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िनवेदन 
 
१. आधुिनक ्ााे, जानिवजाने, तं� आिण अिभ्ािं�की इत्ााी िवष्ातं त्ाच�माणे भारती् 

�ाचीन संसकृती, इितहास, कला इत्ााी िवष्ातं मराठी भाषेला िव�ापीठाच्ा सतरावर जानाान 
करण्ाचे सामथ्र ्ाव े हा उ�े् लकात घेऊन सािहत्-संसकृती मंडळाने वाङम्िननमतीचा िविवध 
का्र्म हाती घेतला आहे. मराठी िव�को्, मराठी भाषेचा ्बाको्, मराठी वाङम्को्, 
िवजानमाला, भाषातंरमाला, आंतरभारती िव�भारती, महाराष्ेितहास इत्ााी ्ोजना मंडळाच्ा ्ा 
का्र्मात अंतभूरत केल्ा आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला िव�ापीठी् भाषेचे �गत सववप व ाज� ाेण्ाकिरता मराठीत िवजान, 

त�वजान, सामािजक ्ााे आिण तं�िवजान ्ा िवष्ावंरील सं्ोधनातमक व अ�ावत  मािहतीने ्ुकत 
अ्ा �ंथाचंी रचना मो�ा �माणावर होण्ाची आवश्कता आहे. ि्कणाच्ा �साराने भाषेचा िवकास 
होईल ही गो� तर िननववााच आहे. पण मराठी भाषेचा िवकास होण्ास आणखीही एक साधन आहे आिण 
ते साधन महणजे मराठी भाषेत िनम�ण होणारे उतकृ� वाङम् हे हो्. जीवनाच्ा भाषेतच जान व संसकृती 
्ाचें अिध�ान त्ार वहाव े लागते. जोप �्त माणसे परकी् भाषेच्ाच आ�्ाने ि्कण घेतात, कामे 
करतात व िवचार व्कत करतात, तोप �्त ि्कण सकस बनत नाही, सं्ोधनाला परावलंिबतव राहते व 
िवचाराला अससलपणा ्ेत नाही, एवढेच नवहे तर वगेाने वाढणाऱ्ा जानिवजानापासून सवरसामान् माणसे 
विंचत राहतात. 

 
३. संसकृत व अन् भारती् भाषातंील आिण त्ाच�माणे इं�जी, �ेच, जमरन, इटािल्न, रि््न, 

�ीक, लॅिटन इत्ााी पि�मी भाषातंील अिभजात �ंथाचे व उ� सािहत्ामधील िव्षे िनवडक पुसतकाचें 
भाषातंर िकवा सारां्  अनुवाा अथवा िवि्� िवसतृत �ंथाचंा आवश्क तेवढा पिरच् कवन ाेणे हा 
मंडळाच्ा भाषातंरमालेचा उ�े् आहे. 

 
४. भाषातंर ्ोजनेतील पिहला का्र्म मंडळाने आखून ज्ानंा अ�्म िाला पािहजे अ्ी 

पा�ात् व भारती् भाषातंील सुमारे ३०० पुसतके िनवडली आहेत. होमर, वहनजल, ए�सकलस, 
ऑिरसटोफेिनस, ्ुिरिपिडस, पलेटो, ऑिरसटॉटल, थॉमस ॲकाइनस, न्टून, डानवन, वसो, कॉनट, 
हेगेल, जॉन सटुअटर िमल, गटे, ्केसपीअर, टॉलसटॉॉ, ाोसतएवसकी , कॉसेरेर, गाडरन वही. चाईलड 
इत्ािाकाचंा भाषातंरमालेत समावे्  केला आहे. संसकृतमधील वाे, उपिनषाे, महाभारत, रामा्ण, 
भारताचे ना�्ाा, संगीत रतनाकर, धवन्ालोक, �ाकृतातील गाथासपत्ती, ि�पीटकातील िनवडक 
भाग इत्ािाकाचंाही भाषातंरमालेत समावे्  केला आहे. 

 
५. भाषातंर्ोजनेखाली मंडळाने आताप्रनत ५४ अिभजात �ंथाचंी भाषातंरे �काि्त केली आहेत. 

जॉन सटुअटर िमलचे “On Liberty”, वसोचे “Social Contract”, एम. एन. रॉ्चे “Reason, 
Romanticism & Revolution व “Letters from Jail”, सतािनसलावसकीचे  “An Actor Prepares” व 
“Building a Character”, तुनगनेवहचे “Fathers & Sons”, रा््नेबाखचे  “Rise of Scientific 
Philosophy”, ग�र िमराालचे “Economic Theory & Underdeveloped Regions”, कै. पा.ं वा. 
काणे ्ाचें, “History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music & Magination”, ब्�नड रसेलचे 
“Religion & Science”, तेरझागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, िव्ाखाा�चे “मु�ाराकसम”, 
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भरतमुनीचे “भरतना�्ाा” (अध्ा् ६ व ७ आिण अध्ा् १८ व १९), िनकोला् मनुचीचे Storia Do 
Mogor,” ऑ. से. िपग ू िलिखत “Socialism Vs. Capitalism”, इझाडोरा डंकनचे “My Life”, 
स्ॅिवनसकीचे “Poetics of Music” इत्ााी �ंथाचंी भाषातंरे मंडळाने �काि्त केली आहेत. 

 
६. कॅ. डॉ. भ. ग. कंुटे ्ानी मंडळाच्ा भाषातंरमालेत अंतभूरत असलेल्ा सर जाुनाथ सरकार 

िलिखत “A Short History of Aurangzib” ्ा �ंथाचे मराठी भाषातंर मंडळास कवन िाले. सार भाषातंर 
“औरंगजेबाचा इितहास” ्ा ्ीषरकाखाली मंडळाच्ा भाषातंरमालेत �काि्त करण्ास मंडळास आनंा 
होत आहे. सार मराठी भाषातंर �काि्त करण्ास मंडळास परवानगी िाल्ाब�ल ले. क. संतोषकुमार 
सरकार, कलक�ा २९ ्ाचें मी आभार मानतो. 
 

 ल�मणशास् जोश्, 

मंुबई– ४०० ०३२, अध्क 

िानाकं १७ फे�ुवारी, १९७८. महाराष् राज् सािहत्-संसकृती मंडळ. 
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लेखकाचे िनवेदन 
 

�ासतािवक 
 
सर जाुनाथ सरकार ्ानंी औरंगजेबाचे चिर� �थम पाच खंडात �िस� केले. त्ानंतर १९३० 

मध्े त्ानंी ्ा पाच खंडाचें संकलन कवन औरंगजेबाच्ा चिर�-�ंथाची एक छोटी आवृ�ी A Short 
History of Aurangzib ्ा नावाखाली �िस� केली. त्ा �ंथाचा मराठीमध्े केलेला हा अनुवाा आहे. 
�ंथाच्ा मजकुराची मूळ इं�जी पाने ४६२ असून �ंथाची िवभागणी २० �करणात करण्ात आलेली आहे. 
औरंगजेबाची एकंार ह्ात ८९ वष�च्ा कालखंडावर पसरलेली असून त्ाच्ा �त्क कारकीा�चा 
कालखंड ४९ वष�एवढा आहे. औरंगजेबाचे खासगी जीवन, त्ाची राजकी् कारकीार, त्ाची 
राज्कारभाराची प�त, ततकालीन सामािजक, अनथक आिण व्ावहारीक जीवन, त्ाच�माणे 
औरंगजेबाच्ा कारकीा�चे आिण धोरणाचे िहाुसथानच्ा इितहासावर झालेले पिरणाम ्ा सव�चा अित्् 
साकल्ाने असा परामषर सर जाुनाथ ्ानंी आपल्ा औरंगजेबाच्ा ्ा चिर��ंथात घेतला आहे, हे चिर� 
िलिहताना त्ानंी �चडं अ्ा िनरिनराळ्ा भाषातंील साधन�ंथाचंा उप्ोग केला आहे. ्ामध्े मराठी, 
इं�जी, फार्ी, पोतुरगीज, �ेच वगैरे भाषातंील अववल ाज�च्ा साधनाचंा आवजूरन उ�ेख करावा लागेल. 
्ा सवर साधनामंध्े सरकाराचंा िव्षे भर खाफीखान ्ाच्ा “मुनतखाब उल् लुबाब”, साकी मुसतैाखान 
्ाच्ा “मािसिर आलमिगर्”, भीमसेन सकसेना ्ाच्ा “तार्खे िदलकुषा”, ई�राास नागर ्ाच्ा 
“फुतुहाते आलमिगर्”, ज्पूर ारबारचे “अखबार”, इना्तु�ा ्ाच्ा “अहकाम” वगैरे फार्ी �ंथावंर 
अिधक आहे. अनुवािालेल्ा �ंथात तळटीपा फारच थो�ा आहेत. साहिजकच भाषातंर करताना 
सरकाराचं्ा वर उ�ेिखलेल्ा पाच खंडाचंा अिधकािधक उप्ोग केलेला आहे. फकत सरकाराचं्ा 
औरंगजेब ्ा �ंथापुरते बोलाव्ाचे झाल्ास तळटीपा ाोन प�तीने िालेल्ा आहेत. पिहल्ा प�तीत 
मजकुरातील घटनेचा उ�ेख सरकारानंी ज्ा �ंथातून केला आहे, त्ा �ंथाचा नामिना�् पानासहीत 
मजकुरानंतर ितथेच िालेला आहे. ाुसरी प�त महणजे तळटीपा खऱ्ा अथ�ने तळटीपा महणून िाल्ा 
आहेत. ्ाचे कारण पुढील�माणे आहे. अनुवाा ज्ा पुसतकाववन केला ते पुसतक महणजे औरंगजेबाच्ा 
चिर�ाची संिकपत आवृ�ी आहे. साहिजकच अनुवाा करताना असे वाटत होते की, अमुक घटनेचा उ�ेख 
अिधक सिवसतर झाला असता िकवा अमुक �संगाची चच� अिधक साकल्ाने झाली असती तर बरे झाले 
असते. ही उणीव िव्षेतः औरंगजेबाच्ा ािकणेमधील मोिहमाबंाबत अिधक भासली. महणून ्ा �संगाचें 
िकवा घटनाचें वणरन केवळ त्ा घटना आिण ते �संग ज्ा �ंथात आलेले आहेत त्ाचंा केवळ नामिना�् न 
करता सरकाराचं्ा पाच खंडातूंन त्ा घटनाचंा आिण �संगाचंा सुलभ असा अनुवाा तळटीपाचं्ा वपाने 
िालेला आहे. साहिजकच तसे पािहले तर अनुवाााचे सववप सरकाराचं्ा छो�ा �ंथापुरते म्�िात 
रािहले नसून सरकाराचं्ा औरंगजेबाच्ा चिर�ाचे कथन करणाऱ्ा पाचही खंडाचंा त्ात समावे्  झाला 
आहे. 

 
तळट्पाचं् साधने 

 
सरकाराचें पुसतक हे सवर द��नी पिरपूणर आहे ्ात काहीच ्कंा नाही. परंतु कोणताही �ंथकार 

�ंथ िलहीत असताना नेहमी हातचे राखून िलहीत असतो. महणजे आधारभतू �ंथाचंा उप्ोग करताना 
आपल्ाला पािहजे असतील तेव�ा आिण सोईसकर वाटणाऱ्ा घटनाचंा उ�ेख करण्ाची त्ाची वृ�ी 
असते. सरकाराचं्ा �ंथाचा अनुवाा करताना िव्षेतः मरा�ाचं्ा सवातंं् ्ु�ाची हकीकत सागंताना 
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त्ाचंी ही वृ�ी बऱ्ाच वळेा जाणवली. अनुवाा करताना असे वाटले की अ्ा घटनाचंा सम� इितहास मूळ 
�ंथातून आहे तसा �ावा. महणून त्ा त्ा िठकाणी खाफीखान, ई�राास नागर, भीमसेन सकसेना आिण 
साकी मुसतैाखान ्ाचं्ा �ंथातंील हकीकती वर उ�ेिखलेल्ा तळटीपािं्वा् सिवसतर अ्ा िालेल्ा 
आहेत. अथ�त एव�ावरच तळटीपा ाेण्ाचे काम संपले असे नाही. अनुवाा करताना तो सरस कसा 
उतरेल हे िजतके मह�वाचे आहे िततकेच तो पिरपूणर कसा होईल ्ालाही मह�व आहे. अनुवाा करताना 
एक गो� खटकली आिण ती महणजे सरकारानंी मराठी साधनाचंा िजतका उप्ोग कराव्ास पािहजे होता 
िततका तो केलेला नाही. ्ाला कारणे महणजे सरकाराचें सवतःचे असे मराठी भाषेचे तुटपुजें जे जान आिण 
फार्ी साधनामंधून उपलबध होणारी िवपुल मािहती ही असावीत. त्ाचा पिरणाम असा होतो की अनुवाा 
करताना वळेोवळेी जाणीव होते की ्ा मािहतीत काहीतरी कमतरता आहे आिण �संगाचंी घडण वाचताना 
कोठेतरी चुकते आहे. ही उणीव भवन काढण्ासाठी उपलबध असलेले सवर �काि्त मराठी कागाप� 
वाचून त्ामधील मह�वाच्ा कागाप�ाचंा उप्ोग करणे जवर वाटले. त्ासाठी मराठी बखर वाङम्, 
्ााी नामे, काव्ेितहास सं�ह, भारत इितहास सं्ोधक मंडळ ्ाचें �ैमािसक, ऐितहािसक प�व्वहार, 
्कावल्ा, राजवा�ाचें मराठी इितहासाच्ा साधनाचें �ंथ वगैरेमधील मािहतीचा, अनुवाा करताना 
तळटीपा ाेण्ासाठी भरपूर उप्ोग केलेला आहे. आणखी एका गो�ीचा ्ा तळटीपाचं्ा बाबतीत आवजूरन 
उ�ेख करावासा वाटतो. तो महणजे �ी. बेन�े ्ाचं्ा अनेक �ंथाचंा तळटीपा ाेण्ासाठी झालेला उप्ोग. 
िव्षेतः त्ाचं्ा छ�पती संभाजी महाराज ्ा चिर� �ंथाचा. �ी. बेन�े ्ानंी अनेक अ�काि्त साधनाचंा 
उप्ोग केलेला आहे. त्ाचंा आहे तसा उ�ेख अनुवाा करताना केलेला आहे. 

 
आणखी एका गो�ीचा उ�ेख तळटीपाचं्ा बाबतीत करावासा वाटतो. तो महणजे तळटीपा ाेताना 

त्ा मराठी आिण इं�जी ्ा ाोनही भाषातूंन िालेल्ा आहेत. मराठी साधनाचंा उ�ेख बहुतेक िठकाणी 
मराठीतूनच केला आहे, परंतु इतर भाषातंील साधन�ंथाचंा संाभर ाेताना तो इं�जी भाषेतून िाला आहे. 

 
हे सवर करण्ात सरकाराचं्ा पुसतकाचा केवळ अनुवााच करावा हा हेतू नवहता तर अनुवाााच्ा 

िनिम�ाने औरंगजेब आिण त्ाच्ा जीवनाचा ८९ वष�चा कालखंड ्ाब�लची सवर मािहती एक� आणावी 
हा होता. 

 
तळटीपा ाेताना सरकाराचं्ा मूळ पुसतकातील टीपा, त्ाच�माणे सरकाराचं्ा पाच खंडातूंन त्ा 

त्ा घटनेची जी िवसतृत मािहती िाली आहे त्ा संबधंीच्ा टीपा आिण इतर �ंथामंधून घेतलेल्ा 
मािहतीच्ा आधारावर िालेल्ा टीपा ्ा अनुवाा करताना सवतं�पणे ााखिवल्ा आहेत. 
 
अनुवादाच् प�त् 

 
अनुवाा करताना एक �शन नेहमी उ�वतो  आिण तो महणजे अनुवाा ्बा्ः कराव्ाचा, 

संकेताने कराव्ाचा की सारां् ाने कराव्ाचा. ्बा्ः अनुवाा केल्ास पुषकळाा तो समजाव्ास कठीण 
होण्ाची ्क्ता असते. असे जरी असले तरी काही िठकाणी ्बा्ः अनुवाा करणे भाग पडते. पुषकळाा 
भाषातंर कराव्ाचा मजकूर िवष्ाला धवन नसतो िकवा कलपनारम् असतो. अ्ावळेी अनुवाा हा 
संकेताने िकवा सारां् ाने कराव्ाचा असतो. सरकाराचं्ा पुसतकाचे भाषातंर करताना वरील ितनही 
प�त�चा अवलंब केला आहे. 

 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाचे वयय�तमतव 
 
्ा िठकाणी औरंगजेबाच्ा जीवनाचे थोडेसे पिर्ीलन करणे जवर आहे. सवर मोगल बाा्हामध्े 

औरंगजेबाला ाीघ�्ुष् लाभले. अकबराचा अपवाा वगळल्ास त्ाची कारकीार सव�त मोठी अ्ी झाली. 
त्ाच्ा कारिका�तील राजकी् घटनानंी सारा िहाुसथान हेलावनू गेला. इतके जरी असले तरी त्ाच्ा 
मृत्बूरोबर मोगल सा�ाज्ाचा �चडं डोलारा कोसळून पडला आिण वैभवाच्ा ि्खरावर असलेल्ा 
मोगल सा�ाज्ाची छकले झाली. ्ातून असा एक अथर सहज िनघू ्कतो आिण तो महणजे औरंगजेबाची 
कारकीार वहावी िततकी ््सवी झाली नाही. ्ाला कारण औरंगजेबाचे व्�कतमतव आिण त्ाचे राजकी् 
धोरण, ्ा ाोन गो�ी �ामुख्ाने होत्ा असे महणाव ेलागेल. त्ाचे हे व्�कतमतव त्ाच्ा जीवनातल्ा अनेक 
घडामोड�ववन आपल्ा सहज द�ीस पडते. िहाुसथानामधील मुसलमानी राजवट�चा िवचार केल्ास 
आपल्ाला असे िासून ्ेईल की ्ा सवर राजवट�ना वारसाह�ाच्ा ्ु�ाचा जणू काही ्ापच होता. घोरी 
घराणे, तुघलक घराणे, िखलजी घराणे आिण कालातंराने िा�ी�र झालेले मोगल घराणे ्ा सव�नाच हा 
्ाप बाधला होता. औरंगजेब हा त्ाला अपवाा असू ्कतच नवहता. िसहासनासाठी भावाचंा खून 
करणाऱ्ा �त्क आपल्ा बापाचे उााहरण त्ाच्ा डोळ्ासंमोर होते. ही खुनी वडेाची लहर वारसाह� 
सागंणाऱ्ा राजपु�ाचं्ा मनात का ्ावी ्ाचा िवचार करणे मोठे सवारस्पूणर होईल. �सतुत िवष्ाच्ा 
चच�त जरी ्ा गो�ीचा संबधं नसला तरी एका गो�ीचा उ�ेख करण्ाचा मोह टाळता ्ेत नाही. �त्ेक 
मोगल स�ाटाला भरपूर आ्ुष् िमळाले. साहिजकच �त्ेकाची कारकीारही भरघोस झाली. त्ाचा 
पिरणाम असा झाला की राज्ाचा वारसा सागंणाऱ्ा राजपु�ाचें ऐन उमेाीचे व् हे राज्ोपभोग घेण्ात न 
जाता बापाच्ा मृत्चूी वाट बघण्ात गेले. अ्ा पिर�सथतीत मृत्चूा घाला आपणावर पडण्ाचे अगोार 
बापाला ठार मावन गााी बळकािवण्ाचे िवचार अ्ा राजपु�ाचं्ा मनात आल्ास त्ात काहीच नवल 
नाही. जहागंीर आिण ्हाजहान ्ाचं्ा मनात हेच िवचार घोळले असतील. औरंगजेबही त्ाला बळी 
पडला. आपला बाप गााीवर रािहल्ास नातवडें झालेल्ा औरंगजेबाला आपल्ा व्ाची प�ा्ी उलटली 
तरी िसहासन िमळण्ाची सुतराम ्क्ता नाही ्ाची खा�ी पटली. साहिजकच राज् िमळिवण्ाच्ा 
द�ीने पाऊले पुढे टाकण्ास त्ाने सुरवात केली. त्ासाठी लागणारे गुण आिण अवगुण हे सवर त्ाच्ा 
िठकाणी वास करीत होते. आपल्ा ाोन मो�ा भावाचंा काटा काढून टाकीप �्त मुरााला हाती धरणारा 
औरंगजेब राजकारणपटु नवहता असे कोणीतरी महणू ्केल का्? आिण तोच उ�े् साध् झाल्ानंतर 
आपल्ा धाक�ा भावाची िवलहेवाट लावणाऱ्ा औरंगजेबाचे वणरन ्ूरकम� ्ा ्बाानंी केल्ाखेरीज 
कोणाला तरी राहवले का्? िसहासन िमळिवण्ासाठी �त्क बापाला कैाेत टाकून त्ाचे हालहाल 
कवन त्ाला ठार मारल्ाची उााहरणे इितहासात फारच थोडी िमळतील. ्हाजहान तुरंगात 
पडल्ानंतर औरंगजेबाला जेवहा परमे�राच्ा अ�सततवाची जाणीव ाेतो त्ावळेी, ‘आपल्ा बापािवव� 
बडं करताना आिण राज्ासाठी आपल्ा भावाचंा खून करताना तुमचा हा परमे�र कुठे गेला होता?’ असे 
्हाजहानला खडसावनू िवचारणाऱ्ा औरंगजेबाचे िजतके कौतुक करावे िततके थोडेच आहे. 

 
औरंगजेब : गुणावगुणाचंा समु�य 

 
औरंगजेब ा्ाळू होता. त्ाच्ा अंगी �ामािणकपणा होता. त्ाच्ा अंगी मानवता होती. त्ाच्ा 

अंगी मोठेपण होते. तो उाार होता. तो चािरं्वानही होता. परंतु त्ाच्ा अंगातले हे सारे गुण पकपाती 
होते. त्ाचे मन िहांूच्ा �ेषाने भरलेले होते. ािकणेतून आपल्ा िजवावर उाार होऊन त्ाच्ा भेटीला 
्ेणाऱ्ा ि्वाजीला ठार मारण्ाचा िवचार मनात आणताना औरंगजेबामध्े ्ा साऱ्ा मानवतेचा लोप 



 
अनु�मिणका 

झालेला होता. हीच गो� संभाजीबाबत. ाेहाची कुरवडंी करताना हातात पडलेल्ा ्�लूा अभ् ाेण्ाचे 
सोडून त्ाऐवजी हालहाल कवन त्ाला ठार मारताना आिण िजवतंपणी त्ाला नरक्ातना भोगाव्ास 
लावताना औरंगजेबाने आणखी कोणते ्ौ्र ााखवाव्ाचे ि्�क ठेवले असा िवचार मनात ्ेतो. पण 
मनुष्सवभावाची ज्ाला पारख आहे त्ाने औरंगजेबाकडून संभाजीबाबत ा्ेची अपेकाच का करावी असेही 
मनाला वाटते. �त्क बापाला तहानेने तडफडाव्ास लावणारा औरंगजेब मरा�ाचंा राजा छ�पती 
संभाजी ्ाच्ाबाबत उाारतेचे धोरण सवीकारील अ्ी अपेका करणेच चूक होते. ्ौ्�तही आनंा असतो 
आिण स�ेची धंुाी डोळ्ावंर आलेली असताना पा्ा्ी तडफडणाऱ्ा ्�वूर आणखी �हार करण्ात 
माणसातली माणूसकीच मवन जाते. खाफीखान, भीमसेन सकसेना, साकी मुसतैाखान ्ानंी औरंगजेबाने 
संभाजीचे जे हाल केले त्ाचे केलेले वणरन वाचताना मन िवषणण होते. िहाुसथानच्ा स�ाट पाावर 
असलेला औरंगजेब बाा्हा मनाच्ा इतक्ा नीच अवसथे�त कसा जाऊ ्कतो ्ाचेच मनाला कुतूहल 
वाटते. संभाजीचे डोळे काढताना, त्ाच्ा ्रीराची कातडी सोलताना, आपल्ा धम�चा गौरव गाणारी 
त्ाची जीभ छाटताना आिण त्ाच्ा ्रीराचे तुकडे कवन ते कोल्ाकुं्ापुंढे टाकताना असे वाटते की, 
औरंगजेबाच्ा मनात असा िवचार आला नसेल का की ्ा सव�चा झाडा आपल्ाला आज ना उ�ा �ावा 
लागणार आहे. त्ाच्ा मनात असा िवचार आला असो वा नसो, परंतु झाले मा� अगाी तसेच. आपल्ा 
बापाच्ा मरणाच्ा वळेी आपण त्ाच्ाजवळ असावे असा िवचार आजमच्ा मनात सवाथ� हेतूने का होईना 
आला होता. परंतु ‘तू माझ्ाकडे ्ेऊ नको’ असे औरंगजेबाने त्ाला सागंाव े्ामधेच िन्तीने घेतलेला 
सूड आिण औरंगजेबाचा फार मोठा पराभव सामावलेला आहे. जगातले धमर वगेळे असतील, धम�च्ा 
त�वाचें अवलंबन करण्ाची त्ा त्ा धम�तील लोकाचंी प�ती वगेळी असेल, परंतु जगातल्ा �त्ेक 
धम�च्ा मुख् ि्कवणीचे सार हे मा� एकच असते. हे सार महणजे ज्ामध्े त्ा धम�ची सारी नीितम�ा 
आिण ि्कवण साठिवलेली असते ते हो्. कोणत्ाही धम�च्ा �ेिषताने माणुसकीला काळीमा आणणारी 
कृत्े कव नका असेच आपल्ा अनु्ा्ानंा सािंगतले. संभाजीचा आिण आपल्ा भावाचंा ्ूरपणे वध 
करणाऱ्ा औरंगजेबाला आपल्ा धम�चा सोईसकरपणे िवसर का बरे पडावा? काही जणाचं्ा मते 
लहानपणी त्ाच्ा मनावर झालेले संसकार आिण तरणपणात त्ाचा झालेला �ेमभगं ्ा गो��नी त्ाच्ा 
मनाला िनरा् बनिवले आिण त्ाच्ा वागणुकीत िवरकतपणा आणिवला. पिरणामी त्ाची बु�ी ही सूड 
बु�ी झाली. धमर, नाते, गोते ्ा सव�चा त्ाला िवसर पडला. फकत एकाच गो�ीचा त्ाला िवसर पडला 
नाही आिण ती गो� महणजे सवाथर. ्ाच सवाथ�पोटी त्ाच्ा मनात असीम अ्ा राज्लालसेचा उगम 
झाला. कानाकोपऱ्ात त्ाला सं््ी वातावरण िासू लागले. आपली मुले, आपली नातवडें आिण िप�ान 
िप�ा गााीची सेवा करणारे अमीर-उमराव ्ाचं्ािवष्ी त्ाच्ा मनात अिव�ासाची भावना िनम�ण 
झाली. ्ा सवर गो��चा िवचार करताना औरंगजेबाच्ा सवभावातील काही िव्षे �ामुख्ाने नजरेस ्ेतात. 
केवळ राजकारणी व्कती महणूनच काािचत औरंगजेबाचे व्�कतम�व �भावी ठरेल. ्हाजहानला कैाेत 
टाकल्ानंतर भावाचं्ा बडंाचंा मोड करताना पुषकळाा असे �संग आले की त्ाची हार होणार. परंतु 
औरंगजेब डगमगला नाही. ि्वाजीच्ा पुढारीपणाखाली िनम�ण झालेल्ा मराठी राज्ाचा धोका �थम 
औरंगजेबाने ओळखला. आपले नामवतं आिण गाजलेले सराार ि्वाजीचा मोड करण्ासाठी त्ाने 
पाठिवले आिण अखेर आपला मुलगा अकबर ्ाच्ा बडंाचा उप्म करण्ाच्ा िनिम�ाने त्ाने व्ाच्ा ६४ 
व्ा वष� ािकणेवर चाल कवन जाण्ाची िज� ााखिवली. मृत्सूम्ी आ्ुष्ात घडलेली सवर तऱहेची 
बरीवाईट कृत्े डोळ्ासंमोर उभी रािहलेली असताना तो डगमगला नाही, तर अित्् ्ातं िच�ाने त्ाने 
परमे�राजवळ मरण मािगतले. सवतःच्ा हाताखाली हजारोच्ा संख्ेने सैिनक असताना मोगल 
ारबारातील कोणत्ाही उमरावाची आरंगजेबाची अवजा करण्ाची िहममत झाली नाही. इतकेच नवहे तर 
नातवडें झालेला त्ाचा मुलगा ्हाआलम ्ाचाही त्ाच्ापुढे जाण्ास थरकाप होत असे. ्ा सवर गो�ी 
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त्ाचे �भावी व्�कतम�व, त्ाचा साहसपूणर सवभाव, त्ाच्ा अंगातील बेडर वृ�ी, कसल्ाही �संगावर 
मात करणारे त्ाचे अिवचल मन आिण मा्ा व मोह ्ाचें पा् तोडून टाकणारा त्ाच्ा मनातील 
कणखरपणा ााखिवतात. आिण तरीाेखील त्ाचे हे अ�पैलू गुणानंी नटलेले व्�कतमतव मनावर �भाव 
पाडू ्कत नाही िकवा त्ाच्ाब�ल आाराची भावना िनम�ण कव ्कत नाही. औरंगजेबाब�ल जे वाटते 
ते अनुकंपा आिण ा्ा ्ाचं्ा सारात मोडते. त्ाने केलेल्ा ाुषकृत्ाबं�ल त्ाचा राग ्ेत नाही तर त्ाची 
घृणा वाटते आिण त्ाच्ाब�ल त्ाची कीव करािव्ी वाटते. 
 
औरंगजेब – चुकलेले राजकारण 

 
त्ाच्ा घराण्ाचा िाड् ेवष�चा इितहास त्ाच्ासमोर होता राजकारण आिण राजनीती ्ाचे 

त्ाला संपूणर जान होते. आपण का् केले असताना सा�ाज् वाढीला लागेल हे न कळण्ाइतका औरंगजेब 
अनिभज खासच नवहता. काळाची पाऊले जर त्ाने ओळखली असती आिण त्ानुसार उ�र िहाुसथान 
आिण ािकण िहाुसथान ्ेथील राजकारण तो खेळला असता तर िहाुसथानचा आिण िव्षेतः महाराष्ाचा 
इितहास फार वगेळ्ा तऱहेने िलिहला गेला असता. परंतु त्ाने बुि�पुरससर समोर िासणाऱ्ा 
पिर�सथतीकडे डोळेझाक केली. आपल्ा भावानंा ाे्ोधडीला लावण्ात, आपल्ा बापाचे तुरंगात ठेवनू 
हालहाल करण्ात आिण आपल्ा मुलानंा मुलासंारखे न वागवण्ात राजकारण आहे, परंतु माणुसकी 
नाही हे न ओळखण्ाइतकी औरंगजेबाची बु�ी मंा होती असे आपल्ाला खासच महणता ्ेणार नाही. हे 
झाले त्ाचे कौटंुिबक राजकारण. परंतु िहाुसथानच्ा राजकी् पटावरची मोहरी हलिवताना िकवा पुढे 
मागे करताना औरंगजेबाने तोच अाूरा्�पणा ााखिवला. केवळ िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचंा पथं 
िनराळा महणून त्ाचें राज् नाम्षे करण्ात औरंगजेबाने का् साधले? सवतःच्ा हाताने कुराणाची 
न�ल करणारा औरंगजेब इतका धम�नध कसा झाला ्ाचेच नवल वाटते. सारा िहाुसथान आपल्ा 
पा्ाखाली घातल्ानंतर आिण आ्ुष्ाच्ा उ�राध�त सवतःच सुव केलेल्ा नरमेधात संभाजीची आहुती 
िाल्ानंतर औरंगजेबाने महाराष्ात जो धुमाकूळ घातला तो धमरवडेाच्ा भावनेच्ा आहारी जाऊनच. परंतु 
त्ाला हे कळले नाही की संभाजीराजानंी आपले जे बिलाान केले आिण भ्ानक अत्ाचाराला मान न 
वाकवता आपल्ा �ाणाची जी कुब�नी केली त्ामुळे साऱ्ा महाराष्ात औरंगजेबािवर� संतापाची एकच 
लाट उसळली. महाराष्ाची तरणिपढी आपल्ा धम�नध ्�ूंचा �ितकार करण्ास पुढे सरसावली. 
संभाजीला ठार मारल्ानंतर आरंगजेबाच्ा छावणीत आनंााची एकच लाट उसळली. मरा�ाचंा राजा 
्ाहू त्ाच्ा हातात पडल्ानंतर त्ाच्ा आनंााला भरते आले. आता मराठे नाम्षे झाले आिण महाराष् 
आपण िजकला असे ाप�कतीचे िवचार औरंगजेबाच्ा मनात आले. त्ाच्ा कमकुवत आिण कोत्ा 
मनोवृ�ीचे ्ामध्े आपल्ाला िनि�तच ा्रन घडते. परंतु औरंगजेबाचे हे सारे सवपन, सवपनच ठरले. वष� 
जात चालली आिण मरा�ाचंा �ितकार संपेना तेवहा औरंगजेब िनरा् झाला. त्ाची हु्ारी, त्ाचे 
राजकारणपटुतव, त्ाची अपार बुि�म�ा ही सवर त्ाला सोडून गेली. एवढा मोठा बाा्हा पण साधा 
माणूस बनला आिण तो ाेखील माणुसकीला पारखा झालेला. त्ाच्ा राजकारणाने राजकी् पातळी 
ओलाडंली आिण धानमक पातळी गाठली. काािचत आपल्ाला असे महणता ्ेईल की संभाजीच्ा 
मृत्पू �्तचे औरंगजेबाचे राजकारण हे धम�च्ा �खर भावनेवर आधारलेले नवहते. परंतु ्ानंतर मा� 
औरंगजेब धम�नध बनला आिण आपल्ा आ्ुष्ाच्ा पुढील अठरा वष�त त्ाने आपल्ा राजकी् 
आकाकंाना िहाु-मुसलमानाचं्ा झग�ाचे सववप िाले. संभाजी राजाच्ा मृत्नंूतर औरंगजेबाने आपल्ा 
कैाेत असलेल्ा ्ाहूला गााीवर बसवनू त्ाच्ा हाती जर का मराठी राज्ाचा कारभार सोपिवला असता 
तर महाराष्ाच्ा इितहासाला अित्् वगेळे वळण लागले असते, इतकेच नवहे तर आपल्ा राजाच्ा ्ूर 
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अ्ा हत्ेने िचडलेल्ा मराठी मनाला िालासा िमळाला असता. राष्ाराष्ामंधे ्ु�े होतात. ्ा ्ु�ात 
हजारो लोकाचंी भ्ानक हत्ा होते, ्केडो संसार उधवसत होतात, मालम�ेची अपिरिमत अ्ी हानी होते. 
परंतु इितहास आपल्ाला असे सागंतो की, काळाच्ा ओघात ्ा घटना व्कती आिण राष्े िवसरतात. 
महाराष्ावर औरंगजेबाचे जे आ्मण झाले होते आिण ्ा आ्मणाला तोड ाेण्ासाठी महाराष्ाला जो 
अिवरत लढा �ावा लागला होता, त्ा गो�ीचाही महाराष्ातील लोकानंा िवसर पडला असता. 
बाललेल्ा पिर�सथती्ी त्ानंी जुळते घेतले असते. पिरणामी काािचत मोगलराज् बराच काळ िटकले 
असते आिण त्ाच्ा वैभवालाही धोका िनम�ण होण्ाची पाळी आली नसती. परंतु िन्तीच्ा मनात वगेळे 
होते आिण महणून औरंगजेबाच्ा आडमु�ा सवभावाने पुनहा उचल खा�ी. अगाी हाच आडमुठेपणा त्ाने 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा राज्ावंरील झालेल्ा सवाऱ्ाचं्ा वळेी ााखिवला होता. ्ा राज्ाचंा 
झालेला ना्, हे एक मोगल सा�ाज्ाच्ा ना्ाला कारणीभतू झालेल्ा अनेक कारणापैंकी एक कारण 
होते, असे िवधान केल्ास त्ामध्े अित््ोकती होणार नाही. िकबहुना माडंिलक राजाचें अ�सततव 
मानाव्ास मोगल स�ाटाचंी कधीच त्ारी नवहती, हे आपल्ाला गुजरात, माळवा, खानाे् आिण 
अहमानगर ्ाचं्ा भिवतव्ाववन िासून ्ेते. आपल्ा वाडविडलाचंा हा गुण महणा िकवा ाुगुरण महणा 
औरंगजेबाच्ा अंगात उतरला होता. िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचंा पाडाव करण्ात मोगलाचंी 
जवळजवळ चाळीस-प�ासपेका अिधक वष� गेली आिण त्ामध्े मोगल सा�ाजाची �हार करण्ाची ्कती 
कमकुवत झाली. १६८६ आिण १६८७ ्ा ाोन वष�त िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े िजकल्ानंतर 
पुढील १८ वष�त मोगलाचं्ा महाराष्ात आिण महाराष्ाबाहेर ज्ा मोिहमा झाल्ा त्ाचें सववप 
पािहल्ास ्ा िवधानाची सत्ता पटते. 

 
औरंगजेब – िवजापूर आिण गोवळकोडा 

 
्ा ाोनही राज्ाचं्ा फौजेची एकंार संख्ा एक लाखाच्ावर होती. ्ा राज्ाचं्ा पाडावानंतर त्ा राज्ाचें 
मोठमोठे अमीर-उमराव मोगल फौजेत सामील कवन घेण्ात आले. सवरसामान् ि्पा्ाचंी पिर�सथती 
त्ी नवहती. त्ाचंा सवरच आधार तुटलेला होता. िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा राज्ाचं्ा चाकरीतून 
मुकत झालेले सैिनक हजारोच्ा संख्ेने मरा�ानंा तरी िमळाले िकवा त्ानंी आपापल्ा सथािनक 
पुढाऱ्ाचं्ा हाताखाली बडंाळीचा माग सवीकारला. औरंगजेबाच्ा ह्ातीत त्ाच्ा सा�ाज्ातील ्ा नव्ा 
�ातंानंा ्ातंता आिण सवासथ् ्ाचंा कधीच लाभ झाला नाही. १६८९ नंतर आपली मोहीम चालू ठेवण्ाचा 
िनणर्  ज्ावळेी औरंगजेबाने घेतला, त्ावळेी ्ा गो��चा िवचार त्ाने केला असता तर त्ाचा मृत्चू्ा 
अगोार गिलतगा� झालेल्ा �सथतीत त्ाला जी मानहानी सोसावी लागली, तो �संग त्ाच्ावर ओढवला 
नसता. परंतु �त्कात घडले ते उलटेच. संभाजीचा मृत् ू आिण ्ाहूची कैा ्ामुळे िवज्ाची न्ा 
चढलेल्ा औरंगजेबाने मरा�ाचंी पाळेमुळे िनपटून काढण्ाचा िन�् केला. औरंगजेबाने त्ा द�ीने जी 
पाऊले टाकली त्ाला तोड ाेण्ाची मरा�ानंी आपल्ा परीने त्ारी केली. औरंगजेबाने हा जो िनणर्  
घेतला, तो राजकी् आिण लषकरीदष्ा चुकीचा होता, असेच महणाव ेलागेल. ्ा संाभ�त िमरजा राजा 
ज्िसग ्ाने ि्वाजीवर चढाई केल्ानंतर जे धोरण सवीकारले त्ाची आठवण ्ेते. ्�चू्ा मुलखात 
आपल्ा सैन्ाचा िवसतार वाढवनू आपली आ्मणाची ्कती कमी करण्ाच्ा ऐवजी ्�चू्ा मोक्ाच्ा 
जागा ताब्ात घेतल्ास ्�लूा तविरत वठणीवर आणता ्ेते ्ा त�वाचा अंगीकार राजा ज्िसगाने केला. 
त्ाला अपेकेबाहेर ्् िमळाले. हेच धोरण जर औरंगजेबाने अंगीकारले असते तर, मोगल–मराठा 
संघष�चा िनकाल वगेळा लागला असता. परंतु औरंगजेबाला मरा�ाचं्ा मुलखाची, त्ाचं्ा 
लढाऊबाण्ाची आिण त्ाचं्ा इचछा ्कतीची कलपना आलेली नवहती. 
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औरंगजेब आिण मराठे 

 
आपण संभाजीला ठार मारले आहे, मरा�ाचंा राजा ्ाहू आपल्ा कैाेत आहे, आिण आपल्ा सामथ्�ला 
िभऊन राजारामाने िजजीकडे पळ काढला आहे, ्ा �मात राहून त्ाने आपल्ा ्ु�ाचे डावपेच आखले. 
गिनमी-काव्ाच्ा ्ु�ाची त्ाला थोडी ाेखील कलपना नवहती, तर मरा�ानंा गिनमी-काव्ाच्ा ्ु�ाचे 
जणू काही बाळकडूच पाजलेले होते. सवतं� मराठी राज्ाची सथापना झाल्ापासून एक-ाोन �संग सोडले 
असता मरा�ानंी आपल्ा ्�ूंना गिनमी-काव्ाचे ्ु� खेळूनच जेरीस आणले होते. आता औरंगजेबा्ी 
होणारा त्ाचंा सामना हा अिततटीचा आिण त्ाचं्ा जीवन-मरणाचा होता. राष् महणून जगणे िकवा 
का्मचे ाास् पतकरणे, हे ्ा ्ु�ाच्ा िनकालावर अवलंबनू होते. औरंगजेबाने आपली सारी ्कती आिण 
सामथ्र मरा�ाचंा ना् करण्ासाठी एकवटले होते. औरंगजेबाच्ा ्ा सामथ्�ला िततक्ाच कणखरपणे 
�ितकार करण्ाची बाजी मरा�ानंी केली. ्ा ल�ाचे नेतृतव राजारामाने केले, आिण त्ाला साथ 
ाेण्ासाठी रामच�ंपतं अमात्, पर्ुरामपतं �ितिनधी, संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव, हणमंतराव 
िनबाळकर, नेमाजी ि्ाे, ्कंराजी नारा्ण सचीव आाी मराठा मंडळ स� झाले. सवराज्ाचा मं� 
महाराष्ाच्ा घराघरातूंन जपला गेला, आिण िवलकण सफूत�ने मरा�ानंी ्ा रणसं�ामात उडी घेतली. 
मरा�ानंी �ाणपणाने लढल्ा जाणाऱ्ा ्ा ्ु�ात आपले ्ु�-तं� आमूला� बालले. गिनमी-काव्ाच्ा 
्ु�ाबरोबरच ्�ू् ी समोरासमोर ्ु� खेळण्ाचीही त्ारी त्ानं� ााखिवली. अित्् मोठा आिण 
मह�वाचा लषकरी डावपेच जो त्ानंी टाकला, तो महणजे औरंगजेबाचे लषकरी सामथ्र िवभागून ाुबळे 
करण्ासाठी त्ानंी आपल्ा अनिभिषकत राजाची महणजे राजारामाची म�ास-कन�टककडे रवानगी केली. 
औरंगजेबासारखा कसलेला सेनानी ाेखील ्ा डावाला सहजासहजी बळी पडला. राजारामाच्ा 
पाठलागावर त्ाने आपले नावाजलेले सेनापती रवाना केले आिण खु� महाराष्ातील आपली फळी 
मरा�ाचं्ा हलल्ापुढे कमकुवत केली. ्�लूा जेरीस आणाव्ाचे तर त्ाच्ा पुरव�ाचे आिण रसाीचे 
मागर तोडणे आिण खु� त्ाच्ा मुलखात छापे घालणे, हे ्ु�्ााामधले एक फार मह�वाचे तं� असते. 
मरा�ानंी ्ा तं�ाचा पूणरपणे अवलंब केला. मरा�ाचं्ा सैन्ाच्ा टोळ्ा मोगलाचं्ा मुलखात धुमाकूळ 
घालू लागल्ा आिण राजरसत्ावर ह�े कवन त्ानंी मोगलाचंी रसा तोडली. ्ाचा पिरणाम असा झाला 
की, सा�ाज्ातील मुलखाचा बचाव करण्ासाठी आिण आपल्ा रसा�च्ा माग�चे संरकण करण्ासाठी 
औरंगजेबाला आपल्ा सैन्ाचा बराचसा भाग गुंतवनू ठेवावा लागला. संताजी आिण धनाजी ्ा मराठा 
सेनान�नी आपल्ा ्ा्�ची कमाल कवन कासीमखान, ्ारजाखान, िहममतखान, अिलमा�नखान, 
इसमाईलखान मखा आाी मोगल सेनापत�ची धूळधाण उडिवली. नुसत्ा महाराष्ातच नवहे तर साऱ्ा 
ािकण ाे्ात मरा�ाचं्ा फौजा धुमाकूळ घालू लागल्ा. थो�ा कालावधीत ्ु� आटोपेल अ्ी आ्ा 
करीत असलेल्ा औरंगजेबाची ्ु� रेगाळल्ामुळे अित्् िनरा्ा झाली. ािकणेत आल्ाला त्ाला आता 
पधंराच्ा वर वष� होऊन गेली होती. ्ु�ाचा ्वेट नजीक वाटत नवहता इतकेच नवहे तर त्ाचा अखेर 
िनकाल का् लागेल ्ाब�ल आ्कंा ाेखील त्ाच्ा मनात िनम�ण झाली होती. ्ा साऱ्ा ्ु�ात 
ािकणेमधील लोकाचं्ा आिण िव्षेतः मरा�ाचं्ा मनोवृ�ीचे िव�ेषण ज्ाने केले होते आिण मनात 
असते तर जो ्ा ्ु�ाला वगेळे वळण ाेऊ ्कला असता असा एकच सेनानी औरंगजेबाच्ा लषकरात 
होता आिण तो महणजे रा्गड िजकून मरा�ाचं्ा भावी राजाला कैा करणारा जुलपीकारखान नु�तजंग 
हा हो्. मोगल मुलखावर सातत्ाने ह�ा करणाऱ्ा मरा�ाचं्ा तुफानी टोळ्ाचं्ा पाठलागावर 
राहण्ाची कामिगरी जुलपीकारखानाकडे सोपिवण्ात आली होती. त्ाने ती कामिगरी िकती ््सवीपणे 
पार पाडली हे आपल्ाला त्ाच्ा मरा�ाबंरोबर चाललेल्ा ्ु�ातील अपरािजतवामुळे िासून ्ेते. 



 
अनु�मिणका 

मरा�ाबंरोबरच्ा ्ु�ात त्ाने मरा�ाइंतकेच साहस, मरा�ाइंतकीच िचकाटी, मरा�ाइंतकीच 
चपळाई इत्ााी सव�कष गुण �कट केले. ्ा सवर ्ु�ात एकााही त्ाचा पराभव मरा�ानंा करता आला 
नाही. ्ाउलट मरा�ानंाच बऱ्ाच वळेा त्ाच्ासमोर माघार घ्ावी लागली. तसे पािहले तर 
जुलपीकारखान हा ाेखील मोगलाचं्ा इतर सेनापत�सारखाच ्ु�ाला कंटाळलेला होता. औरंगजेबाने 
पिहल्ा �थम मरा�ाचं्ा पाठलागावर त्ाला नेमले होते हे खरे. मोगल – मराठा यु�ात्ल डावपेच :- 
परंतु मरा�ाचंा जोर जेवहा म�ास-कन�टकात वाढू लागला तेवहा औरंगजेबाने त्ाची रवानगी ितकडे 
केली. परंतु जुलपीकारखानाने त्ाच्ावर सोपिवलेली कामिगरी पार पाडण्ात अित्् िढलाई 
ााखिवली. त्ाच्ा साहाय्ामुळेच राजाराम िजजीमधून िनसटू ्कला, आिण आता जर आपण िजजी 
घेण्ात कुचराई ााखिवली तर बाा्हाच्ा रोषाला आपण पा� होऊ ्ा जािणवनेे त्ाने चढाई कवन 
िजजीचा िक�ा घेतला. परंतु ज्ा �माणात औरंगजेबाच्ा पारी ्् पडाव्ास पािहजे होते िततके ते 
पडले नाही. ्ाला कारण वर सािंगतल्ा�माणे मरा�ानंी अवलंिबलेली नवी ्ु�नीती व राजनीती. 
औरंगजेबाने मरा�ाचं्ा राज्ातील �मुख िठकाणी आपले सेना-िवभाग एकवटले असते तर त्ाला 
सहजपणे िवज् �ापत झाला असता. तसे न करता त्ाने आपल्ा सेना िवभागानंा महाराष्ाच्ा वगेवगेळ्ा 
भागात पाठवनू आपली ्कती कमकुवत कवन घेतली त्ाचा पिरणाम असा झाला की, मरा�ानंी त्ाच्ा 
सेना-िवभागावंर आपल्ा सवर सामथ्�िन्ी एकवटून ह�े केले आिण त्ाचंी वाताहात लावली. संभाजीच्ा 
मृत्नंूतर जवळजवळ अकरा वष� अ्ा तऱहेने ्ु� चालले. ्ा ्ु�ातील जमाखच�चा वाटा बघता 
मरा�ाचंी बाजू जमेच्ा द�ीने भरभ�म होती, असेच महणावे लागेल. 

 
राजारामाचा मकतयू 

 
सतरा् ेसाल उजाडले आिण मरा�ाचंा आणखी एक मोहरा गळून पडला. तो महणजे मरा�ाचंा 

अनिभिषकत राजा छ�पती राजाराम. आपापसातील ाुहीमुळे आिण औरंगजेबाच्ा कुिटल नीतीमुळे संताजी 
घोरपडे ्ाचा मृत् ूकसा ओढवला ही हकीकत सवर�ुत आहेच. राजारामाच्ा मृत्चू्ा अगोार काही वष� 
औरंगजेबाला काािचत अ्ी जाणीव झाली असावी की, आपण हे ्ु� िजकू ्कणार नाही. त्ाला असे 
वाटले की, मरा�ाबंरोबर समझोता घडवनू आणावा. हा हेतू समोर ठेवनू त्ाने मरा�ाबंरोबर 
वाटाघाटीही सुव केल्ा. परंतु िजतक्ा झपा�ाने ्ा वाटाघाट�ना सुरवात झाली िततक्ाच झपा�ाने 
त्ा वाटाघाटी बांही झाल्ा. ्ाला कारण औरंगजेबाला मरा�ाबं�ल आता नव्ाने वाटाव्ास लागलेली 
भीती हे होते. औरंगजेब आिण मराठे ्ाचं्ा मनोभिूमकेत आता जमीनअसमानाची तफावत होती. औरंगजेब 
आता वृ� झाला होता. त्ाचे ्रीर जीणरझाले होते, आिण ्ु�तं� िखळिखळे झाले होते. त्ाच्ा 
सराारामंध्े लढण्ाची इचछा उरलेली नवहती, आिण त्ाचें सैिनक ्ु�ाला कंटाळून गेले होते. राज्ात 
सवर� अंााधंुाी माजली होती आिण लाचलुचपतीचा सुळसुळाट झाला होता. सव�त मह�वाची गो� महणजे 
्ु� िजकण्ासाठी जी एक अ�समता लागते ितचा मोगल सैन्ात अभाव होता. आपण हे ्ु� क्ाकिरता 
लढत आहोत ्ाची त्ानंा ्�तकंिचतही जाणीव नवहती. अठरा वष� अिवरत चाललेल्ा ्ा सं�ामात त्ाचें 
्केडो बाधंव मृत्ुमुखी पडले होते. सुख महणजे का् ्ाची जाणीवच त्ानंा उरलेली नवहती. पराभव 
त्ाचं्ा डोळ्ासंमोर ्ूर काळासारखा उभा ठाकला होता. बाा्हाची माघार घेण्ाची त्ारी नवहती. 
अगाी ्ाउलट मरा�ाचंी पिर�सथती होती. औरंगजेबाने त्ाचं्ा छ�पतीला ठार मारल्ाब�ल आिण भावी 
छ�पतीला कैा केल्ाब�ल सूडाच्ा भावनेने त्ाचं्ा मनातं घर केले होते. आपल्ाला आता कोणी �ाता 
उरला नाही महणून त्ाचंी मने िनरा् झाली होती हे खरे, पण ती कणभरच. आपल्ा राज्ात ्ेऊन सवर� 
ना्ाचे सा�ाज् पसरिवणाऱ्ा मोगलाचं्ा सैन्ाला ाे्ाबाहेर हाकलून लावण्ाची ईष्� त्ानंी मनात 



 
अनु�मिणका 

धरली. घराघरातूंन एकेक मराठा सैिनक िनम�ण झाला. 
 

मरा�ाचं् अयसमता 
 

आपल्ा राज्ावरील �ेमाने हा सैिनक भारलेला होता. त्ाला आपल्ा जीवाची पव� नवहती, आिण 
महणूनच माव िकवा मव ्ा िहिररीने तो मोगलावंर तुटून पडला. अ्ा पिर�सथतीत मराठा सैन्ाला 
रामच�ंपतं, संताजी आिण धनाजी ्ाचं्ा रणझुंजार नेतृतवाची जोड िमळाली आिण त्ानी आपल्ा 
परा्माची ्थर कवन सोडली. वष�मागून वष� चालली होती. मरा�ाचें काही मोहरे आिण त्ाच�माणे 
मोगलाकंडील काही मातबर मंडळी ्ा ्ु�ात कामी आली होती. ्ु�ाचे सववप िावसेिावस उ� बनत 
चालले होते. ािकणेत औरंगजेब आल्ाला वीस वष झाली होती. परंतु औरंगजेबाच� जमेकडील बाजू ्ून् 
होती. पारी काहीच पडले नवहते. ्ाावी ्ु�ात संताजीचा बळी पडल्ानंतर त्ाचे मसतक जेवहा 
औरंगजेबापुढे नेण्ात आले तेवहा औरंगजेबाने इतका भारी ्�ू धुळीला िमळिवल्ाब�ल परमे�राचे 
आभार मानले. काािचत त्ाच्ा मनात असाही िवचार आला असेल की संताजीसारखेच इतर मराठे 
सराार असले तर आपली धडगत लागणे कठीण आहे आिण ही गो� खरीही होती. संताजीचीच परंपरा 
धनाजीने चालिवली. काािचत सताजीसारखा �ितसपध� नाहीसा झाल्ाने त्ाच्ा ्ौ्�ला एक आगळीच 
धार आली. धनाजीने औरंगजेबाला �ाही भगवान कवन सोडले परंतु औरंगजेबाने आ्ा सोडली नाही. 
त्ाच्ा व्ाला ऐं्ी पेकाही जासत वष� उलटली होती. अजूनही मरा�ाचंा आपण पाडाव कव ्कू असा 
िव�ास त्ाला होता. राजारामाच्ा मृत्नेू ्ा िव�ासाला आ्चेे खत–पाणी िमळाले. तो आणखी 
उतसाहाने आपल्ा मोिहमेच्ा आखणीला लागला. औरंगजेबाच् शेवटच् मोह्म : - औरंगजेबाचे 
मरा�ाचं्ाब�ल आिण त्ाचं्ा मुलखाब�ल काही िविच� असे िवचार होते. स्ा�ीच्ा ाऱ्ा-खोऱ्ात 
राहणारा आिण ्रीराने िकरकोळ िासणारा हा मावळा गडी माझ्ा सुस� सैन्ाला तोड कसा ाेईल ही 
औरंगजेबाची एक अित्् भाबडी अ्ी कलपना होती. ्ा कलपनेचा च�ाचूर मरा�ानंी जो केला तो हेिच 
ाेही हेिच डोळा बघण्ाचे त्ाच्ा नि्बी आले. औरंगजेबाची ाुसरी कलपना अ्ी की, मरा�ाचंा लषकरी 
बाणा हा त्ाचंा राजा गेला की िवल्ाला जातो आिण ते ्ु�ातून पळ काढतात. पण औरंगजेबाच्ा ्ाही 
कलपनेला मरा�ानंी खो िाला. आपण संभाजीचा वध केला, मरा�ाचंा भावी राजा ्ाहू ्ाला कैा केले 
तेवहा मरा�ाचंी लढण्ाची िहमतच ्ामुळे ख�ी झाली, अ्ा समजुतीत औरंगजेब असताना मरा�ानंी 
संताजी आिण धनाजीच्ा नेतृतवाखाली त्ाला लषकरी पराभवाचे र�े िाले. राजाराम मरण पावल्ावर 
मरा�ाचं्ा हालचाल�ना पा्बां बसेल हे औरंगजेबाचे सवपन ताराबाई आिण रामच�ंपतं ्ाचं्ा 
नेतृतवाखाली मरा�ानंी खोटे पाडले. ्ावळेी औरंगजेबाने थोडा जरी सूजपणा ााखवनू मरा�ाबंरोबर 
सामोपचाराची बोलणी सुव केली असती तर इितहासाला वगेळे वळण लागण्ाची ्क्ता होती. परंतु 
्ाही वळेी औरंगजेबाचा िन�ही, ह�ी आिण ्ूर सवभाव उसळून वर आला. आपला लषकरी पराभव झाला 
आहे एवढेच नवहे तर मुतस�ीपणामध्ेही मरा�ानंी आपल्ावर मात केली आहे ्ा गो�ीची जाणीव होऊन 
ाेखील तसे कबलू कराव्ाला त्ाचे मन त्ार होईना मरा�ाचंा ना् केल्ाखेरीज आिण त्ाचंी पाळेमुळे 
खणून काढल्ा खेरीज ्ेथून परताव्ाचे नाही ्ा भावनेला त्ाने उजाळा िाला. त्ाने आपल्ा मनाची 
समजूत कवन घेतली की, मरा�ाचें ममरसथान महणजे त्ाचें डोगरी िक�े होत. ते जर आपण िजकून 
घेतले तर मराठे सहजत्ा नामोहरम होतील. ािकणेतील मोिहमेच्ा ्ा ्वेटच्ा कालखंडात 
औरंगजेबाचा कोणावरच िव�ास उरला नवहता. आपले सगळेसराार आपल्ा मरणाची वाट पाहात आहेत 
असे त्ाला वाटत होते. सव�त जासत भीती त्ाला कोणाची वाटाव्ाला लागली होती तर ती त्ाच्ा 
मुलाचंी. आपण आपल्ा बापावर जी पाळी आणली त्ीच पाळी आपली मुले आपल्ावर क्ाववन 



 
अनु�मिणका 

आणणार नाहीत ्ा िवचाराने तो धासतावला होता. महणून एका िठकाणीछावणी कवन राहण्ाचा िवचार 
त्ाने आता सोडून िाला. मरा�ाचें डोगरी िक�े काबीज कवन त्ाचंी �ितकार्कती िखळिखळी 
करण्ाच्ा उ�े्ाने बाा्हाने नवीन मोहीम हाती घेतली आिण ्ा मोिहमेचे चालकतव त्ाने आपल्ाकडे 
घेतले. बाा्हाचा हा �्तन महणजे अगितक झालेल्ा माणसाने बेारकार होऊन पिरणामाची िकती न 
बाळगता पुढे उचललेले पाऊल होते. माणसाची लढण्ाची ताका ही त्ाच्ा वासतूत नसून त्ाच्ा 
हा्ात असते ही गो� औरंगजेब िवसरला. मरा�ाचें िक�े हे त्ाचं्ा सफूत�चे आिण अ�समतेचे सथान आहे 
अ्ी औरंगजेबाने आपल्ा मनाची समजूत कवन घेतली. त्ाचा त्ाच्ा सेनापत�वरील िव�ास उडाला 
होता ही गो� मोिहमेची सू�े त्ाने आपल्ा सवतःच्ा हाती घेतली ्ाववन िस� होते. ्ा मोिहमेचा िनकाल 
का् लागणार हे आधीच ठरलेले होते. जे वीस वष�मध्े आपल्ा �चडं ्कतीचा आिण सामथ्�चा उप्ोग 
कवनही बाा्हाला जमले नाही ते त्ाच्ा वृ�ापकाळात आिण सैन्ाची सारी ्कती िखळिखळी झाली 
असताना त्ाच्ा हातून पार पडणे अ्क् होते. मोगल सैिनक हा आता ्ु�ाला कंटाळलेला होता. 
आपल्ा मा्ाे्ी जाण्ाला तो अित्् उतसुक होता. ्ु�ामध्े त्ाचे मन नवहते. केवळ बाा्हाची आजा 
महणूनच तो ्ु� लढत होता. अ्ा मनः�सथतीत ाे्�ेमाने व�ेा झालेल्ा मराठा सैिनकापुंढे त्ाचा 
िटकाव लागणे कठीण होते. बाा्हाच्ा ्ा नव्ा चढाईला तोड ाेण्ासाठी मरा�ानंी अगाी नवीन अ्ा 
्ु�तं�ाचा अवलंब केला. िक�ा जासतीत जासत काळ लढवाव्ाचा, ्�चूी जबर हानी कराव्ाची आिण 
नाईलाज झाला महणून नवहे तर एका िवि्� धोरणाचा भाग महणून भरपूर लाच घेऊन िक�ा मोगलाचं्ा 
सवाधीन कराव्ाचा. मराठा िक�ेाारानंी घेतलेली ही लाच व्�कतगत सवाथ�च्ा पोटी नवहती तर 
राष्ाच्ा रकणाकिरता होती. मोगलानंी िालेल्ा ्ा लाचेतून मरा�ाचं्ा नव्ा सैिनकाचंी उभारणी होत 
होती. औरंगजेबाच्ा ्ा मोिहमेतील लकात ्ेणारा एक भाग महणजे िक�ा घेण्ासाठी मराठा िक�ेााराला 
लाच ाेण्ामध्े मोगल सराारामध्े लागलेली चढाओढ. काही वष� चाललेल्ा ्ा मोिहमेत बहुतेक सवर 
िक�े बाा्ाहाने न लढता लाच ाेऊन घेतले. ्ाववन मोगलाचंी ्ु�ाची ्ं�णा िकती िखळिखळी झाली 
होती ्ाची कलपना ्ेते. त्ाच�माणे िक�ा िजकून घेतल्ाचा बाा्हाला होणारा आनंा हाही कणभगंूर 
होता; कारण मोगलाचंी पाठ वळताच मराठे अचानक ह�ा कवन िक�ा िजकून घेत. अित्् जबर हानी 
सोसून िक�ा घेण्ासाठी मोगल सैन्ाने केलेले सवर �म हे वा्ा जात. आरंगजेबासारखा कसलेला 
सेनापती ्ा बाबतीत कसा फसला हे इितहासाच्ा द�ीने एक िवलकण असे कोडे आहे असे महटल्ास 
त्ात काहीच वावगे होणार नाही. ज्ा ाे्ामध्े ्ु� खेळाव्ाचे त्ा ाे्ातील भौगोिलक पिर�सथती आिण 
ततसम ्ु�तं� ्ा ाोनही गो�ी आतमसात केल्ाखेरीज ्ु� िजकणे ्क् होत नाही. ्ु�ाचा हा साधा 
िन्म औरंगजेबासारख्ा कु्ल सेनानीने ध्ानात घेतला नाही आिण महणून त्ाच्ावर पराज्ाची पाळी 
आली. एकेका िावसात चाळीस-प�ास मलैाचंी मजल मारणाऱ्ा सुटसुटीत आिण चपळ मराठा सैिनकापुंढे 
चैनीला चटावलेला आिण अवजड ्ाानंी सुस� असलेला मोगल सैिनक िटकाव धव ्कला नाही ्ात 
आ�्र वाटण्ाजोगे काहीच नाही. औरंगजेबाचा भारी आिण अवजड तोफखाना ािकणेमधील ्ु�ात 
िनरप्ोगी ठरला. मरा�ाचें िक�े घेण्ाची औरंगजेबाची मोहीम अ्ा तऱहेने फसली. ्रीराने आिण 
मनाने तो आता ाुबळा बनला होता. सारा िहाुसथान एकछ�ी अंमलाखाली आणण्ाचे त्ाचे सवपन धुळीला 
िमळालेले होते. औरंगजेबाचे इितहासकार काहीही महणोत परंतु ही गो� िनि�त की, त्ाच्ा जीवनाच्ा 
्वेटल्ा वष�त आपल्ा ्ोजना फसल्ाची जाणीव त्ाला िनःसं्् झाली असली पािहजे. त्ाने आपली 
मोहीम आवरती घेतली आिण आ्ुष्ाचे ्वेटचे कण घालिवण्ासाठी तो अहमानगर ्ेथे आला. तेथेच 
त्ाचे ाेहावसान झाले. 
 
औरंगजेब – काह् सवभाविवशेष 



 
अनु�मिणका 

 
औरंगजेबाचे चिर� हे अित्् नानािवध अ्ा घटनानंी भरलेले आहे. ्ा घटना पािहल्ानंतर 

औरंगजेबाच्ा अंगी असलेल्ा अनेक गुणावगुणाचंी अनुभतूी आपल्ाला िमळते. ्ातंील काही घटना 
मनाला चटका लावनू जातात, आिण �त्क ह�ी्ीही झुंज ाेणारा हा बाा्हा �संगी िकती कोमल बनू 
्कतो तर काही वळेा िकती ्ूर आिण िनघृरण बनू ्कतो ्ाचे �त्ंतर ्ेते. धमरव�ेा औरंगजेबाचे �ेमवडे 
्ाच सारात मोडते. सवरसामान् वाचकाचा िव�ास बसणार नाही परंतु ्ुवराज असलेल्ा औरंगजेबाच्ा 
जीवनात �ेमापा्ी धंुा होण्ाचा �संग आला होता ्ाब�ल काहीच ्कंा नाही. ्ा �ेमाने औरंगजेबाला धंुा 
केले आिण आंधळे केले. परंतु औरंगजेबाच्ा जीवनातील हा �ण् इतका कणभगंर ठरला की त्ामुळे 
औरंगजेबाच्ा जीवनात एक तऱहेची पोकळी आिण िवफलता िनम�ण झाली. �त्क कृतातं काळालाही 
आपल्ा अ�ाहासाने नमिवणारा औरंगजेब िा्ाचं्ा बाबतीत अित्् कोमल आिण मृाू बनला. ाी 
जातीब�ल त्ाच्ा मनात िनम�ण झालेले हे �ेम धम�तीत रािहले. औरंगजेबाच्ा कैाेत असलेल्ा संभाजी 
महाराजाचं्ा स�ाजीकडे-्ेसूबाईकडे-वाकडा डोळा कवन पाहाण्ाची ाेखील कोणाची िहममत झाली 
नाही. इतकेच नवहे तर बहााूर गडावर कैाेत ठेवलेल्ा मराठा राजघराण्ातील एका कुल ाीवर पापी 
नजर ठेवल्ाब�ल तेथील िक�ेााराला जेरबां कवन आणण्ाची ि्का औरंगजेबाने फम�वली. ्ा 
मा्ेच्ा पोटीच त्ाने ्ाहू राजाचें एखा�ा नातवा�माणे पालनपोषण केले. इितहासाच्ा अभ्ासूला नेहमी 
असा �शन पडतो की, जर का औरंगजेबाने ्ाहूला मुसलमान कवन मरा�ावंर राज् करण्ास भाग 
पाडले असते तर केवढा मोठा अनवसथा �संग ओढवला असता! हे ्क् असून ाेखील त्ाने ते का केले 
नाही? अ्ी कोणती भरुळ त्ाच्ा मनाला ्ावळेी पडली? ्ा कोणत्ाच �शनाचे उ�र इितहासातून 
आपल्ाला िमळत नाही. िकबहुना बाा्ाही छावणीत ्ाहूचे लगन लावनू ाेऊन त्ाच्ा पतनीला आपल्ा 
माडंीवर बसवनू ितच्ा मुखात साखर भरवनू ितच्ा नाव ेखेडीपाडी आंाण ाेणारा औरंगजेब महणजे मानवी 
मनाला न उकलणारे एक कोडेच आहे असे महणाव ेलागेल. औरंगजेबाच्ा सवभावाच्ा ्ा ाुसऱ्ा बाजूचा 
�त्् आपल्ाला औरंगजेबाच्ा जीवनाच्ा अखेरच्ा कालातही ्ेतो. त्ाची सारी सवपने आता िवल्ाला 
गेलेली असतात. समोर िासत असते ाारण िनरा्ा, घनघोर अंधकार आिण जोपासून उभ्ा केलेल्ा 
सा�ाज्ाचा िवना्. अ्ा वळेी औरंगजेबाच्ा खाजगी सेवकाच्ा वपाने जणू त्ाला परमे�र िासतो. 
साऱ्ा आ्ुष्भर केलेल्ा पापाचंी भतेू त्ाला जणू भेडसाव ूलागतात. खून केलेले त्ाचे भाऊ आिण 
त्ाचं्ा ाारण िककाळ्ा ्ानंी त्ाच्ा जणू काणठळ्ा बसतात. संभाजी राजाचंा िछ�िविछ� झालेला ाेह 
आिण ाहा वष� तुरंगात िखतपत पडल्ामुळे जराजरजर झालेला ्हाजहान डोळ्ासमोर उभे रािहल्ाने 
जणू त्ाचे डोळे िमटू पाहातात. अ्ा वळेी हातातल्ा समरणीने सातत्ाने, परमे�राचे नामसमरण 
चाललेले असते. तोडातून ्बा उमटत नसतात आिण ाेहावर गलानी आलेली असते. तेवहा औरंगजेब 
आपल्ा सेवकाला सागंतो की, “तुमहाला कमा केली आहे असे तू तीन वळेा महण.” हे िच� पािहल्ानंतर 
औरंगजेबाच्ा जीवनाच्ा अखेरीला त्ाला खरोखरच िन्तीची आठवण झाली होती की का् असा सं�म 
मनात िनम�ण होतो. खरोखर आपल्ा मुलाने आपल्ाला �ितरोध कवन सवता सुभा सथापन केला महणून 
त्ाला ाे्ोधडीला लावणारा औरंगजेब आिण त्ाच मुलाच्ा मुलीला ाुग�ाासाकडून परत 
िमळिवण्ासाठी पडेल ती िकमत �ाव्ास त्ार होणारा औरंगजेब ही एकच व्कती आहे हे मनाला सागंून 
ाेखील पटत नाही. औरंगजेबाच्ा ्ा सवभावाने वैिचं्ाचे अगाी ाुसरे टोक गाठलेलेही आपल्ाला 
त्ाच्ा जीवनातील अनेक �संगानंी िासून ्ेते. १६८७ मध्े गोवळको�ाचा वढेा चाललेला असताना 
मुआ�म हा गोवळका�ाच्ा सुलतानाला िफतूर आहे हा सं्् आल्ाववन त्ाला बा्का-मुलासंह 
कैाेची ि्का ाेणारा औरंगजेब िकवा आपल्ा मुलीच्ा ि�्कराला उभ्ा भ�ीत  जाळणारा औरंगजेब 
िकवा पाणी-पाणी महणून आ्ो् करणाऱ्ा आपल्ा बापाला त्ाच्ा पूवर जीवनातील काही घटनाचंी 
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आठवण कवन ाेऊन िहणिवणारा औरंगजेब महणजे ्ौ्र आिण कृतघनपणा ्ाचंी कमाल वाटते. काािचत 
जेकील आिण हाईड ्ाचं्ा�माणे औरंगजेब महणजे िविभ� �कृत�चा समनव् तर नाही ना असा िवचार 
मनाला चाटून जातो. औरंगजेबाच्ा ्ा सवभाववैिचं्ाला ाुसरे काही सप�ीकरण आहे असे वाटत नाही. 
 
औरंगजेबाचे धमरवेड 
 

औरंगजेबाच्ा सवभावातील गुणाोषाचंी चच�, त्ाचे राजकारण, त्ाची राज्व्वसथा िकवा 
त्ाच्ा कारिका�ने का् साधले ्ाची चच� ्ा िठकाणी अपिरहा र् वाटते. औरंगजेबाला लहानपणापासून 
राजकारणाचे जणूकाही बाळकडूच िमळालेले होते. ्हाजहानने जेवहा आपल्ा बापािवर� बडं केले तेवहा 
त्ा बडंाचा खरा अथर आिण त्ाचे पिरणाम समजण्ाइतके त्ाचे व् नवहते. राजकारण समजण्ाइतके 
जेवहा त्ाचे व् झाले तेवहा ्हाजहान गााीवर आलेला होता. त्ावळेी त्ाला काािचत ्हाजहानने 
आपल्ा बापािवर� केलेल्ा बडंाचा गनभताथर िनि�तच समजला असेल. ्हाजहानचा तो सहावा मुलगा. 
्हाजहानने बडं केले त्ावळेी ओलीस महणून ाारा आिण औरंगजेब ्ानंा त्ाला जहािंगरकडे सुपूार करावे 
लागले. राजपु�ाला आवश्क असणारे सवर ि्कण त्ाला िमळालेले होते. इतकेच नवहे तर अगाी लहान 
व्ात ्ु�ावर जाण्ाचा �संगही त्ाच्ावर ओढवला होता. औरंगजेबाच्ा अंगामध्े इतके कडवे धमरवडे 
कसे आिण केवहा ि्रले ्ाची जाणीव औरंगजेबाच्ा जीवनाचे पिर्ीलन करताना होत नाही. धम�ब�लचे 
�ेम हे आपण समजू ्कतो परंतु त्ामधून िनम�ण होणारा जात्ाधंपणा आिण इतर धम�िवष्ीचा �ेष ्ाचे 
आकलन मा� आपल्ाला होऊ ्कत नाही. राजपु�ाला ्ोग् असे धानमक ि्कण त्ाला िमळालेले होते 
परंतु त्ाहीपेका अिधक अ्ी कुराणाचा सखोल अभ्ास करण्ाची संधी ाेखील त्ाला िमळाली होती. 
औरंगजेबाचे सवर जीवन अभ्ासून पािहल्ानंतर आपल्ाला असे िासून ्ेईल की औरंगजेब हा गाढा 
िव�ान, वाािववाापटू आिण धमरव�ेा होता. असे असताना ाेखील िहनाू धम�िवष्ीचा �ेष त्ाच्ा मनात 
का बाणावा ्ाचा उलगडा होत नाही. कालातंराने �त्क स�ा हातात आल्ावर आपल्ा मनातील िहनाूचा 
�ेष त्ाने िहनाूवर िजजी्ा कर लााून �चछ�पणे �कट केला. इतकेच नवहे तर का्ी-िव�े�राच्ा 
मंिाराचा िवधवसं करण्ात आिण छ�पती संभाजी ्ानंा कैा केल्ानंतर राजकी् िवरोधक महणून नवहे तर 
िहनाूधम�् महणून हाल हाल कवन त्ानंा ठार मारण्ात औरंगजेबाने धन्ता मानली. 

 
दिकणेच् पिहल् सुभेदार् 

 
औरंजेबाच्ा जीवनातील पिहली आिण मह�वाची राजकी् घटना महणजे व्ाच्ा केवळ १८ व्ा 

वष� ािकणेच्ा सुभेाारीवर त्ाची झालेली नेमणूक ही हो्. अकबरापासूनच्ा सवरच मोगल बाा्हाचें 
ािकण घेऊन साऱ्ा िहाुसथानभर एकतं�ी अंमल सथापन करण्ाचे ध्े् होते. अकबराने मोगल सा�ाज् 
ािकणेमध्े वृि�गत करण्ास सुरवात केली होती. जहािंगराच्ा ऐषआरामी सवभावामुळे मोगल 
सा�ाज्ाच्ा िवसताराला ािकणेमध्े तेवढी चालना िमळाली नाही. ्हाजहानने जेवहा बडं केले तेवहा 
मोगल फौजा पाठीवर असताना ािकणेतील राजकारण जवळून पाहण्ाची संधी त्ाला िमळाली. गााीवर 
आल्ानंतर ािकण िजकून घेण्ाचा मनसुबा त्ाने तेवहाच रचला असावा. ्ा मनसुब्ाची सुरवात त्ाने 
अहमानगरचा संपूणर पाडाव कवन १६३३ मध्े केली. उरलेली ाोन राज्े महणजे िवजापूर आिण 
गोवळकोडा ही होती. ्हाजहानला आपल्ा सवर मुलाचंी अित्् ्ोग् अ्ी पारख होती. त्ा सव�मध्े 
औरंगजेब हा अित्् कतृरतववान आहे आिण महणूनच ािकण िजकण्ाच्ा कामाला तो ्ोग् आहे ्ा 
जािणवनेे त्ाने त्ाची रवानगी ािकणेचा सुभेाार महणून केली. ािकणेची ही सुभेाारी औरंगजेबाच्ा द�ीने 
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फार्ी सुखावह झाली नाही. ्हाजहानची औरंगजेबाबरोबरची वागणूक ही िनःपकपातीपणाची नवहती. 
बाा्हाचा ओढा हा ााराकडे होता. ्ाचा पिरणाम असा झाला की बाा्हा आिण औरंगजेब ्ाचं्ामध्े 
ती� मतभेा िनम�ण झाले. १६३६ मध्े मोगल आिण िवजापूर व गोवळकोडा ्ाचं्ामध्े तह होऊन ्ा 
ाोनही सुलतानानंी मोगलाचें सावरभौमतव मान् केल्ामुळे औरंगजेबाला मुलुखिगरी अ्ी हाती घ्ावी 
लागली नाही. परंतु ्ा कालावधीमध्े त्ाने अित्् चाणाकपणे ािकणेमधील राजकारणाचा अभ्ास 
कवन बाा्हा झाल्ानंतर िकवा संधी िमळाल्ास त्ाअगोार ािकणेत मोगल वचरसव कसे सथापाव्ाचे 
्ाब�ल मना्ी िनि�तच खूणगाठ बाधंली. बाा्हाबरोबर असलेले औरंगजेबाचे मतभेा हे इतके 
िवकोपाला गेले की त्ाची ािकणेतील नेमणूक र� करण्ात ्ेऊन बालख �ातंात त्ाची िन्ुकती करण्ात 
आली. औरंगजेबाने तेथे जी तीन-चार वष� काढली ती सारी ्ु�ाच्ा वातावरणात. सेनापती महणून त्ाचे 
कतृरतव ्ावळेी पणास लागले. ्ु�ाचा अित्् मोलाचा असा अनुभव त्ाला आला. हा अनुभव पुढील 
काळात त्ाला अित्् उप्ोगी पडणारा असा होता. औरंगजेबाची आता ित्ी उलटलेली होती. 
्हाजहान बाा्हाने पुनहा त्ाची नेमणूक ािकणेच्ा सुभेाारीवर करण्ामध्े फार मोठा धूतरपणा 
ााखिवला. परंतु ्ावळेी ािकणेतील पिर�सथती पूणरपणे बाललेली होती. गोवळकोडा आिण िवजापूर 
्ेथील सुलतानाचंा दि�कोन बाललेला होता. बाा्ाही ितजोरीची भर करण्ात ािकणेचा सारा पैसा 
ओतला गेल्ामुळे आनथकदष�ा ािकणेतील पिर�सथती अगाी डबघाईला आलेली होती. साहिजकच 
औरंगजेबाला ाोन आघा�ावंर तोड �ाव ेलागणार होते. एक आनथक व ाुसरी राजकी्. आणखी एक 
गो�ही औरंगजेबाला िवचारात घ्ावी लागणार होती आिण ती महणजे ि्वाजीच्ा नेतृतवाखाली नव्ाने पुढे 
्ेणारी मरा�ाचंी स�ा. ्ाबाबत औरंगजेबाने जी पावले टाकली व जी धोरणे आखली त्ामध्े 
औरंगजेबाच्ा सवभावातील गुण आिण ाोष आपल्ाला �कष�ने िासून ्ेतात. सुरवात्चे राजकारण :- 
ािकणेतील आनथक पिर�सथती सुधारण्ासाठी औरंगजेबाने आपल्ा परीने अित्् कसो्ीने �्तन केले. 
आपला आनथक स�ागार मु्�ा कुलीखान ्ाच्ा मातीने ािकणेतील सारा प�ती त्ाने आमूला� 
बालली. ािकणेतील खच�चा वाढता बोजा आिण ्ेणारे उतप� ्ामध्े जेवहा मेळ बसेना तेवहा त्ाने 
बाा्हाकडे अिधक �व्ाची मागणी केली. बाा्हाने ही मागणी अमान् तर केलीच परंतु एकंार 
पिर�सथतीब�ल औरंगजेबालाच ाोष िाला. भिवष्काळात का् वाढून ठेवले आहे ्ाची जाणीव 
औरंगजेबाला ्ा कणापासूनच झाली असावी आिण त्ा द�ीनेच त्ाने जी पावले टाकली त्ामध्े त्ाचा 
ाूरा्�पणा िासून ्ेतो. उ�रेकडचा आपला डाव िजकाव्ाचा असल्ास ािकणेची बाजू सुरिकत राखणे 
इ� आहे हे त्ाने ओळखले, आिण महणून िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा राज्ाचंा ना् करण्ाचा मनसुबा 
त्ाने रचला. हे करताना त्ाने साम, ााम, ांड आिण भेा ्ा सवर माग�चा अवलंब केला. त्ाववन त्ाच्ा 
कुटील नीतीची आिण राजकारणपटुतवाची आपल्ाला साक पटते. िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े 
आणखी थोडी सवड िमळती तर औरंगजेबाने सहज िजकून घेतली असती. ्ाआड ाोन गो�ी आल्ा. एक 
महणजे ्हाजहानचे आजारीपण, आिण ाुसरी गो� महणजे ही राज्े िजकण्ाचे कामी ्हाजहानने 
घातलेला मोडता ही हो्. औरंगजेबाचे मनसुबे आिण ्ोजना ्ाची इतथंभतू बातमी ्हाजहानला िमळत 
असे. ािकणेमध्े औरंगजेबाचे वाढत जाणारे �सथ आिण त्ाची लषकरी दष�ा झालेली �चडं त्ारी ्ाची 
बाा्हाला खडानखडा  मािहती िमळत होती. अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाच्ा हेतूब�ल त्ाच्ा मनात 
सं्् िनम�ण होणे साहिजकच होते. ्हाजहानच्ा मनात औरंगजेबाब�ल �ेम जवळ जवळ नवहते. 
त्ाच्ाब�ल त्ाच्ा मनात जी काही भावना होती ती आार्ुकत भीतीचीच. ाारा, ्ुजा आिण मुराा हे 
्हाजहानचे तीन इतर मुलगे, बु�ीने आिण कतृरतवाने ्थातथाच होते. ााराब�ल तर ्हाजहानने उघड-
उघड पकपाती धोरण सवीकारलेले होते. ्हाजहानचे मन त्ाने औरंगजेबािवष्ीच्ा �ेषाने भरवनू िालेले 
होते. तेवहा ्हाजहानाच्ा मनात अ्ी ्कंा िनम�ण झाली की, मह�वाकाकंी असलेल्ा आपल्ा मुलाने 
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िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े िजकून िसहासन िमळिवण्ासाठी आपल्ा बरोबरच लढा ाेण्ाचा 
घाट घातला तर त्ाला आवर घालणे अित्् कठीण जाईल. औरंगजेब आिण ्हाजहान ्ाचं्ामध्े 
औरंगजेबाच्ा ािकणेतील सुभेाारीच्ा ाुसऱ्ा कालखंडात अित्् कटू असा प�व्वहार झाला. 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ेथील ्ा्ानंी मोगलाबंरोबर थोडे ताठर धोरण सवीकाराव्ास सुरवात 
केली. ्हाजहानने त्ानंा अ�त्कपणे पािठबा िाला इतकेच नवहे तर ्ा ाोनही ्ा्ाबंरोबर तह कवन 
्ातंता �सथािपत करण्ाची त्ाला आजा िाली. औरंगजेबाने मनात आणले असते तर त्ावळेीच त्ाला 
बापािवव� बडं पुकारता आले असते. परंतु त्ाला एकंार पिर�सथतीचा अजून पूरा अंााज घ्ाव्ाचा 
हाता. त्ाची लषकरी त्ारीही अजून पूणर झालेली नवहती. पिरणामी त्ाने सबुरीचे धोरण सवीकारले. 
जेवहा त्ाला ्हाजहानच्ा आजारीपणािवष्ी आिण ााराच्ा बेतािंवष्ी ्कंा उरली नाही तेवहा मा� 
त्ाने ािकणेतले राजकारण जमेल तसे िमटवनू िसहासनाच्ा ल�ासाठी उ�रेकडे कूच केले. ्ा सवर 
घडामोडीत औरंगजेबाला जर क्ाची िव्षेकवन जाणीव झाली असेल तर ती मरा�ाचं्ा वाढत्ा 
स�ेची. उ�रेकडे जाताना त्ाने मना्ी अ्ी खूणगाठ बाधंली असली पािहजे की िसहासनावर आल्ावर 
मरा�ाचं्ा बडंाचा िबमोड कराव्ाचा. ्ा िठकाणी एक गो� सागंणे जवर आहे की, औरंगजेबाने �सथर 
बु�ीने, सापेकतेने आिण िनःपकपातीपणाने मरा�ाचं्ा �शनाचा कधीच िवचार केला नाही. िवजापूर, 
गोवळकोडा आिण मराठे ्ानंा त्ाने एकाच मापाने जोखले. अ्ा तऱहेने िवचार करण्ात औरंगजेबाच्ा 
पुढील पराज्ाची बीजे रजली गेली असे महटल्ास काहीही हरकत नाही. ाोन् े वष�पूव� सथापन 
झालेल्ा ्ा ्ा्ा आपापसातील वैमनस्ाने आिण मोगलाबंरोबर चाललेल्ा संघष�ने िखळिखळ्ा होऊन 
गेल्ा होत्ा. मोगलाचं्ा �चडं स�ेबरोबर िहिररीने लढा ाेण्ाची ताका त्ाचं्ामध्े उरलेली नवहती. 
िकबहुना त्ाचें अ�सततवच मोगलाचं्ा इचछेवरती अवलंबनू होते. मरा�ाचंी पिर�सथती पूणरपणे वगेळी 
होती. मरा�ाचें राज् एक सवतं� राज् महणून अ�सततवात आलेले होते. तेराव्ा ्तकाच्ा अखेरीला 
मुसलमानाचें पिहले आ्मण ािकणेवर झाल्ापासून नंतरची तीन् े वष� आपण परकी् अमलाखाली 
रगडले गेलो आहोत आिण सामािजक, राजकी्, धानमक आिण आनथक दष�ा आपली गळचेपी झालेली 
आहे ्ाची पूणर जाणीव महाराष्ातील लोकानंा झालेली होती. ही जाणीव धमरिनरपेक होती. परकी् स�ेचा 
अंमल झुगावन ाेऊन आपले राजकी् सवातंं् परत िमळिवण्ाची ईष� त्ाचं्ा मनात िनम�ण झाली 
होती. ही ईष� िनम�ण करणारा महापुरष महणजे छ�पती ि्वाजी. सवराज् महणजे सुराज् हा मं� त्ाने 
साऱ्ा महाराष्ाला िाला. ्ामुळे साऱ्ा महाराष्ात एक तऱहेची चेतना िनम�ण झालेली होती. ्ा 
्कतीला आिण ्ा चेतनेला औरंगजेबाने कमी आिण तुचछतापूवरक लेखले. मरा�ािंवषय्चा िवपिरत 
दििकोन :- उ�रेकडे जाताना ि्वाजीबरोबर त्ाने तातपुरता समझोता केला आिण गााीवर आल्ानंतर 
आपल्ा लषकरी सामथ्�च्ा जोरावर मरा�ाचं्ा वाढत्ा ्कतीला आपण सहज पा्बां घालू अ्ी त्ाने 
आपल्ा मनाची समजूत कवन घेतली. त्ाचे हे धोरण कसे चुकले ्ाचा उ�ेख पुढे ्ेईलच. औरंगजेबाने 
उ�रेकडे जे कूच केले ते वारसा ह�ाचे ्ु� आपण िजकणारच ्ा जािणवनेे. ाारा, ्ुजा आिण मुराा ्ाचें 
सामथ्र आिण राजकारणपटूतव औरंगजेबापुढे कोते पडले. भिवष्काळात आपल्ाला ्�ू राहू न्े ्ाची 
औरंगजेबाने खबराारी घेतली आिण आपल्ा भावाचंा कुटंुिब्ासकट ना्नाट केला. नैसनगकत्ा 
औरंगजेबाला िसहासनाची �ापती होणे हे जवळ-जवळ अ्क्�ा् होते. ाारा आिण ्ुजा ्ाचं्ा अंगी जर 
कुटीलपणा असता आिण आपले हेतू ्वेटाला नेण्ाचे जर सामथ्र त्ाचं्ामध्े असते तर काािचत 
औरंगजेबाने त्ाचं्ावर जी पाळी आणली ती त्ानंी औरंगजेबावर आणून त्ाला ाे्ोधडीला लावले असते. 
िसहासन आपण िमळवाव्ाचेच ्ा द�ीने ाुसऱ्ावळेी जेवहा औरंगजेब ािकणेच्ा सुभेाारीवर आला तेवहा 
त्ा द�ीने त्ाची त्ारी चाललेली होती आिण त्ाची पावलेही त्ाच वाटेने पडत होती. चुक्चा मोठेपणा 
:- आपले उि�� साध् झाल्ानंतर औरंगजेबाने मनाचा मोठेपणा आिण औाा्र हे आपले सखखे भाऊ आिण 
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बाप ्ाचं्ाबाबत ााखिवली नाहीत. त्ाला अथ�त कारणही तसेच होते. औरंगजेबाच्ा अगोार गााीवर 
आलेल्ा कोणत्ाच मोगल बाा्हाने मनाचे हे औाा्र �कट केलेले नवहते. औरंगजेब त्ाला अपवाा 
असणे अ्क् होते. औरंगजेबाला काही इितहासकाराकंडून फार असे मोठेपण िाले गेलेले आहे. परंतु 
औरंगजेबाची तुलना कोणत्ाच मो�ा माणसाबरोबर होऊ ्कत नाही. कारण मोठेपणा िमळाल्ाच्ा 
अत्ुच् कणी त्ाने मो�ा माणसासारखे न वागता सवरसामान् माणसा�ंमाणे वागून आपल्ा मोठेपणाला 
कमीपणा आणला. आपल्ा भावानंा ठार मारण्ात आिण बापाला कैा करण्ात त्ाची खुन्ी वृ�ी, 
�ेषमूलक सवभाव आिण ्ौ्र ही त्ाच्ा इितहासकाराला �कष�ने जाणवतात. मुरााबकाला ज्ा प�तीने 
त्ाने मारले ती घटना लाछंनासपा आिण घृणासपा होती, इतकेच नवहे तर माणुसकीला काळीमा 
आणणारी होती. ्ु�ामध्े सवर काही कम् असते हा न्ा्ही ्ा िठकाणी लागू पडत नाही. तीच गो� 
्हाजहानबरोबर त्ाला कैाेत टाकल्ानंतर त्ाने जे वतरन केले त्ाबाबत महणता ्ेईल. वृ� आिण कैाी 
असलेला ्हाजहान हा िनरप�वी होता. औरंगजेबाच्ा द�ीने तो जवळ-जवळ मेलेलाच होता. 
मेलेल्ाला मारण्ात काहीच अथर नवहता. परंतु िसहासनावर आल्ानंतर औरंगजेबाने ्हाजहानला 
त्ाच्ा गत कृत्ाचंी जाणीव िाली. ाोघामंध्े अित्् कटू असा प�व्वहार झाला. ्हाजहानचे 
कैाेमध्े असताना जे हाल झाले तसे उााहरण जगाच्ा इितहासात आपल्ाला �िचतच आढळेल. 

 
पिहल् पंचव्स वष� 

 
गााीवर आल्ानंतरची पिहली पचंवीस वष� ही औरंगजेबाने उ�रेकडच्ा राजकारणात 

घालिवली. उ�र-पूवर आिण पि�म ्ा िा्ानंा मोगल सा�ाज्ाची वाढ झाली. ्ा काळात �त्क अ्ी 
कोणतीही मोहीम औरंगजेबाने हाती घेतली नाही तर हे काम त्ाने आपल्ा अमीर-उमरावावंर सोपिवले. 
ािकणेच्ा राजकारणाबाबतही तोच दि�कोण औरंगजेबाने ठेवला. गााीवर आलेला आिण मो�ा 
मह�वाकाकेंने �ेरीत झालेला कोणताही स�ाट जे करील तेच औरंगजेबाने केले. परंतु हे करताना अित्् 
िवकृत असे सववप औरंगजेबाने आपल्ा राजकारणाला िाले. हे सववप त्ाच्ा धमरवडेेपणाचे आिण धम�ध 
वृ�ीचे �ोतक होते. रजपुतां् ी लढताना त्ाने हीच वृ�ी �कट केली. ्ा धम�धतेपोटी त्ाने का्ी-
िव�े�राच्ा मंिाराचा िवधवसं कवन त्ा िठकाणी मि्ाीची उभारणी केली. िहांूवर त्ाने जो िजिज्ा 
कर बसिवला त्ाच्ा मुळा्ी त्ा करापासून िमळणारे उतप� हा हेतू नसून िहांूचे जीवन कसे सं�सत 
करता ्ेईल हा होता. आपल्ा �जाजनानंा मग ते िहाू असोत, मुसलमान असोत अगर ि�सती असोत, 
समानतेच्ा भिूमकेववन वागिवण्ाचा मोठेपणा औरंगजेबाने कधीच ााखिवला नाही. औरंगजेबाची 
सवतःची भिूमका आपण िहाुसथानात परके आहोत अ्ीच होती. ्ा परकी्तवाच्ा िकवा �े�तवाच्ा 
भिूमकेतून त्ाच्ा द�ीने िहांूचे सथान ाुय्म आिण िनकृ� ाज�चे होते. ि्वाजीला ही भिूमका पटणे 
्क्च नवहते. औरंगजेबाच्ा ्ा िव�ेषावर आधारलेल्ा भिूमकेमुळे ि्वाजी आिण औरंगजेब ्ाचं्ामध्े 
बराचसा प�व्वहार झाला. ाोघानंीही आपल्ा भिूमका का्म राखल्ा–ि्वाजीने आपली 
धमरिनरपेकपणाची आिण औरंगजेबाने आपली धम�धतेची. औरंगजेबाचे हे धमरवडे िकवा पथंवडे िकती 
पराकोटीला पोहोचले होते ्ाची कलपना आपल्ाला औरंगजेबाने िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा 
राज्ाचं्ा सुलतानाबरोबर जे िव�ेषी धोरण सवीकारले त्ाववन ्ेते. िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा ाोन 
्ा्ाचंा ना् करण्ात औरंगजेबाने कोणते राजकारण साधले ्ाचा इितहासाच्ा अभ्ासकाला उलगडा 
होत नाही. 

 
िशवाज् आिण औरंगजेब 
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िहांूब�लच्ा ्ा िव�ेषाच्ा पोटीच औरंगजेबाने ि्वाजीब�ल मनात फार मोठा आकस धरला. 

उ�र िहाुसथानात जर त्ाचे लक गुंतलेले नसते तर ि्वाजीच्ा वाढत्ा सामथ्�ला आवर घालण्ासाठी 
तो सवतःच ािकणेमध्े उतरला असता, िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचंी ताकत त्ाने जोखली होती. 
आपल्ाला खरा िवरोध होणार आहे तो ि्वाजीकडूनच ्ाची त्ाला जाणीव झाली. िवजापूरकरावंर त्ाने 
िमळिवलेले िवज् आिण अफजलखानासारख्ा मातबर सरााराची त्ाने लावलेली िवलहेवाट ्ाववन 
ि्वाजीच्ा सामथ्�ची त्ाला कलपना ्ाव्ाला पािहजे होती, ती त्ाला आली नाही. साहिजकच 
ि्वाजी आिण औरंगजेब ्ाचं्ामधील संघषर हा ि्वाजीचा मृत्ू होईप �्तच्ा कालखंडात बुि�बळाच्ा 
पटावरील मोहोऱ्ाचंी हलवा हलव करणाऱ्ा ाोन बुि�बळपटू तजजामंधील संघष��माणे झाला. 
औरंगजेबाने पिहल्ा�थम आपला मामा ्ा्सताखान ्ाची ि्वाजीवर रवानगी केली. ्ा्सताखान हा 
कसलेला ्ो�ा होता पण मरा�ाचंी ्ु�नीती त्ाला अवगत नवहती. सुरवातीला ि्वाजीिवर� 
िमळालेल्ा िवज्ाने त्ाची फसवणूक झाली. ि्वाजीला आपण नेसतनाबतू केले ्ा सं�मात तो पुण्ाला 
मु�ाम ाेऊन बसला आिण ि्वाजीने नेमकी संधी साधली. खु� पुण्ात त्ाच्ा राहत्ा वा�ावर ह�ा 
कवन ि्वाजीने त्ाची �ेधाितरपीट उडिवली. ि्वाजीच्ा चातु्�समोर ्ा्सताखानाला कधीच ्् 
िमळणार नाही हे औरंगजेबाने ओळखले आिण त्ाची ािकणेच्ा सुभेाारीववन बगंालमधे रवानगी केली. 
ि्वाजीच्ा वाढत्ा संकटाचा आता औरंगजेबाने गंभीरपणे िवचार कराव्ास सुरवात केली आिण 
ि्वाजीला लवकर पा्बां न घातल्ास �त्क आपल्ा गााीला धोका पोहोचेल ्ा भीतीने त्ाने 
ि्वाजीचा का्मचा बांोबसत करण्ाचे ठरिवले. ्ा कामी त्ाने िमझ� राजा ज्िसग ्ाची िन्ुकती केली 
आिण ािकणेमधील मोिहमेचे सव�िधकार त्ाला िाले. िमझ� राजा ज्िसग ्ाची िन्ुकती करण्ात 
औरंगजेबाने आपले कौ्ल् आिण कुिटल नीती ही पुरेपूर उप्ोगात आणली असे महटल्ास त्ात काहीच 
वावगे होणार नाही. राजा ज्िसग हा बाा्हाच्ा ारबारातील एक �िति�त आिण बला� उमराव होता. 
त्ाच्ा िन�ेब�ल ्कंा घ्ाव्ास काहीच जागा नवहती. सेवकाची ज्ी आपल्ा धन्ाब�ल िन�ा असते 
त�तच  धन्ाचीिह आपल्ा सेवकाच्ा िठकाणी असावी लागते. औरंगजेबाच्ा बाबतीत हे िवधान सवरथैव 
लागू नवहते. त्ाच्ा �त्ेक सरााराब�ल त्ाच्ा मनात सं्् असे. इतकेच नवहे तर राजघराण्ातील 
�त्ेक व्कतीबाबताेखील त्ाचे मन सवचछ नसे. आधुिनक हेर खात्ाला खाली पाहाव्ाला लावील अ्ी 
त्ाची गुपतहेर संघटना होती आिण राज्ातील �त्ेक लहानथोर आिण मह�वाच्ा व्कतीब�ल 
खडान खडा मािहती त्ाच्ाकडे पुरिवली जात असे. औरंगजेबाने ज्िसगाची नेमणूक जेवहा ािकणेच्ा 
मोिहमेवर केली तेवहा त्ात त्ाचे ाोन हेतू होते. ज्िसग ्ा मोिहमेत ््सवी झाला तर ि्वाजीसारखा 
्� नामोहरम होणार होता. पण त्ाचबरोबर ि्वाजी्ी लढण्ात ज्िसगाची ्कती खचर होऊन त्ाचे 
सामथ्र कमी होणार होते. ्ाउलट ि्वाजीला ्् िमळाले असते तर ज्िसगासाख्ा त्ाच्ा बला� 
उमरावाचा परसपर काटा िनघाला असता. ाुहेरी िनतीचे राजकारण औरंगजेबाने पुरेपूरपणे अमलात 
आणले. िमझ� राजा ज्िसग हा ि्वाजीवरील मोिहमेत ््सवी झाला हे त्ाच्ा कतृरतवाचे गमक आिण 
औरंगजेबाच्ा कुिटल नीतीचा पराभव हो् ्ात काहीच सं्् नाही. परंतु ्ा िठकाणी एक गो� ध्ानात 
ठेवणे आवश्क आहे आिण ती महणजे ही की, िमझ� राजा ज्िसग ्ाचे ्् महणजे ि्वाजीचा पूणर पराभव 
नवहे. तसे मानणे चुकीचे ठरेल. बुि�बळाच्ा पटावर ज्ा�माणे पुढील हालचाली ््सवी वहाव्ा महणून 
खेळ खेळणारा ऐनवळेी माघार घेतो त्ा�माणे ि्वाजीने पिर�सथती ओळखून माघार घेतली. जयिसगाचा 
शेवट :- ज्ा उ�े्ाने ज्िसग ािकणेत आला होता तो उ�े् महणजे महाराष्ाची अ�समता नाही्ी करणे 
आिण सवराूर संहार करणे, तो साध् झाला नाही. त्ाने ि्वाजीची ्रणागती िमळिवली पण त्ासाठी 
ि्वाजीला फार मोठी िकमत �ावी लागली नाही. ््ाच्ा धंुाीत ज्िसगाने आपला मोच� िवजापूरकडे 
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वळिवला. पण िवजापूरकरानंी त्ाला ्थ�ची झुंज िाली आिण गिनमी-काव्ाचे ्ु� कवन त्ाचा नका 
उतरिवला. मनाने खचलेला औरंगजेबाचा हा कसलेला ्ो�ा िवजापूरवरील मोिहमेनंतर उ�रेकडे परतत 
असतानाच मरण पावला. ्ा नाही त्ा माग�ने का होईना औरंगजेबाचे कुिटल राजकारण ््सवी झाले. 

 
१६६५ मध्े ज्िसगाबरोबर झालेल्ा तहाच्ा अटीनुसार ि्वाजीला आ�ा ्ेथे औरंगजेबाची भेट 

घेणे ्म�ापत झाले होते. आ�ा ्ेथे आपल्ापुढे का् वाढून ठेवले आहे ्ाची ि्वाजीला पूणरपणे जाणीव 
होती. आगऱ्ाहून आपण िजवतं परत ्ेऊ िकवा नाही ्ाब�लही तो सा्कं होता. पण आ�ा ्ेथे न जाणे 
महणजे पुन� मोगल आ्मणाला आमं�ण ाेण्ासारखे होते. मृत्लूा तोड ाेण्ाची त्ाची पूणर त्ारी 
होती. आपले बरेवाईट झाल्ास राज्व्वसथेत कोणताही िबघाड होऊ न्े ्ाद�ीने त्ाने सवर व्वसथा 
केली आिण आगऱ्ाकडे �्ाण केले. 
 
िशवाज्च् आ�ा भेट 

 
अफजलखान ि्वाजीच्ा भेटीला आला असताना ि्वाजीला ठार मारण्ाची उघड उघड �ितजा 

कवन आला होता. अ्ा उघड ्�बूरोबर सामना ाेण्ाची त्ारी ्ोजनापूवरक करणे ्क् असते. पण 
औरंगजेबाच्ा मनात का् आहे ्ाचा थागं लागणे कठीण होते. बापाला हालहाल कवन ठार मारणारा 
आिण आपल्ा भावाचें िनघृरणपणे खून करणारा औरंगजेब आपल्ा जीवा्ी खेळ करण्ास मागेपुढे करणार 
नाही ्ाची ि्वाजीला जाणीव असावी. पण ्ा गो�ीची पव� न करता ि्वाजीने औरंगजेबाच्ा ारबारात 
पाऊल ठेवले. स�ाटाच्ा अंगी ्ोभनू िासणारा मोठेपणा व मनाचे औाा्र औरंगजेबापा्ी नवहते. 
सुरवातीपासूनच औरंगजेबाने ि्वाजीची अवहेलना करण्ास सुरवात केली. परंतु मराठा मनाची 
औरंगजेबाला कलपना नवहती झालेल्ा अपमानाचा ि्वाजीला भ्ंकर संताप आला आिण ्ा संतापाचा 
सफोट त्ाच्ा कडक ्बाातं िासून आला. औरंगजेबाने ज्िसगाला वचन िाले होते की ि्वाजी भेटीला 
आल्ानंतर त्ाच्ा िजवाला कोणताही अपा् होणार नाही. वचनाची मातबबरी औरंगजेबाला कधीच 
वाटली नवहती. ्ावळेीही ती वाटण्ाचे कारण नवहते. ि्वाजीला आपण कसेही वागव ू ्कतो असा 
औरंगजेबाने िवचार केला. ि्वाजीने ारबारात जे का�तेज �कट केले होते त्ाची औरंगजेबाला मातबबरी 
वाटली नाही. त्ाने ि्वाजीला कैा करण्ाचे आिण नंतर त्ाला नाहीसे करण्ाचे ठरिवले. औरंगजेबाच्ा 
्ा वागण्ात कुिटलपणा आिण िव�ासघात िासून ्ेतात. एवढेच नवहे तर, त्ाचा अाूरा्�पणाही त्ात 
िासून ्ेतो. औरंगजेबाला अ्ी जाणीव झाली नाही की ि्वाजीला कैा केल्ाने िकवा त्ाला ठार 
मारल्ाने महाराष्ात िनम�ण झालेले का�तेज न� होणारे नवहते. औरंगजेबाचा सवभावच सं््ी होता. 
आपल्ाभोवती असलेली सारी मंडळी ही आपल्ा ना्ाकरता टपून बसली आहेत अ्ी त्ाची धारणा 
होती. ि्वाजीसारखा �बळ ्�ू हाती सापडल्ानंतर साहिजकच त्ाला औरंगजेब सुखासुखी सोडील हे 
असंभवनी् होते. काळाची पावले औरंगजेबाला ओळखता आली नसती असे नाही. िकबहुना 
भिवष्कालीन इितहासकार आपल्ा कामिगरीचे मोल ठरिवताना िव�ासघात आिण खून ्ासंारखे गंभीर 
आरोप आपल्ावर करतील ्ाचीही त्ाला काािचत जाणीव झाली असेल. परंतु ि्वाजी ारबारात 
आल्ानंतर औरंगजेबाला िववके रािहला नाही. त्ाची सारासार बु�ी न� झाली. त्ाच्ा डोळ्ापुढे फकत 
एकच गो� आता होती आिण ती महणजे हाती सापडलेल्ा क�र ्�चूा ना् ही हो्. अफजलखान आिण 
्ा्सताखान ्ाचंा ि्वाजीने जो धुववा उडिवला होता तो त्ाच्ा द�ीसमोर अगाी ताजा होता. अ्ा 
्�लूा जर आपण िजवतं ठेवले तर त्ामध्े केवढा �चडं धोका आहे ही जाणीव औरंगजेबाला झाली. परंतु 
जसे औरंगजेबाने मराठी मनाला ओळखले नवहते तसेच त्ाने ि्वाजीलाही ओळखले नवहते. 
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औरंगजेबाला आपल्ा सामथ्�चा गवर झाला होता. ्ा सामथ्�च्ा जोरावर जगातली कोणतीही गो� 
आपल्ाला असाध् नाही अ्ी त्ाला घमेड झाली होती. ्ा घमेडीपोटीच त्ाने आपल्ा कारकीा�च्ा 
उ�राध�त िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचं्ावर सवारी केली आिण मरा�ाचंी पाळेमुळे खणून काढण्ाचा 
िन�् करण्ाची घोडचूक केली. ्ाउलट ि्वाजीला ्कतीचा उप्ोग केवहा कराव्ाचा आिण ्ुकतीचा 
उप्ोग केवहा कराव्ाचा ्ाची पूणर जाणीव होती. ि्वाजीने आकाडंताडंव खूप केले. आपण अगाी 
अगितक झाल्ाचे त्ाने ााखिवले. जणू काहंी त्ाने िनव�णाचीच त्ारी केली आिण औरंगजेब नेमक्ा 
्ाच गो�ीला फसला. ि्वाजीची आगऱ्ाची भेट आिण त्ा काळात घडलेल्ा घटना बिघतल्ावर 
जगातली माणुसकी आिण िव�ास ्ा गो�ी नाही्ा झाल्ा नवहत्ा ्ाची खा�ी मनाला पटते. अित्् 
कडक अ्ा कैाेतून ि्वाजीने पला्न केले ही गो� असे ा्रिवते की औरंगजेबाचे आतता्ी धोरण हे 
त्ाच्ाच ारबारातील िहाू आिण मुसलमान मुतससानंा पसंत नवहते. ि्वाजीने गरीब-गुरीबानंा आिण 
फिकरानंा िमठाई वाटली आिण अ्ाच एका िमठाईच्ा पेटाऱ्ात बसून त्ाने आपली सुटका कवन 
घेतली, ही गो� जरी खरी असली तरी खु� औरंगजेबाच्ा ारबारातील मातबबर अ्ा व्कत�चे साहाय् 
असल्ाखेरीज ि्वाजीला आपली सुटका कवन घेता आली नाही ्ात काहीच सं्् नाही. िपजऱ्ातून 
पकी पळाला ्ाब�ल औरंगजेबाने खूप अकाडंताडंव केले. पण त्ाची �त्ेक गो�च चुकत गेली. 
तारण्ाच्ा ऐन उमेाीत असताना आिण ि्वाजीच्ा पला्नापूव� काही वष� औरंगजेबाने ्�चू्ा मनात 
का् कराव्ाचे आहे हे ओळखून आपले पाऊल पुढे टाकले आिण �त्ेक वळेी ्�वूर मात करण्ात ्् 
िमळवले. ्ावळेी मा� त्ाने टाकलेले फासे उलटेच पडत गेले. ि्वाजीने त्ाच्ावर पूणरपणे मात केली 
आिण राजकारण, मुतस�ीपणा आिण डावपेच ्ाबाबत आपण औरंगजेबापेका कुठल्ाही तऱहेने कमी नाही हे 
ााखवनू िाले. 

 
िशवाज्चया आ�ा भेट्नंतरचे औरंगजेबाचे राजकारण 

 
्ानंतरचा पधंरा वष�चा काळ औरंगजेबाने उ�रेमधे �सथरसथावर करण्ात घालिवला तसे जर 

नसते तर पधंरा वष�नंतर ािकणेत उतरलेला औरंगजेब ि्वाजीच्ा पाठोपाठ ािकणेत आलेला आपल्ाला 
िासला असता. आगऱ्ाच्ा भेटीनंतर ि्वाजी आिण औरंगजेब ्ाचंा �त्क संबधं असा कधी आलाच नाही. 
परंतु ही पधंरा वष� मा� महाराष्ाच्ा इितहासाच्ा द�ीने अित्् महतवाची होती. ािकणेबाबत 
औरंगजेबाने आता एक िवि्� धोरण सवीकारले होते आिण ते महणजे ि्वाजीचा आिण त्ाबरोबरच 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा ाोन ्ा्ाचंा ना् करणे हे हो्. वर उ�ेिखल्ा�माणे ्क् असते तर तो 
सवतःच ािकणेत आला असता परंतु तसे न करता ही कामिगरी त्ाने आपल्ा सराार मंडळीवर सोपिवली. 
्ा घटनेचा ािकणेच्ा इितहासावर कोणता पिरणाम झाला ्ाची चच� करणे जवर आहे. आगऱ्ाच्ा 
भेटीनंतर ि्वाजीने काहंी काळतरी मोगलाबंरोबर वर-वर का होईना, िम�तवाचे धोरण सवीकारण्ाचे 
ठरिवले. ज्िसगाच्ा िवजापूरवरील सवारीत त्ाने भाग घेतला. ि्वाजीने हे जे धोरण सवीकारले त्ामुळे 
औरंगजेब फसला असे नवहे परंतु त्ाचे मन ि्वाजीब�ल पूव� इतके सा्कं रािहले नाही. ि्वाजीने 
ाेखील आपल्ा कृतीने औरंगजेबाचा सं्् बळावले असे काहंीही केले नाही. आगामी संघष�च� त्ारी 
मा� त्ाने केली. औरंगजेबाबरोबरील पिहल्ा फेरीत औरंगजेबाला अप्् पारी घ्ाव ेलागले आहे आिण 
त्ाचा सूड उगिवल्ाखेरीज तो राहणार नाही ्ाची ि्वाजीला पूणर जाणीव होती. आपली त्ारी पूणर 
कवन मगच औरंगजेबा्ी उघड उघड सामना ाेण्ाचे त्ाने ठरिवले. तीन-चार वष�नंतर त्ाने आपल्ा 
चढाईला सुरवात केली. पुरंारच्ा तहानुसार मोगलानंा िालेले बरेचसे िक�े त्ाने िजकून घेतले. 
त्ाि्वा् मोगल मुलखात वारंवार छापे घालण्ाचे स�ही त्ाने चालू ठेवले. ्ा चढाईच्ा पिहल्ा 
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पिवं्ात त्ाने सुरतेवर धाड घातली. ि्वाजीच्ा ्ा पिवं्ाने औरंगजेबाला हाारा बसला. परंतु 
ि्वाजीला जरब बसवले असा मातबबर सेनापती त्ाच्ाकडे उरला नवहता. जसवतंिसग, बहााूरखान, 
िालेरखान वगैरे सेनानंी जरी नावाजलेले होते तरी ि्वाजीबरोबर राजकारणाचे डावपेच करण्ाची कुवत 
त्ाचं्ामध्े नवहती. उ�रेकडील राजकारण सोडून औरंगजेबाला ािकणेकडे ि्वाजीच्ा पाडावासाठी 
सवतः ्ेणे ्क् नवहते. चार पाच वष�च्ा ्ा कालावधीत ि्वाजीची चागंलीच त्ारी झालेली होती. 
मोगलाबंरोबर गिनमी काव्ाचे ्ु� खेळून आता चालणार नाही हे त्ाने ओळखले होते. सवराज् सथापनेचा 
हेतू जर आपल्ाला साध् कराव्ाचा असेल तर समोरासमोरच्ा लढाईत मोगलानंा आपले सामथ्र 
ााखिवणे जवर होते. ि्वाजीने त्ा द�ीने त्ारीही केली होती. १६७० नंतर ि्वाजीने मी मी 
महणिवणाऱ्ा मोगल सेनापत�चा समोरासमोरच्ा लढाईत धुववा उडिवला. मुतस�ीपणामध्े आिण 
त्ाच�माणे लषकरी डावपेचातही त्ाने औरंगजेबावर मात केली. 
 
औरंगजेब आिण िशवाज्–थोडे सम्कण 

 
ज्ा मरा�ाचंा ना् वहावा महणून औरंगजेबाने आपले सारे सामथ्र पणास लावले होते त्ा 

मरा�ाचं्ामध्े ि्वाजीने एक अि�ती् अ्ी अ�समता िनम�ण केली. साऱ्ा सा�ाज्ाची ताका पाठी्ी 
असताना जो एकसू�ीपणा आिण एकिजनसीपणा औरंगजेबाला आपल्ा �जाजनामंध्े िनम�ण करता 
आला नाही तो ि्वाजीने फारच थो�ा कालावधीत महाराष्ामध्े िनम�ण केला. औरंगजेबाच्ा �चडं 
सामथ्�पुढे ि्वाजीची ्कती महणजे काहीच नवहती. इतके असून ाेखील ि्वाजीबरोबरच्ा ल�ात 
इतकेच नवहेतर पुढे ि्वाजीच्ा मृत्नंूतर मरा�ाबंरोबर झालेल्ा संघष�त औरंगजेबाला अप्् आले. 
्ाला कारण का् झाले हे ्ोधण्ासाठी फार ाूर जाण्ाची आवश्कता नाही. औरंगजेबाचे राजकारण हे 
धानमक िव�ेषावर आधारलेले होते, तर ि्वाजीचे राजकारण हे धमरिनरपेक होते. ि्वाजीची मह�वाकाकंा 
्केडो वष� परकी् अमलाखाली ाडपल्ा गेलेल्ा �जेला मुकत करण्ाची होती. त्ाचा पिव�ा हा 
आ्मक नवहता. त्ाच्ा महतवाकाकेंच्ा पोटी कोणी ाे्ोधडीला लागाव्ाचे नवहते इतकेच नवहे तर 
असंख् जीवाचंी हत्ाही ्ा मह�वाकाकेंच्ा पूतरतेच्ा पोटी वहाव्ाची नवहती. औरंगजेबाचा पिव�ा हा 
मूलतःच आ्मक होता. त्ाच्ा मह�वाकाकेंच्ा पोटी सवाथर ाडलेला होता. त्ा मह�वाकाकेंत रकतपात 
अिभ�ेत होता. ि्वाजी हा एका िवि्� त�वाकंिरता झगडत होता. औरंगजेबाच्ा आसुरी मह�वाकाकेंच्ा 
पाठीमागे कसलेही त�व नवहते. ि्वाजीचा लढा हा गरीबासंाठी होता. त्ा ल�ात न्ा् िन�ूरता होती. 
एक िवि्� तऱहेचा समाज ि्वाजीला िनम�ण कराव्ाचा होता. ्ाउलट औरंगजेबापुढे कुठल्ाही नवीन 
समाजाच्ा िननमतीचे सवपन नवहते. अन्ा्, ाुजाभाव आिण असमानता ्ावर आधारलेल्ा समाजाचा 
पाठपुरावा करणारा औरंगजेब हा एक �ेिषत होता. ्ा समाजाची उभारणी सूडबु�ीवर झालेली होती. 
औरंगजेबाची ही वृ�ी एखा�ा हुकूम्हासारखी होती. व्कतीगत द�ीकोनातून जरी बिघतले तरी ाेखील 
औरंगजेब आिण ि्वाजी ्ाचंी तुलनाच होऊ ्कत नवहती. जे जे गुण औरंगजेबामध्े होते ते ते सवर गुण 
ि्वाजीच्ा अंगात �कष�ने आिण वरचढपणाने होते. औरंगजेबाच्ा अंगातील अवगुणाचंा ि्वाजीकडे 
अभाव होता. परंतु ि्वाजीकडे असलेले सवरच्ा सवर गुण औरंगजेबाकडे मा� नवहते. सिहषणुता आिण 
ा्ाबु�ी हे ि्वाजीचे सथा्ीभाव होते, तर औरंगजेबामध्े त्ाचंा पूणरपणे अभाव होता. ि्वाजीला 
मह�वाकाकंा होती, पण ती राकसी नवहती. औरंगजेबाच्ा मह�वाकाकेंचे सववप हे राकसी होते. ्ा सवर 
गो��चा िवचार केल्ानंतर िवज्�ी कोणाला माळ घालणार ्ाब�ल ्कंाच नवहती. खरा महाराष् धमर-
ज्ाला मानवता धमर असेही महणता ्ेईल—तो सथापन करण्ात ि्वाजीने ्् िमळिवले. ््ाचे भरपूर 
माप ि्वाजीच्ा पारी पडले. जे िसहासन िमळिवण्ासाठी औरंगजेबाला खून आिण रकतपात करावा 
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लागला ते िसहासन ि्वाजीने लोकमताची �चडं जागृती कवन िमळिवले. १६७४ मध्े ि्वाजीला झालेला 
राज्ािभषेक महणजे त्ाच्ा ््ाचा परमो� िबाू असे महटल्ास काहीच हरकत नाही. ि्वाजीने 
राजािधराज ही पावी घेऊन सवतःला कवन घेतलेला राज्ािभषेक हा त्ाने औरंगजेबाच्ा सवािभमानाला 
िालेला एक �चडं ध�ाच होता. ्ानंतरची पुढील सहा वष� ि्वाजीकडे िवज्ाने कधीच पाठ िफरिवली 
नाही. औरंगजेबाच्ा नाणावलेल्ा सेनापत�वर त्ाने सहजगत्ा िवज् िमळिवले आिण गोवळको�ाच्ा 
सुलतानाबरोबर संगनमत कवन आपला ािकण िा�गवज् त्ाने साजरा केला. ि्वाजीच्ा ह्ातीत 
मोगल-मराठा संघष�ला पिहल्ा �थम तोड लागले आिण पिहल्ा फेरीत औरंगजेबाला हार खावी 
लागली. 

 
औरंगजेबकाल्न समाज, संसकक ित व राजकारण 

 
िहाुसथानच्ा इितहासात १६ व्ा ्तकात ज्ा�माणे अकबराच्ा व्�कतमतवाची छाप पडलेली 

आपल्ाला िासून ्ेते त्ा�माणे १७ व्ा ्तकात औरंगजेबाच्ा व्कतीमतवाचा �भाव ततकािलन 
समाजजीवनाच्ा �त्ेक अंगोपागंावर पडलेला आपल्ाला िासून ्ेतो. औरंगजेबाच्ा जीवनाचा अभ्ास 
करणाऱ्ा अभ्ासूला त्ाकिरता औरंगजेबकालीन आिण अनुषंगाने मोगलकालीन समाजजीवन, 
अथरव्वसथा, राज्कारभार, ि्कणप�ित, ारबारी चालीिरती, मोगल स�ाटाचे राज्ातील सथान व 
अिधकार ्ाचंी मािहती कवन घेणे अवश् आहे. वरील आिण इतर संबिंधत बाब�ची चच� पुढे केलेली आहे. 

 
मोगल स�ाट : तयाचे खास अिधकार 

 
मोगल बाा्हानंा जे काही खास अिधकार असत त्ाचंी आिण त्ाचं्ा धानमक सथानाची 

थोडक्ात पुढे मािहती िाली आहे. मोगल बाा्हा हे सवतःला सवर स�ाधी् समजत. साहिजकच त्ानंा 
जे काही िव्षे अिधकार का्�ा�माणे अथवा वढ�नी िमळालेले असत, त्ाचंी ते कटाकाने जपणूक 
करीत. ्ापैंकी पिहला अिधकार महणजे सकाळच्ा �हरी सवरसामान् जनतेला बाा्हाने ा्रन ाेण्ाचा. 
कालातंराने समाजात असा एक वगर िनम�ण झाला की बाा्हाचे ा्रन घेतल्ाि्वा् ्ा वग�तील माणसे 
कोणत्ाही कामाला सुरवात करीत नसत. औरंगजेबाने ही �था आपल्ा कारकीा�च्ा अकराव्ा वष� बां 
केली. (k. k. ⅱ. 213) बाा्हाच्ा दुसऱया अिधकाराला चौक् आिण चौक्च् तसल्म असे महणत. ्ाचा 
अथर असा की बाा्हाच्ा राजवा�ाभोवती ारबारातील िव�ासू मनसबााराने पहारा ाेणे आिण 
बाा्हाच्ा िनवाससथानाला िावसातून तीन वळेा ताजीम ाेणे. ितसरा अिधकार महणजे समाजातील 
कोणत्ाही व्कतीने ाुसऱ्ा व्कतीला आपल्ा समोर जिमनीला हाताने अगर कपाळाने सप्र कराव्ास न 
लावणे. (तसल्म आिण कु�नश) ्ाचा अथर असा की अ्ा तऱहेची वांना कवन घेण्ाचा अिधकार फकत 
बाा्हाचा होता. चौथा अिधकार महणजे बाा्ाही ारबारात गा्क आिण वााक ज्ा प�तीने हजर 
राहात त्ी प�त कोणत्ाही सुभेााराने अनुसराव्ाची नवहती. बाा्हाच्ा मज��माणे हे गा्क आिण 
वााक आपल्ा कलेने बाा्हाला �स� करीत. औरंगजेबाने ही �था बां केली. पाचवा अिधकार महणजे 
बाा्हा जेवहा �वासावर िनघे त्ावळेी नगारे वाजिवणे. ्ाबाबत मनूची असे महणतो की औरंगजेब जेवहा 
जेवहा िसहासनावर बसण्ासाठी जाई िकवा तंबतूून बाहेर पडे तेवहा तेवहा रणवा�ाचंा (ामामा) गजर 
केला जाई. (Storia, ⅱ 69) बाा्हाचा सहावा अिधकार महणजे जेवहा बाा्हा एखााी वसतू उाा. घोडा 
अगर ह�ी ाुसऱ्ाला नजर करीत असे तेवहा त्ा व्कतीने बाा्हाला कुन�सात करणे. राज्ातल्ा 
कुठल्ाही अिधकाऱ्ाला अ्ा तऱहेचा कुन�सात घेण्ाची बांी होती. बाा्हाचा सातवा अिधकार महणजे 
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राज्ातील कोणत्ाही व्कतीला पावी अगर हु�ा ाेणे. राज्ातील ाुसऱ्ा कोणत्ाही व्कतीला हा 
अिधकार नवहता. बाा्हाचा आठवा अिधकार महणजे बाा्हाचा कोणताही उमराव राजघराण्ातील 
व्कतीला वा अिधकाऱ्ाला आपल्ा बरोबर पा्ी चालव ू्कत नसे. हा अिधकार फकत बाा्हाचाच 
होता. बाा्हा पालखीमधून जात असताना त्ाचे पु� हे घो�ाववन जात आिण इतर अिधकारी पा्ी. 
(Tavernier, ⅰ. 390 &392) बाा्ाहाचा नववा अिधकार महणजे ि्�ा िकवा पजंा, प�े अथवा नेमणूका व 
बकीसप�े ्ावर वापरणे. हा अिधकार राज्ामधील इतर कोणत्ाही अिधकाऱ्ाला नसे. इतकेच नवहे तर 
बाा्ाही फम�नातील भाषेसारखी भाषा वापरण्ाची त्ानंा बांी असे. औरंगजेबाने ्ा कारणासाठी 
िफरोजजंग ्ाला जाब िवचारला होता. (Hamid–ud–din’s Ahkam 35) बाा्हाचा दहावा अिधकार 
महणजे गुनहेगाराला आंधळे करण्ाचा िकवा त्ाचे नाक अगर कान कापण्ाचा हो्. अ्ा तऱहेची ि्का 
इतर कोणाही अिधकाऱ्ाला ाेता ्ेत नसे. बाा्हाचा अकरावा अिधकार महणजे कोणी मुसलमान धम�ची 
िाका घेतल्ास ती संमत करणे. पुषकळ वळेा ाेहातंाची ि्का झालेले िकवा जनमठेपेची ि्का झालेले कैाी 
अथवा जहािगरीवर अिधकार सागंणाऱ्ा व्कती मुसलमान धमर सवीकावन आपला का्रभाग साधीत असत. 
्ा गो�ीला संमती ाेण्ाचा अिधकार फकत बाा्हाचाच होता. बाा्हाचा बारावा अिधकार महणजे 
ह��ची झंुज घडवनू आणण्ाचा हो्. ्ा अिधकाराला मोगल बाा्हा अित्् जपत असत. एकाा 
राजपु� ्हाअलमने ्ा अिधकाराचे अित्मण केल्ाब�ल औरंगजेबाने त्ाची कडक ्बाातं हजेरी 
घेतल्ाचे आढळून ्ेते. एका अिधकाऱ्ाला औरंगजेबाने ्ाब�ल कडक ि्का िाली होती. (Ishwardas, 
1446) ह��च्ा झुंजीची उतकृ� वणरने मनूची (Storia, ⅱ 364), बनन्र (276–277) वगैरे लेखकानंी 
िालेली आहेत. बाा्हाचा तेरावा अिधकार महणजे िसहाची ि्कार करणे. ्ा अिधकाराचा उपभोग फकत 
बाा्हा आिण राजपु� ्ाचं्ाकडूनच घेतला जाई. बननअरने (pp, 378–380) िसहाच्ा ि्कारीचे 
अित्् उतकृ� वणरन िालेले आहे. बाा्हाचा चौदावा अिधकार महणजे उ�ासनावर बसण्ाचा. 
कोणताही अिधकारी बाा्हासमोर आल्ानंतर त्ाच्ापेका उ�ासनावर बसू ्कत नसे. बगंालचा सुभेाार 
इ�ाहीमखान (इ. स. १६९५) ्ाने उ�ासनावर बसून ारबार भरिवल्ाब�ल बाा्हाने त्ाला कडक प� 
पाठिवले. (Hamid–ud din’s Ahkam, 64) राजपु� ाेखील ्ा िन्माला अपवाा नवहते. बाा्हाचा 
पंधरावा अिधकार महणजे ्ु्वारची �ाथरना महणण्ासाठी मि्ाीमध्े पालखीतून जाण्ाचा होता. 
गुजरातच्ा सुभेााराला ्ा िन्माचा भगं केल्ाब�ल औरंगजेबाने खरमरीत प� पाठिवले होते. (Akham, 
65) बाा्हाचा सोळावा आिण शेवटचा अिधकार महणजे सुवणरतुला करण्ाचा. कधी-कधी बाा्हा हा 
अिधकार आपल्ा आवडत्ा राजपु�ाला बहाल करीत असे. (Abdul Hamid’s Padishahnama, ⅱ 377, 
Tuzuk 163) 

 
बादशहाचे धा�मक सथान 

 
वरील अिधकारािं्वा् बाा्हा हा धम�मुख महणून मानला जाई. िकबहुना बाा्हाला 

परमे�राचा �ितिनधी असे समजत. धम�च्ा बाबतीत औरंगजेब हा अित्् सनातन होता. त्ाने आपले 
व्ावहारीक जीवन अित्् खडतर असे ठेवले. त्ाच्ा अंगी चमतकार करण्ाची ्कती आहे असाही 
समज होता. त्ाला आलमगीर िजाापीर असे महणत. मोगल बाा्हाकंडे धम�चे हे जे नेतेपा असे त्ामुळे 
त्ानंा पैगंबराला ज्ा उपमा ाेत त्ानंीही संबोधीत. उाा. िकवला व कबा, कुतब आिण िपर वा मुश�द–इ–
आलम–वा–अलािमयान िकवा दुजहान िकवा िदन वा दुिनया वगैरे. पुषकळाा मोगल बाा्हाचंा उ�ेख 
जगतगुव  असा ाेखील होत असे. मोगल बाा्हाची पतनीही धानमक बाबतीत त्ाची सहधमरचािरणी 
असल्ामुळे ितचाही उ�ेख आपल्ाला जगत-गोसाईन् असा केलेला आढळतो. आरंगजेबाला सवतःला 
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दव�श महणून महणवनू घेणे अित्् आवडे. त्ा काळातील धम�चा �ेिषत महणून आरंगजेब सु�ी पथं 
लोकानंी आचरणात आणावा महणून कटाक ठेऊन असे. त्ाचा अथर औरंगजेबाने ि््ा पथंी्ानंा थारा िाला 
नाही असा नाही. परंतु ि््ा पथंी लोक औरंगजेबाच्ा हाताखाली सुखी नवहते ्ाब�ल काहीच ाुमत 
नाही. िव्षेतः उतारव्ात त्ाच्ा अंगातील हे पथंवडे वाढतच गेले. ि््ा महणजे त्ाच्ा द�ीने पाखंडी 
होते. पन््न लोकाचंा उ�ेख तो सडके मासं खाणारे राकस (इराण् घुल–इ–वयाबान्) असा करी. 
ततकालीन प�व्वहारात आिण अिधकृत इितहासात ाेखील ि््ा पथंी्ािंवष्ी ही भावना आपल्ाला 
आढळते. परंतु जवर पडल्ामुळे आिण त्ाचं्ा अंगातील हु्ारी व राजकारणी् चातु्र ्ामुंळे त्ानंा 
आपल्ा पारी ठेवणे इतकेच नवहे तर मो�ा जागा ाेणे त्ाला भाग पडले. ्ाचे उतकृ� उााहरण महणजे 
मीरजुमला ्ाचे होते. औरंगजेबाच्ा हटवााीपणामुळे िनम�ण झालेल्ा पिर�सथतीत सु�ी लोकाचं्ा �ेष 
भावनेची आणखी भर पडली. परसपरामंध्े लगनसंबधं होणे तर बाजूलाच रािहले परंतु सु�ी पथंी् लोक 
ि््ा पथंी्ाचं्ा मुली नाकारीत. ्ाचे उााहरण आपल्ाला पुढील घटनेत िमळते. औरंगजेबाचा बकी 
पिहला रहु�ाखान हा होता. तो ि््ा पथंी होता. त्ाने मृत्ुसम्ी ि््ा पथंाचा त्ाग कवन सु�ी पथं 
सवीकारला आिण मरतेसम्ी आपल्ा ाोन मुली सु�ी पथंी्ानंा ाेण्ाची बाा्हाला िवनंती केली. ्ापैकी 
एका मुलीबरोबर लगन करण्ाचे िस्ाातखान ्ा सु�ी सरााराने नाकारले. त्ाने अ्ी ्कंा काढली की, 
ती मुलगी सु�ी पथंी असेल हे क्ाववन? (Hamid–ud–din’s Ahkam 69) बाा्हाला ाेखील ही ्कंा 
आली आिण रहु�ाखानाने फसिवल्ाब�लचा �त्् पुढे लवकरच आला. कारण खान मेल्ावर बाा्हाने 
ाफनिवधीकिरता जेवहा सु�ी काजी पाठिवला तेवहा त्ाला असे सागंण्ात आले की, खानाने आगाबेग 
नावाच्ा आपल्ा सेवकाकडे आपल्ा ाफनाचे काम सोपिवले होते. हा सेवक ि््ा पथंी् होता. 
औरंगजेबाचा हा ि््ा �ेष इतक्ा पराकोटीला गेला की, लाहोरचा बकी आिण ाोन नजीम हे ि््ा पथंी् 
आहेत असे आढळून आल्ावर त्ाने ताबडतोब बकीची बाली करण्ाचा हुकूम िाला. (Kalimat–Tay, 
16 a) आपल्ा कारिका�च्ा अखेरीला औरंगजेबाने ि््ा लोकामंधील मृत्नंूतर असथी कबरला आिण 
म्हा ्ेथे ाफनाकिरता पाठिवण्ाची जी �था होती ती बां केली. (Kalimat Tay, 12 a) 

 
औरंगजेबकाल्न अथरवयवसथा, नयायखाते आिण इतर काह् चािलिरत् : 

 
मध््ुगीन कालखंडात राज्ाचे उतप� हे मुख्तः जिमनीवरील करापासून िमळे. िहाुसथानातील 

्तेकरी हा कर ाेण्ास नाखूष असे. ्ाला कारणे मुख्तः ाोन होती. एक महणजे वारंवार बालणाऱ्ा 
राजवटी आिण ाुसरे महणजे िालेल्ा कराब�ल सरकारकडून कसलाही मोबाला िमळणार नाही ्ाची 
खा�ी. साहिजकच महसुलाची वसूली महणजे र्त आिण सरकार ्ाचं्ा मधला झगडा ठरे. ्ामध्े कर 
वसूल करणाऱ्ा अिधकाऱ्ाचं्ा हावरेपणाची भर पडे. कराि्वा् आणखी अनेक बेका्ाे्ीर वसुल्ा 
जनतेकडून बळजबरीने केल्ा जात. मोगल बाा्हा ्ाब�ल अित्् कडक उपा््ोजना करीत. 
औरंगजेबाने महसूल अिधकारी आिण �ािंतक सुभेाार ाेखील ्ा कारणासंाठी बडतफर  केल्ाची उााहरणे 
आहेत. महसूल खात्ामधील बहुतेक ाुय्म अिधकारी लाच खाऊ असत. ्ाउलट एकााे ाुसरे उााहरण 
सोडल्ास बहुतेक विर� अिधकारी न्ा्ी असत. बेका्ाे्ीरपणे जे कर वसूल केले जात त्ाला कारणे 
किन� अिधकाऱ्ाने विर� अिधकाऱ्ाला भेट ाेण्ाची �था, र्तेची गुलामी वृ�ी आिण अिधकाऱ्ाचें 
अित्् कमी पगार ही असावीत. 

 
�त्क महसूल गोळा करणारा अिधकारी करोर् हा होता. ्ाला असे महणण्ाचे कारण की त्ाच्ा 

अिधकारातून त्ाने १ कोटी दाम वसूल करावा अ्ी अपेका असे. महसूल खात्ातील आणखी ाोन 



 
अनु�मिणका 

अिधकारी महणजे अम्न आिण कानंुगो हे होते. अम्न ्ा अिधकाऱ्ाचे काम सरकार आिण र्त 
्ाचं्ामध्े कोणाचीही बाजू न घेता मध्सत महणून काम करण्ाचे होते. जमीनिवष्क सवर का्ाेकानंूची 
मािहती त्ाला असावी लागे. त्ाच�माणे धारा आकारणीचे कामही त्ाला करावे लागे. ्ाि्वा् 
त्ाच्ाकडे ्तेीसाठी कजर ाेण्ाचेही काम असे. कानंुगो ्ा अिधकाऱ्ाला सवर �चिलत का्ाेकानंूची 
मािहती त्ाच�माणे सारा प�तीचा इितहास आिण कामकाज ्ाचें जान असाव े लागे. त्ाच�माणे 
जिमनीची िकमत, साराप�ती, जिमनी बाबतचे सवर व्वहार वगैरेची नोा त्ाला ठेवावी लागे. 
 
आदवाब अथवा बेकायदेश्रपणे वसूल केले जाणारे कर : 

 
अ्ा तऱहेने वसूल केले जाणारे जे कर होते त्ाचंी पुढील�माणे िवभागणी करता ्ेईल. १. 

वसतंूच्ा सथािनक िव्ीवरील जकात. २. सथावर िमळकतीच्ा िव्ीवरील कर. ३. सवतःच्ा फा्�ासाठी 
अिधकाऱ्ाकंडून वसूल करण्ात ्ेणारी िचरीिमरी. ४. िवि्� धंाा करण्ासाठी �ावा लागणारा परवाना 
कर. ५. बळजबरीने �ाव्ा लागणाऱ्ा ाेणग्ा. आिण ६. िहांूवरील खास कर. औरंगजेबाने आपल्ा 
कारिका�त बेका्ाा ठरिवलेल्ा अ्ा तऱहेच्ा कराचंी संख्ा ६३ होती. 
 
कायदा आिण नयाय खाते 

 
मोगल सा�ाज्ाच्ा न्ा् खात्ाची आपल्ाला पुढील तीन िवभागातं िवभागणी करता ्ेईल. १. 

धानमक का्�ाची न्ा्ाल्े – ्ाचें मुख् काज् हे अिधकारी असत. २. सामान् का्�ाची न्ा्ाल्े – 
्ाबाबतचे अिधकार सुभेाार आिण सवर ाुय्म अिधकारी ्ाजंकडे सोपिवलेले असत. ३. राजकी् बाब�चा 
पराम्र घेणारी न्ा्ाल्े– ्ाबाबतचे िनणर्  खु� बाा्हा ाेत असे. 

 
जरी न्ा् खात्ाची तीन भागातं िवभागणी करण्ात आली असली तरी सवर न्ा्ाचा उगम 

बाा्हापासून होतो अ्ी समजूत होती, आिण त्ानुसार मोगल बाा्हाचें वतरन असे. मोगल बाा्हाकडे 
क�े हे पिहल्ा �थम सुनावले जात आिण त्ाच�माणे अिपलात ाेिखल. अथ�त पिहल्ा तऱहेचे क�े 
मोगल स�ाटाचं्ा इतर व्वधानामुळे त्ाचं्ा समोर �िचतच जात. खटल्ाचंी सुनावणी ही जला होत 
असे, आिण िनकालाची अंमलबजावणीही. �त्ेक �ातंावर मुख् काज्कडून काज्ची नेमणूक होई. 
त्ाच�माणे ्हरात आिण खे�ात ाेिखल काज्ची नेमणूक होत असे. ज्ािठकाणी काज् नसे, त्ा 
खे�ातील लोक ाुसऱ्ा खे�ातील काज्कडे आपले क�े घेवनू जात. काज्चे काम हे तसे पािहले तर 
ज्रूीचे होते. क�ा पुढे आल्ावर का्�ाची छाननी मुफती ्ा अिधकाऱ्ाकडून केली जाई. बहुतेक वळेा 
काज् हे िव�ान का्ाे पिंडत असत. �ािंतक काज्च्ा हाती अम्�ा स�ा असे. काज् हा आपले खटले 
मि्ाीमध्े चालवी. कधी कधी हे काम त्ाच्ा घरीही चाले. 

 
मुसलमानी न्ा् प�तीनुसार गुनहे तीन �कारचे मानले जात. १. परमे�रािवर�चा. २. 

राज्ािवर�चा. आिण ३. खाजगी व्कती िवर�चा. मुसलमानी का्�ा�माणे ि्का ही चार �काराचंी 
असे. १. ह�, २. तजीर, ३. िकसास, आिण ४. त्हीर. पिहल्ा �कारात काही िवि्� �कारची महणजे 
ागडाने चेचून मारणे, फटके ाेणे, वगैरे ि्का सािंगतलेली असे. ाुसऱ्ा �कारात ि्केचा उ�े् 
गुनहेगाराला सुधारण्ाचा असे. ितसऱ्ा �कारात ि्का ही ज्ा व्कतीिवर� गुनहा झाला आहे त्ा 
व्कतीच्ा मज�नुसार िाली जाई. चवथ्ा �कारात ि्केचा उ�े् व्कतीची मानहानी करण्ाकडे असे. 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाच्ा काळात ‘फतवाई आलमिगर् ’ ्ा �ंथाि्वा् औरंगजेबाने १६ जून १६७२ रोजी गुजरातच्ा 
िावाणाला जे फम�न पाठिवले त्ामध्े ततकालीन का्�ाचे सार आले आहे. वरील �ंथ औरंगजेबाने 
आपल्ा ारबारातील धमर पिंडताकंडून त्ार कवन घेतला होता. 

 
मोगलकाल्न उमराव 

 
औरंगजेबकालीन अमीर उमरावाचें सथान : मोगल काळात जहािगरीची प�त ही वं् परंपरेच्ा 

त�वावर आधारलेली नवहती. बाा्हा हा राज्ातील सवर जिमन�चा मालक समजला जाई. राज्ाचे बैत 
उलमाल नावाचे सवतं� खाते होते. ्ा खात्ाकडे ज्ा व्कती वारस न ठेवता मृत होत त्ाचंी आिण 
त्ाच�माणे अमीर उमराव आिण राज्ाचे इतर अिधकारी मरण पावत त्ाचंी मालम�ा सोपिवली जाई. ्ा 
प�तीचे मुख् कारण असे होते की, �त्ेक अिधकाऱ्ाकडे सरकारी ाेणे थकलेले असे. मोगल सा�ाज्ात 
�त्ेक अिधकारी हा मनसबदार असे. त्ाचा पगार त्ाच्ा जहािगरीच्ा उतप�ातून त्ाला िमळे. हा पगार 
हा त्ाने ठेवलेल्ा सवाराचं्ा संख्े्ी िमळता आहे िकवा नाही ्ाची नोा त्ा सवाराचंी मोजााा 
केल्ाि्वा् होत नसे. हे काम व्व�सथत असे ्ातंतेच्ा काळातच होई औरंगजेबाची कारकीार सतत 
्ु�ात गेल्ामुळे कोणत्ाही अिधकाऱ्ाचे िह्बे पुरे होत नसत. अ्ा पिर�सथतीत �त्ेक अिधकाऱ्ाच्ा 
मृत्नंूतर तातपुरती का होईना त्ाची मालम�ा सरकारकडून जपत केली जाई. असे करण्ामध्े 
बाा्हाचा उ�े् मृत व्कती सरकारचे जे ाेणे असे ते वसूल वहाव ेअसा असे. औरंगजेबाचे ्ाबाबत हुकूम 
अगाी सप� होते. परंतु जेवहा एखा�ा मृत अिधकाऱ्ाचा वारस, ाेण्ाब�ल जामीन राही त्ावळेी मालम�ा 
जपत करण्ात ्ेत नसे. 

 
्ा प�तीचे मूळ काही असले तरी ्ा प�तीचे पिरणाम मा� िवघातक होते. आपल्ा पाठीमागे 

आपण आपल्ा कुटंुब�् मंडळ�किरता काहीही ठेव ू्कत नाही, ्ा जािणवनेे सराार मंडळी आपल्ा 
ह्ातीत पै्ाची उधळमाधळ करीत, आिण आपली संप�ी नाचरंग, ााव आिण िा्ा ्ावंर खचर करीत. 
साहिजकच मोगल सा�ाज्ातील एक मह�वाचा वगर समाजाच्ा द�ीने कुचकामी ठरला. ्ा प�तीचा 
आणखी एक वाईट पिरणाम झाला, आिण तो महणजे खासगी भाडंवलाची साठवणूक होईना्ी झाली आिण 
समाजाच्ा आनथक िवकासाला त्ामुळे खो बसला. राजकी् दि�कोनातून ाेखील ्ा प�तीचे अनेक 
ाुषपिरणाम झाले. बाा्हाच्ा स�ेला पा्बां घालणारा आिण सावरजिनक सवातंं्ाचे रकण करणारा 
असा सराार वगर अित्् कमकुवत बनला. लढाईच्ा काळात अथवा वारसा ह�ाचे ्ु� चालू असताना 
िजथे ज् असेल ितकडे जाऊन िमळण्ाची सराार वग�ची वृ�ी बनली. पिरणामी सराार वग��माणेच 
सरकारही ाुबळे आिण अ�सथर बनले. 

 
अमीर उमरावावंर मोगल बाा्हाचंी वरील प�तीमुळे अित्् हुकमत चाले. त्ाि्वा् 

बाा्हाच्ा हातात उमरावावंर स�ा चालिवण्ासाठी आणखी एक ्ा होते. औरंगजेबाच्ा उमरावामंध्े 
पुषकळसे उमराव पन््ा, मध् अि््ा आिण तुकर सतान ्ामधून आलेले होते. िहाुसथानातील 
मुसलमानापेंका ते �े� आहेत असे औरंगजेब मानीत असे. आपल्ा ाे्ातील बाा्हाच्ा संतापाला बळी 
पडल्ामुळे जेवहा अ्ी सराार मंडळी िहाुसथानात ्ेत तेवहा मोगल ारबारात त्ानंा अित्् मान िाला 
जाई. त्ानंी ्ेथील बाा्हाजवळ �ामािणक राहाव ेमहणून त्ानंा फार मोठी िकमत �ावी लागे. आपली 
बा्कामुंले िहाुसथानात आणण्ाची त्ाचं्ावर सकती करण्ात ्ेई. त्ा खेरीज त्ानंा मो�ा जागेवर 
का्म करण्ात ्ेत नसे िकवा सवतं� अिधकार िाले जात नसत. त्ाि्वा् जेवहा जेवहा ते सुभ्ामध्े 



 
अनु�मिणका 

कामिगरीवर जात तेवहा तेवहा त्ानंा ारबारात आपला मुलगा �ितिनधी महणून ठेवावा लागे. 
 

मोगलकाल्न राजयकारभार 
 
मुसलमानी राज्ाचे सववप हे धानमक नसून राजकी् होते आिण ्ा राज्ाचा मोगल स�ाट हा 

सवरस�ाधी् असे. त्ाला राज्ाववन काढून टाकणे आिण ाुसऱ्ाला बसिवणे हे अ्क् होते. त्ाला 
स�ा ाेण्ासाठी िन्िमत असे स�ागार मंडळ नसे. बाा्हाच्ा खालोखाल राज्ाचा मोठा अिधकारी 
महणजे वज्र हा असे, परंतु त्ाचा कोणताही अिधकार बाा्हावर चालत नसे. बाा्हा हा जसा 
राजकी् बाबतीत �मुख असे त्ाच�माणे त्ाच्ाकडे धानमक बाबतीतही सव�िधकार असत. थोडक्ात 
मोगल राज्कारभार हा एकतं�ी होता. 

 
बाा्हाचा ाैनंिान का्र्म हा पुढील�माणे असे. सकाळचे नमाज पढून झाल्ानंतर बाा्हा हा 

लषकरी अिधकाऱ्ाचें अजर ऐकून त्ावर िनकाल ाेई. हे अजर राज्ाचा बक् ्ाजकडून साार केले जात. 
त्ानंतर राजपु�, सुभेदार आिण इतर �ािंतक अिधकारी ्ाचं्ा अज�ची सुनावणी होई. ्ाच वळेी राज्ाचा 
स� हा िव�ान, सययद, शेख वगैरेचे अजर साार करी. ्ानंतर मनसबदार आपापले घोडाळ आिण ह��चे 
ाळ ्ाचंी बाा्हाला सलामी ाेत. ्ा सवर गो�ी िदवाण-ई-आम ्ामध्े चालत. ्ानंतर बाा्हा िदवाण-
ई-खासमधे जाई. ्ेथे बाा्हा राज्ाच्ा �मुख मंं्ाबंरोबर चच� करी. ्ा िठकाणी राज्ाचा खासगी 
सववपाचा प�व्वहार उरकला जाई. ाुपारी तीन वाजता काही काम असल्ास छोटा ारबार भरत असे. 
संध्ाकाळी पुनहा एकाा िदवाण-ई-खासमध्े बाा्हा जाई. ्ेथे बराचसा वळे करमणुकीमध्े जात असे. 
औरंगजेब मा� ्ावळेी राज्कारभाराचे काम पाही. राज्कारभाराची खाती आिण त्ाचें अिधकारी 
पुढील�माणे असत— 

 
१] कोषागार आिण महसूल [िदवाण] 
२] बाा्ाही घर कारभार [खान-ई-सामान] 
३] पगार आिण िह्बे [बक्] 
४] मुलकी आिण फौजाारी का्ाा [काज्] 
५] धानमक ाेणगी आिण ाानधमर [स�] 
६] सावरजिनक नीितम�ेचे िन्मन [मुहतिसब] 

 
वरील ६ खात्ािं्वा् आणखी २ ाुय्म खाती होती. ती पुढील�माणे— 

 
७] तोफखाना [िमर आत्श अथवा दारोगा-ई-तोफखाना] 
८] बातमी आिण डाक [डाक चौक्चा दारोगा]. 
 

वज्र आिण तयाच् कामे 
 
मोगल सा�ाज्ात वज्र महणजे मुख्मं�ी. ्ाच्ाकडे कोणत्ाही िवि्� खात्ाचा ताबा नसे. 

बहुधा तो महसूल खात्ाचा �मुख असे परंतु िदवाण महणून. ्ाचा अथर सवर िदवाण विजर होते असा नाही. 
विजराचया हातामध्े �थम जरी महसूल खाते होते, तरी कालातंराने इतर खात्ाचंा ताबाही गेला. जेवहा 



 
अनु�मिणका 

बाा्हा अका्रकम असे तेवहा वज्राच् हुकमत फौजेवर ाेखील चाले. मोगल ारबारातील इतर 
अिधकाऱ्ा�ंमाणे वज्राला ाेखील मोिहमावंर जाव ेलागे. परंतु बाा्हाजवळ सतत राहण्ाची जररी 
असल्ामुळे त्ाला फार काळ ाूर राहता ्ेत नसे. वज्राकडे महसुलासंबधंीचे सवर कागाप� ्ेत. पुषकळ 
�संगी तो बाा्हाचा �ितिनधी महणून जाई. पै्ाचे मोठे व्वहार त्ाच्ा खात्ातफ�  होत असत. 

 
बक् आिण तयाच् कामे 

 
मोगल ारबारातील �त्ेक मुलकी अिधकारी हा मनसबदार असे. बक् ्ा अिधकाऱ्ाचे काम ्ा 

सवर अिधकाऱ्ाचंी वतेन-ाे्के त्ार कवन मंजूर करण्ाचे होते. 
 

खान-ई-सामान 
 
हा अिधकारी बाा्हाच्ा घरगुती खात्ाचा �मुख असून तो बाा्हा बरोबर �वासात आिण 

मोिहमात हजर असे. बाा्हाचे सवर खाजगी नोकर ्ाच्ा हुकमती खाली असून बाा्हाचा ाैनंिान खचर, 
अ�धान्, छावणीचे सामान इत्ाा�वर त्ाची ाेखरेख असे. 

 
नयायखाते 

 
ताि�वक द�ीने बाा्हा हा राज्ातील �मुख न्ा्ाधी् असे. �त्कात मा� बाा्हाकडे जे ााव े

्ेत ते अिपलातील असत. धानमक बाबतीतील ााव ेकाज्कडे जात. त्ाला मात करण्ासाठी मुफत् 
नावाचा अिधकारी असे. काज्चा अिधकार आिण जबाबाारी ही फार मोठी असत, आिण त्ामुळे तेथे 
लाचलुचपतीला फार मोठा वाव असे. �त्ेक गावी एक काज् असे आिण त्ाची नेमणूक मुख् काज्कडून 
केली जाई. पुषकळ वळेा लाच घेऊन काजीच् नेमणूक केली जाई. न्ा्खात्ातील आणखी एक 
अिधकारी महणजे स� हा हो्. बाा्हा िकवा राजपु� राज्ातील जिमनी साधुसंत िकवा फकीर आिण 
िव�ान मंडळी ्ानंा ाेत, त्ावर ्ा अिधकाऱ्ाची ाेखरेख असे. बाा्हातफ�  ाान ाेण्ासाठी महणून 
्ाच्ाकडे फार मोठी र�म िाली जाई. काज् �माणेच हा अिधकारी ाेखील हातातील स�ेचा ाुरप्ोग 
करीत असे. सा�ाज्ाचा जो मुख् स� असे. त्ाला स�-उस-सदूर, स�-इ-जहान अथवा स�-इ-कुल 
असे महणत. �ािंतक स� जे असत त्ाचंी नेमणूक राज्ाचा मुख् स� ्ा अिधकाऱ्ाकडून केली जात असे. 

 
मुहतिसब आिण तयाच् कामे 

 
्ा अिधकाऱ्ाचे मुख् काम महणजे पैगंबराच्ा आजाचें पालन होत आहे िकवा नाही ते पाहणे आिण 

त्ाने िनिष� मानलेल्ा गो�ी कोणी केल्ास त्ाचंा कडक बांोबसत करणे. ्ा गो�ीत ााव िपणे, भागेंचे 
सेवन करणे, जुगार खेळणे वगैरेचा समावे्  होई. आपल्ा कामाची अंमलबजावणी हा अिधकारी सवतः 
जातीने करी. मोगल सा�ाज्ाच्ा उ�राध�त ्ा अिधकाऱ्ाकडे वसतंूच्ा िकमती ठरिवणे आिण बाजारात 
खरी वजने आिण मापे वापरली जात आहेत िकवा नाही ्ाबाबत कसून पाहणी करण्ाचे काम होते. 
(Sanads and Letters, p. 81, Mirat, Sup. 174.) 

 
मोगलाचंया काळामध्ल सा�ाजयात्ल सुभयाचंा कारभार 



 
अनु�मिणका 

 
�ािंतक कारभाराचे सववप हे हुबेहूब मध्वत� कारभारासारखेच होते. �ातंाचा मुख् हा सुभेदार 

असून �ातंाचे इतर अिधकारी महणजे िदवाण, बक्, काज्, स�, बुयुतात आिण मुहतिसब हे होते. �ािंतक 
कारभार हा �ातंाच्ा राजधानीमध्े केन�ीत केलेला असे. ्ा कारभाराची व्ापती ्हरे आिण भोवतालचा 
�ाे् ्ापुरती म्�िात होती असे िवधान केल्ास काहीच हरकत नाही. त्ामुळे खे�ापा�ाचंी आबाळ 
होई. मोगल अिधकारी खे�ात जाण्ास नाखुष असत. सुभेदार हा फौजाार आिण इतर ाुय्म अिधकारी 
्ाचं्ातफ�  खे�ाबंरोबर संपकर  ठेवीत असे. अथ�त ्ा संपक�चे सववप असावे िततके घिन� कधीच नसे 
आिण खे�ातील �जाजन आिण �ािंतक सरकारे ्ाचं्ामधे का्मचा ाुरावा असे. 

 
सुभेदार आिण तयाच् कामे 

 
सुभेााराला नाज्म असेही महणत. त्ाची कामे महणजे �ातंामध्े सुव्वसथा राखणे, महसुलाच्ा 

वसुलीसाठी मात करणे आिण त्ाच्ाकडे पाठिवण्ात आलेल्ा बाा्ाही फम�नाचंी अंमलबजावणी 
करणे ही असत. त्ाचे आणखी काम महणजे त्ाच्ा �ातंातील माडंिलक राजाकंडून खंडणी वसूल कवन 
ती बाा्हाकडे सुरिकत पोहोचती करणे. 

 
�ािंतक िदवाण आिण तयाच् कामे 

 
�ातंामधला ाुसरा अिधकारी महणजे िदवाण हा होता. एका द�ीने सुभदार आिण िदवाण हे जणू 

काही �ितसपध� होते असे महणण्ास काहीच हरकत नाही. ाोघेही परसपराचं्ा कारभारावर लक ठेवनू 
असत �ािंतक िदवाणाच् नेमणूक के�ी् िदवाणाकडून होत असे. त्ाच्ाच हुकमतीखाली �ािंतक 
िदवाणाला काम करावे लागे आिण त्ाच्ा बरोबर तो सतत प�व्वहार करी. मिहन्ातून ाोन वळेा 
सुभयामध्ल घडामोडी आिण त्ाच्ा जवळील जमाखच�चा आराखडा त्ाला केि�् िदवाणाकडे पाठवावा 
लागे. ्तेकऱ्ाकंडून जिमनीचा वसूल कसलीही गडबड न होता वसूल वहावा ्ासाठी ्ोग् असे करोर् 
आिण तहस्लदार त्ाने नेमाव ेअ्ी आजा के�ी् िदवाणाकडून त्ाला िाली जाई. 

 
फौजदार आिण तयाच् कामे 

 
�ातंामध्े ्ातंता राखण्ाचे कामी आिण मह�वाची सरकारी कामे पार पाडण्ासाठी सुभेदाराचा 

साहाय्क महणून फौजदार हा अिधकारी असे. �ातंामध्े असे अनेक फौजदार असत. फौजदाराची 
नेमणूक �ातंाचे जे अनेक भाग पाडले जात त्ावर केली जात असे. वर उ�ेिखल्ा�माणे त्ाची मुख् कामे 
महणजे त्ाच्ा ताब्ातील �ाे्ात होणारी बडें मोडणे. चोर�ाचं्ा टोळ्ाचंा बांोबसत करणे, गुन्ाचंी 
ाखल घेणे आािण महसूल अिधकारी िकवा न्ा्ाधी् ्ानंा िवरोध झाल्ास िवरोधकानंा जरब बसिवणे, ही 
होती. 

 
कोतवाल आिण तयाच् कामे 

 
कोतवाल हा �ामुख्ाने नागरी अिधकारी असून ्हरातील पोलीस ालाचा तो �मुख असे. 

ज्ावळेी बाा्हा िकवा �ािंतक सुभेदार ्हराला भेट ाेत िकवा ्हरामधून कूच करीत तेवहा त्ा �संगी 



 
अनु�मिणका 

हजर राहणे हे त्ाचे काम असे. त्ाच्ा ताब्ातील घोडेसवार आिण पा्ाळ ्ाचंी संख्ा ्हराच्ा 
बांोबसताला ्ोग् ती असून त्ाचंी ्ासामु�ी व्व�सथत आहे ्ाची ाकता त्ाला घ्ावी लागे. 
तुरंगामधल्ा कै�ाचंी मोजााा घेणे आिण त्ाचं्ावरील आरोपाचंी छाननी कवन िनरपराध असलेल्ा 
कै�ाचंी सुटका करणे हे त्ाचे काम असे. गुनहेगार असलेल्ा कै�ाकडून ांडाची र�म वसूल करण्ासाठी 
त्ाला विर�ाचें हुकूम घ्ाव े लागत. ज्ा कै�ानंा फा्ीची ि्का झाली असेल त्ाचं्ा ि्केची 
अंमलबजावणीही त्ाला करावी लागे. रा�ीच्ा वळेी हाताखालील ि्पा्ानंा बरोबर घेऊन त्ाला गावात 
गसत घालावी लागे. ्हरामध्े होणाऱ्ा सव� गो��ची नोा घेऊन त्ा संबधंीचा अहवाल विर� अिधकाऱ्ानंा 
साार करणे हाही त्ाच्ा कामाचा एक भाग होता. 

 
वकाई नव्स (बातम्प�े पाठवणारा) आिण तयाच् कामे 

 
ाे्ामध्े होणाऱ्ा घडामोड�ची मािहती मध्वत� सरकारकडे पाठिवणारे अिधकारी महणजे (१) 

वकाई नव्स (२) सवान् िनगार (३) कुफ्या नव्स आिण (४) हरकारा. ्ापैंकी पिहले ितघेजण लेखी 
अहवाल त्ार करीत आिण हरकारा हा तोडी बातम्ाचंी ने-आण करी. वकाई नव्स हा िन्िमतपणे 
बातमीप�े पाठवी तर सवान् िनगार हा मह�वाच्ा बाबतीत गुपत अहवाल पाठवीत असे. त्ाचे काम वकाई 
नव्सवर नजर ठेवण्ाचेही असे. 

 
वकाई नव्स हा लहान लहान परगणयामंमये आपापल्ा माणसाचं्ा नेमणुका करी. सुभेदार, 

िदवाण, फौजदार, नयायकचेर् ्ा िठकाणी तो आपल्ा तफ�  कारकून नेमीत असे. ते त्ाला तेथे घडणाऱ्ा 
गो��ची मािहती पुरवीत. जेवहा जेवहा सुभेदार ारबार भरवीत असे तेवहा वकाई नव्स ितथे हजर राही. 
�त्ेक आठव�ाला बाा्हाकडे त्ाला अहवाल पाठवावा लागे. ्ाउलट सवान् िनगर ्ाला ते काम 
मिहन्ातून आठ वळेा करावे लागे. बहुतेक �ातंात एकाच माणसाची बक् आिण वकाई नव्स महणून 
नेमणूक होत असे. आपले अहवाल �ािंतक सुभेदाराला ााखवनू मगच त्ाला ते ारबारात रवाना करावे 
लागत. कुफ्या नव्साची तुलना ह�ीच्ा भाषेत गुपत हेराबरोबर करता ्ेईल. आपले अहवाल तो 
गुपतपणे साार करीत असे. पुषकळाा त्ाचे नाव सथािनक अिधकाऱ्ानंा माहीत नसे. ्ाउलट हरकाऱयाचे 
काम ारबाराकडे बातमीप�े पाठिवण्ाचे असे. �ातंात घडणाऱ्ा घडामोड�ची मािहती �थम तो 
सुभेदाराकडे साार करी. त्ाची माणसे ाेखील बहुतेक अिधकाऱ्ाचं्ा का्�ल्ात असत. ही बातमीप�े 
डाक चौक्चा दारोगा ्ा अिधकाऱ्ाकडे पाठिवली जात. तो ती न उघडता वज्राकडे पाठवी. �ातंातील 
वरील चारही अिधकारी ्ा अिधकाऱ्ाच्ा हाताखाली असत. औरंगजेब ्ा खात्ाला अित्् मह�व ाेत 
असे. 

 
मोगलकाल्न सैनय आिण आरमार 

 
मोगल सा�ाज्ातील लषकरी खात्ाचा �मुख बका उल-्मिलक उफर  म्र बक् हा असे. 

औरंगजेबाच्ा काळात सैन्ाचा व्ाप वाढल्ानंतर आणखी तीन ाुय्म बक् नेमण्ात आले. बक् ्ा 
अिधकाऱ्ाचे काम सैिनकाचंी भरती करणे, त्ाचं्ा हजेरीची मोजााा घेऊन त्ाचं्ा पगाराचे वाटप करणे 
आिण लढाईची वळे आल्ास वगेवगेळ्ा सैन्ािधकाऱ्ानंा सैन्ाची आघाडी, मध्िवभाग, ाोनही फळ्ा, 
िपछाडी वगैरे िठकाणी जागा नेमून ाेणे, आिण ्ु� सुव झाल्ावर बाा्हाच्ा पुढे ाररोज सकाळी �त्ेक 
सेनापतीच्ा हाताखाली असलेल्ा सैिनकाचंी बरोबर गणती ाेणे. (Irvine, p. 38), बक् हा अिधकारी जरी 
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लषकरी खात्ाचा अिधकारी असला, तरी तो सैन्ाचा सर सेनापती मा� नसे. सैन्ाचे सेनापिततव हे 
बाा्हाकडे असे. हे सेनापितपा तो सवतःला खिलफा महणून घेत असल्ामुळे आपोआपच ्ेई. अ्ा 
पिर�सथतीत �त्ेक �ातंामधील सेना-�मुख, �त्ेक उमराव आिण माडंिलकराजा ्ाचंा सवतःचा असा बक् 
असे. 

 
�त्ेक उमरावाला िवि्� संख्ेने सैिनकाचंी भरती करण्ाचा हुकूम िाला जाई, आिण त्ा 

�माणात बाा्हाकडून त्ानंा नकत र�म िमळे. जरी �त्ेक ि्पा्ाला आपण कोणाकडून पगार घेत 
आहोत आिण कोणाच्ा हाताखाली काम करीत आहोत, हे माहीत असले तरी �त्कात त्ाला बाा्हाची 
कामिगरी पार पाडावी लागे आिण त्ाच्ा आजाचें पालन करावे लागे. वरील सैिनकािं्वा् बाा्हा 
आपल्ा सवतःच्ा अ्ा खास सैिनकाचंी अिधक वतेनावर भरती करीत असे. ्ा सैिनकानंा अहद् असे 
महणत. �त्ेक सेनािधकाऱ्ाचा ाज� हा त्ाच्ा मनसब्नुसार ठरिवला जात असे. ही मनसब ाहापासून 
(िमरदाह) सात हजाराप �्त िाली जाई. राजघराण्ातील व्कत�ना ाहा हजाराची मनसब ाेण्ाचा �घात 
असे. 

 
वीसपासून चार् े ि्पा्ाचं्ा अिधकाऱ्ानंा मनसबदार असे महणत. पाच्पेासून पचंवीस् े

सैिनकाचं्ा अिधकाऱ्ानंा उमरा असे महणत. तीन हजार अथवा अिधक सैिनकाचं्ा अिधकाऱ्ानंा उमरा–
ई–आजम अथवा उमदत–उलमुलक  असे महणत. 

 
कोणत्ाही मनसबदाराचा पगार हा त्ाच्ा हाताखाली जे सैिनक असत (जात) त्ावर ठरिवला 

जाई. उाा॰ हजार् जात. बहुतेक अिधकाऱ्ाचं्ा बाबतीत आणखी एका मनसब्च् ्ामध्े भर घातली 
जाई, ती महणजे घोडेसवाराचं्ा संख्ेची (सवार). ्ामुळे कोणत्ाही मनसबदाराचा पूणर हु�ा सागंाव्ाचा 
झाल्ास तो पुढील�माणे सािंगतला जाई : हजार् जात, दो-सद-सवार. त्ानुसार त्ाच्ा पगारात वाढ 
केली जाई. ्ाववन काािचत असे वाटण्ाची ्क्ता आहे की, मोगल सैन्ाची संख्ा फार �चडं होती. 
वसतु�सथती मा� त्ी नवहती. कोणताही अिधकारी त्ाच्ा मनसब्�माणे आिण त्ाला िमळणाऱ्ा 
पगारानुसार सवार ठेवीतच असे, असे नाही. ज्ावळेी एखााी सवारी असे त्ावळेी मनसबदारानंा त्ाचं्ा 
मनसब्चया चवथा िकवा पाचवा िहससा सवार आणाव्ास सागंत. औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा अखेरच्ा 
वष�त मोगल सैन्ाची संख्ा सवर अिधकाऱ्ाचं्ा मनसबीचया जेमतेम ाहावा िहससा होती, असे महटल्ास 
त्ात अित््ोकती होणार नाही. इतके जरी असले तरी मनसबदाराला िमळणारा पगार हा, तो �त्क 
बक्चया हजेरीसाठी उ�म घो�ावर सवार झालेले िजतके सैिनक आणत असे त्ावर अवलंबनू असे. 
�त्ेक घो�ाला डाग ाेण्ाची प�त होती आिण सैिनकाचंी ज्ावळेी भरती केली जाई, तेवहा त्ाच्ा 
्ारीिरक वणरनाचे एक प�क ठेवले जाई. ्ाबाबत तपासणी दारोगा हा अिधकारी करीत असे. ्ा 
तपासणीला ‘दाग’ व ‘तश्हा’ असे महणत. 

 
बाा्ाही लषकराचे एकंार पाच िवभाग असत. (१) पा्ाळ (२) घोडाळ (३) बाुंका आिण तोफा 

चालिवणारे (४) गजाळ (५) आरमारी जहाजे (नववार) 
 
(१) पायदळ : मोगल पा्ाळ हा मोगल लषकरातील उपेिकत असा भाग होता. पा्ाळ हे 

‘आहशाम’ ्ा नावाने ओळखले जाई. ्ा पा्ाळाची तुलना आधुिनक पा्ाळाबरोबर केल्ास ते चुकीचे 
ठरेल. ्ा पा्ाळात लषकरी ि्पाई, स्ा पोलीस, आिण पुषकळ वळेा लहान-सहान ्ाे बाळगणारे 
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चाकर ्ाचंा ाेखील समावे्  होत असे. लढण्ाच्ा द�ीने त्ाचंी िकमत ्ून् असे. आहशाम ्ाचं्ाि्वा् 
‘सेहबंद्’ महणून आणखी िवि्� सैिनकाचंी भरती केली जाई. त्ाचंा ाज� ाुय्म असून त्ाचें काम 
तहस्लदाराला जमीन महसूल वसूल करण्ाच्ाकामी मात करण्ाचे असे. कधी कधी त्ाचंा उप्ोग 
बडंखोरािंवर� केला जाई. 

 
(२) घोडदळ : घोडाळाचे ाोन �कार असत. एक महणजे सरकारकडून भरती केले जाणारे 

घोडेसवार. ्ानंा ‘बारग्र’ असे महणत. ाुसरा �कार महणजे आपले सवतःचे घोडे आिण ्ाे आणणारे 
सैिनक. त्ानंा ‘िसलाहदार’ असे महणत. ्ाचंा पगार बारग्रापेंका ाुपपट िकवा ितपपट असे. 

 
(३) बंदुका आिण तोफा चालिवणारे : बाुंका चालिवणारे हे सैन्ामध्े पा्ाळी सैिनकापंासून 

वगेळे असत. सैन्ाचा हा िवभाग िमरआत्श अथवा दारोगा-ई-तोफखाना ्ा अिधकाऱ्ाच्ा हाताखाली 
असे. मोगल सैन्ाच्ा तोफखाना िवभागात ्ुरोिप्न गोलंााजाचंी भरती करीत. तोफखान्ाच्ा �त्ेक 
िवभागाचा अिधकारी हजार् हा असे. तोफखान्ाची िवभागणी ही िजनस् आिण दसत् ्ा िवभागात केली 
जाई. पिहल्ा िवभागात भारी तोफा असत तर ाुसऱ्ात हलक्ा. ाोनही िवभागाचंी ाावची कोठारे आिण 
दारोगा हे वगेळे असत. 

 
(४) गजदळ : ह��चा उप्ोग सेनािधकारी करीत. कारण, ह�ीवर बसल्ामुळे त्ानंा सबधं 

्ु�भमूीवर चाललेल्ा घटना िासून ्ेत. गजाळाच्ा माऱ्ामुळे पा्ाळ आिण घोडाळ ्ाचंा धुववा उडत 
असे. ह��चा उप्ोग िकलल्ाचें ारवाजे धडका मावन पाडण्ासाठी केला जाई. कालातंराने ्ु�ामध्े 
तोफखान्ाचा जसजसा जासत उप्ोग होऊ लागला, त्ानुसार ह��चा उप्ोग कमी झाला. त्ाचें 
सैन्ातले सथान फकत मालवाहू जनावर एवढेच रािहले. 

 
(५) आरमार : िहाुसथानच्ा पि�म िकनाऱ्ावर आरमारी संरकणाची जबाबाारी मोगलानंी 

जंिजऱ्ाच्ा िस�ीवर टाकली. बगंालमध्े मा� त्ानंी तोफा असलेले सवतं� आरमार त्ार केले. ्ा 
आरमाराकिरता आिण त्ावरील नािवकावंर होणाऱ्ा खच�साठी त्ानंी चौाा लक रप्ाचंा महसूल तोडून 
िाला. आरमारी खात्ाला नववार असे महणत आिण त्ा खात्ाच्ा मुख्ाला दारोगा असे महणत. 
जहाजाचा कपतान मा� लषकरी अिधकारी असे. त्ाच�माणे जहाज चालिवणारे खला्ी सोडल्ास 
बाकीचे सवर लषकरातील ि्पाई असत. साहिजकच मोगलाचं्ा आरमारी ्ु�ात िफरंगी हेच �ामुख्ाने 
भाग घेत, आिण मोगल आरमारी सैिनक िकनाऱ्ावर उतरल्ानंतर लढत असत. आरमारामध्े म्रबहर 
नावाचा आणखी एक अिधकारी असे. ्ाची नेमणूक नाीकाठी असलेल्ा �त्ेक मह�वाच्ा बांरावर होत 
असे. जेवहा बाा्हाला िकवा सैन्ाला नाी पार कवन जाव्ाची असेल त्ावळेी पूल त्ार करण्ासाठी 
जहाजे पुरिवण्ाचे त्ाचे काम असे. 

 
मोगल फौजेची िवभागणी ही बारीक तुक�ामंध्े कधीच होत नसे. �त्ेक मनसबदार हा 

आपल्ापेका ाज�ाार असलेल्ा तुकडीत सामील होई आिण असे मनसबदार एखा�ा मो�ा सेनापतीच्ा 
तुकडीत सामील होत. अ्ा तऱहेने एक �चडं सेना-संभार त्ार होत असे. (Irvine, p. 57) इतके जरी 
असले तरी मोगल सैन्ातील सैिनकाचंा पगार कधीच वळेेवर िाला जात नसे. पुषकळाा ही पगाराची बाकी 
तीन वष�ची ाेखील राही. अ्ा वळेी हे सैिनक उधार उसनवार कवन िकवा आपल्ा जवळील 
साधनसाम�ी िवकून काल हरण करीत. जेवहा सैन्ातील ि्पाई मोिहमेसाठी बाहेर पडत, तेवहा त्ानंा 
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आपल्ा कज�ची फेड कवनच बाहेर पडाव ेलागे. पुषकळाा पा्ाखालचे घोडे मेले असल्ास िकवा महातारे 
झाले असल्ास त्ाबाली ाुसऱ्ा घो�ाचीही खरेाी करावी लागे. औरंगजेबाच्ा काळात सैन्ाची 
पिर�सथती अित्् खालावली. सरकार िावाळखोर झाले होते. सतत चाललेल्ा लढा्ामुंळे ितजोरी 
िरती पडली होती, आिण वसुलाचा ाहावा िहससा ाेखील जमा होत नवहता. ्ा पिर�सथतीत उपा्ी 
असलेल्ा सैन्ाकंडून जला हालचाल िकवा अत्ा�हाची मोहीम होणे जवळजवळ अ्क् होते. मोगल 
ारबारचा भपका आिण त्ाचं्ा राजवा�ातील वैभव ्ाचं्ा्ी तुलना करता मोगल सैन् हे ाुबरळ आिण 
कुचकामी होते. 

 
मोगल सा�ाज्ाची सथापना जेवहा झाली तेवहा मोगल सैन्ाची सारी ्कती त्ाचं्ा घोडाळात 

होती. िचलखत घातलेले त्ाचें घोडेसवार ्�वूर ्रवष�व कवन िकवा भाला फेकून त्ाचंी ााणाााण 
उडवीत, आिण त्ाचं्ा झालेल्ा गोधळात त्ाचं्ा िपछाडीला जात. अ्ा तऱहेने ्�लूा वढूेन ते त्ाचा पूणर 
धुववा उडवीत. परंतु महाराष्ात मोगलाचें पा्ाळ कुचकामी ठरले. त्ातच तोफखान्ाची भर पडल्ामुळे 
मोगल सैन्ाचे चापल् आिण सहज हालचालही नाही्ी झाली. पिरणामी हालचालीच्ा बाबतीत अित्् 
चपळ असलेल्ा मराठा सैिनकानंी मोगल सैन्ाचा साफ धुववा उडिवला. कोणत्ाही ्ासनाचे कसब हे त्ा 
्ासनाच्ा ्ु� िजकण्ाच्ा त्ारीवर अवलंबनू असते. महाराष्ात मोगलानंा लषकरीदष�ा जी हार 
खावी लागली त्ाचा अथर असा की, मोगल ्ासन हे राज्व्वसथा आपल्ा काबतू ठेवण्ास असमथर 
ठरले. 

 
मोगलाचंया काळात्ल शहराचंा कारभार 

 
ह�ीच्ा काळात खेडे हे जसे लोकवसतीचा लहानात लहान असा घटक असे समजले जाते 

त्ाच�माणे मोगल काळात लोकवसतीच्ा अित्् लहान अ्ा घटकाला कोिरआ असे महणत. ्ा 
िठकाणी बहुतेक कवन वसती ्तेकऱ्ाचंी असे. तेथे बाजारपेठ �िचतच असे. ्ा िठकाणानंा िफरते बाजार 
आठव�ातून िवि्� िाव्ी भेट ाेत असत. 

 
लोकवसतीचा ्ापेका मोठा घटक महणजे कसबा. कसबा महणजे एखा�ा मो�ा खे�ासारखे 

िकवा छो�ा ्हरासारखे असे. ्ािठकाणी का्म सववपाची बाजारपेठ असे व तऱहतऱहेचे कारागीर आिण 
अित्् ाुय्म सरकारी अिधकारी ्ाचंी घरे तेथे असत. तरी ाेखील तेथील िनममे लोक ्तेीवर जगत. 
ज्ावळेी कसबयातील िनमम्ापेका अिधक लोक ्तेी सोडून ाुसरे उ�ोगधंाे कव लागले आिण सरकारच्ा 
अिधकाऱ्ाचंी िन्िमतपणे िन्ुकती कसबयामध्े होऊ लागली; त्ावळेी कसबयानंा ्हराचा ाज� �ापत 
झाला. 

 
मो�ा ्हराचंी िवभागणी अनेक पेठात करण्ात ्ेई. ्ानंा मुह�ा असे महणत. हे मुह�े सवतः 

िस� असून त्ामंधील वसती िवि्� कारािगराचंी िकवा जातीची असे. ्हराबाहेर उपनगरे असून 
उपनगरात िवि्� जमात िकवा िवि्� उमरावाचे कुटंुब आिण त्ाचें अनुचर ्ाचंीच वसती असे. ्ाववनच 
विकलपुरा, मोगलपुरा, जयिसगपुरा आिण जसवंतपुरा अ्ी नावे पडली. लाहोर ्हरात अ्ा छ�ीस 
वसत्ा होत्ा. जु�र ्हरात तर अ्ा बाव� वसत्ा होत्ा. महणून जु�रला बाहनपेठजु�र असे नाव पडले. 

 
्ा ्हराचंा कारभार िवि्� प�तीने चाले. ्हरवािस्ानंा लागणाऱ्ा सुखसो्ी आिण ्हराचा 
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कारभार ्ाबाबत फकत पुढील गो��ची जबाबाारी महणजे, कर आिण करवसुली, बाजारपेठेचे िन्मन, 
अंतगरत सुरिकतता आिण मुख् राजमाग�बाबत व्वसथा ही मोगल सरकारच्ा अिधकारककेत मोडत असे. 
परंतु रसते आिण गलल्ा ाुरसत करणे, िाव ेलावणे, िपण्ाचे पाणी पुरिवणे, सवचछता राखणे, आिण गरीब-
गुिरबानंा मात ाेणे ही कामे खासगीतील असे मानण्ात ्ेत असे, आिण ती पार पाडण्ाची जबाबाारी 
नागिरकावंर व्�कत्ः टाकण्ात ्ेत असे. 

 
परंतु ्ामुळे ्हरामध्े कसलाही गोधळ अगर अव्वसथा मा� होत नसे. कारण, ्हराच्ा 

वगेवगेळ्ा भागात जे नागािरक राहात ते िवि्� व्वसा्ातीलच असत आिण ्ासन आिण िन्मन ्ाचं्ा 
बाबतीत हे भाग िकवा मुह�े सव्ंपूणर असत. पुषकळ वळेा एखा�ा उमरावाचया अगर साधुपुरषाच्ा 
िनवाससथानाभोवती अ्ा तऱहेची वसती गोळा होई. मोगल सा�ाज्ाच्ा उतरत्ा काळात अ्ा तऱहेच्ा 
वसत्ा तटबांी घालून मजबतू करण्ात आल्ा. जेवहा जेवहा आ्मण होई िकवा ांगे-धोपे होत त्ावळेी 
अ्ा वसत्ातं �का्बांी करण्ात ्ेई. ्ा प�तीला क�ाबंद् असे महणत. 

 
जेवहा मोगल बाा्हाकडून एखा�ा ्हराची सथापना होई त्ावळेी ्हरातील राजमाग�ची 

आखणी करणे आिण साडंपाणी वाहून नेण्ासाठी भु् ारी गटाराचंी बाधंणी करणे ्ा गो��चा ्हर 
सथापनेच्ा ्ोजनेत समावे्  केला जात असे. िा�ी आिण इतर अनेक मोगल ्हरात ्ा भु् ारी गटाराचे 
अव्षे–गंडानाला– अजून ि्�क आहेत. पुषकळ वळेा नाी अथवा तलावापासून ाूरवर ्हराची सथापना 
होई. त्ावळेी वीट आिण चुना िकवा ागड आिण चुना ्ाचं्ा बाधंलेल्ा पक्ा नळातून िपण्ासाठी पाणी 
आणले जाई. अ्ा नळाचें अव्षे औरंगाबाा आिण ज्पूर ्ेथे आहेत. परंतु सवरसाधारणपणे �त्ेक 
िवभागात िपण्ाच्ा पाण्ाची सो् ही पक्ा बाधंलेल्ा िविहरीतूनच – बावल्-बाव – करण्ात ्ेत असे. 
तहानेल्ा माणसाला िपण्ाचे पाणी नाकारणे महणजे पाप आहे असे मानण्ात ्ेत असे. ्हरातील जे 
हमरसते असत ते फरसबांी असत कारण त्ाकाळात मुरम आिण खडीचे प�े रसते करणे हे ठाऊक नवहते. 
हे काम सरकारी पै्ातून केले जाई. ्हरातील गलल्ा आिण बोळ हे त्ा सभोवार राहणारा एखााा �ीमंत 
उमराव िकवा व्ापारी फरसबांी कवन घेई नाहीतर ते तसेच राहात असत. ्हरामध्े सरकारतफ�  जी 
िावाब�ी केली जाई ती राजवा�ाचे ारवाजे, पोिलस-कचेरी आिण इतर एखााी ाुसरी सरकारी इमारत 
्ावरच. ्ाि्वा् थो�ाफार िठकाणी तेलाचे िाव ेलावले जात. त्ाच�माणे ्हरातील उमरावाचे जे घर 
असे तेथेही िावाब�ी िासे. 

 
साडंपाणी वाहून नेण्ासाठी �त्ेक घरमालकाला खासगी सो् कवन घ्ावी लागे. 

सवरसाधारणपणे रा�ीच्ा वळेी साडंपाणी हे नजीकच्ा उघ�ा गटारात अथवा रसत्ावर ओतले जाई. 
संडासातील मलैा हा ार आठव�ाला मेहतर लोक वाहून नेत असत. काही काही ्हरामंध्े खोल ख�े 
खणून त्ामध्े साडंपाणी आिण मलैा ्ाचंा िनचरा करण्ात ्ेई. साहिजकच तो उपसण्ाची जवर भासत 
नसे. थो�ा फार मोकळ्ा जागा आिण नाीकाठ ्ामंध्े बागबागा्त होत असे. ्ािठकाणी लोकानंा 
म�ाव नसे. परंतु राजेरजवाडे आिण अम्र उमराव ्ाचं्ा हवले्ासंमोर असलेल्ा बागबगीच्ात 
सवरसामान् लोकानंा �वे्  नसे. �त्ेक ्हरामध्े एखा�ा साधुसंताचे अगर अविल्ाचे थडगे अगर कबर 
असे. त्ाच्ा अवतीभोवती पुषकळाा मोठमो�ा राया असत. त्ामध्े सामान्ानंा म�ाव नसे. 

 
धम�थर ावाखाने, धम�ाा् आिण �ाथिमक ि्कण ्ाचंी कोणतीही सो् सरकारतफ�  केली जात 

नसे. त्ासाठी खासगी �्तनावंर जबाबाारी टाकली जाई. ्ा कामामध्े खासगी व्कती िकवा संसथा पुढे 
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न आल्ाची अथवा कमी पडल्ाची उााहरणे फारच थोडी आहेत. 
 

शहरामंध्ल करप�त् 
 
मोगल काळामध्े घरप�ी, पाणीप�ी िकवा संडासप�ी आकारली जात नसे. ्ाचे कारण 

त्ाबाबतच्ा कोणत्ाच सो्ी सरकार उपलबध कवन ाेत नसे. घरप�ी (खानशुमार्) िकवा डोईप�् ही 
लााली गेल्ास मोगल बाा्हा ती बेका्ाे ्ीर (आदबाब) ठरवीत. त्ाच�माणे िन्�त िकवा आ्ात 
होणाऱ्ा मालावर (राहदार् आिण चुग्) जकात ही ाेखील पुषकळाा बेका्ाा महणून जाहीर करीत. 
तरीाेखील जहािगरदार आिण सथािनक अिधकारी आपापल्ा अिधकारात बेका्ाा ठरिवलेले कर िकवा 
जकाती गोळा करीत. 

 
बाजारामध्े वसतंूच्ा िव्ीसाठी जी लहान-लहान ाुकाने उभी केली जात त्ावर मा� बाजारप�ी 

(ताह बाजार्) आकारली जाई. परंतु त्ापासून होणारा वसूल मा� ्हरी व्वसथेकडे न जाता सरकारात 
जमा होई. ्हरी ्ासनाला अिधकािधक उतप� िमळवनू ाेणारे कर महणजे धान्बाजार, मीठबाजार आिण 
कापडबाजार. ्ामंधील हे कर गोळा करण्ाची जबाबाारी एखा�ा सरकारी अिधकाऱ्ावर सोपिवली 
जाई. त्ाला फार मोठे अिधकार िाले जात. त्ाला गंजचा�ोर् (Krori of the ganj) असा हु�ा असे. 

 
्हरामधील वजने आिण मापे ्ावंर ाेखरेख करणे ही मुहतिसब ्ा अिधकाऱ्ाची जबाबाारी असे. 

त्ाि्वा् त्ाचे काम इसलाम धम�ने मना केलेल्ा गो�ी महणजे ााव आिण भागं ्ाचंी िव्ी आिण सेवन, 
जुगार वगैरेचे उ�ंघन लोकाकंडून होत नाही हे पाहण्ाचे होते. औरंगजेबानंतरच्ा काळात ्ा जागेचे 
मह�व कमी होत गेले आिण ्ा अिधकाऱ्ाची जबाबाारी कोतवालावर पडली. 

 
ज्ावळेी बाा्हा िकवा एखााा ज्े� सुभेदार राजधानीत नसे त्ावळेी राजधानीवर 

कोतवालाचाच अंमल चालत असे. एखााे वळेी बाा्हा हा आळ्ी िकवा जुलमी असल्ास राजधानीतील 
�जाजन हे कोतवालाचया जुलमी कारभाराला नेहमी ाबनू राहात असत. लहानसहान फौजाारी खटले 
कोतवालापुढे चालत. त्ावर तडकाफडकी िनकाल ाेण्ाचे अिधकारही त्ाला असत. कोतवालाचंया ्ा 
जुलमी कारभारामुळे कोतवाल महणजे ्ूर हुकूम्हा असाच अथर िहाुसथानाबाहेरील मुसलमानी ाे्ात 
वढ झाला. ागडासारखे हा् आिण गुनहेगाराचे हालहाल करण्ात असलेल्ा वाकबिगरीब�ल कु�िस� 
असलेल्ा हब्ी अिधकाऱ्ाचंीच कोतवालीच्ा जागी नेमणूक करण्ात ्ेई. ्हरातील गुपतहेर खात्ाचा 
तो �मुख असल्ाने त्ाच्ावर बाा्हाची मज� असे. 

 
मोगलकाल्न िशकणप�त् 

 
मोगल काळात ि्कण हे धम�चे एक अंग समजले जाई. ि्कणासाठी सरकारकडून जो पैसा खचर 

केला जाई त्ाची सो् धम�ाा्ासाठी केल्ा जाणाऱ्ा खच�तून केली जात असे. हे खाते राज्ाचा स�–
उस–सदुर ्ा अिधकाऱ्ाकडे सोपिवले जाई. राज्ामधील िबगर मुसलमान �जाजन ्ाचं्ावर 
धम�ाा्ातून खचर केला जात नसे. औरंगजेबाचे ्ा बाबतीतील एक फम�न मागरा्रक ठरते. ्ा 
फम�ना�माणे त्ाने गुजरातच्ा िावाणाला पुढील हुकूम पाठिवला “�त्ेक वष� तुमही ि्ककाचं्ा नेमणुका 
कवन त्ाचं्ावर खचर सरकारी खिजन्ातून करावा. �ातंाच्ा स�ने ि्फारस केलेल्ा िव�ाथ्�ना तुमही 
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ि्ष्वृ�्ा �ाव्ात. ्ासाठी लागणारा खचर सरकारी खिजन्ातूनच करावा.” वरील फम�नानुसार तीन 
मौलवीच् ि्कक महणून नेमणूक करण्ात आली आिण ४५ िव�ाथ्�ना ि्ष्वृ�ी वतेन ाेण्ात आले. 
(Mirat–i–Ahmadi, i–258) 

 
ज्ािठकाणी ि्कण िाले जाई त्ा संसथानंा जर का खासगी ाेणग्ा िमळाल्ा नाहीत तर त्ानंा 

सरकार भरपूर अथरसाहाय् करीत असे. अ्ा संसथाचें काम िव�ाथ्�ना धमर्ाा ि्किवण्ाचे आिण 
सवरसामान् ि्कण ाेण्ाचे होते. त्ाच�माणे िव�ान मंडळी असलेल्ा कुटंुबानंा सरकारकडून आनथक 
साहाय् िमळत असे. अ्ी घराणी िहाुसथानात अनेक िठकाणी िवखुरलेली होती. 

 
ि्कणाच्ा संाभ�त मोगल ारबारातील कव�चा उ�ेख करणे अवश् आहे. हे कवी पन््न असून 

त्ाचें जनमसथान इराण हे होते. बाा्हाकडून त्ानंा भरपूर िबाागी आिण काव्िननमतीब�ल बिकसी िाली 
जाई. अ्ा �कारची काव्िननमती ही अनेक �संगी होई. उाा. बाा्हाला िवज् िमळाल्ास, 
िववाह�संगी, राज्ािभषेकाच्ा वळेी, जनमाच्ा वळेी, ारबारातील उतसवाचं्ा वळेी वगैरे. केवळ एका 
िवि्��संगी चार ओळ�चे काव् िलिहल्ाब�ल एका कवीला ाहा हजाराचंी थैली िमळाल्ाचा उ�ेख 
आहे. (Tazkira-i-Sarkhush). 

 
सतराव्ा ्तकातील ही कव�ची घराणी ारबारातील हिकमांच्ा घराण्ाबरोबर िववाह संबधंाने 

जोडली गेली होती. हे हक्म ाेखील इराण मधलेच पन््न होते. इराणच्ा ्हाच्ा एका पळून आलेल्ा 
हिकमाचे िा�ी ारबारात सवागत झाल्ाचा उ�ेख आहे. (Abdul Hamid’s Padishahnamah, ⅱ. 367-
368; Alamgirnamah, 45). 
 
मोगल काळात्ल सरकारचया मालक्चे कारखाने आिण उ�ोगधंदे : 

 
१६ व्ा आिण १७ व्ा ्तकातला िहाुसथान हा आनथकदष�ा अित्् मागासलेला असल्ामुळे 

सरकारला लागणाऱ्ा सवर वसतंूची िननमती सरकारलाच करावी लागे. औरंगजेबाच्ा थो�ा अगोारच्ा 
काळातले वणरन आपल्ाला ‘अबुलफजल’ ्ाच्ाकडून िमळते. औरंगजेबाच्ा काळातील पिर�सथतीचे 
वणरन आपल्ाला बननअरच्ा �वासवणरनात सापडते. ्ा उ�ोगधं�ाचें वणरन फार्ी लेखक कारखाना ्ा 
्बाात करतात. ्ाि्वा् कारखान्ाचं्ा ्ा ्ााीत आपल्ाला आणखी ाोन गो��चा उ�ेख िमळतो. १) 
जनावरे, खा� आिण पे् वसतू आिण सरकारने आपल्ा ताब्ात घेऊन राजवा�ामध्े साठवलेला त्ार 
माल ्ाचंी गुदामे आिण २) कचचया मालापासून सरकारी उप्ोगासाठी ज्ािठकाणी पक्ा मालाची उतप�ी 
होते असे कारखाने. 

 
्ािठकाणी आपल्ाला राजवा�ामध्े असलेल्ा, परंतु वर उ�ेिखलेली गुाामे आिण कारखाने 

्ाचं्ा्ी संबिंधत असलेल्ा खिजन्ाब�ल थोडे सप�ीकरण ाेणे अवश् आहे. अकबराचा चिर�कार 
िलिहतो की, अकबराच्ा उतप�ाची र�म एवढी मोठी आहे की, �व्ाचा संच् करण्ासाठी एकंार बारा 
खिजने आहेत. ्ापैंकी नऊ वगेवगेळ्ा �कारानंी जी पै्ाची आवक होते त्ासाठी आहेत आिण उरलेले 
तीन मौल्वान धातू, सोने आिण जडावाचं्ा वसतंूसाठी आहेत. ्ािकरखान नावाचा इितहासकार बारा 
खिजन्ाचंी नाव े पुढील�माणे ाेतो. (१) आंदरन–ई–महल : अंतःपुरातील खिजना (२) बकाया : 
थकबाकी ठेवण्ासाठी खिजना (३) जेब–ई–खास : बाा्हाला वरखच�साठी लागणाऱ्ा पै्ासाठी 
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खिजना (४) जेब–ई–फैज : धम�ाा्ासाठी खिजना (५) खिजना–ई–िरकाब : सवारीच्ा वळेी 
बाा्हाबरोबर नेत असे तो खिजना (६, ७) खिजना-ई-नजर व पेशकश : खंडणी, भेटी ्ासंाठी िकवा 
बाा्हावर अिर� ्ेऊ न्े महणून �जाजनानंी िालेल्ा ाेणग्ासंाठी खिजना (८) खिजना–ई–सफर –
ई–खास : बाा्हाच्ा वै्�कतक खच�साठी खिजना (९) बैत–उल–मान : वारस नसलेल्ा व्कत�ची 
मालम�ा ठेवण्ासाठी खिजना. ्ाि्वा् आणखी तीन खिजने होते. त्ाचंा उ�ेख वर आलेला आहे. 

 
जवाब्त–ई–आलमिगर् ्ा �ंथात एकंार चोवीस खिजन्ाचंा उ�ेख आहे. ्ामध्े राज्ाच्ा 

मो�ा ितजोरीचा समावे्  असून ितचा उ�ेख खिजना-ई-आमरा असा करतात. िमरात–ई–अहमद् ्ा 
�ंथात �त्ेक �ातंामध्े चार खिजने असल्ाचा उ�ेख सापडतो (१) खिजना–ई–आमरा ्ामध्े 
बाा्हाच्ा जिमनीपासून ्ेणारे उतप�, खंडणी आिण िहांूच्ा सामानावर लाालेल्ा जकातीपासून 
िमळणारे उतप� ्ाचा भरणा होई. (२) खिजना–ई–बकाया ्ामध्े तकावीसाठी असलेल्ा भागाचा भरणा 
होत असे. (३) खिजना–ई–सदका ्ामंध्े मुसलमानापंासून गोळा करण्ात ्ेत असलेल्ा अडीच ट�े 
कराचा भरणा होत असे आिण (४) खिजना–ई–जिझया ्ामध्े िबगर मुसलमानापंासून गोळा करण्ात 
्ेत असलेल्ा डोईप�ीचा भरणा होत असे. 

 
अ्ा तऱहेने राज्ात एकंार बारा खिजने असत. त्ाि्वा् शािकरखान छ�ीस कारखानयाचंा 

उ�ेख करतो. आईन–ई–अकबर् ्ामध्ेही छ�ीस कारखानयाचंा उ�ेख आहे. फकत जवाबित–ई–
आलमिगर् ्ा �ंथात आपल्ाला ६९ कारखानयांचा उ�ेख आढळतो. ्ा कारखानयाचें अित्् संुार असे 
वणरन आपल्ाला अनेक �ंथातं आढळते. ्ा कारखानयाचं् नाव ेपुढील�माणे आहेत. 

 
(अ) जनावरे : (१) पागा अथवा असताबलखाना (२) िफलखाना (३) गावखाना (४) शुतरखाना 

(५) अझरखाना (६) आहुखाना (७) िशकारखाना (८) िचताखाना (९) कुशखाना. 
 
(ब) गुदामे : (१०) कुरखाना (११) िसलाहखाना (१२) पालक्खाना (१३) चौडोलखाना (१४) 

रथखाना (१५) तखत–ई–खाना (१६) शमा आिण िचराग (१७) मशाल (१८) िकताबखाना (१९) 
िचन्खाना (२०) िखलातखाना 

 
(क) कारखाने आिण गुदामे : (२१) फराशखाना (२२) तोषकखाना (२३) झ्नखाना (२४) 

िकर–िकराक्–खाना (२५) िबसतारखाना आिण पेशखाना (२६) रखवत (२७) खवासेस िकवा 
बािरशखाना (२८) झरगरखाना (२९) आहंगरखाना (३०) जवाह्रखाना (३१) तेलाआलात (३२) 
नु�ाआलात (३३) मुरससाआलात (३४) ताबंयाच् भाडं् आिण कढया त्ार करण्ाचा कारखाना (३५) 
झरदोझखाना (३६) दंडान–ई–िफल (३७) खतमबंद्खाना (३८) खुश–बु–खाना (३९) गुलाबखाना 
(४०) रौघोन (४१) दारडल सबर (४२) न�ाशखाना िकवा तसव्रखाना (४३) दवाईखाना िकवा 
शफाखाना (४४) शाल् त्ार करण्ाचा कारखाना (४५) िचराबाफ्खाना (४६) इलकबंद्खाना (४७) 
कोठा िकवा कुठ्–ई–पाच� 

 
(ड) शासक्य कचेऱया िकवा िवभाग आिण दरबार् राहाण् : (४८) न�ारखाना (४९) तोफखाना 

(५०) इमारतखाना (५१) दफतर खाना (५२) जा-नमाजखाना िकवा तसब्हखाना (५३) कोठाई बैत-
उल-माल (५४) ईबत्याखाना (५५) बुलधरखाना िकवा लंघरखाना (५६) ताल्मखाना (५७) िकराया व 
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आजुरा (५८) चौघान चौपर वगैरे (५९) बेवाखाना 
 
(इ) बादशहाचया खाजग्कड्ल सेवा िवभाग : (६०) मतबख िकवा बवच�खाना (६१) 

आबदारखाना (६२) मेवाखाना (६३) भाडंाखाना (६४) सहतखाना (६५) खर–मुहरा–खाना (६६) 
चख�खाना (६७) मजमुआखाना (६८) अंबारखाना (६९) झरयात िकवा िजनसखाना (७०) नाटकखाना. 

 
वरील सवर कारखानयातं चालणारे काम १७ व्ा ्तकात �ेच �वासी बननअर ्ाने त्ाच्ा 

राजधानीच्ा भेटीच्ा वळेी पािहले. तो महणतो, “िकलल्ामध्े अनेक िठकाणी मोठमो�ा खोल्ा असून 
त्ामध्े कारािगरासंाठी कारखाने आहेत. ्ा कारखानयातं सकाळच्ा �हरी कारागीर हजर होतात आिण 
सवर िावसभर काम कवन संध्ाकाळी आपल्ा घरी परततात. कारािगराचा मुलगा आपल्ा बापाच्ाच 
धं�ात ि्रतो. आपल्ा धं�ाबाहेर कोणीही िववाह करीत नाही. ही प�त मुसलमान आिण िहाू सारख्ाच 
कमरठपणे पाळतात.” (Bernier, 259) 

 
सुभयामध्े पुढील िठकाणी कारखाने होते : लाहोर, आ�ा, फ�ेपूर, अहमााबाा, आिण बुऱहाणपूर. 

�ातंाचे सुभेदार हे तऱहतऱहेच्ा कारािगरानंा आसरा ाेत, आिण ते त्ार करीत असलेल्ा वसतू बाा्हाला 
पुरवीत. �त्ेक �ातंामध्े बाा्हाचे अिधकारी कोणत्ा वसतंूचे उतपाान होत आहे त्ाचं्ावर नजर ठेऊन 
असत आिण कोणत्ा वसतंूचे उतपाान करता ्ेईल ्ाचीही चाचणी घेत. (Storia, ⅱ 431). 

 
िहाुसथानातील वगेवगेळ्ा उ�ोगधं�ाचंी राजा�्ाखाली क्ी वाढ झाली त्ाचे अित्् चागंले 

वणरन अबुलफजल ्ाने केलेले आहे. तो महणतो, “बाा्हा तऱहतऱहेच्ा उतपाानाकंडे जातीने लक ाेतात. 
लोकानंा धंाे ि्कण ाेण्ासाठी कसबी कारागीर सवर िठकाणी सथाि्क झालेले आहेत. अनेक ्हरामंध्े 
जे कारखाने आहेत त्ातून िनम�ण होणाऱ्ा वसतंूचा ाज� आिण �कार हे पाहून �वासी आ�्�ने चिकत 
होतात. इतर ाे्ातं होणाऱ्ा सवर वसतंूचे उतपाान बाा्ाही कारखानयात होते.” (Ain. ⅰ. 87-88) 
‘अबुलफजल’ ्ाने केलेले हे वणरन पुढील काळालाही लागू पडणारे आहे ्ात काहीच ्कंा नाही. 
गोवळकोडा राज्ातील मसुलीप�म ्ा ्हरातील कारािगराचंी कापडावर नकीची छपाई करण्ात इतकी 
वाकबगारी होती की, औरंगजेब ािकणेचा सुभेाार असताना त्ाने ्ा कामगारानंा िा�ी अथवा आ�ा 
्ेथील सरकारी कारखान्ात घेऊन जाण्ािवष्ी अनेकाा �सताव माडंले. 

 
अ्ी जरी पिर�सथती असली तरी कामगाराचंी �सथती ही चागंली नवहती. इतकेच नवहे तर ाे्ाच्ा 

अनथक िवकासाला ती िवघातक होती. खु� मोगलाचं्ा राजधानीत खाजगी कारखाने नवहते. त्ाच�माणे 
कामगारानंी सवतःच्ा भाडंवलावर चालिवलेले उ�ोगधंाेही नवहते. ्ाबाबत बननअर महणतो “जर का 
कारािगरानंा आिण कारखानाारानंा उ�ेजन िाले तर उ�म कलाचंा िवकास होईल. परंतु �त्कात 
पिर�सथती अ्ी आहे की, ्ा कामगारानंा अित्् तुचछतेने वागिवण्ात ्ेते आिण त्ानंा पुरेसा पगारही 
िाला जात नाही. एखा�ा अमीराला िकवा मनसबााराला एखााी वसतू पािहजे असल्ास तो कारािगराला 
बोलावनू घेऊन सकतीने त्ाच्ाकडून काम करवनू घेतो. काम पुरे झाल्ावर कामा�माणे मोबाला न ाेता 
त्ाच्ा इचछेला ्ेईल तसा मोबाला तो त्ा गरीब कामगाराला ाेतो. आपल्ाला चाबकाचे फटकारे 
वतेनाााखल िमळाले नाहीत ्ातच कारागीर समाधान मानतो...... अ्ा पिर�सथतीत कारागीर अथवा 
कारखानदार ्ाचं्ामध्े चढाओढ िनम�ण होईल अ्ी अपेका करणेच चुकीचे होते. साहिजकच 
बाा्हाच्ा िकवा एखा�ा बला� उमरावाचया आ�्ाने राहणारा कारागीर आपल्ा धं�ात पुढे ्ेण्ाची 
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्क्ता होती (Bernier, 255-256).” 
 
मोगलकाल्न अिधकक त प�वयवहाराच् आिण प�वयवहार मोहोरबंद करणयाच् प�त् : मोगल 

बाा्हाचंा सरकारी प�व्वहारासाठी एक सवतं� िवभाग अथवा खाते असे. ्ा िवभागाला दार-उल-ईनशा 
असे महणत. ्ामध्े असलेले जे कागा आज उपलबध आहेत त्ाचंा मोगल इितहासाच्ा अभ्ासाचे कामी 
फार मोठा उप्ोग होतो. ही प�े जतन करण्ाचे काम बाा्हाच्ातफ�  िकवा सरकारी ापतर खान्ातफ�  
झालेले नसून त्ाब�लचे �े् त्ाकाळी ही प�े िलिहणाराचंा जो वगर होता त्ालाच िाले पािहजे. ्ानंा 
मुनश् असे महणत. आपल्ा धन्ासाठी िलिहलेल्ा प�ाचंी न�ल ते जतन कवन ठेवीत आिण नंतर ती 
एकि�त कवन �सािरत करीत. त्ाकाळी छपाईची कला अवगत नसल्ाने असे संकलन ज्ाचं्ा हाती ्ेई 
ते हे संकलन वाचून त्ाच्ा नकला कवन घेत. अ्ा संकलनातील अनेक प�े, प� लेखनाचा उतकृ� 
नमुना महणून पा�-पुसतकात घातली जात. आज अ्ी जी प�े उपलबध आहेत ती ज्ा मूळ संकलनातून 
घेतलेली आहेत त्ा संकलनाचा अनेकाा सुगावा लागत नाही. 

 
ारबारी मुनश् हे जे संकलन करीत त्ाचा उ�े् ऐितहािसक नसून वाङम्ीन असे. ही प�े 

िलिहताना आपण पुढील िपढीसाठी ऐितहािसक पुरावा ठेवीत आहोत ही जाणीव त्ानंा कधीही नसे. त्ाचंा 
उ�े् उ�मपैकी िलिहण्ाची ्लैी क्ी असावी ्ाचे उााहरण समकालीन िव�ाथ्�पुढे ठेवण्ाचा असे. 

 
सतराव्ा ्तकाच्ा उ�राध�त मोगल ारबारामध्े िहाू मुनशीचाच भरणा अिधक होता. बहुतेक 

उमरावाचें आिण राजपु�ाचें ाेखील मुनश् हे िहाू होते. हे िहाू मुनश् आिण त्ाचं्ाबरोबर काम करणारे 
मुसलमान मुनश् ्ाचं्ामध्े कालातंराने आतमी्ता िनम�ण झाली. िव्षेतः ाोघामंध्ेही सुफ् 
त�वजानाची आवड असल्ामुळे ्ा आतमी्तेला अिधकच बळकटी आली. पुषकळाा ्ा मुनशीन् संकलन 
केलेल्ा प�ाचं्ा अखेरीला त्ानंी सवतः रचलेल्ा सुफ् त�वजानाबाबतच्ा अथवा त्ाचं्ा आवडत्ा 
कव�च्ा रचना असत. 

 
हा जो अिधकृत प�व्वहार असे, त्ा प�व्वहाराची एक िवि्� लेखन्लैी असे. बाा्हाकडून 

जाणारी प�े आिण त्ाच्ाकडे ्ेणारे अजर आिण इतर प�व्वहार ्ामधील भाषा ही अित्् अलंकृत, 
पुषकळवळेा कंटाळवाणी, एखा�ा का्ाे्ीर लेखी करारा�माणे अितरेकी आिण उपमा व उत�ेका ्ानंी 
भरलेली असे. िव्षेतः �त्ेक राजपु� आिण अिधकारी ्ाचं्ा पाव्ा प�ाच्ा सुरवातीला �ाव्ाच 
लागत. पुषकळाा ्ा पाव्ा सहा-सहा ओळी इतक्ा लाबंलचक असत. त्ाच�माणे प�ाची सुरवात 
आिण ्वेट ही िवि्� मसु�ानुसार असे. अ्ा तऱहेच्ा लाबंलचक प�ाचंी न�ल ही जेवहा पुढील काळात 
झाली, तेवहा त्ानंी ही लाबंणावळ गाळून टाकली आिण प�ाच्ा सुरवातीला फकत ‘म्-रसानद-के’ 
महणजे माझी अ्ी अज� आहे असा मजकूर ठेवला. 

 
सतराव्ा ्तकात �त्ेक अिधकाऱ्ाला कोणत्ा पावीने संबोधाव्ाचे ते ठरलेले असे आिण 

त्ाची नोा अिधकृत िन्मावलीत (दसतुर-उल्-अमल) झालेली असे. बाा्हा आिण राजपु� ्ाचंा 
उ�ेख त्ाचं्ा ह्ातीत खिलफा असा केला जाई. कारण राजवं् ातील माणसे ही परमे�राची सावली 
आहेत असे समजले जात असे. बाा्हा मेल्ावर त्ाचा उ�ेख िवि्� नावाने करीत. ्हाजहानला 
आलाहजरत िफरदौसआशयान् आिण औरंगजेबाला खुलदमकान ्ा नावाने उ�ेखीत. ्ाचा अथर 
सवग�मध्े सथान पावलेले असा होतो. ्ािठकाणी एक गो� नमूा करण्ाजोगी आहे आिण ती महणजे 
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बडंखोर िकवा बाा्हाच्ा मज�त नसलेल्ा व्कतीचा उ�ेख त्ा व्कतीला अपमानासपा अ्ा नावाने 
करीत. उाा॰ राजपु� अकबराचा उ�ेख ारबारात आिण अिधकृत कागाप�ातं बडंखोर (बाघ्) आिण 
अकबर-ई-आबतर (सवर�े� आिण नीच) असा केला जाई. बाा्हा िकवा राजपु� ्ाचं्ाकडून जाणारे 
िकवा त्ानंा पाठिवले जाणारे प� हे नेहमी सहीि्वा् असे. �त्ेक प�ावर हे िश�ामोतरब केले जाई. 

 
जेवहा एखााे फम�न बाा्हाकडून काढले जाई तेवहा फम�नाचया वरच्ा बाजूला बाा्हाचा 

िश�ा असे तर खालच्ा बाजूला वज्राचा िश�ा असे. जेवहा जिमनीबाबतचे करारप� केले जाई, 
त्ाच�माणे तह केला जाई िकवा एखा�ा व्कतीला खास ि्फारस प� िाले जाई त्ा वळेी अ्ा 
कागाप�ावर बाा्हाच्ा पजंाचा िश�ा गुलालामध्े बुडवनू त्ा कागाावर उठिवला जाई. जेवहा एखााे 
प� अथवा हुकूम बाा्हा िकवा राजपु� ्ाचं्ाकडून संमत केले जाई तेवहा बाा्हा िकवा राजपु� 
मजकुराच्ा ्वेटच्ा ओळीतील ्वेटच्ा ्बाानंतर ‘सद’ असे िलहीत. पुषकळाा प�ाच्ा वरच्ा बाजूला 
बाा्हा सवतः आपल्ा हाताने काही मजकूर िलही. हा मजकूर महणजे एखााे सवरसामान् िवधान िकवा 
बाा्ाही हुकूम कसो्ीने पाळण्ाचा आाे् ्ाबाबत असे. मुख् मजकुरा्ी त्ाचा काहीही संबधं नसे. 
बाा्हाने अ्ा तऱहेने िलिहलेला मजकूर आदाब-ई-आलमिगर् ्ा �ंथात आपल्ाला सवतं�पणे 
आढळतो. 

 
अिधकृत प�ामध्े मजकुरात बाा्हाचे नाव आले असल्ास ते तेथून काढून कागााच्ा वरच्ा 

बाजूला बाा्हाचा आब राखण्ासाठी िलहीत असत. मजकुरातील ती जागा मोकळी ठेवीत. जेवहा एखााे 
अिधकृत प� ज्ाचे त्ाला िमळे, तेवहा त्ाचा िचटणीस त्ा प�ावर प� आल्ाची तारीख आिण ते 
वाचल्ाची तारीख िलहून पाठीमागील बाजूस “अजर िददा शुद” अ्ी अकरे िलही. ज्ावळेेला एखा�ा 
वजीराच्ा अथवा बाा्हाच्ा मज�तील माणसाच्ा ओळखीमुळे एखा�ाला जमीन अथवा इतर काही 
बाा्हाच्ा मज�ााखल िाले जाई त्ावळेी अ्ा फम�नाचया पाठीमागे त्ा व्कतीचे नाव रेसालतुन ्ा 
्बााने ा्रिवले जाई. ज्ावळेेला असे एखााे फम�न ्ेई तेवहा ते ज्ाच्ा नाव ेअसे त्ाला ते घेण्ासाठी 
अनेक मलै सामोरे जाव ेलागे. मोगलकाळात ािकणेतील मोगलाचं्ा माडंिलकानंी अ्ी फम�ने घेण्ासाठी 
फम�नबार् नाव असलेली एक इमारतच राजधानीपासून सहा ते आठ मलैावंर बाधंल्ाचे उ�ेख आहेत. 

 
मोगल सा�ाज्ाच्ा कालखंडात िलिहल्ा जाणाऱ्ा प�ाचें अनेक �कार असत. (१) फम�न, 

शु�ा, आहकाम, आिण रमज-व-ईशारा : बाा्हाने राजपु�, �जाजन िकवा इतर स�ाट ्ानंा िलिहलेल्ा 
प�ानंा हे नाव ाेण्ात ्ेई. (२) िनशाण : बाा्हा खेरीज राजपु�ाकडून इतर कोणालाही िलिहले गेलेले 
प�. (३) अजरदाशत : �जाजनाकंडून बाा्हाला अगर राजपु�ाला आिण बाा्हाकडून राजपु�ाला 
जाणारी प�े. ज् िमळाल्ावर पाठिवल्ा जाणाऱ्ा प�ाला फतनामा असे महणत. (४) हश-उल-हु�म : 
बाा्हाच्ा सागंण्ाववन आिण त्ाचे हुकूम ज्ा प�ात आहेत असे प�. (५) आहकाम आिण रमज : 
बाा्हा आपल्ा सिचवानंा जी प�े धाडाव्ाची असतात त्ाबाबतचे मु�े आिण कुराणातील ओळी आिण 
इतर काव्रचना ्ाचंा ्ात समावे्  होतो. (६) सनद : नेमणुकीबाबतचे प�. (७) परवाना : 
न्ा्ाल्ाच्ा िनकालाबाबतचा ाुय्म अिधकाऱ्ाला ाेण्ात आलेला हुकूम. (८) दसतक : मालाची ने-
आण करण्ासाठी िकवा छावणी अथवा ारबार ्ात �वे्  करण्ासाठी परवाना. (९) रका : खाजगी प�. 

 
फम�ने िलिहण्ाची आिण त्ावंर दसतखत करण्ाची एक िवि्� प�ती त्ा काळी अ�सततवात 

होती, ितचे वणरन पुढील�माणे आहे. िदवाण-ई खासमध्े बसून बाा्हा काही मह�वाच्ा प�ानंा सवतः 
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िलहून उ�रे ाेत असे. त्ाचे अम्र-उमराव आिण वज्र ्ाचं्ा �ितिनध�नी साार केलेली प�े, 
त्ाच�माणे सुभेााराकंडून आलेले अहवाल ्ाचें वाचन झाल्ावर बाा्हाच्ा सागंीनुसार त्ाचे सिचव 
प�े िलहीत. ही प�े ते बाा्हाला साार करीत. त्ामध्े बाा्हा सवतःला वाटेल त्ा सुधारणा करीत 
असे. ज्ा राजपु�ाला मध्सथी (िरसाल) करण्ाचे अिधकार िाले असत तो राजपु� फम�नाचया पाठीमागे 
आपला रेसालतुन िलही आिण त्ावंर सवतःचे िश�ामोतरब करी. त्ाखाली बाा्हाचा िदवाण आपले 
मारफत िलही. ्ाचा अथर हे फम�न िदवाणाच्ा हसते पाठिवले गेले असा केला जाई. त्ाि्वा् अ्ा 
फम�नावर कारवाई होत नसे. त्ानंतर फम�ने अंतःपुरात पाठिवली जात व तेथे त्ावर औजक ि्क्ाने 
िश�ामोतरब केले जाई. फम�नाची पिहली �त संुार अकरात िलिहली जाई. त्ावर िश�ामोतरब झाल्ावर 
हे फम�न गुंडाळून सोन्ाच्ा कापडाच्ा िप्वीत ठेवत. ही िप्वी वज्राचया िश�याने सीलबां केली 
जाई. अ्ा िप्वीला खर्ता असे महणत. 

 
बाा्हाचा िश�ा गोल असून त्ाला औजक असे महणत. हा िश�ा ज्ा फम�नावंर मारला जाई 

त्ानंा फम�न-ई-स्बत् (महणजे मो�ा अिधकारावर नेमणूका केल्ाची अगर जहािगरी िाल्ाची फम�ने) 
असे महणत. ्ाि्वा् आणखी एक मोठा गोल िश�ा असे. त्ामध्े एका वतुरळाच्ा मध्भागी बाा्हाचे 
नाव असे. त्ाभोवती अ्ी अनेक वतुरळे असून त्ामध्े बाा्हाच्ा पूवरजाचंी नाव े िलिहलेली असत. 
सुरवातीला हा िश�ा पराे्ी सुलतानानंा िलिहलेल्ा प�ावर वापरीत असत. पुढे मा� सवर फम�नावंर हा 
िश�ा वापरण्ात ्ेऊ लागला. तातडीच्ा िकवा गुपत खिलत्ावर बाा्हाच्ा िश�याचे मोतरब केले जाई. 
अ्ा फम�नानंा फम�न-ई-बयाज् असे महणत. इतर �कारची फम�ने, पव�ने आिण बराते ्ावंर 
वज्रापासून तो इतर अनेक अिधकाऱ्ाचं्ा ि्क्ाचे मोतरब केले जाई. 

 
राजपु�ाची िकवा एखा�ा सरााराची प�े पुढील �माणे लावलेली असत. ही प�े लावण्ाचे काम 

मुन्ी करीत असे. �थम त्ा व्कतीकडून बाा्हाला पाठिवलेली प�े, नंतर राजपु�ानंा, नंतर वज्र 
आिण इतर विर� अिधकारी आिण त्ा व्कतीच्ा किन�ानंा पाठिवलेली प�े, नंतर त्ा व्कतीचे आपत 
आिण ारबारातील वक्ल ्ानंा पाठिवलेली प�े, नंतर सवतः मुनश्ने वरील नमूा केलेल्ा चार वग�तील 
व्कत�ना आपल्ा मालकाच्ा वतीने पाठिवलेली प�े आिण मुनश्ने सवतः पाठिवलेली प�े. नंतर मुनश्ने 
सवतःच्ा नातेवाईकानंा पाठिवलेली प�े आिण ्वेटी मुनश्ने इतर मुनश् आिण कवी ्ानंा पाठिवलेली 
प�े असत. अ्ा तऱहेने गोळा केलेल्ा प�ाचं्ा अखेरीला नमुना प�े आिण िवि्� �संगी जी प�े पाठवावी 
लागत त्ा प�ाचंा नमुना ााखिवणारी पण मजकूर नसलेली प�े असत. त्ाि्वा् अिधकारीवग�च्ा 
नेमणुका कराव्ाच्ा प�ाचा मजकूर नसलेला मसुाा आिण त्ा अिधकाऱ्ाचंी कामे नमूा करणारे मसूाे 
ाेखील अ्ा प�सं�हाच्ा ्वेटी पुषकळाा असत. अ्ा तऱहेचे ाोन �ंथ महणजे िनगारनामा-ई-मुनश् 
आिण ईनशा-ई-हरकणर हे होत. 

 
िहदुसथानात्ल मोगल राजयाने आिण िवशेषतः औरंगजेबाने काय साधले? 

 
औरंगजेबाच्ा अमलाखाली मोगल सा�ाज्ाचा िवसतार जासतीत जासत वाढला. एक अिधकृत 

भाषा, एक ्ासकी् प�ती आिण अथरव्वसथा ्ामुळे राजकी् आिण भौगोिलकदष�ा िहाुसथानातील 
�ातंोप�ातं अिधक जवळ आले. मोगल राज्ाचे जे २० सुभे होते तेथील राज्प�ती, अिधकारी वगर, त्ाचंी 
कामे ्ात समानता होती. फार्ी ही राज्भाषा होती. अिधकाऱ्ाचं्ा वारंवार बाल्ा होत असल्ामुळे 
त्ानंा �त्ेक �ातं हा आपल्ा मा्भमूीसारखा वाटे. व्ापारी आिण �वासी एका ्हरातून ाुसऱ्ा ्हरात 
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आिण एका सुभयातून ाुसऱ्ा सुभयात िवनासा्ास �वास करीत. अ्ा वळेी ाे्भर पसरलेल्ा मोगल 
सा�ाज्ाची एकातमता त्ाचं्ा �त््ास ्ेत असे. इतके जरी असले तरी लोकानंा नागरी सवातंं् िकवा 
राज्कारभारात कोणताही भाग नसल्ाने लोकामंध्े रा�ी्तवाच्ा भावनेचा अभाव होता. ाे्ातील लोक 
हे खऱ्ा अथ�ने नागिरक नवहते. 

 
्ा मोगल सा�ाज्ात अित्् मो�ा �माणावर ऐितहािसक वाङम्ाची िननमती झाली. ्ा 

बाबतीत मोगल कालाची िहाू कालखंडा्ी तुलना केल्ास मोगल कालखंडालाच �ाधान् �ाव ेलागेल. 
्ा गो�ीला कारण िहाू आिण मुसलमानाचंी मनोवृ�ी हे असू ्केल. मुसलमानपूवर काळात िहांूनी 
िलिहलेला इितहास हा जवळजवळ नवहताच आिण पुढे मुसलमानाचं्ा काळात िहांूनी पन््न भाषा 
ि्कल्ानंतर जो इितहास िलिहला त्ाचा िव्षे महणजे त्ामधील तारखाचंा जवळजवळ असलेला अभाव 
हा हो्. ्ाउलट मुसलमान इितहासकार हे अिधक वसतु�सथितिन� असे होते. त्ाचं्ा �त्ेक िलखाणात 
िावस, तारीख, मिहना आिण वषर ्ाचंी नोा असे. िहांू�माणे अनेक ्काचं्ा भानगडी नसल्ाने 
मुसलमानी इितहासकारानंी िालेली तारीख ही िनि�त असे. 

 
मोगल काळात भारताचा इतर ाे्ाबंरोबर असलेला संपकर –िव्षेतः आि््ातील ाे्ाबंरोबरचा 

– अिधक वाढला. अफगािणसतानवर मोगलाचंा ताबा असल्ामुळे िहाुसथानात होणारी वाहतूक ही 
अफगािणसतानातूनच होत रािहली. ्ा जिमनीवरील माग�ि्वा् समु�माग�ने भारताचा इतर ाे्ां् ी 
होणारा व्वहार हा पि�म िकनाऱ्ावरील आिण पूवर िकनाऱ्ावरील बांरातूंनच चालू होता. त्ा काळची 
�मुख बांरे महणजे भडोच, सूरत, चेउल, राजापूर, गोवा, कारवार आिण मसुलीप�म ही होती. पि�म 
िकनाऱ्ावरील व्ापार महणजे जवळजवळ अरबाचंीच मकतेाारी होती. 

 
मोगल राजवटीमुळे िहाुसथानात अनेक धानमक बाल घडून आले. िहाू धम�मध्े अनेक ाेवाेवता 

आहेत. परंतु त्ा पाठीमागे एक परमे�र आहे ही िहाू धम�ची पिहल्ापासूनची ि्कवण आहे. मध््ुगीन 
िहाुसथानात िहांूमध्े अनेक पथं िनम�ण झाले. मुसलमानी धमर हा एके�रवाााचा पुरसकत� आहे. ्ा 
मत�णालीचा िहाू धम�मधील परसपरिवरोधी पथावंर िनि�तच ्ोग् तो पिरणाम झाला. िहाू आिण 
मुसलमान धमर ्ाचं्ामध्े एकोपा घडवनू आणण्ासाठी अनेक उपपथं िहाू आिण मुसलमान ्ा धम�त 
उा्ास आले. ्ा पथंाचंा पुरसकार करणारे महणजे कबीर, ाााू नानक आिण चैतन् हे होते. मोगल 
कालखंडात त्ाचं्ा �ेरणेमुळे ाोनही धम�तील धमरवडे हे पुषकळच कमी झाले. िव्षेतः सुफ् पथंाने िहाू 
आिण मुसलमान धम�तील िव�ान व धमर्ील मंडळ�ना एक� आणले. परंतु सुफ् पथं हा धमरव�ेा आिण 
अि्िकत लोकापंासून नेहमीच ाूर रािहला. िहांूनी पन््न भाषेत मो�ा �माणात सुफ् वाङम्ाची 
िननमती केली. हे सुफ् वाङम् महणजे, त्ा काळातं जी राजकी् अनासथा आिण आनथक ऱहास 
सवरसामान् माणसाच्ा अनुभवास ्ेत होती, त्ामधून त्ाला िालासा ाेणारे होते. 

 
ततकालीन समाज, कलाकुसर आिण लिलतकला ्ावंर मुसलमानी संसकृतीचा फार मोठा �भाव 

पडला. िहाू समाजातील बऱ्ाच चािलरीत�चा उगम आपल्ाला मुसलमानां् ी आलेल्ा संबधंात िासून 
्ेईल. िव्षेतः पोषाख आिण भाषा ्ावंर हा �भाव �ामुख्ाने आपल्ा नजरेस ्ेतो. ्ु�ाची कला ही 
मुसलमानानंी पूणरतवाला नेली. ्ा बाबतीत त्ानंी तुकर सतान आिण इराण ्ाचें अनुकरण केले. िहाू 
कालातील लहान लहान सैन्ाचं्ा तुक�ाचं्ा ऐवजी आता एका सेनापतीच्ा हाताखाली �चडं सैन्े 
वावव लागली. औरंगजेबाच्ा हाताखाली ािकणेत आलेल्ा सैन्ाचंी संख्ा िकत्ेक लाख होती. 
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मोगलाचें सैन्े सवर द�ीने पिरपूणर होते असेच आपल्ाला महणावे लागेल. जी गो� सैन्ाच्ा बाबतीत तीच 
ि्लप्ाााच्ा बाबतीत. िहाू राजानंी आपली संप�ी आिण कौ्ल् ाेवळावंर खचर केले. त्ानंी बाधंलेले 
राजवाडे आज ि्�क नाहीत. परंतु मोगल कालखंडात बाधंले गेलेले राजवाडे आिण कबर�वर उभारलेले 
ि्लप हे आज िमतीला जसेच्ा तसे असून त्ा काळातील वैभवाची आिण ि्लपकलेची ते साक ाेतात. 

 
मोगल सा�ाजयाचया नाशाच् कारणे : 

 
वरील िववचेनाववन आपल्ाला असे िासून ्ेईल की मोगल सा�ाज्ाने िहाुसथानला अनेक 

मो�ा आिण चागंल्ा गो�ी िाल्ा. इतके असूनाेखील औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर एवढे �चडं मोगल 
सा�ाज् ना् पावले. ्ाची कारणे ्ोधाव्ाची असल्ास मोगल सा�ाज्ाचे सामथ्र क्ामध्े होते आिण 
त्ाची ाुबरलता क्ात होती ्ाचा िवचार करणे जवर आहे. भारतामध्े आलेल्ा मुसलमानामंध्े संसकृती 
आिण सामािजक जीवन ्ाबाबत जी एकातमता होती त्ाचा पिरणाम त्ाचं्ामध्े एक तऱहेची �चडं ्कती 
िनम�ण करण्ात झाला. जाितभेााच्ा अभावामुळे त्ानंा आपली जेत्ाची भिूमका कणखरपणे िटकवनू 
धरता आली. त्ानंी फकत ्ासनाच्ा खालच्ा थराला असलेली िहांूची व्वसथा िटकवनू धरली, इतकेच 
नवहे तर महसूल खात्ात बहुतेक सवर िहांूच्ाच नेमणुका केल्ा. ्ाचा पिरणाम असा झाला की सथािनक 
�जाजनानंा राजधानीमध्े घडत असलेल्ा बालाचें कधीच आकलन झाले नाही. त्ाच�माणे 
राजस�ेिवर� बडं करण्ाचीही त्ानंा जररी भासली नाही. कालातंराने िहाुसथानात आलेले मुसलमान 
्ा ाे्ातील पिर�सथती्ी एकवप झाले. मोगल सा�ाज्ाच्ा अखेरच्ा कालखंडात जे परकी् मुसलमान 
िहाुसथानात आले ते मा� िहाुसथानात तसे एकवप होऊ ्कले नाहीत. िहाी मुसलमानानंी भारती्ाचं्ा 
अनेक चािलरीती आतमसात केल्ा. इतकेच नवहे तर पोषाख, अ�धान् आिण भाषा ्ाबाबतीत त्ाचें 
अनुकरण केले. ्ाचा पिरणाम असा झाला की िहाी मुसलमान आिण त्ाचें भाईबां महणजे अरब जगातील 
मुसलमान ्ाचंी परसपरापासून फारकत झाली. 

 
्ा ाे्ात ्केडो वष� वासतव् केल्ामुळे आिण बहुसंख् िहाू असलेल्ा वातावरणात रािहल्ामुळे 

मुसलमान हे काही बाबतीत त�े्ी् िहांूबरोबर एकवप होऊन गेले. िहाी मुसलमानानंी सथािनक 
िा्ाबंरोबर लगने लावली आिण मुसलमान झालेल्ा िहांूना समाजात समान वागणूक िाली. पिरणामी 
त्ाचं्ा िव्षे जाित गुणाचंा लोप झाला. िहाू समाजातील खालचा वगर अनेक मुसलमान िपरानंा भजू 
लागला. इतकेच नवहे तर िहाू धम�चे क�र अिभमानी छ�पती ि्वाजी आिण महााजी ि्ाे ्ानंी सु�िस� 
मुसलमान अविल्ानंा गुरसथानी मानले. िहाू हे जीत आिण मुसलमान हे जेते असे मानले तर ाोनही 
पथंातंील लोकानंा साधंणारा ाुवा महणजे सुफ् पथं, ऊाूर भाषा आिण ाोनही धम�चा समनव् झाल्ामुळे 
िनम�ण झालेल्ा लिलतकला ्ा गो�ी; असेच महणाव े लागेल. िहाू�माणेच मुसलमानानंीही िहाू 
ाेवाेवतानंा भािवकपणे मानल्ाची आिण िहांूच्ा सणासुाीत आिण उतसवसमारंभात भाग घेतल्ाची 
अनेक उााहरणे आपल्ाला मोगल काळात सापडतील. सारां्  कमरठधमरिस�ातं आिण जुने धमर�ंथ ्ानंी 
जरी िहाू आिण मुसलमान धनम्ानंा परसपरापंासून ाूर ठेवले तरीाेखील एकाच राज्छ�ाखाली 
भोगाव्ास लागणारी जीवनातील सुखाुःखे आिण समान असे भिवतव् ्ा गो��नी ाोनही समाजानंा जवळ 
खेचून आणले. 

 
िहाू आिण मुसलमान ्ा ाोन धम�मध्े जे मूलतः मतभेा आहेत त्ाचे उतकृ� िववचेन एका ज्े� 

ि�िट् अिधकाऱ्ाने केलेले आहे. औरंगजेबकालीन समाज�सथतीला ते अित्् अनुवपतेने लागू पडते 
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त्ाचा सारां्  ्ा िठकाणी िाल्ास तो अनुिचत होणार नाही. तो महणतो, “िहाू माणसाचे मन, िवचार 
करण्ाच्ा त्ाच्ा सव्ी आिण जीवनाकडे बघण्ाचा त्ाचा दि�कोन ही सवर नैराश्ातून िनम�ण 
होणाऱ्ा वैराग्ावर आधारलेली आिण घडवलेली असतात. ्ा उलट मुसलमानाचं्ा बाबतीत त्ावर 
आ्ावााातून िनम�ण झालेल्ा सुख-कल्ाणवाााचा पगडा हा अिधक असतो. िहाू िवचारसरणीनुसार 
सदगुणाचंी उभारणी, त्ाग, िवकार आिण इचछा ्ाचें ामन आिण ाान्ीलपणा ्ावंर झालेली आहे. 
िहांूच्ा िठकाणी असलेला गितकमतेचा अभाव हा आहे त्ापेका चागंले काही िमळणार नाही, ्ा 
िवचारसरणीवर आधारलेला असतो. ्ा उलट मुसलमानाचं्ा बाबतीत िवि्� राहणीमानावर समाधान 
मानण्ाची त्ाचंी वृ�ी आिण ठरािवक म्�ाेपलीकडे न जाण्ाची त्ाचंी इचछा ही त्ा गितकमतेच्ा 
अभावाला कारण असतात. 

 
िहांूचे मुख् सवभाव िव्षे महणजे सौम्पणा, सालसपणा आिण अितसोि्कपणा. ्ापैंकी 

मुसलमानाचं्ा अंगात जे काही गुणिव्षे उतरले असतील ते िहांूबरोबरच्ा सतत सहवासाच्ा 
पिरणामामुंळे िकवा मुसलमान समाज हा बराचसा पूव��मी िहाू धम�् असल्ामुळे. मुसलमानाचंा 
दि�कोण हा सवरसाधारणपणे ताठर आिण ठरािवक साचाचा असा असतो.” 

 
िहाुसथानामध्े मुसलमानी स�ा जी फलावली त्ाला कारण एखााी मध्वत� स�ा नसून 

सवतःच्ा िहमतीवर तलवार गाजिवणारे छोटे-मोठे राजेराजवाडे आिण इतर साहसी व्कती ्ा होत. 
अथ�त ्ाचा अथर त्ा काळात का्ाे्ीरपणे राज् चालिवणारा सुलतान नवहता असे नवहे. मध्वत� 
सरकारची नामधारी स�ा मानणारे धमरवडेे सेनापती हे राज्ाच्ा सरह�ी पलीकडील िहांूची राज्े िजकून 
त्ावर अिन्ंि�त स�ा गाजवीत. त्ानंा ाूर करण्ाची सुलतानाची �ाजा नसे. अ्ा आपल्ाच धम�च्ा 
धाडसी उमरावाबंरोबर अित्् चागंले संबधं ठेवनू आिण त्ाचं्ापासून आजा पालनाची अपेका न करता हे 
सुलतान आपला फा्ाा कवन घेत. जोप �्त ्ा आ्मक वृ�ीला वाव होता तोप �्त हे सवर सुरळीत 
चालले. नंतर मा� बडंखोरी, कटबाजी, राजवा�ातील खून आिण ना्कारी लढा्ा ्ामुंळे सवर� गोधळ 
माजून मध्वतत स�ा िखळिखळी झाली. पिरणामी ाे्ाचा अनथक िवकास थाबंला, समाजाची वाढ खंुटली 
आिण संसकृतीची वाटचाल मंाावली. 

 
मुसलमानी राज्ात वं् परंपरेच्ा त�वानुसार सराारकी नवहती. त्ाच�माणे खासगी मालम�ेचा 

अिधकारही नवहता. �त्ेक उमरावाच् मालम�ा आिण जमीन-जुमला त्ाच्ा मृत्नंूतर जपत केला जात 
असे. ्ाचा पिरणाम भिवष्काळ सुधारण्ासाठी ज्ा संच्ाची जररी असते तो संच् न होण्ात झाला. 
एखा�ा व्कतीने आपल्ा ह्ातीत केलेली उ�ती आिण भरभराट त्ाच्ा मृत्नंूतर कवडी िकमतीची होई. 
साहिजकच �त्ेक िपढीला िवकासाची सुरवात पुनहा पिहल्ापासून करावी लागे. 

 
ही झाली �ीमंत वग�ची �सथती. सवरसाधारण माणसाची �सथती ्ाहीपेका हलाखीची होती. 

कोणत्ाही मुसलमान स�ाध�्ाने राष्ी्तव बाणिवण्ाचा �्तन केला नाही िकवा सवरसाधारण माणसाची 
अनथक पिर�सथती सुधारण्ाकडे लक िाले नाही. कोणत्ाही �जाजनाला िवचारसवातंं् नवहते. 
खु्ामतखोरपणा वाढल्ामुळे कला िकवा वाङम् ्ामंध्े अितज्े� अ्ा व्कती भारती् मुसलमानातं 
िनम�ण होऊ ्कल्ा नाहीत. संसकृती आिण कला ्ाचंा िवकास फकत राज-ारबारी झाला. त्ाचा फा्ाा 
सवरसाधारण व्कतीला कधीच होऊ ्कला नाही. 

 



 
अनु�मिणका 

मुसलमानी अमलाखाली िहाू समाजाची �गतीही खंुटली. मुसलमानी आ्मणाच्ा सुरवातीला 
िहांूची ाेवळे आिण पूजासथाने ्ाचंा ना् झाला. ्ा ना्ाबरोबर िहाू समाजाची ि्कणके�ेही नाही्ी 
झाली. बल्ाली िहाू राजाचं्ा अभावी संसकृत भाषेचा आधार तुटला आिण संसकृत ि्कणे व ि्किवणे 
्ाचंा ऱहास झाला. संसकृत वाङम्ाची नवी िननमती होण्ाचे पूणरपणे थाबंले. िहांूबरोबरच मुसलमान 
समाजाचीही अवनती झाली. ्ाला अनेक कारणे होती. पिहल्ा �थम मुसलमान अमीर-उमरावानंी आपले 
जनानखाने वाढवनू त्ात सवर जात�च्ा आिण धम�च्ा िा्ाचंी भरती केल्ामुळे अससल �जेची िननमती 
होऊ ्कली नाही. �ीमंत वग�जवळ भरपूर संप�ी आली आिण त्ानंा जे सवासथ् लाभले त्ामुळे 
त्ाचं्ामध्े अनाठा्ी गवर आिण आळ्ीपणा िनम�ण झाला. आणखी एका गो�ीचा ्ा िठकाणी उ�ेख 
केला पािहजे आिण ती महणजे भारती् मुसलमानानंी फार्ी िकवा तुक� ्ा भाषाचंा मातृभाषेसारखा 
उप्ोग केला नाही. इतकेच नवहे तर वाङम्ीन कारणासाठी कोणतीच भारती् भाषा त्ानंी आतमसात 
केली नाही. सरकारी कामकाजासाठी िकवा बोली महणून फार्ी भाषेला िचकटून राहण्ाच्ा ्ा वृ�ीमुळे 
खऱ्ा ि्कणाची वाढ मोगल काळात होऊ ्कली नाही. िहाुसथानमधील तुक� आिण अफगाण वं् ाचे 
मुसलमान हे �ामुख्ाने लषकरी बाण्ाचे होते. त्ानंा बुि�वााी आिण औ�ोिगक िननमतीची आवड जवळ 
जवळ नवहतीच, असे महटले तरी चालेल. साहिजकच जेवहा मोगल आ्मणाने कमाल म्�ाा गाठली 
त्ावळेी त्ाचंा ऱहास झाला. ्ा सवर गो��चा पिरणाम असा झाला की मोगल सा�ाज्ाचा पाठी्ी इतकी 
�चडं संप�ी आिण ्कती असताना आिण ज्ा सा�ाज्ात सोळाव्ा व सतराव्ा ्तकात अनेक ाूरगामी, 
ऐितहािसक आिण उ�ेखनी् घटना घटल्ा, ते सा�ाज् अठराव्ा ्तकात एखा�ा प�्ाच्ा 
बगंल्ा�माणे कोसळून पडले. 
 

भ. ग. कंुटे 
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जगताबरोबरचे औरंगजेबाचे संबधं (८) आगऱ्ाच्ा िकलल्ातील ्हाजहानचे कैाेतील 



 
अनु�मिणका 

जीवन आिण त्ाचे औरंगजेबाबरोबरील कलह (९) ्हाजहानचे अखेरचे आजारीपण 
आिण मृत्.ू 

 
�करण सातवे 
 
सरह�्वर्ल यु�े : आसाम आिण अफगािणसतान 
 

(१) १६५८ च्ा पूवर काळातील कूचिबहार आिण आसामबरोबरचे मोगलाचें संबधं (२) 
अहोम कामवप िजकून घेतात, १६५८ (३) मीर जुमला कूचिबहार आिण आसाम िजकून 
घेतो (४) अहोमाबरोबर सातत्ाने चाललेले ्ु�; पावसाळ्ात मोगल एकाकी पडतात 
(५) मोगल आरमाराची कामिगरी; िमर जुमला ्ाची पुनहा चढाई (६) आसामबरोबर 
्ातंतेचा तह (७) मीर जुमला ्ाच्ा सवभावाचे मोठेपण (८) मोगलाचंी कामवपमधून 
माघार; त्ासाठी झालेला संघषर, १६६७–१६८१ (९) छटगावचे लुटाव आिण त्ानंी 
बगंाल्ात घातलेला धुमाकूळ (१०) मोगल छटगाव िजकून घेतात (११) अफगाण लोक 
– त्ाचें वैि्ष� आिण मोगल सा�ाज्ाबरोबरचे त्ाचें संबधं (१२) १६६७ सालामधील 
्ुसुफ जाईंचे बडं (१३) आि�डी आिण खाटक टोळ्ाचें बडं – इ. स. १६७२—मोगल 
सेनान�वर ओढवलेली आप�ी (१४) अमीरखानाकडून अफगािणसतानचा उतकृ� 
राज्कारभार १६७८-१६९८. 

 
�करण आठवे 
 
औरंगजेबाचे धा�मक धोरण आिण तयाबाबतच् िहदंूच् �िति�या 
 

(१) मुसलमानी राज्, त्ाची ताि�वक भिूमका आिण सवभावधमर (२) िबगर 
मुसलमानावंरील राजकी् बधंने (३) कुराणातील राजकी् ध्े्वाााचा मुसलमान �जा 
आिण इतर पथंी् नागिरकाचं्ा जीवनावर पिरणाम (४) इसलामची सिहषणुता ही 
अपवााातमक आिण कुराणाने घालून िालेल्ा त�वाचं्ा िवरोधी असते (५) औरंगजेबाचा 
हटवाा आिण त्ाने िहांूच्ा ाेवळाचंा केलेला प�त्ीर ना् (६) िहांूवर लाालेला 
िजिझ्ा कर अथवा डोईप�ी (७) िहांूवर ाडप्ाही करण्ासाठी बाा्हाने ्ोजलेले 
उपा् (८) मथुरा िजल्ातील िहांूवरील ाडप्ाही; ्तेकऱ्ाचें उठाव (९) सतनामी 
पथं; सतनाम�चा उठाव, १६७२ (१०) ्ीख धम�ची वाटचाल, ्ीख धम�च्ा सववपातील 
आिण धमर�मुखाचं्ा उि��ामंधील बाल (११) गुव गोिवा, त्ाचंा ध्े्वाा आिण 
चािरं्. 

 
�करण नववे 
 
रजपुतानयात्ल यु� : अकबराचे बंड 
 

(१) औरंगजेब मारवाड िजकून घेतो, १६७९ (२) ाुग�ाासाने अिजतिसगाला वाचिवले 



 
अनु�मिणका 

त्ाची हकीकत (३) उा्पूरच्ा महाराण्ाबरोबर मोगलाचें ्ु� (४) राजपु� अकबर 
्ाची मारवाडमधील मोहीम (५) राजपु� अकबर ्ाने आपण मोगल स�ाट झाल्ाची 
केलेली घोषणा, १६८१ (६) तहववरूखानाचा मृत् ू आिण अकबराचे अप्् (७) 
महाराण्ाबरोबर तह. 

 
पुसतक चौथे 

 
�करण दहावे 
 
मरा�ाचंया स�चेा उदय 
 

(१) १७ व्ा ्तकातील ािकणेच्ा इितहासाचे ममरसथान (२) मोगलाचं्ा ािकणेतील 
ाौबरल्ाची कारणमीमासंा (३) महाराष् ाे् आिण तेथील लोक (४) ्हाजी भोसले 
आिण त्ाचा आ्ुष््म (५) ि्वाजीचे बालपण, ि्कण आिण त्ाचा सवभाव (६) 
ि्वाजीचे आरंभीचे िवज् (७) ि्वाजीचा मोगलाबंरोबर पिहला संघषर, १६५७ (८) 
ि्वाजीकडून िवजापूरचा सराार अफजलखान मारला जातो, १६५९ (९) पनहाळा 
िकलल्ावर ि्वाजीची कोडी (१०) ्ा्सताखान पुणे आिण चाकण ताब्ात घेतो (११) 
ि्वाजीने ्ा्सताखानावर केलेला रा�ीचा ह�ा (१२) ि्वाजीने सुरतेची केलेली 
पिहली लूट (१३) ि्वाजी िवर� ज्िसग : मोगल पुरंार िजकतात (१४) पुरंारचा तह, 
१६६५ (१५) ि्वाजीची औरंगजेबाबरोबर आ�ा ्ेथे भेट, १६६६ (१६) ि्वाजीचे 
आगऱ्ाहून पला्न. 

 
�करण अकरावे 
 
िशवाज् १६७०-१६८०. 
 

(१) ि्वाजीचा मोगलाबंरोबरील सनेहाचा भगं आिण ि्वाजीकडून िकलल्ाचंी पुनहा 
�ापती (२) मुआ�म आिण िालेरखान ्ाचं्ामधील कलह (३) सुरतेची ाुसऱ्ाांा लूट 
(४) ााउाखानाचा िाडोरी ्ेथे १७ ऑकटोबर १६७० रोजी ि्वाजीकडून पराभव; 
ि्वाजीचे वऱहाडवर ह�े (५) इ. स. १६७१-७२ मधील मोगल सेनापत�च्ा मोिहमाचंी 
हकीकत (६) मराठे कोळी लोकाचं्ा ाे्ाचा ताबा घेतात; सुरतेच्ा चौथाईची 
मरा�ाकंडून मागणी, १६७२ (७) इ. स. १६७३ मधील मरा�ाचं्ा हालचाली (८) 
बहााूरखानाच्ा छावणीची लूट आिण मोगलाबंरोबर मो�ा �माणावर झालेले ्ु� १६७४ 
(९) ि्वाजीची कन�टकवरील मोिहमेसाठी मुतस�ेिगरीची पूवरत्ारी (१०) ि्वाजीचा 
गोवळको�ाबरोबर तह आिण कन�टकाचा पाडाव (११) मोगल, िवजापूर आिण ि्वाजी, 
१६७८–७९ (१२) ि्वाजीची अखेरची मोहीम (१३) ि्वाजीचे राज्, त्ाचे सैन् आिण 
अथरव्वसथा (१४) ि्वाजीच्ा कारभाराचे के�ी् सववप (१५) ि्वाजीचे चािरं् आिण 
त्ाचे इितहासातील सथान. 

 



 
अनु�मिणका 

�करण बारावे 
 
िवजापूरच् अधोगत् आिण पाडाव 
 

(१) ज्िसगाची िवजापूरवरील सवारी, १६६५–६६ (२) ज्िसगाला िवजापुराहून माघार 
घेणे भाग पडते, १६६६ (३) ज्िसगाचे अप्् आिण मृत् ू (४) िवजापूरच्ा �ातंावर 
राज्कारभार करणारे लषकरी उमराव आिण त्ाचें सवभाविव्षे (५) आिाल्ाही 
सुलतानाचंा असत; राज्कारभार करण्ाचा ह� िमळिवण्ासाठी झालेले कलह (६) 
वजीर महणून बहलोलखानाची कारकीार, १६७५-१६७७ (७) िालेरखान आिण बहलोल 
्ाचें गोवळको�ावर आ्मण, १६७७ (८) मसूाकडे विजरीचे पा ्ेते; अफगाणाचें बडं; 
िवजापूरच्ा �ातंात उ�वलेली  बडें (९) िालेरखानाचे िवजापूरवर आ्मण; ि्वाजीची 
आिाल्हाला मात, १६७९ (१०) िालेरखान िवजापूरभोवतालचा मुलूख उधवसत करतो 
आिण राजधानीवर ह�ा चढिवतो (११) िालेरखानाची बडतफ� आिण त्ाला परतण्ाचा 
आलेला हुकूम, १६८० (१२) १६८० ते १६८४ प �्त औरंगजेबाचे िवजापूर बाबतचे धोरण 
(१३) िवजापूरच्ा व�ेाची सुरवात (१४) राजपु� आजम संकटात सापडतो; 
िफरोजजंगाकडून राजपु� आजम ्ाजवरील संकटाचे िनवारण (१५) िवजापूरच्ा 
व�ेात मोगलाचें झालेले हाल आिण त्ानंा सोसाव्ा लागलेल्ा अडचणी (१६) 
िवजापूरच्ा ्वेटच्ा सुलतानाचा पाडाव. 

 
�करण तेरावे 
 
कुतुबशहाचं् अधोगत् आिण पाडाव 
 

(१) अबुल हसन कुतुब्हा ्ाचे राज्ारोहण, १६७२ (२) गोवळको�ाच्ा 
सुलतानाबाबत मोगलाचें धोरण (३) मोगलाबंरोबर ्ु� आिण है�ाबााचा पाडाव, १६८५ 
(४) मााणणाचा खून, इ. स. १६८६ (५) औरंगजेब गोवळको�ाला वढेा घालतो, इ. स. 
१६८७ (६) ्हाआलम ्ाला कैा केले जाते (७) गोवळको�ाच्ा व�ेात औरंगजेबाला 
तोड �ाव्ा लागलेल्ा अडचण�ची हकीकत (८) िकलल्ामधील ि्बांीने मोगल 
छावणीवर केलेले ह�े आिण त्ात झालेले मोगलाचें अपरंपार नुकसान (९) मोगलाचें 
अप््; ाुषकाळ आिण रोगराई (१०) गोवळको�ाचा िव�ासघाताने झालेला पाडाव 

 
�करण चौदावे 
 
संभाज्च् कारक्दर, १६८०–१६८९ 
 

(१) संभाजीचे कलहामधून झालेले राज्ारोहण; संभाजी सवतःल राजा महणून 
राज्ािभषेक कवन घेतो (२) संभाजी मोगलाबंरोबर पुनहा ्ु� सुव करतो (३) राजपु� 
अकबर संभाजीकडे आ�्ासाठी ्ेतो, जून १६८१ (४) संभाजीिवर� करण्ात आलेला 
कट; किवकल् ्ाच्ावर संभाजीची मज� बसते (५) औरंगजेबाच्ा डावपेचाचं्ा द�ीने 



 
अनु�मिणका 

अित्् मह�वाच्ा हालचाली, १६८२ (६) मोगल �्तनानंा आलेले अप््; 
बाा्हाच्ा मनाचा गोधळ आिण त्ाच्ा मनात िनम�ण झालेले सं््-िप्ा� (७) 
मरा�ाचें आरमार आिण िस�ाबंरोबर त्ाचंी झालेली ्ु�े, १६८०–८२ (८) संभाजीचे 
पोतुरगीजाबंरोबर ्ु�, १६८३ (९) संभाजी गोव्ावर सवारी करतो (१०) राजपु� अकबर 
्ाचे बेत आिण मरा�ाचं्ा ारबारात त्ाच्ा पारी पडलेली िनरा्ा (११) संभाजीिवर� 
उ�वलेली  बडंाळी; जुलै १६८३ नंतर मोगलानंी केलेल्ा कारवा्ाचंी हकीकत (१२) 
्हा आलम ्ाची ािकण कोकणावर सवारी (१३) १६८३ नंतरच्ा संभाजीच्ा हालचाली 
(१४) मोगलाकंडून िवजापूरच्ा �ातंावर कबजा केला जातो (१५) िहाुसथानातील 
अकबराने केलेले अखेरचे �्तन (१६) मरा�ाचं्ा राज्ातील अंतगरत पिर�सथती आिण 
संभाजीच्ा हालचाली. १६८५–८७ (१७) संभाजीची कैा आिण त्ाला ाेण्ात आलेली 
ाेहातंाची ि्का (१८) इ. स. १६८९ मधील ्ु�ाची हकीकत; रा्गडाचा पाडाव आिण 
संभाजीच्ा कुटंुबातील सवर मंडळ�ची कैा. 

 
पुसतक पाचवे 

 
�करण पंधरावे 
 
इ. स. १७०० पय�त मरा�ाबंरोबरचा झालेला संघषर 
 

(१) औरंगजेबाच्ा कारकीा�च्ा ाुसऱ्ा भागातील त्ाच्ा हालचाल�ची हिककत (२) 
मरा�ानंी केलेली उचल, १६९०-९५ (३) बाा्हाचे इसलामपूरी ्ेथील वासतव्, 
१६९५-९९ (४) औरंगजेबाच्ा ्वेटच्ा मोहीमाचंी हिककत १६९९-१७०५ (५) 
औरंगजेबाच्ा अखेरच्ा वष�तील ाुःख आिण ाैन्ावसथा ्ाचंी हिककत (६) 
राजारामाच्ा राज्ारोहण �संगी हजर असलेले �िति�त मराठा मं�ी आिण सेनापती (७) 
इ. स. १६८९ मध्े औरंगजेबाला �ापत झालेले िवज् आिण त्ाने सवीकारलेले धोरण 
्ाची हिककत (८) मरा�ाचंी सर्ी, १६९० च्ा मे मिहन्ात झालेला वसतुमखानाचा 
पाडाव आिण पनहाळ्ाचा वढेा ्ाचंी हिककत (९) संताजी घोरपडे आिण धनाजी जाधव 
्ाजंबरोबरील मोगलाचंा संघषर, १६९३-९४ (१०) पूवर कन�टक, त्ाचे भौगोिलक िवभाग 
आिण इितहास ्ाचंी थोडक्ात मािहती (११) इ. स. १६८७ ्ा वष� मोगल फौजानंी पूवर 
कन�टकात जो �वे्  केला त्ाचंी हिककत (१२) िजजी ्ेथे राजाराम (१३) िजजीच्ा 
व�ेाची सुरवात (१४) इ. स १६९२ साली अली मा�नखान आिण इसमाईलखान ्ानंा 
संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव पकडतात त्ाची हिककत (१५) राजपु� कामबक ्ाची 
मरा�ाबंरोबर कारसथाने आिण त्ाला झालेली अटक ्ाची हिककत (१६) 
जु�लपकारखानाच्ा छावणीत पडलेला ाुषकाळ आिण त्ाने िजजीहून वािंावॉ्कडे 
घेतलेली माघार (१७) १६९३–१६९४ ्ा कालावधीत कन�टकमधील हालचाली (१८) 
जु�लपकारखानाच्ा इ. स. १६९५ मधील हालचाली आिण त्ाच्ा अडचणी (१९) १६९६ 
्ा वष�च्ा जु�लपकारखानाच्ा हालचाली (२०) िजजीच्ा व�ेाची पुनहा सुरवात आिण 
िकलल्ाचा पाडाव (२१) कािसमखानाचा संताजीकडून पराभव आिण इ. स. १६९५ मध्े 
ाो�ेरी  ्ेथे मृत् ू(२२) बसवप�ण ्ेथे संताजी िहममतखानाला ठार मारतो (२३) १६९६ 



 
अनु�मिणका 

मध्े बाा्ाही बाजूकडून झालेल्ा लषकरी व्वसथेची हिककत (२४) संताजी घोरपडे 
आिण धनाजी जाधव ्ाचं्ामधील ्ाावी ्ु�; संताजीचा मृत् ू(२५) राजारामाचे सवगृही 
आगमन आिण १६९८-९९ मधील त्ाच्ा हालचाली (२६) राजारामाचा मृत् ू आिण 
ताराबाईचे धोरण (२७) कोकणामधील ्ु�; १६८९–१७०४. 

 
�करण सोळावे 
 
औरंगजेबाचया ज्वनात्ल अखेरचे पवर 
 

(१) मरा�ाचं्ा ्ासनाचे १६८९ ते १६९९ ्ा कालखंडामधील धोरण (२) राजमाता 
महणून ताराबाईने केलेला कारभार; मरा�ाचं्ा राज्ातील अंतगरत संघषर (३) ्ाहूचे 
कैाेतील जीवन, १६८९-१७०७; मोगलाचें मराठा पकपाती (४) औरंगजेबाचा साताऱ्ाचा 
वढेा (५) मोगल परळीचा िक�ा िजकून घेतात (६) इ. स. १७०१ मधील पनहाळा 
िकलल्ाचा वढेा (७) खेळणा िकलल्ाचा वढेा (८) कोडाणा (िसहगड), राजगड आिण 
तोरणा ्ा िकलल्ाचं्ा व�ेाची हिककत (९) बेरड लोक, त्ाचंा ाे् आिण त्ाचंा राजा 
्ाचंी हिककत (१०) औरंगजेब वाकीन खेडा िजकून घेतो, १७०५ (११) औरंगजेबाच्ा 
्ु�ानंी ाे्ाची झालेली नासधूस; सवर ाूर िनम�ण झालेली अ्ातंता (१२) मरा�ाचंी 
ारोडेखोरी आिण ्ु� करण्ाची प�ती (१३) औरंगजेबाची अहमानगरकडे माघार, 
१७०५ (१४) ाुःख आिण िनरा्ा ्ानंी भरलेली औरंगजेबाच्ा जीवनातील ्वेटची वष� 
(१५) मरा�ानंी बाा्ाही मुलखात घातलेला धुमाकूळ, १७०६-१७०७ (१६) 
औरंगजेबाचे अखेरचे िावस. 

 
�करण सतरावे 
 
उ�र िहदुसथानामध्ल घडामोड् 
 

(१) मारवाडमध्े चाललेले ि�ा् वानषक ्ु� (२) मारवाडमध्े पुनहा ाुग�ाास. 
१६८७–१६९८ (३) अिजत आिण ाुग�ाास, १७०१-१७०७ (४) आगऱ्ाच्ा जवळपास 
जाटानंी माडंलेला उचछाा (५) पहाडिसग गौर आिण त्ाची मुले ्ानंी माळव्ात केलेली 
धामधूम, १६८५. (६) िबहारमधील गंगाराम ्ाचे आिण माळव्ातील गोपालिसग ्ाचे बडं 
(७) बगंाल �ाताबंरोबर इं�जाचंा व्ापार (८) बगंालमधील इं�ज व्ापारी आिण मोगल 
अिधकारी ्ाचं्ामध्े िनम�ण झालेला संघषर (९) इंगजाचें बगंालमध्े औरंगजेबाबरोबर 
्ु�, १६८६–१६८९ (१०) पि�म िकनाऱ्ावर इं�जाचें मोगलाबंरोबर ्ु� (११) िहाी 
समु�ावरील १७ व्ा ्तकात चाचेंिगरी करणारे ्ुरोपी्न चाचें (१२) ्ुरोपी्न 
व्ापाराबाबत औरंगजेबाचे धोरण. 

 
�करण अठरावे 
 
औरगंजेबाचया कारक्द�मध्ल काह् �ातं 



 
अनु�मिणका 

 
(१) बगंाल : बगंालची नैसनगक संप�ी आिण मोगल राजवटीतील ्ातंतेच्ा काळात 
झालेला बगंाल �ातंाचा िवकास (२) औरंगजेबाच्ा कारकीा�तील बगंालचे सुभेाार (३) 
माळवा आिण मोगल कालखंडातील त्ा �ातंाचे मह�वपूणर सथान (४) मरा�ाचें 
माळव्ामध्े ह�े, १६९९–१७०६ (५) छ�साल बुाेंला ्ाचे पूव�्ुष् (६) मोगल 
सरकारबरोबर छ�सालचा झालेला संघषर (७) गोडाचें राज् आिण त्ाचें मोगलाबंरोबरचे 
संबधं (८) ाेवगडचा गोडराजा बखत बुलंा हा आपले सवातंं् पुकारतो (९) मोगल 
अमलाखालील काशमीरमधील पिर�सथती (१०) औरंगजेबाचे काशमीरमधील सुभेाार 
आिण त्ाचं्ा कारकीा�त घडलेल्ा गो�ी (११) गुजरात : भौगोिलकदष�ा गुजरातचे 
मह�व आिण गुजरातमधील लोकसंख्ेची िविवधता (१२) औरंगजेबाच्ा कारकीा�तील 
गुजरातचे सुभेाार (१३) गुजरातवर मरा�ाचें आ्मण, १७०६ (१४) बोहरा आिण खोजा 
पथंी लोकाचंा धानमक छळ. 

 
�करण एकोिणसावे 
 
औरंगजेबाचे वयय�तमतव आिण तयाचया कारक्द�चा �भाव 
 

(१) िहाुसथानच्ा भरभराटीचे मूळ कारण महणजे िहाुसथानात नाांत असलेली ्ातंता 
(२) औरंगजेबाच्ा कारकीा�तील सतत झालेल्ा ्ु�ानंी अनथक कमतेला लागलेली 
ओहोटी (३) व्ापार आिण उ�ोगधंाे ्ाचंी, ्ु�े, अ्ातंता आिण सरकारी 
अिधकाऱ्ाकंडून होणारी िपळवणूक, ्ामुंळे झालेली नुकसानी (४) मोगल सरकारची 
िावाळखोरी (कजरबाजारीपणा) (५) राज्कारभाराला लागलेली उतरती कळा आिण 
सावरजिनक अ्ातंतेची िनम�ण झालेली पिर�सथती (६) औरंगजेबाच्ा अमाानीत भारती् 
संसकृतीचा झालेला ऱहास, त्ाची कारणे आिण लकणे (७) मोगल सा�ाज्ातील 
अमीरउमरावाचंा झालेला नैितक अधःपात (८) ततकालीन लोकामंधील धमरभोळेपणा (९) 
सरकारी अिधकाऱ्ामंधील लाचखाऊपणा; अिधकारी जगातील जीवन आिण नीितम�ा 
(१०) सवरसामान् लोकाचं्ा जीवनातील पिव�ता आिण िनभ�ळ आनंा (११) औरंगजेबाचे 
सवभाविच� (१२) औरंगजेबाच्ा बोकाडंीस बसलेले स�ेच्ा के�ीकरणाच्ा पापाचे भतू 
आिण ्ा गो�ीचे राज्कारभारावर झालेले अनथ�वह पिरणाम (१३) मोगल सरकारचे 
खरे सववप आिण उि�� (१४) िहाू आिण मुसलमान ्ाचें सवरसाधारण जीवन आिण 
त्ाचंी ध्े्े ्ामधील भेाामुळे ाोनही जमातीत संपूणर एकीकरण होण्ाची अ्क्ता (१५) 
औरंगजेबाच्ा अंमलाखाली िहांूची जी �सथती होती ितचे वणरन, राजकी्दष�ा 
ाडपलेले आिण मानभगंामुळे िहनतव ंपावलेले असे जे केले जाते त्ाची हिककत (१६) 
िहाुसथानातील मुसलमानाचंी अवनती आिण ितची कारणमीमासंा (१७) िहाू समाजाची 
झालेली अवनती आिण िहाू समाजातील मूलभतू असलेला कमकुवतपणा (१८) 
िहाुसथानामधील िहाू आिण मुसलमान ्ाचें एकि�त जीवन; ाोनही जमातीत कधीमधी 
िनम�ण झालेला एकोपा, त्ाचं्ातील सुपत वैमनस् आिण त्ाचं्ामध्े उडालेले संघषर 
(१९) �गित्ील होण्ासाठी ज्ा मनोधै्�ची आवश्कता लागते ितचा िहाुसथानी 
लोकामंधील अभाव आिण पिरणामी त्ाचंी झालेली अवनती (२०) औरंगजेबाच्ा 



 
अनु�मिणका 

कारकीा�चे मह�व; भारती् राष्ी्तवाची उभारणी क्ी करता ्ेईल ्ाब�ल चच�. 
 
�करण िवसावे 
 
औरंगजेबाचे सा�ाजय, तयाच् साधनसंप�् आिण राजयकारभाराच् प�त् 
 

(१) मोगल सा�ाज् : त्ाची व्ापती आिण वानषक वसूल (२) सा�ाज्ाचा अिधकारी 
उमराव वगर (३) उ�ोगधंाे आिण व्ापार (४) राज्कारभाराची प�ती. 

 
औरंगजेबाचया कारक्द�चा संिक्त इितहास 

 
�ंथसूच् 

 
Ahkam-I-Alamgiri of Hamiduddin translated by Sir Sarkar (1925). 
Alamgirnama 
Ain-i-Akbari of Blochmann. 
Adab-i-Alamgiri 
Amal-i-Salih of Kambu in Elliot and Dowson Vol.Ⅶ. 
Akhabarat 
Annals of Todd 
Basatin-i-Salatin by Mirza Ibrahim, Hyderabad Lithographed Edition. 
Chhatrapati Sambhaji Maharaj by Shri Bendre. 
Chitnis Bakhar. 
Chitragupta Bakhar. 
Cambridge History of India Vol. Ⅲ (1928) Vol. Ⅳ (1937). 
Dilkusha of Bhimsen Saxena. 
Elliot and Dowson Vols. Ⅴ to Ⅶ. 
Fatohate Alamgiri of Ishwardas Nagar 
Fragments of the Mugal Empire of Orme (1805). 
Fathiyah-i-Ibriyah. 
History of the Marathas of Grant Duff. 
Hindvi Swarajya Ani Moghal by Shri Setu Madhavrao Pagdi (1961) 
History of Shah Jahan of Dilhi by Saxena (1932). 
Imperial Gazetteers. 
Jedhe Shakawali. 
Judicial System of the Marathas of Dr. V. T. Gune. 
Kalimat-i-Tayyibat. 
Kaifiyats. 
Masir-i-Alamgiri of Saqi Mustaid Khan translated by Sir Sarkar. 



 
अनु�मिणका 

Masir-ul-umra. 
Muntkhabullubab of Khafi Khan. 
Masum. 
Mirat-i-Ahmadi by Ali Muhammad Khan translated as Birds History of Goozerat. 
Mughal Administration of Sir Sarkar (1952). 
Maharashtra Ani Marathe by Shri Setu Madhavrao Pagdi (1962). 
Provincial Government of the Mughals of Saran. 
Padshahnama of Abdul Hamid Lahori. 
Rajwade Khand. 
Rajputana Gazetteer. 
Rajtarangini of Stein. 
Ruqaat-i-Alamgiri. 
Storia Do Mogor of Manucci. 
Shivaji of Sir Sarkar. 
Shahjahannama of Inayat Khan. 
Studies in Mughal Administration of Sir Sarkar. 
Sabhasad Bakhar. 
Shivcharitra Sahitya 
Shivcharitra Pradip. 
Tuzuk-i-Jahangiri translated by A. Rogers, Vol. Ⅰ (1909) and Vol. Ⅱ (1914). 
Travels of Vambery. 
Tarikh-i-Kashmiri of Azam. 
Travels in India of Tavernier translated by V. Ball, London, 1889. 
Voyages and Travels of Kerr. 
Waris. 
Zubdat-ul-Tawarikh of Afzal Husain. 
 

औरंगजेबाचया कारक्द�चा संिक्त इितहास 
 

कालसूच् 
 

१६१८ ऑकटोबर २४, औरंगजेबाचा जनम. 

१६२७ एि�ल १०, ि्वाजीचा जनम. 

१६२८ फे�ुवारी ४, ्हाजहान सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतो (जहागंीरचा मृत्ू, २९ 
ऑकटोबर १६२७) 

१६३३ मे २८, औरंगजेबाची ह�ीबरोबर झुंज. 

१६३५ स�ेबर-िडसेबर, औरंगजेबाचे बुाेंल्ाबंरोबरील ्ु�ात धुरीणतव. 



 
अनु�मिणका 

१६३६ मे, ्हाजहान आिण आिाल्हा ्ामंधील फाळणीचा तह. 

१६३६ जुलै– १६४४ मे, औरंगजेबाची ािकणेच्ा पिहल्ा सुभेाारीची कारकीार. 

१६३६ ऑकटोबर, ्हाजी भोसले ्ाची मोगलानंा ्रणागती आिण िवजापूरच्ा चाकरीत 
�वे् . 

१६३७ मे ८, औरंगजेबाचा िालरसबानूबरोबर िववाह, (८ ऑकटोबर १६५७, िालरसबानूचा 
मृत्)ू. 

१६३८ फे�ुवारी १५, औरंगजेबाची मोठी मुलगी जेबु�ीसा िहचा जनम. (२६ मे १७०२, 
जेबु�ीसाचा मृत्)ू जून, औरंगजेब बागलाण िजकून सा�ाज्ात सामील करतो. 

१६३९ िडसेबर १९, महमा सुलतान ्ाचा जनम (३ िडसेबर १६७६  महमा सुलतान ्ाचा 
मृत्.ू) 

१६४३ ऑकटोबर ४, मुआ�म (्हाआलम पिहला) ्ाचा जनम. 

१६४४ मे, औरंगजेबाची बडतफ� आिण पाच्ुती. नोवहेबरमध्े पुनहा  पिहल्ा पाावर 
िन्ुकती. 

१६४५ फे�ुवारी – १६४७ जानेवारी, औरंगजेबाकडे गुजरातची सुभेाारी. 

१६४७ माचर ७, ााााजी कोडाेवाचा मृत्;ू ि्वाजी सवातंं् पुकारतो  आिण आिाल्ाही 
िक�े िजकून घेतो. मे २५, औरंगजेब वालख ्हराप �्त पोहोचतो; ऑकटोबरमध्े 
औरंगजेबाची माघार. 

१६४८ माचर – १६५२ जुलै, औरंगजेबाची मुलतान आिण िसधचा सुभेाार महणून नेमणूक. 

१६४९ मे १४ – स�ेबर ५, कंाहारला औरंगजेबाने घातलेला पिहला वढेा. 

१६५२  मे २ – जुलै ९, कंाहारला औरंगजेबाचा ाुसरा वढेा. 

१६५२ १६५८, औरंगजेबाची ािकणेची ाुसरी सुभेाारी. 

१६५५ नोवहेबर २१; कुतुब्हा मीर जुमला ्ाच्ा मुलाला कैाेत टाकतो. 

१६५६ जानेवारी १५, ि्वाजी जावळी िजकून घेतो, ६ एि�लला ि्वाजीकडून  रा्गडचा 
पाडाव. जानेवारी; औरंगजेबाचे गोवळको�ावर आ्मण; मोगल है�ाबााचा  ताबा 
घेतात. २३ जानेवारी; औरंगजेब गोवळको�ाला वढेा घालतो. फे�ुवारी ७ – माचर 
३०, एि�लमध्े झालेला तह. जुलै, मीर जुमलाचे िा�ीला �्ाण आिण वजीर महणून 
त्ाची नेमणूक. नोवहेबर ४, महमा आिाल्हाचा मृत् ूआिण अली आिाल्हा ाुसरा 
्ाचे राज्ारोहण. 

१६५७ िवजापूर बरोबरचे ्ु� : औरंगजेब िबारला वढेा घालतो. िबारचा पाडाव २ – २९ 
माचर, कल्ाणीला वढेा आिण पाडाव , ४ मे – १ ऑगसट, औरंगजेबाची माघार, ४ 
आकटोबर. स�ेबर ६, ्हाजहान िा�ी ्ेथे आजारी पडतो. २६ ऑकटोबर रोजी त्ाचे 
आ�ा ्ेथे �्ाण. नोवहेबर, ्ुजा बगंालमध्े सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतो. 
िडसेबर ५, मुराा सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतो. िडसेबर २० रोजी मुरााकडून 
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सुरतेचा पाडाव व लूट. 

१६५८ फे�ुवारी ५, िसहासनासाठी होणाऱ्ा संघष�त भाग घेण्ासाठी औरंगजेब 
औरंगाबााहून कूच करतो. फे�ुवारी  १४, बहा�ूरपूर ्ेथे सुलेमान ्ुकोकडून ्ुजाचा 
पराभव. एि�ल  १५, धमरत ्ेथे जसवतंाचा औरंगजेब आिण मुराा ्ाजंकडून पराभव. 
मे २३, औरंगजेबाच्ा कारकीा�च्ा पिहल्ा वष�ची अिधकृतरीत्ा सुरवात. मे  २९, 
समुगढ ्ेथे ााराचा पराभव. जून  ८, आगऱ्ाच्ा िकलल्ात ्हाजहानचा बांीवास. 
जून २५, औरंगजेब मुरााला बांीवासात टाकतो. (४ िडसेबर १६६१ रोजी मुरााला 
ठार केले जाते.) जुलै २१, औरंगजेबाचा पिहला राज्ारोहण समारंभ. 

१६५९ जानेवारी ५, ्ुजाचा खाजवा ्ेथे पराभव. माचर १३, ााराचा ाेवराई ्ेथे पाडाव. जून 
५, औरंगजेबाचे भपकेबाज राज्ारोहण. जून ९, ाारा आिण ्ुको ्ाचंी कैा. ऑगसट 
३०, ााराला ाेहांडाची सजा. नोवहेबर १०, ि्वाजीकडून अफजलखानाचा वध. 

१६६० मे ९, ्ा्सताखान पुण्ाचा ताबा घेतो. चाकणवर अचानक ह�ा, ऑगसट १५. मे  ६, 
्ुजाचे डाकक्ाहून पला्न. मीर जुमला डाकक्ाचा ताबा घेतो. (आराकानमध्े 
्ुजाचा ना्, फे�ुवारी १६६१). िडसेबर २७, सुलेमान ्ुकोला कैा कवन िा�ी ्ेथे 
आणले जाते. (मे १६६२ मध्े ्ुकोचा वध). 

१६६१ फे�ुवारी ३, ि्वाजी उंबरिखड ्ेथे कातरलबखानाचा पराभव करतो. मे , मोगल 
ि्वाजीकडून कल्ाण िजकून घेतात. मे  २२, पन््ाचा वकील बुााक बेग 
औरंगजेबाची गाठ घेतो. िडसेबर १९, मीर जुमला कुचिबहार ्हर िजकून घेतो. 

१६६२ माचर १७, मीर जुमला आसामचे राजधानीचे ्हर गढगाव िजकून घेतो. मे  १२, 
औरंगजेब आजारी पडतो. आजारीपणातून औरंगजेब पूणर बरा होतो, जून २४. 

१६६३ जानेवारी १, आसामचा राजा मीर जुमलाबरोबर तह करतो. मीर जुमला १० जानेवारी 
पासून आसाममधून परतण्ास सुरवात करतो. मीर जुमला ्ाचा ३१ माचर रोजी मृत्.ू 
एि�ल ५, ि्वाजीचा ्ा्सताखानावर रा�ीचा ह�ा. मे  १४ – ऑगसट १६, 
औरंगजेबाची काशमीरला भेट. 

१६६४ जानेवारी ६ – १० ि्वाजीची सुरतेची पिहली लूट. जानेवारी  २३, ्हाजी भोसले 
्ाचा मृत्ू. 

१६६५ माचर ३०, ज्िसग पुरंारच्ा व�ेाला सुरवात करतो. ि्वाजी ११ जून रोजी 
ज्िसगाची भेट घेतो, पुरंारचा तह, १३ जून. एि�ल  १०, औरंगजेब िहांूवरील कर 
ाुपपटीने वाढिवतो. नोवहेबर २०, ज्िसग िवजापूरवरील सवारीची सुरवात करतो. 

१६६६ ५ जानेवारी १६६६ रोजी त्ाच्ा माघारीला सुरवात, २८ ऑगसट १६६७ रोजी त्ाचा 
मृत्.ू जानेवारी २२, ्हाजहानचा मृत्.ू जानेवारी २६, ्ा्सताखान छटगाव काबीज 
करतो. मे  १२, ि्वाजी आिण औरंगजेब ्ाचंी भेट, ि्वाजीचे १९ ऑगसट रोजी 
पला्न. १२ स�ेबर १६६६ रोजी ि्वाजी राजगड ्ेथे परततो. स�ेबर १६६७ रोजी 
ि्वाजीची मोगलानंा ्रणागती (?) 

१६६७ फे�ुवारी २४, कामबक ्ाचा जनम. माचर, पे्ावर ्ेथे ्ुसुफजाई लोकाचें बडं. 
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१६६८ फे�ुवारी, औरंगजेब ारबारात संगीताला म�ाव करतो. फे�ुवारी, औरंगजेबाची 
ि्वाजीला राजा महणून मान्ता. 

१६६९ एि�ल ९, सगळ्ा सा�ाज्ात ाेवळाचंा ना् करण्ात ्ावा अ्ी औरंगजेबाची आजा; 
ऑगसटमध्े बनारस ्ेथील िव�नाथाच्ा ाेवळाचा िवधवसं, नंतरच्ा जानेवारी 
मिहन्ात मथुरेमधील के्व मंिाराचा ना्. 

१६७० जानेवारी १ (?), ि्वाजी मोगलाबंरोबर पुनहा ्ु� सुव करतो, आिण आपले सवर 
िक�े िजकून घेऊन मोगल �ाे्ावर छापे घालतो. ऑकटोबर  ३–५, ि्वाजीची 
ाुसऱ्ाांा सुरतेची लूट. ऑकटोबर  १७, िाडोरी ्ेथे ि्वाजीकडून ााऊाखानाचा 
पराभव. िडसेबर, ि्वाजी खानाे् आिण वऱहाड लुटतो. 

१६७१ जानेवारी, औरंगजेब महसूल खात्ातून सवर िहाू अिधकाऱ्ानंा बडतफर  करतो. 
बुाेंलखंडात छ�साल औरंगजेबािवर� ्ु� सुव करतो. (राजा छ�सालाचा मृत्,ू 
१७३१.) 

१६७२ ?....अचमलच्ा नेतृतवाखाली आि�डी लोकाचें बडं माचर , सतनामी लोकाचें बडं. 
एि�ल २१, अबाु�ा कुतुब्हा ्ाचा मृत्.ू अबुलहसन गााीवर ्ेतो. नोवहेबर  २४, 
ाुसरा अिलआिाल्हा ्ाचा मृत्ू. िसकंार गााीवर ्ेतो. खवासखान वजीर होतो. 
(११ नोवहेबर १६७५ रोजी खवासखानाची बडतफ�.) 

१६७३ ६ माचर रोजी पनहाळा, १ एि�ल रोजी परळी आिण २७ जुलै रोजी सातारा हे िक�े 
ि्वाजी िजकून घेतो. 

१६७४ फे�ुवारी २४, नेसारी ्ेथील ्ु�ात �तापराव मारला जातो. हंबीररावाची सेनापती 
महणून नेमणूक होते. एि�ल  ७, औरंगजेब हसनअबााल ्ेथे जाण्ासाठी िा�ीहून 
िनघतो. िडसेबर  १६७५ प �्त त्ाचा ्ा िठकाणी मु�ाम. जून  ६, ि्वाजीचा 
राज्ािभषेक; १८ जून रोजी िजजाबाईचा मृत्.ू 

१६७५ एि�ल – मे, ि्वाजी फोडा िक�ा आिण कारवार िजलहा िजकून घेतो. नोवहेबर ११, 
बहलोलखान िवजापूरचा वजीर होतो. (मृत् ू२३ िडसेबर १६७७.) िडसेबर, गुव तेघ 
बहा�ूर  ्ाला फा्ी. व्ंकोजी तंजावर िजकून आपल्ा राज्ाला जोडतो. 

१६७६ जून १, हळसंगी ्ेथे बहा�ूरखानाचा  बहलोलकडून पराभव. ऑकटोबर ८, 
असाखानाची औरंगजेबाचा वजीर महणून नेमणूक. 

१६७७ ? जानेवारी १, ि्वाजीची कन�टकच्ा मोिहमेची सुरवात. फे�ुवारी मिहन्ात त्ाचा 
है�ाबाा ्ेथे मु�ाम, २४ माचर – १ एि�ल, �ी ्लै ्ेथे मु�ाम, १३ मे रोजी िजजी 
िकलल्ाचा पाडाव, २३ मे ला व�ेोरला वढेा. (२१ जुलै १६७८ रोजी व�ेोरचा पाडाव.) 
२६ जून रोजी ितरवाडी ्ेथे ्रेखानाचा पराभव, १८ – २३ जुलै (?) च्ा ारम्ान 
ितरमलवाडी ्ेथे व्ंकोजीची भेट. ५ नोवहेबर (?) रोजी ि्वाजी आपल्ा परतीच्ा 
�वासात महैसूरचे पठार चढतो. व्ंकोजीचा १६ नोवहेबर रोजी संताजीवर ह�ा, 
ि्वाजी मा्ाे्ी (पनहाळा) ४ एि�ल १६७८ रोजी पोहोचतो (?). माचर १९, 
अमीरखानाची अफगािणसतानचा सुभेाार महणून नेमणूक (८ जून १६७८ रोजी 
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आगमन, २८ एि�ल १६९८ रोजी मृत्.ू) जुलै ७, बहा�ूरखान  गुलबग� िजकून घेतो. 
त्ाच्ा जागी ऑगसटमध्े िालेरखानाची नेमणूक. िालेरखानाचे गोवळको�ावर 
आ्मण. मळखेड ्ेथे स�ेबरमध्े िालेरखानाची िपछेहाट. नोवहेबर १८, औरंगजेब 
ारबारी िरती–िरवाजात अित्् कडक अ्ी ्ुिचभूरतता आणतो. 

१६७८ फे�ुवारी २१, िस�ी मसूा िवजापूरचा वजीर होतो, िडसेबर १६८३ मध्े आपल्ा पााचा 
त्ाच्ाकडून राजीनामा. अकाखु�ाव त्ाच्ा जागी वजीर होतो. ११ ऑकटोबर १६८४ 
रोजी त्ाचा मृत्.ू िडसेबर  १०, जामवा ्ेथे जसवतंिसगाचा मृत्.ू िडसेबर  १३, 
संभाजी िालेरखानाकडे पळून जातो. ४ िडसेबर १६७९ रोजी तो पनहाळा ्ेथे परततो. 
(?) 

१६७९ फे�ुवारी १९, औरंगजेब अजमीर ्ेथे पोहोचतो. औरंगजेबाची मारवाडवर सवारी. २६  
मे रोजी औरंगजेब मारवाडचे राज् इं�िसग ्ाला ाेतो. एि�ल  २, औरंगजेब िबगर 
मुसलमानावंर पुनहा िजजी्ा कर लाातो. जुलै  १५, ाुग�ाासाकडून अजीतिसगाला 
िा�ीबाहेर नेले जाते. स�ेबर  २५, औरंगजेबाचे पुनहा अजमीर ्ेथे आगमन. 
ऑकटोबरमध्े मारवाडचे राज् सा�ाज्ात सामील. ऑकटोबर  ७ – नोवहेबर १४, 
िालेरखानाची िवजापूरच्ा िकलल्ावर चाल. त्ाच्ाकडून सभोवतालच्ा �ाे्ाची 
लुटालूट. नोवहेबर ४, ि्वाजी मोगली िजल्ात लुटालूट करण्ासाठी बाहेर पडतो, 
१५–१८ नोवहेबर जालन्ाची लूट. रणमसतखानाकडून ि्वाजीचा पराभव. २२ 
नोवहेबर (?) रोजी प�ा ्ेथे ि्वाजीची माघार? 

१६८० जानेवारी २३, औरंगजेबाचा उा्पूरमध्े �वे् . २२ फे�ुवारी रोजी िचतोडला भेट. २२ 
माचर रोजी अजमेर ्ेथे त्ाचे आगमन. एि�ल ४, ि्वाजीचा मृत्ू. जून १८, संभाजीचा 
रा्गडमध्े राजा महणून �वे् . ऑकटोबर २२, महाराणा राजिसग ्ाचा मृत्ू. 
ज्िसग ्ाचे राज्ारोहण. ्ा्सताखानाची ाुसऱ्ाांा बगंालच्ा सुभेाारीवर नेमणूक 
१६८०-८८. 

१६८१ जानेवारी १, राजपु� अकबराचा सवतःला बाा्हा महणून राज्ािभषेक. जानेवारी १६, 
बडंाचा �्तन अ््सवी झाल्ामुळे राजपु� अकबर ्ाचे पला्न. महाराष्ात १ जून 
रोजी पाली ्ेथे त्ाचे आगमन. जानेवारी  ३०–फे�ुवारी १, बुरहाणपूरच्ा सवर 
उपनगराचंी मरा�ाकंडून लूट. माचर , िबहारमधील बडंखोर गंगाराम नागर 
पाटण्ाच्ा िकलल्ाला वढेा घालतो. (मृत् ू १६८४). जून  १४, महाराणा ज्िसग 
औरंगजेबाबरोबरचा राज समु�चा तह करतो. स�ेबर  ६, जहानआरा िहचा मृत् ू
स�ेबर ८, ािकणेकडे जाण्ासाठी औरंगजेबाची अजमीरहून कूच. १३ नोवहेबर १६८१ 
रोजी बुरहाणपूर ्ेथे आिण २२ माचर १६८२ रोजी औरंगाबाा ्ेथे त्ाचे आगमन. 
ऑकटोबर, अणणाजी, सो्राबाई आिण इतर कटवाल्ानंा संभाजी मृत्ुांडाची ि्का 
करतो. नोवहेबर १३, संभाजीची पाली ्ेथे अकबराबरोबर मुलाखत. 

१६८२ जानेवारी, संभाजीचा जंिजऱ्ावर तोफाचंा भिडमार. एि�ल , मोगलाचंा रामसेजला 
वढेा. ऑकटोबरमध्े अप्् आल्ामुळे त्ाचंी माघार. मे  १८, ्ाहू (अथवा ाुसरा 
ि्वाजी) ्ाचा जनम. नोवहेबर, मोगल कल्ाणचा ताबा घेतात. २३ माचर १६८३ रोजी 
मोगल कल्ाण खाली करतात. िडसेबर, अकबराचे पालीहून बाांा ्ेथे �्ाण. 



 
अनु�मिणका 

१६८३ एि�ल ५, संभाजी पोतुरगीजाबंरोबर ्ु� सुव करतो. स�ेबर, अकबराचे िबचोलीमकडे 
�्ाण. पन््ाकडे जाण्ासाठी जहाज िमळिवण्ाचा अकबराचा �्तन. स�ेबर  २०, 
रामघाटावरील मोहीमेसाठी ्हाआलम ्ाचे औरंगाबााहून �्ाण. ऑकटोबर  २२, 
गोव्ाचा वहाइसरॉ् फो�ाला वढेा घालतो. ३१  ऑकटोबर रोजी भ्ंकर नुकसान 
झाल्ामुळे त्ाची माघार. नोवहेबर  १४, मराठे ािकण एसटेहाओचा ताबा घेतात. 
गोव्ावर मरा�ाचं्ा संकटाची छा्ा. िडसेबर १, मरा�ाचें बाराे् आिण सालसे�ी 
्ा िजल्ावंर आ्मण. (१ मिहन्ाप �्त मराठे त्ा �ाे्ात धुमाकूळ घालतात). 

१६८४ जानेवारी ५, ्हाआलम िबचोलीम ्ेथे पोहोचतो. तेथून गोव्ाकडे त्ाचे �्ाण. 
सावतंवाडी आिण ािकण रतनािगरीमध्े ्हाआलमची नासधूस. २० फे�ुवारी रोजी तो 
रामघाटला परततो. १८ मे रोजी त्ाचे अहमानगरला आगमन. जानेवारी २०, 
भीमगड ्ेथे संभाजी आिण पोतुरगीज ्ामंध्े अकबराने घडवनू आणलेला तह. मे , 
मंुबईच्ा इं�जाबंरोबर संभाजीची म�ैीचा तह. �ीनगर ्ेथे ि््ा व सु�ी ्ामंध्े 
्ाावी ्ु�. 

१६८५  जानेवारी, व्ंकोजीचा मृत्.ू ाुसऱ्ा ्हाजीचे तंजावर ्ेथे राज्ारोहण. फे�ुवारी , 
खेमसावतं ्ाचे संभाजीिवर� बडं. एि�ल  १, मोगलाचं्ा िवजापूरच्ा व�ेाची 
सुरवात. राजारामाच्ा  नेतृतवाखाली जाटाचंी बडंाला सुरवात. ऑकटोबर  ८ (?) 
मोगल ाुसऱ्ाांा है�ाबााचा ताबा घेतात. ऑकटोबर , भडोचचा िक�ा धमरवडेे खोजे 
आपल्ा ताब्ात घेतात. िडसेबर , माळव्ामध्े मुलूकचां हा पहाडिसग गौर ्ाला 
ठार मारतो. परंतु गौराचें बडं १६९२ प �्त राहते. 

१६८६  माचर ७, (?) मााणणाचा गोवळकोडा ्ेथे खून. जुलै  ३, िवजापूरच्ा व�ेाच्ा जागी 
औरंगजेबाचे आगमन. स�ेबर  १२, िवजापूरचा पाडाव आिण िसकार आिाल्हाच्ा 
सुलतानपााची समापती. (मृत् ू३ एि�ल १७००) ऑकटोबर २८, बगंालमधील इं�ज 
हुगळीची लूट करतात आिण ्ु�ाला सुरवात करतात. 

१६८७  जानेवारी २८, मोगल है�ाबााचा अखेरचा ताबा घेतात. फे�ुवारी ७, गोवळको�ाच्ा 
व�ेाला सुरवात २१ स�ेबर रोजी गोवळको�ाचा पाडाव. फे�ुवारी  २१, ्हा 
आलमला कैा केले जाते. फे�ुवारी , अकबराचे जहाजातून पन््ाकडे �्ाण. २४  
जानेवारी १६८८ रोजी इसफहान ्ेथे त्ाचे आगमन (मृत्ू १७०४) माचर, ाुग�ाास 
मारवाडला परततो. राठोड मोगलानंा जेरीस आणतात. ाुजरनसाल हाडा बुांी काबीज 
करतो. जून  ११, इं�ज बडंखोर िहजलीचा ताबा सोडतात. नोवहेबर  २८, पामना्क 
बेरड लोकाचं्ा राजधानीचे ्हर सागर ्ाची ्रणागती ाेतो. (मृत् ू १ जानेवारी 
१६८८) 

१६८८  जानेवारी ११, मराठे काजंीवरम ्हर लुटतात. फेबुवारी , (?) राजाराम जाट 
िसकारा ्ेथील अकबराचे कबरसथान उधवसत करतो. (४ जुलै रोजी राजाराम जाट 
मारला जातो.) माचर , आजम बेळगाव िजकून घेतो. ऑगसट  ६, िस�ीमसूा आाोनी 
िक�ा मोगलाचं्ा हवाली करतो. ऑकटोबर , पि�म िकनाऱ्ावर इं�ज व्ापारी 
औरंगजेबाबरोबर ्ु� सुव करतात. नोवहेबर, िवजापूरमध्े ाोन मिहनेप �्त गाठीच्ा 
रोगाची लागण. 



 
अनु�मिणका 

१६८९  फे�ुवारी १, संभाजी आिण किवकल् ्ानंा कैा केले जाते. १५ फे�ुवारी रोजी त्ानंा 
बाा्ाही छावणीत बांी महणून आणले जाते. ३ माचर रोजी त्ाचंा वध. फे�ुवारी  ८, 
राजारामाला रा्गड ्ेथे राज्ािभषेक. ५ एि�ल रोजी त्ाचे रा्गडहून पला्न 
आिण १ नोवहेबर रोजी िजजी ्ेथे आगमन. माचर  २७, मातबरखान कल्ाण परत 
िजकून घेतो. ऑकटोबर  १९, रा्गडचा ्ाहू सहीत जु�लफकारखानाकडून पाडाव 
िडसेबर २५, औंरंगजेब इं�ज व्ापाऱ्ानंा कमा कवन त्ाचं्ाबरोबर तह करतो. 

१६९०  जानेवारी २८ (?) मोगलाचंा िसनसानीवर अचानक ह�ा.  

माचर २१, औरंगजेबाची माचर १६९५ प �्त गलगली ्ेथे छावणी (माचर १६९१ ते १६९२ 
इतका अवधी सोडून.) मे २५, मराठे रसतुमखानाला साताऱ्ाजवळ पकडतात. 
ऑगसट २४, इं�ज कलक�्ाची सथापना करतात. ऑगसट , जु�लफकारखान 
काजंीवरम ्ेथे पोहोचतो. स�ेबर  २ (?), जु�लफकारखानाचे िजजीसमोर आगमन व 
िजजीच्ा व�ेाला सुरवात. 

१६९१  िडसेबर १६, असाखान आिण कामबक िजजीला पोहोचतात.  

१६९२  िडसेबर १३, काजंीवरमचा फौजाार अली मा�नखान ्ाला संताजी घोरपडे काबीज 
करतो. िडसेबर  १६, धनाजी जाधव िजजीच्ा पिरसरात इसमाईलखानमखा ्ाला 
काबीज करतो. िडसेबर २० (?) असाखान कामबक ्ाला कैा करतो. 

१६९३  जानेवारी २३, जु�लफकार िजजीचा वढेा अधरवट सोडतो आिण वािंावा्कडे माघार 
घेतो. (?) उ�र कोकणातल्ा पोतुरगीजाबंरोबर मातबरखान ्ु� सुव करतो. 

१६९४  फे�ुवारी – मे, तंजावर �ातंातून जु�लफकार खंडणी गोळा करतो आिण ािकण अक�ट 
िजलहा काबीज करतो. स�ेबर, जु�लफकार िजजीला पुनहा वढेा ाेतो, िडसेबर १६९५ 
मध्े वढेा उठवनू अक�ट ्ेथे छावणी ाेतो. (जानेवारी १६९६ – माचर १६९७). 
ाुग�ाास अकबराच्ा मुलीला औरंगजेबापा्ी पोहोचती करतो. 

१६९५  मे २१ – ऑकटोबर १९, १६९९ औरंगजेबाची इसलामपूरी ्ेथे छावणी मे, ्हाआलमची 
सुटका आिण पजंाबचा सुभेाार महणून रवानगी. स�ेबर  ८, गंज-इ-सवाईवरील 
चाचेंिगरी. ऑकटोबर, व�ेोरला मोगल वढेा ाेतात. (१४ ऑगसट १७०२ रोजी व�ेोरचा 
पाडाव). नोवहेबर , संताजी घोरपडे कासीमखानाला ाो�ेरीमध्े वढेतो. 
कासीमखानाचा मृत्.ू 

१६९६  जानेवारी २०, बसवपाटण ्ेथे संताजी िहममतखानाला ठार करतो. माचर , संताजीची 
पूवर कन�टकावर धाड; तेथून नोवहेबर-िडसेबरमध्े त्ाचे महैसूरवर आ्मण. मे (?), 
्ोवहािसग आिण रहीमखान ्ाचें बडं. बखत बुलंा गोड ाेवगडमध्े ्ु� पुकारतो. 

१६९७  माचर, संताजीचा सातारा िजल्ात धनाजीकडून पराभव. जून, संताजीचा खून. मे –   
जून, जबरासतखान बडंखोर रहीमखानाला घालवनू ाेतो. (ऑगसट १६९८ मध्े 
रहीमखान मारला जातो). नोवहेबर , बगंालचा नवीन सुभेाार राजपु� अजीमउश्ान 
्ाचे बर�ान ्ेथे आगमन. नोवहेबर, जु�लफकारखान िजजीच्ा व�ेाला पुनहा सुरवात 
करतो. 
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१६९८  जानेवारी ८, जु�लफकारकडून िजजीचा पाडाव. मे , अकबराचा मुलगा बुलंा अखतर 
्ाला ाुग�ाास औरंगजेबाकडे नेऊन पोहोचिवतो. बाा्हा, ाुग�ाास आिण अजीत 
्ाचं्ावर जहािगरी आिण मनसब ्ाचंी खैरात करतो. 

१६९९  फे�ुवारी, राजाराम िव्ाळगडला पोहोचतो. माचर , िहाीमहासागरात पहारा 
करण्ाबाबत बाा्हा आिण ्ुरोपी्न व्ापारी ्ाचं्ामध्े करार. ऑकटोबर  १९, 
िकलल्ानंा वढेा ाेण्ासाठी औरंगजेबाची इसलामपूरहून कूच. ऑकटोबर २६, राजाराम 
सातारा िकलल्ातून बाहेर पडतो. नोवहेबर, कृषणा सावतंच्ा नेतृतवाखाली मरा�ाचें 
माळव्ावर �थम आ्मण. िडसेबर  ९, औरंगजेब साताऱ्ाच्ा व�ेाला सुरवात 
करतो. (२१ एि�ल १७०० रोजी साताऱ्ाचा पाडाव). 

१७००  माचर २, िसहगड ्ेथे राजारामाचा मृत्.ू त्ाचा मुलगा कणर ्ाला राज्ािभषेक. २३ 
माचर रोजी कण�चा मृत्.ू ताराबाईचा मुलगा ितसरा ि्वाजी ्ाचे राज्ारोहण जून ९. 
औरंगजेब परळी काबीज करतो. ऑकटोबर  १, खवासपूर ्ेथील बाा्ाही छावणी 
वाहून जाते. बाा्हाच्ा गुडघ्ाचा साधंा िनखळतो. 

१७०१  माचर ९, औरंगजेब पनहाळ्ाला वढेा घालतो. (२८ मे रोजी पनहाळ्ाचा पाडावा.) 
एि�ल, सर िवल्म नॉरीसची वकील महणून औरंगजेबाबरोबर मुलाखत. बगंालचा  
िावाण महणून मु्�ाकुलीखान ्ाची नेमणूक. 

१७०२  जानेवारी १६, औरंगजेबाचे खेळण्ासमोर आगमन, व�ेाची सुरवात आिण ७ जून 
रोजी पाडाव. ाुग�ाास आिण अजीत ्ाचें औरंगजेबािवव� पुनहा एकाा बडं. िडसेबर 
२७, औरंगजेब कोडाण्ाच्ा (िसहगड) व�ेाला सुरवात करतो. ८ एि�ल १७०३ 
रोजी िकलल्ाचा पाडावा. 

१७०३  ऑकटोबर, नेमा ि्ाे ्ाचे वऱहाड आिण माळवा ्ा �ातंावंर आ्मण. फे�ुवारी १७०४ 
मध्े त्ाची िफरोजजंग ्ाजकडून हाकालप�ी. िडसेबर २, औरंगजेब राजगडला वढेा 
ाेतो. १६ फे�ुवारी १७०४ रोजी िकलल्ाचा पाडाव. 

१७०४  २३ फे�ुवारी, औरंगजेब तोरण्ाला वढेा ाेतो. १० माचर रोजी तोरण्ाचा पाडाव. 

१७०५  फे�ुवारी ८, औरंगजेब वाकीण खे�ाला वढेा ाेतो. २७ एि�ल रोजी वाकीण खे�ाचा 
पाडाव. मे –ऑकटोबर, औरंगजेब ाेवापूर ्ेथे मु�ाम करतो. औरंगजेबाचे 
आजारीपण. नोवहेबर , ाुग�ाास औरंगजेबाला पुनहा ्रण जातो. परंतु पुढील 
एि�लमध्े त्ाचे बडं. 

१७०६  जानेवारी २०, औरंगजेब अहमानगरला पोहोचतो. माचर, मरा�ाचंी गुजरातवर 
सवारी. १५ माचर रोजी रतनपूर ्ेथे आिण बाबािपआराच्ा उतारावर मोगलाचंा 
ाणाणीत पराभव; बडो�ाची लूट. 

१७०७ फे�ुवारी, औरंगजेब ९ तारखेला कामबक ्ाला िवजापूरकडे आिण १३ तारखेला 
आजम ्ाला माळव्ाकडे पाठिवतो. तारीख  १७ रोजी औरंगजेब आजारी पडतो. 
तारीख २० रोजी औरंगजेबाचा मृत्.ू माचर ८, अजीतिसग जोधपूर पुनहा िजकून घेतो. 
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�करण पिहले 

पूव�युषय १६१८ – १६५२ 

 
(१) औरंगजेबाचया कारिकद�चे महतव 

 
औरंगजेबाचा इितहास महणजे वसतुतः िहाुसथानचाच ६० वष�चा इितहास हो्. त्ाच्ा 

कारिका�ने (१६५८–१७०७) सतराव्ा ्तकाचा उ�राधर व्ापला आहे आिण िहाुसथानच्ा इितहासातील 
एक मह�वाचे ्ुग महणून ितचा उ�ेख करता ्ेईल. त्ाच्ा स�ेखाली मोगल सा�ाज्ाची सव�� वाढ 
झाली आिण इितहासाच्ा सुरवातीपासून तो ि�िट् स�ेची सथापना होईतोप �्त मोगल सा�ाज् महणजे 
िहाुसथानातील सव�त मोठे असे पिहलेच एकसंघी राज् झाले. गजनीपासून छटगावप �्त आिण 
कािशमरपासून कन�टकप �्त िहाुसथानामध्े एकछ�ी अमल सुव झाला. मुसलमान धम�ची 
िहाुसथानामधील ्वेटची चढाई ही त्ाच्ा कारिका�त झाली. अ्ा तऱहेने सथापन झालेले सा�ाज् हे 
जसे आकाराच्ा बाबतीत अभतूपूवर होते तसेच राजकी् द�ीने ते सू�ब� होते. ्ा सा�ाज्ाच्ा घटकावंर 
उपराज्�मुखाची स�ा चालत नवहती तर त्ावर बाा्हाच्ा सनाी नोकराचंा कारभार होता. ्ा 
ाे्ामधील औरंगजेबाचे िहाुसथानातील सा�ाज् हे अ्ोक िकवा समु�गुपत िकवा हषरवधरन ्ाचं्ापेका 
िवसताराने अिधक होते. 

 
परंतु ज्ा कारिका�ने ि�िट् पूवरकालातील एका �चडं सा�ाज्ाची सथापना झालेली पािहली, 

त्ाच कारिका�त त्ा सा�ाज्ाचा ऱहास आिण िवघटन होणार असे सुिचत करणारी िचनहेही दगोचर 
झाली. पन््ाच्ा नािार्हाने िकवा अफगािणसथानच्ा अहमा्हाने िा�ीपापात्ाही ही राजे्ाहीची 
िनववळ पडछा्ा आहे आिण िा�ी ्हर हे गतकाळातल्ा मोठेपणाची एक समृती आहे, हे िस� 
करण्ापूव�, त्ाच�माणे मराठामंडळाने साऱ्ा िहाुसथानभर अमल गाजिवण्ाच्ा िमषाने आमही ्ा 
िहाुसथानचे एकमेव राजे आहोत हे जाहीर करण्ाच्ा फार फार अगोार, िकबहुना औरंगजेबाचे डोळे 
िमटण्ाच्ाही अगोार मोगल सा�ाज् हे अथरव्वसथा आिण तोल ्ाबाबतीत िावाळखोर बनले होते. 
सा�ाज्ाचा कारभार हा िखळिखळा झाला होता आिण ाे्ात सुव्वसथा राखणे आिण राज्संभार एकि�त 
हाकणे ्ाबाबतीत आपली असमथरता असल्ाची सा�ाज्स�ेने कबुली िाली होती. 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त आणखी ाोन नमूा करण्ाजोग्ा गो�ी महणजे फारच थोडा काळ 

आ्ुष् लाभलेल्ा मरा�ाचं्ा राजे्ाहीच्ा सरणातून त्ाचं्ा राष्ी् वृ�ीच्ा सफुिलगाचा उ�ेक झाला, 
आिण लढवय्े आिण हत्ारबां अ्ा �ितसपध्�च्ा सववपात राजस�ेला आवहान ाेणारा ि्ख पथं 
उा्ास आला. अ्ा तऱहेने अठरावे ्तक आिण एकोिणसाव्ा ्तकाचा पूव�धर ्ा कालखंडात 
िहाुसथानाच्ा इितहासात अ�गण् ठरलेल्ा घटनाचंा उगम आपल्ाला औरंगजेबाची कारकीार आिण 
त्ाचे धोरण ्ात झालेला िासून ्ेईल. 

