा. त्याच्या भाऊबांदाांनी 
चूडामिचा थोििा मुिगा मुिक्कम यािा बोिािनू घेतिे; त्यास मृताच्या जमीनदािीचा प्रमुख केिे आवि 
त्या मृताची सिू चीजिस्तू त्याच्या ििािी केिी. तेहिा चूडामिचा दुसिा मुिगा झुिकिि आपल्या 
भािािा म्ििािा, “त्या चीजिस्तूमध्ये मिासुद्धा विस्सा दे आवि भागीदाि बनि”. त्यािि दोघात 
बाचाबाची िोऊन बळजोिीने प्रवतकाि किण्याची तयािी मुिक्कमने केिी. तांट्याचा शिेट किण्याचा 
झुिकििचािी वनिय वदसिा; त्याने मािसे जमवििी आवि भािािि िल्ला केिा. त्यािळेी तेथे असिेल्या 
पोक्त मांडळींनी चूडामििा कळवििे की, तुमची मुिे तांटाबखेडा करून झगडत आिेत िे बिे नािी; 
त्याांच्यातीि भाांडि तुम्िी सोडिाि ेिे जास्त बिे. 
 

चूडामिने मुिक्कमबिोबि विर्षय काढिा. त्यािि मुिाने बापािा वदिेिे उत्ति म्ििजे वशिीगाळ 
िोती. भािाबिोबि आवि बापाबिोबििी िढण्याची तयािी त्याने दशवूििी. चूडामिच्या मनाचा तोि 
ढळिा. कािि त्याचा भिताच वििमोड झािा िोता. तो आपल्या अांगािि नेिमीच जिि विर्ष बाळगत असे. 
त्या विर्षाची एक मात्रा त्याने वगळिी आवि त्या गािातीि एका िाईत जाऊन तो झोपिा; अशाप्रकािे त्याचा 
सगळा कािभाि आटोपिा. बिाच िळे झाल्यािि चूडामिची शोधाशोध किण्यासाठी मािसे गेिी, तेहिा 
त्याांना त्याचा मृतदेि वमळािा. [वशिदास ७८, गुिामअिी ४६ ब, वसयि भार्षाांति खांड एक, २५९. 
वसयि आवि वखज्रखान याांच्या िकीकती वमळत्याजुळत्या असल्याचे, तुिना केिी असता, वदसते म्ििजे एकाने दुसऱ्याच्या िकीकतीची नक्कि 
केिेिी असािी हकिा दोघाांच्यािी मावितीचे उगमस्थान एकच असािे. वखज्रखानािि (तो घटनास्थळी िजि असािा असे समजिे जात असिे 
तिी) सांशयाचा ठपका ठेििे मिा भाग आिे, कािि त्याच्या िकीकतीनुसाि जयहसगाने थूनिा िेढा घातल्यानांति चूडामि मितो. वशिदास, वमझा 
मुिम्मद आवि खाफीखान, म्ििजे एकां दिीत अवधक अवधकािसांपन्न इवतिासकाि, याांचे याबाबत एकमत वदसते की, सिाई जयहसगाविरूद्धच्या 
बचािाच्या िािचािी चूडामिच्या मुिाांच्याकडून झाल्या, खुद्द चूडामिच्याकडून झाल्या नािीत. 
तािीख-इ-मुिम्मदी (११३३); “अक्बिाबाद सुभ्यातीि एक मातब्लबि पिांतु मोकाट सुटिेिा जमीनदाि चूडामि जाट वजल्िेज मविन्यात थमहसग 
आवि मुिक्कम हसग या त्याच्या दोन मुिाांत झािेल्या मािामािीत मिि पाििा. त्याांच्यात सिोखा वनमाि किण्यासाठी तो मधे पडिा ि त्यात 
माििा गेिा.] 
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जाटाांचे मुख्य ठािे अजून थून येथे िोते. आर्ग्ऱ्याचा निा सुभेदाि सिाई जयहसग याने जाटाांच्या या 
मुख्य ठाण्यािि पाठिाियाच्या फौजेचे नेतृत्ि किण्याचे पत्कििे िोते. १९ एवप्रि १७२२ या वदिशी वकत्येक 
सिदाि आवि िाजे याांना सिाई जयहसगाच्या वदमतीस वदल्याचे जािीि झािे. त्यात िाजा वगविधि बिादुि 
नागि आवि ओछाचा मिािाि अजूुनहसग िी अवतप्रवसद्ध नाि े िोती. १४–१५ िजाि स्िािाांची फौज 
जमविण्यात आिी, तोफखाना आवि दारुगोळा पुिविण्यात आिा आवि शािी खवजन्यातून २,००,००० रु. 
ची िक्कम आदा झािी. पि सिाई जयहसग अजून दिबािातच आिे असे १४ जुिै िोजी वदसते. तदनांति 
बऱ्याच वदिसाांनी म्ििजे २९ ऑगस्ट िोजी त्यािा आवि त्याच्या मुजफ्फिखान या प्रथम क्रमाांकाच्या 
मदतवनसािा कूच किण्याची पुन्िा आज्ञा झािी. फौज ५०,००० पयंत नेण्याचा आदेश बक्षींना झािा 
(कामिि २५१, खाफीखान ९४५). 

 
शिेटी, १ सप्टेंबि १७२२ िोजी जयहसग सिाई यािा खुल्या दिबािात आर्ग्ऱ्याच्या कािभािाचे 

नेमिूकपत्र समािांभपूिूक ि नेिमीच्या वशिस्त्यानुसाि बिाि झािे. आिखी कािी सिदािाांना मानाची िसे्त्र 
देण्यात येऊन त्याांना जयहसगाच्या िाताखािी चाकिी किण्यासाठी पाठविण्यात आिे ि सव्य्यद मुजफ्फि 
अिीखान यािा आर्ग्ऱ्याचा नायब सुभेदाि म्ििून नेमिे. त्यािळेी त्या सुभ्याचा स्थानभ्रष्ट झािेिा सुभेदाि 
सआदतखान िाजधानीत येऊन दाखि झािा. त्याच्या भेटीस बादशािाने नकाि वदिा; त्यास तडक 
अयोध्येिा जाण्यास साांवगतिे; त्याबाबतच्या अवधकािदानाची तसेच गोिखपूिच्या फौजदािीबाबतची 
मानाची िसे्त्र वनिोप्याच्या िाती पाठवििी. त्याचा अयोध्येतीि पूिावधकािी िाजा वगविधि बिादुि नागि 
याची माळहयास बदिी केिी (९ सप्टेंबि १७२२) (कामिि २५४, वसिावनि). 
 

२५ ऑक्टोबि िोजी दिबािात खबि आिी की, चूडामि जाटाच्या मुिाांनी त्याांच्या थूनच्या 
वकल्ल्यात आश्रय घेतिा असून तेथे आसपास िोज चकमकी झडत आिेत. िाजाने प्रथम जांगितोड केिी 
ि मग आपल्या तोफा बसविल्या. मधूनअधून जाट बािेि येत; झाडीत दबा धरून बसत आवि िात्री शािी 
छाििीिि तुटून पडत. दोन्िी पक्षातीि बिीच मािसे यात प्रािास मुकत िोती. िा प्रकाि दीडएक मविना 
चािू िावििा. जाटाांच्या वकल्ल्यापैकी १–२ वकल्ल्यािि वनिाशचेे िािे िािू िागिे. तदनांति ज्याने पूिी 
एकदा आपल्या चुित भािाविर्षयी दुष्टािा हयक्त केिा िोता त्या बदनहसगाने जाटाांची बाजू सोडिी ि तो 
िाजास येऊन वमळािा. याने वकल्ल्याच्या बचािातीि कमकुितपिा वनदशनूास आिून वदिा आवि दोन 
वकल्ले सि झािे. त्यामुळे िढे्यात अडकिेल्या जाटाांच्या तोंडचे पािी पळािे. मध्यिात्री मुिक्कमहसगाने 
घिाांना आगी िािल्या, आपिा दारुगोळ्याचा साठा उडिनू वदिा आवि बिोबि केिढी नेता येईि तेिढी 
िोकड, जडजिािीि आवि जांगम मािमत्ता घेऊन त्याने पिायन केिे. १८ नोहिेंबि िोजी शािी पक्षाने 
थूनचा कब्लजा घेतिा. घिन् घि उकिण्यात आिे. पि सािे हयथू गेिे. खवजना कािी सापडिा नािी. 
मुिक्कमहसगाने जोधपूिचा िाजा अवजतहसग याचा आश्रय घेतिा. पुढे तो जिी बिीच िर्ष े जगिा तिी 
आपल्या िाडिवडिाांच्या मुिुखाचा कब्लजा पुन्िा घेिे त्यािा कधीच जमिे नािी. तो ११६७ विजिीमध्ये 
ियात िोता. ते अिमदशािाच्या अमदानीचे ६ ि े िर्ष ू िोते. तो वदल्लीत आिा, त्या वदिशी त्या िर्षातीि 
सफि मविन्याची ११ तािीख (१० वडसेंबि १७५३) िोती. इमादुल्मुल्कचा मुख्य सल्लागाि आवकबत 
मिमूदखान यामाफूत आपिे िाज्य पित वमळविण्याचा प्रयत्न त्याने केिा. [तािीख-इ-अिमदशाि (वि. म्य.ू ओवि. 

२००५), ९४ ब] िाजा जयहसगाने बजाििेल्या कामवगिीबद्दि १२ जून १७२३ िोजी त्यािा िाजा-इ-िाजेश्वि, 
श्री िाजावधिाज, मिािाज सिाई जयहसग असे वकताब बिाि झािे. यापूिी १ मे १७२१ िोजी त्यािा 
सिआमद-इ-िाजािाऐ असा वकताब वमळािेिाच िोता. जाटाांच्या प्रमुखाचे पद बदनहसगाकडे िावििे. 
(खाफीखान ९४५; वसयि भार्षाांति, खांड एक, २५९; कामिि २४९, २६५). 



 

 

अनुक्रमणिका 

३२ : मुहम्मदशाहाचा णििाह आणि त्याचा णदनक्रम 
 

सव्य्यदाांविरुद्ध विजय वमळविल्यानांति ि त्या विजयाच्या उत्सिाची साांगता झाल्यानांति ज्या गोष्टी 
घडल्याचे वदसते त्यात पोिसिधा बादशािाचा वििाि िी मित्त्िाची घटना आिे. त्याचा वििाि त्याचा 
पूिावधकािी फरुूखवसयि याच्या मुिीशी झािा. या वििािानांति वतचा वकताब मविका-उज्जमानी असा 
िोता. १४ सफि ११३४ विजिी (४ वडसेंबि १७२१) िोजी सचाक (म्ििजे ििाने द्याियाच्या भेटी) िधूच्या 
घिी पाठविण्यात आल्या. या वििािाच्या बाबतीत समसामुद्दौििने पुढाकाि घेतिा िोता. त्यािा मूल्यिान 
भेटी वमळाल्या. ख्िाजा खिासखान, नावजि मििदािखान, आवि िावफज जिावििखान या 
खोजाांनादेखीि बवक्षसी वमळािी. १७ तािखेिा (७ वडसेंबि १७२१) िात्र पडण्याच्या सुमािास बादशाि 
शािी थाटात, वमिित जपघिाकडे गेिा. त्यािेळी थोि मनसबदािाांना म्ििजे समसामुद्दौिि (या 
शिजादीशी वमिन घडिनू आिण्याची मुख्य जबाबदािी याच्यािि पडिी िोती.) िजीि, िैदि कुिीखान, 
िोशनुद्दौिि याांना पतीच्या सांपत्तीतीि पत्नीच्या भागाची िक्कम वकती असािी िे ठिविण्याची कामवगिी 
देण्यात आिी. िी िक्कम ५० िाख रुपये असािी असे ठििे. नांति एका शुभमुिूतािि मुल्ला सादुल्लाि 
(मूसिीखान िा त्याांचा वकताब) आवि हिमतखान याांनी वनका िाििा. समसामुद्दौिि, कमरुद्दीनखान, 
अब्लदुस्समदखान वदिेिजांग, िैदि कुिीखान, खान खानान, मीिजुम्िा, जफिखान (िोशुनुद्दौिि), िाजा 
जयहसग आवि िाजा वगविधि बिादुि याांना प्रत्येकी एक िाख रुपयाांचा आिेि वमळािा. नृत्य, गायन, 
आिास आवि दारूकाम यामध्ये सांध्याकाळ सांपून गेिी. िेन्ना (िीना?) बांदी िगैिेसािखे हिदुस्थानी िोकाांत 
रूढ असिेिे विधी जािीिपिे झािे नािीत. पवित्र कायद्यातीि आदेशाांचा भांग िोऊ नये म्ििून िी काळजी 
घेण्यात आिी. बादशािाची आई कुदवसया-उि्-अि् काब िजित बेगम आवि िाजगृिातीि अन्य वस्त्रया 
याांना मूल्यिान भेटी नजि केल्या. (खाफीखान ९३७, सिीफा-इ-इक्बाि ४६५). 
 

आपल्या आमदानीच्या आिांभीच्या या काळात मुिम्मदशाि जिी केिळ १९ िर्षांचा िोता तिी त्याची 
प्रकृवत नादुरुस्त असल्याचे आपल्या कानािि येते. ७ वजल्िेज (२९ सप्टेंबि १७२१) िोजी, प्रकृतीच्या 
कसल्यातिी गाऱ्िाण्यािरून तीन िैद्य त्याच्यािि और्षधोपचाि किीत िोते. या तीन िैद्याांपैकी एकजि 
मार्वटन नािाचा फ्रें च मािूस िोता असे आढळते. या काळात बादशािािा वकत्येक अपत्ये झािी. पि 
त्यातीि एकसुद्धा िाचिे नािी. वडसेंबि १७२७ िा मात्र जगून िाढू शकेि असा एक मुिगा त्यािा झािा. 
िा मुिगा पुढे अिमदशाि या नािाने बादशािाचा उत्तिावधकािी झािा. कािी िर्ष ेमुिम्मदशािाने थोडेफाि 
घाईगदीचे आयुष्ट्य घािविल्यासािखे वदसते; आपल्या पूिावधकाऱ्याांप्रमािे त्यानेिी थोड्याथोड्या 
कािािधीच्या अांतिाने वशकािमोविमा काढिे चािू ठेिल्याचे आढळते. उदािििाथू–२६ फेिुिािी १७२२ 
िोजी तो शक्किपूिच्या िमण्यात गेल्याचे समजते. पुन्िा १३ एवप्रि १७२२ िोजी तो वशकािीसाठी तािकटोिा 
येथीि िमण्यात आढळतो. नांति १६ ऑगस्ट १७२२ िोजी तािकटोिा वदल्लीच्या ज्या बाजूस आिे 
त्याच्याविरुद्ध बाजूस असिेल्या बडिी नामक िमण्यात वदसतो. आिखी एक ि कािीशी जांगी वशकाि 
मोिीम १८ जानेिािी ते ७ फेिुिािी १७२३ अशी पाि पडिी. या मोविमेत अगििाबाद, सिाई निेिा, वसयबूी 
(= सोवनपत?), सिाई कन् िि (गिोि), पावनपत (िुत्फुल्लािखानाचा बगीचा), सिाई सांभािका, पुन्िा 
सिाई कन्िि (= गिोि), पुन्िा सोवनपत, निेिा आवि अगििाबाद ि शिेटी कुत्बजिळ तािकटोिा असे 
या मोविमेतीि ठळक टप्पे िोते. या वशकाि दौऱ्यािि असताना बादशािाने पावनपतच्या ख्िाजाांच्या दर्ग्यांना 
भेटी वदल्या. (वशिदास ७९-ब, कामिि, वसयि, गुिामअिी). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशाप्रकािची आिखी एक अवधक मित्त्िाची मोिीम एका िाघाविरुद्ध काढिी. १७ वडसेंबि १७२३ 
िोजी बादशाि कुत्बच्या दर्ग्यांना गेिा. तेथे असिेल्या टेकड्याांच्या पायर्थ्याांशी त्याने आपिे तांबू ठोकिे. 
तदनांति ४ वदिसाांनी मुअतकदुदौिि अल्लािविदीखान या वशकाि विभागाच्या प्रमुख अमिदािाने खबि 
आििी की, झुडपाांनी आच्छादिेल्या एका मदैानी भागात दोन िाघ आवि दोन बछडे आढळून आिे 
आिेत. तेहिा वशकािीसाठी िागिािे कसिे तिी यािि हकिा बािि या नािाचे जाळे आवि इति 
वशकािसावित्य जय्यत ठेिण्याचा िुकूम झािा. २२ तािखेिा खािोिी या गािी आघाडीचे तांबू ििाना झािे. 
दोन वदिसाांनांति कुत्बजिळीि आपल्या तळापासून वनघून ते वबजिसन या खेड्यापाशी येऊन थाांबिे. 
दुसऱ्या वदिशी धुळकोट येथे, ति वतसऱ्या वदिशी कसबा पाटोदी येथे ते आढळतात. िाघाची वशकाि २९ 
तािखेिा झािी. यािि (हकिा जाळे) िाििे िोते, त्याच्याजिळ वशकािी मांडळी आल्यािि पुढीि 
अमिदािाांनी जाळ्यात वशिाि ेअसा िुकूम बादशािाने सोडिा. िजीि (वनजामुल्मुल्क), अवमरूि्-उमिा 
(समसामुद्दौिि), गाझी उद्दीनखान (िजीिाचा सिांत थोििा मुिगा), सि बुिां दखान, मीि मुवश्रफ आवि 
िावफज वखदमतगािखान, जिावििखान ि अइवतबािखान िे तीन खोजे. या अमिदािाांच्या कािी 
अनुयायास—त्याांची शौयाबद्दि ख्याती िोती— ित्यािबांद िोऊन बादशािाच्या ित्तीसमोि चािण्याबाबत 
फमावििे. सिूप्रथम बादशािाने स्ितः मोठ्ा िाघािा ठाि माििे. नांति तििाि, खांजीि आवि तोड्याची 
बांदूक या साधनाांवनशी चाि बछडे, अमिदािाांनी ि त्याच्या पदिच्या िोकाांनी माििे. यात सुमािे १५ मािसे 
जखमी झािी. दुसऱ्या वदिशी धुळकोटपयंत पितीच्या प्रिास झािा. त्याच्या दुसऱ्या वदिशी बादशाि पुन्िा 
वदल्लीच्या मिािात दाखि झािा. (कामिि २६६, २५९; अििाि १८३-अ येथे वनजामाविरुद्धच्या कटाची 
माविती आिे.) 
 
३३ : भारतीय सालोमनच्या भूणमकेत मुहभ्मदशाह 
 

त्या काळी प्रचवित असिेल्या न्याय-कल्पनाविर्षयी माविती देिािा एक चमत्काविक प्रकाि िज्जब 
११३७ विजिी (माचू-एवप्रि १७२५) मध्ये उद भििा. ३–४ िर्षांपूिी शािी दफ्तिखान्यातीि एक कािकून 
िामजी याने मुसिमानी धमू स्िीकाििा िोता. पि िामजीप्रमािे मुसिमानी धमू अनुसिण्यास त्याची 
बायको ि मुिगी याांनी नकाि वदिा. आता या िामजीने मुस्तवफदखान या मुख्य काजीकडे तक्राि गुदििी 
की, मी धमू बदिेििा असून माझी मुिगी अल्पियीन आिे; सबब या बाबतीत कसिािी विकल्प वतच्यापुढे 
न उिता, ती या िस्तुव्स्थतीिरून, मुसिमान बनिी आिे. मुिीिा बोिािनू घेऊन जबाब घेतिा, तेहिा 
वतने या सिू गोष्टींचा इन्काि केिा. चौकशी चािू ठेिनू मुिीची ििानगी तुरुां गात केिी. शिेटी आपल्या 
बापाने धमांति केल्यानांति तीन मविन्याांनी आपि ियात आिो िे वतने कबूि केिे. तेहिा मुख्य काजी आवि 
धमूशास्त्र कायद्याचे स्पष्टकते याांनी सदि मुिगी मुसिमान आिे असे आपिे मत नोंदवििे. उदूू बाजािातीि 
हिदू िोक बादशािाच्या मिािापुढे झिोक्याखािी जमिे ि आपिे गाऱ्िािे माांडण्यासाठी त्याांनी आिाज 
वदिा. सदु्रस्सुदूि या पदािि (मुख्य धमावधकािी या पदािि) असिेल्या मीि जुम्िि यािा िा तांटा 
सोडविण्यासाठी मुक्रि केिे. त्याने िाजमिािातीि िाकडी मवशदीत चौकशी सुरू केिी. ऋतु येिे िी 
ियात येण्याची एकमेि खूि नािी असे सदिेिि ठििे. दौित नािाच्या एका मुफ्तीिा या वनियूाचा िाग 
आिा आवि त्याने आपिा वनष्ट्कर्ष ूकसा खिा आिे याबद्दि िादवििादिी केिा. बादशािाने िुकूम करून 
सदि मुिगी जीिनदास नािाच्या एका कापडविक्याकडे सुिवक्षततेसाठी सोपवििी. काजीने वतिा िजि 
किण्यास नकाि देण्याचा प्रसांग उद भि ूनये म्ििून असे किण्यात आिे. 
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या प्रकििाचा िा िागिेिा वनकाि मुसिमानाांना मुळीच रूचिा नािी. दुसऱ्या वदिशी शुक्रिाि 
िोता. जिाननुमा (थोििी मशीद) येथे ५०–६० िजाि मुसिमान जमिे. बादशािाच्या कल्यािासाठी 
िोिािा खुत् बा (प्राथूना) पढत असताना त्याांनी आिडाओिडा करून त्यात हयत्यय आििा. तद नांति दोन-
तीन हिदूना त्याांनी बळजबिीने पकडून आििे आवि त्याांची बळजबिीनेच सुन्ता केिी. मोठी दांगि घडून 
येते की काय अशी पविव्स्थती वनमाि झािी. मुख्य काजी आवि मुफ्ती याांना घेऊन येण्यासाठी वतसिा बक्षी 
िोशनुद्दौिि यािा धाडिे. या मांडळींना शाांत किण्यासाठी मुिम्मदशािाने मुिीस तुरुां गात धाडण्याचा िुकूम 
सोडिा. नांति दोन-तीन वदिसाांनी मुसिमानी विधीनुसाि वतचे दफन किण्यात आिे– “िी िाांबिचक 
गोष्ट थोडक्यात साांगाियाची म्ििजे वतिा ठाि केिे, तसे केिे नसते ति नसती डोकेदुखी झािी असती ि 
सताििािे प्रश्न उद भििे असते.” कावफिाांिि वजवझया ति पुन्िा िादिा. िा मुसिमानाांना सांतुष्ट 
किण्यासाठी त्याच्या तोंडािि टाकिेिा तुकडा िोता. पि आठिडाभिातच मुख्य काजीिा कामािरून 
कमी केिे आवि दुसऱ्याच मुफ्तींची नेमिूक केिी. बादशाि आवि त्याचे सल्लागाि याना कटकट िोिे हकिा 
त्याांच्या ख्यािीखुशािीत हयत्यय येिे यापुढे त्या वबचाऱ्या मुिीचे आयुष्ट्य कःपदाथू िोते. (कामिि, 
रुस्तमअिी २४५-अ ििीि िकीकत िगेळी आिे). 
 
३४ : णनजामुल्मुल्काची गुजरातची आणि माळव्याची मोहीम 
 

सव्य्यद अब्लदुल्लािखानाचा पिाभि िोण्याच्या अगोदि कािी मविन्यापासून ते वनजामुल्मुल्क वदल्लीस 
येऊन िजीिाचे पद त्यास वमळेपयंतच्या काळात बादशािाच्या मजीत जास्त जाऊन बसिेिा मनसबदाि 
म्ििजे तोफखान्याचा प्रमुख िैदि कुिीखान. मुिम्मद अमीनखान मृत्य ू पािल्याने िजीिपद विकामे 
पडल्यािि या मोक्याच्या पदािि आपिी नेमिूक िोईि अशी त्यािा आशा असािी. ते कािी असो, 
वनदामुल्मुल्कास सदिचे पद वमळािे िी गोष्ट या उमिािास मुळीच रुचिी नािी. म्ििून शक्य िोईि तेथे 
नहया िजीिाने केिेल्या उपाययोजनाांना सुरूां ग िािण्याचा उद्योग त्याने आिांवभिा. तेहिा या गोष्टींची पुसट 
जािीि नहया िवजिाने मुिम्मदशािािा करून वदिी. बादशाि याबाबत िैदि कुिीखानाशी बोििा. िैदि 
कुिीखानािा या गोष्टीचा भिताच िाग आिा. पि आपि पडते घेिे अवधक योर्ग्य असे त्यािा िाटिे. 
म्ििून गुजिात सुभ्याचा कािभाि जातीने किण्याचा बादशािाचा िुकम त्याने वमळवििा. सदिचा गुजिात 
सुभा सुमािे एक िर्षापूिी त्यािा बिाि झािेिा िोताच. १ एवप्रि १७२२ िोजी त्याने वदल्ली सोडिी. मीि 
आवतश (तोफखाना प्रमुख) या आपल्या पदािि आपिा पयायी म्ििून त्याने खान जमान मेिाती यास 
ठेििे. (िाविद १०१, खाफीखान ९४०, गुिामअिी ४५-अ, कामिि २५१) 
 

२८ जून १७२२ च्या थोडे अगोदि तो अिमदाबाद या आपल्या मुख्य ठाण्यास येऊन पोिोचिा. 
आल्यािि त्याने ज्या जवमनींचा मिसूि वनिवनिाळ्या मनसबदािाांना, अवधकाऱ्याांना आवि दिबािची मजी 
झािेल्याांना बिाि झािेिा आिे अशा जवमनी कब्लजात घेण्याचा उद्योग सुरू केिा. याबाबत बादशािाकडे 
तक्रािी आल्या आवि सुभेदािाने जिावगिी जवमनीत ढिळाढिळ करू नये असा प्रवतबांधक स्िरूपाचा िुकूम 
बादशािाने वदिा. त्याकडे िैदि कुिीखानाने प्रथम दुिूक्ष केिे. नांति या िुकूमाचा भांग करून त्याने ज्या 
जवमनी कब्लजात घेतल्या िोत्या त्यािा प्रत्युत्ति म्ििून, त्याच्या वदल्लीजिळीि जिावगिीच्या जवमनी जेहिा 
कब्लजात घेतल्या, तेहिा िैदि कुिीखानाने सदिचा प्रकाि थाांबवििा (खाफीखान ९४०, कामिि २५१). 
 

पोकळ अिसान आििािी इति कािी कृत्येिी त्याच्या िातून घडिी. आपल्या सुभ्यातीि कािी 
अवधकाऱ्याांना त्याने झािि िािनू सुशोवभत केिेल्या पािखीचा मान बिाि केिा. असा मान वमळिे िी 
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बाब िाजघिाण्यात असल्याचे हकिा अत्युच्य उमिाि असल्याचे वचन्ि मानीत. मान बिाि किण्याच्या या 
त्याच्या प्रकािामुळे तो स्ितःिा सािूभौम िाजा समजतो की काय, असे भासू िागिे. कािि असिे मान 
बिाि किण्याचा अवधकाि सािूभौम िाजाचा िोता. सुित बांदि त्याच्या सुभ्यात मोडत िोते. तेथून त्याने 
बिेच अिब (जे त्यािा ‘फेिीिािे नािीत’ असे िाटिे), इवथओवपयन, फ्रें च असे इसम बोिािनू घेतिे ि 
त्याांना भिगच्च पगािािि चाकिीस ठेवििे. एकां दिीत त्याच्या ितूिुकीिरून स्िातांत्र्य जािीि किण्याचा 
त्याचा मनसुबा असल्याचे वदसून आिे. िोकाांची गाऱ्िािी तो दिबािात बसल्याबसल्या ऐके; तो िपेटीिा 
वनघे तेहिा ििदािी बांद केिी जाई ि िस्त्यािि पिािा बसिीत. अशा गोष्टी बादशािासाठीच किण्याची 
पद्धत िोती. अवधकृतपिे आिेल्या आवि खासगीतून साांवगतिेल्या खबिीिरून तो उमूटपिाची भार्षा 
िापिी ि शािी अवधकािछत्र वभिकािण्याचा इिादा त्या उमूटपिािािे वदसे (िाविद ८). 
 

अखेिीस मुिम्मदशािाच्या या िाडक्या अमिदािाबाबत िस्तके्षप किण्यास मुिम्मदशािािा 
िाटिािी नािाजी दूि किण्यात वनजामुल्मुल्कािा यश आिे. २४ ऑक्टोबि १७२२ िोजी गुजिात सुभा िैदि 
कुिीखानाकडून काढून घेतिा. तो वनजामुल्मुल्कािा खुद्द याच्या नािाने हकिा त्याचा थोििा मुिगा 
गाझीउद्दीनखान वफरूज जांग याच्या नािाने बिाि िोऊन वमळािा. ११ नोहिेंबि १७२२ िोजी बादशािाचा 
वनिोप घेण्यासाठी वनजामुल्मुल्क दिबािास गेिा. गाझीउद्दीनखान िा आपल्या िवडिाांचा नायब म्ििून 
दिबािात िावििा. िवजिासमिते त्याचा दुसिा मुिगा अिमदखान आवि िवजिाचे उमिाि म्ििजेच 
बिुतेक सोयिे असिेिे अमिदाि िोते. त्याची नािे अशी–अजीमुल्लािखान, मुतिव्स्सिखान, 
शुकु्रल्लािखान आवि ताविब मुवियुद्दीनखान. निाब २५ नोहिेंबि िोजी मथुिेिा वदसतो. तो आग्र्यातून 
गुजििा त्यािेळी त्यािा तेथे िैदि कुिीखानाचे पत्र वमळािे. त्यात त्याने सांशयास्पद स्िरूपाच्या कािी 
सबबींचा पाढा िाचिा िोता. ९ जानेिािी १७२३ िोजी तळ माळहयातीि सािांगपूििा, १३ फेिुिािी १७२३ 
िोजी धाििा तो आढळतो. १६ फेिुिािी िोजी त्याने अिमदाबादेकडे प्रस्थान ठेििे (खाफीखान ९४६, 
कामिि २५६–२६१, गुिाम अिी ४५-अ). 
 

दिम्यानच्या काळात िैदि कुिीखान प्रवतकािाची साधने शोधण्यासाठी धडपडू िागिा. त्याने 
आपिा मुिगा कार्वजमखान यािा वदल्लीिा बादशािाच्या मजीत वशिण्याचा कामािि पाठवििे. बादशािाने 
त्यािा २६ फेिुिािी १७२३ िोजी भेटीस बोिावििे. निाब िोशनुद्दौिि िािी भेट घडिनू आिण्यास गेिा 
िोता. तद नांति िैदि कुिीखानाने आपल्या सुभ्याच्या उमिाि-िगाकडे मोचा िळवििा. द्रहय ि मानमिातब 
देऊन त्याांना आपिेसे किण्याचा प्रयत्न त्याने चािवििा. त्याच्या प्रवतकािाच्या योजनेस नकाि देण्याच्या 
बाबतीत या उमिािात चढाओढच वदसून आिी. आपिे भाांडि िैयव्क्तक स्िरुपाचे नािी आपि सािूभौम 
बादशािासच वििोध किीत आिा ि त्याकामी आपि आमची मदत मागत आिा; आपि सुभ्याच्या 
कािभािािरून कमी झािे आिा आवि आम्िी आता आपल्या िुकूमाखािी िावििो नािी असे या मांडळींनी, 
प्रवतकािास नकाि देताना, िैदि कुिीखानािा साांवगतिे (िाविद १०, कामिि २६१, वसयि सांविता ७४). 
 

आपल्या िाताखािच्या अमिदािाांचा ििीिप्रमािे वनधाि आिे िे िैदि कुिीखानािा समजिे. ती 
गोष्ट त्याच्या आशा पूिूपिे धुळीस वमळवििािी ठििी. या वदिसापासून िैदि कुिीखानाने िडे [आपिा वदिाि 

िाजा िघुनाथ याच्या सल्ल्यािरून तो असे िागिा असे रूस्तम अिी (२५१ अ) साांगतो.] िागल्याचा बिािा कििे आिांवभिे ि 
खािेवपिे अवजबात टाकिे. तेहिा, असे साांगतात की, त्यािि और्षधोपचाि कििाऱ्या िैद्याांनी एक शक्कि 
िढवििी. त्यातीि एक िैदिकुिीखानाच्या बठैकीत ओिडत ओिडत घुसिा. िैदिकुिीखान अन्न घेत 
नसेि ति त्याची गठडी िळून त्यािा तत्काळ मजपुढे आिा असा प्रत्यक्ष वनजामुल्मुल्काचा िुकूम आिा 
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आिे असे तो म्ििािा. िे ऐकताच िैदिकुिीखानाने मोठी घाई करून खाण्यासाठी अन्न मागवििे. 
िैदिकुिीखानाची अशी व्स्थती पािून िघुनाथदास िगैिे त्याच्या मुख्य चाकिाांनी रुस्तम अिीखानािा 
त्याचा मुताविक (प्रवतवनधी) बनवििे आवि िैदि कुिीखानािा ते वदल्लीस घेऊन वनघािे. आपिा 
पाठिाग िोईि याची त्याना इतकी भीती िाटत िोती की, एका वदिसात तो दोन-दोन ति कधी तीन-तीन 
मजिा मािीत िोता. ते उदेपूिमागे येत िोते; पि वनजामुल्मुल्काने याचा बाऊ करून त्याचा पाठिाग 
किण्याचा िुकूम सोडिा नािी. यापूिी आपि मािीत करून घेतल्याप्रमािे, या पळपुट्यास वनधास्त 
कििािे अनेक सांदेश बादशािाकडून आिे. त्यािळेी म्ििजे ६ एवप्रि १७२३ िोजी पळपुटा वदल्लीनजीक 
िेिाडी या वठकािी िोता. तेथे त्यािा िाजा अवजतहसग–यािळेी तो अजमेि येथे िोता– या विरुद्धच्या 
मोविमेची सूते्र नहयाने देण्यात आिी. तेहिा त्याचे िडे वजतक्या झटपट आिे िोते वततक्याच झटपट पळािे 
(रुस्तम अिी २५०ब, वमिात-इ-अिमदी). 
 

वनजामुल्मुल्क धाििून १६ फेिुिािी १७२३ िोजी वनघािा. यािळेी िैदि कुिीखानाने अिमदाबाद 
सोडिे असािे कािि ५ माचू १७२३ िोजी तो उदेपूिािून वदल्लीच्या बाजूिा ३२ मैि जाऊन पोचिा िोता; 
त्यािळेी मिािािा संग्रामहसगाने त्यास वशदोिीची आवि वमठाईची पुष्ट्कळ ताटे पाठवििी िोती अशी खबि 
बादशािािा ११ माचू िोजी पोिोचल्याचा उल्लेख आिे; वनजामुल्मुल्काचा तळ जािोद येथे असता 
इिजखान, अब्लदुिूिीमखान, विआयतखान आवि दख्खनचे कािी िाजे याांनी वमळून बनिेिा एक 
फौजफाटा दख्खनमधून येऊन त्यािा वमळािा. इिजखान आवि इति मुघि अमिदाि याांना दवक्षिेस 
पित पाठवििे. िवजिाचा जांगिी शािझादा या टोपि नािाचा चुिता िमीदखान यािा नायब सुभेदाि 
नेमून, अिमदाबाद, गुजिात सुभा त्याच्याकडे सोपवििा (कामिि २६१, वमिात, खाफीखान ९४७). 
 

यानांति वनजाम माळहयास पितिा. तेथे त्यािा भोपाळच्या दोस्त मुिम्मदखानाशी असिेिे जुने 
भाांडि वनपटाियाचे िोते. कािी िर्षांपूिी म्ििजे १७२० सािी सव्य्यद बांधूांनी वनजामुल्मुल्कास 
पकडण्यासाठी सव्य्यद वदिािि अिीखान याच्या नेतृत्िाखािी पाठवििेल्या फौजेत दाखि िोण्याचे पाप 
त्याच्या िातून घडिे िोते. त्यािळेी झािेल्या िढतीत पुष्ट्कळ िोक ठाि झािे. पि िा दोस्त मुिम्मद 
आपल्या सुिवक्षततेसाठी ििाांगि सोडून पळािा िोता. आता त्याचा बदिा घेण्याची िळे येऊन ठेपिी 
िोती. २३ माचू १७२३ िोजी िजीि पुन्िा माळहयात वदसतो. दोस्त मुिम्मदखानािि चािून जाण्यासाठी 
त्याने फौजफाटा धाडिा. दिम्यान दोस्त मुिम्मदखानाने भोपाळगड येथे आसिा घेतिा िोता. दोन 
पक्षाांमधीि थोड्याफाि झाल्या त्या झटापटी या वठकािीच घडल्यानांति २४ मे १७२३ िोजी दिबािास 
पोिोचिेल्या खबिीनुसाि इस्िामगढ िा छोटा वकल्ला सि झािा िोता. झाल्या गोष्टीबद्दि वदिवगिी हयक्त 
किण्यासाठी ि शििागती दशवूिण्यासाठी याि मुिम्मदखानािा त्याच्या बापाने वनजामुल्मुल्काचेकडे 
पाठवििे. या पवित्र्यामुळे वनजामुल्मुल्काचे समाधान झािे ि सिोख्याच्या अटी त्याने ठिविल्या. वसिोंज 
मुक्कामी २५ मे १७२३ िोजी िवजिाने आपिा दुसिा चुित भाऊ अजीमुल्लािखान (विआयतखानाचा मुिगा) 
यास माळहयाचा नायब सुभेदाि नेमिे ति िाि (खान हकिा जान) चांद याचा मुिगा चांदिबांस यािा 
इस्िामगढचा वकल्लेदाि नेमिे. तदनांति वदल्लीचा पितीचा प्रिास सुरू झािा. तोफखाना आवि छाििीचे 
अिजड सामान वसिोंजिा ठेििे. ७ जून १७२३ िोजी िजीि नििििा आिा. २ जुिै िोजी तो िाजधानीच्या 
दवक्षिेिा मैिा-दोन मिैाििीि वखज्राबादिा आिा. त्यािा सन्मानपूिूक दिबािी घेऊन जाण्यासाठी 
समसामुद्दौिि यास सामोिा पाठविण्याची तजिीज िोऊन तो त्याप्रमािे आिा िोता. दुसऱ्या वदिशी 
िवजिाने बादशािाची दिबािात भेट घेतिी. त्यािेळी त्याचा धाकटा मुिगा अिमदखान त्याच्या सोबत 
िोता (रुस्तमअिी २५१-ब, कामिि २६३–२६५, िाविद १२). 
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३५ : णनजामुल्मुल्क िजीरी सोडतो आणि दणक्षिेला परततो 
 

वदल्लीस पितल्या पितल्या (३ जुिै १७२३) वनजामुल्मुल्काने सािूजवनक हयििाि पुन्िा एकदा 
सुिळीत व्स्थतीत िािण्याचा प्रयत्न आिांवभिा. पि आपिे प्रयत्न िटके पाडिे जात आिेत असा त्यािा 
प्रत्येक खेपेिा अनुभि येऊ िागिा. बादशािाची आिडती कोकी आवि वतचे मदतनीस म्ििजे िावफज 
वखदमतगािखान िा खोजा आवि जफिखान िोशनुद्दौिि िी मांडळी प्रत्येक बाबीत नाक खुपसत आवि 
प्रत्येक नेमिुकीसाठी प्रचांड द्रहय घेत. याबाबत वकतीिी अदबीने वनरे्षध नोंदवििा ि तो थेट बादशािाकडे 
नोंदवििा तिी ते सिू वनरुपायाचे ठिे. या पविव्स्थतीमुळे मनात वनमाि िोिाऱ्या कडिटपिाांने एक िेखक 
विवितो, “बायका चाि हभतीच्या आत स्ितःिा कोंडून घेतल्यासािख्या बसतात तसे बादशािाचे िागिे 
आिे. यात चाांगिे कशास म्ििािे? जि सािूभौम सत्ताधीश बायकी सियींच्या आिािी जातीि आवि 
त्याच्या केशकिापात स्ितःिा अडकिनू घेतीि ति चाांगिा मुसिमान जास्तीत जास्त काय करू शकतो? 
तो करू शकतो ते एिढेच की, देश सोडून िाज याते्रसाठी जाऊ शकतो आवि याते्रसाठी िागिािा पैसा 
गाठीशी नसेि ति पििोकी जाता याि ेम्ििून विर्षाचा एक घुटका घेऊन, या जगाचा वनिोप घेऊ शकतो” 
(अििाि १८१, १९६ अ). यात भि म्ििून की काय समसामुद्दौििची तिातिी चािे. याचा स्ितःचा एक 
गट िोता. त्यात प्रामुख्याने हिदुस्थानी िोक आवि हिदू िाजे याांचा समािशे िोता. मिसूि िसुिीचा ठेका 
देण्याची पद्धत अिीकडच्या काळात वनमाि झािी िोती. िाचिुचपतिी िाढिी िोती. पदािि नेमिूक 
वमळविण्यासाठी नजिािा घेिे अगि उचि घेिे या नािाखािी िा भ्रष्टाचाि चािे. वनजामुल्मुल्काने या 
गोष्टींना प्रवतबांध किण्याच्या वदशनेे आपिे प्रयत्न मुख्यत्िकेरून चािू ठेििे. जिावगिीखािचा जवमनींचा 
विस्ताि कमी किािा, ज्या जिावगिी कािभािाच्या दृष्टीने अवधक वकचकट आिेत त्या अवधक मातबि 
उमिािाांना द्याहया आवि ज्या जिावगिीतून प्राप्ती सिजपिे िोऊ शकते, त्या जिावगिी छोट्या 
मनसबदािाांना द्याहया अशी त्याची इच्छा िोती. या सिू गोष्टी अवतशय अथूपूिू िोत्या आवि त्या स्तुत्य 
िोत्या. वजवझय्या किाचा वतसिा प्रस्ताि मात्र पविल्या दोन प्रस्ताांिापेक्षा िादग्रस्त िोता. मुसिमान–
धमूिडेेपिा िे या प्रस्तािामागचे कािि असाि े हकिा औिांगजेबाच्या कृतीचे अांधानुकिि किण्याचािी िेतू 
त्यामागे असािा. इिाि िा देश पुन्िा हजकून घेण्याची एक भयानक योजना िवजिाने माांडिी िोती, असा 
एक उल्लेख इवतिासकाि खाफीखानाने केिा आिे. त्या देशातीि सफिी या िाजिांशािा नुकतेच सत्ताभ्रष्ट 
हिाि ेिागिे िोते. मीि िईस याचा मुिगा मुिम्मद िुसैन िा कां दािािचा वघिझाई सिदाि या सफिींच्या 
सत्ताभ्रष्टतेस काििीभतू झािा िोता. एके काळी िुमायुनािा आश्रय देिाऱ्या सफिी िांशाविर्षयी कृतज्ञता 
दशवूिण्याच्या वनवमत्ताने वघिझईकडून इिाि हजकून घेऊन सफिींना तो देण्याची अशी िवजिाची योजना 
िोती, म्ििून तो साांगतो. सफिी िांश सत्ताभ्रष्ट झािा या घटनेची बातमी नुकतीच (१० माचू िोजी) वदल्लीस 
येऊन पोिोचिी िोती. त्यामुळे या प्रकििी अशाप्रकािची कािी सांवदर्ग्ध बोििी झािी असतीििी; पि 
सािधपिाविर्षयी िवजिाची ख्याती पािाता, सदि योजना त्याच्या स्िभािाशी कािीशी विसांगत िाटते. 
(खाफीखान ९४७, गुिामअिी ४५–अ). 
 

िवजिाने कोितीिी िािचाि केिी हकिा कोितीिी गोष्ट किण्याचे ठिवििे की, त्याचा इतका 
चुकीचा अथू िािण्याचा प्रकाि सुरू िोई की, शिेटी मुिम्मदखानाच्या मनात त्याच्याबाबत शांका अथिा 
सांशय वनमाि िोई. गोंधळाची पविव्स्थती कािीजिाांच्या फायद्याची िोती. िी मांडळी वनजामाच्या योर्ग्य 
कायूपद्धती घािून देण्याच्या प्रयत्नाबद्दि नापसांती दाखिीत. “मािसाचा सैतान मािूसच िोय” अशा 
अथाची नािी तिी म्िि आिेच. खुद्द बादशािादेखीि तरुि म्ििजे पोिकटच िोता. त्याच्या भोिती 
खुशमस्कऱ्याांचे कोंडाळे िोते. बादशािाच्या िीन िासना भागविण्यात िे खुशमस्किे तत्पि असत. या 
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खासगीतीि सिांगड्याांचा सल्ला िवजिाच्या सल्ल्यापेक्षा अवधक मित्त्िाचा आिे असे बादशािािा िाटत 
असल्याचे त्याच्या िागण्यािरून भासे. एक िेखक (खुशिािचांद) साांगतो की, “सगळेच जि िजीि हकिा 
मिसुिाचे कािभािी बनिे िोते.” मुिम्मदशािाच्या मनात असे पके्क भििनू वदिे िोते की, वनजामुल्मुल्काचा 
विचाि बादशािािा तख्तािरून खािी ओढून शािझादा इिािीमिा तख्तािि बसविण्याचा आिे. म्ििून 
वनजामाचा ििचष्ट्मा िोिाि नािी याची काळजी घेतिी पाविजे; मुिम्मद अमीनखानाचे सत्ता उपभोगण्याचे 
वदिस आिे असता त्याने जशी दाांडगाई केिी तशी दाांडगाई वनजामाकडून िोऊ द्याियाची नसेि ति 
सतत जागृत ििािे वनकडीचे आिे असे िे खुशमस्किे बादशािास साांगत. बादशािाचे िेच तथाकवथत वमत्र 
वनजामुल्मुल्काकडे जात आवि बादशाि मूखू आिे; तो कुचकामाचा, बािेिख्यािी आवि तख्तािि 
बसण्याची त्याची मुळीच िायकी नािी असे साांगत. अशा बादशािाच्या जागी शािझादा इिािीमिा का 
आिू नये? असल्या उचापतीपायी बादशाि आवि िजीि याची मने एकमेकाांविर्षयी सांशयग्रस्त बनिी. 
फरुूखवसयि आवि अब्लदुल्लािखान याच्या बाबतीत जसे घडिे तसेच पुन्िा घडू िागिे. वनजामुल्मुल्क 
दिबािी येण्यास िािांिाि नकाि दशिू ू िागिा आवि जेहिा जेहिा दिबािास िजि िोई तेहिा तेहिा 
आपल्यािि बळजोिी िोिाि नािी याची तो कसून खबिदािी घेई. बादशािािा पदच्युत किण्याचे 
वनजामुल्मुल्काने स्िप्नातिी आििे नािी. पि िवजिाचे दवक्षिी अवधकािी आवि कमरूद्दीन िगळता सगळे 
मुघि, िवजिाने नसते खुिािण्याचा अिकाश की, तो साांगेि ते किण्यास तत्पि असल्याचे पािाता 
बादशिास पदच्युत कििे त्यािा सिज शक्य झािे असते (खाफीखान ९४८, ४९; अििाि १८२–ब–
१८३–अ). 
 
३६ : खन्नाची हकीगत 
 

एकमेकाििचा विश्वास उडािा असल्यामुळे अहयिस्था वकती माजिी िोती याचे गमक म्ििून एक, 
या काळातीि िकीकत साांगता येईि. खन्ना नािाचा एक गाय-कसाई िोता. सदि खन्ना िुटारूां च्या एका 
छुप्या टोळीचा म्िोिक्या िोता. अमिदािाांची आवि धनाढ्य हयापाऱ्याांची घिे िुटिे िा याचा उद्योग िोता. 
यात कािी मािसे चोिाकििी ठाि िा जखमीिी झािी िोती. त्याबाबत बादशािाकडे पोटवतडकीच्या 
तक्रािी गेल्या; तेहिा त्याने शिि कोतिािािा (याविरुद्ध) िुकूम सोडिे. सुहयिस्थेचा उपमदू कििाऱ्या या 
सिू गोष्टींच्या बुडाशी खन्नाची टोळी आिे; त्यास कोकाखानाचे सांिक्षि िाभिे आिे; खुद्द कोकाखान 
मातबि आिे; तो चाांगिा िढिय्या आवि कुस्तीगीि आिे अशा व्स्थतीत त्यािा धििे भयप्रद आिे िगैिे 
गोष्टी कोतिािाकििी बादशािास समजल्या. 
 

एके वदिशी कोकाखानाबिोबिच्या िटाांबिात िा खन्ना बादशािाच्या मिािात आिा. तेहिा 
बादशािाने त्यास पकडण्याचा िुकूम केिा. खन्नाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केिा. मिािातीि िक्षकाांनी 
त्यािा िेढिे; त्याच्यािि दगडविटाांचा मािा केिा आवि अखेि त्यािा वजिांत पकडिे. बादशािाने त्यास 
कैदी म्ििून ठेिण्यासाठी पोिीस कायाियाच्या (चबुतिा) ताब्लयात वदिे. तेथीि कोतिािाने त्यािा खूप 
बदडिे; त्याचा छळ केिा. तेहिा चोििेिा माि आवि २५००० रुपये त्याच्या घिात वमळािे. 
 

गुन्यातीि आपिा मदतनीस म्ििून मुिम्मद घौस याचे नाि त्याने घेतिे; तेहिा पुढची पायिी 
म्ििून त्यािा अटक झािी. तो शािी चाकिीत अवधकािी िोता; त्यािा ५०० ची मनसब ि चाांगिी 
जिावगिीदेखीि िोती. त्याने आिोप कबिू केिा आवि चोििेल्या बऱ्याच मािमते्तचा ठािवठकािा 
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साांवगतिा. शिेटी उच्चभ्र ूसमजिे जािािे बिेच िोक चोिीमािीत आवि चोिाांना आसिा देण्याच्या उद्योगात 
गुांतल्याचे उघडकीस येऊन त्याांना अटक झािी. 
 

आपिे प्राि पिास िागिे आिे िे िक्षात येताच, िोमाांचकािी प्रसांग पािाण्यास बादशािािा 
आिडते या गोष्टीचा फायदा उठविण्याचे खन्नाने ठिवििे. िाघाशी झटपट किण्यास मी तयाि आिे; िाघाने 
मिा खाल्ले ति उत्तमच; पि िाघास जि मी माििे ति मात्र मिा मोकळे किाि े असा वनिोप त्याने 
तुरुां गप्रमुखाकििी पाठवििा. या प्रस्तािास बादशािाने मान्यता दशवूििी. मिािाच्या झिोक्याखािी 
यमुनेचे िाळिांट वदसेि अशा पद्धतीने एक आडोसािी उभा किण्यात आिा. िे सिू प्रकिि 
वनजामुल्मुल्काच्या कानािि गेिे. असे कििे अल्लाची प्रवतमा नष्ट किण्यासाठी आिे असे त्यािा िाटिे; 
चोिीस गेिेल्या बऱ्याच द्रहयाचा अजून ठािवठकािा िागाियाचा आिे आवि तपास पूि ूिोईपयंत कैद्यास 
माििे उवचत िोिाि नािी असे साांगूना वनजामुल्मुल्काने या प्रकािाविरुद्ध आपिा वनरे्षध हयक्त केिा. अशा 
प्रकािे िाघाबिोबिची झटापट प्रथम िाांबिीिि पडिी ि नांति ती पुन्िा कधीच झािी नािी. (वशिदास ८५ 
ब–८६ ब.) 
 
३७ : णनजामुल्मुल्क संघषत थांबणितो 
 

िे विर्षयाांति सांपिनू आपि वनजामुल्मुल्काच्या िवजिाच्या नात्याच्या व्स्थतीकडे िळू या काळात 
िवजिाचा अगदी जिळचा नातेिाईक असूनदेखीि कमरूद्दीनखान िवजिापासून अिग िावििा. तो दारू 
फाि पीत असे ि त्यामुळे सािूजवनक हयििािात पवििामकािकिीत्या भाग घेण्यास तो अपात्र ठििा िोता, 
असे साांगतात. त्याने फटकून िागण्याचे िेिी एक कािि असू शकेि. त्याच्या या िागण्यामुळे त्याच्या 
नेतृत्िाखािचे ७००० मुघि तटस्थ िावििे. ििान मुिाांचे खेळिे समजून सिकािी हयििाि चाित. 
“िष्ट्कि प्रमुख मिसुिी कामकाज वनकािात काढीत आवि काझीच्या ऐिजी िात्रीचे पिािेकिी 
कज्जाखटल्याांचा वनकाि किीत.” बादशाि नुसता सुखवििासात डुांबत िोता; ते पािून मत्सिग्रस्त उमिाि 
दारूत डुांबत आवि शासनाचे नोकि मात्र उपासमािीने खांगत िोते. बादशािाभोिती घोटाळिाऱ्या 
उमिािाांचे आपसातीि गुप्त िेिदेािे कधीकधी चहिाट्यािि येत. समसामुद्दौिि याचा भाऊ मुजफ्फिखान 
िा बादशािाचा एक मौजवमत्र िोता. त्याच्याशी आवि त्याच्या भािाशी तांटा असिेिे बुिानुल्मुल्क 
सआदतखान आवि निाब िोशनुद्दौिि िे दोघे बादशािाचे वजििग दोस्त िोते. मुजफ्फिखानाच्या 
अवधकाऱ्याांमध्ये सआदतखानाच्या नैशापूि या मूळ गािचा िवििासी एक फासी गृिस्थ िोता. या मािसाच्या 
विशबे-हयििािात गैिहयिस्था झािी; पैसे भागवििे त्यािा अशक्य झािे. माझा जामीन घेऊन सदि 
मािसाची सुटका किािी असे सआदतखानाने मुजफ्फिखानास एके वदिशी खुल्या बठैकीत साांवगतिे. 
त्यास मुजफ्फिखानाने ममूभेदक उत्ति वदिे. सआदतखान त्या उत्तिाने जिासा गोंधळिा पि आपल्या 
प्रस्तािाचा िेका त्याने सोडिा नािी. तेहिा मुजफ्फिखान आिखी कु्रद्ध झािा. िाजाची तििाि त्याच्या 
ताब्लयात िोती; वतच्या मुठीस त्याने िात घातिा. सआदतखानाच्या िातात िािा घेण्याचा पांखा िोता. तो 
मुजफ्फिखानाच्या टाळक्यात िािण्याचा आविभाि सआदतखानाने केिा. िोशनुद्दौििने कानउघाडिी 
केिी; पि अवधकाऱ्याांनी त्यािा तेथून बािेि नेिे. मुजफ्फिखान िगबगीने दािनातून बािेि आिा आवि 
त्याने आपल्या बांदुकचींना सज्ज िािाण्याचा िुकूम वदिा. िोशनुद्दौिि याने आपल्या चाकिीतीि १०,००० 
अफगािाांना बोिाििे पाठविण्याबद्दि बादशािाची पििानगी वमळवििी ि अशाप्रकािे िोऊ घातिेल्या 
चकमकीस प्रवतबांध केिा. दुसऱ्या वदिशी समसामुद्दौिि याने बादशािाकडे तक्राि गुदििी आवि 
बुिानुल्मुल्क यािि िल्ला किण्याचा आपिा मनोदय हयक्त केिा. मी काय करू शकतो याचा पाढा त्याने 
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घमेंडीने िाचिा. िोशनुद्दौिि म्ििािा बुिानुल्मुल्काच्या केसास धक्का िागण्यापूिी तो आवि त्याचे पन्नास 
िजाि अफगाि प्रािास मुकिे अटळ आिे. तिी समसामुद्दौििचा िढतीचा िेका चािूच िावििा. तेहिा 
िोशनुद्दौििच्या विनांतीिरून मुिम्मदखान बांगश िोशनुद्दौििच्या फौजेस ि तोफदळास येऊन वमळािा. 
कमरुद्दीनखानाने मध्यस्थी केिी आवि िा माग ू सोडून देण्याचा सल्ला समसामुद्दौिििा वदिा. दोन्िी 
झगडेखोिाांना दिबािाबािेि घािवििे. सआदतखानािा अयोध्येिा ति मुजफ्फिखानािा अजमेििा 
धाडण्यात आिे. ११३६ वि. च्या आिांभीच्या (आक्टोबि १७२३–२४) सुमािास िा पेचप्रसांग कळसास 
पोिोचल्याचे वदसते. या सिू प्रकािाबद्दि िाटिािा विर्षाद हयक्त किण्यासाठी िवजिाने दिबािास येण्याचे 
सोडून वदिे. आपिा िाजीनामा त्याने पाठिनू वदिा. पि शिािपिा आवि सबिूी दाखिनू आिखी 
कोितीिी वनिायक कृती त्याने केिी नािी. मात्र दवक्षिेिा पितण्याचा मनसुबा त्याने िचिा असल्याचे 
मानीत िोते. त्याप्रमािे त्याचे दवक्षिेस जािे झाल्यास ते आपल्या विताचेच िोईि असे दोन्िी पक्षाांना िाटत 
िोते. जि वनजामुल्मुल्काशी सिोखा केिा आवि त्यािा दिबािातून िजा घेण्याची पििानगी वदिी ति 
त्याचा वनकाि िाििे सोपे जाईि असे बादशािाच्या साथीदािाांना िाटत िोते. उिट पक्षी 
वनजामुल्मुल्कािा िाटत िोते की, दवक्षिेतीि आपिे बस्तान वटकिाियाचे असेि ति आता दवक्षिेत 
जातीने जािे भाग आिे. बादशािािा नुकताच मुिगा झािा िोता ि त्याकविता नाममात्रिीतीने दख्खनचा 
सुभा सोडण्याविर्षयी वनजामाशी सूतोिाच झािे िोते. दख्खनचा सुभा माझाच आिे; तो मजकडेच िावििा 
पाविजे; कािि तो मी माझ्या उजहया िाताच्या बळािि वमळवििेिा आिे असे बादशािािा ठिकािनू 
साांगिे वनजामािा शक्य नहिते. याबाबत बिीच वनिोपावनिोपी झािी. अखेि त्यातून तडजोड झािी आवि 
३१ आक्टोबि १७२३ िोजी वनजामुल्मुल्क शािी दिबािात पुन्िा एकदा िजि झािा. (वसयि, खांड एक, 
२६७; गुिामअिी मुकदमा, ४५ब-४९अ; अििाि १८४अ-१८५ब; खुशिाि १०४२अ.) 
 

िा ििकििी वदसिािा सिोखा झाल्यानांति मविनाभिाने वनजामुल्मुल्काने वदल्लीतीि न 
मानििाऱ्या थांडीची सबब साांगून सांभळ आवि मुिादाबाद या आपल्या जिावगिींच्या गािी वशकाि-
सििीसाठी जाण्याची अनुज्ञा मावगतिी. १७ वडसेंबि १७२३ िोजी बादशािाने त्यास वनिोप वदिा. २२ 
तािखेिा वनजामुल्मुल्काने यमुना ओिाांडिी आवि नदीवकनािी तळ टाकिा. येथे बादशाि त्याच्या भेटीिा 
आिा. खािशाचा वदिाि िाजा गुजिमि सक्सेना याच्या मध्यस्थीने सिोख्याच्या कािी अटी ठििता 
याहया या आशनेे वनजामुल्मुल्क आसपासच्या भागात घुटमळत िावििा. (कामिि २६७, खाफीखान ९४९, 
गुिामअिी ४९अ, खुशिाि १०४३अ, अििाि १८४अ.) 
 

आपिे डािपेच बदिण्यासाठी मुिम्मदशािास उद्युक्त कििे अजूनिी शक्य िोते. त्यासाठी 
वनजामुल्मुल्काच्या ितीने मुनीश नािाचा एक खोजा बादशािाकडे गेिा. िाजा गुजिमि यानेदेखीि तसाच 
दृवष्टकोि ठेिण्याचा आग्रि धििा; यश येईि असे त्यािा िाटिेिी. पि ती आशा अगदी धुळीस वमळािी. 
कािि २६ वडसेंबि १७२३ िोजी िाजा अकस्मात मिि पाििा. िवजिाच्या मागण्याविर्षयी एक िेखी वनिदेन 
िाजा गुजिमिने तयाि केिे िोते ि त्यािि बादशािाची मान्यतादशकू सिी घेण्याची त्यािा उमेद िोती. 
फरुूखवसयिच्या कािवकदीत ‘बवनयाने’, म्ििजे ितनचांदाने सुरू केिेिी, कििसुिीचा ठेका देण्याची 
पद्धत पूिूपिे नष्ट किािी िे वनजामाकडूनचे मुख्य मागिे िोते. दिबािात बादशािास सदिचा कागद िाचून 
दाखिीत असता त्यास अचानक फेफिे आिे. कमरुद्दीनखानाने आपल्या खाांद्याििची शाि त्याच्या अांगािि 
टाकिी. त्यािा पािखीत घािून त्याच्या घिी नेिे. घिी येता क्षिीच तो मिि पाििा. जेहिा िे 
वनजामुल्मुल्कास कळिे तेहिा प्रथम त्याने मृतास आदिाांजिी िावििी आवि पुढीि िाटाघाटीबाबतची 
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सगळी आशा सोडून देऊन मुिादाबादेचा िस्ता धििा. त्याचा सिात थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान यािा 
नायब िवजिाचे पद ६ जानेिािी १७२४ िोजी वदिे. (खुशिाि १०४३अ.) 
 

१२ फेिुिािी िोजी वनजामुल्मुल्क अनूपशिि येथे असल्याची खबि वमळते. त्यािेळी त्याची आर्ग्ऱ्यास 
कूच किण्याची इच्छा वदसते. आपि अजून दिबािचे वमत्र आिो िा बिािा िठविता यािा म्ििून त्याने 
वदल्लीतीि आपल्या मुवनमाकििी १८ फेिुिािी िोजी बादशािास भेटिस्तू पाठविल्याचे आढळते. आर्ग्ऱ्यािून 
आपि थेट वदल्लीिाच पितू अशा आशयाची िाांबिचक विनांतीपते्र दिबािास पाठविण्याचे त्याने चािू 
ठेििे. त्यानांति बादशािाच्या मान्यतेसाठी अििाि सादि केिा की, माझ्या आवि माझ्या मुिाच्या 
ताब्लयातीि माळिा आवि गुजिात या सुभ्याांिि मिाठ्ाांनी िल्ले चढवििेिे असून त्याांना िुसकून 
िािण्यासाठी मिा दवक्षिेकडे कूच कििे भाग आिे. त्यािळेी सोिों या गांगा नदीििीि गािी तो िोता. 
जिदीच्या मजिा मारून, जिेसि आवि आग्रा येथून गुजरून, तो नििििा पोिोचिा ि तेथून 
माळहयातीि उज्जवयनीिा आिा. त्याची फौज आर्ग्ऱ्याच्या दवक्षिेस असिेिे ढोिपूि तसेच चांबळ नदी 
ओिाांडून र्ग्िाल्िेििा येऊन दाखि िोईपयंत सामान्य वशपायाांना आपिे मुक्कामाचे अांवतम उवद्दष्ट कोिते 
याची कल्पना आिेिी नहिती. पि वदल्ली सोडताना िवजिाने आपिे सगळेच्या सगळे कुटुांब बिोबि 
घेण्याची सािधवगिी घेतिी आिे, या गोष्टीिरून कािींना मात्र अगदी सुरुिातीपासूनच अांवतम उवद्दष्टाची 
कल्पना येऊन चुकिी िोती. (अििाि १८५अ.) तो उज्जवयनीिा येऊन पोिोचेपयंत मिाठ्ाांनी नमूदा 
दुसऱ्याांदा ओिाांवडिी िोती. म्ििून तो आता दोस्त मुिम्मदखानाच्या मुिुखात गेिा आवि वसिोंज 
गािाजिळच्या वसिोि गािी त्याने तळ वदिा. पि िे बिािेदेखीि तत्काळ टाकून देऊन वनजामुल्मुल्काने 
दवक्षिेत पोिोचण्याची शक्य वततकी घाई केिी. तो बुिानपूि या खानदेशातीि गािी िमजान मविन्यात 
(मे-जून १७२४) येऊन दख्खनची िाजधानी औिांगाबाद या शििी तो वजल्काद (जुिै-ऑगस्ट १७२४) 
मविन्यात पोिोचिा. [कामिि २६८; खाफीखान ९४९-५२; बुिान १६९अ; मा. उ.; खांड तीन, ७३९.] 
 
३७ : दणक्षिेत णनजामुल्मुल्कािर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न 
 

दिम्यान, वदल्ली दिबािातीि वनजामुल्मुल्काचे शत्र ू गप्प बसून िावििे नहिते. ३ फेिुिािी १७२४ 
िोजी म्ििजे िवजिाने िात दाखविण्याच्या अगोदि िैदिाबादचा सुभेदाि मुबाविजखान याचा मुिगा 
अब्लदुि्-मअबूदखान यास एक फमान आिे. तान्िा शािझादा शिियािशाि याचा नायब म्ििून सांपूिू 
दख्खन तुझ्या िवडिाांना कािभािासाठी बिाि किण्यात आिी आिे असे सदि फमानात म्िटिे िोते. 
सदि तान्िा शािझादा ििकिच मयत झािा. तेहिा सदिची दख्खनची नेमिूक खुद्द मुबाविजखानाच्या नािे 
केिी आवि शािी खवजन्यातून त्यािा पाच िाख रुपयाांचे अनुदान वदिे. वशिाय दख्खनच्या मिसुिातून 
वकत्येक िाखाांचे द्रहय वदिे. पुिेसे सैन्य त्यास उभे किता याि े यासाठी िी तितूद किण्यात आिी. 
वनजामुल्मुल्क आवि मुबाविजखान या दोघाांचािी मूळ देश एकच िोता. पि पद आवि सत्ता याांचा िोभ 
दाखविल्याने वनजामुल्मुल्कािा स्िदेशीय समजून त्याच्याविरुद्ध उठण्याबाबत मुबाविजखानाकडून कािी 
कसूि िोत असल्यास ती भरून काढिी जाईि असे दिबािी िोकाांना िाटिे. मुबाविजखानािा जाऊन 
वमळाि ेआवि आपिी सिू शक्ती एकिटून त्यास मदत किािी अशा आशयाचे इति िुकूम वनजामुल्मुल्काचा 
नायब इिजखान, बिादुिखान, अब्लदुन्नबीखान, अब्लदुि्-घफ्फािखान, अमीनखान, सआदतुल्लािखान, 
मिाठ्ाांचा िाजा शािू तसेच िाििांभा याांना पाठवििे. नांति जिळजिळ पाच मविन्याांनी म्ििजे २२ जुिै 
१७२४ िोजी नायब िजीि गाझीउद्दीन यास उघड उघड बाजूिा साििे आवि मुिम्मद अमीनखान चीन 
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याचा मुिगा कमरुद्दीनखान इवतमादुद्दौिि यािा िजीि केिे. [कामिि २६७, िाविद १३, १४, खुशिाि 
१४४अ.] 
 

मुबाविजखान िा त्यािळेी िैदिाबादचा सुभेदाि िोता; त्यािा आता वनजामुल्मुल्काचा प्रवतस्पधी 
बनवििे. या मुबाविजखानाचे नाि ख्िाजा मुिम्मद असे िोते. तो बाल्खचा मूळ िवििासी िोता. ११३७ वि. 
(१७२४–२५ इ.) मध्ये तो साठ िर्षांपेक्षा थोड्या अवधक ियाचा िोता. पोिियाचा असताना, त्याची आई 
त्यािा घेऊन हिदुस्थानात आिी. तद नांति कािी वदिसाांनी त्यािा दिबािातीि विविध कायाियाांत शािी 
चाकिी किाियास वमळािी. पुढे आिमगीिाची बिाि मजी असिेल्या इनायतुल्लािखान काश्मीिीच्या 
मुिीशी वििाि केल्यामुळे त्यािा चाांगिेच िजन प्राप्त झािे. आिमगीिाचा सिात धाकटा मुिगा कामबक्ष 
याचा बक्षी म्ििून आवि तद नांति सांगमनेिचा फौजदाि म्ििून त्यािा नेमिुका वमळाल्या. अमानतखान िा 
त्यािा वमळािेिा पवििा वकताब िोय. आिमगीिाच्या अमदानीच्या ४७ हया िर्षी (१११४-१११५ वि., 
१७०२-१७०४ इ.) औिांगाबादेपासून ४८ मैिाांििीि िैजापूि येथीि फौजदािी त्यास जादा कामवगिी म्ििून 
वमळािी. बिादुिशािाच्या कािवकदीत सुितेचा ताबा त्याजकडे िोता. बिादुिशािाचा िजीि मुव्न् अमखान 
याचे त्याविर्षयी फािच चाांगिे मत िोते. त्याच्याकडे नुसता दृवष्टके्षप टाकिा तिी, त्याच्या वदसण्यािरून 
त्याचे उत्तम गुि नजिेत भितात असे मव्न् अमखानािा िाटे. गाझीउद्दीनखान फीरूझ जांग याच्या मृत्यनूांति 
११२२ वि. (१७१०-११ इ.) मध्ये त्यािा अिमदाबाद गुजिातच्या कािभािािि बढती वमळािी. 
जिाँदािशािाने त्यास माळहयािा बदििे (१७१२ इ.) आवि त्या सुभ्यातीि िामपुिा येथीि 
इस्िामखानािि विजय वमळविल्याबद्दि त्याचा सन्मान किण्यासाठी त्यास शािामतखान असा वकताब 
वदिा. फरुूखवसयिच्या कािवकदीच्या आिांभी (१७१३ इ.) त्यास पुन्िा एकदा गुजिातचा कािभाि वमळािा. 
पि तो कािभाि दोनएक आठिडे साांभाळतो न साांभाळतो तोच दाऊदखान पन्नी याने त्याच्यािि कुिघोडी 
केिी. तेहिा दवक्षिेतीि िैदिाबाद सुभ्यािि याची बदिी करून त्यास इमादुल्मुल्क मुबाविजखान बिादुि, 
विजिजांग असे वकताब वदिे. त्याने जिळजिळ बािा िर्ष े िैदिाबादचा िाज्यकािभाि पावििा. िुसैन 
अिीखान बािा इथे सुभेदाि असताना त्याने मिाठ्ाांना मिसुिातीि चौथा विस्सा म्ििजे चौथ, देण्याचे 
पूिी कबूि केिे िोते. मात्र त्याने ती चौथ वदिी नसल्याचे वदसते. चौथ देण्याऐिजी तो शक्य िोईि तेथे 
मिाठ्ाांशी िढत िावििा. या िढती देण्यासाठी त्याने वजिाचा आटावपटा केिा िे जिी खिे असिे तिी 
मिाठे मात्र सांधी वमळेि तेहिा, सदासिूत्र, िाती िागेि ते पळिनू नेऊन चौथच्या िकमेपेक्षािी जास्त द्रहय 
गोळा किीत. बिुतेक सगळे िस्तेदेखीि पायाखािी घाििे अशक्य हिाि ेइतके असुिवक्षत झािे िोते. [मा. 
उ., खांड तीन, ७२९; खाफीखान ९६३; िाविद ५४.] 
 

वनजामुल्मुल्क पविल्या खेपेिा दवक्षिेत आिा (१७१९-१७२० इ.), तेहिा त्याने मुबाविजखानािा 
पत्र विवििे िोते. वनजामुल्मुल्काच्या मदतीसाठी मुबाविजखान कूच किीत वनघािा. पि सव्य्यद वदिािि 
अिीखान आवि सव्य्यद आविम अिीखान याांचा पिाभि करून वनजामुल्मुल्क औिांगाबादेस येईतोपयंत तो 
त्यास येऊन वमळािा नहिता. नांति १७२१ इ. मध्ये वनजामुल्मुल्काने दिबािास पितण्याचा बेत केिा. पि 
मुबाविजखानाचा त्यास वििोध िोता. औिांगाबाद आवि बुिानपूि याांच्या मध्यािि असिेल्या फदापूिच्या 
हखडीत ते पोिोचिे तेहिा, आल्या पाििी मागे िळा आवि दवक्षिेस अदोनीकडे वनघा, असा सल्ला 
मुबाविजने निाबािा वदिा. तद नांति अफगाि म्िोिक्याांना आपल्या िुकुमतीखािी आिण्यासाठी 
वनजामुल्मुल्काने केिेल्या िािचािीस मुबाविजखानाचा जो थोडाफाि पाहठबा िाभिा तो मनापासून 
नहिता. आपिे आवि अफगाि म्िोिक्याांचे वितसांबांध सािख्याच प्रकािे गुांतिेिे आिेत, त्याांच्याप्रमािेच 
आपििी वसकाकोि आवि अन्य वठकािच्या शािी जवमनी बळकािल्या आिेत असा विचाि मुबाविजखानाने 
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मनाशी केिा. यािळेी वनजामुल्मुल्काने त्याच्याविर्षयी िाटिािी आपिी नाखुर्षी उघड केिी नािी. पि 
जेहिा तो िजीिपदािि वििाजमान झािा तेहिा मुबाविजखान, त्याची मुिे आवि त्याचे अनुयायी याांना 
जिावगिी वमळण्याबाबत त्याने आडकाठ्ा आिल्या. इतकेच काय पि शािी मुिुखातीि िसूि 
सुभेदािाकडून येिे िागत असून तो ताबडतोब भागिािा िागेि असे त्याने सुभेदािाच्या दिबािी असिेल्या 
मुवनमािा बजाििे. मुबाविजखानािा दख्खनच्या बािेि काढण्याचािी प्रयत्न िवजिाने केिा. त्यासाठी 
काबिुचा कािभाि देण्यास (त्यािळेी काबुिची जागा विकामी झािी िोती) मुबाविजखानाखेिीज दुसिा 
कोिी िायक मािूस नािी अशी जबिदस्त वशफािस देखीि त्याांने केिी. नांति माळिा आवि गुजिात 
याांच्या बदल्यात दवक्षि घेण्याबाबत बोििी सुरू झािी तेहिा खुद्द वनजामुल्मुल्काने आपिा उत्तिावधकािी 
म्ििून दवक्षिेसाठी मुबाविजखानाचे नाि सुचवििे. दवक्षिेिि अगदी निखा मािूस नेमिा जाण्याऐिजी 
मुबाविजखान पििडिा असा विचाि वनजामुल्मुल्काने केिा. [मा. उ. : खांड तीन, ७२९-७४ इ.] 
 

या सुमािास इनायतुल्लािखानाने वदल्लीिून आपल्या जाियास पत्र पाठवििे, दवक्षिेतीि शािी 
सुभ्याांििीि नेमिूक स्िीकािण्याची त्यािा गळ घातिी आवि वनजामुल्मुल्कास सवक्रय वििोध किण्याची 
वचथाििी वदिी. असे केल्यास मुिम्मदशािाची फाि मोठी कृपा सांपादन कििे शक्य िोईि असे त्याने 
कळवििे. आपि यापूिी पावििेच आिे की, वनजामुल्मुल्काशी असिेिा तांटा प्रथमािस्थेत असतानाच 
सदिच्या नेमिुकीचे फमान त्याच्याकडे ििाना झािे. ते फमान मुबाविजखानािा वमळािे तेहिा तो 
अप्पािािाच्या ताब्लयातीि मच्छिीबांदिच्या जिळ असिेल्या फुिचेिीच्या िढे्यात गुांतून पडिा िोता. िा 
िढेा सिा ते आठ मविने चाििा. आिखी थोडे वदिस ती जागा िढिनू, शिेटी ति िोऊन िे प्रकिि 
वनकािात वनघािे. नांति सुभेदाि आवि त्याचा फौजफाटा िैदिाबादेिा पितिा. तेथे त्यािा कनूूिचा 
फौजदाि बिादुिखान पन्नी, कडप््याचा फौजदाि अब्लदुन्नबीखान याचा मुिगा अबुि फति, वदिेिखानाचा 
नातू अब्लदुि मजीदखान, त्याचा दत्तक मुिगा अिीखान आवि कनाटकचा फौजदाि सआदतुल्लािखान 
याच्या ितीने अमीि अबू तविबखान बदक्षी याचा मुिगा घािीबखान िगैिे मांडळी येऊन वमळािी. 
िायचूिचा फौजदाि वदिाििखानसुद्धा येऊन वमळािा. पि पािसाळा सुरू झािा असल्याने बिुतेक िोक 
नांति आपापल्या घिी पितिे. दिम्यान इिजखानाने िैदिाबाद मुिखात छापा घािून सिकाि मेदकमधीि 
बाांसिाडा शििात िुटािूट केिी िोती. [िैदिाबादेच्या िायहयेस ८१ मैिाांिि बाांसिाडा, उते्तिस ५१ मैिाांिि मेदक शिि आवि 

उत्तिेस १४५ मैिाांिि नाांदेड शिि आिे.] या घुसखोिीमुळे भडकून जाऊन, तसेच भिीस घातिे म्ििून, 
मुबाविजखानाने तत्काळ बदिा घेण्याचा वनिय केिा. पािसाळा ऐन मध्यात असतानाच औिांगाबादच्या 
िोखाने कूच सुरू झािे. गोदाििी नदी त्याांनी नाांदेडच्या जिळपास पाि केिी. िऱ्िाडातीि 
बािाघाटमधीि सिकाि िाशीमखािच्या उवधया या पिगण्याच्या ठाण्यापासून त्याचा तळ फाि दूि नहिता. 
सगळा पािसाळा येथे घाििािा असा त्याचा विचाि वदसिा. त्याच्याजिळ १५ िजाि स्िाि आवि ३०-४० 
िजाि काळे प्यादे िोते. तोड्याची बांदूक बाळगिाऱ्या वशपायािा दवक्षिेत काळे प्यादे असे म्िित. या 
फौजफाट्याखेिीज त्याच्याजिळ जांजाि आवि शुतिनाि िा सिांजाम िोता. मात्र मोठ्ा तोफा दोन-तीनच 
िोत्या. त्याने मुिुखात सगळीकडे वशपायाांच्या चौक्या बसविल्या आवि त्याचे अवधकािी मिसूि िसुिीच्या 
दौऱ्यािि गेिे. [मा. उ. : खांड तीन, ७३६-३७, कामिि.] 
 

वनजामुल्मुल्क माळहयातीि भोपाळ जिळच्या वसिोि गािी असताना, त्यािा औिांगाबाद येथे 
असिेल्या मुिम्मद इनायतखान याच्याकडून एक पत्र आिे. वदल्लीतीि दिबािी मांडळींच्या वचथाििीने 
आवि दख्खनमधीि अफगािाांचा पाहठबा िाभल्यामुळे मुबाविजखानाने सांपूि ू दख्खनच्या सुभेदािीची 
नेमिूक स्िीकाििी असून तो िैदिाबादेिून इकडे येण्यास वनघािा आिे अशी खबि त्याने त्या पत्रात 
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कळवििी िोती. तो तेथे येऊन कािभािाचा कब्लजा घेईि, नांति तो उत्तिेस माळहयाकडे सिकेि, तेथे 
त्यािा वदल्लीची कुमक येऊन वमळेि आवि या दोन्िी फौजा एकवत्रत करून िोिािे बळ 
वनजामुल्मुल्काविरुद्ध िापििे जाईि असा कयास िोता. या खबिीिि विचाि विवनमय चािू असतानाच 
मुबाविजखानाच्या दिबािातीि प्रवतवनधीने, मुबाविजखानाचा सासिा इनायतुल्लािखान याच्या कििी 
समजिेिा तोंडी िुकूम कळवििािे पत्र मुबाविजखानािा पाठवििे िोते; ते निाबाच्या िाती पडिे. त्या 
पत्रातीि आशयािरून मुिम्मद इनायतखान याने औिांगाबाद मुक्कामािून पाठवििेिी बातमी पक्की झािी. 
पविव्स्थती काय आिे याबाबत आता सांशय उििा नािी. म्ििून कृतीचा वनिय ताबडतोब झािा. [मा. उ. : 
खांड तीन, ७३८.] 
 

कसिािी वििोध न िोता वनजामुल्मुल्क औिांगाबादेस आिा िे पािून, िा खेळ आपि ििल्याचे 
मुिम्मदशािास िाटून, त्याने आपिे मनसुबे बदििे. वदल्लीस प्रकृती नादुरुस्त िोत असल्यामुळे ििा 
पािटण्यासाठी मुिादाबादेिा जाता याि े म्ििून तुम्िी दोन मविन्याांची िजा घेतिीत आवि नांति 
औिांगाबादेस गेिा या गोष्टीचा पाढा िाचून बादशािाने प्रवतपावदिे की, दख्खनचा मुिूख ओसाड असून 
कसिा मिसूि तेथे िसूि िोण्यासािखा नािी अशी तुम्िी तक्राि केल्यामुळे सदिचा सुभा 
मुबाविजखानाकडे िगू किण्यात आिा; दवक्षिेचा सुभा आपिास ििा आिे अशी आपिी इच्छा आम्िास 
वदसिी असती ति आपल्या जागी मािूस नेमिा नसता, तुमचा मुिगा गाझीउद्दीनखान यास तुम्िी 
औिांगाबादेस गेिा आिा िे कळिे तेहिा तो मत्सिी िोकाांच्या कािस्थानामुळे धास्ताििा आवि नायब िजीि 
म्ििून काम पािाण्याचे त्याने सोडून वदिे; तुम्िी दिबािी पित येईतो सदिचे काम इवतमादुद्दौिि याजकडे 
सोपविण्यात आिे. असे न िोिो की, आपिास पदच्युत किण्यात आिे आिे हकिा आपल्याििीि कृपादृष्टी 
ढळिी आिे असा समज हिािा; िवजिाचे पद आवि सुभ्याचे पद अशी दोन्िी पदे तुम्िास बिाि झािेिी 
आिेत; आपल्या सुभ्यात मजीस येईि वततके वदिस ििाि ेआवि इच्छा िोईि तेहिा दिबािास पित यािे; 
पटिा (अवजमाबाद) िा सुभा मुबाविजखानािा देऊ केिेिा असून त्याच्या हयििािात तुम्िी िस्तके्षप न 
किािा िी विनांती. बादशािाने मुबाविजखानािा विवििे : आपिे साथीदाि असिेल्या स्थावनक 
अफगािाांची मदत घेऊन कामवगिी पत्किण्यास तयािी दशवूििीत, म्ििूनच दवक्षिेचा मुिूख तुिा बिाि 
केिा. या आश्वासनामुळे वनजामुल्मुल्काकडे दुिूक्ष झाल्याचे वनष्ट्पन्न झािे. जेहिा पवििा िुकूम वनघािा 
तेहिा वनजामुल्मुल्क मुिादाबादेस िोता आवि इजु्जद्दौिि (इिजखान) देिगडजिळ िोता. औिांगाबादेस 
बचाि किण्यास कोिी नहिते. वनजामुल्मुल्क आवि इिजखान या दोन उमिािाांचा औिांगाबाद येथे एकवत्रत 
असिेिा फौजफाटा ज्या साध्यासुध्या गढीत िोता, ती गढी घेण्यास तुम्िी भिताच िळे घेतिात. 
पािसाळा असल्याचे वनवमत्त तुम्िी पुढे केिे िोते. पि शूि वशपायाांच्या दृष्टीने विचाि किता िा पािसाळ्याचा 
अडथळा कािी खिा मानता याियाचा नािी. याच िटक्या सबबीसाठी तुम्िी औिांगाबादेिून साठ कोसाांिि 
थाांबिात. अशाप्रकािे सोपवििेिी कामवगिी तुमच्या िातून पाि पडिी नािी. आम्िास सुचविल्यानुसाि 
बिादुिखान िगैिेिा वििून देखीि त्याांनी कािी केल्याचे आढळत नािी. सगळाच इथपासून वतथपयंत 
नुसता बिािाच िोता. त्यामुळे वनजामुल्मुल्कास पुन्िा त्याच्या पदािि आिण्याखेिीज दुसिा पयाय उििा 
नािी. आिखी वििां ब िोिे अयोर्ग्य आिे. कािि त्याचे अनुयायी दुबूि आवि पाखिाांच्या पांख न फुटिेल्या 
वपिाांसािखे आिेत. तेहिा वनजामुल्मुल्कािा त्याच्या पदािि पुन्िा आिण्यात आिे आिे आवि अवजमाबाद 
पटिा मुबाविजखानािा बिाि झािा आिे. नहया कािभािािि जाण्यासाठी त्याने वनघण्याचे किाि.े 
बुिानपूि मागे अथिा वसकाकोि मागे, यापैकी पसांत पडेि त्या मागे, वनघाि.े फमान मागािून येईि. 
तुमच्या हयििािात अडथळा न आिण्याचे हकिा ढिळाढिळ न किण्याचे आदेश वनजामुल्मुल्कास जािी 
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केिे आिेत. पि िे िुकम पोिोचण्यापूिी, शत्रभुाि धािि केिेल्या सुभेदािाांनी आपिे भाांडि तििािीच्या 
जोिािि सोडविण्याचे ठिवििे ि त्यात मुबाविजखानाचा वनकाि िागिा. [मज्जअ-उि्-इन्शा, ८७–८८.] 
 
३८ : णनजामुल्मुल्काशी लढण्यास मुबाणरजखान सज्ज होतो 
 

११३६ वि. च्या िमजान मविन्यात (मे-जून १७२४) वनजामुल्मुल्क बुिानपुिास िोता आवि िमजान 
मविन्याच्या अखेिीस (२२ जून १७२४) तो औिांगाबादेस आिा. पुढे िोिािी टीका टाळता यािी म्ििून 
वनजामुल्मुल्काने मुबाविजखानािा आग्रिपूिूक उपदेश कििािे ि इशािा देिािे पत्र विवििे. त्यात 
मुसिमानी िक्त साांडण्याचे पातक त्याच्या िातून कसे िोिाि आिे िे वनजामुल्मुल्काने त्याच्या ध्यानास 
आिून वदिे. भोिती बेईमान मांडळी असताना मुसिमानाशी भाांडिे गैि आिे; आपि दोघे एकाच देशाचे 
मूळ िवििाशी असून एकाच िांशाचे आिोत; मुिम्मदशािाचे िागिे बािकाच्या िििीसािखे असते िे 
ध्यानात घ्या; मिा दुसऱ्या सुभ्याचा कािभाि वमळिाि असे मी वकतीदा तिी माझ्या दिबािातीि 
प्रवतवनधीकडून ऐकिे आिे िगैिे मजकूि वनजामुल्मुल्काच्या पत्रात िोता. िुकूम येईि तेहिा तो 
पाळण्यासाठी मी वदल्लीिा पितेन ि मग मुबाविजखानािा औिांगबादचा कब्लजा शाांतपिे घेता येईि; नि ेपद 
वमळेतो मिा दवक्षि सोडता येिाि नािी; कािि तसे केल्यास माझा फौजफाटा ियास जाईि ि त्यातून 
आपल्या जबि शत्रूांचा विजय उद भििे; तेहिा थोड्या सबूिीने घेतिे ति सगळी पविव्स्थती कशी साफ 
िोऊन जाईि असे त्याने त्यात म्िटिे िोते. वनजामुल्मुल्काचा सल्ला त्याचे वित साधाि ेम्ििून वदिेिा आिे 
असे मुबाविजखानाच्या मनाने घेतिे. वशिाय िढा न देताच त्याने शििवचठ्ठी वदिी ति ते त्याच्या इभ्रतीिा 
शोभिािे नहिते. तो ति विख्यात िढिय्या िोता आवि मुख्य म्ििजे आपल्या सािूभौम शासकाकडून थेटची 
आयुक्ती िाभिेिा उमिाि िोता. कािी जि समजतात की त्याचे पठाि साथीदाि त्याशी अिाच्यपिे 
बोििे नसते आवि आपल्या सािूभौम शासकाशी इमान िाखण्यापेक्षा आपल्या मुघि जातभाईांशी इमान 
िाखिे तुिा अवधक पसांत वदसते असा आिोप पठािाांनी त्याच्यािि केिा नसता ति त्याने पड खाल्ली 
असती. दोन्िी पक्षात शाांततापूििूीत्या ठिाि झािा ति त्यात कोिता िाभ आिे याची तिफदािी 
मुबाविजखानाने केिी. पि त्यामुळे पठाि मांडळी पूिीपेक्षा अवधक कु्रद्ध झािी. तेहिा तो पठािाांच्या आिािी 
गेिा. वनजामुल्मुल्काने केिेल्या प्रास्ताविकास उत्ति पाठविताना त्याने पठािाांना दोर्ष वदिा. आपिे दैि 
अल्लाच्या ििािी केिे आिे ि त्या दैिातून आता काय वनष्ट्पन्न िोईि ते ििकिच समजेि अशा आशयाचे 
वििून त्याने पत्र सांपवििे. या मोविमेची तयािी त्याने चािू ठेििी. (मा. उ.: खांड तीन, ७३९; खाफीखान 
९५२; बुिान १६९ अ; िाविद १५, ५४–५५; अििाि १८७ ब, १८८ अ.) 
 

वनजामुल्मुल्काने आपिी तयािी ठेििी. त्याचा पवििा तळ जसिांत तिाि येथे पडिा. एका 
िकीकतीनुसाि इिजखान आवि वघयासखान िे दोघे वनजामाचे मुख्य सल्लागाि िोते ि पािसाळा 
सांपेतोपयंत आवि हिदुस्थानािून कूच किीत आल्याने झािेिा शीि नािीसा िोईपयंत ििाांगिात उतरू नये 
असा त्याांचा सल्ला िोता. पि िा दृवष्टकोि निाबाने मानिा नािी. उशीि झािा ति शत्रसू ते फायद्याचे 
िोईि; कािि मुबाविजखानािा आता फमान सुटिे असल्यामुळे, कािाांतिाने आपल्या पक्षातून कािी जि 
फुटून पळिे नाकािता येण्यासािखे नािी. शिेटी त्याने ३ सप्टेंबि १७२४ िोजी बाजीिाि आवि इति मिाठे 
याांच्या मदतीने कूच केिे. त्यासोबत सिा िजाि स्िाि िोते. विजाांचा चकचकाट, ढगाांचा गडगडाट, िािा 
आवि पाऊस चािू असता त्याांनी कूच आिांवभिे. ििनूिी किता येिाि नािी अशा अडचिी असतािी त्याांनी 
चाि थाांबििी नािी. अशाप्रकािे मुबाविजखानाच्या छाििीपासून १२ कोस अांतिािि येऊन ते पोिोचिे. 
मुबाविजखान चािठािा पिगण्यात येऊन पोिोचिा तेहिा आपल्या सेनावधकाऱ्याांचा सल्ला मानून त्याने 
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जफिनगिकडे कूच किण्याचा वनधाि केिा. त्याचा दोस्त बिादुिखान पन्नी याजकडे सदिचा मुिूख 
कायम स्िरूपाची जिागीि म्ििून िोता; तेथे अफगाि िस्तीिी िोती. या शििी िगबग करून एका िात्रीत 
मजि मािािी असे त्यािा िाटत िोते. क्षिाचािी वििां ब न िािता औिांगाबादेिि अचानक तुटून पडािे 
असा त्याचा बेत िोता. कािि औिांगाबादची मोचेबांदी अजून झािेिी नािी; त्यामुळे गढीचा ताबा िगेचच 
वमळेि असे त्यािा दौिताबादेच्या वकल्लेदािाकडून समजिे िोते. अशा आिीबािीच्या समयी िािचाि 
त्ििेने कििे आिश्यक असल्याने, शत्रनेू पाठिाग आिांभिा ति आपल्याजिळचा भिगच्च तोफखाना शत्रूिा 
मागेच ठेििा पाविजे; ती मांडळी शिेटी मुबाविजखानाकडे दयेची याचना कितीिच; उिट जि त्याांनी 
आपिा तोफखाना मागे टाकून देण्याचा वनियू केिा नािी ति तोफखाना सांगती घेतल्यामुळे त्याांना 
िोिाऱ्या वििां बाचा पवििाम म्ििून आपल्यािा सुभ्याच्या िाजधानीच्या शििी मागे ठेििेल्या निाबाच्या 
वस्त्रया आवि खवजना तसेच त्याच्या सैवनकाांचे पवििाि ताब्लयात घेण्यास पुिेसा अिसि वमळेि; या कल्पनेच्या 
आिािी जाऊन मुबाविजखानाने आपिा पूिेच्या तीिाििीि तळ ििवििा. िा तळ शत्रचू्या छाििीपासून 
जेमतेम २० ते २४ मिैाांिि िोता. येथून त्याने विरुद्ध वदशनेे कूच केिे. तुमचा शत्र ू एकदा का तुमच्या 
दृवष्टपथात आिा आवि तद नांति तुम्िी त्याशी न िढताच बाजूिा झािा ति िी गोष्ट हिदुस्थानात तुमच्या 
पिायनासमान आवि तुमच्या शत्रचू्या विजयासमान समजण्याची प्रथा आिे, िी गोष्ट तो विसििा. या 
प्रसांगीदेखीि ििीि सांकेतच वतऱ्िाइताांनी स्िीकाििा. प्रत्यक्ष पािािािा एक साक्षीदाि आपल्यािा साांगतो 
की, या क्षिापयंत वनजामुल्मुल्काच्या िोकाांना पिाभि िोईि असे भय िाटत िोते. पि आता मात्र त्याांना 
विजय वमळण्याची खात्री िाटू िागिी. मुबाविजखान आपिास भ्यािा आिे आवि म्ििून आपल्या समोरून 
पळून गेिा आिे असे ििानथोि सगळ्याांनाच िाटिे आवि छाििीििच्या एका किीिा दर्ग्या मुबाविज या 
शब्लदात कािसूचन आढळिे. [मा. उ. : खांड तीन, ७३९; खाफीखान ९५२, अििाि १८९.] 
 

वनजामुल्मुल्काच्या छाििीिरून जाताना मुबाविजखानाच्या आघाडीच्या िक्षकाांनी आवि 
छापेमािाांनी वनजामुल्मुल्कािि िल्ला किण्याचा प्रयत्न केिा. तोफखान्याच्या प्रमुखासि बिेच असामी या 
िल्ल्यात ठाि झािे. पि िल्ला झािेिा पक्ष िी बाब एिढ्यािि सोडण्यास तयाि नहिता. मिाठ्ाांचा बिाच 
मोठा फौजफाटा घेऊन िी मांडळी प्रत्युत्तिासाठी बािेि पडिी. गवनमी काहयाचा अििां ब करून मिाठ्ाांनी 
प्रवतपक्षाची प्रिासाची घाई पाि मोडून काढिी. एका िळेी दोन मजिा मािण्यापिीकडे प्रिासात अवधक 
गती आििे मिाठ्ाांनी त्याांना अशक्य करून टाकिे. १ ऑक्टोबि १७२४ पासून छापेमािी सुरू झािी; ८ 
तािखेपासून झटापट अवधकावधक तीव्र िोत गेिी. शत्रचूा डाि कोिता आिे याची अटकळ धूतू 
वनजामुल्मुल्कािा बाांधता आिी. म्ििून त्याने मिाठ्ाांना मुबाविजखानाभोिती घुटमळत ठेििे. या 
मिाठ्ाांनी मुबाविजखानाच्या प्रिासात सतत हयत्यय आििा. निाबानेिी िात्रीची एक मजि माििी आवि 
मोठा आटावपटा करून पूिा नदी आपल्या तोफखान्यासि ओिाांडण्यात यश वमळवििे. [मा. उ. खांड तीन, 
७४०; कामिि, अििाि १९१ अ.] 
 
३९ : साखरखेडल्याची लढाई 
 

दुसिा कोिताच पयायी माग ू न उिल्यामुळे मुबाविजखानाने आपिे अिजड सामानसुमान आवि 
इति िटाांबि साखिखेडिे. [आताचे नाि फतिखेिा, िऱ्िाडाच्या बुिढािा वजल्याच्या दवक्षि भागात, औिांगाबादेपासून अांदाजे ८० 

मिैाांिि. (बेिाि गझेॅवटअि, १६८).] येथे ठेिनू वदिे; आपल्या फौजफाट्याची या शििाबािेि माांडिी केिी. तो आवि 
त्याची फौज याांना दोन वदिस िसद वमळािी नािी; आपिा घोडा आवि त्यास मािाियाचा चाबकू याखेिीज 
त्याांच्याजिळ कािीच िावििे नहिते. िा ताप त्याांना भिताच भोििा. सुरूिातीिा २ फौजाांमधीि अांति ८ 
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मिैाांचे िोते. मुबाविजखान आपिी जागा सोडत नहिता. वनजामुल्मुल्काचे हयिूिवचत सैन्य मात्र दिवदिशी 
मिै-दोन मिै पुढे सिकत िोते. वनिायक िढाईिा २३ मोििम ११३७ A. H. विजिी– ११ आक्टोबि 
१७२४ च्या सायांकाळी तोंड िागिे. [मा. उ., खांड तीन, ७४१; अििाि १९१ अ.] 
 

वनजामुल्मुल्काने आपल्या फौजेचे दोन मुख्य विभाग करून फौजेची हयिस्था िाििी. पैकी एक 
विभाग स्ितःच्या िुकूमतीखािी ि दुसिा विभाग इिजखानाच्या िुकूमतीखािी ठेििा. आपिी आघाडी 
कावदिदादखान आिमवगिी याचा मुिगा कावदिदादखान याकडे सोपवििी. उजहया फळीची िुकूमत 
िजीि सादुल्लािखान याचा नातू ताविब मुवियुवद्दनखान याकडे ति डाहया फळीची िुकूमत इस्माईिखान 
आवि मुजफ्फिखान खीशगी याकडे सोपवििी. तोफखाना प्रमुख बकूदाजखान आवि पायदळाचा अधीक्षक 
अतयािखान याांच्या वदमतीिा छत्रसाि बुांदेिा याचा मुिगा कुां ििचांद आवि इति बुांदेिे िोक याांना वदिे. 
या सिांनी आघाडीच्या पुढच्या भागात आपिी ििाांगिातीि जागा घेतिी. इिजखानाने वनजामुल्मुल्काच्या 
डाहया िाताची जागा हयापिी. त्याच्या िाताखािी त्याचा मुिगा सव्य्यद जमािखान, मुकिूबखान 
दव्ख्खनी, खान आिम दव्ख्खनी, मुतिहिुिखान खीशगी आवि अझीज बेग खान ििीसी या मांडळींना 
देण्यात आिी. इिजखान दख्खनचा नायब सुभेदाि झािा तेहिा त्याने तोफखाना तयाि केिा िोता, तो 
त्याजबिोबि िोता [मा. उ. : खांड तीन, ७४१; खाफीखान ९५३.] 
 

वनजामुल्मुल्काचा चुित भाऊ जिीरुद्दौिि विआयतखान आवि मुिम्मद वघयासखान याांची योजना 
मध्य आवि डािी फळी याांच्या मधल्या जागेत झािी. निाबाचा चुिता नावसरुद्दौिि अब्लदुिूिीमखान यािा 
उजहया फळीिि पाठवििे. त्याच्या सोबतीस निाबाचा सिात थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान फीरुजजांग 
याचा बक्षी सव्य्यद घज नफिखान बुिानपुिी यास त्याच्या िुकूमतीखािीि ३०० असामीसि वदिे. वशिाय 
थोड्या ििक्या तोफा ि तटािरून डागाियाचे कािी नगिी िोते. सादुल्लािखानाचा नातू विजूुल्लािखान 
यािा मध्य आवि डािी फळी याच्या मधल्या जागेत ठेवििे आवि बिादुि वदिखान (िाचीन बेग) कि् माक 
यास त्याच्या मदतीसाठी पाठवििे. सादुल्लािखानाचे नातू िावफजुद्दीनखान आवि मुिम्मद सैदखान 
निाबाच्या अगदी जिळच्या नात्यातिे िोते. त्याांना फौजेच्या मध्यभागापासून फिांगभि अांतिािि ठेवििे. 
यल्तमश (आघाडीची िाखीि फौज) िोशदािखानाच्या (नांतिचा इिादतखान) नेतृत्िाखािी ठेवििी. 
मितवशमखानािा (शखे मीि खाफी याचा नातू) मध्य भागातीि (तिाि) वकत्येक सेनावधकाऱ्याांसि मध्य 
भागाच्या उजहया ि डाहया अांगास ठेवििे. गोपािहसग गौिसि खाजम कुिीखान तूिानी, आपल्या 
छापेमािासि वशकािखात्याचा नायब प्रमुख सिीमखान अफगाि तसेच िसूिखान अफगाि या वतघाांना 
स्िाि िोण्यास तीन ित्ती देऊन, फौजेच्या मध्य भागासमोि िाखीि (यल्तम्श) म्ििून त्याांना ठेवििे. 
[खाफीखान ९५४–९५५.] 
 

वनजामुल्मुल्क फौजेच्या मध्यभागी जातीने िजि िोता. त्याच्यासोबत ख्िाजा अब्लदुल्लािखान, 
इिवतदाखान (वदिाि), रुस्तमबेगखान, नेकनजिखान (निाबाचा दुसिा मुिगा नावसिजांग याचा बक्षी) 
विम्मतयािखान (निाबाच्या मुिाचा मामा) िगैिे उमिाि िोते. वशिाय हयव्क्तगत िक्षि विभागाचा अधीक्षक 
अब्लदुिूिमान खान यासािखे अवधकािीिी िोते. मिाठ्ाांना बिोबि घेऊन िळेोिळेी िुकूमत कििािा 
तुकूताजखान यािि बाजीिाि िगैिे मिाठे आवि त्याांच्या बिोबि असिेिे ७–८ िजाि मिाठा सैन्य याांची 
जबाबदािी सोपवििी. 
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विरुद्ध पक्षात, मुबाविजखानानेदेखीि िढाईसाठी सैन्यिचना केिी. पि अिजड तोफखान्याबाबत 
त्याची बाजू पडती आिे िे स्पष्ट वदसत िोते. त्याच्या आघाडीची िुकूमत िैदिाबाद कनाटकचा फौजदाि 
सआदतुल्लािखान याचा नोकि घाविबखान आवि खान झमान हकिा शखे वनजाम दव्ख्खनी याचा मुिगा 
िुसैन मुनहििखान याांजकडे त्याने सुपूतू केिी. याांच्या मागे िाखीि फौजेच्या प्रमुखपदी (यल्तम्श) 
मुबाविजखानाचा चुिता ि एक अनुभिी अवधकािी मुिम्मदबेगखान यास मुक्रि केिे. उजहया फळीत 
इिािीमखान पन्नी (याचा वकताब बिादुिखान आवि सुप्रवसद्ध दाऊदखान पन्नीचा भाऊ), अब्लदुि 
फतिखान (विजापूि कनाटकात िौवककास चढिेिा, अब्लदुन्नबीखान वमयाना याचा मुिगा), आवि २,००० 
अफगाि घोडेस्िािाांसि इति अफगाि अमिदाि याांना ठेििे. बांकापूिचा वदिेिखान वमयाना याचे मुिगे ि 
त्याचा दत्तक मुिगा अिीखान िे त्याांच्या फौजेचे नेतृत्ि किीत िोते आवि ख्िाजा मिमूदखान, ख्िाजा 
असदखान, ख्िाजा मस्अूदखान आवि िमीदखान िे मुबाविजचे मुिगे याांना फौजेच्या मध्यभागानजीकची 
जागा वदिी. खुद्द मुबाविजखानाने मुन् इमखान (बिादुिशािी िजीि) याचा मुिगा खान झमान, 
मुनहििखान, वकवजिबाशखान, त्याचा वदिाि फाइकखान, अिबबेगखान तूिानी, मीि युसुफखान ि इति 
याांना साांगाती घेऊन फौजेच्या मध्यभागाच्या अग्रभागी ठाि माांडिे. [खाफीखान ९५६.] 
 

िल्ला अगदी वनकिाच्या व्स्थतीिि येईपयंत भवडमाि किाियाचा नािी असा िुकूम वनजामुल्मुल्काने 
वदिा. आपल्या सगळ्या मोठ्ा तोफा साखळीने बाांधून मुबाविजखानाच्या िल्ल्यािा तोंड देण्याच्या 
तयािीत तो उभा ठाकिा. एहिाना, दोन्िी फौजाांमधीि अांति मैिाभिाचेच िावििे असाि.े दोन्िी फौजाांच्या 
मधीि भागातून एक ओिळ जात िोता. त्याचा तळ गाळाने भििेिा िोता. मािसे आवि घोडे छातीइतके 
रूततीि एिढा गाळ िोता. मध्यान्िीनांति इिजखानाविरुद्ध चािून जाण्याचा िुकूम मुबाविजखानाने 
अखेिीस वदिा. इिजखानाची फौज वनजामुल्मुल्काच्या फळीच्या डाहया अांगािा िोती. िल्ला चढवििाऱ्या 
फौजेत कदावचत दिा िजाि भितीि एिढे घोडेस्िाि िोते. दौड किीत वनघाल्यािि त्याांचा िगे िाढत 
जाऊन, िाटेत ओिळ आडिा आल्यािि, तो िगे अचानक कमी किािा िागिा. त्यामुळे त्याांच्या दौडत 
येिाऱ्या फळीत विस्कळीतपिा आिा. दाटी आवि गदी इतकी अतोनात झािी की घोडा मागीि पायािि 
उभा िावििा ति पुढचे पाय तसेच ििते िावििेल्या व्स्थतीत तो पुढे पुढे ढकििा जाई; मािसाची माांड 
सुटिी ति तो खािी जवमनीिि पडण्याऐिजी दोन्िी अांगािा खेटून असिेल्या घोड्याांच्या आधािािि 
गदीतून िािात पुढे पुढे जाई. डाहया फळीच्या असामींना एक पाऊििाट अखेिीस सापडिी. शत्रचूा सिू 
तोफखाना उजहया अांगािा सज्ज आिे; त्यातून कानठळ्या बसवििािा भवडमाि िोत आिे; डोळे वनकामी 
कििािा धूि तोफा ओकत आिेत अशा पविव्स्थतीची कसिीिी तमा न बाळगता, शत्रचू्या उजहया फळीिि 
तसेच इिजखानाच्या मध्य बाजूच्या आघाडीिि ‘गिजिाऱ्या िाघा’ प्रमािे ते तुटून पडिे. तििािी, भािे 
आवि गदा याांवनशी त्याांनी िातघाईची िढाई सुरू केिी. ढािीतििािींवनशी त्याांनी िढत जािी 
ठेिण्यासाठी सुमािे पाच िजाि घोडेस्िाि पायउतािा झािे, असे साांगतात. (अििाि १९१ ब; खाफीखान 
९५७, मा. उ.: खांड तीन, ७४१; कामिि.) 
 

प्रसांग येथिि येईतो वनजामुल्मुल्काचे इति सेनावधकािी इिजखानािा कुमक किण्यास आिे. 
वफित्या तोफा आवि चापाच्या बांदुका याांवनशी त्याांनी तडाखेबांद कामवगिी पाि पाडिी. नांति िगेचच 
घाविबखान कामास आल्याची बातमी येऊन थडकिी. त्यािि मुबाविजखान अगदी वनर्विकािपिे म्ििािा, 
“दैिातीि अटळ गोष्टीसाठी मीसुद्धा आता तयाि आिे.” तदनांति असदखान या त्याच्या मुिाचा ित्ती मागे 
िळिा आवि पळून जाऊ िागिा. ित्ती आवि असद मुबाविजखानाजिळून जाऊ िागिे आवि तेहिा 
मुबाविजखान ओिडिा, “अिे असद, पळपुटा की िे वनघािास!” त्यािि असदखान उतििा, “यात माझा 
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काय दोर्ष? माझी ित्ती वबथििा आिे.” तेहिा बाप िागािागाने बोििा, “तुझा ित्तीच मागे वफििा असेि 
ति ित्तीिरून उडी टाक आवि सािूभौमविर्षयक तुझे कतूहय पाि पाड.” तेहिा िोखांडी बडगा ित्तीच्या 
डोक्यािि जोिाजोिाने िािून मािुताने ित्तीिा िळिािि आििे. चाांगिा दीडएक तास त्याांच्यािि तोफा 
आवि बांदुका याांतून नुसता भवडमाि िोत िोता. शिेटी असदखान आवि मस्अदूखान ठाि झािे. िे 
मुबाविजखानािा कळवििे तेहिा तो उद गाििा, “अल्लाचा मी ऋिी आिे. ऐन जिानीपासून आतापयंत मी 
कधी पिाभि पावििा नािी. जखमी िोिे आवि मरून जािे िे आमच्या जीिनक्रमाचे अांगच आिे. 
अांगचोिपिा एिढासुद्धा न किता धािातीथािि पतन पाििे िीच आमची मुव्क्त. असद आवि मस्अदू िे 
दोघे या जगातून वनघून गेिे. आता माझ्या मुबाविझीचा (मदूुमकीचा) उपयोग काय बिे उििा आिे?” असे 
म्ििून त्याने आपिा ित्ती इिािीमखान तसेच अब्लदुन्नबी आवि अब्लदुि् िौफ याांच्या मुिाांच्या ित्तीजिळ नेिा. 
तो आिखी चाांगिा तासभि िढिा आवि शिेटी पाि किण्यास अशक्य असिेल्या ि गाळाने गच्च भििेल्या 
नाल्यापाशी येऊन थाांबिा. तो घायाळ झािा िोता; त्याची ताकद सांपुष्टात येऊ िागिी िोती. मधून मधून 
त्यािा र्ग्िानी येत िोती; पि तीमधून जिा सािध झािा की िगेच तो धनुष्ट्यबाि िाती धित िोता. आपिा 
मािूत ठाि झािा. तेहिा ती जागा त्याने स्ितः घेतिी आवि पविल्यासािखाच िढत िावििा. पि सूयू 
मािळण्यास तास उििा असता मुबाविजखान आवि त्याचे सिू प्रमुख पाठीिाखे ििाांगिािि मिि पाििे 
िोते. (अििाि १९२, खाफीखान ९५८, मा. उ. : खांड तीन, ७४२.) 
 

मुबाविजखानाच्या पक्षातीि जे बडे असामी कामास आिे त्याांची नाि े अशी : उजिी फळी 
साांभाळिािा बिादुिखान पन्नी, डािी फळी साांभाळिािा ि पूिी खान झमान नािाने ओळखिा जािािा 
मुकिूमखान, आघाडीचे नेतृत्ि कििािा घाविबखान, अब्लदुि् फतिखान वमयाना िुसैनीखान 
(अिीमदानखान िैदिाबादी याचा मुिगा), अमीनखान दव्ख्खनी, जगदेििाि जाधि आवि फाईक खान 
कावश्मिी (वदिाि). मुबाविजखानाच्या बाजूची साडेतीन िजाि मािसे कामास आिी असे साांगतात. 
त्यातीि तीस ते चाळीस मािसे ित्तीचा मान असिेिे सेनावधकािी िोते. मिमूदखान आवि िमीदुल्लािखान 
िी मुबाविजखानाची दोन मुिे. पैकी िमीदुल्लािखान–िा छोटा मुिगाच िोता– जखमी झािी. त्याांना कैद 
केिे. वदिाििखानदेखीि वनजामाच्या िाती िागिा. (अििाि १९३ अ, कामिि, खाफीखाना ९५९, 
िाविद १६.) 
 

त्या मानाने वनजामुल्मुल्काच्या बाजूची झािेिी िानी कमी िोती. वनजामुल्मुल्काचा एक चुित 
भाऊ–यास निाबाची आत्या वदिेिी िोती-विआयतखान निडीस बाि िागून मिि पाििा. सुिैमानखान 
खीशगी िा देखीि ठाि झािा. सव्य्यद घज नफिखान जखमी झािा ि या जखमाांमुळे दोन-तीन वदिसाांनी 
मिि पाििा. (खाफीखान ९५९.) 
 

या िढाईतीि एक गमतीदाि प्रकाि म्ििजे अमीनखान दव्ख्खनी आवि त्याचा मुिगा मुकिूबखान 
िे दोधे विरुद्ध पक्षातून िढिे. या बापिेकाांमध्ये नेिमीचे वितुष्ट िावििे िोते. िी िढाई िोण्याअगोदि कािी 
वदिस अमीनखानाने वनजामुल्मुल्काची फौज सोडिी आवि मुबाविजखानाकडे आपिी चाकिी िगू केिी. 
त्या िळेी त्याने आपल्याबिोबि बुऱ्िानपुिािून बिेच अमिदाि नेिे. िढाईच्या वदिशी एकमेकाांचे िक्त 
साांडण्यास उतािीळ झाल्याच्या आविभािात दोघे बापिेक ििाांगिात उतििे. मुकिूबखान अगदी 
वचिटपिे िढत देत िोता आवि जो कोिी त्यास आडिा आिा, त्या प्रत्येकािा त्याने आपिे पािी 
दाखवििे. पि ििाांगिात त्याची आपल्या बापाशी कािी गाठ पडिी नािी. तिी अमीनखानास, 
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वनजामुल्मुल्काच्या पक्षातीि कोिी तिी, िढाईत माििे. त्यामुळे अशी दांतकथा पसििी की खुद्द आपल्या 
मुिाच्याच तििािीने तो ठाि झािा. (खाफीखान ९५७.) 
 

मुबाविजखानाचे दफन साखिखेडिे शििाच्या बािेिीि मदैानात झािे. बेवफकीिपिा आवि तडफ 
दाखविण्याचा अभाि िे त्याचे दोर्ष िोते असे मावसरूि्-उमिाचा िेखक शाि निाजखान यािा िाटते. 
बादशािाचे फमान आल्याआल्या त्याने फुिचािीचा िढेा उठिनू औिांगाबाद गाठिे असते ति मुबाविजखान 
यशस्िी िोऊ शकिा असता; कािि तोपयंत प्रवतपक्षातीि इबजखानाकडे दोन िजािाांपेक्षा जास्त असामी 
नहिते. एिढा वििां ब िोऊनदेखीि जि त्याने मािसे आवि सामग्री याांची पुिेशी जमिाजमि किण्याची 
खबिदािी घेतिी असती तिीसुद्धा त्यािा िा माि खािा िागिा नसता. िस्तुतः मोिीम चािू असता कािी 
मिाठा प्रमुखाांनी, विशरे्षतः कान्िू भोसिे याने मदतीविर्षयी सूतोिाच केिे िोते. भोसल्याच्या पदिी पाच 
िजाि असामी िोते ि थोड्याशाच िकमेिि तो समाधान पाििे शक्य िोते. मुबाविजखानाची असिे कािी 
ऐकून घेण्याची तयािी नहिती. त्या सगळ्याांनी माझ्या पांजाचा इांगा अनुभििा आिे; माझे ठोसे खाल्लेिे 
आिेत; तेहिा आतािी मी माझ्या पूिीच्या पद्धतीप्रमािे जरूि िागेि तेहिाच मािसाांची भिती किीन; 
त्याच्याकडे मदतीची याचना करून माझी हकमत मी कमी करून घेिाि नािी; पि ते आपि िोऊन, द्रहय न 
घेता मजकडे आिे ति त्यास माझी कािी ििकत असिाि नािी, असे त्याचे म्िििे पडिे. 
वनजामुल्मुल्काच्या अट्टि पक्षपात्यानी दोर्षाचे सगळे खापि मुबाविजखानािि फोडिे. असल्या उमिािाशी 
(वनजामाशी) प्रवतकाि किण्याचे धाडस त्याने का किाि?े असे धाडस केल्यास कोित्या िगेळ्या गोष्टीची 
अपेक्षा धिता येईि? काटेिी झुडुपाांना द्राके्ष िागत नािीत हकिा ताड-माडाांना सफिचांदे िागत नािीत 
अशा आशयाची जी म्िि आिे ती खिीच नािी का?” (मा. उ. : खांड तीन, ७४३, बुिान १६९ अ, अििाि 
१९६ ब.) 
 

िढाईनांतिचा दुसिा वदिस मृताांचे दफन किण्यात आवि जखमींची देखभाि किण्यात खचू 
झािा. [खाफीखानाच्या छापीि सांवितेमध्ये पषृ् क्रमाांक ९६० िि कािी चूक झािी असािी असे वदसते. त्या 
पानाििीि चौर्थ्या ओळीनांतिचे कािी शब्लद गळिे तिी असािते हकिा पाचहया ओळीतीि पाचिा शब्लद 
नकािाथी तिी नसािा. सदि मजकुिात सध्या तो जसा आिे त्या व्स्थतीत, मुबाविजखानाच्या पक्षातीि 
िानीची माविती पुढीिप्रमािे आिे. (पषृ्े ९५८–९६०) : 
ठाि झािेिे : मुबाविज, त्याचे मुिगे असद आवि मस्अूद, घाविब, िुसैन मुनहिि, कमाि (खान झमान दखनी याचा िांशज), बिादुिखान पन्नी 
आवि इिािीमखान पन्नी (िे दोघे एकच गिृस्थ आिेत असे पषृ् १९५६ िि साांवगतिे आिे.) अब्लदुि फति, मुिम्मद अमीन, मुिम्मद बेग आवि अिब 
बेग (दोघे जखमी िोऊन मग मिि पाििे.) जखमी झािेिे : मिमूद आवि िमीदुल्लाि िे दोघे मुबाविजचे मुिगे, वदिािि, खान झमान (माजी 
िजीि मुव्न् अमखान याचा मुिगा) अिसन (िुसैनी नहिे), मीि युसुफ, फाइक मीि फकु्रल्लाि. 
िुटिे गेिेिे पि जखमी न झािेिे : िकीम इज्जत तिब, वकवजिबाश, मीि अबुि फजि, विजा मुिम्मद आवि अका अबुि िसन. (जदुनाथ 
सिकाि.)] यापैकी जखमी झािेल्यामध्ये मुबाविजखानाचे दोन मुिगे, मेहििा वदिाििखान आवि मामा 
मुिम्मदबेगखान िे प्रमुख िोते. पैकी शिेटचा जखमाांमुळे कािी वदिसाांनी मिि पाििा. अिबबेगखानाची 
िीच गत झािी. ज्याांच्यािि और्षधोपचाि झािे, अशा जखमी मांडळींमध्ये िकीम इज्जत तिबखान, 
वकवजिबाशखान, मीि अबुि फज्िखान, विजा मुिम्मदखान (कमिनगि हकिा किनूिचा वदिाि), अका 
अबुि िसन (मच्छिी बांदिचा अखबािनिीस) याांचा समािशे िोता. वनजामुल्मुल्काने गिजेनुसाि अन्न, 
और्षधपािी आवि दुखिटा पाळण्यासाठी आिश्यक त्या गोष्टी याांची तजिीज केिी. वशिाय त्याचा वदिाि 
आवि िाकनीस असिेिा इिवतदाखान याने देखीि आपत्कािीन मदतीत मोठा िाटा उचििा. 
दख्खनचा माजी वदिाि वदयानतखान याने सिूस्ि गमाििेल्या असामींना िोकड आवि अन्न वदिे. 
मुबाविजखानाचे मुिगे, वदिाििखान, काहजम अिीखान (िाजी मन्सूिचा मुिगा) िगैिे मांडळींचे भिजिी 
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कपडे आवि वििेमािके जप्त झािी िोती. वनजामुल्मुल्काने िुकूम करून ती ज्याची त्यािा पित वदिी. 
(खाफीखान ९५९–९६०.) 
 
४० : णनजामुल्मुल्काच्या णिजयानंतरच्या हालचाली 
 

आपल्या िोकाांना विश्राांती वमळािी म्ििून तीनचाि वदिस मुक्काम केल्यािि, वनजामुल्मुल्काने 
औिांगाबादेस कूच केिे. त्यास िौकिच खबि वमळािी की, िैदिाबादेची जबाबदािी अांगािि घेऊन मागे 
िावििेल्या ख्िाजा अिमदखान या मुबाविजखानाच्या थोिल्या मुिाने, आपल्या घिाण्याचा खोजा 
असिेल्या सांदिखान या वकल्लेदािाच्या तसेच वशबांदीच्या मूकसांमतीने िाजधानीजिळीि मुिम्मदनगि 
येथीि वकल्ल्यात आसिा घेतिा आिे. माजी सुभेदािाची सिू मािमत्ता या गढीत ििविण्यात आिी िोती 
ि गढीची मोचेबांदी सुधारून गढी अवधक बळकट केिी िोती. (खाफीखान ९६०–९६१, मा. उ. : खांड तीन, 
७४४.) 
 

औिांगाबादेस पोिोचल्यािि, शििाच्या िक्षिाची आिश्यक ती तजिीज वनजामुल्मुल्काने केिी. 
जरूिीचे नहिते असे सामान तेथीि गढीत ठेििे. तद्नांति, तो पुन्िा मोविमेिि वनघािा. २७० मैिाांचे कूच 
करून त्यािा िैदिाबादचा पविसि गाठाियाचा िोता. िवबिाखि (११३७ वि.) मविन्याच्या अखेिीस (= 
१५ जानेिािी १७२५) त्याचे तांबू गोशा मिि या नािाने ओळखल्या जािाऱ्या िाईत पडिे. अवधकाऱ्याांच्या 
नेमिुकी, सुभ्याच्या कािभािाचा ताबा घेिे िी कामे उिकण्यात आिी. दिम्यान, आपल्या विरुद्ध तसेच 
मुबाविजखानाच्या सांबांवधताांविरुद्ध कठोि काििाई िोईि या भीतीने ख्िाजा अिमदखान याने िेढ्यास तोंड 
देण्याची जय्यत तयािी चािवििी. या वकल्ल्याचा वकल्लेदाि म्ििून तसेच या सुभ्याचा सुभेदाि म्ििून 
आपल्या बापाच्या जागी आपिी नेमिूक कििािे शािी फमान येण्याची िोजच िाट आिे अशीिी त्याने 
बातमी सोडून वदिी िोती. वतचा पवििाम म्ििून सुहयिस्था वनमाि िोण्यास बिीच मदत झािी. एक 
िर्षाची मुदत सांपेतो आपल्या वकल्ल्याांचा, पदाांचा िा ितनजवमनींचा ताबा वनजामुल्मुल्काने नेमिेल्या 
िोकाांना देऊ नये अशी पते्र, त्याने वशबांदींना, अमिदािाांना आवि जमीनदािाांना खिोखि धाडिी. प्रवतकाि 
कििाऱ्याांना मदत म्ििून आपल्या फौजािी कािी वठकािी त्याने धाडल्या. मुबाविजखानाने पकडून 
तुरुां गात टाकिेल्या वकत्येक कुप्रवसद्ध, उचापतखोि, भाांडखोिाांना त्याने वकल्ल्याबािेि सोडून वदिे. िी 
मांडळी घिोघि विखुिल्यामुळे, अगोदिच झािेिी अहयिस्था आिखी वबघडिी. वनजामुल्मुल्काच्या 
िोकाांची सुभ्याििीि पकड सुटिी आवि मिसूि-िसुिी िोईनाशी झािी. िस्ते असुिवक्षत बनिे; ते 
ििदािीस बांद झािे आवि कािी कािी वठकािी मुिकी अवधकाऱ्याांिि चक्क िल्ले झािे. या असल्या 
उठािाांपैकी एकात, िाजी मन्सूिचा मुिगा कावजम अिीखान या भोनगीि भागाच्या फौजदािािि िल्ला 
िोऊन, बिोबिच्या वकत्येक िोकाांसि त्यािा ठाि केिे. पि, िळूिािपिे घेऊन, िाढत्या मनसबीची, नहया 
जिावगिींची आवि घिाण्याकडे पूिीपासून असिेल्या वकताबाांना पुन्िा बिाि किण्याची बवक्षसी पुढे करून, 
वनजामुल्मुल्काने ख्िाजा अिमदखान यािा गढीच्या वकल्ल्या आपल्या ििािी किण्यास अखेिीस उद्युक्त 
केिे. [अिमदखानास तात्पुिता धक्का न िािता, वनजामुल्मुल्काने िैदिाबाद शिि आवि त्याच्या आसपासचा मुिूख आपल्या ताब्लयात घेतिा. 
नांति तो मच्छिीबांदििा (कामिि) आवि तदनांति कनाटकात गेिा. त्याने िैदिाबाद सुभ्याची जबाबदािी विफ्जुल्लािखानािि सोपिनू त्यास मागे 
ठेििे. (अििाि १९७ ब.) ख्िाजा अिमदखान यािा देऊ केिेल्या शती म्ििजे िैदिाबाद सुभ्यात चाकिीची अपेक्षा न ठेिता एक जिागीि आवि 
िवडिाांच्या सांपूिू जांगम मािमते्तची देिगी. (मा. उ. : खांड तीन, ७४५.)] ख्िाजा अिमदखान यािा शिामतखान आवि 
ख्िाजा मिमूदखान यािा मुबाविजखान असा वकताब वमळािा. त्या घिाण्यािि अििां बनू असिाऱ्याांचािी 
योर्ग्य तो पिामश ूघेतिा. शिेटी वनजामुल्मुल्क वकल्ल्यात गेिा ि तेथे त्याने आपिा वकल्लेदाि आवि आपिी 
वशबांदी नेमिी, [खाफीखान ९६१, अििाि १९७, कामिि, मा. उ. : खांड तीन, ७४४.] 
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अशाप्रकािे िैदिाबाद सुभ्यामध्ये सुहयिस्था िािण्याच्या कामात वनजामुल्मुल्क गकू असता, 
वदल्लीिून अन्िरुद्दीनखान आिा. अल्लािाबाद सुभ्यातीि कुिा आवि जिानाबादच्या फौजदािीिरून त्यािा 
नुकतेच काढून टाकण्यात आिे िोते. असा कायूक्षम अमिदाि चाकिीस वमळिे वनजामुल्मुल्काच्या दृष्टीने 
स्िागतािूच िोते. त्याने अन्िरुद्दीनखानािा िैदिाबादचा नायब सुभेदाि नेमिे. वििोध मोडून काढण्याचे 
त्याचे प्रयत्न वसकाकोि आवि अन्य वठकािी चाांगिे यशस्िी झािे. मिसुिाच्या िसुिीचे मान देखीि 
त्याने योर्ग्य व्स्थतीिा आििे. (खाफीखान ९६२, मा. उ. ५२७.) 
 
णनजामुल्मुल्काला क्षमा होते 
 

वनजामुल्मुल्काचा नाश िोण्याऐिजी तो पूिी िोता त्यापेक्षा अवधक शव्क्तशािी झािा आिे िे वदसून 
आल्यािि, कािी मविन्याांनी, त्यािा शािी मजीत नाममात्रिीत्या पुन्िा दाखि करून आपल्या मनसुब्लयाांना 
आिेिे अपयश झाकाि े असा वनिय दिबािी झाल्याचे वदसते. त्यानुसाि, २० जून १७२५ िोजी, िजि 
असिेल्या सिू उमिािाांनी केिेल्या विनांती-अजािरून वनजामुल्मुल्काचे सिू अपिाध पोटात घातिे. तो 
िजीि िोण्यापूिी त्याकडे असिेल्या सिू जावगिी त्यास पित बिाि किण्यात आल्या. त्यािा 
औपचाविकिीत्या दख्खनच्या सुभ्याांचा सुभेदाि म्ििून नेमिािे फमान वनघािे. पि अिमदाबाद-गुजिात 
आवि माळिा िे त्याच्याकडे असिेिे दोन सुभे त्याच्याकडून काढून घेऊन दुसऱ्याांना वदिे. अिमदाबाद-
गुजिात िा सुभा सिबुिां दखानास वदिा. त्याने कावजम बेग तेििानी याचा मुिगा शुजाअतखान यास 
आपिा नायब नेमिे. वनजामुल्मुल्काचा चुिता िमीदखान यास दिबािचे बोिाििे गेिे. पि त्याने येण्यास 
नकाि वदिा ति त्याची िकािपट्टी किण्याचे ठििे. त्यासमयी दिबािी िजि नसिेल्या िाजा वगिधि 
बिादुि नागि यास माळहयास, अजीमुल्लािखान (वनजामुल्मुल्काचा चुितभाऊ ि प्रवतवनधी) याच्या जागी, 
पुन्िा एकिाि नेमिूक वमळािी. [कामिि; खाफीखान ९६२, ९७३.] 
 
४१ : णनजामुल्मुल्काचे मुहम्मदशाहास पत् 
 

वनजामुल्मुल्काने बादशािास उदे्दशून पाठवििेिा एक सविस्ति अििाि आजिी उपिब्लध आिे. तो 
बिुधा अवधकृत असािा आवि तसा तो असेि ति त्यामध्ये त्याच्या ितूिुकीमागचे त्याचे समथून प्रवतहबवबत 
झािे आिे. फरुूखवसयिच्या िाजिटीतीि अहयिस्थेचा उल्लेख करून तो तैमूिच्या काळापासून मुघि 
फौजाांनी इमान कसे िाखिे आिे याबद्दि बढाया माितो. या इमानदािीचा एक नमुना म्ििून तो 
आिमगीिाच्या काळातीि आपल्या बापाच्या, तसेच आपल्या चाकिीचा उल्लेख कितो. नांति गुजिातेतून 
िैदि कुिीखानािा कसे उचििे आवि माळहयात दोस्त मुिम्मदखानािा कसा धडा वशकवििा िे तो 
साांगतो. आपि सत्तास्थानाचा िोभ बाळगिािे कसे नहितो िे दाखविण्यासाठी तो खात्रीपूिूक साांगतो की 
िजीि िोण्याची इच्छा मी दशवूििी असती ति िजीिपद घेण्यास मुिम्मद अमीनखानाने कधीच िोकाि 
भििा नसता. वनजामाचा दख्खनिि डोळा आिे या विर्षयी पसििेल्या सांशयाचे वनिाकिि किण्यासाठी मी 
साांगतो की, मी िळेोिळेी दख्खन सोडून वदल्लीस आिेिो आिे िी िस्तुव्स्थती ध्यानी घ्यािी. तद्नांति 
िजीिपद साांभाळत असताना आपि कोिकोित्या गोष्टी मनात योजल्या िोत्या िे तो विस्तािपूिूक साांगतो. 
दगिबाजीत तिबेज असिेल्या दिबािातीि तुच्छ किांट्याांनी माझे प्रयत्न िटके पाडल्यामुळे माघाि घेिे 
मिा भाग पडिे; याच दुष्ट सल्लागािाांनी तद्नांति मुबाविजखानािा शािी फमाने धाडण्याची हयिस्था 
किवििी; सदिचे खविते माझ्या िाती पडिे ि त्याच्या खऱ्या नकिा पाठविल्या आिेत असे साांगून मिा 
अशी िागिूक का वमळािी अशी पचृ्छा तो कितो. काळजीपूिूक वनिडिेल्या सल्लागािाांििच शासनाचे 
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सामर्थ्यू अििां बनू असते या विधानाची सत्यता पटिनू देिािे कािी दाखिे तो विजापूि आवि िैदिाबाद 
याच्या इवतिासातून उदधृत कितो. बदसल्लागािाांच्या दिबािातीि प्रभािामुळेच इिाि देश अफगािाांच्या 
कब्लजात गेिा असे तो साांगतो. यानांति सािूभौम शासकाची कतूहये कोिती आिेत याविर्षयीचे विचाि त्याने 
अशाप्रकािे साांवगतिे आिेत की, त्याचा िोख मुिम्मदशािाच्या पोिकट आवि दुहयूसनी सियींकडे आिे िे 
जागोजाग िक्षात याि.े या पत्राच्या शिेटी मुबाविजखानाच्या ििाटी काय विवििे िोते याविर्षयी एक 
सांवक्षप्त विििि आिे. मुबाविजखान ६० िर्ष ेियाचा म्ििजे मजपेक्षा दिा िर्षांनी देखीि थोि नसून देखीि 
त्यास म्िातािचळ िागल्यासािखे झािे िोते असे त्याचे ििनू वनजामुल्मुल्क कितो. पुढे तो साांगतो की, 
त्याच्याजिळ २५,००० घोडेस्िाि िोते आवि कनाटकािून आििेिे पायदळ वकती िोते याची ति गितीच 
नहिती. िढाईपासून त्यास पिािृत्त किण्याचा आग्रिी उपदेश मी केिा पि तांट्याचा वनकाि तििािीच्या 
जोिािि किण्याचा िेका त्याने चािवििा ि पवििामी त्यात खुद्द त्याचा स्ितःचा ति वनकाि िागिाच पि 
त्याच्याबिोबि एक िजािापासून सात िजािापयंत मनसब असिेिे ३१ योदे्ध आवि असांख्य वशपाई युद्धात 
ठाि झािे. [एवशयावटक वमसिेनी (१७८५), खांड एक, ४८२–४९३, सांविता आवि भार्षाांति.] 
 

असे म्ििता येईि की, या काळापासून वनजामुल्मुल्क जिळजिळ स्ितांत्र झािा ि त्याने सध्याच्या 
िैदिाबाद सांस्थानाची स्थापना केिी. या काळापासून दवक्षिेतीि पदे तोच बिाि करू िागिा; 
मनसबदािाांच्या बढत्या तोच करू िागिा, तसेच वकताब बिाि कििे, शतेसाऱ्याच्या िकमा बिाि कििे 
अशा गोष्टी स्ितःच्याच मजीनुसाि ि िििीनुसाि करू िागिा. सािूभौम शासकाची समजिी जािािी जी 
िक्षिे आिेत त्यापैकी शेंदिी िांगाचे शािी छत्र धािि कििे, स्ितःच्या नािे शुक्रिािची प्राथूना म्िििनू घेिे 
आवि स्ितःचा उल्लेख असिेिा मजकूि कोििी जािािी नािी पाडिे िी िक्षिे धािि किण्यापासून मात्र 
तो अविप्त िावििा. त्याने मनात आििे ति तो हसिासनावधवष्तिी िोऊ शकेि असे भावकत वकत्येक 
जोवतर्षाांनी हयक्त केिे िोते. पि ते सांसूचन फेटाळून िािताांना तो म्ििािा, “हसिासन आवि छत्र धरून 
घेिाऱ्याांचे नशीब खुशाि उजळो! माझे काम काय ति माझा सन्मान सुिवक्षत ठेििे आवि िा सन्मान जि 
माझा िावििा ति मिा शािी हसिासनाची गिज ती काय?” (यया १३१ ब, अििाि १३६ ब.) 
 

— 
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प्रकरि आठिे 
 

गुजरातेतील मराठे : १७३० पयंतचा काळ 
 
४२ : मराठे लोक आणि त्यांचा देश 
 

आपल्या िकीकतीच्या ओघात ४ र्थ्या प्रकििातीि ३८ हया विभागात आपि पावििेच आिे की, 
सवयद िुसैन अिीखानाच्या िहयाजम्यात मिाठ्ाांची फौज वदल्लीस आिी. फरुूखवसयि पदच्युत झाल्यािि 
वदल्लीतीि िस्त्यािि उसळिेल्या दांगिीत त्याांची जी पििड झािी ती त्याना कािीशी िावजििािीच िोती. 
१७२१ सािापासून आपल्यािा वदसते की, वदिसेंवदिस ते हिदुस्थानािि, म्ििजे भािताच्या 
नमूदेपिीकडच्या भागािि आपिे अवतक्रमि िाढित नेत आिेत; इतके की १८ हया शतकाच्या अखेिीस ते 
सगळ्या मुिुखाचे पुिते धनी झािे आिेत आवि एके काळी सामर्थ्यूिान असिेल्या मुघि साम्राज्याचे 
वकिकोळ अिशरे्ष तेिढे उििे आिेत. मुिम्मदशािाच्या कािवकदीच्या सुरूिातीच्या काळापासून पुढे ऱ्िास 
आवि पतन याांचे जे केविििािे नाट्य घडून आिे त्यात या दख्खनच्या िुटारूां चा भाग फािच मोठा िोता, 
िे िक्षात घेता त्याांच्या पूिेवतिासाची सांवक्षप्त रूपिेर्षा या वठकािी सादि कििे इष्ट ठिेि. सुदैिाने कॅप्टन 
ग्रँट डफ (१८२६) याने इतक्या अनुकूि पविव्स्थतीत मिाठ्ाांचा इवतिास एकदाचा पुिता वििून टाकिा 
आिे की, तशी अनुकूि पविव्स्थती पुन्िा कुिािा िाभण्याची सुतिाम शक्यता नािी. [विल्यम इर्विनचे िे विखाि 
१८९८ सािाच्या वडसेंबि मविन्यातीि आिे. तदनांतिच्या काळात ग्रँट डफचा मिाठ्ाांच्या इवतिासाबाबतचा अवधकाि (विशरे्षतः इ. १७७५ पूिीच्या 
काळाविर्षयीचा) फािच कमकुित बनिा आिे. कािि या नांतिच्या काळात मिाठ्ाांच्या इवतिासाची विवखत साधने फाि मोठ्ा प्रमािािि 
प्रकाशात आिी असून फासी भारे्षतीि अनेक साधने नजिेस आिी आिेत– ज्या गोष्टी ग्रँट डफिा अपविवचत िोत्या. यामुळे कोित्या चुका दुरूस्त 
िोिे क्रमप्राप्त आिे यासाठी पािा, माझे वशिाजी अँड विज टाइम्क आवि विस्टिी ऑफ औिांगजेब खांड ४ तसेच गो. स. सिदेसाई याांचे मिाठ्ाांचे 
इवतिास आवि वि. स. िाजिाडे याांचे वनबांध. (जदुनाथ सिकाि).] म्ििून या विर्षयािि आिखी सांशोधन किण्याचे ओझे मी 
बाळगण्याचे कािि नािी. मिा जे कािी साांगाियाचे आिे ते बिुतेक सगळे मी गँ्रट डफमधून घेतिे आिे; 
पि िेळप्रसांगी मी कदावचत त्याचे एखादे विधान दुरूस्त करू शकेन हकिा त्याच्या िकीकतीिा अवधक 
अचूकता आिू शकेन. कािि त्यािा उपिब्लध नसिेिी मुसिमानी साधने आता मिा उपिब्लध आिेत. 
 

मिािाष्ट्र या नाांिाने ज्ञात असिेिा मुिूख दख्खनमध्ये मोडतो. नमूदेच्या दवक्षिेस असिेल्या 
भािताच्या प्रदेशाचा उल्लेख दख्खन असा िोतो. मिािाष्ट्र स्थूिमानाने वत्रकोिी आकािाचा आिे. त्याची 
एक बाजू सुितेपासून गोहयापयंत ४२० मिै िाांब, दुसिी बाजू समुद्र वकनाऱ्यापासून नागपूि शििाच्या 
आसपासपयंत ४२० मैि िाांब आवि वतसिी बाजू नागपूिपासून गोहयापयंत ४९० मैि िाांब आिे. या 
सििद्दींनी हयापिेल्या प्रदेशाचे के्षत्रफळ एक िक्ष तीन िजाि चौिस मिै असून या प्रदेशाची सध्याची 
(म्ििजे १८९१ इ. स.ची) िोकसांख्या एक कोटी तेिीस िक्ष त्र्याऐांशी िजाि चािश ेअकिा भिते. 
 

या प्रदेशाचे दोन मुख्य विभाग पडतात. नैसर्वगकदृष्ट्ट्या विचाि किता िे दोन्िी विभाग 
एकमेकाांपासून अगदी वभन्न आिेत. पविम बाजू कोकि या नािाने ज्ञात आिे. पूिू बाजूस देश (येथे इर्विन, 
देश या शब्लदाच्या अथाचा खुिासा कितो. मिाठी भार्षाांतिात तो पुनिािृत्त ि अनािश्यक समजून िगळिा 
आिे. –भार्षाांतिकाि) म्िितात. कोकिचे पुन्िा (१) तळकोकि–म्ििजे समुद्रवकनाऱ्यािगत जेमतेम 
कािी मिै रूां दीचीच असिेिी, सखि जवमनीची पट्टी आवि (२) घाटमाथा–म्ििजे घाटाच्या ििीि 
भागातीि कोकि असे दोन भाग पडतात. तळकोकि डोंगिाळ खडबडीत असून घाट म्ििजे 
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समुद्रसपाटीपासून ३–४ िजाि फूट उांच असिेल्या पिूतवशखिाांची एक साखळीच आिे. या डोंगिाच्या 
पूिेकडीि पठािी प्रदेश म्ििजे देश. िा सामान्यपिे पिूतवशखिाांपेक्षा एक िजाि फूट कमी उांचीचा भितो. 
घाटमार्थ्याच्या प्रदेशात डोंगिाची वशखिे अव्र्ग्नजन्य खडकाची बनिेिी आिेत. या कडेकपािीिरून 
किाकुसिीचा जिा िात वफिवििा की त्याचे रूपाांति दुगमू अशा वकल्लेगढ्याांमध्ये िोऊ शकते. या नैसर्वगक 
िैवशष्ट्ट्याांमुळे मिाठ्ाांच्या कब्लजात वकल्ल्याांची एिढी प्रचांड सांख्या कशी िोती याचा आपोआप खुिासा 
िोतो. असल्या मुिुखात फौजफाटा िािविताना येिाऱ्या प्रचांड अडचिींिरून मिाठ्ाांना नामोििम 
किण्याच्या कामी मुसिमानाांची प्रगती मांद गतीची का िावििी आवि अखेि मुसिमानाांचा पिाभि का झािा 
िी गोष्ट स्पष्ट िोते. कोकिच्या डोंगिाळ भागाचे िाांबीत तीन तुकडे पडतात. उत्तिेकडीि तुकड्यास 
मािळ, मधल्या तुकड्यास खोिा आवि दवक्षिेकडच्या तुकड्यास मुऱ्िा असे म्िितात. मािळ या 
शब्लदािरूनच मािळे धनगि िा शब्लद तयाि झािा असून मिाठ्ाांच्या युद्ध हयििािात मािळ्याांची सांख्या फाि 
मोठी िोती. देश या नािाने ओळखल्या जािाऱ्या प्रदेशात डोंगिाांच्या चाि समाांति िाांगा आिेत. चाांदिड 
डोंगििाांग, अिमदनगि डोंगििाांग, पुण्याच्या दवक्षिेस असिेिी डोंगििाांग आवि साताऱ्याच्या उत्तिेस 
असिेिी मिादेि डोंगिाची िाांग या त्या चाि िाांगा िोत. असा िा मिािाष्ट्र म्ििजे मिाठ्ाांची भमूी िोय. 
[मिाठा िा शब्लद कसा उत्पन्न झािा याबाबत िेगिेगळ्या सांसूचना आिेत. याबाबतची जी सांसूचना सामान्यपिे प्रवसद्ध आिे तीच ग्रँट डफने 
स्िीकाििी आिे. मिािाष्ट्र या नािाच्या प्रदेशाची कल्पना अगोदिच गृिीत धििी आिे, तदनांति भारे्षचा अपभ्रन्श िोण्याच्या नेिमीच्या प्रवक्रयेनुसाि 
या भागातीि िोकाांचे आजचे नाि आपिास थेटपिे वमळते. पि बॅिड्स ऑफ वद मिाठाज प्रस्तािना पषृ् सिा, यािि एच्. ए. ॲक्वथू याांचा असा 
कि वदसतो की, िथी हकिा िथ (िथातून युद्ध खेळिािे) नामक जमात िोती. त्यापासून मिाठा िा शब्लद हयुत्पन्न झािा. मिािथ म्ििजे थोि योद्धा 
िोय. यासाठी पुढे असेिी गिृीत धििे पाविजे की या जमातीचे नाि त्याच्या मुिुखािा िाभिे ि शिेटी मिािाष्ट्र असे त्याचे सांस्कृतीकिि झािे. 
पि बेडन पॉिेि (ज. िॉ. ए. सो., १८९७, प.ृ २४९) यास पसांत असे वदसते की मिाठा िा शब्लद म्िाि हकिा मिाि या शब्लदाकडे बोट दाखवितो; त्या 
जमातीचे िोक एके काळी फाि िोते ि त्याांचे िचूस्ििी िोते, त्यािरूनच मिािाष्ट्र– ‘मिािाांचे िाज्य’ िा शब्लद तयाि झािा असे त्यािा िाटते. 
असाच चमत्काविक आवि फेटाळून िािण्यास पात्र असा वसद्धाांत एच्. डी. िॉबटूसन (वडव्स्रक्ट ड्यूटीज ड्यूहिग वद विहिोल्ट इन इांवडया, १८५९, 
प.ृ १०४ टीप) याने पुढे केिा आिे. त्याच्यामते माि िे माििे या वक्रयापदाचे रूप आिे आवि ित म्ििजे पळून गेिा; मिाठ्ाांची िढाई किण्याची 
पद्धत झटापट करून पळून जाण्याची असल्यामुळे त्या पद्धतीिरून त्याना सदिचे टोपि नाि वमळािे. (अवधक पविपूिू चचेसाठी पािा, सिदेसाई 
मिाठी वियासत, दुसिी आिृत्ती, खांड एक, २–६. जदुनाथ सिकाि).] 
 

या विस्तीि ूभपू्रदेशाची आजची िोकसांख्या १८९१ च्या वशिगितीप्रमािे एक कोटी िीस िाखापेक्षा 
थोडी जास्त आिे. पि १८ हया शतकात िोकसांख्या सध्याच्या एक वितीयाांश हकिा एक तृतीयाांशिी 
नसण्याची शक्यता आिे. या एकूि िोकसांख्येतीि नक्की कोिता भाग मिाठा िे विवशष्ट नाि िक्काने धािि 
करू शकतो िे नक्की साांगिे कठीि आिे. एका अथाने, मिाठी मुिुखात िाििािे सगळे िोक हकिा मिाठी 
भार्षा बोििािे सगळे िोक देखीि मिाठा या अवभधानािि िक्क साांगू शकतीि. पि िाजकीय अथिा 
िष्ट्किीदृष्ट्ट्या पािता, आवि येथे आपिािी सांबांध तेिढ्या दृष्टीपुिताच आिे. सदिच्या नािाचा अथू 
कािीसा मयावदत ठेििे भागच आिे. म्ििून मिाठे िोकाांची सांख्या ठिविण्याच्या कामी आपि मिाठे या 
शब्लदाचा अथू मिाठा या नािाचा दािा कििािे आवि कुिबी जातीचे िोक असा मयावदत करू. 
 

धमाच्या दृष्टीने पािता मिाठे जिळजिळ पूिांशाने हिदू धमाचे आिेत. त्याांतीि बिेच मोठे प्रमाि 
सन्माननीय पि उच्चकुिीन नसिेल्या कुिबी जमातीच्या िोकाांचे आिे. या कुिबी िोकाांचा येथीि मुख्य 
हयिसाय, भाितातीि मेिनत–मशागतीचा आिे. ज्याचा उल्लेख मिाठा िाष्ट्र असा िोऊ िागिा ते िाष्ट्र या 
कुिब्लयाांमधूनच वनमाि झािे. मिाठा िाष्ट्राचा पवििा सांस्थापक वशिाजी िा स्ितः एक कुिबीच िोता. 
१७२० सािानांति खिी सत्ता िाह्मि जातीचे पेशिे याांच्या िाती गेिी. पेशहयाांचे म्ििजे मुख्य मांत्र्याचे पद 
िांशपिांपिागत झािे. या पदामुळे वशिाजी िाज्याच्या घिाण्यातीि उत्तिावधकािी त्याांच्यापुढे वफके पडिे. 
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दख्खनच्या अांतगतू इवतिासात खोििि वशिण्याचे अथिा मागे दूििि जाण्याचे आपिास येथे 
कािि नािी. मिाठा िाज्याच्या उदयाची रूपिेर्षा थोडक्यात समजण्यासाठी सोळाहया शतकाच्या अखेिीस 
तेथीि पविव्स्थती कशी िोती िे नजिेखािून घातिे तिी पुिेसे आिे. मुसिमान िाजिांशाांनी िा सिू मुिुख 
अधिूटपिे नमविल्यासािखा वदसतो. या मुसिमान िाजिांशाांनी बािाहया शतकापासून दख्खनचा बिुतेक 
मुिुख आपापसात तोडून घेतल्यासािखा वदसतो. सोळाहया शतकात मिाठ्ाांचा मूळ मुिूख ज्याांच्या 
प्रदेशात मोडत िोता त्या विजापूि आवि अिमदनगि येथीि िाजिटींच्या सैन्यामध्ये मिाठ्ाांची मोठी भिती 
झािी असल्याचे वदसते. या सुमािाच्या वमळिाऱ्या मावितीिरून मिाठा िांशाचे नऊ प्रमुख सिदाि िोते. 
त्यापैकी सात विजापूिकिाांच्याकडे ि दोन अिमदनगिच्या चाकिीत िोते, असे वदसून येते. अिमदनगिचे 
िाज्य विजापूिच्या उत्तिेिा िोते ि िे िाज्य मिाठ्ाांच्या मूळ मुिूखास अवधक जिळचे िोते. 
अिमदनगिच्या िाज्याशी सांबांध जडिेल्या दोन मिाठा घिाण्याांपैकी एकाचे आडनाि भोसिे [इर्विन यानी 
विवििेिी िी मिाठ्ाांच्या आिांभीच्या इवतिासाविर्षयी िकीकत गँ्रट डफ याच्या इवतिासािि आधाििेिी आिे. गो. स. सिदेसाई याांच्या मिाठी 
वियासत, खांड १, आिृत्ती ११५ या आधािे सदिची िकीकत दुरुस्त करून मी येथे वदिी आिे. वशिाजी आवि शांभजूी याांच्याविर्षयी पूिू तपशीििाि, 
अद्ययाित तसेच आधाि सामग्रीच्या उल्लेखासवित मावितीसाठी पिा, माझे वशिाजी अँड विज टाइम्स आवि विस्री ऑफ औिांगजेब, खांड ४ 
(जदुनाथ सिकाि.)] असे िोते. या भोसिे मांडळींकडे वकत्येक गािाांची पाटीिकी िोती– आवि त्याांचे भोसिे िे 
आडनाि त्यानी प्रथम िस्ती केिेल्या त्याांच्या भोसा हकिा भोंसा या गािािरून त्याना वमळािे असे 
म्िितात. मािोजीचे िडीि बाबाजी िे पुिे पिगण्यातीि हिगिी, बेिडी, देउळगाि आवि तपताश या 
गािाांचे धनी िोते. (मा. उ. : खांड दोन, ३४२.); पि त्याांचे नेिमीचे िास्तहयाचे वठकाि म्ििजे 
दौिताबादेजिळीि िेरूळ िे िोय. येथे इ. १५५२ मध्ये बाबाजी भोसल्याांचा सिात मोठा मुिगा मािोजी 
याचा जन्म झािा. त्याचे िर्ग्न फिटिच्या नाईक हनबाळकि या मातब्लबि मािसाच्या बवििीशी झािे. 
१५७७ इ. मध्ये त्याने अिमदनगिची चाकिी धििी. १५९४ इ. मध्ये िािस वमळण्याविर्षयी एका वपिास 
केिेिा निस फळास येऊन त्याच्या थोिल्या मुिाचा जन्म झािा. या मुिाचे नाि शािजी ठेििे. मािोजी 
१६२० च्या थोडा अगोदि मिि पाििा. त्याचा िािसा शािजीिा वमळािा. 
 
४३ : णशिाजी : त्याचा जीिनमागत 
 

१६०४ इ. मध्ये शािजीचे िर्ग्न दैियोगाने, सिकाि दौिताबादचा देशमुख, अिमदनगि 
िाज्यातीि सिात जास्त मातब्लबि मिाठा सिदाि हसदखेडचा िखूजी जाधि याच्या मुिीशी झािा. 
िर्ग्नासाठी वतिा मािोजीने धरून आििे िोते. िढाया आवि कािस्थाने याांत सवक्रय भाग १६२८ इ. 
पासून घेत घेत शािजी तुांगभदे्रच्या काठी बसिपट्टि येथे जानेिािी १६६४ इ. मध्ये मिि पाििा. त्यािळेी 
त्याच्या मागे वशिाजी आवि हयांकोजी असे दोन औिस मुिगे िोते; पैकी वशिाजी िा त्यास वजजाबाई या 
पविल्या बायकोपासून झािा िोता. वशिाजीचा जन्म वशिनेिी वकल्ल्यािि ११ एवप्रि १६२७ इ. मध्ये झािा. 
वशिाजीचे बाळपि पुिे येथे िवडिार्वजत घिी गेिे; पि ियाच्या सोळाहया िर्षापासून (म्ििजे सुमािे १६४३ 
इ. पासून) तो तेथून कोठेतिी िािांिाि जाऊ िागिा. अशा बिकण्यापासून, तसेच त्याच्या बेबांद 
सिकाऱ्यापासून त्यास तोडण्यासाठी त्याच्या पािकाने (त्याचे िडीि घिी नसत. कािि ते 
विजापूिकिाांच्या चाकिीत िोते.). त्याच्या कुटुांबाची कािी स्थािि मािमत्ता देखभािीसाठी त्याच्याकडे 
सोपवििी. तिी देखीि वशिाजीच्या मनात स्ितांत्र िोण्याची तारुण्यसुिभ ऊमी उसळतच िावििी. १६४६ 
इ. मध्ये ियाच्या १९ हया िर्षी पुण्याच्या नैऋूत्येस पांचिीस मैिाांिि असिेिा नीिा नदीच्या उगमस्थळीचा 
तोििा वकल्ला त्याने सामोपचािाच्या मागाने सि केिा. विजापूिकिाांना खांडिी देिािा जिागीिदाि म्ििून 
िािण्याचे त्याने आता पत्कििे. पि वकत्येक िर्षे अशा गोष्टींची कसिीिी दखि कोिी घेतिी नािी. 
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तोििा या वठकािी खवजना सापडल्यानांति त्याने ते द्रहय आर्ग्नेय वदशसे पाच मैिाांििीि डोंगि-
वशखिािि दुसिा एक वकल्ला बाांधण्यासाठी खचू केिे. या वकल्ल्यािा त्याने िाजगड असे नाि वदिे. त्याचा 
पािक मिि पािल्यािि त्याने कुटुांबाच्या मािकीच्या स्थाििाचा कब्लजा घेतिा ि मिसूि 
पाठविण्याविर्षयीच्या िवडिाांच्या मागण्याकडे पूि ू दुिूक्ष केिे. यानांति फाि वििां ब न िािता त्याने 
द्रहयाच्या जोिािि मुसिमान वकल्लेदािािा िश करून कोंडािा वकल्ला ताब्लयात घेतिा. त्याचे नाि हसिगड 
असे बदििे. त्याच्या पाठोपाठ पुिांदि नािाचा आिखी एक मोक्याचा वकल्ला कपटाने घेतिा. विजापूिच्या 
शासकाने त्याच्याकडे िक्ष वदिे नािी. अशाप्रकािे चाकि आवि नीिा या दिम्यानच्या पट्ट्यात त्याचे 
िचूस्ि केहिा प्रस्थावपत झािे िे कळून देखीि आिे नािी. 
 

१६४८ इ. मध्ये वशिाजीने विजापूिकिाविरुद्ध उघड बांड केिे. कल्याििून येत असिेल्या 
खवजन्याच्या ताांड्यािि त्याने धाड घातिी. दिा वकल्ल्याांिि अचानक छापा घािून ते ताब्लयात घेतिे, 
कोकिातीि वकत्येक श्रीमांत गािाांिि िुटािुटीसाठी धाडी घातल्या. शिेटी कल्याििि अचानक छापा 
घािून सुभेदािाचे कुटुांब पकडिे. (नांति बिेच विजय सांपादून त्याने स्ितःस िाज्यावभरे्षक कििनू घेतिा ि 
यथासाांग दिबाि भििनू कािभािहयिस्था, िष्ट्कि आवि नौदि उभे केिे.) 
 

अविश्राांत उद्योग आवि िढायामागून िढाया यानी भििेिे आयुष्ट्य घाििनू वशिाजी ५ एवप्रि 
१६८० िोजी ियाच्या ५३ हया िर्षी मिि पाििा. ग्रँट डफ म्िितो ते खिेच की, “तो अवितीय मािूस िोता 
यात शांकाच नािी. न्याय द्याियाचा झािाच ति त्याची अनेक कृत्ये हनदास्पद िोती, तिी पि इवतिासातीि 
त्याचे स्थान उच्च आिे िे कबूि कििे भागच आिे.” आपल्या मृत्यसूमयी [आपल्या मृत्यसूमयी वशिाजीच्या िाज्यात 
अांतभूूत िोिािा मुिूख म्ििजे उत्तिेस िामनगिपासून (म्ििजे सूित एजन्सीमधीि आजचे धिमपि सांस्थान) काििािपयंतचा, पोतूुगीजाांच्या 
ताब्लयातीि प्रदेश िगळून उििेिा सिू भाग हकिा दवक्षि कानडा या कनाटक िाज्याच्या वजल्यातीि गांगािती नदीपयंतचा भाग. पूिेकडीि िद्द 
उत्ति वदशसे बागिाि भागास िळसा घािून दवक्षिेकडे पुिे आवि नावसक वजल्याांच्या मध्यातून िाकडीवतकडी ि तुटक सिकत जािाऱ्या िेरे्षची 
बनून नांति सांपूिू सातािा वजल्यास िळसा घािून कोल्िापूि वजल्याचा बिाचसा भाग अांतभूूत कििािी िोती.] कािी अपिाद िगळता 
गिदेिीपासून फोंड्यापयंतचा सगळा कोकि आवि पूिेकडची िद्द स्पष्ट दशवूििािी ताथिड्यापासून 
पन्िाळ्यापयंतची वकल्ल्याांची माळ त्याच्या कब्लजात िोती. याखेिीज कािी फुटकळ मुिूख त्याच्या ताब्लयात 
िोता, त्यामध्ये हशगिापूि, दमिजिळचा पािनेिा वकल्ला, बागिािातीि वकत्येक वकल्ले आवि खानदेश ि 
सांगमनेि या भागातीि वकत्येक मोक्याच्या जागा त्याच्याकडे िोत्या. 
 
४४ : औरंगजेबाची मराठ्ांशी युदे्ध 
 

जून १६८० इ. मध्ये, त्यािळेी १८ िर्ष ेियाच्या असिेल्या िाजािाम या धाकट्या मुिािा गादीिि 
बसविण्याचा प्रयत्न मोडून टाकून, थोििा मुिगा सांभाजी िवडिाांच्या जागी गादीिि आिा. पुढच्या िर्षी 
म्ििजे १६८१ इ. मध्ये बादशाि आिमगीि याचा चौथा मुिगा शािझादा अकबि यास सांभाजीने िायगड 
येथे आश्रय वदिा. िवडिाांविरुद्ध बांड कििाऱ्या िाजपुताांचे नेतृत्ि या शािझाद्याने केिे िोते. पि शिेटी 
त्यािा या मुिुखातून िुसकून िािण्यात आिे. बांडखोि मुिगा आवि हजकण्यास कठीि बनू पाांििािे 
मिाठ्ाांचे उगिते िाज्य या दोन गोष्टींच्या िातवमळििीने आिमगीिाने धास्ती घेतिी. जातीने दख्खनच्या 
मोविमेिि वनघण्याचा त्याने वनिय केिा. २५ नोहिेंबि १६८१ िोजी त्याचे बुऱ्िानपूििा आगमन झािे आवि 
त्याच्या अमदानीची िावििेिी २६ िर्ष े त्याने अखांडपिे आवि वनष्ट्फळपिे मिाठ्ाांविरुद्धच्या मोविमेत 
घािवििी. शािझादा अकबि यास देश सोडून इिािात पळून जाण्यास भाग पाडिे, ति सांभाजीस पकडून 
त्याचा िध केिा (१६८९) आवि त्याची बायको ि मुिे याना कैद केिे. [तपवशिासाठी पिा, माझा विस्टिी ऑफ 
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औिांगजेब, खांड चाि, प्रकिि ४४ आवि ४८. (जदुनाथ सिकाि).] बादशाि अिमदनगि मुक्कामी १७०७ इ. मध्ये मिि 
पाििा, त्यासमयी मिाठे पूिी कधी नहिते इतके सामर्थ्यूिान बनिे िोते, खुद्द शािी छाििीमध्ये देखीि 
िोिािे मिाठ्ाांचे वशिकाि िोखिे कठीि झािे िोते. 
 

सांभाजीचा मुिगा वशिाजी िा शािूजी–यािा आिमगीिाने त्यास वदिेल्या टोपि नािानेच 
आयुष्ट्यभि ओळखतात– पकडिा गेिा तेहिा आठ िर्षाचा िोता. त्याचे पािनपोर्षि मुसिमानी छाििीतच 
झािे. १७०७ सािी आिमगीि मिि पाििा तेहिा तो िाजबांदीच िोता. मधल्या काळात मिाठ्ाांनी 
आिमगीिाशी प्रवतकाि कििे चािूच ठेििे िोते. सुरूिातीिा सांभाजीचा साित्र भाऊ िाजािाम िा त्याांचा 
नेता िोता. पि माचू १७०० इ. मध्ये झािेल्या त्याच्या मृत्यनूांति त्याची विधिा तािाबाई विने आपिा अज्ञान 
मुिगा, दुसिा वशिाजी (जन्म १६१९ इ.) याच्या नाि ेप्रवतकाि चािू ठेििा. 
 

१७०० ते १७०७ या काळात आिमगीिाने मिाठ्ाांविरुद्धची आपिी मोिीम चािू ठेििी. त्याांच्या 
असांख्य बािेवकल्ल्याांची सांख्या थोडी कमी कििे िेच त्याने आपिे मुख्य उवद्दष्ट ठेििे िोते. पि मधल्या 
काळात या ‘अवतदुष्ट शत्रू’ ने आपल्या काििाया िाढविल्या िोत्या. १७०२ इ. मध्ये सुित आवि बुऱ्िानपूि या 
गािाांमधून त्याांनी खांडिी िसूि केिी िोती. १७०५ इ. मध्ये त्यानी नमूदा नदी प्रथमच ओिाांडिी आवि 
माळहयात आतपयंत धडक माििी. त्यानी खानदेश आवि मोठ्ा फौजेवनशी गुजिातशी कुिापत काढिी. 
उत्तिेकडे मुघि फौजा त्याांच्या पाठीिि पाठविल्या, ति दवक्षिेकडे बादशाि जातीने जुन्नििून 
विजापुिापयंत कूच किीत गेिा. प्रथम, सांभाजीचा मुिगा शािू यास सोडून देण्याचे करून, दुसऱ्याने, 
सिदेशमुखी या नािाखािी दख्खनच्या मिसुिातीि दिािा विस्सा देऊ करून, त्याच्याशी सिोखा 
किण्याचा प्रयत्न झािा. पि या िाटाघाटीतून कािी वनष्ट्पन्न झािे नािी. १७०५ इ. च्या फेिुिािी मविन्यात 
पेम नाईकचा बािेवकल्ला िावकनखेऱ्याच्या (िावगनगेिेच्या) वकल्ल्यािा िढेा घािण्यास आिमगीिाने 
सुरूिात केिी. िढेा तीन मविने चाििा. पि जुव्ल्फकािखान ि दाऊदखान याांना बोिािनू घेतल्याखेिीज 
तो वकल्ला कािी सि झािा नािी. ७ मे १७०५ िोजी वकल्ला सि झािा. शािी फौजाांनी तद्नांतिचा पािसाळा 
त्या वठकािापासून तीन कोसािि असिेल्या देिापूि या कृष्ट्िेििीि गािाजिळ घािवििा. ३० जानेिािी 
१७०६ िोजी बादशाि अिमदनगििा पोिोचिा; तेथेच २ माचू १७०७ िोजी मिि पाििा. त्याच्या मृत्यचू्या 
िळेी मिाठे मांडळी शािी छाििीच्या अगदी जिळपास िूटमाि किीत िोती. (वमिात, ४९८–५०७; मा. आ. 
४९८, ५०४, ५१२, ५२१.) 
 
४५ : १७०७ नंतरच्या मराठ्ांतील घटना 
 

या पूिी तपशीििाि कथन केल्याप्रमािे, मृत बादशािाचा सिात थोििा मुिगा मुिम्मद मुअज्जम 
आवि दुसऱ्या क्रमाांकाचा मुिगा अअ्जमशाि या दोघाांमध्ये आता तख्तासाठी भाांडि जुांपिे. पैकी अअ्जमने 
शािी छाििीचा कब्लजा घेतिा. ज्यािा नुकतेच देखिेखीसाठी िजीिाचा मुिगा जुव्ल्फकािखान याच्या 
ििािी केिे िोते त्या िाजा शािूिािी याने ताब्लयात घेतिे. अिमदनगििून आर्ग्ऱ्यास जाण्यासाठी कूच 
चािू असताना जुव्ल्फकािखानाच्या विनांतीिरून शािूची सुटका करून त्यास दवक्षिेस जाण्याची मुभा 
वदिी. तळ दुिािा येथे असता तो तेथून वनघािा. पिगिा सुितानपूि-नांदुिबाि आवि सिकाि वबजागड 
याना िढेिाऱ्या डोंगिाळ भागातीि मोिनहसग जमीनदाि याच्या घिाकडे वनघािेल्या सदि जमीनदािाच्या 
पन्नास चाकिाांना शािूने बिोबि घेतिे. तेथे पोिोचल्यािि त्यास िसद वमळून तो सुितानपुिातून बािेि 
पडिा. पिगिा सुितानपूिमध्ये कुकुिमुांड्याचा वकल्लेदाि आवि सुितेपासून थेट बुऱ्िािपुिापयंतच्या 
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मुिुखात िुटािुटीचा उद्योग कििाऱ्या अांबू बाांडे नािाच्या मिाठा इसमाने त्यास आिखी मदत केिी. अशी 
कुमक वमळत गेल्याने, आपल्या मुिुखात पितिे त्यास शक्य झािे. येथे आिमवगिाने घेतिेिे वकत्येक 
वकल्ले यापूिीच मिाठ्ाांनी पुन्िा सि केिे िोते. िाजािामाची विधिा तािाबाई विचे कच्चे पाठीिाखे असिेिी 
मांडळी आता मोठ्ा आनांदाने शािूस येऊन वमळािी. शािू कूच किीत अिमदनगिास आिा. आिमगीिाने 
प्राि सोडिा त्या जागेिा त्याने भेट वदिी. तेथे त्याने खैिातिी केिी. नांति तो औिांगाबाद आवि 
दौिताबाद या वठकािी गेिा. बादशािाच्या खुिदाबाद येथीि कबिीचे भाविकपिे दशनू घेता याि े या 
िेतूने त्याने िा प्रिास केिा. त्याच्या अनुयायाांनी िूटमाि किण्यास सुरूिात केिी. म्ििून मन्सूिखान या 
सुभेदािाने प्रवतकािाची तयािी केिी. तेहिा शािूने आपल्या िोकाांना िोखिे ि इकडे येण्याचा आपिा िेतू 
वसद्धीस नेऊन तो आपल्या मुिुखास पितिा. [ििीि िकीकत खाफीखान ५८२–१३ आवि वदि् १७१-ब मधीि िकीकतीिि 
आधाििेिी आिे. कुकुिमुांडे िे वठकाि......... उत्ति वकनाऱ्यािि, खानदेशातीि धुळ्याच्या िायहयेस ६२ मैिाांिि िाजर्वर्ष सांस्थानाच्या सििद्दीस 
िागून आिे. वचटिीस, ८–९ याांनी वदिेिा प्रिासमाग ूविश्वसनीय िाटत नािी. खाफीखान िाचण्यात गो. स. सिदेसाई याांची चूक झािी आिे; 
त्यामुळे ते म्िितात, ‘शािू...... वबजागड, सुितानपूि आवि नांदुिबाि या डोंगिाळ भागातीि सुजनहसग िािळ या जमीनदािाकडे आिा, सदि 
जमीनदाि धुळ्यापासून ७-८ कोसाांिि असिेल्या िाांबकानी नामक वकल्ल्यािि िािात असे.’ (मिाठी वियासत, एक ७४४). या बाबतीत शािूस 
सुरूिातीची मदत देिाऱ्याांची नािे मिाठी घेण्यात आिी आिेत. िाजिाडे याांनी अांब ूपाांडे िे चुकीचे नाि अमृतिाि कदम बाांडे असे दुरूस्त केिे आिे. 
(जदुनाथ सिकाि).] 
 

माचू १७०८ इ. मध्ये, तािाबाई आवि वतचे पक्षपाती याांच्या क्षीि प्रवतकािानांति, शािूने साताऱ्यािि 
कब्लजा वमळवििा आवि तो गादीिि बसिा. याच सुमािास एक िाह्मि मुिकी अवधकािी, विश्वनाथचा 
मुिगा, बाळाजी भट नािाचा, प्रथमच आपल्या नजिेस येतो. िा मािूस पुढे पेशिा म्ििजे मुख्यमांत्री झािा. 
तािाबाईच्याविरुद्ध िढा १७०९ इ. मध्ये चािू िोता. पि त्या िर्षाच्या अखेिीस मुघिाशी एक किाि 
िोण्याच्या वनवमत्ताने गादीच्या दािदेािाांपैकी कोिाचा दािा योर्ग्य याचा वनियू किण्याची गिज दूि झािी. 
आमचा आवश्रत, िाजा शािू यास जे मानतीि त्या सिांना दख्खनच्या मिसुिातीि चौथा विस्सा (चौथ) 
िसूि किण्यास मुभा वमळेि, द्रहय मुघि अवधकािी गोळा कितीि ि त्याांच्या माफूतच त्याची अदायगी 
िोईि असे दख्खनचा सुभेदाि जुव्ल्फकािखान याचा मुताविक दाऊदखान याने कबूि केिे. जानेिािी 
१७१२ मध्ये िाजािाम आवि तािाबाई याांचा मुिगा देिीच्या िोगाने मिि पाििा; तेहिा गादीच्या िािसाचा 
प्रवतस्पधी म्ििून िाजािामाची दुसिी बायको िाजसबाई विच्या मुिास, म्ििजे तािाबाईचा मुिगा वशिाजी 
याच्या साित्र भािास, पुढे केिे. 
 

१७१३ इ. स. मध्ये, जुव्ल्फकािखानाच्या िधानांति, त्याचा प्रवतवनधी म्ििून काम कििाऱ्या 
दाऊदखानािा सदि कामािरून काढून टाकिे. त्यामुळे त्याजबिोबि झािेिा ठिाि सांपुष्टात आिा. तेहिा 
मिाठ्ाांनी आपिी जुनी पद्धत पुन्िा सुरू केिी. सेनापती चांद्रसेन जाधि यािा चौथ (मिसुिाचा चौथा 
भाग) सिदेशमुखी (मिसुिाचा १० िा विस्सा) आवि घासदािा [घासदािा म्ििजे गित आवि धान्य. याचा अथू 
जनाििाांच्या िैििीसाठी पैसा ि मािसाांच्या अन्नासाठी द्रहय यासाठी िसूि किण्याची पद्धत इ. १६९२ पासून सुरू झािी. घासदाण्यािािे िोिािी 
िसुिी, िसुिी कििाऱ्या मिाठा अमिदािाांना वमळे; ति चौथ आवि सिदेशमुखी यािािे वमळिािे द्रहय िाजाच्या खवजन्यास जमा िोई.] 
(म्ििजे खचासाठी िक्कम) या नािाखािी दख्खनमध्ये दमदाटी करून पैसे उकळण्याच्या कामािि धाडिे. 
चांद्रसेन जाधिासोबत बाळाजी विश्वनाथ गेिा. िाजा शािूच्या वितसांबांधाांची जपिूक किण्याचे काम 
त्याच्याकडे िोते. िौकिच या दोन गृिस्थाांमध्ये भाांडि जुांपिे. (िढाईत पिाभि िोऊन) बाळाजीिा 
स्ितःचा जीि िाचविण्यासाठी बाजीिाि आवि वचमाजी या आपल्या मुिाांसि पळून जािे भाग पडिे. त्यािा 
पाांडिगड येथे आसिा वमळािा. [बाळाजीच्या सुरूिातीच्या जीिनमागाविर्षयी तपशीििाि आवि अचूक मावितीसाठी पिा : गो. स. 
सिदेसाई याांची मिाठी वियासत, भाग दोन, १७-४०. पाांडिगड िे वठकाि िाईजिळ आिे. सदिच्या िढाईचा समय सिदेसाई वडसेंबि १७१० इ. 
असा साांगतात. (जदुनाथ सिकाि).] 
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आता वनजामुल्मुल्क दख्खनचा सुभेदाि झािा िोता (इ. १७१३). प्रथम प्रथम त्याने सांभाजीची कड 
घेतिी पि थोड्याशा िढती झाल्यािि एक समझोता घडून आिा. मिाठ्ाांची आपआपसातीि ईर्षा 
चािूच िाविल्यामुळे बाळाजीिा आपिा उत्कर्ष ू साधिे जमिे; इतके की, (१६ नोहिेंबि १७१३ िोजी) 
त्यािा पेशिा िे पद प्राप्त झािे. १७१९ इ. मध्ये मुघि साम्राज्याचा मुख्य बक्षी अमीरुि्-उमिा आवि 
बादशािाचा मुताविक सव्य्यद िुसैन अिीखान बािा िा दख्खनिा प्रमुख पदी आिा. दख्खनचा कब्लजा 
घेण्यास वििोध कििाऱ्या दाऊदखानाचा त्याने पिाभि केिा. दाऊदखान माििािी गेिा. तद्नांति 
सव्य्यदाांनी आपिी शसे्त्र मिाठ्ाांिि उगाििी. पि त्याच्या प्रयत्नाना यश जिळ जिळ न आल्यामुळे शिेटी 
सिोखा किण्यास आनांदाने कबूि िोिे त्यािा भाग पडिे. चौथ आवि सिदेशमुखी याबाबतचे आश्वासन 
त्याने वदिे आवि त्यानी मावगतिेिे ‘स्ििाज्य’ त्याना बिाि किण्यात आिे. तद्नांति िुसैन अिीखान 
वदल्लीिा पितिा. या ठिािास मान्यता देण्यास फरुूखवसयिने नकाि वदिा, िे जिी खिे असिे तिी 
ठिािाचा अमि वतथल्या वतथे झािा आवि १७१९ इ. मध्ये फरुूखवसयि पदच्युत झाल्यािि औपचाविक 
कागदपते्र जािी किण्यात आिी. याच्या बदल्यात िािसाने आिेल्या िाज्याच्या सांबांधात १० िाखाांची 
पेशकश (नजिािा), िुटािुटीचा बांदोबस्त किण्यासाठी, चोि िुटारूां ना वशक्षा करून अथिा चोिीस 
गेिेिी िक्कम पित करून िाजा शािूची सिदेशमुखी मान्य केल्यािि त्याने दांड भिािा आवि बादशािाच्या 
चाकिीसाठी १५ िजािाांचे घोडदळ बाळगाि े या गोष्टीचे आश्वासन शािूकडून वमळािे. [सांपूिू आवि अवधक 
तपशीिासाठी पािा : सिदेसाई दोन, ८२–११५. (जदुनाथ सिकाि).] 
 

तद्नांति िौकिच वनजामुल्मुल्काने माळहयातून पिायन केिे. पाठोपाठ त्याने सव्य्यद वदिािि 
अिीखान आवि आविम अिीखान याांचा पिाभि केिा. त्याची िजीि म्ििून नेमिूक झािी. अखेिीस तो 
दवक्षिेत पितिा तेहिा, मािकीस त्याचे नाि िागिे नािी तिी, प्रत्यक्षात तो मुघिाांच्या दवक्षिेतीि 
मुिुखाचा स्ितांत्र शासक बनिा िोता. या सांवक्षप्त घटनाक्रमािरून असे वदसून येते की, इ. १६७० 
सािापयंत मिाठ्ाांनी आपिे िक्ष दख्खनच्या पविम बाजूपुिते म्ििजे स्थूिमानाने मिािाष्ट्राच्या त्याांच्या 
मुिुखापुिते मयावदत ठेििे िोते. मुघिाांच्या सुभ्यातीि मिसुिाची चौथ जबिदस्तीने िसूि किण्याचा 
पवििा प्रकाि इ. १६७० मध्ये खानदेशातीि मुिुखवगिीच्या िळेी घडिा. याच िर्षी वशिाजीने जातीने सुित 
(दुसऱ्याने) िुटिी. अगदी १६५८ इ. पासून मिाठ्ाांच्या पदिी मुसिमान कािी प्रमािात आढळतात. पि 
त्याची िविष् पदे मात्र नेिमी विदूांच्या िाती असत. विजयामागून विजय वमळवििािी सत्ता प्रस्थावपत 
किीपयंत त्याच्या इवतिासात िीच व्स्थती िाविल्यासािखी वदसते. नमूदेच्या पिीकडे उत्तिेतीि त्याांची 
पवििी मुिुखवगिी इ. १७०५ पयंत (जि आपि १७२० इ मधीि सौम्य िल्ला अपिाद म्ििून िगळिा ति) 
आढळात येत नािी. त्या िर्षी माळिा आवि गुजिात उध्िस्त किण्यात आिे. (उत्ति) हिदुस्थानच्या 
प्रदेशातीि त्याांच्या या धाडीपुढे िािांिाि ि अवधकावधक विस्तीि ूप्रदेशात पडू िागल्या. पुढे पुढे ति तो एक 
दुःखदायक असा िार्वर्षक अनुभि बनिा. म्ििून आता आपि मुिम्मदशािाच्या कािवकदीच्या पविल्या अध्या 
भागात गुजिात बुांदेिखांड आवि माळिा या सुभ्याांतीि घटनाक्रम जिासा तपशीििाि पािू. या 
घटनाक्रमाचा मिाठ्ाांच्या आक्रमिाांशी काय सांबांध आिे तेिी पािू. नमूदेच्या उत्तिेकडीि मुघिाांच्या 
मुिुखात एकसािखी आक्रमिे किण्याची जी चाि या िळेेपासून सुरू झािी ती विवटशाांच्या सते्तच्या उदय 
िोईपयंत वटकून िावििा. मुसिमानाांच्या िाज्यािा वचिडून टाकण्याचा दृढ वनियातून सदिची चाि 
उद भििेिी िोती. या दूिगामी योजनेचा कता बाजीिाि िोता. त्यािा इ. १७२० मध्ये िडीि बाळाजी 
विश्वनाथ याचा िािस म्ििून पेशिाईची िसे्त्र वमळािी. 
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४६ : गुजरातेत मराठे 
 

इ. १६८० मध्ये वशिाजीचा मृत्य ू झाल्यािि गुजिात सुभ्यात १७०२ सािी मिाठे प्रथम आल्याचे 
आढळून येते. त्यािळेी त्याांनी सुितेमधून खांडिी गोळा केिी. तद्नांति १७०५ सािी मिाठ्ाांनी १५ िजाि 
घोडेस्िािाांवनशी धाड घातिी आवि बाबा प्यािा या नमूदेििीि उतािाच्या जागी फौजदािाचा पिाभि करून 
मिाठ्ाांनी वजकडे वतकडे कत्तिी केल्या. तेहिा शािझादा अअ्जमशाि यास तत्काळ गुजिातचा सुभेदाि 
नेवमिे. त्याने तेथीि पविव्स्थती थोड्या फाि अांशाने पूिूपदािि आििी. आिमगीिाच्या मृत्यपूासून (१७०७ 
इ.) ते मुिम्मदशािाचे िाज्यािोिि िोईपयंत (१७१९ इ.) गेिेल्या काळात मिाठ्ाांनी मोठ्ा प्रमािाििीि 
कोितेिी आक्रमि केल्याचे वदसत नािी. पि दिम्यानच्या काळात दििर्षी काढिेल्या चौथिसुिीच्या 
छोट्या मोविमाांमध्ये त्याांना यश आल्याचे वदसते. मिाठ्ाांचा दािा असा िोता की खांडिी िसूि किण्याचा 
त्याांचा िक्क इ. १७१९ मध्ये वदल्ली मुक्कामी पक्का झािा िोता. त्यािेळी दख्खनच्या सिा सुभ्याांमधून चौथ 
वमळण्याविर्षयीची कागदपते्र िस्ताांतवित झािी िोती. पि िा दािा बिुधा बिाच वनिाधाि िोता. विरुद्ध 
पक्षाने या दाहयास थोडीसुद्धा सांमती कधी दशवूििी नािी. इ. १७२० नांति िडीि बाळाजीच्या जागी 
पेशिाईची िसे्त्र बाजीिािािा िािसाने वमळािी तेहिा नमूदेच्या उत्तिेकडीि मुघिाांच्या साम्राज्यािि दमदाि 
आवि वचकाटीची अवतक्रमिे िोण्याची एक माविकाच सुरू झािी. एका दूिगामी आवि पोक्त योजनेचा 
पाठपुिािा म्ििून िी कृत्ये घडत िोती. बाजीिाि िाजा शािूिा म्ििािा, “िठू िागिेल्या झाडाच्या 
खोडािि घाि घािू, फाांद्या काय आपोआपच पडतीि. अशा िीतीने कृष्ट्िेपासून हसधूपयंत मिाठ्ाांचे 
वनशाि फडकिाि े असे िाटते.” तेहिा उत्सािाने उते्तवजत िोऊन िाजा उद गाििा, “तू ते वनशाि 
विमाियािि िोिशीि!” 
 

या काळात वििवक्षत मिाठा अमिदािािा वििवक्षत सुभ्याििीि िल्ल्यासाठी नेमून देण्याची प्रथा 
सुरू झािी. त्यानुसाि पेशहयाांना खानदेश आवि बािाघाटचा भाग वदिा आवि पुढे माळहयातल्या ि यमुना 
नदीपयंतच्या मुिुखातीि मोविमा देऊ केल्या िोत्या. सेनापती खांडेिाि दाभाडे िा तापी आवि नमूदा या 
दोन नद्याांमधीि बागिाि मुिुखातून तसेच गुजिातमधून बाक्या िसूि किीत असे. 
 

वनजामुल्मुल्क आवि सव्य्यद आविम अिीखान या दोघाांमध्ये बाळापुिाजिळ ९ ऑगस्ट १७२० 
िोजी जी िढाई झािी तीत खांडेिाि दाभाड्याच्या फौजा सव्य्यद पक्षाच्या बाजूने िढल्या िोत्या. त्याांपैकी 
एक अमिदाि दमाजी गायकिाड याने विशरे्ष उल्लेखनीय कामवगिी बजाििी िोती. सेनापतीच्या 
वशफािशीिरून िाजा शािूने त्यास वितीय सेनापती नेमून समशिे बिादुि असा वकताब वदिा. इ. १७२१ 
मध्ये दमाजी मिि पाििा ि त्याचा िािसा त्याचा पुतण्या वपिाजी गायकिाड याजकडे येऊन िा वपिाजी 
गुजिातिि िल्ले चढवििािा प्रमुख मिाठा नेता बनिा. दुसिा एक उल्लेखनीय मिाठा सिदाि म्ििजे 
विश्वासिािाचा मुिगा उदाजी पिाि िा िोय. त्याची कामवगिी नुकतीच नजिेत भरू िागिी िोती. त्याने 
माळहयात धािपयंत मोविमा काढल्या िोत्या. गुजिातेतिी मुिुखवगिी करून िूनािाडा [अिमदाबादच्या ईशान्येस 

६८ मिैाांिि.] येथपयंत िुटािुटीचे िोि नेऊन पोिोचवििे िोते. कां ठाजी कदम बाांडे नािाचािी एक त्याचा 
उद्योगी साथीदाि िोता ि त्याने गुजिातििीि धाडीत प्रमुख भवूमका बजाििी. 
 

बिादुिशाि (१७०७–१७१२) आवि फरुूखवसयि (१७१२–१७१९) याांच्या कािवकदीत एका 
मागोमाग एक आिेल्या सुभेदािाांनी गुजिातेतून थोडी फाि सुहयिस्था िाखिी िोती. या सुभेदािाांमध्ये 
विशरे्ष उल्लेखनीय हयक्ती म्ििजे गाझीउद्दीनखान फीरूझजांग आवि मिािाजा अवजतहसग िाठोड या िोत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

याच काळामध्ये िैदि कुिीखान इस्फिैनचा या सुभ्याशी पवििािवििा सांबांध आिा. त्याजकडे १७१५ 
वडसेंबिपासून १७१८ जूनपयंत सुित या मित्त्िाच्या शििाची आवि बांदिाची जबाबदािी िोती. इ. १७२० 
मध्ये सदि िैदि कुिीखान ज्या सव्य्यद पक्षाचा िोता त्याचा बोजिािा उडािा तेहिा िैदि कुिीखानाच्या 
जागी अवजतहसगाची नेमिूक झािी िे आपि मागे पावििेच आिे. तद्नांति त्याच्यािी जागी 
वनजामुल्मुल्काचा प्रवतवनधी िमीदखान िा १७२३ फेिुिािीमध्ये आिा. (मा. उ. : खांड तीन, ७६५.) पि 
आपल्या जागी उत्तिावधकािी म्ििून आिेल्याांशी त्याच्या उत्तिावधकाऱ्याच्या िक्काबाबत िैदि कुिीखानाने 
दािा माांडल्यामुळे सदि सुभा त्याच्याकडे िावििा; पि त्याची जबाबदािी मात्र त्याने नेवमिेिा कोिी एक 
शुजाअतखान याच्याकडे आिी. पुढे कािचक्र आिखी वफिल्यािि, वनजामुल्मुल्काची या सुभ्याििीि 
नेमिूक सांपुष्टात आिी आवि सदि सुभा सिबुिां दखान मुबाविजुल्मुल्क यास बिाि झािा. नहया सुभेदािाने 
पवििी गोष्ट कोिती केिी असेि ति िैदि कुिीखानाने नेमिेिा शुजाअतखान यास आपिा नायब 
नेवमिे. आता आपल्या िकीकतीत िा शुजाअतखान आवि त्याचा भाऊ याांचा प्रमुख कायूभाग वदसून येिाि 
असल्यामुळे, पुढीि िकीकत देण्यापूिी, या दोघाांची थोडी माविती देिे इष्ट ठिेि. 
 

कोिी एक शुजाअतखान (शखे मुिम्मद शाि फारुकी) [मा. उ. : खांड दोन; खाफीखान ९६५. गुजिातमधीि 
घडामोडीबाबतची इर्विनची िकीकत जिळजिळ सांपूिूपिे वमिात-इ-अिमदी या अिी मुिम्मदखान याच्या िचनेिि आधाििेिी आिे. सदि अिी 
मुिम्मदखान िा सदि सुभ्याचा वदिाि िोता आवि सुभ्यातीि वकत्येक घटना त्याने स्ितः डोळ्याांनी पावििेल्या िोत्या. या स्त्रोतातून वमळिाऱ्या 
मावितीिा तपशीिाबाबत अथिा फेिफािाबाबत, कधी इथे ति कधी वतथे, जोड देण्यासाठी खाफीखान आवि कामििखान आवि क्ववचत् प्रसांगी 
खुशिािचांद याांची पूिक माविती घेतिेिी आिे. खाफीखान आवि कामििखान याांच्या िेखनकृतीिरूनच इर्विनने आपल्या विखािाचा कच्चा खडा 
तयाि केिा; पि वमिातमधीि िकीकत अवधक पविपूिू ि अवधक अचूक िाटल्यािरून, ती स्िीकािता यािी म्ििून त्याने आपिा सदिचा कच्चा 
खडा िद्द केिा. मगाशी उल्लेख केिेल्या इवतिासाची सांविता, मुांबई वशळाछापात वनघािेिी असून, ती अधिूट, इ. १७१५ या िर्षापाशी सांपिािी 
असल्याने, आपि िाती घेतिेल्या अभ्यासाच्या कािखांडाच्या दृष्टीने वनरूपयोगी ठिते. वमिातमधीि िकीकतीचा उत्कृष्ट सािाांश (कनूि िॉटसन 
याांचा) बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड एक, भाग एक, प.ृ २९५–३४५ िि पािाियास वमळतो. केिळ मिाठ्ाांशी सांबांवधत असिेल्या िकीकतीपुिता इर्विन ग्रँट 
डफिि अििां बनू िावििेिा आिे; एक दोन सांदभ ू मात्र त्याने फॉिेस्टच्या वसिेक्शन्समधून घेतिेिे वदसतात. (जदुनाथ सिकाि).] याचा 
गुजिातशी दीघूकाळ सांबांध आिा िोता. तो १११२ वि. (१७००–१७०१) मध्ये गुजिातच्या सुभेदािीिि 
असतानाच मिि पाििा. त्याच्या मुख्य-मुख्य अमिदािाांत एक कावजम बेग नामक गृिस्थ िोता. या 
मािसािा सिा मुिे िोती. पैकी एक मुिगा कोळी नामक जांगिी जमातीशी झािेल्या झटापटीत ठाि 
झािा. त्यािेळी इिािीमखानाचा कािभाि (१७०५–१७०८) चािू िोता. दुसिी दोन मुिे सुितेस िैदि 
कुिीखानाचा कािभाि चािू असता मोविमेत कामािा आिी. एक जि जामू येथे बांडखोिािि िल्ला 
चढविताना ति दुसिा सुितेचा फौजदाि या नात्याने कतूहय बजाित असताना धािातीथी पडिा. तीन मुिे 
उििी ती िैदि कुिीखानाच्या मजीतीि अमिदाि झािी. िैदि कुिीखानाने त्याांचे ििप्रकािे वितिधून 
केिे आवि त्याांना वकताब वमळिनू वदिे. शुजाअतखान (शखे मुिम्मदशाि) याच्या मुिीशी जचे िर्ग्न झािे 
िोते त्या मुिािा शुजाअतखान असा वकताब वमळािा. उििेल्या दोन मुिाांना अनुक्रमे रुस्तम अिीखान 
आवि इिािीम कुिीखान असे वकताब वमळािे. 
 
४७ : हमीदखानाचा कारभार 
 

आता आपि आपल्या िकीकतीकडे िळू. िैदि कुिीखानाने अिमदाबादचा ताबा सोडिा आिे 
असे वनजामुल्मुल्कािा कळिे तेहिा त्याने जागच्या जागीच कूच थाांबिनू, एक स्थावनक प्रमुख पुढािी 
सफदिखान बाबी यास एक पत्र वििून निा नायब येईपयंत कामाची जबाबदािी पाि पाडण्याचा आदेश 
वदिा. तेहिा सफदिखान, भद्र या नािाने ज्ञात ि सुभेदािाचे अवधकृत वनिासस्थान असिेल्या अशा 
मिािात िािाियास गेिा. दिम्यान, १२ फेिुिािी १७२३ िोजी वनजामुल्मुल्काने आपिा चुिता िमीदखान 
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यास आपिा नायब म्ििून, तसेच वफदिीखान यास सुभ्याचा वदिाि म्ििून नेमिे आवि कािी पिगिे 
खािशाच्या दप्तिातून काढून त्याांचे रूपाांति जिावगिींमध्ये केिे. यापैकी पाच अवत-उपजाऊ पिगिे खुद्द 
वनजामुल्मुल्काकडे ति गोध्रा वनजामाचा मेहििा मुतिव्स्सिखान याकडे जिागीि म्ििून तबदीि झािे. 
िमीदखानाचा प्रिास चािू असता, सफदिखान बाबीची दोन मुिे सिाबत मुिम्मदखान आवि 
जिानमदूखान िे त्यािा येऊन भेटिे. िमीदखान दोिद मुक्कामी असता, सुभ्याच्या वदिाि पदािि एके 
काळी काम केिेिा वमिि अिीखान, तेथे आजािामुळे अडकून पडिा असल्याचे त्यािा वदसिे. या वमिि 
अिीखानािा त्याने उचििे. शुजाअतखान त्यास गोध्रा येथे ति रुस्तम अिीखान थास्त्रा [थास्त्रा िे 
अिमदाबादेच्या पूिेस अांदाजे २६ मिैाांिि आिे. 
खाफीखानाच्या म्ििण्यानुसाि, (९६५–६८), िमीदखान गुजिातेत आल्याआल्या शुजाअतखानाने त्यास वििोध केिा. पि िमीदखान झािोदिून 
१७२३ फेिुिािी मध्ये वनघािा आवि शुजाअतखान १७२४ नोहिेंपूिी ठाि झािा नहिता, त्याअथी या मधल्या काळाचा विशबे िािता येिे अशक्य 
िाटते. म्ििून खाफीखानाचा सदिचा िृत्ताांत िा पुढीि काळाशी सांबांवधत असािा, शुजाअतखानािा सिबुिां दखानाचा नायब म्ििून पुन्िा एकदा 
नेमिूक वमळािी त्या घटनेशी सांबांवधत असािा असे मी मानिे आिे. असे मानिे म्ििजे खऱ्या कािक्रमािा, वमिात-इ-अिमदीमध्ये आिेल्या 
कािक्रमािा, मानण्यासािखे ठिेि.] येथे येऊन वमळािे. शििाजिळ आगमन झािे तेहिा, त्याने आपिा तळ 
काांकविया तळ्याजिळ वमिि अिीखानाच्या िाईत ठोकिा. त्याने ५ एवप्रि १७२३ िोजी शििात 
औपचाविक प्रिशे केिा. (वमिात) 
 

आता सुभ्याचे हयििाि सुिळीत सुरू झािे. शािी दांडधािी प्रमुख सव्य्यद नावसिखान नायब 
सुभेदािाची मानपानाची िसे्त्र घेऊन वदल्लीिून आिा. या सुमािास कृपाशांकि नागि नामक एक िष्ट्किी 
अवधकािी आवि शिि फौजदािाचे बगिबच्चे यात एक झटापट झािी. या मािसाच्या िाजिाडा भागातीि 
घिास िढेण्याचा िुकूम िमीदखानाने आपल्या तोफखान्यािा वदिा. िी दांगि िात्र पडेपयंत चािू िोती. 
अपिाधी गििा गेिेिा िा असामी मोिाचा अमिदाििी आिे िे जािून रुस्तम अिीखानाने िस्तके्षप 
केिा; त्यािा आपल्या घिात नेऊन ठेििे; आवि दुसऱ्या वदिशी सकाळी त्यास िमीदखानासमोि िजि 
केिे. कृपाशांकििा क्षमा झािी ि त्यास नायबाच्या चाकिीत घेण्यात आिे. 
 

थोडे वदिस िोटल्यािि, िमीदखान पेशकश गोळा किण्यासाठी आपल्या सुभ्यात हिड िागिा. 
अिमदाबादच्या दवक्षिेिा बािा मैिाांिि, ८० मिै िाांबीची िात्रक नािाची नदी साबिमती नदीस डािीकडून 
येऊन वमळते. सदि िात्रक नदीकाठच्या भागातीि मिसुिाच्या िसुिीपोटी एक बट्ट िक्कम देण्याचे रुस्तम 
अिीखानाने पत्कििे िोते. िी िक्कम िस्तगत किण्यासाठी रुस्तम अिीखानाने आपिा सिात धाकटा 
भाऊ इिािीम कुिीखान यास पाठवििे. त्याने आपिा तळ िात्रक नदीच्या काठी वदिा. अिमदाबादच्या 
आर्ग्नेयेस अांदाजे २४ मिैािि नवडयाद गािी वकल्ला आिे. िमीदखान तेथे आिा िोता. तेहिा या भािाांशी 
शत्रतु्ि असिेिी कािी मािसे नायब सुभेदािाकडे आिी. एका भािािि िल्ला करून त्याचा काटा 
काढण्याची िी नामी सांधी चािून आिी असल्याचे प्रवतपादून तसे किण्यासाठी त्याांनी नायब सुभेदािाचे मन 
िळवििे. या कािस्थानाची खबि इिािीम कुिीखानािा सावगतिी तेहिा त्याने आपल्या बचािाची सज्जता 
ठेििी. िमीदखानाच्या तळाििीि तोतये वमत्राांनी त्यास माघाि घेण्याबाबत विवििे. त्याने त्यास नकाि 
वदिा. आपल्या भािाचे िक्षि किण्यासाठी रुस्तम अिीखान त्या िात्री अिमदाबादेिून वनघािा आवि 
झुांजूमुांजू िोण्याच्या सुमािास तळािि पोिोचिा. िमीदखानिी नवडयादिून यापूिी वनघािाच िोता. पि 
िाट चाित असतानाच त्यािा कळिे की, रुस्तम अिीखान िा इिािीम कुिीखानािा येऊन वमळािा 
आिे. आपिे उवद्दष्ट िाऱ्यािि सोडून िमीदखानाने दोघा भािाांना वमत्रत्िाचे वनिोप धाडिे ि तो शििास 
पितिा. सदिच्या बांधूांकडे पेटिाद आवि बडोदा पिगण्याांची जबाबदािी असल्याने ते वतकडे गेिे. तेथे 
त्याांनी कोळ्याांची िस्ती असिेल्या ढिि या गािािि िल्ला करून जाळपोळ केिी. त्याांनी तेथे एक ििानशी 
गढी बाांधिी ि त्यात वशबांदी ठेििी. (वमिात). 
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४८ : गुजरातेत हमीदखानाच्या जागी शुजाअतखान येतो 
 

इ. १७२३ वडसेंबिमध्ये वनजामुल्मुल्काने बादशािाची अनुमती न घेता दिबाि सोडिा; तेहिा त्याच्या 
दवक्षिेत िोिाऱ्या वशिकािास प्रवतकाि किण्यासाठी मुबाविजखानािा वचथािण्यात आिे; पि पवििामी 
वनजामुल्मुल्काचा विजयच झािा िगैिे िकीकत आपि यापूिी ऐकिीच आिे. वनजामुल्मुल्कािा आता 
सििती देिे भाग आिे असा विचाि बादशािाने केिा. दख्खनची मुतिकी पक्की किण्याच्या बदल्यात 
वनजामािा आपल्या िजीिपदाचा ि त्याचबिोबि गुजिात आवि माळिा सुभ्याच्या सुभेदािाांचा िाजीनामा 
द्यािा िागिा िोता. गुजिातचा निा सुभेदाि सि बुिां दखान मुबाविजुल्मुल्क याने, स्ितः सुभ्यािि िजि 
िोण्यापयंतच्या काळासाठी, शुजाअतखानािा दिबािी पितण्याचा िुकूम झािा. शुजाअतखानाचा धाकटा 
भाऊ रुस्तम अिीखान यािा याचिळेी मुव्न् अमखान नज्म सानी याच्या जागी सुितेच्या जबाबदािीची 
नेमिूक वमळािी. सदि मुव्न् अमखान नज्म सानी यास वफदिीखानाच्या जागी सुभ्याचा वदिाि म्ििून 
नेमिूक वमळािी (खाफीखान ९६६). सदिचा अवधकृत िुकूम, सोबतच्या सि बुिां दखानाच्या पत्रासि 
अिमदाबादेस १७२४ जुिै-ऑगस्टमध्ये पोिोचिा. िुकूम काय झािा आिे याची िमीदखानास जािीि 
वदिी ि निा नायब आपिे अमिदाि नेमण्याच्या कामास िागिा. सुभेदािाचे अवधकृत वनिासस्थान 
असिेिा भद्र िा मिाि सोडण्यास शुजाअतखानाने िमीदखानािा साांवगतिे. ते भि पािसाळ्याचे वदिस 
असल्याने त्याने घि सोडण्यास मुदत मावगतिी. पि असिी कािी सिित देण्याचे शुजाअतखानाच्या 
मनात नसल्याने त्याने मिािाभोिती तोफा बसिनू, बळजोिी करून त्यास िाड्याबािेि वपटाळण्याचा 
मनसुबा केिा. िात्रांवदिस धुमिक्री चाििी आिे, असे तीन वदिस गेिे. मिािािगतच्या वकत्येक घिाांची 
पडझड झािी, ज्याांना शुजाअतखानाचा मत्सि िाटत िोता अशा मािसे इतक्या थिािा गेिी की, त्याांनी 
आपल्या पाठीिाख्याांना िमीदखानाच्या सािाय्याथू धाडून, त्यास प्रवतकाि किण्यास उते्तजन वदिे. पि 
तडजोड िोिेच योर्ग्य असा शिािपिाचा विचाि अिी मुिम्मदखानास सुचिा. तेहिा [ििेिी अिमदाबादचा 

फौजदाि आवि वमिात-इ-अिमदीच्या िेखकाचा बाप. खुद्द िेखक १७२४ इ. मध्ये अिमदाबादे पितिा.] त्याने सफदिखान बाबी याची 
भेट घेतिी आवि त्याच्या मुिाांना तो म्ििािा, ‘िे पािा, निा सुभेदाि नेमून आिा आिे; त्या नहया 
मािसाशी नीट जमिनू घ्याियाचे असेि ति िी धुमिक्री थाांबवििे शिािपिाचे ठिेि. त्याने या मांडळींना 
घोड्यािि स्िाि हिाियास िािनू िमीदखानाची भेट घेण्यास भाग पाडिे. नांति अिी मुिम्मदखानाने 
शुजाअतखानाची भेट घेतिी. माजिेिे ििकां दन अशाप्रकािे सांपुष्टात आिे आवि िमीदखानाने शिि 
सोडिे. िमीदखानाचा चुित भाऊ अजीमुल्लािखान िा माळहयाचा सुभेदाि िोता. त्याच्याकडे जाण्याचा 
िमीदखानाचा इिादा िोता. पि अजीमुल्लािखान यापूिीच माळहयाच्या कािभािाच्या जबाबदािीतून मुक्त 
झािा असून वदल्लीिा पितिािी आिे, असे त्यािा समजिे. ते वदिस पािसाळ्याचे िोते. म्ििून तो 
अिमदाबादेच्या पूिेस ११० मिैाांिि असिेल्या दोिद या गािी पािसाळा सांपेपयंतचा काळ घािविण्यासाठी 
थाांबिा. तेथून त्याने वनजामुल्मुल्कास काय घडिे त्याचा िृत्ताांत कळवििा ि उत्ति मागवििे. आपिास 
पैशाची फाि चिचि भासत आिे असे त्याने वदल्लीसिी कळवििे. तेहिा वसिोंजच्या खवजन्यातून त्यास २ 
िाख रुपये वमळण्याबाबत िुकूम झािा. (वमिात, कामिि.) 
 

माजी िजीिािि बादशािाची मजी खप्पा झािी आिे असे वदसताच शुजाअतखानाने त्याच्यािि 
दवक्षिेत िल्ला चढविण्याची तयािी दशवूििी िोती असे वदसते. या कामासाठी बादशािाने त्यािा सुितेच्या 
खवजन्यातून तीन िाख रुपये देऊ केिे. िे त्याने िीस िजाि िशमाांची जमिाजमि किािी याकविता िोते. 
या तोडीस तोड म्ििून वनजामुल्मुल्काने िाजा शािूचा एक सेनापती कां ठाजी कदम बाांडे याशी एक ठिाि 
केिा. या ठिािानुसाि, िमीदखान यास त्याने सुभेदािपदी पुन्िा वििाजमान केल्यास कां ठाजीिा 
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गुजिातच्या मिसुिासाठी चौथ वमळिाि िोती. आपल्या चुित्यािा शुजाअतखानाने ज्या धसमुसळेपिाने 
िागवििे त्यामुळेिी त्याचे मन कडिट बनिे िोते. पािसाळा सांपल्यािि, पांधिा-िीस िजाि स्िािाांवनशी 
कां ठाजी नमूदा ओिाांडून िमीदखानाकडे दाखि झािा. िे दोघे दोस्त अिमदाबादेच्या पूिेस सुमािे ३२ 
मिैाांििीि कापडिांज येथे आिे. तेथून िमीदखानाने आपल्या अिमदाबादमधीि साथीदािाांशी सांधान 
बाांधिे. पविव्स्थती तुम्िास फाि अनुकूि आिे असे साांगून त्या साथीदािाांनी िमीदखानािा उते्तजनच वदिे. 
यािळेी शुजाअतखान अिमदाबादेबािेि िोता; मुजोिी कििाऱ्या जमीनदािाांच्या बांदोबस्तात तो गुांतिा 
िोता. त्याच्याजिळ जेमतेम ४-५ िजाि घोडेस्िाि िोते; आिखा कुमक येण्याची िाट न पािाता देखीि, 
आपि शत्रसू नमि ूशकू असे त्यािा िाटिे (वमिात, कामिि). 
 

िमीदखान अिमदाबादेस येण्यास वनघािा आिे िे समजताच शुजाअतखान अिमदाबादच्या 
िोखाने जिदीने कूच किीत वनघािा. शििापासून ९ कोसाांिि असिेल्या धाबोिा गािी तो येऊन 
पोिोचिा. त्याने टेिळिी पथके न पाठविण्याचा वनष्ट्काळजीपिा केिा. शत्रू जिळ आिा आिे याची 
जािीि नसल्याने त्याने त्या खेड्यातून खांडिी गोळा किण्यासाठी कूच थाांबविण्याचा िुकूम केिा. गुरुिाि 
ता. १४ वडसेंबि १७२४ िोजी त्याने शििाच्या िोखाने प्रयाि केिे. तो िस्त्याने जात असता, वकतीतिी शपाई 
आवि बाजािी इसम सैिािैिा पळून गेिे. [खुशिािचांद (बर्विन िस्त. पान १०४५) असे सांसूवचत कितो की शुजाअतखानाचा पिाभि 
त्याच्या दारू वपण्यापायी झािा.] 
 
४९ : शुजाअतखान ठार होतो 
 

शििापासून चाि कोसाांििीि मोवतया मेडािा या खेडेगािाजिळ ते येऊन पोिोचिे तेहिा शत्रू 
नजीक येऊन ठेपिा आिे त्याची त्याांना कािीसुद्धा कल्पना नहिती. छाििीसोबतचे िोक आवि घोडेस्िाि 
याांनी मुख्यत्िेकरून बनिेिे सैन्य, छोटे छोटे गट करून एकमेकाांशी चढाओढ किीत, शििाकडे पितू 
िागिे. सगळी हयिस्था आवि वशस्त कोिमडून पडिी, िोिस्िाि (िुिस्िाि) म्ििून ओळखिे जािािे 
मिाठे घोडेस्िाि नांति दृवष्टपथात आिे; त्याांनी वपछाडीच्या िक्षकाांिि िल्ला चढवििा. शुजाअतखानाच्या 
िोकाांना कािी कळेनासे झािे. त्याांचे कूच म्ििजे शििास पोचाियाचे िे उवद्दष्ट ठििनू, ज्यािा जमेि 
त्याने, आसिा वमळविण्यासाठी सैिभिै हिािे, असा प्रकाि बनिा. मिाठे आिखी पुढे घुसिे. त्याांनी 
शुजाअतखानाच्या मध्य बाजूिि िल्ला करून ती िुटिी. आपल्या सैन्यात हयिस्था प्रस्थावपत किण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न शुजाअतखानाने केिा. पि पिायनिीिाांची भाऊगदी आवि बिैगाड्याांची िाांबच िाांब 
िाांग यामुळे त्याची धडपड हयथू ठििी. आपल्या प्रमुखाच्या नजिेतून सुटाि े आवि अशाप्रकािे 
मिाठ्ाांच्यािी तािडीतून सुटाि ेएिढा एकच ध्यास शुजाअतखानाच्या िोकाांनी घेतल्यासािखा िोता. 
 

िे वनष्ट्फळ ठििािे प्रयत्न सोडून देऊन, शुजाअतखानाने भाऊगदीच्या बािेि एका बाजूिा आपिी 
जागा मुक्रि केिी. िी बिी सांधी आिे असे समजून नखवशखान्त वचिखत घातिेिा आवि िोखांडी पत्र्याने 
मढवििेल्या अांबािीत बसिेिा िमीदखान चािून आिा. दोन्िी नेत्याांच्या वनशािाांच्या ित्तीत िढाई झािी 
आवि त्यात शुजाअतखानाचा ित्ती ििचढ ठििा. तेहिा िमीदखानाने स्ितः स्िाि झािेिा ित्ती पुढे 
काढिा. शुजाअतखान साधा तक्क्या टाकून िोखांडी आडोसा न किता ित्तीिि बसिा िोता; त्याच्या मागे 
त्याचा ििान मुिगािी िोता. तिीिी शुजाअतखान डळमळिा नािी. त्यानेिी आपिा ित्ती शत्रचू्या 
ित्तीसमोि आििा. दोघेिी आपिे तीि सोडू िागिे. 
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तीन िजाि घोडेस्िािाांच्या तोंडाशी िािून आघाडीचे नेतृत्ि कििािा शुजाअतखानाचा मुिगा िुसैन 
कुिी याने बसल्या जागेिरून पावििे की िमीदखान आपल्या बापािि चािून आिा आिे. तेहिा भोिती 
असिेल्या थोड्याफाि िोकाांना गोळा करून त्याने िल्ला चढविण्यासाठी त्याांना उद्युक्त करून पावििे, पि 
कोिीिी त्याचे साांगिे मनािि घेतिे नािी. आपल्या बापाच्या मदतीसाठी तो एकटाच धाित गेिा पि त्यास 
उशीि झािा. शुजाअतखानाचे बाि आदळत ते िोखांडी अांबािीिि. त्यामुळे कोिास कसिी इजा 
िोण्यासािखी नहिती. पि िमीदखानाचे वकत्येक बाि मात्र शुजाअतखानास िागून तो घायाळ झािा 
िोता. त्याचे थोडेफाि साथीदाि उििे िोते ते ठाि िा जखमी झािे नहिते, तिी त्याांनी पळ काढिा हकिा 
मिाठ्ाांचे कैदी तिी झािे. नांति िमीदखानाच्या िोकाांनी शुजाअतखानाच्या ित्तीस िेढिे आवि 
भािेबिच्याांनी ‘अखेिचा घाि’ घातिा. मृताचा पवििाि, ज्यात िुसैन कुिीखान आवि मुस्तफा कुिीखान 
या त्याच्या दोन मुिाांचा समािशे िोता, कैद झािा. त्याच्या छाििीतीि माि आवि सिांजाम विजेत्याांनी 
िूट म्ििून घेतिा. िात्र पडण्याच्या सुमािास िमीदखान मिाठ्ाांसि आपल्या तळास गेिा. िा तळ 
शािीबाग येथे ठोकिा िोता. िात्रीच्यािेळी शुजाअतखानाचे मुांडके शििात सफदिखान बाबी याच्याकडे 
धाडण्यात आिे. त्याने ते इिािीम कुिीखानाकडे पाठवििे. 
 

दुसऱ्या वदिशी, म्ििजे १७ वडसेंबि १७२४ िोजी, िमीदखान शििात आिा ि त्याने भद्र मिािाचा 
ताबा घेतिा. वदिाि मुव्न् अमखान आवि त्याचा पूिावधकािी वफदिीखान–ज्याने शििात घि केिे िोते– िे 
शििातीि ठळक हिदु-मुसिमान मांडळींसि भयकां वपत अिस्थेत त्याच्यापुढे सादि झािे. मिी नदीच्या 
पविमेकडच्या पिगण्यातीि चौथ आवि सिदेशमुखी कां ठाजीिा वदिी. िस्त्यात आवि गल्लीकुच्याांत मिाठा 
वशपायाांची गदी उसळिी. मन मानेि तसे ते हिडूवफरू िागिे. शुजाअतखानाच्या छाििीच्या िुटीत िाती 
िागिेिा माि ते विकू िागिे. शखे अिमद खत्त ू (सिखेज) याच्या दर्ग्यातीि पुष्ट्कळशी मािमत्तािी 
उचिून नेिी. धान्य, चािा, मेिबत्तीची घिे, हकतानाची छते, वपतळी कठडे याांचा त्यात समािशे िोता. 
वपतळी कठडे ति कबिीभोितीच्या जागेिरून उचकटून काढिे िोते. चौथ िसूि किण्यासाठी कां ठाजीने 
आपिे मुनीम बािेि पाठवििे. तो स्ितः खांडिी िसूि किण्यासाठी वििमगाि या तटबांदी नसिेल्या 
गािाकडे गेिा. देसाई उदयकिि याच्या सल्ल्यािरून गािचे िवििासी शिि आिे; मािमते्तिा धक्का 
िाििा नािी ति अडीच िाख रुपये पट्टी करून देण्यास ते कबूि झािे. पैसे गोळा झाल्यािि देसायाने 
शिािपिा दाखिनू आपल्या थोड्या िकमेची त्यात भि घातिी ि या पैशाने एक वकल्ला बाांधून काढिा. 
दिम्यान, िमीदखानाने आपिा बुिखा वभिकाििा; शािी अमिदाि आवि उमिाि याांना त्याने िाकिून 
वदिे, सगळ्या मुिुखाचा ताबा घेतिा. िळूिळू वदिािाचे सगळे दप्ति त्याने ताब्लयात घेतिे. यानांति या 
सुभ्याचा मिसूि बादशािास जािे बांद झािे. िा मिसूि वनजाम आपल्याकडेच ठेऊन घेऊ िागिे. 
 
५० : इब्राहीम कुलीखानाचा मृत्य ू
 

िमीदखान चािून येत असल्याच्या अफिाांमुळे इिािीम कुिीखानाने जादा सैन्यभिती करून 
शििाच्या िक्षिाची तयािी केिी िोती. िढाईच्या वदिसाच्या दोन वदिस अगोदि, तो कािेज बाजाि [कािांजे 
िे अवधक बिोबि. भद्र मिािाच्या बािेिीि प्राांगिाच्या मध्यभागी आवि प्रिेशिािे असिेल्या तीन िस्त्याांपैकी मधल्या िस्त्यािि एक कािांजे असिेिी 
िी इमाित िोती. (बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड चाि २७३).] मधीि आपल्या वनिासस्थानी ििाियास गेिा िोता. शुजाअतखान 
आवि त्याचे भाऊ याांिि सफदिखान बाबी याचा बिेच वदिसापासून दात िोता. या बांधूांचा आश्रयदाता िैदि 
कुिीखान याने, तो सुितेचा शासक असताना, बाबीस त्रास वदिा िोता, म्ििून िा दात िोता. याने आता 
आपि इिािीम कुिीखानाचे वमत्र आिोत, असे भासविण्यास सुरूिात केिी. िमीदखानाकडे भीड 
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घािण्याचे काम पत्किण्याची तयािी त्याने दशवूििी. या नहयाने उद भििेल्या मैत्रीविर्षयी शांका घेऊन, त्या 
तरुि मािसाने सदिचा देकाि फेटाळून िाििा आवि मध्यस्थीसाठी दुसऱ्या एका अमिदािाची वनिड 
केिी. [कामाििच्या मते सुभ्याचा वदिाि असिेल्या मुव्न् अमखानाची.] िा अमिदाि स्ितः अिमदाबादेचा िवििासी िोता. 
िैदि कुिीखानाच्या सवदच्छा आवि त्याची इमानदािी याांची दोन्िी बाजूकडून िमी घेण्यासाठी िा मािूस 
जामीन िावििा. तेहिा नहया सुभेदािाच्या दिबािास इिािीम कुिीखान िजि झािा. त्यािळेी त्याचे चाांगिे 
आगतस्िागत झािे; त्यािा एक वशिपेचासािखा अिां काि भेट म्ििून वमळािा. 
 

िढाईनांति कािी वदिसाांनी, सफदिखान आवि इति दुष्टबुद्धीच्या मािसाांनी सािखा वपच्छा 
पुिविल्यामुळे िमीदखानाने आपिा वदिेिा शब्लद मोडण्याचा वनिय केिा; इिािीम कुिीखानािा बोिाििे 
धाडून त्यास कैद किािे ि शिेटी त्यास ठाि मािािे असे त्याने योवजिे. पि िी गोष्ट वततकीशी गुप्त िावििी 
नािी. म्िितात ना की पुष्ट्कळाांनी ठिवििेिी गोष्ट, गुप्त ठेिायची म्िटल्याने, गुप्त िािात नािी. या 
कानाची त्या कानािा िोत िोत िी बातमी िौकिच जामीन िावििेल्या अमिदािाच्या कानािि गेिी. त्याने 
मध्यिात्री इिािीम कुिीखानािा गाठिे. काय उदे्दशाने आिा आिे याची त्यास कल्पना देऊन, िळे गेिी 
नािी तोिि [िात्रीच्या अांधािात सुितेस िा खांबायतिा] पळून जा असा सल्लािी त्याने वदिा. एक वमत्र 
सोबत किाियास तयाि झािा. पळून जाऊन आश्रय शोधण्याच्या कामास इिािीम कुिीखानाचा मानी 
स्िभाि आडिा आिा. नवशबात जे असेि ते पदिात घेण्यास ि प्रसांगी मिण्यास तो सज्ज झािा. िौकिच 
सुभेदािाचे िस्तक आिे. सुभेदािापुढे िजि िोण्याची त्यानी मागिी केिी. इिािीम कुिीखानाच्या मृत 
भािाचा कािी ऐिज िोता ि तो याच्या ताब्लयात आिे अशी बोििा िोती. सदि ऐिजदेखीि ििािी 
किण्याबाबत मागिी झािी. या कुटुांबाचा विश्वासू कािभािी आकािादी यािा अगोदिच तुरूां गात घातिे 
िोते. २० वडसेंबि १७२४ इ. िोजी सकाळी ९ िाजण्याच्या सुमािास सुस्नात िोऊन, आपल्या घिातीि 
सिांचा मोठाथोििा वनिोप घेऊन, इिािीम कुिीखान बािेि पडिा. एिढ्या विपत्तीतदेखीि तीसचाळीस 
िोक त्याशी इमान बाळगून िोते. त्याांना तसेच सातआठ मािसे बिोबि घेतिेल्या जमीनदािास घेऊन तो 
वनघािा. 
 

भद्र–म्ििजे सुभेदािमिाि–मध्ये इिािीम कुिीखान आपल्या पथकासि दौडत घुसिा. या 
बगीचा घिाच्या प्रिशेिािापाशी असिेिे िाििक्षक आवि गदाधािी याांनी त्याांच्या या घुसण्यािा वििोध 
केिा. प्रिशे किण्यापूिी इिािीम कुिीखानाने आपिी ित्यािे येथे ठेिनू द्यािी ि आपल्यासोबत फाि ति 
दोनतीन मािसे आत नेता येतीि असे त्याचे म्िििे पडिे. या िक्षकाांनी उपव्स्थत केिेल्या वनरे्षधािा न 
जुमानता िे पथक तसेच आत घुसिे. त्यामुळे िाििक्षक आिखी क्रोधायमान झािे. ते जोिजोिाने ओिडू 
िागिे, वशिीगाळ करू िागिे आवि त्याांनी आपल्या बळाचा विसका दाखविण्यासिी कमी केिे नािी. 
इिािीम कुिीखानाची सिनशीिता िौकिच सांपुष्टात आिी. त्याच्या िातात एक छोटी तििाि िोती. त्या 
िक्षकािि त्याने एकाएकी िाि किण्यास सुरूिात केिी. तेहिा त्याचे वमत्र पुढे सटकिे ि मिािाच्या 
वदिािखान्याकडे जिदीने दौडू िागिे. िमीदखान अजून सदिेिि आिेिा नहिता आवि त्यास 
भेटाियास आिेिी मांडळी िी गडबड पािून सैिािैिा पळािी. इिािीम कुिीखान िमामखान्याजिळच्या 
खासगी दािनाच्या दािाकडे िळिा. तेथे नौइांध (निने्द्र?) िाय (वनजामुल्मुल्काच्या जवमनींचा 
हयिस्थापक), भािमि (दुिािाचा फौजदाि), वगिधििाि वदिाि आवि झािािाच्या [अिमदाबाद आवि इांदौि 
याच्या मधोमध असिेिे जाबिा ति नहिे? का बिुधा पांचमिािामधीि जािोद? (जदुनाथ सिकाि). िी िकीकत वमिात आवि खुशिाि याच्यािि 
आधाििेिी आिे.] जमीनदािाचा मुख्य मुनीम असिेिा कोिी एक पवटया याच्याशी त्याची समोिासमोि गाठ 
पडिी. तेथल्या झटापटीत पवटया ठाि झािा आवि बाकीचे दोघे जखमी झािे. इिािीम कुिीखान खासगी 
दािनात घुसिा. पिाऱ्याििची मािसे पळािी; कािी ति साबिमतीिा जाऊन वमळिाऱ्या ओघळातून 
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पळािी. िमीदखान छपिािि जाऊन बसिा िोता; त्यामुळे सापडत नहिता. त्याच्या शत्रूने त्यािा 
जनानखान्यात िुडकिे. पि वकतीिी शोधाशोध केिी तिीिी त्यािा त्याचा ठािवठकािा िागेना. 
िमीदखानाने सोडिेल्या िुकुमानुसाि वशपाई चािी बाजूांनी आिे. इिािीम कुिीिि बांदुकातून झािेिा 
गोळीबाि आवि त्याच्या वदशनेे वभिकाििेिे दगड आवि मातीची ढेकळे यामुळे नांति िगोिग तो प्रािास 
मुकिा. त्याचे मुांडके धडािेगळे केिे. मुांडके आवि धड प्रिशेिािाबािेि, एका बाजूस धड ि दुसऱ्या बाजूस 
मुांडके असे, माांडून ठेििे. पुिवबया वशपायाांचा एक गट िाती िागतीि ती ित्यािे िा कपडे िां पास 
किण्यासाठी धडपडू िागिा. भद्राचे दििाजे बांद झािे. कोिास आत िा बािेि जाऊ वदिे जाईना. 
इिािीम कुिीखानाच्या साथीदािाांचा शोध घेतिा. सुभेदािाची भेट घेण्यासाठी आिािात थाांबिेल्या 
मांडळीत सिबुिां दखानाचा मुनीम अिीमुिम्मदखान, अश्रफ अिीखान (वदिाि वमिि अिीखान याचा 
मुिगा) आवि त्याचा पविचय करून देण्यासाठी आिेिा ईदिचा फौजदाि आवकिखान िे िोते. 
आपल्यािि आळ येईि असे या मांडळींना िाटिे. िस्त्रघिाचा (तोर्षकखाना) अवधकािी खोजा अिी 
मुिम्मदखानाच्या ओळखीचा िोता. त्याच्या मदतीने ते िस्त्रघिात िपून िावििे. 
 

आपिा दिबािातीि िौवकक शाबूत िािािा म्ििून िमीदखानाने आपल्या वदल्ली दिबािातीि 
प्रवतवनधीिा कळवििे की, शुजाअतखान अिमदाबादेस कूच किीत असताना त्याच्यािि शििाजिळ 
कां ठाजीचा िल्ला िोऊन त्यात तो ठाि झािा. मी फाि दूि नहितो; म्ििून घटनास्थळाकडे धाििो. शिि 
सुिवक्षत िाखण्यासाठी उपाययोजना केिी; त्यामुळे शििास झळ बसू शकिी नािी. िे पत्र म्ििजे वतकडून 
आिेिी पवििीच खबि असल्यामुळे, बादशािाने धन्यिाद देऊन िमीदखानािा मानाचा पोर्षाख आवि 
मोत्याचा कां ठा पाठिनू वदिा. दोन वदिसानांति सिबुिां दखानाच्या मुनीमाकडून पत्र आिे आवि खिी गोष्ट 
काय आिे ते सिांना कळून चुकिे. 
 
५१ : रुस्तम अलीखानचे कूच ि मृत्य ू
 

घडिेिी खिी खिी िकीकत कोिती िे वदल्लीत समजल्यािि रुस्तम अिीखानास िुकूम आिा. 
रुस्तम अिीखान िा मधिा भाऊ (?) असून तो सुितेचा नायब सुभेदाि आवि बडोदे आवि पेटिाद येथीि 
फौजदाि िोता. सुितबदिाच्या खवजन्यातून िाती िागतीि तेिढे पैसे काढा; त्यािािे फौजफाटा उभा किा 
आवि िमीदखानािा िुसकून िािा असा िुकूम झािा. िा िुकूम रुस्तम अिीखानास वमळािा तेहिा तो 
सुितेपासून कािी मिैाांिि असिेल्या खानापूि हखडीजिळ वपिाजी (गायकिाड) मिाठ्ाशी झडिेल्या 
चकमकीत गुांतिा िोता. तो तत्काळ शििात पितिा. थोड्या वदिसाांच्या अिधीत त्याने १५ िजाि 
घोडेस्िाि, २० िजाि बांदूकची ि धनुष्ट्यधािी आवि पुिेसा तोफखाना असा फौजफाटा उभा केिा. पािसाळा 
सुरू झािा की, मिाठे तीन मविने माघाि घेतात; तेहिा िा मधिा काळ सुित शििी आपिी तयािी पक्की 
किण्यात घािवििेच उत्तम; नांति आपि कूच करू, तेहिा िढत न िोताच बिुधा हजकू असे पोक्त सल्लागाि 
रुस्तम वदिखानािा म्ििािे. पि रुस्तम वदिखान िळे दिडण्यास तयाि नहिता. अिीकडे रुस्तम 
अिीखानाच्या वपिाजी मिाठ्ाशी थोड्याफाि चकमकी झडल्या िोत्या. िा वपिाजी मिाठा त्याांच्या 
पाठिागािि सुितेकडे आिा िोता. त्याच्या िाताखािी दिा िजाि घोडेस्िािाांची फौज िोती. या 
फौजेवनशी तो िस्ता अडिनू बसिा िोता. या मिाठा पुढाऱ्याशी बोििी किण्यासाठी मुस्तफािखानािा 
पाठवििे. सिोख्याच्या अटी त्याच्यासमोि ठेिल्या. दोन िाख रुपये वदल्यास साय किण्यास त्याने वनदान 
बायात्कािी तिी िोकाि वदिा. [ििीि िकीकत कामिि आवि खाफीखान (९६८) यानी वदिेल्या िकीकतीिि आधाििेिी आिे. 
वमिात (१८० ब–१८१ अ) मध्ये पुढीि तपशीि अवधक आढळतो :] 



 

 

अनुक्रमणिका 

“बडोद्याजिळीि कािजू आवि बाजूद दिम्यानच्या तळािि रुस्तम अिीखान आवि वपिाजी याांची भेट झािी. त्यामधीि िाटाघाटी चािू असताना 
बिेच वदिस तेथे तळ देऊन थाांबिे िोते. एक िाख रुपये नगद वदिे. ित्तीची झूि आवि दागदावगने याांची भेट देऊन मोबदिा िाढवििा. तेहिा 
वपिाजीने मुस्तफािखानासि मिेन्द्री ओिाांडिी आवि तळ ठोकिा.] त्या िळेी बडोद्याचा फौजदाि ि आपिा मेहििा 
कामगाि अिीखान यास साांगाती घेऊन िैदि कुिीखानाने अिमदाबाद शिि गाठण्याची घाई चािवििी. 
त्याचा नहयानेच दोस्त बनिेिा वपिाजी त्याच्या मागे एक मजि िािून मागािून येत िोता. 
 

िी बातमी िागताच िमीदखानाने सफदिखान बाबी यास आपिा भद्रमधीि नायब म्ििून ठेििे; 
रुस्तम अिीखानाचा एक अमिदाि मुिम्मदखान घोििी याचा भाऊ मुिम्मद अश्रफ आवि अल्लािदाद 
याांच्या जबाबदािीिि आपिा पवििाि ठेििा. नांति त्याने अिमदाबाद सोडिे. आपिा तळ ताि–इ–
काकविया [७२ एकिाांचे आवि एक मिैापेक्षा अवधक घेिाचे, िायपूि दििाजापासून पाऊि मिैािि असिेिे ि सभोिती बाांधीि घाट असिेिे 

एक तळे. (बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड चाि, १७.)] येथे वदिा. तेथे सगळीकडून मागवििेिी कुमक येण्याची िाट पािात तो 
थाांबिा. तीस-चाळीस िजाि घोडेस्िािाांवनशी त्याने ताि-इ-काकविया सोडिे आवि बडोद्याच्या िोखाने 
कूच केिे. अिमदाबाद शििाच्या बािेिीि उघड्या मदानािि दोन-तीन वदिस थाांबनू त्याने आपिे कूच 
पुढे चािू ठेििे. अिमदाबादपासून ७० मैि अांतिािि आल्यािि तो मिी नदीच्या वकनािी पोिोचिा. तेथे 
त्याने तळ वदिा. वपिाजीस एक वदिसाचे अांति ठेिनू पाठीिि घेतिेल्या रुस्तम अिीखानाने मिी नदी 
ओिाांडिी आवि पिगिा पेटिादमधीि अिस या गािी तो पोिोचिा. वपिाजीचा तळ एका बाजूिा पि 
फाि दूि नहिता. िी ७ फेिुिािी १७२५ इ. ची घटना. याच वदिशी िमीदखानाने अिमदाबादेिून येऊन, 
रुस्तम अिीखानाच्या तळापासून पाच मैि अांतिािि आपिा तळ ठोकिा. िमीदखानासि कां ठाजी मिाठा 
िोता. तसेच सिाबत मुिम्मदखान बाबी, सव्य्यद फय्याजखान िगैिे उमिाििी िोते. येथे त्यािा मीि नथू 
आवि सिाबतखान िोवििा िे दोघे येऊन वमळािे. ते चाकिीच्या शोधात माळहयािून आिे िोते. 
 

आल्यानांतिची िात्र सिल्यािि िमीदखानाने वपिाजीस वनजमुल्मुल्काचे पत्र पाठवििे. आपल्या 
चुित्यास मदत किािी असे वनजामुल्मुल्काने त्या पत्रात विवििे िोते. या सूतोिाचास िोकाि भििे 
वपिाजीिा सोयीचे िाटिे. िा मुिूख काबीज किाियाचा असेि ति रुस्तम अिीखानास िाकििे 
आिश्यक आिे; पि त्यास आपल्या एकट्याचे बळ अपुिे आिे असे िाटिे. त्याच िात्री त्याने िमीदखानाच्या 
तळास भेट वदिी; अटी ठिल्या. मानाची िसे्त्र, ित्ती त्यास बिाि िोऊन तो आपल्या तळािि पितिा. 
विश्वासघाताचे िे कृत्य रुस्तम अिीखानािा िगोिग समजिे. पि त्याने वनर्विकाि असल्याचा बिािा 
केिा. विजय िी अखेि स्िगीय देिगी. ती या अथिा त्या अथिा आिखी कोित्या मािसामुळे वमळते 
थोडीच? “तो म्ििजे थोि वमत्र ज्याची इच्छा कितो हकिा अल्लाचा कि ज्याच्याकडे िळतो.” 
 

दुसऱ्या वदिशी सूयू उगिताच रुस्तम अिीखानाने आपिा डांका वपटिा आवि चाि िजाि स्िाि ि 
चाि िजाि ढािाईत घेऊन तो ििाांगिात उतििा. त्याच्या वबनीत सिदाि मुिम्मदखान घोिनी आवि 
त्याचा मेहििा कामगाि अिीखान िुकूमत किीत िोते. उजहया फळीत (दस्त-इ-िास्त) अिमद कुिीखान 
(शुजाअतखानाचा मुिगा) आवि डाहया फळीत (दस्त-इ-चप) कावजम बेगखान (कावजम बेगखानाचा 
मुिगा) िोते. मुिम्मद पुनाि वपछाडीचे (चांदािि) नेतृत्ि किीत िोता. आपल्या िात्री िमीदखानाने आपिा 
तोफखाना पुढे सिकाििेिा पािून, तोफखान्याचा अिाबा िोिाि िे िेरून, रुस्तम अिीखानाने आपिा 
बाडवबस्तिा आवि िािन सिांजाम एका गािी, तेथे ििान गढी िोती म्ििून पाठिनू वदिा. या िस्तू त्या 
गढीत मािल्या तेिढ्या ठेिल्या. अिब पायदळाचे एक पथक या सामानसुमानाच्या िक्षिासाठी मुक्रि केिे. 
डांके वपटत िोते; तुताऱ्या फुां कत िोत्या; दोन्िीकडीि तोफखाने आग ओकू िागिे िोते. 
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रुस्तम अिीखान तोफाांकडे थेट गेिा आवि थोड्याशा झटापटीतच त्याने त्याचा कब्लजा घेतिा. 
िमीदखानाचा वदिाि वगिधििाि िगैिे िोक जागच्या जागी ठाि झािे. िी वपछेिाट झािेिी पािून मीि 
नथू आवि सिाबतखान िोवििा (जो िमीदखानाच्या वबनीस िोता) आता पुढे घुसिे; िढाई सगळीकडे 
पसििी. सिदाि मुिम्मदखान याने आपिा ित्ती मीि नथू बसिा िोता त्या ित्तीसमोि आििा. आपापल्या 
तििािीने एकमेकाांिि िाि-प्रवतिाि झाल्यािि आपल्या शत्रूिा ठाि किण्यात सिदाि मुिम्मदखान यशस्िी 
झािा. रुस्तम अिीखानाने िमीदखानािि मोििा िळवििा. म्िि आिे तसा िमीदखानाने विचाि केिा की 
‘िढ्याची योर्ग्य िेळ वनिडिे म्ििजे जिळजिळ विजय वमळविण्यासािखेच आिे.’ तो ित्तीिरून उतििा; 
घोड्यािि स्िाि झािा आवि चक्क पळून गेिा. 
 

मिाठ्ाांना रुस्तम अिीखानाची चाांगिीच धास्ती बसिी िोती. रुस्तम अिीखान िमीदखानाच्या 
तळात बळजबिीने घुसिा; त्याने मृत शुजाअतखानाची दोन मुिे िुसैन कुिी, मुस्तफा कुिी आवि आका 
िादी िा त्याचाच मुख्य मुनीम याची तुरूां गातून सुटका केिी. िे सिू िोत असता मिाठे एका बाजूस जाऊन 
स्िस्थ िोते. त्यानी नुसती बघ्याची भवूमका घेतिी िोती. तुरुां गातीि सदिच्या कैद्याांच्या िातापायात 
साखळदांड िोते. िमीद खानाच्या तळाििीि, गोळा किता येईि तेिढा सिांजाम िैदि कुिीखानाने 
ताब्लयात घेतिा. शत्रचू्या तळािि तो तब्लबि दोन तास िोता. कुिीच प्रवतकािास येत नािी िे पािताच त्याने 
दारू, वशसे आवि थोड्या तोफा िाांबविल्या ि इति तोफाांच्या कान्यात वखळे ठोकून त्या वनकामी करून 
टाकल्या. नांति तो आपल्या तळािि पितिा. ज्यानी त्याच्याकडे आसिा मावगतिा ि ज्याांना तो वदिा ते 
वशपाई आवि बाजािबुिगे त्याच्या साांगाती गेिे. [रुस्तम अिी आपिा विजय झािा असे समजिा. तसेच आपल्या शत्रूस 
(म्ििजे िमीदखानास) आपि ठाि केिे असे समजिा. त्याने िढाईची िकीकत साांगिािे पत्र वदल्लीस बादशािािा पाठवििे. िे पत्र िाजधानीस 
दिाबािा वदिसाांनी वमळािे. विजयाबद्दि तसेच िमीदखानाच्या तथाकवथत मृत्यूबद्दि बक्षीस म्ििून रुस्तम अिीखानाची मनसब ६,००० जात 
(६,००० स्िाि) अशी िाढविण्यात आिी आवि गुजिात सुभ्याचा कािभाि त्याच्या नािे झािा. त्या समयी वदल्लीत अशा खबिा पोिोचल्या की ठाि 
झािेल्याांची पे्रते २३ कोस िाांबिि पडल्याचे वदसून येत असून चािपाच िजाि मिाठे प्राि गमािनू बसिे आिेत. सिाबत िोवििा आवि त्याच्या 
सांगतीने माळहयातून आिेिे वकत्येक अफगािदेखीि ठाि झािे. (कामिि).] 
 

िमीदखानािा ििाांगिाबािेि िुसकून िािल्यािि रुस्तम अिीखान आपल्या स्ितःच्या तळािि 
गेिा िोता, त्यािळेी कां ठाजीने िमीदखानाच्या उिल्यासुिल्या सिांजामाची िुटािूट किण्यास आिांभ केिा. 
जीि िाचिनू उििेल्याांचे घोडे आवि इति चीजिस्तू बळकाित त्याने तळाििीि एकूि एक िस्तू साफ 
धुऊन नेल्या. विरुद्ध पक्षात िढाई जािी असताना वपिाजीने देखीि अशाच पद्धतीने रुस्तम अिीखानाच्या 
तळािि िात माििा िोता आवि अिब पिािेकऱ्याच्या ताब्लयात वदिेल्या वकल्ल्यातीि सामानास िगळता, 
त्याची सगळीच्या सगळी चीजिस्तू िां पास झािी िोती. तोफगाड्याांना आगी िािल्या िोत्या; तोफाांच्या 
कान्यात वखळे ठोकून त्या वनकामी केल्या िोत्या; पळविता येतीि तेिढे घोडे, वशसे, दारु पळवििी िोती 
आवि उििेिी चीजिस्तू पेटिनू वदिी िोती. रूस्तम अिीखान पितिा तेहिा त्यािा आपल्या तांबू-
िािुट्याांचा मागमूसिी िागेना. ज्याांची चीजिस्तू िां पास झािी िोती अशा कािी असामींनी त्यास काय 
घडिे त्याची िकीकत ऐकवििी. अशा िेळी गािच्या तळ्याच्या काठी एक तांबू ठोकून िािाण्यापिीकडे 
आिखी कािी तो करू शकिा नािी. जखमींची देखभाि आवि मृताांचे दफन झािे. मृत झािेल्यात, 
पविल्याच िल्ल्यात ठाि झािेिा कावजम बेगखान िोता. 
 

ििाांगिातून पळून गेल्यािि िमीदखानाने कां ठाजीकडे आसिा घेतिा. त्यास त्याने पोटवतडकीने 
शाप वदिे. नुसते बघत बसल्याबद्दिचा आवि िि पुन्िा तळ िुटल्याबद्दिचा त्याचा िा तळतळाट िोता. 
कां ठाजी मिाठ्ाने तोंडभि वदिवगिी हयक्त केिी; निाबास अगदी आिश्यकच असिेिे थोडे तांबू, तसेच 
निाब स्िाि झािा िोता तो ित्ती एिढ्या गोष्टी निाबास पित केल्या. िमीदखान मिाठ्ाांच्या तळाििच 
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िावििा. दोन वदिस मिाठे दुसऱ्या बाजूकडे वबिकुि वफिकिे नािीत. खिे म्ििजे, िढाईच्या वदिशीच 
वकत्येक मिाठ्ाांनी मिी नदी ओिाांडिी िोती. तदनांति पिाि आवि सोमिांशी याच्या नेतृत्िाखािचा एक 
फौजफाटा दख्खनिून आिा. िा फौजफाटा म्ििजे मागनू येत असिेिेल्या िजािो मिाठ्ाांची वबनी िोती. 
शुजाअतखान मिि पािल्याचे समजल्यािि गुजिातिा आिखी जेयभमूी समजून ती काबीज किण्याच्या 
इिाद्याने, त्याच्या झुांडी गुजिातेकडे येऊ िागल्या. शिेटी शिेटी सत्तिऐांशी िजाि मिाठ्ाांची जमिाजमि 
झािी असल्याचे वदसिे. 
 

दुसऱ्या वदिशी, म्ििजे िढाईच्या पविल्या वदिसाच्या वतसऱ्या वदिशी मिाठ्ाांनी कत्येक तोफा 
आिल्या ि िल्ल्यास सुरूिात केिी. रुस्तम अिीखानाच्या बाजूकडून प्रत्युत्ति आिे. पि मिाठ्ाांचे 
थिचे्या थि े येत िाविल्यामुळे दािा, दारू, िैिि िगैिे िसदीचा िस्ता बांद झािा. तोफ िात्रांवदिस बांद 
िावििी. मुसिमानाांना आसऱ्याची जागा नहिती आवि िोज त्याांचा वनकाि िागत असल्याचे वदसू िागिे. 
 

िी िढाई इतित्र िोत असता, अिमदाबादेत चोिभामट्याांचे फाििे. त्याांनी तसेच 
शुजाअतखानाच्या तळािि सिूस्ि गमाििेल्याांनी िुटािूट किण्यास आिांभ केिा. घोडे, गाड्या त्याांनी 
बळकािल्या; िमीदखानाचे आवश्रत आवि चाकि याांची कुिापत त्याांनी काढिी. त्याांनी जमाि केिा आवि 
भद्रमिािािि िल्ला चढवििा. शािी भाांडािातीि जाजमे, कपडे याांची िूट केिी. या दांगिखोिाांच्या िातून 
आपिी सुटका करून घेिे सफदिखान बाांबी यािा कठीि गेिे. मिाि सोडून तो आपल्या घिी िािाियास 
आिा. िमीदखानाची मािसे वमळेि तेथे आसिा घेत सुटिी. रुस्तम अिीखानाने मुव्न् अमखानास वनिोप 
पाठिनू शििात सुहयिस्था िाखण्यास साांवगतिे. मृत शुजाअतखानाचा एक आवश्रत मीि इिािीम यािा 
भद्रमिाि ताब्लयात घेण्यास पाठवििे. वदिािाने मािसे जमवििी; आपिा मुिगा मुिम्मद बावकि यास िात्री 
शििात गस्त घािण्याच्या तसेच शििाबािेिीि चौक्या तपासण्याच्या कामािि पाठवििे. 
 

दिम्यान, िमीदखान मेल्याच्या भाकडकथा िोज रुस्तम अिीखानाच्या तळािि येऊन पोिोचू 
िागल्या. [िढाईनांति दोन-तीन वदिसानी, रुस्तम अिीखानाने शिेटची खात्री करून घेतिी की, िमीदखान जबि जखमी झािा असून 
त्यािा मिाठ्ाांकडे आसिा वमळािा आिे. त्यािा वजिांत अथिा मृत व्स्थतीत शििागत म्ििून िजि किण्याची मागिी मिाठ्ाांकडे झािी. 
मिाठ्ाांची कुमक दवक्षिेतून येऊन पोिोचण्यास अजून अिकाश असल्यामुळे त्यानी कािी फसिी आश्वासने देत िेळ काढिा. रुस्तम अिीखानाचा 
एक कािकून मिाठ्ाांच्या िाती िागून, त्याांचा कैदी झािा िोता. त्याने रुस्तम वदिखानािा नांति गुप्तपिे कळवििे की, मिाठ्ाांची फाि मोठी 
कुमक येऊ घातिी असून ती औिांगाबादेिून सुितमागे येत आिे; वदिेिी आश्वासने खिी नसून िेळ काढण्यासाठी केिेिे बिािे आिेत. 
(कामिि)] पवििा विजय वमळािा त्या वदिशीच सिळ अिमदाबादेस जाण्याचे रुस्तम वदिखानाने ठिवििे 
िोते. पि त्याच्या छाििीचा सिांजाम पाि मोडल्यामुळे त्यािा िे शक्य झािे नािी. उिट तब्लबि आठ 
वदिस आवि आठ िात्री तो अिस गािच्या तळ्याच्या काठािि असिाय्य व्स्थतीत िोता. सकाळपासून 
सांध्याकाळपयंत त्याच्यािि तोफाांचा भडीमाि िोत असे. शिेटी, १४ फेिुिािी १७२५ िोजी अिमदाबादेच्या 
िोखाने कूच किण्याचे धाडस त्याने केिे. तोफखाना वदमतीस नसताना आवि कसिा सिांजामिी उििा 
नसताना बिोबि चािपाच िजाि असामी घेऊन त्यािा जाियाचे िोते. मिाठे प्रचांड सांख्येने त्याच्याभोिती 
घुटमळत िोते. प्रत्येक पाऊि उचिताना िढत द्यािी िागत िोती. िोज तीन चाि मिैाांच्या िि चाि 
घडत नहिती. चौिासी खांबायतमधीि नापड गािापयंत येिे त्याना कसेबसे जमिे. पुढच्या दोन वदिसाांत, 
असल्याच अडचिींना तोंड देत देत, ते वकल्ला किमसाि आवि नांति पिगिा पेटिादमधीि नेपा या गािी 
येऊन पोिोचिे. या प्रिासात त्याना क्षिाचीदेखीि उसांत वमळािी नािी. मोका वमळािा तेहिा कतिाि 
आवि िमीदखानाची आसऱ्यास असिेिी मािसे पोबािा किीत. िोज घडिािे मृत्य ू आवि कूच सोडून 
िोिािे पिायन यामुळे त्याांची सांख्या िोज कमी िोऊ िागिी. आका िादी याची सुटका घडिून आििी 



 

 

अनुक्रमणिका 

िोती. पि तोिी आता प्रािास मुकिा. बािाांच्या आवतशबाजीने त्याचा ित्ती घाबििा. तो मािुताचे ऐकेनासे 
झािा. पळत पळत शत्रचू्या फळातच घुसिा. अशा प्रकािे चांडोिमध्ये ित्तीिि बसल्या व्स्थतीत आका 
िादीिा मिि आिे. 
 

अशा आिीबािीच्या प्रसांगी पिगिा पेटिादमधीि बसू गािचा पटेि, कोिी एक बनािसी 
मदतीसाठी धािनू आिा. त्याचे बसू गाि अिमदाबादेपासून २५ मैिािि िोते. या त्याच्या गािात अन्न आवि 
थोडीशी कुमक वमळिाि िोती. रुस्तम अिीखान त्या गािी पोिोचू शकिा ति यािा आपिा शीि घाििनू 
पुन्िा ताजेतिाने िोण्यासाठी िागिािी विश्राांती वमळिाि िोती आवि अिमदाबादेिून पाठवििेिी कुमक 
येण्याची िाट पािात थाांबिेिी तेथे शक्य िोते. म्ििून त्यानी त्या गािाच्या िोखाने कूच किण्याचा िुकूम 
सोडिा. पि िमीदखान आवि मिाठे यानी बनािसीिा धाकदपटशा वदल्या. रुस्तम अिीखानाच्या 
अिमदाबादेमधीि शत्रूांनी देखीि आपिे बनािसीििीि िजन िापििे. बनािसी घाबििा. िात्रीच्या िळेी 
त्याने गाि खािी केिे. एकूिएक चीजिस्तू तो बिोबि घेऊन गेिा. त्यामुळे गाि अगदी विकामे पडिे. 
 

आपल्या बिोबिच्या ८०० िोकाांसि िढता िढता िाट काढीत रुस्तम अिीखान १८ तािखेची 
िात्र पडण्याच्या सुमािास बसू गािात आिा. या वदिसाचे कूच िोत असताना कामगाि अिीखान िगैिे 
मािसे प्रािास मुकिी. गािानजीकच्या तळ्याजिळ ते थाांबिे. शोधाशोध केल्यािि िवििाशाांचा अथिा 
अन्नाच्या वशताचा मागमूसदेखीि िागेना. त्याच्या मदतीस जाण्याची कोिाची विम्मत झािी नािी. शत्रू 
मात्र िात्रभि [कामिि : २० फेिुिािीपासून रूस्तम अिीच्या िोकाांना इतक्या जिळून वडिचिे चाििे िोते की, त्याांना पाण्याचा घोट घेण्यास 

सिड नहिती, वतथे अन्न वशजविण्यास आवि ते खाण्यास िेळ कोठून आििाि?] आग बिसत िावििा. त्यामुळे जे मेिे त्याांना, 
तळ ठोकिा िोता तेथेच, कडेिा पुरून टाकिे. आता मात्र कूच कििे अगदी अशक्य आिे असे दुसऱ्या 
वदिशी आढळून आिे. तेहिा थाांबण्याचे ठििे. गाि मोठे िोते ि नुकतेच ते खािी झािे िोते. त्यामुळे कसून 
झडती घेतल्यािि थोडे धान्य आवि िैिि वमळािी. त्यामुळे िोकाांच्या आवि त्याांच्या घोड्याांच्या पोटात 
थोडेफाि गेिे. दुसऱ्या वदिशी वदिस उगविण्याच्या सुमािास त्याांची प्रिासाची धडपड सुरू झािी. खूप 
खटाटोप करून अांदाजे मिैभि ते पुढे सिकिे. तेथे साई ताििाि नािाचे एक छोटे बाांधीि तळे िोते. 
आिखी िढत देण्याचे सामर्थ्यू न उिल्याने, फौज फाट्याच्या या उिल्यासुिल्या तुकडीने सगळी आशा 
सोडिी. त्याांचा धीि खचिा. त्यानी आपिी घोडी सोडून वदिी. आपल्या जिळची शसे्त्र टाकून वदिी. 
आपिे रूप पािटता येईि तेिढे पािटिे. अगदी िात्र पडल्यािि त्यानी पोबािा केिा. 
 

गुरुिाि, २१ फेिुिािी िोजी सूयू उगििा तेहिा रुस्तम अिीखान अजूनिी अगदी वनभयू वदसत 
िोता. सकाळची प्राथूना त्याने अगदी शान्तवचत्ताने म्िटिी आवि कॉफी मागवििी. सिदाि मुिम्मदखान 
घोिनी त्याच्याकडे दौडत आिा. त्याने िाक वदिी की, “स्िाि िोऊन िढाईिि वनघण्याचा िखत झािा 
आिे.” रुस्तम अिीखानाची कॉफी एहिाना आिी िोती; तो म्िििा, “येथेच आपिे काांबळे पसरू या आवि 
नवशबात काय विवििे आिे ते पािू या.” त्याांच्या अवधकाऱ्याांनी त्यास स्िाि िोण्याची वनकड िाििी. 
त्यासाठी एक ित्तीदेखीि आििा. तेहिा रुस्तम अिीखान म्ििािा, “िी िळे ति घोड्यािि स्िाि 
िोण्याची आवि िातघाईची िढाई खेळण्याची आिे.” ‘अल्ला! अल्ला!’ अशी गजूना किीत त्याने आपिे िारू 
शत्रकूडे िळवििा. मिाठ्ाांचे सांख्याबळ फाि मोठे िोते. त्यामुळे रुस्तम अिीखानाचे िोक पाांगिे. कािी 
ठाि झािे; कािी जखमी झािे; कािी कैदी झािे आवि कािी कसिीिी इजा न िोता पळून गेिे. सिदाि 
मुिम्मदखान जबि जखमी िोऊन ििाांगिातच पडून िावििा. सुरुिातीिा मिाठे रुस्तम अिीखानाच्या 
िाटेतून बाजूिा झािे; पि अखेिी अखेिीस त्याच्या भोिती गोळा झािे आवि त्यािा बाि आवि भािे 
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मारून त्यानी त्यास घायाळ केिे. सिते शिेटी िातघाईच्या िढाईत त्यास घाि बसून तो ठाि झािा. 
शुजाअतखानाची िुसैन कुिीखान आवि अिमद कुिीखान िी मुिे दुसऱ्याांदा कैद झािी. दवक्षिी िोकाांनी 
रुस्तम अिीखानाचे मुांडके धडािगेळे केिे आवि ते िमीदखानाकडे पाठवििे. त्याचा एक िात वपिाजीने 
तोडिा आवि आपल्या शौयाच्या स्मििवचन्िादाखि तो आपल्या सोनगडच्या [सुितेच्या पूिेस ५० मैिाांिि वमिात. 
(१७५ अ) : “सुित सिकािात बांदिापासून ३२ कोसाांिि पिगि नोकिामध्ये सोनेि नािाचे गाि आिे. वपिाजीने आपल्या गटाच्या जमीनदािाशी 
िातवमळििी केिी आवि या गािाजिळीि उांच टेकडीिि एक ििानसा वकल्ला बाांधिा आवि टेकडीच्या पायर्थ्याशी एक तटबांदी असिेिे ििानसे 
गाि िसवििे.” बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड सात, ५८५, १६९.] घिी पाठवििा. मुांडके अिमदाबादिा धाडण्यात आिे आवि धड 
बसू या गािी पुिण्यात आिे. रुस्तम अिीखानाचा पिाभि झािा आिे आवि तो मृत्यू पाििा आिे िी बातमी 
अिमदाबाद शििी शुक्रिािी पोिोचिी. त्याचे मुांडके कोतिाि कचेिीसमोि एक वदिस ि एक िात्रभि 
माांडून ठेििेिे िोते. नांति सदि मुांडके रुस्तम अिीखानाचा भाऊ इिािीम कुिीखान याच्या थडर्ग्याशजेािी 
पुििे. 
 

आता िमीदखानाचे िपून िावििेिे वमत्र आवि पाठीिाखे बािेि पडिे. पूिी घडिेल्या अपकृत्याांचा 
बदिा घेण्याच्या वनवमत्ताने त्याांनी आिखी अत्याचाि केिे. मीि इिािीम याने, नूरूल्लाि याचा फौजफाटा 
भाडोत्री घेऊन, त्याच्या सांिक्षिाखािी भद्र सोडिे, तो आपल्या स्ितःच्या घिी आिा ि तेथून पळून गेिा. 
िमीदखान आवि मिाठे याांचे आगमन झािे. िात्र त्याने शािी बागेत घािवििी. नांति भद्रमध्ये प्रिशे केिा. 
अिमदाबादच्या गढीचे दििाजे मोडून काढिे. वपिाजी आवि कां ठाजी िे रुस्तम अिीखानाच्या ित्तीिि 
आरूढ झािे. त्याांच्या मागोमाग मिाठ्ाांच्या फौजा येत िोत्या. िी मांडळी शििात आिी. त्याांनी 
िमीदखानाची औपचाविक भेट घेतिी. वदिाि मुव्न् अमखान आवि माजी वदिाि वफदिीखान या प्रत्येकाने 
त्याांना एक-एक ित्तीि, िसे्त्र, इति जामावनमा आवि साज–या गोष्टी िाताशी िोत्या– त्याांना नजि केल्या. 
िमीदखान मात्र आपिी छाििी नुकतीच िुटिी गेल्यामुळे, आपल्यािा वकती ताप सिन किािा िागिा 
याबद्दि सािखी कुिबूि किीत िोत्या. 
 
५२ : हमीदखान आणि मराठे यानंी केलेला िसुलीचा जुलूम 
 

ठिल्याप्रमािे मिी नदीच्या अिमदाबादेकडीि मुिुखाची चौथ कां ठाजीिा आवि सदि नदीच्या 
बडोदे सुित बाजुकडीि चौथ वपिाजीिा देण्यात आिी. मिाठे या मुिुखात सगळ्या पिगण्यात, वजकडे 
वतकडे, िाट फुटेि तसे पाांगिे. त्याांनी खांडिी िसूि कििे आिांवभिे. िमीदखान आपि एकप्रकािे स्ितांत्र 
आिोत, अशी ििा वनमाि करू िागिा. ८०,००० रुपयाांची िक्कम आवि बादशािासाठी बनवििेिे 
जामेवनमे, (शखुेि्-इस्िामखान याच्या अखत्यािीतीि खात्याचे) बळजबिी करून विसकािनू घेतिे. 
शािी माि साठवििेिी कोठािे उघडिी आवि ती विकामी करून टाकिी. या अगोदि बळकावििेिी 
अवधकृत विशबे-पुस्तके जाळून टाकिी. विशबे-पुस्तकाांचे उििेिे खांड वदिािाच्या ताब्लयातून काढून 
घेतिे. सुभ्याची सगळी जमीन, मग ती जिागीि म्ििून वदिेिी असो िा नसो, बळकाििी. श्रीमांत 
मांडळींना पकडिे. नांति बाबिूा [िा दांड विविध प्रकािे आकािीत. हयापािाच्या उिाढािीिि जातीिि, हयक्तींच्या वशिगितीिि हकिा 
घिागविक अशा विविध प्रकािे त्याची आकाििी िोई. असिा दांड बसविल्याचे पूिी कधी ऐवकिात नहिते पि आता मात्र ती प्रवतिर्षाची घटना बनून 
गेिी. (वमिात, १८० अ).] या स्थावनक नािाचा दांड बसवििा. अिमदकुिी आवि िुसैन कुिी या 
शुजाअतखानाच्या मुिाांिि विर्षप्रयोग झािा. मुस्तफा कुिी या छोट्या मुिािा तेिढे जीिदान वमळािे. 
कायस्थ जातीच्या मुििीधि नािाच्या एका गुजिाती गृिस्थािा िमीदखानाने आपिा वदिाि नेमिे. 
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मधल्या काळात मिाठे सगळ्या मुिुखभि दािीवदशाांना पाांगिे. वजकडे जात वतकडे ते िुटािूट 
आवि जाळपोळ किीत. शखे अिमद खत्त ूयाचा दगा सािखेज येथे िोता. तेथे उच्चभ्र ूिवििाशाांनी जोिाि 
केिा; म्ििजे आपल्या बायकामुिाांना बळी वदिे. आपल्यािि बळजोिी िोऊ नये म्ििून शकेडो उच्चकुिीन 
वस्त्रयाांनी विवििीत आवि तळ्यात जीि वदिे. साबिमतीच्या पिीकडीि एका खेड्यात अफगाि मांडळी 
िािात िोती. तेथे सुद्धा अशाचप्रकािे बायकाांची कत्ति त्याांच्या नातेिाईकाांनी केिी. मृत शुजाअतखानाची 
दोन मुिे, पैकी एक ३ िर्षाचे ति दुसिे आईच्या अांगािि वपिािे तान्िे मूि िोते, याांना जेते मांडळींनी ठाि 
केिे. या कुटुांबात सुििाबखान िा एकटाच िाचिा. तो बािा िर्षाचा िोता. त्याच्यािि सुित शिि आवि 
सुितेची गढी याांच्या िक्षिाची जबाबदािी टाकिी िोती. 
 

वपिाजी िा मिाठी सेनापतीचा केिळ िस्तक आिे असे समजून िाजा शािूचा मनसबदाि असिेिा 
कां ठाजी त्यािा जिा आपल्यािून िीन िेखत असे. या भािनेतून खांबायत या वठकािी त्या दोघाांमध्ये तांटा 
िोऊन त्याचे रुपाांति बखेड्यात झािे. तटािरून वदसेि इतक्या अांतिािि त्याांच्यात झटापट झािी. 
वपिाजी िििा. तद नांति कां ठाजीने खांबायतिि पट्टी बसवििी. िाजा शािूने सांिक्षि वदिे आिे असे पत्र 
जिळ असतानािी इांग्रज गुमास्त्याकडून बळजबिीने ५ िजाि रुपये िसूि केिे. कां ठाजी आवि वपिाजी 
याांच्यातीि उघडउघड झािेल्या तांट्याबखेड्यामुळे िमीदखानाने त्याांना एक ठिाि आपआपसात किण्यास 
भाग पाडिे. त्यानुसाि वपिाजीने मिी नदीच्या पूिेकडीि मुिुखाची चौथ घेतिी. खांबायतच्या िढाईनांति 
वपिाजी सोनगड येथीि आपल्या घिी ति कां ठाजी खानदेशतीि आपल्या जिावगिीच्या गािी गेिा. 
(वमिात.) 
 
५३ : गुजरात व्यापण्यासाठी सर बुलंदखानाची तयारी 
 

इ. १७२५ माचूच्या आिांभी केहिा तिी प्रथम शुजाअतखानाच्या पिाभिाची आवि मृत्यचूी ि मागोमाग 
रुस्तम अिीखानाच्या पिाभिाची आवि मृत्यचूी दुिाता वदल्लीस येऊन थडकिी. तेहिा निा सुभेदाि सि 
बुिां दखान यािा आपिी तयािी अवधक जिदीने उिकण्याची ि गुजिातमधीि आपल्या कािभािाचा ताबा 
शक्य वततक्या ििकि घेण्याची वनकड किण्यात आिी. नेमिूक झाल्यापासून पुढे ७–८ मविने सि 
बुिां दखान कधी वदल्लीजिळ ति कधी खोिीजिळ नािीति कोटपुतळीजिळ घोटाळताना वदसतो. बादशाि 
स्ितःच मोविमेचे आवधपत्य किीि असा कयास कदावचत असािा. पि असे कािी, खिोखि योजिेिे 
असिे तिीदेखीि त्या योजनेस प्रत्यक्षात आकाि असा कधी आिा नािी. आता सि बुिां दखानािा एक 
कोटी रुपयाांचे बवक्षसिजा सिाय्य वदिे. त्यातीि ५० िाख तत्काळ वदिे. उििेिी िक्कम तीन-तीन िाख 
रुपयाांच्या मावसक िप्त्याने वमळण्याचे आश्वासन वमळािे. जोधपूिचा मिािाजा अभयहसग िाठोड, निििचा 
छत्तिहसग, गांधिूहसग आवि मिािािा याांना त्याच्या मदतीस जाण्याचा आदेश झािा. मुिक्कमहसग खत्री िा 
पूिी सव्य्यद िुसैन अिीखानाचा एक मित्त्िाचा अमिदाि िोता. सव्य्यद अब्लदुल्लािखानाचा पिाभि 
झाल्यापासून गेिी चाि िर्षे त्यािा ना चाकिी ना मनसब िोती, ना पगाि, ना वकताब िोता. आता त्यािा ६ 
िजािाची (५ िजाि घोडे) मनसब वदिी, िाजा िा वकताब वदिा आवि दोन कोटी दामाची जिागीििी 
वदिी. त्यािा २ िाख रुपयाांची नगद उचिदेखीि वमळािी. वकत्येक बािा सव्य्यदाना पुन्िा एकदा 
चाकिीत घेतिे आवि गुजिातिि पाठवििे. अब्लदुल्लािखानाचा धाकटा भाऊ नज्मुद्दीन अिीखान िा गेिी ५ 
िर्ष े तुरुां गात िोता. त्यािा आता त्याची जुनी मनसब पित बिाि झािी. अजमेिच्या सुभेदािीची नेमिूक 
त्यािा वमळािी आवि सि बुिां दखानािा जाऊन वमळण्याचा िुकूम झािा. सव्य्यदबांधूांचा आिखी एक 
धाकटा भाऊ सैफुद्दीन अिीखान, शुजाअतुल्लािखान, मुिम्मदखान, शािअिीखान, सव्य्यद वनजाबत 
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अिीखान (बािा िजीि अब्लदुल्लािखानाचा पुतण्या) असे सगळे वमळून बािा सव्य्यदाांचे िीस ते तीस प्रमुख 
आपल्या सैन्यासि िाजधानीस आिे. त्याांना गुजिातिि धाडिे. शिेटी िज्जब मविन्याच्या अखेिीस (३० ता 
= १४ एवप्रि १७२५) सिबुिां दखान आर्ग्ऱ्यास जाण्यासाठी वदल्लीतून बािेि पडिा. पि दोन-तीन छोट्या 
मजिा मारून, िाजधानीपासून १३ मैिाांििीि वतिपतिा तो थाांबिा, येथे तो शाबान मविन्याच्या 
अखेिीपयंत िावििा. (२९ ता. = १३ मे १७२५) िमजान मविन्यात (मे-जून) तो फक्त फिीदाबादपयंत 
सिकिा. पि बादशािाच्या दांडधाऱ्याांनी बातमी आििी की, आता तो फक्त दिमजि किीत आर्ग्ऱ्यास 
वनघािा आिे. या दांडधाऱ्याांनी त्याचा वनिोप घेतिा तेहिा त्याचा तळ यमुनेच्या तीिािि पडिा िोता. 
 
अहमदाबादेतील घडामोडी 
 

एवप्रि १७२५ मध्ये िमीदखानािा समजिे की, सिबुिां दखान िौकिच वदल्लीिून वनघिाि आिे. 
िगेचच पािसाळा सुरू िोण्याचे वदिस िोते. मिाठे मांडळी पािसाळ्यासाठी आपल्या मुिुखािा 
नेिमीप्रमािे पितिाि िोती. पािसाळा सांपल्या सांपल्या पित येऊ असे मिाठ्ाांचे आश्वासन िमीदखानाने 
वमळवििे. मधल्या काळात नहया सुभेदािाचा मुनीम अिी मुिमदखान याने अब्लदुिूिीम बाबी याचे छत्र घेऊन 
शिि सोडून वदिे िोते. अब्लदुिूिीम बाबी यास कािीचा फौजदाि म्ििून िमीदखानाने नुकतेच नेमिे िोते. 
नांति अिी मुिम्मदखान सिाबत मुिम्मदखान बाबी याांच्या आमांत्रिािरून वििमगािािा जाण्यास 
वनघािा. तेथे, सिबुिां दखानाकडून, िमीदखानाच्या िािचािींविर्षयी, तसेच शििातीि सिू 
घडामोडीविर्षयी विचाििा कििािी पते्र आिी. अिी मुिम्मदखान तदनांति िाधनपूिकडे िळिा. त्यािळेी 
त्यािा जिानमदूखान बाबी याने सांिक्षि वदिे. िमीदखानाच्या अवधकाऱ्याांची मुिखाििीि पकड िळूिळू 
वढिी झािी. पाटि या वठकािी काजी इल्मुद्दीन याने, आपिास इथिा फौजदाि म्ििून नेमिूक वमळािी 
आिे असे भासवििे आवि पवििामी िमीदखानाच्या प्रवतवनधीिा िुसकून िाििे. अशाच घटना इति 
वठकािी देखीि घडल्या. सप्टेंबि मविन्यात िमीदखानाने जमीनदािाकडून पेशकश गोळा किण्याचे उवद्दष्ट 
जािीि करून मोविमेचे तांबू झािािाडच्या वदशनेे पाठवििे. त्यासाठी वनकडीचे िुकूम आल्यामुळे सिाबत 
मुिम्मदखान आवि जिानमदूखान िे आपिी ठािी सोडून त्यािा येऊन वमळािे. 
 
५४ : सरबुलंदखान अहमदाबादेत प्रिेश करतो; हमीदखान दख्खनला परततो 
 

या घडामोडी िोईतो सिबुिां दखान अजमेििा येऊन पोिोचिा िोता. तेथून माििाडमागे 
अिमदाबादच्या िोखाने कूच किीत वनघािा िोता. आपल्यास येऊन वमळण्याच्या कामी बाबी नामक दोन 
प्रमुख असामी यशस्िी िोतीि या आशिेि मुिम्मदखान िाट पिात थाांबिा. पि ते दोघे आता 
िमीदखानाच्या ताब्लयात गेिे िोते आवि त्याच्या तािडीतून सुटिे त्याांना शक्य वदसत नहिते. एके वदिशी 
सिबुिां दखान िडगाि येथे आिा. तेथे त्याच्यासाठी वदल्लीिून पाठवििेिी तीन िाख रुपयाांची बवक्षसीिजा 
मदत घेऊन, सव्य्यद आवकिखान आिा; तेहिा सिबुिां दखानािा जिा विस्मयाचा धक्काच बसिा. या 
अगदी िेळेिि येऊन पोिोचिेल्या आिश्यक मदतीचा िािक सव्य्यद आवकिखान यािा, वनजामुल्मुल्काने 
आपिा म्ििून नेमिेल्या मुतिव्स्सिखानाच्या जागी, सिकाि गोध्रा आवि थासिा येथे फौजदाि म्ििून 
नेमिे. 
 

िािांिाि िोिाऱ्या िुकुमानुसाि अिी मुिम्मदखानाने िाधनपूि सोडिे. तो पाटििा आिा ि तेथून 
वसद्धपूििा आिा. तेथे त्यािा नहया सुभेदािाचा बक्षी शखे अल्लाियाि वबिग्रामी भेटिा. तो आघाडीचे 
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नेतृत्ि किीत िोता. त्याच्याजिळ वकत्येक तोफा िोत्या. झािोि या वठकािी मुख्य फौजा िोत्या ि िा 
आघाडीचा भाग पुढे कूच किीत आिा िोता. येथे दोघात सल्लामसित झािी. आपिास पाहठबा देिािे 
स्थावनक पुढािी कोि याची यादी तयाि केिी. काजी इल्मुद्दीन यास पाटििून बोिािनू घेऊन त्यािा 
चाकिीत घेतिे. सिबुिां दखान दाांतीिाडा येथे येऊन पोिोचिा असल्याचे आढळून आिे. या वठकािी 
त्याने सिदाि मुिम्मदखान घोिनी िा आपिा अिमदाबादेतीि प्रवतवनधी म्ििून काम पािीि असे िेखी 
नेमिूकपत्र त्याने जािी केिे. िे पत्र त्याच्या प्रवतवनधीिा पाठवििे. शििाचा ताबा वमळण्याची पवििी सांधी 
त्याने साधािी अशा सूचना त्यािा वदल्या. 
 

सिबुिां दखान जिळ जिळ येत चाििा आिे िी गोष्ट िमीदखानािा समजिी तेहिा तो मागे 
अिमदाबादेकडे सिकू िागिा. िाटेत सिाबत मुिम्मदखान आविज जिानमदूखान (बाबी) याांनी त्यािा 
सोडून वदिे. ते दोघे त्याच्या उत्तिावधकाऱ्यािा जाऊन वमळण्यासाठी मोठ्ा चपळाईने चािते झािे. 
अजूनिी िमीदखान वजिात जीि आिून मिाठ्ाांची िाट पिात िोता. पि ते अखेि आिेच नािीत. त्याांना 
अनेक आजूिी पते्र त्याने विवििी; तिीिी ते येण्याचे वचन्ि वदसेना. निा सुभेदाि सुभ्याच्या सििद्दीिि 
खिोखि येऊन ठेपिा िोता. त्यामुळे आपि अगोदि केिेल्या दडपशािीविरूद्ध िोक आपल्यािि सूड 
उगितीि अशी भीती त्यािा िाटिी. म्ििून त्याने कोिा एका रूपहसग नािाच्या मािसास आपिा 
प्रवतवनधी नेमिे आवि सिदाि मुिम्मदखान याच्या सवदच्छा त्यास िाभाहयात म्ििून वशफािस कििािे पत्र 
वदिे. नांति त्याने शिि सोडिे; मिमूदाबादेच्या िोखाने त्याने कूच केिे. 

 
जिदी किण्यासाठी धन्याकडून वनकड झाल्यामुळे शखे अल्लाियाि वसद्धपुिािून मोठ्ा िगबगीने 

वनघािा. सदिची कूच किीत येिािी फौज, सिदाि मुिम्मदखान यािा नेमिूकपत्र वमळािे तेहिा, 
िाजधानीपासून फक्त ६० मैिाांिि आिेिी िोती. नहया सुभेदािाच्या प्रवतवनधीने रुपहसगाची ताबडतोब भेट 
घेतिी; त्यास कोिता धोका आिे िे दाखिनू वदिे. निा सुभेदाि आपल्या फौजफाट्यासि नजीक येऊन 
ठेपिा आिे; तेहिा पिायनाच्या मागाने आपिा जीि िाचवििे श्रेयस्कि िोय असे त्याने रुपहसगास 
साांवगतिे. जीि िाचविण्यासाठी सांधी वमळािी यात समाधान मानून सदि रुपहसग वनघून गेिा. त्यामुळे 
सिदाि मुिम्मदखान यास वनिाांतपिे कब्लजा वमळािा. या घडामोडी झाल्या त्याचिळेी िमीदखानािा 
मिाठ्ाांविर्षयी खबि आिी. िमीदखानाने आवि कां ठाजीने झटकन िातवमळििी केिी आवि आपिे मोििे 
शििाकडे िळवििे. िाट चाित असता त्यािा पिायनिीि रुपहसग भेटिा. आघाडीची फौज अगदी 
नजीक येऊन पोिोचिी असल्याचे त्याजकडून समजिे. म्ििून मोठ्ा त्ििेने मजि मारून, िमीद-
कां ठाजी या दोस्ताांनी आपिा तळ शािी बागेत ठोकिा. तेथून त्याांनी सिदाि मुिम्मदखानास तटस्थ 
िािण्याबद्दि वनिोपािि वनिो पापठवििे, पि कायूभाग साधण्याच्या दृष्टीने ते वनष्ट्फळ ठििे. 

 
सिदाि मुिम्मदखानाने शिि कब्लजात घेतिे आवि िमीदखान आपल्या मिाठे साथीदािाांसि 

पितिा आिे या दोन घटनाांबाबतच्या बातम्या शखे अल्लाियाि यास एकाचिळेी समजल्या. त्यािळेी तो 
अिमदाबादेपासून ३० मैिाांििीि किोि गािी िोता. आता िळे दिडून उपयोग नहिता. आपल्या 
फौजफाट्याची िुकूमत विजयी वमजा गुिाम अिी बेग, ख्िाजा अिमद अमन नूिानी आवि िायजादा 
ििकिि याांच्या ििािी करून अल्लाियाि िगोिग िात्रीचा वनघािा. त्याने बिोबि वनिडक एक िजाि 
घोडेस्िाि घेतिे िोते. िी मांडळी शििासमोिच्या साबिमती तीिािि आिी. तेथे त्याांनी नदी ओिाांडिी 
आवि िायगड दििाज्यातून शििात प्रिशे केिा. िी कुमक आल्याने शििातीि वशबांदीना धीि आिा. 
त्याचप्रमािे िमीदखानाच्या जुिुमातून िाचण्याची शक्यता वनमाि झाल्याने शिििावसयाांतिी आनांदीआनांद 
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पसििा. कूच किीत येत असिेल्या फौजफाट्यातीि किोि येथे मागे िावििेिा गुिाम अिी बेगच्या 
नेतृत्िाखािचा भाग मागािून येत िावििा. िा भाग अदिज या शििापासून १० मिैाांिि असिेल्या वठकािी 
आिा. या फौजफाट्याने आपल्या तळाभोिती खांदक खिून तळास सुिवक्षतता आििी. आपल्या या 
िािचािींची माविती त्याांनी सिबुिां दखानािा कळवििी. सिबुिां दखानाच्या प्रिासात दोन वदिसाांचा 
खोळांबा िोऊन तो दाांतीिाडा या वठकािी अडकून पडिा; कािि फति िश्कि या नािाची त्याची प्रचांड 
तोफ िािून नेिाऱ्या गाडीचे चाक मोडिे. तो वसद्धपूििा येऊन पोिोचिा तेहिा सिाबत मुिम्मदखान बाबी 
आवि जिान मदूखान बाबी िे दोघे त्यािा येऊन वमळािे त्याांचा पुढचा मुक्काम मेिसािा या गािी झािा. 
येथे एक वदिस थाांबनू नांति ते वबस्तिैन या गािापासून ४५ मैि अांतिािि असिेल्या खेडेगािी येऊन 
पोिोचिे. 

 
या वठकािी मुक्काम असताना िमीदखान आवि मिाठे याांनी अदािज येथीि गुिाम अिी बेगच्या 

नेतृत्िाखािच्या सैन्यािि िल्ला केल्याची बातमी येऊन पोिोचिी. िी िढाई पिाटेपासून वतन्िी साांजापयंत 
चाििी. नांति कस्बती (म्ििजे नहयाने भिती केिेिे स्थावनक िवििाशाांचे सैन्य) माघाि घेऊ िागिे. 
त्यामुळे फौजफाट्यातीि एकजीनसीपिा नष्ट झािा. गुिाम अिी बेग आवि इति दोन सेनापती याांनी 
आपिे िोक जमवििे आवि शत्रिूि िल्ला चढवििा. िल्ला चढित चढित ते िमीदखानाचा ित्ती असिेल्या 
शत्र ूसैन्याच्या मधल्या फळीपयंत घुसत गेिे. पि तेथे सांख्याबळाच्या जोिािि शत्रूने त्याांच्यािि मात केिी. 
यािळेी मुिम्मद अमन आवि ििकिि िे ठाि झािे. गुिाम अिी बेग देखीि घायाळ झािा; तिीदेखीि 
शत्रचूी फळी मोडून आपल्या वनिडक िोकाांसि शििात घुसिे त्याने जमवििे. त्याच्या सैन्यातीि कािींनी 
ििाांगिातून पळ काढून जिळपासच्या खेड्यात आश्रय घेतिा. ति बाकीच्या कािींनी सिबुिां दखानाचे 
आघाडीचे तांबू ज्या वबस्तिैनिा िोते तेथे पळ काढिा. 

 
असा दुदैिी प्रसांग अनपेवक्षतपिे उद भिल्यामुळे मसितीसाठी बैठक बसिी. वििमगाि आवि 

पाटि या वठकािाांची फौजदािी सिाबत मुिम्मदखान बाबी आवि जिान मदूखान बाबी याांना वदिी. 
वकत्येक िाजपूत आवि कोळी प्रमुखाांना बोिाििे धाडिे. जिळच्या िस्त्यािि पाण्याचे दुर्वभक्ष असल्याने 
साबिमती नदीच्या काठाकाठाने वबजापूिमागे कूच किण्याचा वनिूय झािा. अिी मुिम्मदखान आवि दोघे 
बाबी प्रमुख याांना माग ू दाखविण्यासाठी पुढे धाडिे. दुसऱ्या वदिशी ते साबिमतीच्या तीिािि येऊन 
पोिोचिे. तेथून ते मजि दिमजि कूच किीत िावििे. 

 
अदािज येथून िमीदखान शािी बाग येथे पितिा. पितल्यािि त्याने काढता पाय घेण्याचा वनियू 

घेतिा. शििाचे दििाजे त्यािा बांद झािे िोते. सिदाि मुिम्मदखानाची फौज भिाभि िाढत िोती. नहया 
सुभेदािाजिळ २० िजािाांचा फौजफाटा आिे अशी खबि िोती. िमीदखानाच्या पक्षात मात्र भििशाचे असे 
चाि-पाच िजािच िोक िोते. मिाठ्ाांना गवनमी काहयाने िढण्याचीच सिय िोती. ििाांगिात उभे ठोकून 
समोिासमोि िोिाऱ्या िढतीत ते उतिण्याची शक्यता नहिती. िमीदखानाच्या सैन्यात उठाि िोत िोते. 
त्याचे मुिकी अमिदािदेखीि िोज त्यास सोडून जात िोते. मुििीधि नािाचा त्याचा वदिाि गुजिातचा 
िवििासी िोता. निी िाजिट आल्यास आपिा बदिा घेतिा जाईि अशी भीती त्यािा िाटिी. (आवि तो 
सिबुिां दखानाच्या पक्षास जाऊन वमळािा.) या सिू गोष्टींचा एकवत्रतपिे विचाि करून िमीदखानाने 
झगडा किण्याचा विचाि सोडिा. कां ठाजीस बिोबि घेऊन तो मिमूदाबादिा गेिा. नांति मिी नदी 
ओिाांडून त्याने दवक्षिेकडे कूच केिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

११ वडसेंबि १७२५ िोजी सिबुिां दखानाने साबिमती नदीच्या काठािि ि शििाच्या उत्ति वदशसे 
मुिम्मद अमीनखानाच्या बागेजिळ आपिा तळ ठोकिा. वदिाि मूमीनखान, सदि अबुि् मुफावखिखान, 
काजी अब्लदुल्लािखान, िावकअवनगाि अमानतदाि, अखिबािनबीस कबीि अविखान, शखे अल्लाियाि, 
सिदाि मुिम्मदखान, सव्य्यज फय्याजखान वशिन (शीिीन?) खान, नगिशठे (म्ििजे हयापाऱ्याांचा 
प्रमुख), खुशिािचांद तसेच हिदू-मुसिमान जमातीचे प्रमुख असामी त्यास भेटण्यासाठी शििाबािेि आिे. 
कािी वदिसाांच्या या तळाििीि मुक्कामात वकत्येक नहया नेमिुकी केल्या. शििात प्रिशे कििे श्रेयस्कि 
नािी असे िाटल्याने सिबुिां दखानाने शििाच्या भोितािी कूच केिे. शाि वभकन याच्या दर्ग्यािरून 
नदीच्या काठाििीि तटबांदीच्या दवक्षि बाजूस असिेल्या वठकािी तो आिा. िोकाांच्या आदिावतर्थ्यासाठी 
वफदाउद्दीन खान [यास पुढे नज्मुद्दौिि मूमीनखान वदिािि जांग असा वकताब वमळािा आवि तो सुभेदाििी झािा. ११५८ वि. मध्ये तो मिि 

पाििा.] यास पुष्ट्कळ द्रहय वदिे. िाजधानीच्या आसपासच्या मुिुखाची जबाबदािी त्याच्यािि टाकिी. कल्ब 
अिी यािा नगि कोतिािपद देऊन शििात धाडण्यात आिे. 
 
५५ : मराठे परत येतात  
[िा सिू िृत्ताांत प्राय : वमिात-इ-अिमदीिि आधाििेिा आिे; क्ववचत प्रसांगी िाविद पुिििीसाठी घेतिा आिे.] 
 

कां ठाजीने िमीदखानािा मिी नदीच्या पैितीिािि सुिवक्षतपिे पोिोचवििे. तेहिा त्यास वपिाजी 
येऊन वमळािा. आपल्या पाठिागािि कोिी आिे नािी िे पािाताच त्याांना धीि आिा. ते शििाच्या 
आसपासच्या भागात पितिे. येथे त्याांनी खेडोपाडी िुटािूट केिी; येिाऱ्या-जािाऱ्या प्रिाशाांना ठाि 
माििे. िाजधानी िगतच्या मुिुखाची जबाबदािी टाकिेल्या वफदाउद्दीनखानािा त्याांच्या विरुद्ध पाठवििे. 
बाडा (बडा?) नैनपूि आवि िाजपूि या वठकािी त्यात वकत्येक चकमकी झडल्या. थोडासािी िळे न 
गमािता एक तडाखेबांद फौजफाटा उभा किण्यात आिा. सुभेदािाचा सिात थोििा मुिगा खानाजादखान 
याच्या नेतृत्िाखािी तो ििाांगिािि धाडिा. त्याच्या साांगाती जिान मदूखान बाबी, सिदाि मुिम्मदखान 
घोिनी आवि सव्य्यद फय्याजखान याांना धाडण्यात आिे. त्याच्यासोबत त्याांच्या तीन-चाि िजािाच्या, 
गुजिाती िोकाांच्या फौजा िोत्या. दुिािा, खांबायत आवि पेटिाद या वठकािी नेमिूक झािेिे अनुक्रमे 
मुिम्मद इिज, नूरुद्दीन मुिम्मदखान आवि अिी मदानखान याांनािी धाडण्यात आिे. सिबुिां दखानाने २२ 
िवबिाखि ११३८ वि. (२८ वडसेंबि १७२५) िोजी शििात औपचाविक प्रिशे केिा. त्याने िमीदखानाच्या 
चाकिीत असिेल्या अमिदािाांना धरून आिण्याचा प्रयत्न केिा. गोळा केिेल्या मिसुिातीि कािी िक्कम 
आपल्या िाती िागािी, या आशनेे त्याने िा उद्योग केिा. 
 

दुिािाकडे कूच चािू असता मिाठ्ाांनी खानाजादखानािि चोिोबाजूकडून िल्ले चढवििे. दुिािा 
येथे पोिोचल्यािि मुिम्मद इिज याने बस्तान बसवििे. नांति फौजेचे कूच सुरू झािे. मिाठे पुन्िा गोळा 
झािे. पेटिाद पिगण्यातीि सोवजत्रा गािाजिळ आमनेसामने िढाई झािी. त्यात शत्रूचा पाडाि झािा. 
अिी मदानखान यास पेटिाद येथे ठेििे आवि नूरुद्दीन मुिम्मदखान यास खांबायत या वठकािी ठेििे. 
मिाठ्ाांिि दबाि आल्याने त्याांना तात्पुिते का िोईना मिी नदीच्या पिीकडे जािे िागिे. वनिवनिाळ्या 
वठकािी निे अवधकािी ठेिनू झाल्यािि बापाच्या आजे्ञनुसाि खानाजादखान पितिा. अिमदाबादेच्या पूिेस 
पाच मैिािि िाख्याि गािी त्याचा तळ पडिा. नज्मुद्दीन अिीखान, वनजाबत अिीखान आवि इति 
दिबािाकडून धाडिेिे बािा सव्य्यद याांचे यािळेी आगमन झािे. सुभेदािाचा दुसिा मुिगा शाि 
निाजखान त्याांना सामोिा गेिा. त्याने सव्य्यद मांडळींना शािीबाग येथीि तळापयंत आििे. कािी 
वदिसानांति सव्य्यदाांना त्याांच्या ३,००० िोकाांसि खानाजादखान यास जाऊन वमळण्यास साांवगतिे. 
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खानाजादखान अिमदाबादेस पितल्यािि मिाठे मांडळी कापडिांज [सदि वठकाि मोिि नदीच्या पूिू 

वकनाऱ्यािि अिमदाबादेच्या पूिेस ३० मिैाांिि आिे. (इांवडयन ॲटिास २२ ईशान्य) (जदुनाथ सिकाि)] येथे आिी. तेथे कोळी 
जमातीच्या मदतीने त्याांनी आपिा तळ उभा केिा. झाडाांच्या जाडजूड फाांद्या आवि काटेिी कुां पिे उभी 
करून त्याांनी आपल्या तळािा मजबुती आििी. या वठकािी आपिा सगळा बाडवबस्तिा आवि 
िािनसिांजाम टाकून ते मुसिमानाांना वभडण्यासाठी मैदानात आिे. पि िढाई मिाठ्ाांना मानििी नािी. 
त्यामुळे आपल्या तळापयंत त्याांना मागे याि ेिागिे. येथे मुसिमानाांना तोफखान्याच्या भवडमािास त्याांना 
तोंड द्याि ेिागिे. धीि खचल्याने मिाठे सैवनक पळािे. त्यामुळे ििाांगि आवि मिाठ्ाांचा तळ शत्रूपक्षाच्या 
कब्लजात आिा. मिाठ्ाांचा तळ आपल्या कब्लजात घेऊन, मुसिमानाांनी मिाठे नदी पाि किीपयंत, त्याांचा 
अखांड पाठिाग केिा. मिाठ्ाांनी अिीमोिनच्या [आता सदि वठकाि छोटा उदेपूि या प्राांताच्या अतीपूिेकडीि भागात आिे. 

उदेपूि शिि िे बडोद्याच्या पूिेच्या सुमािास ५० मिैाांिि आिे. (बॉम्बे गझेॅवटअि, खांड सिा) (जदुनाथ सिकाि).] डोंगिाळ प्रदेशात 
आश्रय घेतिा. शखे िुसैनुद्दीन यािा बडोद्यािि नेमिे. बाकीचे असामी भडोच, जांबुसि आवि मकबूिाबाद 
येथे धाडिे. 
 