 
ज्ा कारिका�त मोगल सा�ाज्वपी च�ंकोर ही वृि�गत होऊन पूणरतवा�त पोहोचली त्ाच 

कारकीा�त ्ा सा�ाज्वपी च�ंकोरीच्ा कलानंा उघड उघड ओहोटी लागली. त्ाच औरंगजेबाच्ा 
कारिका�त िहाुसथानच्ा राजकी् िकितजावर एका नवीन �भातकालच्ा पिहल्ा तेजाची झलक 
सप�पणे �गगोचर झाली. भावी कालात ्ा ाे्ातील राजकी् स�ा ज्ा स�ाधी्ाचं्ा हाती जाव्ाची 



 
अनु�मिणका 

होती आिण ज्ाचं्ा हाती ्ा ाे्ाचे भिवतव् होते त्ानंी ्ा ाे्ाच्ा भमूीत खंबीरपणे आिण 
आतमिव�ासाने पा् रोवला. अनु्मे १६५३ आिण १६८७ मध्े इं�गल् ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा ताब्ात 
म�ास आिण मुबई हे �ातं आले. १६९० मध्े कलक त्ाची सथापना झाली. ्ुरोिप्न लोकानंी अ्ा तऱहेने 
आ�्ासाठी जी िठकाणे आपल्ा ताब्ात आणली त्ानंा सवस�ाक राज्ामध्े सवस�ाक राज्ाचे सववप 
�ापत झाले. 

 
१७ व्ा ्तकाच्ा अखेरीला मोगल सा�ाज्ाचे जे सववप द�ीला आले ते गाभा कुजलेल्ा 

सा�ाज्ासारखे होते. ्ा सा�ाज्ाचा खिजना िरता झालेला होता. आपण ्�कूडून मार खा�ेला आहे 
आिण ्�लूा पाठ ााखवनू आपण परत िफरलेले आहोत ्ाची जाणीव मोगल सैन्ाला झालेली होती. के� 
स�ेपासून ाूर राहू पाहणाऱ्ा ्कती ््सवीपणे आपले डोके वर काढून आपले सवतव �ितपाान कव 
लागल्ा होत्ा. मोगल सा�ाज् हे तुकडे तुकडे होण्ाच्ा माग�च्ा अगाी नजीक आले होते. मोगल 
सा�ाज्ाची नैितक ाुबरलता ही त्ा सा�ाज्ाच्ा भौितक ाुबरलतेपेका अिधक भ्ावह झाली होती. 
सा�ाज्ातील �जेला सरकारब�ल वाटणारा ारारा हा नाहीसा झालेला होता. सरकारी नोकरवग�मध्े 
�ामािणकपणा आिण का्रकमता ्ाचंा पूणरपणे लोप झाला होता. मं�ी आिण त्ाच�माणे राजघराण्ातील 
मंडळी ्ाचं्ामध्े मुतस�ेिगरी आिण सामथ्र ्ाचंा �कष�ने अभाव भासू लागला होता. सरकारचे सामथ्र 
ा्रिवणारी ्कती असे सैन्ाचे सववप रािहले नवहते तर सेनेची िवलहेवाट लागली होती. 

 
हे असे का झाले? सवतः औरंगजेब हा ाुगुरण, मूखरपणा आिण सवैराचार ्ापंासून अिलपत होता. 

त्ाचे बुि�चातु्र अलौिकक होते तरी ाेखील ज्ा आवगेाचा उप्ोग सवरसाधारण व्कती चैनबाजीच्ा 
पाठलागात करतात तो सवर आवगे त्ाने राज््ासनासाठी उप्ोगात आणला. उ�ोगकमता आिण 
सावरजिनक बाब�कडे अवधानता ्ा गो�ीत त्ातील मुरबबी व्कतीाेखील त्ाच्ा पासंगाला पुरली नसती. 
ि्सत आिण सुव्वसथा ही त्ाला िजतकी ि�् होती िततकाच त्ाला सहन्ीलता आिण िचकाटी ्ाचंा 
हव्ास होता. त्ाच्ा खासगी जीवनात तो एखा�ा ऋिषमुनीसारखा साधा आिण िनःसंग होता. 
मोिहमेवरच्ा अगर �संगानुवप कराव्ाला लागलेल्ा कुच करण्ातून होणाऱ्ा हालअपे�ा तो एखा�ा 
मुरलेल्ा सैिनका�माणे िबनत्ार सहन करीत असे. भीतीने त्ाच्ा हा्ाचा कधीच थरकाप उडत नसे 
िकवा ाुबळेपणा अथवा अनुकंपेने त्ाचे हा् कधीच हेलावनू जात नसे. धानमक �ंथामंधून �ाचीन 
व्कत�िवष्ी जात होणारी जानसू�े ्ाचंा त्ाच्ाइतका अभ्ासू कोणीही नवहता. ्ाि्वा् त्ाचा बाप 
्हाजहान ्ाच्ा कारकीा�त ्ु�कला आिण राजनीती ्ा गो�ी ि्कण्ातं त्ाने आपल्ा जीवनाचा 
बराच मोठा काळ ््सवीपणे घालिवला होता. आिण तरीाेखील अ्ा कतृरतवाच्ा बाा्हाच्ा प�ास 
वष�च्ा कारकीा�च्ा अखेरीस िनषप� का् झाले तर अप्् आिण गोधळ. अ्ा तऱहेने राजकी् 
िवरोधाभासाने भरलेली औरंगजेबाची कारकीार ही राजकी् त�वजानाच्ा अभ्ासका�माणेच 
िहाुसथानच्ा इितहासाच्ा िव�ाथ्�च्ा द�ीने अभ्ासपूणर आिण मह�वपूणर आहे. 

 
(२) औरंगजेबाचया ज्वनाच् शोकािंतका आिण त् होणयास कारण्भूत झालेल् पिरयसथत् 

 
औरंगजेबाचे सारे जीवनच एक ्ोकािंतका होते. एका अदश् पण कठोर ाैवगतीिवर� अ््सवी 

झगडा ाेणाऱ्ा व्कतीची ती कथा होती की ज्ा जीवनात ाुारम् आ्ावाााचा वावरक्ाच्ा ्कत�नी पराभव 
केलेला आपल्ाला िासून ्ेतो. क�ाने भरलेली प�ास वष�ची कारकीार पण त्ा अखेरीस आलेले �चडं 
अप््. तरीाेखील बुि�म�ा, चािरं् आिण धडाडी ्ाबंाबतीत आि््ा खंडातला हा एक महान राजा 
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होऊन गेला आिण एका�ा नाटकात ज्ा सुसू�तेने घटना घडून ्ावी त्ाच प�तीने इितहासातील ्ा 
्ोकािंतकेची गुंफण झाली. 

 
त्ाच्ा जीवनाची पिहली चाळीस वष� सातत्ाने आिण क�ाने त्ाच्ा आ्ुष्ाला वळण लावण्ात 

आिण भिवष्काळात ज्ा उ�पााचा अंगीकार त्ाला कराव्ाचा होता त्ाची त्ारी करण्ात गेली 
(पुसतक पिहले). वालेवाणीच्ा जीवनाच्ा ्ा कालावधीनंतरचे त्ाचे एक वषर िसहासनासाठी झालेल्ा 
कटू झग�ात गेले (पुसतक ाुसरे). ्ा झग�ात त्ाच्ा सवर ्कती पणास लागल्ा आिण िा�ीच्ा 
राजमुकुटाच्ा वपाने त्ाचे साहस, उतसाह आिण ्हाणपणा ्ाची ्ोग् ती बिकसी िमळाली. त्ानंतरची 
त्ाची तेवीस वष� ्ातंताम् आिण भरभराटीच्ा राज्कारभारात गेली आिण उ�र िहाुसथानातील �िसधा 
राजधानीत त्ाचे �सथर वासतव् झाले (पुसतक ितसरे). त्ाला िवरोध करणारे सवर ्� ूनाहीसे झाले होते. 
साऱ्ा िहाुसथानचे सा�ाज् त्ाच्ा पा्ा्ी लोळण घेत होते. साऱ्ा ाे्ाला त्ाच्ा कणखर आिण 
जागवक राज्कारभारामुळे जी ्ातंता आिण सुव्वसथा लाभली होती त्ामुळे ाे्ातील संप�ी आिण 
संसकृती ्ातं भर पडत होती. सारां्  औरंगजेबाने मानवी जीवनातील सुख आिण वैभव ्ाचंा उ� िबाू 
गाठला होता. त्ाच्ा जीवनाचा हा ितसरा अंक होता आिण त्ानंतर त्ाच्ा अधोगतीला सुरवात झाली. 
परमे�राचीच अवकृपा महणून की का् त्ाच्ाच खु� कुटंुिब्ात त्ाच्ा ्�नेू डोके वर काढले. 
्हाजहानच्ा बडंखोर मुलाला (औरंगजेब) िमळालेले वैभव फार काळ भोगण्ाचे भाग् लाभले नाही 
कारण खु� त्ाचाच मुलगा महमा अकबर ्ाने त्ाच्ािवर� बडंाचे िन्ाण उभारले (इ. स. १६८१). 

 
महमा अकबराने ािकण िहाुसथानात मरा�ाचं्ा राजाचा आ�् घेतल्ामुळे औरंगजेबाला 

ािकणेकडे जाणे भाग पडले. त्ाच्ा ह्ातीची २६ वष� िन्तीने ािकणेची महणून िलिहली होती आिण हा 
कालावधी त्ाने तंबतू राहून बाा्ाही खिजना आिण फौज आिण राज्ाची बसलेली घडी ्ाचंा व्् 
करण्ात एवढेच नवहे तर कधीही न संपणारा आिण ््ाचे माप पारात न पाडणारा असा लढा ाेऊन 
सवतःचे बिलाान करण्ात चालिवला. परंतु ाैवाुनवपाक असा की त्ाच्ा �्तनाचंी असफलता आिण 
त्ाच्ा जीवनाचा होणारा ाुःखप्रवसा्ी अंत ्ाची जाणीव ही त्ाला आिण त्ाच्ा समकालीनानंा 
ाैवगतीने ्�तकंिचतही िाली नाही. त्ाच्ा जीवनाच्ा चौथ्ा अंकात (पुसतक चार ्ा त्ाच्ा 
जीवनचिर�ात त्ाची ्थासागंता केली आहे.) सवर काही सुरळीत चालले आहे असा आभास िनम�ण 
झाला. िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े सा�ाज्ाला जोडण्ात आली. सगरचा बेडर �मुख हा ्रण 
आला आिण मरा�ाचंा बडंखोर राजा (संभाजी) ्ाला आिण त्ाची कुटंुबी् मंडळी ्ानंा कैा करण्ात 
्ेऊन त्ाचंी राजधानी (रा्गड) काबीज करण्ात आली (इ. स. १६८९). ्ा सवर पिरणामातं 
औरंगजेबाच्ा पारात ््ाचे माप पुरेपूर पडण्ाला आता काहीच कमी नवहते. परंतु काही िवचारवतं 
िनरीककानंा कुठेना कुठेतरी पुढे वाढून ठेवलेल्ा भीषण भिवतव्ाची चाहूल लागली होती. तर काहीजण 
सा�ाज्ाच्ा तळपत्ा वैभवामुळे भिवतव्ाकडे पूणरपणे डोळेझाक कवन बसले होते. अनाहूतपणे आिण पुढे 
का् वाढून ठेवले आहे ्ा िवष्ीच्ा अजानाने औरंगजेबाने आपल्ा जीवनाच्ा ितसऱ्ा अंकात केलेली 
पेरणी आता त्ाच्ा जीवनाच्ा चौथ्ा अंकात फोफावल्ा सववपात िासू लागली होती आिण ्ा पेरणीची 
कटू फळे त्ाच्ा जीवनातल्ा पाचव्ा अंकात आिण आ्ुष्ाच्ा ्वेटल्ा कणात त्ाला गोळा करावी 
लागत होती. 

 
साहिजकच औरंगजेबाच्ा ्ोकप्रवसा्ी जीवनाचे ममर त्ाच्ा आ्ुष्ाच्ा ्वेटच्ा अठरा 

वष�त (इ. स. १६८९ ते इ. स. १७०७) साठिवलेले आहे (पुसतक पाचवे ्ा खंडात त्ाची सागंता केली 
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आहे). अित्् सावका् परंतु िततक्ाच दढतर िनि�ततेने त्ाच्ा जीवनाच्ा ्ोकाा्ी घटनाचंी कथा 
उकलली गेली आिण अखेर औरंगजेबाला त्ाच्ािवर� ठाण माडूंन बसलेल्ा ्कती आिण खऱ्ा 
पिर�सथतीच्ा कलपनेची जाणीव झाली. परंतु तरीाेखील त्ाने आपली धडपड थाबंिवली नाही आिण ज्ा 
कणी तो ाेत असलेल्ा झग�ाचंी िवफलता त्ाच्ा आिण त्ाच्ा ारबाराच्ा कटुतवाने �त््ास आली 
त्ा कणी ाेखील त्ाचा िन�् पिहल्ाइतकाच दढ रािहला. त्ाने नवीन कलुपत�चा अवलंब केला. 
राजकारणाचे रंग बालले तसे त्ाने आपले धोरण पण बालले (आिण ्�चू्ा सेनेची जमावबांी बालली 
त्ी) �थम त्ाने मोिहमावंर आपल्ा सेनािधकाऱ्ाचंी खासगी रवानगी केली आिण त्ाचं्ावर ताबा ठेवनू 
त्ानंा मागरा्रन करण्ासाठी तो एका मध्वत� िठकाणी ठाण ाेऊन बसला. त्ाचे सेनानी का्रभाग 
साधण्ात अ््सवी झाले. हरकत नाही असे महणून हा ८२ वष�चा महातारा सहा वष� (इ. स. १६९९ ते इ. 
स. १७०५) सवतः ्ु� करण्ासाठी कंबर कसून त्ार झाला. मृत्चूी पिहली साा ज्ा वळेी त्ाच्ा 
कानावर पडली त्ाच वळेी तो अहमानगरला रवाना झाला. आपल्ा जीवनाची इित�ी (खतम उस 
सफर) आता अहमानगर ्ेथे आहे ्ाची ाुखःपूणर जाणीव त्ाला ्ा वळेी झाली. 

 
(३) औरंगजेबाचया इितहासाच् साधनसामु�् 

 
्ा बाबतीत आनंााची गो� महणजे मोगल िहाुसथानची सािह�त्क पिरभाषा जी पन््न त्ा भाषेत 

औरंगजेब बाा्हाच्ा जीवनाची मािहती ाेणारी भरपूर साधने उपलबध आहेत. �थम बाा्हाच्ा 
जीवनाची हकीकत ाेणारे अिधकृत अहवाल. ते महणजे पाा्ाहनामा आिण आलमगीरनामा. (्ापैंकी 
पिहला अहवाल हा तीन लेखकानंी तीन खंडातं िाला आहे) ्ा अहवालात ्हाजहानच्ा 
राज्ारोहणापासून औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा अकराव्ा वष�प �्तचा महणजे ४१ वष�चा इितहास आहे. 
्ाही ापतरखान्ात जतन कवन ठेवलेल्ा कागाप�ाचं्ा आधारावर हे अहवाल बाा्ाही आजेनुसार 
िलिहले गेले. ्ा ापतरातं अिधकृत प�व्वहार, अहवाल, बातमीप�े, करारनामे आिण वसूलखतावण्ा 
वगैरे कागाप�े असत. अित्् मह�वाच्ा आिण तंतोतंत जुळणाऱ्ा तारखा आिण भौगोिलक िववचेनाची 
त्ात रेलचेल आहे. औरंगजेबाच्ा ्वेटच्ा चाळीस वष�च्ा कारिका�चा इितहास आपल्ाला मािसरी 
आलमिगरी ्ा �ंथात आढळतो. हा �ंथ वरील कागाप�ाचं्ा आधारानेच पण औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर 
िलिहला गेला. 

 
्ानंतर काही खासगी इितहासकाराचंा उ�ेख करावा लागेल. ते महणजे मासूम, अकीलखान 

(बगंालमधील एक रोजभानी ि्लेाार) आिण खाफीखान. हे इितहासकार सरकारी नोकरीत होते, पण 
त्ानंी िलिहलेला इितहास हा बाा्ाही हुकूमाववन नवहता. ्ा इितहासकारानंी िालेल्ा तारखा 
पुषकळाा चुकीच्ा असल्ा आिण जरी त्ानंी िालेली वणरने कोती असली, तरी त्ाचं्ा �ंथामंधून, 
सरकारी अहवालातून ाडपलेली मािहती आपल्ाला िमळते. 

 
्ाि्वा् ाोन िहांूनी पन््न भाषेत िलिहलेले औरंगजेबाच्ा कारिका�चे इितहास उपलबध 

आहेत. एक महणजे भीमसेन बुरहानपुरी ्ाचा ‘नुक् ए िालकु्ा’ हा �ंथ. भीमसेन हा औरंगजेबाचा 
सेनापती राव ालपत बुनाेला ्ाचा कारभारी होता. भीमसेनाला �वासाची अित्् आवड होती. 
भौगोिलक वैिवध्े िटपण्ाकडे त्ाची द�ी होती आिण मथुरेपासून मलबारप �्त त्ाने जे काही पािहले त्ा 
सव�ची त्ाने काळजीपूवरक नोा कवन ठेवली आहे. ािकणेतल्ा घडामोडी समजण्ाच्ा द�ीने त्ाच्ा 
कामाचे मह�व अिधक आहे. कारण तो त्ाच ाे्ात लहानाचा मोठा झाला आिण त्ाचे पुढील आ्ुष् 
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ितकडेच गेले. ाुसरा �ंथ महणजे ई�राास नागर ्ाचा ‘फुतुहात-इ-आलमिगरी’ हा हो्. तो बराच काळ 
्खे उल इसलामच्ा चाकरीत होता आिण गुजरातेतील प�ण ्ा गावी राहात असे. राजपुतान्ातील 
घडामोडी समजण्ासाठी ्ा �ंथाचे मह�व आहे. 

 
सवरसाधारण घटनाचंी मािहती ाेणाऱ्ा ्ा इितहास �ंथाि्वा् िवि्� घटना िकवा व्कती 

्ाबं�ल मािहती ाेणारे पन््न भाषेतील अनेक छोटे लेख उपलबध आहेत. त्ामध्े गोवळको�ाच्ा 
व�ेाची हकीकत ाेणारा नीमतखान अलीचा वृ�ानत, कूचिवहार, आसाम आिण छटगाव हे िजकल्ाची 
मािहती ाेणारी ्हाबुि�न तािल्ची रोजिन्ी, आिण इराात खान व पिहल्ा बहा�ुर्हाच्ा  
चाकरीतील काही अिधकाऱ्ाचें औरंगजेबाच्ा अखेरच्ा वष�पासूनची हकीकत ाेणारे, आठवण�च्ा वपाने 
िलिहलेले �ंथ ्ाचंा उ�ेख करावा लागेल. ािकणेतील गोवळकोडा आिण िवजापूर ्ा राज्ािंवष्ी 
मािहती ाेणारे ाोन वगेळे �ंथ उपलबध आहेत. त्ामंध्े मोगल सरकार आिण वरील राज्े ्ाचं्ा परसपर 
राजकारणाची हकीकत आपल्ाला िमळते. आसाममधील घडामोड�साठी बुरनजीस ्ा सवतं�पणे 
िलिहल्ा गेलेल्ा अहवालाचंा उ�ेख करावा लागेल. 

 
परंतु औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा अनेक कालखंडािवष्ी मािहती ाेणारी मूलभतू साधनसामु�ी 

माझ्ा हाती लागली. ्ा साधनसामु�ीचे मह�व वर उ�ेिखलेल्ा समकालीन अिधकृत अहवालां् ी तुलना 
करता मािहतीच्ा द�ीने अिधक मोलाचे आहे. ही साधनसामु�ी महणजे ्ाही ारबारातील 
हसतिलिखताच्ा वपाने ज्पूर आिण रॉ्ल एि््ािटक सोसा्टी �ंथाल् (लंडन) ्ेथे ठेवण्ात 
आलेली बातमीप�े आिण सतराव्ा ्तकातील राजकी् घडामोडीत �त्क भाग घेणाऱ्ा व्कत�नी 
िलिहलेली एकंार ६००० प�े ही हो्. ्ापैंकी एक हजारावंर प�े खु� औरंगजेबाने पाठिवलेली 
माझ्ाजवळ आहेत. त्ामंध्े कथन केलेल्ा घटना ती गो� घडून गेल्ावर लेखकानंी त्ावर आपला साज 
चढिवलेल्ा सववपात नसून ाररोज घडणाऱ्ा हकीकत�चा चकवुसुत्ं वृ�ातं त्ामध्े आपल्ाला िासून 
्ेतो. त्ामंध्े ज्ानंी िहाुसथानचा इितहास घडवनू आणला त्ाचं्ा आ्ा आिण िनरा्ा, त्ाचं्ा ्ोजना 
आिण त्ाचंी मते ्ाचें सम्का्रन आपल्ाला िमळते. 

 
्ा कालावधीत िहाुसथानात �वासाच्ा वपाने आलेल्ा टॅवहरिन्र, बनन्र, कॅरेरी आिण मनुची 

्ा ्ुरोिप्न �वा्ानंी ्ा ाे्ाब�लचे िवसतृत वृ�ानत िलहून ठेवले आहेत. ्ा ाे्ातील लोकाचंी 
पिर�सथती, व्ापार आिण उाीम ्ाब�लची मािहती आिण िहाुसथानातील ि��न चच�सचा इितहास ्ावर 
हे �वासवृ�ानत बहुमोल �का् टाकतात. त्ाि्वा् िहाुसथानातील लोकाचं्ा चालीरीती आिण त्ाचं्ा 
संसथा ्ावंर त्ामध्े आलेल्ा टीकेमुळे ्ा �ंथानंा एक आगळेच मह�व �ापत झाले आहे. परंतु 
िहाुसथानात घडत असलेल्ा राजकी् घडामोडीसंबधंातं, त्ानंी ज्ा घटनातं भाग घेतला िकवा ज्ा 
त्ानंी सवतः �त्क पािहल्ा त्ाचंा वृतानत सोडल्ास त्ानंी िालेली मािहती लोकामंध्े �चिलत 
असलेल्ा िनववळ बाजारगपपावंर आधारलेली आहे. समकालीन इितहास आिण पन््न भाषेतील प�े 
्ामंध्े िालेल्ा वृ�ानताच्ा द�ीने त्ाचें मह�व क�ुक आहे. 

 
(४) बालपण आिण िशकण 

 
िा�ीच्ा तखतावर पिहला आलमगीर महणून अिधि�त झालेला मुिहउ�ीन मुहमा औरंगजेब हा 

्हाजहान आिण मुमताज महाल ्ाचें सहाव ेअपत्. त्ाचा जनम ाोहा [ाोहा हे (२२·५० उ�र ७४·२० पूवर) मंुबई 
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�ातंाचा (जुन्ा) ह�ीचे गुजरात राज्, पचंमहाल िजल्ाचा एक उपिवभाग आहे. हे गाव बी. बी. सी. आ्. (ह�ीची पि�म रेलव)े रेलवेच्ा ाोहा 
सटे्नच्ा थो�ा ािकणेला वसले आहे.] 

 
[ज्ा िठकाणी औरंगजेबाचा जनम झाला त्ा िठकाणाब�लच्ा अित्् हळुवार समृती औरंगजेबाने आपल्ा मना्ी जोबाळल्ा होत्ा; 

आपल्ा वृ�पणी महमा आजम ्ा आपल्ा मुलाला त्ाने िलिहलेल्ा प�ात पुढील मजकूर आढळतो, “माझ्ा उम�ा राजपु�ा, गुजरात 
�ातंातील ाोहा हे खेडे ्ा अभाग्ाचे जनमसथान आहे. तेथील नागिरकानंा अित्् ा्ाळूपणे वागिवण्ाची ाकता तू घे. बऱ्ाच काळापासून त्ा 
गावचा फौजाार असलेल्ा आिण आता वृ� झालेल्ा अिधकाऱ्ाला तू आपलासा कर आिण त्ाला त्ाच जागेवर का्म ठेव.” (र�ात-इ-

आलमिगर्, ्. ३१; सरकार, खंड १, पान २)] ्ेथे १५ िजलकााच्ा रा�ी, िहजरी १०२७ महणजे २४ ऑकटोबर १६१८ 
्ा साली झाला. (तुजुक-इ-जहािंगर् –संपाान सय्ा अहमा पान २५०). 

 
इ. स. १६२२ पासून त्ाच्ा बापाच्ा कारिका�च्ा ्वेटाप �्त ्हाजहानवर बाा्हाची 

(जहागंीर) गैर मज� होती आिण सवसंरकणासाठी त्ाला बडंाचे िन्ाण उभाराव ेलागले. परंतु त्ाचे सवर 
�्तन िवफल झाले. जहागंीर बाा्हाला अखेर तो ्रण गेला आिण आपले ाोन मुलगे ाारा आिण 
औरंगजेब त्ाने बाा्हाकडे ओलीस महणून ठेवले. ही ाोनही मुले इ. स. १६२५ च्ा जूनमध्े लाहोर ्ेथे 
बाा्हाच्ा ारबारात ााखल झाली. ्ानंतर लवकरच जहागंीरचा मृत् ूझाला. ्हाजहान तखतावर 
बसला आिण असफखानाने २६ फे�ुवारी १६२८ मध्े ्ा ाोनही मुलानंा आ�ा ्ेथे ्हाजहानकडे आणले. 
(तुजुक, ३८०–३९१, ३९७, ४१०. गलॅडिवन, ६९–७५, ७८). 

 
अ्ा तऱहेने व्ाच्ा ाहाव्ा वष� औरंगजेबाच्ा जीवनाला सथै्र �ापत झाले. ्ानंतरच पुढे त्ाच्ा 

इतमामाला साजेल्ा ि्कणाची व्वसथा करण्ात आली. गीलानचा मीर महमा हा्ीम ्ाचा 
औरंगजेबाचा गुव महणून उ�ेख आहे. बनन्र औरंगजेबाच्ा ि्ककाचे मु�ा सलीह असे नाव ाेतो. पण 
पन््न इितहासात ्ा िवधानाला ाुजोरा िमळत नाही. (ब�नयसर ्ॅवहलस, संपाान कॉनसटेबल, पान 
१५४). 

 
औरंगजेब हा िनसगरतः त�ख बु�ीचा होता आिण तो जे वाचीत असे ते तो लगोलग ध्ानात ठेवीत 

असे हे आपल्ाला सहज पटेल. कारण त्ाचा प�व्वहार एक गो� िस� करतो की त्ाला कुराण आिण 
हााीस तोडपाठ होती आिण कुराणातील वचने तो केवहाही ााखल्ा ााखल ाेत असे. एका�ा 
िव�ाना�माणे तो अरबी आिण पन््न भाषा बोलू आिण िलहू ्कत असे. मोगल ारबारच्ा खासगी 
व्वहारात वापरली जाणारी िहाुसथानी ही त्ाची मातृभाषा होती. त्ाला िहाीचेही थोडेसे जान होते आिण 
ती भाषा तो बोलत असे आिण त्ातील काही लोकि�् वाक�चार तो महणून ााखवी. (मािसर्-इ-
आलमिगर्, ३३४; आलमिगरनामा, १०९५.) 

 
औरंगजेबाची अरबी भाषा िलिहण्ाची धाटणी जो्पूणर आिण अत्ुतकृ� अ्ा नक्प�तीची होती. 

्ा प�तीत तो कुराण िलहून काढीत असे. ्ा प�तीने िलिहलेल्ा कुराणाच्ा ाोन �ती त्ाने उतकृ� 
बाधूंन म�ा आिण मिाना ्ा ्हरानंा नजर केल्ा. (मािसर्-इ-आलमिगर्, ५३२.) “त्ाच्ा नसतिलक 
आिण ि्कसत ्ा िलिहण्ाच्ा प�ती अत्ुतकृ� होत्ा” असे साकी मुसतैाखान सागंतो. हे सहज 
पटण्ासारखे आहे कारण खु� औरंगजेबाच्ा हातची अनेक प�े आहेत आिण �त्ेक अज�वर ासतुरखु� 
हुकूम ाेण्ाची त्ाची सव् होती. (आलमिगरनामा, १०९२–९४) िनरथरक काव्रचनेचा आसवाा घेणे 
त्ाला आवडत नसे आिण सतुतीपर काव्ाचा तर नसेच. ्ाला अपवाा महणजे ज्ामध्े काही तरी 
ि्कवण आहे असे काव्. (मािसर्-इ-आलमिगर्, ५३२) धानमक �ंथाचें अध््न हा त्ाचा आवडीचा 
िवष् होता. असे �ंथ महणजे कुराणावरील टीका, हााीस, धम�ची मूलत�वे, इमाम महमा धजाली ्ाच्ा 
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रचना, ्खे जैनु�ीन कुतुब मुही ि्राजी आिण मुनीरचा ्खे ्फर  ्ािह्ा ्ाचंी िनवडक प�े आिण ्ाच 
वग�त मोडणारे िलखाण हे होत. (मािसर्-इ-आलमिगर्, ५३१–५३२). [औरंगजेब ाुपारचा आपला फावला वेळ 

धमरिवष्क �मे्ाचं्ा िचनतनात घालवीत असे, आिण सत्िवष्क जे त�वजान होते त्ाबाबत चच� करीत असे. त्ाच�माणे िव�ान आिण 
संतमंडळी ्ानंी िलिहलेले �ंथ आिण छो�ा पु�सतका ्ाचेंही तो वाचन करी (आलमिगरनामा, ११०३). सवतः औरंगजेब धजाली ्ाची ाोन 
पुसतके वाचल्ाचे सागंतो. (ए. एस. बी. पन्. मनॅ्ु. फो. २७,१२६ अ आिण ब.)] 

 
िच�कलेची त्ाला कधीच आवड नवहती. संगीताला त्ाने आपल्ा ारबारातून ह�पार केले होते. 

त्ाच्ा कारिका�ची ाहा वष� पूणर झाल्ावर त्ाच्ा मनात भकतीभावनेचा जो उ�ेक झाला त्ाचा हा 
पिरणाम होता. उतकृ� िचनी कलाकुसरीची भाडंी त्ाला आवडत, परंतु बापाला असलेली ि्लपाची आवड 
त्ाच्ात उतरली नवहती. ि्लपाचा उतकृ� नमुना महणून गणना करता ्ेईल अ्ी इमारत, उतकृ� आिण 
अनुपमे् अ्ी म्ीा, [्ाला अपवाा महणजे िा�ीच्ा राजवा�ातील मोती मि्ाीचा करावा लागेल. ्ा मि्ाीच्ा बाधंकामाला १० 

िडसेबर १६५९ मध्े सुरवात झाली आिण ५ वष�नंतर ती बाधूंन पूणर झाली. ितच्ा बाधंणीला १ लक ६० हजार रप्े खचर आला (ए. एन., ४६८) 
लाहोर ्हरातील त्ाने बाधंलेली म्ीा त्ा ्हरातील उतकृ� म्ीा आहे असे महणता ्ेणार नाही. त्ाची पतनी िालरस बानू िहची औरंगाबाा 

्ेथे त्ाने बाधंलेली कबर महणजे अ�ितम ि्लप असे महणता ्ेईल.] िावाणखाना अगर कबरसतान त्ाच्ा कारकीा�त 
झाली नाही. त्ाच्ा हातून बाधंकाम झाले ते साधेसुधे, नेहमीच्ा उप्ोगी असे महणजे त्ाच्ा िवज्ाची 
खूण सागंणाऱ्ा मि्ाी आिण ािकण आिण पि�म िा्ाकंडे पोहोचणारे जे राजे्ाही रसते त्ाचं्ा 
बाजूबाजूने बाधंलेल्ा सरा्ा. (अिधक मािहतीसाठी पाहा आलमिगरनामा, १०८४.) 

 
(५) औरंगजेबाच् ह�्श् झंुज 

 
त्ाच्ा लहानपणी घडलेल्ा एका �संगामुळे त्ाची कीतत साऱ्ा िहाुसथानभर फैलावली. २८ मे 

१६३३ रोजी ्हाजहान बाा्हाने आ�ा ्ेथे ्मुनेच्ा सखल माैानात सुधाकर आिण सुरतसंुार ्ा ाोन 
�चडं ह��ची झुंज लावली. हे ाोन ह�ी थोडे अंतर परसपरावंर चालून गेले आिण नंतर िकलल्ाच्ा ा्रनी 
ग�ीखाली ्ेऊन ते एकमेकां् ी िभडले. बाा्हा ती झुंज पाहण्ासाठी तवरीत ्ेथे आला. त्ाच्ा काही 
पावले पुढेच त्ाचे तीन मोठे मुलगे त्ाच्ापुढे सवार होऊन आले. ही झुंज जवळून बघता ्ावी महणून 
औरंगजेब ह�ीच्ा अगाी जवळ जाऊन उभा रािहला. 

 
काही वळेाने त्ा ्ूर �ाण्ानंी परसपरास सोडून िाले आिण ते काही पावले मागे हटले. सुधाकर 

आता िपसाळला होता. त्ाने आपल्ा �ितसपध्�कडून द�ी काढली आिण वळून जवळच औरंगजेब उभा 
होता त्ाच्ावर चाल केली. औरंगजेबाचे व् त्ा वळेी जेमतेम १४ वष�चे होते. तरीाेखील तो िवचिलत 
आपल्ा जागी उभा रािहला. माडंीखालील घो�ाला त्ाने रेसभरही हलू िाले नाही आिण आपल्ा 
हातातील भाला त्ाने ह�ीच्ा मसतकावर फेकला. सगळीकडे आता एकच गोधळ आिण घबराट पसरली. 
सराार मंडळी आिण नोकरचाकर ओरडत इतसततः पळू लागले. ह��नाही घाबरिवण्ासाठी आपटबार 
उडिवण्ात आले परंतु ्ाचा काहीही उप्ोग झाला नाही. तो ह�ी झपा�ाने धावनू आला आिण आपल्ा 
लाबं सोडेच्ा फटक्ाने त्ाने औरंगजेबाच्ा घो�ाला पाडले. परंतु औरंगजेबाने चटकन जिमनीवर उभा 
राहून आपली तलवार काढली आिण तो त्ा िपसाळलेल्ा ह�ीसमोर उभा रािहला. ्ाचसुमारास त्ाचा 
मोठा भाऊ ्ुजा हा गा�तून आिण धुरातून वाट काढीत तेथे आला आिण त्ाने आपल्ा भालाफेकीने त्ा 
ह�ीला जखमी केले. राजा ज्िसग हाही पुढे चालून आला आिण ह�ीवर चालून गेला. अगाी ्ाच वळेी 
अनपेिकत अ्ी घटना राजपु�ाच्ा मातीला धावनू आली. सुरतसंुार हा ाुसरा ह�ी अपुरी रािहलेली 
लढत ाेण्ासाठी पुनहा उभा ठाकला आिण त्ाच्ावर झालेल्ा हलल्ामुळे आिण आपटबाराचं्ा आवाजाने 
बाववन गेलेला सुधाकर रणमाैानातून माघारी िफरला. सुरतसंुार त्ाच्ा पाठी्ी लागला. अ्ा तऱहेने 
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राजपु�ाचें �ाण वाचले. ्हाजहानने औरंगजेबाला आपल्ा छाती्ी कवटाळून धरले, त्ाच्ा धै्�ची 
�्संा केली आिण त्ाला बहााूर अ्ी पावी िाली. ारबारी मंडळी असे बोलली की राजपु�ाच्ा अंगात 
आपल्ा बापाची बेारकार िहमत आली आहे आिण ्हाजहान बाा्हाने राजपु� असताना जहागंीर 
बाा्हासमक तलवारीने एका ्ूर वाघावर कसा ह�ा केला होता ्ा घटनेची परसपरास आठवण िाली. 
(अबदुल हम्द, आ्. ए. ४८९–४९५, खाफ्खान, १· ४७४). 

 
्ा �संगी औरंगजेबाने त्ाच्ा अंगात वसत असलेल्ा महान धै्�ची एक चुणूक ााखिवली. 

्हाजहानने जेवहा त्ाच्ा अ�ासंिगक साहसाब�ल त्ाची कानउघाडणी केली तेवहा त्ाने उ�र िाले की 
जर का ्ा धुम�्ीत मला मृत्ू आला असता तर त्ात लाछंनासपा असे काहीच नवहते. मृत् ूहा आपले 
पा् बाा्हावराेखील टाकतो; त्ात अपमानासपा असे काहीच नाही. [हमीाउ�ीनखान ्ाच्ा अहकाम-इ-

आलमिगर्, आ् आर. मनॅ्ु. १५ अ आिण ब. ्ा �ंथात बाा्हाने ्ा िठकाणी केलेल्ा भाषणात ाारा्ूकोहवर भ्ाडपणाचा जो आरोप केलेला 
आहे तो त्ाच्ावर अन्ा् करणारा आहे. ्ुजा आिण औरंगजेब ्ाचं्ापासून तो काही अंतरावर होता आिण जरी त्ाच्ा मनात आले असते 
तरीाेखील तो औरंगजेबाच्ा मातीला ्ेऊ ्कला नसता. कारण ्ुजा आिण औरंगजेब ्ाचं्ामधील ्ु�ाचा काही िमिनटातंच िनकाल लागला. 

्ा घटनेच्ा आणखी एका वृ�ानतासाठी पाहा. डो, भाग ३,१३६ (सरकार, खंड १, पान १२, तळटीप १).] (अहकाम-इ-आलमिगर्, 
आ्. आर. मनॅ्ु. १५ अ आिण ब.) 

 
तयाच् पिहल् मनसब 

 
१३ िडसेबर १६३४ रोजी त्ाची १० हजारी मनसबाार महणून नेमणूक झाली आिण मोगल 

ारबारातील �िति�त उमरावातं त्ाला सथान �ापत झाले. पुढील स�ेबर मिहन्ात ्ु� कसे लढावे आिण 
आपल्ा हाताखालील माणसावंर ताबा कसा ठेवावा ्ाचा �त्क अनुभव ्ावा महणून त्ाची रवानगी 
बुनाेला मोिहमेवर करण्ात आली. [औरंगजेबाची पिहली मनसब : आताप �्त औरंगजेबाला इतर राजपु�ा�ंमाणे ाररोजचा भ�ा 

महणून पाच् ेरप्ाचंी र�म िमळत असे. परंतु १३ िडसेबर १६३४ रोजी व्ाची सोळा वष�ाेखील पूणर झाली नसताना मोगल उमराववग�मध्े त्ाचा 
समावे् करण्ात आला. त्ाला ाहा हजार घोडेसवाराचंी आिण अिधक चार हजाराचंी मनसब ाेण्ात आली. त्ाच�माणे केवळ बाा्हाचा खास 
अिधकार असलेला असा ताबं�ा रंगाचा तंब ूवापरण्ाची परवानगीही त्ाला ाेण्ात आली. ािकणेची सुभेाारी त्ाच्ासाठी मु्र करण्ात 
आली. तेथे गेल्ावर त्ाच्ासारख्ा का्रकम आिण सेनापतीपााला ्ोग् अ्ा व्कतीला ज्ा तऱहेच्ा उतकृ� ि्कणाची जररी असते ते ि्कण 
त्ाच्ा विडलाचं्ा ारबारातील सव��म सेनानीच्ा हाताखाली त्ाला िमळेल अ्ी ही ्ोजना ्ा नेमणुकी पाठीमागे होती. इतक्ा उ� आिण 
कठीण अ्ा जागी नेमणुकीकिरता त्ारी महणून ्ु�-कला आिण हाताखालील सैिनकावंर ताबा ्ाचं्ा ि्कणाचा पिहला धडा त्ाला िमळावा 
महणून त्ाची रवानगी स�ेबर १६३५ मध्े बुाेंल्ाच्ा मोिहमेवर करण्ात आली. (अबदुल हम्द, आ्. बी. ९९).] 

 
(६) बंुदेला यु�–१६३५ 

 
बंुदेला जमात 

 
ओचछ�चा बुाेंला राजा वीरिसग ाेव हा जहागंीराच्ा कृपेने मो�ा स�ेस आिण वैभवास चढला 

होता. जहागंीराच्ा िचथावणीनेच त्ाने अबुल फजलचा खून केला होता. (बलॉचमानस अैन-इ-अकबर्, 
१, ४८ आिण २५–२६; एम. यु., २९७–१९९.) त्ाच्ानंतर त्ाचा मुलगा झुजहारिसग हा इ. स. १६२७ 
मध्े गााीवर आला. 

 
व्रिसग आिण ओच्�चा झुजहार 

 



 
अनु�मिणका 

्हाजहानच्ा कारिका�त त्ाने बडं केले. त्ाने गोडाचंी जुनी राजधानी चौरागड बळजोरीने 
ताब्ात घेतली, गोडाचा राजा �ेमनारा्ण ्ाला ठार मारले आिण जवळ जवळ ाहा लाखाचंा त्ाचा 
खिजना त्ाने बळकािवला. �ेमनारा्णच्ा मुलाने ्हाजहानकडे मातीची ्ाचना केली. (इ. स. १६३५) 

[मोगल बाा्हाला जो सािवतक संताप आला तो ्ा लुटमारीच्ा कृत्ामुंळे आला असे नाही. ्ा लुटीमध्े त्ाने आपल्ा िहश्ाची मागणी केली. 
त्ाने झुजहार ्ाला असे सािंगतले की, जर का मोगलानंा त्ाने िजकलेल्ा मुलखा इतकाच मुलूख िाला तर बाा्हा झुजहार ्ाला त्ाने 
िजकलेला मुलूख त्ाच्ा ताब्ात राहू ाेण्ास परवानग� ाेईल. परंतु ही गो� करण्ास झुजहार बुाेंला िबलकूल राजी नवहता. त्ाने बाा्हाला 
�ितकार करण्ाचे धोरण सवीकारले. आपला मुलगा ्ोगराज (िव्मिजत) त्ाला त्ाने गुपतपणे बोलावणे पाठिवले. ्ोगराज ्ाला त्ाने 
त्ावेळी बालाघाटातील आपल्ा फौजेचे अिधपत् िालेले होते. ्ोगराज हा तेथून गुपतपणे िनसटला. परंतु खान ाौरान ्ा मोगल अिधकाऱ्ाने 
त्ाचा पाठलाग केला आिण मजल-ार-मजल करीत तो पाच िावसातं बुरहाणपुरहून अ�ा ्ेथे पोहोचला. त्ाने िव्मिजत ्ाला गाठले. 
परािजत होऊन जखमी झालेला िव्मिजत आपल्ा बापाकडे घामुनी ्ेथे पळून गेला. (अबदुल हम्द, आ्. बी. ९५–९६. मध्�ातंात सागरच्ा 
उ�रेस २४ मलैावंर घासन नाीच्ा जवळ घामुनी गाव आहे. इिंड. अटलास, ७०, एस. डबल्.ू)] 

 
शहाजहानचे झुजहारिवर� यु� 

 
बाा्हाने बुाेंलखंडावर तीन सेनािवभाग त्ा �ाे्ाला वढेण्ासाठी आिण त्ावर ह�ा 

करण्ासाठी रवाना केले. ्ा कामी बुाेंला घराण्ाच्ा ाुसऱ्ा एका ्ाखेचा वारस ाेवीिसग ्ाची मात 
घेण्ात आली आिण त्ाला िसहासनाचे आ�ासन ाेण्ात आले. (अिधक मािहतीसाठी पाहा, अबदुल 
हम्द, आ्. बी. ९६-९८, १०६; एम, य.ू, २, २९५, २१३) परंतु ्ा मोिहमेत एका उ� सेनािधकाऱ्ाची 
आवश्कता होती. कारण ्ा ितनही सेनािवभागाचें सेनानी हे सारख्ा ाज�चे होते. त्ाचं्ामध्े एकोप्ाची 
भावना िनम�ण करणे आिण जी ्ोजना आखण्ात आली होती ितची ि्सतपूणर आिण सू�ब� कारवाई होणे 
अित्् जररीचे होते. ्ा कारणासाठी औरंगजेबाची ्ा मोिहमेचा नामधारी �मुख महणून िन्ुकती 
करण्ात आली. त्ाने िपछाडीला आपले वासतव् ठेवाव्ाचे होते पण त्ाच्ा्ी िवचार िविनम् 
केल्ाि्वा् कोणतीही कारवाई न करण्ाचे बधंन वरील तीन सेनान�वर घालण्ात आले होते. [्ा 

घटनेबाबत डो ्ा इितहासकाराने अित्् अितरंजीत असा वृ�ानत िालेला आहे तो मोठा मनोरंजक आहे. “औरंगजेबाला त्ाच्ािवर� 
पाठिवण्ात आले. िसहाच्ा छाव्ासारख्ा असलेल्ा त्ा राजपु�ाला रकतामध्े नहाहून िनघण्ाची ही �थमच संधी ाेण्ात आलेली होती. ्ु� 
जवळ जवळ ाोन वष�प �्त रेगाळले. औरंगजेबाचे व् त्ावेळी केवळ १३ वष�चे होते. परंतु त्ाने आपल्ा अंगातील लषकरी-चापल् अ्ा तऱहेने 
�कट केले की, त्ाला आवरणे अ्क् होऊन बसले. संकटाच्ा-�त्ेक वेळी तो जातीने हजर असे (भाग ३, १३२)”. जर का ही मोहीम महणजे 
औरंगजेबाच्ा द�ीने ्ु�वपी अगनीत पडण्ाचा पिहला ओनामा होती तर आपल्ाला असे महणावे लागेल की हा ओनामा औरंगजेबाने ्ु�ाच्ा 
अगनीपासून फार मो�ा अंतराववन िगरिवला. कारण सबधं ्ु�कालात औरंगजेबाला त्ाच्ा रकणकत्�ने �त्क ्ु�भमूीपासून अनेक मलै 
अंतरावर िपछाडीला सुरिकत ठेवलेले होते.] 

 
झुजहारचा पाठलाग; तयाचया कुटंुबाचा उच्ाद 

 
२ आकटोबर १६३५ रोजी ओचछ�जवळील एका टेकडीवर ाेवीिसगाच्ा लोकानंी ह�ा केला आिण 

४ तारखेला खु� ओचछ� मोगलानंी काबीज केले. झुजहार नाउमेा झाला आिण त्ाने घामुनीला आिण 
तेथून नमराा ओलाडूंन चौरागड ्ेथे पला्न केले. मोगलानंी १८ आकटोबरला घामुनी काबीज केले आिण 
झुजहारचा ाेवगड आिण चाांा ्ा गोडाचं्ा मुलुखातूंन पाठलाग केला. झुजहारचे अित्् हाल झाले 
आिण �त्ेक पावलागिणक त्ाला आपले सामानसुमान आिण माणसे ्ानंा सोडून �ाव े लागले. 
सरते्वेटी एका घनााट जंगलात िनि�सत झालेल्ा ्ा परागांा राजपु�ानंा गोडानंी गाठले आिण त्ाचंा 
वध केला. (िडसेबर) जोहारातूंन रािहलेल्ा त्ाचं्ा िा्ा आिण मुले ्ानंा मोगल जनान्ातं खेचण्ात 
आले. (अबदुल हम्द, आ्. बी. १३३; खाफीखान, १·५१९) झुजहारचे ाोन मुलगे आिण एक नातू 
अलपव्ी होते त्ानंा बाटिवण्ात आले. (अबदुल हम्द, आ्. बी. १३३, १३९; खाफीखान, १·५१९, 
५२३) ाुसरा एक मुलगा आिण एक मं�ी ्ानंी मुसलमान होण्ाचे नाकारल्ामुळे त्ाचंा ्ूरपणे वध 



 
अनु�मिणका 

करण्ात आला. ओ्�चया देवळाचे मिशद्त रपातंर :- ओचछ� ्ेथील वीरिसगाचे उ�ंुग ाेवाल् 
जिमनाोसत करण्ात आले आिण त्ा जागेवर एक म्ीा उभी करण्ात आली. आकटोबरच्ा अखेरीस 
झा्ीचा िक�ा मोगलानंी सर केला. लढाईमधील लूट आिण वीरिसगाची पुरलेली संप�ी िमळून जवळ 
जवळ एक कोट रप्ाचंा ऐवज झाला. [्ा घटनेची सिवसतर हकीकत पुढील �माणे आहे : 

 
घामुन्चा पाडाव : जवळ जवळ एक िावस ्हराचा ताबा घेण्ात आिण ाेवीिसगाची गााीवर सथापना करण्ात गेला. त्ानंतर मोगल 

सैन्ाने बेतवा नाी ओलाडंली आिण घामुनीच्ा िा्नेे कुच केले. परंतु झुजहारिसग ्ाला घामुनी ्ेथे सुरिकत न वाटल्ामुळे त्ाने आणखी 
ािकणेकडे पला्न केले आिण िवध् पवरत व नमराा नाी ओलाडूंन तो गोडाचं्ा �ाे्ात चौरागड ्ेथे गेला. घामुनी ्ा ्हरी संरकणाचा कडेकोड 
बांोबसत करण्ात आला होता. िकलल्ासभोवारची घरे जमीनाोसत करण्ात आली होती आिण िकलल्ाचा ताबा रतनाई नावाच्ा ्ूर रजपुताकडे 
ाेण्ात आला होता. १८ ऑकटोबर रोजी बाा्ाही फौजा िकलल्ासमोर ्ेऊन ठेपल्ा आिण त्ानंी िकलल्ाच्ा वे�ाला सुरवात केली. 
मध्रा�ीप �्त ि्बांीने �ितकार केला. परंतु नंतर त्ानंी खान ाौरानकडे तहाची ्ाचना करण्ासाठी एका ाूताची रवानगी केली. िकलल्ाच्ा 
पूव�कडील िभतीला लागनू एक बाबंचेू बेट होते. तेथप �्त रोिहल्ाचं्ा एका तुकडीने आपले चर खणत नेले. त्ानंी काळोखाच्ा आवरणाखाली 
बहुतेक जंगलाचा ताबा घेतला. मध्रा�ीनंतर त्ाचं्ापैकी काही त्ा बाजूने िकलल्ात ि्रले व त्ानंी लुटालूट करण्ास सुरवात केली. ारम्ान 
खान ाौरान तेथे ्ेऊन पोहोचला आिण त्ाने बांोबसत करण्ाचा �्तन केला. िकलल्ामध्े िवज्ी मोगल सैन् झपा�ाने घुसत होते. अ्ा वेळी 
िकलल्ाच्ा ािकणेकडील तटबांीच्ा एका बुरजातील ाावच्ा कोठाराने पेट घेतला. एक भ्ानक सफोट झाला आिण सफोटामुळे ८० ्ाडर 
लाबंीची िकलल्ाची �चंड िभत उडाली. िभतीच्ा बाजूने उभे असलेले तीन् ेरजपुत व त्ाच�माणे ाोन् ेघोडे िभतीखाली सापडून ठार झाले. 
(अबदुल हम्द, आ्. बी. १०८–११०). 

 
गोडवनातून झुजहारिसगाचा पाठलाग : ्ा घडामोडी होत असताना झुजहारिसग हा ज्ा माग�ने गेला होता त्ाब�ल बातमी आली. 

२७ ऑकटोबर रोजी त्ाचा पुनहा पाठलाग सुव करण्ात आला. बाा्ाही फौजा चौरागड ्ेथे ााखल झाल्ा. त्ानंा असे आढळून आले की, 
झुजहारने िक�ा खाली केला असून तोफखान्ाची मोडतोड आिण मालम�ेचा िवधवंस केला आहे. त्ाच�माणे गोडाचें जुने राजवाडे त्ाने 
उदधवसत केले आहेत. ्ा िठकाणी काही मोगल ि्बांी ठेवण्ात आली परंतु मोगलाचं्ा मुख् सैन्ाने तेथून चार मलैावंर ्हापूर ्ेथे मु�ाम 
केला. तेथे त्ानंा असे समजले की, झुजहारने ाेवगड आिण चाांा ्ा गोडी राज्ातूंन ािकणेकडे पळ काढला असून त्ाच्ाकडे सहा हजार ि्पाई 
व साठ ह�ी आहेत व तो एका िावसाकाठी जवळ जवळ सोळा मलैाचंी मजल मारीत आहे. जरी झुजहार ्ाला चौाा िावसाचंी आघाडी िमळाली 
होती तरी मोगल सेनापतीने हलकी फौज बरोबर घेऊन ्हापूर ्ेथून त्ाचा पाठलाग सुव केला. ाररोज ४० मलैाचंी मजल मोगल फौजा मारीत 
असत. चा�ंाच्ा सरह�ीवर त्ानंा झुजहारचा सुगावा लागला आिण त्ानंी पाठलागाचा वेग वाढवला. झुजहार कोडीत पकडला गेला आिण त्ाने 
मोगलाबंरोबर �ाणपणाने लढा िाला. परंतु त्ाचा पराभव झाला आिण त्ाने जंगलात माघार घेतली. त्ाचा पाठलाग पुनहा सुव करण्ात आला. 
झुजहारजवळ जनाना आिण मालम�ा असल्ामुळे आिण त्ाच्ाकडे घो�ाचंी चणचण असल्ामुळे त्ाच्ा हालचाली कठीण होत गेल्ा आिण 
त्ाला सवासथ िमळाले नाही. कणभर झोप घेणे िकवा आपल्ा घो�ानंा ताजेतवाने करणे हे ाेखील त्ाला जमत नसे. रा�ीसाठी त्ाने मु�ाम 
केला तर त्ाला पाठलाग करणाराचंी चाहूल लागे. ताबडतोब तो आपली छावणी मोडी आिण आपले ामलेले सैिनक आिण छावणीतील जनावरे 
्ानंा कुच करण्ाचा इ्ारा ाेई. पला्नाच्ा सवर माग�चा त्ाने अवलंब केला. ह��च्ा पावलानंी त्ार झालेल्ा वाटा न� करण्ात आल्ा, 
आिण बुाेंला सेनापतीने ज्ा रसत्ाने कुच केले होते त्ा रसत्ापासून मोगलानंा ाूर नेण्ासाठी संप�ीने लाालेले ह�ी ाुसऱ्ा वाटेने पाठिवण्ात 
आले. परंतु मोगल हे ्ा सवर कारवा्ानंा पुवन उरले. त्ानंी इतर सवर गो��कडे ाुलरक केले व खु� बडंखोराचंाच पाठलाग िधमेपणाने चालू 
ठेवला. सथािनक जमीनाारानंा त्ानंी लाच िाली. ते मोगलानंा वाटा ााखिवत आिण झुजहारच्ा हालचालीची व्व�सथत बातमी पुरवीत. त्ामुळे 
त्ाला जंगलाचा आधार िमळण्ाऐवजी अडथळाच होऊ लागला. त्ाच�माणे ारोडेखोर गुडंापंासून बुाेंल्ानंा कोणत्ाही �कारची ा्ामा्ा 
ााखिवली गेली नाही. (अबदुल हम्द, आ्. बी. ११०–११३). 

 
झुजहारने आपल्ा लोकाचंी िवभागणी केली पण त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही. त्ाच्ा मुलानंा मोगलानंी पकडले. रजपुताचं्ा 

जोहार करण्ाच्ा प�ती�माणे त्ानंा आपल्ा िा्ानंा ठार मारण्ास ाेखील वेळ िमळाला नाही. मोगलानंी जेवहा त्ाच्ावर ह�ा केला तेवहा 
त्ानंी पहारेकऱ्ानंा ठार मारले आिण बुाेंल्ाचंा जनाना काबीज केला. (अबदुल हम्द, आ्. बी. ११४–११५) 

 
गोडाकंडून झुजहारचा खून : झुजहार आिण त्ाचा सव�त मोठा मुलगा िव्मिजत हे खूप ाूरवर जंगलात पळून गेले होते. तेथे त्ाचं्ा 

ाुा�वाने त्ाचं्ावर मात केली. लुटमार आिण मोगलाकंडून बिक्ीच्ा आ्नेे गोडानंी ामून िनि�सत झालेल्ा राजपु�ावंर ह�ा केला आिण 
अित्् िनार्पणे त्ाचंा वध केला. (्ा घटनेचा अित्् रोमाचंकारी असा वृ�ानत डो (३, १३३) ्ाने आपल्ा �ंथात िाला आहे.) बडंखोराचंी 
मसतके धडावेगळी करण्ात आली आिण त्ाचंी रवानगी बाा्हाकडे करण्ात आली. (िडसेबर १६३५) बाा्हाने त्ाचें �ा्रन सैहूर ्ेथील 

आपल्ा छावणीच्ा ारवाजावर केले. (अबदुल हम्द, आ्. बी. ११६–११७; खाफ्खान, १, ५०६–१६).] (अबदुल हम्द, आ्. बी. 
१३३, १३९, ११९, ११०, ११७, १२३.) 

 
(७) औरंगजेबाच् दिकणेतल् पिहल् सुभेदार् इ. स. १६३६ ते इ. स. १६४४ 
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मोगलाचंा दिकणेत �वेश : अकबराच्ा कारिका�च्ा अखेरीस नमराा नाीच्ा पलीकडे ािकणेस 
मोगल सा�ाज्ाचा िवसतार होऊ लागला होता. �थम इ. स. १५९९ मध्े खानाे्, नंतर वऱहाड (वऱहाड, 
इिलयट, ६. ८४, ९४, ९८. खानाे्, ६, १३४–१४६) आिण इ. स. १६०० मध्े अहमानगर ्हर 
सा�ाज्ाला जोडण्ात आले. (इिलयट, ६, ९९–१०१) अहमानगरचा छोटा सुलतान िनजाम्हा ्ाला 
पाच्ुत करण्ात आले आिण ते राज् खालसा झाले. परंतु अहमानगरचे राज् हे नावापुरतेच 
मोगलराज्ात समािव� होते कारण नवीन काबीज केलेल्ा �ाे्ावर मोगलाचंा �त्क ताबा आला नाही. 
जहागंीरच्ा ाुबळ्ा कारिका�त िनजाम्ाही घराण्ाचे आिण स�ेचे मिलक अंबर ्ा अलौिकक 
बुि�म�ेच्ा आिण कतृर�वाच्ा हब्ी गुलामाच्ा सुज आिण जबरासत नेतृतवाखाली पुनुर�ीवन झाले. 
त्ाने घालून िालेल्ा साराप�तीमुळे ्तेकरी सुखी झाला आिण राज् सधन झाले. त्ाच्ा अंगी 
जनमजात पुढारीपण असल्ामुळे त्ाने सवर पकानंा एक� आणले, राज्ात ्ातंता �सथािपली आिण न्ा्, 
धडाडी आिण लोकोप्ोगी वृ�ी ्ानंी आपले नाव अजरामर कवन ठेवले. ािकणेतील स�ानंा त्ाने एक� 
आणले आिण मराठा घोडाळाचा पुरेपूर उप्ोग कवन घेऊन त्ाने मोगलानंा िपछेहाट करणे भाग पाडले. 
(जहागंीरच्ा कारिका�तील ािकणेतील मोगलाचं्ा लढा्ाकंिरता अिधक मािहतीसाठी पाहा. अबदुल 
हम्द आ्. बी. १८२–२०१; खाफ्खान, १, २८२–२९४, ३०४–३०७, ३१४–३२४, ३४७–३५०; 
गलॅडवीन, १९, २१, २५, ३७–३९, ५१–५४ वगैरे) [मिलक अंबरबाबतच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा अबदुल हम्द, आ्. बी. 

३४, १९७–२००, २७३–७५ २८२–८५, २९१–९४, ३०४, ३०५, ३१४–३२२, ३४७–५०; गलॅडिवन, ५१–५४, ९०–९२; �ँट डफ, १९४–९७; इिडया 
ऑिफस प�शयन एम. एस. ्. १९५७ (तार्ख इ िशवाज्), ६ ब–७ ब.] 

 
शहाजहानचया कारिकद�त्ल दिकणेत्ल घडामोड् 

 
मिलक अंबरचा मृत् ूइ. स. १६२७ मध्े झाला आिण नंतर लगोलग ्हाजहान गााीवर आला. 

त्ाने ािकणेबाबत मोठे धडाडीचे धोरण सवीकारले. अहमानगरची नवीन राजधानी ाौलताबाा ्हर आिण 
त्ाबरोबरच िनजाम्ाही घराण्ाचा ्वेटचा राजा हुसेन ्हा ्ाला मोगलानंी काबीज केले (इ. स. 
१६३३). ्ातून आता एक नवीनच भानगडीचे �करण उ�वले . पाडाव झालेल्ा अहमानगर राज्ाचा 
त्ाचं्ा राज्ाला लागून असलेला मुलूख िवजापूरच्ा आिाल्हाने आिण गोवळको�ाच्ा कुतुब्हाने 
ााबण्ाचा �्तन केला. ि्वाजीचा बाप ्हाजी ्ाने िवजापूरच्ा मातीने एका नामधारी िनजाम्हाची 
सथापना केली आिण त्ाच्ा नावाने ाे्ाच्ा काही भागावंर अमल चालू केला. [अहमानगरचा सुलतान हा मिलक 

अंबरचा मुलगा फ�ेखान ्ाच्ा हातातील िनववळ बाहुल्ासारखा होता. १७ जून १६३३ रोजी ाौलताबााचा पाडाव झाल्ानंतर त्ाला मोगलाचं्ा 
सवाधीन करण्ात आले (अबदुल हम्द, आ्. ए. ५२८). स�ेबरमध्े त्ाला गवालहेर िकलल्ात कैाेत ठेवण्ात आले. (५४०). ्हाजीने ाुसऱ्ा 
एका राजपु�ाची गााीवर सथापना केली. १६३६ च्ा नोवहेबर अथवा िडसेबर मिहन्ात ्हाजीने त्ाला मोगलाचं्ा सवाधीन केले. ्ा राजपु�ाचा 
एका िठकाणी िनजाम्हाचा मुलगा असा उ�ेख आहे, (आ्. बी. १३५) तर ाुसरीकडे त्ाचा आपत महणून उ�ेख आहे. (आ्. बी. ३५, १३५, 
१४०).] 

 
्हाजहानने आपली स�ा �सथािपत करण्ासाठी �्तनाचंी पराका�ा केली. राज्कारभार 

अिधक का्रकम करण्ासाठी ाौलताबाा आिण अहमानगर हे �ाे् खानाे् सुभ्ापासून वगेळे 
काढण्ात आले आिण त्ावर एका नवीन सुभेााराची नेमणूक करण्ात आली (नोवहेबर १६३४). इ. स. 
१६३६ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात �त्क बाा्हा मोिहमेच्ा ाेखरेखीसाठी ािकणेत उतरला (अबदुल हम्द, 
आ्. बी. ६२, ६८, ६९, १३८). तीन सेनािवभागातं िवभागलेले ५०,००० मोगल सैन् िवजापूर आिण 
गोवळकोडा ्ा राज्ावंर ह�ा करण्ाकरता स� झाले आिण ८००० फौजेच्ा एका सेनािवभागाने 
महाराष्ावर ह�ा केला (खाफ्खान, १· ५२१–५२३). कुतुब्हा घाबवन जाऊन ्रण आला. त्ाने 
वानषक ाोन लक होनाचंी खंडणी कबलू केली आिण आपण मोगल बाा्हाचे माडंिलक असल्ाचे मान् 
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केले. (एि�ल १६३६) (अबदुल हम्द, आ्. बी. १४५). 
 

िवजापूरबरोबर्ल तहाचया अट् 
 
िवजापूरच्ा सुलतानाने मा� आपले सवातंं् िटकिवण्ासाठी लढा िाला. परंतु वर उ�ेिखलेले 

तीन मोगल सेना िवभाग त्ाच्ा राज्ात घुसले व त्ानंी ्तेी आिण खेडोपाडी उदधवसत कवन �जेला 
नागवनू सोडले. [कली्ान ्ा खे�ामध्े खान ाौरान ्ाने २००० हजार माणसानंा ठार मारले. (अबदुल हम्द, आय. ब्. १५१). 

त्ाच�माणे इतर िठकाणीही त्ाने असेच अत्ाचार केले. खानजमान ्ाने कोलहापूर िजल्ात २००० ्ु�कै�ानंा गुलाम महणून िवकले. ्ात ाी 
आिण पुरष ्ा ाोघाचंाही समावे् होता. (अबदुल हम्द, आय. ब्. १६३) खान ाौरान ्ाच्ा तुकडीच्ा हालचाल�साठी पाहा: अबदुल हम्द, 
आय. ब्. १५१-१५४; सय्ा खानजहानच्ा हालचाल�साठी पाहा: १५५-१६०; खान जमानच्ा हालचाल�साठी पाहा: १६०-१६५; ्ा सवर 

वृ�ानतासाठी पाहा: खाफ्खान, भाग १, ५२०-५२१, ५२५-५३०.] अखेर १६३६ मध्े ाोनही बाजूत समझोता झाला. ्ा 
तहानव्े भतूपूवर िनजाम्ाही राज्ाचंी ्ा ाोन स�ामंध्े िवभागणी झाली. सोलापूर आिण वागंी (भीमा 
आिण सीना न�ामंधील �ाे्), भालकी आिण िचागुपा (ई्ान् िा्केडे), पूण� िजलहा आिण उ�र 
कोकण असा एकंार अंााजे २० लक होन (८० लाख रप्े) उतप�ाचा मुलूख िवजापूरकडे आला. 
अहमानगर राज्ाचा उरलेला �ाे् मोगल सा�ाज्ाला जोडण्ात आला. ्ाि्वा् आिाल्हाने 
मोगलाचें सावरभौमतव मानण्ाचे, मोगलाचंा माडंिलक गोवळको�ाचा कुतुब्हा ्ाजबरोबर सलोखा 
ठेवण्ाचे (गोवळको�ाची सरह� माजंरा नाीप �्तचा मुलूख असे ठरवनू ाेण्ात आले होते) आिण 
वानषक खंडणी ऐवजी २० लाख रप्े ांडाााखल ाेण्ाचे कबलू केले. (अबदुल हम्द, आ्. बी. १६८ 
१७३, २०३; खाफ्खान, १· ५२७). 

 
्ा�माणे ािकणेमध्े �सथरसथावर झाल्ावर आिण मोगल सा�ाज्ाची ह� प�ी केल्ावर आिण 

ितला सथािनक राजेरजवा�ाकंडून जाहीर मान्ता िमळिवल्ावर ्हाजहान उ�र िहाुसथानाकडे 
परतला. त्ाने ािकणेत औरंगजेबाला ठेवले (१४ जुलै १६३६) आिण औरंगाबााची त्ाचे मुख् ठाणे महणून 
्ोजना केली. हे ्हर मिलक अंबरने िखडकी ्ा खे�ाच्ा जागी बसिवले होते. त्ाला ्हाजहानने 
आपल्ा ितसऱ्ा मुलाच्ा नावाववन (औरंगजेब) औरंगाबाा असे नाव िाले. [त्ाकाळी मोगलाचं्ा ािकण 

सुभ्ामध्े चार �ातं होते. (अबदुल हम्द, आय. ब् २०२, २०५, ६२-६३) 
 
(१) खानाे् अथवा तापीचे खोरे – हा �ातं उ�रेस सातपु�ाच्ा रागंा आिण ािकणेस स्ा�ी पवरत ्ामंध्े पसरलेला होता. ्ा 

�ातंाचे राजधानीचे ्हर बुरहाणपूर हे असून िकलल्ाचे िठकाण अ्ीरगड हे होते. 
 
(२) वऱहाड – हा �ातं खानाे्च्ा आगने्ेला होता. ्ा �ातंाच्ा उ�रेकडे महााेव डोगर आिण मध्�ातंाच्ा अगाी ममरसथानी 

असलेला गोडाचंा �ाे् होता. ्ा �ातंाच्ा ािकणेस अजंठा पवरताचंी रागं आिण पैनगगंा नाी होती. ्ा �ातंाचे राजधानीचे ्हर इिलचपूर हे असून 
िकलल्ाचे िठकाण गावीलगड हे होते. 

 
(३) तेलंगण – हा �ातं िवसताराने खूप आिण िनि�त सीमा नसलेला असा असून डोगर आिण जंगले ्ानंी भरलेला होता. तेथील 

लोकसंख्ा िवरळ असून लोक रानटी होते. ्ा �ातंाचा िवसतार वऱहाडच्ा ािकणेस चा�ंापासून आिण वैनगगंा नाीपासून गोवळको�ाच्ा उ�र 
आिण ई्ान् सरह�ीप �्त होता. हा सवर �ातं महणजे एक पठार होते. (बालाघाट) 

 
(४) ाौलताबाा – ्ा �ातंात अहमानगर आिण इतर संसथाने ्ाचंा समावे् होता. ािकण �ातं महणजेच ाौलताबाा �ातं हो्. ्ा 

�ातंात ािकणेच्ा सुभेााराचे मुख् ठाणे असून ते ाौलताबाा िकलल्ात होते. िकलल्ापासून थो�ा मलै अंतरावर खडकी ्ेथे मलीक अंबर ्ाने 
मुलकी ठाणे वसिवले होते. औरंगजेबाच्ा कारिका�त त्ाची वाढ होऊन भरभराट झाली. खडकीचे नाव बालून औरंगाबाा असे ठेवण्ात आले. 
्ा �ातंाच्ा उ�रेला अजं�ाचे डोगर आिण पैनगगंा नाी होती. ्ा �ातंाची पूवर सरह� नााेंडपासून कनधार आिण उदगीरप �्त माजंरा नाीच्ा 
काठाकाठाने होती. उदगीरपासून ्ा सरह�ीने औसाप �्त पि�मेच्ा िा्नेे बाकं घेतला होता, आिण त्ानंतर ही सरह� वा्व्ेच्ा िा्केडे 
सोलापूरच्ा उ�र सरह�ीप �्त वाकलेली होती. त्ापुढे ही सरह� िवसापूर, पारनेर आिण जु�र ्ा िकलल्ामंधून थेट पि�म घाटाप �्त िभडलेली 
होती. ्ा भागामध्े घोडनाी महणजे ्ा �ातंाची ािकणेकडची म्�ाा होती. जु�रच्ा पलीकडे ्ा �ातंाची सरह� घाटाच्ा कडेकडेने उ�रेकडे 
गेली होती, आिण ज्ा िठकाणी चाांोरच्ा डोगरानंी पूव�कडे पलट खा�ेली होती त्ा िठकाणी ही सरह� खानाे्च्ा नैऋर त् सरह�ीला िभडली 
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होती. ािकणेच्ा सुभ्ात एकंार ६४ िक�े असून सुभ्ाचा वसूल ५ कोट रप्े होता. राज्कारभाराचा सवर खचर औरंगजेबाने ्ा उतप�ातून 
भागवाव्ाचा होता.] 

 
उदग्र आिण औसा काब्ज 

 
२८ स�ेबर रोजी उदगीर (अबदुल हम्द, आ्. बी. २१७–२१९, २४८.) आिण १९ ऑकटोबर 

रोजी औसा (अबदुल हम्द, आ्. बी. २२०-२२१) हे िक�े मोगलानंी काबीज केले. त्ाच�माणे ्हाजी 
भोसले ्ाचा खूप पाठलागानंतर मोगल सेनापती खानजमान आिण त्ाचा िवजापुरी माागार 
रणाु�ाखान ्ानंी पराभव केल्ावर तो आकटोबरच्ा अखेरीस माहुली (उ�र कोकण) ्ेथे ्रण आला. 
अ्ा तऱहेने मोगलाचंा ािकण िा�गवज् पूणर झाला. शहाज् भोसले याच् शरणागत् :- ्हाजीने नामधारी 
िनजाम्हाला मोगलाचं्ा हवाली कवन त्ाची ्ाही संप�ी, सात िक�े आिण पुणे िजल्ातील थोडी 
जहािगरी सोडून महाराष्ातील इतर सवर मुलूख मोगलाचं्ा ताब्ात िाला. ही जहािगरी त्ाने िवजापूरचा 
माडंलीक महणून आपल्ाकडे ठेवण्ाचे कबलू केले. 
 
गोडाकडून खंडण् 
 

ाुसरा एक मोगल सेनापती खान ाौरान (अबदुल हम्द, आ्. बी. २३०-२३३) ्ाने ाेवगडचे 
गोड राजे आिण इतर राजेरजवाडे ्ाजंकडून जबरासत खंडणी वसूल केली [खान ाौरान ्ाने उदगीर आिण औसा 

िजकून घेतल्ानंतर गोवळको�ाच्ा सुलतानापासून एक लक रप्े िकमतीचा गजमती नावाचा ह�ी ांडाााखल घेतला होता. त्ाि्वा् त्ाला 
सोन्ाने मढिवण्ासाठी आिण त्ाच्ावर हौाा त्ार करण्ासाठी आणखी एक लक रप्े त्ाने सुलतानाकडून घेऊन तो बाा्हाला नजर 
ाेण्ा्ोग् केला. नंतर त्ाने गोडाचं्ा �ाे्ात चाल केली. �थम त्ाने अ�ा आिण कटंझर हे िक�े िजकून घेतले व नंतर नागपूरला त्ाने वेढा 
िाला. नागपूर हे गोडाचंा राजा कुकी्ा ्ाच्ा ताब्ातील मह�वाचे सथळ होते. वे�ामध्े तीन सुरंग उडिवण्ात आले आिण त्ामुळे िभतीचा 
काही भाग आिण बुवज कोसळून पडले. िकलल्ावर ह�ा चढिवण्ात आला आिण िकलल्ाचा अिधपित ाेवजी ्ाला कैा करण्ात आले. 
कुिक्ाने १६ जानेवारी १६३७ रोजी खान ाौरानची भेट घेतली आिण मोगलाबंरोबर तह केला. त्ाने ाीड लक रप्े रोख, आपल्ा जवळील सवर 
ह�ी आिण वानषक १⅓ लाख रप्े इतकी खंडणी ाेण्ाचे कबलू केले. नागपूर त्ाच्ा सवाधीन करण्ात आले. 

 
्ानंतर खान ाौरान बाा्हाकडे परतला आिण त्ाने गोड आिण इतर राजेरजवाडे ्ाचं्ाकडून खंडणी महणून जमा केलेले ८ लक 

रप्े बाा्हाला नजर केले. ्ा कामिगरीब�ल त्ाला बाा्हाने नुारजंग असा िकताब ाेऊन त्ाचा सनमान केला. (अबदुल हम्द, आ्. बी. 

२४६–२४७)]. इ. स. १६३८ च्ा जानेवारीमध्े औरंगजेबाने ािकणेतून गुजरातकडे जाण्ाच्ा मुख् माग�वर 
असलेले आिण चाांोर डोगरप�ीत वसलेले बागलाणाचे सालहेर आिण मुलहेर हे �िस� िक�े आिण राज् 
िजकून घेण्ासाठी फौजेची रवानगी केली. [्ाब�ल सिवसतर हकीकत आिण बागलाणाच्ा राज्ासंबधंाने मािहती पुढील�माणे 

आहे. ्ा राज्ाने छोटासाच �ाे् व्ापला असून त्ात १००० खेडी आिण नऊ िक�े होते. बागलाणाचा �ाे् अित्् सुपीक असून पावसाळा 
सोडल्ास तेथील हवा अित्् थंड आिण उतसाहवधरक असे. ािकण आिण गुजराथ ्ामंधील व्ापार बागलाणातून होत असल्ामुळे बागलाणाला 
एक वेगळे मह�व �ापत झाले होते. 

 
्ा राज्ावर राज् करणाऱ्ा राजाचे नाव राठोड असून ते आपल्ाला ्हा असे महणवनू घेत आिण बहरजी ्ा पावीचा उप्ोग करीत. 

्ा राज्ात सालहेर आिण मुलहेर हे ाोन सु�िस� िक�े होते. मोगलानंी जेवहा गुजराथ आिण खानाे् हे ाोन �ातं िजकून घेतले तेवहा ्ा ाोन 
�ातंानंा जोडणारा ाुवा महणून बागलाण िजकून घेण्ाची आवश्कता त्ानंा भासली. अकबराने बागलाणाचे राज् िजकून घेण्ाचा अ््सवी 
�्तन केला. 

 
औरंगजेबाने मालोजी आिण महमा ताहीर खुरासानी ्ा ाोन अिधकाऱ्ाचंी सात हजार सैन् ाेऊन मुलहेर िजकून घेण्ासाठी रवानगी 

केली. िकलल्ाच्ा खालच्ा बाजूला असलेल्ा एका खे�ात बागलाणाच्ा राजाचा मु�ाम होता. १६ जानेवारी १६३८ रोजी मोगल फौजेने ्ा 
बारीवर ह�ा चढिवला. ाोनही बाजंूचे अित्् नुकसान झाले. त्ानंतर राजा बहरजी ५०० सैिनकानंा बरोबर घेऊन वरच्ा िकलल्ात गेला. 
िकलल्ाला मोगलानंी वेढा िाला. एक मिहन्ाच्ा वे�ानंतर बहरजी ्रण आला. १५ फे�ुवारी रोजी त्ाने आपल्ा ताब्ातील इतर आठ िक�े 
औरंगजेबाच्ा ताब्ात ाेण्ाची त्ारी ााखिवली आिण आपल्ाला बाा्ाही फौजेत सामील कवन घेण्ाची ्ाचना केली. त्ाची िवनंती मान् 
करण्ात आली. मोगल सैन्ात त्ाला तीन हजारी मनसबदार करण्ात आले. ४ जून रोजी मुलहेरचा पाडाव झाला आिण त्ानंतर एक मिहन्ाने 
सालहेरच्ा ािकणेस नऊ मलैावंर असलेला िपपला हा िक�ा मोगलाचं्ा सवाधीन झाला. (अबदुल हम्द, भाग २, पाने १०६-१०९; खाफ्खान, 
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भाग १, पाने ५४२, ५६१-५६४). बागलाणाच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा आइन-इ-अकबर्, भाग २, २५१; टॅवह�नयरचा बेर�ाम, भाग १, ३७; 

िफच आिण रोए, (केर, भाग ८, २७७; भाग ९, २५६)] बागलाणाचा पाडाव :- मुलहेर आिण िपपला ्ाचंा पाडाव झाला 
आिण जून अखेरीस सवर राज् खालसा करण्ात आले. इ. स. १६३९ च्ा ऑकटोबरमध्े ्हाजीचा चुलत 
भाऊ खेळोजी भोसले ्ाला औरंगजेबाने पकडून ठार मारले [औरंगजेबाची ािकणेतील पिहली सुभेाारी १४ जुलै १६३६ 

पासून २८ मे १६४४ प �्त िटकली. ्ा आठ वष�च्ा काळात त्ाने पुषकळ वेळा ्हाजहानच्ा भेटीसाठी उ�रेकडे �्ाण केले. आपल्ा जागी 
त्ाने आपला मामा ्ा्सताखान ्ाची �त्ेक वेळी नेमणूक केली. त्ाच्ा ाज�त सावका्पणे वाढ होत गेली. १४ आगसट १६३७ रोजी त्ाला 
बारा हजाराच्ा सेनापतीपाी नेमण्ात आले. त्ाि्वा् त्ाच्ा तैनातीखाली सात हजार सवार अिधक महणून होते. ्ानंतर २३ फे�ुवारी १६३९ 
रोजी त्ाला पधंरा हजाराचा सेनापती महणून नेमण्ात आले. त्ाि्वा् नऊ हजार अिधक सवाराचंी तैनात त्ाला ाेण्ात आली. (अबदुल हम्द, 
आय. ब्. २७७, भाग २, १३८) ्ा िठकाणी ज्ा खेळोजी भोसल्ाचा उ�ेख आलेला आहे तो िनजाम्हाच्ा पारी एक मोठा अिधकारी होता. 
१६२९ मध्े तो मोगलानंा ्ेऊन िमळाला. त्ाला पाच हजारी मनसबदार करण्ात आले. १६३३ मध्े ाौलताबााचा िक�ा मोगलाचं्ा ताब्ात 
जाण्ाची वेळ आली असताना खेळोजी हा िवजापूरकरानंा जाऊन िमळाला आिण मोगलािंवर� त्ाने अनेकवार ्ु�े केली. पुढे त्ाच्ा बा्कोला 
कैा केले गेले आिण त्ाच्ाकडे चार लाखाची र�म ांडाााखल मागण्ात आली. खेळोजीने ही र�म भरली. कालातंराने िवजापूरने 
मोगलाबंरोबर तह केला आिण त्ाला िवजापूरची नोकरी सोडावी लागली. ्ा गो�ीमुळे सवरना् होऊन खेळोजी ाौलताबााकडे आला आिण त्ाने 
लुटमारीचे जीवन जगण्ास सुरवात केली. औरंगजेबाला हे कळताच त्ाने मिलक हुसेन ्ाच्ा हाताखाली फौज पाठवनू खेळोजीला ठार मारले. 
(आकटोबर १६३९ च्ा सुमारास) 

 

(अबदुल हम्द, भाग २, १६६; मािसर-उल-उमरा, भाग ३, पाने ५२०-५२१)]. 

 
(८) औरंगजेबाचा कुटंुब-िवसतार 
 
िदलरसबानूबरोबर िववाह 

 
औरंगजेबाला चार बा्का होत्ा. त्ाचंी नावे खालील�माणे (१) िालरसबानू बेगम–ही 

्हानवाजखानाची मुलगी. (्हानवाज खानाचा पणजा हा पन््ाचा राजा ्हा इसमाईल सफवी ्ाचा 
धाकटा मुलगा होता.) ितचा औरंगजेबाबरोबर मो�ा थाटाने ८ मे १६३७ रोजी आ�ा ्ेथे िववाह झाला. 
महमा अकबर ्ाच्ा जनमानंतर झालेल्ा आजारामुळे ती ८ आकटोबर १६७७ रोजी औरंगाबाा ्ेथे मरण 
पावली. औरंगजेबाचया इतर िसया :- (कमबू ६ ब आदाब-इ-आलमिगर्, १९८ अ, कािलमात-इ-
तयय्बात, ३६ व ३९ अ) ितला ्हराबाहेर पुरण्ात ्ेऊन ितला रिब्ा उा ाौरानी महणजे आधुिनक संत 
रिबया अ्ी पावी ाेण्ात आली. ािकणचा ताजमहाल महणून �िस� असलेली ितची कबर औरंगजेबाच्ा 
हुकुमाववन ितचा मुलगा आजम ्ाने ाुरसत केली. ती अित्् मानी सवभावाची असून ितला आपल्ा 
अंगामधील पन््ाच्ा ्ाही रकताचा अिभमान होता. औरंगजेब हा ितला वचकून असे. (ॲनेकडोटस ऑफ 
औरंगजेब नं. २७) 

 
(२) रहमत उि�सा उफर  नबाब बाई ही काशमीरमधल्ा राजाउर् संसथानचा राजा राजू ्ाची 

मुलगी. िहच्ा अंगात रजपूत रकत खेळत होते. (आय�वनस  सटोर्या द मोगोर, भाग २, ५७ एन. २७६ 
एन.) परंतु ितचा मुलगा बहााूर्हा हा िसहासनावर आल्ानंतर त्ाची गणना सययदात केली जावी ्ा 
हेतूने ती वगेळ्ाच रकताची होती असे जाहीर करण्ात आले. ितने घाटाच्ा खाली फा�पूर ्ेथे एक सराई 
बाधंली आिण औरंगाबााेचे एक उपनगर वैजीपुरा ्ाची सथापना केली. (खाफ्खान, भाग २, ६०५) ितचे 
ाोन मुलगे महमा सुलतान आिण मुआ�म ्ानंी बासलल्ाववन औरंगजेबाची जी अवजा केली त्ामुळे 
ितच्ा जीवनाच्ा उ�राध�त ती अित्् क�ी झाली. ितचा स�ा आिण ितने केलेल्ा िवनवण्ा मुआ�मने 
मानल्ा नाहीत. (एम. ए. १०१, २९३) अखेर मुआ�मला कैाखान्ात पडावे लागले. नबाब बाईचे तारण् 
लौकरच संपु�ात आले आिण त्ाचबरोबर ितच्ावरील औरंगजेबाची मज�. आपला पती आिण मुलगे 
्ाजंपासून अनेक िावस ितने िवभकतावसथेत काढल्ावर ती इ. स. १६९१ मध्े िा�ीला मरण पावली. 



 
अनु�मिणका 

 
(३) औरंगाबााी महल – िहला असे नाव पडण्ाचे कारण महणजे औरंगाबाा ्हरी िहचा 

औरंगजेबाच्ा जनान्ात �वे्  झाला हे हो् . इ. स. १६८८ च्ा ऑकटोबर अथवा नोवहेबर मिहन्ात 
िवजापूर ्ेथे पलेगने ितचा बळी घेतला. (एम. ए. ३१८) 

 
(४) उाेपुरी महल-ही राजपु� कामबख् ्ाची आई. ितचा उ�ेख समकालीन वहेनेि््न �वासी 

मनूची हा ाारा्ुकोच्ा जनान्ातील जॉनज्न गुलाम असा करतो. ाारा्ुकोचा औरंगजेबाने काटा 
काढल्ावर िवज्ी औरंगजेबाच्ा जनान्ात ितला घालण्ात आले. (आय�वनस सटोर्या, भाग १, १६१, 
भाग २, १०७) ती त्ावळेी अित्् तरण असली पािहजे. कारण ितला पिहले मातृतव इ. स. १६६७ मध्े 
�ापत झाले. बाा्हावर ितची मोिहनी आिण �भावही अखेरप �्त िटकून रािहली आिण बाा्हाच्ा 
अखेरच्ा िावसातं ती त्ाचा कंठमणी होऊन रािहली होती. ितच्ा आधीन होऊन औरंगजेबाने 
कामबख्चे अनेक अपराध माफ केले आिण क�र मुसलमान असूनाेखील ितच्ा म�पी सवभावाकडे 
ाुलरक केले. (आय�वनस सटोर्या द मोग्र, भाग २, १०७, १०८.) 

 
जैनावाद् आिण औरंगजेबाचे �णय् ज्वन 

 
्ा चार िववािहत िा्ावं्ितिरकत ्ा सोजवळ बाा्हाच्ा जीवनात आपली कमिन्ता, 

संगीतावरील �भतुव आिण अनुन्ाची हातोटी ्ाचं्ा जोरावर �ेमभावनेचा आिवषकार करणारी आणखी एक 
तरणी होती. ती महणजे िहराबाई उफर  जैनाबााी. ही औरंगजेबाच्ा माव्ीचा नवरा मीर खलील ्ाच्ा 
जनान्ातील एक तरण गुलाम ाी होती. ािकणेच्ा सुभेाारीवर असताना औरंगजेबाने बुरहाणपूर ्ेथे 
आपल्ा माव्ीची भेट घेतली. त्ािठकाणी तापीच्ापलीकडल्ा तीरावर असलेल्ा जैनाबाा बिगचात 
सहल करीत असताना त्ाने आपल्ा माव्ीच्ा ाासीपिरवारात ओढणीिवना असलेल्ा िहराबाईला 
पािहले. ती सौा्रखनी िहराबाई समोरील आंब्ानंी लवलेला आ�वृक पाहून लचकत मुरडत आिण 
आनंाोनमाााने पुढे सरकली आिण ितने औरंगजेब ितच्ाकडे पाहात आहे ्ा गो�ीकडे हेतुपुरससर ाुलरक 
कवन एक आ�फल खुडले. ितच्ा अ�ितम लावण्ाच्ा �भावाने औरंगजेबाच्ा हा्ात एकच खळबळ 
उडवनू िाली. “अगाी िनलर�पणाचा कळस कवन त्ाने ितचे आपल्ा माव्ीच्ा अंतःपुरातून अपहरण 
केले आिण ितच्ा नााात तो पूणरपणे धंुा होऊन गेला.” इतका की एक िावस ितने त्ाला ाावचा एक 
पेला िाला आिण ती त्ाने प्ावी महणून त्ाला आ�ह केला. त्ाच्ा सवर िवनवण्ा आिण काकुळती ितने 
िझडकावन लावली. �ेमाने भान िवसरलेला औरंगजेब म�ाचा घोट िगळण्ाच्ा बेतात होता आिण त्ाच 
वळेी त्ा कावबेाज मोिहनीने तो म�ाचा चषक त्ाच्ा हातातून िहसकावनू घेतला आिण ती महणाली 
“राजा, माझा उ�े्, तुझ्ा माझ्ावरील �ेमाची परीका घेण्ाचा होता. तुला ाावच्ा पापी व्सनात 
पाडण्ाचा नवहता.” मृत्नेू आपला कठोर आघात कवन ऐन तारण्ात ितची जीवनवले खुडली आिण ्ा 
�ेम�करणावर पडाा पाडला. औरंगजेबाला ितच्ा मृत्नेू अित्् ्ोक झाला आिण त्ाने ितला 
औरंगाबााच्ा मो�ा तलावा्जेारी पुरले. (मािसर-उल-उमरा, भाग १, ७९०-७९२) [औरंगजेबाच्ा ्ा �ेम 

�करणाची हकीकत ही घटना होऊन गेल्ानंतर ५० वष�नी बाा्हाचा आवडता सेवक हिमा उ�ीन खान ्ाने “आलमिगर बादशाहाचया संबंध् 
दंतकथा” ्ा आपल्ा पुसतकात िाली आहे, ती पुढील �माणे. “ािकणेचा सुभेाार महणून आपल्ा अिधकाराची सू�े घेण्ासाठी औरंगजेब 
औरंगाबााेकडे जात असताना बुऱहाणपूर ्ेथे आल्ावर आपल्ा आत्ाच्ा भेटीसाठी गेला. त्ाने जेवहा वा�ात �वे् केला तेवहा िहराबाई ही 
एका झाडाखाली उभी असून बारीक आवाजात काहीतरी गुणगुणत होती. ितला पािहल्ावर औरंगजेबाला मूचछ� ्ेऊन तो अगितकपणे जिमनीवर 
आडवा झाला. ही बातमी त्ाच्ा आत्ाला कळली. ितने त्ाला आपल्ा छाती्ी कवटाळून धरले आिण ्ोक करण्ास सुरवात केली. तीन-चार 
�हरानंतर राजपु� ्ु�ीवर आला. असे का झाले ्ाब�ल ितने त्ाला खोाून खोाून िवचारले. परंतु काही उ�र न ाेता तो सवसथ रािहला. 
मध्रा� उलटल्ानंतर तो आपल्ा आत्ाला महणाला की ‘माझा रोग मी तुला सािंगतला तर त्ावर तू औषध ाे्ील का?’ ्ावर ितने उ�र िाले 



 
अनु�मिणका 

‘अरे औषधाचे तू का् घेऊन बसलास! तुला बरा करण्ासाठी माझे �ाणाेखील मी ाेईन.’ ्ावर औरंगजेबाने एकंार सवर घटना ितला सािंगतली. 
्ावर त्ाच्ा आतेने उ�र िाले, ‘अरे माझा नवरा कसा ाु� सवभावाचा आहे हे तुला माहीत आहे ना? त्ाची मनोवृ�ी अगाी हलकट असून 
्हाजहान बाा्हा आिण तू ्ाचं्ाब�ल त्ाला ्�तकंिचतही  पव� वाटत नाही. तुझ्ा मनात िहराबाईसंबधंी नुसती इचछा िनम�ण झाली आहे असे 
कळताच तो �थम ितला ठार मारील आिण नंतर मला. महणून ही गो� त्ाला सािंगतल्ास त्ातून काहीही चागंले िनषप� वहाव्ाचे नाही.’ 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी राजपु� आपल्ा छावणीत परत आला आिण त्ाने ्ा गो�ीची आपला िव�ासू सेवक आिण ािकणेचा िावाण 

मु्�ा कुलीखान ्ाच्ाबरोबर चच� केली. खानाने उ�र िाले, ‘�थम मी तुमच्ा चुलत्ाचा िनकाल लावतो आिण त्ानंतर जर मला कुणी ठार 
मारले तर त्ामध्े काही िबघडणार नाही, कारण माझ्ा �ाणाच्ा मोबाल्ात माझ्ा धन्ाच्ा आकाकंा फल�ुप झाल्ा ्ाचे समाधान मला 
िमळेल.’ परंतु अ्ी गो� करण्ास औरंगजेबाने परवानगी ाेण्ाचे नाकारले. हे सवर संभाषण मु्�ा कुलीखानाने औरंगजेबाच्ा आतेच्ा नवऱ्ाला 
सािंगतले. त्ाने औरंगजेबाच्ा जनानखान्ात छ�रबाई नावाची एक गुलाम कन्ा होती. ितच्ा बाली त्ाने िहराबाईला औरंगजेबाच्ा सवाधीन 
केले. (ॲनेकडोटस ऑफ औरंगजेब, ५)] 

 
औरंगजेबाच् मुले 

 
औरंगजेबाचा वं् िवसतार बराच मोठा होता. त्ाची प�राणी िालरसबानू िहला पाच मुले झाली. 
 
(१) जेबुि�सा – (िरऊस ि�िटश मयुिझयम कॅटलॉग, भाग २, ७०२ ब) िहचा जनम १५ फे�ुवारी 

१६३८ रोजी ाौलताबाा ्ेथे झाला. ती िा�ी ्ेथे २६ मे १७०२ रोजी मरण पावली. ितला काबुल 
ारवाजाबाहेरील तीस हजार वनराजीच्ा बागेत पुरण्ात आले. पुढे रेलवमेागर त्ार करताना ितची कबर 
पाडून टाकण्ात आली. औरंगजेबाकडून ितने कु्ा� बुि�म�ा आिण सािहत्ाची आवड हे गुण उचलले. 
ितचे �ंथाल् इतर खासगी सं�हापेंका िनःसं्् �े� होते. आपल्ा मज��माणे �ंथोतपती करण्ासाठी 
अथवा हसतिलिखते िलहून काढण्ासाठी ितने मो�ा मानधनावर िव�ानाचं्ा िन्ुकत्ा केल्ा होत्ा. 
औरंगजेबाला काव्ाचा ितटकारा होता. परंतु ारबाराच्ा उपेकेची ही उणीव ितने भारंभार भवन काढली. 
ततकालीन बहुतेक कवी ितच्ा आ�्ाला आले. ती सवतः मखपी अथवा Concealed one ्ा टोपण 
नावाखाली पन््न भाषेत काव्रचना करी. परंतु आज अ�सततवात असलेले िावान-इ-मखपी ही खिचत 
ितची कलाकृती नवहे. 

 
(२) िजनत उि�सा ऊफर  पाा्हा बेगम – िहचा जनम ५ ऑकटोबर १६४३ रोजी बहुधा 

औरंगाबााला झाला. ितने आपल्ा वृ� बापाच्ा ािकणेतील घराााराकडे जवळ जवळ २५ वषर, त्ाच्ा 
मृत्पू �्त लक पुरिवले. बापाच्ा मृत्नंूतर ती बरीच वष� जगली. औरंगजेबाच्ा काळातील एक चालते-
बोलते समारक असे समजून औरंगजेबाच्ा वारसानंी ितचा मान राखला. इितहासकारानंी ितच्ा 
पापभीरतेची आिण औाा्�ची वाखाणणी केली आहे. (अबदुल हम्द, भाग २, ३४३; एम. ए., ५३९; 
खाफ्खान, भाग २, ३०). ती ७ मे १७२१ रोजी िा�ी ्ेथे मरण पावली. इ. स. १७०० मध्े ितने बाधंलेल्ा 
िजनत उल मसजीा ्ा उतकृ� मि्ाीत ितला पुरण्ात आले. 

 
(३) जुबात उि�सा – िहचा जनम २ स�ेबर १६५१ मध्े मुलतान ्ेथे झाला. ितचा िववाह ितच्ा 

ाुाुवी चुलत्ाचा (ाारा्ुको) मुलगा महणजे ितचा चुलतभाऊ िसिपहर ्ुकोबरोबर ३० जानेवारी १६७३ 
मध्े झाला. ती १७०७ च्ा फे�ुवारीत मरण पावली. (एम. ए., ५४०, १२५, १५४). 

 
(४) महमा आजम – २८ जून १६५५ रोजी बुरहाणपूर ्ेथे ्ाचा जनम झाला. औरंगजेबाच्ा 

मृत्नंूतर िसहासनासाठी त्ाच्ा वारसामध्े जाजाऊ ्ेथे झालेल्ा लढाईत तो ८ जून १७०७ रोजी मारला 
गेला. (वािरस; पादशहानामा ७९ ब; एम. ए., ५३६). 
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(५) महमा अकबर – ११ स�ेबर १६५७ रोजी औरंगाबाा ्ेथे ्ाचा जनम झाला. इ. स. १७०४ 

साली नोवहेबर मिहन्ात िनव�िसतावसथेत तो पन््ात मरण पावला. (एम. ए., ५४७, ४८३; कमबू, ६ ब) 
त्ाला म्हा ्ेथे पुरण्ात आले. 

 
औरंगजेबाची ाुसरी बा्को नबाबबाई िहच्ापासून त्ाला तीन मुले झाली. 
 
(६) महमा सुलतान – मथुरेजवळ १९ िडसेबर १६३९ मध्े ्ाचा जनम झाला. तुरंगवासात 

असतानाच हा ३ िडसेबर १६७६ रोजी मरण पावला. (अबदुल हम्द, २. १७०; एम. ए., ५३४, १५९-१६०) 
खवाजा कुतुबु�ीनच्ा कबरीच्ा आवारात ्ाला पुरण्ात आले. 

 
(७) महमा मुआ�म ऊफर  ्हा आलम – ्ाचा जनम बुरहाणपुर ्ेथे ४ आकटोबर १६४३ रोजी 

झाला. औरंगजेबानंतर हा बहााुर्हा पिहला महणून गााीवर आला. लाहोर ्ेथे १८ फे�ुवारी १७१२ रोजी 
त्ाचा मृत्ू झाला. (अबदुल हम्द, भाग २, ३४३; एम. ए., ५४३) 

 
(८) ब�ु�ीसा – िहचा जनम १७ नोवहेबर १६४७ रोजी झाला. ही ९ एि�ल १६७० मध्े मरण 

पावली. (एम. ए., ५३९-५४०, १००). 
 
(९) औरंगाबााी महलपासून औरंगजेबाला एकच मूल झाले. 
 
िमिहरउ�ीसा िहचा जनम १८ स�ेबर १६६१ रोजी झाला. िहचा िववाह २७ नोवहेबर १६७२ रोजी 

मुरााबकाच्ा मुलाबरोबर-इजीाबख्-्ाजबरोबर झाला. ही जून १७०६ मध्े मरण पावली. (एम. ए., 
१२०, ५१५, ५४०) 

 
उाेपुरी महलपासून औरंगजेबाला झालेला मुलगा महणजे 
 
(१०) कामबख् – ्ाचा जनम िा�ी ्ेथे २४ फे�ुवारी १६६७ मध्े झाला. वारसासाठी झालेल्ा 

लढाईत तो हैाराबााजवळ ३ जानेवारी १७०९ मध्े मारला गेला. (एम. ए. ५३८; आलमिगरनामा, १०३१) 
 

(९) औरंगजेबावर अवकक पा 
 
इ. स. १६४४ मध्े बाा्हाची औरंगजेबावर एकाएकी अवकृपा झाली आिण त्ाला ािकणच्ा 

सुभेाारीववन बडतफर  करण्ात आले. 
 
२६ माचर १६४४ रोजी रा�ी राजकन्ा जहानआरा ही आगऱ्ाच्ा िकलल्ात आपल्ा बापाच्ा 

खोलीतून सवतःच्ा िावाणखान्ाकडे ्ेत होती तेवहा ितचे नेसते वा तेथील मागर �काि्त करण्ासाठी 
ठेवलेल्ा पेटत्ा मेणब�ीला चाटून गेले. ती अित्् भाजली. (अबदुल हम्द, भाग २. ३६३–३६९; 
खाफ्खान, भाग १. ५९८-६००) आिण जवळ जवळ ४ मिहने ितने जगते की मरते अ्ा अवसथेत काढले. 

 



 
अनु�मिणका 

िा�ीच्ा राजवै�ाने ितला झालेल्ा जखमा बऱ्ा करण्ासाठी �्तनाचंी पराका�ा केली पण 
त्ानंा ्् आले नाही. अखेर आिरफ नावाच्ा एका गुलामाने त्ार केलेल्ा अंजनाने ितच्ा जखमा साफ 
बऱ्ा झाल्ा. ितची �कृती पूणरपणे सुधारली. ्ा आनंाा�ीत्थर अित्् मो�ा �माणावर आिण भव्तेने 
समारंभ साजरे करण्ात आले. (अबदुल हम्द, भाग २. ३९५-४००) ितच्ा िवनंतीववन बाा्हाने 
औरंगजेबावर पुनहा कृपा केली आिण ारम्ानच्ा काळात त्ाच्ाकडून काढून घेतलेला ाज� आिण 
अिधकार त्ाला परत ाेण्ात आला. 

 
आपल्ा बिहणीला भेटण्ासाठी औरंगजेब हा २ मे रोजी आ�ा ्ेथे आला होता. तेथे असताना तीन 

आठव�ानंतर एकाएकी त्ाची अिधकाराववन बडतफ� करण्ात आलेली होती आिण त्ाचा ाज� आिण 
सरंजाम खालसा करण्ात आला होता. [्ा घटनेब�ल ारबारातील वृ�ानत िलहणारा अबाुल हमीा लाहोरी असे िलिहतो की, 

औरंगजेबाला अ्ातऱहेने ि्का करण्ात आली ्ाचे कारण औरंगजेबाच्ा मूखर सोबत्ानंी त्ाची िा्ाभलू केली आिण त्ामुळे त्ाच्ा मनात 
एखा�ा फिकरासारखे जीवन जगण्ाचे िवचार डोकावू लागले. त्ाच�माणे त्ाच्ा हातून अ्ा काही गो�ी घडल्ा की, बाा्हाने त्ाब�ल 
नापसंती ा्रिवली. ्ा घटनेबाबत खाफीखान असे सागंतो की, आपण केलेल्ा वाईट कृत्ाबं�ल बाा्हा आपल्ाला ि्का करणार हे ओळखून 
त्ाने ्ात्ाग केला आिण काही िावस एखा�ा फिकरासारखे घालिवले. ्ाब�ल बाा्हाने त्ाला बडतफर  केले. परंतु औरंगजेबाच्ा हातून जी 
काही वाईट कृत्े घडली होती त्ाब�ल मा� ाोघेही एक चकार ्बााेखील काढीत नाहीत. (अबदुल हम्द, भाग २. ३७३-३७६; खाफ्खान, 

भाग १. ६०० आिण, भाग २. ३९८)] उपलबध असलेल्ा एका प�ाववन आपल्ाला असे कळून ्ेते की ााराने 
त्ाच्ाबरोबर जे सातत्ाने ्�तूव धरले होते आिण त्ाि्वा् ाारावरील अिधक पु��ेमामुळे 
्हाजहानच्ा मज�तून आिण िव�ासातून औरंगजेब उतरला होता. ्ा गो�ी आपल्ा मनािवर� आहेत हे 
ा्रिवण्ासाठी औरंगजेबाने आपल्ा पााचा त्ाग केला होता. औरंगजेबाला असे वाटले की लोकातंरात 
त्ाची नामुषकी झालेली आहे आिण सवािभमान ठेवनू िकवा लोकसेवचे्ा ध्े्ाने आता त्ाला ािकणेचा 
राज्कारभार करता ्ेणे ्क् नाही. [एका पन््न ्�ाचा (मनजव् इयखतआर करदन) ्�्ः अथर लावल्ाने इं�गल् 

इितहासामध्े एका ांतकथेचा उगम झाला आिण ती महणजे धम�िवष्ीचे �ेम एकाएकी उफाळून आल्ाने औरंगजेब फकीर बनला. परंतु ्ावेळी 
वसतु�सथती अ्ी होती की त्ाच्ा कृती्ी धानमकतेचा काहीच संबधं नवहता. त्ाचा हेतू धानमक नसून राजकी् होता. त्ाने फकत आपल्ा 
अिधकाराचा राजीनामा िाला. परंतु त्ाने फिकराचा पे्ा अंगीकारला नाही. ााराब�ल वाटणाऱ्ा मतसराचे औरंगजेबाने केलेले जाहीर �ा्रन 
आिण त्ामुळे ्हाजहानने त्ाला िालेली ि्का ्ाकिरता औरंगजेबाचया दंतकथा भाग २ पाहा.] 

 
[्ा घटनेब�ल खु� औरंगजेबाने आपली बहीण जहानआरा िहला १६५४ मध्े रागारागाने पुढील�माणे िलिहले आहे. ्ा वेळी 

औरंगजेबाची नेमणूक ाुसऱ्ाांा ािकणेच्ा सुभेाारीवर झाली होती आिण त्ाच्ाब�ल असाच अिव�ास ााखिवण्ात आला होता. “बाा्हाच्ा 
सवर नोकरामंध्े मी अपमानाचे िजणे घालवावे आिण माझ्ा जीवनाचा अंत त्ाच तऱहेने वहावा अ्ीच जर बाा्हाची इचछा असेल तर ितचे पालन 
केल्ावाचून मला गत्ंतर नाही.... परंतु अ्ातऱहेने जगणे आिण मरणे हे कठीण आहे. बाा्हाची माझ्ावर मज� नाही, आिण महणून ्ा 
पथृवीवरील ना्वंत गो��च्ा ि�त्थर मी ाुःख आिण ्ातना ्ामंध्े जीवन घालवू ्कत नाही िकवा माझे जीवन मी ाुसऱ्ाचं्ा सवाधीनही कव 
्कत नाही. अ्ा पिर�सथतीत बाा्हाच्ा हुकुमाववन माझी ्ा लािजरवाण्ा िजण्ातून मुकतता वहावी हेच चागंले. असे झाले महणजे राज्ाच्ा 
इ�तीला धोका पोहोचाव्ास नको आिण इतराचंी मनेही मोडाव्ास नकोत. १० वष�पूव�च ्ा गो�ीची मला जाणीव झाली होती. त्ाच�माणे 
माझ्ावर माझे ्�ू टपून रािहलेले होते हेही मला माहीत होते. महणून मी माझ्ा अिधकाराचा राजीनामा िाला. असे करण्ात माझा उ�े् 
एकानतवास �ापत कवन घेणे, कोणाच्ाही मनाला ताप न होऊ ाेणे आिण िवनाकारण सवतःची मानहानी टाळणे हाच होता.” (आदाब-इ-
आलमिगर्, १७७ अ)] 

 
औरंगजेबावर बादशहाच् पुनहा मज� बसते, तयाच् गुजरातेत पाठवण्. 

 
जहानआराच्ा राबालीमुळे ्हाजहानने औरंगजेबाला पुनहा आपल्ा कृपाछ�ाखाली घेतले 

[औरंगजेबाच्ा वृ�ापकाळात त्ाच्ा संबधंीच्ा ज्ा काही ांतकथा संकिलत झाल्ा त्ावर आपण िव�ास ठेवला तर आपल्ाला असे िासून 
्ेईल की औरंगजेबावर बाा्हाची गैरमज� होण्ाला कारण ाारा्ुको ्ाला औरंगजेबािवष्ी वाटणारा �ेष हेच कारण होते. असे सागंतात की 
ााराने आपला बाप आिण तीन भाऊ ्ानंा आ�ा ्ेथे बाधंलेला त्ाचा नवीन राजवाडा पाहण्ास बोलिवले. ते िावस उनहाळ्ाचे होते आिण त्ा 
सव�ना जिमनीखाली असलेल्ा नाीजवळच्ा एका खोलीत नेण्ात आले. ्ा खोलीत जाण्ासाठी एकच ारवाजा होता. सव�नी खोलीत �वे्  
केला. परंतु औरंगजेब मा� ााराजवळच बसून रािहला. ्हाजहानने त्ाला ्ाब�ल िवचारता त्ाने काहीच उ�र िाले नाही. त्ाच्ा अवजेब�ल 
त्ाला ारबारात ्ेण्ाची बांी करण्ात आली. अ्ातऱहेने सात मिहने झाल्ानंतर त्ाने आपली बहीण जहानआरा िहच्ा जवळ असे सािंगतले 
की त्ा खोलीला एकच ारवाजा असल्ामुळे आपल्ाला िसहासन िमळावे महणून ाारा ारवाजा बां कवन आपले वडील आिण भाऊ ्ानंा ठार 



 
अनु�मिणका 

मारील अ्ी भीती आपणाला वाटली. असा �्तन टाळावा महणून आपण रककासारखे ारवाजाजवळ बसून रािहलो. ्हाजहान ्ाला ही गो� 
कळल्ानंतर त्ाने औरंगजेबावरील आपला राग काढून घेतला. अथ�त औरंगजेब आिण ाारा ्ानंा ारबारात एक� ठेवणे अ्क् होते महणून १६ 

फे�ुवारी १६४५, रोजी त्ाची नेमणूक गुजरातचा सुभेाार महणून करण्ात आली. (अबदुल हम्द भाग २. ४११)] आिण १६ फे�ुवारी 
१६४५ मध्े गुजरातचा सुभेाार महणून त्ाची रवानगी केली. (अबदुल हम्द, भाग २. ४११) इ. स. १६४७ 
च्ा जानेवारी मिहन्ात बालख �ातंामध्े त्ाची िन्ुकती झाली आिण गुजरातेतील त्ाची सुभेाारी संपली. 
गुजरातच्ा सुभेाारीच्ा अलपकाळाताेखील औरंगजेबाने राज्कारभारातील आपले कसब आिण 
खणखणीतपणा �त््ास आणून िाला. 

 
औरंगजेबाचा कडक कारभार 

 
गुजरातमध्े असलेल्ा चोर�ा जमाती आिण बडंखोर ्ाचं्ािवर� औरंगजेबाने कडक धोरण 

सवीकारले. त्ानंा पिरणामकारक रीतीने पा्बां घालण्ासाठी त्ाने त्ाच्ा मनसबाारीच्ा अिधकाराने 
परवानगी िाल्ापेकाही अिधक लोकाचंी सेनेमध्े भरती केली. अ्ातऱहेने त्ाने आपली कुवत आिण 
धडाडी बापाच्ा नजरेस आणून िाली. (अिधक मािहतीसाठी पाहा. सरकाराचें िहसटर् ऑफ औरंगजेब, 
खंड १, पाने ८०-८१) ्ानंतर अगाी थो�ा अविधतच सा�ाज्ाच्ा ाूरच्ा भागात ्ा गुणाचंी तेथील 
सफोटक पिर�सथतीमुळे आवश्कता भासल्ाने त्ाला त्ािठकाणी पाठिवण्ात आले. ही घटना महणजे २१ 
जानेवारी १६४७ रोजी त्ाची बालख आिण बाक्ान �ातंाचंा सुभेाार आिण सरसेनानी महणून िन्ुकती 
करण्ात आली. (अबदुल हम्द, भाग २. ५८३, ६२५, ६२७, ६३२). 

 
(बालख �ातंाच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा – लेडनस मेमॉयसर ऑफ बाबर (१८२६); वामबेिरर 

्ॅवहलस; वुडस जन�) 
 

(१०) औरंगजेबाच् बालख �ातंात्ल मोह्म, १६४७ 
 

बालख आिण बद�शान तयाचंा इितहास 
 
काबलूच्ा उ�रेस िहाकू् पवरताचं्ा रागंाचं्ा पलीकडे पसरलेले बालख आिण बाक्ान �ातं हे 

बुखाराच्ा राज्ाच्ा अमलाखाली होते. (यस�न अँड रॉस, १६०, १९२) बुखाराचा राजा नजरमहमाखान 
हा एक ाुबळा आिण नाला्क राज्कत� असून साऱ्ा �जेची सहानुभतूी त्ाने गमािवली होती. तो 
गााीवर आल्ाला जेमतेम तीन वष� झाली न झाली तोच त्ाच्ा �चडं सा�ाज्ात सवर� बडंाळी माजली 
(१६४५). (अबदुल हम्द, भाग २. ४३५, ४४२) ्ा संधीचा फा्ाा घेऊन ्हाजहानने बालख आिण 
बाक्ान काबीज करण्ासाठी त्ा �ातंातं मोहीम पाठिवली. कारण हे ाोन �ातं महणजे बाा्हा बाबर 
्ाचा वारसा होते आिण मोगल घराण्ाचा संसथापक ितमूर ्ाची राजधानी जे समक� ा त्ाच्ा वाटेवरचे 
होते. (अिधक मािहतीसाठी पाहा. अबदुल हम्द, भाग २. ४८२-४८३). 

 
बद�शान व बालखवर आ�मण 

 
इ. स. १६४६ च्ा जून मिहन्ात मुरााबकाने �चडं सैन्ासहीत बालख आिण बाक्ान हे ाोन �ातं 

सहज आ्िमले. परंतु ्ा ओसाड, जंगली आिण ाूिषत हवचे्ा �ाे्ातं चाकरी करणे मुरााबक आिण 
त्ाचे अिधकारी ्ाचं्ा िजवावर आले होते आिण आकससच्ा पलीकडील ्ूर अ्ा उजबेक टोळीवाल्ां् ी 



 
अनु�मिणका 

सामना ाेण्ाची कलपना त्ानंा भ्ावह वाटत होती. (एम. य.ू १. ४८८ ; अबदुल हम्द, भाग २. ५४२, 
६६६) ऑगसटमध्े मुरााबक आपल्ा सैन्ाला एकाकी टाकून आिण बाा्हाच्ा मज�िवर� बालखमधून 
परतला. पिर�सथती काबतू आणण्ासाठी औरंगजेबाची ितकडे रवानगी करण्ात आली. त्ाने ७ एि�ल 
१६४७ रोजी अलीमा�नखानाला आपला िनकटचा अिधकारी महणून बरोबर घेऊन काबलू सोडले आिण 
उजबेक टोळीवाल्ां् ी पावलापावलागंणीक लढा ाेत तो २५ मे रोजी बालख ्ेथे पोहोचला. (अिधक 
मािहतीसाठी पाहा. अबदुल हम्द, भाग २. ४८३-४८८, ५१२-५३७, ५२१-५३४, ५३९-५४१, ५४८-५५३, 
५५७-५५९, ५६०-५६५, ५७९, ५८४, ५६६-५७१, ६१४-६१८, ६२०-६२४, ६४२-६५७, ६०३, ६३३, ६४१-
६४२). 
 
बद�शान व बालखवर औरंगजेबाच् नेमणूक 

 
बुखाराच्ा राज्ातफ�  सामना ाेण्ासाठी नजरमहमाचा कतृरतववान आिण ्ूर मोठा मुलगा 

अाुबल अजीजखान उभा ठाकला. त्ाच्ा नेतृतवाखाली उजबेक टोळीवाले बालख �ातंाच्ा िनरिनराळ्ा 
भागातं जमा झाले आिण त्ानंी मोगल सैन्ाला एकाकी पाडण्ाचा आिण लुटण्ाचा घाट घातला. अकचा 
(वा्व् िा्लेा ४० मलै) ्ेथे जमाव झालेल्ा ्�लूा मोडण्ासाठी औरंगजेब जेवहा बालख ्हरातून 
बाहेर पडला तेवहा त्ाला ाररोज माग�वर टोळीवाल्ा उजबेकानी �ितकार केला. त्ाचवळेी त्ाचंी ाुसरी 
एक पलटण बालख ्हरावर ह�ा करण्ासाठी बुखाऱ्ाववन आली. ही बातमी कळताच औरंगजेबाला 
इंचइंच जिमनीचा तुकडा लढिवत राजधानीच्ा ्हरी (बालख) परत िफरणे भाग पडले. ्ा माघारीला 
जवळ जवळ ाहा िावस लागले आिण ्ा अविधत मोगल फौजेला एका कणाचीही उसंत लाभली नाही. 
ताज्ा ामाच्ा आिण िफरत्ा ्�बूरोबर घनघोर लढा अहोरा� �ावा लागत होता आिण अगाी ्ाचवळेी 
उपासमारीने ्ाही फौजेत हलक�ोळ घातला. सेनााल सारखे कुचीवर होते आिण ्ा धावपळीत अ� 
ि्जिवण्ाची पाळी आघाडीवर असलेल्ा ह��च्ा पाठीवर आली. मोगलाचें हाल : औरंगजेबाचा 
िधमेपणा :- एका भाकरीची िकमत एक रप्ा �िचत ाोन रप्ेही झाली. िततकेच पाणीही महागले. 
पाण्ाचे ाुनभक पडले. इतक्ा अडचणी आिण धोका आ वासून उभ्ा असताना औरंगजेबाचा खंबीरपणा 
आिण िवलकण ताबा ्ामुळे िढलाई आिण अव्वसथा िनम�ण होण्ाचा �संग टळला. त्ाची ती� 
िनरीकण्कती आिण केवहाही कारवाईला िस� असलेला ाेह अडचणीच्ा जागेवर साा धावनू जाई आिण 
त्ाचे चातु्र आिण धडाडी फौजेला कोणत्ाही �संगातून िनभावनू नेई. 

 
औरंगजेबाच्ा िचवटपणाने त्ाचे उि�� साध् झाले. अबाुल, अजीज ्ाने तह करण्ाची त्ारी 

ा्रिवली. औरंगजेबाचा ना् करण्ाची त्ाची आ्ा आता फसली होती. औरंगजेबाच्ा अंगात वसत 
असलेल्ा कठोर िनध�राचे �ात्िकक त्ाने सवतः अनुभिवले होते. एके िाव्ी लढाईची ऐन धुम�्ी 
चालली असताना सा्ं�ाथरनेची वळे झाली. औरंगजेबाने लढाईच्ा माैानात चाार पसरली, गुढगे टेकले 
आिण ्ातंपणे नमाज पढले. सभोवारची हाणामारी आिण गोधळ ्ाजंकडे त्ाचे अिजबात लक गेले नाही. 
मोिहमेवर असताना जसे त्ाच्ा अंगावर िचलखत आिण कवच नसे त्ा�माणे आताही नवहते. बुखाऱ्ाची 
सेना ्ा दश्ाकडे भान िवसवन पाहात रािहली. औरंगजेबाब�लच्ा आाराच्ा भावनेने अबाुल अजीज 
्ाने ्ु�िवराम केला आिण तो उदगारला की “अ्ा माणसां् ी लढणे महणजे सवतःचा ना् ओढवनू 
घेण्ासारखे आहे.” 

 
नजरमहमदबरोबर तह 



 
अनु�मिणका 

 
अबाुल अजीजने अ्ी ्ोजना माडंली की ्हाजहानने बालखाे् त्ाच्ा बापाकडे परत 

सोपिवण्ाचे जाहीर केले होतेच, तरी आता आपला धाकटा भाऊ सुभान कुली ्ाच्ा ताब्ात बालख �ातं 
ाेण्ात ्ावा. औरंगजेबाने ्हाजहानचा ्ा बाबतीत स�ा िवचारला. त्ाने असे कळिवले की बाा्ाहीचा 
मान राखण्ासाठी नजरमहमा जर बाा्हाची माफी मागण्ास त्ार असेल तर बालख �ातं 
नरजमहमाच्ा सवाधीन करण्ात ्ेईल. 

 
माघार्त झालेले मोगलाचें हाल 

 
ही ्ोजना नजरमहमाने मान् केली. १ ऑकटोबर रोजी बालखचा िक�ा नजरमहमाच्ा 

लोकाचं्ा सवाधीन करण्ात आला. मोगल सैन्ाने काबलूच्ा िा्नेे परत कूच करण्ास सुरवात केली. 
िहाुकु् पवरताच्ा िखडी ओलाडंताना मोगल सैन्ाचे अतोनात हाल झाले आिण िव� आिण सेनेची 
पुषकळच हानी झाली. ्ाला कारण महणजे िपछाडी आिण आघाडीवर उजबेक आिण हजारा टोळीवाल्ानंी 
त्ाचं्ावर केलेले �खर ह�े हे हो्. मोिहमेत्ल मोगलाचें झालेले नुकसान :- मोगलानंी ५००० माणसे 
आिण तेव�ाच मो�ा संख्ेने मालवाहू जनावरे गमािवली. ााणागोटा, लषकरी सामान आिण इतर साम�ी 
्ाचं्ा वपाने मोगलानंा जे पाठीमागे सोडाव ेलागले त्ाची िकमत अनेक लाख रप्ावंर भरली. ्ा 
लढाईत िहाुसथानच्ा ितजोरीला ४ कोटी रप्ाचंा फटका बसला, पण एक इंच जिमनीच्ा तुक�ाचा 
लभ्ां् ाेखील ्ा मोिहमेतून झाला नाही. [्ा मोिहमेची सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे. १६४७ मध्े ्ा मोिहमेची बाा्हाने 

मो�ा �माणावर त्ारी केली. ्ुजा आिण औरंगजेब ्ानंा त्ाचं्ा �ातंातूंन बोलािवण्ात आले. पे्ावर आिण काबलू ्ाचं्ा ारम्ान 
िठकिठकाणी सैन्ाच्ा तुक�ा ठेवण्ात आल्ा. (अबदुल हम्द, भाग २. ६०३, ६३३, ६४१-४२). ज्ा सुमारास औरंगजेबाला बाा्हाचे प� 
िमळाले (४ स�ेबर १६४६) त्ावेळी तो गुजराथेत होता. त्ाने आपले अिधकार माळव्ाचा सुभेाार ्ा्सताखान ्ाच्ाकडे सोपिवले. २० जानेवारी 
१६४७ रोजी तो लाहोरला पोहोचला. तेथे त्ाची बाा्हा्ी मुलाखत झाली. १० फे�ुवारी रोजी त्ाने पे्ावरकडे कूच केले. ्ेथे त्ाच 
वसंतऋतूप �्त मु�ाम वहाव्ाचा होता. (अबदुल हम्द, भाग २. ५८३, ६२५-२८, ६३२. तेथून तो ३ एि�ल रोजी काबलूला पोहोचला आिण तेथून 
चार िावसानंी तो ्ु�भमूीच्ा िा्नेे िनघाला. त्ाचा मुख् स�ागार महणून अली मा�नखान त्ाच्ाबरोबर होता. (अबदुल हम्द, भाग २. ६७०, 
६७१). 

 
सुरवातीपासून औरंगजेबाचे सैन् संख्ेने लहान असल्ामुळे अडचण झाली. अगोारच्ा सवारीवरील काही सैिनक अजून िकलल्ाचे 

संरकण करीत िकवा अफगािणसथानामधील मुख् छावणीबरोबर असलेल्ा रसत्ाचे रकण करीत पाठीमागेच होते. हे सैन् मोठमो�ा 
अिधकाऱ्ाचं्ा हाताखाली होते. औरंगजेबाने त्ा सव�ना आपल्ा अिधकारककेत ठेवले. त्ामुळे त्ाच्ापुढे अिधकाराच्ा जागा कोणास 
�ाव्ाच्ा ्ाचा �शन पडला. त्ाला जाऊन िमळण्ाचा ज्ानंा हुकूम झाला होता ते अिधकारी िहाुसथानात रािहले अथवा जेमतेम 
अफगािणसथानाप �्त पोहोचले. साहिजकच औरंगजेबाच्ा हाताखाली जेमतेम २५ हजार सैन् रािहले. ्ाउलट ्�ूच्ा सैिनकाचंी संख्ा 
औरंगजेबाच्ा हाताखालील सैन्ाच्ा ितपपट होती. (अबदुल हम्द, भाग २. ७०२-७०४; खाफीखान औरंगजेबाच्ा सैन्ाची संख्ा ३५००० होती 
आिण ्�ुसैन् १ लक २० हजार होते असे सागंतो. भाग १. ६७१) ्ा ाोनही फौजातं हातघाईच्ा लढा्ा जरी झाल्ा नाहीत तरी ्�ुसैन्ाने 
मोगलानंा जेरीस आणले. त्ाचं्ावर िनण�्क िवज् िमळिवणे मोगलानंा ्क् झाले नाही. (अबदुल हम्द, भाग २. ७०४, ७०५). सात एि�ल 
१६४७ रोजी औरंगजेबाने काबलू सोडले. बालखकडे जाणाऱ्ा रसत्ावर ाेहास नाीचे डेरागाज ्ा नावाचे खोरे आहे. तेथे उजबेक लोकानंी आपली 
फौज जमा केली. त्ाचं्ािवर� औरंगजेबाने ५०० सैिनकाचंी एक तुकडी रवाना केली. त्ानंी ्�ूंवर ह�ा केला. त्ाचं्ा मातीसाठी आघाडीच्ा 
लोकानंा पाठिवण्ात आले. उजबेकाचंा मोड झाला आिण त्ानंी पळ काढला. परंतु थोडे पुढे जाऊन त्ानंी नवीन िठकाणी मोच� उभारले. ही 
घटना २० मे रोजी झाली. (अबदुल हम्द, भाग २. ६७१–६७३). ाुसऱ्ा िाव्ी औरंगजेबाने ाेहास नाीच्ा पूवर िकनाऱ्ाने आिण अली 
मा�नखान ्ाने ाेहासच्ा ाोन उपन�ा ओलाडूंन ्�ुसैन्ाला ाऱ्ाखोऱ्ातूंन हुसकावनू लावण्ासाठी कूच केले. मोगल सैिनकाचं्ा आघाडीच्ा 
तुकडीने िखडीतून पुढे कूच केले. त्ाचं्ावर उजबेकानंी ह�ा केला. परंतु मोगल सैन्ाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा फळीचे सैिनक पुढे झाले आिण 
त्ानंी ्�ुसैन्ाची मधली फळी मोडली. अली मा�नखानाने उजबेकाचंा चार मलैापं �्त पाठलाग केला आिण तो छावणीवर परतला. औरंगजेबाचा 
बालखमधील हा पिहला िवज् हो्. 

 
२५ मे रोजी मोगल सैन् बालख ्ेथे पोहोचले. ्हरातील �मुख लोकानंा कैा करण्ात आले. (अबदुल हम्द, भाग २. ६७३-६७५, 

६८६-६८७). ्ा सैन्ाला काबलूहून सैिनक आिण �व् ्ाचंी भरपूर रसा पोहोचली. काबलू ्ेथे खु� ्हाजहान हजर होता. (अबदुल हम्द, 
भाग २. ६८०, ६८१, ६८४, ६८५). बुखारा ्ेथील सैन्ाचा अिधपती अबाुल अजीजखान हा होता. हा बुखाऱ्ाचा बाा्हा नजर महमा ्ाचा 
मुलगा. त्ाने आणखी एक सैन्ाची तुकडी अकचा ्ा बालखच्ा वा्व्ेस चाळीस मलैावंर असलेल्ा िठकाणाकडे रवाना केली. ्ािठकाणी 



 
अनु�मिणका 

मागील ्ु�ातून पळालेले सैन् त्ानंा िमळाले. (अबदुल हम्द, भाग २. ६८६) बालख ्ेथे तीन िावस मु�ाम केल्ानंतर औरंगजेबाने अकचा ्ा 
िठकाणाकडे कूच केले. त्ाने आपल्ा मो�ा मुलाला जड सामानसुमानासिहत बालख ्ेथे ठेिवले. बाा्ाही फौज अित्् काळजीपूवरक कूच 
करीत होती. तोफखान्ाचा पािठबा पा्ाळी फौजेला होता. उजबेकानंी केलेले अनेक ह�े परतवनू लावण्ात आले. परंतु बाा्ाही फौजेला �ास 
ाेण्ात त्ानंा ्् आले. २ जून रोजी औरंगजेब ितमूराबाा ्ेथे पोहोचला. ्ा िठकाणी उजबेकानंी त्ाचं्ावर सवर बाजंूनी ह�े चढिवले. परंतु 
त्ानंा बऱ्ाच ्ु�ानंतर परतवनू लावण्ात मोगलानंा ्् िमळाले. मोगलाचं्ा डाव्ा फळीचा सेनापती खान बहााुर जफरजंग हा होता. हा 
�कृतीने ाुबळा होता. उजबेकानंा ्ाची जाणीव झाली आिण ते ्ा िठकाणी जमा झाले. जफरजंग ्ाने ४०० सैिनकाचंी एक तुकडी ्�ूला अटकाव 
करण्ासाठी पाठिवली ितचा उजबेकानंी िनःपात केला. जफरजंग सवतः ्�ू्ी मुकाबला करण्ासाठी गेला परंतु तो घो�ाववन खाली पडला 
आिण त्ाचे ाोन मुलगे ठार झाले. त्ाकणी औरंगजेब मात घेऊन तेथे ााखल झाला. ्ा नवीन आलेल्ा सैन्ाने ्�ूचा मोड केला. (अबदुल 
हम्द, भाग २. ६८८, ६९२; खाफीखान ही लढाई ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी झाला असे सागंतो. भाग १. ६६२). अ्ा तऱहेने २ जून हा िावस 
बाा्ाही फौजानंा भ्ंकर कठीण असा गेला. वरील िवज्ानंतर छावणीला मोच� बाधंण्ात आले आिण अित्् जागवक असा पाहारा सतत 
ठेवण्ात आला. ाुसऱ्ा िाव्ी मोगल सैन्ाने कूच केले. उजबेकानंी मोगल सैन्ावर सतत ह�े चालू ठेवले. मोगल तोफखान्ापुढे त्ाचंा िनभाव 
लागला नाही. मोगलाचंी आगे कूच चालूच रािहली. अखेर औरंगजेबाने प्ाई ्ेथील उजबेकाचंी छावणी ताब्ात घेतली. ारम्ान ्�ूचे मोठे सैन् 
राजपु� सुभान कुली ्ाच्ा हाताखाली बुखाऱ्ाहून बालखवर ह�ा करण्ासाठी ्ेत आहे, अ्ी बातमी औरंगजेबाला लागली. ही बातमी कळताच 
५ जून रोजी त्ाने झपा�ाने प्ाईहून माघार घेतली. ्�ूने जासत िधटाईने मोगलावंर ह�े चढिवले. ाोन वेळा ्�ूसैिनक त्ाच्ा छावणीतच 
ि्रले (खाफ्खान, भाग १. ६६८). ाुसऱ्ा िाव्ी औरंगजेबाने ्खेाबााकडे माघार घेतली आिण तेथून त्ाने फैजाबााकडे कूच केले. (अबदुल 
हम्द, भाग २. ६९४–६९७). ७ तारखेला पिर�सथती िबघडली. उजबेकानंी ितनही बाजंूनी मोगलावंर ह�े चढिवले. परंतु पुनहा एकाा मोगलाचं्ा 
तोफखान्ाने ्�ूवर मात केली. ९ तारखेप �्त मोगलाचंी माघार चालू होती. ११ तारखेला मोगल सैन् बालख ्ेथे पोहोचले. (अबदुल हम्द, भाग 
२, ६९७–७०१). माघारीच्ा ्ा १० िावसातं मोगल सैन्ाला िव�ातंी ती क्ी िमळाली नाही. मोगल सैन् भकेुने िपडले. धान्ाचे भाव अित्् 
कडाडले. धान् पुरे पडेनासे झाले. सवरसाधारण माणसाचे हाल तर ्ाहीपेका कठीण होते. ्ा कठीण पिर�सथतीत औरंगजेबाचा कणखरपणा आिण 
सं्म ्ामुळे एकंार ि्सतीत िबघाड झाला नाही. त्ाने आपल्ा िधटाईने आिण ्हाणपणाने सैन्ाला सुरिकत आणले (खाफ्खान, भाग १. ६६८, 
६६९; अिधक मािहतीसाठी पाहा होवथर, ७५२). 

 
मोगल सैन्ा�माणेच ्�ूची पिर�सथतीही भ्ानक होती. अबाुल अजीज ्ाने तहाची इचछा �कट केली. औरंगजेबाच्ा अंगी असलेले 

धै्र आिण कणखरपणा ही त्ाने आिण त्ाच्ा सैिनकानंी �त्क बिघतलेली होती. घनघोर ्ु� चालू असताना क्ाचीही पव� न करता 
औरंगजेबाने रणभमूीवर नमाज पढले होते. हे बिघतल्ानंतर अ्ा माणसा्ी ्ु� करणे महणजे मृत्लूा आमं�ण ाेण्ासारखे आहे, असे उदगार 
त्ाने काढले हाते. (मिसर्–इ–आलमिगर्, ५३१; अबदुल हम्द, भाग २. ७०४). 

 
बुखाऱ्ाच्ा सुलतानाला आपल्ा सैन्ाचा पगार ाेणे ्क् झाले नाही. साहिजकच त्ाच्ा सैिनकानंा मा्ाे्ाला परत जाण्ाची 

उतसुकता लागनू रािहली. अ्ा वेळी अजीजने असा �सताव माडंला की, आपल्ा धाक�ा भावाला बालखचा ताबा ाेण्ात ्ावा. औरंगजेबाने 
्हाजहानकडे िवचारणा केली. ारम्ान अजीजने बालख सोडून उ�रेकडे ऑकसस नाी ओलाडूंन पळ काढला. लढाई काही काळ तरी थाबंली 
होती. परंतु तहाबाबत काहीच िनकाल लागला नवहता. ्हाजहानची इचछा सुलतान नजर महमाखान ्ाने ्रण ्ाव ेअ्ी होती. इकडे मोगल 
सैन् कंटाळले होते हा ाे् िजकल्ास इथेच का्म राहावे लागेल अ्ी मोगल अिधकाऱ्ानंा भीती वाटली. साहिजकच त्ानंी औरंगजेबाच्ा 
बेतात अडथळे आणले. तेवहा औरंगजेबाने ्ा ाे्ात राहून काहीही साधणार नाही असे ्हाजहानला कळिवले. (वािरस, ३ ब, ४ अ). ारम्ात 
वाटाघाटी चालूच रािहल्ा. िहवाळा आता जवळ ्ेत होता. िहाुकु् पवरताचं्ा वाटा थो�ाच कालावधीत बां होणार होत्ा. औरंगजेबाच्ा 
सैन्ापुढे ाुषकाळ आ वासून उभा होता. ्�ूसैन्ाचे तुरळक ह�े पुनहा सुव झाले होते. वेळ घालिवण्ात अथर नवहता. तेवहा बाा्हाच्ा संमतीची 
वाट न पाहता १ ऑकटोबर १६४७ रोजी त्ाने बालख ्हराचा ताबा नजरमहमाच्ा नातवाकडे िाला. ३ ऑकटोबर रोजी मोगल सैन्ाने काबलूच्ा 
िा्नेे माघारीला सुरवात केली. वाटेत ्�ु सैन्ाने मोगलाचंा उचछाा माडंला. तारीख १४ ऑकटोबर रोजी मोगल सैन् घोरी ्ेथे पोहोचले. हा 
िक�ा ्हाजहानला आपल्ा ताब्ात ठेवाव्ाचा होता परंतु त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंी ितथे राहण्ास नकार िाला (वािरस, ७ ब). मोगल सैन्ाची 
माघार चालूच रािहली. ्ा वष�चा िहवाळा अिधक लौकर आला. सुरखाब नाी आिण िहाुकु् पवरत जेमतेम पार कवन औरंगजेब २७ आकटोबर 
रोजी काबलू ्ेथे पोहोचला. (वामबेर्ज िहसटर् ऑफ औरंगजेब, ३३२; वािरस, ८ अ, ८ ब). 

 
परंतु मुख् सैन् पाठीमागेच रािहले. त्ाचे अित्् हाल झाले. उंट बफ�मध्े गाडले गेले. १० नोवहेबर रोजी सैन्ाच्ा अखेरच्ा 

तुक�ा काबलू ्ेथे पोहोचल्ा. (वािरस, ९ अ). ्ा माघारीत मोगलानंी १० हजारावंर माणसे गमावली. िकती मालम�ा मागे रािहली ्ाची 
मोजाााच करता ्ेणार नाही. पुढील वष� जेवहा बफर  िवतळले तेवहा गाडल्ा गेलेल्ा मानवी सागंा�ाचें िढगारेच्ा िढगारे रसत्ाच्ा ाोनही 
बाजूला पसरलेले आढळले. (वामबेर्ज बुखारा, ३२२).] 

 
मुलतानच् सुभेदार् 
 

बालखच्ा मोिहमेनंतर औरंगजेबाने माचर १६४८ पासून जुलै १६५२ प �्त मुलतान आिण िसधची 
सुभेाारी केली. (वािरस, १२ अ ) ्ा सुभेाारीवर असताना ाोनवळेा (जानेवारी ते िडसेबर १६२९ आिण 
माचर ते जुलै १६५२) त्ाला कंाहारला वढेा घालण्ासाठी आिण पन््नाकंडून तो िक�ा िजकून 



 
अनु�मिणका 

घेण्ासाठी पाचारण करण्ात आले. [्ा चार वष�च्ा काळात औरंगजेबाच्ा वै्�कतक जीवनािवष्ी फारच थोडी मािहती िमळते. 

ाोन वेळा त्ाला पन््नाबंरोबर कंाहार ्ेथे लढण्ासाठी पाचारण करण्ात आले. पिहल्ा खेपेला परत ्ेताना १० ते २६ नोवहेबर १६४९ प �्त 
तो बाा्हाबरोबर लाहोर ्ेथे होता. त्ाने आपल्ा बापाची पुनहा एकाा भेट िा�ी ्ेथे २ जानेवारी ते १२ फे�ुवारी १६५१ ्ा कालावधीत घेतली. 
१६ जानेवारी १६४९ रोजी त्ाच्ा मनसबाारीत वाढ करण्ात आली. तो आता १५००० सवाराचंा अिधकारी झाला. (वािरस, २४ अ, ३९ ब, ४८ अ, 
४९ ब, ५९ अ; आदाब–ई–आलमिगर्, ३ अ, ४ ब, ९ अ, आिण ९ ब). ्ा वष�च्ा नोवहेबर मिहन्ात िसध �ातंाचा त्ाच्ा सुभेाारीत समावे् 

करण्ात आला आिण भा�र व िसवीसतान हे ाोन िजलहे त्ाला जहागीर महणून ाेण्ात आले. (वािरस, ३९ ब).] बलूच् टोळयाचंा 
उच्ाद :- त्ाच्ा नवीन सुभेाारीच्ा �ातंात अित्् ्ूर आिण भाडंखोर अ्ा अफगाण आिण बलूची 
टोळ्ाचं्ा वसाहती होत्ा. आपल्ा सुभेाारीच्ा थो�ा्ा कालावधीतील औरंगजेबाची कामिगरी महणजे 
त्ाने कु�िस� अ्ा टोळी�मुखाचंा केलेला ना् आिण सरह�ीवर राहणाऱ्ा टोळीवाल्ाकंडून बाा्हा्ी 
एकिन� राहण्ाचे घेतलेले तकलुपी वचन ही हो्. (सरकार, १, पाने ११७–११९) (अिधक मािहतीसाठी 
पाहा. डेमस बलोच रेस ४८ व ५५.) 

 
िसधचया वयापाराचा िवकास [िसध �ातं, त्ामधील रानटी टोळ्ा आिण औरंगजेबाने ्ा टोळ्ानंा वठणीवर आणण्ासाठी 

केलेले �्तन ्ाची सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे. औरंगजेबाच्ा सुभेाारीत िसधचा समावे् झाल्ामुळे अित्् रानटी अ्ा अफगाण 
आिण बलुची अ्ा टोळ्ाबंरोबर त्ाचा संबधं आला. अनेक वष�प �्त बाा्ाही स�ेला कोणीही जुमानत नवहते. औरंगजेबाला अ्ा तऱहेची 
पिर�सथती सहन होणे कठीण होते. का्ाा �सथािपत कराव्ाचा तर ्ासन मजबतू असणे जवर होते. त्ाच्ा सुभेाारीच्ा थो�ा्ा काळात त्ा 
�ातंातील जमात�ना ्ातंताम् जीवनाची सव् लावणे कठीण होते. औरंगजेबाने जे केले ते महणजे त्ा जमात�पैकी बडंखोर असलेल्ा �मुखाचंा 
त्ाने ना्नाट केला, हे हो्. होत नावाची जमात िसध आिण पजंाब ्ा ाोन �ातंातं बाहेवन आलेली होती. ितच्ा ाोन ्ाखा होत्ा. एक ्ाखा 
डेरा इसमाईलखान ्ा िठकाणी राजधानी कवन होती. ाुसऱ्ा जमातीचे ठाणे मानकेरा हे होते. होत जमात�चा �मुख इसमाईल ्ाने ्हाजहानकडे 
नजराणे पाठिवले. िसध आिण पजंाब ्ा ाोन �ातंाचं्ा सरह�ीवर त्ाचा मुख् तळ होता. त्ाचा फा्ाा घेऊन त्ाने मुलतानच्ा सुभेााराची 
ताबेाारी मानण्ाचे नाकारले. इतकेच नवहे तर त्ाने मुबारक नावाच्ा ाुसऱ्ा एका बलुची �मुखाकडून तीन िक�े िजकून घेतले. औरंगजेबाने 
सैन् पाठवनू हे िक�े परत मुबारकच्ा ताब्ात िाले. परंतु इसमाईलने ते परत िजकून घेतले. ्ावर औरंगजेबाने त्ाच्ािवव� कडक 
उपाप्ोजना केली व त्ाला िक�े परत �ाव्ास लावले. (२० जून १६५०). अ्ा तऱहेने कंाहारच्ा वे�ामध्े आपल्ाला मात होईल हा हेतू 
मनात ठेवनू औरंगजेबाने इसमाईलबरोबर समझोता केला. 

 
ाुसऱ्ा एका बलुची टोळीबरोबर मोगलानंा तोड �ावे लागले. ती टोळी महणजे नोहानी ही हो्. (अिधक मािहतीसाठी पाहा. डेमस 

बलोच रेस, पा. ५६. एच. बु�रचे सेनसस ऑफ बलुिचसतान, पा. ८३). ्ा टोळीचा मुख् आलम हा होता. त्ाच्ा्ी म�ैी करण्ाचे औरंगजेबाचे 
�्तन फसले. तेवहा औरंगजेबाने त्ाच्ािवर� कारवाई करण्ाचे ठरिवले. (आदाब-ई-आलमिगर्, ३ अ, ३ ब, ४ अ, ५ अ). वरील टोळीि्वा् 
आणखी ाोन टोळ्ा महणजे नहमा� व जुकी्ा ्ा होत. ्ा टोळ्ािंवर� औरंगजेबाने मलीक हुसेन ्ाची रवानगी केली. मलीक हुसेनने त्ानंा 
्रण ्ाव्ास लावले. त्ाचा पिरणाम इतर टोळ्ावंर होऊन त्ानंीही बाा्ाही स�ेपुढे मान तुकिवली. वरील कामिगरीनंतर बाा्ाही सैन् त�ा 
्ेथे परतले. 

 
ारम्ान क्ालच्ा जमीनााराचा मुलगा सातहला ्ाने औरंगजेबाची मुलतान ्ेथे भेट घेतली. तो मुलतान ्ेथे असताना त्ाच्ा 

�ितसपध्�ने त्ाच्ा जिमनी बळकािवल्ा. त्ाचाही पराभव मलीक हुसेन ्ाने केला. 
 
अ्ा तऱहेने औरंगजेब अंतगरत ्ातंता �सथािपत करीत असताना त्ा �ातंाच्ा व्ापार उिामाचा िवकास करण्ाचे व तेथील सारा 

वाढिवण्ाचे कामही त्ाने केले. औरंगजेबाने िकनाऱ्ावरील व्ापाराची वृ�ी वहावी महणून अनेक सवलती िाल्ा. िसधू नाीच्ा मुखावर त्ाने एक 
नवीन बांर बाधंले, आिण तेथे िक�ाही बाधंला. त्ाच�माणे त्ाने बांरात ्ेणाऱ्ा मालावरील जकातीची माफी केली. (आदाब-ई-आलमिगर्, 
६०). ्ा सुमारास औरंगजेबाला अनेक आनथक अडचणीस तोड �ावे लागले. ाुषकाळामुळे त्ाच्ा जहािगरीपासून ्ेणारे उतप� घटले, त्ामुळे 
त्ाने बाा्हाकडे �व्ाची मागणी केली. आपण आपला पैसा सैन् ाक ठेवण्ासाठी खचर केला असे त्ाने ्हाजहानला िलिहले. परंतु त्ाची ही 
िवनंती ्हाजहानने िझडकावन लावली. (आदाब, १७२ अ).] 

 
त्ाि्वा् त्ाने त्ा �ातंाच्ा सागरी व्ापारासाठी अनेक सवलती ाेऊन त्ा �ातंाच्ा व्ापाराचे 

पुनर�ीवन करण्ाचे का्र हाती घेतले. नाीच्ा मुखा्ी वाळू साचल्ाने त�ा हे बांर िनरप्ोगी झाले 
होते. औरंगजेबाने आणखी खाली िसधू नाीच्ा तीरावर नवीन बांराची ्ोजना केली आिण तेथे एक िक�ा 
आिण ध�ा ्ाचंी उभारणी केली. 

 
(११) औरंगजेबाचा कंदहारला वेढा, १६४९-१६५२ 



 
अनु�मिणका 

 
(कंाहारच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा. केरस वहॉयजेस अँड ्ॅवहलस, भाग ९. २१२ व २१३ ऐन-

इ-अकबर्, भाग २. ३९४, मॅसनसस जन�र, भाग २. १८६-१८९.) 
 

कंदहार, भूगोल आिण रचना 
 
कंाहारचा िक�ा हा िहाुसथानाकडे जाणारा रसता पि�मेकडून आिण काबलूकडे जाणारा रसता 

ािकणेकडून रोखून धरण्ाची कामिगरी करतो. ्ा िकलल्ाचे लषकरीदष�ा मह�व असे की केवळ ३६० 
मलैाचं्ा सपाट �ाे्ाने ्ा िकलल्ाची आिण िहरात ्हराची फारकत केली आहे. िहरातजवळ िहाुकु् 
पवरताचं्ा रागंानंी ाबाव घेतल्ामुळे मध् आि््ा अथवा पन््ा ्ामंधून सवारी कवन ्ेणाऱ्ा सैन्ाला 
्ेथून सुलभ मागर िमळतो. अ्ातऱहेने सवारी कवन ्ेणाऱ्ा सैन्ाला कंाहारमधून जाणे भाग आहे आिण 
त्ाला परतवनू लावा्चे झाल्ास तेही इथेच. ज्ा काळी काबलू हे िा�ीच्ा सा�ाज्ात मोडत होते त्ा 
काळी कंाहार महणजे आपल्ा ाे्ाच्ा संरकण-फळीतला पिहला ाुवा होते. (अिधक मािहतीसाठी पाहा. 
फोरसटसर जन� (१७९८). होलड्चस गेटस ऑफ इंिडया; टॅवहे�नअर; ईसक�नस  िहसटर् ऑफ इंिडया). 

 
कंदहारचे लषकर्दषृा महतव 

 
१७ व्ा ्तकात जेवहा पोतुरगालच्ा आरमाराचे िहाी महासागरात �ाबल् होते आिण पन््न 

सामु�धुनीकडे जाणारे िहाी महासागरातील सवर मागर त्ानंी रोखून धरले त्ावळेी कंाहारचे 
व्ापारीदष�ा मह�व हे त्ाच्ा लषकरी मह�वाइतकेच होते. िहाुसथानातून आिण सपाईस बेटातूनाेखील 
पि�मेकडे जाणारा सवर माल खुषकीच्ा माग�ने मुलतान, िपि्न आिण कनाहार मधून पन््ाकडे आिण 
तेथून ्ुरोपकडे जात असे. इ. स. १६१५ मध्े मालाने भरलेले १४ हजार उंट ्ा माग�ने पन््ाकडे रवाना 
झाले. व्ापाराच्ा िविनम्ाचे मध्वत� केन� महणून कनाहार ्हराची संप�ी आिण िवसतार ्ाद�ीने 
जलागतीने वाढ झाली. 
 
कनदहारचा पाडाव 
 

कनाहारला अ्ा तऱहेने मह�व �ापत झाल्ामुळे पन््ा आिण िहाुसथानचे स�ाट ्ामंध्े कनाहार 
हे कलहाचे कारण होऊ लागले. इ. स. १५२२ मध्े बाबराने कनाहार अफगाण बाा्हाकडून िजकून 
घेतले परंतु पन््ाच्ा राजाने ते पुनहा १५५८ मध्े काबीज केले. नंतर अकबराने १५९४ मध्े कनाहारच्ा 
सुभेााराकडून ते परत घेतले. परंतु जहागंीरच्ा वृ�ापकाळात ्हा अबबास ा �ेट ्ाने २५ िावसाचं्ा 
व�ेानंतर इ. स. १६२३ मध्े ते पुनहा काबीज केले. इ. स. १६३८ मध्े कनाहारचा पन््न सुभेाार अली 
मा�नखान ्ाने आपल्ा बाा्हाच्ा ्ोधाला िभऊन कनाहारचा िक�ा ्हाजहानच्ा सवाधीन केला. 
परंतु पन््नानंा फार काळ रोखून धरणे ्क् नवहते. इ. स. १६४९ च्ा फे�ुवारीमध्े ्हाजहानने वळेेवर 
मात न पाठिवल्ामुळे ५७ िावसाचं्ा व�ेानंतर (व�ेाच्ा हकीकतीसाठी पाहा : वािरस, २३ अ–२७ अ; 
खाफ्खान ६८६–६९०१) पन््नानी ते मोगलाकंडून परत िहसकावनू घेतले. (पाहा इिलअट, ६. १३०; 
खाफ्खान, भाग १· ११५, १२२, ३२६; ए. एच. भाग २· २४, ४०; मिसर उल उमरा, भाग २· ७९५–७९८) 

 
कंदहारला मोगलाचंा पिहला वेढा 



 
अनु�मिणका 

 
बाा्ाहीची इ�त राखा्ची तर कनाहार पुनहा पन््नाकंडून िजकून घेणे जवर होते. 

्हाजहानच्ा मुलानंी कंाहारला तीन वळेा वढेे घातले. पण �त्ेक वळेी त्ानंा अप्् आले. पिहली 
मोहीम औरंगजेब आिण वजीर सााु�ाखान ्ाचं्ा नेतृतवाखाली ५०,००० फौज ाेऊन काढण्ात आली. ही 
सेना १४ मे १६२९ रोजी डेरेााखल झाली आिण त्ानंी िकलल्ाला वढेा िाला. पण मो�ा तोफाचं्ा अभावी 
त्ानंा िकलल्ावर ह�ा करता आला नाही. ्ाउलट िकलल्ावरील तोफा भारी आिण प�ेाार होत्ा. 
िा�ीारबारच्ा इितहासकाराने तर पुढील ्बाातं ्ासंबधंी सप�पणे कबुली िाली आहे. तुक�बरोबर 
त्ाचं्ा नेहमी ्ेणाऱ्ा ्ु��संगामुंळे पन््न लोक िक�े िजकून घेणे आिण त्ाचें संरकण करणे ्ात 
तरबेज झाले होते. प�शयनाबंरोबर यु� :- गोलंााजी आिण तोफखाना ्ाचं्ा उप्ोगात तर ते अि�ती् 
होते. कंाहार िक�ा तर मजबतू आिण ााणागो�ाने भरलेला आिण मो�ा तोफा आिण नेमबाज गोलंााज 
्ाचं्ा संरकणाखाली होता. तेवहा बाा्ाही फौजेच्ा �्तनावंर पाणी पडले ्ात काहीच नवल नाही. जरी 
्ापूव� कंाहारच्ा नैऋर त् िा्से २४ मलैावंर अध�ााब नाीच्ा िकनाऱ्ावर झालेल्ा घनघोर ्ु�ात त्ाचें 
सेनापती िकिलचखान आिण रसतुमखान ाखखनी ्ानंी एका मो�ा पन््न सेनाालावर �चडं िवज् 
िमळवनू त्ाचंा कुषक-इ-नाखूाच्ा पलीकडेही पाठलाग केला होता, [कंाहारच्ा पिहल्ा वे�ाची सिवसतरपणे 

हकीकत पुढील�माणे आहे :– १६ मे १६४९ रोजी औरंगजेब कंाहारपुढे ्ेऊन उभा ठाकला. िकलल्ाला मोगलानंी वेढा िाला. ाुसऱ्ा िाव्ी 
रजपुतानंी अचानक ह�ा कवन िक�ा घेण्ाचा �्तन केला. परंतु पन््न गोलंााजानंी �चंड भिडमार कवन हा ह�ा परतवनू लावला. 
रजपुतानंा टेकडीववन माघार घ्ावी लागली. ितथेच त्ानंी मेढेकोट उभारले. (वािरस, २८ ब, २९ अ). िकलल्ाववन �चंड भिडमार होत 
असताना ाेखील चार जुलैप �्त खंाकाप �्त मोच� नेण्ात आले आिण ते थेट खवाजा िखजर ारवाजाप �्त नेण्ात आले. ्ामधून खंाकात माती 
आिण झाडेझुडपे ्ाचंा भरणा करण्ात आला. खंाकाखालून िकलल्ाच्ा िभतीप �्त मोगल सैिनक गेले आिण त्ानंी तेथे सुरंग भरला. (वािरस, 
३४ अ, ३४ ब). आता पन््नाबंरोबर झुंज �ाव्ाची तर मोगलानंा उघड माैानात उतरणे भाग होते. त्ासाठी ्�ूचा तोफखाना गारा करणे ्ा 
गो�ीची जवर होती. परंतु त्ासाठी लागणारा तोफखाना औरंगजेबाजवळ नवहता. अ्ा पिर�सथतीत िकलल्ावर ह�ा करणे जबर �ाणहानी 
सोसूनच ्क् होते. साहिजकच ्ाबाबत वरचषमा हा कंाहारचे संरकण करणाऱ्ाचंाच होता. िक�ा िजकणे औरंगजेबाच्ा आवाक्ा पलीकडचे 
होते. महणून बाा्ाही हुकुमाववन औरंगजेबाने पाच स�ेबर रोजी कंाहारहून माघार घेण्ास सुरवात केली. िहवाळा नजीक ्ेत होता आिण २० 
हजार पन््न फौज कंाहारच्ा मातीस ्ेत होती. ्ा गो�ीमुळे माघार जला घेणे भाग पडले. 

 
्ावेळी मोगल अिधकारी कलीचखान ्ाच्ा हाताखाली एक सैन्ाची तुकडी िबसत नावाच्ा िकलल्ाजवळ ठाण माडूंन बसली होती. 

परंतु ऑगसटमध्े पन््न फौजानंी कंाहारच्ा िा्नेे कूच करण्ास सुरवात केली, तेवहा त्ाची पिर�सथती पुषकळ नाजूक झाली. त्ाने 
खंजरखानाच्ा हाताखाली पाठिवलेल्ा ४ हजार सैिनकाचंा पन््न घोडालाचा �मुख नजफ कुली ्ाने पराभव केला. त्ाची ७०० माणसे ्ा 
हलल्ात ठार झाली. कलीचखान ्ाने कंाहारच्ा नैऋर त्ेस २४ मलैावंर असलेल्ा संग िहसारकडे माघार घेतली. त्ाच्ा मातीसाठी 
औरंगजेबाने रसतुमखान ्ाला पाठिवले. ्ा ाोन सेनापत�चे २५ ऑगसट रोजी ्हामीर ्ेथे पन््नां् ी घनघोर ्ु� झाले. रसतुमखानाचे सैन् 
अध�ााब नाीच्ा िकनाऱ्ावर कंाहारची वाट अडवनू ठाण माडूंन रािहले, तर तीस हजार पि्�् न सैिनक कुषक-इ-नाखूाच्ा डोगरापासून 
नाीच्ा िकनाऱ्ाप �्त पसरले. त्ानंा आणखी कुमक मूतरजा कुलीखानाच्ा हाताखाली ्ेऊन पोहोचली. ्�तकंिचतही िव�ातंी न घेता त्ाने 
मोगलावंर ह�ा करण्ासाठी चाल केली. ाुपारचे काही �हर उलटून गेल्ानंतर ्ु�ाला आरंभ झाला. समोवन आिण ाोनही बाजंूकडून मोगलाचंी 
सेना वेढली गेलेली होती. तीन तासप �्त घनघोर ्ु� झाले. मोगल सैन्ाची उजवी फळी पन््न लोकाचं्ा हलल्ाखाली आली. परंतु 
रसतुमखानाच्ा हाताखालील सैन्ाने हा ह�ा परतवनू लावला. ारम्ान धुळीचे वााळ झाल्ामुळे ्ु� थाबंले. पन््न सैन्ाने पळ काढला. 
त्ानंी आपला तोफखाना, घोडे आिण इतर ्ु� साम�ी पाठीमागे टाकली ती मोगलाचं्ा हातात पडली. पन््नाचंा वीस मलैप �्त मोगलानंी 
पाठलाग केला. (वािरस, ३६ अ, ३६ ब; ्ा घटनेची पन््न बाजू झुबदत-उत–तवार्ख, ४२ ब, ४३ अ ्ा �ंथात िाली आहे, ती अगाी वरील 
हकीकतीच्ा उलट आहे). वरील िवज्ाब�ल ्हाजहानने मोठा उतसव साजरा केला. लषकरातील सेनापत�ना बढत्ा ाेण्ात आल्ा. परंतु हा 
िवज् अगाी पोकळ होता. कारण ्ानंतर लगेच ाहा िावसानंी मोगलानंा कंाहारचा वेढा उठवावा लागला. औरंगजेबाची ३००० माणसे आिण 
त्ाच्ा ाुपपट जनावरे गारा झालेली होती. सैन्ात धान्ाचा भ्ंकर ाुषकाळ पडलेला होता. (खाफ्खान, भाग १, ६९५-७००). मोगलानंी ज्ा 
िाव्ी माघारीला सुरवात केली त्ा िाव्ीच कंाहारचा पन््न सेनापती िमहराबखान हा मरण पावला. परंतु त्ाने आपला ्बा मा� पाळला.] 
तरी एकंार तीन मिहने आिण २० िावस िकलल्ासमोर फुकट घालिवल्ानंतर औरंगजेबाने ५ स�ेबर रोजी 
िपछेहाटीला सुरवात केली. 

 
कंदहारला दुसरा वेढा 

 
कंााहार परत िजकून घेण्ासाठी पूव�पेका मो�ा �माणावर मोिहमेची त्ारी करण्ात आली. 



 
अनु�मिणका 

पुनहा औरंगजेब आिण सााु�ाखान िकलल्ासमोर ााखल झाले, (औरंगजेब ज्ा माग�ने गेला त्ाच्ा 
अिधक मािहतीसाठी पाहा : वािरस ६४ अ; आदब–ई–आलमिगर् ९ अ–११ ब) आिण त्ानंी २ मे १६५२ 
रोजी िकलल्ाला वढेा िाला. िकलल्ाच्ा िभतीना भगााडे पाडण्ासाठी तोफखाना डागण्ात आला आिण 
िकलल्ाला लागून असलेल्ा खंाकाप �्त मोच� उभारण्ात आले. खंाक कोरडे करण्ासाठी जारीने 
�्तन करण्ात आले आिण चाळ�सपा्री (िचिहल जीना) मनोऱ्ा पाठीमागील जिमनीच्ा पट�ाच्ा 
टोकावर रा�ी ह�ा चढिवण्ात आला. परंतु मोगलाचं्ा सवर �्तनानंा अप्् आले. मोगलाचंा कमकुवत 
तोफखाना :- िकलल्ाच्ा िभतीववन तोफखान्ाचा जो �चडं भिडमार करण्ात आला त्ामुळे 
िकलल्ाजवळ मोच� चालवनू नेणे अ्क् झाले. ्�नेू िकलल्ाच्ा ितनही बाजंूनी ह�े केले आिण 
सू्�ा्ापासून सू्�सताप �्त िकलल्ाच्ा िभतीच्ा गजातून गोळीबार चालू ठेवला आिण औरंगजेबाच्ा 
फौजेला पुढे सरकणे अ्क् कवन टाकले. िकबहुना मोगल तोफखाना िजतका कुचकामी होता त्ापेका 
पन््न तोफखाना िकतीतरी पटीने मारक होता. िहाुसथानातील गोलंााज नेमबाजीत कमकुवत होते 
आिण त्ाचं्ा तोफाचं्ा भिडमाराचा िकलल्ाच्ा तटबांीवर काहीच पिरणाम होत नसे. 

 
कंदहारहून माघार 

 
िकलल्ाला वढेा घातल्ापासून एका मिहन्ाच्ा आतच िकलल्ाभोवतालचे खंाक कोरडे 

करण्ाचे आिण सुरंग भरण्ाचे काम सामानसुमानाच्ा अभावी बां ठेवाव ेलागले. पन््नानंी वारंवार ह�े 
कवन मोच�मधील मोगल ि्पा्ानंा ठार मारण्ाचे वा जखमी करण्ाचे स� चालू ठेवले आिण त्ाचंा 
तोफखाना नााुरसत केला. ाोन मिहन्ाचं्ा सतत भिडमारानंतर ाेखील िकलल्ाच्ा तटबांीला िखडार 
पडले नाही. अ्ा िकलल्ावर ह�ा करणे महणजे ्ु� वडेेपणा होता. अखेर ्हाजहानच्ा हुकुमाववन 
मोगल सैन्ाने वढेा उठिवला आिण ९ जुलै रोजी आपल्ा िपछेहाटीला सुरवात केली. [इ. स. १६५२ मध्े 

औरंगजेबाने कंााहारला जो ाुसरा वेढा िाला त्ाच सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे; औरंगजेबाबरोबर असलेले सैन् ५० ते ६० हजाराचं्ा 
ारम्ान होते. ्ापैंकी ⅕ गोलंााज आिण तोफखान्ातील लोक होते. अिधकाऱ्ाचंी संख्ा ्ा सैन्ाच्ा ¹/₂₀ एवढी होती. लहान–मो�ा तोफा 
जवळ जवळ १४८ होत्ा. सैन्ात ाहा नामवंत ह�ी आिण ३००० उंट होते. मोिहमेकिरता बाजूला काढलेली र�म ाोन कोट रप्े इतकी होती. ्ा 
सैन्ाला मात लागल्ास खु� बाा्हा ४० ते ५० हजार फौज घेऊन काबलू ्ेथे मु�ाम कवन रािहला होता. (वािरस, ६० अ–६१ ब). 

 
सााु�ाखानाच्ा हाताखालील मुख् सैन् खैबरमाग� कंाहारला पोहोचले. औरंगजेबाजवळ ५००० सैिनकाचंी तुकडी होती. हे सैन् 

पजंमं�ाकमाग� कंाहारकडे िनघाले. २ मे १६५२ रोजी ाोनही सैन्ाचंी गाठ कंाहार ्ेथे पडली. त्ा िाव्ीच कंाहारच्ा वे�ाला सुरवात झाली. 
सेनािधकाऱ्ानंी त्ानंा नेमून िालेल्ा िठकाणी मोच� उभारण्ास सुरवात केली. औरंगजेबाची छावणी पि�मेकडे होती. तोफखान्ाचा �मुख 
कासीमखान हा ािकणेकडे होता. सााु�ाखान हा आगने्ेकडे होता आिण वा्व्ेच्ा िा्लेा राजा राजवप हा होता. ्ाचं्ामधील मोक्ाच्ा 
िठकाणी आणखी चार सेनापती मोच� ाेऊन उभे होते. (वािरस, ६५ अ; आदाब-ई-आलमिगर्. १२ ब) खंाक खोाण्ाच्ा कामाला वेळ लागला. 
ारम्ान काही मोक्ाची िठकाणे अचानक ह�ा कवन ताब्ात घेण्ाचा �्तन मोगलानंी केला. हा ह�ा वा्व्ेच्ा िा्लेा झाला. परंतु ्ा 
हलल्ाचा काहीही उप्ोग झाला नाही. हलल्ाचे िठकाण चाळीस पा्ऱ्ावंरील ाोन बुवज हे होते. हा ह�ा भाऊिसगाचा मुलगा राजवप ्ाने 
चढिवला होता. त्ाने आता चाळीस पा्ऱ्ा पाठीमागील जे िचचोळे ि्खर होते त्ावर ह�ा करण्ाचे ठरिवले. त्ाच्ा सैन्ात डोगर चढून 
जाण्ात पटाईत असलेले अनेक सैिनक होते. त्ानंा रा�ीच्ा वेळी डोगरमाथ्ावर पाठवनू त्ानंी ारवाजा ताब्ात घेतल्ावर आपण पाठीमागे 
घुसाव्ाचे असा त्ाने बेत केला. रिववार तारीख २० जून रोजी हा ह�ा करण्ाचे ठरले. (वािरस, ६५, ब; आदाब-ई-आलमिगर्, १६ ब, १७ अ; 
मािसर-उल-उमरा ्ा �ंथात ्ा �संगाचा उ�ेख ाेखील नाही). राजवपच्ा मातीसाठी सााु�ाखानाने िनवडक फौजेची रवानगी केली. �त्ेक 
अिधकाऱ्ाने त्ाला नेमून िालेली जागा घेतली. राजवपने रा�ीच्ा वेळी आपली माणसे िावसा पाहून ठेवलेल्ा माग�ने वर रवाना केली. काही 
अंतराववन तो सवतःही िनघाला. मातीला आलेले सैिनक अली काबी ारवाजाच्ा िा्नेे िनघाले. त्ाचंा अिधकारी बाकीखान हा तीन् ेसैिनक 
घेऊन राजाला ्ेऊन िमळाला. ्ा हलल्ाचे ््, िकती गुपचूपपणे ह�ा करण्ात ्ेणार होता त्ावर अवलंबनू होते. नेमकी ्ाच बाबतीत 
मोगलाचंी गफलत झाली. अिधकाऱ्ाचंी मो�ा आवाजात बाचाबाची सुव झाली. त्ामुळे ्�ुसैिनक सावध झाले. ारम्ान चं� उगवला आिण 
मोगलाचंी उरली-सुरली आ्ाही मावळली. इतक्ात राजवपकडे अ्ी बातमी आली की ्�ूला सावध असलेला पािहल्ामुळे ह�ा करणारे सैन् 
परतले आहे. तेवहा त्ाने आपले मुख् सैन् पाठीमागे रवाना केले आिण तो सवतः परतणाऱ्ा सैिनकाचंी वाट पाहात त्ाचजागी बसला. काही 
वेळाने त्ाला एका मूखर सेवकाने असे सािंगतले की, आपले सैिनक िकलल्ात घुसले आहेत. ्ावर िव�ास ठेवनू त्ाने िवज्ाचे रणि्ग फंुकले. 
त्ाबरोबर परतणारे बाा्ाही सैन् पाठीमागे आले. नेमका ्ाचवेळी सू्�ा् झाला आिण िकलल्ाववन ि्बांीने मोगलावंर गोळीबार केला. 
मोगलाचें अनेक सैिनक ठार मारले गेले. 



 
अनु�मिणका 

 
कंाहार घेण्ाची आता एकच आ्ा होती, आिण ती महणजे खंाक िकलल्ाच्ा िभतीप �्त नेऊन तटबांीला िखडार पाडणे ही हो्. 

्ामध्ेाेखील मोगलानंा अप्् आले. मोगलाचंी �गती िकलल्ाववन होणाऱ्ा भिडमारामुळे रोखली गेली. हा भिडमार रा�ंिावस चालू असे. 
(वािरस, ६५ अ, ६५ ब; आदाब-ई-आलमिगर्, १६ अ, १५ ब). तसे पािहले तर पन््न तोफखाना हा मोगलाचं्ा तोफखान्ापेका िनि�तच वरचढ 
होता. मोगल गोलंााज नेमबाजीत कुचकामी होते. पिरणामी औरंगजेबाला ्ुरोिप्न गोलंााजावंर अवलंबनू राहावे लागले. त्ाि्वा् मोगलानंा 
आणखी अडचण�ना तोड �ाव ेलागले. त्ाचं्ाजवळील खंाक भरण्ाची साम�ी संपून गेली. अचानक ह�ा कवनच िक�ा घेता ्ेईल ्ाची 
औरंगजेबाला जाणीव झाली आिण बाा्हाने तर अ्ी आजा िाली होती की तटबांीला िखडार पाडल्ाखेरीज ह�ा चढवा्चा नाही. (आदाब-ई-
आलमिगर्, १७ ब). 

 
अखेर सााु�ाच्ा ्ोजने�माणे िकलल्ाच्ा पूव�ला सवर तोफा जमा करण्ात आल्ा. �त्ेक तोफेतून ाहा वेळा भिडमार करण्ात ्ेई. 

परंतु िावसा झालेले नुकसान ्�ूचे सैिनक रातोरात भवन काढीत. साहिजकच पन््न तोफखान्ावर जासत जबाबाारी पडली नाही. ारम्ान 
आपल्ा मोच�पुढे औरंगजेबाने चार मेढेकोट उभारले. एकंार तीन हजार सैिनक त्ािठकाणी त्ार ठेवले. सााु�ाखानाने तटबांीला िखडार 
पाडल्ावर ्ा सैिनकानंी िकलल्ावर ह�ा चढवा्चा होता. परंतु मोगलाचंा हा �्तन ाेखील फसला. एकोणीस जूनला िकलल्ाववन 
्�ुसैिनकानंी सााु�ाखानाच्ा मोच�वर ह�ा चढिवला. एक तासाच्ा सखत लढाईनंतर पन््नानंा माघार घ्ावी लागली. इतर अनेक वेळा 
असेच ह�े पन््नानंी केले आिण अनेक मोगल सैिनकानंा ते कैा कवन घेऊन गेले. (आदाब-ई-आलमिगर्, १६ ब; वािरस, ६५ ब; खाफ्खान, 
भाग १. ७१२). 

 
मोगलाचं्ा तोफा अ्ा तऱहेने िनरप्ोगी ठरल्ामुळे त्ा िकलल्ाच्ा पि�मेकडे हलिवण्ात आल्ा. औरंगजेबाच्ा मोच�तील 

तोफखाना आणखी मजबतू करण्ात आला. परंतु ्ेथे मोगलाचंा �भाव पडला नाही. िक�ेााराला व् करण्ाचे मोगलाचें �्तन फसले. जूनच्ा 
मध्ाला ाोन पन््न अिधकारी तोफेचा गोळा लागनू ठार झाले. २६ मे रोजी िकलल्ावरील एका ाावच्ा कोठाराला आग लावनू ाावचा भडका 
उडाला. १५० माणसे ्ामध्े ठार झाली, चार अिधकारी जखमी झाले आिण अनेक माणसे आिण जनावरे जा्बांी झाली. इतके होऊनही 
मोगलानंा ज् िमळण्ाची आ्ा नवहती. तीन जुलै रोजी औरंगजेबाने बाा्हाला प� िलहून िकलल्ावर अचानक ह�ा करण्ाची परवानगी 
मािगतली. सााु�ाखानाने बाा्ाहाला खरी पिर�सथती कळिवली होती आिण १ जुलै रोजी वेढा उठवावा असे ्हाजहानचे उ�र आले होते. 
औरंगजेबाने बाा्हाकडे मुात ाेण्ासंबधंी िवनवणी केली. परंतु वेढा उठिवण्ासंबधंी ्हाजहानचे जे प� आले होते त्ाची बातमी सैन्ात 
पसरली आिण सैिनक खंाक सोडून पाठीमागे आले. जेवहा ्हाजहानने कुरकुरत वे�ाचे काम आणखी एक मिहना चालिवण्ास परवानगी िाली, 
तेवहा ्ा हुकुमाची अमलबजावणी करणे ्क् नवहते. औरंगजेबाने माघार घेण्ाब�ल असा हुकूम ाेण्ाचे कारण, १०००० उजबेक सैिनकानंी 
मोगलाचं्ा िपछाडीवर ह�ा चढवनू काबलू आिण कंाहार ्ामंधील ाळणवळणाला धोका आणला हे जे संकट होते ते आपण िनवाव ्कू अ्ी 
गवाही िाली आिण अखेर तसे झालेही. परंतु कंाहारचा वेढा उठिवण्ात आला आिण ९ जुलै रोजी मोगल सैन्ाने माघारीला सुरवात केली. ७ 
ऑगसट रोजी तो काबलू ्ेथे बाा्हाला ्ेऊन िमळाला. (आदाब–ई–आलमिगर्, १८ ब; वािरस ६६ ब; झुबदत–उत–तवार्ख, ४४ अ, ४४ 
ब).] 

 
शहाजहान आिण औरंगजेब यामंध्ल कटू प�वयवहार 

 
औरंगजेबाच्ा ्ा अप््ाची ्हाजहानला अित्् चीड आली आिण त्ाचा पराज् हा केवळ 

त्ाच्ा ाौबरल्ामुळे झाला असा ्हाजहानने त्ाच्ावर ठपका ठेवला. परंतु कंाहार िजकून घेण्ाचे कामी 
अप्् आल्ाब�ल औरंगजेबाला ाोष ाेणे हे त्ाच्ावर अन्ा् करण्ासारखे आहे. कारण व�ेाच्ा 
संपूणर कालावधीत औरंगजेबाकडे ाुय्म ाज�चे सैन् होते. ्हाजहान बाा्हा हा काबलूमधून 
सााु�ाखानातफ�  सवर कारवाईचे मागरा्रन करीत होता. �त्ेक मह�वाचे पाऊल पुढे टाकण्ाच्ा अगोार 
्हाजहानची परवानगी घेतली जात होती. [औरंगजेबाला कंाहारच्ा वे�ात जे अप्् आले त्ाबाबत ्हाजहानने 

त्ाच्ाबरोबर अित्् कटू असा प�व्वहार केला. एका प�ात त्ाने त्ाला िलिहले की, “इतकी त्ारी केल्ानंतर ाेखील तुला िक�ा िजकता 
आला नाही ्ाचे मला मोठे आ�्र वाटते.” औरंगजेबाने ्ावर बाा्हाला िलिहले की “माझ्ा �्तनाचंी मी ि्कसत केली, परंतु वे�ाचे सामान 
कमी पडल्ामुळे आिण तोफखाना अपुरा पडल्ामुळे सवर �्तनानंा अप्् आले.” ्ावर ्हाजहानने त्ाला संतापून असे उ�र िाले की, “मी 
कंाहार सोडणार नाही. �्तनाचंी ्थर कवन ते मी परत घेईन.” ्ावर औरंगजेबाने बाा्हाची िवनवणी केली की, “कंाहारवर होणाऱ्ा पुढील 
मोिहमेत भाग घेण्ाची मला संधी �ावी. ्ासाठी मला ाुय्म ाज�चे सथान िाले तरी चालेल. इतकेच नवहे तर ािकणेच्ा सुभेाारीवर ाेखील मी 
पाणी सोडण्ास त्ार आहे.” ्ा िवनवणीचा ्हाजहानने िध�ार केला. त्ाला ािकणेत जाण्ाची आजा केली आिण कळिवले की, “तू कंाहार 
घेऊ ्क्ील असे मला वाटले असते तर मी तुझ्ा सैन्ाला परत बोलािवलेच नसते. �त्ेक माणसाची काहीतरी काम करण्ाची कुवत असते. 
असे महणतात की, अनुभवी माणसानंा कोणत्ाही हुकुमाची जररी भासत नाही.” ्ावर औरंगजेबाने िलिहले की, “ज्ाला थोडीाेखील अ�ल 
आहे त्ाला आपल्ा िहताचे का् आहे आिण आपला तोटा क्ापासून आहे ते कळते. जाणूनबुजून मला काही अप्् आले नाही. कारण अप्् 
महणजे आपली माझ्ावर इतराजी होणार ्ाची मला पूणर जाणीव होती.” (आदाब–ई–आलमिगर्, १९ अ–२० ब). ारबारी कागाप�ा�माणे ्ा 
मोिहमेत मोगलाचंा झालेला पराज् हा ्हाजहानने मोिहमेची जी ्ोजना आखली होती ती सोडून िाल्ामुळे झाला असे आहे. ्ा ्ोजने�माणे 



 
अनु�मिणका 

मोगल सैन्ाचे ाोन भाग कराव्ाचे होते. परंतु सााु�ाखानाने ्ा ्ोजनेला िवरोध केला आिण ्हाजहाननेही ्ा मताला मान्ता िाली. (वािरस, 
६५ ब; आदाब–ई–आलमिगर्, १३ ब, १७ ब, १८ ब).] 

 
त्ानंतरच्ा वष� आणखी �चडं �माणावर आिण पुषकळ �व् खचूरन ाारा ्ुकोच्ा अिधपत्ाखाली 

कंाहारला केलेल्ा सवारीचा िवचका झाला. (ााराच्ा ्ा सवारीचे आित््ोकतीपूणर वणरन लतीफउल 
अखबार ्ा र्ीाखान ्ाच्ा �ंथात आहे) आिण औरंगजेबाच्ा पराभवाची परसपर कारणमीमासंा झाली. 
्ा तीन अ््सवी मोिहमासंाठी िहाुसथानच्ा ितजोरीला १० कोटी रप्ावंर फटका बसला आिण साऱ्ा 
आि््ा खंडात मोगलाचं्ा वजनाला उतरती कळा लागली. पन््ाच्ा ्हाने साहिजकच अ्ी बढाई 
मारली की िा�ीच्ा बाा्हानंा सोने घेऊन िक�ा घेणे माहीत आहे, पण ्ाबळाच्ा जोरावर तो िजकून 
घेणे त्ानंा जमत नाही (र�ात-ई-शहा अबबास सान्, १०६, १२०). ्ाचा अथर असा झाला की एक 
लषकरीदष�ा बला� राष् महणून पन््ाची ख्ाती झाली. १७ व्ा ्तकाच्ा उ�राध�त पन््ाकडून 
सवारी होणार अ्ा नुसत्ा भमूकेने िा�ी ारबारात मोठी धूमधाम माजून जाई. (पाहा. मािसर्-इ-
आलमिगर्, ५६–५८; आलमिगरनामा, ९७४; ॲनेकडोटस ऑफ औरंगजेब ५०, ५१ व ५२) ्ानंतरची 
अनेक वष� पन््ाकडून िहाुसथानला पोहोचणारा संभाव् धोका एखा�ा काळ्ाकु� ढगा�माणे 
िहाुसथानच्ा पि�म सरह�ीवर लटकत रािहला आिण पन््ाच्ा एखा�ा ्ु�खोर ्हाचा ज्ावळेी मृत् ू
होईल त्ावळेी औरंगजेब आिण त्ाचे मं�ी सुटकेचा एक मोठा िन�ास टाकीत. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 

  



 
अनु�मिणका 

�करण दुसरे 

औरंगजेबाच् दिकणेच् दुसर् सुभेदार् 

१६५२-१६५८ 

 
(१) मोगल अमलाखाल्ल दिकणेत्ल अवकळा आिण दुदरशा; अ�थक अडचण्. 

 
औरंगजेबाचे �याण 

 
कंाहारहून काबलूला आल्ावर औरंगजेबाची ािकणेच्ा सुभेाारीवर ाुसऱ्ाांा नेमणूक झाली 

(१६५२). वाटेत बुरहाणपूर ्ेथे ९ मिहने तो थाबंला आिण सुभयाच् राजधानी औरंगाबाा ्ेथे नोवहेबर 
१६५३ मध्े ााखल झाला . सुभेाारीची चार वष�, गोवळकोडा आिण िवजापूर ्ा राज्ावंर केलेल्ा सवाऱ्ा 
सोडता त्ाने तेथेच घालिवली आिण ५ फे�ुवारी १६५८ मध्े त्ाने औरंगाबाा सोडले ते िसहासनासाठी 
िा�ी ्ेथे पेटलेल्ा वारसा ्ु�ात भाग घेण्ासाठी . [१७ जुलै १६५२ रोजी औरंगजेबाची ाुसऱ्ाांा ािकणेच्ा सुभेाारीवर 

नेमणूक झाली . बरोबर एक मिहन्ाने त्ाने बाा्हाची रजा घेतली आिण तो ािकणेकडे िनघाला . ९ स�ेबरला त्ाने अटक ्ेथे िसधू नाी 
ओलाडंली. १७ आिण २८ नोवहेबर रोजी तो िा�ी आिण आ�ा ्ामधून पार झाला , आिण १ जानेवारी १६५३ रोजी तो नमराा नाीवर पोहोचला . 
बुरहाणपूर ्ेथील राजवा�ाची ाुरसती झाली नसल्ाकारणाने तो काही िावस ्हराबाहेर रािहला . ३० जानेवारी रोजी त्ाने ्हरात �वे् 
केला. ्ेथेच त्ाने िहराबाई ऊफर  जैनाबााी महल िहची �ीती संपाान केली . ्ेथे तो ९ मिहने रेगाळला . अखेर २८ ऑकटोबर १६५३ रोजी त्ाने 
बुरहाणपूर सोडले आिण २५ नोवहेबर रोजी त्ाने ाौलताबााच्ा िकलल्ात �वे् केला . औरंगाबाा ्ेथे तो चार वष� रािहला . गोवळकोडा आिण 
िवजापूर ्ा राज्ावंर मोहीम करण्ाच्ा वेळी तो औरंगाबाा सोडून गेला . अखेर औरंगाबाा सोडून तो गेला तो वारसाह�ाच्ा ्ु�ासाठीच . (५ 
फे�ुवारी १६५८.) औरंगाबाा ्ेथे त्ाचा मुलगा अकबर ्ाचा जनम झाला . (११ स�ेबर १६५७ .) ्ा िठकाणीच त्ाने आपली पतनी िा रसबानू (८ 
ऑकटोबर १६५७.) आिण �े्सी जैनाबााी (१६५४.) ्ाचें ाफन केले. 

 
्ा कालावधीत त्ाच्ा जीवनाचे वणरन त्ाने आपला नातू बेाार बखत ्ाला िलिहलेल्ा एका प�ात केलेले आहे . ्ा प�ात 

औरंगजेबाने िलिहले आहे , “औरंगाबाा जवळील सातारा नावाच्ा खे�ात मी ि्कारीसाठी जाई . ्ेथील एका टेकडीवर खंडेरा्चे ाेऊळ होते . 
ते मी पाडून टाकले . मी ािकणेचा सुभेाार असताना ाौलताबाा आिण औरंगाबाा ्ेथे रहात असे . तेथून मी घो�ावर बसून खूप ाूरवर 
ि्कारीसाठी जाई . त्ाच�माणे कतलक नावाच्ा तळ्ावर मी नेहमी जाई आिण बुरहाण उ�ीन आिण जैनु�ीन ्ा औली्ाचं्ा कबरीचे ा्रन 
घेण्ासाठी मी जात असे . पुषकळाा बरोबर जनान्ाला घेऊन तर कधी एकटा ाौलताबााच्ा िकल्ावर अथवा एलोराच्ा लेण्ावरही मी जात 
असे. (कािलमात–ई–तयय्बात, ७ ब–८ अ.). 

 
औरंगजेबाच्ा अंगातील राज्कारभार करण्ाची कु्लता व त्ाच्ा अंगातील कतरबगारी ्ाचा �त्् औरंगजेबाची ाुसऱ्ा वेळी 

ािकणेचा सुभेाार महणून नेमणूक झाल्ावर ्ेतो . त्ाच�माणे त्ाच्ा सवभावातील उिणवा ्ाच कालखंडामध्े �कष�ने पुढे आल्ा . िव्षेतः 
त्ाच्ा सवभावातील धम�धपणा . ्ाचे एक उााहरण महणजे त्ाने सााु�ाखानाला िलिहलेले पुढील प� हो् : “छबीलाराम ्ा �ा�णाने महमा 
पैगबंरािवष्ी वाईट ्बा उ�ारले . बाा्हाच्ा हुकूमा�माणे ्ा आरोपाची चौक्ी झाली आिण जुलपीकारखान आिण इतर अिधकारी ्ानंी त्ाचा 
ि्रचछेा केला . आता मु�ामुहान ्ाने मला िलिहले आहे की , त्ा काफर छबीलारामच्ा भावानंी बाा्ाही ारबाराकडे �ातंाच्ा मुख् 
न्ा्ाधी्ािवर� अपील केलेले आहे . ्ा गो�ीववन मला तुला असे सागंावेसे वाटते की , मुसलमानी धम�च्ा त�वाचा पुरसकार करणे हे �त्ेक 
मुसलमानाचे कतरव् आहे. त्ाच�माणे इसलामचे धमरवे�े कुराणाच्ा त�वा�माणे न्ा्ाानाचे काम करीत असताना त्ाचें संरकण करणे हे बाा्हा 
आिण त्ाचे सराार ्ाचें कतरव् आहे. माझी तुला अ्ी आजा आहे की, त्ा काफराने केलेली त्ार बाा्हाप �्त पोहोचणार नाही , ्ाची तू सखत 
काळजी घे .” (आदाब–ई–आलमिगर्, भाग १ , १०१९) औरंगाबाा ्हरावर ाेखील औरंगजेबाच्ा व्�कतम�वाची छाप पडलेली िासून ्ेते . 
�थम औरंगजेब ाौलताबााच्ा िकलल्ात ्ेत असे . परंतु िकलल्ामध्े फारच थोडी माणसे राहू ्कत असल्ाने त्ाने राजधानीचे िठकाण 
िखडकी ्ेथे हलिवले. तेथे त्ाने एक राजवाडा बाधंला आिण सराारानंा सभोवारची जागा वाटून िाली . कालानतराने ्हराला औरंगाबाा हे नाव 
पडले. औरंगाबाा ्ेथे औरंगजेबाने बाधंलेला आलमिगर महाल अजून चागंल्ा अवसथेत आहे .] 

 
औरंगजेब ािकणेच्ा सुभेाारीववन १६४४ च्ा मे मिहन्ात िनवृ� झाल्ापासून तेथील 

राज्कारभार ्�तकंिचत ही सुधारला नवहता . जरी ािकणेला अनपेिकत असे सवासथ् लाभले होते तरी 
पुषकळ्ी ्तेजमीन ओसाड झाली होती . ्तेकऱ्ाचंी संख्ा आिण त्ाचंी सामु�ी ्ातं घट पडली होती 



 
अनु�मिणका 

आिण जमीन-महसूल पुषकळच कमी झाला होता . थो�ा काळापुरत्ा झालेल्ा सुभेाारी नेमणुका आिण 
अका्रकम सुभेाार ्ाचंी एक मािलकाच लागून रािहल्ामुळे अ्ी ाुःसह पिर�सथती िनम�ण झाली ्ात 
काहीच सं् ् नाही. [औरंगजेबाच्ा पिहल्ा आिण ाुसऱ्ा सुभेाारीच्ा काळात ािकणेत पुढील व्कत�ची सुभेाार महणून नेमणूक झाली . 

२८ मे १६४४ रोजी खान ाौरान ्ाची नेमणूक झाली . २२ जून १६४५ रोजी उ�र िहाुसथानात त्ाचा खून झाला . त्ाच्ा जागी काही काळ ज्िसग 
्ाने काम बिघतले . त्ाच्ानंतर १७ जुलै १६४५ रोजी इसलामखान ्ाची नेमणूक झाली . २ नोवहेबर १६४७ रोजी तो मरण पावला . त्ानंतर काही 
काळ ्हानवाजखान ्ाने काम बिघतले . १५ जुलै १६४८ रोजी मुरााबक ्ाची नेमणूक झाली . त्ाच्ा जागी ४ स�ेबर १६४९ रोजी 
्ा्सताखानाची नेमणूक झाली. स�ेबर १६५२ प �्त तो ्ा अिधकारावर होता.] 

 
दिकणेच् दुदरशा 

 
ािकणेमुळे ्ाही खिजन्ावर बराच काळ भार पडत रािहला होता . ािकण �ातं िवसताराने मोठा , 

तुटफुट असलेला , िनिबड जंगलाने भरलेला , तुरळक वसतीचा आिण असंघिटत असा होता . 
सरह�ीपलीकडे ाोन समथर राज्े खडी होती . त्ामुळे सरह�ीवर मोठा सेनासमुाा् का्म ठेवणे भाग 
होते. परंतु जमीन नािपक असल्ाने ाुषकाळ आिण अ�ाची चणचण ही नेहमीचीच चालू असत आिण 
�मािणत ्तेसाऱ्ाची कधीच वसुली होत नसे . मोगल ािकण सुभ्ात त्ावळेी जे चार �ातं मोडत असत 
त्ाचंा कुल वसूल वष�ला ३ कोटी ६२ लाख रप्े होता . परंतु १६५२ साली �त्कात झालेला वसूल 
जेमतेम १ कोट अथवा ⅓ पेकाही कमी भरला . (अबदुल हम्द , भाग २ , ७१२; एम. य.ू भाग ३ , ४९७; 
आदाब, ३१ अ ). साहिजकच ािकणेच्ा खच�ची जमे्ी कधीच मेळ बसत नसे आिण ािकणेचा 
राज्कारभार चालिवण्ासाठी समाजातील इतर जुन्ा आिण संप� �ातंामंधून जमाखच�तील तूट भवन 
काढावी लागे. 

 
औरंगजेबाचया अ�थक अडचण् 

 
ािकणेत आल्ानंतर औरंगजेबापुढे अित्् कठीण अ्ी अनथक समस्ा उभी रािहली . 

जहािगरीपासून �त्कात ्ेणारे उतप� त्ाच्ा �मािणत उतप�ाच्ा फारच थोडा िहससा ्ेत होते . 
जहािगरीपासून ्ेणाऱ्ा उतप�ावरच अवलंबनू राहण्ाची पाळी आली असती , तर मोगल अिधकाऱ्ावंर 
उपासमारीचीच पाळी आली असती . आपल्ा पूव�च्ा अिधकाऱ्ाचं्ा अका्रकमतेमुळे िनम�ण झालेल्ा 
गैरकारभाराची िचनहे औरंगजेबाला सवर� िासली . �त्क मोजणीपेका पुषकळाा उतप� जेमतेम 
एका्ां् ाएवढे भरे. साहिजकच औरंगजेबाला जमाखच�ची तोडिमळवणी करणे कठीण गेले . ्ा सुमारास 
अिधकाऱ्ानंा त्ाचं्ा जहािगरीपासून िमळणारा मेहनताना सोडल्ास ािकणेमधील मुलकी आिण लषकरी 
खच�मुळे होणारी तूट कुल २०,३६,००० रप्े एवढी होती . ािकणेच्ा ितजोरीतील ि्लकी ठेवलेल्ा 
रकमेतून ही तूट भवन काढण्ात आली. 

 
आपापल्ा जहािगरीपासून िमळणारे उतप� घटल्ामुळे इतर जहािगराारानंा सवरसाधारण 

वतेनावर फौजफाटा पोसण्ास जी अडचण भासे तीच औरंगजेबालाही भासू लागली . बापलेकामधल्ा 
अनथक कटकटी वष�नुवष� चालत रािहल्ा . ािकणेकडे लागणाऱ्ा पै्ासाठी उ�रेतल्ा खिजन्ावर जो 
ााब पडत होता तो थाबंिवण्ाची ्हाजहानची इचछा होती . तर ािकणेतल्ा जहािगर�च्ा बाली इतर 
�ातंातूंन आपल्ाला रोकड पािहजे असल्ाची मागणी औरंगजेब करीत होता . [मोगल राज्ातील इतर 

जहािगराारा�ंमाणेच औरंगजेबालाही पै्ाची अडचण भासली . त्ाने आपल्ा बापाला प� िलहून कळिवले की , जर का मोठी जहािगरी ाेऊन 
आपल्ाला माझा सनमान कराव्ाचा असेल तर त्ा ्ोग् अ्ी जहािगरी मला आपण �ावीत . बाा्हाने त्ाला इतर जहािगरााराचं्ा अिधक 
संप� जहािगरी ताब्ात घेण्ाचा हुकूम केला . (आदाब, १९ ब, २५ अ, १७३ अ.). ्ावर औरंगजेबाने आपल्ा हाताखालील फकत अका्रकम आिण 



 
अनु�मिणका 

आळ्ी अ्ा अिधकाऱ्ाचं्ा जहािगरी आपल्ाकडे घेतल्ा . ्ा जहािगराारानंी बाा्हाकडे ्ाब�ल त्ार केली . औरंगजेबाने असे उ�र िाले 
की, ज्ा महालामध्े अनेक जहािगराार आहेत अ्ाच जहािगरी आपण आपल्ाकडे राज्कारभार सो्ीचा वहावा महणून घेतल्ा आहेत . 
(आदाब, २५ अ, २९ अ, ३२ ब, ३३ अ, ३६ अ, ४१ अ, ३६ ब.). औरंगजेबाची ाुसरी िवनंती अ्ी होती की , त्ाच्ा पगारापैकी नगा र�म माळवा 
आिण सुरत ्ेथून पाठिवण्ात ्ावी . ही िवनंती मान् करण्ात आली नाही . इतकेच नवहे तर जेवहा औरंगजेबाने एिलचपूर मधून रोकड र�म 
मागिवली तेवहा बाा्हाने एिलचपूरचा वसूल जाणून बुजून अिधक ााखिवला . औरंगजेबाने ्ावर अिधक रकमेची मागणी केली . ्ामुळे 
्हाजहानने िचडून जाऊन भर ारबारात औरंगजेबािवष्ी ती� असे उद गार काढले . (आदाब, २७ अ, २८ अ, ३९ अ.). १६५४ मध्े माळव्ातून 
औरंगजेबाकडे २५ लक रप्े पाठिवण्ात आले . उरलेले पाच लक रप्े त्ाला नंाूरबारमधून घेण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . तेवढी र�म तेथून न 
िमळाल्ामुळे औरंगजेबाने पुनहा पै्ाची मागणी केली . (आदाब, ३२ ब , ३३ अ , ३७ ब ). बापलेकामधील पै्ाचा झगडा अनेक वष�प �्त चालू 
रािहला. ािकणेकडे वाहणारा पै्ाचा ओघ थाबंिवण्ाचे ्हाजहानचे �्तन होते तर औरंगजेब अिधक पै्ाची मागणी करीत होता . ज्ाचं्ा 
जहािगरी औरंगजेबाने आपल्ा ताब्ात घेतल्ा होत्ा , त्ानंी बाा्हाकडे त्ार केली की , औरंगजेब ्ा जहािगरीपासून वाजवीपेका अिधक 
उतप� िमळवीत आहे आिण जहािगराार उपा्ी मरत आहेत . बाा्हाने औरंगजेबाला अित्् संतापून प� िलिहले , ते असे  : “एखा�ा 
परगण्ातीत सवर सुपीक खेडी आपल्ाकडे घेऊन उरलेली खेडी इतरानंा ाेणे हे अन्ा्ाचे कृत् आहे . माझा तुला असा हुकूम आहे की अर्ीर 
परगण्ातंील ५० हजार रप्े उतप�ाचा कमी उतप�ाचा मुलूख तू घे आिण तुझा रोख पगार तेव�ा रकमेने तू कमी कर .” औरंगजेबाने ्ावर िचडून 
असे उ�र िाले की, “माझ्ा आ्ुष्ात मी कधीही अन्ा्ाने वागलो नाही. मी नेहमी परमे�राला आिण त्ाच्ा ्ेथील �ितिनधीला खूष ठेवण्ाचा 
�्तन केलेला आहे. ्ा जिमनी मी आपण होऊन घेतलेल्ा नाहीत तर तुमच्ाच महसूल अिधकाऱ्ानंी ्ा्सताखानाकडून त्ा माझ्ाकडे अंााजे 
तेवढा वसूल ाेणाऱ्ा महणून सोपिवल्ा होत्ा . नेहमी�माणे चौक्ी न करता आपण माझ्ािवर� त्ार ऐकून हुकूम सोडले आिण ्ा संाभ�त 
मुसलमान हा ्बा वापरला . मी अगितक आहे . वरील�माणे हुकूम आपण केला असताना मी मािगतलेल्ा रकमेच्ा बाली मला ाुसऱ्ा क्ाची 
जररी आहे?” (आदाब, ४१ अ). 

 
ािकणेत औरंगजेबाची नेमणूक करताना बाा्हाने त्ाला ्तेकऱ्ाकंडे अिधक लक पुरिवण्ास सािंगतले होते . औरंगजेबाने तसे 

करण्ाबाबत आ�ासन िालेले होते आिण आपल्ा पिहल्ा सुभेाारीत त्ाद�ीने त्ाने �्तन केलेले होते . त्ासाठी आपल्ाला पैसा आिण 
मनुष्बळ ाेण्ाची त्ाने मागणी केली होती . ्हाजहानला ही िारंगाई सहन झाली नाही . त्ाने अप््ाब�ल औरंगजेबाची िनभरतसरना केली आिण 
त्ाचे उतप� कमी करण्ात ्ेईल अ्ी धमकीही त्ाला िाली . परंतु अनेक वष� चाललेले ्ु� आिण त्ानंतरचा ाहा वष�चा गैरकारभार ्ामुळे 
िनम�ण झालेली पिर�सथती ाोन-तीन वष�त सुधारता ्ेणार नाही असेही त्ाने कळिवले. परंतु वरील गो�ी सुधारण्ाकडे औरंगजेबाने कसून �्तन 
चालिवले होते आिण तीन वष�त त्ाने वसूल ाुपपट केला. (आदाब, २० अ, २० ब, २६ ब, २८ अ, ३२ अ, ३२ ब, १४४ अ.)] 

 
ािकणेचा सुभेाार महणून औरंगजेबाची नेमणूक करताना ्हाजहानने त्ाला ्तेकऱ्ाचं्ा 

पिर�सथतीत सुधारणा करण्ाब�ल आिण ्तेजिमनीची वाढ करण्ासंबधंी िव्षे लक ाेण्ाब�ल खास 
ताकीा िाली होती . ही उि��े साध् करण्ासाठी आपण ्क् तेवढे �्तन कव असे आ�ासन 
औरंगजेबाने िाले होते . त्ाने मागणी केली ती आपल्ाला अिधक काळ अिधकारपा आिण ्ा गो�ी 
�त्कात आणण्ासाठी लागणारे �व् आिण मनुष्बळ ्ाचंी . कारण एका िपढीच्ा काळाप �्त चाललेल्ा 
्ु�ामुळे जी लोकसंख्ेची अपिरिमत हानी झाली होती आिण इतर िवधवसं झाला होता , आिण त्ानंतर 
ाहा वष� जी गैरकारभाराची गेली होती त्ाची भरपाई ाोन अगर तीन वष�त होणे अ्क् होते . थो�ाच 
अवका्ात ािकणेमधील औरंगजेबाची सुभेाारी त्ाने केलेल्ा महसूल मोजणीमुळे इितहासात अजरामर 
होणार होती. 

 
(२) मु�शद कुल्खान–तयाचे चािररय आिण तयाने अमलात आणलल् साराप�त् 

 
मुन्ा कुलीखान हा खुरासाणाचा रिहवासी . कंाहारचा पन््न सुभेाार अली मा�नखान हा 

परागांा झाला तेवहा त्ाच्ाबरोबर िहाुसथानात आलेल्ा लोकात हा होता . त्ाच्ा अंगी ि्पा्ाचे धाडस 
आिण सनाी नोकराची कारभारिवष्क कु्लता ्ाचें िम�ण झाले होते . औरंगजेबाचा ािकणेतील िावाण 
्ा अिधकारावर त्ाने महसूलिवष्क सुधारणा अमलात आणल्ा आिण आपल्ा (अिधक मािहतीसाठी 
पाहा. एम . य.ू भाग ३, ४९३–५००; खाफ्खान, भाग १, ७१४, ७३२–७३५; आदाब २४ ब, २७ अ, २८ अ, 
४३ अ, ९९ अ, ४१ अ, ३० ब, ४७ ब; वािरस ६७ ब, १०१ अ, १०६ ब). नव्ा प�तीला �थम ्् िमळवनू 
ााखिवले. 
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ािकणेमध्े साराप�ती अ्ी आताप �्त अ�सततवातच नवहती . जिमनीची िहससेवारी , 
साखळीप�तीने जिमनीची मोजणी , ार िबघ्ापाठीमागे अमुक अमुक सारा अ्ी मोजणी आिण 
जिमनीपासून ्ेणाऱ्ा उतप�ाची सरकार आिण ्तेकरी ्ामंध्े िवभागणी ्ा गो�ी इकडे माहीतच 
नवहत्ा. ािकणेमधला ्तेकरी एक नागंर आिण एक बलैाची जोडी ्ाचं्ा मातीने िजतकी जमीन त्ाला 
्क् असेल तेवढी नागंवन काढी , आपल्ा मज�ला ्ेईल ते पीक काढी आिण सरकारला ार नागंरी 
उतप�ाचा थोडासा भाग ाेई . कारण साऱ्ाचा ार वगेवगेळ्ा जागी बालता असे आिण त्ाची मोजणी 
अनमान धक्ाने होत असे . ्ाचा पिरणाम असा होई की , लहानसहान वसुलािधकारी ्ाचंी मज� आिण 
माजोरी ्ाला ्तेकरी वगर बळी पडे . मोगल चढाईमुळे चाललेले अिवरत ्ु� आिण अनेक वष� पाठोपाठ 
पडलेला ाुषकाळ ्ामुंळे ्तेकरी वगर साफ बुडाला . िपडलेली र्त आपली घरेाारे सोडून परागांा झाली 
आिण बेवार्ी ्तेजिमनीत जंगले माजली . एकेकाळी भरभराटलेली खेडी आता िनमरनुष्तेमुळे भ्ानक 
झाली. 

 
औरंगजेबाच्ा िावाणाने केलेल्ा सुधारणा महणजे त्ाने तोडरमलची प�ती ािकणेत लागू केली . 

पिहल्ा�थम त्ाने मोठी मेहनत घेऊन पागंापागं झालेली र्त पुनहा संघिटत करण्ाचे �्तन केले आिण 
खे�ापा�ाचंी पुनवरसाहत कवन व त्ावर सवर संबिंधत अिधकाऱ्ाचं्ा नेमणुका कवन खे�ातंील 
जीवन सुरळीत करण्ाची को्ी् केली . त्ाने सवर� हु्ार अमीन आिण �ामािणक मोजणीाार जिमनीची 
मोजणी करण्ासाठी नेमले आिण त्ाचं्ाकडे त्ाि्वा् पूणर मोजणी झालेल्ा जिमन�च्ा तुक�ाचंी 
(रकबा) ्ााी त्ार करण्ाचे , आिण खडकाळ जमीन व ओढे –नाले ्ापासून ्तेजिमनीची वगरवारी 
करण्ाचे अ्ी कामे सोपिवली . ज्ा खे�ावंर मुख् अिधकारी (मुकााम) नवहता अ्ा खे�ावंर त्ाने 
र्तेची सहानुभतूीपूवरक काळजी घेणारे आिण ज्ाचं्ा वतरनाववन ते ्तेीची सुधारणा करण्ासाठी वाटेल 
ते �्तन करतील असे �मािणत झालेले नवीन अिधकारी नेमले . सरकारी ितजोरीमधून गरीब ्तेकऱ्ानंा 
गुरेढोरे, बी-िब्ाणे आिण इतर ्तेीिवष्क सामु�ी खरेाी करण्ासाठी कज� (तकबी) ाेण्ात आली. ही 
िालेली कज� कापणीच्ा वळेी हपत्ाहपत्ाने वसूल करण्ात आली. 

 
सथािनक पिर�सथतीत फरक असतील त्ा�माणे वरील प�तीत बाल करण्ाचा ्हाणपणा मु्�ा 

कुलीखानाने ााखिवला आिण ज्ा िठकाणी ्तेकरी मागासलेले होते आिण लोकसंख्ा कमी होती अथवा 
खेडोपा�ाचंी वसाहत अित्् ाूर अ्ा िठकाणी झाली होती , त्ा िठकाणी त्ाने ार नागंरी उतप�ाचा 
ठरािवक भाग वसूल महणून िाला जावा ही जुनी प�ती का्म ठेवली . इतर काही िठकाणी त्ाने �त्कात 
्ेणारे उतप� िवभागून घेण्ाची (metayership) प�ती अमलात आणली. 

 
त्ाने सारा प�तीची ितसरी अमलात आणलेली ्ोजना महणजे उ�र िहाुसथानात �चिलत 

असलेली िवसतृत आिण कठीण असलेली प�ती ही हो् . ्ा प�तीत उतप� , धान्ाचे, बागाइतचे अगर 
फळफळावळाचें असले तरी उतप�ातील सरकारचा कुल कमाल वाटा उतप�ाच्ा ¼ एवढा होता . ार 
िबघ्ापाठीमागे ठरलेल्ा ारा�माणे इतके रप्े वसूल ्ा प�तीने मोजणी केली जाई आिण पेरणीपासून 
कापणीप �्तच्ा काळातील धान्ाचा ाज� आिण कुल उतप� ही िवचारात घेऊन , धान्ाची बाजारातील 
िकमत लकात घेऊन आिण पेरणीसाठी आलेली जमीन �त्कात मोजल्ानंतर सारा वसुली केली जाई . 
हीच प�त ािकणेच्ा मोगल सुभ्ात �चिलत झाली आिण त्ानंतर अनेक ्तके ती मु्�ा कुलीखानाची 
साराप�ती महणून ओळखली गेली . ्ा उतकृ� प�तीबरोबरच त्ाने सवतः एकंार कारभारावर जातीने 



 
अनु�मिणका 

लक आिण वै्�कतक ाेखरेख ठेवल्ामुळे ्तेीत सुधारणा झाली आिण थो�ाच वष�त वसुलापासून ्ेणारे 
उतप� वाढले. 

 
(३) दिकणेचया राजयकारभारात औरंगजेबाने केलेलया सुधारणा. 

 
सुभेाारीच्ा अिधकारावर आल्ानंतर ताबडतोब औरंगजेबाने राज्कारभार का्रकम बनिवण्ाची 

को्ी् केली. जुन्ा आिण नाला्क अिधकाऱ्ानंा त्ाने कामाववन बडतफर  केले अथवा त्ाचं्ा नेमणुका 
हलक्ा अिधकाराच्ा जागावंर केल्ा . ज्ा अिधकाऱ्ाचंी का्रकमता पणास लागलेली होती अ्ा 
अिधकाऱ्ाचंी त्ाने िनवड केली आिण सवर मह�वाच्ा आिण जबाबाारीच्ा जागावंर त्ाने त्ाचंी िन्ुकती 
केली. (आदाब, २६ ब , २४ अ, २४ ब, २५ ब). लषकरीदष�ा का्रकम असणे जररीचे आहे ्ाची जाणीव 
त्ाने ठेवली आिण लषकराला नेहमी स�तेच्ा अवसथेत ठेवणे असेल तर त्ासाठी अनथक बळाची 
आवश्कता आहे हे ओळखून त्ाने त्ा�माणे अनथक पािठब्ाची व्वसथा केली. 

 
फारच थो�ा कालावधीत एका अित्् कतृरतववान आिण उतसाही अ्ा पुरवठाखात्ाच्ा 

अिधकारावर असलेल्ा अिधकाऱ्ाने जुन्ा जमान्ातील िढसूळपणा पार नाहीसा केला . त्ाने �त्ेक 
िकलल्ाला भेट िाली . लहानमो�ा �त्ेक गो�ीची कसून पाहणी केली आिण �त्ेक मोक्ाच्ा जागी 
जवर असलेला ााणागोटा आिण ाावगोळा ्ाचंा भरपूर पुरवठा केला . तोफखान्ावरील महातारे-कोतारे 
आिण िनरप्ोगी अिधकारी ्ाचंी नेमबाजीमध्े परीका घेण्ात आली . िन्ाणावर ज्ानंा एकााही गोळी 
मारता आली नाही त्ानंा ताबडतोब बडतफर  करण्ात आले . पूव� त्ानंी केलेल्ा कामिगरीब�ल महाताऱ्ा 
आिण (्ु�ामुळे) िनरप्ोगी झालेल्ा ि्पा्ानंा वष�सने ाेऊन िनवृ� करण्ात आले . अ्ा तऱहेने 
एकीकडे ्ा अिधकाऱ्ाने वष�काठी ५० ,००० रप्ाचंी बचत केली तर ाुसरीकडे �त्कात फौजेची 
का्रकमता सुधावन ााखिवली. (एम . य.ू भाग १. १६६, ७८६, ७८७; वािरस, ३९ ब, ७९ ब; मनुच्, भा. ३. 
४८५). 

 
(४) औरंगजेबाचे बादशहाबरोबर मतभेद झाले तयाच् कारणे. 

 
ािकणेच्ा ाुसऱ्ा सुभेाारीच्ा काळात औरंगजेबाचे बापा्ी खटके ्ेणारे अनेक �संग उ�वले . 

्ाला कारण महणजे एक औरंगजेबाचे ्� ूारबारात बाा्हाच्ा काना्ी लागले अथवा बाा्हाला 
औरंगजेबाच्ा ािकणेमधील अडचण�ची कलपना तरी आली नाही . सुभेाारीवर आल्ापासूनच 
औरंगजेबाब�ल गैरसमज आिण अिव�ास ्ानंा सुरवात झाली आिण िनषकारण त्ाच्ावर ता्रेे 
झाडण्ात आले . ्ा गो��मुळे भावनाचंी जी कटुता िनम�ण झाली त्ाचाच पिरणाम वारसाह�ाचे ्ु� 
इतक्ा ्ूरपणे आिण िनघृरणपणे लढिवले जाण्ात झाला. 

 
ािकणेत औरंगजेबाची िन्ुकती झाली त्ाचवळेी त्ाने आपल्ा नेमणुकीला िवरोध केला . कारण 

त्ामुळे िसधमधील त्ाच्ा सुपीक जहािगरीमधून िमळणाऱ्ा उतप�ापेका ािकणेतील त्ाच्ा नव्ा 
जहािगरीतून त्ाला १७ लाख रप्े कमी िमळणार होते. 

 
वरील कारणासाठी त्ाचा आपल्ाला आपल्ा ह�ीच्ा जहािगरीच्ा बाली अिधक उतपाान 

ाेणाऱ्ा जहािगरी ाेण्ात ्ाव्ा ्ा संबधंात बाा्हाबरोबर बऱ्ाच काळप �्त आिण उपहासपूणर असा 
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प�व्वहार झाला. 
 
पुषकळ बाबतीत औरंगजेबाने आपल्ा हाताखालील अिधकाऱ्ाचं्ा केलेल्ा नेमणुका आिण बढत्ा 

बाा्हाकडून सवीकारल्ा जात नसत आिण त्ासंबधंात औरंगजेब बाा्हाला संतापून िलहीत असे , “मी 
माझ्ा व्ाच्ा १८ व्ा वष�पासून सुभेाारीच्ा अिधकाराचे काम केले आहे आिण एखााे काम करण्ास 
नाला्क ठरलेल्ा माणसाची मी एकााही तारीफ केलेली नाही .” (आदाब, २७ ब, २८ अ, २८ ब, २९ अ, 
१२९ ब). ्ाि्वा् इतर अनेक बारीकसारीक गो��वर बाप आिण लेक ्ाचं्ामध्े मतभेााचे �संग ्ेत . 

[औरंगजेबाच्ा ािकणेमधील धोरणाबाबत ्हाजहान अित्् अिधरा होई आिण ािकणेमध्े भरभराट आणण्ाबाबत अप्् आल्ामुळे त्ाची 
िनभरतसरना करी. ्ावर औरंगजेब असे कळवी की , “मी ्तेीची वाढ करण्ाचे माझ्ा परीने �्तन केले आहेत . परंतु मी बढाईखोर नसल्ामुळे ते 
आपल्ाला कळिवले नाहीत . अनेक आप��मुळे उदधवसत झालेल्ा ाे्ात ाोन -तीन वष�त आबााी आणणे अ्क् आहे . अ्ा पिर�सथतीत 
परगण्ाचे उतप� पूवर�सथतीवर आणणे ही अित्् कठीण गो� आहे .” परंतु ्हाजहानचे समाधान झाले नाही . तो भर ारबारात औरंगजेबाची 
अवहेलना करी. पिर�सथती सुधारण्ासाठी त्ाने सुभेाार बालण्ाचा िवचार केला आिण सुजाला सुभेाारीब�ल त्ाने िवचारले . (आदाब, २८ अ, 
३२ अ, ३२ ब; फैयाज-उल-कवान्न, ३५४)] 

 
बापलेकात संघष�चे आणखी कारण महणजे िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाजबरोबरील राजकी् 

संबध. औरंगजेबाने ्ाबाबतीत असा पुरसकार केला की ्ा राज्ातील ारबारातल्ा विकलानंी ािकणेच्ा 
सुभेााराचे हूकूम घेतले पािहजेत . हा पुरसकार ्ोग् होता . त्ाचबरोबर औरंगजेबाने असेही सािंगतले की 
्ा ारबाराबरोबरील प�व्वहारही त्ाच्ा तफ� च गेला पािहजे . (आदाब, २४ ब ) परंतु हा अिधकार 
औरंगजेबाला त्ाच्ा कारिका�च्ा अगाी अखेरीस ाेण्ात आला आिण तोाेखील पूणरपणे ाेण्ात आला 
नाही. 

 
एकाा वळे अ्ी आली की त्ाच्ािवष्ी नेहमी गैरसमज कवन घेतला गेल्ाने , त्ाच्ावर टीका 

केली गेल्ाने आिण त्ाच्ा कामात अडथळे िनम�ण केले गेल्ाने औरंगजेब इतका िवटला की , त्ाने 
सवतःच्ा जबाबाारीवर एक आवश्क गो� करण्ाचे साफ नाकारले . एवढेच नवहे परंतु आपल्ा कृतीच्ा 
समथरनाथर त्ाने िचडून उदगार काढले की , “मी कधीही न केलेल्ा गो��ब�ल माझ्ावर ता्रेे झाडण्ात 
आले. मग ते पािहल्ानंतर मी ्ाबाबत जबाबाारी सवीकारण्ाचे नाकारले ्ात काहीच आ�्र नाही . मी 
आता अिधक सावध झालो आहे.” 

 
इ. स. १६३७ मध्े खान -इ-ाौरान ्ाने ाेवगडावर सवारी केली होती आिण तेथल्ा राजाला 

ारवष� बाा्हाला १,७५००० खंडणीच्ा वपाने ाेण्ाचे वचन ाेणे भाग पाडले होते . परंतु खंडणी ाेण्ाचे 
थकत चालले आिण अनेकाा मागणी कवन उप्ोग झाला नाही . तेवहा इ . स. १६५५ मध्े औरंगजेबाने 
ाेवगडावर सवारी करण्ाचा हुकूम िाला . गोड राजा केसरीिसग हा ताबडतोब ्रण आला आिण त्ाने 
थकबाकी ाेण्ाचे कबलू केले . [ाेवगडच्ा गोड राज्ाची हकीकत पुढील�माणे आहे . १६४० मध्े ाेवगडच्ा गााीवर केसरीिसग हा 

आला. त्ाने बाा्हाला चार लक रप्े खंडणी िाली . परंतु काही वष�त ही खंडणी थकली . १६५५ मध्े ्हाजहानने ाेवगडवर सवारी करण्ाचा 
हुकूम िाला . ाेवगडच्ा राजाजवळ २०० ह�ी आहेत अ्ी बातमी ्हाजहानला लागली होती . औरंगजेबाने ही बातमी खोटी असल्ाचे 
्हाजहानला कळिवले आिण ाेवगड राज् िजकाव्ाचे की फकत खंडणी वसूल कराव्ाची ्ाची िवचारणा केली . ही बातमी चा�ंाच्ा राजाने 
कळिवली होती. ्हाजहानने राज् िजकण्ाचा हुकूम िाला. त्ावर औरंगजेबाने कळिवले की, राज् िजकणे सोपे आहे परंतु ते ताब्ात ठेवणे फार 
महागात पडेल . (आदाब, ४२ अ , ४२ ब ; वािरस, १०५ अ). १२ ऑकटोबर १६५५ रोजी िमरजाखान आिण हाीाााखान ्ाचं्ा हाताखाली ाोन 
फौजानंी ाेवगडवर चाल केली . ाोनही फौजामंध्े सापडून केसरीिसगाचा पराभव झाला . त्ाने खंडणी ाेण्ाचे कबलू केले . ८ जानेवारी १६५६ 
रोजी तो औरंगजेबाच्ा भेटीला आला . त्ाने ५ लक रप्े रोख ाेण्ाचे आिण पुढील खंडणीााखल काही परगणे तोडून ाेण्ाचे कबलू केले . 
गोवळको�ाच्ा सवारीत केसरीिसग हा औरंगजेबाबरोबर होता आिण त्ाने चागंली कामिगरी बजावली . (आदाब, ४३ अ, ४५ अ, ४६ अ, ४७ अ; 
वािरस, १०५ ब).] 

 



 
अनु�मिणका 

बागलाणाच्ा नैऋर त्ेस आिण कोकणच्ा उ�रेस असलेल्ा उंचाळ माैानी �ाे्ात जवहारचे छोटे 
राज् होते. त्ावर राज् करणारा राजा हा िा�ीपत�चे अिधराज् मानीत नसे . औरंगजेबाच्ा सूचनेववन 
्हाजहानने ्ा राज्ावर सवारी करण्ाला मान्ता िाली . जवहारचा राजा ्ामुळे घाबवन गेला आिण 
त्ाने वानषक खंडणी ाेण्ाचे वचन िाले. (जानेवारी १६५६). 

 
(५) लहानसहान मोिहमा [औरंगजेबाने जवहारच्ा राज्ावर जी सवारी केली त्ाची हकीकत पुढील�माणे आहे : मुंबईच्ा उ�रेला 

घाटमाथा आिण अरबी समु� ्ामंधील सपाटीवर जवहारचे राज् आहे . उ�र आिण पूवर ्ा िा्ाना जवहारची ह� बागलाण आिण नाि्क ्ा मोगल 
िजल्ानंा िभडते आिण ािकणेला कोकण �ाे्ाबरोबर जवहारमधून चौल ्ा संप� बांराकडे मागर आहे . ािकण आिण पि�म ्ेथील काही भाग 
सोडल्ास जवहारचा बहुतेक �ाे् उंच , खडकाळ आिण जंगलानंी भरलेला आहे . संरकणाच्ा द�ीने ही गो� जवहारच्ा द�ीने मह�वाची आहे . ्ा 
सुमारास हे राज् पोतुरगीजाबंरोबर लढण्ात गुतंले होते . ्ेथील राजा �ीपा हा मोगलानंा खंडणी ाेत नसे िकवा त्ाचें सावरभौमतव मानीत नसे . 
त्ामुळे औरंगजेबाच्ा सुचनेववन ्हाजहानने जवहारवर सवारी करण्ास परवानगी िाली . आपल्ाला जवहारचे राज् जहािगर महणून िाल्ास ते 
आपण िजकून घेऊ असे िबकानेरचा राजा रावकणर ्ाने सािंगतले . ३ आकटोबर १६५५ रोजी तो औरंगाबााेहून िनघाला आिण पि�म घाटातून तो 
जवहारच्ा ह�ीजवळ पोहोचला . ५ जानेवारी १६५६ रोजी �ीपा ्ाने ्रणागती िाली . त्ाने खंडणी ाेण्ाचे व आपला मुलगा रावकणर 
्ाच्ाबरोबर पाठिवण्ाचे कबलू केले . २० जानेवारी १६५६ रोजी ही मंडळी औरंगजेबाकडे परतली . (वािरस, १०६ अ; आदाब, ३७ ब, ३९ ब, ४७ 
अ.)] 

 
देवगडावर्ल मोह्म 

 
सोळाव्ा आिण सतराव्ा ्तकात ह�ी ज्ाला मध्�ातं महणून महणतात तो बहुतेक तेथील 

मुळच्ा गोड राजाचं्ा अिधपत्ाखाली होता आिण त्ाला गोडवन ्ा नावाने ओळखत असत . गोडाचे मोठे 
राज् जे गढमंडला हे अकबराच्ा कारिका�त झालेल्ा मोगल सवारीमुळे आिण राजधानीची लुटालूट 
झाल्ामुळे मोडकळीला आले होते. त्ात आणखी त्ाच सुमारास उ�रेकडून झालेल्ा बुाेंला आ्मणाची 
भर पडली. परंतु सतराव्ा ्तकाच्ा मध्ात आणखी एक गोडाचें राज् भरभराटीस आले . ्ा राज्ाची 
राजधानी ाेवगड ही होती . ्ा राज्ाचा िवसतार बेतूल , िछावाडा आिण नागपूर हे िजलहे आिण सेवनी , 
भडंारा आिण बालाघाट ्ाचं्ा काही भागावंर झाला. गोडवनाच्ा ािकणेकडील भागात चाांा हे ्हर होते. 
गोडाचं्ा ितसऱ्ा राज्ाची ही राजधानी असून तेथला राजा हा ाेवगडचा वं् परंपरा �ितसपध� आिण ्� ू
होता. 

 
(६) गोवळकोडा : गोवळकोंाच् संप�् आिण मोगलाबंरोबर्ल संघष�च् कारणे : 

गोवळको�ाचा �ाे् अित्् सुपीक असून , अित्् काळजीपूवरक तेथे पाटबधंाऱ्ापंासून पीक काढले 
जात असे. तेथील लोकसंख्ा खूप असून लोक �्तन्ील होते . त्ा राज्ाची राजधानी है�ाबाा हे केवळ 
आि््ाचेच नवहे तर साऱ्ा जगातील िहऱ्ाचं्ा व्ापाराचे केन� होते . अनेक परकी् व्ापारी ्ेथे जमत 
आिण आपला धंाा करीत . अनेक उ�ोगधं�ाकंरता ्ा राज्ाची �िस�ी होती आिण बगंालच्ा 
उपसागरातील मसुलीप�म हे उतकृ� बांर ्ा राज्ाला लाभले होते . ्ा राज्ात असलेल्ा जंगलातं 
नावाजलेल्ा ह��चे कळपच्ा कळप वास कवन होते . राज्ाच्ा संप�ीत ्ामुळे भर पडली होती . तंबाखू 
आिण ताड ्ासंाठी हे राज् �िस� होते . तंबाखू आिण ताडी ्ापंासून जकातीचे मोठे उतप� ्ेई . (अिधक 
मािहती पाहा. टॅवह�नअर भाग १. १५०, १५८, १७५, २७४; ि�बलस, िहसटरी ऑफ ाी डे�न, भाग १. २६९. 

 
औरंगजेबाचा गोवळको�ाच्ा राजाबरोबर खटका उडा्ला नेहमी एक कारण होई . ार वष�ला 

ठरलेली ाोन लाख होनाचंी खंडणी ही नेहमी थकत असे आिण मोगल सुभेााराकडून िमळणाऱ्ा तंबीला 
अनेक सबबी आिण सवडीसाठी अजर ्ा सववपात उ�र िमळे. 

 



 
अनु�मिणका 

त्ानंतर होनाचें िविनम् मूल् [एकसचेज – वहॅल्]ू हे १६३६ मध्े ४ रप्ावंवन ४ ½ रप्ावंर आिण 
अखेर १६५४ मध्े ५ रप्ावंर गेले. कुतुब्हा आपल्ा खंडणीची र�म रप्े आठ लाख ारसाल ही जुन्ा 
ारा�माणे ाेत असे . मोगलानंी आता अ्ी मागणी केली की , िविनम् मूल्ामध्े झालेल्ा बालामुंळे 
खंडणीच्ा रकमेत होणारी वाढ ही मागील वष�सु�ा ताबडतोब चुकती वहावी . ्ामुळे गोवळको�ाच्ा 
राज्ावर एकंार २० लाख रप्ाचंा नवा बोजा पडणार होता. (आदाब ५६ अ; वार्स ११३ अ). 

 
त्ानंतर गोवळको�ाच्ा राजाने कन�टक िजकण्ाचे अगोार मोगल स�ाटाची संमती न 

घेतल्ाब�ल त्ाची कानउघाडणी करण्ात आली . सरते्वेटी िमरजुमल्ाच्ा �करणातून ्ु�ाचा �संग 
उ�वला. (आदाब, ५४ ब-५५ ब, ४४ अ, ४४ ब). 

 
(७) म्रजुमला : तयाचा इितहास आिण तयाचे सथान [हा वृ�ानत खालील �ंथावंर आधारलेला आहे . (टॅवह�नअर, 

भाग १. १७०, २५९, २७३, २८४-२९३, २९५; ि�बलस, भाग १. २६९-२७१; ब�नअर, १६-१९; मािसर-उल-उमरा, भाग ३. ५३०, ५५५).] 

 
इ. स. १६३६ साली झालेल्ा तहा�माणे मोगल सा�ाज् आिण ािकणेतील ाोन राज्े ्ाचं्ा 

सरह�ी अगाी सवचछपणे ठरिवल्ा गेल्ा होत्ा . उ�रेकडे मोगलाचं्ा �बळ अ्ा ्ाबळाने अडवणूक 
केल्ामुळे ्ा ाोन राज्ानंी आपल्ा फौजेचा उप्ोग आिण आपल्ा आकाकंानंा सवैर संधी ाेण्ासाठी 
इतर िा्ाचं्ा बाजूने राज्िवसताराचे धोरण अंगीकारले . कावरेीच्ा पलीकडे कृषणानाीपासून तो 
तंजावरप �्तचा कन�टकचा सवर �ाे् ऱहास पावलेल्ा िवज्नगर सा�ाज्ाच्ा लहानमो�ा तुक�ातूंन 
िनम�ण झालेल्ा छो�ा छो�ा िहाू ससंथानानंी व्ापलेला होता . मुसलमानी स�ेसमोर ्ा राज्ाचंा 
आता बळी पडला. बगंालच्ा उपसागराप �्त आ्मण कवन गोवळको�ाच्ा फौजानंी तो �ाे् िजकला 
आिण िचलकासरोवरापासून पे�र नाीप �्तचा सवर �ाे् आपल्ा ताब्ात घेतला. 

 
िवजापूरकरानंी ािकणेकडे आ्मण चालिवले आिण नंतर पूव�कडे आपला मोच� वळवनू िजजी 

आिण तंजावरमधील िकनारप�ी व्ापली . ्ा ाोन सुलतानाचं्ा उ�रेकडून आिण ािकणेकडून झालेल्ा 
आ्मणामुळे एका�ा भ्ंकर �ाण्ाच्ा जब�ात सापडल्ासारखी च�ंिगरीच्ा राज्ाची �सथती झाली 
होती. हे राज् िवज्नगरच्ा अवि्� सा�ाज्ापैकी होते . ्ा राज्ाचा �ाे् पूव�ला नेलोरपासून 
पािडचेरीप �्त आिण , पि�मेला महैसूरच्ा सरह�ीप �्तच्ा आसमंतात सामावलेला होता . आता 
गोवळकोडा आिण िवजापूर ्ा राज्ामंध्े चन�िगरीचे राज् आपल्ा राज्ात समािव� कवन घेण्ासाठी 
सपध� सुव झाली . उ�र आिण ािकणेकडून ्ा ाोन राज्ाचें आ्मणवपी जबडे कन�टकच्ा 
नर�ाभोवती भराभर आवळले जाऊ लागले . ्ा आ्मणात गोवळको�ाचा वजीर िमर जुमला ्ाने 
अित्् मह�वाची कामिगरी बजावली. 

 
महमा सैा ऊफर  िमर जुमला हा पन््ामधील अनासतान ्ा गावचा सय्ा असून त्ाचा बाप 

इसफहान ्ेथील एक तेलाचा व्ापारी होता . तारण्ातंच इतर काही ि््ापथंी धडाडीच्ा तरणा�ंमाणे 
त्ाने आपला मा्ाे् सोडला आिण इ . स. १६३० च्ा सुमारास ािकणेतील ि््ापथंी सुलतानाचं्ा 
ारबारात आपले न्ीब अजमािवण्ासाठी तो ााखल झाला . धं�ातील कौ्ल् आिण प�ेपणा ्ा गुणाचं्ा 
जोरावर त्ाने िहऱ्ाचं्ा धं�ातं अमाप �व् संपाान केले . त्ाच्ा अंगी असलेल्ा बहुमोल गुणामुंळे 
अबाु�ा कुतुब्हाची त्ाच्ावर मज� बसली आिण त्ाने िमर जुमला ्ास आपला मुख् �धान नेमले . िमर 
जुमलाची उ�ोग्ीलता , कोणत्ाही कामाची तडाखून अजमावणी , राजकारभारातील कु्लता , 
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लषकरीबाब�बाबत अचूकता आिण नेतेपाासाठी लागणाऱ्ा गुणाचंी नैसनगक िस�ता ्ामुंळे हाती घेतलेल्ा 
सवर कामात त्ाला ्् िमळत गेले . मुलकी कारभार आिण ्ु��संग ्ामंध्े सारखी वाकबगारी त्ाच्ा 
अंगी असल्ाने गोवळको�ाच्ा राज्कारभाराची सारी सू�े त्ाच्ा हाती आली . त्ाच्ा संमतीवाचून 
कोणतीही गो� सुलतानाकडे पोहोचेना्ी झाली . सुलतानाने त्ाला कन�टकात पाठिवले . तेथे लवकरच 
त्ाने संपूणर का्ापालट घडवनू आणला . िमर जुमलाने अनेक ्ुरोिप्न गोलंााज आिण तोफा ओतणारे 
्ाचंी भरती कवन आपली बाजू बळकट केली आिण आपल्ा फौजेची का्रकमता आिण ि्सत ही एका 
िवि्� पातळीप �्त पोहोचिवली . ्ानंतर लवकरच त्ाने कुडापपा िजलहा िजकून घेतला . त्ाच्ा 
कामिगरीचा कळस महणजे आताप �्त अिजक् समजला जाणारा गंडीकोटाचा िक�ा त्ाने हसतगत केला 
हा हो्. कुडापपाच्ा पूव�स असलेले िस�ौत  [कुडापपाच्ा पूव�स ९ मलैावंर िस�ौत असून , वा्व्ेस ४२ मलैावंर गडंीकोटा आहे . 

ही ाोनही पे�र नाीवर वसलेली आहेत .] त्ाने िजकून घेतले . त्ाच्ा फौजा उ�र अक�ट िजल्ात च्िगरी आिण 
ितरपतीप �्त जाऊन पोहोचल्ा. ािकणेतील जुनी वैभवसंप� ाेवळे लुटून आिण ाडलेल्ा संप�ीचा ्ोध 
लावनू िमर जुमला ्ाने अफाट संप�ी गोळा केली . ािकणेमधली अित्् �ीमंत व्कती आिण २० मण 
िहऱ्ाचंा मालक महणून त्ाचा लौिकक झाला . त्ाने आपल्ा आ्मणाच्ा जोरावर कन�टकातील 
आपल्ा जहािगरीचे वपातंर ३०० मलै लाबंीचा आिण ५० मलै रंाीचा , वष�ला ५० लाखापं �्त वसूल 
असलेल्ा आिण अनेक िहऱ्ाचं्ा खाण�नी संप� अ्ा राज्ामध्े केले . अ्ा तऱहेने आपला धनी जो 
कुतुब्हा ्ापासून तो पूणरपणे सवतं� झाला आिण जवळजवळ साऱ्ा कन�टकचा तो अिधपती झाला . 
त्ाच्ाब�ल मतसर वाटणाऱ्ा ारबारी मंडळ�नी त्ाच्ािवष्ी सुलतानाचे कान फंुकून सुलतानाच्ा मनात 
भरिवले की ारबारात हजीर नसलेल्ा विजराचा �चडं फौजफाटा हा सुलतानाच्ा सुरिकततेला 
धोकााा्क आहे आिण विजराने िमळिवलेल्ा संप�ीमुळे सुलतानाच्ा ारबाराचे वैभव िफके पडलेले 
आहे. कुतुब्हाला साहिजकच त्ाच्ा विजराने कन�टकात हसतगत केलेल्ा िमळकतीचा वाटा 
आपल्ाला िमळावा अ्ी इचछा झाली . आपला बाा्हा िकती ाुबरल आिण नाला्क आहे ्ाची जाणीव 
जुमला ्ाला होती. त्ामुळे आपली कमाई ही पूणरपणे आपल्ा कतृरतवाची ाेणगी आहे असे तो समजत होता 
आिण ारबाराचे नैिमि�क जीवन जगण्ासाठी परत जाण्ाची त्ाची िबलकूल त्ारी नवहती . अखेर 
कुतुब्हाने आपली अवजा करणाऱ्ा आपल्ा सेवकाचे उघडपणे िरपत् करण्ाचे ठरिवले (आदाब, ३० 
अ, ३६ ब, ७२ ब; टॅवह�नअर भाग १-१६५). 

 
(८) इ. स १६५५ ममये कुतुबशहाचा मोगलाबंरोबर झालेला संघषर 

 
अ्ा पिर�सथतीत िमर जुमला ्ाने आपल्ाला संरकण ाेणारा कोणी आहे का ्ाची ाखल घेतली . 

एकीकडे िवजापूर ारबाराकडे आपण चाकरीसाठी ्ेण्ास त्ार आहोत असे ााखवनू ाुसरीकडे त्ाने 
मोगल स�ेबरोबर लाडीगोडी करण्ास �ारंभ केला . गोवळको�ाचे वैभवसंप� राज् काबीज करण्ाची 
सुपत इचछा गुपतपणे मना्ी बाळगून असलेल्ा औरंगजेबाची , त्ा राजाच्ा मुख् विजरासारखी व्कती 
मात करण्ास आिण स�ा ाेण्ास िमळाली तर ितचा फा्ाा घेण्ाची उतसुकता होतीच. 

 
औरंगजेबाचा िमर जुमलाबरोबर गु्त प�वयवहार 

 
गोवळकोडा ्ेथे असलेल्ा मोगल विकलाच्ा तफ� ने औरंगजेबाने िमर जुमलाबरोबर गुपत 

प�व्वहार सुव केला आिण तो मोगलाचं्ा चाकरीत आल्ास त्ाच्ावर बाा्हाची अपिरिमत मज� 
होण्ासंबधंीची आ�ासने त्ाला िाली . परंतु िमर जुमला ्ाची ्ा आ�ासनानंा ताबडतोब बळी पडण्ाची 
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त्ारी नवहती . त्ाने एक वष�चा कालावधी औरंगजेबापासून मागून घेतला . ्ा ाुटपपी मनोवृ�ीची 
औरंगजेबाला िकळस आली [िमर जुमला ्ाने आपल्ाला ्ेऊन िमळावे ्ाब�ल औरंगजेब अित्् उतसुक होता . परंतु त्ामध्े होणारा 

िवलंब पाहून तो संतपत झाला . िमर जुमला ्ाचा ाुटपपीपणाही त्ाच्ा नजरेस आला . त्ाने बाा्हाला िलिहले की िमर जुमला ्ाला बाा्ाही 
चाकरीत ्ेण्ाची इचछा िासत नाही . कारण त्ाच्ा ताब्ात मोठा �ाे् असून त्ाने िवजापूरच्ा नोकरीत ि्रण्ास नकार िाला आहे . जोप �्त 
ाोनही सुलतानाचें ्�ुतव तो कौ्ल्ाने टाळू ्कत आहे , तोप �्त तो, तो ाे् सोडणार नाही. (आदाब, ३९अ). परंतु असे िासते की औरंगजेबाची 
मनधरणी संपली असावी िकवा गोवळकोडा ्े्ील त्ाच्ा �ितिनध�ची काहीतरी गफलत झाली असावी . कारण िमर जुमला आिण बाा्हा 
्ाचं्ामधील समझोत्ाची बातमी बाहेर फुटली . ािकणेच्ा ाोनही सुलतानानंी िमर जुमला ्ाला ि्का करण्ाचे ठरिवले . आता मोगलाचंी 
मनधरणी करण्ाची पाळी िमर जुमला ्ाच्ावर आली . त्ाने औरंगजेबाला िलिहले की मी बाा्हाचा चाकर आहे आिण माझे रकण करण्ाची 
भीक मागत आहे. परंतु आता औरंगजेबाने टाळाटाळ केली. त्ाला मात पाठिवण्ाचे अगोार त्ाच्ावर होणाऱ्ा ह�्ाची वाट पाहात तो बसला . 
(आदाब, ४० अ, ३६ ब).] 

 
िमर जुमलाचया कुटंुिबयानंा कैद 

 
िमर जुमला ्ाला ्ासन करण्ासाठी पुरेसे मनोधै्र आपल्ा अंगी बाणिवण्ाच्ा िकवा त्ासाठी 

लागणारे फौजी सामथ्र जमिवण्ाच्ा अगोारच िमर जुमला ्ाचा मुलगा महमा अमीन ्ाच्ा वतरनातून 
एक गंभीर समस्ा उ�वली . अमीन हा संतापी आिण हेकट सवभावाचा असून िमर जुमला ्ाचा ाुय्म 
महणून इतकी वष� तो गोवळको�ाच्ा ारबारात रजू होता . भर ारबारात ाेखील तो सुलतानाची कधीच 
मुलािहजा ठेवीत नसे . अखेर एके िाव्ी महमा अमीन हा ाावच्ा धंुाीत झोका�ंा खात ारबारात 
आला. सुलतानाच्ा िबछा्तीवरच त्ाला झोप लागली आिण त्ा म�पी धंुाीत असतानाच त्ाने ती 
िबछा्त खराब कवन टाकली . सुलतानाच्ा मनात धुमसत असलेला राग आता उफाळून आला आिण 
त्ाने महमा अमीन आिण त्ाची कुटंुबी् मंडळी ्ानंा तुरंगात टाकले आिण त्ाची मालम�ा जपत केली . 
(२१ नोवहेबर १६५५ ). (एम . य.ू भाग ३–५३१; आदाब, ४५ अ ; टॅवह�नअर, भाग १-१६६). ज्ा संधीची 
इतका काळ औरंगजेब वाट पाहात होता ती संधी आता चालून आली. 

 
िमर जुमला आिण त्ाचा मुलगा ्ाचंी मोगली चाकरीत नेमणूक केल्ासंबधंीची आिण बाा्ाही 

ारबारात ते रजू होत असताना त्ानंा �ितबधं न करण्ाची अथवा त्ाचंी मालम�ा जपत न 
करण्ासंबधंीची ताकीा कुतुब्हाला ाेणारी अ्ी प�े १८ िडसेबर रोजी औरंगजेबाकडे पोहोचली होती . 
त्ाने ताबडतोब कुतुब्हाला हुकूम पाठवनू कळिवले की , ्ा संबधंात गैरआजा िकवा िवलंब झाल्ास 
कुतुब्हािवर� ्ु� पुकारले जाईल. (वािरस, १०२ ब). ारम्ान त्ाने गोवळको�ाच्ा ह�ीवर आपल्ा 
फौजेची जमवाजमव केली . (आदाब, ४५ अ , ४५ ब ; वािरस, १०९ ब). चालून ्ेणाऱ्ा वााळाकडे 
कुतुब्हाने डोळेझाक केली आिण मोगलाकंडून आलेल्ा प�ाकंडे ाुलरक केले. 

 
कुतुब्हाने महमा अमीन ्ाला कैा केल्ाचे कळल्ावर (२४ िडसेबर) ्हाजहानने प� िलहून 

िमर जुमलाच्ा कुटंुिब्ानंा सोडण्ाब�ल कुतुब्हाला कळिवले . ्हाजहानला खा�ी वाटली की ्ा 
प�ाचा िनि�तपणे ्ोग् असाच पिरणाम होईल . परंतु “औरंगजेबाला खूष ठेवण्ासाठी महणून ” त्ाने 
सवतःच्ा मनािवर� जर महमा अमीन अजून कैाेत असेल तर गोवळको�ावर सवारी करण्ाची 
परवानगी िाली . (वािरस, १०९ ब ) ही ाोनही प�े औरंगजेबाकडे ७ जानेवारी १६५६ रोजी पोहोचली . 
(आदाब, ४६ अ) त्ाने गोवळको�ाचा ना् करण्ासाठी कुिटल नीतीचा उप्ोग केला . ्हाजहानच्ा 
२४ िडसेबरच्ा प�ा�माणे कै�ाचंी सुटका करण्ासंबधंी सप� हुकूम होते . ते प� कुतुब्हाच्ा हातात 
पडून आिण त्ा�माणे पालन करण्ाला त्ाला अवधी न ाेता औरंगजेबाने जाहीर केले की बाा्ाही 
हुकमाची उघडउघड अवजा ही गोवळको�ावर सवारी करण्ासाठी बाा्हाने घातलेली आवश्क अट 
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आहे. आपल्ा ३ िडसेबरच्ा प�ानव्े अमीनच्ा कुटंुिब्ाचं्ा सुटकेच्ा केलेल्ाहुकमाचे पालन न कवन 
गोवळको�ाच्ा सुलतानाने बाा्ाही हुकमाची उघडउघड अवजा केली आहे. 

 
(९) औरंगजेब गोवळकोंाचया राजयावर सवार् करतो, इ. स. १६५६. 

 
ताबडतोब औरंगजेबाच्ा आजेववन त्ाचा मोठा मुलगा महमा सुलतान ्ाने नााेंड सरह� 

ओलाडंली, (१० जानेवारी १६५६ ) आिण आपल्ा घोडाळासंह है�ाबाा ्हरावर धडक मारली . त्ाच 
मिहन्ात २० तारखेला औरंगजेबाने सवतः औरंगाबााेहून कूच केले आिण तो आपल्ा मुलाबरोबर 
हातिमळवणी करण्ासाठी िनघाला. 

 
ारम्ान महमा सुलतान गोवळको�ाच्ा मुलखात घुसल्ावर अबाु�ा ्ाला ्हाजहानचे २४ 

िडसेबरचे कडक मजकुराचे प� िमळाले . त्ाने ताबडतोब महमा अमीन , त्ाची बा्का -मुले आिण 
नोकर-चाकर ्ानंा औरंगजेबाकडे रवाना केले आिण बाा्हाकडे संपूणर ्रणागती ा्रिवणारे एक प� 
त्ाचबरोबर रवाना केले . परंतु औरंगजेबाने आपला डावच अ्ा प�तीने टाकला होता की कुतुब्हाने 
्रणागतीचे पाठिवलेले प� त्ाची त्ाच्ावर आलेल्ा संकटातून सुटका करण्ास उप्ोगी पडू न्े . 
महमा अमीन हा है�ाबाापासून २४ मलैावंर औरंगजेबाला भेटला . (बहुधा २१ जानेवारी रोजी ) परंतु 
औरंगजेबाने ्ु�बांी करण्ास नकार िाला , आिण अबाु�ाने अजून कै�ाचंी मालम�ा त्ाचंी त्ानंा परत 
केली नाही ्ा सबबीवर राजधानीवरचे आपले ाडपण चालू ठेवले . अ्ा तऱहेने कुतुब्हाला वाटणारी 
अखेरची आ्ाही मावळली. कारण मोगल घोडाळ इतक्ा जला गतीने चाल कवन आले की त्ाच्ावर 
आ�्रचिकत होण्ाचीच पाळी आली . आपला सवरना् ओढवला आहे असे पाहून त्ाने राजधानी सोडली 
आिण तो २२ जानेवारीच्ा रा�ी गोवळको�ाच्ा िकलल्ाकडे पळाला . (वािरस, १०९ ब; आदाब ४९ अ , 
८० ब). 

 
औरंगजेबाने महमा सुलतान ्ाला ज्ा काही गुपत सूचना िाल्ा होत्ा त्ात िासून ्ेणारी 

्�तुवाची भीषण भावना बिघतल्ावर अबाु�ा पळून गेल्ामुळेच त्ाचा जीव वाचला. 
 
“कुतुबउल् मुलक हा भेकड आहे आिण बहुधा तो �ितकार करील असे वाटत नाही . हा िनरोप 

पोहोचल्ावर लगेच तू कसलाही िवचार न करता त्ाच्ावर ह�ा कर आिण जर तुला जमले तर त्ाच्ा 
मानेवरील त्ाच्ा मसतकाचा भार तू कमी कर . हा बेत जर तडीस नेणे असेल तर हुषारी , चलाखपणा 
आिण हाताचा हलकेपणा ्ा गो��ची जररी आहे.” (आदाब, १८७ ब). 

 
२५ जानेवारी रोजी ह�ा करणारे सैन् है�ाबााच्ा उ�रेला ाोन मलैावंर असलेल्ा हुसेन सागर 

तलावाजवळ ्ेऊन पोहोचले . गोवळको�ाच्ा ारबारात एकच गोधळ माजून रािहला . ाुसऱ्ा िाव्ी 
औरंगजेबाने है�ाबााेत �वे्  केला . ्हरामध्े लुटालूट आिण अत्ाचार होऊ न्ेत ्ासाठी महमा बेग 
्ाच्ा हाताखाली सुस� सैिनक ाेऊन बांोबसत करण्ात आला . है�ाबाा हे िहाुसथानातील एक अित्् 
वैभव्ाली आिण संप� असे ्हर होते . मोगल सैन् आता है�ाबाा लुटणार असा बोलबाला सवर 
िहाुसथानभर त्ावळेी झाला . औरंगजेबाचा (Equrrey) खासगी कारभारी अकीलखान राजी हा आपल्ा 
इितहासात िलिहतो , “कुतुबउल् मुलकाचे बहुतेक सवर भाडंार आिण त्ाच्ाजवळची ाुनमळ पुसतके आिण  
ज्ाचंी गणती करता ्ेणार नाही अ्ा अनेक मूल्वान वसतू ्ाचंी लूट राजपु� महमा सुलतान ्ाने 



 
अनु�मिणका 

केली. कुतुब्हाच्ा मालम�ेत त्ा काळी ाुनमळ समजल्ा जाणाऱ्ा अनेक वसतू होत्ा . त्ा सवर 
औरंगजेबाने जपत केल्ा.” (वािरस, ११० अ; आदाब, ५० अ; अक्लखान, १३; िदलकषा, १६). 

 
मोगलाचंा है�ाबादममये �वेश 

 
आपल्ाबरोबर असलेल्ा मुख् सेनािवभागासिहत औरंगजेब हा सवतः ६फे�ुवारी रोजी है�ाबाा 

्ेथे ्ेऊन पोहोचला. त्ाच्ा अंगी असलेल्ा धडाडी आिण जलाता ्ा गुणाचंी त्ाच्ा सवर कृत�वर छाप 
पडलेली असे. त्ा गुणानंा साजेलसे वतरन त्ाने �थम गोवळको�ाचा िक�ा आिण त्ाच्ा आसमंतातील 
�ाे् ्ाचंी पाहणी कवन केले. 
 

औरंगजेबाचा गोवळकोंाला वेढा 
 
ाुसऱ्ा िाव्ी गोवळको�ाच्ा व�ेाला सुरवात झाली . पि�मेकडची बाजू मोकळी होती . पण 

मोगल अिधकाऱ्ानंी इतर ितनही बाजूलाच मोच� िाले . गोवळको�ाचा वढेा ७ फे�ुवारी ते ३० माचरप �्त 
चालला आिण त्ाचे काम अित्् रेगाळलेले असे चालले . कारण गोवळको�ाचा िक�ाच इतका अभे� 
होता की हाता्ी असलेल्ा सामु�ीच्ा जोरावर िकलल्ाच्ा अभे�तेला तडा ाेणे त्ाला ्क् झाले नाही. 
अवतीभोवती िघर�ा घालणाऱ्ा गोवळको�ाच्ा फौजाबंरोबर मोगलाचं्ा चकमकी उडाल्ा . ्ा 
चकमकी चालू असतानाच व�ेात पडलेल्ा सुलतानाकडून बवहं्ी ाररोज नजराणे आिण ्ातंतेसाठी 
आवाहन ही आ्मकाचं्ा छावणीत ्ेऊन पोहोचत . परंतु औरंगजेबाने दढपणे तहासंबधंीच्ा सवर मागण्ा 
फेटाळून लावल्ा. त्ाला सारे राज् िगळंकृत कराव्ाचे होते आिण त्ापेका कमी घेण्ाची त्ाची त्ारी 
नवहती. गोवळको�ाचे राज् मोगल सा�ाज्ाला जोडण्ाची ्हाजहानने आपल्ाला संमती �ावी 
्ासाठी त्ाने ्हाजहानपुढे अनेक तऱहेचा ्ु�कतवाा केला . परंतु आपल्ा बेइमान विजराला ि्सतीचा 
बडगा ााखिवण्ाचा �्तन केला ्ा एकाच कारणासतव आपल्ासारख्ाच िसहासनािधि�त राजाच्ा 
राज्ाचा सवरना् – करण्ास त्ाचे मन घेईना . गोवळको�ाच्ा िा�ी ्ेथील वकीलाने ााराला पैसे 
चावन आिण त्ाच्ाकडे िवनवणी कवन ्हाजहानकडे कुतुबउल् मुलकाची राबाली करिवली ––्ा 
गो�ीचा औरंगजेबाला अित्् ितटकारा आिण संताप आला –आिण अखेर वानषक खंडणी ाेण्ाच्ा 
अटीवर कुतुबउल् मुलकाबरोबर तह केला जाण्ास त्ाने ्हाजहानची संमती िमळिवली . ाोनही राज्ातं 
वरील अटीवर संधी केला जावा ्ा संबधीचे ्हाजहानचे प� औरंगजेबाला २४ फे�ुवारीला िमळाले . 
कुतुबउल् मुलक ्ाला माफी ाेण्ासंबधंीचे बाा्हाचे प� औरंगजेबाने ाडपले . (८ फे�ुवारी ्ा तारखेचे). 
कारण त्ाला असे वाटले की ्ामुळे कुतुब्हा चढून जाईल आिण तहाच्ा अटी सौम् कराव्ास 
लावील. 

 
बादशहाच् तह करणयाच् आआा 

 
ारम्ान अबाु�ा कुतुब्हाच्ा िा�ी ारबारातील विकलाने ाारा ्ुको आिण राजकन्ा 

जहानआरा ्ानंा मध्सथ महणून घातले (गुलाशत). त्ाचं्ा मध्सतीने त्ाने बाा्हाच्ा कानावर 
औरंगजेबाच्ा कारसथानाची खरी हकीकत घातली . अबाु�ाची फसवणूक क्ी केली गेली आिण तो 
जवळ जवळ ठारच कसा वहाव्ाचा , त्ाला बाा्हाच्ा आजेचे पालन करण्ाची संधीच क्ी ाेण्ात 
आली नाही , ्हाजहान बाा्हाचे ्रण आलेल्ा कुतुब्हासंबधंीचे ा्ाळू धोरण कसे धुडकावनू 



 
अनु�मिणका 

लावण्ात आले वगैरे वगैरे ऐकून ्हाजहानच्ा सहा् मनाचा अगाी जळफळाट झाला . त्ाने 
औरंगजेबाचा िनषेध करणारे एक कडक प� त्ाला पाठिवले आिण गोवळको�ाचा वढेा उठवनू ताबडतोब 
गोवळको�ाच्ा �ाे्ातून बाहेर पडण्ाचा त्ाला हुकूम िाला. 
 
तहाचया अट्  

 
बाा्हाने ्ा�माणे तडकाफडकी िालेल्ा हुकूमाची अमलबजावणी महणून तारीख ३० माचर रोजी 

औरंगजेबाने वढेा उठिवला आिण गोवळको�ाच्ा पिरसरातून माघार घेतली . चार िावसानंंतर महमा 
सुलतानाचे लगन अबाु�ा कुतुब्हा ्ाच्ा ाुरऱ्ा मुलीबरोबर अपरोक प�तीने लावण्ात आले . 
गोवळको�ाच्ा सुलतानाला ्ु�खचर आिण उरलेली खंडणीची थकबाकी धवन रप्े एक कोट आिण 
त्ाि्वा् रामगीर िजलहा (ह�ीचे मािणक ाुगर आिण िच�ूर ) मोगलानंा तोडून �ावा लागला . मोगलानंी 
गोवळको�ाच्ा राज्ातून आपल्ा फौजा २१ एि�लपासून काढून घेण्ास सुरवात केली . [औरंगजेबाच्ा 

गोवळको�ावरील सवारीची हकीकत पुढील�माणे आहे  :– ६ फे�ुवारी रोजी औरंगजेब आपल्ा मुख् सैन्ािन्ी गोवळकोडा ्ेथे ्ेऊन 
पोहोचला. त्ाने �थम िकलल्ाची पाहाणी केली. ारम्ान गोवळको�ाचे १५ हजार सैन् माैानावर आले आिण त्ानंी मोगलावंर गोळीबार केला . 
िकलल्ाववनही तोफाचंा मारा करण्ात आला . पिर�सथती िबकट झाली असावी कारण औरंगजेबाने ्�ूचा ह�ा परतिवण्ासाठी आपल्ा सवर 
सैन्ाला कूच करण्ाचा हुकूम िाला . संध्ाकाळप �्त जोराार ्ु� झाले . ाुसऱ्ा िाव्ी गोवळको�ाच्ा वे�ाला सुरवात झाली . पि�मेची 
बाजू सोडून मोगलानंी इतर ितनही बाजूला मोच� उभारले . िकलल्ाला वेढा ाेणे हे कठीण होते . कारण मोगलाजंवळ मो�ा पलल्ाच्ा तोफा 
नवहत्ा. त्ाच�माणे ्ा्सताखान व इतर अिधकारी रसा घेऊन पोहोचले नवहते . साहिजकच औरंगजेबाने िकलल्ाभोवती सैन् ठेवण्ात 
समाधान मानले . कुतुब्हा ्ाचा खून कवन त्ाचे राज् एका फटक्ा सर्ी घेण्ाचा त्ाचा बेत फसला होता . ७ फे�ुवारी ते ३० माचरप �्त 
वे�ाचे काम अित्् रेगाळत चालले होते . पुषकळाा िकलल्ावरील ि्बांी मोगलावंर ह�े करी ११ आिण १२ फे�ुवारीला ाोनही फौजातं 
िकलल्ाच्ा पिरसरात लढा्ा झाल्ा. ािकणी फौजानंी �त्ेक वेळी माघार घेतली कारण त्ाचंा उ�े् मोगल सैन्ाला ामिवण्ाचा होता . 

 
ही ्ु�े चालू असताना गोवळको�ाच्ा सुलतानाचे तहािवष्ीचे �्तन चालू होते . औरंगजेबाने ्ा �्तनानंा ााा िाली नाही . त्ाला 

साऱ्ा राज्ाचा मोह पडला . गोवळको�ाच्ा राज्ात थोडी कूच कवन गेल्ानंतर तो आपल्ा बापाला िलिहतो . “्ा राज्ाच्ा 
सृि�सौा्�िवष्ी मी का् िलहू . सरह� ओलाडंल्ानंतर हरघडी मला मोठमोठे तलाव व गो�ा पाण्ाचे झरे , वसलेली खेडी आिण नागंरलेली 
्तेे िासून आली . असा समृ� �ाे् बाा्ाही राज्ाच्ाऐवजी त्ा नााान सुलतानाच्ा हाती पडला आहे .” (आदाब, ५० अ,) गोवळको�ाचे 
राज् सा�ाज्ाला जोडण्ासाठी त्ाने अनेक पर�नी कारणमीमासंा केली आिण बाा्हा आपल्ा बेताला मान्ता ाेईल अ्ी आ्ा �कट केली , 
(आदाब, ४६ ब , ५० ब ) इतकेच नवहे तर अ्ी सुवणरसंधी न ावडण्ाब�ल त्ाने बाा्हाला आवाहन केले (४६ ब , ४९ ब ). परंतु वरील 
्ु�कतवाााचा ्हाजहानवर काहीही पिरणाम झाला नाही . आपल्ाच समान धम�् सुलतानाचा ना् करण्ाची ्हाजहानला घृणा वाटली . ााराने 
गोवळको�ाच्ा सुलतानासाठी खूप मनघरणी केली आिण तह घडवनू आणण्ात ्् िमळिवले . बाा्हाचे तसे प� औरंगजेबाला २४ फे�ुवारी 
रोजी िमळाले . (वािरस, १११ ब ). परंतु ारम्ान औरंगजेबाची बाजू गोवळकोडा ्ेथे मजबतू झाली . गोवळको�ाचे अिधकारी त्ाला ाररोज 
्ेऊन िमळत होते . साहिजकच बाा्हाचे वरील प� औरंगजेबाने ाडपले . अनेक िावसाचं्ा वाटाघाटीनंतर सुलतानाच्ा आईला औरंगजेबाला 
भेटण्ाची परवानगी ाेण्ात आली . औरंगजेबाने एक कोटी रप्े खंडणी आिण न िालेली खंडणी िाल्ास राज् परत करण्ाचे कबलू केले . 
खंडणीची र�म कुतुब्हाला अिधक वाटल्ामुळे वाटाघाटी रखडल्ा . ारम्ान औरंगजेबाचा बकी मीर असाउ�ा बुखारी हा तोफेचा गोळा लागनू 
ठार झाला . (वािरस, १११ ब, ११२ अ; टॅवह�नअर, भाग १ . १६७). ारम्ान २० माचर रोजी मीर जुमला छावणीत ााखल झाला . ्ाच वेळी 
औरंगजेबाचे कारसथान, त्ाने बाा्ाही फम�न आडवनू ठेवल्ाची हकीकत ही िा�ी ्ेथे ्हाजहानच्ा कानावर अबाु�ाच्ा वकीलाने घातली . 
्ा गो�ीचा ्हाजहानला अित्् संताप आला . त्ाने औरंगजेबाला कडक प� िलहून गोवळको�ाच्ा राज्ातून ताबडतोब माघार घेण्ाचा 
हुकूम िाला. औरंगजेबाचा अपमान वहावा महणून ही गो� जाहीर करण्ात आली. (आदाब, ५९ अ, ६९ ब, ८५ अ; सटोर्या, भाग १. २३५). 

 
वरील हुकूमा�माणे ३० माचर रोजी औरंगजेबाने वेढा उठिवला . सुलतानाच्ा मुलीचे लगन औरंगजेबाचा मुलगा महमा सुलतान 

्ाजबरोबर लावण्ात आले. औरंगजेब १७ मे रोजी औरंगाबाा ्ेथे पोहोचला (वािरस, ११२ ब, ११३ अ).] 

 
िमर जुमला हा औरंगजेबाच्ा गोवळकोडा ्ेथील छावणीत २० माचर रोजी एका�ा सरााराऐवजी 

राजपु�ाच्ाच थाटात ााखल झाला होता . त्ाच्ाबरोबर ६००० घोडाळ , १५००० पा्ाळ , १५० ह�ी 
आिण उतकृ� तोफखाना एवढा संभार होता . (वािरस, ११२ अ ; आदाब, ११६ अ ). त्ाला ताबडतोब 
बाा्ाही ारबारातून बोलावणे पाठिवण्ात आले . त्ा�माणे तो िा�ी ्ेथे ७ जुलै रोजी पोहोचला . त्ाने 
बाा्हाला १५ लाख रप्े िकमतीचा नजराणा िाला , त्ात २१६ रती वजन भरेल एवढा एक िहरा होता . 



 
अनु�मिणका 

त्ाला बाा्हाने सहाहजारी मनसबाार नेमले आिण नुकत्ाच मरण पावलेल्ा सााु�ाखानाच्ा जागी 
त्ाची मुख् वजीर महणून नेमणूक केली. (वार्स, ११२ ब, ११४ अ, ११८ अ). 

 
(१०) गोवळकोंाचया लुट्बाबत औरंगजेबाचे शहाजहानबरोबर उडालेले खटके 

 
गोवळको�ाच्ा मोिहमेतून औरंगजेबाचे ्हाजहानबरोबर खटके उडण्ास पुनहा सुरवात झाली . 

है�ाबााच्ा लुटीसंबधंीची अितरंिजत हकीकत िा�ी ्ेथे फैलावली होती . ्हाजहानला असे सागंण्ात 
आले, बहुधा गोवळको�ाच्ा विकलाकडून , की औरंगजेबाने आिण त्ाच्ा मुलानंी कुतुब्हाकडून भारी 
नजराणे घेतले. त्ाची खबर त्ानंी आपल्ा वात�प�ातून िाली नाही. अगर ्ेणे असलेल्ा खंडणीतून त्ा 
वसतंूच्ा िकमती एवढी र�म वजा ाेखील केली नाही . ्ा उलट औरंगजेबाने आपल्ाकडून त्ार केली 
की गोवळको�ाकडून ्ेणे असलेली खंडणी आपल्ा ाोघामंध्े िवभागून घेऊ असे बाा्हाने िालेले 
वचन बाा्हाकडून पाळले गेलेले नाही . गोवळको�ाकडून ्ेणारी खंडणीची सवर र�म बाा्हाने 
घेतली आिण ितचा ाौलताबााच्ा ितजोरीत भरणा केला . ्ु�ामुळे मला झालेले कजर आिण माझ्ा 
फौजेच्ा पगाराची थकबाकी िमळून होणारी २० लाख रप्ाचंी र�म मी क्ी फेडू ? (आदाब, ८४ ब, १९० 
अ, १९० ब ). गोवळको�ाकडून िमळालेले नजराणे ्ाचें वणरन ्ाही ारबारातील ाु� बातमीाारानंी 
“माणकाने भरलेल्ा पे�ा ” असे जे केले ते पूणरपणे अित््ोकतीचे आहे असेही तो महणाला . [औरंगजेबाने 

आपली बाजू आपल्ापरीने माडंण्ाचा �्तन केला . त्ाने असे सािंगतले , “अबाु�ा कुतुब्हाकडून आलेले ह�ी कुचकामी होते आिण त्ाने 
पाठिवलेले िहरे हे काळे आिण ाोषी होते . कुतुब्हाच्ा �ितिनधीने िवनंती केल्ाववनच आपण त्ाचंा सवीकार केला . ्ामध्े लपवाछपवीचा 
काहीच �कार नवहता . ्ा सवर भेटी िमर जुमला ्ाच्ा समक झाल्ा आिण बाा्हाकडे ्ा भेटी , खंडणीतून िवकत घेतलेली माणके आिण ्भंर 
ह�ी पाठिवण्ाचा आपला बेत होता परंतु हे करण्ाच्ा अगोारच वरील सवर गो�ी ताबडतोब पाठिवण्ाबाबत बाा्हाची आजा झाली . कारण 
बाा्हाला वाटले की त्ातील काही भाग नाहीसा होईल िकवा मी ााबनू बसेन . मला असे िवचाराव्ाचे आहे की , माझे सगळे जीवनच 
बाा्हाच्ा सेवेत असताना काही िहरे बाा्हाला ाेण्ाबाबत मी काकंू क्ाला करीन ? अित्् मनसतापाने कुतुब्हाकडून आलेल्ा सवर वसतू 
्हाजहानकडे मी लगेच पाठवनू िाल्ा.” (आदाब, ८४ ब, ८५ ब, १९२ ब.)] 

 
कन�टकबाबत मतभेद 

 
गोवळको�ाच्ा राजाबरोबर तह झाला . परंतु मतभेााची एक बाब मा� त्ीच रािहली . 

कुतुब्हाला कन�टकचा ताबा सोडाव्ाचा नवहता आिण त्ाची ही मागणी ्ोग्च होती . कारण कन�टक 
हा त्ाच्ा सेवकानंी िजकून घेतला होता आिण महणून त्ाच्ा राज्ाचा तो एक अिवभाज् घटक होता . 
परंतु औरंगजेबाने ही गो� नाकावन असे सािंगतले की , कन�टक हा िमर जुमलाचा खासगी जहािगरीचा 
�ातं आहे. हा �शन त्ाने बाा्हाकडे िनणर् ासाठी पाठिवला . (आदाब, ५८ अ, ५८ ब). त्ाने कन�टक हा 
�ातं िमर जुमलाची जहािगर असे समजून आपल्ा हाती ठेवण्ाचे ठरिवले . त्ा�माणे कुतुब्हाला त्ा 
�ातंातून आपले अिधकारी परत बोलािवण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . परंतु इतका संप� �ाे् आपल्ा 
हातातून सोडण्ाचे गोवळको�ाच्ा अिधकाऱ्ाचं्ा जीवावर आले . ते कन�टकातच रेगाळून रािहले आिण 
मोगलाचं्ा तो �ातं ताब्ात घेण्ाच्ा आिण तेथील राज्कारभार करण्ाच्ा कामात त्ानंी हरतऱहेने 
अडथळे आणण्ाचे �्तन चालिवले . [गोवळकोडा आिण मोगल ्ाचं्ामध्े जो तह झाला , त्ामध्े भाडंणाचा एक मु�ा का्म 

रािहला. तो महणजे मोगलानंा कन�टकचा �ातं आपल्ाकडे ठेवाव्ाचा होता तर कुतुब्हाला तो ाेण्ाची इचछा नवहती . त्ाने त्ा �ातंाचे बाली 
१५ लक रप्े ाेण्ाची त्ारी ााखिवली . (आदाब, ५९ अ , ६१ अ ,). परंतु औरंगजेबाने त्ा �ातंाच्ा संप�तेब�ल बाा्हाला कळिवले आिण 
गोवळको�ाच्ा राज्ाइतकी कन�टकची संप�ी आहे असे सागंनू त्ाने ्हाजहानच्ा संप�ीच्ा हव्ासाला आवाहन करण्ाचा �्तन केला . 
िमर जुमला ्ाने ाेखील औरंगजेबाचे महणणे उचलून धरले . (आदाब, ४६ ब , ५९ अ ,). अखेर ्हाजहानने कन�टक मीर जुमला ्ाची जहािगर 
महणून आपल्ाकडे ठेवण्ाचे ठरिवले . मोगल फौजा कन�टकात घुसल्ा . त्ानंा अडथळा करण्ाचे गोवळको�ाच्ा अिधकाऱ्ानंी खूप �्तन 
केले. ्ाबाबत औरंगजेबाने अनेकवार कुतुब्हाला िलिहल्ाचे आपल्ाला आढळते . एका प�ात तो असे िलिहतो , “कन�टक हा सा�ाज्ाचा एक 
भाग आहे. तो आपल्ाकडे ठेवण्ाचा सवर िवचार तू मनातून घालवनू टाक . तुझे सवर अिधकारी तू काढून घे, नाही तर मीर जुमला ्ाला पाठवनू तुझे 



 
अनु�मिणका 

सगळे राज् मी खालसा करीन .” (आदाब, ६७ अ , ८९ अ .). औरंगजेबाने िव�ासघाताने है�ाबााचे राज् घेतले असा �वाा आहे . त्ाबाबत 
अकीलखान राजी पुढील�माणे िलिहतो : गोवळको�ावर ह�ा कराव्ाचे अगोार औरंगजेबाने कुतुब्हाला कळिवले की , माझा मुलगा सुलतान 
महमा हा ओिरसा माग� बगंाल्ात जात आहे . तुमही त्ाला मात करा आिण तुमच्ा �ातंातून जाऊ �ा . भोळ्ा कुतुब्हाने ्ा गो�ीला संमती 
िाली आिण त्ाच्ा सवागताची त्ारी केली . जेवहा राजपु� लषकरी साम�ी घेऊन है�ाबाा नजीक ााखल झाला तेवहा सुलतानाचे डोळे उघडले 
आिण तो गोवळको�ाकडे पळून गेला . बनन्र (पान २०.) आिण मनुची ( खंड १, पान २३४). अ्ाच तऱहेची हकीकत सागंतात . अथ�त वरील 
हकीकतीत तथ् नाही . कारण १८ िडसेबरचे औरंगजेबाचे प� िमळाल्ानंतर त्ाचा का् हेतू आहे ्ाची सुलतानाला िनि�तच जाणीव झाली 
असली पािहजे . औरंगजेबाने िव�ासघात केला असलाच तर तो कुतुब्हाच्ा �त्क भेटीत त्ाचा खून करण्ाब�ल त्ाने आपल्ा मुलाला 
िालेला हुकूम हाच महणावा लागेल.] 

 
(११) औरंगजेबाच् िवजापूरवर सवार् इ स. १६५७. 

 
१६३६ नंतर िवजापूरच् झालेल् भरभराट 

 
महमा आिाल्हाच्ा कारिका�त (इ. स. १६२६ ते १६५६ ) िवजापूरच्ा राजाने िवसतार , स�ा 

आिण वैभव ्ाबंाबतीत कमालम्�ाा गाठली होती . अरबी समु�ापासून तो बगंालच्ा उपसागराप �्त 
साऱ्ा िहाुसथानचा ्ा टोकापासून त्ा टोकाप �्तचा भभूाग त्ाच्ा राज्ाने व्ापला होता . [िवजापूरच्ा 

इितहासासाठी पाहा. बसाितन-उल-सलाितन, ३०२, ३०८, ३११; एनशनट इिंडया, एस. के. आ्ंगार, २९३, २९४; डॅनवहसरचे पोतुरगीज इन इंिड्ा, 

भाग २, ३०८, ३०९] इ. स. १६३६ पासून महमा आिाल्हा आिण िा�ीचा मोगल स�ाट ्ामंध्े ्ातंतेचे संबधं 
होते आिण ाोनही ारबारामंध्े परसपर िम�तवाच्ा भेटीगाठी झाल्ाची मािहती आपल्ाला वाचाव्ाला 
िमळते. (अबदुल हम्द; वािरस, ९० अ, ९८ ब, १०१ अ, ११३ ब, ११७ ब). ्ा सुलतानाची ा्ा्ील वृ�ी, 
न्ा्�ेम आिण �जािहत ाकता ्ामुळे ्हाजहान बाा्हाला त्ाच्ाब�ल कौतुक वाटे . (बसाितन. ३२४, 
३२५). ्ा सुलतानाच्ा नावलौिककात त्ाच्ा सवभावातील साधेभोळेपणा आिण जगरहाटीसंबधंी 
िननवकारपणा ्ामुळे भर पडली होती . िमर जुमला हा िा�ी ्ेथे (७ जुलै १६५६ रोजी ) पोहोचल्ावर 
बाा्ाही स�ागारात औरंगजेबाच्ा आ्मक धोरणाचा िवज् झाल्ासारखे झाले . बाा्ाही 
स�ामसलतीत िमर जुमला ्ाचा �भाव पडला आिण तेवहापासून िवजापूरच्ा सुलतानाच्ा मृत्चू्ा वळेी 
त्ा राज्ावर आ्मण करण्ाची सुपत इचछा औरंगजैबाने गुपतपणे आपल्ा्ी जोपासली . (आदाब, ८८ 
अ, ८८ ब, ९१ अ, ९१ ब, १९१ अ). 
 
िद�् आिण िवजापूरमध्ल संबंध 

 
४ नोवहेबर १६५६ रोजी िवजापूर गााीचा सातवा सुलतान महमा आिाल्हा मरण पावला . 

राज्ाचा वजीर खान महमा आिण राणी बडी सािहबा ्ाचं्ा �्तनानंी िसहासनावर मृत बाा्हाचा 
एकुलता एक मुलगा , १८ वष�चा तरण अली आिाल्हा , ाुसरा ्ाला बसिवण्ात आले . औरंगजेबाने 
्हाजहानला कळिवले की मृत सुलतानाचा अली आिाल्हा हा औरस मुलगा नसून, ज्ाच्ा आईबापाची 
काही मािहती नाही असा , महमा आिाल्हाने आपल्ा जनान्ात बाळगलेला तो एक मुलगा आहे . सबब 
िवजापूरवर सवारी करण्ाचा हुकूम वहावा . (आदाब, ८८  ब, ६० ब , १४५ अ , १३२ ब ). महमा 
आिाल्हाच्ा मृत्नंूतर कन�टकात सवर� गोधळ झाला . [कन�टक �ातंाचा इितहास आिण मोगलाबंरोबर आलेला त्ा 

�ातंाचा संबधं ्ाब�लची हकीकत पुढील�माणे आहे : िवज्नगरच्ा राज्ावर िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा राज्ानंी आ्मण केले . १६५३ मध्े 
िवज्नगरच्ा राजाने औरंगजेबाची मात मािगतली . त्ावेळी औरंगजेबाने मात नाकारली . पुढील ाोन वष�त िवज्नगरच्ा राजाची पिर�सथती 
खालावली. त्ाने पुनः एकाा औरंगजेबाकडे मातीची ्ाचना केली . त्ाने अडीच कोट रप्े ाेण्ाचे आिण ्हाजहानची मज� संपाान 
करण्ासाठी मुसलमान होण्ाचे ाेखील कबलू केले (आदाब, ३३ ब, ३४ ब). ्ा िवनंतीवर केली गेलेली कारवाई िहाुसथानातील मोगल राज् 
कारभारावर �खर �का् टाकते . औरंगजेबाने असे सुचिवले की िालेली वचने पाळण्ाची राजाची कुवत आहे िकवा नाही हे पाहण्ासाठी आपला 
अिधकारी रवाना करावा . ही िवनंती ्हाजहानने अमान् कवन असा हुकूम िाला की राजाने मािगतलेले संरकण नाकारण्ासाठी िवजापूर आिण 
गोवळकोडा ्ा राज्ाकंडून जबर र�म वसूल करावी. ्ा वाटाघाटीची बातमी ऐकल्ावर िवजापूरच्ा सेनापत�नी �खर ह�ा कवन वेलोर घेतले . 



 
अनु�मिणका 

पुनः एकाा राजाने मातीसाठी औरंगजेबाची ्ाचना केली . ्ावर औरंगजेबाने कन�टकात जाण्ासाठी महमा मुनीम ्ा अिधकाऱ्ाची नेमणूक 
केली. बाा्हाला मा� त्ाने िलिहले की असे करण्ात माझा उ�े् िवजापूर राज्ाकडून भरपूर लूट उपटण्ाचा आहे . कारण मुनीमच्ा 
नेमणुकीमुळे ािकणी सुलतान घाबरलेले आहेत . (आदाब, ४४ अ , ४४ ब , ३४ ब ५४ ब ५५ ब .). िवज्नगरच्ा राजाची पिर�सथती मोठी 
आणीबाणीची झाली. त्ाने आपले सारे राज् गमावले ; आिण काही थो�ा जहािगरी त्ाच्ा ताब्ात रािहल्ा . वरील हकीकत वाचल्ानंतर एक 
गो� िस� होते ती ही की मोगल सा�ाज् महणजे बुरख्ा आड ाडलेली एक ारोडेखोरीची प�ती होती . िहाुसथानातील लोकानंी आिण 

संसथािनकानंी इं�जाचे अिधराज् का सवीकारले ्ाची ्ाववन सहज कलपना ्ेते .] जमीनाारवग�ने आपल्ा पूवतच्ा जिमनी 
पुनहा आपल्ा ताब्ात घेतल्ा . राजधानीमध्े तर पिर�सथती अगाी िवकोपाला गेली होती . िवजापूरच्ा 
सराारात अंतसथ भाडंणे िनम�ण झाली आिण मुख् वजीर खान महमा ्ाच्ाबरोबर स�ा िवभागणीसाठी 
त्ाचंी चुरस लागली . (आााब, ८९ ब , ९१ अ ). पिर�सथती आणखी िबकट करण्ासाठी औरंगजेबाने 
त्ाचं्ाबरोबर संधान बाधंले आिण ारबारातील अनेक �िथत्् मुतससानंा आपल्ा बाजूला वळवनू 
घेण्ात तो ््सवी झाला. त्ानंी औरंगजेबाला पािठबा ाेण्ाचे वचन िाले आिण आपला फौजफाटा घेऊन 
मोगली मुलखात पळून ्ेण्ाची त्ारी ााखिवली . िवजापूरच्ा इतर मुतस�्ानंा िमर जुमलाच्ा मातीने 
आपल्ाकडे वळवनू घेण्ाची औरंगजेबाला आ्ा वाटत होती . [िवजापूर ारबारातील अिधकाऱ्ाबंरोबर औरंगजेबाची 

कारसथाने चाललेली असताना त्ाचे िमर जुमला ्ाला पुढील�माणे प� आहे . तो िलिहतो, िवजापूरच्ा सैन्ाला आपल्ा बाजूला वळवनू घेण्ाची 
मी कोि्् करीत आहे . ारम्ान रणाु�ाखानाचा मुलगा आिण इतर �मुख अिधकाऱ्ानंी आपल्ा सैन्ासंह मोगलाकडे ्ेण्ाचे कबलू केले . 
त्ानंतर औरंगजेबाने िवजापुरी सैन्ातं वाटण्ासाठी २० हजार रप्े अहमानगरचा सुभेाार मुलतफतखान ्ाच्ाकडे रवाना केले . ्भंर माणसे 
बरोबर घेऊन ्ेणाऱ्ा �त्ेक िवजापुरी अिधकाऱ्ाला २ हजार रप्ाचंी र�म ाेण्ाचे जाहीर करण्ात आले . िवजापूरहून ्ेणाऱ्ा कोणत्ाही 
व्कतीचे सवागत करण्ाचा आिण िमळते -जुळते घेण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . (आदाब, ९१ अ, १४५ ब, १४६ ब.). ्ा घडामोडी होत असताना 
ि्वाजीचा एक �ितिनधी औरंगजेबाबरोबर वाटाघाटी करण्ात गुतंला होता . िवजापुरी कोकणवर आपण ह�ा केला तर , आपल्ा अटी का् 
राहतील ्ाबाबत ही बोलणी होती. एक संिागध प� िलहून उ�राााखल त्ाला ाेण्ात आले. (आदाब, १४४ ब, १४६ अ.).] 

 
शहाजहानच् िवजापूरचया सवार्च् परवानग् 

 
२६ नोवहेबरला औरंगजेबाला ्हाजहानकडून मोहीम उघडण्ाची परवानगी िमळाली आिण 

“िवजापूरचे �करण औरंगजेबाला ्ोग् वाटेल त्ा प�तीने त्ाने हाताळावे ” ्ासाठी मुकत अिधकार 
त्ाला ाेण्ात आले . (वािरस, ११८ अ ; आदाब, ९० अ ). थो�ा �माणात ारबारकडून आिण थो�ा 
�माणात जहािगरीमधून २० ,००० ि्पा्ाचें सैन् आिण त्ाबरोबर मोठा अिधकारी वगर आिण खु� िमर 
जुमला ्ाचंी िन्ुकती औरंगजेबाच्ा सैन्ाला मात महणून करण्ात आली . [बाा्हाचा औरंगजेबाला असा हुकूम 

होता की त्ाने िमरजुमला ्ाच्ा बरोबर िवजापूरच्ा सरह�ीप �्त चाल कवन जाव ेआिण जमल्ास िवजापूरचे सारे राज् िजकावे ; िकवा १६३६ 
च्ा तहा�माणे अहमानगरचा जो �ाे् िवजापूरला ाेण्ात आला होता तो िजकून घ्ावा आिण उरलेल्ा �ाे्ाब�ल िवजापूरकडून ाीड कोटीची 
खंडणी आिण मोगल अिधराज्ाला मान्ता घेण्ात ्ावी . जर ाुसऱ्ा प्�्ा�माणे का्रवाही झाली तर औरंगजेबाने आपले �चंड सैन् 
गोवळको�ाचे राज् िजकून घेण्ाचे कामी लावावे . औरंगजेबाची इचछा िवजापूरचे राज् �थम िजकण्ाची होती महणून तो िलिहतो , 

“गोवळको�ाचे राज् केवहाही िजकता ्ेईल . तरी तूतर त्ा राज्ावरील मोहीम बाजूला ठेवावी .” (आदाब, ९० अ , १९६ ब .) ] (वािरस, 
११८ अ , ११८ ब ; आदाब, ११८ अ). अ्ा तऱहेने ्ु� सुव करण्ासाठी ाेण्ात आलेल्ा परवानगीला 
कसल्ाही नैितकतेचे पाठबळ नवहते . िवजापूर राज् हे काही मोगलाचें माडंिलक राज् नवहते , तर ते एक 
सवतं� राज् असून समानतेच्ा भिूमकेवर त्ाचें मोगल स�ाटां् ी म�ैीचे संबधं होते . मोगल स�ाटाला 
िवजापूरच्ा वारसाला संमती ाेण्ाचा अगर त्ा संबधंी वाा उकवन काढण्ाचा कसलाही का्ाे्ीर 
अिधकार पोहोचत नवहता . १८ जानेवारीला िमर जुमला हा औरंगाबााेला ्ेऊन पोहोचला आिण त्ाच 
िाव्ी ज्ोितष्ानंी काढून िालेल्ा ्ुभमुहूत�वर िमर जुमलासह औरंगजेब िवजापूरच्ा सवारीवर िनघाला. 

[िमर जुमला आपल्ाला ्ेऊन िमळण्ाची औरंगजेब अित्् अिधरतेने वाट पाहात होता . त्ाने त्ाला घाई करण्ािवष्ी िलिहले . औरंगजेब 
िलिहतो, “अ्ी संधी आपण वा्ा जाऊ ाेता कामा नाही . तू जला िनघून ्े, महणजे आपण बरोबरच कूच कवन जाऊ”. उ�रेकडून जी रसा ्ेत 
होती ितच्ासाठी वाट पाहाण्ात अथर नवहता . बाा्हाकडून सखतीची प�े गेली असताना ाेखील अनेक अिधकाऱ्ानंी आपली जहािगरी 
सोडण्ात िारंगाई केली . १९ फे�ुवारी १६५७ च्ा अगोार २० ,००० सैिनक आपल्ाला ्ेऊन िमळतील ्ाची औरंगजेबाला िबलकूल आ्ा 
नवहती. (आदाब, ९० ब, ९२ अ, ९५ ब.) 

 



 
अनु�मिणका 

१८ जानेवारी रोजी िमर जुमला हा औरंगाबााेला ्ेऊन पोहोचला . त्ाच िाव्ी िवजापूरवर ह�ा करण्ासाठी त्ाला बरोबर घेऊन 
औरंगजेबाने कूच केले . (आदाब, ९२ अ, १०९ ब, १४५ ब , ११८ अ , १९६ ब ; कमबू, २ ब) तोफखाना आिण वे�ाचे सामान बरोबर असल्ामुळे , 
त्ाची आगेकूच अित्् मंा होती. २४० मलै अंतर तोडाव्ास त्ाला ४३ िावस लागले. २८ फे�ुवारीला तो िबारच्ा पिरसरात पोहोचला. २ माचर 
रोजी त्ाने िकलल्ाला वेढा िाला. (कमबू, २ ब; आदाब, १०९ ब, १४६ अ, ११८ ब).] 

 
िबदरला वेढा 

 
२८ फे�ुवारीला तो िबारच्ा पिरसरात पोहोचला आिण त्ाने २ माचरला िबारच्ा िकलल्ाला वढेा 

िाला. िस�ी मजरन ्ाने कणखर �ितकार केला . त्ाने िकलल्ामधून अनेक वळेा छापे घातले आिण 
मोच�वर ह�े कवन त्ाने व�ेाची �गती रोखण्ाचा �्तन केला . परंतु अखेर संख्ेने अिधक असलेल्ा 
मोगलाचंा वरचषमा झाला . िमर जुमलाच्ा उतकृ� तोफखान्ाने िकलल्ाच्ा तटबांीची खूप मोडतोड 
केली. िकलल्ाचे ाोन बुवज उदधवसत करण्ात आले आिण बाहेरील तटबांीचे मोच� आिण त्ाच�माणे 
िकलल्ाच्ा अगा� खालच्ा तटाच्ा बाजूचे मोच� जमीनाोसत करण्ात आले. 

 
िकलल्ाच्ा भोवतालचा खंाक भवन काढण्ात आल्ावर २९ माचर रोजी िकलल्ावर ह�ा 

चढिवण्ात आला . मोगलानंी उडिवलेल्ा एका हातगोळ्ाची िठणगी ााव आिण हातगोळे ठेवलेल्ा 
बुरजापाठीमागील कोठारात पडली. तेवहा भ्ंकर असा सफोट झाला. मजरन, त्ाचे ाोन मुलगे आिण इतर 
अनेक अिधकारी ्ानंा �ाणािंतक जखमा झाल्ा . आनंााने बेहोष झालेले मोगल मंुग्ा�ंमाणे आपल्ा 
खंाकातून बाहेर पडले आिण ्हरात घुसून त्ानंी ्हराचे संरकण करणाऱ्ा उरल्ा सुरल्ा लोकाचंी 
भ्ंकर क�ल करीत त्ानंा मागे रेटले. िस�ी मजरन ्ाने मृत्ू् य्ेववन आपल्ा सात मुलानंा िकलल्ाच्ा 
िकलल्ा ाेऊन औरंगजेबाकडे पाठिवले . ्ा�माणे िबारचा बळकट िक�ा अवघ्ा २७ िावसाचं्ा 
व�ेानंतर पडला . िवज्ानंतर िमळालेल्ा लुटीत १२ लाख रप्ाचंी रोकड , ८ लाख रप्े िकमतीची 
बाुंकीची ााव, ाावगोळे, अ�धान् आिण इतर सामान आिण त्ाि्वा् ३३० तोफा एवढी सामु�ी होती. 

 
महाबतखानाच् िवजापूरचया मुलखात नासधूस 

 
्ानंतर औरंगजेबाने १५ ,००० अनुभवी आिण कसलेली घोडाळाची सेना महाबतखानाच्ा 

नेतृतवाखाली रवाना केली . त्ानंा ्�चू्ा जमाव झालेल्ा फौजेचा मोड करण्ाचा आिण पि�मेकडे 
कल्ाणीप �्त आिण ािकणेस कुलबग्�प �्त िवजापूरचा मुलुख उदधवसत करण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . 
मोगल फौजेची ्�सैून्ाबरोबर १२ एि�ल रोजी गाठ पडली . िवजापूरच्ा जवळजवळ २० ,००० एव�ा 
फौजेने खानमहमा , अफजलखान आिण रणाु�ा आिण रैहान ्ाचंी मुले वगैरे कतरबगार सेनान�च्ा 
नेतृतवाखाली मोगलावंर ह�ा सुव केला . ्�नेू कचा�ात पकडलेले असताना आिण त्ाचं्ाकडून 
भ्ानक ह�े होत असतानाही एका�ा वाकबगार सेनानी�माणे महाबतखानाने आपल्ा फौजेला काबतू 
ठेवले; अखेर त्ाने त्ाचं्ावर ह�ा केला आिण िवजापुरी फौजेने पळ काढला . (कमबू, ३ अ, ३ ब; आदाब, 
१२५ अ, १२० ब). 

 
कलयाण्चा वेढा 

 
िबारपासून पि�मेस ४० मलैावंर तुळजापूरच्ा पिव� ाेवाल्ापासून ते गोवळको�ाप �्तच्ा 

जुन्ा रसत्ावर चालुक् राजाचें आिण क�ड (Cannarese) ाे्ातील पुरातन राजधानीचे ्हर कल्ाणी 



 
अनु�मिणका 

हे वसलेले आहे . (अिधक मािहतीसाठी पाहा बज�स, २३, ३७, ३८) औरंगजेबाने २७ एि�लला आपला 
मु�ाम हलिवला आिण बरोबर हलके सामान घेऊन तो कल्ाणीनजीक एक आठव�ाच्ा आत ्ेऊन 
ठेपला. कल्ाणीवर लगोलग ह�ा चढिवण्ात आला . (कमबू, ३ ब, ५ अ; आदाब, ११३ अ, १३९ अ, १४९ 
ब, १५६ ब ) रा�ंिावस ि्बांीने तटबांीववन अिवरत गोळीबार चालू ठेवला . त्ानंी िमर जुमलाच्ा 
मोच�ल्ावंर �खर ह�े चालू ठेवले पण त्ाचंा कोणताही उप्ोग झाला नाही . एकाा खु� महाबतखान 
संरकक कामिगरीवर असताना कल्ाणीपासून ई्ान्ेस १० मलैावंर ्�चू्ा फौजानंी त्ाला कोडीत 
पकडले. खूप वळेप �्त भ्ानक ्ु�सं�ाम झाला . ्ु�ाचा मारा रजपुतावंर अिधक झाला . पतथराच्ा 
िभती�माणे ख�ा असलेल्ा राव छ�साल आिण त्ाचे हाडा बाधंव ्ाचं्ावर खानमहमाच्ा घोडाळाने 
िनरथरक �हार केले . राजा रा्िसग िससोिा्ा ्ाच्ावर िवजापूरच्ा बहलोलखानाच्ा मुलानंी ह�ा 
केला. त्ात तो जखमी झाला आिण ्�नेू केलेल्ा गा�त तो घो�ाववन खाली आला . ्ाच वळेी मात 
्ेऊन पोहोचली . महाबतखानाने केलेल्ा हलल्ामुळे ्�चूी फळी फुटली आिण त्ानंी पला्न केले . 
(कमबू, ४ अ) 

 
औरंगजेबाने वढेा ि्कसतीचा करण्ासाठी �्तनाची पराका�ा केली पण त्ाचवळेी त्ाच्ा 

छावणीपासून केवळ ४ मलैावंर िवजापूरची ३० ,००० फौज जमा झाली . २८ मे रोजी िकलल्ाभोवती नुसत्ा 
छावणीचा ाेखावा ठेवनू औरंगजेबाने आपल्ा मुख् फौजेिन्ी ्�चू्ा छावणीच्ा िा्नेे चाल केली . 
ाोनही सेनाालातील सवर फौजिवभाग परसपरां् ी िभडले . जवळजवळ सहातास तंुबळ ्ु� झाले . ािकणी 
सैन्ाने माघार घेत घेत लढा िाला . लागोपाठ चार वळेा त्ाचंी ााणाााण उडाली पण पुनहा िततक्ा वळेा 
त्ानंी जमाव केला आिण चाल कवन ्ेणाऱ्ा मोगलानंा तोड िाले . परंतु अखेर ्ााााने अिधक सुस� 
असलेल्ा उ�रेच्ा घोडाळाने केलेल्ा लागोपाठ हलल्ापुंढे हातघाईच्ा लढाईत त्ाचंा िटकाव लागला 
नाही. डाव्ा आिण उजव्ा बाजूने मोगल फौजानंी ्�लूा कोडीत आणले आिण अखेर त्ाचंी पागंापागं 
केली. ्ाही फौजानंी िवसकळीत झालेल्ा िवजापुरी सैन्ाचा त्ाचं्ा छावणीप �्त पाठलाग केला आिण जे 
हाती िमळतील त्ाचंी त्ानंी क�ल केली िकवा त्ानंा कैा केले . िवजापुरी छावणीत जे जे महणून –
्ाााे, गुलाम, िा्ा, घोडे, मालवाहू गुरेढोरे आिण हरतऱहेचे सामानसुमान वगैरे –हाती लागेल त्ाची 
मोगलानंी लूट केली . (कमबू, १४ ब; आदाब, ११२ अ, १४७ ब, १५४ ब). मोगलानंी िकलल्ाच्ा व�ेाची 
ि्कसत केली पण िस�ी िालावर ्ानेही िततक्ाच ्ौ्�ने िकलल्ाचा वढेा लढिवला . मोगलाचंा �ितकार 
करण्ासाठी महणून िवजापूरच्ा फौजा परत जमावाने एक� होऊ लागल्ा . महणून २२ जुलै रोजी 
औरंगजेबाने आपला मोठा मुलगा आिण िमर जुमला ्ाच्ा हाताखाली एका मो�ा सेनािवभागाला त्ाचंा 
मोड करण्ासाठी रवाना केले . ्ा मोगल सेनाालाने ४८ मलैाचंी चढाई केली , ्�वूर ह�ा कवन त्ाचंी 
पागंापागं केली आिण त्ाचंा चार मलैापं �्त पाठलाग केला . आपली चढाई त्ीच पुढे चालू ठेवनू 
मोगलाचं्ा िवज्ी सेनानंी गुलबग्�प �्तची िवजापूरची खेडीपाडी उद धवसत केली. (कमबू, ५ अ). 

 
२९ जुलै रोजी मोगल फौजा कल्ाणीकडच्ा खंाकाच्ा ाुसऱ्ा बाजूला असलेला एक बुवज वर 

चढून गेल्ा . ्ा िठकाणी झालेले रणकंान ाुधरर होते . परंतु ह�ेखोर �चडं संख्ेने आत घुसले आिण 
त्ानंी संरकक फळीची ही बाजू धवन ठेवली . १ ऑगसट रोजी िालावरने िकलल्ाच्ा चाव्ा मोगलाकंडे 
सुपूार केल्ा . िालावरला मानाचा पो्ाख ाेण्ात ्ेऊन िवजापूरला जाण्ाची परवानगी ाेण्ात आली . 

[कल्ाणीच्ा वे�ाची आणखी मािहती पुढील�माणे आहे . मोगल सैिनकानंी िकलल्ासभोवारचा खंाक ागड आिण माती ्ानंी भवन काढला व 
िकलल्ाच्ा िभती उदधवसत केल्ा . २९ जुलै रोजी बाा्ाही सैिनक मोटेच्ा ाुसऱ्ा बाजूचा एक बुवज चढून गेले . परंतु ्ा बुरजाला समानतर 
अ्ी एक िभत ि्बांीने बाधंली होती . ितच्ा आडून ि्बांीने मोगलावंर अ�गनबाण , बाुंका आिण बाण ्ाचंा वष�व कवन ्ु� केले . ्ेथे अित्् 
घनघोर ्ु� झाले . ि्बांीने बाधंलेल्ा िभतीवर भिडमार कवन मोगलानंा ती उदधवसत करावी लागली . िवजापुरी सैिनकानंी त्ाचं्ावर पेटलेले 
हातगोळे आिण जळणारे गवत टाकून त्ाची �गती रोखली . परंतु ्ा सव�चा मारा सहन कवन मोगल िकलल्ात जमा झाले आिण त्ानंी 
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िकलल्ाचा हा भाग आपल्ा ताब्ात ठेवला . २ िावसानंतर कल्ाणीचा िक�ेाार िालावर ्ाने ि्बांी आिण त्ाचंी कुटंुबे ्ानंा अभ् िाल्ास 
िक�ा सवाधीन करण्ाची त्ारी ााखिवली . औरंगजेबाने वरील अटीला मान्ता िाली . कारण िकलल्ात अनेक मुसलमान िव्षेतः सय्ा लोक 
होते. (कमबू, ५ अ ). १ ऑगसट रोजी िालावरने कल्ाणीच्ा िकलल्ा औरंगजेबाच्ा सवाधीन केल्ा . त्ाला िवजापूरला जाण्ाची परवानगी 
ाेण्ात आली.] 

 
तह करणयाचा बादशहाचा हुकूम 

 
कल्ाणीच्ा पाडावानंतर िवजापूरच्ा सुलतानाने वाटाघाट�ना सुरवात केली . िवजापूरच्ा 

विकलानंी िा�ी ्ेथे कारसथाने कवन बाा्हाकडे ााराची मध्सती िमळिवण्ात ्् िमळिवले (आदाब, 
१७७ अ ). आिाल्हाने िबार , कल्ाणी आिण परेडा हे िक�े , त्ाचं्ा हुकमतीखाली असलेल्ा 
मुलुखासिहत मोगलाचं्ा सवाधीन कराव ेआिण ्ु�खचर महणून १ कोट रप्े �ाव ेअ्ा तहाच्ा अटी 
ठरल्ा. ्ा अटीवर औरंगजेबाला तह करण्ासंबधंी आिण आपल्ा फौजा घेऊन िबार ्ेथे परतण्ाचे 
हुकूम ्हाजहानने िाले . ािकणेस माळवा आिण उ�र िहाुसथानातून पाठिवलेल्ा मातसैन्ाला आपल्ा 
पूव�च्ा जागी रजू होण्ाचा आाे् ाेण्ात आला . ऐन िवज्ाच्ा कणी औरंगजेबाला ्ा�माणे सणसणीत 
चपराक बसल्ा�माणे झाले . िवजापूरच्ा �चडं राज्ाच्ा उ�रेकडच्ा भागाचा एक तुकडा जेमतेम 
औरंगजेबाने ताब्ात घेतला असतानाच औरंगजेबाच्ा आकाकंानंा बापाच्ा आजेचा लगाम बसला . 
औरंगजेबाचा अ्ा तऱहेने गोधळ झाला असताना आिण त्ाची ्कती कीण झाली असताना िवजापूरकरानंी 
आलेल्ा संधीचा फा्ाा घेतला आिण �थम परेडा ताब्ात ाेण्ास त्ानंी टाळाटाळ केली आिण पुढे ते 
सवाधीन करण्ाचे साफ नाकारले. 

 
शहाजहानचे आजार्पण 

 
ािकणेतल्ा मोगलाचं्ा धोरणाचा ाैवाुनवपाक आणखी पुरा करण्ासाठी महणूनच की का् ६ 

स�ेबरला ्हाजहान आजारी पडला आिण साऱ्ा सा�ाज्ात त्ाच्ा मृत्चू्ा बातम्ा फैलावल्ा . 
काळजीने िचता�सत झाल्ामुळे आिण पर सपरिवरोधी बेतामुळे गोधळून गेल्ामुळे ४ ऑकटोबर १६५७ पासून 
औरंगजेबाने कल्ाणीमधून माघार घेण्ास सुरवात केली . [्ा संघष�तील आणखी एक गो� नमूा करण्ासारखी आहे . 

िवजापूर राज्ाच्ा ई्ान्ेकडील भाग िजकण्ात औरंगजेब गुतंला असताना त्ा राज्ाच्ा वा्व् भागात फार मोठी धामधूम उडाली होती . ्ा 
िठकाणी मोगल सा�ाज्ातील अहमानगरचा िजलहा उ�र कोकणाला िभडलेला होता . ्ा भागात फार्ी साधनसाम�ी नसलेला आिण सराारी 
घराण्ाची पा�रभमूी नसलेला असा एक तरण आिण अनोखी सथािनक �मुख , इितहासाच्ा िकितजावर नुकताच डोकाव ूपाहात होता . त्ाने जो 
ध्े्वाा सवीकारला होता त्ाच्ामुळे सारा िहाुसथान चमकून उठणार होता . इतकेच नवहे तर त्ाचे नाव भिवष्काळात अजरामर होणार होते . हा 
तरण महणजे िवजापूरच्ा चाकरीतील ्हाजी भोसल्ाचा मुलगा . त्ाने िवजापूर राज्ाचे िकलल्ा पाठोपाठ िक� घेतले होते . मोगलानंी 
िवजापूरवर सवारी केली तेवहा त्ाने मोगलाबंरोबर सहका्र करण्ाची त्ारी ााखिवली . औरंगजेबाने त्ाला िनि�त असे काहीच वचन िाले 
नाही. (�ँटडफ . भा. १. १६१–१६२; आदाब, १४४ ब , १४६ अ). ि्वाजीला अथ�त पूणर जाणीव होती की , मोगलां् ी झालेली बोलणी ही 
कुचकामाची आहेत. महणून त्ाने िवजापूरबरोबर ्ु� सुव होताच मोगल मुलुखावर ह�ा सुव केला . त्ाने जु�रवर ह�ा कवन खूप लूट नेली . 
(अिधक माहीतीसाठी पाहा कमबू, ३ ब ; आदाब, ११० ब , ११२ अ, १४७ अ – १४९ अ, १५३ अ – १५७ अ). मरा�ाचं्ा अनेक टोळ्ा सवर ाूर 
पसवन लुटालूट कव लागल्ा . इतकेच नवहे तर ते अहमानगरप �्त ्ेऊन पोहोचले . औरंगजेबाला हे कळताच त्ाने ताबडतोब रसा पाठिवली 
आिण ि्वाजीचा मुलूख उदधवसत करण्ािवष्ी आपल्ा अिधकाऱ्ानंा िलिहले . ्ा प�ात औरंगजेबाचा राग आिण तवेष आपल्ाला िासून ्ेतो . 
्ा �ाे्ाचे रकण करण्ासाठी औरंगजेबाने अित्् धूतरता ााखिवली . वेगवेगळ्ा सरााराचंी त्ाने वेगवेगळ्ा भागात नेमणूक केली . ्�ूच्ा 
�गतीचा �त्ेक मागर त्ानंी रोखून धरला. मरा�ाचं्ा �ाे्ात िजथे िमळेल ितथे घुसण्ाची आजा त्ानंा ाेण्ात आली . मे १६५७ मध्े नसीरीखान 
हा ि्वाजीवर अहमानगर जवळ तुटून पडला . ि्वाजीचे खुप नुकसान झाले आिण त्ाला माघार घ्ावी लागली . ि्वाजीच्ा मुलूखावर सवारी 
करण्ाचा हुकूम औरंगजेबाने िाला . परंतु पावसाळा आल्ामुळे ही मोहीम होऊ ्कली नाही . ारम्ान िवजापूर आिण मोगल ्ाचं्ामध्े तह 
झाल्ामुळे ्ु� चालू ठेवणे ि्वाजीला िनरथरक वाटले . त्ाने �थम रघुनाथ पतं आिण नंतर कृषणाजी भासकर ्ाचंी रवानगी केली . आपल्ाला 
कमा करावी अ्ी त्ाने ्ाचना केली आिण ५०० घोडेसवार राजपु�ाच्ा मातीसाठी पाठिवण्ाचे अिभवचन िाले . (आदाब, १५६ ब , १५७ अ ; 
�ँटडफ  भाग १, १६३–१६४). ्ासुमारास औरंगजेब ािकणेतून िा�ीकडे वारसाह�ाचे ्ु� लढण्ासाठी िनघण्ाच्ा त्ारीत होता . त्ाने वर वर 
ि्वाजीच्ा ्रणागतीब�ल आनंा ााखिवला . परंतु त्ाचे मन मा� कोकणाब�लच्ा �काराने सवसथ झाले नवहते . त्ाने त्ा �ाे्ाच्ा संरकणाची 
काळजी घेण्ात कोणतीही कुचराई केली नाही . कारण त्ाला अ्ी जाणीव होती की , ि्वाजीच्ा अंगात त्ाच्ा धाडसाइतकेच कौ्ल् आहे 
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आिण त्ाच्ा सवाथ�पुढे तो िालेल्ा वचनाची िकवा केलेल्ा उपकाराची तमा करणार नाही. (आदाब, १५७ अ, १६३ अ; िदलकषा, २०, २१).] 

 
[ि्वाजी-औरंगजेब संबधंातील काही मािहती व प�व्वहार पुढे िाला आहे. 
 
मीर जुमलाने इ . स. १६५६ नंतर ्हाजीसाठी औरंगजेबाकडे मध्सती केली . तेवहा औरंगजेबाने ्हाजीचे राजकारण उचलून धरले . 