खानाजादखानाची फौज अिीमोिन येथे कां ठाजी आवि वपिाजी याांच्याविरुद्ध काििाई किीत 
असतानाच अांताजी आवि भास्कि याांच्या नेतृत्िाखािी मिाठ्ाांची आिखी एक फळी उत्तिेस ईदिच्या 
िोखाने येताना वदसिी. या फळीने िडनगि शिि िेढिे. या शििात श्रीमांत नगिमिाजन आवि श्रीमान 
हयापािी िािात िोते. या गािाच्या िक्षिासाठी फौजा धाडण्याविर्षयी वनकडीचे विनांती–अजू िाजधानीस 
ििाना झािे. शििात एक गढी िोती. पि तेथे दािादारू नहिती की वशबांदी नहिती. िाजधानीच्या 
गािीदेखीि फौजफाटा उििा नहिता; सदि गािी पाठविण्यास फौजा वशल्लक नहित्या. अशा पविव्स्थतीत 
गािची िुटािूट िोऊ नये म्ििून गािकिी मांडळींनी चाि िाख रुपयाांची खांडिी मोजिी. 

 
समोिासमोिच्या िढाईत मुसिमानाविरुद्ध विजय वमळण्याची सुतिाम शक्यता नािी िे िक्षात 

आल्यािि कां ठाजी आवि वपिाजी याांनी आपल्या फौजाांच्या तुकड्या पाडून, त्या िुटािुटीच्या मोविमेिि, 
वजकडे वतकडे पाठविण्याचे ठिवििे. कां ठाजी गोध्रा ओिाांडून ईदििा ि तेथून िडनगििा गेिा ति 
वपिाजी बडोद्यास गेिा. तेथून त्याने जिदी करून सूित गाठिी. कां ठाजीने िडनगििा िेढा घातिा. 
पविल्या दुदैिी आपत्तीतून इथिे िवििासी अजून सािििेिे नहिते तोच िा दुसिा प्रसांग घडल्याने ते धीि 
खचून िात्रीच्या िळेी गाि सोडून पळून गेिे. दुसऱ्या वदिशी मिाठ्ाांनी शििात प्रिशे केिा. गािकऱ्याांनी 
बिोबि न नेल्याने उििे िोते ते एकूि एक सिू, त्याांनी िस्तगत केिे. पुरून ठेििेिे गुप्तधन त्याांनी 
उकरून काढिे, सिू शििास आग िािनू त्याांनी आपिी कामवगिी सांपवििी. या आगीत वकत्येक सुशोवभत 
घिे नष्ट झािी. येथून सैिािैिा झािेिे िवििासी आसिा घेत घेत मथुिा आवि बनािस येथपयंत जाऊन 
पोिोचिे. नेिमीप्रमािे पितीचा िांगाम आल्यािि (मे-जून १७२६) कां ठाजी आवि वपिाजी याांनी सुभा 
सोडिा ि ते आपआपल्या घिी पितिे. खानाजादखानािा ६ िजािची (५ िजाि घोडे) मनसब 
बढतीदाखि वमळािी. त्यात घाविबजांग िा वकताबिी वमळािा. नज्मुद्दीन अिीखानािादेखीि बढती 
वमळािी. 
 
५६ : सरबुलंदखानाचा गुजरातमधील कारभार 
 

फौजा पित बोिािनू घेतल्यानांति थोड्याच वदिसात सिबुिां दखानाचे नज्मुद्दीन अिीखानाशी 
भाांडि झािे. सव्य्यदाांची मदत आिी नसती ति सुभेदािाचा वनभाि िागिा नसता अशी बोििा उठिी. ती 
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सिबुिां दखानाच्या कानािि गेिी. सव्य्यदाांशी झािेल्या पुढच्याच भेटीच्यािळेी सिबुिां दखान सव्य्यदाांशी 
वशिजोिीने िागिा. ते दोघे गुद्यािि येिे थोडक्यात चुकिे. नज्मुद्दीन अिीखानाने याची पुढे फािशी दखि 
घेतिी नािी आवि दिबािाकडून येिाऱ्या िुकुमाची िाट पिात तो थाांबिा. पि एके वदिशी 
सिबुिां दखानाने आपिा तोफखाना, सव्य्यदाांची छाििी मािावगिीत सापडेि अशा अांतिािि, छाििीसमोि 
आिून ठेििा. त्याने नज्मुद्दीन अिीखानािा वनिोप पाठवििा की, आता तू एकच गोष्ट किाियाची आिेस 
ि ती म्ििजे आपल्या सुभ्यास पित जािे. नज्मुद्दीन अिीखानाने काय घ्यायचा तो अथू घेतिा आवि तो 
अजमेििा पितिा. तेथून ििकिच त्याची र्ग्िाल्िेििा बदिी झािी; तेथे तो मिि पाििा. (िाविद १११, 
खुशिाि १०५५ब.) 
 

असे वदसते की आपल्या िाताखािच्या मािसाांशी भाांडि उकरून काढण्याच्या किेत 
सिबुिां दखान तिबेज िोता. गुजिातमधीि त्याच्या पविल्याच िर्षी खानाजादखान आपल्या बापास सोडून 
वदल्लीिा पितिा. सिदाि मुिम्मदखान घोिनी यािादेखीि िाटेस िावििे. स्थावनक वशबांदीच्या पगािाची 
िमी वमळािी म्ििून शििाच्या मिसुिाचा कब्लजा वमळािा अशी मागिी त्याने केिी िोती. त्यािरून जोिदाि 
तांटा झािा आवि सिदािािि मजी खप्पा झािी. त्याबिोबिच वदिािपदािि असिेिा त्याचा वमत्र अिी 
मुिम्मदखान यािा काढून त्या जागी सैद बेगिा आवि नांति त्यािािी काढून मुिम्मद सुिैमान यास नेमिे. 
नगिशठे म्ििून प्रवसद्ध असिेल्या खुशिािचांद या श्रीमांत हयापाऱ्यािि गैिमजी करून गांगादीन या 
िेशीमविक्यास मजीत घेतिे. तुझी हधड [तश्िीि; म्ििजे शििातून अििेिनापूिूक वफिवििे.] काढू अशी त्यास धमकी 
देऊन त्याजकडून जबि दांड उकळिा. पि एहिाना, वशपाई िोक पगाि न वमळाल्याने अधीि बनिे िोते. 
सबब आिखी जुिूम कििे शिािपिाचे नािी असा विचाि सिबुिां दखानाने केिा. अिी मुिम्मदखानाने 
मध्यस्थी केल्यास ती मान्य िोईि असे तो सूचकपिे बोििा. त्याच्या सवदच्छापूिूक मध्यस्थीखाति शठेाने 
साठ िजाि रुपये वदिे; पि नांति मात्र त्याने ताबडतोब वदल्लीस प्रयाि केिे. शठेाने मुिम्मद ितीफ 
नािाच्या, एका कामािरून काढून टाकिेल्या अमिदािास बिोबि घेतिे िोते. 
 

११३९ वि. (१७२६-२७ इ.) मध्ये सिबुिां दखान पेशकश गोळा कििे आवि मुिुखात सुहयिस्था 
वनमाि कििे यासाठी कािी आवि वबजापूि [वबजापूि अिमदाबादेच्या उत्तिेस ३६ मिैाांिि आिे.] पिगण्यात आिा. 
मिाठे पित येण्याचा िांगाम (ऑक्टोबि १७२६) आिा तेहिा कां ठाजी मिी नदीच्या तीिािि दृर्ग्गोचि झािा. 
मिाठ्ाांनी तिाची बोििी काढिी. सिबुिां दखानाजिळ प्रवतकाि किण्याची असिेिी साधने िक्षात घेता 
तो ििचढ ठिेि असे कािीना िाटिे; पि असे सािखे बेमुदतपिे िढत िािाण्यासिी सिबुिां दखान 
कां टाळिेिा वदसिा. कोिी सुितहसग कां ठाजीकडून आिा ि एक ठिाि दोघाांमध्ये झािा. मिी नदीच्या 
पविम बाजूच्या हकिा अिमदाबाद बाजूच्या मुिुखाची चौथ मिाठ्ाांना देऊ केिी. पि शििातून गोळा 
िोिािा तसेच िििेी पिगण्यातून गोळा िोिािा मिसूि चौथ देण्यास पात्र ठेििा नहिता. चौथ-
िसुिीविर्षयी मिसुिाच्या ज्या बाबी िगळल्या िोत्या त्या बाबी सुभेदािािा त्याच्या पगािासाठी ि इति 
खचासाठी एकिकमी (वबिमुक्ता) मोबदिा म्ििून वमळाल्या िोत्या. किािाचे कागदपत्र वििून तयाि 
झािे आवि फौजदाि ि आवमि (हयिस्थापक) याांना पाठिाियाची पते्र दूताांच्या िाती पडिी. मिाठी 
मोकासदािाांना प्रिेश द्यािा असा आदेश या पत्रात अमिदािाांना वदिा िोता. 
 

आपल्या सुभ्याच्या कािभािात कोिाकडून ढिळाढिळ िोईि याची भीती न उिल्याने 
सिबुिां दखाम आता आपल्या कािभािात गढून गेिा. साबिमती नदीिगतच्या मुिुखाचा बांदोबस्त 
केल्यािि तो झािािाडकडे आवि सोिठ प्रदेशाकडे िळिा. पिगिा वििमगाि येथीि िढिाि या 
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खेड्यातीि िोकाांची इच्छा प्रवतकाि किण्याची वदसिी. तेथे अजूुनहसगाचे िचूस्ि िोते. त्याशी िाटाघाटी 
झाल्या पि त्या वनष्ट्फळ ठिल्या तेहिा गािािि भवडमाि केिा. दुसऱ्या वदिशी खेड्याांतीि विवििींचे पािी 
आटिे आवि वतसऱ्याच वदिशी जमीनदािाकडून सिोखा किण्याविर्षयी विचाििा झािी. तो बािेि आिा; 
सुभेदािाच्या सैन्यात कामािि असिेिा निििचा िाजा छत्तिहसग याकडे त्याने आश्रय घेतिा. त्याच्यािि 
तीन िाख रुपयाांचा दांड बसवििा. त्याखेिीज ठिाविक मिसूि देण्याची अट घातिी. त्याजकडून 
पेशकशदेखीि िसूि केिी. जमीनदािाकडीि िे सिू येिे िसूि िोईपयंत त्याच्या जमीनदािाांना 
अडकिनू ठेििे िोते. 
 

िढिाि या गािाच्या नवशबी काय आिे ते पािून इति जमीनदािाांनी धडा घेतिा. इस्िामनगि 
उफू निानगिच्या जामसािेबाचा िकीि सिाबत मुिम्मदखान बाबी याच्या मध्यस्थीने तीन िाख रुपये 
देण्यास कबूि झािा. यािर्षी या मुिुखात गोळा केिेिा सगळा मिसूि खूपच मोठा भििा. नांति 
सिबुिां दखान अिमदाबादिा पितिा; तेथून तो िात्रकजिळच्या कोळ्याांच्या गािाकडे िळिा. कोळी 
िोकाांना चाांगल्या ितूिुकीचे प्रवतज्ञापत्र वििून देण्यास भाग पाडून तो शििाकडे पितिा. येथे दुिािाचा 
फौजदाि मुिम्मद इिज गािाांच्या आवि पिगण्याांच्या प्रमुखाांसि जमाबांदीच्या कामासाठी आवि पुढीि 
िर्षीच्या मिसुिाच्या तजविजीसाठी आिा. सदि फौजदािाविर्षयी जोिाच्या तक्रािी झाल्याने, त्याच्या 
जागेिि अिी मुिम्मदखान यािा नेमिे. अवधकािी िगात वकत्येक बदि किण्यात आिे. दिम्यान मुिम्मद 
अमीन बेग आवि शखे अल्लाियाि बक्षी याांना फौजफाटा देऊन मिी नदीजिळच्या कोळ्याांच्या िस्त्याांिि 
खांडिी वनधावित करून ती िसूि करून आिण्याच्या कामािि पाठवििे. 

 
चौथ देण्याचा ठिाि झािेिा आिे आवि कां ठाजीबिोबि झािेल्या िाटाघाटींच्या अटी अमुक अमुक 

आिेत असे शािी दिबािास कळवििे तेहिा तीन िाख रुपयाांचा मावसक िप्ता वतकडून येण्याचे बांद झािे. 
तीन िप्ते तोपयंत देऊन झािे िोते. सिबुिां दखान मोठा फौजफाटा बाळगून िोता; अनेक भिगच्च पगािाचे 
अमिदाि त्याने पदिी ठेििे िोते; त्यामुळे पिगण्यातून येिािा मिसूि आवि पेशकश म्ििून वमळिािे द्रहय 
त्याच्या खचास पुिे पडिाि नहिते; म्ििून तुटिडा भरून काढण्यासाठी त्याने दांड बसवििे तसेच विविध 
प्रकािचे हिसाचाि सुरू केिे. अशा कामाांमुळे तो हनदानािस्ती कििाऱ्या, अदूिदशी आवि स्िाथी 
सल्लागािाांच्या अधीन िोत गेिा. 
 
५७ : गुजरातेत मराठे, ऑक्टोबर १७२६ ते जून १७२७ 
 

मिी नदीच्या पूिेकडीि चौथ सेनापती हत्रबकिाि दाभाडे यास वमळािी िोती. त्याच्या ितीने 
वपिाजी (गायकिाड) चौथ गोळा किण्यासाठी झटू िागिा. पि बाजीिािाचे त्याशी उघड शत्रुत्ि 
असल्याने, आपल्या या कडहया शत्रूिा इजा पोिोचविण्यासाठी, आपिा एक अमिदाि उदाजी पिाि यािा 
बाजीिाि पेशहयाने िसुिाच्या कामात ढिळाढिळ किण्यासाठी पाठवििे. दोन्िी पक्ष बडोदे मुक्कामी भेटिे. 
भाांडिाचे पयूिसान झगड्यात झािे. डभोई येथे अब्लदुन्नबी बेग िा नायब फौजदाि िोता. चौथ िसूि 
किण्यािरून वपिाजीने त्यािा पुष्ट्कळ छळिे िोते. म्ििून अब्लदुन्नबी बेगने उदाजीचा पक्ष घेतिा आवि 
त्यािा डभोईस आसिा वदिा. पि नांति झािेल्या झटापटीत अब्लदुन्नबीखान माििा गेिा; अशा प्रकािे 
डभोई शिि आवि तेथीि वकल्ला उदाजीच्या कब्लजात आिा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कां ठाजी खानदेशातीि आपल्या भागातून पितिा. त्याने डभोईस िढेा घािून बसिेल्या 
वपिाजीशी िातवमळििी केिी. मिाठे मांडळी अशा हयापात गुांतिेिी आिेत िे पािून बडोद्याचा निा 
फौजदाि सदु्रद्दीन मुिम्मदखान िा आपल्या कामाच्या वठकािी मोठ्ा जिदीने वनघािा. त्याने मिी 
फावजिपूि येथे ओिाांडिी; िात्रीची एक मजि मारून इव्च्छत स्थळी आपि पोिोचू असा त्याचा कयास 
िोता. वपिाजीने फौजेची एक तुकडी त्यािि पाठवििी. या तुकडीने त्यािा मागातच गाठिे. त्याचा 
बाडवबस्तिा आवि त्याच्या गाड्या याांची या तुकडीने िुटािूट केिी. त्यामुळे बडोद्यापयंतचा आपिा मागू 
िढत िढत आक्रमिे त्यािा भाग पडिे. त्याच्याििीि आवि डभोईििीि िल्ला पूिीपेक्षा अवधक वनकिाने 
चढविण्यात आल्याने उदाजीिा सिबुिां दखानाकडे मदत मागण्याची पाळी आिी. त्याचा भाऊ आनांदिाि 
िा त्याच्या मुिासि काकविया तिािाजिळ आिा; भेटी-प्रवतभेटी देऊन झाल्या. तेथे ठिाि झािे; मग 
मुिम्मद अमीन बेग आवि शखे अल्लाियाि याांना पित बोिवििे. मिी नदीच्या तीिाििीि प्रदेशाचा त्याांनी 
बांदोबस्त केिा िोता; तेथून ते नुकतेच झािािाड आवि सोिठ या भागाकडे वनघािे िोते. त्याांना पित 
बोिाविण्याचा वनिोप आिा त्या क्षिी ते धाांदुका [काठेिाड िीपकल्पाच्या ईशान्य कोपऱ्यात िढिािच्या आर्ग्नेयीस ३० मैिाांिि 

(इांवडयन ॲटिास तक्ता २२, नैऋूत्य.) (जदुनाथ सिकाि).] येथे िोते. डभोईस जाण्यासाठी कच किीत असताना त्याांना 
दि पाििािि मिाठे घोडेस्िािाांचे अडथळे िोत िावििे. या घोडेस्िािाांचा प्रमुख कृष्ट्िा िोता. िा कृष्ट्िा 
कां ठाजी कदम याचा दत्तक मुिगा िोता. मिाठे घोडेस्िािाांनी िसदीचा माग ू बांद करून टाकिा. 
िात्रकजिळ समोिासमोि िढाई झािी. त्यात कृष्ट्िाचा वनभाि िागिा नािी. त्याने बडोद्यापयंत माघाि 
घेतिी. 
 

वपिाजी आवि कां ठाजी याांनी डभोईचा िढेा उठवििा. कूच किण्यात तडफ दाखिनू त्याांनी 
मुसिमानाांिि िल्ला चढवििा. मुसिमान त्यािळेी बडोद्याच्या मागािि नवडयादपयंत आिे िोते. आपिी 
वपछाडी शििाकडे ठेिनू अमीन बेग आवि अल्लाियाि याांनी आठिडाभि प्रवतकाि केिा तेहिा कां ठाजीने 
पेटिादचा फौजदाि वफदाउद्दीनखान माफूत सिबुिां दखानासमोि सिोख्याच्या अटी ठेिल्या. सुभेदािाने 
त्यास अनुकूि प्रवतसाद वदिा. सुभ्याचा वदिाि मुव्न् अमखान यािा पेटिादिून धाडिे. चौथ देण्याविर्षयी 
ठिाि झािा. तेहिा सुभेदािाच्या फौजा पित बोिाविल्या. मुसिमान सुभेदािाकडून मदत वमळविण्याच्या 
कामी उदाजीचे प्रयत्न असफि झािे िोते. त्याने डभोईची मोचेबांदी आिखी पक्की केिी ि डभोई िढवििे 
चािू ठेििे. या कामी त्यािा बडोद्याचा फौजदाि सदु्रद्दीन मुिम्मदखान याने यथाशक्ती मदत केिी. या 
दोघाांचे सांयुक्त प्रयत्न बिाच काळ चािू िावििे तिी त्याचा कािी उपयोग झािा नािी. शिेटी या दोघाांनी 
डभोई खािी केिी आवि माळहयाच्या सुभ्यात प्रिशे केिा. येथे धािेस उदाजीिा चाांगिा आधाि िोता. 
वपिाजीने डभोई आवि बडोदा हयापिे. कां ठाजी आवि वपिाजी याांनी आपिी मािसे चौथ िसूि 
किण्यासाठी पाठवििी ि पािसाळ्यापुिते ते आपआपल्या गाांिी पितिे. कां ठाजीचा दत्तक मुिगा कृष्ट्िा 
याने चाांपानेंिचा वकल्ला घेतिा आवि तेथे आपिे मुख्य ठािे ि घि केिे. या डोंगिाच्या मार्थ्याििीि मजबतू 
आवि दुगमू अशा छोट्या वकल्ल्यातून तो माििाडातीि थेट झािािाडपयंतच्या िुटािुटीच्या मोविमाांिि 
वनघत असे. 
 

११३९ वि. (एवप्रि-मे १७१८-१९) च्या उत्तिाधात, शतेातीि वपके काढण्यास तयाि झािी असता 
सिबुिां दखान पुन्िा एकदा मोविमेिि वनघािा. तो सोिठिा [म्ििजे काठेिाड, सोिठ (सौिाष्ट्र) म्ििजे सुित मानण्याचा 

घोटाळा करू नये. (जदुनाथ सिकाि).] गेिा. निानगिच्या जमीनदािाने सिाबत मुिम्मदखान बाबी याच्या 
मध्यस्थीने पुनः एक िाख रुपयाांची खांडिी वदिी. सुभेदाि समुद्रवकनाऱ्याििीि पोिबांदि आवि छाया या 
वठकािी िळेेिि पोिोचिा. छाया येथे पोिोचण्यासाठी मुसिमानाांना झाडे तोडािी िागिी ि झुडुपे 



 

 

अनुक्रमणिका 

जाळािी िागिी. मुसिमान जिळ येताच जमीनदािाने आपिे जिाज समुद्रात घातिे; सुटका करून 
घेऊन तो पळािा. पळून जाताना िििाििि किण्यास अिसि न िाविल्याने कािी तोफा, सात 
छातीपाठीची वचिखते आवि िसदसावित्य मागे िावििे. पळपुटा पित येईि म्ििून सुभेदाि िाट पािात 
िावििा. तो नमिा नािी म्ििून त्याचा वकल्ला जमीनदोस्त किण्यासाठी त्याने मािसे धाडिी. पि आिखी 
एक सल्ला वमळाल्यामुळे सिबुिां दखानाने आपिा मनसुबा बदििा. त्याने वकल्ला दुरुस्त केिा आवि 
फौजदािाची नेमिूक जािीि केिी. आपि कायमचेच पिागांदा िािू या भीतीची जािीि िोऊन फिािी 
जमीनदाि शुद्धीिि आिा. तेहिा त्याच्याकडून सहिा िाख मुिम्मदी रुपये घेऊन त्यािा त्याच्या जागेिि 
पुन्िा वििाजमान केिे. पितीच्या प्रिासात असताना, िािोदचा पिताबहसग याच्या मुिीशी 
सिबुिां दखानाने वििाि केिा. त्याच्या मािमते्तििीि पेशकश त्याने आदा केिी. जामतमाची (िायहसगाचा 
मुिगा) िा भाद्रपद शुद्ध ११ सां. १७६७ (१७१० इ.) िोजी निानगिच्या िाज्यािि िािस या नात्याने आिा 
िोता. त्याचा चुिता ििधिि याची भीती िाटून, त्याच्या दायीने त्यािा त्याच्या आत्याकडे, म्ििजे बाई 
ितनजीकडे भजू येथे पाठवििे. या मुिाच्या भल्याकविता या आत्याने द्रहय िचेिे आवि आपिा भाऊ 
िािोदचा िाजा पिताबहसग यास पत्र वििून त्याची मुिगी सिबुिां दखानास आवि त्याच्या एका चुित 
भािाची मुिगी सिाबत मुिम्मदखान बाबी यास देण्यास साांवगतिे. या दोन मािसाांनी ििधिि यािा 
िुसकून िाििे आवि तमाची [ििछोडजी अमिजीकृत तािीख-इ-सोिठ, २५८.] यािा त्याचे िाज्य वमळिनू वदिे. 
 

आता सिबुिां दखानाचे दिबािातीि िजन चाांगिेच ढासळू िागिे िोते. अगदी सुरुिातीपासून–
त्यास िमीदखानाकडून वििोध िोऊ िागल्यापासून–या सुभेदािाने वदल्ली दिबािातीि उमिािाांना जिागीि 
म्ििून वदिेिे पिगिे बळकाििे िोते ि त्याांचा उपभोग घेतिा िोता. याबाबत बादशािाकडे तक्रािी 
झाल्या. या जिावगिी ज्याच्या त्यास द्याहयात असा आदेश आपल्या धन्याकडे पाठिा असा िुकूम 
सुभेदािाच्या दिबािातीि िवकिािा िािांिाि िोत िोता; पि त्याकडे दुिूक्ष झािे. शिेटी पदपित्िे 
नसिेल्या (वबिा शतू) सिबुिां दखानाच्या पांजाबातीि जिावगिी साम्राज्यास जोडून टाकल्या आवि 
सिबुिां दखानाच्या कामवगिीमुळे जिावगिी गमाििेल्यापैकी कािी िजनदाि जिावगिदािाांना, त्यानी 
गमाििेल्या जिावगिीएिढा विस्सा या जिावगिींत िाढिनू वमळािा. पि बाकीचे मात्र वभकेस िागिे. 
त्याांची ते िोते तेथे उपासमाि तिी झािी हकिा ते पोटापाण्याच्या शोधाथू इकडेवतकडे पाांगिे. 
 
५८ : गुजरातमधील घडामोडी, ऑक्टोबर १७२७ ते जून १७२८ 
 

वि. ११४० मधीि पािसाळा (जून-सप्टेंबि १७२७) सांपल्यािि वचमाजीने आपिा भाऊ बाजीिाि 
पेशिा याच्या वितासाठी गुजिात सुभ्यािि आक्रमि केिे. मात्र चौथ विर्षयी कािी तजिीज कििे मनात 
आिे असे िरून दाखवििे. त्याबाबत पत्रहयििाििी झािा. अिमदाबादपासून १२ कोसाांिि असिेल्या 
दुिािा या वठकािी तळ पडिा असता वचमाजीने उदाजी पिाि आवि कािी पांवडत याना सिबुिां दखानाकडे 
धाडिे. सिबुिां दखानाने आपिा कायूिाि नाथमि यास आपिा प्रवतवनधी म्ििून मुक्रि केिे. पि 
सुभेदािाने अटी िादण्याचे ठिविल्यामुळे ठिाि िोऊ शकिा नािी; िाटाघाटी वफसकटल्या. दुिािा 
गािािा तटबांदी नहिती. वचमाजीने दुिािा येथे आवि आसपासच्या गािात िुटािूट सुरू केिी. स्थावनक 
वशपाई मांडळी-ज्याांना कस्बाती म्िित-मोठ्ा सांख्येने ठाि िा जखमी झािी. शिेटी खांडिी देण्यास कबुिी 
वमळाल्यानांति िुटािूट स्थवगत केिी. खांडिीची िक्कम वमळताच वचमाजी गोध्रा आवि दोिद मागे 
माळहयात पितिा. या दोन पिगण्याांचा आवि चाांपानेिच्या वकल्ल्याचा त्याने कब्लजा घेतिा. 
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ऑक्टोबि १७२७ ते जून १७२८ या िांगामात सिबुिां दखानाने दुिािाचा बांदोबस्त किण्याचे काम 
िाती घेतिे; िात्रक नदीच्या काठाििीि गािातून तो खांडिी िसूि करू िागिा. माांडिचा जमीनदाि 
िाि याने िीस िजाि रुपये वदिे. इति कोळी जमातीच्या प्रमुखाांनी आपापल्या कुितीनुसाि िकमा वदल्या. 
सुभेदाि बािनुबे या गािी असता कां ठाजी मिमूदाबाद या िाजधानीपासून बािा कोसाांिि असिेल्या गािी 
आिा असल्याची खबि वमळािी. वचमाजी अिीकडेच येऊन गेिा असल्याने त्याचा सांशय बळाििा. 
सिबुिां दखानाने कोना मौवदज या वठकािी आपिा तळ ठोकिा. या वठकािी कां ठाजीच्या प्रवतवनधीनीं 
त्याची भेट घेतिी आवि चौथविर्षयी िाटाघाटी केल्या. कां ठाजी सुितेच्या िोखाने गेिा ति सिबुिां दखान 
आल्या पाििी मागे िळिा; िात्रकच्या आसपासच्या भागातीि कोळ्याविरुद्ध त्याच्या मोविमा चािू 
िाविल्या. या कोळी मांडळीनी वपपळोद पिगण्यातीि मिकूि गािाजिळच्या दाट जांगिात आपल्या 
कुटुांवबयाांसमिेत आश्रय घेतिा िोता. तेहिा मुसिमानाांच्या फौजा मुिासा आवि अिमदनगिच्या िोखाने 
िळल्या. फौजा जेथे जात तेथीि मिसूि िसूि िोई. अिमदाबादेस पितताना त्यानी साबिमती नदीच्या 
काठाकाठाने कूच केिे. 
 
५९ : गुजरातमधील घडामोडी, ऑक्टोबर १७२८ ते जून १७२९ 
 

वि. ११४१ (या िर्षीचा वबगिपािसाळ्याचा काळ १ ऑक्टोबि १७२८ ते ३० जून १७२९ असा िोता) 
मध्ये सिबुिां दखान मिी नदीच्या काठाििीि मुिुखाच्या दौऱ्यािि गेिा. पाांगिेिे येऊन वमळािते ि 
तोफदळ याि ेम्ििून तो चौदुिा तिािाजिळ िाट पािात थोडा थाांबिा. येथे मुक्काम असतानाच पेटिादचा 
फौजदाि जिानमदूखान बाबी याच्या मृत्यचूी खबि त्यािा समजिी. या अमिदािाने बािूि नािाच्या 
खेड्यािि िल्ला चढवििा िोता आवि िढाई चािू असता त्याच्या डाहया कुल्ल्यािा तोफगोळा िागिा 
िोता. त्यामुळे पेटिादिा पितल्यािि वकत्येक वदिसाांनी तो मिि पाििा िोता. अिमदाबादेस 
ईदर्ग्याजिळ त्याच्या पूिूजाांच्या थडर्ग्याशजेािी त्याचे दफन केिे. आता त्याचा सिात थोििा मुिगा 
कमािुद्दीनखान यािा मनसब वमळािी; सामी आवि मुांजिाि या पिगण्यातीि मिसूि बिाि झािा आवि 
िवडिाांचा वकताबिी त्यािा वमळािा. धाकटा मुिगा मुिम्मद अन्िि यास सफदिखान िा वकताब वमळािा 
ि िाधनपूिचा फौजदाि म्ििून िवडिाांच्या जागी त्याची नेमिूक झािी. 
 

सिबुिां दखानाने आपिा तळ ििेिी पिगण्यातीि कानज या गािी ििवििा. तेथून तो 
नवडयादकडे कूच किीत गेिा. तेथे पिगिा पेटिादचे अवधकािी आवि मुवखये त्यािा येऊन वमळािे. मृत 
फौजदािाचा मुख्य वदिाि िाय वकश्वि (केशि?) याच्याकडे सदिचा मुिूख एकिकमी खांडाने िोता. त्याने 
सदिचे देिे पाि पाडण्यास िोकाि वदिा. कािी काळाने, आपिा िायदा पुिा कििे त्यास जमिे नािी, 
खांडाची िक्कम सिाबत मुिम्मदखान बाबी यास वदिी. पि मागीि बाकी िसूि न झाल्यामुळे त्यािा 
भद्रच्या तुरूां गात टाकिे. तेथे त्याने आत्मित्या केिी. तदनांति सुभेदाि मिी नदीच्या तीिािि गेिा. 
सिदािहसग याचे वनिासस्थान असिेल्या भादििाडा या खेड्यािि त्याने िल्ला चढवििा. पविल्या वदिशी 
िढाईचा वनिूय िागिा नािी. सिबुिां दखानाने िी िात्र िोता त्याच जागी घािवििी. सकाळी चकमक 
पुन्िा सुरू झािी तेहिा सिाबत मुिम्मदखानाच्या माफूत शििवचठ्ठी आिी. िीस िजाि रुपयाांची मागिी 
िोऊन सिोख्याची तडजोड झािी. िे उन्िाळ्याचे सितीचे वदिस िोते. िैिि फाि दुर्वमळ झािी िोती. 
म्ििून फौजा अिमदाबादेिा पितल्या. उतवमना िगैिे वठकािी खांडिी िसूि केिी. 
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या िर्षी (१७२८–२९) मिसुिाची िसुिी िोिे िी बाब शििाच्या आसपासच्या भागात डोकेदुखीची 
बनिी िोती. विम्मतवदिखान याने मुवखये आवि कुळे याांच्याशी भाांडिे केिी. त्यामुळे ती मांडळी पळून 
गेिी. त्यानेिी िाजीनामा वदिा. त्यामुळे मिसूि वनधावित कििे आवि तो िसूि कििे या बाबतीत 
सगळाच गोंधळ उडािा. या भागातीि िोकाांशी वकत्येक िर्षाचा पविचय असल्याच्या काििािरून अिी 
मुिम्मदखान यािि येथिी जबाबदािी सोपवििी. िा अिी मुिम्मदखान बिादुिशािाच्या अमदानीत 
(१७०७–१७१२) शािझादा जिानशाि याचा प्रवतवनधी म्ििून या भागात िोता. त्याच्या एका मुिािा 
[वमिात-इ-अिमदीचा िेखक.] या भागाचा फौजदाि बनवििे. दुसऱ्या मुिािा शििातीि बऱ्याच नेमिुका वदल्या, 
(जशा) कापडाििीि िसूि, जकातीििीि बाक्या, घोडेबाजाि, टाकसाळ इत्यादी. ििकिच सुभेदािाच्या 
गिजाांमुळे, मिसूि-वनधािि जेिढ्या िकमेचे झािे आिे त्यापेक्षा दिा िजाि रुपये जास्त वमळण्याबाबत 
सुभेदािाकडून विचाििा झािी. या भागात आिखी जुिूम किता येिे या िर्षी शक्य नािी; आिखी छळिे 
नािी ति येत्या िर्षी मिसुिात मोठी िाढ िोईि असे त्याने दाखिनू वदिे. पि पैशाची वनकड ति फाि 
मोठी िोती. तेहिा फौजदाि हकिा न्यायाधीशाचे कायािय याांच्या अधीन असिेल्या जमाखात्याकडून पैसे 
उभे किािते असे सिबुिां दखानाने त्यािि सुचवििे. या खात्यातीि पैसे जुिूम केल्यावशिाय िसूि 
िोण्यासािखे नहिते. म्ििून अिी मुिम्मदखानाने त्यास नकाि वदिा आवि आपल्या पदाांचे िाजीनामे वदिे. 
तेहिा त्याच्या जागी झैिनखान यािा नेमण्यात आिे. तो मुव्न् अमखानाचा आवश्रत िोता. दांड बसिनू आवि 
नदीिि ये-जा कििाऱ्या नािाांचे मक्ते जुिमी तिीिाल्याना देऊन अवधक िक्कम उभी केिी. हयापािी 
समाजािि िर्षातून एकदा ति कधी िर्षातून दोनदा कि बसि ूिागिे. कधी तो त्याांच्या प्राप्तीिि, ति कधी 
कुटुांबातीि हयक्तींच्या सांख्येिि ति कधी त्याांच्या घिाांच्या सांख्येिि असे. िसन नािाचा कोिी एक 
िोखांडाचा हयापािी िोता. तो धनाढ्य िोता. त्याची श्रीमांती शांकास्पद मागांनी जमिी िोती. एके िात्री तो 
आपल्या घिाच्या िाटेिि असता त्याचा खून झािा. या गुन्याबद्दि त्याच्या िािसाांनी त्याच्या जातभाईांची 
नाि े घेतिी. िे वनवमत्त बिे आिे असे पािून, सुभेदािाने त्या जमातीच्या प्रमुख असामींना धििे. त्याना 
माििाि करून, त्याचा छळ करून त्याने त्याांच्याकडून तीन िाख रुपये जबिीने उकळिे. या छळामुळे ि 
माििािीमुळे त्याांच्यातीि एक प्रमुख असामी मिि पाििा. 
 

सोिठिून आपल्या मुिुखाकडे वनघािेिा कां ठाजी अिमदाबादपासून १२ मिैाांिरून गेिा. तो 
सानांदच्या जिळपास असताना, िुिस्िाि म्ििून गुजिातेत ओळखिे जािािे त्याचे घोडेस्िाि िुटािुटीच्या 
वमर्षाने आसपासच्या मुिुखात घुसिे. वघयासपूि या बडोद्यापासून सिा मिैाांिि असिेल्या गािानजीकच्या 
मदैानात त्याांची सिबुिां दखानाच्या ित्तींच्या पथकाशी गाठ पडिी. िैिि गोळा किण्यासाठी िे ित्ती 
पाठवििेिे िोते. याांपैकी तीन ित्ती या घोडेस्िािाांनी आपल्या बिोबि िाकीत नेिे. या मगरुिीबद्दि अद्दि 
घडविण्यासाठी अल्लाियाि बक्षी यास तत्काळ धाडण्यात आिे. पि तो मिमूदाबादेच्या यिीकडे गेिा न 
गेिा तोच मिाठ्ाांिि ित्ती मिै-दोन मिै िाकून, पाठिागाची भीती िाटल्याने, सोडून वदिे अशी खबिे 
सुभेदािािा वमळािी. म्ििून अल्लाियाििा पित बोिावििे. तो दुसऱ्याच वदिशी पितिा. 
 
६० : गुजरातेतील घडामोडी, ऑक्टोबर १७२९ ते जून १७३० 
 

पािसाळा सांपिा आवि वपके तयाि झािी तेहिा ििाांगिात पुन्िा एकदा उतिण्याची िेळ येऊन 
ठेपिी (ऑक्टोबि १७२९). सिबुिां दखान कोळहयाच्या िोखाने कूच किीत गेिा. त्याने सािपूिचा 
भाऊहसग याजकडून खांडिी िसूि केिी. जाईि वतकडे िसुिी किीत सुभेदाि जुनागढजिळच्या मधपूि 
गािी आिा. िे वठकाि प्रशस्त िोते. त्यािि िल्ला चढिनू िुटािूट केिी. याच वठकािी कच्छिि िल्ला 
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चढविण्याचा मनसुबा िचिा. त्याची पूिूतयािी म्ििून १० िाख मिमूदी रुपयाांची खांडिी मागण्यासाठी दूत 
ििाना झािे. कच्छच्या िाजाने त्याची दखि घेतिी नािी. तेहिा त्या िाजाचे प्रवतस्पधी आवि शत्रू याांनी 
जास्त द्रहय गोळा िोऊ शकेि असा सिात जास्त भिभिाटिेिा प्रदेश दाखिनू देण्याचे आश्वासन वदिे. 
िसुिीसाठी प्रयत्नाांची आिश्यकताच नािी हकिा पडतीि ते प्रयास अगदीच वकिकोळ असतीि असे त्याांनी 
छातीठोकपिे साांवगतिे. िि कच्छिा पोिोचण्यासाठी िि या नािाने ओळखिे जािािे, पािी नसिेिे 
िाळिांट पाि कििे आिश्यक िोते. िे खािे िाळिांट ५० मिै रूां द िोते. िे िाळिांट पाि कििे कठीि गोष्ट 
आिे असा इशािा वतथल्या िोकाांनी सिबुिां दखानािा वदिा. पि खांडिी आवि िुटािूट याांचा मोि 
पडल्याने िा प्रयत्न करून पािाण्याचे सिबुिां दखानाने ठिवििे. प्रत्येक मािसाने बिोबि नेता येईि तेिढे 
अन्नपािी घ्याि ेअसा िुकूम झािा. कूच सोपे हिाि े म्ििून प्रिास िात्रीचा किण्याचे ठििे. एिढी सगळी 
दक्षता घेऊनिी िाळिांट पाि किण्यापूिी वकत्येक मािसे तिानेपायी मेिी. 
 
ते भजुच्या मुिूखात वशििे तेहिा त्याांनी गािाांगािातून जाळपोळ ि िुटािूट किण्यास सुरूिात केिी. 
त्याांनी भजूिा िढेा घातिा; खांदक खििा आवि आपिी तोफतुकडी सज्ज केिी. तेहिा जमीनदािाने 
तिाची मागिी केिी. पि तिाचा आकडा भिताच ििचा वनघाल्याने जमीनदािाने तिास नकाि वदिा. 
आपल्या भोितािची बिीच गाि ेत्याने जाळून टाकिी आवि दािादारूचा मागमूसिी वशल्लक ठेििा नािी. 
वशिाय त्याने दििोज सुसज्ज घोडेस्िाि पथके पाठिनू िसदीचा माग ू बांद केिा. दिम्यान शिि येत 
असल्याबद्दिचे वदशाभिू कििािे प्रस्ताि तो पाठिीत िावििा. अशात मविना-दीड-मविना गेिा. 
तळाििीि सगळी दािादारू सांपिी. मािसे आवि जनाििे िोज कृश िोऊ िागिी. तोफा ओढिािे बैि 
आवि ओझे िाििािे उांट मेिे. या िळेी दिबािातीि िवकिाकडून वनिोप आिा की सिबुिां दखानाची 
गुजिातच्या कािभािािरून उचिबाांगडी झािेिी आिे आवि त्या जागेिि जोधपूिचा मिािाजा अभयहसग 
िाठोड याची नेमिूक झािी आिे. तेहिा भजूचा िढेा उठििा. पितीचा प्रिास िाधनपूिच्या िोखाने सुरू 
झािा. या वठकािी कच्छचे िि जिा कमी रूां द आिे. िाधनपूि येथे जिानमदूखान बाबी याच्या मृत्यबूद्दि, 
त्याच्या कुटुांवबयाांकडे शोकसमाचािािा जािे झािे. येथून सिबुिां दखान अिमदाबादेस येऊन पोिोचिा. 
 
६१ : शेख अब्दुल्लाह याच्या नेतृत्िाखालील बोहरा मंडळींचा उठाि 
 

फौजा मुख्य ठाण्यास पोिोचल्या-पोिोचल्या वशपायाांनी बांड करून आजिि थकत आिेल्या 
सगळ्या पगािबाकीची मागिी केिी. त्याांच्या मागण्या पुऱ्या किता याहया म्ििून शििािि पट्टी बसिािी 
असे ठििे. यापूिी वकत्येक िळेा अशा काििासाठी िाच माग ूअनुसिण्यात आिा िोता. िसूि किाियाच्या 
िकमेपैकी ३/४ िक्कम हिदू हयापाऱ्याांकडून आवि १/४ िक्कम बोििा हयापाऱ्याांकडून िसूि केिी. िसुिीचे िे 
प्रमाि मागीि प्रसांगीदेखीि असेच िोते, बोििा हयापािी धमाने मुसिमान ि सुन्नी पांथाचे अनुयायी िोते. 
िसुिीसाठी िसुिी अमिदाि नेमिे. दिम्यान सिबुिां दखानाच्या जागी दुसिी नेमिूक झािी असल्याची 
बातमी पसििी. त्यामुळे बोििा मांडळींना धीि येऊन त्याांनी िसुिीचा प्रवतकाि किण्याचे ठिवििे. आम्िी 
गिीब आिोत अशी सबब त्याांनी पुढे केिी. बळाचा िापि केिा ति दांगि उसळेि या भीतीने सिबुिां दखान 
बळाचा िापि कििाि नािी अशी त्याांची कल्पना िोती. शखे अब्लदुल्लाि नािाचा एक एकाांतिासी योगी बोििा 
जमातीचा िोता. त्याने तीस िर्षे एकाांतिासात काढिी िोती. चळिळ कििाऱ्या बोििा मांडळींचे नेतृत्ि 
त्याने आपल्याकडे घेतिे. सिू असांतुष्ट मांडळी जामा मवशदीसमोि जमिी. शखेाने आपिी दाढी उपटून 
आपिी साथ किाियािा स्िगातल्या फौजा येतीि अशी गजूना केिी. त्याच्या वचथाििीिरून 
सिबुिां दखानास वनिोप गेिा की, त्याने शििातून ताबडतोब काळे केिे नािी ति त्यािा अटक िोईि. 
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शखेाच्या िािीचा जमािािि अनुकूि पवििाम िोत िावििा. आगीत तेि टाकाि ेतसे झािे. िा ईश्विाने 
पाठवििेिा पे्रवर्षतच आिे असे सगळेजि समजून चाििे. 
 

सिबुिां दखानाने सुभ्याचा वदिाि अब्लदुि घनीखान िगैिे प्रमुख अांमिदािाांना बोिािनू घेतिे. 
सौम्य शब्लदातीि वनिोप एकापाठोपाठ एक असे त्याने शखेाकडे पाठवििे. शखेािा कळवििे की, सुभेदािाने 
कृपािांत िोऊन बोििाकडून घेतिा विस्सा पित किण्याचे ठिवििे आिे; त्यामुळे बोििा मांडळींनी आता 
शाांतपिे आपापल्या घिी जाि.े शखे सांतुष्ट िोण्याऐिजी, या मऊ शब्लदामुळे त्याचे अांतःकिि आिखी कठोि 
बनिे. आपल्या कठोि िािीचा इष्ट तो पवििाम झािा असे त्यािा िाटिे. “माझ्या इच्छारूपी बािाने नेम 
साधिा.” पूिीपेक्षा अवधक कडक भार्षा िापरून त्याने सिबुिां दखानािा उत्ति पाठवििे की, 
सिबुिां दखानाने नुसते शििच सोडिे पाविजे असे नािी ति हिदूांकडून पैसे िसूि किण्याचा िुकूमदेखीि 
िद्द किािा. आपल्या चळिळीत सामीि िोण्यासाठी त्याने हिदूांनािी वचथाििी वदिी; िस्त्यािस्त्यात 
िढण्यासाठी त्याांना सज्ज केिे. 

 
आपि पुढे केिेिा मतै्रीपूिू सिोख्याचा प्रस्ताि डािििा िे पािून सिबुिां दखानाने आपल्या 

फौजाांना िुकूम केिा. शखे अल्लाियाि यािा फौज घेऊन मवशदीकडे जािािे सगळे िस्ते ििदािीसाठी बांद 
किण्यास साांवगतिे. नांति सुभेदाि भद्रच्या िाड्याबािेि पडिा; मदैान बाजािाच्या वतन्िी कमानीखािून 
त्याने फेिफटका केिा. शखेाच्या बढाया आवि त्याची मूखासािखी बडबड ज्या सामान्य मािसाांना 
शिािपिाची िाटिी िोती, ती मािसे फौजा येत आिेत असे वदसताच िस्त्याच्या दुतफा दुकानाांच्या 
छपिािि जाऊन बसिी; फौजािि विटा आवि कौिे याांचा मािा करू िागिी. त्यातीि अगदी वनिडक 
असामींना अल्लाियािने पकडून कैद केिे. तेहिा उििेल्या सिांना शखेाच्या आियूकािक शक्तीचे पूिू 
विस्मिि झािे आवि स्िगातून अितििाऱ्या फौजाांची िाट पिात न बसता त्याांनी पोबािा केिा. 
 

अल्लाियािने मवशदीच्या प्रिशेिािाचा ताबा वमळवििा. मवशदीत वशिल्यािि शखे आवि कािी थोडी 
मािसे वमििाबिि [वमििाब म्ििजे प्राथूना साांगिाऱ्या नेत्यासाठी असिेिा ओटा. (प्रा. ग. ि. खिे याांच्या मते िी टीप चुकीची आिे; 
वमििाब याऐिजी हमबि पाविजे. वमििाब म्ििजे कमान; वतजकडे तोंड करून प्राथूना कितात; हमबििि काझी उभा िाितो ि खुत् बा पढतो.-
भार्षाांतिकाि).] बसिी आिेत असे त्यािा वदसून आिे. शखेािा ताबडतोब पकडिे. त्याच्या कािी 
साथीदािाांना ठाि केिे. तेहिा उििेल्याांनी दयेची याचना केिी. शखेाने नाक खुपसण्याचा एकमेि पवििाम 
म्ििजे बोििा मांडळींना मूळ मागिीच्या दुप्पट िक्कम भिािी िागिी. िा प्रकाि १४ मोििम ११४३ वि. (३० 
जुिै १७३०) िोजी घडिा. 
 
६२ : आपला उत्तराणधकारी महाराजा अभयकसग याशी प्रणतकार करण्यासाठी सरबुलंदखान सज्ज 
होतो 
 

सफि मविन्याच्या अखेिीच्या (१३ सप्टेंबि १७३०) वदिसाांच्या सुमािास वििमगािचा फौजदाि 
सिाबत मुिम्मदखान बाबी यािा स्िस्थानी कूच किण्याची अनुमती वमळािी. उदेकिि नािाचा मुवखया 
अथिा देसाई या मािसाकडे कािभािाची जबाबदािी बाबीच्या ितीने िोती. तो माििा गेिा िोता. 
शििातीि एक िवििाशी दौित मुिम्मद तांक याचा भाऊ असिेल्या अिी नािाच्या कोिा एका मािसाने 
िात्री त्याच्यािि िल्ला केिा ि त्यािा भोसकून ठाि माििे. पि भाांडिाचे कािि समजिे नािी. सिाबत 
मुिम्मदखान याने पािेिी गािापयंत आपिी पवििी मजि माििी. िे गाि साबिमती नदीच्या पैितीिािि 



 

 

अनुक्रमणिका 

म्ििजे पविम तीिािि आिे. आपल्या असामींची जमिाजमि किता यािी म्ििून तो तेथे थाांबिा. दोन 
वदिसाांनी त्यािा पटकी झािी ि तो मृत्युपांथािा िागिा. 
 

योगायोग असा की अगदी नेमक्या त्याच वदिशी सिबुिां दखानाने वििमगािािा कूच किण्याचे 
जािीि केिे. त्यामागीि त्याचा खिा िेतू सिाबत मुिम्मदखान याशी सल्लामसित किण्याचा िोता. निा 
सुभेदाि मिािाजा अभयहसग झािोिपयंत कूच किीत आिा असल्याची बातमी िागिी िोती. या नहया 
सुभेदािाशी कसा प्रवतकाि किािा या विर्षयािि सिबुिां दखानािा सिाबत मुिम्मदखानाशी खिबत 
किाियाचे िोते. कसिेिी कािि नसताना सिबुिां दखान एकाएकी वनघािा. भद्रच्या िस्त्यािि उघडिाऱ्या 
हदडीतून तो बािेि पडिा. त्याच्या सोबत अगदी मोजकी मांडळी िोती. तीसुद्धा त्या समयी जी िजि िोती 
त्यातूनच घेतिेिी िोती. सिाबत मुिम्मदखान मृत्युपांथािा िागिा आिे िे पािून सुभेदाि आपिे तांबू 
आवि असामी याांची िाट पािात तेथे थाांबिा. त्याने आपिा तळ घुमटाशजेािी ठोकिा. सांध्याकाळी 
सिाबत मुिम्मदखानाचा देि शििात ििविण्यात आिा. तो बेशुद्ध िोता पि शुद्धीिि येईि अशी आशा 
िोती. त्यािि और्षधोपचाि केिे; पि आता अथू उििा नहिता. शिेटी िात्री तो मिि पाििा. 
 

आपल्या पविल्या मजिेििीि या तळािि सिबुिां दखान बिेच वदिस िावििा. या िास्तहयात त्याने 
मािसाांची जमिाजमि केिी, दािादारूचा साठा केिा. मिािाजा अभयहसग िा पािनपूि या 
अिमदाबादच्या उत्तिेस ८२ मिैाांिि असिेल्या वठकािािि येऊन पोिोचिा आिे असे त्यािा कळिे. तेहिा 
कािी [अिमदाबादच्या ईशान्येस २५ मिैाांिि कडी ति उत्तिेिा १६ मैिाांिि कािोि िी गािे आिेत. या दोन्िी गािाांची नािे अवभपे्रत नसािीत. 
कािि बॉम्बे गझेॅवटअि (खांड १, भाग १, ३११.) मध्ये म्िटिे आिे की सिबुिां दखानाचा तळ अिमदाबाद आवि अिमदाबादेच्या उत्तिेस ९ मैिाांिि 
असिेल्या अदिज या गािाच्या दिम्यान िोता. शििाच्या ईशान्येस ८ मिैाांिि काििी नािाचे वठकाि आिे. पि ते नदीच्या पूिूवकनाऱ्यािि आिे. 
(इांवडयन ॲटिास, २२ ईशान्य). (जदुनाथ सिकाि).] नािाच्या गािी आपिा तळ त्याने ििवििा. िे गाि साबिमतीच्या 
पविम तीिािि वििमगािच्या उत्तिेिा आिे. या वठकािी सिबुिां दखानाने उत्तिेकडून येिािा िस्ता 
अडविण्याची तयािी केिी. त्याची सगळी फौज ४ िजाि घोडेस्िाि आवि जिळजिळ तेिढेच बक्सािी 
आवि अिब बांदुकची याांनी बनिेिी िोती. यापैकी ५०० स्िाि आवि १००० पायदळ याांना शििाच्या 
िक्षिासाठी वपटाळिे. या फौजेचे नेतृत्ि मुिम्मद अमीन बेग आवि शखे अल्लाियाि याांच्याकडे वदिे. याांनी 
सुभेदािाचा धाकटा मुिगा शािनिाजखान यािा आपल्या बिोबि घेतिे. तळाच्या भोिती ७०० 
ििानमोठ्ा तोफाांची माांडिी केिी. या सिू तोफा एकमेकीस साखळीने बाांधून टाकल्या. याखेिीज एक 
िजाि तोफा बुरुजािि आवि तटािि बसविल्या. कोठािािि दोन िजाि मि वशसे आवि बांदुकीची दारू 
िोती. अशाप्रकािे सज्ज झािेिा सिबुिां दखान मिािाजाच्या येण्याची िाट पािू िागिा. 
 

प्रवतकािाची अशी तयािी किण्यामागीि िेतू काय अशी पचृ्छा सिबुिां दखानाच्या आतल्या 
गोटातीि कािी मािसाांनी केिी. सिबुिां दखानाने आपिा िाजीनामा िािांिाि पाठवििा नहिता का? मग 
त्याची सुटका किण्यासाठी आिेल्या उत्तिावधकाऱ्यािा कामाचा ताबा देण्यास नकाि का द्याियाचा? 
सिबुिां दखान उतििा, “िाजीनामा देण्याची तयािी मी दाखवििी िोती ती अांतःकििापासूनचीच िोती. 
पि पगािाच्या फाि मोठ्ा बाक्या थकल्या आिेत आवि त्या भागवििे मिा आता शक्य नािी. नहयाने 
नेमिूक झािेिी हयक्ती स्िामीवनष् नािी. त्याच्या वशपायाांच्या बाबतीतिी असेच म्ििता येईि. जि या 
िढतीत मी ठाि झािो ति थकबाकीच्या कजातून माझी सुटका ति िोईिच; पि त्याचबिोबि मिा 
धमूवनष्ा दाखवििािा िुतात्मा म्ििून देखीि िौवकक वमळेि”. 
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६३ : महाराजा अभयकसग राठोडला णदल्लीहून गुजरातेस पाठणितात 
 

या िळेपयंत वदल्ली दिबािाची सिबुिां दखानाििीि कृपा घटत घटत सांपुष्टात आिी िोती. 
वनजामुल्मुल्काििीि कडता सिबुिां दखानाकििी काढता येईि िी मुिम्मदशािािा िाटिािी आशा आता 
मािळिी िोती. दिम्यान सुभेदािाच्या ितूिुकीविर्षयी तक्रािीच तक्रािी येत िाविल्या. बेकायदेशीि दांड 
िसूि कििे, जिावगिी बळकाििे आवि इति असल्याच त्याच्या आक्रमक कृत्याबाबत तक्रािी येत 
िाविल्या. यापेक्षा मोठा घािा म्ििजे खान दौिान आवि सिबुिां दखान याांत दुिािा वनमाि झािा िोता. या 
दुिाहयाची काििे समजत नहिती. शािी मामल्यात खान दौिानकडे अहिि दजाची सत्ता त्यािळेी िोती. 
सिबुिां दखानाने गुजिातची नेमिूक स्िीकाििी तेहिा त्यािा दिमिा ठिाविक िक्कम देण्याचे िचन 
वमळािेिे िोते. पि खान दौिानने आपिे दिबािी िजन िापरून सदिची दिमिाची िक्कम पाठविण्याची 
सिित बांद कििनू घेतिी. तेहिा दिमिाच्या या भत्त्यािा मुकल्यामुळे, सिबुिां दखानाच्या सगळ्या योजना 
िाऱ्यािि गेल्या. मुळातच तो बेवफकीि आवि उधळा िोता. वशिाय सुभ्यातीि पविव्स्थती नेिमी धामधुमीची 
िावििी. त्यामुळे मोठ्ा फौजा त्यािा बाळगाहया िागल्या. या सिू काििामुळे गोळा किता येईि त्या सिू 
मिसुिापेक्षा जास्त खचू कििे त्यािा भाग पडिे. वशिाय जो मिसूि गोळा िोऊ शकिा तो सगळा 
तििािीच्या जोिाििच गोळा केिा िोता. िोकड स्िरुपात वमळिािा दिमिाचा भत्ता बांद झािा तेहिा तो 
पुन्िा चािू केिा नािी ति मी िाजीनामा देईन अशा धमक्या देिे त्याने सुरू केिे. आपल्या जागेिि 
नेमण्यास िायक मािूस वमळिे मुश्कीि आिे तेहिा आपल्या मागण्याांची पूतूता िोईि अशी आशा त्यािा 
िाटत िोती. पि खान दौिान यािा स्ितःच्या शिािपिाविर्षयी आवि मुत्सदे्दवगिीविर्षयी भिताच (भ्रामक) 
आत्मविश्वास िोता. मिाठ्ाांच्या चढायाांना पवििामकािक तोंड देण्यास फक्त आपिे हिदू िाजेच तेिढे 
योर्ग्य आिेत असे त्याचे मत िोते. आपिे िेतू साध्य करू शकेि असा एकमेि मािूस म्ििजे जोधपूिचा 
िाजा अभयहसग िाठोड असे तो समजत िोता. खान दौिानचा विरुद्ध गोट म्ििजे िजीि इवतमादुद्दौिि 
आवि तुिािी मांडळी याांचा गोट. अभयहसगािा गुजिातच्या नेमिुकीिि पाठवििे ति याां खानदौिानिा 
वििोधी असिेल्या गोटापासून त्याची ताटातूट िोिाि िोती. िा अवधक फायदा अभयहसगाच्या 
नेमिुकीपासून वमळिाि िोता. 
 

अभयहसगािा नेिमीप्रमािे मानसन्मान आवि देिर्ग्या वमळाल्याच; पि त्याचबिोबि खचासाठी 
खवजन्यातून १८ िाख रुपये वमळािे. ििानमोठ्ा आकािाच्या पन्नास तोफा आवि त्या तोफाांना िागिािा 
सगळा सिांजामदेखीि त्यािा देऊ केिा. नांति मिािाजा वदल्लीिून जोधपूििा आिा. 

 
या वठकािी त्याने िीस िजाि फौजेची जमिाजमि केिी. िे सगळे िाठोडी घोडेस्िाि िोते. ते 

वशक्षि देऊन चाांगिे तयाि केिेिेिी िोते. िी िाठोड मांडळी माििाडातिी हकिा नागोिची िोती. 
अभयहसगािा त्याचा भाऊ िाजा बख्तहसग जोधपूििा येऊन वमळािा. दोघे आपल्या सांयुक्त सैन्यबळावनशी 
अिमदाबादच्या िोखाने वनघािे. ते पािनपूिच्या नजीक आिे तेहिा किीमदादखान िा फौजदाि त्याांना 
येऊन वमळािा. 

 
सिबुिां दखान आपल्या प्रिशेास वििोध कििाि आिे असे अभयहसगािा समजिे. तेहिा 

अभयहसगाने सिदाि मुिम्मदखान घोिनी याकडे िीस िजाि रुपयाांची िुांडी आवि नायब सुभेदािाचे 
नेमिूकपत्र धाडिे. शक्य असेि ति शििात बस्तान बसिा अशी सूचनािी त्यािा गेिी. सिदाि 
मुिम्मदखानाने बऱ्याच गुजिाती िोकाांची भिती केिी. तो सांधीची िाट पाित िावििा. दिम्यान 



 

 

अनुक्रमणिका 

शािनिाजखान मुिम्मद अमीनबेग आवि शखे अल्लाियाि याांनी कमानी, दििाजे विटाांनी बांद केिे. सगळ्या 
बुरुजाांिि पिािा बसवििा. िढेा पडल्यास तोंड देता याि ेम्ििून दािादारूची साठिि केिी. िात्रांवदिस 
जागता पिािा ठेििा. त्यामुळे सिदाि मुिम्मदखान यािा कसिीिी िािचाि किण्यास िाि उििा नािी. 

 
मिािाजा वसद्धपूि या अिमदाबादच्या उत्तिेस ६४ मैिाांिि असिेल्या गािाजिळ येऊन ठेपिा 

तेहिा मििूम सिाबत मुिम्मदखान याचे जिानमदूखान बाबी आवि सफदिखान बाबी िे दोन पुतिे 
िाधनपूि या आपल्या जिावगिीच्या गािािून आिे. सिबुिां दखानाने आपिे कोिकोिते िाभ कििनू वदिे 
याचा त्याांना विसि पडिा. स्ितःचे वित जपण्यासाठी ते नहया सुभेदािापुढे िजि झािे. आपिी वनष्ा त्याांनी 
अभयहसगास िावििी. वकत्येक धांदेिाईक वशपाई आवि कस्बाती म्ििून प्रवसद्ध असिेिे वशपाई चाकिीच्या 
आशनेे मिािाजाच्या वनशािाभोिती गोळा झािे. त्याचप्रमािे वदिाि अब्लदुिघनीखान या आपल्या 
चुित्यास न कळविता, मििूम मुव्न् अमखानाचा मुिगा मुिम्मद बावकि िा तीन-चाि सोबत्याांना घेऊन 
गुपचूप वनघािा आवि िाजाच्या तळािि आिा. तेथे तो आपिा भाऊ मुव्न् अमखान (दुसिा) यास येऊन 
वमळािा. 
 
६४ : अहमदाबादेिर कब्जा णमळणिण्यासाठी अभयकसग आणि सरबुलंदखान याचंी लढाई 
 

वि. ११४३ च्या िवबिाखिच्या सुरूिातीिा (म्ििजे १७३०इ. ४ च्या ऑक्टोबिच्या मध्यास) 
मिािाजा साबिमती नदीििीि मोजीि गािी आिा. िे वठकाि सिबुिां दखानाच्या छाििीपासून जेमतेम 
कोसभि अांतिािि िोते. येथे त्याने चि िगैिे खििे आवि िात्रीचा मुक्काम केिा. सिबुिां दखानाने आपिा 
तोफखाना नदीपिीकडे मुिम्मद अमीनच्या िाईमध्ये ििवििा. िी िाई िाजाच्या तळासमोि िोती आवि 
िाईतून िाजाच्या तळािि भवडमाि किता येिे शक्य िोते. त्याप्रमािे गोिां दाजाांनी तोफाांचा भवडमाि सुरू 
केिा. वकत्येक तोफगोळे छाििीिि येऊन आदळिे. िात्र पडिी तेहिा दोन्िी फौजाांनी एकमेकाांिि आपिी 
टेिळिी पथके पाठवििी. दोन्िी बाजूांचे सेनापती दुसऱ्याच वदिशी द्याियाच्या िढाईच्या तयािीबाबत 
आपापल्या सल्लागािाशी मसित किीत िावििे. पिाटेच्यािळेी सिबुिां दखानाने आपिी फौज बािेि 
काढिी. िल्ला िोण्याची तो िाट पािू िागिा. पि तशाच व्स्थतीत िढा देण्यास मिािाजाचा नकाि 
वदसिा. गुजिाती मांडळींच्या सल्ल्यािरून तो मागे वफििा. प्रिािाच्या विरुद्ध वदशनेे चाि-पाच मैिाांची 
चाि त्याने केिी. िात्र पडण्याच्या सुमािास शििाच्या पविम भागी तो येऊन ठेपिा. सिबुिां दखानाचा 
अगदी पवििा तळ या वठकािी मोठ्ा घुमटाजिळ पडिा िोता. मिािाजानेिी आपिा तळ तेथेच टाकिा. 
 

उांचिट्याची जमीन िोती तेथीि नदीकाठच्या गािातीि घिे िाठोडाांनी ताब्लयात घेतिी. त्याांच्या 
हभती आपल्या तोफाांचे आधाि करून त्याांनी गािाकडे येण्याचे ि तिीचे िस्ते तोफाांच्या जोिािि िोखून 
टाकिे. िस्ता िोखण्याचे िे वठकाि अिमदाबादच्या गढीच्या अगदी समोि येते. नदीचा प्रिाि हभतीिरून 
डागिेिा गोळा पडेि इतक्याच अांतिािरून वकल्ल्याच्या बाजूने ििातो. मोचेबांदी केिेिे िे गाि माििाडी 
पायदळाच्या जबाबदािीिि टाकिे वशिाय जिानमदूखान आवि सफदिखान बाबी िे देखीि या कामािि 
िोतेच. त्याांनी िा मोचा बाांधिा तेहिा भद्रच्या वकल्ल्यातून त्यािि चाि-दोन िाि टाकिे. पि याखेिीज 
त्याांिि दुसिी कसिीिी चढाई झािी नािी. मिािाजाने आपल्या सैन्याची आिखी एक फळी नदीपिीकडे 
शििाच्या दवक्षिेस शाि वभकन याच्या कबिीजिळ आवि बििामपूि आवि बडा नैनपूि (पैकी बडा नैनपूि 
येथे फौजदािाचे वनिासस्थान िोते) येथे पाठवििी. येथे तोफाांसाठी मोचे बाांधता यािते ि अशाप्रकािे 
िाजधानीच्या शििािा िढेा टाकता यािा असा फौजाांची िी फळी. पाठविण्यामागचा िेतू िोता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या शत्रुपक्षाच्या नक्की ठािवठकाण्याविर्षयी वनवित माविती सिबुिां दखानािा पविल्यानेच 
वमळािी तेहिा सूयू मािळण्याची िळे झािी िोती. म्ििून पुढचा वदिस उजाडेपयंत तो आिे त्याच वठकािी 
थाांबनू िावििा. पि एक दक्षतेची उपाययोजना म्ििून त्याने हभतीििच्या तोफा आवि जझैि (जेजािा) 
देऊन कािी मािसे तळाजिळीि कािीच्या गढीत ति तशाचप्रकािे सज्ज केिेिे आिखी कािी िोक शािी 
बागेजिळच्या मविक मक्सूद गुजिाती मवशदीच्या छपिािि ठेििे. पिाटेच्या िळेी त्याने आपिी जागा 
सोडिी आवि आपिे तांब ू शािी बागेसमोिच्या दगा-इ-खान गुजिाती याच्या कबिीसमोिच्या मैदानात 
ठोकिे. आपल्या जिळचा जादा तोफखाना, तोफगोळ आवि दारू सोबत देऊन तसेच थोडासा 
बाडवबस्तािा, घोडेस्िाि आवि पायदळ असिेिा फौजेचा कािी भाग त्याने शििात पाठवििा. अशाप्रकािे 
फौजाांनी जागा धििेल्या व्स्थतीत तो वदिस सांपत आिा. दिम्यान सबांध वदिसभि वकल्ल्यातून आवि 
तटबांदीिरून तोफाांचा भवडमाि चािू िावििा. विरुद्ध पक्षात, मिािाजाचे िोक उतििे िोते. त्या गािाांच्या 
िशेी विटाांच्या हभती बाांधून बुजविण्यात गकू झािे िोते. त्याांनी गािाबािेि खोि चि खििे. सगळी सज्जता 
झाल्यािि शििाकडून िोिाऱ्या भवडमािािा याांनी उत्ति वदिे. त्याांचे वठकाि शििाच्या मानाने उांचीिि 
असल्याने याांचे कािी तोफगोळे शििी भागात ि विशरे्षतः गढीमध्ये नेमके जाऊन आदळिे. पैकी शििात 
पडिेिे गोळे नुकत्याच उभ्या केिेल्या मातीच्या बाांधािि जाऊन पडिे. त्यामुळे त्यापासून कसिीच इजा 
झािी नािी. 
 

२० ऑक्टोबि िोजी सूयू उगिल्यािि तासा दोन तासाांनी सिबुिां दखान िढाईसाठी तयाि झािा. 
त्याने साबिमतीच्या िाळिांटातीि जागा धििी. आपिी वपछाडी गढीच्या बाजूिा िािीि अशा बेताने त्याने 
ििाांगिातीि िी जागा धििी. शत्रू खांदकात दडून बसिेिा असून त्यािा खांदकाबािेि िुसकिे िे त्याने 
आपिे उवद्दष्ट ठिवििे िोते. आपल्या तोफदळातून दोन-तीन िेळा भवडमाि केल्यानांति, िल्ला किण्याच्या 
वमर्षाने तो पुढे सिकिा आवि त्याचे िोक नदीच्या वदशनेे पुढे घुसिे. िाळिांटात घोडे कुचकामी आिेत असे 
वदसून आल्यािि घोडेस्िाि पायउतािा झािे आवि ते िाांगत मातीच्या बाांधािि चढिे. मधिे अडथळे दूि 
सािीत गािाच्या तटबांदीच्या टोकािि ते येऊन पोिोचिे. तेथून त्याांनी मोचे िढवििाऱ्याांिि तोड्याच्या 
बांदुकाांवनशी िल्ला चढवििा. बिाच खटाटोप केल्यािि खानापूिचा दििाजा फोडण्यात त्याांना यश आिे. िी 
जागा नदीच्या काठािि िोती. नदीिा येिाऱ्या मिापुिामुळे तयाि झािेल्या अनेक पोकळ जागा ि 
खाचखळगे तेथे िोते. जेथे जमीन कठीि िोती तेथे गुिाांच्या येण्याजाण्याने खळगे पडिे िोते. असे असूनिी 
प्रत्येक अडचिीशी झगडत सिबुिां दखानाच्या मािसाांनी पुढे सिकत दििाजातून प्रिशे केिा. इति िोक 
शत्रचूी नजि चुकिनू िाांगत िाांगत शििात घुसिे. मिािाजाच्या चाकिीत भिती झािेल्या गुजिात्याांनी 
सगळ्या जागा पके्कपिाने धरून ठेिल्या. िातघाईची िढाई सुरू झािी. ठोसाठोशी आवि भोसकाभोसकी 
सुरू झािी. ठळक अशी बिीच मांडळी कामास आिी; तेहिा उििेल्याांनी माघाि घेतिो ि ते पुन्िा 
मिािाजािा येऊन वमळािे. 
 

सिबुिां दखान आपिा िाखीि फौजफाटा घेऊन आिा. आपिा तोफखाना पित गढीमध्ये मागे 
घेण्याची घातक चूक त्याने केिी. िस्तुतः तोफदळ नदीच्या पिीकडे घेिे फािच सोपे िोते. बादीज या 
वठकािी साबिमतीिा असिेिा उताि या वठकािापासून दूि नहिता; तो शत्रनेू अजून ताब्लयातिी घेतिा 
नहिता. तेथून खेडेगािाच्या घिाांच्या इमािती डाहया अांगािा ठेिनू ते खुल्या मदैानात उतरू शकिे असते; 
ते खुिे मदैान आमने-सामनेच्या िढाईिा अगदी योर्ग्य वदसत िोते. िा माग ू सुभेदािािा मािीत िोता. 
इतकेच नहिे ति या मागाचे स्मिि त्यािा त्याच्या अनेक वमत्राांनी करून वदिे. पि सिबुिां दखानाने त्यािि 
उत्ति वदिे ते एिढेच की वकल्ल्यातीि ज्या घिात माझ्या बायका मी ठेिल्या आिेत त्यािि शत्रूचा भवडमाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

पोिोचेि याची भीती मिा िाटते. फौजाांनी गल्ल्यातून आवि बाजािातून जाताांना समूिाने जाियास ििे 
िोते. त्या ऐिजी पायदळाचे वशपाई; बक्सािी बांदुकची आवि कािागीि िे घिाांची [या िेळेपयंत (१७३० इ.) नदीच्या 
पैितीिाििीि म्ििजे पविम तीिाििीि खेडी दाट िस्तीची िोती. िमीदखानाच्या काळात (१७२६ इ.) या खेड्याांना मिाठ्ाांची झळ चाांगिीच 
पोिोचिी िोती. पि या दुसऱ्या िुटािुटीनांति िी गािे उठल्यात जमा झािी आवि वि. ११७४ (१७६०–६१) मध्ये जेहिावमिात-इ-अिमदी विवििे 
गेिे तेहिा त्या गािाांचा मागमूसदेखीि िावििा नहिता. (वमिात, ११९ अ.)] िुटािूट किण्याच्या वमर्षाने वजकडेवतकडे पाांगिे. 
घिातीि िवििासी पळून गेिेिे नहिते. प्रत्येकाने िाती िागेि ते घेतिे आवि पोबािा केिा. 
 

सिबुिां दखानाची पाठ या खेडेगािाकडे िोती. तो बािेि पडून मदैानात आिा ि आपिा फौजफाटा 
त्याने उभा केिा. तदनांति जिळजिळ केिळ घोडेस्िाि असिेल्या आपल्या सगळ्या फौजाांवनशी मिािाजा 
िढाई देण्यासाठी पुढे झािा. सुरूिातीची तोफाांची सिबत्ती झाल्यािि माििाडी घोडेस्िाि आपल्या शत्रूिि 
त्िरे्षाने तुटून पडिे. पुढे घुसत असताना त्यानी गोळीबाि चािू ठेििा. या खेडेगािािि िल्ला िोऊन ती 
कब्लजात घेतल्यािि सिबुिां दखानाच्या बिुतेक सगळ्या बांदुकचींची आवि जझैि (जेजािा) धािकाांची 
पाांगापाांग झािी िोती. त्यामुळे तोड्याच्या बांदुका हकिा जझैि यातून िोिाऱ्या िर्षािास उत्ति देण्यासाठी 
मुसिमानाांच्या जिळ आता फक्त धनुष्ट्यबाि तेिढे िोते. दोन्िी पक्षातीि वकत्येक मांडळी ठाि िा जखमी 
झाल्यािि नांति हयापक िमल्याांना सुरूिात झािी. भाितीय पद्धतीनुसाि, ित्तीिि बसून िढाईत 
घुसण्याऐिजी मिािाजा आवि त्याचा भाऊ त्या वदिशी इति िाजपुताांसािखाच पेििाि करून घोड्यािि 
स्िाि झािे िोते. ित्तींचा एक कळप वदसताच सिबुिां दखान बेछूटपिे दौडत वतकडे गेिा आवि एखाद्या 
विजेप्रमािे त्यािि कोसळिा. िल्ल्याच्या आिांभीच तो सांिक्षक फळी फोडून आत घुसिा. पि ित्तीिि 
कोिी स्िािच नहिते. तेथे ित्तींच्या पाठीिि त्यािा दोन–तीन बाि आढळिे. ते वनकामी केल्यािि निाबाने 
ित्तींना जाऊ वदिे. सिबुिां दखानाने आपिी तििािबाजी पुन्िा चािू केिी. सािज कोठे सापडेि िे तो 
शोधत िावििा. 
 
६५ : सरबुलंदची फौज पागंते 
 

माििाडी िोक एकास एक वचकटून िावििे आवि त्यानी आपल्या शत्रपूुढे एक बेडि आघाडी उभी 
केिी. मुसिमानाांनी देखीि आपल्या पायाखािची जमीन गमाििी नािी. पि थोड्या िेळाने मात्र 
मुसिमानाांचा पक्ष ििचढ िोऊ िागिा. शिेटी ति माििाड्याांनी वजद्द सोडिी ि ििाांगि सोडून ते जाऊ 
िागिे. सिबुिां दखानाने िािांिाि िले्ल चढवििे ि त्याांना आपल्या समोरून िुसकिे. पि यानांति मात्र त्या 
वदिसाच्या नवशबाचा िांग बदििा. मुसिमानाांच्या पक्षाचे वकत्येक ठळक अमिदाि कामास आिे. जमाि 
अिीखान याने आपिा भाऊ आवबद अिीखान यास गमाििे. आवबद अिीखान आवि जमाि अिीखान िे 
दोघे एकाच ित्तीिि स्िाि झािे िोते. भािाचा मृतदेि शििात पाठिनू जमाि अिीखान आपल्या अिबी 
घोड्यािि बसिा आवि ििाांगिात पितिा. तेथे त्याने सव्य्यद काइम आवि तिीनखान अफगाि याांचे 
मृतदेि सोडिनू घेतिे. तो आवि त्याचे असामी या मृतदेिाांसोबत शििात गेिे. इतिाांनीिी सांधी साधिी 
आवि ििाांगिािा िाम िाम ठोकिा. सिबुिां दखानािा िचूस्ि अखेि वमळािे नािी. तो नक्कीच माििा 
जाईि अशी सिूसाधािि भािना ििाांगिात आढळून आिी. सुरूिातीिा िी भािना म्ििजे करून 
घेतिेिा एक काल्पवनक समज िोता, पि या कानाचे त्या कानास िोत िोत सांध्याकाळच्या सुमािास िे मत 
शििात जाऊन पोिोचिे. तेहिा त्यािा सिबुिां दखानाच्या मृत्यचूी कळा आिी िोती. 
 

िी खबि ऐकताच शिििक्षिाची जबाबदािी असिेिे मुिम्मद अमीन बेग आवि शखे अल्लाियाि 
याांनी आपल्या िोकाांची जमिाजमि केिी. क्षिाचािी वििां ब न िािता ते खानपूि दििाजातून बािेि 
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पडिे. साबिमतीच्या िाळिांटात त्याांना खेड्यापाड्यािि िल्ला केल्यािि पाांगिेिी मांडळी, तसेच ठाि 
झािेल्याांची पे्रते घेऊन येिािी मांडळी िाटेत आडिी भेटिी. या पळपुट्याांनी आपल्यािि कसिा ठपका येऊ 
नये यासाठी या दोन सेनापतींना साांवगतिे की, आता पुढे जाण्यात अथू उििेिा नािी, एकां दि प्रकिि 
बिुधा आिाक्याबािेि गेल्याच्या व्स्थतीत आिे आवि आताची गिज जि कोिती असेि ति ती म्ििजे 
शििाचे िक्षि कििे आवि नेत्याच्या कुटुांबाचे िक्षि कििे िी िोय. या मनधििीिा वबिकुि न जुमानता 
अमीन बेग आवि अल्लाियाि आपल्या िस्त्याने तडक पुढे झािे. 
 

दिम्यान सुरूिातीच्या िढाईत कामवगिीिि पाठवििेल्या माििाडी िोकाांना समजून आिे की, 
सिबुिां दखानाच्या पिटिीत आता जेमतेम ४०० िोक आिेत. आपिे वकती थोडे िोक उििे आिेत याची 
कसिीिी तमा न बाळगता तो मात्र ििाांगिात पाय िोिनू िोता. माििाड्याांना या पविव्स्थतीमुळे नि ेस्फुिि 
चढिे. त्याांनी आपिे िगाम खेचिे, आिखी एकदा नशीब अजमािण्याचे त्यानी ठिवििे. त्िरे्षपूिू 
िढाईिा पुन्िा एकदा तोंड िागिे. सिबुिां दखान मात्र थोडासुद्धा न डगमगता ििाांगिात उभा 
ठाकिेिाच िोता. आपल्या धनुष्ट्यातून सोडिेल्या बािाांनी त्याने अनेक माििाडी वशपायाांना यमसदनािा 
पाठवििे. थोड्याच िळेात दूििि एक ित्ती वदसिा. त्या ित्तीिि वनशाि घेतिेिा मािूस िोता. ते वनशाि 
सिबुिां दखानाचे िोते, तो नक्कीच कुमक घेऊन येिािा अल्लाियाि असिा पाविजे! अमीन बेगखान आवि 
अल्लाियाि दौडत आिे. तेहिा पुन्िा एकदा ढोि िाजू िागिे ि आिखी त्िरे्षपूिू िढाईिा सुरूिात झािी. 
माििाड्याांनी चढवििेल्या एका िल्ल्यात शखे अल्लाियाि ठाि झािा. तिी पि सिबुिां दखान खचिा नािी. 
शत्रिूा तोंड देिे त्याने चािू ठेििे; आिखी एकदा त्याांना पळिनू िाििे. त्याने पाठिाग किीत त्याांना 
सािखेज या ५ मिैाांििीि गािापयंत वपटाळिे. धुमिक्री सबांध वदिसभि चािू िावििी. िात्र पडल्याििच 
दोन्िी पक्षाांनी िढाई थाांबवििी. सूयू मािळेपयंत सिबुिां दखान ििाांगिािि ठासून उभा िोता. त्याचे ढोि 
विजय झाल्याचे दशिूीत िोते. सिबुिां दखान ििाांगिात जेथे िोता त्या वठकािी तांब ूमागिनू घेऊन ते त्याने 
मुक्कामासाठी ठोकिे. 
 

या वदिशी िाजपुताांच्या छाििीिि खबि आिी की मिािाजा ििाांगि सोडून पळािा. सबांध 
छाििीिि घबिाटीचे थैमान पसििे. घाईघाईने बैिगाड्या भििे आवि जुांपिे, भिाभिा तांब ूउखडिे आवि 
वनशािे उतिवििे या सिू गोष्टी झाल्या. ‘माििाड फाि दूि आिे’ असा आिडाओिडािी झािा. गुजिाती 
आवि कस्बाती िे स्थावनक वशपाई जिळपासच्या खेड्यात गेिे. कािींनी ति यव्त्कां वचतिी न थाांबता 
दुिािापयंत मजि गाठिी. वकत्येक जि शििाच्या आसपासच्या िस्त्याांमधीि घिात िपून िावििे, 
सांध्याकाळच्या प्राथूनेच्या िळेी मिािाजा ििाांगिािरून पितिा. त्यामुळे भेदिटाांच्या वजिात जीि आिा. 
पळपुटे-जे अजून फाि िाांब गेिे नहिते ते-पित आिे आवि िाजपूत सेनापतीिा पुन्िा येऊन वमळािे. 
 

िात्र ििाांगिात घाििाियाची असा िुकूम सिबुिां दखानाने काढिा तेहिा मुिम्मद अमीन बेग 
त्यािा म्ििािा, “आपिी इच्छा पुिी झािी नािी का? आपि ति सुभेदाि पदाचा सािखा िाजीनामा देऊ 
किीत िोता. आता या िेळी जखमींची देखभाि हिायिा ििी आवि मृताांच्या नातेिाईकाांचे साांत्िन हिाियास 
िि.े तुम्िी आता शििास पितिेच आिश्यक आिे.” िी िदबदिी मान्य िोऊन शििाकडे कूच किण्याची 
िुकूम सुटिा. िात्र पडल्यािि तासा-दीडतासाने ते गढीच्या खािच्या अांगास असिेल्या शििाच्या 
तटबांदीपाशी येऊन पोिोचिे. तेथे त्याांनी साबिमतीच्या तीिािि तळ टाकिा. शििाच्या आतल्या भागात 
मात्र कसिीिी इजा न िोता सिबुिां दखान पितिा आिे यािि मुख्य मुख्य गुजिाती िोकाांचा विश्वास 
बसिा नािी. सिदाि मुिम्मदखान यािा नहया सुभेदािाच्या नायब पदाची सनद आिेिी िोती. त्याचा ति 
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सिबुिां दखानाच्या सुखरूप पितण्यािि मुळीच विश्वास बसिा नािी. सिदाि मुिम्मदखानाने त्यास 
आिेिी िुांडी िटिनू त्या पैशातून मािसाांची भिती केिी िोती. तो आपल्या घिात थाांबनू सांधी केहिा येते 
याची टेिळिी किीत िोता. सिबुिां दखान पडिा अशी खबि आिी की शििाचे दििाजे ताब्लयात घ्याियाचे 
ि ते उघडाियाचे असा मनसुबा पक्का केिा िोता. पि खबिीची खात्री करून घेण्यासाठी त्याने आपल्या 
एका मािसास आपल्या शजेािीच िाििाऱ्या अिी मुिम्मदखानाकडे, कािी खबि आिे का िे पािाण्यास 
पाठवििे. खिी गोष्ट काय आिे ते त्यािा ऐकविण्यात आिे. मनात योजिेल्या कामापासून पिािृत्त िोण्यास 
त्यािा साांगण्यात आिे. पि त्याचे समाधान झािे नािी. तो अस्िस्थ झािा. मध्यिात्रीच्या सुमािास तपास 
किण्याकविता त्याने पुन्िा एकदा मािूस पाठवििा. त्याची खात्री पटविण्यासाठी त्याच्या मािसास गढीत 
जाऊ वदिे, तटबांदीिि चढून, खािी िाकून सिबुिां दखानाच्या छाििीिि डोकािनू पािू वदिे. तो आपल्या 
तांबतू बसून आपल्या एका साथीदािािा वदिसभिातीि घडामोडींची िकीकत साांगत असल्याचे िि ऐकू 
देखीि आिे. िी गोष्ट या मािसाने सिदाि मुिम्मदखानािा साांवगतिी; तेहिा त्याने आपिा इव्च्छत िेतू 
मनातून काढून टाकिा. 
 
६६ : सरबुलंदखान आणि अभयकसग यामंधील िाटाघाटी 
 

दुसऱ्या वदिशी मिािाजािा समजिे की शत्रू अजून सुखरूप आिे. तेहिा तो पुन्िा ििाांगिात 
उतििा. सिबुिां दखान सािधच िोता. पि त्याच्या िेिाांनी बातमी आििी की, मिािाजाची आज 
िढण्याची योजना नािी. त्यामुळे िा जो अिधी वमळािा तो दोन्िी पक्षातीि िोकाांनी जखमींची िििाििि 
किण्यात आवि मृताांचे दफन किण्यात घािवििा. या वदिशीच अभयहसगाने आपल्या पूिावधकाऱ्याकडे 
सिोख्याचा प्रस्ताि पाठविण्याचे वनवित केिे. सिबुिां दखानाकडे पाठविण्यासाठी त्याने मुक्रि 
केिेल्यापैकी एकजि मुखविसखान नािाचा मिमूदाबादचा जिावगिदाि िोता ति दुसिा मूमीनखान 
नािाचा त्याच्या फौजेतीि अखबािनिीस आवि खांबायतचा फौजदाि िोता. वनिोपाची एक वचठ्ठी धाडण्यात 
आिी. त्यास अनुकूि उत्ति आल्यािि त्या वदिसाच्या अखेिीस मुखविसखान सिबुिां दखानाकडे गेिा. 
नेिमीचे आगतस्िागत िगैिे झाल्यािि त्याने आपिे काम काय आिे ते साांवगतिे. िात्रीच्या िेळी तो तेथून 
पितिा. 
 

दुसऱ्या वदिशी िाटाघाटींना सुरूिात मूमीनखान आवि अमिहसग उदाित याांनी केिी. िय फाि 
असल्याने आवि देि िठ्ठ असल्यामुळे मुखविसखान यािा िाटाघाटीच्या जबाबदािीतून मोकळे केिे. 
सिबुिां दखानास खचापोटी एक िाख रुपयाांची िोकड वमळािी; िििािििीसाठी उांट आवि बैिगाड्या 
उपिब्लध किाहयात आवि भेटी-प्रवतभेटी हिाहया या सिोख्याच्या अटी ठिल्या. पवििी भेट मिािाजाने 
द्याियाची िोती. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाने आपल्या तळापासून थोड्या अांतिािि एक तांब ू उभा किाियाचा 
िोता. त्यानुसाि निाबाने गाझीउद्दीन िुसैन याच्या िाईजिळ एक तांब ू उभा केिा; ति मिािाजाने शाि 
वभकनच्या कबिीसमोिीि आपल्या तळासमोि जाजम अांथििे. अशा प्रकििी नेिमी जे घडते त्यानुसाि 
पवििी भेट देण्याचे टाळण्यासाठी मिािाजाने सिू प्रकािच्या सबबी साांवगतल्या. मिािाजाच्या आगमनाची 
िाट पािण्यातच सगळा वदिस सांपिा. दुसऱ्या वदिशी तीन प्रििी सिबुिां दखान आपल्या घोड्यािि स्िाि 
झािा आवि छोटासा ििाजमा घेऊन तो मिािाजाच्या तांबूपाशी आिा. तेहिा सगळी माििाडी फौज 
ओळीने उभी आिे, त्याांनी नखवशखान्त वचिखते पविधान केिी आिेत असे त्यािा आढळिे. केिळ 
मुसिमानाांना पािण्याच्या इच्छेखाति ते तसे उभे असािते हकिा कािी दगाफटका झािाच ति सािधवगिी 
असािी म्ििूनिी ते उभे असािते अशी कल्पना झािी. सिबुिां दखानाने तांब ूभोितािच्या आडोशात प्रिेश 
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केिा तेहिा मिािाजा कनातीपयंत सामोिा आिा. दोन्िी उमिािाांनी एकमेकाांना आहिगन वदिे. नांति 
भािाप्रमािे एकमेकाांच्या शजेािी बसिे. िळे अगदीच थोडा असल्याने बांधुभािाचे प्रतीक म्ििून त्याांनी 
आपल्या फेट्याांची अदिाबदि केिी ि एकमेकाांचा वनिोप घेतिा. सिबुिां दखान आपल्या तळािि 
पितिा. त्याचा तळ आता मुिम्मद अमीनखानाच्या िाईपाशी पडिा िोता. त्याची चीजिस्तू आवि वस्त्रया 
तेथे आल्या िोत्या. बख्तहसगािा बाि िागिा िोता म्ििून तो या मुिाखतीच्या िळेी िजि नहिता आवि 
अभयहसगानेदेखीि मुिाखतीच्या िळेी आपल्या कोटाच्या आत वचिखती सदिा घातिा िोता असे 
म्िितात. 
 
६७ : अभयकसग अहमदाबादेत प्रिेश करतो; सरबुलंद गुजरात सोडतो 
 

सिबुिां दखानाच्या प्रयािाची तजिीज किण्यासाठी जगदेि यािा २६ ऑक्टोबि १७३० िोजी मुक्रि 
केिे. दुसऱ्याच वदिशी म्ििजे २७ तािखेिा मिािाजाांचा नायब ितनहसग भांडािी याने भद्र वकल्ल्यात प्रिेश 
केिा. नहया कोतिािाची नेमिूक झािी. सिबुिां दखानासाठी िागिाऱ्या गाड्या जमा िोईपयंत आवि 
कबूि केिेिी िोकड देईपयंत सिबुिां दखानािा थाांबून िािाि ेिागिे. िोकड िक्कम देण्याची जबाबदािी 
अमिहसग उदाित याने उचििी िोती. ििानमोठ्ा १७३ तोफा सुभ्याचा वदिाि अब्लदुि् घनी याच्याकडे 
शािी खात्यािि जमा करून त्याची त्याने पािती घेतिी. कबूि केिेल्या १ िाख रुपयाांपैकी अजून २० 
िजाि रुपये देिे बाकी िोते. िी बाकी पाठिनू [िी िक्कम पुढे कधीच भागविण्यात आिी नािी.] देण्याचे काम अमिहसग 
याने पत्कििे. तेहिा सिबुिां दखानाने प्रिासास वनघण्याचे ठिवििे. मुिासा येथे तो पोिोचिा तेहिा जािई 
सव्य्यद निावझशखान मिि पाििा. तो आजािीच िोता. या मृत्यमुूळे एक वदिसाचा मुक्काम घडिा. पि 
येथून पुढे मात्र िोजचा प्रिास सुरू झािा. शिेटी उदेपुिािून गुजरून सिबुिां दखान आर्ग्ऱ्याच्या िाटेस 
िागिा. 
 

इकडे मिािाजाने आता आपिा तळ शािी बागेनजीक ििवििा. शििात प्रिशे किण्याच्या 
मुिूताची िाट पािात तो थाांबिा. येथे अब्लदुि् घनीखान िा सुभ्याचा वदिाि आवि अब्लदुि मुफावखिखान 
अखबािनिीस त्यािा येऊन भेटिे. ७ नोहिेंबि १७३० िा शुभ वदिस असल्याने मिािाजा आवि त्याचा बांधू 
यानी शििप्रिशे केिा. प्रिेशाच्या िळेी त्याने बिोबि सैन्य घेतिे नहिते. तो थोडािेळ भद्र वकल्ल्यात थाांबिा 
आवि नांति तळािि पितिा. कािी वदिसाांनी त्याने शििात कायमचे िास्तहय ठेििे आवि सुभ्याचा 
मिसूिविर्षयक तसाच इति सामान्य कािभाि पिाण्यास त्याने सुरूिात केिी. [गुजिातमधीि घडामोडींचा 
येथपयंतचा िा इवतिास जिळजिळ पूिूपिे वमिात-इ-अिमदी या ग्रांथातीि मावितीिि आधाििेिा आिे.] 
 

इकडे सिबुिां दखान उदेपुिािून आर्ग्ऱ्यास पितण्याच्या मागािि िोता. िाटेत त्यािा फाि काळ 
थाांबनू ििाि ेिागिे; कािि त्याच्या बांडाळी कििाऱ्या फौजफाट्याच्या मागण्या पुऱ्या कििे त्यािा अगदी 
अशक्य झािे. शिेटी शिेटी ति पैशाच्या मागिीचा तगादा एिढा जबि झािा की आपिी चीजिस्तू गिाि 
टाकून सािकाांिाकडून कजू काढिे त्यािा भाग पडिे. बादशािाची तुम्िािि कृपा िोईपयंत तुम्िी जाट 
मुिुखात िास्तहय कििाि असाि ति एक िाख रुपयाांची नजि देतो असा प्रस्ताि बदनहसग जाट याने 
आपल्या वखज्रखान आवि नूिअिीखान या मुसिमान अमिदासाकििी सिबुिां दखानकडे पाठवििा. या 
मांडळींना एक आठिडाभि ताटकळत ठेिल्यािि सिबुिां दखानाने त्याांची भेट घेतिी. त्यािेळी पाय दुखत 
असल्याने सिबुिां दखान वनजून िोता. बदनहसगाचा वनिोप ऐकल्यािि सिबुिां दखान िसिा आवि 
म्ििािा की आपि सत्कािपूिूकच्या पुढे केिेल्या प्रस्तािाबाबत मिा फाि कृतज्ञता िाटते; पि मी अजून 
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इतक्या विपन्न दशिेा पोिोचिो नािी की मजिि बिोबिीच्या िोकाांकडे िात पसिण्याची पाळी यािी; मी 
जेथे आिे तेथे सुखात आिे आवि मिा कसिािी त्रास नािी; पि मिा असल्या मदतीची गिज पडेि तेहिा 
मी सूचना किीन. आता सिबुिां दखानाने एक घोडा आवि ित्नजवडत तििाि बदनहसगािा भेट म्ििून 
पाठवििी. त्यासोबत वदिेल्या पत्रात त्याने बदनहसगािा ठाकूि असे सांबोवधिे. बदनहसगाने ते पत्र ५ 
िजाि रुपये सोबत देऊन पित पाठवििे ि आपिास िाजा असे सांबोधण्याबद्दि त्याची विनििी केिी. 
सव्य्यद िुसैन अिीखानाने चूडामि जाटािा िाजा िा वकताब देण्याचे आश्वासन सव्य्यद आर्ग्ऱ्यािून 
दख्खनिा वनघािा त्यािेळी वदिे िोते. पि सव्य्यदाांचा िध झाल्यामुळे या आश्वासनाची पूतूता िोऊ 
शकिी नहिती, वशिाय थूनचा वकल्ला ताब्लयात घेताना िाजा जयहसगाने सदिचा िाजा वकताब वमळिनू 
देण्याबाबत आश्वासन वदिे िोते. अवजतहसग आवि अभयहसग िे दोघे बदनहसगाशी पत्रहयििाि किताना 
त्याचा िाजा असाच उले्लख किीत. पि सिबुिां दखानाने या सगळ्या युव्क्तिादािा उत्ति वदिे की, वकताब 
बिाि किण्याचा अवधकाि मिा नािी; तो फक्त बादशािाचा खास अवधकाि आिे; पि जि कधी 
बादशािाची कृपा पुन्िा सांपादिे मिा जमिे ति बदनहसगाचा याबाबतचा दािा मी आग्रिाने उचिून धिीन. 
नांति सदिचे पत्र आवि पैसे पित पाठविण्यात आिे. [मा. उ. : खांड तीन ८०१, वखज्र १२२; िदीकत 
३८१]. 
 
६८ : सरबुलंदखानाचे अखेरचे णदिस 
 

गुजिातमधून उचिबाांगडी झाल्यािि सिबुिां दखानाची साम्राज्यसेिा सांपुष्टात आल्यासािखीच 
िोती. यास अपिाद म्ििजे त्याची अल्पकाळ वटकिेिी अल्लािाबादेची सुभेदािी आवि १७३९ सािी 
नावदिशािाने िाजधानीिि पट्टी बसवििी तेहिा नावदिशािाचा िसुिी अांमिदाि म्ििून त्याचा अल्पकाळ 
झािेिा उदय िोय. त्याच्या समकािीन िोकाांशी तुिना किता, तो उद्योगी आवि तडफदाि अमिदाि 
िोता. पि आग्रा, पटिा, काबिू हकिा गुजिात यापैकी कुठल्याच कािभािात, आपिा जम पूिूपिे 
बसविण्यात त्यास यश आिे नािी. पटण्याच्या कािभािािि असताना त्याने धीिचा मुिगा आवि भोजपूिचा 
जमीनदाि सवदष्ट नािायि याचे पाविपत्य केिे. काबिूच्या कािभािािि असताना एक-दोन बाबतीत 
त्यािा यश िाभिे. अिमदाबाद-गुजिातच्या कािभािािि असताना, या सुभ्यात कसिी ना कसिी 
हयिस्था वनमाि किण्याच्या उद्योगात तो गढिेिा वदसतो. पि शिािपिा आवि दूिदृष्टी याचा यात अभाि 
िोता आवि मुख्य म्ििजे खचाच्या बाबतीत तो भिताच वढल्या िाताचा आवि वनष्ट्काळजी िोता. 
गुजिातमधीि ५ िर्षांच्या काळात त्याने आपि एक वक्रयाशीि वशपाईगडी आिोत िे दाखिनू वदिे. त्याच्या 
उत्तिावधकाऱ्याांमध्ये वदसून आिेिा िाढता कमकुितपिा पाविल्यािि त्याच्या त्या सुभ्यातीि कािभािाचे 
यश उत्तम प्रकािे अजमािता येते. त्याच्या उत्तिावधकाऱ्याांचा सुभ्यािि बसिेिा (पोकळ) जम पिाता 
सिबुिां दखानाचे बस्तान पके्क आवि पवििामकािक िोते असे वदसते. आर्ग्ऱ्यास दीघूकाळ खोळांबा िोऊन 
अखेि वदल्लीस पितिे शक्य झािे तेहिा धनकोंना आपिाशी सांपकू साधता येऊ नये म्ििून 
सिबुिां दखानािा घि बांद करून बसिे भाग पडिे. जेहिा जेहिा त्यास बादशािाचे दिबािी येण्याबाबतचे 
पत्र येई तेहिा तेहिा त्या पत्रासोबत बादशाि वकत्येक शािी चाकिाांना पाठिी. िाटेत त्याच्यािि िल्ला झािा 
ति त्यास सांिक्षि वमळाि ेअसा त्या मागचा िेतू असे. मुबाविजुल्मुल्क सिबुिां दखान बिादुि वदिाििजांग 
(मूळ नाि मुिम्मद िफीअ) िा १३ वजल्काद ११५४ वि. (२० जानेिािी १७४२) िोजी ियाच्या ६९ हया िर्षी 
(चाांद्रिर्ष)ू मिि पाििा. [तािीख-इ-मुिम्मदी.] 
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१७३० इ. पयंत मिाठ्ाांनी अिमदाबाद-गुजिातमध्ये केिेल्या चढायाांची िकीकत साांगून 
झाल्यािि आपि आता बुांदेिखांड या दुसऱ्या मुिखाकडे िळत आिोत. अल्लािाबाद सुभ्याचा भाग 
असिेल्या बुांदेिखांडातिी शािी कािभाि गुजिातप्रमािे वढिा पडिा िोता. आपल्या वििोधकाचा थोडासा 
जिी कमकुितपिा वदसिा तिी त्याचा फायदा उचिण्याच्या बाबतीत मिाठ्ाांनी गुजिातेत जी तडफ 
दाखवििी तीच तडफ मिाठ्ाांनी येथेिी कशी दाखवििी ते आता आपि पािू. 
 

— 
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प्रकरि नििे 
 

बंुदेलखंड आणि माळिा, १७२०–१७३६ 
 
६९ : बंुदेलखंड : देश आणि लोक 
 

िा देश मुघिाांना पूिूपिे िश असा कधीच झािा नािी. बुांदेिखांडािि मिाठ्ाांनी जे िल्ले चढवििे 
त्यामुळे, मुघि साम्राज्यािा गुजिातमधीि िल्ल्यामुळे जसे गांभीि नुकसान पोिोचिे तसे या िल्ल्यामुळे 
पोिोचू शकिे नािी. मुघिाांनी केिेल्या सुभ्याांच्या िचनेनुसाि बुांदेिखांड म्ििजे बुांदेिे िोकाांचा मुिूख. िा 
जिळजिळ सगळा अल्लािाबाद सुभ्यात मोडत िोता. आग्रा सुभ्यातीि काल्पी सिकाि एिढाच काय तो 
त्यास अपिाद िोता. बुांदेिखांड यमुनेच्या दवक्षिेस आिे. त्याची पविम सििद्द म्ििजे आजच्या र्ग्िाल्िेि 
मुिखाची सीमा. येथे हसद [हसद यमुनेची उपनदी आिे. ती माळहयात वसिोंजजिळ उगम पािते. वतची िाांबी २०० मैि असून त्यापैकी 

१३० मिै िाांबी म्ििजे हशदे सिकािाांचा मुिूख आवि बुांदेिखांड यामधीि सििद्द िोय.] नदीमुळे बुांदेिखांड र्ग्िाल्िेि मुिखापासून 
अिग झािा आिे. बुांदेिखांडाची पूिू सीमा बघेिखांड म्ििजे िेिा सांस्थान िोय. दवक्षि बाजूची सििद्द जिा 
अस्पष्टच आिे. पि मुघिाांच्या विभागिाि प्रदेशिचनेनुसाि बुांदेिखांड माळहयापयंत पसििा िोता. थॉनूटन 
याच्या म्ििण्यानुसाि (१५३) िा प्रदेश आर्ग्नेय ते िायहय असा २०० मिै िाांब ि १५५ मिै रुां द आिे. १८९१ 
सािची वशिगिती पावििी ति िा प्रदेश २०,६४१ चौिस मिै आवि येथीि िोकसांख्या ३९०७५८५ भिते. 
एिढी िोकसांख्यादेखीि भाितातीि मानाने वििळ िस्तीच दाखविते. 
 

या मुिुखािि िाज्य कििाऱ्या िाजपूत टोळीच्या नािािरून बुांदेिखांड िे नाि प्राप्त झािे असिे 
तिी िे सदिचे नाि प्राप्त िोण्याची बाब तुिनेने अिीकडच्या काळातीि आिे. १२ हया शतकाच्या 
अखेिीपयंत या मुिुखाच्या पविम भागात चांदेिे नािाचे टोळीिािे िचूस्ि ठेिनू िोते ि त्याांची िाजधानी 
मिोबा [२५° १८′ उत्ति अक्षाांश ७९° ५५′ पूिू िेखाांश, बाांदा िेल्िे स्टेशनपासून नैऋूत्येस ३० मिैाांिि (इांवडयन ॲटिास ६९ आर्ग्नेय).] येथे 
िोती. बुांदेिे मांडळींची सांख्या कधीच फाि मोठी नसािी. सध्या वशिगिती िोत असून देखीि याांची सांख्या 
ठिवििे सोपे नािी. कािि १८९१ च्या वशिगितीतीि नोंदी वदशाभिू कििाऱ्या आिेत. बाांदा या एका 
वजल्यात त्याांचे सांख्याबळ मोठे असिेच पाविजे. पि वशिगितीतीि नोंदीत त्याांची सांख्या िगेळी करून 
दाखवििेिी नािी. तसेच बुांदेिखांड या सांस्थानातीि वशिगितीबाबतच्या नोंदीत त्याांचा समािशे 
िाजपूतात केिा आिे. या गोष्टींचा विचाि करून, बुांदेिे िोकाांच्या सांख्येचा सािध अांदाज किाियाचा झािा 
ति १८९१ मधीि एकूि भििाऱ्या ४० िाखाांच्या िोकसांख्येत ि िाजपूत िोकाांच्या ४ िाख १६ िजािाच्या 
सांख्येत ते एक िाख भित असािते. अशाप्रकािे बुांदेिे कुळात २० िजाि प्रौढ मािसे वनघतीि. या मानाने 
१५० िर्षापूिी त्याांची सांख्या भितीच कमी असिी पाविजे. या बुांदेिे मांडळीखेिीज मध्य भाितात विशरे्षतः 
सागि आवि दमोि या वजल्याांत, कािी बुांदेिे मांडळी िास्तहय करून आिेत. बुांदेिे कुळाच्या 
उगमाविर्षयीची माविती अगदीच अज्ञात आिे. तिीपि ते कोिते ना कोिते िाजपूत असल्याचे मानतात. 
इवतिासात त्याना मित्त्ि प्राप्त झािे याचे कािि त्याांना अवधपतीचे हकिा शासकाचे स्थान िोते. िे स्थान 
त्याांनी आपल्या शौयाच्या बळािि वमळवििे िोते. 
 

आपिे मूळस्थान बनािसच्या आसपासच्या भागात असून आपि गािडिाि कुळाची एक शाखा 
आिोत असे बुांदेिे साांगतात. उत्ति प्रदेशातीि अल्लािाबाद आवि आग्रा या भागात िास्तहय करून 
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असिेल्या सगळ्या गािडिािाांची सांख्या ५३,४७७ भिते. त्यापैकी २६,८३२ म्ििजे चाांगिे वनम्मे िोक 
वमझापूि आवि गाझीपूि या वजल्यात ििातात. वमझापुिातीि गािडिािाांची सांख्या २०,२४९ ति 
गाझीपुिातीि सांख्या ६,५८३ आिे. वमझापूि ि गाझीपूि िे वजल्िे बनािसिा िागून आिेत. या आधािाििच 
आपि बनािसजिळच्या मुिुखाचे मूळ िवििासी आिोत असा ते दािा किीत असण्याची शक्यता सांभिते. 
त्याांची एक मोठी िस्ती वमझापूिच्या पविमेस काांवतत या पिगण्यात आिे आवि दुसिी िस्ती बनािस आवि 
गाझीपूि याांमध्ये गांगेच्या दवक्षिेिा मिैच या पिगण्यामध्ये आिे. गािड कुळातीि एका काशीिाजा (जो 
बिुधा पुिािकथेतिाच असािा) च्या १९ हया वपढीत कोिी एक रूद्र प्रताप नामक असामी, आज ज्यास 
बुांदेिेखांड म्िितात त्याच्या पविम भागात मित् पदास चढिा. कोण्या एका सोिनपाि नामक हयक्तीने 
१२९२ इ. च्या सुमािास या भागात स्ितांत्र सांस्थान प्रस्थावपत किण्यात यश वमळवििे िोते. सदि रुद्र प्रताप 
िा सोिनपािाच्या िांशातीि निहया वपढीचा िोता. रूद्र प्रताप १५०१ इ. च्या सुमािास पविल्याने प्रकट 
झाल्याचे वदसते. आपल्या आयुष्ट्याच्या शिेटच्या िर्षी सांित १५८८ िैशाख शुद्ध ३ (२१ एवप्रि १५३१) िोजी 
त्याने िोडसे िे शिि िसवििे ि कुिाि [कुिििा नािाचे वठकाि मऊच्या पूिेस १२ मिैाांिि आवि िोडशा अवत आर्ग्नेयीस ४४ मिैाांिि 
आिे. (इांवडयन ॲटिास ६९ नैऋूत्य). वदिकुशाने उल्लेख केिा आिे की, वकल्ले किािा नामक वठकाि बींिहसगदेि याच्या मािकीचे आिे. िोडसे िे 
बेटिा नदीच्या डाहया वकनाऱ्यािि झाशीच्या दवक्षिेस ८ मिैाांिि आिे. दवतया िे झाशीच्या ईशान्येस १६ मैिाांिि आिे. (जदुनाथ सिकाि)] येथून 
वतकडे आपिा कािभाि त्याने ििवििा. पुढे िौकिच एका गाईिा एका िाघाच्या तािडीतून 
सोडविण्याच्या खटाटोपात असताना त्यािा मिि आिे. त्यािा ९ मुिे िोती. त्याांच्या प्रत्यक्ष अथिा 
अप्रत्यक्ष िांशजातून बुांदेिखांडातीि सगळे शासक आिेिे आिेत. िोडसे, दवतया, पन्ना, वबजािि, 
चिखािी, अजयगढ िी चाि मोठी सांस्थाने आवि १९ मोठ्ा जिावगिी आजिी या बुांदेिे िांशजाकडे आिेत. 
[मा. उ. : खांड दोन, ३१७; पॉगसन ३-११] 
 

बुांदेिा िे नाि कसे तयाि झािे याविर्षयी बिाच िाद आिे. या नािाचा सांबांध खुद्द बुांदेिे मांडळी 
हिध्यबावसनीदेिी या आपल्या कुिदेितेच्या नािाशी जोडतात. या देिीचे मांवदि हिध्याचिािि आिे. सदि 
हिध्याचि म्ििजे हिध्यपिूतमाविकेतीि एक पिूतशृांग आिे. त्याचे स्थान वमझापूिच्या पविमेस कािी 
मिैाांिि गांगेच्या बाजूने पुढे आिेल्या भागात आिे. बुांदेिे शब्लदाची हयुत्पत्ती साांगण्याचा मुसिमानाांचा कयास 
असा की बुांदेिे शब्लदातीि मूळ शब्लद बुांद िा असून तो बांदा या फािसी शब्लदाचा अपभ्रांश आिे. बांदा याचा अथू 
गुिाम असा असून एका गुिाम मुिीिा झािेल्या प्रजेपासून िे कूळ वनमाि झािे असे त्याांचे म्िििे आिे. 
हयुत्पत्तीबाबतच्या दुसऱ्या एका खटाटोपानुसाि बुांद या हिदी शब्लदाचा अथू द्रिाचा थेंब असा आिे आवि 
हिध्यबावसनीदेिीिा [िकीदत्-उि्-अकािीम, १६७; छत्र प्रकाश, पॉगसन. पृ. ८.] जे िक्ताचे थेंब ििाण्यात आिे त्याशी 
साांगड घाििािी एक िकीकत साांवगतिी जाते. 
 

बेटिा नदीििीि िोडसे िे बुांदेिे मांडळींनी १५३१ इ. मध्ये स्थापन केिेल्या पविल्या स्ितांत्र 
सांस्थानाांची िाजधानी िोते. सदि िोडसे शिि या मुिुखाच्या पविम भागात आिे. त्यािरून बुांदेिे मांडळी या 
मुिखात प्रथम पविम बाजूने वशििी असािीत; ईशान्य बाजूने वशििी नसािीत असे िाटते. ती ईशान्य 
बाजूने वशििी असतीि ति त्याांना िेिाबाांदा आवि त्या दिम्यानचा मुिुख तुडिािा िागिा असेि. 
सदिच्या मुिखात या टोळीचे झािेिे आगमन सामोपचािाने झािेिे असण्याची शक्यता कमीच. पि 
त्याांच्या पिांपिाांमध्ये त्याांच्या आगमनाचा मागमूस मुळीच आढळत नािी. रुद्र प्रताप याने १५३१ इ. मध्ये 
िोडसे शिि िसवििे तेहिाच आपिािा त्याांच्याविर्षयी पवििा पक्का धागादोिा वमळतो. शािझादा सिीम 
(जो पुढे बादशाि जिॉगीि झािा) याच्या वचथाििीिरून बीिहसग देि (रुद्र प्रतापचा नातू) याने 
अकबिाचा मांत्री अबुि फज्ि याचा िध किवििा; तेहिापासून बुांदेिे [येथे आिेिा बुांदेिे मांडळींचा इवतिास मूितः िाि 
कवि याच्या छत्रप्रकाश (हिदी सांविता डब्लल्य.ू प्राइस याांनी सांपावदत केिेिी ि किकत्ता येथे १८२९ सािी छापिेिी आिृत्ती उपयोगात आििी 
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आिे.) आवि मावसरुि्उमिा (खांड दोन, ३१७) यातीि मावितीिरून घेतिेिा असून भीमसेन याच्या वदि् कुशा या ग्रांथािरूनिी काांिी माविती 
घेतिी आिे. पॉगसन याांच्या विस्टिी ऑफ वद बुांदेिाज (किकत्ता १८२८) या पुस्तकात छत्रप्रकाश ग्रांथाचे आिेिे भार्षाांति वठकवठकािी चुकिेिे 
आिे. चुका फक्त विशरे्ष नामापुित्याच मयावदत नािीत ति पद्यपांक्तीचे अथू िािण्यातिी चुका झाल्या आिेत. इर्विन याांनी मांजूि अिमद याच्या 
पुस्तकाचा मुक्तपिे िापि केिा असून त्यातीि मावितीिि ते विसांबनू िावििे आिेत. या िकीकतीसाठी दुय्यम स्रोत म्ििून िदीकत-उि-
अकािीम आवि पांवडत वकशन नािायि याच्या तािीख-इ-बुांदेि खांड ि जाििन (१८५३) याांचा िापि केिा आिे. मुघि काळातीि बुांदेिा 
िाजाांच्या जीिनाविर्षयक िृत्ताांतासाठी मा. उ., खांड दोन, १३१, २१४, २५८, ३१७, ५१० िगैिे पािा. (जदुनाथ सिकाि)] मांडळींच्या 
दीघूकाळ चािू िावििेल्या उत्कर्षाचे निे युग सुरू झािे. 
 

बुांदेिखांडाचा पूिूभाग मात्र बुांदेिे मांडळीच्या िचूस्िाखािी येण्यास बिाच काळ िागिा. या 
भागािा सामान्यपिे डाांवगया िाज असे म्िित आवि येथीि शासकाांना डाांवगया िाजे असे सांबोधत. या 
शब्लदाचा सांबांध हिदीतीि दांगि, गोंधळ या अथाच्या शब्लदाशी जोडत असिे तिी िस्तुतः त्याचा सांबांध त्या 
उच्चािाच्या स्थावनक शब्लदाशी असून सदि स्थावनक शब्लदाचा अथू डोंगिाळ-जांगिी मुिूख असा आिे. इ. 
१५३१ मध्ये रुद्र प्रताप मिि पाििा. त्याची दुसिी पत्नी िािी मोििबन वििा वतच्या मुिासमिते िोडशािून 
कटेिा येथे ििविण्यात आिे. कटेिा िे िोडशाच्या पूिेस २० मिैाििीि काटेिी झुडुपाांनी हयापिेल्या 
डोंगिाळ भागात आिे. वतचा थोििा मुिगा उदयवजत िा रूद्र प्रतापचा वतसिा मुिगा िोता. त्याने मिेिा 
[कटेिा िे िोडशाच्या पूिेस २० मैिाांिि, ति मिेिा िे कटेिाच्या दवक्षिेिा ३ मिैाांिि आिे. मिेिाच्या उत्तिेस अध्या मिैािि पटािी डोंगि सुरू 
िोतो. (इांवडयन ॲटिास ६९ नैऋूत्य). सदि मिेिा वठकाि म्ििजे अवधक प्रवसद्ध असिेिे मिोबा िे वठकाि असा गोंधळ िोऊ देऊ नये. मिोबा िे 
वठकाि मिेिाच्या पूिेस ५९ मैिाांिि आिे. मऊ िे वठकाि कटेिाच्या थेट पूिेस १० मिैाांिि आिे. (जदुनाथ सिकाि)] असे नि े नाि 
ठेििेल्या गािात आपल्या नहया घिाण्याची स्थापना केिी. सदि ठािे बनविण्यासाठी त्याने पटािी 
गािातीि उिल्यासुिल्या इमािती आवि घिे ताब्लयात घेतिी. सदि वठकाि एके काळी जाट टोळीतीि 
िािा रुद्र याचे वनिासस्थान िोते. या िािा रूद्रचा अल्लाउद्दीन वखिजीने (१२९५–१३१५) पिाभि करून 
त्यास ठाि माििे िोते. उदयजीत् आवि त्याचे िांशज मिेिा या वठकािी, अज्ञात व्स्थतीत िास्तहय करून 
िोते. चौथी वपढी िोईतोपयंत या कुटुांबाविर्षयी कसिीिी माविती कानािि येत नािी. चौर्थ्या वपढीत मात्र 
छत्रसािाचा बाप चांपतिाय याचा दबादबा झाल्याचे आढळते. 
 

िोडसे या सांस्थानातीि मिेिाजिळीि मोिपाविया [बिुधा इांवडयन ॲटिास ६९ नैऋूत्यमधीि मोिि–पिाडी, 
असािे; ते मिेिाच्या दवक्षिेस ४ मिैाांिि आिे. मन्जूि अिमद साांगतो की, मिेिा नािाचे आिखी एक गाि असून ते छत्तिपूिच्या ईशान्येस १० 
मिैािि आिे; आपल्या पवििाि–गिृाच्या स्मृवतप्रीत्यथू छत्रसािाने ते गाि िसवििे असे तो साांगतो. (इांवडयन ॲटिास ७०, ईशान्य)] या गािी 
चांपतिाय याचा जन्म झािा. सदिचे वठकाि कटेिा आवि मऊ िािीपूि या वठकािाांपासून फाि दूि नािी. 
चांपतिाय मोठा झािा तेहिा त्याची पविव्स्थती मोठी तांगीची िोती. त्याच्या उदिवनिािासाठी अगदी 
ििानशा जिावगिीची तितूद िोती. तेहिा त्याने मुिुखवगिीचा जीिनक्रम स्िीकाििा. मिेिाच्या पविमेस 
ज्याांचा मुिूख िोता त्या िोडसे आवि दवतया येथीि िाजाांनी त्यािा आमच्या िोखाने न येण्याबाबत 
बजाििेिी िोते, म्ििून तो दाांवगया मुिुखाच्या िोखाने पूिेकडे चढाई किीत िावििा. त्यात त्यािा कािी 
विजयिी वमळािे. तो िोडसे िाजाांचा जिावगिदाि हकिा आवश्रत असािा. ते कािी असो, इ. १६२७ मध्ये तो 
बीिहसगदेि (बुांदेिा) याांचा सिात थोििा मुिगा जुझािहसग याच्या बाजूने िढत असताना आपल्यािा 
आढळतो. 
 
७० : जुझारकसगाचे जीिन आणि त्याचा अंत 
 

जिाांगीि २८ ऑक्टोबि १६२७ इ. िोजी मिि पाििा. त्यापूिी कािी मविने बीिहसग मृत्य ूपाििा. 
िाजाचा सिात थोििा मुिगा जुझािहसग मुघि दिबािी िोता. पूिीच्या िाजिटीत आपल्या बापािि 
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मेििबानीचा जो िर्षाि झािा तो आपल्यािा िाभिाि नािी असे िाटून वनिाश झाल्याने आग ऱ्यािून तो 
स्िस्थानी पळून आल्याचे वदसते. तेहिा या त्याच्या कृत्याबद्दि त्याच्याविरुद्ध मिाबतखान खानेखानान, 
खाने जिान िोधी आवि अब्लदुल्लािखान फीरूझजांग या वतघाांना तीन फौजा देऊन पाठवििे. वतघाांच्या या 
तीन फौजा तीन वदशाांनी आल्या ि त्याांनी त्यािा िोडसे येथे िेढा घातिा. १० जानेिािी १६२९ िोजी 
इिजिि [बेटिा नदीििीि इिीच, िोडशाच्या ईशान्येस ४२ मैिाांिि. (इांवडयन ॲटिास, ६९ िायहय)] अचानक िल्ला चढिनू 
अब्लदुल्लािखानाने पवििे यश सांपादन केिे पि अब्लदुल्लािखान आिखी कािी करू शकण्यापूिीच 
जुझािहसगाने आपिी िद बदिी शािजिानाकडे किण्याविर्षयी मिाबतखानाचे मन िळवििे िोते. १६२९ 
माचूच्या सुरुिातीस त्यास क्षमा किण्याच्या प्रस्तािास बादशािाची सांमती वमळािी. नांति जुझािहसगािा 
मिाबतखानाच्या िाताखािी देऊन दवक्षिेत मोविमेिि पाठवििे. पि वि. १०४४ यािर्षी (१७३१–३२) 
त्याने मिाबतखानाकडून िजा वमळवििी ि तो घिी पितिा; पि आपिा सिात थोििा मुिगा विक्रमावजत् 
(जगिाज) यास त्याने मागे आपल्या जागी ठेििे. आता िाजाने दवक्षि विजयाची मोिीम सुरू केिी. 
देिगढचा गोंड िाजा भीमनािायि यािि िल्ला चढवििा. चौिागढ [मध्य-भाितातीि हछदिाड्याच्या दवक्षिेस २४ मैिाांिि 

देिगढ आिे. चौिागढ नमूदेच्या दवक्षिेस २५ मिािि आवि निहसगपूिच्या नैऋूत्येस २४ मिैािि आिे.] िा त्याचा वकल्ला, त्याच्या 
कपटाने केिेल्या िधानांति सि केिा. तेहिा बादशािाने िस्तके्षप केिा ि चौिागढ कब्लजात द्याि े अगि 
त्याच्या बदल्यात दुसिा एखादा पिगिा ताब्लयात द्यािा अशी मागिी केिी. बादशािाची मजी खप्पा झािेिी 
आिे िे ऐकताच जुझािने आपिा मुिगा विक्रमवजत् यािा गुप्त वनिोप पाठिनू पित बोिावििे. त्यािेळी 
विक्रमवजत् िा दवक्षिेत बािाघाट या वठकािी िोता. बािाघाटचा सुभेदाि खान झमान याने पळपुट्याचा 
पाठिाग केिा आवि पिगिा अष्टा या वठकािी पळपुट्यािि कुिघोडी केिी. जखमी झािा असताना 
देखीि विक्रमवजत् ने आपिी सिीसिामत सुटका करून घेतिी. जांगिी िाटेने प्रिास करून धामोिी गािी 
आपल्या िवडिाांना जाऊन वमळण्यात तो यशस्िी झािा. धामोिी िा माळहयाच्या सििद्दीतीि बळकट 
वकल्ला असून तो बीिहसगदेि [जुझािबिोबिच्या दोन िढाया, अब्लदुि िमीद िािोिी याचा पादशािनामा, खांड एक, भाग १, प.ृ २४०-

२४८; भाग २, प.ृ ९५-१३९.] याने बाांधिा िोता. 
 

तेहिा शािी फौजाांना मोविमेिि धाडिे. या फौजाांचे प्रमुखपद अब्लदुल्लािखान फीरुझजांग, सव्य्यद 
खानजिान आवि खान दौिान याांकडे िोते. त्यात भाांडिे िोण्यास िाि िािू नये म्ििून शाईस्तेखान याच्या 
पािकत्िाखािी शािझादा औिांगजेब याच्याकडे सिूश्रेष् आवधपत्य वदिे िोते. इ. १६३५ ऑगस्ट २९ िोजी 
शािझाद्याने कूच केिे. िोडशाचे िाज्य भाितशाि याचा मुिगा चांदेिीचा देिीहसग यास बिाि केिे. तो रुद्र 
प्रताप याच्या सिाहया वपढीतिा िोता. जुझािहसग िोडशािून पळािा ि दवक्षिेच्या बाजूस ८० मिैाांिि 
असिेल्या धामोिी गािी गेिा. इ. १६३५ आक्टोबि १४ िोजी िोडसे सि झािे. शािी पक्ष धामोिीच्या 
नजीक आिा तेहिा जुझािहसग आिखी मागे िटून चौिागढच्या िोखाने गेिा असल्याचे आढळून आिे. 
ििकिच धामोिी सि केिी. एिढे िोईतो जुझाि या चौिागढपासून चाि मिैाांिि असिेल्या शािपूि शििी 
जाऊन पोिोचिा िोता. तेथे त्याने देिगढच्या िाजाकडे मदतीबाबत विचाििा केिी िोती. धामोिीपासून 
जुझािहसगाचा पाठिाग किण्याच्या कामवगिीिि खानदौिान आवि अब्लदुल्लािखान फीरुझजांग याांना मुक्रि 
केिे. जुझाििा देिगढािून कसिीच मदत वमळािी नािी; कािि तेथिा जमीनदाि नुकताच मिि पाििा 
िोता. तोफा मोडीत काढून, इति चीजिस्तू जाळून टाकून आवि चौिागढमधीि इमािती उडिनू देऊन 
जुझाि देिगढच्या मुिुखातून दवक्षिेच्या िोखाने पळािा. त्याच्या पाठिागािि असिेिे िोक गढ काटांगा 
आवि िाांजी या वठकािातून गुजििे ि चाांदा प्रदेशाच्या सििद्दीपाशी येऊन पोिोचिे. त्यािळेी त्यापुढे चाि 
कोसाांिि पळपुट्याांचा मुक्काम पडिा िोता. सबांध िात्रभि दौड करून पाठिागाििचे िोक त्या जागी 
पोिोचिे तेहिा सािज उडून गेल्याचे त्याांना आढळून आिे. दुसऱ्या वदिशी दुपािच्या िळेी पळपुट्याांिि 
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कुिघोडी झािी, तेहिा झटापट िोऊन आपिी वनशािे, चौघडे आवि ित्ती वजथल्या वतथे टाकून ते जांगिात 
पळािे ि तेथे िपून बसिे. तिी पि पाठिागात जिासुद्धा वढिाई येऊ वदिी नािी. उदेभान आवि 
जुझािहसगाचा आिखी एक धाकटा मुिगा या दोघाांनी सटकून जाण्याचे साधिे ि ते गोिळकोंड्यास येऊन 
पोिोचिे. जुझाि आवि विक्रमवजत याांच्यािि कुिघोडी झािी तेहिा ते जांगिात आिखी आत घुसिे. 
तत्पूिी त्याांनी आपल्या बायकाांना बळी देण्याचा प्रयत्न केिा. त्याची पट्टिािी, त्याचा एक मुिगा दीघूभान 
आवि विक्रमवजतचा मुिगा दुजूनसाि एिढ्याांना कैद केिे. 
 

िे दोघे बुांदेिे–प्रमुख जांगिात गोंडाांच्या तािडीत सापडिे. या गोंडाांनी त्याांना ठाि माििे. जेथे ते 
ठाि झािे त्या वठकािी खानदौिान गेिा. त्याने त्याांची मुांडकी कापिी ि त्याांच्या वशक्क्याच्या अांगठ्ा 
काढून घेतल्या. िी मुांडकी शािजिानापढेु वसिोि मुक्कामी िजि केिी. इ. १६३६ जानेिािी १० िोजी 
वतथल्या सिाईच्या दििाज्यासमोि ती िोकाांना पािण्यासाठी माांडून ठेििी. १५ वदिसाांनी खान दौिानचे 
आगमन झािे. चाांद्याच्या िाजाने वदिेिा नजिािा, त्याखेिीज बुांदेिे मांडळींना िुटून आििेिा माि आवि 
बांडखोिाांचे कुटुांब त्याने बिोबि आििे िोते. झािेल्या जखमाांमुळे िािी पािूती मिि पाििी. इति 
बायकाांना मुसिमान केिे ि त्याांना शािी जनानखान्यात पाठवििे. मुिगा दुगभूान आवि नातू दुजूनसाि 
या जुझािहसगाच्या िांशजाांना मुसिमान करून त्याांची इस्िाम कुिी आवि अिी कुिी अशी नाि ेठेवििी. 
दोन एक मविन्यानांति उदेभान आवि दुसिा एक पोिियाचा मुिगा वसयमदौिा या अनुयायासमिेत दिबािी 
आिे. गोिळकोंड्याच्या िाजाने त्याांची पाठििी केिी िोती. मुसिमानी धमू स्िीकाििा ति जीि िाचेि 
असे त्यातीि दोन प्रौढाांना साांवगतिे. पि मुसिमान िोण्यास त्याांनी नकाि वदिा. म्ििून त्याांना ‘निकात 
पाठवििे’. ििान मूि िोते त्यािा जनानखान्याच्या नावजिच्या (हयिस्थापकाच्या) ििािी केिे. 
 
७१ : चंपतराय बंुदेला याची कारणकदत 
 

िोडशाच्या जुझािहसगाचे पाविपत्य किण्याच्या सिू घडामोडींमध्ये चांपतिाय िा मुसिमानाांचा 
वििोधक िोता असे वदसते. पि त्याने पिायन किण्यात जुझािहसगाचे अनुकिि केल्याचे वदसत नािी. 
िाजाच्या मृत्यनूांति दोन-तीन िर्षांनी चांपत याने िाजाचा एक मुिगा वपथीिाज याजबिोबि सांगनमत केिे 
आवि िोडशाच्या आसपासच्या भागात दांगि केिी. त्यािळेी त्या मुिुखाची जबाबदािी अब्लदुल्लािखान 
फीरुझजांग याकडे िोती. त्याचे मुख्य ठािे इस्िामाबादेस [मन्जूि अिमद साांगतो (पषृ् ४७) की, कठेिाजिळचे अिशरे्ष 

आजिी सिीमाबाद या नािाने ओळखिे जातात. ज्या जागेचा वनदेश झािा आिे ती जागा बिुधा िीच असािी.] िोते. त्याने बुांदेिे 
मांडळींच्या बािे वकल्ल्यािि १६४० एवप्रि १८ िोजी िल्ला चढवििा. बािे वकल्ल्याचे वठकाि िोडश ेआवि 
झाशी या दिम्यान िोडशापासून सिा मैिाांिि िोते. दम न घेता कूच किीत गेिेिी, बाकीखान या त्याच्या 
एका मुख्य अमिदािाच्या अवधपत्याखािीि फौज बुांदेल्यािि तुटून पडिी. ती िळे वदिस उगिण्याची 
िोती. िल्ल्यात बुांदेिे मांडळींना िुसकिे. वकत्येक जि मुसिमानाांच्या तििािींना बळी पडिे. वपर्वथिाज 
कैद झािा. चांपतिाय मात्र पळून गेिा. वपथीिाज यािा र्ग्िाल्िेि वकल्ल्यातीि तुरुां गात ठेििे. 
अब्लदुल्लािखान पुिेशी तडफ दाखित नािी असे िाटल्यािरून त्याच्या जागी बिादुिखान िोविल्याची 
नेमिूक झािी. इस्िामाबाद या वठकािचा मिसूि त्याजकडे तबदीि िोऊन त्यास बिाि झािा. 
बिादुिखानाने खूप करून दाखविण्याचे िचन वदिे िोते. पि तो काय करू शकेि िे दाखिनू देण्यास 
त्यास फािसा अिधी देण्यात आिा नािी. कािि शािजिानाच्या सल्लागािाांनी शािजिानािा साांवगतिे की, 
बुांदेिखांडाचे रूपाांति िोवििखांडात कििे श्रेयस्कि ठििाि नािी. म्ििून या ििकतीिा अनुसरून 
बिादुिखानािा पित बोिावििे. [पाद. भाग दोन, १९३; मा. उ., खांड एक, ४२०.] 
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बिादुिखानाने सांपादिेल्या एकमेि यशाची खबि त्याने पत्राने दिबािास कळवििी. सदिचे पत्र 
१६४१ जानेिािी १३ िोजी दिबािी वमळािे. जांगि तोडण्यात आवि कािी बुांदेिे मांडळींना ठाि किण्यात 
त्यािा यश आिे िोते. पि चांपत आवि त्याचा भाऊ सुजन िे पुन्िा पळून गेिे िोते. १६४१ आक्टोबिमध्ये 
अब्लदुल्लािखान फीरुझजांग यािा शािझादा मुिादबख्श याच्या फौजेत सामीि िोण्याचा िुकूम झािा. 
मुिादबख्श याची िी फौज जगतहसग नािाच्या एका डोंगिी िाजाविरुद्ध मोविमेिि वनघािी िोती. १६४१ 
नोहिेंबि १८ िोजी कािीतिी अििाि सादि किण्याच्या वनवमत्ताने तो पितिा. पि कोित्या तिी 
कािस्थानात तो गुांतिा असल्याचा सांशय असल्याने त्यािा बादशािाने भेट वदिी नािी. उिट गुप्त 
सूचनेिािे बुांदेिखांडािून पित बोिावििेल्या बिादुिखानािा अब्लदुल्लािखानाच्या जागी नेवमिे, ि 
अब्लदुल्लािखानािा पुन्िा बुांदेिखांडािि पाठवििे. [पाद., भाग दोन, २२१.] 
 

१६४२ जून ४ िोजी, अब्लदुल्लािखान फीरुझजांग याची मोविमेतीि प्रगती असमाधानकािक 
िाटल्यािरून िोडशाचा मृत जुझािहसग याचा भाऊ िाजा पिाडहसग याने चांपत आवि त्याचे भाऊ याांना 
समूळ नष्ट किण्याचा विडा उचििा. अब्लदुल्लािखानाची नेमिूक झाल्यािि त्याची मनसब ३,००० जात 
(३,००० स्िाि, दोन िा तीन घोड्याांचे) अशी िाढवििी. बीिहसगदेि आवि त्याचा मुिगा जुझािहसग याच्या 
चाकिीत असताना चांपतचा उत्कर्ष ू िोत गेिा िोता. िी गोष्ट िक्षात घेता त्याने पिाडहसगाशी सिोखा 
किण्याचे अवधक पसांत केिे. ज्या कुटुांबाचे आपिािि कािी तिी उपकाि आिेत त्या कुटुांबाशी सांघर्षू 
किण्यापेक्षा सिोखा केिेिा अवधक बिा असे त्यािा िाटिे. [ततै्रि, ३०३.] 
 

पि नेिमीप्रमािे पिाडहसग आवि चांपतिाय याांचा मेळ नीट जमून आिा नािी. तापदायक 
ठििेल्या आपल्या आवश्रत उमिािाच्या कटकटीतून सुटण्यासाठी पिाडहसगाने विर्षप्रयोग किण्याचा 
एकदा प्रयत्न केिा. पि नातेिाईक ि वमत्र असिेल्या िाजा भीम याने पेल्याांची अदिाबदि केिी आवि 
चांपतिायाऐिजी आपि बळी जाण्यास तयाि आिोत असे साांवगतिे. आपल्या आईच्या सल्ल्यािरून 
चांपतिाय याने मुघि दिबािाशी सांधान बाांधिे. पवििामी त्यािा दिबािचे बोिाििे येऊन शािी चाकिीत 
त्यास भिती करून घेतिे. वशिस्त्यानुसाि इ. १६५६ मध्ये भािगढचा [िे चूक आिे. ज्यास िेढा पडिा तो वकल्ला 
अफगाविस्थानातीि कां दािािचा िोता. छत्रप्रकाशचा पषृ् ३० िि खांधाि असा स्पष्ट उल्लेख आिे. तसेच या िेढ्यात दािा शुकोि याने भाग 
घेतल्याचािी उल्लेख आिे. पि दिबािच्या भाटािा अवतशयोव्क्त किण्याची जी वनत्याची सिय असते त्यानुसाि भाट म्िितो की, वकल्ला ताब्लयात 
देण्यास चांपतने भाग पाडिे! कां दािाििा मुघिाांनी जो वतसिा िेढा घातिा तो दािा शुकोि याच्या आवधपत्याखािी. िा िेढा १६५३ एवप्रि ते सप्टेंबि 
या काळात पडिा िोता. िेढा दुदैिाने अपेशी ठििा. पादशािनामा खांड एक, (भाग दोन, ३०४) मध्ये अशी नोंद आढळते की चांपत आवि त्याचे 
भाऊ दािाच्या चाकिीत १६४२ सािानांति वशििे. (जदुनाथ सिकाि)] वकल्ला काबीज किण्यासाठी त्यािा चाकिीत घेतिे 
िोते. या चाकिीबद्दि त्यािा दिसाि तीन िाख रुपयाांचा िाभ देिािा कुां छ िा पिगिा जिागीि म्ििून 
वमळािा. या प्रकािामुळे पिाडहसग िैतागिा. शािझादा दािा शुकोि यास ९ िाख रुपयाांची देिगी देऊन 
त्याने सदिचा पिगिा आपल्या नाि े करून घेतिा. या प्रकािाचा उबग येऊन चांपतिाय याने दिबाि 
सोडिा आवि मिेिा या वठकािी तो पितिा. [मन्जूि अिमद ५२, पॉगसन, २५.] 
 

आपिा भाऊ दािा शुकोि याजबिोबिचा तख्ताविर्षयीचा दािा साधण्यासाठी शािझादा औिांगजेब 
दवक्षिेिून वनघािा तेहिा चांपतिाय त्यासमोि िजि झािा. तेहिा त्यास चाकिीिि रूजू करून घेतिे. 
जसिांतवसग िाठोड या शुकोिच्या पक्षात असिेल्या मनसबदािाचा पिाभि १६५८ एवप्रि २५ िोजी धिमत 
या वठकािी झािा. तेहिा या बुांदेल्यास एक घोडा आवि मानाची िसे्त्र वमळािी. सामूगढच्या िढाईच्यािेळी 
(९ जून १६५८) चांपत िा औिांगजेबाच्या उजहया फळीत शािझादा मुिम्मद अअ्जम याच्या िाताखािी 
िोता. विजयानांति त्यािा एक ित्ती बिाि झािा. दािा शुकोि याचा पाठिाग किण्याच्या कामवगिीत तो 
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नांति सामीि झािा. आिमगीि औिांगजेब याचा तळ पांजाबमध्ये सिाई जौििमि या वठकािी असताना 
चांपतिाय आवि त्याचा मुिगा अांगद याांना खिीिुल्लािखान याच्या िाताखािी काम किण्यासाठी िािोि 
येथे धाडिे. नांति आिमगीि वदल्लीस पितिा. त्याचे वदल्लीतीि आगमन १६५८ नोहिेंबि २१ िोजी झािे. 
जानेिािी १६५९ मध्ये शािझादा शुजाअ याच्याविरुद्ध एक फौज धाडिी. चढाई किीत शािझादा शुजाअ 
याने अल्लािबादच्या पुढे मजि माििी िोती. गांगा-यमुनेच्या दुआबात खानिा येथे झािेल्या झटापटीत, 
आजिि आिमगीिास वनष्ा िावििेल्या जसिांतहसगाने पुन्िा एकदा दगिबाजी केिी आवि बादशािाच्या 
वपछाडीिि िल्ला केिा. तो अपेशी ठिल्याने त्याने आपल्या जोधपूिच्या मुिुखाकडे पिायन केिे. दािा 
शुकोि आता गुजिातमध्ये वशििा आवि उत्तिेस अजमेिच्या िोखाने त्याने चढाई केिी. अशी धामधुमीची 
पविव्स्थती उद भििी असता, वतचा फायदा घेऊन चांपत िािोििून पळािा ि बुांदेिखांडास पोिोचिा. 
तद्नांति िगेचच त्याने माळहयातून जािािे सगळे िस्ते ििदािीस बांद करून टाकिे. अशािळेी किता 
येण्यासािखे िोते ते केिे; म्ििजे दवतयाचा िाजा शुभकिि आवि िोडशाचा िाजा इांद्रमि या दोघाांना, 
धामधूम कििाऱ्याांविरुद्ध पाठवििे. [आिमगीिनामा, ७८, ९२, १६३, २१७, ३०१, ६३१.] 
 

चांपतिाय याने झाशीपासून ईशान्येस २४ मिैाांिि असिेल्या भाांडेि या वठकािी िुटािूट केिी. 
इिजच्या वकल्ल्यात त्याने आपिे ठािे बसवििे. शुभकिि त्याच्यािि चढाई करून आिा. त्याने त्याच्याशी 
खुल्या मदैानात िढाई केिी. शिेटी शुभकिि याने आपल्या फौजेवनशी माघाि घेतिी ि आपिे िक्ष 
शािगढच्या वकल्ल्याकडे िळवििे. पि तो वकल्ला इतक्या शथीने िढवििा गेिा की, तो काबीज कििे 
त्यास जमिे नािी. [पॉगसन २५-३६]. 
 
७२ : चंपतराय याचे पलायन ि मृत्य ूइ. १६६१ 
 

थोड्या कािािधीनांति कुमक घेऊन शुभकिि पित आिा. तेहिा चांपत भिैमी येथे पळून गेिा. तेथे 
कािी झटापटी झाल्या. पि त्यात वनियू असा वनघािा नािी. तेथून चांपतने अांघोिी येथे आपिा पुढचा 
आसिा घेतिा. एिढे घडेतो आिमगीि वदल्लीिा पितिा िोता (मे १६५९); आवि त्याचा भाऊ दािा शुकोि 
कैद झािा िोता. आता औिांगजेबाने बुांदेिखांडातीि कामवगिीची जबाबदािी चांदेिीचा िाजा देबीहसग 
बुांदेिा याजिि सोपवििी. िी घडामोड त्याच्या कािवकदीच्या चौर्थ्या िर्षातीि म्ििजे ३० एवप्रि १६६१ ते 
१९ एवप्रि १६६२ या काळातीि आिे. चांपतने आता आपिा भाऊ सुजनिाय याच्यामाफूत सिोख्याचा 
प्रस्ताि पाठवििा. दोन्िी पक्षाांच्या बेदपूि येथे गाठीभेटी झाल्या. पि सिोख्यासाठी शुभकििने घातिेल्या 
अटी चांपतिाय यािा मान्य िोण्यासािख्या नहित्या. तेहिा चांपतिायिा िश कििे आपल्या शक्तीपिीकडचे 
आिे असे शुभकििने जािीिपिे साांवगतिे. तिी चांपतचा एक मुिगा ितनशाि याने नामदािखान 
याच्यामाफूत शिि येण्याचा प्रस्ताि पाठवििा. मात्र त्यातून कािी वनष्ट्पन्न झािे नािी. [पॉगसन ३८.] 
 

सुजनिाय िा शुभकिि याच्याबिोबि शािी दिबािास गेिा िोता. सिोख्याच्या अटी आपिास 
अनुकूि करून घेता येतीि अशी त्यािा आशा िाटत िोती. तो आता बुांदेिखांडास पितिा. िोडशाची 
िािी िीिादेिी वििा त्याने मदतीचे आिािन केिे. पि त्याची िढाई वतने पितिनू िािल्यामुळे, तो 
बेदपूिच्या वकल्ल्यात गेिा. येथे िािीने त्याजिि िल्ला चढवििा. त्याचा दारूगोळा सांपुष्टात आिा. तेहिा 
िल्ला करून िी जागा काबीज केिी. सुजनिायाच्या िाण्याांनी स्िचे्छेने जोिाि केिा. कैद िोिे 
टाळण्यासाठी सुजनिायाने आपल्या िाताने कट्याि आपल्या काळजात घुसवििी आवि तो मििाधीन 
झािा. [पॉगसन ३८-३९.] 
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सुजनिाय याचा पिाभि झािा िे समजताच चांपतने िोडसे [इर्वबन याने बेच्छा असे विवििे आिे. पि 

छत्रप्रकाशच्या हिदी पाठामध्ये ओच्छा असेच विवििेिे आिे. (जदुनाथ सिकाि)] सोडिे आवि जाटिाडा येथे तीन वदिस 
मुक्काम केिा. िािीची फौज पाठिागािि िोतीच तेहिा चांपतिायािा माळिा सुभ्यातीि सािांगपूि 
सिकािमधीि साििा येथीि िाजा इांद्रमि ढांढेिा (मिाठी ढमढेिे?) याची आठिि झािी. चांपतिि 
आिमगीिची मजी असण्याच्या काळी िा इांद्रमि मुघि दिबािात कैदी िोता. त्याचा मुिूख शािजिानाने 
वशििाम गौि यास बिाि केिा िोता. िा मुिूख सदि वशििाम गौड याने काबीज केिा असता त्यास याने 
प्रवतकाि केिा िोता. चांपतने त्याच्याबद्दि िदबदिी केिी िोती; त्याची सुटका घडिनू आििी िोती आवि 
त्याचे िाज्य त्यािा पित वमळिनू वदिे िोते. [पॉगसन (पषृ् ४०) साांगतो की, शाि मविक नािाच्या शािी अमिदािािा ठाि 
किण्याबद्दि इांद्रमि यािा कैदेत टाकिे िोते. चांपतने ज्याकडे िदबदिी केिी तो बादशाि शािजिान असािा; तो आिमगी असण्याची शक्यता 
जिळजिळ नािी. वशििामिा शािजिान बादशािाच्या कािवकदीच्या आिांभीच्या काळाति ढांढेिाच्या जवमनी जिागीि म्ििून वमळाल्या िोत्या. (मा. 
उ., खांड दोन, २६५) औिांगजेबाने बापाचे तख्त वमळविण्यासाठी ि त्यासाठी सामना देण्याकिता दख्खन सोडिी, तेहिा इांद्रमिािा त्याने जुन्निच्या 
वकल्ल्यातून मुक्त केिे. (तत्रि २६६). तेहिा या बाबतीत चांपतचा कािी िात असण्याची कसिीच शक्यता िाटत नािी. पि औिांगजेबाच्या 
कािवकदीच्या सुरूिातीच्या काळात आपल्या आप्तेष्टाांचा पिामश ू घेण्याच्या बाबीिरून इांद्रमििि बादशािाची गैिमजी झािी िोती. (ताविश). 
(जदुनाथ सिकाि)] चांपतने इांद्रमिच्या िाजधानीत आसिा घेण्याचा वनिय केिा. तो तडक सिािा या वठकािी 
पोिोचिा. १६ िजािाची शािी फौज त्याच्या पाठीिि िोती. चांपतजिळ मात्र ५० स्िािाांपेक्षा जास्त कोिी 
नहिते. तो आजािी िोता आवि त्याचा आजाि दििोज बळाित िोता. एके वदिशी ३० मैिाांची िपेट 
झाल्यामुळे आपिे असामी आवि घोडे याांना विश्राांती वमळािी म्ििून तो थाांबिा. ते आपल्या घोड्याांना 
दािागोटा किीत असताना, चौघड्याचा आिाज त्याांनी ऐकिा. शत्रूचे थोडे िोक त्याांच्या दृष्टीस तत्पूिीच 
पडिे िोते. चांपतने आपिा भाता तयाि केिा; तो आपल्या कमिपट्ट्यात अडकवििा ि घोड्यािि स्िाि 
िोऊन तो पळून गेिा. एका डोंगिकड्याच्या बाजूने जािाऱ्या िाटेिि तो थोड्याच िळेात येऊन पोिोचिा. 
आपल्या बचािाचा प्रयत्न किण्याच्या धडपडीत त्याने प्रवतपक्षािा िोळवििे. त्याचा एक अनुयायी इांद्रमि 
या डोंगिकड्याच्या िाटेने जाण्याचा प्रयत्न किीत असता आपल्या घोड्यासि कोसळिा ि त्याचे तुकडे 
तुकडे झािे. झटापट चािू असता चांपतिाय पळािा आवि त्याने एका खेड्यात आश्रय घेतिा. साविबिाय 
ढांढेिा यािा िी बातमी समजिी. िाजा इांद्रमि याच्या गैििजेिीत साििाची जबाबदािी त्याच्याकडे िोती, 
चांपतिा आश्रय देण्याचा त्याचा वनिय झािा. तेहिा वशििाम दौिा आवि गोपाि बािी याांना सोबतीस २०० 
स्िाि देऊन त्यािा भेटण्यासाठी पाठवििे. 
 

घोड्याांची टपटप अचानक कानािि आल्यािि चांपतने आपिे धनुष्ट्य सज्ज किाियास घेतिे. पि ते 
जुने असल्याने दोिी तािताच तुटिे. आपल्या बापाच्या बचािासाठी जीि जाईपयंत िढण्याचा वनधाि 
त्याचा मुिगा छत्रसाि याने केिा. चांपतच्या बायकोने कट्याि बािेि काढिी. निऱ्याची अि ूजपण्यासाठी 
मिि पत्किण्यास ती आनांदाने तयाि झािी. ढांढेिाचे घोडेस्िाि नजीक येऊ िागिे तेहिा ती ओिडिी, 
“चढाईची वधटाई कििािे तुम्िी कोि आिात? मी शिि येिाि नािी ि चांपतिा सोडिाििी नािी. 
त्याच्यासाठी बळी द्याियाचे कायू पूिू िोईपयंत यातिे कािी देखीि िोिाि नािी. या नांति मात्र तुम्िािा 
िि े ते किता येईि”. तेहिा येिाऱ्या घोडेस्िािाांचा म्िोिक्या उद गाििा, “असा सांताप का हयक्त किीत 
आिात? आम्िी कािी कपट-कािस्थान किण्यासाठी आिेिो नािी. आम्िी चांपतिा साििा येथे घेऊन 
जाण्यासाठी आिो आिो. तेथे शत्रूिा चांपतचा वबिकुि सुगािा िागू शकिाि नािी”. या सौम्य उत्तिामुळे 
त्याांची भीती पळून गेिी. त्याांना देऊ केिेल्या तळािि, आिेल्यासमिेत जाण्यास त्याांनी रूकाि वदिा. 
 

सिािा येथे त्याांचा अल्पकाळ मुक्काम घडिा. तेथून वसताबाडीस येथे ते गेिे. तेथे िघुनाथाचे मांवदि 
िोते. पाठिागाििचा शत्रू कािाांतिाने आसपासच्या मुिखात आिा. िाजा इांद्रमि याचा अजून पत्ता 
नहिता. त्याचा प्रवतवनधी साविबिाय याने वकल्ल्यात आश्रय घेतिा िोता. तो देखीि अगवतकच झािा 
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िोता. ढांढेिाचा धीि खचिा िोता. त्याने चांपतच्या सोबतीची जोखीम असिेल्या साविबिाय दौिा आवि 
गोपाळ बािी याना पत्र विवििे. ‘पािुण्याांचा विश्वास सांपादन किा’ ि नांति त्याांचा खून किा असा िुकूम 
त्याने पत्रात वदिा िोता. असा विश्वासघात केिा ति बादशािाबिोबि वनभाि िागेि अशी आशा त्याांना 
िाटत िोती. 
 

या कािस्थानाची कसिीच कल्पना चांपतिा नहिती. त्याची पत्नी कािीकुां िि विने िघुबीिच्या 
मांवदिात आिाधना िगैिे केिी. तदनांति चांपतने मोिनगािी जाियाचे ठिवििे. आपिा मुिगा छत्रसाि 
यास या र्ग्यानशािच्या म्ििजे छत्रसािाच्या बवििीच्या निऱ्याच्या-गािािा त्याने पाठवििे. छत्रसाि त्या 
गािी पोिोचिा तेहिा त्याची बिीि घिी िोती. पि त्याची भेट घेण्यास वतने नकाि वदिा. िा छोकिा तीन 
वदिस उपाशी िावििा. अन्न वमळिायिा िागिािे पैसे देखीि त्याच्या जिळ नहिते. सांध्याकाळी र्ग्यानसाि 
घिी पितिा. त्यािा खबि समजिी तेहिा त्याने छत्रसािाकडे वशधा पाठवििा. तो वशजिनू खाऊन 
छत्रसािाने िात्र काढिी. 
 

आपल्या पाठिागािि असिेल्याांना चकिाि े असा विचाि चांपतने केिा. मोिनगािी आपल्यािा 
पािखीतून िािून नेिे जात असता दुसिी एक पािखी सिािाजिळच्या िाईकडे पाठिािी; त्यात 
आपल्याऐिजी दुसऱ्या कोिास बसिािे; त्यािा पायापासून डोक्यापयंत आपिी चादि पाांघिािी ि 
पािखीसोबत २०० घोडेस्िाि पाठिािेत असा बेत त्याने केिा. कािी कुां िि विने याबाबत आपल्या 
मािेिच्या एका चाकिाकडे शब्लद काढिा. चाकिाने विनांती ऐकिी; पि ती अहिेििी. ठकुिानी त्याच्या 
पाया पडिी. पि त्याचा ठाम नकाि िोता. िा बेत फसिा तेहिा चांपतने सिािाच्या िाईकडे २०० 
घोडेस्िािाांवनशी कूच केिे. ७ कोस अांति काटल्यािि िोकाांच्या आपआपसात खािाखुिा झाल्या; िी 
मांडळी अकस्मात बुांदेिा-प्रमुखािि तुटून पडिी. बुांदेिा-प्रमुख आजािी असल्यामुळे त्यािा नीट प्रवतकाि 
किता आिा नािी. ठकुिानीने घोड्यािरून उडी माििी; आपल्या निऱ्याच्या शजेािी ती धाित आिी. 
एका घोडेस्िािाचा िगाम वतने धििा. पि तो िळिा आवि त्याने वतच्यािि कट्यािीचा िाि केिा; 
अशाप्रकािे िे नििाबायको जोडीने मेिे ि जोडीने पििोकािा गेिे. [चांपतने इिजचा वकल्ला सोडल्यापासून तो त्याचा 
मृत्य ूिोईपयंत त्याच्या झािेल्या पाठिागाची िी सगळी िकीकत छत्रप्रकाशिि आधाििेिी आिे. (जदुनाथ सिकाि)] 
 

चांपतिाय याची उचिबाांगडी किण्याचे श्रेय आपिे आिे असा दािा िोडशाचा िाजा सुजनहसग 
याने मुघि दिबािी केिा. बांडखोिाने आसिा घेतिेल्या सिािा या वठकािापयंत मी त्याचा पाठिाग केिा 
ि त्यास शिि येण्यास साांवगतिे असा िृत्तान्त त्याने दिबािास पाठवििा पि ज्या मांडळींनी चांपतिायाचे 
मुांडके दिबािास पाठवििे ती मांडळी सुजनहसगाच्या ओळखीचीिी नहिती. िे पाठवििेिे मुांडके ७ नोहिेंबि 
१६६१ िोजी दिबािास पोिोचिे [आिमगीिनामा, ६३३.] 
 
७३ : राजा छत्साल याची इ. १७२० पयंतची कारणकदत 
 

अशाप्रकािे चांपतिायाचा चौर्थ्या क्रमाांकाचा मुिगा असिेल्या छत्रसािाच्या [आिमगीिाचा मृत्य ू
घडेपयंतचा छत्रसािाचा इवतिास छत्रप्रकाशिि आधाििेिा आिे. मात्रतािखा छत्र प्रकाशमधीि असल्या तिी थोडाफाि तपशीि मा. उ., खांड 
दोन,प.ृ ५१० आवि मा. आ. १६९, ३८४, ४२४, ४८३ यािरून घेतिेिा आिे. िफ्त अांजुमन यामधीि जयहसगाच्या पत्रात छत्रसािाच्या, त्याच्या 
िाताखािच्या चाकिीविर्षयीची माविती वमळते. (जदुनाथ सिकाि)] िाट्यािा ियाच्या अिघ्या १२ हया िर्षी अनाथाचे आवि 
पिावयताचे वजिे आिे. त्याने प्रथम, जगिेल्याांपैकी आपिा सिात थोििा भाऊ, देिगढचा अांगदिाय 
याच्याकडे आसिा वमळतो का ते पावििे. वदििाडी या शििी त्यािा आईचे दावगने पित वमळािे. तेथे ते 
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पूिी अमानत म्ििून ठेििेिे िोते. दावगने वमळाल्यामुळे त्यािा आपिे िर्ग्न उिकता आिे. आता त्याने 
आांबेिचा िाजा जयहसग याच्या पदिी चाकिी पत्कििी. त्या िेळी िाजा जयहसग वशिाजीविरूद्ध मोविमेिि 
दख्खनच्या िाटेिि िोता. त्याचा भाऊ अांगदिाय िा देखीि याच सेनावधपतीिा येऊन वमळािा. या 
दोघाांनी त्याची चाकिी उत्तमप्रकािे बजाििी. बिादुिखानाने देिगढिा िढेा टाकिा, तेहिा जयहसगाने 
कुमक म्ििून पाठवििेल्या सैन्यतुकडीत छत्रसाि िोता. डोंगिातून िाट वमळािी म्ििून झािेल्या िढाईत 
छत्रसाि ििाांगिात मेिा असा समज झािा; िात्र पडेपयंत त्याचा तपासिी िागिा नािी. 
 

आपल्या चाकिीची बिादुिखानाने अशी िासिात िाििी याचा उबग येऊन छत्रसािाने 
वशिाजीस जाऊन वमळण्याचे ठिवििे. डोंगि आवि अिण्ये तुडित, कसोटी पािािािी िाांबची िाट चािून 
शिेटी भीमा नदी पाि केिी. वशिाजीशी झािेल्या भेटीत, वशिाजीने त्यािा ‘बुांदेिखांडास पित जा आवि 
मुसिमानाांच्या विरूद्ध झेंडा घेऊन उभा िािा’ असा सल्ला वदिा. [भीमसेनाने साांवगतिेिी िकीकत. त्यासाठी माझे 

वशिाजी अँड विज टाईम्स, प्रकिि सात अखेि पािा. (जदुनाथ सिकाि)] िा सल्ला वशिोधायू मानून छत्रसािाने प्रथम 
दवतयाचा बुांदेिा िाजा शुभकिि याची मदत वमळते का ते पावििे. त्यािळेी तो िाजा दवक्षिेत मुघिाांच्या 
चाकिीत िोता. शुभकििाने मुघिाांची चाकिी सोडण्यास नकाि वदिा. पि तुिा योर्ग्य अशी मनसब 
वमळािी म्ििून आपि बादशािाकडे िदबदिी करू असा सल्ला वदिा. छत्रसािाने तो अहिेििा. 
 

यानांति सुरू झािा तो सामना तब्लबि पन्नास िर्षे चाििा. छत्रसािाने इ. १६७१ मध्ये नमूदा 
ओिाांडिी ि बुांदेिखांडात प्रिशे केिा. त्या िळेी त्याने बाविसाहया िर्षात पदापूि केिे िोते. या सुमािास 
त्याचे अनुयायी म्ििून ५ घोडेस्िाि आवि २५ पायदळाचे वशपाई िोते. तो वडसेंबि १७३१ मध्ये मिि पाििा 
तेहिा बुांदेिखांडाच्या पूिेकडच्या अध्या भागाचा सत्ताधीश िोता. त्याची कािवकदू म्ििजे एक 
विजयमाविकाच म्ििािी िागेि. वकत्येक मुसिमान सेनापतींचा त्याने पिाभि केिा. त्यात िावशमखान, 
सव्य्यद बिादुि, ििदौििखान, तिहिुिखान, सव्य्यद ितीफ, अन्ििखान, वमझा सदु्रद्दीन, िमीदखान, 
अब्लदुस्समदखान आवि मुिादखान (वदिेिखानाचा िस्तक) याांचा समािशे िोता. िे जे सामने झािे ते 
अज्ञात िावििे असून मुसिमानाांच्या इवतिासात त्याांचा क्ववचतच उल्लेख िोतो. मुसिमानी इवतिासात 
यातीि एकाच मोविमेचा उल्लेख आढळतो. िी मोिीम म्ििजे वि. १०८९ (१६७८–७९ इ.) मध्ये 
जसिांतहसग बुांदेिा यास “चांपतच्या मुिािि पाठवििे” ती िोय. 
 

या न सांपिाऱ्या झुांजीत िीस एक िर्षे उिटिी. आिमगीि १६८१ इ. मध्ये उत्ति हिदुस्थानातून 
बािेि पडिा. मुसिमानी सत्ता आवि मिाठ्ाांचे िाढते िचूस्ि याांविरुद्ध त्याने काढिेल्या मोविमा दीघूकाळ 
िेंगाळल्या. त्यापायी साम्राज्याच्या इति भागाििीि त्याचे िक्ष विचवित झािे. स्थावनक अमिदाि कतूहय 
बजािण्यासाठी धडपड किीनासे झािे. शािजिानाच्या काळात देखीि अमिदािाांमध्ये अशीच 
ख्यािीखुशािी बोकाळिेिी िोती. िी पविव्स्थती, छत्रसािासािख्या स्थावनक प्रमुखाांना आपिा उदय 
घडिनू आिण्यास वनःसांशय अनुकूि िोती. आिमगीिाच्या कािवकदीच्या ४० हया िर्षी (५ एवप्रि १६९६–
९७) हकिा त्याच्या आसपासच्या काळात छत्रसािािा शािी चाकिी पत्किण्यास िाजी केिे. या चाकिीत 
असताना, तो दवक्षिेत मोविमेिि गेिा. आिमगीिाच्या कािवकदीच्या ४६ हया िर्षी (१९ फेिुिािी १७००-८ 
फेिुिािी १७०१) त्याची साताऱ्याचा वकल्लेदाि म्ििून नेमिूक झािी. तदनांति चाि िर्षांनी त्याने चाकिी 
सोडिी ि तो घिी पितिा. पुढच्या िर्षी म्ििजे आिमगीिाच्या कािवकदीच्या ४९ हया िर्षी (१७०५ इ.) 
निाब वफरूझजांग याने छत्रसािािा ४,००० च्या मनसबीवनशी पित चाकिीत घेण्याची यशस्िी खटपट 
केिी. आिमगीि मेिा तेहिा (२ माचू १७०७) छत्रसाि स्िगृिी पितिा. 
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बिादुिशािाच्या कािवकदीच्या सुरूिातीच्या काळात छत्रसािािा दिबािची अनेक बोिाििी 
आिी. पि त्याने त्याकडे दुिूक्ष केिे. तिी निा बादशाि, त्याचा धाकटा भाऊ कामबख्श याशी िढा 
देण्याच्या मोविमेिि दख्खनच्या िाटेिि असताना, १७०८ मे ३० िोजी, छत्रसािाचे ििदे नािायि आवि 
इति मुिगे बिादुिशािासमोि िजि झािे. त्यािळेी त्याांना मनसबी बिाि झाल्या. बिादुिशािाच्या 
कािवकदीच्या ४ र्थ्या िर्षी, बिादुिशाि हिदुस्थानिा पितण्याच्या प्रिासात कोटा प्रदेशात कािाटीय येथे 
असता १७१० एवप्रि २२ िोजी, छत्रसाि बािशािापुढे जातीने िजि झािा. तो फौजेबिोबि उत्तिेकडे गेिा. 
त्यािळेी फौजा गुरू गोहिदहसग या मृत शीख गुरूां चा िािस बांदा याचा पाडाि किण्यासाठी जात िोत्या. 
१७१० वडसेंबि १० िोजी विमािय पिूताच्या बाय बाजूििीि, शीखाांच्या, िोिगड वकल्ल्याििीि िल्ल्यात 
छत्रसािाने भाग घेतिा. फरुूखवसयिच्या कािवकदीत (१७१३–१७१९) त्याजिि बादशािाची कृपा िोती 
असे वदसते. १७१४ जानेिािी २१ िोजी त्यािा ६,००० जात (४,००० घोडे) ची मनसब वमळािी. १७१८ मे ३ 
िोजी त्याचे ३ मुिगे आवि वकत्येक नातू दिबािात िजि झािे. त्यािळेी त्याांना दिबािाकडून देिर्ग्या 
वमळाल्या. [कामिि, वदि्. १७१ ब, बिादुि, मा. उ. : खांड दोन, ५१०.] 
 
७४ : मुहम्मदखान बंगश बंुदेलखंडाच्या मोणहमेिर णनघतो 
 

सव्य्यद बांधूांचा पाडाि झाल्यािि मुिम्मदखान बांगशािा अल्लािाबाद सुभ्याचा कािभाि वमळािा 
(२५ वडसेंबि १७२०). सव्य्यद अब्लदुल्लािखान याचा पक्ष सोडल्याबद्दि इनाम म्ििून, त्यािा िा कािभाि 
वमळािा. या अल्लािाबाद सुभ्यामध्येच बुांदेिखांडाचा [येथपासून पुढे मुिम्मदखानाचे अांवतम वनगमून िक्कपयंतचा बुांदेिखांडाचा 
इवतिास इर्विनच्या ‘बांगश निाब्लज ऑफ फरुूखाबाद’ या ज.ए.सो.बे., १८७८ मध्ये प्रवसद्ध झािेल्या प्रकििािि आधाििेिा आिे. या िकीकतीत 
वशिदास िगैिे िेखकाकडून घेतिेिा जादा तपशीििी आिा आिे. याबाबतचा, आधािाविर्षयीचा उल्लेख योर्ग्य त्या वठकािी केिा आिे. (जदुनाथ 
सिकाि)] बिुतेक भाग मोडतो. छत्रसािाने अनवधकािाने बळकाििेिा सगळा प्रदेशदेखीि याच 
सुभ्याखािी येत िोता. सबांध हिदुस्थानात आपि सािूभौम आिोत असा मुघिाांचा दािा असल्यामुळे, या 
दाहयास अनुसरून मुिम्मदखानाचा बुांदेिखांडाशी अगदी अवधकृतपिेच सांबांध पोिोचत िोता. एिढेच नहिे 
ति फरुूखवसयिच्या पविल्या िर्षी इ. १७१३ मध्ये ज्या पिगण्याांचा जमीन मिसूि त्यास बिाि झािा िोता 
ते सगळे पिगिे बुांदेिखांडातच िोते. बुांदेिखांडाच्या कािभािाची जोखीम कटकटीची मानिी जाई. 
(म्ििजे मुघिाांचे िचूस्ि या भागािि फाि कमी आिे हकिा जिळजिळ नािी असे गृिीत धिण्याचाच तो 
एक प्रकाि िोता.) वदिेिखान नािाचा, मुिम्मदखान बांगशचा आिडता चेिा या कटकटीच्या कामािि 
नेमिा िोता. इ. १७२० मध्ये बुांदेल्यानी उठाि केिा. काल्पी सि केिी ि स्थावनक अमिदािािा (आवमि) 
मारून टाकिे. तेहिा थोडाफाि फौजफाटा देऊन वदिेिखानािा त्याविरूद्ध धाडिे. त्याने बुांदेल्याांना 
काल्पी आवि जिािपूि [जिािपूि िे काल्पीच्या दवक्षिेस १८ मैिाांिि पि बेटिा नदीच्या दवक्षिेस आिे. (जदुनाथ सिकाि)] या 
वठकािािून झटपट िुसकािनू िाििे. पि िौकिच बुांदेिे िाकििे. तेहिा छत्रसािाने तीस िजाि 
बुांदेल्याांवनशी चढाई केिी. १७२१ मे २५, िोजी घनघोि िढाई झािी. तीमध्ये वदिेिखान आवि त्याचे पाचश े
असामी ठाि झािे. बाांद्याच्या िायहयेस िीस मिैाांिि असिेल्या मौदा या वठकािी वदिेिखानाचे दफन 
झािे. छत्रसािाने अल्लािाबादेस वगविधि बिादुििा आवि दुआबातीि असोथिचा बांडखोि वकचि 
जमीनदाि यािा मदत पाठवििी िोती. त्याच्या या कृत्यामुळे छत्रसाि शािी पक्षाचा नािडता ठििा िोता. 
शािी पक्षाशी उघड िैि किण्याचा कळस म्ििजे त्याने केिेिा वदिेिहसगाचा पिाभि ि त्यात 
वदिेिहसगाचा झािेिा मृत्यू िा िोता. या काििामुळे छत्रसािाचे पाविपत्य कििे अगत्याचे िोऊन बसिे 
िोते. [वशिदास ६७ अ, गुिाम अिी ४१ ब.] 
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या आपवत्तकािक पिाभिाचा सूड बुांदेिे मांडळीिि ताबडतोब उगििे मात्र शक्य झािे नािी. 
त्यािळेी जोधपूिचा िाजा अवजतहसग याने अजमेििि आक्रमि केिे िोते आवि अजमेि शिि त्याच्या 
तािडीतून िाचवििे भाग िोते. मुघिाांची सगळी शक्ती केिळ याच काििाकविता खचू िोत िोती. अखेिीस 
इ. १७२३ च्या शिेटी शिेटी अवजतहसगाने सिोख्याची भार्षा काढिी; आपिा सिात थोििा मुिगा 
अभयहसग यािा दिबािास पाठवििे. या मोविमेत मुिम्मदखानाने भाग घेतिा िोता. तो अभयहसग या 
िाजकुमािासि वदल्लीिा पितिा. या काळात मुघि प्रदेशािि आक्रमि कििे छत्रसािाने चािूच ठेििे 
िोते. म्ििून अल्लािाबाद या आपल्या सुभ्याच्या िाजधानीिा जातीने जाण्याचा तसेच बुांदेिखांडाविरूद्ध 
जातीने मोिीम किण्याचा िुकूम त्यािा झािा. 
 

िी पवििी मोिीम वनकािी अशी ठििी नािी. अल्लािाबाद येथे दोन मविने तळ वदल्यािि 
मुिम्मदखानाने पांधिा िजाि घोडेस्िािाांची फौज उभी केिी. दुआबातीि भोगनीपूि या वठकािी त्याने 
आपिी छाििी ठोकिी. अखेिीस यमुना पाि करून तो बुांदेिखांडात वशििा. सिा मविनेपयंत वदिेल्या 
िढतीच्या जोिािि तो सािेंदा या बाांद्याच्या दवक्षिेस १२ मिैाांिि असिेल्या वठकािापयंत आत घुसिा. 
वनजामुल्मुल्काने मुबाविजखानाच्या केिेल्या पिाभिामुळे (११ ऑक्टोबि १७२४) वदल्ली दिबाििा चाांगिाच 
धसका बसिा िोता. पवििामी, दिबािचे बळ एकवत्रत करून ठेिण्याचा वनियू झािा िोता. त्यानुसाि 
मुिम्मदखानािा दिबािी पितण्यास साांवगतिे. सिोख्याच्या जमतीि तेिढ्या चाांगल्या अटी पदिात पाडून 
मुिम्मदखान वदल्लीस पितिा. त्या िळेी त्यािा र्ग्िाल्िेििा पाठविण्याचा िुकूम झािा. कािि मिाठे 
र्ग्िाल्िेििि चाि किीत येण्याचा धोका वनमाि झािा िोता. मुिम्मदखान गैििजि िोताच बुांदेिे मांडळींच्या 
काििाया पुन्िा सुरू झाल्या. मुिम्मखानाने जी कािी पकड बुांदेिखांडािि बसवििी असेि. ती बुांदेल्याांनी 
पुन्िा िोती का नहिती अशी करून टाकिी. बघेिखांड त्याांनी पादाक्राांत केिा. पटिा सुभ्याच्या अगदी 
सििद्दीपयंत जाऊन ते थडकिे. 
 

इ. १७२६ च्या अखेिीच्या सुमािास आपल्या सुभ्यातीि बुांदेिखांडाच्या भागात बांदोबस्त किण्याचा 
िुकूम मुिम्मदखान यािा झािा. त्यासाठी दिमिा २ िाख रुपयाांचा भत्ता त्यास वदिा. नांति या भत्त्याचे 
चकिा कुिाच्या जिावगिीत रूपाांति केिे. १७२७ फेिुिािी ३, िोजी त्याच्या आघाडीच्या फौजेने 
अल्लािाबादच्या नजीक कोठेतिी यमुना ओिाांडिी. िाती घेतिेल्या पविल्या कामवगिीत बुांदेिखांडाच्या 
पूिूभागाचा बांदोबस्त झािा. तिाििन िे वठकाि मात्र अपिाद झािे. येथीि िेढा चािू ठेिण्याचे काम 
आपिा सिात थोििा मुिगा काइमखान याजिि सोपिनू मुिम्मदखानाने सिेंदापासून ४ कोसाांच्या आत 
असिेल्या एका वठकािी तळ वदिा. भेंड, मौदा, पैिानी, आगिासी आवि वसमन्नी [तिाििन िे बाांद्याच्या पूिेिा ४२ 
मिैाांिि आवि कििी पासून २ फिांगाांिि आिे. भेंड म्ििजे बिुधा बेंडा. िे बाांद्यापासून २२ मैिाांिि आवि पैिानीपासून १४ मैिाांिि एक खेडेगाि 
आिे. (नॉथू-िेस्ट प्रॉव्हिन्स गझेॅवटअि खांड एक, ३९०) हकिा भेंि (भेयि)? मौदा बाांद्याच्या िायहयेस २० मिैाांिि. पैिानी बाांद्यापासून २० मैिाांिि, 
आगिासी=औगासी बाांद्यापासून ईशान्येस २८ मैिाांिि आवि यमुनेच्या दवक्षि वकनाऱ्यािि वसमन्नी बाांद्याच्या ईशान्येस १८ मैिाांिि, इजोिी=चौिी 
िे बाांद्याच्या िायहयेस ११ मिैाांिि जैतपूि िे मिोबाच्या पविमेस २० मिैाांिि (जदुनाथ सिकाि).] िे पिगिे त्याच्या कब्लजात आिे. 
काइमखानाने चढवििेल्या िल्ल्यामुळे तिाििनदेखीि १७२७ वडसेंबि २२ िोजी सि झािे. 
 

शत्रिूा पविम बाजूिा चेपत नेण्याची कामवगिी चािू असता मिोबा पिगण्यातीि इजोिी गािी 
त्याची अखेि शत्रशूी गाठ पडिी. इथे १७२७ मे २२ िोजी तो शत्रिूि जाऊन घसििा. शत्रनेू मोचेबांदी केिी 
िोती. िल्ल्यात अनेक सैवनक मृत ि जखमी िोऊन दोन्िी पक्षाांची मोठी िानी झािी. छत्रसाि, त्याचे मुिगे 
आवि त्याचे नातू याांनी पिायन केिे. साल्िटच्या जांगिात त्यानी आसिा घेतिा. िे जैतपूिच्या दवक्षिेस 
आिे [सािट डोंगि जैतपूिच्या थेट पूिेस (दवक्षिेस नहिे) ९ मिैाांिि ि जैतपूि आवि मिोबा याांच्या मध्यािि आिे. (जदुनाथ सिकाि)] िा 
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सगळा मुिूख नैसर्वगक अडचिींनी भििेिा आिे. त्यामुळे पाठिाग कििे अिघड िोऊन बसिे. १७२७ 
जून १८ िोजी म्ििजे पविल्या िढाईनांति २७ वदिसाांनी शािी फौजा शत्रचू्या नहया वठकािाकडे कूच किीत 
गेल्या. दुसऱ्याच वदिशी १७२७ जून १९ पिाटेच्या जिा अगोदि, िल्ला चढवििा. पि मुसिमानी फौजा 
बुांदेिे फौजाांना जाऊन वभडण्यापूिीच फळी फोडून मिोबािा पळून गेिे. तेहिा, बाडीगढ आवि िौिी-झुमि 
िे वकल्ले कब्लजात घेतिे. पैकी पवििा मिोबापासून १० मिैाांिि आवि दुसिा आर्ग्नेयीस १६ मैिाांिि आिे. 
मिोबापासून दोन मिैाांिि मुसिमानाांनी आपिा तळ टाकिा. पािसाळ्याचे पाच मविने त्याांनी याच 
वठकािी काढिे. इथिी जमीन पािसाळ्यात अशी वनसिडी बनते की पाििापुढे पाऊि टाकिे अशक्य 
िोऊन बसते. [शाकीिचे गुल्शन-इ-सावदक.] 
 

इ. १७२७ नोहिेंबि मध्ये चढाईच्या कामािा पुन्िा सुरूिात झािी. शत्रचू्या डोंगिातीि मोच्यािि 
सबांध वदिसभि िल्ले चढवििे. पि त्याांचा फािसा पवििाम वदसिा नािी. तथावप सूयू मािळण्याच्या 
सुमािास मात्र बुांदेिे-मांडळींनी िाि खाल्ली. नांति चाि एक मविन्याांचा खळ पडल्याचे वदसते. या काळात 
मुिम्मदखान िािांिाि दिबािास विनांतीपते्र वििून आिखी द्रहयाची ि फौजाांची मागिी किीत िोता. १७२८ 
एवप्रिमध्ये धुमिक्रीस पुन्िा तोंड फुटिे. इ. १७२८ एवप्रि २९ िोजी कुि पिाड (मिोबाच्या पविमेस १४ 
मिैाांिि) येथे शत्रनेू उभ्या केिेल्या नहया मोच्यािि मुसिमानाांनी िल्ला चढवििा. बचािाच्या एका मागे 
दुसिी अशा सात फळ्या त्या िळेी कामवगिीिि िोत्या. दुसऱ्या वदिशी मुसिमान सेनापती मुांढािी येथे 
जाण्यास वनघािा. िे वठकाि जैतपूिच्या पूिेस चाि मिैाांिि आिे. इथिा वकल्ला ताब्लयात घेतिा. 
मुसिमानी फौजाांनी आता कुिपिाडच्या समोिच्या बाजूिा, जैतपूि उजहया बाजूिा ठेिनू आवि त्याच 
वदशनेे मुांढािी थोडीशी बाजूिा ठेिनू, निी जागा हयापिी. साल्िटचा डोंगिाळ भाग त्याांच्या डाहया बाजूस 
िोता. तो पुढे शत्रनेू हयापिा. अखेिीस अझनि या जैतपुिािून दवक्षिेस ६ मिैाांिि असिेल्या डोंगिाळ 
भागात बुांदेल्याांनी आश्रय घेतिा. तेहिा खद्द जैतपूििाच िढेा घाििे सुरू झािे. आता पािसाळा सुरू 
झाल्यामुळे मोविमेची प्रगती मांद झािी. सदू ििमुेळे पेििेिे सुरूां ग उडत नहिते. १७२८ वडसेंबिमध्ये, अखेि 
ती गढी िढेा घाििाऱ्याांच्या िाती पडिी. येिढे िोईतो िी मोिीम सुरू िोऊन २४ मविने उिटिे िोते. 
(१७२७ जानेिािी ते १७२८ वडसेंबि). 
 
७५ : मुहम्मदखानाचे लढ्याबाबत खणलते 
 

जैतपूििा िेढा घािण्याच्या कामाची पूिूतयािी किीत असताना ज्या कािी झटापटी झाल्या त्या 
विर्षयी िकीकत खुद्द मुिम्मदखान यानेच बादशािािा पाठवििेल्या अििािात वदिी आिे. (शावकिचे 
गुल्शन)– “शत्र ू बुांदेिखांडाच्या डोंगिातून बािेि पडिा ि आपिे मिाठा ि जाट भाईबांद येण्याची िाट 
पिात थाांबिा. पवििी मजि माित असताना ि जैतगढापासून [जैतपूिच्या वकल्ल्याचे नाि सुनीसुनदी नाांिाचे वठकाि 
जैतपूिच्या उत्तिेस पन्नास मिैाांिि आवि काल्पीच्या नैऋूत्येस १२ मैिाांिि पि बेटिा नदीच्या उत्तिेस आिे. (६९ अांश ईशान्य). (जदुनाथ 
सिकाि)] आम्िी चाळीस मैिाांिि असताना पवििा विजय आमच्या पदिात पडिा. चािू िर्षाच्या (११४० 
[हसद यमुनेची उपनदी आिे. ती माळहयात वसिोंजजिळ उगम पािते. वतची िाांबी २०० मैि असून त्यापैकी १३० मैि िाांबी म्ििजे हशदे सिकािाांचा 
मुिूख आवि बुांदेिखांड यामधीि सििद्द िोय.]) शाबान मविन्याांच्या १४ तािखेिा छत्रसाि, बुांदेिे मांडळींचा एक 
फौजफाटा घेऊन सुनी गािापयंत चढाई किीत आिा. येथे त्याांनी खेडुताांची मािमत्ता आवि गुिेढोिे याांची 
िुटािूट केिी. माझे वकत्येक िोक िसद वमळविण्याच्या कामी बािेि गेिे असूनसुद्धा ि माझी फौज 
थोडीशीच उििेिी असतानािी, अगदी थोड्या वदिसापूिी, वदिेिखानास काय झािे याची आठिि ठेिनू, 
मी कसिीिी वदिांगाई न किता स्िाि झािो आवि ६ कोस (म्ििजे सुमािे १२ मैि) िपेट मारून शत्रचू्या 
सामने खडा झािो. त्याांनीदेखीि आपल्या सैन्याची िढाईच्या दृष्टीने माांडामाांड केिी, धनुष्ट्यबाि आवि 
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तोड्याच्या बांदुका याांनी िल्ला किण्यास त्याांनी सुरूिात केिी. ते आपल्या जागेिि पके्क पाय िोिनू उभे िोते. 
दोन्िी पक्षाांनी पुष्ट्कळ शथू केिी; पुष्ट्कळ जि जायबांदी झािे. मी माझा घोडा गमाििा. नांति मात्र शत्रनेू 
नमते घ्याियास सुरूिात केिी. आम्िी ६ कोस पाठिाग केिा. वकत्येक मुांडकी उडवििी. वकत्येक घोडे, 
वनशािे आवि ित्यािे आमच्या िाती पडिी. या अगोदिच्या अििािात, अगदी पूिीच मी तपशीििाि 
माविती वदिी आिे,” 
 

“या झटापटीनांति आम्िी पायी, एका पाठोपाठ एक मजिा मािीत, शत्रचू्या दगडी वकल्यापाशी 
येऊन पोिोचिो. इथे मांगिखान आवि भिेखान मिा येऊन वमळािे. आमच्या सांयुक्त फौजाांनी शाबान 
मविन्याची २९ िी तािीख (१७२८ एवप्रि १०) वकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी घािवििी. शुक्रिािी िात्री मसिती 
झाल्या. पाण्याची शाश्वती िािािी म्ििून वकल्ल्याच्या दवक्षिेिा ६ मिैाांिि असिेल्या एका छोट्या 
नाल्याच्या वकनाऱ्याकडे जाि े असे आम्िी ठिवििे; मोिीम िाांबिीिि टाकािी असे कािी जिाांचे म्िििे 
पडिे. आम्िी इव्च्छत स्थळी पोिोचिो. तेहिा शवनिािची एक टेिळिी पूि ूझािी िोती. आमच्या छाििीची 
जागा आम्िी अजून हनवित केिी नहिती. कूच चािू असताना, नेिमीप्रमािे आमचे िोक जिासे पाांगिेिेच 
िोते. माझ्या भोिती कािी चेिे स्िाि घेऊन मी शत्रचूी टेिळिी किीत उभा िोतो.” 
 

“अकस्मात छत्रसािाच्या सिात थोिल्या मुिाच्या नेतृत्िाखािची बुांदेिे मांडळींची आघाडी 
आम्िास दडपण्यासाठी चािून आिी. मी ताबडतोब मांगिखान आवि त्याांचे कािी िोक याांना छाििीच्या 
जागेिरून बोिािनू घेतिे. या िोकाांसि मी माझी डािी फळी बनवििी. भिेुखान आवि त्याांचे िोक याांना 
मी आघाडीस धाडिे; ति सिदािखान शमसुद्दीनखान आवि रुस्तमखान याांना उजहया फळीिि ठेवििे. 
येिढे िोईतो शत्रूने मोठ्ा सांख्येने जमािजमि केिी. त्याांनी आपिे वकत्येक गट पाडिे. त्या सिांनी मिा 
आवि माझ्या िोकाांना पूिू िढेिे. फौजेच्या मध्य फळीवशिाय वतच्या भोिती शत्रनेू तीन िढेे (दौि) ठेवििे 
िोते. त्याांचा एक िढेा १०७ जिीब मापाचा िोता. त्याांची सगळी फौज ४५ िजाि असािी असा आम्िी अांदाज 
केिा. शत्रचू्या तळाििीि मािसानी आवि आसपासच्या जमीनदािानी साांवगतिेल्या मावितीप्रमािे खुद्द 
छत्रसाि आपल्या सिू भाईबांदासि ि मुख्य िोक याांसि जातीने िजि िोता; त्याच्या या शिेक्या िोकाांची 
सांख्या ३७ िोती. जाटिी त्याचा तोफखाना आवि सैन्य यासि िजि िोता.” 
 

“आपल्याकविता आता मेजिानीच िाढून ठेििी आिे असे शत्र ूसमजिा. पि त्या मेजिानीिि िात 
मािता न येताच शत्रिूा पिताि े िागिे. सूयू माध्यानी आिा तशी धुमिक्री िांगू िागिी. बाि आवि 
बांदुकीच्या गोळ्या याांचा िर्षाि िोऊ िागिा. बाि, तोफगोळे आवि तोड्याच्या बांदुका याांची सिबत्ती याांमुळे 
आकाशातून जिू गािपीटच िोत आिे असे िाटत िोते. नांति शत्र ूआमच्या वदशनेे चािून आिा. पि आम्िी 
आमची जागा सोडिी नािी. मी माझा तोफखाना मागवििा. माझ्या मीि आवतशिा तोफखान्यासोबतच्या 
घोडेस्िािाांना पायउतािा िोण्याचा िुकूम देण्यास साांवगतिे. त्याांना छत्रसािाच्या उांटािि िल्ला किण्यास 
फमावििे. अशा प्रकािे शत्रिूा तोड्याच्या बांदुका आवि बाि (िॉकेट) याांच्या माऱ्यात आििे. या बाजूने 
आपिी डाळ वशजत नािी िे पािाताच त्याांची सगळीच्या सगळी फौज, वतच्या सिू भागाांसि, आमच्या 
उजहया अांगािा िळिी. ते आमच्या छाििीनजीक आिे. आमच्या तांबचूी िुटािूट किण्यास आवि 
आमच्या चाकिाांशी िािामाि किण्यास त्याांनी सुरूिात केिी. त्याांच्या आवि आमच्या सांख्येत 
जमीनअस्मानाची तफाित िोती. आमचा बाडवबस्तिा शत्रचू्या तािडीतून िाचविण्याचा खटाटोप कििे 
हयथू आिे असे मिा आढळून आिे. आमचा विजय िोिाि की आमचा मृत्य ूघडिाि याची जेथे आम्िािा 



 

 

अनुक्रमणिका 

भ्राांत िोती तेथे आमच्या चीजिस्तूचा वनकाि िागिे या गोष्टीची आम्िास कसिी हचता िाटिाि? सिांच्या 
पािनकता असिेल्या ईश्विाचा धािा आम्िी केिा आवि आमचे प्रयत्न चािू ठेििे.” 
 

“नांति शत्रचू्या तीन मजबूत सैन्यफळ्या एकत्र आल्या आवि आमच्या उजहया फळीिा झोडपू 
िागल्या. त्याांच्या िल्ल्यािा तोंड देता देता आमचे वकत्येक िोक कामास आिे. त्यामुळे आमची फळी 
नमते घेऊ िागिी. पि मांगिखान आवि भिेुखान जायबांदी झािेिे असूनसुद्धा ििाांगिात पाय िोिनू 
िावििे. शत्रशूी मुकाबिा किण्यात यश येत आिे असे वदसताच आम्िािा िुशािी आिी. त्या शूि िोकाांनी 
प्रािाांची आिुती वदिी; पि शत्रसू तसूभि जागा घेऊ वदिी नािी. आिखी थोडा काळ असाच जाता ति 
कदावचत विजय शत्रचू्या पदिी पडिा असता. अशािळेी खऱ्या नायकािा जे शोभते तेच मी केिे. 
वशपाईगडी म्ििून माझा िौवकक काय आिे आवि खाहिदाांच्या चाकिीिि माझी वकती वनष्ा आिे या गोष्टी 
मी मनात आिल्या. किाियाची उििेिी एकच गोष्ट आता बाकी िोती ि ती म्ििजे ििाांगिात जातीने 
उतििे ि सैवनकाप्रमािे िढिे.” 
 

“सूयू मािळण्यास दोन तासाांचा अिधी असता, मी आमच्या डाहया फळीतीि, एके वठकािी, 
आघाडीसमोि माझा सिू तोफखाना जमवििा. माझे मोजकेच पि उत्तमोत्तम घोडेस्िाि सोबत घेऊन मी 
माझा ित्ती तडक शत्रचू्या भाऊगदीत आििा. येथे िढत असिेिे माझे िोक शत्रचू्या िल्ल्यामुळे पाि 
जेिीस आिेिे वदसत िोते. यािळेी शत्रचेू घोडेस्िाि एका पाठोपाठ एक िपेट किीत आिे; मोठ्ा वधटाईने 
त्याांनी आपल्या घोड्याांना त्याांचे पुढचे दोन्िी पाय माझ्या ित्तीिि ठेिनू उभे केिे. अल्लाची मोठी खैि की त्या 
दोघाांना आम्िी आमच्या बािाांनी एका पाठोपाठ एक असे वनकािात काढिे. या समयी माझे सगळे 
साथीदाि आवि चेिे याांनी आघाडीत अद भतु शौयू गाजवििे. वकत्येकाांना ति जखमािि जखमा झाल्या. 
अशी प्रयत्नाांची शथू केल्यािि, आम्िी आमच्या समोिची शत्रचूी फौज वपटाळून िाििी. तेिढ्यात आमच्या 
उजहया अांगािा शत्रचूा जबि फौजफाटा नहयाने उभा ठाकिा. िा िल्ला देखीि पितिनू िािण्यात 
आम्िािा यश आिे. वतसऱ्याने शत्र ूडाहया अांगािा उपटिा. पि त्याने िौकिच माघाि घेतिी. चौर्थ्याने 
एकसांघ समूिावनशी त्याांनी िल्ला चढवििा. त्यािळेी झािेल्या िढाईतीि आवि कत्तिीतीि घनघोिपिाचा 
तपशीि या छोट्या अििािात देता येण्यासािखा नािी. पि अल्लाची कृपा आवि खाहिदाांचे नशीब बिित्ति 
म्ििून शत्रनेू अखेि माघाि घेतिी.” 

 
“शत्र ूमाघाि घेत असताना आम्िी शत्रिूा चेपत िावििो. माघाि घेिाऱ्या शत्रचू्या पाठिागासाठी 

आम्िी पथके पाठवििी. या पथकाांनी बजाििेल्या कामवगऱ्या उल्लेखनीय ठिल्या. कामवगऱ्या बजािनू ती 
पथके पित माझ्या मुख्य फौजेिा येऊन वमळािी. छत्रसािच्या ित्तीिा दोन बाि िागिे. त्यामुळे तो 
जखमी झािा ि ििाांगिातून पळािा. त्याचा ि त्याच्या फौजेचा आम्िी चाि-पाच मिै पाठिाग केिा. 
तोफा, तोफगाडे आवि िातनाळा िी आमच्या कामवगिीची बवक्षसी समजून, आम्िी शत्रचू्या या िस्तू आमच्या 
कब्लजात घेतल्या; शत्रचेू पुष्ट्कळ िोक ठाि झािे; चौघडे आवि घोडे आमच्या िाती पडिे. िढाईत आवि 
तळािि ठाि झािेिी मािसे िगळता आम्िी सात िजाि जि पुन्िा एकत्र जमिो.” 

 
“या विजयानांति मी तीन वदिस याच जागी थाांबिो. सध्या मी जैतगढाकडे िक्ष ठेिनू आिे. माझा 

पवििा अििाि िस्त्यातच ििििा म्ििून मी िा दुसिा अििाि पाठवििा आिे. बुांदेल्याांच्या विरुद्ध विजय 
सांपादण्याची िमी म्या, यःकवित् पामिाने घेतिी आिे. िा विजय माझे दैि उजळवििािा आिे. या 
विजयािािे दैि मजिि जी खैि किीि ती अन्य कोित्याच गोष्टीमुळे मजिि िोिाि नािी.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

मुिम्मदखान शत्रिूा पविमेच्या वदशनेे चेपत असताना त्याचा सिात थोििा मुिगा कावयमखान 
याजिि, पूिूबाजूचे तिाििन काबीज किण्याची कामवगिी सोपवििी िोती. त्याने १७२७ वडसेंबि २२ िोजी 
या जागेिा िेढा टाकिा. त्या िढे्याची जोखीम एका अमिदािाांिि सोपिनू कावयमखान आपल्या बापास 
येऊन वमळािा. पि असे झाल्यािि िगेचच त्याांना खबि वमळािी की, बुांदेल्याांनी पुन्िा उठाि केिा असून 
तिाििन वशबांदीिि त्याांनी िल्ला चढवििा आिे. तेहिा कावयमखानािा पुन्िा त्याांच्याविरुद्ध पाठवििे. 
घोडेस्िाि ि पायदळ वमळून दिा िजाि फौज त्याच्या सोबत वदिी. पि तिाििन येथे तो पोिोचण्यापूिीच 
शत्रनेू वकल्ल्याचा बाय भाग सि केिा िोता. १७२८ ऑक्टोबि ४ िोजी कावयमखानाने वकल्ला पित सि 
केिा. एक मविन्यानांति १७२८ नोहिेंबि ११ िोजी एका मोचाखािी पेििेिा सुरूां ग उडािा. त्यामुळे ते 
वठकाि िल्ल्यास बळी पडिे. तेहिा मात्र कावयमखान मोविमेत उतििा. त्याने पूिेस बाडगढपयंत [बिुधा, 

बाडीगढ; मिोबाच्या अवतआर्ग्नेयीस १० मिैाांिि.] बुांदेल्याांचा बांदोबस्त केिा. जेहिा १७२९ माचूमध्ये मुिम्मदखानाच्या 
विजयमाविकेिा अचानक पायबांद बसिा तेहिा देखीि िा मुिगा याच कामवगिीिि असल्याने बापाच्या 
चाकिीत गैििजि वदसतो. 
 
७६ : मुहम्मदखान बंगश याच्या मागांत अडचिी येतात ि तो माघार घेतो 
 

जैतपूि येथीि िढेा कायम ठेिनू मुिम्मदखान याने दवक्षिेकडीि टेकड्याांच्या भागात माघाि घेत 
असिेल्या बुांदेिे मांडळींना जेिीस आिण्याचे थाांबवििे नहिते. १७२८ वडसेंबिमध्ये जैतपूि पडिे. त्याच 
मविन्यात ििदेसाि आवि इति छत्रसािचे मुिगे शिि आिे. थोड्या िेळाने छत्रसाि पि शिि आिा. 
[िाविद म्िितो की छत्रसािाने आपिा मुिूख िाचविण्यासाठी मुिम्मदखान यािा चाळीस िाख रुपये वदिे.] िी मांडळी मुसिमानाांच्या 
छाििीिि तीन-चाि मविने मुकाट्याने िावििी. या कैदी मांडळींना वदल्लीस घेऊन येण्याचा प्रस्ताि 
मुिम्मदखानाने दिबािी पाठवििा िोता. त्याचे उत्ति येण्याची िाट िी मांडळी पािात िोती. पविव्स्थतीच्या 
िेट्यामुळे शािी सते्तपुढे नमते घेिे, िाजािा दिम्यानच्या काळात भाग पडिे िोते. ताब्लयात असिेल्या 
सगळ्या जागा सोडून देण्यास आवि आपल्या सगळ्या मुिुखात शािी ित्यािबांद वशपायाांची ठािी उभी करू 
देण्यास तो कबिू झािा िोता. वदल्लीिून कािी उत्ति आिे नािी. तीन मविन्याांचा काळ असाच उिटिा. 
वदल्ली दिबािात अशी िकीकत पसिवििे चाि िोते की; मुिम्मदखान आवि छत्रसाि याांनी िातवमळििी 
करून िाजिांश उिथून बादशािाच्या जागेिि अफगािास बसविण्याचा आपापसात किाि केिा आिे. िी 
अफिा खुळचटपिाची आिे िे खुद्द बुांदेल्याांनीच आपल्या ितूिुकीने वसद्ध केिे. बुांदेल्याांनी मुिम्मदखानाचा 
प्रवतस्पधी बुि्िानुल्मुल्क याजकडे शब्लद टाकून पावििा ि त्यास बुिानुल्मुि्काचे उत्साििधकू उत्ति आिे. 
इति दिबािी मनसबदािाांचीिी पते्र आिी; त्यात प्रवतकाि चािू ठेिण्याचा आवि िढा पुन्िा सुरू किण्याचा 
आग्रि त्या मनसबदािाांनी केिा. या प्रकािामुळे, मुिम्मदखानािा वकती प्रबळ शत्र ू आिेत याची जािीि 
बुांदेिे मांडळींना िोऊन सामना पुन्िा चािू किण्यासाठी त्याांना धीि आिा. १७२९ फेिुिािीमध्ये हिदूचा, 
िोळीची धामधूम उडिनू देिािा सि जिळ आिा िोता. म्िाताऱ्या छत्रसािाने त्याचे वनवमत्त केिे आवि 
िोळीचा सि साजिा किण्यासाठी मुसिमानाांच्या तळाच्या दवक्षिेस सिा-सात मिैाांिि असिेल्या जागी 
जाऊन िािाण्याची मुभा त्यािा वमळािी. 
 

मुिम्मदखान विनाकािि वनधास्त बनिा िोता. या वनधास्तपिामुळे त्याच्या िािचािींना 
एकप्रकािची सुस्ती आिी िोती. आपल्या फौजेतीि बऱ्याच िोकाांना त्याने िजेिि जाऊ वदिे िोते आवि 
त्याचे बिेचसे सैवनक त्यानेच स्थापन केिेल्या, वठकवठकािच्या ित्यािबांद ठाण्याांच्या वठकािी तुकड्या 
तुकड्या िोऊन विखुििे िोते. त्याचा सगळा फौजफाटा चाि िजािापेक्षा जास्त भित नहिता. यािळेी 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिाठ्ाांचे आक्रमि िोिाि असल्याची अशुभ अफिा त्याच्या कानाांिि आिी. या मिाठ्ाांनी अगदी 
अिीकडेच, म्ििजे १७२८ वडसेंबि ८ िोजी, माळहयाचा शािी सुभेदाि वगविधि बिादुि याचा पिाभि करून 
त्यास ठाि माििे िोते. पि बुांदेिे मांडळीबिोबि झािेल्या ठिािािि मुिम्मदखान पक्का विश्वासून िोता. 
मिाठ्ाांकडून धोका आिे असे कोिी सुचवििे ति त्याची तो अवततुच्छतापूिूक िाट िािी. सािवजकच 
त्याने कसिी सज्जता ठेििी नािी. 
 
७७ : छत्सालाच्या मदतीसाठी बाजीराि बंुदेलखंडात येतो 
 

मिाठे मांडळी मुिम्मदखानाच्या छाििीच्या पविसिात दोन ते िीस मिैाांिि येऊन ठेपिी, तेहिा 
कोठे मिाठे नजीक येत असल्याच्या गोष्टीिि विश्वास ठेिण्यास तो िाजी झािा. आता मोठमोठ्ा 
अडचिींना तोंड देत त्याने आपिे नऊ िजाि सैन्य उभे केिे. तो मोच उभारून बसिा. स्िािीिि आिेल्या 
मिाठे मांडळींचे नेतृत्ि पेशिा बाजीिाि याजकडे िोते. त्याच्या सोबत वपिाजी जाधि िगैिे इति नािाजिेिे 
मिाठे सिदाि िोते. बाजीिाि आपल्या सैन्यासि पुढे सिकू िागिा तेहिा अनेक असांतुष्ट जमीनदाि त्यािा 
येऊन वमळािे. त्यामुळे त्याची फौज सत्ति िजािािि फुगत गेिी. [मिाठे आवि छत्रसाि याांच्या युतीचे ििून सिदेसाई 

खांड दोन, ३८४ आवि तदनांतिची पष्े यात आिे (जदुनाथ सिकाि)] मिाठे प्रथम वदसिे ते १७२९ माचू २२ िोजी, 
मुसिमानाांच्या छाििीपासून जेमतेम दोन मिै अांतिािि. पि िानात चित असिेल्या गुिाांना िाकून 
नेण्यासाठी आिेल्या मिाठ्ाांच्या छापेमािाांना ििकिच िुसकून िावििे. दुसऱ्या वदिशी मिाठे डाहया ि 
उजहया अांगाांनी छाििीच्या वपछाडीस चढाई किीत आिे त्यािळेी िैििीचे भािे घेऊन येण्यासाठी उांट आवि 
तटे्ट सोडत िोते. ती त्याांनी अिग पाडिी. २५ तािखेिा मुिम्मदखानाने एक छापा टाकिा. पि त्याचा 
कसिािी वचिस्िरूपाचा फायदा झािा नािी. िळूिळू मिाठ्ाांनी छाििीिा घेििे. सगळ्याांना िागिािे 
धान्य िीस रुपये शिेाच्या भािाने विकू िागिे. इति धान्ये गडप झािी. जिळजिळ दोन मविने 
मुसिमानाांनी उांट, घोडे आवि गायी याांच्या माांसािि काळ कां ठिा. 
 

मे मविन्याच्या मध्यास, िडीि सांकटात असल्याचे तिाििन येथे कळल्यािरून कावयमखान 
जैतपुिापासून ईशान्येस १२ मिैाांिि असिेल्या सुपा या गािी दािादारू आवि कुमक आिण्यासाठी येऊन 
पोिोचिा. त्यािा िाटेतच गाठण्यासाठी मिाठी फौजेचा एक भाग जागचा िििा. [कावयमखानािा कसे वपटाळिे 
या विर्षयीचे ििून वपिाजीने जाधिाने विवििेल्या एका मिाठी पत्रात पुढीिप्रमािे आिे आिे : “शहिाि ९ िोजी (७ मे १७२९) कावयमखान तीस 
िजाि िोकाांसि आम्िाांिि चािून आिा. आम्िी त्याशी (सुपा) येथे िढत वदिी. देिाची कृपा िोऊन आम्िी त्याचा पिाभि केिा. आम्िी तीन िजाि 
घोडे आवि तेिा ित्ती पकडिे. ित्तीपैकी दोन ित्ती अांताजी मािकेश्वि आवि दाििजी सोमिांशी सििश्कि यानी घेतिे असून बाकीचे मजजिळ 
आिेत.” (िाजिाडे, खांड तीन, क्रमाांक १४). (जदुनाथ सिकाि)] उद भििेल्या सांधीचा फायदा घेण्यासाठी िेढ्यातल्या 
वशपायाांनी जैतपूि गाठण्यासाठी छाििीबािेि पडून िीघ िाििी. मुिम्मदखानाजिळ िजािापेक्षा जास्त 
असामी उििे नािीत. बुांदेिे मांडळी आपल्या डोंगिातल्या िपाियाच्या जागा सोडून खािी आिी, तेहिा 
मुिम्मदखानाने वचटपाखरूिी मागे न ठेिता छाििी सोडिी. दोन असमान सांख्याबळाच्या पक्षातीि 
चकमक तीन तास चाििी. आपिी अि ूिाचिी िे पािून मुिम्मदखान जैतपूिपयंत माघाि घेण्यास कबूि 
झािा. 
 

जैतपूििा पोिोचल्यािि मुिम्मदखानाने, ते वठकाि शक्य तेिढे सुिवक्षत केिे. पि दािागोटा 
नहिता. तो पैदा करून आिण्यास िळेिी नहिता. कावयमखानाचा पिाभि करून मिाठे पितिे तेहिा त्याांनी 
शिि आवि वकल्ला याांना िेढा घातिा. मुिम्मदखानाने या वठकािी माघाि घेतिेिीच िोती. िढेा घाििािे, 
आपिे पािी तेथे दाखि ूशकिे नािीत. तेहिा िढे्यात पडिेल्याांची उपासमाि घडिनू आिून त्याांना शिि 
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येण्यास भाग पाडाि े असे त्याांनी ठिवििे. गेिे चाि मविने या वकल्ल्याििच्या वशबांदीिा अवतशय 
केविििाण्या अिस्थेत काळ कां ठािा िागिा िोता. तोफा ओढिािे बिै आवि वशपायाांचे घोडे याांचे माांस 
येिढेच काय ते अन्न त्याांना खाियास वमळत िोते. शिेािा शांभि रुपये मोजून देखीि आटा पैदा किता येत 
नहिता. उपासमािीमुळे वकत्येक जि दगाििे, वकत्येक जि मोिीम सोडून चािते झािे. जी मांडळी 
आपिी शसे्त्र ििािी कितीि त्याांना जाऊ देत िोते. (िाविद ११ ब, खुशिाि १०४९–११५२.) 
 

पविव्स्थती इतकी आपवत्तजनक झाल्याने मुिम्मदखानाने बादशाि आवि इति मोठे उमिाि याांना 
आिािन केिे ि या जबाबदािीतून आपिास मुक्त किाि े अशी प्राथूना केिी. बादशािाने ति प्रथम बक्षी 
खान दौिान समसामुद्दौिि यास जैतपूििा जाण्याचा िुकूमिी केिा. पि या उमिािाच्या बाबतीत जे नेिमी 
घडे त्यानुसाि त्याने िचने फाि वदिी पि त्याच्या िातून कृती कािी घडिी नािी. त्याचे आघाडीचे तांबू 
भपकेबाज समािभावनशी वदल्ली शििाच्या तटाबािेि ििाना झािे. पि या प्रकििी यापेक्षा जादा असे 
एकसुद्धा पाऊि त्याने उचििे नािी. उचापती कििे, विश्वासघात कििे आवि सबबी साांगिे िेच त्याचे 
सिूस्ि असल्याने, तो िोज सायांकाळी आपिे प्रस्थान सकाळपयंत पुढे ढकिी ि प्रत्येक सकाळी ते 
सायांकाळपयंत पुढे ढकिी. नांति बेवदिी माजािी म्ििून त्याने बुांदेिे मांडळींना पत्र विवििे की, 
‘विचािशून्य बादशाि’ मुिम्मदखानाच्या मदतीसाठी फौज पाठविण्याच्या खटाटोपात आिे. तो इतक्या 
थिािा गेिा असे साांगतात की, त्याने छत्रसािास सुचवििे की, मुिम्मदखान आता तुझ्या तािडीत 
सापडल्याने, यािळेी तू त्यािा ठाि माििे नािीस ति नवशबाने तुिा वदिेिा िात तू पाि वझडकारून 
टाकल्यासािखे िोईि.मुिम्मदखानाचे मुांडके बादशािाच्या पायाशी ििाण्यासाठी तू घेऊन आिास ति ती 
भेट स्िीकाििी जाण्यासािखी आिेच; वशिाय िी भेट पाठवििाऱ्यािा उच्चस्थान आवि इनामदेखीि 
वमळेि. इकडे, खान दौिानने बादशािाच्या मनािि असे हबबविण्याचा प्रयत्न केिा की, मुिम्मदखान िा 
अफगाि सेनानी फाि यश सांपावदत गेिा ति तख्तास त्याचा धोका आिे. (िाविद, ११ब). 
 

सुपा येथून िुसकून िािल्यानांति आपिा बाप आवि िढे्यात अडकिेिी वशबांदी याांना कसिीिी 
कुमक तातडीने घेऊन जाण्याची सगळी आशा दुिाििी आिे असे समजिे कावयमखानािा भाग पडिे. 
जमिे ति, इति उमिािाांकडून कािी फौजफाटा वमळतो का ते पािाि े असे त्याने ठिवििे. सगळ्यात 
अगोदि, फैजाबाद येथे अयोध्येचा सुभेदाि बुिानुल्मुल्क याची त्याने भेट घेतिी. येथे त्यास मदत देऊ 
किण्याचे बाजूिाच िािून त्यास पकडण्याचा घाट ठििा. या चािबाजीचा अयोध्येच्या चाकिीतीि 
अफगािाांना इतका सांताप आिा की, शािजिानपूि येथीि पठाििस्तीिि कावयमखानाचे कूच झािे 
असता, िे सांतापिेिे बािाश े अफगाि अनुयायी त्यािा येऊन वमळािे. कावयमखान नांति बािगढचा 
[बदायनूच्या उत्तिेिा सुमािे १० मैिाांिि.] अिी मुिम्मदखान िोवििा याच्या भेटीस गेिा. या शासकाने मदत 
केल्यामुळे आिखी फौज भिती किण्यात आिी. मऊ शम्साबाद या स्िगृिी पितल्यािि (िे फरुूखाबाद 
वजल्याच्या िायहयेस आिे) त्याने सािकािाांकडून कजू उभे केिे. आपल्या िवडिाांची सगळी चीजिस्तू 
गिाि टाकिी. अशाप्रकािे तीस िजाि िोकाांची भिती किण्यात तो यशस्िी झािा. 
 
७८ : मुहम्मदखानाची बंुदेलखंडातून अखेरची माघार, १७२९ 
 

दिम्यानच्या काळात जैतपूिचा िढेा कडक ठेिण्यात आिा िोता. त्यामुळे वशबांदीच्या िािअपेष्टाांना 
सीमा उििी नहिती. नांति मिाठ्ाांच्या तळािि िोगिाई सुरू झािी. िजािो मिाठे या िोगिाईस बळी 
पडिे. वशिाय पािसाळा येऊ घातिा असल्याने आपल्या मुिखास पितण्याची त्याांची दि िर्षाची िळेिी 
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झािी िोती. या िोगिाईमुळे झािेल्या प्राििानीमुळे धसका बसल्याने म्ििा अगि घिी पितण्याच्या 
आतुितेने म्ििा, मिाठ्ाांनी िढेा उठवििा ि दवक्षिेची िाट धििी. तिी छत्रसािाने हकवचतिी विचवित न 
िोता िढेा चािू ठेििा. त्यासाठी त्याच्याजिळ िीस िजाि िोक उििे िोते. तसेच आिखी कािी वदिस 
उिटिे. तेहिा िढे्यात पडिेिे आवि िेढा घातिेिे अशा दोघाांचीिी चाांगिीच दमछाक झािी. 
कावयमखानानेिी यमुना ओिाांडिी ि आपल्या बापाची सुटका हिािी म्ििून तो घाई किीत िोता. आता 
सिोखा कििे अवधक शिािपिाचे आिे असा विचाि छत्रसाि आवि त्याचा पवििाि याांनी केिा. 
त्यानुसाि, आम्िािि पुन्िा िल्ला चढि ूनका, आम्िी आपिास यापूिी जो नजिािा वदिा त्यािि सांतोर्ष माना 
अशा आशयाच्या िेखी ठिािािि स्िाक्षऱ्या घेऊन, मुिम्मदखानािा जैतपूि खािी करून जाण्याची मुभा 
बुांदेल्याांनी वदिी. (१७२९ ऑगस्ट) बापाशी भेट झाल्यािि कावयमखानाने प्रस्ताि केिा की 
बुांदेल्याबिोबिचा सामना आपि पुन्िा चािू करू या. पि वदिेिा शब्लद मोडण्यास मुिम्मदखानाने नकाि 
वदिा. त्याांनी काल्पी या वठकािी इ. १७२९ ऑक्टोबि ३ िोजी यमुना नदी पुनि ओिाांडिी. तद नांति 
मुिम्मदखान बुांदेिखांडात पुन्िा कधीिी आिा नािी. ११४४ (१७३१ जुिै–१७३२ जून) मध्ये त्याच्या 
अल्लािाबादेच्या सुभेदािपदाच्या जागेिि त्याच्याऐिजी सिबुिां दखान याची नेमिूक झािी. (िाविद११-
१३.) 
 

दाखवििेल्या दोस्तीबद्दिचे इनाम म्ििून मिाठ्ाांना छत्रसािाकडून त्याच्या मुिुखाचा एक 
तृतीयाांश भाग वमळािा. अशाप्रकािे मिाठ्ाांना देण्यासाठी बाजूस केिेिे पिगिे बुांदेिखांडाच्या दवक्षिेस ि 
पविमेस िोते ि त्यापासून ३०,७६,९५३ रुपयाांचा हकिा अांदाजे ३ िक्ष पौंडाांचा िार्वर्षक मिसूि गोळा िोतो 
असे साांगतात. [बुांदेिखांडाची फाळिी, सिदेसाई, खांड दोन, ३८६. (जदुनाथ सिकाि)] ििकिच शजेािच्या आपल्या बुांदेिे 
मांडळीशी मिाठ्ाांची बाचाबाची झािी. ती कििािे बुांदेिे मूळच्या बुांदेिखांडातीि िोडसे येथीि िोते. 
तेथिा िाजा उदोतहसग याशी िढताना मल्िाििाि िोळकि याचा एक भाऊ वपिभजूी वि. ११४४ च्या 
वजल्काद मविन्यात (१७३२ एवप्रि-मे) ठाि झािा. 
 

िाजा छत्रसाि पन्ना या वठकािी १७३१ वडसेंबि १४ िोजी ८२ िर्ष े ियाचा िोऊन मिि पाििा. 
त्याच्या मागे त्यास वकत्येक मुिे िोती. पि ििदेसाि आवि जगतिाज या दोन थोिल्या मुिाांनी बापाचे 
िाज्य आपसात िाटून घेतिे. पवििा पन्नाचा िाजा झािा. िा िाजा ििकिच म्ििजे ११५१ वि. (एवप्रि 
१७३८–१७३९) मध्ये मिि पाििा. दुसिा िाजा जैतपूिचा िाजा झािा. तो १७५८ सािी मिि पाििा. 

 
धाकट्या भािाांना िाजपुताांच्या नेिमीच्या पद्धतीनुसाि चविताथासाठी पदपित्िे छोट्या छोट्या 

जिावगिी वमळाल्या. पन्ना सांस्थानाचा गृिीत मिसूि ३८,४६,१२३ रु. ति जैतपूि सांस्थानाचा ३०,७६,९५३ 
रु. िोता. (पॉगसन १०५-११५.) 
 
७९ : मराठ्ाचं्या माळव्यातील प्राथणमक कुरापती 
 

हिदुस्थानिि, म्ििजे नमूदेपिीकडच्या भािताच्या मुिुखािि आक्रमि किण्याची मिाठ्ाांची जी 
कािी योजना िोती तीप्रमािे सुबत्ता असिेल्या माळहयाचा प्राांत, [माळहयात आिेल्या मिाठ्ाबाबतचा येथे आिेिा िा 
इर्विनचा इवतिास सांपूिूपिे गॅ्रट डफ आवि वद बांगश निाब् ज ऑफ फरूूखाबाद (ज. ए. सो. बे. मध्ये १८७८ इ. मध्ये प्रकावशत) यािि आधाििेिा 
आिे. त्याने िापििेल्या इति वनिडक िेखनकृतींचा नािवनशीिाि उल्लेख िोईि. सांपादकाने जादाची म्ििून वदिेिी माविती मिाठी 
अभ्याससामग्रीमधून घेतिेिी आिे. 
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मिाठ्ाांनी माळहयािि पवििी स्िािी केल्याची नोंद १६९० इ. (माि् कमचा सेंरि इांवडया, खांड एक, ६१ एन्) मधीि आिे. इ. १६९८ मध्ये उदाजी 
पिािाने माांडि िुटिे. पि त्याने ते वठकाि कायम हयापिे नािी. ते काम बाळाजी विश्वनाथ याने पूि केिे. इ. १७९५ मधीि एका मिाठी पत्रात 
असा उल्लेख आिा आिे की दाििजी सोमिांशी याने माळिा सि किण्याचा पवििा प्रयत्न केिा. िे काम बाजीिािाचे मदतनीस असिेल्या हशदे, 
िोळकि आवि पिाि याांच्या हिमतीने पुष्ट्कळच सोपे झािे. (सिदेसाई, खांड दोन, ३५५). (जदुनाथ सिकाि)] खुद्द बाजीिािाने, आपिे 
सािज म्ििून िेििा िोता. आपिी नेमिूक झाल्याच्या िर्षापासून (१७२० इ.) तो प्रवतिर्षी खानदेशािून 
माळहयात फौजतुकड्या धाडी. पि त्याने जातीने िजि िािून नमूदा नदी इ. १७२४ च्या अखेिीस प्रथमच 
ओिाांडिी. सुरूिातीच्या काळात त्याचे माळहयातीि िास्तहय कधीच िेंगाळिेिे नसे. घिचे िाज्यहयििाि 
आवि वनजामुल्मुल्काचे उपद हयाप यामुळे दवक्षिेििची आपिी नजि त्यािा ििविता येत नसे. 
 

मागे आपि (प्रकिि-४, विभाग ३३) मध्ये पावििेच आिे की, फरुूखवसयिच्या कािवकदीच्या 
उत्तिकाळात मुिम्मद अमीनखान यास मिाठ्ाांच्या घुसखोिीपासून माळहयाचा बचाि कििे एिढ्या एकाच 
कामवगिीिि पाठवििे िोते. िुकूम नसताना तो दिबािी पित आिा; यामुळे त्याच्या जागी वनजामुल्मुल्काची 
नेमिूक झािी. (इ. १७१९ माचू १५). दिबािचे धोिि सािखे बदित िाविल्याने वनजामुल्मुल्काच्या 
जागीिी, इ. १७२२ सप्टेंबि ९ िोजी, िाजा वगविधि बिादुि नागि याची नेमिूक झािी. सआदतखान 
बुिानुल्मुल्क याजसाठी जागा विकामी हिािी म्ििून िाजा वगविधि बिादुि यािा अयोध्येच्या सुभ्यािरून 
माळहयास बदििे िोते. एक िर्षानांति वनजामुल्मुल्काची गृिदशा आिखी एकदा उजळिी. त्याने आपिा 
चुित भाऊ अजीमुल्लािखान याजसाठी वगविधि बिादुि यास त्या जागेिरून ििवििे. (इ. १७२३ मे २५) 
वनजामुल्मुल्काने अयोध्या सोडिी आवि तो दख्खनिा पळून आिा. तेहिा माळहयाचा सुभा पुन्िा एकदा 
वगविधि बिादुिाकडे वदिा (इ. १७२५ जून १२). (कामिि १९९.) 
 

माळहयाििीि आपल्या कािभािाच्या सगळ्या मुदतीत वगविधि बिादुिाने मिाठ्ाांच्या चढाईच्या 
येिाऱ्या िाटाांमागून िाटा थोपिनू धिण्यासाठी शथीची झुांज वदिी. माळहयाििीि िल्ल्यामुळे मिाठ्ाांचे 
दवक्षिेििीि िक्ष दुसिीकडे िळते; िा स्िाथी िेतू मनात बाळगून, मिाठ्ाांच्या माळहयाििीि सतत 
िोिाऱ्या िल्ल्यास वनजामुल्मुल्काकडून गुप्तपिे उते्तजन वमळे. उदाजी पिाि, मल्िाििाि िोळकि आवि 
िािोजी हशदे या बाजीिािाच्या सिदािाांनी माळहयाचा सगळा मुिूख पादाक्राांत केिा. या सामन्यात, 
नवशबाचे पािडे कधी इकडे ति कधी वतकडे झुके; पि ििाांगिात कोिाचा का विजय िोईना; सुभ्याच्या 
उत्कर्षािा ओिोटी िागिे अगदी स्िाभाविक झािे. शिेटी इ. १७२८ वडसेंबि ८ िोजी उज्जवयनीच्या 
पविसिात मिाठ्ाांनी वगविधि बिादुिाचा पिाभि केिा ि त्यास ठाि माििे. या मिाठी फौजेचे नेतृत्ि 
बाजीिािाचा भाऊ वचमाजी आवि उदाजी पिाि याांकडे िोते. [“िाजासाविब वगिीधि बिादुि िा माळहयाचा माििीिाज 
िोता. बादशािी सत्ता उचिून धिण्यासाठी तो माझा बांधू वचमाजी अप्पा याजबिोबि सािांगपूि येथे िढिा.” (बाजीिािाचे पत्र) येथे वगविधि 
बिादुिािि मिाठ्ाांनी केिेिा िल्ला अगदी आकव्स्मक िोता ि त्याचा पवििाम वगविधि बिादुि ठाि झािा. (जदुनाथ सिकाि).] याचिेळी 
िाि गुिाबिाि आवि िाजा आनांदिाम िे त्याचे दोन नातेिाईकिी प्रािास मुकिे. वगविधि बिादुिाचा 
पुतण्या दया बिादुि याने कािी काळ प्रवतकाि चािू ठेििा; पि शिेटी त्याचािी पिाभि झािा. िा पिाभि 
ताििाजिळच्या िढाईत झािा. िे वठकाि धािच्या नैऋूत्येस चाि मिैाांिि धाि आवि आमझिे याांच्या 
दिम्यान आिे. या िढाईत तो आवि त्याचे दोन िजाि सैवनक प्रािास मुकिे. (वसयि, खांड एक, ७९, 
तािीख-इ-मुिम्मदी) 
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* ८० : मराठ्ांनी माळव्यात पाय कसे रोिले? (मजकूर संपादकाचा) 
 

वगविधि बिादुि याचा मृत्य ू झाल्यापासून सुभ्याचा निा सुभेदाि म्ििून मुिम्मदखान बांगश याचे 
आगमन िोईपयंतच्या काळातीि माळहयाच्या इवतिासाविर्षयी मुबिक माविती उपिब्लध आिे. वगविधिच्या 
मुिाांनी पाठवििेिी फासी पते्र (अजाइबुि् आफाक) आवि इांदूिच्या चौधिी नांदिाि मांडिोई यास आिेिी 
मिाठी ि हिदी पते्र (जी सिदेसाई, खांड दोन, ३६३–३७५ िि छापिेिी आिेत) याांमध्ये िी माविती 
आढळते. आपल्यािा अडचि कोिती येत असेि ति कािी तािखाांविर्षयी. फासी आधाि घेऊन इर्विन 
साांगतो की, मुिम्मदखान ३० जानेिािी १७३१ िोजी उज्जवयनीिा पोिोचिा. त्यािरून िे उघड आिे की 
ताििाची िढाई आवि दयाबिादुिाचा मृत्य ू या घटना तत्पूिी कािी मविने अगोदि (समजा इ. १७३० 
ऑक्टोबिमध्ये) घडिेल्या असाहया. पि सदि िढाईची मिाठी पत्राांतून आिेिी तािीख शुिूिसन ११३२ 
िवबिाखि २१ (म्ििजे नहया कािगिनेनुसाि १७३१-३२ ऑक्टोबि २३) अशी आिे. दुसऱ्या कािी 
पुिाहयानुसाि दया बिादुि २० ऑक्टोबिपयंत वजिांत असािासा वदसतो. मुिम्मदखान दया बिादुिाच्या 
मृत्यपूूिी माळहयात आिा नािी याबाबत मात्र या विर्षयातीि सिू तज्ज्ञाांचे एकमत आिे. म्ििून 
मुिम्मदखानाची माळिा मोिीम आवि पयायाने मुिम्मदखानाच्या मोविमेशी सांबांवधत असिेल्या वनजामाच्या 
िािचािी या घटनाांचा काळ इर्विन साांगतो त्या तािखेनांति एक िर्षाचा असािा. [कदावचत िि वदिेिी शुिूिसनाची 
तािीख रूपाांतवित किताना चूक झािी असण्याची शक्यता आिे. मिाठी पत्रातीि तािखादेखीि अन्ियाथाने अचूक म्ििून स्िीकािता 
येण्यासािख्या नािीत. कािि यातीि दोन पत्राांमध्ये नांदिािचा मृत्यू शूिूिसन ११३२ मध्ये झाल्याचा उल्लेख असून वतसिे ११३३ चे पत्र मात्र त्याच्या 
नािे धाडिेिे आिे. या प्रत्येक पत्रामध्ये िर्षू, अक्षिी विवििेिे आिे. त्यामुळे िर्ष ूदशवूििािी सांख्या नकिून काढताना कािकुनाच्या िस्तदोर्षामुळे 
चूक घडिी असािी, असेिी सांभित नािी. घटनाक्रमािरून असे वदसते की, इर्विनने वदिेल्या कािािधीपेक्षा अवधक काळ दयाबिादुिाने माळहयाचा 
कािभाि पावििा. इर्विनच्या मते जुिै १७२९ ते ऑक्टोबि १७३० या १६ मविन्याांच्या काळात दया बिादुि माळहयाचा सुभेदाि म्ििून कािभाि पिात 
िोता. या बाबतच्या मी वनवित केिेल्या तािखा पुढीिप्रमािे आिेत. 
१७२८ वडसेंबि ८ .. वगविधि बिादूिचा मृत्यू; त्याचा मुिगा भिानीिाम माळहयाचा कािभाि पिातो. 
१७२९ जुिै १ .. दया बिादुि उत्तिावधकािी म्ििून सुभेदाि िोतो. 
१७३१ ऑक्टोबि २२ .. दया बिादुि याचा ताििा येथे मृत्यू 
१७३२ जानेिािी २० .. (म्ििजे २२ िज्जब पि ११४४ चे) मुिम्मदखान सुभेदाि म्ििून उजै्जनिा पोिोचतो.] 
 

दया बिादुि याच्या पत्राांिरून िे स्पष्ट वदसते की िांशपिांपिागत चाित आिेिे आपिे कौटुांवबक 
िाज्य असे रूप माळहयास देण्याचे वगविधि–बिादुिचे उवद्दष्ट िोते; म्ििजे वनजामुल्मुल्क आवि ियास 
चाििेल्या वदल्लीतीि सते्तचे अन्य मित्त्िाकाांक्षी सुभेदाि याांचे अनुकिि किण्याचाच तो प्रकाि िोता. दया 
बिादुि देखीि तीच स्िप्ने िांगित िोता. पि तसे प्रत्यक्षात घडून येण्याची आशा नहिती. कािि त्यािा 
कोिी दोस्त नहिता. हिदू जमातीतून देखीि त्याांना दोस्त वमळू शकिे नािीत. मिाठ्ाांना माळहयात येऊ 
देत नािी असे आश्वासन बादशािािा वदिे तिच त्याांना माळहयािि पकड बसवििे शक्य िोते. या 
कामासाठी िाजपुताांचा पाहठबा त्याांना वमळण्यासािखा नहिता. िाजपूत, विशरे्षतः सिाई जयहसग िा 
मिाठ्ाांचा दोस्त िोता. त्यानेच िस्तुतः मिाठ्ाांना बोिाििे करून माळहयात आििे. उत्ति भाितात 
मुघि सते्तविर्षयी असमाधान हयक्त िोऊ िागिे िोते. म्ििून िी सत्ता कमकुित किण्यासाठीच मिाठ्ाांना 
बोिाििी िोत िोती. १८ हया शतकाच्या आिांभीच्या काळातीि माळहयाच्या इवतिासातीि िाच मुख्य सूि 
आिे. माळहयातीि स्थावनक जमीनदाि बिुधा िाजपूत िोते. माजिेल्या अहयिस्थेचा त्याांनी सािवजकच 
फायदा घेतिा आवि मिसूि अडिनू ठेििा. िाज्याची मिसूि बाकी, कडकपिा दाखिनू िसूि 
किण्याचा प्रयत्न दया बिादुिाने करून या जमीनदािाांना अिग पाडिे. तसेच (मिा आढळिे की) िी 
मिसूि िसुिी ििा वनमाि करून गेिी. अदूिदृष्टीचे स्थावनक म्िोिके आवि त्याांची कुळे याांनी मिाठ्ाांचा 
पक्ष घेतिा. मुघि साम्राज्याची कायदेशीििीत्या द्याियाची देिी चुकविण्याचा िाच एक मागू िोता. पि 
वदल्लीतल्या जुन्या सुितानाच्या जागी दवक्षिेतिा निा सुितान आल्याचे त्याांना िौकिच वदसिाि िोते. 
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मुघिाांच्या चाकिीत नांदिाि मांडिोई िा इांदूिचा चौधिी िोता. शािी अमिदािाांनी त्यािा फाि 
तांग केल्यामुळे तो जयहसगाच्या सल्ल्यािरून मिाठ्ाांच्या पक्षाकडे िळिा. त्याचा स्थावनक प्रभाि मोठा 
िोता. माळहयातीि सगळ्या सिदािाांची अांतःकििे त्याच्या ओांजळीत िोती. (तसा उल्लेख दोन पत्राांमध्ये 
आिे.) मिाठ्ाांच्या सगळ्या उपद्रिकािक िािचािी आवि माळहयातीि मुघि कािभािाविरुद्धच्या 
िािचािी याांमधिा तो मित्त्िाचा दुिा िोता. नमूदेच्या उतािाांिि पिािा देण्याची जबाबदािी त्याची असे. ते 
उताि कपटपूिूक वबनपिाऱ्याचे ठेिनू, बाजीिािास माळहयात आक्रमि कििे त्याने सोयीस्कि करून 
ठेििे. (मडिोई कागदपते्र, सिदेसाई, खांड दोन, ३६४-३७० िि छापिेिी) 
 
* ८१ : भिानीरामने केलेला माळव्याचा कारभार (मजकूर संपादकाचा) 
 

वगविधि बिादुिाचा मृत्य ूझाल्यािि (८ वडसेंबि १७२८) बादशािाने त्याचा मुिगा भिानीिाम यािा 
स्ििस्ताचे साांत्िनपि पत्र विवििे आवि त्यािा “कावफिाांच्या” िल्ल्यापासून सुभ्याचे िक्षि किण्याची 
विनांती केिी. भिानीिाम यािा वचमाबिादुि असा वकताब देऊन त्यास िाजा बनविण्यात आिे ि २ िाख 
रुपयाांची िक्कम त्यािा वदिी. सव्य्यद नज्मुद्दीन अिीखान, मिािािा (सिाई जयहसग याच्यामाफूत) 
दुजूनसाि आवि मुिम्मद उमिखान याांना भिानीिाम यास मदत किण्यासाठी कूच किण्याचा िुकूम 
झािा. 
 

सािांगपूि येथे वचमाजी अप्पा आवि उदाजी पिाि याांना मोठा विजय वमळािा. तेहिा ते उज्जवयनीच्या 
आसपासच्या भागात िुटािूट किीत सुटिे. भिानीिामाने घाईघाईने आिखी सैवनक भिती केिे आवि 
शििाभोिती मातीची तटबांदी उभी केिी. २० वडसेंबि िोजी मिाठ्ाांच्या फौजाांनी िढेा घातिा. िोजच्या 
िोज झटापटी िोऊ िागल्या. भिानीिामाजिळ द्रहय नहिते. त्यामुळे त्याच्या अडचिी आिखी गांभीि 
बनल्या. वगविधि बिादुिाच्या फौजाांची मोठी बाकी तो िागत िोता. वगविधि बिादुिाने आपल्या पदाांच्या 
वनयमानुसाि फौज आवि तोफखाना या हयवतविक्त अांदाजे ८ िजाि वशपायाांची भिती केिी िोती. बाकी येिे 
असिेिे िोक बांडात सामीि िोण्याच्या तयािीत िोते. या पेचप्रसांगाची खबि मिाठ्ाांना िागताच, त्याच्या 
आसपास घोटाळत िािण्याचा मोि मिाठ्ाांना अनािि झािा. िढेा ३५ वदिस चािल्यािि, इ. १७२९ 
जानेिािी २३ िोजी, भिानीिाम याने िेढ्यािि िल्ला चढवििा. िातघाईची िढाई िोऊन दोन्िी पक्षाांची 
विपुि िानी झािी ि मिाठ्ाांनी माघाि घेतिी. 
 

वकत्येक मविने उिटिे तिी दिबािचे आश्वावसत द्रहय हकिा कुमक भिानीिामािा येऊन 
पोिोचिी नािी. त्याचे फौजाांचे ५ िाख रुपयाांचे देिे थकिे िोते. सािांगपूि सि किण्याचा प्रयत्न करून 
मिाठे आता वसिोंजच्या िोखाने िळिे िोते. येथे शििाभोिती अडथळे वनमाि करून ि मोचेबांदी करून 
नज्मुद्दीन अिीखान स्िस्थ बसिा िोता. 
 

आता नहयाच अडचिी उद भिल्या. आपल्यािा या सुभ्याची सुभेदािी वमळािी आिे, असे नज्मुद्दीन 
अिीखानाने जािीि केिे. मी येईतो जमा झािेिा मिसूि विश्वस्त िृत्तीने साांभाळून ठेिा अशा मजकुिाची 
पते्र त्याने पाठवििी. सांकीिू स्िरूपाचा मिसूि िसूि करून तो मजकडे पाठिािा असेिी त्याने कळवििे. 
असिी कृत्ये किण्यापासून पिािृत्त हिा आवि धामोिी येथीि आपल्या फौजदािीिि रूजू हिा असे 
दिबािाने खानास वििून कळवििे. नज्मुद्दीन अिीखान कावियदेिा या उज्जवयनीपासून ३ मिैाांिि 
असिेल्या वठकािी येऊन पोिोचिा. येथे त्याने सिूप्रकािचे उपद्रि देिे सुरू केिे (१७२९). दिबािाकडून 
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आिेिे िुकूम त्यािा दाखवििे तिी त्याचे िे उपद्रि थाांबिे नािीत. मनधििी हयथू आिे िे स्पष्ट झाल्यािि, 
ठोशास ठोसा देण्याखेिीज भिानीिाम यािा दुसिा माग ूउििा नािी. त्याने आपिे तांब ूबािेि आििे आवि 
नज्मुद्दीनच्या तळासमोि तळ ठोकिा. सकाळपासून िात्र पडेपयंत दोन्िी पक्षाची मािसे ित्यािबांद िोऊन 
सज्ज िािात. या प्रकािापासून नज्मुद्दीन अिीखानास पिािृत्त किण्यात दुजूनसाि आवि उमिखान याांना 
अपयश आिे. ते त्याजपासून अखेि दूि झािे. पि भिानीिाम याने घेतिेल्या कडक पवित्र्याकडे अपेवक्षत 
पवििाम साधिा. गोंधळिेल्या नज्मुद्दीनने कूच करून काढता पाय घेतिा. 
 

मधल्या काळात भिानीिाम याच्या जागी दुसिा कोिी येिाि आिे या अफिमुेळे भिानीिामाच्या 
हयििािामध्ये गोंधळ उडािा िोता. जमीनदािाांनी मिसूि आदा किण्यास नकाि वदिा. त्याच्या वशपायाांनी 
बांड केिे आवि येिेबाकीची मागिी केिी. शििातीि असामी आवि आसपासचे जमीनदाि याांच्याशी 
िातवमळवििी करून या वशपायाांनी भिानीिामािा कावियदेिा येथे िेढिे. पि भिानीिाम याने त्याांशी 
िढाई केिी आवि त्याांना पळिनू िाििे. 
 

पुढच्या िर्षी (१७२९-३०) त्याचा त्रास पुन्िा सुरू झािा. कां ठाजीने (जून १७२९ च्या सुमािास) 
खिगोििा (नमूदेच्या दवक्षिेस, मांडिेश्विाच्या दवक्षिेस २५ मिैाांिि) ४ वदिस िेढा घातिा ि 
धाकदपटशा दाखिनू ५० िजाि रुपये उकळिे. नांति त्याने (बाखािी येथे) नमूदा ओिाांडिी आवि 
माळहयात प्रिशे केिा. धािच्या आसपासच्या भागात, तो धाडीिि धाडी घािीत िोता. मल्िाि आवि उदाजी 
याांनी आपिा फौजफाटा जमवििा िोता आवि बुि्िानपुिािून बाजीिाि आवि इति पुढािी याांचे आगमन 
िोण्याची िाट पिात, ते वचखिदा या वठकािी थाांबनू िावििे िोते. या िर्षी मिाठ्ाांनी आपिे 
पािसाळ्यातीि िास्तहयदेखीि माळहयातच ठेििे. पि जयहसग अजून आांबेि या आपल्या िाजधानीतून 
बािेि पडिा नहिता. त्याचा सेनापती जोिाििहसग िा त्यािळेी िामपुिा येथे िोता; आवि त्याने फक्त ७०० 
घोडेस्िाि मदतीखाति पाठवििे िोते. भिानीिामाजिळचे सगळे द्रहय आवि त्याची सगळी पतदेखीि 
सांपुष्टात आिी िोती नहयाने भिती केिेल्याांना देण्यासाठी त्याच्याजिळ द्रहय उििे नहिते. 
 

बादशािाने त्यािा आश्वासन वदिे की, िाि िामचांद्र (कोट्याचा?) आवि िाजा उद ितहसग याांना 
तुमच्या मदतीस जाण्याचा िुकूम वदिा आिे आवि जयहसग ३० िजाि असामीवनशी कूच किीत वनघािािी 
आिे. दिम्यान उदाजीच्या आवधपत्याखािचा दुसिा ५ िजािाांचा फौजफाटा माळहयात उतििा िोता. 
माांडि वजल्यातीि धाि, धिमपूि आवि मािोिी या वठकािी त्याांनी िुटािूट चािवििी िोती. अखेिीस 
बादशािाने भिानीिामािा पत्र वििून कळवििे की, माळहयाची सुभेदािी जयहसगास वदिी असून तू त्याच्या 
िाताखािी चाकिी किाियाची आिेस. (अजाइबुि् आफाक, वि. म्य.ू ओवि. १७७६, पान, ११ब, ७४ब, 
७८ब, ८०ब-८६अ, आवि क्रमाांक १९५, १९७, १८०, १८९) 
 
८१ : दया बहादुरने केलेला माळव्याचा कारभार (मजकूर सपंादकाचा) 
 

या सिू घडामोडी जून हकिा जुिै १७२९ मध्ये घडिेल्या असाहयात. पि जयहसगाने बादशािास 
वदिेिे पद धािि केिे नािी असे नािी; पि वगविधि बिादुिाचा चुितभाऊ छबेिािाम याचा मुिगा दया 
बिादुि याजकडे या सुभ्याचा कािभाि िावििा. १७३१ ऑक्टोबिमध्ये या पदािि िािून कािभाि किीत 
असतानाच त्यास मृत्य ू आिा. आपल्या तिण्या पुतण्याच्या जागेिि म्ििजे भिानीिामाच्या [नांदिाि यास 
विवििेल्या २५ जानेिािी १७३० च्या पत्रास दया बिादूि विवितो : “माििी साि ११३२ (?) सािांगपूिच्या िढाईत मिाठा सिदािाकििी िाजा 
वगविधि बिादुि ठाि झािे. तेहिा त्याचा सूड घेण्यासाठी मी वदल्लीस गेिो. बादशािाकडे विनांती अजू वदिा आवि सभ्याच्या कािभािाची ताबेदािी 



 

 

अनुक्रमणिका 

घेऊन इकडे पितिो.” (सिदेसाई खांड, दोन, ३६४ मध्ये छापिेिे हिदी पत्र.)] जागेिि जुिै हकिा ऑगस्ट १७२९ पासून 
आिेल्या दया बिादुि या नहया सुभेदािाने आपल्या कामािा मोठ्ा तडफेने सुरुिात केिी. त्याचा कािभाि 
दमदािपिाचा िोता आवि मिसूि देखीि तो कडकपिे िसूि किी. या गोष्टी वशिजोि बनिेल्या स्थावनक 
म्िोिक्याांना मान्य नहित्या. याचा सिात मोठा शत्र ूमात्र चौधिी नांदिाि मांडिोई िोता. नांदिािने आपिी 
तळी उचिािी म्ििून त्याची स्तुती कििािी ि त्यास िािूच दाखवििािी, त्याने विवििेिी वकत्येक पते्र 
आपिास उपिब्लध आिेत. मिाठेसुद्धा अशीच िािेमाप स्तुती करून चौधिीस िश किण्याच्या प्रयत्नात 
असत. जयहसगाचा त्याच्यािि प्रभाि िोता. त्यामुळे मांडिोई मिाठ्ाांच्या पक्षाकडे झुकिा. दया 
बिादुिाच्या करूि विनििीच्या पत्रास त्याने उत्तिदेखीि धाडिे नािी. १७३० च्या माचू मविन्यात 
नांदिाि ५० िजाि फौज उभी किीत आिे असे कळल्यािरून सुभेदािाने त्यािा येथे िाटाघाटीसाठी 
बोिाििे. त्यास पयाय म्ििून इांदूििा स्ितः येण्याची तयािी दशवूििी. मांडिोईची कोिती गाऱ्िािी आिेत 
आवि त्याशी दोस्ती हिािी म्ििून कोित्या अटी असाहया याचा वनियू किण्यासाठी या िाटाघाटी 
हिाियाच्या िोत्या. या आमांत्रिािा चौधिीने प्रवतसाद वदिा नािी. इतकेच काय पि १७३१ एवप्रिमध्ये 
विवििेल्या आिखी एका पत्रािािी त्याने उत्ति वदिे नािी. 
 

१७३१ जूनमध्ये बाजीिाि बुिानपुिास िोता. नांदिािच्या मदतीस येण्याचे आश्वासन देिािे पत्र 
त्याने विवििे. नािचा आवि माांडि या वठकािी मिाठी सैवनक-तुकड्याांचा पिािा बसवििा. “दया बिादुि 
याजकडून िोिाऱ्या छळामुळे असांतुष्ट झािेल्या जमीनदािाांनी आवि कुळाांनी” पेशहयाांना आिािन केिे 
िोते. नांदिािची फौज बळकट किण्यासाठी नेमाडातून ५ िजाि शतेकिी आवि मिसूि अवधकािी 
नांदिाििा येऊन वमळािे िोते. 
 

या सिू धुमसत्या असांतोर्षाचा स्फोट, बेचैन सुभेदािाच्या वशिािि, त्या िर्षीच्या ऑक्टोबि मविन्यात 
झािा. दवक्षिेतून येिाऱ्या आक्रमकाांना वििोध किता यािा म्ििून त्याने माांडि घाटात तीन सुरुां ग पेििे 
िोते आवि २५ िजाि सैवनक जय्यत तयाि ठेििे िोते. नांदिािच्या कपटामुळे या सज्जतेची खबि 
मिाठ्ाांना वमळािी िोती. त्याांनी िा सापळा टाकिा आवि भिैि घाट या दुसऱ्याच िस्त्याने ते माळहयात 
घुसिे. सुरुां ग मात्र, बिुधा अपघाताने उडािे आवि नांदिािच्या गोतािळ्यातीि (भाऊ, मुिगे आवि 
सिदाि) वकत्येक जि ि शािी पक्षातीि वकत्येक सैवनक त्या स्फोटात खिास झािे. [दया बिादुि िागािागाने 
नांदिाििा विवितो, “आपिे धोिि तिी काय आिे? मिाठ्ाांना िाचविण्यासाठी आपि आपिे भाऊ, मुिगे आवि सिदाि याांची कत्ति कििाि 
आिात काय? आवि सगळे िाज्य गवनमाांच्या ििािी कििाि आिात का? आपि िे सगळे काय चािवििे आिे? आपिे डोके वठकािािि आिे 
काय? आपल्या सिदािाांचा सल्ला घ्या आवि माळहयाचा तुमचा मुिूख दुसऱ्याच्या ििािी करू नका पि आपि शत्रूस बोिाििे कििाि असाि 
आवि जयहसगास तसा सल्ला देिाि असाि ति त्यात आपिा कसिािी िाभ िोिाि नािी. या वदिसाची मिाठे भविष्ट्यकाळी आठिि ठेितीि याची 
सुतिाम शक्यता नािी याची जाि ठेिा.” (सिदेसाई, खांड दोन, ३६७). भिैिपुिा िे वठकाि नमूदेपासून उत्तिेकडे जािाऱ्या िस्त्यािि माांडिपासून 
ईशान्येस तीन मिैाांिि आिे.] 
 

िी घटना ऑक्टोबि १९ िोजी घडिी. तीन वदिसानांति खुद्द दया बिादुि याजिि, ताििा या 
वठकािी िल्ला झािा. िे वठकाि धािच्या पविमेस चाि मिैाांिि आिे. या िल्ल्यात दया बिादुिाचा पिाभि 
िोऊन तो ठाि झािा. बाजीिाि विवितो, “एक भिघोस विजय वमळािा. िािसािेब (नांदिाि मांडिोई), 
ठाकूि निििदास आवि िकीि मयािाम याांनी िार्वदक मदत केिी”. 
 

या िल्ल्याबद्दि जयहसगाने नांदिाि याचे अांतःकििपूिूक अवभनांदन केिे : “तुम्िी माळहयात 
आमच्या धमाचे िक्षि किीत आिा. मुसिमानाांना वचिडून तुम्िी धमूस्थापनाच किीत आिा. माझी इच्छा 
तुमच्या िातून पूि ूिोत आिे”. 
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िा सगळा िृत्ताांत बादशािास समजिा तेहिा तो भिताच नािाज झािा. नांदिाि याजिि 
मिाठ्ाांना बोिाििे धाडल्याचा ठपका ठेििािे पत्र त्याने जयहसगास विवििे. “नांदिािने मिाठ्ाांना, 
मल्िाि िोळकि आवि िािोजी हशदे याांना िकीि पाठिनू बोिािनू घेतिे; आपिा सगळा आधाि घेऊन 
त्याांचे माळहयात बस्तान बसवििे ि त्यासाठी आपिे भाऊ, मुिगे आवि सिदाि याांच्यासि िजािो िोक 
प्रािास मुकवििे,” असा मजकूि त्या पत्रात िोता. बादशािाने जयहसगािििी ठपका ठेििा. माळहयाचा 
सुभा देशद्रोिी पद्धतीने घािविण्यास त्याने वचथाििी वदिी असे बादशािाचे म्िििे पडिे. आपल्या पत्रात 
बादशाि पुढे विवितो, “ठीक आिे. या सगळ्याचा बदिा घेतिा जाईि. मिाठे पूिी तीन िेळा माळहयात 
आिे; तेहिा त्याांना माि खाऊन पळाि ेिागिे िोते. या खेपेिासुद्धा त्याांची गत अशीच िोईि आवि त्याांना 
िुसकिे जाईि. सािध असा. दिबािची मोिीम वनघण्याची तािीख पक्की झािी आिे.” 
 

उघडच आिे की, या धोििाची अमिबजाििी किण्यासाठी मुिम्मदखान बांगश यािा माळहयािि 
धाडण्यात आिे. 
 
८२ : मुहम्मदखान बंगश याची माळव्यािर मोहीम, पणहले िषत 
 

इ. १७२९ च्या अखेिीस मुिम्मदखान बांगश बुांदेिखांडातून पित वदल्लीस आिा त्यािळेी वगविधि 
बिादुिाच्या मृत्यमुूळे माळहयातीि त्याची विकामी झािेिी जागा अजून भििेिी नहिती. मुिम्मदखानािा 
अल्लािाबादेचा सुभा िोता. त्यातीि बिुतेक भाग मिसुिाच्या दृष्टीने चाांगल्या िसुिीचा िोता; सुभा 
साांभाळिेिी वजकीिीचे काम नहिते. म्ििून आपल्याकडे असिेल्या अल्लािाबादेचा सुभा आपल्या िातून 
जाऊ नये यासाठी मुिम्मदखानाने किता येईि वततकी धडपड केिी. पि त्या धडपडीिा यश आिे नािी. 
म्ििून त्याने माळहयाची अिघड जबाबदािी अजू करून मावगतिी. माळहयातीि यािळेची पविव्स्थती 
िक्षात घेता ती जागा पटकािण्यासाठी स्पधा जिळजिळ नहितीच. (ज. ए. सो. बे, ३०५) 
 

त्याची माळहयास सुभेदाि म्ििून नेमिूक कििािे फमान मुिम्मदशािाच्या कािवकदीच्या बािाहया 
िर्षीच्या िवबिाखि १७ (११४३ वि. ३० सप्टेंबि १७३०) या तािखेचे आिे. िे फमान जफिखान िोशनुद्दौिि 
पावनपती याच्या खटपटीने त्याने वमळवििे. वशिाय बादशािाची आिडती ििीमुवन्नसा (वजिा कोकीजीऊ 
म्ििजे दूधबिीि असे म्िित) विची या कामी मदत झािी. या दोघाांनािी जबि िाच द्यािी िागिी िोती. 
मुिम्मदखानाच्या सगळ्या हयििािाबाबत, त्यािा बिाि झािेल्या मिसुिाबाबत आवि त्यािा वमळािेल्या 
दाखि देिगी द्रहयाबाबत नेिमीप्रमािे बिीच चचा झािी. त्यािा फािच थोडे. द्रहय उपिब्लध िोऊ शकिे. 
इ. १७३० नोहिेंबि ५ िोजी मुिम्मदखान आर्ग्ऱ्यास पोिोचिा. वतथल्या शस्त्रागािातून कािी तोफा त्याने 
िस्तगत केल्या. त्याच्या फौजफाट्यात ८२०० घोडे आवि २५०० पायदळ िोते. अखेिीस १७३० नोहिेंबि १६ 
िोजी त्याने आग्रा मागे टाकिे; त्याची छाििी शििाच्या दवक्षिेस १८ मिैाांिि जाजौ या वठकािी पडिी. 
धोिपूिच्या िोखाने कूच करून, चांबळ नदी पाि करून, कािी वदिसाांनी तो र्ग्िाल्िेििा आिा येथे त्याने 
मुक्काम केिा (ईद. अजीजुि् कुिुब ४० ब.) 
 

वनकडीची पते्र खान दौिान याजकडून आिी म्ििून तीन सेनावधकाऱ्याांना वसिोंज, मांडिेश्वि 
आवि सािांगपूि या वठकािी, जिदीने कूच किण्याचा िुकूम झािा. इ. १७३० वडसेंबिमध्ये मुिम्मदखान 
स्ितः साधौिा या वठकािी पोिोचिा. िे वठकाि उत्तिेस १७२ मिैाांिि आिे. येथे त्यास वनजामुल्मुल्काचे 
पत्र वमळािे. या पत्रात वनजामुल्मुल्काने नमूदेच्या काठी दोघाांची मुिाखत हिािी म्ििून प्रस्ताि केिा िोता. 
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इ. १७३१ वडसेंबि २५ िोजी सैन्य सािांगपूि या वठकािी िोते. िे वठकाि ईशान्येस ५२ मैिाांिि आिे. यािळेी 
िोळकि विच्या नैऋूत्येस १६ मिै अांतिािि असिेल्या शािजिानपूि गािी िोता. मुिम्मदखान चािून येत 
असल्याचे ऐकताच िोळकिाने आपिा अिजड बाडवबस्तिा नमूदेच्या पिीकडे पाठवििा. मुसिमानी पक्ष 
सािांगपूिच्या छाििीत प्रिेश किीत असतानाच मिाठे त्याांच्यािि तुटून पडिे. पि िगेचच ते ‘बाि 
पाविल्यािि कािळे उडून जातात’ त्याप्रमािे पळून गेिे. जानेिािी २७ िोजी मुसिमानाांनी शािजिानपूिची 
मुक्तता केिी. िे सुभ्याच्या िाजधानीचे शिि त्याांनी ३० तािखेिा हयापिे. (ज. ए. सो. बे., ३०८.) 
 

फेिुिािी १८ िोजी मुिम्मदखान पुन्िा ििाांगिात उतििा. तो धािच्या िोखाने गेिा. धाि िे गाि 
नैऋूत्येस ५० मिैाांिि आिे. फौजेचा दुसिा भाग निाबाने आपिा दुसिा मुिगा अिमदखान याच्या 
नेतृत्िाखािी िोळकिाचे पाविपत्य किण्यासाठी पाठवििा. ती फौज सािांगपूि आवि शािजिानपूि याांच्या 
िोखाने गेिी. खुद्द मुिम्मदखान इ. १७३१ फेिुिािी २४ िोजी धाििा पोिोचिा. पाच वदिसानांति मिाठे 
उगििे. थोडीशी छापेमािी झािी. दुसऱ्या वदिशी िोळकिाचे आगमन झािे. भोपाळचा याि मुिम्मदखान 
िोवििा आपल्या कुळाशी बेइमान झािा िोता. िल्ला किण्यासाठी मिाठ्ाांचे मन त्यानेच उद्युक्त केिे िोते. 
मुकीमखान या जबाबदाि अवधकाऱ्याने मिाठ्ाांना वपटून काढिे. तेहिा मिाठे मुिम्मदखानाच्या 
पाठिागािि वनघािे. धािच्या आसपास सुमािे १० वदिसपयंत म्ििजे शाबान मविन्याच्या अखेिीपयंत (इ. 
१७३१ माचू ९) झटापटी िोत िाविल्या. मोविमेच्या पविल्या िर्षाचे फवित म्ििून, मांडिेश्वि, धाि आवि 
देपाळपूि या वठकािािून मिाठ्ाांना िुसकिे. तसेच नमूदेच्या काठाििीि मिाठ्ाांचे निीन वकल्ले 
जमीनदोस्त केिे. (ईद. ३१०.) 
 

वनजामुल्मुल्क बुिानपुिािून वनघून मागसू्थ झािा आिे िे कळताच मुिम्मदखान इ. १७३१ माचू ८ 
िोजी नमूदेिि जाण्यास वनघािा. िािांिाि आिेल्या पत्राांनुसाि इ. १७३० हडसेबि ३० िोजी वनजामुल्मुल्काने 
फदापूिची हखड ओिाांडिी आिे आवि तो बागिािात वशििा आिे ि १७३१ जानेिािी २८ िोजी गाळिा 
येथे आिा आिे असे मुिम्मदखानास कळवििे. या सगळ्या पत्राांतून वनजामुल्मुल्क आपिी योजना उघडी 
करून दाखवितो. वपिाजी गायकिाड आवि उदाजी पिाि याांची, बाजीिाि पेशहयाबिोबि आपसात भाांडिे 
िोती आवि मुसिमानाशी एखाद्या किािात बाांधून घेण्यास ते िाजी वदसत िोते. या समझोत्यात 
मुिम्मदखानािा सिभागी कििे िाच वनजामुल्मुल्काच्या प्रिासामागचा िेतू असािा असे उघड िाटत िोते. 
‘एकीत बळ आिे’ असे त्याने निाबापुढे प्रवतपादिे िोते. फेिुिािी ८ िोजी धामिगाििून विवििेल्या पत्रात 
तो कळवितो की, मी आता िौकिच नमूदेिि येऊन पोिोचेन, फेिुिािी २४ िोजी त्याने बुिानपुिािून कूच 
केिे खिे; पि या दोन निाबाांची अक बिपूि या नमूदेच्या घाटािि भेट िोण्यास एवप्रिच्या सुरुिातीचे वदिस 
उजाडिे. (ईद. ३११.) 
 

त्यािळेी पसििेल्या अफिेनुसाि माळहयाचा कािभाि स्िीकािताना मुिम्मदखान बांगश याने, 
स्ितःिा एका गुप्त िचनात बाांधून घेतिेिे िोते. मिाठ्ाांचा पुिेसा पाडाि झाल्यािि वनजामुल्मुल्काविरुद्ध 
मोिीम काढण्याचे ते िचन िोते. खुद्द वनजामुल्मुल्काच्या फौजेतदेखीि असाच समज पसििा िोता खिा. 
पि वनजामुल्मुल्क अचानक नमूदेकडे कूच किीत वनघािा. तेहिा त्याांचा िा समज चाांगिाच पक्का झािा. 
आता िढाई जुांपिाि असे ते धरून चाििे. िोते. तसे िोण्याऐिजी शाांततापूि ू िाटाघाटी सुरू झाल्या 
आिेत िे पािून त्याांना विस्मयाचा धक्का बसिा. तब्लबि बािा वदिस दोन्िी उमिािाांच्या गाठीभेटी चािल्या. 
त्या दोघाांमध्ये काय काय घडिे याबाबतचा तपशीि आपल्यािा समजत नािी. पि दोघाांनी िातवमळििी 
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करून िािाि ेअसे दोघाांत ठििे असािे यात सांशय नािी. शिेटी मुिम्मदखानाने एवप्रि ८ िोजी अकबिपूि 
सोडिे. (ईद., ३१३; अििाि १९९-२००.) 
 

तद नांति अगदी अल्पकाळातच वनजामुल्मुल्काचे सगळे मनसुबे धुळीस वमळािे. आपल्या विरुद्ध 
युती िोत आिे ि तीत मिाठे पक्षातीि आपिा प्रवतस्पधी सेनापती हत्रबकिाि दाभाडे प्रमुखपदी आिे िे 
समजताच, बाजीिाि जिदी करून उत्तिेस गुजिातकडे गेिा. १७३१ एवप्रि ११ िोजी डभोई आवि बडोदा 
[िी िढाई बडोद्याच्या आर्ग्नेयेस ११ मिैाििीि वभिापूििा झािी. या िढाईविर्षयी, मिाठी सामग्रीत आपल्यािा दोन िकीकती आढळतात. 
अगदी ‘सुरूिातीपासूनच हत्रबकिाि दाभाडे याचा बाजीिािास वििोध िोता. गुजिातची चौथ आवि सिदेशमुखी बाजीिािास वमळाल्यािि 
दाभाड्याांनी सैवनक-भिती सुरू केिी. मिाठी अमिदािाांत फूट पाडिी आवि बाजीिािाच्या विरुद्ध िािचािी किण्यास सुरूिात केिी. 
वनजामाकडून मदत वमळेि या आशिेि त्याने ३५ िजाि सैवनक जमवििे; त्यासि दवक्षिेत कूच किण्याचा त्याचा वनिय झािा. तो आपल्या 
सैवनकाांना उघडपिे साांगत असे : “बाजीिािाने आपल्या धन्याचे िाज्य बळकावििे आिे. मी धन्याचे िाज्य मुक्त कििाि आिे?” (पेशिे शकाििी.) 
बाजीिाि विवितो, “हत्रबकिाि दाभाडे, उदाजी आनांदिाि पिाि, कां ठाजी िघुजी कदमबाांडे, वपिाजी गायकिाड आवि वचमिाजी दादा 
(=दामोदि) िे सिूजि ३० िजाि सैवनकाांसि मजबिोबि िढिे. िी िढाई शहिाि ४ िोजी........ डभोईपासून पाच कोसाांिि झािी. हत्रबक 
आवि वजिाजी दाभाडे, मािोजी पिाि, वपिाजी गायकिाडाचा मुिगा (सांभजूी) िगैिे एकूि १४ मिाठे सिदाि िढाईत ठाि झािे. उदाजी पिाि 
आवि वचमिाजी याना पकडिे. आनांदिाि पिाि (जसिांतिाि), वपिाजी गायकिाड आवि कुिांि बिादुि (कुमाि बाबा पिाि) िे जायबांदी िोऊन 
पळािे. बाांडे पळािे. त्याांच्या फौजफाट्यात िुटािूट झािी. आमच्या बाजूिा नािायि ढमढेिे ठाि झािा.” दाभाडे कुििृत्तान्तात साांवगतिे आिे 
की, ‘बाजीिािाने दाभाड्याांच्या अांमिदािाांना मथवििे आवि त्याच्या सैवनकाांना िेगिेगळ्या सबबी साांगनू, त्यास सोडून जाण्यासाठी 
वचथवििे......... अिघे पाच िजाि असामी बिोबि उििे असता हत्रबकिाि िढाईत उतििा. बाजीिािाने त्यािा धरून टाकिे. पिाटेपासून 
वतसऱ्या प्रििापयंत हत्रबकने िढाईत शौयू गाजवििे. पेशिे पक्षातीि वकत्येकाना कां ठस्नान घातिे आवि सदि पक्षािा कोसभि मागे िेटिे. आपि 
िढाई हजकिी असे समजून त्याने विजयिादे्य िाजवििे सुरु केिे. तेिा हत्रबकचा साित्र आईचा भाऊ भागहसग ठोके याांस बाजीिािाने गुप्तपिे भ्रष्ट 
बनवििे िोते.– याने आपल्या बािगीिाना गोळीबाि किण्याांस साांवगतिे. हत्रबकच्या कानवशिातून आिपाि गोळी जाऊन तो आपल्या ित्तीिरून 
पडल्याची घटना सांध्याकाळी घडिी. त्याचा भाऊ जसिांत दाभाडे िात्री ९ िाजता तेथे आिा ि त्याने मृतदेिािि अव्र्ग्नसांस्काि केिा आवि नांति 
बाजीिािाचा साताऱ्यापयंत पाठिाग केिा......... साताऱ्यास पेशिा िाजिाड्यातीि बायकाांच्या खोल्यात िपून िावििा!” (सिदेसाई, खांड दोन, 
२५०–२५६). (जदुनाथ सिकाि)] या दिम्यान युवतिाल्याांना तो सामोिा गेिा. िळे न दिडता त्याने िल्ला चढवििा. 
हत्रबकिाि माििा गेिा. त्याचबिोबि वपिाजीचा एक मुिगा आवि इति कािी पुदािी ठाि झािे. उदाजी 
पिाि आवि वचमिाजी दामोदि याांना कैद केिे. वपिाजी आवि इति म्िोिकी मांडळी जायबांदी झािी; पि 
ती वनसटून गेिी. या दुदैिी आपत्तीच्या खबिीबिोबिच असा वनिोपिी आिा की, बाजीिािाने िगोिग पाठ 
वफिवििी असून नमूदा पुन्िा पाि केिी आिे आवि तो सुितेकडे आवि दवक्षिेकडे सिकत आिे. वनजामास 
कापिे भििे; आपल्या सुिवक्षततेसाठी तो औिांगाबादेजिळ गेिा. नांति तत्काळ त्याने पविमेच्या िोखाने 
कूच कििे चािू केिे. दमिच्या जिळपास कुठेतिी त्याची बाजीिािाशी चकमक झडिी असािी. पि 
ऑगस्टच्या अखेिीस दोन्िी पक्षाांनी आपल्यातीि मतभेद वमटवििे िोते ि बाजीिाि साताऱ्यास पितिा 
िोता. एका गुप्त किािानुसाि बाजीिािाने वनजामुल्मुल्कास दवक्षिेत स्िस्थ िािू द्याियाचे िोते; पि 
त्यासाठी अशी अट िोती की मुघि साम्राज्याच्या उत्तिभागासांबांधातीि बाजीिािाचे मनसुबे, स्िस्थपिे पाि 
पाडू देण्याची मोकळीक वनजामाने बाजीिािास द्याियास ििी. (ज. ए. सो. बे., ३१३; पत्राकविता 
खुवजस्ताकिाम.) 
 

१७३१ इ. चा पािसाळा सुरू िोण्याअगोदि मोविमेच्या िांगामात वकल्ले सि किण्यात आवि 
मिाठ्ाांचे फुटकळ िल्ले पितिनू िािण्यात मुिम्मदखान गढून गेिा. कािकी आवि वचखिदा िे नमूदेच्या 
उजहया काठाििचे वकल्ले उदाजी पिािाकडे िोते. एवप्रि १० िोजी ते कबजात घेतिे. वभल्लाांच्या ताब्लयातीि 
कािी वकल्लेदेखीि सि केिे. पि िी कामे चािू असतानाच मांडिेश्विाजिळ िुटािूट किीत असिेल्या 
मल्िािी िोळकिाच्या समाचािास जािे भाग पडिे. निाब वििोधासाठी त्याच्या समोि जाण्यापूिीच मल्िाि 
जयपूिच्या मुिुखात वनघून गेिा. इति मिाठ्ाांनी नमूदा ओिाांडिी, माांडिजिळच्या मुिखात िुटािूट 
करून ते स्िगृिी वनघून गेिे. अांतू शािजिानपूिच्या भोिती िुटािूट किीत िोता. इ. १७३१ मे १९ िोजी 
सुभेदाि या आपल्या िाजधानीच्या शििी पोिोचिा. आठिडाभिाची विश्राांती घेऊन तो (निाब) अांतूविरुद्ध 
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मोविमेिि वनघािा. जून १३ िोजी निाब कौथ [कौथ सािांगपूिच्या दवक्षिेस १९ मिैाांिि आिे. (इांवडयन ॲटिास ५३ िायहय)] 
या वठकािानवजक आिा तेहिा अांतूने माघाि घेतिी. (ज. ए. सो. बे., ३१४-३१५.) 
 

दुसऱ्या वदिशी सािांगपूि िे वठकाि िढित असिेल्या अमिदािाचा तातडीचा वनिोप आिा की, 
तत्काळ कुमक वमळािी नािी ति िोळकि मजिि मात किण्याची शक्यता आिे. तेहिा मध्यिात्रीच्या 
सुमािास मुिम्मदखान वनघािा ि उत्तिेस १९ मिैाांची मजि मारून सूयू उगिल्यानांति थोड्या िळेात 
सािांगपूििा येऊन पोिोचिा. प्रिास सांपिनू ते मागातून बाजूिा िोतात न िोतात तोच िोळकि, अांतू 
िगैिेंनी त्याांच्यािि िल्ला चढवििा. सबांध वदिसभि धुमिक्री चाििी. सूयू मािळण्याच्या सुमािास 
मिाठ्ाांनी पळ काढिा. मध्यिात्रीपयंत मुसिमान मिाठ्ाांच्या पाठिागािि आवि त्याांच्या छाििीच्या 
िुटािूटीिि बािेिच िोते. मुिम्मदखानाने थोडाफाि मिसूि गोळा किण्याचा खटाटोप आता केिा. येथून 
तो ईशान्येस १३६ मिैाांिि असिेल्या वसिोंज या गािी पोिोचिा. वसिोंज या वठकािीच आपिे मुख्य ठािे 
ठेिाि े असा त्याचा कि वदसिा. कािि हिदुस्थानात माघाि घेण्याच्या त्याच्या िस्त्यापासून ते वठकाि 
अगदी जिळ पडत िोते. इ. १७३१ चा पािसाळा त्याने या वठकािी घािवििा असािा. द्रहय कािी िसूि 
िोत नहििे; त्यामुळे मदतीसाठी दिबािास विनांती अजू पाठित मुिम्मदखान वदिस घािित िावििा. [ज. 
ए. सो. बे. ३१७.] 
 
८३ : मुहम्मदखानाची माळव्यातील मोहीम, दुसरे िषत 
 

माळिा मोविमेतीि आपिे दुसिे िर्षू सुरू िोण्याच्या सुमािास (१७३१ ऑक्टोबि) मुिम्मदखानाने 
वसिोंजच्या उत्ति भागात मोविमेिा तोंड फोडिे. वकत्येक वकल्ले सि केिे आवि शिेटी िाजा छत्तिहसग 
निििी याचे वनिासस्थान असिेल्या शािाबादिा [शािाबाद निििच्या नैऋूत्येस ५५ मैिािि आवि वसिोंजच्या िायहयेस ८४ 

मिैाांिि आिे.] िढेा घातिा. त्याशी किाियाच्या सिोख्याच्या अटी कबूि िोतात न िोतात तोच बाजीिािाने 
पुन्िा आक्रमि केल्याची खबि येऊन पोिोचिी. िाजा फिािी झािा. त्यामुळे वसिोंजिा पित येऊन नहया 
धोक्याचा मुकाबिा किण्याखेिीज सुभेदािािा दुसिा माग ूउििा नािी. [उपयुूक्त ३२०.] 
 

गुजिातेतीि घडी अशी बसिी िोती की मिाठ्ाांना आता गुजिातेतून कसिाच धोका उििा 
नहिता. मिाठे आता आपल्या सगळ्या बळावनशी माळहयािि िळिे िोते. त्याांच्याजिळ घोडेस्िािाांची 
िाखाची फौज आिे असा एहिाना विशबे िागत िोता. फते्तहसग िगैिे तीस िजाि स्िािाांवनशी वखमिासा या 
वठकािी, म्ििजे सिोंजच्या पूिेिा ४२ मैिाांिि, ठािबांद झािे िोते. बाजीिािाचा भाऊ वचमिाजी, मल्िाि 
आवि इति िे तेिढ्याच स्िािाांच्या फौजेवनशी कािी हसध पािूती नद्याांच्यामध्ये उमटिाडा [उमटिाडा–या शब्लदाशी 
कािी तिी साम्य दशवूििािे एकमेि स्थळ म्ििजे अांताि–िे कोट्याच्या थेट पूिेस २८ मिैाांिि आिे. (इांवडयन ॲटिास, ५१ नैऋूत्य) (जदुनाथ 
सिकाि)] या वठकािी िोते. मिाठ्ाांची १२ िजािाची फौज अजूनिी नमूदेच्या दवक्षिेिा िोती. त्याखेिीज 
बािा िजािाांची फौज सागिच्या वदशनेे येऊ घातिी िोती. मिाठे येत असल्याचे जािीि झािे की, 
जमीनदाि मांडळी मिाठ्ाना खांडिी देण्याची गदी किीत. अशा प्रकािे आपिा कडेकोट बांदोबस्त करून िे 
िाजे स्िगृिी जाऊन स्िस्थ बसत, मुसिमानाांना मदत किण्यासाठी िातपाय मुळीच िािित नसत. पुिे 
येथे िाजा शािूबिोबि थेटच्या िाटाघाटी किण्याचा मुिम्मदखानाचा प्रयत्न वनष्ट्फळ ठििा िोता. बाजीिाि 
पांवडत प्रधान ‘िा त्याचा सांपूिू आवि एकमेि असा सिू बाबतीतीि सल्लागाि आिे’ ३२१ असे साांगून 
मुिम्मदखानािा बाजीिािाकडे जाण्यास सुचविण्यात आिे. (तदेि ३२१) 
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वसिोंजिा पोिोचल्यािि मुिम्मदखानािा तातडीची इच्छा झािी की वखमिासा येथीि शत्रूिि 
ताबडतोब पडाि.े पि त्यासाठी वनघण्यापूिीच त्यािा कळून चुकिे की, ५० िजाि िोकाांसि मल्िाि 
यापूिीच वसिोंजपासून अिघ्या ४–६ मैिाांिि येऊन, ठेपिा आिे. त्याचे आिखी २० िजाि सैवनक 
दवक्षिेकडच्या आवि पविमेकडच्या भागात विखुििेिे िोते. मुिम्मदखानाने वखमिासा येथे जाियाचे 
ठिवििे असते ति शत्रचूा पिाभि करून त्याचा पाठिाग किण्याच्या कामासाठी वनदान १५ वदिस तिी 
खची पडिाि िे उघड िोते. वशिाय त्याऱ्या गैििजेिीत वसिोंज, वदिसा िगैिे गािाांची िुटािूट िोण्याची 
शक्यता िोती. हकबिुना त्याजिि मात िोऊन ती खिास िोण्याच्या बेतात िोती म्ििून त्याने मिाठा 
अांमिदािाांना बोिािनू घेतिे. त्याांना भेटिस्तू वदल्या ि तो त्याांच्याशी किािबद्ध झािा. तेहिा मिाठ्ाांनी 
तेिढ्या िेळेपुिता तिी तो सुभा खािी करून वदिा. (तदेि ३२२). 

 
इ. सन १७३२ चा पािसाळा वसिोंज मुक्कामी त्याने घािवििा. या फािल्या काळात त्याने वदल्लीकडे 

मदत मागिािे अजू िािांिाि गुदििे. मुिम्मदखानाची सामग्री आता सांपुष्टात आल्यासािखी िोती. त्याच्या 
सगळ्या जिावगिी बुांदेिखांडात िोत्या. तो विवितो की, माझे अििाि फाि पाल्िाळीक आवि 
अवतशयोव्क्तपूि ूिाटत असतीि ति दिबािाने ते सांवक्षप्त करू शकिाऱ्या दुसऱ्या कोिास तेथे पाठिािे; या 
नहया मािसाच्या िाताखािी मी आनांदाने काम किीन; सध्या घडत आिेत त्याच घडामोडी दीघूकाळ घडत 
िाविल्या ति मिाठे हिदुस्तान पाांदाक्राांत कितीि; मग त्याांच्या आक्रमिािा आत्ताच प्रवतकाि कििे बिे 
नािी काय? शखे सअदी याने म्िटिेिे नािी काय की “झिा उगम पाितो तेथे तो सुई ठेिनू देखीि बांद 
किता येतो पि तो जेहिा मोठा िोतो तेहिा, ित्तीिि बसून देखीि ओिाांडता येत नािी”. [तदेि ३२३.] 

 
मदत कािी आिी नािी. नहया सुभेदािाची नेमिूक ििकिच िोईि अशी बातमी स्थावनक 

अमिदािाांना आिी. वनजामुल्मुल्कािािी विनििी पाठवििी िोती. पि मदतीचे कसिेच वचन्ि 
त्याच्याकडूनिी वदसेना. दिबाििून आिेिा एकच जिाब म्ििजे समसामुद्दौिि याजकडून आिेिे 
वनभतू्सूनेचे एक पत्र. बादशािाने स्ििस्ते वििून काढिेिे फमान ििकिच मुिम्मदखानाच्या िाती पडिे. 
तुझा उत्तिावधकािी म्ििून िाजा जयहसग सिाई याची नेमिूक केिी असे त्यास बादशािाने कळवििे. 
बादशाि आर्ग्ऱ्यास जाण्यास वनघण्याचे इव्च्छत असून तुम्िी तेथे बादशािासमोि िजि हिाि ेअसा आदेश 
मुिम्मदखानािा झािा. मुिम्मदखानाने आपल्या उत्तिावधकाऱ्याांच्या अमिदािाांच्या ििािी शिि देऊन 
सुभा सोडिा ि तो १७३२ वडसेंबि १६ िोजी आर्ग्ऱ्यास पोिोचिा. [तदेि]. 

 
द्रहयविर्षयक अडचिी आवि त्यास आिेिे एकां दि सैवनकी अपयश िगळता मुिम्मदखानािि 

अिकृपा िोण्याची तीन काििे वदसतात. एक म्ििजे िाजिाड्यात िजन असिेल्या माळहयातीि 
जागीिदाि मांडळींनी त्याजविरुद्ध केिेल्या तक्रािी, दुसिी म्ििजे खोजा िावफज वखदमतगािखान िगैिेंचा 
आवश्रत निििचा छत्तिहसग याजिि मुिम्मदखानाने केिेिा िल्ला आवि वतसिे सुभेदाि आवि 
वनजामुल्मुल्क याांच्यात उद भि ूघातिेिी मतै्री. कदावचत या तीन बाबींपैकी वतसिी बाब म्ििजे सिात मोठा 
अपिाध असािा; कािि वदल्लीत, दिबािची सूते्र िाती असिािी मांडळी त्यािळेी वनजामुल्मुल्काच्या 
िािचािीिि अगदी मत्सिाने नजि ठेऊन िोती. नांतिच्या काळात मिाठ्ाांनी भिाभि ज्या चढाया केल्या 
त्यािरून िे स्पष्ट वदसते की, मिाठ्ाांचे प्रकिि प्रवतकाि किण्याच्या दृष्टीने, एका सुभेदािाच्या 
आिाक्याबािेि गेिे िोते. कािी कवनष् दजाची साधने िोती. त्यायोगे बादशािाचा िजीि आवि 
अमीरूिउ्मिा जे कािी साध्य करू शकत, त्यापेक्षा जास्त कामवगिी मुिम्मदखानाने बजाििी िे स्पष्ट 
आिे. (तदेि ३२४, रूस्तम अिी २६१अ.) 
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जयहसगाची माळहयातिी कािवकदू अल्पकािीन ि िैभिशून्य ठििी. वि. ११४८ (१७३५-३६) 
मध्ये दोन िर्षांच्या सामन्यानांति मिाठ्ाांनी त्यािा माळहयातून िुसकून िाििे आवि अचानक र्ग्िाल्िेिपयंत 
आवि त्याच्या पिीकडेिी चढाई किीत ते आिे. याचा पवििामकािक प्रवतकाि झािा नािी. वदल्ली 
दिबािची सूते्र समसामुद्दौिि याच्या िाती िोती. तो आवि त्याचा जानी दोस्त जयहसग याांना असे िाटे की 
आक्रमकाांना सांतुष्ट किण्यातच सिोच्च शिािपि आिे [अशाप्रकािे माळहयाची विभागिी झािी : “हशदे, िोळकि आवि 
जसिांतिाि पिाि याच्यात ठििे की आपल्या िाजाच्या पदिात पडिेिा मुिूख िाटून घ्यािा, फौजा बाांधाहयात आवि सिू गोष्टी एकमेकाांच्या 
विचािाने किाहयात. प्राप्तीतीि ३१ टके्क िाटा (िाजा शािूच्या) सिकाििा जाियाचा िोता, प्रत्येकी ३० टके्क िाटा हशदे आवि िोळकि याना 
वमळाियाचा िोता ि उििेिे ९ टके्क पिािाांना द्याियाचे िोते. या ठिािास बाजीिािाची सांमती वमळािी. िाटिीच्या विश्श्याचे दि मात्र नांतिच्या 
काळात दुरुस्त झािे ि शिेटी प्रत्येकाचे िाटे पुढीिप्रमािे वनवित झािे– ४५ टके्क िाजास, २२ ½ टके्क प्रत्येकी हशदे ि िोळकि यास आवि १० टके्क 
पिाि यास.” (सिदेसाई, खांड दोन, ३७५–३७६) (जदुनाथ सिकाि)] १७३६ जुिै १६ िोजी धोिपूि येथे एक बठैक झािी. 
िािोजी हशदे, मल्िाििाि िोळकि, जसिांतिाि पिाि िगैिेंना घेऊन बाजीिाि िाजा जयहसग याच्या भेटीस 
गेिा. सिीवशक्क्यावनशी तेथे किाि पुिा किण्यात आिा. त्यानुसाि यापुढे शािी प्रदेशात िुटािूट न 
किण्याच्या बाबतीत मिाठ्ाांनी स्ितःिा बाांधून घेतिे. त्याच्या बदल्यात बाजीिािािा िाजा जयहसग 
याजकडून माळहयाच्या नायब सुभेदािाची नेमिूक वमळािी. अशा प्रकािे फवजती टाळण्यात आिी पि 
त्यातून चाांगिे कािी साधिे नािी. पुढे आपल्यािा वदसूनच येईि की िुटािुटीच्या मामल्यापासून मिाठे 
थोडेसुद्धा पिािृत्त झािे नािीत. तडजोड याचा अथू बाजू कमकुित असल्याचे वचन्ि आवि सिित याचा 
अथू नहया मागण्या किण्याची सबब असा िाििा गेिा. [ज. ए. सो. बे., ३२७.] 
 

— 
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प्रकरि दहािे 
 

मुहम्मदशाह : त्याचे दरबार व्यिहार, १७२१–१७३३ आणि 
उत्तर कहदुस्थानात मराठे, १७३२–१७३८ 

 
८४ : णदल्लीतील चांभारांची दंगल 
 

िाजिटीच्या अकिाहया िर्षी झािेिी जोडेविक्या चाांभािाांची दांगि त्या काळाच्या सगळ्याच 
इवतिासामध्ये पुष्ट्कळ जागा हयापून आिे. िाजधानीत चाििाऱ्या दाांडगाईचे वचत्र उभे किण्याच्या दृष्टीने या 
दांगळींच्या घटनेिा मित्त्ि आिेच, पि त्यावशिाय मुिम्मदशािाच्या पविल्या बािा-तेिा िर्षाच्या 
कािवकदीच्या काळात बादशािाच्या मनािि ज्याांचा अप्रवतित प्रभाि िोता त्या िाजमिािातीि आिडत्या 
हयक्तींच्या गटाचे अधःपतन घडिनू आिण्यास साधक िोण्याच्या दृष्टीनेिी या दांगिीस मित्त्ि आिे. 
 

पिांपिेनुसाि कवनष् िगातीि मुसिमान शाबान मविन्याच्या पूिाधात उत्सि साजिा कितात. 
िोर्षिाई कििे आवि िस्त्यात दारूकाम कििे िी या उत्सिाची विशरे्षता असे. या मविन्याच्या ८ तािखेिा 
(९ माचू १७२९) कोिी एक शुभकिि नािाचा, शािी कािखान्यातीि सिाफ जामदािखान्याचा अवधिक्षक 
खोजा िावफज वखदमतगािखान याच्या घरून वनघून स्ितःच्या घिी जाण्याच्या िाटेिि िोता. या मािसािा 
िोशनुद्दौिि पावनपती या शिेक्या उमिािाने साांभाळिेिे िोते. याच्याच खटाटोपाने शुभकिि यािा शािी 
मनसब वमळािी िोती आवि खानसामानाच्या कायाियात एका मित्त्िाच्या जागेिि चाकिीदेखीि वमळािी 
िोती. [आशोब ५६ अ–६४ ब (िा वनिेदनाचा आधाि); बयान-इ-िावकअ ४९७–५०७; िाविद २६–३२ आवि ३७.] 
 

शुभकिि जोििी बाजािाच्या मागच्या बाजूिा ििात िोता. त्याच्या घिाचा िस्ता िाजमिािाच्या 
दवक्षिेस असिेल्या सादुल्लािखानाच्या चौकात असिेल्या जोडेविक्या चाांभािाांच्या दुकानािरून जात िोता. 
िे जोडेविके सगळे पांजाबी िोते. त्याांची दुकाने असांख्य ि मोठमोठी िोती. िस्त्याच्या दुतफा त्याांची िाांगच्या 
िाांग िोती. िे सगळे कडिे मुसिमान िोते. प्राथूनेचे व्रत ते कटाक्षाने पाळीत. त्यातीि िृद्ध मािसे 
आदििीय समजत. या िृद्धाांचा पोर्षाख नीटनेटका असे. त्याांना िाांब दाढीिी असे. त्यातीि वकत्येकाांना 
कुिाि तोंडपाठ िोते; त्याचे विििि किण्याचीिी कुित त्याांच्याजिळ िोती. शुभकिि मुन्शीची पािखी या 
चाांभािाांच्या ओळीिा आिी तेहिा हिदू आवि मुसिमान या दोन्िी जमातींचे िोक उत्सिाच्या वनवमत्ताने 
नेिमीच्या िीतीनुसाि िस्त्यात फटाके उडविण्यात गुांग िोते. एक फटाका उडून पािखीत वशििा ि त्यामुळे 
मुन्शीचा दिबािी पोर्षाख जळून, त्यास एक वछद्र पडिे. पािखीच्या भोिती असिेल्या चाकिाांनी याबद्दि 
तक्राि केिी. थोडीशी बाचाबाची झाल्यािि दोन्िी पक्ष गुद्दागुद्दीिि आिे. पािखीसोबतच्या ििाजम्याजिळ 
ित्यािे िोती. पि चाांभािाांच्याजिळ त्याांच्या कानशी तेिढ्या िोत्या. असे असिे तिी चाांभािाांचे सांख्याबळ 
मोठे िोते. त्याांनी एका वशपायािा पकडिे आवि त्याची ढाि-तििाि विसकािनू घेतिी. शुभकििािा 
याचा िाग आिा. घिी गेल्यािि त्याने अचानक वनःशस्त्र केिेल्या मािसािा पित जाऊन िल्लेखोिािा 
अद्दि घडविण्याचा िुकूम केिा. 
 

िात्र पडल्यािि िा चाकि आपल्याबिोबि आपल्या वमत्रमांडळींचा जथा घेऊन जोडेविक्याांच्या 
गल्लीस गेिा. वतथिा एका पोऱ्यािा पकडून त्यास इतके बेदम चोपिे की ते पोिगे मिते की काय अशा 
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व्स्थतीिा आिे. त्या मुिाचे ओिडिे ऐकून िाजी-िावफज नािाचा एक आदििीय िृद्ध आपल्या 
चािपाईिरून उठिा आवि अनिािी पायानेच त्या पोऱ्याच्या मदतीिा धाििा. पोिािा त्याांच्या तािडीतून 
सोडविण्याच्या खटाटोपात खुद्द िाजी यािाच तििािीचा िाि िागिा. त्यामुळे तो कोसळिा आवि मिि 
पाििा. त्याचा मृतदेि तेथेच टाकून िल्लेखोि आपापल्या घिी सटकिे. पिाटेच्या िळेी चाांभािमांडळी ि 
तद नांति सबांध शिि त्या मृतदेिाभोिती गोळा झािे. खुनी मािूस आवि त्याचा धनी ठाि िोत नािी तोपयंत 
मृतदेिाचे दफन किाियाचे नािी अशी शपथ जमािाने घेतिी. सगळ्या कवनष् िगातीि मुसिमानाांनी 
आपिे बळ चाांभािाांच्या पािड्यात टाकिे. तो मृतदेि त्याांनी एका पिां गािि ठेििा; मोठी खळबळ माजिीत 
दीन-दीन असा वगल्ला किीत तो शुभकििाच्या दािासमोि नेऊन ठेििा. 
 

िात्रीच्या िळेी शुभकििाने शिेअफ् कनखान पावनपती याच्या घिी आसिा घेतिा. िा 
शिेअफ् कनखान पावनपती त्यािळेी खानसामान पदािि असल्यामुळे तो शुभकििाचा िविष् अवधकािीच 
िोता. पूिी साांवगतिेच आिे की िा पावनपतचा जाफिखान िोशनुद्दौिि याचा आवश्रत िोता. 
वििािसांबांधामुळे िोशनुद्दौिि िा शिेअफ् कनखान याचा नातेिाईक िागत िोता. नाते असल्यामुळे ि 
दोघाांचे मूळ गाि पावनपत िेच असल्यामुळे िे दोघे उमिाि एकमेकाांचे घवनष् वमत्र िोते. शिेअफ् कनखान िा 
िुत् फुल्लािखान सावदक या अगदी अहिि दजाच्या उमिािाचा धाकटा भाऊ देखीि िोता. घाबरून पळून 
आिेिा िा आपल्या कायाियातीि आपिा कवनष् आिे आवि तो आपल्या घवनष् वमत्राचा आवश्रत आिे या 
दोन काििाांमुळे शिेअफ् कनखान याने शुभकिििा जमािाच्या ििािी किण्यास नकाि वदिा. खिे ति तो 
आपल्या घिात आिे िेच त्याने धडधडीतपिे नाकाििे. मृतदेि मुन्शीच्या दािात टाकून जमाि 
िाजमिािािि तक्राि गुदिण्यासाठी गेिा. 

 
जमाि िाजमिािािि पोिोचण्याच्या िेळी बादशाि मुिम्मदशाि िा आपिी आई कुदवसया बेगम 

विच्यासि जाफिखानाच्या बागेिून पित येत िोता. दीन-दीन आवि इन्साफ इन्साफ अशा घोर्षिा देऊन 
जमािाने बादशािाचे स्िागत केिे. िकीकत काय आिे ते साांगण्यास बादशािाने फमावििे. िजीि पदािि 
असिेिा कमरुद्दीनखान िा दिबािगृिाचा दािोगा (अधीक्षक) देखीि िोता. दिबािातीि एक चाकि 
पाठिनू, आिोपीस, तो सापडेि तेथून पकडून आिा, असा बादशािाने त्यािा िुकूम केिा. या 
िुकुमाबििुकूम िागण्यास शुभकििचा आश्रयदाता शिेअफ् कनखान याने साफ नकाि वदिा. अशा 
घडामोडीतच गुरुिािचा वदिस सांपुष्टात आिा. 