[औरंगजेबाने िलिहले : “It is necessary for you to conciliate a person, who in fear of his own master, expresses a desire to serve in 
this (Imperial) court.” परंतु ााराचा आिाल्ाही िवर� काहीही आगळीक करण्ास िवरोध होणार असल्ाने मीर जुमल्ास परसपर 
्हाजहानास िलिहण्ास सुचिवताना औरंगजेब िलिहतो : “What you have said before the Emperor about Shahaji is Well-timed, fit and 
proper. As it is necessary to dispose of this matter for certain reasons you should endeavour to place before the Emperor's 
farman, written in his own handwriting. I have learnt its contents. It is highly desirable if you reveal (to me) those delicate 
matters, which can be included only in an interview, from out of the curtain of mystery. I, too will give the reply to these points in 
the proper form. The sooner you can conclude the business of the Bhonsla (shahaji) the better, as it has been the case of the 
manifestation of lack of spirit (or ambition) on the part of Anha (i. e. Dara's Party); Continue false negotiations with him.” _P. 
363-65, Proceedings of the Indian History Congress, 7th Madras Session 1944—Mir Jumla's Diplomatic relations 
with......Shahaji Bhonsla by J. N. Sarkar] परंतु ्ाहीपेका खास ि्वाजीस फम�ने आली आहेत ती अिधक बोलकी आहेत असे महटले तरी 
चालेल. पिहले प� २३ एि�ल १६५७ चे आहे. त्ाचा मराठीत तजुरमा : “अिलफ– सवर उमरावातं �े�, आपले बरोबरीचे मंडळीत थोर, नाना�कारचे 
कृपेस पा� , ि्वाजी भोसले , बाा्ाही कृपेस पा� , कृतकृत्ता पावनू जाणोत की तुमचा अजराासत इकडील पजंाचे िन्ाणाचे फम�न 
पोहोचल्ानंतर िचठी पावली . हरएकिवष्ी जे सागंणे ते तुमहाकडील वकील सोनाजी (सोनोपतं डबीर ) ्ाजपा्ी सािंगतले . त्ाणी तुमहास 
बोलोन खातरजमा केलीच असेल . सा�ंत जे िक�े व मुलूख िवजापुराकडील तुमचे हाती होते ते पे्जी�माणे होऊन तुमचे मनोगतानव्े बांर 
ााभोळ व त्ाजखालील मुलूख तुमहास िाला असे . ऐि््ास, इकडील ाौलतीनी िकफा्त मात जी करणे असेल ितचा सम् हाच आहे . जाणोन 
करण्ात आणावे , आिण हुजूर भेटीस ्ावे . ्ाखेरीज जे मतलब तुमचे मनात असतील ते सवर घडोन ्ेतील . हाली तुमचे वकील ्ासं परत 
जाण्ाची जलाी होती , सबब िनरोप िालहा आहे . त्ाचे जबानी इकडील लक िावसेिावस तुमचा उतकष�चा करण्ाचा वगैरे सवर ध्ानात ्ेईल . 
्ाजकिरता इकडील ाौलतीचे लहान मोठे काम -काजाची तरतूा आपले उनजताचे कारण समजून करीत जावी व वारंवार इकडील कृपेचे इ�चछत 
असावे. सा�ंत ई�रकृत् व ाैव्ालीतव व फौजेचे ्रेपणा ्ाणी इकडील वाईट इ�चछणार नाहीसे जाले . िावसानुिावस इकडे ज् ्ेत चालला , 
तो असा की , िक�ा बेार हा मोठा मजबतू . आजपावेतो त्ास कोणीच सर केला नवहता व कोणाचे मनात कल्ाणी ारवाजा , तो एका िावसात 
हसतगत झाला . इतरासंी वष�ची वष�िह व् झाला नाही . ई�राचे सवर कृत् ! इकडील �ताप्ूराचे ्ौ्�मुळे तुमही ्ेिवष्ीचा संतोष मानून , 
वरचेवर जसे आमचे ज् होतील तसे त्ा संतोषाचे वतरमानावर कान ठेवीत जाणे आिण आमचा लोभ पूणर आहे असे मानीत जाणे . छ १८ रजब सन 
३१ जुलुस, सन १०६७ िहजर्, (२३ एि�ल १६५७).” ( राजखं, ८, पु. ४ - ५ ले. ५, जुन्ा भा. �ै. कागदप�सं�ह िवभाग ३, प.ृ ५, ्. ४९३). 

 
ाुसरे प� बाा्हाचे मोगल अिधकाऱ्ास एि�ल १६५७ चे . “्ाहूच्ा मुलाने (ि्वाजीने) ्ा ारबाराकडे एका विकलामाफर त असे 

िवनंतीप� पाठिवले की , (िवजापूरकराचं्ा मुलुखापैकी जो �ातं माझ्ा ताब्ात आहे तो मजकडे ठेवनू जर मनसब ाेण्ात ्ेईल तर राजिन�ा व 
आजाधारकतव ्ास अनुसवन तो �ातं मी बाा्ाही राज्ास ाेईन ’. ्ा प�ास मी उ�र पाठिवले आहे . त्ात काही अटी िलिहल्ा आहेत , व 
्ाहूसही (्हाजीसही) ्ािवष्ी कळिवले आहे . (ि्वाजीकडून) उ�र आले महणजे मी तुमहास कळवीन . त्ाने माझ्ा हुकुमातील अटी मान् 
केल्ा तर ठीक आहे, नाही तर आमची सैन्े त्ाला तुडवनू टाकतील.” (फरकीकृत, औरंगजेबचिर�, पृ. २५४; पसासं, २, पृ. ७८, ले. २६१६). 

 
ितसऱ्ा २४ फे�ुवारी १६५८ च्ा प�ाचा मराठी तजुरमा असा : “अलीफ—आपले बरोबरीचे मंडळीत �े� , सवर उमराव लोकातं �े� , 

महतकृपेस पा�, बाा्ाही कृपेस ्ोग् ि्वाजी भोसले , बाा्ाही कृपेस आपला सतकार मनात आणोन समजोत की , तुमची अजराासत कृषणाजी 
भासकर पिंडत ्ाचे प�ासु�ा रघुमाथपतं वकील ्ाबंरोबर पाठवनू (िालेली पाहून ) मजकूर ध्ानास आला . ्�िप तुमच्ा पे्ज�च्ा गो�ी 
िवसराव्ा जोग्ा नाहीत , तथािप तुमही आपले कृतकृत्ाचंा प�ाताप केला आिण हा ारबार उपेकेचा नाही जाणोन , विडलाचें लक िन�ंत इकडे 
आहे असे समजोन , तुमचे पूवर कृत् मनात आणीत नाही . ्ािवष्ीचा संतोष मानून , इकडील ाौलतीिवष्ी कोि्ष करीत जावी . आपले वतनी 
महाल, िक�े व कोकण ाे्सु�ा नगरवाले खेरीज िवजापूरकर आिालखानाचे इलाख्ात जे आहेत ते त्ाजंकडून मुलूख हसतगत झाल्ानंतर 
बांोबसत होण्ािवष्ी वचन असावे , महणजे सोनोपतं ्ासं हुजूर पाठिवतो आिण इकडील लकात वागनू सरकारी मुलुखाची सरह� रकण कवन 
कामाारां् ी षरीक होतो की ज्ा्ोगे बडं वगैरे बखेडे न होवोत , महणोन िलिहले . त्ास तुमही िलिहल्ा अनव्े वतूरन हा फम�न पाहताच आपले 
मजकुराची अज� लेहून सोनोपतंाबंरोबर पाठवनू ाेणे . महणजे त्ा�माणे केले जाईल . जाणोन लकात वागोन आमचे लोभाची पूणरता समजावी . छ १ 
माहे जमािदलाखर सन १०६८ िहजर्” (२४ फे�ुवारी १६५८). 

 
“ताजाकलम – महाराज जसवंतिसग व कासमखान हे उभ्ता इकडील फौज आली्ी समजोन उ�नीहून सहा कोस पुढे लढाईचे 

इरा�ाने आले होते . परंतु ई�रकृपेने इकडील ्ूर अससल लौिककी सहा सात हजार सवार त्ाजकडील कामास ्ेऊन ्वेटी पळू लागले . 
त्ाजकडील खिजना, तोफखाना व ह�ी वगैरे बहुत कारखाने लुटले गेले . ई�रे अ्ा तऱहेने आमची फ�े करिवली . पुढे आणखी नाना �कारचे जे 
सव�स संतोषाा्क व ्�ूस पााा्ातंी ाेणार असे सतवरच होईल . तुमही ्ािवष्ीचा संतोष मानून इकडील लकात राहून कल्ाणाचे उमेावार 
असावे. रा छ मजकूर” (राजखं, ८, ले. ६, प.ृ ४–५). 

 
चौथे प� १४ जुलै १६५९ चे मराठी भाषातंर असे : सह हल वसलसमकालीन व बरोबरीच्ा लोकातं �े� , उमराव मंडळात अ�ेसर , 

कृपेस पा�, इसलामचा आजािंकत, बाा्हाचा कृपाकाषंी , ि्वाजी ्ाने जाणावे की , सव�त �े� व अतुल असा जो सवर्कतीमान परमे�र त्ाने 
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सतकृत्े व ाान्ूरता ्ाचंा �सार करण्ाकरीता , न्ा्ाचा सतंभ उभारण्ाकरीता व जुलुमाचा पा्ा खणून काढण्ाकरीता आमच्ा राज्ाची 
धवजा िवज्ाच्ा अवतंसाने सु्ोिभत कवन ्नीच्ा कळसास पोहोचिवली ; व आमचे करवी सामथ्रवान ्�ूंचे व ज्ाचं्ा डोक्ात सवातंं्ाचे वेड 
ि्रले होते. व जुलुमाचे वारे भणाणत होते असे जे धम�चे व राज्ाचे �े�े त्ाचें िना�लन केले . आपल्ा पूव�च्ा मेहेरबानीस अनुसवन आमही ्ुभ 
रमजानचया २४ व्ा तारखेस आिातवारी (५ जून १६५९) खलीफाच्ा िसहासनाला आपल्ा बसण्ाने अलंकृत केले व सुखाचे ारवाजे सव�स खुले 
केले. तुमही ्ा सुखसम्ी आपल्ा नोकराबरोबर अजराासती पाठिवली ती खलीफाच्ा िसहासनाच्ा पा्थ्ा्ी उभे राहणाऱ्ा आमच्ा नोकराचे 
�ारा आमच्ा पिव� व उ� नजरेखालून जाऊन त्ातील आ्् जगाला सु्ोिभत करणाऱ्ा आमच्ा मनाला िवाीत जाला . गगनाचा भेा 
करणाऱ्ा आमच्ा ्ा ारबारच्ा उंबर�ावर राजिन�ा व सेवा ्ाही िन�्पूवरक पा्रव कवन �े� अ्ा ्ा राज्ाच्ा आधारसतंभ , िव�ासपा�, 
ई�राचे भजन करणारा , सुखाची िचनहे असणारा असा सराार�े� उमातुलमुलुक ज्ास ािकणेची सुभेाारी ाेण्ात आली आहे व ज्ाला 
पूण�िधकार ाेण्ात आल्ामुळे जो उ�पााला पोहोचला आहे त्ाच्ा मज�नुवप तो मला सला ाेईल . त्ा�माणे तुमही काम करावे . आमच्ा 
कृपाछ�ाखाली असणाऱ्ा त्ा अंमलााराच्ा सलल्ाबाहेर तुमही वाग ून्े . जी जी कामे तुमचेकडे ्ेतील त्ाचंा तुमही उ�मिरतीने फड्ा पाडावा 
आिण अज�चा िनकाल करण्ात न्ा्ाचे पिरपालन करावे . अदश् सृ�ीचे पूणरतवाने अवलोकन करणाऱ्ा आमच्ा अंतःकरणापुढे जी जी कामे 
आमही ठेिवली होती ती ती चागंल्ा�कारे पार पाडून राज्ाची इमारत भरभ�म उभारली गेली . ई्कृपेने व नि्बाने आमच्ा अभागी ्�ूस केल्ा 
कम�चे फळ िमळाले व ते मुलाबंाळासंह भ�रच्ा सरह�ीवर पकडले गेले . कृतघन सुजाची पाळमुळे लवकरच खणली जातील . आमची अित�े� 
अ्ी मेहेरबानी तुमचेवर आहे , असे जाणून ्ोग् ती नोकरी बजावनू आमच्ा वाछंा धवन असावे . तुमचा ाज� वाढिवण्ाकरीता तुमहास पो्ाख 
पाठिवला आहे. ता. ४. िजलकाद सन १०६९ िहजर् (२४ जुलै १६५९).” (भा. इ. सं. मं. चतुथ� संमेलन वक� शके १८३८, पृ. ७७–७८; राजखं ८, 
ले. ६, पृ. ५–६).] 

 
[ि्वाजी व औरंगजेब ्ाचं्ा सवभावाचें तुलनातमक िववेचन पुढील प�ात समथरपणे आले आहे . 
 

सनदाप�े पृ. १४९–१५१ } (२६२१) { ्. १५७९ 

भा. इ. सं. मं. इ. १८३७ पृ. १६७ इ. १६५७ 

 
सत्वचनी ि्वाजी–औरंगजेब 

 
�ारबध्ोगाने हुजवन िनरोपाि्वा् आलो . परंतु ्था्ोग् सेवेचे सा�ंाा्ात हजर आहे . ती चागंली सेवा व उतम �्तन िहाुसथान व 

इराण व ाुराण व वम व ्ाम ्ेथील बाा्हा व उमराव मोगल व राजे लोक व राणे ्ासं खेरीज सात मुलुखाचें राहणार व खुषकी व तरी ्ेथील 
मु्ाफर ्ासं जाहीर आहेत . त्ापेका आपले अंतःकरण समु�ासारखे आहे त्ासही िविात जाहलेच असेल . ्ाजकरीता िकत्ेक गो�ी त्ात 
आबालवृ�ाचें कल्ाण राहील अ्ा िलिहल्ा जातात . सा�ंत आमही इकडे आल्ावर पाा्ाही खिजना िरकामा जाहला व सारे �व् खचर जाले . 
्ाजकिरता िहाू लोकापंासून जिज्ा प�ीचे �व् उतप� कवन पाा्हातीचा ्म चालिवला आहे ऐसे ऐकण्ात आले . त्ास पूव� अकबर बाा्हा 
्ाणी न्ा्ाने बाव� वष� राज् केले . ्ाजमुळे इसवी व ााउाी व महमाी वगैरे ्ाती खेरीज �ा�ण व ्वेडे वगैरे िहाू लोक ्ाचें धमर चागंले 
चालले व त्ा धम�चे संसथापनिवष्ी ते बाा्ाही मात ठेवीत होते . ्ाजकरता जगतगुर अ्ी त्ाचंी �िस�ी जाहली व अ्ा स�ासनेच्ा ्ोगाने 
हरएक सथळी त्ाचंी नजर पडत होती तेथे ्् ्ेत होते व िकत्ेक मुलुख सर केले . त्ाजवर नुर�ीन जहागंीर बाा्हा ्ाणी बावीस वष� बाा्ाही 
ई�री लक ठेवनू केली नंतर सवग�स पोहोचले . ्हाजहानसाहेब िकरान ्ाणी ब�ीस वष� बाा्हात कवन उपरात रािहले . आ्ुष् चागंलेपणात 
घालून िनरंतर िकत� िमळिवली . ्ािवष्ी द�ातं जो पुरष जीवनत असताना लौकीकवान व मागे ज्ाचंी चागंली िकत� असा जो त्ाजंला . अचल 
ल�मी �ापत जाहली असे आहे. सारी िलिहले पाा्हाचा �ताप व परा्म असा त्ाणी ासतुर व विहवाटी केल्ा . त्ाचें रकण करण्ास आलमगीर 
िफिकरबां जाहले . ते बाा्हािह जिज्ाप�ी घेण्ास समथर होते . परंतु सारे लहान -मोठे आपलाले धम�वर आहेत ते सवर ई�राचे आहेत , असे 
जाणून कोणावर जुलूम करावा हे त्ानंी मनी आिणले नाही . त्ाचें उपकाराची िकत� अ�ाप आहे व हरएक लहानमोठे ्ाचें मुखी त्ाचंी सतुती व 
आ्ीव�ा आहे. ज्ी िन्ेत त्ी बरकत. त्ा बाा्हाची द�ी लोकाचं्ा कल्ाणात होती. ह�ी आपले कारकीा�त िकत्ेक िकले व मुलूख गेले व 
बाकी रािहले तेही जातात. कारण जे खराबी करण्ािवष्ी कमतर नाही. जे र्त लोक खराब आहेत. हरएक महालाचे उतप� लाखास एक हजार 
्ेणे कठीण असे जाहले. बाा्हा व बाा्हााे ्ाचें घरी ाारी�ाचा वास जाहला . तेवहा पारचे मनसबाार व उमराव ्ाचंी अवसथा कळतच आहे . 
सारां् , ि्पाई लोक हैराण , व सबाागर पुकारा करतात व मुसलमान राहतात , िहाूलोक मनात जळतात आिण िकत्ेक लोकास पोटास िमळत 
नाही असे आहे . तेवहा राज् चालिवणे कसे ? त्ाजवर जिज्ा प�ीचा उप�व ्ा �कारचा . तो पूवर पि�मेपावेतो जाहीर जाहला आहे की , 
िहाुसथानचे पात्हा फकीर व �ा�ण व ्वेडे व जोगी व संन्ासी व वैरागी व अनाथ गरीब व थकलेले व पडलेले असे एकंार लोकापंासून जिज्ा 
घेतात व ्ातंच पुरषाथर असे समजतात व तैमूर पात्हाचे नावं बुडिवतात . असे जाहले आहे . असमानी िकताब महणजे कुराण . ते ई�राची वाणी 
आहे. त्ातं आजा केली ती ई�र जगाचा िकवा मुसलमानाचंा आहे . वाईट अथवा चागंले असो, हे ाोनही ई�राचे िननमत आहेत. कोठे महजीा आहे 
त्ाचे समरण कवन बागं ाेतात. कोठे ाेवाल् आहे तेथे घंटा वाजिवतात. त्ास कोणाचे धम�स िवरोध करणे हे आपले धम�पासून सुटणे व ई�राचे 
िलिहले र� कवन त्ाजवर ाोष ठेवणे आहे . ्ािवष्ी चागंले अगर वाईट जे पाहावे त्ास र� कव न्े . पााथ�ची िनाा करणे हे पााथर 
करणारावर ्बा ठेवणे आहे . न्ा्ाचे माग�ने पाहाता जिज्ा प�ीचा का्ाा केवळ गर . पे्जी सुलतान अहमा गुजराथी हा असाच वैरचालीने 
वागला तो लवकरच बुडाला . त्ास ्ा वृ�ापकाली असे ब� होणे हे परा्मास अगाी ्ोग् नाही . ्ेिवष्ी द�ातं जुलूम ज्ाजवर जाला त्ाणे 
खेा कवन हा्हा् महणून मुखाने धूर काढल्ास त्ा धूराने िजतके लवकर जळेल िततके जलाीने जळता अगनीही संमधास जाळणार नाही . 
अंतकरण पातकाने मलीन जाले ते सवचछ करावे ही चागंली स�ा आहे . ्ाजवर िहाू लोकास पीडा करण्ातच धमर आहे असे मनामधे आले 
असल्ास आधी राजा राजिसग ्ाजंपासून जिज्ा घ्ावा महणजे इकडून कठीण नाही . उपरातं सेवेसी हजर आहे . परंतु गरीब अनाथ ते 
मंुग्ािचलटासारखे आहेत . त्ास उपसगर करण्ात काही मोठेपणा नाही . पारची मंडळीही पाहता पाहता अगनी तृणाने झाकतात ्ाचेही आ�्र 
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वाटते. असतु. राज्ाचा सू्र हा �तापाचे उा्ाचलापासून तेजसवी असो. 
 

(िश. प. सा. सं. खंड ३, ७९–८१).] 
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�करण ितसरे 

शहाजहानचे आजार्पण आिण तयाचया मुलाचें बंड 

 
(१) शहाजहानचा वड्लपु� दारा शुको 
 
शहाजहानच् वैभवशाल् कारक्दर  
 

७ माचर १६५७ रोजी ्हाजहानच्ा कारिका�ची ३० वष� पूणर झाली आिण कारिका�चे ३१ व ेवषर 
सुव झाले. त्ाची कारकीार िजतकी �ाीघर िततकीच वैभवसंप� झाली . िहाुसथानात आलेल्ा परकी्ाचें 
डोळे ्ा मो�ा मोगल बाा्हाच्ा अमलाखाली असलेल्ा िहाुसथानच्ा संप�ीने िापून जात . 
उतसवाच्ा �संगी बुखारा आिण पन््ा , तुकर सतान आिण अरबसतान ्ा ाे्ातंील वकील त्ाच�माणे 
�ानस आिण इटाली ्ा ाे्ामंधून आलेले �वासी म्रूिसहासन , कोिहनूर आिण इतर नावाजलेले िहरे 
्ाचं्ा वैभव्ाली ा्रनाने अचिंबत होत असत . पाढंऱ्ा ्ु� संगमरवराची समारके उभारण्ाचे 
्हाजहानला वडे होते . ही समारके बाधंण्ात िजतके �व् खचर होत असे िततक्ाच �माणात ्ा 
कलाकृत�चे ि्लप सोजवळतेने नटलेले असे . ्ाही ारबारातील अमीर -उमरावाचं्ा संप�ी आिण 
थाटामाटाबरोबर इतर ाे्ाचें राजेाेखील पासंगाला पुरत नसत . ई�री स�ेचे संरकण असलेल्ा 
सा�ाज्ाच्ा म्�ाा पूव� कधीही नवहत्ा एव�ा �ाे्ावर पसरल्ा होत्ा . खु� ाे्ात िनववळ ्ातंतेचे 
सा�ाज् होते. ्तेकरी वग�ची काळजीपूवरक जोपासना केली जात होती. लोकानंी केलेल्ा त्ारीमुळे ्ूर 
आिण कठोर अ्ा सुभेाारानंा बडतफर  केले गेले होते . संप�ी आिण वैभव ्ाचंी सव�गीण वाढ होत होती . 
्हाजहान हा ा्ाळू आिण िततकाच कतृरतववान राज्कत� होता . त्ाने आपल्ा हाताखाली का्रकम अ्ा 
अिधकाऱ्ाचंा एक संच त्ार केला आिण बुि�चापल् आिण बुि�म�ा ्ा गुणाचंा आपला ारबार महणजे 
एक माहेरघरच त्ाने जणू बनिवले . परंतु ज्ा कतरबगार मंं्ानंी आिण सेनापत�नी ्हाजहानची कारकीार 
वैभवसंप� बनिवण्ास हातभार लावला होता त्ानंा एकामागून एक ्ूर काळाने ओढून नेले . जुन्ा िपढीचे 
भरभ�म आधारसतंभ नाहीसे होत गेले परंतु त्ाचंी जागा भवन काढण्ासाठी बाा्हाला सभोवार 
असलेल्ा नव्ा आिण तवण िपढीतून ला्क माणसे िमळेनात . त्ाच्ा व्ाला आता ६७ वष� पूणर झाली 
होती (२४ जानेवारी १६५७). त्ाच्ा पाठीमागे ाैवगतीचा ओघ कसा वळणार होता? 
 
दाराचे धमरिवषयक ततवआान 

 
्हाजहानला चार मुलगे होते . सव�ची व्े होऊन गेली होती आिण सव�ना �ातंाचें सुभेाार आिण 

फौजेचे सेनानी महणून अनुभव िमळालेला होता . परंतु त्ाचं्ामध्े बधुं�ेमाचा पूणरपणे अभाव होता . िव्षेतः 
ाारा आिण औरंगजेब ्ामंध्े कटुतवाची भावना इतकी �खर होती आिण गेली अनेक वष� त्ा भावनेला 
इतके उ� सववप आले होते की , त्ाची वाच्ता साऱ्ा सा�ाज्ात झाली होती . त्ा ाोघामंध्े अनुिचत 
�कार घडून न ्ेण्ाचे कारण महणजे ारबार आिण ाारा ्ाजंपासून औरंगजेबाला ाूरवर ठेवण्ात आले 
होते. (ॲनेकडोट स  २ व ५; मासूम ६ ब; कमबू ८ ब; आदाब १७१ ब, १७४ ब) एकाच मातेच्ा चारी मुलामंध्े 
सव�त वडील असलेला जो ाारा त्ालाच आपल्ा पाठीमागे राज् ाेण्ाची सप� जाणीव ्हाजहानने 
िालेली होती . सा�ाज्ाच्ा राज्कारभारातं ााराला तरबेज करण्ासाठी आिण सावरभौमतवाच्ा 
अिधकाराची सुलभ खााेंपालट वहावी ्ासाठी ्हाजहानने त्ाला गेली अनेक वष� आपल्ापा्ीच ठेवले 
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होते आिण त्ाच्ा ताब्ातील सुभ्ावंर ाुय्मातंफ�  राज्कारभार चालिवण्ाची परवानगी िाली होती . 
आिण त्ाचबरोबर बाा्हाने त्ाच्ावर इतके हु�े आिण खास अिधकार त्ाचंी खैरात केली की तो जणू 
बाा्हाच बनून रािहला. बाा्हाकडे अज� ााखल वहाव्ाची असेल तर सव�ना �थम ााराची मध्सथीची 
भीक मागावी अगर िवकत घ्ावी लागे . (वािरस, ८५ अ ९१ ब, ११६ अ, ८७ ब ९७ ब) ााराचे नुकतेच ४२ व े
वषर सरले होते . तो आपला पणजोबा अकबर ्ाच्ा वळणावर गेला होता . ई�रवााी त�वजानाच्ा 
ध्ासात तालमूा (Talmud) आिण न् ूटेसटामेनट , मुसलमान सुफ�ची ि्कवण सागंणारे िलखाण आिण 
िहांूचे वाेानत त�वजान ्ाचंा त्ाने अभ्ास केला होता . सवर खऱ्ा धम�ची समान भिूमकेववन ि्कवण 
ाेणारी आिण केवळ धम�च्ा बा् वपावर िव�ास टाकून वडेावल्ामुळे धमरव�ेानंी उपेिकलेली अ्ीजी 
िहाू आिण मुसलमान धम�ना एका व्ासपीठावर आणणारी सवर�ा् मूल्े होती ती ्ोधून काढणे हे त्ाचे 
ध्े् होते. िहाू ्ोगी लाल ाास आिण मुसलमान फकीर सरमा ्ा ाोघाकंडून सारखेपणी त्ाने आपले 
सार�ाही (इले�कटक) त�वजान उचलले होते आिण ाोघाचं्ाही पा्ाजवळ त्ाने हु्ार चेला महणून 
आराधना केली होती . परंतु तो इसलाम धम�पासून ्�तकंिचतही च्ुत झाला नवहता . त्ाने मुसलमान 
अविल्ाचंी चिर�े िलहून काढली होती आिण जे कोणािह काफराला कधी ्क् झाले नसते ते महणजे 
मुसलमान अविल्ा िम्ा िमर ्ाचा ि्ष् महणून त्ाने अनु�ह घेतला होता . दाराचे वयय�तमतव  :- 
धमरिन� जहानआरााेखील ााराचा उ�ेख आपल्ाला धम�ची ि्कवण ाेणारा असाच करते . त्ाने 
धमरत�वजानावरील आपल्ा �ंथानंा वाचकाचं्ा खुला्ासाठी जी �सतावना िलिहली आहे ती िस� करते 
की मुसलमान धम�च्ा मूलभतू त�वाचंा ााराने कधीच त्ाग केला नाही . त्ातून एवढेच अनुमान काढता 
्ेईल की इसलामवर िव�ास ठेवणाऱ्ा महणून ओळखल्ा जाणाऱ्ा सुफी सं�ाा्ाच्ा सार�ाही 
त�वजानाची त�व ेत्ाने आपल्ा अंगी बाणवली होती . परंतु िहाू त�वजाना बरोबर त्ाने जी चुबंाचुबंी 
चालिवली होती त्ामुळे त्ाने जरी मनात आणले असते तरीाेखील त्ाला सनातनी आिण अ�ैताचा 
पुरसकार करणाऱ्ा इसलामचा �णेता महणून गवाही ाेणे अ्क्ातले झाले असते अथवा मुसलमानी 
धमरत�वाचा सवीकार न करणाऱ्ा आम व्�कतिवव� िजहाा पुकावन साऱ्ा मु�सलमाना आपल्ा 
नेतृतवाखाली एक� आणण्ाची िकम्ा ाेखील त्ाला जमली नसती. 

 
त्ाच्ा बापाच्ा त्ाच्ावरील अितिरकत �ेमामुळे जे झाले ते िनि�तच त्ाला िवपरीत असे झाले . 

त्ाला नेहमीच ारबारात हजर ठेवण्ात आले आिण कंाहारला पडलेला ितसरा वढेा सोडला तर त्ाला 
कोणत्ाही मोिहमेवर अगर �ातंाच्ा राज्कारभारावर पाठिवण्ात आले नाही . ्ाचा पिरणाम असा झाला 
की, त्ाला ्ु�कला आिण राज््ाा ्ामंध्े कसलाही अनुभव िमळिवता आला नाही . व्कतीची खरी 
परीका धोके आिण अडचणी ्ानंा तोड ाेण्ाच्ा ितच्ा कुवतीतून होते . ्ा कसावर कोणाचीही िनवड 
करण्ाचा �संग त्ामुळे त्ाच्ावर कधीच आला नाही . मोिहमावंर गुंतलेल्ा फौजे्ी त्ाचा संबधं पूणरपणे 
सुटला. साहिजकच बळी तो कान िपळी ्ा महणीची �त्ता आणून ाेणाऱ्ा मोगल घराण्ातील 
वारसाह�ाच्ा संघष�त भाग घेण्ास तो नाला्क ठरला . त्ाच्ा जवळील अमाप संप�ी आिण त्ाच्ा 
्बााला िाला जाणारा मान ्ामंधून त्ाच्ा अंगी अ�समता, सं्म अथवा ाूरद�ी ्ा गुणाचंा िवकास होईल 
ही अपेका फोल होती. तर ्ाउलट सव�कडून त्ाची जी वारेमाप सतुती होई त्ामुळे िा�ीच्ा िसहासनाचा 
जो वारस ाारा त्ाच्ा अंगी नैसनगकतेने वसणारे गवर आिण औ�त् ही अिधकच पराकोटीला पोहोचली . 
साहिजकच व्कतीचािरं्ाचे पिर्ीलन ााराला कधीच करता आले नाही . कतृरतववान आिण सवािभमानी 
माणसे असल्ा उ�ट आिण पोच नसलेल्ा भावी मालकापासून ाूर ाूर राहू लागली . ााराला पितधमर , 
िपतृधमर आिण पु�धमर हे उतकृ� तऱहेने जात होते . परंतु धामधुमीच्ा काळात माणसावर वचक बसिवणारा 
अिधनेता महणून ाारा कुचकामी ठरला . अखंडीत लाभ झालेली वैभवसंप�ता ााराच्ा चािरं्ावर �हार 



 
अनु�मिणका 

कवन गेली आिण ्हाणपणाने ्ोजना आखणे , बेारकारपणे धोका पतकरणे आिण क�ाने उि�� साध् 
करणे िकवा जवर पडेल तर जीवावर उाार होऊन िकवा �्तनाचंी पराका�ा कवन मृत्चू्ा जब�ातून 
िवज्�ीला खेचून आणणे ्ा कामात तो िनरप्ोगी ठरला . लषकरी संघटना आिण आपल्ा का्�ची 
कु्लतापूवरक जुळवणी ही कामे त्ाच्ा आवाक्ाबाहेरची होती . त्ाच�माणे डोके थंड ठेवनू आिण बु�ी 
पणाला लावनू ्ु�ामध्े वारंवार बालणाऱ्ा पिर�सथतीत मागरा्रन करणाऱ्ा ्ु�कु्ल सेनानीपणाचे 
धडे घेण्ाची संधी ााराला कधीच िमळाली नाही . ्ु�ाच्ा कलेत अनिभज असलेल्ा ााराची गाठ 
िसहासनासाठी होणाऱ्ा झग�ात एका कसलेल्ा सेनानीबरोबर िवधीने घातली होती . (कमबू, ९ अ, १० 
अ, १५ अ; आलमग्रनामा, ९९; अक्लखान, ३३). 

 
(२) शहाजहानचे आजार्पण – इ. स. १६५७ आिण तयामुळे सा�ाजयात माजलेल् अवयवसथा 

 
६ स�ेबर रोजी ्हाजहान हा एकाएकी मुतखडा आिण अपचन ्ामुळे िा�ी ्ेथे आजारी पडला . 

(कमबू, ६ अ , ७ अ ; मासूम, २९ ब , ३० ब ). एक आठवडाभर राजवै�ानंी िनरथरक आपल्ा �्तनाचंी 
ि्कसत केली . परंतु ्हाजहानचा आजार वाढतच गेला . ाैनंिान ारबार भरिवणे बां झाले . 
राजवा�ातील स�ामधून �जेला ा्रन ाेणेही बाा्हाने थाबंिवले . एका आठव�ानंतर राजवै�ानंा 
रोगाला काबतू आणण्ात ्् आले . परंतु बाा्हाच्ा �कृतीत झालेली सुधारणा बेताचीच होती महणून 
त्ाने आगऱ्ाला जाण्ाचे ठरिवले . मृत् ू्ाव्ाचाच तर िजच्ावर जीवापाड �ेम केले त्ा पतनीच्ा 
कबरसतानासमीप ्ातंपणे ्ावा असे त्ाला वाटले . तारीख २६ ऑकटोबर रोजी तो आगऱ्ाला ्ेऊन 
पोहोचला. (कमबू, ८ ब). 

 
दाराच् वारस महणून नेमणूक 

 
्हाजहान आजारी असताना ाारा सतत त्ाच्ा िबछान्ाजवळ बसून राही . त्ाने ्हाजहानची 

अित्् काळजीपूवरक आिण कनवाळूपणे सेवासु�ूषा केली आिण राजमुकूट सवतःकरता िमळिवण्ासाठी 
कोणत्ाही िवपरीत माग�चा अवलंब करण्ाची िघसाडघाई त्ाने ााखिवली नाही . ्हाजहानच्ा 
आजाराच्ा पूवरकाळात जेवहा आपण आता ्ातून उठत नाही असे त्ाला वाटले तेवहा तो मृत्ो�र जगात 
्ा न�र ाेहाचा त्ाग कवन जाण्ासाठी मनाची त्ारी करण्ाच्ा मागे लागला . आपल्ा िव�ासातील 
ारबारी मंडळी आिण राज्ातील �मुख अिधकारी ्ानंा त्ाने आपल्ा समीप बोलािवले . त्ाचं्ा समक 
त्ाने आपले अखेरचे मृत्ुप� त्ार केले आिण ्ापुढे त्ानंी ााराला सावरभौम समजून त्ाच्ा आजाचें 
पालन करण्ाचा त्ानंा हुकूम केला . ााराने अथ�त राजमुकूट धारण केला नाही परंतु आपल्ा बापाच्ा 
नाव ेत्ाने हुकुमनामे काढणे चालू ठेवले आिण त्ाजबरोबर सवतःचे आसन मजबतू करण्ाचे �्तनही 
केले. औरंगजेबाच्ा िव�ासातील आिण त्ाचा पकपाती जो िमर जुमला त्ाला त्ाने मुख् �धानाच्ा 
जागेववन काढले (स�ेबर अखेर ) आिण िमरजुमला , महाबतखान आिण इतर ्ाही अिधकाऱ्ानंा 
आपापल्ा फौजासह ािकणेतून ारबाराकडे परतण्ाचे आाे् िाले . (कमबू, ६ ब, १० अ; आलमग्रनामा 
२९) आताप �्त ्हाजहानपासून राज्कारभारासंबधंीच्ा मह�वाच्ा बातम्ा गुपत ठेवण्ात आल्ा होत्ा . 
शुजा, मुराद आिण औरंगजेब याचंयावर सैनयाच् रवानग्  :- त्ा त्ाला सागंण्ाइतपत त्ाची �कृती 
नोवहेबरच्ा मध्ाप �्त सुधारली होती . त्ापैंकी एक बातमी महणजे ्ुजाने सवतःला राज्ािभषेक कवन 
घेतला होता आिण तो बगंालमधून चाल कवन ्ेत होता ही . ्हाजहानच्ा संमतीने ३० नोवहेबर रोजी 
सुलेमान ्ुको (ााराचा मोठा मुलगा) आिण िमझ� राजा ज्िसग ्ाचं्ा हाताखाली २२००० फौज ्ुजावर 
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पाठिवण्ात आली. ्ानंतर लगोलग िततकीच धडकी भरिवणारी बातमी गुजरातेतून आली . तेथे मुरााने ५ 
िडसेबर रोजी सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतला होता आिण औरंगजेबाबरोबर हातिमळवणी केली होती . 
महणून िडसेबर मिहन्ाच्ा अखेरीस ाोन बाा्ाही सेनािवभाग आगऱ्ाहून माळव्ात एक औरंगजेबाची 
ािकणेतून होणारी �गती रोखून धरण्ासाठी आिण ाुसरा गुजरातमध्े कूच कवन त्ा �ातंातून मुरााची 
हकालप�ी करण्ासाठी रवाना करण्ात आला . ्ापैंकी एका सेनािवभागावर मारवाडचा राजा 
जसवतंिसग ्ाची नेमणूक करण्ात आली . जसवतंिसगाची नेमणूक ्ा्सताखानाऐवजी माळव्ाचा 
सुभेाार महणून करण्ात आली आिण त्ाला ारबारात हजर होण्ास सागंण्ात आले . ाुसऱ्ा 
सेनािवभागाचे नेतृतव सवीकारण्ाची कासीमखानाला त्ाला गुजरातचा सुभेाार कवन गळ घालण्ात 
आली. ्हाजहानने आपल्ा सेनान�ना असा आाे् िाला की त्ानंी बडं कवन उठलेल्ा त्ाच्ा 
धाक�ा मुलाचें �ाण वाचवावते. ्क्तोवर गोड ्बा बोलून त्ाचंी रवानगी त्ाचं्ा सुभेाारीच्ा �ातंावंर 
पाठिवण्ाचा पिहल्ा �थम �्तन करावा आिण हे नाहीच जमले तर आपल्ा ताका�चे �ा्रन करण्ाचा 
आिण त्ीच आत्ंितक गरज भासली तर भ्ानक रणसं�ाम करण्ाचा आाे् त्ाने त्ानंा िाला . 

[्हाजहानच्ा आजारीपणात त्ाच्ा मुलामंध्े झालेल्ा कलहाची मािहती पुढील�माणे आहे :— नोवहेबरच्ा मध्ात ्हाजहानला पूणर बरे 
वाटले, तेवहा ााराने ्ुजाने केलेल्ा बडंाची हकीकत त्ाच्ा कानावर घातली . त्ाच्ािवर� ज्िसग आिण ााराचा मुलगा सुलेमान 
्ाचं्ाबरोबर २२ हजार सैन् ाेऊन रवाना करण्ास ्हाजहानने परवानगी िाली . ्ामुळे ााराची बाजू कमकुवत झाली . (कमबू, ९ अ , ९ ब ; 
खाफ्खान, भाग २ , ५; मासूम, ३२ ब–४० ब). ारम्ान गुजरातेतून मुरााने बडं केल्ाची आिण राज्ािभषेक कवन घेतल्ाची बातमी आली . 
ााराने त्ाला प� पाठवनू त्ाची नेमणूक वऱहाडच्ा सुभ्ावर केल्ाचे कळिवले . त्ाचा उ�े् औरंगजेब आिण मुराा ्ाचं्ामध्े कलह लावण्ाचा 
होता. परंतु त्ाचा उ�े् साध् झाला नाही . मुरााने औरंगजेबािवर� कसलीही हालचाल केली नाही . (कमबू. १० अ, १० ब, ११ अ; फैयाझ-उल-
कवािनन, ४१४, ४२०). 

 
औरंगजेबाने अजूनप �्त कसलीही हालचाल केलेली नवहती . ााराला औरंगजेबाची अित्् भीती वाटत होती . त्ाने मुराा आिण ्ुजा 

्ाचं्ाबरोबर संगनमत केल्ाचे त्ाला कळले होते . पिरणामी बाा्हाकडून िमर जुमला आिण इतर सेनानी ्ानंा ािकणेतून ताबडतोब परतण्ाचे 
हुकूम रवाना झाले . त्ाच�माणे मुराा आिण औरंगजेब ्ाचं्ावरही फौजा रवाना करण्ात आल्ा . ्ा फौजानंा कोणीही सेनानी िमळेना . फकत 
जसवंतिसग हा औरंगजेबावर चाल कवन जाण्ास त्ार झाला . (ई�रदास, १८ ब) ्ा्सताखानाची माळव्ाहून बाली करण्ात आली ; व 
त्ाच्ा जागी जसवंतला नेमण्ात आले . ्ाचे कारण ्ा्सताखान आिण औरंगजेब ्ाचं्ामधील घिन� संबधं . ाुसऱ्ा फौजेवर कासीमखानाला 
नेमण्ात आले. राजपु�ाच्ा जीवाला धोका न लावण्ाचा हुकूम ्हाजहानने आपल्ा सेनान�ना िाला . त्ाच�माणे वेळ पडली तरच ्ु� करावे 
असे त्ानंा सागंण्ात आले. (मासूम, ४५ ब; अक्लखान, २१; कमबू, ११ अ). जानेवारी १६५८ मध्े आगऱ्ाला आणखी बातम्ा ्ेऊन पोहोचल्ा . 
त्ापैंकी एक बातमी महणजे औरंगजेबाने िमरजुमला ्ाला पकडल्ाची होती . त्ालाकारण औरंगजेबाने िमरजुमला ्ाच्ा िवजापूरबरोबरील 
संगनमताचे िाले . (आलमग्रनामा, ८४ ; खाफ्खान, भाग २ , ९; आदाब, ९५ अ , ६७ ब ; अक्लखान, १९, २०, २२). ााराला मा� खऱ्ा 
वसतु�सथतीब�ल ्कंा नवहती . औरंगजेबाच्ा फौजा २५ जानेवारी रोजी उ�रेची वाट चालू लागल्ा होत्ा . ितनही राजपु�ानंी आपले खरे सववप 
आता �कट केले होते. 

 
ारम्ान ााराच्ा िचथावणीववन बाा्हाने औरंगजेबाचा ारबारातील �ितिनधी इसाबेग ्ाला कैा केले . परंतु त्ाची त्ालाच लाज 

वाटल्ाववन इसाबेगची मुकतता करण्ात आली . (आलमग्रनामा, ३५, ३९; अक्लखान, १८, २३.) इसाबेग हा बुरहाणपूर ्ेथे औरंगजेबाला 
जाऊन िमळाला. 

 
्हाजहानचा आजार आिण सावरजिनक जीवनातून त्ाची िनवृ�ी ्ामुळे तो मेला आहे असा समज पसरला होता . ाारा हा 

्हाजहानजवळ रा�ंिावस बसून असे . एक ाोघा विजरािं्वा् त्ाच्ाजवळ कोणीही जाऊ ्कत नसे . साहिजकच बाा्हा मेल्ाची बातमी 
सवराूर पसरली. त्ामध्े ााराच्ा असमंजस वागणुकीची भर पडली . आपल्ा भावाकंडे कोणताही प�व्वहार पोहोचू न्े , अ्ी व्वसथा त्ाने 
आपल्ाला राज्ावर बसणे सुलभ वहावे महणून केली. त्ाचं्ा ारबारातील �ितिनध�वरही त्ाने कडक नजर ठेवली. (आलमग्रनामा, २८; कमबू, 
८६; फैयाझ–उल–कवािनन, ४१८; मासूम, ३० अ, ३० ब)] 

 
्हाजहानच्ा आजारीपणात �थम�थम आपल्ा िव�ासातील एक अथवा ाोन मंं्ािं्वा् ाारा 

त्ाच्ा जवळ कोणाला जाण्ाची परवानगी ाेत नसे . जलमाग�वरील सवर नौकाचंी तो पाहणी करी आिण 
बगंाल, गुजरात आिण ािकणेत आपल्ा भावाकंडे जाणारी सवर प�े आिण जासूा ्ानंा अटकाव करी . 
त्ाचं्ा ्ाही ारबारातील हसतकाकंरवी त्ानंा काहीतरी िनरोप जातील ्ा भीतीने त्ाने त्ाचं्ावर सखत 
नजर ठेवली . परंतु त्ाने ही जी िव्षे काळजी घेतली त्ामुळे भले होण्ाऐवजी त्ाचे अित्् िवपरीत 



 
अनु�मिणका 

पिरणाम झाले . राज्ातील ाूरवरच्ा �ातंातंील राजपु� आिण अिधकारी ्ाचं्ाकडे कोणतीही बातमी 
जाण्ाचे थाबंल्ामुळे त्ाचंी अ्ी समजूत झाली की ्हाजहान मरण पावला आहे . ्ाचा पिरणाम असा 
झाला की मोगल वारसाह�ाच्ा होणाऱ्ा धुम�्ीतून िनम�ण होणारी अव्वसथा आिण सावळागोधळ ्ाचंा 
अचानक सफोट झाला . सगळीकडे गुनहेगार माणसानंी एकच धमाल उडनव ूिाली . ्तेकऱ्ानंी सारा 
भरण्ाचे नाकारले, जमीनाारानंी आपल्ा �ितसपध्�ना नागिवण्ाचा िकवा त्ाना नेसतनाबाू करण्ाचा 
�्तन केला आिण राज्ाच्ा सीमेचा भगं झाला. भिवष्काळासंबधंी अिनि�तता आिण उतकंठा ्ामुळे का् 
कराव ेहे न समजून सथािनक अिधकारी हे गभरगळीत होऊन गेले आिण अनेक िठकाणी का्ाा आिण 
सुव्वसथा िवल्ाला गेली. 

 
आपली तब्ेत सुधारत आहे अ्ा अथ�ची ्हाजहानच्ा हसताकरातील आिण त्ाच्ा 

सहीि्कक्ाची प�े िनःसं्् राजपु�ाकंडे पोहोचली , परंतु त्ानंी असा ाावा केला की ्हाजहानच्ा 
हसताकराची हुबेहूब न�ल करणाऱ्ा ाारानेच ही सवर प�े �त्कात िलिहली आहेत आिण मृत ्हाजहान 
बाा्हाच्ा सहीचा ि्�ा हा िसहासन बळकावनू बसलेल्ा ााराच्ा ताब्ात आहे . (फैयाझ-उल-
कवािनन, ४१८, ४२५, ४२९). तेवहा ााराच्ा तीन धाक�ा भावडंानंी बाा्हाकडे धाडलेल्ा प�ात असे 
उघड उघडपणे सािंगतले की त्ाचं्ाकडे बाा्हासंबधंी ज्ा काही गंभीर बातम्ा ्ेत आहेत त्ामुळे 
त्ाचंी �ेमळ मनः�सथती अगाी िवकिलत होऊन गेली आहे आिण आगऱ्ाला ्ेण्ाचा त्ाचंा उ�े् आपल्ा 
बापाला �त्क डोळ्ानंी बघाव ेआिण त्ाची खरी पिर�सथती का् आहे ते जाणून घेऊन मनाचे समाधान 
कराव ेहाच आहे. (फैयाझ-उल-कवािनन, ४१८, ४२५; मासूम, ४४ अ, ४४ ब). 

 
(३) मुरादबक गुजरातममये सवतःला राजयािभषेक करन घेतो 

 
मुरादबक आिण तयाचे वयय�तमतव 

 
्हाजहानचा धाकटा मुलगा महमा मुरााबक हा साऱ्ा ्ाहीकुटंुबावर एका�ा काळ्ा 

डागासारखा होता. ्हाजहानने त्ाला बालख, ािकण आिण गुजरातमध्े पाठिवले होते . पण सवर िठकाणी 
त्ाच्ा पारात अप््च आले . मूखर, सुखासीन आिण बेमुवरतखोर असलेल्ा मुरााचे चािरं् वाढत्ा 
व्ाबरोबर सुधारले नाही. का्र�वण होण्ािवष्ी तो बेिफकीर रािहला आिण भावनानंा लगाम घालण्ाचे 
त्ाला कधीच साधले नाही . आिण ्ा सव�वर कडी महणजे कतृरतववान हसतक आपले माागार महणून 
िनवडण्ाची िनसगरा� ाेणगी त्ाला लाभली नवहती . पण मुरााच्ा अंगी जीवावर उाार झालेल्ा 
ि्पाईग�ाची िहमत होती. त्ाला ्�चू्ा समोर रणागंणात उभा करा आिण ितमूरच्ा लषकरी उतसाहाने 
त्ाच्ा धमन्ातंील रकत सळसळू लागून ्�चू्ा नरडीचा घोट घेण्ासाठी ्�लूा पकडीत धरण्ाकरता 
तो आपल्ा ्ौ्रबलाची पराका�ा करील आिण सभोवार चाललेल्ा भ्ानक रणकंुडात पडणाऱ्ा 
आहुत�नी धंुा होऊन नररंडाच्ा पडणाऱ्ा मािलकेत आनंामााचा आसवाा घेत त्ाला इतर साऱ्ा 
भावनाचंा िवसर पडेल. परंतु नेत्ाला लागणाऱ्ा सेनाचातु्�च्ा अभावी त्ाच्ा अंगी वसत असलेले ्ौ र् 
कुचकामाचे होते. 

 
अल्नक्चा खून 

 
आपल्ा मुलाच्ा अंगातील ाुबरलता ओळखून असल्ाने ्हाजहानने त्ावर उपा् महणून त्ाने 



 
अनु�मिणका 

अलीनकी नावाचा एक अित्् कतृरतववान आिण �ामािणक अिधकारी मुरााचा महसूल मं�ी आिण मुख् 
स�ागार महणून त्ाच्ाकडे िन्ुकत केला . अलीनकीचा नेकीचा कारभार आिण जागवक राज्व्वसथा 
्ामुळे त्ाच्ािवर� मुरााच्ा खुषमसकऱ्ात आिण जानी ाोसतात त्ाला अनेक ्� ूिनम�ण झाले . त्ाचा 
पिरणाम महणून �ेषाला पा� झालेल्ा अलीनकी ्ाच्ािवर� मुरााच्ा आवडत्ा खोजाने गुपत कट 
केला. अलीनकी ्ाच्ा हातचे आिण ि्क्ाचे ााराच्ा भिूमकेला पािठबा ाेणारे एक बनावट प� त्ार 
करण्ात आले आिण एका बातमीााराकडे ते ाेण्ात आले . ्ा प�ाचा खरा कत� कोण हे उघडकीस न 
आणता त्ा बातमीााराने मुरााच्ा रसत्ावरील गसतिगराकंडून आपल्ाला सवतःला कैा करवनू घेतले . 
्ा बातमीााराकडून पकडलेले प� उजाडण्ाच्ा थो�ा अगोार मुरााकडे आणण्ात आले त्ावळेी तो 
आपल्ा खास बगीच्ामध्े ज�ोषात ांग होता . रा�ीच्ा बेहोषीच्ा धंुाीची झापड अजून मुरााच्ा 
डोळ्ाववन उडाली नवहती. मुराा संतापाने नुसता पेटून गेला आिण त्ाने अलीनकी ्ाला आपल्ासमोर 
फरफटत आणण्ास फम�िवले. संताप ि्गेला पोहोचलेल्ा अवसथेत थरथर कापत मुरााने आपला भाला 
अलीनकीच्ा अंगातून आरपार भोसकला आिण तो मो�ाने ओरडला “हलकटा! अखेर तुझ्ावर मी 
इतकी मज� ााखिवल्ानंतर ाेखील तू हरामखोरी करा्ची ती केलीसच.” 

 
सुरत लुटणयासाठ् मुराद सैनय पाठिवतो 

 
मुराा आता मो�ा �माणावर फौजेची जमवाजमव करीत होता आिण त्ाला पै्ाची अित्् 

गरज होती. महणून त्ाने ्हाबाजखान नावाच्ा खोजाला ६००० फौज आिण ्ु�साम�ी ाेऊन सुरतेच्ा 
संप� बांरातून खंडणी वसूल करण्ासाठी रवाना केले . तटबांीि्वा् असलेल्ा सुरतेचा सहजपणे ताबा 
घेण्ात ्ेऊन ्हराची लुटालुट करण्ात आली . (ई�रदास, १० ब, ११ अ) ्हाबाजखानाने काही डच 
तं�जाचं्ा मातीने सुरतेच्ा िकलल्ाच्ा िभतीखाली सुरंग पेरले आिण त्ापैंकी एक उडवनू सुरतेच्ा 
िकलल्ावरील ि्बां�ला ्रण ्ेण्ास भाग पाडले (२० िडसेबर). ्ा�माणे सुरतेच्ा िकलल्ावरील सवर 
तोफा आिण जमिवलेली संप�ी मुरााच्ा ताब्ात आली . त्ाि्वा् त्ाने सुरतेमधील ाोन �ीमंत 
व्ापाऱ्ाकंडून बळजबरीने पाच लाख रप्ाचें कजर घेतले. 

 
दारािवर� मुरादच् औरंगजेबाबरोबर हातिमळवण् 

 
ारम्ान ्हाजहानच्ा गंभीर आजाराच्ा बातम्ा िमळाल्ानंतर मुराा आिण औरंगजेब ्ानंी 

आपल्ा िव�ासू हसतकाकंरवी परसपरां् ी गुपतपणे प�व्वहार चालू केला . त्ानंी ्ुजाला ाेखील प� 
िलहून ाारािवर� आपल्ाबरोबर सहका्र करण्ािवष्ी त्ाला आवाहन केले . परंतु एकमेकापंासून ाूर 
अंतरावर असल्ाने त्ाचं्ामध्े िनि�त अगर कामचलाऊ अ्ी तह्ोजना होऊ ्कली नाही . परंतु मुराा 
आिण औरंगजेब ्ा ाोघानंी परसपर सहका्�ने केल्ा जाणाऱ्ा कारवाईची ्ोजना आखली . [मुराा आिण 

औरंगजेब ्ाचं्ामध्े झालेल्ा कारसथानाची हकीकत पुढील�माणे आहे : ्हाजहानच्ा आजारीपणानंतर तो ाुखण्ातून उठल्ाची प�े ्ेण्ाचे 
िा�ीहून जेवहा बां झाले तेवहा ्हाजहान मेला असावा असे अनुमान मुरााने काढले आिण तो वारसाह�ाच्ा ल�ासाठी िस� झाला . ्ा 
कामासाठी त्ाला ाोसताचंी गरज होती आिण त्ाच्ा इतकाच औरंगजेब ााराचा �ेष करीत असल्ामुळे ाोघाचंी म�ैी जमण्ास काहीच हरकत 
नवहती. २३ िडसेबर १६५२ मध्े मुराा आिण औरंगजेब ्ाचंी भेट झालेली होती आिण ाोघाचं्ाही मनात ाारािवष्ीचे कारसथान डोकावनू गेले 
होते. आता ाोघाचं्ा कारसथानाला . मूतर सववप आले . आकटोबरच्ा मध्ाला ाोघानंी ्हाजहानच्ा आजारीपणाब�ल एकमेकानंा प�े िलिहली . 
ही प�े खासगी जासुााबरोबर पाठिवण्ात आली आिण ्ा जासुााबरोबर गुपत असा तोडी िनरोप ाेण्ात आला . मुरााने १९ आकटोबर रोजी ्ुजा 
्ाला प� िलिहले . ्ाच जासुााबरोबर औरंगजेबाने ्ुजाला ाेण्ासाठी आपले प� िाले . (आदाब–इ–आलमिगर्, १६९ अ, १६९ ब, १७० ब ; 
फैयाझ-उल-कवािनन, ४३३–४३४, ४१७) प�व्वहार जला वहावा महणून जागोजागी कामगार ठेवण्ात आले . हीच व्वसथा ्ुजाबरोबर ाेखील 
करण्ात आली. त्ाि्वा् �त्ेकाने आपापले खासगी �ितिनधी ाुसऱ्ाच्ा ारबारी पाठिवले . (आदाब १७१ अ , २०५ अ, २०५ ब; फैयाझ-उल-
कवािनन, ४२१, ४२२) 



 
अनु�मिणका 

 
्ुजा हा बऱ्ाच ाूर असल्ाने त्ाच्ाबरोबर इतकी जला कारसथाने झाली नाहीत . परंतु मुराा आिण औरंगजेब ्ानंी मा� िमळून कृती 

करण्ाचे ठरिवले. मुराा हा औरंगजेबावर संपूणरत्ा अवलंबनू रािहला . त्ाने आपल्ा कारसथानानंा धानमक सववप िाले आिण इसलामचा ्�ू 

महणून त्ाने ााराचा ना् करण्ाची धमकी िाली . ााराचा उ�ेख त्ाने ‘मुलहीा’ असा केला .] सुरवातीपासूनच मुरााने 
औरंगजेबाचे मागरा्रन सवीकारण्ाची त्ारी ााखिवली . परंतु मुराा अित्् अिधऱ्ा सवभावाचा होता . 
सुरतेला त्ाला िवज् िमळाला आिण त्ाबरोबर त्ाने जाहीरपणे मऊववाजउ�ीन असा िकताब धारण 
कवन सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतला (५ िडसेबर ). ततसंबिंधत सवर प�व्वहारातं आपल्ाला 
एकीकडे जाजवल् आिण िघसाडघाई वृ�ीच्ा मुरााचे ा्रन घडते तर ाुसरीकडे िधम्ा आिण िबचकत 
पावले टाकणाऱ्ा औरंगजेबाच्ा वृ�ीचा अिवषकार �त््ास ्ेतो. 

 
प�शयाबरोबर्ल कारसथाने 

 
मुरााने असे सुचिवले की ााराला आपली ताकत संघिटत करण्ास अवसर न ाेता आिण राज्ात 

ाूरवर आिण निजक असलेल्ा अिधकाऱ्ानंा आपल्ा बाजूस वळिवण्ाची संधी िमळण्ाचे अगोार सवर 
भावानंी ािकणेतून चाल कवन जाव ेआिण ाारावर ह�ा करावा . औरंगजेबाने मुरााला कोणत्ाही तऱहेने 
गोत्ात आणील अ्ी गो� न करण्ाचा अथवा उघड उघड बडंाची िन्ाणी न पुकारण्ािवष्ी सबुरीने 
घेण्ास सुचिवले आिण त्ाला असे सािंगतले की ्हाजहान मेला आहे ्ाबाबत त्ानंा न�ी खबर 
कळेतोप �्त आपण वाट बघावी , आपण गोधळून गेलो आहोत असे ााखवाव ेआिण ााराला िम�तवाचा 
आभास िनम�ण करणारी िाखाऊ प�े पाठवावीत . [औरंगजेब आिण मुराा ्ाचं्ामधील संबधंाबाबत पुढील हकीकत आणखी 

�का् टाकते. औरंगजेबाने पुढील काही अट�वर मुरााला मात करण्ाचे मान् केले होते . पिहली अट अ्ी होती की आपला ्�ू जो ाारा त्ाचा 
ना् कवन राज् ाोघानंी वाटून घ्ाव्ाचे . मुरााच्ा िवनंतीला बळी पडून औरंगजेबाने त्ाला अ्ा तऱहेचे लेखी वचन िलहून िाले . त्ामध्े 
मुरााला �ाव्ात ्ेणाऱ्ा �ातंाचंा समावे् होता . इतकेच नवहे तर आपण िालेले वचन पाळू ्ाब�ल औरंगजेबाने परमे�र आिण महमा पैगबंर 
्ाचंी ्पथ ाेखील घेतली. (्ा प�ाचा मजकूर आदाब-इ-आलमिगर्, ७८ ब, ७९ अ आिण तजिकरात उस  सलाितन उस  चगताईआ ्ा �ंथामंध्े 
पूणरत्ा आलेला आहे.) औरंगजेबाचा खासगी कारभारी अकीलखान राजी हा ाेखील आपल्ाला ्ा म�ैीच्ा तहाबाबतची काही हकीकत ाेतो . तो 
असे महणतो की मुरााबरोबर ्ावेळी एकी करणे हे मुतस�ेिगरीचे आहे असा िवचार कवन त्ाने त्ाला एक सनेहपूणर प� पाठिवले आिण जी लूट 
िमळेल ितचा ितसरा िहससा व पजंाब , अफगािणसतान, काशमीर आिण िसध हे �ातं ाेण्ाचे कबलू केले आिण त्ा िठकाणी आपल्ा नावाने नाणी 
पाडण्ाचा व खुतबा पठण करण्ाचा मुरााचा अिधकार मान् केला . (अक्लखान, २५). औरंगजेबाने आपल्ाला ्ेऊन िमळावे ्ाब�लची 
मुरााची उतकंठा पराकोटीला गेली होती , ती अखेर पूणर झाली होती . १६५८ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात औरंगजेबाने औरंगबााहून कूच केले आिण 
मुरााला नमराेच्ा िकनाऱ्ावर तो पोहोचण्ाचे सुमारास ्ेण्ाब�ल कळिवले . (आलमग्रनामा, ४३; फैयाझ, ४३०). आपण कोणता मागर घ्ावा 
्ाब�ल मुरााची मनः�सथती ि�धा होती . परंतु जसवंतिसग तीन -चार हजार फौज घेऊन उ�ैन ्ेथे आल्ाचे कळताच मुरााने २५ फे�ुवारीला 
अहमााबााेहून कूच केले . ४ एि�ल रोजी तो ाोहा ्ेथे होता . परंतु जसवंतिसगाबरोबर बरीच फौज आहे हे कळल्ामुळे आिण औरंगजेबाची 
काहीच खबर न कळल्ामुळे त्ाने आपल्ा �ातंाकडे माघार घेतली . (फैयाझ, ४४५; कमबू, ११ अ ). ारम्ान जसवंतिसगाने काचराऊड ्ेथे 
आपली छावणी िाली . मुराा तेथून ३६ मलैावंर होता . परंतु जसवंतच्ा ताकाीचा अंााज आल्ाने त्ाने औरंगजेब ज्ा िा्नेे आगेकूच करीत 
होता त्ा िा्नेे कूच कवन मंडळपूर ्ेथे आपला तळ ठोकला . (ई�रदास, १७ अ ; आलमग्र-नामा, ५६–५७; अक्लखान, २२). ्ेथे १३ 
एि�ल रोजी औरंगजेबाकडून त्ाच्ाकडे एक गुपत बातमीाार आला आिण त्ाने औरंगजेब नजीक आल्ाची खबर िाली . त्ावर मुरााने कूच केले 

आिण तो िापालपूरपासून काही मलैावंर औरंगजेबाला जाऊन िमळाला . ाोनही भावाचं्ा फौजा आता एक� झाल्ा होत्ा .] औरंगजेबाने 
मुरााला अ्ीही सूचना केली की , त्ावळेी मोगल सा�ाज्ातंगरत अमलेल्ा अफगािणसतानवर ह�ा 
करण्ाची पन््न आिण उझबेक लोकानंा िचथावणी ाेऊन ााराचे लक ाुसरीकडे वधेण्ाचाही �्तन 
करावा. साहिजकच मुरााने पन््ाच्ा बाा्हाला प� िलहून ्हाजहान बाा्हा मृत झाल्ाच्ा अफवा 
त्ाला कळिवल्ा. आिण त्ाच्ाकडून स्ा मातीची ्ाचना केली . इराणच्ा बाा्हाच्ा मनात काही 
काळ थाबंनू ्ा बातमीची ्हािन्ा करावी असे होते. 

 
औरंगजेबाचे जागरक धोरण आिण मुरादच् उतावळ् घाई 

 



 
अनु�मिणका 

मुराद आिण औरंगजेब यामंध्ल समझोता 
 
औरंगजेबाने खालील अटीवर कुराणावर ्पथपूवरक हात ठेवनू सा�ाज्ाची वाटणी करणारा ाोहो 

पकावंर बधंनपूवरक असा करार त्ार केला आिण तो मुरााकडे पाठिवला : 
 
(१) मुरााने पजंाब, अफगािणसतान, काशमीर आिण िसध ्ा �ातंावंर आपला ताबा बसवनू सवतं� 

बाा्हा�माणे त्ाचं्ावर राज् चालवावे. उरलेले मोगल सा�ाज् औरंगजेबाच्ा मालकीचे वहावे. 
 
(२) लढाईत िमळणाऱ्ा लुटीचा ितसरा िहससा मुरााकडे जावा आिण उरलेला औरंगजेबाकडे 

जावा. [्ा अटी सप�पणे औरंगजेबाच्ा सवतःच्ा प�व्वहारात, (आदाब-इ-आलमिगर्, पान ७८), त्ाचा अिधकारी अकीलखान राजी ्ाच्ा 

इितहासात आिण तजिकरात उस सलाितन उस चगताईआ ्ामध्े आढळतात. त्ामुळे बनन्रने िालेल वृ�ानत महणजे औरंगजेबाने सारे सा�ाज् 
मुरााला ाेण्ाचे वचन िाले आिण काफर ाारा ्ाचा पाडाव केल्ावर मग म�ेला ारवे् (हजरातजी) महणून सवतः जाण्ाची इचछा �कट केली 
हा िकती धााातं खोटा होता हे कळून ्ेते.] 

 
मुराद गुजरातेतून कूच करन औरंगजेबाला िमळतो 

 
्ानंतर आपली त्ारी पूणर झाल्ावर २५ फे�ुवारी १६५८ रोजी मुरााने अहमााबाा सोडले आिण 

१४ एि�ल रोजी औरंगजेबाच्ा माळव्ामधील िापालपूर ्ेथे असलेल्ा फौजेला तो ्ेऊन िमळाला. 
 

४) वारसाह�ाचे यु� सुर होणयाचया सुमारास औरंगजेबाच् मनःयसथत् आिण धोरण 
 

औरंगजेबाचे दिकणेतून कूच 
 
४ आकटोबर १६५७ रोजी िवजापूरबरोबरच्ा ्ु�ातून अंग काढून घेतल्ावर तो २५ जानेवारी 

१६५८ प �्त महणजे िसहासनावर आपला अिधकार सागंून िहाुसथानच्ा िा्नेे कूच करण्ास सुरवात 
करीपावतेो औरंगजेबाला सं�सत आिण काळजीने िपडलेल्ा मनः�सथतीत िावस घालवाव ेलागले . ज्ा 
गो�ीवर त्ाचा ताबा चालू ्कला नसता अ्ा गो�ी झपा�ाने घडून ्ेऊ लागल्ा. 

 
त्ाची मनः�सथती िावसेिावस अिधकािधक नाजूक बनत चालली तर भिवष्काळाचे िच� 

िवाारक होते. परंतु मोठमो�ा आिण कठीणतम अडचण�ना त्ाने ज्ा प�तीने तोड िाले त्ामुळे त्ाचा 
धीमेपणा, त्ाचे चातु्र , आपल्ा हाताखालच्ा लोकानंा काबतू ठेवण्ाची कुवत आिण त्ाचे 
मुतस�ेिगरीतील कौ्ल् ्ािवष्ी आपल्ा मनातील त्ाच्ािवष्ीच्ा �्सेंची भावना पराकोटीची म्�ाा 
गाठते. 

 
िसहासन क् िवजापूरचया यु�ाचा लाभ उठवणे याबाबत औरंगजेबाच् ि धा मनःयसथत् 

 
बाा्हाने तह केला जावा ्ासंबधंी हुकूम सोडल्ाची आिण ािकणेमध्े अिधक पाठिवलेली फौज 

परत बोलािवल्ाची अ्ी बातमी फैलावली होती . अ्ा तऱहेने िवजापूरबरोबर लाबंवर रेगाळलेला आिण 
खनचक असा भ्ंकर रणसं�ाम केल्ानंतर त्ाच्ा �्तनानंा िमळणारी फळे चाखण्ाच्ा तो बेतात 
असताना औरंगजेबाच्ा तोडून ती िहसकावनू घेण्ाचा कठोर काळाने डाव टाकला . तेवहा िवजापूरकराचं्ा 



 
अनु�मिणका 

नुकत्ाच झालेल्ा पराभवातून त्ानंी डोके वर काढण्ाच्ा अगोार िकवा ्ाही सरकारची ाुबरलता आिण 
िनम�ण झालेली गोधळाची पिर�सथती ्ाचंी त्ानंा पूणर जाणीव होण्ाचे अगोार तहाच्ा अट�चे पुरेपूर माप 
पारात पाडून घेण्ासाठी औरंगजेबाने एका धाडसी कलुपतीचा अवलंब करण्ाचा िन�् केला. 

 
परंतु िवजापूरकरानंा परत पलटी खाऊन तोड ाेणे आिण ािकणेत लषकरी सामथ्�चे �ा्रन 

करण्ाच्ा धोरणात आपल्ापरीने काही ाोष होते . िसहासनावर आपला ह� सागंणाऱ्ा ्ोजना पूणरतवास 
नेण्ासाठी औरंगजेबाकडून िजतका िवलंब लागणार होता िकवा आपण िसहासनाचे वारस आहोत हे 
जाहीर करण्ास आिण त्ा�माणे िहाुसथानवर चाल कवन जाण्ात िजतका काळाचा अपव्् होणार 
होता त्ा�माणात ािकणेतील मुख् मुख् अिधकाऱ्ानंा परत बोलािवण्ास , लाबंवर आिण नजीक 
अिधकारावर असलेल्ा व्कत�स आिण अिधकारी वग�स आपल्ा बाजूस वळवनू घेण्ात आिण 
त्ा�माणात आपली बाजू अिधक बळकट करण्ात आिण सरते्वेटी औरंगजेबाचे जे काही बेत असतील 
त्ानंा �खरपणे तोड ाेण्ाची िस�ता करण्ास ााराला अिधक वळे िमळणार होता . ्ाउलट औरंगजेबाने 
आपल्ा फौजा एकि�त केल्ास , जाहीरपणे आपला िसहासनावर अिधकार सािंगतल्ास , उ�रेकडे कूच 
कवन आिण उघडउघड ्ाही सरकारबरोबर संबधं तोडून सवतं�पणे फौजेची भरती केल्ास ााराला 
वळेेवर आळा घालण्ात आिण मह�वाकाकंी ि्लेाारास आपल्ा्ी एकिन� ठेवण्ात त्ाला ्् िमळाले 
असते. पण त्ाबरोबर परेडा ताब्ात िमळण्ाची िकवा तहा�माणे ठरलेली खंडणी िमळण्ाची आ्ा 
िवल्ाला गेली असती , त्ाच्ा ािकणेमधल्ा इतर ्�ूंनी डोके वर काढले असते आिण गेली ाोन वष� 
त्ाने ािकणेत जो लढा िाला होता तो पूणरपणे िनरथरक ठरला असता. 

 
औरंगजेबाच्ा आााब-इ-आलमिगरीमध्े असलेल्ा प�ात िवजापूरबरोबर जला समझोता होईल 

ही आ्ा िावसेिावस क्ी अंधुक अंधुक होत चालली होती , औरंगजेबाने तहात ठरल्ा�माणे �ाे् आिण 
खंडणी िमळिवण्ासाठी िनरिनराळ्ा माग�चा अवलंब कसा केला , तहा�माणे िवजापूरकरावंर लाालेल्ा 
कडक अटी त्ाने एकापाठीमागून एक क्ा िढल्ा केल्ा आिण अखेर िवजापूरकरापंासून काही लभ्ां्  
पारात पडण्ाची आ्ा पूणरपणे िवल्ाला गेल्ानंतर त्ाने ािकणेचा नाा पूणरपणे कसा सोडून िाला 
आिण आपल्ा उ�र िहाुसथानातील ्ोजना पूणर पाडण्ाकडे त्ाने आपल्ा पूणर् कती आिण अिवचिलत 
लक कसे केन�ीत केले ्ाचे सम्क ा्रन आपल्ाला िमळते. 

 
औरंगजेब कलयाण् आिण िबदरहून औरंगाबादकडे माघार घेतो 
 
औरंगजेबाने कल्ाणी ४ ऑकटोबर १६५७ ला सोडली आिण तो पाच िावसातं िबारला पोहोचला . 

्ा िकलल्ाची डागडुजी करण्ात आली आिण त्ात ्ोग् ती ि्धासाम�ी आिण फौजफाटा ठेवण्ात 
आला. १८ ऑकटोबरला त्ाने पुनहा आपली परत माघार सुव केली आिण ११ नोवहेबरला तो औरंगाबााला 
पोहोचला. औरंगजेबाने िबार सोडल्ाबरोबर ािकणी राज्ातं आनंााची एकच लाट पसरली . ्ा िठकाणी 
आपले चालणार नाही महणून नुकताच काबीज केलेला मुलूख मोगल खाली करत असल्ाचा हा ाेखावा 
िवपरीत होता . २८ स�ेबरला त्ाने तहात ठरल्ा�माणे परेडा िकलल्ाचा ताबा घेण्ासाठी िमर जुमला 
्ाला परेडा िजल्ात पाठिवले होते . परंतु िमर जुमला ्ाचे सवर �्तन चालू असतानााेखील परेडा िक�ा 
आिण िवजापूरकराकंडून िमळणाऱ्ा खंडणीच्ा रकमेची आ्ा िावसेिावस असतंगत होत चालली आिण 
अखेर िनरतसाह झालेला िमर जुमला औरंगाबाा ्ेथे परतला (१ जानेवारी १६५८) 
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त्ाअगोारच २८ ऑकटोबरला औरंगजेबाने ाारा आिण ािकणेतील इतर बाा्ाही अिधकारी 
्ाच्ामंधील प�व्वहाराला आळा घालण्ासाठी अत्तं जररीची अ्ी उपा््ोजना महणजे नमराेवरील 
ने-आण करणाऱ्ा तराफ्ानंा एक सेनापथक पाठवनू आपल्ा ताब्ात घेऊन केली होती . परंतु आता त्ाने 
आपली पावले पुढे क्ा�कारे टाकाव्ाची हा �शन होता . त्ाने आपले धोरण उघडपणे जाहीर कराव े्ा 
अपेकेने त्ाचे अनु्ा्ी त्ाच्ाकडून �तीका करीत होते . परंतु स�ःपिर�सथतीत िनणर्  घेणे हे अित्् 
कठीण आिण अित्् धोकााा्क असे होते . ्ाही ारबारातून परसपर िवरोधी बातम्ा ्ेत होत्ा . 
्हाजहानची �त्कात पिर�सथती का् आहे हे िनि�तपणे समजून ्ेत नवहते . त्ामुळे औरंगजेबाचे 
त्ानंतरचे काही आठवडे अगाी िव�ातं अ्ा मनः�सथतीत गेले . त्ाच्ा�माणेच त्ाच्ा अनु्ा्ाच�ही गत 
झाली. 

 
शहाजहानचया पिरयसथत्ब�ल औरंगजेब संसिमत अवसथेत 
 
्हाजहान हा खरोखरीच मरण पावला आहे ्ाची िनि�त खातरजमा झाल्ाखेरीज बडंाचे िन्ाण 

उभाराव्ाचे नाही असे औरंगजेबाने पिहल्ापासूनच ठरिवले होते . परंतु पिर�सथतीचा बनावच असा घडून 
्ेत गेला की त्ाला त्ाच्ा अनपेिकत अ्ी पावले टाकावी लागली . ािकणेच्ा संबधंात ााराची का् 
्ोजना होती हे आता उघडपणे जाहीर झाले होते . अगितक झालेल्ा ्हाजहानला त्ाने गुजरातच्ा 
सुभेाारीववन मुरााला काढाव्ास आिण ाोघा भावामंध्े कलहाची बीजे पेरावी महणून िबहारचा सुभा 
औरंगजेबाकडून मुरााकडे सोपवाव्ास भाग पाडले होते . त्ाि्वा् ािकणेत आपल्ा ाोनही भावािंवर� 
त्ाने िडसेबर सरतासरता ाोन सेनािवभाग रवाना केले होते आिण औरंगजेबाचा क�र पुरसकत� 
्ा्सताखान ्ाला माळव्ातून ारबारात ्ेण्ाचा आाे् िाला होता , तर इकडे औरंगजेबाच्ा 
बाजूकडील िमर जुमला ्ाला परत िफरण्ाचे ्ाही फम�न गेले होते आिण ्ा फम�ना�माणे न वागणे 
महणजे उघडउघड बां केल्ा�माणे होणार होते . अ्ाच तऱहेची प� औरंगजेबाच्ा इतर अिधकाऱ्ाकंडे 
पोहोचली. [औरंगजेबाने ािकणेमधून १६५८ च्ा जानेवारी मिहन्ात कूच केल्ानंतरच्ा घटनाचंी सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे : हा 

काळ औरंगजेबाच्ा द�ीने अित्् िचतेचा असा गेला . पिर�सथती झपा�ाने बालत होती आिण त्ाबरोबर बालणे औरंगजेबाला भाग पडणार 
होते. पिर�सथती इतकी भ्ानक होती की ्ोग् िनणर् घेणे कठीण होते . ्ा सव�मधून औरंगजेब ताऊनसुलाखून पार पडला . �त्ेक बाजूने 
त्ाच्ावर संकट आले . िवजापूरकरां् ी तह करावा अ्ी बाा्हाची आजा झाल्ाची बातमी बाहेर फुटली होती . साहिजकच िवजापूरकरानंा 
ताकाीच्ा जोरावर वठणीवर आणून पािहजेल ते पारात पाडून घेणे त्ाला ्क् नवहते . अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाने एक अित्् धाडसी डाव 
खेळण्ाचे ठरिवले. पिहल्ा �थम त्ाने असे जाहीर केले की आपण िबार ्ेथे राहून िवजापूरकरानंी आपला ्बा मोडल्ास त्ानंा ्ासन कव . 
नंतर त्ाने आपल्ा मुलाला अहमानगरकडे परे�ाचा िक�ेाार �ितकार करीत होता त्ाला ाह्त बसिवण्ासाठी महणून रवाना केले . 
िवजापूरलाही त्ाने ामााटी केली . परंतु असे करण्ात ाेखील एक धोका होता . कारण िजतका वेळ औरंगजेबाने ािकणेत घालिवला असता 
िततकी ााराला आपली पकड मजबतू करण्ाची संधी िमळाली असती . त्ाच�माणे औरंगजेबाची िढलाई बिघतल्ानंतर अनेक सवाथ� आिण 
मह�वाकाकंी व्कती ााराला जाऊन िमळाल्ा असत्ा. (आदाब, ९४ अ.) 

 
्ाउलट जर औरंगजेबाने िसहासनावरील आपला अिधकार उघडिरत्ा जाहीर केला असता तरी ही ्क्ता होती की त्ामुळे ााराला 

�ितबधं बसला असता आिण औरंगजेबाला अनेक मह�वाकाकंी माणसे ्ेऊन िमळाली असती . अथ�त ्हाजहानची अगितक पिर�सथती , 
राजपु�ाचंी आपापसातंील भाडंणे ्ामुळे िवजापूरकराचें मा� फावले असते , आिण त्ाच्ा ािकणेतील इतर ्�ूंनी डोके वर काढले असते . सारां्  
औरंगजेबाचा असा बेत होता की िवजापूरबरोबरील तह साधावा , ािकणेची बाजू सुरिकत करावी आिण मग उ�रेकडे कूच करावे. औरंगजेबाचे हे बेत 
कसे फसत गेले आिण त्ाला िवजापूरकराचं्ा सवर अटी मान् कवन उ�रेकडे कसे कूच करावे लागले ्ाची सवर हकीकत त्ाने िमर जुमला ्ाला 
िलिहलेल्ा अनेक खासगी प�ात आलेली आहे . (आदाब ९२ अ – ९५ अ, १९७ अ – २०६ अ, १७८ ब.) त्ानुसार २८ स�ेबर रोजी औरंगजेबाने 
िमर जुमला ्ाला परे�ाचा ताबा घेण्ासाठी पाठिवले . त्ा अगोार त्ाने िमर जुमला ्ाच्ाबरोबर पिर�सथतीची साधक -बाधक चच� केली . िमर 
जुमला ्ाने कूच केल्ावर त्ाला तो ाररोज प� रवाना करीत असे . औरंगजेबाने त्ाला असे िलहीले की तुझ्ाि्वा् माझा कोणीही िम� अगर 
िव�ासातील नाही. 

 
४ आकटोबरला औरंगजेबाने िबारच्ा िा्नेे कूच केले . ्हाजहानच्ा हुकमा�माणे त्ाने ्ेथे राहून िजकलेला मुलुख ताब्ात 

ठेवाव्ाचा होता . ारम्ान ्हाजहानच्ा हुकमा�माणे मोठमोठे अिधकारी िा�ी ्ेथे िनघून गेले होते . िवजापूरच्ा फौजा मोगल सैन्ावर ह�े 
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कव लागल्ा. त्ाच�माणे िवजापूरकराचं्ा हाती ्हाजहानची िचताजनक �कृती आिण भावाभावामंधील कलह ्ाची मािहती ाेणारे औरंगजेबाने 
िमरजुमला ्ाला पाठिवलेले प� िमळाले (कमबू, ६ ब ; आदाब, १९७ अ , २०३ अ , १४९ ब , १५७ ब ; अक्लखान, १६.) अ्ा पिर�सथतीत त्ाने 
मो�ा चातु्�ने आिण ्हाणपणाने भिवष्काळाची तरतूा केली . िबारच्ा िकलल्ाची त्ाने मजबुती केली . त्ाच�माणे ाारािवर� चढाई करावी 
अ्ा अथ�चे प� त्ाने मुरााकडे आपला खासगी अिधकारी अ�ा्ार ्ाजबरोबर पाठिवले . तारीख १७ रोजी िा�ी ्ेथून ारबारातील पिर�सथतीने 
वेगळे वळण घेतल्ा संबधंीचे प� त्ाच्ा हाती आले . त्ामुळे औरंगजेबाने आपल्ा मनाचा िन�् केला आिण १८ आकटोबर १६५७ रोजी त्ाने 
िबार सोडले (आदाब, ९२ ब, १६९ अ, १६९ ब, १९९ अ; कंमबू, ६ ब.) ्ा घटनेमुळे ािकणेत आनंााची लाट उसळली ; सारां्  ािकणेतील त्ाच्ा 
्�ूंनी उचल खा�ी असताना आिण उ�रेत त्ाच्ािवर� कारसथान चाललेले असताना औरंगजेबावर आणखी एक �संग गुारला . तो महणजे 
िबार सोडल्ानंतर एकाच िावसाने त्ाची पतनी िालरसबानू िहचा झालेला मृत्ू . िबार सोडून औरंगाबाा ्ेथे जाण्ासाठी औरंगजेबाला िनिम� 
िमळालेले होते . िबार सोडल्ानंतर काही आठवडे त्ाने बाा्हाला प�च िलिहले नाही . (आदाब १९८ अ , १९८ ब .) मुराा आिण ्ुजा 
्ाचं्ाबरोबर मा� त्ाचा प� व्वहार चालू रािहला . एका प�ात त्ाने ्ापुढे असेप� व्वहार करताना कोणती गुपत िलपी वापराव्ाची हेही 
मुरााला कळिवले . (आदाब, १६९ अ – १७० अ , औरंगजेबाकडून मुरादला ; १७० अ–१७१ अ , शुजाला; मुरादकडून औरंगजेबाला-फैययाझ 
४१३–४३५.,) िबार सोडल्ानंतर औरंगजेबाचा िवचार पााी ्ेथे जाण्ाचा होता. तेथे ्हाजहानच्ा मृत्चूी बातमी त्ाच्ा कानावर पडल्ास तो 
उ�रेकडे जाणार होता नाहीतर औरंगाबााकडे . (आदाब, १९८ अ,) परंतु िा�ीहून िनि�त अ्ी बातमी त्ाला कळली नाही त्ामुळे त्ाचा हा 
कालावधी सिचत अवसथेतच गेला . िा�ीहून नंतर ्ेणाऱ्ा बातम्ा ्ा परसपरिवरोधी होत्ा . एका प�ात ााराचे �ाबल् वाढल्ाची बातमी आली . 
्ाचा अथर असा की, बाा्हाचा मृत् ूतरी झाला आहे िकवा तो हतबल तरी झाला आहे. (आदाब, १९९ अ, २०० ब, १६९ ब.) 

 
ही पिर�सथती बिघतल्ानंतर औरंगजेबाने असे ठरिवले की , आपल्ा मुलाला बुरहाणपूर ्ेथे पाठवनू ािकणेतून िा�ीकडे जाणाऱ्ा 

मोगल सरााराचंा मागर बां करावा . परंतु असे करणे महणजे उघड उघड बडं करण्ासारखे होते . िमर जुमला ्ाने आपले मत िवर� बाजूने िाले . 
इतकेच नवहे तर त्ाने परेडा िक�ा घेण्ाचा स�ा िाला . परंतु ्ातंतेच्ा माग�ने िकवा ामााटी कवन परेडा िमळणार नाही असे औरंगजेबाने िमर 
जुमला ्ाला कळिवले. त्ा�माणे िक�ेााराला व् करण्ाचे व आपल्ा सामथ्�चे �ा्रन कवन िक�ा घेण्ाचे िमर जुमला ्ाच्ा सागंण्ाववन 
औरंगजेबाने केलेले सवर �्तन फसले . कारण ्हाजहानच्ा आजारीपणाची बातमी िवजापूरकडे पसरली आिण त्ानंा खा�ी होती की , परेडा 
िक�ा लढाई कवन घेण्ाचे सामथ्र औरंगजेबामध्े नाही . इतके असूनाेखील औरंगजेबाने िमर जुमला ्ाला परेडा घेण्ाचा �्तन करण्ास मुभा 
िाली. परंतु औरंगजेबाच्ा पारी िनरा्ा पडली . तेवहा ंऔरंगजेबाने िवजापूरकराबंरोबर ्ातंतेचा तह करण्ाचे ठरिवले . तरी ाेखील िमर जुमला 
्ाने तीन मिहने परे�ाच्ा आसपास रेगाळत काढले . अखेर बाा्हाकडून बोलावणे आल्ामुळे त्ाने िबारहून कूच केले आिण तो १ जानेवारी 
१६५८ रोजी औरंगाबाा ्ेथे पोहोचला . (आदाब, २०२ ब , ९४ ब.) ारम्ान औरंगजेबाने ाारा आिण ािकणेतील मोगल सराार ्ाचं्ामध्े प� 
व्वहार होणार नाही अ्ी व्वसथा केली होती . आगऱ्ाला जाण्ाचा मागर ज्ा राजाचं्ा राज्ातूंन होता त्ानंा त्ाने िम�तवाची प�े िलिहली . 
त्ाच्ा छावणीत ाारा्ी प� व्वहार करणारे जे होते त्ानंा त्ाने कडक ि्का केली . �शन असा होता की , औरंगजेब आता कोणत्ा धोरणाचा 
सवीकार करणार होता. जला िनणर् घेणे जवर होते. वर सािंगतल्ा�माणे िा�ीहून ्ेणाऱ्ा परसपरिवरोधी बातम्ानंी त्ाचे मन िवचलीत झालेले 
होते. त्ाच्ा अनु्ा्ाचंी मनः�सथती त्ाच्ासारखीच झाली होती . िमरजुमला ्ाला तो कळवतो की, बाा्हाच्ा आजारीपणामुळे सेनािधकाऱ्ाचंी 
मने चलिबचल होत आहेत . माझ्ा अनेक अिधकाऱ्ानंा बाा्हाकडे जावेसे वाटत आहे . (आदाब, ९३ ब.) जेवहा िडसेबरमध्े िमर जुमला ्ाला 
्हाजहानकडून परतण्ाचा हुकूम आला तेवहा औरंगजेबाचा धीर सुटला . मुरााकडूनही औरंगजेबाला काहीतरी कृती करण्ाब�ल प�ावर प�े 
्ेत होती. परंतु बाा्हा गेला आहे हे िनि�त कळल्ाखेरीज कृती करण्ास औरंगजेबाची त्ारी नवहती . त्ाच�माणे ाारा एखा�ा भावावर ह�ा 
कवन आपल्ाला संधी ाेईल, ्ाचीही वाट तो पाहात असावा. (अने�डोट स ऑफ औरंगजेब ६; आदाब, २०५ अ). 

 
परंतु ्ानंतर घटना इतक्ा झपा�ाने होत गेल्ा की औरंगजेबाला काहीतरी कृती करणे भाग पडले . २४ नोवहेबरला त्ाला कळले की 

ााराने ्ुजा िवर� फौज रवाना केली आहे . साहिजकच ािकणेबाबत त्ाची ्ोजना का् असावी ्ाची औरंगजेबाला जाणीव झाली . ााराचा बेत 
मुराा आिण औरंगजेब ्ाचं्ामध्े ्�ुतव िनम�ण करण्ाचा उघडउघड होता . ्ासाठी त्ाने मुरााची बाली ्हाजहान करवी गुजराथेतून 
वऱहाडमध्े करवली. परंतु मुरााने ्ाला ााा िाली नाही . ्ा घटना ्ापूव� सिवसतर िाल्ा आहेतच . अ्ा पिर�सथतीत काहीही कृती न करणे 
महणजेच िसहासनावर पाणी सोडण्ासारखे होते . पिरणामी का् कराव्ाचे ्ाचा िनणर् औरंगजेबाने ताबडतोब घेतला . त्ाने िमर जुमला ्ाला 
सतुतीने ओतः�ोत भरलेले असे प� िलिहले . जानेवारी १६५८ मध्े िमर जुमला जेवहा औरंगजेबाकडे आला तेवहा पुढे का् कराव्ाचे ्ा संबधंी 
ाोघाचंा कट ि्जला होता. िमर जुमला ्ाने आ�ा ्ेथे बाा्हाला भेटण्ासाठी आपण जात आहोत असे कळिवले . औरंगजेबाब�ल आपल्ा मनात 
भीती वाटत असल्ाची त्ाने बतावणी केली . ठरल्ा�माणे औरंगजेबाने अ्ी भीती न बाळगण्ाब�ल िमर जुमला ्ाला राजपु� महमा सुलतान 
्ाच्ा हसते प� पाठवनू कळिवले आिण आपल्ा भेटीस ्ेण्ाब�ल त्ाला िनरोप िाला . िमर जुमला हा भेटीस ्ेताच त्ाला औरंगजेबाने कैा केले 
आिण त्ाची सवर मालम�ा जपत केली . (कमबू, १० ब; अक्लखान २०; आलमग्रनामा ८३, ८४.) ्ाचे कारण मा� त्ाने असे िाले की , िवजापूर 
घेण्ात िमर जुमला ्ाने कुचराई केल्ामुळे त्ास कैा करण्ात आले आहे . अथ�त जेवहा औरंगजेब हा बाा्हा झाला तेवहा त्ाने िमर जुमला ्ाची 
सुटका केली आिण त्ाला खान -इ-खानात आिण ्ाा-इ-वफााार हे िकताब ाेऊन त्ाचा सनमान केला . (आदाब, ९६ अ; आलमिगरनामा १९१, 
५६३.) वरील घटना घडून आल्ानंतर ाेखील औरंगजेबाने उघडउघड बडंाचा पुकारा केला नाही तर आपण आपल्ा आजारी विडलासं 
पाहण्ासाठी आ�ा ्ेथे जात आहो असे त्ाने जाहीर केले . तसे त्ाने ्हाजहान आिण वजीर जफरखान ्ानंा कळिवले (आलमग्रनामा ४१ ; 
कमबू, ११ अ; अे. एस. ब्. एम . एस . फोिलओ ५६, पाने ५४–५७; मासूम, ४४ अ–४५ अ; फैययाझ, ४६६, ४६७.) ारम्ान त्ाने आपली लषकरी 
िस�ता जोराारपणे चालिवली होती . ािकणेचा �शन िमटिवण्ाचेही त्ाचे �्तन चाललेले होते . गोवळको�ाच्ा अबाु�ा कुतुब्हा ्ाला त्ाने 
खंडणी न िाल्ाब�ल आिण कन�टकात आपले अिधकारी पाठिवल्ाब�ल धारेवर धरले होते . ्ाबाबत जेवहा अबाु�ाने त्ाची मनधरणी करण्ाचा 
�्तन केला तेवहा त्ाने त्ाला जहानआरा आिण ाारा ्ाचें पा् धरण्ास सािंगतले (आदाब, ५९ अ , ६३ ब , ६९ अ–७० अ .) कुतुब्हाच्ा 
ारबारी त्ाने िमर अहमा सैा ्ा उ�ट अिधकाऱ्ाची वकील महणून रवानगी केली . कालातंराने जेवहा औरंगजेबाच्ा फौजा उ�रेची वाट चालू 
लागल्ा तेवहा मा� त्ाच्ा धोरणात बाल झाला आिण अखेर त्ाने कुतुब्हाला प� िलहून मोगल कन�टकच्ा सीमा सुरिकत ठेवण्ाब�ल 



 
अनु�मिणका 

त्ाला कळिवले . (आदाब, ६४ ब , ७१ ब , ६५ अ , ६५ ब , ७२ अ .) िवजापूरच्ा राजमातेलाही त्ाने िलिहले की ािकणी सुलतान आपला ्बा 
पाळतील आिण त्ानंी तसे केल्ास मी बाा्हा झाल्ावर त्ाचे ्ोग् ते चीज करीन (आदाब, ५१ अ–५२ ब.) िवजापूरच्ा सुलतानाला त्ाने 
कळिवले की परे�ाचा िक�ा , कोकण आिण वागंी महाल हे बाा्ाही मुलखात सामील करण्ात आलेले �ाे् तुमच्ाकडे परतसुपूार करण्ात 
्ेत आहेत आिण तुमच्ा १ कोट खंडणीपैकी ३० लक रप्े कमी करण्ात ्ेत आहेत . त्ाच�माणे ि्वाजीला ्ासन करण्ाब�लही त्ाने 
आिाल्हाला िलिहले आिण तुमच्ा ्�ूंना मी आपल्ा चाकरीत घेणार नाही हेही औरंगजेबाने आिाल्हाला कळिवले (संपूणर प�ासाठी पाहा : 
आदाब, १६२ अ–१६३ ब .) पिरणामी ािकणी सुलतानाकंडून औरंगजेबाच्ा पारात काही खंडणी पडली ितचा उप्ोग त्ाने आपली लषकरी 
िस�ता वाढिवण्ासाठी केला. (आदाब, १९५ ब; वािरस, १२१ ब.) िमर जुमला ्ाचा सव�तकृ� तोफखाना ्ावेळी औरंगजेबाच्ा अित्् उप्ोगी 
आला. 

 
उ�रेकडे कूच करताना औरंगजेबाने ारबारी मंडळी आिण �ािंतक सुभेाार ्ाजंबरोबर कारसथाने चालू ठेवली . औरंगजेबाची खरी 

्ोग्ता ज्ाना मािहती होती ते आपला सवाथर साधण्ासाठी औरंगजेबाला सवरतोपरी साहाय् करण्ाचे वचन ाेते झाले . ्ा गो�ीची जाणीव खु� 
ााराने ्हाजहानला एका प�ात िालेली आपल्ाला आढळते . (र�ात-इ-आलमिगर्, नं. ५४, ५५ इिंडया ऑिफस प�शयन एम . एस. ३७० आिण 
फोिलओ ८१ अ ; कमबू, ८ ब, १० अ; अक्लखान, २३.) ्ा कालावधीचा उप्ोग औरंगजेबाने मनुष्बळ आिण ्ु�सामु�ी जमा करण्ात केला . 
औरंजेबाजवळील िनवडक सैन्ाची संख्ा ३० ,००० पेका अिधक झाली आिण िमर जुमलाच्ा इं�गल् आिण �ेच गोलंााजानंी ्ुकत असलेल्ा 
तोफखान्ामुळे त्ाचे बळ अिधकच वाढले (आदाब, ९३ ब, १६८ ब–१६९ अ; ई�रदास, १६ अ; अक्लखान, २५; कमबू, ११ ब; ए. एन. ४२.) ्ा 
सैन्ाबरोबर औरंगजेबाने उतकृ� आिण िव�ासू अिधकाऱ्ाचंा एक संच ािकणेत जमा केला होता . ्ाचं्ापैकी काहीजणाचंी नावे पुढील�माणे होती  
: मुन्ा कुलीखान, ्खे िमर, अकीलखान राजी, काबीलखान-इ-जमात, महमा तािहर, इसा बेग ऊफर  मुखलीसखान , ्मसु�ीन मुखतारखान , 
निसरीखान, राजा इन��ुमन , राव कणर , ्ुभकणर वगैरे . उ�रेकडे कूच करण्ाचा बेत झाल्ावर त्ाने ािकणेच्ा बांोबसतासाठी ्हाबेगखान , 
राजपु� मुआ�म आिण महमा अकबर ्ानंा भरपूर सैन् ाेऊन ठेवले . ्ासाठी त्ाने �व्ाची तरतूा केली (आदाब, २०१ अ, १६८ ब, ९२ अ, १२३ 
अ; ए. एन. ४३–४६, िदलकुषा, १८–२१.) 

 
मुरााबक ्ाने सवतःला कवन घेतलेला राज्ािभषेक आिण िमर जुमला ्ाची कैा ्ावर ्हाजहानने आपल्ा ाोनही मुलानंा आपापल्ा 

�ातंाकडे िनघून जाण्ास व ्ाही आजाचें पालन करण्ािवष्ी फम�िवले . पण राजपु�ानंी ितकडे ाुलरक केले आिण बापाला भेटण्ािवष्ी आपला 
आगऱ्ाला जाण्ाचा बेत जाहीर केला . २५ जानेवारीला औरंगजेबाने आपल्ा मो�ा मुलाला बुरहाणपुरकडे पाठिवले आिण त्ाने सवतः ५ 
फे�रुवारीला औरंगाबाा सोडले . ्ाबरोबरच त्ाने सवतःच्ा अिधकारात मनसबी पाव्ा वगैरे ाेण्ास सुरवात केली . (ए. एन . ४२–४६; 
अक्लखान, २४–२६; कमबू, १० ब; मासूम, ४२ ब–४५ अ.) १८ फे�ुवारीला औरंगजेब बुरहाणपुरला पोहोचला . तेथे त्ाने १ मिहना मु�ाम केला . 
्ेथे त्ाला ारबारातील खरी बातमी त्ाचा �ितिनधी इसाबेग ्ाने िाली . त्ाच्ाकडून त्ाला कळले की ्हाजहान हा ाारावर पूणरपणे अवलंबनू 
असून ााराने सवतःकडे बाा्हाचे अिधकार घेतले आहेत . त्ाच�माणे ारबारातील अनेक उमरावानंी औरंगजेबाला मातीचे आ�ासन िालेले 
असून झपा�ाने उ�रेकडे चालून ्ेण्ाचे आवाहन केले आहे . वरील गो��मुळे उ�ेजन िमळून औरंगजेबाने २० माचर रोजी बुरहाणपूरहून कूच 
केले. त्ाच्ाबरोबर न ्ेणाऱ्ा सराारातं त्ाचा सासरा ्हानवाजखान हा होता . त्ाला त्ाने कैा कवन बुरहाणपूरच्ा िकलल्ात ७ मिहने 
ठेवले. (ए. एन . ४६–५३, २०९; अने�डोट स आँफ औरंगजेब, ६; कमबू, १० ब; अक्लखान, २३–२५.) ३ एि�ल रोजी अकबरपूर ्ेथे त्ाने नमराा 
नाी ओलाडंली. १३ एि�लला तो िापालपूर ्ेथे पोहोचला . तेथे मुराा त्ाला सैन्ासिहत ्ेऊन िमळाला . तेथून त्ाने उ�ैनच्ा िा्नेे कूच केले 
आिण तो धमरत ्ेथे पोहोचला. ्ेथे ्�ूबरोबर लढाई ाेण्ाचे त्ाने ठरिवले. (ए. एन . ५३–५६; अक्लखान, २६; ई�रदास १७.)] 

 
(५) िसहासनासाठ् लढा देणयासाठ् औरंगजेबाच् िस�ता 

 
जर का कधीकाळी बाा्हा होण्ाची अगर सवतं�पणे जीवन जगण्ाची आ्ा औरंगजेब मना्ी 

बाळगून असला तर आता कृतीने ते िमळिवण्ाची वळे आली होती . का् करा्चे त्ासंबधंीचा िनणर्  त्ाने 
१६५८ च्ा जानेवारीच्ा सुरवातीसुरवातीसच घेतला आिण त्ा�माणे त्ाने झपा�ाने आिण िन�्ाने 
पावले टाकण्ास सुरवात केली . �थम िमर जुमला ्ाला त्ाला िव�ासात घेऊन अटक करण्ात आले 
आिण त्ाला ाौलताबााच्ा िकलल्ात िाखाऊ कैाेत ठेवण्ात आले . त्ाची सवर मालम�ा आिण उतकृ� 
तोफखाना सरकारच्ा नावाखाली औरंगजेबाने आपल्ा ताब्ात घेतला . आपल्ा ्ा कृतीच्ा समथरनाथर 
औरंगजेबाने मानभावीपणाने कारण सािंगतले की िमर जुमलाहा बाा्हािवर� ािकणेमधील ाोनही 
सुलतानाबंरोबर गुपत कारसथान करीत होता . त्ानंतर त्ाने ्हाजहान आिण नवीन वजीर जफरखाज 
्ानंा प� िलहून असे कळिवले की ्हाजहान संबधंीच्ा ्ोककारक बातम्ा ऐकून आपल्ा �ेमळ 
हा्ाची चलिबचल झालेली आहे आिण महणून कतरव्ाक पु�ा�माणे आपण जवरपीिडत अ्ा आपल्ा 
िपत्ाचे ा्रन घेण्ासाठी , त्ाला ााराच्ा बधंनातून सोडिवण्ासाठी आिण भीती , गोधळ आिण बडंखोर 
्ापासून सा�ाज्ाला वाचिवण्ासाठी आ�ा ्ेथे ्ेत आहोत. 



 
अनु�मिणका 

 
औरंगजेबाचा कुतुबशहाबरोबर समेट 

 
त्ाचवळेी कुतुब्हाला तािकाीची प�े िलहून त्ाने ्ु�कराची थकलेली बाकी ताबडतोब �ावी 

असे कळिवण्ात आले पण त्ाचबरोबर गोवळको�ाच्ा ारबारातील मोगल वकीलाला कुतुब्हाबरोबर 
सबुरीचे वतरन करण्ािवष्ी आिण औरंगजेबाच्ा ािकणेमधील अपेिकत गैरहजेरीत त्ाने मोगल 
िहतसंबधंानंा बाध ्ेईल असे काही न करण्ािवष्ी त्ाचे मन वळिवण्ासंबधंी हुकूम ाेण्ात आला . 
त्ाच�माणे िम��वाची प�े आिण भेटी िवजापूरची राजमाता (बडी सािहबा) िहच्ाकडे रवाना करण्ात 
आल्ा. िवजापूरबरोबर मै�्चे �यतन  :- िवजापूरने वचन िाल्ा�माणे ताबडतोब �व् पाठिवण्ाची आिण 
औरंगजेबाच्ा गैरहजेरीत िवजापूरकरानी गडबड न करता सवसथ राहाण्ाची त्ामधून ितला िवनंती 
करण्ात आली. त्ानंतर थो�ा कालाविधनंतर त्ाच्ा िम��वाची िकमत महणून मन िवचलीत करणारी 
्ोजना औरंगजेबाने आिाल्हाकडे साार केली . ितचा सारां्  असा , “तुमही आमच्ा्ी एकिन� रहाव े
आिण आपली वचने पाळावी . मी असे कबलू करतो की – (१) परे�ाचा िक�ा आिण िकलल्ाच्ा 
बांोबसताखालील �ाे् , कोकण सा�ाज्ाला पूव� जोडण्ात आलेला वागंीचा महाल आिण त्ाि्वा् 
मरहूम आिाल्हाला तोडून ाेण्ात आलेला कन�टकचा भाग पूव��माणेच तुमच्ाकडे राहू ाेऊ आिण 
(२) तुमही तहात वचन िाल्ा�माणे तुमहाकडून ्ेणाऱ्ा १ कोटीच्ा ्ु�खच�पैकी तीस लाख रप्े 
तुमहाला माफ कव . ्ा �ाे्ाचे संरकण करा , त्ाचा राज्कारभार सुधारा , ्ा �ाे्ातील काही 
िकलल्ाचंा ताबा चोवन ि्वाजीने घेतलेला आहे , त्ाची हकालप�ी करा . माझ्ाकडे तुमही कमीतकमी 
१०,००० घोडाळाची रवानगी करा . तुमहाला बाणगंगेच्ा काठाप �्तचा असलेला सवर �ाे् मी तोडून 
ाेईन.” 

 
दरबारात्ल अिधकाऱयाबंरोबर गु्त कारसथाने 

 
्ा सवर कालावधीत सवर �ातंातंल्ा (िव्षेतः माळवा) �े� अिधकाऱ्ाबंरोबर आिण राजधानीतील 

उ�पासथ ारबारी अिधकाऱ्ाबंरोबर गुपतपणे पण ठाम भिूमकेववन औरंगजेबाची कारसथाने चालली 
होती. ्हाजहानच्ा चारी मुलामंध्े कतृरतव आिण अनुभव ्ामंध्े उजवा महणून औरंगजेबाची ख्ाती 
होती. आपले िहतसंबधं रकणारे राज्ातले सवर सराार आिण अिधकारी ्ानंी काळाने िनवडलेला नेता 
महणजे औरंगजेब हे ओळखले आिण भिवष्काळातले आपले सथान प�े करण्ासाठी त्ाला िम� द�ीने 
सा् ाेण्ाची अथवा आमचा तुमहाला पूणरपणे पािठबा आहे अ्ा अथ�ची गुपत वचने पाठिवण्ाची एकच 
तवरा केली. 

 
नवीन सैिनकाचंी भरती करण्ाचे काम मो�ा जोमाने चालू होते . सोरामीठ, गंधक आिण ि्से 

्ाचें �चडं साठे ाावगोळा बनिवण्ासाठी िवकत घेण्ात आले आिण ािकणेतील िकलल्ातील बाुंकीची 
ााव आिण fuses आगवाती िा�ीकडे कूच करण्ासाठी लागणाऱ्ा कारवाईकरता काढून घेण्ात आल्ा. 
औरंगजेबाजवळचे सैन् अ्ा तऱहेने सुमारे ३०००० िनवडक ि्पा्ाइंतके संसथेने भरले आिण ्ाि्वा् ्ा 
फौजेचा पाठपुरावा करण्ासाठी इं�ज आिण �ेच गोलंााजाचं्ा हाताखालील िमर जुमलाचा उतकृ� 
तोफखाना होता तो वगेळाच. 

 
औरंगजेबाबरोबरचे कतकरतववान अिधकार् 



 
अनु�मिणका 

 
परंतु फौजफाटा आिण ्ु�साम�ी ्ापेकाही अिधकाऱ्ाचं्ा द�ीने औरंगजेबाची बाजू अिधक 

मजबतू होती. ािकणेतील आपल्ा राजवटीत त्ाने आपल्ाभोवती कतरबगार अिधकाऱ्ाचंी एक मािलकाच 
त्ार केली होती आिण हे सवर अिधकारी कृतजतेच्ा भावनेमुळे आिण त्ापैंकी काही औरंगजेबाब�ल 
वाटणाऱ्ा वै्�कतक �ेमामुळे त्ाच्ाकरता जीवाला जीव ाेण्ास त्ार होते . िसहासनासाठी झालेल्ा 
ल�ात ्ा सव�नी त्ाच्ासाठी अतुलनी् अ्ी कामिगरी बजािवली . त्ाचं्ापैकी मुन्ा कुलीखान , 
िावाण ्खे िमर –लढवय्ा आिण खासगी स�ागार , अकीलखान राजी –(equerry) ्ाही तबेल्ाचंा 
अिधकारी आिण वै्�कतक माागार , काबीलखान–हुषार आिण िव�ासू सिचव , खान-इ-जमान पुरवठा 
खात्ाचा धडाडीचा तपासनीस , महमा तािहर वजीरखान –महणून उमराव पा िालेला एक कसलेला 
सेनानी, िव�ासू वकील इसा बेग ऊफर  मुखिलसखान , उ�कुलसथ आिण अनुभवी असा ्मसु�ीन 
मुखतारखान, आिण त्ा सव�पेका �े� असा ्ु�ामध्े महान आिण स�ा ाेण्ात िवजोड असा सेवकामधला 
िहरा िमर जुमला हे होते . औरंगजेबाच्ा अित्् िव�ासू िहाू सेवकामंध्े िबकानेरचा राव कणर , ाित्ाचा 
्ुभकणर बुाेंला आिण ढमढेऱ्ाचा राजा इं�मणी ्ाचंा उ�ेख करावा लागेल . ािकण सोडण्ाच्ा पूव� त्ा 
�ाे्ावरील आपल्ा हुकमतीला बाध ्ेऊ न्े ्ाद�ीने औरंगजेबाने पूणर खबराारी घेतली . ाोन विर� 
अिधकारी आिण सुस� फौजेसमवते राज्कारभार चालिवण्ासाठी राजपु� मुआ�म ्ाला औरंगाबाा ्ेथे 
ठेवण्ात आले तर औरंगजेबाने आपला जनाना नजीकच्ा ाौलताबाा िकलल्ात ठेवला. 

 
औरंगजेबाचे औरंगाबादहून कूच 

 
अखेर ५ फे�ुवारी १६५८ रोजी िसहासनासाठी िनकाली सामना ाेण्ाकरता औरंगजेबाने 

औरंगाबाा सोडले . तारीख १८ ला तो बुरहाणपूरला पोहोचला . ्ािठकाणी सैन्ाची पुनघरटना 
करण्ासाठी आिण इतर त्ारी करण्ासाठी त्ाने एक मिहना तळ िाला . २० माचरला त्ाने बुरहाणपूर 
सोडले आिण ्हाजहानबरोबर एकिन� राहण्ाचा आपला हेका न सोडणाऱ्ा आपल्ा सासऱ्ाला –
्हानवाजखान–त्ाने २६ माचर रोजी िगरफाार केले . कोणताही �ितकार न होता त्ाने ३ एि�ल रोजी 
नमराा नाी अकबरपूर ्ेथे ओलाडंली आिण उ�रेकडे उ�ैनकडे जाण्ासाठी कूच करीत असताना १३ 
एि�ल रोजी उ�ैनपासून ािकणेस २६ मलैावंर िापालपूर मु�ामी त्ाला खबर िमळाली की , त्ाच्ा 
मु�ामाच्ा थो�ा पि�मेस काही मलैावंर मुराा ्ेऊन पोहोचला आहे . मुरादबरोबर िमलाफ  :- ाुसऱ्ा 
िाव्ी ाोनही भावाचं्ा सेनाालाचंी हातिमळवणी िापालपूरच्ा तळ्ानजीक झाली . जसबतंिसग हा 
त्ाच्ापुढे फकत एक िावसाच्ा आघाडीवर होता. संध्ाकाळच्ा सुमारास राजपु�ाचंा मु�ाम उ�ैनपासून 
नैऋत्ेस १४ मलै धरमत ्ा चबंळ नाीला जाऊन िमळणाऱ्ा गंभीरा नाीच्ा पि�म िकनाऱ्ावर वसलेल्ा 
खे�ावर पडला. ाुसऱ्ा िाव्ी मोगल वारसाह�ाच्ा �चडं ्ु�ाची सुरवात झाली. 
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अनु�मिणका 
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�करण चौथे 

वारसा ह�ाचे यु� : औरंगजेबाचा िवजय 

 
(१) धमरत येथे जसवंतिसग : तयाचयापुढ्ल समसया 

 
आपल्ा सैन्ासिहत जसवतंिसग हा उ�ैनला फे�ुवारी १६५८ च्ा अखेरीस पोहोचला . 

औरंगजेबाने नमराा नाीवरील तराफे आिण रसते ्ावंर इतकी सकत नजर ठेवली होती की औरंगजेबाचे 
डावपेच का् आहेत आिण त्ाच्ा हालचाली क्ा का् चालू आहेत ्ािवष्ी ्त िकिचतही थागं त्ाला 
लागला नाही. त्ाला औरंगजेबािवष्ी पिहली बातमी िमळाली ती ही की , तो अगोारच माळव्ात आला 
असून झपा�ाने उ�ैनच्ा रोखानेच चाल कवन ्ेत आहे. 

 
अित्् गोधळून गेलेल्ा मनः�सथतीत जसवतं उ�ैनच्ा नैऋत्ेस १४ मलैाप �्त चाल कवन 

आला आिण त्ाने धमरतसमोर आपली छावणी िाली . ्ा उ�े्ाने की ािकणेकडून वर ्ेणाऱ्ा ्�चूी वाट 
रोखली जावी. ्ा िठकाणी त्ाला आ�्�चा ध�ा ाेणारी आणखी एक बातमी िमळाली . ती महणजे मुरााने 
औरंगजेबा्ी हातिमळवणी केली असून (१४ एि�ल ) ाोघाजणाचंी आघाडी त्ाच्ापासून केवळ एका 
िावसाच्ा टपप्ाइतकी ाूरवर आहे . [१४ एि�ल रोजी मुराा आिण औरंगजेब ्ाचं्ा फौजा एकमेकासं िमळाल्ा . ्ा घटनेची 

जसवंतने अपेका केली नवहती. ्ा ाोनही फौजानंा आपण कसे तोड ाेणार हा �शन त्ाला पडला . नुसत्ा कलपनेने त्ाचा थरकाप उडाला. ाुसऱ्ा 
िाव्ी सकाळी औरंगजेबाचे सैन् कूच कव लागले तेवहा जसवंतला त्ाची ाह्त वाटली आिण त्ाने औरंगजेबाकडे िनरोप पाठवनू कळिवले की 
तुमच्ा्ी ्ु� करण्ाची माझी ताका नाही . माझी इचछा आपली चाकरी करण्ाची आहे . आपण मला कमा करावी . परंतु औरंगजेबाला ्�ूला 
संधी ाेऊन त्ाची बाजू बळकट कराव्ाची नवहती . त्ाने जसवंतला कळिवले की, तुझ्ा मनात खरोखरच तू महणतोस तसे कराव्ाचे असले तर 
तूर एकाा नजाबतखानाकडे ्े . तो तुला महमा सुलतान ्ाच्ाकडे घेऊन जाईल आिण तो तुला माझ्ाकडे आिणल . (ए. एन, ५८, ६४–६५; 
अक्लखान २७–२८; ई�रदास, २९; मासूम, ४६६–४६७) हा अपमान जसवंतला सहन होणे कठीण होते . त्ाने ्ु�ाची त्ारी केली . परंतु 
भीतीच्ा आहारी जाणारा आिण वाटाघाटीची त्ारी ााखिवणारा सेनापती हा कधीच ््सवी होत नाही . जसवंत जेवहा माळव्ात उतरला तेवहा 
त्ाची अ्ी कलपना होती की नुसत्ा बाा्ाही सैन्ाच्ा ाबावाने बडंखोर राजपु� परत िफरतील . परंतु त्ाला आता खा�ी पटली की ्�ूला ्ु� 
पािहजे आिण अखेरप �्त लढण्ाची त्ाची त्ारी आहे . त्ाने आपले सैन् जमिवले . परंतु जणू काही आपण फार मोठा गुनहा करीत आहोत , ्ा 
भावनेने त्ाचे मनोधै्र औरंगजेबापुढे ढासळले. अ्ा ाोन सेनापत�मध्े झालेल्ा लढाईचा ्वेट का् होणार हे सागंण्ाची काहीच जररी नाही .] 

 
जसवतं माळव्ामध्े उतरला होता तो ्ा अपेकेने की ्ाही सेनेच्ा नुसत्ा साि�ध्ाने आिण 

ाडपणाने बडंखोरी कवन उठलेले राजपु� परत आपापल्ा सुभेाारीच्ा �ातंाकडे कूच होतील आिण 
त्ाच्ावरील कामिगरीचे सववप महणजे िनववळ ्ाही सामथ्�च्ा �ा्रनाइतकेच म्�िात रािहल . आता, 
अथ�त खूप उि्रा , त्ाला कळून चुकले की त्ाचे ्� ू्ु्ुतसू  वृ�ीने चाल कवन ्ेत आहेत आिण 
िनकाली लढा ाेण्ाच्ा त्ारीने ते ्ेत आहेत. 

 
्हाजहानने जसवतंाला सखत सूचना िाल्ा होत्ा की त्ाची कामिगरी बडं कवन उठलेल्ा 

ाोघा राजपु�ानंा फार्ी तो्ीस न ाेता त्ाने त्ाचं्ा जहािगरीच्ा �ातंाकडे परत पाठवाव ेआिण अगाीच 
नाईलाज झाला तर त्ाचं्ाबरोबर सामना �ावा . (कमबू, ११ अ ; मासूम, ४६६; सटोर्या, १, २५८; 
ब�नअर, ३७, ३८). ्ा उघड उघड तािकाीमुळे जसवतंची पिर�सथती हातपा् तोडल्ागत झाली . इकडे 
औरंगजेब पूणरपणे आपल्ा बुि�म�ेवर िवसंबनू रािहला होता आिण आपल्ाला का् कराव्ाचे आहे ्ाचा 
िनि�त आराखडा त्ाच्ा मनात होता तर जसवतंच्ा मन�सथतीत चलिबचल होती आिण आगऱ्ाहून ्ेणारे 
हुकुम आिण माळव्ामध्े �त्कात �सथत असलेल्ा लषकरी पिर�सथतीनुसार कराव ेलागणारे डावपेच 
्ामंधील परसपर िवरोधामुळे तो अगाी गोधळून गेला होता . साहिजकच कारवाईची सु�े त्ाच्ा हातात 



 
अनु�मिणका 

रािहली नसून त्ाचे ्� ूजी हालचाल करतील त्ावर त्ाच्ाकडून िाला जाणारा �ितसाा पूणरपणे 
अवलंबनू होता. 

 
जसवंतचया अडचण् 

 
जसवतंची फौजाेखील िवसंगत घटक असुसू� प�तीने एक� आणल्ासारखीच होती . त्ामधील 

रजपुताचं्ा टोळ्ा वं् परंपरागत वैर आिण मान आिण मानाचे पान ्ामंधील अ�ह� ्ामुळे परसपरापंासून 
पुषकळाा िवभागल्ा जात असत . त्ात भर महणून िहाू आिण मुसलमान ्ाचंी परसपरात कसलाही संबधं 
न ठेवण्ाची रढलेली प�ती . त्ामुळे एका कु्ल सेनानीच्ा हाताखाली मोिहमेसाठी ्ा अनेक पिंथ्ाचंी 
एक� मोट बाधंणे जवळ जवळ अ्क् कोटीतले आहे असे आढळून आले होते . धमरतपा्ी जी बाा्ाही 
फौज जमा झाली होती ितच्ामध्े सू�धारपणाचा संपूणर अभाव होता . कारण कािसमखानाचा असा हुकूम 
होता की त्ानंी जसवतंिसगाचे ाुय्म महणून कुठलीही गो� न करता त्ाच्ाबरोबर फकत सहका र् 
कराव्ाचे होते . त्ाखेरीज पुषकळसे मुसलमान अिधकारी औरंगजेबाबरोबर गुपतपणे म�ैीचे संबधं ठेवनू 
होते. कारण पुढे झालेल्ा ्ु�ात बाा्ाहाच्ा बाजूने लढताना मारल्ा गेलेल्ा अिधकाऱ्ातं २४ रजपूत 
अिधकारी आिण फकत एक मुसलमान अ्ी संख्ा होती . कािसमखान आिण त्ाची माणसे आपली कातडी 
बचावण्ासाठी ्ु�ाच्ा धुम�्ीपासून अिलपत रािहली आिण ्ु�ाचा सवर तडाखा रजपुतानंा सहन 
करावा लागला. 

 
जसवंतच् लढाईच् योजना 

 
आिण ्वेटी महणजे सेनानी महणून जसवतं औरंगजेबाच्ा पासंगालााेखील पुरला नसता . त्ाने 

आखलेली साोष ्ोजना आिण ्ु�ाच्ा कारवाईचे िना्रन ही त्ाच्ा अननुभवीपणाची आिण हेकट 
सवभावाची साक ाेण्ाला पुरे्ी आहेत . त्ाने अाूरा्�पणाने ्ु�ाची जागा िनवडली आिण आपल्ा 
सैिनकाचंी इतकी ााटवाटी केली की त्ाच्ा घोडाळाला पिरणामकारी कारवाई करणे िकवा ्�वूर ह�ा 
करण्ासाठी संचलन करणे अ्क्�ा् झाले . ्ु� चालू असताना ज्ा सेनािवभागाला मातीची अगाी 
िनकडीने गरज होती ती वळेेवर पाठिवण्ात त्ाला अप्् आले आिण एकाा ्ु� सुव झाले मा� आिण 
जणू काही एका�ा सरसेनापतीच्ा ऐवजी एका�ा सेनािवभागाचाच तो जणू अिधकारी आहे अ्ा प�तीने 
त्ाचे त्ाच्ा सेनासमुाा्ावंरील िन्ं�ण सुटले . त्ाच्ा पराभवाचे अखेरचे कारण महणजे तोफखान्ाला 
क�ुक लेखण्ाची त्ाने केलेली जीवघेणी चूक हे हो्. (ई�रदास, २० अ). 

 
काािचत ्ामध्े जसवतंिसगाचा उ�े् पिहल्ाांा मुसंडी मारण्ाच्ा �संगी काही थोडाफार 

अवधी बाुंक�च्ा फैर�चा मारा सहन कवन ्�चू्ा तोफखान्ाला बगल �ाव्ाची आिण नंतर ्�चू्ा 
फौजाबंरोबर हातघाईची लढाई �ाव्ाची हा असावा . परंतु जेवहा धुम�्ीला सुववात झाली तेवहा त्ाचं्ा 
ाोनही वगलाचं्ा बाजूला असलेल्ा खंाक आिण मोच� ्ामंधील िचचोळ्ा जागेत ते कोडीत पकडले गेले 
आिण ्�वूर ह�ा करण्ासाठी आपापल्ा जागा घेण्ाचे अगोारच त्ाचं्ावर ्मसानाला रवाना 
करणाऱ्ाच अ�गनगोळ्ाचंा �खर मारा झाला . ्ानंतर जेवहा ते ्�चू्ा तोफखान्ाला बगल ाेऊन पुढे 
गेले आिण औरंगजेबाच्ा फौजे्ी मुकाबल्ाला त्ानंी सुरवात केली तेवहा औरंगजेबाच्ा �ेनच आिण 
इं�ज गोलंााजानंी तवरेने आपल्ा तोफखान्ाचे मोच� बाजूला वळिवले आिण रजपुतानंी घेतलेल्ा नव्ा 
फळीवर मारा कवन त्ाचंा िनःपात करण्ात सुरवात केली . खरोखर हे ्ु� महणजे तलवार आिण 



 
अनु�मिणका 

बाुंकीची ााव ्ामंधील संघष�चे �तीक होते आिण अखेर तोफखान्ाने घोडाळावर मात केली. 
 

(२) धमरतचा रणसं�ाम 
 
ाोनही फौजा जवळ जवळ तुल्बल होत्ा आिण ाोहोची संख्ा ३५००० च्ा आतबाहेर अ्ीच 

होती. परंतु औरंगजेबाचे सामथ्र, एकसू�ता आिण तोफखाना ्ाबंाबत जसवतंपेका फार फार वरचढ होते . 

[्ा ्ु�ात औरंगजेबाच्ा सैन्ाची संख्ा ३० हजार होती . ्ामध्े मुरााच्ा १० हजार फौजेची भर पडली . बाा्ाही सैन्ाचे अनेक आकडे 
उपलबध आहेत . औरंगजेब हे सैन् ३० हजार घोडेसवार आिण अनेक पा्ाळी सैिनक इतके होते असे सागंतो . ई�राास ्ा सैन्ाची संख्ा ५० 
हजार ाेतो. मुराा ्ाही पुढे जाऊन हे सैन् ५० ते ६० हजार असावे असे सागंतो . अकीलखान हा आकडा ३० हजार ाेतो . हे आकडे पाहता ाोनही 
फौजाचंी संख्ा �त्ेकी ३५ हजारापेंका अिधक असावी असे अनुमान काढण्ास हरकत नाही . औरंगजेबाच्ा फौजेची ्ोजना पुढील �माणे होती . 
आघाडीवरील आठ हजार िचलखती फौज राजपु� महमा सुलतान आिण नजाबतखान ्ाचं्ा हाताखाली होती . मुख् तोफखाना हा मुन्ा 
कुलीखान ्ाच्ा हाताखाली होता . उजव्ा फळीचा सेनापती मुराा हा होता . तर डावी फळी मुलतफतखान ्ाच्ा अिधपत्ाखाली होती . 
आघाडीची फौज मुतरजाखानाच्ा अिधपत्ाखाली होती तर फौजेच्ा मुख् भागी खु� औरंगजेब होता . औरंगजेबाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा बाजूला 
्खेिमर आिण सफि्कनखान हे अनु्मे होते.] 

 
रजपुताचें �चंड नुकसान 

 
१५ एि�ल रोजी सू्�ा्ानंतर ाोन तास उलटल्ावर ाोनही फौजा एकमेकाचं्ा दि�पथात 

आल्ा. िवि्� प�तीने संघिटत झालेल्ा औरंगजेबाच्ा सैन्ाने ्ाही फौजानंी घेतलेल्ा मोच�वर 
हळूहळू चाल कवन जाण्ास सुरवात केली आिण ्ु�ाचे डावपेच मोकळेपणी खेळता न ्ेण्ाजोग्ा 
्ु�भमूीवर तंुबनू रािहलेल्ा रजपूत सैिनकाचं्ा सेनािवभागातील सैिनकानंा त्ानंी िटपून मारण्ास 
सुरवात केली . िमिनटािमिनटाला रजपुताचं्ा भ्ानक नुकसानीची कमान वाढतच जाऊ लागली . अ्ा 
पिर�सथतीनंतर त्ाचं्ा आघाडीची बाजू संभाळून असलेले मुकंुािसग हाडा , रतनिसग राठोड, ा्ाळिसग 
झाला, अजुरनिसग गौर , सुजनिसग िससोिा्ा आिण इतर ्ूर रजपूत वीर अगाी िनवडक अ्ा रजपूत 
्ो�्ानंा घेऊन ाौड करीत चाल कवन आले . राम! राम! अ्ा ्ु�गजरनेचा ललकार ाेत आिण 
आखलेल्ा ्ोजना वाऱ्ावर सोडून ाेत ते वाघा�माणे ्�सेुनेवर तुटून पडले . रजपुताचं्ा हलल्ाचा 
पिहला तडाखा औरंगजेबाच्ा तोफखान्ावर पडला . तोफा आिण बाुंका ्ाचंा अगाी जवळून भिडमार 
झाल्ाने त्ाची अगाी ससेहोलपट झाली परंतु त्ाचं्ा चढाईचा पिव�ाच इतका भारी होता की त्ामुळे 
साऱ्ा िवरोधकाचंी ााणाााण उडाली . तोफखान्ाचा �मुख अिधकारी मुन्ा कुलीखान हा कणखर 
�ितकारानंतर मारला गेला . त्ाच्ा मृत्मुूळे त्ाचा सेनािवभाग गडबडला परंतु तोफखान्ाला मा� ध�ा 
पोहोचला नाही. रजपुताचं्ा हलल्ाच्ा झंझावातापुढे गोलंााजानंी बहुधा पळ काढला परंतु हलल्ाचा जोर 
िनघून गेल्ावर त्ानंी पुनहा आपापल्ा जागा घेतल्ा . तोफखान्ाच्ा सरंकक ालावर िवज् 
िमळिवल्ानंतर चढाई कवन ्ेणारे रजपूत औरंगजेबाच्ा आघाडीच्ा पुढील िवभागावर तुटून पडले . 
्ािठकाणी काही काळप �्त अित्् घनघोर अ्ी हातघाईची रणधुमाळी माजली . िवज्ाच्ा मााने धंुा 
झालेल्ा रजपुतानंी पुढे चाल केली आिण औरंगजेबाच्ा आघाडीच्ा मध्भागी ते घुसले . सवर िावसभर 
चाललेल्ा रणधुमाळीत अित्् आणीबाणीचा असा हाच कण होता . जर रजपुतानंा रोखण्ात औरंगजेब 
््सवी झाला नसता तर औरंगजेबाच्ा द�ीने साऱ्ाची इित�ी होणार होती. 

 
परंतु औरंगजेबाच्ा आघाडीच्ा तुक�ा महणजे त्ाच्ा फौजेतील िनवडक असे सैिनक होते . 

संख्ेने ते ८ ,००० असून �त्ेकजण िचलखतधारी ्ो�ा होता आिण त्ाचें सेनानी अित्् िव�ासू अ्ी 
माणसे होती . त्ापैंकी �त्ेकजण ह�ीवर बसून त्ाचं्ा अवतीभोवती रजपूत सैिनकाचं्ा हलल्ाच्ा 



 
अनु�मिणका 

लाटावंर लाटा तुफान पाण्ा�माणे कोसळत असताना आपली जागा ख�ा पवरता�माणे कणखरपणे धवन 
होते. ्ािठकाणी त्ा िावसाचे अित्् तंुबळ आिण िनण�्क ्ु� झाले आिण “अिहपुषपाच्ा 
ताटव्ा�माणे समरभमूी रकताने लालभडक रंग िाल्ा�माणे नहाऊन िनघाली होती .” रजपूत सैिनकानंी 
केलेल्ा हलल्ाचा धडाका िवभागून गेला आिण त्ानंी जेवहा औरंगजेबाच्ा आघाडीच्ा बिल� 
सेनासमूहावर �हार केला तेवहा त्ातंील धमक कमी होऊन गेली. 

 
जसवतंच्ा मध् आघाडीवरील आिण राखीव ालापैंकी पुढे आलेल्ा सैिनकापैंकी फकत काही 

सैिनक आघाडीवर जीवनमरणाचा लढा ाेत असलेल्ा आपल्ा बाधंवाचं्ा सहाय्ासाठी पुढे चाल कवन 
आले. कासीमखानाच्ा हाताखालील मोगल सैिनकानंी कोणत्ाही �कारचे सहाय् िाले नाही . अ्ा 
तऱहेने जसवतंच्ा आघाडीच्ा सैिनकानंी केलेल्ा हलल्ाचा पाठपुरावा झाला नाही . रजपुताचं्ा माऱ्ापुढे 
िवभागून गेलेली औरंगजेबाची सेना पुनहा त्ाचं्ा िपछाडीला एक� संकिलत झाली आिण ितने रजपुताचंा 
माघारीचा मागर रोखून धरला . ्ावळेेप �्त औरंगजेबाच्ा कसलेल्ा नजरेने एकंार पिर�सथतीचा आढावा 
घेतला. आघाडीवरील फौजेच् मातीसाठी राखीव सेनासमुाा् मो�ा िहिररीने ्ु�ात सामील झाला 
आिण त्ाने सवतः आपल्ा सैन्ाला सहाय् ाेण्ासाठी आिण बचावाची फळी त्ाचं्ा पाठी्ी िनम�ण 
करण्ाच्ा उ�े्ाने आपल्ा फौजेच्ा मध्भागी असलेल्ा सैिनकासंह आगेकूच केले . त्ा सव�वर कडी 
महणजे रजपुताचं्ा मध्ावर ाोहोबाजंूनी औरंगजेबाच्ा मध्िवभागाच्ा डाव्ा आिण उजव्ा बाजूच्ा 
सेनािवभागानंी �हार केले . औरंगजेबाच्ा फौजेवर ह�ा करणाऱ्ा सहाही रजपूत सेनान�ची ्ा धुम�्ीत 
क�ल झाली . सेनासामथ्�त उणे पडलेली , आिण आता आघाडीकडून , डावीकडून आिण उजवीकडून 
औरंगजेबाच्ा फौजेकडून �हार केली जाणारी आिण माघारीचा मागर बां झाल्ामुळे अगितक झालेली 
रजपूत सेना कचा�ात सापडली . त्ानंी आपल्ा ्ौ्�ची ्थर केली पण औरंगजेबाच्ा सैन्ाकडून सवर 
रजपुताचंी क�ल झाली. 

 
ारम्ान ्ु�ाचे म्�िात सववप जाऊन सवर� एकच हाणामारी सुव झाली . मुकंुािसगाच्ा 

हलल्ामुळे बसलेल्ा धकक्ातून आता मोगल सैन् सावध झालेले होते . रजपूत घोडाळाच्ा हलल्ाचा 
झपाटा आता आघाडीच्ा ाुसऱ्ा बाजूला झालेला होता . त्ामुळे लगोलग औरंगजेबाच्ा गोलंााजानंी 
आपल्ा तोफा उंचवटा असलेल्ा जागेवर चढिवल्ा आिण त्ानंी आपल्ा गोलंााजीचा मारा खु� 
जसवतंच्ा हाताखाली असलेल्ा ्�चू्ा आघाडीच्ा मध्ावर सुव केला. 

 
बाा्ाही सेनासमुाा्ाची ाोनही बाजूला तवन न जाता्ेण्ाजोगे खंाक आिण ालाल ्ामंधील 

िचचोळ्ा जागेत एकच गा� झाली . त्ानंा सेनेच्ा मोकळेपणी हालचाली करणे अ्क् झाले आिण 
“त्ानंी ्ु�ाच्ा उफाळत्ा जवालातं एका�ा िचलटा�माणे आपल्ा �ाणाचंी आहुती िाली .” आपल्ा 
आघाडीच्ा ्ूर सैिनकाचंा संहारहोत असलेला पाहून आिण औरंगजेबाच्ा फौजेची िवज्ोनमाााने होणारी 
आगेकूच पाहून जसवतंच्ा मध् आघाडीच्ा उजव्ा बाजूने रा्िसग िससोिा्ा ्ाने आिण सुजनिसग 
बुाेंला आिण अमरिसग च�ंावत ्ानंी खु� आघाडीकडून रणागंणातून आपापल्ा अनु्ा्ासंह काढता पा् 
घेतला आिण ते आपापल्ा मा्ाे्ाकंडे चालते झाले. 

 
(३) जसवंत आिण तयाचया फौजेचे पलायन 

 
रा्िसगाने रणातून काढता पा् घेतल्ाने जसवतंची उजवी बाजू अगोारच उघडी पडली होती ; 



 
अनु�मिणका 

इ�फतकारखानाचा पाडाव झाला आिण त्ाची डावी फळी ाेखील कोलमडली . ारम्ान त्ाच्ा आघाडीचा 
पार िनकाल लागला होता . कासीमखानाच्ा हाताखालील मुसलमानी फौजानी अजूनप �्त ्ु�ामंध्े 
िबलकूल भाग घेतला नवहता . त्ानंी जेवहा औरंगजेबाच्ा आघाडीच्ा फौजा आपल्ावर चाल कवन ्ेत 
आहेत हे पािहले तेवहा ्ु�ातून पला्न करण्ाची त्ानंी ाेखील त्ारी केली . आिण आता जसवतंचे जे 
काही थोडेफार सैन् ि्�क रािहले होते त्ाला एका�ा �चडं महापुराने जणू काही वढूेन टाकण्ासाठीच 
औरंगजेबाने समोवन , मुरााने डावीकडून आिण सफि्कनखानाने उजवीकडून चाल कवन ्ेण्ास 
सुरवात केली . महाराजा जसवतंिसगाला ाोन िठकाणी जखमा झाल्ा होत्ा . समोवन अंगावर चाल 
कवन ्ेणाऱ्ा ्�चू्ा सैिनकातं घोडा फेकावा आिण समरभमूीवर �ाणापरण कराव ेहीच त्ाची आता इचछा 
होती. परंतु त्ाच्ा सेनान�नी आिण कारभाऱ्ानंी त्ाच्ा घो�ाचे लगाम खेचून धरले आिण त्ाच्ा 
घो�ाला रणागंणातून बाहेर काढून जोधपूरचा रसता धरला. िवज्�ी तर हातातून िनसटलीच होती आिण 
राठोडानंी रणागंणातून काढता पा् घेतल्ावर सगळीकडे एकच पळापळ सुव झाली . परंतु औरंगजेबाच्ा 
िवज्ी फौजानंी पाठलाग केला नाही . [ाोनही बाजूकडील ि्पाई जवळ जवळ आठ तास एि�लच्ा रणरणत्ा उनहात रणागंणात 

होते. ्ु�ामुळे ाोनही फौजा पूणरपणे थकून गेल्ा होत्ा . महणून ा्ेच्ा भावनेने औरंगजेबाने ्�ूचा पाठलाग करण्ाचे टाळले . तो महणाला , 
“्ामुळे िजतके जीव वाचतील ते माझ्ा द�ीने परमे�राला िालेली जकात आहे .” परंतु औरंगजेबाच्ा मनातलाहा परमे�र फकत 
मुसलमानापुंरताच म्�िात होता . रणागंणातील �त्ेक मुसलमानाचा जीव वाचिवण्ाची आिण ्�ूच्ा छावणीत सापडलेल्ा �त्ेक 
मुसलमानाची मालम�ा व्व�सथत राखण्ाची सखत ताकीा औरंगजेबाने आपल्ा अिधकाऱ्ानंा िालेली होती . त्ाच्ा ा्ाळूपणाच्ा ककेत िहाू 
बसत नवहते. त्ाच्ासाठी अित्् िन�ेने हजारो िहाू लढले होते आिण त्ाच्ा जखमी झालेल्ा चार मो�ा अिधकाऱ्ातं एक िहाू होता ही गो� 
त्ाने दि�आड  केली. (ए. एन ., ७३; मासूम, ५१ अ ). कंब ूआिण अकीलखान ्ाचं्ा मते ्�ूचा तीन -चार मलै पाठलाग झाला आिण ्ा 

पाठलागात अनेकजण ठार झाले . ्ाबाबतीत अथ�त आपल्ाला औरंगजेबाच्ा अिधकृत इितहासावरच िव�ास ठेवला पािहजे .] जीत आिण 
जेते ्ा ाोघाचंीही ्ु�ाच्ा धुम�्ीमुळे कुतरओढ झाली होती आिण िवज्ी सेनाालापुढे 
पाठलागापेकाही फार मोठे असे अमीष होते . बाा्हाच्ा ाोन सेनान�चा सारा लषकरी तळ त्ातील सवर 
तोफखाना, तंब,ू ह�ी आिण खिजना ्ासंिहत िवज्ी औरंगजेबाच्ा ताब्ात लूट महणून आला तर त्ाच्ा 
सैिनकानंी पाडाव झालेल्ा ्�सैून्ाचे सामानसुमान आिण ्ु�साम�ी ्ाचंी लूट केली . (ए. एन , ७१–
७२; खाफ्खान, भाग २, १८; कमबू, ११ ब). 
 
धमरतचया यशाच् पिरणत् 

 
परंतु एव�ा �चडं ्ु�साम�ीपेकाही ाुसरा फार मोठा िवज् औरंगजेबाच्ा पारात पडला आिण 

तो महणजे ्ा लढाईमुळे त्ाच्ा नैितक बळात झालेली वाढ . धमरत ्ेथे त्ाला िमळालेला िवज् हा 
त्ाच्ा भावी ््ाचे गमक ठरला . केवळ एकाच तडाख्ात त्ाने सामथ्र्ाली भिूमकेववन त्ाच्ा्ी 
खेळ खेळणाऱ्ा ााराला आपल्ा बरोबरीच्ा िकबहुना आपल्ापेका कमी पातळीच्ाच भिूमकेवर आणून 
सोडले होते . ज्ाचं्ा मनाची आताप �्त चलिबचल होत होती त्ानंी आता ठाम िनणर्  घेतला . त्ाचं्ा 
मनाची आता अगाी िनःसंकोचपणे खा�ी झाली की परसपरां् ी संघष�त िभडलेल्ा चार भावामंध्े अखेर 
िवज्�ी कोणाच्ा गळ्ातं माळ घालणार! 

 
जसवतं आिण कािसमखान ्ानंी रणभमूीकडे पाठ िफरिवली आिण त्ाकणीच औरंगजेबाच्ा सेनेने 

िवज्ाच्ा आरोळीची रणगजरना केली . औरंगजेब सवतः ्ु�भमूीवर गुढगे टेकून बसला आिण हात जोडून 
त्ाने आपल्ाला िवज्�ी िमळवनू ाेणाऱ्ा ्कतीचे आभार मानले. 

 
बाा्हाच्ा पकाकडील एकंार फौजेपैकी ६००० सैिनक मृत्ुमुखी पडले आिण ्ापैंकी 

नुकसानीचे बवहं्ी �माण रजपुताचं्ा सेनािवभागातच अिधकतर होते . राजसतानमधील �त्ेक जमातीने , 



 
अनु�मिणका 

ज्ा ्ूर नरपुगंवानंी सवामीका्�साठी आपल्ा �ाणाचं्ा आहुती िाल्ा त्ामंध्े आपापला वाटा उचलला . 
रणागंणात मृत झालेल्ा रतनिसग राठोड (रतलाम, सैलाना आिण िसतामहू ्ा घराण्ाचंा संसथापक ) 
्ाच्ा �ेताचे ज्ा िठकाणी ाहन करण्ात आले त्ा जागेवर त्ाच्ा वारसानंी त्ाच्ा समरणाथर एक 
ागडी समारक उभे केले. 

 
(४) औरंगजेब आगऱयावर चाल करन जातो 

 
दाराच् नव्न सैनयाच् जमवाजमव 

 
वरील िवज् िमळाल्ानंतर एका िावसानेच ाोनही राजपु� उ�ैनला पोहोचले आिण तेथून कूच 

कवन ते २१ मे ला गवालहेरला आले . (ए. एन ., ७५–७८) ्ािठकाणी त्ानंा असे कळले की �चडं फौज 
घेऊन ाारा धोलपूर मु�ामी आलेला आहे आिण त्ाने चबंळनाीवरील नेहमीचे आिण सरावाचे उतारावर 
आपला कबजा बसिवला आहे . नाी पार कवन जाण्ाच्ा सवर िठकाणी त्ाने मोच� रोखून धरले होते . 
त्ाचा तोफखाना पलीकडच्ा तीरावर ्�चूा समाचार घेण्ासाठी स� होता आिण ्�चू्ा आगमनाची 
�तीका करीत सवर िठकाणी त्ाच्ा सेनेच्ा बिल� तुक�ा जागवकपणे पहारा करीत होत्ा . नाीच्ा 
िकनाऱ्ावर ाुधरर असे मोठमोठे कातळ होते आिण नाी तवन जाण्ाच्ा सवर माग�त �चडं भोवरे अडचणी 
िनम�ण करीत. त्ात ्�चू्ा �ितकाराची त्ारी ााडंगी होती . अ्ा पिर�सथतीत नाी तवन जाणे महणजे 
जीिवताची �चडं हानी सोसावी लागणार होती महणून औरंगजेबाने ितथल्ा सथािनक जिमनााराचंी मात 
िमळिवली. त्ाचं्ापासून त्ाला कळले की धोलपूरच्ा पूव�स ४० मलैावंर जेमतेम गुढगाभर पाणी असलेला 
आिण ााराच्ा रकक ालाकडून असंरिकत रािहलेला असा एक सहसा नजरेत न ्ेणारा उतार आहे. 

 
आता एका कणाचाही िवलंब कवन चालणारा नवहता . २१ मे रोजी ज्ा िाव्ी ते गवालहेर मु�ामी 

पोहोचले त्ा िाव्ी संध्ाकाळीच मुख् फौज तळावरच असताना औरंगजेबाच्ा सैन्ातील एका 
सेनािवभागाबरोबर तीन सेनानी आिण काही तोफखाना ्ानंा पुढे पाठिवण्ात आले . रा�भर कूच कवन 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी ते वर उ�ेिखलेल्ा उतारापा्ी ्ेऊन पोहोचले आिण सुरिकतपणे ते तो उतार पार 
कवन गेले. त्ािाव्ीच खु� औरंगजेबाने गवालहेर सोडले आिण मधले अंतर ाोन मोठमो�ा कूचीत पार 
कवन सवर सैन्ासिहत त्ाच िठकाणी तो नाी उतवन पलीकडे पोहोचला . (२३ मे) “वाट अित्् िबकट 
होती. उतारापा्ी ्ेण्ाचे अगोार ि्पा्ाचें अित्् हाल झाले आिण वाटेत जवळ जवळ ५००० ि्पाई 
तहानेने तडफडून मेले .” परंतु लषकरी डावपेचाचे दष�ा ्ा हालचालीला अित्् मह�व होते . फकत 
एकच मह�वाची हालचाल कवन त्ाने ्�चूा डाव त्ाच्ावर उलटिवला होता आिण ााराने �चडं 
खटाटोप कवन खणलेले चर आिण बाधंलेले मोच� हे कुचकामी कवन टाकले होते . त्ाच्ापुढे आता 
आगऱ्ाचा मागर खुला झाला होता . आता चबंळच्ा काठावर उभारलेली आघाडी सोडून राजधानीकडे 
माघार घेण्ाची ाारावर पाळी आली होती . आपल्ा अनेक अवजड तोफा त्ाला नाीच्ा िकनाऱ्ावर 
त्ाच टाकून जाणे भाग पडले आिण पिरणामी पुढील ्ु�ात तोफखान्ातं त्ाची बाजू लंगडी पढली . 
चबंळहून (िालकुषा, २६) िवज्ी फौजानंी उ�रेकडे कूच केले आिण तीन िावसानंतर आगऱ्ाच्ा पूव�स 
१० मलैावंर समूगडनजीक त्ाचंी ्�बूरोबर गाठ पडली. 

 
(५) धमरतनंतर दाराचया हालचाल् 
 



 
अनु�मिणका 

शहाजहानचे बेत आिण तयाचा दाराला उपदेश 
 

धमरतच्ा लढाईनंतर ाहा िावसानंी तेथील पराभवाची बातमी बलुजपूर मु�ामी असलेल्ा ्ाही 
ारबारात पोहोचली . ााराने त्ानंतर धावपळ कवन आणखी नवीन सैन्भरती केली . त्ाच्ापा्ी आता 
५०००० सैिनक जमा झाले होते . त्ामुळे वरवर िासा्ला तरी त्ाच्ाजवळ �चडं फौज जमा झाल्ाचा 
आभास िनम�ण होत होता . परंतु िनरिनराळ्ा िठकाणाहूंन आिण अनेक जमात�चे लोक घाईघाईने पुढे 
आणल्ामुळे ही फौज महणजे िविवध पे्ाचं्ा सैिनकाचें एक िबनआ्ोिजत असे संघटन होते आिण संघिटत 
कारवाईसाठी त्ा फौजेला ना ि्कण िाले गेले होते , ना त्ाचं्ामध्े ्ोग् अ्ी एकसू�ीपणाची भावना 
िनम�ण करण्ात आली होती . त्ा ि्वा् त्ा फौजेतील अनेक अिधकारी महणजे ्ाही ारबारातील 
िनववळ पोषाखी उमराव होते आिण ािकणेतील कसलेल्ा अिधकाऱ्ां् ी तुलना करता त्ाचं्ाजवळ 
तेव�ा धाडसाचा आिण अनुभवाचा पूणरपणे अभाव होता . ्ुजाला �ितकार करण्ासाठी महणून ााराने 
सुलेमान ्ुकोबरोबर त्ाच्ा िव�ासातील जीवाला जीव ाेणारी आिण अित्् कतरबगार अ्ी अिधकारी 
मंडळी पाठिवण्ाची फार मोठी घोडचूक केली होती . त्ाला आता अ्ा का्रकम अिधकाऱ्ाचंी जातीने 
उणीव भासू लागली . ्ाही चाकरीतील पराे्ी मुसलमान ि्पाईग�ानंा ााराचे रजपुतावंरील 
परावलंिबतव सहन होईनासे झाले आिण ते ाारा आिण त्ाचे न्ीब असे महणून त्ाची चाकरी सोडून गेले . 
आिण त्ाि्वा् ्हाजहानकडूनही त्ाला काही कमी उप�व झाला नाही . ्ा पिर�सथतीत ाेखील 
्हाजहानने त्ाला ्ु�ाचा �संग टाळण्ाचा स�ा िाला . तो अजूनही मना्ी अ्ी फोल आ्ा बाळगून 
होता की, आपल्ा मुलामंधील कलह हे ्ातंताम् माग�ने वाटाघाट�च्ा वपाने सोडिवता ्ेतील. 

 
दारा समुगड येथे पोहोचतो 

 
१८ मे रोजी आ�ा िकलल्ामधील िावाण -इ-आममध्े आपल्ा व्ोवृ� बापाचा जवळ जवळ 

्वेटचा असा िनरोप ाुःिखत अंतःकरणाने घेतल्ावर ााराने आपल्ा फौजेबरोबर चबंळ नाीच्ा ितराकडे 
कूच केले . मे मिहन्ाच्ा २२ तारखेला तो धोलपूरला पोहोचला आिण आसमंतातील चबंळ नाीच्ा सवर 
उतारावर त्ाने आपला पहारा बसिवला . �त्क लढाईचा �संग न आणता औरंगजेबाची �गती रोखण्ाचा 
आिण अ्ा तऱहेने सुलेमान ्ुकोच्ा फौजेची त्ाच्ा फौजेबरोबर हातिमळवणी होण्ासाठी वळे 
िमळिवण्ाचा ााराचा बेत होता . परंतु त्ाच्ा हा्ाचा थरकाप उडिवणारी बातमी त्ाला लवकरच 
िमळाली आिण ती महणजे ता . २३ रोजी धोलपूरच्ा पूव�स ४० मलैावंर औरंगजेबाने नाी केवहाच पार केली 
आहे. महणून त्ाने आगऱ्ाच्ा िा्नेे िपछेहाट केली आिण ्हराबाहेर समुगडजवळ त्ाने आपली छावणी 
िाली. औरंगजेब ितथे २८ तारखेला ्ेऊन पोहोचला. 

 
त्ा िाव्ी औरंगजेब कूच कवन तेथे आला आहे हे ऐकल्ावर ााराने आपल्ा फौजेला इषारा 

ाेऊन बाहेर काढले आिण ्ु�ाचा डाव खेळाव्ाचा आहे अ्ा िमषाने त्ाने कूच केले . परंतु ्� ू
दि�पथात आल्ावर आपला ्� ूआता कोणता डाव टाकून हालचाल करीत आहे हे पाहण्ासाठी त्ाने 
आपली ाौड थाबंिवली . सू्�सताबरोबर तो आपल्ा छावणीकडे परतला . ााराने केलेली ही कारवाई 
अित्् घातक होती . औरंगजेबाच्ा सेनेची संख्ा खूपच कमी होती आिण त्ाचे सारे सैिनक धुळीने 
भरलेल्ा िबनपाण्ाच्ा �ाे्ातून , उनहातून रखरखत १० मलैाचंी कूच कवन आल्ामुळे पार थकून गेले 
होते, तर खु� ााराची फौज ताजीतवानी होती . त्ामुळे झाले असे की तासन तास काही न करता 
कडकडीत उनहात ााराचे सैिनक घोडे आिण ह�ी खोळंबनू रािहल्ाने पूणरपणे गळून गेले . तर धूतर 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाने त्ा िाव्ी संध्ाकाळी आिण रा�ी आपल्ा सवर सैिनकानंा पूणरपणे िव�ानती ाेऊन ाुसऱ्ा 
िाव्ीच्ा ल�ासाठी त्ार ठेवले . [ती सारी रा� औरंगजेबाच्ा अिधकाऱ्ानंी आपल्ा छावणीभोवती पहारा ाेऊन काढली . 

औरंगजेबाने सफुनताा्क ्बाानंी आपल्ा सैिनकाचं्ा मनात उतसाह िनम�ण केला . तो महणाला , “उ�ाचा िावस हा ्ौ्�ची कृत्े करण्ाचा 
िावस आहे . माझी राजधानी ्ेथून फार ाूर अंतरावर आहे . तुमही सव�नी ्�ूवर एका मनाने आिण एका िालाने ह�ा करणे जवर आहे . तुमही 
तुमच्ा ्ााचं्ा �हारानंी नि्बाची कवाडे खोलून तेथील कागाप� हसतगत करा आिण िवज् व ्�ूचा संहार करणारे महणून जगात �िस�ी 
िमळवा.” (अक्लखान, ४३)] 

 
(६) समुगडच् लढाई ता. २९ मे, १६५८ 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी २९ मे रोजी ााराने आपल्ा छावणीपासून समोर ाोन मलैावंर एका रंा 

सपाटीवर आपल्ा फौजेची ्ु�ासाठी जमवाजमव केली . त्ाच्ाजवळ एकंार ५०००० एव�ा संख्ेने 
फौज होती . त्ाच्ा साऱ्ा फौजेची िभसत त्ाच्ा िहतसंबधंासाठी आपले �ाण अपरण करणाऱ्ा त्ाच्ा 
रजपूत सेनािवभागावर आिण त्ाच्ा सवतःच्ा खास रकक ालावर होती . परंतु त्ाच्ा फौजेपैकी जवळ 
जवळ िनममे लोक ्ाही सेनािवभागातील होते आिण महणून त्ाचं्ावर िव�ासाने िवसंबनू राहणे धोक्ाचे 
होते. त्ाचे अनेक अिधकारी , �ामुख्ाने ख�ीलु�ाखान ्ानंा औरंगजेबाने सवामी�ोही बनवनू आपल्ा 
पकाकडे वळवनू घेतले होते . ााराचा सारा तोफखाना ्ु�भमूीच्ा साऱ्ा आघाडीवर एका रागेंत खडा 
झाला होता. त्ाच्ा पाठीमागे त्ाचे पा्ाळी , बाुंकची, नंतर त्ाची ह�ी सेना आिण सव�पाठीमागे त्ाचे 
ााटीााटीने उभे असलेले घोडाळ अ्ी त्ाच्ा सैन्ाची रचना होती . औरंगजेबाच्ा तोफखान्ा्ी तुलना 
करता ााराचा तोफखाना कमी चलन्ील आिण अिधक अका्रकम असा होता . त्ाि्वा् त्ाचे घोडाळ 
आिण सामानसुमान वाहून नेणारी जनावरे एकाम िनकामी झाली होती. 

 
्ाउलट ्ा सेनासमुाा्ाला �ितकार करण्ासाठी औरंगजेबाचे कणखर आिण कसलेले सैिनक 

ामाार घो�ावंर सवार होऊन त्ार होते आिण त्ाच्ा उतकृ� तोफखान्ातील तोफावंर िमर जुमलाचे 
्ुरोिप्न गोलााजं स� होते . त्ाच्ा तोफखान्ाला ाावगोळ्ाचा भरपूर पुरवठा होता . त्ाच्ा फौजेत 
आजापालनाबाबत पूणरपणे एकसूि�पणा होता आिण �त्ेक अिधकाऱ्ाने सव�� सेनापतीकडून ्ेणाऱ्ा 
आजेचे पालन काकू न करता िकवा कसलाही �शन न िवचारता कराव ेअसा औरंगजेबाचा सखत हुकूम 
होता. [्ा ्ु�ात औरंगजेबाच्ा फौजेची रचना पुढील �माणे होती : फौजेच्ा आघाडीवर १० हजार सैन् असून त्ाचे सेनापितपा सुलतान 

महमा ्ाजकडे होते . त्ाचा स�ागार नजाबतखान ऊफर  खानखानान हा होता . आघाडीचे संरकण जुलफीकारखान आिण सफि्कनखान ्ाचं्ा 
हाताखालील तोफखान्ाचं्ा ाोन तुक�ाकंडे होते . आघाडीची उजवी बाजू इसलामखानाकडे होती . ्ेथे लढणाऱ्ामंध्े इं��ुमन , चंपतरा् 
बुाेंला, भगवंतिसग हाडा वगैरे वीर होते . मुराा आपल्ा १० हजार फौजेसह डाव्ा आघाडीवर होता . राखीव फौज, अंााजे ५ हजार, ही ्खे िमर 
्ाच्ा हाताखाली होती . लढाई ऐन रंगात आली असताना आिण ््ाप््ाची िनि�ती नसताना ्ा कसलेल्ा वीराचंा उप्ोग होणार होता . 
आघाडीच्ा मध्ावर औरंगजेब असून साऱ्ा रणभमूीवर त्ाची नजर होती . त्ाच्ा उजव्ा बाजूला बहााूरखान आिण डाव्ा बाजूला खान ाौरान 
असे होते . पा्ाळाची फळी मजबतू करण्ासाठी महणून सैन्ात इकडे ितकडे ्ूर आिण िचलखत चढवलेले व सोडानंा अणकुचीाार हत्ारे 
बाधंलेले असे ह�ी ठेवण्ात आलेले होते . ह�ीवरील िचलखती पं्ाने मढवलेले हौाे बिघतल्ानंतर मानवी मसतकाचं्ा समु�ातून बाहेर पडलेले 
हे बुवजच आहेत असा भास होत होता. (ए. एन ., ९१–९४; अक्लखान, ४४; के. के., भाग २, २३; सटोर्या, भाग १, २७४).] 

 
साधारण ाुपारच्ा सुमारास ्ु�ाला तोड लागले . ााराने एकाम चढाईला सुरवात केली आिण 

आपल्ा सवर तोफखान्ाचा �चडं भिडमार केला . परंतु तोफाचंा नुसता ाणाणाटच झाला . कारण ्� ू
लाबंच्ा पलल्ावर असल्ामुळे त्ाला कसलीही नुकसानी पोहोचली नाही . ्ाउलट औरंगजेबाने आपल्ा 
जवळची सवर ााव आिण गोळे मो�ा ्हाणपणाने राखून ठेवले. 

 
अ्ा तऱहेने तोफाचंा भिडमार होता होता एक तास गेला आिण त्ानंतर ााराने चढाईचा हुकूम 



 
अनु�मिणका 

िाला. त्ाच्ा डाव्ा फळीचे नेतृतव रसतुमखानाकडे होते . तोफखान्ामधील मोकळ्ा जागेमधून बाहेर 
पडून त्ाची फौज एकि�त झाली आिण त्ानंी नंग्ा तलवारी म्ानातून बाहेर काढीत आिण ्ु�गजरना 
करीत ्�पुकाच्ा तोफखान्ावर ह�ा चढिवला . औरंगजेबाचा तोफखान्ाचा मुख् अिधकारी 
सफि्कनखान आिण तोफखान्ावर असलेले गोलंााज ्ानंी �खरपणे हलल्ाला तोड िाले आिण चाल 
कवन ्ेणाऱ्ा ्�सैुन्ावर तोफाचंी सरब�ी आिण बाुंक�च्ा गोळ्ाचंा भिडमार , ्रवष�व आिण 
भाल्ाचंी जीवघेणी फेक केली . ााराचे पुढे चाल कवन ्ेणारे सैन् तोफखान्ाच्ा जथ्ापा्ी ्ेऊन 
तेथील �ितकार मोडू ्कले नाही. औरंगजेबाच्ा तोफखान्ाच्ा भिडमाराने ााराच्ा सैन्ाचा संहार होऊ 
लागला आिण त्ाच्ा चढाईचा वगे मंाावला . तेवहा ज्ा बाजूकडून �ितकाराची भीती कमी होती त्ा 
बाजूकडून ह�ा करण्ासाठी महणून रसतुमखानाने उजवीकडे पलट घेतली आिण आपल्ा पाठी्ी 
धुराळ्ाचा �चडं गाारोळ उडवीत तो औरंगजेबाच्ा तळाकडे घोडाौड करीत चाल कवन िनघाला . परंतु 
औरंगजेबाच्ा मध् आघाडीच्ा उजव्ा फळीला बहााूरखान होता तो चपळाईने आघाडीकडे सरकला 
आिण त्ाने औरंगजेबाचा तोफखाना आिण त्ाचा तळ ्ामंधली मोकळी जागा व्ापून रसतुमखानाचा मागर 
रोखून धरला . आता हातघाईच्ा लढाईची एकच धुम�्ी उडाली . बहााुरखान जखमी होऊन 
रणागंणावर पडला आिण त्ाच्ा सेनािवभागाची मोड होण्ाची पाळी आली तोच उजव्ा फळीकडून 
इसलामखान आिण आघाडीवर असलेला राखीव िवभाग घेऊन ्खे िमर त्ाच्ा मातीला धावले . आता 
पिर�सथती उलटली . औरंगजेबाच्ा फौजेने संख्ेत रसतुमखानावर मात केली आिण त्ाच्ा फौजेचा 
पाडाव केला . रसतुमखानाला ांडावर जखम झाली . परंतु बरोबर १०।१२ िजवावर उाार झालेल्ा 
ि्पाईग�ानंा बरोबर घेऊन हाणामारी करीत ्�चू्ा आघाडीच्ा मध्ाप �्त तो घुसला आिण तेथे 
धारातीथ�वर त्ाने आपल्ा �ाणाचे बिलाान केले . ााराच्ा डाव्ा फळीवरले उरलेसुरले सैन् िसपाहर 
्ुकोच्ा बरोबर पाठीमागे पळून गेले. 

 
रजपुताचंा मुराद आिण औरंगजेबावर ह�ा 

 
्ाचवळेी औरंगजेबाच्ा डाव्ा बाजूकडे घनघोर रणकंान चालले होते . तेथे छ�साल हाडाच्ा 

नेतृतवाखालील आघाडीच्ा सेनािवभागातील रजपूत जु�लपकारचा तोफखाना आिण मुरााचा आिण 
सेनािवभाग ्ामंधील मोकळ्ा झालेल्ा जागेतून पुढे घुसले आिण त्ानंी मुरााच्ा फौजेवर �चडं 
आवे् ाने ह�ा चढवनू मुरााचे सैन् आिण औरंगजेबाची फौज ्ामंध्े पाचर मारण्ात ्् िमळिवले . राजा 
रामिसग राठोडच्ा अंगात होळीच्ा सणािाव्ी पेहेरण्ात ्ेणारे आतषी िपतवा होते आिण त्ाच्ा 
फे�ाला बहुमोल मोत्ाचंी माळ लटकािवलेली होती . तो चेवाचेवाने “तुला ाारापासून िसहासन 
िहसकावनू घ्ा्ला पािहजे नाही का ” अ्ी �चडं गजरना करीत मुरााच्ा ह�ीवर तुटून पडला . त्ाच 
वळेी ह�ीच्ा माहुताला त्ाने ओरडून सािंगतले की तुला जीव प्ारा असेल तर तू ह�ीला गुढगे खाली 
टेकाव्ास लाव. असे सागंून त्ाने आपला भाला मुरााच्ा रोखाने फेकला . परंतु त्ाचा नेम चुकला आिण 
मुरााने बाण मावन त्ाला ठार केले . मुरााच्ा ह�ीभोवती गा� कवन जमणारे इतर रजपूतही असेच 
मारले गेले आिण त्ानंी घातलेल्ा िपवळ्ा रंगाच्ा पोषाखामुळे “सारी समरभमूी एका�ा के्राच्ा 
वना�माणे िपवळीधमक िासू लागली .” रजपूत घोडेसवार उंच ह�ीवरील अंबारीत बसलेल्ा मुरााप �्त 
पोहोचूच ्कले नाहीत ; परंतु मुरााच्ा तोडावर तीन िठकाणी जखमा झाल्ा ; त्ाचा माहूत ठार झाला 
आिण त्ाच्ा ह�ीवरील हौाा तीरानंी भवन गेल्ामुळे साळूच्ा पाठीवरील का�ासंारखा झुलपून िासू 
लागला. रजपुताचं्ा ्ा �खर हलल्ापुढे त्ाला िपछेहाट करावी लागली . (खाफ्खान, भाग २, २९–३०; 
सटोर्या, भाग १, २८०). 



 
अनु�मिणका 

 
िवज्ी रजपूत वीरानंी आघाडीच्ा मध्ाला चेपीत नेले आिण आपल्ा डाव्ा फळीकडे उडालेल्ा 

हाहाःकाराची बातमी ऐकून मुरााच्ा मातीला ्ेणाऱ्ा औरंगजेबावर ते तुटून पडले . ्ा ाोन तुल्बळ 
सेनािवभागामंध्े उडालेली रणधुमाळी महाभ्ंकर सववपाची होती . रजपुतानंी हाणामारी करीत खु� 
औरंगजेबाकडे मोच� वळिवला . परंतु औरंगजेबाच्ा संरकक ालाने रजपुताचं्ा हलल्ाला िततक्ाच 
्ौ्�ने कणखरपणे �ितकार केला . ते ताज्ा ामाचे असल्ामुळे त्ानंी मुरााच्ा फौजेबरोबर िनकराने 
लढल्ामुळे ामून गेलेल्ा आिण खूप �ाणहानी झालेल्ा रजपुतावंर मात केली . परंतु पिर�सथती सवरतोपरी 
उलटलेली असताना ाेखील “जीिवताला तुचछ लेखून ” रजपूत मो�ा ्ौ्�ने लढले . परंतु 
एकापाठीमागून एक असे त्ाचें नेते छ�साल हाडा , रामिसग राठोड , भीमिसग गौर आिण ि्वराम गौर 
रणागंणावर पतन पावले . तरी ाेखील उरलेल्ा रजपूत सैिनकानंी “िपसाळलेल्ा कुं्ा�माणे” आपल्ा 
परा्माची ि्कसत केली असे ्ा �संगाचे वणरन त्ािठकाणी हजर असलेल्ा एका ्ुरोिप्नाने केले 
आहे. पिरणामाची ्�तकंिचतही िकती न बाळगता आपल्ा घो�ाववन राजा वपिसग राठोड ्ाने उडी 
घेतली आिण आपल्ा नंग्ा सम्रेीने कापाकापी करीत त्ाने औरंगजेबाच्ा ह�ीप �्त चाल केली आिण 
औरंगजेबाला ह�ीच्ा हौ�ाववन खाली जिमनीवर पाडण्ासाठी त्ाने हौ�ाला बाधंलेल्ा ाोऱ्ा 
तोडण्ाचा �्तन केला . त्ाने ह�ीच्ा पा्ावर वार कवन त्ाला घा्ाळ केले पण औरंगजेबाच्ा 
रककानंी त्ाचीच क�ल केली . उरलेल्ा रजपुताचंा ्ु�ाच्ा खाईत ना् झाला . अ्ा तऱहेने इतक्ा 
वळेप �्त चाललेल्ा घनघोर रणकंानात ााराच्ा फौजेच्ा डाव्ा आिण उजव्ा फळीचा पूणरपणे िवधवसं 
झाला. 

 
(७) समुगड येथ्ल खु� दाराच् हालचाल – दाराचा शेवट 

 
लढाईच्ा सुरवातीलाच ज्ा कणाला रसतुमखान आिण छ�साल ्ानंी अनु्मे आपल्ा डाव्ा 

फळीला आिण आघाडीला बरोबर घेऊन औरंगजेबावर ह�ा चढिवला , त्ाचवळेी ााराने आघाडीच्ा 
मध्ावरील आपली जागा सोडली आिण आपल्ा तोफखान्ामधून ाौड करीत तो रसतुमखानाला मात 
करण्ाच्ा उ�े्ाने औरंगजेबाच्ा उजव्ा फळीवर चाल कवन गेला . ााराची ही हालचाल महणजे 
्ु�ातील डावपेचाच्ा द�ीने एक फार मोठी घोडचूक होती . सवर रणभमूीवर का् चालले आहे हे त्ाला 
कळणे आता अ्क्च होते आिण सवर सेनािवभागाचा सेनापती महणून साऱ्ा सैन्ाला काबतू ठेवणे त्ाला 
आता जमणार नवहते. ्ाचा पिरणाम असा झाला की सवर� एकाम एकच गोधळ माजला . ाुसरी गो� अ्ी 
की आपल्ाच तोफखान्ाच्ा समोवन त्ाने कूच केल्ामुळे गोलंााजाचं्ा माऱ्ाआड तो आला. तर उलट 
्�लूा �ितचढाईची संधी न ाेता औरंगजेबाच्ा तोफखान्ाने ााराच्ा फौजेवर भिडमार कवन त्ाचंी 
ससेहोलपट करण्ाचा सपाटा सुव केला . ही एकच चूक ााराच्ा फौजेवर झालेल्ा इतर सवर चुकापेंकाही 
त्ाच्ा सवरना्ास कारणीभतू ठरली . (आलमिगरनामा, ९९; कमबू, १५ अ ; अक्लखान, ४७). 
त्ाच्ासमोर असलेल्ा ्�चू्ा तोफखान्ाचा मारा चुकिवण्ाच्ा हेतूने ाारा आता उजवीकडे वळला 
आिण त्ाने ्खे िमर ्ाच्ा सेनािवभागावर ह�ा चढिवला. (पाहा, सटोर्या, भाग १, २७७–२७८). 

 
अगाी ्ाच वळेी औरंगजेबाभोवती रककालातील कोणीही सैिनक नवहते . आता जर ााराने 

आपल्ा ्�चू्ा अंगावर जोराारपणे धडक मारली असती तर िवज्�ी त्ाला खेचून आणता आली 
असती. परंतु “रणागंणावरील अडथळ्ामुंळे आिण अित्् थकून गेल्ामुळे त्ाला जी गलानी आली होती 
त्ामुळे त्ाने कणभर आपली चाल रोखून धरली .” त्ाच्ा फौजेच्ा वाढत जाणाऱ्ा माऱ्ाचा जोर आता 



 
अनु�मिणका 

ओसरला आिण त्ाचं्ाकडून ामाारपणे होणाऱ्ा �ितहलल्ाची धडक आता कमी झाली . अित्् 
मोलाची अ्ी िमळालेली सुवणरसंधी ााराने का्मची घालिवली . (मनूच् इन सटोर्या , भाग १ , २७७–
२७९). कारण ारम्ान औरंगजेबाने आपल्ा िवसकळीत झालेल्ा सैन्ाची घडी पुनहा बसिवली आिण 
त्ानंा नवीन मोक्ाच्ा जागी रवाना केले . औरंगजेबाच्ा ्ा हालचालीमुळे आपल्ा ्�चू्ा ह�ीवर 
समोवन ह�ा करण्ाच्ा द�ीने केलेली कारवाई ााराला सोडून ाेणे भाग पडले आिण आपल्ा उजव्ा 
फळीवर लढा ाेणाऱ्ा छ�सालाच्ा पथकानंा मात ाेण्ासाठी महणून थो�ा बाजूला त्ाला आपल्ा 
सेनािवभागासह जाव ेलागले . अ्ा तऱहेने ााराने आपल्ा सबधं आघाडीच्ा समोवन डाव्ा फळीच्ा 
अगाी टोकाकडून तो उजव्ा फळीच्ा जवळ जवळ ्वेटच्ा टोकाप �्त सेनेची िनषकारण हालचाल 
केली. ्ा िनषफळ डावपेचात त्ाचे सैिनक आिण घोडी उनहाच्ा भ्ंकर तडाख्ामुळे घा्ाळ होऊन 
पडली तर उलट ्�चू्ा सामने आघाडीवर ठाण माडून बसलेल्ा तोफखान्ाचा �चडं मारा त्ाच्ा डाव्ा 
फळीवर िबनचूकपणे होऊ लागला . कडक उनहामुळे िवसतवासारख्ा तापून िनघालेल्ा रेताड माैानातील 
लाबंवर आिण ामवनू टाकणाऱ्ा ाौडीमुळे त्ाचे सैिनक पार थकून गेले होते आिण त्ात गुामवन 
टाकणाऱ्ा धुळीची भर होती . तळपत्ा रखरखीत उनहात त्ाच्ा सैिनकानंी घातलेली िचलखते त्ाचं्ा 
कातडीवर फोड आणीत होती आिण अ्ा जीवघेण्ा पिर�सथतीत तहानेने ्ुषक झालेल्ा त्ाचं्ा जीवानंा 
थंड करण्ासाठी पाण्ाचा एक थेब ाेखील िमळणे मु�षकल होऊन गेले होते. 

 
दाराचया सैनयाचा संपूणर पराभव 

 
ारम्ान औरंगजेबाच्ा कडक ि्सतपालनाच्ा बधंनाने त्ाच्ा आघाडीच्ा सैिनकानंी आपापल्ा 

जागा मजबतूपणे रोखून धरल्ा होत्ा . परंतु आता ााराच्ा ाोनही फळ्ा आिण आघाडीची ााणाााण 
झालेली पाहून आिण त्ाच्ा आघाडीचा मध्भाग गोधळात पडलेला आिण िवसकळीत झालेला बघून 
औरंगजेबाच्ा आघाडीचे नेतृतव करीत असलेल्ा राजपु� महमा सुलतान ्ाने ाारावर ह�ा करण्ासाठी 
पुढे झेप घेतली . त्ाचवळेी औरंगजेबाच्ा सेनािवभागाच्ा उजव्ा फळीकडील िवज्ी सैिनकानंी पलट 
खा�ी आिण ााराच्ा फौजेला कोडीत पकडण्ासाठी महणून त्ानंी चढाई केली , तर डाव्ा आिण उजव्ा 
फळीवर असलेल्ा तोफखान्ाने एकसम्ावचछेाे कवन तोफाचंा भिडमार केला . ्ु�ाच्ा अखेरच्ा 
अंकावर पडाा पडण्ास आता सुरवात झाली असे महणण्ास हरकत नवहती . आपले उतकृ� सेनानी मरण 
पावल्ाचे वृ� ााराला कळले होते आिण आता “एका�ा सागराच्ा लाटा�ंमाणे असंख्ात तोफा 
आघाडीला ठेवनू औरंगजेबाचे सैिनक त्ाला िगळण्ासाठी आ्मण कवन ्ेत होते .” त्ाचंा िबनचूक 
आिण घनघोर मारा ार कणाला त्ाच्ाभोवती अजून असलेल्ा सैिनकाचंा फड्ा पाडीत होता . खु� 
ााराचा ह�ी ्�चू्ा “तोफातून सुटणाऱ्ा गोळ्ाचें ल�् बनला.” त्ामुळे ााराचे खास ्रीररकक त्ाला 
सोडून पळून जाऊ लागले . त्ा हतभागी राजपु�ाला आता ह�ीववन खाली उतवन घो�ावर 
बसण्ाऐवजी ाुसरे गत्ंतर उरले नवहते . [अत्ंत धोक्ाची पिर�सथती असताना आिण जेवहा त्ाने िवज्ाची सारी आ्ा सोडून 

िाली तेवहा ाारा आपल्ा ह�ीववन उतरला . ्ा घटनेला ए. एन . (१०४), अक्ल (४८), मासूम (६३), आिण कमबू (१५ अ) ्ा �ंथातूंन ाुजोरा 
िमळतो. ााराने जेवहा औरंगजेबाचा पूणर पराज् केला त्ावेळी खलीलु�ाखानाच्ा िव�ासघातकी सलल्ानुसार ाारा ह�ीववन उतवन 
घो�ावर सवार झाला आिण त्ामुळे ााराच्ा हाती आलेली िवज्ी�ीची माला खेचली जाऊन त्ाचा पूणर मोड झाला ही मनुची आिण बनन्र 
्ानंी िालेली बाजारगपप वरील समकालीन आिण िव�ासाहर �ंथकत्�च्ा हकीकतीववन धााानत खोटी आहे असे िस� होते (सटोर्या, भाग १, 
२८१–२८२; ब�नयर, ५३–५४; आिण ई�रदास, २५ ब–२५ अ)] 

 
आिण त्ाच कणी ााराचा अवतार समापत झाला असे महणण्ास हरकत नाही . रणभमूीच्ा िवसतृत 

�ागंणावर पागंलेल्ा त्ाच्ा सैिनकानंी ााराच्ा ह�ीवरील हौाा िरकामा पािहला आिण आपला धनी 
रणागंणावर मृत होऊन पडला अ्ी त्ाचंी समजूत झाली . थकल्ाने आिण तहानेमुळे ते अगोारच अधरमेले 



 
अनु�मिणका 

झाले होते आिण आता अंगाची लाहीलाही करणारा गरम असा वारा वाहू लागला आिण त्ाचा �चडं झोत 
ााराच्ा अधरमु�चछरत अ्ा सैिनकाचं्ा तोडावर सपा�ाने आला . आपल्ा ्ााचंा उप्ोगही न करता 
्ेण्ाजोगे त्ाचें बाहुबल कीण झाले होते . त्ापैंकी अनेक तहानेने मृत्ुमुखी पडले . ्ाही सेनाालापैंकी जे 
काही ्ा धुम�्ीतून वाचून ि्�क रािहले होते ते रणागंणातून काढता पा् घेण्ास िमळावा महणून 
कोणत्ातरी सबबीचा आधार घ्ावा महणून थाबंले होते आिण ाारा ह�ीच्ा पाठीववन एकाएकी नाहीसा 
झाल्ाचे पािहल्ानंतर त्ानंा पािहजे होती ती संधी िमळाली . एकाएकी साऱ्ा सैन्ाची वाताहात 
झाल्ासारखे झाले आिण अित्् िवसकळीत अ्ा अवसथेत त्ानंी रणागंणातून काढता पा् घेतला . 
त्ाच्ा चाकरीत असलेले वं् परंपरागत चाकर वगळता ााराचा सव�नी त्ाग केला आिण अ्ा 
पिर�सथतीत ाारा रणागंणात एकाकी पडला . त्ानंी त्ाला रणागंणातून काढून आगऱ्ाला नेले . (मासुम, 
६२ब-६४ब; अक्लखान, ४७-४८; ए. एन . १०४–१०५; खाफ्खान, भाग २-२८). 

 
�ितकाराची ्वेटची िन्ाणी ाेखील आता उरली नाही . परंतु औरंगजेबाच्ा फौजेने ्�चूा 

पाठलाग केला नाही . कारण औरंगजेबाला ्ा ्ु�ात इतका पूणरपणे िवज् िमळाला होता की ्�चूा 
पाठलाग करण्ाची जवरच उरली नवहती . ााराच्ा फौजेतील १०००० सैिनकानंी धारातीथ� ाेह ठेवला 
होता आिण त्ाि्वा् घोडी आिण मालवाहू जनावरे िकती खच� पडली ्ाची गणतीच नवहती . ्ाही 
सेनाालातील उ�पासथ अिधकाऱ्ामंध्े ९ रजपूत आिण १९ मुसलमान सेनान�चा नावाने उ�ेख 
आढळतो. 

 
दाराच् झालेल् �चंड हान् 

 
रणागंणावर आहुती पडलेल्ामंध्े ्ूर वीरामंध्े अ�णी महणून उ�ेख करता ्ेईल अ्ामंध्े ५२ 

लढा्ा खेळलेला रणधुरंधर आिण बुांीचा मुख् राव छ�साल हाडा हा होता . “मृत् ूअथवा िवज्�ी ्ाचंी 
पताका असलेले असे जे के्री रंगाचे कपडे , त्ानंी ज्ाचंी ्रीरे िवभिूषत झालेली आहेत असे त्ाचे 
हाडारजपूत ्ा बुांीच्ा राजाच्ा नेतृतवाखाली ााराची आघाडी संभाळत होते . आपल्ा सैिनकातं 
िवज्�ीची गजरना िनम�ण करीत तो ह�ीवर आवढ झाला आिण आपल्ा सैिनकानंा आपल्ा गजरनेने 
आिण उााहरणाने उतसाह ाेत असताना एक तोफेचा गोळा त्ाच्ा ह�ीवर आाळला. त्ाबरोबर ह�ी मागे 
िफरला आिण त्ाने पळ काढला . छ�सालने ह�ीच्ा पाठीववन उडी घेतली आिण आपला घोडा आणून 
ाेण्ासाठी फम�िवता फम�िवता तो उदगारला , ‘माझा ह�ी ्�सूमोर पाठ ााखवील पण त्ाचा धनी मा� 
�ाणातंीही नाही,’ असे महणत तो आपल्ा घो�ावर सवार झाला आिण आपल्ा सैिनकानंा एक� आणून 
मुरााला आपले ल�् महणून वधेत त्ाने आपल्ा सैिनकासंह त्ाच्ावर ह�ा करण्ासाठी चाल केली . 
त्ाने सवतः फेकण्ाच्ा उ�े्ाने आपला भाला पेलून रोखला तोच तोफेच्ा एका गोळ्ाने त्ाचा 
कपाळमोक झाला”. धमरत आिण समुगड ्ािठकाणी झालेल्ा ाोन ्ु�ातं अससल खानाानी रकताच्ा १२ 
रजपूत राजानंी �त्ेक हाडा जमातीच्ा मुख्ासमवते आपले �ाण समपरण केले . (टोडने आपल्ा 
राजसतान (भाग २, १३४) ्ा पुसतकात हाडा जमातीिवष्ी अित्् �्ं् ोदगार काढले आहेत.) 

 
परंतु त्ा िाव्ी धारातीथ�वर पतन पावलेला मोहरा महणजे उजबेग आिण पन््ामधील ्ु�ाचंा 

रणधुरंधर सेनानी रसतमखान ऊफर  िफरोज जंग हा हो्. 
 
औरंगजेबाच्ा सैन्ातील पिहल्ा ाज�चा एकच सेनानी मरण पावला आिण तो महणजे 



 
अनु�मिणका 

आजमखान. त्ाला अित्् उषमाघाताने मृत् ूआला . [औरंगजेबाच्ा सैन्ातील आणखी काही मृत झालेल्ा अिधकाऱ्ाचंी 

नावे पुढील�माणे होती : सजावारखान, सय्ा िालावरखान आिण हाीाााखान . त्ाि्वा् जु�लपकारखान आिण बहााुरखान िमळून आठ 
अिधकारी जखमी झाले होते . ्�ूच्ा हलल्ाचा सारा मारा सहन करावा लागल्ामुळे आिण अनेक कठीण �संगानंा बराच काळ तोड �ावे 
लागल्ामुळे औरंगजेबाच्ा सैन्ाच्ा उजव्ा फळीचे इतर सैन्ाच्ा मानाने आतोनात नुकसान झालेले होते . (अिधक मािहतीसाठी पाहा: ए. एन ., 
१०५–१०, के. के., भाग २. २८, ३०; ई�रदास, २४ अ, २६ अ).] 

 
(८) आगऱयामध्ल घडामोड् आिण शहाजहानच् कैद-जून १६५८ 

 
शहाजहानचा परािजत दाराला िनरोप 

 
अपे्ी ठरलेल्ा समुगडच्ा रणागंणातून ााराने काढता पा् घेतला आिण रा�ी ९ च्ा सुमाराला 

बरोबर काही सेवक केवळ आहेत अ्ा पिर�सथतीत तो आगऱ्ाला पोहोचला आिण त्ाने ्हरातील 
आपल्ा राजवा�ात सवतःला कोडून घेतले . सवर� भीतीचे एकच वातावरण पसरले आिण बाा्ाही 
(सटोर्या, भाग १, २८७, २८९; के. के. भाग २. ३०; मासूम, ६५ अ, ६५ ब) कुटंुबात ्ोकािंतकेचा एकच 
हलक�ोळ झाला. ्हाजहानने ााराला िनरोप पाठवनू िकलल्ात ्ाव्ला आिण त्ाची भेट घेण्ािवष्ी 
कळिवले. परंतु ्िरराने आिण मनाने ाारा पूणरपणे खचून गेला होता . त्ाने बाा्हाला भेटण्ास नकार 
ाेऊन कळिवले की , “माझ्ा ह�ीच्ा ्ा हालाखीच्ा पिर�सथतीत माझे हे अपे्ी मुख मी आपल्ाला 
ााखव ू्कत नाही . माझ्ापुढे आता मला जो ाूराूर नेणाऱ्ा �वासाचा मागर िासत आहे तेथे जाण्ासाठी 
मला आपले आ्ीव�ा ाेऊन परवानगी �ा.” 

 
दाराचे आगऱयाहून िद�्कडे पलायन 

 
अ्ा तऱहेने तो ाुा�वी राजपु� आपली बा्कामुले आिण १० –१२ अनु्ा्ी ्ानंा घेऊन पहाटे 

तीनच्ा सुमारास आगऱ्ाहून िा�ीकडे जाण्ासाठी िनघाला . बाा्ाही खिजन्ातून ्हाजहानच्ा 
हुकुमाववन सोन्ाच्ा नाण्ाचं्ा गोणती भवन त्ा लाालेले खेचर ााराबरोबर पाठिवण्ात आले . 
इतक्ा घाईत त्ाने सवतःच्ा मालकीची अ्ी वाहून नेता ्ेईल इतके िहरे आिण रोकड आपल्ाबरोबर 
नेली. नंतरचे ाोन िावस त्ाचे अनु्ा्ी छोटी छोटी पथके कवन त्ाला वाटेत िमळत गेले . तो िा�ीला 
पोहोचला तेवहा त्ाच्ा बरोबरच्ा फौजेचा जमाव जवळ जवळ पाच हजाराइंतका झाला. 

 
समुगडचे ्ु� संपु�ात आल्ावर औरंगजेब मुरााकडे गेला आिण त्ाने त्ाचे अिभनंान कवन 

सािंगतले की त्ानंा िमळालेला िवज् हा पूणरपणे मुरााच्ा ्ौ्�मुळेच िमळालेला आहे आिण त्ा िवज्ी 
िावसापासूनच मुरााच्ा कारिका�ला सुरवात झाली आहे असे आपण समजतो . त्ाने ्ाच्ाही पुढे 
जाऊन मो�ा �ेमाने मुरााच्ा जखमाचंी सेवा्ु�ूषा केली. 

 
औरंगजेबाचे आगऱयाबाहेर आगमन 

 
लढाईच्ा माैानातून कूच कवन िवज्ी सेना ाोन मजलात आ�ा ्हराच्ा बाहेरील नूर मंिजल 

अथवा धारा ्ा बागेपा्ी ्ेऊन पोहोचल्ा (१ जून ). ्ा िठकाणी त्ानंी १० िावस मु�ाम केला . ार 
िाव्ी ्ाही ारबारातील ारबारी मंडळी , अमीर, उमराव आिण अिधकारी ्हाजहानला सोडून मो�ा 
संख्ेने त्ानंा ्ेऊन िमळाले. त्ाच माग�चे अनुकरण ााराच्ा सेवतेील पूव�च्ा अिधकारीवग�ने केले. (ए. 



 
अनु�मिणका 

एन ., १११–११५; अक्लखान, ४९–५०; कमबू, १५ ब). 
 

शहाजहान आिण औरंगजेब याचंयामध्ल वाटाघाट् 
 
समुगडच्ा लढाईनंतर एकाच िावसाने औरंगजेबाने ्हाजहानला उघडपणे िलहून कळिवले की 

आपल्ा हातून अलीकडेच ज्ा काही गो�ी घडल्ा त्ा आपण आपल्ा ्�ूंनी केवळ भाग पाडल्ामुळेच 
केल्ा. नूर मंिजल ्ेथे औरंगजेब पोहोचल्ावर त्ाला ्हाजहानने िलिहलेले त्ाच्ा प�ाचे उ�र 
िमळाले. त्ात त्ाने औरंगजेबाला भेटीला बोलािवले होते . औरंजेबाने आपल्ा काही िहतकत्�च्ा 
सलल्ाववन (त्ात �ामुख्ाने ्ा्सताखान आिण खलीलु�ा हे होते .) काही काळ चालढकल कवन 
भेटीचे आमं�ण न सवीकारण्ाचे ठरिवले . ्ा िहतकत्�नी त्ाला सािंगतले की औरंगजेबाने आगऱ्ाच्ा 
िकलल्ात �वे्  करताकणीच त्ाला आपल्ा रकक ालातील तातरर िा्ाकंडून ठार मारण्ाचा बेत 
्हाजहानने आपल्ा मना्ी ्ोजला आहे . [समुगडच्ा लढाईनंतर औरंगजेब आिण ्हाजहान ्ाचं्ामध्े बराच प�व्वहार 

झाला. ्हाजहानने िलिहलेली प�े फाझीलखान आिण मुख् न्ा्ाधी् सय्ा िहाा्तु�ा हे ाोघेजण घेऊन गेले . त्ानंी बाा्हाचा �ेमळ िनरोप 
औरंगजेबाला तोडी सािंगतला आिण बाा्हाच्ा भेटीबाबत औरंगजेबाची संमती घेऊन ते परतले . ाुसऱ्ा िाव्ी बाा्हाकडून आणखी एक 
िनरोप आिण मौल्वान भेटी घेऊन ते औरंगजेबाला भेटले आिण त्ानंी बाा्हाची औरंगजेबाला भेटण्ाची उतसुकता त्ाच्ा कानावर घातली . ्ा 
भेटीत ्हाजहानने िालेली आलमिगरी ही तलवार त्ानी औरंगजेबाला नजर केली . ्ा भेटीत राजपु�ामध्े एकाम बाल झाल्ाचे त्ानंा िासून 
आले. आाल्ा िाव्ी संध्ाकाळी औरंगजेबाच्ा खासगी स�ागाराने त्ाला असे सािंगतले होते की बाा्हाचे ाारावर अतोनात �ेम आहे आिण 
तो त्ाच्ा भल्ासाठी �्तनाचंी ि्कसत करीत आहे आिण अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाला आगऱ्ाला ्ेण्ासाठी केलेले बोलावणे महणजे एक 
सापळा आहे. औरंगजेबाच्ा मनातील सं्् काढण्ाची फाझीलखानाने पराका�ा केली . परंतु त्ाला अप्् घेऊन आपल्ा धन्ाकडे परत जावे 
लागले. ्ाबाबतीत ्ा्सताखानाने औरंगजेबाच्ा मनातील सं्् अिधक चेतिवला . ५ तारखेला फाझीलखान ितसऱ्ाांा औरंगजेबाकडे आला 
आिण त्ाने औरंगजेबाला ्हाजहानकडे भेटीला जाऊन बापाचे �ेम �त्क अनुभवाव्ाची िवनंती केली . ारम्ान फाझीलखानाबरोबर आलेल्ा 
खलीलु�ाखानाला औरंगजेबाने आपल्ाकडे वळवनू घेतले होते . त्ाला औरंगजेबाने खासगीिरत्ा भेटीस बोलावले . त्ाने औरंगजेबाला 
्हाजहानच्ा ाु� हेतूची जाणीव िाली आिण त्ाला (खलीलु�ा ्ाला ) कैा करण्ाचा स�ा िाला . हे चालले असताना फाझीलखान बाहेर 
होता. त्ाला असे सागंण्ात आले की खलीलु�ा ्ाला कैा केले आहे आिण औरंगजेबाने ्हाजहानबरोबर भेट घेण्ाचे नाकारले आहे . कारण 
भेटीमध्े बाा्हा का् करील ्ाब�ल औरंगजेबाला खा�ी नाही . त्ाने ्हाजहानकडे एक�ाने िनघून जावे असे त्ाला सागंण्ात आले . 
फाझीलखान हा ्हाजहानकडे परत गेला आिण त्ाने उदगार काढले , “प�े पाठवणे आिण िनरोप धाडणे ्ाच्ा पलीकडे आता गो� गेली आहे 
(कमबू, १५ ब, १६ ब; अक्लखान, ५०–५४; ए. एन., ११२). ्ा्सताखान ्ाचे औरंगजेबाबरोबर संगनमत होते . ्ािवष्ी अिधक मािहतीसाठी 
पाहा (ए. एन . ११४; आदाब, २६१; के. के. भाग २. २१; सटोर्या, भाग १. २५५, २९२).] 

 
औरंगजेबाचा आ�ा िकललयाला वेढा 

 
अखेर औरंगजेबाने आपले खरे कुिटल सववप उघड केले . ३ जूनला त्ाने आपला मोठा मुलगा 

महमा सुलतान ्ाला आ�ा ्हराचा ताबा घेऊन तेथे सुव्वसथा राखण्ासाठी रवाना केले आिण ५ जून 
रोजी त्ाने आगऱ्ाच्ा िकलल्ाला वढेा िाला . ्हाजहानने आ�ा िकलल्ाचे ारवाजे बां कवन घेतले 
होते आिण तेथून व�ेाला तोड ाेण्ाची त्ारी त्ाने केली होती . त्ा काळी आ�ा िकलल्ाची गणना ाुगरम 
अ्ा िकलल्ामंध्े होत असे आिण औरंगजेबाचा तोफखाना िकलल्ाच्ा मजबतू संरकण फळीपुढे कुचकामी 
ठरला. साहिजकच िकलल्ाच्ा तटाला िखडार पाडून आिण मग िकलल्ात घुसून िवज् िमळिवणे जवळ 
जवळ अ्क्�ा् कोटीतले होते . िकलल्ाचा वढेा चालू ठेवला असता तर औरंगजेब आिण मुराा ्ा 
िवज्ी बधुं�्ाचें ितथे अनेक मिहने , काािचत अनेक वष� ाेखील मोडली असती आिण त्ामुळे ााराला 
नवीन सैन्ाची उभारणी करण्ाकरता आणखी उसंत िमळाली असती. 

 
महणून औरंगजेबाने अचानक ह�ा कवन एकच गा� करण्ासाठी आपली माणसे पाठिवली आिण 

त्ानंा ्मुना नाीच्ा �वाहाकडे खुलणाऱ्ा िकलल्ाच्ा पाणी ारवाजाची (िखजीरी) बाहेरची बाजू 
ताब्ात घेण्ाचा हुकूम िाला . ्ाचा पिरणाम असा झाला की िकलल्ातील ि्बांीचे पाणी तुटले आिण 



 
अनु�मिणका 

उनहाळ्ाचा मोसम ऐन मध्ावर असताना तहानेमुळे होणारे भ्ंकर हाल सहन करण्ाची त्ाचं्ावर पाळी 
आली. िकलल्ामधील काही जुन्ा आिण ाीघरकाळप �्त उप्ोगात आणल्ा न गेलेल्ा िविहरीत िमळणारे 
पाणी कडवट आिण अतएव िपण्ाला्क नवहते . अ्ी पिर�सथती िनम�ण झाल्ामुळे बाा्हाच्ा 
ारबारातील फुकटखाऊ आिण आळ्ी असे काही लालचावलेले अिधकारी िकलल्ाबाहेर िनसटले. 

 
आगऱयाचा पाडाव आिण शहाजहानच् कैद 

 
्ा भ्ानक पिर�सथतीत ्हाजहानने जेमतेम तीन िावसप �्त तग धरली . त्ाने औरंगजेबाकडे 

एक अित्् केिवलवाणा असा िनरोप पाठवनू तहानेपोटी आपल्ा बापाला ठार न मारण्ािवष्ी िवनिवले . 
पण ्ा प�ाला औरंगजेबाने उ�र िाले की , “हा सारा तुमच्ाच करणीचा �भाव आहे .” तहानेमुळे जीव 
व्ाकूळ झाला असताना आिण भोवती िनरा्ा आिण िव�ासघातकी वातावरण ्ानंी वढूेन टाकले असताना 
वृ� ्हाजहानने ्रणागती सवीकारण्ाचे [औरंगजेब आिण ्हाजहान ्ाचं्ामधली प�ोप�ी ही चालूच रािहली . ्हाजहानने 

चौथ्ाांा औरंगजेबाकडे फाझीलखान ्ाला प� घेऊन पाठिवले . ्ा प�ात आपल्ा ाुार्बे�ल ्हाजहानने ाुःख �ान्त केले होते . त्ाची सवर 
जबाबाारी त्ाने परमे�रावर टाकली होती . आपल्ा सामथ्�चा गवर न करण्ाब�ल आिण ाैवावर फारसा हवाला न टाकण्ाब�ल त्ाने 
औरंगजेबाला ताकीा िाली . इतकेच नवहे तर ्ा जगात चागंले नाव राखाव्ाचे असेल आिण पुढील जनमाची तरतूा कराव्ाची असेल तर 
बापाची आजा कुराणाने सािंगतल्ा�माणे मान् करण्ाचे त्ाला आवाहन केले . ्ा प�ाला औरंगजेबाने अित्् न�पणे उ�र िाले आिण 
आपल्ाला कराव्ाला लागलेल्ा सवर गो�ी ्�ूच्ा कारवाईमुळे कराव्ा लागल्ा असे �ितपाान केले . त्ाने असे सािंगतले की , ााराने उघड-
उघड ्�ुतव केले असताना ाेखील आपण बाा्हाजवळ एकिन� रािहलो . ्ानंतर त्ाने पुढे िलिहले की , काही िवि्� घटना घडून आल्ामुळे 
आपली भेट घेण्ास मला भ् वाटत आहे . जर का िकलल्ाचे ारवाजे आपण माझ्ा सवाधीन केले आिण माझ्ा सैन्ाला मुकतपणे आतबाहेर 
करण्ाची मुभा िाली आिण अ्ा तऱहेने माझ्ा मनातील सं््ाचे िनराकरण केले , तर मी आपली भेट घेईन , तुमच्ा इचछे�माणे सवर काही करीन 

व आपल्ाला ाुःखासपा होईल िकवा आपण नाखूष वहाल असे काहीही करणार नाही .] ठरिवले . ८ जूनला औरंगजेबाच्ा 
अिधकाऱ्ानंा आत घेण्ासाठी महणून त्ाने िकलल्ाचे ारवाजे उघडले आिण आपल्ा राजवा�ातील 
अंतःपुरातच तो कैाी होऊन बसला . िावाण-इ-आम (हॉल ऑफ प�बलक ऑिड्नस ) च्ा पाठीमागील 
खोल्ामंध्े त्ाला बिंासत कवन ठेवण्ात आले . त्ाच्ा हातातील सवर स�ा िछनावनू घेण्ात आली . 
िकलल्ाच्ा आत आिण सभोवार ्हाजहानच्ा सुटकेचा �्तन होऊ न्े महणून सुस� सैिनकाचंा पहारा 
ठेवण्ात आला आिण त्ाच्ाकडेबाहेवन प�े वगैरे ्ेऊ ाेतील ्ा भीतीमुळे त्ाच्ा िामतीला असलेल्ा 
खोजावंर सखत नजर ठेवण्ात आली . िहाुसथानच्ा वैभवसंप� स�ाटानंी तीन िप�ामंध्े क� कवन 
जमिवलेली आगऱ्ाच्ा िकलल्ातील सारी संप�ी औरंगजेबाच्ा ताब्ात गेली. 

 
ाहा जूनला आपले वै्�कतक वजन औरंगजेबावर पाडून आिण बिहणीब�ल जर काही �ेम त्ाला 

वाटत असले तर त्ाला आवाहन कवन त्ाचे मन वळिवण्ासाठी राजकन्ा जहानआरा िहने 
औरंगजेबाची भेट घेतली . ितने ्हाजहानच्ा इचछेनुसार त्ाला सािंगतले की साऱ्ा सा�ाज्ाची चारी 
भावातं वाटणी केली जावी . औरंगजेबाने साहिजकच ्ा ्ोजनेला साफ नकार िाला . [राजकन्ा जहानआरा ही 

समेटाच्ा काही अटी घेऊन औरंगजेबाकडे गेली . त्ाने ्ा अटी नाकारल्ा . त्ाने उ�र िाले , “ाारा हा काफर असून िहांूचा िम� आहे . 
मुसलमानी धम�च्ा संरकणासाठी त्ाचा ना् होणे अवश् आहे , तोप �्त मी बाा्हाची भेट घेणार नाही . (अक्लखान, ५९-६१). परंतु बऱ्ाच 
वाटाघाटी झाल्ानंतर त्ाने ्हाजहानला भेटण्ास संमती िाली . ाुसऱ्ा िाव्ी मो�ा थाटामाटाने तो ्हराकडे िनघाला . परंतु वाटेत 
्ा्सताखान आिण ्खे िमर ्ानंी त्ाला भेट न घेण्ािवष्ी िवनंती केली . त्ानंी त्ाला सािंगतले की , ्हाजहानने त्ाला ठार मारण्ाचा कट 
केला आहे. ्ाचा पिरणाम असा झाला की ्हाजहानच्ा भेटीला जाण्ाचा त्ाचा िनध�र डळमळला . त्ाने आपला ह�ी वाटेतच थाबंिवला . तोच 
नहीरिाल नावाच्ा एका गुलामाने ्हाजहानने ााराला पाठिवलेले प� औरंगजेबाजवळ िाले . त्ात त्ाने ााराला असे सािंगतले होते की , तू 
िा�ी ्ेथेच राहा. तेथे पैसा आिण फौज ्ाची कमतरता नाही . तेथून तू ाुसरीकडे जाऊ नको . ्ेथील कारभार मी साभंाळीन . (अक्लखान, ६१-
६२; मासूम, ७९ ब, ८२ अ; वािरस, १०६ ब; मनूच्, भाग १. २९६; ब�नयर, ६५; के. के. भाग २ . ३४-३६; ए. एन . १२२-१२३. हे प� औरंगजेबाने 
बनावटपणे िलिहलेले असावे असे मनूची आिण बनन्र ्ानंी िवधान केले आहे ). वरील प�ाववन आपल्ा बापाचा ााराकडे िकती ओढा आहे ्ाची 
औरंगजेबाला जाणीव झाली . त्ाने ्हाजहानला भेटण्ाचा आपला बेत सोडून िाला आिण त्ाने ्हरामधील ााराचा राजवाडा आपल्ा ताब्ात 
घेतला आिण अ्ातऱहेने ्हाजहानचे बाहेरील जगाबरोबरचे सवर ाळणवळण तुटले. 

 



 
अनु�मिणका 

समुगडची लढाई झाल्ापासून औरंगजेबाकडे मो�ा �माणात सैिनक आिण अिधकारी ्ाचंी भरती होत होती . जेवहा आ�ा िक�ा 
औरंगजेबाच्ा ताब्ात आला तेवहा तो खरोखरीचा स�ाट झाला . १० जून रोजी त्ाने आपल्ा छावणीत मोठा ारबार भरिवला . त्ा िाव्ी त्ाने 
आम जनतेला ा्रन िाले . मुख् वजीर आिण इतर सवर िवभाग �मुख ्ानंी त्ाला आपापल्ा सेवकासंिहत अिभवाान केले . त्ाला समोरच्ा 
्केडो व्कत�नी मानवंाना केली , आिण त्ाच्ा हुकूमाववन ारबारच्ा अिधकाऱ्ानंी �त्ेक व्कतीला ितच्ा ाज��माणे मनसब िाली . आ�ा 
्हरामध्े �वे् केल्ानंतर तारीख ११ आिण १२ ्ा िाव्ी अनेक नवीन नेमणुका करण्ात आल्ा. (ए. एन ., १११-११९; ई�रदास, २९ अ).] 

 
(९) मुराद बखशाच् कैद आिण मकतयू 

 
१३ जून रोजी ााराचा पाठलाग करण्ासाठी महणून औरंगजेब आ�ा ्हर सोडून िा�ीच्ा रोखाने 

िनघाला. परंतु वाटेत मुरााच्ा मतसरी आिण हटवााी वागणुकीमुळे जी धोकााा्क पिर�सथती िनम�ण 
होऊ पाहात होती , ्ामुळे त्ाने मथुरा ्ेथे मु�ाम केला (सटोर्या, भाग १ .३०० अ ; अक्लखान, ६५; 
ई�रदास ३१ ब; ए. एन. १३८). मुरााचे अिधकारी त्ाच्ा कानात असे भरवनू ाेत होते की , िावसेिावस 
त्ाच्ा हातातून स�ा िनसटत होती आिण औरंगजेबाचे हात सामथ्र्ाली आिण बळकट बनत होते . त्ाची 
(मुरााची) इचछा आपल्ाला ताबडतोब राज्ािभषेक वहावा अ्ी होती तर त्ाची ही इचछा पुरी करण्ाचा 
बेत औरंगजेब का्मचा पुढे केवहातरी ढकलण्ाच्ा िवचारात असल्ासारखा िासत होता . ्ातून मागर 
एवढाच होता की , औरंगजेबाच्ा हातातील िनववळ एक खेळणे बनून राहाव ेआिण नंतर औरंगजेबाकडून 
आपण पा्ाळी तुडवले जाव ेअसे जर त्ाला (मुरााला) वाटत नसेल तर त्ाने ताबडतोब सवर गो��ची 
सु�े आपल्ा हाती घेणे अित्् जवर आहे. 

 
मुरादचया मनात औरंगजेबािवषय् वैरभाव 

 
त्ाच्ा स�ागारानंी अ्ा तऱहेने भर िाल्ामुळे मुराा हा उघडउघड औरंगजेबाच्ा िवर� वतरन 

कव लागला . त्ाने आपली फौज वाढिवली आिण बाा्ाही फौजापैंकी नुकत्ाच औरंगजेबाला जाऊन 
िमळालेल्ा सैिनकानंा त्ाने अिधक पगार आिण जााा सवातंं्ाची अिमषे ााखवनू आपल्ाकडे िफतवले 
आिण त्ाचं्ावर पाव्ाचंी खैरात केली . ्ावर कळस महणून की का् आपल्ा मानाचा उपमार होतो 
महणून त्ाने औरंगजेबाला भेटण्ाचे सोडून िाले . अ्ा तऱहेने खु� वरवर ाोसती असणाऱ्ा ्ा बधुं�्ाचं्ा 
छावणीत औरंगजेबािवर� उघडउघड �ितपकाची सथापना झाली. 

 
औरंगजेबाचे मुरादला मेजवान्चे िनमं�ण 

 
आता पिर�सथती मो�ा आणीबाणीची अ्ी िनम�ण झाली होती . परंतु िततक्ाच चपखळपणे 

औरंगजेबाने आपल्ा मना्ी ्ोजना आखली आिण ितच्ावर िततक्ाच कु्लतेने कारवाई केली . त्ाने 
पिहल्ा�थम मुरााला २२ लाख रप्े रोकड आिण २३३ घोडे नजर कवन मुरााच्ा मनात सं््ाला 
जागा न ठेवता त्ाला गाफील केले आिण त्ाला झालेल्ा जखमातूंन तो पूणरपणे बरा झाला महणून 
आनंाोतसव साजरा करण्ाच्ा इचछेने आिण पळून गेलेल्ा ाारािवर� मोहीम करण्ाचा बेत 
आखण्ासाठी महणून मेजवानीसाठी त्ाला आमं�ण िाले आिण ्वेटी त्ाने मुरााच्ा मज�तला त्ाचा 
खास रकक नुर�ीन खवास ्ाला भरपूर लाच चारली आिण त्ाला आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले . त्ाने 
मुरााला औरंगजेबाचे आमं�ण सवीकारण्ािवष्ी भर घातली . २५ जून रोजी ि्कारीहून परतताना 
मुरााने औरंगजेबाच्ा छावणीत �वे्  केला. 

 
मुरादला िव�ासघाताने कैद 



 
अनु�मिणका 

 
औरंगजेबाने मो�ा �ेमपूवरक मुरााचे सवागत केले , त्ाला थाटाची मेजवानी िाली , खूप ााव 

पाजली आिण तो झोपी गेल्ावर त्ाला िनः्ा कवन बिंावान केले . मध्रा�ीच्ा सुमारास कैा झालेल्ा 
मुरााला बलवान अ्ा घोडाळाच्ा बांोबसतात झाकलेल्ा पालखीतून (Ladies Hauda) सलीमगडाला 
पाठिवण्ात आले आिण तेथून त्ाची रवानगी गवालहेरच्ा सरकारी बिंाखान्ात करण्ात आली . 
डावपेचाच्ा द�ीने अजोड अ्ी ही कारवाई कोणत्ाही तऱहेचा गाजावाजा न करता पुरी करण्ात आली . 
इतकी की , मुरााच्ा अनु्ा्ानंा त्ाचा कानीसाही लागला नाही आिण त्ानंा जेवहा ्ा गो�ीची खबर 
िमळाली तेवहा वळे िनघून गेली होती . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी मुरााच्ा नेतृतवहीन झालेल्ा सैिनकानंा 
औरंगजेबाने आपल्ा चाकरीत घेतले . इतकेच का् परंतु मुरााच्ा अत्ंत िव�ासातील अ्ा 
अिधकाऱ्ानंााेखील आपल्ा ्ा नव्ा धन्ापुढे मान तुकिवण्ाखेरीज ाुसरा मागर उरला नाही . मुरााचा 
सवर नोकरवगर , लवाजमा आिण मालम�ा औरंगजेबाच्ा ताब्ात गेली . [मुरााला औरंगजेबाने कपटाने ठार मारले . 

त्ाची हकीकत पुढील�माणे आहे : औरंगजेबाच्ा खासगी महालात मुराा हा फकत एका नोकराला घेऊन गेला . ाोघे भाऊ एकाच गालीच्ावर 
बसले. औरंगजेबाने मुरााच्ा अंगावर अ�राचा ि्डकाव केला आिण त्ाच्ावर कलपनातीत अ्ी मेहेरनजर ााखिवली . काही वेळानंतर 
ाोघाभावाचें भोजन संपले . औरंगजेबाने मुरााला भरपूर ााव पाजल्ाचे एका वृ�ानता�माणे आहे . भोजनानंतर ाोघाभावाचें संभाषण झाले . काही 
काळ मुरााला झोपेने घेरले. औरंगजेबाने त्ाला एका िबछान्ावर िव�ातंी घेण्ास सािंगतले आिण तो सवतः जनानखान्ात गेला . 

 
मुरााने िबछान्ावर अंग झोकून िाले . त्ाचा सेवक ब्ारत हा त्ाचे पा् चेपू लागला . काही वेळानंतर एका सुंार गुलाम कन्ेने 

मुरााच्ा खोलीत �वे् केला आिण ब्ारत ्ाला जाव्ास सािंगतले . ितने हळुवारपणे मुरााचे अंग चेपाव्ास सुरवात केली . ितच्ा मुला्म 
सप्�ने मुरााला गाढ झोप लागली . त्ाबरोबर ितने मुरााची ्ाे घेऊन हळूच खोली सोडली . ती गेल्ाबरोबर ्खे मीर ्ाने अित्् िव�ासू 
अ्ा बऱ्ाच सेवकानंा घेऊन मुरााच्ा खोलीत �वे् केला आिण त्ाच्ा िबछान्ाला वेढा िाला . त्ानंी केलेल्ा आवाजामुळे तो जागा झाला 
आिण त्ाने ्ा घेण्ासाठी हालचाल केली पण ती जागेवर नवहती . आपला िव�ासघात झाला हे त्ाने ओळखले आिण त्ाने औरंगजेबाची 
िनभरतसना करण्ास सुरवात केली . औरंगजेब बाजूलाच पड�ाआड उभा होता . तो महणाला , “गेल्ा काही िावसातं तुझ्ा हातून घडलेल्ा 
कृत्ाने साऱ्ा ाे्ाचा ना् होत आहे . गव�मुळे तुझे माथे िफवन गेले आहे . ्ा तुझ्ा सवभावाला सुधारण्ासाठी आिण राज्ाचे भले वहावे महणून 
काही िावस माझ्ा नजरेसमोर तुला िव�ातंी ाेण्ाचे मी ठरवले आहे .” औरंगजेब पुढे असे महणाला “तुझा जीव धोक्ात घालण्ाची माझी 
िबलकूल इचछा नाही. तुला मी िालेली वचने अजून आहेत त्ीच आहेत. तुझ्ा नजरकैाेचा हा काळ तुझ्ा फा्�ासाठीच आहे.” 

 
औरंगजेबाने केलेल्ा ्ा मानभावी मनधरणीत काही अथर नाही हे मुरााने ओळखले . त्ाच�माणे �ितकार करणे महणजे सवतःचा बळी 

ाेणे आहे ्ाची जाणीव त्ाला झाली . त्ाचवेळी ्खे मीर ्ाने सोनेरी ्ृखंला त्ाच्ापुढे ठेवल्ा आिण कुननसात कवन राजपु�ाचे पा् त्ाने 
बाधंले. मध्रा�ीनंतर मुरााला बिंासत अंबारीत घालून सिलमगड िकलल्ाकडे बिंावासात पाठिवण्ात आले . त्ाच्ा िम�ानंा चकिवण्ासाठी 
महणून असेच तीन ह�ी पूवर, पि�म आिण ािकण िा्ाकंडे रवाना करण्ात आले. 

 
्ा बेमालूम ्ुकतीमुळे मुरााच्ा अनु्ा्ानंा मुराािवष्ीची बातमी कळली ती फार उि्रा . त्ाचंी समजूत अ्ी झाली की , मुराा हा 

आपल्ा भावाबरोबर गुपत बठैकी करण्ात गुतंला आहे . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी त्ाची २० हजार फौज औरंगजेबाच्ा नोकरीत सामील कवन 
घेण्ात आली. मुरााचे अिधकारीही मुरााच्ा बेजबाबाारपणाला ाोष ाेत औरंगजेबाला जाऊन िमळाले . मुरााचा मुलगा इजीाबक ्ाला िा�ी 
्ेथे कैाखान्ात रवाना करण्ात आले . मुरााला पकडण्ात नुर�ीन आिण त्ाचे इतर अिधकारी ्ानंी जी मात केली त्ा सव�ना औरंगजेबाने 
मोठमोठी बिक्ी िाली . (अक्लखान, ७०; ई�रदास, ३४ अ , ३४ ब ; सटोर्या, भाग १ . ३०५-३०६; ए. एन ., १३९; के. के., भाग २ , ३८; 
िदलकुषा, ३०).] 

 
मुरादचे तुरंगात्ल ज्वन 

 
गवालहेरच्ा िकलल्ात मुरााने एकंार तीन वष� काढली . परंतु त्ाच्ा बाहेरील िम�ानंी त्ाच्ा 

सुटकेसाठी केलेला �्तन आिण मुरााच्ा अिवचारीपणामुळे अित्् थोडक्ासाठी त्ा �्तनाचंी न 
झालेली सागंता ्ामुळे औरंगजेबाने मुरााला नाहीसा करण्ाचे ठरिवले . अल्नक्चया खुनाचा आरोप व 
फाश् :- बाा्हाच्ा िचथावणीववन अलीनकीच्ा ाुसऱ्ा मुलाने अहमााबाा ्ेथे इ . स. १६५७ मध्े 
आपल्ा बापाच्ा हत्ेब�ल मुरााच्ा रकताच्ा वपाने बाला िाला जावा अ्ी मागणी केली . मुसलमान 
न्ा््ााा�माणे न्ा्ाधी्ानंा ही मागणी मान् करणे भाग होते. महणून ४ िडसेबर १६६१ मध्े गवालहेरच्ा 



 
अनु�मिणका 

तुरंगातील खोलीत िा�ीच्ा िसहासनावर एकेकाळी आपला अिधकार सागंणाऱ्ा ाुा�वी मुरााचा ाोन 
गुलामाकंडून ि्रचछेा करिवण्ात आला . त्ाचे �ेत िकलल्ाच्ा आवारातच पुरण्ात आले . (ए. एन . 
२९१, ३०४; खाफ्खान, १५६; कमबू, २४ ब; सटोर्या, भाग १. ३८२-३८३; िदलकुषा ३५; अहकाम, २८९ 
ब, ३०२ ब). 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण पाचवे 

वारसाह�ाचे यु� : दारा व शुजा याचंा शेवट 

 
(१) समुगडचया यु�ानंतरचा दाराचा पाठलाग 
 
िद�् येथे दारा 

 
ाारा ५ जून १६५८ रोजी िा�ी ्ेथे पोहोचला आिण राजधानीतील सरकारी मालम�ा बळकावनू 

ितच्ा साहाय्ाने त्ाने नवी फौज उभारण्ाचा आिण ितला सुस� करण्ाचा �्तन केला . परंतु आ�ा 
िकलल्ाचा पाडाव झाल्ाची बातमी त्ाला कळली तेवहा औरंगजेबाला आपला पाठलाग करण्ास 
मोकळीक झाली ्ाची जाणीव झाल्ाने एका आठव�ानंतरच त्ाने िा�ीहून लाहोरकडे जाण्ासाठी 
कूच केले. पजंाब सुभ्ाचा ााराला मजबतू पािठबा होता . ्ा �ातंाचा तो पुषकळ काळप �्त सुभेाार होता 
आिण आता त्ा सुभ्ाची व्वसथा त्ाचा िव�ासू अिधकारी सय्ा घैरतखान ्ाजकडे होती . िा�ीहून 
१०,००० फौज घेऊन ाारा िनघाला तो लाहोरला ३ जुलैला पोहोचला आिण ्ु�ाची त्ारी पुरी करण्ात 
त्ाने तेथे ाीड मिहना घालिवला . दाराच् लाहोर येथे यु�ाच् तयार्  :- तेथील ्ाही खिजना त्ाने 
आपल्ा ताब्ात घेऊन जवळ जवळ २० ,००० एवढी फौज त्ाने जमा केली आिण सतलज नाीवरील 
तळवण आिण रपार ्ेथील तराफ्ावर सखत नजर ठेवण्ासाठी त्ाने सुस� सेनापथकाचंी रवानगी केली. 

 
िद�्वर औरंगजेबाच् चाल 

 
ारम्ान ााराच्ा फौजापंासून अलाहाबाा काबीज करण्ासाठी औरंगजेबाने खान -इ-ाौरानची 

रवानगी केली आिण खु� ााराच्ा पाठलागावर त्ाने बहााुरखानाला पाठिवले . त्ाने सवतः चाल ६ जुलै 
रोजी िा�ीवर धडक मारली. ्ा राजधानीच्ा िठकाणी तो तीन आठवडे रािहला आिण जुनी राज्व्वसथा 
बालून त्ा िठकाणी नवीन जमान्ाच्ा राजवटीला सुरवात केली . सरते्वेटी २१ जुलै रोजी त्ाने 
आलमिगर गाजी अ्ी पावी धारण कवन सवतःला बाा्हा महणून राज्ािभषेक कवन घेतला . िद�् येथे 
राजयािभषेक :- खलीलु�ाखानाची पजंाब सुभ्ाचा सुभेाार महणून नेमणूक करण्ात आली आिण ााराच्ा 
पाठलागाच्ा मजबुतीसाठी त्ाला पाठिवण्ात आले . [्ा िठकाणी एक गो� नमूा करण्ासारखी आहे आिण ती महणजे ही 

की, ारम्ानच्ा काळात औरंगजेबाने ााराचा पाठलाग जारीने वहावा महणून सवर ती कारवाई केली आिण त्ा ाुा�वी राजपु�ाला आपले सामथ्र 
पुनहा �ापत कवन घेण्ाकिरता िबलकूल अवधी ठेवला नाही . त्ाने ाूरद�ी ााखवनू आपल्ा नािवक िवभागाला सहज नेता ्ेण्ाजोग्ा बोटी 
बाधंण्ाचा हुकूम िाला आिण ्ा बोटी त्ाने गा�ावंर घालून आपल्ा आघाडीकडे रवाना केल्ा . (ए. एन , १६४.)] 

 
लाहोरकडे दाराचा पाठलाग 

 
५ ऑगसट रोजी रा�ी रापूर ्ेथे बहााुरखानाने अचानकपणे सतलज नाी ओलाडंली . त्ा 

िठकाणाहून ााराच्ा सेनापतीने िब्ास नाीवर गोिवनाबालकडे माघार घेतली . परंतु औरंगजेब जेवहा 
िा�ीहून सतलज नाीप �्त पोहोचला तेवहा ाारा होडीतून आपली बा्कामाणसे आिण संप�ी घेऊन 
लाहोरहून १८ ऑगसट रोजी मुलतानकडे पळाला . पुनहा एकाा ााराचे चातु्र औरंगजेबापुढे कोते पडले . 
त्ाला िवज्ाब�ल िनरा्ा वाटली आिण त्ाच्ा िनरा्चेे लोण त्ाच्ा साऱ्ा फौजेमध्े पसरले. 

 



 
अनु�मिणका 

दाराच् िसधकडे माघार 
 
३० ऑगसट रोजी औरंगजेबाचे सैन् लाहोरहून ााराच्ा सखत पाठलागावर िनघाले आिण खु� 

बाा्हा आपल्ा पाठलाग करणाऱ्ा फौजेला १७ स�ेबर रोजी ्ेऊन िमळाला . परंतु ााराने पुनहा 
मुलतानहून १३ स�ेबर रोजी िनघून स�रकडे १३ आकटोबरला पळ काढला . (ए. एन ., २०५-२०९, २७२-
२७३) मुलतानच्ा पिरसरातूंन ्ुजाने केलेल्ा चढाईला तोड ाेण्ासाठी औरंगजेब िा�ीकडे परत 
िफरला (३० स�ेबर). परंतु िसधू नाीच्ा ाोनही तीरावंवन औरंगजेबाच्ा सफि्कनखान आिण ्खे मीर 
्ा ाोन सेनापत�नी १५ ,००० सैिनकाचं्ा ाोन सेनािवभागानंा बरोबर घेऊन ााराचा अिवरत पाठलाग चालू 
ठेवला. 

 
िसध सोडून दाराचे गुजरातकडे पलायन 

 
स�र ्ेथे २३ ऑकटोबर रोजी ्ाही सेनापत�ना अ्ी खबर िमळाली की , ााराने आपली बरीच्ी 

मालम�ा आिण मोठमो�ा तोफा आिण िनकोला् मनूची ्ाच्ा नेतृतवाखाली असलेले ्ुरोिप्न 
गोलंााज ्ानंा आपला खोजा वसंत ्ाच्ा ताब्ात ाेऊन भा�रच्ा िकलल्ात ठेवले आहे आिण त्ाने 
सवतः ्वेानकडे पळ काढला आहे; आिण त्ाच्ाजवळ फकत ३००० माणसे उरली असून बाकीचे त्ाचे सवर 
सैिनक त्ाला सोडून गेले आहेत . (ए. एन ., २७०-२७५; सटोर्या, भाग १. ३१८, ३२६-३२७.) पिरणामी 
आपल्ा िवनाकारण सं््ी असलेल्ा धन्ाची (ाारा) बाजू सोडून जाण्ाचा िनणर्  ााउाखानासारख्ा 
िव�ासू अिधकाऱ्ाला घेणे भाग पडले . ्वेान ्ेथे ्ाही फौजानंी तडाख्ाने मजल मारीत ााराला गाठले 
(३१ ऑकटोबर), आिण त्ाची अडवणूक करता ्ेईल ्ा आ्नेे िसधू नाीचे ाोनही िकनारे व्ापले . परंतु 
फौजेला हो�ा पुरिवण्ाच्ा बाबतीत त्ाची बाजू कमकुवत पडली आिण ााराजवळ तवन जाण्ासाठी 
हो�ातराफ्ाचंी भरपूर िस�ता असल्ाने ााराने धडक मावन नाीचे रंा पा� केवहाच सुरिकतपणे पार 
केले (२ नोवहेबर ) आिण तो त�ा ्ेथे जाऊन पोहोचला (१३ नोवहेबर ). ्ाही फौजानंी तट�ाप �्त 
जलागतीने मजल मारीत त्ाचा पाठलाग केला (१८ नोवहेबर ). परंतु तेथे त्ानंा कळले की ााराने 
आणखी ािकणेकडे वािानच्ा िा्नेे पला्न केले आहे (२४ नोवहेबर ), आिण तो कचछचे आखात 
ओलाडूंन गुजरातकडे चालून जात आहे. 

 
आता पाठलाग करणाऱ्ा ्ाही फौजेला ारबाराकडे परतण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . ााराने 

लाहोर सोडल्ानंतर जवळ जवळ तीन मिहने अिव�ानत धडाडी आिण आ�्रकारकपणे सहन्कती 
ााखवनू त्ानंी ााराचा जो पाठलाग चालू ठेवला होता त्ामध्े त्ाचं्ा अगाी हातातोडा्ी आलेला 
््ाचा घास केवळ त्ाचं्ाजवळ तवन जाण्ासाठी पुरे्ा नावा नवहत्ा महणून थोडक्ासाठी हुकला . 

[ाारा ्ुको ्ाचा पजंाब आिण िसध ्ा �ातंामंधून जो पाठलाग झाला त्ा संबधंीची सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे : ५ जून रोजी तो िा�� 
्ेथे पोहोचला. त्ाने बाबरच्ा जुन्ा िकलल्ात मु�ाम केला व तेथील मालम�ा आपल्ा उप्ोगात आणली . त्ाच�माणे त्ाने अनेक उमरावाचंी 
धनाौलत आपल्ा ताब्ात घेतली . त्ाचा उ�े् िा�ी ्ेथे नवे सैन् उभारण्ाचा होता . त्ाने आपल्ा मुलाला बगंालमधून बोलावणे पाठिवले 
आिण इतर बाा्ाही अिधकाऱ्ानंा आपल्ाला मात करण्ािवष्ी िलिहले . ्हाजहानबरोबरही त्ाने प�व्वहार चालू ठेवला (ए. एन., १२०, 
१२१; अक्लखान, ६३; मासूम ७५ ब ). परंतु औरंगजेब त्ाला सुखाने िा�ी ्ेथे राहू ाेणार नवहता . आ�ा िक�ा िजकून घेतल्ामुळे भावाचा 
पाठलाग करण्ास तो मोकळा होता . त्ाने त्ा�माणे त्ारी केली हे कळताच ााराने िा�ी ्ेथून पला्न करण्ाचे ठरिवले . पूव�कडे आपल्ा 
मुलाला िमळून ्ुजा्ी संगनमत करावे व औरंगजेबाला तोड �ावे असा िवचार त्ाच्ा मनात आला . परंतु ्ुजा त्ाच्ा ्�ूचा िम� होता . त्ाचा 
पराभव ााराच्ा मुलाने नुकताच केलेला होता . साहिजकच ्ुजाबरोबर म�ैी अ्क् होती . अ्ा पिर�सथतीत त्ाला पजंाबकडे जावेसे वाटले . 
पजंाब ही ि्पा्ाचंी भमूी होती आिण तेथे त्ाचा िव�ासू अिधकारी गैरतखान हा होता . ााराने महणून लाहोरकडे मोच� वळिवला आिण आपल्ा 
मुलाला आ�ा व िा�ी ्ानंा वळसा घालून आपल्ाला ्ेऊन िमळण्ास सािंगतले . ्ा िनणर्ामुळेच बापलेकाचंा ना् झाला . (ए. एन ., १२५-
१२६) १२ जून रोजी ाारा ्ाने िा�ी सोडली आिण तो सरिहा ्ेथे पोहोचला . तेथून कूच कवन तो ३ जुलै रोजी लाहोर ्ेथे पोहोचला . तेथे त्ाने 



 
अनु�मिणका 

माणसे आिण ्ु�साम�ी ्ाचंी जमवाजमव केली . त्ाने लाहोर ्ेथून औरंगजेबाच्ा अिधकाऱ्ानंा औरंगजेबािवर� बडं करण्ाची चेतावणी िाली . 
(ए. एन ., १४२-१४३, १७८-१७९; के. के., भाग २. ३३; सटोर्या भाग १. ३१०). 

 
सतलज ्ेथे ्�ूने नाी पार कव न्े महणून त्ाने आपला सेनापती ााउाखान ्ाला पाठिवले . तेथून थो�ा अंतरावर रपार ्ेथे 

त्ाने गैरतखान आिण मुसािहब बेग ्ानंा पाठिवले . त्ाने ्ुजाला प� िलहून औरंगजेबािवर� पूव�कडे आघाडी उघडण्ास सािंगतली . ााराला 
अ्ी आ्ा होती की, औरंगजेबाची फौज ािकणेतून ामून आलेली होती , पावसाळ्ाला सुरवात झालेली आहे आिण त्ामुळे औरंगजेबाला आपला 
तविरत पाठलाग करता ्ेणार नाही. ााराची ही आ्ा फोल ठरली. कारण लाहोरला पोहोचून त्ाला एक मिहना होत आहे तोच औरंगजेब सतलज 
नाीपा्ी पोहोचल्ाची बातमी आली (१४ ऑगसट). 

 
औरंगजेबाने १३ जूनला आ�ा सोडले होते . परंतु मुरााचा धोका जवळ असल्ामुळे त्ाने ााराचा लगेच पाठलाग केला नाही , तर 

बहााुरखान ्ाला २१ जून रोजी ााराच्ा पाठलागावर पाठिवले . मुरााचा िनकाल लावल्ावर त्ाने ााराकडे आपले लक वळिवले . िा�ी ्ेथे 
त्ाचा २ -३ आठवडे वेळ गेला . त्ाच्ा सैन्ाला िव�ातंीची गरज होती . सुलेमान ्ुको ्ाच्ा हालचाल�कडे लक ाेणे जवर होते . त्ाने 
्ा्सताखान ्ाला गगंा नाीचा उजवा िकनारा रकण करण्ासाठी पाठिवले , ्खे िमर ्ाची सुलेमान ्ुकोिवर� रवानगी केली आिण 
खलीलउ�ाखान ्ाला बहााुरखानाच्ा मातीला पाठिवले . त्ाने �थम िवसकळीत झालेली राज्व्वसथा िठकाणावर आणली . त्ाि्वा् 
त्ाच्ापुढे जो मोठा �शन होता तो ्हाजहानची जागा भवन काढण्ाचा . त्ाने आता उघडउघड बडंखोरीचे धोरण सवीकारण्ाचे ठरिवले व 
सवतःला राज्ािभषेक कवन घेण्ाचा ज्ोितषानंी २१ जुलै हा ठरिवलेला िावस राज्ािभषेकाला ्ोग् असल्ाचे सािंगतले . मो�ा �माणावर 
त्ारी करण्ाला आता वेळ नवहता. तेवहा घाईघाईने त्ारी करण्ात आली. िा�ी बाहेरच्ा ्ालीमार बागेत राज्ािभषेकाचा समारंभ उरकण्ात 
आला. औरंगजेबाने आलमगीर, पाा्हा आिण गाझी ्ा पाव्ा धारण केल्ा . ारम्ान बहााुरखान सतलज नाीवर पोहोचला होता . त्ाने रपार 
्ेथे नाी ओलाडूंन ााराच्ा फौजेवर ह�ा केला आिण त्ानंा पळवनू लावले . ाुसऱ्ा िाव्ी त्ाच िठकाणी खलीलउ�ाखानाने सतलज नाी 
ओलाडंली. (ए. एन , १६४–१६६). 

 
आता फकत िब्ास नाी ही ाारा आिण औरंगजेबाचे सैन् ्ाचं्ामध्े होती . ााऊाखानाला लाहोरहून ााराने िब्ास नाी 

ओलाडंण्ासाठी व औरंगजेबाबरोबर ्ु� करण्ासाठी पाठिवले . परंतु ााउाखान हा गोिवावाल ्ेथे आल्ावर औरंगजेबाच्ा सैन्ाची संख्ा 
त्ाला कळली . महणून त्ाने सुलतानपूर ्ेथून फौजेची मात मािगतली . ारम्ान औरंगजेबाने कुमक आल्ाखेरीज ्ु� कव न्े असा आाे् 
खलीलउ�ाखानाला पाठिवला होता . सवतः औरंगजेब १५ ऑगसट रोजी रपार ्ेथे पोहोचला . तेथून त्ाने ज्िसग आिण िालेरखान ्ानंा 
खलीलउ�ाखानाच्ा मातीला पाठिवले. तेथे त्ानंा कळले की, ााराने लाहोरहून पळ काढला आहे. 

 
्ाववन एक गो� िस� झाली आिण ती महणजे ही की ाारा हा �त्ेक बाबतीत औरंगजेबापुढे कमी पडला . त्ाने अ्ी कबुली िाली की 

आपण औरंगजेबाला �ितकार कव ्कत नाही . ्ाचा पिरणाम असा झाला की ााराच्ा सैन्ानेच कच खा�ी . ्ाचवेळी औरंगजेबाने ााराच्ा 
सन्ात िफतुरी कराव्ास सुरवात केली . त्ाने ााराचा िव�ासू अिधकारी ााऊाखान ्ाच्ा नावे एक खोटे प� िलहून ते ााराच्ा हाती पडेल 
अ्ी व्वसथा केली . औरंगजेबाचा उ�े् साध् झाला . ााऊाखान जेवहा परतला तेवहा ााराचे मन त्ाच्ािवष्ी बाललेले असल्ाचे त्ाला 
आढळून आले . ्ा घटनेला आधार हा फकत मनूची ्ाचाच िमळतो . (पाहा, मासूम, ८९ ब , ९३ ब ; सटोर्या, भाग १ . ३११, ३१२). मागे 
सािंगतल्ा�माणे ्ा घटनेनंतर ााराने १८ ऑगसट रोजी लाहोरहून मुलतानकडे पळ काढला . िसपाहर ्ुको आिण ााऊाखान त्ाला नंतर ्ेऊन 
िमळाले. औरंगजेबाचे अिधकारी हे ााराच्ा पाठलागावर होतेच . ते बरोबर एक आठव�ाने लाहोर ्ेथे पोहोचले . खलीलउ�ाखान हा २९ रोजी 
लाहोर ्ेथे पोहोचला आिण लगोलग ााराच्ा पाठलागावर िनघाला . (ए. एन ., १८६-१८८). खु� औरंगजेबाने ११ स�ेबर रोजी िब्ास नाी 
ओलाडंली. तेथे त्ाला खलीलउ�ाने असे कळिवले की मुलतान ्ेथे ाारा जोराार �ितकार करण्ाची ्क्ता आहे . ्ा बातमीमुळे औरंगजेबाने 
सवतः ााराचा पाठलाग करण्ाचे ठरिवले . त्ाने िनवडक सैन् बरोबर घेतले आिण ाररोज १४ ते २२ मलैाचंी मजल मारीत तो १७ स�ेबर रोजी 
मुमानपुर ्ा िठकाणी ्ेऊन पोहोचला . तेथे त्ाला ााराने मुलतानहून भा�रकडे पळ काढल्ाची बातमी लागली . त्ाच्ा पाठलागावर 
औरंगजेबाने सफि्कनखान ्ाला पाठिवले . तो सवतः २५  रोजी मुलतान ्ेथे पोहोचला . तेथून ााराच्ा पाठलागावर पुढे न जाता तो िा�ी ्ेथे 
परतला. ाारा पळ काढीत असताना वाटेत त्ाचे सैिनक त्ाला सोडून चालले होते . खु� त्ाचा बकी खाजा सािाक औरंगजेबाला ्ेऊन िमळाला . 
१३ आकटोबर रोजी ाारा स�र ्ेथे पोहोचला . परंतु औरंगजेबाच्ा सैन्ाने त्ाचा िपचछा सोडला नाही . सफि्कनखान हा ३० रोजी कूच ्ेथे 
पोहोचला. तेथे त्ाला औरंगजेबाने पाठिवलेली रसा ्ेऊन िमळाली . ्ा िठकाणी ााराने िसधू नाी ओलाडूंन स�रमध्े �वे् केल्ाची बातमी 
त्ाला िमळाली. पाठलाग करणाऱ्ा फौजेची संख्ा १५ हजार एवढी होती . ्ा सैन्ाचे ाोन भाग करण्ात आले आिण एका भागाने िसधू नाीच्ा 
उ�र िकनाऱ्ाने आिण ाुसऱ्ा भागाने डाव्ा िकनाऱ्ाने कूच करण्ास सुरवात केली . सफि्कनखान तारीख २१ रोजी भा�र ्ेथे पोहोचला 
आिण ्खे िमर भ्ंकर अडचणी सोसून स�र ्ेथे पोहोचला . (ए. एन ., २७३–२७४). ्ेथे त्ानंा असे कळले की ााराने तेथून पुनहा ािकणेकडे 
पळ काढला आहे . त्ाच्ाजवळ आता जेमतेम ३००० सैिनक उरले होते . सतत माघारीला ााराचे सैिनक आता कंटाळले होते . त्ाचे सवर सैन् 
त्ाला सोडून गेले. इतकेच नवहे तर ााऊाखान हा ाेखील त्ाला सोडून िनघून गेला . ााऊाखानाने “आपल्ाब�ल सं्् का आहे” असे ााराला 
िवचारले, तेवहा ााराला असे वाटले की ााऊाखान हा �शन ढोगीपणाने िवचारीत आहे तेवहा त्ाने ााऊाखानाला “तुला बडतफर  केलेले आहे ” 
असे सािंगतले . ्ा हुकमावर ााऊाखानाचा िव�ास बसेना . त्ाने ााराची आपल्ा िन�ेब�ल पुनहा पुनहा खा�ी िाली तरी ाेखील ााराने त्ाचे 
महणणे मान् केले नाही. नाईलाजासतव तो औरंगजेबाला जाऊन िमळाला . औरंगजेबाने त्ाला मो�ा पाावर चढिवले. (मासूम, ९३ ब, ९६ अ; ए. 
एन ., २७४, २७५; एम. य.ू, भाग २ . ३३; सटोर्या, भाग १ . ३१७-३१८). कूच करत ाारा स�रच्ा ािकणेस ५० मलैावंर पोहोचला . ्ेथून 
कंाहारकडे जाण्ाचा रसता िनघत होता . कंाहारकडे जाण्ाचे त्ाच्ा नोकरानंी व बा्कानंी साफ नाकारले . तेवहा ााराने ्वेानकडे पळ 
काढला. ारम्ान सफि्कनखान २१ आकटोबर रोजी भा�र ्ेथे ्ेऊन पोहोचला होता . त्ाला ्वेानच्ा िक�ेााराने ाारा हा ्वेानच्ा 
पिरसरात आल्ाची खबर िाली . सफि्कनखानाने ताबडतोब घाई कवन ााराला नाीच्ा िवर� िकनाऱ्ाच्ा बाजूने गाठले . ााराच्ा 
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पला्नाचा मागर ्ाच िठकाणी रोखता ्ेणार होता . औरंगजेबाच्ा ाोनही सैन्ामंधून बोटीच्ा मातीने पळ काढण्ाचा एकच मागर ााराला होता . 
औरंगजेबाच्ा सैन्ाजवळ बोटी नवहत्ा . सफि्कनखानाने ्वेानच्ा िक�ेााराकडे बोटीची मागणी केली आिण त्ाला ाारावर ह�ा करण्ास 
सािंगतले. परंतु ााराचे नािवकबळ आपल्ापेका अिधक आहे असे कळवनू ्वेानचा िक�ेाार महमा तारखान ्ाने ाारावर ह�ा करण्ाची 
जबाबाारी टाळली . ारम्ान २ नोवहेबर रोजी ााराच्ा सैन्ाने आपले िठकाण सोडले . सैिनकानंी भरलेल्ा बोटी सफि्कनखानाच्ा सैन्ाच्ा 
द�ीस आल्ा . परंतु ााराच्ा सैिनकानंी भरलेल्ा बोटी िकलल्ाच्ा िा्नेे चाललेल्ा होत्ा . सफि्कनखानाने त्ाचं्ावर तोफाचंा भिडमार 
केला. परंतु त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही . ३ नोवहेबर रोजी ाारा ठ�ा ्ेथे पोहोचला . पुनहा ााराचा पाठलाग सुव झाला . १९ रोजी 
सफि्कनखान ठ�ा ्ेथे पोहोचला . तेथे त्ाला ााराने पुनहा एकाा कचछचे रण आिण गुजराथकडे पळ काढल्ाचे समजले . ्ाचवेळी पाठलाग 
करणाऱ्ा सैन्ाला ्ुजाच्ा आ्मणाचा �ितकार करण्ासाठी परतण्ाचा औरंगजेबाचा हुकूम आला . ५ िडसेबर रोजी हे सैन् परत िफरले . अ्ा 
रीतीने ााराचा पाठलाग संपु�ात आला.] 

 
(२) रजपुतानयात दारा : देवराईच् लढाई 

 
दाराचा कच्ममये �वेश 

 
तट�ाच्ा पूव�स ५५ मलैावंर असलेले वािान सोडल्ानंतर ााराने कचछचे रण (Salt Lagoon 

सॉलट लागून) नोवहेबर अखेरीला ओलाडंले . पाण्ािवना त्ाला अपिरिमत अ्ा हालअपे�ा सहन कराव्ा 
लागल्ा. कचछ बेटाचे राजधानीचे ्हर भजू ्ेथे तो ्ेऊन पोहोचला तेवहा त्ाचे सवागत झाले आिण 
तेथला राजा आिण कािठ्ावाडमधील नवानगरचा जामसाहेब ्ानंी त्ाला सवरतोपरी साहाय् ाेऊ केले . 
त्ामुळे ाात कूच करीत जेवहा अहमााबाा ्ेथे ्ेऊन पोहोचला तेवहा त्ाच्ा नेतृतवाखाली ३००० माणसे 
होती. दारा अहमदाबादचा ताबा घेतो :- अहमााबाा ्ेथे त्ा �ातंाचा नवा सुभेाार ्हानवाजखान त्ाला 
जाऊन िमळाला आिण त्ाने तेथील ्ाही खिजना ाारासाठी खुला केला (९ जानेवारी १६५९ ). ााराने 
आपल्ा फौजेत वाढ कवन ितची संख्ा २२००० सैिनकापं �्त नेली आिण सुरतेहून सारा तोफखाना 
आणिवला. ्ा सुमारास त्ाला कळले की औरंगजेबावर ह�ा करण्ासाठी ्ुजा हा अलाहाबााच्ा 
पलीकडे चाल कवन गेला आहे . जसवतिसगाकडून अजिमरला येणयाचे आमं�ण  :- तेवहा त्ाचवळेी 
ााराने आगऱ्ावर धडक मारण्ासाठी झपा�ाने कूच केले . वाटेत त्ाला जसवतंिसगाकडून अजमीरला 
्ेण्ासंबधंी बोलावणे आले . जसवतंिसगाने त्ाला आपल्ा सवर राठोड आिण इतर रजपुतासंह ्ेऊन 
िमळण्ाचे अिभवचन िाले. 

 
औरंगजेब जसवंतला दारापासून फोडतो 

 
परंतु ारम्ान औरंगजेबाने ्ुजाचा खाजवा ्ेथे पूणरपणे मोड केला होता . (५ जानेवारी). [औरंगजेब 

आिण ्ुजा ्ाचं्ामध्े झालेला संघषर आिण त्ामध्े झालेला ्ुजाचा मोड ्ाची सिवसतर हकीकत पुढे िालेली आहे . ााराचा पराभव केल्ानंतर 
आिण मुरााबकाला कैा केल्ावर औरंगजेबाने ्ुजाला एक िम�तवा्रक प� िलिहले . त्ाने त्ाच्ा जहािगरीत िबहार �ातंाची भर टाकली . ्ा 
प�ाचा ्ुजाला �थम मोठा िालासा वाटला . औरंगजेब त्ाला िलिहतो , “्हाजहान बाा्हाजवळ तू नेहमी िबहारची मागणी करीत असस . तो 
�ातं आता मी तुला ाेत आहे . तेथील राज्कारभार तू व्व�सथत तऱहेने कर . ााराचे �करण िमटिवल्ावर मी तुला तुझ्ा इचछेला ्ेईल ते ाेईन .” 
(आलमग्रनामा, २११, २३३, २२४) औरंगजेबाने आपला भाऊ आिण बाप ्ानंा जी वागणूक िाली ते लकात घेऊनच ्ुजाने ्ा प�ाची संभवना 
केली. त्ाने औरंगजेबाला एक जुजबी प� िलिहले आिण तो ्ु�ाच्ा त्ारीला लागला . ्ावेळी औरंगजेब ााराच्ा पाठलागावर पजंाबमध्े होता . 
्ा संधीचा सुजाने फा्ाा घेण्ाचे ठरवले . आपल्ा स�ागाराचंा स�ा त्ाने मानला नाही , आिण त्ानंा असे उ�र िाले की , “राजपु� सुलतान 
महमा ्ाचा मी पराभव करीन . त्ाच�माणे ्हाजहानला गााीवर बसवनू त्ाचा सेवक महणून मी ारबारात राहीन .” (मासूम, ९६ अ , ९६ ब ; 
आलमग्रनामा, २२४) ्ा िवचाराने तो पाटणा ्ेथे गेला . तेथे त्ाला त्ाचा सेनापती िमर इसफ�ना्ार मामुरी हा ्ेऊन िमळाला . त्ाने ्ुजाला 
आ्मक पिव�ा घेण्ाला उ�ेजन िाले . आकटोबर १६५८ मध्े २५ हजार फौज घेऊन ्ुजाने पाटणा सोडले . ााराच्ा हुकमाववन वाटेतील सवर 
िक�े तेथील अिधकाऱ्ानंी ्ुजाच्ा ताब्ात िाले . २३ िडसेबर रोजी तो अलाहाबाा ्ेथे पोहोचला . ३० िडसेबरला तो खाजवा ्ेथे पोहोचला . तेथे 
त्ाला औरंगजेबाचा मोठा मुलगा सुलतान महमा ्ाने आडिवले . तीन िावसानंी खु� औरंगजेब छावणीत ााखल झाला आिण त्ाने ्ु�ाची सू�े 
हाती घेतली. औरंगजेबाने इतकी घाई केली त्ाला काही िनि�त कारणे होती . ्ुजाच्ा हालचालीवर त्ाचे पूणर लक होते . ााराच्ा पाठलागावर 
असताना ्ुजाच्ा हालचाल�च्ा गभंीर बातम्ा त्ाच्ा कानावर ्ेत होत्ा . मुलतान ्ेथे त्ाने ााराचा पाठलाग काही अिधकाऱ्ावंर सोपिवला 
आिण झपा�ाने कूच करीत तो राजधानीकडे िनघाला . २० नोवहेबर १६५८ रोजी तो िा�ीला पोहोचला . तीन िावसानंी त्ाने आपला मुलगा 
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सुलतान महमा ्ाला अलाहाबाा ्ेथे खान ाौरान ्ाला िमळण्ासाठी रवाना केले . थो�ाच अविधत जु�लफकारखान आिण इतर अिधकारी 
आपल्ा फौजासहीत अलाहाबाा ्ेथे जाऊन पोहोचले . (आलमग्रनामा, २२६, २३४, २३५). हे चालले असताना ्ुजा बनारस ्ेथेच होता . 
िा�ी ्ेथे पोहोचण्ाचा त्ाचा एकमेव मागर आता बां झाला होता . औरंगजेबाची आता अ्ी समजूत झाली की ्ुजा आता माघार घेईल . ्ा हेतूने 
त्ाने िा�ी ्ेथे १२ िावस मु�ाम केला . परंतु ्ुजाने आपली आगेकूच बेजबाबाारपणे चालूच ठेवली . तेवहा औरंगजेबाने िा�ी सोडून पुढे चाल 
कवन जाण्ाचे ठरिवले. २ जानेवारी १६५९ रोजी त्ाच्ा फौजा कोरानिजक सुलतान महमा ्ाच्ा फौजेला जाऊन िमळाल्ा . (आलमग्रनामा, 
२३५, २३८, २४१). ्ाच वेळी िमर जुमला हा झपा�ाने कूच करीत ािकणेतून औरंगजेबाला ्ेऊन िमळाला. 

 
खाजवाचा रणसं�ाम 

 
३ जानेवारी रोजी औरंगजेबाने लढाईची त्ारी केली आिण फौजेच्ा तुक�ाकंडे त्ाचंी कामिगरी वाटून िाली . फौजेतील 

अिधकाऱ्ानंी त्ानंा िालेल्ा हुकमा�माणे त्ाचं्ा सैिनकाचंी रचना केली . �त्ेक तुकडीपुढे ह�ी आिण तोफखाना आिण पाठोपाठ िचलखती 
घोडेसवार अ्ी सैन्ाची रचना करण्ात आली . ९० हजार घो�ाचं्ा खुरानंी जी धूळ उधळली त्ामुळे सारी पथृवी आिण आका् व्ापून गेले . 
(आलमग्रनामा, २४२, २४५, २५०. अिधक मािहतीसाठी पाहा के. के., भाग २ , ४९; अक्लखान, ७५). सकाळी आठ वाजता खु� औरंगजेब 
रणागंणावर हजर झाला. फौजेने कूच करण्ास सुरवात केली , आिण ाुपारी तीन वाजता औरंगजेबाची सेना ्�ूसैन्ापासून १ मलैावर पोहोचली . 
्ुजाने फकत आपला तोफखाना पुढे पाठिवला . ाोनही फौजातं थोडी गोळाबारी झाली . रा�ी ्ुजाचा तोफखाना मूळ छावणीकडे परतला . ही जागा 
उंचव�ावरची होती . ती िमर जुमला ्ाने व्ापली आिण तेथे तोफा चढिवल्ा . औरंगजेबाचे सैन् ्ु�ाचा पो्ाख न उतरिवता तसेच िनि�सत 
झाले. िमर जुमला ्ाने रा�भर गसत घातली आिण रककानंा सावध राहण्ािवष्ी हुकूम िाला . (आलमग्रनामा, २५२). पहाट नुकतीच झाली 
होती आिण अ्ा वेळी छावणीमध्े एकच गोधळ उडाला . वातावरण घोषणानंी भवन गेले . का् झाले आहे हे कोणासच कळेना . औरंगजेबाकडे 
खरी पिर�सथती सागंण्ासाठी जेवहा जासूा आले आिण ्ा कारणाचे मूळ जवसवंतिसग आहे असे आढळून आले . जसवंतिसगाने ्ुजाला िनरोप 
पाठवनू असे कळिवले होते की मध्रा�ीनंतर मी राजपु� महमाच्ा छावणीवर ह�ा करीन. औरंगजेब माझा �ितकार करण्ासाठी पाठीमागे ्ेईल 
अ्ा वेळी तुमही औरंगजेबावर ह�ा करावा . ्ा�माणे जसवंतने ह�ा केला . त्ाच्ा रजपूत सैिनकानंी िमळेल ती वसतू लुटली . ही लूट घेऊन 
रजपूत आगऱ्ाच्ा वाटेला लागले . पिरणामी औरंगजेबाच्ा सैन्ाची घडी िवसकटली . जे भ्ाड होते ते जसवंतबरोबर पळाले , आिण काहीजण 
्ुजाकडे िनघून गेले . अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाने कमालीचा िधमेपणा ााखवनू बाजू साववन नेली . परंतु ्ुजाला असे वाटले की त्ाला 
फसिवण्ाची ही एक जसवंत आिण औरंगजेब ्ाचं्ामधील ्ोजना असावी . साहिजकच ्ुजाने काही हालचाल केली नाही . जसवंतच्ा 
पला्नाची बातमी औरंगजेबाला कळाली तेवहा त्ाने उदगार काढले की , “तो जर गेला असला तर त्ाला जाऊ ाे .” त्ानंतर त्ाने आपल्ा 
अिधकाऱ्ानंा बोलावनू सािंगतले की “जसवंत गेला ही परमे�राची आपल्ावर कृपा आहे . कारण जर का लढाईच्ा मध्ात त्ाने िव�ासघात 
केला असता तर साऱ्ाचंाच ना् झाला असता. (पाहा आलमग्रनामा, २५५, २५६; के. के., भाग २. ५३; अहकाम, ४ ब). असे सागंनू औरंगजेबाने 
त्ाच्ा भोवतालच्ा फौजेत होणारा संभाव् गोधळ थाबंिवला . त्ाने जासूा पाठवनू �त्ेक अिधकाऱ्ाला आपापल्ा जागी ठाम राहण्ाचा हूकूम 
िाला आिण असे जो करणार नाही त्ाला सवतःपुढे आणण्ाची ताकीा केली . इसलामखान ्ाला जसवंतची जागा ाेण्ात आली . बाकीच्ा 
सैन्ाची रचना त्ीच ठेवण्ात आली . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी औरंगजेबाने सैन्ाची पाहणी केली . अनेक गेलेले अिधकारी पुनहा परतले . 
औरंगजेबाला आपल्ा हाताखाली असलेल्ा सैन्ाची संख्ा ५० हजार असावी असा अंााज आला . ्ा उलट ्ुजाचे सैन् जेमतेम २३ हजार ऐवढे 
होते. अगाी िनि�त मनाने औरंगजेबाने ्ु�ाला सुरवात करण्ाचा हुकूम िाला . सैन्ाच्ा समोर औरंगजेबाची िनवडक अ्ी फौज 
अबाु�ाखानाच्ा हाताखाली होती . आघाडीचे सेनापती जु�लफकारखान आिण सुलतान महमा हे होते . उजव्ा फळीवर इसलामखान हा होता 
आिण डाव्ा फळीवर खान ाौरान आिण रामिसग हे होते . सैन्ाच्ा मध्भागी औरंगजेब असून तेथील सेनासमुाा् जवळ जवळ २० हजार एवढा 
होता. बाा्हाच्ा जवळ िमर जुमला होता . सकाळी आठ वाजता लढाईला तोड लागले . औरंगजेबाच्ा सैन्ापुढे आपली सेना कमी आहे हे जाणून 
त्ाने (्ुजाने) आपल्ा सेनेची रचना वेगळ्ा प�तीने केली . त्ाने आपले सवर सैन् एका ओळीत उभे कवन समोर तोफखाना ठेवला . सैन्ाच्ा 
मध्भागी ्ुजा आपला मुलगा बुलंा अखतर ्ाच्ा समवेत होता . त्ाच्ा सैिनकाचंी संख्ा १० हजार एवढी होती . ्ुजाने आ्मक पिव�ा टाकून 
पिहला ह�ा चढिवला . ाोनही बाजंूकडून तोफाचंा भ्ंकर भिडमार झाला . ्ुजाच्ा उजव्ा बाजूला सय्ा आलम हा होता . त्ाने औरंगजेबाच्ा 
सैन्ावर आघाडीला तीन खवळलेले ह�ी ठेवनू ह�ा चढिवला . ्ा हलल्ाच्ा ती�तेने औरंगजेबाची डावी आघाडी कोसळली . सैिनकानंी 
रणागंणातून पळ काढण्ास सुरवात केली . ारम्ान औरंगजेब मरण पावल्ाची अफवा पसरली . त्ामुळे सवर सैन्ात एकच गोधळ माजला . 
ारम्ान ्ुजाच्ा सैन्ाने औरंगजेबाच्ा मध् आघाडीवर ह�ा चढिवला . परंतु त्ानंा खु� औरंगजेब , मुतरजाखान आिण हसन अलीखान ्ानंी 
थोपवनू धरले. ्ाचवेळी ्ुजाच्ा तीन ह��नी औरंगजेबाकडे मोच� वळिवला . परंतु औरंगजेब ठाण माडूंन आपल्ा ह�ीवर बसून रािहला . त्ाचा 
बाुंकची जलालखान ्ाने तीन ह��पैकी एका ह�ीच्ा माहुताला ठार मारले . औरंगजेबाच्ा एका माहुताने त्ा ह�ीवर उडी मावन त्ाला काबतू 
आणले. उरलेले ाोन ह�ी पळून गेले . औरंगजेबाने आता आपल्ा उजव्ा फळीला मात करण्ासाठी कूच केले . तेथे त्ाला एकच गोधळ 
उडालेला िासून आला . इतक्ा कठीण �संगात ाेखील त्ाचे मनोधै्र आिण िधमेपणा का्म होता . त्ाने असा िवचार केला की आपल्ा सैन्ाचे 
तोड आता डावीकडे आहे. अ्ा पिर�सथतीत आपण जर उजव्ा फळीकडे कूच केले तर आपण पळ काढला असे आपल्ा सैन्ाला वाटेल . ्ासाठी 
त्ाने जासूा पाठवनू आपल्ा सेनापत�ना आपण का् करणार ्ाची खबर िाली . नंतर तो आपल्ा सैन्ाच्ा उजव्ा फळीच्ा मातीला गेला . 
्ािठकाणी सैफखान आिण अ्ामखान हे िचकाटीने ्�ूजवळ लढत होते . औरंगजेब तेथे पोहोचला आिण लढाईचे पारडे ्ुजाच्ा िवर� 
उलटले. औरंगजेबाची उजवी फळी ्�ूवर तुटून पडली आिण ितने ्�ूचा धुववा उडिवला . बुलंा अखतर हा आपल्ा बापाकडे पळून गेला . 
(आलमग्रनामा, २६३; अक्लखान, ७८) ारम्ान बाा्ाही आघाडीने ्�ूचा ह�ा परतवनू लावला होता. बाा्हाच्ा तोफखान्ाच्ा माऱ्ापुढे 
्�ूच्ा सैन्ाने सुरिकत अंतरावर पळ काढला . (मासूम १०३ अ, १०४ अ) ्ानंतर औरंगजेबाच्ा सैन्ाने सवर बाजंूनी आगेकूच करण्ास सुरवात 
केली. ्ुजाची मधली फळी त्ानंी वेढली . तोफाचें गोळे ्ुजाच्ा अवतीभोवती पडू लागले . पिरणामी ्ुजा ह�ीववन उतवन घो�ावर सवार 
झाला. लढाई आता जवळ जवळ संपल्ासारखी होती . ह�ीचा िरकामा हौाा बघून ्ुजाच्ा ि्पा्ाचें मनोधै्र ढासळले . ्ुजा ठार झाला अ्ी 
त्ाचंी कलपना झाली . रणागंण सोडण्ाचे त्ानंा एक िनिम� िमळाले . कणातच साऱ्ा सैन्ाने पळ काढला . पळणाऱ्ा सैिनकानंा ओरडून थोपवनू 



 
अनु�मिणका 

धरण्ाचा व्थर �्तन ्ुजाने केला . हे चालू असताना ्ुजाचे एक एक अिधकारी औरंगजेबाला ्ेऊन िमळाले . ्ुजाने आपले मुलगे , सय्ा 
आलम, आलावा�खान, आिण उरलेली फौज घेऊन रणागंणातून पळ काढला (अिधक मािहतीसाठी पाहा र�ात-इ-आलमिगर्, नं १९ ; पॅिरस 
एम . एस , २ बी). 

 
िवज्ाच्ा ्ा बातमीने औरंगजेबाच्ा सैन्ाने ्हााणे वाजिवली . औरंगजेब ह�ीववन खाली उतरला आिण त्ाने परमे�राला नमन 

करण्ासाठी रणागंणावर गुढगे टेकले . ्ुजाची सारी छावणी आिण सामानसुमान त्ाच्ा सैिनकानंी लुटले . लहान-मो�ा ११४ तोफा आिण 

बगंालचे सु�िस� ११ ह�ी व थोडाफार खिजना ही बाा्ाही सैन्ाच्ा हाती पडली . (आलमग्रनामा २६५; खाफ्खान, भाग २,५९).] आिण 
नंतर िमज� राजा ज्िसग ्ाच्ा मातीने त्ाने जसवतंिसगाला काही �माणात त्ाच्ा मुलुखावर सवारी 
करण्ाच्ा धमक्ा ाेऊन आिण काही अं्ी त्ाला बढतीच्ा आ�ासनाचें आिमष ााखवनू आपल्ाकडे 
िफतवनू घेतले होते . [वरील घटनेमुळे ाारा मरैता ्ेथे पोहोचला तेवहा त्ाला जसवंतचा ठाविठकाणा लागला नाही . त्ामुळे घाबवन 

जाऊन त्ाने आपला एक िव�ासू चाकर ाुिबनचंा ्ाला जसवंतिसगाकडे पाठिवले . ाुिबनचंा ्ाने जसवंतला त्ाने िालेल्ा वचनाची जाणीव 
िाली. त्ावर जसवंतने उ�र िाले की आपण फौजेची जमवाजमव करीत आहोत आिण अजमेर ्ेथे ााराला आपण िमळू . 

 
अजमेर ्ेथे पोहोचल्ावर ााराने परत ाुिबनचंा ्ाला जसवंतला आणण्ास पाठिवले . परंतु जसवंतने ााराची िवनंती िझडकावन 

लावली. ाुा�वी ााराने पुनहा एकाा �्तन केला. त्ाने आपला मुलगा िसपाहर ्ुको ्ाला जोधपूर ्ेथे जसवंतकडे पाठिवले . परंतु त्ाचाही काही 
उप्ोग झाला नाही . ्ुको िनरा् होऊन आपल्ा बापाकडे परतला . एक जाितवंत रजपूत आपल्ा वचनाला िवसरला . वारसाह�ाच्ा ्ा ्ु�ात 
जसवंतची कीत� डागाळली . ज्ा लढाईचे नेतृतव त्ाच्ाकडे होते त्ा लढाईतून त्ाने पळ काढला होता . महाराजा जसवंतिसगावर िव�ास 
टाकणारा ाारा खरोखरच ाुा�वी होता . (ए. एन., ३००, ३०९-३१२; खाफ्खान, भाग २. ६५-६६; ब�नयर, ८५-८६; ई�रदास, ४३ ए; कमबू, २१ 

अ; अक्लखान, ८१-८४).] आता औरंगजेब ााराच्ा अगाी समीप ्ेऊन ठेपला होता आिण त्ामुळे 
त्ाच्ाबरोबर लढा ाेण्ाखेरीज ाुसरा मागर ााराला उरला नवहता . त्ाने सुजपणा ााखवनू आपली 
्ोजना बालली. उघ�ा माैानात औरंगजेबाबरोबर समोरासमोर घनघोर ्ु�ात गुंतवनू घेण्ाचे ऐवजी 
त्ाने अजमीरच्ा ािकणेस चार मलैावंर असलेली ाेवराईची िखड ताब्ात घेऊन तेथून लढा ाेण्ाचे 
ठरिवले. ती िखड अित्् अरंा असल्ामुळे लहान्ा फौजेला सामथ्�ने आपल्ापेका अिधक असलेल्ा 
्�सैून्ाला रोखून धरता ्ेणे ्क् होते . त्ाच्ा सैन्ाच्ा ाोनही फळ्ानंा िबथली आिण गोकला 
टेक�ानंी नैसनगक संरकण िाले तर त्ाच्ा पाठी्ी संप� असे अजमीर ्हर पसरले होते आिण तेथून 
त्ाला अित्् सहजगत्ा रसाीचा पुरवठा झाला असता . त्ाने, त्ाच्ा सैन्ाने ज्ा जागा व्ापल्ा 
होत्ा त्ाचं्ा ािकणेला असलेल्ा ारीच्ा ाोनही बाजूला पसरलेल्ा टेक�ानंा जोडणाऱ्ा कमी 
उंचीच्ा िभती बाधूंन एक संरकक फळी उभारली . त्ासमोर त्ाने मोच� बाधूंन काढले आिण संरकक महणून 
बाधंलेल्ा िभतीत अधून मधून छो�ाछो�ा बुरजाचंी (redoubts) उभारणी केली. 
 
देवराईच् लढाई 

 
ााराने व्ापलेल्ा ्ा मोक्ाच्ा जागावंर औरंगजेब ािकणेकडून चाल कवन आला आिण त्ावर 

त्ाने १२ माचर १६५९ ्ा िाव्ी सू्�सतापासून तोफाचंी �चडं आग ओकण्ास सुरवात केली ती १३ 
माचरची रा� उलटेप �्त. ााराच्ा फौजेने उंच िठकाणी व्ापलेल्ा आिण आडो्ाआड असलेल्ा आपल्ा 
जागेववन औरंगजेबाच्ा असंरिकत अ्ा गोलंााजावंर आिण पा्ाळावर तोफखाना आिण बाुंकीच्ा 
गोळ्ाचंा मृत्लूाही भ् वाटेल असा अिवरत मारा केला . औरंगजेबाच्ा गोलंााजानंा ्ा चढाईला 
िततक्ाच ामाारपणे सडेतोड �त्ु�र ाेता आले नाही . ्�नेू बाधंलेले मोच� जवळ जवळ अिजक् होते . 
महणून औरंगजेबाने १४ माचर रोजी आपल्ा ्ु�स�ागाराचंी एक बठैक बोलावली आिण ्ा बठैकीतून 
हलल्ाची पुढील�माणे नवी वपरेषा आखली . ती अ्ी : ्हानवाजखानाच्ा नेतृतवाखाली असलेल्ा 
्�चू्ा डाव्ा फळीवर सारी ्कती पणाला लावनू एकवटून ह�ा कराव्ाचा आिण त्ाच वळेी ्�चू्ा 
उजव्ा फळीला त्ाचं्ा समोर असलेल्ा ्ाही फौजेच्ा सेनािवभागाने गुंतवनू ठेवाव्ाचे होते . ्ा 
्ोजनेचे ्् अथ�त ्�वूर समोरासमोर होणाऱ्ा हलल्ावर अवलंबनू नसून ्�चू्ा डाव्ा फळीच्ा 



 
अनु�मिणका 

िपछाडीवर (गोकला टेकडी ) औरंगजेबाच्ा फौजेची जी गुपत कारवाई होणार होती ितच्ावर अवलंबनू 
होते. गोकला टेकडी चढून जाण्ाचा मागर जममूच्ा डोगरातील राजा राजवप आिण त्ाचे डोगर चढून 
जाण्ात पटाईत असलेले जातभाई ्ानंी ्ोधून काढला होता आिण त्ा टेकडीवर चढून जाण्ाची 
जबाबाारी औरंगजेबाने त्ाचं्ावर टाकली होती. 

 
शहानवाजखानाचया खंदकावंर ह�ा 

 
१४ माचर रोजी सा्ंकाळच्ा सुमारास ्�चू्ा डाव्ा फळीच्ा समोर एकवटून उभ्ा असलेल्ा 

्ाही सैन्ाने ्हानवाजखानाच्ा सैन्ाने व्ापलेल्ा खंाकावंर ह�ा चढिवला . त्ानंी तोफखान्ाचा 
जलागतीने पुनहा मारा सुव केला आिण डाव्ा फळीकडे ााराचे सैन् जे कचा�ात सापडले होते त्ाचं्ा 
मातीसाठी आपले खंाक सोडून आिण पुढे चाल कवन जाणाऱ्ा ााराच्ा इतर सेनािवभागानंा रोखून 
धरले. रणागंणाच्ा ्ा भागात त्ा िावसाची भ्ानक अ्ी रणधुमाळी माजली . ााराच्ा लोकानंी आपल्ा 
जागाचें रकण करण्ासाठी अित्् कडवा �ितकार केला . ह�ा करण्ासाठी बाा्ाही फौजेचे 
एकापाठोपाठ एक सेनािवभाग लाटा�ंमाणे ााराच्ा सैन्ावर ्ेऊन आाळू लागले . अखेर त्ानंी ्�चू्ा 
सवर सैन्ाला माैानातून पाठीमागे रेटण्ात ्् िमळिवले आिण खंाकाच्ा अगाी टोकाप �्तच्ा 
रणमाैानावर ताबा िमळिवला. 

 
्ा वळेेप �्त राजवपचे लोक गोकला टेकडी पाठीमागच्ा बाजूकडून चढून आले होते , तर ्�लूा 

आघाडीवर चाललेल्ा घनघोर ्ु�सं�ामात इतर कसलीच ्ु� रािहली नवहती . त्ानंी आपले िन्ाण 
टेकडीच्ा माथ्ावर रोवले आिण एकच गजरना केली . ्ा�माणे िपछाडी कोसळून पडल्ामुळे ााराच्ा 
डाव्ा फळीत िनरा्चेा घनघोर अंधःकार पसरला . तरी ाेखील त्ाच्ा पुषकळ सैिनकानंी आवे् ाने 
�ितकार चालू ठेवला . ्ा अखेरच्ा �ितकाराला मोडून काढण्ासाठी ्खे िमर ्ाने आपला ह�ी पुढे 
घुसिवला. परंतु त्ाला एक गोळी लागून तो ठार झाला . सरते ्वेटी औरंगजेबाच्ा सैिनकानंी ्ा 
खंाकावर चढाई केली . िवज्ाची आ्ा नसताना आिण सारे काही संपु�ात आले तरी ाेखील 
्हानवाजखान आपल्ा सैिनकानंा चेतावणी ाेत होता . पण एका तोफगोळ्ाने त्ाच्ा िचध�ा 
उडिवल्ा. उरल्ा-सुरल्ा सैिनकाचंी फळी मोडली आिण त्ानंी काळोखाच्ा आवरणाखाली रणागंणातून 
काढता पा् घेतला. 

 
त्ातल्ा त्ात आ�्�ची गो� ही की आताप �्त एकंार चार मोच�पैकी फकत एकच 

औरंगजेबाच्ा फौजानंी िजकून घेतला होता . पण तरी ाेखील ााराची सारी आघाडी कोसळून पडण्ाला 
तेवढे पुरेसे होते . राजवपच्ा माणसानंी गोकला टेकडी काबीज केल्ामुळे ााराची संरकणफळी भेाून 
असताव्सत झाली होती आिण ााराच्ा सैिनकानंा िटकाव धवन �ितकार करणे अ्क् झाले होते. आपला 
मुलगा िसपाहर ्ुको आिण केवळ बारा माणसे ्ाचं्ा समवते ााराने िवलकण घाईघाईने रणमाैानातून पळ 
काढला आिण तो गुजरातच्ा रोखाने िनघून गेला . अजमेरच्ा सभोवतालच्ा �ाे्ात भ्ंकर 
लुटालुटीच्ा सैतानी सा�ाज्ाने थ्थ्ाट घातला. जसवतंिसगाच्ा हाकेववन हजारो रजपूत आसमंतात 
जमा झाले होते आिण ते िगधाडा�ंमाणे आपल्ा भ�्ाच्ा ्ोधाथर इतसततः िघर�ा घालू लागले . त्ानंी 
आता पराभतू झालेल्ा ााराच्ा सेनेची मालम�ा आिण मालवाहू जनावरे ्ाचंी लुटालूट केली . 

[औरंगजेबाबरोबर लढाई ाेण्ाि्वा् ााराला ाुसरा मागर नवहता . ्ा वेळेप �्त औरंगजेब अजमीरजवळ आलेला होता . जसवंताने केलेल्ा 
िव�ासघातामुळे ााराची िनरा्ा झालेली होती. अ्ा पिर�सथतीत त्ाची इचछा असो वा नसो त्ाला लढाईची त्ारी करणे भाग पडले . 

 



 
अनु�मिणका 

सवतःचे सैन् कमी आहे हे ााराने ओळखून आपला लढाईचा बेत त्ाने बालला . त्ाने अजमीरच्ा ािकणेस चार मलैावंर ाेवराईच्ा 
िखडीत औरंगजेबा्ी सामना ाेण्ाचे ठरिवले . त्ाच्ा फौजेच्ा ाोनही बाजूला िबथली आिण गोकला हे डोगर होते . िपछाडीचे बाजूला अजमीरचे 
संप� ्हर होते. त्ाने ाोनही डोगराच्ा कडा जोडणारी एक िभत आपल्ा फौजेच्ा ािकण बाजूला बाधंली . त्ाच्ा साऱ्ा सैन्ाची िवभागणी चार 
भागात झालेली होती . त्ावर सेनापती महणून मुसतफाखान आिण जानी बेग , िफरोज िमवती , ्हानवाजखान आिण महमा ्रीफ कलीच खान 
आिण िसपाहर ्ुको ्ाचंी िन्ुकती झालेली होती . आघाडीच्ा मध्भागी ाारा होता . (ए. एन ., ३१३–३१४; के. के., भाग २ , ६७; ए. के. ८४; 
ई�रदास, ४६ ब). 

 
सैन्ाच्ा ाोनही बाजूला असलेल्ा ाोन टेक�ाचं्ा रागंानंी ााराच्ा सैन्ाला आणखी मजबुती आणली होती . ााराच्ा सैन्ासमोर 

औरंगजेबाची फौज होती आिण ्ा फौजेवर ााराच्ा तोफखान्ाचा �चंड भिडमार होऊ ्कला असता . अ्ा पिर�सथतीत ाारा औरंगजेबाची 
�तीका कवन रािहला . औरंगजेब कूच करीत ाेवराईहून एक मलैावर ्ेऊन पोहोचला . त्ाच्ा आघाडीच्ा पुढे ाोन मलै ााराच्ा फौजेचे खंाक 
होते. त्ा िाव्ी रा�ी औरंगजेबाचा एक अिधकारी पुरिालखान ्ाने ाोनही सैन्ामंधील एका टेकडीचा ताबा घेतला . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी 
ााराच्ा सैन्ाने त्ाची हाकालप�ी करण्ाचा �्तन केला . परंतु ााराच्ा �्तनानंा ्् आले नाही आिण औरंगजेबाचा तोफखाना ्ा टेकडीवर 
नेण्ात त्ाच्ा फौजेला ्् आले . ााराच्ा सैन्ाने आपल्ा फळीकडे माघार घेतली . आता औरंगजेबाच्ा सैन्ाने पुढे कूच केले आिण फौजेची 
नवीन रचना करण्ात आली . तोप �्त संध्ाकाळ झाली . ्ु�ाला तोड लागले . �थम ाोनही सैन्ाकंडून परसपरावंर तोफाचंा भ्ंकर भिडमार 
झाला. ाोन िावसप �्त हे ्ु� चालले होते . ारम्ान ााराच्ा सैन्ातील ाोन हजार िचलखती सिनक रणागंणावर आले आिण त्ानंी ्ु�ाचे 
आवहान िाले. औरंगजेबाच्ा सैन्ाने ते सवीकारले . ाोनही फौजातं आता हातघाईची लढाई सुव झाली . ााराचा तोफखाना अित्् मारक ठरला . 
तर औरंगजेबाच्ा तोफखान्ाचा ााराच्ा उंचीवर असलेल्ा छावणीवर काहीच पिरणाम झाला नाही . (के. के., भाग र . ६८). १३ तारखेची रा� 
बाा्ाही अिधकाऱ्ानंी खलवते करण्ात घालिवली . ्�ूवर नवीन तऱहेने ह�ा करण्ाचा मनसुबा करण्ात आला . आपल्ा समोर असलेल्ा 
्�ूच्ा फळीवर सवर ्कती एकि�त कवन ह�ा करण्ाचे औरंगजेबाने ठरिवले . त्ासाठी ााराच्ा सैन्ाच्ा डाव्ा बाजूला गोकला नावाची 
टेकडी होती , तेथून ह�ा करण्ाचे ठरले . हे काम जममूच्ा टेक�ातंील राजाराजवप ्ाच्ाकडे सोपिवण्ात आले . संध्ाकाळी गोलंााजानंी 
थोडी िव�ातंी घेतली तेवहा राजवपने गोकला टेकडीच्ा पाठीमागनू आपले सैन् पाठवले . तो सवतः ्�ूचे लक िवचिलत करण्ासाठी घोडेसवार 
घेऊन टेकडीच्ा पुढील बाजूने आला . त्ाच्ावर ्हानवाजखान ्ाने १००० फौजेिन्ी ह�ा केला . ते पाहताच िालेरखान , ्ा्सताखान, ्खे 
मीर आिण ज्िसग हे त्ाच्ावर तुटून पडले . त्ाबरोबर ्ु�ाची व्ापती वाढली . औरंगजेबाच्ा सैन्ाने तोफाचंा भिडमार कवन ााराच्ा 
सैिनकानंा त्ाचं्ा खंाकातच रोखून धरले . ्ु�ाची एकच घनच�र उडाली . ााराच्ा सैन्ातील गोलंााजानंी औरंगजेबाच्ा अनेक सैिनकाचंा 
बळी घेतला . परंतु औरंगजेबाने एक तासभर हलल्ाचा जोर सतत चालू ठेवला . ारम्ान राजवपचे सैिनक गोकला टेकडीवर चढून गेले होते . 
त्ानंी आपले िन्ाण तेथे रोवले . ्ा घटनेने ााराच्ा डाव्ा फळीमध्े िनरा्चेी लाट पसरली . औरंगजेबाच्ा सैन्ाने आपल्ा हलल्ाचा जोर 
वाढिवला आिण ााराच्ा सैन्ाच्ा खंाकात घुसण्ाचा त्ानंी जोराार �्तन केला . ्ा हलल्ात ्खे मीर हा ठार झाला . िालेरखानाला जखम 
झाली. अखेर औरंगजेबाला ्् िमळाले आिण ्�ुसैिनक नाउमेा झाले . (ए. एन ., ३२३–३२४). औरंगजेबाच्ा सैन्ाने आता ्�ुसैन्ाची क�ल 
सुव केली . ्हानवाजखान ठार झाला आिण इतर अनेक अिधकारी जखमी झाले . ााराच्ा सैन्ाने रणभमूी सोडून पळण्ास सुरवात केली . 
ारम्ान सू्�सत झाला आिण रणभमूीवर काळोख पसरला . ्�ू कोण आिण िम� कोण हे ओळखू ्ेईना . परंतु ्ु�ाचा िनकाल लागल्ासारखाच 
होता. ्ा सवर घटना ाारा अित्् काळजीपूवरक पाहात होता . त्ाने आपल्ा कोसळणाऱ्ा आघाडीला रसा पाठिवली . आपल्ा सैिनकानंा त्ाने 
धीर ाेण्ाचा �्तन केला . परंतु ्हानवाजखानाचा मृत् ूआिण गोकला टेकडीचा पाडाव ्ामुंळे त्ाच्ा अिधकाऱ्ाचें मनोधै्र खचले . त्ानंी 
लढण्ास नकार िाला . काळोखाचा फा्ाा घेऊन पळून जाण्ात सुरिकतता आहे असा िनणर् त्ानंी घेतला . (कमबू, २१ व , २२ अ ). अ्ा 
पिर�सथतीत रणागंण सोडण्ाखेरीज ाारालाही ाुसरा मागर उरला नवहता . आपला मुलगा िसपाहर ्ुको आिण सेनापती िफरोज िमवती ्ानंा 
बरोबर घेऊन त्ाने गुजरातकडे पळ काढला . ााराची छावणी िवज्ी सैिनकाचं्ा आिण त्ाच्ा मातीसाठी जमा झालेल्ा परंतु जसवंतच्ा 
िफतुरीमुळे लढाईत भाग न घेतलेल्ा हजारो रजपुताचं्ा भकसथानी पडली . (अिधक मािहतीसाठी पाहा ए. एन , ३२५–३२६, ३२९, ४१०; के. के., 
भाग २ . ७३). ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी ााराचे इतर अिधकारी औरंगजेबापा्ी आले आिण त्ाच्ा चाकरीत ते ि्रले . औरंगजेबाने ााराच्ा 
पाठलागासाठी ज्िसग आिण बहााुरखान ्ाचंी िन्ुकती केली. (ए. एन ., ३३०–३३२; के. के, भाग २. ७२, ७४; सटोर्या, भाग १, ३४२).] 

 
(३) दाराचे पलायन आिण कैद 
 
दाराचे गुजरातकडे पलायन 
 

ाेवराईची लढाई चालू असताना ााराचा जनानखाना आिण संप�ी ही ह�ी, उंट आिण खेचरे ्ावंर 
लााून ााराचा िव�ासू खोजा खाजा मकूल आिण त्ाच्ा िामतीला काही फौज ्ाचं्ा संरकणाखाली 
पला्नासाठी स� अ्ी अजमेर ्ेथील अनसगर तळ्ाच्ा डाव्ा काठावर ठेवण्ात आली होती . त्ानंी 
१४ रोजी रा�ी त्ा िठकाणाहून पळ काढला आिण ते ााराला १५ तारखेच्ा ाुपारी मरैता ्ेथे ्ेऊन 
िमळाले. परंतु औरंगजेबाने ्ा अगोारच ज्िसग आिण बहााुरखान ्ाचं्ा हाताखाली एक बला� 
सेनािवभाग त्ाचं्ा पाठलागावर रवाना केला होता . त्ामुळे ााराला कुठेच िव�ातंी घेता आली नाही . तर 
उलट पूव�इतक्ाच घाईने त्ाला आपला पला्नाचा मागर आ्मावा लागला . त्ाने जेवहा भरैता सोडले 



 
अनु�मिणका 

तेवहा त्ाच्ाजवळ फकत ३००० सैिनक बरोबर होते . गुजरातेकडच्ा पला्नात त्ानंी ारिाव्ी ३० मलै 
िकवा अिधक ाेखील मजल मारली . भ्ंकर उषमा आिण धूळ आिण तंब ूआिण मालवाहू जनावरे ्ाचंी 
कमतरता ्ामुळे ्ा पला्नात त्ानंा अस् ्ातना सहन कराव्ा लागल्ा . उषमाघात आिण भ्ंकर क� 
्ामुळे त्ाचं्ा जवळची उरलेली घोडी आिण उंट वगैरे जनावरे मवन गेली . (पाहा ब�नयर, ८८–९२; ए. 
एन ., ४१०; कमबू, २२६). कच्हून िसधकडे दारा  :- ााराला असे आढळून आले की तो पोहोचण्ाच्ा 
अगोारच औरंगजेबाची प�े सवर िठकाणी गेलेली होती आिण �त्ेक िठकाणचे सथािनक अिधकारी त्ाला 
बिंासत कराव्ाच्ा त्ारीत होते . (पाहा अक्लखान, ८७; पॅिरस एम. एस., ९५ अ, ९६ ब, ९७ ब, १८० 
अ). त्ाचा बातमीाार अहमााबााेहून परतला . तेवहा त्ाने मनाची घोर िनरा्ा करणारी बातमी आणली 
की, जर ााराने अहमााबाामध्े �वे्  करण्ाचा �्तन केला तर त्ाला �ितकार करण्ात ्ेईल . 
त्ामुळे ााराने मना्ी बाधंलेल्ा मनोरथाचंी धुळााण उडाली . ज्ा िठकाणी आपल्ाला अखेरचा आसरा 
घेता ्ेईल अ्ी त्ानंा अ्ा होती त्ावर आता िवरजण पडल्ामुळे ाारा आिण त्ाच्ाबरोबरील सवर 
मंडळी ्ामध्े ाुःख आिण िनरा्ा ्ाचंा एकच हलक�ोळ माजून रािहला . जनान्ातून ्ेणाऱ्ा िककाळ्ा 
ऐकून �त्ेकाच्ा डोळ्ातं अ�ूंचा पूर लोटला . ्ावळेी डॉ . बनन्र हा �वासी लेखक ााराच्ा आजारी 
पतनीवर औषधोपचार करीत होता त्ाने ्ा�संगी त्ा मंडळ�ना भोगाव ेलागलेले ाुःख आिण त्ानंा सहन 
कराव्ा लागणाऱ्ा ्ातना ्ाचें अित्् हा्�ावक वणरन केलेले आहे . “एका�ा िभकार�ासारखा 
आिण ािर�ासारखा त्ाचंा पो्ाख झाला होता . जनाना वाहून नेण्ासाठी फकत एक घोडा , एकच 
बलैगाडी आिण पाच उंट त्ाचं्ाजवळ होते . सामानसुमान वाहून नेण्ासाठी फकत काही उंटच ि्�क 
होते आिण माणसे महणाल तर त्ाचंी संख्ा असून नसल्ासारखीच झाली होती .” अ्ा केिवलवाण्ा 
पिर�सथतीत आलेल्ा आि््ा खंडातील संप� राजाच्ा िन्ुकत वारसाने चछचे ते भ्ानक रण पुनहा 
एकाा ओलाडंले आिण तो िसधच्ा ािकण िकनाऱ्ावर मे मिहन्ाच्ा सुरवातीला पोहोचला . (ए. एन ., 
४१०–४११; ब�नयर, ८९–९१; ई�रदास, ४४ अ). 

 
ाारा अ्ा तऱहेची हालचाल करणार ्ाचा अगोारच औरंगजेबाने क्ास बाधंला होता . त्ाने 

िसधच्ा खालच्ा भागाकडे लाहोर ्ेथून भा�रकडे खलीलउ�ाखानाला रवाना केले . त्ामुळे खालच्ा 
िसधकडे जाण्ाचा आपला मागरही बां झाल्ाचे ााराला आढळून आले . औरंगजेबाचे सथािनक अिधकारी 
आिण ज्िसगाच्ा आघाडीच्ा तुक�ा आपल्ा ्�लूा वढेण्ासाठी उ�र, पूवर आिण आगने् िा्ाकंडून 
चाल कवन ्ेत होत्ाच . सुटकेचा फकत एकच मागर ि्�क होता आिण तोच ााराने सवीकारला . तो 
वा्व् िा्केडे वळला, त्ाने िसधू नाी ओलाडंली आिण कंाहारच्ा माग� पन््ाकडे पळून जाण्ासाठी 
महणून तो िसिवसतानमध्े ि्रला. 

 
जयिसगाकडून दाराचा पाठलाग 

 
ारम्ान अजमीरहून ज्िसग हा ााराच्ा पाठोपाठ त्ाचा पाठलाग ारिाव्ी १६ ते २० मलै कूच 

करीत करत होता . पाण्ाची टंचाई , चाऱ्ाचा अभाव आिण थकून जाणारे त्ाचे घोडे आिण मालवाहू 
जनावरे ्ाचंी ाेखील त्ाने पव� केली नाही . ााराचा मागोवा काढीत त्ाने लहान आिण मोठे रण 
ओलाडंले आिण कचछ बेट तो पार कवन गेला . वाटेत त्ाला भ्ानक हालअपे�ा सहन कराव्ा लागल्ा . 
“वाटेत काही जागी धान्ाचा भाव रप्ाला एक ्रे होता तर काही िठकाणी अ� िमळिवणेच मुषकील 
होऊन गेले .” परंतु कठोर िचकाटीने त्ाने आपल्ा पाठलागाचा मागर चालू ठेवला आिण िसिवसतानच्ा 
सरह�ीवर त्ाने िसधू नाीचा िकनारा ११ जून १६५९ रोजी गाठला . जयिसगाचे हाल  :- ्ा धावपळीत 



 
अनु�मिणका 

त्ाच्ाजवळील तीन चतुथ�् फौज गारा झाली. नंतर त्ाला असे कळले की ाारा हा मोगल िहाुसथानची 
सरह� सोडून गेला आहे . तेवहा िहाुसथानात िसधू नाीच्ा रोखाने त्ाने आपला परतीचा मागर ्मण्ास 
सुरवात केली . [ज्िसगाने ााराच्ा केलेल्ा पाठलागाची सिवसतर हकीकत पुढील�माणे आहे : २० माचर रोजी ज्िसग मरैता ्ेथे 

पोहोचला. तेथे त्ाला ााराने घेतलेला मागर कळल्ावर त्ाने जालोर आिण िसरोहीच्ा माग� ााराच्ा पाठलागास सुरवात केली . िसरोहीच्ा 
अलीकडे त्ाला जसवंतिसग ्ेऊन िमळाला . बाा्ाही फौजानंी संकटाची पव� न करता ाररोज १६ ते २० मलै ााराचा पाठलाग केला . िसधपूर 
्ेथे पोहोचल्ानंतर ाारा कचछकडे वळल्ाचे त्ानंा कळले . तेथील राजानंी ााराला आसरा ाेऊ न्े अ्ी प�े ज्िसगाने अगोारच िलिहली 
होती. पाठलाग करीत बाा्ाही सैन् अहमााबाा ्ेथे पोहोचले . पाण्ाच्ा आिण चाऱ्ाच्ा अभावी वाटेत ्ा सैन्ाचे भ्ंकर हाल झाले . तो 
मोसम उनहाळ्ाचा होता. त्ामुळे गुरेढोरे ागावली. सैिनकाचंा धीर खचू न्े महणून त्ानंा रोख पगार ाेण्ात आला . अहमााबाा ्ेथे एक िावस 
मु�ाम कवन बाा्ाही सैन् पुढे िनघाले . २२ एि�ल रोजी ज्िसग पाथरी िजल्ात पोहोचला . तेथून कूच कवन ३ मे रोजी तो हलवाडच्ापासून 
६ मलैावंर असलेल्ा एका गावी पोहोचला . तेथे त्ाला असे कळले की , कचछच्ा रणात ााराने पुनहा �वे् केला आहे . (पॅिरस एमएस., ९४ ब–
१०१ ब). १३ मे रोजी ज्िसग कचछच्ा राजधानीला पोहोचला . तेथील राजाने ााराला आ�् िालेला नवहता . ज्िसग भजूजवळ ्ेताच राजाने 
आपल्ा मुलाला त्ाच्ा सवागतासाठी पाठिवले आिण १३ मे रोजी ज्िसगाची राजधानीबाहेर भेट घेतली . तेथे त्ाला ााराने ािकण िसधमध्े 
�वे् केल्ाचे कळले. ्ावर ५०० सैिनकाचंी एक तुकडी पुढे पाठिवण्ात आली आिण बाकीचे सैन् मागाहून िनघाले . 

 
कचछच्ा रणातून कूच करताना बाा्ाही सैन्ाचे भ्ंकर हाल झाले . कचछचा राजा आता िबथरला आिण त्ाने वाटा�ा ाेण्ाचे 

नाकारले. कचछच्ा रणाच्ा ािकणेस ६ मलैावंर त्ानंा काही िविहरी आढळल्ा . त्ामधील िचखल असलेले पाणी िपऊन त्ानंा आपली तहान 
भागवावी लागली. ाुसऱ्ा िाव्ी रा�ी लुना ्ेथून बाा्ाही सैिनकानंी कचछचे रण ओलाडंण्ास सुरवात केली . ्ा रणाची रंाी ७० मलै एवढी 
होती. त्ात पाण्ाचा एक थेबही नवहता . मध्रा�ीप �्त चं��का्ाने त्ानंा वाट ााखिवली . त्ानंतर म्ाली पेटिवण्ात आल्ा . सू्�ा्ानंतर 
ाोन तासानंी रण पार करण्ात आले . सवर बाा्ाही फौज रहमान ्ा खे�ापा्ी पोहोचली . तेथे असलेल्ा तलावात सवर बाा्ाही फौज घुसली . 
खे�ातील नाले आिण इतर िठकाणचे गढूळ झालेले पाणी िपऊन त्ानंी आपली तहान भागिवली . ाुपारप �्त कूच केल्ानंतर कुलाबी ्ेथे 
आपल्ा छावणीच्ा िठकाणी ते ्ेऊन पोहोचले . ्ेथे त्ानंा खरी िव�ातंी िमळाली . (पॅिरस एमएस., १०२ ब, १०३ ब, १०९ अ–११० अ). परंतु 
त्ानंा आलेला अनुभव मा� भ्ंकर होता. जवळ जवळ ८० मलै सारे सैन् वाळवंट तुडवीत आले होते. पाण्ाचा त्ानंा एक थेबही िमळाला नवहता. 
ह�ी आिण घो�ाचंी ाैना तर िवचावच नका ! सू्�सतानंतर जेवहा कूच करण्ाची पाळी आली तेवहा अनेक उंट आिण घोडे मवन पडले . 
ज्िसगाच्ा चार हजार घोडेसवारापैंकी जेमतेम एक हजार सवाराचें घोडे ि्�क रािहले . लषकरीदष�ा ज्िसगाचा हा मोठा िव्म होता . परंतु 
्ासाठी त्ाला फार मोठी िकमत �ावी लागली . िसधमध्े त्ाची �गती ाररोज जेमतेम ६ ते ८ मलै होती . (पॅिरस एमएस., १०३ ब–१०४ अ, १०६ 
अ, १०८ अ ; ए. एन., ४३३). २९ मे ला तो नसरपूर ्ेथे पोहोचला . ११ जून रोजी तो िसधू नाीच्ा जवळ ्ेऊन पोहोचला . तेथे त्ाला ााराने 
िसिवसतानमध्े �वे् केल्ाचे व कंाहारकडे जाण्ाचा त्ाचा उ�े् असल्ाचे कळले. 

 
ज्िसगाचा हेतू अ्ा तऱहेने साध् झाला . ाारा आता िहाुसथानच्ा भमूीवर नवहता . तेवहा त्ाने आपल्ाला परत बोलावनू घेण्ािवष्ी 

िलिहले. ज्िसगाने ााराला पळून जाण्ाची मु�ाम संधी िाली असे मनूची िलिहतो . ्ा सं््ाला पूणरपणे जागा आहे . ारम्ान ज्िसग उ�र 
िहाुसथानकडे ्ेण्ासाठी िनघाला असताना ाारा कैा झाल्ाची बातमी त्ाला कळली . (पॅिरस एमएस., १०८ अ; ए. एन., ४१४–४१५).] 

 
इकडे ााराच्ा कुटंुिब् मंडळ�चा िहाुसथान सोडून पन््ामध्े जाण्ाच्ा कलपनेला सखत िवरोध 

होता. ााराची आवडती पतनी निाराबानू ही अित्् आजारी होती . उजाड अ्ा बोलन िखडीतील 
�वासामुळे आिण कंाहारसारख्ा िजथे िम�तवाचे अगत् होईलच अ्ी खा�ी नसलेल्ा �ाे्ातूंन 
जाण्ामुळे त्ानंा ज्ा हालअपे�ा भोगाव्ा लागल्ा असत्ा त्ामुळे तर ितचे �ाणच गेले असते . त्ामुळे 
ााराने आपला बेत बालला आिण आजूबाजूच्ा �ाे्ातंील एकााा टोळी�मुख की ज्ाच्ावर 
सुरिकततेसाठी िवसंबनू राहता ्ेईल आिण ज्ाच्ा अनु्ा्ाचंी मात िमळू ्केल अ्ाचं्ा ्ोधाला 
सुरवात केली. िहाुसथानच्ा सरह�ीच्ा बाजूने असलेल्ा बोलन िखडीपासून पूव�स ९ मलैावंरचा ाााार 
्ेथील जमीनाार मिलक जीवन हा आपल्ाला पािहजे त्ी मात कव ्केल अ्ी आ्ा ााराला वाटली . 
अनेक वष�पूव� ्ा अफगाण �मुखाला ह�ीच्ा पा्ाखाली तुडवनू ठार मारण्ाची ि्का ्हाजहानने िाली 
होती. ाारा त्ावळेी आपल्ा बापाच्ा अित्् मज�तला होता . त्ाने बापाची िवनवणी कवन मिलक 
जीवनला त्ाचे �ाण आिण सवातंं् पुनहा िमळवनू िाले . ााराने कृतजतेची फेड जीवन करील ्ा अपेकेने 
त्ाच्ाकडे पािहले . तो ाााारला पोहोचला . मिलक जीवनने त्ाच्ा ्ोग्तेनुवप सनमान कवन आिण 
त्ाची ्ोग् ती काळजी घेऊन ााराला आपल्ा घरात नेले (बहुधा ६ जून). 

 
दाराचया पतन्चा मकतयू 



 
अनु�मिणका 

 
ाााारला जात असताना भ्ंकर क�ामुळे आिण औषध आिण िव�ातंी ्ाचं्ा अभावी निाराबानू 

मृत्ुमुखी पडली. आपल्ा पतनीचे साहच्र आता संपले ्ा कलपनेने ाारा ाुःखाच्ा भोवऱ्ात सापडला . 
“त्ाच्ा डोळ्ानंा सारे जग सु� िासू लागले . त्ाची मनः�सथती िवमनसक झाली . त्ाचे सारे ्हाणपण 
नाहीसे झाले आिण त्ाचा बुि��म झाला .” त्ाने ितचा मृताेह लाहोर ्ेथे त्ाचा गुव िम्ा मीर ्ाच्ा 
ाफनभमूीमध्े ाफन करण्ासाठी पाठिवला . त्ाला अजून िचकटून असलेल्ा सैिनकापैंकी ७० सवार 
आिण त्ाचा एकिन� अिधकारी गुल महमा ्ानंा त्ाने ितच्ा मृताेहाबरोबर संरकक महणून रवाना केले . 
मिलक ज्वनकडून दारा कैद केला जातो  :- आपल्ा उरलेल्ा अनु्ा्ानंा त्ाने आपापल्ा घरी 
परतण्ाचा िकवा त्ाच्ाबरोबर पन््ामध्े जाण्ाचा ्ापैंकी कोणत्ाही �त्वा्ाचा सवीकार करण्ाची 
पूणर मुभा िाली . सरते्वेटी असा �संग आला की ााराच्ा िव�ासू अनु्ा्ापैंकी एकही त्ाच्ाजवळ 
आता रािहला नाही . त्ाची पिर�सथती आता फारच ्ोचनी् झाली आिण आपल्ा ्जमानाच्ा 
िव�ासावरच केवळ त्ाला अवलंबनू राहाव ेलागले.  

 
अखेर त्ा अफगाणाच्ा कृतजतेच्ा भावनेवर त्ाच्ा हव्ासाने मात केली आिण िाला ्बा 

पाळण्ाचा त्ाचा िनध�रही ्ामुळेच ढासळून पडला . त्ाने िव�ासघाताने ाारा , त्ाचा धाकटा मुलगा 
आिण ाोन मुली ्ानंा कैा केले. (९ जून) आिण त्ानंा बहााुरखानाच्ा सवाधीन केले. (पाहा मासूम, १३९ 
ब १४२ अ ; ए. एन., ४१२-४१४, ४१९; कमबू, २२ ब, २३ अ; के. के., भाग २ . ८३–८४; सटोर्या, भाग १. 
३४७–३५१). 

 
(४) दाराच् कुतरओढ आिण िनघकरण हतया [ााराचा पाडाव झाल्ाची बातमी औरंगजेबाला २ जुलै रोजी मिलक जीवन ्ाच्ा 

प�ाववन कळली. त्ाने हे प� भर ारबारात वाचून ााखिवले . परंतु त्ाचा आपल्ा भावनावंर इतका ताबा होता की , त्ाने आपल्ाला झालेला 
आनंा बाहेर ााखिवला नाही. ाारा पकडला गेला आहे ्ा गो�ीचा उ�ेख करण्ाचे ाेखील त्ाने टाळले . त्ाने इतका सं्म ााखिवण्ाचे कारण 
महणजे ााराला पकडल्ाची बातमी त्ाच्ा द�ीने इतकी चागंली होती की ितच्ावर ताबडतोब िव�ास ठेवणे त्ाला अ्क् झाले . परंतु जेवहा १५ 
जुलै रोजी खु� बहााुरखानाने ााराचा ताबा घेतल्ाचे त्ाला कळिवले , तेवहा मा� सं््ाला जागा रािहली नवहती . औरंगजेबाने आता ताबडतोब 
आनंा-उतसव साजरा करण्ाचा हुकूम िाला . ्ात त्ाचा उ�े् अजूनही सं््ी असलेल्ा जनमताच्ा सं््ाचे िनराकरण करण्ाचा होता . (ए. 
एन., ४१४–४१९; मासूम, १४२ अ; कमबू, २३ ब; खाफ्खान, भाग २.८५).] 

 
दाराला िद�् येथे आणले जाते 

 
बिंासत केलेल्ा कै�ानंा िा�ी ्ेथे आणल्ावर अित्् अपमानासपा अ्ा अवसथेत त्ाचंी 

राजधानीच्ा ्हरातून िधड काढण्ात आली (२९ ऑगसट ). एका िचखलाने माखलेल्ा छो�ा 
ह�ीणीच्ा पाठीवरील छत नसलेल्ा हौ�ात ााराला बसिवण्ात आले . त्ाच्ा बाजूला त्ाचा चौाा 
वष�चा कोवळा तरण मुलगा िसपाहर ्ुको हा होता आिण त्ाचं्ा पाठीमागे हातात नंगी तलवार घेऊन 
त्ाचंा भ्ानक चेहेऱ्ाचा बिंापाल गुलाम नजर बेग हा बसला होता . जगातल्ा अत्ंत वैभवसंप� अ्ा 
िसहासनाचा वारस �वासामुळे माखलेल्ा ओबडधोबड कप�ातं आज बसला होता . त्ाच्ा मसतकावर 
धुळीने माखलेला फकत गरीबच केवळ वापव ्कतील असा फेटा होता . त्ाच्ा गळ्ात ना मोत्ाची माळ 
होती की त्ाच्ा अंगावर एखााा खुलून िासणारा िहऱ्ाचा ाािगना होता . त्ाचे हात मोकळे होते पण पा् 
साखळांडाने ब� केलेले होते . ऑगसट मिहन्ातल्ा तळपत्ा सू्रनारा्णाचे ऊन वर रणरणत होते 
आिण अ्ा भ्ानक वषेात ज्ा िठकाणी एकेकाळी तो अित्् वैभवाने आिण थाटामाटाने रािहला होता 
त्ा िठकाणी त्ाची िधड काढण्ात आली . अपमानाच्ा जािणवनेे साऱ्ा अंगाची लाहीलाही होत असताना 
ाेखील त्ाने आपले मसतक वर उचलले नाही की आजूबाजूला दि�केपही केला नाही . परंतु तो एखा�ा 



 
अनु�मिणका 

पा्ाळी धुळीत पडलेल्ा पण��माणे बसून रािहला. 
 
ााराब�लच्ा करणेने तेथे जमलेल्ा नागिरकाचं्ा मनातील इतर सवर भावना साफ धुवनू 

गेल्ा�माणे झाल्ा. जमा झालेला जनसमुाा् संख्ेने �चडं होता आिण बनन्र सागंतो की िजकडे पाहाव े
ितकडे लोक ाारासाठी ने�ातूंन अ�ू ढाळीत होते आिण त्ाच्ा भिवतव्ाब�ल ्ोकाकूल झालेले िासत 
होते. (अिधक मािहतीसाठी पाहा सटोर्या, भाग १ , ३५४–३५५; ब�नयर, ९८–९९; ए. एन., ४३१; के. 
के., भाग २. ८६; ई�रदास, ४४ ब–४५ अ; कमबू, २३ ब). 

 
दाराला देहानताच् िशका 

 
त्ा िाव्ी संध्ाकाळी ााराचे भिवतव् ठरिवण्ासाठी महणून औरंगजेबाने आपल्ा मंं्ाचंी एक 

गुपत बठैक बोलािवली . बनन्रचा आ�्ााता ाािनषमंाखान ्ाने ााराचे �ाण वाचवाव े्ासाठी ि्कसत 
केली पण ्ा्सताखान , महमा अमीनखान , बहााुरखान आिण जनान्ातून राजकन्ा रो्नआरा ्ानंी 
धमर आिण राष् ्ाचं्ा भल्ासाठी ााराला ठार करण्ात ्ाव ेअसा आ�ह धरला . बाा्हाच्ा 
खिजन्ातील पगार खात असलेल्ा तोडपुजा धमरव�े्ानंी ाारा हा इसलाम धम�च्ा त�वापासून च्तू 
झाला आहे आिण अतएव त्ाला मृत् ूहीच ि्का ्ोग् आहे अ्ा तऱहेचे फम�न काढून त्ावर आपल्ा 
ासतखती केल्ा. 

 
दाराचा खून 

 
मिलक जीवन ्ाला आता हजाराचा मनसबाार करण्ात ्ेऊन ब�खत्ारखान अ्ी पावी 

ाेण्ात आली होती . हा िव�ासघातकी मनुष् ३० तारखेला ारबारात रजू होण्ासाठी चालला असताना 
िा�ीच्ा नागिरकानंी त्ाच्ािवर� ांगा केला आिण ्ा ांग्ामुळेच ााराचा ्वेट का् होणार ते जवळ 
जवळ ठरल्ासारखे झाले. िकबहुना त्ाचा ्वेट जवळ आल्ासारखा झाला. त्ाच िाव्ी रा�ी नजर बेग 
आिण इतर काही गुलाम ्ानंी ााराच्ा खवासपुरा ्ेथील तुरंगाला भेट िाली . आपल्ा बापाच्ा 
बाहुपा्ात ब� असलेल्ा िसपाहर ्ुकोला त्ानंी ओढून काढले आिण ाुा�वी ााराचे तुकडे तुकडे केले . 
औरंगजेबाच्ा हुकुमाववन ााराचे कलेवर एका ह�ीवर ठेवण्ात आले . पुनहा एकाा त्ाची ्हरातल्ा 
रसत्ामंधून िधड काढण्ात आली आिण हुमा्ुनच्ा कबरसतानामधील एका घुमटाखालील (Vault) 
तळघरामध्े त्ाचे ाफन करण्ात आले . [ाुा�वी ााराचा जीव वाचिवण्ाचा �्तन त्ाच्ा मुतससानंी अनेक मध्सथ्ाचं्ा तफ�  

केला. (ए. एन., ४३२; खाफ्खान, भाग २-८७; मासूम १४२ ब ; ब�नयर १००-१०१; सटोर्या भाग १ . ३५६) ााराला आपला ्वेट का् आहे ते 
कळून चुकले. त्ाने औरंगजेबाला पुढील�माणे प� िलहून त्ाच्ा ा्ाबु�ीला आवाहन केले . “मला आता राज्पााची कोणतीच इचछा रािहलेली 
नाही. ते आता तुला आिण तुझ्ा मुलानाचं लाभ ूाे . तू मला मारण्ाचा जो बेत रचलेला आहेस तो माझ्ावर अन्ा् करणारा आहे . मला 
राहण्ासाठी एक घर ाे , एक ाासी माझ्ा सेवेला ाे आिण मग सारे आ्ुष् मी तुझे चागंले होण्ासाठी �ाथरना करण्ात घालवीन .” ्ा प�ावर 
औरंगजेबाने सवतःच्ा हसताकरात िलिहले ते असे , “तू �थम राज् बळकावनू घेण्ाचा �्तन केलास आिण तुझी भिूमका ही भानगडी िनम�ण 
करण्ाची होती. (ि�िटश मयुिझयम, Or. Ms. Addl. 18881, f, 77 a.) औरंगजेबाकडून ााराला कमा होणे अ्क् होते . १६ वष�पेका अिधक काळ 
ााराची छा्ा औरंगजेबाच्ा जीवनावर पडली होती . ाारानेच ्हाजहानच्ा मनात औरंगजेबाब�ल आकस िनम�ण केला होता . त्ाच्ािवर� 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचं्ाबरोबर कारसथाने केलेली होती . औरंगजेबाच्ा ्�ूंना ााराने थारा िाला होता . ्ा सवर गो�ी आिण त्ामधील 
मानखंडना औरंगजेबाने सहन केली होती . आता सूड घेण्ाची त्ाची संधी आली होती आिण ती सोडणारा औरंगजेब हा माणूस नवहता . ता. ३० 
रोजी िा�ी ्ेथे झालेल्ा ांग्ाने ााराचा मृत् ूअगोार ओढवनू आणला गेला . मिलक जीवन ्ाने ााराला पकडल्ामुळे लोक त्ाच्ावर िचडले 
होते. ३० रोजी तो ारबारात चाललेला असताना ााराचे िम� , िहतिचतक आिण इतर गुडं ्ानंी त्ाला घेरले . बोलण्ातून मारामारीवर �करण 
आले. मिलक जीवनच्ा बऱ्ाच अनु्ा्ानंा ठार मारण्ात आले आिण जर िा�ी ्हराचा कोतवाल सैिनक घेऊन आला नसता तर मिलकचे सवर 
अफगाण अनुचर ठार झाले असते . मिलक जीवन ्ाला सैिनकाचं्ा बांोबसताखाली ारबारात आणण्ात आले . (अिधक मािहतीसाठी पाहा , 
खाफ्खान भाग २. ८६; ए. एन., ४३२; ब�नयर, ९९). 



 
अनु�मिणका 

 
्ा घटनेनंतर औरंगजेबाने ााराला ठार मारण्ाचा हुकूम िाला. ही कामिगरी नजरबेग आिण इतर गुलाम ्ाचं्ावर सोपिवण्ात आली . 

२० ऑगसट रोजी रा�ी हे गुलाम ााराची , त्ाचा मुलगा िसपाहर ्ुको ्ाच्ापासून फारकत करण्ासाठी ााराच्ा खोलीत ि्रले . ाारा 
त्ाचं्ापुढे गुडघे टेकून आ्ंाून महणाला , “तुमही मला ठार मारण्ासाठी आला आहात का्?” ्ावर गुलामानंी उ�र केले की, “आमहाला आजा 
िसपाहर ्ुको ्ाला ्ेथून नेण्ाची आहे .” ााराचा मुलगा आपल्ा बापाला ओळंबनू उभा होता . नजरखानाने त्ाला उठण्ास सािंगतले . िनरा्नेे 
िसपाहर आ्ो् कव लागला . ्ावर गुलामानंी िसपाहरला ाारापासून ओढण्ाचा �्तन केला . ााराची ्ुकोला आपल्ाजवळ ठेवण्ाची िवनंती 
त्ाने धुडकावनू लावली . अखेर ्ुकोला गुलामानंी जबरासतीने ाुसऱ्ा खोलीत नेले . ााराने िनव�णीचा �्तन महणून गुलामावंर ह�ा चढिवला . 
परंतु ााराला गुलामानंी वेढले . काही िमिनटातंच ााराचा िनकाल लागला आिण साऱ्ा खोलीत ्ातंता पसरली . ााराचे मसतक औरंगजेबाकडे 
पाठिवण्ात आले . ााराच्ा धडाची ्हरातून िधड काढण्ात आली व कसलाही िवधी न करता त्ाचं्ा �ेताचे ाफन करण्ात आले . ्ानंतर 
जवळ जवळ २०० वष� गेली . १८५७ काल उजाडले आिण ज्ा िठकाणी ााराला पुरण्ात आले त्ा जागेपासून थो�ा अंतरावर िा�ीच्ा 
बाा्हाचे मुलगे, एक नातू आिण त्ाने नेमलेला वारस ्ानंा एका परकी् स�ेच्ा ि्पा्ानंी गोळ्ा घालून ठार मारले . त्ाचं्ा �ेताची ााराच्ा 
�ेतासारखीच िवलहेवाट लावण्ात आली . आपल्ा भावाच्ा रकताने माखलेल्ा िसहासनावर आरंगजेब आसनसथ झाला तर त्ाच्ा नातवंडाचं्ा 
आिण पतंवंडाचं्ा रकताने िा�ीच्ा भमूीवरील त्ाच्ा घराण्ाचे नाव पुसले गेले.] 

 
(५) सुलेमान शुकोचा शेवट 

 
सुलेमानचे अलाहाबादहून हर ारकडे कूच 

 
आता आपण ााराचा मोठा मुलगा सुलेमान ्ुको ्ाची औरंजेबाने क्ी वासलात लावली ्ाचा 

मागोवा काढू. सुलेमानने ्ुजाचा बनारस ्ेथे पराभव केला आिण पराभतू ्ुजाचा िबहारमधून भुिंगरप �्त 
त्ाने पाठलाग केला . तेवहा त्ाला मे मिहन्ाच्ा सुरवाती सुरवातीस (१६५८) आपल्ा बापाकडून प� 
िमळाले आिण त्ात औरंगजेबाकडून धमरत ्ेथे आपला पराभव झाला आहे तरी त्ाने ताबडतोब 
आपल्ाला ्ेऊन िमळाव ेअसे िलिहले होते . सुलेमानने घाईघाईने ्ुजाबरोबर कसाबसा तह केला आिण 
तो आपल्ा बापाकडे परतण्ाच्ा माग�ला लागला . २ जून रोजी अलाहाबााेपासून पि�मेस १०५ मलैावंर 
असताना समुगड ्ेथे आपल्ा बापाचा संपूणर पराभव झाल्ाची खबर त्ाला िमळाली . त्ा बातमीने त्ाच्ा 
ि्पा्ाचंी मने िवचिलत झाली . त्ाचे नामवतं आिण कसलेले सेनानी ज्िसग आिण िालेरखान आिण 
इतर सगळे ्ाही चाकरीतील अिधकारी त्ाला सोडून औरंगजेबाकडे िनघून गेले . (मासूम, १४७ अ, १४८ 
ब; ए. एन ., १६८-१७०). ्ा ाोघाचं्ा खुनाचा कट सुलेमानने केला असे मनूची महणतो . त्ाच्ा एकंार 
सैन्ापैकी (सटोर्या, भाग १. २८४-२८७). फकत ⅓ महणजे जेमतेम ६००० सैिनक त्ाने अलाहाबााकडे 
जी माघार घेतली त्ावळेी त्ाच्ाबरोबर रािहले (४ जून). सुलेमानजवळ अित्् भारी िकमतीचे आिण 
अवजड असे लाकूडसामान आिण काच सामान होते . त्ाचा जनानाही �चडं होता . आता ्ा सव�ची 
वासलात तरी क्ी लावा्ची अ्ा िवमनसक मन�सथतीतच त्ाने वळेेच्ा द�ीने त्ाला महाग पडणारा 
बहुमोल असा एका आठव�ाचा कालावधी फुकट घालिवला . अखेरीस त्ाचे मुख् स�ागार बारहाने 
सय्ा ्ाचं्ा सलल्ाववन त्ाने िा�ीला एक मोठा वळसा घेण्ाचा िनण् घेतला आिण त्ाचं्ा 
जहािगरीचा �ातं जो मध्ाोआब त्ातून गगंा नाीच्ा उ�र िकनाऱ्ाववन कूच करत जाण्ाचे ठरिवले . 
्ेथून नंतर टेकडीच्ा पा्थ्ा्ी नाी ओलाडूंन आपल्ा बापाला पजंाबात जाऊन िमळाव ेअसे त्ाने 
ठरिवले असे करताना त्ाला औरंगजेबाकडून अटकाव होईल अ्ी भीती बाळगण्ाचे कारण नवहते. 

 
गढवालचया राजाकडे सुलेमानचे पलायन 

 
हर�ारच्ा समोरील गंगा नाीच्ा िकनाऱ्ावरच्ा माग�ने सुलेमानने झपा�ाने निगन्ाहून 

चानाीच्ा िा्नेे कूच केले . त्ाचे अनेक सैिनक ाररोज त्ाला सोडून जाऊ लागले आिण िा�ीहून पुढे 
सरकणाऱ्ा ्�चू्ा �बळ तुक�ानंी ािकण, पूवर आिण पि�मेकडून सवर िा्ानंी त्ाची पुढे जाण्ाची वाट 



 
अनु�मिणका 

रोखून धरली. महणून आसरा घेण्ासाठी सुलेमानने �ीनगरच्ा टेक�ाकंडे पळ काढला . त्ाच्ाबरोबर 
ितकडे जाण्ाचे त्ाचे �मुख स�ागार बारहाचे सय्ा ्ानंी साफ साफ नाकारले . गढवालमधील 
�ीनगरचा राजा पथृवीिसग ्ाने एका अटीवर त्ाला आसरा ाेण्ाचे कबलू केले आिण ती महणजे 
सुलेमानने फकत आपला जनाना आिण १७ अनु्ा्ी ्ानंा बरोबर घेऊन ्ावे , आपल्ा ि्पा्ापैंकी एकही 
बरोबर आणू न्े . िवप�ावसथेत असलेल्ा आपल्ा ्ाही पाहुण्ाचा राजाने आारसतकार आिण ्ोग् 
भलावणूक केली. ्ा रागं�ा परंतु सुरिकत असलेल्ा आसऱ्ाचे िठकाणी सुलेमानला एक वष�चा अवधी 
मो�ा ्ातंतेत घालिवता आला . [हा मागर अखेरचा महणून सुलेमान ्ुको ्ाने सवीकारला . त्ाने आपले सामानसुमान वगैरे 

अलाहाबााच्ा िकलल्ात ठेवले आिण १४ जून रोजी गगंा नाी ओलाडंली . तेथून तो नगीना ्ेथे झपा�ाने गेला आिण तेथील सरकारी खिजना 
त्ाने लुटला. त्ाचे ि्पाई त्ाला ाररोज सोडून जात होते . ्ेथून त्ाला गगंा नाी , पुनहा उजव्ा िकनाऱ्ावर जाण्ासाठी ओलाडंता ्ेईना . 
त्ाची माणसे घाटापा्ी आली की फेरीवाले पलीकडील बाजूला जात . त्ामुळे त्ाला हर�ारकडे कूच करणे भाग पडले . त्ाने हर�ारच्ासमोर 
चंाी ्ेथे मु�ाम केला आिण आपला अिधकारी भवानीाास ्ाला �ीनगरच्ा राजाची मात िमळिवण्ासाठी रवाना केले . (ए. एन., १२५–१२६, 
१४८,१७०–१७३; मासूम, १४८ ब –१५१ अ ). ्ािठकाणी त्ाने जो मु�ाम केला त्ा िावसातं त्ाचा मागर ्�ूने अडिवला . औरंगजेबाने 
्ा्सताखानाला हर�ार ्ेथे सुलेमान ्ुकोने गगंा ओलाडूंन जाऊ न्े महणून पाठिवले . त्ाच�माणे ्मुना नाी त्ाने ओलाडूं न्े महणून ्खे मीर 
व िालेरखान ्ाचंी रवानगी केली . (ए. एन., १४८, १५९–१६०; अक्लखान ७१). अ्ा तऱहेने ािकण आिण पि�म ्ा िा्ाकंडील सुलेमानचा 
मागर बां झाला आिण बापापासून ाेखील त्ाची फारकत झाली. 

 
ारम्ान ्ा्सताखान गगंा नाीच्ा उजव्ा िकनाऱ्ाने कूच कवन जात असताना िफााईखान ्ा अिधकाऱ्ाने त्ाच्ापुढे मजल 

मावन पूथ ्ेथील फेरी गाठली . त्ाची अपेका सुलेमान तेथून गगंा पार कवन जाईल अ्ी होती . ्ेथे त्ाला कुमाऊनच्ा राजाकडून आलेल्ा 
प�ानुसार असे कळले की �ीनगरच्ा राजाच्ा मातीने नाी ओलाडंण्ासाठी महणून सुलेमान हा हर�ारकडे कूच कवन जात आहे . ्ावर 
िफााईखानाने १६० मलैाचंी मजल एका िावसात मारली व तो हर�ार ्ेथे पोहोचला . सुलेमान हजारो सैिनकासंह िवर� िकनाऱ्ावर होता तर 
िफााईखानापा्ी जेमतेम ५० माणसे होती . पण सुलेमान ्ुकोच्ा छावणीत बातमी पसरली की िफााईखानाचे सैन् महणजे बाा्ाही सैन्ाच्ा 
आघाडीचा भाग असून ्ा्सताखान मुख् सैन्ािन्ी पाठीमागनू चाल कवन ्ेत आहे . ्ात बराच अवधी लोटला आिण सुलेमानला �ीनगरच्ा 
टेक�ाकंडे आसऱ्ासाठी माघार घ्ावी लागली. (अक्लखान, ७१–७२). वाटेत त्ाचा एकिन� सेवक बाकी बेग मरण पावला. पिरणामी त्ाच्ा 
सैन्ात एकच गोधळ उडाला आिण त्ाचे िनममे सैिनक पळून गेले . (मासूम, १५२ अ; ए. एन., १७४). अ्ा पिर�सथतीत सुलेमानने �ीनगरचा राजा 
पथृवीिसग ्ाच्ाकडे मातीची ्ाचना केली . राजाने त्ाला फकत काही सेवकासंिहत आसरा ाेण्ास संमती िाली . अ्ा तऱहेने ाुबरलावसथेत 
आपण राजाचा आसरा घ्ावा िकवा नाही ्ाबाबत सुलेमानचे मन िवचिलत झाले . पण त्ाला आता ाुसरा मागर उरला नवहता . ्�ूने त्ाची सवर 
बाजंूनी नाकेबांी केली होती . त्ाने राजाच्ा अटी सवीकारण्ाचे ठरिवले . परंतु त्ाच्ा सेवकापैंकी त्ाला सोडून जाण्ाचे ज्ानंी ठरिवले होते 
त्ानंी त्ाला अलाहाबााला परत जाण्ाचा स�ा िाला . त्ानंी एक खोटे प� त्ार कवन ते अलाहाबााच्ा िक�ेााराकडून आल्ाचे त्ाला 
सािंगतले. प�ात ्ुजा अलाहाबाा ्ेथे आल्ाचा मजकूर होता. पिरणामी सुलेमानने आपले मत बालले. राजाच्ा आाराितथ्ाब�ल त्ाचे आभार 
मानले आिण निगन्ाच्ा िा्नेे त्ाने कूच केले . ्ेथे त्ाचे सवर सैिनक पळून गेले . त्ाच्ापा्ी जेमतेम ७०० माणसे रािहली . सुलेमानला जेवहा 
खरी पिर�सथती कळली तेवहा त्ाने पुनहा �ीनगरकडे जाण्ाचा बेत केला . परंतु त्ाने तोड िफरिवले मा� ताबडतोब त्ाच्ाजवळच्ा 
उरल्ासुरल्ा माणसानंी पळ काढला . त्ाच्ाजवळ आता फकत २०० सैिनक उरले . त्ाच्ा जनान्ातच २०० िा्ा होत्ा . त्ाचें संरकण करणे 
अ्क् होते . साहिजकच त्ाचं्ापैकी फकत उ�� ूअसलेल्ानंा सुलेमानने आपल्ाजवळ ठेवले आिण बाकीच्ानंा त्ाने वाटून टाकले . ्ा 
कमनि्बी मंडळ�नी पुनहा ाौड करण्ास सुरवात केली . ्�ू पाठलागावर होताच . मोराााबााचा जहािगराार सुलेमानने निगना सोडल्ावर १८ 
तासानंीच ितथे पोहोचला आिण सुलेमानने घेतलेली िा्ा कळताच त्ाने ताबडतोब सुलेमानचा िपचछा पुरिवला . आता सुलेमानपा्ी त्ाची 
बा्को, इतर काही िा्ा, त्ाचा ाुधभाऊ आिण १७ सेवक एवढीच मंडळी रािहली . अ्ा पिर�सथतीत आपल्ावर कोसळणाऱ्ा संकटाची जाणीव 
असून ाेखील �ीनगरच्ा राजाने त्ाला आ�् िाला . त्ाने आपला जुना राजवाडा त्ाच्ा िामतीला िाला . सुलेमानचे आगमन तो एक भाग्ाचे 
लकण समजला. इतकेच नवहे तर त्ाने आपली एक मुलगी सुलेमानला िववाहाााखल िाली. (मासूम, १५३ ब, १५६ अ).] 

 
गढवालवर औरंगजेबाचे आ�मण 

 
परंतु जेवहा सरते्वेटी औरंगजेबाला आपल्ा सवर भावावंर िवज् िमळाला तेवहा त्ाने आपला 

मोच� सुलेमानकडे वळिवला . २७ जुलै १६५९ रोजी त्ाने राजा राजवप ्ाला �ीनगरच्ा राजाकडून 
सुलेमानला आपल्ा ताब्ात घेण्ासाठी रवाना केले ; परंतु जवळ जवळ वषर -ाीडवष� त्ाच्ा �्तनानंा 
अप्् आले . औरंगजेबाने ्ा कामिगरीवर ज्िसगाची नेमणूक केली . त्ाने पथृवीिसगाला प� िलिहले 
की बाा्हाच्ा आजेचा अवमान कवन तू आपल्ा राज्ाचा ना् ओढवनू घेऊ नको . गढवालचा राजा 
आता अित्् वृ� झाला होता . त्ाने आपल्ाकडे आसऱ्ासाठी आलेल्ा आि�ताचंा िव�ासघात 
करण्ाचे पाप आिण िनलर�पणा ्ाचंा धनी होण्ाचे साफ नाकारले . परंतु त्ाचा मुलगा आिण वारस 



 
अनु�मिणका 

मेिानीिसग हा अिधक व्वहारी मनोवृ�ीचा होता . िा�ीहून िमळणाऱ्ा बिकसाच्ा आ्नेे त्ाची 
सद सि�वकेबु�ी त्ाला सोडून गेली . ि्वा् आपण आपले राज् गमाव ूही भीती त्ाला होतीच . कारण 
औरंगजेब हा गढवाल राज्ाचा ्जेारी आिण �ितसपध� व अन् राजे ्ानंा गढवालवर सवारी करण्ाची 
आिण ते राज् िजकण्ाची िचथावणी ाेतच होता . आपल्ा ्जमानाने आपला घात करण्ाचे ठरिवले आहे 
हे कळल्ावर सुलेमानने बफ�चछािात टेक�ा ओलाडूंन लडाखमध्े पळून जाण्ाचा �्तन केला . परंतु 
त्ाचा पाठलाग करण्ात आला आिण जखमी अवसथेत त्ाला पकडण्ात ्ेऊन औरंगजेबाच्ा 
अिधकाऱ्ाचं्ा सवाधीन करण्ात आले. त्ाला २ जानेवारी १६६१ रोजी िा�ी ्ेथे आणण्ात आले. 

 
औरंगजेबासमोर सुलेमानला आणणयात येते 

 
५ जानेवारीला ाुा�वी सुलेमानला िा�ीच्ा राजवा�ातील (हॉल ऑफ �ॉ्वहेट ऑिडअनस ) 

िदवाण-इ-खास मध्े त्ाच्ा ्ूर चुलत्ाच्ा समोर उभे करण्ात आले (ए. एन., ६०२). त्ाचे तारण्, 
त्ाचा उमाेपणा , त्ाचा लढाऊ बाणा आिण त्ाची आजची िवप�ावसथा पाहून ारबारी मंडळ�ना आिण 
बाा्ाही जनान्ातील िा्ानंा ाेखील त्ाची भिवतव्ता आता का् आहे हे जाणून घेण्ाची उतसुकता 
लागून रािहली. औरंगजेबाने त्ाच्ाजवळ वरवर ममताळूपणा ााखिवणारे संभाषण केले . तो महणाला, “तू 
मना्ी िनध�सत राहा, तुझ्ावर कोणतेही संकट कोसळणार नाही . तुला ाेण्ात ्ेणाऱ्ा वागणुकीत माझा 
ा्ाळूपणाच तुला िासून ्ेईल .” राजपु�ाने औरंगजेबाला आपण ्ाब�ल अित्् कृतज आहो हे 
ा्रिवण्ासाठी कुननसात केला . नंतर त्ाने अित्् बाणेाारपणे बाा्हाला सािंगतले की जर त्ाला 
िपण्ासाठी महणून पौसता [चुरडून आिण एक रा�भर पाण्ात मुरत ठेवनू त्ापासून त्ार केलेले पे् महणजे पौसता . गवालहेरच्ा 

िकलल्ात बिंासत कवन ठेवलेल्ा राजपु�ानंा हे पे् सवरसाधारणपणे ाेण्ाचा �घात होता . कारण अ्ा राजपु�ाचंी डोकी मारल्ास लोकमत 
का् महणेल ्ाच्ा भीतीने बाा्हा ्ा कृत्ाला सहसा धजावत नसे . सकाळच्ा �हरी पहाटे पहाटे ्ा पे्ाचा एक भलामोठा पेला अ्ा ाुावी 
कै�ाला िाला जाई आिण त्ाने ते पे् संपूणरपणे घेतल्ाखेरीज त्ाला ाुसरे काहीही खाण्ासाठी ाेण्ात ्ेत नसे . हे पे् अ्ा ाुा�वी �ाण्ानंा 
अगाी गिलतगा� करी , सावका् सावका् त्ाचंी ्कती कीण करी आिण बु�ीला मा�ं आणी . त्ाचंी मग ्ु�बु� जाई आिण भान हरपे आिण 

कालातंराने काळच त्ाचंी ्ा ्ातनातून सुटका करी .] ाेण्ाचा बेत आधीच ठरलेला असेल तर त्ाचे �ाण सतवर हरण 
करण्ात ्ाव ेअ्ी त्ाची आपल्ा चुलत्ाजवळ भीक आहे . औरंगजेबाने अित्् गंभीरपणाचा आव 
आणून आिण मो�ा आवाजात त्ाला सािंगतले की त्ाने उ�ेिखलेले पे् त्ाला खिचत ाेण्ात ्ेणार 
नाही असे आपले अिभवचन आहे . (ब�नयर, १०५-१०६; बनन्र ्ा वळेी सवतः हजर होता . सटोिरया, भाग 
१, ३८०). 
 
सुलेमानचा शेवट 

 
्ानंतर सुलेमानला गवालहेरच्ा िकलल्ात पाठिवण्ात आले आिण त्ा भ्ानक राजबांी्ाळेत 

औरंगजेबाने ्पथपूवरक िालेल्ा वचनाला हरताळ फासून ाुा�वी सुलेमान ्ुकोची अफूच्ा अितिरकत 
सेवनाला भाग पाडून ्ूर ह�्ा केली . (मे १६६२)* (पाहा कमबू, २४ ब; ई�रदास, ४१ ब; ब�नयर, १०७; 
सटोर्या, भाग १, ३८०; ए. एन., ६०३; अहकाम-इ-आलमिगर्, २८६ ब, ३०२ ब). 

 
(६) िसहासनावर आपला ह� सागंणयासाठ् शुजाने केलेल् पिहल् आगेकूच : बहादुरपूरच् लढाई 

 
्हाजहानचा ाुसरा मुलगा आिण बगंाल �ातंाचा सुभेाार राजपु� महमा ्ुजा हा अित्् 

बुि�मान, आवडी-िनवडीच्ा बाबतीत काटेकोर आिण मनमोकळ्ा सवभावाचा असा होता . परंतु चैनीत 



 
अनु�मिणका 

साासवराा बेहोष होऊन जाण्ाची त्ाची वृ�ी , बगंाल सुभ्ाचा सरळ धोपटपणे त्ाने चालिवलेला 
कारभार आिण माणसाचें हातपा् आखडून जातील अ्ा वातावरणाच्ा बगंाल �ातंातील १७ वष�चे त्ाचे 
वासतव् ्ामुळे तो ाुबरल , आळ्ी आिण बेपव� झाला होता आिण सपाटून क� करण्ास , सातत्ाने 
�्तनाचंी बजू राखण्ास , काळजीने व्वहारचातु्र ााखिवण्ास िकवा बुि�मतापूवरक साकल्ाने 
पिर�सथतीचा अभ्ास करण्ास असमथर बनला होता . त्ाने आपल्ा कारभारात िढलेपणा ्ेऊ िाला . 
आपले सैन् अका्रकम बनत गेले त्ाची पव� केली नाही आिण राज्कारभाराच्ा सवर खात्ातं िढलाई 
आली आिण लोक कामचुकार बनले ितकडे त्ाने लकही िाले नाही . इतके झाले तरीाेखील त्ाला 
बुि�मा�ं मा� आले नवहते. तर त्ाचा मेाू पूव�इतकाच त�ख होता . परंतु त्ाच्ा बु�ीचे तेज आिण अंगचे 
कतृरतव ााखिवणे त्ाला आता अित्् क�ाचे जात होते . त्ाच्ा बुि�मतेची झलक वीज चमकून जावी 
त्ी अधूनमधूनच चमकून जाई . कोणतीही गो� जोषपूवरक करण्ाची अजून त्ाच्ा , अंगात धमक होती . 
परंतु त्ात आता सातत् उरले नवहते. 

 
्हाजहानच्ा आजाराचे अित््ोकतीने भरलेले वृ�ानत बगंालची त्ा काळची राजधानी 

राजमहल ्ेथे ्ुजाच्ा कानावर पडले . त्ाने ताबडतोब आपल्ाला बाा्हा महणून राज्ािभषेक 
करिवला आिण अबलू फौज निसरउ�ीन महमा , ितमूर ितसरा , अलेकझाडंर ाुसरा , ्हा ्ुजा गाजी हे 
िकताब धारण केले. (के. के., भाग २. ५; मासूम, ३२ ब). 

 
बरोबर �चडं फौज, उतकृ� असे तोफखान्ाचे पथक आिण बगंालच्ा अित्् उप्ोगी अ्ा ्ु� 

नौका (नववारा) घेऊन त्ाने कूच केले आिण तो २४ जानेवारी १६५८ रोजी बनारसला पोहोचला . ारम्ान 
ााराने आपला सव�त मोठा मुलगा सुलेमान ्ुको ्ाला २२००० फौज ाेऊन त्ाच्ािवर� रवाना केले 
आिण त्ाच्ाबरोबर आपले कसलेले आिण अनुभवी सेनानी िमज�राजा ज्िसग आिण िालेरखान रोिहला 
्ानंा िाले. (आदाब, २१५ ब; आलमग्रनामा, ३१; मासूम, ३४ अ; कमबू, ९ अ). 

 
सुलेमानचा शुजावर ह�ा 

 
१४ फे�ुवारी रोजी उजाडता उजाडता सुलेमान ्ुकोने बनारसच्ा ई्ान्ेस ५ मलैावंर बहााुरपूर 

्ेथे ्ुजाच्ा छावणीवर अचानक ह�ा केला (आलमग्रनामा, ३१; मासूम, ३४ अ–४० ब ). हा ह�ा 
इतक्ा गुपतपणे करण्ात आला की त्ाची ्�तकंिचतही चाहूल िनि�सत अ्ा बगंाली ि्पा्ानंा आिण 
त्ाचं्ा नेत्ानंा लागली नाही . आपला पोषाख अंगावर चढिवण्ासाेखील त्ानंा अवसर िमळाला नाही 
आिण आपले छावणीतले सामान असताव्सतपणे पाठीमागे टाकून त्ानंी पळ काढला . अित्् मो�ा 
संकटाने ह�ीवर आवढ झालेल्ा ्ुजाने त्ाच्ा भोवती साखळी केलेल्ा ्�चूी कोडी फोडली आिण तो 
आपल्ा ्ु�नौकाकंडे सुरिकत जाऊन पोहोचला . त्ाच्ा ्ु�नौकानंी केलेल्ा तोफाचं्ा भिडमाराने 
्�लूा िकनाऱ्ापासून लाबं रोखून धरण्ात त्ानंा ्् आले . परंतु त्ाची सारी छावणी आिण मालम�ा 
अंााजे प�ास लाख रप्े िकमतीची जेत्ा सुलेमानच्ा ताब्ात गेली . इतकेच का् पण त्ाच्ा फौजेतील 
अगाी साधा ि्पाईाेखील नागवला गेला. 

 
शुजाचे पलायन 

 
भ्चिकत झालेल्ा ्ुजाच्ा सैन्ाने भमूाग�ने ससेरममधून पाटण्ाच्ा रोखाने पळ काढला . 



 
अनु�मिणका 

वाटेत खे�ातील लोकानंी त्ानंा साफ लुबाडले . परंतु आपल्ा पाठलागावर ्ाही फौजा ्ेत आहेत असे 
कळताच ्ुजा हा मंुगीरच्ा रोखाने पळाला आिण त्ाने खंाक खणून आिण मोच� बाधूंन रसता रोखून 
धरण्ाचा �्तन केला . (मासूम, ४० ब ४१ अ ). ्ाचा पिरणाम असा झाला की सुलेमानला मंुगीरच्ा 
नैऋर त्ेस १५ मलैावंर सुरजगढ ्ेथे आपला पाठलाग एकाएकी थाबंवनू मु�ाम करावा लागला . शुजाचा 
सुलेमानबरोबर तह  :- ्ािठकाणी त्ाने पुढची कसलीही हालचाल न करता िनषकारण काही मोक्ाचे 
मिहनेच्ा मिहने फुकट घालिवले . परंतु धमरतला ााराचा पराज् झाल्ाची बातमी त्ाला कळल्ामुळे 
त्ाला कसातरी ्ुजाबरोबर घाईघाईने समझोता करावा लागून बगंाल , पूवर िबहार आिण ओिरसा हे �ातं 
त्ाच्ाकडे ठेवणे भाग पडले (७ मे). त्ानंतर त्ाने आगऱ्ाच्ा रोखाने आपली परत चाल सुव केली . 
(मासूम, ५२ अ–५६ अ). 

 
औरंगजेबाने २१ जुलै रोजी िा�ी ्ेथे सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतल्ावर ्ुजाला िम�तवाचे 

िना्रक असे एक प� पाठिवले. त्ात त्ाने िबहारचा संपूणर �ातं त्ाच्ा सुभेाारीत सामील केल्ाचे आिण 
त्ाच्ावर इतर आणखी मानमरातबाचंा, वष�व करण्ाचे अिभवचन िाले. 

 
औरंगजेब ााराच्ा पाठलागावर ाूरवरच्ा पजंाब �ातंामध्े गुंतल्ाची बातमी कळताच ्ुजाची 

आकाकंा पुनहा बळावली . आगऱ्ाप �्तचा असंरिकत असलेला �ाे् िजकून घेण्ाची आिण ्हाजहानची 
सुटका करण्ाची हीच वळे आहे अ्ी त्ाने मना्ी खुणगाठ बाधंली . तेवहा १६५८ मध्े ऑकटोबर 
मिहन्ाच्ा अखेरीस ्ुजा हा पाटण्ाहून २५००० घोडाळ आिण तोफखाना आिण ्ु�नौका घेऊन 
िनघाला आिण अलाहाबााहून तीन िावसाचं्ा मु�ामावर खाजवा ्ेथे ३० िडसेबरला पोहोचला . ्ा 
िठकाणी सुलतान महमा ्ाने त्ाची वाट रोखून धरल्ाचे त्ाला िासून आले . ारम्ान औरंगजेब हा 
मुलतानप �्त ााराचा पाठलाग कवन परत िफरला (३० स�ेबर) आिण तातडीने ाौड कवन तो िा�ीला 
तवरेने ्ेऊन पोहोचला (२० नोवहेबर). त्ाने आपल्ा अलाहाबाा ्ेथील सेनेची अिधक फौज आिण पैसा 
पाठवनू मजबुती केली . ्ुजाचा आगऱ्ाला जाण्ाचा राजमागर आता रोखला गेला होता . तारीख २ 
जानेवारी १६५९ रोजी खु� बाा्हा ्ुजाच्ा तळापासून पि�मेस ८ मलैावंर कोरा ्ेथे आपल्ा मुलाला 
्ेऊन िमळाला. त्ाच िाव्ी ािकणेतून िमर जुमला हा त्ािठकाणी ्ेऊन पोहोचला. 

 
(७) खाजवा : जसवंतचा िव�ासघातक्पणा आिण औरंगजेबाचा दढिननय्पणा 

 
शुजा आिण औरंगजेब खाजवा येथे 

 
४ जानेवारी रोजी औरंगजेबाने आपल्ा फौजेची ि्सतब� हालचाल करीत कूच केले आिण तो 

्�चू्ा छावणीसमोर एक मलै अंतरावर ्ेऊन ठेपला . ्ा िठकाणी त्ाने मु�ाम केला . त्ाच्ा सैिनकानंी 
ताब्ात घेतलेल्ा जागा पकक्ा रोखून धरल्ा . त्ाच्ा फौजेतील �त्ेक ि्पाई अंगावर िचलखत ठेवनू 
मोका धरलेल्ा जागीच झोप घेत असे आिण िरिकब चढिवलेला त्ाचा घोडा त्ाच्ाजवळ उभा राही . त्ा 
रा�ी एका�ा अववल ाज�च्ा सेनानीच्ा ाूर द�ीने िमर जुमला ्ाने ाोन फौजामंध्े असलेली एक टेकडी 
ताब्ात घेतली आिण मो�ा क�ाने त्ा टेकडीवर त्ाने चाळीस तोफा चढिवल्ा . ्�चूी सारी छावणी 
अ्ा तऱहेने औरंगजेबाच्ा टपप्ात आली . सारी रा� त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंी अित्् सावधिगरीने पहारा 
कवन घालिवली. 

 



 
अनु�मिणका 

जसवंतचा औरंगजेबाचया ्ावण्वर ह�ा 
 
५ जानेवारी हा िावस लढाईचा महणून मु्र करण्ात आला होता. त्ा िाव्ी पहाटेच काही �हर 

ि्�क असताना औरंगजेबाच्ा फौजेच्ा आघाडीवर गडबड माजून कोलाहल िनम�ण झाला . ्ामुळे 
साऱ्ा छावणीभर झपा�ाने भीतीचे आिण गोधळाचे एकच वातावरण माजून रािहले . ह�ेखोराचं्ा 
आरोळ्ानंी, पळापळ करणाऱ्ाचं्ा िककाळ्ानंी आिण बेारकारपणे घोडा मारीत ाौडत जाणाऱ्ा 
सवाराचं्ा आवाजाने आसमंत भवन गेले . काळोखामुळे गोधळात आणखीनच भर पडली . ्ा सव�च्ा 
मुळा्ी महाराजा जसवतंिसग हा होता . त्ाच्ा ताब्ात औरंगजेबाच्ा सेनेची उजवी फळी होती . आपला 
काहीतरी अपमान झाला आहे अ्ी त्ाने आपल्ा मनाची समजूत कवन घेतली आिण त्ाचा वचपा 
घेण्ाचा त्ाने बेत केला . असे महणतात की त्ाने ्ुजाला िनरोप पाठवनू कळिवले की रा� संपता संपता 
आपण लढाईच्ा माैानापाठीमागून ्ाही छावणीवर ह�ा कव आिण त्ामुळे जेवहा बाा्हा त्ाचा ह�ा 
उधळून लावण्ासाठी तवरेने िपछाडीला मात करण्ासाठी जाईल तेवहा गोधळून गेलेल्ा ्ाही फौजेवर 
्ुजाने एकाएकी तविरत ह�ा करावा आिण ितला ाोन ्�ूंच्ा कचा�ात भरडून काढावे . असा बेत 
ठरल्ावर मध्रा�ीनंतर थो�ा वळेाने त्ाने आपले १४००० रजपूत सैिनक त्ार ठेवले , रणमाैानाकडून 
आपली पाठ िफरिवली आिण त्ाच्ा माघारीच्ा वाटेत असणाऱ्ा राजपु� महमा सुलतानाच्ा छावणीवर 
तो तुटून पडला . त्ा िठकाणी हाती सापडेल त्ा सवर गो��वर रजपुतानंी हात मारला . खु� बाा्हाच्ा 
सवतःच्ा छावणीची ाेखील तीच गत झाली . रजपुतानंी आगऱ्ाचा मागर धरला पण काळोख आिण घडून 
आलेल्ा �संगाचा अचानकपणा, ्ामुळे उडालेल्ा गोधळाचे लोण फौजेच्ा आघाडीवरही पोहोचले. 

 
इतक्ा भ्ानक �संगात ाेखील औरंगजेबाने डोके ्ातं ठेवण्ाची ााखिवलेली धमक आिण 

िततक्ाच �माणात ्ुजाने ााखिवलेला मनाचा अ�सथरपणा ्ामुळे ओढवनू आलेले संकट टळले . 
जसवतंचा िनरोप ्ुजाला िमळाला . छावणीतील कोलाहालही त्ाने ऐकला परंतु त्ा रा�ी त्ाने आपली 
छावणी सोडली नाही . कारण त्ाला अ्ी भीती वाटली की , आपला ना् वहावा ्ासाठी औरंगजेब आिण 
जसवतं ्ानंी आपल्ाला छावणीतून बाहेर काढण्ासाठी आखलेल्ा बेताचा हा पिरपाक असावा. 

 
रणागंणावर उभारलेल्ा तंबतू बाा्हा आपल्ा ताह�ुा �ाथरनेमध्े मगन असताना जसवतंने 

केलेला ह�ा आिण त्ाने छावणी सोडल्ाची खबर त्ाला िमळाली . तोडाने एक ्बाही न उ�ारता त्ाने 
फकत आपल्ा हाताची खूण केली . जणू काही त्ाला असे सुचवाव्ाचे होते की , “तो जर गेला आहे तर 
त्ाला जाऊ ाे !” ्ानंतर बुि�पुरःसर ्ातंपणे �ाथरना आटोपून तो आपल्ा तंबतूून बाहेर पडला आिण 
खुच�च्ा पालखीत आवढ झाला (तखत-इ-रावन). आपल्ा अिधकाऱ्ानंा त्ाने पुढील�माणे आाे् 
िाला. “हा �संग महणजे परमे�राने आपल्ावर कृपावतं होऊन आपल्ाला िालेले एक वराानच आहे . 
कारण त्ा काफराने जर ्ु�ाच्ा धुम�्ीत ागाबाजी केली असती तर काहीच हाती लागले नसते . त्ाचे 
पला्न हे आता आपल्ा पथ्ावरच पडले आहे.” 

 
अ्ा तऱहेने औरंगजेबाने कणखरपणे आपल्ा जागा धवन ठेवल्ा आिण झालेला गोधळ त्ाच्ा 

सैन्ाच्ा इतर सेनािवभागात पसरणार नाही अ्ी खबराारी घेतली . िनरिनराळ्ा सेनािवभागाच्ा 
अिधकाऱ्ाकंडे खास ाूत पाठवनू त्ानंा िनरोप पाठिवण्ात आले की , त्ानंी आपापल्ा जागा मजबुतीने 
रोखून धराव्ा आिण सैन्ातून पळून जाणाऱ्ाचंी मने वळवनू त्ानंा पुनहा एकि�त करावे . रा� संपून 
उजाडल्ानंतर पला्नाच्ा गा�त अनेक िव�ासू अिधकारी मुख् सैन्ापासून ाूरवर खेचले गेले होते . 



 
अनु�मिणका 

त्ानंी बाा्ाही सैन्ाबरोबर हातिमळवणी करण्ाची एकच तवरा केली . आता औरंगजेबाच्ा 
सेनािधपत्ाखाली ५० ,००० पेका अिधक सैिनक जमा झाले तर ्ुजाकडील सैिनकाचंी संख्ा जेमतेम 
२३,००० इतकी होती. 

 
(८) खाजवाच् लढाई 

 
्�नेू जी ्ु�रचना आिण ्ु�ाचा व्हू आखला होता त्ा�माणे आपली सैन्रचना कवन आिण 

्�चू्ा एका सेनािवभागाला तोड महणून आपलाही एक सेनािवभाग समोर ठेवाव्ाचा अ्ा तऱहेचा 
पारंपािरक ्ु�ाचा डाव खेळून आपले चालणार नाही हे ्ुजा ओळखून होता . त्ाने जर तसे केले असते 
तर त्ाची छोटी्ी फौज एकास तीन इतक्ा �बळ असलेल्ा आिण ज्ाचंी आघाडीची रेषा अित्् ाूरवर 
पसरलेली आहे अ्ा ्�कूडून केवहाच नाही्ी झाली असती आिण ्�चू्ा सागरवपी सेनासमु�ात ितचा 
केवहाच सवाहाकार होऊन गेला असता . महणून अित्् अवधान राखून त्ाने त्ा िाव्ी आपल्ा सेनेचा 
नवीन प�तीने व्हू रचला. तोफखान्ाच्ा पाठीमागे त्ाची सारी फौज एका लाबंच लाबं आघाडीने ्ु�ास 
स� झाली. एखा�ा कसलेल्ा सेनानीला साजेल्ा प�तीने त्ाने चढाईचे धोरण सवीकारण्ाचे ठरिवले 
आिण �थम ह�ा करणाऱ्ा पकाला नैितक वरचढपणाचा जो फा्ाा िमळतो त्ाच्ा जोरावर त्ाने 
आपल्ा सैन्ाच्ा संख्ेच्ा कमीपणाची उणीव भवन काढण्ाचे ठरिवले . तोफा, हातगोळे आिण बाुंका 
्ाचं्ा परसपरावंरील �चडं माऱ्ाने सकाळी आठ वाजता ्ु�ाला तोड लागले . त्ानंतर ाोनही फौजाचंी 
आघाडी समोरासमोर ्ेऊन हातघाईची लढाई सुव झाली आिण एकमेकानंी ्रवष�वाने पसपरासं 
आचछााून टाकले. ्ुजाच्ा उजव्ा फळीचे नेतृतव सय्ा आलम ्ाच्ाकडे होते . त्ाने सोडेत ाोन ाोन 
मणाच्ा लोखंडी साखळ्ा िझरकावीत , िपसाळलेल्ा अ्ा तीन ह��ना समोर घालून ्ाही सैन्ाच्ा 
डाव्ा फळीवर घसरा केला . ्ा तीन ह��नी केलेल्ा बेारकार हलल्ाला तोड ाेऊन िटकाव धरणे 
सैिनकानंा िकवा फौजेतील इतर �ािणालानंा अ्क् होऊन गेले . ्ाही सैन्ाच्ा डाव्ा बाजूचे नेतृतव 
करण्ासाठी ना एखााा राजपु� होता ना ती फळी एखा�ा कसलेल्ा सेनानीच्ा अिधपत्ाखाली होती . 
त्ामुळे ्ा हलल्ासर्ी ्ाही सैन्ाची डावी फळी मोडली गेली आिण सैिनक पळू लागले . आघाडीच्ा 
मध्ाप �्त ही घबराट पसरली . गोधळून गेलेले सैिनक इतसततः धावपळ कव लागले . ्ात आणखी भर 
घालून पिर�सथती िचघळिवण्ास आणखी एक गो� कारणीभतू झाली आिण ती महणजे बाा्हाचा मृत् ू
झाल्ाची खोटी बातमी वाऱ्ाच्ा वगेाने सैिनकातं फैलावली आिण पुषकळानंी पळ काढला . ्�नेू ्ाही 
सेनेच्ा डाव्ा फळीचा धुववा उडिवला आिण ्� ूमध्आघाडीकडे घुसला . बाा्हाचे रकण करण्ासाठी 
महणून तेथे फकत २००० फौजी ि्पाई ि्�क होते . परंतु ्ा ाोन ि्लकी पथकानंी चेवाने रणकंानात 
उडी घेतली आिण ्�चूी वाट रोखून धरली . बाा्हाने मध्आघाडी ववन कोसळणाऱ्ा डाव्ा 
आघाडीला सावरण्ासाठी आपल्ा ह�ीला डाव्ा बाजूकडे वळिवले . सय्ा आलमचा ह�ा परतिवण्ात 
आला. ज्ा माग�ने त्ाने ्ाही फौजेवर ह�ा करण्ासाठी चाल केली त्ाच माग�ने तो पळून गेला. 

 
परंतु िपसाळलेले ते तीन ह�ी चेवल्ा�माणे वगेाने पुढे जाऊ लागले . त्ानंा झालेल्ा जखमामुळे 

ते पिहल्ापेकाही अिधक आ्सताळे बनले होते . त्ापैकी एक औरंगजेबाच्ा ह�ीजवळ ्ेऊन पोहोचला . 
लढाईचा अगाी आणीबाणीचा कण आता ्ेऊन ठेपला होता . जर बाा्हाने थोडी माघार घेतली असती 
अथवा तो परत िफरला असता तर त्ाच्ा सवर सैन्ाने रणागंणातून पला्न केले असते . परंतु तो एखा�ा 
�चडं खडकासारखा �सथर रािहला आिण त्ाने ह�ी पळू न्े महणून त्ाचे पा् साखळांडाने बाधूंन 
टाकले. त्ाच्ा हुकुमाववन सैन्ातील एक गोलंााज जलालखान ्ाने चाल कवन ्ेणाऱ्ा ह�ीच्ा 



 
अनु�मिणका 

माहुताला गोळी घालून ठार केले आिण त्ाबरोबर ्ाही सैन्ातील एका माहुताने चपळाई कवन त्ा 
ह�ीवर उडी मारली आिण सवार नसलेल्ा त्ा भ्ानक �ाण्ाला काबतू आणले . बाा्हाला आता ाम 
घेण्ासाठी थोडी फुरसत िमळाली तेवहा त्ाने ्�चू्ा आघाडीच्ा फौजेच्ा हलल्ाने आिण राजपु� बुलंा 
अखतर ्ाच्ा नेतृतवाखालील ्�चू्ा डाव्ा आघाडीने केलेल्ा माऱ्ाने िखळिखळ्ा झालेल्ा आपल्ा 
उजव्ा फळीच्ा बचावासाठी त्ा िा्लेा कूच केले . जरी संख्ेने ्ुजाची बाजू कमकुवत होती तरी त्ानंी 
केलेल्ा �खर हलल्ापुढे ्�चूा िटकाव लागला नाही . ्ाही सेनेतील पुषकळ सिनकानंी रणातून पळ 
काढला. औरंगजेबाच्ा डाव्ा फळीकडील धोका आता टळला होता . तेवहा त्ाने आपल्ा कोसळणाऱ्ा 
उजव्ा फळीकडे आपले लक वळिवले तेवहा त्ाला असे आढळून आले की ितकडे अित्् गोधळ माजला 
असून सैिनक पळ काढण्ाच्ा त्ारीत आहेत . त्ाला आता असे कळून चुकले की त्ाने आपल्ा 
आघाडीचा रोख आ�ाप �्त आपल्ा डाव्ा फळीकडे वळिवला आहे . अ्ा पिर�सथतीत त्ाने जर अचानक 
पलट घेतली आिण जर उजव्ा फळीच्ा िा्नेे मोच� वळिवला तर त्ाच्ा इतर� पसरलेल्ा 
सेनािवभागाला असे वाटेल की ही अचानक घेतलेली पलट महणजे औरंगजेबाने रणातून काढलेला पळच 
आहे. असे होऊ न्े महणून त्ाने आपल्ा सवर सेनापत�कडे आपला खरा उ�े् का् आहे ते 
कळिवण्ासाठी आिण मनात कसलीही भीती आिण अंा्ा न बाळगता लढा ाेण्ाचे त्ानंा आवाहन 
करण्ासाठी आपले खास ाूत रवाना केले. 

 
शुजाचया फौजेच् दाणादाण 

 
इतकी काळजी घेतल्ानंतर त्ाने आपल्ा मध्आघाडीला पलट घेण्ाचा हुकूम िाला आिण तो 

आपल्ा ्�चू्ा ाडपणामुळे जेरीस आलेल्ा उजव्ा फळीला जाऊन िमळाला . औरंगजेबाकडून 
मातीसाठी करण्ात आलेली ही हालचाल अगाी ऐन मोक्ाच्ा वळेी झाली . त्ा िाव्ीची अित्् 
िनण�्क कारवाई महणून औरंगजेबाच्ा ्ा हालचालीचा उ�ेख करावा लागेल . लढाईचा रंग आता 
्ुजाच्ा िवर� जणू काही पूवरसंकेता�माणे झपा�ाने पालटू लागला . मात िमळाल्ामुळे ्ाही फौजेच्ा 
उजव्ा फळीवरील सैिनकानंी ामाारपणे ्�वूर �ितह�ा चढिवला आिण त्ाचंी भ्ंकर क�ल करीत 
त्ानंा आपल्ा समोवन सोसा�ाच्ा झंझावाता�माणे िपटाळून लावले. 

 
ारम्ान जु�लफकारखान आिण सुलतान महमा ्ाचं्ा नेतृतवाखालील बाा्ाही आघाडीचा 

सेनािवभागाने आपल्ावर झालेला ्�चूा ह�ा मोडून काढून पुढे �गती केली आिण ्�चूी आघाडीची 
संरकण रेषा िखळिखळी कवन टाकली . औरंगजेबाच्ा सेनेकडून तोफगोळे , हातगोळे आिण बाुंकीच्ा 
गोळ्ा ्ाचंा होणारा वष�व इतका �खर होता की त्ामुळे िटकाव धवन राहणे ्ुजाच्ा सैिनकानंा अ्क् 
झाले. आता बाा्ाही फौजेची उजव्ा डाव्ा आिण आघाडीच्ा मध्ाववन एकसारखी आगेकूच सुव 
झाली. “काळ्ाकु� ढगाचं्ा �चडं समुहा�माणे त्ानंी ्ुजाच्ा मध्आघाडीवरील सेनािवभागाला वढूेन 
टाकले. त्ाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा फळीचा अगोारच िनकाल लागला होता . त्ाच्ा कानि्लाजवळून 
बाुंकीच्ा गोळ्ाचंा सतत वष�व होत होता आिण ्ा गोळागोळीत त्ाचे अनेक संरकक ि्पाई ठार मारले 
गेले”. महणून ह�ीच्ा पाठीवरील त्ाला मृत्चू्ा धोक्ात टाकणारी उंच जागा त्ाने सोडली आिण तो 
घो�ावर सवार झाला . स�ूअटरने हातोहात उचललेले बनन्रचे िवधान की िवज्�ी ्ुजाला माळ 
घालण्ाच्ा बेतात होती , तेवहा तो ह�ीववन खाली उतरला त्ामुळे सगळा घात झाला ही िनववळ 
बाजारगपप आहे. ज्ाचं्ा हकीकतीवर मी िालेला वृ�ानत आधारलेला आहे त्ापैकी कोणताही समकालीन 
इितहासकार ्ा कलपनेला ाुजोरा ाेत नाही , आिण अ्ी गो� �ा्ः असंभवनी् वाटते . खरोखर लढाईचे 
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पारडे औरंगजेबाच्ा बाजूने झुकले होते आिण ्ुजा ्�चू्ा हातात पडण्ाचा धोका िनम�ण झाला होता . 
तेवहाच तो ह�ीववन उतवन घो�ावर सवार झाला ; ाोहोमधील संघष�ची ही अखेर होती . ्ुजाच्ा 
ि्पा्ाचंी अ्ी समजूत झाली की ्ुजा हा रणागंणावर मृत होऊन पडला आहे आिण मग सारेच काही 
धुळीला िमळाले . एका कणातच बगंाली सेनेचा जो काही उरलासुरला संभार होता तो कोसळला आिण 
पला्नास सुरवात झाली . आपले मुलगे, आपला सेनापती सय्ा आलम आिण काही ि्पा्ाचंी पलटण 
्ाचं्ासहीत ्ुजाने रणातून झपा�ाने काढता पा् घेतला . त्ाची सबधं छावणी आिण सामानसुमान ्ाही 
फौजानंी लुटले . ११४ तोफा आिण बगंालच्ा वनातील ११ उतकृ� ह�ी िवज्ी सैन्ाला लुटीााखल 
िमळाले. 

 
(९) शुजाचा पाठलाग आिण िबहारमध्ल यु� 

 
खाजवाच्ा िवज्ानंतर ाुसऱ्ा िाव्ी ाुपारी औरंगजेबाने ्ुजाच्ा पाठलागावर महमा सुलतान 

्ाला त्ाच्ा हाताखाली सैन् ाेऊन पाठिवले. िमर जुमला ्ाच्ाकडून रसा ्ेऊन पोहोचली. त्ामुळे ्ा 
सैन्ाचे सैन्बळ ३०,० ०० इतके वाढले . (आलमग्रनामा, २६५-२६९; अक्लखान, ९१); बनारस आिण 
पाटण्ाच्ा माग� ्ुजा मंुगीरच्ा रोखाने पळाला . मंुगीर ्ेथे त्ाने पधंरा िावस ठाणे िाले (१९ फे�ुवारी ते 
६ माचर) [्ा लढाईनंतर ्ुजाने रणागंणातून पळ काढला आिण ३० मलै ाौड केल्ानंतर त्ाने िव�ातंीसाठी मु�ाम केला . पुनहा ४ िावस 

पळापळीत काढल्ावर त्ाने गगंा नाी ओलाडंली व तो अलाहाबाा समोर जुसी ्ेथे थाबंला . अलाहाबााच्ा िक�ेााराने िकलल्ाचे ारवाजे 
्ुजाला बां केले आिण औरंगजेबाच्ा फौजानंा िकलल्ाचा ताबा घेण्ासाठी पाचारण केले . औरंगजेबाच्ा फौजानंी १२ जानेवारीला िकलल्ाचा 
ताबा घेतला (आलमग्रनामा, २८५, २८६; मासूम, १०५ ब ). बहााूरपूर ्ेथे पोहोचल्ावर ्ुजाने तेथे डागडुजी केली आिण लढा ाेण्ाचे 
ठरिवले. चुनारहून ७ मो�ा तोफा मागिवण्ात ्ेऊन तटबांीवर चढिवण्ात आल्ा (आलमग्रनामा, ४९२, ४९३). ारम्ान सुलतान महमा 
्ाने अलाहाबाानिजक गगंा नाी ओलाडंली आिण चुनारपासून २ मु�ामावर तो ्ेऊन पोहोचला (अक्लखान, ९१). ्ाच वेळी िफााईखान 
पाटण्ाकडे चाल कवन ्ेत आहे हे ्ुजाला कळताच त्ाने पाटण्ाकडे पळ काढला आिण १० फे�ुवारी १६५९ रोजी तो पाटण्ाच्ा उपनगरात 
ााखल झाला (अक्लखान, ९१, ९२; आलमग्रनामा, ४९३). ्ेथे ्ुजाने आपल्ा मुलाचे लगन जु�लफकारखान कुरमानळु ्ा जुन्ा लषकरी 
अिधकाऱ्ाच्ा मुलीबरोबर आपल्ा इ�तीत भर घालण्ासाठी लावले व िनषकारण बहुमोल वेळेचा अपव्् केला . ारम्ान ्�ू ्हरापासून २० 
मलैावंर ्ेऊन ठेपल्ाचे कळताच ्ुजाने परत मंुगीरकडे पळ काढला . तेथे तो १९ रोजी पोहोचला . इकडे पाटण्ाला २९ रोजी सुलतान महमा 

्ुजाने पाटणा सोडल्ानंतर ८ िावसानंी ्ेऊन पोहोचला . तेथे त्ाला िफााईखान ्ेऊन िमळाला (अक्लखान १२ ).]. मंुगीर हे ्हर 
एका अरंा सपाटीवर वसलेले असून ही सपाटी गंगा नाी आिण खगरपूर डोगर ्ाचं्ामध्े जवळ जवळ 
२½मलै रंा एवढी पसरलेली आहे . ्ा सपाटीच्ा बाजूने पाटण्ाहून बगंालकडे जाणारा अित्् 
सोि्सकर मागर धावतो . नाीपासून तो डोगराप �्तच्ा भागातं िभत बाधूंन आिण खंाक खोाून ्ुजाने हा 
रसता अडवनू धरला होता . ार नववा फुटावर त्ाने बुवज बाधूंन काढले होते आिण ्ा बुरजाचं्ा 
रकणासाठी त्ाने आपल्ा नौकातूंन आणलेल्ा तोफा आिण गोलंााज स� ठेवले होते. 
 
िमर जुमलाकडून शुजाचा पाठलाग 

 
माचर मिहन्ाच्ा सुरवातीला िमर जुमला मंुगीरच्ासमोर ्ेऊन ठेपला . मुख् रसता ्ुजाने रोखला 

आहे हे जेवहा त्ाला आढळून आले तेवहा त्ाने खगरपूरचा राजा बहरोज ्ाला लाच िाली आिण त्ाच्ा 
मागरा्रनाखाली बाा्ाही सैन् डोगर आिण जंगल ्ातंील माग�ने मंुगीर िकलल्ाच्ा आगने्ेस नेऊन 
्ुजाची िपछाडी उलटिवली. (आलमग्रनामा, ४९४, ४९५; ए.के., ९२; मासूम, ११३ ब) ्ुजाने मंुगीरहून 
काढता पा् घेतला (६ माचर) आिण तो सािहबगंजच्ा रोखाने पळाला . तेथून त्ाने वाटेतील अरंा िखड 
िभत बाधूंन अडवनू धरली (१० ते २४ माचर ). परंतु बाा्हाच्ा अिधकाऱ्ानंी िवरभमू आिण छाटनगरचा 
जिमनाार रववाजा कमाल अफगाण ्ाला आपल्ाकडे फोडण्ात ्् िमळिवले आिण त्ाच्ा साहाय्ाने 
आिण मागरा्रनाखाली मंुगीर िजल्ाच्ा आगने् बाजूने त्ानंी वळसा घेतला आिण ते २८ रोजी सुरी ्ेथे 
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पोहोचले. (आलमग्रनामा, ४९६, ४९७; ए. के. १२) 
 
परंतु ारम्ान एक खोटी अफवा पसरली . ती अ्ी की ााराचा अजमेरला िवज् झाला असून तो 

आता आपला भ्ंकर सूड रजपूत संसथानावंर उगवत आहे . ्ा अफवमुेळे िमर जुमला ्ाच्ा 
नेतृतवाखालील रजपूत पलटणी िव्षेतः ज्िसगाचा मोठा मुलगा रामिसग ्ाच्ा पलटणी िबथवन सैन् 
सोडून परागंाा झाल्ा आिण त्ानंी ाूरवरच्ा आपापल्ा मा्ाे्ाकडे धाव ठोकली . ्ामुळे ्ुजाचा 
पाठलाग करणारी सेना जवळजवळ ४००० माणसानंी कमी झाली (३० माचर). तरी ाेखील त्ाचें सेनाबल 
्ुजाच्ा फौजेच्ा जवळजवळ ाुपपट होते . [्ा सुमारास एक चमतकािरक बातमी छावणीत पसरली आिण ितचा अित्् अिन� 

असा पिरणाम औरंगजेबाच्ा सैन्ाच्ा मनोधै्�वर झाला . ही बातमी महणजे ााराबरोबर अजमेर ्ेथे झालेल्ा लढाईत औरंगजेबाचा पूणर पराज् 
होऊन त्ाने ािकणेत पळ काढला ही हो् . ्ामुळे सैन्ात एकच गोधळ उडाला . िव्षेतः िमर जुमला ्ाने ्ुजाला बगल ाेऊन पुढे चाल कवन 
जाण्ाचा केलेला बेत महणजे राजपु� सुलतान महमा ्ाच्ासह ािकणेत पळून जाण्ाची त्ारी असावी असे वाढण्ाची पिर�सथती िनम�ण झाली . 
्ा बातमीने रजपूत सैन्ात जासतच घबराट पसरली . त्ाचंा पि�मेकडील मा्ाे् िवज्ी ााराच्ा फौजेच्ा तावडीत सापडणार ्ा भीतीने ते 
अिधकच हवालाील झाले . ्ा पिर�सथतीत डोगराळ मुलुखातून अ�ा� करीत ािकणेत सुरिकत पोहोचता आले तरी पुढे का् हा �शन त्ाचं्ापुढे 
होताच. परागांा झालेल्ा औरंगजेबाबरोबर घरेाारे सोडून भटकण्ाचा ाुधरर �संग त्ाचं्ावर ओढवणार होता . तेवहा पाटणा िकवा अलाहाबाा 
माग� रजपुतान्ात जाऊन. ाारा्ी समझोता करावा िकवा ्�ू तेथे पोहोचण्ाचे अगोार तेथे पोहोचावे असा िवचार रजपुताचं्ा मनात आला आिण 
्ाबाबत का् कराव्ाचे ्ाचा त्ानंी मना्ी िन�् केला . िपआलपूर ्ेथील छावणी सोडून पुढील तळावर मु�ाम करण्ाची वेळ आली तेवहा 
सैन्ातील सवर रजपूत एक� झाले आिण त्ानंा नेमून िालेल्ा तळावरील जागेवर छावण्ा न टाकता त्ानंी मुख् तळाच्ा पाठीमागे आपल्ा 
छावण्ा ठोकल्ा. ाुसऱ्ा िाव्ी मुख् सैन्ाच्ा थो�ा मागे राहून त्ानंी कूच केले आिण आपले सामान -सुमान बरोबरच ठेवले . ३० माचर रोजी 
िवरभमूपासून ाोन मु�ामावर असताना ४००० रजपूत सैिनक मुख् सैन्ापासून अलग झाले आिण त्ानंी जामा ्हराच्ा रोखाने कूच केले 
(आलमग्रनामा, ४९७, ४९८; अिधक मािहतीसाठी पाहा अक्लखान, ९३; मासूम, ११५ ब, ११६ अ). ्ा पिर�सथतीत िमर जुमला ्ाने त्ाचें मन 
वळिवण्ाचा अथवा त्ानंा ि्का करण्ाचा व्थर �्तन करण्ात वेळ घालिवला नाही . त्ाने आपल्ा ई�पसताच्ा िा्नेे िधमेपणाने कूच करण्ास 
सुरवात केली. त्ाच्ापा्ी ्ुजाच्ा ाुपपट महणजे जवळ जवळ २५००० सैिनक होते (अकीलखान पळून गेलेल्ा सैिनकाचंी संख्ा ४००० एवढी 
ाेतो तर मासूममध्े ही संख्ा १० ते १२ हजार एवढी िाली आहे . औरंगजेबाच्ा सैन्ातील सवर रजपूतानंी पळ काढला नवहता . राजा इं��ुमन हा 
्वेटप �्त एकिन� रािहला तर पळून जाणाऱ्ा रजपूताबंरोबर ाोन मुसलमान अिधकारी असल्ाचे िवधान मासूममध्े आहे ) आिण ्�ूची 
ािकणेकडे होणारी िपछेहाट त्ाला थाबंवाव्ाची असल्ास �त्ेक कण त्ाच्ा द�ीने मह�वाचा होता .] 

 
िमर जुमला राजमहलचा ताबा घेतो. 

 
ारम्ान ्ुजाने सािहबगंजचा ताबा सोडून राजमहलकडे कूच केले होते (२७ माचर ). परंतु 

राजमहल त्ाला असुरिकत वाटल्ाने त्ाने मालडा िजल्ाच्ा िा्नेे माघार घेतली (४ एि�ल). त्ाचा 
मुख् सेनापती अलावा�खान ्ाने िमर जुमला ्ाला आपल्ा अनेक अिधकाऱ्ासंह जाऊन िमळण्ाचा 
केलेला कट उघडकीस आला . त्ामुळे अलावा�खानाचे डोके मारण्ात आले (२ एि�ल ). (अिधक 
मािहतीसाठी पाहा : आलमग्रनामा, मासूम, अक्लखान) बाा्ाही फौजानंी राजमहल १३ एि�ल रोजी 
ताब्ात घेतले आिण अ्ा तऱहेने गंगा नाीच्ा पि�मेस पसरलेला सवर मुलूख ्ुजाच्ा हातातून गेला. 

 
दोनह् पकाचें सेनाबल 

 
्ानंतर ाोनही पकामंध्े ज्ा प�तीने सं�ाम सुव झाला त्ाची तुलना वाघ आिण मगर ्ामंध्े 

होणाऱ्ा अटीतटीच्ा सामन्ा्ीच करता ्ेईल . ्ुजाच्ा हाताखालील िन्िमत फौजेची संख्ा आता 
जवळ जवळ ५००० इतकी खाली आली होती , तर िमर जुमला ्ाच्ाजवळ त्ाच्ा ५ पट सैन् होते ; आिण 
िमर जुमलाच्ा सैिनकाचंी लढाईची त्ारी ्ुजाच्ा सैिनकापेंका िनि�त वरचढ होती . साहिजकच 
भसेूनेच्ा बाबतीत ्ुजाची बाजू भलतीच कमकुवत होती . परंतु िमर जुमला ्ाच्ा अिधपत्ाखाली फकत 
भाूलातील सेनािवभागाचंाच समावे्  होता . पिहल्ा �थम त्ाच्ा जवळ अनेक जलमागर असलेल्ा ्ा 
�ाे्ात मोहीम करण्ासाठी लागणाऱ्ा नौालासाठी त्ाच्ा सवतःच्ा ताब्ातील अ्ी एकही नौका 



 
अनु�मिणका 

नवहती. त्ाि्वा् त्ाच्ा तोफा ्�पेूका संख्ेने कमी आिण माऱ्ाच्ा द�ीने प�ेाार नवहत्ा . त्ाउलट 
्ुजाजवळ भारी असा तोफखाना असून त्ावर आपली कामिगरी चोख बजावणारे ्ुरोिप्न अिधकारी होते 
आिण कसलेल्ा गोलंााजाचं्ा तो हातात होता . बगंालचे सारेच्ा सारे नौाल (नववारा) न�ा तवन 
जाण्ासाठी, सिनकाचंी ने -आण करण्ासाठी िकवा त्ाला मोक्ाचे वाटेल अ्ा िठकाणाहून ्ाही 
फौजानंी नाीिकनाऱ्ावर उभ्ा केलेल्ा संरकक तटब�ंा आिण छावण्ा ्ावर तोफाचंा भिडमार 
करण्ासाठी त्ाच्ा िामतीला त्ार होते . त्ाच्ा सेनासामथ्�च्ा ्ा भ�म बाजूमुळे सैिनकाचंी िवसम् 
वाटेल इतक्ा जला हालचाल करणे आिण त्ाच्ा छो�ा फौजेची �त्क कारवाईच्ा द�ीने उप्ुकतता 
वाढवनू संख्ेने भारी असलेल्ा ्�बूरोबर सामना ाेणे हे ्ुजाला साध् झाले . तर नौालाच्ा अभावी िमर 
जुमलाची हालचाल आिण �्तन थंडावले आिण भसेूनेच्ा बाबतीतील त्ाच्ा वरचढपणाचा जोर त्ा 
�माणात कमी झाला. 

 
गौर िकलल्ाच्ा पि�मेस चार मलैावंर असलेल्ा टंडा ्ेथे ्ुजाने आपला तळ मु्र केला आिण 

िमर जुमला ्ाने नाी ओलाडूं न्े महणून �ितबधं करण्ाकरता त्ाने गंगा नाीच्ा पूवरिकनाऱ्ावर 
िठकिठकाणी मोच� बाधंले . परंतु ्ुजाचे हे �्तन फसले . ्ाचे कारण िमर जुमला ्ाने अती ाूरच्ा 
िठकाणाहून बोटी मागवनू घेण्ात ााखिवलेली आ�्रकारक चपळाई (मासूम, ११८ अ ) आिण गंगेच्ा 
पूवरिकनाऱ्ावर ्ुजाचे लक वधेले जाव ेआिण ्ुजाची उजव्ा फळीवर बाजू उलटिवता ्ावी ्ासाठी 
पाटण्ाच्ा सुभेााराच्ा हाताखाली आणखी एक सेनािवभाग रवाना करण्ात औरंगजेबाने टाकलेला 
कु्ल डाव हे हो्. 

 
िमर जुमलाच् पिहल् चढाई 

 
राजमहलपासून १३ मलै ािकणेस असलेल्ा ाोगची ्ेथील आपल्ा मुख् तळाववन िमर जुमला 

्ाने ्ुजावर ाोन वळेा ््सवी ह�े कवन त्ाची बाजू िखळिखळी केली . ाोगचीच्ा समोर चढाई नाीच्ा 
�वाहाच्ा मध्ात असलेले एक बेट त्ाने रा�ीच्ा वळेी अचानक ह�ा कवन ्�पूासून बळकावनू घेतले . 
्ािठकाणी ्ुजाने आपला एक सेनािवभाग ठेवलेला होता . हे बेट ्�नेू अनेकवार परत िमळिवण्ासाठी 
केलेल्ा हलल्ाचंा �ितकार कवन िमर जुमला ्ाने हातचे जाऊ िाले नाही . (आलमग्रनामा, ५०१, 
५०३). नंतर बाा्ाही फौजानंी सुटीच्ा समोर नाीच्ा पूवरिकनाऱ्ावर ्�नेू खडा केलेला ८ तोफाचंा 
मोच�ला अचानक ह�ा कवन उदधवसत कवन टाकला. 

 
बाा्ाही सैन् नाीच्ा पि�म िकनाऱ्ाला लागून सवर� पसरले होते . उ�र िा्केडे अगाी 

टोकाला राजमहल ्ेथील डाव्ा फळीवर महमा मुराा बेग हा सेनानी होता . खु� राजपु� , 
जु�लफकारखान इसलामखान आिण फौजेचा बहुसंख् भाग ािकण िा्केडे १३ मलैावंर ाोगची ्ेथे 
्ुजासमोर ठाण माडूंन होता. आणखी थो�ा ािकणेकडे ८ मलैावंर ाुनापुरला अलीकुलीखानाची िन्ुकती 
झाली होती. तर राजमहलच्ा ािकणेस २८ मलैावंर मोगल फौजेच्ा आघाडीचे अगाी ािकणेकडचे टोक 
सुटी, हे िमर जुमला सवतः ६ ते ७ हजार सैिनकासंह व्ापून रािहला होता. (आलमग्रनामा, ५०३, ५०४). 

 
िमर जुमलाला आलेले अपयश 

 
परंतु िमर जुमला ्ाने केलेली ितसरी कट्ोजना फसली आिण त्ात त्ाचे अपिरिमत नुकसान 
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झाले. कारण ्ावळेी ्ुजा हा सावध होता आिण त्ाने आपली फौज ाबा धवन ठेवलेली होती . ३ मे १६५९ 
रोजी जेवहा मोगल सेनापतीने ्ोजलेल्ा मोिहमेतील कुल सेनािवभागाची एकच पलटण जेवहा ्ुजाच्ा 
तळावर उतरली तेवहा पलटणीतील माणसे आिण त्ाचं्ा बोटी ्ाचं्ावर ाबा धवन बसलेल्ा आिण 
त्ाचंी जणू काही मागर�तीकाच करीत असलेल्ा ्ुजाच्ा संख्ेने अिधक असलेल्ा लोकानंी ह�ा केला . 
्ा अ््सवी �्तनात बाा्ाही फौजेपैकी लोकाचंी आहुती पडलेल्ात ४ उ�पासथ अिधकारी आिण 
्केडो सैिनक होते आिण त्ाि्वा् ५०० सिनक िगरफाार केले गेले . पि�म िकनाऱ्ाववन िमर जुमला हा 
कोणतीही मात पाठव ू्कला नाही . कारण बगंाली नौालाबरोबर सामना ाेण्ाची त्ाच्ा नौालाला 
िहमत होत नवहती. (आलमग्रनामा, ५०६–५०९; मासूम, ११८ अ, ११९ ब; अक्लखान, ९५). 

 
राजपु� महमदचे शुजाकडे पलायन 

 
८ जून रोजी बरीच रा� उलटल्ावर ाोगची ्ेथील आपले ठाणे सोडून राजपु� महमा सुलतान 

हा ्ुजाकडे पळून गेला . (आलम. ५११, ४०६, ४०७; खाफ्खान, भाग २ . ९१; मासूम,१२० ब, १२४ ब ; 
अक्लखान, ९६, ९७). िमर जुमला ्ाच्ा पालकतवाखाली तो फार काळ िझरमत होता आिण आता 
सवतं�पणे अिधस�ा गाजिवण्ाची त्ाची आकाकंा होती . ्ुजाने गुपतपणे आपली मुलगी गुलरखबानू 
िहच्ाबरोबर त्ाचा िववाह लावनू ाेण्ाचे आिण िसहासन िमळिवण्ासाठी त्ाला मात करण्ाचे कबलू 
केले, आिण त्ा अिवचारी राजपु�ाला आपल्ा पकाकडे वळवनू घेण्ात ्् िमळिवले . ही बातमी कानावर 
आल्ावर िमर जुमला ्ाने सुटी ्ेथील आपल्ा सैिनकानंा अित्् कणखरपणे काबतू ठेवले आिण 
राजपु� पळून गेल्ानंतरच्ा ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी तो ाोगची ्ेथील राजपु�ाच्ा छावणीत गेला आिण 
आता पुढाऱ्ाि्वा् असलेल्ा त्ाच्ा सैिनकानंा आवाहन कवन त्ाचं्ा हा्ातील मावळत चाललेला 
आ्चेा ाीप पुनहा �जविलत केला आिण त्ाच्ा तळावर पुनहा ्ातंता आिण ि्सतीचे वातावरण िनम�ण 
केले. फौजेतील इतर सवर सेनािधकाऱ्ानंी एकमेव सेनापती महणून त्ाची हुकमत मान् करण्ाचे कबलू 
केले. अ्ा तऱहेने कोसळू पाहणाऱ्ा संकटातून फौजेने वळे िनभावनू नेली . “त्ानंी फकत एकच माणूस 
गमावला आिण तो महणजे राजपु�” (अक्लखान). 

 
्ानंतर थोडाच कालावधी लोटला आिण बगंालच्ा धुममेाार पडणाऱ्ा पावसाच्ा सर�नी लषकरी 

कारवा्ा सथिगत कवन सोडल्ा . आपल्ाबरोबर १५ ,००० माणसे घेऊन िमर जुमला ्ाने मसुमा बजार 
्ेथे आपला तळ िाला तर उरलेली बाा्ाही सेना जु�लफकारखानाच्ा हाताखाली राजमहल ्ेथे छावणी 
कवन रािहली . ्ा ाोन सेनािवभागाचंी फारकत त्ा ऋतूमध्े वाहतुकीला अ्क् अ्ा ६० मलैाचं्ा 
रसत्ाने केली होती. 

 
राजमहलवर शुजाचा पुनहा कबजा 

 
पावसामुळे राजमहलच्ा आसमंतातील �ाे्ाचे वपातंर एका�ा ालालीने भरलेल्ा तलावात 

झाले. वा्व्ेकडे असलेल्ा मजवा टेक�ाचं्ा राजाला ्ुजाने लाच िाल्ामुळे ितकडून ्हराला होणारा 
अ�धान्ाचा पुरवठा तोडला गेला . ्ुजाच्ा नौालाने जलमागर रोखून धरला होता . त्ामुळे राजमहल 
्ेथील मोगल छावणीत अ�धान्ाची टंचाई अगाी पराकोटीला पोहोचली . अ्ा पिर�सथतीत आपल्ा 
नौालाच्ा मातीने ्ुजाने राजमहलवर एकाएकी ह�ा केला आिण २२ ऑगसट रोजी मोगलाचं्ा सवर 
मालम�ेसह ्हर काबीज केले. (आलम. ५१६, ५१९; मासूम, १२५ अ, १२६ ब; अक्लखान, ९८). 
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(१०) बंगालमध्ल यु� 

 
शुजाचे मु�शदाबादेकडे कूच 

 
िडसेबर १६५९ सालच्ा सुरवातीला ्ुजाने ८००० फौज घेऊन राजमहलमधून कूच केले आिण 

मुन्ााबाा िजल्ात जंगीपूरच्ा िवर� िा्लेा आिण राजमहलच्ा ािकणेकडे ४२ मलैावंर वलेघाट 
नजीक मु�ाम कवन असलेल्ा िमर जुमल्ावर चाल केली . ्ा िठकाणी त्ाने ाोन वळेा बाा्ाही फौजेवर 
ह�े केले आिण बाा्ाही सैन्ाच्ा तोफखान्ाचा मारा लकात ्ेईल एवढा कमकुवत असल्ाकारणाने 
त्ाचें एवढे नुकसान केले की िमर जुमला ्ाने मुन्ााबााकडे माघार घेतली , तर त्ाला समातंर अ्ा 
प�तीने ्ुजाने न्ीपूरच्ा िा्नेे आगेकूच केले . परंतु ारम्ान िबहारचा सुभेाार ााऊाखान ्ाने 
आपल्ा नेतृतवाखालील ाुसऱ्ा सेनािवभागासमवते जोराार चढाई कवन कु्ी नाी ओलाडंली आिण 
गंगा नाीच्ा उ�र िकनाऱ्ावर असलेल्ा ्ुजाच्ा फौजेची धुळााण उडिवली . त्ानंतर तो अित्् 
वगेाने टंडा ्हराच्ा िा्नेे चाल कवन जात होता. ही बातमी कानावर पडल्ामुळे ्ुजाने न्ीपूर सोडले 
(२६ िडसेबर) आिण सुटीमाग� त्ाने टंडाच्ा िा्नेे कूच केले . िमर जुमला ्ाने लगोलग त्ाचा पाठलाग 
केला. ्ुजाने गंगा नाी राजमहल ्ेथे ओलाडंली आिण बाा्ाही फौजानंी ११ जानेवारी १६६० रोजी ते 
्हर ताब्ात घेतले. अ्ा तऱहेने गंगेच्ा पि�मेस असलेला सवर �ाे् ्ुजाच्ा ताब्ातून गेला. 

 
िमर जुमलाकडून शुजाचा पाठलाग 

 
्ा वष� िमर जुमला ्ाने मोिहमेची केलेली आखणी ही सवर द�ीने अजोड अ्ी होती . ्�वूर तो 

अगाी अनपेिकत अ्ा बाजूने महणजे ई्ान्ेकडून ह�ा करणार होता . ्ुजाने घेतलेले मोच� हे आता 
राजमहलच्ा िवर� िा्लेा असलेल्ा सामाा बेटापासून ते टंडाप �्त वा्व्ेपासून ते आगने् िा्पे �्त 
लाबंलचक एका ओळीत पसरलेले होते . खु� ्ुजाचे ठाणे ्ा मोच�च्ा मध्भागी असलेल्ा चौकी िमा�पूर 
्ेथे होते . िमर जुमला ्ाचा डाव राजमहल , अकबरपूर आिण मालडा ्ा माग�नी ्ा मोच�ना ाूरवर 
अंतराववन बगल ाेण्ाचा आिण नंतर एकाम ािकणेकडे पलट खाऊन पूव�कडून टंडावर झडप 
घालण्ाचा होता . पाटण्ाहून आणलेल्ा १६० बोट�च्ा साहाय्ाने त्ाने राजमहलच्ा उ�रेस १० 
मलैावंर आपले सारे सैन् गंगापार नेले आिण तो ााऊाखानाला जाऊन िमळाला. 

 
पिहल्ापासून सैन्बलाच्ा बाबतीत ्ुजाची बाजू भलतीच कमकुवत होती आिण आता (फे�ुवारी 

१६६०) त्ाचा ािकणेकडे माघार घेण्ाचा एकमेव मागर धोक्ात आला होता . ्ा सुमारास राजपु� महमा 
सुलतान ्ाने त्ाची छावणी सोडली आिण तो गुपचुपपणे ाोगची ्ेथील मोगल छावणीत परत आला (८ 
फे�ुवारी). आता त्ाच्ा नि्बात उरलेले सारे जीवन तुरंगात व्तीत करणे एवढेच होते. 

 
िमर जुमला मालडा येथे 

 
६ माचर रोजी िमर जुमला हा मालडा ्ेथे पोहोचला आिण फकत एकाच चढाईने ्ुजाचा पार िनकाल 

लावता ्ेईल अ्ा अंितम चढाईची त्ारी करण्ात त्ाने एक मिहनाभर सखत मेहेनत घेतली . आपल्ा 
महमुााबाा ्ेथील मुख् ठाण्ावर (मालडा ्हराच्ा खालच्ा बाजूला काही मलै अंतरावर ) त्ाने ५ 



 
अनु�मिणका 

एि�ल रोजी कूच केले आिण १० मलै चालून गेल्ावर महानंाा नाीवरील एका अपिरिचत उतारावर 
असलेल्ा ्�चू्ा छो�ा गसती -पलटणीवर त्ाने ह�ा केला . काही कणाच्ा अविधत बाा्ाही फौजानंी 
पाण्ात डुबी घेतली . सारी ि्सत कोसळून पडली आिण झालेल्ा गोधळात त्ाचंी नाी तवन जाण्ाची 
सखल वाट चुकली . रसत्ाच्ा ाोनही बाजूला असलेल्ा खोलवर भागातं सैिनक मो�ा संख्ेने खाली 
गेले. एकंार १००० पेका जासत सैिनक बुडून मेले त्ात िालेरखानाचा एक मुलगा होता. 

 
शुजाचे डा��याला पलायन 

 
पण एकंार मोिहमेच्ा द�ीने िमर जुमलाचा पिव�ा िनण�्क ठरणारा होता . ्ुजाची पिर�सथती 

आता आ्चे्ा आवाक्ाच्ा बाहेर गेली होती . ्�नेू फेकलेल्ा जाळ्ाचा त्ाच्ा मानेभोवती घ� फास 
पडण्ाच्ा अगोार त्ाने ताबडतोब डाकक्ाला पळून जाणे जररीचे होते . ८ एि�ल रोजी सकाळी त्ाने 
टंडाला तवरेने कूच केले आिण “कपडाही बालण्ाची वाट न पाहता ” ताबडतोब िनघून ्ेण्ाची आपल्ा 
बेगमानंा आजा केली . त्ाचा खिजना आिण त्ाच्ा मालम�ेतील िनवडक सामान ४ मो�ा बोटीत 
भरण्ात आले आिण नाीच्ा �वाहाबरोबर लावनू ाेण्ात आले . ाुपारी सवतः ्ुजाने बोटीवर पा् ठेवला . 
त्ाचे ाोन धाकटे मुलगे (बुलना अखतर आिण जैनउल आिबिान ), त्ाचे मुख् सेनानी िमज� जान बेग , 
बारहाचा सय्ा आलम , सय्ा कुली उजबेक आिण िमज� बेग , काही ि्पाई, नोकरचाकर आिण खोजे 
अ्ी एकंार तीन् ेमाणसे त्ाच्ाबरोबर ६० बोट�तून (कोसास) गेली. ज्ा िा�ीच्ा तखतासाठी त्ाने 
ाोन वळेा �चडं फौजेनी्ी लढा िाला आिण ज्ा वैभवसंप� ारबारातून त्ाने तीन �ातंावंर राज् केले 
त्ातले उरले ते केवळ एवढेच. 

 
त्ाच्ा टंडा ्ेथील छावणीत आता गोधळ आिण भीती ्ाचंा नंगानाच सुव झाला . संरकणिवरिहत 

असलेली त्ाची सवर मालम�ा लुटण्ात आली . ाुसऱ्ा िाव्ी (७ एि�ल) िमर जुमला ्ाने ्हराचा ताबा 
घेतला आिण तेथे सुव्वसथा सथापन केली . लुटाव टोळ्ाचं्ा हातून परत िमळिवलेली िकवा ्हरात 
सापडलेली सवर मालम�ा त्ाने सरकारतफ�  महणून जपत केली . ्ुजाने आपल्ा पाठीमागे ठेवलेल्ा 
बा्कामाणसानंा संरकण ाेण्ात आले आिण त्ाचंी ्ोग्  ती काळजी घेण्ात आली . तत�पूर ्ेथे मालाने 
भरलेल्ा ्ुजाच्ा नौालापैकी ४०० बोटी पकडण्ात आल्ा ; त्ाि्वा् २ संप�ीने भरलेले धुरब ताब्ात 
घेण्ात आले . त्ाची फौज आता िमर जुमला ्ाला ्ेऊन िमळाली (९ एि�ल ). त्ानंतर सेनापती िमर 
जुमला ्ाने टं�ाहून डाकक्ाकडे �्ाण केले (१९ एि�ल). [पावसाळ्ामध्े िव्षे अ्ा घटना झाल्ा नाहीत . पावसाळा 

संपतासंपता ्ुजाने आठ हजार सैिनक गोळा केले आिण तो िमर जुमला ्ाच्ावर चाल कवन गेला . िमर जुमला हा मुन्ााबाामधून बाहेर पडला 
आिण बेलघाटनजीक एका नाल्ामध्े तो ्�ूची वाट पाहात बसला . ६ िडसेबर १६५९ रोजी ्ुजा आपल्ा छावणीतून बाहेर आला आिण १५ 
िडसेबरला त्ाने िमर जुमलावर ह�ा केला . ाोनही बाजंूचे खूप नुकसान झाले . िमर जुमलाच्ा सैिनकाचंा पराभव होऊन त्ानंी माघार घेतली आिण 
परतताना उजव्ा बाजूला बाधंलेला पूल जाळून टाकला . ही लढाई चालू असताना िमर जुमला हा डावीकडे बाधंलेल्ा पुलाववन ्ुजाच्ा 
सैन्ाच्ा िपछाडीकडे गेला . परंतु ्ुजाच्ा मुख् सैन्ाने ्ा फौजेबरोबर पाठीमागे परतून लढा िाला आिण त्ाला माघार घेणे भाग पाडले . ाोन 
िावसानंी ्ुजाच्ा सैन्ाने पुनहा एकाा िमर जुमलाच्ा सैन्ावर ह�ा कवन त्ाचे नुकसान केले . (आलमग्रनामा, ५१९, ५२५; मासूम, १३१ अ, 
१३३ ब .) ्ा लढाईत िमर जुमलाचा तोफखाना अित्् कमकुवत होता . साहािजकच िमर जुमलाने डावपेचाच्ा द�ीने भािगरथी नाीच्ा 
िकनाऱ्ाने माघार घेण्ास सुरवात केली आिण तो मुन्ााबााला पोहोचला . त्ाचवेळी ाुसऱ्ा िकनाऱ्ाने ्ुजाने चाल करण्ास सुरवात केली 
आिण तो मुन्ााबााच्ा उ�रेस १२ मलैावंर न्ीपूर ्ेथे पोहोचला.  

 
औरंगजेबाने िबहारचा सुभेाार ााऊाखान ्ाला िमर जुमलाबरोबर सहका्र करण्ाचा हुकूम िाला . त्ाला िमर जुमलाला ्ेऊन 

िमळण्ास ६ -७ मिहने लागले . ्ुजाला हे कळताच त्ाने सुटीच्ा िा्नेे माघार घेण्ास सुरवात केली . त्ाचा उ�े् टंडा ्ेथे जाऊन 
पोहोचण्ाचा होता (आलमग्रनामा, ५१३, ५१४, ५२४, ५२६; मासूम १३४ अ). िमर जुमलाला हे कळताच त्ाने ताबडतोब ्ुजाच्ा पाठलागाला 
सुरवात केली . ाुसऱ्ा िाव्ी रा�ी तो फतेहपूर ्ेथे पोहोचला . २८ िडसेबरला त्ाने ्�ूला गाठले . ४-५ िावस मामुली चकमकीत गेले . १ 
जानेवारी १६६० रोजी ्ुजाने ाुनापूरकडे आिण तेथून ाोगचीकडे माघार घेतली . िमर जुमला त्ाच्ा पाठोपाठ होताच . त्ाचा तोफखाना मा� 
पाठीमागे होता. महणून त्ाने ्ुजावर ह�ा न करता ाोगची नाल्ाच्ा एका बाजूने कूच करण्ास सुरवात केली . ाुसऱ्ा बाजूने ्ुजा कूच करीत 
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होता. ९ जानेवारी रोजी ्ुजाने गगंा नाी ओलाडंली . ही बातमी िमर जुमला ्ाला ाोगची ्ेथे कळताच त्ाने सैन्ाची एक तुकडी पाठवनू 
राजमहल काबीज केले. अ्ा तऱहेने गगेंच्ा पि�मेकडील सवर �ाे् ्ुजाच्ा ताब्ातून का्मचा गेला . (आलमग्रनामा, ५२६, ५३२; मासूम १३४ 
अ; अक्लखान, १०१, १०३). 

 
िमर जुमला ्ाने ताबडतोब गगेंच्ा पूवर िकनाऱ्ावर ह�ा करण्ाची त्ारी केली . ्ाचवेळी औरंगजेबाने पाठिवलेली सैिनकाचंी व 

�व्ाची मात त्ाला ्ेऊन पोहोचली (खाफ्खान, भाग २, ९३; आलमग्रनामा, ५३३, ५३४). ्ा वेळेला िमर जुमला ्ाने आपल्ा हालचाल�चा 
बेत अित्् चातु्�ने आखला . ्ुजाच्ा सैन्ासमोर आपल्ा सैन्ाची तुकडी ठेवनू खोटी हालचाल कवन त्ाला फसवाव्ाचे , आिण 
राजमहलच्ा वर १० मलै गगंा नाी ओलाडूंन पूव�कडून टंडावर ह�ा कराव्ाचा व ्ुजाला पूणरपणे वेढाव्ाचे असा त्ाचा बेत होता . त्ाच्ापा्ी 
जे �चंड सैन् होते त्ामुळेच त्ाला हा बेत पार पाडणे ्क् झाले . ्ुजाने वेळोवेळी त्ाला कणखर �ितकार केला . वाटेतील ओढे आिण नाले 
्ानंी ाेखील त्ाची �गती रोखून धरली. परंतु अखेर त्ाला त्ाच्ा ्ोजनेत ्् आले. 

 
टंडावर िमर जुमला ्ाने सरळ चाल कवन ्ेऊ न्े महणून महानंाा ्ा नाीची उपनाी कािलाी िहच्ा काठाने ्ुजाने तटबांी 

उभारली. परंतु िमर जुमला ्ाने आपल्ा आघाडीवर खोटी हालचाल करीत असल्ाची बतावणी केली आिण झपा�ाने उ�रेच्ा िा्नेे चाल 
कवन गगेंची अगाी पूव�कडची उपनाी आिण महानंाा ्ा तो पार कवन गेला . तेथून त्ाने ८ फे�ुवारी रोजी महानंाानाीच्ा पूवरिकनाऱ्ाकडे 
मालडावर एका तुकडीची रवानगी केली (आलमग्रनामा, ५३७, ५४१; मासूम १३५ अ, १३५ ब). 

 
्ुजासमोर आता िवना् आ वासून उभा रािहला . ्�ूने सवर बाजंूनी त्ाला वेढले . ्ा सुमारास राजपु� महमा त्ाला सोडून पुनहा िमर 

जुमलाकडे गेला. त्ाची सखत बांोबसतात औरंगजेबाकडे रवानगी करण्ात आली . ारम्ान िमर जुमला ्ाने कूच केले आिण ६ माचरला तो मालडा 
्ेथे पोहोचला. ्ा िठकाणाहून थो�ा अंतरावर असलेल्ा महमूााबाा ्ेथे त्ाने जारीने त्ारी करण्ास सुरवात केली (आलमग्रनामा, ५४७, 
५४८). सवर त्ारी झाल्ावर ५ एि�ल रोजी त्ाने महमूााबाा सोडले आिण ्�ूला अनपेिकत असलेल्ा अ्ा एका िठकाणी महानंाा 
ओलाडंण्ास सुरवात केली . नाी पार करताना ि्सत िबघडली . वाट ााखिवणारी रोवलेली िन्ाणे तोडली गेली आिण सैिनक चुकून खोल 
पाण्ात ि्रले. ्ुजाच्ा सैन्ाकडूनही गोलंााजी चालूच होती . ्ा धुम�्ीत १००० सैिनक बुडून मेले . (आलमग्रनामा, ५५०. मासूममध्े हा 
आकडा ३००० आहे तर अक्लखान ही संख्ा २००० ाेतो .) परंतु नाी पार करणे ्म�ापत असल्ामुळे हा धोका त्ाने पतकरला . मृताचें ाफन 
करण्ात त्ाचा एक िावस गेला . िमर जुमला ्ाने नाी पार केली . ही घटना ्ुजाच्ा कानावर अजूनप �्त नवहती . परंतु ्ा एक िावसामुळे 
्ुजाला डाकक्ाला पळून जाण्ाची संधी िमळाली , त्ाचे �ाण वाचले आिण आणखी एका �ातृहत्ेच्ा पापापासून औरंगजेबाला वाचिवले . इकडे 
्ुजाच्ा सैिनकानंी काही तास सामना िाला . अखेर त्ानंीही माघार घेतली . सय्ा आलम आिण राजपु� बुलंा अखतर ्ाचंी मात आली पण ती 
फार उि्रा . ्ार पराज्ाची बातमी ्ुजाला चौकी िमराापूर ्ेथे िमळाली . त्ाला आता झपा�ाने डाकक्ाकडे पळ काढणे भाग होते . रा� 
पडल्ावर त्ाने टंडाकडे कूच केले (मासूम, १६२ अ) सहा एि�ल रोजी ्ुजा टंडा ्ेथे पोहोचला . तेथे गेल्ावर त्ाने ताबडतोब आपल्ा बेगमानंा 
जनान्ाबाहेर ्ेण्ास फम�िबले . नंतर त्ाने ाोन मजबतू गलबतावंर आपले िनवडक सामान भरले आिण टंडाहून कूच केले . त्ाच्ाबरोबर 
जेमतेम ३०० माणसे होती . उरलेले त्ाचे सराार आिण इतर मंडळी ्ानंी आपापला मागर सवीकारला (आलमग्रनामा, ५५२). ारम्ान िमर 
जुमला ्ाने टंडाकडे कूच केले पण मधेच डावीकडे वळून त्ाने ्ुजाचा गगंानाीवरील तत�पूरकडील माघारीचा मागर रोखण्ाचे ठरिवले . त्ाने 
्ुजाची ४०० गलबते पकडली आिण फकत ४०० माणसे घेऊन तो टंडा ्ेथे मध्रा�ी पोहोचला . टंडा ्ेथे एकच गोधळ माजला होता. ि्पाई आिण 
गुडं िासेल त्ावर हात मारीत लुटालूट करीत होते . परंतु ७ एि�ल रोजी िमर जुमला ्ाने ्हराचा ताबा घेतला आिण ्ातंता �सथािपत केली . 
साहिजकच ्ुजाला आपल्ाबरोबर जमा केलेली सवर साम�ी नेता ्ेणे अ्क् होते . त्ाची भरलेली ाोन जहाजे तत�पूर ्ेथे पकडण्ात आली . 
्ुजाचा नोकरवगर त्ाला सोडून औरंगजेबाच्ा चाकरीत ााखल झाला . त्ाच्ा तोफखान्ाचा �मुख िमर मुतरजा आिण आरमाराचा सेनापती इबन 
हुसेन ्ानंी पुढे आसामच्ा लढाईत फार मोठी माुरमकी गाजिवली (आलमग्रनामा ५५४ ). िमर जुमला १२ िावस टंडा ्ेथे रािहला . तेथील 
राज्कारभाराची व्वसथा लावनू १९ एि�ल रोजी त्ाने तत�पूर ्ेथे कूच केले . तेथून तो ाुसऱ्ा िाव्ी खुषकीच्ा माग�ने डाकक्ाकडे िनघाला . 
(आलमग्रनामा, ५५५).] 

 
(११) शुजा बंगाल सोडतो; शुजाचा शेवट 

 
बगंालची ाुसरी राजधानी , कीत� आिण वैभवाच्ा बाबतीत ्ून् असलेले जे डा�ा ्हर तेथे १२ 

एि�ल रोजी ्ुजा पोहोचला . पण तेथे त्ाला थारा िमळेल अ्ी सुतराम ्क्ता नवहती . तेथल्ा सवर 
जमीनाारानंी त्ाच्ािवर� उठाव केला होता आिण त्ानंा जरब बसिवण्ास एक तर तो असमथर होता 
िकवा त्ाच्ा पाठलागावर झपा�ाने चाल कवन ्ेणाऱ्ा िमर जुमलाला तोड ाेण्ाची त्ाच्ात िहमत 
नवहती. महणून ६ मेला त्ाने डा�ा सोडले आिण नाीच्ा �वाहातून तो समु�ाच्ा रोखाने िनघाला . �त्ेक 
मु�ामावर मो�ा संख्ेने त्ाचे ि्पाई आिण खला्ी त्ाला सोडून जाऊ लागले . त्ाने ्ा अगोारच 
आराकानच्ा राजाकडे मातीची ्ाचना केली होती आिण डा�ा सोडल्ानंतर आराकानच्ा राजाच्ा 
छटगाव ्ेथील सुभेााराने त्ाच्ा मातीसाठी पाठिवलेल्ा ५१ बोटी त्ाला ्ेऊन िमळाल्ा होत्ा. बगंाल 
�ातंावर आपला ताबा राखण्ाच्ा त्ाच्ा मनातील आ्ा आता िवल्ाला गेल्ा होत्ा आिण रानटी माघ 



 
अनु�मिणका 

लोकाचं्ा �ाे्ात आता आपणाला परागंाा वहाव ेलागणार ्ािवष्ी त्ाने आपल्ा मनाची आता त्ारी 
केली होती. 

 
्ा बातमीने त्ाचा पिरवार आिण त्ाचे अनुचर ्ाचं्ात एकच घबराटीचे वातावरण पसरले . पूवर 

बगंालच्ा न�ातून चाचेंिगरी करणाऱ्ा छटगावचे आराकानी लोक जनतेच्ा पूणर पिरच्ाचे होते . त्ाचं्ा 
लुटालुटीमुळे नौखाली आिण वकरगंज हे िजलहे पूणरपणे िनमरनुष् होऊन गेले होते . त्ाचें धाडसी ह�े , 
त्ाचंा भ्ानक ्ूरपणा , त्ाचं्ा रानटी चािलिरती , त्ाचंा धमर आिण जाती िनरपेक समाजव्वसथा आिण 
घाणेर�ा जनावराचें मासं खाण्ाच्ा त्ाचं्ा सव्ी ्ामुळे बगंालमधील िहाू का् िकवा मुसलमान का् 
्ाचं्ा मनात त्ा लोकाबं�ल भीती आिण िकळस ्ा भावना एकवटून रािहलेल्ा होत्ा. 

 
परंतु औरंगजेबाने ाारा ्ुको आिण मुरााबक ्ाचंी जी वासलात लािवली होती ती भिवतव्ता 

्ुजाला टाळाव्ाची असल्ास त्ातून हा एकच मागर होता आिण ाुसरी कोणतीही आ्ा नवहती . आिण 
महणून अखेर १२ मे १६६० रोजी त्ाने आपल्ा पूवरजाचंी मातृभमूी आिण ज्ा �ातंाचा २० वष�प �्त त्ाने 
राज्कारभार केला होता तो �ातं सोडला आिण आपला जनाना आिण ४० पेकाही कमी अनुचर घेऊन त्ाने 
आराकानच्ा िा्नेे नावा हाकारल्ा . ्ा अनुचरापैंकी ाहाजण आपले साहस आिण आपली सवािमभकती 
्ािवष्ी साऱ्ा िहाुसथानात �िस� असलेले बारहाचे सय्ा होते. 

 
आपल्ा नवीन वासतुाे्ात ्ुजाला ्ातंता कधीच लाभली नाही . त्ाच्ा मनातील पुऱ्ा न 

झालेल्ा ध्े्ाच्ा पोटी त्ाच्ा जीवनाचा अित्् ्ोकाा्ी प�तीने अंत झाला “आराकानमधील 
सथाि्क झालेल्ा अनेक मोगल आिण पठाण रिहवा्ानंी त्ाच्ा बाजूने आपला कल ााखिवला . त्ाने 
तेथल्ा राजाला ठार मावन आिण त्ाचे राज् बळकािवण्ाच्ा हेतूने अंााधंुाी माजिवण्ाचा आिण नंतर 
आपल्ा नि्बाची परीका पाहण्ासाठी बगंालवर पुनहा एकाा धडक ाेण्ाचा बेत आखला .” आराकानच्ा 
राजाला ्ा कटाची बातमी समजली आिण त्ाने ्हा्ुजाला ठार मारण्ाची ्ोजना आखली . ्हा्ुजा 
काही माणसे बरोबर घेऊन जंगलात पळून गेला . माघ लोकानंी त्ा ाुा�वी राजपु�ाचा पाठलाग केला 
आिण त्ाच्ा ्रीराचे तुकडे तुकडे केले . (डच अहवाल , फे�ुवारी १६६१ ) [्ुजाच्ा पला्नाची हकीकत 

पुढील�माणे आहे : १२ एि�ल रोजी ्ुजा डा�ा ्ेथे पोहोचला . परंतु तेथे त्ाला खरा आसरा िमळणार नवहता . तेथील सवर जमीनाार 
त्ाच्ािवर� उठले होते . आराकानच्ा राजाकडे त्ाने मात मािगतली होती . परंतु त्ाच्ाकडून काहीही उ�र आले नवहते . महणून ६ मे रोजी 
त्ाने डा�ा सोडले. ाुसऱ्ा िाव्ी तो �ीपूर ्ेथे पोहोचला . वाटेत त्ाचे चाकर इतकेच नवहे तर त्ाचे जुने मं�ी ाेखील त्ाला सोडून गेले . ८ मे 
रोजी �ीपूर सोडल्ानंतर छछ गावच्ा सुभेााराने पाठिवलेली ५१ गलबते त्ाला िमळाली . कूच करत तो भालुआच्ा िकलल्ाजवळ पोहोचला . तो 
िक�ा िव�ासघाताने घेण्ाचा त्ाने केलेला �्तन फसला . ११ मे रोजी आराकानचा एक सेनापती त्ाच्ा मातीसाठी आला . परंतु त्ाने 
भालुआचा िक�ा ह�ा कवन घेण्ाच्ा बेतास मान्ता िाली नाही . इतकेच नवहे तर त्ाने ्ुजाला ामााटी कवन आराकानकडे कूच करण्ास 
सािंगतले. ाुा�वी ्ुजापुढे असे वागण्ाखेरीज ाुसरा मागर उरला नवहता . (आलमग्रनामा, ५५६-५६५; आणखी मािहतीसाठी पाहा Talish’s 
Continuation). 

 
्ा बातमीमुळे ्ुजाच्ा कुटंुबात आिण चाकरातं एकच घबराट उडाली . आराकानचे लोक , त्ाचंा ाु� सवभाव , ारोडेखोरीची वृ�ी , 

धमरभावनेचा अभाव ्ािंवष्ी �िस� होते . अ्ा �ाे्ात आता ्ुजाला जाव्ाचे होते . परंतु त्ाने औरंगजेबाच्ा हाती पडण्ापेका आराकानाचं्ा 
्ोधाला बळी पडल्ास हरकत नाही असा िवचार केला . आपला बाप आिण भाऊ ्ाचंी औरंगजेबाने लावलेली वाट त्ाच्ा आठवणीत ताजी होती . 
्ुजाच्ा मनाने एकच िनणर् घेतला आिण तो महणजे िहाुसथान सोडण्ाचा . १२ मे १६६० रोजी ज्ा �ातंावर त्ाने २० वष� राज् केले तो �ातं , 
आपली कुटंुबी् मंडळी आिण जेमतेम ४० माणसे ्ानंा घेऊन सोडला . त्ाचं्ापैकी १० सय्ा होते आिण त्ाचें नेतृतव सय्ा आलमकडे होते १२ 
जण मोगल असून त्ाचें नेतृतव सय्ा कुली उजबेक ्ाच्ाकडे होते . (आलमग्रनामा, ५६१; खाफ्खान, भाग २ , ११०), आपल्ा धन्ाच्ा 
संकटकाळात ्ा सय्ाानंी त्ाच्ा्ी इमान राखून आपली परंपरा साभंाळली . ्ुजाचे आराकानमध्े का् झाले ्ाब�ल बरेच गढू आहे . १६७१ 
मध्े िलिहताना कमब ूअसे उद गार काढतो की , तो कुठे आहे आिण त्ाचे का् झाले ्ाचा प�ा नाही (कमबू, २१ अ). खाफीखानही त्ाच्ाब�ल 
असेच उद गार काढतो (खाफ्खान, भाग २ , १०९). ्ानंतर अनेक वष�प �्त ्ुजा इराणमध्े गेल्ाच्ा बातम्ा ्ेत होत्ा . त्ाचा मुलगा बुलंा 
अखतर ्ाचे अनेक तोत्े िनम�ण झाले . ्ुजाचे ाेखील ाोन तोत्े १६६९ आिण १६७४ मध्े िनम�ण झाले (मािसर्-इ-आलमिगर्, पाने ४०५ , 
४८४; Orme’s Fragments पा . ५०). ्ामुळे िनम�ण होणारी अिनि�तता टाळण्ासाठी औरंगजेबाने िमर जुमला ्ाला आराकानमध्े ्ुजाच्ा 
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कुटंुबाचा ्ोध घेण्ात सािंगतले . १६६६ मध्े ्ा्सताखानाने छछ गाव िजकले तेवहा त्ाला ाेखील ्ुजाचा काहीही ्ोध लागला नाही . 
्ुजािवष्ी ्ुरोिपअन व्ापाऱ्ानंी त्ा हकीकती िलहून ठेवल्ा त्ाच अिधक िव�सनी् वाटतात . ्ा हकीकतीववन आपल्ाला असे कळते की , 
्ुजाने आराकानच्ा राजािवर� उठाव करण्ाचा �्तन केला . हे राजाला कळताच त्ाने ्ुजाला ठार करण्ाचे ठरिवले . त्ाबरोबर ्ुजाने पळ 
काढला. परंतु त्ाचा पाठलाग करण्ात ्ेऊन त्ाला ठार मारण्ात आले . ्ा घटनेची ाखल डच लोकाचं्ा अहवालात आहे . नंतरच्ा वात�त 
मा� त्ानंी असे नमूा केले आहे की आराकानी आिण ्ुजा ्ाचं्ा झालेल्ा पिहल्ा चकमकीतच ्ुजा ठार झाला . परंतु त्ाच्ा अनु्ा्ानंी ही 
घटना लपिवली आिण त्ाने जंगलात पळ काढला असे ते नमूा करतात. (सटोिरया, भाग १. ३७४, ३७६).] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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औरंगजेबाचया कारिकद�चा संिक्त इितहास 
१६१८ – १७०७ 
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मराठ्त अनुवाद 
भ. ग. कंुटे 

 

पुसतक ितसरे [औरंगजेबाच्ा भव् राज्ारोहण समारंभाची हकीकत पुढे िाली आहे. सवर मोगल स�ाटातं औरंगजेबाच्ा 

राज्ारोहणाचा भपका अिधक होता. �त्क ्हाजहानचे राज्ारोहणही त्ाच्ापुढे िफके पडते. राज्ारोहण समारंभाच्ा एक वषर अगोारच त्ाने 
आपल्ा भावावंर िमळिवलेल्ा िवज्ाने ्ा समारंभाला अिधकच मह�व आले. 

 
मुसलमान स�ाट िसहासनावर आवढ होतो त्ावेळी िहाू अथवा ज् ूलोकाचं्ा प�ती�माणे त्ाला चंान लावीत नाहीत तर तो पूणर 

पोषाख धारण कवन िसहासनावर आरढ होतो . त्ाचवेळी त्ाच्ा नावाची �ाही िफरिवली जाते आिण त्ाच्ा नावाची नाणी पाडली जातात . 
स�ाटपा धारण करताना तो अनेक पाव्ा सवीकारतो , त्ाचे अमीर-उमराव त्ाला नजराणे ाेतात , तो अमाप ाान करतो आिण समारंभािनिम� 
फार मोठा ज�ोष होतो. 

 
रिववार तारीख ५ जून १६५९ हा िावस ारबारी ज्ोितषानंी ्ुभ िावस महणून ठरिवला आिण राज्ारोहणाची मो�ा धुमधडाक्ाने 

त्ारी करण्ात आली . १२ मे रोजी औरंगजेबाने खाजवा आिण अजिमरच्ा िवज्ानंतर िा�ीत �वे् केला . सकाळी िखिजराबाा ्ा िा�ीच्ा 
उपनगरातून िमरवणुकीला सुरवात झाली . पिहल्ा �थम वााकाचंा ताफा होता . त्ाच्ा पाठोपाठ सोन्ाच्ा िकनखाबाने मढिवलेले आिण 
िनरिनराळ्ा अलंकारानंी सु्ोिभत केलेले ह�ी होते. �त्ेक ह�ीच्ा पाठीवर स�ाटपााची िन्ाणी फडकिवणारे उंच खाबं होते. त्ाचं्ा पाठोपाठ 
उतकृ� पन््न आिण अरबी घो�ावंर सवार झालेल्ा सवाराचंी तुकडी होती . ्ा तुक�ाचं्ा पाठोपाठ �चंड संख्ेने पा्ाळी सैिनक होते . ्ा 
पा्ाळानंतर बाा्ाही तबेल्ातील उंच आिण �चंड ह�ी मो�ा डौलाने ्ेत होता . त्ाच्ा पाठीवर सोन्ाचे िसहासन ठेवलेले असून त्ावर 
मोगल सा�ाज्ाचा अनिभिषकत स�ाट औरंगजेब िवराजमान झाला होता . ्ा ह�ीभोवती मोगल सा�ाजातील लहान मो�ा अमीर -उमरावानंी 
आपल्ा �चंड संसथेने एक कडे त्ार केले होते . त्ावेळी त्ाचे व् ४० पेका अिधक होते . सतत केलेल्ा मोिहमामुंळे त्ाच्ा अंगात कमकुवतपणा 
आलेला नवहता . त्ाची चण िकरकोळ होती . चेहरा लाबंट होता . कपाळ रंा होते . त्ाचे डोळे अित्् भेाक असून संकट िकवा भीती ्ामुंळे 
त्ामधील गाभंी्र कमी होणारे नवहते . त्ाच्ा उजव्ा, डाव्ा आिण पाठीमागील बाजूस त्ाचे सैिनक ि्सतीत चालत होते . औरंगजेबाच्ा ्�ूंना 
पाणी पाजणाऱ्ा ्ा खं�ा वीराकंडे िा�ीचे नागिरक मो�ा कुतुहलाने बघत होते . अ्ा तऱहेने मागर आ्िमत ही िमरवणूक जुन्ा िा�ीच्ा 
बाजारातून िनघाली , आिण लाहोर ारवाजातून ितने िकलल्ात �वे् केला . त्ानंतर सवरजण खाली उतरले . बाा्हासमोर त्ाच्ा उमरावानंी 
नजराणे ठेवले. ही र�म गोरगिरबानंा वाटण्ात आली. 

 
अिभषेकाच्ा समारंभासाठी ारबाराचे ाोनही िावाणखाणे सजिवण्ात आले . स�ाटाच्ा तीन िप�ानंी सा�ाज्ातून गोळा केलेल्ा 

ाे्ी आिण िवाे्ी कारािगरानंी बनिवलेल्ा उतकृ� अ्ा वसतंूचे �ा्रन माडंण्ात आले . िदवाण-इ-आम आिण िदवाण-इ-खास ्ाचंी अित्् 
भपक्ाने सजावट करण्ात आली . िावाण-इ-आमचे ४० खाबं आिण तकतपो्ी सोन्ाची झालर असलेल्ा िकनखाबाच्ा कप�ानंी मढिवण्ात 
आली. �त्ेक कमानीववन िहरे -माणके िकवा सोने ्ानंी मढिवलेल्ा माळा सोडण्ात आल्ा . िावाणखान्ाच्ा मध्भागी सोन्ाच्ा ताराचें 
कंुपण घातलेली एक जागा त्ार केलेली असून त्ामध्े म्रू िसहासन ठेवण्ात आलेले होते . त्ासमोर ४ खाबंावर उभारलेली ्ाहीकनात 
होती. िसहासनाच्ा ाोनही �वे्�ाराजवळ ाोन रतनजडीत छ�े होती . िसहासनाच्ा डाव्ा व उजव्ा बाजूस कोच ठेवलेले होते . त्ाचं्ा पाठीमागे 
सोन्ानी मढिवलेली बाके असून त्ाचं्ावर ्ाही ्ाााे ठेवलेली होती . िावाणखान्ासमोरील पटागंणावर चाांीच्ा खाबंावंर उभारलेले 
िकनखाबाचे छत होते. पटागंणात अित्् िकमतवान असे गालीचे पसरण्ात आलेले होते . िावाणखान्ाच्ा बाहेरील बाजूस चाांीचे कंुपण होते . 
िावाणखान्ाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा बाजूला मोठमोठे ्ािम्ाने उभारण्ात आलेले होते . िावाण-इ-खासही अ्ाच तऱहेने सजिवण्ात आला 
होता. सू्�ा्ानंतर ३ तास १५ िमिनटे ही वेळ ्ुभ महणून ज्ोितषानंी सािंगतली होती . साऱ्ा ारबारी मंडळ�च्ा नजरा ज्ोितषाचं्ा चेहऱ्ाकडे 
लागल्ा होत्ा. अखेर वेळ झाल्ाचे त्ानंी सूिचत केले . बाा्हा पो्ाख कवन पड�ाआड बसला होता . त्ाने िावाणखान्ात �वे् केला आिण 
तो िसहासनावर आवढ झाला . त्ाबरोबर वााकानंी वा�े वाजिवण्ास सुरवात केली , गव्ानंी गीत गाण्ास सुरवात केली व नतरक�नी नृत् 
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करण्ास सुरवात केली. 
 
हे चालू असताना ारबारात उंच उभारलेल्ा व्ासपीठावर उ�म तऱहेने पाठ महणणारा चढला . त्ाने सवचछ आवाजात बाा्हाच्ा 

नावाने खुलबा वाचला . त्ाबरोबरच त्ाने बाा्हाच्ा पूवरजाचंीही नावे घेतली . �त्ेक नावाबरोबरच त्ाला एक पोषाख अपरण करण्ात आला . 
त्ाने बाा्हाच्ा नावाचा उ�ार करताच सोन्ाचाांीची नाणी आिण िहरे -माणके जमलेल्ा मंडळ�वर उधळण्ात आली . जमलेल्ा मंडळ�नी 
बाा्हाला नजराणे िाले आिण त्ाच्ा नावाचा ज्ज्कार केला . त्ाच्ावर सेवकानंी गुलाबपाणी ि्पडले . मंडळ�ना पानसुपारी वाटण्ात 
आली. सुगधंी धूपाच्ा सुवासाने वातावरण ारवळून गेले . त्ा िाव्ी औरंगजेबाच्ा नावे नाणी पाडण्ात आली . ्हाजहानच्ा वेळची नाण्ाच्ा 
एका बाजूला काल्मा कोरण्ाची प�त टाकून त्ाजागी ही नाणी औरंगजेबाने पाडली आहेत अ्ा अथ�च्ा फार्ी ओळी कोरण्ात आल्ा . 
नाण्ाच्ा ाुसऱ्ा बाजूला नाणी ज्ा िठकाणी पाडण्ात आली होती त्ा गावाचे नाव आिण कारिका�चे वषर आिण बाा्हाचे सवर िकताब तुिा 
भाषेमध्े कोरण्ात आले . त्ानंतर बाा्हा जनान्ामध्े गेला . तेथे आणखी एक ारबार भरिवण्ात आला आिण त्ािठकाणी राजकन्ा , अमीर-
उमरावाचं्ा िा्ा ्ानंी बाा्हाचे अिभनंान केले . ्ा�संगी औरंगजेबाला सातत्ाने पाठ�बा ाेणारी त्ाची बिहण रौ्न -आरा-बेगम िहला ५ लक 
र. ाेण्ात आले. आपल्ा ४ मुल�नाही त्ाने रोख रकमा िाल्ा . ्ानंतर बाा्हा िदवाण-इ-खास मध्े गेला. तेथे त्ाने आपल्ा चारही मुलानंा 
रोख रकमा िाल्ा. त्ाच�माणे अमीर-उमराव, कवी, िव�ान आिण गा्क ्ानाहंी ाेणग्ा ाेण्ात आल्ा. 

 
्ा�संगी किवजनानंी राज्ारोहणाचे वषर ज्ातून िनघेल अ्ा अकराचं्ा किवता रचण्ाची चढाओढ केली . ्ापैंकी उ�म ठरलेल्ा 

काही किवतानंा बिकसी ाेण्ात आली . मोगल स�ाट, गााीवर ्ेण्ाच्ा वेळी �चलीत राज्प�तीत आपण का् बाल करणार हे जाहीर करीत 
असत. औरंगजेबाने ्ा प�तीनुसार सवर अिधकृत व्वहारात चा�ंवषर गणले जावे असा हुकूम काढला , त्ाच�माणे नवरोजचा समारंभ कव न्े 
अ्ी आजा काढली . लोकामंध्े असलेले ाावचे व्सन आिण कुराणातील िन्माचंा भगं करण्ाची �वृ�ी नाही्ी वहावी ्ासाठी खास 
अिधकाऱ्ाचंी नेमणूक केली आिण पुषकळ जकाती व कर र� केले . राज्ािभषेकाचा हा समारंभ पुढे अनेक िावसापं �्त चालला . राज्ाच्ा अमीर-
उमरावाकंडून बाा्हाकडे नजराणे आले , तर बाा्हाकडून त्ानंा पाव्ा , मानाचे पोषाख , रोख रकमा वगैरे समारंभपूवरक ाेण्ात आल्ा . 
रा�ीच्ा वेळी ्मुनेच्ा ाोनही िकनाऱ्ावर रोषणाई करण्ात ्ेत असे. अमीर-उमराव आपल्ा नौकानंा ाोनही बाजंूनी िावे लावनू नाीच्ा �वाहात 
त्ानंा �वाहाबरोबर खालीवर वलहवीत . त्ावेळी िासणारी िाव्ाचंी ्ोभा अ�ितम असे . ती पाहण्ासाठी नाीच्ा तीरावर हजारो लोक जमत 
असत. ्ा सवर का्र्मात बाा्ाही तोफखान्ाने २४ जून रोजी ाावकामाच्ा आतषबाजीची जी कमाल केली , ितचे वणरन खरोखरच करता 
्ेण्ाजोगे नाही. खु� बाा्हाने हे ाावकाम पािहले . जुलै मिहन्ाच्ा सुरवातीला ााराला पकडल्ाची बातमी आली . त्ामुळे बाा्हाचा आनंा 
अिधकच ि�गुणीत झाला . राज्ािभषेकाचा समारंभ आणखी ाोन मिहने पुढे चालला आिण १९ ऑगसट रोजी समापत झाला . सवर अिधकृत 
कागाप�ात आपल्ा कारकीा�ची सुरवात १ रमजान १०६८ िहजर् (२३ मे १६५८ ) ्ािाव्ी झाली, असे नमूा करण्ात ्ावे असा बाा्हाने 
हुकूम काढला.] 

  



 
अनु�मिणका 

�करण सहावे 

कारिकद�चा पूव�धर : सवरसामानय सम्कण 

 
(१) औरंगजेबाचया कारिकद�चा पूव�धर आिण उ�राधर यामध्ल तफावत : तयाचया वयय�तगत हालचाल्. 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�चे नैसनगकत्ा २५ /२५ वष�चे �त्ेकी असे ाोन सारखे भाग पडतात . 

त्ापैंकी पिहला भाग त्ाने उ�र िहाुसथानात व्तीत केला . तर ाुसरा त्ाने ािकणेत घालिवला . ्ा 
ाोनही भागाचं्ा पूवरकाळात राजकी् हालचाल�चा मध्िबाू िनःसं््पणे उ�रेत होता ्ात �त्वा् नाही . 
्ाला कारण बाा्हाचे उ�रेत वासतव् होते हे नाही तर अित्् मह�वाच्ा अ्ा मुलकी आिण लषकरी 
घटनाचें राजकारण हे त्ा भागा्ी िनगिडत होते . ्ाउलट ािकणेचा �ाे् महणजे अित्् ाूरवरचा आिण 
कमी मह�वाचे सथान असलेला अ्ी समजूत होती . बाा्हाच्ा कारिका�च्ा उ�राध�त ही पिर�सथती 
बाललेली आपल्ाला िासते. सा�ाज्ाची सवर साधनसंप�ी आपल्ाला ािकणेत एकवटलेली पाहाव्ास 
िमळते. बाा्हा, त्ाचा ारबार आिण कुटंुिब् मंडळी , त्ाचे बहुतेक सैन् आिण त्ाच्ा राज्ातील 
नावाजलेले अिधकारी हे सवरजण पाव्तक ितथे रािहलेले आपल्ाला आढळतात , आिण उ�र 
िहाुसथानला ाुय्म ाज�चे सथान �ापत झालेले आपल्ाला िासते . बाा्हाचे सारे सेनानी आिण ि्पाई 
्ानंा ािकणेतील चाकरी महणजे सकतीचा वनवास वाटतो आिण ते आपल्ा उ�रेतील घराााराकडे 
जा्चा हव्ास धरतात. आपल्ा घराकडे जाण्ाची ओढ लागलेला एक अिधकारी फकत १ वषर िा�ी ्ेथे 
राहाव्ाला िमळाव ेमहणून बाा्हाला १ लाख रप्े ाेऊ करतो (एम . य.ू भाग १, ४५७) तर बाा्हाच्ा 
फौजेतील रजपूत ि्पाईगडी त्ार करतात की , त्ाचें घराार आिण कुटंुब ्ाचं्ापासून ाूरवर लाबं 
ािकणेत त्ानंा ह्ातभर राहाव ेलागल्ाने त्ाचंी जातच न� होण्ाची पाळी आली आहे . जवळ जवळ 
एका मानवी िपढीच्ा आ्ुम�नाइतक्ा कालखंडाबरोबर भरणाऱ्ा ्ा कालाविधत बाा्हाची चाणाक 
नजर आिण नाणावलेले कारभारी हे कारभारातून बाहेर काढले गेल्ामुळे उ�र िहाुसथानच्ा राजवटीचा 
साहिजकच िवचका होतो . जनतेचे ाािर� वाढते . नैितक वागणूक , बुि�म�ा आिण उप्ुकततेची कामे 
करण्ाच्ा बाबतीत उ�वण�् समाज ढासळतो आिण ्ा सव�वर ताण महणून की का् राज्ाच्ा सवर 
भागात का्�ाला िवरोध करण्ाची वृ�ी बळावते. 

 
कारिका�च्ा पूव�ध�त उ�र िहाुसथानातील राजकारणाचा मध्िबाू अित्् वगेाने आिण 

कलपना करता ्ेणार नाही इतक्ा प�ेाारपणे बालतो . ्ाही राजकारणाचे पडघम अितपि�मेकडे 
असलेल्ा काबलूहून िनघून िहाुसथानच्ा अगाी पूव�कडे नामवप टेक�ाचं्ा िा्नेे कूच करताना आिण 
िहाुसथानच्ा उ�र सीमेकडील ितबेटहून िनघून सा�ाज्ाच्ा ािकण सीमेवरील िवजापूरच्ा िा्नेे कूच 
कवन चाललेले आपल्ाला आढळतात . एकमेकापंासून ाूरवर असलेल्ा सा�ाज्ाच्ा अनेक िजल्ातं 
का्�ािवर� वतरन करणारे ्तेकरी आिण छोटेछोटे �मुख ्ाचं्ािवर� लहान �माणावर कारवा्ा 
केल्ा जातात . आिण ्ाच कालखंडात बाा्हाची धानमक असिहषणुता आपला बुरखा फाडून नंगानाच 
घालत असलेली आपल्ाला िासते. 

 
औरंगजेबाचया हालचाल् १६५७ - १६८१ 

 
आपल्ा कारिका�च्ा ाुसऱ्ा वष�च्ा सुरवातीला (१३ मे १६५९ ) भव् �माणावर सवतःला 



 
अनु�मिणका 

राज्ािभषेक कवन घेतल्ावर सारा राज्कारभार राजधानीतूनच पाहात औरंगजेब िा�ी ्ेथेच राहात 
असे. १६६१ ते १६६७ ्ा ारम्ानच्ा काळात िहाुसथानाबाहेरील जगातल्ा इतर सवर मुसलमान ाे्ातील 
राजानंी पाठिवलेल्ा विकलाती त्ाच्ा राज्ारोहणािनिम� त्ाचे अिभ� िचितण्ासाठी िा�ीत ााखल 
झाल्ा. पराे्ातून आलेल्ा ्ा पाहुण्ाचं्ा बडाासतीसाठी त्ाने आपली संप�ी आिण सामथ्र ्ाचें भव् 
�माणात असे काही �ा्रन केले की “वहसेिलसचे वैभव पाहण्ाची ज्ानंा सव् झाली आहे अ्ाचेंही डोळे 
त्ामुळे िापून गेले .” आपल्ा कारिका�च्ा पाचव्ा वष�त त्ाने काशमीरमध्े एक खेप केली . ८ िडसेबर 
१६६२ रोजी त्ाने िा�ी सोडली आिण १८ जानेवारी १६६४ मध्े तो िा�ीला पुनहा परतला . फे�ुवारी 
१६६६ मध्े ्हाजहानचा मृत् ूझाल्ामुळे त्ाला आगऱ्ाला जाव ेलागले . जोप �्त ्हाजहान हा 
बिंावासात िजवतं होता तोप �्त साहिजकच औरंगजेबाने आगऱ्ाला जा्चे टाळले आिण आपले ारबारी 
कामकाज िा�ीहूनच केले. 

 
१६७४ साली आि�डी टोळ्ाचं्ा बडंाने उ� सववप धारण केल्ाने पे्ावरजवळ राहूनच आपल्ा 

सेनेच्ा हालचालीबाबत िन्ं�ण ठेवता ्ेईल महणून औरंगजेबाला पे्ावरजवळ हसन अबाालकडे जाणे 
भाग पडले. ्ािठकाणी तो २६ जून १६७४ ते २३ िडसेबर १६७५ प �्त रािहला आिण २७ माचर १६७६ रोजी 
तो िा�ीला परतला . १६७९ च्ा सुरवातीला महाराजा जसवतंिसग ्ाचा मृत् ूझाला आिण जोधपूरचे 
राज् खालसा करण्ाच्ा चालून आलेल्ा संधीने त्ाने अजमेरकडे �्ाण केले . राजपुतान्ात त्ाने 
नंतरची ाोन वष� घालिवली आिण नंतर आपल्ा कारिका�च्ा २५ व्ा वष�च्ा सुरवातीला त्ाने 
ािकणेकडे कूच केले आिण तेथेच त्ाने २५ वष�च्ा अिवरत परंतु अ््सवी �्तनानंतर आपल्ा जीवनाची 
आिण सा�ाज्ाची इित�ी केली. 

 
औरंगजेब �थम िसहासनावढ झाला तो िहजरी सनाच्ा १०६८ व्ा िझलकाा मिहन्ाच्ा १ 

तारखेला (२१ जुलै १६५८). परंतु त्ाचा ाुसरा अथवा मो�ा �माणावर साजरा झालेला राज्ािभषेक हा 
रमजानच्ा २४ तारखेला िहजरी सनाच्ा १०६९ ्ा वष� (५ जून १६५९ ). त्ाच्ा कारिका�च्ा ाुसऱ्ा 
वष� असा हुकूम जारी झाला की अिधकृत कागाप�ात त्ाच्ा कारिका�च्ा �त्ेक वष�ची गणना ही १ 
रमजानपासून केली जावी. 

 
परंतु धमरबधंनामुळे पडणारे उपवास आिण �ाथरना ही रमजान मिहन्ात ्ेत असल्ाने त्ा वळेी 

समारंभ आिण मौजमजा करणे हे गैरसो्ीचे होऊ लागले . त्ामुळे कारिका�च्ा ४ थ्ा वष�पासून पुढे 
बाा्हा रमजान मिहन्ाच्ा अखेरीस ताबडतोब िसहासनावढ होऊ लागला . महणजेच इा उलिफ�च्ा 
िाव्ी (कधीकधी एक िावस उि्रा ) आिण त्ा तारखेपासून १० िावसानंतर राज्ारोहणाचा उतसव 
साजरा होत असे. कारिका�च्ा २१ व्ा वष� (१६७७) त्ाने राज्ारोहणािनिम�ाने होणारे उतसव , अमीर-
उमरावाकंडून त्ाला ाेण्ात ्ेणाऱ्ा भेट�ची �था आिण राज्ारोहणाच्ा वषरसमारंभािनिम�ाने ारबारात 
होणारी िनरिनराळी संचलने ्ानंा बांी केली. 

 
(२) औरंगजेबाचे आजार्पण, १६६२ 

 
त्ाच्ा कारिका�च्ा ५ व्ा वष�च्ा सुरवातीला औरंगजेबाला मो�ा ाुखण्ाने �ासले . (ए. 

एन., ७४५–७५३; सटोिरया, भाग २ . ५४–६१; ब�नयर, १२३-१२६) कतरव् पार पाडण्ाच्ा बाबतीतला 
त्ाचा ाुरा�ह आिण धानमकबाबती संबधंात नेमिन्म पाळण्ाचा त्ाचा हटवााीपणा ्ामुळे त्ाचे ाुखणे 



 
अनु�मिणका 

िवकोपाला गेले . रमजानचे िावस हे अित्् मोठे आिण त्ात कडक उनहाळ्ाचे (१० एि�ल ते ९ मे 
१६६२). न सोसणारे कामकाज , झोपेि्वा् घालिवलेल्ा रा�ी आिण ्ा संबधं मिहन्ात िावसाचा 
पडणारा उपवास आिण त्ा काळात झालेली खाण्ािपण्ाची आबाळ आिण ्ात भर महणून की का् 
िा�ीच्ा उनहाळ्ाचे रणरणते पेटते ऊन ्ामुळे तो अित्् अ्कत झाला . अखेर १२ मे रोजी त्ाला 
तापाने गाठले. राजवै�ानंी त्ाच्ा अंगातून इतके रकत काढले की तो अित्् अ्कत झाला . पुषकळ वळेा 
अधूनमधून त्ाला बे्ु�ीचे झटके ्ेत आिण त्ाच्ा चेहऱ्ावर भ्ानक अवकळा पसरे . राजवाडा आिण 
राजधानी ्ामंध्े अित्् काळजीचे आिण अिनि�ततेचे वातावरण पसरले आिण त्ातच त्ाच्ा मुलानंी 
आपल्ा बाजूला पकपाती िमळिवण्ासाठी आिण वारसाह�ाचा आपला अिधकार ्ाबीत करण्ासाठी 
केलेल्ा परसपरिवरोधी हालचाल�नी त्ा वातावरणाचे गाभंी्र अिधकच वाढले. 

 
पाचव्ा िावसाप �्त त्ाचा ताप आिण ाुबरलता ्ात ्�तकंिचतही उतार पडला नाही . परंतु त्ाची 

इचछा्कती इतकी जबर होती की त्ाने काठीच्ा आधाराने एक कणभर का होईना पण त्ा िाव्ी 
संध्ाकाळी आिण ाुसऱ्ा िाव्ी  (ऑिड्नस हॉल) िावाण-इ-आममध्े ्ेऊन लोकानंा ा्रन िाले आिण 
्ाही मानिचनहाचें वांन सवीकारले. त्ाचे आजारीपण त्ानंतर एक मिहनाभर चालू होते. परंतु सावरजिनक 
सुरिकततेला धोका ्ेईल अथवा लोकातं घबराट पसरेल इतके गाभंी्र त्ा आजारीपणात नवहते . ्ु्वार 
तारीख २३ आिण ३० ्ा ाोनही िाव्ी सावरजिनकिरत्ा नमाज पढण्ासाठी तो पालखीतून जामा मि्ाीत 
गेला. तो तापातून पूणर बरा झाल्ा िनिम�ाने २४ जून रोजी उतसव साजरा करण्ात आला . [औरंगजेब 

आजारातून उठल्ानंतर ाे्ात सवर� आनंाोतसव साजरे झाले . िव्षेतः औरंगजेबाची बहीण रो्न -आरा िहने आपल्ा ि�् भावाची मृत्चू्ा 
जब�ातून सुटका झाल्ाब�ल एक अित्् जंगी अ्ी मेजवानी िाली . औरंगजेब आजारी असताना त्ा ाीड मिहन्ाच्ा अित्् संकटम् 
पिर�सथतीत सबधं सा�ाज्ात जी संपूणर ्ातंता वास करीत होती ितचे सारे �े् औरंगजेबाचे �भावी व्�कतम�व आिण त्ाने सथापन केलेल्ा 
राज््ं�णेचे सथै्र ्ानंाच �ावे लागेल . सारा िहाुसथान जणुकाही त्ाच्ा अभतूपूवर अ्ा इचछा्कतीने भावन गेल्ासारख झाला होता आिण ्ा 
न�र जगाचा त्ाग कवन तो आता परत ्ेणार नाही अ्ी खा�ी झाल्ाखेरीज त्ाच्ा राजवटीिवर� हात उचलण्ाची भारताची , जगातील 

कोणाचीच जणुकाही िहममत नवहती .] औरंगजेबाच्ा ्ा आजारीपणाच्ा ाीड मिहन्ातंील कालावधीच्ा 
आणीबाणीच्ा �संगी साऱ्ा सा�ाज्ात जी पूणरपणे ्ातंता नाांली ्ातच औरंगजेबाच्ा सवभावाचा 
कणखरपणा आिण त्ाने सथापन केलेल्ा अिधपत्ाचे सथै्र ्ाचें �े�तम �े् साठिवलेले आहे असे 
महणण्ास काहीच हरकत नाही . [बनन्रच्ा वणरनातील अगिफ्ा ऊफर  ाािनषमंाखान आजारीपणातील औरंगजेबाच्ा िचवटपणाची 

हकीकत ऐकल्ानंतर उद गारला , “ओहो! केवढे हे मनाचे सामथ्र ! केवढे हे ाुारम् धै्र ! औरंगजेबा, तुझ्ा हातून ्ापेका अिधक कामिगरी वहावी 
्ासाठी परमे�र तुझे रकण करो! आज ्ा घटकेला तरी मृत्चूी तुझ्ाजवळ ्ेण्ाची िहमत नाही!” (पान १२५)] 

 
आजारातून उठल्ावर आपली गेलेली ताका परत िमळिवण्ासाठी आिण वृ�ी आमोिात 

करण्ासाठी औरंगजेबाने त्ा काळी पथृवीवरचे नंानवन महणून �िस� असलेल्ा काशमीरच्ा सौा्�ने 
नटलेल्ा भमूीला भेट �ावी असे सुचिवण्ात आले . १६६३ सालच्ा मे मिहन्ाच्ा सुरवातीला त्ाने 
काशमीरला जाण्ासाठी लाहोर सोडले (ए. एन., ८१९ -८४०; ब�नयर, ३९१-४२८) आिण त्ाने 
काशमीरच्ा भमूीत िभमबर ्ेथील िपर पजंाल िखडीच्ा रसत्ाने �वास करत �वे्  केला . �ीनगर ्ेथे 
अडीच मिहने ारबारीमंडळ�नी मो�ा �स�पणे व्तीत केले . परत �वासात औरंगजेबाचा लाहोर ्ेथे 
१६६३ सालच्ा स�ेबर मिहन्ाच्ा २९ तारखेला मु�ाम झाला . १६६४ च्ा जानेवारीच्ा १८ तारखेस तो 
िा�ीला पोहोचला . [मािसर् आलमिगर्  (४६) आिण खाफ्खान (भाग २ . १७६) ्ानंी िालेल्ा हकीकती�माणे काशमीरला जात 

असताना झालेल्ा भ्ंकर अपघातामुळे औरंगजेबाचे मन असवसथ झाले आिण त्ाने ्ापुढे कधीही काशमीरला न जाण्ाचा िन�् केला . ती घटना 
अ्ी : पीर पजंाल ही िखड ओलाडंत असताना एक घाबरलेला ह�ी पाठीमागे िफरला आिण एखा�ा झंझावाता�माणे भीम बारच्ा िा्नेे तो पळू 
लागला. साहिजकच त्ा छो�ा्ा िखडीत सैिनक आिण जनावरे ्ाचं्ामध्े एकच गोधळ माजला . ्ा अजा ह�ीच्ा हलल्ापुढे अनेक ह�� 
आिण हमाल ारीत कोसळून त्ाचं्ा िचध�ा झाल्ा . ही ाुघरटना ऐकल्ावर बाा्हाचे अंतःकरण हेलावनू गेले , आिण त्ाने काशमीरला पुनहा 
कधीही न जाण्ाचा िन�् केला. 

 



 
अनु�मिणका 

वरील घटनेबाबतची आ�्�ची गो� ही की औरंगजेबाच्ा अिधकृत इितहासामध्े (ए. एन .) ्ाबाबत काहीच उ�ेख नाही . ्ावेळी 
�त्क हजर असलेला बनन्र मा� हीच घटना थो�ा्ा वेगळ्ा सववपात ाेतो (४०७)] 

 
िशकार् औरंगजेब 

 
राजेपााच्ा िा�ी ्ेथील घालिवलेल्ा सुरवातीच्ा काही वष�त राज्ाच्ा सीमाचं्ा िकतीजावर 

कलहाचे काळेकाळे ढग पसरलेले नसताना ाुआबाच्ा �ाे्ात अथवा राजधानीच्ा आसमंतात 
ि्कारीपासून िमळणाऱ्ा आनंााचा मनमुराा उपभोग औरंगजेबाने अनेकाा घेतला . अथ�त आपल्ा 
महातारपणी ि्कार महणजे बेकार लोकाचंा व्वसा् अ्ी त्ाने संभावना केली ही गो� वगेळी. 

 
(३) सा�ाजयाचया �ातंाममये बादशाह् हुकमत्चया िवर� झालेले उठाव 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा पिहल्ा २५ वष�त सा�ाज्ाला लागून असलेल्ा लगतच्ा �ाे्ावर 

अनेक लहान -मो�ा मोिहमा काढण्ात आल्ा . त्ा खालील�माणे : िबहारच्ा ािकणेस पालभाऊ , 
आसाम आिण कुचिबहार (्ा ाोनही मोिहमा अधरवट सोडण्ात आल्ा ), इाार, छटगाव आिण ितबेट (ही 
मोहीम १६६५ साली काढण्ात आली ; त्ा ाे्ाचा बु�ािधपती ्ाने बाा्हाचे सावरभौमतव मान् कराव े
एवढाच ्ा मोिहमेचा उ�े् होता . हा ाे् महणजे बहुाा लडाख िकवा छोटा ितबेट असावा ) [्ा काळातील 

औरंगजेबाचा आणखी एक िवज् महणजे मोगलाचें ितबेटवर सथापन झालेले �भतुव . इ. स. १६६५ मध्े काशमीरच्ा मोगल सुभेााराने ितबेटच्ा 
राजाला एक प� पाठवनू अ्ी धमकी िाली की , जर त्ाने इसलाम धम�चा �सार आिण बाा्हा्ी राजिन�ा न ााखिवल्ास ितबेटवर सवारी 
करण्ात ्ेईल . ्ा धमकीला घाबवन ितबेटच्ा राजाने ाोनही अटी मान् केल्ा . त्ानुसार त्ाने एक म्ीा बाधंली , बाा्हाच्ा नावे 
जाहीररीत्ा खुलबा वाचला आिण बाा्हाच्ा नावे नाणी पाडली . प� घेऊन आलेल्ा विकलातीला त्ाने सनमानपूवरक िनरोप िाला . 
विकलातीबरोबर औरंगजेबाचे नाव असलेल्ा ाोन हजार मोहरा आिण २ हजार रप्े , ितबेटमधील बहुमोल वसतू आिण आपण माडंिलकतव 
पतकरले आहे ्ाचे िना्रक असलेली एक सोन्ाची िक�ी त्ाने बाा्हाला ाेण्ासाठी पाठिवली . त्ाकाळचे ितबेटचे वणरन िततकेसे ्थातथ् 
आढळत नाही. ाे्ाची लाबंी ६ मिहन्ाचं्ा �वासाइतकी आिण रंाी २ मिहन्ाचं्ा �वासाइतकी असून राजाच्ा सन्ाची संख्ा १२ हजार घोडाळ 
आिण पा्ाळ आहे, ्ा गो�ी आपल्ाला ्ा वणरनात आढळतात. राज्ाचे सवर अिधकारी तातरर जमातीचे असल्ाचाही उ�ेख आहे. 

 
्ा जमातीने १६८३ मध्े ितबेटवर आ्मण केले . ितबेटच्ा रकणाकिरता काशमीरचा सुभेाार इ�ाहीमखान ्ाचा मुलगा िफाा -इ-खान 

त्ाच्ा हाताखाली फौजेची रवानगी करण्ात आली . त्ाने आ्मकाचंा पराभव कवन �चंड लूट बरोबर आणली . बाा्हाच्ा अिधकृत 
इितहासात बाा्ाही फौजानंी ितबेटच्ा राजाकडून ितबेट मोगलानंी िजकून घेतला असे िवधान आहे . परंतु हे असंभवनी् वाटते (पाहा ए. एन ., 
९२१-९२३, ितबेटच्ा विकलातीची औरंगजेबाने काशमीरमध्े भेट घेतली. (१६६३) असे बनन्र सागंतो. एम . ए., २३६; तािरख् काशम्र् आझम्, 
१२४ ब आिण १३१ ब).] 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त त्ाच्ा राज्ाच्ा अंतगरत ्ातंतेचे जे भगं झाले त्ाचे तीन �कारातं 

वग�करण करता ्ेईल. (१) राजपु�ामध्े वारसाह�ासंबधंीच्ा ्ु�ात साहिजकत्ा उद भतू होणारी बडें. 
अ्ा वळेी मुलकी राजवट कोलमडून पडल्ाने लुटाव आिण मह�वाकाकंी वृ�ीचे पुढारी ि्केच्ा भ्ाची 
भीती न बाळगता का्�ाच्ा िवर� कृत्े कवन सवतःची तंुबडी भरण्ाला �वृ� होतात . (२) 
कारिका�च्ा १२ व्ा वष�त औरंगजेबाने िहांूच्ा ाेवळाचंा साऱ्ा सामाज्ात उचछेा करण्ाचे जे धोरण 
अंगीकारले त्ाच्ा िवर� िहांूनी केलेले उठाव . (३) मा ंिलक राजानंी केलेले उठाव . ्ाि्वा् 
आपल्ाला ्ाही हुकुमाचें उ�ंघन जंगलासारख्ा िठकाणी िकवा िजथे फार्ी वसाहत नाही अ्ा 
िठकाणी लहानसहान अिधकाऱ्ानंी केल्ाचे �कारही तुरळकपणे आढळतात. 

 
औरंगजेबाच्ा धम�धतेमुळे िचडून गेलेल्ा िहांूनी केलेले उठाव आिण त्ाच�माणे त्ाचे 

ि्खधनम्ाबंरोबरील वतरन ्ा संबधंीची सम� हकीकत पुढील �करणात सिवसतरपणे सागंण्ात ्ेईल. 
 



 
अनु�मिणका 

त्ा ि्वा् त्ाचे मृत बधूं िकवा पुतणे ्ाचं्ा तोत्ानंी बडंाची उभारणी केल्ामुळे अनेक िठकाणी 
सथािनक ्ातंताभगंाचे �कार घडले . इ. स. १६६३ च्ा ऑगसट मिहन्ात ाारा ्ुकोचा तोत्ा गुजरातेत 
अवतरला तर ्ुजाचा एक तोत्ा मोरंग टेक�ात (कुचिबहारच्ा पि�मेस ) १६६९ च्ा मे मिहन्ात , 
ाुसरा १६७४ मध्े ्ुसफजाई �ाे्ात तर ितसरा कामराजमध्े (काशमीरात) १७०७ इतक्ा उि्रा असे 
्माने अवतीणर झाले ; त्ाच�माणे ्ुजाचा ाुसरा मुलगा बुलंा अखतर ्ाचा तोत्ा १६९९ च्ा जुलैमध्े 
अलाहाबाा सुभ्ात उगवला तर त्ाच वष� माचर मिहन्ात ािकणेत बडंखोर राजपु� अकबर ्ाच्ा 
तोत्ाने डोके वर काढले. [्ा काळामध्े जी बारीकसारीक बडंाळी झाली ितचा थोडासा उ�ेख केला तरी चालण्ासारखे आहे . इ. स. 

१६५९ च्ा नोवहेबर मिहन्ात बहााूर पचकीपी ्ाच्ा नेतृतवाखाली रजपूत आिण इतर टोळीवाले ्ानंी बडं केले . त्ामुळे वसुली करणे ाेखील 
कठीण झाले . इ. स. १६६३ च्ा मे मिहन्ात संबळ अफगाणानंी बडं कवन मोगलाचंी ठाणी लुटली . त्ाचंा पराभव करण्ात आला आिण ाोन 
लाखाचंी लूट त्ाच्ापासून जपत करण्ात आली. 

 
इ. स. १६६० च्ा सुरवातीला च्सेन नावाच्ा िभ� जमीनााराने भील्ानजीक बडं केले . त्ाने बरीच खेडी ताब्ात घेतली . 

त्ाच्ावर भगवंतिसग हाडा नावाच्ा अिधकाऱ्ाला पाठिवण्ात आले . त्ाने मे मिहन्ात बडंखोराचा मोड केला . १६६९ मध्े भपूालिसग ्ा गोड 
जमीनााराने बडं केले . त्ाचाही मोड करण्ात ्ेऊन त्ाची हकालप�ी करण्ात आली . परंतु आकटोबर मिहन्ात त्ाने ८००० लोक जमवनू 
चौकीगढ ्ेथील मोगल फौजााराचा पराभव केला . त्ाची ताका एवढी वाढली की , त्ाच्ािवर� बाा्हाला चार मोठे सराार पाठवावे लागले . 
त्ाचा पूरा मोड करण्ात बाा्हाला ्् आले नाही . िडसेबर १६६५ मध्े ्हाबाा ्ेथे हमीर सेन ्ाने बडं केले . एि�ल १६६७ मध्े जममूच्ा 
राजाने बडं केले. आकटोबर १६६९ मध्े मीना जमातीच्ा लोकानंी बडं केले. ्ा बडंाचा बीमोड रामिसग गौर ्ाने केला. 

 
िव्षे सागंण्ासारखी गो� महणजे औरंगजेबाच्ा सवर कारिका�त इारच्ा राजाने खूपच धामधूम माजिवली . मुरााबक ्ाने राज्ाचे 

मुख् ्हर िजकून तेथे आपल्ातफ�  फौजााराची नेमणूक केली . परंतु इारच्ा राजाचा मुलगा पुजंा ्ाने इार िजकून घेतले . त्ाच्ा मृत्नंूतर 
काही काळ मोगल स�ा तेथे पुनहा �सथािपत करण्ात आली . तरी ाेखील राजघराण्ातील लोकानंी मोगलानंा सतावण्ाचे काम चालूच ठेवले . 
१६७० च्ा जानेवारीमध्े एका राठोड राजपु�ाने इारवर ह�ा केला . इ. स. १६७५ मध्े गोपीनाथराव ्ाने इारचा फौजाार सय्ा कमाल ्ाचा 
पराभव कवन इार िजकले. १६८० मध्े पुनहा मोगलानंी इारचा कबजा िमळिवला. 

 
्ाि्वा् आणखी बरीच बडें झाली . ती महणजे पि�म िसधमधील ्वेान ्ा �ातंात १६७० मध्े उचछरैन ्ा टोळीतील लोकानंी 

घातलेला धुमाकूळ व मे मिहन्ात िकशतवारच्ा राजाने खंडणी ाेण्ास िालेला नकार , १६७१ च्ा जानेवारीत अलाहाबाा �ातंात हरडी आिण 
इतर जमीनाारानंी केलेला उठाव, १६७४ च्ा स�ेबरमध्े बीरिसग गौर ्ाने केलेले बडं, त्ापुढील वष� िबहारमधील आलम, इसमाईल आिण इतर 
अफगाण जमीनाारानंी केलेला उठाव ही होत . ही सवर बडें पूणरपणे सथािनक सववपाची होती , आिण त्ाचंा िबमोड सथािनक �ािंत् अिधकाऱ्ानंी 
केला. ज्ावेळी औरंगजेब िसहासनावर आला त्ावेळी केनजूर आिण िहजली ्ा ओिरसामधील जमीनाारानंी बडं केले आिण खंडणी ाेण्ास 
नकार िाला. ्ाच सुमारास ओिरसातील इतर माडंिलकानंीही बाा्हािवर� उठाव करण्ाचे �्तन केले .] 

 
िबकानेरचा राजा आिण चंपत बंुदेला यावंर्ल मोिहमा 

 
िबकानेरचा मुख्ािधपती भनूत्ा जमातीचा रावकणर (पाहा ए. एन ., ५७०, ५७२, ५५९, ६००, ६०३, 

६०६) ्ाने ्हाजहानच्ा कारिका�च्ा ्वेटच्ा वष� ािकणेतील . मोगल सैन्ात चाकरी केली होती , 
परंतु औरंगजेबाची परवानगी न घेता ााराच्ा िचथावणीववन तो उ�र िहाुसथानात परतला होता . 
त्ानंतर नवीन बाा्हाला रीती�माणे आारपूवरक भेट ाेण्ाची त्ाने टाळाटाळ केली होती . महणून इ. स. 
१६६० च्ा आगसट मिहन्ात अमीरखानाला त्ाच्ा हाताखाली ९००० फौज ाेऊन त्ाला वठणीवर 
आणण्ासाठी रवाना करण्ात आले . रावकणरला वठणीवर आणण्ात आले . त्ानंतर २७ नोवहेबर रोजी 
तो बाा्हाच्ा भेटीस आला आिण त्ाला बाा्हाने कमा केली. 

 
औरंगजेबाच्ा ्ोधाला बळी पडण्ास पा� झालेला ाुसरा बडंखोर राजा महणजे चपंतरा् बुाेंला 

(पाहा ्� �काश-Cartos, ५–८; ए. एन ., ७८, ९२, १६३, २१७, ३०१, ६३०–६३३; एम यू ., भाग २ . 
५१०). १६३५ च्ा ्ु�ानंतर वीरिसग ाेवाच्ा कुटंुिब्ानंा पाच्ुत करण्ात आले आिण ओचछ�चे राज् 
त्ाच्ा थोरल्ा भावाचा एक वारस ाेवीिसग ्ाला ाेण्ात आले . परंतु वीरिसगाच्ा बापाच्ा धाक�ा 



 
अनु�मिणका 

भावाच्ा वं् जाचे घराणे पूवर बुाेंलखंडात महेवाचे अिधपती महणून राज् करीत होते . त्ाचंा पुढारी 
चपंतरा् हा होता . जसवतंवर िमळिवलेल्ा िवज्ानंतर औरंगजेब जेवहा उ�ैनला पोहोचला तेवहा 
चपंतरा् त्ाला ्ेऊन िमळाला . परंतु जेवहा खाजवावर ्ुजा चाल कवन ्ेत होता आिण साऱ्ा 
सा�ाज्ात व�ेावाक�ा अफवानंी एकच धुमाकूळ घातला होता तेवहा चपंतने औरंगजेबाचा पक सोडला 
आिण आपल्ा मा्ाे्ाला जाऊन त्ाने आपला पूव�चा ारोडेखोरीचा मागर पुनहा अवलंिबला . औरंगजेबाने 
्ुभकणर बुाेंला आिण इतर रजपूत अिधकारी ्ाचं्ा हाताखाली बडंखोरावंर फौजेची रवानगी केली (१० 
फे�ुवारी १६५९). राजा ाेवीिसग बुाेंला ्ाच्ा हाताखालील एक तुकडी आिण माळव्ातील जहागीराार 
आिण सथािनक फौज ्ानंा वरील फौजेला साहाय् करण्ाचे हुकूम ाेण्ात आले . आता �त्ेकाने 
चपंतरा्वर ्ा उगारले होते . चपंतरा् ्ािठकाणाहून त्ािठकाणी आ�् घेत िफरत होता आिण 
बाा्ाही फौज त्ाच्ा पाठी्ी होती. 

 
अखेर १६६१ च्ा आकटोबर मिहन्ाच्ा मध्ास आपल्ा तकलुपी िम�ाकंडून आता आपला पाडाव 

होण्ाचा काळ अगाी नजीक आला आहे अ्ी जाणीव झाल्ाने आिण ताप आिण अ्कतपणा ्ामुळे 
झालेल्ा ्ातनाचं्ा ती�तेमुळे सवतःचा बचाव करणे केवळ अ्क्�ा् आहे हे समजून चुकल्ाने 
चपंतरा्ने सवतःला भोसकून घेऊन आतमघात केला. त्ाच�माणे त्ाच्ा जीवनातील त्ाची सहचरी राणी 
काली कुमारी िहनेही त्ाचाच िक�ा िगरिवला . परंतु त्ाचा मुलगा छ�साल हा मा� मोगल ्�तुवाला 
पुवन उरण्ाइतका ाीघरकाळ जगला आिण पूवर बुाेंल खंडात प�ा ्ेथे त्ाने नवीन राज्ाची सथापना 
केली. 

 
(४) पालमाऊ वगैरे िठकाणे काब्ज 

 
िबहारच्ा ािकणेच्ा म्�ाा संपल्ावर पलीकडे पालमाऊ हा िक�ा आहे . आगने्ेकडे पसरलेले 

छोटा नागपूरचे पठार आिण नैऋत्ेच्ा िा्नेे पसरलेला मध् �ातं ्ात �वे्  करण्ासाठी जणूकाही एक 
खडबडीत अ्ी पा्रीच असे पालमाऊचे वणरन ्ोग् ठरेल . हा �ाे् जंगली असून डोगराचं्ा रागंा आिण 
उ�ंुग ि्खरे आिण केवळ पावसाळी पाण्ावर वाहणाऱ्ा पण ने -आण करण्ाला िनरप्ोगी आिण 
कालवे-्तेी ्ानंा िन्िमत पाण्ाचा पुरवठा करतीलच अ्ी काहीच खा�ी नसलेल्ा न�ा ्ानंी भरलेला 
आहे. िजल्ाचा ािकण भाग हा अित्् खडकाळ , नापीक आिण जंगलम् आहे. उ�र भागात ाऱ्ाखोरी 
जरा्ी रंा आहेत आिण अिधक सुपीक आहेत परंतु िजल्ामध्े कुठेही सरळ आकारमानाच्ा एका�ा 
टेकाडापासून सहा िकवा सात मलैापं �्त सभोवर सलग असा �ाे् आढळेल ्ाची खा�ी नाही . िजल्ात 
सपाट माैाने नाहीत आिण िजल्ाच्ा एकंार भू -भागाचे वणरन कराव्ाचे झाल्ास व�ेावाक�ा 
आकाराच्ा खडकाळ डोगराचंा �ाे् असेच कराव ेलागेल . हा सवर �ाे् घनााट जंगलानंी आचछािात 
झालेला असा आहे . एका�ा डोगराच्ा ि्खराववन अथवा तुटलेल्ा क�ाववन पािहल्ास सारा �ाे् 
महणजे कमी उंचीच्ा घनााट जंगलानंी व्ापलेला झुलता प�ाच जणू असा भासमान होतो . मानवी 
वसतीची सारी िचनहे ्ा गार झाडीमुळे द�ीपासून लपिवली जातात आिण जे काही दि�पथात ्ेते ते महणजे 
�िचत च अधूनमधून नजरेत पडणारे छोटेसे ताबंडे कौलाव घर , लाबंवर वाढलेल्ा झाडाचंी दश्मान 
होणारी राई अथवा चुकूनमाकून दि�पथात ्ेणारा गुराढोराचंा कळप. लोकवसती अित्् िवरळ अ्ी आहे 
आिण ज्ा छो�ाछो�ा आिण िवखुरलेल्ा खे�ामंधून लोक वसती कवन रािहलेले आहेत ती खेडी 
महणजे डोगराचं्ा रागंामंधील मोकळ्ा असलेल्ा खोलगट जागेतील वसतीसथानेच होत . (ओ’मॅल्ज 
पॉलमाऊ िडयस्सट गॅझेट्अर (१९०७), २, ३, ६-९). 



 
अनु�मिणका 

 
१७ व्ा आिण १८ व्ा ्तकात ्ा िजल्ात �ामुख्ाने वसती कवन राहणारी जमात महणजे �िवड 

वं् ाचे चेरो हे लोक होत . ही जमात राजभट जमातीपासून िनम�ण झालेली असावी असे महणतात . इ. स. 
१६४३ मध्े मोगलानंी ्ा जमातीमधील कौटंुिबक कलहाचंा फा्ाा घेऊन राजा �ताप चेरो ्ाला मोगल 
मनसबााराच्ा रागेंत नेऊन बसिवले आिण त्ाच्ा वं् परंपरागत राज्ाची मोगल सा�ाज्ातील एक 
जहागीर अ्ी त्ानंी वगरवारी केली . ्ा जहािगरीवर ारसाल एक लाख रप्ाचंा बोजा खंडणीााखल 
बसिवण्ात आला . (मोगल आिण पॉलमाऊ ्ाचं्ा संबधंासाठी पाहा , ए. एच . पादशाहनामा, भाग २ . 
२४८, २५०, ३५६–३६१). खंडणीची र�म ही अववाच्ासववा होती आिण ती िन्िमतपणे ाेणे हे राजाच्ा 
्कतीच्ा आवाक्ाबाहेरचे होते . साहिजकच ाेण्ाची थकबाकी वाढली आिण त्ात ारवष� िबहारच्ा 
सरह�ीववन चेरो लोकाचें गुराढोराकरता जे ह�े होत त्ाचे मोगलानंा आणखी एक िनिम� िमळाले. 

 
इ. स. १६६१ च्ा एि�लमध्े बाा्हाचा हुकुमाववन िबहारचा सुभेाार ााऊाखान ्ाने 

पालमाऊवर आ्मण केले . पालमाऊ राज्ाच्ा उ�र सरह�ीचे संरकण करणारे कुभीकंुडा आिण ाेवगाव 
हे िक�े त्ाने िलल्ा िजकून घेतले आिण जंगल तोडीत आिण राजधानीच्ा िा्नेे रसता त्ार करीत 
त्ाने आपली आगेकूच चालू ठेवली . ७ िडसेबर रोजी त्ाने पालमाऊच्ा समोर ाोन मलै अंतरावर 
असलेल्ा ्�चू्ा खंाकावर ह�ा चढिवला आिण तीन िावसाचं्ा घनघोर ्ु�ानंतर त्ाने चेरोच्ा 
सैन्ाला ्ु�ातून पळ काढाव्ास लावले . ्ानंतर अित्् मेहनत कवन राजधानीप �्तच्ा उरलेल्ा 
ाोन मलैाचं्ा घनााट जंगलातून रसता त्ार करण्ात आला आिण १३ तारखेला राजधानीच्ा समोरील 
राजाच्ा खंाकावर मोगल सैिनक तुटून पडले . ६ तासाचं्ा अटीतटीच्ा ्ु�ानंतर ्�नेू ्हरात पळ 
काढला. िवज्मााने धुना झालेल्ा मोगल फौजेने लगोलग ्हरावर ह�ा चढिवला . रा�ीच्ा वळेी राजा 
आपल्ा िकलल्ातूंन पळून गेला . ाुसऱ्ा िाव्ी मोगलानंी िक�ा आपल्ा ताब्ात घेतला . त्ानंतर 
पालमाऊचे राज् िबहारच्ा सुभ्ामध्े खालसा करण्ात आले . [पालमाऊवरील मोिहमेची हिककत पुढील�माणे आहे . 

्ा राज्ाच्ा उ�र सरह�ीवर असलेले कुठी कंुडा आिण ाेवगाव हे िक�े ्ा राज्ाचे रकण करीत . २३ माचर १६६१ रोजी ााऊाखान ्ाने पाटणा 
सोडले. कुठी हा िक�ा ्�ूने खाली केला होता . त्ाचा मोगलानंी २४ एि�ल रोजी ताबा घेतला . नंतर त्ानी कंुडा ्ा िकलल्ावर ह�ा करण्ाचे 
ठरिवले. हाही िक�ा ्�ूने खाली केला होता . २३ मे रोजी ााऊाखानाने िकलल्ात �वे् केला . ारम्ान पाऊस सुव झाला . साहिजकच 
मोगलानंी ्ा ाोन िकलल्ामंधील �ाे्ात छावणी िाली . पालमाऊच्ा राजाने ्रणागतीची बोलणी केली परंतु ती फेटाळून लावण्ात आली . १५ 
आकटोबर १६६१ रोजी मोगल फौजानंी पालमाऊवर कूच करण्ास सुरवात केली . सैन्ाच्ा आघाडीला िमरजाखान हा होता . उजव्ा फळीवर 
तहबबरूखान आिण डाव्ा फळीवर ्खेतातर आिण राजा बहरोज ्ाचंी नेमणूक करण्ात आली . सैन्ाच्ा मध्भागी ााऊाखान हा होता. सैन्ाची 
कूच अित्् सावका्पणे होत होती . नऊ िावसातं फकत वीस मलै अंतर काटण्ात आले . २३ आकटोबर रोजी पालमाऊपासून बावीस मलैावंर 
लोहारसे ्ेथे मोगलानंी छावणी िाली . त्ामुळे राजाला ाह्त वाटून त्ाने आपला मुख्मं�ी सुरतिसग ्ाला बोलणी करण्ासाठी खानाकडे 
पाठिवले. बाा्हाला एक लाख रप्े खंडणी ाेण्ाचे त्ाने कबलू केले . ारम्ान मोगलाचं्ा एका रसा घेऊन ्ेणाऱ्ा तुकडीवर राजाच्ा 
फौजेने ह�ा केला . ्ा गो�ी्ी आपला काहीही संबधं नाही असे राजाने सागंनू पाठिवले , आिण खंडणीपैकी ५० ,००० रप्े ाेऊ केले . परंतु 
ााऊाखानाने बोलणी करण्ास सप� नकार िाला. 

 
२१ नोवहेबर रोजी मोगलानंी कूच करण्ास सुरवात केली आिण २९ तारखेला ते पालमाऊपासून ाोन मलैावंर पोहोचले . ्ावर राजाने 

लढण्ाची सखत त्ारी केली . ारम्ान बाा्हाकडून प� आले . “राजा मुसलमान होत नसल्ास त्ाचा ना् करावा ” असा हुकूम त्ात िाला 
होता. ्ा बाबतचा िनरोप राजाकडे जाण्ाचे अगोार तहबबरूखानाने ्�ूवर ह�ा केला . संध्ाकाळप �्त लढाई चालू रािहली . राजाच्ा फौजेने 
रा�ी ाोन तोफा ्ु�भमूीवर आणल्ा आिण मोगलानंा जेरीस आणले . ाुसऱ्ा िाव्ी ााऊाखानाने आजूबाजूच्ा मोक्ाच्ा जागा आपल्ा 
ताब्ात घेऊन त्ावर तोफा चढिवल्ा आिण राजाच्ा सैन्ाला तोफाचं्ा भिडमाराने पळवनू लावले . ्ानंतर १३ तारखेला ााऊाखानाने ्�ूवर 
चाल केली आिण तो तीन बाजंूनी ्�ूवर तुटून पडला. हे ्ु� सहा तासप �्त चालले. मोगलाचंा ज् झाला आिण ्�ूने ्हरात पळ काढला. 

 
ााऊाखानाचा बेत थोडा मु�ाम करण्ाचा होता . परंतु त्ाच्ा िवज्ी सैन्ाने ्�ूचा पाठलाग केला आिण ्हरावर ह�ा चढिवला . 

�तापरा्ाने आपली बा्कामुले आिण जडजवाहीर जंगलात पाठिवले आिण सवतः वे�ासाठी तो स� झाला . मोगलानंी ्हरातील लोकाचंी 
क�ल केली आिण िकलल्ावर ह�ा चढिवला . ि्बांीने नऊ वाजेप �्त तग धरला . परंतु नंतर राजाने पळ काढला . िक�ा मोगलाचं्ा ताब्ात 
आला. मोगलाचें ६१ सैिनक ठार आिण १७७ जखमी झाले. ाेवगावचा िक�ाही मोगलाचं्ा ताब्ात आला. 

 



 
अनु�मिणका 

पालमाऊ िजकल्ानंतर ााऊाखान पाटण्ाला परतला . १६६६ प �्त पालमाऊवर मुसलमान फौजााराची नेमणूक होत गेली . 
त्ानंतर पालमाऊचा राज्कारभार िबहारच्ा सुभेााराकडे सोपिवण्ात आला.] 

 
लहानसहान बंडाचं् हक्कत 

 
कािठ्ावाडच्ा वा्व्ेकडील भागात हालारचे संसथान होते . संसथानाची राजधानी नवानगर ्ेथे 

१६६२ मध्े वारसाबाबत तंटे उद भवले आिण त्ात मोगल स�ाटानंी हसतकेप केला . िसहासन बळजोरीने 
बळकािवणाऱ्ा वारसाबरोबर जुनागढच्ा फौजााराची घनघोर लढाई झाली (१३ फे�ुवारी १६६३). त्ात 
बाा्ाही सैिनकापैंकी एकंार ६११ सैिनक ठार वा जखमी झाले पण त्ात िसहासन बळकािवणारा 
फौजााराकडून मारला गेला आिण फौजााराने खऱ्ा वारसाला िसहासनावर बसिवले . परंतु त्ानंतर 
बराच काळप �्त त्ा �ाे्ात अ्ातंतेचे सा�ाज् चालू होते . (पाहा नवानगर िरवहोलट ; ए. एन ., ७६८–
७७५; अखबारात ९/२, ९/२६, १०/३) 

 
इ. स. १६६४ मध्े मोरंगच्ा बडंखोर राजाला वठणीवर आणण्ासाठी ारभगंा आिण गोरखपूर 

्ेथून सं्ुकत कारवाई करण्ासाठी फौज रवाना करण्ात आली . (मोरंगचे संसथान हा डोगराळ मुलखाचा 
�ाे् कूचिबहारच्ा पि�मेला आिण पुननआ िजल्ाच्ा उ�रेला आहे.) इ. स. १६७६ मध्े मोरंगचे संसथान 
पुनहा काबीज केल्ाची बातमी आपल्ाला वाचाव्ाला िमळते. 

 
इ. स. १६६५ मध्े राजाबहााूर चाांच्ा मुलखातील कुमाऊन टेक�ाचं्ा �ाे्ात बाा्ाही 

स�ेची जरब बसिवण्ासाठी मोहीम काढण्ात आली . बराच काळ चाललेल्ा संघष�नंतर इ . स. १६७३ 
मध्े राजाला कमा करण्ात आली . (ए. एन . ८५०, ८७५; एम . ए. १५०; एम . ए. १२८; ए. एन . ४४१, 
५९५, ७६५ २, ८६१). [बाा्ाही कुटंुब आिण ारबारी मंडळी (ही हकीकत मूळ �ंथात नाही महणून ्ेथे सारां् वपाने िाली आहे.) 

 
इतर सवर मोगलबाा्हा�माणे औरंगजेब हा मुलाचं्ा बाबतीत ाुःखी होता . त्ाला असे वाटे की ्हाजहानने भिवष् वतरिवल्ा�माणे 

त्ाची मुलेही त्ाला, ्हाजहानला ज्ी वागणूक त्ाने िाली त्ी वागणूक ाेतील . हे होऊ न्े महणून त्ाने आ्ुष्भर आपल्ा मुलावंर कडक 
नजर ठेवली, आिण त्ाचं्ाकडून अिधकाराचे अित्मण होत आहे असा थोडा जरी सं्् आला तरी त्ाचंी कानउघाडणी केली . 

 
औरंगजेबाचा मोठा मुलगा महमा सुलतान हा वारसा ्ु�ात ्ुजाला िमळाल्ामुळे त्ाला औरंगजेबाने गवालहेर ्ेथे कैाेत ठेवले . बारा 

वष�नंतर त्ाच्ावर ाैवाने खैर केली . (एम. ए., १२१, १२५, १३९, १४८, १५५–१५६, १५९–१६०; के. के, भाग २. २३६, २४७; ई�रदास, ७२६) 
िडसेबर १६७२ मध्े त्ाला िा�ीच्ा सलीमगड िकलल्ामध्े आणण्ात आले . त्ाला बाा्हाकडे भेटीस नेण्ात आले . बाा्हाचा उ�े् त्ाचा 
उप्ोग राजपु� महमा मुआ�म ्ाचे ारबारातील वाढते वचरसव कमी करण्ासाठी करण्ाचा होता . महमा सुलतानावर बाा्हाची खूप मज� 
बसली. बाा्हाने त्ाची तीन लगने लावली , आिण त्ाची मनसब आिण तनखा ्ाचं्ामध्े वाढ केली . परंतु ्ूर ाैवाला हे पाहावले नाही . वारस 
महणून िन्ुकती होण्ाचे आतच त्ाला ३७ व्ा वष� मृत् ूआला. (३ िडसेबर १६७६). 

 
महमा सुलतान ्ाच्ा मानहानीनंतर त्ाची जागा महमा मुआ�म ्ाने घेतली . १६६३ च्ा मे मिहन्ात तो २० वष�चा असताना त्ाला 

ािकणेचा सुभेाार महणून पाठिवण्ात आले. तेथे तो ाहा वष� होता. ्ा कालाविधत एकाा त्ाला पजंाबमध्े मोिहमेवर पाठिवण्ात आले (१६६६). 
१६७० मध्े त्ाच्ावर बाा्हाची गैरमज� झाली . तो सवतं�पणे वाग ूलागला . त्ाची समजूत घालण्ासाठी त्ाची आई आिण एक सराार ्ानंा 
पाठिवण्ात आले. पण असे कळले की राजपु�ाब�लचे आलेले सवर अहवाल खोटे आहेत. त्ाने बाा्हाला अित्् न�तापूवरक असे प� िलिहले. 
पिरणामी त्ाच्ावर बाा्हाची मज� पुनहा बसली . ·(एम. ए., १०१; िदलकुशा, ७३; सटोिरया, भाग २. १६२, १६५; एम. य.ू, भाग १. १८२) परंतु 
ि्वाजीचे बडं मोडण्ात त्ाला अप्् आल्ामुळे जानेवारी १६७३ मध्े त्ाला ािकणेतून बालण्ात आले . १५ आकटोबर १६७६ रोजी त्ाला 
्हाअलम हा िकताब ाेण्ात आला . स�ेबर १६७८ ते माचर १६८० ्ा काळातं त्ाला पुनहा ािकणेचा सुभेाार नेमण्ात आले . परंतु ि्वाजी आिण 
िवजापूर ्ाचं्ािवर� त्ाला अप्् आले . पुढे अकबराचा पाठलाग करण्ातही तो अ््सवी झाला . बाा्हाबरोबर ािकणेत असताना त्ाला 
कोकणच्ा मोिहमेवर पाठिवण्ात आले (स�ेबर १६८३ ते मे १६८४ ). ही मोहीम ाेखील अ््सवी ठरली . गोवळको�ाच्ा वे�ात त्ाने 
सुलतानाबरोबर प�व्वहार केल्ाचे आिण बरीच लूट आपल्ाकडे घेतल्ाचे उघडकीस आले . २० फे�ुवारी १६८७ मध्े त्ाला पकडण्ात आले  
(एम. ए., २९३-२९४, ३४१-३४४, ३७०-३७३; के. के., भाग २ . ३३०-३३४, ३९७-३९८, ३४७, ४४३-४४४; ई�रदास, १०० ब , ११३ ब ; 
अने�डोटस, ९, ११; सटोिरया, भाग २. ३९४, ३९६, भाग ४. २४५). त्ाला आिण त्ाच्ा कुटंुिब्ानंा िव्षेतः त्ाच्ा आवडत्ा पतनीला अित्् 
अपमानाने वागिवण्ात आले . हळूहळू त्ाच्ावरील बधंने कमी करण्ात आली आिण ९ मे १६९५ रोजी त्ाला मोकळे करण्ात आले . पुढे त्ाला 



 
अनु�मिणका 

अफगिणसथानचा सुभेाार महणून पाठिवण्ात आले . हा राजपु� ्ूर िकवा िनध�ा छातीचा कधीच नवहता . ्ा घटनेनंतर तो साफ खचून गेला . 
बाा्हाला फसिवण्ात आिण जनान्ाच्ा सुखोपभोगात ांग होण्ात तो धन्ता मानू लागला . त्ाला नातवंडे झाली तरीाेखील बाा्हा त्ाची 
िभ�ेपणाब�ल हेटाळणी करी. 

 
्हा आलमवर गैरमज� झाली ितचा फा्ाा महमा आजम ्ाने घेतला . ्ा राजपु�ाला आपल्ा अससल रकताब�ल अिभमान होता . 

सवभावाने तो तापट असून त्ाचा बोलण्ावर िबलकूल ताबा राहात असे . औरंगजेबाने त्ाच्ावर जी मज� ााखिवली त्ामुळे तो अिधकच ाुरा�ही 
बनला. (सटोिरया, भाग २. ३९४; एम. ए., १०६, २३०., २६४, २११) 

 
१६७० मध्े अलाहाबााचा सुभेाार मीरखान ्ाने आजमबरोबर संगनमत कवन त्ाला सवातंं् िमळवनू ाेण्ाचा घाट घातला . 

औरंगजेबाने ताबडतोब मीरखानाची मनसब र� केली आिण त्ाची मालम�ा जपत केली (ई�रदास, ६१६) औरंगजेबाच्ा अिधकृत इितहासात ्ा 
घटनेचा उ�ेख नाही . मनूची आपल्ा हिककतीत महणतो की आजमला कैा कवन एक वषरभर राजवा�ात ठेवण्ात आले . ही गो� अथ�त 
िव�ासाहर नाही . कारण आजम हा बाा्हाचा असा एकच मुलगा होता की ज्ाला तुरंगवास भोगावा लागला नाही . बाा्हाची त्ाच्ावर 
आ्ुष्भर मज� होती . १६८३ मध्े तो , बाा्हा ािकणेच्ा मोिहमेत असताना त्ाला भेटण्ास आला . १६९३ मध्े तो आजारी होता , तेवहा खु� 
बाा्हाने त्ाची ्ु�ूषा केली. त्ामुळे बाा्हाला तो अिधकच ि�् झाला . ३१ जुलै १६८१ रोजी त्ाला शहा-ई-अल्जा ही पावी ाेण्ात आली. 
ारबारात त्ाची जागा बाा्हाच्ा उजव्ा हाताला असे. 

 
्हा आलमची सुटका झाल्ानंतर ५ मे १६९५ रोजी बाा्हा आपल्ा मुलाबाळासंह िवजापूरच्ा भव् मि्ाीत �ाथरनेसाठी गेला . 

बाा्हाच्ा उजव्ा बाजूला मो�ा राजपु�ाने बसाव्ाचे अ्ी �था असे . हा मान ्ावेळी ्हा आलमला िाला गेल्ामुळे ाोघा भावातं कलह 
होण्ाची पाळी आली . औरंगजेबाने मो�ा खुबीने ाोघामंधील भाडंणाचे पिरणाम मारामारीत होण्ाचे टाळले . (एम. ए., ३७२; के. के., भाग २. 
४४३). खाफीखान असे सागंतो की ्हा आलमला मुकत करण्ाचा बाा्हाचा िनणर् आजमला पसंत पडला नाही . तो बाा्हावर ह�ा करणार 
अ्ीही वांता पसरली . तेवहा बाा्हाने आपल्ा सवर मुलानंा एक� बोलािवले आिण अ�त्किरत्ा ‘्हा आलमच्ा जे नि्बी आले त्ातून तू 
सुटलास’ ्ाची आजमला जाणीव िाली . आजमने ्ातून ्ोग् तो धडा घेतला . (के. के., भाग २. ४०७-४१०) ई�रदास असे सागंतो की १६८३ 
मध्े बाा्हाने आपला सं्् घेतल्ामुळे आजमने त्ार केली आिण बाा्हाने त्ाचे सातंवन केले . (ई�रदास, फतोहाते आलमिगर् , ८७ अ 
आिण ब). 

 
बाा्हािवर� उघडपणे बडं करणारा त्ाचा मुलगा महणजे महमा अकबर . ्ाची आई िालरसबानू ही त्ाच्ा लहानपणीच गेल्ामुळे 

तो बाा्हाचा व इतर सव�चाच लाडका होता . व्ाच्ा पधंराव्ा वष� त्ाचे ााराच्ा नातीबरोबर लगन झाले . १६७९ मध्े तो बाा्हाबरोबर 
रजपुतान्ाच्ा मोिहमेवर गेला होता . पुढील वषरभर त्ाच्ा हाताखाली सैन्ाची मोठी तुकडी होती . त्ाने आपल्ा अिधकाऱ्ाचं्ा सलल्ानुसार 
बापािवर� बडं केले , सवतःला राज्ािभषेक केला व जानेवारी १६८१ मध्े बाा्हाबरोबर लढाई ाेण्ासाठी तो िनघाला . त्ाला ्ा �्तनात 
अप्् आले आिण �थम संभाजीकडे आिण नंतर इराणच्ा ्हाकडे पळून जाणे त्ाला भाग पडले . इराणमध्े आपला बाप कधी मरतो ्ाची वाट 
पाहात तो बसला . हे औरंगजेबाला कळल्ावर तो महणाला �थम तो मरतो की मी मरतो ते आपण पाहूच . तो िजवंत असेतोप �्त त्ाच्ापासून 
औरंगजेबाला सतत धोका होता. तो मेल्ावर बाा्हा महणाला िहाुसथानच्ा ्ातंतेचा एक मोठा ्�ू नाहीसा झाला . ( एम. ए., ४८४) 

 
औरंगजेबाचा सव�त धाकटा मुलगा महमा कामबक . ्ाचा जनम २४ फे�ुवारी १६६७ मध्े झाला . िहाुसथानच्ा इितहासाच्ा द�ीने 

त्ाचे फारसे मह�व नाही. बाा्हाने त्ाला ाेखील गैरवागणुकीब�ल कैाेत ठेवले होते (िडसेबर १६९८ ते जून १६९९). 
 
बाा्हाच्ा सव�त मो�ा मुलीचे नाव जेब उ�ीसा . ती किवि्�ी असून ितने अरब धम�चा उ�म अभ्ास केला होता . ितने मखफी ्ा 

टोपण नावाखाली गजलाचें एक मोठे पुसतक िलिहले होते . बाा्हाच्ा ारबारात अकीलखान नावाचा एक सराार होता . त्ाच्ाबरोबर ितचे 
�ेमसंबधं होते असे काही उाूर लेखकानंी िलिहले आहे . (हे िवधान सरकारानंी माडनर िरवरू, जानेवारी १९१६, पान ३३ – ३६ ्ामध्े खोडून काढले 
आहे.) िहला आपला धाकटा भाऊ अकबर ्ाच्ाब�ल फार मा्ा होती . अकबराची एक छावणी लुटल्ानंतर ितची काही प�े बाा्हाच्ा हाती 
पडली. बाा्हाने ितचा तनखा बां केला आिण ह्ातभर ितला कैाेत ठेवले . (१६८१ ते १७०२) ितच्ा मृत्चू्ा वात�ने वृ� झालेल्ा बाा्हाला 
ाुःख झाले. 

 
बाा्हाची आणखी एक मुलगी महणजे िजनत उ�ीसा . ितला एकटे राहणे आवडे . ितने आपल्ा लगनाचा हंुडा बाा्हापासून मागनू 

घेतला आिण तो िा�ी ्ेथे एक मि्ा बाधंण्ात खचर केला . ्ा मि्ाीचे नाव कुमारी मि्ा . ितने आपली सारी ह्ात बाा्हाच्ा कारिका�च्ा 
उ�राध�त त्ाचा जनानखाना साभंाळण्ात घालिवली . आपल्ा मुल�चे लगन न करण्ाची �था औरंगजेबाने मोडली ( सटोिरया, भाग २. ५८). 
त्ाच्ा आणखी ाोन मुली िमिहर उ�ीसा आिण जुबात . त्ाचंी त्ाने लगने लावनू िाली . त्ाची आणखी एक मुलगी ब� उ�ीसा ही व्ाच्ा २२ 
व्ा वष� लगन न होताच मृत झाली. 

 
बाा्हाची मोठी बहीण जहानआरा िहचा ााराकडे ओढा होता . ितने औरंगजेब आिण मुराा ्ाचंी बापािवर� बडं केल्ाब�ल खूप 

िनभरतसना केली. ितने आपले आ्ुष् ्हाजहानबरोबर क�ात घालिवले . ितने औरंगजेबाला कमा करण्ािवष्ी तीन वेळा ्हाजहानची िवनवणी 
केली. ितसऱ्ा खेपेला ितला ्् आले . ्हाजहानच्ा मृत्नंूतर औरंगजेबाने अनेक वेळा ितची भेट घेतली आिण ितचा मोठा सनमान केला . 
(अिधक मािहतीसाठी पाहा  : के. के., भाग २. १८८; सटोिरया, भाग २. १२७, २५६; भाग ४. ५९; ए. एन., ९३८, ९५९; अखबारात, ९/४, १२/४, 
१२/२; एम. ए., २१३). ितच्ा ा्रनाला �त्ेक अमीराने आगऱ्ाला जावे असा त्ाने हुकूम काढला . राज्ािभषेकाच्ा ाुसऱ्ा वष� त्ाने ितला एक 



 
अनु�मिणका 

लक सोन्ाच्ा मोहरा बकीस िाल्ा आिण ितचा वानषक तनखा सतरा लाख केला . १६६६ मध्े ती िा�ी ्ेथे राहण्ास आली . ाारा आिण मुराा 
्ाचं्ा मुल�ना ितने वाढिवले . औरंगजेबाने त्ाचंी लगने मो�ा थाटाने कवन िाली . १६६९ मध्े त्ाने आपला उ� �तीचा सराार ाािन्मंाखान 
्ाला ितच्ा राजवा�ात पाठिवले आिण त्ाला जहानआरा िहला असे सागंण्ास सािंगतले की , ‘आपण सागंाल ती चाकरी करण्ासाठी मी 
आलेला आहे .’ अ्ा तऱहेने ितने जवळ जवळ २७ वष� आपल्ा बापाचे घर साभंाळले . ितला बेगमसािहब आिण पााी्ाहबेगम ्ा पाव्ा ाेण्ात 
आल्ा. ितचा मृत् ू६ स�ेबर १६८१ रोजी झाला . औरंगजेबाने तीन िावसप �्त सुतक पाळले आिण सवर अिधकृत कागाप�ात ितचा उ�ेख 
सािहबात-उज-जमान् असा करण्ाचा हुकूम िाला. 

 
जहानआराची धाकटी बहीण रो्नआरा बेगम ही हो् . (िहच्ाब�ल अिधक मािहतीसाठी पाहा : सटोिरया, भाग २ . ५४–६०, ३५, 

१८९–१९० : ब�नयर, १२३–१२५, १३२; ए. एन., ३६८). िहने वारसा–्ु�ात औरंगजेबाचा सतत पाठपुरावा केला . त्ाच्ा राज्ािभषेकाच्ा 
वेळी त्ाने ितला ५ लक रप्े िाले . ्हाजहानच्ा मृत्पू �्त बाा्हाच्ा जनान्ावर ितची स�ा चालली . पुढे तो अिधकार जहानआरा बेगमकडे 
गेला. ११ स�ेबर १६७१ मध्े ती मरण पावली. औरंगजेब आजारी असताना ितने बाा्ाही ि्कक्ाचा ाुवप्ोग कवन औरंगजेबाचा मुलगा आजम 
्ाला गााीवर आणण्ाचा कट रचला . त्ामुळे िा�ीत एकच घबराट उडाली . औरंगजेबाला ितने कोणासही भेटू िाले नाही . औरंगजेब बरा 
झाल्ावर त्ाला जेवहा हे कळले तेवहा त्ाची ितच्ावर खपपा मज� झाली . (सटोिरया, भाग २. ५४–५५, ५९–६०). ्ा घटनेब�ल मनूचीने एक 
ांतकथा िालेली आहे . त्ात तो असे सागंतो की , बाा्हाने ्ा ितच्ा वतरनाब�ल ितला िवष�्ोग कवन ठार मारले (सटोिरया, भाग २. १८९). 
त्ाला अथ�त ाुसरा कोणताच पुरावा नाही . ्ाउलट मािसरी आलमिगरीचा कत� ितच्ा सवभावाची खूप सतुती कवन महणतो की , ितचे आपल्ा 
भावावर अित्् �ेम होते . ितच्ा मृत्नंूतर औरंगजेबाने खूप ाानधमर केला आिण ितच्ा नोकरवग�ला चागंली वागणूक िाली . (एम . ए, ११०). 
औरंगजेबाला इतर बिहणी होत्ा परंतु इितहासाच्ा द�ीने त्ानंा मह�व नाही . त्ानंी आपली ह्ात राजवा�ामध्े सुखाने घालिवली. 

 
औरंगजेबाने आपले कुटंुब आिण आपल्ा भावाचंी कुटंुबे ्ाचं्ामध्े िववाहसंबधं घडवनू आणले . त्ाचा मोठा मुलगा महमा सुलतान 

्ाचे लगन १६५९ मध्े ्ुजाची मुलगी गुलरखबानू िहच्ाबरोबर आिण १६७२ मध्े मुरााची मुलगी ाोसताारबानू िहच्ाबरोबर झाले . त्ाच�माणे 
आजमचे लगन ााराची मुलगी जहानजेबबानू िहच्ाबरोबर १६६९ मध्े आिण महमा अकबरचे लगन सुलेमान ्ुकोची मुलगी सिलमाबानू 
िहच्ाबरोबर १६७२ मध्े झाले . औरंगजेबाच्ा ाोन मुली िमिहर उ�ीसा आिण जुबात उ�ीसा ्ाचंी लगने १६७२ आिण १६७३ मध्े अनु्मे मुराा 
आिण ाारा ्ाचं्ा मुलाबंरोबर झाली . पुढे १६९५ मध्े ्हा आलमच्ा ाोन मुलाबंरोबर अकबराच्ा ाोन मुल�ची लगने लावण्ात आली . अ्ा 
तऱहेने ितसऱ्ा िपढीमध्े औरंगजेबाचे त्ाच्ा मृत भावाबंरोबर रकताचे नाते जडले . 

 
औरंगजेबाच्ा ारबारातील अिधकारीवगर पुढील�माणे होता : पिहल्ा �तीच्ा अिधकाऱ्ामंध्े िदवाण, बक् आिण खान-इ-सामान हे 

अिधकारी होते . धमरिवष्क बाब�मध्े �मुख अिधकारी महणजे काज्-उल-कजात, मुहतस्ब आिण स�उससदूर हे अिधकारी होते . 
तोफखान्ावरील अिधकाऱ्ाला म्रआत्श असे महणत . कोणताही सरकारी अिधकारी मग तो मुलकी , लषकरी अथवा धमरिवष्क बाब�चा असो , 
त्ाची सैन्ात िन्ुकती केली जाई आिण त्ाला मनसब िाली जात असे . सवर अिधकाऱ्ाचें पगार बकीच्ा तफ�  होत . असे एकंार चार बकी असत . 
त्ा काळात खान-इ-सामान हा पिहल्ा ाज�चा अिधकारी असून तो बाा्हाच्ा घरगुती बाबी आिण भाडंार ्ावर हुकमत चालवी . 

 
वज्र अथवा �धानमं�ी ही पावी होती . अमुकच खात्ाचा त्ाच्ाकडे अिधकार होता असे नवहते . परंतु सवरसाधारणपणे त्ाच्ाकडे 

महसूल खाते असे आिण तो ्ा खात्ावर िदवाण महणून अिधकार चालवी . अथ�त सवरच िदवाण हे वज्र असतच असे नाही . पुषकळ वेळा 
�धानमंं्ाचे पा िरकामे राही. अ्ा वेळी िावाणाचे खाते ाोन सभासााचं्ा मंडळाकडे अथवा साहाय्क िावाणाकडे (पेशदसत) सोपिवण्ात ्ेई. 
्ाला नायब िदवाण  असे महणत . मुख् िावाणाला ाोन ाुय्म अिधकारी िालेले असत . एकाला तनख्ाचा िावाण आिण ाुसऱ्ाला खालसाचा 
िावाण असे महणत. पिहल्ाकडे जहािगरी ाेण्ासंबधंीचे अिधकार असत तर ाुसऱ्ाकडे ्ाही जिमनीचा ताबा असे . ्हाजहानच्ा कारिका�च्ा 
अखेरीला मीर जुमला ्ाला मुख् वज्र महणून नेमण्ात आले (७ जुलै १६५६ ). ५ मिहन्ातं त्ाला औरंगजेबाच्ा मातीसाठी ािकणेत 
पाठिवण्ात आले व त्ाचे अिधकार त्ाचा मुलगा महमा अिमनखान ्ाच्ाकडे ाुय्म महणून सोपिवण्ात आले . ्ानंतर ्हाजहान आजारी 
पडला तेवहा ााराने राज्कारभाराची सू�े हाती घेतली . त्ाने मीर जुमला ्ाला अिधकाराववन ाूर केले . त्ाच्ा जागी जफरखान ्ाची नेमणूक 
करण्ात आली . परंतु �त्कात महसूल खाते हे रा्रा्ान रघुनाथ ख�ी ्ा साहाय्क िावाणाच्ा ताब्ात रािहले . औरंगजेब िसहासनावर 
आल्ानंतर त्ाने ही तातपुरती व्वसथा पुढे चालिवली आिण रघुनाथला राजा ही पावी िाली . परंतु त्ाला �धानमं�ीपा मा� िाले नाही . ती 
जागा औरंगजेबाने मीर जुमला ्ाच्ाकिरता राखून ठेवली . परंतु पुढील चार -पाच वष� मीर जुमला हा बगंालमध्े होता . तेथेच माचर १६६२ मध्े तो 
मरण पावला. ाोन मिहन्ानंतर राजा रघुनाथ ्ालाही मृत् ूआला . (रघुनाथ ख�्, एम. य.ू, भाग २. २८२; ए. एन , ११६. ३९६, ८२९; र�ात–
इ–आलमिगर् ्माकं. ५६, १४९, १५४). 

 
राजा रघुनाथ हा राज्कारभाराला अित्् ला्क व इमानाार असा होता. ्ाला वज्र सााु�ाखान ्ाने पुढे आणले. तो पेशदसत ्ा 

अिधकारावर चढला , आिण बऱ्ाच काळप �्त त्ाने मुख् िावाणाची कामिगरी पार पाडली . रघुनाथचा �ामािणकपणा आिण ्तेकऱ्ाचें चागंले 
वहावे ्ाकिरता क� घेण्ाची त्ाची वृ�ी ्ाब�लच्ा अनेक आख्ाि्काचंी नोा आपल्ाला इितहासात आढळते . 

 
राजा रघुनाथच्ा मृत्नंूतर अलाउलमुलक तुणी ऊफर  फाजीलखान ्ाची मुख् वज्र आिण िदवाण महणून नेमणूक करण्ात आली . 

्ाचे अनेक भाषावंर उतकृ� �भतुव होते आिण त्ाच्ा चािरं्ात नाव ठेवाव्ाला जागा नवहती . परंतु हा अित्् वृ� होता . त्ाची विजरी जेमतेम 
१६ िावस िटकली. (७ जून ते २३ जून १६६३) 

 
त्ानंतर जफरखान ्ाची वज्र महणून नेमणूक करण्ात आली . (ऑगसट १६६३ ते ६ मे १६७० ) त्ाचा िववाह मुमताज महलच्ा 



 
अनु�मिणका 

बिहणीबरोबर झाला होता . साहिजकच राजारबारी त्ाला मोठा मान असे . उम�ा आिण ा्ाळू सवभावाब�ल ज्ी जफरखानाची �िस�ी होती 
त्ाच�माणे तो सवतःला मोठा उ�� ूसमजत असे . ारबारचे जे कागाप� उपलबध आहेत त्ाववन तो मोठा बुि�मान असावा असे िासत नाही . तो 
�त्ेकाला महाराज महणून संबोधत असे . तो ाावचे सेवनही करी . त्ामुळे औरंगजेबाने सा�ाज्ाच्ा पिहल्ा विजराने ााव िपणे हे अ्ोग् आहे 
असे त्ाला सािंगतले. त्ावर त्ाने उ�र िाले की, माझे व् झाले आहे, माझ्ा हातात ताका नाही की पा्ात कणखरपणा नाही . मला डोळ्ाला 
कमी िासते व मी अित्् गरीब आहे . पिरणामी ााव िपण्ामुळे मी बघू ्कतो , बाा्हाची चाकरी करण्ाकिरता लेखणी धरण्ाची ताका मला 
्ेते, बाा्हा बोलावतील तेवहा ारबाराकडे माझे पा् धाव ू्कतात , इतकेच नवहे तर माझ्ा �ितभेला बहर ्ेतो . (सटोिरया, भाग २ . १५६–
१५७). 

 
अ्ा माणसाची वज्र महणून नेमणूक करण्ाचा उ�े् ्हाजहानच्ा काळातील जुन्ा अमीराचंी बजू राखण्ाचा होता . ्हाजहानच्ा 

कारिका�त थोरपणाला चढलेल्ा नव्ा विजराची जुनी सराारमंडळी अवहेलना करतील हे संभवनी् नवहते . परंतु बाा्हाच्ा राजकी् 
धोरणावर जफरखानाचा कसलाही �भाव पडला नाही . राजघराण्ा्ी संबधं असलेली एक व्कती ही भिूमका मा� त्ाने पार पाडली . औरंगजेब 
अनेक वेळा त्ाला भेट ाेत असे. इतकेच नवहे तर त्ालाही तो पुषकळाा आपल्ाकडे बोलावी. जफरखान ६ मे १६७० रोजी मरण पावला. 

 
्ाच्ा मृत्नंूतर जवळ जवळ ६ वष� विजराच्ा अिधकारावर कोणीही नवहते . परंतु ारबारात अ्ी एक व्कती होती की िजच्ा 

कतरबगारीब�ल त्ाला खा�ी होती आिण िजचा सहवास त्ाला आवडत असे . ही व्कती महणजे महमा इ�ाहीम असाखान . परंतु हा अित्् 
तरण असल्ामुळे त्ाची िदवाण महणून नेमणूक केल्ास जुने उमराव नाराज होतील अ्ी भीती त्ाला वाटली . असाखान हा जफरखानाच्ा 
बिहणीचा मुलगा असून औरंगजेबाच्ा आईची एक बहीण त्ाला िाली होती . त्ाचे उमाे व्�कतम�व आिण तारण् ्ाचंी ्हाजहानवर छाप 
पडली होती. परंतु त्ाचे अिधकार फार मोठे नवहते जफरखानाच्ा मृत्चू्ा वेळी त्ाची मनसब ाोन हजाराचंी असून त्ाचा ाज� ाुसऱ्ा बकीचा 
होता. अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाने ६ वष� विजराचे पा िरकामे ठेवले . जफरखानाच्ा मृत्नंूतर त्ाने असाखानाची नायब िदवाण महणून 
नेमणूक केली . त्ावेळी असाखानाचे व् ४८ वष�चे होते . स�ेबर १६७१ मध्े बाा्हाने िमर जुमलाचा मुलगा महमा अमीनखान ्ाला वज्र 
महणून नेमण्ाच्ा उ�े्ाने बोलािवले . परंतु त्ाचा रागीट सवभाव आिण सप� वकतेपणा ्ामुळे तो ्ा पााला नाला्क आहे अ्ी औरंगजेबाची 
धारणा झाली आिण त्ाने त्ाला त्ाच्ा सुभेाारीवर परत पाठिवले . १० मागर १६७३ रोजी असाखानाने आपल्ा अिधकाराचा राजीनामा िाला . ८ 
ऑकटोबर १६७३ रोजी त्ाची मुख् वज्र महणून नेमणूक झाली . ारम्ानच्ा काळात तनख्ाचा िदवाण आिण खालसाचा िदवाण हे ाोघे िमळून 
कारभार पाहात असत . ्ावेळी असाखानाचे व् ५० पेका जासत होते . तरी ाेखील त्ाची नेमणूक जुन्ा उमरावानंा पसंत पडली नाही . 
महाबतखानाने बाा्हाला िचडून िलिहले की , ‘बाा्हाने एका छो�ा पोराची मुख् वज्र महणून नेमणूक केलेली आहे . अ्ा तऱहेच्ा नाला्क 
माणसाच्ा नेमणुकीचे झालेले पिरणाम आपल्ा कानावर आले असतीलच ’ (आय. ओ. एल् . एम एस . २६७८, पान १२३). परंतु असाखानाची 
वज्र महणून गाजलेली कारकीार औरंगजेबाची िनवड चुकली नवहती हे ा्रिवते . एकतीस वष� त्ाने वज्र महणून काम केले . औरंगजेबाच्ा 
मृत्नंूतर तो िनवृ� झाला . जून १७१६ मध्े तो मरण पावला . त्ावेळी त्ाचे व् ९४ वष�चे होते . तो एक उमाा अमीर होता . त्ाची राहणी 
भपक्ाची होती. ननतका आिण तरण िा्ा ्ाचं्ा सहवासाचा तो मोठा चाहता होता , आिण त्ाचं्ावर त्ाच्ाकडून केला जाणारा खचर त्ाच्ा 
उतप�ापेकाही अिधक असे. 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त पुढील व्कत�नी मुख् बक् महणून काम केले. 
 

महमा अमीनखान, जानेवारी १६५९ – िडसेबर १६६७ 
ाािन्मंाखान, िडसेबर १६६७ – जुलै १६७० 
लषकरखान, जुलै १६७० – १ जानेवारी १६७१ 
असाखान, फे�ुवारी १६७१ – ? ऑकटोबर १६७६ 
सरबुलंाखान,? ऑकटोबर १६७६ – िडसेबर १६७९ 
(रहु�ाखान पिहला बकी महणून हंगामी नेमणूक) 
िहममतखान, ऑकटोबर १६८० – जानेवारी १६८१ 
अ�ाफखान, जानेवारी १६८१ – स�ेबर १६८६ 
रहु�ाखान पिहला, स�ेबर १६८६ – जुलै १६९२ 
बहरामंाखान, जुलै १६९२ – नोवहेबर १७०२ 
नुसरतजंगखान बहााूर, नोवहेबर १७०२ – १७०७? 
 

्ाचं्ापैकी सवरजण पन््न जातीचे होते . कतृरतव, ि्�ाचार आिण राज्कारभार चालिवण्ाची कुवत ्ािंवष्ी औरंगजेबाचे हे बक् 
�िस� होते. (्ाचं्ाब�ल अिधक मािहतीसाठी पाहा एम. य.ू, भाग १ ३१० (असद), २७२ (अ�ाफ), ४५४ (बहरामंद) भाग २. ९३ (नुसरतजंग ), 
३०९ (रहु�ा), ४७७ (सरबुलंद), ३० (दािनशमंद) भाग ३. १६८ (लषकर), ६१३ (महमद अम्न), ९४६ (िहममत). 

 
खान-इ-सामान ्ानंा म्र-इ-सामान असेही महणत . त्ाचं्ाकडे बाा्हाच्ा घरगुती खच�च्ा बाबीसंबधंी आिण भाडंारगहृ व 

कारखाने ्ाबंाबत सवर अिधकार असत . बाा्हा कूच करत असताना तो त्ाच्ाबरोबर जाई व घरगुती नोकर आिण चाकर व भाडंार ्ावंर ताबा 
चालवी. औरंगजेबाच्ा कारिका�त पुढील व्कत�नी खान-इ-सामान महणून काम केले. 

 
फािजलखान पिहला, अलाउलमुलक तुणी, िडसेबर १६६२ – जून १६६३ 



 
अनु�मिणका 

इ�फतकारखान सुलतान हुसेन्ेजाी, जून १६६३ – माचर १६७० 
अ�ाफखान, माचर १६७० – नोवहेबर १६७० 
रहु�ाखान पिहला, नोवहेबर १६७६ – ? १६७८ 
महमा अिलखान, (ााऊाखानाचा मुलगा ),? १६७८ – मे १६८७ 
कामगारखान, १६८७ – १६८८ 
फािजलखान ितसरा (इितमााखान), १६८८ – १६९७ 
खानाजााखान (रहु�ाखान ाुसरा ), १६९७ – मे १७०४ 
 
खुााबांाखान, मे १७०४ – १७०७ (पाहा एम. य.ू, भाग १. २५२. (इयफतकार), भाग ३. ६२५ (महमद अल्), ३४ (फािजलखान), भाग 

३. १५९ (कामगार), भाग २. ३१५ (रहु�ाखान दुसरा ), भाग १. ८१४ (खुदाबंदा). 
 
�त्ेक �ातंात एक स� नावाचा अिधकारी असे . त्ाच्ाकडे न्ा्ाानाचे व िव�ान आिण धानमक मंडळ�ना धम�ाा् र�म ाेण्ाचे काम 

असे. त्ा सव�वरचा अिधकारी स�-उस-सदूर हा असे. 
 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त पुढील व्कती ्ा अिधकारावर होत्ा. 

सय्ा िहाा्तु�ा कािारी, जून १६५८ – माचर १६६० 
िहरातचा ्खे िमरक, माचर १६६० – नोवहेबर १६६१ 
किलचखान (अबीाखान), नोवहेबर १६६१ – मे १६६७ 
रजवीखान, मे १६६७ – ? जून १६८१ 
किलचखान, जून – आकटोबर १६८१ 
्रीफखान, आकटोबर १६८१ – आकटोबर १६८२ 
फाजीलखान ाुसरा (्खेमखाूम), आकटोबर १६८२–िडसेबर १६८८ 
 

१६८९ ते १६९८ ्ा ारम्ानच्ा काळात ्ा अिधकारावर असलेल्ा व्कत�ची नावे आपल्ाला िमळत नाहीत . ई�रदास (१४४ ब) 
िस्ाातखान ्ाचा वजीर महणून उ�ेख करतो . परंतु मािसर-उल-उमरा (भाग २ . ४९४) मध्े त्ाच्ािवष्ी आलेल्ा मािहतीत ्ा गो�ीचा 
उ�ेख नाही. 

 
?———?, १६८९ – १६९८ 

 
काजी अबाु�ा ·(काही मिहन्ासंाठी) १६९८ (हा ्ाच वेळी मुख् काज् ाेखील होता.) 
 
महमा अमीनखान ाुसरा (िचन बहााूर इितमााउ�ीला ) मे १६९८–१७०७? (अिधक मािहतीसाठी पाहा एम. य.ू, भाग ३ , १२० 

(किलचखान), भाग २. ३२ (फाज्लखान दुसरा), भाग. ३, ३०७ (रजव्खान), भाग १. ३४६ (महमदअम्नखान, दुसरा). 
 
औरंगजेबाच्ा मुख् काज�ची नावे पुढील�माणे आहेत. 

 
अबाुल वहाब १६५९ – १६७५ 
्खे-उल-इसलाम, १६७६ – १६८३ 
सय्ा अबुसैा, १६८३ – १६८५ 
खवाजा अबाु�ा, १६८५ – १६९८ 
महमा अ्ाम, १६९८ – १७०६ 
मु�ाहैार, जून १७०६ – १७०७ 

 
औरंगजेबाच्ा ह्ातीत मुहतस्ब ्ा जागेवर पुढील व्कत�नी काम केले. 
मु�ाऔज वजी, जून १६५९ – ऑकटोबर १६६३ 
 

खवाजा कािार, ऑकटोबर १६६३–ऑकटोबर १६६५ 
महमा जहीा (काजी असरलान ्ाचा मुलगा), ऑकटोबर १६६५–? १६६८ िकवा १६६९ 
महमा हुसेन जौनपुरी,? १६६८–माचर १६७० 
सय्ा अमजााखान, माचर १६७०–१७०७? 

 
वर उ�ेिखलेल्ा काही व्कत�ची चिर�ातमक मािहती पुढे िाली आहे. 

 
मुख् काजी अबाुल वहाब ्ाचा जनम अनहीलवाड प�ण ्ेथे झाला . ्खे महमा ताहीर ्ा सु�िस� िव�ानाचा हा नातू . धमरवे�ा 



 
अनु�मिणका 

महणून ्ाची ख्ाती होती . ्हाजहानच्ा कारिका�त ्ाने प�णचा काज् महणून काम केले . औरंगजेब ाुसऱ्ा वेळी ािकणचा सुभेदार असताना 
अबाुल वहाब त्ाला िमळाला . वारसाह�ाच्ा ्ु�ानंतर इतर सवर काजी िवर� असताना त्ाने औरंगजेबाचे राज्ारोहण का्ाे्ीर असल्ाचे 
जाहीर केले. ्ाचे बकीस महणून औरंगजेबाने त्ाची मुख् काज् महणून नेमणूक केली. 

 
राज्कारभाराच्ा बाबतीत औरंगजेब धमरिवष्क का्ाा व पुराणमतवााी खिलफानी घालून िालेली उााहरणे ्ाचें तंतोतंत पालन 

करी. साहिजकच धमरिवष्क , त्ाच�माणे राज्कारभाराच्ा बाबतीत तो काजीचा स�ा घेई . त्ामुळे मुलकी राज्कारभारावर वजीर आिण 
सेनापती ्ाचं्ापेकाही त्ाचा ाबाव अिधक असे . अबाुल वहाब हा ारबारात एकमेवाि ितयं असा होता . राज्ाचे सवर अमीर -उमराव त्ाला भीत 
असत. परंतु मनामधून त्ानंा त्ाचा मतसर वाटे . महाबतखान हा अित्् सप�वकता उमराव होता . एक िावस औरंगजेब ि्वाजीबरोबरील 
्ु�ासाठी एका सेनापतीची िनवड करीत असताना तो कु�तसतपणे महणाला , “त्ाच्ािवर� सैन् पाठिवण्ाची जवर नाही . मुख् काजीने एक 
जाहीरनामा काढला तरी काम होण्ासारखे आहे.” 

 
अबाुल वहाब ्ाने आपल्ा औरंगजेबावरील वजनाचा गैरउप्ोग केला . तो पिहल्ा �तीचा लाचखाऊ आिण िनार् होता . त्ाच्ा 

खात्ातील जागा तो पैसे ाेऊन िवकत असे , आिण गुपतपणे व्ापार कवन �व्ाचा संच् करीत असे . त्ाने आपल्ा ह्ातीत ३३ लक रप्े जमा 
केले. ्ाच्ा उलट त्ाचा मुलगा ्खे -उल-इसलाम होता . त्ाच्ासारखा �ामािणक काजी पुनहा झाला नाही . त्ाने आपल्ा बापाच्ा एका 
िाडकीलाही सप्र केला नाही . तो लाच घेत नसे इतकेच नवहे तर िम� आिण नातेवाईक ्ाचं्ाकडून भेटी ाेखील सवीकारीत नसे . खटल्ामध्े 
ाोनही बाजंूकडून इतक्ा असत् गो�ी पुढे माडंल्ा जात की त्ामुळे ्खे -उल-इसलाम खटल्ाचा िनकाल पुढे आलेल्ा पुराव्ा�माणे न ाेता 
ाोनही पकानंा आपापसात भाडंण िमटिवण्ास सागें . का्�ाच्ा ्ा कटकटीतून आपली मुकतता कवन घेण्ाचा त्ाने अनेकवार �्तन केला . 
परंतु औरंगजेब अ्ा गुणवान माणसाला सोडण्ास त्ार झाला नाही . त्ाच्ापासून औरंगजेबाने गोवळकोडा आिण िवजापूर ्ाचं्ावरील 
मोिहमाबंाबत फतवा मािगतला. परंतु ाोन मुसलमान राज्ामंधील हे ्ु� आहे आिण ते कुराणाच्ा िन्मािवर� आहे महणून त्ाने फतवा ाेण्ाचे 
नाकारले. नोवहेबर १६८३ मध्े त्ाने राजीनामा िाला आिण तो म�ेला गेला . तेथून परतल्ावर तो प�ण ्ेथे रािहला . १६९८ मध्े औरंगजेबाने 
सवतः प� िलहून त्ाला ारबारात बोलािवले . ्ा िवनंतीचा त्ाला अवहेर करता ्ेईना . तो जाण्ासाठी िनघाला परंतु परमे�राने आपल्ाला 
्ातून सोडवावे अ्ी �ाथरना करीतच. त्ाची ही �ाथरना परमे�राने ऐकली आिण ारबारात रजू होण्ापूव�च तो मरण पावला . 

 
्ाच्ानंतर अबाुल वहाबचा जावई सय्ा अबुसैा हा अिधकारावर आला . परंतु त्ाने लाचखाऊपणाचा अितरेक केल्ामुळे 

औरंगजेबाने ाीड वष�तच त्ाला बडतफर  केले. 
 
मु�ा हैार हा ि्वाजीचा फारसी सिचव होता. तो १६८३ मध्े औरंगजेबाकडे आला . त्ाला ाोन हजारी मनसबदार करण्ात आले . 

त्ाची िा�ीचा काज् महणून �थम आिण नंतर १७०६ मध्े मुख् काज् महणून नेमणूक करण्ात आली. 
 
औरंगजेबाचा पिहला मुहतसीब मु�ा औज वजी हा होता . तो समरकंाचा राहाणारा . १६४० मध्े तो िहाुसथानात आला व त्ाची 

नेमणूक ्हाजहानचा मुफत् महणून झाली . औरंगजेबाने जून १६५९ मध्े त्ाची �मुख मुहतस्ब महणून नेमणूक केली . त्ाने मो�ा िनध�राने ाु� 
वढ�चे आिण पापी वतरन करणाऱ्ाचें िनमूरलन केले . त्ाला एक हजाराची मनसब होती . ऑकटोबर १६६३ मध्े त्ाच्ा हातून काही गुनहा 
घडल्ामुळे त्ाला बडतफर  करण्ात आले . एि�ल १६७६ मध्े त्ाला त्ाची मनसब फकत ाेण्ात आली . पुढील नोवहेबर मिहन्ात तो मरण 
पावला. (एम. ए., १५०. १५६; के. के., भाग २. ८०; ए. एन., ३९२, ८४०).] 

 
(५) धा यावर्ल कर र� करणयात येतात; बादशहाचे इसलामिवषयक वटहुकूम 

 
आपल्ा ाुसऱ्ा राज्ारोहणानंतर बाा्हाने ताबडतोब त्ाला राज्कारभाराच्ा द�ीने 

आत्ंितक जररीच्ा वाटणाऱ्ा ाोन उपा््ोजना अमलात आणल्ा . वारसाह�ाचे ्ु� चालू असताना 
उ�र िहाुसथानातील अनेक भाग आनथकदष�ा िवप�ावसथेला पोहोचले होते आिण ाुषकाळात िवकल्ा 
जाणाऱ्ा िकमतीला धान् िवकले जात होते . अंतगरत ने-आणीवर जी जकात होती त्ामुळे पिर�सथतीची 
भ्ानकता अिधकच जाणव ूलागली होती . �त्ेक उताराचे िठकाणी , नाीवर, घाटामध्े िकवा �ातंाच्ा 
सरह�ीवर वसतूच्ा िकमतीच्ा १ /१० इतका ासत अथवा रहाारी त्ािठकाणाहून ने -आण होणाऱ्ा 
मालावर रसत्ाचें संरकण करण्ाााखलचा मेहेनताना महणून वसूल केला जाई . आ�ा, िा�ी, लाहोर 
आिण बुरहाणपूर सारख्ा मो�ा ्हरात इतर िठकाणाहूंन आ्ात झालेल्ा सवर खा�पााथ�वर आिण 
पे्ावंर पाढंरी नावाचा एक कर लााला जाई . औरंगजेबाने खाजगीकडे असलेल्ा सवर �ाे्ातूंन गोळा 
करण्ात ्ेणारे रहाारी आिण पाढंरी हे कर र� केले आिण त्ाचबरोबर राज्ातील जहागीराार आिण 
जमीनाार ्ानंाही त्ाचं्ा जहािगरीतील मुलुखातून वरील कर र� करण्ाची िवनंती केली . ्ा�माणे 



 
अनु�मिणका 

कारवाई करण्ात आली आिण त्ाचा पिरणाम असा झाला की राज्ाच्ा ाुषकाळ�सत अ्ा �त्ेक भागात 
अ�धान्ाची अिनब�ध वाहतूक सुव झाली आिण धान्ाच्ा िकमती बऱ्ाच �माणात खाली उतरल्ा . इ. स. 
१६७३ मध्े पुषकळ्ा बारीक सारीक आिण तापाा्क पट�ा (अबवाब) औरंगजेबाने र� केल्ा . (पाहा 
मोगल राजयप�त्  �करण ५ वे ). इ. स. १६६६ मध्े तंबाखूवरील जकात र� करण्ात आली . (पाहा ए. 
एन . ४३६; ४३८; के. के. भाग २. ८७, ८९, २१२; सटोिरया, भा. २. १७१, १७५; िमरात-ई-अहमद्, २६२, 
२६५; िवलसनचे गलॉसर्, ३९६). 

 
औरंगजेबाने िसहासनावर आपला ह� सािंगतला तो ्ु� इसलामधम�चा पाठीराखा आिण ाारा 

्ुकोच्ा धमरलंड वतरनािवर� आिण त�ववााािवर�ची भिूमका सवीकावन . १६५९ मधील जून मिहन्ात 
त्ाचा ाुसरा राज्ारोहण समारंभ झाल्ानंतर त्ाने खालील�माणे वटहुकूम काढले . ्ा वटहुकूमाचंा 
उ�े् परंपरागत चालत आलेल्ा इसलामच्ा त�व�णालीची पुनः�ित�ा करणे आिण सवरसामान् लोकाचें 
जीवन कुराणाच्ा ि्कवणीनुसार घडवनू आणणे हा होता . [कोरोने्न आनडननसेस – ए. एन ., ३६६, 
३९०–३९२; िमरात, २६०, २६३, – २६४; सटोिरया, भा. २.५-७ (सेनसॉर); अक्लखान, ८८–८९; के. 
के., भाग २. ७९; र�ात नं. २ (नौरोझ); मुराकत-ई-हसन, १९६ (सेनसॉर).] 

 
(१) ्ापूव�चे मोगल स�ाट टाकंसाळीतल्ा नाण्ावर इसलामच्ा कािलमाचा –महमाी धम�तील 

��ेची कबुली – ि्�ा मावन घेत. औरंगजेबाने ्ा �थेला बांी घातली. 
 
(२) पन््ाचे �ाचीन राजे आिण त्ानंा अनुसवन त्ा ाे्ाचे नंतरचे मुसलमान राजे आिण 

त्ाच�माणे िहाुसथानातील मोगल स�ाट सू्र ज्ा िाव्ी (Aries) मेष रा्ीमध्े �वे्  करीत असे तो 
िावस आनंाोतसवाचा आिण ारबारी ज�ोष साजरा करण्ाचा �संग महणून मानीत . कारण झरतुष्ी 
पथंानु्ा्ाचं्ा कालगणना प�तीनुसार त्ा िाव्ी (१ फरवद�न ) नवीन वष�ची सुरवात होत असे 
(नवरोज). औरंगजेबाने वरील िावस महणजे सणासुाीचा िावस असे मानण्ाची �था बां केली आिण 
नवरोजच्ा िनिम�ाने ारबारात होणारा ज�ोष हा रमजान मिहना उलटल्ानंतर राज्ारोहणाच्ा 
िनिम�ाने करण्ात ्ेणाऱ्ा उतसवाच्ा वळेी करण्ात ्ावा असा हुकूम काढला. 

 
(३) मुहतस्ब नावाच्ा अिधकाऱ्ाची (नीितम�ेवर िन्ं�ण ठेवणारा अिधकारी) महमा पैगंबराने 

घालून िालेल्ा िन्मा�ंमाणे वतरन होत आहे िकवा नाही हे पाहण्ासाठी आिण त्ाने िनिष� महणून 
सािंगतलेल्ा चालीिरतीिवर� वतरन करणाऱ्ानंा ्ासन करण्ासाठी – उााहरणाथर ााव िकवा 
आंबवलेली नीरा िपणे , भागं आिण इतर धंुाी आणणाऱ्ा पे्ाचें सेवन करणे , जुवबेाजी आिण लैिगक 
बाबतीसंबधातं अनैितक व्वहार करणे वगैरे – औरंगजेबाने नेमणूक केली . अफू आिण गाजंा ्ाचं्ा 
सेवनास मा� बांी घालण्ात आली नवहती . उपिरिनना� अिधकाऱ्ाच्ा अिधकारात पाखंडी मताचंा �चार 
करणे, परमे�राची िनाा करणे आिण ाैनंिान व्वहारात मुसलीम धम�च्ा अनु्ा्ाकंडून �ाथरना न केली 
जाणे आिण उपवास न करणे वगैरे गुन्ाबं�ल ्ासन करण्ाचा समावे्  केलेला होता . ्ा अिधकाऱ्ाच्ा 
हाताखाली वरील हुकुमाचंी तािमली करण्ासाठी महणून मनसबदार आिण अहाद् नेमण्ात आले. 

 
(४) भागेंची लागवड करण्ास �ितबधं करणारा एक ्ाही वटहुकूम १३ मे १६५९ ्ा िाव्ी जारी 

केलेला सवर �ातंाचं्ा सुभेााराकंडे पाठिवण्ात आला. 
 



 
अनु�मिणका 

(५) जुन्ा मि्ाी आिण ाग� जे काळाच्ा ओघात मोडतोड होऊन नाम्षे होण्ाच्ा माग�ला 
लागले होते, त्ा सव�ची ाुरसती करण्ात आली आिण ्ा िठकाणी इमाम, मोआिजन खाितब आिण सेवक 
्ाचं्ा नकत पगाराारीवर नेमणुका करण्ात आल्ा . औरंगजेबाचा धमरत�वाच्ा बाबतीतला कडवटपणा 
व्ाबरोबर वाढत गेला . ्ा िठकाणी औरंगजेबाच्ा जीवनाब�लच्ा बुरसटलेल्ा गाभंी्�च्ा ज्ा काही 
कलपना होत्ा त्ाचंी अमलबजावणी करण्ासाठी त्ाने ्ोजलेल्ा उपा््ोजनाचंाच आपण िवचार कव. 

 
(६) त्ाच्ा कारिका�च्ा ११ व्ा वष�च्ा सुरवातीला त्ाने आपल्ा ारबारी वा�वृांानंा 

आपल्ा समक का्र्म करण्ाची मनाई केली . “हळूहळू ारबारातून संगीतकलेची पूणरपणे हाकालप�ी 
झाली.” 

 
परंतु संगीताेवतेच्ा उपासकानंी िसहासनािधि�त असलेल्ा आपल्ा ्�चूा सूड (औरंगजेबाचा) 

सावरजिनक कु�तसतपणा आिण हेटाळणी ्ाचंा ओघ त्ाच्ाकडे वळवनू घेतला . एका ्ु्वारी औरंगजेब 
मि्ाीकडे चाललेला असताना िा�ीतील १ हजार संगीतज एक� जमले . ्ा ाे्ात �चिलत असलेल्ा 
प�ती�माणे ते उतकृ�पणे सजिवलेल्ा अ्ा २० ता�ा घेऊन बाहेर पडले आिण अित्् ाुःख 
झाल्ा�माणे ते आ्ो् कव लागले. ाूर अंतराववनच औरंगजेबाने ही गा� बिघतली आिण त्ाचंा भ्ंकर 
आ्ो् आिण वाेना्ुकत िवलाप त्ाच्ा कानावर पडला . ्ा �काराचे त्ाला आ�्र वाटले आिण हे 
लोक ाुःख का करीत आहेत हे जाणून घेण्ासाठी त्ाने एका अनुचराची रवानगी केली . त्ा संगीतकारानंी 
हंुाके ाेत ाेत उ�र केले की बाा्हाच्ा हुकुमामुळे संगीतकला ठार झाली आहे तेवहा ितच्ा 
ाफनिवधीसाठी ते ितला ताटीवर घालून घेऊन जात आहेत . बाा्हाने मनाचा समतोलपणा िबघडू न ाेता 
उ�र िाले की संगीतकला व्व�सथतपणे गाडली जात आहे िकवा नाही ्ाची पूणरपणे काळजी त्ानंी 
घ्ावी. (एम . ए., ७१; के. के., भाग २. २१२. २१३ सटोिरया, भाग २. ८). (च�ंमानी् आिण सू्रमानी् 
कालगणनेनुसार). 

 
(७) बाा्हाच्ा ाोन वाढिावसाचं्ा �संगी कालगणनेनुसार सोने आिण चाांी ्ामंध्े त्ाची 

तुला करण्ाचा जो समारंभ होत असे तो बाा्हाने बां केला. (एम . ए. ७५, ८१; र�ात नं. ७८) 
 
(८) आ�ा िकलल्ाच्ा ह�ीपूल ारवाज्ाच्ा ाोनही बाजूस असलेल्ा खाबंावंर जहागंीर 

बाा्हाने ाोन ागडी ह�ी बसिवले होते ते बाा्हाने १६६८ मध्े काढून टाकले . (एम . ए., ७७; 
सटोिरआ, भाग २.११) 

 
िहदूिवरोध् वटहुकूम 

 
(९) इ. स १६७० च्ा एि�ल मिहन्ात ारबारामध्े परसपरानंा अिभवाान करण्ाची िहाू –महणजे 

आपला हात अिभवाानाथर मसतकापा्ी नेण्ाची –प�ती पाळण्ाची त्ाने ारबारी मंडळ�ना मनाई 
करणारा हुकूम काढला आिण ्ापुढे त्ानंी परसपरास सलाम आलेकूम  अथवा आपल्ाला ्ातंतेचा लाभ 
होवो असे महणूनच अिभवाान कराव ेअ्ी आजा जारी केली. (एम. ए., ९८, २७२; अखबारात १/२, ३/२). 

 
(१०) बाा्हाच्ा वाढिाव्ी जो उतसवसमारंभ करण्ात ्ेत असे ती �था बां करण्ाचा त्ाने 

माचर १६७० मध्े हुकूम काढला . ्ापुढे त्ािाव्ी ्ाही वााकाकंडून (बॅणड) सवर िावसाच्ा ऐवजी फकत 



 
अनु�मिणका 

३ तासच वाान केले जाईल अ्ी त्ाने आजा केली . त्ाच्ा कारिका�च्ा २१ व्ा वष�च्ा सुरवातीला 
(नोवहेबर १६७७ ) त्ाच्ा राज्ारोहणाच्ा वाढिावसािनिम� विढनुसार होणारे समारंभ त्ाने फतवा 
काढून र� करण्ाची आजा िाली. 

 
(११) ्ापूव�चे बाा्हा ारबारातील मोठमो�ा राजेरजवा�ानंा वाािधकार अपरण करण्ाच्ा 

�संगी त्ाचं्ा कपाळावर आपल्ा हाताने गंधाचा टीळा (िटका) लावीत. ्ा �थेला िहाू धमरत�वाचंा वास 
्ेतो अ्ा समजुतीने त्ाने ती �था मे १६७९ रोजी का्मची बां केली (एम. ए., १७६) 

 
(१२) राजवा�ाच्ा बाहेरील माैानात जमलेल्ा असंख्ात �जेचा मुजरा घेण्ासाठी महणून 

राजवा�ाच्ा ग�ीवरील िभतीवर उभे राहून ाररोज सकाळी �जेला ा्रन ाेण्ाचा आजतागा्त चालत 
आलेला समारंभ बाा्हाने करण्ाचे सोडून िाले . (के. के., भाग. २. २१३) ्ा प�तीची सुरवात 
अकबराने केली होती आिण त्ाच्ा वारसानंी ती चालिवली होती . ही प�ती महणजे िावसाचे काम सुव 
करण्ाच्ा अगोार आपल्ाला पूज् असलेल्ा मूत�चे ा्रन घेण्ाच्ा िहांूच्ा �थे्ी िमळतीजुळती 
होता. 

 
(१३) कुराणाच्ा त�वा�माणे थडगी असलेल्ा इमारत�वर छपपर बाधंणे , कबर�ची रंगसफेती 

करणे आिण िा्ानंी संतमंडळ�च्ा कबरसथानाची ्ा�ा करणे वगैरे गो�ी िनिष� होत्ा . ्ा गो��ना 
औरंगजेबाने बांी घातली. (के. ट्., ५५६, १४८ अ). 

 
नैितक सुधारणेसाठ् औरंगजेबाने केलेले �यतन 

 
परंतु एका झेपेत मानवजातीचा उ�ार घडवनू आणण्ाचे त्ाचे �्तन फसले . काही काळ केलेले 

का्ाेकानू जबरासतीने जनतेवर लाााव्ाचे , नंतर त्ाबाबत थंडपणा सवीकाराव्ाचा आिण अखेर 
साऱ्ा जनतेच्ा भावनानंा उ�ेक आणणारी बुरसटलेली नैितक मूल्े जनतेवर लााण्ाचे �्तन सोडून 
�ाव्ाचे ्ामुळे औरंगजेबाची सारी राजवट लोकाकंडून कुचे�ीली गेली . कारण ्ा सव�मध्े उ� 
िवचारसरणीची त�व ेलोकानंा ्ोग् माग�ने ि्किवण्ाचा �्तनच अगोार केला गेला नाही . ्ासंबधंातं 
मनूची महणतो, “औरंगजेबाचे जेवहा राज्ारोहण झाले त्ा वळेी ााव िपणे हे इतके सर�स झाले होते की 
एक िावस संतापाच्ा भरात तो उद गारला की साऱ्ा िहाुसथानात फकत ाोनच माणसे ााव न िपणारी 
अ्ी आढळतील आिण ती महणजे तो सवतः आिण त्ाचा मुख् काज्. ााव िपण्ासंबधीची बधंने पिहल्ा 
�थम अित्् कडक होती परंतु हळूहळू ती िढली केली गेली . चोवन ााव न िपणारी अ्ी माणसे फारच 
थोडी आढळली असती. खु� बाा्हाचे मं�ी ााव पीत आिण िपऊन िझगण्ात सवतःला धन् मानीत .” जी 
गो� ाारबांीच्ा हुकुमासंबधंात तीच संगीताब�लचे बाा्हाने जे फतवे काढले त्ाबाबत लागू होती. 

 
जुववबेाजीब�ल कु�िस� असलेल्ा अ �ानंा बाा्हाकडून कडक ि्का िाली गेली . मनूची 

असे सागंतो की , बाा्हाने सवर वशे्ा आिण नतरकी ्ानंा िववाह करा अथवा राज्ातून चालत्ा वहा असा 
हुकूम िाला (सटोिरया, भाग २. ९). परंतु मनूचीने पुढे केलेल्ा िवधानाववन असे िासते की बाा्हाने ्ा 
संबधात केलेल्ा का्ाेकानंूची िकमत असून नसल्ासारखीच होती . (सटोिरया, भाग २. १८६) होळीच्ा 
सणाच्ा वळेी बीभतस गाणी रसत्ावर उघडपणे महटली जात आिण होळी करण्ासाठी लोकाकंडून 
सकतीने लाकडाचे ओंडके जमा केले जात . औरंगजेबाने होळीच्ा उतसवास बांी घातली . त्ाची ही बांी 



 
अनु�मिणका 

महणजे पोिल्ी खाक्ाच्ा बांीहुकुमाचा एक मासला होता . त्ाच�माणे इ. स. १६६९ मध्े बुरहाणपूर ्ेथे 
मोहरमच्ा ाोन परसपरिवरोधी िमरवणुकीत भ्ंकर ांगल माजल्ानंतर बाा्हाने ्ापुढे मोहरमच्ा 
िमरवणुका काढण्ात ्ेऊ न्ेत अ्ी बांी जारी केली . (गमॅबिलग, र�ात ्. २७; �ेस, ibid ्. १४७; 
होली फे�सट�वहिटज, म्रात, २७६; मोहरम, के. के., भाग २. २१४). 

 
इ. स. १६६४ मध्े िहाू लोकातं नवऱ्ाच्ा �ेताबरोबर ाीने जाळून घेण्ाची जी �था होती ती बां 

करण्ाचा त्ाने हुकूम काढला (दसतुर-उल-अमल, आॉ . ओ. एल. एमएस. ३७०, एफ. १०३ अ). परंतु 
्ा हुकुमाची अमलबजावणी सगळीकडे करणे हे सरकारच्ा ्कतीबाहेरचे झाले . त्ाच�माणे लहान 
मुलानंा नपुसंक कवन त्ाचंी गुलाम महणून िव्ी करण्ाची ्ूर आिण अमानुष प�ती इ . स. १६६८ मध्े 
साऱ्ा सा�ाज्ामधून नाही्ी करण्ाचा हुकूमनामा काढण्ात आला . (एम . ए., ७५ ; के. ट्. ४४ अ ; 
मुराकत, ७६) 

 
(६) दाराचया मज�तले धमरआ आिण पाखंड् याचंा औरंगजेबाने केलेला अमानुष ्ळ . [सर जाुनाथ सरकार ्ानंी 

ााराबाबत औरंगजेबाची वागणूक क्ी होती ्ासंबधंी आपले मत पुढील�माणे िाले आहे . ते महणतात की ि्�ाचाराच्ा बाबतीत औरंगजेब 
अित्् काळजीपूवरक वागत असे , आिण सामािजक चािलिरत�चा भगं होणार नाही ्ाकडे कटाकाने लक ाेई . ही त्ाची वागणूक लकात घेता 
ााराचे धडावेगळे मसतक त्ाच्ासमोर आल्ानंतर त्ात त्ाने आपली तलवार खुपसली ्ा त्ा काळी �चिलत असलेल्ा गो�ीवर माझा िव�ास 
बसत नाही. मनूची (भाग २. ३५९) आिण जे. कॅमबेल हा इं�ज �वासी वरील गो�ीचा उ�ेख करतात . ्ाबाबत बनन्र असे महणतो  (पा. १०३) की 
त्ा भ्ंकर दश्ाकडे लक गेल्ानंतर औरंगजेबाने आपली मान बाजूला िफरिवली . ्ुजाचा इितहासकार मासूम (१४५ ब) असे िवधान करतो की 
्ुजाचे मसतक हे एका काफराचे मसतक आहे असे समजून त्ाकडे बघण्ास ाेखील औरंगजेबाने नकार िाला . ५ स�ेबर १६६९ रोजी त्ाला जेवहा 
कळले की , ााराची कबर मोडकळीस आली असून ितच्ावर काहीही आचछाान नाही तेवहा त्ाने कबरीपा्ी एका सेवकाला का्म ठेवण्ाचा 
आिण कबरीवर आचछाान टाकण्ाचा हुकूम िाला . त्ाच�माणे औरंगजेब हा ताजमहालला भेट ाेऊन आपल्ा आई -विडलाचं्ा थडग्ानंा नमन 
करीत असे आिण ाान करीत असे , असे िवधान ारबारच्ा बातमीाारानंी केलेले आपल्ाला आढळते . (ााराच्ा कबरीिवष्ी मािहती आपल्ाला 
अखबारात १२ /३ ्ामध्े िमळते . औरंगजेब ताजमहालमध्े जात असल्ाचा पुरावा आपल्ाला अखबारात १३ /४, १३/२७ आिण एम. ए., ९३ 
्ामध्े िमळतो.)] 

 
सनातनी इसलाम धम�ची �ित�ापना करण्ाच्ा िनिम�ाने ााराच्ा मज�ला पा� झालेल्ा इसलाम 

धम�ब�ल पुरोगामी�वाचे धोरण बाळगून असलेल्ा स�न मंडळ�ना ्ासन करण्ाची औरंगजेबाला 
अना्ासेच संधी िमळाली . अ्ापैकी एक महणजे िम्ा ंिमरचा ि्ष् आिण िलल्ा गुढगुंजनातमक काव् 
रचणारा ्हा महमा बाख्ी हा होता . ााराने ्ाचा अित्् सतकार केला होता आिण तो त्ाला अित्् 
चाहत असे आिण महणून औरंगजेबाच्ा राज्ारोहणानंतर त्ाला बाा्हासमोर हजर राहण्ाचा हुकूम 
ाेण्ात आला. परंतु ्ेत असताना तो (तार्ख-ई-काशम्र् लेखक आजम, १२१ अ–१२२ अ) १६६१ मध्े 
लाहोर ्ेथे मरण पावला. 

 
गूढ सरमद 

 
परंतु अ्ा मंडळ�पैकी बळी पडलेल्ातं नाणावलेला महणून सरमा ्ाचा उ�ेख करावा लागेल . 

(्ाची पूणर मािहती दाब्सतान (१९४–१९६) मध्े िमळते . त्ाि्वा् पाहा . अक्लखान, ८९–९०; 
माधोदासचे बुसतान–ई–मराफत, आय. ए. १९१०, १२१–१२२; सटोिरया, भा. १. २२३; ब�नयर, ३१७). 
िहाुसथानातील सुफी सा�ंाा्ामध्े तो अित्् नाणावलेल्ापैंकी एक होता . पन््ामध्े क्ान ्ा गावी 
ज् ूआईबापाचें पोटी ्ाचा जनम झाला होता . िह� ूधमर�ंथाचं्ा सखोल अभ्ासाने ई�रिवष्क ्ााामध्े 
पारंगत (रबब्) अ्ी त्ाची ख्ाती झालेली होती . नंतर त्ाने इसलाम धम�चा सवीकार कवन महमा सैा 
हे नाव धारण केले . ्ानंतर व्ापारी महणून तो िहाुसथानात आला . त�ा ्ेथे अभ्चां नावाच्ा एका िहाू 



 
अनु�मिणका 

्ुवकाबरोबर त्ाची गाठ पडली . त्ाच्ा नाााने तो इतका वडेावला की तो एक नंगा फकीर बनला आिण 
त्ाने आपला ि्ष् होण्ािवष्ी अभ्चांाचे मन वळिवले . िा�ी ्ेथे ाारा ्ुकोने त्ाला वारेमाप 
चढिवले आिण त्ाची ्हाजहानबरोबर भेटही घडवनू आणण्ात आली. 

 
सारे िव� महणजे परमे�रच आहे ्ा �णालीचा सरमा हा पुरसकत� होता . त्ाने रचलेले सहज 

सुंार काव् ्ात केवळ सुफी पिंथ्ाचंी गूढगुंजनावरील अ�समताच केवळ ओत�ोत भरलेली िासते असे 
नाही तर त्ात सवर धम�च्ा त�वजानात अंगीभतू असलेल्ा अंितम सत्ाची भलावणी करणाऱ्ा आिण 
पथंापथंातंील गुंतावळीच्ा बाहेर पडून आगळे काही तरी सागंणाऱ्ा िव�बधुंतवाच्ा उ�तम तेजोवल्ाचा 
आपणाला साकातकार होतो . महमा पैगंबराब�लची त्ाची भिूमका आत्ंितक आाराची होती . परंतु 
मुसलीम धम�संबधंीच्ा अनेक बाबी आिण परंपरा ्ाबाबत त्ाचे िवचार अित्् सनातनी होते . तो असे 
महणत असे की, “परमे�र ही एक सगुण भौितक अ्ी वसतू आहे . त्ाच्ा भौितकतेचे एक िना्रक महणजे 
मानवी व्कतीचे साकार सववप आिण ाेह ही होत . चागंल्ा कृत्ाबं�लचे बकीस आिण वाईट कृत्ाबं�ल 
्ासनही ्ा इहलोकीच �ापत होतात . माणसाच्ा जीवनाची िजतकी व्ापती आहे िततक्ाच कालावधीच्ा 
िन�ेनंतर मनुष्ाचा आतमा पुनहा जनम घेतो.” 

 
अंगावर कसलेही वा न पाघंरता सरमा हा इतसततः भटकत असे . अ�ैतवााासंबधंीची त्ाची 

भिूमका िनि�त तडजोडीची नवहती , आकारसादश्ता आहे ही गो� तो ठामपणे नाकारीत असे आिण 
्रीरिवष्क कोणत्ाही गो�ीब�ल त्ाला ल�ा अथवा घृणा वाटत नसे. 

 
सरमासंबधंी िनणर्  घेण्ासाठी मुसलमान धमरव�े्ाचें एक मंडळ बसले आिण पाखंडी मताब�ल 

त्ाला ाेहानताची ि्का फम�िवण्ात आली . त्ाच्ा ि्केपाठीमागचे खरे कारण राजकी् होते . कारण 
िसहासनासंबधंीच्ा ल�ात त्ाने ााराला “तुझा ज् होईल” अ्ी गवाही िाली होती. 

 
इ. स. १६७२ मध्े िावाणाच्ा अिधकारावर असलेल्ा महमा तािहर ्ाचे डोके त्ाने पिहल्ा 

तीन खिलफानंा ि्व्ा िाल्ामुळे उडिवण्ात आले (एम . ए., १२०). तो ि््ापथंी होता. १६६७ मध्े एका 
पोतुरगीज पा�ाने �थम इसलाम धम�चा सवीकार केला आिण नंतर परत आपल्ा पूवरधम�त पाापरण केले . 
्ा धमरपिरवतरनाब�ल त्ाला औरंगाबाा ्ेथे ठार मारण्ात आले (सटोिरया, भाग २. १५९–१६१) बोहरा 
पिंथ्ाचंा धमरगुर , अहमााबााचा सय्ा कुतुबु�ीन ्ाच औरंगजेबाच्ा हुकूमाववन त्ाच्ा ७०० 
अनु्ा्ाबंरोबर ठार मारण्ात आले. (बरूवजे स्गल िबटव्न द् मराठाज ॲणड द् मोगलस , भाग ४ एन .; 
एम. य,ू भाग १. २४१). 

 
(७) बार मुसल्म जगताबरोबरचे औरंगजेबाचे संबंध 

 
औरंगजेब प�ेपणी िसहासनािधि�त झाल्ावर िहाुसथानबरोबर व्ापारीसंबधं असलेल्ा सवर 

मुसलमानी राज्ाकंडून त्ाच्ा राज्ारोहणाब�ल त्ाचे अिभनंान करण्ासाठी एका पाठोपाठ विकलाती 
आल्ा. 
 
म�ेचया शर्फाबरोबर्ल संबंध 
 



 
अनु�मिणका 

वारसाह�ासंबधंीचे ्ु� संपल्ावर आपल्ा बापाचे िसहासन बळकािवलेल्ा बाा्हाला 
का्ाे्ीर मान्ता ाेण्ात म�ेतील धमर�मुख आिण धमरव�ेे ्ानंा जी अळंटळं वाटली ती सोन्ाच्ा 
वष�वाने साफ बुडवनू टाकण्ाचा बेत औरंगजेबाने आखला . १६५९ च्ा नोवहेबरमध्े , त्ाचा भव् आिण 
भपकेबाज राज्ारोहणाचा िवधी संपल्ानंतर लगेच त्ाने सय्ा मीर इ�ाहीम ्ाची ६ लक ६० हजार रप्े 
ाेऊन म�ा आिण माीना ्ेथे रवानगी केली. ही र�म त्ाने तेथील सय्ा, फकीर, मि्ाी आिण ाग� ्ाचें 
पुजारी आिण सथािनक भकतगण ्ाजंमध्े वाटाव्ाची होती . ्ानंतर ्रीफाचे �ितिनधी िा�ी ारबाराला 
�ितवष� भेट ाेत आिण महमा पैगंबराच्ा नावाखाली ाेणग्ाचंी र�म लािात . परंतु अखेर ्रीफाच्ा 
लावसटपणामुळे खु� औरंगजेब त्ाच्ािवर� उभा ठाकला . आपल्ा कारिका�च्ा ्वेटच्ा ा्कामध्े 
त्ाने आपल्ा मुख् �धानाला िलिहले , “िहाुसथानात अमाप संप�ी आहे असे कळल्ावर म�ेचा शर्फ 
आपली तंुबडी भरण्ासाठी ारवष� आपला �ितिनधी ्ेथे पाठिवतो. मी जे �व् ्ेथून ितकडे रवाना करतो, 
ते गिरबगुिरबासंाठी असते . त्ाच्ासाठी िनि�त नाही . (अिधक मािहतीसाठी पाहा : ब�नयर, १३३ ; 
सटोिरया, भाग २, ११५; ए. एन ., ४४९, ४५०, ६२७, ८८२, ८८६, ९७७; के. के., ४१२; एम . ए., ७६, १०८, 
१४०, २५१, २७१, २८५) 

 
प�शयाचया शहाकडे विकलात 

 
औरंगजेबाच्ा िसहासनावरील अिधकाराला आता कोणीही �ितसपध� उरला नाही अ्ी पिर�सथती 

िनम�ण झाल्ावर इराणचा ्हा अबबास ाुसरा ्ाने १६६१ मध्े आपल्ा तोफखान्ाचा �मुख वुााक बेग 
्ाच्ा नेतृतवाखाली एक भव् विकलात औरंगजेबाचे अिभनंान करण्ासाठी रवाना केली.  

 
पन््ाच्ा लोकानंा आि््ाखंडाचे �ेनच लोक महणतात ते काही उगीच नाही . त्ाचंा ाे् महणजे 

साऱ्ा मुसलीम जगतातील संसकृती, त�वजान आिण �गती ्ाचं्ा माहेरघरा�माणे आहे . मुसलीम ाे्ातील 
काव्ावर पन््न िवचाराचंी ााट छाप पडली आिण पन््न चालीरीती आिण आचारिवचार कधी क�ाने 
तर कधी मो�ा सा्ासाने ाेखील काड�वहा आिण कॉनसटॅ�नटनोपलपासून िा�ी आिण �ीरंगप�मच्ा 
टपप्ातील सवर मुसलमानी राज्ातंील ारबारात सहीसही उचलण्ात धन्ता मानली जाई . आपल्ा 
्�चू्ा तलवारीच्ा धारेपेका राजेरजवा�ानंी पन््न टीकाकाराचं्ा ितखट हलल्ाची अिधक धासत 
घेतली होती . पन््नाकंडून एका विकलातीचे आगमन होत आहे ्ा बातमीने मोगल ारबारात एकच 
धामधूम उडाली. बाा्हापासून तो अगाी खालच्ा ाज�च्ा रककाला असे वाटले की खु� त्ाची आिण 
त्ाच्ा ाे्ाची आता जणू कसोटीच आहे . साऱ्ा आि््ाखंडातील सामािजक चािलिरत�चे जे �णेते 
पन््न त्ाचं्ाकडून राजारबारातील �त्ेकाची चालचलणूक आिण वतरन ही कसाला लागणार होती 
आिण जर ्ा परीकेत वतरनाची सभ्ता आिण आवडी िनवडी बाबतचा काटेकोरपणा ्ात जर तो अगाी 
थोडासा जरी कमी पडला असता तरी साऱ्ा मुसलमान जगतात सगळीकडून त्ाचे हसे झाले असते. 

 
्हाकडून आलेल्ा नजराण्ाची िकमत जवळ जवळ चार लाख बावीस हजार रप्े होती . २७ 

जुलै १६६१ रोजी ्हाच्ा विकलाला परतीचा िनरोप ाेण्ात आला . वकील आिण त्ाच्ाबरोबर आलेल्ा 
लवाजम्ाला बाा्हाने पाच लाख पसतीस हजार रप्े िकमतीइतक्ा भेटी बहाल केल्ा . (अिधक 
मािहतीसाठी पाहा : ए. एन ., ६०९, ६१४, ६२१, ६२०, ६२८, ६६४; सटोिरया. भाग २. ४७–५४; ब�नयर, 
१४६, १५१; र�ात-ई-शाह अबबास  सान्, १५६–१६२). ्हाकडून आलेल्ा खिलत्ाला उ�र 
ाेण्ासाठी महणून औरंगजेब बाा्हाने मुलतानचा सुभेाार तनब्तखान ्ाच्ा नेतृतवाखाली २ नोवहेबर 



 
अनु�मिणका 

१६६३ मध्े आपल्ाकडून परतीची विकलात रवाना केली. ्ा विकलातीबरोबर ्हाला नजर करण्ासाठी 
महणून सात लाख रप्े िकमतीपेका जासत असा नजराणा पाठिवण्ात आला . विकलातीबरोबर 
पाठिवण्ात आलेल्ा प�ामध्े औरंगजेबाने ्हाच्ा म�ैीच्ा दि�कोनाब�ल त्ाचे आभार मानले . 
(बहार-ई-सखून, आय . ओ. एल् . एम  एस .) परंतु मो�ा धीरगंभीर भाषेत त्ाने असेही कळिवले की तो 
मानवी व्कतीवर मातीसाठी अवलंबनू नाही तर तो केवळ परमे�राच्ा कृपेवर पूणरपणे िव�ासून आहे . 
त्ाला िमळालेले अलौिकक िवज् ही परमे�राची त्ाच्ावर जी अपार कृपा आहे त्ाचेच �तीक होत . 
त्ानंतर औरंगजेबाने आपल्ा भावावर त्ाने जे िवज् िमळिवले त्ाचे लाबंलचक आिण औ�त्पूणर 
भाषेमध्े चऱहाट लावले . अथ�त हे साहिजकच होते . इसफहानच्ा ्हाने मोगल विकलाची भेट घेतली . 
परंतु ्हाने त्ाला मो�ा उ�टपणे वागिवले आिण त्ाला अित्् अपमानासपा वागवनू त्ाचे अित्् 
हालहाल केले . मोगल विकलाच्ा समक अनेक वळेा पन््ाच्ा ्हाने िहाुसथानवर सवारी करण्ाची 
ाप�कती केली. ्ा सुमारास बहुधा ्हाने औरंगजेबाला िमझ� तािहर विहा ्ाने रचलेले एक लाबंलचक 
प� पाठिवले . (फैययाझ-उल-कवािनन, ३८९–३९८). ्ा प�ात त्ाने ि््ा धम�ची मो�ा बळकटपणे 
बाजू माडंली होती , पन््न राजघराण्ाचा उाोउाो केला होता , औरंगजेबाची कुटाळकी केली होती 
आिण एक ््सवी राज्कत� आिण खऱ्ा धम�चा पुरसकत� महणून सवतःची बढाई सािंगतली होती. 

 
प�शयाबरोबर कलह 

 
अखेर पन््ामध्े एक वषरभर रािहल्ानंतर तनब्तखानाची पाठवणी करण्ात आली . 

त्ाच्ाबरोबर कु�तसत मजकुराने भरलेले एक प� औरंगजेबाला ाेण्ासाठी महणून रवाना करण्ात आले . 
्ा प�ात ्हा अबबास िलिहतो , “मला असे कळते की िहाुसथानातील बहुतेक जमीनाार (राजे) बडं 
कवन उठले आहेत . कारण त्ाचंा राज्कत� ाुबळा , अकु्ल आिण साधनसाम�ी नसलेला असा आहे . 
त्ाचंा पुढारी तो नापाक ि्वा आहे . हा ि्वा इतका काळ जणू अजातवासात रािहला की त्ाचे नाव 
ाेखील कोणाला माहीत नाही . परंतु आता तुमच्ाजवळील साधनसाम�ीच्ा अभावाचा फा्ाा घेऊन 
आिण तुमच्ा फौजानंी घेतलेली माघार पाहून एका�ा पवरताच्ा ि्खरा�माणे तो आपल्ा कृतीने सव�च्ा 
समोर आला , अनेक िक�े त्ानंी बळकािवले , तुमचे अनेक ि्पाई ठार मारले वा पकडले , त्ा �ाे्ाचा 
बराचसा भाग त्ाने बळकािवला , तुमच्ा ताब्ातील अनेक बांरे , ्हरे आिण खेडी लुटली आिण जाळून 
फसत केली आिण आता तो तुमच्ा्ी ाोन हात करण्ासाठी उभा ठाकला आहे . तुमही सवतःला जग�ेते 
(आलमग्र) महणून महणवनू घेता पण �त्कात तर तुमही फकत आपल्ा बापाला िजकलेत आिण आपल्ा 
भावाचंा खून कवन तुमही तुमच्ा मनाला ्ातंी िमळिवलीत . परंतु बेका्ाे्ीर वागणाऱ्ा व्कतीचा पुडंावा 
मोडण्ाचे मा� तुमच्ा सामथ्�बाहेरचे होते . जगाच्ा सुलतानानंा आसरा महणजे आमचे पूवरज होते ... 
आमही त्ाचं्ा िसहासनावर हुमा्नू आिण नजर महमाखान ्ाचंी पुनहा �ित�ापना केली ही गो� मी 
आपल्ा नजरेस आणून ाेऊ इ�चछतो . आता तुमही , हुमा्नूचे वारस संकटात सापडलेले आहात . तेवहा 
माझी अ्ी मनीषा आहे की ज्ा गो�ीची मी फार काळ मना्ी आकाकंा बाळगून आहे आिण ती महणजे 
आपली भेट घेणे त्ासाठी मी सवतः िहाुसथानात माझ्ा �चडं सैन्ािन्ी आपल्ाला भेटू इ�चछतो , 
आपल्ाला सवर तऱहेची मात ाेऊ करतो आिण तुमच्ा राज्ात माजलेल्ा अनाचारवपी वडवानलाची 
आग िवझव ूइ�चछतो .” (फैययाझ–उल–कवािनन, ४९६–४९९). औरंगजेबाने आपल्ा िन�ष्् ्ोधाला 
्हाकडून प� घेऊन आलेल्ा िनरपराध विकलावर सूड घेऊन वाट कवन िाली . आपल्ा कतरव्ात तो 
अ््सवी झाल्ाचा त्ाच्ावर आरोप केला, त्ाची भेट घेण्ाचे नाकारले आिण त्ाची मनसब कमी केली. 
(ए. एन., ९७७,१०३३ व १०५०; एम . य.ू भाग १. ४९६; सटोिरया, भाग २.१२८–१३१, १४६–१४७). 



 
अनु�मिणका 

 
मोगल आिण ममय आिशया 

 
इराणचा हा ्हा ऑगसट १६६७ मध्े मेला आिण िहाुसथानवर होऊ घातलेली पन््न सवारी 

्बाामध्ेच संपली . तरी ाेखील औरंगजेबाने आपल्ा मृत्पू �्त आपल्ा राज्ाला आि््ा लागून 
असलेल्ा पन््ाच्ा सरह�ीवर सखत नजर ठेवली होती . (पाहा : ए. एन ., ९७४, ९७५, ९८४; सटोिरया, 
भाग २. १४६, १४९; के. के. भाग २. २०२). औरंगजेबाकडे आलेल्ा इतर विकलाती महणजे बालख आिण 
बुखारा (१६६१ आिण पुनहा १६६७), का्घर (१६६४), उरगंज (खीवा), कॉनसटॅ�नटनोपल (१६९०) आिण 
ॲिविसिन्ा (१६६५ आिण पुनहा १६७१ ). िा�ी सरकारचे ाेखील अरेिब्ा आिण मध् आि््ा ्ेथील 
अनेक लहानसहान राजेरजवाडे आिण बसऱ्ाचे तुक� सुभेाार ्ाजंबरोबर सनेहाचे संबधं होते. 

 
जवळ जवळ सात वष�पेकाही कमी कालावधीत (१६६१–६७) औरंगजेबाने विकलात�ची भेट 

घेण्ात आिण विकलाती पाठिवण्ात २१ लाखावंर रप्े खचर केले . त्ाि्वा् इ . स. १६६८ मध्े 
िहाुसथानमध्े आ�्ासाठी आलेला का्घरचा भतूपूवर राजा अबाु�ाखान ्ाला ११ लाख रप्े िाले ते 
वगेळेच. [औरंगजेबाची पराे्ात हसतकेप करण्ाची वृ�ी आिण तेथे आपल्ा विकलाती पाठिवण्ाचे त्ाने केलेले �्तन ्ा ब�लची मािहती 

पुढील�माणे आहे. मध् आि््ातील राजस�ाबंरोबरचे त्ाचे संबधं अिधक घिन� होते . तो िसहासनावर आल्ानंतर त्ाच्ाकडे पिहली विकलात 
ही बालखचा सुलतान सुभानकुली ्ाच्ाकडून आली (जानेवारी आिण फे�ुवारी १६६१ ). त्ाच्ाकडून बाा्हाला उंची भेटी ाेण्ात आल्ा . 
बाा्हाने परत भेटी ााखल रप्े २६००० इतकी र�म िाली . त्ाच वष� नोवहेबरमध्े बुखाऱ्ाच्ा सुलतानाकडून प� घेऊन खवाजा अहमा हा 
वकील आला ्ा विकलातीवर बाा्हाने १,२०,००० र. खचर केले. हे ाोनही वकील िहाुसथानातच त्ाचं्ा ािर�ी राहणीमुळे मेले. 

 
्ा विकलातीची परतफेड औरंगजेबाने आपला वकील २ जुलै १६६४ रोजी मध् आि््ात पाठवनू केली . बुखाऱ्ाच्ा सुलतानाला ाीड 

लक रप्े िकमतीच्ा आिण बालखच्ा सुलतानाला एक लक रप्े िकमतीच्ा भेटी ाेण्ात आल्ा . १६६७ मध्े पुनहा ्ा ाे्ाकंडून िहाुसथानात 
वकील आले. ही ाेवाणघेवाण औरंगजेबाच्ा कारिका�त सारखी चालू रािहली . एि�ल १६६४ मध्े का्घरच्ा सुलतानाकडून मीर पुलाा नावाचा 
वकील आला . तो जूनमध्े परतला . नोवहेबर १६६६ मध्े िहाुसथानातून का्घर ्ेथे वकील पाठिवण्ात आला . ्ानंतर का्घरमधून तीन 
विकलाती आल्ाची नोा आहे. आणखी ाोन छो�ा ाे्ाकंडून आलेल्ा विकलाती महणजे िखवा आिण ्हरनाव. 

 
१६६८ मध्े बुखाऱ्ाचा सुलतान अबाु�ाखान ्ाला त्ाच्ा मुलाने िसहासनाववन काढले . त्ाने िहाुसथानात पला्न केले . त्ाची 

बडाासत ठेवण्ाब�ल काशमीर आिण पजंाबच्ा सुभेाारानंा औरंगजेबाने कळिवले व त्ाला िा�ीला घेऊन ्ेण्ाचा काशमीरच्ा सुभेााराला हुकूम 
िाला. १५ माचरला अबाु�ाखान िा�ी ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . खु� बाह्हाने त्ाचे सवागत केले आिण एखा�ा राजासारखी त्ाची बडाासत ठेवली . 
सुलतान ८ मिहने िा�ीत होता . त्ानंतर तो म�ेला भेट ाेण्ासाठी िनघाला . त्ाच्ावर एकंार ाहा लक रप्े खचर करण्ात आले . १६७० मध्े 
तो िहाुसथानात परतला आिण २० आकटोबर १६७५ मध्े िा�ी ्ेथे मरण पावला . (ए. एन., १०६४ ६६ ; एम. ए., ७१, ७६, १०५, ११३, १४३; 
सटोिरया, भाग २. १९०–१९३) 

 
मध् आि््ातील काही िव�ान आिण व्ापारी ्ाचं्ाबरोबर औरंगजेब िन्िमत प�व्वहार करी . ्ानस-ऑ�कसआना ्ेथील खवाजा 

अबाुलगफार ्ाच्ाबरोबर त्ाने केलेल्ा प�व्वहारात त्ाने आपल्ा भावावर िमळिवलेल्ा िवज्ाचें आिण ािकणेतील परा्माचें वणरन केले 
आहे. िसहासनावर आल्ानंतर त्ाने अबाुलगफार आिण इतर मंडळी ्ानंा वेळोवेळी रोख रकमा पाठिवल्ा . (प�व्वहारासाठी पाहा : आदाब, 
१३१ ब - १३५ ब; इतर हिककतीसाठी ए. एन., ४६२, ६०५, ८४८, ८७६, १०३५). तुकर सतान हा ाे् िहाुसथानपासून फार ाूर होता . त्ा ाे्ाची 
संसकृतीही वेगळी होती . जून १६९० मध्े त्ा ाे्ाची एकमेव विकलात बाा्हाकडे आली . ्ा िठकाणी नमूा करण्ासारखी गो� महणजे 
तुकर सतानच्ा सुलतानाचा उ�ेख प�व्वहारात कधीही खिलफा असा केला जात नसे . तर पूव�कडील रोमन सा�ाज्ाचा सुलतान ्ा नावाने त्ाचा 
उ�ेख होई (्ा विकलातीसाठी पाहा एम. ए., ३३७). तुकर सतानच्ा अरबसतानातील �ाे्ावरील सुभेााराबंरोबर मा� औरंगजेबाचे घिन� संबधं 
होते. १६६१ मध्े बसऱ्ाचा सुभेाार हुसेनपा्ा ्ाने औरंगजेबाला अिभनंानपर प� पाठिवले . १६६९ मध्े पा्ावर त्ाच्ा बाा्हाची गैरमज� 
झाली. बसरा सोडून तो �थम इराणमध्े गेला . परंतु तेथे त्ाचे फारसे सवागत झाले नाही . त्ामुळे तो िा�ी ्ेथे आला . औरंगजेबाने त्ाला ५००० 
ची मनसबाारी आिण इसलामखान हा िकताब िाला . हुसेनपा्ानंतर बसऱ्ाच्ा सुभेाारीवर आलेला ्ािह्ापा्ा हा ाेखील आपली सुभेाारी 
सोडून ऑगसट १६७१ मध्े िहाुसथानात आला . (बसऱ्ाच्ा विकलातीसाठी पाहा : ए. एन., ६०६, ६१४, ६३६; सटोिरया, भाग २. ११५; एम. ए., 
८५, ८७, ११०, १२१ : एम. य.ू, भाग १, २४१, २४७) 

 
अरबसतानातील छो�ाछो�ा ना्कानंी ाेखील औरंगजेबाबरोबर म�ैीचे संबधं जोडले . त्ामध्े ह�माउतचा सुभेाार , ्मनचा 

सुभेाार, इमाम इसमाईल आिण मोकाहचा सुभेाार ्ाचंा उ�ेख करावा लागेल. 



 
अनु�मिणका 

 
आि�केतील स�ाबंरोबर औरंगजेबाचे फारच थोडे संबधं होते. बारबरीच्ा सय्ााने १६६५ मध्े औरंगजेबाला एक प� पाठिवले. १६८३ 

च्ा मे मध्े बारबरीच्ा सुलतानाचा भाऊ सय्ा अहमा हा िहाुसथानात आला . त्ाला बाा्हाने ५००० रप्े िाले . १६६५ च्ा माचर मिहन्ात 
अॅिबिसिन्ाच्ा बाा्हाचा वकील िसि�कािमल हा एक प� घेऊन बाा्हाकडे आला . ्ा विकलातीब�ल बनन्र आिण मनूची ्ानंी वाा घातला 
आहे. बनन्रच्ा मते ही विकलात खरोखरीची असून त्ानंा ि्वाजीने सुरत ्ेथे लुटले तर मनूचीच्ा मते ही विकलात तोत्ाचंी होती . (्ा 
विकलातीबरोबर एक प� असून त्ात त्ानंी आपल्ा ाे्ातील एक मि्ा ाुरसत करण्ासाठी औरंगजेबाकडे �व्ाची ्ाचना केली होती . हे प� 
खोटे आहे असा मनूची आरोप करतो . ही विकलात खरी असावी असे महणण्ास जागा आहे . कारण १६७१ च्ा फे�ुवारी अथवा माचर मिहन्ात एक 
विकलात औरंगजेबाकडे आली होती . साहिजकच ्ा ाे्ाचे िहाुसथानबरोबर राजकी् संबधं असल्ाचे िस� होते . (अिधक मािहतीसाठी पाहा : 
ए. एन, ८८३, ८८६, १०३५; एम. ए., ३५०, २२७, १०८; ब�नयर, १३३, १३४, १४४; सटोिरया, भाग २. ११०, ११४.) ] 

 
(८) आगऱयाचया िकललयात्ल शहाजहानचे कैदेत्ल ज्वन आिण तयाचे औरंगजेबाबरोबर्ल कलह 

 
शहाजहानच् स�त कैद 

 
जेवहा ्हाजहानने आपल्ा िवज्ी मुलासाठी आ�ा िकलल्ाचे ारवाजे खोलले त्ा कणापासून 

त्ाच्ा उवरिरत आ्ुष्भर तो बांी झाला . राजाचं्ा राजाला त्ाच्ा जीवनातील हा बाल खरोखरच कडू 
जहरा�माणे वाटला आिण त्ासाठी आपल्ा मुलाबरोबर अनेक वळेा संघष�चे �संग आल्ानंतर त्ाने 
नाईलाज महणून ते जीवन पतकरले . त्ाने ाारा आिण ्ुजा ्ानंा िलिहलेली प�े औरंगजेबाच्ा माणसानंी 
मध्ेच पकडली आिण ती गुपतपणे आ�ा िकलल्ाच्ा बाहेर घेऊन जाणाऱ्ा खोजानंा कडक ्ासन 
करण्ात आले . ्ा अ््सवी �्तनाचंा अखेर पिरणाम असा झाला की ्हाजहानच्ा बांी जीवनावरील 
बधंने अिधक कडक झाली . [८ जून १६५८ रोजी औरंगजेबाच्ा वतीने राजपु� महमा सुलतान ्ाने ्हाजहानची भेट घेतली . असे 

महणतात की, ्हाजहानने त्ाला राज् बळकािवण्ािवष्ी चेतावणी िाली , आिण त्ाला सवर पािठबा ाेण्ाची त्ारी ा्रिवली . अ्ी चेतावणी 
जरी खरोखर िाली गेली असती तरी ितला बळी न पडण्ाइतका सुजपणा राजपु�ाने ााखिवला , कारण त्ाच्ा हातात कसलीच स�ा नवहती . 
त्ाचे काम फकत िनरोप्ाचे होते. आ�ा ्ेथील रककावंर त्ाचा ताबा नवहता आिण औरंगजेबाच्ा परवानगीवाचून त्ाला ्हाजहानची भेटही घेता 
्ेत नवहती ( ब�नयर, ६२; आदाब, १८८ अ आिण ब ). ्ाबाबत ाुसरी एक ांतकथा अ्ी आहे की ्हाजहानने औरंगजेबाला आपल्ाकडे 
बोलावनू जनानखान्ातील गुलाम िा्ाकंडून त्ाला ठार मारण्ाचा कट रचला . हा कट नहारिाल नावाच्ा गुलामाने उघडकीस आणला . 
औरंगजेबाचे स�ागार ्खेमीर आिण ्ा्सताखान ्ानंी त्ाला ्हाजहानच्ा भेटीपासून परावृ� केले . 

 
्ुजाचा इितहासकार महमा मासूम हा असे सागंतो की , ्हाजहानने मुरााला प� िलहून औरंगजेब आिण महमा सुलतान ्ाचंा खून 

करण्ाचा आिण सवतःची (्हाजहान) मुकतता कवन आपल्ा नावे (्हाजहान) राज् करण्ाचा स�ा िाला. हे प� मुरााने िनषकाळजीपणे एका 
पुसतकात ठेवले. ते �ंथपालाला िमळाले . त्ाने ते औरंगजेबाकडे िाले . पिरणामी औरंगजेबाने ताबडतोब मुरााला कैा केले . वरील गो��वर जरी 
आपण िव�ास ठेवला नाही तरी ्हाजहान हा ााराला प� िलहून त्ाला आपण सवर तऱहेची मात ाेण्ास त्ार आहोत असे कळवीत असे . ज्ा 
खोजातफ�  ही प�े चोवन पाठिवली जात ते औरंगजेबाच्ा माणसाकडून पकडले जात , आिण त्ानंा कडक ि्का केली जात असे . ्हाजहानने 
सुटकेसाठी ्वेटचा �्तन केला तो महणजे ्ुजा हा पाटण्ाहून आ�्ावर चाल कवन ्ेत होता तेवहा . ्हाजहानने ्ुजाला आ्ीव�ापर प� 
िलिहले आिण सवर �जाजनानंा त्ाला मात करण्ाचे आवाहन केले . िहाी भाषेमधून हे िलिहलेले प� ्ुजाला िमळाले . ्ा प�ाने त्ाला 

खाजवाच्ा ्ु�भमूीवर त्ाच्ा ना्ाकडे खेचून नेले . (मासूम, ७९ अ ८१ अ ; आदाब, २६२ अ )] शहाजहानचे सुटकेचे िनषफळ 
�यतन :- ्हाजहानभोवती त्ाच्ा ्�ूंचे आता एक कडेच पूणरपणे िनम�ण करण्ात आले . ्हाजहानच्ा 
तोडातून िनघालेला �त्ेक ्बान ्बा औरंगजेबाच्ा गुपतहेराकंडून ताबडतोब औरंगजेबाच्ा कानावर 
घातला जाऊ लागला. िलिहण्ाचे सामान ाेखील भतूपूवर बाा्हाकडे नेण्ावर बांी घालण्ात आली. 

 
आ�ा येथ्ल जडजवािहर आिण तयासाठ् औरंगजेबाने केलेले अकाडंताडंव 

 
वैभवाच्ा उ�ंुग ि्खरावर बसलेल्ा त्ा मोगल स�ाटाच्ा पाच्ुतीमधील जो अकलंक टाळता 

आला असता त्ाला औरंगजेबाच्ा कधीही न ्मणाऱ्ा हव्ासामुळे एक �कारचे अमागंल् लागले . 
त्ामुळे ्हाजहान बाा्हाने आपल्ा ह्ातीत अंगावर घातलेले िकवा आ�ा िकलल्ात ठेवलेले ्ाही 



 
अनु�मिणका 

जडजवािहर, ्ावर मालकी कोणाची ्ाबाबत बाप आिण लेक ्ामंध्े अनेक नामुषकीचे झगडे झाले . 
आपण ्ा जडजवािहराचे का्ाे्ीर मालक आहोत आिण आपल्ा मुलाने ्ु� ाडपेिगरी कवन राज्ाची 
मालम�ा बळकािवली आहे , ही गो� बिंासत ्हाजहानच्ा मनातून कधीही गेली नाही . बाा्हाच्ा ्ा 
भिूमकेला औरंगजेबाने पुढील�माणे उ�र िाले , “सवर बाा्ाही मालम�ा आिण खिजना ही समाजाच्ा 
भल्ासाठी असतात कारण ते कोणताही कर ाेत नाहीत . राजाची परमे�राने त्ा सव�च्ा रकणासाठी 
खास िनवड केलेली असते . त्ा सव�चा लोकाचं्ा फा्�ासाठी उप्ोग वहावा महणून परमे�राने त्ाला 
िव�सत नेमले असते ” आिण िसहासनािभिषकत स�ाट महणून आ�ा िकलल्ातील सवर ्ाही मालमता 
त्ाच्ा मालकीची आहे असा औरंगजेबाने ाावा माडंला. 

 
ाारा ज्ावळेी पळून गेला त्ावळेी त्ाच्ा बा्का आिण मुली ्ाचं्ा अंगावरचे जडजवािहर सुमारे 

२७ लाख रप्े िकमतीचे त्ाने आ�ा िकलल्ात ठेवले होते . औरंगजेबाने ते आपल्ा ताब्ात ाेण्ात ्ाव े
अ्ी मागणी केली . ्हाजहानने बराच काळप �्त ्ा मागणीला िवरोध केला . परंतु अखेर त्ाला 
्ाबाबतीत ्रणागती सवीकारावी लागली . पुनहा औरंगजेबाने मागणी केली की ााराच्ा गाि्का 
आपल्ाकडे पाठिवण्ात ्ाव्ा अ्ी (आदाब, २६३ ब ). ८ जून १६५८ रोजी आ�ा िकलल्ाचा पाडाव 
झाल्ावर औरंगजेबाने िकलल्ातील ्ाही कपडेल�े , लाकडी सामान , भाडंीकंुडी, जडजवािहर आिण 
खिजना ्ानंा िसले लावली . सवर मालम�ा “ताबडतोब आिण अित्् कसो्ीने ताब्ात घेण्ाचा त्ाने 
हुकूम िाला”. 

 
औरंगजेब आिण शहाजहान याचंयामध्ल  ेषपूणर प�वयवहार 
 
महमा सुलतान िनघून गेल्ानंतर िकलल्ामधील सव�िधकारी मोतमा हा खोजा बनला आिण 

त्ाने ्हाजहानला अित्् ्ौ्�ने आिण िनषकाळजीपूवरक वागिवण्ास सुरवात केली . “पुषकळाा 
्हाजहानला एका�ा ाुा�वी गुलामासारखे वागिवले जात आहे हे त्ाने िबनिा�त उघ�ा डोळ्ानंी 
पािहले.” (पाहा : सटोिरआ भाग २. ७७–७८). 

 
्हाजहानच्ा कैाेच्ा पिहल्ा वष�त बापलेकामंध्े उपहासगभर आिण िनााव्ंजक असा 

प�व्वहार झाला. ाोघामंधील संघष�त इसलामचे पुरसकत� आिण चागंल्ा राज्प�तीचे आपण उपासक 
आहोत आिण लोककल्ाणासाठी आिण सुधारणा घडवनू आणण्ाच्ा कामी परमे�राने पाठिवलेले आपण 
एक न� �ेिषत आहो असा आव औरंगजेबाने आणला . (्ासंबधंी फकत ८ प�े उपलबध असून ती आदाब, 
२६० अ-२६४ अ मध्े आहेत . त्ापैंकी ३ प�े ज्ीच्ा त्ी खाफीखानाने िाली असून (के. के. भाग २ . 
१०१, १०६), ब�नयर (१६७– १६८) आिण मनूच् (भाग २. १९–२०) त्ापैंकी काह�चा सारां्  ाेतात .). 
त्ाने आपल्ा बापाची नाला्की आिण अन्ा्ी राजस�ा ्ावंर कडाडून ह�ा चढिवला आिण 
सासद िववके बु�ीचा सारा मकता आपल्ाकडे घेऊन आिण धमरबधंनाचें पालन करणारा जणू काही मी 
एकटाच आहे असा खोटा अिवभ�व धारण कवन त्ाने आपल्ा वतरनाचे समथरन केले . ्हाजहानने जेवहा 
तुझे वतरन सखख्ा मुलाला न ्ोभणारे आिण एखा�ा बडंखोराला ्ोभण्ासारखे आहे असा आरोप केला 
तेवहा त्ाला त्ाने पुढील�माणे उ�र िाले : “जोप �्त तुमच्ा हाती राज्ाची सारी सू�े होती तोप �्त 
तुमच्ा परवानगीि्वा् मी एकही गो� केली नाही िकवा मला घालून िालेल्ा म्�ाेचे अित्मण कधी 
केले नाही . तुमही आजारी असताना ााराने सवर स�ा बळकावली . िहाुधम�ची उ�ती करण्ासाठी आिण 
इसलामचा ना् करण्ासाठी तो कंबर कसून उभा ठाकला आिण तुमहाला बाजूला सावन एखा�ा 



 
अनु�मिणका 

बाा्हा�माणे तो वागू लागला . सारा कारभार ओंगळभोगळ बनला . मी जो आगऱ्ावर चालून आलो तो 
बडंखोरीच्ा भावनेने नवहे . परंतु ााराने बळजबरीने जी स�ा बळकावली होती , इसलामपासून त्ाची जी 
पाच्ुती झाली होती आिण साऱ्ा सा�ाज्भर पाखंडी मत�णालीचा जो भ्ंकर उाोउाो सुव झाला होता 
त्ाचा िनकाल लावण्ाचाच माझा हेतू होता . ्ा लोकानंतर परलोकात आपल्ासाठी का् वाढून ठेवले 
आहे ्ा जािणवनेे आिण मला सवतःला त्ाची आवड होती महणून नवहे तर तसे करणे िनववळ ्म�ापत 
झाल्ामुळेच मी सवतःच्ा मसतकावर राजमुकुट ठेवनू घेण्ाचा धोक्ाचा मागर अिनचछेने पतकरला . माझा 
उ�े् फकत साऱ्ा सा�ाज्ात ्ातंता सथापन करणे आिण इसलामची �ाण�ित�ा करणे एवढाच होता.” 

 
त्ाने पुढे असेही सािंगतले की “बाा्हाचे सथान आिण त्ाची कतरव्े ्ात त्ाच्ा सामािजक 

कतरव्ाचाही अंतभ�व होतो – ्ाब�लच्ा आपल्ा कलपना फार उ� आहेत . राजेपणाचा अथर साऱ्ा 
राज्ाचे रकण आिण र्तेचे पालन हा हो् . राजेपण हे ्रीराचे सवासथ् संपााणे िकवा आपल्ा वासनाचें 
्मन करणे ्ात न�ीच सामावलेले नाही.” 

 
आपण ज्ा कारणासाठी लढा िाला ती आपली भिूमका क्ी तकर ्ु� आहे आिण परमे�राची 

आपल्ावर क्ी कृपा आहे ्ाचा पुरावा महणून औरंगजेब मो�ा िामाखाने पिर�सथती अगाी �ितकूल 
असताना आपण िमळिवलेल्ा िवज्ाकंडे बोट ााखवी . मो�ा ाािंभकतेने त्ाने ्हाजहानला सािंगतले 
की ्हाण्ा माणसा�माणे त्ाने परमे�री इचछेपुढे मान तुकिवली पािहजे आिण औरंगजेबाचा िवज् ही 
त्ाच्ा जीवनातील ्दचछेने घडून आलेली एकमेव चागंली घटना ही सत्�सथती सवीकारली पािहजे. 

 
औरंगजेबाच्ा ्ा ढोगीपणाब�ल ्हाजहानने उघडउघड ितटकारा ााखवनू त्ाला टोमणेवजा 

सवरात असे सािंगतले की “खराखुरा मुसलमान महणून तू आपला टेभा िमरवतोस पण लोकाचंी मालम�ा 
लुबाडणारा एक चोर एवढीच तुझी ला्की आहे .” आपल्ा वतरनाचे औरंगजेबाने आपण मोठे 
ध्े्वााीपणाचे आचरण करीत आहोत अ्ा थाटात समथरन केले . तो बापाला िलिहतो , “तुमही मला 
िलिहलेत की ाुसऱ्ाची मालमता बळकािवणे हे मुसलमान धमरत�वाच्ा िवर� आहे . पण तुमही एवढीच 
जाणीव ठेवा की ्ाही मालम�ा आिण खिजना हा जनतेच्ा बऱ्ासाठीच असतो . राज् महणजे काही 
वं् परंपरागत चालत आलेली खाजगी मालम�ा नाही . बाा्हा महणजे �जेचे भले वहाव े्ा हेतूने 
परमे�राने त्ाचं्ा �व्संभारासाठी िन्ुकत केलेला रखवालाार आिण िव�सत आहे.” 

 
त्ाहीपुढे जाऊन ्हाजहानने त्ा ्ूरकम्� औरंगजेबाला इ्ारा िाला की “तू मला जसे 

वागिवले आहेस तसेच तुला तुझ्ा मुलाकंडून वागिवले जाईल हे तू लकात ठेवनू राहा ” ्ावर औरंगजेबाने 
जे उ�र िाले त्ात धमरत�वा�माणे वतरन करणाऱ्ा एका�ा �ेषकाचा ांभ ओत�ोत भवन रािहलेला होता . 
“तुमही महणता ते ठीक आहे पण परमे�री इचछेि्वा् जगातील कोणतीही गो� घडून ्ेत नाही . ज्ा 
भिवष्वाणीचा तुमही उ�ेख करता ते माझ्ा वाडविडलाचं्ा बाबतीतही घडून आलेले आहे . मग 
परमे�राच्ा मनात जे होणे आहे त्ापासून मीच कसा बरे सुटेन ? परमे�राकडून �त्ेकाला जी परतफेड 
िमळते ती �त्ेकाच्ा हेतूनुसारच घडिवलेली असते आिण माझे हेतू चागंले आहेत आिण महणून माझा पुरा 
िव�ास आहे की मला माझ्ा मुलाकंडून चागंल्ा वागणुकीि्वा् ाुसरे काहीच िमळणार नाही.” 

 
शहाजहानच् भिवषयवाण् 

 



 
अनु�मिणका 

परंतु आपल्ा गव��त मुलापेका ्हाजहानने वतरिवलेली भिवष्वाणी अिधक खरी ठरली . 
औरंगजेबाचा काळ त्ाचा चौथा मुलगा महमा अकबर ्ाच्ा वपानेच उभा रािहला . जेवहा त्ा राजपु�ाने 
१६८१ साली बडं केले तेवहा त्ाने आपल्ा बापाला एक अित्् कडवट आिण टोमणेवजा प� िलिहले . ते 
प� बिघतल्ावर औरंगजेबाने ्हाजहानला जी उपिरिनना� प�े िलिहली त्ातील िवसम्जनक साम् 
द�ोतप�ीस ्ेते (पाहा : आर. ए. एस . एम  एस ., ७१, ए. एस . ब्. एम  एस . एफ . ५६ आिण जिहर-उल-
इनशा). त्ात अकबराने औरंगजेबाची त्ाच्ा राज्कारभारातील अप््ाब�ल नालसती केली आहे आिण 
त्ाला असा स�ा िाला आहे की, आपल्ा बापाला पाच्ुत कवन आिण आपल्ा ाोन भावाचंा खून कवन 
त्ाने जे पाप केलेले आहे त्ाच्ा कालनाथर त्ाने आपले महातारपण धमरिवष्क िचतन कवन घालवावे . 
अखेर अकबराने औरंगजेबाला असा सवाल केला आहे की मी मुलाला न ्ोभणारे वतरन केले आहे असे 
महणण्ास तुमहाला तरी कुठे तोड आहे कारण तुमही ाेखील आपल्ा बापािवर� बडं केले नाही का्? 

 
शहाजहानच् अखेरच् वष� 

 
्हाजहान आिण औरंगजेब ्ाचं्ामधील प�व्वहाराला िावसेिावस अिधक कडवटपणाचे 

सववप ्ेऊ लागले . अखेर त्ा वृ� बाा्हाने िन्तीपुढे मान तुकिवली आिण रडून रडून मूल जसे झोपी 
जाते तसे त्ाने त्ार करण्ाचे सोडून िाले (पाहा : कमबू, १८ अ, २४ ब, २५ ब; ब�नयर, १६५; सटोिरया, 
भाग २. ६४, ६७, ७७, ७८). 

 
्हाजहानच्ा खचून गेलेल्ा हा्ावर तडाख्ामागून तडाखे बसत गेले . �थम ाारा, ्ुको, नंतर 

मुरााबक, त्ाच्ा पाठोपाठ सुलेमान ्ुको ्ा सव�ना औरंगजेबाने ्मसानी पाठिवले . ्ुजा आिण त्ाची 
सवर मुलेबाळे ्ानंा माघ लोकाचं्ा ाे्ातील अनाकलनी् अ्ा भीषण संकटाच्ा जब�ात घालवनू 
औरंगजेबाने त्ानंा ना्ाच्ा खाईत लोटले. “परंतु इतकी संकटे कोसळली तरी ाेखील त्ाने आपला धीर 
सोडला नाही की परमे�रावरची िन�ा सोडून िाली नाही . अगाी अखेरच्ा कणाप �्त त्ाचे हा् हे 
सहन्ीलता आिण सथै्र ्ाचंा मेवमणी बनून रािहले.” (कमबू, २४६) 

 
धम�ने त्ाच्ा मनाला ्ातंी िाली . कनोजचा सय्ा महमा हा त्ाचा का्मचा सोबती बनला . 

्ा िस� पुरषाने त्ाची धमरगुव , आिण त्ाच्ा वतीने ाानकत� महणून सेवा केली . “त्ा भतूपूवर 
बाा्हाचा सारा वळे परमे�राच्ा आजाचें पालन करण्ाची ि्कवणूक ाेण्ात , नमाज पढण्ात, धम�ने 
घालून िालेल्ा िवध�चे िन�ापूवरक पालन करण्ात , कुराणाचे वाचन करण्ात िकवा भतूकाळात होऊन 
गेलेल्ा साधुसंताचें वा थोर व्कत�चे चिर� ऐकण्ात िवभागून गेला होता.” 

 
त्ाच्ा मनाचे सातंवन करण्ासाठी वरील संताइंतकीच सोजवळ पण वृ�ीने अिधक कोमल अ्ी 

सहचरी त्ाला िमळाली आिण ती महणजे त्ाची मुलगी जहानआरा . ितच्ा �ेमळ वागणुकीने त्ाच्ा इतर 
पु�ाचं्ा ्ौ्रपूणर वतरनाची त्ाला झालेली जखम साफ बुजून गेली . राज्कन्ा जहानआरा ही िम्ा िमर 
्ा संताची ि्ष्ा होती . ितने आ�ा िकलल्ातील आपल्ा बापाच्ा जनानखान्ात जवळजवळ 
संन्ाि्णीचे जीवन �त सवीकारले आिण मातेच्ा आिण भिगनीच्ा िठकाणी असणारा सेवाभाव एकवटून 
आपल्ा वृ� आिण एकाकी िपत्ाची चाकरी केली . त्ाच वळेी ाारा आिण मुराा ्ाचं्ा आता मातृिपतृहीन 
झालेल्ा बालकानंा ितने एक� जमवनू आपल्ा छ�ाखाली त्ानंा आसरा िाला आिण त्ाचें संगोपन ितने 
केले. ्ा�माणे पारमानथक संगतीत आपले जीवन व्तीत करत असताना ्हाजहानने ्ा पथृवीच्ा 



 
अनु�मिणका 

पलीकडे असलेल्ा पण वाईटाची छा्ा नसलेल्ा �ाे्ात पाऊल टाकण्ासाठी सवतःची त्ारी केली . 
त्ाला आता मृत्चू्ा भीषणतेचे भ् वाटेनासे झाले . इतकेच का् पण त्ाला भोगाव्ा लागणाऱ्ा 
्म्ातनातून सुटकेचा एक मागर ्ा दि�कोनातून तो मृत्कूडे पाहू लागला. 

 
(९) शहाजहानचे अखेरचे आजार्पण आिण मकतयू 

 
ज्ा ्ातनातून आपली सुटका वहावी ्ाची अत्ंत आतुरतेने परंतु ्ातं िचताने ्हाजहान वाट 

पाहात होता तो कण जानेवारी १६६६ मध्े ्ेऊन ठेपला . त्ा मिहन्ाच्ा ७ तारखेला ्हाजहानला तापाने 
पछाडले. तापाबरोबरच आणखी व्ाध�चा उप�व त्ाला सुव झाला. त्ाला आता ७४ वष� पूणर झाली होती. 
िसहासनावर ्ेण्ाच्ा अगोार ्हाजहानला अित्् क�म् जीवनातून जाव ेलागले होते आिण आता 
थंडीच्ा कडाक्ाच्ा मोसमातील जीवघेण्ा गारव्ाने त्ाची ्कती िथजून गेली. 

 
सोमवार िा. २२ जानेवारीची सा्ंकाळ उलटता उलटता त्ाची �कृती एकाम ढासळली आिण 

त्ाचा अंतकाळ समीप आला . ्हाजहानला आपला मृत् ूनजीक आला हे जेवहा समजून चुकले तेवहा 
परमे�राने त्ाला जीवनात ज्ा ाेणग्ा िाल्ा आिण त्ाच्ावर जो कृपेचा वष�व केला त्ाब�ल त्ाचे 
आभार मानले आिण जगि�्ंत्ा परमे�राच्ा इचछेला मान तुकिवण्ाची आपली त्ारी त्ाने िना्रनास 
आणली. अत्ंत धीरगंभीर अ्ा मन�सथतीत त्ाने आपले ाफन करण्ासंबधंीच्ा सूचना िाल्ा , त्ाच्ा 
ह्ात असलेल्ा िा्ाचें, (अकबराबााी महल आिण फतेपुरी महल) त्ाची ज्े� कन्ा जहानआरा आिण 
जनानखान्ातील इतर िा्ा , ज्ानंा ्ोक आवरता न आल्ामुळे ज्ा त्ाच्ा िबछान्ाभोवती रान 
करीत बसल्ा होत्ा त्ाचें सातंवन केले आिण त्ाच्ा मृत्मुूळे जगात उघ�ावर पडणाऱ्ा जनान्ातील 
िा्ा आिण जहानआराची साव� बहीण पुरहूनर बानू ्ाचंी काळजी घेण्ाची कामिगरी जहानआरावर 
सोपिवली. नंतर त्ाने आपले मृत्ुप� त्ार केले. आपली कुटंुबी् मंडळी आिण नोकरचाकर ्ाचंा िनरोप 
घेतला. त्ानंा आपल्ा अखेरच्ा भेटी आिण समृती राहावी महणून काही वसतू िाल्ा आिण कुराणाचे पठण 
केले जाव ेअ्ी आजा िाली . सरते ्वेटी कुराणातील वचने धीरगंभीर सवरात उ�ारली जात असताना , 
जनान्ातील िा्ा ाुःखाने व्ाकुळ होऊन रडत असताना आिण नोकरचाकर हंुाके ाेऊन रान करीत 
असताना अखेरच्ा कणाप �्त ्ु�ीवर असलेल्ा ्हाजहानने आपल्ा ि�्तमा आिण त्ाला सोडून 
गेलेली मुमताज महल िहच्ा कबरीकडे एकटक द�ी लावली , मुसलमानी धम�वरील ��ेचा पुनर�ार 
केला आिण पुढील�माणे �ाथरना महटली. 

 
“हे परमे�रा, ्ा इहलोकातील आिण परलोकातील माझ्ा सथानावर कृपाद�ी ठेव आिण मला 

्म्ातनापंासून होणाऱ्ा ाुःखापासून वाचव.” 
 
्ानंतर काही कणानंीच ्हाजहानचा आतमा त्ाच्ा न�र ाेहाला िचर्ातंी ाेण्ासाठी महणून 

त्ाला सोडून गेला . त्ावळेी संध्ाकाळचे ७ वाजून १५ िमिनटे झाली होती . (्हाजहानच्ा ्वेटच्ा 
कणाचें वणरन कमबू (२५ ब –२६ अ ) आिण ए. एन. (९२६, ९३१, ९३२) ्ामध्े उतकृ� आले आहे . 
त्ाि्वा् पाहा ब�नयर (१९८); सटोिरया, भाग २. १२५–१२६; के. के., भाग २. १८८). 

 
शहाजहानचे दफन 

 



 
अनु�मिणका 

्हाजहानचा पानथव ाेह त्ाचे िजथे ाेहावसान झाले त्ा अ�कोनी बुरजावर होता (मुसममान 
बुवज) आिण ताजमहालच्ा अगाी समोर ज्ािठकाणी आपल्ा ि�्तमेचा ाेह मातीत िमळून गेला ितथेच 
आपलेही समपरण वहाव ेअ्ी ्हाजहानची इचछा होती ितथेच तो िमसळून गेला. 

 
िकलल्ातील अिधकाऱ्ानंी बुरजापासून िनघालेल्ा िजन्ाच्ा अगाी खालच्ा पा्री्ी 

असलेला ारवाजा फोडून काढला . हा ारवाजा ्हाजहानच्ा बांीकाळात िभत बाधूंन बुजवनू टाकण्ात 
आला होता. ्ा ारवाजातून ्हाजहानची ्वपेिटका नेण्ात आली. 

 
नंतर एका मचव्ावर ती ्वपेिटका टाकून ्मुना ओलाडूंन ते ताजमहालापा्ी पोहोचले आिण 

्हाजहानची ि�्तमा मुमताज महल िहचे जे अव्षे ्ा भतूलावर रािहले होते त्ा्जेारी त्ाचे ाफन 
करण्ात आले . (अिधक मािहतीसाठी पाहा : कमबू, २६ अ ; ए. एन., ९३२–९३४; अक्लखान, १०८; 
सटोिरया, भाग २. १२६). 

 
्हाजहानच्ा मृत्मुूळे जनतेला झालेला ्ोक हा सवराूर होता आिण ितच्ा ाुःखात खोटेपणाचा 

लवले्ही नवहता. त्ाच्ा अंगी वसत असलेल्ा गुणाचंा पुनहा पुनहा उ�ार केला गेला (कमबू, २७ अ; के. 
के., भाग २, १८७; िदलकुशा, ५१) आिण त्ाच्ा ठा्ी असलेले थोडेफार ाोष हे िवसरले गेले. 

 
्हाजहानच्ा मृत्नंूतर जवळजवळ एक मिहन्ाने औरंगजेब हा आगऱ्ाला आला . त्ाने 

जहानआराची भेट घेतली आिण ितच्ाजवळ अित्् सौजन्ाचे वतरन केले आिण ितच्ावर पूणर मज� 
ााखिवली. ्हाजहानच्ा अखेरच्ा िावसातं ितने त्ाच्ा ज्ा िवनवण्ा केल्ा त्ामुळे ्हाजहानचा 
औरंगजेबावर असलेला न्ाय् राग नाहीसा करण्ात ितला ्् िमळाले होते . आपल्ावर औरंगजेबाने 
अन्ा् केला आहे अ्ी जी अढी त्ाच्ा मनात बसली होती त्ामुळे औरंगजेबाला कमा करण्ाचे त्ाने 
अनेकवार नाकारले होते . परंतु अखेर आपण औरंगजेबाला त्ाच्ा अपराधाब�ल कमा केली असल्ाचे 
त्ाने िलिहले. 

 
औरंगजेबाने आपल्ा बापाला जी कठोर वागणूक िाली त्ामुळे त्ाच्ा समकािलनाचं्ा नैितक 

त�वासंबधंीच्ा कलपनानंा ध�ा बसला एवढेच नवहे तर त्ा काळचे जे सामािजक ि्�ाचार होते त्ानंाही 
त्ामुळे हाारा बसला. (पाहा : एम . य.ू, भाग १.१४; सटोिरया, भाग २, ३. िमरात-इ-अहमद्, २१६). 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण सातवे 

सरह�्वर्ल यु�े : आसाम आिण अफगािणसतान 

 
(१) १६५८ चया पूवरकाळात्ल कुचिबहार आिण आसामबरोबरचे मोगलाचें संबंध 

 
कुचिबहार आिण तेथ्ल स�ाध्श 

 
सोळाव्ा ्तकाच्ा सुरवातीला मंगोल वं् ातील एक उ�� ूि्पाई िव�ािसग (कारकीार १५१५ 

ते १५४० ) ्ाने एका राजवं् ाची सथापना केली . ्ा राजाचे वं् ज अजून कुचिबहारवर राज् करतात . 
त्ाने िहाू धम�चा आिण िहाू संसकृतीचा सवीकार केला आिण आपला राज्कारभार आिण सेनााल ्ाचंी 
उतकृ� संघटना केली . त्ाचा मोठा मुलगा आिण ्ुवराज नर नारा्ण (१५४० ते १५८४ ) हा धानमक 
वृ�ीचा असून एकातंि�् होता . परंतु राजाच्ा धाक�ा भावाचा मुलगा रघुाेव ्ाने कामवप अथवा पूवर 
कूच �ाे्ावर आपली राजा महणून अिध�ापना करणे त्ाला भाग पडले . हा �ाे् संको् आिण बार नाी 
्ा न�ाचं्ा ाुआबात आहे आिण ्ाला मुसलमान इितहासकार कचहाजोचा �ातं असे नाव ाेतात . हा �ातं 
महणजे पि�म आसामचे ह�ीचे गोपाळ परा आिण कामवप िजलहे िमळून झालेला होता . रघुाेवाचा मुलगा 
परीिकत ्ाने नर नारा्णाचा आता गााीवर आलेला मुलगा ल�मी नारा्ण ्ाच्ावर ह�ा चढिवला . 
ल�मी नारा्णाने बगंालच्ा मोगल सुभेााराची मात मािगतली . इ. स. १६१२ मध्े मुसलमानी फौजानंी 
कचहाजो िजकून स�ाज्ाला जोडला . अ्ा िरतीने सा�ाज्ाच्ा सीमा नैऋर त्ेकडे बारनाीप �्त 
पोहोचल्ा आिण त्ा नाीच्ा पलीकडील मध् आिण पूवर आसामवर राज् करणाऱ्ा अहोम राजाबंरोबर 
मोगल सरकारचे संबधं आले (पाहा चौधर्ज कूच िबहार सटेट  (१९०३), २२०. २३५; गेटस  िहसटर् ऑफ 
आसाम, ४२–६५, ९५, ९८; बुराजं्, भाग ८. ३३- ४२). 

 
अहोम आिण तयाचें सवभाविवशेष 

 
अहोम हे ्ान जातीची एक ्ाखा होते आिण उ�र �महाे्ाच्ा उ�र आिण पूव�कडे पसरलेल्ा 

डोगराळ भागातं त्ाचें वसितसथान होते . तेराव्ा ्तकात त्ाचं्ा पॉग ्ा �ाचीन राजघराण्ातील एका 
राजपु�ाने ��पु�ेच्ा खोऱ्ातील आगने्ेकडच्ा कोपऱ्ात सवतं� राज् सथापले . नंतर त्ाने पि�मेच्ा 
रोखाने आपला मोच� वळिवला आिण आपल्ा आगेकूचीत अनेक जमात�ना िजकून घेतले . अहोमाचंी 
जमात कणखर असून ते ाानवपूजक होते . ते गोमासं आिण प�्ाचें मासं खात आिण धंुाी आणणाऱ्ा 
म�ाचे सेवन करीत . वम� जमातीच्ा अंगीभतू असलेली संरकक मोच� बाधंण्ाची आिण बामबूचें पूल त्ार 
करण्ाची अिभजात कला त्ानंी आतमसात केली होती . ते जहाजे चालिवण्ात वाकबगार होते आिण 
रा�ीचे ह�े चढिवण्ात त्ाचंा हातखंडा होता . अनेक सराारमंडळ�च्ा नेतृतवाखाली सरंजामी 
प�ितनुसार त्ाचं्ा जमातीचा राज्कारभार चाले . ्ा सराारानंा गोहैन , बारआ आिण फुकन अ्ी नाव े
होती. वठेकामगाराचं्ा मातीने सराारमंडळी आपल्ा जिमनीची म्ागत करीत . ्ा �ाे्ातील व्ात 
आलेले सवर पुरष�जाजन हे लषकरी नोकरी करण्ाला पा� समजले जात . त्ाचं्ा फौजेत फकत पा्ाळी 
सैिनकाचंाच भरणा असे आिण गजाल त्ाचं्ा पा्ाळी सेनेला मजबुती आणीत असे. 

 
राजा हा जमातीचा �मुख पुढारी असे . जमातीमधील लोक एखा�ा ाैवता�माणे त्ाला मानीत 
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आिण जमातीची रकणकत� ाेवता सोमाेव िहचा तो पालक आहे असे ते समजत . अहोम लोकाचंी ि्केची 
प�ती अित्् ्ूर होती. एखा�ा क�ुक अपराधासाठी ाेखील पुरषानंा हालहाल कवन ठार मारले जाई. 
(अिधक मािहतीसाठी पाहा . गेट, ५६, ५८, ६७, १०१, ११८, १२०, १३७, १४० २३०-२३९; पािदशाहनामा 
भाग २· ६८; फिथया-इ इि�या, ५१-६९) 

 
आसाममधील त्ाचं्ा वासतव्ाचा पिरणाम असा झाला की िहाू संसकृती आिण िहाू धमर ्ाचं्ा 

�भतुवामुळे त्ाचं्ा जीवनात बाल होऊ लागला . कच जमातीच्ा राणीच्ा लवाजम्ाबरोबर िहाू िभककु 
आिण कलाकार ्ानंी आसामात �वे्  केला . बगंालच्ा पठाण सुलतानाबरोबर झालेल्ा ्ु�ात िवज् 
िमळाल्ामुळे अहोम लोक ाावगोळ्ाचा वापर करण्ास ि्कले . त्ाचबरोबर अनेक बगंाली ्ु� कै�ाचें 
(बवहं्ी मुसलमान) त्ाचं्ा ाे्ातं वसन झाले . त्ाचबरोबर ्कंराेव आिण इतर संतमंडळी ्ानंी वैषणव 
धम�ची ि्कवण िाली आिण अहोमाचं्ा ाे्ात वैषणव धम�ची डोळ्ातं भरण्ासारखी �गती झाली. 

 
अहोम आिण मोगल याचंा संघषर 

 
लोकसंख्ेचे िविभ�तव ही अहोम राज्ाची एक लंगडी बाजू होती . त्ा राज्ाची �मुख जमात 

महणजे अहोम ही हो् . समाजाच्ा मधल्ा थरात मुख्तवकेवन आसामी लोकाचंा भरणा होता . हे लोक 
सपाटीवर राहणारे असून त्ाचें बगंाल्ी िनगिडत संबधं होते . ्ारीिरक कणखरपणा , सहन्कती आिण 
लषकरी ्ु्ुतसुपणा ्ाचंा त्ाचं्ामध्े अभाव होता . समाजाच्ा खालच्ा थरात गुलामाचंी मोठी संख्ा 
होती. ्ापैंकी बरेचसे मंगोल वं् ातील गुलाम होते . परंतु त्ामध्े बहुसंख् महणजे ्ु�ामध्े पकडलेले 
बगंाली ्ु�बांी होते . समाजाच्ा खालच्ा थरातला हा वगर अहोमाचं्ा राज्ात वासतव् करण्ाला राजी 
नसलेला असा होता. (फिथया., ६४, ४४, ४८, ४९). 

 
सतराव्ा ्तकाच्ा सुरवातीला मोगलानंी १६१२ मध्े कचहाजो आपल्ा राज्ाला जोडल्ानंतर 

त्ाचें अहोमां् ी बराच काळाप �्त ्ु� चाललेले होते . कारण पाच्ुत झालेल्ा घराण्ातील एका 
राजपु�ाला त्ानंी आसरा िाला होता . अखेर १६३८ मध्े ाोनही राज्ातं तह झाला . त्ानुसार �महपु�ेच्ा 
खोऱ्ात बारनाीच्ा पि�मेकडील �ाे् आिण ��पु�ेच्ा ािकणेकडील असुरार अलीच्ा पि�मेस 
असलेला मुलूख मुसलमानाकंडे का्मचा जोडला जावा असे ठरले. हा तह २० वष�प �्त िटकला. 
 
(२) अहोम कामरप िजकून घेतात, १६५८ 

 
परंतु इ. स. १६५७ मध्े जेवहा िसहासनावर आपला अिधकार सागंण्ासाठी महणून ्ुजाने बहुतेक 

सवर फौजेसह बगंालमधून �्ाण केले तेवहा कुचिबहारचा राजा �ाण नारा्ण ्ाने बगंाल �ातंाचे संरकण 
करण्ास आता कोणीही नाही अ्ा पिर�सथतीचा फा्ाा घेण्ाचे ठरिवले . त्ाने आपला वजीर भावनाथ 
्ाला मोगलाचं्ा �ाे्ातं (हाजो) पळून गेलेल्ा त्ाच्ा एका बडंखोर माडंिलकाला पकडण्ासाठी सैन् 
ाेऊन रवाना केले . त्ा सुमारास पि�मेच्ा �ाे्ातील अहोम सुभेाार मोगल कामवपमध्े चाल कवन 
जाण्ाची त्ारी करण्ात गुंतला होता . त्ावळेी गौह�ीचा सुभेाार िमर लुतफु�ा ि्रानी हा होता . 
आपल्ावर ाोनही बाजंूकडून आता ह�ा होणार ्ा भीतीने आिण बगंालमधून मात ्ेणे अ्क् कोटीतले 
आहे ्ा जािणवनेे तो जहाजात बसून डाकक्ाकडे पळून गेला . कोणत्ाही �ितकाराि्वा् आसाम्ानंी 
कामवपची राजधानी गौह�ी िजकून घेतली आिण राजधानीतील सवर सथावर जंगम मालम�ेची लुटालूट 
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केली. 
 
ही घटना १६५८ च्ा सुरवातीस घडली . परंतु जून १६६० मध्े मोगली अंतगरत ्ाावी अखेर 

संपु�ात आली . िमर जुमला ्ाची बगंालचा सुभेाार महणून नेमणूक झाली . त्ाला “बगंालमधील आिण 
िव्षेतः आसाम आिण माघ (आराकान) मधील गुनहेगार जमीनााराचंा मोड करण्ाचा ” हुकूम ाेण्ात 
आला. [औरंगजेबाला िमळालेले िवज् आिण डा�ा ्ेथील लषकरी आिण नािवक िस�ता पािहल्ानंतर कुचिबहार आिण आसामच्ा राजाने 

आपले वकील औरंगजेबाकडे पाठिवले , आिण िजकून घेतलेला �ाे् परत ाेण्ाची िस�ता ााखिवली . त्ा�माणे अहोमाचं्ापासून कामवपचा 
ताबा घेण्ासाठी रि्ाखान ्ाला पाठिवण्ात आले . परंतु �ाण नारा्ण ्ाने केलेल्ा िव�ासघाताला ि्का करणे जवर आहे असे औरंगजेबाला 
वाटले. महणून राजा सुजनिसग ्ाच्ा हाताखाली कुचिबहार िजकून तेथील राजाला ि्का करण्ासाठी सैन् पाठिवण्ात आले . 