 
शुक्रिािच्या वदिसाच्या (वि. ११४१ शाबान ११ = १२ माचू १७२९) अगदी पिाटेपासून 

चाांभािमांडळी शििभि वफरून, प्रत्येक मुसिमानाने वनरे्षधात सामीि हिाि े आवि मुसिमानी धमू ि त्या 
धमाचे अनुयायी याांचा बचाि किािा असे आिािन करू िागिी. जामा मवशदीच्या सिांनी जमािे असे ठििे 
िोते. दुपािच्या प्राथूनेची िळे झािी तेहिा मवशदीत प्रशस्त पटाांगिात खूप गदी उसळिी िोती. प्राथूनेच्या 
जागी आवि हयासपीठािि इतकी खेचाखेच झािी की प्राथूनेच्या विधीत हयत्यय आिा. गोंगाट आवि गोंधळ 
क्षिाक्षिािा िाढत गेिा. या जमािात रूमीखानाच्या चाकिीतीि अिब, िबशी आवि कुस्तुांतुवनया तुकू 
तसेच सव्य्यद, अिब अिीखान बगदादी याचे आवश्रत वनदशनूाचा आिाज किताना उठून वदसत िोते. 
यातीि बिुतेक मांडळी शािी तोफखान्यात िैदि कुिीखान, मीि आवतश, म्ििजे तोफदळप्रमुख, 
असल्यापासून चाकिीत िोती. िी मांडळी ित्यािबांद नहिती; तिी ती म्िोिक्याप्रमािे िागिी. 
हयासपीठाभोिती कडे करून मािसाांना चेपत ती पुढे चाििी, गुडघे टेकून प्राथूना कििाऱ्याांना, प्राथूना-
विधीनुसाि पायािि उभे िािािे आिश्यक असतानादेखीि खेचाखेचीमुळे त्याांना उभे ििािे अशक्य झािे. 
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जमािास प्राथूनेत सामीि िोण्याची मागिी कििािी घोर्षिा मवशदीतीि अमिदािािा करू देण्यास 
जमािाने दाांडगाई करून प्रवतबांध केिा. काझी आवि मुसिमानी कायद्याचे विििि कििाऱ्यािा तडाखे 
मारून त्यािा वशहयाशाप वदिे. काफीि मांडळींना आसिा देण्याचा आिोप त्याांच्यािि किण्यात आिा. 
तििािी बािेि वनघाल्या नािीत हकिा िक्ताचा थेंबिी साांडिा नािी; पि काझी आवि त्याचा मुिगा याांना 
िाथाबुक्क्यावनशी, ते मििप्रायः िोईतोपयंत, हतबनू काढण्यात आिे. प्राथूना म्िििािा आवि वतचे विििि 
कििािा याांना हयासपीठािरून फिफटत खािी ओढून जवमनीिि फेकण्यात आिे. ते जिळजिळ बेशुद्ध 
पडेतोपयंत जमािाने त्याांना चाांगिे बुकन काढिे. 

 
िी दांगि उसळण्याची खबि िाजमिािात पोिोचिी. बादशािाच्या आजे्ञनुसाि िजीि आवि 

िोशनुद्दौिि िे आपल्या सैन्यासि दांगि शमविण्यासाठी, सुहयिस्था वनमाि किण्यासाठी आवि प्राथूनेच्या 
मागात आिेिी आडकाठी दूि किण्यासाठी घटनास्थळी गेिे. िजीि तेथे अगोदि पोिोचिा. आपल्या 
अनुयायासमिेत त्याने उत्ति दििाजाने मवशदीत प्रिशे केिा. त्याने मुसिमान-धमाच्या मदतीसाठी 
भिघोस आश्वासने वदिी. आपल्या मृदू भार्षिाने त्याने, काझी आवि त्याचे कवनष् याांच्यािि झािेल्या 
िल्ल्यात वदसिेिी, अवतिेकी ििा तेिढ्यापुिती तिी काढून टाकिी. पि एिढा मोठा िजीिासािखा 
उमिाि आपल्यात सामीि झािा यात अपूिाई समजून जमाि आिखी वनियी बनिा आवि आपल्या सूड 
उगिण्याच्या उवद्दष्टाचा पाठपुिािा किण्याचे जमािाने ठिवििे. दुदैिाने िोशनुद्दौिि आपल्या 
अनुयायासमिेत याचिळेी पूिू दििाजाने प्रिशे किता झािा. िे प्रिशेिाि बादशािासाठी असे. िोशनुद्दौिि 
याच्या ििाजम्यात आडमुठे अफगाि िोते. आपल्या शौयाविर्षयीच्या िौवककाने ते शफेाििेिे िोते. िे 
िोक खुजा, वसकां दिा िगैिे वदल्ली भोितािच्या पिगण्यातीि िोते. त्याांचे पुढािी शािजिानपूि, 
मऊशम साबाद, आवि फरुूखाबाद (“भाितीय अफगाविस्तान”) येथिे िोते. ति कािी थोडे असामी 
सिहिदमधीि ठािेसिच्या आसपासचे िवििाशी िोते. दवक्षिेच्या बाजूच्या दुसऱ्या एका िाटेने शिे 
अफ् कनखान आिा. िध झािेल्या मािसाच्या िक्ताची हकमत त्याच्या िािसाांना देण्यास िािण्याच्या 
खटाटोपात तो िोता. िजीि आवि िोशनुद्दौिि मवशदीत आिे आिेत िे ऐकून तोदेखीि आपिी सगळी 
ित्यािबांद हिदुस्थानी फौज सज्ज करून घिाबािेि पडिा िोता. 

 
मवशदीत आिखी गदी िोऊ नये यासाठी िोशनुद्दौिि याने मवशदीचे दििाजे बांद किण्याचा िुकूम 

आपल्या अफगािाांना सोडिा. िोशनुद्दौिि आवि शिेअफ् कनखान याांचे मुखडे नजिेस पडताच जमािाचा 
बेफामपिा चाळििा गेिा. “दीन-दीन” आवि “काफिाांचे थोबाड फोडा” असे ओिडत, त्याांच्या िातात 
एकमेि ित्याि म्ििून असिेिे नािबांद जोडे जे त्याांनी आपल्या काखोटीत िपिनू आििे िोते– त्याांनी 
उगाििे. आपल्या कोटाच्या िाांब घेिात त्याांनी दगडधोंडे िपवििे िोते. िे जोडे आवि दगडधोंडे याांचा 
िर्षाि या दोन उमिािाांिि त्याांनी केिा. त्याांना जोिजोिाने शाप वदिे आवि ओांगळ वशहया वदल्या. िल्ल्याचा 
पवििा मािा शिेअफ् कनखान यास सोसािा िागिा. त्याची “प्रवतष्ा” जोडे आवि इति फेकिेल्या िस्तूांचा 
मािा बसल्याने “झािेल्या अप्रवतष्ेच्या अधीन बनिी”. फेकिेल्या िस्तू त्याच्या साफ्यािि आदळल्या. 
कािी त्याच्या अांगािरून पिीकडे गेल्या; आवि िोशनुद्दौिि याच्या जितािी मांवदिाच्या तुऱ्यािि जाऊन 
आदळल्या. नांति दांगिखोिाांनी आपल्या धन्यामागे िाांगेत उभ्या असिेल्या अफगािाांिि िल्ला चढवििा. िे 
सिू िोईपयंत िजीि नुसता पे्रक्षक बनून हयासपीठाजिळ एकटाच उभा वदसत िोता. 

 
शिेटी दोन उमिाि धोक्यात सापडिे आिेत याबद्दि भीती िाटून आवि आपल्या नायकाांची माि 

खाल्लेिी ि िक्तबांबाळ झािेिी तोंडे पािून सांताप आल्याने अफगािाांचा सांयम सुटिा ि ते ढाि-
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तििािीवनशी िल्लेखोिाांिि तुटून पडिे. अफगािाांच्या िल्ल्यात बाजािकरू-मांडळींचा वनभाि िागण्याची 
शक्यता नहिती. तेहिा दांगिखोिाांची बाजू उचिून धििेल्या तोफदळ असामींनी ििक्या बांदुका आवि 
युिोवपयन वपस्तुिे याांवनशी अफगािाांचा प्रवतकाि किण्यास सुरूिात केिी. तोफदळाच्या िोकाांमध्ये 
मुघिपुिा भागात ििािािे कािी वशिजोि मुघि सामीि झािे. हयासपीठाच्या जिळच्या जागेिरून एका 
िबशाने दोन उमिािाांच्या िोखाने िाि टाकिे. तेहिा अफगाि बेफाम बनिे आवि पुढे घुसिे. आता दोन 
िढिाऱ्या पक्षाांचा, सोडिता येिाि नािी इतका गुांता झािा. तोफदळाच्या सांख्याबळापेक्षा अफगािाांचे 
सांख्याबळ फािच मोठे िोते आवि जोडेविके ति वनःशस्त्र िोते. एिढे िोईपयंत िजीिाभोितािच्या मुगिाांनी 
कसाबसा सांयम बाळगिा िोता. पि आता आपल्या बाांधिाांना पिाभि पत्किािा िागिाि आिे िे वदसताच, 
त्याांनी िजीिाच्या िुकुमाकडे दुिूक्ष केिे; आपिी ित्यािे उचिून ते या भाांडिात उतििे. 

 
आिखी मुघि फौजा मवशदी बािेिच्या िस्त्यािि, घोड्यािि स्िाि िोऊन सज्ज उभ्या िोत्या. िजीि 

पितून जाईि तेहिा त्यािा सोबत किण्यासाठी त्या थाांबून िाविल्या िोत्या. जे कािी घडत िोते ते पािून या 
बािेिच्या फौजा भडकल्या. मवशदीच्या दििाजास असिेल्या पिाऱ्याििच्या अफगािाांना वपटाळून िािनू, 
पायऱ्या ओिाांडून, दििाजे उघडून एका िाकेसिशी पायउतािा िोऊन, एका धडाक्यात ते सगळे मवशदीत 
घुसिे. त्याांच्या मागोमाग िजीिाचा ित्ती आवि पाठीिि छोट्या तोफा आवि उडिाियाचे बाि िादिेिे 
उांट याांना घुसविण्यात आिे. यात वकत्येक दांिखोि प्रिास मुकिे. किता येईि वततकी शथू करून आवि 
आपिे पुढािी आवि आपिे साथी पडत आिेत असे पािून अफगािाांनी नमते घ्याियास सुरूिात केिी. 
शिेअफ् कनखान याच्या उजहया मनगटािि तििािीचा घाि बसिा ि त्यामुळे तििाि त्याच्या मुठीतून 
वनसटिी. त्याचे कािी अनुयायी ठाि झािे; कािी जायबांदी झािे. बाकीचे आसिा शोधत पळािे आवि 
दवक्षि दििाजाकडे घुसिे. एिढे सगळे िोत असताना अफगाि मांडळींनी िोशनुद्दौििच्या भोिती आपिी 
नुसती ढाि उभी केिी िोती. शिेअफ् कनखान याने माघाि घेतिी तेहिा त्याांनी िोशनुद्दौिि यािा तसे 
किण्यास भाग पाडिे. पि त्याच्या िठ्ठ आवि आडदाांड देिामुळे अशािळेी िागिािा चपळपिा त्यािा 
दाखविता येईना. तेहिा झटापट किीत असतानाच अफगािाांनी त्यािा चक्क खाांद्यािि उचििे. तशाच 
व्स्थतीत झटापट किीत धापा टाकीत ते दििाजापाशी पोिोचिे. 

 
मवशदीतून बािेि पडून तेथून जिळच असिेल्या शिेअफ् कनखानाचा थोििा भाऊ वदि-

वदिेिखान याच्या घिाकडे ते पळािे. आतल्या अफगािाांना जेहिा समजिे की आपिे दोन्िी उमिाि 
सुिवक्षत स्थळास पोिोचिे आिेत तेहिा त्याांनीिी मवशदीची जागा सोडिी आवि दुसिीकडे आसिा शोधिा. 
िजीि कमरुद्दीनखान याच्या िुकुमाांची तमा न बाळगता, दांगिखोिाांनी पळिाऱ्याांचा पाठिाग करून िढा 
चािू ठेिण्याची इच्छा दाखवििी. वदि–वदिेिखानाच्या घिािा िेढा घािािा, ते घि जाळािे, नष्ट किािे, 
आपिे सािज पकडािे आवि सूड उगिािा असा त्याांचा इिादा वदसिा. पि शिेटी त्याांना यापासून पिािृत्त 
किण्यात यश आिे. िोशनुद्दौिि याच्या माळकेतीि ज्या उमिािाांना िढतीची दगदग मानिण्यासािखी 
नहिती ते बिेच उमिाि मवशदीच्या कोपऱ्यात, कमानीत आवि मनोऱ्यात िपून बसिे. त्याांच्या िपण्याच्या 
जागेच्या आसपास, त्याांच्यािि टाकिेिे बाि पडू िागल्याने, त्याांना तेथूनिी बािेि पडािे िागिे. तेहिा 
बाजािास िागून असिेल्या कमानीिि ते चढिे आवि तेथून जमेि त्याप्रमािे त्याांनी िस्त्यािि उड्या 
घेतल्या. अअ्जमखान नािाचा कोिी एक मिाभाग अशा प्रकािे पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असता त्याच्या 
िातून एक िास्यास्पद सािस घडिे. तो जेथे चढून गेिा िोता तेथून खािी एका गिती छपिाखािी 
कुां भािाचे गाडर्ग्यामडक्याांनी भििेिे दुकान िोते. गिती छपिाचा सगळा बोजा भदून त्याचे पाय छपिातून 
खािी गेिे आवि तो तुळई आवि बाांबू याांच्यामध्ये अडकिा. आपल्या छपिाचे झािेिे नुकसान पािून 
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कुां भािािा िाग आिा. आपल्या मािाचीदेखीि नुकसानी िोईि असा धोका त्यािा िाटिा. तेहिा त्याने 
फोक घेऊन अअ्जमखानाची तांगडी सपाटून चोपून काढिी. या चोपामुळे त्याचा पाय सुजिा ि िाड 
मोडिे. पुढे वकत्येक वदिस पायािि उभे िािािे अअ्जमखानािा जमत नहिते. 

 
वदिसभिाच्या घडामोडींचा पवििाम म्ििून आपिे िातपाय एिढेसुद्धा न िािििेिा िजीि, 

इस्िामचा काफिाविरुद्धचा सांिक्षक या नात्याने, िोकाांत मान्यता पाििेिा नायक ठििा. 
मुिम्मदशािािािी आनांद झािा; कािि वनियू किण्याचे जोखड आता त्याच्या खाांद्यािरून उतििे िोते. 
आपल्या डोक्याििचा मांदीि काढून, बादशािाने तो िजीिास बक्षीस म्ििून देण्यासाठी खोजाच्या िातात 
वदिा. त्यास आपल्यासमोि ताबडतोब िजि िोण्यास िुकूम वदिा. मवशदीतून दांगिखोिाांना बािेि 
घािविण्यासाठी मािसे मुक्रि करून, दििाजािि कडक पिािा बसिनू आवि “पवित्र पाऊि-ठश्याांच्या” 
पडद्यात आपिी आसिची प्राथूना म्ििून, पिमेश्विािा धन्यिाद देऊन, दर्ग्याच्या विश्वस्ताांना देिर्ग्या 
िाटून िजीि खोज्यासमिते दिबािास पितिा. घडिेिी िकीकत त्याने बादशािास वनिदेन केिी. प्रथम 
बक्षी समसामुद्दौिि िा सबांध वदिसभि िाजमिािात कामािि थाांबिा िोता. दोन्िी उमिाि बवक्षसी 
घेतल्यािि तेथून बादशािाची अनुमती घेऊन वनघािे ि बादशािदेखीि िाजमिािात पितिा. खून 
झािेल्या जोडेविक्याचे त्या िात्री दफन झािे. जमािाने मुन्शीचे घि जमीनदोस्त केिे िोते. त्या उध्िस्त 
घिाच्या जागेत जोडेविक्याचे दफन झािे. त्याच्या कबिीिि पुढे मवशद बाांधण्यात आिी. पुढे वकत्येक िर्षे 
या घडामोडीिि फासी आवि हिदी भारे्षत किने किण्यात येत िोती. 
 
८५ : दरबारातील गट आणि दरबारची लाडकी मंडळी (१७२१ ते १७३४) 
 

आपल्या सांपूि ू िाजिटीत मुिम्मदशाि याजिि त्याच्या खासगीतीि िाडक्या मांडळींचा प्रभाि 
िोता. या िाडक्या मांडळीतीि बिुतेक जि वस्त्रया िोत्या हकिा खोजे िोते. मुिम्मदशाि स्िभािाने 
कमकुित असल्याने या िाडक्या मांडळींना िाज्यहयििािात ढिळाढिळ किण्यास उते्तजन वमळािे. एक 
िेखक (आशोब, ११अ) विवितो त्याप्रमािे या काळाचे उमिाि पोिकट गोष्टी एकण्यात मनमुिाद आनांद 
उपभोगत. िमजा नािाचा अिब ७२ िढाया कसा खेळिा आवि त्यातल्या पविल्याच िढाईत तो कसा ठाि 
झािा िोता असल्या वथल्लि गोष्टी त्याांना आिडत हकिा शािनामा अथिा मिाभाित यामधिा चोथा 
चघळण्यात त्याांना धन्यता िाटे. या दिबािी मांडळींना पुढीि पद्यपांक्ती िागू पडत िोत्या. 
 

सािख्या पांखाांची पाखिे 
उडतात सांगतीसांगतीने 
पोिासोिाांना आिडतो पोिकटपिाच; 
कािळा इति कािळ्याांसिच आश्रयस्थानी जातो. 
बुिबुिाचे कूजन त्यािा आिडेि कसे? 

 
आपि पूिी पावििेच आिे की दिबािातीि िी भानगडखोि मांडळी वनजामुल्मुल्काच्या सािूजवनक 

वििोधकाांशी सांधान जुळिनू असत. या मागाने त्याांनी वनजामुल्मुल्कािा आपिी िजीिी इतकी असय करून 
टाकिी की वनजामाने िजीिीकडे पाठ वफिवििी आवि दख्खनचा िस्ता धििा. िाजिटीच्या पूिाधात या 
सिू िाडक्या मांडळीत प्रामुख्याने तळपिािी ि सिांत जास्त प्रभािी ठििेिी एक स्त्री िोती. वतचे नाि 
ििीमुवन्नसा. पि वतिा कोकीजीऊ (म्ििजे दूधबवििाबाई) याच नािाने विशरे्ष करून सांबोधिे जाई. 
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िाजमिािातीि िावफज वखदमतगािखान नािाचा एक खोजा वतचा ििकाम्या िोता; वशिाय तुिा-इ-बाज 
या टोपिनािाने मािीत असिेिा पावनपतचा िोशनद्दौिि जफिखान आवि शाि अब्लदुि्-गफ्फि नािाचा 
एक साधू िाटिािा पुरुर्ष िे वतचे आिखी मदतनीस िोते. या काळात खानदौिान समसामुद्दौिि या 
अमीरूि-उमिापदािि असिेल्या उमिािाचा शापसदृश प्रभािदेखीि वततकाच ििचढ िोता. िजीि सुस्त 
िोता. त्याच्या सियी स्िैिितूनाची र्ग्िािी देिाऱ्या िोत्या. कािभािात मुिम्मदशािाचा कायूभाग, एक 
िेखक विवितो त्याप्रमािे एिढाच की “तख्तािि बसिे आवि िाजमुकुट पविधान कििे.” (खाफीखान 
९४०, िाविद ४४.) 
 

कोकीजीऊ िी एक िुर्षाि आवि कतूबगाि स्त्री िोती. जान मुिम्मद नामक मािसाची ती मुिगी 
िोती. जान मुिम्मद िमिविद्या जाििािा िोता. अगोदि तो जुन्या वदल्लीत छपिे शाकािण्याचे काम किीत 
असे. ििान ियाचा असतानाच तो मुसिमान झािा. आपल्या गल्लीतीि शाळेत तो थोडेफाि वशकिा. 
िमिविद्या वशकून, तो शकून साांगण्याच्या त्या पद्धतीिािे, भविष्ट्यकथन करून उपजीविका करू िागिा. 
त्यािा ६ अपत्ये झािी. त्यातीि चाि मुिगे ि दोन मुिी िोत्या. या मुिाांना त्याने शाळेत घातिे. यातल्या 
प्रत्येकाने विविण्याच्या कामात कमीजास्त कौशल्य सांपादिे. पि या सिांमधीि, सिांत थोििी मुिगी 
ििीमुवन्नसा िी सिांत जास्त बुवद्धमान वनघािी. िस्ताक्षि काढण्यात आवि िेखन किण्यात ती आपल्या सिू 
भािांडात उजिी िोती. आपल्या बापाचे वनिोप पोिोचविण्यासाठी वतिा उमिािाांच्या घिी जाि े िागे. 
सांपकामुळे वतने िागण्याच्या खानदानी ढबी आत्मसात केल्या. िळूिळू वतच्या बापाची कीती पसरू िागिी. 
सिीमगढच्या मिािसदृश कािागृि इमाितीत िािािाऱ्या शािी कुटुांबातीि शािजाद्याांच्या 
जनानखान्यातीि वस्त्रयाांदेखीि आता त्यािा भविष्ट्य विचारू िागल्या. पूिेकडच्या वस्त्रयाांच्या स्िभािानुसाि 
दान पडिे, शकून िोिे िगैिे गोष्टींिि त्याांची गाढ श्रद्धा िोती. त्यानुसाि घडिे अथिा न घडिे तिी त्याांची 
िी श्रद्धा ढळत नसे. मिािातीि मुख्य मुख्य अशा ििीमुवन्नसाच्या वमत्राांमध्ये पुढे मुिम्मदशाि झािेल्या 
िोशन अख्तिची आई निाब कुदवसया विचा समािशे िोता. वतचे एक मूि आजािी पडिे. मूि बिे िोईि 
असे भाकीत जान मुिम्मद याने ितूवििे िोते. तेहिापासून बेगमेची त्याच्यािि आवि त्याच्या 
भविष्ट्यकथनाच्या अवधकािािि भक्ती बसिी िोती. याखेिीज जान मुिम्मद याने आपिे वठपके आवि िेर्षा 
याांचे अििोकन करून िोशन अख्ति तख्तािि बसेि असे भावकत केिे िोते. तेहिापासून ििीमुवन्नसा 
नजिेआड झािी ति निाब कुदवसयािा किमेनासे िोई. िी बाई केहिािी येथे येते िे पािून दििाजाििच्या 
पिािेकऱ्याांनी वतच्या तेथे येण्याच्या मागात अडथळे आिण्यास सुरूिात केिी. तेहिा वतिा आत प्रिशे 
वमळण्यासाठी िजािो काि ेआवि काकुळत्या किाहया िागत. या अडचिी दूि हिाहयात म्ििून ििीमुवन्नसा 
आवि िोशनअख्ति िे दोघे एकाच दायीच्या अांगािि दूध प्यािेिे आिेत आवि शािझादा त्या दायीच्या 
अांगािि पीत असल्यापासून, त्यािा वतचा िळा िागिा आिे, असे उठिनू वदिे. तेहिापासून वतिा कोका 
हकिा कोकीजीऊ म्ििजे दूधबवििाबाई असे सांबोधिे जाऊ िागिे. पते्र विविण्याच्या कामािि वतिा 
योजिे िोते. बेगम आवि वतचे सिीमगढाबािेिचे वमत्र याांच्यातीि मध्यस्थ म्ििून ती कामवगिी बजािी. िी 
सेिा वतने मोठ्ा कौशल्याने, कोिास कसिािी थाांगपत्ता िागू न देता बजाििी. (खाफीखान ९४०, वसयि 
७५ आशोब ४५ ब, िाविद ४४, खुशिाि १०४२) 
 

मुिम्मदशािाच्या पविल्या दोन िर्षांच्या अमदानीत सव्य्यद िजीि आवि त्याचा भाऊ या दोघाांच्या 
िातीच सगळी सत्ता एकिटिेिी िोती; बादशाि किडी वकमतीचा बनिा िोता. एक सव्य्यद बांधू 
सांपल्यािि आवि मुिम्मद अमीनखान याचा अचानक मृत्य ू घडल्यानांति मुिम्मदशािािा िाज्यकािभाि 
किण्याच्या बाबतीत थोडीफाि मोकळीक वमळािी. िी िाभिेिी सत्ता उपभोगताना कोकीजीऊचे िचूस्ि 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रभािी बनत िोते. ती बादशािाची िखेिी बनिी हकिा काय िे साांगता येिे कठीि आिे. पि बिुधा ती 
त्याची िखेिी नसण्याचीच शक्यता जास्त आिे. वतच्या ठायी बादशािाचा असिेिा विश्वास हकिा वतच्या 
बापाच्या ठायी असिेिी भविष्ट्य साांगण्याची आवि यश वमळविण्यासाठी अथिा नशीब वसकां दि किण्यासाठी 
कोिता माग ूअनुसिािा िे साांगण्याची असिेिी शक्ती, यामुळे ती शव्क्तमान बनिी िोती. खुद्द बादशाि 
तख्तािि बसिा तेहिा जेमतेम १८ िर्ष े ियाचा िोता. त्यािळेी त्याचे पोिकट चाळे चाित. 
िाज्यहयििािाांकडे त्याच्या िातून दुिूक्षच िोत असे. गप्पाटप्पा कििे हकिा अमीनखान उम्दतुल्मुल्क याांशी 
हकिा त्याच्यासािख्याच स्िभािाच्या इतिाांशी चेष्टा-विनोद कििे याांत त्याचा काि जात असे. असे 
साांगतात की एके वदिशी मुिम्मदशाि म्ििािा की ती पुरूर्ष असती ति मी वतिा िजीि केिे असते. एका 
वशिजोि दिबाऱ्याने तेहिा सुचवििे की िोशनुद्दौििची दाढी कापािी ि ती वतच्या गािाांना वचकटिािी. 
[दिपतहसकृत मिािात-इ निि, वि, म्य.ू ओवि., १८२८, ३२अ.] असेिी साांगतात की कोकीजीऊ विची बादशािाकडे खूप 
चिती िोती साम्राज्याचे वशक्कामोतूब वतच्या ताब्लयात असे आवि बादशािाच्या ितीने कागदपत्रािि ते 
उठविण्याची मुभा वतिा िोती. वनजामुल्मुल्क िजीि असताना त्यास वििोध किण्यात कोकीने पुढाकाि 
घेतिा िोता. यामुळे वजकीिीस आिेल्या िजीिाने वतच्यािि एक उपिासात्मक अशी चाि ओळीची कविता 
केिी िोती. या कवितेची शिेटची ओळ– “आिमगीिाच्या जागी आज बसिी आिे एक गविच्छ बया” 
अशा आशयाची िोती. (बयान, ५३०.) दिबाि वतच्या अांगी िागिा िोता याचा एक वििवक्षत दाखिा म्ििून 
मुिम्मदखान बांगश याचे एक वनिदेन साांगता येण्यासािखे आिे. त्या वनिदेनानुसाि, माळहयाचा सुभेदाि 
म्ििून नेमिूक िोण्यासाठी मुिम्मदखान बांगशने वतिा एक िाख रुपये (१० िजाि पौंड) वदिे तिी िोते 
हकिा देण्याचे आश्वासन तिी वदिे िोते. या मविद्यामधीि बिाचसा भाग चोरून मारून बादशािाच्या 
वखशात जात असे यात सांशय नािी. असल्या क्षदु्र, तात्पुित्या िाभासाठी सगळे िाज्य ियास जाते िे 
समजण्या इतका बादशाि शिािा नहिता. (ज. ए. सो. बे., प.ृ ३०६; आशोब ४५ ब). 
 

िावफज वखदमतगािखान कोकीजीऊ विचे िस्तक म्ििून िािििाऱ्या वत्रकूटामध्ये िावफज 
वखदमतगािखान नािाचा एक खोजा िोता. ख्िाजा अांबि या नािाने तो अगदी ििानपिापासून 
आिमगीिाच्या चाकिीत िोता. त्याचे वशक्षििी आिमगीिा कििीच झािे िोते. आिमगीिाच्या तािमीत 
तयाि झाल्यामुळे त्याच्या अांगािि कतूृत्िाची वझिई चढिी िोती, पि प्रत्यक्षात तो कतूबगाि नहिता. 
‘ताांब्लयािा सोन्याचा मुिामा द्यािा’ असा तो िोता. प्रत्यक्षात गुिामाचे आवि खोजाचे गुिच त्याच्या अांगात 
मुििे िोते. असल्या मािसाांना खानदानी मािसाांपेक्षा ििक्या कुळातिा आवि िीन सियी असिेिी 
मािसेच आिडतात. िाविद िा िेखक जािीिपिे साांगतो की, वखदमतगािखान िाच घेण्यास नकाि देत 
असे; त्यामुळे त्याची मदत िोण्याऐिजी याचा अडथळाच िोत आिे असे िाटून त्याच्या चाकिीचा एक िर्षू 
अनुभि घेतल्यािि कोकीने त्यािा आपल्या चाकिीतून दूि केिे. ते कािी असो, िा खोजा वतच्या अगदी 
विश्वासातिा आिे आवि वतचा िस्तक आिे असे सिूजि त्याचा मृत्यू िोईतो समजत असत. त्याचा मृत्यू 
१७३२ जून २१ िोजी झािा. त्याचे हयििाि साांभाळिािा मुख्य असामी म्ििजे खुशिािचांद कायस्थ. यािा 
फाि कू्रिपिे िागविण्यात आिे. खोजा खाजगीकडचा फडििीस िोता ि त्यािा मीित पिगण्यात जवमनी 
िोत्या. या दोन मागांनी वगळांकृत केिेिा पैसा ओकण्यास भाग पाडण्यासाठी िा छळ झािा. त्याच्यािि 
कुत्री सोडिी; पैसा कोठे िपवििा आिे िे तो उघड किीतो कुत्र्याांनी त्याचे अांग फाडून खाल्ले. (खाफीखान 
९४०; िाविद ४४, ४७; आशोब ४५ अ, ४६ ब; खुशिाि १०६०.) 
 

िोशनुद्दौिि फरुूखवसयिच्या अमदानीच्या पविल्या िर्षी ख्िाजा मुजफ्फि याचा उत्कर्ष ूकसा झािा 
िे आपि यापूिी पावििे आिे. फरुूखवसयिची पदच्युती आवि मृत्य ूयानांति िाज्यकािभािात जे कािी बदि 
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झािे तेहिा या मािसाची नहया िाजिटीतीि असामीशी मैत्री जमिी. मुिम्मदशािाच्या िाजिटीच्या 
सुरूिातीच्या काळात त्याने बादशािाची िाडकी कोकी विच्याशी घवनष्ट सांधान बाांधिे. ििकिच त्याने 
आपिा पाहठबा देऊ किण्याच्या बदल्यात घेतिेल्या देिर्ग्याांिािे भिगच्च माया केिी. तो उच्चपदािा 
पोिोचिा याचे समथून हिाि े असे कोितेिी गुि त्याच्या ठायी स्पष्टपिे वदसत नहिते. पि दिबािी 
असामीजिळ जो खुशामतीपिा असािा िागतो तो त्याजकडे िोता यात शांका नािी [दिपतहसकृत मिािात-इ 

निि, वि, म्य.ू ओवि., १८२८, ३२अ.] त्यास दिबािाबािेि पाठवििे की त्याची चमचम िुप्त िोई. मेिात या 
कटकटीच्या मुिुखात फौजदाि म्ििून त्यास चाकिी बजािािी िागिी. या चाकिीमुळे त्याच्या िौवककात 
भि पडिी नािी पि बोिण्या िागण्यात तो रूबाबदाि आवि आवतर्थ्यशीि िोता. [जितािी भपकेबाज कपडे 
घािण्याचा त्यािा फाि शौक िोता. आपल्या कपड्यात जमेि तेथे सोन्याचा धागा िापिण्याची त्यािा िौस िोती. आपल्या इमाितींच्या घुमटाांना 
त्याने जे मढवििे त्यािरूनिी त्याची असिी आिड वसद्ध िोते. त्याचा ििाजमा िस्त्यातून पुढे गेल्यािि गिीबगुिीब िोक िस्ता झाडून केिकचिा 
गोळा किीत. त्याच्या पोर्षाखाििीि सोन्याच्या जिीचे कि या केिकचऱ्यात असतीि ि ते वनिडून घेता येतीि असे त्याना िाटे.] दानधमू 
किण्यात, विशरे्षतः साधूफकीिाांना दानधमू किण्यात, त्याने िौकीक वमळवििा िोता. शाि वभक या 
साधूचा तो श्रद्धाळू अनुयायी िोता. शाि वभकन याचे दफन ठािेसिजिळच्या ठासका या वठकािी झािे 
आिे. वदल्लीपासून कुतबुद्दीनच्या दर्ग्यापयंतच्या िस्त्यािि िर्षातून एकदा तो िोर्षिाई किीत असे. या 
िोर्षिाईचा फाि बोिबािा झािा िोता. इमािती बाांधण्याचािी त्यािा शौक िोता. त्याने िाजिाड्याजिळ 
एक मवशद बाांधिी, तसेच चाांदिी चौकात एक मद्रसा आवि मवशद बाांधिी. दोन्िी मवशदींचे घुमट आवि 
वमनाि याजिि सोन्याचा मुिामा वदिेिे ताांब्लयाचे पते्र मढवििेिे िोते. पावनपतिा तशाच बाांधकामाच्या 
धतीची एक मद्रसा त्याने बाांधिी ि आपल्यासाठी एक दफनमदीि बनवििे. कनाि आवि पावनपत या 
वठकािच्या शाि शफू बुआिी किां दि याच्या दर्ग्याच्या घुमटािि त्याने मुिामा चढवििा ि तेथे कमानी 
आवि वमन्बि बनवििे. ठासका येथे याच साधूपुरुर्षाच्या दर्ग्याची शोभा िाढवििािी सजािट त्याने करून 
वदिी आवि याते्रकरूां च्या सोयीसाठी त्याने तेथे एक घििजा इमाित बाांधिी. तेथे एक सभागृि आवि एक 
अन्नछत्र खोििे. या सगळ्या गोष्टी अनेक खेड्याांसि त्याने दर्ग्याच्या ििािी करून टाकल्या. वदल्ली येथे 
त्याने कदम-इ-शिीफ (पवित्र पाऊि ठसे) या नािाने प्रवसद्ध असिेल्या दर्ग्याची दुरुस्ती केिी आवि दगा 
साफ किण्याचे काम प्रवतिर्षी पाि पाडिे. पे्रवर्षत जन्मल्याच्या वदिशी (िवबिािि मविन्याच्या १२ 
तािखेिा) तो तेथे अन्नदान किी आवि देिर्ग्यािी िाटी. [िाविद (५८) एका म्ििीचा आधाि घेऊन साांगतो, “त्याने तुम्िािा 
नमुना दाखविताना गहिाचा दाखवििा ि माि मात्र सातूचा पोच वदिा.” –याचा अथू या मािसाची आश्वासने जबिदस्त असत पि कृती मात्र 
क्षुल्लक असे.] (मा. उ. खांड दोन, ३३३, आशोब ४७ ब-५६, गुिाम अिी १७ अ.) 
 
८६ : शाह अब्दुल गफूर त्याचे जीिनकायत आणि त्याचा प्रभाि 
 

कोकीच्या वत्रकुटातिा वतसिा सदस्य म्ििजे शाि अब्लदुि गफूि िोय. तो टठ्ठा येथीि िवििासी 
िोता. तो सव्य्यद या वबरूदाखािी खपून जाई. पि प्रत्यक्षात मात्र, तो कोष्टी आिे असा समज िोता. 
आिमगीिाच्या कािवकदीत तो काबूि शििी येऊन पोिोचिा. काबूिचा सुभेदाि शािजादा मुअज्जम (जो 
पुढे बिादूिशाि बनिा) याच्या चाकिीत असिेल्या एका खोजाशी त्याने दोस्ती जमवििी. त्यास खोटेनाटे 
कििािा ठििनू पुढे त्याची सुभ्याबािेि िकािपट्टी झािी. त्याने कािी काळ िािोि शििी िास्तहय केिे. 
नांति बिादुिशािाची छाििी गाठिी. त्यािळेी बिादुिशाि आर्ग्ऱ्याच्या िाटेिि िोता; तख्ताच्या झगड्यात 
त्यािा अजून अज्जमशािाशी सामना द्याियाचा िोता. आर्ग्ऱ्यािून दवक्षिेत कूच किीत किीत अब्लदुि गफूि 
िैदिाबादेस पोिोचिा. तो स्ितः पायी प्रिास किी आवि त्याची बायको त्याने पूिी मैत्री केिेल्या खोजाच्या 
मािकीच्या, ओझे िाििाऱ्या बिैािि बसे. अशाच पद्धतीने तो येथून पित हिदुस्थानिा पितिा 
बिादुिशािाच्या मृत्यनूांति (इ. १७१२) िािोिमध्ये दांगिी उसळल्या तेहिा अब्लदुि गफूि वदल्लीस गेिा. 
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अब्लदुि गफूि िा मुसिमान वजन्न आवि सैतान याांचा घवनष्ट सांबांधी असून त्याांच्याकडून जादूटोिा, 
मांत्र मोविनीविद्या त्याने अिगत करून घेतिी आिे, असा िोकाांचा त्याजविर्षयी समज िोता. आपल्या 
आयुष्ट्याच्या आिांभीच्या वदिसात त्याने एका हिदू सांन्याशाची सेिा बजाििेिी िोती. िा साधू एका 
पिाडाच्या टोकािि हसधू नदीपिीकडच्या अिण्यात, एकाांतात जीिन हयतीत किीत असे. या मािसाच्या 
मदतीने अब्लदुि गफूि याने गूढविदे्यत पदापूि केिे. या साधूचा दूत म्ििून तो डोंगिी िाजाांकडे आवि या 
साधूच्या इति वशष्ट्याांकडे ये–जा करू िागिा. नांति कािी िर्षांनी िा योगी मिि पाििा; आवि अब्लदुि 
गफूि त्याचा िािस बनिा. पि असल्या बांवदस्त विश्वात त्याची मित्त्िाकाांक्षा अडकून िािू शकिािी नहिती. 
पूिी साांवगतल्याप्रमािे त्याने शाि आिमचा (जो पुढे बिादुिशाि झािा) छाििीचा माग ूधििा. त्यािेळी 
शाि आिम काबिूचा सुभेदाि िोता. येथे त्याने आपिे रूप पािटिे ि तो मुसिमान साधू बनिा. 
 

तो जिाांदािशािाच्या छाििीमागोमाग वदल्लीस आिा तेहिा त्याने शििाबािेि जुन्या मवशदीजिळ 
आपिे वबऱ्िाड थाटिे. त्या िळेी त्याच्यासोबत त्याचे एक-दोन हसधी अनुयायी िोते. अब्लदुि गफूिने मांत्रून 
वदिेिे ताईत िे वशष्ट्य शििभि हिडून विकीत आवि त्यापासून वमळिाऱ्या पैशािि त्याांचा िा धनी गुजिाि 
किी. िळूिळू त्याची कीती पसित गेिी. त्याचा सल्ला घेण्यासाठी िोक गदी करू िागिे. (आशोब ६८अ, 
६९ ब.) आपल्यािा प्रत्येक शास्त्र आवि प्रत्येक किा अिगत आिे. आवि आपल्यािा भविष्ट्य िाचता येते 
असा त्याचा दािा िोता. त्याने केिेल्या दिा बिाण्याांतीि एक गोष्ट खिी असे; बाकीच्या गोष्टी खोट्या 
असत. िाजमिािाच्या दििाजाििचे अडािी पिािेकिी आवि वनिक्षि खोजे त्याचे वशष्ट्य बनिे. शािी 
जनानखान्यातीि वस्त्रया आजािी पडल्या की त्या त्याच्याकडे ताईत मांत्रनू मागू िागल्या. मुिम्मदशािाची 
आई निाब कुदवसया िी त्याची आश्रयदाती बनिी. वतिा पडिाऱ्या स्िप्नाांचे अथू िािण्याचे काम त्याजिि 
येऊन पडिे. यामुळे त्याच्या कीतीत आिखी भि पडिी. त्याने ज्याांना ज्याांना ताईत मांत्रून वदिे िोते 
त्यातिे कािी िोक आजािातून बिे झािे. तो आवि त्याच्याशी पक्की मत्री असिेिी कोकी याांनी 
एकमेकाांच्या पाठीशी ििाण्याच्या शपथा घेतल्या िोत्या. वतने बेगमेस असे भासवििे की िा मािूस साधू 
(ििी) असून याजकडे अवतमानिी शक्ती (तसहिुफ) आिे. िा देखीि, कोकी आवि वतचा बाप िे 
िमिविदे्यत तज्ज्ञ आिेत. याची र्ग्िािी देत असे. शिेटी दोस्ती झािेल्या एका खोजामाफूत आवि कुदवसया 
बेगमेच्या वशफािसीमुळे त्याचा मुिम्मद अमीनखान इवतमादुद्दौिि याशी पविचय झािा. या उमिािािि 
त्याने ििकिच आपिी छाप बसवििी. याची िािी अस्खवित िोती. म्ििून त्यािा सगळे ज्ञान असल्याचे 
मानिे जाई. त्यामुळे मुिम्मद अमीनखानाच्या अवतगुप्त खिबताांमध्ये देखीि िा बसून िावििेिा आढळे. 
तो आवि अमीनखान यात एिढा घवनष्ट सांबांध आल्यामुळे िा मािूस मुिम्मद अमीनखानाचा आध्याव्त्मक 
गुरू आिे असे इतिेजन समजू िागिे. िुसैन अिीखानाचा िध किण्याच्या सांबांधात जी कािी कािस्थाने 
झािी त्यात त्याने मित्त्िाची भवूमका बजािल्याचे वदसते. कािस्थानी मांडळी आवि मुिम्मदशािाचे 
खासगीचे तांबू याांत त्याची ये–जा चािे. ती सुकि हिािी म्ििून तो गिळिीचे रूप ि सोबत मुिम्मद 
अमीनखानाची पते्र घेऊन जाई. मुिम्मद अमीनखान सते्तच्या सिोच्च स्थानािि पोिोचल्या पोिोचल्या त्याचा 
मृत्य ू घडून आिा. तद नांति अब्लदुि गफूिने आपल्यािा कोकीच्या पक्षात गोिनू घेतिे. पुढे १२ िर्ष े तो 
कोकीइतकाच िजनदाि ठििा िोता. िवडिाांच्या स्मृतीविर्षयी आदि दाखविण्यापोटी कमरूद्दीनखान 
त्यास पाहठबा देत असे. वदल्लीतीि आपल्या अल्पकािीन िास्तहयात वनजामुल्मुल्कदेखीि या मािसाच्या 
आपि साधु पुरुर्ष आिोत अशा दाहयाचा आदाि किी. (िाविद ३९–४२; आशोब ६४–७२; खुशिाि 
१०४१–१०४२) नांतिच्या काळात, कोकीच्या बिोबि िातवमळििी केल्यानांति अब्लदुि-गफूि सिू शव्क्तमान 
बनिा आवि त्याने अमाप पैसा वमळवििा. त्यािा त्याच्या अवधकािपदािािे िोिािी प्राप्ती, दिवदिशी ५ 
िजाि रुपयाांच्या घिात जाऊन पोिोचिी. िाचिुपतीच्या मागाने, यापेक्षा जास्त वमळिािे पैसे िगेळेच, 
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असे त्यािळेी बोित. िाचिुचपतीिािे वमळिाऱ्या पैशाच्या जेमतेम १/४ भाग बादशािास वमळे; उििेल्या 
भागाची कोकी आवि अब्लदुि-गफूि याांत समप्रमािात िाटिी िोई. िा अब्लदुि-गफूि अगदी पिाकोटीचा 
कां जूर्ष िोता. (िाविद ५८–७१.) 

 
दिबािीमांडळी अथिा सिूसामान्य िोक याांपैकी कोिामध्येच अब्लदुि-गफूि वप्रय नहिता. पि त्याचा 

मुिगा आवि त्याची मुिगी याांनी स्ितःिि ओढिनू घेतिेल्या वतिस्कािाांच्या मानाने त्याचा िोिािा 
वतिस्काि अगदीच वकिकोळ समजिा पाविजे. त्याच्या मुिाचे नाि अब्लदुिूिीम िोते. िा तरूि असून 
वदसाियास चाांगिा िोता. मुिम्मदशािाच्या िाजिटीच्या सुरुिातीच्या काळात यािा ६ िजाि जातची 
मनसब वमळािी. पि िा िागण्यात कमािीचा दुिाचििी िोता. कािि असो िा नसो, कोिाचा जीि 
घेण्याची सांधी आल्यास, ती साधण्यात तो हकवचतिी मागचा-पुढचा विचाि किीत नसे. त्यास कधीकधी एक 
विवक्षप्तपिाची ििि येई. त्यािळेी तो बाजािबसहया स्त्रीचा िशे पविधान किी. आपल्या िातापायािि मेदीची 
नक्षी काढी, सोन्याचे दागदावगने अांगािि घािी, नांति सोन्याची जि असिेिा पट्टा खाांद्यािा बाांधून त्याच्या 
आधािाने ढाि-तििाि िटकिनू टाकी. असा िशे पविधान करून तो िस्त्यातून जाई. तेहिा त्याच्याबिोबि 
दांडधािी मांडळी तसेच तोड्याच्या बांदुकाांच्या िाती पेटििेल्या व्स्थतीत, बांदुका घेतिेिे वशपाई असत. िी 
मांडळी प्रत्येक गदीत घुसत आवि प्रत्येक दांगिीत याांचा भाग असे. दुसऱ्या एखाद्या िळेी िा अब्लदुिूिीम 
पोिादाचा पूि ूपोर्षाख किी. त्यािळेी त्याच्या दोन डोळ्याांखेिीज त्याचे दुसिे कोितेच अांग वदसत नसे. 
आपल्या ििाजम्यािा असिाच पोर्षाख चढिनू तो िस्त्यातून िपेट किी. त्याच्या मागात कोिी आडि ेआिे 
की त्याचा सत्त्यानाश झािाच म्ििून समजािे. असल्या मािसाांचा वजिावनशी वनकाि िािण्यास तो चुकत 
नसे. पि विरुद्ध पक्ष जि वशिजोि वनघािा ति िा पिायन किी. तो आपल्या घिाच्या दििाजापाशी िातात 
दारूचा पेिा घेऊन बसे; तेहिा नाचिाऱ्या बायकाांना तेथे नाच किण्यासाठी फमािी. 

 
तो आपल्या पायाांना चाळ बाांधे आवि नाचात सामीि िोई. यािेळी येथून िस्त्याने कोिी जाऊ नये 

म्ििून िस्त्याच्या दोन्िी टोकाांना ित्यािबांद वशपायाांचा पिािा बसिी. तिीिी िस्त्याने जाण्याचा िेका कोिी 
चािवििाच ति त्याचा जीि घेई. गिीब मािसाच्या वस्त्रयाांचे वनघािेिे मेिे त्याचे िस्तक अडिीत. मग या 
बायका त्याच्यापुढे िजि किीत. ज्या बायका त्याच्या पसांतीस उतित त्या तो ठेिनू घेई. आपल्या इति 
आवि अवधक अनैसर्वगक िासना शमविण्यासाठी तो अमाप पैसा खचू किी. अब्लदुि-गफूिची मुिगी म्ििजे 
याची बिीि ति याच्यापेक्षािी अवधक बेशिम िोती. (आशोब, ६६ ब.) 

 
११४४ च्या अखेिीस (२३ जून १७३२) िावफज वखदमतगािखान खोजा मिि पाििा. तेहिा 

बादशािाच्या जामदािखान्याचा कािकून या नात्याने त्याने वमळवििेिी सांपत्ती िस्तगत किण्यासाठी 
त्याच्या चाकिाांचा छळिाद झािा. याच सुमािास या वत्रकुटातीि इति सदस्याांची बेअिु िोऊ घातिी 
िोती. समसामुदौििाने या वत्रकुटाचे पतन घडिनू आिण्यासाठी सिांच्या अगोदि कािस्थान िचिे. 
कोकीची बादशिाििीि पकड सांपुष्टात आिी. वतचा भाऊ अिी अिमदखान िा अजूमुकूि या विभागाचा 
दािोगा िोता. त्याच्या िातून अपिाध घडिे. सिांत विपवित गोष्ट म्ििजे िािी मविकादौिान विचे वतच्याशी 
भाांडि झािे. कोकीजिळच्या पैशाची मागिी झािी. सगळा पैसा बादशिाचा आिे असे वतने उत्ति वदिे. 
आपल्या जनानखान्यामधीि खोिीच्या वकल्ल्या बेगमेकडे पाठिनू वतने िाजमिाि सोडिा. 
समसामुद्दौिाने िोशनुदौिाििि एक आिोप ठेििा. पेशािि पासून काबिूपयंत िस्ता खुिा ठेिण्यासाठी 
िोशनद्दौिि यािा खवजन्यातून द्रहय वदिे िोते. सदि द्रहय त्याने वगळांकृत केिे असा त्याजििचा आिोप 
िोता. अब्लदुि्-गफूि िा अवधकािाच्या बाबतीत, मग ते िौवकक के्षत्रातिे असोत अगि पाििौवकक 
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के्षत्रातीि असोत, इतके मूखासािखे ि िाांबिचक दाि ेकरू िागिा की खुद्द बादशािािा देखीि त्याचा 
िैताग येऊ िागिा. (शखुिाि १०६१–१०६२). 

 
िोशनुद्दौिि याची बेअि ू अशाच प्रकािे झािी. काबिूिा जािािी हखड िाितुकीस खुिी 

ठेिण्यासाठी येिाऱ्या खचाची मावसक िक्कम आदा किण्याच्या कामी, िोशनुद्दौिि िा, कािवकदीच्या 
आिांभी, मध्यस्थ बनिा िोता. सदिची िक्कम सुभ्याचा सुभेदाि नावसि खान याच्या िस्ते आदा झािी. सदि 
नावसिखान याने आपिी सुभेदािपदाििीि नेमिुकीची ििी िोशनुद्दौिि याच्यामाफूत िाििेिी िोती असे 
म्िटिे जात असिे तिी ती अवतशयोक्ती असण्याचीच शक्यता जास्त आिे. बांदि सुित तसेच गुजिाथ 
सुभ्यातीि वकत्येक पिगण्याांविर्षयीचे सिू दिबािी कामकाज िोशनुद्दौिि िाताळीत असे. िा काबूिचा पैसा 
वगळांकृत केल्याचा, समसामुद्दौिि याने िोशनुद्दौिि याजिि आिोप केिा. यामुळे साम्राज्याचा कसिाच 
फायदा िोत नसल्याने हखडीतीि अफगािाांना द्याियाची िी िक्कम देिे त्याने बांद करून टाकिे. त्याबद्दि 
सौम्य वनरे्षध हयक्त कििािे अथिा विनििी कििािे वकत्येक अजू िोशनुद्दौिि याने पाठवििे, पि त्याकडे 
िक्ष वदिे नािी. या िळेेपासून िोशनुद्दौिि मुिम्मदशािाच्या मजीतून उतििा. तुम्िािा वमळािेल्या सिू 
सिकािी पैशाचा विशबे द्या अशी मागिी त्याच्याकडे झािी. त्याचकडे अजूनिी तीन कोटी रुपये सिकािी 
िक्कम वशल्लक आिे असे िेखापिीक्षकाांचे म्िििे पडिे. असा दबाि आिा असता निाबाने दोन कोटी रुपये 
आदा केिे आवि पुढची वपडा टळिी. तिी, १७२९ माचू ११, िोजी झािेल्या जोडेविक्याांच्या दांगिीमध्ये 
आिेल्या त्याच्या िज्जास्पद सिभागामुळे अगोदिच ढळिेिा त्याचा प्रभाि पुन्िा कधी प्रस्थावपत िोऊ 
शकिा नािी. त्याच्या वतसऱ्या क्रमाांकाच्या मुनहििखान या भािाच्या ितूिुकीमुळेिी त्याची व्स्थती नाजूक 
बनिी. सदि भाऊ िा नूिबाई नामक स्त्रीच्या पे्रमात पडिा ि त्याने वतिा फूस िािनू नेिे. पि ती नूिबाई 
मुिम्मदशािाची िखेिी िोती. तेहिा मुनहििखानास ठाि किण्याचा प्रथम िुकूम सुटिा. शिेटी त्यािा 
जीिदान वमळािे. पि त्याची मनसब आवि जिागीि विसकािनू घेतिी. कािी िर्षानांति इशाकखान 
नािाच्या नहया मजीबिाद्दिाने त्याचे पुनिूसन घडिनू आििे. अिादींचा बक्षी िे पद त्यािा वदिे. 
िोशनुद्दौिि वदल्ली येथे वि. ११४८ वजल्िेज १२ (२४ एवप्रि १७३६) िोजी मिि पाििी. [खुशिाि १०६१ ब; 
आशोब ५३–५५ अ, गुिामअिी ४७–५४.] 
 

मुिम्मदशाि साम्राज्यहयििािात मुळीच िक्ष घािीत नसल्याने तब्लबि एक तपाच्या काळापयंत 
सिूश्रेष् िाज्यसूते्र अब्लदुि–गफूिच्या िाती िोती. त्याचा वििोध असिा ति ती गोष्ट िोिे कदावप शक्य 
नहिते. मग बादशिाच्या इच्छेचा देखीि सिाि नसे. शिेटी आपल्या कािवकदीच्या तेिाहया िर्षी 
मुिम्मदशािाने बांडखोिी केिी. (िाविद ६०) 
 
८७ : अब्दुल-गफूर याचे पतन 
 

एका वकिकोळ बाबीिरून बादशिाचा क्रोधार्ग्नी पेटिा. एके वदिशी बादशाि कुत्बुद्दीन बव्ख्तयाि 
याच्या दर्ग्यास गेिा. त्याच्या जिळच अब्लदुि-गफूि याने अगदी अिीकडेच बाांधवििेिी एक मोठी सुबक 
मशीद िोती. वतची पाििी किािी अशी इच्छा मुिम्मदशािाने हयक्त केिी. पि वतचे दििाजे पके्क बांद केिे 
िोते ि वकल्ल्या दुसिीकडे िोत्या. वकल्ल्या मागून आिून दििाजा उघडािा िागिा. त्यािळेी त्याबद्दि 
कोिी वदिवगिी हयक्त केिी नािी. नांति शखे मुिम्मदशाि फावजि आवि मोतीिाि याांनी िाजिाड्याच्या 
सज्जाखािी मोठ्ाने ओिडून गुदििेल्या तक्रािीचा प्रसांग उद भििा. िे दोघे शािी टाकसाळाांत अब्लदुि 
गफूिने चाकिीस ठेििेिे िोते. पैकी मुिम्मद फावजिने टाकसाळीतीि चाकिी सोडिी ि अब्लदुि 
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गफूिच्या सोनपत या गािातीि एक ठेका घेतिा. त्यासाठी एक िाख रुपयाांचे कजू काढिे. असेच वदिस 
गेिे आवि ठेका घेिािा मोठ्ा थकबाकीत सापडिा. तेहिा या ऋिकोिि देिे फेडण्यासाठी दबािािि 
दबाि येऊ िागिे. वशिीगाळीने भििेिी पते्र त्यािा येऊ िागिी. तेहिा टाकसाळीत आपल्या जागी 
नेमिेल्या मोतीिाि यास आपल्या बाजूस ओढून मुिम्मद फावजि याने सूड घेण्याच्या इिाद्याने, अब्लदुि-
गफूि याने सिकािी पैसा वगळांकृत केिा, अशी तक्राि िीतसिपिे नोंदवििी. 

 
या फडतूस असामींना भिीस घािण्याचे काम प्रथम बक्षी समसामुद्दौिि आवि अयोध्येचा सुभेदाि 

सआदतखान याांनी केिे. या तक्रािी त्याांनी चाांगल्या चािू ठेिल्या. तेहिा सिकािी पैसा िसूि करून 
घेतिाच पाविजे असे बादशाि म्ििािा. अब्लदुि–गफूि वशिजोि बनिा िोता. िजीिाने त्याची बाजू 
उचिून धििी असता ि वनमूटपिे िागण्याचा िजीिाने सल्ला वदिा असताना त्याकडे िक्ष देण्यास अब्लदुि-
गफूिने नकाि वदिा. अब्लदुि गफूिने िवजिास शिेक्या वशहया िासडल्या आवि तक्राि गुदिण्याची हिमत 
कििाऱ्या मुिम्मद फावजि आवि मोतीिाि याांना बोिािण्याच्या कामास तो िागिा. िोज अफजूनखान 
या िाजमिािातीि खोजाने िी बाब बादशिाच्या वनदशनूास आििी. तेहिा कोितीिी िािचाि किण्यास 
अब्लदूि-गफूि यास मनाई झािी िे प्रकिि आिखी धसास िागिे. तेहिा त्याने अपिाि केिेिी िक्कम साठ 
िाख रुपयाांच्या घिात असल्याचे आढळून आिे. 

 
िजीि कमरूद्दीनखान िा अब्लदुि–गफूिचा वितैर्षी िोता. पि त्याचे कािी न ऐकण्याचे अब्लदुि–

गफूिने ठििनू टाकिे. त्याचे अःधपतन घडिनू आिण्याची कािस्थाने कििािे समसामुद्दौिि आवि 
सआदतखान याांचे म्िििे तो मानू िागिा. याच्या ितूिुकीतीि बेफामपिा िाढािा म्ििून त्या दोघाांनी 
अशी आिई उठवििी की बादशाि झािे गेिे विसरून जाण्यास, अब्लदुि–गफूििा क्षमा किण्यास िाजी 
असून टठ् ठा (हसध) प्राांताचा सुभेदाि म्ििून त्याची नेमिूक किण्याच्या बेतात आिे. िी कल्पना त्याच्या 
डोक्यात वशिल्यािि तो पूिीपेक्षािी अवधक बेफाम बनिा. एके वदिशी तो शािी दिबािास वनघािा तेहिा 
िवजिाने त्यास सुनाििे की, तुझा मुखत्याि नािीस, तू घिी बसिेच अवधक श्रेयस्कि ठिेि. 

 
आपि साधू पुरुर्ष आिोत या काििाने बादशिास कुर्वनसात किण्याच्या सोपस्कािातून त्यािा सूट 

वमळािेिी िोती. त्याऐिजी समकक्ष हयक्ती एकमेकास अवभिादन किताना उच्चाितात ते ‘आपिास शाांती 
िाभो’ अशा आशयाचे िचन उच्चारून तो बादशािास अवभिादन किी ि बादशाि ठििनू वदिेिे िाक्य 
उच्चारून त्यास प्रत्युत्ति किी. एके वदिशी अब्लदुि-गफूि बादशािाच्या दािनात वशििा. पि 
अवभिादनादाखि कािीिी बोििा नािी. याबद्दि कसिी टीका वटपिी न किता मुिम्मदशाि “आपिास 
शाांती िाभो” असे आपििून म्ििािा. या अवभिादनास प्रत्युत्ति देण्याचे टाळून अब्लदुि-गफूि कडक भारे्षत 
बोिू िागिा. तेहिा बादशाि अगदी शाांतपिे जागेिरून उठिा आवि आपल्या खासगी दािनाकडे वनघून 
गेिा. एक-दोन पाििे पुढे गेल्यािि त्याने िजीिास आपल्या बाजूस बोिािनू घेतिे आवि म्ििािा, “िा 
सगळा त्रास मिा तुमच्यामुळे िोतो.” तेहिा िजीि उत्तििा, “असिी गोष्ट किण्याचे धाडस या बांद्याच्या 
िातून िोईि कसे?” “मग माझ्या पायािि िात ठेिनू या प्रकििातीि सगळ्या वितसांबांधािि तुम्िी पािी 
सोडा” असे बादशािाने सुनाििे. तेहिा िजीिाने त्याप्रमािे केिे. 

 
अब्लदुि गफूि आपल्या घिी पितिा. शाप देिे आवि शपथा घेिे त्याचे चािूच िावििे. पि या 

पोकळ िल्गनानाां काय अथू िोता? आता विशबे माांडिे की, अब्लदुि गफूिकडून ३ कोटी रु. येिे वनघत 
िोते. िे द्रहय घेऊन येण्यासाठी हकिा शािािा कैदी करून घेऊन येण्यासाठी एका चेल्यािा धाडिे. या 



 

 

अनुक्रमणिका 

चेल्यास अब्लदुि गफूि याने नुसती वशिीगाळ केिी आवि त्याने चेल्यािा विचाििे “िाजमिाि अजून उभा 
आिे काय?” त्यािा अटक झािी. िाजमिािातीि तुरुां गात त्यािा ठििे. त्याने यापूिीच ज्याची 
विल्िेिाट िाििी िोती ते सगळे िगळता त्याजकडून एक कोटी रुपयाची नगद िक्कम वशिाय इमािती ि 
इति मािमत्ता अशा बाबी िस्तगत किण्यात आल्या. त्याच्या मुख्य चाकिाांना कैद करून त्याजकडून त्यानी 
माया कोठे िपवििेिी आिे िे शोधून काढिे. त्याचा मुख्य असामी दख्खनीिाय याने एक िाख रुपये वदिे. 
त्याचा मुख्य कािकून कुां ििसेन, घोडेबाजािातीि शािचा नायब सांपतिाय (दख्खनीिाय याचा भाऊ आवि 
इवतिासकाि खुशिािचांद याचा मेिुिा) ि इति नोकिचाकि यानी आपआपल्या पतीनुसाि िेगिगेळ्या 
िकमा भिल्या. (खुशिाि १०५९ ब–१०६१ ब.) 
 
८८ : शाह अब्दुल गफूर याच्या अधतपतनाची आिखी  क हकीकत 
 

इवतिासकाि िाविद याने अब्लदुि गफूिििीि बादशािाची मजी कशी खप्पा झािी आवि त्याचे 
अखेिचे वदिस कसे गेिे याविर्षयी अगदी तपशीििाि माविती वदिी आिे. मुिम्मदशाि अब्लदुि् गफूि 
याच्या पािकत्िाखािी वकत्येक िर्ष ेिावििा. अखेि आपल्या कािवकदीच्या १३ हया िर्षी (१७३१–१७३२) 
त्याने अब्लदुि् गफूिचे िचूस्ि झुगारून वदिे. अब्लदुि् गफूि यािा त्याच्या अवधकािािािे वकती प्राप्ती झािी 
याची एकूि िक्कम काढून त्यातून त्याने खवजन्यात भििेिी िक्कम िजा करून अजून त्याजकडून वकती 
िक्कम येिे आिे याजविर्षयी अििाि सादि किण्याचा बादशािाने विशबे तपासनीसाांना आदेश वदिा. त्याने 
तो मिसूि अजून सिकािात भिाियाचा बाकी ठेििा आिे त्याची िक्कम २५ िाख रु. वनघािी. पैसे िसूि 
किा असे बादशािाने िजीिास साांवगतिे. कमरुद्दीनखान याचे िडीि अब्लदुि्-गफूिचे वमत्र िोते. त्यामुळे 
कमरुद्दीनखान अब्लदुि् गफूिच्या बाजूचा िोता. िजीि आवि अब्लदुि् गफूि याची िादळी मुिाखत झाल्यािि 
िजीिाने अधा विस्सा आदा किण्याबाबत अब्लदुि् गफूििा सल्ला वदिा. उििेिा अधाभाग मी तुिा उपिब्लध 
करून देईन असेिी तो म्ििािा. अब्लदुि् गफूि वचडून गेिा; त्याने िा प्रस्ताि धुडकािनू िाििा. अब्लदुि् 
गफूिची मािमत्ता जप्त किण्यासाठी अवधकािी आिे; तेहिा तुम्िास खेटिे मािािीत असे िाटते, असे 
अब्लदुि् गफूि त्याांच्यािि ओिडिा. एिढे झाल्यािि; सदि मािसाशी मतै्रीपूि ू तडजोड हिािी म्ििून जे 
किता येण्यासािखे िोते ते मी केिे आता जे उपाय योजिे आिश्यक िाटेि ते जरूि योजाि ेअसे िजीिाने 
बादशािास साांवगतिे. 
 

अब्लदुि् गफूिच्या मुिाच्या ितूिुकीमुळे बादशाि अगोदिच नािाज बनिा िोता. अब्लदुि् गफूिचा 
अजून दाढीवमशा न फुटिेिा ि गुळगुळीत चेिऱ्याचा मुिगा असिाय्य िोकाांचा छळ किण्यात तिबेज 
झािा िोता. खुद्द अब्लदुि् गफूि देखीि छळिादी िृत्तीचा गृिस्थ िोता. त्याच्या पतनाच्या घटनेपूिी एक 
मविना, त्याच्या छळचा नमुना दशवूििािा एक प्रसांग घडिा. अब्लदुि् गफूिने आपल्या चाकिािा बोिाििे 
धाडिे. त्यािेळी िा चाकि प्राथूनेत गुांतिा िोता. दुसऱ्या एका चाकिािा पाठिनू पविल्या चाकिािा 
फिफटत धन्यापुढे आििे. तो गुडघ्यािि बसिेिा हकिा उभा, जसा कसा असेि तशा व्स्थतीत त्यािा 
ओढत आिण्याचा िुकूम अब्लदुि् गफूिने वदिा िोता. या कुचिाईखोिािा अब्लदुि् गफूि म्ििािा, “तुझा 
एकमेि पिमेश्वि, की ज्याच्याविना तू उपाशी मिशीि, म्ििजे मी अब्लदुि गफूि. मी येथे बसिो आिे. 
वतकडे तू कोित्या देिाची प्राथूना किीत िोतास? असिे कृत्य जि पुन्िा तुझ्या िातून घडिे ति तुिा 
अद्दि घडेि.” त्याच्या छळिादी स्िभािाबाबत आिखी एक गोष्ट साांगतात. एका अधिूट बाांधिेल्या, 
इमाितीची दुरुस्ती पािसाळ्यापूिी किण्यासाठी त्यािा पैसे खचू किण्याबद्दि विचाििा झािी: तेहिा त्याने 
सदि मािसास बाजूच्या खोिीत फिफटत नेिे. या खोिीत त्याची सगळी सांपत्ती ठेििेिी िोती. 



 

 

अनुक्रमणिका 

“सगळ्या गोष्टी ज्या पिमेश्विाच्या मुठीत आिेत तो पिमेश्वि मी येथे वकत्येक िर्ष ेबांद करून ठेििेिा आिे. 
ढग आवि पाऊस सगळे माझ्या िुकूमतीत आिेत. माझी इच्छा नसेि ति पािसाचा एक थेंब देखीि पडिाि 
नािी.” 

 
िजीिाने अब्लदुि्-गफूििा झटकून टाकिे; तेहिा बादशािाने आपल्या नेिमीच्या सुस्तपिाच्या 

खाक्यानुसाि येिे बाकीच्या िसुिीसाठी कािी गुिामाांना पाठवििे. या मािसाने द्रहयाचा भििा तत्पितेने 
केिा असता ति कदावचत त्यास क्षमािी झािी असती. पि भििा किण्याच्याऐिजी त्याने एक जािीम 
उत्ति वदिे. तेहिा त्यास खाण्यावपण्यास मनाई किण्यासाठी त्याजिि पिािा बसविण्यात आिा. कािी 
वदिसाांनी त्याने िीस िाख आवि कािी िजाि रुपये आदा केिे आवि उििेिी बाकी भागविण्यासाठी १२ 
वदिसाांचा अिधी वमळवििा. १६ वदिस भिल्यािि अब्लदुि् गफूिकडे मािसे धाडण्यात आिी. तेहिा द्रहय 
िजि किण्याऐिजी त्याने, अगदी नीच मािसाांनािी शोभिाि नािी अशी, वशििाळ भार्षा बादशािाबाबत 
िापििी. एका गुिामाने त्याचे िे उत्ति तांतोतांतपिे बािशािाच्या कानी घातिे; तेहिा कोठे मुिम्मदशािाचा 
क्रोधार्ग्नी भडकिा. अब्लदुि् गफूििा पकडण्याचा िुकम झािा. त्याचे सगळे सांपत्तीसाठ पडताळािते, 
त्यास कुिूप ठोकून सीि किाि ेअसािी िुकूम सुटिा. यािळेी त्याने कसिाच प्रवतकाि केिा नािी. पि 
िाजमिि आवि मुिम्मदशाि यासि सिू कािी ििकिच अदृष्ट्य िोईि असे भाकीत उच्चाििे. 
मुिम्मदशािास मी घडवििे; सबब मीच त्याचा नाश किीन असे तो म्ििािा. त्याने विचाििेल्या प्रश्नास 
उत्ति म्ििून त्यािा जेहिा साांगण्यात आिे की, िाजमिि अजून खढा असून बादशाि अजून वजिांत आिे; 
तेहिा तो पुटपुटिा की, मुिम्मदशाि मिि पाििा असून दिबािी मनसबदािाांनी िी गोष्ट िपिनू ठेििी 
आिे. त्याच्या अधःपतनाचा वनिवनिाळ्या टप्प्याांनी दोन-तीन मविन्याांचा कािािधी हयापिा िोता तिी वद. 
११४४ वजल्िेज ४ (२९ मे १७३२) िोजी त्यास अटक करून वकल्ल्यातीि तुरुां गात ठेिण्याचा िुकूम झािा. 
वदल्लीच्या तुरुां गात एक िर्ष ू काढल्यािि अब्लदुि् गफूि, त्याची बायको, मुिगा आवि मुिगी याना 
वबिािमधीि रुितास या वकल्ल्यात पाठवििे. तेथे तो वि. ११४८ शहिाि २२ (६ माचू १७३६) िोजी मिि 
पाििा. िाविद याने त्याचा स्िभाि अगदी थोडक्यात पुढीिप्रमािे िर्वििा आिे : “चाांगल्या कामासाठी 
त्याने कधी द्रहय िेचिे नािी; कधी कुिािि कसिीिी कृपा केिी नािी हकिा दयाळूपिाचे कसिेच कृत्य 
त्याच्या िातून कधी घडिे नािी.” (िाविद ६०·६९ खुशिाि १०६१ ब.) 

 
इ. स. १७३४ च्या सुमािास बादशािाच्या ज्या िाडक्या मांडळींनी मुिम्मदशािािा त्याच्या 

कािवकदीच्या सुरुिातीपासून गुिाम करून टाकिे िोते त्या मांडळींिि अिकृपा झािी ि त्याांची िाटिी 
िागिी. अशा प्रकािे समसामुद्दौिि यािा कािी काळ जिा िाि वमळािा. पि ििकिच कमकुित 
बादशाि नहया िाडक्या पठ् ठ्ाांच्या आिािी पुन्िा एकदा गेिा. या नहया मांडळींत मुिम्मद इसिाक आवि 
अमीिखान उम्दतुि् मुल्क याांचा प्रामुख्याने समािशे िोता. यथािकाश अयोध्येचा सुभेदाि अबुि्मनसूिखान 
सफदिजांग िा त्याांचा साथीदाि बनिा. मात्र आता आपि ज्याकडे िळिाि आिोत ते विर्षय जिासे िगेळे 
आिेत. 
 
८९ : मराठ्ाचंी िाढती आक्रमिे (१७३२–१७३५). 
 

अधामुधा गुजिात मिाठ्ाांनी कसा हयापिा; बुांदेिखांडाची फाळिी कशी केिी आवि माळिा कसा 
तात्पुिता पादाक्राांत केिा येथपयंतची मिाठ्ाांच्या नमूदेपिीकडच्या हिदुस्थानातीि आक्रमिाांची िकीकत 
आपि यापूिी पावििीच आिे. िी िकीकत ११४५ (म्ििजे इ. स. १७३२-३३) या िर्षापयंतची ि िाजा 
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जयहसग सिाई याची माळहयाचा सुभेदाि म्ििून नेमिूक िोण्याच्या घटनेपयंतची िोती. आता गुजिातच्या 
िोखाने िोिािी मिाठ्ाांची चढाई थाांबिी िोती. त्याचे एक कािि तो मुिूख हजकून घेिे कठीि झािे िोते 
ि दुसिे कािि म्ििजे उदेपूि आवि जोधपूि येथीि िाजपूत िाजानी मिाठ्ाांचा माग ूजिळजिळ िोखिा 
िोता. तेहिा मुघि साम्राज्याच्या वदल्ली आवि आग्रा येथे असिेल्या गाभ्यास िात घािण्यासाठी माळिा 
आवि माळहयाच्या उत्तिेस असिेिी छोटी िाजपूत िाज्ये याांिि आता मिाठ्ाांनी आपिे िक्ष कें वद्रत केिे. 
पक्षपाती नायक आवि मुत्सद्दी या नात्याने आपिे कौशल्य वसद्ध किण्यास िीच भमूी योर्ग्य आिे असे 
बाजीिाि पेशहयास िाटिे. मल्िाििाि िोळकि आवि िािोजी हशदे–ज्याांनी अनुक्रमे इांदूि आवि र्ग्िाल्िेि 
सांस्थानाांचा पाया घातिा ते याच बाजीिािाचे चेिे िोते. र्ग्िाल्िेिच्या शासकाने ति १७९० ते १८०३ इ.स. 
च्या दिम्यान उत्ति हिदुस्थानात सिूश्रेष् सत्ता अनुभििी. आता आपि इ. स. १७३२ ते १७३८ या काळात 
माळिा प्राांत आवि त्याचा आसपासचा भाग यामध्ये काय काय घडिे ते पािू. आपिी िकीकत सुस्पष्ट हिािी 
म्ििून मिाठ्ाांच्या िािचािीचे िर्षाचे जे दोन भाग पडत ते आपि जािून घेतिे पाविजेत. दसऱ्याच्या 
सिाच्या सुमािास, म्ििजे १ ऑक्टोबिच्या सुमािास, त्याांच्या िार्वर्षक िािचािी सुरू िोत आवि 
पािसाळ्याच्या आिांभी म्ििजे ३० जूनच्या सुमािास त्या सांपत. पािसाळ्याच्या काळात फौजा, मग त्या 
कोित्यािी पक्षातीि असोत, स्िगृिी पितण्याची पद्धत पडिी िोती. [मिाठ्ाांच्याविर्षयी िाविद, ७६, ८०–८५, ९१–
९६, ९९–१००, ११६–११७ (माचू १७३४ पयंतचा इवतिास).] 
 
११४५–४६ णहजरी मधील मोहीम, मुहम्मदशाहाच्या कारणकदीचे १५ िे िषत (१ ऑक्टोबर १७३२–१७३४ 
३० जून) 
 

दोन िजाि मिाठ्ाांना पळिनू िािण्यासाठी १०० हिदुस्थानी घोडेस्िाि पुिेसे आिेत आवि 
मिाठ्ाांची बायकामुिे एकाच जागी दोन िागोपाठच्या िात्री सुखरुपपिे घािि ूशकत नािीत असे िाविदने 
नमून करून ठेििेिे आिे (प.ृ ८०). पि िा काळ आता बदििा िोता. िुटािूट कििाऱ्या मिाठ्ाांनी 
माळहयाच्या पिीकडे जाण्याचे धाडस यापूिी दाखवििे नहिते. पि आता ते आिखी धाडसी बनिे; 
आर्ग्ऱ्यापासून थोड्याच अांतिािि असिेल्या प्रदेशािि आवि हिदू िाज्यािि ते गदी करून चािून जाऊ 
िागिे. मुघि सते्तकडून कसिीच मदत येत नािी असे पािून हिदू िाज्ये, मिाठा आक्रमकाांच्या मागण्या 
मान्य करून, त्याांच्याशी तडजोड करू िागिी. 

 
मिाठे गवनमाांच्या विरुद्ध चािून जाऊन त्याचे पाविपत्य किण्याचे िुकूम मोठमोठ्ा उमिािाांना 

एकापाठोपाठ एक असे झािे. पि सिांनीच सुरुिातीिा जिी तयािी दशवूििी तिी नांति सबबी साांगण्यास 
सुरुिात केिी. (िाविद ११७.) शिेटी सुखासीनता आवि आळस याच्या आिािी गेिेल्या बादशािाने 
देखीि जातीने कूच किण्याचा वनिय केिा. 

 
विजिी ११४५ शाबान मध्ये (फेिुिािी १७३३) बादशािाचे तांबू बािेि ििाना झािे. त्याने एक–दोन 

छोट्या मजिा मािल्या. नांति यमुना ओिाांडिी. नदीच्या काठाकाठाने थोडे अांति काटल्यािि त्याने पुन्िा 
एकदा नदी ओिाांडिी. असल्या भेदिट आवि पोिकट खेळात वकत्येक मविन्याांचा काळ दिडिा. 
बादशािाचा तळ वदल्लीच्या दवक्षिेस १६ मैिाांिि असिेल्या फिीदाबादच्या पिीकडे कधी गेिा नािी; सबांध 
तिािि गोंधळ ि अहयिस्था असे. मिाठ्ाांच्या चढाईचा िांगाम सांपुष्टात येण्याची िळे नजीक येऊन ठेपिी 
िोती. िजीि कमरूद्दीनखान यािा बादशािाच्या स्िभािाचा चाांगिा अांदाज िोता. बादशािास ििाांगिात 
उतिाियास नको असते िे त्याने जाििे. म्ििून मोविमेची जबाबदािी मजिि सोपिािी असे िजीिाने 
बादशािास सुचवििे. त्यामुळे बादशािाने सुटकेचा वनश्वास टाकिा आवि आवि िजीिाचा प्रस्ताि तात्काळ 
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मान्य केिा. िजीि वदल्लीिून शहिाि २१ (६ एवप्रि १७३३) िोजी वनघािा. िजीिासोबत िजीिाचा चुित 
भाऊ जिीरूद्दौिि आवि त्याचा जािई फीरूझजांग (वनजामुल्मुल्काचा मुिगा) िे िी वनघािे. आर्ग्ऱ्यास 
पोिचल्यािि मुिम्मदखान बांगश त्यास येऊन वमळािा. मिाठे वसिोंज आवि नििि याच्या दिम्यान आिेत 
आवि उमतैच्या जमीनदािाांची ते िुटािूट किीत आिेत अशी खबि येथे समजिी; तेहिा निििच्या 
पिीकडे कुिािसच्या दवक्षिेस िोढा डांगि या वठकािी फौजेची एक तुकडी आघाडीिि पाठवििी. 
मिाठ्ाांनी त्याच्या मागे पितण्यात अडथळे आिण्याच्या िाजा जयहसग याने केिेल्या दुबळ्या प्रयत्नास न 
जुमानता पुन्िा एकदा नमूदा पाि केिी; िाजाने आपिे सामानसुमान आांबेि या आपल्या प्रदेशाच्या िोखाने 
पाठवििे; त्याच िोखाने िाजाने एक मजििी माििी. मिाठ्ाांचा चढाईचा िांगाम आता सांपिा आिे असे 
िाटल्यािरून म्ििा अगि वदल्लीिून आिेिा िुकूम पाळण्यासाठी म्ििा, िजीिाने आपल्या फौजा पित 
बोिािल्या. या फौजा त्यािा वशिपुिी येथे येऊन वमळाल्या. कािी जिाांनी असे म्िटिे आिे की, दिबािास 
िगोिग पित येण्याविर्षयी बादशािाचे त्यास तातडीचे आवि िािांिाि विनांतीिजा वनिोप गेिे. पैकी एका 
पत्रात पुढीि आशयाची ओळ आिे. “मवदिापान तुमच्यासमिते केल्यास विवधयुक्त ठिते; तुमच्याविना 
जिपानदेखीि प्रवतबांवधत िोते.” पितीच्या मागािि असताना िजीिाने दुआबातीि गाझीपूि (फतिपूि 
वजल्िा) पयंतचा मुिूख तुडिनू काढिा ि खीची अडारू याचा मुिगा भगिांत यास अद्दि घडवििी. सदि 
भगिांताने कुिा जिानाबादचा फौजदाि जानवनसािखान यास १७३२ माचू मध्ये ठाि माििे िोते. पविल्या 
वदिशी भवडमाि झाल्यािि भगिांत असोठि येथे पळून गेिा. प्रकिि वमटविण्यासाठी मुिम्मदखानास मागे 
ठेऊन िजीि िगबनीने वदल्लीस पितिा. समसामुद्दौिि बुिूनुल्मुल्क आवि मुबाविजुल्मुल्क या वतघाांनी 
त्याजविरुद्ध उभाििेिी युती मोडून काढिे िे त्याचे पितण्यामागचे उवद्दष्ट िोते. १७३३ जूनच्या अखेिीस 
िजीि िाजधानीस पोिोचिा. िजीिाची मोिीम िाांझोटी ठििी. दारू ि बायका याच्या हयसनात कायम 
अडकल्यामुळे असे घडल्याचे िाविद साांगतो. (खुशिाि १०६३ ब, रुस्तम अिी २६५, िाविद ८५, गुिाम 
अिी ५४ ब.) 
 
१९४६–४७ णहजरी मधील मोहीमत मुहम्मदशाहाच्या कारणकदीचे १६ िे िषत (१७३३–१७३५) 
 

या िर्षी आिखी धीट बनून, मिाठे पित आिे. र्ग्िाल्िेि ते अजमेि या २२० मैिाांच्या प्रदेशािि ते 
पितिे. आर्ग्ऱ्याच्या पूिेस कािी मिैािि असिेल्या भदाििच्या मुिखात त्याांच्या काििाया विशरेे्षकरून 
चािू िोत्या. िाजा दिबािी िोता. आपल्या मुिुखाचे िक्षि किता याि ेम्ििून त्याने मुिुखास पितण्याची 
बादशािाकडून पििानगी घेतिी. पि वििां ब फािच झािा िोता. िाजाचे आगमन िोण्यापूिीच गािे आवि 
शििे याांची िुटािूट झािी िोती. िाजाने आपल्या वकल्ल्यात आसिा घेतिा ि कािी काि प्रवतकाि चािू 
ठेििा. बादशािाकडून कािी मदत येईि अशी अपेक्षा कििे हयथू आिे असे त्यािा ििकिच कळून 
चुकिे. “त्याऐिजी गजाच्या मोजपट टीने सूयाचे मोजमाप घेिे हकिा िाऱ्यािा ओांजळीत बांद कििे देखीि 
एकिळे शक्य िोईि.” ( िे त्यास पके्क कळून चुकिे की बादशािाकडून साय वमळिे शक्य नािी) तेहिा 
मिाठ्ाांना ३ िाख रुपयाांची खांडिी मोजून, त्याना पितून जाण्यास त्याने िोजी केिे. (िाविद ११८, वसयि 
२८९) 

 
या िळेी िाजा जयहसगाच्या आांबेिच्या उिीिा विशरेे्षकरून नजिेत भिल्या. तो गेिी १२ िर्षे 

आर्ग्ऱ्याच्या सुभेदािपदािि ि ४–५ िर्षे माळहयाच्या सुभेदािपदािि िोता. वदल्लीच्या दििाजापासून 
नमूदेच्या वकनाऱ्यापयंत त्याचाच अवधकाि सिूश्रेष् िोता. पि आपल्या भोिती एिढी अहयिस्था माजिी 
असतानादेखीि िाजा स्िस्थ वचत्ताने घिी बसून िोता; कािीच किीत नहिता. त्याच्या या वनव्ष्ट्क्रयतेस 
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समसामुद्दौिि याच्या दिबािी प्रभािाचा आधाि िाभिा िोता. िस्तुतः या िाजाच्या पदिी ३०,००० 
घोडेस्िािाांची फौज ि त्यािी पेक्षा अवधक सांख्येने बांदूकची िोते. पूिी वकत्येक िर्षे, या िाजािा 
मुिम्मदशािाकडून मिाठ्ाांना देण्यासाठी मोठमोठ्ा िकमा वमळाल्या िोत्या. या िकमा २० हकिा ३० िाख 
रुपयाांच्या घिात िोत्या असे बोित. यातिी वनम्मी िक्कम िाजा आदा किी ि वनम्मी स्ितःकडे ठेिनू घेई. 
मग मिाठे आपल्या मुिुखास पितत; ि जयहसग स्ितःच्या मुिुखास जाई. असे दोन–तीन िर्षे घडल्यािि 
िाविद साांगतो त्याप्रमािे, मिाठ्ाांना “न्यािािीची” चटक िागून ते दि खेपेिा अवतिोभी ि िाििट बनू 
िागिे. पि समसामुद्दौिि नािाज िोईि या भीतीपायी मुिम्मदशािािा जयहसगाकडचा आग्रा आवि 
माळिा या सुभ्याांचा कािभाि काढून घेण्याची विम्मत िोत नहिती. मिाठ्ाांविरुद्ध मोिीम काढून वतचे नेतृत्ि 
किण्याची समसामुद्दौिि याची िस्तुतः कुित िोती. पि त्याने मिाठी िल्लेखोिाांविरुद्ध मोिीम काढण्याचे 
काम कधी पत्कििे नािी. (िाविद ११९–१२०) 

 
मिाठे गुजिातेत आवि माळहयात चढाई किीत आिेत असे गुप्त िेिाांचे दवक्षिेतून अििाि आिे 

की, बादशािाचे वचत्त दुसिीकडे गुांतविण्यासाठी बादशािास िाजधानीच्या आसपासच्या वनिवनिाळ्या 
बागबगीच्याांमध्ये दीघूकाि सफिीिि हकिा वकत्येक शािी वशकािगािाांमध्ये वशकािीच्या मोविमाांिि 
पाठिाियाचे असा दिबािी खाक्या झािा िोता. दिम्यान िजीि वदल्लीपासून १२ मिैाांिि असिेल्या 
कािहयाशजेािच्या आपल्या ग्रामीि वनिासस्थानी मविनाभि हकिा जास्त आिाम किण्यासाठी जाई. या 
वठकािी िजीि मासे पकडीत बसे हकिा िििे मािीत सुटे. सगळा िाज्यकािभाि थांडाििेिा असे. सगळ्या 
साम्राज्यात शासन असे उििेिे नसे. धार्वमक िृत्तीच्या मुसिमानापुढे एकच माग ूउििेिा असे ि तो म्ििजे 
असिाय्यपिे िात स्िगाकडे पसिण्याचा. [िाविद (१२३) पुढीि म्िि उद धृत कितो : “जमीन सुकिी आिे, ढगात पािी उििे 
नािी. अिेिे! वबचािे उििे आिे ते थोडे फाि गित.” 

खाक खुश्क ि अि बेनम िई बि मुस्त-इ-काि.] 
 

या िर्षी (१७३३–३४) समसामुद्दौिि यास मिाठ्ाांविरुद्ध चािून जाण्याचा िुकूम िोण्याची पाळी 
आिी. आपिे आघाडीचे तांब ूबािेि पाठविण्यात ि ते पुन्िा मागिनू घेण्यात त्याने ३–४ मविने घािवििे. 
आपल्याऐिजी दुसऱ्या कोिी िी मोिीम पत्किािी म्ििून बादशािाचे मन िळविण्याचे त्याचे प्रयत्न वनष्ट्फळ 
ठििे. सदिचे कािििि देखीि या प्रयत्नामुळे झािे. शिेटी मिाठ्ाांच्या चढाईचा िांगाम अगदी सांपत 
आिा आवि नेिमीप्रमािे मिाठे पितण्याच्या बेतात आिे तेहिा समसामुद्दौिि याने आपिा भाऊ 
मुजफ्फिखान यास बोिाििे पाठवििे. सदि भाऊ दीघूकाि अजमेिचा सुभेदाि िोता. तो मेिाडमधीि 
नािनोळ या मुख्य ठाण्यात त्या िेळी िोता. इ. स. १७३३ जून २८ िोजी पवििेिवििे िुकूम सुटिे. पि 
शििाजिळच्या बगीच्यामध्ये त्याांचे तांब ू पडण्यासाठी इ. स. १७३४ फेिुिािी २० चा वदिस उजाडिा. 
आिखी तयािी किण्यात एक मविन्याचा काि खचूिा आवि शिेटी १७३४ माचू ३० िोजी मिैाांची पवििी 
मजि माििी. एिढे सगळे िोईतो, मिाठ्ाांनी माघाि घ्याियास सुरुिात केिी आिे अशी खबि गुप्त 
िेिाांनी आििी. मुजफ्फिखान आर्ग्ऱ्यास पोिचेतो मिाठे पितीच्या मागािि नमूदादेखीि ओिाांडतीि असे 
स्पष्ट वदसू िागिे. तथावप भोपाळचा याि मुिम्मदखान ि मिाठे यात चकमक उडािी ि तीत वकत्येक 
असामी ठाि झािे. 

 
वसिोंज या गािी मुजफ्फिखान पोिचू शकिा; पि गनीम तेथून वनघून गेिे िोते. म्ििजे शत्रचू्या 

तििािीिा तििाि यत् हकवचतिी न िागता मुघि फौज १७३४ जून २१ पासून पितीच्या प्रिासािा 
िागल्या. दिबािी पितल्यािि मुजफ्फिखानािा दिबािी िजि िोण्याची अनुज्ञा झािी. (गुिाम अिी ५४ 
अ, रुस्तम अिी २६५ ब, वसयि २८९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

११४७–४८ णहजरी ची मोहीम; मुहम्मदशाहाच्या कारणकदीचे सतरािे िषत. (१७३४ ऑक्टोबर–१ ते १७३५ 
जून ३०). 
 

या िर्षी सिू मुिुखभि मिाठे पसििे िोते. म्ििून त्याांच्या पाविपत्यासाठी दोन फौजा पाठविण्याचा 
वनियू झािा. पैकी एक फौज िजीि कमरुद्दीनखान याच्या आवधपत्याखािी ति दुसिी फौज मीि बक्षी 
समसामुद्दौिि याच्या आवधपत्याखािी पाठविण्याचे ठििे. मिाठ्ाांचे आक्रमि झािेिा अधा पूिूभाग 
िजीिाकडे ि अधा पविम भाग मीि बक्षीकडे अशी कामाची िाटिी झािी. 

 
कमरुद्दीनखान यास मोविमेिि जाण्यासाठी वनिोप देण्याची भेट बादशािाने १७३४ नोहिेंबि २० 

िोजी वदिी. िजीि आर्ग्ऱ्याच्या िोखाने कूच किीत वनघािा. वपिाजी जाधि आवि बाजीिाि याविरुद्ध तो 
चाििा िोता. त्याच्या समिते त्याचे स्ितःचे सैन्य ि तोफदळ िोते. त्यावशिाय प्रमुख तुिािी–मुघि 
सिदािाांच्या सगळ्या फौजा त्याच्या वदमतीिा िोत्या. िजीिाचे सैन्य ज्या ज्या िाजाांच्या मुिखातून गेिे त्या 
त्या िाजाांना चाकिीत येण्याविर्षयी बजावििे. फेिुिािी ३ ते फेिुिािी १२, १७३५ या दिम्यान िजीि 
मिाठ्ाांना वभडत िोता; ि त्याशी िढत देत िोता. या सिू घटना नखिच्या आसपासच्या मुिखात घडत 
िोत्या. वपिाजी जाधि िा त्याचा सामनेिािा िोता. िजीिाच्या फौजा माळहयाच्या सििद्दीििीि वसप्री 
आवि कुिािस येथपयंत चढाई किीत गेल्या. मुघिाांच्या या चढाईशी वपिाजी जाधिाने आपल्या ३०–४० 
िजाि मिाठे सैन्यावनशी दोन िात केिे. २–४ सिम्या अशा झाल्या की, ज्यात िजीिाचा पक्ष ििचढ 
वदसिा. पािसाळा नजीक आिा तेहिा बाजीिािाने वदिेिी पितीची िाक ऐकून मिाठे दवक्षिेस पितिे. 
िजीि १७३५ मे २१ िोजी वदल्लीस पोिोचिा. त्याच्यािी अगोदि ११ वदिस समसामुद्दौिि वदल्लीस येऊन 
पोिोचिा िोता. (आशोब १०४–१०६, खुशिाि १०६६–६७, रुस्तम अिी २६७, गुिाम अिी ५४ ब.) 

 
मिाठ्ाांविरुद्ध पाठवििेल्या दुसऱ्या फौजेचा प्रमुख समसामुद्दौिि याच्या फौजाांत त्याचे स्ितःचे 

सैन्य, वशिाय िाि फेटे बाांधिाऱ्या, िािाशािी म्ििून ओळखल्या जािाऱ्या, बादशािाच्या शिीििक्षकाांच्या 
पिटिी, वशिाय वकत्येक अमिदाि ि िाजे याांचा समािशे िोता. आांबेिचा िाजा जयहसग त्यािा िाटेत 
आपल्या सैन्यासि येऊन वमळािा. या फौजाांनी अजमेि िे आपिे िक्ष्य ठिवििे; कािि मल्िाििाि 
िोळकि तेथे अगदी थोड्या फौजफाट्यावनशी नेिमीप्रमािे िुटािूट किीत िोता. मल्िाििािाचे वशिेदाि 
साांभि येथे देखीि धुमाकूळ घािीत िोते. झटापटी झाल्या; पि त्याची नोंद मात्र आढळत नािी. ताि 
काकविया या वठकािी जयहसगाचे िास्तहय बिाच काळ घडल्याचे वदसते. मिाठ्ाांच्या मागण्या कबूि 
कििे िा सिात शिािपिाचा माग ूआिे िे जयहसगाने समसामुद्दौिि याची मनधििी करून पटिनू वदिे. 
मिाठ्ाांना, ते नमूदेच्या पिीकडे पितण्यापूिी, िसूि करून चौथ देण्याचे आश्वासन वमळािे असे िाटते. 
माळहयाच्या सुभ्यातून प्रवतिर्षी बािीस िाख रुपयाांचे िार्वर्षक द्रहय मिाठ्ाांना देण्याचे आश्वासन वदिे. 
मिादेि पांवडत नामक गृिस्थास पेशहयाांचा प्रवतवनधी म्ििून स्िीकाििे. एकां दिीत शािी फौजा कोटा ि बुांदी 
या िाज्याांऱ्च्या पिीकडे गेल्या नािीत. फौजेत नहयाने भिती झािेल्याांना–ज्यानी घोडे िगैिे खिेदी 
किण्यासाठी बिेच द्रहय िेचिे िोते– ताबडतोब कामािरून कमी केिे. १७३५ मे २१ हकिा २२ िोजी, 
समसामुद्दौिि वदल्लीस पितिा. (आशोब, बयान ५३२, रुस्तम अिी २६६-६७ खुशिाि १०६७ अ.) 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

९० : ११४८–४९ णहजरीची मोहीम मुहम्मदशाहाच्या कारणकदीचे १८ िे िषत (१ ऑक्टोबर १७३५–
३० जून १७३६) 
 

१७३५ च्या पािसाळ्यानांति मिाठे मोविमेत उतििे. तेहिा त्यानी पूिीपेक्षािी अवधक तडफ 
दाखवििी. मेिाडमधीि उदेपूि, माििाडमधीि मेडते आवि नागोि, अजमेिचा शािी प्रदेश आवि त्याच्या 
उत्तिेस असिेिे रूपनगि िे शिि इतक्या वठकािी त्यानी धडका मारून िुटािूट केिी. आदल्या 
िर्षीप्रमािे या िर्षीिी वदल्लीिून दोन फौजा धाडल्या. आर्ग्नेय वदशचे्या िोखाने पाठवििेल्या फौजेचे नेतृत्ि 
िजीिाकडे िोते; ति नैऋूत्येकडे पाठवििेल्या फौजेचे नेतृत्ि समसामुद्दौिि याजकडे िोते. आर्ग्ऱ्याच्या 
आसपासच्या मुिखात अयोध्येचा सुभेदाि सआदतखान बुिानुल्मुल्क याने मोविमेस सिकायू किाि ेअसा 
बादशािाने आदेश काढिा. (रुस्तम अिी २६७ ब; ज. ए. सो. बें; (१८८८) ३२६–२७.) 

 
मिाठे बुांदेिखांडात येऊन धडकिे िोते. छत्रसािाचे मुिगे ििदेसाि आवि जगतसाि याांनी 

मिाठ्ाना आपल्या मुिखातून िस्ता वदिा. मिाठ्ाांचे शकेडो घोडेस्िाि उताि शोधण्यासाठी यमुनेपयंत 
येऊन पोिोचिे. ते दुआबात घुसतीि आवि मागाििीि काल्पी ि इटािा या शििाांची िुटािूट कितीि िे 
अपेवक्षत िोते. बाजीिािाचा भाऊ वचमिाजी िा वसिोंज, बुांदेिखांड या मागाने र्ग्िाल्िेिपयंत येऊन पोिचिा 
िोता. या िर्षी बाजीिाि कोकि मोविमेत अडकिा िोता. चाचे मांडळींचा बािेवकल्ला समजत त्या 
जांवजऱ्याविरुद्ध त्याने मोिीम उघडिेिी िोती. वचमिाजी, मल्िाििाि िोळकि आवि हशदे याना आधाि 
देण्यासाठी वपिाजी जाधि यािा उत्तिेस माळहयात धाडण्यात आिे िोते. 

 
इटािा वजल्यातीि औडुया ि सिाई अवजतमि आवि त्या समोिच्या नािाच्या घटािरून 

मिाठ्ाांनी नदी ओिाांडिी आवि खानपूि, डेिापूि, मांगिपूि वसकां दिा आवि हशगिापूि [कानपूि 
वजल्यातीि] या वठकािी िुटािूट केिी; खेडुताांकडून आवि शाि अमिदािाकडून त्यानी खांडिी गोळा 
केिी. र्ग्िाल्िेिच्या मुिुखातिी आक्रमकाांचे सांख्याबळ िाढिेिे िोते विजापूि या र्ग्िाल्िेिच्या दवक्षिेस ५२ 
मिैाांिि असिेल्या गािािा मिाठ्ाांचा िढेा बसिा िोता. या गािाचे िवििाशी १२ मैिाांििच्या र्ग्िाल्िेि 
गािास पळून गेिे िोते. आर्ग्ऱ्यािासुद्धा िेढा बसेि अशी भीती हयक्त िोत िोती. 

 
आग्रा आवि र्ग्िाल्िेि याांच्या िक्षिाबद्दि मुिम्मदखान बांगश यास साांगिे झािे. त्याने यमुना 

ओिाांडण्यास १७३६ जानेिािी १० पासून आिांभ केिा. मिाठ्ाांची एक फौज आर्ग्ऱ्याच्या िोखाने १४ 
मिैाांिि र्ग्िाल्िेिच्या िायहयेस नूिाबादेपिीकडे येऊन ठेपिी असून दुसिी फौज भदाििमधीि अांत्री या 
गािाच्या जिळ आिी आिे, अशा खबिा वमळाल्या. म्ििून चांबळ नदीििीि तिीचे सांिक्षि किण्यासाठी 
धोिपूि येथे दोन िजाि स्िाि आवि दोन िजाि पायदळ अशी फौज १७३६ जानेिािी २४ िोजी पाठवििी. 
दाउदोवतया, सेंगाि िगैिे स्थावनक टोळीिाल्या िोकाांना सगळे िस्ते आवि नदीचे उताि याांच्यािि पिािा 
बसविण्यास धाडिे. नूिाबादच्या बाजूने आिेिा गनीम िोज चांबळेच्या तीिािि येई; पि चांबळ नदी 
ओिाांडिे दुिापास्त असल्याचे त्याना आढळून येई. शिेटी मिाठ्ाांनी आपिे प्रयत्न सोडून वदिे ि ते 
भदािि येथे पितिे. मिाठे र्ग्िाल्िेििि कसिािी दबाि टाकू शकिे नािीत. र्ग्िाल्िेििा दोन िजाि 
पठािाांची वशबांदी िोती. िे पठाि मुिम्मदखान बांगश याने मऊ गािािून पाठवििे िोते. याांच्या वदमतीिा १ 
िजाि वशपायाांची स्थावनक फौज िोती. (ज. ए. सो. बे., ३२८) 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकािे मुिम्मदखान आर्ग्ऱ्याच्या मदतीसाठी धाििा िोता. कमरुद्दीनखान चांबळ ओिाांडून 
पिीकडे गेिा. वपिाजीिा वनकािात काढण्याचा त्याचा प्रयत्न िोता. नििि येथे त्याने आपल्या बायका 
आवि कुटुांबातीि इति हयक्ती, तसेच गिजेपेक्षा जास्त असिेिे सैन्याचे सामानसुमान ठेििे. ओिछा या 
वठकािी पोिोचल्यािि त्याने अजूि सिोििाच्या काठािि तळ टाकिा. िे सिोिि शििाच्या पूिेस १२ 
मिैाांिि असून ते खोि ि विस्तीि ूआिे. या सिोििाच्या भोिती टेकड्या असून सिोििाचा पिीघ १२ ते १४ 
मिैाांचा आिे. मदैानाच्या पिीकडच्या बाजूस आवि डोंगि-उतििीिि वपिाजीचा तळ पडिा िोता. दोन्िी 
फौजाांना तळ्याच्या पाण्यािि, एक गिज म्ििून, िुकूमत ििी िोती. सबांध िमजान मविन्यात (जानेिािी 
१७३४) तेथे िोज चकमकी झडत; पि वनिायक अशी िढाई झािी नािी. (आशोब १०५–६) 

 
एके वदिशी दोन्िी पक्ष जोि करून बािेि पडिे. या िढाईत मिाठ्ाांचा वनभाि न िागून त्याांनी 

पळ काढिा. तेहिा शिेबाजखान आपल्या दोन छोट्या मुिाांसि फौजेतून बािेि पडिा आवि गवनमाांच्या 
मागे िागिा. िा शिेबाजखान िजीिाचा नातेिाईक िोता. आपल्या शौयाचा त्यास फाि गिू िोता.तो दौड 
कित वनघािा तेहिा आपल्या दोन छाहयाांना ओिडून म्ििािा सािजाची वशकाि कशी किािी ते मी तुम्िािा 
वशकवितो. िल्ल्यामध्ये थोििा बछडा ठाि झािा आवि धाकटा मीि मुिम्मद अअज म िा कैद झािा. 
पकडिेिा िा मुिगा १०–१२ िर्षाचा िोता. त्यािा वनःशस्त्र केिे िोते. एका मिाठा वशिेदािाच्या पाठीमागे 
बसून त्यािा पळिनू नेत िोते. या छोकऱ्याने मिाठा वशिेदािाच्या कमिेची कट्याि उपसिी ि वशिेदाि 
मागे िळून बघण्याच्या आत कट्यािीचे तीन िाि त्याच्यािि केिे. वशिेदाि पडिा ि िा छोकिा 
मुसिमानाांच्या तळािि दौडत पित आिा. दिम्यान शिेबाजखान िढतिढत आपल्या थोिल्या मुिाच्या 
जागी पितिा िोता. त्या मुिाचे किेिि त्याने आपल्या घोड्यािि घेतिे. आपल्या दुसऱ्या मुिाविर्षयी 
मोठमोठ्ाने शोक किीत तो दौडत वनघािा िोता. मुिम्मद अअ्जम पितिा तेहिा बापाच्या दुःखाश्रुांचे 
रूपाांति आनांदाश्रूांत झािे. (आशोब १०६). 

 
ईदच्या वदिशी (१७३६ फेिुिािी १४) वपिाजी िढाई देण्याच्या तयािीने जिा अगोदिच बािेि 

पडिा. त्यािा नमूदेिि असिेल्या बाजीिािाच्या सैन्यातून कुमक आिी िोती. सबांध वदिसभि धुमिक्री 
चाििी. पि िात्रीच्या िेळी मिाठ्ाांनी तळ सोडिा. मोठ्ा िगबगीने कूच किीत त्यानी ििकिच नमूदा 
ओिाांडिी. वसप्री, कुिािस, वसिोंज आवि उज्जवयनी येथपयंत मिाठ्ाांचा पाठिाग किण्यात आिा. 
मिाठ्ाांनी सध्यातिी माळिा प्राांत विकामा केिा आिे अशी खात्री पटल्यािि िजीिाच्या नेतृत्िाखािच्या 
मुसिमानी फौजा वदल्लीिा पितल्या. (आशोब १०७.) 

 
इकडे दुसऱ्या फौजेचा सेनापती समसामुद्दौिि िा िाजा जयहसग याच्या सािाय्याथू वनघािा. 

सिाई जयहसग मल्िाििाि िोळकि यास िाजपुतान्यातून िुसकून िािण्यात गुांतिा िोता. तोडा तिाि या 
वठकािी मिािाजा समसामुद्दौिि यास येऊन वमळािा. मिािाजाच्या सल्ल्यािरून त्याने ििाांगिाची 
मोचेबांदी केिी. नांति मोच्याच्या आत आपिी जागा पक्की केिी. मल्िाििािाजिळ असिेिी फौज ७–८ 
िजािापेक्षा मोठी नहिती. बुांदीच्या प्रतापहसग िाडा याच्या येण्याची िोळकि िाट पािात िोता. 
जयहसगाविर्षयी िाटिािा दुष्टािा आवि आपिा मुिूख िाचविण्याची धडपड याच्यापायी प्रतापहसग िाडा 
याने आपिी सुसज्ज फौज मिाठ्ाांच्या वदमतीिा वदिी िोती. प्रतापहसग येताच मल्िाििाि चढाई कित 
गेिा. मुसिमानी पक्षाच्या मोचापासून १०–१२ मैिाांिि त्याने आपिे ठािे स्थापिे. दििोज पिाटेपासून 
सायांकाळच्या प्राथूनेची िेळ िोईतो मिाठे मुसिमानाांच्या छाििीभोिती छापे घािीत. छाििीभोिती 
खििेल्या खांदकाच्या पिीकडे पाऊि टाकण्याची विम्मत एकािी मुसिमानाची िोत नसे. मुसिमानी 
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फौज आपल्या तोफखान्याच्या अखांड भवडमाि किी. पि खुल्या मदैानात येण्याचे धाडस त्याांनी कधी केिे 
नािी. 

 
थोडासा काळ उिटल्यािि दाण्यागोट्याची िसद तोडण्यात आिी. सैवनकाांच्या घोड्याांना िैििी 

अभािी उभेदेखीि िािाता येईना. शिेटी िजाि-दीड िजाि अिादी सैवनकाांनी खांदकाबािेि कूच केिे. तसे 
किण्यासाठी त्यानी आपल्या सेनापतीची पििानगी घेतिी नहिती हकिा सेनापतीने त्याना तसे 
किण्याबाबत िुकूमदेखीि सोडिेिा नहिता. बािेि पडिाऱ्या या सैवनकाांत मुख्यत्िकेरून बिुची आवि 
मुघि याांचा भििा िोता. ते खांदकाबािेि पडिे तेहिा त्याांनी आपल्या कवनष् अांमिदािाांना पुढे केिे िोते. ते 
आपल्या छाििीपासून अशा प्रकािे आठ मिैाांचे अांति काटून आिे. खेडेगािातीि वमळेि ती चीजिस्तू 
उचिण्याच्या कामात ते गकू िोते. तेिढ्यात मल्िाििाि आवि प्रतापहसग याांनी आपल्या िोकाांवनशी त्याना 
अकस्मात िेढिे. या शािी ज्येष् सैवनकाांकडे धनुष्ट्यबाि आवि तोड्याांच्या बांदुका िोत्या. त्यामुळे पवििे 
कािी तास मिाठ्ाांचा वनभाि िागिा नािी. मिाठ्ाांना अिादींच्या नजीक येता येत नहिते ि त्यामुळे 
आपिे भािे हकिा सिळ तििािी (धोप) चािविता येत नहित्या. शिेटी बािाांचे भाते विकामे पडल्यािि 
आवि तोड्याांच्या बांदुकाांची दारू सांपल्यािि मिाठे चढाई करून आिे. प्रतापहसग िाडा आवि त्याचे िाजपूत 
याांची घोड्याििची माांड मल्िाििािाांच्या स्िािाांपेक्षा पक्की असल्याने िाजपूत स्िािाांना आपल्या मिाठे 
साथीदािाांना मागे टाकिे ि आपल्या तोड्याांच्या बांदुकावनशी त्याांनी मुसिमान फौजाांिि भवडमाि केिा. 
वकत्येक जि ििाांगिािि कोसळिे; ति उििेिे सैिािैिा पळािे. जायबांदी झािेल्यात इवतिासकाि 
आशोब याांचे दोन आप्त िोते. पैकी एकाचे नाि वशिाबुद्दीन बेग असे िोते. पे्रताांच्या वढगाऱ्याखािी तीन 
वदिस सापडल्यानांति त्यास वढगाऱ्याखािून वजिांत बािेि काढिे. तद नांति तब्लबि ४० िर्ष ेतो जगिा. मग 
मुांर्ग्यानी खाल्यामुळे त्याचे िात वनकामी झािे िोते ि पायाांनी तो िां गडा झािा िोता. मल्िाििािाची 
पििानगी घेऊन पे्रताांचा ताबा घेण्यास जयहसगािा तीन वदिस िागिे. या पिाभिानांति मुसिमानी 
फौजाांचा सेनापती ि िाजा याांनी िुकूमावशिाय खांदक ओिाांडण्यास मनाई कििािे कडक िुकूम जािी 
केिे. (आशोब १०८–०९. 

 
यथािकाश मल्िाििाि नेिमी प्रमािे दवक्षिेस पितिा. त्यामुळे या दोन्िी सेनापतींना ठाि 

माांडिेल्या अडचिीच्या जागेतून सुटल्यासािखे िाटिे. समसामुद्दौिि वदल्लीस पितिा. तेथे त्याचे एखाद्या 
विजयी सेनानीप्रमािे स्िागत झािे. जयहसग आपल्या िाज्यातीि स्िगृिी गेिा. तद नांति ििकिच 
समसामुद्दौिि याच्या सल्ल्यािरून जयहसग याने माांडिेिा एक प्रस्ताि बादशािाने स्िीकाििा. 
जयहसगाने माळिा सुभ्याचा कािभाि सोडािा आवि तो पेशिा बाजीिाि यास द्यािा असा तो प्रस्ताि िोता. 
या योजनेचा पाठपुिािा किण्यासाठी यादगाि काश्मीिी याच्यासोबत वकिपािाम आवि नजाबत अिीखान 
याांना सोबत देऊन िाटाघाटींना आिांभ किण्यासाठी विजिी ११४८ वजल्काद ६ (१९ माचू १७७६) िोजी 
जयहसगाकडे पाठवििे. जयहसग आवि बाजीिाि याांची भेट धोिपूि येथे विजिी ११४९ िवबिाबि ८ (१७ 
जुिै १७३६) िोजी झािी. तेथे दोघाांत झािेल्या किािानुसाि बाजीिाि िा माळहयाच्या िाज्याच्या 
िाताखािचा नायब सुभेदाि बनिा. बाजीिािाच्या सोबत त्याचा मुिगा ि िािोजी हशदे, मल्िाििाि 
िोळकि, यशिांतिाि पिाि िगैिे त्याचे मुख्य अमिदाि िोते. (आशोब ११० ब, गुिाम अिी ५४ ब, रुस्तुम 
अिी २६७–६८, वसयि २९४, ३०९, ज. ए. सो. बे. ३२८.) 

 
िा जो हयििाि झािा त्याच्या स्िरूपािि प्रकाश टाकिािे पुिाि े मुसिमाांनापेक्षा मिाठ्ाकडे 

जास्त आढळतात. सुरुिातीिा पुढीि अटी मान्य किण्यास बादशाि िाजी झािा िोता. एक अट म्ििजे 
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चांबळच्या दवक्षिेस असिेल्या मुिखातून येिाऱ्या मिसुिातून एका िांगामात बाजीिािास १३ िाख रुपये 
तीन िप्त्यात देण्यात यािते. दुसिी अट म्ििजे बुांदी आवि कोटा येथपासून सुरुिात करून भदाििपयंत 
पसििेल्या िाजपूत िाज्याांकडून दिसाि १० िाख ६० िजाि रुपयाांची खांडिी िसूि किण्याचा अवधकाि 
बाजीिािास द्यािा. पैकी दुसऱ्या अटीमुळे िाजपूत आवि मिाठे याांच्यातीि सांबांध वबघडतीि अशी उमेद 
शािी पक्षािा िाटत िोती. या प्रस्तािाबििुकूम तयाि किाियाचे किािाचे कागदपत्र गुप्तपिे तयाि केिे; 
आवि ते यादगािखान याच्या िाती सोपविण्यात आिे. आिश्यकता भासल्याखेिीज िे कागदपत्र बािेि 
काढू नयेत असा त्यास िुकूम िोता. मुसिमानाांच्या दुदैिाने काय घडिे आिे याची माविती बाजीिािाच्या 
प्रवतवनधीिा झािी. त्याने आपल्या धन्यास त्याची िकीकत कळवििी. बादशाि आता आपल्या कचाट्यात 
सापडिा आिे याची बाजीिािास खात्री पटिी. त्याने आपिी मागिी िाढवििी. माळहयाचा सगळाचा 
सगळा मिसूि वमळािा आवि त्याच िेळी भोपाि पठािाांच्या कडून काढून घ्याि ेअशी त्याची मागिी झािी. 
माांडि, धाि आवि िायसीन येथीि वकल्याांचा ताबा आपल्यािा वमळािा अशीदेखीि मागिी, त्याने केिी. 
याच्यािी पुढे जाऊन चांबळेच्या दवक्षिेकडीि सगळा मुिुख आपल्यािा वमळािा आवि फौजदािाांच्या 
नेमिुका किण्याचेिी काम आपल्याकडेच असाि ेअसे त्याचे म्िििे िोते. तद नांति ५० िाख रुपये िोख द्या 
हकिा िी िोकड देण्याचा बांगािच्या सुभेदािािि आदेश द्या असे त्याचे मागिे झािे. अगदी अल्पकाळातच 
त्याने आपल्या मागण्याांच्या यादीत अिािाबाद, बनािस, गया आवि मथुिा याांच्या जिावगिींच्या मागिीचा 
समािशे केिा. शिेटी दख्खनच्या ६ सुभ्याांचे िांशपिांपिेचे सिदेशपाांडेपि आपिास वमळािे अशी त्याने 
मागिी केिी. [ग्रँट डफ. २५४.] बाजीिािास माळहयाच्या नायब सुभेदाि म्ििून नेमण्यास िाजा जयहसग 
याने कबुिी वदिी िोती िे आपि पावििेच आिे. िा प्रकाि औपचाविक नहिता ति प्रत्यक्षात सुभा तोडून 
देण्याचाच प्रकाि िोता. बाजीिािाने केिेल्या इति मागण्यापैकी फक्त शिेटची मागिी म्ििजे िांशपिांपिेचे 
सिदेशपाांडेपि, तेिढी मान्य झािी. मोबदल्याचा दि जो देशपाांडेपिाचा िोता तोच ठिविण्यात आिा. 
देशपाांड्याांना देशमुखाांच्या वनम्मा मोबदिा वमळे म्ििजे तो मिसुिाच्या पाच टके्क भिे. या मोबदल्यास 
समसामुद्दौिि याने मान्यता वदिी. अशी िसुिी करू वदल्यास त्यािािे वनजामुल्मुल्क आवि त्याचे सुभे 
याांना इजा पोिोचेि िा िेतु मनात बाळगून बाजीिािाची सदि मागिी मान्य केिी िोती. 

 
९१ : ११४९–५० णहजरीमधील मोहीम, मुहम्मदशाहच्या कारणकदीचे १९ िे िषत (१७३६–१७३८) 
 

मुघि साम्राज्यािा वपळिटून नुकत्याच घेतिेल्या सिितीमुळे हिदुस्थान पादाक्राांत किाियाच्या 
योजनेपासून बाजीिाि पिािृत्त झािा नािी. उत्तिेिि स्िािी किण्याचा मिाठ्ाांचा िांगाम पुन्िा नजीक 
आिा तेहिा मिाठ्ाांच्या फौजा पुन्िा एकदा मोविमेिि वनघाल्या. ११४९ विजिीच्या वजल्काद मविन्यात 
(माचू १७३७) मिाठ्ाांच्या फौजा भदािि या आर्ग्ऱ्याच्या अवतआर्ग्नेयेस असिेल्या मुिुखात गदी करू 
िागिेल्या िोत्या. िे पुनि एकदा झािेिे आक्रमि पितिनू िािण्यासाठी वदल्लीिून पाठवििेल्या फौजा 
पुनि ििाांगिात उतिल्या. अयोध्येचा सुभेदाि सआदतखान यािा मोविमेस सिकायू किण्याचा आदेश 
झािा. १७३७ माचू ८ िोजी मीि बक्षी समसामुद्दौिि याचे तांब ू शििाबािेि उभे किण्यात आिे. दुसऱ्या 
वदिशी (९ माचू) त्याने पूिेच्या िोखाने कूच केिे. शििाच्या दवक्षिेस १५ मैिाांिि असिेल्या तिपत या 
वठकािी त्याने पवििा मुक्काम ठोकिा. याचप्रमािे, िजीिाने माचू २१ िोजी चािबाग या वठकािच्या 
छाििीत जाऊन मोविमेस आिांभ केिा. समसामुद्दौिि िजीिाच्या अगोदि वनघािा आवि वजल्िेज ११४९ 
विजिी (१ ते २९ एवप्रि १७३७) च्या आिांभी मथुिेस जाऊन पोिोचिा. पाच वजल्िेज (१७३७ एवप्रि ५) 
िोजी तो िसनपूि येथे िोता. िे वठकाि मथुिेपासून १८ कोसािि आिे. दुसऱ्या वदिशी शिेगढपयंत कूच 
किण्याचा तद नांति वतसऱ्या वदिशी िृांदािनपयंत कूच किण्याचा ि अशा प्रकािे त्या िेळी आर्ग्ऱ्यास 



 

 

अनुक्रमणिका 

असिेल्या समसामुद्दौिि आवि सआदतखान याांना वमळण्याचा त्याचा इिादा िोता. जयपूि (आांबेि) चा 
िाजा जयहसग िाजधानीतून बािेि पडिा असल्याची खबि आिी िोती. मिाठ्ाांची एक मोठी फौज 
िेिाडीच्या िोखाने गेिी आिे अशी खबि वमळाल्याने िजीि अगदी अस्िस्थ झािा. पूिेच्या िोखाने आपिी 
कूच चािू ठेिण्याची इच्छा त्याने दोन वदिसपयंत सोडिी नािी. कािि पितण्यापूिी गवनमास कसे जाऊन 
वभडाि े अशी त्यास हचता िागिी िोती. आिखी एक दुिाता कानािि येऊन आदळिी िोती. बुांदीचा 
बुधहसग याने उठाि केल्याची ती बातमी िोती. (खुशिाि १०७० ब, रुस्तम अिी २७० ब.) 

 
बाजीिािाने आपिे अिजड सामान मृत िाजा छत्रसाि याचा दुसिा मुिगा जगतिाज बुांदेिा 

याजकडे जैतपूि या वठकािी ठेििे. आर्ग्ऱ्यापासून ४० मिैाांिि असिेल्या यमुनेच्या वकनाऱ्याकडे त्याने कूच 
केिे. िाटेिि असताना त्याने भदाििचा िाजा अवनरूद्धहसग यािि िल्ला केिा. िाजा आपल्या अटेि या 
शििाबािेि पडिा. त्याच्याजिळ सुसज्ज फौज िोती. सात िजाि घोडेस्िािाांवशिाय पायदळ ि ४५ ित्ती 
िोते. िाज्याच्या एका भािाचे िाजाशी िाकडे िोते. िा भाऊ मिाठ्ाांना येऊन वमळािा. या येऊन 
वमळािेल्या भािाच्या सल्ल्यािरून मिाठ्ाांनी आपिी वनम्मी फौज िाजासमोि उभी ठेििी. उििेिी अधी 
फौज गोिद ि बििद येथून अचानक अटेि या शििात घुसवििी. तेथे या फौजेने िुटािुट चािू केिी. 
आपिी िाजधानी िाचविण्यासाठी िाजाने िढत िढत माघाि घेतिी ि अटेिच्या वकल्ल्यात आसिा 
घेतिा. नांति त्याने सिोख्याची मागिी केिी. त्यासाठी २० िाख रुपये ि १० ित्ती वदिे. पविल्या 
सिामीिाच िे यश वमळाल्यािि मल्िाििाि िोळकि, वपिाजी जाधि आवि विठूजी बुळे िे पेशहयाचे प्रमुख 
सिदाि यमुना ओिाांडून पिीकडे गेिे आवि दुआबात त्याांनी आपल्या शस्त्राांचा विसका दाखवििा. (वसयि 
३०९, गुिाम अिी). 
 
अयोध्येचा सआदतखान बाजीरािाच्या फौजेच्या  का भागाचा दुआबामध्ये पराभि करतो. 
 

वजल्िेज मविन्यात (एवप्रि १७३७) मिाठ्ाांनी िापडी या शििाजिळ यमुना नदी ओिाांडिी. 
शुकोिाबाद या गािास िढेा घािण्यास त्याांनी सुरुिात केिी. या शििाची ताबेदािी असिेल्या िािजी 
खत्री या अवधकाऱ्याने दीड िाख रुपये आवि एक ित्ती मिाठ्ाांना देऊन त्याच्या मोबदल्यात शिि 
िाचवििे. दुआबात चढाई किताना जाळपोळ ि िुटािूट किीत, मिाठ्ाांनी फीरूझाबाद आवि 
इअवतमादपूि येथे छापे टाकिे. पैकी इअवतमादपूि ति आर्ग्ऱ्याच्या पूिेस अिघ्या ११ मैिाांििीि गाि आिे. 
ती जागा सोडल्यािि मिाठे जिेसि येथे आिे. वदिस उगिण्याच्या सुमािास सआदतखानाच्या फौजा 
त्याांच्या दृवष्टपथात एकाएकी आल्या. सआदतखान ८५ मिैाांििीि इटािा या शििािि मोठी त्ििा करून 
आिा िोता. त्याच्या आघाडीची िुकूमत त्याचा भाचा अबुि-मन्सूिखान सफदिजांग याकडे िोती. 
आघाडीच्या फौजेत १२ िजाि स्िाि िोते. 

 
चािून आिेिी फौज आपल्यापेक्षा सांख्येने डािी आिे असे समजून मिाठ्ाांनी त्याांच्या खास 

पद्धतीनुसाि या फौजेिा पूि ूिढेा टाकण्याचा खटाटोप केिा. अब्लदुि्-मन्सूिखान िढिे यव्त्कां वचतिी न 
थाांबिता, िळूिळू मागे सिकत सआदतखानाच्या ५० िजाि स्िािाांच्या मुख्य फौजेकडे पितिा. आघाडीची 
फौज नजीक आल्यािि सआदतखान आवि त्याचे सैवनक याांनी आपल्या घोड्याांना टाच मारून शत्रूिि िल्ला 
चढवििा. मिाठ्ाांची फळी फुटिी ि त्याांची पळापळ झािी. प्रत्येक जि वनसटण्याची िाट शोधू िागिा. 
त्याांचा वकत्येक मैि पाठिाग झािा. इअवतमादपूि येथीि एका पाििठ्ािि, पाठिाग कििाऱ्याांनी तीन 
मिाठे अमिदाि ि एक िजाि सैवनक याांच्यािि कुिघोडी केिी. त्याांना कैद केिे. जे घोडेस्िाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

तििािीच्या तडाख्यातून वनसटून गेिे, त्याांनी यमुना ओिाांडिी. यमुना ओिाांडताना नदीचा उताि 
कोित्या स्थळी आिे ि तेथे पािी वकती खोि आिे िे कळािे म्ििून त्याांनी नदीच्या पात्रात बाांब ूउभे िोििे 
िोते. पि पळापळीच्या गदािोळात कािी जि उतािाची जागा चुकिे आवि बुडािे. पि बिुतेक जि नदी 
ओिाांडून पैितीिािि सुखरूप आिे. िी घटना विजिी ११४९ वजल्काद २२ (२४ माचू १७३७) िोजी घडिी 
मल्िाििाि र्ग्िाल्िेि जिळच्या कोवटिा या गािी बाजीिािास येऊन वमळािा. (आशोब ११२ अ.) 

 
समासामुद्दौिि यास जाऊन वमळता याि ेम्ििून सआदतखान याने आपिे कूच पविमेच्या िोखाने 

चािू ठेििे. मथुिा येथे त्याांची एकमेकाांशी गाठ पडिी. समसामुद्दौिि मथुिा येथे १ एवप्रि १७३७ नांति 
िगेचच येऊन पोिोचिा िोता. मीि बक्षी जिळ २५ िजाि घोडेस्िाि, वकत्येक तोफा ि वकत्येक ित्ती िोते. 
१२ िजािाच्या फौजफाट्यावनशी मुिम्मदखान बांगशदेखीि तेथे िजि िोता. एके वदिशी समसामुद्दौिि 
याने सआदतखान यािा आपल्या तांबतू खान्यासाठी बोिाििे िोते. मेजिानी चािू असतानाच बाजीिाि 
वदल्लीस थडकिा असल्याचे त्याांना समजिे. फतिपूि वसक्री मधून गुजरून, बदन जाटाच्या मुिाखातीि 
वडग िे शिि उजहया िातािा टाकून तो वदल्लीस गेिा िोता. या खबिीमुळे शािी छाििीमध्ये कमािीचा 
ििकल्लोळ उडािा. त्याांनी आपिी छाििी मोडिी आवि मोठी िगबग करून ते िाजधानीस पितण्याच्या 
िाटेस िागिे. पितण्याच्या मागािि असताना त्याांनी “शिमेच्या दाताखािी आपिे गाांजिेिे बोट दाबून 
धििे िोते.” (रुस्तम अल्ली २७२.) 
 
९२ : बाजीराि णदल्लीिर हल्ला करतो 
 

िी अगदी अनपेवक्षत आवि आकव्स्मक अशी घडामोड कशी घडून आिी याचा जिासा खुिासा 
केिा पाविजे. सआदतखान आर्ग्ऱ्यास आिा तेहिा बाजीिाि चांबळेपासून–त्याची छाििी खोि खाचा वजथे 
त्याच्या डाहया फळीिा नदीची मयादा पडिी िोती आवि ईशान्येकडीि खुिा मुिूख याांमध्ये दुभागिेिी 
िोती– दूि िटिा; तेथे समसामुद्दौिि याच्या छाििीतीि आपल्या िस्तकाकििी त्यािा सआदतखानाने 
स्ितः आपल्या यशस्िी मोविमेचा साांवगतिेिा बढाईचा िृत्ताांत समजिा. बाजीिाि विवितो “खिी गोष्ट 
काय आिे ते बादशािास समजािनू देण्याचा मी वनिय केिा. मी अजून हिदुस्थानात उभा ठाकिेिा आिे 
िे वसद्ध करून बादशािाच्या िाजधानीच्या िशेीिि मिाठे येऊन पोिोचिे असल्याचे बादशािास दाखिनू 
देण्याचा मी वनधाि केिा.” [सिाई जयनगिच्या पविसिातून बाजीिाि वचमिाजी अप्पा या आपल्या भािास विवििेल्या १५ वजल्िेजच्या 
पत्रात म्िितो : ठमाझे अिजड सामानसुमान (बांगाि) बुांदेिखांडाच्या िाजा जगत्िाज याजकडे बुांदेिखांडास धाडून मी बिोबिचा बोजा ििका 
केिा. सआदतखान याने बादशाि आवि इति अमीि याना वकत्येक खोट्या खबिा वििून कळविल्या िोत्या. यमुना ओिाांडून आिेल्या मिाठा 
फौजेचा आपि पिाभि केिा आिे; दोन िजाि मिाठे ठाि माििे आिेत; दोन िजाि मिाठे बुडून गेिे आिेत; यात मल्िाि िोळकि आवि विठोबा 
बुळे याचािी समािेश आिे; मी मिाठ्ाांना चांबळेपिीकडे िुसकािनू िािीत आिे......... िगैिे आशयाच्या त्या खबिा िोत्या......... िा अििाि 
मिा धोंडो गोहिद याजकडून वमळािा......... वदल्लीस जाऊन तेथे जाळपोळ किािी ि मिाठे अजून वशल्लक आिेत िे बादशािास दाखिनू द्यािे 
असे मी ठिवििे......... म्ििून मी वजल्काद २६ िोजी िाजमाग ूसोडून िाांबच्या िाटेने वनघािो......... िोज ४० मिैाांचे अांति काटत िोतो. दोन 
मजिा मारून आम्िी वदल्लीस आिो. वजल्िेज ७ िोजी वदल्लीच्या अगदी जिळ अिेल्या कुशबांदी या वठकािी, बािापुिा आवि काविका मांदीि 
आमच्या उजहया िातािा टाकून, आम्िी पोिोचिो.” (िह्मेंद्रस्िामी चवित्र पत्र २७) (जदुनाथ सिकाि)] 
 

समसामुद्दौिि आवि सआदतखान याांच्या फौजा एकिटण्यापूिी सिा वदिस अगोदि बाजीिाि 
वदल्लीच्या िस्त्यािा िागिा िोता. िा दिा वदिसाांचा प्रिास त्याने िात्रांवदिस घाई करून, कोठे न थाांबता 
दोन वदिसाांत सांपवििा. िजीि आवि समसामुद्दौिि याांच्या छािण्या एक वदिसाच्या प्रिासाच्या अांतिािि 
आपल्या दोन्िी अांगास ठेिनू बाजीिाि त्या दोघाांच्या छािण्यामधून पाि झािा. विजिी ११४९ वजल्िेज ९ 
(११ एवप्रि १७३७). ईदुजु्जिाच्या आदल्या िात्री बाजीिाि अचानक कािका मांवदिाच्या टेकडीिि वदसून 



 

 

अनुक्रमणिका 

आिा. हिदूांचे िे प्राचीन पूजास्थान असून ते शििाच्या दवक्षिेस सिा मिैाांिि वखजिाबाद सिाई नजीक 
वनजामुद्दीन अव्हिया आवि नावसरूद्दीन ‘वचिाग–इ–वदल्ली’ याांच्या समाधीमांवदिाच्या मध्यभागी आिे. 
िर्षातून अनेक िळेा, वदिसभि, भाविकाांची या मांवदिािि गदी उसळते. कधी कधी ते िाांत्रभिदेखीि तेथे 
असतात. त्यामुळे हयापािी आपिा माि येथे विक्रीसाठी आितात. तेहिा भाविकाांच्या मेळाहयािा याते्रचे रूप 
येते. बाजीिाि तेथे आिा तो वदिस िामनिमीचा िोता. त्या वदिशी जत्रा िोती. शििाबािेि येत असिेिे 
कािी ित्ती आवि ऊां ट पकडल्यािि बाजीिािाने झटकन आपिी मािसे िूटमाि किण्यासाठी जते्रकडे 
पाठवििी िे उवद्दष्ट साध्य झाल्यािि तो आवि त्याचे घोडेस्िाि याांनी आपिा िात्रीचा मुक्काम मािचा या 
वठकािी टाकिा. मािचा िे वठकाि ताि कटोिा नामक िाईच्या जिळ आिे. सदि िाई बादशािाच्या 
मािकीची असून या वठकािािा मुिम्मदाबाद असे म्िित. िे वठकाि शििाच्या तटबांदीपासून दोन कोस 
अांतिािि आवि िाजमिािापासून चाि कोस अांतिािि आिे. वदल्लीभोितािच्या िस्त्या जाळून उध्िस्त 
किण्याचा प्रथम विचाि िोता. पि बादशाि आवि समसामुद्दौिि याांच्याकडून सििती उपटण्याचा त्याचा 
बेत िोता; तेहिा ते दोघे पिाकोटीच्या भवूमकेत जाऊ नयेत म्ििून, िी जाळपोळीची कल्पना सोडून वदिी. 
बाजीिािाने बादशाि आवि िाजा बख्तमि याांन-याांना पते्र विवििी. त्यास उत्तिादाखि विवििेल्या पत्रात 
बादशािाने पेशहयास त्याचा प्रवतवनधी धोंडो पांत यास आपिाकडे पाठिनू देण्यास साांवगतिे; पि त्यासाठी 
िक्षकतुकडी बािेि येत नािी तोिि धोंडो पांत यास पाठि ूदेण्यास बाजीिािाने नकाि वदिा. पि त्याचे उत्ति 
नम्र भारे्षत विवििेिे िोते. त्यात तो म्िितो, “माझी फौज शििाच्या सावन्नध्यात आल्यास गोंधळ िोण्याची 
भीती मिा िाटते. म्ििून मी झीि तळ्याकडे पितत आिे. (झीि तिाि याचा सांदभ ूबिुधा ताि कटोिा या 
स्थानाशी असािा.) (आशोब ११३ अ, रुस्तम अिी २७३ अ, िि उद धृत केिेिे बाजीिािाचे पत्र.) ज्याांची 
िुटािुट झािी िोती ि त्यामुळे जे घाबरून पळत सुटिे िोते अशा िोकाांनी बाजीिािाच्या आगमनाची 
दुदैिी बातमी प्रथम शििात आििी. शििातून ती बातमी िाजमिािात जाऊन पोिोचिी. जायबांदी 
झािेिे, िुटािुट झािेिे, आिडाओिडा कििािे जमाि िाजमिािाच्या प्रिशेिािासमोि वदसू िागिे. 
काय घडिे ते साांगा असे त्याांना फमावििे तेहिा ते एिढे भयाकुि झािेिे िोते की, एकमेकाांनी 
साांवगतिेल्या त्याांच्या मावितीचा मेळ बसत नहिता ि त्याांच्या कथनािरून तर्थ्य शोधून काढता येत नहिते. 
बादशाि आवि त्याचे दिबािी मानकिी या जमािाकडे पािून कुचेष्टेने िसू िागिे. कािकादेिी येथे 
बाजीिाि याचे काय गाठोडे आिे? मेिाती चोिाांनी घातिेिा तो एक वकिकोळ छापा िोता. या पिीकडे 
काय असिाि? हयापाऱ्याांनी इतके वनष्ट्काळजी आवि वनधास्त का ििािे? तसल्या उजाड वठकािी त्याांनी 
आपिी चीजिस्तू का न्यािी? दिबािकरूां च्या मनात तिीिी शांकाकुशांका िेंगाळत िाविल्याच. म्ििून तीन 
प्रििच्या सुमािास एका मािसास साधूिेश देऊन कािका, मािचा आवि ताि कटोिा या वठकािी जाऊन 
तेथीि िािििाि जािून घेण्यासाठी ििाना केिे. िा दूत मध्यिात्र िोण्यापूिी पितिा. बादशािासमोि 
िजि िोऊन याने आपल्या झोळीतून पसाभि धान्य, त्यात मुख्यत्िकेरून ििभिे िोते, वबनवमठाच्या 
भाकिीचे अधेकचे्च भाजिेिे तुकडे आवि थोड्याशा वमिच्या काढून दाखविल्या. [या ताांबड्या वमिच्या जिळपासच्या 

दगडािि िाटून, त्या भाकिीबिोबि तोंडीिाििे म्ििून मिाठे खात असत.] या सगळ्या गोष्टी मिाठ्ाांच्या छाििीतून यािा 
भीक म्ििून वमळािेल्या िोत्या. सकाळी न्याििीच्या िळेेपयंत शििािि त्याचा िल्ला िोईि असे त्या 
इसमाने साांवगतिे. (आशोब ११३ ब.) 
 

िगोिग वनिवनिाळ्या योजना पुढे येऊन त्यािि चचा िोऊ िागिी. खुल्या मदैानात उतरून 
प्रवतकाि यशस्िीपिे किण्याची सुतिाम शक्यता नािी असे त्याना वदसून आिे. चचेच्या िळेी एका क्षिी 
त्याांच्यात असािी िाद झािा की, साम्राज्याच्या दोन जबि फौजा ििाांगिात असताना त्याांच्याशी मुकाबिा 
न किता ते ‘सैतान’ वदल्लीपयंत येऊन कसे थडकिे? जि त्या दोन्िी फौजाांचा त्यानी पिाभि केिेिा 
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असेि ति बादशाि आवि त्याचा दिबाि याच्यापुढे एकच माग ू उििा िोता ि तो म्ििजे सिोख्याची 
मागिी किण्याचा हकिा नािात बसून यमुना पाि करून वनसटून जाण्याचा. अशा प्रकािे, बिीचशी मोघम 
आवि मूखूपिाची बडबड चािू िावििी. वनरुपयोगी प्रस्ताि पुढे फेकिे जात िोते. आपिा स्िभाि आवि 
आपिी कुित यास अनुसरून प्रत्येक जि प्रस्ताि माांडत सुटिा िोता. शािी तोफखान्याच्या प्रमुखपदी 
सादुद्दीनखान िोता. तो कािी तसा िौवककिान योद्धा नहिता. पि त्याचे उभे आयुष्ट्य अनुभिी मािसाांच्या 
सििासात गेिे िोते. दवक्षिेत वनजामुल्मुल्काच्या िाताखािी त्याने चाकिी बजाििी िोती. मिाठ्ाांचा 
गवनमी कािा त्यािा चाांगिा मािीत िोता. दिबािातिे इति मानकिी पावििे ति त्यािा कसिेिा योद्धाच 
म्िटिे पाविजे. त्याच्या मतािा हकमत आिी. मिाठे वनहिळ नाांगिगटे आिेत; ते अगदीच वभकाि आिेत; 
इतक्या फडतूस मांडळीविरुद्ध बादशािाने स्ितः चािून जािे बादशािाच्या दृष्टीने हनदाहयांजक ठिेि असे 
सिांचे मत पडिे. पि बादशािाने वकल्ल्याच्या हभतीआड आसिा घेऊन बसिे िेदेखीि बादशािास 
वततकेच िाांछनास्पद ठििािे िोते. वकल्ल्याच्या वशबांदीत दिाबािा िजाि घोडेस्िाि आवि िीस िजाि 
पायदळ िोते. बादशािाची बिािमजी िाभिेल्या अमीिखानािि नेतृत्ि सोपिनू या फौजा पाठिाहयात 
असा वनियू झािा. या अमीिखानाचे वकताब उम्दतुि् मुल्क मुमताज-उस्-सल्तनत असे िोते. (आशोब 
११४ ब) 
 

अमीिखानाच्या अांगी कमकुितपिा असिा तिी अखेि तो खानदानी िोता. धैयू आवि शौयू या 
गोष्टी वनसगतूःच त्याच्या अांगी िोत्या. वशिाय आिखीिी पुढािी िोतेच, पैकी एकाचे नाि अगिखान िोते. िा 
अगिखान मुघि याचा मुिगा िोता. या अगिखानाने दवक्षिेत वशपायाांचे नेतृत्ि केिेिे िोते आवि 
मिाठ्ाांच्या विरुद्ध कािी विजय देखीि सांपावदिे िोते. त्याच्या पदिी त्याच्या जातकुळीच्या असामींची 
अजूनिी एक फौज िोती. त्याखेिीज तुकी, कल्माक आवि वकिवधज गुिामाांच्या ित्यािबांद तुकड्या िोत्या 
दांडधािी पथकाचा अधीक्षक मुबाविझखान या आिखी एका मुघिाने आपिी चाकिी देऊ केिी तो 
िैदिाबादचा सुभेदाि–जो ११३७ विजिी मध्ये वनजामुल्मुल्काकडून पिाभतू िोऊन वनजामुल्मुल्काकडूनच 
माििा गेिा िोता– याचा मुिगा िोता. सादुद्दीनखान याने सगळा शािी तोफखाना अमीिखानापुढे उभा 
केिा. दिम्यान शिीििक्षकाांच्या अांबािीसांबद्ध सैवनकाांचे दोन िाजपूत अवधकािी येऊन वमळािे. एकाचे नाि 
िाजा वशिहसग िोते; त्याच्या बिोबि पाचश ेअसामी िोते. दुसऱ्याचे नाि िाजा अजमेिहसग िोते. त्याच्या 
समिते अडीचश ेअसामी िोते. (आशोब ११५ अ, रुस्तम अिी २७३ ब.) 

 
बादशाि वकल्यातच िावििा. त्याच्या िक्षिासाठी तीन िजािाांचे तोफदळ, एक िजािाची शाि 

आिा फौज, तोड्याचे बांदूकधािी, कािागीि आवि शिीििक्षक पिटिीचा अधा भाग एिढ्याना ठेिण्यात 
आिे. शिीििक्षक पिटिीचा उििेिा अधा भाग अमीिखान याच्या पिटिीस जाऊन वमळािा. 
वकल्ल्याची िुकूमत सादुद्दीनखान याच्या िातात आिी. कािी आपत्ती कोसळल्यास सािधवगिी म्ििून 
नदीच्या ििच्या आवि खािच्या बाजूस, १५–२० मैिाांच्या टापूत असिेल्या उतािाांििीि सगळ्या नािा 
ओढून आिून, िाजमिािाच्या वखडकीखािी बाांधून टाकल्या. गिजच पडिी ति जनानखान्यातीि 
िाजवस्त्रयाांना नािते उतरून वनसटून जाता यािे ि अशा प्रकािे त्याांच्या ििीि बेअब्ल रूचा प्रसांग टाळािा िा 
यातीि िेतु! खोजे मांडळींना सगळ्या प्रमुख अमिदािाांचा फेिा करून जागता पिािा ठेिण्यास त्याांना 
उद्युक्त किण्यासाठी पाठवििे. सांबांध िात्रभि िाजमिािातीि िक्षकाांना इशािा देण्यासाठी ििकािे 
घिोघि जात िोते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

िात्र पडल्यािि घटकाभिाने, वमश्रीखानाचे फाटक म्ििून नाि असिेल्या हदडीदििाजापुढे 
अमीिखानाने आपिी फौज उभी केिी. तेथे त्यािा अगििखान आवि मुबाविझखान येऊन वमळािे. 
युद्धविर्षयक मसित झाल्यािि, शििाांपासून ताि कटोऱ्याच्या िाईपयंतच्या भागात त्याांनी मोचे बाांधण्यास 
सुरुिात केिी. या िेरे्षत अधल्यामधल्या भागात त्याांनी आपल्या तोफा ठेिल्या. मिाठे कसा िल्ला किीत 
येतात याचा अांदाज घेत, ते िाट पािात थाांबिे. पि िी सगळी तयािी िोईपयंत पिाट िोण्याची िेळ झािी. 
शत्रचूा ति अजून मागमूसिी िागत नहिता. बचाि पक्षाने चाांगिी मोचेबांदी केिी िोती. या बचाि पक्षाच्या 
मोच्यािि गदी करून जािे मानििाि नािी िे मिाठ्ाांना वदसत िोते. मुसिमानाांनी आपिे मोचे सुिवक्षत 
िाखिे असते असे धरून चािाियास जागा आिे. पि फौजेतीि तापट आवि भडक डोक्याच्या तरुि 
अमिदािाांनी मात्र िल्ल्यातीि पुढाकाि आपल्याकडे घेण्याचा िेका चािू केिा. (आशोब ११५ ब–११६ 
अ.) 