 
र्ीाखान ्ाने रंगमतीप �्त चाल केली , तर सुजनिसग हा कुचिबहारचे �वे्�ार एक ाुआर ्ेथे ्ेऊन थाबंला . ्�ूचे संख्ाबल 

आपल्ापेका अिधक आहे महणून ाोघानंी कुमकेची मागणी केली . त्ानंतर मीर जुमला ्ाने सवतः ्ु�ासाठी जाण्ाचे ठरिवले आिण त्ासाठी 
त्ारी सुव केली . (ई�रदास, ५० अ ्ाने औरंगजेबाचे ्ाबाबत िमर जुमला ्ाला गेलेले प� उद धृत केले आहे . वरील घटनेबाबतच्ा अिधक 
मािहतीसाठी पाहा : फिथया., ८, ९, २५, ४०).] 

 
(३) िमर जुमला कुचिबहार आिण आसाम िजकून घेतो 

 
१ नोवहेबर १६६१ रोजी िमर जुमला ्ाने १२००० घोडेसवार आिण ३०००० पा्ाळ एव�ा 

फौजेिन्ी डाकक्ाहून कूच केले . त्ाच्ाबरोबर ्ु�नौकाचंा �चडं कािफला होता (्ातं सवर �कारची 
३२३ अ्ी जहाजे होती ). त्ामध्े सवर्�कतमान अ्ी घुरब िकवा तरता तोफखाना ्ा �कारची जहाजे 
होती. ्ा जहाजानंा कोसास नावाची ४ गलबते ओढून नेत . �त्ेक घुरवावर १४ तोफा आिण ६० नावाडी 
असत. 

 
िमर जुमला ्ाने एका कठीण आिण अपिरिचत अ्ा माग�ने कुचिबहारमध्े �वे्  केला . ६ िावसातं 

मोगल सैन् राजधानीला जाऊन पोहोचले (१९ िडसेबर). कुचिबहारचा राजा आिण तेथील लोक हे भीतीने 
राजधानीचा त्ाग कवन गेले होते . राजधानीचे नाव बालण्ात ्ेऊन ते आलमगीर नगर असे ठेवण्ात 
आले. तेथील मुख् ाेवाल् पाडण्ात ्ेऊन त्ािठकाणी मि्ा बाधंण्ात आली आिण कुचिबहारचे सवर 
राज् मोगल सा�ाज्ाला जोडण्ात आले. (पाहा फिथया., १०, १८; फॉर आसाम वॉर, सटोर्या, भाग २. 
९८, १०२; ब�नयर, १७. १७३; िरयाझ-उस-सलात्न). 

 
१६ िावसाचं्ा मु�ामानंतर िमर जुमलाने कुचिबहार सोडले (४ जानेवारी १६६२) आिण आसामवर 

सवारी केली. “त्ा �ाे्ातील अनेक जंगले आिण असंख् नाले ्ामुळे िावसाकाठी ४ /५ मलैापेंका जासत 
�गती होत नसे”. त्ाच्ा माणसानंा ाुारमनी् असे क� सहन कराव ेलागले. कॉलऱ्ाच्ा साथीने केलेल्ा 
संहारामुळे ाुबळ्ा झालेल्ा अहोमाचं्ा सैन्ाने केलेला �ितकार लंगडा पडला . �त्ेक वळेी त्ानंा मोगल 
ह�ेखोरापुंढे एक माघार तरी घ्ावी लागली अथवा त्ाचंा संहार करण्ात ्ेऊन त्ानंा पराभवाची 
नामुषकी पतकरावी लागली . िवज् िमळिवत मुसलमानानंी ��पु�ेप �्त �गती केली आिण वाटेत 
उभारलेले अडथळे , मोच� आिण बाबंचू्ा का�ानंी भरलेले खंाक ओलाडूंन ते पुढे गेले (पाहा फिथया., 
१८, ४३; बुराजं्, भाग ८ , ८२–९०; गेट, २७, १३१; गलेिनअस, १३४, १६१). एकापाठोपाठ एक िक�े 
त्ानंी ताब्ात घेतले . मोनस नाीच्ा तोडावरील जोगीगुफा (२० जानेवारी ), गौह�ी, वार नाीच्ा 
तोडावरील �ीघाट (५ फे�ुवारी), पाडूं, बेलतला, क�ंग नाीच्ा तोडावरील काजली , भारली नाीच्ा 
तोडावरील समधरा , त्ाच्ा समोरच �महपु�ेच्ा ािकण िकनाऱ्ावरील िसमलागड (२५ फे�ुवारी ) 
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्ा�माणे िक�े िजकून घेण्ात आले . ३ माचरच्ा रा�ी अहोमाचं्ा आरमाराने मोगली कािफल्ाबरोबर झुंज 
ाेण्ाचा �्तन केला . परंतु िमर जुमलाने अहोमाचं्ा नािवक सामथ्�चा धुववा उडिवला आिण त्ाचंी ३०० 
जहाजे हसतगत केली. 

 
मोगल ह�ेखोर १७ माचरला गरगाव ्ेथे पोहोचले . तेथला राजा ज्धवज ्ाने आपली राजधानी 

आिण सगळी संप�ी टाकून ाेऊन पळ काढला होता . आसाममध्े मोगलानंा अगिणत लूट िमळाली ती 
अ्ी– ८० ह�ी, ३ लाख रप्े रोकड , ६७५ तोफा, १३४५ जंबुरख, १२०० रामचगंीस, ६७५० तो�ाच्ा 
बाुंका, ३४० मण बाुंकीची ााव , १००० वर जहाजे आिण १७३ धान्ाची कोठारे . ्ापैंकी �त्ेक कोठारात 
१० पासून १००० मणाप �्त तााूंळ साठिवलेला होता . (पाहा फिथया., ४३, ४५, ४७, ४८,४९, ५०, ६६–
६९; गेट, १३२). 

 
्ानंतर िमर जुमला ्ाने मु�ाम करण्ाची आिण सुव होणाऱ्ा पावसाळ्ामध्े िजकून घेतलेल्ा 

�ाे्ावंर आपला ताबा ठेवण्ासाठी ्ोग् ती तजवीज केली. राजधानीजवळ असलेल्ा नाीचे पा� सखल 
असल्ामुळे मोगल आरमाराला ्हराप �्त नावा हाकारता आल्ा नाहीत . त्ामुळे राजधानीपासून १८ 
मलैावंर वा्व्ेला लखाऊ ्ेथे त्ानंा नागंर टाकाव ेलागले . िमर जुमला ्ाने आपल्ा सैन्ाचा तळ 
मथुरापूर ्ा उंचव�ावर वसलेल्ा आिण गरगावच्ा आगने्ेस ७ मलैावंर असलेल्ा खे�ाच्ा मु�ामावर 
केला. अहोमाचं्ा राजधानीचा ताबा सवर मोगली सैन् , ह�ी, सामानसुमान आिण मालम�ा ्ासंह मीर 
मुतरजाकडे ाेण्ात आला आिण त्ाच्ा िामतीला एक सुस� सेनािवभाग ाेण्ात आला . त्ाि्वा् 
मोगलानंी अनेक वरकड ठाणी सथापन केली. 

 
्�चेू सैन् पुढील�माणे पागंले गेले . गरगावच्ा ािकणेस असलेल्ा सवर डोगराचंा ताबा वार 

गौहैन ्ाने घेतला . इतर सवर सराारानंी आपल्ा अनुचरानंा घेऊन ��पु�ेच्ा पुढे घुसलेला �वाह आिण 
िािहग नाी ्ामुळे त्ार झालेल्ा अत्ंत िवसतृत अ्ा माजुली बेटावर वासतव् केले . अहोमाचं्ा राजाने 
त्ाच्ा राज्ाच्ा अगाी पूव�कडे असलेल्ा नामवप �ाे्ाकडे पला्न केले . (अिधक मािहतीसाठी पाहा 
: फिथया., ६९, ७४; गेट, १३२; बुराजं्, भाग ८. ९१-९२, १३४). 

 
(४) अहोमाबंरोबर साततयाने चाललेले यु�; पावसाळयात मोगल एकाक् पडतात 

 
परंतु सुरवातीपासूनच मोगलाचं्ा ठाण्ानंा सवासथ् असे कधी लाभले नाही . अहोमानंी चढाईचे 

धोरण सवीकारले आिण मोगलाचं्ा ठाण्ावर रा�ीचे ह�े करण्ास सुरवात केली . गरगाववर ाेखील ह�ा 
झाला परंतु अहोमाचें �्तन फसले . मेच्ा सुरवातीला मुसळधार पावसाला सुरवात झाली आिण न�ा 
ाुथडी भवन वाहू लागल्ा , खुषकीच्ा माग�ने फौजेची वाहतूक करणे कठीण झाले आिण त्ामुळे 
मोगलाचंी सवर ठाणी मुख् तळापासून तोडली गेली . �त्कातच महणाव्ाचे तर सवर पावसाळाभर महणजे 
मेच्ा सुरवातीपासूनच तो ऑकटोबरच्ा अखेरप �्त मोगलाचं्ा आसाममधील फौजेची �सथती वढेा 
घातल्ासारखी झाली होती (फिथया., ८९). मोगलाचें �त्ेक ठाणे जणू काही पाण्ाने वढेलेल्ा 
बेटासारखे झाले . लखाऊ ्ेथे असलेल्ा मोगलाचं्ा आरमारी ालाकडूनही मात ्ेऊ ्कली नाही . 
कारण मो�ा बोटी वाहून नेण्ाइतके गरगावच्ा नाीचे पा� खोल नवहते आिण जोप �्त नाीच्ा 
िकनाऱ्ावरील अहोमाचें मोच� उधवसत करण्ात आलेले नवहते तोप �्त लहानलहान जहाजानंा सुरिकतपणे 
वाहतूक करणे ्क् नवहते. 



 
अनु�मिणका 

 
गरगाववर ह�ा 

 
ााणागो�ाच्ा अभावी घोडाळातील घोडे आिण मालवाहू जनावरे हजारोच्ा संख्ेने मेली . 

कोणत्ाही �कारचा पुरवठा , अगाी साधी बातमीाेखील बाहेरच्ा जगातून ्ेऊ ्कत नवहती . १० मेच्ा 
सुमारास गजपूरचे मोगल ठाणे पडले आिण अ्ा तऱहेने अहोमानंी मोगल फौज आिण त्ाचें आरमार 
्ामंधील ाळणवळण तोडून टाकले . गरगावला ाेखील ्�नेू आपली फौज जमिवली आिण आपल्ावर 
केवहा ह�ा होईल ्ा भीतीने सारखे धसक्ात ठेवले . मीर जुमला ्ाने त्ामुळे आपली सवर ठाणी खाली 
केली. अहोमाचं्ा राजाने लखाऊच्ा पूव�कडील सवर मुलूख िजकून घेतला . मोगलाचं्ा ताब्ात फकत 
गरगाव आिण मथुरापूर ही ठाणी रािहली. 

 
्ानंतर अहोमानंी केलेल्ा �ितहलल्ाचंा जोर वाढला . ाररोज मोगल आिण अहोम ्ाचं्ा 

फौजामंध्े जे ह�े �ितह�े होऊ लागले त्ाचंी मोजााा करणे कठीण आहे . परंतु ्ु�कला आतमसात 
केलेल्ा िा�ीच्ा सेनाना्कानंी सतत जागवक राहून आिण ्�चूा ह�ा परतिवण्ाची साा त्ारी ठेवनू 
अहोमाचंा �ितकार केला . मग त्ात त्ानंी कडक उनहामुळे अंगोपागंावर ्ेणाऱ्ा फोडाचंी , पाण्ात 
ओलेिचब होण्ाची अथवा िचखलाने माखून जाण्ाची ्�तकंिचतही पव� केली नाही. 

 
्ा�माणे सातत्ाने ाररोज ह�े कवन आिण हलल्ाचंी हूल उठवनू मोगलानंा सतावल्ानंतर ८ 

जुलैच्ा रा�ी अहोमानंी मो�ा संख्ेने गरगाववर ह�ा चढिवला . राजवा�ाच्ा आवाराच्ा उ�रेच्ा 
बाजूकडे असलेले बाबंूचें कंुपण त्ानंी उधवसत केले , ितथे पहाऱ्ावर असलेल्ा बकसारी बाुंकची 
रखवालााराचंा धुववा उडिवला आिण अध्� आवाराचा ताबा घेतला . हे अध� आवार महणजे गरगावचा 
बालेिक�ाच होता . परंतु अखेर मोगल सैन्ातील �त्ेक ि्पा्ाने आपल्ा परा्माची ्थर केली आिण 
िकलल्ाचा पुनहा पूणरपणे ताबा िमळिवला . अ्ा तऱहेने धोक्ाची रा� क्ीब्ी पार पडली . परंतु अहोमानंी 
आपला �चडं ह�ा १२ जुलै रोजी चढिवला . त्ा िाव्ी अहोमानंी आपल्ा सवर सैन्ाची ४ िवभागातं 
िवभागणी कवन एकाच वळेेला चारी बाजंूनी ह�े चढिवले . परंतु ते सवर ह�े अ््सवी ठरले . ्ानंतर 
्�लूा आवाराचा छेा कवन पुनहा कधीही चढाई करता आली नाही. 

 
मोगल ्ावण्त रोगराई आिण दुषकाळ 

 
ऑगसट मिहन्ात मथुरापूर ्ेथील मोगल छावणीत भ्ानक साथ�नी धुमाकूळ घातला . ताप आिण 

रकतााव ्ानंी ाररोज ्केडो माणसे मव लागली . िालेरखानाच्ा तुकडीतील १५०० सैिनकापैंकी फकत 
४५० लोक रािहले . साऱ्ा आसाम �ातंभर ही लागण लागली आिण त्ावष� ्ा रोगराईमुळे आसामात 
२,३०,००० माणसे मृत्ुमुखी पडली . मोगलाचं्ा छावणीत आजार�सतानंा चालू ्केल असे धान् िकवा 
सुखसो्ी ्ाची वानवा पडली ; सव�च्ावर हलक्ा �तीच्ा तााुंळावर गुजराण करण्ाची पाळी आली . 
गहू, डाळी, तूप, साखर आिण अफू िकवा तंबाखू ्ा वसतू नाही्ाच झाल्ा आिण थो�ा �माणात 
िमळाल्ाच तर त्ाचंी भरमसाट िकमत �ावी लागे . तंबाखूच्ा एका गुडाखूची िकमत ३ रप्े झाली . १ 
तोळा अफूला एक सोन्ाची मोहोर �ावी लागे . एक ्रे मुगाला १० रप्े पडू लागले आिण १ ्रे िमठाची 
िकमत ाेखील ्वेटच्ा िकमतीएवढीच होती . िहाुसतानी आिण तुक� ि्पा्ाचंी गवहाच्ा पोळ्ावाचून 
ाैना होऊ लागली. तााूंळ खाल्ामुळे अनेक घोडे मृत्मुूखी पडले. [्ा मोिहमेची सिवसतर हकीकत पुढे िालेली आहे . मे 



 
अनु�मिणका 

मिहन्ात ्�ूने ाेवळगाववर ह�ा केला . १० तारखेला गजपूरचा पाडाव झाला . ्�ूने मोगल सैन् आिण आरमार ्ामंधील ाळणवळण तोडून 
टाकले. िमर जुमला ्ाने सरअंााजखान आिण महमा मुराा ्ानंा गजपूर घेण्ासाठी काही लढाऊ जहाजे ाेऊन पाठिवले . ्ा ाोघाचें भाडंण 
होऊन सैन् परतले . परंतु आरमाराने पुढे चाल केली . अहोमानंी ्ा आरमारावर ह�ा केला आिण मोगलाचें खूप नुकसान केले . ्ा ््ामुळे 
अहोमानंा जोर चढला आिण त्ानंी ाेवपाणीवर ह�ा केला . गढगाव भोवतीही ्�ू मो�ा संख्ेने जमा झाले . ारम्ान बातमी आली की ्�ूने 
कूचिबहार िजकून घेतले आहे . मे मिहन्ाच्ा अखेरीला िमर जुमला ्ाने आरमाराबरोबर संपकर  साधण्ासाठी फरहााखानाला पाठिवले . वाटेत 
्�ूचे मोच� उद धवसत करण्ाचा, गजपूर िजकून घेण्ाचा आिण लखाऊहून कुमक आणण्ाचा हुकूम त्ाला ाेण्ात आला. 

 
ही कामिगरी अित्् कठीण होती . मुख् अडचण महणजे आरमारी बोट�चा अभाव ही हो् . २७ मे रोजी फरहााखानाने गरगाव सोडले 

आिण तो िचखलातून वाट काढीत िटओक ्ेथे पोहचला . त्ाची पुढील �गती पुरामुळे खंुटली . त्ाने ितरमोहानी ्ेथे परतण्ाचा �्तन केला . 
परंतु त्ाची वाट आता अहोमानंी अडिवली आिण त्ाला जवळ जवळ कोडले . त्ाच्ा सुटकेसाठी महमामुिनमबेग ्ाला पाठिवण्ात आले . परंतु 
तोही पुरामुळे अडकून पडला . मोगल छावणीत िनरा्चेे वातावरण पसरले . फरहााखानाची आ्ा सोडून ाेण्ात आली . परंतु फरहााखानाने 
ााखिवलेला िचवटपणा आिण लषकरी कौ्ल् ्ामुळे त्ाने वेळ िनभावनू नेली . त्ाने सात िावस आपल्ा सैन्ातील बलै आिण घोडे ्ाचें मासं 
खाऊन िावस काढले आिण एक िावस अहोमाचंी काही गलबते ताब्ात घेऊन ओढा पार केला . िनध�सत असलेल्ा अहोमावंर त्ाने ह�ा चढवनू 
त्ाचंा पूणर पराज् केला आिण तो ितरमोहानी ्ेथे सुरिकत परतला. 

 
ारम्ान अहोमाचंा जोर वाढला . मोगलानंा आपली ठाणी ताब्ात ठेवणे अ्क् झाले . फकत गरगाव आिण मथुरापूर मोगलाचं्ा 

ताब्ात रािहले. आपल्ाला कधीतरी िहाुसथानात जाव्ाला िमळेल ही आ्ा मोगल सैन्ाने सोडली . ्ा सुमारास अहोमाचंा राजा नामवपमधून 
बाहेर पडला, आिण सोलगुरी ्ेथे त्ाने आपले ठाणे िाले . त्ाने बाुलीफूकन ्ाला आपला मुख् वजीर आिण सेनापती नेमले व मोगलाचंा ना् 
करण्ाचा त्ाला हुकूम िाला . ारम्ान िालेरखानाने अहोमाचंा पराभव केला . त्ामुळे फुकनच्ा मथुरापूरवरील हलल्ास पा्बां बसला . 
ारम्ान गरगावकर ह�ा करण्ाचा सैिरगच्ा राजाचा बेत होता तो सुजनिसग ्ाने हाणून पाडला . मोगल सैन्ाने ऊन -पाणी िकवा तहानभकू 
्ाचंी पव� न करता ्�ूच्ा ाररोज होणाऱ्ा हलल्ानंा तोड िाले . मथुरापूर घेण्ात अप्् आल्ामुळे त्ाने आता गरगाववर ाररोज रा�ी ह�े 
करण्ास सुरवात केली . परंतु िमर जुमला ्ाने १४ जून रोजी फरहााखानाला तेथे पाठवनू ्हराची संरकणव्वसथा मजबतू केली , आिण ्�ूला 
्हराच्ा आसमंतातून हुसकण्ाचा �्तन केला . अखेर ्�ूने ८ जुलैच्ा रा�ी गरगाववर ह�ा चढिवला . ते उ�रेच्ा बाजूने घुसले आिण त्ानंी 
गरगावच्ा िकलल्ाचा ताबा घेतला . रा�ीच्ा काळोखात मोगलानंा ्�ू कोण व िम� कोण हे कळेना . ्ाच वेळी अहोमानंी एका वा�ाला आग 
लावनू िाली. आगीच्ा �का्ात मोगलानंी ्�ूवर ह�ा केला आिण िज�ीने लढून िकलल्ाचा ताबा घेतला . ्ा ्ु�ात फरहााखान जखमी झाला. 

 
्ानंतर गरगावभोवती मातीची िभत बाधंण्ात आली . अहोमानंी आपले रा�ीचे ह�े चालूच ठेवले , आिण सव�त मोठा ह�ा १२ जुलै 

रोजी चढिवला . अहोमाचं्ा चार तुक�ानंी चारी बाजंूनी एका वेळेस ह�ा चढिवला . परंतु त्ात त्ानंा अप्् आले . जुलैच्ा मध्ापासून 
मोगलानंी �ितह�े चढिवण्ास सुरवात केली आिण ्�ूला उधळून लावले . ारम्ान बातमी आली की , लखाऊ ्ेथील मोगल आरमाराने 
बगंालबरोबर ाळणवळण चालू ठेवण्ात ्् िमळिवले आहे . परंतु आसाममध्े खरा ्�ू महणजे मनुष् नवहे . ऑगसटमध्े मथुरापूर ्ेथे रोगाची 
साथ उसळली. ाररोज मोगल छावणीतील ्केडो माणसे ्ा साथीला बळी पडू लागली . औषधाचा काही उप्ोग होईना , आिण जे मरत त्ाचें 
ाफन करणेही ्क् होईना . मोगल छावणीत व्व�सथत अ� िमळेना . िमळत होता तो जाडाभरडा तााूंळ . गवहाच्ा पोळीच्ा अभावी िहाुसथानी 
आिण तुक� ि्पाई अ्कत होऊन गेले . तााूंळ खालल्ामुळे अनेक घोडे मरण पावले . पुषकळ िावस छावणीतील ि्पाई ाुबरल झालेल्ा 
वाहतुकीच्ा बलैाचं्ा मासावंर जगनू रािहले. बहुतेक ि्पा्ानंा अफूचे व्सन होते. ितच्ाअभावी त्ानंा अस् ्ातना सोसाव्ा लागल्ा.] 

 

सरते्वेटी मथुरापूरमधील िजणे अित्् ाुःसह झाले आिण १७ ऑगसट रोजी मोगल सैन् 
गरगाव ्ेथे परतले. ाळणवळणाच्ा साधनाचं्ा अभावी अनेक पीिडतानंा पाठीमागेच ठेवण्ात आले. 

 
िवज्ोनमाााने आनंिात झालेल्ा अहोमानंी गरगाववरील आपले ह�े पुनहा सुव केले आिण 

िकलल्ाच्ा बाहेर ाररोज धुम�्ी उडू लागली . िकलल्ामधील रोगराई आता अगाी पराकोटीला 
पोहोचली होती. कारण मथुरापूरहून आलेल्ा िनव�िसताचं्ामुळे गरगावमधल्ा फौजेतही साथीची लागण 
झाली. एखा�ा साध्ा सैिनका�माणे िमर जुमला हा छावणीत राहू आिण खाऊ-िपऊ लागला. 

 
स�ेबरच्ा ितसऱ्ा आठव�ात ही भ्ानक ाुार्ा संपली, पाऊस कमी होऊ लागला, पूर ओसव 

लागले आिण पाणी ओसरल्ामुळे रसते पुनहा नजरेस पडू लागले. 
 
(५) मोगल आरमाराच् कामिगर्; िमर जुमला याच् पुनहा चढाई 

 
मोगलावंर कोसळलेल्ा ्ा संकटकाळात लखाऊ ्ेथे नागंर टाकून असलेल्ा इबन हुसेन ्ा 



 
अनु�मिणका 

सेनासारंगाच्ा हाताखालील मोगल आरमाराने आपला बचाव केला आिण त्ाचबरोबर मोगल 
सेनाालाचाही. त्ाची जहाजे नाीमधून वरखाली अ्ा गसती घालीत . त्ामुळे त्ानंी सातत्ाने 
गौह�ीबरोबर आपले ाळणवळण चालू ठेवले होते आिण गौह�ीमाग� डा�ा आिण िा�ीबरोबराेखीलही . 
त्ानंतर इबन हुसेन ्ाने अचानक माजुलीबेटावर आपले सैिनक उतरिवले आिण तेथे आसरा घेऊन 
बसलेल्ा अहोम सराारािंवर� कारवाई केली . अखेर पावसाळा कमी झाल्ावर त्ाने उ�रेकडील बाजूने 
चढाई कवन गरगावकडचा रसता खुला केला . (पाहा फिथया., ११९–१२७). लखाऊहून बांोबसतासाठी 
खुषकीच्ा आिण जलमाग�ने त्ाने मोठी रसा पाठिवली . ती गरगाव ्ेथे अनु्मे २४ आिण ३१ ऑकटोबर 
रोजी ्ेऊन पोहोचली. ाुषकाळाची जागा आता सुब�ेने घेतली. 

 
िमर जुमलाच् िटपमवर चाल 

 
आता जमीन कोरडी पडल्ामुळे मोगलाचं्ा घोडाळाने केलेल्ा चढाईला �ितकार करणे 

अहोमानंा कठीण गेले आिण ज्धवज आिण त्ाचे सराार पुनहा एकाा नामवप टेक�ामंध्े पळून गेले . 
िमर जुमला ्ाने पुनहा एकाा चढाईला सुरवात केली . (फिथया., १३९-१५३) आिण सोलगुाीच्ा माग�ने 
तो िटपमवर चाल कवन गेला (१८ िडसेबर). त्ाच्ा चढाईमधला त्ाने गाठलेला हा सव�त लाबंवरचा 
प�ा. २० नोवहेबर रोजी त्ाला मूचछ�घात झाला . “ज्ा रोगाने अखेर मृत् ूत्ाच्ावर मात करणार होता 
त्ाचीच ही सुरवात होती ”. परंतु हाती घेतलेल्ा का्�ला तो िनध�राने िचकटून रािहला . ३० नोवहेबर 
रोजी बाुली पुरवन हा मोगलानंा ्ेऊन िमळाला . त्ाच्ावर मान-सनमानाची खैरखैरात करण्ात आली . 
त्ाला पूवर आसामच्ा सुभेाारीवर बाा्हातफ�  नेमण्ात आले . पुरवन मोगलानंा ्ेऊन िमळाल्ाने त्ाचा 
जो फा्ाा झाला त्ामुळे अनेक अहोम सराार मोगलानंा ्ेऊन िमळाले . ज्धवज अगाी िनराधार झाला 
आिण रोगराईने �ासलेल्ा नामवप टेक�ामंध्े एकाकी होऊन पडला . (पाहा फिथया., ९६, १४७–
१५०; बुराजं्, भाग ८. ९२–९३; खुनलंुग अॅणड खुनलाई, भाग २. १–२, ६–८). 

 
तारीख १० िडसेबर रोजी िमर जुमला ्ाला अस् तापाने घेरले . त्ाच्ा अंगोपागंाची आग आग 

होऊ लागली आिण त्ाला पलुरसी हा रोग झाला . नामवपमध्े चाल कवन जाण्ाचे मोगल सेनेने 
नाकारले आिण आपल्ा सेनापतीला सोडून मा्ाे्ाकडे परतण्ाचा त्ानंी कट केला. 
 
(६) आसामबरोबर शातंतेचा तह 

 
(फिथया., ९५–९६, १५४–१५९ बुराजं्, भाग ८. ९३–९४; बुक २ (ब) पाने ३–८.)  
 
िालेरखानाच्ा मध्सतीने अहोमाचं्ा राजाबरोबर खालील अट�वर तह करण्ात आला. 
 
(१) ज्धवजाने आपली मुलगी आिण िटपम राजाचे मुलगे मोगल ारबारी वजू करावी. 
 
(२) अहोमाचं्ा राजाने ्ु�कर महणून ताबडतोब २० ,००० तोळे सोने , १,२०,००० तोळे चाांी 

आिण २० ह�ी बाा्हाकडे रवाना कराव े (त्ाि्वा् १५ आिण ५ ह�ी अनु्मे िमर जुमला आिण 
िालेरखान ्ानंा भेटी ााखल �ावे). 
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(३) ्ु�कराची बाकी महणून पुढील १२ मिहन्ातं त्ाने सारख्ा हपत्ाने ३ लक तोळे चाांी आिण 
९० ह�ी बाा्हाकडे रवाना करावे. 

 
(४) त्ानंतर वानषक खंडणी महणून त्ाने २० ह�ी पाठवावे. 
 
(५) ्ु�कर पुरा चुकता झाला नाही तोप �्त वुऱहा ंगोहैन , बार गोहैन, गरगावचा पुरवन आिण वार 

प�ा पुरवनचे मुलगे नबाबाकडे ओलीस महणून ठेवण्ात ्ावे. 
 
(६) ��पु�ेच्ा उ�र िकनाऱ्ावरील भराली नाीच्ा पि�मेचा आिण ािकण िकनाऱ्ावरील 

क�ंग नाीच्ा पि�मेचा आसामचा मुलुख मोगल सा�ाज्ात सामील केला जावा . ्ा करारानुसार 
ह�ीसाठी �िस� असलेल्ा ार�ग �ातंाचा िनमम्ाहून अिधक मुलुख मोगलानंा िमळणार होता. 

 
(७) अहोमानंी मोगलाचं्ा �ाे्ातूंन पकडून नेलेले ्ु�कैाी (िव्षेतः कामवपमधून) अहोमानंी 

सोडाव.े त्ाच�माणे अहोमाचं्ा राजाने बाुली पुरवन ्ाची बा्को आिण मुले ्ानंा कैा केले होते त्ाचंी 
सुटका करावी. 

 
५ जानेवारी १६६३ रोजी अहोमाचं्ा राजाची मुलगी , ओलीस मंडळी आिण ठरलेल्ा ्ु�करापैकी 

थोडे सोने, चाांी आिण ह�ी मोगल छावणीत ्ेऊन पोहोचली . पाच िावसानंतर िमर जुमला ्ाने आपल्ा 
परतीची कूच सुव केली . अखेर वै�की् स�ागाराचं्ा सलल्ानुसार तो बोटीवर चढला आिण नाीमधून 
त्ाने डाकक्ाच्ा िा्नेे �वासाला सुरवात केली . वाटेत ३१ माचर १६६३ रोजी तो मरण पावला . 
(फिथया., १६०–१७१). 
 
(७) िमर जुमला याचया सवभावाचे मोठेपण 

 
लषकरीदष�ा एक मह�वाची कारवाई ्ा दि�कोनातून पािहल्ास िमर जुमला ्ाची आसामवरील 

सवारी ही ््सवी ठरली असे महणाव ेलागेल . त्ाने आसामच्ा राजाला अपमानासपा अटीवर तह 
कराव्ास भाग पाडले , त्ाच्ावर �चडं ्ु�कर लााला आिण त्ाच्ापासून अिधक ्ु�कराचे आिण 
त्ाच्ा राज्ाचा मोठा भाग मोगलानंा तोडून ाेण्ाचे वचन घेतले . ्ा तहाचे राजकी् पिरणाम जरी 
िचरसथा्ी रािहले नाहीत, जरी तहा�माणे िमळालेले िजलहे मोगलाकंडून िहसकावनू घेतले गेले आिण िमर 
जुमला ्ाच्ा मृत्नंूतर चारच वष�नी गौह�ीमधून मोगलाचंी हकालप�ी झाली तरी त्ाचा ठपका िमर 
जुमलावर ठेवता ्ेत नाही. 

 
िमर जुमला ्ाच्ा मोिहमेचा ्वेट भ्ंकर मनुष्हानी होण्ात झाला. व्ाधी आिण ्�कतपात ्ानंी 

वढेल्ामुळे तो मरण पावला . कुचिबहार आिण आसाममध्े त्ाने िजकून घेतलेला �ाे् मोगलानंा तवरीत 
सोडून �ावा लागला . परंतु ्ा मोिहमेत त्ाच्ा सवभावातले गुण मो�ा �कष�ने तळपले . त्ा काळातील 
कोणत्ाही सेनापतीने इतक्ा मानवतेच्ा आिण न्ा्ाच्ा भिूमकेववन ्ु� केले नाही की आपले सैिनक , 
खाजगीनीस आिण अिधकारी ्ानंा इतक्ा सारख्ा ि्सतीच्ा कडक बधंनात . ठेवले नाही. भ्ंकर क� 
आिण हालअपे�ा सहन कराव्ा लागत असून ाेखीलसु�ा अगाी अखेरप �्त िमर जुमला ्ाने आपल्ा 
ाुय्म अिधकाऱ्ानंा त्ाच्ाब�ल वाटणारा िव�ास आिण �िचत  �ेमही गमावले नाहीत . हे ाुसऱ्ा 
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कोणाही अिधकाऱ्ाला साधले नाही . २० मण िहरे ज्ाच्ा मालकीचे होते आिण बगंालसारख्ा सधन 
�ातंाचा जो सुभेाार होता असा िमर जुमला , कूच करताना ज्ा हालअपे�ा सहन कराव्ा लागत त्ाचा 
अनुभव मो�ा आनंााने त्ाच्ा फौजेतील एका�ा क�ुक ि्पा्ाबरोबरही घेत असे . जीवनातल्ा 
आनंााकडे पाठ िफरवनू आिण मो�ा क�ाने भरलेले िावस घालवीत त्ाने अकाली मृत्लूा आपणहून 
आमं�ण िाले. लोकावंर अत्ाचार, जुलूम, जबरासती आिण िजकलेल्ा �ाे्ातं जाळपोळ न करण्ाचे 
सखत हुकूम त्ाने आपल्ा सैिनकानंा िालेले होते आिण आपल्ा हुकूमाचे कडकपणे पालन होत आहे 
्ासंबधंी तो अित्् जागवक राही . ्ा आजाचंा भगं करणाऱ्ानंा त्ाने जी कठोर ि्का िाली त्ाचा 
अपेकेबाहेर पिरणाम झाला. िमर जुमला ्ाच्ा अंगी िवि्� गुण वास करीत होते ्ाची जाणीव इतराबंरोबर 
त्ाची तुलना केल्ावरच आपल्ाला होते . िमर जुमलासारखा कथाना्क जर िमळाला तर 
तािल्सारख्ा इितहासकाराची �ितभााेखील त्ाच्ा वणरनाला अपुरी पडते . त्ाने िमर जुमलाची केलेली 
सतुती ही केवळ त्ाच्ाबाबत वापरण्ात आलेली अलंकािरक भाषा ठरत नाही तर लोकाचंा राजा महणून 
जनमाला आलेल्ा व्कतीला ्ोग् ती ��ापूवरक वािहलेली ��ाजंली ठरते . (अिधक मािहतीसाठी पाहा : 
फिथया., १५, ३५, १६०, ८६-८७). 

 
(८) मोगलाचं् कामरपमधून माघार : तयासाठ् झालेला संघषर, १६६७–१६८१ 

 
अहोम आिण मोगल याचंयाममये पुनन संघषर आिण तयाच् कारणे 

 
िमर जुमला ्ाने िजकून घेतलेला आसामचा भाग मोगल १६६७ प �्त आपल्ा ताब्ात ठेव ू्कले . 

अहोमानंी, त्ाचं्ावर लाालेला ्ु�कर पूणरपणे िाला पण त्ाला त्ानंी पाच वष� घेतली . त्ाचंा 
नूतनािभिषकत राजा च्धवज (राज्ारोहण १६६३ ) ्ाने ्ु�ाचा अवलंब करण्ाचे ठरिवले आिण त्ा 
अनुषंगाने त्ाने आपली त्ारी चालिवली . [िमर जुमला ्ाच्ा मृत्नंूतर पूवर िहाुसथानातील पिर�सथती  :– िमर जुमलाच्ा 

माघारीनंतर मोगलानंी त्ानंा तहा�माणे िमळालेला मुलूख सोडला नाही . १६६७ प �्त कजाली आिण बनसबारी ही ठाणी त्ाचं्ा ताब्ात रािहली . 
ठरलेली ्ु�ाची खंडणी अहोमानंी त्ानंा हपत्ाहपत्ानंी भरली . औरंगजेबाचा अहोमाचं्ा राजाबरोबर प�व्वहार चालू रािहला . परंतु खंडणी 
ाेण्ात अहोमाचं्ाकडून िवलंब झाल्ामुळे गौह�ीचा मोगल फौजाार ्ाने अहोमानंा धारेवर धरले . खंडणी महणून अहोम जे ह�ी पाठिवत त्ातील 
एखााा जर मेला तर आसाम सरकारला त्ा पोटी २ ,००० र. भरावे लागत . असे अनेक ह�ी मरत आिण साहिजकच वानषक खंडणीची भरपाई 
अहोमानंा वेळच्ा वेळी करणे जमत नसे . ही खंडणी पुढील�माणे होती . ्ु�कर महणून वीस हजार तोळे सोने , एक लक वीस हजार तोळे चाांी व 
वीस ह�ी अहोमानंी ताबडतोब �ावेत आिण त्ानंतर ३ लक तोळे चाांी व ९० ह�ी तीन सारख्ा हपत्ानंी �ावे . (फिथया., १५४). अहोमानंी 
एकंार खंडणी िाली ती १४३ ह�ी व २ लक ८०,००० रप्े. ्ापैंकी २४ ह�ी मेले. त्ाचंी िकमत अहोमाकंडून वसूल करण्ात आली. 

 
मोगल आिण अहोम ्ाचं्ामध्े बेबनाव होण्ाचे ाुसरे कारण महणजे अनेक आसामी नागिरक बगंालमध्े बाा्ाही फौजेबरोबर गेले हे 

हो्. त्ाब�ल अहोमाचंा राजा ज्धवज ्ाने िनषेध केला असता िमर जुमलाने उ�र िाले की , मी माझ्ाबरोबर ्ेण्ाला कोणालाही भाग पाडत 
नाही व जे माझ्ाबरोबर ्ेतात त्ानंा मी अटकाव करीत नाही . मोगलानंी ्ा वतरणुकीने कराराचा भगं केला अ्ी अहोमानंी समजूत कवन घेतली . 
त्ाि्वा् अहोमाचं्ा राजाने अ्ी त्ार केली की , मोगल अिधकारी आपल्ा �ाे्ात घुसतात आिण तेथून तहात ठरल्ा�माणे माघार घेत 
नाहीत. अखेर बाा्हाच्ा हुकमाने वाा�सत �ाे् ्ोग् त्ा पकाकडे सोपिवण्ात आला . १६६३ मध्े च्धवज हा गााीवर आला . त्ाच्ा मनात 
मोगलानंी केलेला अन्ा् व त्ाचंी उ�ट वागणूक ्ा ाोनही गो�ी डाचत होत्ा . ्ाचा पिरणाम महणजे मोगल वकीलाबरोबरची त्ाची वागणूक 
एकाम बालली . अखेर जेवहा गोह�ीचा नवा फौजाार सय्ा िफरोजखान ्ाने उरलेल्ा खंडणीची अित्् उ�ट भाषेत मागणी केली तेवहा 
च्धवजाचा सं्म सुटला आिण त्ाने मोगलाबंरोबर ्ु�ाची त्ारी करण्ास सुरवात केली . (फिथया., १६०, १६२; बुराजं् खुनलंुग, भाग २. 

१३–१४, १२–१८; बुराजं्, भाग २ . (ब) १०–११, १८; भाग ८ . ९७; बुराजं्, भाग ८ . ९७–९८).] १६६७ मध्े त्ाने ��पु�ेच्ा 
ाोनही िकनाऱ्ावंवन खाली ाोन फौजा आपल्ा सेनापत�च्ा हाताखाली रवाना केल्ा . वाटेत मोगलाचं्ा 
ताब्ातील िक�े भराभर पडले आिण अखेर नोवहेबरच्ा सुरवातीस खु� गौहतीचाच पाडाव झाला . 
्ाााे, घोडी आिण इतर सामान -सुमान �चडं �माणात िवजेत्ाचं्ा हाती पडले . अनेक मुसलमानानंा 
अहोमानंी कैा केले आिण त्ानंी क�ल केली. ्ात अनेक अिधकारी होते. एकाच चढाईत अहोमानंी मोगल 
आघाडीला मोनास नाीप �्त रेटले . गौह�ी अहोम सुभेााराचे पुनहा मुख् ठाणे झाले . (पाहा बुरानज् 



 
अनु�मिणका 

खुनलंुग, भाग २. १५–२८, २८–३७, भाग ८. ९८–१०१; ए. एन ., १०६८). 
 
रामिसगाचया नेतकतवाखाल् रेगाळलेले यु� 

 
मोगलानंी त्ाचं्ा ताब्ातून गेलेला �ाे् पुनहा िजकून घेण्ाचा �्तन केला . परंतु त्ातून 

अिनब�ध आिण िनरथरक असे ्ु� सुव झाले . १६६९ च्ा फे�ुवारीत िमज� राजा ज्िसग ्ाचा मुलगा आिण 
वारस रामिसग हा ारबारातून रंगमती ्ेथे ्ु�ाची सू�े हाती घेण्ासाठी ााखल झाला . परंतु 
सुरवातीपासूनच त्ाच्ापुढे असलेली कामिगरी त्ाच्ा पारी िनरा्ा टाकणारी होती . त्ाच्ा हाताखाली 
जेमतेम ८,००० फौजी सैिनक होते व त्ातून त्ाचे जे नुकसान होई त्ाची भरपाई कधीच केली जात नसे . 
अहोमानंी आपण एक राष् आहोत ्ा अिभिनवे् ात ्ु� पुकारल्ामुळे सैन् भरती कवन त्ानंी एक लाख 
फौज उभी केली . िमर जुमलाच्ा वळेी मोगलाचें जे आरमारी �भतुव होते ते आता नाहीसे झाले आिण 
पाण्ावरील स�ा अहोमाकंडे गेली. �महपु�ेवरील त्ाचं्ा ज्ा ४० ्ु�नौका होत्ा त्बाबत मोगल फारच 
थोडी कारवाई कव ्कले . [्ाबाबत सिवसतर हिककत पुढील�माणे आहे : रामिसग ्ाच्ाबरोबर त्ाचे सवतःचे ४ ,००० घोडेसवार , 

१,५०० अहाी आिण ५०० गोलंााज एवढे सैन् होते . त्ाि्वा् कुचिबहारमधील १५ ,००० धनुधरर होते . परंतु लढण्ाच्ा द�ीने त्ाचंा उप्ोग 
नवहता. पाटण्ाहून बगंालकडे जाताना वाटेत त्ाने आपला ्ीख गुव तेगबहााूर ्ाला बरोबर घेतले . रंगमती ्ेथे फे�ुवारी १६६९ मध्े रामिसग 
जाऊन पोहोचला. (्ा मोिहमेच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा . बुराजं् खुनलंुग, भाग २. ३८–५८, भाग ८. १०१–११०; ए. एन., १०६८–६९ एम. 
ए., ९७, १५४). परंतु पिहल्ापासूनच त्ाच्ा पुढील कामिगरी ाुषकर होती . आसाममध्े मोिहमेवर जाण्ासाठी कोणताही ि्पाई सहजासहजी 
त्ार होत नसे . आसाममध्े रामिसगाला पाठवण्ात आले ्ाचे कारण , त्ाने ि्वाजीला आगऱ्ाहून पळून जाण्ास मात केली हे आहे , असे 
समजण्ास भरपूर जागा आहे . त्ाच्ाजवळ जेमतेम ८ ,००० ि्पाई होते आिण त्ाच्ा नुकसानीची कधीच भरपाई होत नसे . ्ाउलट अहोमानंी 
एक लक फौज जमा केली. त्ानंी आपले आरमारही मजबतू केले. त्ामुळे मोगलाचं्ा चाळीस जहाजाचं्ा काफल्ाचे काहीही चालले नाही. 

 
्ात भर महणून गौह�ीचा फौजाार रि्ाखान ्ाने सहका्र करण्ास िालेला नकार व त्ाच्ातील िन�ेचा अभाव . रामिसगाचे 

आजापालन करण्ाऐवजी त्ाने बरोबरीच्ा ह�ाकिरता भाडंण्ास सुरवात केली . इतके िावस गौह�ीचा फौजाार महणून भपक्ात रािहल्ावर 
रामिसगाकडून आजा घेणे त्ाला कमीपणाचे वाटू लागले . त्ाचा अहोमाबंरोबर प�व्वहार असावा अ्ी ्कंा ्ेण्ास जागा िनम�ण झाली . अखेर 
रामिसगाने रि्ाखानाला आपल्ा छावणीतून हाकलून िाले. 

 
आपल्ा रंगमती ्ेथील तळापासून रामिसगाने उ�र �महपु�ेच्ा ारीच्ा काठाने कूच करण्ास सुरवात केली . अहोमानंी माघार 

घेतली आिण तो वार नाीपा्ी पोहोचला . थो�ाफार चकमकीत मोगलानंा ्् िमळाले . परंतु िनण�्क िवज् त्ानंा िमळाला नाही . लवकरच 
लढाईचे पारडे िफरले , आिण त्ाला हाजोकडे माघार घ्ावी लागली . नंतर त्ाने गौह�ीला वेढा िाला . परंतु चार मिहन्ाचं्ा वे�ानंतर खूप 
नुकसान सोसून त्ाला माघार घ्ावी लागली. अहोमानंी नागाचंी मात आणली. ्ा रानटी लढवय्ानंी मोगलानंा मोठा धोका िनम�ण केला. 

 
१६७० च्ा उ�राध�त मोगलानंा तीन मोठे पराभव सहन करावे लागले . रामिसगाने तहाची ्ाचना केली . ाोनही बाजू ्ु�ाला 

कंटाळलेल्ा होत्ा. परंतु च्धवजाच्ा मृत्मुूळे तहाची बोलणी लाबंणीवर पडली . तहाच्ा वाटाघाटी िफसकटल्ा . अहोमानंी आपले ह�े पुनहा 
सुव केले . ्ानंतरचा बराच काळ ाोनही फौजातं चकमकी होण्ात गेला . िवज्ाचे पारडे अहोमाचं्ाकडे झुकले . सरते्वेटी माचर १६७१ मध्े 
रामिसगाने पारी अप्् घेऊन रंगमतीकडे माघार घेतली . ्ेथे काही वष� तो आसामच्ा सरह�ीवर रेगाळला . परंतु पुनहा मोहीम करण्ाचे सामथ्र 
त्ाच्ामध्े उरले नवहते . इ. स . १६७६ मध्े त्ाला ारबारात परतण्ाची परवानगी िमळाली . तो जूनमध्े ारबारात रजू झाला . ाारंग आिण 
बेलतोला ही िठकाणे मोगलानंी का्मची गमािवली.] 

 
आिण रामिसगाचे मनाेखील ्ा सवारीत नवहते . कारण तो हे पूणरपणे जाणून होता की १६६६ मध्े 

ि्वाजीला आगऱ्ाहून सुटून जाण्ात मात केल्ाच्ा अपराधाब�ल ि्का महणून त्ाला आसामात 
जवरजजरर होऊन मवन जाण्ासाठी रवाना करण्ात आले होते . आसामात रणसं�ामाच्ा पिरघात 
आल्ावर रामिसगाने गौह�ीला वढेा िाला . पण गौह�ी िजकून घेण्ाचे त्ाचे सवर �्तन फसले . माचर 
१६७१ मध्े त्ाने रंगमतीकडे माघार घेतली तेथे त्ाचा काही वष� मु�ाम झाला . पण त्ाने कोणतीही 
कारवाई केली नाही. अखेर १६६५ मध्े त्ाला ारबारात वजू होण्ाची परवानगी ाेण्ात आली. 

 
गौह�् काब्ज व पुनहा गौह�्चा पाडाव 



 
अनु�मिणका 

 
च्धवजाचा १६७० मध्े मृत् ूझाल्ावर अंतगरत भानगडीमुळे अहोमाचं्ा राजघराण्ाची स�ा 

अित्् कमकुवत झाली. १६७० पासून १६८१ प �्तच्ा ११ वष�च्ा थो�ा्ा कालावधीत अहोमाचें काही 
नाही तरी ७ राजे गााीवर आले आिण त्ापैंकी कोणाचाही मृत् ूनैसनगक कारणपरतव ेझाला नाही . 
महतवाकाकंी आिण कसलीही चाड न बाळगणाऱ्ा सराारानंी अंितम स�ा बळकावली , सवतःच्ा 
सवाथ�साठी परसपरां् ी झगडे केले आिण िसहासनावर राजाचंी उलटापालट केली . १६७९ च्ा फे�ुवारीत 
वार फुकन ्ाने आपला �ितसपध� बुऱहा गोहैन ्ाच्ा धासतीने गौह�ी हे मोगलाचं्ा सवाधीन केले . (्ाचे 
बकीस महणून औरंगजेबाने आजमची नेमणूक बगंालच्ा सुभेाारीवर केली ). (अिधक मािहतीसाठी पाहा : 
एम. ए., १७३; गेटस , १५७). 

 
परंतु १६८१ मध्े गााधरिसह हा अहोमाचं्ा िसहासनाचा अिधपती झाला आिण त्ाने लवकरच 

आपल्ा घराण्ाची �ित�ा पुनहा संपाान केली . त्ाने सहजत्ा गौह�ी काबीज केले आिण �चडं लूट 
िमळिवली. अ्ा तऱहेने बगंालच्ा सुभ्ातून कामवपचा ताबा मोगलाचं्ाकडून गेला (गेट, १६०; बुराजं्, 
भाग ८, १२२–१२३). 

 
१६६३ नंतर मोगलाचें कुचिबहारबरोबर संबंध 

 
१६६२ मध्े िमर जुमला हा गरगाव ्ेथे व�ेात अडकला असताना कुचिबहारच्ा राजाने आपला 

सवर �ाे् िजकून घेतला आिण तेथील मोगल फौजेची हकालप�ी केली . १६६४ मध्े बगंालच्ा 
सुभेाारीवर नेमणूक झालेला ्ा्सताखान राजमहलला पोहोचला . मोगलाचं्ा सामथ्�ची भीती 
वाटल्ामुळे कुचिबहारच्ा राजाने ताबडतोब ्रणागती सवीकारली आिण साडेपाच लाख रप्ाचंी खंडणी 
आाा केली . (फिथया, कयनटनयुएशन, १२१ ब ; अखबारात, ८ व ेबषर , १४). कुचिबहारचा हा राजा �ाण 
नारा्ण १६६६ मध्े मेला . त्ानंतर जवळ जवळ अधर् तकाप �्त त्ा राज्ात ्ाावी ्ु�ामुळे , 
राजस�ेकडून होणाऱ्ा जुलुमजबरासतीमुळे आिण अंतगरत अ्ातंतेमुळे भ्ंकर अंााधंुाी माजली . ्ाचा 
फा्ाा मोगलानंी घेतला आिण आपल्ा राज्ाच्ा म्�ाा ह�ीचे रंगपूर आिण पि�म कामवप िजलहे ्ाचंा 
बराच भाग िजकून कुचिबहारच्ा ािकण आिण पूवर भागाप �्त नेऊन िभडिवल्ा . इ. स. १७११ मध्े एका 
तहानुसार मोगलाचं्ा ताब्ात आलेल्ा ्ा �ाे्ावंरील ह� सोडण्ास त्ानंी कुचिबहारच्ा राजाला भाग 
पाडले. (एच . एन . चौधर्र  कुचिबहार सटेट, २३८–२४१) 

 
(९) ्टगावचे लुटार आिण तयानं् बंगालयात घातलेला धुमाकूळ 

 
्टगावचे पोतुरग्ज चाचें 

 
बगंालचे मुसलमान राज्कत� आिण आराकानचे मोगोलाईड �मुख ्ाचं्ामध्े अनेक ्तकापंासून 

छटगाव िजलहा कोणाच्ा मालकीचा ्ाब�ल वाा होता . १७ व्ा ्तकाच्ा सुरवातीला फेनी नाी ही ्ा 
ाोनही राज्ामंधील सरह� ठरिवण्ात आली . परंतु पुढील प�ास वष�त पूवर बगंालमधील न�ा आिण 
खा�ा ्ावंर माघ लोकाचंी अिनब�ध स�ा पूणरपणे �सथािपत झाली . ्ा घटनेला पुढील�माणे कारणे ाेता 
्ेतील– जहागंीरचा भोगळ राज्कारभार , त्ाचा ्ुवराज ्हाजहान ्ाची बडंखोरी आिण पराे्ी 
लोकाचं्ा �भावाच्ा ि्रकावामुळे आराकानी लोकाचं्ा आरमारी सामथ्�त झालेली वाढ (आराकानच्ा 
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�ाचीन इितहासासाठी पाहा : फैयरेर  िहसटर् ऑफ बम� , ७७–७९, १७२; फिथया, कयनटनयएूशन, १५४ ब 
–१५६ अ , १६४ अ , १७६ अ आिण ब ). हे परकी् महणजे छटगाव ्ेथे सथाि्क झालेले आिण तेथल्ा 
सथािनक राजाच्ा हुकमतीत वागणारे िफरंगी अथवा धाडसाला त्ार असलेले पोतुरगीज आिण 
त्ाचं्ापासून िनम�ण झालेली तेथील �जा . “माघ आिण िफरंगी हे आराकानी लुटाव खला्ी सातत्ाने 
जलमाग�ने ह�े करीत आिण बगंालमध्े लुटालूट कवन परत जात . आपल्ाबरोबर ते त्ानंी पकडलेल्ा 
िहाू आिण मुसलमान ्ानंा घेऊन जात . आपल्ा मा्�ाे्ात पोहोचल्ावर जल�वासातून बचावनू तेथे 
पोहोचलेल्ा पकडलेल्ापैंकी ाणकट अ्ा कै�ानंा ते ्तेकामाला आिण इतर हलक्ा �तीच्ा 
उ�ोगधं�ाचं्ा कामाला लावीत . उरलेले इतर कैाी ते ािकणेतल्ा बांरात डच , इं�ज आिण �ेच 
व्ापाऱ्ानंा िवकून टाकीत . बगंालवर अ्ा तऱहेचे ह�े आिण लुटालूट आराकानी लुटावंनी िन्िमतपणे 
चालिवल्ामुळे बगंाल हा िावसेिावस अिधकािधक ओसाड आिण िनमरनुष् बनत गेला आिण आराकान्ाचंा 
�ितकार करण्ाची त्ाची ्कती िावसेिावस कमी होत गेली . पूव� वकला िजल्ामधून (वकरगंज आिण 
डाकक्ाचा काही भाग ) सुपारीवरील करामधून सरकारला खूप उतप� िमळे . हा िजलहा घरााारानंी आिण 
लागवडीखाली आणलेल्ा जिमन�नी नुसता भरग� भवन गेला होता . परंतु आता आराकान्ानंी आपल्ा 
लुटावपणा आिण पळवापळवी वपी केरसुणीने जणू काही हा िजलहा साफ धुवनू नेला . पिरणामी त्ा 
�ाे्ात एकही राहत्ा घरात रिहवासी आढळेना िकवा िावा लावा्ला माणूस िमळेना.” 

 
“बगंालच्ा आरमारी कािफल्ाच्ा खला्ात ्ा लुटाव आराकान्ाचंी इतकी धडकी बसली की 

्ा आरमाराच्ा ्भंर जहाजाचं्ा कािफल्ाने केवळ लुटावंच्ा चार गलबतानंा एकजुटीने चाल कवन 
्ेताना पािहले तर त्ातून पला्न कवन बगंालच्ा आरमारी कािफल्ातील खला्ानंी सवतःचा जीव 
वाचिवल्ास ते सवतःला धन् समजत असत” (पाहा : ब�नयर, पान १७९). “हे िफरंगी लुटाव आपल्ाला 
िमळालेल्ा लुटीचा अध� भाग आराकानच्ा राजानंा ाेत आिण सवतःकडे उरलेला अध� िहससा ठेवीत . ्ा 
लुटावंना लोक हरमा ्ा नावाने ओळखत (हरमा हा पोतुरगीज आरमाडा अथवा कािफला ्ा ्बााचा 
अप�ं्). त्ाचं्ा ताब्ात ्ु�साम�ीने भरलेली १०० जला गतीची गलबते होती .” मनुचीने त्ाचें वणरन 
कठोर हा्ाची माणसे आिण कसलाही िकतु मनात न बाळगता एखा�ा छो�ा बालकाला ठार करण्ास 
सरावलेले” असे केले आहे. (मनुच्, भाग २ पान १७४) ( अिधक मािहतीसाठी पाहा : ब�नयर १७४-१७९; 
अे. एन., ९४१; फिथया, कयनटनयअेूशन, १२२ ब–१२५ ब, १०८ अ, १३९ अ आिण ब, १५० ब १५२ अ). 

 
पूवर बगंालच्ा नाीलगतच्ा �ाे्ातील लोकवसती उठून गेल्ामुळे सरकारी उतप�ात कमालीची 

घट आली . परंतु त्ापेकाही जासत महणजे बाा्ाही इ�तीला त्ामुळे अित्् धोका पोहोचला . �ातंाचे 
संरकण ्ोग् तऱहेने होणे असेल तर छटगावच्ा लुटावंचे िनमूरलन होणे ही अत्ावश्क बाब होऊन 
रािहली. 

 
शायसताखानाच् नवयाने आरमाराच् उभारण् 

 
िमर जुमलाची अधरवट रािहलेली कामिगरी हाती घेण्ाचा ्ा्सताखानाला हुकूम ाेण्ात आला . 

सुरवाती सुरवातीला ्ा्सताखानाची कामिगरी त्ाला हातावगेळी करणे अ्क्�ा् आहे असे वाटले . 
मोगलाचें बगंालमध्े जे आरमार (नाववर) ठेवण्ात आले होते त्ाच्ा खच�साठी १४ लाख वानषक 
उतप�ाच्ा जिमनी तोडून ाेण्ात आल्ा होत्ा. राजपु� ्ुजाच्ा िढलाईच्ा कारभारामुळे ्ा आरमाराची 
पिर�सथती अित्् खालावली होती . त्ात आणखी अिधकाऱ्ाचं्ा लाडंीलबाडीची भर पडलेली . त्ातून 
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जे काही उरले होते त्ाचा िमर जुमलाच्ा आसामच्ा सवारीत ना् झाला होता. थोडक्ात महणजे बगंालचे 
आरमार आता जवळजवळ अ�सततवातच उरले नवहते आिण त्ामुळे ्ा्सताखानाचे पिहले काम त्ा 
आरमाराची पुनहा उभारणी करणे हे होते. 

 
्ा्सताखानाने ही कामिगरी �थम हातावगेळी केली . त्ाच्ा अमाप उतसाहाने आिण धै्�ने तो 

सगळ्ा अडचण�वर मात कव ्कला . डा�ा, हुगळी, जेसोर, वाळे�र, कारीवारी वगैरे िठकाणच्ा 
गो�ात नवीन जहाजे बाधंण्ात आली आिण एका वष�च्ा अवधीत ३०० जहाजाचें आरमार नावाडी आिण 
्ु�साम�ी ्ासहीत ्ु�ासाठी सुस� झाले . (फिथया, कयनटनयएूशन, ११५ व , १३७ ब –१३८ अ ). 
डाक्ाच्ा आगने्ेस ६ मलैावंर ढापा ्ेथे १०० ्ु�नौका ठेवण्ात आल्ा आिण तेथून पुढे ािकणेस 
आणखी ३० मलैावंर सं�ामगढ ्ेथे आणखी २०० जहाजे स� ठेवण्ात आली . ्ा ाोहोना जोडणारा एक 
लषकरी मागर पूररेषेच्ा वर बाधंण्ात आला . छटगावपासून केवळ ६ तासाचं्ा जलमाग�वर असलेले 
सोनाीप हे बेट सं�ामगढ आिण छटगाव ्ा ाोन गावाचं्ा बरोबर मध्ावर मु�ामासाठी सो्ीसकर असे 
ठाणे होते . सोनाीप बेटावर त्ावळेी िालावर नावाच्ा बडंखोरीने आरमार सोडून गेलेल्ा मोगल 
कपतानाचा अिधकार चालत असे ; तरीाेखील िालावर हा एक उतकृ� ्ो�ा आिण अंगी उतकृ� कतरबगारी 
असलेला ्ासक होता. 

 
मोगल सोनद्प काब्ज करतात 

 
१६६५ च्ा नोवहेबरमध्े सेनासारंग अबुल हसन आपल्ा कािफल्ासह जात असताना त्ाने 

सोनाीपवर ह�ा केला आिण ते काबीज केले . िालावरचे व् आता ८० वष�चे होते . त्ाने अित्् ्ौ्�ने 
लढा िाला. तो जखमी झाला आिण त्ाला पा्ात बे�ा घालून डाकक्ाला नेण्ात आले . सोनाीपच्ा 
बेटावर मोगल फौज ठेवण्ात आली. (ए. एन., ९४४–९४६). 

 
आता ्ा्सताखानाने मोगलाचं्ा चाकरीची जबरासत अिमषे पुढे कवन िफरंग्ाची मने 

आपल्ाकडे वळवनू घेतली . िफरंगी आिण त्ाचें आराकानी धनी ्ाचं्ात भ्ंकर भाडंणे झाल्ामुळे 
्ा्सताखानाची कामिगरी आणखीनच सुलभ झाली . छटगावच्ा सवरच्ा सवर िफरंगी वसाहतीने आपली 
बा्कामुले आिण मालम�ा ्ासंह मोगलाचं्ा मुलखात घाईघाईने पला्न केले (िडसेबर १६६५ ). 
िफरंग्ाचं्ा पुढाऱ्ाचंी भरपूर वतेनावर मोगल आरमारात भरती करण्ात आली . “िफरंग्ाचें मोगलाकंडे 
्ेणे ्ा घटनेने बगंाली जनतेच्ा मनाला एक मोठाच िालासा िमळाला.” 
 
(१०) मोगल ्टगाव िजकून घेतात 

 
्टगाववर्ल मोिहमेच् सुरवात 

 
२४ िडसेबर १६६५ ्ा िाव्ी ्ा्सताखानाचा मुलगा बुजुगर उममेाखान ्ाच्ा अिधपत्ाखाली 

६५०० फौज मोिहमेवर डाकक्ाहून रवाना करण्ात आली . बाा्ाही आरमारात सवर तऱहेची अ्ी एकूण 
२८८ गलबते होती . िफरंगी आपली ४० गलबते घेऊन बाा्ाही आरमाराला जोड महणून ्ेऊन िमळाले 
होते. मोिहमेचा आराखडा पुढील�माणे होता . इबन हुसेन ्ाने आपले आरमार घेऊन काठाकाठाने पुढे 
सरकाव ेतर त्ानंा समातंर अ्ी िा्ा ठेवनू फौजेनेही �गती करावी आिण वाटेत जाताना टपप्ा टपप्ाने 
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समु�िकनाऱ्ावर लागणारी जंगले साफ करावी आिण उ�मपैकी रसता करावा . ्ा�माणे आरमारी 
कािफला आिण फौजा ाल ्ानंी परसपरां् ी सहका्र कराव्ाचे . आघाडीच्ा सेनेचे नेतृतव 
फरहााखानाकडे होते. त्ाने १४ जानेवारी १६६६ रोजी फेनी नाी ओलाडंली आिण आराकानी मुलुखात 
�वे्  केला. 

 
२३ तारखेला मोगल आरमारी कािफला कुमािर्ा खाडीच्ा बाहेर पडला आिण त्ाची ्�चू्ा 

आरमाराबरोबर गाठ पडली. ्�चू्ा आरमारात घुरव जातीची १० आिण जिल्ा जातीची २५ अ्ी जहाजे 
होती. हे आरमार मोगल कािफल्ा्ी लढण्ासाठी कुमािर्ा खाडीतून बाहेर पडले होते . िफरंग्ानंी 
मोगल आरमाराची आघाडी साभंाळली आिण त्ानंी केलेल्ा चढाईमुळे ्ु�ाला कसे वळण लागणार तेही 
िासून आले. घुरवात असलेल्ा माघ खला्ानंी िफरंग्ाचं्ा चढाईमुळे भराभर जहाजातून उ�ा टाकल्ा 
तर ्�चू्ा जािल्ानंी पळ काढला. 

 
आरमार् लढाया 

 
परंतु मोगलाचं्ा आरमारा्ी गाठ पडलेल्ा ्�चू्ा कािफल्ातील जहाजे हलक्ा �तीची होती . 

त्ाचंी अिधक तोफा असलेली मोठी गलबते आता हूली खाडीतून बाहेर पडून भर समु�ात आली. 
 
ाुसरा आिण मोठा िवज् मोगल आरमाराला २४ जानेवारीच्ा सकाळी िमळाला . त्ावळेी 

मुसलमानी आरमारातील जहाजे आपले िवज्ी धवज फडकावीत आिण ्�वूर तोफाचंा भिडमार करीत 
चाल कवन जाऊ लागली . पुढे चाल कवन ्ेणाऱ्ा मोगल कािफल्ावर तोफाचंा भिडमार करत 
आराकानी आरमाराने कणरफुली नाीमध्े माघार घेतली . त्ानंी नाीच्ा मुखात ाुपारी ३ वाजता �वे्  
केला आिण छटगाव आिण नाीच्ा �वाहात असलेले एक बेट ्ाचं्ा मधोमध ्ु�ाकरता आपल्ा 
आरमाराची फळी उभारली . नाीच्ा समोरच्ा िकनाऱ्ावर िफरंगी लोकाचें बांर असलेल्ा खे�ाच्ा 
नजीक त्ानंी बाबूचं्ा तीन संरकक तटबांी उभारल्ा होत्ा . परंतु इबन हुसेन ्ाने आपली सवर गलबते 
नाीच्ा �वाहात घातली आिण जिमनीवरील बाजूनेही ह�ा चढवनू वरील तटबांी काबीज केल्ा. 

 
्ानंतर िवज्ाच्ा उनमाााने धंुा झालेल्ा मोगलानंी ्�चू्ा आरमारावर धडक िाली . भ्ंकर 

रणधुमाळी माजली . छटगावच्ा िकलल्ामधूनही मोगलावंर तोफाचंा भिडमार करण्ात आला . अखेर 
्�चूा ना् करण्ात आला . त्ाचं्ा िकत्ेक नावा�ानंी भराभर जहाजातूंन समु�ात उ�ा टाकल्ा 
आिण पोहून जाऊन त्ानंी आपला जीव वाचिवला . पुषकळसे बुडून मेले . उरलेल्ानंा ठार करण्ात आले 
िकवा कैा केले गेले. िवज्ी मोगलाचं्ा ताब्ात ्�चूी १३५ लढाऊ गलबते आली. ाुसऱ्ा िाव्ी महणजे 
२५ जानेवारीला छटगावच्ा िकलल्ाला मोगलानंी वढेा िाला . २६ तारखेला उजाडता उजाडता िक�ा 
इबन हुसेनच्ा ताब्ात आला . परंतु तेथील जमीनाार मुनवबरखान ्ाच्ा बेि्सत अनु्ा्ानंी लुटालूट 
करण्ासाठी िकलल्ात �थम �वे्  केला . तेथल्ा घरानंा आगी लावल्ा . त्ामध्े ्हराचा बराचसा भाग 
आिण राजवा�ातील ाोन ह�ी जळून खाक झाले . िकलल्ातील आराकानी फौज िकलल्ातून कणरफुली 
नाीच्ा पलीकडल्ा तीरावर पळून गेली . परंतु त्ा पळपु�ावंर त्ाचं्ा पूव�च्ा गुलामानंी ह�ा केला 
आिण त्ानंा साफ नागिवले . हे गुलाम महणजे बगंालमधून आराकान्ानंी पळवनू नेलेले आिण त्ा �ातंात 
्तेकरी महणून राबिवलेले बगंाली मुसलमान होत. 

 



 
अनु�मिणका 

ारम्ान २३ तारखेपासून आपला कािफला पुढे चाल कवन जात असल्ाची बातमी ऐकल्ापासून 
फरहााखानाच्ा हाताखालील सैन्ाने घनााट जंगलातून छटगावाच्ा रोखाने मागर काढून , चाल कवन 
जाण्ासाठी पराका�ेची कोि्् चालिवली होती . त्ाची फौज नजीक ्ेताच वाटेत असलेली आपली 
ठाणी माघ लोकानंी सोडून िाली . मुख् सेनापती २६ तारखेला छटगावला ्ेऊन ााखल झाला आिण 
ाुसऱ्ा िाव्ी िवज्ाचे नगारे वाजवीत त्ाने िकलल्ात �वे्  केला . मोगलानंा िमळालेल्ा लुटीचे मूल् 
पै्ाच्ा सववपात काहीच नवहते . ही लूट महणजे ३ ह�ी , िपतळ आिण लोखंड ्ाचं्ा बनावटीच्ा , लहान 
आकाराच्ा आिण १ पौडी िकवा लहान गोळे टाकणाऱ्ा १०२६ तोफा , अनेक तो�ाचं्ा बाुंका आिण 
जंबुरख आिण पुषकळसा ाावगोळा ही हो् . परंतु मोगलाचं्ा ्ा िवज्ाचा अित्् ने�ाीपक पिरणाम 
महणजे ्ा लुटावंनी ज्ा हजारो बगंाली मुसलमानानंा पळवनू नेऊन त्ानंा गुलामिगरीत डाबंनू ठेवले होते 
त्ाचंी सुटका आिण त्ाचें त्ाचं्ा सवतःच्ा �ाे्ात झालेले पुनवरसन . त्ाि्वा् ्ा िवज्ातून 
िमळालेला ाुसरा लभ्ां्  महणजे बगंालच्ा सखल भमूीत ्तेीची झालेली अमाप वाढ . छटगाव ्ेथे एका 
मोगल फौजााराची नेमणूक करण्ात आली आिण छटगावचे नाव बालून ते इसलामाबाा असे ठेवण्ात 
आले. 
 
(११) अफगाण लोक : तयाचें वैिशषृ आिण मोगल सा�ाजयाबरोबरचे तयाचें संबंध 

 
िहाुसथानपासून काशमीर आिण अफगािणसतानाप �्त पसरलेल्ा खोऱ्ात आिण त्ानंा वढेणाऱ्ा 

आजूबाजूच्ा डोगरातं अनेक तुक� इराणी जमाती राहतात . उ�रेकडे ्ा लोकानंा पठाण महणतात आिण 
ािकणेत बलुची महणतात. त्ाचें इसलाम धम�त पिरवतरन झाल्ानंतर ाेखीलही त्ानंी आपली जुनी बोली , 
त्ाचें परंपरागत चालत आलेले टोळीसंघटन आिण त्ाचंा पूव�पार फार जुन्ा काळापासून चालत आलेला 
वाटमारीचा आिण लुटालुटीचा धंाा ही वैि्ष�े का्म ठेिवली आहेत. 

 
सपाटीच्ा �ाे्ात राहत असलेल्ा सवर जातीजमातीपेका ्ूर आिण कणखर असे हे लोक आहेत 

परंतु जमातीजमात�मधील वैमनस् आिण पुषकळाा कुटंुबाकुटंुबामंधील हेवाेाव े्ानंी त्ाचें जीवन अगाी 
पोखवन गेले आहे . त्ाचं्ा साऱ्ा इितहासात मोठे आिण संघिटत असे राज् सथापण्ात त्ानंा नेहमीच 
अप्् आले आहे एवढेच नवहे तर अनेक जाती िमळून एका�ा िटकाऊ संघराज्ाची ाेखील त्ानंा 
सथापना करता आली नाही. 

 
राष् महणून त्ानंा कधीच अ�सततव लाभले नाही तर टोळीवाली जमात महणूनच . परंतु त्ाचं्ा 

जमातीच्ा अंतरंगात ाेखील रजपूत टोळीच्ा संघटनेच्ा कडक ि्सतीचा पूणरपणे अभाव आहे. ्ुसुफजाई 
िकवा आि�डी टोळीवाले त्ाचं्ा फा्�ाचे असले अगर त्ाचंी मज� असली तरच आपल्ा टोळी�मुखाचे 
अनुकरण करीत. ्ा नेहमी अ�सततवात ्ेणाऱ्ा आिण िततक्ाच सातत्ाने िवल्ास जाणाऱ्ा कुटंुबसंसथा 
महणजे अफगाण टोळीवाल्ाचें एकमेव आिण पिरणामकारक असे संरकणाचे आिण बचावाचे साधन . 
टोळीचा नामधारी �मुख त्ाचे अनु्ा्ी त्ाला मानत असत तोप �्तच त्ाचं्ावर स�ा गाजव ू्कत असे . 
त्ामुळे अफगाण समाजाचा खरा मध्िबाू महणजे कुटंुब, टोळी िनि�तच नाही. 

 
्ा लबाड पण िततक्ाच धाड्ी अ्ा ्ूर टोळीवाल्ाचंा भररसत्ावर ारवडेखोरी करणे हा धंाा 

होऊन रािहला होता . त्ाचं्ा अववाच्ा सववा वाढणाऱ्ा लोकसंख्ेला त्ाचं्ा जिमन�पासून ्ेणारे उतप� 
उारिनव�हाला तुटपुजें पडत होते . घालमेलीच्ा जीवनापासून िवमुकत असलेले ्तेीचे उतप� हे त्ाचं्ा 



 
अनु�मिणका 

अिधक उ�ोग्ील ्जेाऱ्ानंा िमळणारी लूट आिण त्ाचं्ा लुटमारीच्ा आवाक्ातून जाणाऱ्ा �ीमंत 
व्ापाऱ्ाचंी संप�ी ्ाजबरोबर तुलना करता त्ाचं्ा द�ीने त्ाचं्ा �्तनानंा िमळणारे अगाी िभकार 
आिण झटपट आधीन न होणारे असे होते . आि�डी, ि्नबरी, ्ुसुफजाई आिण खाटक ्ा जंगली 
टोळ्ाचंा िहाुसथान आिण काबलू ्ामंधील व्ापारउाीमावंर डोईप�ी वसूल करण्ाचा अिधकार मोगल 
सरकारने िनःसं्् मान् केला होता . कारण बऱ्ाच अनुभवाअंती मोगलानंा कळून चुकले होते की त्ा 
�ाे्ात सुव्वसथा राखण्ाचा आिण तेथील रसते रहाारीला मोकळे ठेवण्ाचा एकमेव सोपा मागर महणजे 
त्ाचं्ावर ांडेली करण्ापेका त्ानंा लाच ाेऊन आपलेसे करणे हा होता . परंतु अ्ा तऱहेने त्ाचं्ावर 
केलेली राजकारणी कृपा ही त्ानंा आजाधारक बनिवण्ात नेहमीच पिरणामकारक ठरत असे असे नाही . 
त्ाचं्ामध्े अधूनमधून एखााा उपटसंुभ पुढारी िनम�ण वहाव्ाचा . आपण कोणीतरी अविल्ा आहो अगर 
आपल्ात राजरकत आहे असा आव तो आणा्चा . काही तरण मंडळ�ची एक� संघटना कवन काही काळ 
त्ानंा आपल्ा पै्ावंर चैन कव �ाव्ाची आिण नंतर िवरोधी टोळीवाल्ाचं्ा �ाे्ावर आिण 
सपाटीवरील बाा्ाही मुलुखावर लुटालुटीसाठी धाड घालाव्ाची हा त्ाचंा खाक्ा असे . जोप �्त 
लुटीचा �वाह अखंड चालू राही तोप �्त ्ा टोळ्ाचंी संघटना िटकून राही . परंतु एकाा का हा �वाह 
कोरडा पडला िकवा ्ा लुटीच्ा वाटणीत भेाभाव होत आहे असा ्ा�तकंिचतही सं्् ्ेण्ाचा अवका् 
की तथाकिथत लोक्ाही िन्माला चटावलेले हे हु�डबाज परसपरावंर ्ाे उचलीत आिण अ्ातऱहेने 
त्ाचंी संघटना संपु�ात ्ेई [“्ुसुफजाई जमातीतील एका अविल्ाने त्ा जमातीला एक आ्ीव�ा आिण ्ाप बरोबरच ाेऊन ठेवला 

तो महणजे ते नेहमी सवतं� राहावे पण कधीही संघिटत राहू न्ेत ” (ए�लफनसटन, ३३८) (अिधक मािहतीसाठी पाहा : ए. एन., १०३९: बेलोज 
जनरल िरपोटर ऑन द्  युसूफजाईस (१८६४.), ६४, ६७, १५२, १७९; एनसाय�लोिपड्या ऑफ इसलाम , भाग १. १४९, १५४; पेशावर िडयस्�ट 
गॅझेिटअर, (१८९८), ४९–५८.)] 

 
एकााा तडफाार मोगल बाा्हा आपला अिधकार �सथािपत करण्ाचा आिण आपल्ा �जेचे 

रकण करण्ाचा िनध�र करी. ्ा जमाती वसाहत कवन रािहलेल्ा खोऱ्ात सैन् लोटले जाई आिण �चडं 
नुकसान सोसल्ानंतर त्ाचंा संघिटत �ितकार मोडला जाई , त्ाचं्ा घराााराचंी नासधूस केली जाई , 
त्ाचं्ा माैानी �ाे्ावंर लषकरी ठाण्ाच्ा साखळीच्ा मातीने अिधकार गाजिवला जाई , त्ाचंी िपके 
कापून घेतली जात आिण तलवारीच्ा जोरावर अफगाणाचंी क�ल कवन त्ाचंी संख्ा घटिवली जाई . 
िहवाळ्ात मोगलानंा आपली ठाणी माघारी नेणे भाग पडे आिण मग पुनहा ्ातंता �सथापनेचे हे काम 
वसंतऋतूत सुव करण्ात ्ेई. 

 
काही वष�च्ा कालावधीतच मोगल तलवारीला बळी पडल्ामुळे घट झालेल्ा लोकसंख्ेत 

घटीच्ा �माणाबाहेर भर पडे आिण भकेुने वखवखलेल्ा टोळ्ा आजूबाजूच्ा िजल्ावंर धाडी घालीत 
अगर व्ापारी ता�ंानंा लुटीत. 

 
मोगल सामथ्�ला ्ा �ाे्ात सोसावा लागलेला पिहला जबरासत तडाखा १५८६ च्ा 

फे�ुवारीत बसला . त्ावळेी राजा िबरबलच्ा हाताखालील ८००० सैिनकाचंी फौज सवातच्ा िचचोळ्ा 
प�ीत कापून काढण्ात आली. टोळीच्ा �मुखाला वानषक नकत उतप� आाा कवन आिण त्ानंी केलेल्ा 
भ्ंकर लुटालुटीकडे ाुलरक कवन बाा्हाला कसाबसा समझोता कवन आणावा लागला . जहागंीर 
आिण ्हाजहानच्ा कारिका�त हीच पिर�सथती का्म रािहली (तबकाते अबकर्, ३६९; अलबदायुन्, 
भाग २. ३५०; एम. य.ू, भाग १. २७९–२८०.) 

 
(१२) १६६७ सालामध्ल युसुफजाईंचे बंड 



 
अनु�मिणका 

 
युसुफजाईवर्ल मोगलाचें िवजय 
 

इ. स. १६६७ साल उजाडता उजाडता ्ुसुफजाई जमातीने आपल्ा वसाहतीचा �सार 
करण्ाच्ा द�ीने हालचाल करण्ास सुरवात केली . ्ा ्ुसुफजाई टोळ्ाचें वसितसथान महणजे सवात 
आिण वजाऊर खोरी आिण उ�र पे्ावरचे माैान . त्ाचं्ा टोळ�पैकी एक �िस� पुढारी भागू ्ाने इतर 
कुटंुब�मुखाना आपल्ा कटात सामील केले , त्ाचं्ा पूव� होऊन गेलेल्ा राजाच्ा एका तोत्ा वारसाला 
महमा्हा महणून राज्ािभषेक केला आिण ्ा नवीन राजवटीला त्ाने मु�ा चलाक ्ा सथािनक जमातीत 
एक थोर धानमक पुरष महणून गणल्ा जाणाऱ्ा अविल्ाला सं्ोिजत कवन धानमक �ित�ान िमळवनू 
िाले. भागूने सवतः वजीर आिण जवळजवळ बाा्हाच्ा अिधकारात ५००० टोळीवाल्ाचंी मोिहमेसाठी 
िन्ुकत केलेली सेना महणून संघटना केली आिण अटकच्ा वरच्ा बाजूस िसधू नाी ओलाडूंन परवलीवर 
ह�ा चढिवला . हा सपाटीचा �ाे् नाीच्ा पूव�ला हजारा िजल्ात मोडत होता आिण ्ा �ाे्ामधून 
काशमीरकडे जाणारा मुख् रसता गेला होता . ्ािठकाणी त्ानंी तेथील सथािनक पुढारी ्ाउमन ्ाचा 
िक�ा काबीज केला आिण तेथल्ा सवर ्तेकऱ्ाकंडून सारा -वसुली केली . ह�ेखोराचंी संख्ा ाररोज 
वाढतच गेली आिण अिधकािधक मोगल ठाण्ावंर ह�े चढिवले जाऊ लागले . ाुसऱ्ा ्ुसुफजाई टोळ्ानंी 
पि�म पे्ावर आिण अटक िजलहा ्ामधील बाा्ाही मुलुखात लुटालुटीला सुरवात केली . (ए. एन ., 
१०४२; अखबारात, वषर १०, ताव ३ आिण ४) 

 
बाा्हाने संरकणाची कडक उपा््ोजना केली आिण आपल्ा तीन फौजी सेनािवभागानंा 

बडंखोराचं्ा मुलुखावर चालून जाण्ाचा हुकूम केला . िसधू नाीच्ा पैलतीरावरील ािकणेच्ा बाजूकडील 
हवन ्ेथील जलमाग�वर बडंखोर ्ेऊन ठेपले आिण मो�ा संख्ेने त्ानंी जलमाग�चा ताबा घेतला . ही 
त्ारी त्ानंी बाा्ाही फौजाचंी सवारी होणार असे गृहीत धवन केली . असे करण्ात त्ाचंा उ�े् नाी 
ओलाडूंन आपल्ा �ाे्ात ्ेणाऱ्ा मोगलानंा �ितरोध करणे हा होता . १ एि�ल १६६७ रोजी त्ाचं्ावर 
्ािठकाणी अटकचा फौजाार कािमलखान ्ाने ह�ा केला . घनघोर ्ु�ानंतर ्�चूी फळी फुटली आिण 
त्ाचंी नाीच्ा िा्नेे हकालप�ी करण्ात आली . ्�पैूकी ाोन हजार ठार मारले गेले , पुषकळ जखमी 
झाले आिण पुषकळानंा जलसमाधी िमळाली . िसधू नाीच्ा ्ा बाजूकडील �ाे् ्�चू्ा कचा�ातून 
मोकळा करण्ात आला. (ए. एन., १०४२-१०४४). 

 
मे मिहन्ात सम्रेखानाने अफगािणसतानामधील एका मो�ा सेनािवभागाचा �मुख महणून 

सरसेनानीपााची सू�े आपल्ा हाती घेतली आिण िसधू नाी ओलाडूंन ्ुसुफजाईंच्ा �ाे्ात तो उतरला. 
 
सम्रेखानाने त्ाच्ाबरोबर अनेक वळेा लढा्ा िाल्ा आिण पुषकळ िवज् संपाान केले . 

ओिहा ्ेथे त्ाने आपले मोच� उभे केले आिण ्ुसुफजाई ज्ा िठकाणी आपले अ�धान् िपकवीत तो 
मनाौरचा सपाट �ाे् ताब्ात घेतला आिण सखल �ाे्ात असलेली त्ाचंी ्तेजमीन आिण घरेाारे 
्ाचंा ना् केला. ४ जून रोजी भागू ज्ा िठकाणी तळ ाेऊन होता, त्ा िठकाणावर ह�ा करण्ासाठी त्ाने 
ओिहामधून कूच केले. अनेक अडथळे असूनाेखील घनघोर ्ु�ानंतर मोगलानंी �चडं नुकसान सोसूनही 
अनेक खेडी काबीज केली . घराााराचंा जाळून ना् करण्ात आला , मालम�ेची लूट करण्ात आली 
आिण ्तेीची नाविन्ाणीही ठेवण्ात आली नाही . २८ जून १६६७ रोजी पजं्ीर नाीवरील मनसूर ्ेथील 
्�चेू मोच� काबीज करण्ात आले . ऑगसटच्ा अखेर बाा्ाही ारबारातील एक नामािंकत सराार 



 
अनु�मिणका 

महमा अमीनखान हा मोठी फौज घेऊन ्ुसुफजाईंच्ा मुलखात आला आिण सम्रेखानाकडून त्ाने सवर 
सू�े आपल्ाकडे घेतली . ्हाबाजगढीजवळील आिण करहमार खोऱ्ातील सवर खेडी लुटण्ात आली . 
सवात खोऱ्ातील िहजाज हे खेडे न� करण्ात आले (ऑकटोबर). अ्ा तऱहेने ्ुसुफजाईंवर 
एकापाठोपाठ तडाखे िाल्ामुळे ते काही अं्ी सवसथ झाल्ासारखे िासले. मोगल राज्ाच्ा ्ा सरह�ीवर 
१६७२ प �्त सामुााि्क असा उठाव झाला नाही. 

 
(१३) आि�ड् आिण खाटक टोळयाचें बंड – इ. स. १६७२–मोगल सेनानीवर ओढवलेल् आप�् 

 
इ. स. १६७२ मध्े जलालाबााच्ा फौजााराच्ा असमंजस कारवाईचा पिरणाम असा झाला की 

खैबरमधील टोळीवाल्ात �कोभ िनम�ण झाला . आि�डी लोकानंी त्ाचा पुढारी अचमलखान ्ाच्ा 
नेतृतवाखाली बडं केले. (ई�रदास, ६३ अ; सटोर्या, भाग २-१९ अ). हा जनमजात सेनापती होता . त्ाने 
सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतला , आपल्ा नावाची नाणी पाडली आिण मोगलािंवर� ्ु� पुकावन 
राष्ी् चळवळीत सामील होण्ासाठी त्ाने सवर पठाण टोळीवाल्ानंा आवाहन केले आिण खैबरिखड बां 
कवन टाकली. 

 
१६७२ च्ा वसंतऋतूत आता अफगािणसतानच्ा सुभेाारीवर असलेला महमा अमीनखान हा 

पे्ावरहून काबुलकडे िनघाला . त्ाच्ाबरोबर त्ाचे सैन् होते . सैिनकाचंी बा्कामुले आिण त्ाचें 
कौटंुिबक सामानसुमानही बरोबर होते . जामवाला पोहोचल्ावर त्ाला कळले की अफगाणानंी पुढचा 
मागर रोखून धरला आहे . परंतु संप�ी आिण सामथ्र ्ाचं्ा मााने धंुा झाल्ाने आिण अफगाणाचं्ा 
सामथ्�िवष्ी तुचछता ााखवीत मृत्नेू ओढल्ागतच जणू काही तो पुढे चाल कवन गेला . २१ एि�लला 
अली मसजीा ्ेथे पोहोचून त्ाने मोच� उभारले . रा�ीच्ा वळेी आि�डी टोळ्ानंी डोगरामधून उतवन ज्ा 
ओ�ातून त्ाला पाण्ाचा पुरवठा होत असे तो बां कवन टाकला . ाुसऱ्ा िाव्ी ्ाही छावणीतील 
माणसे आिण जनावरे कडक उनहामुळे लागलेल्ा तहानेपोटी मव लागली . अफगाण टोळीवाल्ानंी 
मोगलावंर जबरासत ्ााचंा एकच मारा केला . समोरच्ा ३४०० फुटावंर असलेल्ा तारतराच्ा उ�ंुग 
ि्खराववन खालच्ा अरंा पट�ात जमा झालेल्ा ाुा�वी सैिनकावंर त्ानंी ागड फेकले . मोगलाचं्ा 
सैन्ातील अिधकारी वगर मारला गेला आिण मोगल सैन्ात एकच अंााधंुाी माजली . “ह�ी, घोडे आिण 
सैिनक ्ाचंी गा� होऊन एकच गोधळ उडाला .” ्ानंतर अफगाणानंी टेक�ावंवन खाली उतवन ह�ा 
चढिवला आिण मोगल छावणीत क�ल आिण लुटालूट ्ाचें थैमान घातले. 

 
महमा अमीनखान आिण त्ाचे काही मोठे अिधकारी ्ानंी मो�ा मेटाकुटीने िजवािन्ी 

पे्ावरला पळून जाण्ात ्् िमळिवले . परंतु इतर सवर गो��चा ना् झाला . “समरागंणात ्�चू्ा 
्ााला १०,००० सैिनक बळी पडले आिण रोख आिण वसतू िमळून जवळजवळ २ कोट�इतक्ा ऐवजाची 
र�म ्�लूा लूट महणून िमळाली . ्�नेू २० ,००० पुरष आिण िा्ा ्ानंा कैा केले आिण त्ानंा 
िवकण्ासाठी मध् आि््ात पाठवनू िाले ” (मनूच्, भाग २ . ११९–२०१). सुभेााराचे कुटंुब–त्ाची 
आई, बा्को आिण मुलगी ्�चू्ा हाती लागली आिण मोठी खंडणी भवन त्ाला त्ाचंी सुटका कवन 
घ्ावी लागली. ्ा ने�ाीपक िवज्ामुळे आि�डी पुढाऱ्ाचंी कीत� आिण साधनसाम�ी ्ात भर पडली . 
त्ाना िमळालेल्ा लुटीब�लच्ा कथा आजूबाजूच्ा डोगरी मुलखातं पसरल्ा आिण त्ाचं्ा नेतृतवाखाली 
आणखी माणसे जमा झाली. 

 



 
अनु�मिणका 

खुशहालखान खाटक 
 
खाटक (ए. एन., १०४२; अखबारात, वषर १०, ताव ९, वषर १७, ताव २) ही संख्ेने मोठी आिण 

्ु�खोर अ्ी जमात होती. पे्ावर िजल्ाचा ािकण भाग आिण कोहट आिण बाजूचा बहुतेक �ाे् त्ानंी 
व्ापलेला होता . त्ाचें आिण ्ुसुफजाईंचे परंपरागत वैमनस् होते . कारण ्ा ाोनही टोळीवाल्ाचं्ा 
�ाे्ाच्ा सीमा पे्ावर िजल्ाच्ा मध्भागी िभडत होत्ा . त्ाचंा पुढारी खु्हालखान हा मोठा कवी 
होता. अनेक वष�पूव�च त्ाने आपल्ा जातभाईंमध्े ्ाही सरकारला िवरोध करण्ाची िहममत िनम�ण 
केली होती. परंतु िव�ासघाताने त्ाला कैा करण्ात आले आिण तीन वष� िहाुसथानात कैाेत ठेवण्ात 
आले. इ. स. १६६७ मध्े ्ुसुफजाईंच्ा �ाे्ावर सवारी करणाऱ्ा मोगलसेनेत तो सामील झाला . परंतु 
आता तो अचमलला जाऊन िमळाला . राष्ी्तवाचा �तीकातमक असा जो उठाव झाला त्ाचे तो मूनतमंत 
चैतन् बनला आिण तलवारीइतक्ाच �खरपणे आपल्ा लेखणीने त्ाने टोळीवाल्ामंध्े सफूत� िनम�ण 
केली. त्ाने मोगलावंर अनेक िवज् संपाान केले. 

 
मोगलाचें आरंभ्चे अपयश 

 
मोगल सा�ाज्ाला आता खरोखरच मोठा धोका िनम�ण झाला होता . टोळ्ाचें बडं हे राष्ी् 

सववपाचे होते. कंाहारपासून अटकप �्तच्ा साऱ्ा पठाण जमाती त्ात होत्ा . त्ाच�माणे बडंवाल्ाचें 
जे पुढारी होते त्ानंी मोगल फौजेत िहाुसथान आिण ािकणेत चाकरी केली होती . बाा्ाही फौजेची 
संघटना, का्रकमता आिण डावपेच ्ाचंी त्ानंा पूणर मािहती होती . ाोनही पकाचंी ्ाााे सारखी होती 
आिण अफगाणाकंडे प�ेाार तोफाचं्ा अभावाची उणीव जरी सोडून िाली तर त्ाचंी बाजू िनि�तच वरचढ 
होती. कारण त्ाचं्ा �ाे्ात , डोगराळ मुलखातील कु्ल ्ो�े महणून त्ाचंी ख्ाती होती तर िहाी 
फौजानंा डोगरात नुसत्ा लढण्ाच्ा कलपनेनेही कापरे भराव्ाचे . हालअपे�ा आिण थंडी सहन करणे 
्ाचा त्ानंा अित्् ितटकारा होता. 

 
बाा्हाच्ा कानावर वरील वाताहात झाल्ाची बातमी पडताच त्ाने अफगाणाचं्ा हलल्ापासून 

पे्ावरचा बचाव होण्ासाठी महणून कडक उपा््ोजना केल्ा . महमा अमीनखानाचा ाज� उतरिवण्ात 
आला. महाबत हा पूव� तोन वळेा अफगािणसतानच्ा सुभेाारीवर होता आिण ्ा लोकाबंरोबर सामना 
ाेण्ात त्ाला ्् लाभले होते . त्ाला ािकणेतून परत बोलािवण्ात आले आिण त्ाची चौथ्ाांा काबलू 
्ेथे सुभेाार महणून रवानगी करण्ात आली. परंतु नवीन सुभेााराने आपल्ा आधीच्ा सुभेााराचंी जी वाट 
लागली त्ा वाटेने जाण्ाचा धोका घेण्ाची जबाबाारी टाळली. िवज्ाने धंुा झालेल्ा अफगाणां् ी सरळ 
सरळ सामना ाेण्ाचे त्ाने टाळले . अफगाणां् ी त्ाने गुपतपणे करार केला आिण त्ात असे ठरले की 
�त्ेक बाजूने ाुसऱ्ा पकाची छेड काढू न्े . पुढल्ा वष� वसंतऋतूमध्े तो करपािखडीतून काबुलला 
गेला. वाटेत अफगाणानंी �ितकार कव न्े महणून त्ाने त्ानंा लाच चारली . परंतु खैबरिखड ही मा� 
पूव��माणेच बां रािहली. ्ामुळे बाा्हा अित्् संतपत झाला. (एम. ए., १२१, १२९; ई�रदास, ६५ ब, 
६७ अ ; सटोर्या, भाग २ . २०२, २०५). त्ाने ्ुजातखानाला मोठे सैन् ाेऊन अफगाणानंा जरब 
बसिवण्ासाठी रवाना केले . त्ाचे अिधकार सवतं� होते . त्ाच्ाबरोबर भरपूर ्ु�साम�ी आिण 
तोफखाना ाेण्ात आला होता . (१४ नोवहेबर १६७३ ). जसवतंिसगाने त्ाला साहाय् कराव ेअ्ी आजा 
ाेण्ात आली. 
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शुजातखानाच् वाताहात 
 
्ुजातखान हा एक साध्ा कुळातला माणूस होता . त्ाला जे उ�पा �ापत झाले होते आिण 

त्ाच्ावर बाा्हाची जी मज� बसली होती त्ाला कारण त्ाने सतनामी बडं मोडण्ात िमळवलेले ्् हे 
हो्. साहिजकच महाबतखान आिण महाराजा जसवतंिसग ्ासारखे उ� कुलसथ अिधकारी त्ाचा 
ितरसकार आिण मतसर करीत . ्ुजातखानाला बाा्हाच्ा त्ाच्ावरील मज�चा अिभमान वाटे आिण 
त्ाच्ा पूव�च्ा ््ाब�ल तो अिभमान बाळगी . त्ाने जसवतंने िालेल्ा सलल्ाचा अनाार केला आिण 
त्ाला ्ोग् वाटणारी कारवाई केली . मोगल अिधकाऱ्ामंध्े परसपर सहकाऱ्ाचंा असलेला अभाव ्ामुळे 
१६७४ सालची आप�ी मोगलावंर ओढवली. 

 
्ुजातखानाने काबुलवर चाल कवन जाण्ासाठी नेट धरला . गडंब नाी ओलाडंल्ावर तो २१ 

फे�ुवारी रोजी करपािखडीचे नाकाड (कोटल) चढून गेला . त्ा रा�ी पावसाने आिण िहमवष�वाने कहर 
केला. कडक थंडी आिण हवमेधील गारठा ्ामुळे िहाुसथानी छावणीमधील �त्ेकजण मृत्चू्ा ाारा्ीच 
जणू ्ेऊन ठेपला . ाोनही बाजूकडील उंच टेक�ावंरील आपल्ा ठाण्ावंवन पठाणानंी मोगलाचं्ा 
सं�सत झालेल्ा फौजेला �ास ाेण्ास सुरवात केली . बाा्ाही फौज थंडीमुळे गारठून गेली . सकाळच्ा 
�हरी अफगाणानंी मोगलाचं्ा िपडलेल्ा फौजेवर सवर बाजंूनी ह�ा चढिवला . ्ुजातखान सेनापती ्ा 
नात्ाने सवतःचे कतरव् िवसरला आिण चढाईच्ा जोषातं त्ाने आघाडीवर वीरासारखे मृत्चेू आवहान 
सवीकारले. सेनापती नाहीसा झाल्ामुळे त्ाची सवर सेना कचा�ात सापडली परंतु जसवतंिसगाने 
्हाणपणाने राठोड सैिनकाचंी तुकडी पाठिवली . त्ानंी वळेेवर ्ेऊन तोफखान्ाच्ा सहाय्ाने ्�चूी 
कोडी फोडली आिण उरलेले सैन् सुखवप छावणीवर परत आणले . ्ा साहसाच्ा कामिगरीवर असताना 
रजपुताचं्ा ३०० सैिनकानंी आपल्ा �ाणाचें बिलाान केले . ्ुजातच्ा सैन्ापैंकी हजारो ि्पा्ाचंी 
्ापूव�च क�ल झाली होती. (एम. ए., १३१; ई�रदास, ६७ अ–६९ अ). 

 
औरंगजेबाचे पेशावरला �याण आिण मोगलाचंा िवजय 

 
बाा्ाही वचरसवाचा ाबाबा पुनहा िनम�ण करण्ासाठी रावळिपडी आिण पे्ावरच्ा मधोमध 

असलेल्ा हसन अबााल ्ेथे बाा्हा सवतः गेला (२६ जून १६७४ ). त्ा िठकाणी अफगाणािंवर� 
चाललेल्ा कारवाईवर सवतः ाेखरेख ठेवीत तो ाीड वष� रािहला . बाा्हाबरोबर �चडं सैन् आिण भरपूर 
तोफखाना होता . सामथ्रवान आिण ्ाााानंी सुस� असे सेनािवभाग मुबलक सािहत्ािन्ी ्�चू्ा 
�ाे्ातं पाठिवण्ात आले अघारखान हा तुक� सराार अफगाणाबंरोबर लढण्ात �िस�ी पावला होता . 
त्ाला सतवर ािकणेमधून बोलािवण्ात आले आिण खैबरच्ा �ाे्ातील वाट मोकळी करण्ाची कामिगरी 
त्ाच्ावर सोपिवण्ात आली (जुलै). ्ुजातखानाच्ा ना्ाला कारणीभतू झाल्ाच्ा सं््ाववन 
महाबतखानाची सुभेाारीववन बडतफ� करण्ात आली. 

 
सवतः औरंगजेब ्ु�सथळावर ााखल झाल्ामुळे बाा्ाही डावपेच आिण त्ाबरोबरच मोगल 

्ाााे ्ाचंा �भाव पडू लागला . बिक्ी, वष�सने, जहािगरी आिण टोळी�मुखानंा मोगलाचं्ा सैन्ातं 
अिधकारपाे बहाल कवन अनेक टोळ्ानंा मोगलानंी आपल्ाकडे वळिवले . समझोत्ाला जे ाााच ाेत 
नवहते त्ाचं्ा खोऱ्ामधील वसतीत पे्ावरमधील सेनािवभाग घुसिवण्ात आले . ्ा�माणे काही 
कालावधीतच घोराई , िगलजाई, ि्रानी आिण ्ुसुफजाई टोळीवाल्ाचंा पराभव करण्ात आला आिण 
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त्ाचं्ा वसतीची खेडी ओस पाडण्ात आली . ािर्ाखान आि�डीच्ा अनुचरानंी आपल्ा गतापराधाचंी 
कमा होत असल्ास अचमलचे डोके मावन आणण्ाचे वचन िाले (ऑगसट अखेर) ( अखबारात, वषर १७, 
ताव २). 

 
अघारखानाचे िवजय 

 
ारम्ान अघारखानाने पे्ावरच्ा पि�मेस परा्माची िज� केली . �थम त्ाने मोहमंड आिण 

त्ाचे ाोसत ्ानंी केलेला रा�ीचा ह�ा उधळून िाला आिण सूडाााखल त्ाचंी ३०० माणसे ठार केली , 
त्ाचंी घरेाारे लुटून फसत केली आिण त्ाचंी २००० माणसे कैा कवन पुषकळ लूट हसतगत केली . नंतर 
त्ाने खैबरिखड खुली करण्ाचा �्तन केला . परंतु अली म�सजा ्ेथे घनघोर लढाई होऊन ाोनही 
बाजंूचे अतोनात नुकसान झाले . खु� अघारखान जखमी झाला . अखेर वरील �्तन सोडून ाेण्ात आला . 
िहाुसथानी सराारानंा अघारखानाब�ल जे वैषम् वाटे त्ामुळे अघारखान आिण त्ाचे तुक� अनु्ा्ी 
्ाचं्ा अडचणीत भर पडली . ्ानंतर त्ाने ५००० रजपूत आिण त्ाला िमळालेले अफगाण ्ाचं्ा 
साहाय्ाने नं�हारचा ताबा घेतला आिण रसते वाहतुकीला मोकळे ठेवण्ाचा �्तन केला . िगलझाईनी 
जगाालक िखड ताब्ात घेतली होती . त्ाचंा अनेकवार पराज् करण्ात आला आिण त्ानंा तेथून 
हुसकािवण्ात आले . सवर मोगल सेनापत�मध्े त्ालाच (अघारखान) सरह�ीवरील टोळ्ावंर िवज् 
संपााण्ात सातत्ाने ्् िमळाले होते आिण असे महणतात की , अफगाण आ्ा आपल्ा मुलानंा 
झोपेसाठी ाामटिवताना त्ाच्ा नावाची िभती ााखिवण्ासाठी उप्ोग करीत . [अफगाण मोिहमेबाबत बाा्हाचा 

बेत पुढील�माणे होता . राजपु� अकबर ्ाने जलालाबााहून पूव�िभमुख होऊन कूच करावे , आपली आघाडीची तुकडी जसवंत िसगाच्ा 
हाताखाली ाेऊन खैबरच्ा माग�ने त्ाची रवानगी करावी आिण आणखी एक तुकडी हसनबेगखान ्ाच्ा हाताखाली करपा िखडीतून पाठवावी . 
्ा�माणे तीन तुक�ा कूच कवन जात असताना पे्ावरहून अघारखानाच्ा हाताखालील तुकडीने पि�मेच्ा िा्नेे चाल कवन जावे . ही ्ोजना 
््सवी झाल्ास खैबर टोळ्ा वेढल्ा जाऊन त्ाचंा पूणर ना् होणार होता आिण अफगाण बडंखोरानंा बाहेवन मात िमळणे अ्क् होणार होते . 
(औरंगजेबाने अकबराला िालेल्ा सूचना करता पाहा अखबारात, १७–२). अघारखानाने कोणती कारवाई केली ते वर आलेलेच आहे . परंतु 
राजपु� अकबरालााेखील आखून िाल्ा�माणे मोिहमेची ्ोजना पार पाडता आली नाही . त्ाने काबलू ्ेथे काही काळ त्ा �ातंाचा राज्कारभार 

सुव्व�सथत करण्ात घालिवला . नंतर त्ाने िफााईखानाकडे सव�िधकार सोपिवले , आिण तो सवतः हसन अबाालकडे परतला .] (के. के., 
भाग २. २३७–२४६; एम  य.ू, भाग १. २५०–२५१, २७६). 

 
१६७५ मध्ल सं�ाम : मुकररमखानावर्ल आप�् 

 
१६७५ च्ा वसंतऋतूत िफााईखानाने जेवहा काबलूहून पे्ावरकडे परतीच्ा कुचीला सुरवात 

केली तेवहा अफगाणानंी जगाालक िखडीत त्ाच्ावर ह�ा केला . त्ाच्ा आघाडीचा पराज् झाला , 
आघाडीच्ा अरब सेनापतीला ठार करण्ात आले आिण ्ा सेनानी भागापैंकी अनेक ह�ी , तोफखाना, 
सामानसुमान आिण बा्कामुले ्ानंा ्�नेू लूट महणून नेले . परंतु सुभेााराचे अलौिकक धै्र आिण साहसी 
्ातंवृ�ी ्ानंी फौजेच्ा मध्ावर ओढिवलेल्ा �संगावर मात केली . अघारखान त्ा वळेी गंडमनूच्ा 
ठाण्ावर होता . त्ाच्ा कानावर ्ा भ्ानक आप�ीची बातमी जाताच तो झपा�ाने मजला मारीत 
मातीसाठी आला आिण जगाालक िखड ताब्ात घेऊन , डोगरमाथ्ावर असलेल्ा ्�चूा त्ाने िनःपात 
केला. 

 
परंतु जूनच्ा सुरवातीला अपज्ाची भ्ानक आप�ी मोगल सैन्ावर कोसळली . (एम. ए., 

१४४-१४५) मुकररमखान हा हाताखाली मोठा सेनािवभाग घेऊन अफगाणािंवर� वजाऊर �ाे्ाच्ा खपुरा 
्ेथील नाकाडावर (कोटल) सामना ाेण्ात गुंतला होता. तेथे एके िाव्ी त्ाला बेसावध ठेवनू त्ाच्ावर 
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अफगाणानंी �चडं संख्ेने ह�ा केला आिण ्ा हलल्ात त्ाचे अपिरिमत नुकसान केले. 
 
्ा हलल्ाचा वचपा घेण्ासाठी ताबडतोब कारवाई करण्ात आली आिण अफगािणसतानामधील 

सवर मोगल ठाण्ाचंी मजबुती करण्ात आली. 
 
ऑगसटच्ा अखेरीस मोगलानंा सोसाव्ा लागलेल्ा ाोन नवीन पराभवाचं्ा बातम्ा आल्ा . हे 

अपज् छो�ा्ा �माणावर होते . जगाालकचा ठाणेाार िहजबरखान ्ाला त्ाचा मुलगा आिण इतर 
मोगल सैिनकासंमवते ठार करण्ात आले . वरंगव आिण सूररबान ्ाचंा ठाणेाार अबाु�ा ्ाचें अनेक 
सैिनक ठार करण्ात ्ेऊन त्ाची त्ाच्ा ठाण्ातून हकालप�ी करण्ात आली . परंतु सवरसाधारणपणे 
पाहता बाा्ाही फौजानंी डावपेचाच्ा द�ीने पठाणाचं्ा �ाे्ातील अनेक ठाणी आिण िक�े आपल्ा 
ताब्ात ठेवनू आपले आसन �सथर ठेवले . १६७५ सालच्ा अखेरीस पिर�सथतीत इतकी सुधारणा घडून 
आली की बाा्हाला हसन अबााल सोडून िा�ीला परत ्ेणे ्क् झाले. (ई�रदास, ७१ अ) 

 
(१४) अम्रखानाकडून अफगािणसतानचा उतकक ि राजयकारभार १६७८–१६९८ 

 
अम्रखानाच् सुभेदार महणून नेमणूक 

 
खलीलु�ाचा मुलगा िमरखान हा िबहारमधील ाोन बडंखोर अफगाण पुढाऱ्ाचंा बांोबसत 

केल्ाब�ल आिण ्हाबाजगढीमधील ्ुसुफजाईना ्ासन केल्ाब�ल पूव�च �िस�ी पावला होता . १६७५ 
मध्े त्ाला अमीरखान ही पावी ाेण्ात आली आिण १९ माचर १६७७ रोजी त्ाला काबलूचा सुभेाार 
महणून नेमण्ात आले. (पाहा एम. ए., ८२, ११३, १४६; ई�रदास, ६१ ब, ७३ अ; एम. य.ू, भाग १. २७७-
२८६) त्ाने आपल्ा अिधकाराचा ८ जून १६७८ रोजी ताबा घेतला आिण त्ानंतर २० वष�नी त्ाचा मृत् ू
होईप �्त मो�ा कौ्ल्ाने त्ाने अफगािणसतानचा राज्कारभार केला . त्ाने अफगाणाचंी मने िजकून 
घेण्ाकडे आिण त्ाचं्ा्ी सामािजक संबधं जोडण्ाकडे पिर�मपूवरक �्तन केले . त्ात त्ाला इतके 
्् आले की “टोळी�मुखानंी आपला बुजरा सवभाव आिण उमरट चालीिरती टाकून िाल्ा आिण मनात 
कसलाही िकतु न बाळगता ते त्ाला भेटण्ासाठी ्ेऊ लागले .” त्ाचंा त्ाच्ावर अित्् लोभ जडला 
आिण आपल्ा घरगुती बाबीत स�ा ाेणारा एक पुढारी ्ा द�ीने ते त्ाच्ाकडे पाहू लागले . त्ाने हु्ारीने 
चालिवलेल्ा कारभारामुळे बाा्ाही राज्कारभारात अडचणी आणण्ाचे धोरण त्ानंी सोडून िाले आिण 
परसपरातील भाडंणातच त्ाचं्ा ्कतीचा व्् होऊ लागला . एकाा अमीरखानाने अचमलच्ा 
नेतृतवाखाली सथापन झालेल्ा मंडळाचा उप्ोग अचमलाच्ा अनु्ा्ानंी िजकून घेतलेल्ा , �ाे्ाची 
वाटणी करण्ाची मागणी त्ाच्ाकडे करण्ाब�ल िचथावणी ाेऊन केला . अचमलने ही ्ोजना धुडकावनू 
लावली आिण तो महणाला , “इतका छोटा �ाे् इतक्ा मंडळीत वाटता ्ेणे कसे ्क् आहे ?” सं�सत 
झालेल्ा त्ाच्ा अनु्ा्ानंी त्ाच्ा चाकरीचा त्ाग केला आिण ते रागारागाने आपल्ा घराााराकडे 
परतू लागले . अखेर अचमलला जिमनीची िवभागणी करणे भाग पडले . त्ाने साहिजकच जेवहा आपले 
टोळीवाले आिण जातभाई ्ाचं्ा िहतसंबधंाब�ल आसथा ााखिवली तेवहा त्ाच्ा इतर अनु्ा्ानंा त्ाचा 
ितटकारा वाटला आिण ते त्ाची छावणी सोडून गेले . अमीरखानाला राज्कारभारात जे ्् िमळाले 
त्ाचे बरेचसे �े् त्ाची बा्को सािहबजी िहचा ्हाणपणाचा स�ा , ााडंगा उतसाह आिण डावपेच ्ानंा 
िाले पािहजे. ही सािहबजी महणजे अली मा�नखानाची मुलगी. (िहस्ॉिरकल एसेज, सर सरकार, १८५–
१९१). 



 
अनु�मिणका 

 
बाा्ाहाला अफगािणसतानात जे ्् िमळाले ते तेथील लोकानंा पैसे चावन  [कािलमात १६ ब मध्े 

औरंगजेब हा अमीरखानाच्ा कारभारिवष्क प�तीचे , त्ाच्ा न्ा्ीपणाचे आिण सव�बरोबर डावपेचाने आिण कौ्ल्पूणरतेने वागण्ाच्ा 
त्ाच्ा हातोटीचे वणरन करतो . त्ाच�माणे त्ा �ातंाकरता अंााजप�कात आखून िालेल्ा खच�त बचत घडवनू आणण्ाचे त्ाचे कसब , 
ाळणवळणाचे सवर मागर खुले ठेवण्ात त्ाने केलेली कामिगरी , डोगरामंधील टोळ्ानंा बाा्ाही चाकरीत घेऊन त्ानंा काहीना काही व्वसा्ात 
गुतंवनू ठेवण्ात त्ाने ााखिवलेला सम्ोिचतपणा आिण बाा्ाही खिजना , आपले सवतःचे उतप� आिण त्ाने बेका्ाा जमा केलेली ांडवसुली 
्ातूंन तेथील टोळ्ानंा त्ाने भरपूर पैसे चारण्ाचे ााखिवलेले धै्र ्ाचेही औरंगजेबाने त्ात िच� रंगिवलेले आहे . असाच मजकूर ११ ब मध्े 
आहे. २५ ऑकटोबर १६८१ मध्े औरंगजेबाला अमीरखानाकडून एक खिलता िमळाला . त्ात तो खालील�माणे िलिहतो , “सरकारकडून 
रसत्ाच्ा संरकणासाठी अफगाणानंा सहा लाख रप्े ाेण्ात ्ावेत महणून मंजुरी िमळाली होती . मी त्ापैकी १॥ लाख खचर केले आिण उरलेले 

्ाही खिजन्ात ि्�क महणून आाा केले .”] आिण टोळीवाल्ातं परसपराबं�ल कलागती लावनू आिण त्ाच्ाच 
अपमानपूवरक ्बाातं सागंाव्ाचे महटले तर “ाोन हाडाचं्ा तुक�ानंा एकमेकावंर हापटून मोडण्ाचे ” 
धोरण सवीकावन. ्ापुढे बाा्ाही सा�ाज्ावर सरह�ीपलीकडून ह�े होण्ाचे पूणरपणे बां झाले . डोगरी 
जमात�ना िन्िमत वष�सने ाेण्ात ्ेऊन खैबर िखडीचा मागर खुला ठेवण्ात आला . अमीरखानाच्ा 
मुतस�ेिगरीमुळे अचमलच्ा अनु्ा्ातं फूट पडली आिण अखेर जेवहा सवतःस बाा्हा महणवनू घेणारा 
अचमल मरण पावला तेवहा आि�ड�नी बाा्हाबरोबर (मोगलाबंरोबर) समझोता केला. 
 

तरी ाेखील टोळीवाल्ाचंा हा लढा पुढे अनेक वष� खु्हालखान खाटक ्ाच्ा कणखर आिण 
तडफाार सवातंं्ोतसुक नेतृतवाखाली चालूच रािहला . वगं् आिण ्ुसुफजाई –खु� त्ाचा मुलगा 
आ�फ–हे त्ाच्ा िवर� मोगल सैन्ाच्ा बाजूने लढत होते ; परंतु वाधरक् िकवा ज्ा कारणासाठी तो 
लढा ाेत होता त्ामध्े अंितम ््ाब�लची संपूणरपणे िनरा्ा ्ामुळे त्ाचा ाुारम् हटवााीपणा आिण 
त्ाच्ा मनातील भावनेचे जाजवल् ही ्�तकंिचतही कमी झाली नाहीत . त्ाच्ा खु� मुलानेच िव�ासघात 
कवन त्ाला ्�चू्ा सवाधीन करीप �्त त्ाने एक�ाने पठाणी सवातंं्ाचा धवज फडकावीत ठेवला . 
त्ाच्ा सवतःच्ा मातृभमूीतून त्ाची हकालप�ी झाली होती . तो सवतः ्�चू्ा िकलल्ात बिंासत होता 
तरी तो असे छातीठोकपणे सागंू ्कत होता की औरंगजेबाच्ा काळजाला कोणी ओरबाडून काढले असेल 
तर ती िहमत माझीच ; खैबरिखडीसाठी मोगलानंा अमोल िकमत कोणी �ाव्ाला लावली असेल तर ती 
करामत ्ा पठ�ाचीच. 

 
्ा अफगाण ्ु�ामुळे पुढे मोगल रजपुताचंा जो संघषर िनम�ण झाला त्ात अफगाणाचंी भरती 

करणे हे अ्क्�ा् झाले . त्ाच�माणे ािकणेमधील उतकृ� सेना वा्व् सरह� �ातंाच्ा सीमा रकण 
करण्ासाठी काढून घ्ावी लागल्ामुळे ि्वाजीवरील मोगलाचें ाडपण कमी झाले . ्�चू्ा तावडीत 
्ामुळे जो कमजोरपणा आला त्ाचा फा्ाा घेऊन मरा�ाचं्ा राजाने िडसेबर १६७६ नंतरच्ा १५ 
मिहन्ातं गोवळको�ापासून कन�टकाप �्त धडक मारली आिण तेथून महैसूर आिण िवजापूरमाग� रा्गड 
गाठताना अनेक सनसनाटी िवज् संपाान केले . ि्वाजीच्ा जीवनातील ््ाने गाठलेला तो परमो� 
िबाू होता ; परंतु ि्वाजीला िमळालेल्ा ्ा अखंिडत िवज्ाचे बरेचसे �े् आि�डी आिण खाटक 
टोळीवाल्ाचं्ा मोगलाबंरोबर झालेल्ा संघष�ला �ाव ेलागेल. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण आठवे 

औरंगजेबाचे धा�मक धोरण आिण तयाला झालेल् िहदंूच् �िति�या  

 
(१) मुसलमान राजय, तयाच् ताितवक भूिमका आिण सवभावधमर 

 
मुसलमानी राज्ाच्ा उगमाच्ा मुळ िस�ानता�माणे ते पूणरपणे धमरिन� असे राज् आहे . त्ा 

राज्ाचा खरा राजा परमे�र आहे . पथृवीवरचे राजे हे त्ाने केलेले का्ाे भतूलावर सव�ना बधंनकारक 
करण्ासाठी त्ाने नेमलेले केवळ हसतक आहेत . मुलकी अिधकाऱ्ाचें अ�सततव हे खऱ्ा धम�चा �सार 
करण्ासाठी आिण त्ाची सव�वर सकती करण्ासाठीच केवळ आहे . अ्ा तऱहेच्ा राज्ामध्े 
धमरलंडपणाची बरोबरी तकर दष�ा राष्िव�ोहाबरोबर केली जाते कारण धमरिन्मबा् वतरन करणारी 
व्कती ही खऱ्ा राजाची स�ा झुगावन ाेते आिण त्ाचे िवरोधक जे लु�े ाेव आिण ाेवता ्ाचं्ा चरणी 
नतमसतक होते. ्ामुळे पूव�पार चालत आलेल्ा इसलाम धम�च्ा वढ चाकोरीबाहेर असलेला कोणताही 
पथं स् मानणे ्ाचा अथर पापाबरोबर संगनमत करण्ापलीकडे ाुसरे काही नाही असा आहे . ताि�वक 
अथवा �त्क भिूमकेववन पापाची अगाी पिरसीमा गाठणे महणजे एकापेका अिधक परमे�राच्ा 
अ�सततवाला मान्ता ाेण्ासारखे आहे . अनेके�र �ा् धरणे महणजे खऱ्ा एका परमे�राबरोबर त्ाची 
इतर अनेक ाेवाेवताचं्ा सववपात वपे आहेत असे मानणे हो् . ्ासाठी इसलाम धमर्ाा खऱ्ा ई�र 
भकताला हे सागंते की त्ाचे खरे इितकतरव् “परमे�र साधनासाठी क� करणे (िजहाा) हे आहे” [िजहाद 

फ् सािबल उ�ाह  (कुराण ९-२९) िजहााब�लच्ा अिधक मािहतीसाठी पाहा रुजेस, २४३-२४८, ७१०; एनसाय�लोिपड्या ऑफ इसलाम  भाग 
१. १०४१. “आिण ज्ा वेळी इसलामधम��माणे पिव� असलेले मिहने उलटतात त्ा वेळी परमे�राबरोबर ाुसऱ्ा ाेवता स् मानणारे तुमहाला 
ज्ा ज्ा िठकाणी आढळतील त्ा त्ा िठकाणी त्ानंा ठार मारा परंतु त्ानंी इसलाम धमर �सवकारला तर त्ानंा त्ाचं्ा माग�ने जाण्ात आडकाठी 
कव नका”. (कुराण ९–५, ६) “धमरलंडानंा असे सागंा की ते त्ाचं्ा आताच्ा भिूमकेपासून च्तू झाले तर जे काही पूव� त्ाचं्ा हातून होऊन गेले 
आहे त्ाची त्ानंा कमा करण्ात ्ेईल. परंतु त्ानंी आपल्ाच ह�ा�माणे पुनहा वागण्ाचे ठरिवले तर ्ु�ाची पिरसमापती होईप �्त त्ाचं्ाबरोबर 

कणखर लढा �ा आिण खऱ्ा धम�च्ा परमे�राचा िवज् जोप �्त झाला नाही तोप �्त ्ु� थाबंव ूनका .” (भाग ८ -३९–४२).] त्ाने ही 
साधना त्ा कणाप �्त चालू ठेवाव्ाची की ज्ावळेी काफर लोकाचं्ा भिूमिवर� (ाार-उल-हबर) 
सातत्ाने चालू ठेवलेल्ा ्ु�ाचा पिरणाम ाार -उल-हबरचे वपातंर इसलामच्ा जगताच्ा एका भागात 
(ाार-उल-इसलाम) होईल. त्ा कणी काफर लोकाचं्ा भमूीतील सारी �जा इसलामचा खरा धमर 
सवीकावन पाक बनेल तेवहाच हे ्ु� थाबेंल . ाार-उल-हबर िजकून घेतल्ानंतर ताि�वकदष�ा तेथील 
सवर �जा ही �त्कात िवजेत्ा सेनेची गुलाम बनते. 

 
सवर लोकसंख्ेचे मुसलमान धम�त पिरवतरन आिण �त्ेक मतभेााच्ा सववपाचे पूणर उचछाान हे 

मुसलमानी राज्संसथेचे एकमेव ध्े् आहे. जर का एका�ा काफराच्ा नि्बी अ्ा समाजव्वसथेत राहणे 
्म�ापत झाले तर त्ाचे वासतव् केवळ नाईलाज महणून आिण बालत्ा काळापुरतेच म्�िात असते . 
त्ाच्ावर सवर तऱहेची राजकी् आिण सामािजक बधंने आिण अन्ाय्पूणर वागणूक लााली गेलीच 
पािहजेत. इतकेच नवहे तर त्ाच्ा मनावर खऱ्ा धमरत�वाचा �का्झोत पडावा आिण त्ाचे नाव स�ा 
अनु्ा्ाचं्ा ्ााीत (महणजे मुसलमानी धम�त) ााखल वहाव े्ाकिरता सावरजिनक वा सरकारी रकमेतून 
(ितजोरीतून) त्ाला पै्ाचीही लाच ाेऊ केली जावी . [“अरब नसलेल्ा ाे्ातील मूनतपूजकासंंबधंी ्फ�चा असा ाावा आहे 

की ना्ाला ते ाेखील कारणीभतू असतात . परंतु इतर धमरवे�्ाचें असे एकमत आहे की अ्ा लोकानंा गुलामी�त आणून सोडणे हे का्�ाला 
धवन आहे . ्ा हेतूने की त्ानंा त्ाचं्ा गुलामीच्ा बधंनातला जो काही तथाकिथत कालावधी िमळेल त्ा ारम्ान परमे�राची काािचत 
त्ाच्ावर कृपा होऊन त्ाना खऱ्ा माग�चा साकातकार होईल . तरीाेखील ्ा कालावधीत त्ाचें व्�कतम�व आिण त्ाचंी इहलोकातील राहणी ही 
इसलामच्ा त�व�णाली संबधंात गुलामीसारखी आिण ाुय्म भिूमकेसारखी आणून सोडणे आवश्क आहे .” (रुजेस, ७१०; एनसाय�लो. ऑफ 
इसलाम, भाग १. ९१७; दार–उल-हबर)] 
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(२) िबगर मुसलमानावर्ल राजक्य बंधने 

 
साहिजकच िबगर मुसलमान हा राज्ाचा �जाजन होऊच ्कत नाही . त्ाचे समाजातले सथान हे 

अगाी खालच्ा ाज�च्ा गटातील असे राहते . त्ाची सामािजक �सथती ही थो�ाफार सवलती 
असलेल्ा गुलामासारखीच . राज्संसथेबरोबरील त्ाचे संबधं िवि्� करारानुसार (zimma) ठरिवले 
जातात. खऱ्ा स�म�च्ा सेवकाचंा पुढारी जो बाा्हा त्ाने मो�ा औाा्�ने त्ाला जीिवत आिण 
मालम�ा ्ाचंा जो वाटा ाेऊ केला असतो त्ाच्ाबाली त्ाला काही िनि�त राजकी् आिण सामािजक 
बधंने सोसावी लागतात आिण त्ाला मो�ा ि्केच्ा ऐवजी कमी ि्का जणू िाली गेली महणून सरकारात 
पैसा िजिज्ा कराच्ा वपाने �ावा लागतो. 

 
त्ाने आपल्ा जिमनीच्ा पोटी राज्ाला कर हा िालाच पािहजे (खराज). हा कर पूव� 

मुसलमानानंा �ावा लागत नसे ; फौजेच्ा खच�साठी त्ाने इतर सखतीचे करही िालेच पािहजेत कारण 
जरी त्ाची अ्ा तऱहेचा वै्�कतक कर ाेण्ाऐवजी सैन्ात भरती होऊन चाकरी करण्ाची इचछा असली 
तरी तो सैन्ात भरती होऊ ्कतच नाही (कारण सैन्ात फकत पाक महणजे मुसलमान लोकच पािहजेत 
असा का्�ाचा ांडक आहे ). त्ाि्वा् त्ाने आपल्ा आाब्ीर वागणुकीने आिण कमी �तीची वा 
�ावरणे वापवन आपण समाजातल्ा अत्ंत किन� वग�त मोडतो असे ााखिवणे अवश् आहे . कोणताही 
िबगर मुसलमान (िजममी) उ� ाज�चा पोषाख कव ्कत नाही िकवा घो�ावर बसू ्कत नाही की ्ा 
धारण कव ्कत नाही ; समाजातला उ�� ूवगर महणजे जो मुसलमान वगर त्ामधील �त्ेक घटकाबरोबर 
त्ाने आपली वागणूक अित्् आाब्ीर आिण िजत मनोवृ�ीची िना्रक अ्ीच ठेिवली पािहजे . [िजममी 

अथवा संरिकत िबगर मुसलमानाकंिरता पाहा रूजेस, ७१०–७१३; एनसाय�लोिपड्या ऑफ इसलाम , भाग १. ९५८, १०५१; Muir’s Caliphate, 
ितसर् आवक�्  १४९ , १५८. “�त्ेक व्ात आलेल्ा , सवतं�, ज्ाला काहीही िवकार झाला नाही अ्ा िजममी पुरषाने िजिज्ा कर िालाच 
पािहजे. त्ाची सवर मालम�ा, जरी ितचा तो उपभोग घेऊ ्कत असला तरी, ती एकतर वकफ महणून साऱ्ा मुसलमान समाजाकिरता िन्ुकत होते 
अथवा त्ा पिर�सथतीत ाेखील ती तो सवतःची महणून संभाळू ्कतो . तरीसु�ा ाोनही बाबतीत त्ाला त्ा मालम�ेवर कर भरावा लागतो आिण त्ा 
मालम�ेपासून जिमनीवर बसणारा खंड , िखराज, जो मुसलमान मालक असला तर सवरसाधारणपणे पडतो तोही सरकारला िमळतो . मुसलमान 
फौजेच्ा उभारणीसाठी जो खचर ्ेतो त्ासाठी त्ाच्ाकडून इतर कर वसूल केले जातात . स�े मुसलमान जे असतील त्ासव�पासून आपण वेगळे 
आहो हे ााखिवण्ासाठी त्ाने पोषाख वेगळा केला पािहजे , घो�ावर बसता कामा न्े अथवा ्ा धारण करता कामा न्े आिण 
मुसलमानाबंरोबर सवरसाधारणपणे आाबीची वागणूक ठेवली पािहजे. न्ा्ाल्ात साक ाेण्ाच्ाबाबतीत, फौजाारी का्�ाच्ा बाबतीत, संरकण 
िमळण्ाबाबत आिण लगनसंबधंातिबगर मुसलमान व्कतीवर सरकारकडून बधंने लााली जातात . त्ाच�माणे त्ानंी  (िजममी) आपल्ा धम�चे 
पूजेअच�च्ा बाबतीत पालन करताना मुसलमानाचं्ा भावना ाुखावल्ा जातील अ्ा तऱहेने उघडपणे वाग ून्े . िजममी हे मुसलमानी राज्ाचे 
नागिरक नाहीत (असूच ्कत नाही)” (एनसाय�लो. ऑफ इसलाम, भाग १. ९५८–९५९.).] 

 
मुसलमान धम�च्ा मूलत�वाचं्ा िस�ानतावरील �ंथातील ि्कवणीनुसार िव�ान काजी 

मुधीसु�ीन ्ाने अ�ाउ�ीन िखलजी ्ाला असे िनवाेन केले की “अ्ा तऱहेने िजमम�चा (िबगर मुसलमान) 
बाबतीत त्ानंा जी इतकी हीन आिण हलक्ा ाज�ची वागणूक िाली जाते ितचा उ�े् िजममी हे 
पराकोटीच्ा जीत अवसथे�त कसे पोहोचले आहेत हे ााखिवण्ाचा आिण त्ाबरोबरच इसलामच्ा 
स�म�ची थोरवी गाण्ाचा आिण काफराचें खो�ा धम�चा पुरसकार करणारे त�वजान कसे नीच आहे हे 
सागंण्ाचा आहे. स�म�चा पुरसकार करणारा जो पैगंबर त्ाने आपल्ाला अ्ी सप� आजा िाली आहे की 
त्ानंा ठार मारा, त्ाचंी मालम�ा लुटा आिण त्ानंा कैाी बनवा . आपण ज्ा िव�ान आिण थोर इमामाचं्ा 
(हनीफा) त�वाचें अनुकरण करतो त्ाि्वा् इतर कोणत्ाही धमरपिंडताने िहांूवर िजिज्ा कर 
लाााव्ास मुभा िालेली नाही . इतर सवर धमर्ााजाचं्ा मता�माणे िहांूसाठी का्ाा एकच आिण तो 
महणजे मृत् ूअगर इसलाम (धमर सवीकारणे)” (तार्ख–ई–िफरझशाह्, २९०–२९१). 
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िहाू िकवा िबगर मुसलमान ्ाचं्ा बाबतीत न्ा्ाल्ीन साकीपुरावा , फौजाारी का्�ाखाली 

संरकण आिण िववाह ्ाबाबत काही का्ाे्ीर बधंने असतात . सामािजक करारानुसार राज्संसथा ही 
ाुसरा पक असते (िजममा). राज्संसथा ही िबगर मुसलमानानंा जीिवत आिण िव� ्ाबंाबत संरकणाची हमी 
ाेते आिण त्ाच�माणे त्ानंा आपल्ा धम��माणे आचरण करता ्ाव ेमहणून म्�िात संरकणही ाेऊ 
करते. परंतु तो नवीन ाेवाल्े बाधूं ्कत नाही आिण ज्ामुळे इतराचं्ा भावना ाुखावल्ा जातील 
अ्ातऱहेचे वतरन तो आपल्ा धम��माणे आचरण करताना कव ्कत नाही. 

 
िहाुसथानवर िव्षेतः िसध �ानतावर आ्मण करणाऱ्ा पूवरकाळातील अरब टोळ्ानंी अित्् 

्हाणपणाचा आिण का्ाे्ीर असा मागर सवीकारला आिण तो महणजे सथािनक िबगर मुसलमान �जेची 
ाेवसथाने आिण त्ाचं्ा धानमक चालीिरती ्ात ्त िकिचतही हसतकेप न करण्ाचा . सुरवातीसुरवातीला 
बेारकारपणे अथवा प�त्ीरपणे कधीच मूत�ची फोडझोड त्ानंी केली नाही . परंतु कालातंराने 
मुसलमानाचं्ा लोकसंख्ेत वाढ झाली आिण अिनब�ध स�ेच्ा उपभोगाच्ा त्ानंा चढलेल्ा धंुाीत 
त्ाचं्ामधील सहन्ीलता पार लोपून गेली आिण ाुसऱ्ाचा छळ करण्ाच्ा वृ�ीचा त्ाचं्ामध्े उगम 
झाला [इिलयट, भाग १. ४६९. िबगर मुसलमान हे असलेल्ा ाेवसथानाचंी ाुरसती अगर पुनहा उभारणी कव ्कत असत पण नवीन िठकाणी 

नवीन ाेवसथाने बाधंण्ाचा त्ानंा म�ाव होता . (एनसाय�लो. भाग १. ९५९) ाेवसथानाचंी बाधंणी िबगर मु�सलमानंी मुसलमानी राज्ामंध्े करणे 
महणजे बेका्ाे्ीरपणाचे होते . आपल्ा घरातच केवळ ते पूजासथाने उभाव ्कत , परंतु ि��न लोकाचंी ाेवसथाने आिण जंूची ाेवाल्े ्ाचा 
ना् झाला अगर त्ाचंी पडझड झाली तर ती पुनहा बाधंणे आिण ाुरसत करणे ्ाचे संपूणर सवातंं् त्ानंा होते .” (रुजेस, ७११) “धमरसंबधंीच्ा 
नीतीिन्मानुसार आता असा ठाम िनणर् घेण्ात आला आहे की बरीच जुनी असलेली ाेवाल्े पाडण्ात ्ेऊ न्ेत अथवा नवीन बाधंण्ाची 

परवानगी ाेण्ात ्ेऊ न्े ,” (औरंगजेबाचे बनारस फम�न , जे. ए. एस. ब्., १९११, ६८९).] एक सरसहा िनघृरण क�ल सोडून 
िाली तर त्ाचं्ा काफर �जेला मुसलमान करण्ाचा एकही मागर त्ानंी हाताळण्ाचा ि्�क ठेवला 
नाही. त्ाचं्ावर लााण्ात आलेला व्�कतगत कर , पोषाख आिण त्ाचंी सवरसाधारण सामािजक 
चालचलणूक ्ाबंाबत सावरजिनकिरत्ा त्ाचं्ावर लााण्ात आलेले अपमानासपा िनब�ध ्ाि्वा् िबगर 
मुसलमानाचें जीवन महणजे आ्ा -िनरा्ा आिण भ्भीती ्ानंी िवसकटून टाकण्ात आले . िहाुधम�चा 
त्ाग कवन मुसलमानी धम�चा सवीकार करणाऱ्ानंा �व्ाची आिण सरकारी नोकरीच्ा बिकसाची लालूच 
ााखिवण्ात ्ेऊ लागली . िहाुधमर आिण िहाुसमाज ्ाचं्ा अधव्ू�ची प�त्ीरपणे लाडंगेतोड करण्ात 
्ेऊ लागली . उ�े् असा की समाजाची बौि�क उभारी करणारा वगरच नाहीसा वहावा . त्ाच�माणे 
िहाुसमाजात जाती् संघटनेच्ा भावनेची पैाास होऊ न्े आिण त्ाचं्ात ऐक्ाच्ा भावनेची जोपासना 
िनम�ण होऊ न्े महणून त्ाचं्ा धानमक सभा , बठैकी आिण िमरवणुका ्ावंर बांी घालण्ात आली . नवीन 
ाेवसथाने बाधंणे अगर जुन्ाचंी डागडुजी करणे ्ावंर संपूणरत्ा बांी घालण्ात आली . साहिजकच मोगल 
राज्ातं असलेल्ा िहांूच्ा ाेवसथानाचंा संपूणरपणे ऱहास होणे हा केवळ काही कालावधीचाच �शन उरला . 
परंतु इसलामधम�तील स�ेच्ा मााने उनम� झालेल्ा काही िवधवसंकानंी काळाच्ा ना्वतं वृ�ीचा ओघ 
अलीकडे खेचण्ाचा �्तन केला आिण जबरासतीने ाेवाल्ाचंी नासधूस आिण पाडझोड केली . 
त्ानंतरच्ा कालखंडात िबगर मुसलमानी धमरपथंानंा सिहषणुतेची वागणूक �ावी असे जुन्ा िपढीतील 
अरबाकंडून �ितपाान केले जाई ते नव्ा िपढीतील मुसलमानाकंडून िव्षेतः तुकर पथंी्ाकंडून 
मुसलीमधम�च्ा �साराच्ा द�ीने पापी कृत् हो् असे समजले जाई . त्ाचं्ा राज्ाच्ा सरह�ीच्ा 
पलीकडे िहांूच्ा ाेवळाचें िवधवसंन आिण िहांूची िनघृरण क�ल ्ा गो��मुळे त्ाचं्ा चढाव ूधोरणावर 
पािवं्ाचा साज चढिवला जाई . साहिजकच मुसलमान जमातीमध्े अ्ा एका मनोभावनेची धारणा झाली 
की िहांूची लुटालूट करणे आिण त्ाचंी क�ल करणे ही मानवतेच्ा द�ीने अित्् िव्ु� अ्ी कृत्े 
आहेत आिण असे ते सहजत्ा समजू लागले . “परमे�राकडे जाण्ाच्ा माग�तील आणखी एक टपपा 
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गाठण्ाकरता केलेली आराधना (िजहाा)” ्ा द�ीने ते वरील गो��कडे बघू लागले . काफराचंी हत्ा 
करणे (कािफर खु्ी) हे मुसलमानाचे पुण् कृत् समजण्ात ्ेऊ लागले . त्ाने आपल्ा भावनावंर काब ू
िमळिवण्ाची अगर आपल्ा वासनानंा जरबेत ठेवण्ाची जररी नवहती ; त्ाच�माणे धमरभावनेच्ा उ� 
िवचारानंी सवतःच्ा मनाला ्ातंी िमळवनू घेण्ाचीही त्ाने कार करण्ाची आवश्कता नवहती . त्ाने 
का् कराव्ाला पािहजे होते , तर आपल्ा सहबाधंवापैंकी िवि्� वग�ची हत्ा करणे अगर त्ाचंी जमीन 
आिण संप�ी लुटणे हे हो् . कारण एवढे केल्ानंतर त्ाच्ा आतम्ाची सवग�कडे जाण्ाची वाट 
आपोआपच खुली होणार होती . [इ. स. १९१० मध्े बौ�ोस पा्ा ्ाचा एका इिज�प््न मुसलमानाने खून केला . त्ाचे कारण 

वै्�कतक हेवााावा हे नसून राजकी् होते . ते महणजे ाेन्वाई खे�ातील लोकानंा फा्ीची ि्का ाेणाऱ्ा न्ा्ाल्ाचा तो �मुख होता आिण 
पुराव्ाच्ा आधारावर खुनी लोकाचंा गुनहा भरपूर �माणात िस�ही झाला होता , तरी ाेखील इिजपतच्ा मुख् काजीने जो न्ा् िाला तो असा –
इसलाम धम��माणे एखा�ा मुसलमानाने काफराला ठार मारले तर तो गुनहा होत नाही . िवसाव्ा ्तकातील सुसंसकृत जगात इसलाम धम�च्ा 
नीितत�वाचं्ा उ� सथानावरील धमरपिंडताचे हे मत आहे ही गो� ्ािठकाणी िवसवन चालणार नाही .] 

 
जे धमरत�व आपल्ा अनु्ा्ानंा चोरीमारी आिण खून ही तुमची धानमक कतरव्े आहेत अ्ी 

ि्कवण ाेते त्ा धमरत�वाची मानवजातीचा िवकास अथवा जागितक ्ातंता ्ाजंबरोबर कधीच सागंड 
बसू ्कत नाही. 

 
(३) कुराणात्ल राजक्य मययेवादाचा मुसलमान नागिरक आिण (subject creeds) इतर पंथ्य 
नागिरकाचंया ज्वनावर पिरणाम 

 
हे धमरत�व मुसलमानी धमरपथंी्ाचं्ा खऱ्ा िहतसंबधंाचें रकण करणारे होते असेही महणणे चुकीचे 

ठरेल. मुसलमानी धम�चे राजकारण खऱ्ा धम�चा अनुन् करणाऱ्ाचंी एक संघटना घडवनू आणी आिण 
ती महणजे राज् -राष् ही हो् . ्ा संघटनेपुढचे एकमेव ध्े् महणजे ्ु�वाााचा पुरसकार . जोप �्त 
िजकून घेण्ासाठी अजून अबािधत रािहलेले असे �ाे् होते आिण जोप �्त लुटालूट करण्ासाठी एक तरी 
काफर िजवतं होता तोप �्त ्ा मुसलमानी राज्ाच्ा भलभलाईत काहीही कमतरता नसे . [“िजकून घेतलेल्ा 

राज्ातील संप�ीवरच अरब लोक आपली िमजा् पो्ीत आिण िजत हे त्ाचंी सेवाचाकरी करीत . लढाईत िमळालेल्ा लुटीचा ४ /५ भाग हा 
�त्क ्ु�ात भाग घेणाऱ्ा सैन्ात वाटला जाई . त्ाच�माणे िजकून घेतलेल्ा �ाे्ातंील लोकावंर लााण्ात ्ेणारा व्�कतगत कर आिण 
जिमनीच्ा मोजणीपासून िमळणारा खंड ही त्ानंा संप�ी िमळिवण्ाची आणखी साधने झाली . मुलकी आिण लषकरी खचर भागिवल्ानंतर त्ातून 
उरणारी ि्�क महणजे अरब राष्ाला ्ु�ातून िमळणाऱ्ा लुटीसारखीच . ही ि्�क महणजे लूट होऊ लागली ” (Muir’s Caliphate, १५८; 

इिलयट, भाग १, ४६१).] राज्ातील �मुख घटकाचंी बेसुमार वाढ होई आिण त्ानंा वैभव �ापत होई. इतकेच नवहे 
तर कला आिण उ�ोगधंाे आिण िवि्� �णालीचा पुरसकार करणारे वाङम् आिण िच�कला ्ाचेंही 
उतपाान आिण भरभराट होई . परंतु मुसलमान राज्ाच्ा वाढीने कमाल म्�ाा गाठून जेवहा त्ा वाढीला 
आसाम आिण छटगावच्ा डोगराळ मुलखातं ाणका बसतो आिण ितचे ्त्ः तुकडे बनतात िकवा 
महाराष्ाच्ा छातीचा कोट केलेल्ा फ�रापुढे त्ा वाढीला नागंी टाकावी लागते त्ावळेी मुसलीम 
राज्ाची अधोगती थाबंवाव्ाला जगातली कोणतीच ्कती समथर ठरत नाही . ्ा मुसलीम राज्ाला 
कसलीच आनथक भिूमका नवहती आिण ्ातंतेच्ा काळात ठामपणे उभे राहणे ्ा राष्ाला ्क्च नवहते. 

 
कारण मुसलीम राज्ाने आपल्ा �जेला जी अघोरी मानवतेची ि्कवण िाली होती त्ामुळे त्ा 

राज्ातील �मुख वग�चे ्ातंते्ी वावडे आले होते आिण ्ा जगात जीवन जगण्ासाठी जो �खर पण 
अबोल लढा �ावा लागतो तो ाेण्ाला हा वगर ला्क रािहला नाही . जीवन हा पिर�सथती्ी लढा नसून 
मुसलमानानंी िबगर मुसलमानाबंरोबर सातत्ाने ाेण्ाची लढाई आहे असे ि्कण त्ानंा िाले गेले होते . 
िकबहुना लढाईि्वा् त्ानंा ाुसरी कसलीच उमका नवहती, तर ्ातंतेचे सहजीवन महणजे बेकारी, ाुगुरण 
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आिण अधोगती ्ाचें िजणे अ्ी त्ाचंी समजूत होती. 
 
समाजातील मुसलमानानंा खास व्�कतगत असे सथान �ापत कवन िाल्ावर मुसलीम धम�च्ा 

�सथत त�व�णालीच्ा �गतीचा रोख थाबंला . हा मुसलमानवगर सरकाराकडून िमळणाऱ्ा िव�ावर जीवन 
जगण्ास सवकला , ्ातंतेच्ा काळात आळ्ीपणाने राहण्ाकडे त्ाचंी वृ�ी साहिजकत्ा बळावली 
आिण सवतःच्ा पा्ावर जीवनातील संघष�बरोबर झुंज ाेत जीवन जगणे त्ाला अ्क् झाले . सावरजिनक 
अिधकाराचं्ा जागा महणजे सचच्ा मुसलमानाचंी जनमिस� मकतेाारी आहे असे मानण्ात ्ेऊ लागले 
आिण त्ामुळे आपल्ा अंगचे कौ्ल् ााखिवण्ासाठी अथवा अिधक �म करण्ासाठी जी लालूच �त्ेक 
व्कतीला असते ती जवळजवळ काढून घेतल्ासारखी झाली . गिरबासंाठी बाधंलेल्ा धमर्ाळा ्ावंर 
आिण रमजान , इतर पिव� िावस आिण सावरजिनक उतसवाचें �संग ्ावळेी सरकारकडून खचर केल्ा 
जाणाऱ्ा अफाट रकमा महणजे िनर�ोगीपणाला उघडउघड उ�ेजन िाल्ासारखे होते . ्ाचा पिरणाम 
असा झाला की सा�ाज्ात िनर�ोगी आिण हपापलेला असा एक वगर िनम�ण झाला . त्ाने सा�ाज्ाची 
सगळी ्कती ख�ी केली एवढेच नवहे तर ज्ावळेी राज्ाच्ा वैभवाला उतरती कळा लागली त्ावळेी 
पिहला फटका बसला तो ्ाच वग�ला . संप�ीमुळे आळसाचा उगम झाला आिण सुखासीन जीवनावर 
आसकती वाढली . अखेर पिरणामी लवकरच अवनती बोकाळली आिण ्ा अवनतीतून ाािर� आिण 
िवना् ्ाचंा धुडगुस सुव झाला. 

 
्ाच अनुषंगात िबगर मुसलमान �जेला ज्ा तऱहेची वागणूक िाली जात होती त्ामुळे 

त्ाचं्ाकडून राष्ाच्ा ्कतीचा ज्ा तऱहेने पूणर िवकास होण्ास जी मात झाली असती ती होण्ास 
�ितबधं झाला . ज्ावळेी एका�ा वग�ची सावरजिनक नाच�ी आिण छळणूक का्ाा आिण त्ाचबरोबर 
जोडीने राज्कत्�च्ा लहरीनुसार होते त्ावळेी तो वगर आपले िजणे जनावरापेंका अिधक िकमतीचे नाही 
असे समजून कसे तरी िावस घालिवण्ात समाधान मानतो . अ्ा पिर�सथतीत समाजाची उ�ती होण्ास 
ज्ा तऱहेने हातभार लावण्ाची िहांूची का्रकमता होती ितची त्ाचं्ाकडून अपेका करणे चुकीचे होते . 
त्ाचं्ा नि्बी त्ाचं्ा धन्ासाठी लाकडे तोडणे आिण पाणी वाहणे ्ाि्वा् ाुसरे नवहते , इतकेच का् 
तर त्ाचं्ा जीवनाची इित�ी समाजाच्ा अनथक िगरणभ�ीत आपल्ा मेहेनतीचा कस टाकणे , ाुसरे ध्े् 
नसल्ामुळे आपल्ा िपडाचंी बामाषीच्ा वृ�ीत जोपासना करणे आिण आपण केलेल्ा �माचे ्ा नाही 
त्ा वपाने थोडे तरी फळ आपल्ा पारात पडाव े्ासाठी खु्ामतीच्ा एकमेव माग�चा अवलंब करणे 
्ातच होणार होती . अ्ा तऱहेची पिर�सथती ज्ा समाजात असते त्ा समाजात व्कती ही आपल्ा 
का्�चा उतकषरिबाू गाठू ्कत नाही आिण मनाची मौिलकता �ापत कवन घेऊ ्कत नाही . अ्ा व्�कतचे 
मन ध्े्वाााची प�ेाार झेप कधीच घेऊ ्कत नाही . िहाू बुि�वाााला लागलेली कीड आिण 
िहाुसमाजाच्ा उ� वग�तील लोकाचं्ा सासि�वकेबु�ीने गाठलेली नीच पातळी ्ाि्वा् ततकालीन 
िहाुसथानातील मुसलमानी स�ेचा अिधकेप करणारा आणखी ाुसरा कोणता पुरावा आपल्ाला िमळणार 
आहे? इसलामच्ा राजकी् वृकाची त्ाला आलेल्ा फळावंवनच जर परीका कराव्ाची महटले तर संपूणर 
अप््ाि्वा् आपल्ाला ाुसरे का् िासणार आहे? 

 
भरपूर �वास केलेला आिण अत्ाधुिनक जगातला एक गाढा त�वज िलिहतो , “इसलाम हा एक 

असा धमर आहे की ज्ात परमे�रापुढे सप्ले ्रणागती आिण परमे�राच्ा पा्ा्ी पूणर लीनता आहे . 
परंतु ्ा परमे�राचे ाेखील एक िवि्� सववप आहे आिण ते महणजे ्ु�ािधपतीसारखे . ्ा िन�ेची �त्क 
जीवनात जपणूक करणे ्ातच मुसलमानाचं्ा ि्सतीच्ा कलपना अिभ�ेत आहेत . इसलामच्ा अिध�ानाचे 
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हे जे लषकरी सववप आहे त्ातच व्कती्ः मुसलमानाचं्ा अंगात असाव्ा लागणाऱ्ा अंगीभतू गुणधम�चा 
साकातकार होतो आिण त्ाचबरोबरच त्ाचं्ा व्�कतम�वातील मूलभतू कमकुवतपणाचे महणजे त्ाचें अती 
�ितगािमतव, पिर�सथतीनुवप जीवनात समरस होण्ाची त्ाचंी नाला्की , ध्े्वाा आिण 
सं्ोधन्ीलवृ�ी ्ाचंा त्ाचं्ामधील अभाव ्ाचें आपल्ाला सहजगत्ा सप�ीकरण िमळते . (एच . 
केसरिलग). 

 
ज्ावळेी सावरजिनक अिधकाराच्ा जागाचंी वाटणी व्कतीच्ा गुणावगुणाकंडे न बघता तो 

कोणत्ा जातीचा वा धम�चा आहे ्ावर केली जाते त्ावळेी अ्ा राज्ात आपल्ाला काहीच सथान नाही 
अथवा अ्ा राज्ात आपण समभागी होऊ ्कत नाही अ्ा तऱहेचे अनुमान काढण्ा�त िबगर 
मुसलमानाचंी �वृ�ी बळावते . धमरत�वावर आधारलेल्ा इसलामचे राज् ज्ावळेी िविभ� पथंी् जनतेवर 
लााले जाते त्ावळेी सराारी हुकुम्ाही आिण परकी् स�ा एकि�त झाल्ामुळे होणाऱ्ा िवप�ावसथेचा 
कटू अनुभव िबगर मुसलमानी �जेला ्ेतो. 

 
िहाुसथानातल्ा मोगल सा�ाज्ाचा िवचार कराव्ाचा महटल्ास त्ात आणखी एका गो�ीची भर 

पडते आिण ती महणजे ते राज् अलपसंख्ाकंाचें बहुसंख् जनतेवरचे होते . राजकी्दष�ा हीनावसथेला 
पोहोचलेल्ा बहुसंख् िहाू �जाजनामंध्े आिण ्ा अलपसंख् राजकत्�मध्े असलेला फरक हा ाोन 
जमात�मधील ्ारीिरक वा बौि�क िवि्� गुणावगुणाचंा नवहता तर फकत िवि्� धम�बाबतचाच होता . ्ा 
बलव�र ्ासक धम�वगुंठणाच्ा बाहेरील िहाू �जेला साहिजकपणेच असे वाटले की सावरजिनक 
िहतासाठी सरकारकडे सोपिवलेल्ा समाजाच्ा धारणा्कती आिण संपि�सथाने ्ाचंा सरकारकडून 
गैरउप्ोग केला जात आहे कारण ज्ा धम�चा िनववळ उ�े् िहाू जमातीचे पार उ�ाटन करणे असाच 
आहे त्ाच्ाच �सारासाठी सरकार त्ा राबवीत आहे . अ्ातऱहेच्ा राज्ाला सवतःला राष्ी् महणून 
घ्ाव्ाचा कोणताही अिधकार पोहोचत नाही कारण ्ा राज्ाची उभारणी �जेचे �ेम आिण िन�ा ्ावर 
झालेली नाही. 

 
(४) इसलामच् सिहषणुता ह् अपवादातमक आिण कुराणाने घालून िदलेलया ततवाचया िवरोध् असते 

 
�ितगामी इसलामी धम�ने राष्ाचे रंगिवलेले ध्े्वााी िच� हे असे होते . पुषकळाा तकर ट 

िवचारसरणीवर सामान् िवचारसरणी आिण जुनाट धमरबधंनावर मुतस�ीपणाही मात करीत असत . अनेकाा 
असेही होत असे की नैसनगकत्ा व्कतीच्ा मनात परसपर िवरोधी ्कतीचा जो समु�् झालेला असतो 
त्ामुळे �त्ेक राजाला आिण त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंा असिहषणुतावााावर आधारलेल्ा ्ा प�तीची सवर� 
िकवा संपूणरत्ा अंमलबजावणी करणे अ्क्�ा् होत असे . त्ामुळे असे झाले की मुसलमान 
अमलाखाली ाेखील पुषकळ वळेा असा काळ ्ेई की त्ावळेी िहांूना सिहषणुतेची वागणूक िमळे आिण 
त्ाचंी मालम�ा सुरिकत राखली जाई िकवा ज्ा वळेी ध्े्वाााच्ा अ�समतेने भारावलेला आिण वृ�ीने 
उाार असलेला स�ाट िसहासनािध� होई त्ाचेळी तो वाङम् आिण कला , संपि�साधना आिण 
सावरजिनक कामिगरी ्ामंध्े �गत होण्ास िहांूना उ�ेजन ाेई . अ्ा वळेी त्ाचे राज् सामथ्र् ाली 
बनण्ास आिण त्ा राज्ाची भौितक संप�ी वाढण्ास मात होई. 

 
परंतु काफर�िणत वागणुकीला अ्ा तऱहेने उ�ेजन ाेण्ात कसलाही धरबधं न पाळणे हे मूलतःच 

मुसलीम नीितत�वा�माणे धोकााा्क आिण अपवााातमक होते . मुसलमान समाज अ्ातऱहेची वागणूक 



 
अनु�मिणका 

महणजे इसलामच्ा �ितगामी ध्े्वााापासून झालेले गहरणी् अधःपतन आिण राजकी् 
कतरव्पालनापासून अकम् तऱहेने झालेली च्ुती असे समजत असे . ज्ाचं्ा ख  ग सामथ्�वर राजस�ेचे 
अिध�ान अवलंबनू असे तो सैिनकवगर अ्ा तऱहेच्ा उाारमतवााी सुलतानाला धमरलंड अतएव त्ाचं्ावर 
राज् करण्ास नाला्क असा समजत असे. 

 
त्ामुळे िबगर मुसलमानाचंा िवकास आिण �गती इतकेच का् पण त्ाचें समाजातील सातत्ाने 

चालू राहात असलेले जीवन हे मुसलीम राज्ाच्ा मूलभतू ताि�वक अिध�ाना्ी िवसंगत समजले जाई . 
जोप �्त मुसलीम धम�च्ा िवरोधकाचंा समूळ उचछेा झाला नाही िकवा मुसलमानाचं्ा हातातून स�ेचा 
राजांड िहसकावनू घेतला जात नाही तोप �्त समाजाच्ा राजकी् अिध�ानाची �सथती ही नेहमीच 
अ�सथर असलेल्ा समतोलपणासारखी अधातंरी राहते . ्ाचा पिरणाम असा होतो की राज्कत� आिण 
�जाजन ्ाचं्ामध्े ्�तुवाची भावना ब�मूल होते आिण ्ाची अखेर महणजे आपल्ाला असे िासून ्ेईल 
की िविभ� धम�च्ा �जाजनािंमळून संघिटत झालेल्ा �त्ेक मुसलीम राज्ाच्ा सरते्वेटी िठकऱ्ा 
िठकऱ्ा उडालेल्ा आहेत. औरंगजेबाच्ा कारिका�त ्ाच सत्ाची �िचती आपल्ाला िमळणार होती. 
 
(५) औरंगजेबाचा हटवाद आिण तयाने िहदंूचया देवळाचंा केलेला प�तश्र नाश 

 
औरंगजेबाने िहाू धम�चा उचछेा करण्ाच्ा आपल्ा धोरणाची सुरवात मो�ा कावबेाजपणे 

केली. आपल्ा कारिका�च्ा पिहल्ा वष�त त्ाने बनारसमधील एका िभककुाला सना िाली . त्ामध्े 
त्ाने असे �ितपााले की आपल्ा धम�ने (मुसलमान) िहांूची नवीन ाेवळे बाधंली जाण्ास �ितकार 
करावा असे आपल्ावर बधंन घातले आहे पण जुन्ा ाेवळाचंा ना् करावा अ्ी सकती काही आपल्ावर 
केली नाही . इ. स. १६४४ मध्े गुजरातच्ा सुभेाारीवर असताना औरंगजेबाने अहमााबाा ्ेथील 
िचतामणाचे नवीनच बाधंलेले ाेवाल् त्ामध्े एका गाईची क�ल कवन बाटिवले आिण त्ा इमारतीचे 
वपातंर एका मि्ाीत केले . त्ाचवळेी त्ाने गुजरात सुभ्ामधील अनेक िहांूची ाेवाल्े पाडून टाकली . 
त्ाच्ा कारिका�च्ा सुरवातीस ओिरसा �ातंातील कटकपासून मेिानीपूरच्ा ारम्ान असणाऱ्ा �त्ेक 
खे�ातील सथािनक अिधकाऱ्ानंा त्ाने मागील १० ते १२ वष�त बाधंण्ात आलेले �त्ेक ाेऊळ अन 
ाेऊळ पाडून टाकण्ाचा हुकूम िाला. मग ते एका�ा मातीच्ा झोप�ात का बाधंलेले असेना. त्ाच�माणे 
कोणतेही जुने ाेवाल् ाुरसत करण्ाची परवानगी ाेण्ात ्ेऊ न्े अ्ीही त्ाने त्ानंा आजा िाली. 

 
्ानंतर ९ एि�ल १६६९ रोजी त्ाने एक सवरसाधारण फतवा काढला . त्ानुसार “काफराचं्ा सवर 

्ाळा आिण ाेवाल्े [औरंगजेबाच्ा कारिका�त पाडून टाकण्ात आलेल्ा ाेवाल्ाचंी (खंड ३ ) ्ााी ततसंबधंी हुकुमाबरोबर पुढे 

िालेली आहे .] पाडून टाकण्ात ्ावी आिण काफराचं्ा धानमक चालीिरती आिण ि्कवणूक ्ावर 
ाडप्ाहीचा वरवटंा िफरिवण्ात ्ावा ” अ्ी सरसहा आजा अिधकारी वग�ला ाेण्ात आली . 
औरंगजेबाची आसुरी द�ी आता अिखल िहाुसथानात सवर िहांूना अित्् पूज् असलेल्ा अ्ा मोठमो�ा 
ाेवाल्ावंर पडली . ही ाेवसथाने महणजे सोमनाथचे ाुसरे ाेवाल् , बनारस ्ेथील िव�नाथाचे मंिार 
आिण मथुरा ्ेथील के्वरा्ाचे ाेवाल्. 

 
मुसलमानी धम�धतेचे मथुरेचे पिव� ्हर हे नेहमीच खास ल�् बनलेले आहे . बाा्हाच्ा 

राजमाग�वर आ�ा आिण िा�ी ्ा ारम्ान ते वसलेले आहे . िहांूवर ाडप्ाही करण्ासाठी औरंगजेबाने 
अबाुन नबी ्ा तथाकिथत धानमक गृहसथाची मथुरेचा फौजाार महणून नेमणूक केली. 



 
अनु�मिणका 

 
ाारा ्ुकोने मथुरेच्ा के्वरा्ाच्ा मंिाराला एक ागडी कठडा बाधूंन िाला आहे हे 

औरंगजेबाला कळले तेवहा त्ाने १४ ऑकटोबर १६६६ रोजी तो पाडून टाकण्ाचा हुकूम िाला. 
 
्ावर सव�त वरताण महणून १६७० च्ा जानेवारीत त्ाने ते ाेऊळ साफ पाडून जमीनाोसत 

करण्ात ्ाव ेआिण मथुरेचे नाव बालून ते इसलामाबाा असे ठेवण्ात ्ाव ेअ्ातऱहेचे हुकूम पाठिवले . 
सा�ाज्ाच्ा सवर ्हरातं आिण िजल्ातं मुहतसीब अथवा नीितम�ा िन्ामक अिधकारी (सेनसॉर ऑफ 
मॉरल् स ) ्ा अिधकाऱ्ाची नेमणूक करण्ात ्ेई . ्ा अिधकाऱ्ावर सोपिवण्ात आलेले आ� कतरव् 
महणजे िहांूच्ा ाेवसथानाचंा आिण पूजासथानाचंा समूळ उचछेा करणे हे होते . १६८० च्ा जूनमध्े मोगल 
सा�ाज्ाबरोबर एकिन�ता बाळगून असलेल्ा ज्पूर राज्ाची राजधानी अंबर ्ेथील ाेवाल्ाचंा िवधवसं 
करण्ात आला. 

 
१६७४ मध्े गुजरातच्ा सुभ्ातील धानमक सनााचं्ा वपाने िहांूच्ा ताब्ातील असलेल्ा सवर 

जिमनी (वजीफा) जपत करण्ाचा हुकूम औरंगजेबाने िाला. 
 
(६) िहदंूवर लादलेला िजिजया कर अथवा डोइप�् 

 
(पाहा हयुजेस , २४८; इिलयट, भाग १. ४७६; तार्ख–इ िफरझशाह्, २९०; िमरात–इ अहमद्, 

३१३, ३१४; ई�रदास, ७४; सटोर्या, २-४; एम. ए., १७४; के. के., २-२५५, २७८, २७९, ३७७, ३७८) 
 
मुसलमानी राज्ामध्े राहण्ासाठी परवानगी िमळावी महणून िबगर मुसलमान अथवा अ��ाळंूना 

िजिज्ा नावाचा कर ाेणे भाग असे . िजिज्ा महणजे (सब यसटृूट मन् अथवा �ाईस ऑफ इनडल् जनस ) 
सरकारी अनु�ह िमळावा महणून �ावी लागणारी िकमत . हा कर पिहल्ा �थम लााला तो महमा 
पैगंबराने. त्ाने आपल्ा अनु्ा्ानंा अ्ी आजा िाली की “खऱ्ा धम�चे जे पालन करीत नाहीत 
त्ाचं्ाबरोबर त्ा कणाप �्त लढा �ा की ज्ा कणाप �्त ााती तृण धवन ते िजिज्ा कर ाेण्ास त्ार 
होत नाहीत.” (कुराण, ९· २९) ााती तृण धवन ्ा वरील आजेतील ्बााचंा अथर कुराणावरील मुसलमान 
टीकाकारानंी असा घेतला की िजिज्ा कर अ्ा प�तीने गोळा केला जावा की तो ाेणाऱ्ाला तो 
मानहानीकारक आिण अपमानासपा वाटावा. हा कर ाेणाऱ्ाने पा्ी चालत आले पािहजे आिण कर ाेताना 
त्ाने तो उभा राहून िाला पािहजे . कराचा सवीकार करणारा मा� कर घेतेवळेी आसनसथ असेल . िा्ा, 
१४ वष�खालील मुले आिण गुलाम ्ानंा करमाफी ाेण्ात आली होती . आंधळे, लुळेपागंळे आिण अधरवट 
्ाचं्ाजवळ संप�ी असेल तेवहाच त्ानंी हा कर �ाव्ाचा होता . िभककु जर गरीब असले तर त्ानंा कर 
�ावा लागत नसे, परंतु ते जर �ीमंत ाेवसथाना्ी संलगन असले तर अ्ा धानमक ाेवसथानाचं्ा �मुखानंा 
हा कर �ावा लागत असे . कर ाेणाऱ्ाचं्ा उतप�ाच्ा �माणानुसार ्ा कराची आकारणी होत नसे , परंतु 
कर ाेणाऱ्ाचें िकमानपकी तीन वगर त्ाचं्ा उतप�ानुवप पाडले जात. ते महणजे ज्ाचं्ा मालम�ेची िकमत 
२०० िारहामच्ा वर नाही असा गिरबाचंा वगर , २०० आिण १० ,००० िारहाम एवढी ज्ाचं्ा मालम�ेची 
िकमत आहे असा मध्मवगर आिण १० ,००० िारहामच्ा वर ज्ाचं्ा मालम�ेची िकमत आहे असा 
�ीमंतवगर. पेढीवाले, कापडाचे व्ापारी, जमीनाार, व्ापारी आिण डॉकटरवगर ्ाचंा समावे्  वरच्ा थरात 
करण्ात ्ेई. ि्पी, रंगारी, मोची आिण जोडे बनिवणारे वगैरे कारािगराचंी गणना गरीबवग�त करण्ात 
्ेई. ज्ावळेी ्ा गरीब थरातील लोकाचें त्ाचं्ा धं�ापासून त्ानंा िमळणारे उतप� हे त्ाचं्ा आिण 



 
अनु�मिणका 

त्ाचं्ा कुटंुिब्ाचं्ा पोषणाथर लागणाऱ्ा खच�पेका अिधक असे त्ावळेी त्ानंा िजिज्ा कर �ावा लागे . 
िभकारी आिण ािर�ी हे साहिजकच करमुकत असत. 

 
वरील तीन वग�साठी ठरिवण्ात आलेले कराचे ार वष�ला अनु्मे १२ , २४ आिण ४८ िारहाम 

अथवा ३⅓, ६⅔, आिण १३⅓, रप्े असे होते . साहिजकच गिरबावंर पडणारा कराचा बोजा त्ाचं्ा 
कुलउतप�ाच्ा कमीत कमी ६ ट�े होता . मध्मवग�वर पडणारा हा बोजा ६ ते ¼ ट�े इतका होता आिण 
�ीमंतावर तो अगाीच कमी महणजे जेमतेम ारहजारी २ ½ ट�े एवढाच होता . आजच्ा जगातील 
करप�तीसंबधंीचे जे काही सवरसामान् िन्म आहेत त्ाचं्ा दि�कोनातून िजिज्ा करप�ती महणजे 
उघड उघड िन्मभगं करणारी होती. कारण िजिज्ा करामुळे समाजातील अगाी गरीब िहाूवगर जो होता 
त्ाची त्ामुळे भ्ानक अ्ी िपळवणूक होत होती आिण केवळ आपल्ा धम�च्ा नीितिन्मानुसार 
आपल्ाला वागता ्ाव ेमहणून औरंगजेबाच्ा गरीब थरातील िहाू �जेला त्ाचं्ा वानषक अ�धान्ावर 
खचर होणाऱ्ा रकमेइतकी िकमत कराच्ा वपाने त्ानंा �ावी लागत होती . अकबराने हा कर र� केला 
होता आिण आपल्ा बहुसंख् �जेवर ्ा करामुळे जो मानहानीचा काळा डाग लागला होता तो नाहीसा 
केला होता (१५६४). औरंगजेबाच्ा ्ा धोरणाच्ा िवर� धोरणाचा त्ाने पुरसकार केला. 

 
२ एि�ल १६७९ ्ा तारखेपासून सा�ाज्ाच्ा सवर भागातंील काफर (अ��ाळू) �जेवर िजिज्ा 

कर परत लााण्ाची ्ाहीफम�ने काढण्ात आली . ्ा फेरलााणीचा उ�े् औरंगजेबाच्ा अिधकृत 
इितहासकारानंी नमूा केल्ा�माणे “इसलामचा �सार करणे आिण खऱ्ा धम��माणे न वागणाऱ्ाचं्ा 
धमरप�तीचे िनमूरलन करणे हा होता .” िा�ी आिण िा�ीच्ा आसपास राहणाऱ्ा िहांूनी एक� ्ेऊन हा 
कर मागे घेण्ात ्ावा अ्ी केिवलवाणी ्ाचना केली . पण बाा्हाने ्ा िवनंतीकडे हेतुपुरससर ाुलरक 
केले. पुढील ्ु्वारी िकलल्ाच्ा ारवाजापासून तो जामामि्ाीप �्तचा रसता िानवाण्ा िहांूच्ा 
समुाा्ाने अडवनू टाकला. त्ानंा तेथून हटून जाण्ासाठी िालेला इ्ारा त्ानंी मानला नाही. बाा्हाने 
मि्ाीत �ाथरना करण्ाकरता जाण्ासाठी जवळ जवळ एक तासभर िनरथ�क वाट पािहली आिण अखेर 
आपला िवरोध ााखिवण्ासाठी जमलेल्ा त्ा जनतासागरात ह�ी घुसिवण्ाचा त्ाने हुकूम सोडला . 
अनेक लोक ह��च्ा पा्ाखाली तुडिवले गेले आिण बाा्हाला जाण्ासाठी वाट करण्ात आली . 
ि्वाजीने बाा्हाला एक माारव्ुकत आिण पिरणामी असे प� िलहून बाा्हाने िहांूवर लाालेला नवीन 
कर हा अ्ोग् आहे असे �ितपाान केले . सवर मानवजातीचा िपता जो परमे�र त्ाच्ा नावाने त्ाने 
बाा्हाला आवाहन केले आिण सवर धमर हे परमे�राच्ा दि�कोनातून सारखेच असतात हे त्ाच्ा मनावर 
िबबिवण्ाचा �्तन केला . पण ि्वाजीने केलेल्ा आवाहनाचा उप्ोग उप�ा घ�ावर टाकलेल्ा 
पाण्ासारखा झाला [िशवाज्, �करण १३; खंड ३. पिरि्� ६.] 

 
कराच्ा वपाने बाा्ाही खिजन्ात बरीच मोठी र�म जमा होई . उााहरणाथर गुजरातच्ा 

सुभ्ामधून ्ा करापासून िमळणारे वानषक उतप� ५ लाख रप्े होते . िजिज्ा कर महणजे िहांूच्ा 
दि�कोनातून �त्ेक नागिरकाकडून राजाला िमळणाऱ्ा �त्क उतप�ाचा जवळ जवळ ⅓ भागा एवढा 
अिधक कर असे जर आपण िवधान केले तर त्ात फार्ी चूक असाव्ाचे कारण नाही . मुसलमान 
नागिरक असणे महणजे ्ा जााा करापासून सूट असेच �मे् होते. 

 
िजिज्ा कराची फेरलााणी करण्ाचा औरंगजेबाचा उघड उघड उ�े् िहांूवर अिधकािधक 

ाडपण आणून त्ानंा धमरपिरवतरन करण्ास भाग पाडणे आिण मुसलमानाचं्ा संख्ेत भर घालणे हा होता . 



 
अनु�मिणका 

[औरंगजेबाच्ा मज�तल्ा सिचवाच्ा सागंण्ाववन राजापतराववन जो अिधकृत इितहास िलिहला गेला त्ात असे महटले आहे की , “धानमक 
वृ�ीच्ा बाा्हाचा हेतू इसलामधम�ची वृ�ी आिण अ��ाळू (काफर) लोकाचं्ा चािलिरत�चे उ�ाटन हा होता. त्ामुळे त्ाने रिबऊल अववालच्ा 
पिहल्ा तारखेस (२ एि�ल १६७९ ) एका फम�नाने हुकून काढला की कुराणाच्ा वचना�माणे �त्ेक िजममीकडून तो ााती तृण धवन भरपाई 
करण्ास कबलू होईतोप �्त िजिज्ा कराची वसुली करावी ” (एम. ए., १७४). सरकारी ापतरावर आधारलेल्ा ाुसऱ्ा एका इितहास�ंथात 
(िमरात इ अहमद् , ३७३) बाा्हासंबधंी असेच िवधान आहे . ह�ीच्ा काही इितहास लेखकानंी असा िस�ात माडंला आहे की , िजिज्ा कर हा 
लषकरी नोकरीतून सूट िाल्ाब�ल व्कतीकडून बाली िाले जाणारे �व् हो् . ्ा िस�ानताच्ा पुष�थर इितहासात काहीच पुरावा नाही कारण 
अगाी अलीकडे महणजे १० मे १८५५ रोजी ्ुरोपी् तुकर सथानात “धम�चे मुकत पालन करण्ासाठी लााण्ात आलेल्ा िजिज्ा कराच्ा बाली 

लषकरी नोकरीतून सूट िाल्ाब�लचा कर लााण्ात आला .” (एनसाय�लो. ऑफ इसलाम, भाग १, १०५२).] औरंगजेबाचा समकालीन 
इितहासकार मनुची ्ाबाबत महणतो “ज्ा िहांूना िजिज्ा कर ाेणे अ्क् होते ते मुसलमान झाले . असे 
केल्ाने िजिज्ा कर वसूल करणाऱ्ाकंडून होणाऱ्ा अपमानातून त्ाचंी मुकतता होत असे...औरंगजेबाला 
्ा गो�ीचा अत्ानंा होई.” 
 
(७) िहदंूवर दडपशाह् करणयासाठ् बादशहाने योजलेले उपाय 

 
१० एि�ल १६६५ रोजी बाा्हाने एक हुकूम काढला . त्ा हुकुमानव्े बाजारात िवकण्ासाठी 

आलेल्ा सवर वसतंूवरील महसूल अथवा जकातीचा ार हा मुसलमानाचं्ा बाबतीत त्ा वसतूच्ा िकमतीच्ा 
२½ आिण िहाू िव्ेत्ाचं्ा बाबतीत ५ ट�े असा जारी करण्ात आला. 

 
९ मे १६६७ रोजी मुसलमान िव्ेत्ानंा �ावी लागणारी जकात पूणरपणे र� करण्ात आली तर 

िहांूच्ा बाबतीत ती पूव�च्ाच ाराने का्म करण्ात आली . ्ामुळे सरकारी ितजोरीचे भारी नुकसान 
होण्ाची ्क्ता होती कारण मुसलमान व्ापाऱ्ां् ी संगनमत कवन आपली मालम�ा ही मुसलमानाचं्ा 
नावावर ााखिवण्ाच्ा िहाू मनाच्ा वृ�ीला वरील गो�ीमुळे चेतना िाल्ासारखे होणार होते. 

 
िहांूवर आनथक ाडपण आणण्ासाठी औरंगजेबाने ्ोजलेला ितसरा उपा् महणजे मुसलमान 

झालेल्ावंर बिकसाचंी खैरात करणे आिण मुसलमान होण्ाच्ा अटीवर सरकारी नोकरीत मोठमो�ा 
जागा ाेणे , तुरंगातून मुकतता करणे िकवा वाा�सत मालम�ेचा वारसाह� बहाल करणे हा हो् . 
(इिलयट, भाग ३. ६०४; एम. ए., ५२८; के. के., भाग २. ४६१; एम. य.ू, भाग २. २८१; अहकाम, १९७ ब; 
िमरात, ३१४). 

 
१६७१ मध्े बाा्हाने एक हुकूमनामा काढून ्ाही जिमनीपासून खंडवसुली करणारे अिधकारी हे 

मुसलमानच असले पािहजेत असा ांडक घातला आिण राज्ातंील सवर सुभेाार आिण तालुकाार ्ानंा 
हुकूम िाला की त्ानंी आपले िहाू पे्कार [हेड कलाकर ] आिण िावाण [अकाउनटनट] काढून टाकावते आिण 
त्ाचं्ा जागी मुसलमानाचं्ा नेमणुका कराव्ात . �ािंतक सुभेाारानंा िहाू पे्कारानंा काढून टाकल्ावर 
राज्कारभार चालिवणे हे अ्क्�ा् होऊन बसले, तरी ाेखील काही िठकाणी िहाू करोर�ची [िड�स्कट रेट 
कलेकटर] जागा मुसलमानानंी घेतली . अखेर पिर�सथतीनेच मात केल्ामुळे महसूल मं�ी आिण बकी ्ा 
ाोघाचं्ा खात्ात अध� पे्कार िहाू असावते आिण उरलेले अध� मुसलमान असावते ्ा गो�ीला बाा्हाने 
संमती िाली (के. के., भाग २ . २४९, २५२). औरंगजेबाच्ा कारिका�त “मुसलमान होण्ाच्ा अटीवर 
कानंुगो होता ्ेते ” असा वाक�चार वढ झाला . आज ाेखील पजंाबात अ्ी अनेक कुटंुबे आहेत की 
ज्ाचं्ाजवळील बाा्ाही सनााप�ातं कानंुगोचा अिधकार िमळण्ाकरता घातलेली अट िनलाजरेपणाने 
घातलेली आपल्ाला िासते. 
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मुसलमान धम�चा सवीकार केलेल्ा काह�ची ह�ीववन िमरवणूक बाा्ाही हुकुमाववन , 
वाजतगाजत आिण धवजापताकाचं्ा सभारंभात ्हरात काढण्ात आली . इतरानंा ाररोजचा पगार 
खिजन्ातून िमळू लागला आिण िकमानअं्ी हा पगार चार आणे होता. (एम. ए., ३७४; िमरात, ३१४;) 

 
१६९५ च्ा माचर मिहन्ात रजपुताखेंरीज सवर िहांूना पालखीत बसणे अगर ह�ी िकवा अससल 

घो�ावर सवार होणे अथवा ्ा बाळगणे ्ा गो��ची बांी करण्ात आली . (के. के., भाग २. ३९५; एम. 
ए., ३७०) 

 
वष�तील काही िाव्ी सवर िहाुसथानात िहाू आपापल्ा पिव� तीथरके�ाजंवळ ज�ा भरवीत 

असत. अ्ा िठकाणी िा्ा, मुलेबाळे आिण पुरष मो�ा संख्ेने जमत , माडंव घातले जात आिण व्ापारी 
आपल्ा राहु�ा उघडत . ्ा िठकाणी खे�ापा�ातंील िा्ा आपले ाूरचे नातेवाईक आिण िम�मंडळी 
्ानंा भेटत आिण मौजमजा करीत . इ. स. १६६८ मध्े औरंगजेबाने आपल्ा सवर सा�ाज्भर अ्ा तऱहेचे 
मेळे भरिवण्ास बांा घातली. 

 
त्ाच�माणे िहांूचा िाव्ाचंा सण (िावाळी) आिण वसंतऋतूतील उतसव (होळी) हे गावाबाहेर 

साजरे केले जावते असा बाा्हाने हुकूम काढला आिण ते साजरे करण्ाच्ा प�तीवर िनब�ध घालण्ात 
आले. 

 
(८) मथुरा िजलरात्ल िहदंूवर्ल दडपशाह्; शेतकऱयाचें उठाव 

 
अ्ा तऱहेने खु� सरकारी ्ं�णेच्ा सवर ्कत�कडून िहाू धम�वर हे जे उघडउघड ह�े होऊ 

लागले, त्ामुळे छळाने गाजूंन गेलेल्ा िहाू जनतेत साहिजकच असंतोषाची लाट िनम�ण झाली . 
बाा्हाला ठार मारण्ाचे काही �्तन झाले पण हे सवर �्तन भरीव नवहते आिण त्ामुळे ते फसले. 

 
इ. स. १६६९ च्ा सुववातीसुरवातीस मथुरा िजल्ामध्े लोकाचं्ा असंतोषाने बडंाचे मोठे उ� 

सववप धारण केले. (एम. ए., ८३, ९२–९४, ११०; ई�रदास, ५३; अखबारात, ¹²/₂₂, ¹²/₂₃, ¹³/₇, ¹⁴/₃) 
 
१६६० च्ा ऑगसटपासून तो १६६९ च्ा मेप �्त मथुरेचा फौजाार अबाुन नबीखान हा होता . त्ाने 

मूनतपूजकाचंा िवधवसं करण्ाचे जे बाा्हाचे धोरण होते त्ात बाा्हाच्ाही वरताण केली. 
 
मथुरेचा फौजाार महणून नेमणूक झाल्ावर त्ाने लगेच मथुरा ्हराच्ा मध्भागी ना् केलेल्ा 

एका िहाू ाेवसथानाच्ा जागेवर जामा मि्ा बाधंली (१६६१–१६६२). १६६६ च्ा उ�राध�त ाारा ्ुकोने 
नजर केलेल्ा के्वरा्ाच्ा मंिाराचा ागडी चबुतरा त्ाने सकतीने हलिवला . १६६९ मध्े ितलपतचा 
जमीनाार गोकला ्ाच्ा नेतृतवाखाली जाट ्तेकऱ्ानंी बडंाचे िन्ाण उभारले तेवहा अबाुन नबी हा 
त्ाचं्ावर ह�ा करण्ासाठी व्रा नावाच्ा खे�ावर चालून गेला , परंतु झालेल्ा धुम�्ीत (१० मे 
रोजी) तो गोळी लागून ठार झाला . िवज्ोनमाााने गोकलाने साबााचा परगणा लुटून फसत केला . मथुरा 
िजल्ातील बडंाची झळ ्जेारच्ा आ�ा िजल्ाप �्त पोहोचली. 

 
्ा घटनेमुळे बडंाचा िबमोड करण्ासाठी औरंगजेबाने मोठमोठ्ा अिधकाऱ्ाचं्ा हाताखाली 
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सुस� सैन्ाल रवाना केले. १६६९ च्ा सवर वषरभरात मथुरा िजल्ातं अव्वसथा आिण गोधळ ्ाचंा एकच 
धुमाकूळ माजून रािहला होता. ४ िडसेबर रोजी हसनअलीखानाने काही बडंखोर खेडुतावंर ह�ा चढिवला . 
ाुपारप �्त त्ानंी लढा िाला , पण त्ानंतर जेवहा �ितकार करणे त्ानंा अ्क् झाले तेवहा त्ाचं्ापैकी 
अनेकानंी आपल्ा िा्ानंा कंठसनान घातले आिण आपल्ा नंग्ा तलवारी हातात घेऊन िनरा्चे्ा पोटी 
िनम�ण होणाऱ्ा बेारकार वृ�ीने लढत लढत ते मोगल सैन्ावर तुटून पडले. 

 
पुढील मिहन्ात हसनअलीखानाने गोकलाचा पराभव केला . जाट आिण इतर कसलेले ्तेकरी 

बडंखोर २२००० च्ा संख्ेने जमा झाले होते . त्ाचंी आिण मोगल फौजेची गाठ ितलपतपासून २० मलैावंर 
पडली. परंतु हे ्ु� अित्् भ्ानक झाले आिण अनेक �हरापं �्त चालू रािहले. परंतु अखेरीस मोगलाचंी 
कवा्ती फौज आिण तोफखाना ्ाचं्ापुढे बडंखोराचंा इलाज चालला नाही. त्ानंी माघार घेतली आिण ते 
ितलपतच्ा िा्नेे पळाले . मोगलानंी ितलपतला तीन िावस वढेा िाला आिण अखेर मोगल सैिनकानंी 
नंग्ा तलवारीिन्ी चढाई केली . ्ु�ात झालेला संहार भ्ानक होता . जेत्ा मोगलाचं्ाकडील ४००० 
माणसे आिण जीत बडंखोरापैंकी ५००० हजार माणसे ठार झाली . गोकला व त्ाची कुटंुबी् मंडळी आिण 
७००० हजार बडंखोर मोगलाचें कैाी झाले . आगऱ्ाच्ा पोलीस चावडीवर सव�च्ा समक जाट बडंखोराचंा 
पुढारी गोकला ्ाचा एकएक अव्व तोडण्ात आला आिण त्ाच्ा कुटंुिब्ानंा बळजबरीने इसलामची 
िाका ाेण्ात आली. 

 
हसनअलीने ्ोजलेल्ा कडक उपा्ाचंा ्ोग् तोच पिरणाम झाला आिण मथुरा िजल्ात 

्ातंतेचे वातावरण पुनहा �सथािपत झाले . परंतु ही ्ातंता फार थोडा काळ िटकली . १६८६ मध्े ाुसऱ्ा 
चार बडंाचा पुनहा उद भव झाला . ्ा बडंाचा पुढारी राजाराम होता . त्ाची हकीकत पुढे ्ेईलच . 
(ई�रदास, ६१६) 
 
(९) सतनाम् पंथ; सतनामीचा उठाव, १६७२ 

 
(पाहा : एम. ए., ११५; के. के., भाग २. २५२, २५४; सटोर्या, भाग २. १६७, १६८) 
 
ज्ा सतनाम�नी औरंगजेबािवर� उठाव केला ते खरे महटले महणजे सध sadhs होत. ते त्ाचं्ा 

सवतःपुरते आपल्ाला सतनामी महणून घेत . हे सतनामी फकत एके�र वााी होते (ि�मूत�चा अवतार न 
मानणारे). सतनामी पथंाची सथापना नरनौलजवळ िवजेसर ्ेथे िवरभान ्ाने केली . सतनामी पथंाचे मूळ 
आपल्ाला रामाासी पथंामध्े िासू ्केल . हे लोक आपल्ाला मंुिड्ा (shearlings) असे महणवनू घेऊ 
लागले. कारण त्ाचं्ामध्े डोक्ावरील इतकेच नवहे तर भवु्ावंरीलही केस साफ काढून टाकण्ाची 
प�ती �चिलत होती . िा�ीच्ा ई्ान्ेस ७५ , मलैावंर असलेल्ा नरनौळ िजल्ात ्ा पथंाचा जबरासत 
�चार झाला आिण नरनौळ िजलहा ्ा पिंथ्ाचंा बालेिक�ा बनला. 

 
खाफीखानाने त्ाचं्ा चािरं्ाब�ल गवाही ाेऊन त्ाचें वणरन �ामािणक आिण सामथ्र्ाली बधुंतव 

वाााचा पुरसकार करणारे असे केले आहे . तो महणतो , “जरी ते सवरजण फकीरासारखा पो्ाख करत 
असले तरी थो�ा्ा भाडंवलावर ते ्तेी अथवा व्ापार हा उ�ोग करतात . आपल्ा ��े�माणे ते 
आचरण करीत असताना त्ाचंी इचछा आपल्ाला चागंले नाव िमळाव ेअ्ी असते . अ�ामािणक अथवा 
बेका्ाे्ीर माग�ने �व्ाजरन करण्ाचा आपण �्तन करावा अ्ी इचछा ाेखील त्ानंा होत नाही.” 



 
अनु�मिणका 

 
्ा लोकाचंा सरकारजवळ जो खटका उडाला त्ाला कारण मा� िनववळ �ापिंचक (टेमपोरल) 

असे झाले. “एके िाव्ी नरनौळजवळ एका सतनामी ्तेकऱ्ाची एका ्तेाचे िनरीकण करणाऱ्ा पा्ाळ 
ि्पा्ाबरोबर (piada) खूप खडाजंगी उडाली . आपल्ाजवळील भल्ा ााडंग्ा ांडुक्ाने त्ा ि्पा्ाने 
त्ा ्तेकऱ्ाचे डोके फोडले . सतनाम्ाचं्ा एका टोळीने ह�ेखोरावर ह�ा कवन तो मरेप �्त त्ाला 
बेाम मारले . ि्कााराला (पेट् रेवहेनय ूकले�टर ) हे कळताच त्ाने ्ा लोकानंा पकडण्ासाठी 
िप्ाााचंी (पा्ाळी ि्पाई) एक पलटण रवाना केली. परंतु सतनाम्ानंी मो�ा संख्ेने जमून िप्ााानंा 
चोप िाला, त्ाचं्ापैकी अनेकानंा जखमी केले आिण त्ाचंी हत्ारे िहसकावनू घेतली. सतनाम्ाचंी संख्ा 
आिण मगररी कणाकणाला वाढू लागली.” 

 
परंतु लवकरच ्ा भाडंणाचा रंग पालटून त्ाला धानमक सववप �ापत झाले . खु� औरंगजेबावर 

ह�ा चढवनू िहांूच्ा धानमक मुकततेसाठी लढले जाणारे ्ु� असा बोलबाला ्ा संघष�तून िनम�ण झाला . 
सतनाम्ाचें पुढारीपण एका वृ� महंितणीकडे गेले . ितने अ्ी गवाही िाली की , ितच्ा िन्ाणाखाली जे 
सतनामी लढतील त्ानंा ्�चू्ा ्ाापासून कसलाही धोका पोहोचणार नाही आिण त्ाचं्ापैकी एक जरी 
रणागंणात पडला तर त्ाच्ा जागी ाुसरे ऐ्ी िनम�ण होतील . एका�ा �ल् कालाच्ा वडवानळासारखी 
सतनाम्ाचंी चळवळ फैलावली आिण ्ा चळवळीच्ा उ� सववपाने सरकारची मती गुंग होऊन गेली . 
काही कालावधीतच जवळ जवळ ५००० सतनामी ्ा घेऊन ल�ासाठी िस� झाले . सथािनक 
अिधकाऱ्ानंी ्ा उठावाच्ा ती�तेला कमी लेखले आिण सतनाम्ावंर ह�ा करण्ासाठी त्ानंी छोटी 
छोटी पथके रवाना केली पण सतनाम्ानंी त्ाचंा लागोपाठ पराज् केला . सुरवातीला िमळालेल्ा ्ा 
िवज्ामुंळे बडंखोराचंा आतमिव�ास वाढला आिण ्ा िवज्ाचे मूळ महंितणीच्ा मं�सामथ्�त आहे 
्ाब�ल त्ाचंी खा�ी पटली . नरनौळच्ा फौजााराचा पराज् होऊन त्ाचे अपिरिमत नुकसान झाले 
आिण ्हराचा ताबा सतनाम्ानंी घेतला . िवज्ी बडंखोरानंी नरनौळ लुटले , तेथील मि्ाी पाडून 
टाकल्ा आिण िजल्ाचा ताबा आपापली ठाणी वसवनू घेऊन िजल्ात आपल्ा नाव ेकारभार सुव केला . 
्तेकऱ्ापंासून सारावसुली करण्ासाठी त्ानंी सुरवात केली . सतनाम्ाचं्ा बडंाचे पडसाा िा�ीप �्त 
पोहोचले. िा�ीतले धान्ाचे साठे घटले आिण नागिरकामंध्े घबराट पसवन त्ाचं्ा िच�वृ�ी िवचलीत 
झाल्ा. सतनाम्ाचं्ा मं�्कतीच्ा सामथ्�चा �भाव ्ाही फौजेवर झाला आिण एका अमानुष ्कतीच्ा 
भ्ाने ते गभरगळीत झाले. 

 
इतका �कार झाल्ावर औरंगजेबाचे डोळे खाडकन उघडले . १५ माचर रोजी त्ाने रणअंााजखान 

आिण इतर मोठमोठे अिधकारी ्ाचं्ा हाताखाली १० ,००० सैिनकाचें एक भारी ाल बडंखोरािंवर� रवाना 
केले. ्ा सैन्ाबरोबर तोफखाना आिण बाा्हाच्ा खास ्रीररकक ालापैकी एक तुकडी रवाना 
करण्ात आली . सतनाम्ाकंडून होणाऱ्ा तथाकिथत जााुटोण्ाला तोड ाेण्ासाठी औरंगजेबाने 
सवतःच्ा हाताने कागाावर �ाथरना िलिहल्ा आिण जााूच्ा आकृती काढल्ा . [औरंगजेबाची चालताबोलता महंत 

अ्ी ख्ाती होती “आलमगीर िजाा पीर.”] 
 
हे कागा त्ाने आपल्ा फौजेच्ा नौबती िन्ाणानंा ि्वनू टाकण्ाचा आिण ्�सूमोर �कट 

करण्ाचा हुकूम िाला . ाोहो पकातं झालेली रणधुमाळी महाभ्ंकर होती . ्ु� अित्् कडव ेझाले . 
त्ात २,००० सतनामी रणागंणावर पडले तर पुषकळसे पाठलागात मारले गेले . “त्ाचं्ापैकी फारच थोडे 
पळून गेले; ाे्ाचा तो भाग काफराचं्ा तडाख्ातून मुकत करण्ात आला.” 



 
अनु�मिणका 

 
(१०) श्ख धम�च् वाटचाल, श्ख धम�चया सवरपात्ल आिण धमर�मुखाचंया उि�िामंध्ल बदल 

 
१५ व्ा ्तकाचा अखेरीस पजंाबमध्े बाबा नानक नावाच्ा िहाुधमरसुधारकाचा उा् झाला . 

त्ाने लोकानंा धम�च्ा बा्सववपाऐवजी धमरत�वाचे जे सार , त्ाचे �हण करण्ासाठी महणून आवाहन 
केले. इतकेच नवहे तर रढीने बुजबुजलेल्ा आचारिवचारानंा जळत्ा ��ेचे पाणी ाेण्ाची आिण 
धमर�ंथातील ि्कवणीला कृतीचे मूतर सववप ाेण्ाची त्ानंा हाक िाली . लोकसंमत असलेल्ा हजारो 
ाेवाेवताचं्ा पूजेअच� पाठीमागे एके�रतेचे गूढ त�व सामावलेले आहे असे त्ाने अ�ाहासाने �ितपाान 
केले आिण धमर आिण पथं ्ाबाबत भेााभेााची तमा न बाळगता त्ाने खऱ्ा ��ाळंूना आपल्ा पथंात 
सामील होण्ाचे आ्ोजन ाेऊन भावनातमक्ैतेने एक� आलेल्ा िनवडक व्कत�ची संघटना त्ार 
करण्ाचा �्तन केला . बाबा नानकचा ध्े्वाा , त्ाच्ानंतर ि्खाचें पुढारीपण िमळालेल्ा त्ाच्ा 
ि्ष्वृाानंी जेवहा सवतःसाठी एका (टेमपोरल डोिमिनअन ) �ापिंचक अिधराज्ाची सथापना केली आिण 
व्कतीची नैितक उ�ती आिण बौि�क िवकास ्ाचं्ा ऐवजी व्कतीच्ा जीवनात लषकरी कवा्तीला 
�ाधान् िाले तेवहाच िवल्ाला गेला . “आज ि्खामंध्े �गती आिण िवकास ्ाचंा ध्े्वाा िासून ्ेत 
नाही. त्ाचें वपातंर आज अगाी एका छो�ा पथंात झाले आहे . अनेक ्तके िनघून गेली परंतु 
त्ाचं्ामध्े नवीन ि्कवणीचा �णेता िनम�ण होऊ ्कला नाही.” (र. टागोर) 

 
नानक हा िहाू ख�ी (व्ापारी) जमातीपैकी असून त्ाचा जनम १४६९ मध्े लाहोरपासून ई्ान्ेस 

३५ मलैावंर तलवडंी (आता नानकाना ) ्ेथे झाला . त्ाच्ा पथंाचे सार महणजे एका चालत्ाबोलत्ा 
खऱ्ा परमे�रावरील ��ेत आिण व्कतीच्ा जीवनातील वतरनाला अ्ातऱहेने कलाटणी ाेणे की त्ामुळे 
त्ा परमे�राची साधना �त्कात करता ्ेईल ्ा ध्े्�णालीत होते. 

 
कबीराच्ाच ्बाातं नानकाने सािंगतले की , “न�ता आिण �ाथरना , आतमसं्मन, अंतमुरख होणे 

आिण परमे�रावर एकटक नजर लावणे एव�ाने परमे�रा�त पोहोचता ्ेईल .” नानकाचा मृत् ू१५३८ 
मध्े झाला. त्ाच्ाभोवती सचच्ा पूजकाचंी संघटना िनम�ण झाली आिण काही कालावधीतच ितला एका 
कडव्ा पथंाचे सववप �ापत झाले. 

 
१६ व्ा ्तकामध्े नानकापासून पाचवा ्ीख गुव जो अजुरन ्ाजब�ल सवर मोगल बाा्हानंा 

अित्् आार होता. ्ा आाराला ्ीख धमरगुवंची िनःसंग आिण भािवक राहाणी कारणीभतू झाली . ्ीख 
धम�चे िकवा त्ाचं्ा गुवचे इसलाम बरोबर अथवा राजाबरोबर कसलेही भाडंण नवहते. 

 
औरंगजेब बाा्हा होण्ाचे अगोार धानमक भिूमकेववन ि्खाचंा कधीही छळ झालेला नवहता . 

जहागंीरच्ा काळात त्ाचें मोगल सराारां् ी जे खटके उडाले त्ाची कारणे संपूणरत्ा िनधानमक होती 
आिण त्ाब�ल जबाबाारी ्ीख धमरगुवंच्ा सवभावात जो बाल झाला त्ावरच टाकता ्ेईल. 

 
अजुरन हा ि्खाचंा पाचवा गुव (१५८१–१६०६). त्ाच्ा कालखंडात ्ीख पिंथ्ाचंी संख्ा 

अतोनात वाढली आिण त्ाचबरोबर ि्ख धमरगुवंच्ा संप�ीतही भर पडली . त्ाने आपल्ाला का्म 
उतप� िमळाव े्ासाठी सो् कवन ठेवली . काबुलपासून तो डाकक्ाप �्त �त्ेक ्हरात जेथे जेथे ्ीख 
होते तेथे तेथे त्ाने आपले �ितिनधी नेमले आिण त्ाचं्ाकडे ्ीख पिंथ्ाकंडून करप�ी आिण ाेणग्ा 
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वसूल करण्ाची कामिगरी सोपिवली . धमरपिंथ्ाकंडून ्ेणाऱ्ा ्ा ाेणग्ापैंकी धमरगुवंच्ा 
�ितिनध�कडून लाटली न जाणारी र�म अमृतसर ्ेथे ि्खाचं्ा के�ी् खिजन्ाप �्त पोहोचत असे. ्ीख 
लोक धमरगुवला आिधभौितक राजाचे सथान ाेत. ्ा गुवच्ा भोवती ारबारी आिण मं�ी ्ाचंा नेहमी गराडा 
असे. त्ानंा मसंा असे महणत . मसंा हा ्बा मसना-इ-अला ्ा ्बााचा िहाी अप�ं् . मसना-इ-अला 
हे नामािभधान िा�ीच्ा पठाण सुलतानाच्ा सराारानंा िाले जाई . ्ीख धमरगुवने अभािवतपणे राजपु� 
जहागंीराच्ा िसहासना�ीत्थर चाललेल्ा ल�ातील �ितसपध� खु�ाव ्ाला आ्ीव�ा िाले . इतकेच 
नवहे तर खु�ावला त्ाने पै्ाच्ा वपानेही मात िाली . खु�ावचा ्ा ्ु�ात पराज् झाला . त्ाला मात 
िाल्ाब�ल जहागंीरने गुव अजुरनाला २ लाख रप्े ांडाची ि्का केली . गुव अजुरन ्ाने ांड ाेण्ाचे 
साफ नाकारले आिण त्ा कालामध्े कसलाही कर ाेण्ात टाळाटाळी करणाऱ्ानंा जी ि्का िाली जात 
असे ती ि्का महणजे कैा आिण हालहाल करण्ाची ि्का मो�ा �सथत�जतेने सहन केली . लाहोरच्ा 
कडक उनहात अंगाला पोळे ाेणाऱ्ा तापलेल्ा वाळूत सतत बसण्ाची ि्का भोगत असताना ्रीर खचून 
गेल्ामुळे गुव अजुरन हा १६०६ च्ा जूनमध्े मरण पावला. 

 
त्ाचा मुलगा हर गोिवा (१६०६-१६४५) ्ाच्ाबरोबर एका नवीन ्ुगाला सुरवात झाली . 

“त्ाच्ा बापाच्ा िवरोधी असे वतरन त्ाने केले . महणजे सातत्ाने लषकरी कवा्तीत वाकबगारी 
िमळिवण्ासाठी त्ाने ि्कण घेण्ास सुरवात केली आिण प�त्ीरपणे ि्कारीकडे आपले व्वधान 
त्ाने वळिवले”. त्ाने आपल्ा ्रीररककाचंी संख्ा ५२ ववन वाढवीत वाढवीत त्ानंा एखा�ा छो�ा्ा 
सैन्ाचे सववप िाले . त्ाने आपल्ा एका अनु्ा्ाला सािंगतल्ा�माणे “गुरगृही धमर आिण ऐिहक 
सुखोपभोग ्ाचंी सागंड घातली जाईल ”. ्हाजहान गााीवर आल्ानंतर बाा्हा अमृतसरनजीक रपेट 
करीत असताना गुव गोिवा हा ि्कारीचा पाठलाग करीत त्ाच �ाे्ात ि्रला. त्ाच्ा ्ीख अनु्ा्ाचें 
एका प�्ाच्ा ि्कारीववन बाा्हाच्ा सैिनकां् ी भाडंण झाले . ाोनही पक मारामारीवर आले आिण 
त्ात अखेर बाा्ाही सैिनकानंा भरपूर मार खावा लागून त्ाचंी काही माणसेही ठार झाली . ्ा बेारकार 
बडंखोरावंर फौजेची रवानगी करण्ात आली . परंतु १६२८ मध्े अमृतसरजवळ सं�ण ्ेथे त्ा सैन्ाची 
अपिरिमत हानी होऊन त्ाचंा धुववा उडिवण्ात आला . िवज्ी ि्खाचंी कीत� ाूरवर पसरली . “अनेक 
लोकानंी गुव गोिवाला सामील होण्ासाठी एकच गा� केली . ते महणू लागले की बाा्हा्ी सामना 
ाेण्ाची ताका गुव गोिवाि्वा् ाुसऱ्ा कोणाजवळ नाही .” लाहोरनजीक बाा्ाही स�ेबरोबर अ्ा 
तऱहेने केला जाणारा उमरट �ितरोध सहन केला जाणे ्क् नवहते . मोठमोठी सैन्े गुव गोिवािसगािवर� 
पाठिवण्ात आली. �थम जरी ््ाचे माप गुव गोिवाच्ा पारात पडले तरी अखेर अमृतसर ्ेथील त्ाचे 
घर आिण मालम�ा जपत करण्ात आली . सरते्वेटी मोगलाचें हात पोहोचणार नाहीत अ्ा कािशमरच्ा 
डोगरामधील िकरातपूर ्ेथे आसरा घेणे त्ाला भाग पडले . (दािबसतान, १८८). तेथे तो १६४५ मध्े मरण 
पावला. 

 
्ानंतर हरिकसन हा ि्खाचंा गुव झाला . त्ाचा १६६४ मध्े मृत् ूझाल्ानंतर ि्खामंध्े गोधळ 

आिण अहमअहिमका करण्ाच्ा �वृ�ीची वाढ झाली . “बकला ्ेथील २२ लोक गुव हरिकसन नंतर 
वारसा सागंण्ासाठी पुढे आले . सवतःला ि्खाचें धमरगुव समजणारी ही मंडळी ्ीख अनु्ा्ाकंडून 
बळजबरीने बिकसाचंी वसुली कव लागली ”. काही काळानंतर हरगोिवाचा सव�त धाकटा मुलगा तेघ 
बहााूर ्ाला गुरपाावर बसण्ात ्् िमळाले. बहुसंख् ि्खानंी त्ाचे गुरपा मान् केले. 

 
आनंापूर ्ेथे तो वासतव् करीत असताना ्ीख धम�वर जे िवनाकारण ह�े होत होते आिण 
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त्ाचं्ा पिव� गुर�ाराचंा जो िवधवसं करण्ात ्ेत होता त्ा दश्ाने त्ाच्ा वृ�ी खवळून उठल्ा . त्ाने 
कािशमरात िहांूवर सकतीने इसलाम धमर लााला जात होता त्ाला �ितकार करण्ाची चेतावणी िाली 
आिण उघडउघड बाा्हािवर� बडंावा पुकारला . त्ाला िा�ी ्ेथे नेऊन तुरंगात डाबंण्ात आले आिण 
इसलाम धम�चा सवीकार करण्ािवष्ी त्ाला सागंी झाली . तेघ बहााूरने ्ा गो�ीला कडवा िवरोध केला . 
त्ामुळे ५ िावस त्ाचे हालहाल करण्ात आले आिण १६७६ मध्े बाा्हाच्ा खास हुकमाववन त्ाचा 
ि्रचछेा करण्ात आला. 

 
आता मा� ्ीख आिण मुसलमानी धमर ्ामंध्े उघडउघड ्ु�ाचा वणवा पेटला . लवकरच 

ि्खामंध्े एका नेत्ाचा उा् झाला आिण त्ाने मोगल सा�ाज् आिण मुसलमान धमर ्ाचंा कडवा 
�ितकार करील आिण त्ाचं्ा्ी जनमजात कधीही न संपणारे वैर धरील अ्ा भिूमकेववन ि्खाचंी एका 
का्रकम पथंामध्े पुनघरटना केली . ही व्कती महणजे गोिवारा् . हा ि्खाचंा ाहावा आिण ्वेटचा गुव 
(१६७६–१७०८) आिण तेघबहााूरचा एकुलता एक मुलगा . हा जनमाला ्ेण्ापूव�च त्ाच्ािवष्ी अ्ी 
भिवष्वाणी वतरिवण्ात आली होती की , “हा कोल्ानंा वाघाचंी ्कती ाेईल आिण िचमण्ानंा 
गरडासारखी भरारी मारण्ास ि्कवील”. 

 
्ा िठकाणी गुव गोिवाला जे ्् िमळाले ते िमळण्ास कोणती कारणे �माणभतू झाली त्ाचा 

िवचार करणे ्ोग् ठरेल . पिहले कारण महणजे ्ीख धमरगुवचे ्थानु्मे मानवी भिूमकेपासून अितमानुष 
सथानाकडे होत गेलेले वपातंर . कोणताही �शन न िवचारता अंध��ा ठेवनू आपल्ा गुवची आजा पालन 
करण्ाचे ि्खानंा ि्कण ाेण्ात ्ेई . आपल्ापेका �े� ाज�च्ा व्कतीच्ा ठा्ी असलेल्ा ्ा अमाप 
��ेचा पिरणाम असा झाला की एखा�ा रेिजमेटमधील सैिनक जसे एका िवि्� ध्े्वाााच्ा धाग्ाने 
गुंफलेले असतात, त�त ्ीख लोक हे ��ेच्ा धाग्ाने िनकट गुंफले गेले . १७ व्ा ्तकामध्े ि्खानंा 
परसपराबं�ल वाटणारा बधुंभाव आिण �ेम ही पराकोटीला पोहोचलेली होती . आपण, केवळ आपणच 
परमे�राचे पाि्क आिण एकमेव लाडकी लेकरे आहोत अ्ी त्ाचंी भावना झाली होती . भाई 
गुराासाच्ाच भाषेत सागंाव्ाचे महटले तर , “जेथे ाोन ्ीख �सथत आहेत तेथे संताचं्ा सहवासाची 
�िचती तुमहाला ्ेईल; जेथे पाच ्ीख एक� आले आहेत तेथे तुमहाला �त्क परमे�रच िासेल.” धम�च्ा 
एकसारखेपणाने ि्खामंध्े जी ऐक्ाची भावना िनम�ण झाली त्ा भावनेला बळकटी आली ती सवर तऱहेचे 
जाितभेा न� करण्ाची गुव गोिवा ्ाने आपल्ा अनु्ा्ानंा जी आजा िाली त्ामुळे . ततकालीन िहाू–
समाजात �चिलत असलेली खाणे आिण िपणे ्ावंरील बधंने ्ाचंा ि्खानंी केवहाच त्ाग केला होता . If 
Cromwell’s Ironsides could have been inspired with the Jesuits unquestioning acceptance of 
their superior’s decisions on moral and spiritual questions, the result would have equalled 
Guru Govind’s Sikhs as a fighting machine. 

 
(११) गुर गोिवद, तयाचा मयेयवाद आिण चािररय 

 
गुव गोिवा ्ाने संथपणे आपल्ा अनु्ा्ातं कणखरपणा िनम�ण केला , त्ानंा आगळ्ा 

पोषाखाचे बधंन घालून िाले आिण नव्ा धम�च्ा िाकेची ्पथ िाली , इतकेच नवहे तर त्ाने उघडउघड 
इसलामबरोबर ्�तुवाचे धोरण सवीकारले . मुसलमानाचं्ा अत्ाचारािंवर� उठाव करण्ासाठी त्ाने 
िहांूना साा िाली आिण मुसलमान संताचं्ा कबरीला �णाम करणाऱ्ा आपल्ा अनु्ा्ानंा १२५ रप्े 
ांडाची ि्का फम�िवली . त्ाचा ध्े्वाा आिण हेतू हे उघड भाषेत बोलाव्ाचे महटले तर भौितकतेचे 
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पुरसकार करणारे होते. “हे ि�् माते, खालसानंा सा�ाज्ाच्ा ाेणगीचा लाभ कसा कवन ाेऊ ्ाचाच मी 
िवचार करीत आहे”. त्ाने आपले सारे आ्ुष् एका�ा राजासारखे घालिवले. 

 
गुव गोिवा ्ाने आपले जीवन उ�र पजंाबच्ा डोगरात घालिवले. तेथे राहून त्ाने गरवालमधील 

जममूपासून �ीनगरप �्तच्ा �ाे्ात असलेल्ा डोगरी �मुखाबंरोबर सातत्ाने लढा िाला . गुव 
गोिवाच्ा अनु्ा्ानंी चालिवलेल्ा अत्ाचारी वतरणुकीचा हे राजेराजवाडे ितरसकार करीत तर खु� गुव 
गोिवाच्ा आकाकंामुळे त्ाचं्ा पोटात भीतीचा गोळा उठला होता . ाोहोमधील ल�ाला ्ाच गो�ी 
कारणीभतू झाल्ा. ्ा डोगरी �मुखाचं्ा सैन्ाबरोबर सहका्र कवन गुव गोिवाचा काटा काढण्ाकरता 
सरिहामधून अनेकवार फौजा रवाना करण्ात आल्ा . परंतु त्ाचंी गुव गोिवाने धुळााण उडिवली . 
िावसेिावस त्ाचे पाठबळ वाढतच गेले . कारण पजंाबच्ा ाोआबामधून त्ाच्ाकडे माणसाचंी नुसती रीघ 
लागली आिण त्ाने त्ानंा आपल्ा धम�ची िाका िाली. अनेक मुसलमानानंी ाेखील ्ीख पथंाचा सवीकार 
केला. आनंापूरवर ५ वळेा ह�ा करण्ात आला . ्वेटच्ा हलल्ानंतर गुव गोिवा ्ाने िक�ा खाली 
केला. त्ाचा लगोलग पाठलाग मोगल करीत असताना त्ाच्ावर अनेक संकटे आली आिण अनेक 
िजवावरच्ा �संगातूंन त्ाला जाव ेलागले . एखााा ि्कारी पाठीस लागलेल्ा जनावरासारखी त्ाला 
आपली आसऱ्ाची जागा बालावी लागत होती . त्ाचे चार मुलगे ्ा स�ात �ाणाला मुकले . त्ानंतर गुव 
गोिवािसग ्ाने आपल्ा काही थो�ा पण अित्् िव�ासू अनु्ा्ानंा बरोबर घेऊन ािकण 
िहाुसथानकडे �्ाण केले . इ. स. १७०७ मध्े िसहासनावर आलेल्ा बहााुर्हाने (पिहला) त्ाचे मन 
आपल्ाबरोबर रजपुताना आिण ािकणेकडे ्ेण्ासाठी वळिवले . गुव गोिवा गोाावरी तीरावर नााेंड ्ेथे 
(है�ाबााच्ा ई्ान्ेस १५० मलै ) १७०७ च्ा ऑगसट मिहन्ात काही पा्ाळी सैिनक आिण २०० -३०० 
घोडेसवार ्ासंह ्ेऊन पोहोचला . त्ा िठकाणी त्ाचे एक वष�पेका जासत वासतव् झाल्ावर एका 
पठाणाने सुरा भोसकून त्ाला ठार मारले (१७०८). त्ाच्ा मृत्ुबरोबर ्ीख धमरगुवंची परंपरा संपु�ात 
आली. 

 
वरील हिककतीववन आपल्ाला असे िासून ्ेईल की औरंगजेबकालीन मोगल सरकार ्ीख 

धमरगुवंची स�ा िखळिखळी करण्ात ््सवी झाले . एक सवरमान् पुढारी आिण त्ाच्ाभोवती सारे ्ीख 
एकसम्ावचछेाेकवन जमू ्कतील असा एक नेता मोगलानंी त्ाचं्ापासून िहरावनू घेतला . त्ानंतर 
सावरजिनक ्ातंतेचा भगं ि्खानंी अनेक वळेा केला . पण त्ाचं्ा हालचाली तुरळक गटागटानंीच होत 
गेल्ा. िवि्� ध्े्ाने �ेिरत होऊन नेत्ाच्ा पुढारीपणाखाली �चिलत स�ेिवर� लढा ाेणारी एक सुस� 
संघटना असे ्ा ल�ाचे पूव� असलेले सववप रािहले नाही , तर अित्् ्ूर , उतसाही आिण कणखर 
अ्ा राज्ात वासतव् कवन इतसततः भटकणाऱ्ा लुटाव टोळ्ा ्ापेका त्ानंा जासत िकमत रािहली 
नाही. ्ा ि्खाचं्ा टोळ्ापंाठीमागे ्ा ाे्ात आपले सवतं� असे सरकार सथापन करण्ाच्ा ध्े्वाााची 
सफूत� नवहती तर लुटावपणा करणे हेच आता त्ाचें ध्े् होते . जर रणिजतिसगाचा उा् झाला नसता 
तर ि्खाचें मोठे आिण संघिटत असे राज् कधीच िनम�ण झाले नसते तर साऱ्ा पजंाबमध्े ्ीख ि्पाई 
सरााराचं्ा हातात स�ा असलेली आिण आपले संघिटत टोळीवाले सैिनक आजूबाजूच्ा �ाे्ात ह�े 
करण्ासाठी आिण तो मुलूख उजाड करण्ासाठी पाठिवणारी छोटी-छोटी संसथाने िनम�ण झाली असती. 

 
औरंगजेबाच्ा धमरवडेेपणाचा ्ाहीपेका जो भ्ंकर पिरणाम झाला तो महणजे ाोन मो�ा रजपुत 

जमात�ना त्ाने ्ु�ासाठी उ�ुकत केले हा हो्. त्ाची हकीकत पुढील �करणात ्ेईल. 
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�करण नववे 

रजपुतानयात्ल यु� : अकबराचे बंड 

 
(१) औरंगजेब मारवाड िजकून घेतो, १६७९ 

 
मारवाडचे महतव 

 
मारवाडचा मुलूख ओसाड आहे . परंतु डावपेचाचं्ा द�ीने मारवाडचे अित्् मह�व आहे कारण 

मारवाडच्ा सीमामंधून मोगलाचंी राजधानी आ�ा ्ेथून अहमााबााचे कारखानाारीने समृ� असलेले 
्हर आिण गजबजलेले कॅमबेचे बांर ्ेथे जाण्ासाठी सव�त जवळचा आिण अित्् सोपा मागर जातो . 
आगऱ्ाहून बाा्ाही मुलूखातील अजमेरच्ा ्हराकडे मोगलां् ी एकिन� असलेल्ा ज्पूरच्ा 
संसथानातूंन जाणारा पि�ममागर हा सुरिकत आिण सतत वाहतुकीचा होता . त्ानंतर हा रसता अरवली 
पवरतामधील एका िखडीतून जाई आिण तेथून पुढे मारवाडच्ा पाली आिण झालोा ्हरातूंन सरळ मागर 
आ्िमत अहमााबााला पोहोचे. अ्ा �ातंाला िजकून मोगल सा�ाज्ाला जोडण्ात जर ्् िमळाले तर 
उा्पूरच्ा मानी स�ाटाच्ा फळीवरच ह�ा कवन ती ताब्ात घेतल्ासारखे झाले असते आिण अ्ा 
तऱहेने रजपुताचं्ा मध्ातून लाबंवर पसरलेल्ा मुसलीम �ाे्ाची पाचर घुसवनू रजपुतान्ाची ाोन िविभ� 
्कले पाडली गेली असती. मग अ्ा ाोन ्कलानंा िचरडून टाकणे महणजे मोगलाचं्ा हातचा मळ होता . 
जसवंत आिण औरंगजेब  :- त्ा कालखंडात मारवाडचे राज् हे उ�र िहाुसथानातील �मुख असे 
िहाुराज् होते. त्ा राज्ाचा मुख् जसवतंिसग हा होता . जसवतंिसगाला महाराजा ही पावी होती आिण 
तेरा वष�पूव� (unrivalled) ज्िसगाचा मृत् ूझाल्ावर मोगल ारबारामधील िहांूचा एकमेव पुढारी असे 
त्ाचे िननववाा सथान होते . िहांूना बळजबरीने मुसलमान धम�ची ाीका ाेण्ाचा औरंगजेबाचा जो डाव 
होता तो ््सवी वहाव्ाचा असेल तर जसवतंचे राज् मोगल सा�ाज्ाचा एक �ातं तरी होणे िकवा मोगल 
राज्ावर पूणरपणे अवलंबनू असलेले एक ाुबरल संसथान अ्ी त्ाची �सथती होणे अपिरहा्र होते . 
प�त्ीरपणे होणाऱ्ा धमरचछलाच्ा औरंगजेबाच्ा धोरणाला िहांूकडून जो कडवा िवरोध होत होता त्ा 
िवरोधाची एक हु्ार नेता िमळून वाढणारी धार अगोारच खुडून टाकणे अवश् होते. 

 
१० िडसेबर १६७८ रोजी खैबर िखडीमध्े एका मोगल ठाण्ाचे नेतृतव करीत असताना जामवा 

्ेथे महाराजा जसवतंिसग मरण पावला . [जसवंतिसग हा अफगािणसतानचा सरसुभेाार िकवा काबलू ्हराचा सुभेाारही कधी 

नवहता. जामवाच्ा मोगल ठाण्ाची ठाणेाारी त्ाच्ाकडे होती .] जसवतंच्ा मृत्चूी बातमी ऐकताच त्ाचे राज् ताब्ात 
घेऊन त्ाच्ावर �त्कपणे मोगलाचंा अंमल जारी करण्ाच्ा दि�ने औरंगजेबाने पाऊले टाकली . ९ 
जानेवारी १६७९ रोजी ्ःकाािचत  जोधपूरकडून �ितकार झालाच तर तो ाडपून टाकण्ासाठी खु� 
औरंगजेबाने अजमेरच्ा िा्नेे कूच केले. 

 
मोगल मारवाड वयापतात 

 
जसवतंच्ा मृत्मुूळे सगळ्ा राठोड सराार मंडळीत गोधळ आिण िनरा्चेे वातावरण पसरले 

होते. राज् होते पण राज्ाला अिधपती नवहता . जसवतंचे उ�पासथ अिधकारी आिण नाणावलेली फौज 
अफगािणसतानात कामिगरीवर होती. मारवाडच्ा राज्ात �चडं संख्ेने आिण सुसंघिटत िरतीने मोगलाचंी 
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जी सैन्े घुसली त्ा सैन्ाला सुरवाती-सुरवातीला �ितकार करणे राठोडानंा ्क् झाले नाही. 
 
२६ फे�ुवारी रोजी औरंगजेबाला बातमी लागली होती की ज्वतंिसगाच्ा िवधवा ाीने ाोन 

राजपु�ानंा लाहोर ्ेथे जनम िाला आहे . (एम. ए., १७३; ई�रदास, ७३ ब) परंतु का्ाे्ीरपणे आता 
जसवतंिसगाच्ा गााीचा वारसा त्ाच्ा राजपु�ाकंडे जातो ्ा त�वाला भीक घालण्ाची औरंगजेबाची 
मनः�सथती नवहती. त्ाचे धोरण का् वाटेल ते झाले तरी मारवाडचे राज् मोगल सा�ाज्ाला जोडण्ाचे 
होते. २ एि�ल रोजी तो अजिमरहून िा�ी ्ेथे परतला . त्ा िाव्ीच ्भंर वष�नंतर िहांूवर �ेषमूलक 
असा िजिज्ा कर लााणारा फतवा औरंगजेबाने जारी केला (एम. ए., १७४; िमरात, ३१३; ई�रदास, ७४ 
अ). 

 
नागोरचा �मुख आिण जसवतंिसगाचा आजेपुतण्ा (grand nephew) इन�िसग राठोड ्ाला २६ 

मे रोजी , ३६ लाख रप्े वारसाह� िमळिवण्ाब�ल बाा्हाला नजर केल्ानंतर जोधपूरचा राजा असे 
जाहीर करण्ात आले आिण नंतर त्ाची मारवाडात रवानगी करण्ात आली. परंतु मोगल कारभारी आिण 
मारवाडात घुसलेले मोगल सेनानी हे मा� त्ा �ाे्ातच ठेवण्ात आले . अ्ा उघड उ�े्ाने की त्ाचं्ा 
मातीने इन�िसगाला मारवाडचा ताबा घेणे सोपे जावे. 

 
(२) दुग�दासाने अिजतिसगाला वाचिवले तयाच् हक्कत. 

 
लाहोरला पोहोचल्ानंतर जसवतंिसगाच्ा ाोन िवधवा िा्ानंी फे�रुवारी १६७९ मध्े ाोघा 

राजपु�ानंा जनम िाला . ाोघा राजपु�ापैंकी एक काही आठव�ातच मरण पावला तर ाुसरा राजपु� 
अिजतिसग हा मा� जोधपूरच्ा िसहासनावर अिधि�त होण्ासाठी जगला आिण त्ाचे हे जीवन सुरस 
�संगानंी नटलेले आिण रोमाचंकारी असे झाले . जूनच्ा अखेरीस जसवतंिसगाची कुटंुबी् मंडळी िा�ी 
्ेथे पोहोचली . औरंगजेबासमोर अिजतिसगाच्ा का्ाे्ीर ह�ाचंा ाावा माडंण्ात आला . परंतु 
औरंगजेबाने अिजतिसगाला आपल्ा अंतःपुरातच वाढिवण्ात ्ाव ेअसा ्ावर फकत हुकूम िाला . तो 
व्ात आल्ावर आपण त्ाला मोगल ारबारची मनसबाारी ाेऊ आिण राजा महणून त्ाला अिभषेक कव 
एवढे सागंून औरंगजेबाने त्ाच्ा ्ोग् वारसाह�ाला तेवहा तरी पाने पुसली . एक समकालीन 
इितहासकार असे सागंतो की मुसलमान होण्ाच्ा अटीवर औरंगजेबाने अिजतिसगाला जोधपूरचे राज् 
ाेऊ केले होते (िदलकुषा, १६४). 

 
औरंगजेबाने हा जो �सताव माडंला त्ामुळे राजिन� राठोडामंध्े संतापाची एकच ती� लाट 

उसळली. आपल्ा मृत राजाच्ा ्ुवराजाचे �ाण वाचिवण्ासाठी त्ानंी एकमुखाने आपल्ा �ाणाचें 
बिलाान करण्ाची �ितजा केली . राठोडाचं्ा ्ौ्रपरंपरेचा मेवमणी ाुग�ाास हा त्ाचंा पुढारी आिण 
त्ानंा सफूत� ाेणारी ्कती बनला . ाुग�ाास हा मुनेरचा सराार आिण जसवतंिसगाचा मं�ी असकरन ्ाचा 
मुलगा. त्ाने २५ वष� अिवचलीत राहून जी मेहनत घेतली आिण ज्ा अनेक ्ुकत्ा �्ुकत्ाचंा उप्ोग 
केला, ते झाले नसते तर अिजतिसगाला आपल्ा बापाची गााी िमळणे अ्क्�ा् होते . भ्ानक 
संकटाबंरोबर झंुज ाेत आिण चहुबाजंूनी घेरणाऱ्ा ्�बूरोबर ्ु� करीत , त्ाच्ा ाे्बाधंवामंध्े िनम�ण 
झालेल्ा अिव�ासाच्ा वातावरणाला आिण त्ाचं्ा ाोला्मान होणाऱ्ा िन�ेला ाााापुता कवन 
संभाळत त्ाने आपल्ा धन्ाच्ा स�ा भिूमकेचा िवज्ी धवज सातत्ाने उंच फडकािवत ठेवला . 
िवध्ाचलासारख्ा अचल असलेल्ा त्ाच्ा हा्ावर ना मोगल�व्ाची िझरपणी िटकत होती ना मोगल 
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्ाााे त्ाच्ा िनध�राला ध�ा लाव ू्कत होती . साऱ्ा राठोडामंध्े त्ाने एक�ाने राठोड 
ि्पाईग�ाचे अंगी असलेला बेारकारपणा आिण चढाऊ वृ�ी ्ाचंा अजोड संगम ााखिवला आिण 
आपल्ा अंगचे हे गुण �कट करताना त्ाने जो मुतस�ीपणा, कौ्ल् आिण संघटक्कती ााखिवली त्ाची 
जोड मोगल ारबारातील एका�ा राजमंं्ामध्ेच आपल्ाला आढळू ्कली असती. 

 
१५ जुलै रोजी बाा्हाने िा�ी ्हराचा फौजाार आिण ्ाही रककालाचा कपतान ्ाचं्ा 

हाताखाली जसवतंिसगाच्ा राण्ा आिण अिजतिसग ्ानंा पकडण्ासाठी आिण नुरगड िकलल्ाच्ा 
तुरंगात त्ानंा डाबंनू ठेवण्ासाठी सुस� सैिनकानंा रवाना केले . तर इकडे जीवावर उाार होऊन 
मोगलानंा �ितकार करत आिण वळे आली तर आपल्ा �ाणाचें बिलाान कवन ाेखील माघार घेत घेत 
अिजतिसगाला सुखवप पळवनू नेण्ाचा राठोडाचंा बेत होता . जोधपूरचा एक भही सराार रघुनाथ ्ाने 
१०० जीवावर उाार झालेल्ा सैिनकानंा घेऊन राजवा�ाच्ा एका बाजूने ह�ा चढिवला . त्ाचं्ा 
भ्ानक हलल्ापुढे मोगल सैिनकाचंी हबेलंडी उडाली आिण किणक झालेल्ा ्ा गोधळाचा फा्ाा घेऊन 
अिजतिसगाला आिण पुरषाचा पोषाख केलेल्ा जसवतंिसगाच्ा राण्ानंा घेऊन ाुग�ाास िनसटला आिण 
त्ाने मारवाडच्ा िा्नेे कूच केले . जवळ जवळ ाीड तास रघुनाथाने िनकराची झुंज िाली आिण िा�ी 
्हरात रकताचे सडे पाडले पण अखेर त्ाला िवरोिचत मरण आले . आता मोगलानंी पाठलागाला सुरवात 
केली, परंतु ते ाुग�ाासाच्ा पाठीवर आले तोप �्त त्ाने नऊ मलैाचंी मजल गाठली होती . आता पाळी 
होती ती रणछोडाास बोधाची. आपल्ा जवळील थोडी्ी माणसे घेऊन पलट खाव्ाची आिण ्�चूी वाट 
अडवनू ाुग�ाासाला पळून जाण्ासाठी मोलाचा वळे िमळवनू �ाव्ाचा एवढे करणे अत्ावश्क होते . 
अ्ी धुम�्ीची वळे तीनाा आली . संध्ाकाळच्ा सुमारास रजपूत आिण मोगल ्ाचं्ामध्े तीन वळेा जे 
तंुबळ रणकंान झाले त्ामुळे मोगल सैिनक पार थकून गेले होते . त्ानंी पाठलाग सोडला . ाुग�ाासाने 
राजपु� अिजत ्ाला सुखवपपणे मारवाडात पोहोचिवले (२३ जुलै ). राठोड घराण्ाच्ा का्ाे्ीर 
वारसाह�ाचा पाठपुरावा करणाऱ्ा रजपुतानंा राजपु� अिजत हा सफूनतसथानाचे केन� बनला . औरंगजेबाने 
मारवाडच्ा बाबतीत सवीकारलेल्ा धोरणाचे ताव आपटी खाणार असे िासू लागले . परंतु औरंगजेबाच्ा 
मुतस�ीपणातून ाुग�ाासाच्ा कारवाईला तोडीसतोड असा �हार करणारी ्�ल िनघाली . त्ाने आपल्ा 
अंतःपुरात एका गवळ्ाच्ा मुलाला अिजतिसग महणून वाढिवले आिण ाुग�ाासाने मारवाडात वाढिवलेला 
राजपु� अिजत हा तोत्ा आहे असे जाहीर केले. त्ाचवळेी िसहासनावर मारवाडचा राजा महणून अिधि�त 
झालेल्ा इं�िसगाला त्ाने राज् करण्ास नाला्क महणून पाच्ुत केले. 

 
्ानंतर औरंगजेबाने एका सामथ र्वान सेनािवभागाची मारवाडचे राज् िजकून घेण्ासाठी रवानगी 

केली. अंााधंुाी आिण क�ली ्ाचं्ा अिनब�ध हैाोसामुळे त्ा �ातंात जणू �ल्कालच जवळ आला आहे 
असे वाटण्ाइतपत पिर�सथती िनम�ण झाली. 

 
२५ स�ेबरला बाा्हाने आपले मुख् ठाणे अजमेरला नेले . त्ाचा मुलगा महमा अकबर ्ाच्ा 

नेतृतवाखाली लढत लढत मोगल सैन्ाने आगेकूच करण्ास सुरवात केली . अजिमरचा फौजाार 
तहववुरखान ्ाच्ाकडे मोगल सैन्ाची आघाडी होती . पुषकरच्ा पिव� तलावाजवळील बोआर नावाच्ा 
ाेवळासमोर त्ाची वाट मरैित्ा जमातीच्ा राठोडानंी सराार राजिसगाच्ा नेतृतवाखाली अडिवली . तीन 
िावस सतत घनघोर ्ु� झाले आिण ्ा ्ु�ाचा ्वेट बोआर ाेवळाच्ा बचाव करणाऱ्ा ्ूर राठोडाचं्ा 
िवधवसंनाने झाला . त्ानंतर मा� रजपुतानंी आपल्ा डोगरातंील आिण जंगलातंील इतसततः ाूरवर 
पसरलेल्ा आपल्ा ठाण्ामंधून मोगलाबंरोबर गिनमीकाव्ाचे ्ु� सुव ठेवले . अखेर औरंगजेबाने 



 
अनु�मिणका 

मारवाडाची िजल्ा िजल्ात छकले केली आिण त्ावर फौजाार महणून एकेका मोगल अिधकाऱ्ाची 
नेमणूक केली . (एम. ए., १७९-१८२; ई�रदास, ७६ ब ,) (ऑकटोबरअखेर) इतका कडक बांोबसत 
असताना कसलाही आिण िकतीही �ितकार िटकून राहणे अ्क् होते . सरते्वेटी सारा मारवाडचा �ाे् 
्�चू्ा ताब्ात गेला . “जोधपूर आिण मारवाडच्ा पठारावंरील सारी ्हरे ्�चू्ा हाती पडली आिण ती 
जाळून पोळून फसत करण्ात आली . सारी ाेवळे पाडून जमीनाोसत करण्ात आली आिण त्ाचं्ा जागी 
मि्ा�ची उभारणी करण्ात आली.” (टॉड, भाग २. �. ७) 

 
(३) उदयपूरचया महाराणयाबरोबर मोगलाचें यु� 

 
मारवाडला लागलेले मोगल सा�ाज्ाचे �हण महणजे मेवाड सहजत्ा घ्ात घालण्ाची नाांीच 

होती. औरंगजेबाने िजिज्ा कर पुनहा लााल्ावर त्ाची अंमलबजावणी साऱ्ा राज्भर करण्ाची मागणी 
महाराण्ाकडे केली. (के. के., भाग २. २६१) आता वळे अ्ी आली होती की जर िससोिा्ानंी राठोडानंा 
खा�ंाला खाांा लावनू साथ िाली नसती तर ाोनही जमात�ची मोगलानंी वगेवगेळे गाठून केवहाच चटणी 
उडिवली असती आिण अ्ा तऱहेने सारा राजसथान त्ा उनम� स�ाटाच्ा पा्ा्ी अगितक होऊन पडला 
असता. अगाी हाच िवचार महाराणा राजिसग आिण त्ाच्ा साऱ्ा जमातीतील ्ूर वीराचं्ा मनात आला . 
अिजतिसगाची आई ही मेवाडची राजकन्ा होती आिण नातेवाईक महणून अथवा रजपुताचं्ा का�तेजाची 
गवाही ाेणारा सराार महणून राजिसग हा अिजतिसगाच्ा मातेने आपल्ा अनाथ राजबाळकाचे संरकण 
करण्ािवष्ी केलेले आवाहन डावलू ्कत नवहता. 

 
राजिसगाने ्ु�ाची त्ारी करण्ास सुरवात केली . औरंगजेबाने आपल्ा नेहमीच्ा झपा�ाने 

हालचाल करण्ाच्ा प�तीनुसार राजिसगावर पिहला �हार केला . ७००० िनवडक फौजेने 
हसनअलीखानाच्ा हाताखाली पूरहून अगोार आगेकूच केले आिण त्ानंी वाटेत राण्ाच्ा �ाे्ाची 
नासधूस कवन मुख् मोगल सैन्ाच्ा चढाईसाठी मागर मोकळा केला . ्ुरोिप्न गोलंााज असलेल्ा 
उतकृ� मोगल तोफखान्ाला जारीने �ितकार कव ्केल असे कोणतेच पिरणामी साधन रजपुताजंवळ 
नवहते. वरील गो� ध्ानात घेऊन आिण राजसथानच्ा पठारावर मोगलचढाईला आपल्ाला तोड ाेता 
्ेणार नाही हे उमजून त्ाने आपल्ा राज्ाचा उतारावर असलेला �ाे् सोडून िाला आिण ज्ा िठकाणी 
मोगलाचंी चढाई कवन जाण्ाची िहमत नवहती अ्ा राजसथानातील डोगराळ मुलुखात त्ाने आपल्ा 
सवर �जाजनासंह आ�् घेतला . इतकेच नवहे तर त्ाने आपल्ा राज्ाची राजधानी उा्पूर ाेखील 
खाली केले. मोगलानंी उा्पूरचा ताबा घेतला आिण तेथल्ा मो�ा �िस� ाेवळाचंा आिण त्ाच�माणे 
उा्सागर तलावावर असलेल्ा इतर तीन ाेवळाचंा ाेखील त्ानंी िवधवसं केला . (एम. ए., १८२, १८६; 
ई�रदास, ७८ ब, ७९ अ; के. के., भाग २. २६३). 

 
उा्पूरच्ा वा्व् िा्केडे असलेल्ा टेक�ाचं्ा िा्नेे रजपूत सैन्ाच्ा मागावर 

हसनअलीखानाने कूच केले. त्ाला ताजी कुमक आिण पुनहा भरपूर रसा िमळाल्ावर त्ाने २२ जानेवारी 
रोजी महाराण्ाचा पराभव केला . त्ाचे सामानसुमान आिण छावणी हसनअलीखानाच्ा हाती पडली . 
वाटेत त्ाच्ा हाती पुषकळ ााणागोटा पडला . उा्पूरच्ा आसमंतातील १७३ ाेवळाचंा हसनअलीखानाने 
िवधवसं केला . िचतोडचा ताबा मोगलानंी अगोारच घेतलेला होता . फे�ुवारीच्ा अखेरीस औरंगजेबाने 
िचतोडला भेट िाली तेवहा तेथल्ा ६३ ाेवळाचंा ना् करण्ात आला . बाा्हाने उा्पूर सोडले आिण 
२२ माचर रोजी तो अजिमरला परतला . पुढील कारवाई करण्ासाठी तळ महणून उप्ोगात आणण्ासाठी 



 
अनु�मिणका 

राजपु� अकबर ्ाने मो�ा फौजेिन्ी िचतोडचा िजलहा आपल्ा ताब्ात ठेवला होता परंतु बाा्ाही 
ठाणी इतक्ा ाूरवर पसरली होती की त्ाचंा बचाव करणे सहज ्क् नवहते ; तर साऱ्ा राजसथानच्ा 
इंचइंच जिमनीत रजपुताचं्ा मनात मोगलािंवष्ीचा �ेष ओतः�ोत भवन रािहलेला होता . मोगलाचं्ा 
मेवाड आिण मारवाड ्ेथील तळामधून अरवली पवरताची रागं गेली होती आिण त्ामुळे ते तळ 
परसपरापंासून तोडले गेले होते . पवरताचं्ा ि्खरावंर राजाने मोठी फौज घेऊन तळ िाला होता . त्ा 
िठकाणापंासून त्ाला केवहाही झपा�ाने उतरता ्ेत असे आिण मनाला ्ेईल त्ा�माणे मोगल फौजावंर 
पूव�च्ा िा्नेे अथवा पि�मेच्ा िा्नेे �भावी ह�े चढिवता ्ेत असत . ्ाउलट मोगलानंा िचतोडहून 
ािकण मारवाडमध्े फौजा न्ाव्ाच्ा महणजे वाेनूर , बेवाड आिण खोजात िजल्ामंधून अित्् लाबंचा 
आिण कंटाळवाणा असा प�ा मारावा लागत असे. 

 
मोगलाचंया अडचण् 

 
मेवाडचा उ�ंुग आिण उा्पूरपासून पि�मेकडे कमळमीरकडे आिण राजसमु� तळ्ापासून तो 

ािकणेकडे साळंु�ाप �्त पसरलेल्ा पवरतराज�नी एक �चडं असे कडे िनम�ण केले होते . हा सवर ाेखावा 
एखा�ा अिजक् ाुग�समान भासाव्ाचा . ्ा ाुग�चे तीन ारवाजे एक पूव�ला , एक उ�रेला आिण एक 
पि�मेला महणजे जणू काही अनु्मे ाेववारी , राजसमु�ा आिण ाेवसुरी असे भासमान वहाव्ाचे . ्ा 
अिजक् ाुग�च्ा ्ा ारवाजातूंन मन चाहेल तेवहा वाटेल तेव�ा संख्ेने रजपूत सेना सुसाट वगेाने बाहेर 
पडे आिण एक�ााुक�ा मोगल ठाण्ावर ह�ा कवन त्ानंा उधळून टाकी . ्ाउलट मोगलानंा जेवहा 
रजपुताचं्ा हलल्ाला तोड ाेण्ासाठी आपल्ा फौजेची जमवाजमव कराव्ाची असे त्ावळेी त्ानंा 
वतुरळाकार अ्ी हालचाल करावी लागे आिण ्ा वतुरळाचा मध्िबाू राण्ाच्ा ताब्ात होता. 

 
राजपु� अकबर ्ाला िचतोड ्ेथे पाठीमागे ठेवण्ात आले होते आिण त्ाच्ा ताब्ात 

अरवलीच्ा पूव�कडील आिण अजिमरच्ा ािकणेकडील सवर मोगल ठाणी ाेण्ात आली होती . परंतु ्ा 
ाूरवर पसरलेल्ा �ाे्ाचे संरकण करण्ाच्ा दि�ने त्ाच्ा जवळील सेना फारच थोडी होती . ्ाउलट 
रजपूत आपल्ा मा्भमूीतच लढा ाेत होते . त्ानंा तेथल्ा जिमनीची तसूनतसू मािहती होती आिण 
तेथल्ा ्तेकरी वग�चे त्ानंा सवरतोपरी साहाय् होते . तर त्ा ओबडधोबड आिण ांतूर �ाे्ात मोगल हे 
अगाी अनोळखी होते आिण त्ानंा जी हालचाल करावी लागत होती ती त्ाचं्ा िवष्ी ्�तुवाची भावना 
मनात बाळगणाऱ्ा जनतेमधून. 

 
रजपुताचें िवजय 

 
बाा्हा माचरमध्े अजिमरला परतल्ावर रजपुताचं्ा कारवा्ानंा आिण चळवळ�ना जोर चढला . 

त्ानंी मोगलावंरील ह�े वाढिवले , पुरव�ाची साधने तोडून काढली आिण एक�ााुक�ा सैिनकानंा 
कापून काढले आिण अ्ातऱहेने मोगल ठाणी धोक्ात आणून त्ानंी आपल्ा सामथ्�ब�ल ्�मूध्े 
ाह्तीचे वातावरण िनम�ण केले . मोगल ठाण्ाचंा ताबा घेण्ासाठी अिधकारी िमळेनात . कारण 
अ्ातऱहेने जीवावरचा धोका पतकरण्ासाठी एकही मोगल लषकरी अिधकारी त्ार होईनासा झाला . 
कोणत्ाही िखडीत �वे्  करण्ाचे मोगल सैिनक नाकाव लागले . मुख् तळापासून अगाी नजीकच 
मोगल फौजेच्ा तुक�ा कूच कवन जाऊन छावणी ाेऊ लागल्ा आिण पुढे कूच करण्ास नकार ाेऊ 
लागल्ा. 



 
अनु�मिणका 

 
पुढील मे मिहन्ाच्ा मध्ात िचतोड ्ेथील अकबराच्ा छावणीवर रजपुतानंी एकाएकी रा�ीच्ा 

सुमारास ह�ा चढिवला . मोगल पहारेकऱ्ानंा फसवनू आत ि्रलेल्ा रजपूत सैिनकानंी मोगल छावणीत 
बरीच क�ल केली . महाराणाही आपल्ा डोगरातील छावणीतून खाली उतरला आिण त्ाने वाेनूर 
िजल्ात सवैरसंचार सुव केला आिण अकबराचा अजिमरबरोबर असलेला ाळणवळणाचा मागर धोक्ात 
आणला. मे मिहन्ाच्ा अखेरीस मोगल सैन्ावर मोठा बाका �संग ्ेऊन नामुषकीची पाळी आली . राजाने 
पुनहा एकाा अकबरावर अचानक ह�ा केला आिण त्ाचे अतोनात नुकसान केले . काही िावसानंतर 
माळव्ाहून अकबराच्ा सैन्ाला ााण्ागो�ाची रसा घेऊन ्ेणाऱ्ा वजंाऱ्ावंर ह�ा कवन रजपुतानंी 
१०,००० लाालेले बलै पळवनू नेले . राण्ाचा मुलगा भीमिसग ्ाच्ा हाताखालील एका सैन्ाच्ा 
तुकडीने साऱ्ा ाे्ात संचार केला आिण मोगलाचं्ा कमकुवत ठाण्ावर झपा�ाने आिण अचानक ह�े 
कवन त्ाचंा साफ धुववा उडवनू िाला . “भीतीमुळे आमचे सैन् अगाी गिलतगा� होऊन गेले आहे .” अ्ी 
अकबराने आपली बाजू माडंताना त्ार केली. (आदाब; टॉड, भाग १ पान ४००) 

 
अकबराचे हे ाणाणीत पराभव झाल्ाचे पािहल्ानंतर बाा्हाचा त्ाच्ावर अित्् राग झाला 

आिण त्ाने अकबराला मारवाडात रवाना केले. २६ जून रोजी िचतोडचा ताबा त्ाने आपला ाुसरा एक पु� 
राजपु� आजम ्ाजकडे सोपिवला. 

 
वरील अप््ानंतर बाा्ाही ्ोजना तीन िा्ानंी मेवाडचे डोगर छेाून पार कराव्ाचे अ्ी 

होती. िचतोड अथवा पूव�कडून ाेववारी िखड आिण उा्पूरच्ा माग�ने राजपु� आजम , उ�रेच्ा िा्नेे 
राजसमु� सरोवराच्ा वाटेने राजपु� मोआ�म आिण पि�मेच्ा बाजूने ाेवसुरीच्ा माग� अकबर अ्ा 
तऱहेने ितघानंी पुढे चाल कवन जाव ेअसे ठरले . ्ा ्ोजनेत राजपु� आजम आिण मोआ�म ्ानंा आपले 
उि�� साधण्ात अप्् आले. 

 
(४) राजपु� अकबर याच् मारवाडमध्ल मोह्म 

 
िचतोडहून मु�ाम हलवावा लागल्ानंतर राजपु� अकबराने १८ जुलै १६८० रोजी मारवाडात 

सोजात ्ेथे आपले ठाणे िाले . परंतु मेवाडातल्ा ््ापेका मारवाडातील त्ाच्ा ््ाच्ा मापात फार्ी 
काही भर पडली नाही . राठोडाचं्ा टोळ्ा सवर मुलूखभर पसरल्ा . त्ानंी ाळणवळणाचे मागर बां केले 
आिण मुलुखातील सारे वातारण सतत तंग ठेवले. अकबराचा बेत असा होता की �थम सोजातच्ा मध्वत� 
ठाण्ाला बळकटी आणाव्ाची , नंतर गोावार िजल्ातील �मुख ्हर नााोल व्ापाव्ाचे , नााोलच्ा 
नवीन तळाववन आपल्ा आघाडीच्ा फौजा मेवाडमध्े पूवरिा्केडे तहववरूखानाच्ा अिधपत्ाखाली 
नरलाई ्हराच्ा माग� चढाई करण्ासाठी रवाना कराव्ाच्ा आिण ाेवसुरी िखड काबीज कवन 
महाराणा आिण त्ाचे परािजत झालेले राठोड ्ानंी आ�् घेतलेल्ा कमळमीरच्ा �ाे्ावर सवारी 
कराव्ाची. परंतु मृत्लूा भेट ाेण्ासाठी उतसुक असलेल्ा रजपुतानंी साऱ्ा ाे्ात असे काही भ्चिकत 
वातावरण िनम�ण केले होते की तहववरूखानाच्ा सैिनकानंी भीती आिण िन�ष््ता ्ानंी टेकीला ्ेऊन 
हातपा् गाळले. 

 
२१ स�ेबर रोजी अकबराने सोजातहून मु�ाम हलिवला आिण मिहनाअखेरीला तो नााोलला 

पोहोचला. परंतु तहववरूखानाने डोगराळ मुलुखात जाण्ाचे च� नाकारले आिण आपल्ा िभं्ा सेनानीवर 



 
अनु�मिणका 

चढाई कवन जाण्ाची सखती करण्ाचा �संग अकबरावर आला . २७ स�ेबर रोजी िखडीच्ा तोडाजवळ 
ाेखभाल करण्ासाठी तहववरूखानाने आगेकूच केले . तरी ाेखील तो रजपुताचं्ा जाळ्ात कसा फसला 
आिण बेईमानी करण्ाचे त्ाने केवहा ठरिवले ्ाचंा मा� थागं लागत नाही . परंतु एवढे मा� खरे की स�ेबर 
१६८० पासून त्ाच्ा हालचालीमध्े सं्् िनम�ण होण्ाइतपत िढलाई िासून ्ेऊ लागली. 

 
्ानंतर मा� बाा्हाच्ा सहन्कतीची म्�ाा संपली . त्ाने आपला खास बख्ी रजपुताचं्ा 

मुलुखावर जारीने चढाई कवन जा असा हुकूम ाेऊन अकबराला ाेण्ासाठी रवाना केला . त्ामुळे १९ 
नोवहेबर रोजी आपला तळ अकबराने नााोलहून ाेवसुरीला नेला . तेथून त्ाने तहववरूखानाला िजलवाडा 
िखड िजकून घेण्ासाठी पाठिवले . लढतलढत आिण वाटेतील अडथळे ाूर करत मोगलानंी िजलवाडा 
िखडीप �्त �गती केली आिण आपल्ा िजलवाडा ्ेथील तळाववन खानाने आजूबाजूचा मुलूख उधवसत 
करण्ास सुरवात केली. 

 
मोगलानंी िजलवा�ाप �्त मजल मारली ती २२ नोवहेबर रोजी . ्ानंतरची कारवाई महणजे 

राज्ाचे आ�्सथान असलेले िजलवा�ाहून आठ मलैावंरील कमळमीर गाव ्ावर धडक ाेणे ही होती . 
परंतु ्ानंतरचे पाच आठवडे तहववरूखानाने इतकी िढलाई ााखिवली की त्ाच्ाब�ल पुनहा सं््ाला 
जागा झाली. खरी हकीकत अ्ी होती की , ्ाच कालावधीत राजपु�ाच्ा िपतृ�ोही कटाची गुंफण बाधंली 
गेली. १ जानेवारी १६८१ रोजी त्ाने रजपूत बडंखोराबंरोबर हातिमळवणी केली , एक फतवा काढून 
आपल्ा बापाला िसहासनाववन काढून टाकल्ाचे जाहीर केले आिण सवतःला बाा्हा महणून अिभषेक 
कवन घेतला . ाुसऱ्ा िाव्ी त्ाने खु� औरंगजेबाच्ा हातून मोगल राजमुकूट िहसकावनू घेण्ासाठी 
अजिमरहून कूच केले. 
 
(५) राजपु� अकबर याने आपण मोगल स�ाट झालयाच् केलेल् घोषणा , १६८१ (एम. ए., १९७-२०४; 
ई�रदास, ८० अ–८३ ब; के. के, भाग २. २६५–२७६; सटोर्या, भाग २ २४३ २५१; िदलकुषा १७०) 

 
अकबराचे वयय�तमतव 

 
औरंगजेबाचा चौथा मुलगा राजपु� महमा अकबर ्ाचे व् त्ा वळेी फकत २३ वष�चे होते . 

मेवाडमधील मोिहमेत त्ाच्ा अंगची िढलाई आिण ाुबरलता ही अगाी उघडउघड िासून आली होती . 
त्ाब�ल औरंगजेबाने त्ाची सणसणीत कानउघाडणीही केली होती . ्ानंतर मारवाडात त्ाची रवानगी 
करण्ात आली परंतु तेथेही औरंगजेबाने ्ोिजल्ा�माणे इतसततः भटकणाऱ्ा राठोड टोळ्ानंा िचरडून 
टाकणे िकवा ाेवसुरी िखडीच्ा माग� मेवाडात �वे्  करणे ्ा ाोनही कामात तो अप््ी ठरला . अकबराच् 
िव�ासघातक् वागणूक  :- सातत्ाने आलेल्ा ्ा अप््ामुंळे त्ाच्ावर जे अपमानाचें डोगर रचण्ात 
आले त्ामुळे रजपुताचं्ाकडून आपल्ा बापाचे िसहासन बळकावनू घेण्ासाठी त्ाला जे मातीचे 
आ�ासन ाेण्ात आले त्ाची मनावर भरुळ पडून तो वरील कटाला बळी पडला. 

 
अकबराच्ा ्ा ज्ा िपतृ�ोही कारवा्ा चालू होत्ा त्ामध्े मध्सथाचे काम तहववरूखानाने केले . 

महाराणा राजिसग आिण राठोडाचंा महोरक्ा ाुग�ाास ्ानंी राजपु� अकबराच्ा मनावर असे िबबिवले की 
रजपुतानंा साफ उखडून टाकण्ाच्ा औरंगजेबाच्ा धमरवडेेपणामुळे साऱ्ा मोगल सा�ाज्ाची �सथरता 
धोक्ात आली आहे ; त्ामुळे आता जर अकबराला मोगल सा�ाज्ाच्ा परंपरागत वैभवाचा ना् 



 
अनु�मिणका 

टाळाव्ाचा असेल तर त्ाने िसहासन बळकािवणे आिण आपल्ा वाडविडलानंी सवीकारलेले सिहषणू 
धोरण पुढे चालिवणे आवश्क आहे . ही कामिगरी पार पाडण्ासाठी त्ानंी अकबराला िससोिा्ा आिण 
राठोड ्ा ाोन सामथ र््ाली रजपूत जमात�च्ा संपूणर स्ा पािठब्ाचे वचन िाले. 

 
अकबराच् औरंगजेबािवर� चढाई 

 
औरंगजेबावर चाल कवन जाण्ासाठी सवर जय्त त्ारी अजिमर ्ेथे करण्ात आली . ारम्ान 

२२ ऑकटोबर १६८० रोजी महाराणा राजिसग मरण पावला आिण त्ाच्ा मृत्नंूतरच्ा सुतकाच्ा १ 
मिहन्ाच्ा काळातं त्ाचा मुलगा आिण वारस महाराणा ज्िसग ्ाने साहिजकच काहीच हालचाल केली 
नाही. त्ानंतर रजपुताचं्ा कमळमीर ्ेथील मुख् ठाण्ापासून फार लाबं नसलेल्ा िजलवाडा 
िखडीजवळ तहववरूखान ्ेऊन पोहोचला . लगोलग वाटाघाट�ना सुरवात झाली आिण झपा�ाने 
वाटाघाटी संपु�ातही आल्ा . आपल्ा पा्ाळ अथवा घोडाळापैकी िनममे सैन् आपला मुलगा अथवा 
भाऊ ्ाच्ा अिधपत्ाखाली राजपु� अकबर ्ाच्ा बाजूने लढण्ासाठी पाठिवण्ाचे राजाने कबलू केले . 
िसहासनावरील आपला ह� ्ाबीत करण्ासाठी २ जानेवारी १६८१ हा िावस अकबराने अजिमरवर चढाई 
कवन जाण्ासाठी मु्र करण्ात आला. (आदाब, ्माकं ७५६, ७६२) 

 
्ा तारखेच्ा अगोार ाोन िावस आपल्ा बापाच्ा मनात जर काही सं्् आला असेल तर तो 

नाहीसा वहावा महणून अकबराने औरंगजेबाला एक बनावट प� िलिहले , “नव्ा राजाचा भाऊ आिण मुलगा 
हे तहववरूखानाच्ा मागरा्रनाखाली डोगर उतवन माझ्ाकडे आले आहेत . त्ाि्वा् इतर राठोर 
पुढारीही खानाच्ा मध्सथीने स�ा करण्ासाठी ्ािठकाणी जमले आहेत . त्ाचें असे महणणे आहे की , 
सवतः त्ानंा पुढे घालून आपल्ाकडे आणल्ाखेरीज आिण त्ाचं्ावतीने बाा्हाजवळ माफी 
मािगतल्ाखेरीज त्ाचंी मने आपल्ाला ्ेऊन िमळण्ाइतपत �सथरावणार नाहीत . आपल्ाकडे त्ानंा 
सव�ना बरोबर घेऊन ्ेण्ासाठी मी िनघत आहे.” (आदाब, ्. ६७६) 

 
आिण ्ानंतर अकबराने आपली खरी नखे बाहेर काढली . त्ाच्ा नोकरवग�तील ४ धमरव�े्ानंी 

आपल्ा सहीि्क्ािन्ी एक फतवा काढला आिण त्ात जाहीर केले की इसलाम धम�ने आखून िालेल्ा 
धमरबधंनाचंा भगं कवन औरंगजेबाने िसहासनावरचा आपला ह� गमावलेला आहे . ्ानंतर १ जानेवारी 
रोजी अकबराने सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतला आिण तहववरूखानाला आपल्ा मुख् वजीरपाावर 
नेमले. अकबराजवळ असलेले बहुतेक बाा्ाही अिधकारी त्ाला �ितकार कराव्ाला िकवा पळून 
जाव्ाला असमथर ठरले आणी त्ानंी अकबरापा्ी खोटी राजिन�ा ााखिवली. 

 
औरंगजेबाने आखलेल् संरकण योजना 

 
औरंगजेबाची पिर�सथती अजिमर ्ेथे मा� मोठी चमतकारीक झाली . त्ाच्ा्ी पूणरपणे िन�ा 

बाळगून असलेल्ा त्ाच्ा सैन्ाच्ा ाोन मुख् तुक�ाचंा मु�ाम बराच ाूरवर होता . खु� 
औरंगजेबाजवळ असलेल्ा लवाजम्ात त्ाचे िबनलढाऊ सैिनक , त्ाचे खाजगी िखामतगार , कारकून 
आिण खोजे होते तर अकबराबरोबर ्ेत असलेल्ा बडंखोराचंी संख्ा ७० ,००० सैिनकावंर गेली असून 
त्ामध्े उतकृ� तलवार चालिवणारे रजपुत सैिनक आहेत अ्ा बातम्ा �सृत होत होत्ा. 

 



 
अनु�मिणका 

्ा घटना न्ाहाळणाऱ्ा �त्ेकाची अपेका अ्ी होती की अकबराची फौज जला गतीने आगेचूक 
करील, औरंगजेबाच्ा छो�ा्ा संरककालाचा तवरीत िनःपात होईल आिण िसहासनावरील िवराजमान 
बाा्हाचंी लगोलग अालाबाल होईल . परंतु अकबराने आपल्ा रा�ी आिण िावस आळसात आिण 
ख्ालीखु्ालीत घालिवण्ास सुरवात केली . आपल्ा बापाच्ा छावणीप �्त असलेले १२० मलैाचें अंतर 
तोडण्ासाठी त्ाने एक पधंरवडा घेतला (२ ते १५ जानेवारी) आिण ्ातल्ा �त्ेक कणाचा औरंगजेबाला 
भरपूर फा्ाा िमळत होता. 

 
कारण ारम्ान इतसततः िवखुरलेल्ा मोगल तुक�ानंा बाा्हापा्ी गोळा होण्ाकरता हुकूम 

ाेण्ासाठी िनरोप्े केवहाच ाौडत गेले होते. बाा्हाजवळ एकिन� असलेले अिधकारी आपली सवर ्कती 
पणाला लावनू आिण रा�ंिावस ाौड करत बाा्हापा्ी वळेेवर ्ेण्ाला िमळाव ेमहणून िजवाचे रान 
करीत होते. पिहल्ा िनजामाचा बाप ्हाबु�ीनखान १२० मलैाचें अंतर ाोन िावसातं पार कवन िसरोही 
्ेथील आपल्ा मु�ामाहून जला गतीने कूच करत ९ जानेवारीला अजिमरला ्ेऊन पोहोचला . इतर 
आणखी अिधकाऱ्ानंी ाेखील अ्ीच घाई केली . महणून खरा जीवावर आलेला �संग केवहाच टळून गेला . 
अजिमरच्ा राजवा�ासभोवार संरकक ाले ठेवण्ात आली ; साऱ्ा छावणी सभोवार मोच� खोाण्ात 
आले; ्हराकडे ्ेणाऱ्ा सवर वाटा सैिनकानंी रोखून धरल्ा . १४ जानेवारी रोजी बाा्हा ्हरातून बाहेर 
पडून उघ�ावर आला आिण अजिमरपासून ६५ मलैावंर असलेल्ा ाेवराईच्ा इितहास �िस� रणभमूीवर 
त्ाने आपली छावणी िाली . परंतु इकडे अकबराच्ा छावणीमध्े मा� िनरा्ा पसरली आिण पळपु�ाचंी 
संख्ा वाढत चालली . जसजसा तो औरंगजेबाच्ा छावणीजवळ ्ेत चालला तसत्ी त्ाला सोडून 
जाणाऱ्ा आिण बाा्हाला ्ेऊन िमळणाऱ्ा मोगल अिधकाऱ्ाचंी संख्ा वाढू लागली . परंतु 
त्ाच्ाबरोबर असलेले ३०,००० रजपूत सैिनक मा� त्ाच्ाजवळ इमान बाळगून रािहले. 

 
खरा बाका �संग १५ जानेवारीस ओढवला . बाा्हाने ािकणेकडे आणखी ४ मलै आपले मोच� नेले 

आिण ाोराहा ्ेथे तो ्�चूी �तीका कवन रािहला. 
 
संध्ाकाळी पाऊस आिण वारा आिण मध् िहवाळ्ाची कडक थंडी ्ाची पव� न करता जला 

गतीने राजपु� मुआ�म बाा्हाला ्ेऊन िमळाला . बाा्हाचे सामथ र् ्ामुळे ाुपपटीने वाढले . इकडे 
ाुसऱ्ा पकी आपल्ा बापाच्ा छावणीपासून अकबर तीन मलै ्ेऊन पोहोचला . रा�ीचा तेथे त्ाने मु�ाम 
केला आिण ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळची वळे ही त्ाने बापा्ी सामना ाेण्ासाठी मु्र केली. 
 
(६) तहववरूखानाचा मकतय ूआिण अकबराचे अपयश 

 
परंतु रा�ीच्ा मध्नतरात औरंगजेबाच्ा पाताळ्ं�ी कुिटलनीतीने ्ााााचंा ्�तकंिचतही 

खणखणाट न करता औरंगजेबाच्ा पारात संपूणर िवज्�ीची माळ घातली . अकबराचा उजवा हात 
तहववरूखान ्ाचे लगन औरंगजेबाच्ा ारबारातील एक उ� अिधकारी इना्तखान ्ाच्ा मुली्ी झाले 
होते. औरंगजेबाने इना्तखानाकडून तहववरूखानाला प� िलहवनू त्ाला ताबडतोब आपल्ा छावणीत 
्ेण्ािवष्ी कळिवले . त्ात त्ाला त्ाच्ा मागील गुन्ाब�ल कमा करण्ात ्ेईल असे वचन ाेण्ात 
आले आिण अ्ीही धमकी ाेण्ात आली की जर त्ाने ्ा गो�ीला नकार िाला तर “त्ाच्ा बा्काचंी 
जाहीरिरत्ा अ� ूघेण्ात ्ेईल आिण त्ाच्ा मुलानंा कुं्ाच्ा मोतीने बाजारात गुलाम महणून िवकण्ात 
्ेईल.” 



 
अनु�मिणका 

 
हे प� तहववरूखानाला िमळताच त्ाची भ्चिकत मन�सथती झाली . त्ाने बाा्हाच्ा छावणीत 

जाण्ाचे ठरिवले आिण अकबर अथवा ाुग�ाास ्ानंा न िवचारता त्ाने आपली छावणी सोडली . 
िव�ासघात होऊन िजवावर बेतू न्े महणून त्ाने आपल्ा पोषाखाखाली खवल्ा िचलखताचा अंगरखा 
चढिवला. बाा्हाच्ा छावणीत मध्रा�ीच्ा थो�ा अगोार तो ्ेऊन पोहोचला आिण बाा्हाला 
भेटाव्ाची मागणी केली . परंतु एका�ा कै�ासारखे िनः्ा होऊन अपमानासपा िरतीने बाा्हाच्ा 
सामोरे नेले जाण्ाचे त्ाने साफ नाकारले . ्ा बाचाबाचीचे वपातंर मो�ा गलक्ात झाले . अखेर ्ा 
आवाजामुळे लक वधेले गेल्ाने बाा्हाचे ्रीररकक मो�ा संख्ेने तेथे जमा झाले आिण त्ानंी आपल्ा 
ांडुक्ानंी तहववरूखानाला चेचून काढले . थो�ा अवधीप �्त त्ाच्ा ाडलेल्ा कवचाने त्ाला वाचिवले . 
परंतु सरते ्वेटी कोणीतरी त्ाचा गळा कापला आिण “त्ाची गडबड बां केली .” (सटोर्या, भाग २ . 
२४७; के. के., भाग २. २६८; एम. ए., २०१; टॉड, भाग २. ८९१). 

 
रजपुताचं् फसवणूक व अकबराचा तयानं् केलेला तयाग 

 
ारम्ान औरंगजेबाने अकबराला एक बनावट प� पाठिवले . त्ात त्ाने औरंगजेबाची सवर रजपूत 

लढवय्ानंा जाळ्ात ओढण्ाची जी ्�ल होती ती कृतीत उतरवनू ााखिवण्ात आताप �्त जे ्् 
संपााले होते त्ाब�ल त्ाची भरपूर सतुती केली होती आिण अ्ा तऱहेने त्ाने सवर रजपुतानंा बाा्हाच्ा 
इतक्ा आवाक्ात आणल्ाब�ल ्ाबासकी िाली होती . ्ा प�ात त्ाला अ्ीही सूचना ाेण्ात आली 
होती की आता त्ाच्ा कामिगरीचे अखेरचे पवर त्ाने ाुसऱ्ा िाव्ी होणाऱ्ा रणसं�ामात सवर रजपुतानंा 
आपल्ा आघाडीवर ठेवल्ाने पुरे होणारे होते . कारण त्ाने असे केले महणजे औरंगजेबाच्ा सैन्ाकडून 
पुढून होणारा ह�ा आिण अकबराच्ा फौजेकढून िपछाडीहून होणारा मारा ्ामंध्े सारे रजपूत भरडून 
िनघतील. औरंगजेबाने ्ोजल्ा�माणे हे प� ाुग�ाासाच्ा हातात पडले . त्ाने ते वाचले आिण त्ाब�ल 
जाब िवचारण्ासाठी तो अकबराच्ा तंबतू गेला . राजपु�ाला गाढ िन�ा आलेली होती आिण आपल्ाला 
उठव ून्े अ्ी सखत ताकीा त्ाने आपल्ा खोजा पहारेकऱ्ानंा िाली होती . ाुग�ाासाने नंतर 
तहववुरखानाला बोलािवण्ासाठी हरकाऱ्े रवाना केले . रजपुतानंा तेवहा असे आढळून आले की ्ा साऱ्ा 
बनावाचा कत� तहववुरखान हा काही तासापूंव�च बाा्ाही छावणीकडे मोका साधून गेला आहे . अकबराला 
पाठिवलेले पण मध्ेच ाुग�ाासाच्ा हाती पडलेले , हे प� महणजे अकबराच्ा ाुटपपी वतरनाचा पुरावा असे 
्ा घटनानंी िस� झाले. केवळ त्ाचें न्ीब ि्कंार महणून त्ाच्ा नजरेस हा कट आला होता आिण अ्ा 
िव�ासघातकी ्ोजनेतून सहीसलामत सुटून जाव्ाचे असले तर कणाचाही िवलंब लावनू चालणारे 
नवहते. सकाळ होण्ाच्ा अगोार ४ तास रजपुतानंी घोडे धरले , अकबराच्ा मालम�ेपैकी जेवढी लुटता 
्ेईल तेवढी लुटली आिण मारवाडकडे आपले घोडे सोडले . ्ा संधीचा फा्ाा घेऊन ज्ा बाा्ाही 
सैिनकानंा अकबराने आपल्ा िन्ाणाखाली आपल्ाबरोबर ्ेण्ाची सखती केली होती आिण ज्ा 
राजिन� अिधकाऱ्ानंा त्ाने कैा कवन ठेवले होते ते सवर औरंगजेबाच्ा छावणीकडे पळून आले . रजपुत 
आिण अकबर ्ानंा साधंणारा ाुवा महणजे तहववुरखान होता . नवीन बाा्हाचा (अकबराचा) तो सेनापती 
आिण त्ाचबरोबरोबर मुख् वजीरही होता . त्ाच्ा पला्नाने रजपूत आिण अकबर ्ामंध्े झालेला कट 
साफ उधळून गेला. 

 
सकाळी अकबर आपल्ा िन�ेतून जागा झाला तेवहा त्ाला आपल्ाला सवरजण सोडून पळून गेले 

आहेत असे आढळून आले . त्ाचे �चडं सैन् एका रा�ीत ्िकणीची काडंी िफरावी त्ा�माणे िवतळून गेले 
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होते आिण त्ाच्ाजवळ िन�ा बाळगून असलेले त्ाचे जुने अनुचर महणजे ३५० घोडेसवार एवढीच मंडळी 
उरली होती . अकबराने आपला जनाना घो�ावर चढिवला आिण जेवढी संप�ी उंटावंर लााता ्ेईल 
तेवढी लााली आिण आपला जीव वचावा महणून रजपुताचं्ा मागोव्ावर त्ाने पला्न केले. 

 
रजपुताचं्ा तडाक्ातून वाचलेली अकबराची ऊवरिरत संप�ी ही बाा्हाने ताब्ात घेतली आिण 

अकबराने पाठीमागे टाकून िालेली त्ाची एक बा्को , ाोन मुलगे आिण तीन मुले ्ानंा औरंगजेबाच्ा 
छावणीवर आणण्ात आले . त्ाच्ा अनुचराचंा पाठपुरावा करण्ात ्ेऊन त्ानंा जरबीने ि्का करण्ात 
आल्ा. राजकन्ा जेबुउि�सा िहने अकबराबरोबर चालिवलेला गुपत प�व्वहार ्ा वळेी उघडकीस 
आल्ाने ितची तैनात महणजे रप्े चार लाख र� करण्ात आली आिण ितची सथावर जिमनीची िमळकत 
जपत केली गेली . ितला सलीमगडच्ा िकलल्ात बिंासत करण्ात आले . (अकबराच्ा नंतरच्ा 
हालचाल�साठी पाहा : एम. ए., २०३–२०६, २११; के. के., भाग २. २७५–२७७; बसात्न, ४३९; टॉड, 
भाग २ ८९२–८९३). 

 
मेवाडमध्ल यु�ाचा शेवट 

 
्ानंतर राजपु� मुआ�म ्ाच्ा हाताखाली अकबराचा पाठलाग करण्ासाठी सुस� सेनेची 

मारवाडात रवानगी करण्ात आली . अकबराच्ा पला्नानंतरच्ा ाुसऱ्ा रा�ी औरंगजेबाचे कुिटल 
कारसथान ाुग�ाासाच्ा नजरेस आले तेवहा तो परत िफरला आिण त्ाने अकबराला आपल्ा छ�ाखाली 
घेतले. आपल्ा आ�्ाला आलेल्ाचें , मग तो कोणीही–त्ाचे वाटेल ती िकमत ाेऊन संरकण करणे हा 
रजपुताचं्ा जीवनाचा मानिबाू होता . अकबर आपल्ा रजपूत संरककाबंरोबर साऱ्ा मारवाडात इतसततः 
भटकू लागला . कोणत्ाही एका जागी त्ाने २४ तासाचं्ा पेका जासत अवधी घालिवला नाही . परंतु 
गुजरातमधील मोगल अिधकारी डोळ्ात तेल घालून होते आिण त्ानंी बडंखोरानंा िपटाळून लावले . 
्ानंतर ाुग�ाासाने अकबराला मो�ा िहकमतीने मराठा ारबारात आ�्ाथर नेण्ाचे ठरिवले . मोगल 
स�ेला ््सवीपणे तोड िालेली एकच स�ा िहाुसथानात होती आिण ती महणजे मरा�ाचंी . �त्ेक माहीत 
असलेला घाट आिण विहवाटीचा रसता ्ावंर मोगलानंी पहारा बसिवलेला होता . परंतु राठोडाचंा नामवतं 
पुढारी ाुग�ाास ्ाने मो�ा कौ्ल्ाने सव�ना चुकिवले आिण आपल्ा खऱ्ा उ�े्ाब�ल आपल्ा ्�चूी 
मने सा्कं ठेवनू त्ाने अकबरपूरजवळील उतारावर ९ मे रोजी नमराा ओलाडंली आिण तो १५ मे रोजी 
तापी नाीवर बुरहाणपूरपासून काही अंतरावर ्ेऊन ठेपला . परंतु ्ािठकाणीही त्ाची वाट बाा्ाही 
अिधकाऱ्ानंी अडिवलेली होती . महणून त्ाने खानाे् आिण बागलाणातून पि�मेच्ा िा्नेे कूच केले 
आिण १ जून रोजी तो संभाजीच्ा आ�्ाला कोकणामध्े ्ेऊन पोहोचला. 

 
(७) महाराणयाबरोबर तह 

 
मोगलानंी मारवाडच्ा राज्ाभोवती जे जाळे िवणत आणले होते त्ाची अखेर करण्ाचा मोगलाचंा 

बेत ऐन रंगात ्ेण्ाची वळे आली असतानाच त्ाचें ्ु�ाचे डावपेच अकबराच्ा बडंामुळे पूणरत्ा 
िवसकळीत होऊन गेले . त्ामुळे त्ा राज्ाला ओघानेच मुकततेचा थोडासा �ास टाकण्ाला अवधी 
िमळाला. मोगल पेचात सापडले असतानाचीच संधी साधून िससोिा्ानंी मोगलावंर आपले �ितह�े 
करण्ास सुरवात केली . त्ाचंा ्ूर राजपु� भीमिसग आिण महाराण्ाचा अथरमं�ी ा्ालाास ्ाचं्ा 
नेतृतवाखाली त्ानंी गुजरात आिण माळवा ्ा �ातंातं धुमाकूळ घालण्ास सुरवात केली. 



 
अनु�मिणका 

 
रजपूत आिण मोगल ्ाचं्ामधील संघष�चे �त्क ्ु�ाबाबतचे सववप महणजे एखा�ा अिननणत 

खेळासारखे होते . परंतु ्ा ्ु�ाचे पिरणाम मा� महाराण्ाच्ा �जेला भ्ानक प�तीने भोवले . त्ाचंी 
धान्ाची ्तेे ्�चू्ा सैिनकानंी नासधूस कवन टाकली . पराज् त्ानंा टाळता आला पण उपासमार 
नाही. महणून ाोनही पक तहासाठी उतसुक झाले . महाराणा ज्िसग ्ाने सवतः १४ जून १६८१ रोजी 
राजपु� महमा आजम ्ाची भेट घेतली आिण मोगलाबंरोबर खालील अट�वर तह केला. 

 
१ राण्ाच्ा राज्ातून िजिज्ा कर लााण्ाचे बाली राण्ाने मंडल , पूर, आिण वाेनूर हे परगणे 

बाा्ाही मुलुखाला तोडून �ावे. 
 
२ मोगलानंी मेवाडमधून माघार घ्ावी आिण ज्िसगाला राणा ही पावी आिण पाच हजारी 

सवाराचंी मनसबाारी ाेऊन मेवाडचा मुलूख त्ाला परत �ावा . (एम. ए., २०८; टॉड भाग १. पान ४०३). 
्ा�माणे अखेर मेवाडच्ा राज्ाला ्ातंी आिण सवातंं् ्ाचंा पुनहा लाभ झाला . परंतु मारवाडमधील 
पिर�सथती मा� त्ी नवहती. त्ािठकाणी चाललेल्ा ्ु�ामुळे मारवाडला सम्ानभमूीचे सववप �ापत झाले 
होते आिण जोधपूरचा त्ानंतरचा ३० वष�चा इितहास महणजे ्ु्ुतसु अ्ा ाोन पकामंधील झालेल्ा 
संघष�ची कहाणी होती. “तलवार आिण रोगराई ्ानंी जणू त्ा �ाे्ाला साफ करण्ाचा िवडाच उचलला 
होता.” परंतु अकबराने संभाजीबरोबर साधलेली ्ुती महणजे मोगल सा�ाज्ाला िनम�ण झालेला एक 
�चडं धोका होता आिण त्ामुळे औरंगजेबाला आपल्ा सवर ्कती ािकणेमध्े एकवटाव्ा लागल्ा आिण 
इतकेच नवहे तर खु� त्ालाच ािकणेकडे �्ाण कराव ेलागले . ्ाचा पिरणाम असा झाला की मोगलाचंी 
मारवाडवरील पकड िढली झाली . राठोडाचं्ा दि�ने ही घटना महणजे त्ाचंी जणू काही सुटका झाल्ाचे 
िना्रक होती. ्ा नंतरच्ा पुढील २० वष�च्ा कालावधीत आपल्ाला असे िासून ्ेईल की ािकणेमधील 
लषकरी पिर�सथतीच्ा गंभीरतेवर मोगलाचंा मारवाडवरील ताबा कमी-अिधक होई. 

 
मारवाडमध्ल लाबंलेले यु� 

 
मरा�ाचंी गिनमी काव्ाची लढण्ाची प�त आिण ितला िमळालेले ्् ्ाचंी नाांी आपल्ाला 

ाुग�ाासाच्ा कसबी मागरा्रनाखाली राठोडानंी अवलंिबलेल्ा ्ु�प�तीत िासून ्ेईल . त्ानंी बाा्ाही 
फौजेला सं�सत करण्ाचे आिण ितची ामछाक करण्ाचे धोरण सवीकारले आिण मोगल लषकरी 
अिधकाऱ्ाचंी इतकी ामछाक केली की ते गुपतपणे चौथाईचे माप राठोडाचं्ा पारात टाकून आपली 
तातपुरती का होईना सुटका कवन घेत . ्ा�माणे कोणत्ाही तऱहेचा िनणर्  न लागता ््ाचे माप झुकते 
ठेवत ऑगसट १७०९ प �्त जवळजवळ ३० वष� हे ्ु� चालले . त्ावष� राणा अिजतिसग ्ाने जोधपुरात 
िवज्ोतसाहाने अखेरचा �वे्  केला . त्ाचे मारवाडचे अिधपत् औपचािरकिरत्ा का होईना सरते्वेटी 
िा�ीच्ा मोगल स�ाटानंी मान् केले. 

 
ज्ा वळेी राज्ाच्ा सीमावंर अफगाणाचंा अजून पािहजे तसा बांोबसत झाला नवहता त्ा वळेी 

औरंगजेबाने राजकी् स�ेच्ा धंुाीत काहीही कारण नसताना रजपुतान्ात बडंाची आग पेटिवली . ाोन 
�मुख रजपूत जमात�नी त्ाच्ाबरोबर उघडउघड ्�तुवाचा सवीकार केला आिण ्ाचा पिरणाम 
त्ाचं्ाबरोबर झालेल्ा संघष�त त्ाच्ा सैन्ातील उतकृ� आिण त्ाच्ाबरोबर एकिन� असलेला 
सैिनकवगर मारला गेला आिण तरी ाेखील ्ा संघष�चे सववप मारवाड आिण मेवाडपुरतेच म्�िात होते 



 
अनु�मिणका 

असे महणता ्ेणार नाही . त्ाचं्ाबरोबर सहानुभतूी बाळगून असणाऱ्ा हाडा आिण गौर जमातीतही त्ाचा 
�ााुभ�व झाला. का्�ाला न जुमानणाऱ्ा वग�ची िनम�ण झालेली ही लाट अनाहूतपणे माळव्ात ि्वन 
ितने माळवा �ासून टाकला आिण माळव्ामधून ािकणेकडे जाणारा (अित्् मह�वाचा) मोगल राजमागर 
्ा घटनेने धोक्ात आणला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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�करण दहावे 

मरा�ाचंया स�चेा उदय 

 
(१) सतरावया शतकात्ल दिकणेचया इितहासाचे ममरसथान 

 
चौााव्ा ्तकाच्ा मध्ात बहमनी राज्ाची सथापना झाल्ामुळे ािकण िहाुसथानात मुसलमानी 

स�ेचे एक सवतं� असे एक केन�सथान िनम�ण झाले . िहाुसथानातील मुसलमानी स�ेने ािकणेकडे 
आपल्ा राज्ाच्ा म्�ाा वाढिवण्ाच्ा द�ीने एक नवीन आ्मक पिव�ा घेतला आिण उ�र 
िहाुसथानात िा�ीच्ा सुलतानानंी जे धोरण सवीकारले त्ाचीच पुनरावृ�ी आताप �्त ािकणेत आपले 
सवातंं् अबािधत राखलेल्ा मोठमो�ा िहाू राजाचंा ना् कवन केली . इितहासाला िमळालेल्ा ्ा 
कलाटणीचा ओघ सबधं पधंराव्ा ्तकात तसाच चालू रािहला आिण जेवहा पुढील ्तकाच्ा पिहल्ा २५ 
वष�च्ा काळात एकेकाळच्ा मो�ा परंपरेच्ा बहमनी सा�ाज्ाचे तुकडे झाले तेवहा त्ा राज्ाची परंपरा 
िनजाम्ाही आिण आिाल्ाही घराण्ाचं्ा वं् वृकाकडे गेली . गुलबग्�च्ा सुलतानानंी इसलामी स�ेच्ा 
अिध�ानाची घालून िालेली परंपरा आिण इसलामी संसकृतीची अिभवृ�ी करण्ासाठी घालून िालेला मागर 
्ाचंा अहमानगर आिण िवजापूर घराण्ानंी पुरेपूर पाठपुरावा केला आिण ही ाोनही घराणी इसलामी 
संसकृतीची केन�सथाने बनली . १७ व्ा ्तकाच्ा पिहल्ा पचंवीस वष�च्ा कालखंडाने िनजाम्ाहीची 
अखेर पािहली पण िनजाम्ाहीच्ा पूणर ऱहासामुळे िनम�ण झालेली अ�ेसरतवाची पोकळी िवजापूरचे 
आिाल्हा भवन काढण्ास पुढे सरसावले. 

 
परंतु सतराव्ा ्तकाची सुरवात झाली आिण ािकणेच्ा �ागंणात एका नवीन ्ु्ुतसु ्कतीने 

�वे्  केला. मोगल स�ाट हा आपल्ा इचछेनुसार ािकण ाे् िजकून घेण्ास आता समथरपणे केवहाही स� 
होता आिण केवळ ्ाच घटनेने सबधं सतराव्ा ्तकातील ािकण िहाुसथानच्ा एकंार इितहासावर छाप 
पाडल्ाचे आपल्ाला िासून ्ेईल . िवजापूरचा सुलतान आिाल्हा ्ाला असे िासून आले की , बहमनी 
आिण अहमानगरची िनजाम्ाही ्ाचंा वारस महणून ािकणेचे स�ाटपा आिण सावरभौमतव िजकून घेण्ाचे 
आपले सवपन पूणरपणे उदधवसत झाले आहे आिण आपल्ा सा�ाज्वाढीची तृषणा पुरी कराव्ाची असेल तर 
आसमंतात जरब बसिवलेल्ा उ�रेकडून ्ेणाऱ्ा मोगल स�ािध्ाचं्ा वाटेत न ्ेता पूव�कडे आिण 
ािकणेकडेच हातपा् पसरणे , ्ोग् ठरेल. १६३६ साली मोगल आिण ािकणेकडच्ा राजवटी ्ामध्े जो 
िवभागणीचा तह झाला त्ाअनव्े मोगलाचं्ा ािकणेतील राज्ाच्ा सीमा सप�पणे आखून िाल्ा गेल्ा 
होत्ा. ्ानंतरच्ा २० वष�त साऱ्ा ािकण खंडात समु�ाच्ा ्ा टोकापासून त्ा टोकाप �्त आपल्ा 
राज्ाच्ा म्�ाा फैलावनू िवजापूर राज्ाने वैभवाची कमालम्�ाा गाठली होती . ्ा वैभवाच्ा काळात 
िवजापूर राज्ाचे राजधानीचे ्हर हे कला आिण वाङम् , धमर्ाा आिण भौितक ्ााे ्ाचं्ा �गतीचे 
माहेरघर बनले होते . परंतु पूव�च्ा गरीब आिण कणखर िप�ावंर राज् करणाऱ्ा ्ु्ुतसु सुलतानाचं्ा 
जागी आता आलेले सुलतान ्ानंा छावण्ाचं्ा गजबजाटाने सजलेली ्ु�भमूी आिण सवार होण्ासाठी 
आवहान ाेणारे वाव ्ाऐवजी रमणी सहवास आिण ारबारचे षोकीन वातावरण ्ाचंा अिधक मोह पडत 
होता. आिाल्ाही स�ेने गाठलेला वैभवाचा उतकषरिबाू ही त्ाचं्ा झपा�ाने होणाऱ्ा ऱहासाची आिण 
ना्ाचीही सुरवात होती असे महणण्ास काहीच �त्वा् नाही. 

 
सरंजामी त�वावर आधारलेल्ा राज्ाचा कारभार हा एखा�ा नामधारी राजाकडून होऊ ्कत 



 
अनु�मिणका 

नाही िकवा घटनेनुसार आ्ोिजलेला मुख् वजीर हा ाेखील त्ा राज्ाचा गाडा हाकू ्कत नाही . 
ज्ावळेी राज्ाचा राष्पुरष महणून राजाची गणना होईना्ी होते त्ावळेी �ातंाचें लषकरी सुभेाार त्ाच्ा 
आजा मानेनासे होतात. महणून जेवहा इ. स. १६५६ च्ा नोवहेबरमध्े ्वेटच्ा थोरल्ा आिाल्हाचा मृत् ू
झाला तेवहा ािकणेतल्ा उवरिरत मुसलमानी राज्ाचें िवसजरन आिण त्ाचंा मोगल सा�ाज्ातं समावे्  ही 
घटना जला, िवनासा्ास, नैसनगक िन्मानुसार आिण अपिरहा्र महणून घडून आली असती . असे झाले 
नाही ्ाला कारण महणजे ािकणेच्ा राजकारणात एका नवीन स�ेचा झालेला उा् हे हो्. 

 
ही नवीन स�ा महणजे मराठे होत . औरंगजेबाच्ा राज्ािभषेकानंतर त्ानी ािकणेचा इितहास 

त्ानंतरची ५० वष� गाजिवला तर अठराव्ा ्तकाचा संपूणर उ�राधर त्ानंी उ�रेचे राजकारण ाुमाुमून 
सोडले. मराठे लोक हे तेथे गणना करता ्ेणार नाही ्ेव�ा कालावधीपासून होते . परंतु तेराव्ा 
्तकापासून ते त्ाचं्ा जनमभमूीत ाुसऱ्ाचें नागिरक महणून िवखुरलेल्ा अवसथेत अनेक राज्ामंधून 
राहात होते आिण ्ा त्ाचं्ा वासतव्ात त्ानंा त्ाचें सवतःचे अ�सततव अगर राजकी् संघटना अ्ी 
नवहती. ्ा िवखुरलेल्ा घटकानंा एक� आणून राष्ामध्े त्ाचें पुनर�ीवन करणाऱ्ा आिण मोगल 
सा�ाजामध्े ्ा बला� राष्ाची जबरासत पाचर घुसवनू त्ा सा�ाजाचा थरकाप उडवाव्ास लावणाऱ्ा 
अ्ा एका असामान् नेत्ाची आता गरज होती . हा नेता महणजे औरंगजेबाचा समकालीन आिण क�ा ्� ू
राष्पुरष ि्वाजी हा हो्. 

 
ज्ा िाव्ी स�ाट अकबराने िवध् पवरताच्ा पलीकडील ािकणेचा मुलूख िजकून घेण्ाचे धोरण 

सवीकारले त्ा िावसापासून पुढे ९४ वष�नंतर ज्ा िाव्ी औरंगजेबाने ्वेटच्ा कुतुब्हाचा पराभव 
कवन त्ाच्ा राजधानीत िवज्ोनमाााने �वे्  केला त्ािावसाप �्त िवजापूर आिण गोवळको�ाचे 
सुलतान एक कणभरही जी गो� िवसव ्कले नाहीत ती ही की , मोगल स�ाटाचें अिवचिलत ध्े् महणजे 
त्ा ्ा्ाचंा समूळ उचछेा आिण त्ाचं्ा सवर मुलुखाचा मोगल सा�ाज्ात समावे्  हे आहे . छ�पती 
ि्वाजी महाराजाचं्ा अलौिकक व्�कतम�वात आिण संभाजीराजाचं्ा बेारकार पौरषात त्ा ्ा्ानंा 
आिण त्ाचं्ा सुलतानानंा त्ाचं्ासमोर उभ्ा ठाकलेल्ा पराकोटीच्ा संकटात एकमेव आसरा िासला . 
मरा�ाचं्ा िवर� िवजापूर अथवा गोवळकोडा आिण मोगल ्ाचं्ामध्े मनोमन ऐक् होणे ही 
मानिसकदष�ा अ्क् कोटीतील गो� होती. 

 
सवर ्ुरोपी् इितहासकार असा ाावा माडंतात की मोगल स�ेची हाडे अखेर िखळिखळी करण्ात 

््सवी झालेल्ा ािकणेतील मरा�ाचं्ा पुडंाईला आळा घालण्ासाठी िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ानंा 
सवतं� ठेवनू त्ाचं्ाकडे ािकणेच्ा बांोबसताचे काम ाेणे हे औरंगजेबाच्ा द�ीने अिधक ्हाणपणाचे 
ठरले असते . ािकणेतल्ा खऱ्ा पिर�सथतीब�ल अजान असल्ामुळेच ्ुरोपी् इितहासकारानंी असा 
चुकीचा ाावा माडंला . कारण मुसलमानाचंी चाकरी करणाऱ्ा मराठा सराारानंा मरा�ाचें असे सवतं� 
राज् सथापून त्ाच्ाभोवती �हमाले�माणे एक� आणण्ात छ�पती ि्वाजीला ्् जेवहा आले त्ा वळेी 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े आपल्ा अधोगतीच्ा ्वेटच्ा पा्रीपा्ी पोहोचली होती . ्ा 
राज्ाचें सुलतान िनववळ बाहुल्ासंारखे झालेले असून िवलासात ांग होते . मुख् विजराची जागा 
िमळिवण्ासाठी ारबाराच्ा अिधकाऱ्ातं होणाऱ्ा ांग्ामध्े राजधानीच्ा रसत्ातून रकताचे सडे पडत . 
्ा राज्ाचंा राज्कारभार पूणरपणे मोडकळीस आलेला होता . का्ाा आिण सुव्वसथा पूणरपणे नाही्ी 
झालेली होती. �ातंाचें सुभेाार केन�ी् स�ा झुगावन सवतं� झाले होते आिण लषकरी अिधकारी जो जासत 
�व् ाेईल त्ाची चाकरी िबनिा�त पतकरीत . अ्ा तऱहेची सरकारे संभाजी आिण संताजी घोरपडे ्ाचं्ा 



 
अनु�मिणका 

उसळत्ा उतसाहाला औरंगजेबापेका काही अिधक तऱहेने अडव ू्कली असती अ्ी अपेका करणे चुकीचे 
होते. 

 
दिकणेत्ल राजवटीचे परसपराबरोबर्ल संबंध 
 
थोडक्ात सागंाव्ाचे महटले तर , ािकणेतील स�ाचंी खालील�माणे ्ुती झाली होती . 

मोगलाचं्ा चढाईच्ा भीतीने गोवळको�ाचा सुलतान हा आपल्ा सवर सामथ्�िन्ी तर िवजापूरचा 
सुलतान थो�ा्ा अिव�ासाने आिण िबचकत िबचकत का होईना ि्वाजीच्ा गळी जाऊन पडले होते . 
ज्ा वळेी मोगलाचंी चढाई ही एक ाुारम् अ्ी वसतु�सथती बनली आिण आिाल्हावर जेवहा 
जीवनमरणाचा �संग कोसळला तेवहाच िवजापूरची ि्वाजीबरोबर ्ुती झाली . परंतु ज्ा वळेी ्ा 
्ा्ाचं्ा मनात जेवहा अ्ी भीती वाढत्ा �माणात िनम�ण होऊ लागली की , आपले िक�े आिण मुलूख 
िव�ासघाताने बळकावनू सवतःची तंुबडी भरण्ाचा ि्वाजीचा बेत आहे त्ाच वळेी ्ा ्ुती झपा�ाने 
कोलमडून पडल्ा. ्ा तीन ािकणी स�ापैंकी आपण कुतुब्हाचा िवचार केला नाही तरी चालण्ासारखे 
आहे. कारण वरील कालावधीत त्ाने मोगलाबंरोबर बेबनावाची कधीच पाळी आणली नाही . १६६६ नंतर 
िवजापूर सरकारची अित्् ्ोचनी् अ्ी अवसथा झाली . [इ. स. १६४६ मध्े महणजे जवळजवळ २० वष�पूव� अित्् 

गभंीर आिण रेगाळलेल्ा ाुखण्ाने महमा आिाल्हा आजारी पडला तेवहाच ्ा घसरगुडंीला सुरवात झाली होती .] कारण अली 
आिाल्हा ाुसरा हा पूणरपणे ाावच्ा आधीन झाला आिण त्ाचे एकमेकां् ी ्�तूव बाळगून असणारे 
अमीरउमराव परसपरां् ी विजरी िमळिवण्ासाठी आिण राजधानी आिण नामधारी सुलतान ्ावर ताबा 
िमळिवण्ासाठी झगडू लागले . १६७२ मध्े िवजापूरची पिर�सथती ि्कंार हा अलपव्ी राजपु� गााीवर 
आल्ावर अिधकच िचघळली आिण ्ानंतरचा िवजापूरचा इितहास महणजे राज�ितिनध�च्ा कतृरतवाचा 
इितहास झाला . राज्कारभारात अित्् अंााधंुाी माजली . ि्वाजीचा सवतं� स�ाधी् महणून िवकास 
होण्ास ही संधी अगाी ्ोग् ठरली. 

 
िा�ीच्ा सरकारचा ्ातंताम् माग�चा पाठपुरावा िकवा तहामध्े िालेल्ा वचनानंा िटकून 

राहण्ाची त्ा सरकारची इचछा्कती ्ावंर ि्वाजीचा एक कणभर ाेखील िव�ास नवहता . त्ामुळे 
मोगल मुलुखावर ािकणेत हात मारण्ाची संधी त्ाने एकााही सोडली नाही . िवजापूरबरोबर मा� त्ाचे 
संबधं थोडे वगेळे होते . कारण थोडी उचल खाणे िकवा आपल्ा राज्ाच्ा सीमा वाढिवणे हे िवजापूरचा 
बळी ाेऊन करणे ्क् आहे ही गो� तो पुरेपूर ओळखून होता . परंतु जेवहा १६६२ मध्े आिाल्ाही 
सराार आिण ि्वाजी ्ाचं्ामध्े एकोपा िनम�ण झाला तेवहा िवजापूर राज्ावर ्ा उचलण्ाचे 
ि्वाजीने सोडून िाले . तरी ाेखील त्ाच्ा राज्ाला लागून असलेल्ा �ाे्ात सरंजाम बाळगून 
असलेल्ा आिण ज्ा िा्नेे आपल्ा राज्ाच्ा नैसनगक म्�ाा वाढिवण्ाकडे त्ाची द�ी वळे त्ा 
�ाे्ात–महणजे कोलहापूर , कानरा आिण कौपपल –ठाण माडूंन बसलेल्ा िवजापुरी उमरावाबंरोबर 
्ातंतेचे संबधं ठेवणे त्ाला ्क् नवहते . इतके असून सु�ा िवजापूरच्ा मध्वत� सरकारला आवहान 
ाेण्ाची त्ाची ्�तकंिचतही इचछा नवहती. 

 
(२) मोगलाचंया दिकणेत्ल दौबरलयाच् कारणम्मासंा 

 
१६५८ च्ा जानेवारीत औरंगजेबाने आपल्ा बापाचे िसहासन िमळिवण्ासाठी ािकण सोडली 

तेवहापासून १६८२ च्ा माचरमध्े तो ािकणेत आपल्ा जीवनाची ्वेटची २५ वष� िनरथरक ्ु�ात 



 
अनु�मिणका 

घालिवण्ासाठी परत ्ेईप �्त एकंार २४ वष�चा कालावधी मध्े लोटला होता . ्ा ारम्ान ािकणेच्ा 
मोगल सुभ्ावंर एकंार ५ सुभेाार नेमले गेले . त्ामध्े राजपु� ्हाआलम ११ वष� अिधकारावर होता , 
बहााूरखान ६ वष� , ्ा्सताखान ४ वष� , ज्िसग जवळजवळ २ वष� आिण िािलरखान १ वषर . ्ा २४ 
वष�च्ा कालावधीत ज्िसग (१६६६), बहााूरखान (१६७६–७७) आिण िािलरखान (१६७९–८०) हे 
सुभेाारीवर असताना मोगलानंी िवजापूर िवर� चढाईचे धोरण सवीकारले . मरा�ाचं्ा िवर� जोराार 
लषकरी कारवा्ा केल्ा त्ा ्ा्सताखान (१६६०–६२), ज्िसग (१६६५ ), महाबतखान (१६७१–७२), 
बहााूरखान (१६७३–७५) आिण थोडा काळप �्त १६७८ –७९ मध्े िािलरखान ्ानंी . ि्वाजी अिण 
मोगल ्ाचं्ामध्े ्ु�ाचे वातावरण ्ापेकाही अिधक काळ िटकले . परंतु ्ा सवर कालावधीत मोगल 
सेनान�चे वतरन गलथानपणाचे झाले . ाूरवर िा�ी ्ेथे असलेल्ा बाा्हाच्ा डोळ्ात त्ानंी हातोहात 
धूळ टाकली आिण इकडे �थम त्ानंी ि्वाजीबरोबर गुपतपणे आपली संधाने बाधंली आिण नंतर 
संभाजीबरोबर तसेच संबधं ठेवनू त्ानंी त्ाच्ाजवळून िबनिा�त लाच घेण्ासही काकू केले नाही. 

 
्ा २४ वष�त ािकणेत मोगलानंा थोडेफार िवज् िमळाले पण िनण�्क ्् त्ाचं्ा पारात कधीच 

पडले नाही . ्ा अप््ाचे कारण थोडेसे वै्�कतक आिण थोडेसे राजकी् होते . राजपु� ्हाआलम हा 
िभ�ा आिण कसलेही साहस न सवीकारणारा होता . त्ाची मनोवृ�ी आपल्ा ्जेारी राज्ां् ी ्ातंतेने 
नाांण्ाची होती आिण अंतःपुराच्ा िवलासात अथवा ि्कारीच्ा ्ौकात रममाण होऊन जाणेच त्ाला 
अिधक पसंत पडे . त्ाि्वा् त्ाचा मुख् सेनानी हा ्हाअलमच्ा आजा उघडउघड धाब्ावर बसवी . 
त्ामुळे ािकणेतील मोगल छावणीला पुषकळाा अंतगरत ्ाावीमुळे एखा�ा ाे्ाला जे ाौबरल् �ापत होते 
तसे �ापत होई . ्हा आलम आिण िालीरखान ्ाचं्ा सतत परसपरिवरोधी कारवा्ा चालू असत आिण 
त्ामुळे मोगलाचं्ा ािकणेतील अप््ाची जणू मुहूतरमेढ रोवली गेली. 

 
मोगल ाौबरल्ाचे ाुसरे कारण असे की ि्वाजीबरोबर चाललेल्ा अिवरत ्ु�ाला मोगल 

अिधकारी मनापासून कंटाळले होते . मोगलाचं्ा छावणीतील िहाू अिधकारी िहाूधम�चा िवजेता जो 
ि्वाजी त्ाच्ाबरोबर गुपतपणे सहका्र करीत तर अनेक मुसलमान अिधकारी , ि्वाजीने त्ानंा ्ातंतेने 
राहू �ाव ेमहणून त्ाला आनंााने लाच ाेत . ्ा सव�वर कडी महणून की का् िवजापूर आिण मराठे ्ाचंा 
पराभव करण्ासाठी जे मनुष्बळ आिण ्ु�साम�ी ्ाचंी आवश्कता लागते त्ाच्ा िनमम्ाने  ाेखील 
पुरवठा मोगल सुभेाारानंा करण्ात आलेला नवहता. 

 
त्ामध्े राजपु� अकबराचे बडं आिण त्ाचे संभाजीकडे पला्न ्ा घटनामुंळे िा�ीच्ा 

िसहासनाला जो धोका िनम�ण झाला होता त्ाला तोड �ाव्ाचे महणजे -खु� औरंगजेबालाच ािकणेमध्े 
्ेणे भाग पडले. ्ाचा पिरणाम असा झाला की त्ा �ाे्ासंबधंीच्ा धोरणाचा संपूणरपणे का्ापालट करणे 
मोगलानंा भाग पडले . त्ामुळे आता संभाजीच्ा स�ेचा ना् करणे आिण अकबराला ख�ी कवन 
िनरप�वी बनिवणे ्ा गो�ी पार पाडण्ाची औरंगजेबाला �थमत्ा िनकड भासली. 

 
(३) महाराष्-देश आिण तेथ्ल लोक 

 
मरा�ाचंा ाे् हा तीन आखीव अ्ा नैसनगक िवभागाचंा बनलेला आहे . पि�म घाट आिण िहाी 

महासागर ्ाचं्ामधील िविभ� रंाीची िचचोळी जमीनप�ी , ्ामध्े कोकण (मंुबई आिण गोवा ्ामंधील 
�ाे्) आिण कानरा (गोव्ाच्ा ािकणेकडील �ाे् ) ्ाचंा समावे्  होतो . ्ा �ाे्ात िनि�त आिण 
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भरपूर पाऊस आहे . अंााजे वष�ला १०० ते १२० इंच . ्ेथील मुख् पीक महणजे तााूंळ आिण ्ा �ाे्ात 
भरग� आमरा्ा, केळीची बने आिण नारळाचें आगर ्ाचंी भरपूर रेलचेल आहे . हा घाट ओलाडूंन पूव�कडे 
गेल्ावर आपल्ाला साधारण २० मलै रंाीचा असा जिमनीचा प�ा लागतो . ्ाला महणतात मावळ . 
“मावळ महणजे अित्् खडकाळ �ाे् आहे . ्ा �ाे्ात ओळीने पठारेच पठारे असून ्ा पठाराचं्ा सवर 
बाजूला अित्् खोल, िवसतृत अ्ा ाऱ्ा व खोरी आहेत.” 

 
आणखी थोडे पूव�च्ा बाजूला गेले का पि�मघाटाचे उंचावलेले आरे िकिचत खाली डोकावतात , 

न�ाचंी पा�े रंाावत जातात आिण त्ामधून ज्ाला आपण ाे् महणतो तो लाबंच लाबं पसरलेला 
काळ्ा्ार जिमनीचा सपाट �ाे् महणजे मध्ािकणेचा भाग आपल्ाला लागतो. 

 
डोगराचं्ा जवळजवळ कैचीत सापडलेल्ा आिण पूव�च्ाच बाजूने केवळ तोड असलेला हा भभूाग 

महणजे मराठी राज्ाची जनमभमूी हो् . घाटाच्ा पूव�कडे पाऊस�माण जला कमी होत जाते आिण 
्तेीसाठी तो अिनि�त आिण अपुरा ठरतो . तेथली जमीन ही नैसनगकत्ा नािपक आहे आिण उघ�ा 
बोडक्ा डोगराचं्ा छो�ा रागंानंी ती तुटलीफुटलेली आहे . “सवरसाधारणपणे पाहता ािकणेत भरपूर 
�माचं्ा मानाने िमळणारा मोबाला हा जेमतेम पोटापाण्ापुरते भागवील एवढाच असतो.” 

 
अ्ा ्ा �ाे्ात जेथे िनसग�नेच तथाकिथत सपाटरनाचंी साधीसुधी राहणी लाालेली आहे अ्ा 

�ाे्ात चैनीचे , िभककुवगर सोडून िाल्ास ि्कणामुळे िमळणाऱ्ा सुखासीन जीवनाचे , सौा्�तमक 
दि�कोनाचे फार का् लखटाक रीितिरवाजाचे नावच घ्ा्ला नको . परंतु अ्ा तऱहेचा �ाे् आिण तेथले 
�तीकातमक वातावरण ्ाचंी िव्षेेकवन अनुभवास ्ेणारी अनुभतूी मा� ितथे िनि�त ्ाव्ाचीच . तेथील 
लोकाचं्ा ठा्ी सवावलंबन, धाडस, िचकाटी, चपखल साधेपणा, ओबड धोबड वाटणारा सरळ धोपटपणा , 
सामािजक समतेची जाणीव आिण तानुषंगाने िनम�ण होणारी आमही माणसे आहोत महणून माणसासारखे 
जगू अ्ी वाणी हे गुण �कष�ने उद भवतात . ७ व्ा ्तकामध्े ्ुवान चवागं ्ा िचनी �वा्ाने मरा�ाचंी 
मानी आिण ओजसवी , ्ु्ुतसु, उपकाराची भीड ठेवणारे आिण ाुषकम�ब�ल सूड घेणारे अ्ी नोा केलेली 
आहे. ्ानंतरच्ा १० ्तकाच्ा कालात ते अिधक कावबेाज बनले आिण त्ाचं्ा मधला िालाारपणा कमी 
झाला. परंतु चपलता , सवावलंबन, सवािभमान आिण समतेब�लचे �ेम ्ा गुणसमुचच््ावर आधारभतू 
असलेले त्ाचें चािरं् मा� बालले नाही. 

 
अिधक �ीमंत आिण सुसंसकृत जमाती्ी तुलना करता १६ व्ा ्तकातील मरा�ामंध्े 

सामािजक िवषमता ही फारच थोडी आिण नजरेत न ्ेण्ाइतकी हलकीफुलकी होती . त्ाचं्ा धम�मुळे 
्ाच समानतेची भावना त्ाचं्ामध्े दढमूल झाली होती . १५ व्ा आिण १६ व्ा ्तकातील त्ाचं्ा 
लोकि�् संतमंडळ�नी िनववळ जनमामुळे िमळणाऱ्ा पािवं्ाच्ा मोठेपणापेका चािरं्ामुळे िमळणाऱ्ा 
मोठेपणाला मानाव्ाचे ि्किवले आिण खऱ्ा धम�चा पाठपुरावा करणारे सवरजण परमे�रासमोर सारखे 
असतात ्ा त�वाची माडंणी केली. 