 
असा िेका चािवििाऱ्याांमध्ये मीि िसनखान कोका िा प्रमुख िोता. त्याचा नुकताच बिाि 

झािेिा वकताब खान जिान बिादुि कोकिताश जफिजांग असा िोता. त्याचा अथू युद्धात विजयी िोिािा 
असा िोता. आपिे नाि साथू करून दाखविण्याच्या इर्षनेे तो झपाटिा िोता. एका म्ििीचा आशय आिे 
त्याप्रमािे, याचे िोखांड नेिमीच भट्टीत असे िा तरुि मािूस मोठा देखिा आवि अगदी मित्त्िाकाांक्षी िोता. 
िा एका इिाण्याचा मुिगा िोता खिा, पि तो स्ितःची ठेिि सिू बाबतीत मऊ शम्साबाद आवि 
शािजिानपूि येथीि पठािाांच्या धतीिि ठेि.े आपिा नखवशखान्त पोर्षाख तो या पठािाांप्रमािे किी. 
त्याच्या घोड्याांचे खोगीि, त्याचे सामानसुमान, त्याचा जीिनमाग ूहकिा चािीिीती, त्याची प्रत्येक िािचाि 
आवि िािभाि अशा सगळ्या बाबतीत तो पठािाांची नक्कि किी. अगदी अिीकडेच शािी ििाजम्याचे 
आवधपत्याच्या जागी बादशािाने त्याची नेमिूक केिी िोती. िा शािी ििाजमा इति शिीििक्षक 
पिटिींच्या मानाने छोट्या सांख्येचा असे; पि या ििाजम्यािि बादशािाची विशरे्ष मदाि असे. यातीि 
िोक कसास उतििेिे असत. ते शिेके िढिय्ये म्ििून समजत. त्याांच्याजिळ उत्तम घोडे असत; त्याांची 
ित्यािे देखीि ठेििीतिी असत. या सगळ्या धामधुमीच्या काळात सदि पिटिीिा िाजमिािात 
ििाण्याचा िुकूम िोता. पि तसिी कामवगिी मीि िसनखानाच्या मित्त्िाकाांके्षशी वमळतीजुळती नहिती. 
वकल्ल्याच्या आत िपून बसिाऱ्या बादशािािा भेदिट समजून, मीि िसनखान, िुकूम नसताना, आपल्या 
पिटिी घेऊन कूच किीत बािेि आिा ि अमीिखानास जाऊन वमळािा (आशोब ११६ ब–११७ अ.) 

 
िसनखानाचा तरुि उमिािाांिि प्रभाि िोता. िे तरुि अवधकािी सािज पकडण्यासाठी अधीि 

झािे िोते. तुम्िी अगदी म्ििजे अगदी भ्याड आिात अशा शब्लदाांत अमीिखान आवि त्याचे साथीदाि याांना 
दूर्षि देऊन िी तििी मांडळी आपल्या फौजाांना घेऊन उघड्या मदैानात पुढे [‘विकबगांजजिळ, शििाबािेि सात हकिा 

आठ िजाि फौजेसि’ (बाजीिािाचे पत्र). (जदुनाथ सिकाि)] झािी. ते सिळ बाजीिािाच्या दृवष्टपथात आिे. बाजीिाि 
सािधच िोता. तो युद्धासाठी स्िाि झािा; आपल्या फौजाांची माांडामाांड त्याने केिी. सटिाजी जाधि याच्या 
आवधपत्याखािी त्याने ५०० सुसज्ज िाऊत पुढे पाठवििे. शत्रूिा बािेि काढण्यासाठी आवि शत्रूचे 
सांख्याबळ आवि शत्रूची जागा याविर्षयीची वबत्तांबातमी वमळविण्यासाठी िे आघाडीचे िाऊत पाठवििे िोते. 
ताि कटोिा आवि मािचा याांना ओिाांडून बाजीिािाची िी छापेमाि सेना मदैानात उतििी. ते असामी 
जेहिा बािाच्या एका फेकीच्या आटोक्यात, जेजािाांच्या िाांगेजिळ आिे तेहिा बाजीिाि त्याांना येऊन 
वमळािा. बाजीिािाने त्याांना िल्ला किण्याचा िुकूम वदिा. भािे चाििा आवि तििािी म्यान किा असा 
त्याचा िुकूम िोता. त्याांच्याविरुद्ध मीि िसनखान आवि कोकिताशखान याचे मुिगे, तरुि कोकाखान 
िगैिे आडदाांड, पोिकट मांडळी िोती. िस्त्यात भाांडिे-किागती किण्यात िी पोिे पटाईत िोती; पि 
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खऱ्याखुऱ्या युद्धाचा विसका त्याांना मािीत नहिता. वशिहसग आवि अजमेिीहसग िाजपूत याांचे भाऊ आवि 
मुिगेिी तेथे िोते. बाजीिाि आवि त्याचा वकिकोळ फौजफाटा पािून िे सािज सिज आपल्या िाती 
िागेि असे त्याांना िाटिे. दोन िजाि घोडेस्िािाांवनशी ते पुढे झािे. पोक्त मािसाांनी घेतिेल्या, 
याबद्दिच्या ििकतींना त्याांनी जुमानिे नािी. उिट या म्िाताऱ्या मांडळीत कसिा जोि उििा नािी, असा 
आिोप पोिाांनी त्याांच्यािि केिा. (आशोब ११७ अ.) 
 

िी मांडळी घोड्यािि बसून कशी िपेट किीत आिेत आवि त्याांनी आपिे िगाम कसे पकडिे 
आिेत याचे वनिीक्षि करून बाजीिािाने ताडिे की िे अननुभिी ि कच्च्या वदिाचे वशपाईगडी आिेत. 
त्याांना चुचकािण्यासाठी बाजीिािाने एकदोनदा आपल्या फौजेवनशी माघाि घेतिी. या माघािीमुळे 
मुसिमान पक्ष धीट बनिा ि अवधक वनकिाने त्याांचा पाठिाग करू िागिा. अगदी थोड्याच िळेात ते 
अमीिखानाच्या िाताखािच्या त्याांच्या कुमकेपासून दोन मिैाांिि आिे; अशा पाठिागात त्याांनी ताि 
कटोिा ओिाांडिे; शििाच्या बाजूने विरुद्ध वदशिेा असिेल्या तिािाच्या काठापयंत ते आिे. सटिाजी 
जाधि याने मागे सूचना पाठवििी की मुसिमान आिखी पुढे येत आिेत. एका क्षिात मल्िाििाि िोळकि 
एकदम मागे वफििा ि मुसिमानाांिि तुटून पडिा. पाठोपाठ िािोजी हशद्याांनीदेखीि तेच केिे. आपिे 
भािे आवि तििािी याांवनशी धुमिक्री किीत त्याांनी मुसिमानाांना तुडिनू काढिे. मुसिमान जायबांदी 
झािे. त्याांच्यातीि िजाि एक असामी घोड्यािि वटकिे नािीत. ते घोड्यािरून खािी पडिे. जायबांदी 
झािेल्याांतीि वकत्येक जिाांच्या अांगािि या िढाईतीि जखमाांचे िि मिेपयंत िावििे. स्िाि नसिेिी 
िजाि घोडी त्याििीि खोवगिाांसि आवि सोन्या-मािकाांच्या वदमाखदाि साजाांसि मिाठ्ाांनी पकडिी. 
सिाश े मुसिमान ठाि िा जायबांदी झाल्याचे आवि दोन िजाि घोडे ि एक ित्ती िस्तगत केल्याचे िृत्त 
बाजीिाि कळविताना आढळतो. मिाठ्ाांनी जिळजिळ कोिासच गमाििे नािी. मिाठ्ाांचा एक 
अवधकािी जखमी झािा. [बाजीिाि विवितो, “िाजा वशिहसग आवि इति दिाबािा दिबािी उमिाि ठाि झािे. मीि िसनखान जखमी 
झािा. बादशािाच्या शिीििक्षक दिातीि अडीच-तीनश ेमािसे पडिी. चािश ेअसामी जायबांदी झािे ............... खान मांडळी पळून गेिी, 
दोन िजाि घोडे िस्तगत केिे, पाचसिा िजाि असामी पळून गेिे, िािोजी वशन्दे याचा एक अवधकािी इांद्राजी कदम याची दोन बोटे तुटिी.” 
(जदुनाथ सिकाि)] (आशोब ११७ ब, रुस्तम अिी २७३ ब.) 
 

दिम्यान मीि िसनखान अगदी कमािीचा घाबिाघुबिा िोऊन, अमीिखानाच्या फौजेस जाऊन 
वमळण्यासाठी पळािा. एखाद्या आसऱ्यापयंत जाऊन पोिोचण्यापूिीच शत्रनेू त्यास गाठिे. भाल्याने फक्त 
एकदाच वडिचिे असता तो घोड्यािरून खािी पडिा. त्याचा घोडा विसकाििा; त्याचा उत्तम पोर्षाख ि 
शसे्त्र विसकाििी. िक्तबांबाळ व्स्थतीत त्यािा जवमनीिि तसेच टाकून वदिे. एखादा जखमी अनुयायी तेथे 
आिा आवि त्याचे वकताब उच्चारून त्याची विनििी करू िागिा की, तो आपल्या डोक्यात िाख घािून 
घेई आवि िीनतेने कुर्वनसात करून म्ििे, “अल्लाची शपथ! गप्प बसै. तू माझे वकताब उच्चािशीि ति शत्रू 
मिा ओळखेि आवि प्रचांड खांडिी देिे मिा भाग पडेि.” कोकाखानाचा वजिावनशी वनकाि िागिा. 
आपिी मुिे आवि आपिे नातेिाईक याांनी आपिािि कसिा बेअब्ल रूचा प्रसांग आििा िे पािून िाजा 
वशिहसग मदत किण्यासाठी मातीच्या भिािामागून बािेि आिा. माि खाल्लेिे घोडेस्िाि पुन्िा गोळा कििे 
अशक्य झािे िोते. वशिहसग एकटा पडिा. मिाठ्ाांनी त्यािा घेििे तिी त्याने आपिा बचाि एखाद्या शूि 
वशपायाप्रमािे चािू ठेििा. शिेटी त्याच्यािि िाि िोऊन तो ठाि झािा. दुसिा अजमेिीहसग जो िािेमाप 
बढाया मािी–पळण्यात सिांच्या पुढे गेिा. त्याचे वकत्येक अनुयायी घोड्यािि नीट िपेट किता येत 
नसल्याने शत्रूच्या िाती िागिे. तििािी आवि भािे याांच्या जखमा त्याांना झाल्या. घोड्यािरून ते खािी 
कोसळिे. आपिी शसे्त्र त्याांनी गवनमाांच्या ििािी केिी. पूिूपिे नागििे गेल्यामुळे ते सिांची नजि चुकिनू 
नर्ग्नािस्थेत अमीिखानाच्या वशपाईतळात पायदळ म्ििून घुसिे. तेथून ते शििात सटकिे. शििात 
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वशिताना त्याांचा दुःखिगे अनािि िोऊन ते िडू िागिे. त्यामुळे शििातीि िवििाशामध्ये कमािीची 
घबिाट पसििी. 
 

ििाांगिात ठाि िा जायबांदी झािेल्याांना जेहिा त्याांच्या नातेिाईकाांनी शििात आििे तेहिा शििात 
पुन्िा एकदा घबिाटीचे िाताििि पसििे. अमीिखानाच्या पिटिींतीि आपल्या कामवगिीच्या जागा 
सोडून िी मांडळी शििाच्या नैऋूत्येकडे पिाडगांजमध्ये आवि आसपासच्या भागात येऊन थडकिी िोती. 
तेथे त्याांनी दुकानदािाांकडून चािपाया घेतल्या. या चािपायाांिि मृत सैवनकाांची किेििे टाकून त्या त्याांनी 
शििातीि गल्ल्याांतून ज्याच्या त्याच्या घिी नेल्या. शिििावसयाांनी पळून जाण्याची वसद्धता ठेििी. भीतीचा 
सांसग ूवकल्ल्यापासून िाजमिािासिी झािा. थोड्याच िेळात काय घडत आिे यािि नजि ठेिनू मािचा 
येथीि छोट्या टेकडीिि जमिेल्या मिाठ्ाांनी शििचा िस्ता धििा. या िस्त्यािि आपिास कसिािी 
वििोध िोत नािी असे मिाठ्ाांना आढळून आिे (आशोब ११८ ब–११९ ब.) 
 
बाजीराि णदल्लीतून माघार घेतो 
 

शिि काबीज िोईि अशी भीती वजतक्या झपाट्याने उद भििी वततक्याच झपाट्याने ती नािीशी 
झािी. शििािि चढाई करून जाण्याऐिजी बाजीिाि मििामनगि [आशोब, १२१ अ, साांगतो की मििामनगि वदल्लीपासून 
सात कोसाांिि आिे; तेथे एक बाग आवि एक सिाई आिे. या दोन्िी गोष्टींची चाांगिी देखभाि ठेििेिी असून त्या पे्रक्षिीय आिेत. इवतमादुद्दौिि 
चीन बिादुि नुिअतजांग या बजीिास मििामखान नािाचा खोजा िोता. त्याने िे गाि िसििे. तेथे या खोजाच्या नािाची एक बाजािपेठ आिे. सिाई 
अल्लािविदीखान (इांवडयन ॲटिास ४९ आर्ग्नेय) िे वठकाि वदल्लीच्या नैऋूत्येस सोळा मैिािि आवि गुिगाि िेल्िे स्टेशनच्या उत्तिेस एक मैिािि 
आिे.] आवि सिाई अल्लािविदीखान याांच्या िोखाने गेिा. ताबडतोब अमीिखानाने िाजमिािाकडे आनांदाचे 
भिते आिेिी तातडीची खबि पाठवििी. ििाांगिातीि िोक जेिढे खचिेिे िोते ि भीतीने पछाडिेिे 
िोते त्यापेक्षा िी मांडळी अवधक खचिेिी ि पछाडिेिी िोती. बादशाि वदिाि-इ-खासमध्ये मध्यिात्र 
िोईतो खुिा दिबाि भििनू बसिा िोता, कोिकोित्या उपाययोजना किता येतीि याची चचा किीत 
िोता. शििास येऊन पोिोचिाऱ्या प्रत्येक वनिोप्यािा खबि विचाििाऱ्या जमािाांच्या गदीस तोंड द्याि े
िागत िोते. शिि दििाजापासून वदल्लीच्या दििाजापयंत, चौकशी कििाऱ्याांच्या िल्ल्यातून त्यािा िाट 
काढािी िागे. तेथून बादशािापुढे िजि िोईपयंत िीच व्स्थती असे. िेिाांनी आििेिी बातमी 
पडताळण्यासाठी सिाई अल्लािविदीखान या वठकािाकडे आता घोडेस्िाि पाठवििे. िे स्िाि मििामनगि 
येथे पोिोचिे तेहिा ते वठकाि शत्रनेू पूिूपिे सोडून वदिे आिे असे त्याांना आढळून आिे. (आशोब ११९ 
ब.) 
 

शत्र ूएकाएकी वनघून गेिा याचे कािि पुढीिप्रमािे िोते. मीि िसनखान याजबिोबि दोन िात 
किीत असताना बाजीिािाच्या कानी असे आिे की िजीि आवि त्याचे मुघि सैवनक वदल्लीस पितण्याच्या 
मागािि असून सध्या ते फाि दूि अांतिािि नािीत. िजीिाच्या आघाडीचे नेतृत्ि िजीिाचा चुित भाऊ 
जिीरुद्दौिि अजीमुल्लािखान याकडे िोते ति वपछाडीचे नेतृत्ि वनजामुल्मुल्काचा सिांत थोििा मुिगा 
गाझीउद्दीनखान बिादुि फीरुझ जांग याकडे िोते. वजिात जीि आििाऱ्या या दोन बातम्या–एक म्ििजे 
बाजीिािाचे पिायन आवि दुसिी म्ििजे िजीिाचे आगमन–समजल्यािि अमीिखान िाजमिािात 
पितिा; तेहिा बादशािाने त्यास िजि करून घेतिे (आशोब १२१ अ.) 
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९३ : बाजीराि आणि िजीर यामंधील लढाई 
 

िजीि आवि त्याची फौज जिळजिळ येत आिे असे कळताच बाजीिािाने वदल्ली सि किण्याचा 
आपिा बेत सोडून वदिा. मध्यान्िीच्या सुमािास त्याने ििाांगि सोडिे. सायांकाळच्या प्राथूनेच्या िळेी त्याने 
सिाई अल्लािविदीखान ओिाांडिेिी िोती ि बादशािपूि [आशोब म्िितो की बादशािपूि वदल्लीपासून १५ कोस अांतिािि 
आिे. गुिगाि वजल्यात बादशािपूि नािाचे एक गाि आिे. ते वदल्लीच्या नैऋूत्येस २० मैिािि आवि गुिगाि स्टेशनच्या दवक्षिेस ६ मैिाांिि आिे. 
िजीि कामा या वठकािी िोता. सदि वठकाि वडग नामक गािाच्या उत्तिेस १२ मैिाांिि आवि मथुिेच्या पविमेस २७ मिैाांिि आिे. (रूस्तम अिी 
२७३ अ.) सदि कामा या वठकािापासून तो बाजीिािाच्या आगमनाची बातमी समजताच िगबगीने वदल्लीस पितण्यासाठी येत िोता मिाबताबाद 
कोटेिा नािाचे वठकाि वदल्लीच्या दवक्षिेस १७ मैिाांिि आवि बादशािपूिच्या पूिेस १० मिैाांिि आिे. (इांवडयन ॲटिास, ४९ आर्ग्नेय). (डब्लल्यू. 
इर्विन) सिाई अल्लािविदीखान िे वठकाि गुिगाि िेल्िे स्टेशनच्या उत्तिेस एक मिैाांिि आवि बादशािपूिच्या उत्तिेस सात मिैाांिि आिे.] नामक 
वठकािी तो येऊन पोिोचिा िोता. सदि वठकाि वदल्लीपासून २० मिैाांिि आिे. या वठकािी िजीि 
बाजीिािास वभडिा. दोन्िी पक्ष ििाांगिात उतििे तेहिा दोन्िी फौजाांनी िाांबचा प्रिास पाि पाडिेिा 
िोता. फौजाांची िढाईच्या दृष्टीने माांडामाांड किण्यास हकिा तोफखाना ििाांगिात उभा किण्यास त्याांना 
अिसििी नहिता. सूयू आता मािळिािच आिे; आता काय असेि तो सांवधप्रकाशच आिे आवि िात्र पडू 
िागिेिी आिे याची जािीि िोऊन िजीिाने िढाईिा तोंड फोडण्यास प्रवतबांध केिा. वशिाय िजीिाच्या 
फौजाांनी डोंगि आवि जांगिे पािथी घािून, मोठी धडपड करून ८०–९० मैिाांचा पल्ला गाठिेिा िोता. 
त्यामुळे फौजेतीि सैवनक अगदी थकून भागून गेिे िोते. खिे म्ििजे अधीच फौज येऊन पोिोचिी िोती. 
उििेिी अधी फौज मिाबताबादच्या दगडाधोंड्याांनी भििेल्या भागातून अजूनिी िाटचािच किीत िोती. 
सेनापतीच्या सोबतीस असिेिा तोफखाना तेिढा येऊन पोिोचिा िोता. त्यात ििक्या जेजािा आवि 
जोिात पळिाऱ्या उांटािि िादिेिे, थोडेसे िढाईतिे बाि िोते. याखेिीज कसिेच तोफदळ 
िजीिाजिळ त्यािळेी नहिते. सगळ्या मोठ्ा तोफा अजून िाटचािच किीत िोत्या. एकां दिीत िजीिाची 
फौज िढाई देण्याच्या तयािीत नहिती. (आशोब ११२ अ.) 
 

पि मिाठे वदसतीि त्याच वठकािी त्याांिि िल्ला चढविण्याचा विडा जिीरुद्दौिि याने उचििा 
िोता. मिाठ्ाांिि िल्ला किण्याच्या कल्पनेने त्याच्या मनात घि केिे िोते. वशिाय बाजीिािाच्या 
वदल्लीििीि िल्ल्यामुळे, बादशािाच्या झािेल्या उपमदामुळे देखीि तो सांतापिेिा िोता. अशा व्स्थतीत 
त्याने आपिा ित्ती पुढे काढिा. आपल्या सोबत ििका तोफखाना घेतिा. दुसऱ्यािी कािी फौजा सोबत 
घेऊन तो िजीिाच्या पुढे झािा. थोडेथोडे पुढे सिकण्याचे साधून तो िजीिापासून खूपच दूि गेिा. 
गवनमाच्या अगदी जिळ येऊन ठेपिो आिे; गवनमास वभडतािी येत आिे; तेहिा िल्ला किण्याची इच्छा 
झािी आिे; सबब पाठबळ देण्यासाठी आपि आपल्या सगळ्या फौजेसि मागून येिाि ना? अशी विचाििा 
कििािा वनिोप त्याने िजीिास पाठवििा. नांति प्राथूना करून, अल्लाची िीिा अगाध आिे अशा अथाची 
गजूना त्याने केिी ि आपिा ित्ती पुढे काढिा. विरुद्ध पक्षातीि मिाठादेखीि त्यािा वभडण्यासाठी पुढे 
झािे. [िजीिाच्या फौजेत जानवनसािखानाच्या तुकडीत आशोबचे दोन थोििे भाऊ िोते. िे दोघे भाऊ आवि मीि वधयासुद्दीन िे आघाडीत 
टेिळिी कििािे सैवनक म्ििून िपेट किीत पुढे गेिे िोते. त्याांना बाजीिाि आवि त्याची मुसिमान िखेिी मस्तानी िे िस्त्यात वदसून आिे. दोघेिी 
एकाच खोवगिािि बसिे िोते आिाम किता किता त्याचे वपिे आवि गािे चािू िोते. या टेिळिी सैवनकाांच्या अव्स्तत्िािरून मुघि फौजा येऊन 
ठेपण्याची सूचना मिाठ्ाांना पविल्याांदाच वमळािी. मस्तानी िी कां चनी हकिा नर्वतका बाजीिािासमिेत त्याच्या सिू मोविमामध्ये असे. ती त्यास 
थोडीसुद्धा सोडत नसे. ती एका उांच्यापुऱ्या घोड्यािि स्िाि िोऊन, विवकबीस विवकि िािनू दौड किीत असे. घोडेस्िािी किण्यात ती कुठल्यािी 
मिाठे सिदािाच्या मागे नसे. इतकेच काय पि भािाफेक ि तििािबाजी याांतदेखीि वतची त्याांच्याशी बिोबिी असे.] दोन्िी पक्षाांतीि योदे्ध 
आपापल्या फळ्यातून शस्त्रसज्ज िोऊन बािेि पडिे ि एकमेकाांिि चािून गेिे. सेनापतीने आपिे मोठे नगािे 
िाजविण्याचा िुकूम सोडिा ि आपिा तोफखाना ि तोड्याचे बांदूकधािी याांना कामवगिी बजािण्यास 
फमाििे. बाजीिािानेिी आपल्या दुांदुभी िाजिनू आवि ििहशगे फुां कून प्रत्युत्ति वदिे. नांति तो पुढे 
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सिकिा. तेहिा पुढे सिकिाऱ्या मुसिमानी पक्षाने त्याच्या आघाडीिि िल्ले चढवििे. जिीरुद्दौिि याच्या 
पाठबळासाठी िजीि िौकिच त्या वठकािी येऊन पोिोचिा. (आशोब १२२ अ.) 
 

जिीरुद्दौिि आवि िजीि याांचा सांयुक्त िल्ला बाजीिाि ि त्याचे सैवनक याना चाांगिाच जड गेिा. 
िात्र पडिी तेहिा बाजीिाि िाजपुतान्याच्या िोखाने माघाि घेऊ िागिा. त्याचे तीस असामी कामास आिे 
िोते. त्यानेच कळवििेल्या िकीकतीनुसाि तो ििाांगिाच्या पविमेस ८ मिैाांिि आिेिा िोता. ईदची (१० 
एवप्रि १७३७) पिाट िोण्यापूिी त्याने कोटपुतळी िे वठकाि ओिाांडिे िोते. सदिचे वठकाि िाजधानी 
पासून ९३ मैिाांिि आिे. त्या वदिशी त्याने नािनोळ [वदल्लीच्या पविसिातून बािेि पडािे िागिे िी घटना बाजीिाि, अगदी 
थोडक्यात आवि सिजपिे आपल्या (पूिोक्त) पत्रात वनकािात काढतो. तो विवितो : “मीि िसनखान थकून गेल्यािि..... मी झीि तिािापाशी 
थाांबिो. िात्र पडण्यास अजून चाि घडीचा (घवटकाचा) अिकाश िोता. त्यािेळी कमरुद्दीनखान बादशािपूिच्या मागाने येत असल्याची खबि मिा 
वमळािी. मी ताबडतोब वसद्ध झािो आवि कूच केिे. आमच्या फौजा शत्रूस वभडल्या. बाडा येथे पोिोचिो असता यशिांतिाि पिाि याने एक ित्ती 
पकडून आििा. घोडी आवि ऊां ट छाििीकडे आिे. तोिि सूयू मािळिा. िात्री मी आिाम कितो ति मुघिाांनी मिा घेििे असते....... झीि 
तिाि १६ कोस दूि िोता. माझ्या उजहया िातािा कमरुद्दीनखान िोता; ति शिि माझ्या मागे िावििे िोते. गुरुिािी खान-इ-दौिान, सआदतखान 
आवि मुिम्मदखान बांगश याची िजीिाबिोबि युती घडिी असती म्ििून मुघिाांना (मागे) टाकून मी चाि कोस अांतिािि तळ ठोकिा. आमच्या 
बाजूस वफिांगोजी पाटिकि गोळी िागनू ठाि झािा. दिापाच मािसे जखमी झािी. मुघिाांच्या पक्षातीि दिापाच ठाि झािे ि दिािीस जखमी 
झािे. मुघिाांना पाठीिि घेऊन, त्याना काबूत आिून, त्याचा पिाभि किािा म्ििून मी अशा प्रकािे (माघािीच्या) प्रिासास िागिो. मी िेिाडी, 
कोटपुतळी आवि मनोििपूि या गािाच्या िाटेने आिो. सगळे मुघि (म्ििजे िजीि आवि तीन खान) याचा तळ अल्लािविदीपासून झीि 
तिािपयंत पडिेिा आिे.” (जदुनाथ सिकाि).] िागेपयंत वदिसभि आपिे धीमेकूच चािू ठेििे. येथे त्याने िात्र 
काढिी. पि दुसऱ्या वदिशी पिाटेच आपिे पिायन चािू ठेििे. अगदी िगबग किीत तो अजमेिास 
गेिा. शांभि मिैाांचा, दमछाक कििािा प्रिास बाजीिािाने नुकताच सांपवििेिा िोता. त्याचे असामी ि 
घोडे इतके दमिे िोते की पाठिाग कििे त्याना शक्यच नहिते. म्ििून िजीिपक्षीय मांडळींनी आपल्यातीि 
जखमींची देखभाि केिी. मेिेल्याांचे दफन केिे. उििेिी फौज पिाट िोईतो शसे्त्र पिजून सज्ज िावििी. 
तो वदिस ईदच्या सिाचा िोता. त्याचे विधी सादि किण्यासाठी छाििीबािेि एक तांब ूउभाििा िोता. सि 
तेथे साजिा झािा. खैिातिी तेथेच केिी. (आशोब १२४ ब.) 
 

िढाईच्या दुसऱ्या वदिशी, मध्यान्िीच्या प्राथूनेनांति समसामुद्दौिि िजीिाच्या तळािि येऊन 
पोिोचिा. तो आर्ग्ऱ्याच्या िायहयेस चौदा मिैाांिि असिेल्या यमुनेििीि गौघाट येथे िोता तेहिा बाजीिाि 
अकस्मातपिे वदल्लीस येऊन पोिोचल्याची खबि त्यािा वमळािी. तेहिा तीन वदिस अखांड प्रिास करून तो 
गौघाटािून वदल्लीस आिा. प्रत्येक बािापांधिा तासाांनी, आिाम किण्यासाठी, मािसे आवि जनाििे याांना 
अन्नपािी किण्यासाठी तेिढा तो अल्पिेळ थाांबत िोता. वजल्िेज ११ (१२ एवप्रि) िोजी तीन प्रििी 
सआदतखानदेखीि येऊन पोिोचिा. वपिाजी जाधिाचा पिाभि करून तो आर्ग्ऱ्यास गेिा िोता. पि 
बाजीिाि वदल्लीस गेल्याचे समजताच, सआदतखानदेखीि किता येईि तेिढी त्ििा करून, त्याच वदशनेे 
वनघािा. (आशोब १२४ ब.) 

 
या वतन्िी सेनानींनी एकमेकाांच्या औपचाविक भेटी घेतल्या; एकत्र बसून मसित केिी. या 

िळेपयंत बाजीिाि नािनोळच्या पिीकडे ि अजमेिच्या नजीक जाऊन पोिोचिा िोता. तेथून तो िौकिच 
माळहयात उतिण्यासािखा िोता. म्ििून बाजीिािाचा पाठिाग कििे वनिथूक आिे असा वनियू झािा. 
तापदायक ऊन आवि गिम ििा अशा िातािििात िाांबिचक ि कष्टदायक प्रिास पाि पाडल्याििदेखीि 
त्याांना शत्रसू वभडण्याची उमेद धिता येत नहिती. शत्रसू वभडण्याऐिजी दिबािास पितािे आवि ईदच्या 
सिावनवमत्त बादशािास शुभेच्छादशकू अवभिादन किािे; एका मोठ्ा अविष्टातून सुटका झाल्याबद्दि त्याचे 
अवभनांदन किाि े असे त्यानी ठिवििे. शििात पोिोचल्यािि त्यानी बादशािाची भेट मावगतिी ि 
बादशािानेिी ती वदिी. सआदतखानािा त्याच्या सुभ्यास पितण्याचा िुकूम झािा. समसामुद्दौिि याच्या 
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समिते आिेल्या मुिम्मदखान बांगश यास आर्ग्ऱ्याचे िक्षि किण्यासाठी पाठवििे. उििेिे दोन उमिाि 
शििातीि आपापल्या वनिासस्थानी पितिे. मोविमेचा या िर्षीचा कायूक्रम सांपुष्टात आिा आिे असे ते 
आपल्यापुिते धरून चाििे. र्ग्िाल्िेििा पितल्यािि, बाजीिािाने यमुना पुन्िा एकदा ओिाांडून दुआबात 
पुन्िा एकदा प्रिशे किण्याचे ठिवििे. पि माळहयात वनजामुल्मुल्क कुिापत काढीि अशी शांका 
आल्यािरून त्याने आपिे मन आिििे. शिेटी तो दख्खनच्या िोखाने वनघािा. साताऱ्यािून तो तत्काळ 
कोकिात उतििा. १३ िाख रुपयाांची िक्कम, खेिीज माळहयाच्या कािभािाचे िचन वमळाल्यािि त्याने 
िाजधानीतीि समसामुद्दौिि याशी िाटाघाटी कििे पुन्िा आिांभिे. (आशोब १२५ अ.) 
 
९४ : ११५०–५१ णहजरीची मोहीम–मुहम्मदखानाच्या कारणकदीचे २० िे िषत (१९३७–१७३९) 
 

या िळेपयंत असे मत दृढ िोऊ िागिे की मिाठ्ाांच्या आक्रमिािा थोपिनू बादशािी िाचि ू
शकेि असा एकच असामी असून तो म्ििजे वनजामुल्मुल्क िोय. या िळेपयंत समसामुद्दौिि याने त्यािा 
दिबािाबािेि ठेििे िोते. कािि “तख्ताभोिती कोिी प्रवतस्पधी असू नये” असे त्यािा िाटे. िजीि 
कमरुद्दीनखान िा इतका मिाळ िोता की तो मत्सिविर्षय िोऊ शकत नहिता. पि वनजामुल्मुल्क िा 
िगेळ्या धतीचा मािूस िोता. वशिाय त्याच्यािि एक ििीमदेखीि िोता. तो ििीम असा की, मिाठ्ाांना 
चढाईसाठी नमूदेपिीकडे धाडण्यास त्याचीच फूस िोती. असा समज करून घेण्यास थोडासा आधाििी 
िोता. मिाठ्ाांपासून दवक्षिेतीि आपल्या सुभ्याचा बचाि हिािा या िेतूने तो, मिाठ्ाांचे िक्ष उत्तिेकडे 
िळित िोता. िा िेतू साध्य िोण्यासाठी त्याने दख्खनच्या मिसुिातीि चौथ िसूि किण्याचा मिाठ्ाांचा 
दािा मान्य केिा िोता. (अििाि-इ-खिाकीन १४० ब.). खुद्द समसामुद्दौिि यािा देखीि अखेिीस असे 
िाटू िागिे की पविव्स्थती अशा थिािा गेिी आिे की ती िाताळिे आपल्यािा शक्य नािी. म्ििून 
वनजामुल्मुल्काशी वदिजमाई किािी, या मताचे तो समथून करू िागिा. िळूिळू बादशािास या 
वदिजमाईसाठी अनुकूि केिे. दख्खनच्या सुभेदािािा वदल्ली दिबािाची आग्रिाची आमांत्रिे जाऊ 
िागिी. 
 

वनजामुल्मुल्काच्या वठकािी अजूनिी िजीिपदािि िािून मुघि साम्राज्याचे सूत्रचािन किण्याची 
मित्त्िाकाांक्षा वटकून िोती असे वदसते. वकतीिी शव्क्तमान असिेल्या सुभ्याच्या सुभेदािापेक्षा िजीिाचे 
स्थान नाममात्र का िोईना अवधक सत्तासांपन्न िोते. वनजामुल्मुल्काच्या वदल्लीतीि सिदािाांनी बादशािाचे 
आमांत्रि स्िीकािण्याबाबत नकाि दशिूािा असा युव्क्तिाद कििािी पते्र वनजामुल्मुल्कास पाठवििी िोती. 
असे असूनिी मुिम्मदशिाचे आमांत्रि स्िीकािण्यात वनजामुल्मुल्कास नािाजी िाटत नहिती. निाब 
बुिानपुिास िोता तेथून वदल्लीस जाण्याचा केिेिा बेत त्यािा, त्याच्या िऱ्िाड मुिखातीि गडबडीमुळे, 
सोडून द्यािा िागिा िोता. वनजामुल्मुल्कास दवक्षिेतच अडकिनू ठेिाि े हकिा बाजीिािाचे शब्लद 
िापिाियाचे झाल्यास, वनजामास दोिखांडानी आिळून टाकािे, या आदेशास अनुसरून िऱ्िाडातीि 
बाजीिािाच्या एका सिदािाने वनजामाच्या मुिखात धामधूम सुरू केिी िोती म्ििून सईद जमािखान 
यािा त्याने िऱ्िाडिि धाडिे. थोड्याच वदिसात देउळघाट ओिाांडून तो त्या मुिुखात िजाि स्िाि ि 
पांधिाश े पायदळ घेऊन उतििा. किडे या मिाठा सिदािाने त्याच्या समोि माघाि घेतिी. तेहिा 
जमािखानाने मांगळूि [देऊळघाट बुिानपुिाच्या दवक्षिेस ६५ मिैाांिि ि बुिढािा वजल्याच्या पविम सििद्दीपासून ५ मिैाांिि आिे. मांगळूि 

िे तेथून ८५ मैिाांिि आवि िऱ्िाडातीि िाशीम शििाच्या ईशान्येस २० मिैाांिि आिे.] या वठकािी तळ ठोकिा. मांगळूिास शाि 
बदु्रद्दीन याचा दगा आिे. िाशीम जिळच्या उघड्या मदैानात जमािखान पोिोचिा तेहिा त्याने मिाठ्ाांिि 
िल्ला चढििा; त्याना िुसकिे आवि ते सुभ्याच्या बािेि पडेपयंत त्याांचा पाठिाग केिा. नांति तो पितिा 
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आवि त्याने आपल्या मोविमेचा अििाि वनजामुल्मुल्कास सादि केिा. (अििाि-उि्-खिाकीन, २४१–
२४६.) आपल्या स्ितःच्या मुिखािा आता कसिाच धोका नािी याची खात्री पटल्यािि शिेटी 
वनजामुल्मुल्क विजिी ११४९ वजल्िेज १७ (११३७ एवप्रि १८) िोजी बुिानपुिािून वनघािा. नमूदा ओिाांडून 
तो वसिोंजच्या िोखाने िाट चािू िागिा. भोपाळच्या दोस्त मुिम्मदखानाचा मुिगा याि मुिम्मद आवि 
इति स्थावनक पुढािी त्यािा येऊन वमळािे. वपिाजी जाधि देखीि वनजामुल्मुल्कास येऊन वमळािा; 
आपिी वनष्ा त्यास िावििी असल्याचा देखािा त्याने केिा ि नांति तो दख्खनमधीि आपल्या घिी ििाना 
झािा. ििकिच उत्तिेचा प्रिास पुन्िा सुरू झािा. मधिा दगदगीचा आवि िसद न वमळाल्यामुळे 
कटकटीचा झािेिा प्रिास सांपिनू त्याचा तळ र्ग्िाल्िेिजिळ पडिा. आग्रामागे वनघून तो वदल्लीच्या 
आसपास ििकिच दाखि झािा. वदल्लीस तो विजिी ११५० िवबिािि १५ (१७३७ जुिै १३) िोजी 
पोिचिा. (अििाि २४५ अ, वमिातुस् सफा ६३ अ.) 
 

िोडि या िाजधानीपासून ५५ मिैाांिि असिेल्या गािी िजीि कमरुद्दीनखान आपल्या सिू मुघि 
फौजाांवनशी सामोिा आिा. वनजामुल्मुल्क ियपित्ि ेमोठा असल्यामुळे सिू कुटुांबाचा प्रमुख म्ििूनच त्याचे 
स्थान जािून िजीिाचा जनानखानािी वनजामुल्मुल्काच्या स्िागताथू त्याच्यासोबत आिा िोता. तेिा–चौदा 
िर्षांचा वियोग घडल्यािि वनजामुल्मुल्काचा सिांत थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान फीरूझजांग यािा 
आपल्या बापाच्या भेटीचा आनांद झािा िोता. िजीिाची सिांत थोििी मुिगी कमरुवन्नसा बेगम विच्याशी 
त्याचा नुकताच वििाि झािा िोता. त्याने आपिी सिचिी पत्नी, िवडिाांच्या अवभिादनासाठी आििी 
िोती. दुसऱ्या वदिसापासून मजि-दिमजि किीत िाजधानीची िाटचाि सुरू झािी. िजीि ि 
वनजामुल्मुल्क एकाच ित्तीिि स्िाि झािे िोते. त्याच्या मागे िजीिाची मुिगी िोती. आपल्या िर्ग्नाचा 
सिांजाम म्ििून वतने आपल्या घिातून आििेिे िैभि आवि ििाजमा याचा वदमाख वमिित ती चाििी 
िोती. वतची उस्तिािी किण्यासाठी एका ियाच्या ५०–६ तरुि दासी िोत्या. त्या तुकी, कि् माक, 
वकिवघज िांशाच्या मुिी िोत्या. सोन्याची जि असिेिी, मूल्यिान खडे बसवििेिी िसे्त्र त्यानी पविधान 
केिी िोती. या सिांच्यािि त्यानी सोन्याचे काठ िाििेिे जितािी झगे घातिे िोते. डोक्यािि मखमिीचे 
हकिा जिीचे िातरूमाि बाांधिे िोते. ते बाांधण्यासाठी सोन्याच्या कड्या आवि सोन्याच्या साखळ्या िोत्या. 
त्याच्या चेिऱ्याििच्या बुिख्याची जागा मोत्याांच्या माळाांनी भरून टाकिेिी िोती. त्यामुळे त्याचे चेििे 
चाांगिे स्पष्ट वदसू शकत िोते. या दासी घोड्यािि स्िाि िोऊन बेगमेच्या भोिती चाित िोत्या. त्याांच्या 
िातात सोन्याच्या आवि चाांदीच्या छड्या िोत्या. त्याांच्या पाठीिि धनुष्ट्यबाि िटकिेिे वदसत िोते. 
(आशोब १२६ ब.) 
 

बादशािाने अगोदिच वदिेल्या स्पष्ट िुकूमानुसाि वनजामुल्मुल्क चौघडा िाजिीत ि कूच किीत 
आिा. [दिबािच्या चािीिीतीनुसाि बादशािाच्या वनिासस्थानापासून तीन मिैाांच्या पविसिात कोित्यािी उमिािािा आपिा चौघडा 

िाजविण्याची मनाई िोती.] थोड्या थोड्या अांतिािि या ििाजम्यािा िाजमिािातून पाठवििेिे खोजे आवि 
िुजिे सामोिे येत िोते. ते के्षमकुशि विचािीत िोते आवि बादशािाची उत्कां ठा दूि किण्यासाठी पाय 
झटपट उचिण्याचे वनिोप देत िोते. असा सन्मान केल्याबद्दि प्रत्युत्ति म्ििून वनजाम आपल्या ित्तीिा 
पुढचे गुडघे िाकिनू मुजिा किाियास िािीत िोता. िस्त्यामध्ये बघ्याांची इतकी गदी उसळिी िोती की 
िाट काढिे अिघड बनिे िोते. शििाच्या आतीि भागात घिाांच्या आवि दुकानाांच्या छपिािि पे्रक्षकाांची 
गदी झािी िोती. “वमठाईिाल्याच्या दुकानातीि माशाांपेक्षा जाडजूड” असिेिे साधु-बिैागी निाबाच्या 
ित्तीभोिती येत िोते. त्याना दूि िोटण्यासाठी असिेल्या निाबाच्या िुजऱ्याजिळच्या काठ्ा आवि बाांबू 
याची त्याांना तमा िाटत नहिती. त्याच्या ित्तीिा मुांगीच्या चािीने चािण्याखेिीज गत्यांति उििे नहिते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

वकल्ल्याच्या वदल्ली दििाजाजिळ पोिोचण्यास त्याांना मध्यान्ि झािी. तेथे वनजामुल्मुल्क आपल्या 
नािकीत बसिा. त्याची नािकी कािीशी जुनी पि भिड कापडाने घट्ट िवेष्टिेिी िोती. िजीिाच्या 
नािकीिा झाििी िोत्या; तीिि मोती बसवििेिे िोते, नािकीििच्या कापडी आच्छादनािि सोन्याची जि 
िोती. आपल्या पुढे पाऊि-दोन पाििे चािण्यास िजीिाने वनजामुल्मुल्कास अनुमती वदिी. 
नगािखान्यापाशी ते खािी उतििे. िातात िात घेऊन डािी–उजिीकडे न पािता, ते वदिाि-इ-आम 
मध्ये गेिे. बादशािासमोि येताच वनजामुल्मुल्काने कुर्वनसात केिी, तेहिा बादशािाने मानाची िसे्त्र त्यास 
देऊन प्रत्युत्तिाबद्दि सन्मान केिा. त्यािा वदिेिी मानाची िसे्त्र खुद्द बािशािाच्या िस्त्रागािातून 
मागवििेिी िोती. त्यात चािकूब नािाचे एक जाकीट िोते. िे जाकीट तैमूिच्या िांशातून अितििेल्या 
चघताई कुळातीि असामीच तेिढे पविधान किीत. आसफ जाि िा, प्रजेिा धािि किण्यासाठी उपिब्लध 
असिेिा सिोच्च वकताब त्यािा बिाि केिा. आसफ जाि या वकताबाचा अथू िाजा सािोमन याचा िजीि 
आसफ याच्या प्रवतष्ेचा-तोडीचा असा आिे. वदल्लीतीि सादुल्लािखान याने बाांधवििेिे वनिासस्थान 
सिोत्कृष्ट िोते. ते त्याच्या वनिासाठी सज्ज केिे. वदिस मािळण्याच्या सुमािास बादशािाच्या 
मुदपाकखान्यातून खोजाांच्या िाती खाद्यपदाथांची ताटे आिी. अशी ताटे िोज येिे पुढे िोज चािू िावििे. 
(आशोब १२८ अ.) 
 
९५ : भोपाळला बाजीरािाने िेढलेला णनजाम अिहेलनाकारक सलोखा करतो 
 

यानांति मविन्याभिाने विजिी ११५० िवबिाििि १७ (१७३७ ऑगस्ट १४) िोजी निाबाजा सिांत 
थोििा मुिगा गाझीउद्दीनखान फीरूझजांग यािा िाजा जयहसग याच्या जागी आर्ग्ऱ्याचा सुभेदाि तसेच 
बाजीिािाच्या जागी माळहयाच्या सुभेदाि म्ििून नेमिूक केिी. वनजामुल्मुल्काने जातीने माळहयात 
मिाठ्ाांच्या विरुद्ध चािून जाि ेया अटीिि िी नेमिूक पते्र वदिी िोती. इ. १७३७ चा पािसाळा सांपल्यािि 
वनजामुल्मुल्काने मोिीम सुरू केिी. त्याच्या फौजेत तीस िजाि वशपाई िोते. त्याखेिीज तोफखान्याची एक 
माळच्या माळ िोती. िा त्याचा तोफखाना भाितातीि सिोत्कृष्ट तोफखाना समजत. आर्ग्ऱ्यास मुिीउद्दीन 
कुिीखान यािा नायब सुभेदाि म्ििून मागे ठेििे. िा सादुल्लािखान याचा पितू िोता. तसा तो 
वनजामुल्मुल्काचा चुित भाऊच िागत िोता. चांबळ ओिाांडून र्ग्िाल्िेििा जािािा सिळ माग ू न 
चोखाळण्याचा वनियू झािा. दवक्षिेिून येत असताना या िस्त्यािि फाि िाि-अपेष्टा सोसाहया िागल्या 
िोत्या. चांबळेच्या तीिािि दोन्िी बाजूिा खोि खळ्या, वकत्येक मैि अांतिापयंत पसििेल्या आिेत. याांच्या 
तळात वनसिडा वचखि तिी असतो हकिा तुांबिेिे पािी तिी असते. िस्त्याने एकािळेी एकाच मािसािा 
जाता येते. असे जाताना खूप अडचि िाटते िी गोष्ट िगेळीच. त्यामुळे सैन्यािा एकामागे एक या प्रमािे 
ओळीने जाि े िागते. वपण्याच्या पाण्याची चिचििी फाि जाििते. िाटेत मधून-अधून िागिािी गाि े
म्ििजे अट्टि चोि आवि िुटारू याची मािेि घिेच आिेत. िा मुिूख टाळण्यासाठी फौजेने आर्ग्ऱ्याच्या 
खािच्या अांगािा यमुना ओिाांडिी आवि पूिेच्या िोखाने कूच केिे. इटािा गािातून गुजरून; कािपी येथे 
यमुना आिखी एकदा ओिाांडून, फौजा बुांदेल्याांच्या मुिुखात वशिल्या. तेथे वकत्येक बुांदेिे िाजे येऊन 
वमळािे. धामोिी आवि वसिोंज या मागाने िाट चािून, फौजा शिेटी माळहयातीि भपूाि तळ्यापाशी येऊन 
पोिोचल्या. निाबाचा दुसिा मुिगा मीि अिमदखान (नावसिजांग) यािा िुकूम पाठवििा की त्याने 
बाजीिािास दख्खन सोडण्यास प्रवतबांध किािा. (खुशिाि १०८२, आशोब १३० ब, सुदाम याचे सुजान 
चवित्र अ. ४) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाजीिािाचे कूच िोखण्याचा प्रयत्न अपेशी ठििा. [येथपासून या प्रकििाच्या अखेिीपयंत फक्त ग्रँट डफिा 
अनुसरून मजकूि विवििा आिे. ग्रँट, डफची िकीकत ज्या मिाठी अभ्याससामग्रीिि आधाििेिी आिे ती अभ्याससामग्री िह्मेंद्रस्िामी चवित्र पते्र 
३३-३६, १३२ आवि १३४ येथे छापिेिी आिेत. वशिाय पिा िाजिाडे, खांड सिा. पत्र क्रमाांक ११७. (जदुनाथ सिकाि)] एक ति तसे 
किण्यास अिसि वमळािा नािी ि दुसिे कािि नावसिजांगाचे मिाठी साथीदाि त्यापासून फुटून गेिे. 
सेनापती यशिांतिाि दाभाडे आवि त्याचे अवधकािी, तसेच नागपूिचा िघूजी भोसिे फटकून िावििे. 
तिीदेखीि ८० िजािाांची फौज उभी कििे बाजीिािास शक्य झािे. या फौजेवनशी (नेमाड वजल्यातीि) 
पुनाशाि जिळ खिगोि येथे त्याने नमूदा पाि केिी. त्यािळेी वनजामुल्मुल्क वसिोंजेस िोता. १७३७ 
वडसेंबिमध्ये भपूाळजिळ दोन्िी फौजा एकमेकाांच्या सांपकात आल्या. आपल्या शत्रिूि धीि करून चढाई 
किण्याऐिजी वनजामुल्मुल्काने वकल्ल्याच्या आसपासच्या भागात आपिी मोचेबांदी केिी. मागच्या बाजूिा 
एक तळे ति पुढच्या बाजूिा एक नािा अशा व्स्थतीत त्याने आपिे ठाि माांडिे. िी फावजि सािधानता 
घातक ठििी. प्रवतपक्ष आपिास भािी आिे असे मिाठ्ाांना िाटत िोते. पि आता मात्र त्यानीच चढाईत 
पुढाकाि घेण्याचे योवजिे. [बाजीिाि विवितो, “वनजामाच्या फौजेने भपूाळच्या वकल्ल्यात आसिा घेतिा. मी िमजान ३ (२४ वडसेंबि 
१७३७) िोजी त्याच्यािि फौज धाडिी. वनजामासोबत सिाई जयहसगाचा मुिगा, सभाहसग बुांदेिा, खुद्द वनजामाचा मुिगा गाझीउद्दीन, जाट, 
अिीि, िोवििे, िाजपूत....... असे (सगळे वमळून) ५० िजाि असामी िोते. सआदतखानाचा पुतण्या आवि कोट्याचा िाजा आिखी २० िजाि 
फौजेवनशी त्याच्या मदतीस येण्यास वनघािेिे आिेत.....” “वनजाम िा मातब्लबि अमीि आिे, त्याची फौज ३०-४० िजािाची आिे. िथनाळ, 
शुतिनाळ बिकां दाज आवि िेिकळे यानी ती सज्ज आिे, एिढे असूनिी िा वकल्ल्यात िपून बसिा आिे! िी गोष्ट त्यािा वनवितच शोभादायक नािी” 
(जदुनाथ सिकाि).] त्यानी फौजेच्या अगदी काठापयंत िुटािट चािवििी. 
 

शािी पक्षातीि एक तुकडी छाििीतून बािेि पडिी आवि िढाई देण्यासाठी ती, स्ितः ठििनू 
घेतिेल्या जागी ििाांगिात उतििी. मिाठेदेखीि अगदी खुशीने त्याच्यािि मोठ्ा तडफेने चािून आिे. 
िािोजी हशदे, वपिाजी जाधि आवि सयाजी गुजि िे त्याचे नेते िोते. शािी पक्षाच्या बाजूचा बचाि 
मुख्यत्िेकरून िाजपूत, बुांदेिे आवि िाडा यानी केिा िाजपुताांची फौज आांबेिच्या िाजा जयहसगाची िोती. 
वतचे नेतृत्ि त्याच्या मुिाकडे िोते. बुांदीचा िाडा िाजा मात्र वनजामुल्मुल्कािा येऊन वमळािेिा नहिता. 
िाजपुताांना आपिी पाचश े मािसे आवि सातश े घोडे गमिाि े िागिे. मिाठ्ाांच्या पक्षात मुख्यत्िेकरून 
तोफखान्याच्या भवडमािामुळे शांभि मािसे ठाि ि तीनश ेमािसे जखमी झािी. [बाजीिाि विवितो की, तो िी िढाई 
िमजान ३ (िह्मेंद्र. पत्र ३४) िोजी िढिा. पि िाजिाडे खांड सिा, क्रमाांक ११७ मधीि एका पत्रात िमजान ४ (२६ वडसेंबि) अशी सदि िढाईची 
तािीख वदिी आिे. िढाईतीि िानीबाबत बाजीिाि विवितो “िाजपुताांनी दीडश ेअसामी ठाि िोऊन गमाििे आम्िी पन्नास हकिा साठ गमाििे ति 
दोनचािश ेआमचे असामी जखमी झािे..... वनजामाच्या तोफखान्याचा भवडमाि भिताच कडक िोता.” (क्रमाांक ३३१, िाजिाडे, खांड सिा, पत्र 
११७) यामध्ये आिखी िेगळी िकीकत आिे; पि ती विश्वासािू नािी. (जदुनाथ सिकाि)] िढाई चािू असताना बाजीिाि 
वनजामाच्या ठाण्यापासून दोन बािाांच्या अांतिािि उभा िोता. तो ज्या मजबतू जागी उभा िोता ती जागा 
त्याने सोडल्यास त्यािा अिग पाडण्याची सांधी वमळण्याची िाट पािात तो थाांबिा िोता. पि वनजामाने 
त्यािा तशी सांधी वदिी नािी. मात्र वनजामाने आपल्या फौजा पित बोिािल्या. 
 

या िढाईनांति शािी पक्षािा अवधक कठोिपिे घेिण्यात आिे. थोड्याच वदिसात दािािैिि 
दुर्वमळ झािी, अयोध्येचा सुभेदाि सआदतखान याचा पुतण्या सफदिजांग आवि कोट्याचा िाडा िाजा िे 
िढे्यात पडिेल्या फौजेच्या सिाय्याथू येत असता त्याांना िाटेत अडिनू मल्िाििाि िोळकि आवि 
यशिांतिाि पिाि यानी त्याचा पिाभि केिा. सफदिजांग याची पीछिाट झाल्यािि वनजामाची कोंडी 
आिखी कडक झािी. त्याची िसद पूिूपिे तोडण्यात आिी. िात्राांवदिस जागता पिािा ठेिण्यात आिा. 
िाजपूत मांडळी वनजामुल्मुल्कास सोडून जाण्यास िाजी झािी िोती. पि त्याबाबत कसिेिी बोििे खपिनू 
घेण्यास बाजीिाि तयाि नहिता. कािि िढे्यात अडकिेिी मािसे जेिढी जास्त तेिढा आपिास ििकि 
विजय वमळिाि असा त्याचा कयास िोता. [बाजीिाि विवितो, “वनजाम भपूाि शििी स्ितःभोिती खांदक खिून बसिा आिे. 
त्याच्या छाििीत दुष्ट्काळ आिे. तेथे धान्याचा भाि रुपयास ४ शिे झािा आिे त्याचे ित्ती आवि घोडे याांची चाऱ्याअभािी उपासमाि िोत आिे. 
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िाजपूत आवि वनजाम याचा एकमेकाांिि विश्वास िावििेिा नािी. िाजपुताांना पळून जाता येत नािी. कािि त्यानी आपिे सामानसुमान शििात 
ठेििेिे आिे...... मल्िाििाि िोळकि, िािोजी हशदे आवि यशिांतिाि पिाि याांनी शािजिानपूिचा फौजदाि मीि मन्नूखान याचा सिाई दुिािा या 
वठकािी पिाभि करून त्याचे १,५०० असामी माििे आिेत. सदि मीि मन्नूखान वनजामाच्या मदतीसाठी येत िोता.” (क्रमाांक ३३). (जदुनाथ 
सिकाि)] आपल्यािा अडचिींमध्ये वनजामुल्मुल्काने स्ितःस कसे अडकिनू घेतिे असेि याचाच अचांबा 
बाजीिािािा िाटिा. “वनजामुल्मुल्क पोक्त आवि अनुभिी आिे, त्याने स्ितःिा या अडचिीत कसे गुांतिनू 
घेतिे तेच मिा समजत नािी. तमाम हिदुस्थानच्या िोकाांना िाटते आिे की, या मागाने तो स्ितःचा नाशच 
ओढिनू घेईि. 
 

हिदुस्थान आवि दख्खन या दोन्िी वठकािाकडून मदत मागविण्यात आिी. विशरे्ष मदत येण्याची 
आशा हिदुस्थानकडून किण्यास जागा नहिती. वनजामुल्मुल्कास अपयश आल्याने समसामुद्दौिि यास 
अगदी नािाज िोण्याचे कािि नहिते. मी जातीने कूच केल्याखेिीज, कसिेच कूच िोिाि नािी; या 
बादशािाच्या िुकूमाचा अथू जिळजिळ असाच िोता की, कूच आता मुळी किाियाचेच नािी. 
दख्खनकडून मदत येईि अशी मोठी उमेद िोती. म्ििून मोठी िगबग किण्याची वनकड कििािे दूत त्या 
बाजूिा धाडिे. निाबाचा मुिगा नावसिजांग याने िैदिाबाद आवि औिांगाबाद या वठकािी गोळा किता 
येईि तेिढी फौज गोळा केिी; फुिमाडी या वठकािापयंत तो कूच किीत आिा. इकडे बाजीिािाने िाजा 
शािूस मदतीसाठी आिािन केिे. िाजा शािूने सुितेजिळ सोनगढ येथे असिेल्या आपल्या सेनापतीस 
वनक्षनू िुकूम पाठवििा. बाजीिािाने नागपूिच्या िघूजी भोसल्यािा कळकळीची विनांती केिी. पि त्याने 
प्रवतसाद वदिा नािी. पेशहयाचा भाऊ वचमिाजी अप्पा याने मात्र तापी नदीच्या काठािि ठाि माांडिे आवि 
औिांगाबादेकडून येिाऱ्या मुसिमानाांशी दोन िात किण्यास तो सज्ज झािा. या दोन्िी फौजा िढू िागिाि 
तोच वनजामुल्मुल्काने बाजीिािाबिोबि ति केिा आिे अशी बातमी येऊन थडकिी. 
 

वनजामुल्मुल्काने आपिी जागा सोडण्याचा खटाटोप करून पावििा. पि बिोबिचे सामानसुमान 
फाि अिजड असल्यामुळे त्यािा मूळ जागी पितिे भाग पडिे. त्याने आपल्या फौजा तटबांदीच्या आत 
ढकिल्या. भपूािच्या मोचेबांदीच्या आतल्या जागेत या फौजाांची खेचाखेच झािी. बाजीिािाजिळ 
तोफखाना नहिता. पि त्याचे बाि आवि त्याच्या तोड्याच्या बांदुका यातून िोिाऱ्या िर्षािामुळे मुघि 
फौजाांनी एिढा माि खाल्ला की शिेटी बाजीिािाची फळी मोडून वनघून जाण्याचा आिखी एक प्रयत्न 
किण्याचा वनिय झािा. सामानसुमान भपूाि आवि इस्िामगढ येथे ठेििे असल्यामुळे पायदळासोबतचा 
तोफखाना आवि उांटािरून िािून नेिेल्या जेजािा यातून िोिाऱ्या माऱ्याचे सांिक्षि घेऊन फौजाांचे माघाि 
घेिे सुरू झािे. पि माघाि घेिाऱ्या फौजा िोज जेमतेम तीन मैिाांचे अांति कसेबसे काटत िोत्या ि त्याना 
चोपण्याचे काम मिाठ्ाांनी चािूच ठेििेिे िोते. पि अधूनमधून वनजामाकडून िोिाऱ्या तोफाांच्या 
भवडमािामुळे मिाठ्ाांचािी धीि खचू िागे. शिेटी वनजामुल्मुल्काने तिाची भार्षा काढिी. वि. ११५० 
िमजान २६ (१७ जानेिािी १७३८) िोजी दुिाई (दुिािा) सिाई या वसिोंजपासून ६४ मिैाांिि असिेल्या 
वठकािी तिनाम्यािि सया झाल्या स्ितःच्या िस्ताक्षिाच्या तिनाम्यात वनजामुल्मुल्काने िचन वदिे की 
(१) बाजीिािास सांपूि ू माळिा वमळािा, (२) नमूदा आवि चांबळ यामधीि प्रदेशािि बाजीिािाचे सांपूिू 
सािूभौमत्ि असेि, (३) यास बादशािाची मांजुिी वमळिनू देईन आवि (४) बाजीिािाचा खचू 
भागविण्यासाठी ५० िाख रुपये पैदा किण्याचा किता येईि तेिढा वनकिाचा प्रयत्न वनजामुल्मुल्क किीि. 
[बाजीिाि विवितो, मी वनजामाशी िमजान ३ (२४ वडसेंबि) िोजी िढिो. नांति त्याच्या फौजेत िेढा घातिा. त्याच्या छाििीत दुष्ट्काळाने थैमान 
घातिे, चािा वमळेना तेहिा त्याने........ तिाच्या िाटाघाटी किण्यासाठी मिा गाठिे. (िाांबिचक िाटाघाटी)........ िमजान १५ (६ जानेिािी 
१७३८) िोजी मी कूच किीत बािेि पडिो आवि कोसभि अांतिािि थाांबिो. नांति वनजाम बािेि पडिा आवि तळ्याच्या पिीकडे त्याची िािुटी 
पडिी. दुसऱ्या वदिशी तो आपल्या तोफदळाचा भवडमाि किीत भपूाििा माघाि घेत गेिा. पि आम्िी मागे मुिम्मदखान बांगश याची केिी िोती 
तशी, वनजामाची कोंडी त्यास अगदी वभडून केिी.” (क्रमाांक ३४) “आपिे सामानसुमान थोडे भपूािमध्ये ति थोडे इस्िामगढमध्ये ठेिून आवि 
तिाची बोििी चािू ठेिनू तो िोज कोस दीडकोस वनघून जात आिे. आमच्या फौजा त्याच्याभोिती वघिट्या घािीत आिेत. त्याचे धान्य, त्याचा 
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चािा आवि त्याचे जळि त्यास वमळिाि नािी अशी आम्िी पूिू नाकेबांदी केिी आिे. त्याच्या छाििीत ताांदळाचा भाि रुपयास शिे झािा. आिे. 
एिढा दाम मोजूनदेखीि, छाििीतीि वकत्येकाांना तो वमळत नािी. त्याचे घोडे....... चा पािाखाऊन आिेत. िमजान २५ (१५ जानेिािी) िोजी 
त्याच्या मुसिमान फौजाांनी तोफा खेचिािे बिै मारून खाल्ले. िाजपुताांची चक्क उपासमाि घडू िागिी. मात्र त्याने तिाच्या अटी ताबडतोब मान्य 
केल्या...... त्याचा प्रवतवनधी अयामि िा िोता.” तद नांति ििीि मजकुिात आिेल्या तिाच्या अटी पत्रात वदिेल्या आिेत. (क्रमाांक ३५) (जदुनाथ 
सिकाि)] खुद्द निाबाकडून बाजीिािास कािीसुद्धा घेता आिे नािी. िातातून पैसा सोडण्यास वनजाम वकती 
नािाज असतो याचा नािीतिी बाजीिािास तब्लबि सिा िर्षांचा अनुभि िोता. वि. ११५० वजल्िेज (एवप्रि 
१७३८) मध्ये वनजामाने वदल्लीत पुन्िा प्रिशे केिा. येथे निाच धोका वनमाि झािा िोता. इिािात 
नावदिशाि नािाचा निा िाजा आिा िोता. त्याचा िल्ला, या मोडकळीस आिेल्या मुघि साम्राज्यािि 
िोण्याची भीती वनमाि िोऊ िागिी िोती. 
 

— 
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प्रकरि अकरािे 
 

१७३८ इ. मधील भारतातील अंतगतत पणरय्स्थती 
नाणदरशाह याचा उदय ि उत्कषत 

(मजकूर संपादकाचा) 
 
९७ : मुघल उमरािशाहीचा ्हास 
 

नावदिशािाच्या स्िािीमुळे मुघि साम्राज्यािा, िुटािूट आवि साम्राज्याचे अियिछेदन यामुळे 
उद भििेिी बेअि ूसोसािी िागिी. पि नावदिशािाची स्िािी िे मुघि साम्राज्याच्या ऱ्िासाचे कािि नहिते 
ति ते साम्राज्य ऱ्िासमान झािे आिे याचे एक सुस्पष्ट िक्षि िोते. जी गोष्ट वकतीतिी अगोदि घडून चुकिी 
िोती ती गोष्ट या इिािी विजेत्याने फक्त जगािा उघडी करून दाखवििी. एक श्रृांगाििेिे पे्रत म्ििजे 
खांदा मािूस िोय असा प्रजेत भ्रम पसििा िोता. तो भ्रमाचा भोपळा नावदिशािाने फोडिा. 
 

अक बि आवि शािजिान, मानहसग आवि मीि जुम्िि याांचे येिढे मिान कायू ियास कसे गेिे? 
औिांगजेबाने घडवििेिे, भिभिाटीस चढिेिे असे िाटिािे िे साम्राज्य औिांगजेबाच्या मृत्यनूांति अिघ्या 
३१ िर्षांनी पत्त्याच्या बांगल्याप्रमािे कसे कोसळिे? या ३१ िर्षांतीि इवतिासाचा मागोिा घेतिा ति 
आपल्यािा पवििी कोिती गोष्ट वदसून येत असेि ति ती िी की उमिािशािीचे चावित्र्य आवि सैन्याची 
कायूदक्षता विस्मयकािकिीत्या ियास जाऊ िागिी िोती. यादिी युद्धाांनी उडवििेिा धुमाकूळ या 
पविव्स्थतीस थोडाफाि काििीभतू असािा. औिांगजेबाच्या मृत्यनूांति १३ िर्षांच्या काळात औिांगजेबाच्या 
िांशजामध्ये एकापाठोपाठ एक अशा सात [बिादुिशािाच्या दोन, जिाांदािशािाच्या तीन, फरुूखवसयिची एक आवि मुिम्मदशािाची 

एक.] िक्तपाती िढाया झाल्या. त्याांमध्ये वकत्येक शािझादे, उमिाि आवि िढिय्ये कामास आिे. 
एकमेकाांचे प्रवतस्पधी असिेल्या उमिािमांडळींमध्ये ज्या ित्यािी चकमकी झडल्या त्याांमुळेिी अवधकािी 
आवि सैवनक याांचा वततकाच मोठा नाश झािा. उदािििाथू, दख्खनमधीि बादशािाचा नायब म्ििून 
आपिे पद पके्क किण्यासाठी वनजामािा आपल्या तीन प्रवतस्पध्यांचा पाडाि किािा िागिा िोता. गुजिात 
सुभ्याची सुभेदािी िस्तगत किण्यासाठी तीन विनाशक चकमकी झडल्या; ज्यात शुजाअतखान आवि 
रुस्तमअिीखान ठाि झािे आवि सिबुिां दखान पिाभतू झािा. 
 

मुघिाांच्या आपापसातीि मेळवमिाफात हयत्यय आल्यामुळे जी कािी िानी झािी वतच्या वकतीतिी 
पट अवधक िानी शीख, जाट, बुांदेिे आवि मिाठे तसेच दोन प्रसांगी िाठोड मांडळी याांविरुद्ध काढिेल्या 
मोविमाांमध्ये झािी. त्यामुळे िढिय्या उमिाििगात जी कािी पोकळी वनमाि झािी ती नैसर्वगक िािशाच्या 
पद्धतीने उमिािाांच्या िायक िांशजाकडून भरून वनघािी नािी. तसेच िायकीची ि पुिेशा सांख्येची मािसे 
सामान्यजनाांतून उदयास येऊन अथिा अशा पिदेशािून मागवििेल्या मािसाांची भिती करूनिी, सदिची 
पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न यशस्िी झािा नािी. मुघिाांच्या इवतिासाचा सवििके अभ्यास 
कििाऱ्यािा उमिाििगाच्या ऱ्िासाइतकी नजिेत भििािी दुसिी कोितीच ठळक गोष्ट िाटत नािी. एक 
वपढी मदूुमकी गाजिते; पि ती आपि जन्मािा घातिेिे िायक िािस मागे ठेिण्यात अयशस्िी िोते असे 
वदसून येते. अब्लदुिूिीम आवि मिाबत, सादुल्लाि आवि मीि जुम्िि, इिािीम आवि इस्िामखान रूमी याांनी 
सतिाहया शतकातीि भािताचा इवतिास घडवििा. पि त्याांच्या मागे त्याांच्या मानाने वनदान वनम्मी तिी 
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मदूुमकी गाजवििािे त्याांचे मुिगे िा त्याांचे नातू वनघािे नािीत. मुघि उमिाििगाचा जाडजूड चवित्रकोश 
िाचताना (मावसरुि्-उमिा याचे प्रत्येकी नऊश े पषृ्ाांचे तीन खांड आिेत) िाचकाांच्या नजिेस, पुढीि 
पद्धतीच्या नोंदी िािांिाि येतात : “िा उमिाि (येथे सेनापती हकिा िजीि अशा अहिि मनसबदािाचे नाि 
वदिेिे असते) अमुक अमुक िर्षी मिि पाििा. त्याच्या मागे त्याचे दोन मुिगे िोते; पि त्याांचा विशरे्ष 
उत्कर्ष ू झािा नािी;” हकिा, “त्यािा तीन मुिगे िोते; पि त्याांपैकी एकानेिी येथे नोंद हिािी येिढ्या 
िायकीचे कतूृत्ि दाखवििे नािी.” घिाण्याच्या सांस्थापकाांच्या जीिनिृत्तान्ताने चवित्रकोशाची आठ-दिा 
पषृ्े हयापिेिी असतात; पि त्याच्या मुिाच्या कामवगिीची नोंद अध्या पषृ्ातच सांपुष्टात येते; त्याच्या 
नातिाचा नुसता उल्लेखच िोतो; तोदेखीि त्याने त्या कुळात जन्मण्याची मदूुमकी गाजविण्याच्या आधािेच 
असतो. 
 

सबांध मुघि अमिामध्ये मुिकी प्रशासनासाठी आवि युद्धासाठी भिती केिेिे उत्तमोतम मुसिमान 
िे एक ति सामान्यपिे पिदेशािून नशीब काढण्यासाठी आिेिे मुसिमान असत हकिा बाटून मुसिमान 
झािेिे हिदू असत. पिदेशी मुसिमानाांचे दमदाि बीज भाितीय भमूीिि फािच िौकि वफके पडिे. 
एतदे्दशीय मुसिमान समाज आवि पिदेशािून आिेिा, पि या देशात कायमचे िास्तहय केिेिा मुसिमान 
समाज, यामधून नि े िक्त येईनासे झाल्यानांति साम्राज्याचे जीिन वटकविण्याची मदाि बुखािा आवि 
खुिासान, इिाि आवि अिबस्तान येथून िोिाऱ्या िायक असामींच्या आिकप्रिािािि पडिी. पि िी 
आिक थाांबिी तेहिा, एखाद्या िृक्षाचा जीिनिस तोडल्यािि तो िृक्ष जसा िठू िागतो त्याप्रमािे, 
साम्राज्यािा उतिती कळा िागिी. 
 
९८ : कहदू आणि णशया लोकांना जािििारा परकेपिा 
 

उपयुूविवखत धोका उद भि ू नये म्ििून सािधानता बाळगण्याचा प्रयास अक बिाने केिा िोता. 
त्यासाठी त्याने िष्ट्किी िाजेशािीचे एका िाष्ट्रिाज्यात रूपान्ति केिे. िे रूपाांति सांविधानात्मक नहिते, 
असे फाि ति म्ििता येईि. आपल्या भाडोत्री, विदेशी फौजाांच्या मागे हिदूांच्या िढिय्या जमाती उभ्या 
किण्याचा ि अशा प्रकािे आपल्या तख्ताच्या िक्षिासाठी अवधक इमानी अशी दुसिी फळी उभी किण्याचा 
प्रयत्न अक बिाने केिा. त्याच्या आवि त्याच्या उत्तिावधकाऱ्याांच्या आवधपत्याखािी हिदू, िाजपूत योद्ध्याांनी 
पविमेस ऑक्सस (अमू-इ-दया) नदीच्या वकनाऱ्यापयंत आवि िेल्मांदपयंत ति पूिेिा िह्मपुत्रा ि 
किफुूिीपयंत मुघिाांचे वनशाि वमिवििे. खैबि हखडीची िखिािी त्यानी केिी. आिोम िोकाांची िल्ला 
झािा असता गढगाि यशस्िीपिे िढवििे आवि िह्मी िोकाांकडून वचतगाि िादळी छापा घािून 
विसकाििे. पि औिांगजेबाच्या कृत्याांमुळे िाजपूत िांवशयाांना मुसिमानाांविर्षयी नुसता पिकेपिाचा भाि 
िाटू िागिा असे नािी ति भाितातीि इति हिदू जमातींना याची मनोमन खात्री पटिी की, या मुघि 
साम्राज्यात आपिा कसिाच भाग नािी; हकिा आपल्यािा कसिाच कायूभाग नािी; त्याना असेिी िाटिे 
की आत्मसन्मान आवि वििेकस्िातांत्र्य या आपल्या मूल्याांचे जतन िोण्यासाठी आता आपि अन्यत्र आसिा 
शोधिा पाविजे. औिांगजेबाने आपिा िृद्ध िाजपूत चाकि जसिांतहसग मृत्यू पािल्यािि त्याचे जोधपूिचे 
िाज्य खािसा किायचा चांग बाांधिा; त्याने मेिाडिि स्िािी केिी. हिदूांची देिळे त्याने अिर्वनशपिे 
फोडिी. घृिास्पद असा जवझय्या कि हिदू जमातीिि अगदी कडकपिे िादिा. औिांगजेबाची िी कृत्ये 
हिदूांना मुसिमानी साम्राज्याविर्षयी पिकेपिा िाटू िागण्यास काििीभतू ठििी. मिाठ्ाांनी या सांधीचा 
िाभ उचििा. मुसिमानी िाज्याविर्षयी िाटिाऱ्या पिकेपिाची भार्षा औिांगजेबाचे हिदू अवधकािी ि हिदू 
माांडिीक याांच्या मनात पक्की रुजिेिी िोती. म्ििून औिांगजेबाने वशिाजी ि त्याचे िािस याांशी युदे्ध 
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खेळण्याचा डाि माांडिा. तेहिा या हिदू मांडळींनी उदासीनपिा दाखवििा. औिांगजेबाच्या या िेतूस त्याांनी 
गुप्तपिे शिदेखीि वदिा. येथपयंत िाजपूत आवि बुांदेिे िोक मुघि साम्राज्याचे किखि आधािस्तांभ 
िोते. पि त्याांना आता मिाठे सेनानायक स्िगातून अितििेल्या पे्रवर्षताांसािखे िाटू िागिे. िाम िाििाचा 
हकिा कृष्ट्ि कां साचा िध कितो त्याप्रमािे, मिाठे मुसिमानाांचा काटा काढीत आिेत असे त्याांना िाटिे. 
भरू्षि या हिदू किीने वशिाजीिि केिेल्या काहयात िी भािना ओतप्रत भिल्याचे वदसते. सबांध भाितभि 
असिेल्या कोट्यिधी हिदूांच्या मूक विचािाांना तो िळूिािपिे पि दमदािपिे िाचाच फोडत आिे यात शांका 
नािी. सतिाहया शतकाच्या अखेिीस मुघि साम्राज्य म्ििजे सैतानशािी आिे असे हिदू मानू िागिे िोते ि 
या साम्राज्याशी सिकायू किण्यास ते मनातून नकाि देऊ िागिे िोते. 
 

हिदूांच्या उपयुूल्लेवखत भािनेिा आिािन करून पविल्या बाजीिािाने माळहयात सिज वशिकाि 
करून घेतिा; नांति त्या सुभ्याििीि आपिी पकड घट्ट केिी. त्याने स्थावनक हिदू सिदाि तसेच 
जिळच्या जयपूि आवि मेिाड येथीि िाजपूत याांची एकजूट करून त्याांना मिाठ्ाांच्या पक्षात ओढिे. 
आपल्या सिांचा धमू एकच असून, मुसिमान आपिा छळ किीत आिेत, सबब आपिा सिांची युती झािी 
पाविजे असे बाजीिािाचे आिािन िोते. िी गोष्ट सिाई जयहसगाने इांदूिचा चौधिी नांदिाि मांडिोई यास 
पाठवििेल्या पत्रात स्पष्टपिे प्रत्ययास येते. नांदिाि मांडिोई याने मिाठ्ाांशी सांगनमत करून कपटाने 
आपल्या धन्याच्या फौजेची भयांकि कत्ति घडिनू आििी िोती (ऑक्टोबि १७३४). त्या वनवमत्त सिाई 
जयहसग त्यािा पत्रात विवितो, “तुम्िास धन्यिाद द्याि े तेिढे थोडेच. तुम्िी माझ्या शब्लदािि पुिा भिोसा 
ठेिनू आवि आपिा धमू िाखण्यासाठी माळहयात मुसिमानाांचा नाश केिा आवि तेथे धमाची प्रवतष्ापना 
केिी. माझ्या अांतिाची इच्छा तुम्िी सफि केिी.” (सिदेसाई, खांड दोन, ३६९.) 
 

औिांगजेबाच्या मृत्युनांति अिघ्या ३१ िर्षांच्या काळात औिांगजेबाच्या उत्तिावधकाऱ्याांनी शीख, जाट, 
बुांदेि, िाठोड, कच्छिाि आवि वससोवदये याांशी एकापेक्षा अवधक िेळा युदे्ध केिी. त्यामुळे िष्ट्किीदृष्ट्ट्या 
मित्त्िाची अशी एकिी हिदू जमात बादशिाच्या बाजूस उििी नािी. वशिाय मिाठे िी एक वचघळिेिी 
जखम िोती. त्यािािे साम्राज्याचा िक्तस्त्राि िोत जाऊन अखेि िळूिळू साम्राज्याचा आकािदेखीि ििान 
झािा. इमानी माांडिीक म्ििून िािाण्याचे हिदूांनी उत्तिकािीन मुघिाांच्या काळात थाांबवििे. एिढेच नहिे 
ति मुघिाांशी उघड शत्रतु्ि पत्कििे. त्यामुळे पिकीय आक्रमिाचा धोका वनमाि झािा असताना देखीि 
बादशिािा या हिदू शत्रूांच्या विरुद्ध मोठमोठ्ा फौजा पाठिनू गुांतून पडाि ेिागिे. 
 

इस्िामी धर्वमयाांमध्ये इिािातून येिािे मुसिमान अवतशय कुशाग्र आिेत. पि उिूवित मुसिमान 
धर्वमयाांपासून ते िगेळे पडिे आिेत. कािि पे्रवर्षताांच्या जाियास वखिाफतमध्ये िांशपिांपिेचा िक्क आिे असा 
त्याांचा समज आिे. त्याांची वशयापांथीय अशी िी श्रद्धा म्ििजे ऊिूवित अवतबिुसांख्य मुसिमानाांच्या दृष्टीने 
पाखांडमत आिे. उत्ति हिदुस्थानातीि बिुतेक सगळ्या मुसिमानाांनािी असेच िाटते; कािि ते सुन्नी 
पांथाचे आिेत. उदािमतिादी अक बि, ख्यािी–खुशातीि मर्ग्न असिेिा जिाांगीि, अवतखानदानी 
शािजिान याांनी आपल्या छािण्याांत ि दिबािाांत वशयापांथी मुसिमानाांचे स्िागत केिे; त्याांना कािभािात 
विशरे्षतः दप्तिखान्यात आवि मिसूिखात्यात उच्च पदे वदिी. त्याांनी या खात्यामध्ये आपिे बुवद्धिैभि 
अगदी सिजगत्या दाखवििे िोते. पि सनातनी औिांगजेबाने मात्र, एक आिश्यक आपत्ती म्ििून त्याांना 
कसेबसे खपिनू घेतिे. त्याच्या िाजिटीत वशयापांथी मुसिमानाांना जािििे की, औिांगजेबास आपि 
नकोसे िाटतो. औिांगजेबािा वशयापवथयाांविर्षयी जो आकस िाटे, त्याविर्षयी वकत्येक ठळक दाखिे 
त्याच्या िमीदुद्दीखान या मजीतल्या आसामीने सांग्रवित केिेल्या पत्राांमध्ये आवि आख्यावयकाांमध्ये [अिकाम-
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इ-आिमगीिी, सांपादक आवि भार्षाांतिकाि जदुनाथ सिकाि, विभाग चाि.] पािाियास वमळतात. सदिच्या पाखांडमताचे 
सामान्यजनाांना ति अवतशय िािडे िोते. एकमेि वशयागुििाचक विशरे्षि िािनू खुत् बा पढण्याविर्षयी 
बिादुिशािाने केिेल्या प्रस्तािातून िािोििा १७१२ इ. स. मध्ये दांगि उद भििी. तद नांति कािी िर्षांनी 
काश्मीिच्या िाजधानीजिळच्या िसनाबाद या वठकािी अडीच िजाि वशयापांथी मुसिमानाांची कत्ति 
सुन्नीपांथी मुसिमानाांनी केिी. (खाफीखान, खांड दोन, प.ृ ८७०.) अशा प्रकािे, इिािातून मुिुखवगिीसाठी 
आिेल्या मित्त्िाकाांक्षी आवि गुिी वशयापांथी मुसिमानाांना, पूिी जेथे गुिाांना िाि वमळून सिोच्च जीिनमाग ू
उपिब्लध िोत असे त्या, हिदुस्थानचे दििाजे बांद झािे आिेत असे िाटिे. 
 
९९ : उत्तरकालीन मुघलाचें कमकुित व्यय्क्तमत्ि 
 

मुघि उमिाििगाचा ऱ्िास घडून आिा याचे मुख्य कािि म्ििजे बादशािाच्या हयव्क्तमत्िाचा 
झािेिा ऱ्िास. सािूभौम बादशािाचे पवििे कतूहय िे की, त्याने योर्ग्य चाकि वनिडािे, त्याांच्या प्रशासकीय 
उमेदिािीच्या काळात त्याांना वशक्षि द्यािे, त्याांच्या कामाचे पयूिके्षि किाि ेि अशा प्रकािे त्याांना अनुभि 
देऊन त्याांच्या विकासास अिसि द्यािा. आपल्या खासगी पत्रात औिांगजेब पुष्ट्कळदा अशी तक्राि किताना 
आढळतो की, अक बि आवि शािजिान याांच्या िैभिशािी कािवकदीशी तुिना किता, माझ्या अमदानीत 
िायक अमिदािाांची चिचि भासत आिे. अझ नायाबी-इ-आदम-इ-काि आि! आि! पि नािाजिेिा 
िजीि सादुल्लािखान याचे खुद्द औिांगजेबाने उद धृत केिेिे ि सिमती दशवूििेिे पुढीि उद गाि म्ििजे 
असल्या िादास वमळािेिे योर्ग्य ि चपखि प्रत्युत्ति आिे. “समथू असामींचा तुटिडा कोित्यािी काळात 
नसतो. शिाण्या धन्याांचे काम आिे की, त्याांनी अशा समथू मािसाांना िुडकून काढिे पाविजे, त्याांना िश 
करून घेतिे पाविजे ि त्याांच्यामाफूत कामाचा उठाि केिा पाविजे; असे किताना अशा समथू मािसाांच्या 
विरुद्ध जी स्िाथी मािसे कुभाांडखोिपिा दाखवितात, त्याांकडे पूिू दुिूक्ष केिे पाविजे”. (रुकआत-इ-
आिमगीिी, क्र. ४६.) 
 

खिे पािाता, बादशािाांची हयव्क्तमत्िे खािाित गेिी, िेच उमिाििगाच्या स्िभािविशरे्षाांचा ऱ्िास 
िोऊन साम्राज्याचे अधःपतन झािे याचे मुख्य कािि धििे पाविजे. औिांगजेबाची सांशयी दक्षता आवि 
त्याच्या उत्तिावधकाऱ्याांनी बाळगिेिे अतोनात वपतृिात्सल्य यामुळे शािझादे मांडळी दिबािीच िावििी; 
आवि त्याांची सुभ्याांिि पाठििी झािी तिी, कािभािाच्या बाबतीत त्याांची बादशािाकडून भितीच 
पाठिाखि झािी. १८ हया शतकात, वदल्लीच्या तख्ताचे िािस अगदी असिाय्य बनिे; ते पिाििां बीिी 
झािे. त्याांच्याजिळ स्ितःचा स्ितांत्र विचाि उििा नहिता, जबाबदािी पेिताना आिश्यक असिेिी 
वनभयूता तसेच वनियू कििे आवि तत्पितेने कृती कििे यासाठी िागिािी क्षमता त्याांच्याजिळ उििी 
नहिती. त्याांची बुद्धी आवि त्याांचे चैतन्य यािि मळभ चढिे. यातून सुटका करून घेण्यासाठी, अांतःपुिातीि 
वस्त्रया, विदूर्षक आवि भाट याांच्या सांगतीत त्याांना वििांगुळा िाटू िागिा. असे शािझादे तख्तािि बसिे 
तेहिा, ते जि शिािे असते ति, सिू िाज्यकािभाि त्याांनी कतूबगाि िजीिाांच्या िाती सोपवििा असता. असे 
िोते ति इति बड्या उमिािाांचा िजीिाबद्दिचा खोटा मत्सिार्ग्नी भडकिा असता. वशिाय, असे शािझादे 
मूखू असत. एखाद्या अवतशय कतूबगाि िजीिािि िचूस्ि सांपादण्यासाठी ते कािस्थाने िचीत ि पयायाने 
स्ितःिा दुसऱ्या कोिाच्या अधीन करून घेत. 
 

असिे िेमेडोके ि सुस्त बादशाि आपल्या मुिखािि जातीने िाज्यकािभाि करू शकत नािीत 
आवि त्याांनी तो करूिी नये. तिीदेखीि अशा बादशािािा योर्ग्य मािसाची वनिड िजीिपदासाठी किािी 
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िे सुचत नसे. अशा योर्ग्य िजीिास विश्वासपात्र किाि े ि त्यास िातचे न िाखता पाठबळ द्याि े िी गोष्ट 
त्याांना सुचत नसे. खोजे मांडळी ि भाट मांडळी कानास िागिी की विचवित िोण्याइतका बादशाि ििक्या 
कानाचा असे ि जुन्या चाकिीतीि िजीि ि सुभेदाि याांना, त्याांजकडून आिखी द्रहय सांपादण्याच्या 
िोभापायी हकिा त्याांच्या उत्तिावधकाऱ्याांकडून अवधक खुशामतयुक्त चाकिी वमळािी या आशपेायी, 
कामािरून काढून टाकण्याचे आदेश तो देई. 
 

शिेटी, उमिािाांना कळून चुकिे की िा जीिनमाग ू स्िीकािण्यास गुिी मािसाांना िाि उििेिा 
नािी; इमानीपिे उपयुक्त चाकिी बजाििी तिी िििीपिाने केहिा चाकिी जाईि अथिा पदािनती िोईि 
याचा नेम उििेिा नािी; आपिी मािमत्ता आवि आपल्या पवििािाची अि ूनेिमीच सुिवक्षत िािीि याची 
खात्री उििेिी नािी; स्ितःची सुिवक्षतता वटकेि ि उत्कर्ष ूिोईि याची आशा दाखवििािी िी एकच गोष्ट 
उििी िोती ि ती म्ििजे स्ितांत्र असल्याचा दािा कििे आवि सुभ्यामध्ये स्ितःची आनुिांवशकता स्थापन 
कििे वशिाय िा मागू सुभ्यातीि आम जनतेच्या दृष्टीने भिा माग ू ठित िोता. एखाद्या स्ितांत्र स्थावनक 
घिाण्याच्या छत्राखािी शाांतता ि सुबत्ता याांचा आस्िाद घेता येिे त्याांना शक्य िोते. दूििि असिेल्या शािी 
दिबािातून त्याांच्यािि सत्ता गाजविण्यासाठी शासक पाठवििे िी प्रवक्रया चािू िोती तोपयंत, उगवििेल्या 
प्रत्येक वदिशी निा असामी िाडका बनण्याची तो सुभेदािीची भीक मागण्याची अथिा सुभेदािी विकत 
घेण्याची शक्यता असे; आपिे नेमिूकपत्र बिोबि घेऊन सुभ्यास येण्याची शक्यता असे ि आपल्या 
पूिावधकाऱ्यास िुसकून िािण्याचा त्याचा खटाटोप िोण्याची शक्यता असे. असिे प्रयत्न यशस्िी ठिोत 
अथिा अयशस्िी ठिोत; त्या सिांचा एकच पवििाम उद भि ेि तो म्ििजे युद्ध. युदे्ध, युद्धाविर्षयी अफिा, 
िुटािूट, मिसूि आखडून घेिे, िस्ते बांद िोिे अशा घटनाांनी सुभा हयापून जाई. मुिम्मदशािाच्या 
कािवकदीतीि गुजिातचा इवतिास िी गोष्ट अगदी िेखीिपिे वचवत्रत कितो. 
 
१०० : दरबारातील गटबाजी आणि णतचे पणरिाम 
 

नावदिशािाने भाितािि स्िािी केिी तेहिा साम्राज्याचे सिोच्च उमिाि वतघेजि िोते. ते म्ििजे 
आसफ जाि, वनजामुल्मुक (िकीि–इ–मुत्िल्क म्ििजे नायब बादशाि) इवतमादुद्दौिि कमु्रद्दीनखान 
(िजीि म्ििजे मुख्य प्रधान) आवि ख्िाजा असीम वकताब समसामुद्दौिि खान दौिान (अमीरुि्–उमिा 
आवि बक्षी उि्–ममाविक म्ििजे सेनापती). सुभेदाि मांडळीमध्ये सिोच्चपदी (जि आपि वनजामास तसेच 
जिळजिळ स्ितांत्र असिेल्या बांगािच्या सुभेदािास िगळिे ति) अयोध्येचा सुभेदाि सआदतखान 
बुिानुल्मुल्क िा िोता; त्यास दिबािच्या िजीिपदासाठी अगदी मित्त्िाचा उमेदिाि म्ििून समजत. याांपैकी 
खान दौिान यािा आपि सोडून देऊ; कािि तो नुसता गाविचाििचा सिदाि हकिा दिबािी भाट िोता. 
कसिीच कािभािविर्षयक क्षमता त्याच्याजिळ नहिती हकिा अनुभििी नहिता. वनजाम समकंद या 
वठकािी जन्मिा िोता. पोिियाचा असताना आपिे नशीब अजमािण्यासाठी तो हिदुस्थानात मुघि 
वनशािाखािी आिा िोता. याचा चुितभाऊ कमु्रद्दीनखान या िजीिाची देखीि गोष्ट अशीच िोती. 
सआदतखान िा खुिासान या मूळ गािचा िोता. अठिाहया शतकाच्या सुरुिातीस नशीब अजमािण्याच्या 
मोविमेिि तो हिदुस्थानात आिा िोता. या मांडळींच्या ठायी, भािताविर्षयीचे िाष्ट्रपे्रम नहिते. कािि 
हिदुस्थान िी त्याांची वपतृभमूी नहिती. या देशात त्याांचे पिास िागिे आिे असे कािीच नहिते. या देशाचा 
गतेवतिास, या देशाच्या पिांपिा, या देशाची सांस्कृती अथिा या तख्ताविर्षयी वपढीजाद इमान याांपैकी 
कशामध्येच त्याांचा िाटा नहिता. मुघि बादशाि िा केिळ त्याांचा ितेनदाता िोता. या ितेनदात्याच्या 
शत्रशूी अवधक चाांगिे सांधान बाांधता आिे िा ति किता आिा ति तो देशाविर्षयी िाटिाऱ्या भािवनक 
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पे्रमापायी वझडकारून टाकण्याइतकेच ते मूखू नहिते. आपिी सांशयातीत गुिसांपदा प्रदर्वशत किता यािी ि 
त्यािािे मोबदल्याच्या रूपाने सांपदा साठिािी; िा आपिा िेतू साध्य किण्यासाठी हिदुस्थानची भमूी 
अत्युत्तम आिे येिढ्याच सांकुवचत दृष्टीने ते भाितभमूीकडे पािात िोते. भािताच्या भमूीत त्याांची पाळेमुळे 
रूजिी ती त्याच्या पाठीमागून आिेल्या वपढ्याांच्या काळात. 
 

जेहिा बादशाि ऐदी हकिा मूखू असे तेहिा धनीपि गाजवििे आवि उमिाि िगािा मागदूशनू कििे 
त्यािा अशक्य असे. अशािळेी दिबािात अथिा सुभ्याांच्या वठकािी जी कोिती वनयांत्रिसत्ता असे वतिा 
सांतुष्ट किण्याचा प्रयत्न िा उमिाि िग ूकिी. या स्िाथूमय सामन्यात उमिाि िगात गट पडत. प्रत्येक गट 
आपल्या उमिािाांचा उत्कर्ष ूकसा िोईि आवि आपल्याविरुद्ध गटातीि उमिािाांच्या यशािा पायबांद कसा 
बसेि याच्या खटाटोपात असे. उत्तिकािीन मुघिाांच्या दिबािाांत वदल्ली दिबाि तुिािी (हकिा मध्य 
आवशयायी) आवि हिदुस्थानी गटात विभागिेिा िावििा. [अठिाहया शतकाच्या उत्तिाधात िी विभागिी इिािी (फासी 

वशया) आवि तुिािी (सुन्नी) नामक गटाांमध्ये िोती.] िे दोन्िी गट मुसिमानाांनी बनिेिे िोते. पैकी हिदुस्थानी गटाची 
बाजू हिदू िाजे उचिून धित असत. प्रत्येक गट बादशािाच्या कानाांत दुसऱ्या गटाविर्षयी विर्ष ओती; 
दुसऱ्या गटाचे मनसुबे उधळून िािी; त्यातीि असांतुष्ट चाकिाांना वचथाििी देई आवि दिबािापासून दूि 
असताना अशा गटाविरुद्ध सवक्रया िैिभाि दशवूिण्यात गुांते. साम्राज्याचे सगळे ित्यािी सामर्थ्यू िापरून 
प्रवतकाि केिा तिी बांडखोिाांना नमवििे अशक्य िोई, बांडखोि मांडळी शािी पक्षातीि गुप्त पाठीिाख्याांिि 
नेिमीच विसांबनू असत; वनदान शािी दिबािात अथिा शािी छाििीत िुटूपुटीचा वििोध कििाऱ्या पि 
प्रत्यक्ष तटस्थ असिेल्या उमिािािि ते विसांबनू असत. 
 

उमिाििगाच्या नैवतक अधःपतनाबिोबिच नोकिशािीच्या आवि खिे म्ििजे तमाम शासकिगाच्या 
अकिेचेिी वदिाळे िाजिे िोते. अकबिाच्या काळात िाष्ट्रीय प्रगतीच्या एखाद्या सुविवित आवि वधम्या 
कायूक्रमाचा पाठपुिािा िोई. तशी व्स्थती आता िावििी नािी. दूिदशी नेता उििा नािी. देशािा नहया 
जीिनविर्षयक तत्त्िज्ञानाची वशकििूक देिािा, या परृ्थ्िीतिािि निा स्िगू िसविण्याच्या आकाांक्षा जागृत 
कििािा कोिी िाजकीय मिात्मा वनमाि झािा नािी. त्यािळेचे सगळेच असामी आपल्या पूिूजाांच्या 
शिािपिाचे कौतुक किण्यात िािित गेिे. त्याांना या कौतुकाचीच र्ग्िानी आिी. अिीकडच्या काळातीि 
खािाित चाििेल्या अहयिस्थेबद्दिची आपिी बेचैनी ते हयक्त किीत. 

 
मुघि साम्राज्याचे उवद्दष्ट मुळी केिळ िष्ट्किी शासनाचे िोते. त्यामुळे या साम्राज्यािा आपिे 

िष्ट्किी कतूहय जेहिा पाि पाडता येईनासे झािे, अांतगतू सुहयिस्था त्यािा िाखता येईना आवि शाांततेिा 
असिािा बाय शत्रपूासूनचा धोका वनिािता येईना तेहिा या साम्राज्याच्या अव्स्तत्िास असिेिे एकच एक 
समथून सांपुष्टात आिे. आजिि सगळ्या देशाचे जीिनसूत्र दिबािाने आपल्या िाती ठेििे िोते. पि जेहिा 
कोिाची तिी प्यादी असिेिी मािसे तख्तािि बसू िागिी, तेहिा आमजनतेिा एकत्र ठेििािे बांध तुटू 
िागिे. आम जनतेच्या आशा आकाांक्षा आवि त्याांचे यत्न याांचा समन्िय साधिािी यांत्रिा विघवटत िोऊ 
िागिी. शासनाचे कायूच खुांटिे. अनागोंदीची नाांदी चािू िागिी. 

 
नावदिशािाच्या स्िािीच्या जिा अगोदि जाटाांनी अििां वबिेल्या िुटािुटीमुळे िाजधानीच्या 

आसपासचे िस्ते असुिवक्षत झािे िोते. हयापाि आवि िाितूक याांतिी त्यामुळे हयत्यय आिा िोता. आिांभी–
आिांभी अगदी वनयवमतपिे िोिाऱ्या मिाठ्ाांच्या दिसािच्या स्िाऱ्याांमुळे, तसेच गुजिाथ, माळिा आवि 
बुांदेिखांड या मुघि साम्राज्याच्या सीमेििीि सुभ्याांत त्याांनी नांतिच्या काळात कायमचे पाय िोिल्यामुळे, 
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साम्राज्याचा झािेिा िक्तस्त्राि साम्राज्य मृत्यपूांथास िागण्यास काििीभतू झािा. मिाठ्ाांनी केिेिी 
जुिूमजबिदस्तीची िसुिी ि विध्िांस याांचा प्रत्यक्ष पवििाम येिढ्या एकाच काििामुळे सांपत्तीचे उत्पादन 
थाांबिे असे नािी ति मािमते्तबाबतची अशा प्रकािे असुिवक्षतता वनमाि झािी असता काटकसिीपिा 
आवि उद्योगीपिा या गुिाांना प्रोत्सािन न िािून, अशा अप्रत्यक्ष मागानेिी सांपत्तीचे उत्पादन थांडाििे. 

 
िािांिाि िोिाऱ्या यादिी स्िरूपाच्या चकमकी मग त्या शािझादे आवि उमिाि याांमधल्या असोत 

हकिा शासन आवि बांडखोि प्रजा यामधल्या असोत; त्यामुळे कि भििाऱ्या जनतेमध्ये असुिवक्षततेची भािना 
पसििी. शतेसाऱ्याच्या मिसुिािि सिकािची सगळी मदाि असे. पि शतेकिी आता शतेसािा स्ितः 
जिळच दाबून ठेि ू िागिे; ति कवनष् मिसूि अवधकािी जमिेल्या मिसुिाचा भििा किण्याचे टाळू 
िागिे. अशा यादिी चकमकीमध्ये जो विजयी ठिे त्यािािे थकबाकीत गेिेिी प्रजा आवि सािूजवनक 
पैशाचा अपिाि कििािे तिवसिदाि वचिडिे जाण्याची ते आपिे घि आवि चीजिस्तू याांपासून िुसकिे 
जाण्याची शक्यता असे. पि असे किण्याने, असे कििािा स्ितःचाच नाश ओढिनू घेई; कािि असे 
किण्याने त्याचा प्राप्तीचा एकमेि मागू सांपुष्टात येई. विजेत्याच्या अशा प्रकािच्या कृत्यामुळे केिळ 
िाटिामाऱ्या कििाऱ्या बेघि, भटक्या, बेदिकाि, पुांड िोकाांची सांख्या तेिढी फुगे आवि मशागतीखािीि 
के्षत्र मात्र कमी िोई. 

 
या देशािि वनसगाची कृपा भिगच्च आिे. इथल्या समशीतोष्ट्ि ििामानामुळे तसेच िोकाांच्या सियी 

वमतािािवििािी असल्यामुळे देखीि मानिी गिजा कमी आिेत. या सिांच्या एकवत्रत पवििामामुळे १६ हया 
आवि १७ हया शतकात देशाचे िाष्ट्रीय उत्पन्न िृद्धींगत झािे. “िाष्ट्रीय सांचयात प्रवतिर्षी पडिािी भि”, 
शिेटी अथात हयापािी आवि मिसूि ठेकेदाि याांनी स्ितःकडे ठेििेिा त्यातीि छोटा भाग िगळता, 
शासक िगाच्या िाती जाऊन पडिी. भािताची सांपत्ती िी इति देशाांच्या मत्सिाची ि विस्मयाची बाब िोती. 
पि िाष्ट्राच्या कायूदक्ष सांिक्षि हयिस्थेिि, तसेच आमजनतेची बुवद्धमत्ता आवि चावित्र्य याांत सुधाििा 
घडिनू आिण्यासाठी सािूजवनक वशक्षिाची वििेकी हयिस्था वनर्वमण्याच्या कामािि, सदि िाष्ट्रीय 
सांपत्तीतीि कािी भाग खचू किण्याचे भान मुघि दिबािािा हकिा मुघि उमिाििगािा िावििे नािी; 
उिट आपिा दुबळेपिा घातकी बनविण्यास तसेच पिकीय आक्रमकािा यशाची र्ग्िािी आवि प्रचांड 
िुटीची शाश्वती देऊन आक्रमिाचा मोि त्यािा पाडण्यास, त्याांची सांपत्ती काििीभतू ठििी. 

 
जे शासन स्िगृिी सुहयिस्था िाखू शकत नािी त्या शासनािा विदेशात मानमिातब वमळिे आिखी 

असांभाहय आिे. मध्यिती शासन कमकुित बनिेिे आिे याची तत्काळ जािीि सीमेििीि सुभ्याांना झािी. 
माळिा आवि अफगाविस्तान या सुभ्याांमध्ये पुिेशा बळासि पिािा नहिता. मिाठ्ाांनी माळिा हयापल्यानांति 
वदल्ली शिि मिाठ्ाांच्या शस्त्राांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात आिे. इ. १७३७ मध्ये बाजीिािाने िाजधानीची 
मानिानी केिी, िाजधानीच्या उपनगिात िुटािूट जाळपोळ केिी. इतके नहिे ति एिढे सिू करून तो 
कसिीिी इजा न िोता आपल्या तळािि सुखरूप पोिचिा. अशाच प्रकािे अफगाविस्तान मधीि बांदोबस्त 
पाि थांडािल्यामुळे, नावदिशािाची हिदुस्थानािि स्िािी घडिी. 

 
१०१ : सफिी राजिंशाचा ्हास होतो आणि अफगाि इराि बळकाितात 
 

इिािमधीि सफिी िाजिांशाची स्थापना शाि इस्माईि याने १६ हया शतकाच्या आिांभी केिी. 
त्याने इिािमधीि पिकीय अमि तसेच वशिजोिीने िागिाऱ्या भटक्या टोळ्याांबिोबि िोिािी युदे्ध सांपुष्टात 
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आििी. िाजाांच्या या नहया माविकेबिोबि इिािात शाांततासुबत्ता नाांदू िागिी; इिािचा प्रदेशिी 
विस्ताििा. या अगोदिचे शासक, इिािमधीि आमजनता पाळत असिेिा धमू म्ििजे पाखांडमत आिे 
असे समजून जनतेचा धार्वमक छळ किीत असत. आता जनतेचा धमू िा िाज्याचा धमू बनिा. सांपत्ती 
िाढिी, त्याबिोबि सुसांस्कृतपिािी िाढिा. जगातीि कीतीमान् आवि स्ितांत्र िाजेशािी म्ििून मान्यता 
पािनू, इिािने आपिा जुना िौवकक पुन्िा सांपादन केिा. पि मुव्स्िम जगताचा विचाि किता तुकूस्थान 
ि हिदुस्थान याांच्या दृष्टीने इिाि िा एक प्रवतस्पधी ठििा. 

 
मूळ सांस्थापक िाजानांति जिळजिळ दीडश े िर्ष े शिािेसुिते िढिय्ये आवि कायूमर्ग्न िाजे 

एकापाठोपाठ एक आल्यामुळे इिािचे िैभि आवि इिािची शक्ती वटकून िावििी. पि १७ हया शतकाच्या 
मध्यापासून िाजाांच्या चावित्र्यािा िागिेल्या वनिांतिच्या ओिोटीमुळे या िाजेशािीचा ऱ्िास अटळ बनिा. 
सि जॉन माल्कम या इवतिासकािाच्या शब्लदात साांगाियाचे झाल्यास, थोि बादशाि अब्लबास (इ. १६५७) 
याच्या मृत्यनूांतिच्या शतकभिाच्या काळात इिािी तख्तािि बसिेिी मांडळी म्ििजे “कमकुित, कू्रि आवि 
दुहयूसनी िाजाांची माविका िोती...... कवनष् थिाििीि असामी वदिसेंवदिस युयुत्सु िृत्तीपासून पिािृत्त 
िोऊ िागिे आवि........ िाज्याचे सांिक्षि किण्याचे सामर्थ्यू त्याांच्या अांगी उििे नािी..... या िाष्ट्राने पूिी 
सांपादिेल्या िौवककाच्या आधािािि िाष्ट्राचे अव्स्तत्ि वटकून िािू शकिे असे फाि ति म्ििता येईि.” 
(विस्टिी ऑफ पर्वशया, दुसिी आिृत्ती, खांड एक, प.ृ ३७९.) 

 
सफिी िांशातीि शिेटचा िाजा शाि िुसैन याने इ. १६९४ पासून इ. १७२२ पयंत िाज्य केिे. 

त्याच्या अांगी कोितेिी दुगुूि नहिते िे खिे, पि िीनता आवि धमूिडेेपिा या बाबतीत त्याने अगदी 
आत्यांवतक टोक गाठून, आपल्या दुिाचािी पूिावधकाऱ्याांनी केिेल्या िानीपेक्षा अवधक िानी घडिनू आििी. 
आपल्या सिू कािभािाची सूते्र त्याने मुल्ला-मौििींच्या िाती सोपवििी; अशा प्रकािे िढिय्या आवि 
पदावधकािी उमिाििगािा त्याने इतिाांपासून अिग पाडिे. िाजाचा वििके जागृत ठेििाऱ्याांच्या 
सल्ल्यािरून, िाजाने सूफी तत्त्ििते्त्याांची इस्िामी धमातीि पाखांडी अशी सांभािना करून त्याांचा छळ 
आिांवभिा. त्याांची देशाबािेि िकािपट्टी केिी. त्यामुळे देशातीि बुवद्धिांतिगाचा सांताप त्याने ओढवििा. 
पि त्याच्या मातब्लबि पूिूजाांच्या प्रवतष्ेने िाज्यािा एिढी गती वदिी िोती की सदि िाज्य पुढे आिखी २० 
िर्ष ेचािू िावििे. 

 
शिेटी १८ हया शतकाच्या आिांभी िी िाजिट विसर्वजत झािी; तीदेखीि या िाज्याच्या अफगाि 

प्रजेच्या िातूनच. पविल्या अब्लबासाने १७ हया शतकाच्या आिांभी कां दािाि हजकल्यापासून दवक्षि 
अफगाविस्तान िा इिािचा एक प्राांत बनिा िोता. वगिझाई आवि अब्लदािी टोळ्याांच्या िवििासाचे ते 
वठकाि िोते. इिािच्या आिांभीच्या काळातीि शािाांच्या धूतू ि मुत्सदे्दवगिीच्या वनियूामुळे इिािी 
साम्राज्यातीि या टोळ्याांच्या िोकाांना टोळ्याांच्याच कायदे कानूखािी आवि टोळ्याांच्याच 
न्यायपद्धतीखािी िािू वदिे िोते. अफगाि िोकाांचा वशिजोि स्िभाि, त्याांच्या मुिखातीि उजाडपिा, 
भाित आवि इिाि या प्रवतस्पधी िाजिटींच्या मुिखादिम्यानच्या िादग्रस्त प्रदेशात असिेिे त्याांचे स्थान 
या गोष्टीमुळे या मांडळींना स्थावनक स्िरूपाचे बिेचसे स्िातांत्र्य वमळवििे शक्य झािे िोते. मध्यिती 
शासनािा वनष्ा िािण्याच्या कामी त्याांची वढिाई असे. आपिी मजी िोईि तेहिाच ते या मध्यिती 
शासनािि अििां बून िािात. कां दािाि या वठकािी गुगीनखान िा इिािी सुभेदाि नहयाने आिा असताना 
१७०८ मध्ये अफगाि िोकाांच्या असांतोर्षाचा स्फोट झािा. गुगीनखान िा मूळचा आमेवनयन िांशाचा ि 
धमांति करून मुसिमान झािेिा िोता. त्याने कां दािाि येथे धसमुसळेपिाने अवधकाि गाजविण्याचा प्रयत्न 



 

 

अनुक्रमणिका 

केल्याने सदिचा स्फोट झािा. मीि िईस याच्या पुढािीपिाखािी वगिझाई टोळीने उठाि केिा. त्याांनी 
सुभेदािािा ठाि माििे. कां दािाि ताब्लयात घेतिे आवि तेथे आपिा स्ितःचाच अांमि स्थापन केिा. 

 
उठािात यशस्िी झािेल्या मीि िईस याचा मुिगा मिमूद याने इ. १७१७ मध्ये कां दािािच्या 

तख्तािि आिोिि केिे. इिािचा ितबि िाजा आवि प्रजा याांची िुटािूट किण्यासाठी तो आपल्या 
टोळीस घेऊन वतकडे चािून गेिा. या प्रकािात सफिी साम्राज्याचे तुकडे तुकडे झािे. साम्राज्याची 
िाजधानी असिेिे इस्फिान मिमूदाने काबीज केिे. तेविा १७२२ ऑक्टोबि २१ िोजी शाि िुसैन सफिी 
याने आपल्या िवडिार्वजत तख्ताचा पवित्याग केिा. अशा िीतीने इिाि मधीि अफगािी अमिास आिांभ 
झािा. 

 
मिमुदानांति त्याचा उत्तिावधकािी म्ििून त्याचा चुित भाऊ अश्रफ इ. १७२५ मध्ये तख्तािि 

आिा. पि विजेत्या पक्षािा नि ेधोके जािि ूिागिे. कां दािािचा ताबा मिमूदाच्या भािाकडे िोता. त्यास 
वकल्यातून िुसकािनू िाििे अश्रफिा शक्य झािे नािी. अशा प्रकािे, दोन दूिच्या वठकािाांिि दोन िाजे 
िाज्य करू िागिे. अशा व्स्थतीत, वगिझाई टोळीचे विभाजन झािे. वसस्तान येथीि सुभेदािाने 
जिळजिळ सगळा खुिासानचा प्रदेश आपल्या मुिखास जोडिा ि आपिे स्िातांत्र्य उद घोवर्षत केिे. 
तिीपि अश्रफ याचा सिांत मोठा शत्र ूम्ििजे पदच्युत झािेल्या शाि िुसैन याचा मुिगा वमझा तिमास्प िा 
िोय. त्याने िाजेपिाचे वबरूद स्ितःच िािनू घेतिे िोते आवि मावझन्दिान या सुभ्यामध्ये तो आपिी सत्ता 
स्थापन किण्याच्या खटाटोपात िोता. िा शािझादा मूखू, बायल्या आवि दुिाचािी असा युिक िोता. 
आपिा िािसा आपल्याच प्रयत्नाने पुन्िा िस्तगत किण्याची त्याची कुित नहिती. त्यािा आता नावदि 
कुिी नािाचा असा एक असामी येऊन वमळािा की जो तत्कािीन आवशयातीि एक सिूश्रेष् योद्धा िोता. 
(माल्कम, खांड एक, ४०१-४६५.) 
 
१०२ : नाणदर इरािची मुक्तता करतो आणि स्ितत राजा बनतो 
 

नावदि कुिी िा इमाम कुिीचा मुिगा. इमाम कुिी एक गिीब तुकी गृिस्थ िोता. तो अक्शाि 
टोळीतिा िोता. िी टोळी दीघू काळापासून खुिासानमध्ये स्थावयक झािेिी िोती. मेंढ्याांच्या 
कातड्यापासून कोट, टोप्या बनिनू इमाम कुिी आपिे पोट भिी. नावदिचा जन्म १६८८ सािी झािा. 
बािपिी त्यास फाि िािअपेष्टा सिन किाहया िागल्या. उपासमािदेखीि सोसािी िागिी. यामुळे 
त्याच्या असामान्य धैयािा आवि उत्सािशक्तीिा खतपािीच वमळािे. त्यािा उझ्बेक िुटारूां नी तातूिी येथे 
पळिनू नेिे ि तेथीि तुरुां गात ४ िर्षे डाांबिे. घिी पितून आल्यािि त्याने कािी वकिकोळ सिदािाांच्या 
पदिी चाकिी केिी. शिेटी त्याने दिोडेखोिाचे वजिे पत्कििे. त्याचे अनुयायी देखीि त्याच्याचप्रमािे 
िाकट आवि धाडसी िोते. अफगािाांनी इिाि बळकाििा, तेहिा शासनािा िागिेल्या ग्रििाचा काळ, 
असे जीिन सीमेििीि अवनयांवत्रत अशा खुिासान या प्राांतात सुिवक्षततेने ि अवतशय िाभदायकिीत्या 
पत्किण्यास, त्यास अनुकूि ठििा. किात या वठकािी सुभेदाि असिेल्या आपल्या स्ितःच्या चुित्याचा 
खून करून त्याने किातचा वकल्ला ताब्लयात घेतिा. अशा प्रकािे त्यािा जे बळ प्राप्त झािे त्याचा िापि 
करून त्याने खुिासानच्या अफगाि शासकाचा पिाभि करून नैशाबूि शिि आवि आसपासचा प्रदेश प्राप्त 
करून घेतिा. त्याने वमळवििेिा िा विजय िाष्ट्रवितकािक िोता. या विजयामुळे िाजा शाि तिमास्प या 
विवधयुक्त िाजाकडून त्याचे स्िागत िोण्याची शाश्वती वनमाि झािी. सदि शाि तिमास्प याच्या चाकिीत 
तो इ. १७२७ मध्ये वशििा. (माल्कम, खांड दोन, २–५, मा. उ. खांड ए, ८२३). 
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नावदिच्या िौवककामुळे त्याच्या पक्षात उत्तम िढिय्ये भिती झािे. इिािििीि पिकीयाांचे जू 
वभिकािनू देण्यासाठी िोिाऱ्या िाष्ट्रीय प्रयत्नाांचा तो कें द्रहबदू बनिा. युद्ध आवि िाजनीती या के्षत्रात 
वििाििािी त्याची प्रवतभा आवि त्याच्या िाती कें वद्रत झािेिी सत्ता यामुळे त्यािा अखांडपिे ि अवििां बाने 
यश वमळत गेिे. इिाि अफगािाांच्या िातून पुन्िा सोडिनू घेतिा. ििाांगिािि झािेल्या कत्तिी नांति 
आवि कोपिेल्या शतेकिीिगाच्या िातून ठाि झाल्यानांति युद्धातिे फािच थोडे अफगाि आपल्या मुिखास 
पित पोिचू शकिे. इिािच्या दुःखी प्रजेिा अफगाि िचूस्िाचा सात िर्षांचा काळ भयाकुि व्स्थतीचा 
गेिा. “या सात िर्षाच्या काळात सुमािे १० िाख िोक प्रािास मुकिे िोते; देशाच्या सुपीक प्राांताांची िैिाि 
िाळिांटे बनिी िोती; देशािा अवभमानास्पद असिेल्या इमिे-इमािती जमीनदोस्त झाल्या िोत्या; िे सिू 
अशा शत्रनेू घडिनू आििे िोते की, ज्याच्याजिळ सांपादिेिा विजय वटकविण्यासाठी िागिािे बळिी 
नहिते आवि शिािपििी नहिते.” (माल्कम, खांड एक, ४७२) इिािची िाष्ट्र म्ििून मुक्तता किण्याची 
कतूबगािी एकट्या नावदिशािाची िोती. त्यामुळे नावदिविर्षयीच्या जनतेच्या उत्सािािा सीमा िावििी 
नािी. आपिी कृतज्ञता दशवूिण्यासाठी िाजाने आपिे अधे िाज्य, उांची ित्ने जडवििेिा िाजमुकुट आवि 
स्ितःच्या नािे नािे पाडण्याचा अवधकाि नावदििा वदिा. 
 

पि पूिेकडीि प्राांतात नावदि असता िाजाने पविमेच्या बाजूस अवििकेीपिाने मोविमा नेल्या. त्या 
बाजूिा नावदिाने जे कािी पदिात पाडून घेतिे िोते ते सगळे घािवििे ि अपमानास्पद असा शाांतता ति 
केिा. त्यामुळे देशभि सांतापाची िाट उसळिी. शाि तिमास्प यािा सिावधकािीपदािि िािू वदिे ति 
अिीकडच्या काळात आपि जी कामवगिी बजाििी ती सगळी धुळीस वमळेि आवि इिाि पुन्िा दास्यात 
अडकून पडेि असे सैन्यातीि अवधकाऱ्याांना िाटिे. िाजमुकुट धािि किा असा एकमुखी आग्रि या 
अवधकाऱ्याांनी नावदििा केिा. (आनांदिाम, ३४; माल्कम, खांड दोन, ८–११ प.ृ). पि तिमास्प १७३२ 
ऑगस्ट २६ िोजी पदच्यत झािा तिी त्याचा सेनापती त्याच्या तख्तािि बसण्याचे धाडस किीत नहिता. 
तिमास्प याच्या ८ मविन्याांच्या अब्लबास नािाच्या तान्यामुिाची िाजा म्ििून िािी वफििनू, नावदि िा 
िाजाचे सांपूिू अवधकाि असिेिा त्याचा प्रवतवनधी बनिा. ४ िर्षांनांति िे मूि मिि पाििे. तेहिा १७३६ 
फेिुिािी २६ िोजी नावदि िाजा बनिा. त्याचे वकताब शिन् शाि नावदिशाि असे िोते. 

 
त्याने आमेवनया आवि जॉर्वजया बळाच्या जोिािि तुकांकडून विसकािनू घेतिे. िवशयाबिोबि ति 

करून घािवििेिा प्राांत पित वमळवििा. बििीन बेट अिबाांच्या िातून घेऊन आपल्या अमिाखािी पुन्िा 
आििे. शुस्ति डोंगिािि िािून िुटमािीचा जीिनमागू स्िीकाििेल्या बव्ख्तयािी टोळीचा पाडाि करून 
तीमधीि िोकाांना आपल्या फौजेत भिती करून घेतिे. अशाप्रकािे त्याांच्या जिळच्या शक्तीिा उपयुक्त 
िाट करून वदिी आवि शाांततेचा भांग किण्यापासून त्याांना पिािृत्त केिे. (माल्कम, खांड दोन, ११–१८). 

 
शिेटी इ. १७३७ च्या आिांभी नावदिशािाने ८० िजाि िोकाांवनशी कां दािाििि चढाई केिी. 

कां दािाि िे अफगािाांच्या स्िायत्ततेचे एक कें द्र बनिेिे िोते. ते कें द्र जोपयंत उध्िस्त िोत नािी तोपयंत 
इिािच्या सुिवक्षतेिा दिशत िोती आवि खुिासान प्राांताांची शाांतता आवि सुबत्ता उध्िस्त िोण्याची कायम 
भीती िोती. वशिाय कां दािाि हजकाियाचे बाकी िावििे ति सफिी िाजाचा पविपूिू िािसा कब्लजात आिा 
असे म्ििता येत नहिते. कां दािािचा वकल्ला मुघि साम्राज्यािि चढाई किण्याच्या िाटेिि िोता. सात 
शतकाांपूिी गझनीच्या मिमूदाने जसे केिे त्याप्रमािे यािािी आपल्या विदेशातीि विजयमोविमेत सिाय्य 
किण्यासाठी अफगािाांना आपल्या झेंड्याखािी चाकिीत घेण्याची इच्छा िोती. 
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इिाि बळकािनू िाजा बनिेल्या मिमूद याचा धाकटा भाऊ असिेल्या िुसैनच्या ताब्लयात या िेळी 
कां दािाि िोते, जुने [वकल्ला आवि त्याची तटबांदी याच्या ििूनासाठी पिा, जदुनाथ सिकािकृत विस्टिी ऑफ औिांगजेब, खांड एक, १४०–

१४३.] कां दािाि एका पिूतश्रेिीच्या पूिू-उतािािि, आजच्या आधुवनक शििाच्या पविमेस दोन मिैाांिि 
िसिेिे िोते. या वकल्याांची तटबांदी अगदी अभेद्य िोती आवि वशबांदीने वकल्ला िढविण्याची जय्यत तयािी 
केिी िोती. इिािी फौजेने १७३७ माचू ३० िोजी कां दािाििा िढेा घातिा. पि िढेा चाांगिा िर्षभूि िेंगाळून 
वकल्ला सि िोण्यास [आनांदिाम पृ.७ िि साांगतो की वकल्ला कपटाने सि झािा.] १७३८ माचू १२ िी तािीख उजाडिी. 
विजयी िीिाने वकल्ला आवि शिि उध्िस्त केिे. या शििाच्या पविसिात त्याने नि े शिि िसवििे. तेथे 
सुभेदाि आवि सैवनक याांच्या वनिासाची हयिस्था केिी. त्याच्या नािािरून या नहया शििािा नावदिाबाद 
असे नाि वदिे. पि आता ते नि े कां दािाि या नािानेच ओळखतात. पिाभतू झािेल्या अफगाि 
टोळीिाल्याांना त्याने दयाळूपिाने िागवििे. पकडिेल्या सिू सैवनकाांना त्याने मुक्त केिे. टोळीच्या प्रमुख 
शासकाांना त्याने िर्षासन नेमून वदिे. आपल्या फौजेत या टोळीिाल्याांना भिती करून घेतिे. वगिझाई 
मांडळींना खुिासना (अब्लदािी मांडळीचे पूिीचे मूळस्थान) मधीि नैशाबिू िगैिे वठकािी िसवििे; ति 
अब्लदािी टोळीप्रमुखाांना कां दािाि वगविश्क, वबश्त आवि जमीन-दािि िगैिे दवक्षि अफगाविस्थानमधीि 
वठकािी सुभेदाि म्ििून नेमिे. अशा प्रकािे आपल्या पूिीच्या शत्रूांना आपल्या चाकिीत घेऊन त्याांना 
कायूमर्ग्न करून ठेििे. आपि शत्रू असिो तिी दयाळू आिोत आवि चाकिाांना उदािपिे िागवििािे धनी 
आिोत अशा प्रकािचा आपिा िौवकक वनमाि करून त्यािािे अफगािीस्थानातीि इति वकल्ले आपल्या 
ििािी करू देण्याचा मोि त्याने वनमाि केिा. मध्य आवशया आवि हिदुस्थान येथे विजय-मोविमा 
काढण्याचे आयोजन त्याने केिे. त्यासाठी या मोविमाांचे तळमळीचे पाठीिाखे म्ििून अफगाि वशपाई 
आपल्या झेंड्याखािी गोळा हिािते म्ििूनिी त्याने िािूच वनमाि केिी. (जिानकुशा ३११–३२८; 
माल्कम, खांड दोन, २०; आनांदिाम ६–८.) 
 

कां दािािचा पाडाि झाल्यािि आता पाळी मुघि साम्राज्यािि येऊन ठेपिी. युद्ध पुकािण्यासाठी 
त्याने अगदी मजबतू समथून तयाि केिे. आपि हिदुस्थानािि केिेिी स्िािी म्ििजे स्िैिाचािी आक्रमि 
आवि िुटािूट याांचे ते एक कृत्य आिे अशी हनदा तटस्थ िाष्ट्राांनी आवि आांतििाष्ट्रीय कायद्याांची बजू 
िाखिाऱ्यानी करू नये अशाच पद्धतीने त्याने आपिी पाििे उचििी. नावदि िा केिळ वशपाईगडी नहिता. 
िानटी बाजािबुिर्ग्याांचा िानटी पुढािी असा तो नहिता; उिट तो जसा तििािबिाद्दि िोता त्याप्रमािे 
िाजनीती ि िाज्यशासनहयििाि याांमध्ये देखीि वनपुि िोता. त्याच्या युद्धातीि सेनापतीत्िात जशी भहयता 
िोती त्याप्रमािे त्याच्या िाजनीतीमध्येिी गिनता िोती. ििाांगिात विजय वमळाल्यािि पिावजत पक्षाांविर्षयी 
त्याने शिािपिाचे धोिि ठेििेिे िोते. 
 
१०३ : इरािी सरकार आणि मुघल साम्राज्य यांतील राजनैणतक णबघाडाची कारिे 
 

ितबि झािेत्या वदल्ली दिबािाची इिािविर्षयक ितूिूक िाजनैवतक िीतीभाती आवि वशष्टाचाि 
याांच्या उल्लांघनाांनी भििेिी आिे. या ितूिुकीत एक प्रकािचा वमत्रत्िवििीन दुिािादेखीि अगदी स्पष्टपिे 
वदसतो. मागे वकत्येक वपढ्याांपासून हिदुस्थानचे मुघि बादशाि आवि इिािचे सफिीशाि याांमध्ये िकीि, 
नजिािे आवि िाजनैवतक वशष्टाचाि याांची देिािघेिाि िोत आिी िोती. शािजिानाकडून बळाच्या 
जोिािि कां दािाि विसकािनू घेतल्यानांति आवि मुघि फौजेविरुद्ध चाि मोविमा काढून त्याांशी िढून 
झाल्याििदेखीि दुसऱ्या अब्लबासनेिी िाजनैवतक देिािघेिािची प्रथा चािू ठेििी िोती. तख्तािि निा 
बादशाि वििाजमान िोई त्या प्रत्येक िेळी एक दिबाि दुसऱ्या दिबािािा अवभनांदनाची औपचाविक पते्र 
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पाठिी. पि या िीतीभातीचे विस्मिि िोऊ मुिम्मदशािाने, दुसिा शाि तिमास्प याने त्याचे िाज्य 
बळकाििाऱ्या अफगािािा उिथिनू आपिे वपढीजात तख्त पित िस्तगत केिे तेहिा, त्यास अवभनांदनपि 
पत्र पाठविण्यात कुचिाई केिी. इतकेच नहिे ति वभते्रपिापायी शाांततावप्रय बनिेल्या वदल्ली सिकािने मीि 
िईस आवि त्याचा मुिगा िुसैन (कां दािाि बळकाििािा) याांशी, त्याांने मुघिाांच्या मुितान या सुभ्यािि 
छापे घातिे असतानािी आवि शािी साम्राज्यातीि मुिुखाचा विध्िांस केिा असतानािी वमत्रत्िाचे सांबांध 
ठेििे िोते. 
 

कां दािािच्या अफगािाांच्या विरुद्ध ििकिच चढाईमोविम काढण्यात येिाि आिे. [अिी िजीन म्िितो 
की इस्फिान पित काबीज केल्यानांति दुसिा शाि तिमास्प याने आपल्या एका उमिािास दूत म्ििून हिदुस्थानास धाडिे ि त्याच्याकििी 
वगिझाई िोकाना मुघि प्रदेशाबािेि ठेिािे अशी मुिम्मदशािास विनांती केिी. अशाच प्रकािचा सांदेश अत्यल्पियी वतसिा अब्लबास तख्तािि बसिा 
त्यािेळीिी पाठवििा िोता. पि जिानकुशा, प.ृ ३३१ िि सुचवितो की, या दोन्िी िवकिाती नावदिने पाठविल्या िोत्या.] तेहिा त्यातून 
वनसटिेिे अफगाि मुघि साम्राज्यात येऊ नयेत म्ििून काबूिच्या सुभेदािास बादशिाने िुकूम किािा 
अशी विनांती किण्यासाठी, नावदिशािाने, अफगािाांना इिािाांतून िाकिून वदल्यानांति, अिी मदानखान 
शामिू यास, आपिा हिदुस्थानातीि िकीि म्ििून पाठवििे िोते. तशाच स्िरूपाच्या सूचना मी जािी 
केल्या आिेत आवि सदि काम पाि पाडता याि ेम्ििून काबिू येथे फौजफाटा पाठित आिे अशा आशयाचे 
उत्ति मुिम्मदशािाने धाडिे िोते. 
 

तद नांति कािी वदिसाांनी, नावदिाने, तशीच विनांती किण्यासाठी, मुिम्मद अिीखान नामक 
दुसऱ्या एका िाजदूतािा पाठवििे. वदल्ली सिकािनेिी पूिीसािखेच उत्ति त्यास धाडिे. इ. १७३७ च्या 
आिांभी इिाण्याांनी कां दािाििा िढेा टाकल्यानांति स्थावनक अफगाि उत्तिेस मुघि अफगाविस्थानाकडे 
पळून जाऊ िागिे; तेहिा माघाि घेिाऱ्या वगिझाईचा िस्ता िोखण्यासाठी इिाि मुघि सििद्दीििीि 
उिां ग मुिघा या किात भागातीि आपल्या शिेटच्या पिािा चौकीिि नावदिने फौज धाडिी. या 
फौजतुकडीने सगळा मुिुख, किातचे डोंगि सांपेपयंतचा भाग उध्िस्त केिा. त्यानी िजाि एक वगिझाई 
ठाि केिे. बिीच खांडिी ि िूट जमवििी आवि वकत्येकाांना वजिांत पकडिे. या टोळीतीि बाकीचे असामी 
मुघि प्रदेशात गझनी आवि काबिूच्या िोखाने पळािे. कािि त्याांना थोपाविण्यासाठी तेथे सििद्दीिि 
कोिी मुघि अमिदाि िजि नहिते. इिािी सेनानींना सििद्द ओिाांडण्याचा िुकूम वमळािा नािी म्ििून ते 
तेथेच थाांबिे आवि घडिेिी िकीकत त्याांनी आपल्या धन्यािा कळवििी. तेहिा १७३७ इ. च्या एवप्रिच्या 
३० तािखेिा नावदिशािाने मुिम्मदखान तुकोमन नामक वतसऱ्या िाजदूतास हसधच्या मागाने भाितात 
पाठवििे आवि बादशािाने वदिेल्या िचनाचा भांग का केिा याचा खुिासा विचािण्यास त्यािा साांवगतिे. 
हिदुस्थानात ४० पेक्षा जास्त वदिस खचू न किता, तेिढ्या अिधीत उत्ति आिण्याची कामवगिी या 
िाजदूतािि, त्याने िुकूम करून सोपवििी. पि वदल्ली दिबाि या िाजदूतािा उत्ति देत नहिता ि पितून 
जाण्याची पििानगीिी देत नहिता. या अनास्थेच्या धोििाचे ििनू आिी िजीन याने पुढीिप्रमािे केिे 
आिे. “िाजदूत शािाजानाबाद येथे आिा तेहिा आल्यािि िगेच, त्याने पत्र दिबािास सादि केिे. त्यािा 
थाांबण्यास साांवगतिे पि उत्तिाबाबत मात्र त्याांनी मौन पाळिे. कधी या पत्रास उत्ति तिी धाडाि ेकाय या 
समस्येबद्दि त्या सिांमध्ये एकमत िोऊ शकत नहिते, ति कधी नावदिशाि यास उदे्दशून कोिते वकताब 
घािाि े याविर्षयी त्याांच्या मनात गोंधळ वदसत िोता.... िाजदूतािा खोळांबून ठेििे िी िाज्याच्या 
धोििाचीच एक झिक आिे असे समजून ते काय घडते याची िाट पािात थाांबिे. कदावचत कां दािाि येथे 
िढे्यात अडकून पडिेल्या िुसैन अफगाि यानेच नावदिशािाविरुद्ध विजय सांपादन केिा आवि 
नावदिशािािा वजिे माििे हकिा त्यास पळिनू िाििे ति या पत्रािा तद नांति उत्ति विविण्याची गिजच 
उििाि नािी अशी त्याांनी समजूत करून घेतिी िोती.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकािे िर्षभूिाचा कािािधी िोटिा. नांति कां दािािचा पाडाि करून नावदिशािाने 
हिदुस्थानातीि आपल्या िवकिािा ताबडतोब पितून येण्याबाबत विवििे. पत्रहयििाि आवि चचा या 
पिीकडचा टप्पा घटनाक्रमाने आता गाठिेिा िोता. [जिानकुशा, ३३१, ३३२; बेिफोिकृत अिी िजीन, 
२८१–२८७ (ज्याचा मोघम गोर्षिािा वसयि खांड एक, ९३–९४ येथे आढळतो)]. 
 
१०४ : अफगाणिस्तान आणि पंजाब याच्याकडे झालेले दुलतक्ष आणि त्याचंी संरक्षिणिहीन अिस्था 
 

या वठकािी घटनाक्रमाचे विििि थाांबिनू मुघि साम्राज्याच्या िायहय सििद्दीिि असिेल्या 
सुभ्याांची व्स्थती कशी िोती िे पािािे आिश्यक आिे. बाबिाच्या िांशजाांना अफगाविस्तान म्ििजे एक 
सांकटमय कब्लजा आवि कमकुितपिाचे एक उगमस्थान असेच िाटत िोते. तिी सदि देश हयापून 
िािाण्यात आवि भाितातून या देशात जािाऱ्या हखडी ििदािीस खुल्या ठेिण्यात त्याना यश आिे िोते. 
सुरूिातीस मुघि बादशाि काबिूिा िािांिाि भेट देत. पि औिांगजेबाच्या प्रदीघू कािवकदीत तेथीि शािी 
सत्ता कमािीची धोक्यात आिी. प्रथम पेशाििचा युसुफझाई याने इ. १६६७ मध्ये आवि नांति खैबिच्या 
आफ्रीदी मांडळींनी इ. १६७२ मध्ये जोिदाि बांड केिे. तद नांति वदल्लीतीि शासकाांच्याविरुद्ध सांपूिू िायहय 
प्राांतातीि पठाि िोकाांनी केिेल्या उठािामुळे पविव्स्थती आिखी वचघळिी. म्ििून ती काबूत 
आिण्यासाठी या टोळीिाल्याांविरुद्ध बादशािािा स्ितः जातीने चढाई करून जाि े िागिे ि या 
मोविमेसाठी सांपूिू साम्राज्याची साधनसामग्री एकत्र किािी िागिी िोती. तिीिी औिांगजेबािा मयावदत 
यश पदिी घेऊनच सििद्दीिून मागे वफिाि े िागिे. यासाठी त्याची दोन िर्षे खची पडिी िोती ि 
तद नांतििी जो कािी सिोखा त्याच्या पदिी पडिा त्यासाठीिी सििद्दीििीि अफगािाांना भिगच्च िाच 
चािण्याचे कृत्य किाि ेिागिे (१६७६ इ.) त्याच्या पुढच्या िर्षी अमीिखान [पिा, जदुनाथ सिकािकृत, विस्टिी ऑफ 

औिांगजेब, खांड तीन (दुसिी आिृत्ती), २४३ आवि स्टडीज इन मुघि इांवडया १११–११७.] यास काबूिच्या सुभेदािपदी नेमिे. िा 
अमीिखान काबूिच्या सुभेदािपदी तब्लबि २१ िर्ष ेिावििा. आपल्या कायूकाळात त्याने नजिेत भिेि असे 
सामर्थ्यू दाखवििे ि यश सांपावदिे. या सुभेदािािा जी प्रशासकीय मदूुमकी गाजविता येऊ शकिी याचे 
कािि त्याचे मुत्सदे्दवगिीचे हयििाि, त्याचे हयाििाविक कौशल्य, शािी फौजेत डोंगिी असामींची भिती 
करून घेण्याच्यािािे त्याना उपयुक्त कायात मर्ग्न ठेिण्याचे त्याचे धोिि आवि हखडीच्या जिळपास 
िास्तहय कििाऱ्या टोळीिाल्या असामींना वनयवमतपिे शािी बवक्षसी आदा कििे शक्य िोईि इतक्या 
चातुयाने आवि काटकसिीने त्याने खवजन्याची िाििेिी हयिस्था िी आिेत असे औिांगजेब साांगतो. 
 

१६९८ इ. मध्ये अमीिखान मिि पािल्यानांति त्याच्या मागे कोिी िायक उत्तिावधकािी आिा 
नािी. कािी काळ अव्स्थि शाांतता नाांदल्यािि जुने धामधुमीचे वदिस पुन्िा उगि ू िागिे. पि १६९९ इ. 
पासून १७०७ इ. मधीि आपल्या िवडिाांच्या मृत्यपूयंत शाि आिम याने या सुभ्याचा कािभाि पावििा 
आवि येथे बऱ्यापैकी हयिस्था िाखिी. त्याच्या जिळ मोठी ि कायूदक्ष फौज िोती. मुिुखभि त्याचा सांचाि 
सािखा चािू असे. थांडीचे वदिस तो पेशािि या वठकािी ( जे त्यािेळी अफगाविस्थानात समाविष्ट िोते) 
आवि उन्िाळ्याचे वदिस काबिू हकिा बावमयान येथे काढी. तिी देखीि शाांतता वटकविण्यासाठी 
हखडीतीि अफगािाांना िाच देण्याचे धोिि अनुसििे त्यािा भाग पडिे. १७०९ इ. हकिा १७१० इ. मध्ये 
नावसिखान या पूिी जमरूद येथे फौजदाि असिेल्या अमिदािास काबूिचा सुभेदाि म्ििून नेमिूक 
वमळािी. सदिचे पद त्याचा १७१९ इ. च्या आसपास मृत्य ू िोईतो त्याजकडेच िावििे. तद नांति त्याचा 
मुिगा, (त्याचािी वकताब नावसिखान असाच िोता) त्याचा उत्तिावधकािी म्ििून आिा. पुढे त्याचीिी 
नेमिूक मुिम्मदशािाने इ. १७२० मध्ये कायम केिी. दुसऱ्या नावसिखानाची आई अफगाि िांशाची िोती 
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आवि या नावसिखानास उत्तिावधकािी म्ििून िाज्य कििे सोपे जाईि ि हखडीतीि माग ूखुिा ठेििे शक्य 
िोईि असा समज िोता. [मा. उ., खांड तीन, ८३३.] 
 

पि िा नावसिखान अगदी साधासुधा आवि सुस्त मािूस िोता. तो आपिा बिुतेक िेळ वशकािीत 
घाििी आवि वशकािीत गुांतिेिा नसे तेहिा तो प्राथूनेत िळे घाििी (वसयि, खांड ए. ९३.) अशा प्रकािे या 
मुिुखातीि शाांतता िाऱ्यािि सोडून वदिी िोती; िस्ते असुिवक्षत बनिे िोते. याचा दिबािाचा आश्रयदाता 
म्ििजे बादशािाचा िाडका िोशनुद्दौिि. हखडी ििदािीस खुल्या ठेिण्यासाठी आदा किाियाच्या शािी 
देिर्ग्या िोशनुद्दौिि या उमिािाच्या िस्ते नावसिखानाकडे ििाना िोत. िोशनुद्दौिि याचा प्रवतस्पधी खान 
दौिान याने त्याजिि सदिच्या द्रहयाचा अपिाि केल्याचा आिोप केिा आवि िे वनिथूक असिेिे देिे बांद 
किण्यास त्याने बादशािािा उद्युक्त केिे. नावसिखानाने याबाबत केिेल्या विनिण्या धुडकािनू िािल्या 
गेल्या. इ. १७३० च्या सुमािास खुद्द िोशनुद्दौिि िाच बादशािाच्या मजीतून पाि उतििा ि त्याची 
िकािपट्टी झािी. या सगळ्याचा पवििाम असा झािा की, अफगाविस्थान िाऱ्यािि सोडून वदिा गेिा ि 
िी पविव्स्थती सुधािायची आशा यव्त्कां वचतिी उििी नािी. 

 
गुिाम िुसैन विवितो त्याप्रमािे, “या मुिुखातीि िस्ते आवि हखडी याांची िािििाि काय आिे 

याची माविती करून घेण्याची काळजी सुभेदाि हकिा (दिबािातीि) अमीरुि्-उमिाि किीनासे झािे. 
िस्त्यािि पिािेकिी उििे नािीत. सिकाि कमकुित बनल्यामुळे आपल्यािा कोिी जाब विचािीि याची 
भीती स्थावनक अवधकाऱ्याांना िावििी नािी. कोिी कोिाची हकमत बाळगीना, कोिी कोिास घाबिेना, 
(िविष् अमिदािाांकडून) कसल्या सूचनािी कोिी घेईना. ज्यास जे िाटेि ते त्याने किाि े असे 
वजकडेवतकडे िोऊ िागिे. ज्याची इच्छा िोईि त्याने (या सििद्दीििीि िस्त्यािरून िटकून 
घेतल्याविना) याि ेआवि जाि ेअसा पायांडा पडिा. बादशाि आवि उमिाि याांच्या कानािि येथीि कसिेच 
िृत्त पडेनासे झािे. एखाद्या सुभ्याकडून हकिा सििद्दीििच्या पिािाचौकीिरून एखादे बातमीपत्र का आिे 
नािी याची विचािपूस किण्याचे बादशािाने आवि दिबािाने पाि सोडून वदिे.” (वसयि खांड एक, ९३.) 
 

इिािशी वभडिेल्या सििद्दीविर्षयी मुिम्मदशाि याचा िा सुस्तपिा आवि दुिूक्ष औिांगजेबाच्या 
याबाबतच्या जागत्या दक्षतेच्या [याचा एक ठळक दाखिा िमीदुद्दीनकृत अिकाम-इ-आिमगीिी, ४९–५२ मध्ये वमळतो; भार्षाांतिकाि 

जदुनाथ सिकाि भार्षाांतिकािाचा मथळा, अनेक्डोट्स् ऑफ औिांगजेब.] पाश्वूभमूीिि ताडून पावििे म्ििजे नवदिशािाच्या 
आक्रमिाअगोदि मुघि साम्राज्यात कािभािविर्षयक अकायूक्षमता वकती बोकाळिी िोती याचा प्रत्यय 
येतो. 
 

आपल्या फौजेची बाकी चुकती किता यािी म्ििून काबिूच्या सुभेदािाने द्रहयाची मागिी कििािे 
अजू बादशािाकडे िािांिाि गुदििे िोते; पि त्याची दखि कुिीिी घेतिी नािी, या सुभेदािाच्याविरुद्ध 
पक्षातीि उमिािाांचे आता दिबािात िचूस्ि िोते आवि बादशाि आपल्या वनियूिृत्तीचा िापि किीत नहिता 
हकिा कुठल्या हयििािात जातीने िक्ष घािीत नहिता. या सुभ्यात ठेििेल्या सैवनकाांचे पाच िर्षांचे पगाि 
थकिेिे असल्यामुळे त्याांची उपासमाि चािू िोती. पोट खपाटीस िागिेिे, सैवनकी सिांजामाची कळा 
गेिेिे आवि दाविद्र्यामुळे ित्यािबांदीत देखीि डािे ठििेिे िे सैवनक पाच िर्षांच्या थकबाकीतीि वनदान 
एक िर्षाची तिी थकबाकी द्या, म्ििजे आमच्या धनकोंची थोडीफाि समजूत काढून कूच किण्यासाठी 
िागिाऱ्या खचाची, आम्िास थोडी तितूद िोईि, असे त्याांनी आग्रिपूिूक विनवििे. त्याना वनधास्त 
किण्यासाठी नावसिखान असे म्ििे, “दोस्ताांनो! हचता का किता? मी बादशािास विवििे आिे; 
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दिबािातीि माझ्या प्रवतवनधीिािी विवििे आिे; आज नािी आिे ति उद्या पैसे येिाि िे नक्की.” याच्या 
प्रवतवनधीने आपिा अजू अमीरुि् उमिा खान दौिान यास सादि केिा आवि घाबऱ्या घाबऱ्या, िातपाय 
कापत, याने अफगाविस्थानातीि अांगािि शिािा आििािी पविव्स्थती ििनू करून साांवगतिी. तेहिा िा 
उमिाि उपिासाने म्ििािा, “असिी िकीकत ऐकविल्याने माझ्यािि असि पडाियास मी फाितू मूखू 
आिे असे तुिा िाटिे की काय? आमची घिे मदानात बाांधिेिी आिेत. आमच्या डोळ्यास जे वदसेि ते 
िगळता बाकीच्या कशाची आम्िा भीती िाटत नािी. तुमची घिे उांच डोंगिािि आिेत ि म्ििून तुमच्या 
घिाच्या छपिािरून तुम्िास कदावचत मोंगोि हकिा वकवझिबाश फौजा वदसल्या असतीि! तुझ्या धन्यािा 
कळि की, आम्िी बांगािच्या सुभेदािास द्रहय पाठविण्याविर्षयी विवििे आिे. िा बांगािचा खवजना 
पािसाळा सांपल्यािि येथे येईि; तेहिा द्याियाची आिे ती िक्कम काबूििा [यािि आनांदिाम याने केिेिी वटप्पिी 
उवचतच िोय. तो म्िितो अफगाि िोकाांनी आपल्या पिांपिागत शौयाने आवि मनापासूनच्या तळमळीने सििद्दीचे िक्षि किण्याचे ठिवििे असते 
ति त्यानी इिािी फौजेची चढाई इतक्या दूििि िोखून धििी असती की, त्याच्याकिता वदल्लीिून पाठवििेिी कुमक तेिढ्या िेळात त्याच्यापयंत 
सिज पोिोचू शकिी असती ि मग हिदुस्थानचा िागिा तसा वनकाि िागिा नसता.] झटपट ििाना िोईि.” (आनांदिाम ११-
१२.) 
 

अफगाविस्थानािा सांिक्षि असे कािी उििेिे नािी असा साक्षीपुिािा कोिी आििा ति, त्याकडे 
वतिस्काियुक्त मुदे्रने पािून त्याची गिना मूखात िोई. उपयुूल्लेवखत अििािासोबत काबिूच्या िवििाशाांचे 
आिेिे वशष्टमांडळ म्ििजे िजीि आवि वनजाम या तुिािी गटाांच्या पुढाऱ्याांनी खान दौिान याची नापत 
हिािी आवि बादशािाने आपिा विश्वास पुन्िा एकदा पविल्या गटािि सोपिािा या िेतूने केिेल्या शुद्ध 
नाटकाचा एक भाग आिे असे खान दौिान याच्या साथीदािाांनी सांसूवचत करूनदेखीि पावििे! (वसयि; 
एक, ९६.) 
 

या सगळ्याचा पविपाक झािा त्याचे गुिाम िुसैनचे ििनू अत्यउत्तम असून ते पुढीिप्रमािे आिे : 
‘नावदिशािाच्या हिदुस्थानातीि प्रिेशास प्रवतबांध कििे नावसिखान यास अशक्य झािे िोते. 
िाज्यकािभािाचे के्षत्र सडूनकुजून गेिे िोते. बादशाि शव्क्तिीन झािा िोता. अफगाविस्तानातीि 
शासकीय जम वटकून िािािा म्ििून िागिािे द्रहय पाठविण्यात आिे नािी. तेहिा सुभेदािदेखीि आपिी 
ख्यािीखुशािी साांभाळून, पेशािि येथे िािू िागिा. तत्पूिी त्याने काबूिचा वकल्ला एका वकल्लेदािाच्या 
ििािी केिा. भाितास जािाऱ्या हखडीच्या िस्त्यािि वनयांत्रि ठेिआ ि त्याचा पिािा किा असे िुकूम त्याने 
वदिे. (वसयि; खांड एक, ९४.) 
 

भािताचे दुसिे प्रिशेिाि असिेल्या पांजाब सुभ्याच्या सांिक्षिाबाबत देखीि अशीच ियगय झािेिी 
िोती वजवक्रयाखान (अब्लदुस्समदखान याचा मुिगा) िा िािोि आवि मुितानचा सुभेदाि िोता. त्याच्या 
कुळाचे मूळस्थान मध्य अवशयातीि अििाि िे असल्याने त्यािा “तुिानी पक्षाचा बळकट आधािस्तभ” असे 
समजत. याची आई पैगांबििासी िजीि मुिम्मद अमीनखान याच्या बायकोची बिीि िोती. खान दौिान 
याच्या नेतृत्िाखािीि हिदुस्थानी गटाचा कडिा वििोध िा अगदी सिजपिे उद्दीवपत करू शकत असे. 
[दिबािी गटाांमधीि िाडिैिाचा एक थक्क करून टाकिािा मासिा इवतिासकाि शावकिखान (शावकि) (पावनपतचा भाितीय मुसिमान) देतो तो 
असा : खान दौिान यास उिथिनू टाकण्याचा आपल्या इच्छेपायी वनजाम आवि सआदतखान याांनी वदिेल्या वचथाििीिरून वजक वियाखानाने 
नावदिशािास िािोिात येऊ देण्याची बेईमानी केिी.] वजवक्रयाखान िा एक शूि आवि कायूमर्ग्न वशपाईगडी आवि 
चाांगिा प्रशासकिी िोता. बांडाळी कििाऱ्याविरुद्ध तसेच िाटमािी कििाऱ्याविरुद्ध िािांिाि मोविमा नेऊन 
त्याने आपल्या अखत्यािीतीि सुभ्यात शाांतता ि सुबत्ता आििी िोती. (मा. उ., खांड दोन, १०६०; 
आनांदिाम १३८.) पि बादशािाचे कान फुां कण्याचा मक्ता हिदुस्थानी पक्षाकडे िोता. या पक्षाने त्याजकडून 



 

 

अनुक्रमणिका 

बादशािाकडे आिेल्या सिू विनांती-अजांना वििोध केिा, त्याची ितूिूक आवि त्याचे इिादे याविर्षयी 
बादशािास िस्तुव्स्थतीचा विपयास कििािी माविती साांवगतिी आवि नावदिशािाच्या स्िािीचा क्षि नजीक 
येऊन ठेपिा तेहिा त्याजकडे द्रहय िा फौजा पाठविण्यास बादशािाकििी प्रवतबांध केिा. 
 

अशा प्रकािे, बादशािाच्या पिाकोटीच्या कसोटीचा क्षि येऊन ठेपिा असताना, गटबाजीतून 
उदभििेिा मत्सि आवि एकमेकाििीि मूखूपिाचा अविश्वास यामुळे आक्रमकािा सििद्दीपासून िुसकून 
िािण्याचा खिाखुिा प्रयत्न िोण्यास प्रवतबांध झािा; हकिा वनदान बचािाची वदल्लीतीि तयािी पूि ूिोऊन 
शािी फौजाांचा युद्धहयिू पांजाबमध्ये िचिा जाईपयंत, शत्रिूा आिे त्या वठकािी थोपिनू धिण्याचेिी काम 
झािे नािी. पविल्याच झपाट्यात, ‘भािताचे प्रिेशिाि’ नावदिच्या िाती पडिे. तिी देखीि 
अफगाविस्तानाच्या हखडीमधून हकिा पांजाबातीि नद्या ओिाांडून शत्रिूा पुढे सिकता येिाि नािी या 
िटक्या आशपेायी मूखू बादशाि आवि त्याचे सल्लागाि याांनी सांिक्षिाच्या तयािीिा वििां ब िाििा. 

 
आक्रमिाच्या िादळाने झोडपून काढिे, त्यािळेी हिदुस्थानच्या िायहय सुभ्याांची व्स्थती अशी िोती. 
 

१०५ : नाणदर मुघलांकडून उत्तर अफगाणिस्तान कजकून घेतो 
 

इिािच्या िाजाने आपल्या अफगाि शत्रूचा वनकाि िािण्यासाठी उत्ति अफगाविस्तानमध्ये १७३८ 
मे १० िोजी कूच केिे. मुखूि झऱ्यापाशी मुघि सििद्द ओिाांडून घझनीच्या नैऋूत्येस ३६ मिैाांिि कािाबाग 
येथे त्याने मुक्काम केिा. आपिा धाकटा मुिगा नसरुल्लाि याच्या वदमतीस एक भक्कम फौजफाटा देऊन, 
त्यािा काबूिच्या िायहयेकडीि घोिबांद आवि बावमयान येथीि अफगािाविरुद्ध कामवगिीिि धाडिे. 
नावदि कािाबाग येथे येऊन पोिोचिा तेहिा घझनीचा मुघि सुभेदाि बाकीखान वभऊन पळािा. शििातीि 
काजी, वििान आवि श्रीमांत हयापािी आक्रमकास शिि जाण्यासाठी ि त्यास नजिािे देण्यासाठी त्याच्या 
आगमनाची िाट पिात थाांबनू िावििे. अशा प्रकािे नावदिचा घझनीतीि प्रिशे मे ३१ िोजी शाांततेच्या 
िातािििात झािा. त्यानेिी या िोकाांना उत्तम िागिूक वदिी. 
 

नावदिच्या फौजाांना आहिान देिाऱ्या गझनीच्या नैऋूत्येकडीि िझािा हकिा डोंगिी 
अफगािाविरुद्धच्या कामवगिीिि फौजेच्या आिखी दोन तुकड्या िोत्याच. ज्याांनी वनष्ा नावदििा 
िािाण्याची सांधी साधिी त्या सिांना कसूि माफ झािे; पि ज्याांनी प्रवतकाि केिा त्या सिांना तििािीच्या 
धािेिि धिण्यात आिे. त्याांच्या बायकाांना फिफटत नेऊन गुिाम बनवििे आवि त्याांची घिे पाडून टाकिी. 
अशा प्रकािे आपिी आजूबाजू आवि आपिी वपछाडी याांचा बांदोबस्त करून नावदिने काबूििि चाि केिी. 
शििािि त्याची िादळी धाड पडण्याचे टळाि ेम्ििून शििातीि मुख्य मुख्य असामी त्यािा िस्त्यात दोन 
मजि सामोिे गेिे; त्यानेिी या सामोिे आिेल्याांना मानाची िसे्त्र, इनाम आवि वनधास्त िािण्याचे आश्वासन 
देऊन पित पाठवििे. पि शिििक्षक वकल्ल्याचा वकल्लेदाि शािझाखान याने प्रवतकािाचा वनिूय घेतिा. 
वकल्ल्याचे दििाजे बांद करून त्याने सांिक्षिाची तयािी केिी. 

 
जून १० िोजी नावदिचे आघाडीचे तांब ू वकल्ल्यानजीक येऊन पडिे. पि वशबांदीतीि कािींनी 

त्यािि छापे माििे आवि वििोध प्रदशनू केिे. नावदिची भाििािू मांडळी प्रवतकािाच्या दृष्टीने सज्ज नहिती; 
म्ििून वशबांदीने वदिेिे आहिान न स्िीकािता त्याांनी वकल्ल्याच्या तटबांदीपासून सुिवक्षत अांतिािि, 
शििाच्या पूिेस दीड मिैाांिि उिां ग येथे वनिाांतपिे आपिे तांब ूठोकिे. या वठकािी नावदिचे आगमन ११ 
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तािखेिा झािे. दुसऱ्या वदिशी शििाचा पविसि आवि शिििक्षक वकल्ल्याचे मोचे याांची पाििी 
किण्यासाठी तो िपेट किीत ‘काळ्या खडका’ कडे गेिा. वशबांदी तडफेने चािून आिी. त्याांनी त्याजिि 
भवडमाि कििे चािू केिे. पि त्या सोबत असिेल्या इिािी तुकडीने या चािून आिेल्या वशबांदीिा 
वकल्ल्याच्या हभतीच्या पायर्थ्यापयंत मागे िाकििे. नावदिाने आता शििास िढेा घािण्यास आिांभ केिा. 
त्याच्या तोफा आवि उखळी तोफा जिळपासच्या उांचिट्यािि खेचून नेण्यात आल्या आवि त्याांतीि 
भवडमाि वकल्ल्याच्या तटबांदीिि जाऊन आदळिा. सातहया वदिशी, म्ििजे जून १९ िोजी, अकाबीनचा 
बुरूज, त्यािरून डागिेल्या एका मोठ्ा तोफेच्या िादऱ्याने कोसळिा; तटबांदीचा कािी भाग पडिा; 
[आनांदिाम, १०. यामुळे पडिेिे हखडाि येिढे मोठे िोते की त्यातून ५०० घोडेस्िाि दौडत जाऊ शकत िोते अशी एक अविश्वसनीय िकीकत तो 
साांगतो. एका तोफेच्या िादऱ्याने पाि मिै िाांबीचा दगडी तट उध्िस्त िोिे शक्य नािी. िॅन्िे (खांड दोन, प.ृ ३५९) साांगतो की काबूिचा पाडाि 
झाल्यािि नावदिने बिुसांख्य वशबांदीची कत्ति केिी. कत्ति झािेल्यात शािझाखान आवि त्याचा मुिगा याचािी अांतभाि िोता.] शिििक्षक 
वकल्ला कािी अटीिि ताब्लयात आिा. काबिू येथीि शािी खवजना, घोडे, ित्ती आवि मािाची भाांडािे 
नावदिच्या कब्लजात आिी. (जिानकुशा ३३३–३३५) 
 

या सुभ्याचा कािभाि िािनू देण्यासाठी त्याने तेथे चाि वदिस घािवििे. घोिबांद आवि बावमयान 
याांना नमिनू नस्त्रतुल्लािाखान िा त्याचा मुिगा पितून, त्यास जुिै १ िोजी येऊन वमळािा. मधल्या काळात 
त्यािा त्याच्या वदल्ली दिबािातीि िवकिाचे पत्र येऊन पोिचिे. बादशाि आपल्या पत्रास उत्ति देत नािी 
आवि मिा वनिोपिी देत नािी असे त्याने पत्रातून कळवििे िोते. तेहिा नावदिशािाने बादशािास वनरे्षधाचे 
एक कडक पत्र विवििे आवि एका जिद जासूदािाती ते पाठवििे. मुघि दिबािास अफगाविस्थानातीि 
खिी पविव्स्थती काय आिे वतची खुिासेिाि माविती देण्यासाठी, सदि पत्रासोबत काबूि शििाच्या प्रमुख 
असामींना त्याांच्या विनांतीिरून पाठवििे. नावदिशािाने बादशािास पाठवििेल्या सदिच्या पत्रात, िचनभांग 
केल्याचा, िवकिातीिा उत्ति देण्यात वििां ब केल्याचा आवि यापूिीच्या इिािी िवकिािा आांतििाष्ट्रीय 
चाििीतीचे उल्लांघन करून, िर्षभूिापेक्षा अवधक काळ खोळांबनू ठेिल्याचा त्याने बादशािािि आिोप केिा. 
अफगािाांनी इिािमध्ये जेिढा िैदोस घातिा आिे त्यापेक्षा जास्त िैदोस त्याांनी हिदुस्थानी मुिखात 
घातिेिा असल्याने, अफगािाांना वचिडून टाकण्याची मोिीम पत्करून, मी मुघि साम्राज्याचीिी सेिाच 
केिी िे नावदिशािाने बादशािाच्या वनदशनूास आिून वदिे. काबूिमधीि शािी वशबांदीने केिेिा उभा 
दािा आवि त्याांनी अफगािाांशी केिेिी िातवमळििी यामुळे त्याांच्याशी िढिे आपिास कसे भाग पडिे; 
त्याांच्या शििागतीनांति त्याना इजा पोिोचू न देण्याची मी खबिदािी कशी घेतिी; कािि माझा िेतू केिळ 
अफगाि शत्रूस अद्दि घडवििे एिढाच कसा िोता याचे स्पष्टीकिि त्याने केिे. ज्या जासूद-पथकाच्या 
ििािी िे पत्र नेऊन देण्याचे काम सोपवििे िोते त्या पथकाने जुिै ३ िोजी काबूि सोडिे: सदि पथक 
जिािाबाद येथे पोिोचिे असता, स्थावनक शासकाने काबुिी िोकाांच्या वशष्टमांडळािा पितण्यास भाग 
पाडिे. ति जासूद आवि त्याचे नऊ िक्षक याांना, मीि अब्लबासचा [जिानकुशा, ३३५–३३७. अिी िजीन, २८८.] मुिगा 
ि जिळचा स्थावनक टोळीप्रमुख याांनी िुटिे ि नांति ठाि माििे. 
 

दिम्यान, मुिुखात दुर्वभक्ष्य असल्याने नावदिशािाने जुिै १९ िोजी काबिू सोडिे ि अवधक सुपीक 
आवि दाट िस्तीच्या चिाि-एक-काि, नजूद आवि साफीच्या टेकड्याांिि आपिा तळ ििवििा. 
टेकड्याांच्या मार्थ्यािि स्थावनक टोळीिािे जाऊन बसिे िोते. त्याांिि चढाई करून त्याांना पिाभतू केिे. 
त्याांना शिि येण्यास भाग पाडून इिािच्या िष्ट्किी चाकिीत त्याांना दाखि करून घेतिे. येथे २२ वदिस 
हयतीत केल्यानांति ऑगस्ट २५ िोजी त्याने गांदमक या वठकािाकडे कूच केिे. 
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वनिोप्याचा खून झािा असल्याची खबि यानांति आिी. तेहिा इिािच्या आघाडीच्या फौजेने 
जिािाबादिि धडक माििी आवि तेथीि धान्यसाठा जप्त केिा. शािी शासक पळून गेिा; प्रमुख 
िवििासी शिि आिे ि त्याांनी वकल्ला ििािी केिा (सप्टेंबि ७). पि नावदिच्या जासुदाििीि 
िल्ल्याबददि अद्दि म्ििून शििात कत्ति घडवििी. मीिअब्लबासच्या मुिाच्या डोंगिी वकल्ल्यािि धाड 
घातिी. पुरुर्षाांिि तििािी चािविल्या ि वस्त्रयाांना (त्यात त्या मुिाची बिीि आवि बायका अांतभूूत िोत्या) 
इिािी छाििीिि गुिाम म्ििून पकडून आििे. (जिानकुशा ३३७–३३९; अिी िजीन २८९.) 
 

या मुिुखाच्या कािभािाची घडी बसविण्यात थोडे वदिस घािविल्यािि नावदि जिािाबादेच्या 
दवक्षिेस बिाि-शििानी [बिाि, जिािाबादेच्या नैऋूत्येस १७ मिैाांिि शोििानी (याचा ििूविन्यास जिानकुशामध्ये सफिी असा आिा 

आिे.) बिािच्या पूिेस आठ मिैाांिि.] येथे कूच किीत गेिा. हिदुस्थानातीि िास्तहयामुळे आपिास स्ितःच्या 
मुिखात दीघूकाळ अनुपव्स्थत िािािे िागिाि आिे; आपल्या इिािातीि मुख्याियापासून वदल्ली फाि दूि 
आिे आवि युद्धात काय अपघातदेखीि िोऊ शकतात असा बिुधा विचाि करून नावदिशािाने सिात 
थोििा मुिगा वमझा विझा कुिी यास िाजमुकुट चढवििा. त्यास इिािचा िाज-प्रवतवनवध बनवििे 
(नोहिेंबि ३) आवि त्यास मोठ्ा समािांभावनशी ि एक शव्क्तशािी फौज सोबत देऊन, आपल्या इिािी 
मुिुखास पित पाठवििे. 
 

— 
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प्रकरि बारािे 
 

नाणदरशाहाचे भारतािरील आक्रमि 
(मजकूर संपादकाचा) 

 
१०६ : पेशािर आणि लाहोर यािर नाणदरशाह कब्जा करतो 
 

१७३८ इ. च्या नोहिेंबिच्या ६ तािखेिा भािताचा प्रिास सुरू झािा. नावदिशािाच्या 
नेतृत्िाखािच्या मुख्य फौजेने १२ तािखेस जिािाबाद ओिाांडिे ि शििापिीकडे १ मैि अांतिािि तळ 
टाकिा. या मजिेनांति वनिडक १२ िजाि घोडेस्िािाांची आघाडी चढाईसाठी पुढे वनघािी. त्याच्यामागे 
शािी तांबचू्या िक्षिासाठी ६ िजाि असामींची दुसिी फौज िोती. त्यानांति सैन्याची मध्यबाजू आवि त्यामागे 
सैन्याची वपछाडी िोती. 

 
नावसिखान िा अफगािीस्तानचा मुघि सुभेदाि िोता. नावदिने काबिू हजकिे असून भाितािि 

स्िािी किण्याचा त्याचा मनसुबा आिे िी खबि नावसिखानास िागिी. त्या िेळी तो त्याच्या नेिमीच्या 
िीतीनुसाि पेशािि शििी मुक्कामास िोता. त्याने खैबि आवि पेशािि भागातीि २० िजाि अफगाि जमा 
करून, अिी माव्स्जद आवि जमरूद याांमध्ये असिेिी हखड अडिनू टाकिी. जमरूद म्ििजे 
पेशाििपासून बािा मैिाांिि असिेिी त्याची शिेटची पिािाचौकी िोती. त्याची उपासमािीने ग्रासिेिी 
फौज आवि घाईगडबडीत धरून आिून भिती केिेिे टोळीिािे िोक सामना किण्याच्या पविव्स्थतीत 
नहिते. कािि त्याांना िढाियाचे िोते ते एका स्िगीय सेनानीच्या आवधपत्याखािच्या, शकेडो विजय 
सांपादल्याची आढ्यता असिेल्या मुिब्लबी इिािी फौजेशी. 

 
नोहिेंबि १४ च्या तीन प्रििी असिची प्राथूना झाल्यािि जिािाबादेच्या पूिेस २० मिाांिि 

असिेल्या बाविकाि येथे आपिी छाििी आवि सामानसुमान नस्त्रलु्लाि वमझा याच्या िाती सोपिनू, आपल्या 
बिोबि ििके प्रिाससावित्य घेऊन, सेिचूबा मागाने नावदिशािाने पुढ प्रयाि केिे. िस्ता अगदी 
खाचखळर्ग्याांचा आवि खड्या चढिीचा असून देखीि दुसऱ्या वदिशी सकाळचे आठ िाजण्यापूिी, त्याने 
पन्नास मिाांचे अांति काटून अगदी अनपेवक्षतपिे, खैबि हखडीच्या एका अांगाने तो हिदुस्थानी फौजैिि तुटून 
पडिा. इिािी सैन्याच्या पविल्याच िल्ल्यात नावसिखानाचे टोळीिािे िठेीचे वशपाई सैिािैिा पळािे. पि 
त्याच्या कायम फौजेने मात्र कािी तास सामना वदिा. शिेटी नावसिखान आवि इति वकत्येक उमिाि याांना 
पकडण्यात आिे. [मिदी साांगतो की नावसिखानाने आपिी फौज िढाईच्या िेरे्षत वभडवििी आवि थोडा िेळ सामना वदिा. वसयि (खांड 
एक, ९५) साांगतो की, िा सेनापती जायबांदी झाल्यािि शत्रूने त्यास पकडिे. तेहिा त्याने आपिे नाि ि पद उघड केिे. आनांदिाम (१३) 
प्रवतपादतो की नावसिखान वबछान्यात वनवद्रस्त असताना त्याच्यािि अकस्मात िल्ला झािा. तेहिा त्याचा गोंधळ उडून, तो, वचिाग बेगखान आवि 
इति थोडे चाकि याांच्यासमिेत, पळून गेिा. िॅन्िे (दोन, ३६२) आपिास साांगतो की, हखडीतीि अफगािाांचे िेतन वदल्ली दिबािाकडून तब्लबि ४ 
िर्ष ेबाकी िावििे िोते. नावदिने हखडीतीि अफगािाांना विकत घेतिे. अशा प्रकािे त्यािा हखड सिज आवि प्रवतकाि न िोता ओिाांडिे शक्य 
झािे. नावदि अगदी अनपेवक्षतपिे जिळ आल्याचे वदसताच नावसिखानाचे निखे िेठीचे वशपाई ठािे सोडून पळािे. तेहिा नावसिखानाने पेशािि 
नजीक ७ िजाि िोकाांवनशी खांदक खिून मोचा बाांधिा आवि कािी तास सामना वदिा. पि त्याच्या तळािि िल्ले झािे आवि त्याचे िोक ठाि तिी 
झािे हकिा पकडिे तिी गेिे. अिी िजीन (२९०) साांगतो की, अफगाि आवि नावसिखानाच्या फौजा याांची खोऱ्याच्या भागात प्रचांड सांख्येने 
कापाकाप झािी.] उििेिा फौजफाटा पळून गेिा. त्यामुळे नावसिखानाची सांपूिू छाििी आवि त्यातीि सगळी 
चीजिस्तू विजेत्याच्या िाती पडिी. [जिानकुशा ३४१–३४२, अिी िजीन २९] 
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या विजयानांति ३ वदिसाांनी इिािी छाििी आवि वपछाडीिक्षक सेना नेिमीच्या िस्त्याने तेथे येऊन 
पोिोचिी. नोहिेंबि १८ िोजी नावदिने पेशािि शििात प्रिशे केिा. त्या िळेी त्यास कोिी वििोध केिा 
नािी. तेथे त्याने सुभेदािाचा मिाि कब्लजात घेतिा. वडसेंबि १२ िोजी चढाईचा प्रिास सुरू झािा. 
मागातीि मुिखािि छापे घािून तो उध्िस्त किण्यासाठी आवि अटक येथे हसधू नदीिि पूि 
टाकण्यासाठी आका मुिम्मद याच्या सोबत एक मजबतू सैन्यफळी पुढे धाडिी. पुढीि प्रिासात 
पांजाबमधीि इति पाच नद्या पायीच ओिाांडल्या, कािि त्या िांगामात त्या तशा पाि किता येण्यासािख्या 
िोत्या. वचनाब नदी िािोिच्या िायहयेस सुमािे ६० मिैाांिि िजीिाबाद येथे १७३३ जानेिािी ८ िोजी 
ओिाांडिी. 

 
िािोि येथे वजक वियाखान िा मुघिाांचा सुभेदाि िोता. बादशिाची कसिीिी मदत आिी नहिती. 

तिी सुद्धा स्ितःची जी कािी मयावदत सामग्री िोती तीसि त्याने किता येईि तेिढी बचािाची तयािी 
केिी. िािोिच्या उत्तिेस ३० मिैाांििच्या यमीनाबाद येथीि कचा वमझा [इांवडयन ॲटिासमध्ये यमीनाबादेच्या थोड्या 

पूिेस कोट वमझागान नािाचे वठकाि आढळते.] नामक वकल्ला आपिे आघाडीचे ठािे बनिनू ि आपिे पाच िजाि 
असामी किां दिखान याच्या वदमतीस देऊन वजवक्रयाखानाने त्यास सदि ठािे िढविण्यास साांवगतिे. खुद्द 
सुभेदाि आपिी बिुसांख्य फौज (म्ििजे बिुधा १०–१२ िजाि असामी) बिोबि घेऊन दवक्षिेस १० 
मिैाांििीि शािदौिा या पुिाजिळ थाांबिा. इिािी आघाडीने [िॅन्िेच्या म्ििण्यानुसाि सदि आघाडीचे नेतृत्ि नावसिखान 
याच्याकडे िोते. अिी िजीन याच्या अांदाजानुसाि वजवक्रयाचा फौजफाटा १४–१५ िजाि किायती घोडेस्िािाांचा आवि वशिाय िांगरूटाांचा बनिेिा 
िोता.] वकल्ला सि केिा. किां दिखानािा माििे. आवि त्याची फौज वपटाळून िाििी. िी खबि समजताच 
वजक वियाखान मागे सरून िािोिास गेिा. नावदि शििाच्या उत्तिेस २० मैिाांिि िि असिेल्या शािदौिा 
नामक पुिापयंत पुढे आिा. अब्लदुि बाकीखान या इिािी िजीिाने येथून वजक वियाखानास पत्र विवििे ि 
त्यास शिि येण्याचा आवि अशा प्रकािे अनािश्यक िक्तपात टाळण्याचा सल्ला वदिा. [जिानकुशा ३४३; 
िॅन् ि,े खांड दोन ३६५–६६, आनांदिाम १६–२०] 
 

िािोिच्या उत्तिेस असिेल्या िािी नदीच्या वकनाऱ्यािि वजवक्रयाखानाने मोचेबांदी केिी िोती. 
इिािी फौजेची चढाई सामना देऊन िोखता यािी म्ििून मोठमोठ्ा अिजड तोफा येथे बसविल्या िोत्या. 
१७३९ जानेिािी १० िोजी नावदिने शािदौिाचा पूि ओिाांडिा आवि िािोि भोितािी िाांबच्या मागाने 
चक्कि माििी. मुघिाांचे मोचे आपल्या डाहया अांगािा दूि अांतिािि ठेिनू नदी ओिाांडिी आवि शििाच्या 
पूिेस पाच मैिाांिि असिेल्या शाविमाि बागेत तळ टाकिा. िािोि शििात प्रिशे किण्याचे इिािी फौजेचे 
सगळे प्रयत्न उधळून टाकण्यात खानािा त्या सबांध वदिशी यश येत गेिे. दुसऱ्या वदिशी जानेिािी ११ 
िोजी िढत सुरू झािी. पि अगदी सकाळीच वनिडक असामी बिोबि घेऊन सुभेदािाच्या मुिाने वदल्लीचा 
आडिळिी िस्ता धििा. आवदनगि येथीि जमीनदािाच्या नेतृत्िाखािचा मोठा हिदुस्थानी फौजफाटा 
वजवक्रयाखानास मदत म्ििून येत असता इिािी छापेमािाांनी त्याांना िािोिपासून १२ मिैाांिि मुल्कपूि येथे 
िाटेत गाठिे आवि त्याांना पळिनू िाििे. यात त्याांनी जिळचे कािी पकडिेिे शत्रसैुवनक गमाििे. 
[जिानकुशाचे पषृ् ३४४ अस्पष्ट आिे. वशळाछापाििीि त्याचा मजकूि देखीि अपभ्रष्ट आिे. यािेळी आवदनाबेग िा िािोिच्या आर्ग्नेयेस ६६ 
मिैाांिि असिेल्या सुितानपुिचा फौजदाि िोता. (वतिोकदास याची कविता). आवदनगि िे वठकाि मिा मािीत नािी. िािोिच्या पूिेस १४ 
मिैाांिि निोिि िे वठकाि वदसते; पि मुल्कपूि नािाचे वठकाि आढळत नािी. ते एखादे पूि असेि ति िैबतपूि-पटी असण्याची शक्यता आिे. 
जिानकुशामधीि मजकुिाचा अथू असािी िागू शकतो की, या भाितीय फौजा िािोिात घुसल्या.] वििोध कििे हयथू आिे िे 
वजवक्रयाखानास कळून चुकिे. वदल्लीिून कसिीिी मदत येऊ शकिी नहिती. तेहिा वतसऱ्या प्रििी त्याने 
आपिा िस्तक वकफायतखान यािा शििागतीचा प्रस्ताि देण्यासाठी आवि सुिवक्षततेची भीक 
मागण्यासाठी नावदिच्या छाििीिि पाठििे. दुसऱ्या वदिशी (१२ जानेिािी) खुद्द वजवक्रयाखान विजयी 



 

 

अनुक्रमणिका 

सेनानीस भेटाियास गेिा. या भेटीत त्याने गडाच्या वकल्ल्या नावदिच्या ििािी केल्या; जांगी ित्ती आवि 
अगदी दुर्वमळ िस्तू त्यास नजि केल्या. नावदिने त्यािा दयेने िागवििे; पि शििािि २० िाख रुपयाांची 
खांडिी बसवििी. त्यातीि कािी िक्कम शासकीय वतजोिीतून भागवििी. उििेिी िक्कम श्रीमांत िोकाांिि 
बसवििी. १४ तािखेिा खान पुनः इिािी िाजाच्या भेटीस गेिा. त्यानांति त्याने द्रहय िाजाच्या ििािी केिे 
ि अशा प्रकािे िुटीच्या भयानकतेतून शििाची सोडििूक केिी. [आनांदिाम २३; जिानकुशा ३४४; अिी िजीन, २३३. 
पि वतिोकदास साांगतो की, नावदिचा शििप्रिेश झाल्यानांति िािोिची िुटािूट झािी ती थाांबविण्याबाबत विनांती करून देखीि इिािी िाजाने 
आपल्या वशपायाांना आििण्याचा कसिाच प्रयत्न केिा नािी. िािोि येथे, हिदुस्थानी मोठ्ा शििातीि सांपत्ती काय असते याचा आक्रमकाांना 
प्रथमच प्रत्यय आिा.] नावदिने त्याचे चाांगिे स्िागत केिे, त्यािा मानाची िसे्त्र वदिी. सोन्याची किाबतू 
असिेिे खोगीि आवि उांची साज असिेिा अिबी घोडा, ित्नजवडत तििाि ि कट्याि त्यास भेट वदिी. 
तसेच त्याजकडीि िािोिचे सुभेदािपद त्याजकडे कायम ठेििे. पि त्याच्या ियातुल्लािखान या मुिास, 
पाचश ेतैनाती इसम वदमतीस घेऊन, इिािी िाजाच्या मोविमेत ििाण्यास फमावििे. ियातुल्लािखानाच्या 
बापाच्या स्िामीवनष्ेच्या िमीसाठी ियातुल्लािखान यास ओिीस ठेििे िोते यात शांका नािी. 
 

नावदिने िािोि येथे १६ वदिस मुक्काम केिा. फख् रुद्दौिि नामक काश्मीिच्या सुभेदािास 
कामािरून दूि केिे िोते. तो दाविद्र्याने वपचिेल्या ि दुिूवक्षत व्स्थतीत येथे काळ कां ठत िोता. यािा 
नावदिने त्याच्या पदािि पुन्िा नेमिे. नावसिखान यास बांवदिासातून मुक्त केिे. काबूि आवि पेशािि 
येथीि सुभेदािी त्यास पुन्िा देऊ केिी. पांजाबमधीि नद्याांतीि नािा पकडून आिण्यासाठी, नदीििीि 
उतािाांचे िक्षि किण्यासाठी आवि हिदुस्थानात िास्तहय असेतो इिािी फौजेकडे येिाऱ्या आवि जािाऱ्या 
प्रिाशाांचा प्रिास सिज िोऊ शकेि याची काळजी िािण्यासाठी एक इिािी तुकडी मुकिि केिी. अशा 
प्रकािे आक्रमकाांची वपछाडीची बाजू तसेच डािी, उजिी बाजू पूिूपिे सुिवक्षत झािी. 
 

मुिम्मदशािाने युद्धाचा वनियू केिा आिे; इिाण्याांशी सामना देण्यासाठी, आपल्या साम्राज्यातून 
चिूबाजूांनी तो फौजफाटा उभा किीत आिे अशी पक्की बातमी िािोि येथे समजिी िोती. मी तुकोमान आिे, 
तैमूिचे कुि ज्या िांशाचे आिे त्याच िांशाचा मी आिे ि वदल्लीच्या बादशािाविर्षयीचे माझे मनसुबे केिळ 
वमत्रत्िाचे आिेत अशा मजकुिाचे एक पत्र नावदिने बादशािास पाठवििे. अफगाि िोक इिािचे जेिढे शत्रू 
आिेत तेिढेच ते हिदुस्थानचे देखीि आिेत आवि अशा अफगािाांना अद्दि घडविण्याच्या एकमेि िेतूने 
आपि मुघि सििद्द ओिाांडिी िे आपिे पवििे पािुपद त्याने आळवििे. वमत्रत्ि आवि िाजनैवतक 
वशष्टाचाि याांचे उल्लांघन करून मुिम्मदशािाने आपल्या तीन िवकिाांना गैििागिूक वदल्याचे गाऱ्िािेदेखीि 
पुन्िा गावयिे. शिेटी युद्धात पडल्यास त्याचे काय पवििाम िोतीि, याबाबत मुघि दिबािास नावदिने 
इशािा वदिा. पि त्याच बिोबि पिाभिानांति हिदुस्थानी सेनानी शिि आल्यास त्याांना क्षमा िोईि अशी 
आशा िािण्यास त्याने या पत्रात कमी केिे नािी. [जिानकुशा–३४५–३४६] 
 

नावदिच्या स्िािीमुळे सबांध पांजाबमध्ये अहयिस्था आवि विनाश पसििा. नावदिच्या िुकुमानुसाि 
घोडदळाचा एक भाग पुढे धाडिा िोता. “झटपट छापेमािी किण्यासाठी (तुकूताझी), सुभ्यातीि शििे 
आवि श्रीमांत खेडी याांची िूट किण्यासाठी आवि मुख्य फौजेच्या आघाडीच्या ३०-४० मिैाांच्या टापूत 
टेिळिी किण्यासाठी िे घोडेस्िाि धाडिेिे िोते. कसिीिी दयामाया न दाखविता बेधडक िुटािूट आवि 
नासधूस किण्याची सूचना त्याने आपल्या आघाडीस अटक येथे वदिी िोती. यामुळे िजीिाबाद, 
यमीनाबाद, गुजिात िगैिे शििे आवि मोठी खेडी (प्रत्येक खेडेगाि अध्या शििाएिढे मोठे िोते) याांची 
िाखिाांगोळी झािी. वजकडेवतकडे मािमते्तची िुटािूट आवि वस्त्रयाांिि अत्याचाि घडिे.” [आनांदिाम, १६ 
आवि २१] िािोि, जािां दि आवि नावदिच्या मागाििीि इति शििे येथे झािेल्या िुटािुटीची उघड साक्ष 
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वतिोकदासाकििी आपिास वमळते. पि सुभ्यािि कोसळिेिी एिढी एकच आपत्ती नहिती. इति िेळी 
कायदा पायदळी तुडवििािे, छळ आवि िूट कििािे िोक सिकािने काबूत ठेििेिे असतात पि 
पिवकयाचे आक्रमि झाल्यािि, सिकाि स्िसांिक्षिात गुांतल्यामुळे, या मांडळींना अांदाधुांदी किण्याची 
इव्च्छत सांधी प्राप्त झाल्यासािखी िाटते. ते आपिे डोके िि काढू िागतात. शखे अिी िजीन िा या समयी 
िािोिपासून सिहिदपयंत प्रिास किीत िोता. त्यािळेच्या पविव्स्थतीचे तो पुढीिप्रमािे ििनू कितो. (पृ. 
२९२) : “सांबांध सुभ्यात अगदी पविपूिू क्राांती घडून येत िोती. अगदी प्रत्येक जि िुटािुटीत आवि 
दिोडेखोिीत भाग घेत िोता. िमिस्त्यािि िजािो िुटारू दबा धरून बसिेिे िोते..... त्यािळेच्या 
सगळ्याांनाच, मग ते िस्त्यािि असोत अथिा (मुक्कामाच्या) वठकािी असोत, आपिा िळे िढिीत आवि 
भाांडिात घािििे भाग पडत िोते.” 
 
१०७ : नाणदर लाहोरहून कनाळला कूच करतो 
 

१७३९ जानेिािी २६ िोजी िािोि सोडल्यािि नावदिशाि फेिुिािी ५ िोजी सिहिद येथे येऊन 
पोिोचिा. तेथे पोिोचल्यािि, मुिम्मदशाि कनाळ येथे आपल्या फौजेसि तळ देऊन आिे असे त्यािा 
समजिे. कनाळ नावदिच्या तळापासून ८२ मिै अांतिािि िोते. शािी तळापयंत असिेल्या िाटेतीि 
मुिुखाची टेिळिी करून शत्रचेू बळ आवि शत्रचू्या सैन्याची माांडामाांड याविर्षयीची खबि वमळविण्यासाठी 
६ िजाि घोडेस्िािाांची एक फौज पुढे वपटाळिी िोती. दुसऱ्या वदिशी नावदिची मुख्य फौज िाजा सिाई 
[आजचे िाजपुिा] येथे येऊन पोिोचिी. िे वठकाि सिहिदच्या आर्ग्नेयेस १६ मिैाांिि आिे. वतसिे वदिशी 
(फेिुिािी ७) आिखी पूिेस १३ मिैाांििीि अांबािा शििी नावदि पोिोचिा. या वठकािी त्याने आपिा 
जनानखाना आवि अिजड सामानसुमान ठेििे. त्याांच्या िक्षिासाठी एक जबि फौज ठेििी; तो स्ितः मात्र 
८ तािखेस एक सडा िढाऊ फौजफाटा आवि उांटािि िादिेिा ििका तोफखाना घेऊन पुढे वनघािा ि 
वदिस मािळण्याच्या िळेी अांबाल्याच्या पूिेस १७ मैिाांिि असिेल्या शािाबाद या गािी पोिोचिा. िे 
वठकाि कनाळच्या उत्तिेस अिघ्या ३६ मैिाांिि िोते. 
 

दिम्यानच्या काळात ७ आवि ८ तािखेच्या मधल्या िात्री इिािी फौजेचे टेिळे मुघि छाििीच्या 
तोंडाशी येऊन पोिोचिे िोते. ते तोफखान्यािि तुटून पडिे. त्यात कािी असामी ठाि झािे ति कािींना 
त्याांनी पकडून नेिे. िढतीच्या शिेटी ते सिाई अजीमाबाद [थॉनू याच्या मेम्िायि ऑफ वद िॉि िा जोडून असिेल्या 
नकाशात अजीमाबाद दाखवििे आिे. त्याचप्रमािे िेटच्या नकाशा-पुस्तकात सदि वठकाि तािाओिीच्या उत्तिेस तीन मिैािि आवि ठािेसिच्या 
दवक्षिेस १० मैिािि दाखवििे आिे. वदल्ली-िािोि प्रिासातीि ठािेसिच्या पुढची मजि म्ििजे अजीमाबाद अशी माविती चिाि गुिशनमध्ये 
आिे. (इांवडया ऑफ औिांगजेब).] या कनाळच्या उत्तिेस १२ मैिाांिि असिेल्या वठकािापयंत मागे िटिे. नांतिच्या 
िात्री या पकडिेल्या हिदुस्थानी असामींना नावदिपुढे िजि किण्यात आिे. नावदिने त्याांच्याकडे मुघि 
फौजेविर्षयी चौकस प्रश्न विचाििे. अजीमाबाद येथीि सैन्य तुकडीिा मदत पाठविण्यात आिी. गोष्टी 
िढाईच्या थिािा जािाि नािीत अशा िीतीने टेिळिी सािधपिे किण्याचा इशािा नावदिने त्याांना वदिा. 
१० तािखेिा नावदिने शािाबादेिून कूच केिे आवि त्याच वदिशी सांध्याकाळी तो ठािेसि (दवक्षिेस १३ 
मिैाांिि) आवि ११ तािखेिा सूयोदयानांति दीड तासाने सिाई अजीमाबाद (दवक्षिेस आिखी १० 
मिैाांिि) येथे पोिोचिा. 
 

येथीि सिाईची इमाित दगडविटाांनी बाांधिेल्या मोठ्ा घिासािखी िोती. या इमाितीत 
अांबाल्याचा फौजदाि आवि मुख्य मुख्य असामी याांनी आसिा घेतिा िोता. पि इिािी तोफखान्याचा 
इमाितीिि भवडमाि सुरू िोताच त्याांनी शििागतीची आिोळी ठोकिी. कनाळची बादशािी छाििी या 
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वठकािापासून फक्त १२ मैिाांिि िोती. या छाििीची इत्थांभतू माविती या वठकािी नावदिास वमळािी. 
आता आपि मुिम्मदशाि आवि त्याचे सल्लागाि याांनी काय केिे या भागाकडे िळू. [जिानकुशा ३४६–
३४८] 
 
१०८ : नाणदरच्या आक्रमिाच्या समयी शाही दरबारची हालहिाल 
 

नावदिच्या आक्रमिाच्या काळातीि वदल्ली दिबािातीि घडामोडी म्ििजे, क्िैब्लय मानािी अशा, 
िाांच्छनास्पद अकायूक्षमतेची किािीच आिे. काबिू िातचे गेल्याची (१९ जून १७३८) बातमी जुिैच्या 
पविल्या आठिड्यात वदल्लीिा पोिोचिी असिीच पाविजे. तिीिी तद नांति वकत्येक मविने उिटेतो 
सििद्दींच्या सांिक्षिासाठी कसिेिी उपाय योजण्यात आिे नािीत. नावदिने खैबि हखड ओिाांडिी (१५ 
नोहिेंबि) तेहिा त्याचे उवद्दष्ट नक्की काय आिे याविर्षयी गफित िोण्याची शक्यता उििी नहिती. तिीदेखीि 
तद नांति दोन मविन्याांचा कािािधी उिटतो, सिांनाच कळून चुकिेिा धोका टाळण्यासाठी, कसिेिी 
विम्मत दशवूििािे उपाय योजिे नािीत. साम्राज्याच्या तीन अत्युच्चपदस्थ उमिािाांना बादशािाने 
आक्रमकाविरुद्ध मोविमेिि जाण्यासाठी २ वडसेंबि १७३८ िोजी औपचाविक वनिोप वदिा ि त्याांच्या 
मोविमेच्या खचासाठी एक कोटी रुपये वदिे. िे खिे असिे तिी इवतमादुद्दौिि कमरुद्दीनखान (िजीि), 
वनमामुल्मुल्क आसफजाि (िकीि) आवि समसामुद्दौिि खानदौिान (अमीरुि्-उमिा आवि बक्षी) िे ते 
तीन उच्चपदस्थ उमिाि वदल्लीबािेिीि सिाई बाििीजिळच्या शाविमाि बागेत मुक्काम ठोकून िेते. तब्लबि 
एक मविन्याचा काळ त्याांनी तेथे दिडिा. [िॅन्िे (खांड दोन, ३६०) म्िितो की, वनजामाविर्षयी मत्सि आवि त्याच्याशी झािेिा 
मतभेद याांमुळे खान दौिान येथेच थाांबिा. वदल्ली क्रॉवनकिमध्ये म्िटिे आिे की, त्याांच्या फौजाांच्या विशबेवनसाांची नेमिूक १४ वडसेंबि आवि २० 
वडसेंबि इतक्या उशीिा झािी. यािरून त्यात बोकाळिेल्या त्यािेळच्या ऐशािामाची कल्पना येईि. सदिचा मविना (२–३१ वडसेंबि) िमजानचा 
मविना म्ििजे उपिासाचा मविना िोता िे खिे आिे; पि िमजान मविन्यात मोविमेिि जाण्याचे औिांगजेबदेखीि पत्कित असे.] 
 

अटक येथे नावदिशाि याने नदी पाि केिी. िी खबि वदल्लीत १० जानेिािी १७३९ िोजी पोिोचिी 
असिीच पाविजे. तेहिा कोठे शािी फौजाांना त्ििा किण्याची वनकड केिी. ज्या वजवक्रयाखानािा मदत 
पाठविण्यास त्याांनी नकाि वदिा िोता तो वजवक्रयाखान चाांगिी िढत देऊन शत्रसू आडकाठी किीि अशी 
आशा वदल्ली दिबािािा िाटत िोती. पि गिीब वबचाऱ्या सुभेदािािा जगज्जेत्याशी टक्कि देता आिी नािी; 
तेहिा विश्वासघात झाल्याची आिई उठविण्यात आिी. खानाने बेईमानी करून िािोिचा वकल्ला इिाण्याांच्या 
कब्लजात वदिा कािि तो नावदिप्रमािेच खुिासानचा िवििासी आिे असे दोर्षािोप दिबािातीि हिदुस्थानी 
गटाने केिे. [शावकि] 
 

नावदिशािाच्या आक्रमिाची िदांता प्रथम सिूत्र पसििी तेहिा आपिी अक्षमता दिबािास समजून 
चुकिी; म्ििून दिबािी मांडळींनी वनजामास मसितीसाठी पाचािि केिे. औिांगजेबाच्या िैभिशािी 
काळाची साक्ष साांगिािा तो शिेटचा उमिाि िोता. अनेक िढतींचा अनुभि घेऊन केस पाांढिे झािेिा 
मुिब्लबी असा तो िोता. अनुभिाांनी समृद्ध असे जीिन हयतीत किण्याची सांधी त्यािा वमळािी िोती. 
िाजनीवत-हयििािातिी तो तिबेज िोता. असे असून देखीि अशा अविष्टाच्या समयी आिश्यक असते 
त्याप्रमािे या मोविमेची सिूश्रेष् िुकूमत आवि अवधनायकी वनजामुल्मुल्कास प्रदान केल्या नािीत, इतकेच 
काय पि आपल्या धन्याचा विश्वास साांभाळिेिी त्यास जमि ू देत नहिते. कािि खान दौिान आवि 
हिदुस्थानी पक्ष बादशािाचे कान, एकसािखे वनजामुल्मुकाविरुद्ध फुां कत. या खान दौिानिा िाजपुताांच्या 
शौयाविर्षयी फाि आदि िाटे. आपिे आवश्रत असिेिे हिदू िाजे, विशरे्षतः सिाई जयहसग, यािा 
बादशािाच्या मदतीस धािनू येण्याविर्षयी फमाने पाठविण्यास तो काििीभतू िोता. पि औिांगजेबाच्या 
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काळापासून, िाजपुतान्याचा मुिूख शािी साम्राज्यापासून फुटून गेल्यासािखा िोता. आपिे स्िातांत्र्य 
घोवर्षत करून िाजकीय मुक्तीचे उवद्दष्ट जयहसग आवि इति िाजपूत िाजाांनी आता आपल्यासमोि ठेििे 
िोते. साम्राज्याचे विसजून किण्याच्या कामी मदत किण्यासाठी ते मिाठ्ाांना िाक मािीत िोते. या िाजाांनी 
वनिवनिाळ्या सबबी पुढे करून येण्यास उशीि िाििा. मुिम्मदशािाने ति बाजीिािास सुद्धा मदतीचे 
आिािन केिे असे पेशहयाांनी आपिा सेनापती वपिाजी जाधि यास पाठवििेल्या पुढीि पत्रािरून 
आपिास कळते. 
 

“मी नेिमीच्या मजिा मािीत उत्ति हिदुस्थानकडे कूच कििाि आिे. इिािचा िाजा तिमास्प 
कुिी जग हजकण्याच्या मोविमेिि आिा आिे. मुिम्मदशािाच्या मदतीसाठी मी मल्िाििाि िोळकि, 
िािोजी हशदे ि (उदाजी) पिाि याांच्या नेतृत्िाखािी माळहयातीि फौजफाटा पाठिीत आिे. वदल्लीच्या 
बादशािािा अशा प्रसांगी मदतीसाठी जाियास वमळत आिे िे आमच्या िाजेशािीच्या (म्ििजे 
मिाठेशािीच्या) िैभिाचे प्रतीकच म्ििाियास पाविजे.” [िाजिाडे, खांड सिा, क्रमाांक १३०] पि 
मिाठ्ाांिि मदाि टाकिे अगदी मनापासून अवभपे्रत धििे असिे तिी तसे कििे म्ििजे जीि ू बाांबूिि 
िेिण्यासािखे ठििे. कनाळ येथे बादशािाच्या मदतीसाठी दवक्षिेतून कसिाच फौजफाटा आिा नािी. 
ििाांगिात शािी पक्षाचा पिाभि झाल्यानांतिदेखीि वदल्लीच्या िक्षिासाठी त्याांची कसिीिी फौज िळेेिि 
येऊन पोिोचिी नािी. उिट कनाळ येथे शािी छाििीत असिेल्या मिाठी दूतािा २५ फेिुिािी िोजी 
छाििीतून वनसटून, िानािनातल्या िाटेने, दवक्षिेस जयपूि येथे, आसिा घेण्यात धन्यता िाटिी. खुद्द 
बाजीिाि देखीि आपल्या पुढच्या पत्रात नावदिच्या नमूदेच्या दवक्षिेकडीि चढाईस प्रवतबांध किण्यासाठी 
नमूदािेरे्षचे िक्षि किण्याच्या मनसुब्लयात असल्याचे वदसून येते. उत्ति हिदुस्थानचे मिाठ्ाांकििी सांिक्षि 
हिाि ेया योजनेचा विचािसुद्धा कधी झािा नािी. 
 

शािी फौजफाट्याने िमजानचा सगळा मविना [१३ वडसें. १७३८ ते १२ जाने. १७३९] वदल्लीबािेि 
केिळ आळसात हयथू दिडिा. तद नांति इिाण्याांनी अटक येथे नदी ओिाांडल्याची बातमी येऊन थडकिी. 
तेहिा कोठे १७३९ जानेिािी १० िोजी तीन उमिाि िािोिच्या वदशनेे िििे. तत्पूिी वतन्िी उमिािाांनी 
अगदी एका सुिात आवि अगदी उच्च सुिात बादशािास फौजेत जातीने दाखि िोण्याची वनकड केिी 
िोती. १८ तािखेिा वदल्लीच्या उत्तिेस ५५ मिैाांिि असिेल्या पावनपत या वठकािी ते येऊन पोिोचिे. 

 
त्या वदिशी (१८ जानेिािी) मुिम्मदशाि स्ितः वदल्लीिून वनघािा. २७ तािखेिा तो पावनपत येथे 

येऊन पोिोचिा. येथे बादशाि येऊन वमळेि या अपेके्षने िे सेनावधकािी तब्लबि ९ वदिस त्याची िाट पिात 
थाांबिे िोते! नावदिने िािोिचा कब्लजा घेतिा असल्याची बातमी दिबािी समजिी िोती. तेहिा, सदि शिि 
िाचविण्यास आता वििां ब झािा असल्याचे त्याांनी मानिे. मग कनाळ येथेच छाििी टाकािी ि शत्रचूी िाट 
पािात थाांबािे; वशिाय येथे अिी मदानच्या कािहयाचे विपुि पािी आिे; तसेच घोडेस्िािाांच्या प्रचांड 
फौजाांची वफििावफििी किीत िढाई खेळण्यासाठी िागिािे विस्तीि ूमदैानिी आिे असा विचाि झािा. 
त्याखेिीज अयोध्येचा सुभेदाि सआदतखान ३० िजाि घोडेस्िािाांवनशी वनघािेिा िोता. त्यास येऊन 
वमळण्याचा अिसि वमळािा यासाठीिी थाांबिे भाग िोते. िाजपुतान्यािून देखीि कुमक येईि अशी आशा 
िाटत िोती. 

 
म्ििून बादशािाच्या सल्लागािाांनी विशरे्षतः वनजामाने असा वनियू केिा की, िढाईचा धोका 

पत्किण्यापेक्षा कनाळ येथे मोचेबांद छाििी टाकिेिी बिी. मीि आवतश सअदुद्दीनखान याच्या 
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मागदूशनूाखािी छाििीभोिती वकत्येक मिै घेिाची, छाििी झाकिािी एक मातीची तटबांदी उभािण्यात 
आिी. या तटबांदीच्या िेरे्षिा अनुसरून तोफाांची एकमेकींच्या शजेािी-शजेािी माांडामाांड केिी. वदिसा 
आवि िात्रीदेखीि डोळ्यात तेि घािून खडा पिािा देण्यासाठी खांदकात वशपायाांचे पिािे बसविण्यात 
आिे. [आनांदिाम, २५; शकीि ४०; क्रॉवनकि; वसयि, खांड एक, ९६; बयान ३२, जौिि-इ-समसाम, 
इवियट-डौसन खांड आठ, ७४.] 
 
१०९ : कनाळ येथील प्रणतस्पधी फौजा, शाही छाििी 
 

नावदिच्या कनाळ येथे आिेल्या इिािी फौजेच्या सांख्येविर्षयी रुस्तम अिीचा अांदाज ५५ िजाि 
घोडेस्िाि असा िोता. िा अांदाज सत्यव्स्थतीच्या अगदी जिळचा अांदाज आिे. वमझा मिुदी याच्या 
इवतिासािरून आपल्यािा समजते की, नावदिशािाने इिािबािेि कूच किताना सोबत ८० िजाि फौज 
घेतिी िोती. िाटेत त्याने वकत्येक अफगािाांना भिती करून घेतिे िोते आवि स्िदेशािूनदेखीि वनिडक 
फौजेच्या तुकड्या त्यास नांति येऊन वमळाल्या असण्याची शक्यता आिे. तिी पि मोविमेिि असताना 
हजकिेल्या वकत्येक वकल्ल्याांिि वशबांदी ठेिण्यासाठी त्यास आपिी बिीच मोठी फौज नेमािी िागिी 
िोती. त्याचप्रमािे आपल्या वपछाडीचा दळििळिाचा िाांबिचक माग ू सुिवक्षत ठेिण्यासाठी, तसेच 
आपिा सिात थोििा मुिगा इिािास पाठवििा तेहिा त्याच्यासोबत वदिेल्या जबि फौजफाट्यापायी 
त्याचे बिेच सैन्य कमी झािेिे िोते. िॅन्ि े साांगतो की, नावदि वतिाििी (म्ििजे अजीमाबादजिळीि 
तािाओिी) येथे पोिोचिा तेहिा त्याच्याजिळ ४० िजाि सैन्य िोते. अथातच यात त्याची आघाडी आवि 
वपछाडी याांचा समािशे नसािा असे स्पष्ट िाटते. सांपूि ू इिािी छाििीत एक िाख साठ िजाि मािसे 
असािीत. त्यापैकी एक–तृतीयाांश मािसे नोकि-चाकि िोती. पि तशी असिी तिी त्या सिांना 
बसाियास घोडे िोते ि ते पूिपूिे शस्त्रसज्ज िोते. िुटािूट झािीच ति त्याांना भाग घेता यािा आवि 
आपल्या सामानसुमानाचा बचाि किता यािा अशी यामागची कल्पना िोती. वशिाय नावदिच्या छाििीत 
सिा िजाि वस्त्रया िोत्या बिानी नािाच्या पुरुर्षाांच्या जाांभळ्या कापडाच्या िाांब कोटासािखेच कोट त्याांनी 
घातिेिे िोते ि दूि अांतिािरून पुरुर्ष ि वस्त्रया याांतीि फिक ओळखता येण्यासािखा ठेििेिा नहिता. 
[िॅन्िे, खांड दोन, ३६७.] 
 

नावदिच्या वचटविसाच्या अांदाजानुसाि मुिम्मदशािाच्या शािी फौजेत तीन िाख ‘नािाजिेिे 
िढिय्ये’, [एिढे सगळेच्या सगळे ‘नािाजिेिे’ कसे असतीि? िॅन्िे साांगतो, “ते दोन िाख िोते ि त्यात बिुतेक भाग घोडदळाचा िोता.”] 
दोन िजाि िढाईच्या सिािाचे ित्ती आवि तीन िजािाचे तोफदळ िोते. रुस्तम अिीने वदिेिे आकडे असे 
आिेत : दोन िाख घोडेस्िाि, अगवित पायदळ, पांधिाश ेित्ती आवि वकत्येक तोफा. [इवियट ि डौसन, 
खांड आठ, ६०]. पिातकािीन गुिाम अिी या िखनऊच्या इवतिासकािाने, फौजेच्या सांख्येविर्षयी 
आिखी अवतशयोक्ती केिेिी आिे. त्याने वदिेल्या मावितीनुसाि छाििीत पाच िाख घोडदळ आवि 
पायदळ, तोफखान्याचे विविध हयासाचे आठ िजाि नग आवि अकिा िजाि तांब ू िोते. [इमाद २४]. 
िजीिाचा सवचि आवि पावनपतपयंत फौजेबिोबि गेिेल्या आनांदिाम याने साांवगतिेिा आकडा पन्नास 
िजाि घोडेस्िाि, वशिाय तीन उमिािाांच्या स्ितःच्या खासगी तुकड्या असा आिे. वनजामाने आपल्यासोबत 
फक्त तीन िजाि असामी आििे िोते असे समजते. म्ििजे कनाळ येथे हिदुस्थानच्या बाजूचा सगळा 
िढाऊ फौजफाटा ७५ िजाि असामींच्या पिीकडचा असण्याची शक्यता नािी. 
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पि या फौजेसोबत असिेल्या बाजािबुिर्ग्याांची सांख्या मात्र अफाट िोती. अगदी १८ हया 
शतकाच्या अखेिीच्या काळात याच भागात कामवगिीिि असिेिी आधुवनक युिोपीय फौजदेखीि प्रत्येक 
िढिय्या सैवनकासोबत नऊ वबगि िढिय्ये चाकि बिोबि ठेिी. िॉडू िेक याच्या छाििीत तीन िाख 
असामी िोते; पि त्यापैकी फक्त तीस िजािच िढाऊ वशपाई िोते. खुद्द बादशाि आपल्या जनानखान्यासि 
आवि िैभिशािी उमिाि आपल्या पवििािासि मोविमेिि िोते. िी गोष्ट िक्षात घेता कनाळच्या छाििीची 
िोकसांख्या दिा िाख असल्याचा अांदाज आपि केल्यास तो चुकीचा ठििाि नािी. 

 
हिदुस्थानी छाििीचा घेि १२ मैि िाांबीचा िोता असे एका अवधकािी हयक्तीचे म्िििे पडते. 

[िॅन्िे, खांड दोन, ३६४.] सडे घोडेस्िाि आवि उांटािि िादिेिा ििका तोफखाना जिळ बाळगिाऱ्या 
चपळ शत्रपूासून एिढ्या प्रचांड िाांबीच्या तटबांदीचे पुिेसे सांिक्षि िोिे शक्य नहिते. याचा पवििाम असा 
झािा की अगदी पविल्या झपाट्यातच हिदुस्थानी फौजेची चिनििन आवि आक्रमक शक्ती सांपुष्टात 
आिी; या फौजेचा अवनिायू कोंडमािा झािा. पुढे २२ िर्षांनी पावनपतच्या िढाईत सदावशि भाऊच्या 
मिाठा फौजेचािी असाच कोंडमािा झािा िोता. 

 
शत्रचूा आघाडीस स्पश ूझािा आवि िगतचा मुिूख छोट्या तुकड्याांना असुिवक्षत बनिा तेहिाच 

बादशािाचे डािपेच चुकीचे ठििे आिेत याची पािती वमळािी. हिदुस्थानी फौजेची १० िक्ष असामी खेिीज 
करून जनाििे िी प्रचांड सांख्या िक्षात घेता, अशा फौजेिा छाििी टाकण्यास सोयीची जागा वमळिे 
कठीिच िोते. इिािी घोडेस्िाि सिू बाजूांनी िल्ले चढिीत आवि धान्य, चािा, जळि पळिनू नेत. त्यामुळे 
छाििीतीि धान्याचे भाि कडाडिे. [यािेळी वदल्लीत असिेिा अिी िजीन िीच गोष्ट साांगतो : “हिदुस्थानी फौजेने आपिा 
तोफखाना आपल्या भोिती माांडिेिा िोता. त्यामुळे स्ितःच्या तोफाांचे कडे त्याच्याभोिती पडिेिे िोते. वशिाय त्याच्या प्रत्येक बाजूिा वकवझिबाश 
मांडळींचे ितूुळ िोतेच. त्यामुळे छाििीबािेिच्या भागाशी सांपकू ठेििे त्याना अशक्य िोऊन बसिे. अशात दुर्वभक्ष्य आवि दुष्ट्काळ याचे सांकट 
फौजेिि कोसळिे..... मुिम्मदशाि आवि त्याचा अिाढहय फौजफाटा याना आपल्या भोिती भोिती वकवझिबाश घोडेस्िाि सिू बाजूांनी आडिे येऊ 
िागिे; तेहिा िािचाि किण्याची त्याांनी भीती घेतिी आवि आपल्या ठाण्याचे आपल्या िातून िक्षि िोिे कठीि आिे, िे खुद्द त्यानाच कळून 
चुकल्यानांतिदेखीि ते त्याच वठकािी थाांबनू िावििे.”] [रुस्तम अिी.] कनाळची िढाई िोण्यास अजून चाि वदिस 
उििे असतानाच, या छाििीतीि भयांकि सांख्येच्या जमािाने, सगळा अन्नसाठा खाऊन फस्त केिा आवि 
तद नांति पाच वदिसाांची उपासमाि घडल्यािि, सगळ्याच्या सगळ्या फौजाांनी शििागती स्िीकाििी. 
 
११० : नाणदर कनाळ येथे कहदुस्थानी फौजेच्या संपकात येतो; फेबु्रिारी १२ 
 

वदल्ली–िािोि या प्राचीन िमिस्त्यािि, मुघि िाजधानीच्या उत्तिेस ७५ मैिाांिि ि पावनपतच्या 
उत्तिेस िीस मिैाांिि कनाळ शिि आिे. तािाओिीच्या दवक्षिेस ९ मिैाांिि ते आिे. उत्ति हिदुस्थानचे 
स्िावमत्ि कोिी गाजिािे याचा वनियू कििाऱ्या वकत्येक ऐवतिावसक िढाया सदि तािाओिी या वठकािी 
झाल्या आिेत. पाांडि आवि कौिि याांत झािेल्या पौिाविक भाितीय युद्धाचे वठकािसुद्धा येथून २२ मैि 
उत्तिेस आिे. तेहिा हिदुस्थान आवि इिाि याांतीि वनिायक िढत कनाळ येथे झडिी िे, अशा 
पविव्स्थतीत, अगदी स्िाभाविक िाटते. 

 
शििाच्या पूिू बाजूच्या कडेकडेने अिी मदानखानाचा काििा िाितो. िा काििा आवि 

कािहयाच्या पूिेस असिेिी यमुना नदी याच्या दिम्यान पाच-सात मिै रुां दीचे मदैान आिे. असिे मदैान 
प्रचांड सांख्येच्या घोडेस्िाि पिटिींच्या युद्धजन्य िािचािींना उपयुक्त असते. मुिम्मदशािाने आपिी 
मोचेबांद केिेिी छाििी कािहयाच्या पविम वकनाऱ्यािि ठेवििी िोती. या छाििीस िागूनच दवक्षिेस 
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कनाळचे तटबांद शिि िोते. आक्रमक फौजेचे आघाडीचे ठािे सिाई अजीमाबाद िे िोते. सदि वठकाि 
कनाळपासून १२ मैि अांतिािि आवि कािहयाच्या पविमेस सुमािे १० मैि अांतिािि िोते. अजीमाबाद 
आवि कनाळ यामधीि जवमनीचा पविल्या आठ मिैाांचा भाग दाट जांगिाने [१९ हया शतकाच्या आिांभीच्या िर्षी िे 
जांगि अव्स्तत्िात िोते. थॉनू (मेम्िा ऑफ वद िॉि प. ४८०) १८०५ इ. मध्ये वदल्ली ते सोनपत या पट्ट्याविर्षयी विविताना साांगतो, “िा सगळा 
मुिूख पूिी अिी मदानखानाने खििेल्या कािहयामुळे सुपीक बनिा असता, आता येथे जांगि माजिेिे आिे. त्यामुळे िा सिू प्रदेश सामान्यतः 
अगदी वनजून भासतो.”] हयापिेिा िोता; िे जांगि ओिाांडिािी एकच वनरुां द िाट िोती. कनाळच्या सीमेस 
िागून उत्तिेस ४ मिैाांिि जांगिाचा मागमूस नसिेिे सपाट मदैान िोते. म्ििजे मुिम्मदशािाची आघाडी 
आवि उजिी बाजू अनुक्रमे जांगि आवि काििा या नैसर्वगक गोष्टींनीच सुिवक्षत बनिेिी िोती. हिदुस्थानी 
फौजाांची ििाांगिातीि माांडामाांड पुढीिप्रमािे झािी. वनजामास आघाडीिा ठेििे. आघाडीचे तोंड उत्तिेस 
हकिा कािीसे िायहयेस िोते. वनजामाच्या दोन्िी अांगास तोफदळ िोते. िजीि फौजेच्या डाहया फळीत 
म्ििजे पविम वदशिेा िोता. बादशाि मध्य बाजूस िोता; ति खान दौिान िा फौजेच्या उजहया फळीत 
म्ििजे पूिू वदशिेा िोता. [जिानकुशा ३४६, ३४८: िॅन्ि,े खांड दोन, ३६४.] 
 

नावदिशाि सिाई अजीमाबाद येथे ११ फेिुिािी १७३९ िोजी िवििािी अगदी सकाळीच येऊन 
पोिोचिा. कुर्वदस्तान मधीि शिेक्या असामींनी बनिेिी, िाजीखान याच्या नेतृत्िाखािची सिा िजाि 
घोडेस्िािाांची एक तुकडी, दोन तुकड्याांत विभागिी िोती. या तुकड्याांनी यापूिीच कािहयाच्या दोन्िी 
काठाने शािी छाििीच्या सीमेपयंत सगळ्या मुिुखाची टेिळिी केिी िोती. या टेिळिी वशपायाांनी 
ििभमूीची पविव्स्थती काय आिे याबाबतचा आपिा अििाि साांवगतिा आवि मुघि छाििीबािेि 
पकडिेिे कैदी नावदिशािा समोि िजि केिे. 
 

शािी फौजेची माांडामाांड कशी आिे, ििभमूी आवि वतचा पविसि याांची पविव्स्थती काय आिे याची 
तांतोतांत माविती समजून घेतल्यािि समोरून चािून जाऊन िल्ला किण्याचा बेत टाळण्याचे नावदिशािाने 
ठिवििे. त्याऐिजी आपल्या डाहया फळीच्या बाजूिा पाण्याच्या मुबिक पुििठ्ासाठी यमुना नदीची 
जिळीक ठेऊन कनाळच्या पूिू बाजूने आड िळिाने वपछाडीच्या पावनपत शििी पोिोचाि े ि ते शिि 
काबीज करून मुघिाांचे वदल्लीशी असिेिे दळििळि तोडून टाकाि ेअसे त्याने ठिवििे. मुिम्मदशािाने 
आपल्या छाििीतून बािेि पडाि ेआवि नावदिने ििाांगि म्ििून वनिडिेल्या जागेिि िढाईस कबूि हिािे 
हकिा इिािी फौजा कसिाच धक्का न िागता वदल्लीस पोिोचल्या तिी त्याने कनाळ येथे असिायपिे 
अडकून पडाि े या िेतूने, नावदिने िढाईचा िा हयिू िचिा िोता. [जिानकुशा, ३४४.] त्याचा िा 
कौतुकास्पद हयिू यशस्िी ति झािाच, पि त्यासाठी जेिढा िळे िागेि अशी अपेक्षा िोती त्यापेक्षा कमी 
िळेात, तो यशस्िी झािा. 
 

सोमिािी, १२ फेिुिािीच्या सूयोदयापूिी इिािी फौजा सिाई अजीमाबादेच्या बािेि पडल्या 
शििाच्या पूिेस सुमािे ९ मैिाांिि त्यानी काििा ओिाांडिा. कनाळच्या ईशान्येस सिा मिैाांििीि मदैानी 
भागात त्याांनी तळ टाकिा. कुां जपुऱ्याच्या थोडे उत्तिेस, जेथून यमुना दृवष्टपथात आिे अशा वठकािी सदि 
मदैान आिे िे उघड आिे. फौजेचा मुख्य भाग येथे थाांबिा. छोटा फौजफाटा सांगती घेऊन नावदिशाि 
मुिम्मदशािाच्या ठाण्याच्या आसपासच्या भागात िपेट किीत गेिा. ििाांगिातीि वनशािे आवि भोिती 
पडिेिा तोफखान्याचा गिाडा यािरून त्या वठकािी मुिम्मदशाि असिाि असे त्याने ताडिे िोते. शत्रचूी 
सांख्या वकती आिे, आपल्या फौजाांची माांडामाांड शत्रनेू कशी केिी आिे याची टेिळिी करून तो आपल्या 
तांबतू पितिा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बादशािाच्या मदतीसाठी तीस िजाि घोडेस्िाि, तोफदळ आवि भाांडािसावित्य घेऊन वनघािेिा 
अयोध्येचा निाब सआदतखान पावनपत येथे येऊन दाखि झािा असल्याची बातमी सायांकाळच्या सुमािास 
त्याच्याकडे येऊन थडकिी. त्यास िाटेतच गाठून िोखण्यासाठी इिािी फौजेतीि एक तुकडी िगोिग 
धाडिी. त्याच िात्री आिखी एक, जबि बळाची तुकडी मुघि छाििीच्या पूिूफळीिा धमकािण्यासाठी 
नेवमिी. िस्तुतः छापेमािाांच्या छोट्या तुकड्या यापूिीच बादशािाच्या छाििीभोिती मिैभि अांतिािरून 
घोटाळू िागल्या िोत्या ि पाांगिेल्याांना छाििीपासून अिग पाडण्यास त्याांनी सुरूिात केिी िोती. 
[जिानकुशा, ३४९.] 
 
१११ : कनाळला कहदुस्थानी पक्ष लढतीसाठी बाहेर पडतो 
 

१७३९ चा फेिुिािी १३ मांगळिािचा घातक वदिस उजाडिा. काििा आवि यमुना यामधीि पाच 
मिै रुां दीच्या पट्टयातून पुढे सिकण्यासाठी इिािी फौजाांनी आपल्या तीन पिटिी बनिनू आपिी तळाची 
जागा सोडिी. फौजेच्या मध्यभागाचे नायकत्ि कििाऱ्या शािझादा नस्त्रलु्लाि यािा, यमुनेिरून [वमझा मह्दी 
साांगतो, ‘यमुना नदीच्या उत्ति बाजूकडून’ याचा गर्वभताथू असा की, नावदिशािाच्या डाहया फळास सांिक्षि देण्यासाठी शािझाद्याच्या फौजाांना 
आदल्याच वदिशी नदी पाि करून पैितीिािि घेतिे िोते. पि ते असांभाहय िाटते.] कूच किीत वनजामाच्या फौजाांसमोि तोंड 
करून, मुिम्मदशािाच्या छाििीच्या उत्तिेस ििाांगिातीि ठािे धिण्याविर्षयी िुकूम झािा. खुद्द 
नावदिशाि आघाडीचे आवधपत्य किीत िोता. तो प्रथम कािहयासमोिच्या हिदुस्थानी फौजेसमोि आिा. 
पि मध्यिात्रीच सआदतखान बादशािास येऊन वमळािा आिे अशी खबि त्यािा िाटेतच समजिी. म्ििून 
तो आपल्या डाहया अांगास िळिा आवि त्याने आपिा तळ प्रशस्त पटाांगिात टाकिा. िे पटाांगि शत्रचू्या 
पूिेस ३ मैिाांिि आवि यमुनेच्या पविमेस एक-दोन मिैाांिि िोते. येथे त्याचा मुिगा त्यास सैन्याच्या 
मध्यभागासि येऊन वमळािा. या सगळ्या िािचािीत मध्यान्ि टळून गेिी. एिढ्यात हिदुस्थानी फौजा 
िढत देण्याच्या इिाद्याने छाििीबािेि पडत असल्याचे अकस्मात वदसून आिे. 
 

िे कसे घडिे िे जािून घेण्यासाठी शािी छाििीतीि घटनाक्रम आपि जािून घेिे आिश्यक 
आिे. मदत किण्याविर्षयी आपल्या धन्याचे आिािन िोताच सआदतखान याने आपिा अयोध्येचा सुभा 
सोडिा आवि िीस िजाि स्िाि, तोफखाना आवि युद्धसामग्री याांसि मविनाभि कूच किीत त्याने कनाळ 
गाठिे. तो ७ फेिुिािी िोजी वदल्लीस आिा ि येथे त्याने फक्त एक वदिसच मुक्काम केिा. वदल्ली आवि 
पावनपत िे ५५ मिैाांचे अांति त्याने तीन वदिसाांत काटिे. चौर्थ्या वदिशी म्ििजे फेिुिािी १२ या तािखेस 
त्याने वजिाचा आटावपटा करून उििेिे २० मैिाांचे अांति पाि केिे आवि आपल्या फौजेच्या मुख्य भागासि 
तो मध्यिात्रीच्या सुमािास कनाळ येथे येऊन थडकिा; पि त्याची छाििी आवि त्याचे सामानसुमान 
मांदगतीने कूच किीत असल्याने, मागे िावििे. मागून येिाऱ्या मांडळींची एक िाांबच्या िाांब िाांग िोती ि 
वतचे सांिक्षि किण्याची पुिेशी वसद्धता ठेििेिी नहिती. िी मांडळी एक मजि अांतिािि मागे िोती. असे 
घडिे िे हिदुस्थानी फौजाांच्या कुचाच्या बाबतीत नेिमीचीच बाब िोती. 

 
आपि पावििेच आिे की १२ तािखेस इिािी टेिळे वशपाई आपल्या छाििीपासून ३२ मैिाांपयूत 

थडकून आिे िोते ि त्याांनी सआदतखान याच्या पावनपत येथीि ठाण्याची खबि आििी िोती. पि 
हिदुस्थानी फौजाांचे िेिखाते मात्र अगदीच बेवफकीि हकिा अकायूक्षम असाि.े शत्रचूा ठािवठकािा कोठे 
आिे िे सआदतखानाने शोधण्याचा प्रयत्न केिा नहिता हकिा सांभाहय िल्ल्यापासून आपल्या 
सामानसुमानाची िाांग सुिवक्षत ठेिण्याची काळजीदेखीि त्याने िावििी नहिती. कनाळ येथे खुद्द 



 

 

अनुक्रमणिका 

बादशािदेखीि वततकाच बेपिा िोता. गुिाम िुसैन साांगतो त्याप्रमािे, ‘नावदि िािोििून वनघून आपल्या 
अगदी जिळ येऊन ठेपिा आिे याची शािी छाििीिि कोिािाच दाद नहिती. एके वदिशी धान्य 
हयापाऱ्याांची (बांजािाांची) कािी मािसे चािा गोळा किण्यासाठी सिा ते आठ मैि अांतिािि पुढे गेिी 
असता, इिािी टेिळ्याांनी त्याांशी मुकाबिा केल्याने, ती जायबांदी िोऊन, तसेच भीतीने धडकी बसून 
पितिी; तेहिा कोठे’ नावदि आिा! नावदि आिा! ‘असा आके्रश सबांध छाििीत घुमिा.’ सगळ्या फौजेिि 
मूर्वतमांत भीतीचा पगडा बसिा. सआदतखानाच्या येण्याविर्षयीची तळमळ तीव्रति झािी आिे असे वदसून 
आिे.’ [एक, ९६.] 

 
फेिुिािी १२ च्या मध्यिात्री सआदतखान कनाळनजीक येऊन पोिोचिा. एक मिै अांति उििे 

असताना खान दौिान त्याच्या स्िागताथू सामोिा गेिा ि सआदतिा छाििीत घेऊन आिा. सकाळी तो 
बादशािापुढे िजि िोण्यासाठी गेिा. नेिमीचे वशष्टाचािाचे सोपस्काि पाि पडल्यािि युद्धाविर्षयीची 
मसित झािी. त्यािळेी बादशाि िजि िोताच. युद्धकामवगिीच्या मनसुब्लयाांची चचा झािी. त्याच िेळी 
खबि आिी की इिािी फौजाांतीि आघाडीच्या छापेमािाांनी सआदतखानाच्या सामानसुमानािि िल्ला 
चढवििा आवि पाचश ेमाि िादिेिे उांट त्याांनी पळिनू नेिे. [ििचिि.] 
 

बादशािापुढच्या गाविचािि खानाची तििाि पडिेिी िोती. खबि ऐकताच खानाने ती उचिून 
घेतिी आवि इिािी फौजेशी िढण्याची ि त्यासाठी वनघण्याची त्याने बादशािास पििानगी मावगतिी. 
[ििचिि साांगतो की, सआदतखान मूळ इिािचा िवििासी असल्याने बादशाि त्यािि भिोसा ठेित नहिता. कुिािािि िात ठेिनू स्िावमवनष्ेची 
आपल्या समोि शपथ घेण्यास त्याने सआदतखानािा भाग पाडिे िोते. वसयि प्रवतपादतो की, सआदतखानाने बादशािाचा वनिोप घेतिा िोता 
आवि त्यास मुकिि करून वदिेल्या छाििीच्या जागी (खान दौिानच्या तांबूांच्या मागच्या जागी तो आपल्या सामानसुमानाच्या) येण्याची िाट पािात 
थाांबिा असता त्यास सदिच्या िल्ल्याची खबि समजिी. पि (त्यािेळी छाििीत िजि असिेिा) शकीिखान, अब्लदुि किीम आवि ििचिि 
साांगतात की, सदिच्या िल्ल्याचा िृत्ताांत त्याने बादशािाच्या दिबािातच ऐकिा. वदल्ली क्रॉवनकिमध्ये साांवगतिे आिे की, बािेि पडून इिािी 
फौजेिि िल्ला चढविण्यास बादशािाने सआदतखानािा फमावििे. आनांदिाम साांगतो की, त्या वदिशी िढण्याबाबत खान दौिानने उपव्स्थत 
केिेल्या ििकती बादशािाने फेटाळून िािल्या. इति सिू इवतिासतज्ज्ञाांच्या मते िढाईची कृती दुसऱ्या वदिसापयंत िाांबिीिि टाकण्याच्या 
वनजामाच्या प्रस्तािास बादशािाने सांमती वदिी.] वनजामाने सबुिीचा सल्ला वदिा. अयोध्येिून आिेिे वशपाई 
मविनाभिाच्या अखांड प्रिासाने अगदी वशिून गेिेिे आिेत आवि िढाईयोर्ग्य िोण्यास त्याांना एक 
वदिसाच्या विश्राांतीची गिज आिे असे वनजामाने नेट िािनू साांवगतिे. वशिाय सूयू उतििीिा िागिा 
िोता. त्यामुळे ििाांगिात पोिोचल्यानांति जेमतेम तीन तासाांपुिताच सूयूप्रकाश वमळिाि िोता. िढाईसाठी 
आज सज्ज हिा असा इशािा शािी फौजाांना यापूिी अजून वदिेिा नािी; त्यामुळे आपापल्या ित्यािाांवनशी 
िजि िोऊन िढाईची माांडिी उभी किण्यास बिाच िळे िागेि िी बाबदेखीि खान दौिान याने 
वनदशनूास आिून वदिी. म्ििून (दोन्िी उमिािाांनी आग्रि धििा की) दुसऱ्या वदिशीच िढत देिे इष्टति 
ठिेि; त्या िेळी िढाईचा योर्ग्य हयिू िचून, तोफदळ सोबत घेऊन पविपूि ूसज्जता ठेिनू चािून जािे तसेच 
िढाईचे, त्याांच्या सिािाचे डािपेच िढवििेिी त्याांना शक्य िोिाि िोते. एक दिबािकरू ति 
सआदतखानािा असे देखीि म्ििािा की, तुझ्यासािख्या असामीिा पाचश े उांटाांचे ते काय िोय? तुिा 
नावदिशािाचा पिाभि किता आिा आवि तो उद्या समोिासमोिच्या िढाईत सिज वमळण्यासािखा आिे, 
अशी आपिा सिांनाच उमेद आिे ति सगळी इिािी शािी छाििी आवि वतची सांपत्ती िी आपिे सािजच 
नािी का? 
 

पि सआदतखानाने िा सल्ला मनािि घेतिा नािी ि आपल्या छाििीसोबतींच्या सुटकेसाठी बािेि 
पडण्याचा त्याने िेका धििा. माझ्या सिू सैवनकाांनी एकत्र याि ेआवि मजमागून याि ेअशी दिांडी आपल्या 
छाििीच्या भागात देण्यासाठी कािी मािसे ििाना करून तो िल्ल्याच्या वठकािाकडे घाईघाईने वनघािा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यािळेी त्याच्या सोबतच्या तसेच त्याच्यापासून िाकेच्या अांतिािि असिेल्या त्याच्या वशपायाांची सांख्या 
म्ििजे िजािभि घोडेस्िाि, कािी शकेडे पायदळ वशपाई अशी िोती. कसिाच तोफखाना त्यासोबत 
नहिता. हिदुस्थानी घोडेस्िािाची चाकिी त्याच्या घोड्याच्या वजिािि अििां बनू असे. घोडा िी त्याची 
खासगी मािमत्ता असे. या घोड्याची अवतदमिूक किण्यास हिदुस्थानी घोडेस्िाि कमािीचा नाखुश असे. 
मविनाभि जिदगतीने कूच केिे असल्याने त्या वदिशी िािचाि किण्यास त्याांनी साफ नकाि वदिा. 
आपिा धनी बादशािाच्या भेटीस गेिा असल्यामुळे तो िढाईसाठी बािेि पडिा असण्याची शक्यता िाटत 
नािी असे सआदतखानाचे वशपाई त्यािेळी बोििे. तिीिी अखेिपयंत चाि िजाि घोडेस्िाि आवि एक 
िजाि पायदळ येिढे, असामी सआदतखानास येऊन वमळािे. [बयान ३४, आनांदिाम २७.] 
 

सआदतखान ििाांगिात उतििा तेहिा इिािी छापेमािाांनी पळून जाण्याचा बिािा केिा ि अशा 
प्रकािे सआदतखानास आपल्या पाठिागाच्या भिीस पाडून त्यािा त्याच्या छाििीपासून दूि, दोन मिै 
अांतिािि जाण्याच्या मोिात पाडिे. सआदतखानाने बादशािाकडे जासूस पाठिनू विजय पविपूि ू
किण्यासाठी मदत पाठविण्याची विनििी केिी. मुिम्मदशािाने वनजामाचा सल्ला घेतिा. िढत शािी 
छाििीच्या पूिू बाजूस चािू आिे, त्या बाजूस खान दौिानची फळी म्ििजे फौजेची उजिी फळी सिांत 
जिळ असल्याने खान दौिानने जािे असे उत्ति वनजामुल्मुल्काने वदिे. खान दौिानने िुकूम वशिोधायू 
मानिा. [(ियानानुसाि) ताबडतोब पि आनांदिामानुसाि थोडीफाि कुिकूि करून मग.] आपिी सिू तुकडी वनघण्यास सज्ज 
िोण्याची हकिा तोफखाना ओढून बािेि काढिा जाण्याची िाट न पािता तो ित्तीिि आरूढ झािा आवि 
वनघािा. तो वशपाईिगात फािच वप्रय िोता. त्यामुळे खान दौिान िढाईसाठी वनघून गेिा आिे असे 
कळताच वकत्येक वशपाई शस्त्रसज्ज झािे आवि आपि िोऊन त्यास जाऊन वमळािे. अशा प्रकािे वशपायाांचे 
जथेच्या जथे, एकामागून एक असे त्याजकडे गेिे. अखेिीस खान दौिान भोिती आठ िजािाांची फौज जमा 
झािी. 
 

तद नांति तीन प्रििी खुद्द बादशाि आपिे तांब ूसोडून िजीिासमिते बािेि आिा आवि कािहयाच्या 
बाजूस खड्या असिेल्या हयूििवचत सैन्यात जाऊन तो उभा ठाकिा. पि युद्धात पडण्यापेक्षा युद्ध 
पािाण्याचीच त्याची िृत्ती वदसिी. वनिवनिाळ्या तुकड्याांना यु्द्धािि वनघण्यास झािेिा वििां ब, युद्धाच्या 
अगोदि आखून ठेििेल्या समाईक योजनेचा अभाि आवि सबांध हिदुस्थानी पक्षाच्या युद्धहयििािािि 
सिूश्रेष् िुकूमत असण्याचा अभाि या काििाांमुळे वतन्िी तुकड्या एकमेकाांपासून सुमािे मिैभि अांतिाने 
अिग पडिेल्या िोत्या. सआदतखानाच्या फौजेवनशी हिदुस्थानी पक्षाची उजिी फळी बनिी िोती. िी 
फळी अवतपूिेिा यमुनेच्या जिळ िोती. खान दौिानची तुकडी आता फौजेची मध्य बाजू बनिी. िी मध्य 
बाजू मदैानी मुिुखाच्या मध्यभागी ठाि माांडून उभी िोती. िजीि आवि बादशाि याांच्या फौजेची डािी फळी 
तयाि झािी िोती. िी फळी कािहयाच्या कडेिा उभी िोती. िळूिळू वदिसाच्या अखेिीच्या िळेी शािी 
पक्षाचे वनिवनिाळे गट ििाांगिात एका पाठोपाठ एक याप्रमािे येऊन दाखि झािे. तेहिा सिूत्र याांचीच 
भाऊगदी उसळिी. आपल्या छाििीपासून िढाईच्या जागेपयंत पसििेिे सगळे मदैान या भाऊगदीने, िि 
ििनू केिेल्या दोन मोकळ्या जागा िगळता, गच्च भरून गेिे. (बादशािाच्या नेतृत्िाखािी) डाहया फळीने 
ििाांगिातिा तो तोफखाना खांदकाांच्या आडोशातून ओढून बािेि काढिा. आपल्या प्रमुख अमिदािाांसाठी 
त्याांनी िािुट्यािी ठोकल्या. पि शत्रसू वभडून िढाई खेळण्याचे काम मात्र त्याांनी मुळीच केिे नािी. 
 

पि िी फौज म्ििजे नुसता गोंधळ कििािा समुदाय िोता. त्यात एकजीि नहिता. या फौजेिा 
चैतन्य देिािा आत्माच नहिता. िुकूमत कििाऱ्याांमध्ये एकमत नहिते. खिे म्ििजे नेतृत्ि नामक भाग मुळी 
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नहिताच. फौजेचा मुख्य भाग िढाईची झळ िागिाऱ्या वठकािापासून फाि दूि अांतिािि गप्प उभा िोता. 
सांग्रामास आपल्या पक्षाच्या दृष्टीने उपकािक ठिेि असिे कसिेिी कृत्य त्याांच्या िातून घडिे नािी. 
त्याांच्या प्रचांड सांख्येचा काय झािा असेि तो पवििाम िाच की, माघाि घेताना त्याांची कत्ति अवधक 
भयानक प्रमािात झािी. शत्र ूमात्र अवतशय चपळ िोता. शत्रपूक्षाचे नेतृत्ि तत्कािीन आवशयातीि सिूश्रेष् 
सेनानीकडे िोते. त्याची फौज हिदुस्थानी वशपायाांच्या गदीिि येऊन आदळिी; एका अथाने िी गदी त्याांनी 
टाळिी देखीि. वशपायाांची िी भाऊगदी टाळिेच सिांत अवधक िाभदायक आिे असे त्याांना आढळून 
आिे. नावदिशािाने आपल्या सेनानायकी प्रवतभेच्या जोिािि हिदुस्थानी फौजेचा सांख्याबळविर्षयक 
ििचढपिा आवि वकत्येक भाितीय सैवनकाांनी, अगदी प्रवतकूि पविव्स्थतीत, वजिािि उदाि िोऊन 
गाजवििेिे शौयू वनष्ट्प्रभ केिे. 
 
११२ : कनाळची लढाई, फेबु्रिारी १३ 
 

मध्यान्ि उिटल्यानांति सआदतखानाची फौज मदैानी प्रदेशात पुढे सिकून येत आिे असे वदसिे. 
तेहिा ती बातमी नावदििा िगोिग कळििी. बातमी ऐकताच नावदि िर्षभूवित झािा. त्याचा दिबािी 
इवतिासकाि साांगतो की, असा वदिस उगिािा अशी तो इच्छा किीत िोता. आवि असा इव्च्छत वदिस 
अनपेवक्षतवित्या फाि ििकि उगििा िोता. आपल्या भोिती जबि मोचे उभारून पडिेिी हिदुस्थानी फौज 
बािेि आिेिी िोती. आवि आता िढाईतीि डािपेचाांना िाि वनमाि झािा िोता. अशा डािपेचाच्या युद्धात 
इिािी सेनापती आपिे असामान्यत्ि दाखि ूशकत िोता. 
 

नावदिने आपल्या फौजेची हयिस्था फाि झटपट िाििी. िात्रीच्या काळोखाचा आडोसा घेऊन 
शत्रसू वनसटून जाण्याची सांधी वमळण्यापूिी शत्रचूा पुिेपूि पाडाि किता यािा म्ििून त्याने िी खबिदािी 
घेतिी. आपल्या छाििीचा पिािा किण्यासाठी त्याने एक तुकडी पाठवििी. सैन्याच्या मध्य बाजूचे नेतृत्ि 
त्याने आपिा मुिगा नस्त्रुल्लाि याजकडे वदिे. त्याच्या वदमतीिा कसिेिे योदे्ध ि शव्क्तमान तोफखाना 
वदिा. आघाडीची िुकूमत त्याने स्ितःकडे घेतिी. आपल्या फौजेतीि, तीन िजाि सिोत्तम वशपाई घेऊन 
त्याने त्याांच्या वनिवनिाळ्या तीन तुकड्या बनिल्या ि त्याांना दबा धरून बसाियाच्या जागा वदल्या; पाचश े
चपळ घोडे असिेल्या दोन ििान तुकड्या सआदतखान आवि खानदौिान याांच्या विरुद्ध त्याने धाडल्या. 
त्या धाडण्यामागे सआदतखान आवि खानदौिान याांना ििाांगिाच्या बाजूस ओढून आिण्याचा त्याचा िेतू 
िोता. [बयानमधीि माविती िेगळी आिे, “नावदिची उजिी फळी तिमास्प कुिी जिैि याच्या, डािी फळी फतिअिी आवि िुत् फअिी अफ् शि 
याच्या, मध्य फळी नस्त्रलु्लाि याच्या िुकूमतीखािी वदिी. आवि सांगती जेजािा घेतिेल्या चाि िजाि घोडेस्िािाांनी बनिेल्या आघाडीचे नेतृत्ि खुद्द 
नावदिने आपल्याकडे घेतिे] स्ितः नावदिने युद्धाचा वचिखती पोर्षाख नखवशखाांत धािि केिा िोता. दावगन्याांनी 
सजवििेिे वशिस्त्राि त्याने घातिे िोते. एका चपळ घोड्यािि स्िाि िोऊन आपल्याच जातकुळीच्या 
(अफ् शाि), वनिडक एक िजाि तुकी घोडेस्िािाांना बिोबि घेऊन तो थेट िढाईत जाऊन उतििा. सगळी 
इिािी फौज घोडेस्िािाांची बनिेिी िोती. त्याांच्या तोफखान्यात जेजािा िोत्या. जेजािा म्ििजे 
तोड्याच्या मोठ्ा बांदुकाच िोत्या. त्याांची िाांबी ७–८ फूट िोती. त्याांना टेकि देण्यासाठी सोय केिेिी 
िोती. याखेिीज झांबूिक िोते. या िाांबड्या जेजािाच िोत्या. त्यातून एक-दोन पौंडी गोळे सुटत. “यातिा 
प्रत्येक नग त्याच्या बुांध्यासकट उांटाच्या पाठीिि िादिेिा िोता. इशािा किताच उांट खािी बसे आवि नग 
उांटाच्या पाठीिि असतानाच त्यात दारू ठासत आवि ती उडिीत. असा भवडमाि किण्याची तािीम 
उांटािा वदिेिी िोती.” [जिानकुशा ३५१, िॅन् ि,े खांड दोन, ३६८, १५३]. 
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युद्धविजयाचा िाभ साधण्यासाठी हिदुस्थानी िोकाांची ित्तीच्या सामर्थ्यािि फाि मोठी मदाि असे. 
अशा हिदुस्थानी फौजेतीि ित्तींना गोंधळून टाकण्यासाठी नावदिने युक्ती िढवििी. त्याने िाकडी फळ्या 
एकत्र जोडून तयाि केिेिे चौिांग दोन उांटाच्या पाठीिि एक याप्रमािे बाांधून टाकिे. या चौिांगाांिि त्याने 
ज्ििनशीि िस्तू ठेिनू त्या िॉकेिने माखल्या. िढाई चािू असताना त्यास आग िािण्याचा िुकूम वदिा. 
भडकिेिी आग आपल्या वदशनेे जल्दीने चािून येत आिे िे पािून ित्ती पळून जािाि आवि त्याच्या मागे 
उििेल्या हिदुस्थानी फौजेत अहयिस्था माजिाि यात शांका नहिती. [िॅन्िे, खांड दोन, ३६९.] 

 
इिािी फौजाांतीि छापेमािाांनी ििाांगिातीि आपल्या जागेची पािािी चाांगल्या प्रकािे केिी िोती. 

येथे नावदिने आपिी उत्तमोत्तम अशी तीन िजाि फौज ठेििी िोती. छापेमािाांनी आपल्या जेजािा खािी 
उतिविल्या. आघाडीच्या वदशसे तोंड करून त्याांच्या नळ्या टेकाडािि ठेिनू त्या भवडमािास सज्ज केल्या. 
िढाईिा दुपािी एक िाजण्याच्या सुमािास आिांभ झािा. सुरूिातीची फैि धनुष्ट्यबािाांची झडिी. इिािी 
टेिळ्या सैवनकाांनी पळून जाण्याचा बिािा केिा. आपल्या घोड्याांच्या खोवगिाांििच मागे िळून त्याांनी 
आपल्या इिािी पूिूजाांच्या चािीिीतीनुसाि, दौड चािू असताना, आपल्या धनुष्ट्यातून बाि आवि 
तोड्याच्या बांदुकाांतून गोळ्या झाडल्या. सआदतखानाने पाठिाग चािवििेिा िोता. तो या पाठिागामुळे 
शत्रचू्या कचाट्यात सापडिा. यािळेी तो शािी छाििीच्या पूिेस आवि आपल्या तोफखान्याच्या 
पाठबळापासून ३–४ मिै अांतिािि दूि गेिेिा िोता. एकाएकी सआदतखानासमोिचा पळिाऱ्या शत्रूांच्या 
घोडेस्िािाांनी बनिेिा, पडदा मध्यभागी दूि झािा. त्याच्या या मधल्या सापटीतून, शकेडो जेजािामधून 
त्याच्यािि अगदी जिळून भवडमाि झािा [ििचिि.] सआदतखानाचे सिांत शूि योदे्ध पाठिागात 
अग्रभागी िोते. या भवडमािात ते सिूप्रथम प्रािास मुकिे. या खुनी भवडमािास थोडा िळे तोंड देऊन 
आघाडीची हिदुस्थानी फौज पळािी [आनांदिाम]. पि सआदतखानाने आिखी थोडा िळे ििाांगिातीि 
आपिा जम कायम ठेििा. त्याच्या सोबत त्याचे इमानी वशपाई मिेपयंत िढत िावििे. पि सायांकाळच्या 
िळेी मात्र ििाांगि सोडिे त्यािा भाग पडिे. अशा प्रकािे मुघि सैन्याच्या अवतउजहया फळीतीि िढत 
सांपुष्टात आिी. 

 
ििाांगिाच्या अन्य भागात असिेल्या खान दौिानच्या पिटिीची देखीि अशीच गत झािी. पि 

फौजेची मध्यबाजू बनिेल्या खान दौिानने जिा जास्त िळे जागा िढवििी. इिािी जेजािाांच्या–तोफाांच्या 
झटपट झािेल्या भवडमािामुळे त्याच्या फौजफाट्यातीि वकत्येक असामी जीिावनशी गेिे. भवडमािास 
प्रत्युत्ति देण्याचा अिसिदेखीि वमळािा नािी. नावदिच्या कौशल्यपूिू डािपेचाांमुळे, तसेच हिदुस्थानी 
सेनावधपतींचा बेधडकपिा आवि त्याांचे अभािाने तळपिािे ििनायकी कौशल्य या गोष्टी नावदिच्या पर्थ्यािि 
पडल्यामुळे हिदुस्थानी फौजेच्या तीन फळ्या एकमेकींपासून मैि मिै अांतिािि अिग पडल्या िोत्या. 
त्यामुळे प्रत्येक फळीतीि वशपायाांच्या कानािि ििाांगिाच्या इतित्रच्या भागातीि भवडमािाचे आवि 
गोळीबािाचे आिाज येत िोते. पि तेिढ्यािरून आपल्या भाईबांदाांची कशी घाबिगुांडी उडािेिी आिे याची 
कल्पना त्याांना येत नहिती; मग त्याांच्या मदतीसाठी धािनू जािे ति दूिच िावििे. सआदतखानाशी 
सिकायू साधाि ेअसे खान दौिानने खूप मनात आिून पावििे पि खान दौिानिा ते प्रत्यक्षात साधता आिे 
नािी. शािी पक्षात वनजाम िा सिांत जास्त समथू सेनानी िोता. पि तो सबांध वदिसभि अगदी सुस्त 
िावििा. त्याने खान दौिान हकिा सआदतखान याांना काडीचीिी मदत केिी नािी. (अब्लदुि किीम 
सुचवितो त्याप्रमािे) िे दोन उमिाि या िढाईत पाि वनकािात वनघािे ति आपल्या या प्रवतस्पध्यांच्या 
जागा आपिास वमळतीि अशा आशा बिुधा वनजामास िाटत असािी. बादशािा सुद्धा पुरुर्षाथाने िागिा 
नािी. डाहया फळीच्या टोकािा एखाद्या िाकडी पुतळ्याप्रमािे तो उभा िोता. जेथे खिाखिी चािू िोती 
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तेथे शत्रूपेक्षा हिदुस्थानी फौजाांचे सांख्याबळ अगदीच कमी िोते आवि त्याांच्या अिजड तोफखान्याांचे त्याांना 
साय िोिे अांतिाच्या अडचिीमुळे दुिापास्त झािे िोते. त्याांचे सेनापती उांच ित्तीिि आरूढ झािे िोते. 
त्यामुळे नेम धरून त्याांच्यािि मािा कििे शत्रसू सोपे जात िोते. चिाख इिािी घोडेस्िाि शािी फौजेभोिती 
घोटाळत िोते. पि ते शािी फौजेच्या शस्त्राांच्या माऱ्याच्या पिीकडे िोते. 

 
प्रचांड िक्तपात घडवििािा नावदिच्या तोफखान्याचा भवडमाि दोन एक तास चािू िावििा. 

हिदुस्थानी वशपाई शौयाने िढिे; पि धािातीथाििीि त्याांचे पतन म्ििजे एक हयथू बळी ठििा. कािि 
(अब्लदुि किीम याांच्या शब्लदात साांगाियाचे ति) “गोळ्याांना बाि उत्ति देऊ शकत नािीत.” जेहिा 
पविव्स्थती अगदीच भयाि बनिी आवि आपिे बिुतेक सगळे अमिदाि ठाि झािेिे आिेत असे वदसिे 
तेहिा खान दौिानच्या पदिीचे िजािभि शौयूशािी योदे्ध पायउतािा झािे आवि हिदुस्थानी चािीिीतीनुसाि 
आपल्या िाांब झर्ग्याचा घोळ कमिेस आिळून, मिेपयंत पायी िढत िावििे. [बयान] खुद्द खान दौिानच्या 
चेिऱ्यास झािेल्या जखमेमुळे तो मििाधीन झािा िोता आवि आपल्या िौद्यात बेशुद्ध िोऊन पडिा िोता. 
पिांतु त्याच्या पदिच्या इमानी चाकिाांनी मजिीस िाय या त्याच्या भाांडािीच्या नेतृत्िाखािी ित्तीस घेिा 
घातिा आवि त्या वजिािि उदाि झािेल्या प्रसांगातून त्याांनी त्यािा सूयू मािळण्याच्या सुमािास छाििीस 
पित आििे खिे; पि तेथे तो मिि पाििा. [आनांदिाम] 
 
११३ : भारतीय पक्षाचा पराभि आणि त्यांची झालेली हानी 
 

गेिे तीन मविने पायास झािेल्या एका जखमेमुळे िोिाऱ्या त्रासापायी सआदतखान यािा 
घोड्यािि बसता येत नहिते हकिा चाितािी येत नहिते. तो खुचीत बसून अथिा ित्तीिि बसून एका 
वठकािािून दुसिीकडे जात असे. त्यािा या िढाईत दोन जखमा झाल्या िोत्या तिी, एक अपघात न िोता 
ति, तो सुिवक्षतपिे छाििीस पितू शकिा असता. याच्या ित्तीिि याचा पुतण्या वनसाि मुिम्मद खान शिे 
जांग याच्या चिताळिेल्या ित्तीने िल्ला करून या ित्तीस इिािी सैन्याच्या फळीत ढकिण्यास आिांभ केिा. 
सआदतखानाच्या असामींनी ित्तीस तििािीनी ि खांवजिाने िाि करून, त्यास थाांबविण्याचा प्रयत्न केिा 
तिी उपयोग झािा नािी. शत्रचूा भोिती िढेा पडिा असता, सआदतखानाने आपिे पकडिे िोखण्यासाठी 
बसल्या जागेिरून बािाांचा िर्षाि चािू ठेििा. यािेळी सआदतखानाच्या नैशाबिू या मूळ गािचा िवििासी 
एक तरुि इिािी सैवनक मोठ्ा वधटाईने या ित्तीकडे दौडत आिा. त्यािा त्याच्या नेिमीच्या नािाने 
सांबोधून ओिडिा, “मुिम्मद अमीन! तुिा िडे िागिे आिे काय? कोिाशी तू िढतो आिेस? अजून तू 
कोिाच्या भिोशािि आिेस?” नांति त्याने आपिा भािा जवमनीत घुसििा; आपल्या घोड्याचे िगाम 
त्याभोिती गुांडाळून तो सआदतखानाच्या िौद्यापासून िोंबकळिाऱ्या दोिाने िि चढून सआदतखानापाशी 
आिा. यािेळी मात्र खान शिि आिा. त्यािा नावदिच्या तळािि नेण्यात आिे. [वसअि, खांड एक, ९७.] 

 
िे दोन पुढािी िुप्त झाल्यािि भाितीय फौज जिू वितळून गेिी. इिािी घोडेस्िािानी त्याांचा 

पाठिाग केिा ि त्याांची भयानक कत्ति केिी. बादशाि आपल्या इति उमिािाांसमिते युद्धसज्ज व्स्थतीत 
कािहयाच्या काठािि (ििाांगिाच्या अवतपविमेिा) िल्ल्याची अपेक्षा धरून उभा ठाकिेिा िोता. पि ती 
जागा पक्की मोचेबांद िोती. तेथे अिजड तोफखानादेखीि िोता. म्ििून त्या जागेिि िल्ला किण्यापासून 
नावदिशािाने आपल्या फौजेस पिािृत्त ठेििे िोते. बादशािास शिि आिण्यासाठी यापेक्षा अवधक खात्रीचे 
ि अवधक सोपे उपाय त्यािा मािीत िोते. सूयू मािळण्याच्या िळेी आपिे तख्त हकिा आपिी जनता याांचा 
बचाि किण्यासाठी यव्त्कां वचतिी धडपड न किता मुिम्मद शाि छाििीस पितिा. [बयानच्या पृ. ४१ िि 
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साांवगतिेिी मूखूपिाची िकीकत मी फेटाळतो. िॅन्िे (खांड दोन, ३६९) साांगतो की, िढाई नांतिच्या िात्री शािी छाििी एिढी िोडाििी िोती की, 
बादशािाच्या तांबूपासून वनजामाच्या तांबपूयंतच्या दोन मैिाच्या भागात मािसाांचा िािि वदसून येत नहिता.] पुिे तीन एक–तास देखीि 
झािे नािीत तोच िढाई सांपिी िोती. जुििच्या प्राथूनेच्या िळेी सुरू झािेिी िढाई असिच्या प्राथूनेच्या 
िळेी सांपिीदेखीि िोती.[जिानकुशा, ३५१]. 
 

हिदुस्थानी फौजेची झािेिी कत्ति भयानक िोती. शांभि सेनावधकािी आवि तीस िजाि सामान्य 
वशपाई ठाि झािे; वगिफदाि झािेल्याांची सांख्या अफाट िोती, असे नावदिच्या दिबािाचा इवतिासकाि 
साांगतो. पि ती अवतशयोक्ती आिे. [जिानकुशा, ३५३.] तद्नांति अल्प काळातच इिािात िॅन्िचे्या कानी 
आिे की, १७ िजाि भाितीय सैवनक िढाईत ठाि झािे. ििचििदास याचा आकडा २० िजािाांचा आिे. 
शािी छाििीतीि मिाठा िाजदूत एका िकीकतीत १० ते १२ िजाि असा आकडा साांगतो; ति नांति 
पाठवििेल्या अििािात ७ ते ८ िजाि असा आकडा साांगतो. [िह्मेंद्रस्िामी चवित्र क्र. ४१.] रुस्तम अिी 
साांगतो की एकट्या खान दौिानचे ५ िजाि असामी कामास आिे. त्यात सआदतखानाच्या पिटिीचा 
वनदान तीन िजािाचा आकडा वमळिाियासच ििा. तेहिा ठाि झािेल्याची बेिीज ८ िजाि भिते. 

 
ठाि झािेल्या अमिदािाांत मुजफ्फिखान (खान दौिानचा धाकटा भाऊ), खान दौिानची तीन 

मुिे (अिी िमीद, मुितिम ि आिखी एक), अव्स्ििखान (बादशािाच्या शिीििक्षकाांचा अवधपती), अिी 
अिमदखान, [मह्दी आवि बयान यानी केिेिा उल्लेख असा आिे. पि आनांदिाम आवि क्रॉवनकि याांतीि मजकुिात िमीदअिी असा 

ििूविन्यास आिे. बयान आवि आनांदिाम त्यास कोका सांबोधतात.] शिदाद अफगाि, यादगाि िसनखान (कोका), 
अश् फखान, इअवतबािखान आवकि बेग कां बिपोश (“कां बििािा”), मीि कािू (मीि मुश् िीफ याचा 
मुिगा) आवि ितनचांद (शािी ितेन-खात्यात कायाियीन सािाय्यक असिेिा इवतिासकाि खुशिािचांद 
याचा मुिगा) याांचा समािेश िोता. सआदतखान, त्याचा पुतण्या शिेजांग तसेच ख्िाजा आशूिा (खान 
दौिान याचा एक मुिगा) याांना वजिांत पकडण्यात आिे. 

 
इिािी फौजेच्या बाजूस अडीच िजाि असामी ठाि झािे आवि याच्या दुप्पट असामी जखमी झािे, 

असे िॅन्िे साांगतो. प्रत्येक ठाि झािेल्या इिािी सैवनकामागे सात हिदुस्थानी सैवनक ठाि झाल्याचा अांदाज 
त्याने केिा आिे. ठाि झािेल्याांचे दोन्िी पक्षातीि आकडे अवतशयोक्त असिे तिी मृत्यूबाबतचे दोिोंमधीि 
िॅन्िनेे साांवगतिेिे प्रमाि सत्याच्या जिळपास असािे, असे मिा िाटते. [अिी िजीन िा वबछान्यािि वखळिेिा असा 
अपांग आिे. तो हिदुस्थानिा वतथल्या ििामानािा आवि वतथल्या िोकाांना सािखी दूर्षिे देत असतो. तो साांगतो की इिािी फौजेतीि अिघे तीन 
िोक ठाि झािे! आवि िीस िोक जखमी झािे वसयि आवि गुिाम अिी यानी अगदी आांधळेपिाने ते नकिून घेतिे आिे.] 

 
विजयीपक्षास झािेिा िाभ प्रचांड िोता. ित्ती, ििाांगिातीि खवजना, तोफा, बाडवबस्तिा, सामान 

िगैिे एकूि एक गोष्टी खांदकाबािेि काढल्या. कोितीिी चीजिस्तू त्यातून सुटिी नािी. िूट अक्षिक्षः 
अगवित िोती. सआदतखान आवि खान दौिान िे ििाांगिातून बाद झाल्याचे वदसताच, खुद्द त्याांच्याच 
अनुयायाांनी आवि मुघि छाििीसोबत असिाऱ्या बाजािबुिर्ग्याांनी, त्याांच्या छाििीची िुटािूट चािवििी. 
क्षिाधात, या दोन उमिािाांच्या विस्तीिू छाििीची मागमूस देखीि उििा नािी. तांबू नािास देखीि उििे 
नािीत. [शावकि, वसयि, खांड एक ९६.] खान दौिानचा मृतप्राय देि छाििीस पित आििा तेहिा त्याच्या 
चाकिाांना, त्याचे डोके आसऱ्याखािी ठेिता याि े म्ििून, दुसिीकडून एक िािुटी आििािी िागिी ि 
वतिािी बाांबूचा देखीि आधाि नहिता. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

हिदुस्थानी फौजेिि भीतीचा जबिदस्त पगडा बसिा. उििेिे सगळे सैवनक घोड्यािि खोवगिे 
चढिनू, शत्रचू्या िल्ल्यास तोंड देण्याच्या तयािीत, सबांध िात्रभि छाििीच्या कुां पिापाशी पिािा देत बसिे. 
[शावकि; क्रॉवनकि.] 
 
११४ : कहदुस्थानींच्या कनाळ येथील पराभिाची कारिे 
 

युद्धातीि ित्यािे आवि िढण्याची पद्धती याांमध्ये शत्र ूििचढ ठिल्यामुळे तसेच शािी फौजेतीि 
सेनानायकत्ि वििकस वनघाल्यामुळे कनाळ येथे हिदुस्थानी फौजेचा पिाभि झािा. 
 

नावदि िा खिे पािता इिािी नहिता. ति तो इिािच्या भमूीिि वकत्येक शतकाांपूिी स्थावयक 
झािेल्या तुकू टोळीत जन्मिेिा िोता. त्याचे वशपाई तुकू हकिा (कुदूसािख्या) इति भटक्या टोळीतीि 
िोते. िे वशपाई जावतिांत इिािी नहिते. नावदिने मुिम्मदशािबिोबि तुकी भारे्षत सांभार्षि केिे. [ििचिि]. 
खुद्द इिािी िोकाांनी नावदिच्या फौजेस खिोखि अचूक नाि ठेििे िोते. ते या फौजाांना वकवजिबाश हकिा 
िाि टोपे [“वकवझल्बाश फौजाांतीि सिू सैवनकाांनी तुकाप्रमािे (?) िाि टोप्या घातल्या िोत्या. या फौजाांच्या गदीमुळे ििाांगिािि अफूच्या 

झाडाची िािभडक फुिे पसिल्यासािखे भासू िागिे.” (आनांदिाम, २९)] असे म्िित. कािि िे वशपाई शेंदिी िांगाच्या, 
जाड्या-भिड्या कापडाच्या टोप्या घाित असत. आजिी तुकू िोक आवि इवजप्तमध्ये अथिा हिदुस्थानात 
त्याांचे अनुकिि कििािे िोक अगदी असल्याच टोप्या घािताना वदसतात. ज्याांना खिे इिािी म्ििाियाचे 
ते आयू िांशाचे िोक आिेत. त्याांचा झोक ज्य ू िोकासािखा झािा; तो मुसिमानाांच्या या भागातीि 
विजयानांति. पि त्याांत इिािी हकिा तुकी िांशाची वमसळ जिळजिळ आढळत नािी. त्याांची भार्षा तुकी 
िोकाांना जिळची नािी. त्याांच्या िागिुकीच्या तऱ्िा तुकू िोकाांपेक्षा अगदी िगेळ्या आिेत. तुकूस्थान आवि 
तुकी िोक सुन्नी पांथाचे सनातनी अनुयायी आिेत, ति िे इिािी िोक सुन्नी पांथाच्या वििोधी धमाचे अनुयायी 
आिेत. खुद्द इिािी िोक (जे आज हिदुस्थानात स्थावनक झािेल्या आवि पाशी म्ििून ओळखल्या 
जािाऱ्या िांशाचे आिेत) िे फाि बुद्धीमान, सुसांस्कृत, अवभमानी आवि नमू विनोद अनुभिण्याची 
सांिदेनाशक्ती असिेिे असे असिे तिी ते वशपाईबाण्याचे नािीत. नावदिच्या वकवजि-बाश म्ििून 
ओळखल्या जािाऱ्या फौजेतीि वशपाई िे मध्य आवशयातीि तुकू हकिा तुकोमन या िांशाचे िोते. 
हिदुस्थानातीि पठाि म्ििून ओळखिे जािािे हकिा हिदुस्थान हजकिािे मुघि िे देखीि याच िांशाचे 
िोते. िे वकवजि-बाश, पठाि आवि मुघि याांच्या िढण्याच्या पद्धतीदेखीि सािख्याच िोत्या. जिदीने 
कूच किीत िाांबचा पल्ला गाठिे आवि िाटेत िोिाऱ्या िाि-अपेष्टाांना न जुमानिे या गोष्टी या सिांमध्ये 
समान िोत्या. 

 
याखेिीज नावदिच्या फौजेत भवडमाि कििाऱ्या अस्त्राांनी सज्ज असिेल्या बकून्दाजाांचे प्रमाि मोठे 

िोते. त्याच्या पदिी वकत्येक िजाि जेजाि (म्ििजे जेजािाधािी) िोते. त्याांच्यातीि वशस्त कडक िोती. 
भवडमािाचे वनयांत्रि किण्याची त्याांची पद्धत युिोवपयनाांच्या तोडीची िोती. बाि उडविण्याचा िुकूम 
वमळेपयंत ते थाांबत आवि िुकूम वमळाल्यािि मग फैि झाडत. त्यामुळे शत्रूची दािादाि ति िोईच पि 
त्याचबिोबि शत्र ूगोंधळून देखीि जाई. कनाळ येथे इिािी फौजाांतीि जेजािा, जवमनीिि िाांगेने माांडून, 
भाितीयाांचा फन्ना उडविण्यासाठी तयाि ठेिल्या िोत्या.. इिािी छापेमािाांनी हिदुस्थानी फौजाांना घुिित 
घुिित या जेजािाांच्या िाांगेसमोि आििे ि ते स्ितः बाजूिा झािे. तद नांति झािेल्या जोिदाि भवडमािात 
शत्रचूा पुिा वनकाि िागिा. प्रत्युत्ति देण्यासिी त्यािा सिड सापडिी नािी. भाितीय घोडेस्िािाांना 
आपल्या तििािबाजीबद्दि फाि गिू िाटे. तििािीच्या िढती आवि िपेट कििे याचा ते सिाि किीत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

युद्ध म्ििजे जिू कािी नाटकाचा प्रयोगच आिे असे त्याांना िाटत असाि.े ते फक्त तििािीनेच िढत. मािा 
कििािी ित्यािे आवि ती िापििािे िोक याांचा ते वतटकािा किीत. १७ हया शतकाच्या मध्यास कां दिािचा 
कब्लजा घेण्यासाठी इिािी िोकाांशी झािेल्या िढायाांचे ििनू किताना वदल्ली दिबािचा इवतिासकाि, 
हिदुस्थानी घोडेस्िािाबिोबि तििािीचे युद्ध खेळण्यास नकाि देिाऱ्या इिािी वशपाईगड्याांबद्दि नाक 
मुिडताना वदसतो. तो इिािी फौजाांना त्याांच्या वभते्रपिाबद्दि टोमिा माितो. गेल्या युद्धात जमन 
वशपायाांच्याविर्षयी बोिताना, सदि जमून वशपाई विवटश पायदळाच्या सांवगनीिल्ल्यास तोंड देण्यासाठी 
कचित असत. त्याबद्दििी अशाच धतीचा टोमिा इवतिासकाि जमूनाांना मािताना आढळतात. 

 
के्षपिासे्त्र िापिण्याच्या बाबतीत हिदुस्थानी मुसिमान आवि िाजपूत वशपाई िे दोघेिी अगदीच 

अकायूक्षम िोते. १७ हया शतकातीि मुघि सैन्यात नाि घेण्यासािखे बांदूकची म्ििजे फक्त बक्सािी, बुांदेिे 
आवि कनाटकी िे हिदु जमातीचे िोक िोते; पैकी कनाटकी बांदूकची विजापूिच्या सुितानाच्या चाकिीत 
पुष्ट्कळ सांख्येने िोते; पि उत्तिकािीन मुघिाांच्या पदिी कोिी नहिते. यावशिाय बिेविया या नािाने 
ओळखिा जािािा ि बिुधा अिािाबाद सुभ्यातून भिती झािेिा वशकािी िोकाांचा एक ििानसा िगू 
देखीि बांदुका चाििीत असे. पि भाितीय फौजाांतीि प्रचांड बिुसांख्या बांदुकीवनशी िढत नसे हकिा 
पविपाठ म्ििून जेजािे या िगात मोडिाऱ्या ििक्या मदैानी तोफा मोठ्ा सांख्येने आपल्या सांगती 
ििाांगिात आिीत नसत. भाितीय शस्त्रासे्त्र त्रासदायक िाटािीत इतकी अिजड िोती. इिािी आवि 
तुकूस्थानी याांच्याजिळ असिेल्या शस्त्रास्त्राांपेक्षा ती अवधक कािबाय झािेिी िोती. त्यामुळे त्यातून 
केिेिा भवडमाि बेिुधा मांद गतीचा असे. त्याचा मािा देखीि वफकीि बाळगू नये इतका नेम चुकिािा असे. 
भिगच्च घोडेस्िाि फौजाांनी अचानक िल्ला केल्यास आवि अांगास अांग वभडिनू िढाई सुरू झाल्यास हिदी 
वशपाई आपिे सिूस्ि पिास िािण्यात िाकबगाि िोते. पि त्याांच्यात चपळपिा असा जिळजिळ 
नहिताच. इिािच्या चाकिीतीि वकवजि-बाशाांबाबत मात्र तसे म्ििता येण्यासािखे नािी. आपल्या 
ऑक्सस नदीपिीकडच्या भागातीि तुिािी बाांधिाांप्रमािे हकिा कॉन्स्टॅव्न्टनोपिच्या उस्मानअिी 
सुितानाच्या फौजाांप्रमािे त्याांचे घोडदळ आवशयातीि सिोत्तम घोडदळ िोते. त्याांचे घोडेस्िाि िाकट 
असत. त्याांची िपेट जिद असे. त्याांचे घोडेदेखीि अगदी चपळ आवि बळकट औिादीचे असत. या इिािी 
असामींना घोड्यािि बसण्याचे बाळकडूच वमळािेिे असे. कािि ते भटक्या िांशाचे िोते. ते पट्टीचे धनुधािी 
िोते. पळून जाताना देखीि िढत िढत पळण्याची त्याांची पद्धत िोती. हिदुस्थाांनी िोकाांपेक्षा अवधक 
असा, वनिायक मित्त्िाचा एक िाभ त्याांच्या गाठीशी िोता. तो म्ििजे, ज्याांच्याजिळ िढण्यासाठी 
फेकण्याची असे्त्र असतात, त्याांना, ज्याांच्याजिळ केिळ आधाि घेऊन फेकण्याची असे्त्र असतात त्याांपेक्षा, 
जो अवधक िाभ वमळू शकतो, तो त्याांना वमळत िोता. 
 

नावदिच्या फौजेचे चिनििन सिस असल्याने, अगदी सुरूिातीपासून िल्लाखोिी भवूमका बजाििे 
त्याांना शक्य झािे. त्याांनी िष्ट्किी डािपेचात हिदुस्थानी पक्षािि कुिघोडी केिी आवि त्याांना, िल्लेखोिाांना 
जेथे िढाई कििे िाभदायक आिे तेथे ओढीत आििे. सोयीचे ठििाि असेि ति ते िढा देत ि सोयीचे 
ठििाि नसेि ति िढा देण्याचे िाांबिीिि देखीि टाकीत. हिदुस्थानी पक्षाचा मूखूपिाचा कळस म्ििजे 
उांटािरून िािून न्याियाचा कािीसा िाांब पल्ल्याचा तोफखाना आवि बांदुका याांच्या आधुवनक युगात, 
त्याांनी िढाईत घुसवििेिे आवि िापििेिे ित्ती. अगदी इवतिासपूिू काळात वसकां दि बादशािाच्या िळेी, 
म्ििजे भवडमाि कििािी असे्त्र अजून मािीत झािेिी नहिती इतक्या जुन्या काळीदेखीि, चपळ 
घौडदिापुढे ित्ती वफके पडिे िोते. अगदी अिीकडच्या काळात बाबिाचे घोडेस्िाि आवि त्याांच्या 
सोबतच्या थोड्या सािकाश भवडमाि कििाऱ्या अगदी ओबडधोबड तोफा याांच्यापुढेिी ित्तींचा वटकाि 
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िागिेिा नहिता. १७३९ सािी िे ित्ती जेहिा नावदिशािाविरुद्ध ििाांगिात उतििे तेहिा ते िुकमीपिे 
आत्मघात कििािी यांते्रच ठििे. 
 
११५ : नाणदरशहाबरोबर शांततेच्या िाटाघाटी 
 

नावदिशाि ििाांगिातून आपल्या छाििीस पितिा तेहिा इशा प्राथूनेनांति (िात्री ८ िाजता) 
सआदतखान यास त्याच्यासमोि िजि केिे. नावदिशािाने भाितीय फौजेची वनभि्ूत्सना केिी. तो या 
फौजेिा ‘वभकािड्याांचा कळप’ असे म्ििािा. तुमचा सेनापती खान दौिान यािा कसे मिाियाचे िे मािीत 
िोते; पि कसे िढाियाचे ते मात्र मािीत नहिते असे तो बोििा. [इमाद.]तद नांति त्याने बादशािाची 
सामग्री काय आिे आवि बादशािाची उवद्दष्टे कोिती आिेत याची चौकशी केिी. सआदतखान मुत्सद्दीपिे 
उद गाििा “बादशािाची सामग्री अमाप आिे. आज त्याचा एकच उमिाि िढाईसाठी आिा िोता ि 
अपघाताने एक बाि िागून जखम झाल्यामुळे तो पित गेिा आिे. पि अजून पुष्ट्कळ अमीि आवि शूि िाजे 
तसेच अगवित फौजा मागे उििेल्या आिेत”. नावदिशाि म्ििािा, “तू माझा देशबाांधि आिेस ि माझ्याच 
धमूपांथाचा अनुयायी आिेस तेहिा मिा तुझ्या बादशािाकडून खांडिी कशी वमळेि आवि मी तुकूस्तानच्या 
सुितानाशी िढण्यासाठी स्िदेशी कसा जाऊ शकेन याांविर्षयी मिा सल्ला दे.” तेहिा सआदतखानाने 
त्यािा सल्ला वदिा की, तू वनजामास पाचािि कि; कािि तो म्ििजे हिदुस्थानची गुरुवकल्ली आिे; 
त्याच्यामाफूत शाांततेच्या अटी वनवित किाहया. [िाटाघाटींचा िा इवतिास मुख्यत्िेकरून ििचििदास याच्या मजकुिािि 
आधाििेिा आिे. (त्यास रुस्तमअिी, इवियट ि डौसन खांड आठ, ६२ याचादेखीि आधाि वमळतो.) त्याखेिीज क्रॉवनकि, मिाठी पते्र, 
आनांदिाम ३५–३६; जिानकुशा ३५४, वसयि ९७–९८, बयान ४३–४४ यामधून उपयुक्त असे कािी मुदे्द घेतिे आिेत.] दुसऱ्या वदिशी १४ 
फेिुिािी िोजी नावदिशािाने कुिाि सोबत देऊन एक इसम मुिम्मदशािाकडे धाडिा; त्यािि िात ठेिनू 
आपल्या सवदच्छेची र्ग्िािी म्ििून शपथ घेण्यास साांवगतिे ि वनजामास पाठविण्यास साांवगतिे 
सआदतखानानेदेखीि बादशािास विवििे आवि वनजामास पाठिा ि शाांतता ति किा असा सल्ला वदिा. 
 

बादशािाच्या बाजूस उििेिा वनजाम िा शिेटचा मातब्लबि उमिाि िोता; त्यामुळे त्यािा शत्रकूडे 
पाठविण्याच्या कल्पनेने बादशाि सािवजकच धास्ताििा िोता. बादशािाने विचाििे, “जि तुमच्याशी कािी 
दगिबाजी झािी ति आम्िी काय किािे?” वनजाम उत्तििा, “कुिाि आपिामध्ये आिे; जि दगिबाजी 
झािीच ति अल्ला ती पािून घेईि. नांति बादशािाने माांडू येथे हकिा तसल्याच एखाद्या बळकट 
वकल्ल्यामध्ये माघाि घ्यािी, नावसिजांग यास दवक्षिेतून मोठ्ा फौजफाट्यावनशी बोिािनू घ्यािे आवि 
इिािी फौजेशी िढा द्यािा.” 

 
एिढे झाल्यािि िाटाघाटीचे एकूि एक अवधकाि घेऊन वनजाम इिािी छाििीिि गेिा. नावदिने 

त्याचे नीट स्िागत केिे. तक्रािीच्या सुिात तो म्ििािा, “तुमच्यासािखे उमिाि बादशािाच्या पक्षात 
असताना उघडेनागडे मिाठे वदल्लीच्या तटबांदीपयंत धडक मारू शकतात आवि तुमच्याकडून खांडिी िसूि 
करू शकतात िी आियाची गोष्ट आिे!” त्यािि वनजाम उत्तििा, “नि े नि े उमिाि उत्कर्षू पािल्यामुळे 
खाहिदाांनी मजीस आिे ते केिे. माझा सल्ला स्िीकािािू िाटिा नािी म्ििून अगदी असिाय्य बनून मी 
त्यास सोडिे आवि दख्खनिा पितिो.” 

 
या उत्तिाने नावदि खुश झािा. शाांततेच्या विर्षयाकडे िळून तो तक्रािीच्या सुिात म्ििािा की, 

इिािच्या पूिीच्या सािूभौम िाजाांनी बादशािाच्या िाडिवडिाांना वकत्येकदा मदत केिी असतानादेखीि, 
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मी माझ्या शत्रूशी सामना किीत असताना वदल्लीतीि सिकािने इतके उदासीनपिे िागाियास नको िोते. 
तेहिा त्याचा खुिासा किण्यासाठी वनजाम म्ििािा, “फरुूखवसयिच्या मृत्यूनांति या सिकािचे सगळे 
हयििाि अगदी मोडकळीस आिे आिेत. उमिािाांमधीि भाांडिे िे त्याचे कािि आिे. अशा पविव्स्थतीत 
आपल्या पत्राांची दखि िजीि िगैिे मांडळींनी घेतिीच नािी.” 

 
बिीच चचा झाल्यानांति इिािी फौजेने येथून मागे पितािे, त्यासाठी त्याांना ५० िाख [सदिचा आकडा 

दोन कोटीचा असल्याचे वसयि (९७) साांगतो; पि ते खिे नािी.] रुपयाांची युद्धाबाबतची नुकसानभिपाई देण्याचे आश्वासन 
वमळाि े असा समझोता झािा. या ५० िाखापैकी २० िाख वतथल्या वतथे द्याियाचे िोते, १० िाख 
िािोििा पोिोचल्यािि, १० िाख अटक येथे ि उििेिे १० िाख काबिू येथे आदा किाियाचे िोते. िी 
तडजोड झाल्यािि वनजामाने नावदिची जाण्यासाठी अनुमती घेतिी. नावदिने त्याच्यासोबत बादशािास 
दुसऱ्या वदिशी खान्याचे आमांत्रि धाडिे. 

 
गुरुिािी फेिुिािी १५ िोजी [वदल्ली क्रॉवनकिमध्ये सदिच्या प्रसांगाची तािीख १८ फेिुिािी असल्याचे साांवगतिे आिे. पि 

मिदी ििचिि आवि इति सिू तज्ज्ञ मांडळी ती तािीख नाकबूि कितात.] आपिे सिू उमिाि बिोबि घेऊन मुिम्मदशाि 
इिािी छाििीकडे वनघािा. नावदिबिोबि तुकी भारे्षत सांभार्षि किािे िागेि अशी सूचना वनजामाने 
बादशािािा वदिी. िाटेत इिािी िजीि त्याांना भेटिा आवि त्याने कुिािाची शपथ घेऊन कसिािी दगा 
फटका िोिाि नािी याची िमी वदिी. इिािी छाििीच्या बािेि शािझादा नस्त्रलु्लाि याने आपल्या बापाच्या 
ितीने पािुण्याांचे स्िागत केिे. त्याांचे आगमन िोताच नावदि आपल्या तांबूबािेि आिा. मोठ्ा वदमाखात 
त्याने आपिा िात पुढे करून मुिम्मदशािाचा िात धििा आवि त्यास आत घेऊन गेिा. शािी मसनदीिि 
त्यािा आपल्या बाजूस त्याने बसिनू घेतिे. वनजाम, िजीि आवि मुिम्मद इस्िाकखान याांना आत जाऊ 
वदिे. बाकीच्याांना तांबबूािेिच थाांबािे िागिे. 
 

दोन िाजे एकमेकाांशी बोित असताना इस्िाकखान (मूतामेनुद्दौिि) सांभार्षिात घुसिा तेहिा 
नावदिशाि िागाििा. िाजाांच्या सांभार्षिात आपिे बोििे वमसळण्याचे धाडस कििािा िा कोि अशी पचृ्छा 
त्याने केिी. तेहिा मुिम्मदशािाने त्याची नावदिशी ओळख करून वदिी. माझ्या बािपिापासून ते माझे 
अताविक म्ििजे वशक्षक आिेत असे बादशािाने साांवगतिे. इिािी िाजाने इस्िाकखान यािा कािी प्रश्न 
विचाििे. त्यास इस्िाकखानाने तत्पितेने जी बुवद्धमत्तादशकू उत्तिे वदिी त्यामुळे नावदि अगदी खुश 
झािा; िा इसम हिदुस्थानचा िजीि िोण्यासदेखीि िायक आिे असे तो तेथे म्ििािा. [ििचिि] 

 
यानांति सगळे मांडळ खान्यास बसिे. इिािी विजेता गिाने उद गाििा, “खुल्लमखुल्ला युद्ध कििे 

िा माझा खाक्या आिे. दगिबाजी करून मनुष्ट्यिध कििे िा माझा खाक्या नािी. नांति अन्नात विर्ष 
घातिेिे नािी याची मुिम्मदशािास खात्री पटािी यासाठी, आपल्यासमोिच्या खाद्यपदाथांच्या बशा आवि 
बादशािासमोिच्या खाद्यपदाथांच्या बशा याांची खान्यास सुरुिात िोण्यापूिी त्याने अदिाबदि केिी. 
[ििचिि] वशष्टाचािाचा एक भाग म्ििून नावदिशािाने स्ितः आपल्या िाताने कॉफीचा कप बादशािाच्या 
िाती वदिा.बैठक समाधानपूिूक सांपिी. सूयू मािळण्यास तीन तासाांचा अिकाश असताना मुिम्मदशािाने 
आपल्या यजमानाचा वनिोप घेतिा आवि तो आपल्या छाििीिि पितिा. येथे त्याचा पवििाि,त्याचे 
नोकिचाकि इतकेच नहिे ति सगळीच्या सगळी छाििी त्याच्या अनुपव्स्थतीच्या काळात कमािीची 
भयग्रस्त आवि हचतातूि िोऊन बसिी िोती. बादशािाचा खून िोईि हकिा नावदिच्या बांवदिासात त्यािा 
जाि े िागेि असा त्याांचा कयास िोता. पि तो सुखरूप पितल्याचे पािून, इवतिासकािाच्या शब्लदात 
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साांगाियाचे झाल्यास, “त्याांची शिीिे सोडून गेिेिी त्याांची हृदये त्याांना पित िाभिी.” [आनांदिाम, 
बयान] तिी पि हिदुस्थानी छाििीभोितािचा इिािी िेढा कायम िोता. [जिान] 

 
समसामुद्दौिि खान दौिान िा फौजेचा सेनापती (अमीरुि् उमिा आवि बक्षी-उि्-ममाविक) १५ 

तािखेस मृत्यू पाििा. असे साांगतात की, फेिुिािी १३ च्या घातकी सांध्याकाळी त्याचा वनिि देि त्याच्या 
िुटािूट झािेल्या छाििीत पित आििा तेहिा वनजाम, िजीि आवि बादशािाचे खोजे त्याच्या प्रकृतीची 
चौकशी किण्यासाठी, सांबांवधताांचे साांत्िन किण्यासाठी आवि त्यास आिाम पडािा म्ििून प्राथूना 
किण्यासाठी तेथे आिे. खान दौिान थोडा िळे शुद्धीिि आिा. त्याने डोळे उघडिे आवि अगदी क्षीि 
आिाजात तो पुटपुटिा, “माझा िोता तो कायूभाग मी उिकून टाकिा आिे. आता तुम्िी जािा आवि तुमचे 
काम जािा. बादशािास नावदिकडे नेऊ नका हकिा नावदििा वदल्लीस नेऊ नका. काय िाटेि ते करून 
त्या दुष्टास येथून घाििनू िािा.” [वसयि] नांति तो बेशुद्ध पडिा ि दोन वदिसातच मिि पाििा. 
[आनांदिाम खात्रीपूिूक प्रवतपादतो की, तो िढाईनांति फक्त एक वदिस जगिा. वमझा मिदी साांगतो (प.ृ ३५२) की तो िढाईच्या दुसऱ्या वदिशी 
मिि पाििा. मा. उ. (खांड एक, ८१९) मध्ये यािा आधाि आिे. गुिाम अिी (प.ृ २५) याच्या म्ििण्यानुसाि तो एका िात्रीपेक्षा जास्त काळ 
वटकिा नािी. मिाठा िाजदूताच्या पत्रात त्याचे मिि िढाईनांति दोन-तीन वदिसाांनी झाल्याचे साांवगतिे आिे. त्याच्या मृत्यूची खबि बादशािािा 
१५ तािखेस िात्र पडून ४ घडी उिटल्यािि वमळािी, असे ििचििदास साांगतो. बयानमध्ये तो िढाईच्या वदिसानांति वतसऱ्या वदिशी मिि 
पािल्याचे म्िटिे आिे. मात्र वदल्ली क्रॉवनकिमध्ये १७ फेिुिािी िी त्याच्या मृत्यूची तािीख वदिेिी असून वसयिमध्ये याच तािखेचा पुनरुच्चाि 
झािेिा आिे.] 

 
नावदिशािाच्या भेटीस पविल्या खेपेस जाऊन आल्यानांति बादशािािा खान दौिानच्या मृत्यूची 

खबि वमळािी. त्यानांति िगेचच वनजाम बादशािाकडे गेिा. नावदिशािास पितिनू िािण्याच्या बाबतीत 
आपल्यािा आिेल्या िाजनैवतक यशाची बवक्षसी म्ििून, आपिा मुिगा फीरूझजांग यास मृत उमिािाकडे 
असिेिे बक्षीपद देण्यास त्याने बादशािास प्रिृत्त केिे. [वसयि] तेहिा िजीिाच्या भािाचा मुिगा 
अजीमुल्लािखान याचा िताशपिा आवि मत्सि उफाळून आिा. आपिे स्ितःचे आवश्रत घेऊन तो नावदििा 
वमळण्यासाठी इिािी छाििीकडे जाऊ िागिा. तो त्यािळेी म्ििािा, “मी फीरूझजांगपेक्षा ियाने मोठा 
आिे, मी उपिब्लध असताना बक्षीचे पद फीरूझजांग यास का बिे बिाि केिे?” 

 
वनजाम आवि िजीि याांनी घाई केिी आवि त्यािा िस्त्यातून माघािी आििे. वनजाम 

अजीमुल्लािपेक्षा ियाने जास्त िोता म्ििून बक्षीचे पद त्याने स्ितःकडे घेतिे ि अशा प्रकािे अजीमुल्लाि यास 
गप्प केिे. दिबािातीि मतभेद वमटवििािा असा समझोता झािा; पि इिािी छाििीत असिेल्या 
सआदतखानािा वनजाम बक्षी पदािि नेमिा गेल्याचे समजिे तेहिा मत्सिार्ग्नीने तो नुसता िोिपळून 
वनघािा. िे पद आपिास वमळािे अशी त्याने दीघूकाळ अवभिार्षा केिी िोती आवि ते त्यास वमळिनू 
देण्याच्या कामी मदत किण्याचे आश्वासन वनजामाने त्यािा वदिे िोते. तेहिा आपिा कृतघ्न धनी आवि 
यशाचा धनी बनिेिा प्रवतस्पधी याांच्याििीि आपिा आकस दाखविण्याचे त्याने ठिवििे. नावदिशािाशी 
झािेल्या दुसऱ्या भेटीत सआदतखानाने नावदिशािास साांवगतिे की, युद्धाची नुकसानभिपाई म्ििून ५० 
िाख रुपयाांचे द्रहय एिढी कमी िक्कम मागिे शिािपिाचे नािी; कािि जि विजेता वदल्लीस गेिा ति 
िोकड, जडजिाविि आवि इति मूल्यिान वजनसा, की ज्याांची गितीच नािी, िे सिू वमळून २० कोटी 
रुपयाांपेक्षा अवधक िक्कम सिज िाती िागू शकेि. सआदतखान म्ििािा सध्या शािी दिबािात वनजामाच्या 
तोडीचा दुसिा उमिाि नािी. तो िुच्चािी आिे ि तत्त्ििते्तािी आिे. या िबाडास कचाट्यात पकडिे ति 
आपल्या मनात येईि ते ते घडेि. जि तुम्िी मिा िुकूम किाि ति मी माझ्या फौजा आवि माझी चीजिस्तू 
शािी छाििीतून आििनू घेऊन येथे आपल्या छाििीत ठेिीन.” नावदिशािाने यास मान्यता दशवूििी ि 
त्यानुसाि तसे घडिे.[ििचिि] 
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िे सिू कािस्थान जमून येण्यास जिा काळ िागिा. दिम्यान वनजामाने इिािी िाजाची १८ 
तािखेिा पुनः भेट घेतिी िोती ि इिािी िजीिाने त्यानांतिच्या वदिशी वनजामाच्या तांबतू खाना घेतिा 
िोता. [क्रॉवनकि] या भेटी सुरूिातीिा ठििनू घेतिेिी नुकसानभिपाईची िक्कम झटपट िसूि 
किण्यासाठी झाल्या िे उघड आिे. 
 