 
मरा�ाचं्ा सामािजक संघटनेच्ा पूवरकाळात त्ाचं्ा समाजरचनेत जो साधेपणा आिण एकातमता 

होती त्ाचें �ितिबब त्ाचं्ा पोरक्ा , अिवकिसत आिण त�वतः लोकि�् असलेल्ा भाषेत आिण 
वाङम्ात उमटलेले होते . िनसग�ने त्ानंा उ�मपैकी बाधंलेले आिण सहज संरकणकम असे डोगरी िक�े 
जवळकीत िाले . ्ा िकलल्ातं ते अडीअडचणीला िनवाऱ्ासाठी ताबडतोब धाव घेऊ ्कत आिण ्ा 
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िकलल्ामंधूनच ते ्�चूा कडवा �ितकाराेखील कव ्कत . “पुषकळाा घाटमाथा ज्ा िठकाणी संपत 
असे त्ािठकाणी गुळगुळीत खडकाचंी एक िभत त्ार होई . ्ा घाटमाथ्ाची उंचचउंच ि्खरे त्ाच�माणे 
एकाकी ख�ा असलेल्ा डोगराचे अलग पडलेले कडे ्ानंा िनसगरच जणू िकलल्ाच्ा सववपात उभे 
करी. ्ा माथ्ावर सपाट जागा असे . िनसग�ने बनिवलेल्ा अ्ा अनेक िकलल्ामंध्े उतकृ� पाण्ाचे झरे 
असत.” ्ा�माणे ि्वाजीने महाराष्ात राजकी् एकातमता िनम�ण करण्ाच्ाही अगोार १७ व्ा 
्तकात महाराष्ाने भाषा, सं�ाा् आिण जीवन�वाह ्ाचं्ा िवलकण समुच््ाची पा्री गाठली होती. 

 
ि्वाजीच्ा फौजेचा कणा महणजे मराठा आिण कुणबी जातीतून ्ेणारा साधा भोळा , रोखठोक, 

सवतं� बाण्ाचा , पुरषी अहंकाराने ्ुकत आिण कणखर असा ्तेकरी वगर होता . ािकण िहाुसथान 
मुसलमानानंी िजकल्ावर आिण १४ व्ा ्तकात महाराष्ातील ्वेटचे िहाू राज् नाम्षे झाल्ावर 
त�ेि््ामंधील लढाऊ वगर आपापल्ा पुढाऱ्ाभंोवती गोळा झाला आिण ्ा ाे्ाच्ा नवीन राज्कत्�च्ा 
सेवसेाठी त्ाने आपली तलवार वािहली . नवीन उा्ास आलेल्ा मुसलमान राजाचं्ा आवतीभोवती 
त्ाचं्ा सेवाचाकरीत अनेक मराठा घराणी लुटाव ि्पा्ाचें कपतान महणून �ीमान , स�ाधी् आिण 
कतरबगार अ्ी उा्ास आली. 
 
(४) शहाज् भोसले आिण तयाचा आयुषय�म 

 
अ्ा तऱहेचे भोसले हे आडनाव धारण करणारे एक कुटंुब ाोन खे�ाचंी पाटीलकी करीत 

सुरवातीला पुणे िजल्ाच्ा पाटस िवभागात राहात होते . त्ाचें ्तेी हे चिरताथ�चे साधन होते आिण 
त्ानंी आपल्ा िवचारी �ामािणक वागणुकीमुळे आिण धानमक ाान�वृ�ीमुळे सथािनक लोकातं बरेच वजन 
िनम�ण केले होते. त्ाचं्ा ्तेामध्े पुरलेली संप�ी त्ाचं्ा हाती पडली . ितच्ा जोरावर त्ानंी ्ाे आिण 
घोडी खरेाी केली आिण १६ व्ा ्तकाच्ा अखेरीला िनजाम्ाही घराण्ाच्ा अमाानीत लुटाव सवाराचें 
नेतेपण आपल्ाकडे घेतले. मालोजीचा मोठा मुलगा ्हाजी भोसले हा अ्ा कपतानापैंकी एक होता . ्ाचा 
जनम १५९४ साली झाला . िसाखेडचा उमराव आिण अहमानगरचा एक �े� �तीचा िहाू सराार 
उ�कुलोतप� लखुजी ्ााव (जाधव) राव ्ाची मुलगी िजजाबाई िहच्ा्ी तो लहान असतानाच त्ाचे 
लगन झाले. िनजाम्हाचा राज�ितिनधी मिलक अंबर हा होता . त्ाच्ा कारिका�त आपल्ा कुटंुबाची जी 
छोटी्ी फौज होती ितचा ना्क महणून बहुधा ्हाजीने आपल्ा चाकरीला सुरवात केली असावी . इ. स. 
१६२६ च्ा मे मिहन्ात मिलक अंबरचा मृत् ूझाल्ावर िनजाम्ाही राज्ातं अंााधंुाीची पिर�सथती 
माजली. ारबारात वारंवार हत्ा घडत गेल्ा . ्ा अिनि�त पिर�सथतीच्ा काळात ्हाजीने �थम 
िनजाम्ाही सरकारची ताबेाारी पतकरली . नंतर तो मोगलानंा िमळाला . त्ाचंा पक सोडून त्ाने मग 
िवजापूरकरां् ी ट�र िाली आिण नंतर तो त्ाचं्ा पकाला िमळाला आिण अखेर स्ा�ीच्ा रागेंतील एका 
डोगरी िकलल्ावर इ . स. १६३३ मध्े त्ाने एका नामधारी िनजाम्हाची राजा महणून गवाही िफरिवली . 
त्ाने पुणे आिण चाकणपासून तो बालाघाट आिण जु�र , अहमानगर, संगमनेर, ि�बक आिण नाि्क 
प �्तचा िनजाम्ाही राज्ाचा एक चतुथ�् भाग बळकािवला आिण तीन वष� प �्त (१६३३–३६) ्ा 
सुलतानाच्ा नावाने राज्कारभार चालिवला . त्ाने जु�र हे आपले राजधानीचे ्हर केले . परंतु इ. स. 
१६३६ मध्े मोगलानंी ्हाजीिवर� मो�ा �माणावर मोहीम उघडली . ्ा मोिहमेत ्हाजीचा संपूणर 
पराभव झाला. त्ाला आपल्ा ताब्ातील आठ िक�े मोगलाकंडे ाेणे आिण िवजापूरच्ा चाकरीत ि्रणे 
भाग पडले. एवढेच नवहे तर महाराष्ही त्ाला सोडावा लागला. 
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(५) िशवाज्चे बालपण, िशकण आिण तयाचा सवभाव 
 
्हाजी आिण िजजाबाई ्ाचंा ाुसरा मुलगा ि्वाजी ्ाचा जनम १० एि�ल १६२७ मध्े 

ि्वनेरीच्ा डोगरी िकलल्ावर झाला . ि्वनेरी िक�ा जु�रच्ा पिरसरातला होता . १६३६ च्ा अखेरीस 
िवजापूरच्ा चाकरीत ि्रल्ावर ्हाजीला �थम तंुगभ�ेचा �ाे् आिण महैसूरचे पठार आिण नंतर 
म�ासच्ा िकनारप�ीकडे आपल्ा नवीन धन्ासाठी मुलूख आिण सवतःसाठी जहागीर काबीज 
करण्ासाठी पाठिवण्ात आले. परंतु इकडे त्ाची आवडती पतनी तुकाबाई आिण ितचा मुलगा व्ंकोजी ही 
त्ाच्ाबरोबर गेली तर िजजाबाई आिण ि्वाजी ्ानंा त्ाच्ा जहािगरीचा कारकून ाााोजी कोडाेव 
्ाच्ा ाेखरेखीखाली पुण्ाला राहाण्ासाठी पाठिवण्ात आले. 

 
नवऱ्ाने ाुलरक केल्ामुळे िजजाबाईचे मन अंतमुरख बनले आिण ितच्ा अंगची धानमक �वृ�ी 

बळावली. हीच ि्कवण ितने आपल्ा मुलाच्ा मनावर िबबिवली . ि्वाजी वाढला तो एकानतवासात, िम� 
िवरिहत, भाऊ, बहीण अगर बाप जवळ नाहीत अ्ा वातावरणात . एकातंवासातल्ा ्ा िजण्ामुळे आई 
आिण मुलगा ्ाचं्ात दढ असा धागा िनम�ण झाला आिण ि्वाजीला आपल्ा मातेब�ल गाढ �ेम िनम�ण 
झाले. एखा�ा ाेवतेला भकताने भजाव ेतसा तो आईवडेा बनला . अगाी लहान असतानाच त्ाला आपल्ा 
कतृरतवावरच सारी िभसत ठेवावी लागली . त्ामुळे आपल्ा मनातल्ा कलपना कोणाच्ाही मातीि्वा् 
�त्कात आणाव्ास तो ि्कला आिण विडलधाऱ्ा मंडळ�कडून आाे्ाची वाट न पाहता सवतःच्ा 
िहमतीवर धडाडीने पुढे पाऊल टाकू लागला . त्ाला जे काही ि्कण िमळाले ते िव्षेेकवन व्ावहािरक 
िमळाले. तलवारीचे हात चालिवणे , घो�ावर बसणे आिण इतर अनेक कलातं त्ाने �ावीण् िमळिवले . 
वारंवार पठण कवन आिण अनेक वाा गो�ीवपाने कानावर पडल्ामुळे िहांूचे थोर पुराण�ंथ त्ाला 
मुखोदगत झाले आिण अ्ा िरतीने त्ा �ंथातील राजकी् नीितम�ा आिण नैितक ि्कवण त्ाने 
आतमसात केली . धानमक �ंथाचें वाचन आिण कीतरनाचें �वण ्ाचं्ा हव्ासाचे त्ाला वडे लागले आिण 
िजथे िजथे तो जाई ितथे ितथे तो िहाू आिण मुसलीम अविल्े ्ाचं्ा संगतीत सुख मानू लागला. 

 
स्ा�ीच्ा रागंाचं्ा पा्थ्ा्ी आिण त्ाचं्ा लगतच पसरलेला घनााट जंगलानंी वढेलेला असा 

पुणे िजल्ाचा पि�मप�ा अथवा मावळ महणजे कणखर , रसर्ीत आिण रणधुरंधर अ्ा ्तेकऱ्ाचें 
महणजे मावळ्ाचें वसितसथान होते . ्ा मावळे मंडळ�तूनच ि्वाजीने आपले बालपणाचे सौगडी , त्ाच्ा 
जीवाला जीव ाेणारे सेवक आिण त्ाचे लढाऊ मावळेगडी िनवडले . समव्सक मावळे मंडळ�च्ा समवते 
ि्वाजीने स्ा�ीच्ा अंगाखा�ंावरील जंगले आिण डोगरमाथी आिण ाऱ्ाखोऱ्ाचं्ा काठाकाठाची 
नागमोडी वळणे पा्ाखाली घातली . अ्ा तऱहेने त्ाने हालअपे�ा आिण काबाडक� ्ानंी भरलेल्ा 
जीवनाला तोड ाेण्ासाठी सवतःची कंबर कसली . ि्वाजीच्ा चािरं्ाला अगाी लहानपणापासून 
धानमक अ�समतेबरोबरच जीवनातल्ा सुखाुःखाबंाबत उाासीन राहण्ाच्ा वृ�ीची िझलई िमळाली . 
सवातंं्ाब�ल त्ाच्ा मनात अपरंपार �ेम िनम�ण झाले आिण एखा�ा मुसलमान बाा्हाचा पगारी सेवक 
महणून गुलामिगरीतले सुखािसन िजणे जगण्ाचा तो मनोमन ितटकार कव लागला. 

 
७ माचर १६४७ ्ा िाव्ी ाााोजी कोडाेव मरण पावला आिण व्ाच्ा िवसाव्ा वष� ि्वाजीच्ा 

हाती अिधकार सुपूार झाला . लषकरी हालचाली आिण मुलकी राज्कारभार ्ाबाबतचे ि्कण त्ाला 
अगोारच �ापत झालेले होते. 

 



 
अनु�मिणका 

पि�मेकडील आपल्ा बापाच्ा जहािगरीतील ि्पाईगडी आिण आता ज्ाचं्ावर त्ाला अिधस�ा 
गाजवावी लागणार होती ते �जाजन ्ाचं्ाबरोबर तो केवहाच एकवप होऊन गेला होता . धडाडी आिण 
हुकूम गाजिवण्ाची �वृ�ी त्ाच्ा अंगी उनमेषाने िवकिसत झाली होती . [ि्वाजीचा आपल्ा वडीलधाऱ्ामंडळ�बरोबर 
जो संघषर झाला तो त्ाच्ा पुढील आ्ुष्ाला त्ाने कोणते वळण �ावे ्ा �शनावर . ाााोजी कोडाेव हा अित्् कतृरतववान , �ामािणक आिण 
िन्िमत असे चािरं्वान जीवन जगणारा होता . परंतु उ� ध्े्वाा , धाडसी मह�वाकाकंा आिण िवसतृत कलपना्कती ्ाचंा त्ाच्ा िठकाणी 
अभाव होता . ि्वाजीने ााखिवलेला धाडसीपणा आिण सवतं�वृ�ी महणजे उचछंृखल ध्े्वाा असून त्ामुळे त्ाचे जीवन बरबाा होईल असे 
ाााोजी कोडाेव ्ाला वाटत असे . त्ाने ि्वाजीबरोबर वाािववाा कवन आपल्ा वाडविडलानंी चोखाळलेला मागर त्ाने सवीकारावा आिण 
आिाल्हाचा एक माडंिलक होऊन राहावे असे त्ाला अनेकवार सागंण्ाचा �्तन केला . ि्वाजी आपले मावळे जमवनू िवजापूरच्ा मुलखावर 
जे धाड्ी ह�े करी आिण िवजापूरचे िक�े घेण्ाचे जे मनसुबे रची त्ामुळे ाााोजी कोडाेव ्ाला त्ाच्ा भिवष्ाब�ल अित्् काळजी वाटे . तो 
्ाबाबत ्हाजीकडे त्ार करीत असे परंतु ि्वाजीला सुधारण्ात त्ाला ्् ्ेत नसे . ि्वाजीब�लच्ा काळजीने थकल्ामुळे आिण 
वाधरक्ामुळे १६४७ मध्े त्ाचा मृत् ूझाला. व्ाच्ा केवळ २० व्ा वष� ि्वाजी आपल्ा भिवतव्ाचा धनी झाला.] 

 
(६) िशवाज्चे आरंभ्चे िवजय 

 
इ. स. १६४६ हे वषर िवजापूरच्ा इितहासातील आणीबाणीचे महणून समजले पािहजे . िवजापूरच्ा 

सुलतानाला गंभीर आजाराने �ासले . त्ाचा हा आजार , जवळजवळ १० वष�प �्त रेगाळला आिण ्ा 
कालावधीत त्ाला कोणत्ाही मह�वाच्ा बाब�कडे जातीने लक पुरिवता आले नाही. ि्वाजीच्ा द�ीने ही 
वळे संधी साधून घेण्ाची होती . त्ाने तोरण्ाचा िक�ा तेथल्ा िवजापूरी िक�ेााराला हातोहात फसवनू 
घेतला. ्ा िठकाणी जवळजवळ २ लक होन भरेल एवढा सरकारी खिजना त्ाच्ा हाती पडला . 
तोरण्ाच्ा पूव�ला पाच मलै त्ाच डोगराच्ा रागेंच्ा उंच ि्खरावर त्ाने राजगड नावाचा नवीन िक�ा 
बाधंला. नंतर त्ाने कोडाण्ाचा (िसहगड) िक�ा तेथील िवजापूरी अिधकाऱ्ाकडून घेतला . ाााोजी 
कोडाेवाच्ा मृत्नंूतर एकछ�ी अंमल ज्ाच्ावर चालिवता ्ेईल असे राज् िनम�ण करण्ासाठी 
ि्वाजीने ्हाजीच्ा पि�म जहािगरीत मोडणारे �ाे् िजकून घेण्ासाठी कंबर कसली. 

 
आिदलशहा शहाज्ला कैद करतो, १६४८ 

 
२५ जुलै १६४८ रोजी ािकण अक�ट िजल्ात िजजीला वढेा घालून बसलेला िवजापूरी सेनापती 

मुसतफाखान ्ाने ्हाजीला कैा केले आिण त्ाची मालम�ा आिण फौजफाटा जपत केला . ्हाजीला 
बे�ा घालून िवजापूरला नेण्ात आले आिण बाा्हाला ्रणागती ाेईप �्त त्ाला सखत नजरकैाेत 
ठेवण्ात आले. 

 
ि्वाजीची इकडे आड आिण ितकडे िवहीर अ्ी पिर�सथती झाली . त्ावळेी ािकणेचा मोगल 

सुभेाार राजपु� मुरााबक हा होता . त्ाच्ाकडे ि्वाजीने ्ाचना कवन कळिवले की त्ाने ्हाजीच्ा 
गतापराधाब�ल बाा्हाकडून माफी िमळवावी आिण ्हाजी आिण त्ाचे मुलगे ्ानंा भिवष्काळात 
संरकण �ावे. असे झाल्ास आपण सवतः ्ेऊ आिण मोगलाचं्ा चाकरीत रजू होऊ . ्हाजहानने अथ�त  
्हाजीची सुटका करण्ाब�ल आिाल्हावर कोणत्ाही तऱहेचे ाडपण आणले नाही . िवजापुरी उमराव 
अहमाखान ्ाच्ा मध्सतीने आिण ्हाजीने बगंलोर , कोडाणा आिण कंाानप हे िक�े ाेण्ाचे कबलू 
केल्ावर मे १६४९ मध्े ्हाजीला मुकत करण्ात आले . ्हाजीची सुटका िबन्तर झालेली नसल्ाने 
१६४९ ते १६५५ ्ा कालावधीत ि्वाजीने िवजापूर ारबारची कसल्ाही तऱहेची नवीन कुरापत न काढता 
फार्ी हालचाल केली नाही . ्ा काळातील त्ाच्ा ताब्ात आलेला मुख् िक�ा महणजे पुरंार हा हो् . 
हा िक�ा त्ाने तेथील मराठा �ा�ण िक�ेााराकडून िहकमतीने घेतला. 



 
अनु�मिणका 

 
जावळ्चा पाडाव, १६५६ 

 
सातारा िजल्ाच्ा अगाी वा्व् टोकाला जावळीचे खेडे आहे . हे खेडे एका मो�ा सराार 

घराण्ाचे मुख् िठकाण होते . ्ा घराण्ाच्ा ताब्ात जवळ जवळ सवर िजल्ाचा �ाे् होता . हे सराार 
घराणे महणजे मोरे ्ा मराठा सरााराचे हो् . ्ा घराण्ाच्ा मुख्ाला चन�राव हा वं् परंपरा चालत 
आलेला िकताब होता . ते १२ ,००० पा्ाळ ठेऊन असत आिण ्ा पा्ाळातील ि्पाई महणजे मावळी 
जातीची कणखर पहाडी मंडळी होती. 

 
जावळी राज्ाची ठेवणच अ्ी होती की त्ा राज्ाने ि्वाजीच्ा ािकण आिण नैऋर त् िा्केडील 

मह�वाकाकेंला पा्बां घातला . महणून त्ाने आपल्ाबरोबर थोरल्ा मृत चन�रावाच्ा मुलीचे लगन 
जमिवण्ासाठी वाटाघाटी करण्ाच्ा िमषाने धाक�ा चन�रावाला ठार मारण्ाच्ा हेतूने आपला 
अिधकारी रघुनाथ ब�ाळ कोरडे ्ास रवाना केले . कोरडे आपल्ा कामिगरीत ््सवी झाला आहे असे 
कळल्ावर ि्वाजीने कूच केले आिण १५ जानेवारी १६५६ रोजी त्ाने जावळीवर ह�ा चढिवला . 
सेनापितिवरिहत जावळीच्ा ि्बांीने सहा तास झुंज िाली आिण अखेर त्ानंी ्ाे खाली ठेवली . 
जावळीचे सबधं राज् अ्ा तऱहेने ि्वाजीच्ा ताब्ात आले . जावळीच्ा पि�मेस २ मलैावंर त्ाने 
�तापगड नावाचा िक�ा बाधंला आिण त्ा िठकाणी त्ाने आपली अिध�ा�ी ाेवता भवानी िहची �ित�ापना 
केली. पुढच्ाच एि�ल मिहन्ात त्ाने आपली भावी राजधानी रा्गड , ही मोऱ्ापंासून िजकून घेतली . 

[ि्वाजीने जावळी िजकून घेतल्ामुळे तेथून पि�म आिण ािकण ्ा बाजूचा मुलूख िजकून घेण्ाचा त्ाचा मागर मोकळा झाला . त्ाच�माणे 
चन�राव मोरे ्ाच्ा ताब्ातील हजारो मावळे त्ाच्ा चाकरीत ि्रल्ामुळे त्ाच्ा सामथ्�त भर पडली . मोऱ्ानंी जवळजवळ ८ िप�ाचं्ा 
आपल्ा कारिका�त �चंड संप�ी जमा केलेली होती ती सवर ि्वाजीच्ा हातात पडली . जावळीच्ा पाडावानंतर सुपा , बारामती आिण इंाापूर ही 
िठकाणे त्ाच्ा ताब्ात आली . पुरंार, राजगड, कोडाणा आिण तोरणा हे िक�े त्ाच्ा ताब्ात आल्ामुळे त्ाच्ा राज्ाच्ा ािकण बाजूस जणू 
काही मजबतू िकलल्ाचंी एक साखळीच िनम�ण झाली . ्ाच िा्नेे त्ाने ताब्ात घेतलेला आणखी एक िक�ा महणजे रोिहडा . पुण्ाच्ा 
वा्व्ेला त्ाने ताब्ात घेतलेला आणखी िक�े महणजे ितकोणा , लोहगड आिण राजमाची हे होत . भोरघाटाच्ा उ�रेस ६ मलैावंर स्ा�ीच्ा 
उंच ि्खरावर हा िक�ा होता. हा िक�ा ताब्ात आल्ामुळे कोकण �ाे्ावर ताबा राखणे ि्वाजीला सहज ्क् झाले .] 

 
(७) िशवाज्चा मोगलाबंरोबर पिहला संघषर , १६५७ [आपले सवातंं् पुकारल्ानंतर बरीच वष� ि्वाजीने मोगलाबंरोबर 

कसो्ीने ्ातंतेचे संबधं ठेवले . ्ाला कारण महणजे त्ाची स�ा अजून �सथरावली नवहती आिण अ्ा वेळी िवजापूर आिण िा�ी ्ेथील स�ानंा 
एकाच वेळी िडवचण्ाचा मूखरपणा करणे धोक्ाचे होते . त्ाि्वा् १६५३ पासून पुढे राजपु� औरंगजेब ्ाने ािकणेचा कारभार असामान् 
कतरबगारीने आिण ाकतेने केला होता . साहिजकच त्ाच्ा मनािवर� एखााी गो� करण्ाची आजूबाजूच्ा राजेरजवा�ाचंी िहमत होत नवहती . 
१६५६ च्ा जानेवारी –माचर मिहन्ात औरंगजेब गोवळको�ाबरोबरच्ा ्ु�ात गुतंलेला असताना ि्वाजीचे सारे लक जावळी आिण उ�र 
रतनािगरी िजलहा िजकून घेण्ाकडे केि�त झाले होते . साहिजकच औरंगजेबाच्ा गैरहजेरीत मोगलाचं्ा मुलुखावर ह�े करण्ास त्ाला अवधीच 
नवहता.] 

 
४ नोवहेबर १६५६ रोजी महमा आिाल्हाचा मृत् ूझाल्ावर िवजापूरवर सवारी करण्ासाठी 

औरंगजेबाने झटून त्ारी करण्ास सुरवात केली आिण जमेल िततक्ा आिाल्ाही उमरावानंा आिण 
माडंिलकानंा फूस लावण्ाचा �्तन केला . माचर १६५७ मध्े ि्वाजीचा वकील सोनाजी िबारला वढेा 
घालून बसलेल्ा मोगल छावणीत ्ेऊन पोहोचला . मोगल ारबाराकडून त्ाला असे आ�ासन ाेण्ात 
आले की , ि्वाजीच्ा सवर िवनंत्ा महणजे त्ाच्ा �त्क ताब्ात असलेल्ा िवजापुरी मुलुखातील सवर 
िक�े आिण खेडी ्ावंरील त्ाच्ा मालकीह�ाला मान्ता आिण ााभोळ बांर आिण त्ाच्ा आवतीभोवती 
असलेला मुलूख िजकण्ाब�ल संमती , ्ा मान् करण्ात ्ेतील . २३ एि�ल १६५७ ्ा िाव्ी 
औरंगजेबाने वरील मजकुराचा खिलता ि्वाजीकडे रवाना केला . परंतु ि्वाजीने त्ाला वचेल अ्ा 
प�तीने लढण्ाचे वगेळे धोरण अगोारच आखलेले होते . मोगलाचं्ा ताब्ातील असलेल्ा ािकण 



 
अनु�मिणका 

भारताच्ा नैऋर त् भागावर ह�े चढवनू आिण अ्ा तऱहेने मोगल फौजानंा िवभागून िवजापूर राज्ाला 
उपकारक ठरणारे धोरण सवीकारणे अिधक फा्ाे्ीर आहे असा िवचार त्ाने केला . [िवजापुरावरील मोगल 

चढाईचे वणरन खाफीखानाने पुढील�माणे िाले आहे : 
 
(१९१) राजा ज्िसघाने िालेरखान व इतर साथीाार ्ासंह हुकूमा�माणे िवजापुरिवर� कूच केले . त्ाने आपल्ाबरोबर मु�ा्ा्ा 

बीजापुरी, पुरिालखान, सीवा आिण एक नातलग , मुख् साहाय्क व पाच हजारी मनसब िमळिवण्ािवष्ी सुचिवला गेलेला नेतू , ्ानंा वाटाडे 
महणून घेतले. त्ाचे सैन् कागाावर ३३,००० हजार सवार, पण �त्क २५,००० हजार होते. बहलूलखानाचा नातू व िवजापुरी ्ूरतम उमरावापैंकी 
एक अबुल–मजा हा आिालखानास सोडून राजा ज्िसघास (१९२) िमळाला व त्ाने मुलूख िजकण्ास मात केली . राजा सवर बाबतीत त्ाच्ा 
महणण्ा�माणे वागे . त्ाने त्ाजकिरता बाा्हाकडे पाच हजारी चार हजार सवार एव�ा मनसबीची ि्फारस केल्ावर तेवढी मनसब त्ास 
िमळाली. 

 
सवर बाजंूचे िवजापुरी िक�े , एकाम ह�ा कवन अथवा थो�ा िावसाचं्ा वे�ानंतर काबीज झाले . सीवा व नथूजी ्ानंी ाोन हजार 

सवार व ८/९ हजार पा्ाळ ्ाचं्ा मातीने िक�े हसतगत करण्ात मोठे कौ्ल् ााखवनू पुषकळ कीत� िमळिवली आिण तीन-चार आठव�ाचं्ा 
अवधीत मंगळवेढे (मंगल पहरह) व इतर असे तीन िक�े ताब्ात आिणले . त्ानंी िकलल्ातील लोकानंा अमान ाेऊन ग�ा , मसाला, तोफखाना व 
हत्ारे ्ाि्वा् बाकीच्ा गो�ी घेऊ िाल्ा . आता िवजापूरच्ा फौजा उजव्ा व डाव्ा बाजूने �कट होऊ लागल्ा . रोज ाोनही बाजंूचे 
आघा�ाचं्ा गोळे व बाण ्ाचं्ा सा्ाने लढा्ा होत . ्वेटी ािकण्ाचंा जोर इतका वाढला की , बहुतेक रा�ी िालेरखान आपल्ा ि्पा्ासंह 
ह�ी व घोडे ्ावंर बसून काढी. ाोनही बाजंूचे पुषकळ लोक मरत व जखमी होत . रा�ंिावस खाणे, झोप व िव�ातंी बाा्ाही लषकरास िमळेना . ्�ू 
िधटाई कवन बाा्ाही लषकरात ्ेणारी कही िफरवी . अ्ातऱहेने आठ-नऊ मजली गेल्ावर बातमी आली की , ्झ�खान महावी, िकत्ेक नामी 
सराार, ाहा-बारा हजार सवार व पुषकळ कन�टकी प्ााे –हे रा�ी छापे घालण्ात तरबेज असत –घेऊन पिहल्ा िवजापुरी फौजेच्ा मातीस 
आला आहे आिण आघाडीच्ा फौजेभोवती उभा ठाकला असून (१९३) बाा्ाही फौजेवर ह�ा करीत आहे . त्ात िालेरखानाने मुकाबला कवन 
्झ�खानास पराभतू केले . पण ाोनही बाजंूचे पुषकळ सवार व प्ााे कामास आले . हा पराभव झाल्ानंतर तीन -चार घटकानंी ाखनी फौजा चार 
भाग कवन नामी सरााराचं्ा अिधपत्ाखाली चारी बाजंूनी ह�ा कव लागल्ा . त्ावेळी एवढी मोठी चकमक घडली की , रकताचा पूर वाहला व 
ाोनही बाजंूचे पुषकळ नामी लोक पडले . िवजापुरी लषकरातील ्ाकूत नावाचा हब्ी सराार पुषकळ हब्ी व ािकणी लोकासंह मरण पावला . 
्वेटी िालेरखानाच्ा हलल्ास तोड ाेणे ्क् न होऊन ्�ुसैन् पळून गेले . ्ात पुषकळ घोडे, घो�ा, छं्ा व झेडे अफगाणाचं्ा हाती लागले. 
पुनहा रा�ीच्ा वेळी ्ेऊन त्ानंी ्ाही फौजेस घेरले . ाोन िावस व रा�ी लोक घो�ाववन खाली उतरले नाहीत . ितसरे िाव्ी सीवा व नथूजी 
्ाचं्ा हाताखाली असलेल्ा िपछाडीवर ्�ूने जोर केला . तेवहा फतहजंगखान राजाच्ा काही फौजेसह मातीस धावला . लढाई जोराची झाली 
आिण सीवाबरोबरचे पुषकळ लोक कामी आले . पण जाावरा् नावाचा एक ािकणी सीवाच्ा ि्ताफीने आपल्ा साथीाारासह मारला गेला आिण 
ािकणी लोक पळून गेले. ाररोज अ्ा �कारे जोराच्ा कटकटी होत व त्ामध्े िालेरखान उ�म ्ौ्र �कट करी. 

 
इतक्ात मंगळवे�ाच्ा–हा िक�ा सरह�ीवर िजकलेल्ा िकलल्ापैंकी होता —िक�ेााराकडून िलहून आल्ाने कळून आले की , 

(१९४) िवजापूरची सुमारे वीस हजार ्�ाताझ सवाराचंी फौज िकलल्ाच्ा ारवाजापा्ी पोहोचली आिण ितने तोफा व बाुंका ्ाचं्ा माराला न 
जुमानता मोच� का्म केले. ाररोज ितच्ा मातीस नवीन फौज ्ेते. लौकर मात झाली नाही तर िक�ा हातातून जाईल . तेवहा सराफराझखानास 
त्ा िक�ेााराच्ा मातीस पाठिवले . कुमक पोचल्ावर िक�ेाार िकलल्ातून पुढे आला आिण ाोघेही ािकण्ानंा माव लागले . ्ामध्े िकत्ेक 
जखमी झाले व मेले. ाोनही फौजा िकलल्ापुढे समोरासमोर थाबंनू रािहल्ा. 

 
अ्ा तऱहेने वीस िावसाचंा रसता ाोन मिहन्ातं लढाई करीत तोडून बाा्ाही सैन् िवजापूरपासून पाच कोस अंतरावर आले व ता . २ 

रजबला’ (्. १५८८ चै� शु�  २ , इ. १६६६ माचर २७ ) त्ाने ्हर वेढण्ास सुरवात केली . आिालखानाने कोडला गेल्ामुळे आपल्ा काही 
सेनापतीस बाा्ाही मुलखात जाऊन तो उजाड करण्ास व ाुसऱ्ा काहीस राजास िवरोध कवन त्ाची कही लुटण्ास सािंगतले . त्ाने 
तलावाचें बाधं फोडिवले , िविहरीत िवषारी पााथर व काटेकुटे फेकले , िकलल्ाजवळच्ा उंच हवेल्ा व झाडे पाडून टािकली , जिमनीत िखळे 
ठोकले, आिण ्हराभोवतालच्ा बागा व घरे ्ाचंा इतका ना् केला की , त्ा सालभर ्हरात आबााीचे नावही रािहले नाही आिण आिाल्ाहीस 
ितचा ना् होईतो ऊनजतावसथा आली नाही.  

 
्ा वेळी है�ाबााकराच्ा नोकरापैंकी एक उ�म चाकर व खवाजासरा नेकनामखान –असे सागंतात की , हा एक इराणी उमराव होता , 

्ाह अबबासच्ा ्ोधापासून बचाव करण्ासाठी ्ाने (१९५) सवहसते सवतःस ख�ी कवन घेतले होते व ्वेटी ािकणेत ्ेऊन कुतबुलमुलकाच्ा 
जवळच्ा उमरावापैंकी एक झाला होता –सहा हजार सवार व २५ हजार प्ााे ्ासंह आिाल्हाच्ा मातीस ्ेऊन ्झ�खानास िमळाला . रोज 
चागंली लढाई होई. कहीसाठी जी फौज व जनावरे जात त्ावर संकट आल्ाि्वा् �िचत परत ्ेत . ािकणी फौजेचा पात्ाही फौजेवर जोर होई 
तेथे तेथे िालेरखान सवतः जाई . ाोनही फौजाचं्ा अ्ा �कारच्ा लढा्ाचंी ्माने वणरने ाेत बसलो , तर ते कंटाळवाणे होईल. असा एक िावसही 
जात नसे की, ज्ा िाव्ी ाोनही बाजंूची ्े–ाोन् ेमाणसे मेली नाहीत. 

 
इकडे सीवाला , नथूजी पाा्ाही काही हजार सवार ्ासंह पनहाळा िक�ा घेण्ास पाठिवले होते . पण िव्षे कामिगरी न करता तो 

तेथून उठून सवसंब� अ्ा खेळणा िकलल्ावर गेला. िवजापुरी सराारानंी नथूजीस िफतवनू फोडले व आपल्ा बाजूस वळिवले . पुढे राजाने पुषकळ 
उपा् ्ोजून त्ास आपल्ाकडे ओिढले, ्वेटी सीवाने ्ुकती�्ुकतीने काही िक�े पात्ाही कबजात आिणले. 

 



 
अनु�मिणका 

्ावेळी राजाने वा्ाा , सीवाची इचछा व हुजूरचा हुकूम ्ाचं्ा अनुरोधाने सीवास त्ाच्ा मुलासह रमजानचया ्वेटच्ा तारखेस [्. 
१५८८ चै� शु�  २, इ. स. १६६६ माचर ३१ ] स�ाने ारबाराकडे पाठिवले . ति�ष्क हकीकत सािंगतलीच आहे . नथूजी बहुतेक साथीाारासंह 
(१९६) िवजापूरच्ा वे�ात होता . सीवा रवाना झाल्ावर िवजापूरचा वेढा २ ॥ मिहने चालला. तेव�ात लढा्ा झाल्ा . आलमगीरनाम्ात अ्ा 
ाहा-बारा लढा्ा वणरन केल्ा असून त्ापैंकी एक ्ेथे सागंण्ाजोगी आहे. 

 
िजलकादचया आरंभी वे�ात पाच मिहने झाल्ावर एके िाव्ी सवर ािकणी , पात्ाही फौजेच्ा भोवती – राजावर अगोारच लढाईचा 

भार पडला असता – जमले. पचंवीस हजार सवार व प�ास हजार प्ााे ्ानंी िकलल्ाववन मात महणून तीन अहोरा� आगीचा मारा केला . तेवहा 
चोहोबाजंूनी लढाईची इतकी धामधूम उठली की , डोके खाजिवण्ाची िकवा डोळ्ाची उघडझाप करण्ाची फुरसत िमळेना . ज्ा ज्ा बाजूस ह�े 
होत त्ा त्ा बाजूस हे तोड ाेत . िव्षेतः बहलूलखानाचा नातू आिण पाा्ाही लषकरात आलेल्ा अबुल – मुहममााचा भाऊ अबुल आला हे ाोघे 
इष�ने लढू लागले . ाोघाचंीही इचछा होती की , आपण नमकहलाली ााखवावी . ाुसऱ्ा बाजूने ्झ�खान व मूसाखान ्ानंी जोराचे ह�े चढवनू 
राजाच्ा सैन्ात गोधळ उडवनू िाला . असा कोणीही रािहला नाही की , ज्ासह राजाने कैा करावे िकवा मरावे . ्ावेळी िालेरखान राजापासून 
ाूर होता (१९७) आिण आठ नऊ हजार सैन्ासंह नामी ािकणी सराारानंी त्ा्ी लढाई सुव कवन पाा्ाही फौजेस कुमक िमळण्ाचा मागर बां 
केला होता. पण त्ाने जोराच्ा हलल्ावर ्�ूवर ााब पाडला आिण सवतः वेढले गेलेल्ा राजाच्ा सरााराकडे आला तेवहा अबुल मुहममाखान 
्ानंी अवणरनी् कामिगरी बजािवली . ्ा लढाईत िवजापुरी सवार व प्ााे फार मेले . तसेच िवजापुरी मूसाखान नावाचा सराारही मरण पावला . 
अ्ा तऱहेने ािकण्ाचंा मोठा मोड झाला आिण अगिणत ह�ी , घोडे, पालख्ा, छं्ा व झेडे पाा्ाही लषकराच्ा हाती लागले . ्ा लषकराने 
्�ूचा सात कोस पाठलाग केला व सुमारे १००० जखमी व चागंले लोक कैा केले . पैकी ्भंरावर ्�ाताझ सवार होते . पुढे �त्ेकाने पैसे ाेऊन 
आपली सुटका कवन घेतली . ्ात मुसाखानाबरोबरचे ५०० व जखमी १००० लोक होते . राजा व िालेरखान ्ाकंडील १३० मोजके लोक ठार व 
२०० जखमी झाले. जमािदलावलचया आरंभीपासून ते िजलकादचया अखेरप �्त सात मिहने सवार, घोडे व प्ााे ्ानंा िव�ातंी िमळाली नवहती आिण 
िवजापूरच्ा आसमंतात ४० /५० कोसप �्त ग�ा व वैरण ्ाचें नावही उरले नवहते . ्ामुळे ाोनही सैन्े जेर झाली होती . तेवहा राजा व िालेरखान 
्ासं काही िावस लोकाचं्ा जखमा भवन ्ाव्ा , ााव व ि्से पैाा करावे व लषकरास आराम िमळावा एताथर घाररास ्ेथे गलावैरण िमळण्ाची 
आ्ा होती– (१९८) जाऊन हुजुरास हकीकत िलहून कळवावी असे करणे �े्सकर वाटले . इकडे िकलल्ातील मसाला संपल्ाने , धान् 
सरल्ाने व हत्ारे िनकामी झाल्ाने ािकणीही मेटाकुटीस आले होते . ाोघानंीही कीमती मसाला मागवला होता . तरीही िवजापुरी लोक काकुळत 
ााखवनू रकणाची भाषा बोलू लागले . आिाल्हाचा खिजना व कारखाने हेही मोकळे पडले आिण राऊत व घोडे ्ातं र्ा उरली नाही , तसेच 
मुलूख वैराण झाला होता . एव�ात बाा्ाहास अजर पोहोचल्ावर हुकूम साार झाला की , आिाल्ाहािवर� चाललेला वेढा उठवनू राजाने 
खुजसते– विन्ााेस जावे व िालेरखानास हुजूर पाठवावे. 

 
(२०५) आता पुनहा राजा ज्िसघाची हकीकत सागंतो . त्ाने बाा्ाही हुकूमा�माणे िवजापुरी िक�े वेढणे व मुलूख उजाड करणे ्ा 

बाबतीत हात आखडला . त्ाने ओळिखले की , आपण परतल्ावर िजकलेले िक�े ािकणी लोकाचं्ा गा�मुळे व िकलल्ातील साम�ी संपल्ामुळे 
िक�ाेाराच्ा ताब्ात राहणे कठीण आहे . तेवहा उ�म गो� िक�े खाली करावेत , तोफखान्ाचा जो मसाला बरोबर घेण्ाला्क आहे तो घेऊन 
बाकीचा ि्पा्ानंा उदधवसत करण्ास व आग लावण्ास सागंावे आिण बळकट बुरज व िभती ्ा उखडून टाकून व कूच कवन औरंगाबााेस 
पोहोचावे. ्ावेळी बाा्हाकडून सीवा पळून गेल्ाब�ल आिण नथूजीला कैा कवन पाठिवल्ाब�ल हुकूम पोहोचला . तेवहा राजाने नथूजीला 
त्ाच्ा मुलासह कैा कवन हुजूरकडे पाठिवले . [हुकूमा�माणे िालेरखान नमराेपार होतो तो त्ास चाांा ाेवगड ्ा बाजंूची कामिगरी करण्ाचा 
हुकूम आला . ती कामिगरी त्ाने पार पाडली .] (२०७) इतक्ात ज्िसघ आजारी पडून पुणे बालाघाटाच्ा रसत्ावर मरण पावल्ाची बातमी 
आली. तेवहा त्ाच िाव्ी ािकणच्ा सुभेाारीच्ा फम�नासह िवजापूरवर नवीन मोहीम करण्ास फम�िवल्ाचा हुकूम िालेरखानाच्ा नावे साार 
झाला. 

 
(िश. च. वक. सं. खं. ३, मुनतखाबु�ुबाब, ७४–७८)] 
 
्ाला अनुसवन ३००० घोडेसवारानंा घेऊन मानाजी भोसले आिण का्ी ्ा ाोन मराठा सेनान�नी 

भीमा ओलाडंली आिण त्ानंी अनु्मे चाभंारगोाा आिण रा्सीन ्ा ाुय्म िवभागातील मोगलाचं्ा 
ताब्ातील खे�ाचंी लुटालूट केली . अहमानगर ्हराच्ा वे् ीप �्त जाळपोळ करीत आिण ाह्तीचे 
वातावरण िनम�ण करीत ते ्ेऊन पोहोचले . अहमानगर हे (एि�ल अखेर १६५७ ) (कमबू, ३ ब; आदाब, 
१४८ अ) त्ावळेच्ा मोगलाचं्ा ताब्ातील ािकण भारतातले �मुख ्हर होते . अहमानगर िकलल्ाच्ा 
सावटात गजबजलेले ्हर लुटण्ाचा मरा�ाचंा �्तन िकलल्ातील ि्बांीने ऐनवळेी ह�ा कवन मोडून 
काढला. अगाी ्ाच वळेी उ�रेत जु�रचा ाुय्म िवभाग लुटण्ात ि्वाजी गंतला होता . ३० एि�लच्ा 
काळोख्ा रा�ी ाोराचं्ा ि्�ा लावनू जु�र ्हराच्ा िभती गुपचूपपणे तो चढून गेला आिण 
्हररककाचंी क�ल कवन ३ लक होन एवढी रोकड , २०० घोडे आिण पुषकळ िकमती कापड आिण 
जडजवाहीर अ्ी लूट घेऊन तो िनघून गेला (सभासद, ८; आदाब, १५३ ब). 

 



 
अनु�मिणका 

्ा धामधुमीची बातमी कानावर पडताच औरंगजेबाने अहमानगर िजल्ाकडे सपाटून रसाीची 
रवानगी केली . निसरीखान, इरजखान आिण इतर काही अिधकाऱ्ानंा ३००० घोडेसवार घेऊन तेथे 
जाण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . ारम्ान अहमानगर िकलल्ामधून बाहेर पडून मुलतफतखानाने मानाजी 
भोसल्ाचा पराभव केला आिण व�ेात पडलेल्ा चाभंारगो�ाच्ा ठाण्ाची सुटका केली (२८ एि�ल 
१६५७). 

 
परंतु जेवहा उ�र पुणे िवभागात मोगलाचंा जोर अित्् वाढला तेवहा ि्वाजी तेथून िनसटून 

अहमानगर िजल्ाकडे गेला आिण तेथे लुटालूट करण्ास त्ाने सुरवात केली . ्ाच वळेी (मे अखेर) 
निसरीखान हा ्ा धामधूम चाललेल्ा भागात ्ेऊन पोहोचला होता . त्ाने झपा�ाने कूच कवन 
ि्वाजीच्ा सैन्ावर अचानक ह�ा केला आिण त्ानंा जवळ जवळ वढेले . मरा�ापैंकी अनेकाचंी क�ल 
झाली, अनेक जखमी झाले आिण उरलेल्ानंा माघार घेणे भाग पडले (४ जून १६५७). औरंगजेबाने ्ाचा 
सूड घेण्ासाठी आपल्ा सवर अिधकाऱ्ानंा ि्वाजीच्ा �ाे्ात घुसून खेडी बरबाा करण्ाचा , ा्ामा्ा 
न ााखिवता लोकाचंी क�ल करण्ाचा आिण त्ाचंी भ्ंकर लुटमार करण्ाचा हुकूम िाला . मोगली 
सा�ाज्ाच्ा नैऋर त् सीमेचे रकण करण्ासाठी औरंगजेबाने जी ्ोजना आखली त्ात त्ाचे उतकृ� 
संघटनाचातु्र आिण सारासार बु�ी िासून ्ेते . ्ाच वळेी तुफानी वााळाच्ा वगेाने पाऊस पडण्ास 
सुरवात झाली आिण जून , जुलै, ऑगसट ्ा कालावधीपुरती मोहीम सथिगत करणे मोगलानंा भाग पडले . 

[्ा सुमारास औरंगजेबाने निसरीखान ्ाला जी प�े िलिहली त्ात तवेष आिण सूड ्ा भावना ओतः�ोत भरलेल्ा होत्ा . बाा्ाहीमुलुखातून 
तुमही मराठे ह�ेखोरानंा हाकलून लावले पािहजे आिण ि्वाजीच्ा मुलुखात सवर बाजंूनी घुसून तेथील खे�ाचंा ना् कवन , तेथील लोकाचंी 
बेगुमानपणे क�ल कवन आिण त्ानंा मन मानेल तसे लुटून ह�ेखोराचंा वचपा काढला पािहजे अ्ी सकत आजा औरंगजेबाने आपल्ा 
अिधकाऱ्ानंा िाली. िव्षेतः ि्वाजीच्ा ताब्ातील पुणे आिण चाकण हे िजलहे संपूणर उदधवसत करावेत , तेथील लोकाचंी क�ल करण्ात आिण 
त्ानंा गुलाम बनिवण्ात कसलीही कसूर कव न्े व बाा्ाही मुलुखातील जे ्तेकरी आिण खे�ाचे �मुख ्�ूला जाऊन िमळाले आहेत त्ाचंी 
सर�स क�ल करावी असा हुकूम त्ाने िाला. 

 
औरंगजेबाने आपल्ा �ाे्ाच्ा नैऋर त् सीमेचे रकण करण्ासाठी जी उपा््ोजना आखली त्ात त्ाचे चातु्र आिण डावपेचही िासून 

्ेतात. चाभंारगोाा, कारा आिण अ�ी ्ा परगण्ाचें रकण करण्ासाठी त्ाने जु�रजवळ कारतलबखान ्ाची , गडनमुनाजवळ अबाुल मुनीम 
्ाची व परंडा िकलल्ासमोर पाडंा ्ेथे निसरीखान व रावकणर ्ाचंी िन्ुकती केली . हे सवर अिधकारी सरह�ीसमोर खडे रािहले आिण ्�ूच्ा 
�गतीचा मागर त्ानंी रोखून धरला . जेवहा संधी िमळेल तेवहा त्ानंी ्�ूच्ा मुलुखात घुसावे , ्क् तेवढा ्�ूचा मुलूख उदधवसत करावा आिण 
परत आपल्ा जागी ्ावे अ्ी ताकीा औरंगजेबाने आपल्ा अिधकाऱ्ानंा िाली होती . 

 
अहमानगर िजल्ात निसरीखानाला ि्वाजीवर जो िवज् िमळाला त्ानंतर त्ाने मरा�ाचंा पाठलाग कवन त्ाचंा ना् करावा 

असा हुकूम त्ाला िाला . परंतु हे साध् होऊ ्कले नाही . पावसाला अित्् सोसा�ाने सुरवात झाली आिण मोहीम आवरती घेणे भाग पडले . 
ि्वाजी आपल्ा मुलुखात परतला आिण मोगल अिधकाऱ्ानंी त्ानंा नेमून िालेल्ा जागी माघार घेतली . पिरणामी साऱ्ा िजल्ात ्ातंता नााूं 
लागली. (आदाब, १५६ अ, १४९ अ) 

 
जून, जुलै आिण ऑगसट १६५७ हे मिहने बाा्ाही फौजानंी आपल्ा छावणीत काढले . स�ेबरमध्े ्हाजहान आजारी पडला . त्ामुळे 

पिर�सथती िबघडली . िवजापूरने मोगलां् ी तह केला . तरी ाेखील औरंगजेबाने आपल्ा अिधकाऱ्ानंा सावध राहण्ाची ताकीा िाली . 
ऑकटोबरच्ा मध्ाला त्ाने ि्वाजी अहमानगरवर ह�ा करील महणून तेथील सुभेााराला सवर �कारे काळजी घेण्ाब�ल आिण सैन् त्ार 
ठेवण्ाब�ल िलिहले. (आदाब, १४९ ब, १५७ ब)] 

 
मोगल आिण िशवाज् यामंध्ल तह 

 
स�ेबर मिहन्ात त्ाचा तथाकिथत अिधपती िवजापूरचा सुलतान ्ाने मोगलाबंरोबर तह केला 

तेवहा सवतःच्ा बळावर मोगल सा�ाज्ाबरोबर ्ु� चालू ठेवणे हे िनरथरक आहे एवढेच नवहे तर पिरणामी 
त्ाला ना्कारक आहे हे ि्वाजीला आढळून आले . त्ाने आपला वकील रघुनाथपतं ्ाला 
औरंगजेबाकडे रवाना केले . त्ावळेी औरंगजेब उ�र िहाुसथानाकडे कूच करण्ाच्ा त्ारीत होता (२५ 
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जानेवारी १६५८ ). त्ाने ि्वाजीला उ�र पाठिवले ते असे , “तू केलेले अपराध हे कमेला खिचत पा� 
नसले तरी तुला प�ा�ाप झाल्ाने मी तुला कमा करतो .” परंतु मनातून मा� औरंगजेबाला िनि�ती वाटत 
नवहती. त्ाची पूणरपणे खा�ी पटली होती की ि्वाजी हा एक ारोडेखोर असून त्ाच्ा धाडसाइतकीच 
लबाडी त्ाच्ा जवळ आहे . इतकेच नवहे तर तो एक मह�वाकाकेंने �ेिरत झालेला धाडसी माणूस असून 
जर सवाथ�चा �शन आला तर िालेल्ा ्बााची प�ास तो िबलकूल बाळगणार नाही . [जरी ि्वाजीकडून आलेल्ा 
्रणागतीचा औरंगजेबाने वरवर आनंा ााखवनू सवीकार केला , तरी तो मनामध्े ि्वाजीब�ल असवसथ होता . त्ा �ाे्ात बळाच्ा जोरावर 
्ातंता राखण्ाचा त्ाने सवर परीने �्तन केला . कारण त्ाची अ्ी खा�ी झाली होती की , ि्वाजीच्ा धाडसाला िवलकण अ्ा चातु्�ची जोड 
आहे इतकेच नवहे तर त्ाचे असे मत होते की , आपल्ा सवतःच्ा िहतसंबधंाच्ा रकणासाठी तो आपण िालेले वचन मोडण्ास िकवा केलेले 
उपकार िवसवन जाण्ास िबलकूल अनमान करणार नाही . िडसेबर १६५७ मध्े त्ाने िमर जुमला ्ाला िलिहले  : “निसरीखान हा ्ा िजल्ातून 
गेल्ामुळे तेथे आता कोणताही अिधकारी नाही . त्ा िजल्ाकडे तू लक ाे . कारण तो कुं्ाचा ब�ा संधीची वाट पाहात टपून बसला आहे .” 
(आदाब, ९२ अ). औरंगजेबाने आिाल्हाला आवाहन केले ते पुढील�माणे होते  : ‘तू ्ा ाे्ाचे रकण कर . तेथील काही िकलल्ाचंा ताबा ि्वाने 
हलकटपणे घेतला आहे त्ाला तू हाकलून लाव . जर का तुझी इचछा त्ाला आपल्ा चाकरीत घ्ाव्ाची असेल तर त्ाला कन�टकातील 
जहािगरी बाा्ाही मुलुखापासून ाूरवर अ्ा ाे महणजे त्ाला बाा्ाही मुलखाला उप�व ाेता ्ेणार नाही .’ (आदाब, १६३ अ).] 

 
िशवाज्च् कोकणवर सवार् 

 
इ. स. १६५७ च्ा ्वेटच्ा ितमाहीत राजपु� औरंगजेबाने उ�रेच्ा िा्नेे घेतलेली माघार , 

िा�ीच्ा तखताकरता ्ाावी ्ु� होण्ाची ्क्ता , आिण नुकत्ाच झालेल्ा मोगलाबंरोबरील लढाईत 
िमळालेल्ा अप््ाची जबाबाारी कोणाची ्ाब�ल िवजापूरच्ा सराार मंडळीत सुव झालेली बाचाबाची 
(िहचे प्रवसान वजीरखान महमा ्ाच्ा खुनात झाले .) ्ा सव�चा पिरणाम ि्वाजीच्ा मह�वाकाकेंवर 
जी काही बधंने होती ती न� होण्ात झाला . त्ाने पि�म घाट ओलाडूंन कोकणात धडक मारली . ्ा 
िकनारप�ीचा उ�र भाग कल्ाण (ह�ीचा ठाणे िजलहा ) िजल्ाने व्ापला होता . ्ा िजल्ाची सुभेाारी 
मु�ा अहमा ्ा नवाई्त जमातीच्ा अरबाकडे होती . मु�ा अहमा हा िवजापूरच्ा �मुख उमरावापैंकी 
एक होता . ि्वाजीने कल्ाण आिण िभवडंी ही संप� ्हरे सहजगत्ा हसतगत केली (२४ ऑकटोबर 
१६५७). त्ावळेी ्ा ्हरानंा तटबांी नवहती . ि्वाजीला ्ा ाोन ्हरातं खूप संप�ी आिण िकमती 
साम�ी हसतगत झाली. एके काळी ्हाजीने ्वेटी ्वेटी ज्ा िकलल्ाचा आ�् घेतला तो माहुली िक�ा 
ि्वाजीने नंतर काबीज केला (८ जानेवारी १६५८). कल्ाण आिण िभवडंी ्ािठकाणी ि्वाजीने आरमारी 
तळाचंी ताबडतोब उभारणी केली आिण तेथे जहाजे बाधंण्ाचे कारखाने सुव केले. 

 
इ. स. १६५९ ्ा वष� ज्ाला आपण ाे् महणू त्ा भागात सातारा िजल्ाच्ा ािकण टोकाप �्त 

आिण कोकणात माहुलीपासून जवळ जवळ महाडप �्त ि्वाजीने आपल्ा राज्ाच्ा म्�ाा िवसतृत 
केल्ा. [मराठी राज्ाला आता मोठा आकार �ापत झाला होता . हे राज् अिधक मजबतू पा्ावर आिण िवि्� ्ोजनेनुसार संघिटत करण्ात 

आले. ्ामराज िनलकंठ ्ा अका्रकम पे्व्ाच्ा जागी मोरो ि�बक िपगळे ्ाची , बाळकृषण ्ाच्ा ऐवजी मुजुमदार महणून िनळो सोनाेव ्ाची 
आिण सरनौबत महणून नेताजी पालकर ्ाची , अ्ा नेमणुका करण्ात आल्ा . त्ाच�माणे सुरन्स आिण वाकन्स ्ा ाोन नवीन जागा िनम�ण 
करण्ात आल्ा आिण त्ावर अनु्मे आबाजी सोनाेव व गगंाजी मंगाजी ्ाचं्ा नेमणुका करण्ात आल्ा . सैन्ातील घोडेसवाराचंी संख्ा ाहा 
हजार एवढी झाली . तेवढीच संख्ा मावळ्ाचं्ा पा्ाळी तुकडीची असून त्ाचंा �मुख ्ेसाजी कंक हा होता . (सभासद, ११). जुन्ा आिण 
ि्वाजीने िजकून घेतलेल्ा िकलल्ाचंी संख्ा चाळीस झाली . (ए. एन., ५७६). १४ मे १६५७ रोजी नव्ानेच अ�सततवात आलेल्ा ्ा राज्ाचा 
वारस संभाजी ्ाचा जनम झाला.] 

 
(८) िशवाज्कडून िवजापूरचा सरदार अफजलखान मारला जातो (१६५९) 

 
इ. स. १६५९ मध्े िवजापूर सरकारची तातपुरती का होईना परंतु सरह�ीवर सतत होणाऱ्ा मोगल 

आ्मणापासून सुटका झाली आिण िवजापूर सरकारने पुडंावा करणाऱ्ा आपल्ा माडंिलकानंा वठणीवर 



 
अनु�मिणका 

आणण्ासाठी कंबर कसली. ि्वाजीिवर�च्ा मोिहमेची सू�े िवजापूरचा पिहल्ा �तीचा सराार अबाु�ा 
भटारी ऊफर  अफजलखान ्ाजकडे सोपिवण्ात आली . अफजलखानाने कन�टकातल्ा मोिहमेत आिण 
अगाी अलीकडच्ा झालेल्ा मोगलाबंरोबरील ्ु�ात नजरेत भरण्ाजोगे ्ौ्र आिण कसबीपणा 
ााखिवलेला होता . अफजलखानाबरोबर ाेण्ासाठी िवजापूर ारबाराकडून १०००० घोडेसवाराचंी तरतूा 
करण्ात आली तर ि्वाजीच्ा मावळ्ाचंी संख्ा ६०००० सवारावंर गेली आहे अ्ा वात� जनतेत �सृत 
झाल्ा. ्ामुळे खु� राजमातेकडून अफजलखानाला अ्ी सूचना ाेण्ात आली की त्ाच्ाबरोबर खोटी 
म�ैी ााखवनू आिण आिाल्हाकडून त्ाच्ा अपराधाचंी कमा करण्ाची हमी ाेऊन अफजलखानाने 
ि्वाजीला पकडाव ेअगर ठार करावे . [्ावष� ि्वाजीिवर� राजमातेने अबाु�ा खानाला १०००० घोडेसवार आिण पा्ाळ एवढे 

सैन् ाेऊन पाठिवले आिण तेव�ा फौजेच्ा जोरावर तो ि्वाजीबरोबर लढा ाेऊ ्कणार ्ाची ितला जाणीव झाल्ाने ितने त्ाला आपल्ा 
्�ूबरोबर (ि्वाजी) खोटी म�ैी ााखिवण्ाचा स�ा िाला . अफजलखानाने त्ा�माणे केले आिण ाुसऱ्ाने (महणजे ि्वाजीने) धूतरपणाने अथवा 
सं् ्ाने कसे का् कोणास ठाऊक अफजलखानाने ााखिवलेल्ा �ेमाचा ाािंभकपणा ओळखला . (रेयवहंगटन अॅट राजापूर टू कंपन् , १० िडसेबर 
१६५९, एफ. आर. राजापूर) 

 
ाोघाचें अनुचर पाठीमागे रािहले . ि्वाजी भेटीसाठी उभारण्ात आलेल्ा पीठावर चढला आिण अफजलखानापुढे वाकला . खान 

आपल्ा जागेववन उठला , चार पावले चालून गेला आिण ि्वाजीला आिलगन ाेण्ासाठी त्ाने आपले बाहू पसरले . ठेगणे सडपातळ असलेले 
ि्वाजीराजे खानाच्ा जेमतेम खा�ंाप �्त लागले. िनिमषाध�त खानाने आपली पकड घ� केली आिण ि्वाजीची मान लोखंडी पजंा�माणे आपल्ा 
डाव्ा हाताने आवळली . त्ाचवेळी उजव्ा हाताने त्ाने कमरेला लटकािवलेल्ा म्ानातून आपली लाबं ाुधारी तलवार काढली आिण 
ि्वाजीच्ा कु्ीवर वार केला . ि्वाजीने पेहेरलेल्ा अंगरख्ाखाली िचलखत घातलेले असल्ाने हा वार िनषफळ ठरला . मान ााबली जाऊन 
जीव कोडला गेल्ाने झालेल्ा वेानेमुळे ि्वाजी कणहला परंतु कणातच ्ा अचानक झालेल्ा हलल्ातूंन तो सावध झाला आिण आपला डावा हात 
त्ाने खानाच्ा कमरे पाठीमागनू घालून आपल्ा हातातील वाघनखानंी खानाचा कोथळा बाहेर काढला . लागोपाठ त्ाने आपल्ा उजव्ा 
हातातील िबचव्ाने खानाच्ा कु्ीत वार केले . जखमी झालेल्ा खानाने आपली पकड िढली केली . ि्वाजीने खानापासून आपल्ाला मोकळे 
कवन घेतले, पीठाववन खाली उडी घेतली आिण बाहेर उभ्ा असलेल्ा आपल्ा माणसाकंडे तो धावला .  

 
्ाच वेळी ागा! खून! धावा! धावा! असे खान ओरडला . ाोनही बाजूकडचे अनुचर धावनू आले . खानाचा कु्ल तलवारबहा�र सय्ा 

बडंा हा आपली लाबं पात्ाची तलवार घेऊन ि्वाजीवर समोर चालून गेला आिण त्ाने ि्वाजीचे पागोटे वार कवन मधोमध फाडले आिण 
त्ाखालील िजरेटोपावर खोलवर खाच पडली . परंतु जीवा महालाने सय्ा बडंाचा उजवा हात तोडून काढला आिण नंतर त्ाला ठार मारले . 

संभाजी कावजीने खानाचे मंुडके उडिवले आिण ते घेऊन िवज्ोनमाााने तो ि्वाजीकडे धावला .] अफजलखानाची छावणी वाईला 
पडली होती. तेथून त्ाने आपला कारभारी कृषणाजी भासकर ्ाला ि्वाजीकडे मोठा मा्ावी िनरोप ाेऊन 
रवाना केले. त्ात त्ाने असे कळिवले की तुझा बाप ्हाजी हा फार काळापासून माझा एक परमिम� आहे 
आिण महणून तू काही मला परका नाहीस . तू माझ्ाकडे ्ेऊन माझी भेट घे . मी आिाल्हाबरोबर माझे 
वजन खचर कवन कोकण आिण तुझ्ा ताब्ात ह�ी जे िक�े आहेत त्ावरील तुझ्ा ह�ाला मान्ता 
िमळवनू ाेईन. 

 
ि्वाजीने अफजलखानाचा वकील कृषणाजी भासकर ्ाला मो�ा सनमानाने वागिवले . ि्वाजीने 

त्ाची रा�ीच्ा वळेी गुपतपणे भेट घेतली आिण एक िहाू महणून आिण �ा�ण महणून त्ाला आवाहन केले 
आिण खानाचा भेटीमागील खरा उ�े् का् आहे हे सागंण्ाची िवनंती केली . अफजलखान जेवहा िसराच्ा 
िकलल्ाला वढेा घालून होता तेवहा त्ा �ाे्ाचा राजा कसतुरीरंगा हा खानाच्ा छावणीमध्े त्ाच्ाकडे 
्रणागती ाेण्ासाठी आला होता . खानाने त्ाला ठार मारले होते आिण ही गो� सवर�ुत होती . खानाच्ा 
मनात काही तरी ागाफटका करण्ाचा िवचार आहे इथप �्त कृषणाजी भासकरने वळणावळणाने सािंगतले . 
्ानंतर ि्वाजीने आपला वकील पतंाजी गोपीनाथ ्ाला बरोबर ाेऊन कृषणाजीची रवानगी केली . पतंाजी 
गोपीनाथ ्ाने भरपूर लाच ाेऊन खानाच्ा अिधकाऱ्ाकंडून बातमी िमळिवली की “समोरासमोर ्ु� 
कवन पकडला जाण्ाइतका ि्वाजी लेचापेचा नाही तेवहा खानाने अ्ी काही ्ोजना आखली आहे की 
ि्वाजी पिहल्ा भेटीतच िगरफाार वहावा.” 

 



 
अनु�मिणका 

�तापगड िकलल्ाच्ा खाली एका टेकडीच्ा माथ्ावरील मोक्ाच्ा जागी ाोघाचं्ा भेटीची जागा 
िनवडण्ात आली होती . तेथून समोर को्नेचे खोरे दि�पथात ्ेत होते . भेटीसाठी ्ा जागेवर सु्ोिभत 
केलेला एक ्ािम्ाना उभारण्ात आला होता . ्ािम्ान्ात ाोनही बाजंूची चार-चार माणसे होती : मुख् 
्जमान, ाोन स्ा अनुचर आिण वकील . एखााा बडंखोर ्रणागत ्ावा तसा ि्वाजी वरवर 
िासा्ला तरी िनः्ा िासत होता . परंतु खानाच्ा कमरेला तलवार लटकािवलेली होती . तर 
ि्वाजीच्ा डाव्ा हाताच्ा बोटानंा क�ाचं्ा जोडीने बाधंलेली वाघनखे होती आिण त्ाच्ा उजव्ा 
हाताच्ा बाहीत िबचव्ासारखे ती�ण ्ा होते . (खाफीखान ाोघेही िनः्ा होते असे सागंतो : के. के., 
११-११७). 

 
ाोघाचें अनुचर पाठीमागे रािहले . ि्वाजी भेटीसाठी उभारण्ात आलेल्ा पीठावर चढला आिण 

अफजलखानापुढे वाकला . खान आपल्ा जागेववन उठला , चार पावले चालून गेला आिण ि्वाजीला 
आिलगन ाेण्ासाठी त्ाने आपले बाहू पसरले . ठेगणे सडपातळ असलेले ि्वाजी राजे खानाच्ा जेमतेम 
खा�ंाप �्त लागले . िनिमषाध�त खानाने आपली पकड घ� केली आिण ि्वाजीची मान लोखंडी 
पजंा�माणे आपल्ा डाव्ा हाताने आवळली . त्ाच वळेी उजव्ा हाताने त्ाने कमरेला लटकािवलेल्ा 
म्ानातून आपली लाबं ाुधारी तलवार काढली आिण ि्वाजीच्ा कु्ीवर वार केला . ि्वाजीने 
पेहेरलेल्ा अंगरख्ाखाली िचलखत घातलेले असल्ाने हा वार िनषफळ ठरला . मान ााबली जाऊन जीव 
कोडला गेल्ाने झालेल्ा वाेनेमुळे ि्वाजी कणहला परंतु कणातच ्ा अचानक झालेल्ा हलल्ातून तो 
सावध झाला आिण आपला डावा हात त्ाने खानाच्ा कमरे पाठीमागून घालून आपल्ा हातातील 
वाघनखानंी खानाचा कोथळा बाहेर काढला . लागोपाठ त्ाने आपल्ा उजव्ा हातातील िबचव्ाने 
खानाच्ा कु्ीत वार केले . जखमी झालेल्ा खानाने आपली पकड िढली केली . ि्वाजीने खानापासून 
आपल्ाला मोकळे कवन घेतले . पीठाववन खाली उडी घेतली आिण बाहेर उभ्ा असलेल्ा आपल्ा 
माणसाकंडे तो धावला. 

 
्ाचवळेी ागा ! खून! धावा! धावा! असे खान ओरडला . ाोनही बाजूंकडचे अनुचर धावनू आले . 

खानाचा कु्ल तलवारबहा�र सय्ा बडंा हा आपली लाबं पात्ाची तलवार घेऊन ि्वाजीवर समोर 
चालून गेला आिण त्ाने ि्वाजीचे पागोटे वार कवन मधोमध फाडले आिण त्ाखालील िजरेटोपावर 
खोलवर खाच पाडली . परंतु जीवा महालाने सय्ा बडंाचा उजवा हात तोडून काढला आिण नंतर त्ाला 
ठार मारले . संभाजी कावजीने खानाचे मंुडके उडिवले आिण ते घेऊन िवज्ोनमाााने तो ि्वाजीकडे 
धावला. [अफजलखान व ि्वाजी ्ाचंी �तापगडावरील भेट व ि्वाजीकडून त्ाचा वध ्ाची हकीकत तार्ख-इ-अल् ्ा �ंथामधून पुढे 

िाली आहे  : अफजलखानाची रवानगी व ना् –बाा्हा (महमा आिाल्हा ) आजारी पडला आहे असे पाहून ि्वाजीने तळकोकणच्ा सवर 
मुलखावंर लुटीचा झाडू साफ मावन ्ा �ाे्ातील िकलल्ापैंकी राहीर नावाचा एक िक�ा कबजात आिणला . बाा्हा मेला हे समजल्ावर 
त्ास मोठीच लूट िमळाली असे वाटले व त्ाने जासत मुलूख िमळिवण्ाची इचछा केली . [नवीन] बाा्हालाही मुलूख वाढिवण्ाची इचछा होतीच . 
त्ाने ि्वाजीला तंबी ाेण्ाकिरता व उखडून टाकण्ासाठी अफजलखानास १० हजार सवारासंह नेिमले . खानाने ्ेऊन ि्वाजीच्ा नवीन 
िजकलेल्ा मुलखात धुमाकूळ घातला . ही हकीकत ि्वाजीस समजली . सवर लोक हता् झाले आहेत असे पाहून व ाुसरा उपा् न रािहल्ामुळे 
त्ाने अफजलखानास प� घातले की , माझ्ा ाुबळ्ा विडलावंर बाा्हाने कृपा केली व त्ाचा उतकषर झाला , त्ा�माणे माझ्ावर बाा्हा कृपा 
करतील तर मी एक केसभरही वाकडा न जाता सुखाने राहीन . वासतिवक मीच भेटण्ास ्ाव्ास पािहजे . परंतु केलेल्ा कृत्ाचंी अित्् लाज 
वाटत असल्ामुळे मला ्ेववत नाही . आपण कृपा कवन राजगडावर (्ेथे �तापगड पािहजे ) आला व मला िालासा िाला तर माझ्ावर 
मेहरबानी होईल. ‘बाा्हाने’ अफजलखानाला जाते वेळी सािंगतले होते की , ि्वाजीने वाटेल ते सािंगतले तरी त्ाचे िबलकूल न ऐकता त्ाच्ा 
जीिवताच्ा हंगामावर अगनी टाकण्ाि्वा् व त्ाच्ा जीिवतजिमनीचा ना् करण्ाि्वा् इतर काही कव नकोस . पण त्ाच्ा िठकाणी 
्हाणपणाचा अं् नसल्ामुळे ि्वाजीचे हे महणणे महणजे खरेपणाच्ा बाबतीत जणू काही िच�गुपती वही असे तो समजला व एखााा तरण 
आपल्ा नव पिरणीत पतनीच्ा सौा्�ने व �ेमाने मोिहत होऊन उ�ूपणाने व अधीरपणाने समागमाच्ा हेतूने ितजकडे जातो , तसा हा थोडक्ाच 
िावसातं सवतःच्ा सवर ि्पा्ासंह त्ा िकलल्ाच्ा जवळ पोहोचला . ि्वाजीला ्ा गो�ीने अित्् आनंा होऊन त्ाने िनरोप पाठिवला की , 
‘उ�ाचाच िावस आपल्ा भेटीसाठी मु्र केला आहे .’ अफजलखानापा्ी अ�ल नसल्ाने तो ाुसरे िाव्ी सकाळी १२ लोकासंह (दुबाइ-दह 



 
अनु�मिणका 

कस) िकलल्ावर गेला. पण ि्वाजीने त्ास मािरले आिण हे पाहून त्ाचे प्ााे व सवार गभरगळीत होऊन पळून गेले (िश. वक. सं. खंड २, ३४–३५, 
तार्ख-इ-अल्) ] 

 
[अफजलखान आिण िशवाज्चया भेट्च् खाफ्खानाने िदलेल् हक्कत पुढ्ल�माणे आहे : 
 
िसकंार अली आिालखान व्ात ्ेऊन राज्कारभार पाहू लागल्ावर त्ाने सीवास प�े िलहून पािहली , पण त्ाचा उप्ोग झाला 

नाही. तेवहा त्ाने मो�ा लषकरासह अफजलखानास त्ाला सजा ाेण्ासाठी पाठिवले . खान आिालखानी सराारातं अत्ंत �ख्ात व ्ूर होता . 
त्ाने त्ास खूप जेर केले . लु�ा बडंखोराने उघड लढाईने आपणास काहीच फा्ाा होणार नाही हे जाणून ल�ा�ा्रन व अपराधकमेची ्ाचना 
्ासाठी काही लोक त्ाजकडे पाठिवले , िकत्ेक बोलाचालीनंतर त्ा लुचच्ा �ामहणानंी करार केला की , सीवाने आपल्ा गडाखाली एके जागी 
िबनहत्ारी फकत तीन-चार चाकरासंह ्ेऊन अफजलखानास भेटावे आिण खानानेही त्ा जागी पालखीमधून चार-पाच िबनहत्ारी चाकरासंह 
जावे; िसवाने आााब केल्ावर व इतर करार झाल्ावर त्ास पो्ाख िमळवनू िनरोप �ावा ; अफजलखानास पे्क् व नजराणा भवन सीवाने 
त्ास मेजवानी �ावी, िवजापुरास रवाना करावे व समाधान झाल्ावर त्ाने खानाबरोबर िवजापुरास जावे. 

 
सीवाने तऱहेतऱहेचे नजराणे व मेवे पाठवनू आिण न�ता , ्रणभाव ााखवनू अफजलखानास व् केले व जाळ्ात अडकिवले . त्ाच्ा 

ाेखाव्ावर िव�ास ठेवनू व ्हाणे घेत असलेली सावधिगरी न घेता (११७) तो िबनहत्ारी पालखीत बसला व ठरलेल्ा जागी पोहोचला. 
 
त्ाने आपले िखामतगारही बाणाच्ा एका टपप्ाइतक्ा लाबं अंतरावर उभे केले . नंतर लुचच्ाने गडाववन पा्ी खाली ्ेऊन िनरा्ा 

व ्रणागती ्ाचे �ा्रन केले . गडाच्ा पा्थ्ा्ी आल्ावर तो �त्ेक ३ /४ पावलागंिणक आपले अपराध कबलू कवन कापत व वाकत सप� 
्बाानंी कमेची ्ाचना कव लागला . त्ाने खानाच्ा पालखीबरोबर आलेल्ा हत्ारी व साध्ा िखामतगारानंी आणखी लाबं जावे अ्ी िवनंती 
केली. सीवाने जवळ असतनीत िबछवा नावाचे हत्ार लपिवले . भोवतालच्ा झाडीत, कडेकपारात व डोगर पठारावर सवर� हत्ारी लोक लपवनू 
ठेवले आिण पा्ऱ्ावर एका ि्गा�ास उभे कवन सािंगतले की , मी ्ा हत्ाराने ्�ूस मारणार आहे . तेवहा मी त्ास मारीत आहे असे पाहताच 
माझ्ािवष्ी िवचार न करता तू ि्ग फुकून सैिनकानंा सावध कर . त्ाने सैिनकानंा कळिवले की , ि्गाचा आवाज ऐकताच त्ानंी बाहेर पडून 
अफजलखानाचे लोकावंर ह�ा चढवावा व ्् िमळिवण्ाची ि्कसत करावी. 

 
्माूताने बोलवनू नेलेल्ा अफजलखानास सवतःच्ा धै्�चा िव�ास होता . त्ाने ि्वाजी िबनहत्ारी , भीतभीत व कापत ्ेत 

असल्ाचे पािहले . त्ाला त्ाचे ्रीर व �कृती ाोनही कु� वाटली . महणून त्ाने पालखीबरोबर आलेल्ा सव�स ाूर जाण्ास सािंगतले . नंतर 
िव�ासघातकी ्�ूने जवळ ्ेऊन अफजलखानाच्ा पा्ावर रडत लोळण घेतली . खानाने त्ाचे डोके उचिलले व तो त्ास कुरवाळून (११८) 
आिलगन ाेण्ाच्ा बेतात होता . इतक्ात सीवाने , लपिवलेले हत्ार त्ाच्ा पोटात इतक्ा जोराने खुपसले की , िककाळी ि्वा् तो मरण 
पावला. त्ाच्ा आजे�माणे ि्गा�ाने इ्ारतीचे ि्ग फुकले . त्ाबरोबरच चोहोबाजंूनी घोडेसवार व पा्ाळ मोठमो�ा जमावानंी बाहेर पडले 
आिण त्ानंी अफजलखानाच्ा सैन्ावर चढाई कवन कापाकापी , लुटालूट व ना् सुव केला. नंतर तो रकतिपपासू खूनी िबनधोक िनघून आपल्ा 
लोकासं िमळाला व त्ाने परािजत लोकासं संरकण िाल्ाचे जाहीर केले . त्ास खानाचे घोडे , ह�ी, खिजना, वा�ावरण व साम�ी िमळाली . 
त्ाने परािजतानंा आपल्ा सैन्ातं घ्ाव्ाचे ठरवनू आपल्ा बाजूस ओढले. नंतर नेहमी�माणे तो साम�ी व मनुष्े जमव ूलागला. 

 
आिालखानाने पराज्ाची बातमी ऐकून रसतुमखान नावाच्ा आपल्ा एका उ�म सेनापतीस सैन्ासंह त्ावर पाठिवले . 

पन�ळ्ाजवळ एक लढाई झाली; पण तीत रसतुमखान पराभतू झाला. 
 
सारां्  ाैवाने ्ा िव�ासघातकी व कु� मनुष्ास इतका हात िाला की , त्ाचे सैन् वाढून तो िावसेिावस जासतच समथर होऊ लागला 

आिण नवीन िक�े उभावन आपल्ा �ाे्ाची आबााी व िवजापुरी �ाे् वैराण कव लागला . ाूराुवन आलेले लमाणाचें ताडें लुटून त्ाचंा माल व 
बा्का तो हसतगत करी . मा� त्ाचा सकत िन्म होता की , लूट करताना कोणीही मि्ाी , कुराण व बा्का ्ावंर हात टाकता कामा न्े . जेवहा 
केवहा एखााी कुराणाची �त त्ाच्ा हाती लागे तेवहा तो ितचा मान राखी व ती आपल्ा मुसलमान अनु्ा्ासं ाेई . कोणा िहाुमुसलमानाचं्ा 
बा्का कैा झाल्ावर त्ाचें रकण करण्ास कोणी नाही (११९) असे आढळल्ास त्ाचें नातेवाईक अ्ाचं्ा सुटकेसाठी लागणारी र�म घेऊन 
्ेईतो सवतः त्ावर ाेखरेख ठेवी . कै�ातं एखााी कुणबीण आढळल्ास ितला मालकाची संप�ी समजून आपल्ा ताब्ात ठेवी . त्ाचा असा िन्म 
होता की, एखााे िठकाण लुटले असता त्ात िमळणारा गिरबीचा कपडा , ता��व् आिण तांब्ा-िपतळ्ाची भाडंी ही ज्ास सापडत त्ाचंी होत , व 
इतर वसतू साधे िकवा ि्कक्ाचे सोनेवपे , रतने, िकमती पााथर , िहरे, ्ा सवर वसतू काही एक चोवन न ठेवता अिधकाऱ्ाचं्ा हवाली कराव्ा 
लागत व त्ानंी त्ा सरकारात भराव्ाच्ा असत. 

 
(िश. वक�सं�ह, ३, मुनतखाबु�ुबाब, ६४–६६)] 

 
संकटातून अ्ा तऱहेने सुटका झाल्ावर ि्वाजी आपल्ा ाोन अनुचरासंह �तापगडावर चढून 

गेला. �तापगडाववन एका तोफेला ब�ी ाेण्ात आली . खाली असलेल्ा खोऱ्ातं ाबा धवन लपून 
बसलेल्ा त्ाच्ा सैिनकानंा तोफेचा धडाका ही इ्ाऱ्ाची खूण होती . िनिमषाध�त मोरो ि�बक आिण 
नेताजी पालकर ्ाचं्ा फौजा आिण हजारो मावळे चोहोबाजंूनी िवजापुरी छावणीवर तुटून पडले . 
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अफजलखानाच्ा मृत्चूी बातमी ऐकून त्ाचे अिधकारी आिण सैिनक ्ाचेंही धाबे ाणाणले होते आिण 
त्ात अनोळखी �ाे्ातूंन अनपेिकतपणे झालेला ह�ा . जणू �त्ेक झाडाझुडूपातूंनच ्�चूी झडप 
आपल्ावर पडत आहे आसा भास त्ानंा झाला. िवजापुरी सैन्ाची झालेली क�ल भ्ानक होती. 

 
ि्वाजीच्ा हाती अपरंपार लूट पडली . तोफखाना, गाडे, ाावगोळा, संप�ी, तंब ूआिण इतर 

सामान, वाहतुकीची जनावरे आिण इतर सामानसुमान अ्ी संबधं सेनाालाची साम�ी िवज्ी मरा�ानंा 
िमळाली. ्ात ६५ ह�ी , ४००० घोडे , १२०० उंट , २००० कापडाचे गठले , १० लक रप्ाचंी रोख र�म 
आिण जवािहर ्ाचंा अंतभ�व होता. 

 
अफजलखानावरचा िवज् (१० नोवहेबर १६५९ ) आिण त्ाच्ा सेनाालाचा िवधवसं ्ामुळे बेहोष 

होऊन गेलेल्ा मरा�ानंी ािकण कोकण आिण कोलहापूर िजल्ातं धडक मारली , िवजापूरच्ा आणखी 
एका सेनासंभाराचा पराभव कवन पनहाळ्ाचा िक�ा िजकून घेतला आिण इतर बराचसा �ाे् आपल्ा 
ताब्ात आणला (िडसेबर १६५९ ते फे�ुवारी १६६०). 
 
(९) पनहाळा िकललयावर िशवाज्च् कोड् 

 
इ. स. १६६० च्ा सुरवातीला अली आिाल्हा ाुसरा ्ाने आपला िस�ी गुलाम िस�ी जोहार 

(्ालाच पुढे सलाबतखान हा िकताब ाेण्ात आला ) ्ाला फौज ाेऊन ि्वाजीचा पाडाव करण्ासाठी 
पाठिवले. िस�ी जोहारने ि्वाजीला पनहाळ्ाचा आ�् घेणे भाग पाडले (२ माचर १६६० ). जोहारने 
१५००० फौजेिन्ी पनहाळ्ाला वढेा िाला . परंतु ि्वाजीने जोहारला लाच ाेऊन आपलासा केला . 
त्ामुळे पनहाळ्ाचा वढेा केवळ नाममा� सावका्पणे चालू रािहला . अफजलखानाचा मुलगा फाजलखान 
्ाने मा� मरा�ावंर अिवरत सामथ्�ने हलल्ावर ह�े चढिवले आिण पनहाळ्ाजवळील टेकडीवर कबजा 
धवन पनहाळ्ाववन लढा चालिवणे अ्क् कवन सोडले . तेवहा एका काळोख्ा रा�ी (१३ जुलै ) 
ि्वाजीने आपल्ा अध्� फौजेसिहत िकलल्ाववन पला्न केले आिण िवजापुरी सैन्ाकंडून पाठलाग 
होत असतानााेखील पनहाळ्ाच्ा पि�मेस २७ मलैावंर असलेल्ा िव्ाळगडावर तो सुखवप पोहोचला . 
ि्वाजीच्ा िपछाडीकडचा अिधकारी बाजी �भ ू्ाने गजापूरच्ा घाटात �ाणपणाने लढून �ितकार 
केल्ामुळे ि्वाजी िव्ाळगडावर सुखवप जाऊन पोहोचला . बाजी �भ ूआपल्ा बहुतेक सैिनकासंह 
रणागंणी पडला. ि्वाजीने पनहाळ्ावर ठेवलेल्ा सैिनकानंी २२ स�ेबर रोजी ्रणागती पतकरली. 
 
(१०) शायसताखान पुणे आिण चाकण ताबयात घेतो 

 
इ. स. १६६० सुरवातीला ािकणेचा नवा मोगल सुभेाार ्ा्सताखान ्ाने उ�रेतून ि्वाजीच्ा 

िवर� मोहीम उघडली . त्ाचवळेी ािकणेतून मराठी राज्ावर िवजापूरकराकंडून ह�ा केला जाईल अ्ी 
कारवाईही त्ाने केली . २५ फे�ुवारी रोजी त्ाने मोठी फौज घेऊन अहमानगर सोडले आिण 
ािकणािभमुख होऊन पुण्ाच्ा पूव�कडील बाजूने कूच केले . पुण्ाकडे जाणाऱ्ा पूवर आिण ािकण 
िा्ाकंडील माग�चे रकण करणारी सवर ठाणी तो प�त्ीरपणे काबीज करीत आिण तेथे आपले सैिनक 
ठेवीत तो आगेकूच कव लागला. ्ा्सताखानाला तोड ाेऊन परंतु समोरासमोर लढाईचा �संग न आणता 
पुरंारप �्त मरा�ानंी �थम माघार घेतली . झालेल्ा लढा्ातं मोगलानंा िवज् िमळाला आिण ९ मे रोजी 
्ा्सताखानाने पुण्ात �वे्  केला. 



 
अनु�मिणका 

 
१९ जून रोजी त्ाने पुणे सोडले आिण २१ रोजी तो पुण्ाच्ा उ�रेस १८ मलैावंर चाकणनजीक 

्ेऊन तो पोहोचला . तेथे ्ेऊन पोहोचल्ावर त्ाने िकलल्ाची पाहणी केली आिण िकलल्ाच्ा रोखाने 
मोच� बाधंण्ास सुरवात केली. ५४ िावसाचं्ा अिवरत �मानंतर ्ा्सताखानाच्ा उ�रेकडील छावणीच्ा 
जागेपासून तो िकलल्ाच्ा ई्ान् बाजूकडील टोका खालप �्त एक सुरंग भरण्ात आला . १४ ऑगसट 
१६६० रोजी ाुपारी ३ वाजता तो उडिवण्ात आला . त्ा बाजूचे बाधंकाम आिण त्ाचे रकण करणाऱ्ा 
ि्बांीच्ा िचध�ा उडाल्ा. मोगल ह�ा करण्ासाठी महणून पुढे घुसले. ाुसऱ्ा िाव्ी चाकणचा िक�ा 
पडला. िक�ा काबीज करण्ासाठी मोगलानंा २६८ ठार आिण ६०० जखमी एवढी �चडं िकमत �ावी 
लागली. चाकण िजकल्ानंतर ऑगसट १६६० च्ा अखेरीला ्ा्सताखान पुण्ाला परतला . पावसाळा 
सुव झाल्ामुळे कसलीही हालचाल करणे अ्क् झाले होते . ्ा्सताखानाने पावसाळा पुणे ्ेथे काढला. 
परंडा ्ेथील िवजापुरी िक�ेाार गािलब हा होता . त्ाला भली मोठी लाच ाेऊन परंडा औरंगजेबाच्ा 
सवाधीन कवन ाेण्ात ्ा्सताखानाने आपला पावसाळा साथरकी लावला (२० नोवहेबर). 

 
१६६१–१६६३ मध्ल संघषर 

 
१६६१ च्ा सुरवातीला ्ा्सताखानाने आपला मोच� उ�र कोकणातल्ा कल्ाण िजल्ाकडे 

वळिवला. ्ा िजल्ात गतवष�च्ा एि�ल मिहन्ापासून इसमाईल ्ा मोगल अिधकाऱ्ाच्ा हाताखाली 
३००० फौज कारवाई करीत होती . ्ा फौजेने कल्ाणचा काही भाग ताब्ात आणला होता . पण 
कल्ाणसारखी काही ्हरे आिण िक�े ्ावंर अजून मोगलाचंा कबजा झाला नवहता. जानेवारी १६६१ मध्े 
पुण्ाहून कातरलबखान हा मोगल अिधकारी मोठी फौज घेऊन कोकणात उतरला . पेणपासून १५ मलैावंर 
असलेल्ा उंबरिखड ्ा िठकाणी ि्वाजीने अित्् गुपतपणे आिण जलागतीने कूच कवन ्ा फौजेला 
गाठले आिण त्ाचं्ा पुढे सरकण्ाच्ा आिण पाठीमागे वळण्ाच्ा अ्ा ाोनही माग�ची नाकेबांी केली . 
तहानेने व्ाकूळ होऊन एक पाऊल उचलण्ाची ताका नाही अ्ा पिर�सथतीत कातरलबखानावर 
सवरना्ाची पाळी ओढवली . िनरा् होऊन त्ाने छावणीतील सवर मालम�ेवर पाणी सोडले , ि्वाजीला 
भलीााडंगी र�म खंडणीााखल िाली आिण आपल्ा फौजेची अ्ा तऱहेने सुटका कवन घेतली  (३ 
फे�ुवारी १६६१ ). कल्ाण िजल्ात होणाऱ्ा मोगलाचं्ा ि्रकावाला ि्वाजीने अ्ा तऱहेने पा्बां 
घातला आिण तेथून तो पुढील मोिहमेसाठी बाहेर िनघाला . कल्ाणातून ि्वाजीने ािकणेकडे कूच केले 
आिण ्हरामागून ्हरे तो सपा�ाने काबीज करीत चालला . लवकरच ि्वाजीच्ा अमलाखाली 
ांडराजपुरीपासून खारेपाटणप �्तची िकनारप�ी आली . परंतु ्ा िवज्ाला एका मो�ा पराभवाचे 
गालबोट लागले . १६६१ च्ा मे मिहन्ात मोगलानंी मरा�ापंासून कल्ाण घेतले आिण जवळजवळ ९ 
वष�प �्त ते आपल्ा ताब्ात ठेवले. ्ा ाोन वष�त ाोनही पकाच्ा एकंार कारवा्ाचंी गोळाबेरीज बिघतली 
तर मोगलानंी कोकणच्ा अगाी उ�र टोकाच्ा प�ीवरील आपला ााब का्म ठेवला तर कोकणच्ा 
ािकण िकनारप�ीवर ि्वाजीने आपला ाबाबा ठेवला असे आपल्ाला िासेल . इ. स. १६६३ च्ा माचर 
मिहन्ात मोगलानंी मरा�ाचं्ा घोडाळाचा सेनापती नेताजी पालकर ्ाचा ाूरवर आिण सखत पाठलाग 
केला. नेताजी सुटून गेला पण ्ा धावपळीत तो सवतः जखमी झाला आिण त्ाने ३०० घोडेसवार गमावले . 

[ि्वाजी महाराजाचं्ा हालचालीची मराठी कागा-प�ातील बातमी पुढे िाली आहे. 
 

(्ा्सतखान �करण) 
 
ि्वाजी राजा मसलतीने आटोपत नाही! 
 



 
अनु�मिणका 

“�ी ि्वाजी राजे ्ाणंी राज् सोडवनू , (‘सोडून’) िक�े, कोट, ठाणी �ातं बहुत घेतला ; त्ातं (‘त्ा’) राज्ातं बहु रीतीने म्�ाेने 
पा्े घालून चालतात; मनुष्े पारी बहुत चागंली मेळिवली ; त्ाचें जवळ खिजना, �व् बहुत जाले; त्ा ्ोगे कवन व ्ुकतीने बहुतच मनसबेबाज ; 
मोठे धाडसे कवन ि्पाईिगरी ते किरतात ; बहुत लोकाचंा जमाव कवन त्ानंी िक�े कोट फार घेतले ; नवी सथळे, लोक खिजनाही िवपुल केला , 
सवर लोक एकिाल व सुखी केले . फौजफार व माणसे परा्मी ; सराार, सरकारकडून मोठे मोठे मनसबेाार (‘मनसबाार’) मेळिवले; बालघाट, 
पराढें, (‘पराडं’) कलबग�, आवसे (‘आवढे’) उागीरी, गगंातीराप �्त सवारी ि्कारी किरतात ; औरंगाबााेचा त्ानंी पुरा लुटला ; जालनापूर 
मािरले; महकूबि्ग (‘महकूबिसग’) व आपले सुभ्ाची फौज गेली ती मािरली , गा�स मेळिवली, ह�ी पाडाव नेले ; सुरत मािरली; रा्बागीण व 
मोहबतखान सराार गेले ते बुडिवले” ही वतरमाने वरचेविर िा�ीस बाा्हा औरंगजेब ्ासं कळिवल्ाविर पाा्ाह बहुत िालगीर होऊन िवचारात 
पडले की , “आमही ्ा �ातंीच बांोबसतास गुतंलो . हा सोडून जावे , तरी मूळ हे ; ्ास अपा् होईल . ि्वाजीने तिर धुम माडंली ितकडील 
पाा्ाहाती जेर कवन , आमच्ा फौजा बुडवनू , लुटून त्ाने �ातं घेतला . तो गुमान राखीव नाही . िवजापूरची तिर पात्ाहातच त्ाने घेतली ; 
अफजलखान मोठे धाडसे , (‘धाडीस’) आंगेजणीने मोहरा मािरला ; वरकडही उमराव नामोहरम केले . पाा्ाहाजााे व िालेरखान मध्�ातंी होते 
्ाणंीिह राजे ्ाचंा उतकषर िलिहला . तेवहा आपण जाऊन मसलत करणे ठीठ नाही . ि्वाजीराजा मसलतीने आटोपत (‘आटोपीत’) नाही. अगोार 
ाोनही पाा्ाहाती– भागानगर व िवजापूर -हसतगत होतील “(‘होईल’) तेवहाचं जे घडणे ते घडले . नाही तरी एकटेच ि्वाजीराजे आंगेजणी 
किरतील. �संगी त्ासही सा् किरतील . नामोष जाईल .” ्ासतव िवचार कवन एखलास खानाय्ाच्ा सुभ्ाची तिगरी (‘्ाची सुभेतिगरी ’)” 
कवन, पाा्ाहाचे मातुल ्ाइसताखान ्ासं ाेऊन , नवाजीस कवन फौज , तोफखाना वगैरे सामान बहुत पोखत व खिजना ऐसे बराबर मुबलक 
सािहत् ाेऊन रवाना केले. “ि्वाजीराजे ्ाचंा बांोबसत हरतऱहेने ाोनही पाा्ाहातीत अहटा सा् कवन (‘तह व सा् घेऊन ’) आधी करावा,” 
हे सागंनू रवाना केले . बरोबर रोिहले , पठाण, उाबक व रजपूत वगैरे पोखत सराार िालहे ते ारमजल ्ेते जाते . त्ाणंी ्ेता अगोार सुभ्ाचा 
बांोबसत केला. आिण मग ते महाराजावंर चालून आले. 

 
आंगी आिवभ�व, �ीाेवीचा संचार 
 
[इकडे] महाराज रा्गडी होते ; तेथून त्ानंी सवर त्ारी कवन फौज व सराार , पागा आणवनू , जमाव कवन राजगडास 

(‘रा्गडास’) आले. तमाम हषम एके ठा्ी केले . सवर सरकारकून , सराार जमाव कवन िवचार केला जे , “गनीम चालून आला ्ास कोणते 
उपा्े व हुनरे कवन जेरजूर (‘जेर’) करावा, तंबी क्ी पोचवावी , आपली फौज लोक जा्ा न किरता कसा उपा् करावा ?” ते सम्ी सव�चे 
िवचारे संमते, “मोगली फौज; बाहेर कहीकवाड, सामान, रसा समागमे आहे त्ास जवाब (‘जबाब’) धवन, बांी कवन, आधीच पुढे तोड ाेऊन 
लढाई क्ास करावी? बांी कवन, गनीम घाबरा पाडावा. (‘करावा,’) (‘घाबरा पाडून’) एखााे गडसंधीस (‘गलीसधीस’) मावन काढावा, िकवा 
एकााे िकिल्ास ्ेऊन मोच� ाेऊन बसू �ावा , तेथे मारावे . ऐसे िकत्ेक �कारे कावेसीनेस (‘कावेबाजीने’) घाबरा करावा !” ऐसे ठराऊन 
महाराजानंी, “संकट झाले ्ास का् करावे ?” महणून �ी ाेवीची �ाथरना केली . त्ाजववन आंगी आ्ुभ�व (‘आ्ुरभाव’) होऊन सािंगतले जे , 
“सव�स सागंा, िचता कव नका. जसा अफजल मारीला, तसाच ्ाचािह अपज् कवन लावनू (‘मावन’) ाेईन. तुमहासं ्् ाेईन.” इतकी वाक्े 
िनघाली ती िचटणीस, वाकनीस ्ाणंी िलिहली. ती वाक्े संचार गेल्ाविर उभ्तानंी �ुत केली . महाराजानंी ऐकून घेऊन, “सवर पार पाडणार �ी 
समथर! त्ाणंी आंगीकार केला आहेच तर िचता नाही. ्�ूचे पािरपत् कवच, हे उमेा धवन.” (‘धिरली’)  

 
‘तुमही ि्पाई खरे मार आहां!’ 
 
खान ्ेताच आधी चाकणचे िकलल्ास मोच� िाले . ते सम्ी संभाजी कावजी पागे होते . बळकट घोडे उचलावे ऐसे बळ , मार होते . 

त्ाजंविर महाराजाचंी इतराजी काही कारणे कवन जाली होती . त्ाणंी पागासु�ा जाऊन खानास भेटले . व बाबाजी राम होनप, ाे्पाडें �ातं पुणे, 
हे पुढे जाऊन बराणपुरीच खानास िमळाले . मािहतगार महणून त्ाने जवळ सनमाने ठेिवले . चाकण िक�ा िफरंगोजी नरसाळा हवालाार ्ाणे 
भाडंिवला (‘भाडंिवली’) ई्ान् कोनीचा बुरज सुरंगाने [खानाने] उडिवला. तेवहा िक�ा जेर झाला . कौल घेऊन महाराजाचंी आजा नेऊन 
(‘घेऊन’) िक� नरसाळे ्ाणे तहानी (‘तह कवन’) िाला. त्ास “तुमही ि्पाई खरे मार आहा ंतुमहासं वाढिवतो. आमहापंा्ी राहावे.” महणून खान 
्ाणे महटले असता ‘्े सम्ी राहात नाही ,’ महणून िनघोन नरसाळा महाराजाकंडे आला . महाराजानंी त्ास ्तर केलीस महणोन नवाजून िक�े व 
भपूाळगड ्ेथील हवाला ाेऊन पाठिवले. चाकण घेऊन खान ्ाणे पुिण्ास मु�ाम केला. 

 
अद भतु साहसकमर; खानास ्ासत केली. 
 
इकडे महाराजानंी �तापराव गुजर सरनोबत ्ासं तमाम पागा (‘पागोटी’) ाेऊन कहीकवाड चालू न �ावे , रसा बां करावी , अंतरे 

कवन रोखून गनीम धरावा , महणोन रवाना केले. आपण खासा तमाम मावळे लोक िनवड कवन राजगडाहून िसहगडास आले , तेथून िवचार केला 
जे, “काही एक साहसकमर कवन खान ्ास मारावा . खानाचे गोटावर चालून जावे , छापा घालावा , आपणच जाऊन खानाचे डोचके कापून 
आणावे!” ऐसे िकत्ेक बेत िच�ी दढ कवन कवाईत केली जे , “का�जेचे घाटानंी जाग जागा झाडास पोत बाधंावे आिण बलैाचे ि्गासही बाधंावे ; 
करणेकरी ि्गाडे पाच पचंवीस ्ानंी डोगरात िबकट जािग्ासं असावे . त्ाणंी आमही फ�े पाऊन इ्ारतीचा कण� िसहगडचे  वाटेस एक वाजवू, ते 
सम्ी पोत उजळणार मावळे लोक त्ाजबरोबर नेमोन िालहे होते त्ानंी पोत उजळावे , करणेकरी त्ाणंी करणे, ि्गे, बाजे कवन सव�सह िनघोन 
जावे, महणजे त्ा माग� (‘माग�’) छापा आला असे पाहून फौज व खान ितकडे जाईल . इकडे अवका् पडल्ास (‘सापंडल्ास’) गोट लुटावा अगर 
पडेल त्ी मसलत कवन आपण िसहगडास पोचावे , असे [िनि�त] कवन (‘असा ठराव कवन ’) मावळे लोक ्ासं िसहगडचे वाटेने जागा जागा 
हजार पाच् ेऐसे जथे कवन ाेऊन घालणीचे जाग्ासं उभे केले . त्ाणंी करण्ातील बारीक नळीची इ्ारत होताच ्ेऊन िमळत जावे , ऐसे 
सागंोन आपण अंगात िजरेटोप त्ाविर आंगरखा , (‘अंगरखा’) पागोटे घालून , चोळणा काच्ा घालून , तलवार िबचवा एका हाती , वाघनखे एके 
हाती, पाठी्ी ढाल ्ा�माणे [त्ारी] कवन पा्उतारा बराबर घारकरी ्ेसाजी कंक , तानाजी मालुसरे, ााााजी (‘बाबाजी’) बापूजी ाे्पाडें व 



 
अनु�मिणका 

िचमणाजी बापूजी ाे्पाडें व सुखे ऐसे घेऊन , मातबर िनघडा (‘िनघाडा’) माणसे पचंवीस तीस असामी केवळ जवळ असावे ऐसे कवन पाचं सहा 
हजार लोक िनवडून घेतले, ते ठेवीत ठेवीत आंबे” (‘आंबील’) वोहोळ ्ेथप �्त आले. पाचंसात् ेतेथे ठेवनू, गोटानजीक ाोन तीन् ेठेवनू, गोटात 
राजे ि्रले. काळोख, भा�पामासचा, त्ात काही पाऊस त्ा िावसात होता . गोटात ि्वन कोणी पुि्ले ‘कोण’? महणोन, तेवहा ‘चौकीचे लोक’ 
महणोन सागंतसागंत बाडाजवळ आले . बागेलगत बाड होते . त्ात ्ेऊन झाडाचें आ�्ाने चौकी चुकवनू , बाड िचवन, वरकड लोक बाहेर ठेवनू , 
एक ाोन असामी (‘असागी िनकम’) धारकरी बराबर ्ेसजी कंक , ााााजी बापूजी ाे्पाडें घेऊन बाडात (‘बागेत’) ि्रले– आतील डेऱ्ाजवळ 
गेले. तो खोज्ा (‘खान’) जागा होता, त्ास (‘त्ाचे मानेवर तलवार ठेवनू एकजणास बसवनू ’) एकजण तलवार मानेवरी ठेवनू बसिवले (‘त्ाचे 
मानेवर तलवार ठेवनू एकजणास बसवनू ’) आिण आपण खासा पुढे गेले . खानाचा लेक िनजला होता त्ास तेथेच जेब कवन िनजले जागाचं 
मािरला. आिण खानाचे िबचोव्ातं गेले , आिण छातीवर चढोन बसले . वार करावा तो बा्कोने जागी होऊन पािहले , आिण पा् धिरले . ितजला 
ाबािवली. तेवहा ितने ‘्े सम्ी माव न्े . जीवाान �ावे व मजला चुडेाान �ावे ’ ऐ्ी बहुत गलानी कवन , करणा भाकून �ाथरना केली . 
महाराजाचें अंतःकरणात �व जाला (‘आला’) परंतु “आपण ्ेऊन हे कमर केले व िनभावनू गोट पार होऊन , बचावनू आपले लोकातं िमळून गेले 
पािहजे ्ास कसे करावे?” महणून मनातं िवचार कवन “खान वाचूंन मोिहम केली तरी का् िचता ? पािरपात् करीत, रणातं मारीन” महणून बहुत 
सावधपणे खबराारीने ााबनू धवन गळ्ावरी तलवार ठेिवली (‘ठेिवली होती’) व एक हाते पोटास नखे लािवली , (‘लािवली होती ’) आिण खान 
्ास बोिलले जे, “्े सम्ी तुझा �ाण वाचिवला तिर इमान �ावे जे आमही हात धवन नेऊन ; तेथप �्त न बोलता बराबर ्ावे, तेथून सोडिवल्ाविर 
जावे; आिण काही तरी ्ासत किरतो ्ाकिरता ्ासताखान महणवावे . (‘महणावे’) बा्कोने बराबर ्ावे. ्ा�माणे उभ्ता ंइमान कुराण (‘खुरन’) 
्पथ घेऊन, मधी गलबल केिल्ा मावन टाकू .” असे करार कवन हाताची ाोन बोटे कापून घेतली . ते सम्ी ्ासताखान भ्ाभीत जाला . त्ास 
हाती धवन बा्कोसु�ा बाडापा्ी ्ेऊन , आल्ा वाटेने बाहेर आपले लोकात ्ेऊन , “ि्वाजी तो मी , तू मोहीम कवन आलास , तुझे पािरपत् 
करीन. ्ासतव ्ु� न किरता ंिफरोन जावे. नाही तिर मारीन.” बोलोन तेथून गोटाबाहेरील लोकातं िमळून आंबे (‘आंबील’) वोहोळातं लोक ठेिवले 
होते त्ासं िमळाले आिण इ्ारतीचा करणा केला. तो लोकानंी का�जेचे डोगरात पोत उजळले व करणे वाजिवले . खान बहुत सार, खजील होऊन 
गुल न किरता बाडातं आले. तो लेक मािरला. हे लोकासं सागंण्ास ाेखील ्रिमाे जाले. 

 
जसा कािल्ा साप पतन्ाचें करणे कवन िजत सोिडला  
 
इतक्ात खोजे वगैरे चौकोचे लोक ्ातं गुल जाली. लषकरातंही छापा आला अ्ी एकच गुल होऊन, लोक त्ार होऊन का�जेचे वाटे 

व चहंुकडे धाव ूलागले. गलबल पडली. ्ातं कोणी कोणास िमळेना. काहंी पळू लागले. काहंी त्ार होऊन छाप्ाचे रोखे चालले . तो महाराजानंी 
जागा जागा लोक ठेिवले . त्ाचें इ्ारतीच्ा संकेता�माणे मेळवीत मेळवीत मोठे �तापे ्् घेऊन जसा कािल्ा साप पतन्ाचें करणे कवन 
�ीकृषणज�ने िजत सोिडला , ऐसा खान ्ाचे मानेविर तलवार ठेिवली असता काढून , ्ासन कवन , सोडून ाेऊन , िसहगडास िवज्ी होऊन 
सुरिकत ्ेऊन पावले. 

 
ना-िहमत होऊन खानाने पुणे सोिडले. 

 
तो �ातःकाळी गिनमाच्ा फौजा झाडीत (झाडातं) जाऊन झाडासं बलैाचें ि्गास पोत बािंधले [आहेत], छापा नवहे ! असे पाहून 

िसहगडाखाली ्ेऊन उभ्ा रािहल्ा (उभा रािहला ). ते सम्ी िकलल्ावन तोफेची मारगीरी केली . त्ाणी िन्ाणाचे ह�ीस गोळा लावनू 
पािडला. लोकिह फार जा्ा जाले . ऐसेिह जाले असता ंमहाराजानंी िवचार केला जे , “मोगल वेढा घालून बसले . ्ासतव िकलल्ाचा बांोबसत 
कवन, आपण पलीकडील वाटेने उतरीन राजगडास जाऊन पावावे . ्ासतखान ते िाव्ी फौजसु�ा िकिल्ाजवळ उभे रािहला .” पावसाचे 
िावस, ि्वाजी ागेखोर, मोठी (‘मोठा’) आंगेजणी पािहला. अफजल मािरला असे ऐिकले . तसेच आमहासंही केले असोन सोिडले , जीवाान िाले 
व ्ासत केली . मोच� ाेऊन बसण्ाचे िावस नाह�त ; फौज पावसानी सडेल ; फौजेत िफतवा असेल , तिरच डेऱ्ाप �्त लोकसु�ा ्ेऊन पोहोचून 
बाडातं पोहोचले, आिण आपणाविर एहसान (‘अहसान’) केले. ऐसे �कारे िकत्ेक अंाे् ेमनातं आणून, बाजतबरसात मसलत करणे पाहून किरता ं
्ेईल महणून ना-िहमत होऊन, पुणे ्ेथे ि्वाजीचे नजीक राहाणे ठीक नाही जाणून ारमजल कोस ाोन कोसाचं्ा मजली करीत करीत पेडगावंी 
(‘पेडगावंी’) जाऊन छावणीस रािहला. 

 
्ा�माणे ्ासताखान ्ास ्ासत कवन नामोहरम कवन घालिवला . महाराज बहुत संतोषी जाले . बरोबर लोक नेले त्ास सव�स 

नावाजून, आपले बरोबर धाडसे केली महणून सफर राजी कवन बकीसे िालही . ाे्पाडें ाोन असाम�स– ााााजी बापूजी व िचमणाजी बापूजी– ्ास 
पालख्ा िाल्ा. 

 
‘ि्वाजी बडा सैतान पैाा हुवा!’ 
 
्ासताखानाचे पािरपत् केले , नामोहरम होऊन छावणीस आले हे वतरमान िा�ीस गेले . ते सम्ी पाा्ाहानी आ�्र केले , व त्ास 

्ोधही आला . “ि्वाजी बडा सैतान पैाा हुवा ,” असे पाा्ाहा बोलले . “जे कोणही आजप �्त कमर न केले , तेच किरतो . आपले सुभे बुडिवले . 
खान गेले त्ाचंी गित अ्ी केली . िक�े, कोट, मुलुख घेतला . त्ाचा बांोबसत पािरपत् चागंले जाले पािहजे ,” महणून बहुत िवचारात पडून 
खानाचे बराबर सराार लोक िाले होते त्ाजंवर इतराजी कवन त्ाचें मनसब, सरंजाम जपत केले आिण खानाने इतके सामान बराबर िाले असता 
जाऊन आब गमावला , नामोहोरम जाले. ्ासतही कवन घेतली महणून ‘तुमही हुजूर िनघोन ्ेणे ,’ ऐसे फम�न समजािवले , पाठिवले आिण हुजूर 
बोलावनू घेतले. [खान] िनघोन गेले. (म. रा. िच. ९८. १०३) ] 

 
[भीमसेन सकसेना ्ाने ्ाइसताखानाच्ा सवारी संबधंाने खालील�माणे िलिहले आहे . (पान १९). 



 
अनु�मिणका 

 
“अमीरल्  उमरा आपल्ा सैन्ासह औरंगाबााेस आला आिण काही िावस तेथे राहून चाकणच्ा वे�ाकरीता रवाना झाला ...... 

चाकणचा िक�ा बाा्हाच्ा ताब्ात आला . त्ाचे इसलामबाा असे नामकरण करण्ात आले . अमीरल्  उमरा हा ि्वाजीचे िनवाससथान 
असलेल्ा कसबे पुणे ्ेथे ्ेऊन राहू लागला . त्ावेळी केवळ खाजगीचेच असे त्ाच्ापा्ी तीन हजार नोकर होते . ि्वापा्ी तीन हजार सवार 
आिण पाच सहा हजार पा्ाळ ्ापेका जासत सैन् नवहते . नामाारखान आिण ्ुभकरण वगैरे बाा्ाही सराारानंा चौलच्ा बाजूला नेमण्ात 
आले. ्�ूचा मोड कवन ितकडील मुलूख ताब्ात आणावा हा ्ाइसताखानाचा उ�े् होता . ्�ूने सैन्ािन्ी ्ुभकरणावर रा�ीचा छापा घातला . 
्ुभकरण बुाेंला त्ारीत होता . अनेकानंा त्ाने ्मसानी पाठिवले . नामाारखानाने अनेक सथळे आपल्ा ताब्ात आणली . ्ुभकरणाने 
लोाीखानाला कल्ाण िभवंडीच्ा ठाणेाारीवर नेिमले . आिण ्�ूच्ा पािरपत्ासाठी तो बाहेर िफरत राहीला . अमीरल्  उमरा पुण्ात राहून 
जनता पुनहा आबााी वहावी ्ाचा �्तन कव लागला. धान् आिण इतर वसतू अित्् सवसत ाराने िमळू लागल्ा. 

 
...... अमीरल्  उमराचे गुण आिण त्ाचे औाा्र वणरन करण्ास लेखणी असमथर आहे. 
 
अमीरल्  उमराला ि्वाजीच्ा ्ुकत्ा आिण कपट कारसथाने ्ाचंी कलपना नवहती . तो गाफीलपणे पुण्ात रािहला. ि्वाजीपा्ी सैन् 

कमी होते तरी तो िनकराने लढत होता (पान २३ ). तो आपल्ा आवाक्ाबाहेर आपला िनध�र ााखवीत होता . त्ाने अमीरल्  उमराचे 
िनवाससथान, लषकर, बाजार ही अनेकाा हेवन ठेिवली . एके िाव्ी त्ाने कसलेले असे ाोन् ेगडी घेतले . वीस कोसाची पा्ी मजल मावन 
मध्रा�ी महाराजा जसवंतिसगाच्ा बाजारा जवळून ते गेले . अमीरल्  उमराच्ा मुापाकखान्ाकडे पोहोचले . त्ानंी जनानी महालाच्ा िभतीला 
भोक पाडले . त्ात ाोन-तीन माणसे आत ााखल झाली . सवतः (ि्वाजी) आत घुसला . इतर ाहा माणसे मागोमाग आत आली . महालातील 
ाास�नी अमीरल्  उमराला बातमी िाली की , िभतीला भोक पाडून काही माणसे आत आली आहेत . अमीरल्  उमरा आपल्ा झोपेची जागा सोडून 
महालाच्ा सोप्ावर आला . रा� अंधारी होती. कोण आले ते समजले नाही . ्�ूकडून त्ाला (अमीरल्  उमराला) ाोन जखमा झाल्ा . ाुसऱ्ा 
िावाणखान्ात भरपूर िावे लागले होते . अमीरल्  उमराचा मुलगा अबुल् फता तेथे झोपला होता . ्�ूंनी त्ालाच अमीरल्  उमरा समजून ठार 
मारले आिण त्ाचे डोके धडापासून वेगळे कवन नेले . ्ा सुमारास अमीरल्  उमरा गोधळलेल्ा मनः�सथतीत िावाणखान्ाच्ा ाेवडीवर 
पोहोचला. त्ाने काही ि्पा्ानंा (ज्ाचंा सवािभमान ि्�क होता) आत पाठिवले. थोडावेळ मारामारी झाली. ि्वाजी सहीसलामत बाहेर पडला. 
आजप �्त कोण्ाही जमीनााराने बाा्ाही सराारािवर� आ्ा �कारचे धाडस केले नवहते . अमीरल्  उमराला ्ोध आिण ाुःख होऊन 
त्ािठकाणी राहणे ्ोग् नवहे असे वाटले . त्ाने जसवंतिसग व इतर सराार त्ानंा पुण्ात ठेिवले आिण तो औरंगाबााेस परतला ...... ि्वाजीने 
केलेल्ा ्ा कृत्ाब�ल लोक�वाा हा की, हे कृत् जसवंतिसगाच्ा सािमलीने झाले...... खरे खोटे का् ते परमे�र जाणे.” 

 
(महाराष् आिण मराठे, �ी. सेतुमाधवराव पगडी, ४८ – ४९)] 

 
(११) िशवाज्ने शायसताखानावर केलेला रा�्चा ह�ा 

 
परंतु रणागंणामध्े आपल्ा फौजेला आलेल्ा अप््ाला एक मिहना पुरा लोटाव्ाच्ा आत 

ि्वाजीने मोगलानंा एक जबरासत तडाखा हाणला . ािकणेचा सुभेाार ्ा्सताखान ्ाच्ा छावणीवर 
त्ाने अचानक ह�ा केला आिण ्रीररकक सेनााल आिण गुलाम ्ाचेंकडे भेटून ि्वाजीने खु� त्ाच्ा 
अंतःपुरात ि्वन त्ाला जखमी केले. 

 
्ा्सताखानाचा तळ पुण्ात लालमहाल ्ेथे होता . लालमहाल महणजे ि्वाजीचे बाळपणीचे 

साधेसुधे घर होते . ्ा्सताखानाचा जनाना त्ाच्ाबरोबर होता . त्ाच्ा िनवाससथानाभोवती त्ाचे रकक 
आिण सेवक ्ाचं्ा राहण्ाच्ा जागा होत्ा आिण िबगुलखाना आिण कचेरी होती . त्ापलीकडे रसता 
ओलाडूंन ािकणेच्ा बाजूने िसहगडाच्ा रसत्ाकडेच्ा वाटेवर ्ा्सताखानाचा ाुय्म महाराजा 
जसवतंिसग आिण त्ाचे १०,००० ि्पाई ्ाचंा तळ होता. अ्ा बांोबसतात असलेल्ा खानाच्ा छावणीवर 
ह�ा कराव्ाचा महणजे नुसते ्ौ्र आिण धाडसच नवहे तर चपळाई आिण कावबेाजपणा ्ाचंीही जररी 
होती. मोगलाचंी छावणी ाूरवर पसरलेली होती . छावणीच्ा ाोनही फळ्ानंा बाहेरच्ा बाजूला १ मलै 
अंतरावर ि्वाजीने नेताजी पालकर आिण पे्वा मोरोपतं ्ानंा एक एक हजार सैिनक ाेऊन �संग 
पडल्ास मात करण्ासाठी महणून मोक्ावर ठेवले. रिववार तारीख ५ एि�ल १६६३ रोजी रा� पडल्ावर 
ि्वाजीने ४०० िनवडक सैिनक घेऊन पुण्ाच्ा पिरसरात �वे्  केला . छावणीच्ा मोगल रककानंी त्ानंा 
हटकल्ावर त्ानंी जबाब िाला की ते ्ाही फौजेतील ािकणी ि्पाई असून ठरवनू िालेल्ा जागी पहारा 
ाेण्ासाठी ते जात आहेत . छावणीच्ा वावाळ नसलेल्ा एका जागी काही तास िव�ानती घेतल्ानंतर 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजी आिण त्ाची माणसे मध्रा�ीच्ा सुमारास खानाच्ा मु�ामाजवळ ्ेऊन ााखल झाली . 
ि्वाजीला ्हराच्ा आतबाहेरची आिण �त्ेक घरान घराच्ा कानाकोपऱ्ाची संपूणर मािहती होती कारण 
पुणे ्हरात त्ाचे सारे बालपण आिण तारण् गेले होते. 

 
रमजान मिहन्ाचा महणजे मुसलमानाचं्ा उपवासाच्ा मिहन्ाचा तो सहावा िावस होता . 

नबाबाच्ा नोकरवग�ने िावसभर उपवास केला होता आिण त्ानंतर रा�ी भरभ�म जेवण केले होते . 
त्ामुळे ते सारे गाढ झोपेत होते . सबधं रमजानच्ा मिहन्ात झुंजुमंुजू वहाव्ाचे अगोार जेवण घेत असत . 
ते करण्ासाठी िवसतव पेटिवण्ाकरता महणून काही आचारी झोपेतून उठले होते . त्ा सव�ची मरा�ानंी 
अगाी गुपचूप िवलहेवाट लावनू टाकली . अंतःपुरात असलेल्ा ्रीररककाचं्ा खोलीला ्ा बाहेरील 
सव्ंपाकघरापासून िवभागणारी जी िभत होती ितला पूव� एक छोटासा ारवाजा होता . परंतु जनाना अगाी 
अलग ठेवण्ासाठी महणून हा ारवाजा िवटा आिण िचखल ्ानंी बुजवनू टाकण्ात आला होता. मरा�ानंी 
तेथल्ा िवटा काढल्ा आिण िभतीला भगााड पाडले . जनान्ात आपला अत्ंत िव�ासू सेवक  िचमणाजी 
बापूजी ्ाला बरोबर घेऊन ि्वाजीने �थम �वे्  केला. त्ाच्ा पाठोपाठ त्ाची २०० माणसे आत घुसली. 
ि्वाजी खानाच्ा ््नगृहाप �्त जाऊन पोहोचला तेवहा त्ाच्ा घाबवन गेलेल्ा िा्ानंी त्ाला जागे 
केले. परंतु खान हातात ्ा घेऊन �ितकाराला िस� होईप �्त ि्वाजी त्ाच्ाजवळ िभडला आिण 
तलवारीच्ा एका वाराने त्ाने खानाचा अंगठा तोडला . बहुधा ्ाच वळेेला जनान्ातील कोणत्ा तरी ाक 
ाीने खोलीतले िाव ेिवझवनू टाकले . काळोखात ाोन मराठा ि्पाई एका पाण्ाच्ा िपपावर धडपडले . 
झालेल्ा गोधळाचा फा्ाा घेऊन ्ा्सताखानाच्ा गुलाम ाास�नी त्ाला सुरिकत जागी नेऊन 
पोहोचिवले. मरा�ानंी काहा वळेप �्त काळोखात कापाकापी चालू ठेवली. 

 
ारम्ान अंतःपुराच्ा बाहेर ठेवण्ात आलेल्ा ि्वाजीच्ा िन्ुकत केलेल्ा िनमम्ा सवारानंी मुख् 

पहाऱ्ावर असलेल्ा रककावंर ह�ा केला आिण झोपलेल्ाचंी आिण जागे झालेल्ाचंी क�ल केली . 
“तुमही पहाऱ्ाचे काम अ्ाच तऱहेने करता का्?” असे टोमणे त्ानंी ्ा्सताखानाच्ा ि्पा्ानंा मारले . 
नंतर त्ानंी िबगुलवाल्ाचं्ा खोलीत �वे्  केला आिण जणू खान सवतःच हुकूम करीत आहे अ्ा थाटाने 
त्ानंी त्ानंा िबगूल वाजिवण्ाची आजा केली . त्ानंी वाजिवलेल्ा ढोलकाचंा जो मोठा आवाज झाला 
त्ात इतर सवर आवाज बुडून गेले आिण त्ातच ्�नेू मारलेल्ा आरोळ्ानंी सगळीकडे गोधळच गोधळ 
झाला. 

 
्ा्सताखानाचा अबुलफत नावाचा मुलगा होता . तो इतराचंी वाट न पाहता सव�अगोार आपल्ा 

बापाच्ा रकणाकरता धावला . त्ाने ाोन तीन मराठा ि्पा्ावंर वार कवन त्ानंा लोळिवले परंतु तो 
झालेल्ा धामधुमीत ठार मारला गेला. 

 
आपले ्� ूआता जागवक होत आहेत आिण स्ा होण्ाच्ा त्ारीला लागले आहेत हे पाहून 

ि्वाजीने तेथे फार वळे घालिवला नाही . त्ाने जनान्ातून काढता पा् घेतला , आपल्ा माणसानंा एक� 
बोलािवले आिण छावणीतून कोणताही �ितकार न होता िकवा पाठलाग न होता त्ाने उघडउघड 
राजमाग�ने बाहेरचा रसता पकडला . ्ा अचानक हलल्ात मरा�ाचंी ६ माणसे ठार आिण ४० जखमी 
झाली तर ्ाउलट खानाचा मुलगा आिण एक अिधकारी , त्ाचे ४० सैिनक आिण ६ िा्ा आिण गुलाम 
ाासी इतकीजण ्ा हलल्ात ठार झाली आिण त्ाचे २ मुलगे , ८ इतर िा्ा आिण खु� ्ा्सताखान 
इतकीजण जखमी झाले . साऱ्ा ािकणेमध्े ि्वाजीचे हे धाडसी कृत् जसवतंिसगाच्ा पािठब्ाि्वा् 



 
अनु�मिणका 

झाले नाही अ्ी सवरसाधारण लोकाचंी धारणा झाली. 
 
ि्वाजीने धाडसाने आिण कौ्ल्ाने ्ा्सताखानावर घातलेल्ा ््सवी छाप्ामुळे त्ाचा 

ाबाबा सवर� वाढला . त्ाला लोक सैतानाचा अवतार समजू लागले . तो िजथे जाऊ ्कणार नाही अ्ी 
एकही जागा नाही आिण कोणतीही गो� त्ाला अ्क् नाही अ्ी �ा्ः सवर� समजूत पसरली . 
्ा्सताखानावरील हलल्ाची बातमी बाा्हाच्ा कानावर गेली . त्ाने त्ाचे खापर ्ा्सताखानाचा 
िनषकाळजीपणा आिण बेवकुबी ्ावर फोडले . त्ाच्ावर बाा्हाची इतराजी झाली आिण त्ाची 
उचलबागंडी बाा्हाने १ िडसेबर १६६३ रोजी बगंालच्ा सुभेाारीवर केली . त्ा काळी बगंाल �ाताचंी 
सुभेाारी महणजे सुळावरच्ा पोळीसारखी समजत . जानेवारी १६६४ च्ा मध्ाला , राजपु� मुआ�मच्ा 
सवाधीन कारभाराची सू�े ाेऊन ्ा्सताखानाने ािकण �ातं सोडला . [ि्वाजीमहाराजानंी ्ा्सताखानावर केलेल्ा 

हलल्ाची हकीकत पोतुरगीज कागाप�ात पुढील�माणे आहे  :– 
 
इ. स. १६६३ साली औरंगजेब बाा्हाने ्ािहसतेखानाला मोठे सैन् ाेऊन ि्वाजी महाराजावंर पाठिवले . ि्वाजी महाराजानंा िवज् 

िमळावा महणून गोव्ाचा पोतुरगीज वहाइसरॉ् आंतोिन्ु ा मेलु ा का�ुं  (Antonio de Melo de Castro) ्ाने पुढील सिाचछापर संाे् धाडला :– 
 
“मी ाे्ाहून वसईला आलो, तेवहा आपणाला कळिवले की, आपल्ा ाोनहीही ाे्ानंा मान् अ्ा मनुष्ाची माझ्ाकडे रवानगी करावी . 

परंतु उ�र लाबंल्ामुळे सरकारला सोि्सकर अ्ा आजा करता आल्ा नाहीत . आता ्ा प�ानव्े आपणाला कळवीत आहे की , आमही एका 
अनुभवी अिधकाऱ्ाला उ�रेकडे पाठवीत आहोत . हा अिधकारी आपणा्ी स�ामसलत कवन व आमहाला आपले िवचार िविात करील . ्ा 
अिधकाऱ्ाचे नाव ाो आलहार ा आताइा (Dom Alvaro de Ataide) हे असून, तो आपल्ा लोकाचें अनिहत करणारे असे कोणतेच कृत् आपल्ा 
हातून होऊ ाेणार नाही , ्ाची मला खा�ी आहे . मी आपणाला वचन ाेतो की , माझ्ाकडून आपणाला जी काही मात हवी असेल ती ाेण्ास मी 
कधीच कुचराई करणार नाही. मला आ्ा आहे की, आपण िवज्ी वहाल आिण आपली कीत� आिण आपल्ा ाे्बाधंवाचंा ारारा सवर� पसरेल .” 

 
गोवा, २७ एि�ल १६६३. 
 
आंतोिन्ु ा मेलु ा का�ु ं(Livro Dosreis Vizinhos, No 2 FLS., 14) 
 
ि्वाजीमहाराजानंी ्ािहसतेखानावर पुणे ्ेथे अचानक ह�ा कवन त्ाचा पुरता पराभव केला . ्ा िवज्ाचा उ�ेख िफिलप गाॉ फोडर 

्ा नावाच्ा इं�जाने ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा सुरत ्ेथील कचेरीला कोलहापूरहून िलिहलेल्ा प�ात केला आहे . हे प� िा. २४ मे १६६३ चे आहे. 
 
ि्वाजीमहाराजानंी सावंतवाडीवर सवारी केली . िडचोली आिण साखळी ्ा ाोनही �ातंाचं्ा सुभेाारानंी भीतीने पळ काढला . (इयंगलश 

रेकॉडरस  ऑन िशवाज् पा. ५५) गोव्ाचा वहाइसरा् आंतोिन्ु ा मेलु ा का�ु ं्ाने पुढील प� पाठवनू महाराजाचें अिभनंान केले : 
 
“ि्वाजी राजे ्ासं— 
 
आपले प� िमळण्ापूव�च मी रामजी ्णेवी कोठारी ्ाचं्ाकडे अिभनंानपर प� ाेऊन आपणाकंडे रवाना केले होते . आपल्ा 

िवज्ाब�ल मी आपले अिभनंान करतो.........” 
 
गोवा, ४ जून १६६३. 

 
आंतोिन्ु ा मेलु का�ुं 

 
(Livro Dosreis Vizinhos, No 2 FLS., 17) 
 
पोतुरगीज वहाइसरॉ् आंतोिन्ु ा मेलु ा का�ु ं्ाने िा . १४ जानेवारी १६६४ रोजी पोतुरगालला आपल्ा राजास िलिहलेल्ा प�ात 

ि्वाजी महाराजानंी ्ािहसतेखानावर िमळिवलेल्ा िवज्ाचा उ�ेख केला आहे. तो महणतो :– 
 
“......... ि्वाजी हा एक क�ाळू आिण परा्मी राजा आहे . त्ाने इिनझा मालुकु (Iniza Maluco?) चे राज् बळकावले . हा �ाे् 

डोगराळ असल्ाने त्ाचे त्ाला सुलभतेने रकण करता ्ेते . इााल्ा (आिाल्हा) च्ा सैन्ा्ी त्ाच्ा अनेक लढा्ा झाल्ा . पण त्ा सवर 
लढा्ा त्ाने िजकल्ा . गेल्ा वष� मोगलाचें एक बला� सैन् ि्वाजीवर चालून आले . त्ाने डोगराळ �ाे्ाचा आसरा घेऊन मोगलां् ी ्ु� 
सुव ठेवले. मोगलानंा आपल्ा सैन्ात रसा पोहोचिवणे अ्क् झाल्ाने त्ानंा माघार घ्ावी लागली . ि्वाजीच्ा सैन्ाने एक अरंा िखड गाठून 



 
अनु�मिणका 

त्ाचंी धूळााण उडवनू िाली.........” 
 
(म. इ. सा., खंड ३, ३–५)] 
 
[्ा्सताखानाच्ा ािकणेवरील सवारीची हकीकत खाफीखानाने पुढील�माणे िाली आहे  :– 
 
“सीवाच्ा ाावाची हकीकत औरंगजेबास समजल्ावर त्ाने ाखखनचा सुभेाार अमीर ल-उमरा ्ास त्ाला ि्का कवन नािहसा 

करण्ाब�ल फम�िवले . तेवहा तो वरील हुकुमा�माणे सीवास सजा ाेण्ासाठीही १०७० च्ा जमािालावल मिहन्ाच्ा अखेरीस त्ाची सुरिकत 
वसितसथाने असलेल्ा पुणे व चाकण ्ाचं्ा बाजूस जाण्ाकिरता औरंगाबााेहून िनघाला . आिण औरंगाबाा ्ेथे मुमताझखानास ठेवनू ता . १ 
रजबला [्. १५८९ चै� शु� २, इ. स. १६६० माचर ३.] सीवाच्ा महालापैंकी सेवगाव नामक िठकाणास आला . ्ावेळी सीवा सुप्ाकडे होता. पण 
अमीरल–उमरावाच्ा हालचाल�ची वात� ऐकून तो ते िठकाण खाली कवन ाुसरीकडे िनघून गेला . अमीरल-उमराने िवरोधाि्वा्च सुपे घेतले 
आिण तेथे जााूरा् ्ास ठेवनू लषकरास धान् पुरिवण्ाब�ल व ती जागा रकण करण्ािवष्ी (१२०) त्ास ताकीा केली . सीवाने आपल्ा 
सैन्ाला संधी सापडताच अमीरल उमराच्ा सैन्ाच्ा िपछाडीवर ह�े करण्ाचा हुकूम िाला . अमीरल-उमरास हे समजताच त्ाने अनुभवी 
अिधकाऱ्ाचं्ा हाताखाली चार हजार सवार आळीपाळीने कहीचे रकण करण्ासाठी नेिमले . पण �त्ेक िाव्ी व कूचातं सीवाचे ाखनी लोक 
कहीभोवती िघरट्ा व क�ाका�ंमाणे एकाम छापा घालून घोडे , उंट, मनुष्े ्ापैंकी सापडेल त्ास सैन् सावध होईतो मारीत व लुटून नेत . 
बाा्ाही लषकर पाठलाग कवन त्ानंा �ास ाेई , तेवहा ते लढण्ाऐवजी पळून जात . ्वेटी ्ा सैन्ापैंकी काही ्�ाताजानंी त्ा कुं्ाने (सीवा) 
वसिवलेल्ा पुणे व ि्वापूर ्ा ाोन िठकाणी पोहोचून ती ाोनही हसतगत केली आिण पुण्ास ्ेऊन राहण्ाच्ा जागा मुकरर केल्ा . 

 
नंतर ्ाही सैन् चाकण िकलल्ावर चालून गेले . त्ाचे बुवज तट ्ाचें िनरीकण केल्ावर सैन्ाने मोच� लािवले , ामामे रिचले , 

आपल्ाभोवती खंाक खणले आिण िकलल्ाखाली सुरंग लावण्ास सुरवात केली . अ्ा तऱहेने िकलल्ास वेढा घातल्ावर तो घेण्ाचा ते कसून 
�्तन कव लागले . त्ा �ाे्ात पाऊस जवळ जवळ पाच मिहने रा�ंिावस पडे . तेवहा लोकानंा घराबाहेर जाता ्ेत नसे . ढगामुळे िावस संपून 
रा� केवहा सुव होई हेही समजत नसे . ्ामुळे िाव्ाि्वा् एक मनुष् ाुसऱ्ा सवपकी्ास ओळखू ्कत नसे . बाुंकाचं्ा गोळ्ा व ााव खराब 
होऊन धनुष्ाचं्ा ाोऱ्ाही बाा झाल्ा . (१२१) तरीही वेढा जोराने चालवनू तटास तोफाचं्ा माऱ्ाने िखडारे पाडण्ात आली . ि्बांीस अित्् 
ताण पडला तरी अंधाऱ्ा रा�ी ते मोच�त ि्वन िवलकण धाडसाने लढत . िकत्ेक �संगी ्�ूची आतील व बाहेरील ि्बांी िावसाढवळ्ा 
बाा्ाही सैन्ावर तुटून पडे व मोच� धोक्ात पडत . वेढा छप� िावस चालल्ावर सुरंग लावलेला एक बुरज त्ावरील माणसे आिण त्ाचे ागड 
व िवटा ्ासंह उडाला . तेवहा इसलामी ि्पा्ानंी ई�री रकणाच्ा ढाली पुढे कवन ह�ा चढिवला व ते मो�ा कसो्ीने लढले . परंतु काफीर 
िकलल्ामध्े मातीची िभत व ि्वा् खंाकाभोवती मोच� रचून त्ाचं्ा आ�्ाने लढत होते . संबधं िावस लढण्ात जाऊन बाा्ाही ि्पा्ापैंकी 
काही त्ातं मेले . पण बहााुरानंी माघार घेण्ाचे नाकावन रा� अ� व िव�ातंी ्ाि्वा् तेथेच घालिवली . ाुसऱ्ा िाव्ी सू्र उगवताच त्ानंी 
पुनहा ह�े सुव केले , ि्बांीपैकी िकत्ेकानंा ठार केले आिण मो�ा ्त�ने ते िठकाण हसतगत केले . तेवहा उरलेली ि्बांी बालेिकलल्ात गेली . 
्ा (१२२) वे�ाच्ा कामात गुतंलेल्ा बेलाार वगैरे खेरीज ३०० ्ाही लोक मेले आिण ६०० सवार व प्ााे ागड , गोळ्ा, बाण व तलवारी ्ानंी 
जखमी झाले . बालेिकलल्ातील लोकाचंी मोठी कठीण अवसथा होऊन राव भाऊिसघाच्ा मध्सथीने त्ानंी िक�ा बाा्ाही लोकाचं्ा हवाली 
केला. ाुसरे िाव्ी अमीरल-उमराने आत जाऊन िकलल्ाची पाहणी केली, उझबकखानास तेथे ठेिवले व सवतः सीवास तंबी ाेण्ासाठी िनघाला . 
हे समजल्ावर बाा्हाने चाकणास इसलामबाा हे नाव िाले आिण माळव्ातून जाफरखानास अमीरल-उमराच्ा मातीस जाण्ासाठी फम�िवले. 
नंतर अमीरल-उमराने ारबारास कळिवले की, पिरडा िक�ा लढाईि्वा्च ताब्ात आला. 

 
(िश. वक. सं., खंड ३, मुनतखाबु�ुबाब, ६६–६८) ] 
 
[ि्वाजीने ्ा्सतखानावर घातलेल्ा छाप्ाची हकीकत खाफीखानाने पुढील�माणे िाली आहे : 
 
(१७२) ्ा वेळी बाा्ाहास बेचैन करणारी आणखी एक गो� घडली व ती महणजे ािकणेतून सीवाने अमीरल –उमरावर ारणी 

महालात छापा घातला व त्ाचा मुलगा अबुल– फतहखान मारला ही. सवतः अमीरल – उमराबरोबर असलेल्ा माझ्ा बापाकडून मी ्ािवष्ीचा 
तप्ील ऐकला तो पुढे ाेत आहे. 

 
अमीरल-उमराने िकत्ेक िक�े व समृ� िठकाणे घेतल्ावर पुण्ास त्ा नरक्ाने बाधंलेल्ा त्ा घरात मु�ाम केला . तेथून त्ाने 

सीवाचे बळ मोडण्ासाठी व त्ास कैा करण्ासाठी सैन्ाच्ा तुक�ा पाठिवल्ा . त्ाने असा  एक ांडक घातला होता की , पात्ाही 
नोकराि्वा् कोणाही हत्ारी िकवा िबनहत्ारी िव्षेतः मराठा मनुष्ास ्हरात िकवा सैन्ात �वे् िमळत नसे . सीवा मार बसून इतका हैराण 
झाला की, तो ाुगरम अ्ा डोगरात जाऊन रािहला व तेथील �त्ेक आठव�ास व मिहन्ास जागा बाली . (१७३) एके िाव्ी मराठा प्ा�ाचं्ा 
टोळीने कोतवालाकडे जाऊन २०० माणसाचं्ा एका अपिरिचत लगनाच्ा वऱहाडासाठी परवाना िमळिवला आिण त्ानंी रा� पडताच नवऱ्ा मुलाचा 
पो्ाख केलेला एक मुलगा बरोबर वा�े असलेल्ा टोळ�सह वाजत गाजत ्हरात आिणला . त्ाच िाव्ी एका चौकीवर बरेच ्�ुपकी् लोक 
कैा कवन त्ास हातक�ा घालून , अनवाणी, ाोरासं बाधूंन , ि्व्ा ाेत एक टोळी घेऊन ्ेत आहे अ्ा बातमीववन आणखी एका टोळीस 
संध्ाकाळच्ा वेळेस ्हरात ्ेण्ाची परवानगी िमळाली व ते आत आले . ते ठरल्ा जागी आल्ावर सव�नी हत्ारे घेतली . मध्रा�ी ते 
अंतःपुराच्ा िभतीजवळ असलेल्ा मुाबकखान्ापा्ी पोहोचले . ाोहोमध्े फकत एक िाडी असून ती मातीिवटानंी भवन काढली होती . ते एका 
पिरिचत रसत्ाने मुाबकखान्ात ि्रले . तो मिहना रोजाचंा होता . काही आचारी उठून खान्ाची भाडंी उजळीत व सव्ंपाक करीत होते आिण 
काही िनजले होते. मोठा आवाज होऊ न ाेता त्ानंी जागतृ व झोपलेल्ा आचाऱ्ानंा कापून काढले . 



 
अनु�मिणका 

 
नंतर त्ानंी िाडी उघडण्ाचा �्तन केला . मरणाऱ्ाचें व िपकावाचें आवाजानंी मुाबकखान्ामागच्ा खोलीत िनजलेला एक चाकर 

जागा झाला . त्ाने अमीरल-उमरापा्ी जाऊन ऐकू आलेल्ा आवाजािंवष्ी सािंगतले . (१७४) त्ावर तो रागावनू आचारी खाना ि्जिवण्ास 
उठले असतीलच ्ेवढेच महणाला . नंतर काही ाासी एकामागनू एक ्ेऊन कोणी िखडकी उघडून आत आल्ाचे सागं ूलागल्ा . तेवहा मा� 
अमीरल-उमरा घाईने एक ाम उठला व त्ाने धनुष् , बाण व भाला घेतला . इतक्ात काही मराठे त्ाच्ासमोर असलेल्ा पाण्ाच्ा हौाापुढे 
आले. त्ापैकी एकास त्ाने बाण मारला , पण त्ाने पुढे ्ेऊन वार केला व खानाचा अंगठा उडाला . ्ावेळी ाोन मराठे पाण्ाच्ा हौाात पडले . 
खानाने आणखी एकास बच�ने खाली पाडले . ्ा गोधळात ाास�नी ्ाि्सताखानास (अमीरल-उमरास) हातानंी धवन तेथून सुरिकत जागी नेले . 
िकत्ेक मरा�ानंी पहारेकऱ्ाचं्ा घरात ि्वन िनि�त िकवा जागतृ अ्ा सव�स ‘असा पहारा करतात हो् ’ महणून ठार केले . काह�नी 
नगारखान्ात �वे् कवन अमीर ल-उमराच्ा नावावर नगारे वाजिवण्ाची आजा केली . ्ामुळे इतका आवाज झाला की , कोणाचा आवाज 
कोणास ऐकू ्ेईना . त्ातच छापेकऱ्ाचं्ा आवाजाचंी भर पडली . ि्वा् त्ानंी ारवाजे लावनू घेतले . ्ाि्सतेखानाचा ्ूर मुलगा अबुल-
फतहखान ्ाने ही बातमी ऐकली तेवहा तेथे जाऊन  २।३ जणासं ठार व जखमी केले . पण मागाहून सवतःच जखमी होऊन मरण पावला . एक 
अमीरल-उमराच्ा वा�ामागे घर असलेला व उमाा जमाताार , आतील गोगाट ऐकून आला . वाट बां असलेली पाहून ाोराची ि्डी लावनू 
िभतीवर चढला व त्ाने खाली उडी टाकली . तो महातारा , अ्कत व काहीसा ्ाि्सतेखानासारखा होता . (१७५) मरा�ानंी त्ास अमीरल-
उमरा समजून ठार केले . त्ानंी अमीरल–उमराच्ा ाोन बा्कासंही कापून कािढले . एकीचे तर इतके तुकडे केले होते की , ाहनासाठी ते 
टोपलीत भरले गेले. ाुसरी ितला ३०।४० जखमा झाल्ा असतानाही बचावली. छापेवाल्ानंी लुटालूट न करताच घराबाहेर पळून पोबारा केला. 

 
ाुसरे िाव्ी सकाळी , अमीरल-उमराच्ा साहय्काचंा मुख् जसवंत अमीराकडे भेटण्ास व माफी मागण्ासाठी आला ; पण तो 

‘मजवर संकट आले असता महाराजा हजरताचं्ा चाकरीवर होते असे मला वाटते ’ एवढेच वाक् बोलला. ही बातमी बाा्हास समजल्ावर त्ाने 
अमीर व राजा जसवंत ्ा ाोघाचंीही िनभरतसरना केली आिण ाखखनची सुभेाारी व सीवािवर� पाठिवलेल्ा सेनेचे आिधपत् ्ाहझााा मुहममा 
मुअ�म ्ास मुकरर केली . �थम अमीरल-उमरास परत बोलिवले ; पण नंतर त्ास बगंालच्ा सुभ्ावर जावे महणून फम�िवले . महाराजा जसवंत 
्ाजकडे ्ाहजा�ाच्ा हाताखालील साहाय्क सेनेचे अिधपत् तसेच चालू ठेिवले . (१७७) ाखखनच्ा बातम्ावंवन समजून आले की , सीवाने 
बडंाचे िन्ाण बेह� फडकािवले आहे आिण रोजबरोज बाा्ाही महाल व लमाणी ताडें ्ावर ह�े कवन त्ानंा तो लुटीत आहे . त्ाने जीवल 
(चेऊल), पाबल (ााभोळ) व सुरतेजवळची इतर बांरे ााबली आहेत आिण म�ेला जाणारी जहाजे तो लुटीत आहे–त्ाने समु�ावर िकत्ेक िक�े 
बाधंले असून ाळणवळण धोक्ात आणले आहे . तो राजगडावर ताबं्ाचे पैसे व सोन्ाचे होन पाडतो . महाराजा जसवंताने त्ास ााबण्ाचा ्तन 
केला; पण उप्ोग झाला नाही . तेवहा बाा्हाने राजा (१७८) ज्िसघास व िालेरखान , ााऊाखान, राजा रा्िसघ [सी] सोिा्ह, 
इहत्ामखान, राजा सुजानिसघ बुाेंला , पुरणमल, झबरासतखान, बकर नााझखान आिण इतर लढवय्े व का्रकत� ्ासंह सीवास तंबी व सजा 
ाेण्ासाठी रवाना केले . ्ावेळी राजा ज्िसघ िालेरखान व इतर ्ाचंा ्ोग्ते�माणेच सतकार केला आिण हाजी ्फीअखानास ाखखनचा 
िावाण बनिवले . ााउाखानास बुह�नपूरचा सुभेदार कवन त्ास फम�िवले की , त्ाने बुह�नपुरास नायब नेमून सवतः राजा ज्िसघाबरोबर 
सीवाच्ा मोिहमेवर जावे. 

 
(िश. च. वक. सं., खंड ३; मुनतखावु�ुवाव, ६८–७०)] 
 
[अलीनाम्ामध्े ्ा्सताखानावरील छाप्ाची हकीकत पुढील�माणे िाली आहे  : 
 
्ाइसतेखानावर छापा – मलनाडच्ा राजावर सवारी करण्ाकिरता महणून अली आिाल्ाह बकंापुरास गेला होता . त्ावेळी 

िवजापूरचे सवर कामगार लोक त्ाजबरोबर गेले असल्ाने �त्क िवजापुरात फारच थोडी फौज रािहली होती . अ्ा �कारे माैानी मुलूख मोकळा 
आहे असे पाहून ि्वाजी पहाडातून बाहेर आला व त्ाने िवचार केला की , आपण हा सवर मुलूख काबीज करावा . वासतिवक हे त्ाचे फारच मोठे 
धाडस होते; कारण ्ावेळी अली आिाल्हाची ्कती एवढी मोठी होती की , त्ा्ी लढण्ाची ताका कोणाचीच नवहती . ्ाचवेळी मोगलाचंा एक 
बडा सुभेाार ि्वाजीच्ा तोडावर फौज घेऊन का्मचा उभा होता . मोगल बाा्ाह ्ास मोठा, राज्ाचा आधारसतंभ, ्हाणा, ाूरा्�, मोठमोठी 
कामे सव�आधी करणारा, िा�ीवर वजन असणारा, असा मानीत असून त्ास ्ाइसतेखान हा िकताब होता . हा मोठमो�ा लढा्ा व ांगेधोपे ्ानंी 
न होणारी कामे अकलेच्ा जोरावर करीत असे . ि्वाजीने ्ा्ी खेळ खेळण्ाची इचछा केली . त्ासाठी त्ाने आपल्ासारखेच चोर , ारोडेखोर, 
खुनी इसम जमवनू एक फौज त्ार केली व कपटाने ्ाइसतेखानाचा काटा काढण्ाचे ठरिवले . एके िाव्ी रा�ी ्ाइसतेखान आपल्ा िा्ां् ी 
्ीडा करण्ात ांग झाला असता इकडे चोरानंी त्ाच्ा राज्ातं खेळ केला . ि्वाजी मोगल सेनापतीच्ा आसपास आला व खूप रा� झाली आहे 
असे पाहून त्ाच्ा िजवाचा घात करण्ाचा त्ाने िवचार केला . त्ाने आपल्ा सैन्ाचे ाोन भाग कवन सावाचा भाग सावात व चोराचा भाग चोरात 
िमसळून िाला. ्ाइसतेखान ऐषात ांग असता ि्वाजीने घराभोवती पहारेकरी होते त्ासं ठार केले व जेथे सैतान ाेखील �वे् कव ्कला नसता 
तेथे रकताचा गुलाल उधळला . ्ाइसतेखान झोपेतून उठून तलवार हातात घेऊन तोडावर जाण्ाच्ा िवचारात होता ; पण ि्वाजीने त्ास त्ार 
होऊ न ाेता त्ाजवर चटकन वार कवन त्ाचे ्रीर घा्ाळ केले . िजकडे ितकडे रकत साडंल्ामुळे िा्ाचंा बेरंग झाला . आपल्ा धन्ावर मोठा 
�संग गुारला आहे असे पाहून त्ाचा जीव वाचिवण्ासाठी रजपूत िा्ा सवतः जणू आगीत उ�ा घेऊ लागल्ा ; पण सव�ची डोकी उडिवली 
गेली. पुषकळानंा घा्ाळ कवन , िकत्ेक िा्ानंा त्ाचं्ा नवऱ्ासमोर मावन व लूट कवन ि्वाजी आपल्ा वाटेने िनघून गेला . ि्वाजी िनघून 
गेल्ावर ्ाइसतेखानाच्ा लोकानंा लाजेने मेल्ासारखे होऊन गेले . इकडे ही गो� सवर िठकाणी फैलावली जाऊन ताबडतोब िा�ीस पोहोचली . 
तीमुळे बाा्ाहाचे तोड सुकून गेले . तरी पण ्ा गो�ीचा सूड घेतला पािहजे असा सव�नुमते िवचार कवन त्ाने जसवंतिसग नावाच्ा सराारास 
बरोबर मोठमोठे फौजाार ाेऊन ि्वाजीवर पाठिवले. (िश. च. वक. सं. २ ६४–६५, अल् नामा).] 

 
[्ा्सताखानाच्ा सवारीची हकीकत आलमगीरनाम्ात पुढील�माणे िाली आहे : 



 
अनु�मिणका 

 
ही हकीकत बाा्हाच्ा कानावर जाताच ािकणचा सुभेाार अमीर ल-उमरा (्ाि्सतेखान) ्ास हुकूम साार झाला की , त्ा 

सुभ्ातील सैन् घेऊन त्ास ाफे करण्ासाठी व त्ाच्ा िवला्तेतील िक�े व ग�ा हसतगत करण्ासाठी कमर बाधूंन त्ा भागास बडंातून मुकत 
करावे. तेवहा अमीरल-उमरा फम�ना�माणे ता . २५ जमािदलावल जुलूस  ्ा िाव्ी [्. १५८१ माघ व�  ११, इ. १६६० जानेवारी २८ .] हे काम 
करण्ासाठी लषकरासह औरंगाबााेच्ा बाहेर पडला आिण नााेंडचा फौजाार मुकतारखान ्ास ्हराच्ा रकणाचे काम व अिधकार सागंनू ९  
जमािदलाखरला [्. १५८१ फालगुन शु�  ११, इ. स. १६६० फे�ुवारी ११ .] अहमानगर ्ेथे पोहचला . इतर कामाची व्वसथा लावण्ासाठी तो 
तेथेच काही िावस रािहला. नंतर त्ाच मिहन्ाच्ा २३ तारखेस [्. १५८१ फालगुन व� १०, इ. १६६० फे�ुवारी २५.] तेथून कूच कवन रजबाच्ा 
१ तारखेस [्. १५८२ चै� शु� २, इ. १६६० माचर ३.] सीवाच्ा िवला्तेतील महालापैंकी सोनबरी (सोनोरी?) ्ा गावी त्ाने मु�ाम केला . नंतर 
कोकणातील एक भरभराटीस आलेले , मातीची गढी असलेले , ्�ूने रकण करण्ाचे सोडून िाल्ाने मोकळे पडलेले अ्ा सुपे गावास ्ेऊन तेथे 
त्ाने जााूरा् ्ास ठेिवले . हेतू हा की , त्ाने त्ा गावचे (५७९) रकण कवन भोवतालच्ा �ाे्ापासून सावध असावे आिण बाा्ाही लषकरास 
धान् व इतर साम�ी पोहोचिवण्ाची व्वसथा करावी . ्ावेळी िासून आले की ्�ूची फौज बाा्ाही फौजेच्ा जवळपास ािकणी लोकाचं्ा 
नेहमीच्ा सव्ी�माणे गिनमी प�तीचे कावे कवन हात मारण्ाची संधी पहात आहे . तेवहा त्ाने ठरिवले की , रोज बाा्ाही सैन्ातील एकेका 
सरााराने तीन-चार हजार सवारासंह पाळीपाळीने रसा आणण्ासाठी तळाववन जाणाऱ्ा कहीचे रकण करावे . नंतर त्ाने ता. ४ शाबान रोजी [् 
१५८२ वैशाख शु� ६, इ. १६६० एि�ल ५.] सीवाच्ा िवला्तेत व त्ाचे घराार असलेल्ा पुण्ास जाण्ासाठी महणून सुपे परगण्ातील मातीची 
गढी असलेल्ा बारामती गावी मु�ाम केला . तेथे काही सैन्ास ठेवनू त्ाने असे ठरिवले की , त्ाने त्ा गढीची–जी अित्् मोडकळीस आली 
होती–डागडुजी करावी व उ�म रकण करीत खबराारीने रहावे . नंतर त्ाने नीरेच्ा िकनाऱ्ावर ्ेऊन मु�ाम केला . इतक्ात त्ाला बातमी 
आली की, िसवाची फौज आपल्ा लषकरापासून १० कोसावंर आली आहे व लपून रािहली आहे . तेवहा त्ाने ३ हजार सवारासंह ्झ�खानास त्ा 
फौजेचे पािरपत् करण्ास नेिमले . ्�ूसैन्ास त्ाच्ापुढे गाठून उभे राहाणे ्क् न झाल्ाने ते पळून गेले . तेवहा बाा्ाही लषकर तेथेच काही 
िावस राहून नंतर त्ाच मिहन्ाच्ा १५ तारखेस [्. १५८२ वैशाख व� १, इ. १६६० एि�ल १६ .] पुणे परगण्ातील नीरेच्ा काठी असलेल्ा 
धाल (होळ) ्ा गावी गेले . तेथून ाोन मु�ामानंी आिालखानाच्ा मुलखातील पण सीवाच्ा ताब्ात गेलेल्ा ि्रवळ गावी –्ास राज्ाचा 
पा्ाच समजून ्�ू (सीवा) ने उद धवसत केले होते –पोहोचले. तेथे त्ाने तीन-चार मु�ाम केले व नवीन (५८०) इमारती कवन काह�नी तेथेच 
राहावे असे ठरले. ्ावेळी त्ास बातमी लागली की, ि्रवळपासून ाहा कोस अंतरावर राजगड नावाचा िक�ा असून त्ाच्ा आसपास सीवाचे ४।५ 
इतर िक�े आहेत . त्ाच्ा आजूबाजूस ्�ूचे लोक एक� जमून महालाचं्ा आधाराने ्�ूस ाफे करण्ास व लढाईस त्ार आहेत . तेवहा 
आघाडीच्ा फौजेसह ्मसु�ीनखानास , साथीाारासंह राव भाविसग ्ास , िकत्ेक ािकण्ासंह ्झ�खानास आिण १००० बाुंक्ासंह 
तोफखान्ाचा ाारोगा मीर अबाुलमाबाू ्ास ्�ूस ाफे करण्ाचा त्ाने हुकूम िाला . ्�ूस उभे राहण्ास सामथ्र नसल्ाने तो पळून गेला . 
तेवहा बाा्ाही सैन्ाने राजगडाच्ा भोवतालची गावे उदधवसत कवन त्ा िाव्ी सा्ंकाळच्ा सुमारास ते सैन् मुख् सैन्ास ्ेऊन िमळाले . 
ितसऱ्ा िाव्ी मुख् सैन्ाने कूच केल्ावर ्�ूपैकी काह�नी धाडस कवन तळावर ह�ा केला . िपछाडीचा सराार राव भाविसग ्ास ही बातमी 
लागताच तो वेळेवर ्ेऊन पोहोचला आिण त्ाने मो�ा मा�नगीने त्ा सैन्ावर ह�ा कवन िकत्ेकानंा ठार केले व थो�ानंा जखमी कवन 
पळवनू लािवले. तातप्र तळास कोणतेही नुकसान पोहोचले नाही. ्ा िाव्ी ि्रवळपासून आठ कोसावंर असलेल्ा ि्वापूर गावी सैन्ाचा मु�ाम 
झाला. पुणे व ि्वापूर ्ामधील डोगराजवळ गराडे ्ा िठकाणी पुण्ास जाण्ाचे ाोन रसते फुटत असून �त्ेक अित्् अवघड होता . ्ािठकाणी 
बातमी लागली की , ्�ूसैन् घाटाच्ा तळा्ी (५८१) एक� होऊन लढाईच्ा त्ारीने हत्ारानंी सुस� होऊन उभे आहे . तेवहा रसता 
करण्ासाठी व घाट उतवन जाण्ाची सो् करण्ासाठी अमीरल-उमराने ि्वापूरला मु�ाम केला , तेथून ्मसु�ीनखानाला काही बेलाार व 
कुऱहाडे ्ासंह एका रसत्ाकडे पाठिवले व सािंगतले की , रसता पाहून तो जर जाण्ासारखा असेल तर चागंला त्ार करावा . सवतः ाुसरा रसता 
पाहण्ास गेला आिण त्ाने त्ा डोगराच्ा आसपास चौक्ा बसिवल्ा . हेतू हा की त्ा चौक्ाचं्ा आ�्ाने ाुसरा रसता ्ोधून काढावा . काही 
वेळानंतर बातमी आली की , त्ा डोगराच्ा मध्ावर एक रसता आहे ; त्ासच ाुरसत केल्ास गाडे सहज पलीकडे जाऊ ्कतील . तेवहा त्ाने 
ताबडतोब आपल्ा हाताखालच्ा पधंरा् ेसवारासंह काही बेलाार व कुऱहाडे ्ास पाठवनू सािंगतले की , त्ानंी रसता त्ार करावा . त्ा�माणे ते 
मो�ा �्तनाने रसता त्ार करण्ात गढून गेले व संध्ाकाळ पावेतो सैन्ास जाण्ाची सो् झाली . ्ा िाव्ी राजा रा्िसग कहीच्ा 
व्वसथेकिरता गेला असता त्ाजवर ह�ा करण्ाकरता जवळ जवळ चार हजार ्�ूंचे सवार धावले . राजाने आपल्ा सैन्ास तवझकू कवन 
िहमतीने त्ास ाफे करण्ाचा िवचार केला ; पण ही बातमी अमीरल-उमरा ्ास पूव�च लागल्ामुळे त्ाने सफर राजखानास िकत्ेक ािकणी व 
सवतःचे हजार सवार ्ासंह त्ाच्ा मातीस पाठिवले . ही टोळी ्ावेळी त्ाच्ा मातीस आल्ामुळे ्�ूस त्ावर ह�ा करणे बरे न वाटून त्ाने 
माघार घेतली. सारां्  ाुसरे िाव्ी रसता त्ार झाल्ावर अमीरल-उमरा ि्वापुराहून कूच कवन मध्ानही घाटाच्ा पा्थ्ास आला आिण सवर 
लषकर घाट उतवन गेल्ावर ३ ॥ कोस (५८२) जाऊन गराडे गावी मु�ाम केला . राव भाविसग ्ास िपछाडीच्ा काही लोकासंह , बाकीच्ा 
लषकराने तळाचे घाट उतवन जावे अ्ी व्वसथा करण्ासाठी घाटाच्ा पा्थ्ा्ी ठेिवले होते . त्ा�माणे बाा्ाही लषकर घाट उतवन गेल्ावर 
्�ूचे तीन हजार सवार घाटाच्ा पा्थ्ा्ी िासू लागले व लढाईस त्ार झाले . राव भाविसगाने िहमतीने त्ाजवर तुटून पडून व फळी फोडून 
त्ाचंी पागंापागं केली . ्�ूने एक� होऊन पुनहा ह�ा चढिवला . ही गो� अमीरल-उमरास माहीत होऊन त्ाने िपछाडीच्ा मातीसाठी 
्मसु�ीनखानास पाठिवले होते ; तो ्ावेळी तातडीने ्ेऊन पोहोचला व त्ाने ्�ूवर ह�ा चढिवला . तेवहा ्�ूस ठरणे ्क् न होऊन तो पळून 
गेला. ाुसरे िाव्ी सासवड ्ेथे बाा्ाही सैन्ाचा मु�ाम झाला . अमीरल-उमरावाने तेथे पोहोचल्ावर आपल्ा हाताखालच्ा बकर ााजापैंकी 
काह�ना पुरंार िकलल्ाखालची गावे उदधवसत करण्ासाठी पाठिवले . हा िक�ा िसवाच्ा उ�म िकलल्ापैंकी एक असून सासवडपासून ाोन कोस 
अंतरावर होता . ्�ूस ही खबर लागनू तो तीन हजार सवारासंह ्ा लोकावंर तुटून पडला . हे लोक जरी कमी होते व त्ानंा मात नवहती तरी 
त्ानंी लढण्ाची िहमत धरली व गोळ्ा सोडणे सुव केले . बाुंकीची ााव, व मसाला संपल्ावर त्ानंी तलवारीस हात घातला व कापाकापीवर 
लक िाले. पुषकळ मारामारी झाल्ावर ्ाचपैकी २४ लोक (५८३) ्ात ३।४ जमााार होते– मेले व २५ लोक जखमी झाले . ्�ूपैकी पुषकळ लोक 
पडून जखमी झाले. अमीरल-उमरास ही खबर लागताच त्ाने राजा रा्िसग व राव भाविसग ्ासं तळाच्ा रकणासाठी ठेवनू बाकीच्ा लोकासंह 
तो सवतः तातडीने त्ा बाजूस गेला . ्�ूस ्ा लषकरा्ी लढण्ाचे सामथ्र नसल्ाने तो पळून गेला . तेवहा अमीरल-उमराने त्ाचंा पुरंारच्ा 
पा्थ्ा्ी असलेल्ा पठाराप �्त पाठलाग केला . आता िकलल्ाववन लोकानंी गोळ्ा व बाण टाकण्ास सुरवात केली . महणून ्मसु�ीनखानाचे 
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काही लोक पठाराच्ा खाली गेले . तेवहा पा्थ्ा्ी असलेल्ा लोकानंी खानाचे लोक थोडे आहेत असे पाहून त्ावर ह�ा केला . ्मसु�ीनखानास 
लढाईचे सफुरण चढले व िकलल्ाच्ा बुरजावंवन व बाऱ्ातून गोळ्ाचंा भिडमार होत असतानाही पठाराववन िकलल्ाच्ाखाली जाऊन ्�ूवर 
तो घसरला आिण िकत्ेकानंा ्मसानास पाठवनू बाकीच्ानंा त्ाने पळाव्ास लािवले . ्ावेळी िावस मावळण्ाची वेळ झाल्ामुळे व सैन्ाचा 
तळ ाोन कोस लाबं रािहल्ामुळे अमीरल-उमरावाने पाठलाग कराव्ाचे सोडून िाले व तो बुनग्ाकडे परत गेला . ाुसरे िाव्ी कूच कवन त्ाने 
राजवाह (राजेवाडी?) ्ेथे मु�ाम केला. ्ापुढे जाण्ास मोठी टेकडी आडवी होती व (५८४) रसता करणे जवर होते . त्ाच�माणे ्ावेळी बातमी 
आली की , ्�ूने पुणे व चाकण ्ा बाजूस असलेल्ा वैरणीस व धान्ास आग लावनू ाेऊन आबााीचे नावही ठेवलेले नाही . ्ािठकाणी त्ास 
(अमीरल-उमरास) धान् व कही िमळत  होती . रसता त्ार होण्ास अवका् होता तेवहा काही सैन्ाने बाहेर जाऊन काही रोजाची रसा 
िमळवावी महणून त्ान तेथे ४ मु�ाम केले . तारीख ७ रमजानला [्. १५८२ अिधक जयेे शु�  ८ , इ. १६६० मे ७ .] कूच कवन तो पठाराच्ा 
माथ्ावर आला आिण पुषकळ सैन् व थोडा तळही पुढे गेल्ावर सवतः पुढे चालू लागला . नंतर त्ाने सरफझखान व जााूरा् ्ाबरोबर एक टोळी 
व सवतःच्ा हाताखालची फौज ाेऊन त्ास रसत्ामध्े जागजागी उभे राहून तळ डोगर उतवन जात असता त्ाचे ्�ूच्ा हात मारण्ापासून 
रकण करण्ास सािंगतले. ्�ू संधी िमळताच धाडसाने पुढे ्ेऊन ्ा तळावर हात टाकण्ाचे करीत होता व बाा्ाही सैन् त्ास ाफे करीत होते . 
्वेटी सवर तळ डोगर सुरिकतपणे उतरला व त्ाच्ा पा्थ्ा्ी मु�ाम कवन रािहला. तेथून ाोन मु�ामाने तो पुण्ास आला. 

 
अमीरल-उमराने सवतःच्ा हाताखालचे एक हजार सवार व ाोन हजार बाुंखे सवतःच्ा नोकरापैंकी इसमाईल नावाच्ा गहृसथाच्ा 

ताब्ात ाेऊन त्ास तळकोकण जपत करण्ासाठी पाठिवले होते . त्ािवष्ी खबर आली की , ते लोक तळकोकणात गेले . त्ानंी बहुतेक मुलुख 
ताब्ात आिणला आिण सलाबत नावाच्ा ािकण्ास त्ा िवला्तेची फौजाारी व रकण हे काम िाले . आता अमीरल-उमराने बाबाजी भोसले , 
ााखोजी (जाखोजी) व ाुसरी टोळी ्ास त्ाच्ा कुमकेसाठी पाठिवले . पावसाळा जवळ आल्ाने तो घालिवण्ासाठी पुण्ास (५८५) मु�ाम 
करण्ाचे ठरिवले आिण जवळ जवळ ४० िावस तेथे मु�ाम केला . ्ा मुातीत पुषकळ वेळा कहीमुळे बाा्ाही लषकरास ्�ू्ी लढावे लागले . 
तसेच पात्ाही मुलूख व हे गाव (पुणे) ्ामधील न�ा तुफान होऊन लषकरास रसा िमळिवण्ाचा मागर बां झाल्ामुळे टंचाई उतप� झाली . तेवहा 
त्ास असे वाटू लागले की , आपण पुण्ाहून कूच कवन चाकणास जावे –कारण ते गाव व पात्ाही मुलूख ्ामध्े फकत िभवरा नाी आहे व तेथे 
पात्ाही लषकरास रसाही जासत सुलभतेने िमळू ्केल –व बाकीचा पाऊस काळ तेथे मु�ाम कवन घालवावा . तसेच पाऊस सरेप �्त लषकर 
बेकार असल्ामुळे , त्ाने चाकण िक�ा–हा त्ा �ाे्ातील एक बळकट िक�ा असून तो घेणे हे मोिहमेतील एक जररीचे काम होते –हसतगत 
करण्ाचे ठरिवले. ्ा हेतूने पुण्ाहून कूच कवन तो २२ ्ववालला चाकणच्ा गढीनजीक आला आिण त्ा गढीचे बुवज व तट , आसपासचा भाग 
वगैरे नीट पाहून ती घेण्ाची त्ाने िहमत बाधंली व लगेच मोच� लावनू जमेतीची �त्ेक बाजूस नेमणूक झाली . उ�रेच्ा बाजूस तो सवतः व त्ाचे 
ि्पाई, िगरधर कुवर , वीरमाेव सीवािा्ह (सीसोिा्ह), हब्खान, ि�बकजी भोसले , ाावाजी व इतर बाा्ाही सैन् ्ानंी मोच� लािवले . 
पूव�च्ा बाजूस–्ा बाजूला ारवाजा होता –्मसु�ीनखान, मीर अबाुल माबाू (तोफखान्ाचा ाारोगा ), स�य्ा हसन , (५८६) उझबकखान, 
खुाावंा हब्ी , ािकणेत नेमलेल्ा त्ाच्ा फौजेसह राणा राजिसगाचा नोकर बज्िसग , सुलतान अली अरब अला्ार बुखारी हे धमधमे 
(सीबाह) पुढे सारण्ात गढले. ािकणेच्ा बाजूस राव भाविसग सराफ, राझखान, जााूरा्, जौहरखान हब्ी व ािकण्ापैंकी िकत्ेक नेमले गेले . 
पि�मेच्ा बाजूस राजा रा्िसग सीवािा्ह (सीसोिा्ह) व ाुसऱ्ा टोळ्ा ्ानंी मोच� बाधूंन पुढे जाणे सुव केले . हा िक�ा िजकण्ासाठी 
ािकणेच्ा िकलल्ातून मो�ा तोफा मागिवल्ा होत्ा त्ा आल्ामुळे अमीरल-उमराने इ्ारा केला की , ्ोग् िठकाणी घमेघमे रचून त्ावर त्ा 
ठेवाव्ा व ्ोग् िठकाणी भु् ारे खोाावी . ्वेटी ्ा सैन्ाने गढीस वेिढले आिण ती घेण्ाची िहमत बाधंली . ्ावेळी पावसाचा अगाी भर होता तरी 
रा�ंिावस तोफा व बाुंका ्ाचं्ा सा्ाने जोरात लढाई चालू झाली होती . ाावचे बाण बुवज व तट ्ाववन बाा्ाही सैन्ावर एकसारखे ्ेऊन 
पडत आिण बाा्ाही तोफा व बाुंका ्ाचे गोळे वर व आत पडून ्�ुसैन्ाचा ना् करीत . फुरसत िमळताच ्�ू िकलल्ाच्ाबाहेर ्ेऊन मोच�वर 
गा� करी; व बाा्ाही तलवारीच्ा माराने हत�भ होई . अ्ा तऱहेने छप� िावस गेले . तेवहा (५८७) अमीरल-उमराच्ा मोच�तील भु् ारासमोरच्ा 
बुरजाप �्त गेले आिण ता . १७ ज्हम जुलूस ३ महणजे ता . ३ शहरेवरला [्. १५८२ �ावण व� ४ इ. १६६० ऑगसट १४.) ते भु् ार ाावने भवन 
त्ाने ठरिवले की सवर लषकर त्ार होऊन बुरज उडताच चोहोबाजंूनी िकलल्ावर धावा करावा . िावसाचा एक �हर राहताच त्ाने इषारा केला व 
सुरंगाची ब�ी लािवली . त्ाबरोबर बुवज उडाला व त्ावरील लोकही आका्ात फेकले गेले . ह�ा करण्ास वाट झाल्ाने ्ा्सताखानाने 
सवतःच्ा मोच�पुढे असलेल्ा ामाम्ावर ्ेऊन बाा्ाही व आपल्ा लोकास ह�ा करण्ास चेतािवले . बाा्ाही सैन्ाने बाा्ाही सुाैवावर 
हवाला ठेवनू व ई�री रकणाची ढाल डोक्ावर धवन एकाम िकलल्ावर धावा केला व �्तनाचंी ि्कसत केली . िव्षेतः ्मसु�ीनखान व राव 
भाविसग ्ानंी िव्षे �म घेतले ; बुरजामागे मातीची उंच िभत असल्ाने ्�ू तीवर ्ेऊन मारिगरी कव लागला व अथ�त  बाण , गोळे, हु�े, ागड 
मारण्ात गढून गेला . बाा्ाही लषकरास त्ािा्ीव पुढे जाणे व िभत चढणे ्क् झाले नाही . अ्ा �सथतीतच िावस मावळून रा� पडली . पण 
बाा्ाही लषकरास (५८८) माघार घेण्ाची लाज वाटून त्ापैंकी बहुतेकानंी ती रा� तेथेच काढली . ाुसरे िाव्ी सू्र उगवल्ावर त्ानंी 
त्ारीिन्ी िकलल्ावर धावा केला . बाा्ाही लोक सुाैवाने िकलल्ात ि्रले व त्ानंी तो काबीज केला . िकत्ेकानंा त्ानंी ्मसानास पाठिवले 
व बाकीचे बालेिकलल्ास आ�्ास गेले . ्ा ाोन हलल्ातं २६८ लोक मेले व ६०० लोक जखमी झाले . ्�ूस बालेिक�ा ताब्ात ठेवणे ्कतीच्ा 
बाहेर वाटून त्ानंी सुरकण मािगतले आिण भाविसगाच्ा मध्सथीने ्ेऊन अमीरल-उमराची गाठ घेतली व िक�ा हवाली केला . नंतर अमीरल-
उमराने िकलल्ास ्ेऊन बुवज, तट, तोफखाना व साम�ी ्ाचंी पाहणी केली आिण त्ाचा बांोबसत व डागडुजी ्ाकंडे लक िाले . नंतर ाखनला 
कुमक करण्ापैकी एक ऊझबकखान ्ास बाा्हाकडून त्ा िकलल्ाच्ा रकणावर नेमले असल्ामुळे त्ास िकत्ेक ि्पाई व चागंला तोफखाना 
्ासंह तेथे ठेिवले . काही िावसानंी तो लषकरासह तेथून कूच कवन सीवास तंबी ाेण्ासाठी व त्ाच्ा िवला्तेतील बाकीचे िक�े घेण्ासाठी 
पुण्ास रवाना झाला. ्ा िकलल्ास बाा्ाही हुकूमा�माणे (५८९) इसलामाबाा हे नाव िमळाले . ्ापुढे ािकणेस जे घडले ते त्ा सथळी सागंण्ात 
्ेईल...... (५९०) माळव्ाचा सुभेाार जाफरखान ्ास हुकूम साार झाला की , त्ानंी आपल्ा लोकापैंकी थोडेसे तेथे ठेवनू बाकीच्ासंह 
अमीरल-उमराच्ा कुमकेसाठी ािकणेत जावे आिण बाा्ाही चाकरी, त्ास कराव्ाची मात ्ात �गत असावे [ही हकीकत ता. १८ सफर ब १२ 
रिबलावल जु. ३ महणजे ्. १५८२ अि�न व� ५ व का�तक शु� १५ िकवा इ . १६६० आकटोबर १३ व नोवहेबर ६ ्ामंधील आहे .] (िश. वक�सं�ह 
खंड ३, आलमग्रनामा, २०–२६).] 
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(१२) िशवाज्ने सुरतेच् केलेल् पिहल् लूट 
 

सुरतेचे वणरन 
 
वरील�माणे औरंगाबाा ्ेथे सुभेााराचं्ा अालाबालीचे काम चालले असताना ि्वाजीने 

्ाहीपेका मनाला थ� कवन सोडणारे अचाट कृत् केले . ते महणजे मोगल सा�ाजातील धना� महणून 
नावाजल्ा गेलेल्ा सुरत ्ा बांरगावाची त्ाने जानेवारी ६ ते १० प �्त केलेली लूट हे हो् . त्ा काळी 
गावाचे रकण करील अ्ी तटबांी सुरतेला नवहती . सुरतेची संप�ी अमोज होती . केवळ ्ाही जकातीच्ा 
उतप�ाचे वष�ला १२ लक रप्े वसूल होत असत. 

 
सुरत ्हराचा िवसतार तेथील बागबगीचे आिण मोकळी जागा धवन जवळजवळ चार चौरस मलै 

एवढा होता आिण सुरतेची लोकसंख्ा २ ,००,००० एवढी होती . सुरतेचे रसते अरंा आिण वडेेवाकडे होते . 
परंतु ्हरामध्े मुख्तः गरीब लोकाचं्ाच झोप�ा अिधक होत्ा . लाकडाचे खाबं, बाबंचू्ा काम�ाचं्ा 
िभती आिण िचखलाने सारवलेल्ा जिमनी अ्ी ्ा झोप�ाचंी बाधंणी होती . “्हराच्ा बहुतेक भागातं 
�िचत  रसत्ावर ाोन िकवा तीन िवटानंी बाधंलेली घरे आढळून ्ेत आिण काही भागातं अनेक रसते िमळून 
असे एखााेच घर द�ोप�ीस पडे.” 

 
मंगळवार तारीख ५ जानेवारी १६६४ ्ा िाव्ी उजाडता उजाडता ि्वाजी हा आपल्ा फौजेला 

घेऊन सुरतेच्ा ािकणेला २८ मलैावंर असलेल्ा गंडावी ्ा गावी ्ेऊन ठेपला आहे आिण ्हर 
लुटण्ासाठी तो पुढे चाल कवन ्ेत आहे ्ा बातमीने सुरत ्हरात घबराटीचे एकच वातावरण पसरले . 
लोकाचंी एकाम घाबरगुंडी उडाली आिण आपला जीव बचावण्ासाठी महणून आपल्ा बा्कानंा आिण 
मुलाबाळानंा घेऊन त्ानंी नाी ओलाडूंन पलीकडे पळ काढण्ास सुरवात केली . िकलल्ाच्ा 
िक�ेााराला लाच ाेऊन �ीमंत लोकानंी िकलल्ाचा आ�् घेतला ्हराचा सुभेाार इना्तखान हा 
होता. िकलल्ाच्ा िक�ेााराहून हा इना्तखान अगाी वगेळा होता . त्ाने ्�चू्ा तलवारीला ्हराचा 
बळी िाला आिण त्ाने सवतः िकलल्ात पळ काढला . तो खिजन्ातून ५०० सवाराचं्ा मनसबीच्ा रकमेची 
उचल करीत असे परंतु आताप �्त त्ाने त्ा�माणे फौजफा�ाची ्ोग् तरतूा न करता सगळा पैसा गडप 
केला होता . त्ाच्ा िभ�ेपणामुळे ्�िूवर� संरकणाची तजवीज करणे िकवा ्�िूवव� लढता लढता 
धाराितथ� पतन पावणे त्ाच्ाने होऊ ्कले नाही. सुरतेतील इं�ज आिण डच व्ापाऱ्ाचं्ा वखारी महणजे 
तर असंरिकत घरे होती आिण हलल्ाचा �ितकार करण्ाचे त्ाचं्ात सामथ्र नवहते तरी ाेखील पडेल ती 
िकमत ाेऊन त्ानंी आपापल्ा वखारी लढिवण्ाचा िनध�र केला. 

 
बुधवार तारीख ६ जानेवारी १६६४ ्ा िाव्ी सकाळी अकरा वाजता ि्वाजी सुरतेला ्ेऊन 

पोहोचला. त्ाने आपली छावणी ्हराच्ा बुरहानपूर अथवा पूवरारवाजापासून पाव मलैावर असलेल्ा 
एका बागेत ठोकली . ्ानंतर लागलीच मराठा घोडेसवार असंरिकत आिण जवळ जवळ ओसाड पडलेल्ा 
सुरत ्हरात घुसले . त्ानंी तेथील घराााराचंी लुटालूट कवन त्ानंा आगी लावण्ास सुरवात केली . 
बुधवार, गुरवार, ्ु्वार आिण ्िनवार हे चारही िावस नासधुस�चे स� सातत्ाने चालू होते . ाररोज 
नवीन नवीन िठकाणी आगी लावल्ा जात होत्ा. ्ा आगीच्ा क�ोळात हजारो घरे भसमसात झाली आिण 
जवळ जवळ ाोन -तृती्ां्  ्हराची धुळााण उडाली . डच वखारी जवळच बहज� बोहरा ्ाचा भव् 
�ासाा उभा होता . बहज� बोहराची जगातला �ीमान व्ापारी महणून कीत� होती . त्ाची संप�ी ८० लाख 
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रप्े असावी असा अंााज केला जात असे . मरा�ानंी ्ु्वारी संध्ाकाळप �्त रा�ंिावस संथपणे 
त्ाच्ा मालम�ेची लुटालूट केली. त्ाच्ा मालम�ेचा पूणरपणे िवधवसं केल्ावर आिण त्ाच्ा �ासाााच्ा 
जिमनी खणून काढल्ावर त्ाला त्ानंी आग लावनू िाली . इं�जाचं्ा वखारीच्ा अगाी नजीकच ाुसऱ्ा 
एका �ीमंत व्ापाऱ्ाचे भव् िनवाससथान आिण �चडं गुाामे होती . त्ाचे नाव हाजी सैा बेग . हा ाेखील 
आपल्ा मालम�ेच्ा रकणाची व्वसथा न करता िकलल्ात पळून गेला होता . बुधवारची सबधं ाुपार आिण 
रा� आिण गुरवारची मध्ानह होईप �्त सैा बेगच्ा �ासाााची ाारे उखडण्ाचे आिण ितजोऱ्ा फोडण्ाचे 
आिण नेता ्ेईल तेवढे �व् वाहून नेण्ाचे काम मरा�ानंी अखंड चालू ठेवले होते . परंतु गुरवारी ाुपारी 
इं�जानंी रसत्ावर अचानक ह�ा चढिवल्ामुळे त्ा चोरानंी घाबवन घाईघाईने काढता पा् घेतला होता . 
ाुसऱ्ा िाव्ी इं�ज व्ापाऱ्ानंी सैा बेगच्ा घरावर आपला पहारा बसिवला आिण महणून त्ानंतर 
त्ाच्ा मालम�ेचे काहीही नुकसान झाले नाही . सुरतेच्ा लुटीत ि्वाजीला १ कोट रप्ाचं्ा वर संप�ी 
िमळाली. 

 
िशवाज्चया खुनाचा �यतन 

 
मंगळवारी रा�ीच ्हराचा भ्ाड सुभेाार इना्तखान हा िकलल्ात पळून गेला होता . 

िकलल्ाच्ा सुरिकत आसऱ्ामधून त्ाने एका हलकट बेताची ्ोजना केली . गुरवारी रा�ी त्ाने आपल्ा 
एका तरण अनुचराला ि्वाजीकडे तहाच्ा वाटाघाटी करण्ाच्ा िमषाने परंतु �त्क भेटीत त्ाला ठार 
करण्ाच्ा हेतूने पाठिवले . परंतु ि्वाजीच्ा पुढे हातात नंगी तलवार घेऊन उभ्ा असलेल्ा त्ाच्ा 
्रीर रककाने तलवारीच्ा एका घावाबरोबर खुन्ाचा हात कलम केला . परंतु खुनी माणसाने ि्वाजीवर 
इतक्ा जोराने धडक मारली होती की हात तुटला तरी न थाबंता आपल्ा रकतबबंाळ थो�ा हाताने तो 
ि्वाजीच्ा अंगावर आाळला आिण ाोघेजण एकामच जिमनीवर कोसळले . रिववार तारीख १० रोजी 
सकाळी १० वाजता ्हराच्ा मातीसाठी मोगलाचंी फौज ्ेत असल्ाची बातमी ऐकल्ावर ि्वाजीने 
आपल्ा सेनेसह अचानक सुरतेमधून �्ाण केले. 

 
ि्वाजीने सुरतेवर केलेल्ा हलल्ात ज्ा ज्ा नागिरकाचें नुकसान झाले होते त्ानंा सहानुभतूी 

महणून औरंगजेबाने सुरतेमधील सवर व्ापाऱ्ाबंाबत एक वष�पुरती जकात माफ केली . इं�ज आिण डच 
व्ापाऱ्ानंी ााखिवलेल्ा ्ौ्�ब�ल बकीस महणून बाा्हाने त्ाचं्ा त्ापुढील आ्ात मालावरील नेहमी 
वसूल करण्ात ्ेणाऱ्ा करामध्े एक ट�ा सूट िाली. 

 
्ा्सताखानाचे ािकणेमधून �्ाण आिण ज्िसगाचे आगमन ्ामधल्ा एका वष�च्ा कालावधीत 

– इ. स. १६६४ – मोगलानंा कुठेच िवज् िमळाला नाही . ािकणेचा नवा सुभेाार महणून राजपु� मुआ�म 
्ाची नेमणूक झाली होती . त्ाचा मु�ाम औरंगाबााेस होता . त्ाने ख्ालीखु्ालीत आिण ि्कारीत 
आपला वळे घालिवला. [राजा ज्िसघ ्ाच्ा ािकणेवरील सवारीची हकीकत खाफीखानाने पुढील�माणे िाली आहे . 

 
राजा ज्िसघ सीवाचा ना् करण्ाच्ा कामावर रजू होऊन त्ाने ता . १ ला औरंगाबााेस बाा्ाहझााा मुहममा मुअ�म ्ाची भेट 

घेतली व तेथून तो पुण्ास गेला . नंतर त्ा �ाे्ाचा बांोबसत करण्ास सुरवात कवन सवर सैन्ास िठकिठकाणी मुलूख उदधवसत करण्ासाठी व 
िक�े ताब्ात घेण्ासाठी पाठिवले . नंतर सवतः पूनंधर (पुरंधर) व रामाल (र�माळ) िक�े (१७९) हे िनजामुलमुलकी िकलल्ापैंकी �िस�––
ह�ी सीवाचे अिधकारी असलेले व एकमेकाजंवळ असे होते –घेण्ासाठी रवाना झाला . िालेरखानास सैन्ाची आघाडी िाली . िालेरखान 
आजूबाजूस �कट होणाऱ्ा ्�ूच्ा फौजे्ी लढत जात होता . त्ामुळे कािफराचंी पुषकळ माणसे, पैसा, बा्कामुले मरत व गाझीच्ा हाती लागत . 
्वेटी खान ाोन िकलल्ाचं्ा जवळ व मध्े एका गोळ्ाच्ा अंतराइतका पुढे आला व िक�े काबीज करण्ाच्ा मागे लागला . ्ामुळे ाोनही 
गडावरील लोक वेढले जाऊन त्ानंी तोफा , बाण, इतर अगनीची आ्ुधे व इत्ाा�चा मारा कवन िक�ेाारीच्ा कतरव्ात �गती केली . वेढा 
घातल्ावर राजा ्ेण्ापूव�च अफगाणानंी एकाम ह�ा कवन ते डोगराच्ा मध्ाप �्त (माचीप �्त) पोचले आिण िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी 
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असलेल्ा वाडीला त्ानंी आग लावली व ती उदधवसत कवन टाकली . बडंखोरानंी िकलल्ाववन धावनू ्ेणे , मोच�वर घसरणे , तसेच 
िकलल्ाववन तोफा डागणे , घोडे सोडणे वगैरेत कमी केले नाही . राजा ज्िसघ सवतः आपला मुलगा कैसरिसघ ्ासह ्ेऊन वे�ाच्ा बाजूस 
ह�े व चारी बाजू उदधवसत करीत होता . ्ामुळे वेढलेल्ाचंी कठीण �सथती होऊन गेली . हे तोफा, बाुंका, हु�े ्ाचा मारा कवन मोच� पुढे नेत 
होते. एकाा ाावने एका बाजूचा बुवज उडवनू िाल्ावर त्ावरील लोक खाली पडले . बहाार लगट कवन िकलल्ावर चढले . तेवहा गडकऱ्ानंी 
अमान मािगतले. राजा व िालेरखान ्ानंी ते िाल्ावर ाोनही िकलल्ावंरील लोकानंी पुढे ्ेऊन िालेरखानाची भेट घेतली . खानाने ाोनही (१८०) 
िक�ाेारास राजाकडे पाठिवले. राजाने सव�ची हत्ारे काढून घेऊन िक�े कबजात घेतले . ्ा �संगात पाा्ाही ८० सवार व पुषकळ प्ााे कामास 
आले आिण १०० हून जासत लोक जखमी झाले. 

 
ाोनही िक�े घेतल्ावर सात हजार सवार ााऊाखान, राजा रा्िसध व इतर ्ाचं्ा हाताखाली ाेऊन त्ानंी सीवाची समृ� िवला्त–

ही त्ाने बां कवन आपल्ा ताब्ात आिणली होती– उदधवसत करण्ासाठी पाठिवले . ाोनही बाजंूनी खूप �्तन झाले . पाच मिहन्ापं �्त ्ाही 
सैन् लढा्ा ाेण्ाचा �्तन अिव�ातं करत होते . ्वेटी सीवाने वसिवलेले सीवापूर आिण कोढाणा व कुवारी हे ाोन गड ्ा िठकाणी आबााीचा 
मागमूसही न ठेवता अपिरिमत गुरेढोरे सैन्ाने हसतगत केली . सीवाच्ा बाजूनेही असकमात ह�े, िवलकण िवज्, रा�ीचे छापे, रसते व घाट रोखून 
बसणे, ााट झाडीच्ा जंगलानंा आगी लावनू ाेणे , ्ा गो��नी ्ाही सैन् बेजार होऊन त्ाचंी पुषकळ माणसे व जनावरे ना् पावली . ्�ूचाही 
पुषकळ ना् होऊन तो पळू लागला होता . सीवा राहात असलेला राजगड आिण बा्कामुले व आईकडील माणसे राहात असलेला कोढाणा ्ा 
ाोनही गडानंा ्ाही सैन्ाने वेढा घालून तेथील ि्बांीवर जोर केला . सवर बाजंूचे रसते बां केले गेले . तेवहा सीवाच्ा लकात आले की , आपण 
िकतीही इ�चछले तरी मुलामाणसानंा सुरिकत िठकाणी नेऊ ्कत नाही . (१८१) त्ाच्ा हेही ध्ानात आले की , हे ाोन गड बाा्ाहाच्ा ताब्ात 
गेले तर आपल्ा ाुषकृत्ाचा ाुषपिरणाम आपल्ाच कुटंुबाला भोगावा लागेल . महणून त्ाने काही बुि�मान लोकानंा पाठवनू अपराधाची कमा 
मागणे, त्ाच्ा ताब्ातील िकत्ेक गड हवाली करण्ाचे वचन ाेणे , राजास भेटणे, ्ा बाबतीत िवनंती केली . राजास त्ाची लु�ेिगरी व कपट 
नीट माहीत असल्ामुळे त्ाने जासत जोराने ह�े चढिवण्ास हुकूम िाले . ्वेटी बातमी आली की , सीवा स�ाने बाहेर पडला आहे . आता 
त्ाजकडून काही िव�सत �ा�ण आले व त्ानंी ्रणागती व प�ा�ाप ्ाचं्ा बोलण्ास गभंीर ्पथा घेऊन बळकटी आणली . 

 
राजाने त्ास �ाण व अ� ू्ाचं्ा रकणाचे वचन िाले . मा� त्ाने बाा्हाचे ा्रन घेऊन त्ाच्ा नोकरीत ि्रले पािहजे अ्ी अट 

घातली. त्ाने त्ास मोठी मनसब ाेण्ाचे कबलू कवन त्ाचे ्ोग् सवागत करण्ाची त्ारी केली . नंतर सीवा अित्् न�तेने आला . राजाने 
आपला मुन्ी त्ाचे सवागतासाठी व काही हत्ारी रजपूत िव�ासघात कव न्े महणून पाठिवले . मुन्ीने जाऊन सािंगतले की , सीवा सरळपणे 
्रण ्ेईल, आपले िक�े बाा्ाही कबजात ाेईल आिण आजाधारकता ााखिवण्ाचे कबलू करील तर कमा्ाचनेचा अजर बाा्हा मंजूर करतील . 
पण ्ा अटी कबलू नसतील तर त्ाने परत जाऊन पुनहा ्ु�ाची त्ारी करावी . हा िनरोप पोहोचल्ावर सीवा महणाला की, ्रण गेल्ावर �ाण व 
ल�ा सुरिकत राहतील हे मला समजले आहे. पुढे राजाने उ�तर ाज�चा मनुष् त्ास आत आणण्ासाठी पाठिवला. 

 
सीवा आत ्ेताच राजाने त्ास उठून आिलिगले व आपल्ाजवळ बसिवले . (१८२) ्ावेळी सीवाने सहागुणे लि�त होऊन व हात 

जोडून महटले, ‘मी अपराधी गुलाम बनून कमा मागण्ास आलो आहे. आता मला कमा िकवा ठार करणे आपल्ा मज�वर आहे. मी माझे मोठे िक�े व 
कोकण्ाही अिधकाऱ्ाच्ा हवाली करतो आिण माझ्ा मुलास बाा्ाही चाकरीस पाठिवतो . सवतःिवष्ी मला आ्ा आहे की, मी बाा्हाचे ा्रन 
घेऊन आल्ावर महणजे एक वष�ने राज्ातील इतर नोकर आपल्ा मुलखात अिधकार चालिवतात त्ा�माणे कुटंुबासह एक-ाोन लहान 
िकलल्ात मला राहाव्ास िमळेल . बोलवाल तेथे व तेवहा मी िन�ेने चाकरी बजावीन .’ नंतर राजाने त्ाचे समाधान कवन त्ास िालेरखानाकडे 
धाडले. 

 
्ामुळे िकलल्ाचं्ा वे�ाचे काम तहकूब करण्ास सािंगतल्ावर तेथील सात हजार पुरष , िा्ा व मुले खाली उतरली आिण त्ानंा 

नेता ्ेण्ासारखे नवहते ते सामान व गड बाा्ाही कबजात आले . िालेरखानाने आताप �्त िबनहत्ारी असलेल्ा सीवास सम्रे , जडावाची 
जमघर व सोन्ाच्ा साजाचे ाोन अरबी घोडे नजर केले . नंतर त्ाने राजाकडे ्ेऊन त्ाचा हात राजाच्ा हातात िाला . राजाने त्ास पो्ाख , 
घोडा, िजगा, ह�ी ही बिकसे व पुनहा �ाण ल�ारकणाची हमी ाेऊन समाधानी केले . सीवाने लीलेने तलवार कमरेत लटकिवली व एकिन� चाकरी 
करण्ाचे वचन िाले . सीवा्ी िवरोध बां कवन सरळ होण्ाची वाटाघाट चालू असता (१८३) राजाने बाा्ाहास त्ाजसाठी कमेचा फम�न व 
पोषाख पाठिवण्ाब�ल िलिहले होते . त्ाचंी तो वाट पाहात होता . ्ाचवेळी बाा्ाही गुजरबा�र फम�न व पोषाख घेऊन आले . राजाने सीवास 
त्ाचे सवागत कवन तसलीमात क्ी कराव्ाची हे ि्किवले . सीवा त्ा�माणे तीन कोस अनवाणी सवागतासाठी गेला आिण तो ाेण्ाच्ा बाबतीत 
बरीच वाटाघाट झाल्ावर असे ठरले की , त्ाने सवतःच्ा ताब्ात असलेल्ा ३५ िकलल्ापैंकी २३ गड व त्ा भोवतालची १० लाख होनाची अथ�त 
चाळीस लाख रप्े वसुलाची िवला्त बाा्ाही कबजात �ावी आिण १२ लहान िक�े व थोडा वसूल त्ाचे ताब्ात राहावे . राजा ज्िसघाच्ा 
िवनंतीववन सीवाचा आठ वष�चा मुलगा संभा ्ास पाच हजारी मनसब िमळाली व त्ाने हुजूरकडे रवाना होईप �्त ्ोग् फौजेसह राजाबरोबर 
चाकरी करावी , सीवाने सवतः कुटंुबासह डोगरात राहून , वैराण झालेला सवतःचा मुलूख आबाा करण्ाचा �्तन करावा व चाकरीसाठी 
बोलिवतील तेवहा हजर वहावे असे ठरले . िनरोप ्ेते वेळी त्ास पुनहा पो्ाख , घोडा, िजगा, सम्रे व ह�ी ाेऊन कमरेस तलवार बाधंिवली व 
त्ाच्ा मुलास पाच हजारी मनसबीची तसलीम करण्ास सािंगतले. 

 
(िश. च. वक. सं., खंड ३, मुनतखाबु�ुबाब, ७०–७३)] 
 
[ज्िसगाच्ा ि्वाजीवरील सवारीची हकीकत आलमगीर नाम्ात पुढील�माणे िाली आहे : 
 
(८६६) ्ाने (सीवाने) आपल्ा िवला्तेमध्े उ�म िक�े व ग�ा कवन आिण हीन ाज�चे व ािकणी लोक जमवनू बळ धिरले होते ; 



 
अनु�मिणका 

त्ा भागात तो �सथर झाला होता ; िवधवंस व चोरी ्ा्ोगे त्ाने गोधळ उडिवला होता ; ्ाचा मुलूख समु�िकनाऱ्ाच्ा जवळ असल्ाने त्ाच्ा 
ताब्ात काही बांरे होती . (८६७) मलबारी लोका�माणे जल�वा्ाचं्ा चोऱ्ा व वाटमारी कवन त्ाने आपले हीनकुलतव �कट केले होते . जेवहा 
केवहा एखााे जहाज तुफानामुळे त्ाच्ा बांरात ्ेई तेवहा त्ावरील सवर चीजवसतू व ते जहाजही तो आपल्ा ताब्ात घेई . ्ावेळी तर िनि�त 
समजले होते की , एक मोठे पुषकळ मालाने भरलेले जहाज तुफानामुळे त्ाच्ा हाती लागले असता त्ातील सामान ताब्ात घेऊन त्ाच्ा 
मालकानंा हे–बहुतेक सवर मुसलमान होते– ्ाने कैा केले . नंतर त्ानंा �ास ाेऊन तो जासत पैसा माग ूलागला व त्ासाठी पुषकळ काळाप �्त 
त्ास हैराण केले. तेवहा ज्ापैकी त्ाचं्ा घरी मा्ा होती त्ानंी सवर पैसा मागवनू त्ास िाला व सुटका कवन घेतली . 

 
महाराजा जसवंतिसघाची सैन्ासह ्ाला नाहीसा करण्ावर नेमणूक झाली होती . त्ा�माणे त्ाच्ा िवला्तेत जाऊन काही िावस 

त्ाच्ा िकत्ेक िकलल्ानंा वेढा घालण्ात त्ाने खचर केले ; तसेच ते घेऊन त्ाचा मुलूख खराब करावा महणून पुषकळ �्तन केला ; तरी त्ामुळे 
बाा्ाही इचछा पूणर झाली नाही . कारण त्ाचा एकही िक�ा हसतगत झाला नाही व मोहीम मा� लाबंत चालली . तेवहा बाा्ाहाने बेत केला की , 
एका सराारास (८६८) ताजे सैन् व पोकत सामान ाेऊन त्ास (सीवाला) ाफे करण्ासाठी पाठवावे आिण महाराजा जसवंतिसघाला परत हुजूर 
बोलवावे. ्ा बाबतीत राजा ज्िसघ ्ुकती , लषकराची जमेत पुषकळ सामान ्ा्ोगे सराारीस व सरलषकरीस ्ोग् वाटल्ामुळे त्ाजबरोबर 
िालेरखान, ााऊाखान, राजा रा्िसघ सीसोिा्ह , इहत्ामखान, ्खेझााा, कुबााखान, सुजानिसघ बुाेंला , कीरतिसघ, मु�ा ्ा्ा 
ना्तह, राजा नरिसघ गोर, पूरणमल बुाेंला, झबरासतखान, बािालब�खत्ार, बकर नााझखान वगैरेसारखे उमराव व ्ोधाे तोफखाना व लढाईत 
इतर सामान– हे सवर सुमारे चौाा हजार  झाले– ाेऊन त्ाची ्ा कामी ्ोजना केली आिण त्ाने सौर वाढिाव्ी [्. १५८६ आि�न व� ५ इ . 
१६६४ स�ेबर ३०.] त्ा बाजूस रवाना वहावे महणून फम�िवले . तसेच वतनावर गेलेल्ा िालेरखान , इहत्ामखान वगैरेना हुकूम सुटले की , त्ानंी 
तेथून परसपर रवाना होऊन राजास िमळावे. 

 
(८८७) ्ा �संगाचे वणरनास राजा ज्िसघ बाा्ाही सैन्ासह मागे सािंगतल्ा�माणे , गेल्ा साल ७ जुलूसचया १९ रिबलावलाल [्. 

१५८६ आि�न व�  ५ , इ. १६६४ स�ेबर ३० .] बाा्हाकडून सीवाला ाफे करण्ासाठी नेमला गेला एथपासून सुरवात होते . ज्िसघाने त्ा 
सालच्ा ता. ४ शाबानला [्. १५८६ फालगुन शु� ५, इ. स. १६६५ फे�ुवारी १०.] औरंगाबााेस आपल्ा सोबत्ासंह ्ेऊन बाा्हाझााा मुहममा 
मुअ�म ्ाची भेट घेतली. ता. ८ माहे मजकूरला [फालगुन शु�, फे�ुवारी १४.] त्ाची परवानगी घेऊन (८८८) तो इ�चछत बाजूस रवाना झाला व 
ता. २५ ला [फालगुन व� १२, माचर ३.] पुण्ास–्ेथे महाराजा जसवंतिसघ बाा्ाही फौजेसह होता –पोहोचला. तेवहा महाराजाने फम�ना�माणे 
्ा मोिहमेची सू�े त्ाजकडे ाेऊन ारगाहाकडे �्ाण केले . तो उमराव काही िावस पुण्ास घालवनू ती बाजू सर करण्ात व ठाणी बसिवण्ात 
गकर  झाला. त्ाच वेळी त्ाने कुतबु�ीनखानास ७००० सवारासंह जु�रच्ा बाजूस पाठिवले . हेतू हा की, त्ाने त्ा बाजूस राहून ्�ूिवष्ी खबराार 
असावे. तसेच त्ाने असे ठरिवले की लोहगडाच्ा समोर एखा�ा ्ोग् जागी ठाणे बसवनू तेथे तीन हजार सवार ठेवावे ; नाराुग�रच्ा समोर ाुसरे 
ठाणे बसवनू तेथेही ्ोग् फौज ठेवावी आिण सवतः बाकीच्ा सैन्ासह हमे्ा त्ा बाजूस िहडून हु्ारीने राहावे अ्ाच तऱहेने त्ाने जेथे जेथे 
बडंखोराचंा जोर होता तेथे तेथे काही सैन् नेिमले . पुढे त्ाने सीवाच्ा उतकृ� िकलल्ापैंकी पुरंधर व रामाळ हे गड घेण्ाची िहममत धवन त्ा 
इचछेने त्ा सालच्ा ता . ७ रमजानला [्. १५८७ चै� शु� ९, इ. स. १६६५ माचर १५ .] पुण्ाहून सासवड तफ� स–्ाच्ा जवळच्ा डोगरावर हे 
ाोन िक�े आहेत –कूच केले . मा� इहत्ामखानाला पुणे ताब्ात ठेवनू त्ाच्ा रकणासाठी तेथेच राहिवले आिण रनाौलतखान , बीरमाेव 
सीसोाी्ह, झािहाखान, जानिनसारखान खाजा अबुल -मकािरम व इतर िकत्ेक ––हे सवर िमळून चार हजार सवार झाले –्ास त्ाच्ाबरोबर 
िाले. लोणी हे (८८९) गाव पुण्ापासून पाच कोसावंर सासवडच्ा बाजूस आिण पुरंधरच्ा समोर असून त्ा डोगरातून बाा्ाही मुलुखात जाणारे 
ाोन रसते ्ेथे ्ेत होते व हे ्�ूने आपल्ा ताब्ात ठेिवले होते ?–्ेथे पोहोचल्ावर त्ाने रा्ा व हनवंतराव ्ासं तीन् ेसवार व तीन् े
बाुंकवाले प्ााे ्ासंह तेथील ठाणेाारी िाली . नंतर ता. २२ माहे मजकूरला [्. १५८७ चै� व� ९, इ. स. १६६५ माचर ३०.] सासवडपासून एका 
मजलेवर आला आिण सैन्ाच्ा आघाडीस असलेल्ा िालेरखानास आघाडीची फौज व तोफखाना ्ासंह पुढे पाठिवले . हेतू हा की , त्ाने 
रसत्ाच्ा तोडा्ी असलेली िखड उतवन सासवडजवळ मु�ाम करावा . नंतर तो सवतःही इतर बाा्ाही सैन्ासह चालू लागला . िखडीच्ा 
तळा्ी आल्ावर तेथे ााऊाखान ्ास ठेिवले. हेतू हा की, सवर लषकर घाटी उतवन गेल्ावर त्ाने रवाना वहावे. मग सवतः बरोबरच्ा ि्पा्ासंह 
िखड उतवन गेला व ाोन कोस जाऊन मु�ाम केला . पुढे आलेला िालेरखान सासवडजवळ थाबंला व मु�ामासाठी चागंली जागा ्ोधू लागला . 
इतक्ात ्�ूची फौज ्ेऊन ह�ा कव लागली . तेवहा खानाने आपले सैन् नीट लावनू ्�ूवर उलट ह�ा चढिवला . त्ा्ी लढण्ाची ताका 
आपणामध्े नाही असे वाटून ्�ू वरील िकलल्ाचं्ा डोगरात पळाला ; पण तसे करता करता तो लढत मा� होता . अथ�त खानही लढत-लढत त्ा 
डोगराच्ा पा्थ्ा्ी आला. ्ा हातघाईत ्�ूचे पुषकळ लोक कामास आले, िकत्ेकानंी िकलल्ाचंा आ�् केला व (८९०) बाकी रानोमाळ भटकू 
लागले. बाा्ाही लोक लढत डोगराप �्त पोचले . एवढेच नवहे तर डोगराच्ा मध्भागी असलेल्ा माचीस आग लावनू िकलल्ास वेढा 
घालण्ाच्ा बेताने ते आणखी पुढे गेले . ाोनही िकलल्ावरील ि्बांीने तोफा व बाुंका उडिवणे आिण बाण मारणे सुव कवन लढाईस तोड पाडले . 
िालेरखान आपल्ा सैन्ासह माघार घेईना . उलट िकलल्ाच्ा पा्ाजवळ पोचून त्ाने मोच� लावण्ाची तवरा केली व ही हकीकत राजा 
ज्िसघास कळिवली. राजाने ताबडतोब आपला मुलगा िकरतिसघ , सवतःच्ा तीन हजार सवारासंह आिण रा्ा रा्िसघ , कुबााखान, िम�सेन, 
इन�मन बुाेंला, बािाल ब�खत्ार व इतर िकत्ेक ्ाचंी , िालेरखानाकडे जाऊन ाोनही िकलल्ाचं्ा वे�ाचा �्तन करण्ासाठी नेमणूक केली . 
तसेच बेलाार आिण तोफखाना व मोच� ्ाचें सामानही पाठिवले . ााऊाखानाला– ्ास राजाने िखडीच्ा तळा्ी िपछाडीस महणून ठेिवले होते– 
ही गो� कळताच तो िखड ओलाडूंन हुकूमा�माणे परसपर खानाच्ा सैन्ाकडे गेला व त्ास िमळाला . बाा्ाही सैन्ाची साखळी जुळताच त्ाने  
ाोनही िकलल्ाचं्ा वे�ाची िहममत धरली व मोच� प�े करण्ात सैन् ांग झाले . िालेरखानाने सवतःचे ि्पाई, गैरत व मुजफफर असे आपले पुतणे 
व इतर अफगाण उाेभान हिरभान कंुवर , ्ासंह माची ओलाडूंन पुरंधर व र�माळ ्ामंध्े एके जागी मोच� घातले , तोफखान्ासह आित्खान मीर 
आित्, (८९१) तुकर ताजखान आिण राजा ज्िसघाच्ा फौजेपैकी िकत्ेक , ्ानंी सवतःच्ा तळापुढे ठाण माडंले . कीरतिसघ ्ाने राजाचेच तीन 
हजार सवार व इतर मनसबााराचें िकत्ेक लोक ्ासंह पुरंधर िकलल्ाच्ा ारवाजासमोर ामामा केला . त्ाच्ा उजव्ा हातास राजा नरिसघ 
कुवर, करण राठोर जगतिसघ नखरी आिण स�य्ा मकबलू आलम ्ानंी मोच� का्म केले . ााऊाखान ्ाने सवतःचे सवर लोक , राजा रा्िसघ 
राठोर, मुहममा सािलह तख�न , रामिसघ, स�य्ा झैनुल अिबाीन बुखारी , हुसेन ााऊाझई , ्रेिसघ राठोड , राजिसघ कुवर आिण काही 



 
अनु�मिणका 

पाा्ाही बाें ्ासंह पुरंधर िकलल्ाच्ा पाठीमागे खडकी समोर एके िठकाणी मोच� लािवले . रसुलबेग रोझाथानाने आणखी िकत्ेक रोझथान्ासंह 
ााऊाखानाच्ा उजवीकडे ठाण मािंडले . चतुभुरज चवहाणाने िालेरखानाच्ा थो�ा ि्पा्ासंह , र�माळ िकलल्ाच्ा समोर आिण िम�सेन व 
इन�मन बुाेंला व आणखी काही ्ानंी त्ा िकलल्ाच्ा मागे मोच� लािवले . राजाने ाुसरे िाव्ी कूच कवन सासवड गाठले , िकलल्ापासून ाोन 
कोसावंर लषकराचा तळ िाला व सवतः थो�ा लोकािंन्ी िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी जाऊन ामामे , उठाव, �गती वगैरेची व्वसथा पाहून माघार 
आला. ्ावेळी जासुाानंी बातमी आणली की , सीवाच्ा जवळचा (नातलग) व घोडेसवाराचंा सेनापती नेतू फौज घेऊन पिर�ाकडे धावनू गेला 
आहे. तेवहा राजाने स�य्ा मुनववरखान बाह� ्ाला ्झ�खान , हसनखान, जौहरखान, जगतिसघ व इतर पाा्ाही चाकर – हे सप्ाच्ा ठाण्ातं 
होते– ्ासंह त्ाचा पाठलाग व त्ास सजा करण्ासाठ� पाठिवले . ही फौज पिर�ाप �्त गेली . पण ्�ू त्ाचें आगमन ऐकून पळून गेल्ामुळे 
परत आली. (८९२) पुण्ाचा ठाणेाार इहत्ामखान– ज्ास हुजूरकडे मािहती ाेण्ाचे काम िाले होते– हा मेला तेवहा राजाने त्ाचे जागी ता . ३ 
शववालला [्. १५८७ वैशाख शु� ४, इ. १६६५ एि�ल ९ .] कुबााखान ्ास नेिमले आिण तेथून कूच कवन डोगराच्ा तळा्ी जेथे मोच� लािवले 
होते तेथे आला . लषकराने सवर डेरे माचीवर िाले होते . ्ामुळे अहोरा� तोफा व बाुंका ्ाचं्ा साहाय्ाने लढाई होत असे . तसेच त्ा गडावरील 
्�ूचे लोक ्ानंा ाफे करण्ाची फार खटपट करीत . राजा सवतः रोज मोच�वर जाऊन नीट ताकीा व व्वसथा करी . र�माळ िकलल्ाचा एक 
बुवज त्ावर होणाऱ्ा तोफाचं्ा माऱ्ाने मोडला व पडला . ्ामुळे िालेरखानास आपल्ा ि्पा्ासंह त्ावर ह�ा करण्ाचे सफुरण चढले . तेवहा 
ता. ६ शववालला [्. १५८७ वैशाख शु�  ७ , इ. १६६५ एि�ल १२ .] तो मो�ा िहमतीने ह�ा कवन त्ाच्ा माथ्ावर चढला असता त्ाच्ा 
रकणास असलेल्ा ्�ूचे लोकासं तेथेच गाडून राहण्ाची धमक न राहून ते बुवजासमोर असलेल्ा आसऱ्ाच्ा जागेस गेले . ्ानंी बुरजावर 
आपले िन्ाण लािवले व हे तो बळकट करण्ाचे मागे लागले . ्ा हलल्ात िालेरखानाचे चार लोक जखमी झाले व ्�ूचे सात लोक मवन चार 
जखमी झाले . राजास हे समजताच त्ाने आपल्ा रजपुतापैंकी काहीस िालेरखानास िमळून िक�ा घेण्ाचा �्तन करण्ासाठी नेिमले . त्ानंी 
खूप मारपीट केली (८९३) व तोफखान्ाचा उप्ोग कवन गडावरील ि्बांीस अगाी जेरीस आणले . तेवहा गडाचे रकण करण्ाचे बळ आपले 
िठकाणी नाही असे त्ास वाटून ाुसरे िाव्ी त्ानंी एका मनुष्ास राजापा्ी पाठिवले व अभ् मािगतले . त्ा�माणे राजाने अभ् िाले . ्ा 
िावसाच्ा अखेरीस ते लोक िकलल्ाच्ा बाहेर पडून िालेरखानास भेटले आिण बाा्हाच्ा ताब्ात आले . िालेरखानाने ्ा जमावापैंकी ाोन 
सराारासं पो्ाख ाेऊन त्ाचं्ा साथीाारासंह राजाकडे पाठिवले . राजानेही त्ापैंकी काह�स कपडे िाले . पण त्ानंी आपल्ा वतनावर 
जाण्ाब�ल िवचारले तेवहा त्ाचंी हत्ारे काढून घेऊन सव�ना जाण्ास परवानगी िाली . हा िक�ा घेण्ात जवळजवळ ५० सवार व ३० प्ााे मेले 
आिण ३३ सवार व ७७ प्ााे जखमी झाले. िक�ा सर झाल्ावर राजाने ााऊाखानास राजा रा्िसघ, ्झ�खान, अमिसघ चं�ावत, मुहममा सािलह 
तख�न, स�य्ा झैनुल–आिबाीन बुखारी , सवतःचा उमाा नोकर अचलिसघ कछवाह , सवतःचे चार् ेसवार झाले –्ासंह ाोनह�कडून सीवाचा 
मुलूख ताराज करण्ास व त्ा्ोगे त्ास टेकीस आणावे महणून नेिमले आिण ता . १९ शववाल (जुलूस ७) ला [्. १५८७ वैशाख व�  ६, इ. स. 
१६६५ एि�ल २५ .] त्ास िनरोप िाला . तसेच कुतबु�ीन–्ास ्ोग् सैन्ासंह जु�र तफ� स नेिमले होते –व बलु�ीखान–्ास तळकोकणाच्ा 
रकणासाठी ठेिवले होते–्ा ाोघानंा िलिहले की , त्ानंी त्ा बाजंूनी सीवाच्ा िवला्तेत (८९४) ि्वन ती खराब करण्ाचा �्तन करावा आिण 
तीमधील सवर र्त व वतनाार हे अडाणी व चुकणारे असल्ाने त्ापैंकी जमेल िततक्ानंा कैा करावे महणजे सीवा सवर बाजंूनी जेरीस आिण 
काकुळतीस ्ेईल. 

 
एके रा�ी ्�ूपैकी िकत्ेक छापा घालण्ासाठी कीरतिसघाच्ा मोच�वर आले . पण तो आपल्ा सोबत्ासंह हु्ार व तोड ाेण्ाच्ा 

त्ारीत होता. ्ामुळे काही एक न करता ते परत गेले . ाुसऱ्ा वेळी संधी साधून रा�ीच्ा अंधाराच्ा मातीने रसूलबेग रोझमानी ्ाच्ा मोच�वर 
्�ूने ह�ा केला . तो व त्ाचे साथीाार गाफील असल्ाने त्ाच्ा मोच�तील तोफावंर धाड घालून एका तोफेत त्ानंी मेख ठोकली आिण 
रसूलबेगाच्ा लोकावंर चढाई कवन एकास ठार व चौाा जणासं जखमी केले . ्ाचा मोठा गोगाट झाल्ावर झबरासतखान – सवतःच्ा मोच�तून 
िनघून आिण िालेरखानाचा नोकर महमूाखान ्ाच्ा िकत्ेक लोकासंह–्�ूवर तुटून पडला. त्ानंी चार लोकानंा ठार कवन पुषकळानंा जखमी 
केले. तेवहा वाचलेले अधरमेले होऊन िकलल्ाच्ा कोटात परतले . ाुसरे िाव्ी त्ापैंकी काही मेलेल्ाचंी �ेते नेण्ासाठी िकलल्ाच्ा िाडीतून 
बाहेर आले. ्ा बाजूस पुरिालखान, ्ुभकणर बुाेंला आिण पात्ाही इतर बाें ्ाचंा मोच� होता त्ावर हे लोक घसरले . पण काही कव न ्कता 
त्ानंा पळून जावे लागले . ्ा झटापटीत बाा्ाही आठ लोक जखमी झाले आिण ्�ूकडील चारजण (८९५) मेले व पुषकळ जखमी झाले . 
ााऊाखान, राजा रा्िसघ व इतर लढवय्े मुलूख उदधवसत करण्ासाठी गेले होते ते ता . २१ शववालला [्. १५८७ वैशाख व� ८ इ . १६६५ मे 
२७.] रोिह�ाजवळच्ा व राजगड िकलल्ाच्ा आसमंत भागात पोचून त्ानंी जवळजवळ ५० खेडी जाळून टािकली आिण चार गावास – ही 
डोगराच्ा िखडीत असून आबाा होती व ्ात ्�ूपैकी िकत्ेक राहत असत– काही मुघल जे ्ा सैन्ाच्ा आघाडीस होते–पोहोचून त्ानंी ्�ू्ी 
तोड ाेण्ास सुरवात कवन ााऊाखानास तसे कळिवले . खानाने आघाडीच्ा फौजेसह राजा रा्िसघाला व राजा ज्िसघाच्ा रजपुतासंह 
अचलिसघ कछवाहास त्ाचं्ा मातीसाठी पाठिवले . तेवहा ्�ू पळून जाऊन चारी गाव धुळीस िमळाले व तेथील र्त भटकू लागनू ितची गुरे , 
म�ा व घरे बाा्ाही लोकाचं्ा हाती लागली. ाुसरे िाव्ी तेथे मु�ाम कवन नंतर हे लोक राजगडाच्ा बाजूस रवाना झाले ; ितकडे त्ानंी पुषकळ 
गावे आगी लावनू वैराण केली आिण ता . २४ ला [्. १५८७ वैशाख व�  ११ , १६६५ एि�ल ३० .] िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी पोचून तेथील व 
आसपासचा �ाे् ते सर कव लागले . ्ावेळी ्�ू िकलल्ाववन तोफा , बाुंकीच्ा गोळ्ा व बाण सोडीत होता . त्ापैंकी पुषकळजण पुढे ्ेऊन 
माचीवर ओळ धवन उभे रािहले . परंतु बाा्ाही फौजेच्ा बळापुढे उभे राहाणे त्ानंा होईना . ती जमीन डोगराळ , ि्लाम्, पठारे व ि्वरे ्ानंी 
्ुकत होती. ्ामुळे बाा्ाही लोकानंी तो भाग उदधवसत कवन व तेथून ाोन कोस माघारे ्ेऊन गुजंणघेण्ा (केवरह) जवळ डेरा िाला आिण रा� 
हुषारीने तेथेच काढून ाुसरे िाव्ी ते सीवापूरला आले . ााऊाखानाने तेथून िक�े कोढाण्ाच्ा तफ� स जाऊन (८९६) त्ा बाजूचा भाग उदधवसत 
केला. कुतबु�ीनखान सवतःच्ा साथीाारासंह ारहपूर खोरह व तागी खोरह ्ा कुवारी िकलल्ाच्ा – जवळ जाऊन ती िवला्त खराब कव 
लागला. त्ानंी पुषकळ लोक कैा कवन अगिणत गुरेढोरे हसतगत केली . ता. २९ शववालला [्. १५८७ वैशाख व�  ३० , इ. १६६५ मे ५ .] 
ााऊाखान व कुतबु�ीनखान एक झाल्ावर ाोघेही लोहगडाकडे धावले . ही फौज लोहगडाच्ा पा्थ्ा्ी पोहोचते तोच ्�ूचे पाच् ेसवार व 
हजार प्ााे िकलल्ातून बाहेर आले आिण आघाडीच्ा लोकां् ी लढू लागले . ााऊाखानास हे समजताच त्ाने राजा रा्िसघ , कुतबु�ीनखान, 
राजा ज्िसघाचा नोकर अचलिसघ त्ाच्ा ि्पा्ासंह – ्ासं आघाडीच्ा मातीस पाठिवले . राजा राजिसघ व अचलिसघ वेळेवर पोहोचले 
आिण त्ानंी ्�ूची फळी फोडली . ्�ूचे िकत्ेक लोक ्ा झटापट�त मेले व बाकीचे बचावासाठी िकलल्ात पळून गेले . बाा्ाही लोकानंी 



 
अनु�मिणका 

िकलल्ाच्ा लगतची सवर लागवड जाळून टाकून उदधवसत केली आिण पुषकळ लोक व गुरेढोरे हसतगत कवन त्ाच्ा जवळच डेरा िाला . ाुसरे 
िाव्ी पुनहा ते सवार झाले व लोहगड , इसागड, तंुगी, िनकोना ्ा िकलल्ाचं्ा डोगरालगतचे गाव जाळून व खराब कवन परत डेऱ्ात आले . 
्�ूची बहुतेक िवला्त अ्ा तऱहेने उदधवसत झाल्ामुळे त्ानंी परत जाण्ाच्ा उ�े्ाने ाुसरे िाव्ी कूच कवन पुण्ाजवळ ्ेऊन मु�ाम केला . 
राजा ज्िसघाने ठरिवले होते की , कुतबु�ीनखानाने आपल्ा साथीाारासंह पुण्ाजवळ ठाणे (८९७) ाेऊन राहावे; तेवहा त्ाने तेथे मु�ाम केला 
अिण ााऊाखान, राजा राजिसघ व इतर पाा्ाही चाकर ता . ४ ज्कादला [्. १५८७ जयेे शु� ६, इ. १६६५ मे १०.] अथ�त चौाा िावसानंतर 
परत मुख् लषकरास जाऊन िमळाले. 

 
राजा ज्िसघास िक�े ताब्ात घेण्ाची कला चागंली माहीत होती ; महणून त्ाने हुकूम केला की , लाकडे व फळ्ा ्ाचें उंच ामामे 

करावे महणजे काही बाुंखे व तोफा मारणारे तोफखान्ासंह त्ावर जाऊन ्�ूस मावन जेर करतील . ता २४ ज्कादला [्. १५८७ जयेे व� ११, 
इ. १६६५ मे ३० .] ामामा त्ार झाल्ावर (८९८) राजाने सवतःच्ा काही लोकासं िक�ा ाुभ�� वहावा ्ा उ�े्ाने बाधंलेल्ा सफेा नावाच्ा 
बुरजासमोर तो ामामा उभा कराव्ास सािंगतला . त्ा�माणे िावसाच्ा अखेरीस बुरजाइतका उंच ामामा उभा रािहला आिण तोफखान्ाचे 
लोक व राजाचे काही रजपूत त्ावर चढले. तेवहा बुरजावरच्ा लोकानंी हे पाहून तोफा, बाुंका, हु�े, ागड व इतर आगीच्ा आ्ुधाचंा वष�व सुव 
कवन ्ा लोकासं ाफे करण्ाकडे व ामामा िनकामा करण्ाकडे लक लािवले . ्ाच वेळी मोच�त असलेले राजाचे इतर लोक िालेरखानाच्ा 
ि्पा्ासंह वरील बहााुराचं्ा मातीस गेले . नंतर जबरासतखान व तोफखान्ाचा ाारोगा आित्खान हेही ्ेऊन पोहोचले . जोराच्ा लढाईस 
सुरवात झाली , ाोनही कडूनही लढाईचा खूप जोर होऊन तीत राजा ज्िसघ ्ाचा चाकर भपूतिसघ ––हा पाचं्चेा सराार होता ––, 
रजपूतापैंकी काही व िालेरखानाच्ा हाताखालील एक ्ेवढे आिण ्�ूपैकी पुषकळ मेले . ्ानंतर राजाने ्ुभकणर बुाेंला , तुकर ताझखान व इतर 
िकत्ेक ्ूर ्ासं बहााुराचं्ा मातीस पाठिवले . पुढे िालेरखान व कीरतिसघ ्ानंी ामाम्ावर जाऊन लढाईची पाहणी व �गतीची व्वसथा 
केली. तोफखान्ाच्ा माराने सफेा बुरजाची फारच मोडतोड झाली . तेवहा लढवय्े ह�ा करण्ाचे ठरवनू बुरजाच्ा पा्ा्ी गेले व खणू लागले . 
्�ूने हा बुवज व जुना काळा बुवज ्ामंध्े पुषकळ ााव भवन ठेवली होती ; हेतू हा की, बाा्ाही लोकासं सफेा बुवज हसतगत (८९९) झाला व 
त्ानंी त्ाववन काळ्ा बुरजावर ह�ा चढिवण्ाचा बेत केला तर त्ास आग लावावी . ्ावेळी त्ानंी ाावस आग लािवली . पण तीमुळे त्ाचेच 
जवळजवळ ८० लोक जळाले . अ्ा गरमीतच काळ्ा बुरजावर ह�ा चढवावा असे बहाार महणत होते . पण रा�ीचा सम् जवळ आला होता 
आिण ाोन बुरजामंधील खळग्ात ्�ूने आग लािवली होती ; महणून राजास तसे करणे बरे वाटले नाही . तेवहा त्ाने ि्पा्ासं तसे कव िाले 
नाही; पण सफेा बुरजाच्ा पा्थ्ा्ी मोच� लािवले . संध्ाकाळी अंधार पडल्ावर ्�ूने आपले ठाणे सफेा बुरजाववन काळ्ा बुरजावर नेले व 
सीवाने बाधंलेले–हा व त्ाचे जवळचा असे ाोनही –बुवज बाा्हाच्ा ताब्ात आले . तेवहा त्ाच्ा लोकानंी काळ्ा (सफेा?) बुरजावर तोफा 
चढवनू खळगा भवन काढण्ाची िहमत बािंधली व ५ /६ िावसातं तसे केले . नंतर त्ा जिमनीवर उंच मोच� बाधूंन तो काळ्ा बुरजाचे बरोबरीचा 
केला व त्ावर ाोन तोफा चढवनू मारा सुव केला . तोफाचं्ा माऱ्ाने रककानंा जखमा होऊ लागल्ा तेवहा ते हा व त्ाजवळचा ाुसरा असे ाोनही 
बुवज खाली कवन गडाच्ा तटाच्ा आ�्ास गेले आिण हेही ाोनही बुवज बहााराचं्ा ताब्ात आले . 

 
्ावेळी पुण्ाचा ठाणेाार कुबााखान ्ास बातमी लागली की , ्�ूपैकी काहीजण मौजे नरकोत ्ेथे राहात आहेत. तेवहा अबुल कािसम 

व अबाु�ाह–सवतःचे मुलगे–्ास आपल्ा काही लोकासंह रनाौलतखान , खवाजा अबुल -मकािरम, राजीवभाई (९००) अफजल बीजापुरीचे 
मुलगे–आिण इतर पाा्ाही लोक ्ानंा त्ा बाजूस पाठिवले . हे लोक त्ा गावापा्ी आले तो गावातील ्�ूच्ा तीन् ेसवारानंी पला्न केले . 
तेवहा पुषकळ माणसे व गुरे कैा कवन ते परत िफरले. 

 
सारां् , सीवाला बाा्ाही सैन्ाचे बळ समजले . तेवहा त्ाची खा�ी झाली की , पुरंधर िक�ा– हा त्ाच्ा उ�म गडापैंकी एक होता व 

्ावर त्ाचे चागंले लोक होते – बाा्ाही सैन्ाच्ा जोराने त्ाच्ा ताब्ात जाईल आिण त्ानंतर हे सैन् राजगडास – ्ेथे तो सवतः सवर मुले , 
माणसे, सामु�ी व पैसा ्ासंह होता – वेढा ाेईल; एवढेच नवहे तर सर करील . मी अ्ीच बडंखोरी करीत राहून बाा्ाही ताबेाार होणार नाही ; 
्�ूतवच करीत राहीन तर सवतःचा ्वेट जवळ आणीन . महणून ाूर द�ीने ्ापूव� थोडे िावस त्ाने काही मुतससास राजा ज्िसघाकडे पाठिवले 
होते. हेतू हा की , त्ानंी त्ाचे का्र घडवनू आणावे . ्वेटी पिंडत नावाच्ा �ा�णाने–ज्ावर त्ाचा फार िव�ास होता – त्ाच्ा सागंण्ाववन 
राजाकडे ्ेऊन सुरिकततेचे वचन मािगतले . राजाने वचन िाले की , तो जर �ामािणकपणाने काकुळतीस ्ेईल व िबनहत्ाराने भेटेल तर त्ास 
अभ् िमळेल. पिंडत (९०१) परतल्ावर त्ास अभ् िमळिवण्ाची आिण संप�ी व �ाण वाचिवण्ाची इचछा असल्ामुळे राजाच्ा वचनाववन सवर 
भ्, ्कंा वगैरेपासून मुकत होऊन बाा्ाही कृपा , आजाधारकता वगैरेच्ा इचछेचा त्ाने िन�् केला आिण ता . ७ ज्हजला [्. १५८७ आषाढ 
शु� ९, इ. १६६५ जून ११ .] मोजक्ा लोकासंह राजगडाववन राजाच्ा भेटीसाठी ठरल्ा�माणे रवाना झाला . रा�ी राजास बातमी आली की , 
उ�ा तो ्ेणार आहे . तेवहा उजाडल्ावर राजाने आघाडीवर असलेल्ा िालेरखान व कीरतिसघ ्ास –्ाचें मोच� िकलल्ाच्ा फार जवळ गेले 
होते– सािंगतले की , तुमही आपले मोच� पुढे सावन िकलल्ावरील हलल्ाची तजवीज करा . तेवहा खान , कीरतिसघ ्ानंी मो�ा �्तनाने पुढे 
सरकणे सुव केले . हे पाहून गडावरील सवर लोक गडाबाहेर पडून लढू लागले . पण बहााुरानंी खूप ्ौ्�चे ह�े कवन त्ानंा िकलल्ाच्ा 
ारवाजाप �्त मागे रेटले . ्ात ्�ूचे अजमासे ६० लोक मवन पुषकळ जखमी झाले आिण इकडील राजा , िालेरखान व कीरतिसघ ्ाचं्ा 
लोकापैंकी काही जखमी झाले व मेले . लढाई जोरात चालू असता व राजा लढाईचे काम कोठवर आले आहे ्ाची वारंवार चौक्ी करीत असताच 
बातमीाारानंी बातमी आणली की , सीवा सीवापूरला ्ेऊन तेथील ठाणेाार सरा�ाझखान ्ासंह (९०२) मुलाखतीस ्ेत आहे . तेवहा राजाने 
आपला मुन्ी उा्राज ्ास गुरकसेन कछवाह ्ासंह त्ाला सामोरे जाण्ास सािंगतले व िनरोप पाठिवला की , जर ्ेण्ामध्े बाा्ाही 
ताबेाारी पतकरणे व िक�े बाा्ाही ताब्ात ाेणे हा हेतू असेल तर तो पसंत असून ्ावे महणजे गुनहे माफ होऊन कृपा होईल आिण संप�ी , कीत� 
व �ाण ्ाचें रकण होईल . नाहीतर ्ेण्ाची जररी नाही ; ई�री कृपा व बाा्ाही सुाैव ्ाचं्ा बळावर त्ाचे सवर िक�े व िवला्त आमच्ा 
ताब्ात ्ेईल. उा्राज काही अंतर गेल्ावर त्ास भेटला व त्ाने राजाचा िनरोप कळिवला . त्ाने जाब िाला ‘आज मी हुजुरजवळ आलो आहे. 
जी इचछा असेल ती अमलात आणीन.’ पुढे काही वेळानंतर तो बाा्ाही सैन्ात ्ेऊन राजाच्ा डेऱ्ापा्ी पोहोचला . राजाने लषकराचा बकी जानी 
बेग ्ास त्ाला आत आणण्ासाठी पाठिवले . त्ा�माणे आत गेल्ावर तो राजास भेटला . राजाने त्ास आिलगन ाेऊन आपल्ा जवळ जागा 



 
अनु�मिणका 

िाली. त्ाने मो�ा काकुळतीने आपल्ा अपराधािवष्ी लाज ााखिवली आिण महणाला , ‘पुरंधर व आणखी पुषकळ िक�े अपराधकमा होण्ाच्ा 
आ्नेे पे्क् महणून ाेतो व ्ापुढे बाा्ाही बांा होतो .’ राजाने त्ास अभ् िाले आिण गाझी बेग मीर तवझकू ्ास सुचिवले की , त्ाच्ा 
लोकापैंकी एकाबरोबर (९०३) िालेरखान व कीरतिसघ ्ाजंकडे जाऊन सागंा की , सीवा सुाैवाने रसत्ावर आल्ाकारणाने गडावर अडकलेल्ा 
लोकानंा अमान िाले आहे . त्ास आता �ास ाेऊ न्े . महणजे ते बाहेर ्ेतील व आपले लोक आत जाऊन िक�ा ताब्ात घेतील . गाझी बेगाने 
िनरोप सािंगतला व सीवाच्ा मनुष्ाने त्ाच्ा सागंण्ाववन गडाच्ा ारवाजापा्ी जाऊन गडकऱ्ास पिर�सथती समजावनू िाली . तेवहा त्ाने ती 
रा� आळसात घालिवली . राजाने सीवाला–जो एकटाच आला होता –सवतःच्ा डेऱ्ात जागा ाेऊन त्ाची नीट बराासत ठेिवली . ाुसरे िाव्ी 
ठरल्ा�माणे सात हजार ाी -पुरष–पैकी चार हजार माणसे लढाऊ –िकलल्ाबाहेर पडले आिण पात्ाही नोकर आत ााखल होऊन त्ानंी 
गडाचा कबजा घेतला . राजाने स�य्ा मुहममा जवाा –हा बाा्ाही लषकराच्ा घराााराचंा कारभारी होता –्ास सािंगतले की , त्ाने गडावर 
जाऊन तेथील सामु�ी , आ्ुधे, तोफखाना व इतर िजनसा ताब्ात घ्ाव्ा . सीवाने त्ाच िाव्ी ाुसरे पाच िक�े –लोहगड, ईसागड, तपकी 
(तंुगी), ितकोना, रोिहडा हवाला केले . तेवहा राजा ज्िसघाने राजा सुजानिसघ बुाेंला – हा पुरंारच्ा मागे राजगड रसत्ाच्ा तोडावर होता – 
्ास सूचना िाली की , त्ाने आपला भाऊ इं�मन ्ास एका टोळीसह रोिहडा िक�ा कबजात घेण्ासाठी पाठवावे . तसेच पुण्ाचा ठाणेाार 
कुबााखान ्ास िलिहले की, १५०० सवारासंह जाऊन बाकीचे चार िक�े ताब्ात घ्ावे. सीवानेही हे िक�े पाइ्ाही नोकराचं्ा ताब्ात ाेण्ासाठी 
आपले लोक पाठिवले. िालेरखान अजूनही गडाच्ा पा्ा्ी असल्ाने ज्िसघाने राजा सीवाला राजा रा्िसघासह खानाकडे (९०४) त्ाची भेट 
घेण्ासाठी पाठिवले . खानाने भेट झाल्ानंतर ाोन घोडे – पैकी एक सोन्ाच्ा साजाचा व अरबी –सम्रे व जमघर –ाोनही जडावाच्ा 
सामानासह आिण ाोन तकूझ त्ास ाेऊन िबाा केले . सीवाने पूव�च आपले लोक राजाकडे पाठिवले होते व राजाने त्ास बाा्ाही ताबेाारीचा 
उपाे् केला होता. तेवहा त्ास उमेा ्ावी महणून राजाने बाा्ाहास सीवाच्ा नावे कृपा�साा ्ानंी भरलेले फम�न पो्ाखासह पाठिवण्ािवष्ी 
िवनिवले होते. राजाच्ा िवनंती�माणे फम�न व पो्ाख पाठिवला होता तो ्ाच िाव्ी ्ेऊन पोहोचला . सीवास हे समजताच आनंाीत होऊन तो 
त्ास सामोरा गेला व त्ाने आारपूवरक पो्ाख पिरधान केला आिण ्ामुळे त्ास समाधान वाटले . राजाने त्ा्ी सवर गड सोपिवण्ाच्ा बाबतीत 
बोलणे कवन असे ठरिवले की , िनजामुलमुलकच्ा वेळेपासून त्ा िवला्तेत व सध्ा सीवाच्ा ताब्ात असलेल्ा ३५ िकलल्ापैंकी पुरंार व 
र�माळ ्ासंह २३ िक�े व त्ा्ी संब�ं अ्ी ाहा लाख होन वसुलाची िवला्त बाा्ाही नोकराचं्ा ताब्ात �ावी ; (९०५) आिण बाा्हाने कमा 
कवन त्ावर मेहरबानी केली आहे त्ाअथ� बारा िक�े ज्ां् ी सबधं जिमनीचा महसूल एक लाख होन आहे – त्ाच्ा ताब्ात राहावे . त्ाने 
आपल्ा घरी जाऊन आपल्ा आठ वष� व्ाच्ा संभाजी नावाच्ा मुलास राजापा्ी पाठवावे . त्ा मुलाने बाा्ाही नोकरीत ि्वन राजाबरोबर 
असावे आिण त्ाचे नोकर व ि्पाई ्ानंी बाा्ाही चाकरी करावी . सीवानेही त्ा �ाे्ात मोहीम िनघाली असता चाकरीसाठी कमर बाधूंन 
सेवकतवाचे कतरव् बजावावे. असा ठराव झाल्ावर राजाने त्ास सोन्ाच्ा साजाचे ाोन घोडे व एक ह�ीण ाेऊन िवाा केले आिण िकरतिसघाला 
बरोबर िाले. अ्ासाठीच की, सोपवा्ाच्ा िकलल्ापैंकी एक , व जणू ाुसरा पुरंारच इतका बळकट , अ्ा कोढाण्ास जाऊन तो ताब्ात घ्ावा 
आिण ्ाहीाखानाकडे––ज्ास त्ाची िक�ेाारी मु्र केली होती ––सोपवनू सीवास तेथे िनरोप �ावा . फ�े झालेल्ा िकलल्ाचंा तप्ील 
्ेणे�माणे––पुरंार, र�माळ, कोढाणा, खंडगळा, लोहगड , ईसागड, पतकी (तंुग), ितकोडा, रोिहडा, नाराुगर, माममोली (माहोली), 
भडंाराुगर, पकसखोल (पळसखोल), रपगड, बकतगड, मोरबखन, मािणकगड, सवपगड, साकरगड, मरकगड, अंकोला, सोनगड, मानगड. 

 
सीवाने ठरिवल्ा�माणे त्ाचा मुलगा संभाजी राजापा्ी आला . सीवाकडून ताब्ात आलेल्ा िवला्तीमध्े चेऊल बांर असल्ामुळे 

(९०६) राजाने लोाीखानास ते जपत करण्ास पाठिवले आिण सवतः ता . २१ रिबलावलला [्. १५८७ भा�पद व�  ७, इ. १६६५ स�ेबर २१ .] 
कोढाणा िक�ा लषकरापासून सहा कोसावंर होता––पाहण्ास गेला. त्ाने तो पाहून तेथील व्वसथा व जररीचा बांोबसत केला आिण रा� तेथेच 
घालवनू ाुसरे िाव्ी तो लषकरास परतला . राज्ाच्ा िवनंती�माणे बाा्हाकडून सीवाचा मुलगा संभाजी ्ास पाच हजारी पाच हजार सवार ही 
मनसब िमळून त्ा अथ�चा फम�न ्ा िाव्ी पोहोचल्ामुळे राजाने त्ास कचेरीच्ा वेळेस बोलावनू लषकरचा बकी जानी बेग ्ास सूचना िाली . 
त्ाने ्ास उतथापन ाेण्ास सािंगतले . नंतर त्ास आपल्ातफ�  पो्ाख व रप्ाचं्ा साजाचा ह�ी ाेऊन गौरिवले . पुढे काही िावसानंी सीवाही 
राजगडाहून आला . (९१४) ्ा वेळी पुनहा त्ास बाा्हाकडून आलेला पो्ाख िमळाला . ता . १७ सफर (्. १५८७ �ावण व�  ४ , इ. १६६५ 
ऑगसट १९) व ता. ७ रिबलालला (्. १५८७ आि�न शु�  ९ इ . १६६५ ऑकटोबर ७ ) ्ामंध्े केवहा तरी वरील हकीकत घडली . कारण वरील 
ाोन तारखामंधील नोाीच्ा ारम्ान ही हकीकत िाली आहे.] 

 
्ापूव� िवजापूरचा अिधकारी आिालखान ्ाने काही गुनहे – त्ापैकी एक पे्क् पाठिवण्ात अळंटळं करणे हा होता – केले होते. 

आता आपली कामे सरळ वहावी महणून त्ाने मु�ा अहमा ना्ता ्ाला – हा त्ाच्ा राज्ातील उम�ापैंकी एक होता – राजाजवळ धािडले. तो 
ता. २६ रिबलावलला [्. १५८७ भा�पद व� १२ , इ. १६६५ स�ेबर २६ ] लषकरापासून सहा कोसावंर आला असता राजाने आपला मुन्ी 
उा्राज ्ास त्ाचे सवागतासाठी पाठिवले. तसेच त्ाचा भाऊ मु�ा ्ा्ा–्ापूव� पुषकळ िावसापूव� सािंगतल्ा�माणे बाा्ाही नौकरीत आला 
होता व ्ावेळी बाा्ाही लषकरात होता – ्ास त्ाची भेट घेण्ाची परवानगी िाली . तीन िावसानंतर मु�ा अहमाची भेट वहाव्ाची होती . 
त्ावेळी राजाने ठरिवले की , राजा रा्िसघ व िकरतिसघ ्ानंी त्ास जाऊन आणावे . त्ा�माणे हे काही अंतर जाऊन रसत्ामध्े त्ास (९०७) 
भेटले व आणून राजास भेटिवले . राजाने त्ाचा चागंला सनमान केला . त्ास ाोन इराकी घोडे – सोन्ाच्ा साजासह – एक ह�ी– रप्ाच्ा 
साजासह– आिण ाोन तकूझ ाेऊन सवतःच्ा घरी जाण्ास िनरोप िाला . आिालखानाने त्ाजबरोबर राजासाठी ाोन ह�ी , थोडे जवाहीर व 
जडावाचे सामान पाठिवले होते. 

 
सीवाने पूव�च गुनहेगारा�माणे िबनहत्ारी परत ्ेऊन राजाची भेट घेतली होती व हा वेळप �्त त्ास हत्ार बाधंले नवहते . तेवहा आता 

राजाने त्ास जडावाची एक सम्रे व एक जमघर ाेऊन ती त्ाचे कमरेस बािंधली . आता ाखखनच्ा हकीकतीचे सू� ्ेथेच सोडून ाेऊन हुजूरची 
हकीकत सागंण्ाचे करतो. 

 
(िश. च. वक. सं., खंड ३, आलमग्र नामा, २६–३८)] 
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(१३) िशवाज्िवर� जयिसग : मोगल पुरंदर िजकतात 

 
्ा्सताखानाचे अप्् आिण ि्वाजीने सुरतेची केलेली लूट ्ामुळे औरंगजेब आिण त्ाची 

ारबारी मंडळी ्ामंध्े अित्् िचडीची भावना िनम�ण झाली . ि्वाजीचा पुडंावा मोडण्ासाठी त्ाने 
आपले सव�तकृ� िहाू आिण मुसलमान सेनापती ज्िसग आिण िालेरखान ्ानंा पाठिवण्ाचे ठरिवले . [३० 

स�ेबर १६६४ रोजी बाा्हाने िमज� राजा ज्िसग ्ाची ि्वाजीिवर� िन्ुकती केली . ज्िसगाच्ा हाताखाली ज्ा अिधकाऱ्ानंा नेमण्ात 
आले होते त्ाचंी नावे पुढील�माणे होती  :– िालेरखान, ााऊाखान कुरे्ी, राजा रा्िसग ि्सोिा्ा , इहितषामखान ्खेजााा , कुबााखान, 
राजा सुजनिसग बुाेंला , ज्िसग ्ाचा मुलगा िकरतिसग , मोगलाकंडे आलेला िवजापूरचा उमराव मु�ा्ा्ानवा्त आिण इतर अनेक 
अिधकारी. ज्िसगाबरोबर िालेल्ा सैिनकाचंी संख्ा १४,००० एवढी होती.] 

 
जयिसगाच् मोिहमेच् आखण् 

 
ज्िसग हा बाा्हाचा नावाजलेला सेनापती होता आिण मध् आि््ातील बालखपासून तो 

ािकणेतून िवजापूरप �्त आिण पि�मेस कंाहारपासून तो पूव�स मोघीरप �्त साऱ्ा सा�ाज्ात त्ाने 
बाा्ाही सेनेचा सेनापती महणून रणमाैान गाजिवले होते . ्हाजहान बाा्हाच्ा कारकीा�त असे एक 
वषर ाेखील सुने गेले नाही की ज्ा वष� ्ा रणझुंझार रजपूत सेनानीने कुठेना कुठे मोहीम केली नाही आिण 
उतकृ� कामिगरी बजावल्ाब�ल बढती िमळिवली नाही. राजकारणात तर त्ाचे ्् इतके असामान् होते 
की रणागंणातील त्ाची कामिगरीाेखील त्ापुढे िफकी पडली असती . ज्ा ज्ा वळेी कठीण िकवा नाजूक 
कामिगरी पार पाडाव्ाची असे त्ा त्ा �संगी बाा्हाने नुसते ज्िसगाकडे वळाव्ाचा अवका् ! 
ज्िसगाचे कसब आिण सहन्ीलता ्ानंा जोड नवहती . मुसलमानाचं्ा ारबारी िरतीिरवाजात 
त्ाच्ाइतका वाकगबार कोणी नवहता . उाूर आिण रजपूत भाषािं्वा् तुक� आिण पन््न भाषावंर त्ाचे 
असामान् �भतुव होते आिण िा�ीपतीच्ा अधरच्ाची आकृती असलेल्ा झे�ाखाली चाकरी करणाऱ्ा 
अफगाण आिण तुकर , रजपूत आिण िहाुसथानी ि्पा्ाचं्ा सं्ुकत फौजेचा आा्र नेता होण्ाचे भाग् 
त्ाला लाभले होते . त्ाची ाूरद�ी आिण राजकी् कावबेाजपणा , त्ाची साखरपेरी भाषा आिण िधमे 
िधमेपणे पण िवचारपूवरक ठरिवलेले धोरण हे ज्िसगाचे सवभाविव्षे महणजे सवरसाधारणपणे कोणत्ाही 
रजपूत व्कतीच्ा सवभाववैि्ष�ातील िासून ्ेणारी भावनापूणर उाारता , अघोरी धाडस , ाुसऱ्ाचा 
ममरभेा करणारा रोखठोकपणा आिण अिवचारी िालाारपणा ्ाजंबरोबर तुलना करता पूणरपणे िवसंगत 
अ्ा वाटाव्ाला लावणाऱ्ा गो�ी होत्ा. 

 
िवजापूरच्ा सुलतानाला वाटणाऱ्ा आ्ा आिण त्ाच्ा मनातील भीती ्ाचंा ज्िसगाने मो�ा 

कौ्ल्ाने उप्ोग कवन घेतला . आिाल्हाने मोगलानंा मात केली आिण अ्ा तऱहेने ि्वाजीबरोबर 
आपला कसल्ाही तऱहेचा संबधं नाही असे त्ाने िस� केले तर खंडणी कमी करण्ाचे आिण बाा्हाची 
नाराजी ाूर करण्ाचे �लोभन त्ाने सुलतानापुढे उभे केले . त्ाने ि्वाजीिवर� त्ाच्ा सवर ्�ूंची 
एकजूट करण्ाचा घाट घातला आिण सगळीकडून चढाई कवन त्ाचे लक िवचलीत करण्ाचीही ्ोजना 
आखली. ि्वाजीच्ा अनु्ा्ानंी आपल्ा सवामीिन�ेपासून च्तू वहाव ेमहणून त्ाने �व् आिण मोगलाचं्ा 
चाकरीत मानमरातबाच्ा नेमणुकाचंी वचने ्ाचंा मुकत हसताने उप्ोग केला . काही अं्ी त्ाच्ा �्तनात 
त्ाला ्् आले. लढाईमध्े त्ाला साैव िवज्�ीने माळ घातली कारण त्ाने आपल्ा हातात सवर स�ा 
के�ीभतू कराव्ाची त्ाखेरीज पाऊल पुढे टाकाव्ाचे नाही ्ा धोरणाचा नेहमी पाठपुरावा केला . 
लढाईमध्े अिधकाराची सू�े एकाच सेनानीच्ा हाती पािहजेत आिण �त्क रणागंणावर असलेल्ा 



 
अनु�मिणका 

व्कतीच्ा हाती सवर अिधकार सोपिवले पािहजेत नाहीतर कामाची हानी होईल हे सुसू� त्ाने �ितपााले . 
बाा्हाला ज्िसगाने पुढे माडंलेली भिूमका पटली आिण पिरणामी लषकरी आिण मुलकी बाबतीत 
बाा्हाने त्ाच्ाकडे संपूणर अिधकार सोपिवले. 

 
अनुभवी सेनानी ज्ा �ातंात लढा �ाव्ाचा त्ा िवभागाचे लषकरीदष�ा पिर्ीलन करतो ्ा 

उकतीला अनुसवन ज्िसगाने सासवड ्ा गावी आपला लषकरी तळ का्म केला . पुण्ाला ि्बांीचा 
कडेकोट बांोबसत करण्ात आला . लोहगड िकलल्ाची ाेखभाल करण्ासाठी आिण नाकेबांी 
करण्ासाठी िकलल्ासमोर एक ठाणे वसिवण्ात आले . जु�र निजकच्ा मोगल सरह�ीकडे जाणाऱ्ा 
उ�रेच्ा रसत्ाचे रकण करण्ासाठी ाेखील ्ा ठाण्ाचा उप्ोग करण्ात ्ेणार होता . सासवडच्ा 
पि�मेस आिण नैऋर त्ेस डोगराऱ्ात वसलेल्ा मराठी मुलुखातील खे�ापा�ाचंी नासधूस करण्ासाठी 
महणून एक धावते पथक संघिटत करण्ात आले. 

 
यु�ाला सुरवात, १६६५ 

 
३१ माचर रोजी पुरंार आिण सासवडच्ा मध्े पुरंारपासून केवळ ४ मलैावंर ज्िसगाने आपली 

का्म छावणी आ्ोिजत केली. त्ानंतर त्ाने पुरंारच्ा िकलल्ाला वढेा िाला. 
 
सासवडपासून ािकणेस ६ मलैावंर पुरंारचे काळेकिभ� �चडं पहाड गगनाला िभडलेले िासतात . 

्ा पवरतराजीचे सव�त उंच ि्खर समु�सपाटीपासून ४५६४ एव�ा उंचीवर आहे तर तळ्ावरल्ा 
पठारापासूनची ्ा ि्खराची उंची २५०० फूट आहे . पुरंार महणजे खरोखरीचा एक जोड िक�ाच आहे . 
पुरंार िकलल्ाच्ा पूवरिा्केडून िनघणाऱ्ा पवरतराजीत पुरंार इतकाच बळकट आिण सवतं� असा 
व�गड िक�ा आहे . पुरंार िकलल्ाला वरच्ा बाजूस बालेिक�ा असून त्ाच्ा सवर बाजंूनी खोल कडे 
तुटलेले आहेत. िकलल्ाच्ा खालच्ा बाजूस पुरंारची माची आहे आिण ती बालेिकलल्ापासून ३०० फूट 
खाली आहे . पुरंारची माची महणजे िकलल्ाच्ा बाजूबाजूने िकलल्ाला वढेा घालणारी खडकाची रागं 
असून ्ा वळणे घेत जाणाऱ्ा रागेंचा एकंार घेर ४ मलै एवढा आहे . उ�रेच्ा बाजूला ही खडकाची रागं 
रंा होत गेली असून ितथे एक पठार िनम�ण झाले आहे . ्ा िठकाणी िकलल्ाच्ा त्ा ि्बांीच्ा बराकी 
आिण का्�ल्े आहेत . ्ा पठाराच्ा पूव�च्ा बाजूला एक उंच कडा असून त्ाला भरैव िखड असे 
महणतात. ्ा क�ाची सुरवात बालेिकलल्ाच्ा खडकाला महणून ओळखल्ा जाणाऱ्ा ई्ान्ेकडील 
खोलवर तुटलेल्ा बुरजाच्ा पा्ापासून झाली आहे .पुरंदरला वेढा  :- पूव�कडे िनमुळत्ा होत गेलेल्ा 
क�ाप �्त एक मलैभर जवळजवळ हा कडा पसरलेला आहे आिण समु�सपाटीपासून ३६१८ फूट उंचीवर 
असलेल्ा छो�ा्ा  डोगर पठाराप �्त तो ्ेऊन संपतो . ्ा क�ाच्ा टोकाला र�माळचा िक�ा आहे . 
्ा िकलल्ाला ह�ी व�गड असे महणतात . पुरंारची माची अथवा खालच्ा िकलल्ाची उ�र बाजू आिण 
िकलल्ाचा मह�वाचा ा्रनी भाग ्ावर व�गडाववन हुकमत चालू ्कते. कारण िकलल्ावरील ि्बांीची 
छावणी ्ाच िठकाणी असते . ्ु�्ाा पारंगत असलेल्ा खऱ्ाखुऱ्ा सेनापती�माणे ज्िसगाने �थम 
व�गडावर ह�ा करण्ाचे ठरिवले. 

 
व�गडचा पाडाव 

 
मोगलानंी तोफाचं्ा केलेल्ा सततच्ा भिडमाराने व�गड िकलल्ाच्ा समोर असलेल्ा बुरजाचा 



 
अनु�मिणका 

पा्ा ढासळून पडला. १३ एि�लच्ा मध्रा�ी िालेरखानाच्ा तुकडीने बुरजावर ह�ा केला आिण ्�लूा 
हाकलून बुरजापाठीमागच्ा आवारात माघार घेणे त्ानंा भाग पाडले . ाुसऱ्ा िाव्ी मोगलाचंी िवज्ी 
सेना आतल्ा आवारात घुसली . मोगलानंी ाावगोळ्ाच्ा सातत्ाने केलेल्ा बरसातीमुळे नाईलाज 
होऊन १४ एि�लच्ा संध्ाकाळी तेथील ि्बांीने ्रणागती पतकरली. 

 
वेढा उठिवणयाचे मरा�ाचें �यतन 

 
व�गडाच्ा पाडावाने पुरंार िक�ा िजकून घेण्ाची जणूकाही मूहूतरमेढच रोवली गेली . 

िालेरखानाने आपले लक पुरंारकडे वळिवले . ज्िसगाने मरा�ाचं्ा मुलखात ह�े करण्ाच्ा तं�ाचा 
सवीकार केला . त्ाबाबत बाा्हाला िलिहताना तो महणतो , “असे करण्ात माझा उ�े् ि्वाजी आिण 
िवजापूरचा सुलतान ्ाचंी अ्ी खा�ी कवन ाेण्ाचा आहे की , मोगलाचें सैन् एवढे �चडं आहे की 
व�ेाचे काम चालू असताना ाेखील मोगल आपल्ा फौजा इतर कामासाठी िन्ुकत कर ्कतात . 
त्ाच�माणे ि्वाजीच्ा राज्ातील वगेवगेळ्ा भागातं सतत ाह्तीचे आिण अंााधंुाीचे वातावरण िनम�ण 
कवन ि्वाजीभोवती सेनासमूह गोळा होणार नाही ्ाब�लही खबराारी घेण्ाचा माझा उ�े् ्ातून साध् 
होतो.” तो पुढे असेही िलिहतो , “व�ेाच्ा छावणीतून काही अिधकाऱ्ानंा अ्ा तऱहेने रवाना करण्ात 
माझा आणखी एक गुपत हेतू आहे . माझ्ा हाताखाली काही बेईमान अिधकारी आहेत . त्ाचें छावणीतील 
वासतव् हे िनरप्ोगी आहे , इतकेच नवहे तर धोकााा्कही आहे . ााऊाखान कुरे्ी ्ाला िकलल्ाच्ा 
मागील ारवाजावर टेहळणी करण्ासाठी ठेवले होते . परंतु काही िावसानंतर असे कळून आले की , त्ा 
ारवाजाने मरा�ाचं्ा एका तुकडीने िकलल्ात �वे्  केला . परंतु ााऊाखानाने त्ा तुकडीचा काहीही 
�ितकार केला नाही . त्ाच�माणे ्ुभकणर बुाेंला ्ाने आपल्ा कामात मनःपूवरक कधीही लक घातले 
नाही. त्ाचे सवर लक इतर कोणत्ाही गो�ीपेका ि्वाजीची मज� संपाान करण्ाकडे लागले होते.” 

 
मरा�ानंी वढेा उठिवण्ासाठी अनेक वार �्तन केले. परंतु सवरसाधारणपणे ज्िसगाला तडाखा 

ाेण्ात त्ानंा ्् आले नाही . [पुरंारचा वेढा उठिवण्ासाठी मरा�ानंी केलेल्ा �्तनाचंी हकीकत पुढे िाली आहे : मराठा 

सराारानंी मोगलानंा सतावण्ाची आिण वेढा उठिवण्ाची पराका�ा केली . एि�ल मिहन्ाच्ा सुरवातीला मराठा घोडालाचा �मुख नेताजी 
पालकर ्ाने पर�ावंर ह�ा केला . परंतु सुप्ाहून एक तुकडी त्ाच्ा पाठलागावर तविरत पाठिवण्ात आली . ही बातमी िमळताच लढाई न 
करताच नेताजीने पळ काढला . मे मिहन्ाच्ा अखेरीला उखडा िकलल्ाच्ा जवळ मराठे जमा झाल्ाची बातमी कुतुबु�ीनखान ्ाला लागताच 
त्ानंा उधळून लावण्ासाठी तो चाल कवन गेला . वाटेत जी खेडी लागली ती उदधवसत करण्ात आली . जेथे जेथे मराठे आपल्ा िकलल्ाभोवती 
जमा झाले तेथून त्ानंा हुसकावनू ाेण्ात आले . मोगलानंी लोहोगडवर ह�ा केला. तेथील ि्बांीला ठार वा जखमी केले . ााऊाखान ३०० कैाी 
आिण ३००० गुरेढोरे घेऊन परतला . नंतर नारकोट ्ेथे ३०० मराठे घोडेसवार जमा झाले होते . त्ानंा पुण्ाचा ठाणेाार कुबााखान ्ाने 
पाठिवलेल्ा तुकडीने हुसकावनू लावले. 

 
परंतु �त्ेक वेळीच मरा�ाचं्ा पारी अप्् पडले असे नाही . ्�ूला आपला उ�े् साध् न कव ाेण्ात आमहाला पुषकळ वेळा 

अप्् आले आहे अ्ी कबुली खु� ज्िसग ्ाने सवतः िालेली आहे . खाफीखानाचे िवधान ्ापेका अिधक परखड आहे . तो महणतो अचानक ह�ा 
करण्ाची ्�ूची हातोटी त्ानंी िमळिवलेले अ�ितम िवज् , रा�ीच्ा वेळी त्ानंी चढिवलेले ह�े , रसते आिण ाुधरर अ्ा िखडी ्ाचंी त्ानंी 
केलेली नाकेबांी आिण जंगलाचंी त्ानंी केलेली जाळपोळ ्ामुळे मोगलानंा हालचाल करणे कठीण होऊन बसले . त्ाचंी अनेक माणसे आिण 
जनावरे मृत्ुमुखी पडली.] 

 
व�गड िजकल्ानंतर िालेरखानाने ाोनही िकलल्ानंा जोडणाऱ्ा ााडंाववन आगेकूच केली 

आिण पुरंारच्ा माचीला वढेा िाला. िकलल्ाच्ा ई्ान् टोकाकडील खडकाल्ाच्ा बुरजाजवळ त्ाच्ा 
छावणीचे खंाक ्ेऊन ठेपले. 

 
मे मिहन्ात ाोन पाढंऱ्ा बुरजाचं्ा पा्थ्ाजवळ मोगली छावणीचे खंाक जाऊन पोहोचले . 



 
अनु�मिणका 

सततच्ा भिडमाराने हे ाोनही बुरज िनकामी होऊन गेले होते . त्ावळेी िकलल्ावरील ि्बांीने पेटते 
रोगणाचे तेल , बाुंकीच्ा ाावने भरलेल्ा चाम�ाच्ा िप्व्ा , हातगोळे आिण मोठमोठे ागड खाली 
टाकण्ास सुरवात केली . साहिजकच मोगल सैन्ाच्ा �गतीला पिरणामकारकिरत्ा पा्बां घातला 
गेला. ्ावर ज्िसगाने ओणडके आिण फळ्ा ्ाचंा उंच असा ओटा त्ार करण्ाची आजा िाली . ्ा 
ओ�ावर तोफा चढिवण्ात ्ाव्ाच्ा होत्ा , आिण गोलंााजानंी केलेल्ा माऱ्ाने व बाुंकाचं्ा 
गोळीबाराने ्�नेू ठाण माडंलेली जागा िटपून काढाव्ाची होती . तो िावस ३० मे हा होता . िावस 
मावळाव्ाला फकत ाोन तास उरले होते . अ्ा वळेी काही रोिहला ि्पा्ानंी िालेरखानाला वा� न ाेता 
सफेा बुरजावर ह�ा चढिवला . ाोनही बाजंूमध्े अित्् हातघाईचे असे भ्ंकर ्ु� झाले . ्ा ्ु�ातं 
मरा�ाचंी �चडं हानी झाली . तेवहा त्ानंी काळ्ा बुरजापाठीमागे माघार घेतली . परनतु ाोन िावसानंतर 
्ा िठकाणाहूनही त्ानंा काढून लावण्ात आले . अ्ा तऱहेने ५ बुवज आिण एक खालच्ा िकलल्ावरील 
मेढेकोट एव�ा जागा मोगलाचं्ा हाती पडल्ा. पुरंारचे भिवतव् अ्ा तऱहेने िनि�त झाले. 

 
वढेा चालू असताना िकलल्ाचा ्ूर िक�ेाार मुरारबाजी �भ ु्ाने ७०० िनवडक सैिनक घेऊन 

िालेरखानावर ह�ा चढिवला . त्ावळेी िालेरखान हा ५ हजार अफगाण आिण इतर जमात�च्ा 
सैिनकासंमवते िक�ा चढण्ाच्ा �्तनात होता . मुरारबाजीने आपल्ा मावळेसैिनकाचं्ा मातीने ५०० 
पठाण आिण अनेक बटली्ा पा्ाळातील सैिनक ठार मारले , आिण मोगलाचं्ा सैन्ातून वाट कापत 
िजवावर उाार झालेल्ा साठ सैिनकानंा घेऊन तो िालेरखानाच्ा समोर ्ेऊन ठेपला . त्ाच्ा असीम 
्ौ्�ची िालेरखानाने वाहवा केली . त्ाने मुरारबाजीला ्रण ्ेण्ास सािंगतले . त्ाने त्ाला जीवाान 
ाेऊ केले आिण आपल्ा हाताखाली मानाची जागा ाेण्ाचे वचन िाले . मुरारबाजीने तुचछतापूवरक 
िालेरखानाचा िध�ार केला . तो िालेरखानावर �हार करण्ाच्ा बेतात होता , तोच िालेरखानाने बाण 
मावन त्ाचा वध केला . त्ाच्ाबरोबर तीन् ेमावळे लढाईत ठार झाले . बाकीच्ानंी िकलल्ाकडे माघार 
घेतली. 

 
२ जून रोजी मोगलानंा िमळालेला िवज् आिण खालचा िक�ा पडणार ्ाची िासू लागलेली िचनहे 

्ाचा पिरणाम ि्वाजीने लढाई आटोपती घेण्ाचा िनणर्  घेण्ात झाला . मराठा अिधकाऱ्ाचंी 
बा्कामंडळी पुरंार िकलल्ात आ�्ासाठी होती . पुरंारचा पाडाव महणजे त्ाचंी कैा आिण मानहानीचा 
�संग होता. ि्वाजीने ज्िसगाची भेट घेण्ाचा िन�् केला आिण बाा्हा्ी तह करण्ाचे ठरिवले. 
 
(१४) पुरंदरचा तह, १६६५ 

 
िशवाज् आिण जयिसग याचं् भेट 

 
११ जून रोजी सकाळी ९ वाजता पुरंारच्ा पा्थ्ाजवळ असलेल्ा आपल्ा ्ामी्ान्ात 

ज्िसगाने ारबार भरिवला होता . त्ा िठकाणी ि्वाजी त्ाला भेटाव्ास आला . तेथे त्ाचे मो�ा 

इतमामाने सवागत करण्ात आले . [ि्वाजी आिण ज्िसग ्ाचं्ामध्े झालेल्ा भेटीचा वृ�ातं पुढील�माणे आहे : ९ जून १६६५ 

रोजी मरा�ाचंा वकील रघुनाथ ब�ाळ हा ि्वाजीकडे परतला . १० जून रोजी त्ाने िनरोप पाठिवला की , ि्वाजी ाुसऱ्ा िाव्ी भेटाव्ास ्ेत 
आहे. ता. ११ रोजी सकाळी ९ वाजता पुरंारच्ा पा्थ्ा्ी एका तंबतू ज्िसगाने ारबार भरिवला होता . त्ावेळी रघुनाथ आत आला . त्ाने 
सािंगतले की , ि्वाजी पालखीत बसून अगाी नजीक आला आहे आिण त्ाच्ाबरोबर फकत ६ �ा�ण आहेत . ज्िसगाने त्ाला वाटेत 
भेटण्ासाठी आपला िचटणीस उा्राज आिण उ�सेन कछवा ्ानंा पाठिवले . त्ाचं्ाबरोबर त्ाने ि्वाजीला िनरोप िाला की , तुझ्ा ताब्ातील 
सवर िक�े ाेण्ाची तुझी त्ारी असेल तरच तू ्ावेस नाहीतर आल्ाजागेपासून माघारी िफरावेस . ि्वाजीने ्ा अटीला आपली अनुमती िाली 
आिण ाोघा अिधकाऱ्ानंा घेऊन तो पुढे िनघाला . तंबचू्ा ारवाज्ाजवळ त्ाचे ज्िसगाच्ा बकीने सवागत केले आिण ि्वाजीने तंबतू �वे् 
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केला. ज्िसग चार पाऊले पुढे चालून गेला , त्ाने ि्वाजीला आिलगन िाले आिण त्ाला आपल्ा ्जेारी बसिवले . त्ाचवेळी 
अफजलखानाच्ा भेटीच्ा �संगी जो ागा फटका झाला तसा होऊ न्े महणून स्ा रजपूत सैिनकानंा सभोवार पाहाऱ्ासाठी ठेवण्ात आले .  

 
ि्वाजीच्ा मनात काािचत त्ाला नेसतनाबाू करण्ाच्ा मोगलाचं्ा िन�्ाब�ल थोडा सं्् असल्ास तो नाहीसा वहावा महणून 

ज्िसगाने एक बनाव उघडून आणला होता . त्ाने िालेरखान आिण िकरतिसग ्ानंा असे सागंनू पाठिवले होते की ि्वाजी ्ेण्ाच्ा वेळी तुमही 
पुरंारवर ह�ा करण्ाच्ा त्ारीत राहा . ि्वाजीने तंबतू �वे् करता कणीच मोगलानंी ह�ा कवन खडकाल्ाचा उरलेला भाग िजकून घेतला . 
ि्बांीने �ितह�ा केला . पण तो परतवनू लावण्ात आला . ि्बांीची ८० माणसे ठार झाली . हे चाललेले ्ु� ि्वाजीच्ा तंबतूून सवचछ िासत 
होते. आपल्ा माणसाचंी िवनाकारण क�ल होऊ न्े महणून ि्वाजीने िक�ा मोगलाचं्ा ताब्ात ाेण्ाची त्ारी ााखिवली .] 

 
मध्रा�ीप �्त ाोनही पकानंी का्म तहाच्ा अटीबाबत वाटाघाटी केल्ा . �त्ेक पकाने आपल्ा 

महणण्ा�माणे अटी ठरल्ा जाव्ात ्ाब�ल कोि्् केली . “बऱ्ाच वाटाघाटीनंतर पुढील अटीवर 
आमच्ामध्े तह ठरला . (१) ि्वाजीने आपल्ा िकलल्ापैंकी एकंार २३ िक�े त्ाचं्ा जिमनीपासून 
्ेणाऱ्ा ४ लाख होनाचं्ा वानषक उतप�ासह बाा्ाही मुलुखात सामील करावे . [पुरंारच्ा तहा�माणे ि्वाजीने 

मोगलाचं्ा ताब्ात िालेले िक�े पुढील�माणे होते : ािकणेतील अथवा ाे्ावरील (१) र�माळ अथवा व�गड (२) पुरंार (३) कोडाणा (४) 
रोिहडा (५) लोहगड (६) इसागड (७) टंकी (८) ितकोणा (९) कोडाणा िकलल्ाजवळील खडकाला; कोकणामधील (१०) माहुली (११) मुरंजन 
(१२) िखराुगर (१३) भाडंाराुगर (१४) तुलसीखुल (१५) नराुगर (१६) खा्गड अथवा अंकोला . (१७) मागर गड अथवा अ�ा (१८) कोहज (१९) 

बसंा (२०) नंग (२१) करनाळा (२२) सोनगड आिण (२३) भावगड (ए. एन., ९०५) ] (२) आिण जर ि्वाने चाकरी करण्ाची 
आिण बाा्ाही िसहासना्ी एकिन� राहाण्ाची अट कबलू केल्ास राजगडसकट वानषक एक लाख 
होनाचंा महसूल ्ेणारे १२ िक�े त्ाच्ा ताब्ात ठेवण्ात ्ावते .” ्ावर ि्वाजीने ्ाचना केली की , 
इतर उमराव आिण राजे -रजवाडे ्ानंा ारबारात हजेरी लावावी लागत असे त्ापासून आपल्ाला माफी 
ाेण्ात ्ावी. ्ाऐवजी त्ाने असा प्�् सुचिवला की , “आपण आपला मुलगा संभाजी ्ाला �ितिनधी 
महणून ५००० घोडेसवारासंह पाठिवण्ास त्ार आहो . ्ा तुकडीचा खचर बाा्हाने िालेल्ा जहािगरीतून 
चालिवण्ात ्ावा. संभाजी हा ारबारात िन्िमत हजर राहील आिण बाा्हाच्ा िकवा ािकणेच्ा मोगल 
सुभेााराच्ा हाताखाली चाकरी बजावले.” 

 
वरील अटीि्वा् ि्वाजीने आणखी एक आिण स्तर असा तह मोगलाबंरोबर केला . तो असा , 

“जर का बाा्हाने मला कोकणच्ा खालच्ा �ाे्ातील वष�ला ४ लाख होन वसूल असलेल्ा आिण 
घाटावरील (बालाघाट िवजापूरी) वष�ला ५ लाख होन वसूल असलेल्ा जिमनी िाल्ा आिण त्ाच�माणे 
मोगलाचंी िवजापूरवरील अपेिकत सवारी झाल्ानंतर व िवजापूर त्ाचं्ा ताब्ात आल्ानंतर माझ्ा नाव े्ा 
जिमनी का्म िाल्ाचे बाा्ाही फम�न ाेण्ाचे अिभवचन िाल्ास मी बाा्हानंा ४० लक होन १३ 
वानषक हपत्ामंध्े ाेण्ाचे कबलू करतो .” ्ा जिमनी ि्वाजीने आपल्ा सवतःच्ा फौजेच्ा साहाय्ाने 
िवजापुरी अिधकाऱ्ाकडून िजकून घ्ाव्ाच्ा होत्ा . ्ािठकाणी आपल्ाला ि्वाजी आिण िवजापूरचे 
सुलतान ्ाचं्ामध्े का्मचे भाडंण लावनू ाेण्ाच्ा ज्िसगाच्ा धोरणातील कावबेाजपणा द�ोतप�ीस 
्ेतो. ाुसऱ्ा िाव्ी (१२ जून) ठरलेल्ा करारा�माणे ७००० बा्का आिण मुलानंी (्ामध्े ४००० लढाऊ 
सैिनक होते .) पुरंार िक�ा सोडला . ्ावर मोगलानंी िकलल्ाचा ताबा आपल्ाकडे घेतला . 
िकलल्ामधील सवर सामानसुमान , हत्ारे, तोफखाना आिण इतर मालम�ा ही मोगल सरकारच्ा नाव े
जपत करण्ात आली . मरा�ानंी आणखी ५ िक�े मोगलानंा ाेण्ाचे कबलू केले होते . त्ाचंा ताबा 
घेण्ासाठी ि्वाजीच्ा लोकानंा मोगल अिधकाऱ्ाबंरोबर पाठिवण्ात आले . [पुरंारचा तह ठरला त्ावेळी 

बाा्हाचे खालील प� ५–९–१६६५ चे ि्वाजीस आले . “मुसलमानी धमररकक ि्वाजी राजे ्ानंी बाा्ाही कृपेचे उमेावार होऊन जाणावे की 
सा�ंत तुमचे प� बहुत नम�ईचे राजे ज्िसह ्ाचंी भेट , आपले केलेले कृत् माफ वहावे महणोन घेतल्ाचे , पावनू मजकूर ध्ानास आला . ्ा पूव� 
तुमचे मनातील हािं्ल सरकार कामाारानंी समजवीले होते , की तुमही आपले कृत्ाचा प�ा�ाप कवन ्ा ाौलतीचे आसऱ्ास ्ेऊन , वीस िक�े 
आपणाकडील इकडील कामााराचें सवाधीन कवन , बारा िक�े व त्ा खालचा मुलूख एक लक होनाचा , िनजाम्ाहीचे िक�े व मुलूखापैकी, त्ाच 
�कारे आणखी चार होनाचा मुलूख तळ कोकणातील िवजापूर कराचे इलाख्ाचा जो हा�ी तुमहाकडे चालत आहे , व पाच लक होनाचा मुलूख बाला 
घाटापैकी िवजापूरकराचे इलाख्ातील , ्ेणे�माणे एकंाराचा फम�न बाा्ाही मागता व चाळीस लाख होन , ार साल तीन लाख�माणे 
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पे्क्ीब�ल ाेऊ महणता ; ऐसी्ास, तुमच्ा गो�ी, ज्ा तुमही ाूरअंाे्ा न पाहता केल्ा , त्ा माफी जोग्ा नाहीत . तथािप राजे ज्िसह ्ािण 
िलिहल्ा ववन सवर माफ कवन तुमचे मनोरथा �माणे बारा िक�े , ज्ाचंा तपसील खाली िलहीला आहे ते व त्ा खालचा मुलूख ाेऊन , आणखी 
हुकूम केला की, जो मुलूख नऊ लक होनाचा, पैकी चार लक होनाचा तळ कोकणापैंकी िवजापूर कराचे इलाख्ातील हा�ी तुमहाकडे चालत आहे , 
तो बांोबसतामुळे इकडील सरकारात आला सबब , व बालाघाटी पाच लकाचा , िवजापूर आमचे हाती ्ेई त्ाआधी तुमही त्ाचेकडून घेतल्ास , ्ा 
अनव्े तुमही चागंले फौजेसु�ा राजे ज्िसह ्ा्ी िमळोन बाा्ाही कामात त्ाचे मज��माणे को्ी् केल्ास , िवजापूर फ�े जाहल्ानंतर तुमही 
पे्क्ीचे ऐवजाचा भरणा केल्ास , तुमहाकडे ठेवू. हा�ी तुमचे िचरंजीवास पाच हजारी मनसबा व पाच हजार सवार , की एका-एकाची ाोन-ाोन 
तीन-तीन घोडी असावी, ्ा �माणे ाेऊन तुमहा करीता पोषाख पाठवनू फम�न आपले पजंाचे िचनहासु�ा पाठिवला आहे . तरी तुमही इकडील लकात 
वागोन बाा्ाही काम लहान मोठे कवन , हे सवर आपले उनजताची गो� आहे असे समजत जावे . छ ५ रब्लावल सन १०८७ िहजर्”. ि्वाजीकडे 
राहाव्ाचे बारा िकलल्ाचंा तपसील :– 

 

 १ राजगड १ तोरणा १ िलगणगड १ महाडगड 

 १ घोसला १ अलवारी १ भोरप १ कंुवारी 

 १ रा्री १ पाल १ तळेगड १ उा्ाुगर 

 
]  

 
[पुरंारच्ा वे�ािवष्ी िविवध साधनामंधून िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे : 
 
‘सभासाी बखरी’– तील ्ा  वे�ाबाबत तप्ील असा : “पुढे ज्िसगाच्ा लषकरात रािज्ाचा हेजीब आला होता हे वतरमान 

िालेरखानास कळून मनात क�ी जाहाला . ‘्वेटी िहाूसी िहाू िमळोन काम जा्ा किरतील ’ ऐसे महणोन ाुसरे िाव्ी िालेरखान िमरजा 
रािज्ाच्ा भेटीस आला आिण बोलू लागला क� , ‘उगेच का् महणून बसैला ? गोटाजवळ कोढाणा व पुरंधर हे ाोनही िक�े आहेत . पुरंधराला 
सुलतान ढवा करतो आिण गड घेतो . तुमही कोढाणा गड घेणे . गड घेत चाललात महणजे ि्वाजी ्ेईल ’ असे बोलता, िमरजा राजा बोलला जे , 
‘गड आले तरी बरे. नाही तर नामो् जाईल. ्ाजकरीता गडास न लागावे. मुलूख काबीज करावा. गडास सामान चालोन �ावे महणजे गड आपाप 
्ेतील,’ असे बोलता िालेरखान रागे उठून चािलला . ‘आपण आताच जाऊन पुरंधर घेतो . तुमही कोढाणा घ्ाल तरी घेणे ,’ असे महणून गोटास 
्ेऊन, नगारा कवन, ढाल िफरंग घेऊन पुरंधराखाली ्ेऊन , मुकाम कवन गडावरील ्ेलगार केला . पा्उतार होऊन पाचं हजार पठाण व ाहा 
हजार बलै तोफाचें पा्उतारा जाहाले . पढेारी व आडहत्ारी व खल् ेलोक वीस हजार लहान थोर एक� पा् उतार होऊन लगट करीत 
चालले.” 

 
“तेवहा पुरंधरावरील नामजाा लोकाचंा सराार रािज्ाचा मुरार बाजी परभ ूहोता . त्ाजबरोबर हजार माणूस होते . त्ाखेरीज एक 

हजार िकलल्ाचे होते, असे एक ाोन हजार लोक होते . त्ात िनवड कवन मुरार बाजी ्ानंी सात् ेमाणूस घेऊन (ते) गडाखाली िालेरखानावर 
आले. िालेरखान तोलाार, जोरावर पठाण पाचं हजार, ्ाजखेरीज बलै वगैरे लोक ऐ्ी फौज गडास चौतफ� चढत होती त्ात जाऊन सरिमसळ 
जाहाले. मोठे घोराांर ्ु� जाहाले . मावळे लोकानंी व खासा मुरार बाजी ्ाणी िनाान कवन भाडंण केले . पाच् ेपठाण लषकर ठार जाहाले . 
तसेच बिहरे मािरले . खासा मुरारबाजी परभ ूिालेरखानाचा ाेवडी पावेतो साठी माणसािन्ी मारीत ि्रले . िालेरखान ाेवडी सोडून माघारा 
जाहाला आिण लोकां् ी सागंनू तोफखाना व ितरंााज , बरच्ा व आडहत्ारी एक हजार लोक ्ाजंकडून मार करिवला ; त्ामध्े साठी लोक 
पिडले. मुरारबाजी �भ ू्ाणी ढाल िफरंगी घेऊन िालेरखानावर चालोन आले . महाराजाचें नावंाजलेले लोक ते खचर जाहाले . आता का् मुख 
ााखवावे? महणून नीट चालून जावे असे मनात आणोन खाना्ी गाठ घातली . तेवहा िालेरखान बोलला जे , ‘अरे तू कौल घे , मोठा मा�ना ि्पाई, 
तुज नावािंजतो.’ ऐसे बोलता मुरार बाजी बोिलला जे , ‘तुला कौल महणजे का् ? मी ि्वाजी राजाचा ि्पाई तुझा कौल घेतो की का् ?’ महणोन 
नीट खानावरी चािलला . खानावर तलवारीचा वार करावा तो आपले अंगे कमाण घेऊन तीर मावन पुरा केला . तो पािडला . मग खानाने तोडात 
अंगोळी घातली की, ‘असा ि्पाई खुााने पैाा केला ’ ऐसे आ�्र केले. मुरारबाजीबरोबर तीन् ेमाणूस ठार जाहाले . वरकड चार् ेमाणसे गडावर 
गेली. िालेरखानाने ि्रची पगडी उतरली , आिण गडावर चालून घेतली की गड घेईन तेवहा पगडी बाधंीन , ऐसा नेम कवन चािलला तो 
ारवाज्ाखाले ्ेऊन , ढालेचा कोट कवन बसला . िकलल्ाचे लोक मुरारबाजी पडला महणून गणना न करता ्रतीने भाडूं लागले . ‘एक 
मुरारबाजी पडला महणून का् जाले ? आमही तसेच ्ूर आहोत . ऐसी िहमत धवन भाडंतो ’ [सभा. ब . पृ. ३९–४१ िच�गुपत पृ . ५५–६.] ्ात 
काल्माचा िवचार नसल्ाने त्ा तप्ीलाववन खरा वासतवबोध  होत नाही. ‘मराठी माणसाची छोटी बखर ’ ्ातही वरील अथ�चा मजकूर आहे . 
मुरारबाजी पडल्ानंतर “खानाने लगट कवन र�माळेवर तोफा चढिवल्ा . मारिगरी कव लागला अ्ी अिधक मािहती आहे [म. सा. छो. ब., प.ृ 
२९.] ‘्डेगावकर बखरी ’ त अकर्ः सभासाीचा मजकूर घेतला आहे .” िालेरखानाच्ा सैन्ाची गणती ाेताना थोडा फरक केलेला आहे तो : 
“खासा पाच हजार पठाणािन्ी पा्उतारा जाहला . सात आठ हजार रोिहले व बघेले व तोफा आिण पा्उताव जाहला व पढेारी व अडाणी 
खलक वीस हजार लहान थोर पा्उतारा होऊन गडासी लगट करीत चािलले” [्.े मो. ब., प.ृ ४६–७] 

 
‘ि्विा�गवज्ा’त जरा वेगळ्ा �कारचा मजकूर आढळतो : “िमरजा राजे ज्िसग ्ास सुभा सागंोन , िालेरखान वगैरे फौज सरंजाम 

मोिहमेवर पाठिवला. ्ाणी औरंगाबााेस ्ेऊन, सुभ्ाचा बांोबसत केला. तेथून िसहगडास आले आिण मोच� बसिवले . ते सम्ी महाराज पुरंारास 
्ाव्ाचा िवचार कवन लोकासं िालासा ाेऊन , िनघोन िकलल्ास ााखल जाहाले . तेथून लोकाचंा जमाव कवन राजगडास ्ावे , मोच� मारावे, 
नसेल िज�स िकराणा िकलल्ावर तो पोहोचवावा , ्ा�माणे काही िावस िक�ा लढिवला . जात�नी मोच�वर ्ेऊन पडावे . लोक मनसवी जा्ा 
केल्ामुळे, िमरजा राजे ्ास महाराज आल्ाचे वृ� कळोन , िसहगडचा वेढा उठवनू पुरंारास लागले . महाराज ्ाचें लोकानंी पेडगावंप �्त 



 
अनु�मिणका 

लोकाचंी रसा चालू ाेऊ न्े ; मागर मारावे , फौजेवरी पडावे , मोच� कापावे . ते सम्ी िमरजा राजे व िालेरखान ्ाणी र�माळेकडून डोगरावर 
ामामा रचला. तेथे तोफ ठेवनू मारिगरी केली . गोळे लाग ूजाले . नारा्णाकडूनिह मोच�बांी केली . परंतु िकलल्ातून केाार ारवािज्ानी लोक 
्ावे आिण मोच� उधळून �ावे . िकलल्ावरील मनुष् जेर न ्ेई . ते सम्ी िमरजा राजे ्ाणी िवचार केला की , “एक एक िक�ा एक एक वषर 
लढला; तरी आपला �ातं लागणार नाही . ्ाअथ� स�ा करावा ..... तो अथर िालेरखानास कळून , परम ्ोधा्मान होऊन ‘िहाु िहाु एक आहेत , 
जाले, पाा्ाही ाौलत बुडवावी ......’ असा अिभ�ा् धवन पुरंारावर ह�ा चढिवला . ते सम्ी मुरार बाजी�भ ुाे्पाडें , पाच हजार मावळे व 
कोकणे लोक घेऊन ्ेऊन ह�ा कापून काढला . िालेरखानाप �्त तलवार मारीत ्ावे . असे िह्ाचा खबराार माणूस , चागला पाहून ,... तेवहा 
खानानी तीर चालिवला . तो िजवहारी लागनू गत�ाण जाले ! ते सम्ी पाच सात् ेमावळे लोक ्ाणी उठावणी एकााच कवन चालून घेतले . ते 
वेळेस खानास िवचार पडून , एकेक सराार असा उमाा , एकासाठी इतकी मनुष्े उाार जाली , त्ाअथ� हा िक�ा आपणास ्ेत नाही . माणसाचे 
परा्म िहमत पाहून ांग जाले. नंतर आपली फौज गोल बाधूंन वाचावे. हे जाणून िमरजा राजे ्ाणंी जो िवचार केला तो ठीक आहे ; ्ेणे कवन ्् 
िमळेल, लढून ्् नाही . ही खातरी होऊन परत लषकरात आले .” [िशविदयगवजय पृ. २३६–३७.] मजकूर जरी काही तपि्लात बरोबर असला 
तरी काल्माच्ा िना�्ाभावी तुटक असल्ाने अवसतावता धारण करतो. िचटणीस बखरीतील मजकुरात काही िव्षे नाही. 

 
कासमा ा गाड� िलिहतो : “...ज्िसगाने ताबडतोब पुषकळ लोक गडाच्ा उ�रेचा भाग आ्मण्ासाठी पाठिवले . कारण तोच का् 

तो भाग सो्ीचा होता . इतर� चढून जाण्ाची पिर�सथती नवहती . ्ेथे त्ानंी खंाक , त्ात राहून बचाव करता ्ावा महणून खणले . खंाकाच्ा 
बाहेर गडावरील माऱ्ापुढे िनभाव लागणे ्क् नवहते . बऱ्ाच पिर�माने एका मागनू एक असे खंाक खणीत ते गडाच्ा पा्थ्ाप �्त आले . ्ेथून 
मोठा उभा सुळका असल्ाने खंाक खणणे अ्क् होते . तेथे त्ानंी आपले काम थाबंिवले व ज्िसगाला खंाक खणणे अ्क् असल्ाचे 
कळिवले. तेवहा तेथे एक �ेच इंिजिन्र आणला होता , त्ाने बाबंचू्ा ि्�ा बाधूंन िजतके वर जाता ्ेईल िततके वर जावे व तेथे मोठा सुरंग 
पेरावा, की ज्ाच्ा ्ोगाने तो डोगराचा भागच उडवता ्ेईल . ि्वाजीने आतून खणण्ास सुरवात केली आिण सुरंगाचा थाग लागताच आतील 
ााव काढून नेण्ाचा िवलंब होईल हे जाणून त्ाने त्ा ााववर पाण्ाचा मारा कवन ती ााव सवर ओलीिचब झाल्ाने ओल्ा कोळ्ासारखी 
िनरप्ोगी कवन टाकली . बाहेरच्ा लोकानंी सुरंग उडवताना ााखिवण्ासाठी ज्िसगाला मु�ाम आणले . परंतु सुरंग पेटच घेईना . तेवहा तो 
गडावरील लोकाचंा एक हास्ाचा व थ�ेचा िवष् झाला.” 

 
“ते (मोगल) आता तोफखान्ाचा जोर ााखव ूलागले . ज्िसगाने फार मो�ा अवजड तोफा , की ज्ा ऐ्ी बलैाने ओढाव्ा लागतात 

अ्ा, आणल्ा आहेत . ्ा जातीच्ा गडावर गोळीबारास त्ा पूणर िनरप्ोगी ठरल्ा , कारण हा गड महणजे काही मानवी कृती नवहती . ती 
ई�राची घडण  (कातळ) आहे. तोफगोळे, तुफानी वारा िकवा िवजा ्ाचंा त्ाच्ावर थोडाही पिरणाम होत नाही ...गडावर अध� लीग रंाीचे 
गगनभेाी पठार आहे. पुषकळ वष� पुरेल इतका अ�साठा आहे आिण पाणीही भरपूर आहे . ि्वा् त्ा पठारावर झाडझाडोराही आहे” [F. B. of S- 
डॉ. सेन, पान ८३ – ८४] अबे करेही थोडक्ात वरीलच तप्ील ाेतो. तो िलिहतो :– “ज्िसग ससैन् ्ेत आहे असे पाहून ि्वाजी त्ास वाटेत 
हैराण करण्ासाठी पुढे चालून गेला . ज्िसगाने लढा ाेण्ाचे टाळले . त्ाला ठाऊक होते की , ्�ूच्ा हुलकावणीवर न हुरळता आपला मागर 
आ्मीत रािहले पािहजे . ्वेटी ज्िसग तटािंकत ्हरात (पुण्ाला िकवा पुरंारच्ा तळोभागी ) जाऊन बसला व त्ारी होताच ्ु�चातु्�ने 
वेढा िाला. परंतु �ितकार इतका जोराचा होता की , मोगली सेनापतीला वेढा उठवनू ि्वाजीबरोबर सामाची बोलणी करणे �ापत झाले .” [Ibid, 
पान – २०८] 

 
मनुची ज्िसगाबरोबरच राहाव्ास आला असल्ाने त्ाने ज्िसगाच्ा राजकारणी हालचालीचे वणरन केले आहे ते फार मह�वाचे 

आहे. त्ाववन ततकालीन राजकारणाची आता चागंली कलपना होते . मनुचीच्ा हकीकतीचा सारां्  असा : “ज्िसगाने त्ाला रामनगर , पटे व 
चोथी्ा ्ा राजाकंडून , ते ि्वाजीच्ा बाजूने लढणार नाहीत िकवा त्ाला आ�्ही ाेणार नाहीत महणून ्पथपूवरक आ�ासन घ्ाव्ाचे आिण 
्ा आ�ासनाबाबत त्ानंी आपली मुले ओलीस पाठवाव्ाची , ्ा कामावर त्ाला ाखखनचे ह�ीत ्ेताच औरंगाबााेहून रवाना केले . मनुचीने 
त्ा�माणे त्ा तीन राजाकंडून ाोघाचें मुलगे व एकाचा भाऊ ओलीस महणून ज्िसगाकडे आणले . ्ा कामाला त्ाला सात मिहने लागल्ाचे तो 
िलिहतो. ्ा तीनही राज्ातं त्ाचा चागंलाच पाहुणचार झाल्ाचे त्ाने नमूा केले आहे . मनुची परत आल्ावर ज्िसगाकडेच राहात होता . त्ाने 
िलिहले आहे की ज्िसग व ि्वाजीची म�ैीची बोलणी चालली असताना “गडावरील हवालााराने फार नेटाने मोगली सैन्ावर तोफाचंा भडीमार 
चालू ठेिवला होता. ि्वाजीच्ा लेखी आजेि्वा् तो गडही �ाव्ास त्ार झाला नाही.” [मनुच्, खंड २, पाने १३१–१३८] 

 
खाफीखानाची मािहती जरी मुख् गो�ीचे तप्ीलवार िववेचन करणारी असली तरी त्ाचे िलिहणे साोष आहे . काािचत मोगली 

नोकरानंी आपलाच वरचषमा ााखवनू बाा्हास खूष करण्ाच्ा उ�े्ाने िलिहलेल्ा अहवालामुळे त्ा मािहतीला तसे वप आले असावे . 
खाफीखानाच्ा िलिहण्ातील मुख् तप्ील असा : “राजा ज्िसग औरंगाबााेस सववाल मिहन्ात (६ फे�ुवारी ते ६ माचर १६६५ ) आला आिण 
पाा्हाजााा मुहंमा मुअझमला भेटून पुण्ाकडे गेला . तेथून मुलखाचा बांोबसताकिरता आपले सराार सवर� लूट व जाळपोळ कवन ाह्त 
बसिवण्ाकरीता पाठिवले . त्ाच�माणे ि्वाजीच्ा तीन मुख् गडास वेढा ाेण्ाकरता सैन् रवाना केले . ते गड पुरंार , र�माळ व कोढाणा 
असावेत. (खाफीखाना�माणे ते Poonah, Hirora आिण Riaul असे िाले आहेत .) िालेरखानाकडे ्ा वे�ाच्ा आघाडीच्ा सेनापतीला िाले . 
मोगली सैन्ावर मागनू व गडाववन मरा�ानंी ह�े चढिवण्ाचा ्म सारखा चालू ठेिवला होता . मराठी मुलुखातील खे�ातील माणसे , बा्का 
मुले व जनावरे पकडून मोगली सेनेने कैा कवन ठेिवली . पुरंार व र�माळ ्ाचं्ाववन होणाऱ्ा तोफाचं्ा माऱ्ाबाहेर मोगली सेनेने तळ रािहला . 
ाोनही बाजंूनी तोफाचंा भडीमार होतच होता . िालेरखान आघाडीवर होता . ज्िसगही आपल्ा कीरातिसग पु�ाबरोबर पुढे गेला . सारखे ह�े 
चढिवता चढिवता मोगली सैन् बुरजाजवळ गेले व तेथे सुरंग उडिवल्ाने तर ारवाजे उडाले . मोगलाचंा ि्रकाव र�माळेप �्त झाला. ्ेथे मोठी 
लढाई झाली. गडकरी रािहले ते वर पळून गेले . मा� गोळीबार चालूच ठेवला होता . मुख् गड घेण्ाचा बाकी रािहला होता . परंतु तहाची बोलणी 
सुव झाल्ाने लढाई थाबंवली . ारम्ान ााऊाखानाच्ा सैन्ाने रा्िसगाच्ा सैन्ासह जवळ जवळ ५ मिहने आसपासच्ा मुलुखात लुटालूट व 
मारहाण करीत ि्वापूरपासून ते कोढाण्ाप �्तचा मुलूख बेिचराख कवन टाकला . उलट मरा�ानंी छुपे ह�े रा�ीबेरा�ी चढवनू संरकणाथर 



 
अनु�मिणका 

डोगराऱ्ाचंा आ�् कवन मोगली सवर सरााराचं्ा सैन्ाचा ााणागोटा व जनावरे पळवनू नेऊन व जंगलातं सभोवती आगी लावनू हैराण कवन 
सोडले. त्ानी िव्षेतः अ�पाण्ाची सारखी टंचाई िनम�ण केली. (खाफ्खान, Mac-Col. खंड ९. भाग १, पाने १८२–८७.) 

 
ज्िसगाला सुरवातीसच आपल्ा अिधकाऱ्ावंरील स�ेब�ल बराच सं्् उतप� झालेला िासतो . ्ाबाबतीत त्ाचे एक प� उपलबध 

आहे. त्ातील मजकूर असा : “सैन्ातील लोकाचें बरेवाईटकरणे सेनापतीच्ा हाती पािहजे . ्ािहसतेखान सुभेाार झाल्ापासून सैन्ाचे पगार , 
नेमणुका व बाल्ा कारकूनाचं्ा हाती गेल्ामुळे ि्पा्ानंा ्ु�भमूी सोडून त्ाच्ाकडे धावावे लागते . ि्पा्ाची हजेरी व काम सेनापतीला 
मािहती असाव्ाचे, परंतु त्ाचे हाती बकीस ाेणे िकवा ि्का करणे ्ापैकी काहीच नाही! तरी हे सवर अिधकार जहािगरीबहाल करण्ाचे सु�ा माझे 
हाती असावे ......... नेहमी ्ाहाजा�ाकडे जावे लागते ते बां वहावे . तसे झाले महणजे सव�ची ्डेी माझे हाती आहे ्ाची जाणीव होईल आिण 
सवरजण मनासारखी कामे कव लागतील . हे करणे तुमहाला मान् नसेल तर हे प� गुपत ठेवावे . नाहीतर माझा आब जाईल [मॉडरन िरवहू, भाग २, 
पान ५ . ज्िसगाची प�े ्माकं ११९ –ब, १२०– ब; प�सारसं�ह, ्. १०५४.] हा अिधकार औरंगजेबाने कोणाही िहाू अगर मुसलमान 
सराारानंा िाला नवहता . इतकेच नवहे तर औरंगजेब खासा सतराव्ा ्तकाचे अखेरीस ाखखनमध्े उतरला तेवहा तो अिधकार त्ाने 
पाा्ाहाजा�ाकडे ही ठेवला नवहता. 

 
्ा ल�ाबाबत हकीकत िमरजाराजा ज्िसग ्ाच्ा प�ातून आढळते . ज्िसग औरंगजेबास माचर १६६५ त िलिहतो : “�थम 

तळकोकणाच्ा माग�ने आपल्ा तळाकडे जावे असा माझा बेत होता . �थम ्ा �ातंात आल्ावर िवजापूरकर आिण ि्वाजी एक� िमळण्ाचा संभव 
होता. तसे झाले तर सावधिगरी िनरप्ोगी झाली असती . ्ामुळे सैन् सासवडलाच ठेवण्ाचे ठरवले . ि्वाजीचा पुरंार गड आिण इतर मुलूख 
्ाला हे िठकाण जवळ असून ि्वा् िवजापूरकराचं्ा मुलूखालाही ाूर नाही. [Ibid, पान ४; प�सारसं�ह, ्. १०५१]. 

 
ज्िसगाच्ा जूनच्ा प�ात थोडीबहुत मािहती संाभ�ने आलेली आहे . हे प� जूनमध्े औरंगजेबासच िलिहले असल्ाने त्ा मािहतीत 

मोगली इ�तीला कमीपणा आणणारी भाषा व मािहती न ्ेणे साहिजक आहे . त्ातील जवर तो भाग असा : “...पाा्ाही फौज पाबळजवळ होती 
तेवहा ि्वाजीचे वकील ्ेऊन भेटू लागले व नंतर पुण्ास मु�ाम आल्ानंतरही भेटले ... ्वेटी आपल्ा सैन्ाने र�माळगड घेतला . तेवहा मी 
सैन्ाचे िवभाग पाडून एक ााऊाखान व राजा रा्िसग ्ाचेंबरोबर ि्वाजीचा �ाे् लुटण्ास पाठिवला , ाुसरा मुख् सैन्ाच्ा भाग मुख् 
तळाच्ा संरकणाथर व गसतीसाठी ठेवला व ितसरा खंाकात काम करणाऱ्ा सैिनकास सवर तऱहेची मात व िव�ातंी िमळावी व त्ाचे काम रा�ंिावस 
सतत चालू राहावे अ्ी व्वसथा ठेवण्ास वेगळा केला. मी सवतः सवर� जातीने लक ठेिवले होते.” 

 
“्ा व्वसथेचा चागंला उप्ोग झाला . खास ि्वाजीही लोकाजंवळ बोलला की , ‘मी पुषकळ वेळा खंाकाचंा ना् करण्ासाठी 

गडाकडे जाण्ाचा �्तन केला . परंतु ााऊाखानाच्ा धावत्ा पहाऱ्ामुळे , तसेच हे संरककाचे मोठे जमाव व त्ाचंी ततपरता इतकी चागंली होती 
की, मी जर तसा �्तन केला असता तर राजगडला परत जाणे ाुसतर झाले असते .”  

 
्ाच ााऊाखानाच्ा पहाऱ्ातून ि्वाजीच्ा सैन्ाची एक तुकडी गडावर िबनिवरोध गेली होती , हे लकात ठेवणे आहे. 
 
“थोडक्ात सागंाव्ाचे तर गडाचा वेढा  पिरणामकारकरीतीने चालिवल्ामुळे पाच बुरज व एक कंगुरा आपण िजकू ्कलो . आपल्ा 

घोडाळाने सभोवतालील �ाे् लुटला आिण त्ानंी आजप �्त िमळिवलेली फौजही आपण त्ाचं्ापासून सोडव ू्कलो , ्ाकिरता पुषकळसे 
परवाने ाेऊन व लालूच ााखवनू त्ाचं्ा िकत्ेक लोकानंा मोगली घोडाळात सामील कवन घेतले . त्ानंा ्ोग् त्ा मनसबीही ाेत आहे . ाहा ते 
वीस रप्े जााा पगार ाेऊन िकत्ेकानंा नोकरीत घेतले आहे व घेतही आहे .” [्ा बाबतीत ज्िसगाचे एक प� उपलबध आहे . ज्िसग 
औरंगजेबास िलिहतो : “......जावळीचा जुना जमीनाार चं�रा् आिण त्ाचा भाऊ ्ानंा मी बोलावणे पाठिवलेले आहे ...... त्ानंा पुषकळ 
अिभवचने ाेऊन पाथे्ाची तजवीज केली आहे . अंबाजी खारकुली (मोरे?) व ाोन भाऊ हे सवर पुरंारावर ि्वाजीने तोफा ओतण्ाकरीता ठेवले 
असून त्ानंा तीन हजाराची मनसबाारी आहे . त्ाचं्ाकडेही माझे ाूत गेले आहेत . अफजलखानाच्ा मुलाला बापाचा सूड उगवण्ाब�ल मोगली 
नोकरीत ्े असे कळिवले आहे . काािचत ि्वाजीचे काही जोडीाारही आमच्ाकडे फुटून ्ेतील . आता ्ा लोकानंा मनसबा आिण जहािगरी 
�ाव्ा लागतील. त्ाब�ल तुमचे मत का् आहे?”– [मॉ. रे., भा. २. प.ृ ४, जयिसगाच् प�े.] 

 
“मी खेळोजी भोसलेकडून पाच् ेपावलोक जावळीहून बोलािवले व रोज ि्वाजीचे सैन् कसे फोडावे ्ाचेंच माझे �्तन चालले 

आहेत.” [राजा जयिसग टू िद एमपरर , डेटेड जून १६६५ , (हफत अजुंमान) राजसथान् रेकॉडरस, ‘िशवाज्र  यवहिजट टू औरंगजेब अॅट आ�ा ’, 
लेखक जे. एन. सरकार, नं. १, पाने ३–१३.] 

 
ि्वाजी १० मेला जावळीवर गेला होता तो ्ाच फौजेच्ा अडवणुकीसाठी. 
 