११६ : बादशाह आणि उमराि यांना नाणदर तुरंुगात टाकतो 
 

या खेपेस नावदिने दगिबाजीचा फटका देण्याचा मनसुबा िचिा. त्यासाठी त्या िळेचा दुष्ट्काळ 
त्याच्या पर्थ्यािि पडिा. दोन्िी पक्षातीि किाि १४ तािखेिा ठििा िोता आवि १५ तािखेिा बादशािाने 
तो तोंडी कायम केिा िोता. पि अजून द्रहय आदा झािे नसल्यामुळे शािी छाििी भोितािचा इिािी िढेा 
चािू ठेििा िोता. [जिानकुशा ३५४] या अिाढहय छाििीतीि प्रचांड िोकसांख्येची व्स्थती अगदी 
शोचनीय झािी िोती. तेथे उपव्स्थत असिेल्या मिाठा िाजदूताच्या पत्रातून िी पविव्स्थती अगदी सुस्पष्ट 
झाल्यासािखी वदसते. “गेिे पाच-सिा वदिस झािे छाििीिि कोठे खाियास वमळत नािी. सिा-सात 
रुपयास एक शिे या दिाने देखीि धान्य कोठून वमळत नािी. िा सगळा मुिूख िैिाि आिे. [जिळपासच्या 
गािाांतून] कािी वमळण्यासािखे नािी. ५ वदिस छाििीतीि िोकाांना खाियास अन्न वमळािे नािी.” १९ 
तािखेिा म्ििजे िढाईच्या वदिसानांति फक्त ६ वदिसात छाििीििीि तुपाचा सगळा साठा सांपुष्टात 
आिेिा िोता. [क्रॉवनकि] 

 
पि यातून सुटका नहिती. वकवजि-बाश घोडदळ वदल्लीच्या िस्त्यािि पिािा देत हिडत िोते; जे 

कोिी हिदुस्थानी छाििी सोडतीि त्याांना कापून काढत िोते हकिा गुिामवगिीत ढकित िोते. जे कािी 
थोडे असामी शत्रूांच्या घोडेस्िािाांचे कडे ओिाांडून वनसटून गेिे त्याांचा िस्त्यातीि शतेकऱ्याांनी खून केिा 
हकिा त्याांना पूिपूिे नागवििे. [अिी िजीन] 

 
अशा प्रकािे, दुष्ट्काळ आवि वनिाशा याांच्या मगिवमठीत मुघि छाििी सापडिी िोती, तेहिा 

नावदिशािाने अजून ज्या गोष्टीचा वनियू झािा नहिता त्या गोष्टीची चचाकिण्यासाठी वनजामास पाचाििे. 
 
गुरुिािी वद. २२ फेिुिािी िोजी आठिड्यापूिी झािेल्या तिनाम्यािि भिोसा ठेिनू आवि मनात 

कसिी भीती न बाळगता वनजाम इिािी छाििीिि नावदिच्या पत्रास अनुसरून गेिा. तो नावदिशािाच्या 
वदिािखान्यािगतच्या आतल्या खोिीत पोिोचिा तेहिा, त्यािा तेथे अडकिनू ठेिण्यात आिे. 
नुकसानभिपाई म्ििून २० कोटी रुपये, तसेच सािाय्यकािी फौज म्ििून इिािी झेंड्याखािी चाकिी 
किण्यासाठी २० िजािाची फौज याांची मागिी कििािा वनिोप नावदिने वनजामाकडे पाठवििा. 
आसफजािच्या पायाखािची जमीन सिकिी. सूट वमळािी अशी बाजू माांडताना तो म्ििािा, “चघताई 
घिाण्याच्या स्थापनेपासून आजििच्या काळात शािी खवजन्यात कधी २० कोटी रुपये साठिे नहिते. 
शािजिानाने अगदी पिाकाष्ा केल्यानांति फक्त १६ कोटी रुपये साठिे िोते. पि ती सगळी िक्कम 
औिांगजेबाने दवक्षिेत दीघूकाळ चािवििेल्या मोविमेत घाििनू टाकिी. आता खवजन्यात ५० िाख 
रुपयेसुद्धा नािीत.” 

 
उत्तिादाखि नावदि िागािागाने म्ििािा, “असिे खोटे बोििे खपिनू घेिाि नािी. मी मागिी 

केिेिी िक्कम मिा उपिब्लध करून देण्यास तू कबूि िोत नािीस तोपयंत तुिा िी जागा सोडता येिाि 
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नािी.” अशा प्रकािे वनजामािा इिािी छाििीत कैदी म्ििून त्या वदिशी ि त्याच्या दुसऱ्या वदिशी 
अडकिनू ठेििे. इिािी छाििीत पुन्िा एकदा येण्याबद्दि बादशािास विविण्याविर्षयी नावदिने वनजामािि 
दबाि टाकिा. असे कािी पूिी आपिे ठििेिे नािी असे म्ििून वनजामाने आपिा वनरे्षध हयक्त केिा. मी 
वदिेिे िचन मोडण्याचा माझा विचाि नािी असे आश्वासन मात्र इिािी िाजाने वनजामास वदिे. 
मुिम्मदशाि यािा पुन्िा एकदा भेटिे जरूि आिे असे मिा िाटत आिे एिढेच, तो म्ििािा [वसयि, खांड 
एक, ९७]. काय नक्की िस्तुव्स्थती आिे िे बादशािास वििून कळिण्याखेिीज वनजामास दुसिा माग ूउििा 
नािी. 

 
आदल्या िात्री वनजामास पितून येिे जमिे नािी. यामुळे हिदुस्थानीत हचतातुिता पसििी. तसेच 

दर्ग्याफटक्याविर्षयीच्या अफिा हिदुस्थानी छाििीत पसिल्या. वनजामाच्या आिेल्या पत्रातून खिी 
पविव्स्थती काय आिे िे आता समजून चुकिे. त्यामुळे बादशािाच्या दिबािात ि छाििीत सिांची पाचािि 
धािि बसिी. अगदी असिाय्य बनल्याची भािना सिूत्र फैिाििी. बादशािाच्या बाजूस आता िजीि िा 
एकटाच मोठा उमिाि उििा िोता. तेहिा सािवजकच मुिम्मदशाि सल्लामसितीसाठी त्याच्यािि 
विसांबिा. अशा पविव्स्थतीत मी कािी करू शकत नािी आवि बादशािाने स्ितःस सिोत्तम िाटेि ते किािे 
असे उत्ति त्याने वदिे. मुिम्मदशािाच्या मनात गोंधळ उडािा. दुःखािगे त्यािा अनािि झािा. बांवदिास 
घडिाि िे उघडच असेि ति नमण्यापूिी आिखी एकदा बािुबळ अजमािाि ेआवि प्रवतकाि किािा असा 
सल्ला कािी तिण्या उमिािाांचा पडिा. पि आिखी िढत वदल्यास आिखी दुःख ि आिखी विनाश 
उद भििे याची बादशािास जािीि िोती. अल्लाच्या मनात काय असेि ते िोईि असा विचाि करून त्याने 
नावदिकडे जाण्याचा वनियू घेतिा. 

 
शवनिािी २४ फेिुिािी िोजी बादशाि आपल्या छाििीतून बािेि पडिा. त्याच्या सोबत मुिम्मद 

इस्िाक, कािी खोजे, कािी आपिे हयव्क्तगत िुजिे (खिास) िोते. त्याने आपल्यासोबत फक्त २ िजाि 
घोडेस्िािाांचा ििाजमा घेतिा िोता. त्याच्याबिोबि जाण्याचे पत्कििाऱ्या इति उमिािाांना त्याने मागे 
ििाण्यास साांवगतिे. तो इिािी छाििीस पोिोचिा. तेहिा कनाळ येथे असिेल्या मिाठा िाजदूतास 
िागिेल्या खबिीनुसाि, बादशािाच्या स्िागतास कोिी आिे नािी. कोिाचे त्याच्याकडे िक्ष नािी अशा 
व्स्थतीत बादशािािा एकट्यािाच बिाच िेळ ताटकळत ठेििे. िात्रीच्या िळेी वनजाम ि सआदतखान 
त्यास येऊन वमळािे. तद नांति बादशािािा एकट्यािाच नावदिच्या तांबतू नेिे. इिािी िजीि या 
बादशािाच्या भेटीबाबत साांगतो ते बिोबिच आिे की, “हिदुस्थानच्या सांपूि ूसाम्राज्याचे कुिूप उघडण्याची 
वकल्ली नावदिशािाच्या िाती आिी.” खिे म्ििजे बादशाि बांवदिान झािा. त्याच्यािि पिािा बसवििा. 
बादशािासोबत आिेिे हकिा तत्पूिी इिािी छाििीिि आिेिे उमिाि याांना साांवगतिे की, त्याांनी स्ितःिा 
अटकेत आिोत असे समजाि.े अशा प्रकािे हिदुस्थानकडून आता प्रवतकाि िोण्याची शक्यता न िाटून 
नावदिशाि वनधास्त झािा. [आनांदिाम ४२, िाज] 

 
दुसऱ्या वदिशी म्ििजे २५ फेिुिािी िोजी बादशािाच्या बायका, मुिे, नोकिचाकि आवि 

गृिसावित्य कनाळिून नेऊन त्या सिांना नावदिशािाच्या तांबिूगत ठेिण्यात आिे. बांवदिान झािेल्या 
उमिािाांनी देखीि आपिा पवििाि आवि ििेजमे आपल्या मूळच्या छाििीतून आपल्याकडे बोिािनू 
घेतिे. स्िातांत्र्य न गमाििेिा शिेटचा उमिाि कमरुद्दीनखान यास, कनाळमधीि शािी तोफखाना ओढून 
नेताना, वकवजि-बाशाांनी नेिे. नावदिशािाने या आपल्या धन्याची सत्ता उिटण्याचा िा जो विश्वासघातकी 
हयिू पाि पाडिा, त्याबाबत इिािी सिकािी इवतिासकािाने ढोंगबाजीचा बुिखा पाांघरून घेतल्यासािखा 
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वदसतो. सदि प्रसांगाचे ििून किताना तो विवितो, “बादशािाच्या िैभिशािी पवििािाच्या सन्मानाप्रीत्यथू 
बादशािाच्या िास्तहयाचे तसेच त्याच्या जनानखान्याच्या िास्तहयाचे तांबू नावदिशािाच्या आवि अब्लदुि 
बाकीखान या इिािी सिोच्च उमिािाच्या तांबशूजेािी उभाििे. प्रत्येक वठकािी मुिम्मदशािाच्या वदमतीस 
िािाण्यासाठी वशपायाांची एक तुकडी नेवमिी. पािुण्याांचे आदिावतर्थ्य किण्याचे कतूहय पाि पाडण्यासाठी 
या तुकडीस साांवगतिे िोते.” [जिानकुशा ३५४.] 

 
ज्याांना इिािी छाििीकडे नेिे नािी अशा छोट्या उमिािाांना आवि सिू साध्या फौजी असामींना ि 

त्याांच्या अनुयायाांना कनाळ येथे िािाि े हकिा मजीनुसाि वदल्ली अथिा आपल्या घिी जाि े असे शािी 
छाििीत दिांडी वपटून प्रकट केिे. 

 
सगळ्या हिदुस्थानी छाििीिि आता भीती आवि गोंधळ याांची दाट सािट पडिी. कोिीिी मेंढपाळ 

उििेिा नािी, भोिती िाांडगे जमिेिे आिेत अशा िळेी शळे्या-मेंढ्याांना जे िाटेि ते त्याांना िाटिे. 
त्याांच्या जिळ उििेिा िजीि िा शिेटचा प्रमुख असामीदेखीि त्याांच्यापासून ओढून नेिा. वदल्लीच्या 
सगळ्या िस्त्यािि वकवजि–बाशाांच्या तुकड्या भटकत िोत्या. त्याांना आता प्रवतकाि िोईि अशी भीती 
उििी नहिती. आजिि सुहयिस्था ठेििािे सिकाि कोसळिे आिे िे पािताच वनवद्रस्त शतेकिीिग ूउठाि 
करून आिा. [िॅन्िे (खांड दोन, ३६९) : (शािी) छाििीच्या ४० मैिाांच्या पविसिात इिािी फौजेच्या धाित्या तुकड्याांनी वनदान ४० िजाि 

तिी भाितीय पेंढािी कापून काढिे.] प्रचांड छाििी वखळवखळी झािी. जो तो वजकडे बिे िाटेि वतकडे पळािा. पि 
त्यातीि फािच थोड्या िोकाांना सुिवक्षतपिे पितिे शक्य झािे. [अिी िजीनिा अनुसरून वसयि.] 
 

अशा, पळता भईु थोडी झािेल्यापैकी एका पिायन-िीिाच्या पत्रात त्याांच्या पविव्स्थतीचे िेखीि 
ििनू आिे. मुघि दिबािातीि बाबिूाि मल्िाि िा मिाठा िाजदूत बादशािासमिते वदल्लीिून कनाळिा 
आपिा सोबतीचा फौजफाटा ि आपिी चीजिस्तू घेऊन गेिा िोता. या घबिाट ि हचता िाढत जािाऱ्या 
वदिसात त्याचा तेथे मुक्काम िोता. शिेटी २५ तािखेिा िवििािी सािा खेळ खिास झािा असल्याचे त्यािा 
िाटिे. धीि धरून हकिा त्याच्याच शब्लदात साांगाियाचे ति “छातीचा कोट करून” तो दुपािी ३ िाजण्याच्या 
सुमािास छाििीतून बािेि सटकिा. त्याचे ित्ती, उांट, पायदळ, बाडवबस्तिा आवि तांब ू िमिस्त्याने 
वदल्लीकडे ििाना झािे. नांति त्याने स्ितः छाििी सोडिी आवि अवधक सुिवक्षतता वमळािी म्ििून तो 
जांगिात गडप झािा. येथे त्याने िात्र काढिी. दुसऱ्या वदिशी आडिळिी िाटेने ८० मिैाांची िपेट करून 
तो शािी िाजधानीच्या िस्त्यास िागिा. या िमिस्त्यािरून भक्कम इिािी सैन्यदि सोबतीस असिेिा 
सआदतखान जात िोता. त्याांच्या मागोमाग मिाठा िाजदूत २७ तािखेिा वदल्लीस पोिोचिा. पि 
िास्तहयासाठी िाजधानी आता सुिवक्षत िावििी नहिती. म्ििून आल्या वदिशीच त्याने िाजधानी सोडिी. 
िात्रीचा मुक्काम शििाच्या दवक्षिेस ६ मैिाांिि असिेल्या मुिम्मदखानाच्या सिाईत केिा. तेथून सूिजमि 
जाटाच्या छाििी मागे तो जयपूििा येऊन पोिोचिा (६ माचू). येथपयंत तो िाटेत कोठे थाांबिा नहिता. 
येथे तो त्याचा सिकािी धोंडोपांत यास येऊन वमळािा. त्याचे ित्ती ि उांट वदल्लीपासून िेिाडीपयंत िळूिळू 
आिे. त्याने काढिेल्या भािनोद गािािरून त्यािा काय िाटत िोते याची कल्पना किता येते. “पिमेश्विाने 
मजििचे एक मोठे सांकट टाळिे ि मिा अिु िाचिनू वनसटण्याचे त्याने सामर्थ्यू वदिे. चघताई साम्राज्य 
ियास गेिे आिे. इिािी साम्राज्य आता उगििे आिे आता अगदी सािध असिे पाविजे!” 
[िाजिाडे, खांड सिा, १३१] 
 

—  
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प्रकरि तेरािे 
 

नाणदरशाह णदल्लीत; तो णदल्लीहून परततो 
(मजकूर संपादकाचा) 

 
११७ : बादशाहाच्या पराभिानंतर णदल्ली शहराची य्स्थती 
 

शािी दिबािाप्रमािेच वदल्लीतीि िोक देखीि बाय जगाविर्षयी बेवफकि बनिे िोते. इिािी 
धमकाििीचे स्िरूप काय आिे हकिा आपल्या मुिुखानजीक येत असिेल्या िुटारू धनगिी उपटसुांभाची 
प्रवतभा काय आिे िे त्याांना सुरूिातीिा समजिे नहिते. मोविमेच्या सिावधकाऱ्याांनी हयक्त केिेल्या 
आत्मविश्वासामुळे सुिवक्षततेची खोटी भािना वनमाि झािी िोती. १७३८ वडसेंबि २ िोजी तीन सिोच्च 
उमिािाांच्या सांयुक्त सेनेचे जे भहय प्रदशनू वदल्लीस झािे त्यामुळे ति सुिवक्षततेचा आभास कळसास 
पोिोचिा. १७३९ जानेिािी १९ िोजी म्ििजे सैन्यास जाऊन वमळण्यासाठी बादशाि वनघािा त्याच्या 
दुसऱ्या वदिशी, वचटिीस आनांदिाम यास असे आढळून आिे की, ििानथोि अशा सिांनीच या मोविमेिि 
आपिा जीि टाकिा िोता. कािींना िाटिे की, पांजाब पािण्याची सांधी वमळेि, ति इति कािींनी विचाि 
केिा की शििाजिळच विजय वमळेि आवि आपि िगेचच घिी पितू. 
 

यानांति अत्यांत आकव्स्मकिीत्या सत्य काय िोते ते बािेि आिे. फेिुिािी १५ या वदिशी अगदी 
सकाळी वदल्लीत खबि येऊन थडकिी की दोन वदिसाांपूिी शत्रचू्या फौजाांना विजय वमळािा आिे; शािी 
फौजेच्या दोन मोठ्ा थोिल्या फौजा त्याांच्या सेनापतींसि मािल्या तिी गेल्या आिेत हकिा पकडल्या तिी 
गेल्या आिेत; आवि बादशािाच्या छाििीिा िढेा पडिा आिे. वदल्लीची िस्ती बिुढांगी िोती. त्यात 
हिसाचाि आवि िुटािूट किण्यास नेिमीच सज्ज असिेिा एक मोठा पि विस्कळीत असा िगू िोता. गुजि 
नािाची धनगिी िाटमाऱ्याांची एक जमात शििाच्या अगदी नजीक िास्तहय करून िोती. शािी सत्ता िुळी 
पडिी आिे हकिा तात्पुिती कमकुित बनिी आिे असे त्याांना समजताच त्याांच्या धाडी वदल्लीतीि समृद्ध 
बाजािपेठेिि पडण्याची शक्यता िोती. [ईमाद ६६] 

 
िाजी फूिादखान िा वदल्लीचा पोिीस प्रमुख िोता. तो शिािा आवि कतूबगाि िोता. िस्त्यािि 

िात्रांवदिस पिािा बसिनू कोठे उपद हयापी मािूस वदसिा की, त्याजिि िगेच झडप घािून त्याने शिि 
सुिवक्षत ठेििे िोते. दिम्यान शििाकडे येिािे सगळे िमिस्ते िुटारूां नी बांद करून टाकिे. शििाच्या 
तटबांदीबािेि जीवित आवि मािमत्ता असुिवक्षत बनिी िोती. शििाच्या तटबांदीबािेि िाििाऱ्या 
आनांदिामासािख्या इसमाांनी आपल्या घिाांच्या िखिािीसाठी ित्यािबांद अशी भाडोत्री मािसे ठेििी; 
िस्त्याच्या टोकािा तात्पुिती मेढेबांदी केिी आवि घिात घि ि कुटुांब याांच्या िक्षिासाठी दारूगोळा साठिनू 
ठेििा. अशा प्रकािच्या हचतातुि पिाऱ्याच्या पविव्स्थतीत १२ वदिस गुजििे; तेहिा फेिुिािी २७ िोजी 
सआदतखान ४ िजाि फौजेसि आिा. मग अनागोंदी माजवििाऱ्या िोकाांना चाांगिी दिशत बसिी. 
[आनांदिाम ३८–४१] 

 
नावदिशािाने बादशािाच्या अांगाचा ताबा वमळवििा त्याच वदिशी त्याने सआदतखान यास 

बादशािाचा प्रवतवनधी म्ििून आवि तिमास्पखान जािैि यािा आपल्या स्ितःचा शािी कुिमुख्त्याि म्ििून 
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वदल्लीस पाठवििे. त्याांच्यासोबत ४ िजाि स्िािाांची फौज वदिी. शिि आवि िाजमिाि याांचा विजेत्यासाठी 
कबजा घ्या, सुहयिस्था िाखण्याची तजिीज किा; िाज्याचा धनी बदित असण्याच्या काळात शािी 
मािमते्तची िूट िोण्याची हकिा ती छपिनू ठेििी जाण्याची शक्यता आिे; तसे कािी िोिाि नािी याची 
काळजी घ्या आवि नावदिच्या िाजमिािातीि आगत–स्िागताची सज्जता ठेिा असे त्याांना साांवगतिे िोते. 
दोन्िी उमिाि फेिुिािी २७ िोजी वदल्लीस पोिोचिे. त्याांनी शििाचा सुभेदाि िुत्फुल्लािखान यासाठी 
मुिम्मदशाि आवि नावदि याांच्याकडून दोन पते्र आििी िोती. िाजमिाि, शािी खवजना आवि शािी 
कोठािे याांच्या वकल्ल्या तिमास्प याच्या ििािी किाहया आवि शािझाद्याांिि काळजीपूिूक पिािा किािा 
असा िुकूम बादशािाने त्यास फमावििा िोता. प्रामाविकपिा आवि धन्याविर्षयीची कतूहयपिायिता 
याांबद्दि िुत्फुल्लािखानाची नावदिने आपल्या पत्रात स्तुती करून माझ्या ितीने मी तुझ्याकडचा वदल्लीचा 
कािभाि कायम किीत आिे असे म्िटिे िोते. 

 
वदल्लीभोिती खांदक खिािा आवि शिि सांिक्षिाची तजिीज किािी असे िुत्फुल्लािखान बोििा 

िोता म्ििून सआदतखानाने शििाबिोबि एक मजि िाखून मुक्काम केिा आवि िुत्फुल्लािखानास पत्र 
पाठवििे. शाांतपिे शिि जा; प्रवतकाि अगदी वनष्ट्फळ आिे असा सल्ला त्याने िुत्फुल्लािखानास वदिा. तेहिा 
िुत्फुल्लािखानाने शिि इिािी प्रवतवनधीच्या ििािी केिे. [शावकि] 

 
वदल्ली हयापून झाल्याची खबि कनाळबािेिच्या छाििीस जाऊन पोिोचिी तेहिा, माचू १ िोजी, 

दोन्िी िाजे तेथून वनघािे. वशष्टाचािाच्या गिजेनुसाि मुिम्मदशािाचा ित्ती नावदिशािाच्या ित्तीच्या मागे 
बािाच्या एका फेकीच्या अांतिािरून चाित िोता. बादशािासोबत [ििचिि; क्रॉवनकि; पि िॅन्िे (खांड दोन, ३७३) िा 
नावदिच्या वदल्लीकडीि प्रयािाची िेगळी िकीकत देतो. या प्रिासात साडेतीन िाख मािसे सामीि झािी िोती ि त्यामुळे प्रिास कििाऱ्या 
असामींचा १२ मैि िाांब आवि ३ मैि रुां द असा पट्टा तयाि झािा िोता असे त्याचे म्िििे आिे.] फक्त िजाि स्िाि िोते ति 
िजीिासोबत १० िजाि स्िाि िोते. उििेिी सगळी शािी फौज २५ फेिुिािीच्या िुकुमानांति ताबडतोब 
आपापल्या घिी जाण्यासाठी विसर्वजत झािी िोती. 
 
११८ : नाणदरशाह आणि बादशाह णदल्लीतील राजमहालात प्रिेश करतात 
 

शािी असामींचे पथक वदल्ली शििाच्या उत्तिेस असिेल्या शाविमाि बागेजिळ माचू ७ िोजी येऊन 
पोिोचिे. नावदिचे स्िागत किण्यासाठी सआदतखान एक वदिस अगोदि बािेि आिा िोता. ७ तािखेिा 
िुत्फुल्लािखान आपल्या धन्यास भेटण्यासाठी बागेत गेिा. तेहिा बादशािाने त्यास नावदिपुढे उभे केिे. 
िुत्फुल्लािखान तत्पितेने आज्ञापािन किीत आिे याबद्दि आपिास पिमसमाधान झािे आिे असे इिािी 
िाजा म्ििािा. त्याने आपल्या अांगाििीि उांची कोट काढिा आवि खानाच्या अांगािि स्ििस्ते चढवििा. 
[शावकि] नावदि आवि त्याच्या फौजा ८ तािखेस बागेतच थाांबल्या ति मुिम्मदशाि आपल्या बड्या 
पािुण्याांच्या स्िागताकविता िाजमिाि सज्ज किण्यासाठी शििात वनघून गेिा. 

 
बाबि आवि अकबि याांच्या अधःपवतत झािेल्या या िांशजाने तख्त-इ-ििान िरून (म्ििजे 

वफित्या तख्तािरून) शििात प्रिशे केिा. त्याचा िा प्रिशे अगदी वनःस्तब्लध आवि केविििाण्या 
िातािििात झािा. िादे्य िाजिी नािीत हकिा बादशािासमोि झेंडेदेखीि वमिििे नािीत. [क्रॉवनकि] 
थोडेसे उमिाि त्याच्या सांगतीस िोते-इस्िाकखान, बििोजखान आवि जाविदखान. दुसऱ्या वदिशी 
सकाळी म्ििजे माचू ९ िोजी शुक्रिािी एका किड्या िांगाच्या िढाऊ घोड्यािि बसून विजयी िीिाने 



 

 

अनुक्रमणिका 

वदल्लीत प्रिेश केिा. शाविमाि बागेच्या िद्दीपासून वदल्लीतीि वकल्ल्यामधीि िाजमिािाच्या 
दििाज्यापयंतच्या िस्त्यािि त्याच्या फौजी असामींची ओळ िागिी िोती. बादशािाने अहजक्य-िीिाचे 
स्िागत केिे. सोन्याच्या जिीने मढवििेिा अवतउांची गाविचा तसेच अगदी दुर्वमळ-दुर्वमळ अशा गोष्टी त्याने 
पाय ठेिण्याच्या जागी (पा-अांदाजी) ठेिल्या िोत्या. वदिान-इ-खास जिळ शािजिान िाजमिािाच्या ज्या 
दािनात ििात असे त्या दािनात नावदिशािाने िास्तहय केिे; ति असदबुजाच्या देिडीत मुिम्मदशाि 
िावििा. [आनांदिाम] या वदिशी बादशाि यजमान िोता ि म्ििून त्याने नावदििा खाना वदिा. इिािी 
फौजेपैकी कािींनी वकल्ल्याभोिती थािा घेतिा, कािीजि शििाजिळच्या यमुनाकाठी िावििे ति कािी 
जिाांनी शििभि विखुििेल्या घिात मुक्काम ठोकिे. [अिी िजीन, जिानकुशा ३५५] त्या वदिशी सबांध 
वदिसभि सआदतखान नावदिच्या सेिेत िजि िोता. ज्या खांडिीचे िचन वदिे आिे ती खांडिी उभी कििे 
न जमल्याबद्दि इिािी िाजाने त्या िात्री त्याची कडक कानउघाडिी केिी. जि वदिेिा शब्लद पाळिा 
नािी ति िैयव्क्तक वशक्षा केिी जाईि अशी त्याने सआदतिा धमकी वदिी. सआदतिा िे सगळे अगदीच 
असय झािे. स्ितःच्या घिी तो पितिा ि तेथे त्याने विर्षप्राशन केिे. 

 
ईद-उज-जुिाची मेजिानी माचू १० िोजी शवनिािी आिी िोती. त्या वदिशी सकाळी जामा 

मवशदीच्या आवि प्राथूनेच्या इति वठकािच्या हयासपीठािरून नावदि यास त्याच्या नािावनशी आवि 
वकताबावनशी सािूभौम म्ििून उद घोवर्षत किण्यात आिे. [वसयि खांड एक, ९८] दुपािच्या िेळी नावदि 
पित भेटीसाठी मुिम्मदशािाच्या दािनात गेिा. आता त्याने खांडिी उकळिे िा आपिा खिा उद्योग 
आिांभिा. धडधडीत िूट घडिनू आिण्याची तजिीज अगोदिच योजिी िोती. पि त्यािि बायात् कािी 
सुसांस्कृतीचा बुिखा टाकण्यासाठी थोडे नाटक किण्यात आिे. इिािी िाजाच्या सवचिाच्या पुढीि 
िाजनैवतक वनिदेनात, त्याचा खिाखुिा अथू ताडिा, ति सत्य काय िोते ते आपिास सिज शोधून काढता 
येते [जिानकुशा, ३५५] 

 
“नावदिशािाने उदाि अांतःकििाने असा अवभप्राय वदिा की, पविल्या वदिशी झािेल्या किािाच्या 

अटीनुसाि हिदुस्थानचे तख्त मुिम्मदशािाकडे िािीि आवि बादशािािा इिािी िाजाचे पाठबळ आवि 
मतै्री याांचा िाभ िोत िािीि; कािि दोघेिी एकाच म्ििजे तुकोमन िक्ताचे आिेत.” 

 
“त्याबद्दि कृतज्ञता हयक्त किण्यासाठी मुिम्मदशािाने अदबीने झुकून अवभिादन केिे आवि 

दाखवििेल्या औदायाबद्दि विजेत्याचे तोंड भरून आभाि मानिे. त्याच्यािि कािी ििकीसिकी कृपा 
झािेिी नहिती. ती िाजमुकुटाची देिगी िोतीच ि त्यावशिाय जीिदानाची देिगीदेखीि िोती. त्याबद्दि 
िाटिाऱ्या कृतज्ञतेपोटी मुिम्मदशािाने नावदिशािासमोि वदल्लीच्या शासकाांनी जमवििेिा खवजना, कोठािे 
आवि अवतदुर्वमळ चीजिस्तू नावदिशािास नजिािा म्ििून आवि नावदिशािाच्या दीघायु आिोर्ग्याबद्दि 
समपूि (वनसाि) केल्या. पि जगातीि सिू िाजाांची सम्पवत्त एकत्र केिी असती तिी ती या माांडिेल्या 
मिाप्रचांड सांचयाच्या एक शांभिाांशदेखीि भििी नसती; असे असतानादेखीि इिािच्या उमद्या सािूभौम 
िाजाने याांतीि कािीसुद्धा उचिण्यास नकाि वदिा. शिेटी मात्र मुिम्मदशािाने अवतयाचना केिी असता, 
नजिािा घेण्यास तो िाजी झािा; त्याने सदिचे द्रहय आवि इति मािमत्ता कब्लजात घेण्यासाठी विश्वासू 
अवधकाऱ्याांची नेमिूक केिी.” 
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११९ : णदल्लीतील जनता इराण्याणिरुद्ध उठाि करते 
 

अशा प्रकािची िी शाांततामय बठैक िाजमिािात घडत असता शििात मात्र याच्या नेमके विरुद्ध 
टोकाचे दृश्य उदय पाित िोते. नावदिच्या फौजेत आवि फौजेबिोबिच्या वबगििष्ट्किी िोकाांत 
मुख्यत्िेकरून तुकू, कुदू आवि मोंगोि िोकाांचा भििा िोता. त्याांच्या िाजाने शििाचा ताबा घेतिा 
असल्याने ते वदल्लीच्या िस्त्याांत आवि बाजािात वनधास्तपिे भटकत िोते. एकाएकी, सायांकाळी ४ 
िाजण्याच्या सुमािास (शवनिाि, १० माचू) नावदिशािाचा िध झािा असल्याची अफिा कािी 
विकामटेकड्या ि उपद हयापी मांडळींनी उठवििी. बादशािास भेट देऊन पितत असता मुिम्मदशािाच्या 
वचथाििीिरून िाजमिािातीि एका कि् माक स्त्री पिािेकििीने कपटपूिूक गोळी चाििनू नावदिशािास 
ठाि माििे अशी ती अफिा िोती. [वदल्लीतीि कथेकऱ्याांची िी एक नेिमीची नाटकी क्िुप्ती आिे. शािजिान बांवदिासात असताना 
आर्ग्ऱ्याच्या वकल्ल्यात त्याने औिांगजेबाविरुद्ध असिेच कािस्थान केिे िोते असे साांगण्यात येते. नावदिशािाचा जो तथाकवथत िध झािा 
त्याविर्षयीचा कमीजास्त फिकाचा तपशीि िोकाांच्या तोंडी िोता. एका मिाठी बातमीपत्राने औिांगाबादेस पोिोचिेिी अफिा पुढीिप्रमािे िोती. 
(िाजिाडे, खांड ६, क्रमाांक १३४) : “नावदिशािाने आपिी शपथ मोडिी, विश्वासघात करून बादशाि आवि त्याचे उमिाि याना तुरुां गात टाकिे. 
त्यास येऊन वमळािेल्या पठािाांनीदेखीि तसे न किण्याविर्षयी त्यास आग्रिपूिूक साांवगतिे िोते. नावदिचे वदल्लीत आगमन झािे तेहिा त्याच्या 
भोितािच्या पठािाांनी उठाि केिा. कावसमखान पठाि आवि त्याचा भाऊ िे मोिवपसाच्या पांख्याने िौद्यात बसिेल्या नावदििा आवि त्याच्या 
िजीिािा िािा घािीत िोते. दििाजाच्या जिळ ते आिे असता या पठािाांनी त्या दोघाांनािी आपल्या कट्यािींनी ठाि केिे.”] [आनांदिाम 
४४, वसयि, खांड एक, ९८] त्या वदिशी नावदि बादशािाकडे जािाि आिे िी गोष्ट सिांच्याच कानािि 
असल्यामुळे, अफितेीि िकीकतीिि सिांचा चटकन विश्वास बसिा. िाजमिािाचे दििाजे उघडे िोते. 
िोकाांची कामावनवमत्त तेथे ये-जा चािू िोती. तिीदेखीि िाजमिािािि जाि े ि बातमीची खात्री करून 
घ्यािी असे कोिािासुद्धा िाटिे नािी. [अिी िजीन] िी अफिा ििहयासािखी पसििी. तद नांति 
पाठोपाठ शििातीि िुल्लडबाज आवि कवनष्िगीय िोक याांनी िाती शस्त्र धििे आवि शििातीि िस्त्यात 
सड्या वफििाऱ्या हकिा दोघावतघाांच्या गटाने वफििाच्या इिािी वशपायाांिि हकिा वशपायाांच्या 
सिाय्यकत्यांिि िल्ले चढविण्यास आिांभ केिा. इिािी सैवनकाांची सांख्या थोडी िोती, स्थावनक भार्षा त्याांना 
येत नहिती आवि शििातीि आडिस्त्याांची त्याांना माविती नहिती. या गोष्टींची अडचि िोऊन कत्तिीत ते 
बळी पडिे. आपल्या िाजाचा िध झािा आिे या अफिेने त्याांच्या हृदयाचे पािी पािी झािे. सांघवटत कृत्य 
किण्यास ते असमथू बनिे. दांगिखोिाांना यश आल्याचे पािून आवि इिािी सैवनकाांचा बचाि कमकुित 
आिे असे पािून उठाि पसरू िागिा. सबांध िात्रभि खुनी िल्ल्याांचे थैमान चािू िावििे. दुसऱ्या वदिशी 
पिाटे तीन िाजल्यानांति (िल्लेखोि दमल्यामुळेच म्ििा) दांगि जिा ओसििी. पि वदिस उजाडताच ती 
पुन्िा नहया दमाने पसििी. तो वदिस फाल्गुन शुक्ि त्रयोदशीचा िोता. या वदिसापासून िोविकोत्सि सुरू 
िोतो. अशा िळेी हिदूतीि कवनष्िगीय विशरेे्षकरून उद्दीवपत अिस्थेत असतात; पुष्ट्कळदा अमिी 
पदाथांच्या कैफातिी असतात. [क्रॉवनकि आवि िाजिाडे, खांड सिा, १३१.] 

 
या घटनाक्रमाविर्षयी मावितगाि िोकाांपैकी ििचििदास िा एकटाच असे साांगतो की, इिािी 

सैवनकाांनी मािमत्ता आवि वस्त्रया याांच्यािि हिसक िल्ले केल्यामुळे वदल्लीचे नागविक क्रोधोन्मत्त बनून त्याांनी 
दांगि घडवििी. पि िे विधान या प्रकििीच्या सांभाहयतेविरुद्ध जाते. कािि नावदिच्या आगमनानांति फक्त 
एकच वदिस उिटिेिा िोता. खांडिीची िक्कम वकती असािी, ती िादण्याची पद्धत काय असािी या गोष्टी 
अजून चचेतच िोत्या; वशिाय योर्ग्य िळे येण्यापूिी िवििाशाांना अगोदिच ओिबाडण्यास पििानगी 
देिाऱ्याांपैकी हकिा पिकीय शििात असिेल्या आपल्या फौजेतीि वशस्त वढिी कििाऱ्याांपैकी नावदि 
नहिता. इति सगळे िेखक दशवूितात की, भाितीय िोकच आक्रमक िोते. उच्चिगीय िोक तसेच सगळे 
सज्जन िोक या दांगिीपासून दूि िावििे. पि िुल्लडबाज िोकाांना शाांत किण्याचा अथिा वनयांवत्रत 
किण्याचा कसिाच सवक्रय उपाय योजण्यात त्याांनी भाग घेतिा नािी. कािि सुहयिस्था िाखिािी जुनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

शासकीय यांत्रिा विसर्वजत झािी िोती. जात, पांथ, िांश, पेशा इत्यादी काििािरून जनतेचे इतके तुकडे 
उडािे िोते की त्याांनी क्षिाधात एकत्र येऊन स्ियांसेिक िक्षकदि उभे किण्याची घटना घडिे शक्य 
नहिते. त्याचप्रमािे त्याांच्या सुितानी थाटाच्या कें द्रिती सिकािने त्याांना सामूविक कृती किण्याची एखादी 
सांधी उपिब्लध करून अथिा स्थावनक स्ििाज्य देऊन, त्याांच्या पुढाकाि घेण्याच्या अथिा स्िाश्रयी 
बनण्याच्या शक्तींची जोपासना केिेिी नहिती. 

 
दांगिीस आिांभ कसा झािा याविर्षयी िॅन्ि े याने ऐकिी ती गोष्ट या दांगिीविर्षयी अवतसांभाहय 

माविती असािी असे मिा िाटते. सदिची माविती अशी की, तिमास्पखानाने पिाडजांग या शििाच्या 
भागातीि धान्यकोठािाकडे वकत्येक इिािी िष्ट्किी पोिीस (नसकची) पाठवििे आवि कोठािे उघडािीत 
ि धान्याची हकमत ठििनू घ्यािी अशी त्याांना आज्ञा वदिी. धान्य हयापाऱ्याांचे भािाविर्षयी समाधान झािे 
नािी. तशात जमाि जमिा. सव्य्यद वनयाजखान आवि इति वकत्येक ठळक असामींनी जमािाचे नेतृत्ि 
आपल्या िाती घेतिे आवि इिािी घोडेस्िािाांना कापून काढिे. तद नांति नावदिचा खून झािा आिे अशी 
खबि पसिविण्यात आिी. त्यामुळे ििकल्लोळ िाढिा. [िॅन्िे, खांड दोन, ३७५] 

 
अिी िजीन याच्या म्ििण्यानुसाि त्या िात्री ७ िजाि इिािी असामींची कत्ति झािी; पि अब्लदुि 

किीम सदिचा आकडा तीन िजाि असल्याचे साांगतो ि तो तेिढा असण्याची शक्यता जास्त िाटते. [अिी 
िजीन साांगतो की, कािी हिदुस्थानी उमिािाांनी आपल्या मिािाकविता वकवजि-बाश िक्षकाांची नावदिकडे भीक मावगतिी िोती. याच उमिािाांनी 
या पिािेकऱ्याांना त्याांची कत्ति हिािी म्ििून जमािाच्या ििािी केिे ि कािींनी ति खुद्द आपल्या िाताने त्याांना ठाि माििे. पि अब्लदुि किीमने 
साांवगतिेिी िकीकत अवधक सांभाहय िाटते. तो साांगतो की, या पिािेकऱ्याांचे दांगिीतून सांिक्षि झािे. या पिािेकऱ्याांच्या त्या मिािापुढच्या 
अव्स्तत्िामुळे दुसऱ्या वदिशी नावदिच्या फौजी िोकाांनी जो सूड उगििा ि कत्ति घडवििी त्यािेळी, िी घिे इतकेच काय पि या घिाभोितािच्या 
गिीब-गुिीबाांचे सांसािदेखीि त्याांची विनििी केल्यािि, सुटिे िोते.] 

 
आपल्या फौजी िोकाांिि िल्ले िोत आिेत याविर्षयीचे पवििे अििाि त्या वदिशी िात्र पडण्याच्या 

सुमािास नावदिशािासमोि प्रथम सादि झािे. तेहिा त्यािि विश्वास ठेिण्यास त्याने नकाि वदिा. तक्राि 
आििाऱ्याांची त्याने कानउघाडिी केिी. माझ्या फौजेत कािी किांटे िोक आिेत, ते शिििावसयाांविरुद्ध 
खोटा आिोप किीत आिेत, असा आिोप केल्याने मजकडून त्याांची िूट किण्याचा ि त्याांना ठाि किण्याचा 
िुकूम वमळेि ि अशा प्रकािे आपिी पाशिी िाि तृप्त किता येईि अशी आशा त्याांना िाटते असे नावदि 
यािळेी म्ििािा. पि असिे अििाि येतच िावििे आवि िळूिळू ते अवधकावधक घबिाट वनमाि करू 
िागिे. खिी गोष्ट काय आिे ते शोधून काढण्यासाठी त्याने एका ििािदािािा बािेि पाठवििे. वकल्ल्याचा 
दििाजा उघडताच जमािाने या ििािदािास ठाि केिे. दुसिा एक िस्तक पाठवििा, ति त्याचीिी गत 
तीच झािी. तद नांति इिािी िाजाने िस्त्यात घुसा ि जमािास वपटाळून िािा असा िुकूम िजाि 
बांदूकचींना वदिा. पि एिढे िोईतो दांगि इतक्या विस्तीि ू भागात पसििी िोती की, इतक्या थोड्या 
िोकाांना ती चेपून टाकिे शक्य नहिते. 
 

िे सिू समजताच, आपल्या सिू सैवनकाांनी िात्रीच्या उििेल्या काळात आपापल्या ठाण्याच्या 
वठकािी एकवत्रत िोऊन बसाि ेअसा िुकूम नावदिशािाने काढिा. विखरून बसू नका ि िल्लेखोिाांना अद्दि 
घडविण्यासाठी प्रवतिल्ला करू नका असा आदेश त्याने वदिा. आपल्या ठाण्यािि िल्ला िोत नािी तोपयंत 
िढण्यासदेखीि त्याांना मनाई झािी. शििाच्या प्रत्येक मोिल्ल्याच्या तोंडाशी पिाऱ्यासाठी इिािी 
पिािेकऱ्याांनी जबिदस्त तुकड्या बसविल्या. दांगिखोि जमािाांना आपापल्या मोिल्ल्यात अिग पाडण्यात 
आिे. त्याांना दुसऱ्या दांगिखोिाांबिोबि सामीि िोण्याची सांधी वदिी नािी अथिा त्याांना अन्यत्र कोठे वनघून 
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जाण्याचीदेखीि सांधी वमळू वदिी नािी. [जिानकुशा ३५७, ििचिि, बयान ४६–४७, अिी–िजीन 
२९८–९९, आनांदिाम ४४] 
 
१२०: नाणदरने केलेली णदल्लीतील कत्तल 
 

िवििािी माचू ११ िोजी सूयोदयाच्या िळेी दांगिीची धामधूम पुन्िा एकदा सुरू झािी. नावदिने 
आपिा वचिखती पोशाख चढवििा. तो घोड्यािि स्िाि झािा. आपल्याभोिती त्याने भािेकिी सज्ज 
ठेििे. त्याांच्या िाती कट्यािीदेखीि ठेिल्या. अशा थाटात जहिेिी बाजािाच्याजिळ कोतिाि 
कचेिीच्यासमोि आवि चाांदिी चौकाच्या अगदी मध्यभागी असिेल्या िोशनुद्दौिािच्या सुििू-मवशदीकडे तो 
िपेट किीत गेिा. तेथे गेल्यािि शििाच्या कोित्या भागातून आवि शििातीि कोित्या िगातीि िोकाांनी 
आदल्या िात्रीची गुन्िेगािी कृत्ये केिी याचा त्याने छडा िाििा ि नांति त्याने आपिी तििाि, 
मोिल्ल्यातीि िोकाांच्या सिसिा कत्तिीचा आदेश देण्याची खूि म्ििून म्यानाबािेि उपसिी. 

 
येथपयंत नावदिच्या िुकुमाची अमिबजाििी किाियाची या एकमेि काििािरून नावदिच्या 

सैवनकाांनी कसिेिी प्रत्युत्ति देण्याच्या फां दात न पडता आपिे िात बाांधून ठेििे िोते. आता आपल्या 
तििािी उगारून सूडाचा िैदोस घािण्यासाठी त्याांची िगबग सुरू झािी. जेथे दांगिीचा िैदोस घडिा 
िोता तेथीि घिे त्याांनी िुटिी. ियाचा कसिाच विचाि न किता सगळे पुरुर्ष त्याांनी ठाि केिे ि सिू 
वस्त्रयाांना फिफटत नेऊन गुिाम केिे. [िॅन्िे (खांड दोन, ३७६)–जिळपासच्या मुिुखातून आिेिे वकत्येक वनिावसत, जिावििे, 
सिाफ ि श्रीमांत दुकानदाि याांच्यासि ि दिबािाच्या िकीमाच्या नेतृत्िाखािी, नाइिाजाने वजिािि उदाि िोऊन, िातात शस्त्र घेते झािे. त्याांनी 
आपिा जमाि उभा केिा आवि थोडा िेळ मोठ्ा शौयाने िढत वदिी. पि शसे्त्र िापिण्याचा यव्त्कां वचतिी सिाि नसल्याने िाती तिािि असताना, 
त्याना मिि पत्किािे िागिे.] विध्िांस कििाऱ्याांनी वकत्येक घिाांना आगी िािल्या. त्यात मेिेल्या आवि जखमी 
झािेल्या हिदू आवि मुसिमान अशा सिांना भेदभाि न किता जाळून टाकिे. [जिानकुशा ३५७-३५८] 

 
मािसाांची िी कत्ति सकाळी नऊ िाजण्याच्या सुमािास सुरू झािी ती दुपािी दोन िाजेपयंत 

अप्रवतितपिे चाििी. तेहिा विजेत्याने आपिा क्रोध आििािा ि आपल्या चुकल्यामाकल्या प्रजेिि दया 
दाखिािी अशी करुिा भाकण्यासाठी दीनिाण्या मुिम्मदशािाने वनजाम आवि िजीि या आपल्या दोन 
सिोच्च उमिािाांना नावदिकडे पाठवििे. [जिानकुशा ३५९] त्याांची प्राथूना नावदिने ऐकिी. कािि 
स्िैिाचािी िक्तपातात त्यास आनांद िाटत नहिता; हिदुस्थानी जनतेचा आमउठाि िोईि या काल्पवनक 
भीतीने स्ितःच्या सांिक्षिाचा उपाय म्ििून केिळ, त्याने कत्तिीचा िुकूम वदिा िोता. [ििचिि] 

 
इिािी फौजेतीि म्िोिके घेऊन शििभि दौिा काढून कत्तिीचे काम थाांबिा अशी दिांडी 

वपटण्याचा कोतिािास िुकूम झािा. आजे्ञचे पविपािन त्याांनी तत्पितेने केिे. 
 

आनांदिाम (नावदिच्या वदल्लीतीि िास्तहयाच्या सबांध काळात िा िवकिपुिा या उपनगिात 
उपव्स्थत िोता.) साांगतो की, चाांदिी चौक, फळ बाजाि चौक, दिीबा बाजाि आवि जामा मवशदीजिळचा 
भाग येथीि घिाांची िुटािूट झािी. ििचििसुद्धा साांगतो की, वकल्ल्याजिळीि फक्त दोन हकिा तीन 
मोिल्ले आवि तेथून जिळच असिेिा पिाडगांज िा धान्य हयापाऱ्याांचा मोिल्ला येथे कत्तिीने िैदोस घातिा. 
शििातीि ज्या भागािा कत्तिीची आवि िुटािुटीची झळ पोिोचिी त्या भागाचा वनदेश किताना अब्लदुि 
किीम साांगतो की, वकल्ल्याच्या दििाजापासून पविम बाजूस जुन्या ईदर्ग्यापयंत उत्ति बाजूस 
िाकूडबाजािापयंत ि दवक्षि बाजूस शििाच्या तटबांदीच्या आतीि वदल्ली-दििाजाच्या बािेिच्या भागापयंत 
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कत्तिीची झळ िागिेिी िोती. या भागाहयवतविक्त, “उठाि जेथे सुरू झािा त्या पिाडगांज भागात दांगि 
घडिनू आिण्याच्या िविमािरून अनेक इसमाांना अटक किण्यात आिी. त्याांना यमुनेच्या िाळिांटी नेऊन 
त्याांची डोकी तेथे उडिण्यात आिी.” [बयान] 
 

कत्तिीत वकती मािसे ठाि झािी याचा तपास कोतिािाने नांति केिा. तेहिा अब्लदुि किीम याच्या 
आठििीविर्षयीच्या, माझ्या िस्तविवखतानुसाि सदिचा आकडा ८ िजािाचा िोता. पि याच िेखनकृतीची 
नक्कि िापििाऱ्या िेफ्टनांट वप्रचडू या, सि एच्. इवियट याांच्या भार्षाांतिकािाने सदिच्या आकड्याचे २० 
िजाि असे िाचन केिे आिे. इिािी िाज्यसवचिाने ३० िजाि ठाि असा अांदाज केिा आिेत ति मिाठी 
बातमीपत्रात (जी दुरून आिेल्या ऐकीि मावितीिि आधाििेिी िोती) एके वठकािी बळी गेिेल्याांची 
सांख्या ५० िजाि अशी साांवगतिी आिे ति दुसऱ्या वठकािी ३ हकिा ४ िाख अशी साांवगतिी आिे. ििचिि 
दास याच्या मते, एक िाख; ति या सांख्येत आिखी १० िजाि वमळिनू िॅन् ि ेआपिा अांदाज ितूवितो ि पुढे 
साांगतो की, आिखी १० िजािाांनी विवििीत उड्या टाकून जीि वदिे. [खांड दोन, ३७६] बाजािपेठेत 
अस्पष्ट उठिेल्या अफिाांमुळे िे सिू आकडे म्ििजे सिूसामान्य िोकाांच्या अवतशयोक्तीतून वनघािेिे 
आिेत. ज्या भागात झळ पोिोचिी तो शििाचा ििान भाग िोता आवि कत्तिीचा िदोस चाििा तो 
अल्पकाळापयंतच या गोष्टी विचािात घेता जे तििािींना बळी पडिे त्याांची जास्तीतजास्त सांभाहय सांख्या 
२० िजाि असण्याची शक्यता आिे. 

 
वकत्येक हिदुस्थानी सद गृिस्थाांनी आपल्या बायका आवि मुिी, त्याांची वकवजिबाश सैवनकाांकडून 

बेअि ूिोऊ नये म्ििून स्ितःच्या िाताांनी ठाि केल्या आवि नांति शत्रचू्या तििािीस बळी तिी पडिे हकिा 
आपिे गळे त्याांनी स्ितःच कापून घेतिे. वकत्येक वस्त्रयाांनी आपल्या घिाांतीि आडाांत, मृत्यपेूक्षा अवधक 
भयांकि िज्जास्पद अशा प्रसांगातून सुटण्यासाठी, उड्या टाकून जीि वदिे. पि यापेक्षा अवधक वस्त्रयाांिि 
अत्याचाि झािे. त्याांनाबांदी करून फिफटत नेण्यात आिे. इिािी िाज्यसवचिानुसाि मात्र या वस्त्रयाांना 
पित त्याांच्या घिी पाठविण्याचा िुकूम नावदिने वदिा. [िॅन्िे, जिानकुशा ३५९, िाजिाडे, खांड सिा, 
क्रमाांक १३३ ि १६७] दांगिीच्या िात्री सव्य्यद वनयाजखान (िजीिाचा जािई) आवि शािनिाजखान या 
दोन हिदुस्थानी उमिािाांनी िायभान याच्यासि नावदिच्या ित्तीखान्यािि िल्ला चढवििा, त्याच्या मािुताांच्या 
दािोर्ग्यािा ठाि माििे आवि त्याचे ित्ती पळिनू नेिे. तद नांति त्याांनी आपिािा शििाबािेिीि एका 
वकल्ल्यात बांद करून घेतिे; नावदिच्या स्िाधीन िोण्यास त्याांनी वििोध दशवूििा तेहिा त्याांना 
पकडण्यासाठी बादशािाने अजीमुल्लािखान आवि फूिादखान याांना पाठवििे. त्याांना त्याांच्या ४७० 
ित्यािबांद अनुयायासमिते नावदि समोि उभे किण्यात आिे. नावदिच्या िुकुमानुसाि या सिांना ठाि 
किण्यात आिे. [जिान, ३५९] पि अब्लदुि किीम याच्या मते मात्र िात्रीच्या दांगिीत भाग घेण्याच्या 
बाबतीत ते पूिपूिे वनिपिाध िोते. मात्र तो साांगतो की, कत्तिीचे सत्र चािू असताना आपिी मािमत्ता 
आवि आपल्या पवििािाचा सन्मान याांचा बचाि किीत असताना वकत्येक वकवजिबाश िल्लेखोिाांचा त्याांच्या 
िातून िध झािा िोता. इति सिू िृत्तान्त कथन कििाऱ्याांच्या तज्ज्ञ मतानुसाि, िे दोन उमिाि आक्रमक 
िोते. या प्रसांगाचे िगेळे ििनू िॅन्िचे्या कानी आिे. त्याच्या मते [खांड दोन, ३७७] वदल्लीतीि कत्ति सुरू 
िोण्याअगोदि एका मुघिपुऱ्यात िािािाऱ्या हिदुस्थानी उमिािाच्या मिािात असिेल्या तोफा जप्त 
किण्यासाठी इिािी फौजेची एक तुकडी धाडिी िोती. ताताि मोगोिाांच्या एका गटाने कपट–कृत्य करून 
त्या सिांना ठाि माििे. तेहिा नावदिने मोठी तुकडी धाडिी. या िोकाांिि ती तुकडी तुटून पडिी. सदि 
तुकडीने तेथीि सुमािे ६ िजाि िोक कापून काढिे. इिाण्याांनी दारूगोळा िस्तगत केिा. वशिाय तीनश े
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असामी ि त्याांचे अमिदाि याांना धरून आििे. या सिांची मुांडकी उडविण्यात आिी आवि त्याांची पे्रते 
यमुनेच्या िेतीत वभिकािनू देण्यात आिी. 

 
कत्ति झाल्यानांति पुढे कािी वदिस कत्तिीचा िैदोस झािेल्या वदल्लीतीि गल्ल्याांत िस्त्याने जािे 

मुश्कीि झािे. घिे, विवििी आवि िस्त्याांच्या बाजू या वठकािी पे्रतेच पे्रते पडिी िोती. त्याांची येिािी दुगंधी 
असय िोती. भीतीपायी कोिी वतकडे वफिकण्याचे धाडस किीत नहिते. शिेटी कोतिािाने नावदिची 
पििानगी घेतिी. पे्रते िस्त्यािि ि इति मोकळ्या जागेत गोळा केिी ि जाळून टाकिी. [आनांदिाम ५०, 
अिी िजीन ३००] 

 
कत्तिीनांति, धान्याच्या कोठािाांना सीि ठोकाि े ि तेथे पिािा बसिािा असा िुकूम नावदिने 

सोडिा. त्याने घोडेस्िािाांच्या वकत्येक तुकड्या शििाभोिती िढेा घािण्यास पाठविल्या आवि शििाची 
ये–जा बांद पाडिी. शििािा जिू िढेा पडिा िोता. सगळे िस्ते ििदािीसाठी एकदम बांद झािे िोते. 
कत्तिीतून जे िाचिे त्याांच्यािि दुष्ट्काळाचे सांकट कोसळिे अन्नपाण्याच्या शोधात जी मांडळी वदल्ली सोडून 
जिळपासच्या खेड्यात जाण्याचा प्रयत्न किीत िोती त्याांना घोडेस्िाि पिािेकऱ्याांनी िाटेत अडवििे आवि 
त्याांचे नाक कान कापून त्याांना पुन्िा शििात वपटाळिे. नांति कािी वदिसाांनी एका शोकग्रस्त वशष्टमांडळाने 
इिािी िाजाची भेट घेऊन विनििी केिी; तेहिा शिेटी त्याने त्याांना िागिािा वकिािामाि खिेदी 
किण्यासाठी फिीदाबादिा जाण्याची पििानगी वदिी [िॅन्िे, खांड दोन, ३७७–७८, िाजिाडे, खांड सिा, 
क्रमाांक १३३] 

 
पि खेडी तिी कोठे सुिवक्षत िोती? इिािी असामी िाजधानी भोितािच्या ३०–४० मिैाांत िूटमाि 

किीत िोते. त्याांनी या भागातीि खेडी िुटिी िोती ि जमीन उजाड करून टाकिी िोती. ज्या 
िवििाश्याांनी प्रवतकाि केिा त्याांना इिाण्यानी मारून टाकिे. कनाळची िढाई झाल्यानांति इिाण्याांची एक 
तुकडी ठािेसििि धाड घािण्यासाठी पाठवििी िोती. या तुकडीने तेथे िुटािूट केिी ि वकत्येकाांना ठाि 
माििे. माचू मविन्याच्या सुरूिातीस शाि वदल्लीस कूच किीत असताना िस्त्याच्या कडेिा असिेल्या 
पावनपत, सोवनपत िगैिे शििाना नागविण्यात आिे िोते. [िॅन्िे, खांड दोन, ३८४, ३७२–३७३] 
 
१२१ : णदल्लीतून खंडिी उकळली जाते 
 

नावदिने वदल्लीत दोन मविने मुक्काम ठोकिा. िाजधानी हयापल्यामुळे त्याचे िास्तहय सुिवक्षत झािे 
िोते. नुकसानभिपाई म्ििून मिाप्रचांड िक्कम िसूि किण्याच्या उद्योगात तो गुांतून गेिा. माचू २६ िोजी 
त्याचा धाकटा मुिगा वमझा नस्त्रलु्लाि याचे एका शािी िाजकुमािीशी िर्ग्न िािनू वदिे. िी शािझादी दािि 
बख्श [दािि बख्शाची आई औिांगजेबाची मुिगी िोती.] याची मुिगी िोती. िा दािि बख्श म्ििजे मुिादचा नातू आवि 
शािजिानाचा पितू िोता. वििािसमािांभाच्या अगोदि एक आठिडाभि िात्रांवदिस भहय प्रमािात 
आनांदोत्सि चािू िोता. वदिाि–इ-खासच्या समोिीि यमुनेच्या वकनाऱ्यािि दििोज िात्री िोशिाई िोत 
असे. वदिसा ित्ती, बिै, िाघ आवि िििे याांच्या झुांजी िोत. 

 
आपिी कपटदायक मोिीम पाि पाडल्यािि आहजक्य–िीिाने थोडी विश्राांती घेतिी. त्याच्यासमोि 

नाच–गाण्याचे कायूक्रम पेश झािे. नूिबाई नािाच्या हिदुस्थानी नतूकीने आपल्या सांगीत–कौशल्याच्या 
जोिािि आवि त्यास उदे्दशून केिेल्या स्तुवत–काहयाच्या जोिािि त्याची चाांगिीच नजिबांदी केिी. इतकी 
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की वतिा ४ िजाि रुपये द्यािते आवि आपल्या बिोबि वतिा इिाििा न्यािे असा िुकूम त्याने सोडिा. 
नावदिच्या या दुसऱ्या क्रमाांकाच्या कृपादृष्टीतून मुक्त िोण्यासाठी मात्र वतिा वजिाचा आटावपटा किािा 
िागिा. [बयान ५६] 
 

नावदिशािािा वदल्लीत जी एकूि नुकसानभिपाई िस्तगत झािी वतचा त्याच्या सवचिाने केिेिा 
अांदाज १५ कोटी रुपयाांचा आिे. या नुकसानभिपाईत िोकड, मिाप्रचांड सांख्येचे जिाविि, िसे्त्रप्रािििे, 
सामानसुमान आवि शािी कोठािातीि इति वकत्येक िस्तू याांचा समािशे िोता. या आकड्यात शािी 
खवजन्यातून तसेच जिळच्या आवि िाांबच्या उमिािाांकडून जे जे कािी विसकाििे त्या सिांचा समािशे 
आिे. [जिानकुशा, ३६१] सिू मागांनी उकळिेल्या खांडिीची बट्ट िक्कम पुढीि तपशीिानुसाि ७० कोटी 
रुपये भिते असा फे्रझिचा अांदाज आिे. पि ती अवतशयोक्ती आिे यात शांका नािी. कािि इिािी 
िाज्यसवचिाचा आकडा जास्तीतजास्त अवधकृत आिे. सोन्याचाांदीची ताटे ि िोकड... ३० कोटी., 
जडजिाविि.... २५ कोटी., मयिू हसिासन आवि इति नऊ हसिासने, तसेच वकत्येक शसे्त्र आवि 
उपकििे, ज्याांच्यािि मूल्यिान खडे जडवििेिे िोते... ९ कोटी; उांची पक्का माि... २ कोटी; तोफा, 
सामानसुमान... ४ कोटी; एकूि ... ७० कोटी याखेिीज ३०० ित्ती, १० िजाि घोडे ि वततकेच उांट त्याने 
ताब्लयात घेतिे. [िॅन्िे ३८३, ३८९] हिदुस्थानी िजीिाच्या पदिी चाकिीस असिेिा आनांदिाम मात्र 
खांडिीचा तपशीि ६० िाख रुपये आवि कािी िजाि सुििमुूद्रा, १ कोट रुपये हकमतीची सोन्याची भाांडी, 
५० कोटी रुपये हकमतीचे, ज्यातीि बिुतेक सगळे जगात असामान्य ठितीि असे मयिू हसिासनासकटचे 
जडजिाविि, असा देतो. [आनांदिाम ५१] 

 
बादशािािा आपल्या िाजमुकुटातीि सगळे वििे त्याच्या ििािी किाि े िागिे. त्यात सुप्रवसद्ध 

कोविनूि विऱ्याचा देखीि समािशे िोता. वशिाय शािजिान बादशािाने दोन कोटी रुपये खचू करून 
बनिनू घेतिेिे मयिू हसिासनदेखीि नावदििा द्याि ेिागिे. सिकािी वतजोऱ्याांत ३ कोटी रुपये सापडिे. 
या खवजन्याांच्या आतल्या कप्प्यात– जे वकत्येक बादशािाांच्या अमदानीत कधी उघडण्यातच आिे नहिते– 
यापेक्षा वकतीतिी जास्त द्रहय आढळून आिे. [िॅन्िे, ३८३] अब्लदुि किीम साांगतो की वदल्लीतीि बेगमाांच्या 
खासगी वमळकती विसकिण्यात आल्या नािीत. पि िे विधान स्िीकािता येत नािी. तिी बेगमाांचे 
जडजिाविि वमळाि ेम्ििून त्या वस्त्रयाांचा अथिा नोकिाांचा छळ मात्र झािा नािी. बादशाि आवि उमिाि 
याांना अशा प्रकािे वपळून त्याांची सांपत्ती उकळिी जात असताना सामान्य जनता या सांकटातून सुटिी नािी. 
ज्या श्रीमांत िवििाश्याांिि कत्ति हकिा िुटािूट याांचे गडाांति कोसळिे नािी अशाांनी आपल्या मािमते्तच्या 
वनम्म्या िकमेची िगिूी भिािी ि या मागाने एकूि २ कोटी रुपये [िॅन्िे, ३८३, साांगतो, “एवप्रिच्या मध्याच्या सुमािास 
हयापािी आवि सामान्य जनता याच्यािि जुिुमजबिदस्ती करून ४ कोटी रुपये िसूि केिे िोते.” पि या कामाची आनांदिाम याची माविती अवधक 
विश्वसनीय िाटते.] उभे किािेत असा िुकूम सुटिा [शावकि आवि आनांदिाम] आनांदिामािि िगिूीचा ५ 
िाखाचा आकडा बसवििा. िे द्रहय आदा हिाि ेयाची खबिदािी घेण्यासाठी इिािी िष्ट्किी िक्षक त्याच्या 
दािािि बसविण्यात आिे. जुिमी िसुिीची त्याांची पद्धत कशी िोती याचे ििनू किताना आनांदिाम 
साांगतो, “तिमास्पखान जािेि याच्या मागदूशनूाखािी िवििाशाांििीि नुकसानभिपाईची िक्कम आकारून 
िसूि किण्यासाठी विशबेनीस नेमिे. पि नागविकाांची पूिू नागििूक िोिाि नािी याची खबिदािी 
घेण्यासाठी दोन्िी सिकािाच्या उमिािाांना खांडिीच्या आकाििीिि देखिेख ठेिण्यास साांवगतिे. खांडिीची 
िी आकाििी न्यायाियात िोकाांसमक्ष िोई. कोतिािाची प्यादी आवि नसकची (म्ििजे इिािचे िष्ट्किी 
पोिीस) याांना, घिाांची मोजिी किण्याच्या, त्या प्रत्येकातीि मािमते्तची यादी तयाि किण्याच्या आवि 
सांबांवधत नागविकाांना, त्याांच्या विर्षयीच्या न्यायाियीन कामकाजाच्या िळेी िजि ठेिण्याच्या कामािि 
पाठवििे. खांडिीच्या आकाििीच्या िेळी सांबांवधत नागविकाांना िजि ठेिण्यामागीि िेतू त्याांच्यािि त्याांच्या 
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कुितीनुसाि आकाििी हिािी िा िोता. ििानथोि, श्रीमांत-गिीब अशा सिूच असिाय्य िोकाांना वकत्येक 
वदिस न्यायाियात वतष्त िािाि ेिागिे. पिाटेपासून सूयू मािळेपयंत ति कधी िात्रीचा प्रिि िोईपयंत 
थाांबाि ेिागे...... मीि िाविस आवि ख्िाजा ििमतुल्लाि याच्याििीि आळ, कसिी शािवनशा न किता, 
खिे धरून चाििे.. याद्या तयाि झाल्या. िाजधानीतीि िगूिीची िक्कम २ कोटी रुपये भििी. िे द्रहय 
िसूि किण्यासाठी नावदिशािाने वनजाम, िजीि, अजीमुल्लािखान, सिबुिां दखान आवि मुतूजाखान याांची 
नेमिूक केिी. सांपूि ू शििाची विभागिी ५ विभागात केिी. वनिवनिाळे मोिल्ले, त्या मोिल्ल्यातीि 
िवििाशाांची नािे, आवि त्यातीि प्रत्येकाकडून सक्तीने िसूि किाियाची िक्कम एिढी माविती या पाच 
उमिािाांना देण्यात आिी.” [आनांदिाम, ५३] 

 
प्रत्येक नागविकाने वकती िगिूी भिािी याचा नक्की आकडा आकारून झािा की, सदिची िक्कम 

आदा किण्यासाठी त्याांच्यािि दबाि टाकिा जाई. चािढकि केल्यास हकिा ििकत उपव्स्थत केल्यास 
केिळ अपमान ि यातना तेिढ्या पदिी पडत. घिाांच्या जवमनी उकरून धन कोठे पुरून ठेििे आिे काय, 
याची शोधाशोध झािी. [िाजिाडे, खांड सिा, १३३] आनांदिाम आपल्या आत्मचवित्रात विवितो, “ज्या 
दोन मोिल्ल्यात िसुिीचे काम वनजाम ि िजीि याांच्यािि सोपविण्यात आिे िोते तेथे िोकाांना 
मािुसकीची िागिूक वमळािी. कािि िजीिाने आपल्या खासगी खवजन्यातून बिेच पैसे भागिनू टाकिे 
िोते, पि इति तीन मोिल्ल्यात विशरे्षतः सिबुिां दखानाकडे सोपवििेल्या मोिल्ल्यात (म्ििजे खुद्द 
आनांदिामाच्या मोिल्ल्यात!) िोकाांच्या िाि-अपेष्टाांना सीमा उििी नािी. कुटुांबेच्या कुटुांबे नष्ट झािी. 
वकत्येकाांनी विर्षप्राशन केिे. ति इतिाांनी खांजीि खुपसून घेऊन आत्मित्या केिी.”[आनांदिाम, ५४] 
 

असे म्िितात की, िजीि कमरुद्दीनखान यािा उन्िात उभे किण्यात आिे. असा त्रास देऊन 
त्याच्याकडून १ कोटी रुपये आवि जडजिाविि ि ित्ती उकळिे. त्याचा वदिाि मजाविसिाय याच्यािि 
भल्या मोठ्ा िकमेची आकाििी केिी. त्याचा छळ हिािा म्ििून त्यािा सिबुिां दखानाच्या ििािी केिे. 
भि दिबािात त्याचा कान कापण्यात आिा. अशा प्रकािे अििेिनेत पाि बुडून गेल्याच्या व्स्थतीत घिी 
पितत असताना ८ एवप्रि िोजी त्याने आत्मित्त्या केिी. बांगािच्या सुभेदािाच्या दिबािातीि प्रवतवनधीिा 
बदडून काढण्यात आिे तेहिा त्याने आपल्या सिूच्या सिू पवििािासमिते विर्षप्राशन केिे.िॅन्िदेेखीि 
साांगतो, “िानटीपिाचा एकिी प्रकाि दाखिाियाचा उििा नािी. आकाििेिा कि अगदी कडेकोटपिे 
िसूि किण्यात आिा. वकत्येकाांनी आपिा नाश स्ििस्ताने करून घेतिा.......” [िॅन्िे, खांड दोन, ३८२; 
फे्रझि, १९९; तािीख-इ-मुिम्मदी, वतिोकदास] 

 
या सिू काळात नावदि, िाजा या नात्याने, वदल्लीत िावििा. त्यास सािूभौम शासक समजून त्याच्या 

नाि े नािी पाडण्यात आिी. सािूजवनक प्राथूनादेखीि त्याचे नाि घािून म्िटिी. आजिि मुघि 
बादशािाचा शिन् शाि (िाजावधिाज) िा जो वकताब िोता तो त्याच्याकडून काढून घेतिा आवि तो फक्त 
नावदिचा िािीि अशी हयिस्था झािी. हिदुस्थानातीि सुभ्याांच्या सुभेदािानी नावदि िा आपिा अवधिाज 
आिे असे उद घोवर्षत कििे त्याना आिश्यक केिे. सुभ्याच्या टाकसाळीत त्याच्या नािाची नािी पाडण्याचे 
प्रकािदेखीि घडिे. मुिम्मदशाि आवि त्याचे उमिाि अगदी असिाय्य आवि पददवित अिस्थेत वदल्लीत 
िाजबांद्याांच्या अिस्थेत िािात िोते. 

 
इिािच्या िाजाची या स्िािीमुळे जी भिभिाट झािी वतचा िाभ इिािच्या तमाम िोकसांख्येिा 

झािा. तेथीि जनतेस तीन िर्षांच्या काळासाठी सिकािी कि माफ केिे. फौजेतीि सेनानींना बवक्षसी 
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मुक्तिस्ताने वदिी. सामान्य वशपायाांना १८ मविन्याांचा पगाि एक मुठीने वमळािा. त्यातीि एक–तृतीयाांश 
भाग थकबाकीचा िोता, एक तृतीयाांश भाग उचि पगािाचा िोता ि उििेिा एक तृतीयाांश भाग बवक्षसाच्या 
स्िरूपात िोता. [बयान ५३] िष्ट्किासोबत आिेल्या वबगििष्ट्किी असामींना प्रत्येकी ६० रुपये पगाि 
म्ििून आवि १०० रुपये बक्षीस म्ििून वमळािे. [जिानकुशा, ३६१] 

 
वदल्लीस असताना शखे मुअीनुद्दीन वचश्ती याच्या अजमेि येथीि दर्ग्याच्या याते्रस जाण्याचा बेत 

नावदिशाि बोिे. िा प्रिासाचा मनसुबा िस्तुतः िाजपूत िाज्याांची िूट किण्याच्या इिाद्यानेच िचिेिा 
िोता. अजमेि िाजपुतान्याच्या तसे अगदी मध्याििच आिे नावदि असे कूच किण्याची इच्छा किीत आिे 
अशी खबि कानी येताच सिाई जयहसग याची घाबिगुांडी उडािी. त्याने आपिा आवि आपल्या उमिािाांचा 
पवििाि उदयपूि या डोंगिी बािेवकल्ल्यात पाठवििा आवि तो एकटाच िाजधानीत िावििा. पवििा इशािा 
वमळताच पळून जाण्याची जय्यत तयािी त्याने ठेवििी िोती. या िळेी बाजीिाि पेशिा बुिानपुिास िोता. 
इिािी फौजाांचे दवक्षिेस आक्रमि िोऊ नये म्ििून चांबळ नदीच्या सीमेिि नावदििा थोपिनू कसे धिािे 
याविर्षयीच्या योजना आखण्यास त्याने आिांभ केिा. [िाजिाडे, खांड सिा, १३३; िह्मेंद्रस्िामी चवित्र, ४२] 
 
१२२ : नाणदरचे णदल्लीहून प्रयाि 
 

वदल्ली शििात याप्रमािे दोन मविने घाििनू झाल्यािि आवि खांडिी िसूि करून झाल्यािि, 
बुधिािी मे १ या वदिशी त्याने आपिा भहय दिबाि भिवििा. या दिबािास येण्यासाठी बादशाि आवि 
त्याचा उमिाििग ूयाांना पाचािि केिे. अशा आिेल्या शांभि एक उमिािाांना त्याने मानाची िसे्त्र, ित्नजवडत 
तििािी आवि कट्यािी, घोडे िगैिे भेटिस्तू वदल्या. त्याने आपल्या िाताने हिदुस्थानचा िाजमुकुट 
मुिम्मदशािाच्या वशिािि ठेििा ि त्याच्या कमिेस एक ित्नजवडत तििाि बाांधिी. 

 
बादशािाने कृतज्ञतापूिूक कुर्वनसात केिा आवि तो म्ििािा, “ज्या अथी शिन् शािाने मोठी 

उदािता दाखिनू मिा दुसऱ्याने िाजमुकुट आवि तख्त याांचा धनी बनििे आिे आवि जगातीि 
िाजमुकुटधािक अवधपतींमध्ये मिा आदििीय बनवििे आिे, तेहिा माझ्या साम्राज्यापैकी हसधू नदीच्या 
पविमेचा कावश्मिपासून हसधपयंतचा सगळा मुिूख तसेच ठठ्ठा िा सुभा ि त्या सुभ्याखािी असिेिी बांदिे 
असा सिू भाग माझा नजिािा म्ििून मी विनििीपूिूक देऊ कितो.” अशा िीतीने हसधू नदीच्या 
पिीकडीि मुिूख आवि अफगाविस्थान िे प्रदेश अखेि बाबिाच्या िांशजाच्या िातून वनसटिे. वशिाय हसधू 
नदीच्या पूिेकडे बिाच मोठा प्रदेश नावदिने कनाळची िढाई िोण्याच्या अगोदि स्थावनक सुभेदािाांबिोबि 
केिेल्या िढाईत विजय वमळिनू, या विजयाांच्या जोिािि बळकाििा िोता. या प्रदेशाांच्या मिसुिाििीि 
त्याच्या िक्काबाबत तांटा नहिता. तिी पि या सुभ्यािि मुिम्मदशािाच्या अमिदािाांचाच कािभाि चािू 
िोता. सदि मिसुिापोटी नावदििा प्रवतिर्षी २० िाख रुपये पाठविण्याबाबतचा किाि िािोिच्या 
सुभेदािाने नावदििा वििून वदिा. त्यामुळे हसधू नदीच्या पूिू भागात इिािी वशबांदी ठेिण्यास कसिेच 
कािि उििे नािी. 

 
या मे १ िोजीच्या दिबािात नावदिने हिदुस्थानच्या समस्त उमिािाांना आवि अवधकाऱ्याांना 

बादशािाच्या आजे्ञचे पािन किण्यास आवि बादशािाची मजी सांपादण्यास आग्रिपूिूक साांवगतिे. त्याांना 
आवि त्याांच्या धन्यािा त्याने िाज्य किण्याच्या किेबाबत बिुमोि सल्ला वदिा. यापुढे फमाने 
मुिम्मदशािाकडून वनघतीि आवि नाण्यािि तसेच खुत् ब्लयामध्ये त्याचेच नाि आवि वकताब िाितीि असा 
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िुकुमनामा त्याने काढिा. गेिे दोन मविने नावदिच्या नािाचा खुत् बा आवि नावदिच्या नािाची नािी 
हिदुस्थानात प्रचािात आिी िोती. पि तो प्रकाि आता बांद केिा. [जिानकुशा, ३६२] या वदिशी इिािी 
विजेत्याने आपल्या सिीची चाि फमाने, पैकी एक नावसिजांग यास, एक नावसरुद्दौिि यास, एक िाजा शािू 
यास आवि एक बाजीिाि यास याप्रमािे ििाना केिी. मी वदल्लीस जी हयिस्था िाििी आिे वतचा आदि 
किािा आवि भािी काळात मुिम्मदशािाशी आज्ञाधािक असाि े असे त्यात आग्रिपूिूक प्रवतपावदिे िोते. 
[जिानकुशा, ३६१–३६२; िाजिाडे खांड सिा, १६७; अिी िजीन ३०१; बयान ५७; आनांदिाम ८०–८३] 

 
तद नांति बादशािाच्या आठ वपढ्या साठिेिा खवजना आवि िुटिेिी भािताची सांपत्ती 

आपल्याबिोबि िादून घेऊन, नावदि पितीच्या िाटेस िागिा. मुघि साम्राज्याच्या वित्त हयिस्थेची माविती 
असिेल्या १३० विशबेवनसाांना, त्याचप्रमािे इिािात वदल्लीसािखे शिि बाांधण्यासाठी ३०० गिांडी, २०० 
िोिाि, २०० सुताि आवि १०० पाथििट याांना त्याने आपल्याबिोबि नेिे. कािी सोनाि आवि कािी 
नौकावशल्पी याांच्यािि देखीि त्याच्याबिोबि जाण्याची जबिदस्ती झािी. या कािावगिाांना घोडी आवि 
इति आिश्यक सावित्य पुिवििे िोते, मोठ्ा पगािाचे आश्वासन त्याांना वदिेिे िोते ि ि तीन िर्षांनांति 
त्याांना भाितास पितण्याची मुभािी त्याने वदिी िोती. पि नावदि िािोििा पोिोचेतो याांतीि बिुतेकाांनी 
कसिी ना कसिी युक्ती िढिनू वनसटून जाण्यात यश वमळवििे. [िॅन्िे, खांड दोन, ३८९.] 

 
१७३९ मे ५ िोजी नावदिने ५७ वदिस वदल्लीत िाविल्यानांति वदल्लीिून प्रयाि केिे. शििाबािेिच्या 

शाविमाि बागेत थोडे थाांबून तो निेिा ते सोनीपत या िाटेने गेिा. सोनीपत येथे त्याने आपल्या फौजेस 
मागे टाकिे. त्याच्या वपछाडीच्या भागात शतेकऱ्याांनी उठाि केिा. त्याच्या माळहयातीि सिांत मागच्या 
बाडवबस्तऱ्याची, तसेच माळकेतून मागे पडल्याांची या शतेकऱ्याांनी िुटािूट केिी. माि िािून नेिािी 
(उांट, घोडे, खेचिे) एक िजाि जनाििे ठािेसि येथे पोिोचण्यापूिी त्याने गमाििी असे साांगतात. तेहिा 
सांतापिेल्या नावदिने येथे तसेच िाटेतीि कािी शििात कत्तिीचे िुकूम सोडिे. [िॅन्ि,े ३९१] 
सिहिदपासून पुढे तो आपल्या उजहया िाताच्या िस्त्यािि ढळिा आवि विमाियाच्या पायर्थ्या–पायर्थ्याने 
सिकू िागिा. पांजाबच्या पाचिी (पाची) नद्या त्याने अगदी ििच्या बाजूस त्यासाठी टाकिेल्या पुिाांिरून 
ओिाांडल्या. उन्िाळा असल्यामुळे उन्िाचा ताप कमी किण्यासाठी त्याने असा िस्ता बदििा. २५ मे िोजी 
िजीिाबादच्या [येथे मी आनांदिाम यास अनुसरून चाििो आिे. वमझा मिदी याचा मजकूि असा आिे. “तो िजीिाबाद म्ििून वचनाब 
नदीच्या काठी असिेल्या गािी आिा ि तेथे त्याने तळ टाकिा.” याचा अथू असािी वनघू शकतो की, इिािी फौजाांनी िजीिाबाद िे शिि कािी 
ओिाांडिे नािी ति िजीिाबादची नदी म्ििून ओळखिी जािािी नदी ओिाांडिी.] ईशान्येस ४२ मिाांिि असिेल्या अखनूि या 
गािी तो वचनाब नदीिि येऊन पोिोचिा. यािळेी डोंगिाळ भागात मुसळधाि पाऊस पडल्यामुळे नदीिा पूि 
आिेिा िोता. जेमतेम अध्या इिािी फौजेने नदी ओिाांडिी असता नदीच्या िेगिान धािेमुळे नदीिि 
बाांधिेिा नािाांचा पूि मोडिा आवि २,००० इिािी असामी बुडून मेिे. तेहिा येथे मोठा मुक्काम टाकण्यात 
आिा. जिळपास आवि िाांबििदेखीि नािाांचा शोध दिम्यानच्या काळात घेण्यात आिा. उििेल्या 
वनम्म्या-अध्या फौजी असामींना नािा आवि तिाफे याांच्यात बसिनू, त्याांच्या फेऱ्या करून, त्याांना कािूिाि 
या वठकािी पैितीिाांिि पोिोचविण्यात आिे. या सिू गोष्टीस ४० वदिस िागिे. नावदिने सिांत शिेटी 
जुिै ३ िोजी नदी ओिाांडिी ि आपिे कूच चािू केिे. 
 

या िळेेपयंत पिूताच्या पायर्थ्यापाशीदेखीि िाटिािा उष्ट्मा असय िोता. िािोि आवि मुितानचा 
सुभेदाि वजक विखायान या वठकािापयंत नावदिच्या सोबत आिा िोता. आता त्यािा िजा वदिी. त्यास 
त्याच्या कािभािाच्या जागेिि िजि िोण्यास साांवगतिे. नावदिने त्यािा वकत्येक भेटी वदल्या, त्यास बढती 
द्यािी अशी वशफािस कििािे पत्र त्याच्या धन्यास उदे्दशून विवििे. वजक वियाखानाची कतूहयदक्षता आवि 
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त्याची कतूबगािी यािि नावदिशाि खूश झािा िोता. तुिा ििी ती मेिेिबानी माग असे नावदिने त्यािा 
साांवगतिे, तेहिा इिािी फौजाांनी वदल्लीिून आपल्याबिोबि घेतिेल्या सगळ्या हिदुस्थानी बांद्याांची सुटका 
किािी अशी उमदी वननििी वजक वियाखानाने केिी. त्यानुसाि नावदिच्या िुमाकुन्िये या सिू बांद्याांना मुक्त 
केिे. [मा.उ.खांड दोन, १०६]. नांति िसन अब्लबास आवि खैबि हखड या मागाने इिािी िोक काबिूिा 
पितिे. [जिानकुशा ३६३–३६५; आनांदिाम ८३–९८] 

 
पितीचे कूच किीत पांजाबातून गुजित असताना नावदिशािाच्या वपछाडीस शीख आवि जाट 

िोकाांनी उठाि केिे आवि त्याच्या थोड्याफाि सामानसुमानाची िुटािूट केिी. त्याने हिदुस्थानातून जी 
अवतप्रचांड िूट बिोबि नेिी ती इिािच्या शािी खवजन्यात दीघूकाळ िावििी नािी. या आक्रमिानांति आठ 
िर्षांनी नावदिशािाचा िध झािा ि त्या पाठोपाठ जी धामधूम उडािी त्यात त्याच्या सांवचत खवजन्याची िूट 
झािी. अशा प्रकािे या खवजन्यास िगेिेगळ्या वदशनेे पाय फुटिे. [मयिू हसिासन िे ज्याचे भाग सुटे किता येतीि अशा, 
सोन्याचा पत्रा मढवििेल्या साांगाड्याचे, त्याच्या आठ बाजूस बसिाियाच्या उांची वििे जडवििेल्या तक्त्याांचे, तसेच िेगळे करून काढून ठेिता 
येतीि अशा खाांबाचे, पायऱ्याांचे आवि छताचे बनिेिे िोते. शािी िाज्यावभरे्षकाच्या िार्वर्षकोत्सिाच्या िेळीच फक्त, िे सगळे सुटे भाग जोडून तयाि 
झािेिे मयिू हसिासन दिबाि दािनात ठेििे जाई. पि इति िेळी मात्र या हसिासनाचे सिू भाग सुटे करून ते पेटाऱ्यात भरून ठेििेिे असत. या 
सुट्या भागाांची जेहिा िुटािट झािी तेहिा सािवजकच वनिवनिाळे सुटे भाग वनिवनिाळ्या वठकािी िां पास झािे. शािजिान बादशािाचे खिेखुिे 
मयिू हसिासन आता जगात कोठेिी अव्स्तत्िात नािी. पि नांतिच्या काळात झािेल्या इिािी िाजानी त्याची आधुवनक पि वततकी उांची नसिेिी 
नक्कि करून तयाि केिेिे हसिासन अजूनिी तेििान येथे जतन करून ठेिण्यात आिे आिे.] 

 
१२३ : नाणदराच्या प्रयािानंतर कहदुस्थानची य्स्थती 
 

नावदिशािाने हयापिेिी वदल्ली आवि तेथे त्याने केिेिी िोकाांची कत्ति याांमुळे िोकाांना अशाच 
प्रकािच्या अविष्टाच्या िळेी ३४० िर्षांपूिी तैमूिच्या िातून घडिेल्या गोष्टींची आठिि झािी. पि या दोन्िी 
पिकीय आक्रमिाांच्या पवििामाांचा विचाि किता, या दोन आक्रमिाांत फाि मोठा फिक आिे. तैमूि आिा 
तेहिा वदल्ली जशी िोती, जिळजिळ तशाच व्स्थतीत, तैमूिने वदल्ली सोडिी तेहिा ते शिि िावििे िोते. 
त्याने साम्राज्य दविद्री बनििे खिे. पि साम्राज्याचे िचके मात्र त्याने तोडिे नािीत. उिट नावदिशािाने 
हसधू नदी पिीकडचा सगळा मुिूख ि सांपूि ू अफगाविस्थान आपल्या िाज्यास जोडिा. अशा प्रकािे 
हिदुस्थानच्या पविम सििद्दीिि अखांडपिे धडका देिािी एक समथू पिकीय शक्ती त्याने पेििी. तैमूिच्या 
अांताबिोबिच त्याचे विध्िांसक कायू आवि त्याच्या आिखी आक्रमिाची भीती नष्ट झािी. पि नावदिच्या 
साम्राज्याचे िािस या नात्याने, अब्लदािी आवि त्याचा िाजिांश याांनी नावदिच्या भाितातीि कामाचा 
पाठपुिािा चािू ठेििा. खैबिहखड आवि पेशािि वजल्िा पिवकयाांच्या िातात पडल्यामुळे वदल्लीविरुद्ध 
काढाियाच्या कोित्यािी नहया मोविमेची सुरुिात आता पांजाबच्या प्रदेशापासून िोऊ िागिी. 

 
नावदिच्या आक्रमिाचा पवििाम म्ििून केिळ अफगाविस्थान आवि आजचा िायहय सििद्द प्राांत 

याांनाच हिदुस्थानने गमाििे असे नािी ति तद नांति ििकिच पांजाबचा प्राांतदेखीि गमिािा िागिा. १८ 
हया शतकाच्या सबांध उत्तिाधात काबूि आवि िािोि येथे िाज्य कििािा अिमदशाि अब्लदािी आवि त्याचे 
िांशज याांची वदल्ली शिि इतकेच काय पि मुघि साम्राज्याचे पूिेकडीि सुभे याांनादेखीि आक्रमिाची 
धमकी कायम बसिेिी असे. या मांडळींच्या सगळ्या बािक्यासािक्या िािचािी, त्याांनी जािीिपिे 
उच्चाििेिा प्रत्येक शब्लद याांची खबि वदल्ली आवि िखनऊ येथे जाऊन पोिोचत असे ि िगोिग या 
हिदुस्थानी दिबािात भीतीची ििि उसळून त्याांच्या इांव्र्ग्िश सांिक्षकाांना, विशरे्षतः िेव्स्टांर्ग्ज आवि िेि्स्िी 
याांना, सािधवगिीचा उपाय म्ििून आपल्या फौजाांची योर्ग्य ती िििाििि किािी िागे आवि हचतातुि 
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िोऊन बसाि ेिागे. िािोििून सुटिेिे मध्य अवशयातीि ि अफगाविस्थानातीि िे िाकट आवि कसबी 
िढिय्ये, थोड्याच वदिसाांची मजि मारून, एका धडकेत वदल्ली काबीज करू शकत िोते. 

 
खुद्द हिदुस्थानचा पविमेकडीि सांिक्षक अडथळा असिेिा पांजाबचा प्राांत अब्लदािीने आपल्या 

िाज्यास जोडण्यापूिीच तो वदल्लीतीि िाज्यकत्यांच्या िातातून वनसटिा िोता. िा प्राांत नावदिच्या िाती 
िागण्यापूिी फरुूखवसयिने शीख गुरू बांदा आवि त्याचे अनुयायी याांचा यशस्िीपिे वनःपात केल्यामुळे, 
तसेच नांतिच्या काळात वजक वियाखानाने िूटमाि कििािे स्थावनक म्िोिके आवि बांडखोि याांविरुद्ध 
दमदाि मोविमा काढल्यामुळे, पांजाबिा शाांतता आवि सुबत्ता याांचा िाभ झािा िोता. वजक वियाखानाने ति 
येथीि शििाांची सम्पत्ती आवि सौंदयू याांत भिदेखीि घातिी िोती. त्याचे ििनू आनांदिामाने मोठ्ा 
उत्सािाने केिे आिे. पि या सगळ्या गोष्टी नावदिच्या आक्रमिानांति िोत्या का नहित्या अशा झाल्या. 
पविल्याने वमळािेल्या िुकुमानुसाि इिािी सैवनकाांनी िा मुिूख नागवििा ि तद नांति बेबांद झािेल्या 
स्थावनक िवििाशाांनी तेथे िुटािूट केिी. दिोडेखोिी आवि खुनाखुनी या भागात सगळीकडे िोत िोती. 
दिोडेखोिाांच्या टोळ्याांनी सुिवळत ििदािीसाठी आवि हयापािासाठी असिािे िस्ते बांद करून टाकिे. 
प्रत्येक जि प्रत्येक दुसऱ्या कोिाशी तिी िढत िोता. उध्िस्तता आवि अहयिस्था याांचे सिू प्राांतभि थमान 
चािू िोते. वशखाांनी आपिे बळ िाढित आपिा िेका चाििायिा सुरुिात केिी ि नांति अध्या शतकाच्या 
काळात त्याांनी सांपूिू प्राांतािि आपिा कब्लजा बसवििा. मुिम्मदशािाची िाजिट सांपुष्टात आल्यानांति शीख 
जमात म्ििजे साम्राज्याच्या शवििात कायमपिे रुतिािा काटा ठििी. १८ हया शतकाच्या उत्तिाधात िे 
शीख िोक जिळजिळ प्रत्येक िर्षी पूिेस वदल्लीच्या पविसिापयंत िूटमाि, जाळपोळ किीत येत आवि 
अवतशय विम्मतपूिूक केिेिी मशागत आवि मािसाचा िािि याचा मागमूसदेखीि पुसून साफ किीत. 
त्याांच्या विध्िांसक कामाची झळ सिहिद, सिािनपूि, मीित, शािदिा इतकेच काय पि िवििाििासुद्धा 
िागिी. मुघि साम्राज्याच्या उत्ति आवि पविम भागात शाांतता, सुबत्ता आवि उद्योग या गोष्टी िुप्त 
झाल्यासािख्या वदसल्या. 

 
नावदि पितल्यानांति मुघि साम्राज्याच्या दवक्षि आवि पविम सुभ्याांत मिाठे पूिूपिे वनधास्त झािे. 

त्याांच्याशी थोडाफाि तिी प्रवतकाि किण्यासाठी वदल्लीतीि सािूभौमाजिळे ना फौज उििी ना सेनापती 
उििा. मध्यिती सिकािची िी असिाय्यता पािून मिाठे आिखी धीट बनिे. ओविसा, आर्ग्नेय वबिाि 
आवि बांगाि या भागात ते िािांिाि वशिकाि करू िागिे. त्याांच्या फौजाांचे जथेच्याजथे आिे म्ििजे 
मुघिाांचे स्थावनक अमिदाि अगदी अगवतक िोत. िा धोका टाळण्यासाठी बादशािािासुद्धा एकच उपाय 
सुचे. तो म्ििजे नागपूिकि मिाठ्ािा बांगािमधून िुसकण्यासाठी पुण्याच्या मिाठ्ाांची विनििी कििे. 

 
भाितीय इवतिासकाि असे साांगतात की नावदिच्या प्रयािानांति बादशािाने आपल्या सिू मांत्र्याांना 

एकत्र बोिाििे आवि िाज्यकािभािाची घडी पित बसविण्याचा तसेच फडविशी हयििाि पूिूपदािि 
आिण्याचा वनकिाचा प्रयत्न केिा. पि इवतिासािरून नजि वफिविल्यािि आपल्यािा कळून चुकते की, 
त्यािा त्यात यश आिे नािी; उिट नावदिच्या आक्रमिानांति मुिम्मदशािाच्या उििेल्या १० िर्षांच्या 
अमदानीत सिकाि अवधकावधक कमकुित बनत गेिे आवि िाज्याची एकां दि िािििाि आक्रमिाच्या 
पूिीच्या काळासािखीच िावििी. 

 
बादशाि आवि त्याचा उमिाि िगू याांचे स्िभािविशरे्ष नावदिच्या स्िािीपूिीच्या काळाइतकेच 

शोचनीय िावििे असता, नांतिच्या काळात, शािी सत्ता आवि प्रवतष्ा याांची पुनःस्थापना िोिे खिोखिच 
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शक्य नहिते. वनजाम िा एकच सल्लागाि असा उििा िोता की, जो कतूबगाि आवि प्रामाविक िोता. पि 
तो आता, ८२ का ८३ िर्षांचा, इतका म्िातािा झािा िोता. त्याचा मृत्य ूनजीक येऊन ठेपिा आिे असा 
अांदाज बाांधून, त्याची मुिे बांड करून उठिी िोती. घिच्या कटकटी आवि हचता यामुळेच त्यास दख्खनिा 
जाि ेिागिे तेथे तो आपल्या मृत्युपयंत याच कामात हयग्र िावििा. अशा प्रकािे वनजामाचे शिािपि आवि 
वनजामाचा अनुभि याांचा कसिािी िाभ बादशािास झािा नािी. बादशाि त्याचा सल्ला मानण्यास 
सामान्यतः अनुकूि नसे. पि तो समजा अनुकूि िावििा असता, तिीदेखीि ििीि काििाांिरून 
बादशािास वनजामापासून कसिाच फायदा झािा नसता. 

 
अयोध्येचा सुभेदाि आवि दख्खनचा सुभेदाि याांना आपिे स्िातांत्र्य जािीि किण्यािाचून मागू 

उििा नािी. िे स्िातांत्र्य िीतसि नसिे तिी प्रत्यक्षात त्याांनी ते उपभोगिे. बांगािच्या सुभेदािाने यापूिीच 
आपिी स्ितांत्रता दाखिनू वदिी िोती. कळसूत्री बािुिी प्रमािे िागिाऱ्या बादशािाची देखभाि किण्याचे 
पद म्ििजे िजीिपद िोते. ते पद वमळण्यासाठी िाजधानीत अतभपूूिू अशी, कटुतापूि ू चढाओढ चािूच 
िावििी. उमिाि िगातीि तट पूिीप्रमािेच एकमेकाांशी भाांडत िावििे अथिा एकमेकाविरुद्ध कािस्थाने 
किीत िावििे. शिेटी मुिम्मदशािाचा मृत्यू झाल्यािि (१७४८ इ.) िे उमिाि िस्त्यात गुद्दागुद्दी करू िगािे 
हकिा वदल्लीबािेिच्या मदैानािि समोिासमोि िढती देऊ िागिे. मोठी अांदाधुांदी सुरु झािी. खिे पावििे 
ति मुघि साम्राज्याच्या अखेिच्या वदिसातीि इवतिासािा अांदाधुांदी िा एक, केिळ प्रवतशब्लद आिे. िी 
अांदाधुांदी पुढे, अध्या शतकानांति शािी िाजधानी पिवकयाकडून हजकिी जाईतो, सांपिािी नहिती. 
 

— 
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सूची – नामसूची 
 

अ ते अत अब्लदुि् किीम 
 अब्लदुि्-कावदिखान ठट्ठिी 
अॅक्बथू एच्. ए. अब्लदुि्-घनी (सुभ्याचा वदिाि) 
अांगद (चांपतिायाचा मुिगा) अब्लदुि्-घफूि 
अांताजी मािकेश्वि अब्लदुि्-घफूि बोििा 
अांबू पाांडे अब्लदुि्-फति 
अअ् जांमशाि अब्लदुि्-फतिखान 
अगििखान अब्लदुि्-बाकीखान (इिािी िजीि) 
अज्मतुल्लािखान िखनिी अब्लदुि्-मअबूदखान 
अजमतखान अब्लदुि्-ितीफबेग 
अवजतहसग अब्लदुल्लािखान 
अजीमुल्लािखान अब्लदुल्लािखान (काजी) 
अजीमुल्लािखान (िजीिाचा पुतण्या) अब्लदुल्लािखानतिीन 
अजीमुल्लािखान (माळहयाचा सुभेदाि, 
िमीदखानाचा चुित भाऊ) 

अब्लदुल्लािखान फीरुझ जांग 

अजीमुश्शान अब्लदुि ्िमीद (बादशािनाम्याचा कता) 
अझीझ बेग ििीसी अब्लदुिूिमानखान 
अझीझखान दाऊदझई अब्लदुिूिीमखान 
अतयािखान अब्लदुिूिीम बाबी (कािीचा फौजदाि) 
अन्ििखान अब्लदुि्िौफ 
अप्पा पांवडत अभयहसग 
अब्लबास, वतसिा अमृतिाि कदमबाांडे 
अब्लबास, इिािचा िाजा अमिहसग 
अब्लदुन्नबीखान अमीनुद्दीनखान सांभािी 
अब्लदुन्नबी बेग (डभईचा नायब फौजदाि) अमीिखान 
अब्लदुि्-ििीमखान आिमगीिी अमीिखान उम्दतुल्मुल्क 
अबुि्-फज्ि अमीनखान दवखनी 
अबुि्-फति अयामि (वनजामचा मुवनम) 
अबुि-फति जिीरुद्दीन मुिम्मद इिािीम 
(शािझादा इिािीमचे वकताब) 

अिब अिीखान बगदादी 

अबुि-फति नावसरुद्दीन मुिम्मदशाि बादशाि अिबबेगखान तुिािी 
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गाझी 
अबुि्-मन्सूिखान सफदिजांग (अयोध्येचा सुभेदाि) अल्बीखानतिीन 
अबुि्-मुफावखिखान (सदि) अल्लािदाद 
अबुि्-मुिवसनखान अल्लाियािखान 
अबुि्-िसनखान अिाउद्दीन वखिजी 
अबू ताविबखान अिी (दौित मुिम्मद टांक याचा भाऊ) 
अबू ताविबखान बदख्शी  
अिीकुिी (मुसिमान झािेिा दुजूनसाि) इांदिहसग 
अिीमदानखान इअ्वतबािखान 
अिीमदानखान (पेटिादचा) इअ्वतकादखान (मु. मुिाद कावश्मिी) 
अिीमुिम्मदखान इख्िासखान 
अिी मुिम्मदखान (गुजिातचा वदिाि) (वमिात-
इ-अिमदीचा कता) 

इव्ख्तसासखान 

अिीखान (वदिेिखान वमयानचा दत्तक मुिगा) इज्जतखान 
अिी मुिम्मदखान िोवििा इनायतखान 
अिीमदानखान शामिू (नावदिचा िकीि) इनायतुल्लािखान कावश्मिी 
अिीमदानखान िैदिाबादी इन्द्रमि (ओडछाचा िाजा) 
अिी अिमदखान (हकिा िमीद अिी हकिा कोका) इन्द्राजी कदम 
अिी िमीद (खान दौिानचा मुिगा) इिािीमखान पन्नी (दाऊदचा भाऊ) 
अिी िजीन इिािीमखान (गुजिातचा सुभेदाि) 
अश् िफ (मिमूदचा चुित भाऊ) इिािीम कुिीखान (कावजमबेगचा मुिगा) 
अश् िफ अिीखान (वमिि अिीखान वदिाि याचा 
मुिगा) 

इमाम कुिी (नावदिशािाचा बाप) 

अश् िफखान इमाम िुसैन 
अव्स्ििखान इविअट सी. 
असदुल्लािखान इिजखान 
अिमद कुिीखान (शुजाअतखानाचा मुिगा) इर्विन 
अिमदखान (वनजामुल्मुल्काचा मुिगा) इस्िाकखान (मूतवमनुद्दौिि, बादशािाचा वशक्षक) 
अिमदशाि (मुिम्मदशािाचा मुिगा) इस्माईिखान खीशगी 
आका अब्लदुि् िसन इस्िाम कुिी (मुसिमान झािेिा दीघूभान) 
आका िादी इस्िामखान 
आवकबत मिमूदखान इस्िामखान रूमी 
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आवकिखान (ईडिचा फौजदाि) इस्िामुल्लाि िजािी 
आवकि बेग कां बिपोश इिवतदादखान 
आघा कावसम उदयवजत (रुद्र प्रतापचा दुसिा मुिगा) 
आवबद अिीखान उदयकिि 
आवबदखान उदाजी पिाि (विश्वासिािाचा मुिगा) 
आवदिशाि सुि उदेभान (जुझिहसगाचा मुिगा) 
आनांदिाि (वपिाजीचा भाऊ) उदोतहसग 
आनांदिाम (िेखक) उमिाहसग 
आनांदिाम मुखविस उमिखान 
आविम अिीखान उस्मानखान 
आसफ जाि (वनजाम)  

क कावदिदादखान िौशनी 
 कान्िोजी 
कां स (कृष्ट्िाचा मामा) कान्िोजी भोसिे 
कदमबाांडे, कां ठाजी कामगाि अिीखान 
कबीि अिीखान (अखबािनिीस) कामयाबखान 
वकमरुवन्नसा बेगम (िजीिाची मुिगी) कामििखान 
कमरुद्दीनखान कायथ 
कमाि कायमखान 
कमािुद्दीनखान कािी कुां िि 
कमािुद्दीनखान (जिानमदूखान बाबीचा मुिगा) काशी िाज (वमर्थ्यकथेतीि) 
किीमदादखान कावसम 
कल्ब अिी कावसमखान पठाि 
किां दिखान वकवजिबाशखान 
कृपािाम वकफायतखान (वजक वियाचा िस्तक) 
कृपाशांकि नागि वकिीच मुिम्मदखान 
कृष्ट्ि (देि) कुििचांद (छत्रसािाचा मुिगा) 
कृष्ट्ि (कां ठाजी कदमाचा दत्तक मुिगा) कुां ििसेन (अब्लदुि घफूिचा कािकून) 
कू्रक, डब्लल्य ू(राईब्लस ऑफ प्रॉव्हिन्सेस) कुत्बुद्दीनखान 
कॉन्स्टेबि कुत्बुद्दौिि 
कावजम अिीखान कुत्बुल्मुल्क 
कावजमबेगखान (काजीम बेगखानाचा मुिगा) कुदवसया-उि्-अल्काब िजित बेगम 
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कावजमबेग तेििानी कुमािबाबा पिाि (कुमाि बिादुि) 
काजी इल्मुद्दीन कुिैश बेग 
काजी मीि बिादुिशािी केसूिाय (ितनचांदाचा मेिुिा) 
कावदिदादखान कोकी 

ख खेमसी भांडािी 
 खेमा जाट 
खांडोजी दाभाडे खोजा मुनीस 
खन्ना (= खान मुिम्मद) ख्िाजमकुिीखान 
खिीिुल्लािखान ख्िाजमकुिीखान तुिािी 
खान आविम दवखनी ख्िाजा अन्िि (पािा िावफज वखदमतगािखान) 
खानेजिान िोधी ख्िाजा अब्लदुि-िम्माम 
खानाझादखान ख्िाजा असदखान 
खाफीखान ख्िाजा अिमदखान 
वखज्रखान ख्िाजा आशूिा (खान दौिानचा एक मुिगा) 
वखज्रखान (बदनहसग जाटाचा अमिदाि) ख्िाजा खहिास खान 
खुदादादखान ख्िाजा मक्बूि अिमद 
खुस्त्रि ख्िाजा मस् अदूखान 
खुशिािचांद ख्िाजा मिमूदखान 
खुशिािचांद (नगिशठे) ख्िाजा मासूम 
खुशिािचांद कायस्थ (िावफज वखदमदगाि 
खानाचा मुनीम) 

ख्िाजा ििमतुल्लािखान (शुजाअतखान) 

ग वगविधि बिादुि 
 वगविधििाि वदिाि 
गांगादीन गुिाम अिीखान 
गांजअिीखान गुिाम मुिी-उद्दीनखान 
गांधिूहसग गुिाम िुसैन 
गजहसग गोपाळबाडी 
गाझीउद्दीनखान (अिमद बेग) गोपाळहसग गौड 
गाझी-उद्दीनखान कोसा गोविया (मिाठा अमिदाि) 
गाझी-उद्दीनखान फीरूझ-जांग गिेॅट 
गायकिाड दमाजी (समशिे बिादुि) गॅ्रन्ट डफ (कॅप्टन) 
गायकिाड वपिाजी (दमाजीचा पुतण्या) र्ग्यानसाि 
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वगबन  
घ  

  
घाविबखान घौस-उि्-अअ्जम 
वघयासखान घौसखान 
वघयासुद्दीनखान  

च  
  
चांदिबांस वचमिाजी दादा (=दामोदि) 
चांद्रसेन जाधि सेनापती वचमिाजी दामोदि 
चांपतिाय वचिागबेगखान 
वचमिाजी चूडामि िजािी 

छ  
  
छत्तिहसग छबेिािाम 
छत्रसाि बुांदेिे  

ज जिान्दािशाि 
 जिानशाि 
जांगिी शािझादा (िमीदखानाचे टोपि नाि) जिीरुद्दौिि (िजीिाचा चुित भाऊ) 
जगत् हसग जॉन वििन 
जगतिाज (छत्रसािाचा सुिगा) जान वनसािखान (कुिा जिानाबादचा फौजदाि) 
जगदेि जान मुिम्मद (भिूमिज्ञ, कोकी वजऊचा बाप) 
जगिाज (विक्रमवजत्) जावनशखान 
जगिाम जाफिखान नावसिी 
जनाजी जाम तमाची (िायहसगचा मुिगा) 
जफिखान, तुिा-इ-बाज जािजी दाभाडे 
जमाि अिीखान जाविदखान 
जमािखान वजवक्रयाखान (िािोिचा सुभेदाि) 
जमािुल्लािखान वजजाबाई 
जयचांद बुांदेिे जीिनदास (कापडविक्या) 
जयहसग सिाई जुझािहसग (बीिहसगदेि याचा थोििा मुिगा) 
जिानमदूखान बाबी (सफदिखान बाबीचा मुिगा) जुम्दतुल्मुल्क 
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जिावििखान जुव्ल्फकािखान 
जसनहसग जुव्ल्फकाि अिीखान 
जसिांतहसग िाठोड जैनुिखान (मुव्न् अमखानाचा आवश्रत) 
जिाांगीि जोिाििहसग 
जिान-आिा बेगम जौििखान 

झ  
  
झुिकिि झैिनखान 

ट  
  
टॉड  

ठ  
  
ठाकूि निििदास  

ढ  
  
ढमढेिे, नािायि  

त तिमास्प कुिी जािैि (नावदिच्या फौजेतीि) 
 तािाबाई 
तर्वबयतखान ताविब मुविउद्दीनखान 
तिीनखान (अफगाि) तीमूि (तैमूि) 
तल्यािखान तुकाजी गुजि 
तिहिुि अिीखान (उफू बिादुि अिीखान) तुकूताजखान 
तिहिुिखान वत्रिोकदास (कवि) 
तिहिुिखान तुिािी  

थ  
  
थमहसग थॉनूटन 

द वदयानतखान 
 वदिेिखान 
दखनीिाय (अब्लदुि गफूिचा नोकि) वदि्-वदिेिखान 
दयाईखान वदिेिखान वमयानी 
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दयाखान दीनदािखान 
दयािाम दुजूनसाि (वबक्रमावजतचा मुिगा) 
दििेश अिीखान दुजूनहसग 
दाऊदखान देिीचांद (कुमािचा िाजा) 
दावनश्मन्दखान देिीहसग (भितशाि याचा मुिगा) 
दािाबखान दोस्त अिीखान 
दािि बख्त (मुिादचा नातू ि शािजिानाचा पितू) दोस्त मुिम्मदखान अफगाि 
दाििजी सोमिांशी (सििश्कि) दोस्त मुिम्मदखान िोवििा 
दािा शुकोि दौित (मुफ्ती) 
वदघूभान (जुझािचा मुिगा) दौित मुिम्मद तांक 
वदिािि अिीखान  

ध  
  
धनाजी जाधि धोंडोपांत (मिाठा िाजदूत) 
धोंडो गोहिद  

न वनअमतुल्लािखान 
 वनअ्मत-इ-इिािी 
नांदिाि मांडिोई वनजामुल्मुल्क 
नजाबत अिीखान वनिांजन 
निाब अल्लाियािखान शािजिानी वनसाि मुिम्मदखान शिेजांग (सआदतचा पुतण्या) 
निाब अव्हिया (असदुल्लािखान बिादुि) नीिकां ठ नागि 
निाब कुदावसया नूि अिीखान (बदनहसग जाटाचा अमिदाि) 
नस्त्रलु्लाि वमझा नूिखान खावटक 
नाईक हनबाळकि (फिटि) नूिबाई (नर्वतका) 
नामदािखान नूरुवद्दन मुिम्मदखान 
नाथमि (वचमिाजीचा सवचि) नूरुवन्नसा बेगम 
नावदि कुिी (नावदिशािाचे पवििे नाि) नूरुल्लािखान 
नावदिशाि (इिािचा िाजा) नेकनजिखान 
नािांजन (आझादपांथी फकीि) नेकूवसयि 
नाििखान नौइांधिाय 

प वपिभजूी (मल्िाििाि िोळकिाांचा एक भाऊ) 
 वपिाजी जाधि 
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पांवडत वकशन नािायि पीिझादा (शिामतखानाचा मुिगा) 
पतीया (झािण्याच्या जमीनदािाचा मुनीम) पेम नाईक 
पन्नी अफगाि प्रतापहसग 
पिताबहसग (िािोदचा) प्राइस डब्लल्य.ू 
पिाडहसग वप्रचडू, िेफ्ट. (भार्षाांतिकाि) 
वपथीिाज (परृ्थ्िी)  

फ फरुूखवसयि 
 फाइकखान 
फख् रुददौिि (कावश्मिचा पदच्युत सुभेदाि) फॉिेस्ट 
फति अिी (नावदिच्या फौजेतीि) वफदिीखान (गुजिातचा वदिाि) 
फति मुिम्मदखान वफदाईखान 
फतियाबखान वफदाउद्दीनखान (नांति नज्मुददौिि मुमीन-खान 

वदिािि जांग) 
फतिहसग वफदाउद्दीनखान (पेटिादचा फौजदाि) 
फतदुल्लािखान खुस्ती वफिांगोजी पाटिकि 
फिितखान फीि जांग 
फिािखान फुिि 

ब बाबिखान 
 बाबाजी (बाजीिाि) 
बख्तहसग बाबाजी (मािूजीचा बाप) 
बदनहसग जाट बाबिूाि मल्िाि (मिाठा िाजदूत) 
बदक्षीखान बायझीदखान मेिाती 
बनािसी (बसू गािचा पटेि) बािी खत्री 
बििोझखान बािा 
बिादुिखान (िोवििा) बाळाजी विश्वनाथ 
बिादुिवदिखान (िाचीन बेग) बुिां द बख्त 
बिादुिशाि बुिानुल्मुल्क 
बाई ितनजी (जाम तमा चीची आत्या) बीिहसगदेि (रुद्र प्रतापचा नातू) 
बावकि अिीखान बीि 
बावकिखान बुधहसग िाडा 
बाकीखान बेग 
बाजीिाि बेडन पॉििे 
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बाबि बिैामखान 
भ भािहसग ठोके (हत्रबक दाभाडेच्या साित्र आईचा 

भाऊ) 
 भास्कि (मिाठा) 
भगिांत (खीचीअडारूचा मुिगा) भीम नािायि (देिगढचा गोंड िाजा) 
भगिांतहसग भीमहसग 
भिानीिाम–िाजा वचमिा बिादुि (वगिधि 
बिादुिाचा मुिगा) 

भिेुखान 

भािमि भरू्षि (कवि) 
भाितशाि भोसिे 
भािहसग (सािपूिचा)  

म मिाबतखान 
 मिाबतखान (खानखानान) 
मांगिखान मिािाजा सांग्रामहसि 
मकडाईचा िाजा मानकाजी दाना 
मजविसखान (िजीिाचा वदिाि) मानहसग 
मत्तीखान मार्वटन (मात्यां), (फ्रें चमन) 
मदािशाि माल्कम 
मन्जूि अिमद माल्कम सि जॉन 
मन्सूिखान मािूजी (= मािोजी) 
मयािाम (िकीि) मािोजी पिाि 
मििमतखान मासूमखान 
मल्िाि वमझा अिी 
मविक शादीखान वमझाखान 
मविका-उझ्-झमानी (मुिम्मदशािाची पत्नी) वमझा गुिाम अिी बेग 
मस्तानी (कां चनी, बाजीिािाची) वमझा तिमास्प (पदच्युत शाि िुसैनचा मुिगा) 
मििदािखान नाजीम वमझा नईम 
मिमूद (गझनीचा) वमझा नस्त्रलु्लाि (नावदिचा धाकटा मुिगा) 
मिमूद (मीि िईसचा मुिगा) वमझा मह् दी 
मिमूदखान (शखे मुतीअ) वमझा िाजा कुिी (नावदिचा थोििा मुिगा) 
मिादेि पांवडत (मिाठ्ाांचा िाजदूत)  
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वमझा सदु्रद्दीन मुतूजाखान 
वमिि अिीखान (गुजिातचा माजी वदिाि) मुल्ला इिज िावजि 
मीि अब्लदुि् फज्ि मुल्ला सादुल्लाि (मूसिीखान) 
मीि अब्लबास मुस्तफाखान 
मीि अिीखान मुस्तवफदखान 
मीि अिमदखान (नावसिजांग) मुिकम (चूडामि जाटाचा मुिगा) 
मीि इिािीम (शुजाअत् खानाचा आवश्रत) मुितिाम (खान दौिानचा मुिगा) 
मीि इिसान मुिम्मद अमीनखान 
मीि कािू (मीि मुवश्रफचा मुिगा) मुिम्मद अिी 
मीि कुत्बुद्दीन मुिम्मद अिीखान (नावदिचा िकीि) 
मीि वघयासुद्दीन मुिम्मद अश्रफ 
मीि जुम्िा मुिम्मद इिज 
मीि जुम्िा तखान मुिम्मद इस्िाक 
मीि नथू मुिम्मद उमिखान 
मीि फख् रुल्लाि मुिम्मद कावसम 
मीि मुिम्मदखान मुिम्मद कावसम औिांगाबादी 
मीि यसुूफखान मुिम्मदखान 
मीि िईस मुिम्मद वघयासखान 
मीि िसनखान कोका (खान जिान बिादुि 
कोकिताश जफिजांग) 

मुिम्मदखान घोिनी 

मीि िैदि बेग मुिम्मदखान तुकोमन (नावदिचा िकीि) 
मीि िैदिबेग दुघिात मुिम्मदखान बांगश 
मुअज्जमखान अफगाि मुिम्मद वघयासखान 
मुअज्जम मुिम्मद जफि (िुसैनखानाचा नातू) 
मुअतकदुद्दौिि-अल्लाि-विदीखान मुिम्मद जान (भिूमिज्ञ) 
मुईनुद्दीन वचश्ती मुिम्मद-पनाि 
मुकिूबखान मुिम्मद (पे्रवर्षत) 
मुकिूमखान (पूिीचा खानजमान) मुिम्मद बावकि (वदिािाचा मुिगा) 
मुकीमखान मुिम्मदयािखान 
मुखिामहसग खत्री मुिम्मद ितीफ 
मुखविसखान (जिागीिदाि) मुिम्मद शाि 
मुजफ्फिखान (खान दौिानचा धाकटा भाऊ) मुिम्मदशाि-भाितीय सािोमन 
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मुतिव्स्सिखान मुिम्मद सुिैमान 
मुतिहिुिखान मुिम्मद सैदखान 
मुन् इमखान नज्मसानी मुिम्मदीबेग 
मुनहििखान (िोशनुद्दौििचा वतसिा भाऊ) मुिावसन सावदकी 
मुबाविजखान मोतीिाि 
मुमीनखान (फौजेचा अखबािनिीस) मोिनहसग 
मुििीधि (िमीदखानाचा वदिाि) मोििबन (िािी) 
मुिीदखान  

य यशिांतिाि पोिाि 
 ययाखान 
यझीद यादगाि काश्मीिी 
यि् बुजूखान अघाविया यादगाि िसनखान (कोका) 
यि् िसखान युस्ट स् वकट स् 
यशिांत दाभाडे (हत्रबकचा भाऊ) युसुफझई (पेशाििचा) 

र िािा रुद्र 
 िािी पािूती 
िघूजी भोसिे िािी मुिििन (रूद्र प्रतापची दुसिी बायको) 
ििछोडजी अमिजी (तािीख-इ-सोिठचा िेखक) िािी िीिादेिी (ओछडा) 
ििदौिाखान िाम-िािि 
ितनचांद िामजी 
ितनचांद (इवतिासकाि खुशिािचांदचा मुिगा) िाय वकश्विदास 
ितनशाि (चांपतपुत्र) िाय टेकचांद 
ितनहसग भांडािी िायभान 
िफअत तिबखान िाय सािोमन दास 
िफीअ-उद-दौिि िाय सूितहसग मुल्तानी 
िफीअ-उद-दिजात िािि 
ििीमुवन्नस्सा िाि (खान हकिा जान चांद) 
िॉबटूसन एच.डी. िाि गुिाबिाि 
िाजिाडे वि. का. िाि िांभा हनबाळकि 
िाजसबाई िाि िामचांद्र 
िाजा अजमेिीहसग िाि िामचांद्र बुांदेिा 
िाजा अवनरुद्धहसग विआयतखान 
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िाजा आनांदिाम  विजा कुिीखान (जिान्दािशािी) 
िाजा इांद्रमन ढांढेिा विजा मुिम्मदखान 
िाजा इांदिहसग िाठोड विफाित तिबखान 
िाजा उदाितहसग रुद्र प्रताप 
िाजा गोपािहसग भदौवडया रुस्तम अिी 
िाजा दयािाम रुस्तम अिीखान (कावजम बेगचा मुिगा) 
िाजा बिादुि िाठोड (वकशनगढचा) रुस्तमखान आफ्रीदी 
िाजा बख्तमि रुस्तमबेगखान 
िाजा िघुनाथ (वदिाि) रुिुल्लािखान 
िाजािाम रुिुल्लािखान वनअमत इिािी 
िाजा शािू िेनॉल्डस् 
िाजा वशिहसग िोशन अख्ति 

ल िािजीऊ खत्री 
 िािा आनांदहसग 
िखूजी जाधि िािा जसिांतिाय 
ितीफखान िुत् फु-अिी अफ्शाि (नावदिच्या फौजेतीि) 
ितीफखान बनिािी िुत् फुल्लािखान (वदल्ली शिि सुभेदाि) 
िॉडू िेक िुत् फुल्लािखान सावदक 
िाि (माांडिचा जमीनदाि) िेट (ॲटिासचा कता) 
िाि किी (छत्रप्रकाशचा कता)  

ि विठूजी बुळे 
 विल्मॉट 
िॉटसन कनूि विल्सन सी. आि. 
िाविद िले्स्िी 
हिध्यिावसनी देिी (दैित) हयकोंजी 
विक्रमवजत् (जगिाज) (जुझािहसगाचा थोििा 
मुिगा) 

हिॅव्न्सटाटू, िेन्री 

श शािमविक 
 शाि सिीम वचश्ती 
शांकिाजी शाि िुसैन सफिी 
शझाखान (काबिूचा वकल्लेदाि) वशिदास 
शफीखान वशििाम गौड 
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शांभजूी (सांभाजी) वशििाम दौिा 
शमशीिखान वशिाजी 
शम्सुद्दीनखान वशिाजी (िाजािामाचा मुिगा) 
शफूखान शुक्रतुल्लाखान 
शिैफ-इ-उस्कानी शुजाअखान पिििी 
शफूुद्दौिद इिादतमांदखान शुजाअतखान (शखे मुिम्मदशाि फारूकी) 
शिदाद अफगाि शुजाअतखान (मुिम्मद मासूम) (िैदि 

कुिीखानाचा नायब) 
शिियािशाि (तान्िा शािझादा) शुजाअतुल्लािखान (अब्लदुल्लािखानाचा जािई) 
शिामतखान शुभकिि (जिाविऱ्या) 
शाइस्ताखान शुभकिि (दवतयाचा िाजा) 
शावकि (िेखक) शखे अब्लदुि्-अझीझ 
शावकिखान शखे अब्लदुल्लाि (बोििा जमातीतीि सत्पुरुर्ष) 
शापूिखान शखे अल्लाियाि वबिग्रामी (सुभेदािाचा बक्षी) 
शािअिीखान शखे अिमद खत्रू 
शािअिीखान बािा शखे घफरूल्लाि 
शािआिमखान शखे नज्मुद्दीन (नेकअांदेशखान) 
शािनिाजखान शखे नथू 
शािजिान शखे नुरूल्लाि 
शािजी शखे मुिम्मद फावजि 
शािझादा अक्बि शखे मुिम्मदशाि 
शािझादा शखे मुिम्मदशाि फारूकी 
मुिाद-बख्श शखे वशिाबुद्दीन बादिझई 
शािझादा शुजाअ शखे सअ् दी 
शखे सिीम वचश्ती (साधू) शिेजांग (सआदतखानाचा पुतण्या) 
शखे वसबघतुल्लािखान िखनिी (उफू शखूै) शिेबाजखान 
शखे िुसैनुद्दीन शखुैि्-इस्िामखान 
शिे अफ्कनखान पावनपती सव्य्यद नूरुल्लाि 
शिेखान  

स सव्य्यद निावझशखान (निाबाचा जािई) 
 सव्य्यद नावसिखान (शािीदांडधािी-पथक-प्रमुख) 
सांताजी हशदे सव्य्यद वनयाजखान (िजीिाचा जािई) 



 

 

अनुक्रमणिका 

सांभाजी (िाजािाम-िाजसबाई याांचा मुिगा) सव्य्यद नूरुल्लाि 
सांभाजी (वशिाजीचा मुिगा) सव्य्यद नूरुल्लाि-सआदतखान बिादुि बािा 
सांभजूी वपिाजी गायकिाडाचा मुिगा) सव्य्यद फय्याजखान 
सअदुद्दीनखान (तोफदळ-प्रमुख) सव्य्यद बिादुि 
सअदुद्दीनखान सव्य्यद मुजफ्फिअिीखान 
सअदुल्लािखान सव्य्यद मुजफ्फि अिीखान दाईपुिी 
सआदतखान सव्य्यद मुबाविक 
सटिाजी जाधि सव्य्यद मुिम्मदखान 
सवदष्ट नािायि (धीिचा मुिगा) सव्य्यद विफाअतखान 
सदु्रवन्नसा सव्य्यद िोशनअिी 
सदु्रद्दीन मुिम्मदखान (बडोद्याचा फौजदाि) सव्य्यद ितीफ 
सदिखान कमिझई सव्य्यद ििी 
सदावशिभाऊ सव्य्यदििी मुिम्मद 
सन्जिखान सव्य्यद शिेखान 
सन्दिखान सव्य्यद सिाबतखान 
सफदिखान बाबी सयाजी गुजि 
समसामुद्दौिि सिकाि, जदुनाथ (इवतिासकाि) 
सव्य्यद सिदािखान 
सव्य्यद अिीखान सिदाि मुिम्मदखान घोिनी 
सव्य्यद अक्बि अिीखान सिदािहसग (भद्रिाड्याचा) 
सव्य्यद अक्रम अिीखान सिदेसाई गो. स. 
सव्य्यद अफ्जिखान सिमन जॉन 
सव्य्यद अब्लदुि्-जिीि वबिग्रामी सिाबत अफगाि 
सव्य्यद कमािखान सिाबतखान िोवििा 
सव्य्यद किीमुल्लाि सिाबत मुिम्मदखान बाबी (सफदिखान बाबीचा 

मुिगा) 
सव्य्यद काइम सिीमखान अफगाि 
सव्य्यद घज्नफिखान सावबतखान 
सव्य्यद िैितखान सावबतजांग (जफिबेग) 
सव्य्यद जिाि साविमहसग 
सव्य्यद जानअिी साविबिाम दौिा 
सव्य्यद ताज मुिम्मद साविबिाय 



 

 

अनुक्रमणिका 

सव्य्यद वदिािि अिीखान  
साविबिाय मुन्शी सुजन (चांपतचा भाऊ) 
सािूजी (= शािू) सुिैमानखान खीशगी 
वसयादतखान सूिजमि जाट 
वसयमदौिा सैफुल्लािखान 
सीतािाम सैफुद्दीन अिीखान 

ह िावफज ििमतखान 
 िावफजुद्दीनखान 
िॅन्ि े िावशमखान 
िॅवमल्टन विल्यम विजि अफ्कनखान 
िकीम इझ्झत तिबखान विजिखान 
िफीम मुिम्मद मुतूजा विदायत अिीखान 
िनिांत विफ्जुल्लािखान 
िमजा (गोष्टीतिा अिब) विमू धूसि 
िमीदुल्लािखान विम्मतखान 
ियातुल्लािखान विजूुल्लािखान 
िकूिॉट्स् वििामि 
ििचिि िुसैन 
ििधिि (जाम तमाचीचा चुिता) िुसैन अिीखान 
िसन (िोखांडाचा हयापािी) िुसैन मुनहििखान 
िसनखान िुसैनीखान (अिी मदानखान िैदिाबादीचा मुिगा) 
िाजीखान (नावदिशािाचा अमिदाि) िुसैन वबिग्रामी 
िाजी फूिादखान (वदल्लीचा कोतिाि) िेव्स्टांर्ग्ज 
िाजी मन्सूि िैदि कुिीखान 
िाजी बशीि (िबसािातीि गुिाम) िैदि बेगखान 
िाजी िावफज (बटूविक्या) िैबतिाि हनबाळकि 
िादीखान िोशदािखान 
िावफज वखदमतगािखान (खोजा)  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

स्थलसूची 
 
अांघोिी अजीमाबाद (ठानेसिजिळीि) 
अक्बिपूि अझनि 
अक्बिाबाद अटक 
अकोिे अदािज 
अखनूि अवदना-गि (आवदनगि) 
अजमेि अयोध्या 
अजाअून अिस 
अहजठे अकाट 
अििाड कािाटीय 
अिी मोिन (आता छोटा उदेपूि) कविती 
अल्लािाबाद किौिी 
असोथि कल्याि 
अिमदनगि किकत्ता 
अिमदाबाद किी (गाि) (कािी, कािोि, काििा) 
ऑक्सफडू किोि 
आांबेि कसूि 
आग्रा कििगाि 
आटेि किाििि 
आवदिाबाद काकिदििा 
आमझिे कानज 
इांदूि (= इांदौि) कानपूि 
इटािा कापडिांज 
इिज (= इिीच) काबिू 
इस्फिैन कामा कसबा 
इस्िामनगि (पिा निानगि) कािा 
इस्िामाबाद कािी 
ईदि काल्पी 
उज्जवयनी कािका मािचा 
उतमीन कािकी 
उदेपूि कावियदेिा (उज्जवयनीजिळ) 



 

 

अनुक्रमणिका 

उवधया कािूिि 
उमटिाडा काशघि 
उिां ग मुिघा कुां जपुिा 
एविचपूि कुिा (कािा) 
औडुया कुिा जिानाबाद 
औिांगाबाद कुरुके्षत्र 
कँि े(पिा खांबायत) कुिैिी घौट 
कां दािाि कुि पिाड 
कटिि कुिािस 
कटेिा कुशबांदी 
कठेडा कैथोिा 
कठोडा कोवटिा 
कडिाड कोना मौदीज 
कनिािी कोििाई बोिसू 
कनाळ कोल्िािी 
कनौज कोल्िापूि 
कमिनगि (= किनूि) कोििा 
किबािी (= किकािी = किेिी) कौथ 
खांबायत चौिासी छाया 
खिगोि (नमूदेििीि) हछदिाडा 
खाांडिा छैन्सा 
खाओिी जनसाथ 
खानिा जम्बुसि 
खाविदा जमरूद 
खािेिा जमीन-दािि (अफगाविस्तानातीि) 
वखज् िाबाद जयपूि 
वखमिासा जिां धि 
खुजा जििा 
खुिासान जिािपूि 
खेडा जिािाबाद 
खेमकिन जिेश्वि (=जिेसि) 
खोिी जाटिाडा 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोिािी जाम (इस्िामनगि = निानगि) 
गांदमाक जामू 
गजनी जािौिी 
गढगाि वजऊां द (जोंद) 
गया जुन्नि 
गाांदिी जुनागढ 
गाझीपूि जैतपूि 
गाळिा जोधपूि 
वगविश्क (अफगाविस्तान) झाििा (जाबिा, झािोद) 
गुजिात (शिि) झािािाड 
गुल्शनाबाद (नावशक) झािोद 
गोध्रा टठ्ठा 
गोपाळपूि ठासका 
गोिखपूि ठास्त्रा (पिा ठासिा) 
गोिळकोंडे वडग 
गोिद ढबोिा 
गौघाट ढिि 
वघयासपूि (बडोद्याजिळीि) ढोिकोट 
घोिबांद तट ठोिा 
चांडौसी तिाििन 
चांदेिी ताजपूि 
चिखािी तापताश 
चाांदा तािळे 
वचखिदा तािाओिी 
वचत्तिू तािम (नािम िा मुद्रिदोर्ष असािा-इ.) 
वचतगाि वतजािा 
वतिाििी (= तािाओिी) नाांदेड 
तेििान नागपूि 
तोडा भोन (हकिा भीम) (= तोिा) नागोि 
थुन नावदिाबाद (कां दािािचे एक नाि) 
दमि नापड 
दमोि नापा 
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दाांतीिाडा नािनोि 
दाि सिाद-इ-बािाघाट नािम 
वदिसा नावशक 
वदल्ली नूिाबाद 
वदि् िाडी नेकपूि 
देपािपूि नेपा 
देिापूि नैशापूि 
दुिािा नैशाबिू 
देिठाि प्रयाग 
देउिगाि (देऊळगाि) पट्टि 
देिापूि पटिा 
दोिािा पतािी (पठािी) 
दोिद पन्ना 
धिमत पििि 
धिमपूि पाांडिगड 
धिन पाांढि 
धाबोिा पाओिा कसबा 
धामिगाि पाचोिे 
धामोिी पावनपत 
धाि पािनपूि 
धािैिी पािी 
धुांधुका पािेिी 
धुिकोट हपपिी गौळी 
नांदगाि वपपिोद 
नांदुिबाि पुतळी 
नकटी भिानी पुनाशा 
नवडयाद पेटिाद 
नबाििा पेशािि 
नििि फतिपूि 
निहसगपूि फतिपूि वसक्री 
निेिा फते्तखेडिे (साखिखेडिे नि ेनाि) 
निोिाि फदापूि 
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निा नगि (जामचे) फरूूखाबाद 
नाांदगाि फिीदाबाद 
फावजिपूि वबजिासन 
फुिमडी वबजागढ (सिकाि) 
फुिचेिी वबजीपूि 
फैजाबाद वबद्यापूि 
फोंडे वबिोचपूि 
बांकापूि वबश्त (अफगाविस्तानातीि) 
बजििा वबस्तिैन 
बडिी (िमिा) बीजािाड 
बडोदे बुखािा 
बदायूां बुिानपूि 
बनािस बेदपूि 
बन्तिािा बेदि 
बयाना बेिाडी 
बिसाना बजैापूि (िैजापूि) 
बििद बिैा 
बल्ख बोिसू 
बर्विन भडोच 
बसिापट्टि भद्रिाडा 
बसू (पेटिाद पिगण्यातीि) भनििा 
बििामपूि भितपूि 
बिाि–शोििानी भिैमी 
बिादुिपूि भाांडेि 
बिादुिपूि कसबा वभिापूि 
बळ ळावि भपूाि (भोपाळ) 
बाांदा भसुािळ 
बाांसबिेिी भसुािाि 
बाांसिाडा भजू 
बाजाििा भेिसे 
बानकौिी भोगनीपूि 
बानािोिी भोसा, भोंसा 
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बावमयान भोसािाि 
बािापुिा भोजपूि 
बाडा नैनपूि मांगरूळ 
बािनुबे मांगिपूि 
बाविकाब मांडिेश्वि 
बािूि म्िैसूि 
बािन मऊ िािीपूि / मऊ शम्साबाद 
बाळापूि मक्का 
वबआना (बयाना?) मकडाई 
वबऊां द (बोंद) मकबूिाबाद 
मच्छिीबांदि ििीमपूि 
मतकि िाख्याि 
मथुिा िाधनपूि 
मधकि िामपुिा 
मधूपूि(जुनागढ जिळचे) िायचूि 
मनोििपूि िायपूि 
मिकापूि िायसीन 
मविकपूि रूद्रपूि 
मल्काििी रूपनगि 
मिकूि िेिाडी 
मििामनगि िेिाबाांदा 
मिाबताबाद िखनऊ 
मिाबताबाद कोटेिा िाांजी 
मिू िािोि 
माांडि िूनािाडा 
माजििी िोडा डांगि 
मािकििी िडगाि (गुजिातमधीि) 
मािोिी िडनगि 
माििा िढिाि 
मािरुत िाई 
मािूि िावगनगेिे 
मािेिा िाशीम 
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वमझापूि विजापूि 
मीित वििमगाि 
मुांजेिाड िरेूळ 
मुमताजाबाद िोडसे (=िोडशा) 
मुिादाबाद शिझादपूि 
मुिासा शिामतपूि 
मुल्कपूि शािजिानाबाद 
मुिक्कमपूि शािदिा 
मुिम्मदनगि शािाबाद 
मूवमनाबाद हशगिपूि 
मेदक हशगिापूि 
मेिसािा शीिाझ 
मोजीि शुकोिाबाद 
मोतीया मेडिा शिेगाि 
मोिनगाि सांगमनेि 
मोि पािीया सांवदिा 
मौफी सांभळ–मुिादाबाद 
ितनपूि सांभाि 
सअदाबाद हिगिी 
समकंद हिदुस कटिि 
सिहिद हिदौन 
सवििाबाद िुसैनपूि 
साखिखेडिे िैदिाबाद 
सागि िैबतपूि–पाती 
सातािा िोशांगाबाद 
सानांद  
सानेसि देश-प्रदेश िगैरे 

सािांगपूि  
सािखेज अगिासी (पिगिा) 
सािगाि अफगाविस्तान 
सावििाबाद अिबस्तान 
सािपूि अष्टे (पिगिा) 
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साििा आमेवनया 
सािेंदा इिाि 
साळगाि उवधया (पिगिा) 
वसकां दिा कॅनिा 
वसकाकोळ कच्छ 
हसदखेड कनाटक 
वसद्धपूि किात (वजल्िा) 
वसप्री काांवतत (पिगिा) 
वसयुबी (? =सोनीपत) काठेिाड 
वसिािा काश्मीि 
वसिोि कुां च (=कुां छ?) (पिगिा) 
वसिोि कुर्वदस्तान 
सीताबाडी कुमाऊन 
सुजी कोकि 
सुपा (बुांदेिखांड) कोकि–घाटमाथा 
सुपे कोटा (प्रदेश) 
सूित कोटा–बूांदी मुिूख 
सोवजत्रा (पेटिाद पिगण्यातिा) खानदेश 
सोनीपत (=सोनपत) खुिासान (सुभा) 
सोिों (गांगानदीििीि) खुजा (वदल्लीजिळीि पिगिा) 
ििदा गोि े
िवििाि घाट कािबािी (कािकािी िा कािेिी) 
िििेी अिमदाबाद चािठािा (पिगिा) 
िसनपूि चािदा 
िसनाबाद चौमििा (पिगिा) 
िािोद जॉर्वजया 
 जुना िमिस्ता, दख्खन ते आग्रा 
डाांवगया िाज मावजन्दिान (सुभा) 
तळकोकि मािळ (कोकिचा भाग) 
तिाई मािैंच (पिगिा) 
तातूिी माळिा 
तुकूस्तान मुांजिाि (पिगिा) 
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वत्रििेी मुऱ्िा 
दवतया मुितान 
दवक्षि मौदा (पिगिा) 
दाांवगया (मुिूख) िि (कच्छचे) 
दुआब िीिा सांस्थान 
देश (मिािाष्ट्राचा भाग) िोवििखांड 
धिमपूि (सांस्थान) िाखी दिा 
नोकािा (पिगिा) िाखेिी दिा 
पाओटा (कसबा) िऱ्िाड 
पाटोदी (कसबा) िऱ्िाड पैनघाट 
पािी (पिगिा) िऱ्िाड बािाघाट 
वपपळोद (पिगिा) िायहय सििद्द प्राांत 
वपिानी (पिगिा) विजापूि िाज्य 
पैनघाट (तािुका) हिध्याचि 
बसिीि (पिगिा) सामी पिगिा 
बधेिखांड साल्िट (जांगि) 
बििीन (बेट) वसकां दिा (वदल्लीजिळीि पिगिा) 
बािाघाट वसमन्नी (पिगिा) 
बािन (पिगिा) सीस्तान (सुभा) 
बुांदेिखांड सुितानपूि–नांदुिबाि (पिगिा) 
बूांदी िििा (पिगिा) 
बिैा (पिगिा) िििेी (पिगिा) 
हभड (पिगिा) िाांवडया घाट (नदी उतिण्याचा) 
भिैिघाट विमािय 
मिािाष्ट्र  
 

स्थलणिशेष (स्िाभाणिक) 

नद्या आणि तळी गोदाििी 
 वचनाब 
ऑक्सस चौदुिा (तिाि) 
किफुूिी जसिांत (तिाि) 
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काकविया (तळे) तापी 
कृष्ट्िा ताि कटोिा 
गांगा ताि-इ-काकविया 
गांभीिा नदी  
तािाब खेिानाथ सिाई खोजा 
तािाब िितािा सिाई छाथ 
तुांगभद्रा सिाई जौििमि 
तोडा (तळे) सिाई निेिा 
नमूदा सिाई सांभािका 
नीिा सिाई साविि 
पूिा  
बेटिा इमारती िगैरे 

िह्मपुत्रा  
भीमा अजमेिी दििाजा (वदल्ली) 
मिी अिी मदानखानाचा काििा 
मिेन्द्री असद बुरूज (वदल्ली िाजमिािाचा) 
मोिि आकाबीनचा मनोिा (काबूि) 
यमुना ईदगाि 
िािी उदूू बाजाि (वदल्ली) 
िात्रक कदम-इ-शिीफ (पवित्र पाऊि ठसे दगा) 
सिस्िती काबा मशीद 
साई ताििाि (तळे) कािेज (कािांज) बाजाि 
साबिमती कुत्ब 
हसद (यमुनेची उपनदी) खानपूि (दििाजा) 
हसधू खानापूि (हखड) 
सोिठ खैबि हखड 
िेल्मांद गुडगाि िेल्िे स्टेशन 
 चाांदिी चौक 
सराई, बागा िगैरे चबुतिा (पोिीस कायािय, वदल्ली) 
 वचिाग-इ-वदल्ली (नावसरुद्दीनचा दगा) 
गोशामिि (िाई) जिान-नुमा मशीद 
बाग-इ-बुिां द जामअ मशीद 
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बाग-दिि-आिा जाफिखानाची बाग (वदल्ली) 
बावदज (साबिमतीििीि उताि) जाळी 
बाबा प्यािा उताि जोििी बाजाि (वदल्ली) 
मुिम्मद अमीनची िाई झिोका 
मोतीबाग तस्बीिखाना 
िमिा ताज 
िाजा सिाई (आजचे िाजपुिा) ताजगांज 
िाि बाग दिीबा पानबाजाि (वदल्ली) 
िुत् फुल्लािखानाचा बगीचा वदिाि-इ-खास 
शािीमाि बाग देिडी (प्रिशे िािाजिळची खोिी) 
शािी बाग (अिमदाबादेजिळीि) वनजामुद्दीन अव्हियाचा दगा 
सिाई अल्लाि विदीखान पांबा दििाजा (जुनी वदल्ली) 
सिाई कन्िि (= गानौि = गिौि) पटपटगांज (वदल्ली) 
पिाडगांज (वदल्ली) कोटपुतळी 
फळबाजाि चौक (वदल्ली) गढ कटाांगा 
भद्र (गुजिातच्या सुभेदािाचे अिमदाबादेतीि 
वनिासस्थान) 

गौिीगढ 

मविक मक्सूद गुजिातीची मशीद चाांपानेि 
वमस् िीखानाचे फाटक चाकि 
मुघिपुिा (वदल्ली) वचखिदा 
मदैानबाजाि (अिमदाबादेतीि) चौिागढ 
मोठ की मव्स्जद हजजी 
िघुनाथाचे मांवदि तािागढ 
िाजा भोज वनिास तोििा 
िोशनुद्दौििची सोनेिी मशीद देिगढ 
विकाबगांज दौिताबाद 
िाखी दिा (=िाखिी दिा = िकेिकेपुिा) धामोिी 
शािजिानची कबि नवडयाद 
शाि वभकनचा दगा पन्िाळा 
शाि शफू बआूिी किां दिचा दगा पािनेि 
शािदौिा (पूि) पुिांदि 
शाि बदु्रद्दीनचा दगा (मांगरूळ) फुिचिी (चा िढेा) 
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शखे मुईनुद्दीन वचश्तीचा दगा बािगढ 
सादुल्लािखानाची िििेी बाडीगढ 
सेि-चुबा मागू वबथिी 
 भािगढ 
णकल्ले भोपाळगढ 
 माांडिगढ 
अजयगढ िाजगड 
अशिेी िामगढ 
इस्िामगढ िायगड 
किात रूितास 
किी िाांबकानी 
किमसाि िोिगढ (वशखाांचा) 
किकिी िौडी झमड 
काच वमझा शािगढ 
काटांगा (गढ) वशिनेिी 
वकशनगढ शिेगढ 
कुकुिमुांढे हसिगड 
कुशि (कुिाििा) (किािा वकल्ला) सोनगढ 
कोंडािा  
 

— 
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शासकीय मुद्रिालय, कोल्हापूर. 
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मुख्यपृष्ठ मुद्रि : 
शासकीय मध्यिती मुद्रिािय, मुांबई. 