्ा ज्िसगाच्ा प�ाि्वा् ्ा कालातील हालचाल�ची ततकालीन कागाप�ावंवन जी मािहती िमळते त्ाववन “महाराजा ज्िसग 

३ माचरला पुण्ास आला. जसवंतिसगाने त्ाचे सवागत केले आिण जसवंतिसग ारबारी जाण्ासाठी ५ माचरला पुण्ाहून िनघाला .” [एस. वह्. टू ए 
अॅट ए] (नोट २७)–राजसथान् लेटर नं. १, पान १५ (१), हरनाथ टू कलयाणदास, बऱहाणपूर डेटेड १७ माचर १६६५ .] िालेरखानाने “३१ माचरला 
पुरंाराच्ा वे�ास सुरवात केली . (ि्वापूरकर ्कावलीत हीच तारीख िाली आहे .) ज्िसग १ एि�लला पुरंारी ्ेऊन डेरा िाला . ११ 
एि�लच्ा सुमारास वे�ाची आघाडी पा्थ्ा्ी नेली व तेथे एक मोठी तोफ डागली . [Ibid, ्माकं २ आिण ३ . पान १५ (२–३) नारायणदास टू 
कलयाणदास डेटेड ९ एि�ल आिण ११ एि�ल १६६५ अनु्मे .] मोगली सैन् पुण्ाहून सासवडववन पुरंारच्ा थेट पा्थ्ापा्ी जाऊन िभडले . 
एक सुरंग खणला . र�माळ १४ एि�लला (ि्वापूरकर ्कावली हीच तारीख ाेते .) मोगली सैन्ाने घेतला आिण पुरंारच्ा एका बुरजासही 
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िखडार पाडले . पण ते फार लहान आहे . [Ibid, ्माकं ४ आिण ५ , पान १६ (४–६) हरनाथ टू कलयाणदास बऱहाणपूर  डेटेड २२ एि�ल १६६५ 
आिण दुग�दास टू कलयाणदास  पुरंार, डेटेड ३ मे १६६५ पान १६ (४–६).] २५ मे पूव�च पुरंाराचा पुढील तट व बुरज तोफानंी उडवनू िाला . 
गडातील लोक िहिररीने �ितकार करीत आहेत . चार-पाच िावसातं गड पडेल असा मोगली अंााज होता . ि्वाजीचा वकील रघुनाथ पिंडत 
(रघुनाथपतं कोरडे नवहे) (२० मे) ्ेऊन बसल्ाची बातमी होती.” [Ibid, ्माकं ६, हरनाथ टू कलयाणदास डेटेड २५, मे १६६५, पान १६ (७).] 

 
्ापुढील मािहती ज्िसगाच्ा जून १६६५ च्ा प�ात [राजा जयिसग टू एमपरर  डेटेट जून १६६५ , (हफत अजुंमान) – राजसथान् 

रेकॉडसर, िशवाज्र यवहिजट टू औरंगजेब अॅट आ�ा , लेखक जे. एन, सरकार, नंबर १, पान ३–१३] आली आहे ती , “...९ जूनला ि्वाजीचा 
वकील पुनहा आला आिण त्ाने ि्वाजी भेटीस ्ेण्ाच्ा माग�वर असल्ाचे सािंगतले ... ि्वाजीच्ा आगमनानंतर िालेरखान व माझा मुलगा 
िकरातिसग ्ानंी पूव�च ठरवनू ठेिवलेल्ा व बाा्ाहास अन् बातमी प�ाने कळिवलेल्ा ्ोजने�माणे माझेकडून इ्ारा होताच गडावर जोराचा 
ह�ा चढिवला व खडकाला (व�गड चार् ेफूट पुरंाराचे खालचे बाजूचा ) घेतला व पुरंारावर जाऊ लागले . ्ा ल�ाची ती�ता माझ्ा 
डेऱ्ातूनही िासत होती. ि्वाजीने ्ेताच चौक्ी केली व पुरंारचा तह ाेऊ केला . तेवहा मी उ�र िाले की, ‘आता का् उप्ोग, बाा्ााी सेनेने 
तो िजकलाच आहे . एखा�ा तासात िकवा काही िमिनटातं िकलल्ातील लोकाचंी क�ल होईल . जर तुला पाा्ाहास गड �ाव्ाचा असेल तर 
तुझे इतर गड आहेत त्ातील ाे.”  

 
“त्ाने गडावरील लोकाचंी क�ल होऊ ाेऊ नका महणून......िवनंती केली.” 
 
“आता पुरंार गड कसा ताब्ात घेतला ्ाचे वणरन करतो . मी मागे कळिवले आहे की खडकाळा (र�माळ) ाोन बुरज व एक कंगोरा 

उडिवले गेले. नंतर त्ापुढील खंाक आमही ्�ूकडून घेतला . ्ेथे आपल्ा सेनेला िनवारा िमळाला . ्�ू त्ामागील संरिकत अ्ा जागी जाऊन 
बसला. ११ जूनच्ा रा�ी बातमी आली की , ि्वाजी ्रणागती सवीकावन मला भेटण्ासाठी ाुसऱ्ा िाव्ी ्ेत आहे . तो आल्ानंतर गडावर 
ह�ा चढिवणे बरे िासणार नाही ; परंतु बाा्ाही ्�कतसामथ्�ची जाणीव िाल्ास तो पूणर ्रणागतीस सतवर कबलू होईल अ्ी माझी अपेका 
होती ्ाकिरता ११ जूनच्ा रा�ी िालेरखान व सैन्ाचा खंाक (मलचर) ्�ूच्ा खंाकाप �्त पोहोचवावा आिण आपला मोच� तेथे पोहोचताच 
सैिनकानंी लढाईला �ारंभ करावा . असे होताच ्�ू ताबडतोब आपल्ा िनवाऱ्ातून बाहेर पडला . पुढे चालून ्ेऊन ल�ास तोड ाेऊ लागला . 
अगाी हातघाईची (मुरााबाजीची) लढाई झाली. माझे व िालेरखानाचे लोकानंी नेटाने ्�ूस ह�े चढवनू मागे रेटले.” 

 
“्�ूने खडकाळा (र�माळ) गडातून पा् काढण्ास सुरवात केली . ्ा गडाच्ा ाोन बाजूस बळकट बुरज व रंा खोल असे खंाक 

होते. वाट इतकी अरंा होती की , त्ाववन जेमतेम एक ाोन माणसे एका वेळी जाऊ ्कतील . काही जागी ्ा सैन्ात ्�ूसैन् आमच्ा 
तलवारीच्ा आिण धनुष्ाच्ा टपप्ात सापंडले . त्ातील काही मारले गेले व बाकीचे पुरंार िकलल्ाच्ा पिहल्ा ारवाजाजवळ जाऊन बसले . 
ारम्ान िालेरखानाने व माझ्ा लोकानंी ाेवडीसमोरील खंाकाचा आ�् केला . तेथून गडाच्ा ारवाजाची वरची बाजू व बुरज पाडून टाकले 
आिण तटावर चढून जाऊ लागले . गडाचे ाोनही बाजंूनी ्�ूने आमहाबरोबर तलवार व कटारीचे ्ु� केले . त्ात ्�ूचे बरेच लोक मारले गेले . 
आपल्ा बाजूकडीलही पुषकळ मारले गेले व अनेक जखमी झाले . नंतर ्�ू पुरंार गडावर िनघून गेला आिण त्ानंी ितसऱ्ा ारवाजाचा आ�् 
केला. तोही ारवाजा आपल्ा तोफखान्ाने जेर केला आिण त्ा ारवाजातून आत घुसण्ाची खटपट चालू होती तोच ि्वाजी आपली ्रणागती 
ाेण्ास माझ्ा गोटात आला . पुरंारच्ा ल�ात ३० हजार रप्े रोख खचरण्ात आले . त्ाि्वा् बाा्हाच्ा कोठारातून जो अमाप ाारगोळा 
खचर झाला त्ाचाही िह्बे नंतर कळिवण्ात ्ेईल .” [राजा जयिसह टू द् एमपरर डेटेड जून १६६५ (हफत अजुमान राजसथान् रेकॉडरस  – 
‘िशवाज्र  यवहिजट टू औरंगजेब अॅट आ�ा,’ लेखक जे. एन . सरकार. ्माकं १, पान ३ – १३.)] 

 
[ज्िसग–ि्वाजी ्ाचं्ामधील संघष�ची मराठी कागाप�ात िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे . 
 
ज्िसगाची ्ोजना : महाराजाचें अंगी �ीचा संचार. 
 
्ानंतर पाा्हाने िवचार केला जे , “िमरझा ज्िसग (‘िमरजा जैिसग’) ्ास मोिहमेस पाठवावे. हे िहाू आहेत. राजकारण तह कवन 

अथवा ्ु� कवन हाती लागल्ास घ्ावे अगर मसलत करावी ,” महणून ज्िसग ्ासं सागंनू सुभेाारी ाेऊन त्ाचेंबरोबर िालेरखान पठाण 
िव�ासू मातबर सराार िालहे . फौज, तोफखाना, वगैरे सामान बहुत पोखत कवन िालहे . ते ारमजल ्ेऊन औरंगाबााेस पोहोचून सुभ्ाचा 
बांोबसत केला, आिण महाराजावरी चालून आले. 

 
तेवहा महाराजानंा िवचार पडला जे (‘महाराज िवचारात पडले जे ,’) “ाोन सुभे िा�ीचे आले ते बुडिवले . �ीने त्ाचें पािरपत् केले . 

ह�ी मातबर सराार मोठे आंगेजणीचे व सामान भारी घेऊन (‘असे’) आले. बरे, ाेव पार पाडणार ! तेवहा का् िचता आहे?” महणून �ीची �ाथरना 
केली जे “्ा ्�ूचा पराभव कसा करावा ?” ते सम्ी �ीचा संचार अंगी होऊन बोिलले जे , “अरे मुला , ्े सम्ीचा �संग कठीण आहे . ्ाचा 
पराभव घडत नाही . तुला िा�ीस जाणे घडेल , तेथे कठीण �संग �ापत होईल , परंतु तेथून िनभावनू आणीन , तीथर्ा�ा बहुत घडतील , आजप �्त 
रिकले, तसेच रकीन,” अ्ी आजा जाली . ते िचटणीस व वाकेनीस ्ाणंी िलहून ठेवनू (‘ठेिविल्ा’) त्ा�माणे वाचून ााखिवले . ते ऐकून घेऊन 
बहुत संतोषी जाले . “सवर �कारे �ी िनभवणार आहे ,” ऐसे बोलले आिण िवचार केला जे , “ज्िसग आले, हे िहाु आहेत, ्ां् ी सख्ाचेच िवचारे 
बोलावे.” महणून रा्गडाने िनघोन राजगडास आले, फौजा जमा केल्ा. 

 
‘आमही-तुमही िहाु, तुमचा बचाव करता ्ावा हा हेतू ’ [इकडे] ज्ि्ग व खान भीमा उतवन आले . तो राजे राजगडी आले हे कळोन 

िसहगड व पुरंार ्ाचें मधी ्ेऊन मु�ाम कवन रािहले . आिण ज्ि्ग ्ाणंी महाराजाचें चिर� व राज्आ्मण ्कती पाहून “हा राजा िहाु , 
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परम धानमक , भला, धमरसथापन करणारा , िनतीकवन राज् चालिवतो ; ्ास कसेही बचवनू (‘रकून’) पाा्ाहाची चाकरीही मनसबेचे ्ुकतीने 
बजवावी. ्ा्ी ्ु� केले असता ज् अथवा अपज् कसे पडेल कोण जाणे ! ्ाची फौज व लोक , समान चागंले जातीचे मनसबा करणारा , व 
िठकाणे चागंली बाकी , सवरगुण संप� आहेत . वरकड सराार नामोहरम होऊन गेले तसे आपणासही घडल्ास (‘घडलेल्ा,’ ‘घडेले्ा,’ 
‘घडल्ा’) ठीक नाही (‘कठीज’) आपण अब (‘अबव’) रकून जावे ,” ऐसा िवचार कवन महाराजाकंडे सख्ाचे अनुसंधान करावेसे कवन , 
वकीलाबराबर सागंनू पाठिवले जे , “औरंगजेब बलवान पथृवीपती त्ा्ी तुमही सख् करावे ; ्�ूतवेच राहून पिरणाम ्ा काली लागणार नाही ; 
आमही िहाु ज्पूरचे राजे , तुमही उाापूरचे (‘उाेपूरचे’) घराण्ातील िससोाे थोर वौ् (‘वं्’) आहा. धमरसथापना िहाुधम�ची तुमचे कुली परंपरा 
चालत आली तीच करीतां . ्ासतव तुमहासं अनुकूल आहे . तुमचा बच्ाव कवन राज् रकावे हे आमचे िच�ातं बहुत आहे . तुमचे मानस का् ते 
कळवावे.” महणून (‘असे’) सागंनू पाठिवले असता महाराजानंी गो� मनात आिणली (‘आिणले’) तसाच (‘तसेच’) ्ाचंाही भाव आला . “�ीची 
आजा तसेच एक वेळ िा�ीस जावे , आपला पूवर�ातं द�ीस पडून गगंािा ्ा�ा पुण्के�े हेही घडेल . ्ासतव सख्ाचे बोलणे आले तेच उ�म ” 
महणून वकील आले त्ाचा गौरव बहुमान कवन आपले वकील त्ाजबराबर पाठवावे , बोलणे लावावे, हा िवचार कवन सव�चे (‘सवर सरकारकून 
्ाचें’) िवचारे िवचार ठरावात आणून , रघुनाथ भट पिंडतराव ्ास ह�ी , घोडे लवािजमा बरोबर ाेऊन त्ाज बराबर वकीलीस पाठिवले . 
ज्िसगराजे ्ासं व खानास बहुमान वाे, पो्ाख पाठिवले. 

 
‘तुमही ाेव �ा�ण संरिकता, हे आमहासं संतोषकारक...’ 
 
ते [रघुनाथ पतं ] जाऊन भेटल्ावरी बोलणी जाली . त्ात महाराजाचें बोलणे , “आपण पाा्ाहा्ी सख् असावे [महणता] तेच 

आमहास कतरव्. आमहाकडे �ातं व िक�े, मुलूख आमही आपले बाहुबळे कवन पर – तालुक्ातील मेळिवले, त्ास पाा्ाहाकडून उपसगर नसावा; 
आिण पाा्ाहाची सवचछता (‘सवसथता’) घडावी; भेटी होऊन अिधक सरफराजी वहावी , हे आपणास आवश्क आहे ; त्ाअथ� आमचा आपणा्ी 
ाुसरा अथर नाही.” हे बोलणे बहुत िनखालसतेचे ऐकून घेऊन ज्िसगराजे ्ानंी उ�र केले की , तुमही िहाुधमर उचछेा जाला तो ािकण �ातंचे ठाई 
सथापन कवन ाेव�ा�ण संरकण किरता हे आमहास संतोषकार आहे . तुमही आमचे रामि्ग जसे पु� तसेच आमहास आहा . तुमहा्ी ्पथपूवरक 
ाुसरा अथर नाही. तुमचे मतलब पाा्ाहाकडून का् का् कवन घ्ाव्ाचे असतील ते िलहून पाठवावे . समजवावे त्ासारखे पुढील बोलणे चालू 
होईल, (‘समजावे. त्ासारखा पुढील िवचार होईल ’) महणून विकलापा्ी सागंनू िालेरखान ्ाची भेट करिवली . त्ास बहुमान वाे , जवाहीर 
आिणले ते ाेऊन (‘ाेिवले’) बोलणीही समजािवली . त्ाची सलाह घेऊन पिंडतराव ्ास वाे , बहुमान ाेऊन, त्ाजंबरोबर महाराजास बहुमान , 
वाे, जवाहीर ाेऊन परतून रवाना केले. 

 
िालेरखानाचा तहास िवरोध. 
 
ते महाराजापा्ी ्ेऊन ज्ि्गाची बोलणी समजािवली . महाराजानंी सवर आपले मतलब िलहून कािढले . “आमही राज् घेतले हे 

ारोबसत आमचे आमहाकडे राहावे. वरकड ािकण �ातं ्ातंील चौथाई, सराे्मुखी आमहाकडे चालावी. िक�,े कोट घेतले ते व नवे केले ते आमचे 
आमहाकडे असावे आिण सख् घडावे .” ऐसे मतलब सागंनू पुनहा वकील रवाना केले आिण त्ानंी जाऊन ्ााी ााखिवल्ा , बोलणी सािंगतली . 
तेवहा महाराज तह किरतात हा िस�ातं ज्ि्गास िन�्ाचा कळला आिण भेटी ‘वहावी नंतर परसपरे िनखालसता ठरोन बोलणी करार करीता 
्ेतील, ऐसा ठराव केला . तेवहा िालेरखान ्ाचें िवचारे , “लागलीच भेटी घेऊन बोलणी प�ेपणात आणून ्ा जातीचा तह ठरव ून्े ; सवर वाके 
पाा्हास िलहून पाठवनू तेथून आजा ्ेईल त्ा अनव्े पुढील िवचार करावा . मसलत (‘मतलब’) कवन आलो , हा ााब (‘ाावा’) वाढवनू 
(‘बसवनू’) काही �ातं, िक�े सोडवावे आिण नंतर करणे ते करावे . पाा्ाहाकडील उ�रे ्ेत तो आमही पुरंधर घेतो तुमही िसहगड घ्ावा .” असा 
आ�ह त्ाचा पडला (‘ऐसे बोलणे आ�हाचे पडले ’) ते सम्ी “ि्वाजी राजे तहाने ्ेतात हे वाईट नाही . पाा्ाहाचे आजे�माणे त्ाचेंही बरे 
कवन पाा्ाही मतलब मनात आणून (‘कवन’) आपलेसे करावे, ाौलताबाा तालुक्ातील �ातं , िक�े घेतले ते तहानंी सोडवावे हे उ�म ,” असे 
[ज्िसगाने] सािंगतले असता खानाचा आ�ह न सुटला. “पाा्ाहास िलहून करणे तसे कव,” महणून विकलास िनरोप ाेविवला. 

 
मावळे लोक हे ि्वाजीचा सैतानखाना. 
 
आिण [खान] आपण कूच कवन, पुरंधरानजीक ्ेऊन, मोच�बांी कवन वेढा घेतला . र�माळचे डोगरावर ामामे रचून , तोफा चढवनू 

मारिगरी केली आिण ‘ह�ेनी िक�ा घ्ावा , िक�ा महणजे िहसाब का् आहे ? ह�ा करावा’ ऐसा िवचार केला . ते सम्ी महाराजानंी राजगडाहून 
केाार ारवाजाकडून रसा पोहोचिवली . लोकानंी भरती केली . वरचेविर मात किरते जाले . मोच� मावन उठवनू (‘उधळून’) िाले. त्ाजववन 
फारच अिभमाने कवन आ�हास खान �वतरला. आपली कुल जिम्त एक कवन आपण खासा नारा्णाचे ाेवळापा्ी उभे राहून, लोक पा्उतारा 
कवन, िकिल्ाविर ह�ा चढिवली . तोफाचंी (तोफेची) मारिगरी कवन पढेार वगैरे पुढे घातले ; त्ाचे मागे गाराे ; (‘गारा’) त्ाचें मागे पठाण 
लोक, तोफा; त्ामागे असे कवन आपणही चालून घेतले . ्ाजववन िकली्ाववन मुरारबाजी ाे्पाडें माहाडकर �भ ुमावळे लोकाचें सराार 
होते, त्ाणंी लोक िनवड कवन, घाटकरी घेऊन, ह�ेवारी चालून घेतले. पढेार कापून िपटले. मागे पठाण व गारा होते, ते उभे रािहले, त्ाजवरी 
सरसून आले. पठाण हजार ाोन हजार गोळा व तलवार चालवनू रणी पािडले . मावळे लोकही बहुत पिडले. सारी ह�ा मावन डोगराखाली िपटीत 
आिणली. तेवहा खासा िालेरखान चालून गेला . त्ाजवरी मुरारबाजी लोक सु�ा चालून आले आिण लोक मारीत सुटले . तेवहा खानही आपले 
जागा ांग जाला . पुढे ह�ा चालेनासे बाजी ्ाणे केले . खान तोडात बोट घालून चिकत जाला . ‘ि्पाई िगरीची ्थर केली ! मावळे लोक हे 
ि्वाजीचा (‘ि्वाजीपा्ी’) सैतानखान आहे महणून बोलोन , ‘कौल घ्ावा’ असे सागंनू पाठिवले असता “तुमही तुरकडे (‘तुरख’) तुमचा िहसाब 
का्? तुमचा कौल क्ास पािहजे ? मी ि्वाजीचा चाकर आहे ! मवन खसत होऊन तुमहास नामोहरम करीन !!” ऐसे बोलोन पुढे चालून घेतले . 
तेवहा िालेरखान ्ाचे हातचा (‘हाताचा’) तीर लागनू, आणखीही जखमा बहुत चढून रणी ठार पडले . लोकही त्ाजंबराबर बहुत पडले . वरकड 
साववन िनघोन िकलल्ावर गेले . तो महाराजाकडील आणखी नामी लोक भरतीस आले ते पोहोचले . नगारे, करणे वाजू लागले की , िक�ा हु्ार 
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आहे, तोफा चालू लागल्ा , घोडी लोटल्ा. हे कळोन खान खजील होऊन ्वेटास ह�ा जाणार नाही . हटाने करणे, लोक मार [िव] णे चागंले 
नाही, महणून गोटास आले. असतमानही जाला. 

 
सुलतानढवा गा� कवन घालून बुडिवला. 
 
तेवहा ज्िसग ्ानंी सागंनू पाठिवले जे , “हे किरता हे चागंले नाही . ि्वाजी राजाची माणसे एकाहून एक अिधक आहेत . िक�ा ्ेणार 

नाही. एक िकली्ास इतकी माणसे खराब केली . खडे खाविवले. तेवहा सारे िक�े मोठे झाडीतील कोकण बाधंारी वगैरे कसे ्ेतात ? (‘्ेतील’) 
््ा�ीचे (‘स्ा�ीचे’) िक�े िबकट , झाडीरान त्ास तेथे कसे कराल ? ि्वाजी राजा राजकरण कवन ्ेऊन भेटत होता ते सोडून िव�ासही 
गमािवलात. राजकारण तोिडलेत. पुढे िवचार का्? इतक्ात िसहगडावरी सुलतानढवा [करावा] महणून सराार फौज ाेऊन मोच� लावाव्ास 
पाठिवला होता, त्ास महाराजानंी छापा पहाटेस पाच चार टोळ्ा (‘वेळा’) कवन गा� कवन घालून बुडिवला , (‘उडिवला’) सराार मािरला, 
फौज लुटून घेतली ,” हेही वतरमान आले ्ाजववन खान सार होऊन ज्िसग ्ास बोलीले जे , “राजे ्ािंस पुनहा भेटीचे राजकारण िव�ास 
जेणेकवन हो् त्ा रीतीने करवावे ; परंतु त्ातं पुरंारास मोच� आमही लावनू ह�ा केला , �ितजा केली असता गो� न घडली ्े िवष्ी िकलल्ावर 
आमचे िन्ाण त्ानंी घेऊन [आमचे] लोक चढवावे . पुनहा िक�ा त्ासंच तहात �ावा . हे मा� कवन घेऊन मागील बोलणे आहे त्ा�माणे 
चालवावे.” 

 
खान ्िम�ाा झाला. 
 
्ाजववन ज्ि्ग राजे ्ाणंी “�्तन कवन घडेल िततके पाहू ” महटले. (‘महणोन’) महाराज ्ाचें जैिसग ्ाचें िच� िमळाले होतेच . 

खानाचे ाुरा�ह ्ामुळे विकलास िनरोप िाला . आतून ऐक्ता (‘एक िवचार होता.’) पुनहा वकील पाठवनू” जाली ती गो� बरीच जाली . ्ा उपरी 
पूव� बोलणे आहे तेच का्म कवन िकलल्ावरी मा� एक वेळ िन्ाण घ्ावे आिण िक�ा तुमहीच ठेवावा .” [असे] सागंनू पाठिवले असता , 
महाराजानंी सागंनू पाठिवले जे, “िन्ाण [तुमचे] घेऊन िक�ा िालहा हे काही घडणार नाही. खानानी ाोन् ेपाच् ेहजार लोकािंन्ी पािहजे तसे 
िकलल्ावरी ्ेऊन िक�ा पाहून िफरोन जावे ” ऐसे सागंनू पाठिवले . ्ाववन खान िकलल्ावर जावे ऐसे ठरोन खानास पाच् ेलोकािंन्ी 
िकलल्ावर घ्ावे ठरले , आिण िकलल्ावरी ाोन हजार माणसे बहुत नामी लोक , सामान, तोफा वगैरे बहुतच तरतुाीचे ि्लेपोत ाुरसता उभे 
[कवन,] सारेस बठैक तरतूा कवन [खानास] वरते घेतले . सामान पाहता बहुत चागंले , ागाबाजी कव महणता चालाव्ाचे नाही , ग�ीस 
मेळिवतील, ागा पावू, महणोन खाली उतरोन ्ेऊन ्िम�ा जाले . “केले कमर ्वेटास न गेले . [नेम ्वेटास न गेला .] िक�े, कोट घेणे अवघड 
गो�, राजे ्ाचें माणूस बहुत चागंले, मार व तरतूा राजाची [चागंली] लढाई करण्ाची ्तर जाली” [‘किरतात’] �णोन गोटात आले. भेटी वहावी 
हा िस�ातं जालाच होता . परंतु र�माळ खानानी ामामे रचून घेतली ती परत �ावी आिण पुरंधरापासून फौजा उठून जाण्ा , नंतर भेटीचा ्ोग 
घडेल असे सागंनू पाठिवले. ्ावर र�माळ परत िाली फौज उठिवली. 

 
‘तुमही आमही ्रीरसंबधंीच!’ 
 
्ानंतर पिंडतराव ्ासंी पुनहा रवाना केले . “तुमचा िव�ास कसा पडतो? एक वेळ [बोलणे] ठरावात आिणले [‘आले’] असता तुमहीच 

तह िबघडिवला. आता भेटी क्ी घ्ावी ? हे खातरजमा वहावी .” महणून [रघुनाथ पिंडत] बोलल्ावर आण्पत खानासह िनखालस�ा ज्िसग 
्ाणंी कवन ाेऊन “्ााीचा करार ठरावनू िलिहले मतलबा�माणे पाा्ाहापासून कवन (‘ठरवनू’) आणून” ऐसे ठरावनू खातरजमा केली . 
ज्िसगाचे महणणे, “तुमही आमही एक रजपूत . तुमही राणे िससोाे , आमही कछवे, ्रीरसंमंधीच (‘्रीसंबधंीच’) आहो; जसे रामि्ग तसेच तुमही 
आमहास; ाुसरा िवचार (‘�कार’) नाही. तुमचे बरे ते सवर �कारे करीन,” असे सागंनू वकील रवाना केले. 

 
त्ाणंी जाऊन सवर वतरमान समजिल्ाववन (‘कळिवल्ाववन’) भेटीस आले. आपली फौज व हषम लोक िनवड कवन बराबर घेऊन 

उभ्ता पे्वे व सुरनीस संभाजी महाराजापंा्ी फौज पचंवीस तीस हजार व हषम असे िकलल्ाचा बांोबसत कवन ठेिवले . बराबर सराार , 
सरकारकून (‘सरकारखानाार’) फौज, पागा पचंवीस तीस हजार लोक व हषम ााहा हजार घेतली व फौजेत मावळे लोक घेतले . त्ासं पो्ाख 
(‘बाधली’) व पैठणी घो�ास सामाने सोने रपे ्ाचंी ; व मुतस�ी सराार वगैरे ्ाचें आंगावरी जवािहरे तसेच ह�ीची सामाने भरजरी . पा्ी सोन्ा 
रप्ाच्ा साखळ्ा; अंबाऱ्ा, हौाे सोन्ारप्ाचे ऐसे ्पे�ास; तसेच िखामतगार हुजरे वाे अलंकार सोन्ाचे ्ेणेकवन ्ुकत पा्चे सराार ्ास 
सोन्ारपे (ची) कडी, साखळ्ा, कं�ा, ाुहीकवन ्ुकत; ्ा�माणे सवारी िस� कवन आपण खासा साधा पो्ाख कवन अंबारीत बसोन , हाती 
तलवार तीर-कमान घेऊन , पाठीमागे मुतस�ी व सरकारकून व सराार ्ाचं्ा अंबाऱ्ा पचंवीस चाळीस , पुढे कोतवाल , िजलीब (संगे लोक मार 
होते ि्गाडे ्ाचंी ि्गे रप्ाची होती .) लोक, ्ाहाजानी घाडी , करणे, ि्गे रप्ाची पचंवीस प�ास ऐसे भेटीस आले . ज्िसग ्ाचा इतबार 
प�ेपणा पुरला (‘पुरा’) होताच; बेिकलाफ उभ्पकीही जाला होताच. 

 
सराार कोण व राजा कोण हा संाेह! 
 
महाराज आले हे बातमी ्ेताच ज्िसगही खान ्ासं बराबर घेऊन , फौज सवारी त्ार कवन सामोरे गेले . आिण उभ्ताकंडील 

(‘इकडील ितकडील ’) लोक, सराार हजार पाच् ेखासे नेमून त्ाचं्ा समारंभेकवन भेटी करिवल्ा . नंतर खासही भेटले . परसपरे बहुत आार 
जाले. महाराजाचें लोक व सामान तरतूा पाहून सवरही बहुत चकीत जाले . “ज्ाचे ाेणे व संप�ी अ्ी ! तेवहा लोक िजवाची परवा क्ास 
ठेिवतील? िक�े कोट घेणे , मोठे धाडसाची कम� करणे हे असे सामान असता अगाथ का् ?” ऐ्ी चच� कव लागले . सव�चे पो्ाख व आभरणे , 
अमीर लोक , मातबर मातबर सराार पाहून राजा कोणता हा संाेह जनास पडला . (‘पाहूनही सराार कोण व राजा कोणता हा संाेह त्ानंा 
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झाला’) महाराजानंी जवाहीर ाेखील अंगावर िव्षे घातले नाही . भेटी जािल्ावरी ज्िसग व महाराज एके अंबारीत बसून डेिर्ास आले . तेथेही 
एक आसनी बसले. िवडे, पान आार (‘अ�र गुलाब’) होऊन गोटास जाण्ास िनरोप िालहा. 

 
भेटीगाठी, मेजवान्ा, िनखालसता. 
 
ाुसरे िाव्ी “िालेलखान ्ाचें डेिर्ास जावे , पाा्ाहा इतबार अमीर आहेत ” महणून ज्ि्ग ्ाणंी सािंगतल्ाववन ठरले . बरोबर 

सुभानिसग मामा िालहे. त्ासंह महाराज त्ाचें डेिर्ास जाता खान गोटाबाहेर सामोरे आले व घेऊन गेले . वाे, बहुमान, जवाहीर, ह�ी घोडे राजे 
्ासं िालहे . मानकरी व मुतस�ी ्ासं वाे , जवाहीर ाेऊन तहाचे बोलणे परसपरे चालते जाले . सुभानि्ग ्ाणंी रािज्ाचे बोलणे सािंगतले 
्ाववन, “ज्ि्ग राजे सुभेाार वडील (‘व्े वडील’) पाा्ाहाचे इतबारी, आमही त्ाचे तािबनातं , ते किरतील त्ातं आमही आहो ,” ऐसे खान 
सफाईकवन बोलले . महाराज गोटास आले . नंतर ज्ि्ग व िालेरखान ्ासं मेजवान्ा महाराजानंी बहुत तरतुाीने केल्ा . ह�ी, घोडे, 
जवाहीर, वाे िालही . व मातबर सराार अमीर ्ासंही वाे जवाहीर ्ोग्तेनुवप िालहे . त्ानंतर खान व ज्िसग ्ाणंीही महाराज ्ासंी 
मेजवान्ा केल्ा . सरकारकून सराार ्ासं वाे , जवाहीर िालहे . महाराज ्ासंी वाे जवाहीर , ह�ी, घोडे ाेऊन सभारंभ केला . ज्ि्गाची 
ममता, मनःपूवरक बोलणे , उ�म �कारे िनखालसता [‘महाराजां् ी’] जाल्ा. “राजा परम धानमक कुलीन हो् , ्ास ्् ्ेऊन िावसेिावस 
वृ��गत पावावे (‘पावो’) ाैववान , परा्म ्ाचा (‘करणे’) िविच� ्ासतव जसे सािहत् होईल तसे ्ाचे करावे , ्ासं राखावे ,” महणून (‘असा 
िवचार कवन ’) किरते जाले . ते सम्ी जंिजरेकर िस�ी संबलू हप्ी (‘हब्ी’) ज्ि्ग ्ाजकडे आले होते . महाराजानंी ‘जंिजरा आमहाकडे 
ाेववावा’ बोलणे घातले असता , “पाा्ाही चाकर ते , औरंगजेबाची आजा पािहजे . तुमचे मतलबात (‘मतलब’) िलहून पाठवू,” ऐसे उ�र केले . 
नंतर राजे िनरोप घेऊन राजगडास आले. 

 
तहनामा : जंिजऱ्ाचा िवचार नाह�. 
 
[ज्ि्गाने] तहनामे िलहून , त्ातं पूव� [‘पूवरकलम जंिजरे ्ाचे िलहून ’] कलमे िलहील� [त�] व जंिजरे ्ाचेही कलम िलहून 

आणिवले (‘आिणले’) डाकेवरी रवाना केले . ्ेथे जाले वतरमान वाके सवर िलिहले . “राजे भेटीस िा�ीस ्ाव्ाचे ठरले . ्ााीवर रकार होऊन 
सनाा (‘्ााी व रकारसनाा ’) ्ाव्ा. आमही उभ्ता बाहााारीस िनभावणीस ठेवावे (‘वहावे’) महणजे िा�ीस ्ेतात , (‘्ेतो’) नंतर आपणही 
सफाई कवन सफर राज करावे .” ऐसे िकतेक �कार ज्ि्ग ्ाणंी िलिहणे ते िलिहले आिण कूच कवन नाी भीमातीरी मुकाम केला . नंतर 
पाा्ाहाची उ�रे आली : “उभ्ता िनभावणी बहााारीस (‘बहाारी सागंनू ’) वहावे, जंिजरे कलम बोलो न्े . वरकड िक�े , कोट, पाा्ाही 
ाौलतीतील सोडावे. त्ातही ाौलताबााेखालील �ातं िक�े हे सोडावे . चौथाई व सराे्मुखी करार करावी . हुजूर भेटीस आिल्ावरी ्ेथून �ातं 
िक�े सफाईची चाल पाहून ाेणे ते ाेता ्ेईल .” ऐ्ी ्ााीवर उ�रे खाल होऊन आिल्ावरी महाराजास प�े पाठवनू आणवनू पुनहा ज्ि्गानंी 
ठराव केला . “िवजापूर �ातंातील त्ा पाा्ाहीतील [�ातं िक�े ] घेतले त्ाजंिवष्ी बोलो न्े , व त्ा लगती काही �ातं व िक�े 
ाौलताबााेखालील हेही जु�र वगैरे तालुके राहावे (‘राखावे’). बाकी स�ावीस िक�े , ि�बक नािसक �ातं , बागलाण, खानाे् सोडावे ,” ऐसे 
ठरोन करार ्ााी तहनामे कवन , उभ्पकीचे वकील जाऊन तेथून तहनामे करार होऊन ्ावे , नंतर जाण्ाचा बेत करावा , ऐसे ठरवनू आपले 
कडील माणूस मातबर ाेऊन महाराजाकडील सोनोपतं डबीर ्ाचे मेहुणे रघुनाथ ब�ाळ कोरडे , बरे, ्ाहाणे, पारसनीस होते जाणून, िालहे आिण 
िा�ीस रवाना केले. 

 
ज्ि्ग राजे व िालेरखान औरंगाबााेस जाव्ाचा िवचार ठरवनू जाता िवजापूर ्ाणंी खंडणी घ्ाव्ाची , महाराज बराबर फौजेसु�ा 

्ावे महणोन बोलोन कूच कवन िनघाले . ज्ि्ग व महाराज ्ाणंी एके अंबारीत बसावे , उभ्ताचंी बहुत िनखालसता , हे पाहून आपली अंबारी 
मागे चालवणे वगैरे िालेरखानास अस् वाटू लागले . तेवहा पेडगावी आपले राहण्ास ठाणे बाधंाव्ाचे महणून काम लावनू तेथेच खान राहीले . 
महाराज व ज्ि्ग पुढे गेले . खंडणी जाली. नंतर महाराज िा�ीचे जाब ्ेताच जाणे पडेल , िक�े कोट वगैरेचा बांोबसत जाला पािहजे , महणून 
िनरोप घेऊन िनघाले. ज्ि्ग औरंगाबााेस गेले. (म. रा. िच. १०३–१११)] 

 
(१५) िशवाज्च् औरंगजेबाबरोबर आ�ा येथे भेट, १६६६ 

 
आ�ाभेट्ब�ल िशवाज्चया मनात्ल शंकाकुशंका 

 
िवजापूरची मोहीम संपल्ानंतर ि्वाजीला ्ाही ारबाराबरोबर पाठिवण्ाचे ज्िसगाने कबलू 

केले होते . त्ाने ि्वाजीला मोठमो�ा मानसनमानाची लालूच ााखिवली , आिण त्ाला आगऱ्ाला 
जाण्ास उ�ुकत करण्ासाठी “हजारो कलुपत्ा उप्ोगात आणल्ा.” इतकी �लोभने ााखिवली तरीसु�ा 
ि्वाजीने बराच काळप �्त टंगळमंगळ केली . अफजलखानाच्ा भेटीच्ा �संगाच्ा वळेी िजतकी ाह्त 
ि्वाजीला आिण त्ाच्ा िहतिचतकानंा वाटली होती िततकीच ाह्त मोगल ारबारात जाण्ाच्ा 
नुसत्ा कलपनेने त्ानंा वाटली . परंतु ज्िसगाने सवतःच्ा िहाुतवाला साजेल्ा अ्ा ्पथा घेऊन 
ि्वाजीला अिभवचन िाले की , “त्ाच्ा आ�ा ्ेथील भेटीतून त्ाला कोणताही धोका होणार नाही .” 



 
अनु�मिणका 

आपण उ�र िहनाुसथानात गेल्ावर आपल्ा गैरहजेरीत राज्ाचा राज्कारभार चालिवण्ासाठी 
ि्वाजीने केलेली व्वसथा महणजे संघटना आिण ाूरद�ी ्ाचंा एक उतकृ� नमुना असेच महणाव ेलागेल . 
आपल्ा सवतःच्ा गैरहजेरीत आपल्ा आजेची अथवा मागरा्रनाची आपल्ा सथािनक �ितिनध�ना 
कोणतीही गरज भासणार नाही आिण ते सवतं�पणे राज्ाचा कारभार कव ्कतील असा ्ा 
्ोजनेपाठीमागील त्ाचा बेत होता . राज�ितिनधी महणून त्ाने आपली आई िजजाबाई िहची िन्ुकती 
केली. उ�र िहाुसतानच्ा आपल्ा �वासाची सुरवात त्ाने ५ माचर १६६६ रोजी केली . त्ाच्ाबरोबर 
त्ाचा मुलगा संभाजी , त्ाच्ा अित्् िव�ासातले सात अिधकारी आिण चार हजार सैिनक एवढा 
लवाजमा होता . ९ मे रोजी तो आ�ा ्हराच्ा उपनगरात ्ेऊन पोहोचला . त्ावळेी बाा्हाचा ारबार 
आ�ा ्हरात चालू होता. 

 
िशवाज् आिण औरंगजेब याचं् भेट 

 
त्ा मिहन्ाच्ा १२ तारखेला ि्वाजीने ारबारात हजर रहाव ेअसे ठरिवण्ात आले . तो िावस 

महणजे चान�मासा�माणे बाा्हाचा ५० वा वाढिावस होता . खास ्ा �संगासाठी महणून आगऱ्ाच्ा 
िकलल्ातील ज्ािठकाणी ारबार भरिवण्ात ्ेत असे ती जागा अित्् ्ानाारपणे सजिवण्ात आली 
होती. ्ा िदवाणेआम मध्े कुमार रामिसगाने ि्वाजी , त्ाचा मुलगा संभाजी आिण त्ाचे ाहा अिधकारी 
्ानंा आणले . ि्वाजीच्ा वतीने १५०० सोन्ाची नाणी नजर महणून आिण ६००० र . िनसार महणून 
बाा्हापुढे हजर करण्ात आले . ्ावर औरंगजेबाने कृपाद�ीने , “हे ि्वाजीराजा माझ्ा समोर ्े ” असे 
उद गार काढले. ि्वाजीला िसहासनाच्ासमोर नेण्ात आले . त्ाने बाा्हाला तीन वळेा मुजरा केला . 
्ानंतर बाा्हाने खूण केल्ावर ि्वाजीला त्ाच्ासाठी िन्ुकत केलेल्ा जागेवर नेण्ात आले . ही 
जागा ितसऱ्ा �तीच्ा सराारासंाठी होती . ्ा घटनेनंतर ारबाराचे कामकाज पुढे चालू झाले . ि्वाजी 
त्ा िठकाणी आहे ही गो� सवरजण िवसवन गेले. 

 
आपल्ाला िवि्� सनमानाने वागिवण्ात ्ेईल असे िच� ि्वाजीने आपल्ा डोळ्ासंमोर उभे 

केले होते. (ए. एन , ९६९; के. के., सुरत टू कारवार ) ज्िसगाबरोबर त्ाचे जे अनेकवार संभाषण झाले 
होते त्ाववनही आपले फार चागंले सवागत होईल ्ाब�ल त्ाची खा�ी झाली होती . रामिसगाकडून 
त्ाला असे कळले की त्ाला ५ हजारी मनसबााराचं्ा रागेंत उभे करण्ात आले आहे . ्ावर ि्वाजी 
उदगारला, “का् हा अपमान ! �त्क बाा्हाच्ा समक न ्ेता ाेखील माझ्ा ७ वष�च्ा मुलाला ५ 
हजारी मनसबाार करण्ात आले होते . माझा सेवक नेताजी हा ाेखील पाचहजारी मनसबाार आहे आिण 
इतकी सेवाचाकरी कवन आिण इतक्ा ाूरववन ारबारात हजर होणाऱ्ा मला मा� इतक्ा खालच्ा 
ाज�च्ा सराारात उभे करण्ात ्ाव ेना !” नंतर त्ाने िवचारले “माझ्ा समोर उभा असलेला हा सराार 
कोण आहे?” ्ावर रामिसगाने उ�र िाले , “ते महाराजा जसवतंिसग आहेत .” ्ावर ि्वाजीने ओरडून 
िवचारले, “कोण? जसवतं? ज्ाने माझ्ा ि्पा्ासंमोर पाठ िफरिवली , त्ाच्ा पाठी्ी मी उभे राहावे ? 
्ाचा अथर का् ?” जाहीररीत्ा आपला अपमान झाला आहे असे ि्वाजीला वाटले . तो रागाने बेभान 
झाला आिण त्ाने च�ा आवाजात रामिसगाची िनभरतसरना केली . असे लािजरवाणे िजणे जगण्ापेका 
आतमहत्ा करणे बरे असेही तो महणाला . त्ाला ्ानत करण्ासाठी रामिसगाने आपल्ा �्तनाचंी 
पराका�ा केली. परनतु त्ाचे �्तन व्थर गेले . संतापाने तो आतल्ाआत धुमसत होता . इतकेच नवहे तर 
झालेल्ा मानहानीमुळे अित्् िचडून जाऊन त्ाची सारखी चुळबुळ चालली होती . पिरणामी ि्वाजीला 
मूचछ� ्ेऊन तो खाली पडला . हजर असलेल्ा ारबारी मंडळीमध्े एकच गडबड उडाली . ्ावर 



 
अनु�मिणका 

बाा्हाने िवचारले, “कसला गोधळ चालला आहे ?” ्ा �शनावर रामिसगाने मो�ा मुतस�ेिगरीने उ�र 
िाले. “वाघ हा जंगलाचा एक रानटी �ाणी आहे . ्ा िठकाणी जी भ्ंकर गरमी आहे त्ामुळे त्ाच्ा 
जीवाची घालमेल झाली आहे, आिण त्ाला बरे वाटेनासे झाले आहे .” त्ाने ि्वाजीच्ा उ�ट वतरनाब�ल 
बाा्हापा्ी कमा्ाचना केली . तो असेही महणाला की , “ि्वाजी हा ािकणी माणूस असून ारबारी 
रीतीभाती आिण सभ् वागणूक ्ाची त्ाला मािहती नाही .” औरंगजेबाने मो�ा ा्ाळूपणाने ि्वाजीला 
्जेारीच असलेल्ा एका खोलीत घेऊन जाण्ाची आिण त्ाच्ा अंगावर गुलाबपाणी ि्पडण्ाची आजा 
िाली. त्ाने असाही हुकूम िाला की, “ि्वाजी ्ु�ीवर आला की त्ाने ारबार बरखासत होण्ाची वाट न 
पाहता आपल्ा मु�ामावर िनघून जाण्ास आमची संमती आहे.” 

 
िशवाज्च् कैद 

 
ारबारातून परतल्ावर ि्वाजीने औरंगजेबाची आपला िव�ासघात केल्ाब�ल उघडउघड 

िनभरतसरना केली . इतकी मानहानी करण्ापेका आपल्ाला ठार करण्ात ्ाव ेअसाही िनरोप त्ाने 
बाा्हाकडे पाठिवला. ्ाचा पिरणाम असा झाला की मरा�ाचं्ा राजाब�ल बाा्हाच्ा मनात अिधकच 
ितटकारा आिण अिव�ास उतप� झाला. ्हराच्ा बाहेर असलेल्ा ज्पूर राजवा�ात ि्वाजीला नेऊन 
ठेवण्ाचा आिण त्ाच्ा बांोबसताब�ल खबराार राहण्ाचा हुकूम त्ाने रामिसगाला िाला . ि्वाजीला 
ारबारात हजर राहण्ाची बांी करण्ात आली . आपण जवळजवळ कैाी आहोत असे ि्वाजीला आढळून 
आले. त्ाने बाा्हाकडे आिण मुख् विजराकडे आपली सुटका करण्ाब�ल अनेकवार िवनवण्ा केल्ा . 
परंतु �त्ेक वळेी त्ाला असे गुळमुळीत उ�र ाेण्ात आले की , “तू काही काळ वाट बघ . तुझ्ासाठी 
मला िजतके करता ्ेईल िततके मी करीन .” ्ाच सुमारास त्ाची पिर�सथती पूव�पेका अिधक धोकााा्क 
बनली. आगऱ्ाच्ा ि्बांीचा �मुख पोलााखान हा होता . त्ाने ि्वाजीच्ा वा�ाभोवती तोफखाना 
बरोबर असलेल्ा रककाचंी मोठी तुकडी ठेवली . ि्वाजी आता ाेखाव्ा पुरताच नाही तर �त्कात ाेखील 
औरंगजेबाचा कैाी बनला होता. 

 
ि्वाजीच्ा ारबारातील भेटीचा हा जो अनपेिकत पिरणाम झाला होता त्ामुळे ज्िसग पेचात 

सापडल्ासारखा झाला. त्ाने ारबारातील आपला �ितिनधी रामिसग ्ाला कळिवले की , “ि्वाजीच्ा 
िजवाला कोणताही धोका होणार नाही आिण आमही रजपूत बापलेकानंी ि्वाजीला जे ्पथपूवरक 
आ�ासन िाले आहे त्ाचा भगं होणार नाही ्ाची तुमही काळजी घ्ावी .” [ि्वाजी आ�ा ्ेथे नजरकैाेत असताना 

मोगलाचें त्ा वेळेचे धोरण अभ्ासण्ासारखे आहे . ि्वाजीच्ा पिहल्ा भेटीच्ा वेळी त्ाला एक ह�ी , मानाचा पो्ाख आिण काही रतने भेट 
ाेण्ाचा औरंगजेबाचा उ�े् होता . परंतु ारबारी िरतीिरवाजाचा ि्वाजीने जो भगं केला होता त्ामुळे औरंगजेबाने आपले मत बालले आिण ्ा 
ाेणग्ा ाेणे सथिगत केले . ्ाउलट ि्वाजीने अ्ी त्ार केली की , मोगल सरकारतफ�  आपल्ाला िाली गेलेली वचने पाळण्ात आलेली 
नाहीत. ्ावर औरंगजेबाने ज्िसगाकडून ्ाबाबतचा सिवसतर अहवाल मागिवला . ज्िसगाने पुरंारच्ा तहाची कलमे बाा्हाकडे सप�ीकरण 
कवन पाठिवली आिण ्ापलीकडे कसलेही वचन ाेण्ात आलेले नाही असे बाा्हाला कळिवले . 

 
ि्वाजीच्ा िा�ी ्ेथील भेटीतून िनम�ण झालेल्ा अनपेिकत घटनेने ज्िसगाची पिर�सथती चमतकािरक झाली . ािकणेतील 

पिर�सथती लषकरीदष�ा मोगलानंा धोकााा्क झाल्ामुळे हजारो सबबी सागंनू ज्िसगाने ि्वाजीची रवानगी उ�रेत केली होती . परंतु त्ाच 
वेळी ि्वाजीला सुरिकतपणे ािकणेत आणण्ाची हमी ाेखील त्ाने घेतली होती . महणून त्ाने बाा्हाला िलहून कळिवले की , ि्वाजीला कैा 
कवन अथवा ठार मावन आपला कोणताही फा्ाा होणार नाही . कारण सवतःच्ा गैरहजेरीत राज्कारभाराची उतकृ� व्वसथा ि्वाजीने कवन 
ठेवलेली आहे. त्ाने बाा्हाला असेही कळिवले की ि्वाजीला िम� केल्ाने आपले ािकणेतील िहतसंबधं सुरिकत राहतील . इतकेच नवहे तर 
िालेले वचन पाळण्ाची मोगल अिधकारी ाकता ााखिवतात ्ाची खा�ी लोकानंा पटेल . हा प�व्वहार चालू असताना ज्िसग वारंवार आपला 
मुलगा रामिसग ्ाला ि्वाजीच्ा िजवाला धोका होणार नाही आिण रजपूत बाप -लेकानंी िालेले वचन अभगं राहील अ्ातऱहने वागण्ाची 
खबराारी घेण्ाब�ल िलहीत असे.] 
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(१६) िशवाज्चे आगऱयाहून पलायन 
 
आपली सुटका कवन घेण्ासाठी ि्वाजीने आता आपल्ाजवळील अंतसथ िहकमतीचा उप्ोग 

कवन घेण्ाचे ठरिवले . त्ाने आपल्ाबरोबर आणलेल्ा मराठा सैिनकाचं्ा लवाजम्ाला ािकणेत परत 
पाठिवण्ाब�ल बाा्हाकडून परवानगी िमळिवली . आपल्ा अनु्ा्ाबंाबतच्ा काळजीतून अ्ा तऱहेने 
मुकत झाल्ावर आपली सुटका कवन घेण्ाच्ा ्ोजनेकडे ि्वाजीने लक पुरिवले . त्ाने आजारीपणाचे 
ढोग केले आिण आपल्ा वा�ातून �ा�णानंा वाटण्ासाठी महणून ाररोज िमठाई बाहेर पाठिवण्ास 
सुरवात केली. ही िमठाई मो�ा पेटाऱ्ातूंन बाहेर नेण्ात ्ेई. हे पेटारे मो�ा खाबंावर लोबकळते टाकून 
ाोन माणसाचं्ा खा�ंाववन नेले जात . वा�ाबाहेरील रककानंी काही िावस ्ा पेटाऱ्ाचंी कसून झडती 
घेतली. परंतु नंतर मा� कोणतीही िवचारपूस न करता हे पेटारे ते बाहेर जाऊ ाेऊ लागले . ्ाच संधीची 
ि्वाजी मो�ा उतसुकतेने वाट पाहात होता . १९ ऑगसटच्ा ाुपारी त्ाने आपल्ा रककाकंडे असा िनरोप 
पाठिवला की, “मी अित्् आजारी आहे . मी आता झोपी जात आहे . मला तुमही कोणत्ाही �कारे �ास 
ाेऊ न्े.” ि्वाजीचा साव�भाऊ िहरोजी फजरना हा िासाव्ाला थोडाफार ि्वाजीसारखाच होता . तो 
ि्वाजीच्ा िबछान्ावर पडून रािहला . त्ाने आपल्ा अंगावर रजई पाघंरलेली होती . रजईबाहेर त्ाने 
आपला उजवा हात ठेवला होता , आिण ्ा उजव्ा हातात त्ाने ि्वाजीची मनगटी घातलेली होती . 
्ाचवळेी ि्वाजी आिण त्ाचा मुलगा हे ाोन पेटाऱ्ामंध्े अंग चोवन बसले . हे ाोनही पेटारे सू्�सतानंतर 
िनः्कं मनाने पहारा करीत बसलेल्ा रककाचं्ा रागेंमधून काही काळाने सुरिकतपणे बाहेर पाठिवण्ात 
आले. ्ा ाोनही पेटाऱ्ाचं्ा पुढे आिण पाठीमागे नेण्ात आलेल्ा पेटाऱ्ातं मा� खरोखरीची िमठाई 
भरलेली होती. 

 
्हराच्ा बाहेर एका िनजरन अ्ा जागेवर हे पेटारे ठेवण्ात आले . हे पेटारे आणणाऱ्ा हमालानंा 

परत पाठिवण्ात आले . ्ानंतर ि्वाजी आिण त्ाचा मुलगा हे ाोघेजण पेटाऱ्ातून बाहेर पडले आिण 
आगऱ्ाहून ६ मलै अंतरावर असलेल्ा एका खे�ाची त्ानंी वाट धरली . त्ा िठकाणी ि्वाजीचा िव�ासू 
मुख् न्ा्ाधी् िनराजी रावजी हा घोडे घेऊन त्ाचंी वाट बघत होता . तेथील जंगलात त्ाने घाईघाईने 
िवचारिविनम् केला आिण आपापसात िवभागून ते तेथून िनघाले . ि्वाजीबरोबर त्ाचा मुलगा , िनराजी 
रावजी, ा�ा ि�बक आिण रघु िम� नावाचा एक मराठा असे तीन अिधकारी होते . त्ानंी िहनाू 
बरैाग्ासारखी आपल्ा अंगाला राख फासून घेतली होती . ्ा सव�नी ताबडतोब मथुरेकडे �्ाण केले, तर 
बाकीच्ा सव�नी आपल्ा घरची वाट धरली. 

 
इकडे आ�ा ्ेथे िहरोजी फजरना हा ती सबधं रा� आिण ाुसऱ्ा िाव्ी ाुपारप्रनत िबछान्ात 

झोपून होता . सकाळच्ा �हरी पहारेकऱ्ानंी खोलीत डोकावनू बिघतले आिण जेवहा त्ानंी ि्वाजीच्ा 
हातावरील कडी िबछान्ाबाहेर आलेल्ा मनगटावर बिघतली आिण एक चाकर जिमनीवर बसून 
ाुखणेकऱ्ाचे पा् चेपत असल्ाचे पािहले , तेवहा त्ाचें समाधान झाले . ाुपारी ३ वाजण्ाच्ा सुमारास 
िहरोजी ्ानतपणे नोकरासंह वा�ाबाहेर पडला . वा�ाबाहेर पडताना त्ाने रखवालाारानंा ताकीा 
िाली, “आवाज कमी करा, ि्वाजी आजारी असून त्ाला औषधोपचार चालू आहेत .” परनतु कालानतराने 
पहारेकऱ्ाच्ा मनात सं्् िनम�ण झाला . कारण वा�ावर भकासपणाची चमतकािरक कळा 
आल्ासारखे झाले . नेहमीसारखी ि्वाजीला भेटाव्ाला ्ेणाऱ्ाचंी गा� िासेना . इतकेच नवहे तर 
वा�ातून कोणता आवाज ्ेईना की गडबड ऐकू ्ेईना . ्ावर त्ानंी ि्वाजीच्ा खोलीत �वे्  केला 
तेवहा त्ानंा पकी िपजऱ्ातून उडून गेल्ाचे आढळून आले . मनाला थ� करणारी ही बातमी घेऊन ते 
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ताबडतोब आपला �मुख पोलााखान ्ाच्ाकडे गेले . त्ाने ही बातमी बाा्हाला िाली . ि्वाजी हा 
चेटूकिव�ेच्ा जोरावर पळून गेल्ाची मखला्ी त्ाने बाा्हाजवळ केली आिण ाोषाचे खापर आपल्ा 
माथी फुटू न्े महणून त्ाने �्तन केला . ्ाकणाप �्त ि्वाजीने आपला पाठलाग करणाऱ्ावंर जवळ 
जवळ २४ तासाचंी आघाडी िमळवलेली होती . रामिसगाने कानाडोळा केल्ामुळे ि्वाजी पळून गेला असा 
सं्् बाा्हाला आला . बाा्हाने रामिसगाला ि्का केली . �थम त्ाने त्ाला ारबारात ्ेण्ाची बांी 
केली आिण नंतर त्ाने त्ाची मनसब आिण तनखा काढून घेतला. 

 
पलायनाचा मागर 

 
अित्् धूतरपणाने ि्वाजीने आपल पाठलाग करणाऱ्ा मोगल सवारानंा हुलकावणी िाली . 

महाराष्ाकडे नेणाऱ्ा माग�च्ा अगाी िवर� िा्चे्ा माग�ने त्ाने कूच केले . माळवा आिण खानाे् 
िकवा गुजराथ ्ा �ानतातून आगऱ्ाच्ा नैऋर त् िा्केडे कूच करण्ाच्ा ऐवजी त्ाने �थम मथुरा , 
अलाहाबाा, बनारस आिण ग्ा ्ा ्हराचं्ा िा्नेे पूव�च्ा बाजूने कूच केले आिण नंतर गोडवन आिण 
गोवळकोडा ्ा �ानतातून नैऋर त् िा्चेी वाट धरली . अित्् रोमाचंकारी आिण साहसपूणर �संगाचंा 
अनुभव घेत आिण कवटाळणाऱ्ा मृत्लूा मो�ा कौ्ल्ाने ाूर सारीत २० नोवहेबर १६६६ रोजी ि्वाजी 
राजगड ्ेथे जाऊन पोहोचला. [ि्वाजी महाराजाचें आगऱ्ाला �्ाण व तेथून त्ाचंी झालेली सुटका ्ाचे पुढील�माणे वणरन भीमसेन 

सकसेना ्ाने केले आहे : 
 
ि्वाजी हा आपल्ा मुलखाला परत गेला. तेथून तो आपला मुलगा संभाजी ्ास घेऊन बाा्हाकडे रवाना झाला . तो औरंगाबााेजवळ 

आला (एि�ल १६६६). त्ा वेळी त्ाच्ाबरोबर उ�म आिण सुस� अ्ा घो�ावर सवार असलेले पाच् ेसवार होते . तसेच उतकृ� असे पाच् े
पा्ाळ सैन् त्ाच्ाबरोबर होते. त्ाला पाहण्ास िवलकण गा� लोटली होती . (आलम् बद्दनश बरामद. भीमसेन हा त्ा वेळी औरंगाबाा ्ेथे 
होता.) सफि्कनखान तीन हजारी मनसबदार हा त्ा वेळेस औरंगाबााेच्ा कारभारावर होता . ि्वाजी हा एक कु�क असा मराठा जमीनाार 
आहे असा त्ाने िवचार केला . आपले िदवाण, बक् आिण इतर अिधकारी ्ानंा बरोबर घेऊन तो खास आम (सुभेााराचं्ा ारबाराची जागा) मध्े 
बसून रािहला . सफि्कनखान ्ाने आपल्ा पुतण्ाला ि्वाजीच्ा सवागताथर पाठिवले . सफि्कनखान ्ाची आतून इचछा ही की , ि्वाजीने 
आपल्ाकडे ्ेऊन ्ा िठकाणी आपली गाठ घ्ावी . ि्वाजीला ्ा गो�ीची चीड आली . तो औरंगाबााेस पोहोचल्ावर िमज� ज्िसग ्ाचा वाडा 
औरंगाबााेत होता, ितकडे तो रवाना झाला. सफि्कनखान ्ाच्ा पुतण्ाने ि्वाजीला महटले की , “खानसाहेब हे खास आममध्े असून आपली 
वाट पाहात आहेत .” ्ावर ि्वाजीने महटले , “सफि्कनखान हा कोण आहे ? ्ा िठकाणी तो कोणत्ा नोकरीवर आहे ? मला भेटण्ासाठी तो 
्ेथे का् महणून आला नाही ?” असे महणून त्ाने खानाच्ा पुतण्ाला आिण इतरानंा िनरोप िाला आिण तो सवतः िमज� राजा ज्िसग ्ाच्ा 
वा�ात उतरला. 

 
संध्ाकाळच्ा सुमारास सफि्कनखान आिण इतर अिधकारी ि्वाजीच्ा भेटीस आले . गािलच्ाच्ा टोकाप �्त पुढे ्ेऊन ि्वाजीने 

त्ाचें सवागत केले . नंतर त्ाचंी बठैक झाली . ाुसऱ्ा िाव्ी ि्वाजी हा सफि्कनखान ्ास भेटण्ासाठी त्ाच्ा घरी गेला . त्ानंतर तो 
्मा्माने िदवाण, बक् इत्ााी अिधकारी ्ानंा भेटला. त्ापैंकी �त्ेकाने आपापल्ा ऐपती�माणे त्ाचा आारसतकार केला. 

 
ि्वाजी हा काही िावस औरंगाबााेस होता . त्ाला खच�साठी महणून काही र�म ाेण्ात ्ावी अ्ी बाा्हाने औरंगाबााेच्ा 

अिधकाऱ्ानंा आजा केली होती . ती घेऊन तो बाा्हाकडे रवाना झाला . त्ाच्ाबरोबर मोगल संरककाचें पथक होते . तो बाा्हाच्ा ारबारात 
पोहोचला (१२ मे १६६६ ). त्ाने बाा्हाची भेट घेतली ; पण त्ाची ज्ी इचछा आिण अपेका होती तसा त्ाचा मानसनमान झाला नाही . पाच 
हजारी मनसबााराचं्ा रागेंत त्ाला उभे करण्ात आले . ि्वाजीने िवचारले ही कोणत्ा सरााराचंी जागा आहे . त्ाला सागंण्ात आले की , ही 
जागा राजा रा्िसग िससोिा्ा ्ाची आहे . तो थोडा वेळ तेथे उभा रािहला . त्ाच्ा पापण्ा ओल्ा झाल्ा . त्ाला घेरी आली . बाा्हाने आजा 
केली की ि्वाजीला गुसलखानाच्ा ाेवडीवर नेऊन गुलाबपाणी ि्पडावे . त्ाला पखं्ाने वारा घालावा . बाा्ाही ारबाराचे तेज त्ाच्ाने सहन 
करवले नाही महणून त्ाला घेरी आलेली िासते. 

 
पण ि्वाजीच्ा कसलेल्ा मुतस�ीिगरीची कुणालाच कलपना आली नाही . ्ु�ीवर आल्ावर ि्वाजीने महटले , “माझ्ा राहण्ासाठी 

जी जागा ठरिवली आहे ितकडे मला घेऊन चला .” बाा्हाच्ा आजे�माणे त्ाला त्ाच्ा ठरलेल्ा िनवाससथळी नेण्ात आले . तेथे गेल्ावर तो 
अ�ात�ा बोलू लागला . वेड लागल्ा�माणे तो वाग ूलागला . ि्वाजी उघडउघड महणाला की , माझ्ासारखा भ्ंकर अपराधी गुनहेगार हा 
तावडीत सापडला आहे . मला लवकर का् महणून ठार मारीत नाहीत . ि्वाजीचे असे िनरथरक बोलणे बाा्हाच्ा कानावर घालण्ात आले . 
बाा्हाने आजा केली की, िमज� राजा ज्िसग ्ाचा मुलगा रामिसग चार हजारी ्ाने ि्वाजीवर चौकीपहारे ठेवनू सावधिगरीने ाेखरेख ठेवावी . 

 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजीने िवनंती केली ती ही , “मी सा�ंत आपल्ा हुजुरात आलो आहे . माझ्ाबरोबर आलेली मंडळी , ही ािकणेत रािहलेली आिण 
वाढलेली आहेत. त्ानंा ्ा िठकाणी राहणे जमत नाही. त्ानंा परवानगीची ासतके ाेण्ात आली तर ते आपल्ा ाे्ाकडे िनघून जातील .” 

 
ही िवनंती आपल्ा पथ्ावर पडली असे समजून बाा्हाने दसतके (परवानगी प�े) िाली. ि्वाजी हा आपला मुलगा संभाजी आिण 

काही िव�ासू माणसे ्ानंा घेऊन मागे रािहला. आपल्ा इतर सहकाऱ्ानंा त्ाने जाण्ाचा िनरोप िाला. 
 
ाेवाचा �साा (चढावा) महणून तो ार गुरवारी िमठाईचे मोठमोठे पेटारे बाहेर वाटण्ासाठी पाठव ूलागला . हे पेटारे इतके मोठे असत 

की एकेक वाहून नेण्ासाठी काही माणसे लागत . अ्ा रीतीने पेटारे बाहेर पाठिवण्ात ्ेऊन िमठाई वाटण्ात ्ेऊ लागली . िमठाई वाटण्ाच्ा 
वेळी ि्वाजीच्ा िनवाससथानाच्ा ारवाज्ाबाहेर खूप गा� जमू लागली. 

 
्ानंतर रामिसगाच्ा िवनंतीववन बाा्हाने रामिसगाची माणसे ि्वाजीच्ा पाहऱ्ाववन काढून ते काम पोलााखान ्ाजकडे 

सोपिवले. पोलााखानाच्ा माणसाबंरोबर ि्वाजीने अ्ी काही वागणूक ठेवली की ते लोक त्ाच्ा भजनी लागले . ि्वाजीने अ्ी प�त ठेवली 
की, तो रोज सकाळी संध्ाकाळी आपल्ाला पाहरेकरी पाहू ्कतील अ्ा रीतीने वावरत असे . आपण आजारी आहोत असे िनिम� कवन तो 
संध्ाकाळपासूनच झोपून राहात असे. 

 
एके िाव्ी (१९ ऑगसट १६६६) ि्वाजीने आपल्ा सहकाऱ्ानंा आपला गुपत बेत सािंगतला . एका माणसाला त्ाने आपल्ा पलंगावर 

झोपिवले. ्य्ागहृात हजर राहण्ासाठी महणून त्ाने ाोन -तीन माणसे ठेवली . नंतर त्ाने िमठाईचे ाोन पेटारे िरकामे केले . एका पेटाऱ्ात 
ि्वाजी आिण ाुसऱ्ा पेटाऱ्ात त्ाचा मुलगा हे बसले . िमठाईने भरलेले काही पेटारे पुढे पाठिवण्ात आले . नंतर ि्वाजी आिण त्ाचा मुलगा 
वा�ाबाहेर िनघाले. त्ानंी मथुरेची वाट धरली. आगऱ्ाच्ा बाहेर एका लहान घो�ावर त्ाने आपल्ा मुलाला बसिवले . तो सवतः पा्ी चालला. 
ते तडक मागर आ्मण करीत िनघाले . ्केडो ि्पा्ाचं्ा सैन्ाने जे होऊ ्कणार नाही असे काम ्हाणी माणसे केवळ ्बााच्ा जोरावर उ�म 
तऱहेने पार पाडतात. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी नेहमी�माणे ि्वाजी िासला नाही हे पाहून पहारेकरी आपापसात त्ार कव लागले . नंतर त्ानंी पोलााखान 

्ास ही बातमी कळिवली. पोलााखान हा ि्वाजीच्ा ्य्ागहृात आला. तेथे एक मनुष् पलंगावर झोपला होता. त्ाला त्ाने उठिवले; तो नोकर 
उठून बसला . खानाने त्ाला िवचारले , “तू कोण आहेस आिण ि्वाजी कोठे आहे ?” तो महणाला , “संध्ाकाळी ि्वाजीने मला पलंगावर 
झोपिवले. नंतर तो िनघून गेला . पुढे का् झाले मला माहीत नाही .” त्ा नोकराच्ा आिण इतर काहीजणाचं्ा मुसक्ा बाधंण्ात आल्ा . 
बाा्हाला ही हकीकत कळिवण्ात आली . ्ा �कारची चौक्ी करावी अ्ी बाा्हाने आजा केली . ि्वाजीस पकडण्ासंबधंी �ातंो�ातंीच्ा 
अिधकाऱ्ानंा हुकूम रवाना करण्ात आले . हरकाऱ्ाचा ाारोगा कीमतरा् ऊफर  कृषणा भासकर ्ाने बातम्ा िाल्ा नाहीत महणून त्ाची बेअ� ू
करण्ात आली. रामिसगाने आपले पहारे काढून घेतले होते . ्ाववन तो ि्वाजीचा पकपाती असावा असा सं्् ्ेऊन बाा्हाने त्ाची मनसब 
कमी केली आिण त्ाला ारबारात ्ेण्ाची मनाई केली . िमज� राजा ज्िसग ्ास आजा करण्ात आली की , ्हाजााा महमा मुअ�म आिण 
महाराजा जसवंतिसग ्ानंा पाठिवण्ात ्ेत आहे. ते ािकणेत पोहोचल्ावर तुमही हुजुरात ्ा. 

 
ि्वाजी हा मथुरेला पोहोचला . त्ाने ााढी िम्ा काढल्ा आिण डोक्ावरील केस काढून टाकले . ि्वाजीने आपल्ा मुलाला एका 

�ा�णाच्ा घरी ठेवले. त्ा �ा�णाची आिण ि्वाजीची पूव�पासून ओळख होती . ि्वाजीने त्ाच्ावर पूव� उपकार केले होते . माझ्ा मुलाला जर 
तुमही ाे्ी आणाल तर मी तुमच्ावर खूपच कृपा करीन असे त्ाने त्ा �ा�णाला आ�ासन िाले . ्ाबरोबर त्ाने त्ा �ा�णाला अ�फ्ा आिण 
जडजवाहीरही िाली. 

 
्ानंतर बरैाग्ाचा वेष घेऊन ि्वाजी अलाहाबाा आिण बनारस ्ा वाटेने ग्ेकडे गेला . तेथे त्ाने पूव�च ाोन माणसे पाठिवली होती . 

न जाणो काही घडले तर माणसे असावीत महणून ही व्वसथा करण्ात आली होती . त्ानंा घेऊन ि्वाजी ओिरसाकडे गेला . रोज लाबंची मजल 
माराव्ाची तीही पा्ी. ्ामुळे सवारीला घोडा असावा असे ि्वाजीला वाटले . त्ाने घोडा िवकत घेतला. त्ावेळी त्ाच्ापा्ी रप्े नवहते. त्ाने 
अ�फीची िप्वी उघडून काही अ�फ्ा घो�ाच्ा सौाागराला िाल्ा . ि्वाजी पळाल्ाची बातमी सवर� झाली होती . सौाागर महणाला , “तू 
बहुतेक ि्वाजी असला पािहजेस. एका लहान घो�ासाठी तू इतक्ा अ�फ्ा ाेत आहेस !” ि्वाजीने अ�फीची पूणर िप्वीच त्ाला िाली. नंतर 
तो [ि्वाजी] तेथून िनघून गेला. त्ाने पुढे जग�ाथपुरीची ्ा�ा केली आिण है�ाबााेच्ा वाटेने तो आपल्ा ाे्ी पोहोचला (स�ेबर १६६६). 

 
इकडे मथुरेत ि्वाजीचा मुलगा होता . त्ाचा चेहरा कोवळा होता आिण त्ाचे केस लाबं होते . �ा�णानंी त्ाला मुलीचा वेष िाला . 

नंतर तो आपल्ा बा्कापोरानंा घेऊन िनघाला . ाी वेषधारी मुलाला (संभाजी) ही आपली ाासी आहे असे त्ाने ााखिवले . अ्ा रीतीने त्ाने 
त्ाला ि्वाजीपा्ी पोहोचिवले. ि्वाजीने त्ाला इतकी बिकसी िाली की, त्ा बा�णाचे जनमाचे साथरक झाले.]  

 
[ि्वाजीमहाराजाचं्ा आगऱ्ाहून पला्नासंबधंी पोतुरगीज कागाप�ात पुढील मािहती आहे : 
 
“ि्वाजी एका फळाचं्ा पेटाऱ्ात बसून तुरंगातून मो�ा ि्ताफीने बाहेर पडला . तो छ�ीस तास पेटाऱ्ात होता . तो आपल्ा ाे्ास 

आल्ाचे कळताच आिाल्हाने त्ाच्ा िवर� हालचाली करण्ासाठी चाळीस हजार घोडेसवार व मोठे पा्ाळ गोळा केले व तो घाटाखाली 
उतरला. तो आमच्ा ह�ीपासून अवघ्ा सहा मलैाचं्ा अंतरावर होता . त्ाच्ा सैन्ाने सगळीकडे जाळपोळीचे आिण लुटमारीचे स� सुव करताच 
ि्वाजीने त्ाच्ा सेनापतीकडे एक मोठा नजराणा पाठिवला . त्ा नजराण्ाने सेनापती खूष झाला व आपल्ा सैन्ास त्ाने आवरते घेतले . 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजी त्ाचीच वाट पाहात होता . तो एखा�ा िवजे�माणे कोकणात ि्रला व आिाल्हाच्ा सेनापतीला त्ाने जे �व् भेट महणून पाठिवले होते 
त्ा �व्ाच्ा ितपपट �व् त्ाने त्ाच्ाकडून वसूल केले . त्ाने कोकणातील अनेक ाेसा्ानंा आपल्ा अंिकत केले , आिण आता तो कोडा 
महालात आमच्ा ह�ीपासून अगाी जवळ ्ेऊन पोहोचला आहे . धूतरपणा, चातू्र, परा्म, चपलता आिण लषकरी बु�ी ्ा बाबतीत ि्वाजीची 
तुलना करा्ची झाल्ास ती सीझर आिण िसकंार ्ाचं्ा्ी करावी लागेल . तो नाही अ्ी एकही जागा नाही . तो संबधं आि््ा्ी ्ु� करीत 
आहे. मोगल बाा्हापा्ी लकावधी सैन् आहे . पण ्ा सैन्ाला न जुमानता त्ाने सुरत ्हर लुटले . मोगल सैन्ा�माणेच आिाल्हाचे सैन्ही 
त्ाच्ा ाुसऱ्ा बाजूस होते. परंतु ्ा ाोनही बला� ्�ूमधून तो सुरतेहून सुरिकतपणे मागे परतला . जिमनी�माणे समु�ावरही त्ाचा ारारा आहे. 
आमहाला त्ाच्ा आरमाराची भीती वाटते . कारण समु�िकनाऱ्ावर त्ाचे िक�े आहेत . त्ाच्ापा्ी असलेल्ा नौका जरी सगळ्ाच मो�ा 
नसल्ा. तरी बऱ्ाच लहान लढाऊ नौका त्ाच्ापा्ी आहेत”. 

 
(म. इ. सा. खंड ३, ९–१०)] 
 
[आगऱ्ाहून ि्वाजीच्ा पला्नाची हकीकत आलमगीरनाम्ामध्े पुढील�माणे िाली आहे : 
 
(९६७) सीवाचा ना्नाट करण्ासाठी बाा्हाने फौज नेमल्ावर त्ाने बाा्ाही चाकर होण्ाचे ठरिवले . राजा ज्िसग वचन 

िाल्ा�माणे त्ा्ी चागंल्ा तऱहेने वागत होता . सध्ा त्ाने त्ाला त्ाच्ा इचछे�माणे ारबाराकडे पाठिवले आिण िवनंती केली की , तो हुजूरकडे 
पोहोचल्ावर त्ावर पात्ाही कृपा कवन त्ास ्ोग् तो ाज� �ावा . महणून तो ितकडे गेला तेवहा त्ाच्ा जुन्ा अपराधाकडे न पाहता बाा्हाने 
त्ाचा सनमानच केला आिण इचछा केली की , त्ावर बाा्ाही कृपा व �साा करावा . ्ा हेतूने एका सणाच्ा िाव्ी – ्ा िाव्ी त्ा्ी भेट 
वहाव्ाची होती – कंुवर रामिसघ व मुखिलसखान ्ास हुकूम झाला की , त्ावर कृपा करण्ासाठी त्ास घेऊन ा्रनास ्ावे . त्ा�माणे 
ारबारात नेले असता त्ाने न�ता ााखवनू आदाब केला. तेवहा बाा्हाच्ा सूचनेववन त्ास जवळच िब्ातीवर ्ोग् िठकाणी–जी बाा्हाच्ा 
जवळच्ाचंी (नातेवाइकाचंी?) जागा होती िकवा जेथे थोर उमराव िभडून उभे होते –उभे केले . ्ावेळी ठरले होते की , ्ा िाव्ी तऱहेतऱहेच्ा 
कृपा�साााने त्ाचे ऊनजत करावे . तसेच काही िावस ा्रनास आणून आिण इचछे�माणे कृपा�साा घेऊन लवकरच त्ास िनरोप �ावा . पण 
त्ाच्ा िठकाणी मूखरपणा भरला असल्ाने तो सहसा ा्रनास ्ेईना . त्ास पात्ाही मजिलसीतील आााबाचे िन्म (९६९) माहीत नवहते व तो 
भलतेच हेतू मनात धवन होता . महणून त्ावर सप� �साा केला असतानाही त्ा मजिलसीत उभा रािहल्ावर अडाणीपणाच्ा व्ापाराने त्ाच्ा 
डोक्ात गोधळ उडवनू ाेला आिण एका कोपऱ्ात जाऊन कंुवर रामिसघापा्ी सवतःच्ा मनाचे ाुःख �ान्त केले व भलत्ाच इचछा ााखवनू 
मूखरपणाचे आवरण घेतले . ही गो� बाा्हाच्ा ध्ानात ्ेताच त्ास हुजुराजवळच्ा िब्ातीस नाला्क समजून त्ाने आपल्ा घरी जावे ्ा 
हेतूने िनरोप िाला. ्ामुळे त्ावर जे कृपा�साा वहाव्ाचे ते �कट झाले नाहीत. तो बाा्ाही नजरेतून उतवन त्ास हुकूम झाला की, त्ाने हुजूर 
्ेऊन कुननसात कव न्े, आिण त्ाच्ा िामतीस व ्हराबाहेर घर असलेल्ा कंुवर रामिसघास हुकूम झाला की , त्ास आपल्ा घराजवळ ठेवनू 
त्ाजिवष्ी खबराार असावे . तसेच त्ाचा मुलगा संभाजी ्ास – ज्ास मागे सािंगतल्ा�माणे पाच हजारी पाच हजार सवार मनसब िमळाली 
होती – काही िावस सवतःबरोबर ा्रनास आणावे . सीवाच्ा कपटाचे �कार बाा्हास चागंले माहीत असल्ाने व तो पळून जाण्ाचा सं्् 
आल्ाने फौलााखान ्हर -कोतवाल ्ास आजा झाली की , त्ाच्ा घराच्ा सवर बाजूस सवतःचे व तोफखान्ाकडील काही लोक पहाऱ्ासाठी 
बसवावे. नंतर (९७०) त्ाजिवष्ीची हकीकत राजा ज्िसगास – हा िवजापूरच्ा मोिहमेत गुतंला होता आिण हा व सीवा ्ामध्े ठराव झाले होते 
– कळिवली आिण हुकूम झाला की , त्ाजिवष्ी राज्ाच्ा दि�ने ते ्ोग् वाटेल ते कळवावे महणजे तसे करता ्ेईल . ाोन-तीन िावसानंी 
सीवाच्ा डोक्ातील गवर उतवन तो ्ु�ीवर आला . त्ाचे काळीज बाा्हाच्ा भ्ाने सुकून तो आपल्ा का्�िवष्ी उपा् ्ोजू लागला आिण 
उमरावाकडे जाऊन काकुळत व लाज ााखव ूलागला . तरी बाा्हाचे लक त्ाजकडे जाऊन त्ास कुननसातची परवानगी िमळेना . पण त्ाचा 
मुलगा संभाजी बाा्ाही हुकमा�माणे रामिसघाबरोबर कुननस कराव्ास जाई व त्ावर बाा्ाही कृपा होई . अ्ा �सथतीत राजा ज्िसगाचा अजर 
आला की, मी त्ा्ी करार केले आहेत व अजून ्ा बाजूच्ा कामात गुतंलो आहे . बाा्हा त्ाच्ा ाुषकृत्ाकंडे नजर न ाेता कृपा करतील तर 
मीच कृपा्ुकत झालो असे समजेन . हीच गो� बाा्ाही काम व इकडील मोहीम ्ा द�ीने चागंली िासते . आमचा करार झाला आहे की , त्ाने 
आजेबाहेर जाऊ न्े (९७१) व बडंखोरी कव न्े. बाा्हाने राजाचे हे महणणे मान् कवन त्ावर कृपा केली व फौलााखानास हुकूम झाला की , 
त्ाच्ा घरावर बसिवलेला पहारा उठवावा , महणजे त्ाचे भीती�सत मन समाधानी व िव�ास्ुकत होईल . त्ाचा मुलगा संभाजी ्ावर पूव�पेका 
जासतच कृपा होऊ लागली . हेतू हा की , त्ावर कुननस करण्ाची काही िावसानंंतर कृपा करावी व तऱहेतऱहेचे �साा कवन िनरोप �ावा . ्ा 
वेळेप �्त केलेली ाुषकृत्े व बाा्ाही ाह्त ्ा्ोगे सीवा असवसथ होता . पण आता तोफखान्ावरील फौलााखानाचे लोक त्ाच्ा भोवतालून 
िनघून गेल्ामुळे व कंुवर रामिसघाने त्ावरील पहाऱ्ाकडे ाुलरक केल्ामुळे िमळालेल्ा संधीचा फा्ाा घेऊन त्ाने फसिवण्ाचे ठरिवले आिण 
लपून ता. २७ सफरला [्. १५८८ �ावण व� १२, इ. स. १६६६ ऑगसट १७ .] रा�ी आपला मुलगा संभाजीसह पळून गेला . ही गो� बाा्हास 
समजताच कंुवर रामिसघावर नाराजी होऊन त्ास कुननसेची मना झाली आिण ज्िसगास फम�न गेले की , त्ा बडंखोराच्ा जवळचा (= 
नातलग?), मागे सािंगतल्ा�माणे त्ाचा सरलषकर , राजा ज्िसग ्ाच्ा सलल्ाववन पाच (९७२) हजारी मनसब िमळालेला आिण बाा्ाही 
लषकरात राजाबरोबर असलेला नेतूई ्ास ासतागीर कवन हुजूर पाठवावे. महणजे तो पळून जाऊन त्ास िमळू ्कणार नाही...... 

 
(िश. वक� सं�ह, ३ आलमग्रनामा, ३९–४१.)] 
 
[ि्वाजीची आगऱ्ाला भेट व तेथून पला्न ्ाचे खाफीखानाने पुढील�माणे वणरन िाले आहे : 
 
राजा ज्िसघाने िवजापूरच्ा ्ु�ात सीवाच्ा मातीने फार चागंली कामिगरी केली . त्ाने सीवास ारबाराकडे गेल्ावर कृपा्ुकत व 

सवागत होण्ािवष्ी हरएक आ�ासन ाेऊन सुरिकततेची सवतः हमी घेतली व ारबाराकडे पाठिवले . राज्ारोहणाचा उतसव चालू असता सीवा 
अकबराबााेजवळ आल्ाची बातमी पोचली . तेवहा हुकूम झाला की , राजा ज्िसघाचा मुलगा कंुवर रामिसघ व मुखिलसखान ्ानंी सवागतास 



 
अनु�मिणका 

जाऊन त्ाला भेटीस आणावे . (१९०) ता. १८ िजलकाद िह. १०७६ ्ा िाव्ी [्. १५८८ वैशाख व� ५, इ. स. १६६६ मे १३] सीवा व त्ाचा नऊ 
वष�चा मुलगा ्ासं बाा्हाच्ा ा्रनपिरच्ाचा लाभ झाला . त्ाने १५०० अ�फी व ६००० रप्े महणजे एकंार ३० ,००० रप्े नजराणा व 
ओवाळणी केली . बाा्ाही आजेने त्ास पाच हजारी केले होते आिण त्ाचा नातलग िवजापूरच्ा खराबीत राजा ज्िसघास अित्् मात 
करणारा नथूजी ्ासही तेवढीच मनसब िमळाली होती . तेवहा सीवाचा आपणास कमीत कमी हफत हजारी िमळावी असा ाावा होता राजा 
ज्िसघाने वचने ाेऊन त्ास चढिवले होते . पण बाा्हाचे मन सीवािवष्ी मुळीच िनमरळ नसल्ामुळे त्ाने त्ास का् ाेऊ केले आहे हे राजाने 
कधीच सप� केले नाही . सीवाचे सवागतही त्ाच्ा अपेके�माणे झाले नाही . ्ामुळे त्ास �ाव्ाचा पो्ाख , रतने, ह�ी ही त्ास िमळण्ाच्ा 
अगोारच त्ाच्ा चेहऱ्ावर लाज व अजान िासू लागली आिण काळजीने व्ापत व जीणर हा् होऊन त्ाने एका कोपऱ्ात जिमनीवर अंग टाकले . 
थो�ा वेळाने सावध होऊन त्ाने रामिसघाजवळ आपण िनरा् झाल्ाचे सािंगतले . कंुवर रामिसघाने त्ाचे समाधानाचा �्तन केला ; पण तो 
िनषफळ ठरला त्ाची अपमानासपा वतरणूक ध्ानात ्ेताच बाा्हाने त्ास बाा्ाही �साााि्वा् िनरोप िाला . आिण कंुवर रामिसघाने 
ठरिवल्ा�माणे त्ास ्हराबाहेर राजा ज्िसघाच्ा घराजवळच्ा एका घरी नेले . नंतर झालेल्ा घटनेिवष्ी मािहती ाेणारे एक प� राजा 
ज्िसघास धाडण्ात ्ावे आिण राजाकडून त्ाचे ्ोग् ते उ�र ्ेईतो सीवाने मुजऱ्ास ्ेऊ न्े ; फकत त्ाच्ा मुलाने रामिसघाबरोबर 
ारबारात ्ावे असा हुकूम झाला . (१९८) सीवास मुजऱ्ाचंी मनाई होऊन तो घरी आला असता त्ाच्ा घराभोवती चौकी ठेवण्ािवष्ी 
कोतवालास आजा झाली . आपली पूवरकृत्े व सध्ाची अवसथा ्ाचा िवचार कव लागताच आपल्ा का्�मुळे सीवा अती बेचैन झाला . ्ा 
संकटाच्ा पिर�सथतीतून एका�ा लु�ेिगरीच्ा उपा्ाने आपली सुटका कवन घ्ावी एव�ाच िवचारात होता . त्ाच्ा सुपीक मनाने तेवहाच एक 
उपा् ्ोधून काढला. �थमपासून तो अमीर व कंुवर रामिसघ ्ां् ी म�ैी व पिरच् ्ाचें �ा्रन करीत होता . तो त्ास ािकणेतील िचजाचं्ा भेटी 
पाठवी. ्वेटी सीवाने आपल्ा गतकाळच्ा वतरणुकीब�ल प�ा�ाप ााखवनू बाा्हाने आपली ल�ा व प�ा�ाप ्ाचंा सवीकार करिवण्ाब�ल 
्ाचें मन वळिवले. 
 

(१९९) नंतर तो आजारीपणाचे सोग कवन कणहंू -कुथंू लागला. आपल्ा ्कृत-पानथरीमध्े ाुखते असे सागंनू तो अंथरणावर पडून 
क्ी िकवा तापकरी माणसा�ंमाणे िहाू वै�ाकडून इलाज करवूं लागला . काही काळाप �्त त्ाने ही ्ुकती चालू ठेिवली . नंतर त्ाने आपण बरे 
झालो असे उठिवले. तो वै� व पिरचारक , ्ानंा बिकसे, �ा�णासं अ� आिण गरीब िहाुमुसलमानास पैसे ाेऊ लागला . ्ासाठी त्ाने कागााच्ा 
झाकणाच्ा मोठाल्ा टोपल्ा त्ार करिवल्ा होत्ा . ्ा मेवािमठाईने भवन अमीर व फकीर ्ाचं्ा घरी तो पाठवी . ाोन-तीन चपळ घोडे पैाा 
कवन ते बा�णास ाान केल्ाच्ा नावाखाली त्ाच्ा बेतात सामील असलेल्ा त्ाच्ा लोकाकंरवी ्हरापासून चौाा कोसावंरील एका ठरल्ा 
जागी पाठवनू िाले . त्ाने बाधं्ात व िासण्ात त्ाच्ाच सारखा असलेल्ा एका सवामीिन� वीरास त्ाच्ा अंथरणावर सवतःचे कपडे घालून 
िनजिवले. त्ास तोडावर तलम कप�ाचे पाघंवण ाेऊन कडे िासेल अ्ा रीतीने हात उघडा टाकावा , कोणी आल्ास झोपेचे सोग करावे , अ्ा 
सूचना िाल्ा. िसवा आपल्ा मुलासह ाोन टोपल्ातं बसला आिण मथुरेच्ा �ा�णानंा व फिकरानंा ाेण्ासाठी त्ात मेवािमठाई भरली आहे अ्ा 
सबबीवर त्ा ्हराबाहेर नेल्ा गेल्ा. 

 
अ्ा तऱहेने सफर मिहन्ाच्ा ्वेटच्ा तारखेस [् १५८८ भा�पद शु�  २ , इ. १६६६ ऑगसट २१ .] िावसाच्ा अखेरीस सीवा 

आगऱ्ाबाहेर पडला आिण घोडे पाठिवले होते त्ािठकाणी गेला . तेथून तो ाोन �हरात मथुरेस पोहोचला . तेथे त्ाने आपल्ा ााढीिम्ा काढल्ा , 
सवतःचे व मुलाच्ा अंगास राख फासली आिण आपल्ाबरोबर रतने , सोने व फिकराचा वेष घेतलेले काही िव�ासू लोक घेऊन (२००) तो िनघाला. 
त्ाने एका अ�िस� घाटाने ्मुना ओलािंडली आिण काही चलाख व वेष पालटून सवर� भटकणाऱ्ा ािकणी वाटा�ाचं्ा मातीने रा�ीचा �वास 
करीत तो बनारसकडे चालता झाला. असे महणतात की त्ानंी जवर इतकी रतने व पैसा आपल्ा टेकण्ाच्ा पोकळ का�ातं भवन घेतला होता . 

 
ाुसरे िाव्ी पाचवे �हरी एका ािकणी हेराने बातमी आणली की , सीवा िनसटून ाूर िनघून जात आहे . तेवहा कोतवालास चौक्ी 

करण्ाची आजा झाली पण त्ाने कळिवले की , घराभोवती नेहमी�माणे पहारा आहे. ाुसऱ्ा हेराने त्ाच्ा िनसटून जाण्ािवष्ी सािंगतले . महणून 
कोतवालाचे लोक पाहण्ास गेले तो त्ाच्ा कलपने�माणे सीवा पातळ पाघंवन घेऊन व क�ाचा बाहेर हात टाकून िनजल्ाचे िासले . 
कोतवालाने त्ा�माणे खबर िाली . आता ितसऱ्ा हेराने खा�ीपूवरक सािंगतले की , सीवा िनसटून चाळीस प�ास कोस गेला आहे . मला तो होडीत 
बसलेला िासला . तेवहा जासत चौक्ी करता तो िनसटल्ाचे आढळून आले . कोतवाल व कंुवर रामिसग ्ाचंी िनभरतसरना झाली . रामिसगाने 
िनसटून जाण्ास �ोतसाहन िाल्ाचा सं्् ्ेऊन त्ाची मनसब जपत व त्ास मुजऱ्ास ्ेण्ाची मना झाली आिण गुजरबा�रानंी सुभेाार व 
फौजाार ्ाचं्ा नावे सीवाचा ्ोध कवन व त्ास पकडून ारबाराकडे पाठिवण्ाचा हुकूम घेऊन चोहोकडे महणजे ाखन , पूवर व उ�र िा्ा ्ा 
बाजंूस जाण्ास फम�िवले गेले. 

 
्ावेळी राजा ज्िसग नुकताच िवजापुराहून परत िफवन औरंगाबााेस आला असता त्ास हुकूम आली की , सीवाचे पळून जाणे उघड 

होण्ापूव�च त्ाचा नातलग नथूजी ्ास पकडून (२०१) ारबाराकडे पाठवनू �ावे. नंतर त्ाने िपजऱ्ातून िनसटलेल्ा प�्ाचा ्ोध घेऊन त्ास 
आपल्ा जुन्ा मुलुखात �सथर होऊ व आपल्ा भोवती अनु्ा्ी जमव ूाेऊ न्े . तो ािकणेत अहमााबाा व वऱहाड ्ा माग�ने पळून जाण्ाचा 
बराच संभव असल्ाने बाा्ाहाने �थम त्ाच बाजूस सकत ताकीा कवन गुजरबद�र पाठिवले आिण नंतर सवरच सुभ्ात धाडले . पण सीवा गेलेल्ा 
बनारसच्ा बाजूस चार पाच िकबहुना सात िावसानंी गुजरबद�र पाठिवले गेले . असे महणतात की , सीवा इतक्ा झपा�ाने मागर् मण करी की , 
कोणाही सवारास त्ाचा पाठलाग करवत नसे . पण त्ाचा मुलगा संभा ्ास लहान व्ामुळे जलाीचा फार �ास होऊ लागला . तेवहा त्ास 
अलाहाबााेस एका कबकलस नावाचा �ा�णाच्ा घरी ठेवणे भाग पडले . ्ाची तेथे फार कीत� असून ्ाच्ा ािकणेतील नातेवाईकाचंा सीवाच्ा 
बापा्ी फार घरोब्ाचा संबधं होता . सीवाने त्ा �ा�णास काही �व् ाेऊन आपला मुलगा त्ाचे सवाधीन केला . आपल्ा हातचे प� ्ेई तो तू 
मुलास सोडू न्े आिण माझ्ा मरणाची िनि�त बातमी ऐकल्ास तुला ्ुकत तसे तू वागावे असे सीवाने त्ास सािंगतले आिण तेथून तो बनारसकडे 
रवाना झाला. 

 



 
अनु�मिणका 

(२१६) सीवाने कपडे बालून व ााढीिम्ा काढून मथुरा सोडली . सोडताना बरोबर आपला तरण मुलगा व चाळीस प�ास हरकारे व 
चाकर घेतले . ्ा सव�नी आपल्ा अंगास राख लावनू बरैाग्ाचा वेष घेतला . त्ानंी बरोबर घेतलेली रतने , मोहरा व होन टेकण्ाच्ा काठीत 
लपिवले. ्ा का�ा मु�ाम ्ासाठीच पोकळ कवन त्ाजंवर मुठी बसिवल्ा होत्ा . काही �व् जुन्ा पाा�ाणातं ि्वले होते आिण ती घालणारे 
लोक आपण बरैागी , गोसावी व उाासी अ्ा तीन �कारचे िभकारी आहोत असे भासवनू अलाहाबाा -बनारसकडे िनघाले . काही मूल्वान रतने 
मेणात घालून ती एका हरकाऱ्ाचं्ा पो्ाखात ठेिवली आिण इतर रतने ाुसऱ्ा चाकराच्ा तोडात ठेवनू ते रसता ्मू लागले . अ्ा तऱहेने वाट 
चालत असता ते एका िठकाणी आले . तेथील फौजाार अलीकुलीखान ्ास गुजरबद�र ्ेण्ापूव�च सीवाच्ा पला्नाची बातमी आपल्ा 
विकलाकडून आली होती . ्ामुळे त्ाने िहाू भकताचें तीन जथे आपल्ा गावी आल्ाचे ऐकून त्ा सव�स कैा केले व चौक्ी करण्ाचा हुकूम 
िाला. तेवहा हे सवर लोक व इतर �वासी एक रा� व एक िावस कैाेत पडले . ाुसरे रा�ी (२१८) ाुसऱ्ा �हरी सीवाने एकटे फौजााराच्ा 
खलबतखान्ात जाऊन आपण सीवा असल्ाचे त्ास सािंगतले . पण महणाला , ‘माझे जवळ एक िहरा व एक लाल �त्ेकी लाखाहून जासत 
िकमतीचे आहेत. तू मला पकडून कैाी महणून पाठिवलेस िकवा माझे ्ीर तोडून ते धाडलेस तर वरील ाोन रतने तुला िमळणार नाहीत . हा मी ्ेथे 
आहे व हे माझे डोके. पण तू आपला हात मजपासून ाूर ठेव.’ अलीकुलीस पुढे िमळणाऱ्ा बिकसीऐवजी चालून आलेली लाच पसंत पडली त्ाने ती 
ाोन रतने घेतली आिण ाुसरे िाव्ी चौक्ी कवन कैाेतील सवर भकत व �वासी सोडून िाले. 

 
सीवास आपली सुटका महणजे ाुसरे आ्ुष्च वाटून तो बनारसच्ा बाजूस जलाीने �वास कव लागला . जला �वास व चाल ्ात 

त्ाने नेहमीच्ा ाूतास मागे टािकले . पण अलाहाबााेस पोहोचल्ावर त्ाचा मुलगा व त्ाजबरोबर असलेल्ा संभाच्ा पा्ास फोड आले व तो 
ामला. तेवहा सीवाने बनारसेत कबकलस नावाच्ा एका �ा�णास काही रतने व पैसा ाेऊन आपल्ा मुलास त्ाच्ा हवाला केले . कबकलस हा 
त्ाचा आनुवंि्क कुलोपाध्ा् असून त्ावेळी बनारसेत आला होता . सीवाने त्ास वचन िाले की, मी िजवंत घरी परतलो तर तुमहास प� घालीन 
आिण त्ात सािंगतलेल्ा रसत्ाने व प�तीने संभास घरी घेऊन ्ावे . तसे न झाल्ास तुमहा ाोघानंाही परमे�राच्ा हाती सोपवतो ; पण मुलाच्ा 
इचछेववन िकवा आईच्ा प�ाववन तुमही कोणतीही हालचाल कव न्े . (२१९) अ्ा तऱहेने मुलाला त्ाच्ा काही वष�च्ा खच�च्ा रकमेसह 
त्ाच्ा हवाला कवन तो बनारसच्ा माग�स लागला . तो बनारसेत ााखल झाला त्ा िाव्ी पहाटे ाोन घटका रा� उरली असता आंघोळ व इतर 
िहांूची कृत्े करण्ासाठी नाीिकनारी गेला . त्ाने सम�ु कवन आंघोळ केली पण अंधाराचा अमल होता तोच हुजूरहून सीवाचे िनसटण्ाची 
बातमी, गुजरबा�राचें आगमन व धरपकडीचा आवाज ्ाचा मोठा गोगाट झाला. 

 
(िश. च. वक. सं. खंड ३, मुनतखाबु�ुबाब, ७९–८३)] 
 
[ि्वाजीची आ�ाभेट आिण मोगलाचंी िवजापूरवर सवारी ्ाची मािसरी आलमािगरीच्ा कत्�ने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 
 
(५५) राजा ज्िसघाने सीवाला हुजूरकडे पाठिवले होते . (ही हकीकत जु. ९, िह. १०७६ शववाल १ (्. १५८८ चै� शु� ३, इ. १६६६ 

माचर २८ ) च्ा मजकुरापुढे आहे ) त्ा�माणे तो मुसतिफऊल िखलाफत (आ�ा) जवळ पोहोचला तेवहा फम�न सुटले की , कंुवर रामिसघ व 
मुखिलसखान ्ानंी सामोरे जाऊन त्ास ारबारात आणावे . सीवा व त्ाचा मुलगा संभा ्ानंी बाा्ाहाचे ा्रन घेतले आिण १५०० अ�फी नजर 
कवन ६००० रप्े ओवाळून टाकले . (ही हकीकत ता १८ िजलकाद (्. १५८८ वैशाख व�  ५, इ. १६६६ मे १३ ) च्ा मजकुरापुढे आहे .) राजा 
ज्िसघाने सीवाला त्ाच्ा इचछे�माणे हुजूर पाठिवले होते आिण हजरत त्ाच्ा गुन्ाकडे डोळेझाक कवन इ�चछत होते की , त्ाची नावाजणी 
कवन त्ास काही िावसानंतर िवाा करावे . ारम्ान ा्रनाच्ा एके िाव्ी थोर उमरावाचं्ा बरोबर एका ्ोग् जागी जाऊन तो उभा रािहला . 
परंतु तो अजानाच्ा जंगलात राहणारा बाा्ाही मजिसलीचे का्ाे जाणत नवहता . ्ामुळे एका कोपऱ्ात जाऊन त्ाने कंुवर रामिसघाला आपले 
गाऱहाणे सािंगतले . त्ा मूख�चे डोके भणभणले . तेवहा हुकूम झाला की त्ाने आपल्ा मु�ामास जावे . रामिसघाने त्ास आपल्ा घरापा्ी 
राहाव्ास आणावे आिण त्ाचा मुलगा संभा ्ास आपल्ाबरोबर मुजऱ्ास घेऊन ्ेत जावे . नंतर फौलााखानास त्ाच्ा पहाऱ्ावर ठेिवले . 
बाा्हाने राजा ज्िसघास ही हकीकत िलहून (५६) पाठिवली आिण ्ोग् वाटेल ते िलहावे महणजे त्ा�माणे त्ा्ी आचरण कव असे 
कळिवले. ाोन तीन िावसानंंतर संकटाच्ा भ्ाने त्ाचे हा् सुकून गेले आिण सवतःच्ा कामािवष्ी उपा् ्ोधून मोठमो�ा उमरावाकंडे 
जाऊन तो काकुळत ा्रव ूलागला . ारम्ान राजा ज्िसघाची अज� आली की मी त्ास वचन िाले आहे आिण सवतः इकडच्ा कामात गुतूंन 
रािहलो आहे . त्ाचे अपराध माफ करणे ्ोग् आहे . ्ामुळे फौलााखानास हुकूम झाला की त्ाच्ा मु�ामास असलेल्ा पहारेकऱ्ानंा काढून 
�ाव.े कंुवर रामिसघाने पहाऱ्ात गफलत केली . ्ा्ोगे वपात बाल कवन तो ता . २७ सफरला (्. १५८८ �ावण व�  १४, इ. १६६६ ऑगसट 
१९.) आपल्ा मुलासह पळून जंगलाच्ा वाटेला लागला . तेवहा कंुवर रामिसघ मनसबेववन बडतफर  झाला आिण राजा ज्िसघास फम�न गेले 
की, त्ा रसता चुकलेल्ाचा जवळचा (नातेवाईक) राजाच्ा िवनंतीववन पाच हजारी पाच हजार सवार एवढा मनसब िमळालेला आिण 
त्ाच्ाजवळ असलेला जो नेतू त्ास तजिवजीने ासतगीर कवन हुजूर पाठवावे (५८) त्ा�माणे (ता. २४ जमािदलाखर िह. १०७७ व जु. ९ (्. 
१५८८ मागरश्षर व� १० , इ. १६६६ िडसेबर ११ ) च्ा हकीकतीपुढे हा मजकूर आहे .) राजा ज्िसघाने िसवाचा नातलग नेतू ्ाला पकडून 
ारबाराकडे पाठिवले . तेथे त्ास िफााईखानाकडे सोपिवले आिण तो मुसलमान होऊन सफला् झाला . राजा ज्िसघ सीवाची मोहीम संपवनू 
आिालखानास सजा ाेण्ास िनघाला . तो ाोन मजली गेल्ावर आिालखानी सराारापैंकी बहलोलचा नातू अबुल -मुहममा हा राजास ्ेऊन 
भेटला. राजाच्ा िवनंतीववन त्ास पाच हजारी पाच हजार सवार एवढी मनसब िमळाली आिण तो राजाच्ा माागारापैंकी एक बनला . राजाच्ा 
सूचनेववन सीवा आिण त्ाचा सरलषकर नेतू ्ाचं्ा �्तनाने फलटण , ताथवडा, खटवन (खटाव) आिण मंगळवेढे हे िक�े सर झाले . ्ाच वेळी 
अबुल-मुहममा व इतर सैन् ्ानंी आिालखान , खवासखान व अगिणत सैन् ्ासं तंबी ाेण्ास सुरवात केली व तीत त्ास ्् िमळून िवजापूरचे 
सवर महाल उदधवसत झाले . ्वेटी िवज्ी सैन्ाने िवजापूरपासून पाच कोसावंर मु�ाम ठोकला . आिालखानाने िवजापूरचा िक�ा स�� कवन 
तलाव फोडले, िविहरीतून काटेकुटे टाकले, िकलल्ाबाहेरचे पीकपाणी नाहीसे कवन सोडले आिण िकलल्ाचा आ�् घेऊन िवज्ी सैन्ास ाफे 
करण्ाचे ठरिवले. राजाचा िक�ा घ्ावा हा हेतू नवहता , ्ामुळे त्ाजपा्ी िक�े घेण्ाचे सामानही नवहते . तेवहा काही िावस मु�ाम कवन नंतर 
तेथून त्ाने कूच केले व २४ रजबला (्. १५८८ पौष शु�  ११, इ. स. १६६७ जानेवारी १० .) िभवरा नाी ओलाडंली . आिाल खानाचा िव�सत 
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िा्ानतरा् ्ाने अित्् काकुळत ााखवनू व जडावाच्ा वसतू नजर कवन पैगाम बािंधले . पाऊसकाळ जवळ आला होता आिण बाा्हाकडून 
हुकूम साार झाला की, बरसात औरंगाबााेस घालवावी. महणून ्�ू्ी लढण्ाचे सोडून त्ाने परत कूच केले . (६०) हा मजकूर ता. १ शववाल जु. 
१० व िह . १०७७ (्. १५८९ चै� शु�  ३, इ. स. १६६७ माचर १७ ) च्ा हकीकतीपुढे आहे .) (िश. च. वक. सं. खंड ३, मािसर् आलमिगर् , ९३–
९५.)] 

 
[ि्वाजीच्ा आ�ाभेटीिवष्ी िविवध साधनामंधून िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे : 
 
“सभासाी बखर” सागंते : “उपरी उभ्तानंी िा�ीस जावे , त्ास िमज� राजा बोिलला जे , ‘पाा्ाहा बहोत हु�रवंत आहे . बेईमानी 

आहे. आमही तुमही बरोबरी गेिल्ाने ागा ाोघासिह केल्ाने कसे करावे आपण मागाहून ्ेतो . औरंगाबााेत राहतो . तुमही िा�ीस जाणे . आपला 
पु� रामिसग हुजूर आहे . तोिह तोलाार िभडेचा आहे . त्ास सागंोन पाठिवतो . त्ाचे हाते भेट घेणे . सरंजाम कवन ािकणेस ्ेणे . तुमही िा�ीहून 
िनघाला महणजे आपण िा�ीस जाऊ . तोप �्त आपण बाहेर आहो .’ पाा्ाहास भेटल्ावर तो तुमच्ा्ी बेइमानी न करी महणवनू तजवीज सागंोन 
रामिसगास पुढे प� पाठवनू ठीक कवन, रािज्ािंस रवाना केले. रािज्ािन बरोबरी घेतले कारकून व हुजूरे तप्ील : िनराजी राऊजी ्ाहाणा १, 
ि�बकजी सोनाेव, सोनाजी पतंाचे (ढबीराचे) पु� १, कलम १. माणको हरी सबनीस १ , ा�ाजी ि�बक १ , िहरोजी फरजंा १ , राघोजी िम�ा १ , 
ाावलजी गाडगे १.” 

 
“मावळे लोक एकहजार , लषकर तीनहजार ्ेणे�माणे , ्ा सहवतरमान राजे रा्गडास ्ेऊन , सव�च्ा भेटी घेऊन , सारहू�माणे 

बरोबर घेऊन , राजे व पु� असे उभ्ता मजल ारमजल िा�ीस चालले . पाा्ाहास राजे भेटीस ्ेतात हे कळोन आपले कुलफौजाार व 
महालमौकासे ्ािंस ताकीा प�े पाठिवली की , ‘ि्वाजीराजे मुलाजमातीस ्ेतात ते जागा मु�ामास राहतील तेथील फौजाारानंी ्ेऊन भेटावे . 
ााणापाणी जो लागेल तो �ावा . ्ाहाजााे ्ाचें�माणे आाब चालवावी .’ ऐसे रोखे पाठिवले . त्ाववन रोज मजलीस जात तेथे फौजाार भेटून 
ााणापाणी जो खचर लागेल, तो �ावा. असे ाोन मिहन्ानंी िा�ीस पावले.” 

 
“राजे आले ही खबर पाा्हास समजून रामिसग पुढे भेटीस पाठिवले . रामिसग ्ेऊन भेटले . पाा्हाचे सवर वतरमान सािंगतले . 

बा्ातकार समाधान खु्ाली सािंगतली ‘मनातं पाा्हाचे का् आहे न कळे ,’ असे बोिलले . रामिसग भेट घेऊन पाा्हापा्ी आले . वतरमान 
सािंगतले. पाा्हाचं्ा एक हवेली जागा सचंतर ि्वपुरा महणून वसवनू (तेथे राजे) रािहले. मुहूतर पाहून पाा्हाचे भेटीस चािलले . पाा्ाहानंी 
सार कवन पाचं हत्ारे आपणाजंवळ ठेवनू , कंबर बसती कवन , अंगात जरीची कुडती घालून खासा तखती बसैला . तैसेच तखताजवळ मोठे मोठे 
्ूर मा�ने व तखताचे आसपास ाोन हजार माणूस उभे केले . मनातं क� , ‘ि्वाजी सामान् नाही . सैतान आहे . अफजलखान भेटीमध्े मािरला . 
तैसाच उठोन तखताविर आला आिण आपणास ागा केला तिर का् करावे?’ असे समजून मुसतेाीिन्ी बसला. रािज्ािस भेटीस बोलिवले. राजे व 
पु� संभाजी राजे व कारकून व हुजरे अगत्गत् ाहा जण भेटीस रामिसग घेऊन गेले . पाा्ाहाची नजर जाहाली . पाा्ाहा बोिलला जे , ‘आवो 
ि्वाजी राजे ’ असे बोलताचं रािज्ािंन तीन सलाम केले . मनातं भाव धिरला क� , �ी ्भंमुहााेव एक व ाुसरा �ीभवानी , ितसरा महाराज 
िपित्ास. ऐसे तीन सलाम केले , आिण उजवे बाजूस जसवंतिसग महाराज , नवकोट मारवाडचा राजा , त्ाचे ्जेारी खालते उभे राहाव्ासाठी 
हुकूम (पाा्ाहानंी) केला. राजे व पु� उभे रािहले रामिसग ्ास पुिसले की , ‘आपणावरते ्जेारी कोण?’ असे पुिसले. त्ास रामिसग बोिलला 
जे, ‘महाराज जसवंतिसग ’ असे ऐकताच राजा ्ोधा्ुकत होऊन बोलला की , ‘जसवंतासारखा उमराव , ्ाच्ा पाठी माझ्ा लषकरानी पािहल्ा 
असतील!! ्ाचे खाले आपण उभे राहावे महणजे का् ?’ असे ्ोधे बोलून, रामिसगाची कटार माझेची घेऊन महाराजा ्ास मारतो महणवनू कटार 
मागू ंलागले . मग रामिसग ‘धीर धरणे ’ महणून बोलू लागले . ्बाा्बाी होताच पाा्ाहास कळले . पाा्ाहा महणू लागला की , ‘का् जाहले?’ 
रामिसग बोलला की , ‘जंगली वाघ ह्वान त्ास गम� जाहला . काहं� किरणा जाहाला .’ असे बोलताच पाा्ाहाच्ा मनात ्कंा उतप� जाहाली . 
का् होईल ते न कळे . महणून रामिसग पाा्ाहास बोलला की , ‘रािज्ास घेऊन डेिर्ास जाणे उ�ा सावका् मुलाखत होईल .’ असे बोलताच 
राजे व राजपु� व रामिसग रािज्ाचे लोक ाेखील हवेलीस गेले . राजा बाहेर गेल्ाविर पाा्ाहा संतोष जाहला आिण ‘मोठा अनथर चुकला . 
ि्वाजीची व आमची नजर जाहली होती’ ऐसे बोलून रािहले.” 

 
राजे डेिर्ास गेिल्ाविर रामिसग व आपण बसैोन बोिलले जे , ‘कोण पाा्ाहा ! मी ि्वाजी , मजला जसवंताखाली उभे करावे ! 

किरणा काही पाा्हा समजत नाह� , ऐसे बोिलले. रामिसग बोिलला जे ‘तुमही भेटीस ्ेऊ न्े . आले तरी रसरंग राखून िनघून जाणे . तुमही ्ेथून 
सुखवप गेलेत महणजे आमहास मोठी जोड जाहाली .’ असे बोलून रामिसग आपले हवेलीस गेले . [सभा. बखर पृ. ४५–४७] अगाी निजकचे हे 
िलखाण असून सु�ा ्ातंील जवळ जवळ सवरच िवधानातं ्तकीिचतही वासतवबोध नाही हे पाहून आ�्र वाटणे साहिजक आहे . परंतु बखरकार 
राजघराण्ा्ी िकवा राजकत्�्ी संबधंीत नसल्ाने त्ाचें िलहीणे अजानपूणर असल्ाचे िासून ्ेते . िच�गुपत उगाच पालहाळ लािवतो . िमरजा 
राजा व ज्िसग राजे असे ाोन िनराळे पुरष मानतो . परंतु सवर पालहाळ मूळ सभासाीला धवन आहे . [िच�गु्त, प.ृ ६३–६७] मराठी 
सा�ाज्ाच्ा बखरीत संिकपत असा मजकूर आला आहे , “तेवहा िमज� राजे ्ािंस महाराज बोिलले क� , हुजूर पाा्हाची मुलाजमत राजापूर 
जहािगर पाा्ाहापासून ाेविवणे त्ाजववन िमज� राजे ्ासंी पाा्ाहाचा हुकूम आला क� , ि्वाजी राजे ्ािंस पाठिवणे . त्ाजववन रामिसघ 
हाडें समागम ाेऊन राजे ्ािंस पाा्हाकडे रवाना केले . महाराज संभाजी राजे ्ास समागमे घेऊन चालले. पाा्हाकडे रवाना केले. पाा्ाहास 
मुजरा करणार नाही महणून बोलले . त्ाजववन रामिसग बोलला की , िा�ीचा पाा्हा सावरभौम थोर आहे . त्ासी मुजरा करावा . तानंतर 
मुलाखतीस गेले . पाा्हाने आपल्ापुढे कमाना बाधंल्ा . कुरिनस करावी तो महाराजाच्ा डोईवर हात धरला . त्ाचे हातावर मावन कुरिनस 
कवन पुढे गेले . िावाण ५ हजारी ज्ा जागेत उभे राहतात त्ा जागी ्ािंस उभे कवं लागले . तो मनातं िवचार आणून त्ा सथळी बसले . रामिसग 
आडवा जाहला व िावाण आडवा उभा रािहला . बाा्हाने रामिसगास नजरेने इ्ारत केली क� , हे का्? पाा्हाचे कचेरीत कोणीही बसत 
नाहीत. तेवहा पाा्ाहास रामिसगाने अजर केला क� , ्ाने पाा्ाही बराबर पािहली नाह� . त्ाजववन हुकूम जाहला की , डेऱ्ास घेऊन जाणे .” 
[म. सा. ्ो. बखर, पृ. ३१] एक्ाणणव कलमी बखरीत जरा िनराळा मजकूर ्ेतो . “्ाउपर भेटीस उभ्ता ंि्वाजी राजे , संभाजी राजे मुतसु�ी 
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घेऊन भेटीस पाा्ाहाचे गेले . अगोार रामिसगाने व िनराजीपतंी मुजऱ्ाची राहार वेष उभे राहून करावा हे पढिवले होते . भेटीस तकतापुढे सि�ध 
जाताच सलाम न करता रहीमखान िावाण त्ाचे वरते जाऊन िपते व पु� उभ्ता ंउभे रािहले . खुणेने रामिसगाने सािंगतले. परंतु सलाम न करीत. 
मनामध्े तुरकास सलाम करणे उिचत नाही . पाा्हानी ि्वाजीस पाहून रमाल तोडास लावनू हंसो लागले . रामिसगाकडे पािहले . रामिसगाने 
समजावनू सािंगतले जे, मराठे ्ासं राहार वेष ठाऊकी नाही . तेच कणी रामिसगास आजा केली जे घेऊन उभ्तास जाणे . जातेसम्ी मुजरा केला 
नाही. पाठी पाा्हाकडे कवन चािलले. लषकरात आपल्ा डेऱ्ात आले.” [ए. कलम् बखर, क. ५२] 

 
‘्डेगावंकर बखरीत’ ि्वाजीबरोबर जाणाऱ्ात ि�बकजी सोनााेवऐवजी नारा्ण रामचं� ाावलजी , गाडगेऐवजी बिहरजी नाईक व 

त्ा ि्वा् मुागल भट आनवकर, संभाजी कावजी अ्ी ाोन अिधक नावे आहेत. ि्वाजी महाराजाचंा �वास रा्गड–�्ाग (�्ागास अप्कुन) 
– का्ी–(सोनोपतं ा्�ंथीस उपाध्ेपण ााम) िा�ी–ाोन मिहने �वास. बाकी सवर मजकूर सभासाासारखाच [शेड. भो. बखर, पृ. ४९–५२.] 

 
“ि्विा�गवज्ात” बरोबर नेलेल्ा मंडळीत रघुनाथराव कोरडे , �तापराव गुजर, ि�बकपतं डबीर, िनराजी रावजी, िहरोजी फरजंा, 

बाळाजी आवजी िचटणीस , ्ेसाजी कंक, तानाजी मालुसरे अ्ी िनवड आहे . ि्वाजी बरोबर औरंगाबााेपासून रामिसग बरोबर होता असे महटले 
आहे. ि्वा् िव्षे मजकूर असा : “...रा्गडाहून...औरंगबाा...मथुरा...गेले. रामिसगास पुढे पाठिवले ...्ेत असल्ाब�ल समाधानाचे फम�न 
बाा्ाकडून आले ते वाटेत ...िमळाले...िा�ी नजीक ्ेऊन मु�ाम केला .” बाकी सवर मजकूर सभासाी व ्डेगावंकर बखरीला धवन आहे . 
तप्ीलाव्ितिरकत तानकक पालहाळाचा िवचार करण्ाचे कारण नाही. [िशिदव्, पृ. २४२–२४६.] 

 
िचटणीस बखरीतील कालपिनक उठाव सोडला तर जो तप्ील िमळतो तो असा : “्ानंतर रा्गडावर गेिल्ावर िा�ीहून पाा्ाहाने 

िवचार केला जे ि्वाजी राजे ्ासं तह ठरावनू , आपणापा्ी आणून कसेही कवन िनरोप न ाेता गोवनू ठेवावे . सफाईने चािलल्ासी इकडीलच 
मातबर कामे सागंावी ...पाा्ाही उमराव महणून , ्ेथे भेटून रजु होऊन सफर राज होऊन जावे ....सनाा रवाना केल्ा ....ते घेऊन आले आिण 
िा�ीस जाण्ाचा िवचार प�ेपणे ठरावात आला ...राज् कवन रा्गड �ातंातं ठेिवले ....औरंगाबााेस आले. ज्िसगाची भेटी होऊन ...रामिसग 
त्ाचे पु� चार हजार फौजेिन्� बराबर िालहे . ते व महाराज िनघोन ारमजल नमराा चमेली उतवन मथुरेस पावले ...मथुरेस (चोबे �ा�ण 
अप्कुन)...ारमजल िा�ीस गेले ....िवरस न ााखवता ंसनमाने कवन बोलोन डेरी्ास जाण्ास िनरोप िवडे ाेऊन िाला .” बाकीचा मजकूर 
सभासाीला धवनच आहे. [िचट. बखर, प.ृ २२८–२३२.] 

 
बखरकारानंा खऱ्ा वसतु�सथतीबाबत अजान असल्ामुळे त्ानंी तक�ने रचलेल्ा कथा ि्वाजीच्ा वागण्ातील मूळ हेतूब�ल िवप्�स 

करतात. सभासााचे ्ा अवघ्ा तीस वष�पूव� घडलेल्ा मह�वाच्ा हालचालीबाबतचे अजान पािहले महणजे मागनूच्ा बखरकारानंी िनाान 
वसतु�सथती जाणण्ाचा जो थोडा तरी �्तन केल्ाचे िासून ्ेते तसा �्तन सभासाानंी मुळीच केलेला नसावा . ऐकीव ांतकथावंर िवसंबनू 
आपली बखर िलहून काढली, असे महणणे भाग पडते. 

 
बनन्र िलिहतो : “ि्वाजीने आिाल्ाहीिवर� मोगलास मात करण्ाचे कबलू केल्ाववन औरंगजेबाने त्ास “राजा” ही पावी 

िाली आिण आपल्ा संरकणाखाली घेतला व त्ाच्ा मुलास उमरावी मनसब िाली . काही िावसानंतर बाा्ाहाने इराण्ी ्ु� करण्ाचे ठरिवले 
आिण ि्वाजीस गौरवनू िलिहले . त्ाचे औाा्र , बु�ी, वागणूक ्ाचंी मोठी तारीफ केली आिण त्ाला िा�ीला भेटीस बोलािवले . ज्िसगाने 
ि्वाजीच्ा सुरिकततेब�ल ्पथेवर हमी घेतली.” [बनन्र, पा. १९०]. 

 
अबे करे िलिहतो : “ि्वाजी मोगली ारबारात त्ाचं्ा कीत�ला व ाज�ला ्ोभणाऱ्ा सतुतीघोषात व थाटात गेला , आिण तेथे त्ाला 

सवे �कारे चागंल्ा तऱहेने वागिवण्ातं आले.” [अबे कारे, एफ . बी. ऑफ एस ., पा. २०९]. 
 
थेवोन िलिहतो : “�थम त्ाला ्क् िततक्ा चागंल्ा रीतीने वागिवण्ात आले . परंतु काही मिहन्ानंी बाा्ाहा त्ाचेकडे ाुलरक 

करीत असलेले पाहून त्ाने उघड त्ार केली आिण सािंगतले की तो पाा्ाहाच्ा अिभवचनावंर िवसंबनू ारबारात आलेला असताना आिण तसे 
करण्ाची त्ाला काही आवश्कता नसताना तो तेथे आला , आता बाा्ाहाचा त्ाला मारण्ाचा इरााा असल्ाचे िासते .” [मॉनिसअर ड् 
थेवहेनॉट, एफ . बी. ऑफ एस., पा. १८१]. 

 
कासमा ा गाड�ची मािहती एका िवि्� कलपनेने भारली गेली असल्ाने तीत पुषकळ िवसतार असला तरी िवप्�स बराच झालेला 

िासतो. गाड��माणे ि्वाजीची बरीच सतुती ज्िसगाकडून िलहून आल्ानंतर बाा्हाने ि्वाजीस पाहण्ाची ती� इचछा आहे महणून ारबारात 
पाठवनू �ावा अ्ा अथ�ने प� पाठिवले . त्ा प�ात ि्वाजीची बरीच �्संा होती . ि्वाजीला ते प� वाचून आत काही काळेबेरे असल्ाचा सं्् 
आला महणून त्ाने ज्िसगाला कळिवले की , ज्ा अथ� त्ाच्ा गैरहजेरीत त्ाच्ा मुलखाची व्वसथा िबघडली आहे त्ाअथ� काही कामिगरी 
असल्ास ्ेता ्ेईल , नसल्ास सवर �सथरसथावर झाल्ावर ्ेईन . ज्िसगाला औरंगजेबाचे प� आले की , ि्वाजीला िजवंत िकवा मेलेला पण 
ताबडतोब पाठवा. तेवहा ज्िसगाने जाणले की , बाा्हा ि्वाजीला नेऊन त्ास ठार मारणार . ज्िसगाला आता ि्वाजीला जा महणून सागंणे 
जड वाटू लागले. परंतु त्ाला ि्वाजीला ारबारात जाण्ाचा आ�ह करणे �ापतच होते . ि्वाजीला पाठवला जात नाही , असे पाहून औरंगजेबाने 
ज्िसगाला एक तलवार व बागं�ा पाठिवल्ा आिण िलिहले की , जर ि्वाजीला पाठिवलास तर तलवार कमरेस लटकाव व तसे तुझ्ा हातून 
घडत नसेल तर ज्ा बागं�ा पाठिवल्ा आहेत त्ा बा्कासंारख्ा हातात घाल . ज्िसग काळजीत पडला . आजारी झाला. तेवहा िकरतिसगाने 
बाप अत्वसथ आहे तरी भेटून जा महणून ि्वाजीस प� पाठिवले . ि्वाजी सोलापुरास आला व भेटला . ज्िसगाने िालेरखानाला पाा्ाहाकडे 
फार मोठी वसतू नेण्ासाठी त्ार होण्ास सािंगतले आिण पाा्ाहाला प� पाठिवले की , ि्वाजी माझ्ा कचा�ात सापडला आहे . त्ाची 
लवकरच रवानगी करतो . नंतर ि्वाजीच्ा जागी ठरल्ा�माणे िालेरखान व ज्िसग आले . ज्िसगाने ि्वाजीस थापा मावन ारबारात 



 
अनु�मिणका 

जाण्ासाठी िवनिवले . परंतु ि्वाजीने ज्िसगाचा ्पथेपर खोटे बोलतोस महणून िनषेध केला . ि्वाजीने नेताजीला बरोबर नेतो महटले . परंतु 
त्ाला एका �ा�णाि्वा् कोणासही बरोबर घेऊ न ाेता िालेरखानाबरोबर जाणे भाग पाडले . नंतर ज्िसगाने ि्वाजी व तो असे ाोघे तीथरके�ी 
गेले महणून भिूमका उठवनू आपण लोकानंा िासू न्े महणून ज्िसग घरात लपून रािहला . ि्वाजीच्ा लोकानंी आपणास गाठू न्े महणून िवसावा 
न घेता िालेरखान �थम औरंगाबााेस व नंतर राजधानीत गेला . िालेरखानाने ि्वाजीला आणल्ाची खबर ्ेताच बाा्हाने ि्वाजीला 
ताबडतोब फरााखान फौजााराच्ा ताब्ात ाेण्ाची आजा िाली . (कॉसमे दा गाड� , एफ. बी. ऑफ. एस . पा. ११५–१३०). गाड�चे हे वणरन 
फारच मोठे आहे . वर फकत हालचाल�ची नोा घेतली आहे . ्ा हालचाल�चा उठाव घेतला नाही . सवर हकीकत ्ावेळी कोणातरी बाता�ा 
माणसाच्ा सागंण्ाववन आधारलेली आहे. साहिजकच ती वसतु�सथतीला थोडीही धवन नाही. 

 
िालेरखान ि्वाजीचा खून करण्ास कसा आटारेटा करीत होता . हे सािंगतल्ानंतर मनुचीने ि्वाजीच्ा व औरंगजेबाच्ा भेटीची 

मािहती िाली आहे : “ि्वाजी िा�ीस आलेला समजताच पाा्ाहाने त्ास भेटीस बोलिवले . परंतु त्ाला आपल्ा ारबारात त्ावेळेप �्त कबलू 
केलेली मानाची जागा न ाेता बाा्ाहाने सोनेरी कठ�ाच्ा आतील खालच्ा ाज�च्ा सरााराचं्ा रागेंत उभे राहावे असे ा्रिवले . 
औरंगजेबाच्ा त्ा वागणुकीववन ि्वाजीचे मन फार ाुखािवले गेले . कारण तो ाज� त्ानंी िालेल्ा वचनाला सोडून होता . त्ाने �ागा केला व 
तो औरंगजेबाला िनकराने बोलला की , त्ाने ्पथेवर कबलू केलेल्ा वचनाला धवन त्ानंी त्ास ती खालची जागा खा�ीने िालेली नाही , 
इतकेच नवहे तर राजा ज्िसगाने जे करार केले , त्ालाही तसा ाज� ाेणे सोडून आहे. ्ा पिहल्ाच सवागताववन ्ापुढे का् घडून ्ेणार त्ाची 
अटकळ ि्वाजीने बाधंली . तो महणाला , “औरंगजेबाला समजू �ा की , त्ाच्ासमोर उभे असलेले उमराव एक नामाारखान की , जो चागंला 
लढवय्ा आहे. त्ाखेरीज सवर महाताऱ्ा बा्का असून त्ानंा मी सहज िजकले होते .’ अथ�त त्ात त्ाच्ा (ि्वाजीच्ा) बरोबरीचा असा एकही 
नाही. नंतर तो रागात बाहेर िनघून गेला . �त्ेकाला असे वाटले की औरंगजेब त्ास मारील . परंतु औरंगजेबाला आपल्ा मनातील भाव उघड 
�कट करण्ाची संव् नवहती तो आपला बेत गुपतपणे िस�ीस नेत असे . त्ानंी खूण केली की सराारानंी ि्वाजीबरोबर बोलणी करावी . कारण 
त्ावेळी त्ाला ारबारात का् सागंाव्ाचे होते ते समजले नाही . सराारापैंकी एकजण बाहेर आला आिण त्ाची समजूत घालण्ाचा �्तन कव 
लागला. ारबारात नवीन ्ेणाऱ्ा माणसाला एकाम �थम ाज� ाेण्ाची िहाुसथानच्ा पाा्ाहाची रीत नाही , परंतु तो खा�ीने नंतर तसे करील . 
कारण तो त्ाला (ि्वाजीला) ्ूर सेनापती महणूने चाहतो. परंतु थोडे िावस धीर धरणे जवर आहे.” [मनुच्, खंड. २, पा. १३७, १३८]. 

 
‘मािसर-इ-आलमिगर्त’ नोा आहे की , “राजा ज्िसगाने ि्वाजीला ारबारातं पाठिवल्ाववन तो आगऱ्ाजवळ आलेला समजताच 

कुमार रामिसग व मुखिलसखान ्ानंा बाा्ाहाने आजा केली की त्ानंी पुढे जाऊन ि्वाजीला सतकारपूवरक घेऊन ्ावे . ्नवार १२ मेला 
बाा्ाहाने आपला ५० वा (चा�ंवषर) जनमवष�तसव साजरा केला . ि्वाजी व त्ाचा मुलगा संभाजी ्ासं भेटीचा लाभ िमळाला . ि्वाजीकडून 
१५०० आ�फा नजर व ६००० रप्े िनसार महणून आले . राजा ज्िसगाच्ा िवनंतीववन ि्वाजी ारबारी आला होता महणून बाा्ाहाने त्ाच्ा 
पूव�च्ा गुन्ाकडे कानडोळा कवन त्ाला मानसनमान ाेऊन थो�ा िावसानंी परत जाण्ास परवानगी ाेणार होता . भेटीच्ा िाव्ी तो 
उमरावामंध्े त्ाच्ा ्ोग् जागेवर उभा रािहला . परंतु त्ा ारबाराचा रीतीिरवाज न जाणणाऱ्ा व अज रानटी माणसाने एका कोपऱ्ातं जाऊन 
आपला ती� असंतोष ा्रिवण्ाकिरता िविच� तोडवारे करण्ास व कुमार रामिसगाजवळ त्ार करण्ास सुरवात केली . जेवहा तो गोधळ माजव ू
लागला तेवहा बाा्हाने त्ाला घरी परत जाण्ास सािंगतले . कुमार रामिसगाला त्ाच्ा डेऱ्ाजवळ ि्वाजीला तंब ूाेऊन तेथे नेण्ास व 
संभाजीला ारबारात आणण्ास फम�िवले आिण फुलााखानाला हा महा लबाड ि्वाजी एखााी फसवणूक िकवा सैतानी डाव खेळेल महणून 
त्ाच्ावर नजर ठेवण्ास सािंगतले . ्ा सवर हकीकतीचे बाा्हाने प� ज्िसगास पाठिवले आिण ज्िसगास िवचारले की ्ापुढे ि्वाजीची 
व्वसथा का् करावी. प�ो�र ताबडतोब मािगतले.” [मिसर-इ-आलमिगर्, �करण ९, पान ३६–३७]. 

 
‘जेधे्कावली’ ची नोा अ्ी : “ज्े� ्ु� ि�ती्ा (२५ मे १६६६ ) राज�ी ि्वाजी राजे अगिर्ास पाऊन औरंगजेबाची भेटी घेतली 

तेवहा िबघाड होऊन राज�ीस चौिक्ा िाल्ा.” 
 
‘बुसातीन सलातीन ’ मध्े बराच मजकूर आला आहे . त्ातील मह�वाचा भाग पुढे उद धृत करतो : “.....त्ानंतर िसवास ्ाचा पु� 

संभाजीसु�ा आलमिगरी पाा्ाहाकडे रवाना केला . िसवा आपले पु�ासिहत जेवहा ंिालीस जाऊन पोहचला व आलमगीर बाा्हाची भेटी घेतली 
तेवहा आलमिगर पाा्हा ्ाणी त्ाजवर बहुत मेहेरबानगी कवन िसवास व त्ाचे पु�ास ्ा उभ्तासिह पाच हजारी असा िकताब िालहा आिण 
िसवास बहुत िालभरवंसा िालहा . परंतु पिहले भेटी सम्ी िसवा एकंार जवळ उभे राहणारे अमीर लोकाचें बरोबरीने पाा्ाहापुढे उभा रािहला . 
तेवहा ंिसवास खाली बसणेिवसी पाा्ाहानी हुकूम िालहा नाही . िसवास फार गवर व अिभमान व ााडंगेपणा होता . ्ामुळे पाा्ाहास बहुत �ास 
जाला व पाा्ाहानी आपल्ास बसण्ािबष्ी आजा िालही नाही . ्ामुळे िसवास फार वाईट वाटले आिण काही वेळ आजार नसता िसवा ्ाणे 
माझी �कृती िबघडली आहे असे िनिमत् कवन पुनहा ारबारातं हजर जाला नाह� . आलमगीर पाा्ाहा फारच अकलवान होता . िसवाचे ाु� 
संकलप व कपटी �कृत वोळखून िसवा व त्ाचा पु� संभाजी ्ा उभ्तासिह पाा्ाहानी नजरबांीचे कैाेत ठेिवले . तेवहा ंआलमिगर बाा्ाहानी 
मजला माझे पु�ासिहत नजरबांीचे पाहऱ्ात ठेिवले आहे असा बोभाटा िलहून ्ा मजकुराचे प� राजा ज्िसग ्ाजकडे पाठिवले . ज्िसगाने 
पुनहा ंि्फारस केल्ावर त्ास मुकत केले . िसवा नजरबांीचे पहाऱ्ातूंन सुटला तेवहा ंपळून जाण्ास संधी पाहातच होता . फुरसतीची वेळ पाहून 
आपले पु�ासिहत ि्वा िा�ी ्ेथून पळाला ...बहााूरखान नेमून ज्िसगास हुजूर आणिवले . तेवहा ज्िसग परत ्ेत होता तो िसवा िा�ी ्ेथून 
पळत...्ेऊन िसवानी ज्िसगाची वाटेतच भेट घेतली.” [बुसात्न-उस-सलात्न, मराठ् ्ानस. पारसन्स, पान ९२३–९३५]. 

 
खाफीखानाने ि्वाजी औरंगजेब भेटीचा मजकूर थोडक्ात िाला आहे . तो िलिहतो  : “.........महोतसव चालंू असतां , बाा्ाहाला 

अकबराबााेजवळ ि्वाजी आल्ाचे समजले , तेवहा ज्िसगाचा पु� कुमारिसग व मुखिलसखान ्ानंा माग�त पुढे जाऊन त्ाचे सतकारपूवरक 
सवागत करण्ास हुकूम झाला . त्ानंी जाऊन त्ाला ारबारात भेटीस आणाव्ास सािंगतले .........चं�माना�माणे १२ मेला बाा्ाहाचा ५० वा 
जनमोतसव साजरा होत होता .........ि्वाजी आिण त्ाचा मुलगा नऊ वष�चा संभाजी हुजूरजवळ ्ेऊन १५ हजार सोन्ाच्ा मोहरा व ६ हजार 



 
अनु�मिणका 

रप्े नजर व िन्ाझ महणून िाले.........आिण बाा्ाहाची खूण होताच ि्वाजी व नऊ वष�चा संभाजी ्ास पचंहजारी उमरावातं उभे केले . जरी 
राजा ज्िसगाच्ा वचना�ंमाणे ि्वाजीला सपतहजारीपेका कमी ाज� लाधणार नाह� असे ि्वाजी महणत असला तरी त्ाचे गैरवतरन वगैरेचा 
िवचार किरता त्ाच्ा महणण्ाला पुरावा ारबारी ााखल नवहता . त्ाला िखलात, ह�ी, घोडे वगैरे ाेऊन पूव� गौरवला होता व अमीरानंी त्ाचे 
ज्ा तऱहेने सवागत केले होते तसे त्ाचे ्ावेळी झाले नवहते . त्ाच्ा मनातं अपमान व गोधळ ्ानंी काहूर माजिवले होते . जसा तीर लागनू िकवा 
जाळ्ातं अडकल्ाने एखााा मनुष् सु� होतो त्ा�माणे तो िवचारमगन होऊन रािहला . तो भानावर आला आिण थो�ाच अवधीत आपल्ा 
नेहमीच्ा धूतरपणाने कुमार रामिसगाजवळ बोलू लागला . त्ानें आपली सवर त्ार सािंगतली व महणू लागला की , ्ेथे िावस फुकट घालिवण्ात 
अथर नाह�. कुमारिसगाने त्ाला ्ातं करण्ाचा पुषकळ �्तन केला .........परंतु त्ाचा उप्ोग झाला नाह� . जेवहा ं्ा सवर गैरवतुरणुकीच्ा गो�ी 
बाा्ाहास कळल्ा तेवहा त्ाला ि्वाजीचा िवट आला आिण सरकारी मानमरातब िमळण्ापूव�च त्ाला ारबारातून रजा िाली . ्हराबाहेर 
ज्िसगाच्ा वा�ाजवळ ि्वाजीला डेरा िाला . ि्वाजीने ज्िसगास िलहून उ�र आणले. मग त्ाला मुजऱ्ास ारबारात परत घेऊन ्े महणून 
रामिसगास फम�िवले. मा� ि्वाजीच्ा मुलाने रोज ारबारातं व बाा्ाहाच्ा भेटीस रामिसगाबरोबर ्ावे असा हुकूम झाला होता .” (खाफ्खान, 
मॅकेनझ् कले�शनस, इिंडया ऑिफस, पा. २१३-२१६). 

 
वहॅलेटाईन िलिहतो : “त्ाला (ि्वाजीला) पुषकळ आ्ा ााखवनू ारबारातं नेण्ाचे �्तन केले . त्ाववन तो आपला मुलगा व 

िनवडक लोक बरोबर घेऊन िा�ीस गेला व तो खास थो�ा नोकरासंह ारबारात गेला. 
 
परंतु आपल्ा मुलाला लोकासंह िा�ी ्हरापासून थो�ा अंतरावर ठेिवले आिण विडलाचा िनरोप ्ेईप �्त तेथेच थाबंण्ास 

सािंगतले. कारण ि्वाजीला आपणाला तेथे वागणूक क्ा �कारची िमळते ते पाहाव्ाचे होते .” 
 
“त्ाचा सराार , उमराव वगैरेनी चागंला सतकार केला व त्ास चागंल्ा रीतीने वागिवले . त्ाची व बाा्ाहाची जेथे भेट वहाव्ाची 

होती त्ा राजवा�ात त्ाला नेले . परंतु औरंगजेबासमोर जाताना त्ाने जेवहा पािहले की आपल्ास उमरावात कबलू केल्ा�माणे ितसऱ्ा 
जागेचा मान न ाेता त्ा ऐवजी चौथा ाज� िाला जात आहे तेवहा तो संतापला व महणाला की , ‘ज्ा बाा्ाहाच्ा वचनावर िव�सून आलो त्ाला 
असे करणे ्ोभते का ? त्ाने साफ सािंगतले की ितसऱ्ा जागेवर मी बसणार नाही .’ आिण तो ारबारातून िनघून जाऊ लागला . परंतु काही 
सराारानंी त्ास ्ातं कवन सािंगतले की त्ाला जे वचन िाले आहे ते पाळण्ाची व्वसथा होईल .” 

 
“औरंगजेबाला आपल्ा उमरावाकंडून अ्ा उ�ामपणाचे वतरन सहन करण्ाची सव् नवहती . त्ातले त्ात बडंखोर चोर�ाकडून तर 

असले वतरन सहन करणे ्क् नवहते. तेवहा बाा्ाहाने आपल्ा नोकरास हुकूम िाला की, त्ाचेबरोबर चार नोकर ठेवनू नीट बांोबसताने राहू �ा. 
ि्वाजीने सहजच जाणले की त्ाला नजर कैाेत ठेवलेले आहे.” [लाइवहज ऑफ द् �ेट मोगल बा् वहिटन, इयंगलश ्ानस पा. १४३-४४]. 

 
्ानंतर कागाप�ाचा ्ोध घेऊ; औरंगजेबाचे ५ एि�लचे १६६६ चे ि्वाजीस िलिहलेले फार्ी फम�न असे : “आपले बराबरीचे राजासं 

�े� सवर उमरावातं �े� महतकृपेस पा� , मुसलमानी धमररकक , ि्वाजी ्ाणे बाा्ाही कृपेने उमेावार होऊन जाणावे  की तुमचे प� िमज� राजे 
जैिसग ्ाणी ठरिवल्ा�माणे इकडील �ातंी रवाना जाले . ते पाहून बहुत संतोष जाला . ऐि््ास इकडील लोभ तुमहावर पूणर आहे . महणोन 
्नवकाअ किरता खातर जमेने मजल ारमजल िनघोन ्ावे . महणोन भेटीअंती बहुत सतकार पावनू माघारे जाण्ािवष्ीचा िनरोप िालहा जाईल . 
सा�ंत तुमहाकिरता पोषाख पाठिवला आहे तो घ्ावा ”. [राज. खंड ८, ले. १६ पृ . १४; प�शयन लेटर , पान, २२ एस . वही. अे. अे]. ाुसरे प� 
परखलाासचे २३ एि�ल १६६६ चे कल्ाणाासला िलिहलेले : कुमार रामिसगाने ि्वाजीला पाा्हाच्ा भेटीसाठी ११ मेला ्ेण्ाब�लचे प� 
रवाना झाले आहे . आगऱ्ापासून एका मु�ामावर कुमार व िफााईखान ्ाणंी ि्वाजी ्ेण्ापूव� एक िावस आधी सामोरे जावे आिण ि्वाजीला 
सतकारपूवरक घेऊन ्ावे. अ्ा रीतीने त्ाची व पाा्ाहाची भेट ११ मेलाच होईल . (कनहनीचा मुलगा) तेजिसग ज्ाला ज्िसगाने ि्वाजीबरोबर 
पाठिवला आहे तोिह त्ा वेळी ्ेईल ”. [एस , वह्. टू. अे. ॲट अे., राज्सथानी लेटर ्माकं नं १४ , पा. २३ आिण ७ , रकलदास टू कलयाणदास  
�ॉम आ�ा, तारीख २३ एि�ल १६६६ .]. नंतर त्ाच्ाच १५ मेच्ा प�ात हकीकत ्ेते की , “११ मेला ि्वाजी मलुकचंा सराईला आला आिण 
त्ाने तेथेच मु�ाम केला. कंुवर रामिसगाने आपला मुन्ी िगिरधरलाल ्ाजबरोबर एक ि्रपाव व चाांीच्ा िजनाबारिगरासह घोडा ाेऊन ‘तू पुढे 
जा आिण माझा ि्वाजीला ‘राम राम ’ �िव� कर ’ महणून सागंनू पाठिवला . त्ा�माणे िगिरधरलाल ३५–४० पा्ाळासंह गेला व त्ाने आपल्ा 
धन्ाचा ‘राम राम ’ �िव� कवन रामिसगाने कळिवल्ा�माणे भेटीची व्वसथा झाली असल्ाचे सािंगतले . ि्वाजीने िगिरधरलालला २०० रप्े 
बकीस व एक पोषाख ाेऊन िनरोप िाला.” 

 
“राजवा�ावरील पहाऱ्ाचंी रामिसगाची पाळी १२ मेला होती . महणून कामाववन सुटका होताच रामिसग सवार होऊन ि्वाजीच्ा 

तंबकूडे िनघाला . ततपूव� िगिरधरलालला ि्वाजीने मागरा्रन ाेऊन आगऱ्ास आणण्ासाठी पुढे रवाना केले होते . मुन्ी गेला व तो 
मुखिलसखान हे कुमारच्ा तंबवूवन िफरोझा बागेवर ि्वाजीस सामोरा महणून गेले . परंतु कंुवरला कळले की , ि्वाजी ाहार-आरा बागेववन 
जात आहे तेवहा त्ाने डुगरमल चौधरी व रामाास रजपूत ्ानंा जलाीने जाव्ास लावनू त्ानंा ि्वाजीस िफरोज बागेच्ा रसत्ाने आणण्ास 
सािंगतले. त्ा ाोघानंी जाऊन ि्वाजीला बाजारपेठेतून कंुवरच्ा तळाकडे आणले व पुढे नुरगजं बागे्ी त्ाचंी गाठ पडली .” 

 
“तेजिसगाने ि्वाजीला कंुवर रामिसगाची ओळख कवन िाली व नंतर कुमाराजवळ ्ेऊन त्ाला ि्वाजीची ओळख कवन िाली . 

ि्वाजीला वाटले, कुमाराने �थम पुढे ्ेऊन त्ाचा सतकार करावा, महणून तो पुढे आला नाही. पण कुमार जरा पुढे सरला व घो�ाववनच त्ानंी 
एकमेकानंा आिलगन िाले. नंतर तो मुखिलसखानास भेटला. ि्वाजी बरोबर चार ह�ी व चार ह�ीणी होत्ा . कंुवर बोलला, ‘पुढे गा� आहे. एवढे 
ह�ी क्ाला घेता?’ तेवहा कुमाराच्ा तळा्जेारीच ि्वाजीसाठी तंब ूउभारले होते ितकडे ते ह�ी पाठवनू िाले व तेथे त्ानंा बाधूंन ठेवले .” 

 



 
अनु�मिणका 

“कुमार व मुखिलसखान ि्वाजीला बरोबर घेऊन जात होते . ारम्ान पाा्ाहा आमखास (प�बलक ऑिड्नस हॉल ) मधून उठून 
गुसलखान्ात (िावाणीखास) गेले. ि्वाजी ्ा ाुसऱ्ा िावाणखान्ात गेला . असाखान बकी ि्वाजीला भेटीसाठी पुढे घेऊन गेला . ि्वाजीने 
एक हजार मोहरा व ाोन हजार रप्े नजर व पाच हजार रप्े िनसार िाली . ि्वाजीचा मुलगा ्भंजूीने नंतर ५०० मोहरा व १००० रप्े नजर व 
ाोन हजार रप्े िनसार िाली . ि्वाजीला रा्ा रा्िसगासमोर तािहरखानाच्ा जागेवर उभे केले . बाा्ाहा ि्वाजीजवळ एक ्बाही बोलले 
नाहीत.” 

 
“त्ा िाव्ी बाा्हाचा जनमोतसव असल्ाकारणाने पाा्ाहाजााे व सराार ्ानंा पानिवडे िाले . त्ाबरोबर ि्वाजीलािह िमळाला . 

पो्ाख (िखलात) मा� पाा्ाहाजााे, जाफरखान व जसवंतिसग ्ास िमळाली . हे पाहून ि्वाजी िालगीर झाला व त्ाला रागही आला ; डोळे 
लाल होऊन अ�ूही भरले . बाा्ाहाने हे पािहले . तेवहा त्ाने कुमारला सािंगतले की , ‘ि्वाजीला िवचारा का् झाले ?’ कुमार ि्वाजी जवळ 
आला. तेवहा ि्वाजी त्ाला महणाला : ‘तू पहात आहेस तुझ्ा िपताजीने पािहले आहे आिण बाा्ाहानी पािहले आहे की , मी कसा माणूस आहे 
आिण असूनही तुमही मला ्ेथे जाणूनबुजून उभा कवन ठेवलेत ! मी तुमची मनसब फेकून ाेतो . जर तुमहाला मला ्ेथेच उभे कराव्ाचे होते तर 
मला माझ्ा मानाच्ा जागी उभे कराव्ाचे होते .’ तो नंतर ताबडतोब पाठ िफरवनू रागाने त्ा सरााराचं्ा रागेंतून जाऊ लागला . कुमारिसगाने 
त्ाचा हात धरला, परंतु ि्वाजीने तो िझडकावन टाकला आिण एका बाजूला जाऊन बसला . कुमार त्ाच्ा मागे गेला व त्ाला परत आणण्ाचा 
�्तन कव लागला . परंतु ि्वाजी ऐकण्ास त्ार झाला नाही . तो मो�ाने ओरडला , “माझ्ा मृत्चूी वेळ जवळ आलेली आहे . एक तर तुमही 
मला मारा नाहीतर मी आपणासं मावन टाकीन. माझे ि्र कापून पािहजे तर घेऊन जा ितकडे, परंतु मी बाा्ाहाच्ा जवळ जाणार नाही.” 

 
“ि्वाजीची समजूत घालणे कठीण आहे हे पाहून कुमार बाा्ाहाजवळ गेला व त्ास सवर हकीकत िनवेान केली . बाा्ाहाने 

मुलतफीतखान, आकीलखान व मुखिलसखान ्ानंा आजा केली , ‘ि्वाजीकडे जाऊन त्ाला ्ातं करा व त्ास िखलात ाेऊन िसहासनाजवळ 
आणा.’ ते ितघे खान ि्वाजीजवळ आले व त्ास िखलात पेहेरण्ास िवनंती केली . परंतु ि्वाजीने िखलात घेण्ाचे नाकारले . ‘पाा्ाहाने जाणून 
बुजून मला जसवंतिसगाखाली उभे राहण्ास लावले . मी असा का् होतो की त्ाने मला त्ा अपमानाच्ा �सथतीत उभे करावे ! बाा्ाहाची 
मनसब मला नको आहे . मी त्ाचा चाकर होणार नाही . तुमहाला वाटत असेल तर तुमही माझा खून करा िकवा कैाेत टाका . परंतु आता ही िखलात 
घेणार नाही .’ ्वेटी ते परत िफरले व बाा्ाहास सवर मजकूर सािंगतला . तेवहा बाा्ाहाने कुमारास सािंगतले की , ि्वाजीस तू तुझ्ाबरोबर 
घेऊन जा व त्ाला तंबतू पोहोचीव आिण त्ाची समजूत घाल . कुमार ि्वाजीला आपल्ाबरोबर घेऊन गेला व त्ाच्ा तंबतू बसून पुषकळ �्तन 
केले, पण तो काही ऐकण्ास त्ार नवहता. अध� तास बसल्ानंतर ि्वाजीला त्ाच्ा डेऱ्ात जाण्ास िनरोप िाला .” 

 
‘जे सराार ि्वाजीचा �ेष करणारे होते ते बाा्ाहास बोलले की ि्वाजीने एवढे मोठे गैर आचरण केले असताना सु�ा पाा्ाहा 

त्ाचेकडे ाुलरक किरतात!’ सै्ा मुतरबाखान महणाला, ‘तो जंगली �ाणी आहे. आज जरी त्ाने िखलात सवीकारली नसली तरी तो उ�ा िनमूटपणे 
घेईल. केवळ िमझ� राजासाठी महणूनच त्ाला थोडी म�ैीची वागणूक िमळत आहे. नाहीतर त्ाची कोण पव� करतो!’ 

 
“ितसऱ्ा �हरी कुमार रामिसगाने ि्वाजीच्ा छावणीत गोपीरामबरोबर सुखामेवा (फळे) पाठिवला. गोपीरामने ि्वाजीपुढे र. ९ नजर 

ठेिवली. ि्वाजीने त्ास ि्रपाव िाला . संध्ाकाळी कुमाराने ब�ु्हा व िगरधिरलाल मुन्ी ्ासं ि्वाजीकडे त्ाची समजूत कवन ाेण्ास 
पाठिवले. ब�ु्हाने ि्वाजीस ५ मोहरा नजर केल्ा व त्ाच्ा्ी बोलणे कवन त्ाची खा�ी पटवनू िाली . ि्वाजीने त्ाचे महणणे संमत केले 
आिण तो महणाला, “ठीक आहे. मी माझ्ा मुलाला माझ्ा भावा- (रामिसग) बरोबर पाठवीन; त्ाचेकडून चाकरी घेऊ ाे. ती तो करील. मी ही २–
३ िावसानंी जाईन.” 

 
“संध्ाकाळी िस�ी फुलाा व पनततरा् हरकारा रामिसगाकडे आले आिण त्ानंी बाा्ाहाचा िनरोप सािंगतला की , ‘कुमारने 

ि्वाजीची समजूत घालावी .’ तेवहा ि्वाजीला आपल्ा डेऱ्ात बोलावनू आणून त्ाची ््सवीपणे समजूत घातली व त्ा�माणे बाा्ाहास 
कळिवले.” 

 
“ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी कुमार बाा्ाहाच्ा ारबारात गेला तेवहा बाा्ाहाने िवचारले , ‘ि्वाजी ्ेत आहे का् ?’ कुमार महणाला, 

‘त्ाच्ा अंगात ताप आहे त्ामुळे तो आज ्ेणार नाही .’ नंतर सा्ंकाळी जेवहा कुमार बाा्ाहाच्ा ारबारात गेला तेवहा त्ाने ि्वाजीच्ा मुलाला 
आपल्ाबरोबर नेले आिण त्ास आपल्ा बाजूला उभे केले. पाा्ाहाने मुलाला एक ि्रपाव, िहरेजडीत क�ार व मोत्ाचा कंठा िाला.” 

 
“आज १५ तारखेप �्त ि्वाजी बाा्ाहाच्ा ारबारात गेला नाही . राजा जसवंतिसग, जाफरखान, बेगम (जहानारा), इतर सराार, 

जे ि्वाजीच्ा िवर� गटातील होते ते बाा्ाहाला बोलले की ‘ि्वाजीने इतका उ�ामपणा व अवजा केली असताना सु�ा बाा्ाहा त्ाकडे 
ाुलरक करीत आहेत ही बातमी आता ाे्ोा्ी पसरेल.’ तेवहा काही िावस ि्वाजीला ारबारात गेला नाही.” 

 
“कुमार त्ाचेबाबत मध्सथी करीत असून त्ाच्ा समाधानाथर त्ाला मनसब िमळवनू ाेण्ाची खटपट करीत आहे .” [इिबड ्माकं 

१६ पाने २३-२७ आिण २२, २६, तारीख १५ मे १६६६]. 
 
नंतर िमरझा राजा ज्िसगाच्ा गुमासत्ाचे एक प� आहे . त्ात मजकूर की , “ि्वाजी भेटीला आला त्ावेळी ारबारी ि्�ाचाराचे 

उ�ंघन केल्ामुळे थोडे िावसप �्त बाा्ाहाने त्ाला ारबारास ्ेण्ाची बांी केली होती . परंतु नंतर सनमान व कृपा ााखवनू त्ाला परत 
पाठवावा असा औरंगजेबाचा बेत होता......” [भाडंारकर कॉमेमोरेशन वहॉलयमू, पा. ३०२; पसासं ्. ११२९]. 

 



 
अनु�मिणका 

्ानंतर बाहेरच्ा बातम्ावंर आधारलेला ततकालीन प�व्वहार का् सागंतो ते पाहू : सुरतकर कारवारला आपल्ा ८ जून १६६६ च्ा 
प�ात िलिहतात की , “्ा बाजूला इतकीच बातमी आली आहे की , ि्वाजी बाा्ाहापुढे गेल्ा वेळी त्ाचे वतरन बाा्ाहाला पसंत न पडल्ामुळे 
ि्वाजीला कठोरपणाने वागिवण्ात आले . इतर उमरावा�ंमाणे हात बाधूंन ाूर अंतरावर मुक्ा�माणे अाबीने (उभे) राहण्ाचा अपमान सहन न 
होऊन त्ाला संताप आला . असे ऐकल्ावर बाा्ाहाने बढती करण्ाची वचने ाेऊन त्ाच्ा समाधानाकरीता माणसे पाठिवली . त्ाला 
काबलूकडे पाठिवल्ाची बातमी आहे . परंतु त्ा �ातंाचा कारभार करण्ाचा उमरावी अिधकार त्ाला िाला आहे की �संग पडेल त्ा�माणे ाूर 
करण्ाचा बाा्ाहाचा इरााा आहे , हे समजण्ास, आमही ारबारापासून बरेच ाूर असल्ामुळे , आमहालंा मागर नाही .” [सुरत टू कारवार , ता. ८ 
जून १६६६; एफ. आर. सुरत वहॉलयमू ८६, पान ३०२; इ. आर. ऑन एस. पा. नं. १२७ पसासं, ्. ११२८]. ्ानंतर सुरतकराचं्ाच लंडनला २५ 
स�ेबर १६६६ रोजी िलिहलेल्ा प�ात ्ा �संगाबाबत मािहती आली आहे . ती अ्ी : “ि्वाजी, अखेरीला त्ाच्ासारख्ाच मोठी वचने ाेऊन 
घात करणाऱ्ा बाा्ाहाच्ा कचाटीत सापडला ! खु� ि्वाजीकिरता ६००० घो�ाचंी मनसब , आिण मुलाकिरता ३००० घो�ाचंी मनसब अ्ी 
बढतीची मोठी वचने आपल्ा सेनापतीचे माफर त ाेऊन आिण वर गत अपराधाचंी कमा कवन कृपा करण्ाब�ल लेखी प�े पाठवनू , बाा्ाहाने 
वारंवार आमं�ण केल्ामुळे भाळून गेलेला ि्वाजी सवतःला सुरिकत समजून बाा्ाहाला कुननसात कवन राजिन�ा व्कत करण्ाकिरता महणून 
गेला. परंतु ारबारात गेल्ावर आपल्ापेका कमी ाज�चे उमरावाचें खाली उभे केल्ामुळे बाा्ाहाची पव� न किरता तो िनध�ा छातीचा वीर 
संतापून ितरसकाराने ारबाराचा त्ाग कवन िनघून गेला . बाा्ाहाने त्ाच्ा समाधानाकिरता अनेक सराार पाठिवले , तरी ाेखील तो परत 
्ेईना, की ारबाराची िनभरतसरना करण्ाचे थाबंिवना . ‘आपण ्ु�ात िजकलेले कैाी नाही ! तह होऊन भेटीस आलो आहे ’ असे तो महणतो ; व 
बाा्ाहापुढे ्ेण्ास पुनः कधीच त्ार नाही . नंतर ि्वाजीने बरोबर आणलेल्ा सवर लोकासं बाा्ाहाकडे रजा ाेऊन , त्ाला फकत 
हालचालीची मोकळीक ठेवनू त्ाच्ा घरावर आपल्ा लोकाचंा कडक पहारा ठेवला की बहुतेकाचं्ा मते त्ाला सवाे्ाकडे परत जाण्ास ्ेथून 
सुटका कवन घेण्ास ‘सवड िाली जाणार नाही असे आहे .’ ‘ि्वाजीपासून आपली आता मुकतता झाली ’ असे सवरजण समजत होते .” [सुरत टू 
लंडन ता. २८ स�ेबर १६६६ ओ. सी. वहॉल्मू २९, इ. आर. ऑन एस . नं. १२९; पसासं ्. ११३६].] 

 
[ज्िसगाच्ा सवारीबाबत पोतुरगीज कागाप�ात पुढील�माणे मािहती आढळते : 
 
इ. स. १६६५ च्ा सुरवातीला औरंगजेब बाा्हाने महाराजा ज्िसग ्ानंा ि्वाजी महाराजाचें पािरपात् करण्ासाठी मोठे सैन् 

ाेऊन पाठिवले. ज्िसग पुण्ास िा. ३ माचर १६६५ रोजी ्ेऊन पोहोचले. 
 
महाराजा ज्िसग ्ाचं्ा ि्वाजी महाराजावंरील सवारी संबधंाने गोव्ाचा वहाइसरॉ् आपल्ा राजास िलिहतो : 
 
“महाराज, 
 
अली इााल्ा (आिाल्हा) राजाच्ा राज्ाची सीमा साळ नाीला िभडली असून सा�ी महालातील ते ्ापोराप �्तचे ्वेटचे बांर 

आहे आिण ्ापोरा हे ाेखील बाराे्चे ्वेटचे बांर आहे . बाराे्मध्े सा�ंत मोठी धामधूम सुव आहे . कारण बऱ्ाच वष�मागे ि्वाजी ्ा नावाचा 
एक ाे्ी माडंिलक राजा आिाल्हािवर� बडं कवन उठला . आिाल्हाच्ा सैन्ा्ी ि्वाजीच्ा अनेक झटपटी आिण लढा्ा झाल्ा . पण 
त्ा सवर लढा्ा त्ाने िजकल्ा . त्ाचे कारण हे की , �ाे् डोगराळ असल्ाने घोडाळाला त्ा �ाे्ात हालचाली करता ्ेत नाहीत . त्ाचा 
फा्ाा ि्वाजीला िमळाल्ाने त्ाने आिाल्हाच्ा सैन्ाचा िललेने पराभव केला . इतकेच नवहे, तर त्ा सैन्ाची मोठीच हानी केली . ते पाहून 
मोगल बाा्हाने ि्वाजीवर मोठे सैन् धाडले . पण त्ा जंगली लोकाच्ा िनषकाळजीपणाने महणा अथवा ि्वाजीने त्ानंा पै्ाचंी लाच चारल्ाने 
महणा, ि्वाजी आपल्ा ाुग�तून (िक�ा) िनसटला व बरोबर आठ िकवा ाहा हजार सैन् घेऊन तो ाोनही सैन्ामंधून एखा�ा िवजे�माणे बाहेर 
पडला. तो थेट सुरतेवर चालून गेला . त्ाच्ा हलल्ाची कुणालाच कलपना नसल्ाने सुरतेचे लोक गाफील होते . त्ामुळे ि्वाजीला मुळीच 
�ितकार झाला नाही . त्ाने ते ्हर खु्ाल लुटले व सवर लूट नौकामंध्े भवन त्ा त्ाने आपल्ा मुलखाला पाठवनू िाल्ा . ि्वाजीने सुरतेला 
ह�ा केल्ाची वात� औरंगजेब बाा्हाला कळताच त्ाला भ्ंकर ाुःख झाले व त्ाने ि्वाजीचे पािरपात् करण्ासाठी महाराजा ज्िसग ्ा 
नावाच्ा आपल्ा एका माडंिलक राजाला मोठे सैन् ाेऊन पाठिवले . ्ा राजाने ि्वाजीचे अनेक ाुगर घेतले व त्ाला मोगल बाा्हाचे 
माडंिलकतव सवीकारण्ास भाग पाडले.........” 

 
(म. इ. सा. खंड ३, ७–८)] 
 
[ि्वाजीमहाराजाचं्ा आ�ा भेटीब�ल मराठी कागाप�ात िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे : 
 
कुन�स केली नाही. 
 
ते िाव्ी पाा्ाहानंी बहुत तरतुाीने अाालत मजालस कवन सवर वजीर , बकी, व उमराव मातबर जमा कवन ्ासं नेले . भेटीस 

जाण्ापूव� नजर करणे , कुरिन्ात (‘खुरिनषाा आााब बजावणे ’) बजावणे पाा्ाही का्ाे सवर रामिसग ्ाणंी सागंनू ठेिवले जे “�संगी तुमही 
्ेथे आला तेवहा ं्ेथील रंग राखून , आपले मतलब िस� कवन ाे्ी जावे हे उतम !” ऐसे बहुत रीतीने सागंनू ठेिवले . ‘बरे’ बोलले असता, भेटीस 
गेिल्ाविर ्वनास भईुस हात लाऊन सलाम करणे हे का् ?’ हे ईष� मनात ्ेऊन बावरेपणे रामिसगानी सािंगतला मागर सवर सोिडला आिण 
कुन�स केली नाही . हे रामिसगानी पाहून , नजर घेऊन, आपण पुढे होऊन [रामिसग ्ाणीच] केली. उजवे बाजूस अमीर , [उभे] होते, त्ातं उभे 
राहण्ास हाताने पाा्ाहानंी ााखिवले त्ाजववन खान व रोहीले वजीर राजे माखाडकर जसवंतिसग ्ाचें वरते जाऊन उभे राहावे , (‘न 
राहता’) ते बसले. हे रामिसग ्ाणंी पाहताच आपण पुढे होऊन उभे राहीले . तेवहा पाा्हानंी खुणेने िवचारले [तेवहा रामिसग बोलले ] “ाकीणी 
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राजे होत, अाालत कधीच पािहली नाही ” ऐसे बोलले. ते सम्ी पाा्हानंी मनात आिणले जे कुलुब (‘पुरष,’ ‘कुरप’) खंबीरच हा हो् महणून 
तोडात रमाल लावनू िकिचत हास् कवन आ�्र केले आिण सनमानरीती�माणे ‘कधी आला? का् खबर आहे ?’ हे �शन केले . ्ाणंीही उ�रे 
समपरक केली . वीरसन ााखिवता (‘सनाा ााखवता ’) सनमाने कवन बोलोन डेिर्ास जाण्ास िनरोप , िवडे ाेऊन िाला . खच�स व मेजवानी 
पाठिवली. फौजेसु�ा अजमास कवन ारमहा बाधूंन ाेिवला . रामिसग बराबर डेिर्ास घेऊन आले . “्ेथे आला तेवहा फार िवचारे चालावे , केली 
ही गो� पूव� आपणास सािंगतली असता क्ी केली ऐसे बहुत �कारे ममतेचे अथर सागंनू हवेलीस िनघोन गेले . ्ाजविरल (‘त्ाजंवर महाराज 
काही िावस पाा्हाचे हवेलीत रहावे ’) काही िाव्ी पाा्हाने ्ास राहण्ास हवेलीत रहावे (‘त्ाजंवर महाराज काही िावस पाा्हाने 
हवेलीत रहावे’) व फौजही आसपास जवळ उतरावी. ऐसे िठकाण हवेली ्ोजून ाेविवली. तेथे आपले सलतनतेिन्ी जाऊन रािहले. 

 
त्ाजउपिर रामिसग मधेसत (‘मध्सथ’, ‘मध्सथी’) ्ाजपा्ी “करार ्ााीबुाी जाल्ाववन ाे्ीहून आलो. ्ेण्ाचे मानस कसे केले. 

इकडील हवा मानत नाही , ्ासतव करारा�माणे कवन ाेऊन , ितकडील का्रभाग (‘का्’) सागंणे ते सागंनू िनरोप ाेववावा .” हे बोलणे. लािवले 
‘बरे आहे’ असे पाा्ाह बोलले , आिण “राजे ्ाणंी आमहापंा्ी असावे , मोठी मोठी का �् करावी , सफर राजी अिधक कवन घ्ावी , जाण्ाची तातड 
का किरतात? त्ाचें मतलब करार तर होऊन गेले आहेतच ,” असे उ�र जाले . नंतर राजे ्ाणंी वरकड वजीर मातबर ्ाचं्ा भेटी घेण्ािवष्ी 
िवचारले ते परवानगी जाली . ज्ाचे घरी जाणे ्ोग् , त्ाचं्ा भेटी घरी जाणे ्ेणे केले्ाविर रामिसग ्ाजंपासून बोलिवले जे , “राजे ्ाचे 
महणणे�माणे (‘�थम’) आलो, करारा�माणे मतलब कागाप� होऊन िनरोप �ावा . (‘घ्ावा’) पुनहा जे सम्ी �संग, उप्ोग काम पडेल ते सम्ी 
प�े ्ेतील तेवहा पािहजे सामान तसे घेऊन ्ेऊन कामगारी (‘कामगारी’) असल्ास बजावू,” ऐसे बोलणे लािवले. पाा्हाने ऐकोन घेतले, आिण 
मनात आिणले जे , “�थम भेटीस (‘भेटीत’, ‘भेटी’) ्ाणंी कुरनीस , ााब-आााब न केली व पुढेही ्ेथे राहून सवचछतेने (‘सवसथतेने’) नौकर 
महणवनू चाकरी करावी, हुकुमात (‘हुकूम मा�’) चालावे असे होईल हे िासत नाही; वाकड बहुत ्ोग्, मार व ि्पाई, मनसबेाार; (‘मनसबाार’) 
धाडसाचे माणूस , सवरगुणसंप�, ाैववान पुरष आपले हाती लागनू हुकूमात चालून िनखालसता जािल्ास विजरी ाेऊन सवर राज्भर ्ाजंवर 
ठेवावा ऐसी ्ोग्ता ्ाची आहे . िनरोप िाला असता जाऊन फंा करण्ास चुकाव्ाचे नाहीत ; कसेही ्ेथे ममतेत गोवनू ज्ा रीतीने ्ेतील तसे 
आणावे. करार व तह ठरला, बाहााारी मोठे िाले, त्ाअथ� [आपण] वावगी गो� करणे ्ुकत नाही. व ममतेने बोलण्ाने हातासं लागेल तरी घ्ावे, 
नाही तरी ााब ठेवनू तरी हाती घ्ावे . िनरोप ाेणे ठीक नाही ” ऐसे दढिन�्ात आणून रामिसग ्ाज पासून सािंगतले जे , “राजे आले मोठे कत� 
ि्पाई आिण मन व्सनी , चतुरतेने सवर गुण ्ोग् (‘संप�’) ्ासंी (‘्ाणी’) चाकर महणवनू. ितकडील जाहागीर आहे ते राखून . इकडेही करोडो 
रप्ाचंा तालुका सवाधीन किरता ्ेईल . लाख प�ास हजार फौज बाळगनू आमहाजंवळ ्ा �ातंीच राहून कामे काजे करावी . ितकडेही पु� ठेवनू 
चालवावे. ितकडील पाा्ाहातीत बडें वाढली ती मोडावी . तो तालुका व इकडील (‘वाईकडील’) घेऊन त्ाचंा [व] फौजेचा बेहडा कवन घ्ावा . 
चाकर महणवनू सफर राजी कवन घ्ावी. ्ात सफाई िासिल्ाविर विजरीही ्ास सागंावी , सवर इतबार ठेवावा ऐसे आमचे िच�ी आहे व ्ा कामास 
ला्वरही राजे आहेत. ्ासतव तुमही कसेही उपा्े राजे ्ासं ्ा मतलबाविर आणावे.” 

 
्ाजववन रामिसग ्ाणे सवर वृ� सािंगतले ्ाचंी खंिबरी (‘्ाची खंबीर ’) [अ्ी की ] “्ा �ातंी राहाणे व इकडील ाौलत घेणे 

घडाव्ाचे नाही. मतलब करारात आले ते कवन ाेऊन त्ा �ातंी सुभे आहेत . त्ासह वतरमान ितकडील कामिगरी सागंावी . ती बजावनू ाेऊन ” 
ऐ्ीच बोलणी पडत गेिल्ाववन “ि्वाजीचा खंबीर ढळत नाही , हाती लागत नाही , कसे करावे .” हाच िवचार करीते जाले . “ऐकत नाही 
त्ाअथ� ााबनूही पाहावे ,” महणून एके िाव्ी जाफरखान अमीर पाा्हाचे केवळ इतबारी , िखलोणे (‘िखलावणे’) जवळ होत , त्ाजपा्ी 
खुलासा िनघाला जे , राजे कुरनू् करीत नाहीत व हुजूर चाकरी कवन राहात नाहीत . बहुत खंाेपणा जात नाही . त्ाअथ� जरब ाेणे �ापत ,” ऐसे 
रोष्ुकत बोलणे पडले. ते सम्ी जाफरखान ्ासताखान ्ाचें आपत , ्ाजमुळे पाा्ाहाची मज� पाहून अिधकच चढी ाेऊन बोलले . हे बातमी राजे 
्ासं लागली (‘कळली’) तेवहा जाफरखान ्ाचें हवेलीस जाऊन , त्ास िकत्ेक अथर ममतेचे ,” तुमही पाा्ाहापा्ी बहुत लगत व मेहेरबानीत 
आहा; आमचे सािहत् करीत असावे ,” बोलले असता त्ाणी मनावरते ‘बरे’ महणोन, महाराजाचंा सं्् का् करतील हा ााब भेटण्ात बसण्ात 
वाटून (‘वाढवनू’) गाठ तोडोन, िनरोप वाे ाेऊन लावनू िालहे. 

 
पुनहा पाा्ापा्ी बोलण्ािवष्ी रामिसगास महाराजानंी सागंनू बोलिवले जे , “ाकणची मसलत सवर आपणासं सागंावी , ्ेथून मज� 

असल्ास फौज सामान �ावे , िकवा ितकडे ज्िसगास हुकूम करावा ते व आपण िमळोन सवर ाकण काबीज कवन ाेतो ,” ऐसे बोिलले असता 
पाा्हाचे मनातं �्सत न पडे . अिधकच सं्् वाटू (‘वाढू’) लागला. आिण करार ्पथ िालही व बाहाार िालहे हे अडचण , तेवहा केवळ बेमानी 
ााखिवणे चागंले नाही . परंतु जरब ाेऊन आपले मनातं तसे पल्ावर आणावे महणून पोलााखान ्ािंस हुकूम केला जे , “राजे ्ाचें मोकाबल्ानी 
तुमही आपली फौज पचंवीस हजार घेऊन , लोक सु�ा उ�रोन चौकी �ावी , आिण हुकूमाि्वा् बाहेर जाणे ्ेणे न घडे ऐसे करावे ,” महणून (‘ऐसे 
सागंनू’) चौक्ा पाठिवल्ा ते भोवते ाुरन ्ेऊन उतरले. हे राजे ्ािंस समजल्ाविर रामिसग ्ासं सागंनू पाठिवले, “तुमही बाहााार असून हे गो� 
का् आहे? अजर करावा . पाा्ाहाची मज� आमही ्ेथेच असावे्ी िासती . ते आमहासं मान् आहे ,” ऐसे बोलिवले . तेवहा त्ाणी अजर केला . ते 
सम्ी [बाा्ाहानी] “राजे ्ाचें अंतःकरण ्ु� होऊन , हुजूर राहून , चाकरी मोठे इतबाराची करावी . ते ऐकत नाहीत , ्ासतव हे करणे �ापत 
पडले. वरकड तुमही ्ा पल्ावर (‘आपल्ा बोलण्ावर ’) आणावे, ्ा पलल्ास ्ेत तो (‘्ेईतो’) हेच कराव्ाचे . वरकड ज्िसग राजे व 
िालेरखान बाहााार असून सरकारी करारनामे गुतंले आहेत . राजे ्ासं वाकडे करणे तिर पािरपत् करण्ास का् गुतंा होता ? परंतु ते गो� 
कराव्ाची नाही. तुमहीही सुभेाार ्ास िलहून राजे िनखालस प�ेपणे होऊन सरकार आजेत चालत ऐसे त्ाणंीही लेहून सागंनू करावे ,” महणून 
सािंगतले. ते ि्ग ्ाणंी राजे ्ास ्ेऊन कळिवले. 

 
सरनोबत, सराार वगैरे लोकासं िनरोप. 
 
ते सम्ी राजे ्ानंी ि्ग ्ासं सािंगतले जे , “आमहासं पाा्ाहाची मज� अ्ी आहे त्ा अथ� आमही ्ेथेच राहातो . जेवहा िनखालसता 

पडत जाईल तेवहा तसेच कामकाजही किरता ्ेईल . परंतु िचरंजीवास व फौजेस इकडील हवा मानवत नाही , ्ासतव िनरोप ाेववावा. का्�कारण 
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माणसे ठेवनू घेणे ते घेतो . बाकी लावनू ाेतो .” त्ाजववन पाा्ाहास िवचारले . त्ाणंी “लोक फौज जाऊ ाेणे हे सहजात काम होते , हालकूा 
(‘हाल खूप ’) होतात, त्ा अथ� िनरोप �ावा ” सािंगतले पु�ास लावनू ाेणे ते “ितकडे जाऊन फंा न करीतसे िजममेाार म�सथ ाेऊन रवाना 
करावे,” ऐसे बोलले . ते ि्ग ्ाणंी सािंगतल्ाविर “िजममेाार ाेणे क्ास ? व आमहासं ्ा �ातंी कोण िजममेाार होतो ? पाा्ाहाची मज� तसे 
उभ्ताहंी राहतो .” महणून ्ागीारपे्ा , काही पागा का्�करण ठेवनू हषमपैकी काही सराार ठेवनू , कारभारी मंडळी ठेिवली . वरकड कारकून 
पागा, फौज सवर �तापराव गुजर सरनोबत , ा�ो गगंाजी, ं्ंबकराव वाकनीस ्ाजंबराबर जावे . चागंली घोडी ह�ी वगैरे जावे ” सािंगतले. त्ाणंी 
जाता आड घातली , “साहेबासंाठी �ाण गेले तरी जावोत , परंतु टाकून जाणे (‘जाणार नाही’) ऐसा सरनोबत सराार व लोक ्ाचंा िन�् जाणून 
सव�चे समाधान कवन , �तापराव ्ास “हा �संग ऐसेच रीतीने , मोठे हुनरे ्ातून बचावनू जाण्ाचा आहे , समजोन तुमहास िनरोप िालहा . 
्ाजकिरता ‘जावे’ सािंगतले. ्ाजववन ाे्ी सव�स लावनू िाले . आिण �धान वगैरे कारभारी ्ास सागंावे , “ते व तुमही बहुत खबराारीने रहावे , 
आमहािवष्� काडीमा� िचता कवं न्े व िजजाबाईसाहेब ्ासही समाधान कवन सागंावे ,” ऐसे सागंनू लावनू िालहे. 

 
त्ाजवर िवचार िच�ातं केला जे , “्ा संकटातून पार कसे पडावे ? पाा्ाहाचे महणणे तसे इमान �माण ाेऊन ; आपण अवलंिबलेला 

मागर ्वनाचें अ� न घेणे , धमरसथापना करणे ते सारे सोडून ; त्ाचें महणवनू त्ाजंवळ विजरी व ाौलत मेळवनू राहावे ; िकवा मोठे धाडसे , हुनरे 
कवन ्ातूंन बचावनू जाण्ाचा सम् आहे तसे कवन आपले संकलप िस�ीस न्ावे ; तिरच [ते] घडेल. (‘हा िवचार पडला ’) त्ा अथ� आपणासं 
तिर �ाणही गेले असता ं [हा] संकलप सोडाव्ाचा नाही . ्ासतव जाहाबंाजीने, �ीवर भार ठेवनू , पार पाडावे.” हाच िन�् कवन (‘आठािाव्� 
आपला गुरवारचा उतसाह किरतो ’) ऐसे कवन सव�स िमठाईच्ा डाल्ा भवन पाठवाव्ा असा बाहाना (‘भाहाना’, ‘बहाणा’) िनम�ण कवन पाठवूं 
लागले. िमठाईच्ा डाल्ा क्ाच्ा (‘क्ा’) जातात ऐसा चौकीस संाेह जाला . ्ाववन चौक्ी केली . एक, ाोन, चार वेळ पािहले असता ं
िमठाईच जाती, डाल्ा, बहंग्ा भवन जातात , हे कळोन चौक्ी पहारेकऱ्ान� (‘करणे’) सोिडले. आिण महाराजाचंी िानच्� व बारीक बातमी , 
का् उमेा , पल्ावर ्ेतात न ्ेतात , हे पाा्ाहानी ठेिवली होती . ते पाा्ाहास राजे राहाण्ाचा िन�् कवन , िनखालसता होऊन , आपण 
इकडील चाकरी चाकर महणून करावी , मनसब ाौलत मेळवावी, बहुतच िन�ेने चालावे, ऐसे खंिबरात आले असे िासोन बातमी जाण्ाजोगे बोलणे 
करण्ातं िनःसीम डौल महाराज ााखवूं लागले. 

 
मारतीने लंकेत जाऊन ज्ी ख्ाित केली होती... 
 
ज्ि्ग व रामि्ग ्ानंी ्पथपूवरक बाहााार होऊन आिणले असतां , पाा्ाहानी बेइमानी नजर धरली. ्ाजववन त्ानंी महाराजां् ी 

अंतरंगापासून ाुसरा िवचार ठेिवला नाही . सवर बातमी राखणे व बाहेवन राखण करणे (‘राखणे’) खच�स पावते करणे , पाा्ाहा्ी बोलणे वगैरे 
सवर ते किरते जाले . त्ाजवर महाराजानंी चौकीचे लोक बहुत सफाई ााखिवणे , आार कवन बोलणे , मेजवान्ा करणे , वा, �व् ाेणे , जवळ 
बोलवणे, ताईम-तवाजू िवडे-पान कवन आपलेसे कवन , त्ात बोलणे पाा्ाहास उतकंठतेनेच सफाई िासोन कृपा कधी करतील असेच 
[महाराज] ााखिवते जाले. ्ा बातम्ा वरचेविर पाा्ाहासही कळत गेल्ा ऐसे दढ (‘त्ारी’) जािल्ावरी आपले कारभारी लोक इतवारीसु�ा 
िनघण्ाचा बेत िस� केला. ज्ा माग�कवन जाणे व तीथर करणे त� ती मोठ� ्हरे व के�े ्ेथे हु�ा कवन सा�रीत �व् �ीका्ीसु�ा ंजागा ंजागा ं
(‘जाता ंजातां’) रवाना केले. फौज पागा, लोक आधी रवाना , केले होते. व िा�ीत रािहले लोक ्ास कोणहास ाुखणे , कोणही चाकरी टािकली , 
कोणही उठोन गेले , ऐसे कवन संकेत कवन त्ातंही ाे्ी जाणार , व पाठवणे , त्ास जाव्ास सािंगतले . केवळ बराबरच िनभावाव्ाजोगे व 
घ्ाव्ाचे त्ाचे संकेत सागंनू पड�ानंी अमके सथळी राहावे ऐसे ठेिवले . काही रामिसग ्ाचे आ�्ेकवन घालिवले . आिण ाे्चे लोक रहात 
नाहीत उठोन जातात , ऐसे ााखवनू, रािहले तेही ्ुकतीने हलके केले नंतर ्हरचे लोक ्ागीारपे्ास वगैरे ाोन चार् ेवगैरे ठेिवले . ्ानी ाुरोन 
असोन चाकरी करावीसे केले . आपले ्रीरास आराम नाह� हा बहाना कवन आपण िनजले . �हर साहा घटका िावस ्ेईतो िनजावे , बहुत कवन 
आंतच गैराबत्ात राहावे ऐसे कवं लागले . राबता गैराबता ऐसे आठ पधंरा िावस कवन ााखवनू कामकाजासाठी कारकून , कारभारी हुजरे लोक 
जाणे ्ेणे तसे बेतानंी सारे बाहेर कािढले . �ीमारतीने लंकेत जाऊन ज्ी ख्ाती केली , सीता्ु�ी घेऊन िनघोन गेले , तसे आपण ्ु�कतकवन 
जाहाबंाजीने हुनर कवन पाा्ाहास ागा ाेऊन जावे , महणून �ी ाेवीस �ाथरना केली . ाेवीनेही आ�ासन िाले , “िनघणे िनभावनू नेईल ” ऐसा 
सवपनगत द�ानत होऊन सािंगतले . ्ाविर सव�स आधी काढून िाले . त्ानंी अमके पुऱ्ात जाऊन गुपतवपे असावे , हे जागा (‘जागे’) वगैरे आधी 
िन�्ात आिणले . तेथे सवर पोहोचले अ्ी बातमी आणून आपण खासा व संभजीराजे पेटािर्ातं बसोन गुजरीचे वेळेस िमठाईच्ा बग्ा जातात 
महणून त्ातं िनघाले. पलंगाविर खासा पोषाख तसाच ठेवनू िहरोजी फज�ा ्ास बेत सािंगतले क� , “तू पलंगाविर रजईची वळकटी कवन , िनजले 
आहेतसे ााखवनू बुक्ा मारीत बसावे . मध्रा�ी िनघोन अमके सथळी ्ेऊन पोहोचावे .” ्ा�माणे तो पलंगापा्ी बुक्ा ाेत खोलीत बसला . 
“महाराजानंी जावे , मागे आपणास जसे पडेल तसे पडो , महाराजाचें कृपे आपणही िनघोन ्ेतो .” महणून राहीला �ातःकाळ जाला चार घटका 
िावस आला . “महाराजासं िन�ा लागली आहे . गुल कव नका ” ऐ्ी ताकीा कवन आपणही िनघोन  ‘कामास जातो (‘कामाहून ्ेतो ’) महणोन 
िठकाणास गेला. महाराज व सवर िनघाले ते ्हरचे पि�मेस पुरा बाहेर होता तेथे बेता�माणे सवर एक होऊन , आठ चार िावस वेष पालटून , जागा ं
जागा ंफुटून, कोणही बरैागी, कोणही गोसावी ऐसे होऊन, �ा�ण वाणी (‘्ाणी’) ्ु� वैश् (‘्ू� वे्’) ऐसे कवन ४ (‘वे् धवन’) रािहले. 

 
राजे िनघोन ाग्ानी गेले! 
 
इकडे �हर िावस आला , हालचाल नाही , ऐसे पाहोन ्हरचा ्ागीारपे्ा नवा (‘नावं’) ठेिवला ते चौकीचे लोक पाहतात तो राजे 

नाहीत! तो कारभारी आिाकवन कोणहीस नाहीसे पाहून गुल केली . चौक्ी किरता ‘िनघोन गेले , नाहीत!!’ असे समजून पोलााखान ्ास 
समजािवले. त्ाणंी पाा्ाहास जाऊन अजर केला जे , “राजे िनघोन ाग्ानी गेले .” हे पाा्ाहास कळिवल्ाविर त्ाची पोलााखान ्ाजविर 
इतराजी होऊन मनसब जपत कवन चौकी बसिवली व राजे िनघाले ते रामि्ग ्ाचेच सलेनी िनघाले असतील हा सं्् धिरला . तो रामि्ग 
्ाणेही अजर केला जे , “ि्वाजी राजे िनघोन गेले . आपण ्पथ ाेऊन आिणले असता हजरतीने चौकी पाठिवली , ासत केले. मज� सरकारची!!” 
बोलले. तेवहा “का् िचता ? राजे जातील तेथे पािरपात् करीन . तुमही मधेसत (‘मध्े’, ‘मध्सथ’) महणून इतकी सबुरी केली .” ऐसे महणून 



 
अनु�मिणका 

्हरातही चौक्ी करिवली . तमाम तालुके ाारासं प�े पाठिवली . “जेथे राजे सापंडतील तेथे ासत करावे ,” व माग�नीही लोक रवाना केले . परंतु 
्ोध न लागे. तेवहा (‘्ेथे’) हिरफाई कवन िनघोन गेले हे मनातं ्ाहा अपूवर मािनते जाते. 

 
संभाजीराजानंा मथुरेस ठेिवले. 
 
[इकडे] महाराज आठ चार िावस नाना�कारेचे वे् ेराहून (‘घरन काहंी ’) तेथून पुढे मथुरेस रवाना झाले , आिण ाहावीस असामी 

कारभारी व हुजरे सराार इतके एकिजवाचे बरैागी होऊन मथुरेस जाऊन पािवले . तेथून ाे्ी जाणे ठीक नाही ; चौक्ी बहुत चालली आहे. िनभाव 
पडणार नाही . आपणास ्ा�ा भागीरथी का्ी वगैरे करणे ; संभाजी राजे लहान , त्ाचंा पा्ी िनभाव पडणार नाही ; महणून मथुरेत का्ीपतं व 
कृषणाजीपतं व िवसाजीपतं ि�वगर बनधु , ाे्सथ �ा�ण, मोरोपतं पे्वे ्ाचें आपत , िव�ासु रोजगारी तेथे होते , त्ाचें जवळ मथुरेत उपाध्े ्ाचे 
िवचारे ठेवनू आमही अमके माग� जाणार ते न समजो ाेता , आमही अमूक सथळी आिल्ाविर सागंनू पाठवू , तेथे घेऊन ्ावे (‘घेऊन जाऊ ’) असे 
सागंनू �ा�णाचा वेष संभाजी राजे ्ासं ाेऊन गुपतवपे ठेिवले. समागमे िवसाजी पतं व चोबे उपाध्े ्ासं घेतले. 

 
महातारीस आ�ासन तसेच वे्केवन राजगडास आले. 
 
आपण सवर मंडळीसह बरैाग्ाचे वेष धारण केले होते , तसेच बरैाग्ाचें मेळ्ातं िमळोन तेथून कुरके�ास गेले . तेथून उ�र मानस 

हिर�ार कवन, गडंकी, अ्ोध्ा ा्रन कवन , �ीका्ी व �्ाग हे ्ा�ा कवन ग्ेस आले तेथे ग्ावजरन केले . िनघता �ीिवषणुपााविर मोहोरा 
घालून, पा भवन गुपत वपे िनघाले . ि�सथली ्ा�ा , कानतकसनाने माघसनाने सागंकरन बराबरचे सवर [लोक] ्ाजपासून ्ा�ा (‘ग्ावजरन’) 
वगैरे करवनू ाेवगड चााें ्ेथे ्ेऊन , �ीगगंातीर�ची के�े करीत करीत उ�रमानस (‘्ेथे’) कवन ािकण मानसी सुरिकत वीस बेवीस मिहिन्ातं 
पावले. महाराज पुण्�ोक त्ा�माणे पुण् के�े ्ा�ा व ाेवा्रन (‘मिहन्ानंी’) घेऊन िनभावनू आले . गगंातीरी मंथनकाले�रािा कवन 
कु्तरपणास आले. तीथरिवधी केला तेथून पुढे एके गावंी ्ेऊन रािहले. त्ा गावंी गरीब एक कुळवाडी होता, त्ाचे गो�ातं रािहले. त्ाची आई वृ� 
होती, ती सवाभािवकपणे, “तुमही बरैागी आलां , अ� �ावे, परंतु गावंी ाे्�ची फौज कोणाकोणाची आली ?” िवचारिल्ाविर “ि्वाजी राजा ्ाचा 
तेलंगराव सराार फौजा घेऊन आला , गावं लुटला. ि्वाजी राजा िा�ीस गेला . त्ास पाा्हाने पािरपत् का ंअ�ािप न केले ? आमहा ंगिरबासं 
बहुत उप�व होतो.” असे बोली्ावरी महाराज मन� फार समाधान पावले जे . “आपण िवाे्ी गेलो असता ं�संगेकवन मोठे संकटातं पडलो , ाेवाने 
िनभावनू हे िावस ााखिवले . �माण. परंतु आमही नसता आमहा�ंमाणे राज् रकून सव�वर ााब आहे . अममल उगिवतात तेवहा बहुत (‘बरे’) केली.” 
[असे] मानून ितजला आ�ासन िाले क� , तुझे बरे होईल. तुझे नाव का्? वतन (‘सवर’) वगैरे िवचावन घेतले. तेथून भागा नगरचे तालुिक्ातूंन 
िवजापूरचे इतल्ातूंन महाराज जवळ ाे्ी ्ेऊन पनहाळा �ातंी आली्ाविर सागंनू पाठिवले आिण आपण तसेच वे्केवन राजगडास ्ेऊन 
पावले. मातु�ीचे ा्रन घेतले . ्के १५८८, पराभवनाम संवतसरे, मागर् ीषर व� ा्मीस आले . ते सम्ी बहुत आनंा होऊन कुरवं�ा व ाानधमर , 
साखरा वाटणे वगैरे मातु�ीनी करऊन सव�सह मंगल सनाने करिवली . तोफाचंी सरबती केली . [महाराजानंी] वाे भषूणे सव�सह पिरधान केली . 
(म. रा. िच. ११५-१२२)] 

 
आगऱ्ाहून आपल्ा मा्ाे्ी ्ेऊन पोहोचल्ानंतर ािकणेतील राजकी् पिर�सथतीत संपूणर बाल 

झाला असल्ाचे ि्वाजीला आढळून आले . मरा�ावंर पूव� िमळिवलेल्ा िवज्ा�माणे पुनहा िवज् 
िमळिवण्ाइतकी ताका मोगल सुभेाार ज्िसग ्ाच्ाजवळ रािहली नवहती . वाधरक्, सतत क� , 
िनरा्ा आिण घरगुती अडचणी ्ानंी तो खचून गेला होता . िवजापूरच्ा सवारीत िमळालेल्ा अप््ाने 
औरंगजेबाच्ा द�ीतून तो नाला्क ठरला होता . अ्ा पिर�सथतीत इ . स. १६६७ च्ा मे मिहन्ात 
ािकणेच्ा सुभेाार पाावर त्ाच्ा ऐवजी राजपु� मुआ�म ्ाची नेमणूक करण्ात आली . उ�रेकडे जात 
असताना िमज� राजा ज्िसग हा २ जुलै १६६७ रोजी बुरहाणपूर ्ेथे मरण पावला. 

 
दिकणेममये मोगल, १६६७ 

 
मुआ�म हा ाुबरल आिण आळ्ी सवभावाचा होता . ािकणेमध्े स�ाधी् असलेल्ा ज्वतंिसगाचे 

ि्वाजीबरोबर सनेहाचे संबधं होते . अ्ा पिर�सथतीत (मे १६६७) मोगलाकंडून आपल्ाला काहीही धोका 
नाही ्ाब�ल ि्वाजीची खा�ी पटली . इ. स. १६६७ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात िालेरखान हा राजपु� 
मुआ�म ्ाला ्ेऊन िमळाला . हे जरी खरे असले तरी ्ा सु�िस� सेनापतीच्ा आगमनामुळे मोगलाचं्ा 
सामथ्�त भर पडली असे काही महणता ्ेणार नाही . आपल्ा बापाच्ा ारबारात िालेरखानाचे असलेले 
वजन आिण मह�व ्ाब�ल राजपु�ाला नेहमीच हेवा वाटे . त्ाच�माणे िालेरखानाच्ा अंगी जी 
ि्रजोरपणाची वृ�ी बाणली होती त्ाचा राजपु�ाला नेहमी संताप ्ेई . बाा्हाच्ा वतीने िालेरखान हा 



 
अनु�मिणका 

आपल्ावर हेरिगरी कराव्ाला आला आहे ्ाद�ीने तो त्ाच्ाकडे पाही ; ्ाउलट िालेरखानाला 
सवतःच्ा कतृरतवाची जाणीव होती . राजपु�ाचा उजवा हात आिण त्ाच्ा अित्् िव�ासातला महाराजा 
जसवतंिसग ्ाची िालेरखान उघडउघड अवहेलना करी . ्ाचा पिरणाम असा झाला की ािकणेतील 
मोगलाचं्ा छावणीत पुढील काही काळप �्त ्ाावी ्ु�ाने कहर केला . साहिजकच ि्वाजीिवर� 
कोणतीही कारवाई करणे मोगलानंा ्क् झाले नाही . अथ�त  जरी ािकणेतील मोगल सुभेाार हा िकतीही 
तडफाार आिण साहसी असता तरी काही वष�प �्त ि्वाजीला नेसतनाबतू करण्ाच्ा �्तनासाठी भरपूर 
माणसे आिण �व् िमळिवणे त्ालाही ्क् झाले नसते . कारण इतर िठकाणी िनम�ण झालेल्ा अिधक 
धोकााा्क पिर�सथतीला तोड ाेण्ासाठी सा�ाज्ाची सवर साधनसाम�ी एकवटणे जवर होते . माचर 
१६६७ मध्े पे्ावरमध्े ्ुसुफजाई जमातीच्ा लोकाचं्ा बडंाचा उ�ेक झाला . ्ा बडंाचा उप्म 
करण्ाच्ा कामी पुढील एक वष�पेका अिधक काळ मोगल सा�ाज्ाची ्कती खचर पडली. 

 
िशवाज्चा मौगलाबंरोबर तह, १६६८ 

 
ि्वाजीाेखील आपल्ा वतीने मोगलाबंरोबर ्ु� करण्ासाठी उतसुक नवहता . आगऱ्ाहून 

आपल्ा मा्भमूीला परतल्ानंतर त्ाने अित्् कटाकाने ्ातंता पाळली आिण कोणत्ाही �कारे 
मोगलाचंी आगळीक केली जाईल अ्ा तऱहेचे वतरन केले नाही . आपल्ा राज्ाची पुनघरटना करण्ासाठी 
िक�े ाुरसत कवन त्ावर ााणागोटा भरण्ासाठी आिण िवजापूर आिण जंिजऱ्ाचे िस�ी ्ानंा ्ह ाेऊन 
पि�म िकनाऱ्ावरील आपली स�ा वाढवनू आिण मजबतू करण्ासाठी त्ाला काही काळ ्ातंतेची 
आवश्कता होती. मोगल बाा्हा आिण आपण ्ाचं्ामध्े तह घडवनू आणण्ासाठी मध्सथाची भिूमका 
पतकरण्ाची त्ाने जसवतंिसगाला िवनंती केली . त्ाने महाराजा जसवतंिसगाला िलिहले “माझे 
आ�्ााते िमज� राजा ज्िसग हे मरण पावले आहेत . जर का आपल्ा मध्सथीने मला कमा करण्ात 
आली तर मी माझा मुलगा संभाजी ्ाला राजपु�ाकडे रवाना करीन . आपण हुकूम कराल त्ा िठकाणी 
माझ्ा सैिनकाचंा सेनापती महणून तो आपली मनसबदार् करील.” 

 
ि्वाजीकडून आलेल्ा ्ा िनरोपाने महाराजा जसवतंिसग आिण राजपू� मुआ�म हे हुरळून गेले . 

त्ानंी बाा्हापा्ी ि्वाजीची राबाली केली . बाा्हानेाेखील ि्वाजीकडून आलेल्ा �सतावाचा 
सवीकार केला . इ. स. १६६८ च्ा सुरवातीला बाा्हाने ि्वाजीच्ा राजा ्ा पावीला मान्ता िाली . 
परंतु चाकण सोडल्ास इतर कोणताही िक�ा त्ाने ि्वाजीच्ा सवाधीन केला नाही . अ्ा तऱहेने ाोनही 
पकातं घडून आलेला तह ाोन वष� िटकला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण अकरावे 

िशवाज् १६७० – १६८० 

 
(१) िशवाज्चया मोगलाबंरोबर्ल सनेहाचा भंग आिण िशवाज्कडून िकललयाचं् पुनः�ा्त् 

 
मोगलाबंरोबर झालेल्ा आपल्ा नवीन तहाच्ा अटीनुसार ि्वाजीने मराठा फौजेची एक तुकडी 

�तापराव आिण िनराजी रावजी ्ाचं्ा हाताखाली औरंगाबाा ्ेथे रवाना केली (ऑगसट १६६८ ). 
संभाजीची पुनहा पाच हजारी मनसबदार महणून नेमणूक करण्ात आली, आिण त्ाला एक ह�ी आिण एक 
रतनजडीत तलवार बकीस ाेण्ात आली . त्ाला वऱहाडात जहािगरी ाेण्ात आल्ा . १६६७, ६८, ६९ ही 
तीन वष� ि्वाजीने मोगलाचंा माडंिलक महणून काहीही गडबड न करता काढली . िवजापूरबरोबरचे त्ाचे 
संबधंही ्ानततेचे होते . िकबहुना हा तीन वष�चा काळ त्ाने राज्सुधारण्ाच्ा द�ीने काही चागंले 
का्ाे-कानू करण्ात घालिवला. पिरणामी त्ाच्ा राज्ाचा पा्ा मजबतू आिण घ� झाला. 

 
परनतु ाोनही पकातं झालेला हा तह वसतुतः पोकळ होता . औरंगजेबाला आपल्ा मुलाबं�ल 

नेहमीच सं् ् वाटे. मुआ�मची ि्वाजीबरोबर असलेली म�ैी महणजे आपल्ा िसहासनाला संभाव् धोका 
आहे अ्ी त्ाची समजूत होती . महणून त्ाने गुपतपणे ि्वाजीला पुनहा एकाा सापळ्ात पकडण्ाचा बेत 
केला आिण ते न जमल्ास त्ाचा मुलगा आिण सेनापती ्ानंा ओलीस महणून बिंासत करण्ाची ्ोजना 
त्ाने आखली . बाा्ाही क�ूपणाच्ा धोरणाचे आणखी एक उााहरण महणजे बाा्हाने इ . स. १६६६ 
मध्े ि्वाजीला आगऱ्ाला ्ेण्ासाठी वाटखचर महणून १ लाख रप्ाचंी र�म वसूल करण्ासाठी 
वऱहाडात त्ाला िालेल्ा नवीन जहािगरी त्ाने जपत केल्ा हे हो् . ही बातमी जेवहा ि्वाजीला कळली 
तेवहा त्ाने १६६९ सालच्ा अखेरीला मोगलाबंरोबर असलेले त्ाचे सनेहाचे संबधं तोडले. 

 
यु�ाला पुनहा सुरवात, १६७० 

 
ि्वाजीने मोगलािंवर� आपल्ा चढाईला ामाारपणे सुरवात केली . ्ा चढाईत त्ाला 

अपेकेबाहेर ्् िमळाले . त्ाच्ा इतसततः �मण करणाऱ्ा पथकानंी मोगली मुलुखात लुटालूट केली . 
पुरंारच्ा तहानुसार त्ाने औरंगजेबाला िालेल्ा िकलल्ापैंकी अनेक िक�े िजकून , घेतले. त्ाचा 
ठळकपणे मनात भरणारा िवज् महणजे कोडाण्ाचा पाडाव , हा िक�ा त्ाने तेथील रजपूत िक�ेाार 
उा्भान ्ाच्ाकडून ४ फे�ुवारी १६७० रोजी िजकून घेतला . ्ा िकलल्ाची पूणरपणे मािहती असलेल्ा 
काही कोळी वाटा�ानंा बरोबर घेऊन एका काळोख्ा रा�ी ३०० िनवडक मावळी ि्पा्ासंह तानाजी 
मालुसरे हा कल्ाण ारवाजाजवळील बेताची चढण असलेल्ा डोगराच्ा भागाकडून ाोरीच्ा ि्�ा 
लावनू िकलल्ावर चढला . िकलल्ावरील ि्बांीने मो�ा �ाणपणाने लढा िाला . परंतु मावळ्ाचं्ा 
पथकानंी हरहर महााेव ्ा आपल्ा ्ु�गजरनानंी त्ाचं्ामध्े हाहाःकार उडवनू िाला . तानाजी आिण 
उा्भान ्ानंी परसपरानंा आवहान िाले . ाोघेजण एकमेकाचं्ा वारानंी घा्ाळ होऊन ्ु�भमूीवर 
गतः�ाण होऊन पडले . १२०० रजपूत ठार मारले गेले . िकलल्ाववन उतवन जाण्ाच्ा �्तनात 
अनेकजण �ाणास मुकले . िसहासारखे हा् असलेल्ा ज्ा तानाजीने िक�ा िजकून घेतला त्ाच्ा 
नावाववन ि्वाजीने िकलल्ाला िसहगड हे नाव िाले. 

 



 
अनु�मिणका 

त्ावळेी लोाीखान हा कोकणचा फौजाार होता . मरा�ाचं्ा पथकाबरोबर झालेल्ा एका 
चकमकीत तो जखमी झाला . मरा�ाबंरोबर झालेल्ा ाुसऱ्ा लढाईत त्ाचा पराभव करण्ात ्ेऊन 
त्ाला कोकणातून हाकलून ाेण्ात आले . नााेंडच्ा मोगल फौजााराने आपली जागा सोडून पळ 
काढला. ािकणेमध्े बाा्ाही मानाची �ित�ा राखण्ाचा �्तन फकत एकाच अिधकाऱ्ाने केला . तो 
महणजे ााऊाखान कुरे्ी. त्ाने पारनेर आिण जु�र ्ाचंा ््सवीपणे बचाव केला. 

 
१६७० सालच्ा एि�ल मिहन्ाच्ा अखेरप �्त ि्वाजीने अहमानगर , जु�र आिण परेडा ्ाचं्ा 

निजकची एकाव� खेडी लुटली. 
 

(२) मुआ�म आिण िदलेरखान याचंयामध्ल कलह 
 
इ. स. १६७० ्ा वष�च्ा पिहल्ा सहा मिहन्ातं ािकणेतील मोगल राजवटीला ािकणेचा सुभेाार 

्हा आलम आिण त्ाचा सेनापती िालेरखान ्ाचं्ामधील ्ाावी ्ु�ाचा िविच� अनुभव आला . ्हा 
आलम आपल्ाला िव�ासघाताने ठार मारील िकवा कैा करील ्ा भीतीने िालेरखानाने राजपु�ाच्ा 
सेवते हजर होण्ाचे नाकबलू केले . िालेरखानाच्ा ्ा उ�ट वतरनाने राजपु� आिण त्ाच्ा मज�तील 
अिधकारी जसवतं ्ानंी बाा्हाला िलहून कळिवले की िालेरखानाने बडं पुकारले आहे . ्ापूव�च 
िालेरखानाने राजपु�ाची बाा्हाकडे बानामी केली होती आिण राजपु�ाचे ि्वाजीबरोबर संगनमत 
असल्ाचा आरोप केला होता . ्ावळेी मुआ�मने बाा्हाची जी जाणूनबुजून अवहेलना केली होती , 
बाा्ाही कामाकडे जे ाुलरक केले होते आिण हुकूमाचें पालन करण्ात जी कसुरी ााखिवली होती 
त्ाब�ल बाा्हा सिचत झाला होता . ि्वाजीने मोगलावंर जे ह�े केले , त्ातील उ�ामपणा आिण त्ाला 
िमळालेले सहज ्् आिण त्ाजबरोबर राजपु�ाची िन�ष््ता ्ाबाबत ािकणेमधील सवरसाधारण मताचा 
कानोसा घेतला असता तर त्ातून असा सूर िनघाला असता की ्ाच्ा मुळा्ी मरा�ां् ी संगनमत कवन 
आपल्ा बापाचे िसहासन बळकािवण्ाचा राजपु� मुआ�मचा िव�ासघातकी �्तन आहे. 

 
्ा घडामोडी चालल्ा असताना इ . स. १६७० सालच्ा माचर मिहन्ाच्ा अखेरीस बाा्हाने 

आपला खान-इ-सामान (खाजगी कारभारी) इफतीकारखान ्ाला औरंगाबाा ्ेथे �त्क पिर�सथती का् 
आहे ्ाचा ्ोध घेण्ासाठी पाठिवले . त्ाने त्ाला अ्ी आजा िाली की मुआ�मचा बेत खरोखर बडं 
करण्ाचा आहे िकवा का् आिण त्ाचे ि्वाजीबरोबर संबधं कसे का् आहेत ्ाची तू चौक्ी कर . 
राजपु�ाने िालेरखानािवर� जे आरोप केले होते त्ाबाबतही चौक्ी करण्ाचा हुकुम त्ाने 
इफतीकारखानाला िाला. 

 
ािकणेतील आपली पिर�सथती असहाय् झाली आहे असे जेवहा िालेरखानाला आढळून आले तेवहा 

्हा आलमच्ा परवानगीची वाट न पाहता बाा्ाही ारबाराकडे आपण परताव ेअसे त्ाला वाटू लागले . 
परनतु ्ा पाठीमागे उ�र िहाुसतानात अ्ानतता िनम�ण करण्ाचा त्ाचा ाु� हेतू आहे असा राजपु�ाने 
त्ाच्ावर आरोप केला. पिरणामी िालेरखानाला जबरीने वठणीवर आणावे , अ्ा अथ�चा बाा्ाही हुकूम 
राजपु� मुआ�म ्ाच्ाकडे ्ेऊन पोहोचला . तो ऑगसट मिहना होता . पावसाची संतत धार चालू होती , 
न�ानंा पूर आले होते आिण रसत्ात िचखल झाला होता. अ्ा पिर�सथतीत िालेरखानाने आपले तंब ूआिण 
सामानसुमान जाळून टाकले आिण सैन्ासहीत उ�रेकडे उ�ैनच्ा िा्नेे पळ काढला . िालेरखानाने 
उ�रेकडे जाण्ासाठी ािकणेतून कूच करताच राजपु� मुआ�म आिण जसवतं ्ानंी त्ाचं्ापा्ी 
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असलेल्ा मोगल फौजेनी्ी त्ाचा पाठलाग केला . परनतु खानाे्च्ा सरह�ीपा्ी बाा्हाकडून 
मुआ�मला औरंगाबााेकडे परत जाण्ाचा हुकूम करणारे प� आले (स�ेबर). कारण ारम्ानच्ा काळात 
गुजराथेचा सुभेाार बहााूरखान ्ाने िालेरखानाला आपल्ाजवळ आ�् िाला होता . त्ाने बाा्हाला 
िलहून िालेरखानाची िन�ा आिण त्ाची पूव�ची कामिगरी ्ाब�ल सतुती केली होती , आिण िालेरखानाची 
नेमणूक आपल्ा हाताखाली काठेवाडचा फौजाार महणून करण्ाब�ल बाा्हाकडे ि्फारस केली होती . 
्ा गो�ीला बाह्हाने आपली सममती िाली . आपल्ा बापाच्ा हुकूमाची तािमली मुआ�मने ततपरतेने 
केली, आिण १६७० सालच्ा स�ेबर मिहन्ाच्ा अखेरीस तो औरंगाबााेला परतला. 

 
्ा अंतसथ भानगडीमुळे मोगलाचें सामथ्र ाुबळे झाल्ासारखे झाले . ्ा सुवणर संधीचा ि्वाजीने 

पुरेपूर फा्ाा घेतला . माचर मिहन्ात सुरतेमधील इं�गल् कारभाऱ्ाने पुढील�माणे िलिहले  : “ि्वाजी 
आता पूव�सारखा एखा�ा चोरासारखा कूच करीत नाही तर बरोबर ३० हजार सैिनकाचंा जमाव घेऊन ाे् 
िजकत आघाडी मारतो . आपल्ानजीक राजपु� ्हा आलम आहे ्ाचीही त्ाला िकती वाटत नाही .” ३ 
ऑकटोबर रोजी ि्वाजीने ाुसऱ्ाांा सुरत ्हर लुटले. 
 
(३) सुरतेच् दुसऱयादंा लूट 

 
२ ऑकटोबर ्ा िाव्ी ि्वाजी हा १५ हजार घोडेसवार आिण पा्ाळ घेऊन सुरतेपासून २० 

मलैावंर ्ेऊन ठेपल्ाच्ा बातम्ा एका पाठोपाठ ्ेऊ लागल्ा . त्ा अगोारच्ा िाव्ी ्हरातील सवर 
िहाी व्ापारी आिण सरकारी अिधकारी ्ानंी पळ काढला होता . ३ ऑकटोबर रोजी ि्वाजीने ्हरावर 
ह�ा केला. ्हराला औरंगजेबाच्ा आजेववन नुकतीच तटबटंी करण्ात आली होती . थोडासा �ितकार 
केल्ानंतर ्हराच्ा रककानंी िकलल्ाकडे पळ काढला. ्हरातील इं�ज, डच आिण �ेच ्ाचं्ा वखारी, 
इं�ज आिण �ेच ्ाचं्ा वसतीमध्े असलेल्ा पन््न आिण तुक� व्ापाऱ्ाचंी नवी सराई आिण तातरर 
सराई ्ाखेरीज सोडून मरा�ानंी सवर ्हराचा ताबा आपल्ाकडे घेतला . तातरर सराईमध्े म�ेची ्ा�ा 
कवन आलेला का्घरचा भतूपूवर राजा अबाु�ाखान हा राहत होता . �ेच लोकानंी भारी िकमतीच्ा वसतू 
मरा�ानंा ाेऊन आपल्ावरील संकट टाळले . इं�जाचंी वखार उघ�ावर होती . ितचा बचाव स्ेन्ॉम 
मासटर ्ाने प�ास खला्ाचं्ा मातीने केला. 

 
तातरर सैिनकानंी सवर िावसभर मो�ा िनकराने �ितकार केला . परंतु जेवहा त्ानंा आढळून आले 

की ्ापुढे �ितकार ्क् नाही तेवहा त्ानंी आपल्ा चीजवसतंूसहीत राजवाडा सोडला आिण रा�ीच्ा वळेी 
आपल्ा राजाला घेऊन ते िकलल्ाकडे पळून गेले. तातरर सराई मरा�ानंी साफ लुटली. नवीन सराईमध्े 
असलेल्ा तुकर  लोकानंी मरा�ानंा ््सवीपणे तोड िाले . त्ानंी ह�ेखोराचें काही नुकसानही केले . 
मरा�ानंी ्हरातील मोठमो�ा घराचंी धीमेपणाने लुटालूट केली . जवळ जवळ िनममे ्हर त्ानंी पेटवनू 
िाले. ५ तारखेला त्ानंी ्हरातून पा् काढला. 

 
सुरतेचे झालेले �चंड नुकसान 

 
सरकारीिरत्ा वरील हलल्ाची जेवहा चौक्ी झाली तेवहा ि्वाजीने लुटीच्ा वपाने ६० लाख 

रप्ाचंा ऐवज नेल्ाचे आढळून आले . परंतु सुरतेचे जे खरे नुकसान झाले त्ाचे मोजमापन मरा�ानंी 
िकती लूट आपल्ाबरोबर नेली ्ाचा अंााज कवन होण्ासारखे नवहते . िहनाुसतानातल्ा सव�त �ीमंत 
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अ्ा ्ा बांरातंील व्ापाराचा पूणरपणे ना् झाला . ि्वाजी ्हरातून िनघून गेल्ानंतर िकत्ेक वष�प �्त , 
जेवहा जेवहा मरा�ाचें सैन् ्हरापासून एक िावसाच्ा मु�ामावर ्ेई तेवहा िकवा मरा�ाचें सैन् ्ेत 
आहे अ्ी खोटी आवई उठली तरी ाेखील ्हरामध्े एकसारखे भ्भीत वातावरण िनम�ण होई . अ्ा 
�त्ेक वळेी व्ापारी झपा�ाने आपला माल जहाजावर नेऊन ठेवीत . ्हरातील नागिरक खे�ाकडे पळ 
काढीत आिण ्ुरोिपअन मंडळी घाईघाईने सवालीच्ा िा्नेे िनघून जात . कालानतराने ्ा ाह्तीच्ा 
वातावरणामुळे सुरतेची बाजारपेठ पूणरपणे बसली. 
 
(४) दाऊदखानाचा िदडोर् येथे १७ ऑ�टोबर १६७० रोज् िशवाज्कडून पराभव ; िशवाज्चे वऱहाडवर 
ह� े

 
सुरतेच्ा ्ा ाुसऱ्ा लुटीनंतर ि्वाजीने बागलाणात �वे्  केला , आिण मुलहेर िकलल्ाच्ा 

पा्थ्ाजवळची खेडी त्ाने लुटली . मराठा ह�ेखोरावंर चाल कवन जाण्ाकिरता ााऊाखानाला 
बुरहाणपूरहून बोलािवण्ात आले होते . तो चाांोर ्ा गावी पोहोचला . ्ा िठकाणाहून बागलाणातून 
नाि्ककडे जाणारी वाट डोगराचं्ा रागानंा ओलाडंत होती . १६ ऑकटोबरच्ा मध्रा�ीनंतर त्ाच्ा 
(बहााूरखान) हेरानंी बातमी आणली की ि्वाजीने ्ापूव�च घाट ओलाडंला असून आपल्ाजवळील 
अध्� फौजेसहीत तो नाि्कच्ा रसत्ाला लागला आहे . त्ाच�माणे त्ाची उरलेली अध� फौज पाठीमागे 
रािहलेल्ा लोकानंा जमा करण्ासाठी घाटावरील मोक्ाची िठकाणे धवन आहे . ााऊाखानाने ्ावर 
ताबडतोब कूच करण्ास सुरवात केली . मोगल फौजेच्ा िबनीला इखलासखान िम्ाना हा अिधकारी 
होता. उजाडता उजाडता त्ाच्ा नजरेला ्�सैुिनक पडले . आपल्ा सैिनकाचंी कुमक ्ेण्ानी वाट न 
पाहता त्ाने अिवचाराने ्�वूर ह�ा चढिवला . मरा�ाचं्ा िपछाडीने आता पलट खा�ी . ्ा िपछाडीत 
१० हजार सैिनक होते आिण त्ाचें अिधपत् �तापराव गुजर (घोडाळाचा �मुख), व्ंकाजी ा�ो आिण 
मकाजी आनंाराव (्हाजीचा अनौरस मुलगा ) ्ा नावाजलेल्ा सेनान�कडे होते . झालेल्ा लढाईत 
इखलासखान हा लौकरच जखमी झाला आिण घो�ाववन खाली पडला . काही काळानंतर ााऊाखान 
त्ा िठकाणी आला आिण त्ाने आपल्ा िबनीकडे कुमक पोहोचिवली . काही �हरप �्त अित्् िनकराचे 
्ु� झाले. ्ा ्ु�ात भ्ानक रकतपात झाला. ािकणेतील बारग�च्ा�माणे बाा्ाही फौजेभोवती िघर�ा 
घालीत मरा�ानंी लढा िाला . परंतु मोगलाचं्ा फौजेतील बुाेंला पा्ाळाने आपल्ा जवळील िवपुल 
तोफखान्ाचा मारा कवन ्�लूा पाठीमागे रोखले. ाुपारच्ा वळेी लढाईत थोडा खंड पडला. संध्ाकाळी 
मरा�ानंी मोगलावंर पुनहा ह�ा चढिवला . परंतु तोफाचं्ा माऱ्ाने हा ह�ा परतवनू लावण्ात आला . 
रा�ीच्ा वळेी उघ�ा आका्ाखाली मोगलानंी आपली तातपुरती छावणी केली . छावणी सभोवार खंाक 
खणण्ात आले होते . मृताचें ाफन करण्ात आिण जखम�ची ्ु�ूषा करण्ात मोगल सैिनक गढून गेले 
होते. ्ानंतर कोठच्ाही �कारे �ितह�ा न करता मरा�ानंी कोकणच्ा िा्नेे माघार घेतली . [वणी 

िाडोरीच्ा लढाईची हिककत भीमसेन सकसेना ्ाने पुढील�माणे िाली आहे : वणी-िाडोरीची लढाई (१७ ऑकटोबर १६७०). 
 
सुरतेवर ह�ा कवन ते ्हर लुटले (३ ऑकटोबर १६७०). ्हाजााा मुआ�म ्ाने ााऊाखान ्ास आजा केली की , ि्वाजीचा मोड 

करण्ासाठी तुमही ताबडतोब िनघून ्ावे . त्ा�माणे ााऊाखान आिण राव भाऊिसग हाडा हे औरंगाबााेस पोहोचले . ााऊाखान हा ्हाजा�ास 
भेटला. नंतर तो ि्वाजीच्ा िवर� रवाना झाला . मी (�ंथकार भीमसेन ) आिण मीर अबाुलमाबाू ााऊाखानाबरोबर होतो . माझ्ाकडे माझ्ा 
सवतःच्ा नोकरीि्वा् बकीच्ा मुख् िचटिण्ीचेही काम ाेण्ात आले होते . मी काही हरकारे नोकरीत ठेवले . मरा�ाचं्ा खबरा आणण्ासाठी 
मी त्ानंा रवाना केले . वैजापूर (िजलहे औरंगाबाा) ्ेथे आमच्ा सैन्ाचा तळ होता . हरकाऱ्ानंी तेथे बातमी आणली की , ि्वाजीने सुरत पूणरपणे 
लुटले असून तो परत चालला आहे . ही गो� मी वैजापुराजवळ पोहोचलो तेवहा मला कळली . मी ती ााऊाखानास सािंगतली . ाुसऱ्ा िाव्ी 
ााऊाखानाच्ा हरकऱ्ानंी पण तीच बातमी आणली . ााऊाखानाने आपले बाजारबुणगे औरंगाबााेस रवाना केले . तो स�ा सैन्ािन्ी पुढे 
रवाना झाला . माझ्ा हरकाऱ्ानंी बातमी आणली की , ि्वाजीने मुलहेर ऊफर  औरंगगड ्ेथील पेठ लुटली असून तो तावडीत सापडण्ासारखा 
आहे. नेकनामखान ्ानेही अ्ाच अथ�चे प� पाठिवले . ााऊाखान हा तातडीने चााूंरच्ा घाटापा्ी पोहोचला . बागलाणाकडे जाण्ाची वाट 
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ितकडूनच गेली आहे. माझ्ा हरकाऱ्ानंी बातमी आणली की , “मोगलाचंी फौज ्ेत आहे हे ि्वाजीस कळले असून तो मुलहेरचा िक�ा सोडून पुढे 
िनघाला. कंचन-मंचनचा घाट (चााूंरच्ा पि�मेस ाहा मलैावंर ) पार कवन जाण्ाचा त्ाचा बेत आहे .” नेकनामखान (मुलहेरचा िक�ेाार) ्ाने 
अ्ाच अथ�चे प� ााऊाखान ्ास िलिहले . ते प� ााऊाखानाच्ा हरकाऱ्ानंी खानाकडे पोहोचिवले , पण मला िमळालेल्ा बातमीनंतर ाोन-
तीन घटकानंी ााऊाखानाला हे प� िमळाले . मी तातडीने बातम्ा मागवी आिण खानाप �्त पोहोचवी . ते पाहून ााऊाखान खूष झाला . 
माझ्ाकडून त्ाला बातमी िमळाली की, तो आवश्क अ्ी उपा््ोजना करी. ाुसरीकडून बातम्ा ्ेण्ाची तो वाट पाहात नसे. 

 
ााऊाखान चााूंरकडे रवाना झाला . ि्वाजीची वाट अडवावी असा त्ाचा हेतू होता . संध्ाकाळच्ा सुमारास तो चााूंरजवळ 

पोहोचला. तेथील फौजाार बाकीखान हा मरा�ाचं्ा आ्मणामुळे िकलल्ावर गेला होता. तो खाली ्ेऊन ााऊाखानास भेटला. 
 
तोप्रनत रा�ीचा एक �हर होऊन गेला होता . पुढची न�ी बातमी ्ेईप्रनत ााऊाखान िव�ातंी घेत तेथे रािहला . मध्रा�ीच्ा 

सुमारास माझ्ा हरकाऱ्ानंी बातमी आणली की , ि्वाजी ्ाने कंचन-मंचनचा घाट ओलाडंला असून तो तातडीने नाि्क गुल्नाबााकडची वाट 
धवन जात आहे . त्ाचे सैन् घाटावर असून मागाहून ्ेत असलेल्ा सैिनकाचंी ते वाट पाहात आहे . त्ा वेळी रा� बरीच झाली होती . पण एक 
कणाचाही िवलंब न करता ााऊाखान हा सवार होऊन िनघाला . त्ाच्ापा्ी जे थोडेबहुत बुणगे होते ते त्ाने मागे राहू िाले . रा� अंधारी होती . 
ााऊाखानाच्ा सैिनकाचंी वाट चुकली . ााऊाखान आिण मीर अबाुलमाबाू ्ाचंी आिण माझी ताटातूट झाली . त्ामुळे सू्र उगवेप्रनत थाबंनू 
राहणे भाग पडले. बुणगे पण पाठीमागनू आले. 

 
गालीबखान, नारोजी व बसवंतराव हे चंाावलीला (िपछाडीला) होते. मी त्ाचं्ाबरोबर िनघालो . बहलोलखानाचा नातू आिण 

अबाुलकरीम ्ाचा मुलगा इखलासखान िम्ाना हा पाच हजारी मनसबाार असून हरावलीला (िबनीला) होता. पहाटेच्ा सुमारास तो 
घाटमाथ्ावर पोहोचला. तो मरा�ाचें सैन् सुस� असे उभे असलेले त्ाला आढळून आले . इखलासखानाने आपल्ा सैिनकानंा त्ार रहाण्ास 
सािंगतले. त्ाच्ापा्ी ्ााााचंा साठा असलेले काही उंट होते . त्ाचे सैिनक िचलखते वगैरे चढवनू त्ार होऊ लागले . इखलासखान हा तरण 
होता. त्ाने सारासार िवचार केला नाही . आपल्ाबरोबर असलेली थोडी माणसे घेऊन तो ्�ूवर तुटून पडला . मरा�ाचें सैन् पधंरा 
हजाराचं्ावर असावे. त्ाचं्ा्ी तो लढू लागला. ्ु�ाच्ा गा�त इखलासखान ्ास जखमा होऊन तो जिमनीवर कोसळला . 

 
्ा वेळेप्रनत ााऊाखान त्ा सथळी पोहोचला . इखलासखानाने का् अिवचार केला हे त्ाला िासून आले . त्ाने पुढील माणसे 

इखलासखानाची मात करण्ास आघाडीवर पाठिवली : (१) रा् मकरंा ख�ी (हा पूव� कनोज आिण बरेली ्ेथे फौजाार होता .) (२) 
ााऊाखानाचा भाऊ ्खे सफी , (३) चाेंरीच्ा राजाचा पुरोिहत भान , हा िव�ासपा� नवहता . राजापा्ी पैसे मागनू हा गुजराण करीत असे . 
पुषकळ �्तनाने त्ाला मनसब िमळाली . वजीर जाफरखान ्ाच्ा वि्ल्ाने त्ाला बुाेंले सवारि्पाई ्ाचं्ावरील ाेखरेखीचे काम िमळाले होते 
आिण आता तो ािकणेत तैनात झाला होता . (४) सं�ामखान घोरी . अ्ा �कारे ााऊाखानाने वरील अिधकाऱ्ानंा इखलासखान ्ाच्ा 
मातीसाठी पाठिवले. तोही त्ाचं्ा मागोमाग आला . वाटेत उंच जागेवर बेिचराख खेडे होते . त्ाच्ाभोवती एक ओढा वाहात होता . ााऊाखानाने 
बाकीखान आिण इ�ाहीम प�ी ्ाचं्ाबरोबर ह�ी , िन्ाण नगारे इत्ााी ठेवनू िाली . त्ानंा सागंण्ात आले की , बुणगे आिण चंाावलीचे 
(िपछाडीचे) सैन् पाठीमागे ्ेत आहे. ते आल्ावर त्ाना तेथेच थाबंण्ास सागंावे. 

 
मी (�ंथकार भीमसेन) बाकीखानाजवळ ्ेऊन पोहोचलो. सं�ामखान घोरी आिण इतर सराार ्ानंा पुढे पाठिवण्ात आले होते . त्ाचें 

आिण मरा�ाचें िनकराचे ्ु� झाले . सं�ामखान घोरी , त्ाची मुले आिण इतर आपत ्ानंा जखमा झाल्ा . मोगलाचें अनेक सवारि्पाई मारले 
गेले. त्ात बाा्ाही सैिनक आिण सरााराचें सवतःचे सैिनक होते . रा् मकरंा आिण भान पुरोिहत ्ाजंपा्ी बराच तोफखाना होता . त्ामुळे 
त्ानंी मरा�ानंा हरिवले . तोप �्त ााऊाखान तेथे पोहोचला . इखलासखान हा जखमी होऊन जिमनीवर पडला होता . त्ाला ााऊाखानाने 
उचलले, आिण तो सवतः ्�ू्ी लढू लागला . मराठे आपल्ा प�तीने (्ाला बरग्िगर् महणतात ) लढू लागले . मोगल सैन्ाच्ा भोवती ते 
चहूकडून िघर�ा घालू लागले आिण ह�े कव लागले. मोगलाचं्ा तोफामुंळे त्ाचं्ापैकी अनेक मारले गेले. बाकीचे परत िफरले. 

 
वाट चढउताराची होती . मीर अबाुलमाबाू ्ाची आिण इतर मोगल सैन्ाची ताटातूट झाली . मराठे त्ाचं्ावर तुटून पडले . मीर 

अबाुलमाबाू, त्ाचा एक मुलगा आिण त्ाचे काही सैिनक हे मारले गेले . मरा�ानंी त्ाचंी ्ाे , घोडे इत्ााी िहसकावनू घेतली . ही बातमी 
अबाुलमाबाू ्ाच्ा नोकराने मला सािंगतली . मी बाकीखान ्ास ती कळिवली . बाकीखान हा उंच जागेवर होता . मीर अबाुलमाबाूचा झेडा आिण 
मरा�ाचें भाले हे त्ाच्ा नजरेस पडले . तोप �्त मराठे हे माैान सोडून िनघून गेले होते . बाकीखानाने सवतःची पालखी , इतर पालख्ा आिण 
काही माणसे पाठिवली . मीही त्ाचं्ाबरोबर गेलो . आमही पोहोचलो तेवहा मीर अबाुलमाबाू हा बे्ु�ावसथेत असलेला आमहाला आढळला . आमही 
मृत आिण जखमी अ्ा सव�ना तेथून आणले. 

 
त्ावेळी ााऊाखानापा्ी ाोन-एक हजाराचं्ावर सैन् नवहते. संध्ाकाळच्ा सुमारास मरा�ानंी पुनहा एकाा ह�ा केला ; पण मोगल 

सेनािधकारी हे कसलेले आिण अनुभवी होते . ते मो�ा िनध�राने लढले . ााऊाखानाने साडंणीसवार पाठवनू बाकीखान आिण इतर ्ानंा 
बोलािवले. मरा�ानंा पळून जाण्ाि्वा् मागर राहीला नाही. 

 
मोगलानंी िवज्ाचे चौघडे वाजिवले . ्ानंतर मृताचें ाफन , जखमी लोकाचंी ्ु�ूषा इत्ााी कामास मोगल लागले . ााऊाखानाने 

इखलासखान आिण मीर अबाुलमाबाू ्ानंा आपल्ा सवतःच्ा तंबतू नेऊन त्ाचं्ा जखमा बाधंिवल्ा . बाा्नू परगण्ाचा रिहवासी इहित्ामखान 
्ाचा मुलगा ्खे मुइनु�ीन हा होता . त्ाने मीर अबाुलमाबाू ्ास नंतर आपल्ा तंबतू नेले . तो अबाुलमाबाूची ्ु�ूषा कव लागला. लषकरात फकत 
काहीजणासाठी तंब ूहोते. बाकीची सवर फौज उघ�ावरच रािहली. ााऊाखानाने मला मोच� पाडून ्ेण्ास सािंगतले होते . ते काम कवन मी परत 



 
अनु�मिणका 

आलो. तो मला अबाुलमाबाू कोठेच िासेना . मी घाबरलो. ााऊाखानाने मला सािंगतले , “्खे मुइनु�ीन हा अबाुलमाबाूला आपल्ा तंबतू घेऊन 
गेला आहे .” ्ाच सुमारास अबाुलमाबाू ्ु�ीवर आला . त्ाने मला बोलाव ूपाठिवले . मी गेल्ावर त्ाने आपल्ा कामाची मोहर (ि्�ा) माझ्ा 
हवाली केली. त्ा िावसापासून माझी आिण ्खे मुइनु�ीन ्ाचंी म�ैी झाली. 

 

ही लढाई वणी-िाडोरीजवळ झाली . (१७ ऑकटोबर १६७० )] ्ा घटनेला एक आठवडा झाला नाही तोच 
मरा�ाचं्ा पे्व्ाने नाि्क िजल्ातील ि�बकचा िक�ा िजकून घेतला . ्ा लढाईमुळे जवळ जवळ 
पुढील १ मिहनाभर मोगली स�ेचा ्�कतपात झाल्ासारखे झाले . लढाई झाल्ानंतर ३ िावसानंी 
ााऊाखानाने आपल्ा सैन्ातील उरल्ा सुरल्ा लोकानंा घेऊन नाि्ककडे कूच केले . त्ािठकाणी 
आपले झालेले नुकसान भवन काढण्ासाठी त्ाने १ मिहनाभर मु�ाम केला . नोवहेमबरच्ा अखेरीस त्ाने 
अहमानगरकडे कूच केले . िडसेबरच्ा सुरवातीला �तापरावाच्ा हाताखाली एका मराठा सैन्ाच्ा 
तुकडीने खानाे्मध्े छापा घातला . वाटेत त्ानंी बागलाणातील अिहवतं आिण इतर ३ िक�े िजकून 
घेतले. तेथून झपा�ाने कूच कवन त्ानंी बुरहाणपूरपासून २ मलैावंर असलेले बहााूरपुरा हे खेडेगाव 
लुटले. नंतर �तापराव हा वऱहाडात ि्रला आिण अचानक कोणाची अपेका नसताना करंजा ्ा �ीमंत 
आिण संप� ्हरावर त्ाने छापा घातला . हे ्हर त्ाने साफ लुटले . कापड, सोने आिण चाांी वगैरे 
िमळून १ कोटीचा माल त्ाने लुटला आिण त्ाजबरोबर ४ हजार बलै आिण गाढव ेत्ाने हसतगत केली . 
वरील सवर लूट ्ा जनावरावंर लााण्ात आली ; ्हरातील सवर �ीमनत व्कत�ना ांडाााखल ओलीस 
महणून पकडून नेण्ात आले. इतर ्हरातूंनही मरा�ानंा ाणडाााखल मो�ा रकमा िमळाल्ा . वऱहाडचा 
�ानत �ीमनत होता . जवळ जवळ अध्� ्तकापेका अिधक काल ्ानतता आिण सुब�ा ्ामध्े गेल्ामुळे 
तेथे �चडं संप�ी साठलेली होती . त्ामुळे मरा�ानंी वऱहाडवर केलेला हा पिहला ह�ा महणजे 
ह�ेखोरानंा वाढून आलेली ती एक पवरणीच होती. 

 
सालहेरचा पाडाव 

 
इकडे �तापराव वऱहाडातील करंजा ्हराचा िवधवसं करण्ात गुंतलेला असताना मोरो ि�बकं 

िपगळे ्ाच्ा हाताखाली ाुसरी एक तुकडी पि�म खानाे् आिण बागलाण ्ािठकाणी लुटालूट करीत 
होती. आता ्ा ाोनही तुक�ा सालहेरनजीक एक� आल्ा आिण त्ानंी िकलल्ाला वढेा िाला . 
ााऊाखान मुलहेरनजीक रा�ी आठ वाजता ्ेऊन ााखल झाला . परंतु त्ाची छावणी आिण सैन् 
पाठीमागे रािहल्ामुळे त्ाला पुढे कूच कवन जाता आले नाही. साहिजकच सालहेरला जला कुमक घेऊन 
जाणे त्ाला जमले नाही. 

 
ि्वाजीने जवळ जवळ २० हजार घोडेसवार आिण पा्ाळ एव�ा सैन्ानी्ी सालहेरला वढेा 

िाला होता . एक िावस िकलल्ावरील ि्बांी बेसावध आहे असे पाहून ाोराचं्ा ि्�ा लावनू तो 
िकलल्ाच्ा िभती चढून गेला . िक�ेाार फतु�ाखान हा लढत असताना मारला गेला . त्ाच्ा बा्कोच्ा 
भावाने त्ानंतर िक�ा ्�चू्ा सवाधीन केला (५ जानेवारी १६७१ ). िावसेिावस मरा�ानंा ्् िमळत 
गेले. त्ाचं्ा इतसततः भटकणाऱ्ा टोळ्ानंी बागलाणचा फौजाार नेकनामखान ्ाला ्ेणारी धान्ाची 
रसा कापून टाकली. 

 
(५) इ. स. १६७१–७२ मध्ल मोगल सेनापतीचया मोिहमाचं् हक्कत 

 
महाबत व दाऊदखान आिण बहादूर आिण िदलेरखान 



 
अनु�मिणका 

 
लागोपाठ मोगलाचं्ा पारी पराभव पडल्ाने पिर�सथतीच्ा गंभीरतेची जाणीव औरंगजेबाला 

झाली. त्ाने ािकणेतील मुख् सेनापतीच्ा पाावर महाबतखानाची नेमणूक केली . बागलाणामध्े सैिनक, 
�व् आिण ााणागोटा ्ाचंा भरभ�म पुरवठा करण्ात आला (जानेवारी १६७१). 

 
१६७१ चा जानेवारी मिहना संपता संपता चानाोरनजीक महाबतखान हा ााऊाखानाला जाऊन 

िमळाला. ि्वाजीने अिहवतंचा िक�ा नुकताच घेतला होता . त्ाला ्ा ाोघानंी वढेा िाला . एक 
मिहन्ानंतर िकलल्ावरील ि्बांीने ्रणागती िाली . अिहवतं िकलल्ाच्ा रकणाकिरता एक तुकडी 
ठेवनू महाबतखान नाि्ककडे गेला . तेथे त्ाने तीन मिहने मु�ाम केला . तेथून तो अहमानगरपासून २० 
मलैावंर असलेल्ा पारनेर ्ेथे गेला. तेथे त्ाने जून ते स�ेबरप �्त पावसाळी छावणी केली. 

 
महाबतखानाला ्ा मोिहमेत महणण्ासारखे ्् िमळाले नवहते . ्ानंतरचा बराच कालावधी त्ाने 

कोणतीही कारवाई केल्ाि्वा् घालिवला होता . साहिजकच औरंगजेब त्ाच्ा कामिगरीवर नाखूष 
झाला होता . ि्वाजीबरोबर त्ाने गुपतपणे काहीतरी समझोता केला असावा असा त्ाला सं्् आला . 
महणून त्ाने पुढील िहवाळ्ात बहााूरखान आिण िालेरखान ्ानंा ािकणेत पाठिवले . त्ानंी गुजरातेतून 
बागलाणात कूच केले आिण मरा�ाचं्ा ताब्ात असलेल्ा सालहेरच्ा िकलल्ाला वढेा िाला . व�ेाचे 
काम त्ानंी इखलासखान िम्ाना , राव अमरिसग चनाावत आिण इतर काही अिधकारी ्ाचं्ावर सोपवनू 
त्ानंी ाोघानंी अहमानगरकडे कूच केले . तेथून िालेरखानाने एका कजाखी तुकडीला बरोबर घेऊन पुणे 
परत िजकून घेतले . ्हरातील ९ वष�वरील सवर रिहवा्ाचंी त्ाने क�ल केली (१६७१ च्ा िडसेबर 
अखेरीला ही घटना घडली). परंतु सालहेर ्ेथे व�ेाचे काम चालू ठेवण्ासाठी आलेल्ा मोगल तुकडीवर 
�तापराव, आनंाराव आिण पे्वा ्ाचं्ा हाताखालील मरा�ाचं्ा मो�ा फौजेने ह�ा केला . ाोनही 
फौजातं िनकराचे ्ु� झाले . इखलासखान, राव अमरिसग चनाावत ्ाचा मुलगा मुह�मिसग हे जखमी 
झाले. त्ानंा आिण मोगलाचं्ा फौजेतील इतर तीन �मुख अिधकाऱ्ानंा कैा करण्ात आले . राव 
अमरिसग आिण मोगल सैन्ातील इतर अनेक सैिनक रणागंणावर ठार मारले गेले . मरा�ानंी वढेा 
घातलेली मोगलाचंी सवर छावणी लुटून आपल्ा ताब्ात घेतली . ्ाननतर काही काळाने मोरोपनताने मुलहेर 
िजकून घेतले . ही घटना इ . स. १६७२ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा अखेरीस आिण फे�ुवारीच्ा पिहल्ा 
आठव�ात घडली . ्ा िवज्ामुळे ि्वाजीचे वजन आिण सवतःच्ा सामथ्�वरील त्ाचा िव�ास 
अित्् वृि�गत  झाला. 

 
१६७२ च्ा मध्ाला महाबत आिण ्हा आलम ्ानंा िहाुसतानात परत बोलािवण्ात आले . ्ा 

ाोघाचं्ा जागी बहााुरखानाची नेमणूक ािकणेचा सेनापती आिण बाली सुभेाार महणून करण्ात आली . 
्ा जागी त्ाला १६७३ च्ा जानेवारी मिहन्ात का्म करण्ात आले . ्ा जागेवर तो ऑगसट १६७७ प �्त 
होता. 

 
(६) मराठे कोळ् लोकाचंया देशाचा ताबा घेतात; सुरतेचया चौथाईच् मरा�ाकंडून मागण् (१६७२) 

 
५ जून १६७२ रोजी मोरो ि�बक िपगळे ्ाच्ा हाताखालील मरा�ाचं्ा एका मोठ्ा सैन्ाने 

िव्म्हा ्ा कोळी राजाकडून जवहार हे ्हर िजकून घेतले . तेथील जवळ जवळ १७ लाख र . 
िकमतीच्ा खिजन्ाचा त्ानी ताबा घेतला. तेथून मोरो ि�मबक िपगळे ्ाने पुढे उ�रेकडे कूच केले , आिण 
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जुलैच्ा पिहल्ा आठव�ात रामनगर हे ाुसरे कोळी ससंथान िजकून घेतले. 
 
जवहार आिण रामनगर ही ाोनही राज्े मरा�ानंी िजकून घेतल्ामुळे त्ानंा कल्ाणपासून उ�र 

कोकणातून सुरतेकडे जाणारा अित्् लहान , सुरिकत आिण सोपा मागर हाती आल्ासारखा झाला . 
ािकणेकडून सवारी झाल्ास ्ा बांराकडे जाण्ाचा रसता अगाी खुला झाला आिण बांराला कोणतेच 
संरकण उरले नाही. सुरतेवर मरा�ाचंी सवारी होणार अ्ा नुसत्ा वारंवार ्ेणाऱ्ा बातम्ानंी सुरत ्हर 
भीती�सत होऊन गेले. 

 
रामनगरच्ा पिरसरातून मोरो ि�मबक िपगळे ्ाने ि्वाजीच्ा वतीने लागोपाठ ३ प�े सुरतेचा 

सुभेाार आिण ्हरातील �मुख व्ापारी ्ानंा पाठिवली . त्ात त्ाने धमकावणी ाेऊन ४ लाख रप्ाचंी 
मागणी केली, आिण पैसे न िाल्ास ्हरावर सवारी करण्ाची ाह्त घातली. 

 
मरा�ाचंा मुख् तळ कोळी लोकाचं्ा राज्ात होता . तेथून मोरो ि�मबक ्ाने १६७२ च्ा जुलैच्ा 

मध्ाला सहजगत्ा पि�म घाट ओलाडूंन नाि्क िजल्ात �वे्  केला . तेथे त्ाने लुटालूट केली आिण 
िजल्ाच्ा ािकण आिण उ�र िवभागाचे अिधकारी ठाणेाार अनु्मे जाधवराव आिण िस�ी हलाल ्ाचंा 
पराभव केला . ्ा पराज्ाब�ल बहााुरखानाने ्ा ाोनही अिधकाऱ्ाचंी कडक िनभरतसरना केली . त्ामुळे 
संतापून जाऊन ते ाोघेजण मरा�ानंा जाऊन िमळाले. 
 
(७) इ. स. १६७३ मध्ल मरा�ाचंया हालचाल् 

 
्ा नंतरच्ा नोवहेबर मिहन्ात ि्वाजीने वऱहाड आिण तेलंगणात अचानक ह�ा करण्ासाठी 

आपल्ा घोडाळाची रवानगी केली. त्ानंा तोड ाेता ाेता तेथील मोगल अिधकारी गोधळून गेला . रामगीर 
्ेथे असलेल्ा मरा�ानंी आपल्ा फौजेच्ा ाोन तुक�ा केल्ा . एक तुकडी ािकणेकडे गोवळकोडा 
संसथानात उतरली आिण ाुसरी तुकडी उ�रेकडे चा�ंाच्ा िा्नेे गेली आिण तेथून पि�मािभमुख होऊन 
ितने वऱहाडात मोच� वळिवला . पिहल्ा तुकडीला िवजापूरच्ा मुलखात िालेरखानाने अडिवले आिण 
ितच्ाकडून बरीच्ी लूट त्ाने परत िजकून घेतली . ाुसऱ्ा तुकडीला औरंगाबाापासून ३८ मलैावंर 
अनतूर ्ेथे बहााुरखानाने अडिवले . ्ा तुकडीपासूनही त्ाने बरेचसे लुटीचे सामान परत िमळिवले आिण 
ज्ाचे त्ानंा परत केले . ाुसरी लढाई औरंगाबाापासून ६ मलैावंर झाली (िडसेबर). मरा�ाचंा ह�ा 
्ुभकणर बुनाेला ्ाने परतिवला. ्ा लढाईत मरा�ाचंी ४०० माणसे ठार झाली. 

 
खानाे् आिण वऱहाड ्ा �ानतातं १६७० साली मरा�ानंी ज्ा सवाऱ्ा केल्ा त्ात त्ानंा ्् 

िमळाले. परंतु ्ावळेी मा� मोगल फौजानंी जी �्संनी् कामिगरी केली त्ामुळे मरा�ाचें सवर �्तन 
हाणून पाडण्ात आले. 

 
१६७३ मध्ल चकमक् 

 
इ. स. १६७३ मध्े बहााुरखानाने भीमा नाीच्ा उ�र िकनाऱ्ावर चाभंार गो�ाच्ा ािकणेस ८ 

मलै असलेल्ा पेडगाव ्ेथे आपली छावणी िाली . ्ापुढील अनेक वष� पेडगाव हे त्ाच्ा छावणीचे मुख् 
िठकाण बनले. ्ा छावणीभोवती एक िक�ा बाधंण्ात आला . लौकरच तेथे एका ्हराची उभारणी झाली . 
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बाा्हाने ्ा ्हराचे नाव बहााुरगड असे ठेवण्ास बहााुरखानाला परवानगी िाली. 
 
व्हूरचनेच्ा द�ीने पेडगाव ्ा ्हराचे सथान अित्् मह�वाचे होते . पुण्ापासून पूव�कडे पसरत 

गेलेल्ा लाबंच लाबं डोगराच्ा रागेंपासून पेडगाव अगाी तुटकपणे असलेल्ा एका पठारावर वसलेले 
होते. ्ा िठकाणाहून ्ा डोगराचं्ा रागेंच्ा उ�रेने उ�र पुणे िजल्ातील मुळा आिण भीमा ्ा 
न�ाचं्ामधील खोऱ्ाचे रकण करण्ाकिरता पि�मािभमुख होऊन कूच करणे बहााुरखानला सहज ्क् 
होते. त्ाच�माणे पेडगावहून ्ा रागेंच्ा ािकण िा्नेे पुणे िजल्ाच्ा ािकण भागातील िनरा आिण 
बारामती ्ा न�ाचं्ा खोऱ्ाचें रकण करण्ासाठी चाल कवन जाणेही त्ाला अित्् सुलभ होते . त�तच 
अहमानगर िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी असलेली नाी सोडता ाुसरी कोणतीही नाी ओलाडंण्ाचा �संग न 
आणू ाेता ाावगोळा आिण ााणागोटा असलेल्ा उ�र िा्केडील अहमानगर ्ेथील मो�ा तळाबरोबर 
बहााुरखानाला संपकर  ठेवता ्ेत असे . तर ािकणेच्ा बाजूला सोलापूर िजल्ामधून चाल कवन जाऊन 
िवजापूरवर आ्मण करणे ही गो�ही त्ाच्ा द�ीने अित्् सोपी होती. 

 
्ावष� ि्वाजीने जु�र ्ेथील ि्वनेरीचा िक�ा लाचलुचपत ाेऊन घेण्ाचा केलेला �्तन 

िकलल्ाचा मोगल सुभेाार अबाुल अजीजखान ्ाने हाणून पाडला . हा िक�ेाार मुसलमानी धम�ची ाीका 
घेतलेला एक �ा�ण होता . बाा्हाच्ा अित्् िव�ासू आिण कार केल्ा जाणाऱ्ा सेवकामंध्े त्ाची 
गणना होत असे . त्ाने ि्वाजीने ाेऊ केलेली लाच सवीकारली परनतु त्ाच वळेी गुपतपणे ्ा बेताची 
मािहती त्ाने बहााुरखानाला िाली . मरा�ाचें सैन् मोगल ाबा धवन रािहलेल्ा एका कोणडीच्ा जागी 
सापडले. मोगलाचं्ा हलल्ात मरा�ाचें खूप नुकसान झाले , आिण अप्् घेऊन त्ानंा परत िफराव े
लागले. 
 
िवजापूरकड्ल लभयाशं आिण कॅनरावर ह�े, १६७३ 

 
२४ नोवहेबर १६७२ रोजी अली अिाल्हा ाुसरा हा मरण पावला . त्ाच्ा जागी िसहासनावर 

आलेला राजपु� हा केवळ ४ वष�चा होता . त्ामुळे काही मिहन्ातंच िवजापूर सरकारात गोधळ माजला 
आिण राज््ं�णा ाुबळी बनली . ि्वाजीला ही जणुकाही परमे�री संधीच वाटली . ६ माचर १६७३ रोजी 
त्ाने ाुसऱ्ाांा लाच ाेऊन पनहाळा िकलल्ाचा ताबा घेतला . ्ाच माग�चा अवलंब कवन २७ जुलै १६७३ 
रोजी त्ाने साताऱ्ाचा िक�ा ताब्ात आणला . मे मिहन्ात �तापराव गुजर ्ाच्ा हाताखालील मराठा 
फौज िवजापूर क�डच्ा अंतभ�गात घुसली . ्ा फौजेने हुबळी आिण इतर अनेक संप� ्हरे लुटली . परंतु 
्ा मराठी फौजेला बहलोलखान ्ा िवजापुरी सेनापतीने थोपवनू धरले. 

 
१० ऑकटोबर १६७३ ्ा ासऱ्ाच्ा िाव्ी खु� ि्वाजीने २५ हजार फौज घेऊन िवजापूरच्ा 

मुलखावर आ्मण केले. अनेक संप� ्हराचंी त्ाने लूट केली. अिधक लूट िमळिवण्ासाठी त्ाने क�ड 
�ातंात कूच केले. ्ा सवारीवर िडसेबरच्ा मध्ाप्रनत ि्वाजी गुंतून रािहला होता. 

 
१६७४ वष�च्ा जानेवारीच्ा अखेरीस मोगलाचं्ा एका सैन्ाने कोकणात उतवन ्ु�के� ितकडे 

नेण्ाचा आिण त्ाच वळेी पनहाळ्ावर िवजापूरकरानंी आ्मण करण्ाचा घाट घातला . परंतु ि्वाजीने 
रसत्ात अडथळे उभावन आिण घाट पाडून व त्ाच�माणे ज्ा िठकाणी मागर अित्् कठीण होता त्ा 
सवरजागी सतत पहारा ठेवनू आ्मकाचंा मागर रोखून धरला. पिरणामी अप्् पारी घेऊन मोगलानंा परत 
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िफराव ेलागले. 
 
्ाननतर काही काळाने ािकणेमधील मोगलाचंी स�ा िवसकळीत झाली . कारण खैबर अफगाण 

्ाचं्ा बडंाळीने इतके उ� सववप धारण केले की , औरंगजेबाने ७ एि�लला िा�ी सोडली आिण 
अफगाणाचं्ा िपछाडीकडून ्ु�ाच्ा ्ोजनेची आखणी करण्ासाठी तो हसन अबााल ्ेथे रवाना झाला . 
पुढील मिहन्ात िालेरखानाला वा्व्  सरह� �ातंाकडे बोलावनू घेण्ात आले . ािकणेमध्े फकत 
बहााुरखानच रािहला. परंतु त्ाच्ा सामथ्�त अित्् घट झालेली होती . लढाईमध्े हा जो खंड पडला 
होता त्ाचा ि्वाजीने फा्ाा घेतला आिण रा्गड ्ेथे ६ जून १६७४ रोजी मो�ा थाटामाटाने आिण 
संसकारपूवरक राज्ािभषेक कवन घेतला. 

 
(८) बहादुरखानाचया ्ावण्च् लूट आिण मोगलाबंरोबर मो�ा �माणावर झालेले यु� (१६७४) 

[ि्वाजी व बहााुरखान–कमरधमरसं्ोगाने त्ाचवेळी ि्वाजीने लषकर जमवनू ते पचंमहाल घेण्ासाठी पाठिवले व सवतःही काही िावसानंी त्ाच 
बाजूस जाऊन मामले फो�ास वेढा घातला . पण त्ास ्कंा आली की , काािचत बहााुरखान संधी साधून ितकडून माझ्ा �ाे्ात हालचाल 
करील व मग वाईट होईल . तेवहा त्ाने बहााुरखाना्ी बोलणे सुव केले की , ‘माझ्ा अपराधाचें कमेिवष्ी व ाखखनच्ा ाेसगतीसंबधंी कृपेचे 
फम�न होईल व बाा्हाकडून माझ्ा मुलास पूव��माणे मनसब िमळेल तर नव्ाने घेतलेले व िमझ� राजा ्ाच्ा वेळी तहात िालेले असे बाा्ाही 
िक�े आपल्ा हवाली करीन , मुलास चाकरीस पाठिवन व सवतःही सेवेस हजर होईन .’ बहााुरखानाने िवचार केला की , इ�चछत गो� हात बाधूंन 
�्तन न करता चालून आली आहे . तेवहा त्ा�माणे कबलू कवन सीवासारखा मनुष् इतक्ा लवकर आपलासा झाला असे पाहून बाा्हाने 
बहााुरखानावर जासतच खूष होऊन व त्ाची मनसब वाढवनू त्ास जफरजंग कोकलता् हा िकताब िाला . बहााुरखानाने सईाखान नावाच्ा 
आपल्ा िव�ासू चाकरास फम�न व पो्ाख ्ासंह त्ास (ि्वाजीकडे) पाठिवले. एवढा वेळ सीवाजीने िनध�सतपणे त्ा िकलल्ाचा वेढा 
चालिवला आिण ता. १५ सफर सन (४४५) १०८६ रोजी (्. १५९८ वैशाख व� २; इ. स. १६७५ मे. १) फोडा िक�ा व त्ा बाजूचे महाल काबीज 
केले. त्ाने १५।२० हजार होन िकमतीचे जररीचे सामान बहााुरखानाच्ा लषकरापासून िवकत घेतले व पुनहा आपल्ा वळणावर जाऊन 
सईाखानास महटले, ‘बहााुरखान अ्ी कोण व का् वसतू आहे की, माझ्ा सारख्ाने त्ाच्ा मारफतीने तह करावा व आपले हेतू साध् करण्ास 
झटावे? त्ाला जर तसे वाटत असेल तर ते वृथा आहे. त्ाला सागं की, असे होण्ाची अपेका धव नकोस’. सईाखान त्ाच्ा ्ा लु�ेिगरीने हैराण 
झाला व िनरपा् होऊन परत िफरला . ्ा कपटामुळे नवाब बहााुरखान सुक्ा मासंा�माणे झाला . त्ाला धाक पडला की , बाा्हास हा मामला 
समजला तर आपणास ्ासन करण्ास ्ोग् व नााान महणून समजेल तेवहा उ�म गो� महणजे कसेही कवन खवासखानाची गाठ घ्ावी . 
सीवावरील मोिहमेचा ठराव कवन त्ात �गती करावी व आपले सथान साभंाळावे. 

 
बहााुरखान व िालेरखान ्ाची सपध�– (४५१) सीवाची बडंखोरी रोज वाढत होती; संधी साधून तो िनध�सतपणे बाा्ाही मुलूख लुटणे 

व ताब्ात आणणे ्ात कोणतीही कसूर करीत नसे. भाडंणाि्वा् ताब्ात ्ेण्ासारखा असेल असा �त्ेक महाल िकवा परगणा तो ताब्ात घेई . 
सरह� व मुलूख ्ाचे रकण करण्ासाठी हुसैनखान िम्ानह ्ाची नेमणूक केल्ामुळे तो ते काम करीत होता . त्ास सीवाने ाग्ाने कैा केले . 
बहााुरखानास ािकण्ाचंा मान राखणे कबलू असल्ाने तो अबाुल -करीमचे उ�ाटन करण्ाचा �्तन करीत होता . परंतु िा�ीचा एक उमाा 
उमराव िालेरखान अबाुल -करीम्ी ाोसती ठेवत असून त्ाचा उतकषर महणजेच आपल्ा जातीचे ऊनजत मानीत असे . ्ामुळेच तो आपल्ा 
सथै्�साठी झटे व त्ाच्ा इचछे�माणे सवर व्वहाराची तड लावण्ाची खटपट करी . (४५२) आता त्ाने हासरत आलमगीरास अजर केला की , 
‘अबाुल-करीम आपल्ा गुन्ाची बाा्हाकडून माफी िमळाल्ास बाा्ाही प�ातील हुकुमा�माणे सीवाजीच्ा मोिहमेवर जाऊन त्ाचा समूळ 
ना् करावा असे इ�चछतो ’. बाा्हास हा अजर पसंत पडला . पण ाखनी व बहााुरखान ्ा गो�ीस राजी नवहते . हे त्ाच्ा ना्ाि्वा् ाुसरे 
काहीच इ�चछत नवहते . अ्ा �सथतीत व अबाुल -करीमच्ा कारिका�त काही आिाल्ाही मुलूख सीवाच्ा व काही मुघलाचं्ा ताब्ात गेला . 
अहसनावााचा िक�ा ता . १६ जमािदलावल सन १०८८ मध्े (्. १५९९ आषाढ व�; इ. १६७७ जुलै ७) व ्ाह ाुगरचा िक�ा ्ाच साली ता . १२ 
जमािदलाखर रोजी (्. १५९९ �ावण शु�  १४ ; इ. १६७७ ऑगसट २ ) मुघलाच्ा ताब्ात गेले . त्ाच सालच्ा रजब मिहन्ात (्. १५९९ 
भा�पद; इ. १६७७ ऑगसट -स�ेबर) बहााुरखान हुकूमा�माणे िा�ीस रवाना झाला आिण (िालेरखान) ाखनची िजलहेाारी व आिाल्ाही 
मुलूख ताब्ात आणण्ाचे काम ्ावर नेमला गेला. (िश. च. वक. स. २, ९५–९६, बसात्नुससलात्न.)] 

 
तहाच् फसव् बोलण् 

 
राज्ािभषेकाच्ा खच�मुळे ि्वाजीचा खिजना िरता पडला . आपल्ा सैिनकाचंा पगार 

भागिवण्ासाठी त्ाला �व्ाची गरज भासली . जुलै मिहन्ाच्ा मध्ाला ाोन हजार मराठा घोडाळाने 
लुटुपुटीच्ा लढाईचा ाेखावा केला आिण बहााुरखानाला त्ाच्ा पेडगाव ्ेथील छावणीपासून ५० मलै 
लाबं फसवनू नेले . ्ाच वळेी ि्वाजीने सवतः ७ हजार सैन्ाच्ा तुकडीसह ाुसऱ्ा एका माग�ने ्ेऊन 



 
अनु�मिणका 

कोणत्ाही �कारचे संरकण न उरलेल्ा पेडगाव ्ेथील मोगल छावणीवर ह�ा केला . ्ा छावणीतून त्ाने 
एक कोट रप्ाचंी लूट आिण ाोन् ेउ�म घोडे हसतगत केले . ऑकटोबर मिहन्ाच्ा अखेरीस खु� 
ि्वाजीच्ा हाताखालील एका मो�ा सैन्ाने घाट ओलाडूंन ािकणेच्ा पठारात �वे्  केला . 
बहााुरखानाच्ा छावणीत भ्भीत वातावरण पसरलेले होते . ्ा छावणीला त्ाने वळसा घातला आिण 
औरंगाबाा जवळची अनेक ्हरे त्ाने लुटली . तेथून तो बागलाण आिण खानाे् ्ा �ातंातं घुसला . ्ेथे 
मरा�ाचें सैन् नोवहेबरपासून िडसेबरच्ा मध्ाप �्त जवळ जवळ १ मिहन्ापेका जासत लुटालूट करीत 
िफरत रािहले . ्ा �ातंात ज्ा ्हराचंी त्ाने लूट केली आिण ज्ा ्हरानंा आगी लावल्ा त्ामध्े 
एरंडोलपासून १० मलैावंर असलेले धरणगाव हे ्हर होते . ्ा ्हरातील इं�गल् वखारीचा त्ानंी िवधवसं 
केला. ्ानंतर ि्वाजीने बहााुरखानाबरोबर तहाची फसवी बोलणी सुव केली . माचरपासून मेप �्त 
जवळजवळ ३ मिहने त्ाने तहाची खोटी आ्ा िनम�ण कवन मोगलानंा झुलवत ठेवले . जुलै १६७५ मध्े 
ि्वाजीने फो�ाचे ्हर िजकून घेतले. त्ाबरोबर त्ाने ्ातंतेचा पाघंरलेला खोटा बुरखा झुगावन िाला 
आिण मोगल विकलाची तुचछतापूवरक अवहेलना कवन त्ाला हाकलून िाले. 

 
मोगलाबंरोबर पुनहा यु� 

 
१६७६ च्ा जानेवारी मिहन्ात ि्वाजी हा अित्् आजारी पडला . त्ानंतरचे तीन मिहने त्ाने 

सातारा ्ेथे िबछान्ावर पडून काढले . १६७५ च्ा अखेरीस िवजापूर ्ेथे बहलोलखानाने 
राज�ितिनिधतवाचे अिधकार बळकािवल्ामुळे ािकणी आिण अफगाण ्ा ाोन पकातं ्ाावी ्ु� माजले . ते 
ि्वाजीच्ा पथ्ावर पडले . त्ाने सवर� धामधूम माजिवली . कसल्ाही तऱहेचा अडथळा न होता िकवा 
कोणत्ाही धोक्ाची िकती न बाळगता त्ाने िजकडे ितकडे लुटालूट केली आिण ारोडे घातले . ३१ मे 
रोजी बहााुरखानाने िवजापूरिवर� अित्् जोराची आिण बराच काल चालणारी अ्ी मोहीम उघडली . 
्ा मोिहमेचा पिरणाम एकच झाला आिण तो महणजे िवजापूरचा नवीन राज�ितिनधी बहलोलखान ्ाची 
ि्वाजी्ी ्ुती झाली. 

 
(९) िशवाज्च् कन�टकवर्ल मोिहमेसाठ् मुतस�ेिगर्च् पूवरतयार् 

 
१६७० च्ा जानेवारी मिहन्ात ि्वाजी आपल्ा जीवनातील अित्् मो�ा मोिहमेवर बाहेर 

पडला. ही मोहीम महणजे कन�टकावरील सवारी हो् . त्ा वळेी ्जेारच्ा राज्ातील राजकी् पिर�सथती 
ही ि्वाजीचे बेत िस�ीस जाण्ाचे द�ीने अित्् अनुकूल होती . औरंगजेबाचे अित्् उतकृ� असे 
सैिनक अफगािणसतानच्ा सरह�ीवरील बां केलेल्ा डोगरी लोकाचंा उप्म करण्ात अजून गुंतलेले 
होते. िवजापूर ्ेथे मोगल सुभेााराने उघडउघड ािकणी पकाची बाजू घेतलेली होती . ३१ मे रोजी त्ाने 
िवजापूरिवर� मोहीम उघडली. ही मोहीम पुढे जवळ जवळ १ वष�पेका जासत चालली. 

 
ि्वाजीने अित्् मुतस�ेिगरीने जी पावले टाकली त्ामुळे त्ाला बहााुरखानावर संपूणर िवज् 

िमळिवता आला . ्ा िठकाणी ही गो� नमूा करण्ासारखी आहे की ि्वाजीबरोबर आपली म�ैी वहावी 
्ासाठी बहााुरखानाने ्ापूव�च �्तन केलेले होते , आिण आता इ . स. १६७६ च्ा मे मिहन्ात मोगलानंी 
िवजापूरिवर� मोहीम उघडली तेवहा आपली उजवी फळी सुरिकत राखण्ासाठी बहााुरखानाला 
मरा�ाबंरोबर म�ैीचे संबधं राखणे आवश्क होते . ्ाच वळेी ि्वाजीची कन�टकावरील सवारी आ्ोिजत 
होती. त्ामुळे आपली िपछाडी सुरिकत राहावी ्ासाठी मोगलानंी तटसथ राहण्ाची ि्वाजीच्ा द�ीने 



 
अनु�मिणका 

आवश्कता होती . ि्वाजीने आपला मुख् न्ा्ाधी् ्ाला बहााुरखानाकडे िकमती नजराणे ाेऊन 
रवाना केले. कन�टकची मोहीम आटोपण्ास ि्वाजीला जवळजवळ १ वषर एवढा अवधी लागणार होता . 
्ा काळात बहााुरखानाचे मन मोगलानंी तटसथ राहाव े्ासाठी वळिवण्ाब�ल ि्वाजीने िनराजी रावजी 
्ाला �्तनाचंी पराका�ा करण्ास सािंगतले. 

 
गोवळकोंाबरोबर मै�्चया तहाचे �यतन 

 
गोवळको�ाबरोबर ि्वाजीने अित्् म�ैीचे आिण सहका्�चे संबधं �सथािपत केले . 

गोवळको�ाचा सुलतान अबुल हसन कुतुब्हा ्ाचा सवर स�ाधी् वजीर मााणणा पिंडत ्ाने अगोारच 
ि्वाजीबरोबर परसपर मातीचा तह केलेला होता . राज्ाच्ा रकणासाठी त्ाने ि्वाजीला सालीना १ 
लक होन खंडणी ाेण्ाचे कबलू केले होते . ि्वाजीने आपला अित्् धूतर मुतस�ी �लहाा िनराजी ्ाची 
नेमणूक है�ाबाा ्ेथे आपला वकील महणून केली होती . आपण कन�टकमध्े जो �ाे् िजकू त्ातील 
काही भाग तुमहाला ाेऊ असे वचन ि्वाजीने कुतुब्हाला ाेण्ाचे ठरवनू त्ाने गोवळको�ाच्ा 
राज्ाकडून मोिहमेचा खचर आिण सैन्ाच्ा तुकडीची मात िमळिवण्ाचे ठरिवले. 
 
(१०) िशवाज्चा गोवळकोंाबरोबर तह आिण कनाटरकचा पाडाव 

 
१६७७ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा सुरवातीला ि्वाजी रा्गडाहून िनघाला आिण जवळजवळ ५० 

हजार स्ा सैन्ासिहत त्ाने पूव�च्ा िा्नेे मजलारमजल कूच करण्ास सुरवात केली . फे�ुवारी 
मिहन्ाच्ा सुरवातीला तो है�ाबाा ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . कुतुब्ाही मुलूखात ्ेऊन पोहोचल्ावर त्ा 
राज्ातील कोणत्ाही �जाजनाला लुटाव्ाचे नाही िकवा कोणत्ाही �कारचा उप�व कराव्ाचा नाही 
असा सखत हुकूम त्ाने िाला. ्ा हुकमाची अंमलबजावणी अित्् कडक ि्का ाेऊन त्ाने केली. 

 
आपल्ा राज्ात आपल्ा सुलतानाचा िम� आिण राज्ाचा रकणकत� ि्वाजी ्ाचे ्ाहीथाटाने 

सवागत करण्ासाठी है�ाबाा ्हर नागिरकानंी सु्ोिभत केले होते . मरा�ाचें सैन् ्हरामधल्ा 
रसत्ातून मो�ा ि्सतीने कूच करीत गेले , आिण ााामहाल राजवा�ासमोर ्ेऊन उभे रािहले . ि्वाजी 
बरोबर पाच अिधकारी घेऊन राजवा�ाच्ा वरच्ा ाालनात गेला. तेथे त्ाचे सुलतानाबरोबर जवळजवळ 
तीन तास अित्् सनेहभावाने संभाषण झाले . ि्वाजीच्ा व्�कतम�वाची , त्ाच्ा सवभावाची आिण 
त्ाच्ा कतृरतवाची सुलतान अबुल हसन ्ाजवर अित्् मोिहनी पडली . ि्वाजीच्ा फौजेचे सामथ र् 
आिण ि्सत ही पािहल्ानंतर त्ाने जे जे काही मािगतले त्ाला मंजुरी ाेण्ास अबुल हसन ्ाच्ा 
विजराने कोणतेही अनमान केले नाही . काही काल चच� झाल्ाननतर कन�टकच्ा आगामी मोिहमेब�ल 
ाोनही पकातं एक गुपत तह झाला . ्ा तहा�माणे सुलतानाने ि्वाजीला कुमक महणून ाररोज तीन हजार 
होन िकवा मिहन्ाला साडे चार लाख रप्े �ाव्ाचे होते आिण आपला एक सरलषकर िमज� महमा 
अमीन ्ाला पाच हजार फौज बरोबर ाेऊन कन�टकच्ा मोिहमेत ि्वाजीबरोबर सहका्र ाेण्ासाठी 
पाठवाव्ाचे होते . ्ा मातीच्ा बाल्ात ि्वाजीने असे कबलू केले की कन�टकमधील िजकलेल्ा 
मुलुखापैंकी जो भाग आपला बाप ्हाजी ्ाजकडे नवहता तो आपण सुलतान अबुल हसन ्ाच्ा हवाली 
कव. त्ाच�माणे ाोनही राज्ातं मोगलािंवर� जो बचावाचा तह झाला होता तो आणाभाका घेऊन दढ 
करण्ात आला . कुतुब्हाने एक लाख होनाचंी खंडणी िन्िमतपणे ाेण्ाचे आिण आपल्ा ारबारात 
मरा�ाचंा एक वकील ठेवण्ाचे ि्वाजीजवळ कबलू केले . ्ाची िकमत महणून मोगलापंासून आपले 
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संरकण करण्ाचे वचन त्ाने ि्वाजीपासून घेतले. 
 
्ा िठकाणी ही गो� नमूा करण्ासारखी आहे की पराभतू झालेल्ा िवज्नगरच्ा सा�ाज्ाच्ा 

माडंिलक संसथानाचंा �ाे् आिाल्ाही आिण कुतुब्ाही राज्ानंी बळकािवलेला होता . िवजापूरच्ा 
ताब्ात आता उ�र आिण पूवर महैसूर आिण पालार नाीपासून ािकणेकडे कावरेीची उपनाी कोलेसन 
्ामधील म�ासचे पठार अथवा कन�टकचा तळघाट महणजेच वलेोरपासून तंजावरनजीकप �्तचा �ाे् 
होता तर गोवळकोडा राज्ाने पालारच्ा उ�रेकडील सवर मुलूख महणजे िचकाकोलपासून म�ासप्रनत 
बळकािवला होता . कन�टकच्ा माैानात िवजापूरचा भतूपूवर विजर खान महमा ्ाचा मुलगा निसर 
महमाखान हा सुभेाार होता . त्ाचे मुख् िठकाण िजजी ्ेथे होते . त्ाच्ा ािकणेकडल्ा �ाे्ात 
बहलोलखानाचा आि�त ्रेखान लोाी अफगाण हा सुभेाार असून त्ाचे राज्कारभाराचे �मुख ्हर 
ि�चनाप�ी िजल्ाच्ा उ�र भागातील वालीकाणडपूरम  हे होते . त्ाच्ा आणखी ािकणेस तंजावरची िहाू 
राज्े आिण माुरेचे राज् होते . इ. स. १६७५ मध्े तंजावरची िहाू राज्े ि्वाजीचा साव� भाऊ व्ंकोजी 
्ाने िजकून घेतली होती . ही सवर राज्े आपापसामध्े लढण्ासाठी आिण परसपराचंा मुलूख 
बळकािवण्ासाठी नेहमी ्ु्ुतसु असत . ्ा अंतगरत कलहाचा फा्ाा घेऊन कुतुब्हाचा मं�ी मााणणा 
्ाने ि्वाजीच्ा मातीने िवजापुरी कन�टक िजकून घेऊन तेथे िहांूची स�ा पुनहा �सथािपत करण्ाचा बेत 
केला. 

 
१ मिहन्ानंतर ि्वाजीने है�ाबाा सोडले आिण ािकणेच्ा िा्नेे कनूरल , �ी्लैम , अनंतपूर, 

ितरपती, कलहाी, पेडुपोलम माग� झपा�ाने कूच केले. पेडुपोलम  म�ासच्ा पि�मेस सात मलैावंर आहे . 
तेथे तो मे मिहन्ाच्ा पिहल्ा आठव�ात ्ेऊन पोहोचला . त्ानंतर त्ाने िजिजचा बळकट िक�ा 
तेथील िक�ेााराबरोबर तह कवन आपल्ा ताब्ात घेतला . नंतर त्ाने व�ेोरच्ा िकलल्ाला वढेा िाला . 
िक�ेााराने जवळजवळ १४ मिहने अित्् ्ौ्�ने ि्वाजीचा �ितकार केला . िक�ा ि्वाजीच्ा ताब्ात 
ाेण्ाब�ल त्ाने भरपूर �व् घेतले आिण २१ ऑगसट १६७८ रोजी त्ाने िक�ा ि्वाजीच्ा सवाधीन केला. 

 
मरा�ाचं्ा आ्मणाच्ा लो�ाने कन�टकच्ा �ाे्ाचे माैान जणू काही साफ वाहून गेले . 

तटबांी बाधूंन मजबतू केलेल्ा काही िठकाणानंीच फकत त्ानंा �ितकार केला . मरा�ाचं्ा आ्मणाची 
बातमी लागताच कन�टकातील �ीमंत लोकानंी पळून जाऊन एक जंगलाचा तरी आ�् घेतला िकवा 
िकनारप�ीवरील ्ुरोिपअन िकलल्ाच्ा आ�्ाथर ते गेले. २६ जून रोजी कुडालोरच्ा पि�मेस १३ मलैावंर 
असलेल्ा ितरवाडी ्ेथे मरा�ानंी ्रेखान लोाी ्ाचा पराभव केला . आपल्ा ताब्ातील सवर मुलूख 
त्ाला सोडून �ावा लागला . ितरवाडीहून ि्वाजी कोलेरन नाीच्ा उतर िकनाऱ्ावर असलेल्ा 
ितरमलवाडी ्ेथे कूच कवन गेला . तेथे त्ाने आपला भाऊ व्ंकोजी ्ाला भेटीला बोलािवले . तेथे त्ाने 
आपला बाप ्हाजी ्ाने आपल्ा मृत्चू्ा वळेी जो �ाे् त्ाला िाला होता त्ापैंकी ¾ भाग त्ाने 
व्ंकोजीपासून िहसकावनू घेण्ाचा �्तन केला . परनतु २३ जुलै रोजी व्ंकोजी मो�ा हु्ारीने तंजावर 
्ेथे पळून गेला . ्ाननतर ि्वाजीने कन�टकातून मा्ाे्ाकडे ्ेण्ासाठी कूच केले . वाटेत त्ाने अनेक 
तीथरके�ानंा भेटी िाल्ा . “ि्वाजीने अित्् संघिटतपणे कन�टकची जी लूट केली आिण तेथून 
जबरासतीने जे �व् वसूल केले , त्ामुळे कन�टकची पिर�सथती रस ्ोषनू घेतलेल्ा एखा�ा हाडाच्ा 
तुक�ा�माणे झाली.” 

 
इ. स. १६७७ आिण ७८ ्ा ाोन वष�च्ा काळात ि्वाजीने कन�टकात जो �ाे् िजकला त्ाची 
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लाबंी-रंाी १८०×१३५ मलै एवढी होती. ्ा �ाे्ाचे वानषक उतप� २० लक होन एवढे होते . ्ा �ाे्ातील 
िकलल्ाचंी संख्ा १०० एवढी होती. 

 
१६७७ सालच्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला ि्वाजीने म�ासचा सपाटीचा �ाे् सोडला 

आिण महैसूरच्ा पठारामध्े त्ाने कूच केले . तेथील पूवर आिण पि�म भाग त्ाने िजकून घेतला . महैसूर 
राज्ातील मध्वत� िठकाण सेरा ्ेथून त्ाने आपल्ा राज्ाकडे कोकपल , गाग, बकंापूर, बेलवाडी 
(बेळगाव िजलहा) आिण तोरगल माग� �्ाण केले आिण १६७८ च्ा एि�लच्ा पिहल्ा आठव�ात तो 
महाराष्ातील मजबतू िक�ा पनहाळा ्ेथे परत ्ेऊन पोहोचला. 

 
(११) मोगल, िवजापूर आिण िशवाज्, १६७८–७९ 

 
१६७८ च्ा मे मिहन्ात मरा�ानंी ि्वनेरी िजकून घेण्ाचा ाुसऱ्ाांा �्तन केला . ि्वनेरीच्ा 

पा्थ्ाजवळचे खेडे जु�र ्ाला त्ानंी वढेा िाला आिण रा�ीच्ा वळेी िक�ा चढून जाण्ाचा त्ानंी 
�्तन केला. रा�ीच्ा वळेी ३०० मराठा ि्पाई ाोरीच्ा ि्�ा आिण फासे ्ाचं्ा साहाय्ाने िकलल्ाच्ा 
िभती चढून गेले . परंतु िक�ेाार अबाुल अिजजखान हा अित्् कु्ल अिधकारी होता . त्ाने ि्वाजीचे 
जे सैिनक िक�ा चढून आले होते त्ाचंी क�ल केली आिण ि्वाजीकडे पुढील�माणे िनरोप पाठिवला . तो 
असा : “जोप्रनत मी ्ा िकलल्ाचा िक�ेाार आहे तोप्रनत हा िक�ा तुला िजकून घेता ्ेणे ्क् नाही.” 

 
्ा सुमारास ि्वाजी आिण कुतुब्हा ्ाचं्ामध्े मतभेा िनम�ण झाले आिण ाोनही राज्ातं 

मााणणा पिंडताने अित्् कौ्ल्ाने जे मुतस�ेिगरीचे संबधं िनम�ण केले होते ते कोलमडून पडले . 
कन�टकवरील आपल्ा सवारीत ि्वाजीने आपली  �सथती एखा�ा खेळण्ातल्ा बाहुल्ा�माणे केली हे 
जेवहा कुतुब्हाला आढळले तेवहा त्ाच्ा रागाचा पारा चढला . त्ाने मोिहमेचा सवर खचर अंगावर घेतला 
होता आिण मोिहमेसाठी तोफखाना आिण सैन्ाची कुमक िालेली होती . परंतु िजकलेल्ा िकलल्ापैंकी 
एकही िक�ा ि्वाजीने कुतुब्हाला िाला नाही िकवा िजथे सोने िपकते अ्ा कन�टकातून ि्वाजीने जी 
�चडं लूट गोळा केली त्ापैंकी एक िाडकीाेखील परतफेड महणून ि्वाजीने कुतुब्हाला िाली नाही . 
पिरणामी अबुल हसन ्ाने िवजापूरचा नवीन राज�मुख िस�ी मसूा आिण त्ाचे �ितसपध� िव्षेतः 
्ारजाखान ्ाचं्ामध्े सलोखा घडवनू आणला . िस�ी मसूाच्ा बडंखोर ि्पा्ानंा काबतू आणण्ासाठी 
अबुल हसनने त्ाला �व्ाची मात केली . त्ाच�माणे त्ाने ि्वाजीिवर� ्ु� करण्ासाठी िस�ी 
मसूा्ी तह कवन त्ाला बाधूंन घेतले आिण ि्वाजीला कोकणामध्े कोडण्ाबाबत त्ाच्ाबरोबर 
्ोजना आखली. परंतु िालेरखानाने िवजापूरवर ह�ा कवन जमत आलेली ही ्ोजना उधळून लावली . 
ि्वाजीचा मोठा मुलगा संभाजी हा त्ाच्ा उतारव्ात लागलेला त्ाच्ा पाठी्ी एक ्ाप होता . २१ 
वष�चा हा तरण आसुरी सवभावाचा , लहरी, चचंल, अिवचारी आिण नीितमूल्ाबाबत बेारकारपणे 
कोणाचीही पव� न ठेवनू वागणारा होता . एका िववािहत �ा�ण तरणीवर त्ाने केलेल्ा अत्ाचारामुळे 
त्ाला पनहाळा िकलल्ावर कैाेत ठेवण्ात आले होते . परंतु १३ िडसेबर १६७८ रोजी तेथून तो आपली 
पतनी ्ेसूबाई आिण काही आि�त ्ाचं्ासह िालेरखानाला जाऊन िमळण्ासाठी िनसटला . 
िालेरखानाने आपल्ा ्ा नवोिात िम�ासह बहााुरगडापासून ािकणेस ५० मलैावंर अकलूज ्ेथे 
िवजापूरवरील आ्मणाची त्ारी करण्ासाठी काही काळ मु�ाम केला . [संभाजीचा पळ – (५०१) ्ा वेळी 

आलमगीर बाा्हाने संभाजीस हुजूर बोलािवले होते ; पण तो अनेक भ्ामुंळे जाण्ास राजी नवहता . ्ाच सुमारास त्ाचा बाप सीवाजी ्ाने त्ाचे 
हर �कारे समाधान कवन व आपले िव�ासू लोक त्ाजकडे पाठवनू हुवप आिणला होता . त्ाने त्ास आपल्ाजवळ बोलािवले आिण त्ाने जो 
ाुल�िकक केला होता व ज्ासाठी त्ावर नाराजी झाली होती तो पैतृक कृपेने झाडून टाकून त्ाचे मन आपल्ा बाजूस वळिवले . तेवहा संभाजीने 
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संधी िमळताच आपल्ा बा्कानंा पुरषी पो्ाख ाेऊन पाच हजार सवारासंह पला्न केले . ता. २८ शववालला (्. १६०१ का�तक व� ३०; इ. 
१६७९ नोवहेबर २३ ) तो िवजापुरास आला तेवहा मसऊाखानाने नीट बडाासत ठेवनू त्ाचे समाधान केले . िालेरखान ही बातमी ऐकून 
मसऊाखानावर खूप संतापला . ्ा संधीचा फा्ाा घेऊन खवाजा अबाुररझाक िालेरखानास महणाला . ‘मला परवानगी ्ा महणजे 
मसऊाखानाकडे जाऊन संभाजीिवष्ी उपा् करतो ’ तेवहा परवानगी िमळून तो पाच िजलकादला (१६०१ मागरश्षर शु�, ६; इ. स. १६७९ नोवहेबर 
२९) िवजापूरास आला. त्ाच्ा ्ेण्ाने ्िंकत होऊन व त्ाचे काही लषकरही ्ावेळी त्ाजवळ पोचल्ाने तो ता . ७ िजलकादचया रा�ी (मागरश्षर 
शु� ९; िडसेबर १) पनहाळ्ास गेला. (िालेरखान िवजापूरजवळ ्ेऊन ािकण्ां् ी लढा्ा ाेतो पण त्ाचें काही चालत नाही .) (५०३) सीवाच्ा 
व इतर िवला्तेतून िवजापुरात सवर �कारचे पााथर ्ेत असल्ाने सवसताई होती . उलट मुघल लषकरास उपास पडत . ्ाहजााा मुआ�म व 
िालेरखान ्ातंील बेबनावामुळे ्ाहजााा पैसे पाठवीना . सीवाच्ा लषकराने केलेल्ा मुलखाच्ा पा्म�ीमुळे त्ातूनही काही वसूल ्ेईना . 
्ाहजााा िालेरखानास एकसारखी ताकीा पाठवी की , िवजापुराहून उठून मुलखाचे रकण करावे आिण आपल्ा �ाे्ात ि्रलेल्ा बडंखोरास 
(सीवास) बाहेर हुसकवावे. (५०४) िालेरखान मसऊाखाना्ी तह करण्ाचा �्तन करीत होता . पण मसऊाखानास ्ाहजााा व िालेरखान 
्ामंधील बेबनाव माहीत होता. सीवाजी एकसारखा मसऊाखानास �ोतसाहन प�े धाडी (आिण खु� ्ाहजा�ाने त्ास गुपतपणे कळिवले की , मला 
पचंवीस हजार होन िाल्ास मी िालेरखानास तुमच्ा िवला्तेतून बाहेर काढतो . ्ामुळे तो तह करण्ास राजी झाला नाही .) (िश. च. वक. सं. २, 
१०९–११० बसात्नुससलात्न).] 

 
्ा गंभीर पिर�सथतीत िस�ी मसूा ्ाने पूव� ठरल्ा�माणे ि्वाजीकडे ताबडतोब मातीची ्ाचना 

केली. ि्वाजीने िवजापूरच्ा संरकणासाठी सुस� असे ६।७ हजार घोडाळ रवाना केले . मसूाला आपल्ा 
ाोसतावर पूणरपणे िव�ास टाकण्ाचा धीर होईना . तेवहा ि्वाजीने आपला बुरखा फेकून िाला आिण पुनहा 
िवजापूरच्ा �ाे्ात लुटालूट करण्ास आिण तो �ाे् उदधवसत करण्ास सुरवात केली . मसूाने 
िालेरखानाबरोबर तह केला . मोगलाचं्ा फौजेला मसूाखानाने िवजापूर ्ेथे बोलािवणे पाठिवले . ्ा 
फौजेचे मो�ा थाटाने सवागत करण्ात आले. 

 
िदलेर भोपाळगड िजकून घेतो 

 
्ानंतर िालेरखानाने भोपाळगडच्ा िा्नेे कूच केले . हा िक�ा जतच्ा वा्व्ेस वीस मलैावंर 

आिण पढंरपूरच्ा नैऋर त्ेस ४५ मलैावंर आहे . ्ा िकलल्ाच्ा आसमंतात त्ाच्ा मोगलाबंरोबर लढा्ा 
चाललेल्ा असताना आपली मालम�ा सुरिकत ठेवण्ासाठी आिण आपल्ा �जाजनाचं्ा कुटंुिब्ानंा 
आ�्सथान महणून हा िक�ा ि्वाजीने बाधंला होता . १६७९ ्ा वष�च्ा एि�ल मिहन्ाच्ा ाोन तारखेस 
सकाळी ९ वाजता मोगलानंी िकलल्ावर ह�ा चढिवला . ाुपारप �्त मोगल अित्् ्थ�ने लढले . 
त्ानंतर मोगलानंी िक�ा िजकून घेतला . ाोनही बाजंूची अित्् मनुष्हानी झाली . मोगलाचं्ा ताब्ात 
धान्ाचे �चडं साठे आिण अगिणत मालम�ा आली . त्ाच�माणे ्�चूी अनेक माणसे त्ानंी कैा केली . 
िकलल्ावरील ि्बांीपैकी जे ्केडो सैिनक बचावले होते त्ाचंा एक हात तोडण्ात आला , आिण त्ानंा 
िकलल्ाववन हाकलून ाेण्ात आले . इतरानंा गुलाम महणून बहुधा िवकण्ात आले असावे . भोपाळगडचा 
पाडाव झाल्ानंतर काही काळप �्त मोगल सुभेाार आिण िवजापूरचे सराार ्ाचं्ामध्े मनाला सं�मात 
पाडणारी कारसथाने आिण �ितकारसथाने ्ाचंा कहर झाला . त्ाच�माणे ्ा काळात मसूा आिण 
्ारजाखान, मसूा आिण िालेरखान आिण मसूा व त्ाचा पकपाती वेकटा�ी मुरारी ्ाचं्ामध्े भाडंणे 
िनम�ण झाली . ्ा वष�च्ा मध्ाला औरंगजेबाने बसिवलेल्ा िजिजया ्ा कराला आकेप घेणारे असे 
िवचारपूणर आिण भावनाव्तेने भरलेले प� ि्वाजीने औरंगजेबाला पाठिवले . हे प� अित्् वकतृतवपूणर 
अ्ा फार्ी भाषेत नील�भनेू त्ार केले होते. 

 
(१२) िशवाज्च् अखेरच् मोह्म 

 
िदलेरच् िवजापूरवर सवार् 

 



 
अनु�मिणका 

१८ ऑगसट रोजी िालेरखानाने िवजापूरच्ा उ�रेस ४० मलैावंर धूळखेड ्ेथे भीमा नाी 
ओलाडंली आिण मसूािवर� नवीन मोिहमेला सुरवात केली . मसूाची पिर�सथती अित्् केिवलवाणी 
झाली. त्ाने ि्वाजीकडे मातीची ्ाचना केली . ि्वाजीने िवजापूरचा बचाव करण्ाचे ताबडतोब कबलू 
केले. ्ा सुमारास संभाजी िालेरखानापासून पळून गेला होता . तो ४ िडसेबरच्ा सुमारास पनहाळ्ाला 
परत आला. [िालेरखानाची भोपाळगडावर सवारी आिण संभाजीचे मोगल छावणीतून पला्न ्ा घटनाचंी हकीकत पुढे िाली आहे : 

 
िालेरखान भपूाळगड घेतो – सीवाजीने माजऱ्ाजवळ डोगरामध्े एक खूप बळकट िक�ा बाधूंन त्ास भपूाळगड हे नाव ठेिवले . एवहा 

त्ाचे व मुघलाचें भाडंण सुव झाले महणून त्ावर त्ाने अनुभवी व लढाऊ लोकाचंा भरणा केला . ्ामुळे मुघली लषकराचा आवाज ऐकताच 
भोवतालच्ा गावातील लोकाचं्ा झुंडी , बा्कामुले व सामानसुमान घेऊन िकलल्ात ्ेऊन रािहल्ा होत्ा . हे समजताच िालेरखान तो िक�ा 
घेण्ास िनघाला . सकाळीच डोगरावर चढून त्ाने ह�ा चढिवला . ाोन �हरप �्त कडाक्ाची लढाई होऊन ाोनह�कडचे पुषकळ लोक कामास 
आले. पण िक�ा िालेरखानाच्ा ताब्ात आला . त्ावरील लोक व सामानसुमान त्ाच्ा हाती लागले . सीवाचे लोकापैंकी सात् ेकैा झाले . 
�त्ेकाचा एक हात त्ाने तोडला . ्ापैंकी बहुतेक लोक थंडीने मेले . सीवाने ्ापूव�च कुमकेसाठी सोळा हजार सवार पाठिवले होते . पण ते ्ेऊन 
पोहोचले तो िक�ा मुघलाचं्ा ताब्ात गेला होता . तेवहा त्ानंी फौजेच्ा तुक�ा पाडून मुघलास चारी बाजूंनी सतावण्ास सुरवात केली . 
इतक्ात त्ानंा खबर लागली की , ईरजखान व बाजीराव (४७८) हे पिरं्ाच्ा बाजूकडून िालेरखानाच्ा लषकरासाठी धान् घेऊन ्ेत आहेत . 
तेवहा सीवाजीचे सैन् तेथून ईरजखानावर चालून गेले . िालेरखानाने इखलासखानास १५०० सवारासंह ईरजखानाच्ा मातीस पाठिवले . 
िकलल्ापासून सहा कोसावंर इखलासखान व सीवाजीचे लोक ्ाचंी लढाई झाली . सीवाच्ा लोकानंी हे लोक थोडे आहेत असे पाहून त्ासं चारी 
बाजंूनी घेरले. इखलासखानाने एका खे�ाच्ा आ�्ाने लढण्ास �ारंभ केला व ितसऱ्ा तासापासून नवव्ाप �्त लढाई चालू रािहली . सीवाचे 
लोक सवर बाजंूनी ह�े चढवीत होते ; तर इखलासखान खे�ातंील गढीची िभत पाठी्ी घालून तोड ाेत होता . ्ातं सीवाचे जवळजवळ हजार 
लोक ठार झाले. िालेरखानाने ्ा लढाईची बातमी लागताच सरफराझखान व लतीफ्ाह ्ासं एका मोठ्ा जमेतीसह इखलासखानाच्ा मातीस 
पाठिवले व सवतःही त्ाचें मागनू िनघाला . हे इखलासखानाजवळ पोहोचले तो सीवाच्ा सैन्ाने पळ काढला . िालेरखान एक-ाोन कोस पाठलाग 
कवन परतला. नंतर भपूाळगडास ्ेऊन तो िक�ा त्ाने जमीनाोसत केला. 

 
(िश. च. वक. सं २, १०४, बसात्नुससलात्न)] 

 
[संभाजीराजे परत ि्वाजी महाराजाकंडे आले त्ाब�ल बुसितन�त बराच तप्ील आला आहे . तो पुढे िाला आहे . : “(िालेरखान) 

ता. २७ रोजी (२२ नवंबर १६७९) अथणीहून िनघोन ऐनापुरास जात होता. तेवहा त्ाने वाटेतच वतरमान ऐकले की संभाजी मोगली लषकरातून पळोन 
जाऊन िवज्ापुरीस िनघोन गेला . ज्ा जागी संभाजी िनघोन गेला अ्ी बातमी ऐकली तेथूनच िालेरखान माघारा िफरोन िवज्ापुराकडे 
िनघाला.” 

 
“ालेरखानाचे लषकरातून संभाजी ्ाणी पळोन जाणे �कणर :– ते कारण जाहले होते की ्ा िावसी आलमगीर पात्ाहा ्ाणी 

ालेरखानासी हुजूर बोलािवले व ालेरखान हा िकती एक सं््ामुळे व िकती एक अंाे्ाचे कारणाववन पात्ाहाकडे हुजूर जाण्ास राजी नवहता 
व त्ाच िावसात संभाजीचा बाप िसवाजी ्ाणी संभाजीस नाना�कारे िालभरंवसा ाेऊन आपले कडोन पूणर िव�ासूक लोकासं संभाजीकडे 
पाठिवले आिण संभाजीस हर�कारे समजूत कवन व िच�समाधान कवन आपल्ाकडे आणिवले व उभ्ती बापलेकामध्े वाकडेपणा आला होता , 
त्ामुळे उभ्ताचे सख् होत नवहते तो वाकडेपणा बापाचे कळवळ्ाने व िम�तेने ाूर जाहाला . िसवाजीने आपल्ा पु�ाचे मन आपल्ाकडे वळवनू 
घेतले. तेवहा ंसंभाजी ्ाणी फुरसतीची वेळ पाहून आपले ाीस  (चंपास) पुरषाचा पो्ाख पाघंवन ्ूराचा वे् ाेऊन पाच सवारािनसी आपले 
ाीसिहत ालेरखानाचे लषकरातून पळाला . ता. २८ वी माहे सवाल (२३ नवंबर १६७९) रोजी िवजापूरास ्ेऊन पोचला . तेवहा मसउाखान आिण 
जररीचा सामानसरंजाम पो्ाख व िबछाइतीकिरता ंसंभाजीकडे पाठिवले आिण मसउाखान ्ाणी संभाजीचे बहुत िच� समाधान केले . 
[ि्वाजीचा व आिाल्हाचा तह झाला होता .] िालेरखानास हे वतरमान कळले , तेवहा िालेरखान मसउाखानावर अत्ंत ्ोधा्मान जाहाला . 
अबाुल िरजाक ्ाणी ही फुरसती संधी पाहून ालेरखानाचे मनात आणोन िालहे की , मजला आपला िनरोप �ावा महणजे मी मसउाखानाकडे 
जाऊन संभाजीचा इलाज करतो असे बोलून िनरोप घेऊन ता . ५ माहे िजलकाद (२९ नवंबर १६७९ ) रोजी िवजापूरास आला . अबाुल िरजाक 
(्ेण्ाचे) हे कारण संभाजीने जाणोन तेथूनही ता . ७ माहे िजलकाद (१ िडसेबर) रोजी रा�ी घो�ावर बसून संभाजी पनाळ्ास िनघून गेला .” 
(उाूर भाषातंर (छापील) बुसाट पृ. ७१६ ्ात “२७” िजलकाद महणजे २१ िासेबर ही तारीख िाली आहे . ज्ा अथ� राजपुरकर १६ िडसेबर प�ाने 
संभाजी राजे कोलहापुरास (पनहाळ्ास) आल्ाची बातमी ाेतात त्ा अथ� पारसिनसानंी आपल्ा मराठी भाषातंरात िालेली ७ चं� हीच तारीख 
मुळातं असावी व तीच बरोबर आहे. बुसापा पृ, ५६. [१ भाग ६ वा]. १६ जुलैच्ा (१६८०) डच लोकाचं्ा अहवालात ्ा �संगाची मािहती आली आहे 
ती अ्ी : “वेगुल� व कानडा ्ा बाजूच्ा डोगराळ मुलुखातील ्ु�े अ�ाप चालूच आहेत . ि्वाजीचा मुलगा संभाजी आपल्ा बापाला सोडून काही 
कालाप �्त मोगली सैन्ात गेला होता. तो आता आपल्ा बापाच्ा आ�ासनावर िव�ासून ि्वाजीकडे परत आला आहे .” [पसासं, ्. २२६७, पृ. 
६९४ डाघ रिजसटर (१६८०), प.ृ ५१६).] 

 
१६७९ वष�च्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा ४ तारखेला ि्वाजीने िवजापूरपासून वा्व्ेला ५५ मलैावंर 

असलेल्ा सेलगुर ्ेथून कूच केले . त्ाच्ाजवळील घोडाळाची संख्ा १८००० होती . ्ा घोडाळाचे 
त्ाने ाोन भाग केले . एक त्ाच्ा हाताखाली आिण ाुसरा आनंारावाच्ा हाताखाली . ्ा ाोनही 



 
अनु�मिणका 

तुक�ानंी समातंर रेषेत उ�रेकडे झपा�ाने कूच करण्ास सुरवात केली . एखा�ा पुराच्ा लो�ा�माणे 
हे घोडेसवार ािकणेतील मोगलाचं्ा िजल्ातं घुसले . वाटेत लागलेली सवर िठकाणे त्ानंी लुटली आिण 
जाळून फसत केली . त्ानंी पै्ाच्ा आिण वसतंूच्ा सववपात �चडं लूट जमा केली . नोवहेबर मिहन्ाच्ा 
मध्ाला ि्वाजीने औरंगाबााच्ा पूव�स ४० मलैावंर असलेले जालना हे अित्् संप� असे व्ापारी पेठेचे 
्हर काबीज केले आिण त्ा ्हराची लुटालूट केली . जालन्ाच्ा उपनगरातील एका उ�ानात सय्ा 
जान महमा ्ा अविल्ाची पणरकुटी होती . जालन्ातील बहुतेक �ीमंत मंडळ�नी आपल्ा जवळील �व् 
आिण िहरे घेऊन ्ा पणरकुटीचा आ�् घेतलेला होता . ह�ेखोरानंा जेवहा ्हरात फारच थोडी लूट 
िमळाली आिण जेवहा त्ानंा वरील पणरकुटीत संप�ी ाडवनू ठेवल्ाचे कळले तेवहा त्ानंी ्ा पणरकुटीत 
�वे्  केला आिण तेथे आ�् घेऊन रािहलेल्ा व्कत�ना लुटले आिण अनेकानंा जखमी केले . ्ा 
कृत्ापासून त्ानंा परावृ� करण्ाचा त्ा अविल्ाने �्तन केला . परंतु त्ानंी त्ाला ि्वीगाळ केली 
आिण त्ाला ि्का करण्ाची धमकी िाली . सय्ा जान महमा हा अविल्ा परमे�राचा �ेिषत होता . 
त्ाच्ा �ाथरनेमध्े आ�्रकारक असे सामथ्र होते . त्ाने ि्वाजीला ्ाप िाला . त्ाववन लोकाचंी अ्ी 
समजूत झाली की ५ मिहन्ानंतर ि्वाजीला जो मृत् ूआला तो ्ा ्ापाचा पिरणाम हो्. 

 
जवळ जवळ ४ िावसप �्त जालना ्हर लुटल्ानंतर आिण ्हराचा पूणरपणे िवधवसं केल्ानंतर 

मरा�ानंी ज्ाची मोजााा करता ्ेणार नाही इतके सोने , चाांी, िहरे, कापडचोपड, ह�ी आिण उंट 
्ासंह माघार घेतली . ते माघार घेत असताना रणमसतखान नावाच्ा एका धाडसी मोगल अिधकाऱ्ाने 
त्ाचं्ा िपछाडीवर ह�ा केला . तीन िावसप �्त सीाोजी िनबाळकर ्ा मराठा सरााराने ५ हजार 
सवारािंन्ी त्ाला थोपवनू धरले . परंतु अखेर त्ाच्ा अनेक माणसासंहीत तो मारला गेला . ारम्ान 
औरंगाबाा ्ेथून मोगलानंा अित्् मो�ा �माणावर कुमक केसरीिसग आिण सराारखान ्ाचं्ा 
हाताखाली ्ेत होती . वर लढाई चाललेल्ा िठकाणापासून हे ाोघे सराार ६ मलैावंर ्ेऊन पोहोचले . 
तेथून केसरीिसगाने ि्वाजीचा एक जातभाई महणून रा�ीच्ा वळेी त्ाला एक िनरोप पाठवनू असे 
कळिवले, की, “मोगलाचंा तुमच्ाभोवती पडलेला वढेा पूणर होण्ाचे आत आिण तुमचा पला्नाचा मागर 
त्ानंी तोडून टाकण्ाचे अगोार तुमही ताबडतोब िनसटून जा .” ि्वाजीने आपल्ा गुपत हेर खात्ाचा 
�मुख बिहज� ्ाच्ाबरोबर ्ाबाबत स�ामसलत केली . बिहज�च्ा कु्ल मागरा्रनाखाली मरा�ानंी 
सतत ३ िावस आिण रा�ी अिवरत आिण िचता�सत मनः�सथतीत एका अनोळखी वाटेने पला्न केले . 
पळून जात असताना त्ानंा िमळालेल्ा बऱ्ाच्ा लुटीचा त्ानंा त्ाग करावा लागला . त्ाचें चार हजार 
घोडेसवार मारले गेले . त्ाचंा सेनापती हंबीरराव हा जखमी झाला . ्ा अप््ी मोिहमेनंतर ि्वाजी २२ 
नोवहेबरच्ा सुमाराला प�ा ्ा िकलल्ापा्ी परतला . तेथे त्ाने आपल्ा थकून गेलेल्ा आिण िपडलेल्ा 
सैन्ाला काही िावस िव�ातंी िाली . िडसेबरच्ा सुरवातीला तो राजगडला परतला . ारम्ान 
नोवहेबरच्ा ्वेटच्ा आठव�ात मरा�ाचं्ा एका तुकडीने खानाे्वर ह�ा केला आिण धरणगाव , 
चोपडा व त्ा जवळील अनेक मह�वाच्ा गावाचंी त्ानंी लुटालूट केली. 

 
िशवाज्चा मकतयू 

 
आपला सव�त मोठा मुलगा संभाजी ्ाच्ा वतरनामुळे ि्वाजीसमोर भिवष्काळात घडून ्ेणाऱ्ा 

घटनाचें भ्ंकर िच� उभे रािहले . िवष्ासकत, लहरी, सवभावाने िनार् आिण कसल्ाही �कारची 
�ित�ा, ाे्ािभमान अथवा धम�ब�लची ओज�सवता ्ाबाबत ्�तकंिचतही चाड नसलेल्ा संभाजीसारख्ा 
तरणाच्ा हातात महाराष्ाचे भिवतव् पूणरपणे सोपिवणे ्ामध्े फार मोठा धोका भरलेला होता ्ाची 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजीला पूणर जाणीव होती . ि्वाजीने संभाजीबरोबर समझोता करण्ाचा आिण त्ाची समजूत 
घालण्ाचा पराका�ेचा �्तन केला . ि्वाजीला मनुष्सवभावाची अित्् उतकृ� पारख होती . त्ाला 
लौकरच समजून आले की आपला उपाे् महणजे उप�ा घ�ावरील पाण्ासारखा आहे . साहिजकच 
त्ाच्ा अखेरच्ा िावसातं त्ाच्ा जीवनावर िनरा्चेी छा्ा पडली . २३ माचर १६८० रोजी ि्वाजी 
राजाला तापाने घेरले आिण त्ाला रकती आवचेा िवकार जडला . त्ाचे आजारीपण १२ िावसप �्त 
िटकले, आिण अखेर मराठी राज् घडिवणारा महाराष्ाचा नेता चै�ी पौनणमेच्ा ाुपारी रिववारी ता . ४ 
एि�ल १६८० रोजी मरण पावला . मृत्ुसम्ी त्ाच्ा व्ाची ५३ वष� ाेखील पुरी झाली नवहती . [खाफीखानाने 
ि्वाजीच्ा पूवरवृ�ािवष्ी िालेली हिककत पुढील�माणे आहे : 

 
(१११) आता मी सीवाचे कुल व उतप�ी ्ािवष्ी ािकणेतील िव�ासू व मराठा कुळातंील लोकाकंडून ऐकले ते सागंतो (११२) त्ाचे 

पूवरज िच�ोरचे राण्ाच्ा वं्ा्ी संबधं होते . असे महणतात की , त्ाचा एक पूवरज– ज्ामुळे त्ास भोसले हे नाव िमळाले– राण्ाच्ा मुलखात 
राहात असे. तो एका हलक्ा बाईच्ा जाती्ी संबधं ठेवनू तीस जाितधम��माणे लगनाि्वा् बा्को महणव ूलागला . ितला त्ापासून एक मुलगा 
झाला, व सवतःच्ा व जातीच्ा ्रमेमुळे त्ास डोगराळ मुलखातं गुपतपणे ठेवले व वाढिवले . त्ाचे त्ा बाईवर फार �ेम होते . त्ाचे आईबाप 
सवजाती् ाी्ी लगन करण्ाचा आ�ह करीत असतानाही त्ाने ते ऐकले नाही . त्ाचे �ेम उघड होऊन मुलाच्ा पालनािवष्ी त्ाच्ा िम�ातं व 
ितऱहाइतात चच� होऊ लागल्ामुळे तो , मुलगा व बाई ्ास घेऊन ािकणेत गेला . तो सवजाती् ाीपासून मुलगा झाल्ाची बतावणी करी तरी , 
कोणीही ्ु� रजपूत त्ा्ी लगनसंबधं करण्ास त्ार होईना . सरते ्वेटी त्ास मुलाचे लगन एका मराठा मुली्ी –हे कुलही आपण 
रजपुतकुलोतप� आहोत असे महणवी-करावे लागले . अ्ा उ�म कुळात सातव्ा िकवा आठव्ा िपढीत ्ाहू भोसल्ाचा जनम झाला . भोसला 
्बााची व्ुतप�ी सवरसामान् �ा् मता�माणे घोसला ्ा िहाी आिण सथानवाची िकवा अित्् लहान व रंा सथानवाची ्बाापासून आहे . तो 
मुलगा अ्ा िठकाणी वाढिवला गेल्ामुळे त्ास भोसला हे नाव िमळाले. पण मी िनराळी व्ुतप�ी ऐकली आहे. 

 
(११३) िनजामुलमुकी घराण्ाचा सवर �ाे् ्हाजहानच्ा ताब्ात आल्ावर  
 
त्ाने आिालखाना्ी िम�तवाचा तह केल्ावर खानाने औरंगाबााेजवळ असलेला आपला मुलुख कोकणातील जीवल (चेऊल), 

बाबल (ााभोळ), ांडाराजपुरी, चाकण ्ा बांराच्ा ऐवजी ही सवर पूव� िनजामुलमुकाकडे होती , पण आता ती तळकोकणच्ा जवळ असल्ाने 
आिाल्हाने आपल्ा ताब्ात घेण्ाची इचछा केली होती– अालाबाल कवन ािकण सोडावी असे िवनवले . हा �ाे् झाडी व डोगर ्ानंी 
भरलेला असल्ामुळे ही सूचना पसंत पडून ाोनही कोकणे आिालखानाच्ा ताब्ात आली . मु�ा अहमा ्ाचे पूवरज अरबसतानातून जुलमाला 
कंटाळून नव्ानेच कोकणच्ा आसपास आले . ्ामुळे त्ानंा नवाित्ह हे नाव िमळाले . त्ाच्ा वं्ापैकी मु�ा अहमा हा िवजापूरच्ा 
िव�सतापैकी झाला. ्ाजकडे ्ा भागातील तीन परगणे जागीर महणून होते . त्ाच वेळी पुणे व सुपे असे ाोन परगणे ्ाहू भोसल्ास जागीर महणून 
िमळाले. सीवा आपल्ा बापाच्ा वतीने ्ा ाोन परगण्ाचंा काळजीपूवरक कारभार पाहू लागला . तो आपल्ा जातीत धै्र , बु�ी, कपट, लु�ेिगरी 
इत्ाा�ब�ल �िस� झाला होता . (११४) उंच उंच डोगर व ााट अरण् असलेल्ा त्ा �ाे्ात त्ा मुलखातील जमीनाारा�माणे तो गड व ग�ा 
बाधूं लागला. 

 
इकडे ्ाच सुमारास आिालखानास एक ाुखणे लागनू तो पुषकळ िावस आजारी पडला . ्ामुळे त्ाच्ा राज्ात गोधळ उतप� झाला . 

त्ातच मु�ा अहमा ्हाजहानकडे गेला व त्ाची फौज कोकणच्ा जागीरीतून उठून गेली . तेवहा सीवा मुलूख िनण�्क आहे असे पाहून धाडसाने 
व ाु�पणाने त्ात ि्रला व इतर जागीरााराचं्ा जागीरीसकट तो त्ाने हसतगत केला . तो त्ाचे वं्ज त्ानंी पुढे तो मुलूख व सवर ािकण ्ामंध्े 
जी बडंखोरी माजिवली ितचा हा आरंभ हो् . एखा�ा समृ� ्हराची िकवा �ाे्ाची त्ास बातमी लागली की , तो लुटी व ताब्ात घेई . त्ा 
बडंखोरीच्ा िावसात जागीराारानंी िवजापूरकडे त्ार करण्ाच्ा अगोारच हा त्ा बाबतीत सवतःचा अजर भेट व नजराणा ्ासंह पाठवी . तो 
िलही की, ‘फलाण्ा महालाचा जासत महसूल ्ेण्ाजोगा असता तो जागीरााराने अथवा जमीनााराने ि्का करण्ाला्क गुनहा केला , ्ामुळे 
त्ास तंबी िाली . तो �ाे् माझ्ा ताब्ात िाल्ास काही जासत पैसा ाेण्ाचे अथवा सवर वसूल थेट िवजापूरला पाठिवण्ाचे मला कबलू आहे .’ 
्ामुळे जहािगरााराच्ा गाऱहाण्ाचंी ााा लागत नसे . (११५) ्ा काळी ािकणेत सारखी बडें उद भवत . तेथील अिधकारी , र्त व सैिनक 
भोवतालच्ा पिर�सथतीमुळे हावरे व मूखर बािल् होते . ते आपल्ा पा्ावर आपल्ा हातानेच कुऱहाड पाडून घेत व आपली मालम�ा ना्ाच्ा 
वाऱ्ावर फेकीत . राजकत्�च्ा अिधकारात व्त्् आला िकवा त्ाचे लक ाुसरीकडे लागले महणजे अिधकाऱ्ाचंा हावरेपणा वाढे . ्ा 
बडंखोराचं्ा इचछे�माणे त्ा �ाे्ाचा अिधकार त्ाजकडे आला होता व तो सव�त जासत तापाा्क बडंखोर बनला . 

 
तो िनवडक मराठे चोराचें व लुटावंचे पुषकळ सैन् जमवनू गड ताब्ात घेऊ लागला . त्ापैकी पिहला चंान होता . नंतर त्ाने इतरही 

साम�ी नसलेले िकवा असमथर व अननुभवी गडकऱ्ाचं्ा ताब्ात असलेले िक�े घेतले . िसकंार अली आिालखान ाुसरा ्ाच्ावेळी िवजापुरी 
राज्ात गोधळ माजला. कारण त्ाच्ा का्ाे्ीरपणाब�ल ्कंा घेत. ि्वा् तो लहानपणीच बापाचा वारस महणून राज् कव लागला होता. 

 
औरंगजेबाने आपल्ा बापाच्ा कारिका�त त्ा �ाे्ात ज्ा हालचाली केल्ा त्ामुळे व इतर गोधळामुळे िवजापुरी मुलखातील खराबी 

व बडंखोरी आणखी वाढली . सीवाने रोजच्ा रोज आपले बळ वाढवनू त्ा �ाे्ातील सवर गड हसतगत केले . ्ामुळे तो सामथ्रवान व साधनवान 
झाला. त्ाने मोठे सैन् व �व् जमवनू िवजापूर व िहाुसथान ्ाचं्ा राजावर चढाई केली आिण डोगर व झाडी ्ाचं्ा आ�्ाने लाबंवरचा �ाे् 
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लुटला व उदधवसत केला . त्ाची मुख् वसती चाकण व राजगड ्ेथे असे . (११६) एक आरमार उभावन त्ाने िक�ेही बाधंिवले . ्ामुळे त्ाचे 
चाळीस िक�े झाले. अ� व ्ु� ्ाचं्ा साम�ीने हे िक�े सुसि�त कवन तो सव�त मोठा बडंखोर बनला. 

 
(िशवचिर� वक� सं�ह ३, मुनतखाबु�ुबाब, ६२ - ६४)] 

 
(१३) िशवाज्चे राजय, तयाचे सैनय आिण अथरवयवसथा 

 
ि्वाजीचे मृत्चू्ा वळेी त्ाचे राज् उ�रेस रामनगरपासून [सुरत एजनसीमधील ह�ीचे धरमपूर संसथान .] 

ािकणेस मंुबई इलाख्ातील कानरा िजल्ातील कारवार अथवा गंगावती नाीप �्त पसरलेले होते . 
्ामध्े पोतुरगीज मुलखाचा समावे्  नवहता . ि्वाजीच्ा राज्ाच्ा पूवर सीमेने उ�रेकडे बागलाणाचे टोक 
गाठले होते , आिण तेथून नाि्क -पुणे िजल्ाचं्ा मध्भागातून ही सीमा व�ेावाक�ा वळणानंी 
ािकणेकडे उतरली होती . ्ानंतर ्ा सीमेने सवर सातारा िजलहा आिण कोलहापूर िजल्ाचा बराचसा भाग 
विे�लेला होता . ्ात भर महणून ि्वाजीने नुकताच का्मपणे आपल्ा राज्ाला जोडलेला पि�म 
कन�टक अथवा कानडी भािषकाचंा मुलुख . हा �ाे् बेळगाव िजल्ापासून म�ास इलाख्ाच्ा बेलाारी 
िजल्ाच्ा लगतच असलेल्ा तंुगभ�ा नाीच्ा िकनाऱ्ाप �्त पसरलेला होता. 

 
ि्वाजीने आपल्ा मृत्चू्ा अगोार नुकताच िजकलेला �ाे् महणजे कोपपलच्ा पलीकडील 

तंुगभ�ेपासून व�ेोर आिण िजजीप �्त पसरलेला होता . ्ामध्े ह�ीच्ा महैसूर राज्ाचे उ�र , मध् आिण 
पूवर िवभाग , म�ास इलाख्ातील बे�ारी , िच�रू आिण अक�ट िजल्ाचें काही भाग इतका �ाे् मोडत 
होता. हा �ानत तसे महटले तर ि्वाजीच्ा सैन्ाने व्ापला होता . इ. स. १६८० प �्त ्ा �ातंात 
�सथरसथावर झालेली नवहती. 

 
ि्वाजीच्ा राज्ातील त्ाच्ा संपूणर ताब्ात असलेला अथवा त्ाचा संपूणरतः अंमल असलेल्ा 

मुलुखाव्ितिरकत असा एक मोठा आिण ाूरवर पसरलेला जिमनीचा प�ा होता की ज्ामध्े त्ाच्ा स�ेला 
मान्ता होती. परंतु जेथे त्ाचे सावरभौमतव नवहते , अ्ा �ाे्ामध्े ्क् तेव�ा िन्िमतपणे त्ाचे सैन् 
वष�काठी आ्मण करी आिण त्ामधून खंडणी गोळा करी . अ्ा तऱहेने त्ाला ाेण्ात ्ेणाऱ्ा �व्ाला 
चौथ महणत कारण त्ािठकाणचा सरकारने ठरिवलेला जो जमाबांीचा वसूल असे , त्ाच्ा चौथ्ा 
िहश्ाएवढी ही र�म होई. एखा�ा िठकाणाहून अ्ा तऱहेने चौथाईची र�म वसूल केल्ानंतर त्ािठकाणी 
मरा�ाचें सैन् आिण मुलकी अिधकारी ्ाचंा नको असलेला उप�व लोकानंा सहन करावा लागत नसे . 
अ्ा �ाे्ावर परकी आ्मण झाल्ास अथवा तेथील अंतगरत ्ातंता िबघडल्ास त्ा �ाे्ाचे रकण 
करण्ाची कोणत्ाही �कारची जबाबाारी अनुषंगाने ि्वाजीवर पडत नसे . त्ाचा ारबारी लेखक 
सभासा ्ाने ि्वाजीच्ा राज्ाच्ा वसुलाची र�म एक कोटी होन एवढी िालेली आहे . ज्ावळेी 
चौथाईची संपूणर र�म वसूल होई त्ावळेी वरील उतप�ात आणखी ८० लाख होनाचंी भर पडत असे. 

 
मराठा सैनय आिण चौथाई 

 
परकी् राज्ाचं्ा मुलुखातून �ितवष� त्ाला लागणारी रसा आिण साम�ी ही आपले सैन् 

पाठवनू िमळिवण्ाचे ि्वाजीचे सथा्ी धोरण होते. ‘पावसाळ्ामध्े महणजे जूनपासून स�ेबर मिहन्ाप �्त 
ि्वाजीचे सैन् छावणीसाठी आपल्ा राज्ात जात असे . ऑकटोबरच्ा सुरवातीला ासऱ्ाच्ा िाव्ी हे 
सैन् आपल्ा राजाने नेमून िालेल्ा �ाे्ावर आ्मण करण्ासाठी छावणीमधून बाहेर पडे . आठ 
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मिहनेप �्त ्ा सैन्ाने आपली गुजराण पराे्ी मुलुखात कराव्ाची असे . त्ाच�माणे अ्ा मुलखात 
त्ानंी खंडणी वसूल करावी अ्ी आजा त्ानंा िाली जाई . सैन्ाबरोबर िा्ा , गुलाम अथवा नतरकी न 
नेण्ाब�ल ि्वाजीचे आपल्ा सैन्ाला अित्् सखत हुकूम असत . ्ा हुकमाचा भगं कवन एखा�ा 
ि्पा्ाने आपल्ाबरोबर ाासी अगर नतरकी नेल्ास त्ाचा ि्रचछेा करण्ात ्ेई . ्ु�ामध्े िा्ा आिण 
मुले ्ानंा कैा करण्ात ्ेत नसे . फकत पुरषानंाच ्ु�कैाी करण्ात ्ेई . �ा�णानंा कोणताही �ास 
िाला जात नसे अथवा खंडणीााखल ओलीस महणून धरण्ात ्ेत नसे . पराे्ी मुलुखातून सवराज्ात 
परतल्ावर �त्ेक ि्पा्ाला आपली लूट सरकार ारबारी जमा करावी लागत असे. 

 
(१४) िशवाज्चया कारभाराचे के�्य सवरप 

 
ि्वाजी आपल्ा राज्ाचा कारभार अ��धानाचं्ा सलल्ाने आिण मातीने करीत असे . हे 

अ��धान महणजे (१) पेशवा अथवा मुख् �धान (�धानमं�ी), (२) मुझुमदार अथवा अमात् (मुख् 
िह्बेतपासनीस), (३) बाकेनव्स अथवा मं�ी – ्ाच्ाकडे राजाच्ा ाैनंिान व्वहाराची आिण 
ारबारात घडलेल्ा �संगाचंी नोा ठेवण्ाचे काम असे , (४) सूरन्स अथवा सिचव (प�व्वहाराचा मुख् 
अिधकारी, (५) डब्र अथवा सुमंत (पराे् मं�ी आिण बातमीखात्ाचा �मुख ), (६) सरनोबत अथवा 
सेनापती (लषकराचा मुख् अिधकारी ), (७) पंिडतराव (फार्ीमधील सूद आिण मुहतस्ब ही ाोन 
अिधकारपाे पिंडतरावाच्ा िठकाणी एकवटलेली होती .) ्ा अिधकाऱ्ाकडे धानमक �शन आिण 
जातीमधील भाडंणे ्ाबाबत िनवाडा ाेणे , पाखंडी आिण धमरिनाकानंा ि्का लावणे आिण राजाने ाान 
करण्ासाठी काढून ठेवलेल्ा �व्ातून िव�ान �ा�णानंा बिकसी ाेणे ही कामे होती , (८) नयायाध्श 
अथवा न्ा्ाान खात्ाचा �मुख एक सेनापती सोडल्ास बाकीचे सवर मं�ी जातीने �ा�ण होते . जवर 
पडल्ास पिहल्ा सहा अिधकाऱ्ानंााेखील सैन्ाचे नेतृतव पतकराव ेलागे. राज्ाच्ा प�व्वहाराचे �त्क 
काम �भ ुजमातीची माणसे बघत असत . त्ाचं्ापैकी बहुतेकानंा पन््न भाषेचे उ�मपैकी जान असे . 
सैन्ाच्ा पगाराच्ा िह्बेाचे काम सबन्स ्ा अिधकारी वग�कडून केले जाई . फार्ी भाषेत ्ा 
अिधकाऱ्ाला बक् असे महणत. 

 
परंतु ्ा आठ मंं्ाचें मणडळ महणजे कोणत्ाही अथ�ने ह�ीच्ा भाषेतील मंि�मंडळासारखे 

नवहते. त्ाचंी भिूमका राजाचे िनववळ सिचव एव�ापुरतीच म्�िात असे . त्ानंा आपल्ा िहमतीने 
कोणतीही गो� करता ्ेत नसे ; िकवा राजीनाम्ाची धमकी ाेऊन आपल्ा धोरणा�माणे एखााी गो� 
राजाला कराव्ास भाग पाडण्ाचेही त्ानंा सामथ्र नसे . ज्ावळेी राजाची मज� लागे त्ा वळेी त्ाला 
िनववळ स�ा ाेणे एवढेच त्ाचें काम असे , तर इतर वळेी राजाच्ा सवरसाधारण आाे्ाचें पालन करणे 
आिण आपापल्ा खात्ाचं्ा कारभारावर ाेखरेख करणे एवढेच त्ाचें काम असे . इतर सात �धानापेंका 
पे्व्ाचे सथान हे अिधक मानाचे असे . परंतु कोणत्ाही बाबतीत ते त्ाच्ापेका ाुय्म नसत . ि�िट् 
मंि�मंडळात जी एकजूट होती आिण मंि�मंडळाचे जे सामथ्र होते त्ाचा मरा�ाचं्ा मंि�मंडळात अभाव 
होता. १४ व्ा लुई�माणे िकवा �ेि�क ा �ेट�माणे ि्वाजीने राज्कारभाराची सवर सू�े आपल्ा हाती 
ठेवलेली होती. 

 
(१५) िशवाज्चे चािररय आिण तयाचे इितहासात्ल सथान 

 
ि्वाजीने आपले का र् िस�ीस जाण्ासाठी ्ोजलेल्ा उपा्ाचें नैितक मूल्मापन कसेही केले 
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तरी त्ाने संपाान केलेले िवज् महणजे डोळे िापिवणारी वसतु�सथती होती , ्ात काही सं् ् नाही . एका 
जहागीरााराचा हा मुलगा मोगल सा�ाज् आिण त्ाची �चडं ्कती ्ाचंा अित्् क�र असा ्� ूबनला. 
ि्वाजीला वठणीवर कसे आणाव े्ा एकाच िवचाराने औरंगजेब िचता�सत झाला . कारण ािकणेमध्े ्ा 
कामी त्ाच्ा मोठमो�ा सेनापत�ना अप्् आल्ाचे त्ाला िासून आले हेते. 

 
िहाूच्ा छळाला त्ा काळी पुनहा एकाा सुरवात झाली होती . साहिजकच सारा िहाू समाज 

ि्वाजीकडे एका नूतन आ्चेा िकरण आिण आपल्ा धम�चा संरकणकत� ्ा द�ीने पाहात होता. 
 
ि्वाजीचे खाजगी जीवन महणजे चािरं्वान आिण नीितमान  व्कतीच्ा जीवनाचा एक आा्र 

होते. त्ाच्ा अंगी जाजवल् िपतृभकती होती , त्ाचे आपल्ा मुलावंर अित्् �ेम होते–आिण पित महणून 
तो एक आा्र होता . अगाी लहानपणापासून तो क�र धानमक होता – िकबहुना जनमतःच आिण 
ि्कणाच्ा संसकारामधून त्ाची वृ�ी त्ी बनली होती . सबधं आ्ुष्भर तो कोणत्ाही गो�ीच्ा आहारी 
गेला नाही , ाुगरणापंासून तो अिलपत रािहला आिण स�नानंा त्ाने नेहमीच मान िाला . ज्ा धम�चा तो 
पुरसकत� होता , त्ा धम�चे औाा्र त्ाच्ा अंगी पुरेपूर बाणलेले होते . ्ाचे उााहरण महणजे सवर 
धम�तील, मग ते िहाू असोत अगर मुसलमान असोत , आचरणाने ्ु� असलेल्ा व्कत�ना तो मनात 
कोणत्ाही तऱहेचा िवकलप न ठेवता आार ााखवीत असे . िा्ाचं्ा बाबतीतला त्ाचा िालाारपणा आिण 
आपल्ा छावणीत नीितिन्माचें काटेकोरपणे पालन करण्ाबाबतचा त्ाचा कटाक ्ा गो�ी महणजे त्ा 
काळातले एक आ�्रच होते. ि्वाजीचा अित्् क�र असा िटकाकार खाफीखान ्ानेही ि्वाजीच्ा ्ा 
गुणाचंी अित्् मुकत कंठाने सतुती केलेली आहे. 

 
जनमजात पुढाऱ्ाच्ा अंगी असलेली असीम आकषरण्कती ि्वाजीच्ा व्�कतम�वात होती . ज्ा 

ज्ा व्कती त्ाच्ा साि�ध्ात ्ेत , त्ाचं्ावर त्ाची मोिहनी पडे . ाे्ामध्े जी जी काही उतकृ� माणसे 
होती त्ा सव�ना त्ाने आपल्ाकडे खेचून घेतले . त्ाच्ा सवर अिधकाऱ्ानंी आपल्ा �ाणाचंी कार न 
करता त्ाची सेवाचाकरी केली . त्ाला िमळालेले डोळे िापिवणारे िवज् आिण त्ाच्ा तोडावर साा 
िवलसत असलेले �समत हास् ्ामुळे तो आपल्ा सैिनकाचंा जीव की �ाण बनला . त्ाच्ा अंगी माणसाची 
पारख करण्ाचा जो राजाला ्ोभणारा असा गुण होता , त्ातच त्ाच्ा िवज्ाचे सारे गमक साठिवलेले 
होते. त्ाने आपल्ा सेनापत�ची आिण सुभेााराचंी आिण त्ाच�माणे मुतस�ाचंी आिण सिचवाचंी केलेली 
िनवड ही कधीही चुकत नसे . त्ाच्ा सैन्ाची संघटना महणजे का्रकमतेचे उतकृ� उााहरण होते . 
मोिहमेसाठी लागणाऱ्ा वसतंूची अगोारच तरतूा केली जाई आिण सामानसुमानाची व्वसथा ्ोग् अ्ा 
अिधकाऱ्ाकंडे सोपिवली जाई . त्ाचे हेरखाते अित्् उतकृ� होते . त्ामुळे ज्ा �ातंावर त्ाला मोहीम 
काढाव्ाची असे त्ामधील इत्ंभतू बातमी अगोारच त्ाला त्ाच्ा हेरखात्ाकडून पुरिवली जाई . 
त्ाच्ा सैन्ाच्ा तुक�ा सवचेछेनुसार ाूराूरच्ा �ाे्ातं संघिटतपणे अगर िवभागून आपापली कारवाई 
करीत. त्ामध्े त्ानंा कधीही अप्् ्ेत नसे . ्�नेू केलेला पाठलाग अगर िनम�ण केलेले अडथळे 
्ानंा ््सवीिरत्ा तोड िाले जाई , आिण तरी ाेखील िमळालेली लूट अित्् झपा�ाने आिण 
सुरिकतपणे कसलेही नुकसान न होता सवाे्ात पोहोचिवली जाई . ि्वाजीच्ा अंगी लषकरी बाणा 
जनमजात होता . ्ाला पुरावा महणजे त्ाने त्ाच्ा हाताखाली लढणाऱ्ा ि्पा्ाचं्ा जाितिवष्क 
गुणाला ्ोभेल अ्ी , त्ाच्ा हाताखालील �ाे्ाच्ा सवाभािवक गुणाला साजेल अ्ी , त्ा काळातील 
उपलबध ्ासाम�ीला धवन आिण ्�चू्ा अंतगरत पिर�सथतीला मारक ठरेल अ्ी ्ु�प�ती 
सवाभािवकत्ाच अंगीकारीली. अित्् जलागतीने मजल करणाऱ्ा त्ाच्ा पा्ाळाचा त्ाच्ा हलक्ा 



 
अनु�मिणका 

घोडाळाबरोबर िमलाफ झाल्ाने मजबतू झालेला त्ाचा सेनासंभार औरंगजेबाच्ा काळात अजोड आिण 
अिजक् ठरला. 

 
परंतु ि्वाजीचे खरे मोठेपण हे त्ाच्ा चािरं्ात आिण पिर�सथतीनुवप त्ाच्ा अंगी असलेल्ा 

कतृरतवात होते. ्ाबाबत त्ाने ाखिवलेली कलपनेची अपूव�ई अथवा भिवष्काळात राजकारणाच्ा घडीचा 
पालटणारा रंग आिण त्ाबाबत त्ाने बाधंलेले अंााज ्ानंी त्ाला मोठा केले , असे महणणे ्ोग् ठरणार 
नाही. ाुसऱ्ाच्ा सवभावातील खोलीचे मोजमापन अचूक रीतीने करण्ाची त्ाची हु्ारी , 
राज्कारभाराबाबत िासून ्ेणारी त्ाची का्रकमता , �ापत पिर�सथतीत आपल्ा फा्�ाचे का् आहे 
आिण कोणती गो� कृतीत उतरिवणे ्क् आहे हे जाणण्ाबाबत त्ाच्ा अंगी जनमजात असलेली 
अनाकलनी् ्कती हीच त्ाच्ा जीवनात त्ाला ्् िमळवनू ाेण्ास कारणीभतू ठरली . त्ाच्ा 
जीवनातील िचरकाल िटकणारी कामिगरी महणजे िवखुरलेल्ा मरा�ानंा एक� आणून त्ाने त्ाचं्ातून 
राष्ाची जी िननमती केली ही हो् . त्ाने आपल्ा पुढील िपढीला िालेला अमोल ठेवा महणजे जनतेच्ा 
जीवनात त्ाने िनम�ण केलेले राष्�ेमाच्ा ज्ोतीचे सफुि�ग हा हो् , आिण त्ाने ही जी सवर कामिगरी 
पार पाडली ती मोगल सा�ाज् , िवजापूर, िहाुसथानातील पोतुरगीज आिण जंिजऱ्ाचे िस�ी ्ा चार �बल 
स�ाकंडून झालेल्ा कणखर �ितकारावंर मात कवनच. 

 
अव�चीन कालखंडात ाुसऱ्ा कोणत्ाही िहाूने अ्ा तऱहेची िवधा्क अथ�ची बुि�म�ा 

ााखिवलेली नाही. त्ाने आपल्ा सवतःच्ा उााहरणाने असे िस� केले की िहाू जमात ही राष् िनम�ण 
कव ्कते , राज्ाची उभारणी कव ्कते आिण ्�चूा पराज् कव ्कते . इतकेच नवहे तर सवतःचे 
संरकण करण्ाचे सामथ्रही त्ाचं्ा अंगात आहे . त्ाच�माणे वाा म् आिण कला , व्ापार आिण 
उ�ोगधंाे ्ानंा संरकण ाेण्ाचे आिण त्ाचंी भरभराट करण्ाचे सामथ्र त्ाचं्ात आहे हेही त्ाने ााखवनू 
िाले. मराठे आपले आरमार राखू ्कतात , सागरात व्ापारासाठी ाूरवर गमन करणारे नौकााल ते 
िनम�ण कव ्कतात आिण पराे्ी स�ाबंरोबर त्ाचं्ा बरोबरीने सागरी ्ु�े ते खेळू ्कतात हेही त्ाने 
ााखवनू िाले. मध् ्ुगातून बाहेर पडलेल्ा िहाूला आपल्ा व्�कतम�वाची सव�गीण �गतीची झेप क्ी 
घेता ्ेईल ्ाचीही ि्कवण ि्वाजीने त्ाला िाली. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण बारावे 

िवजापूरचया राजयाला लागलेल् उतरत् कळा आिण 

िवजापूरचा नाश 

 
(१) जयिसगाच् िवजापूरवर्ल सवार् , १६६५–१६६६ [िवजापूरबरोबर मोगलाचें जे ्ु� झाले त्ाची 

कारणमीमासंा पुढे िाली आहे : ािकणेच्ा सुभेाारीवर ज्िसगाची नेमणूक करताना औरंगजेबाने त्ाला ि्वाजी व िवजापूरचा सुलतान ्ा 
ाोघाचंा मोड करण्ाब�ल िलिहले होते . परंतु ्ा ाोघावंर एकाच वेळी ह�ा करणे अाूरा्�पणाचे होईल , असे सागंनू ज्िसगाने �थम 
ि्वाजीकडे मोच� वळिवला होता (एच . ए, ६८ अ). आता पाळी िवजापूरच्ा आिाल्हाची होती. 

 
िवजापूरच्ा आिाल्हाच्ा अनेक चुका होत्ा . ऑगसट १६५७ च्ा तहा�माणे त्ाने मोगल बाा्हाला १ कोट र . खंडणी, परंडा 

िक�ा आिण िनजाम्ाही कोकण ाेण्ाचे कबलू केले होते . परंतु ्हाजहानचे आजारीपण आिण नंतर झालेले वारसाह�ाचे ्ु� ्ाचा फा्ाा 
घेऊन त्ाने ्ा अटी पाळल्ा नवहत्ा . अथ�त  औरंगजेबाच्ा राज्ारोहणाच्ा वेळी ्ा खंडणीचा एक भाग महणून त्ाने ८ ॥ लक र . िाले होते 
आिण नंतर १६६५ , च्ा जानेवारीमध्े त्ाने ७ लक र . आिण रतनानंी भरलेल्ा ६ पे�ा नजर केल्ा होत्ा ही गो� खरी होती . तरी ाेखील 
ठरलेल्ा खंडणीच्ा मानाने ्ा भेटी महणजे काहीच नवहत्ा . १६६० च्ा नोवहेबरमध्े मोगलानंी परं�ाचा िक�ा आपल्ा ताब्ात घेतला होता . 
परंतु तो आिाल्हाने िाला नवहता तर तेथील िक�ेााराला लाच ाेऊन त्ानंी िकलल्ाचा ताबा घेतला होता . 

 
१६६० मध्े आिाल्हाने ि्वाजीवर ह�ा केला तेवहा त्ाने मोगलाचंी मात मािगतली . औरंगजेबाने ती ाेऊ केली . पिरणामी 

आिाल्हाने पनहाळा, पावनगड वगैरे िक�े मरा�ापंासून िजकून घेतले . परंतु ठरलेली खंडणी मा� त्ाने िाली नाही . इतकेच नवहे तर आपणच 
त्ा वेळी ्ा्सताखानाला मात केली असा ाावा माडूंन खंडणी मधील १० लक रप्े त्ाने कमी कवन घेतले . १६६५ मध्े ज्िसगाच्ा 
मोिहमेच्ा वेळी त्ाने आपले सैन् खवासखानाच्ा हाताखाली पाठिवले . परंतु त्ाला ्ा सैन्ाब�ल कधीच खा�ी नवहती . एका प�ात तो महणतो 
आिालखानाने सैन् पाठिवले हे खरे परंतु ि्वाजीचा पूणर ना् होणे हे त्ाला धोक्ाचे वाटत होते . महणून त्ाने ि्वाजी्ी तह कवन त्ाला सवर 
साहाय् केले. गोवळको�ाच्ा सुलतानालाही त्ाने अ्ाच तऱहेचे धोरण ि्वाजीबरोबर सवीकारण्ास �वृ� केले . एकीकडे मा� तो बाा्हाकडे 
िन�ेची प�े पाठवतच रािहला. (ए. एन ., ९१०, ९१३, ३९७; एच . ए., ६६ अ, ७९ अ, ७० अ; ब्. एस., ३९९-४०१) अथ�त  खरी गो� अ्ी होती की 
अकबराच्ा वेळेपासून मोगल सरकारचा उ�े् ािकणेचा अंतभ�व आपल्ा सा�ाज्ात करण्ाचा होता . १७ व्ा ्तकातील भारती् राजनीतीचे हे 
सू� िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचें सुलतान सहजासहजी कधीच िवसव ्कले नाहीत . साहिजकच ि्वाजीचा संपूणर ना् करण्ाच्ा 
कोणत्ाही ्ोजनेत त्ानंा मनःपूवरक सामील होणे ्क् झाले नाही. 

 
मोगलाचं्ा खऱ्ा उ�े्ाची कलपना ज्िसगाने औरंगजेबाला जो गुपत खिलता पाठिवला त्ाववन ्ेते . तो महणतो िवजापूरचा पाडाव 

महणजे ािकण आिण कन�टक िजकून घेण्ाची नाांी आहे . ि्वाजीबरोबरचे ्ु� संपल्ानंतर ज्िसगाच्ा हाताखाली जमा झालेल्ा �चंड 
सैन्ाला कोठल्ा तरी मोिहमेत गुतंिवणे आवश्क होते. िवजापूरवरील ह�ा महणजे अ्ा तऱहेने ्ा सैन्ाला गुतंिवण्ाचा एक मागर होता (एच . ए., 
९० अ, ७४ अ; ए. एन ., ९१३).] 
 
िवजापूरचया सवार्च् कारणे 

 
िवजापूरच्ा सुलतानाब�ल औरंगजेबाच्ा मनात अढी िनम�ण होण्ास भरपूर जागा होती . 

्हाजहानच्ा मृत्नंूतर मोगल िसहासनासाठी जे कलह झाले त्ाचा फा्ाा घेऊन आिाल्हाने ऑगसट 
१६५७ रोजी मोगलाबंरोबर झालेल्ा तहाच्ा अटीनुसार वागण्ाची टाळाटाळ केली . ज्िसगाची 
ि्वाजीवर मोहीम चाललेली असताना त्ाला असे आढळून आले की , िवजापूर सरकारने ि्वाजीबरोबर 
तह केलेला असून त्ाला आपल्ा मुलखाचा उप्ोग कव ाेणे , �व् ाेणे , आिण इतर हरेक �कारची 
कुमक ाेऊ केलेली आहे . १६६५ च्ा जूनमध्े ि्वाजीबरोबर चाललेले मोगलाचें ्ु� संपले होते . 
ि्वाजीबरोबर लढा ाेण्ासाठी ािकणेमध्े ज्िसगाच्ा हाताखाली जमा झालेले �चडं सैन् आता मोकळे 
झालेले होते. ्ा सैन्ाला पोषक अ्ा िरतीने गुंतिवण्ाचा मागर ्ोधणे जररीचे होते . िवजापूरवरील सवारी 
महणजे मोगल सैन्ाला अ्ा तऱहेने गुंतवनू ठेवण्ाचा एक उतकृ� मागर होता. 

 
पुरंारच्ा तहात ज्िसगाने जी उतकृ� मुतस�ेिगरी ााखवली त्ाचा पिरणाम ि्वाजीची 



 
अनु�मिणका 

िवजापूरपासून फारकत करण्ात झाला . इतकेच नवहे तर ्ा तहामुळे ाोनही राज्ातं कलहाचे बीज पेरले 
गेले. मोगलाचं्ा िवजापूरवरील ्ोजलेल्ा ्ा सवारीत ि्वाजीने त्ाला मात करण्ाचे वचन िाले , आिण 
त्ा�माणे मोगलाचंा मनसबदार ्ा नात्ाने आपला मुलगा संभाजी ्ाच्ा हाताखाली ाोन हजार 
घोडेसवार आिण आपल्ा सवतःच्ा हाताखाली ७ हजार उ�मपैकी पा्ाळी फौज घेऊन ्ेण्ाचे ि्वाजीने 
कबलू केले (एच. ए., ७७ ब, ७९ अ). 

 
जयिसगाच् कारसथाने 

 
ज्िसगाने िवजापूरच्ा अनेक माणडिलक संसथािनकाबंरोबर कारसथाने केली आिण त्ाचं्ाबरोबर 

प�व्वहार कवन िा�ीपतीच्ा हाताखाली त्ानंा चाकरी ाेऊ केली . [ज्िसगाने िवजापूरच्ा अनेक जमीनाारानंा 

बाा्हाच्ा हाताखाली चाकरी ाेण्ाची आ�ासने ाेऊन आपल्ाकडे ओढून घेण्ाचा �्तन केला . आिाल्हाने ्ा गो�ीचा िनषेध केला . तेवहा 
ज्िसगाने उ�र िाले की ‘आमच्ा सेवेत ्ेण्ाची जे जे इचछा ााखिवतात त्ानंा अ्ा तऱहेची सलोख्ाची प�े पाठिवण्ाची मोगल सुभेााराचंी 
�था आहे.’ कन�टकमधील जमीनाार आिण कुनुरल िजल्ातील हब्ी ्ानंी िवजापूर सुलतानािवर� उघडउघड सवातंं् पुकारले होते . त्ानंा 
ज्िसगाकडून मोठमोठी �लोभने ााखवनू मोगलानंा ्ेऊन िमळण्ाचे आवाहन केले गेले . त्ाने जंिजऱ्ाच्ा ि्�ीला िलहून आपल्ाबरोबर 
एकजूट करण्ास कळिवले आिण मोबाल्ात मोगल ारबारातील उमरावपा ाेऊ केले . त्ाबरोबरच त्ाने आिाल्हाबरोबर कारसथाने कवन 
ि्साचंा ना् करण्ाची ्ोजना आखली (एच. ए., ७७ ब, ७९ अ). 

 
िवजापूरचे वजीर व सेनापती ्ानंा ाेखील व् कवन घेण्ाचे जुने धोरण ज्िसगाने मो�ा जोमाने पुढे चालिवले आिण त्ासाठी त्ाने 

पै्ाची पव� केली नाही . ्ु�ासाठी जो �चंड खचर ्ेणार होता त्ाकिरता बाा्हाच्ा मनाची त्ारी वहावी महणून ज्िसगाने त्ाला िलिहले की , 
आिाल्ाही मुलुखात आपले सैन् ि्रताच अनेक ािकण्ानंा आपल्ा सैन्ात सामील कवन घ्ावे लागेल आिण सैन्ाची जमवाजमव करणे 
आिण सैन्ाला ्ाे पुरिवणे ्ासाठी �त्ेकाला त्ाच्ा ाज��माणे �व् ाेणे भाग पडेल . िवजापूरचा पाडाव होईप �्त अ्ा तऱहेने पैसा खचर करणे 

जवर आहे. त्ानंतर आपला पैसा वसूल होईल अ्ी मला आ्ा आहे (एच. ए., ७४ ब ).] िवजापूरचे वजीर आिण सेनापती ्ानंा 
आपल्ा बाजूला वळिवण्ाचे मोगलाचें जुने धोरण त्ाने मो�ा तडाख्ाने पुढे चालिवले आिण ्ासाठी 
त्ाने खच�ची ्�तकंिचतही पव� केली नाही . ्ा धोरणाला पिहला बळी पडला तो िवजापूरचा सु�िस� 
सराार आिण िवजापूरच्ा सराारात ाुसरे मानाचे सथान असलेला अमीर मु�ा अहमा हा हो् . 
कोकणामध्े सथाि्क झालेल्ा अरबाचं्ा नवा्त जमातीपैकी हा एक होता . १६६५ च्ा स�ेबर 
मिहन्ाच्ा एकोणतीस तारखेला तो ज्िसगाला ्ेऊन िमळाला . मोगल उमरावामंध्े त्ाला ताबडतोब ६ 
हजारी मनसबदार करण्ात आले . परनतु िा�ीच्ा वाटेवर असतानाच तो आजारी पडला आिण १८ 
िडसेबरच्ा सुमारास तो मरण पावला (ए. एन. ९२५; एच., ए., ७२ अ, ७६ ब, ८० अ). 

 
मुतस�ेिगरीत ज्िसगाचा हात धरणारा कोणी नवहता . िवजापूरवरील मोिहमेला सुरवात 

करण्ाच्ा अगोार ज्िसगाने कुिटल नीतीचा अित्् चातु्�ने उप्ोग केला . िवजापूरवर सवारी 
करण्ाबाबत बाा्हाकडून आपल्ाला कोणतीही आजा नाही असे त्ाने भासिवले आिण आिाल्हाच्ा 
मनात खो�ा सुरिकततेची भावना िनम�ण करण्ाचा त्ाने �स� केला . त्ाच�माणे त्ाने कुतुब्हाकडे 
म�ैीबाबतच्ा वाटाघाटी कवन िवजापूरबरोबर होणाऱ्ा आगामी ्ु�ात तटसथ राहण्ासंबधंी त्ाचे मन 
वळिवण्ाचा �्तन केला (एच . ए., ७२ अ). 

 
िवजापूरवर लढाई 

 
अखेर िवजापूरवरील आ्मणाची पूणर त्ारी झाली . १६६५ च्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा एकोणीस तारखेला 
ज्िसगाने पुरंार िकलल्ाच्ा पा्थ्ापासून कूच केले . त्ाच्ा हाताखाली ४० हजार मोगल सैन् आिण 
त्ाि्वा् नेताजी पालकरच्ा अिधपत्ाखाली ाोन हजार मराठा घोडेसवार आिण ७ हजार पा्ाळ एवढा 



 
अनु�मिणका 

सेनासंभार होता. [ज्िसगाचे सैन् िकती होते ्ासंबधंी वेगळे वेगळे अंााज ाेण्ात आलेले आहेत . ए. एन , ९८८ मध्े ज्िसगाजवळ 

३५००० पेका अिधक घोडेसवार होते असे िवधान आहे . मनुची (आय. आय . १४१) ही संख्ा ५०००० अ्ी ाेतो . िालकु्ामध्े (पा. ५५) ही संख्ा 
६१००० अ्ी आहे. ब्. एस . मध्े (पा. ४०५) ज्िसगाजवळ ७०००० घोडेसवार व अनेक अह्ाम होते असे िाले आहे . खाफीखान (भाग २. १९१) 
ही संख्ा २५००० एवढी ाेतो . ज्िसगाबरोबर मराठा घोडेसवाराचंी एक तुकडी होती असे एच. ए., ८१ अ मध्े आहे . ि्वाजी हा अित्् उतकृ� 
सेनापती असल्ाचे ज्िसगाचे मत होते , आिण ्ा बाबतीत त्ाने बाा्हाला िलिहले की , िवजापूरच्ा मोिहमेत ि्वाजीचे सवरतोपरी साहाय् 
होण्ासारखे आहे. ्ा मोिहमेत तो असणे हे अित्् जवर आहे . खाफीखानाने ाेखील ि्वाजीच्ा उप्ुकततेब�ल गवाही िाली असून तो महणतो 

की, ि्वा आिण नेताजी ्ाचंा िक�े काबीज करण्ामध्े कोणीही हात धव ्कणार नाही . (भाग २ . १९२).] मोिहमेच्ा पिहल्ा 
मिहन्ात कोणत्ाही तऱहेचे अडथळे न ्ेता ज्िसगाला ने�ाीपक असे िवज् �ापत होत गेले . 
िवजापूरच्ा वाटेवरील फलटण , थातवड, खटाव आिण अखेर मंगळवढेा (िवजापूरच्ा उ�रेस फकत ५२ 
मलैावंर) हे िक�े मोगलाचं्ा हलल्ासमोर तेथील ि्बनाीने खाली केले िकवा ्रण ्ेऊन त्ाचंा 
मोगलाकंडे ताबा िाला . ्� ूबरोबरील पिहली लढाई २५ िडसेबर रोजी झाली . त्ा िाव्ी िालेरखान 
आिण ि्वाजी ्ाचं्ा हाताखालील एक तुकडी बाा्ाही छावणीपासून १० मलै कूच कवन गेली . ितची 
गाठ िवजापूरच्ा १२ हजार सैिनकाबंरोबर पडली. िवजापूरी सेनेचे अिधपत् ्ारजाखान आिण खवासखान 
हे ाोन सु�िस� सेनापती आिण त्ाचें मराठा ाोसत कल्ाणीचा जाधवराव व ि्वाजीचा साव�भाऊ 
व्ंकोजी ्ाजकडे होते . पिहल् चकमक , २५ िडसेबर , १६६५ :- िा�ीच्ा अवजड घोडाळाचा मारा 
ािकणी फौजानंी मो�ा कौ्ल्ाने चुकिवला आिण आपल्ा सैन्ाच्ा चार तुक�ा कवन आिण 
फुटकळपणाने लढा ाेत , कोसाक सवाराचं्ा लढाईच्ा प�तीचा अवलंब करीत त्ानंी बाा्ाही फौजेला 
हैराण कवन सोडले . बराच काळ लढाई चालल्ानंतर िालेरखानाने आपल्ा अिवरत पिर�माने आिण 
धै्�ने ्�वूर वारंवार ह�े चढवनू त्ाचंा मोड केला . रा� पडल्ावर ्�नेू माघार घेतली . परनतु िवज्ी 
मोगल फौजानंी परत िफरण्ासाठी कूच करण्ास सुरवात केली नाही तोच सहजासहजी िनसटून 
जाण्ाचे कसब अंगी असलेल्ा ्�नेू मोगल सैन्ावर पुनहा ह�ा चढिवला आिण त्ाचं्ा ाोन बाजू आिण 
िपछाडी झोडपून काढली . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी २४ िडसेबर रोजी ्ारजाखान सहा हजार घोडेसवार 
घेऊन झपा�ाने कूच करीत मंगळव�ेाच्ा िकलल्ाजवळ ्ेऊन पोहोचला . िकलल्ाचा मोगल फौजाार 
सरफराजखान हा ज्िसगाची आजा न जुमानता ्ारजाखाना्ी लढण्ाकिरता िक�े्ाबाहेर पडला . 
झालेल्ा लढाईत तो ठार मारला गेला. त्ाचे उरलेले सैन् िकलल्ाकडे पळून गेले. 

 
िवजापूरजवळ जयिसगाच् �गत् रोखल् 

 
ाोन िावसाचं्ा मु�ामानंतर ज्िसगाने पुनहा कूच करण्ास सुरवात केली . २८ िडसेबर रोजी 

्�बूरोबर त्ाची पुनहा एकाा लढाई झाली . ािकणी घोडेसवारानंी आपल्ा नेहमीच्ा प�ती�माणे 
मोगलानंा गराडा घालण्ाचा �्तन केला. त्ानंी आपल्ा फौजेची अनेक तुक�ातं िवभागणी केली आिण 
आपल्ासमोर असलेल्ा ्�ूंवर , त्ाचं्ामध्े ाुबरलतेचे थोडेसे िचनह िासताच अगर त्ाचंी घडी 
िवसकटल्ाचे समजताच ह�ा करण्ास सुरवात केली . सरते्वेटी मोगलानंी �ितह�ा चढिवला . त्ाचं्ा 
माऱ्ापुढे ािकणी फौजानंी माघार घेतली . ािकणी फौजाचंा ६ मलैापं �्त पाठलाग करण्ात आला . परनतु 
हा पाठलाग चालू असताना त्ानंी पळापळीची लढाई चालू ठेवली . ाुसऱ्ा िाव्ी २९ िडसेबर रोजी 
िवजापूरपासून १२ मलैावंर ज्िसग ्ेऊन पोहोचला . ज्िसगाने जी आघाडी मारली त्ातील हा त्ाचा 
्वेटचा प�ा ठरणार होता . कारण ्ा सुमारास िवजापूरचा सुलतान ाुसरा अली आिाल्हा ्ाची 
लषकरी त्ारी पूणर झाली असून िवजापूर ्हर आिण आजूबाजूचा मुलूख ह�ा झाला असता अिजक्  
होईल अ्ा िरतीने मजबतू करण्ात आला होता . ्ा �ाे्ाच्ा संरकणासाठी ठेवण्ात आलेल्ा सैन्ात 
३० हजार कन�टकी पा्ाळाची भर घालण्ात आलेली होती . लढाई खेळण्ात अित्् वाकबगार अ्ी 
्ा सैिनकाचंी ख्ाती होती . त्ाि्वा् आजूबाजूचा जवळजवळ ६ मलैाच्ा पिरघातला मुलूख अित्् 



 
अनु�मिणका 

प�त्ीरपणे ओसाड करण्ात आला होता . नवरसपूर आिण ्हापूर ्ा ाोन मो�ा तलावातंील पाणी 
आटवनू ते कोरडे करण्ात आले होते. आजूबाजूच्ा �ाे्ातंील सवर िविहरी माती भवन बुजवनू टाकण्ात 
आल्ा होत्ा. �त्ेक इमारत भईुसपाट करण्ात आली होती , आिण �त्ेक झाड तोडण्ात आले होते . 
पिरणामी आ्मण करणाऱ्ा सैिनकानंा िनवारा िमळेल अ्ी एक ाेखील िहरवी फाांी अगर सावली ाेणारी 
िभत उभी ठेवण्ात आलेली नवहती . ्ाच सुमारास िवजापूरचे ाोन सु�िस� सेनापती ्ारजाखान आिण 
िस�ी मसूा ्ानंा िनवडक फौज ाेऊन बाा्ाही मुलखावर आ्मण करण्ासाठी आिण ज्िसगाच्ा 
िपछाडीला िवजापुरी हलल्ाची हूल उठिवण्ासाठी रवाना करण्ात आले , तर िवजापूरच्ा मुख् सैन्ाने 
ज्िसगाच्ा छावणीभोवती िघर�ा घालण्ास सुरवात केली. 

 
िवजापूर ्हराच्ा संरकणाची फार्ी व्वसथा नाही आिण अनतगरत कलहाने िवजापूरचे राज् 

िखळिखळे झाले आहे अ्ा पिर�सथतीत िवजापूरवर ह�ा करण्ाच्ा ्ा सुवणरसंधीचा फा्ाा घ्ावा असे 
ज्िसगाला वाटले . ्ा उतावळेपणाच्ा भरात त्ाने परं�ाच्ा िकलल्ाहून आपला मोठा तोफखाना 
आिण व�ेासाठी लागणारे सामान मागिवले नाही . तो तसाच झपा�ाने कूच करीत मंगळव�ेाच्ा जवळ 
्ेऊन पोहोचला , आिण आता त्ाची पिर�सथती मोठी िबकट झाली होती . आिाल्हाच्ा मातीसाठी 
गोवळको�ाहून मोठे सैन् कूच कवन ्ेत होते , आिण मोगल आ्मकासमोर भकूमारी आ वासून उभी 
रािहली होती . [िवजापूरच्ा मोिहमेबाबत ज्िसगाने केलेल्ा त्ारीची हकीगत पुढे सिवसतरपणे िाली आहे : िवजापूरच्ा मोिहमेवर 

िनघण्ाचे अगोार ािकणेतील िकलल्ामधून आपल्ाला ४० ते ५० मो�ा तोफा पाठिवण्ात ्ाव्ा अ्ी मागणी ज्िसगाने केली कारण 
िवजापूरच्ा रकणासाठी मल्क-इ-मैदान ही सु�िस� तोफ आिण इतर लहानमो�ा तोफा होत्ा . त्ानुसार ्ाही तोफखान्ाच्ा �मुखाला ्ा 
मह�वाच्ा मोिहमेसाठी ााव, तोफाचें गोळे आिण अ�गनबाण पाठिवण्ाची िवनंती करण्ात आली . त्ाच�माणे मोिहमेत रसाीचा पुरवठा व्व�सथत 
वहावा ्ासाठी सथािनक अिधकाऱ्ानंा बाा्ाही खिलते िमळिवण्ाची ्ोजना करण्ात आली . (एच. ए., ६४ ब ७४ अ ). लढाईसाठी ज्िसग 
अित्् उतावळा झाला . त्ाने उदगार काढले की आता एक िावसाचा उ्ीर करणे महणजे एक वषर घालिवण्ासारखे आहे . (एच . ए., ७४ अ) 
त्ाला जाणीव होती की त्ाने अचानक ह�ा केल्ासच त्ाला ्् िमळेल . त्ाच्ा हेरानंी त्ाला बातमी िाली की , िवजापूरच्ा सैन्ात एकजूट 
नाही, िवजापूरचे संरकण कोते आहे , बाा्ाही फौजा िवजापूरनजीक गेल्ाबरोबर िवजापूरचे अिधकारी बाा्ाही चाकरीत ि्रतील आिण त्ामुळे 
अिाल्हाला ्रण ्ेणे भाग पडेल . (एच. ए., ८५ अ ) परंतु �व्ाच्ा अभावी ज्िसगाला एक इंचभरही पुढे सरकणे अ्क् होते . त्ाच्ा 
फौजेतील लोकाचें सहा मिहन्ाचे पगार थकले होते आिण त्ाचंी उपासमार होत होती . त्ाि्वा् िवजापूरकडून मोगलानंा ्ेऊन िमळणाऱ्ा 
िफतुऱ्ानंा �व् �ावे लागणार होते . ्ासाठी त्ाने बाा्हाकडे �व्ाची िनकड लावली . (एच . ए., ७४ ब). १२ नोवहेबर १६६५ रोजी त्ाच्ाकडे 
२० लक रप्े ्ेऊन पोहोचते झाले . ज्िसगाने सैन्ाचा बाकी पगार ाेऊन टाकला आिण मो�ा तोफा व ्ु�साम�ी ्ाचंी वाट न पाहता त्ाने 
१९ नोवहेबर रोजी पुरंार िकलल्ापासून कूच केले. (एच. ए., ८१ ब,–८२ अ, ८५ अ). 

 
बाा्ाही फौजेच्ा आघाडीवर साडेसात हजार सैिनक असून त्ाचें नेतृतव िालेरखानाकडे होते . सैन्ाच्ा मध्भागी १२ ,००० सैिनक 

असून त्ाचें नेतृतव खु� ज्िसगाकडे होते . सैन्ाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा फळीवर अनु्मे ााऊाखान आिण राजा रा्िसग ि्सोिा्ा हे असून 
त्ाचं्ा हाताखाली सहा हजार घोडेसवार होते . ि्वाजीने पाठिवलेले ९००० सैन् मधल्ा फळीच्ा डाव्ा बाजूला होते . त्ाि्वा् सैन्ाच्ा ाोनही 
फळ्ाचें रकण करण्ासाठी ाोन तुक�ा असून त्ा सैन्ापासून ाूर अंतरावर समातंर रेषेत कूच करीत होत्ा . (ए. एन ., ९८८). ्ानंतर ाोनच 
िावसानंी िवजापूरचा एक अफगाण सराार अबाुल महमा िम्ाना हा मोगलानंा ्ेऊन िमळाला . परंतु अफगाणाचं्ा सैन्ातील बहुसंख् ि्पाई हे 
आपला पुढारी बहलोलखान ्ाच्ासह आिाल्हा्ी राजिन� रािहले आिण त्ामुळे ज्िसगाचा वरील घटनेमुळे फारसा फा्ाा झाला नाही . 
(ए. एन ., ९८९; एच. ए., ८२ ब , ८३ अ, ८४ अ). मोिहमेच्ा पिहल्ा मिहन्ात ज्िसगाला एकापाठोपाठ िवज् िमळत गेले . मंगळवे�ाप �्त 
त्ाला कोणताच �ितकार झाला नाही . वाटेतील िवजापूर राज्ातले सवर िक�े मोगलाचं्ा हाती पडले . फलटण ७ िडसेबरला , थाथोरा ८ 
िडसेबरला, खटाव त्ानंतर आठव�ाने आिण मंगळवेढा १८ तारखेला मोगलाचं्ा हाती आली . २४ िडसेबर रोजी मोगलाचंा पिहल्ा �थम 
िवजापुरी फौजाबंरोबर संघषर उडाला . ्ाचे कारण , त्ानंी आपली फौज राजधानीभोवती एकि�त केली होती . त्ा िाव्ी िवजापुरी सैन्ातील 
टेहेळ्ानंी मोगल छावणीत �थमच गोळाबारी केली. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी िालेरखान आिण ि्वाजी ्ाचं्ा हाताखालील एका तुकडीने िवजापूरच्ा सैन्ाबरोबर ्ु� केले . िवजापूरच्ा सैन्ात 

्ारजाखान, खवासखान, जाधवराव, आिण व्ंकाजी हे अिधकारी होते . मोगलाचं्ा सैन्ातील घोडाळाचा मारा िवजापुरी सैन्ाने चुकिवला परंतु 
गिनमी काव्ाचा अवलंब कवन त्ानंी मोगलानंा सं�सत केले . परंतु अखेर िालेरखानाने त्ानंा माघार घेण्ास भाग पाडले . िवजापूरचा एक 
सेनापती आिण पधंरा अिधकारी ्ु�ात ठार झाले. मोगल सैन् परतू लागले. ्ा सैन्ावर पुनहा िवजापूरी सैन्ाने ह�ा चढिवला. ्ा हलल्ाचा मारा 
नेताजीवर पडला. ज्िसगाने त्ाच्ा मातीला कुमक पाठिवली . अखेर मोगलानंी ्�ूला पुनहा परतिवले . ्ा लढाईत मोगल सैन्ाची मोठी हानी 
झाली. ्ा लढाईच्ा आाल्ा िाव्ी मोगलाचंा एक नामािंकत सेनापती िवजापुरी सैन्ाकडून मारला गेला . त्ा िाव्ी मंगळवे�ाच्ा िकलल्ात 
ज्िसगाने जड सामानसुमान ठेवले आिण िकलल्ाच्ा संरकणासाठी उिातिसग आिण सरफराजखान ्ाचंी िन्ुकती केली . िकलल्ावर 



 
अनु�मिणका 

्ारजाखान चाल कवन आला. त्ाच्ा्ी लढण्ाकिरता सरफराज िकलल्ाबाहेर आला. परंतु झालेल्ा लढाईत तो मारला गेला. 
 
२७ िडसेबर रोजी ज्िसगाने पुनहा कूच करण्ास सुरवात केली . मु�ामाचे िठकाण आल्ावर ्�ूची फौज त्ाला एक मलैावर ्ेऊन 

ठेपल्ाचे कळले. ताबडतोब त्ाने छावणीच्ा रकणाची व्वसथा कवन ्�ूबरोबर ्ु�ाची त्ारी केली . िवजापुरी सैिनकानंी नेहमी�माणे ्�ूवर 
ह�ा कराव्ाचा आिण ्�ू जवळ िभडत आहे असे िासताच पळ काढाव्ाचा अ्ा तं�ाचा अवलंब केला . २९ िडसेबर रोजी िवजापूरपासून १२ 
मलैावंर ज्िसग ााखल झाला. िवजापूर आिण मोगल ्ाचं्ामधील ्ु�ाचे पिहले पवर ्ेथे संपले आिण ्ु�ाच्ा ाुसऱ्ा पव�ला सुरवात झाली . ्ा 
पव�त संख्ेने अिधक असलेल्ा िवजापुरी सैिनकानंी मोगलावंर �त्ेक वेळी मात केली आिण जोप �्त मोगल सैन् िवजापूरच्ा मुलूखात होते 
तोप �्त त्ाचंी �सथती जवळ जवळ वे�ात असल्ासारखीच केली . ्ावेळी आिाल्हाची ्ु�ाची त्ारी पुणर झाली होती . ्ु�ाची त्ाची ्ोजना 
त्ार होती आिण राजधानीची इतकी मजबतू व्वसथा करण्ात आली होती की सहजासहजी ती ताब्ात घेणे अ्क् होते . िवजापूर िकलल्ाच्ा 
िभतीची ाुरसती करण्ात आली होती आिण िकलल्ाच्ा नेहमीच्ा ि्बांीि्वा् मो�ा संख्ेने कन�टकी पा्ाळ कुमक महणून िकलल्ात आले 
होते. िकलल्ाच्ा समोरचा सहा मलैाचंा �ाे् बेिचराख करण्ात आला होता . िविहरी आिण तलाव बुजिवण्ात आले होते आिण ्�ूला आसरा 
िमळू न्े महणून सवर इमारती जमीनाोसत करण्ात आलेल्ा होत्ा . त्ाच वेळी मोगलाचं्ा �ाे्ात ह�ा करण्ासाठी ्ारजाखान आिण 
िस�ीमसूा ्ाचंी रवानगी करण्ात आलेली होती, आिण िवजापुरचे मुख् सैन् ज्िसगाच्ा छावणीभोवती िघर�ा घालीत होते. 

 
अचानक ह�ा कवन िवजापूर िजकून घेण्ाची आता ्क्ता नवहती . बराच काळप �्त िकलल्ाला वेढा घालून बसण्ासाठी जी त्ारी 

लागते ती त्ाने केलेली नवहती. त्ाचा मोठा तोफखाना परंडा ्ेथे होता. त्ाच्ासमोर २०,००० िवजापुरी सैन् लढाईसाठी स� होते. िवजापूरच्ा 
मातीसाठी कुतुब्हाकडून मोठे सैन् चाल कवन ्ेत होते . िकलल्ाच्ा भोवतालचा �ाे् बेिचराख झाल्ामुळे ज्िसगाच्ा सैन्ावर तहानेने 
व्ाकुळ होण्ाचा व भकेुने मरण्ाचा �संग ओढवला. अ्ा पिर�सथतीत त्ाच्ा स�ागारानी त्ाला माघार घेण्ाचा स�ा िाला .] 

 
(२) जयिसगाला िवजापुराहून माघार घेणे भाग पडते, १६६६ 

 
अखेर मोगल सेनापती जगिसग ्ाने ५ जानेवारी १६६६ रोजी माघार घेण्ास सुरवात केली . 

िवजापूरचे सैिनक त्ाच्ा िपछाडीचे िगधाडा�माणे लचके तोडीत होते . परं�ाच्ा ािकणेस १६ मलैावंर 
सीना नाीच्ा िकनाऱ्ावर तो २७ जानेवारी रोजी सुलतानपूर ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . तेथे त्ाने २४ िावस 
मु�ाम केला. 

 
्ा जानेवारी मिहन्ात मोगलावंर चार भ्ानक आप�ी कोसळल्ा . पिहल्ा �थम तारीख १२ 

रोजी फतेजंगखानाचा भाऊ ि्कंार नावाचा ्ूर अफगाण सराार ज्िसगाच्ा सैन्ाला ााणागोटा , 
्ु�साम�ी आिण ाारगोळा घेऊन जात होता , त्ाच्ावर परं�ाच्ा ािकणेस ८ मलैावंर ्ारजाखानाच्ा 
हाताखालील संख्ेने �बळ असलेल्ा िवजापुरी सैन्ाने अचानक ह�ा केला . ि्कनारखानाची क�ल 
झाली, आिण त्ाचा साम�ीने सुस� असलेला ताडंा लुटून फसत करण्ात आला. 

 
िशवाज् आिण नेताज् याचंया हालचाल् 

 
नंतर १६ तारखेला ि्वाजीने पनहाळ्ावर ह�ा कवन िवजापूरिवर� पि�मेकडे आघाडी 

उघडण्ाचा �्तन केला . तसे करण्ासाठी ि्वाजी आपण होऊन मोगल फौजापंासून वगेळा िनघाला 
होता. परंतु पनहाळ्ावर ह�ा करण्ाच्ा कामी ि्वाजीला भ्ंकर अप्् आले आिण त्ाने आपली १ 
हजार माणसे गमावली . २० तारखेला आणखी एक वाईट बातमी आली ती अ्ी : ि्वाजीचा �मुख 
अिधकारी नेताजी आपण केलेल्ा मोलाच्ा कामिगरीचे आिण आपण गाजिवलेल्ा अतुलनी् ्ौ्�चे 
ि्वाजीकडून अपुरे कौतुक होते , ्ा कारणासतव त्ाच्ावर असंतु� होऊन िवजापूरकरानंा जाऊन 
िमळाला. त्ाने िवजापूरकराकंडून ४ लाख होनाचंी लाच घेतली . त्ाच�माणे मोगलाचं्ा मुलखावर त्ाने 
ाूरवर ह�े केले . २० माचर रोजी ज्िसगाने त्ाला मोगलाकंडे परत आणण्ात ्् िमळिवले , त्ाचे मन 
वळिवणारी अनेक प�े त्ाला िलिहली , आिण त्ाच्ा भरमसाट मागण्ा त्ाने मान् केल्ा . मोगलावंर 
कोसळलेली चौथी आप�ी महणजे आिाल्हाच्ा मातीकरता गोवळकोण�ाच्ा सुलतानाने १२ हजार 
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घोडेसवार आिण ४० हजार पा्ाळ एव�ा मो�ा सैन्ाची पाठिवलेली कुमक ही हो्. 
 

माघार घेताना जयिसगाचे झालेले हाल 
 
िवजापूरच्ा पिरसरातून माघार घेताना ११ आिण २२ ्ा ाोन िाव्ी ज्िसगाला ्�बूरोबर ाोन 

िनकराच्ा लढा्ा खेळाव्ा लागल्ा . त्ाि्वा् वैरण आणण्ासाठी जाणाऱ्ा त्ाच्ा सैिनकाबंरोबर 
्�चूी ाररोज चकमक उडत असे ती वगेळीच . मोगलानंी नुकत्ाच काबीज केलेल्ा िबार कल्ाणीच्ा 
िजल्ात बहलोलखान आिण नेताजी ्ाचं्ा हाताखालील ह�ेखोर टोळ्ाकंडे ाुलरक कवन आता 
मोगलानंा चालणारे नवहते , आिण महणून २० फे�ुवारी रोजी ज्िसगाने आपल्ा सुलतानपूर ्ेथील 
छावणीतून कूच केले आिण पूव�कडील ांगल�सत �ाे्ाकडे मोच� वळिवला . [्ा ारम्ानच्ा काळात ि्वाजी आिण 
नेताजी ्ानंी जी कामिगरी केली त्ाची हकीकत पुढे िालेली आहे : १६ जानेवारी १६६६ रोजी ि्वाजीने पनहाळ्ावर ह�ा केला . परंतु त्ात 
त्ाला अप्् आले . त्ाचे १००० सैिनक रणागंणावर मारले गेले . ि्वाजीने ताबडतोब माघार घेतली आिण तो िव्ाळगडाकडे परतला . वाटेत 
त्ाचं्ा सैन्ाने लुटालूट करण्ाचे स� चालू ठेवले . पिरणामी त्ाच्ा पाठलागावर िवजापूरचे ६००० सैन् गुतूंन रािहले (एच . ए., ८४ ब, ८५ अ). 
२० तारखेला ि्वाजीच्ा द�ीने अित्् वाईट बातमी आली आिण ती महणजे नेताजी िवजापूरला जाऊन िमळाल्ाची आिण त्ाच्ाकडून मोगल 
�ाे्ावर ह�े होत असल्ाची . ज्िसगाच्ा द�ीने ही घटना अित्् भ्ानक होती . त्ाने अनेक �लोभने ााखवनू नेताजीला परत मोगलाकंडे 
आणण्ात ्् िमळिवले (एच. ए., ९४ अ). नेताजीच्ा ्ा अपराधाब�ल त्ाला ्ासन िमळाले . १६६६ च्ा आकटोबरमध्े त्ाला धावर ्ेथे 
पकडण्ात आले व त्ाची रवानगी िा�ी ्ेथे बे�ा घालून करण्ात आली . तेथे �ाण वाचिवण्ासाठी मुसलमानी धम�चा सवीकार करणे त्ाला 
भाग पडले (ए. एन ., ९८७, १००९, १०२१, १०३३) मोगलावंर ्ाच सुमारास आणखी एक संकट कोसळले आिण ते महणजे आिाल्हाच्ा 
मातीसाठी गोवळको�ाच्ा सुलतानाने आपला सराार नेकनामखान ्ाच्ा हाताखाली १२ ,००० घोडेसवार आिण ४० ,००० पा्ाळ ्ाचंी 
पाठिवलेली कुमक हे हो् . ्ा सैन्ाकडून अिलआिाल्हाने सलामी घेतली . ाोनही राज्ाचं्ा फौजा एकच झाल्ा आिण ज्िसगाला कैचीत 
पकडण्ासाठी त्ानंी ाोनही बाजंूनी कूच केले (ए. एन ., १००६; ब्. एस ., ४१३–४१४). 

 
ज्िसगाची पिर�सथती आता अित्् कठीण झाली होती . िवजापूरहून परतताना ११ आिण २२ जानेवारी रोजी त्ाच्ा िवजापूरच्ा 

सैिनकाबंरोबर मो�ा लढा्ा झाल्ा . त्ाि्वा् बारीकसारीक चकमकी झाल्ा त्ा वेगळ्ाच . िवजापूरच्ा सैिनकानंी मोगलाचं्ा डाव्ा आिण 
उजव्ा फळीवर ह�ा केला . ज्िसगाने फौजेच्ा मधल्ा फळीववन कुमक पाठिवली . त्ाचा फा्ाा घेऊन िवजापूरच्ा सैन्ाने खु� 
ज्िसगावरच ह�ा चढिवला . त्ा िठकाणी झालेले ्ु� अित्् िनकराचे झाले . अनेक रजपूत रणागंणात ठार झाले . अखेर ्�ूचा पराभव 
करण्ात मोगलानंा ्् िमळाले . २५ िडसेबर ते २२ जानेवारी ्ा कालावधीत अ्ा एकंार पाच लढा्ा ज्िसगाला �ाव्ा लागल्ा . मोगल सैन् 
अित्् ामून गेले. ज्िसगाने २४ िावस सुलतानपूर ्ेथे मु�ाम केला . ्�ूने आपल्ा सैन्ाच्ा चार तुक�ा केल्ा आिण मोगलावंर चहूबाजंूनी 
ह�े चढिवले . त्ानंी खटाव , मंगळवेढा आिण कल्ाणी ्ानंा वेढा िाला . ही बातमी ्ेताच ज्िसगाने ााऊाखान आिण कुतुबु�ीनखान ्ानंा 
मंगळवे�ाकडे कुमक घेऊन जाण्ाचा हुकूम केला . आपल्ाबरोबर राजा रा्िसग ्ाच्ा हाताखालील डाव्ा फळीची तुकडी ्ेत असल्ासच 
आपण कूच कवन जाऊ असे त्ाने ज्िसगाला सािंगतले . त्ा�माणे वागण्ाखेरीज ज्िसगाला गत्तंर उरले नाही (एच , ए., ९३ अ). हे तीन 
सेनापती चाल कवन ्ेताच १२ फे�ुवारी १६६६ रोजी िवजापूरी सैन्ाने वेढा उठिवला . ्ा सुमारास बहलोलखान आिण नेताजी ्ाचं्ा 
हाताखालील तुक�ानंी मोगलानंी िजकून घेतलेल्ा िबारकल्ाणीच्ा िजलल्ात धुमाकूळ घातला होता . त्ाचं्ाकडे ाुलरक कवन चालणार 
नवहते. महणून २० फे�ुवारी रोजी ज्िसगाने सुलतानपूर ्ेथील आपली छावणी सोडून पूव�कडे वरील िजल्ाचं्ा िा्नेे कूच केले .] 

 
लढाईचे ितसरे पवर, फे�ुवार्–जून १६६६ 

 
लढाईच्ा ितसऱ्ा पव�ला आता सुरवात झाली होती . ्ा पव�चा ्वेट नंतरच्ा जून मिहन्ात 

परं�ाच्ा ई्ान्ेकडे १८ मलैावंर भमू ्ा गावाकडे ज्िसगाने माघार घेण्ात होणार होता . ्ा साडेतीन 
मिहन्ाचं्ा काळात ज्िसगाची हालचाल पि�मेस भीमा आिण पूव�स माजंरा , उ�रेस धारर आिण 
ािकणेस तुळजापूर ही ्हरे ्ानंी त्ार झालेल्ा चौकोनामध्े म्�िात होती . ही मोहीम चालू असताना 
ज्िसगाला ्�बूरोबर चार अित्् िनकराच्ा लढा्ा खेळाव्ा लागल्ा . परंतु पूव� वणरन केल्ा�माणेच 
्ा लढा्ातून काहीही िनषप� झाले नाही . �त्ेक वळेी लढाईच्ा माैानात िवजापुरी सैिनकानंा उधळून 
लावण्ात आले , आिण काही अंतराप्रनत त्ानंा हाकलून ाेण्ात आले . परंतु त्ाचंा पुरा मोड झाला 
नाही. साहिजकच त्ानंी मोगल छावणीभोवती पूव��माणेच िघर�ा घालण्ाचा उप्म चालू ठेवला . 
मुख् सैन्ापासून पाठीमागे रािहलेल्ाचंी त्ानंी क�ल केली , रसा आणण्ासाठी गेलेल्ा लहानसहान 



 
अनु�मिणका 

तुक�ाचंा त्ानंी िनकाल लावला आिण मोगल सैन्ामध्े होणारा पुरवठा त्ानंी थाबंिवला . मोगल 
सरह�ीपासून मंगळवढेे फार ाूरवर होते , आिण अगाी एका बाजूला असल्ामुळे त्ािठकाणी ्�िुवर� 
सहज िटकाव धरता आला नसता . महणून २४ मे रोजी ज्िसगाने िकलल्ामधून तोफा आिण इतर सामान 
काढण्ासाठी, धान् आिण इतर मालम�ा वाटून टाकण्ासाठी , जे नेता ्ेणार नाही ते जाळण्ाकिरता 
आिण िकलल्ाची तटबांी उदधवसत करण्ासाठी िालेरखानाला मुख् सैन्ापासून वगेळा केला . 
िालेरखानाने त्ा�माणे कारवाई केली . ्�िुवर� फलटणचा िटकाव लागणे ्क् नाही , महणून तेथील 
मोगल ि्बांीने मागील फे�ुवारी मिहन्ातच माघार घेतली होती . पिरणामी मोगलाचं्ा पिहल्ा सवारीत 
त्ानंी िजकून घेतलेल्ा िठकाणापैंकी एकही जागा आता त्ाचं्ा ताब्ात रािहलेली नवहती. 

 
३१ मे रोजी ज्िसगाने आपल्ा उ�र िा्केडील माघारीला सुरवात केली . १० जूनच्ा सुमारास 

तो भमू ्ेथे पोहोचला . तेथे त्ाने साडेतीन मिहने मु�ाम केला , आिण नंतर २८ स�ेबर रोजी भमूपासून 
उ�रेस ३७ मलैावंर असलेल्ा बीड गावाच्ा पिरसरात जाण्ासाठी कूच केले . तेथे त्ाने १७ नोवहेबरप �्त 
मु�ाम केला . अखेर त्ाच मिहन्ाच्ा २६ तारखेला तो औरंगाबाा ्ेथे पोहोचला . ाोनही बाजू आता 
्ु�ाला कंटाळलेल्ा होत्ा . तह वहावा असे त्ानंा उतसुकतेने वाटत होते . पुनहा एकाा वाटाघाट�ना 
सुरवात करण्ात आली . मोगल फौजा आपल्ा मुलखाकडे पोहोचल्ा आिण लगोलग िवजापुरी 
फौजानंीही आपल्ा सरह�ीकडे माघार घेतली . [्ा सुमारास लढाईचे ितसरे पवर सुव झाले . ्ा पव�चा ्वेट ज्िसगाच्ा 

भमूकडे माघार घेण्ात होणार होता . फे�ुवारी १६६६ ते जून १६६६ ्ा तीन मिहन्ाचं्ा काळात ज्िसगाची हालचाल पि�मेस भीमा व पूव�स 
माजंरा, उ�रेस धावर आिण ािकणेस तुळजापूर ्ामध्े म्�िात होती . ्ा कालावधीत मोगलाचंी िवजापूरबरोबर चार वेळा घनघोर ्ु�े झाली . 
�त्ेक वेळी िवजापुरी सैिनकानंा परतवनू लावण्ात मोगलानंा ्् आले . परंतु िवजापूरचा संपूणर पाडाव मा� त्ानंा करता आला नाही . मोगलानंा 
सं�सत करण्ाचे काम मा� िवजापूरी सैिनकानंी ््सवीिरत्ा पार पाडले . ्ा मोिहमेत ढोकी, गुजंोटी आिण नीलंगा हे िक�े मोगलानंी िजकले . ्ा 
मोिहमेची एक नवीन ्ोजना ज्िसगाने आखली . ्�ूचा पूणर पराभव करणे अ्क् असल्ाने आिण त्ाचा पाठलाग करणे जवळील अवजड 
सामानामुळे मोगलानंा ्क् नसल्ाने ज्िसगाने आपले सैन् अिधक सुटसुटीत करण्ाचे ठरिवले . त्ासाठी त्ाने सवतःबरोबर लहान तंब ूआिण 
बारीक सामानसुमान ठेवले, आिण ि्पा्ाचं्ा आिण बाजार बुणग्ाचं्ा सामानाची रवानगी धावर ्ेथे केली . धाररच्ा रकणासाठी त्ाने ्ास� 
अ्ा ि्बांीला ठेवले (ए. एन ., १०१८). 

 
१६ मे रोजी ज्िसगाने माजंरा नाीववन कूच केले आिण िसना नाी ओलाडूंन त्ाने भीमेच्ा िकनाऱ्ावर मु�ाम केला . परंतु ्ा 

सुमारास बाा्ाही फौजेचे मनोधै्र पूणरपणे ढासळले आिण पिरणामी मोहीम सोडून ाेणे ज्िसगाला भाग पडले . सतत ाौड केल्ामुळे मोगल 
सैिनक ामून गेले होते . पाऊस जवळ आला होता . त्ाच�माणे बाा्हाने ज्िसगाला औरंगाबााकडे परतण्ािवष्ी िलिहले आिण सैन्ाच्ा 
काही िवभागानंा त्ाच्ा अिधकाऱ्ाचं्ा जहािगरीच्ा जागी पाठिवण्ाचा हुकूम िाला . (ए. एन ., १०२०). साहिजकच ज्िसगाने माघार घेण्ाचे 
ठरिवले. मंगळवे�ाचे िठकाण मोगल सरह�ीपासून लाबं होते . संरकणाच्ा द�ीने त्ाची मजबुती नवहती . महणून २४ मे रोजी ज्िसगाने 
िालेरखानाला तोफा आिण इतर सामान िकलल्ातून हलिवणे , जे सामान नेता ्ेणार नाही ते जाळून टाकणे व िकलल्ाची तटबांी उद धवसत करणे 
्ा कामावंर िन्ुकत केले . हे झाल्ावर ३० मे रोजी िालेरखान ज्िसगाला परत ्ेऊन िमळाला . फलटण ्ेथून फे�ुवारीमध्ेच मोगल ि्बांी 
हलिवण्ात आली होती . फलटणचा ताबा ि्वाजीचा जावई आिण मोगलाचंा एक अिधकारी महााजी िनबाळकर ्ाच्ाकडे ाेण्ात आला . (ए. 
एन ., १०२०–२१, १००७) ्ाचा अथर असा की , िवजापूरवरील पिहल्ा मोिहमेत काबीज केलेल्ा िठकाणापैंकी एकही मोगलाचं्ा ताब्ात रािहले 
नाही. 

 
३१ मे रोजी ज्िसगाने माघारीला सुरवात केली . १० जून रोजी तो भमू ्ेथे पोहोचला . तेथे त्ाने साडेतीन मिहने मु�ाम केला . तेथून 

२८ स�ेबर रोजी त्ाने बीडच्ा रोखाने कूच केले . तेथे तो १७ नोवहेबरप �्त रािहला . अखेर २६ नोवहेबरला तो औरंगाबाा ्ेथे पोहोचला . मे 
मिहन्ाच्ा अखेरीला जेवहा मोगलानंी आपल्ा अखेरच्ा माघारीला सुरवात केली त्ावेळी िवजापूरच्ा फौजाही थकून गेल्ा होत्ा . 
त्ाचं्ाजवळील साम�ी संपलेली होती ; त्ाचंी ्ाे जुनाट झाली होती ; त्ाचंा सवर �ाे् उदधवसत झाला होता आिण त्ाचं्ा ि्पा्ापुंढे मृत् ूआ 
वासून उभा होता गोवळको�ाच्ा सुलतानानेही आपले सैन् परत बोलािवले होते . ाोनही बाजू ्ु�ाला कंटाळलेल्ा होत्ा आिण तहाची आच 
त्ानंा लागलेली होती . अ्ा पिर�सथतीत वाटाघाटीला सुरवात झाली . िवजापूरच्ा सैन्ाने आपल्ा सरह�ीच्ा आत आिण मोगलानंी त्ाचं्ा 
सरह�ीच्ा आत माघार घेतली (ए. एन ., १०१९).] 

 
३) जयिसगाचे अपयश आिण मकतयू 
 

िवजापूरचया मोिहमेचा नफातोटा 



 
अनु�मिणका 

 
ज्िसगाची िवजापूरवरील सवारी महणजे लषकरीदष�ा मो�ा अप््ासारखी होती . ्ा 

सवारीतून जिमनीचा एक इंचाएवढाही तुकडा , िकलल्ाचा एक एवढासाही ागड िकवा खंडणीच्ा वपाने 
एक ामडीएवढी ाेखील �ापती झालेली नवहती . ्ा सवारीचा अनथक नफ्ातो�ाच्ा द�ीने िवचार केला 
तर झालेले नुकसान �चडं होते . बाा्ाही खिजन्ातून खचर केलेल्ा ३० लाख र . च्ा ि्वा् ज्िसगाने 
आपल्ा सवतःच्ा खिजन्ातून जवळजवळ १ कोट र . खचर केले होते (िदलकुशा, ५६). ज्िसगाचा खचर 
अनावर होता. त्ाच्ापेकाही बाा्हाच्ा वतीने त्ाने केलेले वा्ाे हे �माणाबाहेर होते . िवजापूरचा पक 
सोडून ्ेणाऱ्ा कोणत्ाही हलक्ासलक्ा मुसलीम अिधकाऱ्ाला अथवा मराठा �मुखाला मोगलाचं्ा 
चाकरीत एक पावी आिण मो�ा मनसबीचे वचन ाेण्ात ्ेई (िदल., ६२). त्ाि्वा् त्ाचं्ा 
हाताखालील लोकानंा स� करण्ासाठी मोठी रोख र�मही त्ानंा ाेण्ात ्ेई. 

 
बादशहाच् जयिसगावर अवकक पा 

 
िवजापूरच्ा सवारीत मोगलाचंा जो लषकरी पराज् झाला आिण पै्ाचे जे अफाट नुकसान झाले 

त्ामुळे बाा्हाची ज्िसगावर अित्् अवकृपा झाली . १६६६ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात ्ा ाुा�वी 
सेनापतीला बाा्हाकडून औरंगाबाा ्ेथे परतण्ाचा हुकूम आला . १६६७ च्ा माचर मिहन्ात त्ाला 
ारबारात परत बोलािवण्ात आले. ािकणेच्ा सुभेाारीवर राजपु� मुआ�म ्ाची नेमणूक करण्ात आली 
आिण जसवतंिसग ्ाला त्ाचा मातनीस महणून ाेण्ात आले . ्केडो लढा्ा खेळलेल्ा ्ा रणधुरंधर 
रजपुताने (ज्िसग) १६६७ च्ा मे मिहन्ात औरंगाबाा ्ेथे नवीन सुभेााराच्ा हाती सु�े सोपिवली . 
अित्् अपमानीत आिण िनरा् मनः�सथतीत त्ाने उ�र िहाुसथानच्ा िा्नेे कूच करण्ास सुरवात 
केली. िवजापूरच्ा ्ु�ामध्े त्ाने आपल्ा सवतःजवळील खचर केलेल्ा एक कोटी रप्ापैंकी एक पै 
ाेखील त्ाला बाा्हाकडून परतफेडीााखल िमळणार नवहती . अपमान आिण िनरा्ा ्ामुळे त्ाचे हा् 
पार खचून गेले होते . ्रीराला जडलेला आजार आिण वाधरक् ्ानंा पाठ ाेत त्ाचा जीव मेटाकुटीला 
आलेला होता . अ्ा पिर�सथतीत तो बुरहाणपूर ्ेथे पोहोचला . तेथे २ जुलै १६६७ रोजी त्ाचा मृत् ू
झाला.[ज्िसगाला माघार घ्ावी लागल्ामुळे त्ाच्ावर औरंगजेबाचा रोष ओढवला . ‘इतके मोठे सैन् आिण पैसा ्ातून तू का् िमळिवलेस ’ 

असे औरंगजेबाने ्ाला िवचारले. िवजापूरच्ा मोिहमेत त्ाला जे अप्् आले ्ामुळे त्ाला असे वाटले की, ्ा अप््ाचा डाग जर आपण धुऊन 
काढला नाही तर आ्ुष्भर मोगल घराण्ाची केलेली सेवा िहचा िवसर पडेल आिण आपल्ावर नामुषकीचा �संग ओढवेल . त्ाने ािकणेतील 
सैन्ाचे सेनापतीपा आपल्ाकडे राहावे महणून �्तन केला. परंतु औरंगजेबाने त्ाच्ाब�ल िचडून काढलेले उद गार आिण राजपु� मुआ�म ्ाला 
ािकणेचा सुभेाार महणून पाठिवणार असल्ाची बातमी ्ामुळे तो अित्् सं�सत झाला . आपला मुलगा आिण इतर िम�-मंडळी ्ाचं्ा साहाय्ाने 
आिण मुख् विजराला ३०,००० र. लाच ाेऊन ािकणेमधून आपल्ाला हालव ून्े असे �्तन करण्ाची त्ाने कोि्् केली . परंतु त्ाचा काहीही 
उप्ोग झाला नाही (ब्. एस., ४१५; एम . ए., ८९ ब–९३ अ १९५ अ–१९६ ब). ऑगसट १६६६ मध्े ि्वाजीने आगऱ्ाहून केलेल्ा पला्नामुळे 
ज्िसगाच्ा अडचणीत आणखीच भर पडली . त्ाचा मुलगा रामिसग ्ाच्ा वतरनाब�ल ज्िसगालाच जबाबाार धरण्ात आले . १६६७ च्ा माचर 
मिहन्ात त्ाला ारबाराकडे परत ्ेण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . ािकणेच्ा सुभेाारीवर राजपु� मुआ�म आिण त्ाचा मातनीस महणून 
जसवंतिसग अ्ा बाा्हाने नेमणुका केल्ा (ए. एन ., १०३७). 

 
१६६७ च्ा मे मिहन्ात ज्िसगाने औरंगाबाा ्ेथे नव्ा सुभेााराकडे अिधकार सोपिवले . अित्् िनरा् मनः�सथतीत त्ाने उ�रेकडे 

कूच करण्ात सुरवात केली . तीन मोगल बाा्हाचं्ा अमाानीत ज्ाची सबधं ह्ात ्ु�े िजकण्ात गेली , त्ा ह्ातीवर ्वेटच्ा कणी एका 
पराभवाची छा्ा पडली . त्ाने िवजापूरच्ा लढाईत सवतःच्ा पारचे एक कोट रप्े खचर केले होते . त्ातील एक िाडकी त्ाला बाा्हाकडून 
परत िमळणार नवहती. अपमान आिण बडतफ� ्ामुळे त्ाचे हा् िवाीणर होऊन गेले . त्ात वाधरक् आिण रोग ्ाची भर पडली . अ्ा पिर�सथतीत 
२ जुलै १६६७ रोजी त्ाला बुरहाणपूर ्ेथे मृत् ूआला . केलेल्ा चाकरीची ज्ाला कार नाही अ्ा कठोर धन्ाची अित्् इमानेइतबारे सेवा 
कवनही त्ाला जेवहा मृत् ूआला तेवहा त्ाची अवसथा एखा�ा िावाळखोरा�माणे होती .] 

 
[ज्िसगाची ािकणेवर सवारी व त्ाचा िवजापूरकराकंडून झालेला पराभव ्ाचंी तार्ख-इ-अल् ्ामध्े िालेली हकीकत : 
 
जयिसगाच् दिकणेवर सवार्  – िहाुसथानचा सुलतान औरंगजेब ्ाची ि्वाजीवर कृपा झाल्ामुळे व त्ाचे हेतू साध् झाल्ामुळे त्ाने 



 
अनु�मिणका 

बडंखोरी करण्ास सुरवात केली होती . पुढे बाा्ाहाने तो धम�स िवाीणर करणारा आहे असे जाणून त्ावर अवकृपा केली . तेवहा त्ाचा िनरपा् 
होऊन त्ाने आपल्ा िकत्ेक िकलल्ाचं्ा चाव्ा राजा ज्िसगाच्ा सवाधीन केल्ा होत्ा . राजा ज्िसग ्ाची उमेा, ्ा कािफराचे व इतर बरेच 
िक�े िवज् िमळून त्ाच्ा ताब्ात आल्ाने वाढली होती. त्ाने इचछा केली की, आपण िव�ापूर ाेखील िजकून घ्ावे. बाा्ाहाचा हेतू मोगलां् ी 
ाोसती करण्ाचा असल्ाने त्ाने �थम मु�ा खुररम व मु�ा अहमा ्ास ज्िसगाकडे पाठिवले व िनरोप धाडला की , तुमही आपले वचन मोडून 
्ु�ाची त्ारी केली आहे ; पण ्ात आपणास बेअ� ूपतकरावी लागणार आहे . त्ा ाोघानंी बेत केला की , राजाने जरी लढाईची इचछा केली आहे 
तरी आपण ाोसती करण्ाची खटपट करावी . पण राजाने ाोघाचं्ा उपाे्ाकडे लक न ाेता त्ाचंा हेतू िवफल केला . तेवहा त्ा ाोघानंी 
बाा्ाहाकडे अजर केला की, ्ाचा आपल्ा वीराकंडून पराभव झाला नाही तोवर हा समेटाचे बोलणे करण्ास त्ार होणार नाही. 

 
बाा्ाहास ही गो� समजल्ावर त्ाने िक�ा उ�म तऱहेने लढिवण्ाची त्ारी केली व अबाुल -मुहमा इखलासखान , ्झ�खान, 

बहलूलखान, वसतम झमान, सीाी मसऊा, सीाो अबाुल अझीझ , व्ंकोजी राजा, ्ा व इतर उमरावंास आजा केली की , ्ा लोकासं अ्ी तंबी 
�ा की, त्ाचें नावही राहणार नाही . ्ा लोकानंी बाा्ाहाच्ा हुकूमा�माणे बेत केला की , एका लढाईतच ्ाचंा ना् कवन टाकावा . इतक्ात 
्झ�खानास खबर लागली की , िवजापूरच्ा वाटेवर असलेला मंगळवेढे हा िक�ा ज्िसगाच्ा काही लोकानंी ताब्ात घेतला असून ज्िसगाने 
आपल्ा चाकरीतील , ५००० सवार घेऊन असणाऱ्ा सफर राजखान नावाच्ा गहृसथास त्ा िकलल्ाकडे पाठिवले आहे . तेवहा ्झ�खान त्ास 
अडिवण्ासाठी आपले सैन् घेऊन िनघाला . ्झ�खानाने त्ास गाठून लढाईस सुरवात करताच तो लपूछपू लागला . तेवहा ्झ�खानाने त्ाजवर 
चोहोबाजूने लगट कवन तो , त्ाचा मुलगा व त्ाचा जावई ्ासं ्मसानास पाठिवले आिण पूणरपणे िवज् िमळिवला . इतक्ात अबाुल-मुहममा 
व मुहममा इखलासखान ्ानंी ्झ�खानास िलहून पाठिवले , तेवहा ्झ�खान तडक िनघून त्ाचंी वाट पाहात असताच त्ानंा ्ेऊन िमळाला . तो 
आल्ावर अबाुल–मुहममाने सािंगतले की , ज्िसग मो�ा सैन्ाच्ा जोरावर ांगल माजव ूइ�चछतो ; पण आमचे लषकर त्ाचा खा�ीने पराभव 
करील. इतक्ात ्�ुपकाकडील लढाईच्ा त्ारीची िचनहे िासू लागली . तेवहा आिाल्ाही सैन्ाने त्ाजवर ह�ा कवन त्ाचा धुववा उडवनू 
िाला. ज्िसग पळून गेला . अबाुल-मुहममा ्ास हे समजल्ावर त्ाने उमरावानंा त्ाचा पाठलाग करण्ास सािंगतले . ्ेवढे झाले तरी 
ज्िसगाने एक कणही न घालिवता पुनहा लढण्ाची त्ारी केली . ही सैन्ेही जासूाानंी आिाल्ाही सेनापतीकडे आणली . तेवहा आिाल्ाही 
सैन्ही त्ाचा एकााच ना्नाट करण्ाच्ा उ�े्ाने त्ार झाले आिण त्ाजंपैकी इखलासखान आपल्ा ५००० ि्पा्ासंह रजपूत व इतर ्ावंर 
तुटून पडला. ्ा वेळचा तडाखाही ज्िसगास सहन न होऊन तो पळून गेला ; ्ेवढेच नवहे तर तो आपल्ा मुलखास जाऊ लागला . बाा्ाहाने 
त्ाचा पाठलाग करण्ाचे ठरवनू तो सवतः त्ाजवर रवाना झाला . ्ाच वेळी ्झ�खानास बातमी लागली की , सलाबतखान नावाचा एक 
ज्िसगाचा सराार आपल्ा पाच हजार सवारासंह लढाईचे व इतर सामान घेऊन ्ेत आहे . ्झ�खानाने िवचार केला की , हा ज्िसगास 
िमळण्ाच्ा पूव� ्ास गाठले तरच उ�म ; नाही तर हा त्ास िमळाल्ावर ज्िसगास लढण्ाची चागंली ताका ्ेईल . तेवहा ्ास त्ाचंी भेट 
होण्ापूव� गाठून ्ाचा ना् केला तर ते मला अनुवप असे होईल . बाा्ाहाही ्ाब�ल माझी पाठ थोपटील . ्झ�खान ्ाच उ�े्ाने �ेिरत होऊन 
आपल्ा ि्पा्ासंह पाच िावसाचें अंतर ाोन िावसातं तोडून एकाम सलाबतखानावर जाऊन आाळला . ्झ�खानाने मंगळवे�ास 
सफर राझखानाची वाट लावल्ापासून सलाबतखान व इतर िहाुसथानी उमराव ्ानंा वाटू लागले की , ्झ�खानाचे ्ौ्र अ�ितम असून त्ाजपुढे 
कोणाची मा�ा चालणार नाही . असे असले तरी सलाबतखानाने गव�ने व अहंमन्तेने त्ाच्ा्ी सामना करण्ाचे ठरिवले . ्झ�खानही त्ाजवर 
चालून गेल्ामुळे ाोघाचंी खूप लढाई झाली ्वेटी सलाबतखान ्झ�खानाच्ा हातून मारला जाऊन बाकीचे लोक परािजत झाले . 
 

कुतबशाहाच् आिदलशहास मदत – आिाल्ाही व कुतब्ाही ही ाोनही राज्े वासतिवक एक आहेत असे लोक मानीत . वरील खबर 
तेथील बाा्ाहास समजताच त्ाने अबाुल -मुहममाच्ा मध्सथीने आिाल्ाहास आ�ासनप� िलिहले की , ‘सवर ्हाणे लोक जाणतात की , 
आिाल्ाही राजाचं्ा �्तनानेच कुतब्ाही जोमात िटकून रािहली आहे व जगाला सवातंं् आिण सुख ाेत आहे . मी राज्ावर आल्ापासून आपले 
वडील व आपण मात केल्ामुळे मी लोकानंा न्ा् ाेऊ ्कत आहे . ह�ी तो कािफर बेत करीत आहे की , बाा्ाहाची अवकृपा मजवर करवनू 
माझा ना् करावा . महणून मी िवचार केला आहे की , नेकनामखान ्ाजबरोबर माझे सैन् ाेऊन त्ास तुमच्ाकडे पाठवावे . महणजे ते सैन् 
आपल्ा सैन्ास मात कवन सिाचछा �कट करील . तसेच त्ा राजालाही चागंली तंबी पोहोचेल .’ बाा्ाहा िव�ासू लोकाचं्ा उमेाीस 
वाढिवणारा असल्ामुळे त्ाने ्ा मातीचा सवीकार केला व कुतब्ाहास �ेमाचा िनरोप पाठिवला की , ‘माझ्ा लोकानंी �त्ेक बडंखोरास ्ासन 
केले आहे व ते इतके समथर आहेत की , आमहाला ाुसऱ्ाच्ा मातीची वासतिवक जररी नाही . पण तुमची आमच्ािवष्ी नेहमी सिाचछा असते त्ा 
अथ� तुमची इचछा मला कबलू आहे . तरी तुमही आपले सैन् नेकनामखान ्ाजबरोबर पाठवनू �ा .’ कुतब्ाहाने ्ा प�ा�माणे नेकनामखान व इतर 
उमराव ्ास १२००० सवार व ४०००० प्ााे ्ासंह पाठवनू िाले . नेकनामखान आल्ाची बातमी समजल्ावर बाा्ाहा सवतः रसूलपुरास गेला व 
त्ाने अबाुल -मुहममा ्ास नेकनामाचे ्ोग् सवागत कवन घेऊन ्ेण्ास सािंगतले . त्ा�माणे अबाुल -मुहममा त्ास घेऊन आल्ावर 
बाा्ाहाने त्ावर अनेक तऱहेने कृपा कवन त्ास सािंगतले की, तुमही अबाुल-मुहममा, खवासखान व ्झ�खान ्ानंा मात करीत जा. 

 
जयिसगाच् चढाई व पराभव – इतक्ात खबर आली की , राजा ज्िसगाने गव�ने फुगनू जाऊन १००० सवार , पचं हजारी उमराव 

जाधवराव (जााहराव) व केसरीिसग (केसेरी िसग) व इतर ्ासह रसा व लढाईचे सामान आणण्ासाठी पाठिवले आहेत . त्ाचं्ा ्ा आ्ुष्ाचा 
घडा आता भरला गेला होता . खवासखान व ्झ�खान ्ासं ही खबर लागल्ामुळे आपले सैन् घेऊन ते त्ाजंवर चालून गेले व त्ानंी इतक्ा 
जोराने लढाई केली की , ्�ूंची वाताहत होऊन त्ाचंी बेअ�ु झाली . राजा ज्िसगाने ही बातमी ऐकली व नाउमेा होऊन तो आपल्ा उमरावानंा 
महणाला, ‘ािकणी ि्पा्ानंी िहाुसथानी ि्पा्ाचंी अ� ूघेऊन त्ास नाउमेा केले आहे . हे लोक िहाुसथानी लोकासं चागंले वंगवतील . जर आमचे 
लोक त्ाचंा ना् करतील तर माझ्ाववन हजारो लाल ओवाळून टाकल्ासारखे होईल .’ तेवहा िहाुसथानी मनसबाार राजास (ज्िसगास) 
महणाले, “आज आिाल्ाही सैन्ाने आपल्ा सैन्ाचे रसाीच्ा चारी बाजू अ्ा तऱहेने रोखल्ा आहेत की , वाटेच्ा मंुग्ासु�ा त्ातून ााणे घेऊन 
जाणार नाही . ्ा सैन्ाची ताका कोणीकडे व आमची हीन �सथती कोणीकडे ? आज आपण ्ु� न करता आपल्ा ाे्ाकडे परत जाऊ तर ते 
जासत चागंले होईल . नाही तर ािकणेतील वाटमारे व चोर ्ाचंा िवचार करता पुढे परत जाणेही पुषकळ कठीण होईल .” राजाने िवचार केला की 
आपण पुनहा एकाा उचल खावी आिण तंुबळ ्ु� कवन आिाल्ाही सैन्ाचा एकााच ना्नाट करावा . खवासखान, बहलूल खान, ्ाकोजी व 
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इतर आिाल्ाही व कुतब्ाही उमराव ्ासं ही हकीकत समजताच ते त्ाजवर रवाना झाले . ्ा वेळी ाोघाकंडील लोकानंी मुळीच कसूर केली 
नाही. पण आिाल्ाही लोकानंी चोहोबाजूनी असा ह�ा चढिवला की , त्ानंी ्केडो लोकानंा मावन काढले . खवासखान ्ाने तर आपल्ा 
लोकािंन्ी राजा ज्िसगाच्ा िठकाणावर असा जोराचा ह�ा चढिवला की , िजकडे ितकडे रकतच रकत होऊन गेले . तेवहा ज्िसग आपल्ा 
लोकासं महणाले की, आपणही ्ाचं्ा जीवाचा ना्नाट कव ्ा पण त्ाच्ा लोकानंा पळून जाणेच जासत �े्सकर वाटून ते पळून गेले . (िश. च. 
वक. सं., २, ४७–५०, तार्ख–इ–अल्)] 

 
परंतु एवढे मा� खरे की ज्िसगाला ्ा लढाईत ाैवाने कधीच हात िाला नाही . इतक्ा मो�ा 

आिण समृ� अ्ा राज्ाला िजकून घेण्ासाठी त्ाच्ा जवळील फौज ही अित्् अपुरी होती . त्ाच्ा 
जवळील ्ु�साम�ी आिण धान्पुरवठाही मिहना अथवा ाोन मिहने पुरेल इतकीच होती . वढेा 
घालण्ासाठी लागणाऱ्ा तोफा त्ाच्ाजवळ नवहत्ा . त्ाच वळेी िवजापूरचे सामथ्र मा� ्�तकंिचतही 
ाुबरल झालेले नवहते . ्ाच्ा अगाी उलट पिर�सथती २० वष�ननतर जेवहा औरंगजेबाने िवजापूरचे 
राजधानीचे ्हर काबीज केले तेवहा होती . त्ावळेी िवजापूरचे सामथ्र पार ख�ी झाले होते . ज्िसगावर 
जी कामिगरी सोपिवण्ात आली होती त्ा मानाने त्ाचे सैन् फार थोडे होते , आिण त्ात भर महणून की 
का् त्ाच्ा ाुय्म अिधकाऱ्ानंी अित्् कामचुकारपणा केला . त्ाचे अनेक अिधकारी अिव�सनी् 
होते (एच , ए., ८९ ब). त्ाच्ा आजाचें पालन करण्ास ते नकार ाेत अथवा त्ा �त्कात आणण्ास वळे 
तरी लावीत (एच . ए., १९० ब ). त्ाच�माणे मुख् तळावरील बाा्ाही अिधकारी िन्िमतपणे त्ाच्ा 
सैन्ाला धान्पुरवठा करीत नसत . अ्ा पिर�सथतीत िवज् �ापत होणे हे मानवी ्तनाचं्ा पलीकडचे 
होते. 

 
(४) िवजापूरचया �ानतावर राजयकारभार करणारे लषकर् उमराव आिण तयाचें सवभाविवशेष 

 
वारंवार होणारी लषकरी बडें हा िवजापूरच्ा राजवटीला िमळालेला एक ्ाप होता . िवजापूरच्ा 

सुलतानी राजवटीचा जसजसा ऱहास होत गेला तसतसे िवजापूर राज्ाचे अनेक लषकरी जहािगर�मध्े 
तुकडे तुकडे झाले ; िवजापूरचे सरकार महणजे िनववळ लषकरी राजवट होती . राज्ातील स�ा िनववळ 
सवाथ�साठी भाडंणाऱ्ा लषकरी अिधकाऱ्ाचं्ा हातात होती , आिण राज्ातील अिधकाराच्ा आिण 
िव�ासाच्ा जागा त्ाचं्ामध्े आपापसात िवभागलेल्ा होत्ा . राज्ामध्े वचरसव असलेल्ा उमरावाचं्ा 
ज्ा �मुख जाती होत्ा त्ाचं्ामध्े अफगाण , हब्ी, सय्ा आिण अरब मु�ा ्ाचंा अंतभ�व होता . 
अफगाणाचं्ा ताब्ात कोपपलपासून बकंापूर प �्तच्ा पि�म भागातील जहािगरी होत्ा . हब्ी लोकाचंी 
स�ा राज्ातल्ा पूवर �ातंावर महणजे कनूरल िजलहा आिण रा्चूर ाोआबाचा काही भाग ्ावर होती . 
सय्ााकंडे मेहेावी पथंाचे आिण अरबमु�ाचं्ाकडे कोकणामधील नबाइ्त लोकाचं्ा जातीचे पुढारीपण 
होते. राज्ातील िहांूची महणजे सरकारी नोकर आिण माडंिलक राजे ्ाचंी पिर�सथती अित्् हलाखीची 
होती. िवजापूर राज्ाला आपल्ा ताब्ातं ठेवणारा जो अिधकृत अिधकारीवगर होता , तो मुळातं परकी् 
होता. परनतु आपल्ाला सवगृही परत जाव्ाचे नाही ्ा कलपनेनेच तो वगर िवजापूर राज्ात सथाि्क 
झाला होता. ्ा अिधकाऱ्ानंी वं् परंपरा चालणाऱ्ा सरंजामी उमरावकीचे अिधकार आपल्ाकडे घेतलेले 
होते. त्ाचं्ामधील �त्ेक जमात आपल्ा जातीमध्ेच कटाकाने िववाह करी . साहिजकच सथािनक 
लोकामंध्े ते कधीच एकवप होऊ ्कले नाहीत . अिधकारपाावर असलेले हे पराे्ी उमराव राज्ाचा 
मह�वाचा घटक ्ा नात्ाने कधीच वावव ्कले नाहीत . वै्�कतक सवाथर साधणे हा त्ाचंा एकमेव हेतू 
होता, आिण जोप �्त ्ा अिधकारीवग�तील �त्ेक व्कतीचा मेहनताना आिण िनवृ�ी -वतेन सुरिकत होते, 
तोप �्त त्ा ाे्ाचे ते एक नाममा� घटक होते . त्ा ाे्ाचा सावरभौम सुलतान कोण आहे ्ाची त्ानंी 
कवीच पव� केली नाही . त्ाचं्ा अंगी ाे्भकतीचा अं् ाेखील नवहता . िकबहुना राजकारणाच्ा 
दि�कोनातून जणूकाही ते िहनाुसथानात इतसततः भटकणाऱ्ा टोळ्ापैंकी िहनाुसथानचे नसलेले असे 
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होते. 
 
अ्ातऱहेच्ा सरकारी नोकराचं्ा िन�ेवर उभारलेले राज् महणजे वाळूवर बाधंण्ात आलेल्ा 

एखा�ा �चडं इमारतीसारखे होते . �त्ेक वळेी जेवहा परकी् आ्मण झाले तेवहा �जेने फकत आपला 
धनी बालला. राजकारणात झालेल्ा बालानंी त्ाचं्ा जीवनावर कसलाच पिरणाम झाला नाही . त्ामुळे 
ज्ा�माणे एखा�ा खऱ्ाखुऱ्ा राष्ाचे नागिरक , राष् संकटात पडले असताना त्ाच्ा रकणासाठी धावनू 
जातात त्ा�माणे अ्ातऱहेने िवजापूरचे राज् संकटात असताना आपल्ा सुलतानाभोवती छातीचा कोट 
कवन ते उभे राहतील अ्ी अपेका करणे चुकीचे होते . आिाल्ाही राजघराण्ाचा जो ऱहास झाला 
त्ामधून ्ा द�ातंाचा आपल्ाला पुरेपूर �त्् िासून ्ेतो. 

 
(५) आिदलशाह् सुलतानाचा असत; राजयकारभार करणयाचा ह� िमळिवणयासाठ् झालेले कलह 

 
महमद आिदलशहाचया कारिकद�त िवजापूरच् भरभराट 

 
महमा आिाल्हाच्ा सुलतानपााखाली िवजापूरच्ा राज्ाची जासतीतजासत वाढ झाली . 

भरतखणडाच्ा ्ा टोकापासून त्ा टोकाप्रनत महणजे अरबी समु�ापासून तो बगंालच्ा उपसागराप �्त 
िवजापूरचे राज् पसरलेले होते . त्ाच्ा कारकीा�त राज्ाचे वानषक उतप� ७ कोटी ८४ लक रप्े एवढे 
होते; त्ाि्वा् माणडलीक राजे आिण जमीनाार ्ाचं्ाकडून िमळणारी खंडणीची ५ कोटी २५ लक रप्े 
एवढी र�म वगेळीच . िवजापूरच्ा सेनासंभाराचे सामथ्र पुढील�माणे होते : ८० हजार घोडाळ आिण २॥ 
लाख पा्ाळ, आिण त्ाि्वा् ५३० लढाऊ ह�ी. (ब्. एस, ३४६-३४८) 

 
दुसरा अल् आिदलशहा, १६५६–१६७२ 

 
१६५७ साली िवजापूर राज्ावरील मोगलाचं्ा आ्मणवपी वााळाचा उप्म झाल्ावर काही 

काळाप्रनत िवजापूर राज्ाच्ा सामथ्�चे पुनरतथापन होत आहे असे वाटले . इ. स. १६६१ पासून १६६६ 
प्रनत ाुसऱ्ा अली आिाल्हाने आपल्ा अंगातील कतृरतव आिण धडाडी ही मो�ा िहिररीने �गट केली . 
तो सवतः लढाईच्ा माैानात उतरला , ि्वाजीच्ा वाढत्ा सामथ्�ला त्ाने पा्बां घातला , 
ई्ान्ेकडील कनूरल �ानतातील बडंखोर हब्ी अिधकाऱ्ानंा त्ाने जबरासतीने वठणीवर आणले . 
बेानूरच्ा बडंखोर राजाला त्ाने ्रण ्ाव्ास लावले आिण अखेर ज्िसगाच्ा अिधपत्ाखालील 
िवजापूरवरील मोगल आ्मणाची लाट त्ाने थोपवनू धरली . ्ानंतर मा� सुलतानाने आपले सारे आ्ुष् 
जनानखान्ात िमळणाऱ्ा सुखोपभोगात आिण मिारेच्ा पेल्ाच्ा धुनाीत घालिवले . परंतु त्ाचा 
कतरबगार वजीर अबाुल महमा ्ाने राज्कारभार मो�ा ््सवीपणे पुढे चालिवला . २४ नोवहेबर १६७२ 
रोजी ाुसऱ्ा अली आिाल्हाचा मृत् ूझाला , आिण त्ाबरोबर िवजापूरच्ा भाग्रवीचा असत झाला . 
त्ाचा मुलगा ि्कंार ्ाला िसहासनावर बसिवण्ात आले . त्ाचे व् फकत ४ वष�चे होते . त्ाबरोबरच 
राज्ातल्ा सवाथ� आिधकाऱ्ाचंा राज्कारभार सुव झाला . ्ातूनच अखेर िवजापूरचे राजघराणे ना् 
पावले. 

 
िवजापूरचा १६७२ पासून तो िवजापूर घराणे १६८६ मध्े िवल्ाला जाण्ाप �्तचा इितहास महणजे 

खरोखरी िवजापूरच्ा विजरीवर असलेल्ा व्कत�चा हो् . ्ा कालखंडाचा िव्षे महणजे आपापसात 



 
अनु�मिणका 

भाडंणाऱ्ा उमरावामंधील वारंवार होणारी ्ाावी ्ु�े , �ािंतक सुभेााराकंडून पुकारण्ात आलेले फतवे , 
खु� राजधानीमध्े कोलमडून पडलेली मध्वत� सरकारची राज््ं�णा , वारंवार परंतु अिननणत होणाऱ्ा 
मोगलाचं्ा सवाऱ्ा आिण वरवर ााखिवण्ात ्ेणारे मरा�ाबंरोबरचे ्�तुव , परंतु �त्कात मा� 
त्ाचं्ाबरोबर करण्ात आलेला गुपत तह हे होते. 

 
खवासखान राजयािधकार्, १६७२–१६७५ 

 
२४ नोवहेबर १६७२ रोजी ाुसऱ्ा अली आिाल्हाचा मृत् ूझाला . ्ानंतर ताबडतोब ािकणी 

मुसलमानाचं्ा पकाचा हब्ी पुढारी खवासखान ्ाने राज्ातील सव�िधकार आपल्ा हाती घेतले आिण 
आिाल्ाही घराण्ातील ्वेटचा होणारा सुलतान अलपव्ी ि्कंार ्ाला िसहासनावर बसिवले . नवीन 
मुख् �धानाने अिधकारावर आल्ानंतर इतर उमरावानंा िालेल्ा वचनानंा हरताळ फासला , आिण जे 
िक�े त्ानंा ाेण्ाचे त्ाने वचन िाले होते ते त्ाचं्ा सवाधीन करण्ास त्ाने नकार िाला . हे पाहून 
राज्ाचा एक अित्् कतृरतववान आिण अनुभवी भतूपूवर वजीर अबाुल महमा ्ाने ितटकारा ्ेऊन 
िवजापूर ारबारचा त्ाग केला . “सुलतानाचे बालपण आिण विजराचा अका र्कमता ्ामुळे राजस�ेला 
उतरती कळा लागली. राज्ातल्ा सवर भागातं अंााधंुाी माजली .” [्ाबाबतची थोडक्ात हिककत पुढील�माणे आहे : 

�थम िवजापूरचा जवळचा ्�ू जो ि्वाजी ्ाने िवजापूरचा खूपसा मुलूख िजकून आपल्ा राज्ात भर घातली . इकडे मोगल बाा्हाला िवजापूर 
सरकारने चार लक रप्े िकमतीचे नजराणे अपरण कवन खूष करण्ाचा �्तन केला . (११ जानेवारी १६७३ ). परंतु आताप �्त जरी मोगलानंी 
केलेली सवर आ्मणे परतवनू लावण्ात आली होती तरी आता राज्ावर असलेला सुलतान व्ाने लहान होता ; त्ाला स�ा ाेणारे ारबारातील 
अमीरउमराव ाुबळे होते आिण अिधकाराचं्ा जागावंर नाला्क उमरावाचंा भरणा होता . मोगलाचं्ा द�ीने ही फार मोठी संधी होती . (ब्. एस ., 
४४२). अ्ा पिर�सथतीत औरंगजेबाने बहााूरखान ऊफर  खानजहानबहााूर कोकलता् ्ा अित्् उतसाही आिण ््सवी अिधकाऱ्ाची ािकणचा 
सुभेाार महणून नेमणूक केली . ्ाचा अथर असा होता की , ािकणेमधील राजपु� मुआ�म ्ाच्ा धीम्ा आिण बेजबाबाार राजवटीऐवजी एका 
तडफाार अिधकाऱ्ाचे हाती ािकणेचे राजकारण सोपिवले जाणार होते. (एम . ए., १२३–१२४)] 

 
“बाा्हाने िवजापूरवर सवारी करण्ासाठी बहााूरखानाला वारंवार हुकूम पाठिवण्ास सुरवात 

केली.” परंतु �ािंतक सुभेााराबरोबर िजतकी फौज असते तेवढीच बहााूरखान ्ाच्ाबरोबर असल्ामुळे 
बहााूरखानाकडून िवजापूरवर सवारी अ्क् होती . बहााूरखानाने कारवाई केली ती अ्ी :– आपल्ा 
राज्कारभाराचे ठाणे त्ाने पेडगाव ्ेथे हलिवले . (पेडगावलाच त्ाने पुढे बहााूरगड असे नाव िाले .) 
पेडगावचे ठाणे हे औरंगाबाा आिण िवजापूर ्ाचं्ा मधोमध आिण पुण्ाच्ा पूव�स ५५ मलैावंर भीमा 
नाीच्ा काठी एका मोक्ाच्ा िठकाणी वसलेले होते . त्ाचा उ�े् आपली मुख् फौज ि्वाजीिवर� 
उप्ोगात आणण्ाचा आिण िवजापूरवर �त्क सवारी करण्ाऐवजी िवजापूरच्ा सराारानंा लाच ाेऊन 
आिण िवजापूरला ्ु�ाची धमकी ाेऊन त्ाचंा मुलूख िजकून घेण्ाचा होता . [िवजापूरची राजस�ा िटकवाव्ाची 

असल्ास खवासखानापुढे एकच मागर होता आिण तो महणजे पुढील ाोन अट�वर मोगल बाा्हा्ी तह करणे . त्ापैंकी पिहली अट महणजे 
ि्कंार आिाल्हाच्ा बिहणीचा िववाह औरंगजेबाच्ा एखा�ा मुलाबरोबर लावनू ाेणे आिण ाुसरी महणजे ि्वाजीचा ना् करण्ासाठी 
मोगलानंी ज्ा मोिहमेची िस�ता चालिवली होती त्ा मोिहमेत मोगलानंा संपूणर सहका्र ाेणे . िवजापूरने ्ाबाबतीत सहका्र िाल्ास औरंगजेबाने 
अित्् सोप्ा अट�वर िवजापूरबरोबर तह करण्ाची त्ारी ााखिवली . ्ाबाबतच्ा वाटाघाटी जवळ जवळ पूणर होण्ाच्ा माग�वर आलेल्ा 
होत्ा परंतु खवासखानाची अका्रकमता आिण भोळसटपणा ्ाचा पुरेपूर फा्ाा त्ाचा �ेष करणाऱ्ा िवजापुरमधील एका पकाने घेतला आिण ्ा 
वाटाघाटी उधळून लावल्ा. वाटाघाटी मोडण्ास आणखी एक कारण झाले आिण ते महणजे भाडो�ी अफगाण ि्पा्ानंी केलेला उठाव .] 

 
िवजापूरच्ा सैन्ातं जवळ जवळ िनमम्ापेका अिधक पठाण होते . (एच , ए., ८२ ब ). सेनापती 

अबाुलकरीम ऊफर  बहलोलखान हा होता . त्ाची जहािगरी बकंापूर ्ेथे होती . अफगाणानंी आपली 
पगाराची बाकी ाेण्ाचा जी धमकावणीची मागणी केली होती आिण राज्कारभाराला त्ानी उघडउघड 
िवरोध करण्ाचे जे धोरण सवीकारले होते त्ामुळे विजराला गुपतपणे मोगल सुभेााराकडे जाऊन त्ाचं्ा 
बडंाचा उप्म करण्ासाठी िकवा त्ाचंा ना् करण्ासाठी मोगलाचंी मात मागण्ावाचून ाुसरा उपा् 



 
अनु�मिणका 

उरला नवहता . पिरणामी बहााूरखानाने भीमा नाीच्ा तीराकडे कूच केले , १९ ऑकटोबर रोजी 
खवासखानाची भेट घेतली , आिण िवजापूरमधील अफगाणाचं्ा पकाचा मोड करण्ाबाबत आिण 
ि्वाजीिवर� ्ु� पुकारण्ासंबधंी त्ाच्ाबरोबर अटी ठरिवल्ा. 

 
(६) वज्र महणून बहलोल सानाच् कारक्दर, १६७५–१६७७ 

 
मोगलाचंा पािठबा िमळेल ्ाब�लच्ा खा�ीने खवासखानाने आपल्ाला िवरोध करणाऱ्ा आिण 

कधीकधी आपली आजा मोडणाऱ्ा बहलोलखानाची स�ा उखडून टाकण्ाचा बेत रचला . बहलोलखान 
हा त्ावळेी िवजापूरचा सरसेनानी होता . बहलोलखानाला ्ा गो�ीचा सुगावा लागताच त्ाने संरकणाची 
पूणर िस�ता केली . त्ाने खवासखानाला मेजवानीसाठी बोलािवले , त्ाला भरपूर ााव पाजली . त्ाला 
कैा केले , (११ नोवहेबर) आिण कैाी महणून बकंापूर ्ेथे त्ाची रवानगी केली . नंतर त्ाने िवजापूरच्ा 
िकलल्ात �वे्  केला आिण कोठल्ाही तऱहेच्ा हाणामारीची पाळी न आणता सवतः विजराचे पा �ापत 
कवन घेतले. खवासखान हा तीन वष�प �्त राज्ाचा वजीर आिण जवळ जवळ अनिभिषकत सुलतान होता. 
्ा काळामध्े बहलोलखानाची अका्रकमता आिण ऐाीपणा ्ामुळे राज्ाचा कारभार िावसेिावस 
अिधकािधकच िबघडत चालला . परंतु जर हब्ी विजराचं्ाकडील हा राज्कारभार वाईट होता असे 
महटले तर बहलोलखान आिण त्ाचे अफगाण अनु्ा्ी ्ाचंा राज्कारभार अिधकच भ्ानक होता असे 
महणाव ेलागेल . विजरीचे पा बळकािवल्ानंतर त्ाने आपले अफगाण अनु्ा्ी आिण नातेवाईक ्ानंा 
अिधकाराच्ा जागा ाेण्ास आिण ािकणी लोकानंा एकामागून एक अिधकाराववन काढण्ास सुरवात 
केली. इतकेच नवहे तर िवजापूर ्हरातून ाेखील त्ाचंी हाकालप�ी केली . सवर राज्ामध्े िजकडेितकडे 
भ्ंकर अंााधंुाी माजली. पिरणामी राज्ातील ािकणी लोकाचंा पक बहलोलखानािवर� ्ाे घेऊन उभा 
रािहला. 
 
बहादूरखानाकडून यु�ाला सुरवात, १६७६ 

 
बहलोलखानाच्ा राज्कारभाराची माार फकत एका व्कतीचे कतृरतव आिण जोमाारपणा ्ावर 

अवलंबनू होती . ही व्कती महणजे त्ाचा �मुख स�ागार िखजरखान प�ी ही हो् . १२ जानेवारी १६७६ 
रोजी िखजरखान प�ीला एका ािकणी माणसाने भोसकून ठार मारले . पिरणामी बहलोलखानाने ताबडतोब 
असहाय् पिर�सथतीत कैाेत असलेल्ा खवासखानाचा खून केला . (१८ जानेवारी), आिण नंतर िमनहाज 
व इतर ािकणी ्ानंा ्ासन करण्ासाठी िवजापूरहून कूच केले . २१ माचर रोजी ्ारजाखानाचे सैन् आिण 
विजराचे सैिनक ्ाचं्ामध्े मोका ्ेथे भ्ंकर रणधुमाळी माजली . ्ा लढाईत अफगाणाचंा िवज् झाला . 
्ारजाखानाने सोलापूर ्ेथे बहााूरखानाजवळ आ�् घेतला . बहााूरखानाने आता ािकणी पकाची बाजू 
घेतली आिण िवजापूर ्ेथील अफगाणाचं्ा राजवटीचा िधःकार केला . सोलापूरहून त्ाने ािकणेकडे कूच 
केले. २१ मे रोजी त्ाने हळसंगी ्ेथे भीमा नाी ओलाडंली . त्ाच्ा घोडाळाने िवजापूर ्हराच्ा 
आसमंतातील �ाे् उदधवसत करण्ास सुरवात केली . १३ जून रोजी िवजापूरच्ा ई्ान्ेस आिालाबाा 
आिण इंाी ्ामध्े असलेल्ा माैानात बहलोलखानाने बहााुरखानाबरोबर ्ु�ाचा पिव�ा घेतला . 
मोगलाचं्ा उजव्ा फळीचा सेनापती माळव्ाचा सुभेाार इसलामखान हा होता . ािकणी फौजानंी केलेल्ा 
हलल्ाचा मारा त्ाच्ावर आिण त्ाच्ा तुक� सैिनकावंर पडला . ािकणी फौजाचें ाोन ह�े त्ानंी परतवनू 
लावले. परंतु बाुंकीच्ा ाावच्ा झालेल्ा एका सफोटात इसलामखानाचा ह�ी ्�चू्ा सैन्ात सैरावैरा 
पळत सुटला . त्ात इसलामखान आिण त्ाचा मुलगा हे ठार मारले गेले . भीमा ना�च्ा ाुसऱ्ा तीरावर 
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असलेली मोगलाचंी छावणी अफगाणानंी लुटली आिण छावणीच्ा रककानंा कंठसनान घातले . भीमा 
नाीला पाण्ाचा �चडं पूर आल्ामुळे इसलामखानाला कुमक पाठिवणे बहााूरखानाला ्क् झाले नाही . 
[त्ानंतर त्ाने अ�लकोटच्ा िा्नेे चाल केली आिण ऑगसट १६७६ च्ा सुमारास नळाुगरला वेढा िाला . ्ा िकलल्ाचा ताबा िखजरखान प�ी 
्ाच्ा मुलाकडे होता . ्ा िकलल्ाच्ा कुमकीकिरता िवजापूरहून बहलोलखानाच्ा हाताखाली सैन् आले . ्ा सैन्ाची आिण मोगलाचंी 
िकलल्ापासून सहा मलैावंर मोठी लढाई झाली . ्ा सैन्ाने रजपूताचें अतोनात नुकसान केले , िकलल्ात �वे् केला आिण बहााूरखानाला वेढा 
उठिवण्ास भाग पाडले . ्ानंतर मोगल फौज काही िावस िकलल्ाभोवती नुसती घोटाळत रािहली आिण नंतर त्ानंी िकलल्ापासून सोळा 
मलैावंर असलेल्ा काभंगाव ्ािठकाणी मु�ाम केला . नळाुगर जवळ झालेल्ा लढाईत बहााूरखानाचा मुलगा महमा मुहसान हा ठार मारला 
गेला.] 

 
ारम्ान िवजापुरी सैन्ाच्ा मातीसाठी गोवळको�ाचा वजीर मााणणा पिंडत ्ाच्ा हाताखाली 

�चडं सैन् ्ेऊन ााखल झाले . त्ामुळे बहााूरखानाची पिर�सथती अिधकच िबकट झाली . परंतु नवीन 
आलेल्ा ्ा सैन्ाला बहााूरखानाने लाच चारली . त्ाचें बहलोलखानाबरोबर काही मतभेाही िनम�ण 
झाले, आिण महणून कोणतीही कारवाई न करता गोवळको�ाच्ा सैिनकानंी माघार घेतली . 
बहााूरखानाने तसेच हळसंगीकडे कूच केले आिण तेथे �चडं सैन्ाची जमवाजमव केली . सामथ्�च्ा ्ा 
�ा्रनाने बहलोलखान हा नरम आला . त्ाने बहााूरखानाजवळ असे कबलू केले की , िवजापूरचे काही 
िजलहे मोगलानंी िजकल्ास त्ानंा आपण अडथळा िनम�ण करणार नाही . ्ा वचनावर त्ाने आपली 
तातपुरती का होईना सुटका कवन घेतली . ्ानंतर १४ मे १६७७ रोजी बहााूरखानाने सहजत्ा नळाुगरचा 
आिण ७ जुलै रोजी लाच ाेऊन गुलबग्�चा ताबा घेतला . परंतु बहााूरखान आिण त्ाचा उप�मुख 
िालेरखान ्ाचं्ामध्े धोरणाबाबत मतभेा िनम�ण झाले , आिण पिरणामी बहााूरखानाची पिर�सथती 
अिधकच ्ोचनी् झाली. िालेरखान हा ािकणेत जून १६७६ मध्े आला होता . तो सवतः जातीने अफगाण 
असल्ामुळे त्ाची बहलोलखानाबरोबर गाढ म�ैी जमली इतकेच नवहे तर तो िवजापूर ्ेथील 
अफगाणाचं्ा पकाचा पकपाती बनला . िालेरखान आिण बहलोलखान ्ानंी बाा्हाला प� िलहून 
कळिवले की बहााूरखानाने ािकणेमधील तीन ्ा्ाबंरोबर गुपतपणे तह केलेला आहे आिण ािकणेमधील 
बाा्ाही मोिहमेला ्् िमळू न्े ्ाकिरता त्ाने ्�तुवाची भिूमका सवीकारलेली आहे. 

 
(७) िदलेरखान आिण बहलोल याचें गोवळकोंावर आ�मण, १६७७ 

 
औरंगजेबाने बहााूरखानाला परत बोलािवले . तो स�ेबर १६७७ च्ा सुरवातीला �ातं सोडून 

िनघाला. त्ाच्ा जागी िालेरखानाने बाली महणून ऑकटोबर १६७८ प �्त ािकणचा सुभेाार महणून काम 
बिघतले. औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा पिहल्ा २० वष�त ािकणेमध्े मोगलाचं्ा पारात पडलेल्ा ््ाचा 
साकल्ाने िवचार केला तर असे आढळून ्ेईल की इ . स. १६५७ मध्े त्ानी िवजापूर राज्ाच्ा 
ई्ान्ेकडील भागातील कल्ाणी आिण िबार मोगल सा�ाज्ाला जोडली . १६६० च्ा नोवहेबर मिहन्ात 
अगाी उ�रेकडील परं�ाचा िक�ा आिण िजलहा लाच ाेऊन त्ानी ताब्ात घेतला . जुलै १६६८ मध्े 
झालेल्ा तहा�माणे सोलापूरवर मोगलानंी ताबा िमळिवला आिण आता नळाुगर आिण कुलबग� ही त्ानंी 
िजकून घेतली. अ्ा तऱहेने भीमा आिण माजंरा ्ा ाोन न�ामंधील जिमनीचा पूव�िभमुख होत गेलेला आिण 
कुलबग� ते िबार ्ानंा जोडणारी एक रेषा क�लपली असता ितला जावनू िमळालेला मोठा प�ा मोगलाचं्ा 
ताब्ात आला. मोगलसा�ाज्ाची ािकणेकडील सरह� हळसंगी गावासमोर आिण िवजापूरचे ्हर माऱ्ातं 
्ेईल अ्ा िठकाणाप �्त भीमा नाीच्ा उ�र िकनाऱ्ाप �्त पोहोचली , तर आगने् िा्केडे गोवळकोडा 
राज्ाच्ा पि�म सरह�ीवरील मळखेडच्ा िकलल्ाला ितने सप्र केला. 

 
मळखेडजवळ्ल सं�ाम, मोगलाचं् माघार 



 
अनु�मिणका 

 
िवजापूर राज्ाच्ा ्ा भागातील �ाे् िजकून घेतल्ावर मोगलानंी आपले लक गोवळको�ाचा 

समाचार घेण्ाकडे वळिवले . ि्वाजी आिण ्खे िमनहाज ्ानंा पकडून आपल्ा ताब्ात न िाल्ास 
आपण कुतुब्ाही मुलुखावर सवारी कव अ्ी त्ानंी धमकी िाली . ते िावस ऑगसटच्ा मध्ाचे होते. ्खे 
िमनहाज ्ाने मोगल सुभेााराला िमळण्ाचे वचन ाेऊन त्ाच्ापासून भरपूर �व् लाच महणून घेतले 
होते. परंतु त्ा�माणे न वागता तो अखेर गोवळको�ाला जाऊन िमळाला होता . िालेर आिण बहलोल 
्ानंी स�ेबर मिहन्ात गोवळको�ावर आ्मण केले . कुलबग� ्ा मोगलाचं्ा ्वेटच्ा ठाण्ापासून 
त्ानंी २४ मलै पूव�कडे मळखेडच्ा िा्नेे कूच केले . गोवळको�ाच्ा सरह�ीवरील मळखेड हा पिहला 
िक�ा होता . तो त्ानंी एका िावसात काबीज केला . परंतु मळखेड जवळ कुतुब्ाही राज्ाच्ा 
राजधानीपासून ८० मलैावर ्�चू्ा �चडं सैन्ाने मोगल आ्मणाचा ओघ थोपवनू धरला . मळखेड 
्ेथील मोगल छावणीपासून (ऑकटोबर) उ�रेला सात मलैावंर कुतुब्ाही सैन्ाची छावणी होती . जवळ 
जवळ ाोन मिहने प �्त ाोनही फौजातं ्ु� चालू होते. परंतु ते िनण�्क ठरले नाही. िवजापूर आिण मोगल 
्ाचं्ा �ाे्ात कुतुब्ाही फौजानंी खूपच आघाडी मारली , आिण आ्मकानंा धान्ाचा पुरवठा करणारे 
ताडें मावन काढले . ्�चेू सैन् छावणीभोवती सारखे िघर�ा घालीत होते . त्ामुळे धान्ाचा तुटवडा 
पडला होता. त्ात आणखी पावसाची मुसळधार चालू होती . पिरणामी िवजापूर आिण मोगली फौजातील 
अफगाण आिण रजपूत ि्पा्ानंा भ्ंकर हालअपे�ा सोसाव्ा लागल्ा . बहलोलखानाला एका भ्ंकर 
ाुखण्ाने घेरले . त्ाचे अनु्ा्ी उपासमारीतून बचावण्ासाठी इतसततः िवखुरले . ्ावर िालेरखानाने 
अनथ�वह अ्ा माघारीला कुलबग्�च्ा िा्नेे सुरवात केली . ्�नेू त्ाला कोडीत आणले होते . 
त्ाच्ावर ्�कूडून ाररोज ह�े होत होते . िालेरखानाचे सवर सामानसुमान ्�नेू लुटले . भकेूने व्ाकुळ 
झालेल्ा बाा्ाही सैिनकानंा ताड आिण खजूरी ्ाचं्ा िब्ा खाऊन भकू भागवावी लागली . [मळखेड ्ा 

गावाजवळ झालेल्ा लढा्ा आिण तेथून मोगलानंा घ्ावी लागणारी माघार ्ाची हिककत पुढे िाली आहे : मळखेड हे िठकाण कुतुब्हाच्ा 
राजधानीपासून ८० मलैावंर आहे . ्ािठकाणी मोगल आ्मणाचा ओघ थोपिवण्ात आला . बहलोलखानाच्ा हाताखालील मोगलाचं्ा 
आघाडीवरील ५ ,००० सैन्ाच्ा तुकडीचा �ितकार त्ाचं्ापेका ५ पटीने अिधक असलेल्ा कुतुब्ाही फौजेने केला . बहलोलखानाचा पराभव 
होण्ाची पाळी आली होती परंतु िालेरखानाने त्ाच्ा मातीला ्ेऊन माघार घेण्ास मात केली . मोगलाचें ७०० सैिनक ठार झाले . 
गोवळको�ाच्ा सैिनकानंी मोगलाचंा पाठलाग केला नाही . ्ानंतर गोवळको�ाच्ा सुलतानाने मााणणाचा पुतण्ा ्ेनगणा आिण इतर 
सरााराचं्ा हाताखाली मोठी कुमक रवाना केली . एके िाव्ी हैार्हाच्ा हाताखालील कुतुब्ाहीच्ा आघाडीच्ा तुकडीने मोगल फौजेवर 
ह�ा केला व माघार घेऊन त्ानंा आपल्ा पाठीवर घेतले . ाोनही फौजाचें ्ु� झाले परंतु मोगल सैन्ाला कुमक आल्ामुळे ाोनही फौजानंी 
आपापल्ा छावण्ातं माघार घेतली . कुतुब्ाही फौजा मंगलगी ्ेथे होत्ा . वरील ्ु�ानंतर तीन िावसानंी कुतुब्ाही सैन्ाने मोगलावंर ह�ा 
केला परंतु मोगल फौजानंी एका िठकाणी त्ाचं्ावर ह�ा कवन त्ाचें बरेच सैिनक ठार मारले . परंतु गोवळको�ाचा अिधकारी महमा इ�ाहीम 
हा कुमक घेऊन आला आिण त्ाने मोगलानंा पाठीमागे रेटले . ाोन मिहनेप �्त अ्ाच तऱहेने ्ु� झाले . कुतुब्ाही फौजेने मोगल आिण िवजापुरी 
मुलुखात घुसून मोगलाचंी रसा तोडली . पिरणामी िजवावर उाार झालेल्ा मोगलानंी गोवळको�ाच्ा छावणीवर ह�ा कवन तेथील सवर ाी -
पुरषाचंी क�ल केली, छावणीतील बाजार लुटून छावणी उधवसत केली व कुतुब्ाही फौजाचंी ााणाााण उडिवली. 

 
परंतु हा िवज् तातपुरता होता . ्�ू ताबडतोब सावरला . त्ाि्वा् अती पाऊस आिण धान्ाचा तुटवडा ्ामुळे फौजेतील अफगाण 

आिण रजपूत ्ाचें भ्ानक हाल झाले . बहलोलखान हा अित्् आजारी पडला आिण आपली उपासमार होऊ न्े महणून त्ाचे सैिनक इतसततः 
गेले. ्ावर िालेरखानाने कुलबग्�कडे माघार घेतली . वाटेत ्�ूने त्ाच्ावर सारखे ह�े केले व त्ाचे सामानसुमान लुटले . ्�ूच्ा 
हलल्ापासून रा�ंिावस बचाव करताना त्ाचे अतोनात नुकसान झाले . मळखेड ते कुलबग� हे २४ मलैाचें अंतर तोडण्ास त्ानंा १२ िावस 
लागले. रजपूताचंी अिजक् वृ�ी आिण कसलाही सवाथरत्ाग करण्ाची त्ाचंी त्ारी ्ामुळेच िालेरखानाचे सैन् सुरिकत परत ्ेऊ ्कले . 

 
िालेरखानाला आता तहाची ्ाचना करण्ाखेरीज ाुसरा मागर उरला नाही. त्ाला पािठबा ाेणारा बहलोलखान हा मृत्ु्य्ेवर पडला 

होता. ्ाच्ा अगोार आिाल्हा्ी एकिन� असलेले िस�ी मसूा आिण इतर सराार ्ानंी राजधानीतील पठाणाचं्ा राजवटीला कंटाळून 
कुतुब्हाला मध्सती करण्ाची िवनंती केली होती . ्ावर अबुलहसन कुतुब्हा ्ाने ारबारातील भाडंण करणाऱ्ा परसपरिवरोधी पकानंा एक� 
आणून पुढील अट�वर समझोता करणे त्ानंा भाग पाडले होते . (१) बहलोलखानाने आपल्ा अिधकाराचा त्ाग कवन ते मसूाकडे सोपवावे . (२) 
मसूाने अफगाण ि्पा्ानंा त्ाचं्ा पगाराची सहा लक रप्े बाकी �ावी . ही बाकी िमळाल्ावर त्ानंी िवजापूरचे राज् सोडावे व बहलोलखानाने 
आपल्ा जहािगरीच्ा जागी िनघून जावे . (३) िवजापूरचे ्ापुढे आणखी तुकडे होऊ न ाेण्ाची सव�नी कोि्् करावी . (४) गोवळको�ातफ�  
मााणणाचा भाऊ आकणणा ्ाची राज्कारभाराबाबत स�ा ाेण्ासाठी िन्ुकती वहावी.] 



 
अनु�मिणका 

 
कुलबग� ्ेथे मसूाने िालेरखानाची गाठ घेतली आिण मोगलाबंरोबर तह केला . िवजापूर ्ेथे 

त्ाने वजीर महणून काम बघाव्ाचे होते . परंतु तसे करताना औरंगजेबाच्ा आजा त्ाने पाळाव्ाच्ा 
होत्ा, ि्वाजीबरोबर म�ैी कराव्ाची नवहती आिण ि्वाजीने िहसकावनू घेतलेला मुलुख परत घेण्ाच्ा 
कामी मोगलानंा त्ाने नेहमी मात कराव्ाची होती . त्ाच�माणे आिाल्हाची बहीण ्हर बानूबेगम 
ऊफर  पााी्ाह बीबी िहची रवानगी बाा्हाच्ा एका मुलाबरोबर लगन करण्ासाठी मोगल ारबाराकडे 
कराव्ाची होती . ्ानंतर िालेरखान उ�रेच्ा िा्नेे परत िफरला (िालेरखानाच्ा मोिहमेसाठी पाहा 
िदलकुशा, १५१–१५४; एम . ए., १६५; फॅ�टर् रेकॉडर फोटर सेट जॉजर खंड २७, िवरराघवयया, 
गोवळकोंात असलेला इं�जाचंा एजंट याच् प�े ३ जुलै , २६ ऑगसट , १९ स�ेबर , २८ ऑ�टोबर 
१६७७; ब्. एस., ४५६). 

 
(८) मसूदकडे विजर्चे पद येते; अफगाणाचें बंड; िवजापूरचया �ातंात उद भवलेल् बंडे 

 
बहलोलखान २३ िडसेबर १६७७ रोजी मरण पावला . जानेवारी मिहन्ात मसूाची वजीर महणून 

नेमणूक करण्ात आली . त्ाच्ाबरोबर गोवळको�ाची फौज होती . परंतु खिजना िरता पडलेला होता . 
अफगाण ि्पा्ाचं्ा पगाराची थकलेली बाकी ाेण्ात त्ाला अप्् आले . पिरणामी ्ोधािव� झालेल्ा 
अफगाणानंी बेभान होऊन वाटेल ते अत्ाचार करण्ास सुरवात केली . त्ानंी बहलोलखानाची अलपव्ी 
मुले, त्ाच्ा िवधवा िा्ा आिण इतर नातेवाईक ्ाचं्ा राहत्ा घराचंा ताबा घेतला . आपली रािहलेली 
बाकी ाेण्ासाठी त्ानंा भाग पाडाव ेमहणून त्ानंी त्ाचंा जाहीरिरत्ा अपमान केला. �ीमंत असलेल्ा सवर 
नागिरकानंा पकडण्ात आले आिण त्ाचें हालहाल करण्ात आले . “िचनतू िचमणा नावाच्ा एका �ा�ण 
ारोडेखोराने ्हरातील लोकाचं्ावर अत्ाचार केले . तर िकलल्ाच्ा िभतीबाहेर असलेल्ावंर 
अफगाणानंी जुलूम जबरासती केली . हे चाललेले असताना आपल्ा घराची ाारे बां कवन मसूा 
असहाय्पणे बसला होता. िभतीमुळे अनेक माणसे कन�टकात िनघून गेली.” (ब्. एस. ४६२) 

 
नवीन विजराचे हुकूम �ािंतक सुभेाार ाेखील धुडकावनू लावत होते . त्ात आपल्ा ाुा�वात भर 

घालण्ासाठी महणून की का् मसूाने आपली बाजू बळकट करण्ासाठी ि्वाजीबरोबर गुपतपणे म�ैी 
घडवनू आणण्ाचा �्तन केला आिण मोगलाचंा ्ोध आपल्ावर ओढवनू घेतला . मसूाने केलेल्ा 
िव�ासघातामुळे कुलबग्�च्ा तहाच्ा अटी पाळण्ाचे बधंन आता िालेरखानावर रािहलेले नवहते . “्ा 
अटी आपण पाळाव्ा अ्ी भावना जोप �्त त्ाच्ा मनात होती तोप �्त त्ाने िवजापूरवर सवारी करण्ाचा 
िवचार ाेखील केला नाही.” ऑकटोबर १६७८ च्ा अखेरीस पावसाळा संपल्ावर िालेरखानाने पेडगावहून 
कूच केले आिण अकलूज ्ेथे मु�ाम केला. 

 
ारम्ान ि्वाजीने ठरलेल्ा तहा�माणे सहा हजार िचलखती सैिनक िवजापूरच्ा संरकणासाठी 

मसूाला कुमक महणून रवाना केले . परंतु ि्वाजी आिण िवजापूर ्ाचं्ामध्े मनापासून सहका्र होणे 
अ्क्�ा् होते. ि्वाजीने िव�ासघाताने िवजापूर घेण्ाचा �्तन केला . ाोहोमधील वैफल्ाची भावना 
िावसेिावस वाढू लागली आिण सरते्वेटी त्ाचं्ामधील भाडंण उघ�ावर आले . नंतर ि्वाजीने 
िवजापूरचा �ाे् पुनहा उधवसत करण्ास सुरवात केली . मरा�ाचें सैिनक ्हराच्ा नजीक आले आिण 
त्ानंी ाौलतपूर (खवासपुर), खुसरावपूर आिण जहरपूर आाी उपिवभागातं लूटालूट केली . उघडउघड 
्�पेूका िम� महणवनू घेणाऱ्ा ्ा छुप्ा ्�चूीच मसूाखानाला अिधक िभती वाटली . त्ाने 



 
अनु�मिणका 

िालेरखानाकडे संरकण मािगतले आिण िवजापूर ्ेथे मोगल फौज पाठिवण्ाब�ल िवनंती केली. 
 
िवजापूरच्ा मातीसाठी िालेरखानाने ि्वाजीिवर� ््सवीिरत्ा ाुसरी आघाडी उघडली . 

त्ाने २ एि�ल १६७९ रोजी ि्वाजीचे अित्् मजबतू ठाणे महणजे भोपाळगडचा िक�ा िजकला आिण 
उधवसत केला . त्ाच�माणे िकलल्ाच्ा मातीसाठी ्ेणाऱ्ा १६ हजार मराठा फौजेचा पराभव कवन 
त्ाचंी भ्ंकर क�ल केली . परंतु अखेर मसूाच्ा ाुटपपी वतरनामुळे त्ाची सहन्कती संपली आिण त्ाने 
धूळखेड ्ेथे भीमा नाी ओलाडंली . तेथून त्ाने िवजापूरच्ा उ�रेस फकत ३५ मलैावंर असलेल्ा 
हळसंगीकडे कूच केले . ारम्ान िवजापूर ्ेथील आिाल्ाही सरकार संपु�ात आले होते . मसूा आिण 
्ारजाखान ्ाचं्ामधील कलहामुळे िवजापूरच्ा �ाे्ात आिण राजधानीत िवलकण अंााधंुाी माजली 
होती. ािकणेचा मोगल सुभेाार आता िवजापूरमधील आपापसात भाडंणाऱ्ा िवरोधी पकाचंा जणू काही 
एकमेव मध्सथ बनला होता . “आिाल्हाच्ा सैन्ातील ािकणी मुसलमान , अफगाण आिण मराठे असे 
एकंार १० हजार सैिनक मोगलाचं्ा चाकरीत ि्रले आिण िालेरखानाच्ा भोवती जमा झाले . तर 
िवजापूर ्ेथे मसूाजवळ फकत ३ ते ४ हजार भकेुने व्ाकुळ झालेली माणसे रािहली . ्ामधील सवर 
मोगलाचं्ा चाकरीत ि्रण्ासाठी हापापलेली होती.” (ब्. एस ., ४८१–४८६) 

 
अ्ा वळेी औरंगजेबाने िवजापूरच्ा सुलतानाकडे अ्ी मागणी केली की , सुलतानाने आपली 

बहीण ्हरबानू ऊफर  पाा्ाह बीबी िहला ताबडतोब मोगलाचं्ा जनानखान्ात रवाना करण्ात ्ावे . 
िवजापूर राजघराण्ातील व्कत�ची आिण त्ाच�माणे िवजापूरच्ा नागिरकाचंी राजकन्ा महणजे जीव की 
�ाण होती. ्ा राजकन्ेने १ जुलै १६७९ रोजी आपले उरलेले सारे जीवन एका धम�ध सु�ी मुसलमानाच्ा 
कुटंुबात घालिवण्ासाठी ितचे जनमसथान जे िवजापूर त्ाचा त्ाग केला . त्ावळेी ारबारातील साऱ्ा 
मंडळ�च्ा आिण जनतेच्ा डोळ्ातं अ�ू उभे रािहले आिण त्ाचंी मने ्ोकाकुल होऊन आ्ंाू लागली . 
(ब्. एस ., ४८७) 

 
(९) िदलेरखानाचे िवजापूरवर आ�मण; िशवाज्च् आिदलशहाला मदत. १६७९ 

 
िवजापूरच्ा �जाजनानंा ि�् असलेल्ा राजकन्ेचा बळी हा ना्ाची वाटचाल चालू लागलेल्ा 

िवजापूर घराण्ाला वाचिवण्ाच्ा कामी उप्ोगी पडला नाही . मोगलाचंी लालसा अिनवार होती . 
िालेरखानाने आता मागणी केली की मसूाने राजीनामा �ावा आिण आपल्ा जहािगरीच्ा िठकाणी िनवृ� 
वहाव.े त्ाच वळेी िवजापूर सरकारचा राज्कारभार मोगलानंा संमत असलेल्ा व्कतीकडून चालिवला 
जावा. ही ्ोजना मसूाने ्हाणपणाने िधःकारली . आपल्ाला अ्ा तऱहेने उघड उघड �ितरोध झाल्ाचे 
िासताच िालेरखानाने ताबडतोब िवजापूरिवर� ्ु� पुकारले . परंतु ्ावळेी त्ाची पिर�सथती खरोखरच 
कमकुवत होती . त्ाचा खिजना िरता होता आिण त्ाच्ा सैिनकाचंा पगार थकलेला होता . ाुसरे कारण 
महणजे ािकणेचा नवीन सुभेाार राजपु� ्हाआलम हा त्ाचा क�र ्� ूहोता . िालेरखानाचे सवर बेत 
हाणून पाडण्ाचा आिण त्ाची बेअाबी करण्ाचा त्ाने आपल्ा परीने कसून �्तन केला . साहिजकच 
मोिहमेवर िनघण्ाच्ा वळेीच त्ाच्ा सवर हालचाली थंडावल्ा . त्ाने �व् पाठिवण्ासाठी राजपु�ाकडे 
प� िलहून ्ाचना केली . मोिहमेत जो खंड पडला त्ाचा फा्ाा घेऊन मसूाने िवजापूरची संरकण 
व्वसथा अिधक मजबतू केली . त्ाच�माणे त्ाने ि्वाजीकडे वकील पाठवनू आिाल्हावर ओढवलेल्ा 
्ा कठीण �संगी त्ाच्ा मातीला ्ेण्ासाठी ि्वाजीला आवाहन केले . (ब्. एस ., ४९३) ्ावर 
ि्वाजीने अित्् चपळाईने कारवाई केली . त्ाने १० हजार मराठा घोडेसवार मसूाच्ा मातीसाठी 



 
अनु�मिणका 

रवाना केले आिण २ हजार बलैावंर लाालेली रसा िवजापूरकडे पाठिवली. 
 
१६७९ च्ा स�ेबर मिहन्ात मोगलानंी िवजापूरच्ा उ�रेस ५२ मलैावंर असलेल्ा मंगळवढेे 

गावाचा आिण भीमा नाी व मंगळव�ेाचा िक�ा ्ामंधील �ाे्ाचा ताबा घेतला . त्ाच�माणे त्ानंी 
सलोरगी, कासीगाव आिण अलमाला ्ावर ह�े केले आिण अकलूजला वढेा िाला . परंतु त्ात त्ानंा ्् 
आले नाही. ७ ऑकटोबर रोजी िालेरखान िवजापूरपासून ई्ान्ेला ६ मलैावंर असलेल्ा बाररगी ्ा गावी 
पोहोचला. परंतु ्हाआलमकडून होणारा िवरोध, िवजापूर िजकून घेण्ाच्ा कामी लागलेल्ा खोळंब्ामुळे 
बाा्ाहाकडून झालेली िनभरतसरना आिण त्ाचे स�ागार व ाोसत ्ामंधील भाडंणे ्ामुळे तो अगाी गाजूंन 
गेला. अप्् त्ाच्ापुढे आ वासून उभे रािहले . पनहाळा आिण िवजापूर ्ाचं्ा मधोमध असलेल्ा सेलगूर 
्ा गावी ि्वाजी हा १० हजार सैिनकाचंी नवी तुकडी घेऊन ााखल झाला . ३१ ऑकटोबर १६७९ रोजी 
आनंाराव हा त्ाच्ा फौजेच्ा आघाडीवरील जवळ जवळ तेव�ाच सैिनकाचंी तुकडी घेऊन त्ाला 
्ेऊन िमळाला. ४ नोवहेबर रोजी त्ाने आपल्ा सैन्ाचे ाोन भाग केले . ्ापैंकी एक भाग त्ाने आपल्ा 
सवतःच्ा अिधपत्ाखाली घेतला आिण मुसला व अलमाला ्ा गावाचं्ा माग� ई्ान्ेकडे कूच केले त्ाच्ा 
हाताखालील सैिनकाचंी संख्ा ८५०० एवढी होती . ाुसऱ्ा भागातील १० हजार सैिनक आनंारावाच्ा 
हाताखाली होते. हे सैन् सागंोला माग� वा्व्ेच्ा िा्नेे मोगल �ाे्ात ि्रले. 

 
ि्वाजीच्ा हाताखाली आता जवळ जवळ ३० हजाराचें सैन् जमा झाले होते . त्ाने मोगल 

�ाे्ातं छापा घालणारे सैिनक सवर ाूर पसरिवले आिण भीमा नाीपासून उ�रेकडे नमराेप �्त िवसतार 
असलेल्ा बाा्ाही मुलुखात सगळीकडून ह�े चढिवले , आिण त्ा �ाे्ात लुटालूट , जाळपोळ आिण 
क�ल ्ाचंा कहर उडवनू िाला . [िालेरखानाच्ा ाुा�वात आणखी भर महणून की का् ्ाच वेळी संभाजी त्ाच्ा छावणीतून 

पळाला. ि्वाजीचा वारस आपल्ा हाती सापडला आहे , त्ाचा आपल्ाला भरपूर फा्ाा घेता ्ेईल अ्ी मनोराज्े त्ाने मना्ी बाधंली होती . 
मरा�ामंध्े ्ाावी ्ु� पेटवनू ाेऊन त्ानंा हतबल करता ्ेईल आिण संभाजीच्ा सैन्ाच्ा मातीने मरा�ाचें िक�े िजकून घेता ्ेतील , अ्ी 
त्ाला आ्ा होती . परंतु संभाजी २० नोवहेबर रोजी िालेरखानाच्ा छावणीतून पळाला , आिण िडसेबरच्ा सुरवातीला तो पनहाळा ्ेथे जाऊन 
पोहोचला. (ब्. एम ., ५०४–५००)] 

 
(१०) िदलेरखान िवजापूरभोवतालचा मुलूख उमवसत करतो आिण राजधान्वर ह�ा चढवतो 

 
बाा्हाने िालेरखानाला जो ठपका िाला होता , ती गो� िालेरखानाच्ा मनात डाचत होती . 

त्ामुळे त्ाने िवजापूरवरील मोिहमेला पुनहा सुरवात केली . िवजापूरला वढेा ाेऊन िकवा अचानक ह�ा 
कवन िवजापूर िजकण्ाच्ा कामी त्ाला आ्ा वाटत नवहती . त्ाच�माणे िवजापूरला वढेा ाेऊन मोच� 
उभारल्ास ि्वाजी आपल्ा िपछाडीवर ह�ा करील ही भीती त्ाला वाटत होती . महणून िालेरखानाने 
१४ नोवहेबर रोजी िवजापूरच्ा भोवतालचा �ाे् सोडला आिण िमरज पनहाळा भागावर आ्मण 
करण्ाच्ा उ�े्ाने त्ाने पि�मेच्ा िा्नेे कूच केले . त्ाने केलेली पिहली कारवाई महणजे भ्ंकर 
्ौ्�ने त्ाने िवजापूरचा मुलूख उधवसत केला ही हो् . त्ाच्ा वाटेमध्े लागलेली सवर खेडी त्ाने 
बेिचराख केली . त्ा खे�ातील सवर िहाू आिण मुसलमान पुरषानंा गुलाम महणून िवकण्ासाठी त्ाने 
कैाी केले. तेथील िा्ानंी आपल्ा मुलाबाळासंिहत िविहरीत उ�ा टाकून आतमहत्ा केली . २० नोवहेबर 
रोजी संभाजी िालेरखानाच्ा छावणीतून पळून िवजापूर ्ेथे गेला . तेथून सुमारे ४ िडसेबर रोजी तो 
पनहाळ्ाला ्ेऊन पोहोचला. 

 
ऐनापूरपासून िालेरखानाने पलट खा�ी . नंतर त्ाने िवजापूर ्हराच्ा ािकण बाजूने खूप मोठा 



 
अनु�मिणका 

वळसा घेऊन ाोण आिण कृषणा ्ा न�ाचं्ा खोऱ्ातील अित्् सुपीक आिण समृ� �ाे्ावर ह�ा केला . 
ाोण नाीचे खोरे महणजे िवजापूरचे धान्ाचे कोठार समजले जाई . वाटेमध्े त्ाने बागा्ती , ्तेजिमनी 
आिण खेडीपाडी उधवसत केली , तेथील सवर रिहवा्ानंा त्ाने कैा केले , आिण तेथून चार िडसेबर रोजी 
िवजापूरच्ा ई्ान्ेस ६ मलैावंर असलेल्ा अली्ाबाा ्ेथे तो पोहोचला . ्ा िठकाणाहून ाररोज तो 
आपल्ा तोफा आिण सैिनक घेऊन कूच करी आिण ाररोज वगेवगेळ्ा िठकाणावंवन िकलल्ाच्ा अभे� 
तटबांीवर बेारकारपणे तोफाचंा भिडमार कवन जवळील ाावगोळा संपवी आिण आपले सैिनक आिण 
घोडे ्ानंा ामवी. 

 
िावसेिावस ्हाआलम आिण िालेरखान ्ाचं्ामधील वैमनस् वाढतच गेले . बाा्हाने 

िालेरखानाची कानउघाडणी करणारे एक अित्् कडक प� त्ाला िलिहले . िालेरखानाची 
िवजापूरसमोरील एकंार �सथती ही फार्ी आ्ााा्क नवहती . [्ा वे�ाची हकीकत पुढील�माणे आहे . िकलल्ाववन 

झालेल्ा तोफाचं्ा भिडमारामुळे मोगल सैन्ातील अनेक ि्पाई आिण ह�ी ठार मारले गेले . िकलल्ावरील ि्बांीने अनेक वेळा िकलल्ाबाहेर 
पडून मोगलावंर केलेल्ा हलल्ात त्ाचें खूप नुकसान झाले . ाररोज ाोनही बाजंूकडून तोफाचंी सरब�ी होई . िालेरखानापा्ी २० ,००० सैन् 
असून ाेखील त्ाला िकलल्ाला वेढा ाेता आला नाही . त्ाने फकत वेगवेगळ्ा मोच्�ववन िकलल्ावर तोफाचंा भिडमार केला . (िदल., १६३) ्ा 
भिडमारात ्हरातील बागा आिण घरेाारे व त्ाच�माणे ्हापूर तलावातून िकलल्ाला पाणीपुरवठा करणारा कालवा ्ाचंा ना् झाला . २२ 
िडसेबर रोजी िकलल्ावरील ि्बांीने अ�ापूर ारवाजातून बाहेर पडून मोगलावंर ह�ा केला, आिण त्ाचें खूप नुकसान केले. (ब्. एस ., ५०२) 

 
्ा हलल्ात मालोजी घोरपडे , त्ाच्ा मामाचा मुलगा मािणकजी खरे (खोपडे?) आिण मसुाने नेमलेले अिधकारी सोडल्ास 

िवजापूरचे सवर अिधकारी कामास आले . िकलल्ात जेमतेम ५००० सैन् होते . मोगलाचें कसलेही नुकसान करण्ाचे सामथ्र िवजापुरजवळ उरले 
नवहते. परंतु परमे�राची अ्ी इचछा होती की ्ावेळी िवजापूर मोगलाचं्ा ताब्ात जाऊ न्े . (ब्. एस., ५०३ ) ि्वाजीच्ा �ाे्ातून 
िकलल्ामध्े भरपूर अ�धान् पोहोचू लागले. त्ामुळे तेथे सुब�ा झाली तर छावणीमध्े ्ाच्ा अगाी उलट �सथती िनम�ण झाली . नाईलाज महणून 
िालेरखानाने तहाची त्ारी ााखिवली . परंतु मोगलाचंी पिर�सथती िकती िनरा्ाजनक आहे हे माहीत असल्ामुळे मसुाने ही मागणी फेटाळून 
लावली. 

 
इकडे ्हाआलम आिण िालेरखान ्ाचं्ामधील वैमनस् िावसेिावस वाढू लागले . राजपु�ाने िालेरखानाला वारंवार सागंनू पाठिवले 

की तुमही िवजापूरचा नाा सोहन ि्वाजीची मोगल �ाे्ातून हाकालप�ी करावी . त्ाने गुपतपणे मसूाला प� पाठवनू कळिवले की िवजापूरहून 
िालेरखानाला परत बोलावण्ाब�ल आिण िवजापूरबरोबर तह करण्ाब�ल आपण बाा्हाचे मन वळवू . ्हाआलमने बाा्हाकडे 
िालेरखानाब�ल खूप त्ारी केल्ा त्ाचा बाा्हावर िव्षे पिरणाम झाला नाही . परंतु िालेरखानाला जे अप्् आले होते त्ाचा पिरणाम 
होऊन बाा्हाने िालेरखानाला अित्् कडक असे प� िलिहले . तो िलिहतो, “तुझे पिहले कतरव् बाा्ाही मुलखाचे रकण करण्ाचे होते . ते 
सोडून हा कोणता मूखरपणा तू चालिवला आहेस ? तू माझ्ा सा�ाज्ाचे रकणही केले नाहीस िकवा तुझा उ�े्ही तुला साध् करता आला नाही तू 
ताबडतोब िवजापूरचा वेढा उठवनू बाा्ाही मुलखाच्ा रकणासाठी कूच कर .” ािकणेची सवर सु�े ्हाआलम ्ाच्ाकडे होती . त्ाने सवर 
अिधकाऱ्ानंा कळिवले की “तुमही िालेरखानाला �व् , तोफा अगर ाारगोळा ्ाचा पुरवठा कव नका . इतकेच नवहे तर िवजापूरवर ह�ा 

करण्ाची िालेरखानाने आजा िाल्ास ती मानू नका .” (ब्. एस., ५०४–५०५)] त्ाच्ा फौजेने त्ाचे हुकूम मानण्ास साफ 
नकार िाला . अखेर त्ाने २९ जानेवारी १६८० रोजी बगैम हौजजवळील आपली छावणी मोडली , आिण 
माघार घेण्ास सुरवात केली . िवजापूरच्ा िकलल्ासमोर त्ाचे अ्ा तऱहेने ५६ िावस फुकट गेले . 
त्ानंतर िालेरखानाने एखा�ा िपसाळलेल्ा कुं्ा�माणे भटकण्ास सुरवात केली, आिण राकमी ्ौ्�ने 
हत्ा आिण लुटालूट ्ाचंा कहर केला . िनरपराध ्तेकऱ्ावंर त्ाने कोणतेही कारण नसताना भ्ानक 
अत्ाचार केले , आिण िवजापूर ्हरापासून ािकणेस कृषणा नाीप �्त आिण पूव�कडे कृषणा आिण भीमा 
्ाचं्ा बेचगंळ्ातील सवर मुलूख वैराण जंगला�माणे कवन सोडला . आपल्ा नेहमीच्ा प�ती�माणे 
वाटेत ारोडेखोरी करीत िालेरखानाने बेरड लोकाचं्ा �ाे्ावर आ्मण केले . त्ाचंी राजधानी सागर 
्ेथे होती , आिण त्ाचं्ावर पामना्क राज् करीत होता . २० फे�ुवारी १६८० रोजी तो गोगी ्ेथे 
पोहोचला. गोगीपासून ८ मलैावंर असलेल्ा सागरवर त्ाने जेवहा ह�ा केला तेवहा त्ाचा संपूणर पराभव 
झाला. िकलल्ाच्ा तटबांी पाठीमागे आिण त्ाच�माणे डोगर आिण कडेकपारे ्ाचं्ा आ�्ाने आडोसा 
घेतलेल्ा बेरड पा्ाळी सैिनकानंी खे�ापा�ामंध्े ााटीााटीने छावणी कवन रािहलेल्ा मोगल 
सैिनकावंरती आपल्ाजवळील बाुंकाचंा िबनचूक मारा कवन त्ाचंी जबरासत हानी केली. 



 
अनु�मिणका 

 
बाा्ाही घोडाळ घाबवन इतसततः सैरावैरा पळत सुटले . त्ाचं्ा िपछाडीवर चपळ अ्ा बेरड 

सवारानंी भ्ानक ह�े चढिवले . मोगल घोडेसवार आपल्ावर ा्ा ााखिवण्ासाठी अित्् िवकलतेने 
तोड वेगाडू लागले . त्ा िाव्ी मोगलाचंी जवळ जवळ १७०० माणसे जा्ा झाली . मोगल सैिनकाचें 
मनोधै्र साफ खचून गेले . आिण ्�लूा तोड ाेण्ासाठ� िालेरखानाने ५ हजार रप्ाचं्ा रकमेची 
ााखिवलेली लालूच त्ानंी िध�ारली . [िालेरखानाने सागरला िालेल्ा वे�ाची हकीकत पुढे िाली आहे : २० फे�ुवारी रोजी 

त्ाने सागर िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी असलेल्ा ्हापूर ्ेथे मोच� उभे केले . त्ाच्ा सैन्ाच्ा उजव्ा आिण डाव्ा फळीवर अबाुल गफूर आिण 
इखलासखान हे ाोघे असून सैन्ाच्ा मध्भागी िालेरखान होता . िावसभर ाोनही पकाकंडून गोळीबार चालू होता . संध्ाकाळी बेरड लोकानंी 
गफुरवर ह�ा कवन त्ाला पाठीमागे रेटले. सू्�सतानंतर िालेरखानाने गोगी ्ेथे माघार घेतली. 

 
२१ फे�ुवारी रोजी िालेरखान हा आपले सवर सैन् आिण तोफखाना घेऊन परतला . त्ाने ्हापूर ारवाजाला िखडार पाडले . त्ाच्ा 

फौजा खे�ात ि्रल्ा आिण त्ानंी खेडे पूणरपणे लुटले . खे�ाचा ताबा घेऊन बसलेल्ा मोगल सैिनकावंर बेरड ि्बांीने अचूक मारा केला . 
मोगलाचें इतके �चंड नुकसान झाले की िालेरखानाने ाुपारी खेडे सोडले आिण गोगीकडे माघार घेण्ाचा सैन्ाला हुकूम िाला . माघार घेणाऱ्ा 
मोगल सैन्ावंर आता बेरडानंी िकलल्ाबाहेर पडून चहूबाजंूनी ह�ा चढिवला . िालेरखानाचा मुलगा जेमतेम वाचला . लुटीसाठी बाहेर पडलेले 
मोगल सैिनक मो�ा संख्ेने ठार मारले गेले . मोगल घोडेसवार सैरावैरा पळू लागले . आिण त्ाचं्ा पाठलागावर असलेल्ा बेरड सैिनकाजंवळ 
जीवाान माग ूलागले. ्ा हलल्ात मोगलाचें १७०० सैिनक ठार झाले. 

 
ही लढाई िनण�्क ठरली. िालेरखानाला झालेल्ा पराभवाचा सूड घ्ाव्ाचा होता परंतु त्ाच्ा सैिनकाचें मनोधै्र इतके खचून गेले 

होते की त्ानंी लढण्ाचे नाकारले . इतके झाल्ावराेखील िालेरखानाने माघार घेण्ाचे नाकारल्ामुळे खु� बाा्हाच्ा खासखेलानी त्ाची 
िनभरतसरना केली आिण त्ाच्ाभोवती पहारेकरी ठेवले . बाा्हाची त्ाच्ावर गैरमज� झाल्ाचे कळताच त्ाच्ा सैिनकानंीही त्ाला ि्वीगाळ 
केली. त्ाने वे�ाचे काम चालू ठेवण्ाचे ठरिवल्ास त्ाला सोडून िनघून जाण्ाचा त्ानंी िन�् केला . (ब्. एस . ५०९-५१२)] 

 
(११) िदलेरखानाच् बडतफ� आिण तयाला परतणयाचा आलेला हुकूम, १६८० 

 
अ्ा तऱहेने िालेरखानाचे पूणरपणे गवरहरण झाले , आिण त्ाने २३ फे�ुवारी रोजी आपल्ा 

परतीच्ा �वासाला सुरवात केली . िवजापूरच्ा पूव�कडून तो उ�रेच्ा िा्नेे िनघाला . वाटेत त्ाने खेडी 
जाळून टाकली आिण तेथील नागिरकानंा ओलीस महणून धवन नेले . िालेरखानाची ािकणेमधील बाली 
महणून झालेली सुभेाारीच्ा अिधकारावरील नेमणूक १६७८ च्ा ऑकटोबरमध्े संपली . कारण तेवहा 
चौथ्ाांा ्हा आलम हा सुभेाारीच्ा जागेवर रजू होण्ासाठी औरंगाबाा ्ेथे ााखल झाला होता . 
राजपु� ्ा अिधकारावर ािकणेमध्े १६८० च्ा मे मिहन्ाप �्त होता . त्ाचा राज्कारभार हा ऐाीपणाचा 
असल्ामुळे त्ाच्ा पारी ््ाचे माप पडले नाही . बाा्हा त्ामुळे नाराज झाला आिण त्ाने ्हा आलम 
आिण िालेर ्ा ाोघानंाही परत बोलािवले . त्ाने खानजहान बहााूरखान ्ाची ािकणेचा सुभेाार महणून 
ाुसऱ्ाांा नेमणूक केली . खानजहानने औरंगाबाा ्ेथे १६८० च्ा मे मिहन्ात ्हा आलमपासून 
सुभेाारीचे अिधकार घेतले (एन  ए., १९३). 

 
(१२) १६८० ते १६८४ पय�त औरंगजेबाचे िवजापूरबाबतचे धोरण 

 
िालेरखानाचे अप्् आिण १६८० च्ा फे�ुवारी मिहन्ात त्ाने घेतलेली माघार , ्ानंतर ४ वष� 

मोगलानंी िवजापुरिवर� कोणतीही िनण�्क कामिगरी केली नाही . कारण संभाजीच्ा बेगुमान 
आवहानापुढे ते अित्् गाजूंन आिण सं�सत होऊन गेलेले होते . १३ जुलै १६८१ रोजी औरंगजेबाने 
िवजापूरचा एक �मुख सराार ्ारजाखान ्ाला िम�भावाने एक प� िलिहले . ्ा प�ात त्ाने संभाजीचा 
ना् करण्ासाठी आिण त्ाने बळकािवलेला िवजापूरचा मुलूख परत िजकून घेण्ासाठी मोगल 
सेनापत�बरोबर सहका्र करण्ासंबधंी त्ाच्ावर ाडपण आणण्ाचा �्तन केला . अ्ाच तऱहेचे प� 



 
अनु�मिणका 

्ाहरबानू ्ा नुकत्ाच आजमबरोबर लगन झालेल्ा िवजापुरी राजकन्ेने १८ जुलै रोजी ्ारजाखानाला 
िलिहले आिण सवतःच्ा वतीने त्ाला वरील �माणेच िवनंती केली (ब्. एस, ५२०-२१, ५२८). परंतु 
औरंगजेबाने आपल्ाबरोबर सहका्र करण्ासंबधंी िवजापुरी अिधकाऱ्ानंा जे आवाहन केले त्ाला 
कोणताच �ितसाा िमळाला नाही . इतकेच नवहे तर िवजापुरी सरकारकडून मरा�ानंा जी मात िमळत 
होती त्ाबाबतचे उघडउघड आिण वारंवार पुराव ेत्ाच्ा हाती ्ेऊन पोहोचले . तेवहा औरंगजेबाने 
िवजापूरिवर� ाुसरी आघाडी उघडून संभाजीवरील ाबाव वाढिवण्ाचा आिण िवजापूरकरानंा सवतःची 
साधनसाम�ी आपल्ा राज्ाच्ा रकणासाठी एकि�त करण्ासाठी भाग पाडण्ाचा िन�् केला . इ. स. 
१६८२ च्ा एि�लमध्े िवजापूर राज्ात घुसण्ासाठी राजपु� आजम ्ाला मोठे सैन् ाेऊन रवाना 
करण्ात आले . त्ाने सरह�ीलगतचा �ाे् उदधवसत केला आिण िवजापूरच्ा उ�रेस १४० मलैावंर 
असलेला धावरचा िक�ा िजकून घेतला . ही मोहीम अनेक मिहने रेगाळली . राजपु�ाची आगेकूच 
ािकणेकडे जेमतेम नीरानाीप �्त झाली होती तोच त्ाला बाा्हाकडून परत िफरण्ाचा हुकूम आला 
(जून १६८३). काही मिहन्ानंतर िवजापूरवर होणारे अ्ा तऱहेचे िवसकळीत ह�े तेव�ापुरते तरी थाबंले 
(एम . ए., २१८-२१९, २३०, २३९; ब्. एस ., ५२९). 

 
िवजापूरची पिर�सथती आता अित्् िनरा्ाजनक होती . उतरती कळा लागलेल्ा िवजापूरच्ा 

आिाल्ाही ारबारात ५ वष� वजीरपाावर घालिवल्ानंतर िस�ी मसूा हा एकंार पिर�सथतीब�ल पूणरपणे 
िनरा् झालेला होता . “सवर तऱहेचे �्तन केल्ानंतरही राज्कारभारात सुव्वसथा घडवनू आणण्ासाठी 
आिण सरकार सुधारण्ासाठी त्ाला अप्् आलेले होते . एक िावस सु�ा साध्ा ्तेकऱ्ापासून तो 
राज्ाच्ा मुख्ाप �्त कोणाही व्कतीला ्ातं मनः�सथतीत आपली भाकरी खाणे अ्क् होऊन गेले होते . 
अ्ी एक रा�ाेखील गेली नाही की ज्ा िाव्ी सुलतानापासून तो िभकाऱ्ाप �्त कोणाही व्कतीला झोप 
लागली असेल ” (ब्. एस ., ५२५). अखेर राज्कारभारात सुधारणा घडवनू आणण्ाचे कामी पूणरपणे 
िनरा् झाल्ाने २१ नोवहेबर १६८३ रोजी मसूाने िवजापूर ारबाराचा त्ाग केला आिण अाोनीच्ा 
िकलल्ात पोहोचल्ानंतर औपचािरकपणे त्ाने आपल्ा अिधकार पााचा राजीनामा पाठवनू िाला . १९ 
माचर १६८४ रोजी अका खुसराव ्ाला वजीरपााची वाे ाेण्ात आली . परंतु ६ मिहन्ाच्ा आतच २१ 
ऑकटोबर रोजी त्ाचा मृत् ूझाला . ्ा सुमारास राज्ाचे संरकण करण्ासाठी अित्् जारीने 
उपा््ोजना करण्ात आली . ही ्ोजना पार पाडण्ाचे काम ि्कंार आिाल्हाने आपला ्ूर सेनानी 
सय्ा मखाूम ऊफर  ्ारजाखान ्ाच्ाकडे ३ माचर १६८४ रोजी सोपिवले . त्ाचा माडंिलक 
वाकीणखे�ाचा पामना्क हा होता . त्ाचे बेरड अनु्ा्ी ाे्ामध्े उ�म नेमबाज महणून ओळखले जात 
असत. पामना्काला त्ाच्ा अनु्ा्ासहीत राजधानीकडे बोलािवणे पाठिवण्ात आले. 

 
३० माचर रोजी औरंगजेबाकडून एक प� ्ेऊन पोहोचले . त्ा प�ामध्े मोगल सा�ाज्ाचा 

माडंिलक महणून आिाल्हाकडे बाा्ाही फौजानंा ताबडतोब रसा पुरिवण्ाची , मोगल फौजानंा 
सवचेछेने, िवजापूरच्ा मुलखातून जाऊ ाेण्ाची, मरा�ाचं्ा बरोबर चाललेल्ा बाा्हाच्ा ्ु�ात ५ ते ६ 
हजार घोडेसवाराचंी कुमक करण्ाची , संभाजीला मात करण्ापासून अथवा त्ाचा पाठपुरावा 
करण्ापासून परावृ� राहण्ाची , आिण ्ारजाखानाला िवजापूरमधून हाकलून ाेण्ाची मागणी करण्ात 
आलेली होती. 

 
िवजापूरवर मोगलाचें आ�मण 

 



 
अनु�मिणका 

ारम्ान मोगलानंी आिाल्ाही राज्ाचे बारीक बारीक लचके तोडण्ाचे काम आिण िजकलेल्ा 
मुलखात आपली ठाणी �सथािपत करण्ाचे काम चालू ठेवले . मे मिहन्ाच्ा अखेरीला मोगल सेनापनी 
खानजहान ्ाने मंगळवढेे आिण सागंोला व त्ा भोवतालचा �ाे् आपल्ा ताब्ात घेतला . ्ानंतर 
ि्कार आिाल्हाने औरंगजेबाला एक अित्् बाणेाार उ�र पाठिवले , आिण त्ात अ्ी मागणी केली 
की मोगलानंी पूव� िवजापूरचा घेतलेला मुलूख आिण खंडणी ताबडतोब परत करावी , िवजापूरच्ा राज्ात 
त्ानंी उभारलेली ठाणी ताबडतोब काढून घ्ावी , संभाजीिवर� मोगलानंी आपल्ा सवतःच्ा मुलखातून 
चाल कवन जाव ेआिण संभाजी अथवा ि्वाजी ्ानंी आिाल्हाचा िजकलेला इंच इंच मुलूख परत 
िमळवनू व िवजापूरच्ा सवाधीन केल्ाखेरीज मरा�ाचं्ा राजाबरोबर तह कव न्े (ब्. एस , ५३०). 

 
्ानंतर औरंगजेबाने आपल्ा सेनापत�ना िवजापूरच्ा मुलखात ठाणी उभी करण्ाची आजा िाली. 

पिरणामी मोगल सेनापती आिण िवजापूरचा �मुख लषकरी अिधकारी ्ारजाखान ्ाचं्ामध्े संघषर िनम�ण 
झाला. ्ारजाखान हा िवजापूरच्ा सरह�ीचे संरकण करण्ाचे काम करीत होता . वरील संघषर 
झाल्ानंतरही ाोनही राज्ामंध्े अिधकृतिरत्ा ्ु� पुकारले गेले नाही . ्ानंतर काही काळाप �्त ि्कंार 
आिाल्हाला मोगल ारबारातून प�े आिण मानाचा पो्ाख वगैरे गो�ी ्ेतच रािहल्ा. 

 
इ. स. १६८५ च्ा जानेवारीमध्े ्ारजाखान हा राजधानीला परतला . त्ाच�माणे मसूाचा एक 

मुलगा आपल्ा बापाचा स�ा सुलतान ि्कंार आिाल्हाला ाेण्ासाठी िवजापूर ्ेथे आला . ्ाच्ा 
थो�ा अगोार िवजापूरकडे मातीचे आ�ासन ाेणारा खिलता गोवळको�ाहून पोहोचला होता . २१ 
फे�ुवारी रोजी मराठा सैिनकाचंी एक तुकडी संभाजीचा िावाण मेलिगरी पिंडत ्ाच्ा हाताखाली िवजापूर 
्ेथे ्ेऊन पोहोचली . त्ा तुकडीला सुलतान सवतः जुहरापूर ारवाज्ापा्ी सामोरा गेला होता . 
मोगलाबंरोबरचे िवजापूरकराचें राजकी् संबधं अगोारच तुटलेले होते . ाोनही बाजू तलवारीच्ा जोरावर 
आपापसातील भाडंणाचा िनकाल लावनू घेण्ाची त्ारी करीत होत्ा . एक एि�ल १६८५ रोजी मोगलानी 
पिहले खंाक खणले आिण िवजापूरच्ा व�ेाला सुववात झाली. 

 
(१३) िवजापूरचया वेेाच् सुरवात 

 
िवजापूर ्हराभोवती असलेल्ा िभतीच्ा आतमध्े जवळ जवळ २॥ चौरस मलै एव�ा जागेचा 

समावे्  झालेला होता . ्ा िभतीने ्हराभोवती एक ाीघर वतुरळच जणू काही िनम�ण केलेले होते . ्ा 
िभतीसभोवर असलेला खंाक ४० ते ५० फूट रंा होता . हा खंाक ओलाडंल्ानंतर अित्् �चडं आिण 
मजबतू अ्ा तटबांीलगत ्ा िभतीची उंची ३० पासून ५० फुटापं �्त होती , आिण सवरसाधारण जाडी २० 
फुटापं �्त होती . ्ा िभत�ला १० ारवाजे असून जवळ जवळ ९६ बुरजानंी त्ानंा मजबुती आणण्ात 
आलेली होती. िभतीच्ा वरच्ा बाजूला बुरजाबुरजामध्े १० फूट उंचीची बचावाकरता महणून एक मजबतू 
तटबांी बाधंण्ात आलेली होती. बाुंका आिण तोफा ्ाचंा मारा करणे सुलभ जाव ेमहणून ्ा िभतीला फटी 
ठेवण्ात आलेल्ा होत्ा . औरंगजेबाने तटबांीच्ा पि�मेकडील ्ारजी बुरजाकडे जाणूनबुजून ाुलरक 
केले आिण आपल्ा तोफखान्ाचा सारा भिडमार ािकणेकडे असलेल्ा लाडंाकसाब ्ा बुरजावर 
एकवटला. ्ा बुरजाजवळच असलेल्ा लढाऊ तटबांीला एक िखडार पाडण्ात आले . हा बुवज आिण 
िफरंगीबुवज ्ाचं्ामध्े मंगळी ारवाजा होता . ्ा ारवाज्ामधून िवज् िमळाल्ानंतर औरंगजेबाने जेवहा 
�वे्  केला तेवहा त्ा बुरजाचे नाव बालून फते ारवाजा असे ठेवण्ात आले. 

 



 
अनु�मिणका 

्हराच्ा मध्भागात आणची एक आतील तटबांी आहे . ्ा तटबांीला िकला अकर  असे महणत . 
्ा तटबांीमुळे एक वतुरळ त्ार झाले असून त्ाचा घेर जवळ जवळ १ मलै इतका आहे . ्ा तटबांीच्ा 
आतील आवारात सुलतानाचे राजवाडे आिण आिाल्ाही सरकारच्ा इमारती होत्ा . परंतु ज्ाला िकला 
अकर  महटले जात असे ती जागा संरकणाच्ा द�ीने अनुकूल नवहती . िवजापूर ्हराचा तो एक अित्् 
खोलगट असा भाग होता आिण ्हराच्ा वा्व् िा्केडे असलेल्ा उंच टेकडीववन िकला अकर वर 
सहज भिडमार करता आला असता. 

 
मोगलानंी आपले व�ेाचे काम १ एि�ल १६८५ रोजी सुव केले . त्ा िाव्ी रहु�ाखान आिण 

कािसमखान ्ानंी िकलल्ाच्ा िभतीपासून अध� मलै अंतरावर असलेल्ा ्हापूर ्ा वा्व्ेकडील 
िठकाणावर आपले मोच� उभारले. त्ाच्ा पाठीमागील बाजूला एक मोठा तलाव होता . इकडे ाुसरा मोगल 
अिधकारी खानजहान ्ाने ्हराच्ा पि�मेस असलेल्ा जुहरापूर अथवा रसुलपूर ्ा उपनगराच्ा बाजूने 
आपल्ा मोच�ची उभारणी केली . १४ जून रोजी राजपु� आजम हा मोठे सैन् घेऊन ााखल झाला आिण 
त्ाने सैन्ाचे सव�िधकार आपल्ाकडे घेतले . ्हराच्ा ािकणेकडे असलेल्ा बेगम हौज ्ा िठकाणी 
त्ाने आपला मु�ाम केला. 

 
वढेा घालून िक�ा घेण्ाचे कामी अित्् सावका्पणे आिण गलथानपणे व�ेाचे काम 

चालिवण्ाब�ल मोगलाचंी �िस�ी होती . त्ात आणखी भर महणून की का् िवजापूर ्हराच्ा 
भोवतालची जमीन अित्् कणखर अ्ी होती . प�ृभागाखाली १–२ फूट खणल्ावर अित्् कठीण 
असा खडक लागे . (ब्. एस ., ५३६-३९). साहिजकच मोगलाचंी �गती अित्् धीमेपणाने आिण क�ाने 
होत होती. 

 
मोगलाचंया अडचण् 

 
वढेा सुव झाल्ाला आता एक वष�पेका जासत िावस होऊन गेलेले होते . तरी ाेखील िवजापूरच्ा 

व�ेाला खऱ्ा अथ�ने सुरवात झाली असे महणता आले नसते . िकलल्ावरील ि्बांी त्ानंा पािहजे 
त्ावळेी िकलल्ाच्ा बाहेर पडे आिण मोगल सैिनकाचं्ा मोच�वर ह�े चढवी . त्ाच�माणे बाहेवन 
िकलल्ामध्े रसा आिण इतर साम�ी ्ाचंा अित्् मुकतपणे �वे्  होत असे. 

 
आिाल्हावर ओढवलेल्ा ्ा संकटाचे �संगी त्ाच्ा मातीला त्ाचे ाोसत धावनू आले . १० 

जून रोजी िस�ीमसूा ्ाच्ा फौजेची तुकडी ्ेऊन ााखल झाली. १४ ऑगसट रोजी गोवळको�ाचे सैिनक 
्ेऊन पोहोचले , आिण अखेर १० िडसेबर रोजी हंबीररावाच्ा हाताखाली संभाजीच्ा सैन्ाची ाुसरी 
तुकडी ्ेऊन पोहोचली . (जेधे ्कावली) [िवजापूरच्ा वे�ात मोगलानंा ज्ा अडचणी सोसाव्ा लागल्ा त्ाची हकीकत पुढे 

िाली आहे : ्ा सुमारास मोगल आिण गोवळकोडा ्ाचं्ामध्े वैमनस् िनम�ण झाले . त्ामुळे मोगलाचंी बाजू अिधकच कमकुवत झाली . 
िवजापूरचा वेढा सुव होण्ाचे अगोार औरंगजेबाने कुतुब्हाला धमकी िाली होती की त्ाने िवजापूरला मात केल्ास त्ाचे पिरणाम भ्ंकर 
होतील (ब्. एस., ५३३). जुलै १६८४ मध्े ि्कंार आिाल्हाने अबुलहसन ्ाला ाोनही राज्ातं संरकणाचा करार करण्ािवष्ी आवाहन केले 
होते. आिाल्हाने आपला वकील कुतुब्हाकडे पाठिवला होता . ािकणेतील सवर राज्ानंी मोगलािंवर� एक� ्ावे ्ाबाबत कुतुब्हाचा वजीर 
मााणणा पिंडत ्ाचे मन वळिवण्ात त्ाला ्् आले . िवजापूरच्ा गााीवर असलेला १६ वष�चा आिाल्हा मोगल राजस�ेला इतक्ा िहिररीने 
तोड ाेत आहे हे पािहल्ावर कुतुब्हाने मो�ा उतसाहाने आिाल्हाला मात करण्ास आपली संमती िाली . 
 

सोलापूर ्ेथे आल्ावर औरंगजेबाने आपला अिधकारी बहरामंाखान ्ाला २४ मे १६८५ रोजी गोवळको�ाकडे ाेखभाल 
करण्ासाठी पाठिवले . कुतुब्हाने आपण १० ,००० फौज आिाल्हाच्ा मातीसाठी पाठवीत असल्ाचे आिण अ्ाच तऱहेचे आवाहन आपण 
संभाजीला केले आहे अ्ा मजकुराचे एक प� मोगल ारबारातील आपल्ा विकलाला िलिहले होते , ते बहरामंाखानाच्ा हाती सापडले . ्ा 



 
अनु�मिणका 

पिर�सथती्ी तोड ाेण्ाकिरता औरंगजेबाने २८ जून रोजी ्हा आलम ्ाला मोठी फौज ाेऊन है�ाबाावर ह�ा करण्ासाठी पाठिवले . ्ामुळे 
िवजापूर िजकण्ाच्ा कामी अडथळे िनम�ण होतील ्ाची औरंगजेबाला जाणीव होती . ्ा सुमारास िवजापूरच्ा ई्ान्ेस ३० मलैावर इंाी ्ेथे 
खानजहान मोगल सैन्ाच्ा ाळणवळणाच्ा माग�चे रकण करण्ाच्ा माग�वर होता . त्ाला ्हा आलमला जाऊन िमळण्ाचा हुकूम ाेण्ात 
आला. (एम. ए., २५९–२६१)] 

 
२९ जून १६८५ रोजी राजपु� आजम हा िवजापूर िकलल्ाच्ा अगाी नजीक ्ेऊन पोहोचला . 

परंतु एका मिहन्ाच्ा आतच त्ाला ्�बूरोबर तीन अित्् भ्ानक अ्ा लढा्ा �ाव्ा लागल्ा . १ 
जुलै रोजी अबाूर रोफ आिण ्ारजाखान ्ानंी मोगलाचं्ा मोच�वर ह�े चढिवले . त्ामध्े अनेक मोगल 
अिधकारी जखमी आिण ठार झाले. (एम . ए., २६३; ब्. एस ., ५३६) 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी व�ेाच्ा छावणीत ्ेणाऱ्ा रसाीवर ािकणी फौजानंी ह�ा केला आिण त्ानंी 

रसा लुटून नेली. 
 

(१४) राजपु� आजम संकटात सापडतो ; िफरोजजंग याजकडून राजपु� आजम याजवर्ल संकटाचे 
िनवारण. 

 
्ा सुमारास मोगलाचं्ा छावणीमध्े ाुषकाळाने कहर उडवनू िाला . िवजापूरच्ा सभोवतालच्ा 

भागात वारंवार लुटालूट झाल्ामुळे तेथून कोणताही अ�पुरवठा होणे ्क् नवहते . त्ाच�माणे 
उ�रेकडील रसते मरा�ाचं्ा हालचालीमुळे आिण पावसाळा सुव झाल्ाने ओ�ानंा आलेल्ा पुरामुळे 
बां झालेले होते . “धान्ाची िव्ी १ रप्ाला १५ ्रे ्ा भावाने होत होती आिण ते सु�ा अगाी थो�ा 
�माणात िमळत होते ” (िदलकुशा, १९८). 

 
मोगलाजंवळ माणसे कमी पडल्ामुळे सोलापूर आिण िवजापूर ्ा ाोन ्हरामधोमध असलेल्ा 

इंाी ्ा गावातील आपले ठाणे मोगलानंी उठिवले होते . साहिजकच मोगलाचं्ा मुख् छावणीपासून 
िवजापूरला वढेा ाेऊन बसलेल्ा छावणीप �्त जाणारा रसता आता बां झाला होता (िदल., १९८; एम . ए., 
२६६). 

 
आपल्ा मुलाची सुटका करण्ाचा एकच मागर औरंगजेबाला िासत होता आिण तो महणजे त्ाला 

त्ाच्ा सैन्ासह िवजापूरहून माघार घेण्ाचा हुकूम ाेणे हा हो् . राजपु�ाने आपल्ा ्ु�मंडळाची बठैक 
बोलािवली. ्ा बठैकीत सवर सेनापत�नी माघार घेण्ाच्ा बाजूनेच आपले मत िाले . परंतु राजपु� आजम 
्ाला अिनवार उमेा चढली होती . त्ाचा भाऊ आिण �ितसपध� ्हाआलम हा कोकणच्ा मोिहमेववन 
भ्ंकर अप्् पारात घेऊन नुकताच परतला होता . त्ाच्ा पा्रीला जाऊन बसण्ाची राजपु� आजम 
्ाची िबलकुल इचछा नवहती . आपल्ा अिधकाऱ्ाकंडे वळून राजपु� आजम उद गारला , “तुमही जे काही 
बोललात ते फकत तुमच्ा सवतःच्ा पुरते होते . आता माझे बोलणे ऐकून घ्ा . जोप �्त माझ्ा जीवात जीव 
आहे तोप �्त मी , माझे ाोन मुलगे आिण माझी बेगम ्ा धोक्ाच्ा िठकाणापासून कधीही माघार घेणार 
नाही. मी मेल्ानंतर बाा्हानी ्ा िठकाणी ्ाव ेआिण माझा मृताेह ाफनासाठी ्ा िठकाणाहून 
हलिवण्ाची आजा �ावी . माझे अनु्ा्ी ्ा नात्ाने माझे तुमहाला असे सागंणे आहे की तुमहाला पािहजे 
असल्ास तुमही माझ्ाबरोबर राहा अथवा िनघून जा .” ्ावर तेथे जमलेल्ा सवर मंडळ�नी एकमुखाने 
आवाज िाला, “जे आपले मत आहे त्ा सारखेच आमहा सव�चे मत आहे.”(एम . ए., २६३–२६४). 
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आपल्ा मुलाचा हा िन�् जेवहा औरंगजेबाच्ा कानावर गेला तेवहा त्ाने ताबडतोब त्ाला रसा 
पाठिवण्ाची व्वसथा केली . पाच हजार बलैावंर अ� धान् लााून ते राजपु� आजम ्ाजकडे रवाना 
करण्ात आले . त्ाच�माणे ्केडो बलैावंर खिजना आिण भरपूर ाावगोळा लााण्ात ्ेऊन त्ाचंीही 
रवानगी आजमकडे करण्ात आली . ४ ऑकटोबर १६८५ रोजी गाजीउ�ीनखान बहााूर िफरोजजंग ्ाच्ा 
हाताखाली वरील रसाीने लाालेले बलै सुस� अ्ा सैिनकासमवते बाा्ाही छावणीतून िनघाले . इंाी 
्ेथे ्ारजाखानाने केलेला ह�ा परतवनू लढत लढत िफरोजजंग हा राजपु� आजमच्ा ाुषकाळाने 
पीडलेल्ा छावणीत ्ेऊन ााखल झाला (के. के., भाग २, ३१७; ई�रदास, ९७६; िदल., १९९; एम. ए., 
२६५). 

 
िफरोजजंग ्ाचे छावणीत आगमन झाल्ावर “मोगल छावणीत ाुषकाळाच्ा ऐवजी सुब�ा नााूं 

लागली आिण भकेुने काळवडूंन गेलेल्ा ि्पा्ाचं्ा अंगात तजेला आला .” िफरोजजंगाने िमळवलेले 
ाुसरे ्् महणजे सहा हजार बेरड पा्ाळाचा त्ाने लावलेला िनकाल हे हो् . ्ा पा्ाळातील �त्ेक 
सैिनकाच्ा डोक्ावर धान्ाने भरलेली एकेक गोण होती . त्ाचंा पुढारी पामना्क हा रा�ीच्ा वळेी 
िकलल्ामध्े गुपतपणे ही रसा नेण्ाचा �्तन करीत होता . ऑकटोबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला 
कुतुब्हाची राजधानी है�ाबाा ्ेथे ्हाअलम ्ाने केणताही �ितकार न होता �वे्  केला . कारण 
कुतुब्हाने आपल्ाला गोवळको�ाच्ा िकलल्ात कोडून घेतलेले होते . त्ाचे अनेक अिधकारी त्ाला 
सोडून ्हाअलम ्ाला ्ेऊन िमळाले . कुतुब्ाही राज्ावरील मोगलाचंा ताबा १६८६ च्ा माचर मिहन्ात 
अिधकृतपणे जाहीर झाला . कारण त्ावळेी िवजापूर आिण मराठे ्ाजंबरोबर म�ैीच्ा धोरणाचा पुरसकार 
करणारा गोवळको�ाचा मुख् वजीर मााणणा पिंडत ्ाचा खून झाला. 

 
(१५) िवजापूरचया वेेात मोगलाचें झालेले हाल आिण तयानंा सोसावया लागलेलया अडचण् 

 
्ा सुमारास (१६८६ जून) िवजापूरचा वढेा जवळ जवळ १५ मिहने रेगाळला होता आिण व�ेाचा 

कोणताच िनण�्क िनकाल अजून लागलेला नवहता. 
 
व�ेामध्े असलेल्ा मोगल अिधकाऱ्ातं भाडंणे आिण परसपरािंवष्ी �ेषबु�ी ्ानंी कहर उडवनू 

िाला होता. त्ामुळे बाा्हाची अ्ी खा�ी झाली होती की व�ेाची सू�े आपण सवतः हाती घेतल्ाखेरीज 
िकलल्ाचा पाडाव होणार नाही . १४ जून १६८६ रोजी त्ाने सोलापूर सोडले आिण ३ जुलै रोजी तो 
िकलल्ाच्ा पि�मेकडील रसुलपूर ्ा उपनगरात ााखल झाला (एम , ए., २७६–२७७). व�ेाचे काम 
अिधक नेटाने चालिवण्ात ्ाव ेअ्ा तऱहेचे हुकूम त्ाने ताबडतोब जारी केले . िवजापूर ्हर सवर बाजंूनी 
पूणरपणे वढेण्ात आले . बाा्हाचा सव�त मोठा ह्ात असलेला मुलगा राजपु� ्हाआलम ्ाच्ाकडे 
िकलल्ाच्ा वा्व्ेकडील भागाचे महणजेच ्हापूर ारवाज्ाकडील छावणीच्ा मोच�चे नेतृतव होते . 
व�ेाच्ा एकंार कामाचे अिधकार राजपु� आजम ्ाजकडे होते . त्ाच्ावर आघाडी िमळवावी अ्ी 
्हाआलमची मनापासूनची इचछा होती . त्ाने ि्कंार आिाल्हा आिण त्ाचे अिधकारी ्ाजबरोबर 
िकलल्ाचा ताबा त्ानंी लढाई न ाेता मोगलाकंडे �ावा ्ा हेतूने प�व्वहार सुव केला . ्ामध्े त्ाचा 
हेतू िवजापूर िजकून घेणारा िवज्ी वीर महणून राजपु� आजम ्ाच्ाकडे जे �े् जाणार होते ते िहरावनू 
घेण्ाचा होता. त्ाचा एक अित्् िव�ासू अिधकारी ्हाकुली हा िकलल्ातील ि्बांीबरोबर वाटाघाटी 
करण्ासाठी गुपतपणे िकलल्ात जात असे . वरील गो� मोगल छावणीमध्े सव�च्ा तोडी झाली आिण खु� 
महमा आजम्हा आिण बाा्हा ्ाचं्ा कानावर गेली (के. के., भाग २, ३२०–३२१). बाा्हाने वरील 
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गो�ीब�ल ्हाआलमची िनभरतसरना केली . वरील भानगडीत ज्ा अिधकाऱ्ाचंा हात होता त्ानंा तुरंगात 
टाकण्ात आले आिण इतराचंी छावणीमधून हकालप�ी करण्ात आली (एम . ए., २९३). त्ा वष� पाऊस 
न पडल्ामुळे सवर ािकण ाे्ात ाुषकाळाने कहर उडवनू िालेला होता . पिरणामी वढेा घालून बसलेल्ा 
मोगल सैिनकाचंी अवसथा अिधकच ्ोचनी् झाली . परंतु ्ापेकाही व�ेामध्े अडकलेल्ा ि्बांीचे हाल 
ासपटीने अिधक होते . “िकलल्ामध्े असंख् माणसे आिण घोडी मरत होती . घो�ाचा तुटवडा 
पडल्ामुळे ्�चू्ा छावणीभोवती िघर�ा घालून आिण ्�चू्ा चुकलेल्ा सवारानंा ठार कवन त्ाचे 
ाळणवळणाचे मागर रोखून धरण्ाचा ािकणी सैिनक पूव� ्ु�कलेचे एक अंग महणून उप्ोग करीत . ्ा 
्ुकतीचा उप्ोग त्ानंा आता करता ्ेईनासा झाला .” (के. के., भाग २, ३२२; िदल., २०२). िकलल्ाचा 
वढेा अ्ा तऱहेने हातघाईवर आला असताना ्हरातून मुसलमान धमरमात�डाचें एक �ितिनधी मंडळ बाहेर 
पडले आिण औरंगजेबाला भेटण्ासाठी छावणीत ्ेऊन ााखल झाले . त्ानंी बाा्हाची पुढील�माणे 
िवनवणी केली . “तुमही मुसलमान धम�चे एक क�र अनु्ा्ी आहात . कुराणाने घालून िालेल्ा 
नीतीिन्माचें आपल्ाला पूणरपणे आकलन आहे . कुराणाने िनिष� मानलेल्ा आिण धमरमात�डानंी सव�नी 
पालन कराव ेमहणून जाहीर केलेल्ा िन्माचं्ा िवर� वतरन आपण कधीही करत नाही . आपले आचरण हे 
कुराणातील त�वा�माणे असते . तेवहा आपण सवतः आपल्ा मुसलमान धमर बाधंवािवर� जे अधानमक ्ु� 
चालिवले आहे त्ाचे समथरन कसे कव ्कता ते सागंावे ”. ्ा �शनाचे उ�र औरंगजेबाजवळ ताबडतोब 
त्ार होते . तो महणाला , “तुमही उ�ारलेला �त्ेक ्बा खरा आहे . तुमच्ा ताब्ातील �ाे् 
बळकािवण्ाची माझी मुळीसु�ा इचछा नाही . परंतु त्ा नत�� काफराचा काफर मुलगा (संभाजी) हा 
तुमच्ा गळ्ात गळा घालून आहे आिण त्ाला तुमचा भरपूर आधार आहे . ्ा िठकाणापासून तो थेट 
िा�ीच्ा ारवाजाप �्त मुसलमानाचंा तो उचछाा करीत आहे आिण िावसरा� त्ाचं्ाकडून माझ्ाकडे 
त्ारी ्ेत आहेत . त्ाला माझ्ा सवाधीन करा आिण पुढल्ाकणीच मी िवजापूरचा वढेा उठवीन .” (ब्. 
एस ., ५४२). औरंगजेबाच्ा ्ा ्ु�कतवाााने त्ाला �शन िवचारण्ास आलेल्ा िव�ानाचंी तोडे बां झाली. 

 
औरंगजेब छावणीत आल्ानंतर काही कालावधीने खंाकाच्ा टोकाप �्त चर खणण्ात आलेले 

होते. परंतु िकलल्ाभोवतालचा खंाक भवन काढणे ही जवळ जवळ अ्क्�ा् गो� िासत होती . 
“मोगल सैिनकापैंकी जो कोणी खंाकाच्ा टोकाप �्त ्ेत असे त्ाला िकलल्ावरील तोफा अचूक िटपून 
काढीत. साहिजकच कोणालाही आपले डोके वर उचलण्ाची िहममत होत नसे .” जवळ जवळ तीन 
मिहनेप �्त िकलल्ाभोवतालचा रंा आिण खोल असा खंाक बुजला न जाता तसाच रािहला. 

 
४ स�ेबरला औरंगजेबाने मोच�च्ा अगाी पाठीमागे असलेल्ा जागेपासून २ मलै अंतरावर आपले 

तंब ूहालिवले तेथून तो पूणरपणे स्ा होऊन रपेट करी . तेथे असलेल्ा एका आचछाालेल्ा अरंा अ्ा 
रसत्ाचे त्ाला संरकण िमळे . तो ्ा�माणे रपेट करीत असताना मोच� ाेऊन बसलेल्ा अिधकाऱ्ाकंडून 
त्ाला सलामी िमळे. तेथून तो खंाकाच्ा अगाी टोकाप �्त ाौडत जाई . ्ामध्े त्ाचा उ�े् िकलल्ाच्ा 
बुरजावंर मारा करण्ासाठी उभारण्ात आलेल्ा तोफाचं्ा मोच�चे िनरीकण करणे आिण िक�ा िजकून 
घेण्ासाठी इतका अवधी का लागत आहे ्ाचे सवतःहून परीकण करणे हा असे. 

 
(१६) िवजापूरचया शेवटचया सुलतानाचा पाडाव 

 
्ानंतर एका आठव�ाच्ा आतच िवजापूरचा पाडाव झाला . परंतु तो मोगलानंी केलेल्ा 

हलल्ामुळे मा� नवहे . िकलल्ावरील ि्बांीचा आता धीर सुटला होता . आिाल्ाही सुलतानाची 
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पिर�सथती आता पूणरपणे िनरा्ाजनक झाली होती. ारबारातील सवाथरसाधू सरााराचं्ा हातामध्े सुलतान 
एक खेळणे बनला होता . बाहेवन कोणत्ाही तऱहेची मात िमळण्ाची थोडीसु�ा आ्ा उरली नवहती . 
राज्ाचा भिवष्काळ काळाकु� िासत होता . िकलल्ावरील ि्बांीची संख्ा कमी होत होत ाोन हजार 
सैिनकावंर ्ेऊन ठेपली होती (िदल., २०३). ९ स�ेबरच्ा रा�ी नबाब अबाूर रोफ आिण ्ारजाखान ्ा 
ाोन िवजापुरी पुढाऱ्ाचें िचटणीस िफरोजजंगाची भेट घेण्ासाठी मोगल छावणीत आले आिण त्ानंी संपूणर 
्रणागतीसाठी वाटाघाटीना सुरवात केली. औरंगजेबाने त्ाचं्ावर मेहरबानी कवन त्ाचंी भेट घेतली. 

 
इ. स. १६८६ ्ा वष� रिववार ता . १२ स�ेबर रोजी िवजापूरच्ा आिाल्ाही घराण्ाचे अधःपतन 

झाले. आिाल्ाही घराण्ाचा ्वेटचा सुलतान ि्कंार ्ाने आपल्ा वं् परंपरागत िसहासनाचा त्ाग 
केला आिण ाुपारी १ वाजण्ाच्ा सुमारास तो राजधानीतील आपल्ा घरातून बाहेर पडला . त्ावळेी 
रसत्ाच्ा ाोनही बाजूला त्ाचे �जाजन अ�ू ढाळीत आिण आपल्ा सुलतानावर ओढवलेल्ा �संगाब�ल 
िवलाप करीत उभे होते . ि्कंार आिाल्हाच्ा बरोबर राव ालपत बुाेंला हा मोगल अिधकारी होता . 
राजधानीतून बाहेर पडल्ावर तो ि्कंाराला घेऊन औरंगजेबाच्ा रसुलपूर ्ेथील छावणीत ्ेऊन 
ााखल झाला. 

 
औरंगजेबाचा िवजापुरात �वेश 

 
ारम्ान औरंगजेबाच्ा छावणीत ज्ा तंबचूा उप्ोग सावरजिनक कामकाज पाहण्ासाठी केला 

जाई, तो तंब ू्ा ऐितहािसक �संगािनिम� अित्् भपकेाारपणे सजिवण्ात आला . जेवहा ि्कंार 
आिाल्हाचे आगमन झाले तेवहा अनेक उ� पासथ अिधकाऱ्ानंी त्ाचे सवागत केले आिण त्ानंी त्ाला 
बाा्हाच्ा समोर आणले. आपल्ा िवजेत्ाच्ा िसहासनासमोर परािजत झालेल्ा ि्कंार आिाल्हाने 
आपली मान झुकवली. त्ाचे अ�ितम सौा्र आिण त्ाच्ा िठकाणी झालेला तारण् आिण राज्ोग ्ाचंा 
मनोहर संगम ्ाचं्ा ्ोगाने त्ाची सवराूर वाहवा झाली आिण त्ाच्ा कमनि्बाब�ल सव�नी अनुकंपेचे 
उद गार काढले. �त्क औरंगजेब ्ा �संगाने भारावनू गेला . ि्कंार आिाल्हाबरोबर त्ाने सातंवनपर 
संभाषण केले . पाच्ुत झालेल्ा ि्कंार आिाल्हाची भरती मोगल उमरावामंध्े करण्ात आली . 
बाा्हाने त्ाला खान ही पावी िाली , आिण सािलना एक लाख रप्ाचें िनवृ�ीवतेन त्ाला मु्र केले . 
सवर िवजापुरी अिधकाऱ्ानंा मोगलाचं्ा चाकरीत घेण्ात आले . १९ स�ेबर रोजी िवज्ी औरंगजेब एका 
वाहनावर ठेवलेल्ा िसहासनावर बसला , आिण मोगलानंी िवजापूरच्ा िकलल्ावर ह�ा करण्ासाठी जी 
जागा मु्र केली होती तेथून महणजे सफि्कनखानाचे मोच� आिण ािकणेकडचा अथवा ज्ा ारवाज्ाचे 
नाव मंगळाई ारवाजा असे होते तेथून त्ाने िकलल्ामध्े �वे्  केला . ्हराच्ा ज्ा रसत्ानंी त्ाने कूच 
केले होते त्ावर उजव्ा आिण डाव्ा बाजूला त्ाने सोन्ाच्ा व चाांीच्ा मूठभर मोहरा उधळल्ा आिण 
िकलल्ामधील तटबांी, बुवज आिण राजवाडे ्ाचंी पाहणी केली . तेथून ती जामा मि्ाीमध्े गेला आिण 
परमे�राने त्ाच्ावर ााखिवलेल्ा मेहेरबानीब�ल त्ाने ाोन वळेा त्ाची �ाथरना केली . ि्कंार 
आिाल्हाच्ा राजवा�ामध्े त्ाने काही तास िव�ातंी घेतली . तेथे त्ाच्ा ारबारी मंडळ�नी 
िमळालेल्ा िवज्ाब�ल त्ाचे अिभनंान केले . कोणत्ाही व्कतीने आपल्ाला िनम�ण करणाऱ्ा 
परमे�राजवळ मगवरपणे सपध� कव न्े अ्ा तऱहेच्ा कुराणातील िन्माचे भगं करणारी जी िच�े 
िजवतं असलेल्ा व्कतीच्ा सववपात िभतीवर काढण्ात आलेली होती ती सवर पुसून टाकण्ाचा त्ाने 
हुकूम िाला . त्ाच�माणे त्ाला िमळालेला िवज् सु�िस� मिलक -इ-माैान ्ा तोफेवर कोवन 
ठेवण्ाचीही त्ाने आजा केली. 
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िवजापूरच्ा सवतं� राजवटीचा अ्ा तऱहेने िवधवसं झाल्ावर िवजापूर ्हरावर एक तऱहेची संपूणर 

सम्ान्ातंता पसरली . िवजापूरचा पाडाव झाल्ावर ाोन वष�नी पलेगच्ा भ्ंकर रोगाने िवजापूर 
्हराच्ा अध्�पेका जासत लोकसंख्ेचा बळी घेतला . ्ानंतर काही वष�नीच िवजापूर ्हर आिण ्हराचे 
िततकेच मोठे नवरसपूर हे उपनगर ओसाड आिण िनमरनुष् बनले असे भीमसेन सकसेना सवतः पािहल्ाचे 
सागंतो. लोकसंख्ा ही िवखुरलेली होती आिण ्हराला पाण्ाचा भरपूर पुरवठा करणाऱ्ा िविहरी 
जणुकाही एकाएकी आटून गेल्ासारख्ा झाल्ा (िदल., २०३; एम . ए., ३१०). भतूकालामध्े जमा 
झालेल्ा मोठेपणाचे एक भ्ानक उााहरण अ्ीच िवजापूरची पिर�सथती झाली . “ाूरवर पसरलेली 
पडझड झालेली घरे, उदधवसत �ासाा आिण अधूनमधून िासणारी जंगलाचंी वाढ” ्ानंीच जणू काही सारे 
िवजापूर ्हर आचछााून गेल्ासारखे वाटत होते. 

 
िशकंदर आिदलशहाचा मकतयू 

 
्वेटच्ा आिाल्ाही सुलतानाला काही काळप �्त ाौलताबााच्ा सरकारी तुरंगात ठेवण्ात 

आले. नंतर त्ाला औरंगजेबाने आपल्ाबरोबर ्ु�कैाी महणून छावणीतून इतसततः नेले . ्ा 
बिंावासाच्ा पिर�सथतीत सातारा िकलल्ाच्ा बाहेरील छावणीत ३ एि�ल १७०० रोजी ि्कंार 
आिाल्हा मरण पावला . (अखबारात, ४४।५२). त्ावळेी त्ाच्ा व्ाला ३२ वष� ाेखील पुरी झालेली 
नवहती. त्ाने अंत्सम्ी �कट केलेल्ा इचछे�माणे त्ाचा मृताेह िवजापूर ्ेथे नेण्ात आला आिण 
त्ाचा आध्ा�तमक गुर ्खे फिहमु�ा ्ाच्ा कबरीच्ा पा्ा्ी एका आचछाान नसलेल्ा बिंासत जागेत 
त्ाचे ाफन करण्ात आले. [इ. स. १६८६ मधील मोगलाचं्ा िवजापूरवरील सवारीची हकीकत पुढे िाली आहे : 

 
“औरंगजेबास बातमी लागली की, गहू व चणा ्ाचं्ा अभावामुळे सैन्ाची फार उपासमार झाली आहे. रोज तोफा व बाुंकाचंी मोच�तील 

सरब�ी उडत असली तरी िजवास जे खाणे व झोपणे आवश्क त्ाचंा िबलकुल अभाव आहे . बाजार फार गरम आहे . कोठूनही रसा ्ेऊन 
पोहोचत नाही. हाल कवन घेण्ापेका वेढा उठवनू परत ्ा असा बाा्ाहाने िनरोप िाला . मुरााबक व इतर काही लोक परत गेलेही होते . परंतु 
महमा अजम्हाने आपल्ा लोकासं व औरंगजेबास सािंगतले की , काम फ�े झाल्ािवना आपण िवजापुराहून हालणार नाही . तेवहा औरंगजेबाने ५ 
ऑकटोबरला पुषकळ रसा व नव्ा ामाचे बरेच सैन्ही पाठिवले . िफरजजंग फार जलाीने कूच कवन ्हाजा�ाच्ा उपासमार झालेल्ा 
सैन्ापा्ी रसा घेऊन आला. तेवहा उपासमार थाबंली व सैन्ाला लढण्ास �ाण वाटू लागला . ्हाजा�ाने आपल्ा सैन्िवभागाला बाहेवन ह�े 
चढवनू सतावणाऱ्ा आिाल्ाही व ्�ूच्ा सैन्ाच्ा पिरपत्ाथर रवाना केले . िफरजजंग िवजापुराजवळील रसुलपुराजवळ आला . ही बातमी 
िफरजजंगास लागली. तेवहा त्ाने पहाटे अकसमात छापा घालून बडंा ना्काचे लोक मािरले . बडंाच्ा लषकराचा पुरा मोड केला ....” (औनामा, 
खंड १२, पृ. २३–५; एम . आय . ए., �. २९, पा. १६३). बुसाितन-इ-सलाितनीत मोगली सैन्ात ाुषकाळ भासण्ाचे कारण िाले आहे . ते मािसरीत 
व खाफीखान ्ाने गाळले आहे . तो मजकूर असा “...्हाजााे ्ानंी िकल्ाची फते करण्ािवष्ी मोच� पुढे चालिवणे व नकब महणजे पौकार 
खणून त्ातून ााव भवन उडिवतात तो नकब , जला पुढे चालिवणे व आतषबाजीची हत्ारे महणजे तोफा बाुंकी बाण वगैरे एकाम उडवनू 
सरब�ी करण्ात फार फार ्तन केला. फार िावस लढाई लाबंली. त्ामुळे महमा अजम्हाच्ा फौजेत ाुषकाळ पडला व खाण्ािपण्ाचे सामान 
कोणीकडून ्ेऊन पोचत नवहते . एकंार मागे बां झाले होते . संभाजीराजाचं्ा फौजानंी मोगलाचं्ा लषकरात रसा ्ेण्ाचे मागर बां कवन 
मोगलाचें मुलखात लुटालूट चालिवली होती व जागोजागचे ठा्ी ते पाणी ाेखील खराब कवन िनखालस बांी केली . जून-जुलैत (१६८५) 
संभाजीने िवजापूरच्ा मातीस कबजीस पाठिवले होते . त्ानंी पनहाळ्ास राहून फौजा रवाना केल्ाचा मागे उ�ेख आलाच आहे . ्कावली व 
लषकरातील बहुत मनुष्ानंी खाण्ािपण्ाचा सरंजाम काहीच ्ेऊ न पोचला , सबब घोडी वगैरे जनावरे उंट कापून त्ाचे मासं खात होते व िकत्ेक 
मनुष्े उपोषणाने मरत होती .” (बुसा-पा. पृ. ७६, वही ६), खाफीखानही सागंतो : “गाजीउ�ीनखान बहााुर १९ ते २० हजार बलैाचंा कािफला 
भवन अ�धान् व इतर साम�ी व ाावगोळा घेऊत िवजापुरापासून १५ –१६ कोसावंरील अथणी (अबटाडी िकवा अबटारीटा ) परगण्ाजवळ 
आला” (के. के., एम . प.ृ ५८४–५९१). ही त्ाची अिधक मािहती आहे . सारां्  जरी मोगलाचंी रसा तोडण्ाचा अटोकाट �्तन केला गेला तरी 
्वेटी मोगली सैन्ाला फार मोठी रसा ्ेऊन पोचल्ाने त्ा सैन्ास पुनहा बराच जोर चढला . परंतु ्ाचवेळी “संभाजीची फौज मोगली इलाख्ात 
लूटमार करण्ाकिरता १९ िडसेबरला रवाना झाली व हंबीरराव त्ापूव� महणजे १० िडसेबरला मोगलाचं्ा िपछाडीवर ह�े चढिवण्ासाठी 
िवजापूरजवळ आला.” (बुसा–पा. पृ. ७६, वही ६; बुसा–३, प.ृ ७५३). एकूण संभाजी व आिाल्ाहा ्ाचं्ा जुटीला इ . स. १६८५ त कुतब्हाच्ा 
�त्क मातीला मुकावे लागले. तरीही त्ानंी मोगलानंा जोराार तोड िाले होते ्ात ्कंा नाही. 

 
इ. स. १६८६ साल सुव झाले. वे�ाचे काम चालूच होते. “१७ माचर १६८६ रोजी िवजापुरी लढाई झाली . एकीकडून हसनखान बहााुर 

वगैरे अमीरउमराव व ाुसरेकडून वहु�ाहखान , कासमखान बहााूर वगैरे ्ु�ात कोि्स करीत होते . त्ानंतर अजम्हा सकत लढाई 



 
अनु�मिणका 

ाेण्ाकिरता नेमला. तेवहा मोठेच ाावण ्ु� झाले . त्ानंतर २३ जूनला पाम ना्क ्ाची आलंग महणजे चौकी उठिवली . जवहर काजी सै्ा हा 
त्ा लढाईत ठार झाला .” (बुसा-पा. प.ृ ७६; वही ६ , बुसा-३, प.ृ ७५३). ्ा कालच्ा पिर�सथतीचे वणरन किरताना बुसाितनकार िलिहतो : 
“िवजापुरात इतके काही एक सामान नाहीसे झाले होते असे असोन व एकमेकातं िबघाड असून आपली जमात थोडीसी रािहली होती . ािकणी 
लोकानंी आपली जमात थोडी व ्�ूची जमात फार ्ा गो�ीवर नजर न ठेवनू धै्र व ्ूरतव धवन बहुत परा्माने लढाई करीत होते आिण ्�ूचे 
मोच� लाग ूहोऊ ाेत नवहते व ्�ूकडील बाहेरचे फौजेस त्ाचें मनोा्ा�माणे काम कव न ाेता ज्ा जागेवर उभे राहात होते तेथून हाकून ाेत 
होते. आपले मनोरथ पूणर होईनात व का्रिस�ी होण्ास िावसगत लागले . त्ामुळे अलमगीर बाा्ाहा अत्ंत ्ोधा्मान होऊन सोलापुरास 
िकत्ेक िावस सवसथपणाने घालवणे ठीक नाही असे जाणून बाा्ाहा खु� जातीने सोलापुराचे िकलल्ातून १४ जून १६८६ ला िनघून ३ जुलैला 
रसुलपूर ्ेथे ्ेऊन आपल्ा लषकराचे डेरे टािकले . बाा्ाहाची सवारी तेथे उतरली ...” (बुसा-पा. पृ . ७६–७, वही ६ ; बुसा-३, पृ. ७५३–४; 
औनामा, खंड १२ , प.ृ ३३–४; एम . आय . ए. � . २९, पृ. १६९). अलमगीर खासा िवजापुरास का आला ्ाचे मुख् कारण खाफीखाना�माणे 
लषकरात व मोगली सराारात ्ाावी अगर �ेषभाव पसरला होता असे होते . (के. के. एम ., पृ. ५९१-९३). उलट मािसरीत मजकूर की, “िसकंार 
हा राज् करण्ास ला्क नवहता . सै्ा मसूा, अबाुल रौफ व सज� ्ा ितघा उमरावानंी आपल्ा हाती स�ा राखण्ाकिरता त्ास बाहुले महणून 
राजा केला होता . बाकी ते त्ाला मोजीत नसत व सवेचछाचाराने वागत . ते आपापसात भाडंो लागले , �जेला फार सतावीत व ि्कंारला 
्हराबाहेर जाऊ ाेत नसत . पुढे ते संभाच्ा आहारी गेले व मुसलमान लोकानंा �ास ाेऊ लागले . त्ानंा वाटे की, िवजापूरचा िक�ा त्ाचें साैव 
रकण करील......एके िाव्ी ्खे महमा नकबांी बाा्हास महणाला , “खािवा आपण खासा िवजापूरच्ा िकलल्ावर जात आहा ?” बाा्ाहा 
बोलले : ‘जगात राजानंा फकत कीत� का् िमळत असते आिण मला फार वाटत होते की , ती माझ्ा मुलानंा िमळावी . पण तसा ई�री संकेत 
नसावा. ्ाकिरता मी सवतःच जाऊन त्ा िकलल्ाचा तट कसा का् अिजक् आहे ते पाहतो . ्ा कारणाने बाा्हाने आपली छावणी सोलापुराहून 
१४ जून रोजी हालिवली व ३ जुलैला तो रसुलपुरास आला ......” (औनामा, खंड १२ , पृ. ३३; एम . आय . ए. �. २९, पृ. १६९). परंतु 
आिाल्ाहीत ज्ी बेिाली होती त्ीच ती मोगली सराारात व त्ाचें पु�पौ�ात वाढत होती . त्ाचे वणरन बुसितनकाराने व खाफीखानाने केलेले 
आहे. त्ाचा ्ेथे िवसतार करीत नाही . आिाल्ाहाने मसुाखानास परोपरीने िलहून पािहले . परंतु त्ाचा उप्ोग झाला नाही . त्ास पाठिवलेले 
्वेटचे प� ५ ऑगसट १६८६ चे उपलबध आहे . (बुसा पा . पृ . ७६–७, वही ६ ; बुसा-३, पृ. ७५१–५; के. के.-एम ., पृ . ५९२-९९). बुसितनकार 
िलिहतो : “ई�राचे मनोगत िवजापूर ्�ूचे हाती जाण्ािवष्ी चंचल झाले होते . ्ासतव मसुाखान ्ाने बोलण्ाकडे काािप कान िालाच नाही. 
महणजे हे बोलणे ऐकून घेतलेच नाही ......व िवजापुरास जावे असे त्ाच्ा िच�ास वाटलेच नाही .” (बुसा-पा. पृ. ७७, वही ६; बुसा-२ पृ. ७५५). 
सारां् , अंतसथ कलहाच्ा �ाग्ाने मसुाखान अाोनीस िनघून गेला होता व ज्ाच्ा कतृरतवावर लोकाचंा िव�ास होता त्ाला आपल्ा राज्ाच्ा 
व �जेच्ा संकटात सा्ाथर जाण्ाची बु�ी होत नवहती. 

 
औरंगजेबाने आपला मु�ाम रसुलपुरातच केला . ाुसऱ्ाच िाव्ी महणजे “४ जुलैस मोच� चढिवण्ास व तोफाचं्ा माऱ्ाने बुरज 

उडिवण्ास व तटाखाली खणून सुरंग लावण्ास बाा्हाने हुकूम िाले ” (औनामा, पृ. ३४,. खंड १२ ; एम . आय . ए. �. २९, पा. १६९). 
िवजापूरचा िक�ा ज्ा जिमनीत बाधंला आहे ती जमीन अध� गज खणली . तथािप काळे धोडे िनघतात . जला काम करणारे बेलाार लोक व 
मजबतू हाताचे पाथरघट व ाुसरे िकत्ेक अितउ�म हरएक कामाचे कामाार काम करण्ास लागोन त्ानंी िकत्ेक िावसातं मोच� िकलल्ाच्ा 
ारवाजानजीक पोहोचिवले व ािकणी लोक परा्मी ्ानंीही तोफा व बाुंकीची सरब�ी करण्ािवष्ी िकिचतही अंतर न किरता िजतके सामथ्र 
होते.” िततका ते ्�ूचा पराभव करण्ाकिरता �्तन किरत होते .” (बुसा-पा. पृ. ७७-८ वही ६). “४ स�ेबरला बाा्हा घो�ावर सवार होऊन 
ामामे पहाव्ास गेला . ते िकलल्ाच्ा कंगारीप �्त आले असताना ाेखील िक�ा सर करण्ास िवलंब का लागला ते पाहण्ास तो तेथे गेला . 
सकाळी ही धामधूम पाहून िकलल्ाववन बाण , बाुंकीचे व तोफाचें गोळे िकलल्ाववन खाली ्ेऊ लागले . बाा्हाच्ा डोक्ाववन तोफेचे गोळे 
जात. जलालाने मोच�चे काम चागंल्ा िरतीने केलेले पाहून बाा्हाने त्ास १२ स�ेबरला बकीस वगैरे िाले . जेवहा ाोन मिहने व बारा िावस सखत 
मेहनत कवन िक�ा उडिवण्ाची त्ारी केलेली पािहली तेवहा ि्कंार व त्ाचे साथीाार आपला ना् जवळ ठेपला असे पाहून त्ानंी ा्ेची 
्ाचना भाकली...” (औनामा, खंड १२, प.ृ ३४.५ एम . आय . ए. �. ३० पा. १७०–१७१) अ्ा तऱहने िनरा्ा झाल्ाने “१० स�ेबरला अबुलरौफचा 
मुन्ी सय्ाखान व सै्ा मखाुम , सज�खानाचा मुन्ी ्खे हुसेन हे हाफीज अफजलच्ा बरोबर सख् करण्ाकिरता जाऊन गाजी 
उ�ीनखानास भेटून रा�ी िकलल्ात परत गेले. ११ स�ेबरला अबुल रौफने जाऊन गावी उ�ीनखानाची भेट घेतली . सख् करण्ाबाबत करारमाार 
कवन रौफ परत िकलल्ात गेला . ि्कंार्हा्ी बोलून १२ तारखेस पुनहा मोगली छावणीमध्े ्ेऊन बाा्ाहाची भेट घेतली .” (बुसा-पा, पृ. 
७७-८, वही ६; बुसा-उ, पृ. ७५६-७) १३ स�ेबरला िवजापूरचा िक�ा अलमगीरच्ा हवाली झाला व आिाल्ाही �जा बाा्ाहाच्ा अमलाखाली 
आली...बाा्ाहाने ि्कंारची िवनंती मान् केली . त्ास माफी िाली व बाा्ाहाने त्ास ारबारात बोलिवला व आपल्ा सराारातं उभा केला . 
त्ास मोत्ाची लडी , जडाऊ खंजीर , एकहजार रप्ाचंा फुलकटारा , तेरा हजार रप्े िकमतीचा मोत्ाचा हार , िहरेजिडत कलगी व जडाऊ 
छडी व पो्ाख बकीस िाला . त्ास ि्कंारखान असा िकताब ाेऊन सािलना एक लाख रप्ाचंी तैनात िाली . त्ाचा डेरा गुलालबााेत ाेण्ाची 
आ्ा िाली.” (बुसा–पा, प.ृ ७८–९, वही ६; बुसा–उ, प.ृ ७५६–८; औनामा, खंड १२, प.ृ ३५; एम . आय . ए. �. ३०, पा. १९१; के के. एम .; पा. 
५९९-६०१) िसकंार आिाल्हाचा िसकंारखान कवन औरंगजेबाने आिाल्ाहीला का्मची मूठमाती िाली . “ िसकंार पुढे १४ वष� कैाेत 
रािहला व १६९९ इ . स. त त्ास औरंगजेबाने िवष घालून मािरले . िवजापूरचा िक�ा अलमगीरच्ा हवाली करण्ाचे कारसथान होत आहे असे 
पाहून संभाजीराजाचंा वकील िकवा िावाण , आपली बा्को व लोकािंन्ी िकलल्ात होता तो आपल्ा माणसािन्ी तेथून िनसटला व 
संभाजीराजाचं्ा मुलुखात िनघून गेला.” (अनुपुपिर–१, �ोक ८४ ते १०८). अबुल रौफ व सज�खान पाा्ाहाकडे ताबडतोब गेले . अबुल रौफला 
िालेरखा व सज�ला रसतुमखा असे िकताब व ६ हजारी व ६ हजार सवाराचंी मनसब िमळाली . इतर मुसलमान सराारानंाही मानमरातब िमळाले व 
त्ाच िावसापासून मोगली नोकरीत ााखल झाले . “२० स�ेबरला ाौलतखाना रसुलपुराहून िकलल्ाच्ा ारवाजापासून अध� कोसावर आणला . 
त्ाच िाव्ी बाा्ाहाने ्हर व कोट पािहला .” (औनामा, खंड १२ , प.ृ ३४–५, एम . आय . ए. �. ३० पा . १७२) राजा, मं�ी व सराार 
औरंगजेबाच्ा हुकमतीत सवेचछेने गेल्ानंतर �जेला मागरा्रक रािहला नाही . �जाही आपल्ा पूव�पार ्ाहीचे सुहेरसुतक न मानता “काला् तसम ै
नमः” महणत सवसथ रािहली . सुरतकर ३० नवंबरला िलिहतात : बाा्ाहाने नुकतेच िवजापूर घेतले . राजा त्ाच्ा ताब्ात आहे . ...सा�ंत त्ानंी 
आपले सैन् संभाजी राजावंर रोखले आहे . त्ाचे उमराव िकती िन�ेने वागतील ते सागंता ्ेत नाही .” (सवाल् टू लंडन, ३०–११–१६८–६ ओ. 
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स्. खंड ४६, नं. ५५३४; िमसलेिनयस  खंड. ४, पा. १३५; एफ . आर् .) सारां् , आिाल्हाच्ा िफतुरामुळे संभाजीराजाचें सराार तसेच िफतुर 
होतात की , का् असे वाटणे साहिजक होते . �जेत ाह्त बसावी महणून आिण मोगली िफतुरानंाही संधी िमळू न्े महणून ि्कंारला ठार 
मारल्ाच्ाही बातम्ा पसरिवल्ा . सुरतकर ७ जानेवारी १६८७ च्ा व १६ फे�ुवारीच्ा प�ात िलिहतात की , “िवजापूर िनि�तपणे मोगलाचें 
ताब्ात गेले आहे. परंतु आपली ्पथ मोडून बाा्ाहाने त्ा राजास ठार मारला .” (सवाल् टू. फोटर सेट जॉजर. १६–२–१६८७, फोटर सेट जॉजर, 
खंड ४ पा. १०८-९; सुरत टू बॉमबे, ३–२–१६८६ ८–२-१६८७; ओ. स्. खंड, ४६ नं. ५५६३; खंड ४७ नं. ५६४९; फोटर सेट जॉजर , टू लंडन. ३–
२–१६८७; ऑमर खंड, १५४, पान १४; सुरत टू लंडन ७–१–१६८७; ओ. स्. खंड, ४६, नं. ५५५१; खंड ४७, नं. ५५५२ एफ . आर् .)] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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�करण तेरावे 

गोवळकोंाचया कुतुबशाह् घराणयाचा ऱहास आिण अधःपतन 

 
(१) अबुलहसन कुतुबशहा याचे राजयारोहण, १६७२ 

 
गोवळको�ाचा सहावा सुलतान अबाु�ा कुतुब्हा हा व्ाच्ा १२ व्ा वष� इ . स. १६२६ मध्े 

आपल्ा बापानंतर गााीवर आला . त्ाची कारकीार ४६ वष� झाली . ्ा सवर कारिका�त तो िसहासनावर 
िनववळ नामधारी सुलतान होता . �त्क राज्व्वसथा त्ाची आई ह्ातबकबेगम िहने ४० वष�पेका अिधक 
काळ बिघतली. ही ाी सवभावाने अित्् कणखर होती . १६६७ मध्े ितचा मृत् ूझाल्ावर राज्कारभार 
अबाु�ाचा �े� जावई सय्ा अहमा ्ाच्ा िन्ं�णाखाली चालला . आपल्ा सबधं आ्ुष्भर अबाु�ा 
हा आळ्ीपणाने आिण मनोाौबरल्ाने वागला . आपल्ा �जेची गाऱहाणी ऐकण्ासाठी आिण त�ेि््ाचं्ा 
चाली�माणे �त्क न्ा्ाान करण्ासाठी तो उघडपणे ारबारात कधीच आला नाही . िकबहुना 
गोवळकोडा िकलल्ाच्ा िभतीबाहेर पडण्ाचे धािर�ही त्ाने ााखिवले नाही . अ्ा तऱहेच्ा पिर�सथतीत 
राज्ामध्े गोधळ आिण अराजक िनम�ण होणे हे अित्् नैसनगक आिण अपिरहा्र होते . (ब�नयर, १९४-
१९५). 

 
अबाु�ा कुतुब्हा ्ाला मुलगा नवहता परंतु तीन मुली होत्ा . त्ाचं्ापैकी ाुसरीचे लगन 

औरंगजेबाचा मुलगा महमा सुलतान ्ाच्ाबरोबर आिण पिहलीचे सय्ा अहमा ्ाजबरोबर झाले होते . 
म�ा ्ेथील अित्् चािरं्वान अ्ा एका घराण्ामध्े आपला जनम झाला असल्ाचा अहमाचा ाावा 
होता. आपल्ा अंगातील कतृरतवाच्ा जोरावर तो गोवळको�ाच्ा मुख् �धानाच्ा जागी चढला होता . 
त्ाच्ा अंगातील गुणामुळे गोवळकोडा ्ेथील राज्कारभाराची �त्क सू�े त्ाच्ा हातामध्े होती . 
ितसऱ्ा राजकन्ेचा िववाह सय्ा सुलतान ्ाजबरोबर वहावा असे ठरले होते . परंतु ज्ा िाव्ी लगन 
वहाव्ाचे होते त्ा िाव्ी सय्ा अहमा ्ाने अबाु�ा कुतुब्हा ्ाला असे सािंगतले की तुमही जर 
आपली मुलगी सय्ा सुलतान ्ाला िाली तर मी ताबडतोब राज्ाचा त्ाग कवन जाईन . साहिजकच 
राजकन्ेसाठी ाुसरा नवरा मुलगा ्ोधून काढण्ाची सुलतानाने घाई केली. राजवा�ातील सुलतानाच्ा 
�ितिनध�नी अबुलहसन ्ाचा आपल्ा बापाच्ा कडून कुतुब्ाही घराण्ात जनम झाला होता . त्ाने 
्ापूव�ची आपल्ा जीवनाची १६ वष� सैय्ा राजू कताल ्ा अविल्ाचे ि्ष्तव पतकवन आळ्ीपणाच्ा 
धंुाीत फिकराचे आ्ुष् जगण्ात घालिवली होती . ्ा माणसाला राजवा�ात नेण्ात आले आिण ितथे 
त्ाचा िववाह ताबडतोब राजकन्ेबरोबर उरकण्ात आला. (कुत ब नुमा, ९०–९४) 

 
इ. स. १६७२ ्ा वष�च्ा एि�ल मिहन्ात २१ तारखेला अबाु�ा मरण पावला . त्ाच्ा मृत्नंूतर 

ताबडतोब वारसाह�ासाठी भाडंणे जंुपली . काही काळ सवर� गोधळ माजला . थोडी फार हाणामारीही 
झाली आिण त्ानंतर सय्ा मुजफफर ्ा उ� पन््न कुळात जनम पावलेल्ा ारबारातील �मुख 
सेनापतीने सय्ा अहमा ्ाच्ावर कुरघोडी केली आिण त्ाला जबरासतीने बिंावासात टाकले . ्ा 
कामी त्ाला महालाार मुसाखान आिण जनान्ामधील अनेक अिधकारी ्ाचंा पािठबा िमळाला . अबुल 
हसन ्ाला राज्ािभषेक करण्ात आला . मुजफफर हा राज्ाचा मुख् �धान बनला . परंतु थो�ाच 
मिहन्ाचं्ा अवधीत अबुलहसन ्ाने मुजफफरचा जणू काही उजवा हात असलेल्ा मााणणा �ा�णाला 
आपल्ा पकात ओढून घेतले आिण त्ाच्ा मातीने मुजफफरच्ा खाजगी सेनापथकाचे अिधकारी लाच 
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ाेऊन आपल्ा बाजूला वळिवले . पिरणामी एके िाव्ी कसलाही गाजावाजा न होता मुजफफरकडून 
विजरीचे अिधकार काढून घेण्ात आले . त्ा पाावर मााणणाची नेमणूक करण्ात आली आिण त्ाला 
सू्र�का्राव ही पावी ाेण्ात आली. मंं्ामंध्े झालेला हा बाल इ. स. १६७३ मध्े घडून आला. इ. स. 
१६८६ मध्े गोवळको�ाचे राज् नाहीसे झाले . ्ा राज्ाचे विजराचें अिधकार मााणणाचा खून होईप �्त 
त्ाच्ाकडेच रािहले . त्ाचा भाऊ आकणणा ्ाला सेनापती पाावर नेमण्ात आले . त्ाचा अित्् ्ूर 
आिण िव�ान असा पुतण्ा ्ेगणणा ऊफर  रसतुमराव ्ालाही मो�ा अिधकार पाावर नेमण्ात आले . 
मााणणाचाच एक पकपाती महमा इ�ािहम ्ाला �थम �े� उमराव करण्ात आले. 

 
मादणणाचे मराठा धा�जणे धोरण 

 
मााणणाच्ा १२ वष�च्ा कारिका�त ाे्ातील अंतगरत राज्व्वसथा अबाु�ा कुतुब्हाच्ा 

कारिका�सारखीच अव्व�सथत आिण जुलमी अ्ी रािहली . एकंार पिर�सथती साहिजकच अित्् 
िवकोपाला गेली . “राज्ातंील �जेला िपळून काढणे आिण त्ाचंी गाजंणूक करणे ्ाखेरीज ाुसरा 
कोणताही िवचार मााणणाच्ा मंि�मंडळाने केला नाही .” मााणणाने आपले परराष्ी् धोरण पूव��माणेच 
चालू ठेवले . फकत त्ात जवर ते फेरफार मा� त्ाने केले . आिाल्ाही राज्ावर गोवळको�ाच्ा 
संबधातं कोणताच िबघाड झाला नाही. परंतु आिाल्ाही ारबार महणजे गोधळ, पकोपकाचें : परसपर संघषर 
आिण �ितिनधी मंडळात वारंवार होणारे बाल ्ाचें एक िविच� िम�ण होऊन रािहला होता . साहिजकच 
आपल्ा ाे्ाचे संरकण करण्ाच्ा द�ीने मााणणाने सतत िवज् िमळिवणाऱ्ा मरा�ाचं्ा राजाबरोबर 
अित्् धिन� असे संबधं राखण्ावरच आपल्ा आ्ा केि�भतू केल्ा . त्ाने गोवळको�ाच्ा 
संरकणासाठी मरा�ाचं्ा राजाला िन्िमतपणे एक लाख होनाचंी खंडणी ाेण्ाचे वचन िाले. 

 
(२) गोवळकोंाचया सुलतानाबाबत मोगलाचें धोरण 

 
जोप्त िवजापूरचे राज् उभे होते तोप �्त गोवळको�ाच्ा सुरिकततेला धोका नवहता , (�ायर, 

भाग २-५७) ही गो� औरंगजेबाने जाणली होती . महणूनच गोवळको�ाचे राज् �थम खालसा करण्ाचा 
�्तन त्ाने केला नाही . िकबहुना तसे करण्ाची गरजच त्ाला भासली नाही . कारण गोवळको�ाचा 
उचछेा करण्ाच्ा ऐवजी कुतुब्ाही सरकारला धमकावणी ाेऊन आिण त्ाचा हळूहळू �ास करणे हे 
त्ाला अिधक फा्ाे्ीर आिण सवसतात पडणार होते . है�ाबाा ्ेथे असलेला मोगलाचंा �ितिनधी हा 
सुलतान आिण �जाजन ्ाचं्ाबरोबर अित्् उ�टपणे वागे आिण त्ाचं्ाबरोबर मुजोरीचे वतरन करी . 
परंतु हे सवर करताना गोवळको�ाबरोबर स्ा संघषर होणार नाही ्ाब�ल तो खबराारी घेत असे . 

[औरंगजेबाच्ा विकलाने आपल्ापरीने �्तनाचंी पराका�ा केली परंतु कुतुब्हाला मोगलािंवर� ्ु�ासाठी उ�ुकत करण्ात त्ाला ्् आले 
नाही. िसहासनाला िचकटून राहण्ाची त्ाची लालसा इतकी भ्ंकर होती की त्ापा्ी त्ाने आपल्ा �ित�ेची ाेखील पव� केली नाही . त्ाच्ा 
अंगी इतकी न�ता आिण बोलण्ाचे कौ्ल् होते की त्ामुळे मोगल विकलाबरोबर त्ाच्ा ज्ा बौि�क टापटी होत त्ात त्ाला ्् िमळे . 
िमरजामहमा ्ाला कुतुब्हाबरोबर उ�टपणे बोलण्ाची सव् होती . त्ाला अनुलकून अबुलहसन त्ाला महणाला ‘माझ्ा �ाे्ात माझा मीच 
स�ाट आहे’. त्ावर िमरजामहमा ्ाने टोमणा िाला की सवतःला स�ाट महणवनू घेणे तुला ्ोभत नाही . औरंगजेबाला हे कळल्ास तो अिधकच 
संतापेल. त्ावर अबुलहसन उद गारला ‘तू चुकून मला धमकावणी ाेत आहेस . आमहाला जर बाा्हा असे महटले नाही तर औरंगजेबाला 
बाा्हाचंा बाा्हा असे कसे महणता ्ेईल ?’ अबुलहसनच्ा ्ा मानमक उद गारानंी आपल्ाला गपप बसिवले अ्ी कबुली िमरजामहमा ्ाने 
आपल्ा िम�ाजंवळ िाली. (के. के., भाग २, २९५).] 

 
सुलतान अबुलहसन ्ाने राजा महणून त्ाला करावी लागणारी सवर कामे मााणणावर सोपिवली , 

आिण तो सवतः नतरक�चा ताफा आिण जनानखान्ातील इतर अनेक िा्ा ्ानंा बरोबर घेऊन 
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राजवा�ामध्े सुखोपभोगात म्गूल झाला (�ायर, भाग १ -८५). अबुलहसनच्ा जागेवर असलेल्ा 
सुलतानाच्ा कारिका�त है�ाबाा महणजे िहाुसतानचे जणू काही विॅबलोनच होते . ्हरामध्े जवळ जवळ 
वीस हजार वशे्ा आिण तेथील असंख्ात पिथका�म ्ाचंी एकच ााटी होती . ्ा िा्ानंा �त्ेक ्ु्वारी 
राजधानीतील सावरजिनक चौकामध्े सुलतानासमोर नृत् कराव ेलागे . तेथे �त्ेक िाव्ी ताडीने 
भरलेल्ा अित्् मो�ा अ्ा चाम�ाच्ा बारा् ेबाटल्ाचंा फ�ा उडे (टॅमह�नअर, भाग १. १५७-५८) 
परंतु ्ा सुखोपभोगाचं्ा अनुषंगाने सुलतानाने अनेक उतकृ� कलाकृत�ना उ�ेजन िाले . त्ाने आपल्ा 
राजधानीमध्े अित्् नामवतं अ्ा अनेक तऱहेच्ा कारािगरानंा आसरा िाला आिण त्ाचं्ा चिरताथ�ची 
सो् केली. त्ानंी िनम�ण केलेल्ा सव�तकृ� कलाकृत�ची साऱ्ा िहाुसतानभर �िस�ी होती . त्ाच�माणे 
सुलतानाचे गान्ााातील �भतुव हेही काही कमी ाज�चे नवहते . साहिजकच त्ाला ताना्हा अथवा 
वपवान सुलतान ्ा नावाने संबोिधले जाई. (चहार गुलशन, ९१ ब-९२ अ) 

 
गोवळको�ाच्ा राज्ातील �चडं संप�ीची िननमती ही तेथील पाण्ाने भरलेल्ा ्तेीतून िनम�ण 

झाली होती . िवजापूरच्ा आजूबाजूच्ा रखरखीत आिण नापीक �ाे्ातून बाहेर पडून गोवळको�ाच्ा 
�ाे्ात �वे्  केल्ानंतर तेथील िहरवीगार जमीन आिण तेथील गरम हवते िपकणाऱ्ा फळाचंी सुब�ा ्ा 
गो�ी कोणाचेही ताबडतोब लक वधूेन घेत . गोवळको�ाची संप�ी वाढिवण्ास तेथील िहऱ्ाच्ा आिण 
लोखंडाच्ा संप� अ्ा खाणी आिण ि्काकोलपासून सेट थोमप �्तची पूवर िकनाऱ्ावरील भरभराटलेली 
बांरे ्ा गो�ीही कारणीभतू होत्ा . गोवळको�ाच्ा सुलतानाचे सालीना नकत असे पावणे तीन कोटी 
रप्ाचें िनि�त असे उतप� होते . औरंगजेब गााीवर आल्ानंतर जवळ जवळ तीस वष�प �्त 
गोवळको�ाच्ा राज्ावर मोगल आ्मणाची धाड पडलेली नवहती . ि्वाजी आिण त्ाचा पुरसकत� 
आिाल्हा ्ाचं्ाबरोबर ्ु�ात गुंतल्ामुळे मोगलानंा गोवळको�ाकडे लक ाेण्ास संधी िमळाली नाही. 
त्ाि्वा् िवजापूरच्ा सुलतानापेका कुतुब्हाने मोगल सरकारला अिधक िन्िमतपणे खंडणी िालेली 
होती. [परंतु अबुलहसन ्ाने मोगलावंरील आपल्ा संबधंात िन�ा ााखिवली नाही इतकेच नवहे तर तीन �संगी त्ाने उघडउघड बडंखोरीची 

वृ�ी सवीकारली. त्ाच्ा हातून घडलेले अपराध अनेक होते . �थम त्ाने एि�ल १६५६ मध्े झालेल्ा तहाच्ा अटी�माणे खंडणी िालेली नवहती 
इतकेच नवहे तर २ लक होनाचंी त्ाची वानषक खंडणी ही थकबाकीत होती . ाुसरी गो� महणजे मीर जुमला त्ाच्ा चाकरीत असताना त्ाने 
कन�टकात जो �ाे् िजकला होता तो आपल्ा ताब्ात ठेवण्ाचा सतत �्तन त्ाने केला होता . त्ाच�माणे ्हाजहानच्ा मृत्नंूतर जे ्ाावी 
्ु� झाले त्ाचा फा्ाा घेऊन त्ाने मीर जुमला ्ाच्ा हसतकाकंडून गडंीकोटा आिण िस�ौत ही ाोन िठकाणे िहसकावनू घेण्ाचा �्तन केला . 
परंतु औरंगजेबाने गााीवर आल्ानंतर ाुसऱ्ा वष� ही िठकाणे परत िजकून घेतली . त्ानंतर िवजापूरच्ा पडत्ा काळात मोगलानंी जेवहा गुलबग� 
िजकून घेतले तेवहा कुतुब्हाच्ा अिधकाऱ्ानंी मळखेड , सेरम आिण गोवळको�ाच्ा राज्ाच्ा पि�म सीमेकडील आिण मोगल सा�ाज्ात 
नुकत्ाच समािव� झालेल्ा िबार जवळील िजलहे बळकािवले . हे िजलहे पूव� तेलंगणात समािव� होते आिण महणून का्ाे्ीरिरत्ा ते िजलहे 
गोवळकोडा राज्ात रािहले पािहजेत असा खोटा ाावा पुढे माडूंन त्ानंी आपल्ा कृत्ाचे समथरन केले . (के. के., भाग २ २९३).] 

 
गोवळकोंावर्ल आ�मणाच् कारणम्मासंा 

 
िवजापूरवर १६६५–६६ मध्े ज्िसगाचे , १६७९ मध्े िालेरखानाचे आिण १६८५ मध्े राजपु� 

महमा आजम ्ाचे , अ्ी जी तीन आ्मणे झाली त्ावळेी गोवळको�ाच्ा सुलतानाने संकटात 
सापडलेल्ा िवजापूरच्ा सुलतानाच्ा मातीसाठी उघडपणे फौजेची रवानगी केली होती . ्ापैकी पिहल्ा 
ाोन �संगाचें वळेी त्ाला कमा करण्ात आली िकवा त्ाने मोगलाकंडे खंडणी भवन आपल्ा अपराधाचे 
पिरमाजरन केले. परंतु त्ाच्ा अखेरच्ा कृत्ाने त्ाने आपला ना् ओढवनू घेतला . परंतु औरंगजेबाच्ा 
दि�कोनातून कुतुब्हाच्ा हातून घडलेला भ्ंकर अपराध महणजे त्ाने काफराबंरोबर केलेले सख् हा 
हो्. १६६६ मध्े ि्वाजी आगऱ्ाहून पळून आल्ानंतर त्ाने त्ाला अित्् पिरणामकारकिरत्ा 
्ु�साम�ीची मात केली आिण त्ा्ोगे मोगलाकंडून त्ानंी घेतलेले िक�े परत िजकून घेणे त्ाला ्क् 
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केले. इ. स. १६७७ मध्े ि्वाजीने जेवहा है�ाबााला भेट िाली तेवहा कुतुब्हाने मो�ा आनंााने त्ाचे 
सवागत केले . ्ा भेटीच्ा वळेी मरा�ाचंा राजाच्ा एखा�ा क�ुक माडंिलकासारखे वतरन कुतुब्हाने 
कवन आपल्ा हाताने त्ाने ि्वाजीच्ा घो�ाच्ा मानेवर रतनाचंा हार घातला आिण आपल्ा राज्ाच्ा 
संरकणाथर ारसाल एक लक होन खंडणी महणून ि्वाजीला ाेण्ाचे त्ाने कबलू केले . ्ा सव�वर कडी 
महणजे कुतुब्हाने मााणणा आिण आकणणा ्ा ाोघा �ा�णानंा आपले मुख् वजीर महणून नेमले आिण 
अ्ा तऱहेने आपल्ा राज्कारभारात िहांूच्ा �भावाची पकड मजबतू करण्ास सहजत्ा वाव िाला (के. 
के., भाग. २, ३२८). 

 
(३) मोगलाबंरोबर यु� आिण है�ाबादचा पाडाव, १६८५ 

 
औरंगजेबाने माचर १६८५ मध्े िवजापूरवरील आपल्ा हलल्ाला सुरवात केली त्ावळेी त्ाने 

ि्कंार आिाल्हाला कोणत्ाही �कारे मात न करण्ाब�ल अबुलहसन ्ाला सकत ताकीा िाली . 
परंतु जूनच्ा अखेरीला अबुलहसन ्ाने आपल्ा गुपत हेराना पाठिवलेले एक प� वाटेत पकडण्ात आले . 
त्ात अबुलहसन ्ाने पुढील�माणे मजकूर िलिहला होता . “मोगल बाा्हा हा अित्् मोठा माणूस 
आहे. आताप �्तचे त्ाचे वतरन िालाारपणाचे आहे परंतु आता त्ाला ि्कंार आिाल्हा हा एक 
असाहाय् आिण पोरका आहे असे आढळून आल्ानंतर त्ाने िवजापूरला वढेा िाला आहे आिण तो 
आिाल्हावर ाबाव आणत आहे . त्ामुळे िवजापूरचे सैन् आिण आपल्ा असंख्ात सैिनकासंह संभाजी 
एका बाजूकडून मोगलानंा �ितकार करीत आहे . अ्ा वळेी माझ्ा बाजूकडून मी लढाईत भाग घेण्ासाठी 
खलीलु�ाखान ्ाच्ा हाताखाली चाळीस हजार सैिनकाचंी रवानगी करणे हे अित्् जररीचे आहे . असे 
झाल्ानंतर आपल्ा ्�बूरोबर बाा्हा कुठे लढाई ाेतो आिण त्ाचें ह�े परतवनू लावतो हे आपल्ाला 
िासून ्ेईल.” (ब्. एस ., ५३३; एम . ए., २५९. ६०) 
 
मळखेडजवळ्ल यु�े 

 
हा मजकूर वाचल्ाबरोबर औरंगजेबाने �चडं सैन् ाेऊन राजपु� ्हाआलम ्ाला है�ाबाावर 

जाण्ासाठी िन्ुकत केले . परंतु मळखेडच्ा पूव�स ८ मलैावंर सेरम ्ेथे मोगल सैन्ाच्ा आघाडीच्ा 
तुक�ा जेवहा ्ेऊन पोहोचल्ा तेवहा त्ाचं्ा माग�त गोवळको�ाचे सैन् उभे असलेले त्ानंा आढळून 
आले. मोगल सैन्ाची आगेचूक थाबंिवण्ात आली आिण मोगल फौजानंा मळखेडकडे माघार घ्ावी 
लागली. �त्ेक िाव्ी ्�बूरोबर चकमकी उडत होत्ा . मळखेड ्ेथील आपल्ा छावणीभोवती 
खानजहान ्ाने तटबांी उभारली. त्ाची पिर�सथती जवळ जवळ व�ेामध्े अडकल्ासारखी झाली. 

 
काही काळ लोटल्ानंतर राजपु� ्हाआलम हा कुमक घेऊन ााखल झाला . मोगलानंी आपले 

सामानसुमान मळखेड ्ेथे ठेवले , आिण पुनहा त्ानंी आपल्ा आघाडीच्ा तुक�ा है�ाबााकडे जाण्ाचा 
मागर मोकळा करण्ासाठी खानजहानच्ा हाताखाली रवाना केल्ा . ािकणी सैिनकाचंी संख्ा मोगल 
सैन्ाच्ा ितपपट होती . ाोनही फौजातं अनेक वळेा चकमकी झडत होत्ा . अ्ा तऱहेची �त्ेक चकमक 
झाल्ानंतर मोगल सैिनकाचंी �गती तीन ते चार िावस थबकून राहात असे . (के. के., भाग २, २९६-२९८) 
ऑगसट मिहना उजाडला होता . मुसळधार पडणाऱ्ा पावसाने मोगल सैिनकाचें अित्् हाल झाले आिण 
त्ाचं्ा �गतीत अडथळे िनम�ण झाले . मोगलानंा ाररोज जी नुकसानी सोसावी लागत होती त्ामुळे 
मोगल सैिनकाचं्ा हा्ाने ठाव सोडला . पिरणामी मोगल सेनापत�नी मु�ाम केला , आिण लढाई न ाेता 
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मळखेडच्ा आसमंतात त्ानी ाोन मिहने िनषकारण वा्ा घालिवले , त्ामुळे बाा्हाकडून अित्् 
झणझणीत अ्ा मजकुराचे प� ्ेऊन ााखल झाले . त्ाचवळेी राजपु�ाच्ा छावणीवर ्�नेू िवलकण 
असा धाडसी ह�ा केला . त्ामुळे राजपु� ्�बूरोबर झुंज ाेण्ासाठी खवळून उठला . ाोनही फौजातं 
अित्् भीषण असे ्ु� झाले आिण ािकणी फौजानंा त्ाचं्ा छावणीच्ा िा्नेे मागे लोटण्ात आले . 
ाुसऱ्ा िाव्ी अ्ी खबर आली की ्�नेू है�ाबााच्ा िा्नेे पळ काढला आहे . ािकणी सैिनकाचंा 
�ितकार अ्ा तऱहेने मोडून पडण्ास कारण त्ाचंा सेनापती मीर महमा इ�ािहम आिण ाुय्म सेनापती 
्खे िमनहाज ्ाचं्ामधील मतभेा हे हो् . गोवळको�ाचा सेनापती मीर महमा ्ाला मोगलानंी केवहाच 
आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले होते . राजपु�ाला �ितकार करणारे आता कोणीच न उरल्ामुळे त्ाने 
झपा�ा गोवळको�ाच्ा िा्नेे कूच करण्ास सुरवात केली . खु� सेनापतीनेच पळ काढल्ामुळे 
है�ाबााच्ा संरकणाची व्वसथा जवळ जवळ मोडून पडल्ासारखी झाली . आपण कोणावर िव�ास 
टाकावा हेच कुतुब्हाला समजेना . त्ाने गोवळको�ाच्ा िकलल्ाकडे पळ काढला . सुलतानाचे हे 
पला्न इतके अचानक होते की त्ाची सवर मालम�ा पाठीमागे रािहली . जेवहा है�ाबााच्ा �जाजनानंा 
कळले की त्ाचं्ा सरकारने है�ाबाा ्हर ्�चू्ा भकसथानी सोडले आहे आिण ्� ूअगाी नजीक ्ेऊन 
ठेपला आहे तेवहा िकलल्ामध्े पळून जाण्ासाठी त्ाचं्ामध्े एकच घनच�र उडाली . ्ा घटनेनंतर 
ताबडतोब ्हरामध्े जी बेफाम लुटालूट झाली त्ामुळे गोधळात आणखीनच भर पडली . ्�चू्ा 
हलल्ानंतर उद धवसत झालेल्ा जागेला ज्ी अवकळा ्ेते त्ी अवकळा है�ाबाा ्हराला �ापत झाली . 
्हराच्ा �त्ेक िवभागात रसतोरसती आिण बाजाराचे िठकाणी लकावधी रप्े िकमत भरेल इतकी सराार 
आिण व्ापारी ्ाचं्ा मालकीची रोकड मालम�ा आिण िचनीमातीची भाडंी भरग� पडलेली होती . 
त्ाच�माणे सुलतान आिण अमीरउमराव ्ाचं्ा मालकीचे गालीचे ्ाचंाही खच पडला होता . त्ाि्वा् 
ह�ी आिण घोडे हेही अगिणत संख्ेने होते . सुलतान ्हर सोडून गेल्ानंतर झालेल्ा �चडं कोलाहालात 
्ा सव�ची लुटालूट करण्ात आली आिण अनेक िहाू आिण मुसलमान िा्ा व मुले ्ानंा पळवनू नेण्ात 
आले आिण त्ाचं्ापैकी काह�वर अत्ाचार करण्ात आले. (िदल., १९०; के. के., भाग २. ३०६-३०७) 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी ्हाआलम ्ाने आपल्ा ि्पा्ाचंी एक तुकडी नागिरकाचें संरकण करण्ासाठी 

रवाना केली . परंतु हे सैिनकच होत असलेल्ा लुटालुटीत सामील झाले . ाोन िावसानंतर राजपु�ाने 
खानजहान ्ाची ्हराच्ा पोलीस बांोबसतासाठी नेमणूक केली . ्हरामध्े थो�ाफार �माणात 
सुव्वसथा �सथािपत करण्ात त्ाला ्् आले . मोगल सैन्ाने ाुसऱ्ाांा जो हा है�ाबाा ्हरामध्े �वे्  
केला ती तारीख ८ ऑकटोबर १६८५ च्ा जवळपास होती . कुतुब्हाने आपले जासूा राजपु�ाकडे सारखे 
पाठिवण्ाचा आिण अगितकपणे तह घडवनू आणण्ाब�ल त्ाची मनधरणी करण्ाचा �्तन चालूच 
ठेवला. राजपु�ाने केकेल्ा ि्फार्ी १८ ऑकटोबर रोजी ारबाराकडे आल्ा . अबुलहसन ्ाला पुढील 
अट�वर कमा करण्ाचे बाा्हाने कबलू केले. त्ा कबलू केलेल्ा अटी अ्ा :– 

 
(१) अबुलहसन ्ाने मागील सवर कजरफेडीपोटी एक कोटी वीस लक रप्े �ावते आिण 

त्ाि्वा् ारवष� ाोन लक होन खंडणी महणून �ावते. 
 
(२) अबुलहसन ्ाने मााणणा आिण आकणणा ्ानंा बडतफर  करावे. 
 
(३) बाा्ाही फौजानंी आपल्ा ताब्ात घेतलेल्ा मळखेड आिण सेरम ्ा िठकाणावरील आपले 

सवर अिधकार [्ा अट�ची पूतरता होण्ाची वाट पाहात राजपु� असताना औरंगजेबाकडून ्हाआलम व त्ाचे अिधकारी ्ाचं्ासाठी उंची भेटी 



 
अनु�मिणका 

घेऊन औरंगजेबाकडून काही माणसे ्ेत होती . ्ावेळी गोवळको�ामध्े पूणरपणे अंााधंुाी माजली होती . �त्ेक व्कती सवतःला मन मानेल तसे 
वागत होती . ्ा तुकडीवर है�ाबााच्ा पि�मेस २८ मलैावंर मुनगळ ्ेथे ्खेिनजाम आिण त्ाचे अफगाण सैिनक ्ानंी ह�ा चढिवला . ्ा 
हलल्ात ्ा तुकडीचा �मुख मीर अबाुल करीम हा जखमी होऊन पकडला गेला . त्ाचे अनेक सैिनक ठार झाले . त्ाच�माणे औरंगजेबाने 
पाठिवलेल्ा भेटी व ्ा तुकडीबरोबर आलेल्ा व्ापाऱ्ाचंा माल ्ाची लुटालूट करण्ात आली . ्ा घटनेब�ल कुतुब्हाने बाा्हाकडे कमा 
मािगतली, अबाुल करीम ्ाची मुकतता केली व लुटलेल्ा मालापैकी पुषकळसा माल परत केला . (एम. ए., २६८-२६९, िदल., १९२; के. के., 

भाग २. ३१५).] सोडून �ाव.े त्ाने (ईश., ९१ अ; िदल., १९०–१९१; के. के., भाग २. ३०७; एम . ए., २६७) 

 
(४) मादणणाचा खून, इ. स. १६८६ 

 
्हाअलम ्ाने काही मिहने �थम गोवळको�ाच्ा अगाी नजीक मु�ाम केला आिण नंतर 

कुतुब्हाच्ा िवनंतीववन गोवळको�ाच्ा वा्व्ेस ४८ मलैावंर असलेल्ा कुहीर ्ा गावाकडे त्ाने 
माघार घेतली . ्ा िठकाणी ्ु�ाचा झालेला खचर वसूल करण्ासाठी त्ाने मु�ाम केला . मााणणाला 
त्ाच्ा अिधकारपााववन बडतफर  करण्ाचे अबुलहसन ्ाने जासतीत जासत लाबंणीवर टाकले . ्ा 
घटनेमुळे त्ाच्ा नाराज असलेल्ा सरााराचंी सहन्कती संपली . मोगलाकंडून गोवळको�ावर जे 
आघात होत होते त्ाला कारणीभतू मााणणा आहे अ्ीच त्ानंी मना्ी खूणगाठ बाधंली . नाराज झालेल्ा 
्ा मुसलमान सराारानंी माटणणािवर� एक कट रचला . ्ा कटवाल्ाचंा पुढारी ्खे मीनहाज होता. ्ा 
कटामध्े अबाु�ा कुतुब्हा ्ाच्ा िवधवा िा्ा सरमा आिण जानीसािहबा ्ा ाोघीजणी होत्ा . ्ा 
ाोघ�नी िनरंकु्पणे अंतःपुरावर आता आपली स�ा गाजिवण्ास सुरवात केली . इ. स. १६८६ च्ा माचर 
मिहन्ाच्ा सुरवातीला एके िाव्ी रा�ी मााणणा हा नुकताच कुतुब्हाची भेट घेऊन परत चालला 
होता. तो परत जात असताना जम्ीा आिण इतर गुलाम ्ानंी त्ाच्ावर ह�ा केला आिण 
गोवळको�ाच्ा रसत्ामध्े त्ाचा खून केला . त्ाच िठकाणी मााणणाचा भाऊ आकणणा ्ालाही ठार 
मारण्ात आले . त्ाचा ्ूर आिण चतुरा पुतण्ा रसतुमराव ्ाचा त्ाच्ा घराप �्त पाठलाग करण्ात 
आला आिण त्ाला भोसकून ठार मारण्ात आले . मााणणाची कुटंुबी् मंडळी राहात असत त्ा घराचंी 
लुटालूट करण्ात आली . नंतर िकलल्ामधील िहाू राहात असलेल्ा वसतीवर जमावाने एकाएकी ह�ा 
केला. “त्ा िाव्ी रा�ी इतर अनेक �ा�णानंी आपला जीव आिण मालम�ा ्ाचें बिलाान केले .” (के. 
के., भाग २ . ३०८, ईश., ९१ ब ; िदल., १९१ ). सुलतानाच्ा आईने औरंगजेबाला नको असलेल्ा 
विजराचंी मसतके त्ाच्ाकडे रवाना केली . ्ा भेटीमुळे खूष होऊन औरंगजेब तहाला त्ार होईल अ्ी 
ितने आपल्ा मनाची समजूत कवन घेतली . ्ानंतर बाा्हाने सोलापूर मु�ामी ्हाअलम ्ाला 
आपल्ा भेटीसाठी बोलावनू घेतले . सोलापूर ्ेथे ७ जून १६८६ रोजी राजपु� ्ेऊन पोहोचला . 
गोवळको�ाच्ा मुलुखामधून मोगलानंी आता पूणरपणे माघार घेतलेली होती . त्ाच वष� १२ स�ेबर रोजी 
िवजापूरचा पाडाव झाला . िवजापूरच्ा पाडावामुळे कुतुब्ाही राज्ाचा का्मचा िनकाल लावण्ासाठी 
मोगल फौजा मोकळ्ा झाल्ा होत्ा. (गोवळको�ाच्ा व�ेासाठी पाहा: एम . ए., २८८–३००). 

 
(५) औरंगजेब गोवळकोंाला वेढा घालतो, इ. स. १६८७ 

 
१६८७ ्ा वष�च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा २८ तारखेला बाा्हा गोवळको�ापासून २ मलैावंर 

्ेऊन ठेपला . ारम्ान अबुलहसन ्ाने पुनहा राजधानीतून िकलल्ाकडे पळ काढला होता . है�ाबाा 
्हराचा मोगलानंी ितसऱ्ाांा आिण अखेरचा ताबा घेतला . [खु� औगरंजेब गोवळको�ावर चाल कवन ्ेत आहे हे 

समजताच अबुलहसन हा अित्् िनरा् झाला आिण का् करावे हे त्ाला समजेनासे झाले . नेहमी हास् करणाऱ्ा त्ाच्ा ओठावरील हास् 
मावळले. त्ाचे डोळे अ�ंूनी भवन आले . त्ाच्ा डोळ्ातंील भावना िवरहीत झाली आिण त्ाच्ा तोडातून ्बा उमटेना . त्ाने बाा्हाकडे 
अनेक �कारानंी आपली राजिन�ा व्कत कवन ्रणागती ाेण्ाचे �्तन केले . परंतु बाा्हाकडून त्ाला एकच �ितसाा िमळाला आिण तो 
महणजे तलवारीचा. (एम . ए., २८७).] 



 
अनु�मिणका 

 
गोवळकोडा िक�ा 

 
है�ाबाा ्हराचे ाोन भाग आहेत. त्ा ाोनही भागानंा जोडणारा ागडी पूल मुसी नाीवर आहे . ्ा 

पुलाच्ा पि�मेला ाोन मलै गोवळको�ाचा िक�ा आहे . िकलल्ाच्ा ई्ान्ेकडच्ा टोकाला एक 
अित्् ओबडधोबड पचंकोनी आकाराचे बाधंकाम िकलल्ाला जोडण्ात आलेले आहे . ्ाला नवा िक�ा 
असे महणतात . ्ामुळे िकलल्ाचे सववप एखा�ा व�ेावाक�ा समातंरभजु चौकोनासारखे वाटत असे . 
िकलल्ाच्ा सभोवार चार मलै लाबंीची आिण अित्् जाड अ्ी असलेली काळ्ा फ�रात बाधंलेली 
आिण ओबडधोबड आिण खाचाखोचा असलेली मजबतू अ्ी िभत आहे . ्ा िभतीवर आणखी मजबुती 
आणण्ासाठी स�्ाऐं्ी अधरवतुरळाकार असे बुवज आहेत . �त्ेक बुरजाची उंची प�ास ते साठ फूट आहे . 
हे बुवज भ�म अ्ा ागडात बाधंलेले असून िसमेटने ते साधंलेले आहेत . त्ाचं्ापैकी काह�चे वजन एक 
टनापेका अिधक आहे . िकलल्ाच्ा िभतीला असलेल्ा आठ �चडं ारवाजानंी सतराव्ा ्तकात उपलबध 
असलेल्ा तोफाचं्ा माऱ्ाला अित्् लील्ा तोड िाले असते . ्ा तटबांीबाहेर एक खोल असा खंाक 
आहे. खंाकाचंी रंाी प�ास फूट असून खंाकाच्ा बाहेरील बाजूच्ा िभती ागडात बाधंण्ात आलेल्ा 
आहेत. परंतु तसे बिघतले तर गोवळकोडा महणजे चार िविभ� िक�े एकमेकानंा जोडून जणुकाही 
एकवटलेले आहे. त्ाच�माणे िकलल्ाच्ा आतील बाजूस त्ाच तऱहेने बाधंलेल्ा तटबांीचे वढेे आहेत . 
्ापैंकी सव�त खालच्ा बाजूला असलेली तटबांी महणजे ्हराचे अगाी बाहेरच्ा बाजूला असलेले 
संरकणातमक कंुपण आहे. ्ामध्े आपण फ�े ारवाजातून आगने्ेच्ा िा्नेे �वे्  करतो . ही जागा महणजे 
एक लाबंलचक पसरलेला प�ा असून त्ामध्े सरााराचें वाडे , बाजार, ाेवळे, मि्ाी, ि्पा्ाचं्ा 
बराकी, ाावगोळ्ाचंी कोठारे, तबेले आिण �िचत िठकाणी नागंरलेली ्तेे ाेखील आहेत . ्ा िठकाणी 
संकटकाळात है�ाबााची सवर नागिरक मंडळी आसरा घेऊन राहात असत . ्ा िठकाणाहून फ�े 
ारवाजातून आतमधे मुख् राजरसत्ाने अंााजे १२५० वार चालून गेल्ावर आिण उजवीकडे असलेल्ा 
खोलगट जागेवर अगाी अलीकडच्ा काळात बाधंलेले राजवाडे , अंतःपुरे आिण कचेऱ्ा वगैरे इमारती 
ओलाडंल्ावर आपण बालािहसार ारवाजापा्ी ्ेऊन ठेपतो . ्ा ारवाजातून काही पा्ऱ्ा चढून 
गेल्ावर आपण एका उंचव�ाच्ा जागेवर ्ेतो . ्ा जागेभोवती अित्् उंच आिण मजबतू अ्ा िभती 
आहेत. ्ेथे असलेल्ा इमारतीमधे अित्् मोठे असे तीन मजली ्ाागार, ाावगोळ्ाचंी कोठारे, तबेले, 
मि्ाी, लोकाचंी गाऱहाणी ऐकण्ासाठी बाधंलेले स�े , अंतःपुराचं्ा इमारती , बागा, पा्ऱ्ा असलेल्ा 
मो�ा िविहरी आिण त्ाि्वा् ाोन धमर्ाळा आिण एक हनुमंताचे ाेऊळ ्ा सवर गो��चा उ�ेख करावा 
लागेल. आणखी थोडे पि�मेकडे मजबतू अ्ा ागडात बाधंलेल्ा ाोन् ेपा्ऱ्ा ओलाडंल्ावर वाटसव 
िकलल्ाच्ा अगाी ि्खरापा्ी ्ेऊन पोहोचतो . हे ि्खर महणजेच बालािहसार अथवा है�ाबााचा 
बालेिक�ा हो् . अित्् मजबतू अ्ा कातळावर हा िक�ा उभा असून �चडं क�ानंी त्ाच्ा िभती 
आपोआप त्ार झाल्ा आहेत. ्ा िभत�ना अधेमधे जोडणाऱ्ा आिण वरच्ा बाजूला सुळक्ासारख्ा ठाण 
माडूंन बसलेल्ा मजबतू तटब�ंा आिण ागडाचं्ा कनाती आहेत . हा िक�ा महणजे बालेिकलल्ाच्ाही 
आतला बालेिक�ा आहे आिण त्ाची गणना सवर िकलल्ाचंा जणुकाही गाभाच अ्ी करावी लागेल . 
िकलल्ाच्ा ई्ान्ेकडील टोकाला एक टेकडी आहे . त्ा टेकडीववन गोवळको�ाच्ा काही भागावर 
सहज ताबा चालिवता ्ेतो . परंतु ्ा टेकडीभोवती एक िभत बाधंण्ात आली आिण ितचा समावे्  
िकलल्ात कवन घेण्ात आला. ्ा नवीन भागाला नवा िक�ा असे नाव ाेण्ात आले . इ. स. १६५६ मध्े 
औरंगजेबाने िालेल्ा पिहल्ा व�ेानंतर संरकणातमक तरतूा महणून हा िक�ा बाधंण्ात आला . 
िकलल्ाच्ा ्ा ्वेटच्ा भागाच्ा उ�रेला , ािकणेला आिण पि�मेला ाेखील मोठमोठे तलाव आहेत . 
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त्ामुळे िकलल्ाच्ा पाणीपुरव�ात कधीही खंड पडत नाही . िकलल्ाच्ा उ�रेला सववा मलै अंतरावर 
अित्् चमतकािरकपणे जणुकाही एकावर एक रचलेल्ा आिण उघ�ाबोडक्ा अ्ा कमी उंचीच्ा 
डोगराचंी एक रागं आहे . ्ा रागेंभोवती आिण पि�मेच्ा बाजूला सोलापूराहून ्ेणारा जुना मोठा रसता 
आहे. िकलल्ाच्ा मागील व�ेाच्ा वळेी ्ा िठकाणी आपली छावणी औरंगजेबाने टाकली असे महटले 
जाते. मोगलानंी केलेल्ा हलल्ाचा रोख िकलल्ाच्ा ािकण आिण आगने् िा्चे्ा बाजूवर केि�त 
झालेला होता . त्ाचें ि्पाई मुसी नाीच्ा उ�र आिण ािकण िकनाऱ्ावर हालचाल करीत होते तर 
िकलल्ाच्ा वा्व्ेकडील ारवाजावर होणारा भिडमार हा केवळ मोगलानंी ्�लूा फसिवण्ाकिरता चालू 
ठेवला होता. 

 
गोवळकोंाचया वेेाच् सुरवात : िकिलचखानाचा मकतयू 

 
गोवळको�ाच्ा नजीक मोगलाचें सैन् ्ेऊन ठेपले . िकलल्ाच्ा तटबांीच्ा छा्ेत असलेल्ा 

कोर�ा खंाकाच्ा आधाराने ्�चेू सैन् जमा झालेले होते . त्ा सैन्ावर ह�ा कवन त्ानंा हाकलून 
ाेण्ाची आजा औरंगजेबाने आपल्ा सेनापत�ना िाली. बाा्ाही फौजानंी केलेल्ा एकाच हलल्ात ्�चूी 
पळता भईु थोडी झाली . ्ा घटनेचे वणरन मोगल इितहासकारानंी पुढील ्बाातं केलेले आहे : “वाऱ्ाचा 
�चडं झोत आला आिण िचलटे उडून गेली .” ्�चूी मालम�ा, बा्का आिण मुले ्ानंा मोगलानी बिंासत 
केले. पिहल्ा िनजामाचा आजा िकिलचखान त्ाने िनव�िसताबंरोबर िनम�ण झालेल्ा गोधळाचा फा्ाा 
घेऊन िकलल्ात ि्रण्ाचा आिण एका फटक्ासर्ी िक�ा िजकून घेण्ाचा �्तन केला . परंतु 
िकलल्ाच्ा िभतीवर असलेल्ा जमबरूक ्ा ्ाातून सुटलेली गोळी त्ाच्ा खा�ंाला लागली . छावणीत 
उप�सथत असलेल्ा हिकमानंी त्ाच्ावर अनेक �कारे उपचार केले परंतु त्ाचा काही उप्ोग झाला 
नाही. त्ानंतर तीनच िावसानंी िकिलचखान हा मरण पावला . (एम. ए., २८८–२८९; िदल., २०६ ). 
िकलल्ाच्ा व�ेाचे मोच� त्ानंतर ७ फे�ुवारीपासून व्व�सथतपणे उभारले गेले , आिण व�ेाचे काम सुव 
झाले. 

 
(६) शहाअलम याला कैद केले जाते 

 
परंतु व�ेाच्ा सुरवातीलाच छावणीमध्े औरंगजेबाच्ा सराारात परसपरासंंबधंी जी मतसराची 

भावना िनम�ण झाली त्ामुळे बाा्हाचे जणुकाही हात तोडल्ागतच झाले . ्हाअलमचा सवभाव अित्् 
मृाू आिण सुखाला लालचावलेला असा होता . एखा�ा वीराला ्ोभेल अ्ी वागणूक आिण ्रीराला क� 
ाेणारी साहसपूणर कृती ही त्ाच्ा ्रीरधम�च्ा अगाी िवरोधी होती . अबुलहसनसारखा एक सुलतान 
आिण त्ाचे राज् ्ाचंा पूणरपणे ना् वहावा ही गो� त्ाच्ा मनाला पटेना . त्ाच्ा मनात िनम�ण झालेली 
ही अनुकंपेची भावना थोडी फार सवाथ� होती . कारण ्ा िवचाराबरोबर आणखी काही नीचपणाचे िवचार 
त्ाच्ा मनात घोळू लागले . त्ाला असे वाटले की जर अबुलहसन ्ाला आपल्ा मध्सथीने तह 
करण्ास उ�ुकत केले गेले तर सरकारी अहवालात गोवळको�ाचा िवजेता महणून आपले नाव झळकेल . 
अबुलहसनच्ा जासूाानंी अित्् उंची नजराणे घेऊन गुपतपणे ्हाअलमच्ा भेटी घेतल्ा . ्हाअलम 
्ाने बाा्हापा्ी असलेल्ा आपल्ा वजनाचा उप्ोग कवन अबुलहसन ्ाची गााी आिण त्ाचे घराणे 
्ाचंा बचाव करावा अ्ी त्ानंी त्ाच्ापा्ी ्ाचना केली. ्हाअलम ्ाने त्ानंा उ�ेजन वाटण्ासारखी 
उ�रे िाली . बाा्हाला नकळत राजपु�ाने ्ा ज्ा वाटाघाटी चालिवल्ा होत्ा आिण त्ा ाेखील 
बाा्हाकडून ज्ाला कधीही कमा होणार नाही अ्ा ्�बूरोबर : त्ामधून एकच अनुमान काढता आले 
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असते आिण ते महणजे ्हाअलम हा िवसतवा्ी खेळ खेळत होता . खु� छावणीमध्ेच त्ाचा ना् 
करण्ाची संधी आपल्ाला कधी �ापत होते ्ाची वाट बघत त्ाचे ्� ूटपून बसले होते . त्ाचा �ितसपध� 
आजम ्ाच्ा पकपात्ानंी ्हाअलम आिण अबुलहसन ्ाचं्ामध्े जो गुपत प�व्वहार चालला होता तो 
बाा्हाजवळ उघड केला . त्ामध्े ्हाअलमने आपल्ा अंतःपुराचे तंब ूत्ाच्ा सवतःच्ा मुख् 
ठाण्ानजीक आणण्ाची आजा केली . त्ामुळे औरंगजेबाचा सं्् अिधकच बळावला वसतुतः ्�नेू 
अचानक ह�ा कव न्े महणून ्हाअलमने घेतलेली ती खबराारी होती . परंतु औरंगजेबाला असे वाटले 
की राजपु�ाचा उ�े् आपल्ा कुटंुिब्ासंिहत ्�चू्ा िकलल्ाकडे पळून जाण्ाचा आहे . अखेर जेवहा 
िफरोजजंग ्ाने राजपु� ्हाअलम अबुलहसन ्ाच्ाकडे िकलल्ावर जी प�े पाठिवण्ाचा �्तन करीत 
होता ती पकडली आिण एके रा�ी बाा्हाला ााखिवली , तेवहा बाा्हाच्ा मनात ्हाअलमब�ल जो 
सं्् िनम�ण झाला होता त्ाला पु�ी िमळाली. 

 
्ावर औरंगजेबाने ताबडतोब कृती केली . राजपु�ाच्ा छावणीभोवती त्ाने लगोलग बाा्ाही 

फौजाचंा कडेकोट पहारा ठेवला . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी महणजे २१ फे�ुवारी रोजी ्हाअलम ्ाला 
त्ाच्ा चार मुलासंह बाा्हाने आपल्ा छावणीत स�ामसलतीसाठी बोलािवले . काही िमिनटे त्ाच्ा्ी 
बातचीत झाल्ावर बाा्हाच्ा काही गुपत सूचना ऐकण्ासाठी महणून विजराने त्ानंा ्जेारच्ा एका 
खोलीत �वे्  करण्ास सािंगतले . तेथे त्ानंा ि्�ाचारपूवरक असे सागंण्ात आले की , “तुमही सवरजण 
कैाी आहात आिण महणून तुमही आपल्ा तलवारी आमच्ा सवाधीन करा .” राजपु�ाच्ा कुटंुबातील सवर 
व्कत�ना बिंासत करण्ात आले , त्ाची मालम�ा जपत करण्ात आली , त्ाचे ि्पाई सैन्ातील इतर 
अिधकाऱ्ाकंडे वाटून ाेण्ात आले आिण ्हाअलमने बाा्हाचा िव�ासघात करण्ाचा जो बेत रचला 
होता त्ाची उघडीक करावी महणून त्ाच्ा पारच्ा िव�ासू खोजाचें हालहाल करण्ात आले . जो जो 
राजपु�ाने आपले िनरपरािधतव �सथािपत करण्ाचा �्तन केला तो तो बाा्हाचा संताप अित्् वगेाने 
उफाळून आला . त्ाने ्हाअलमचा बिंावास अिधक कडक केला , आिण त्ाने असा हुकूम काढला की 
्हाअलमने आपले केस कापू न्ेत अगर नखे साफ कव न्ेत व त्ाच�माणे ्हाअलम ्ाला सु�ास 
भोजन, ्ीतल पे्े अथवा त्ाचा नेहमीचा पोषाख ाेण्ात ्ेऊ न्े . अ्ा कडक बिंावासात सात वष� 
घालिवल्ानंतर ्हाअलम ्ाला त्ाचे पूव�चे सवातंं् �ापत झाले . राजपु�ाला कैा केल्ानंतर 
औरंगजेबाने घाईघाईने आपला ारबार बरखासत केला पण आपली बेगम औरंगाबााी महल िहच्ाकडे तो 
तविरत िनघून गेला आिण आपल्ा गुडघ्ावर थाप�ा मारीत आ्ो् करीत त्ाने असे उद गार काढले , 
“हा्रे परमे�रा! गेली चाळीस वष� ज्ा गो��ची मी मनोभाव ेजोपासना केली ती गो� माझ्ा हाताने मी 
जिमनीवर उनमळून पाडली आहे.” (एम . ए., २९४). 

 
(७) गोवळकोंाचया वेेात औरंगजेबाला तोड �ावया लागलेलया अडचणीच् हक्कत 

 
बाा्हाच्ा छावणीत िवसंवााीपणाची तार छेडणारा ्हाअलम ही काही एकटीच व्कती होती 

असे नवहते. बाा्हाच्ा चाकरीत अनेक ि््ा पथंी मुसलमान होते. िहाुसथानातील ि््ा पथंाचा पुरसकार 
करणारे ्वेटचे राज् अ्ा तऱहेने ना् पावले जाव ेही गो� त्ानंा मनापासून आवडत नवहती . ्ा 
ि््ाव्ितिरकत अबुलहसनिवर� हे जे त्ाच्ा सवरसवाचा ना् करणारे ्ु� चालले होते त्ाचा अनेक 
सनातनी सुनी पिंथ्ानंी िध�ार केला . ्ा ्ु�ाची गणना त्ानंी कोणत्ाही तऱहेचे कारण नसताना िनम�ण 
झालेले आिण महणून पापाच्ा गत�त लोटणारे ्ु� अ्ी केली . बाा्हाच्ा सरळ सवभावाचा आिण वृ�ीने 
धानमक असलेला मुख् न्ा्ाधी् ्खे उल्  इसलाम ्ाने ािकणेतील ाोन ्ा्ावंर आ्मण न करण्ाचा 
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बाा्हाला स�ा िाला होता. परंतु बाा्हाने हा स�ा िझडकावन लावल्ामुळे त्ाने आपल्ा उ�पााचा 
राजीनामा िाला होता आिण तो म�ेला िनघून गेला होता . त्ाच्ा जागी अिधकारावर आलेला काजी 
अबाुला ्ानेही अ्ाच तऱहेचा बाा्हाला न पटणारा स�ा िाला . त्ाचा गा्ा गुंडाळून बाा्हाने त्ाला 
मुख् छावणीकडे पाठवनू िाले. 

 
ि््ाचं्ा मनामध्े ्ा मोिहमेब�ल साहिजकपणे जी कटुतेची भावना िनम�ण झाली होती त्ामुळे 

औरंगजेबाच्ा हालचालीत अनेक व्त्् आले. सुरवातीला व�ेाच्ा कामावर िफरोजजंग हा एकच मोठा 
आिण नामवतं अिधकारी होता . तोफखान्ाचा �मुख सफि्कनखान हा पन््न होता . िफरोजजंग हा 
जातीने तुकर  होता . त्ाचे सैन्ामधील उ� सथान आिण बाा्हाची त्ाच्ावरील मज� ्ाब�ल 
सफि्कनखानाला नेहेमीच मतसर वाटे. काही काळप �्त व�ेाचे काम अित्् कसो्ीने चालिवल्ानंतर 
िफरोजजंग ्ाची नाच�ी वहावी महणून सफि्कनखानाने आपल्ा अिधकाराचा राजीनामा िाला . त्ाच्ा 
जागी सलाबतखानाची नेमणूक झाली . परंतु त्ाला आपली कामिगरी ््सवीपणे बजावता आली नाही . 
काही काळानंतर त्ानेही आपल्ा जागेचा राजीनामा िाला . ्ानंतर तोफखान्ाचा �मुख महणून 
धैरतखान ्ाची नेमणूक झाली . एकाा अित्् िनषकाळजीपणाच्ा अवसथेत असताना ्�नेू त्ाच्ावर 
अचानक ह�ा केला आिण कैा कवन त्ाला पकडून नेले . ्ानंतर काही काळप �्त वरील जागेवर 
कोणाचीच नेमणूक करण्ात आली नाही. साहिजकच व�ेाच्ा कामावर ्ा गो�ीचे अित्् भ्ानक असे 
पिरणाम झाले . सरते्वेटी सफि्कनखान ्ाला कैाेतून मुकत करण्ात आले आिण त्ाची पुनहा 
तोफखान्ाचा �मुख महणून नेमणूक करण्ात आली [२२ जून १६८७ ]. ही गो� झाली त्ावळेी मोगल 
सैिनकानंी जवळ जवळ पाच मिहने अिव�ातं �म घेऊन जे मोच� उभारले होते त्ाचंा ्�नेू िवधवसं केला 
होता. साहिजकच हे मोच� पुनहा नव्ाने उभारण्ाची आवश्कता होती . व�ेाच्ा कामाला ७ फे�ुवारी 
रोजी सुरवात झाली होती . परंतु िकलल्ावर कधीहा न संपणारा असा ाावगोळ्ाचा अमाप पुरवठा होता 
आिण िकलल्ाच्ा तटबांीववन लाबं पलल्ाच्ा अनेक तोफा ्�वूर रोखण्ात आलेल्ा होत्ा . पुढे 
सरकणाऱ्ा मोगल फौजावंर िकलल्ावरील ि्बांीने तोफाचंा अिवरत भिडमार चालू ठेवला . �त्ेक 
िाव्ी मोगल छावणीतील थोडीफार माणसे मारली जात िकवा जखमी तरी होत . परंतु 
सफि्कनखानाच्ा हाताखालील फौजेने जे अजोड साहस आिण वाखाणण्ाजोगा िचवटपणा ााखिवला 
त्ामुळे सहा आठव�ाचं्ा अवधीत मोगलानंी जो चर खणा्ला सुरवात केली होती तो त्ानंी खंाकाच्ा 
टोकाप �्त नेऊन िभडिवला . ्ाच्ा पुढची पा्री महणजे खंाक भवन काढणे आिण िकलल्ावर ह�ा 
करण्ासाठी जाणाऱ्ा तुकडीला वाट कवन ाेणे ही होती. 

 
िफरोजजंगाला आलेले अपयश 

 
्ा�माणे तटबांीला िखडार पाडण्ासाठी आिण हलल्ाची त्ारी करण्ासाठी जी कारवाई 

चालली होती ती चालू असताना मोगल सेनापती िफरोजजंग ्ाने १६ मे रोजी िकलल्ाच्ा िभती चढून 
जाऊन िक�ा िजकून घेण्ाचा �्तन केला . रा�ी नऊच्ा सुमाराला तो आपल्ा छावणीतून गुपचूपपणे 
बाहेर पडला. ्�चेू रकक ि्पाई ज्ा िठकाणी झोपी गेले होते अ्ा एका बुरजाजवळ तो ्ेऊन पोहोचला. 
त्ा िठकाणी त्ाने िभतीला टेकून एक ि्डी उभी केली आिण आपले ाोन ि्पाई िकलल्ाच्ा तटावर 
पाठिवले. त्ाने आपल्ाबरोबर ज्ा आणखी ाोन ि्�ा घेतल्ा होत्ा त्ा तोक�ा पडल्ा महणून 
िकलल्ाच्ा ारवाजाच्ा वरच्ा टोकाला ाोरखंडाची ि्डी कवन बाधंण्ात आली . कमरधमरसं्ोगाने 
िकलल्ाच्ा िभतीवर एक बेवार्ी (pariah) कु�ा उभा होता . खंाकात उतरण्ासाठी आिण तेथे 



 
अनु�मिणका 

असलेल्ा �ेतावर ताव मारण्ासाठी कुठे वाट िमळते का ्ाचा तो ्ोध घेत होता . िभतीवर चढून आलेल्ा 
अनोळखी माणसानंा बिघतल्ावर तो कु�ा िबचकला आिण त्ाने मो�ाने भुकंा्ला सुरवात केली . ्ा 
भुकंण्ामुळे िकलल्ावरील ि्बांी जागी झाली आिण त्ानंी मोगलानंा हाकलून लावले . मुसलमानाचं्ा 
द�ीने कु�ा हा अित्् घाणेरडा �ाणी आहे . परंतु ्ा कुं्ाने आज राजधानीचा बचाव केला होता . ज्ा 
कुं्ाने आपल्ाला संकटातून सोडिवले त्ाला अबुलहसन ्ाने सोन्ाची साखळी घालण्ास िाली . 
त्ाच�माणे िहऱ्ाने मढिवलेला एक गळप�ा आिण सोनेरी कडा असलेला एक अंगरखा ाेखील 
बिक्ीााखल त्ा कुं्ासाठी ाेण्ात आला . त्ाने ्ा कुं्ाला सेह -ताबका महणजे तीन पाव्ाचंा 
सराार हा िकताब िाला . ्ामध्े अबुलहसनचा उ�े् िफरोजजंग ्ाच्ा खान , बहााुर आिण जंग ्ा 
तीन पाव्ाचंी उघडउघड िटगल करण्ाचा होता . अबुलहसन ्ानंतर िवनोााने असे महणाला की ्ा 
कुं्ाने िफरोजजंगापेका काही कमी कामिगरी केलेली नाही. 

 
पाऊस आिण दुषकाळ 

 
मोगलानंी अचानकपणे केलेल्ा ्ा अ््सवी हलल्ाचा िकलल्ावरील ि्बांीने लगोलग सूड 

घेतला. तोफा चढिवण्ासाठी उभारण्ात आलेल्ा ामाम्ावर त्ानंी अचानक ह�ा केला आिण 
तोफखान्ावरील सवर गोलंााजानंा ठार मारले . मोगल सैन्ाच्ा तोफखान्ाच्ा तुकडीत जी गोधळाची 
पिर�सथती िनम�ण झाली होती त्ामुळे गेल्ा काही िावसातं व�ेाच्ा कामात कोणतीही �गती झालेली 
नवहती. ्�कूडून होणाऱ्ा माऱ्ावर ्�तकंिचतही ाबाव आला नवहता आिण िकलल्ाभोवती असलेला 
खंाक भवन काढण्ाचे ाूरच रािहले होते . त्ात आणखी मोगल सैन् ाुषकाळाच्ा कचा�ात सापडले . 
ािकणी सैिनक आिण त्ाचें मराठा ाोसत ्ानंी वाहतुकीच्ा माग�वर मोगलानंा सतत �ास िाला आिण 
मोगल छावणीत अ�धान् वाहून नेण्ास अटकाव केला . नंतर जून मिहन्ात मुसळधार पाऊस 
कोसळाव्ाला सुरवात झाली . ाुथडी भवन वाहणारे नाले आिण न�ा ्ा ओलाडंणे अ्क् झाले आिण 
िचखलामुळे रसत्ानंा एखा�ा ालालीचे सववप आले. वढेा घालून बसलेल्ा मोगल सैिनकाकंडे अ�धान् 
पोहोचणे अ्क् झाले . जून मिहन्ाच्ा मध्ाला अिवरतपणे पडणाऱ्ा पावसाने , मोगलानंी व�ेासाठी 
उभारलेल्ा मोच�ची पूणरपणे नासधूस केली . तोफासंाठी उभारण्ात आलेले ामामे कोसळून त्ाचंा एक 
िचखलाचा ढीग झाला . मोगलानंी खणलेल्ा खंाकाचं्ा िभती कोसळून पडल्ा आिण त्ामुळे वाटा बां 
झाल्ा. मोगलाचंी सबधं छावणी एखा�ा अथागं पसरलेल्ा जला््ासारखी झाली . त्ामधून उभे 
असलेले पाढंरे तंब ूहे फेसाच्ा बुडबु�ा�माणे वाटत होते. 
 
(८) िकललयामध्ल िशबंद्ने मोगल ्ावण्वर केलेले ह�े आिण तयात झालेले मोगलाचें अपरंपार 
नुकसान 

 
्�नेू वरील संधीचा पुरेपूर फा्ाा घेतला . १५ जूनच्ा रा�ी पावसाची मुसळधार लागली 

असताना ्�नेू मोगल सैन्ाची आघाडीवर असलेली मोच�ची िठकाणे आिण तोफखाना ्ावंर ह�ा केला . 
बेि्सत असलेल्ा गोलंााजानंा त्ानंी ठार मारले , तोफाचं्ा तोडात त्ानंी िखळे ठोकले आिण ाावगोळा 
आिण सुरंग पेरण्ासाठी लागणाऱ्ा सामानसुमानाचा त्ानंी िवधवसं केला . त्ानंतर ते मोगल छावणीतील 
अिधकाऱ्ावंर तुटून पडले आिण तोफखान्ाचा �मुख धैरतखान , बाा्हाचा एक अित्् िव�ासू जुना 
सेवक सरबराहखान आिण इतर बारा उ� पासथ अिधकारी ्ानंा कैा कवन ते िनघून गेले . जवळ जवळ 
तीन िावसप �्त मोगलानंी ्�बूरोबर लढा िाल्ानंतर आिण एका नवीन तुकडीचे साहाय् आल्ानंतर 



 
अनु�मिणका 

्�चूा ह�ा परतवनू लावण्ात आिण ्�चू्ा ताब्ात गेलेले तोफाचें मोच� परत िजकून घेण्ात मोगलानंा 
्् आले. कैा केलेल्ा मोगल अिधकाऱ्ानंा अबुलहसन ्ाने अित्् ा्ाळूपणे वागिवले . त्ानंा त्ाने 
बहुमोल ाेणग्ा भेटीााखल िाल्ा आिण त्ाचंी बाा्हाकडे रवानगी केली . [अबुलहसन ्ाने पकडलेल्ा मोगल 

अिधकाऱ्ानंा अित्् ा्ाळूपणे वागिवले आिण त्ानंा उंची नजराणे ाेऊन त्ाचंी रवानगी बाा्हाकडे केली . बाा्हाने त्ानंा अित्् कडक 
िरतीने वागिवले. त्ाचं्ा मनसब् त्ाने कमी केल्ा . त्ाचं्ा बरोबर अबुलहसन ्ाने एक अजर पाठिवला होता . त्ात त्ाने िवनंती केली होती की 
गोवळको�ाचे राज् खालसा कवन तेथे आपला अिधकारी राज्कारभारासाठी नेमण्ाचे ऐवजी बाा्हाने गोवळकोडा माझ्ाच ताब्ात ठेवावे . 
कारण त्ामुळे बाा्हाला करावा लागणारा खचर कमी ्ेईल त्ाच�माणे राज्ामध्े पुनहा पिहल्ासारखी पिर�सथती िनम�ण करण्ास सात , आठ 
वष� सहज लागतील आिण एव�ा कालावधीत मोगलानंा थोडा ाेखील वसूल िमळणार नाही . ्ा उलट बाा्हाने माझ्ा्ी तह कवन माझ्ा 
राज्ामधून माघार घेतल्ास मी सवतः खंडणी महणून १ कोट रप्े ाेईन . वरील अज�त आपण मोगल सैन्ासाठी ५ , ६ लक मण धान् ाेण्ास 
त्ार आहोत हेही त्ाने कळिवले. 

 
परंतु मोगलावंर ह�ा कवन त्ाचें अिधकारी पकडण्ात ्�ूने जे अलौिकक साहस ााखिवले होते त्ामुळे औरंगजेबाला आपली 

अित्् मानहानी झाली आहे असे वाटत होते . अ्ा पिर�सथतीत आपले िकतीही नुकसान झाले आिण िकतीही क� सोसावे लागले तरी त्ाचा 
वचपा औरंगजेबाला घ्ाव्ाचा होता . औरंगजेबाने तहाच्ा अटी िझडकारल्ा आिण एका अिधकाऱ्ातफ�  अबुलहसन ्ाला कळिवले की तुला जर 
्रण ्ाव्ाचेच असेल तर तू आपले हात बाधूंन आिण मानेभोवती ाोरी बाधूंन माझ्ा समोर ्े . नंतर मला ्ोग् वाटेले ती मेहरनजर मी तुझ्ावर 
करीन. 

 
्ानंतर झालेली नुकसानी भवन काढण्ासाठी मोगलानंी अनेक उपा््ोजना केल्ा . खंाक भवन काढण्ासाठी आिण ह�ा 

करणाऱ्ा सैन्ाला वाट िमळावी महणून औरंगाबाा , खानाे् आिण वऱहाड ्ेथून अनेक �कारची साम�ी मागिवण्ात आली . तहाच्ा अटी 
नाकारल्ाब�ल बाा्ाही अिधकाऱ्ानंी कुरकूर केली , परंतु औरंगजेबाने कुतुब्हाच्ा बाबत आपले ताठर धोरण सोडण्ास नकार िाला .] 
मोगलानंा हे जे अप्् आले त्ाचा कलंक धुऊन काढण्ासाठी आिण ्�वूर ह�ा अिधक पिरणामकारक 
वहावा महणून मोगलानंी अिधक जोराार उपा्ाचंी ्ोजना केली . व�ेाच्ा मोच�पासून तटबांीच्ा 
तटाप �्त तीन सुरंग खोाण्ात आलेले होते . १९ जून रोजी ते उडिवण्ाची त्ारी झाली होती . �त्ेक 
सुरंगामागे ५०० मण बाुंकीची ााव ठासून भरण्ात आली होती आिण वात लावनू �त्ेक सुरंग त्ार 
ठेवण्ात आला होता. 
 
सुरंगाचा सफोट २० जून 

 
सुरंग उडिवण्ासाठी आिण िकलल्ातील ह�ा जारी करण्ासाठी नंतरचा िावस (२० जून ) 

िनि�त करण्ात आला होता . ्ा कामिगरीवर ाेखरेख ठेवण्ासाठी िफरोजजंगच्ा मोच�तून खु� 
बाा्हा जातीने हजर होता . हुकमा�माणे मोगल सैिनक आपापल्ा मोच�मधून झपा�ाने बाहेर पडले . 
तटबांीच्ा ज्ा भागाखाली सुरंग भरण्ात आला होता त्ा िठकाणी जाऊन त्ानंी उगीचच मोठमो�ानंी 
आवाज करण्ास सुरवात केली . ्ामध्े त्ाचंा उ�े् ्�लूा मो�ा संख्ेने गोळा होण्ास उ�ुकत 
करण्ाचा आिण सुरंगाचा सफोट झाल्ानंतर त्ाचं्ा पैकी असंख् सैिनकानंा ठार करण्ाचा होता . िावस 
उजाडता उजाडता पिहल्ा सुरंगाला ब�ी ाेण्ात आली . परंतु सुरंगाच्ा सफोटाचा जोर बाहेरच्ा बाजूने 
होता. तटबांीखाली मो�ा संख्ेने जमा झालेल्ा मोगल सैिनकावंर सुरंगाची ााव भरलेल्ा तटबांीच्ा 
खालच्ा भागातून ागड आिण माती ्ाचंा �चडं वष�व झाला , “डोळा लवतो न लवतो इतक्ा वळेात 
मोगलाचें अकरा् ेसैिनक ागडाचं्ा उडणाऱ्ा कपाऱ्ामुंळे ठार मारले गेले , तर िकलल्ाच्ा िभती 
ज्ाच्ा त्ा अखंड रािहल्ा.” 

 
िकलल्ामधून अचानक बाहेर पडून आिण गोधळून गेलेल्ा मोगलावंर ह�ा कवन ्�नेू ्ा 

संधीचा फा्ाा घेतला . ्ानंतर ्�नेू मोगलाचें मोच� आिण ठाणी आपल्ा कबजात घेतली . हे मोच� आिण 
ठाणी त्ार कवन त्ावर आपली पकड मजबतू करण्ास मोगलानंा जवळ जवळ चार मिहन्ाचंा 
कालावधी लागला होता . औरंगजेबाने पाठिवलेल्ा एका तुकडीने ्�लूा हाकलून लावले आिण वरील 
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ठाण्ावर पुनहा कबजा केला . ्ा साठी मोगलानंा जबर लढा �ावा लागला आिण भरपूर हानी सोसावी 
लागली. ही गो� होऊन थोडा कालावधी लोटला न लोटला तोच ाुसऱ्ा सुरंगाला ब�ी ाेण्ात आली . ्ा 
सुरंगाच्ा सफोटामुळे झालेले पिरणाम पिहल्ा इतकेच भ्ंकर होते . पुनहा एकाा धडाकून उडालेल्ा 
बुरजाचं्ा कपाऱ्ा मोगल सैन्ावर कोसळल्ा आिण त्ाचं्ापैकी हजारावंर सैिनक कामी आले . ्ावर 
्�नेू पुनहा एकाा िकलल्ातून बाहेर पडून मोगलानंी उभारलेली माैानी ठाणी आिण मोच� ्ाचंा ताबा 
घेतला. त्ासाठी ाोनही फौजामंध्े आता घनघोर रणसं�ाम माजला . िफरोजजंग आिण त्ाच्ाबरोबर 
रसतुमखान आिण ालपतराव बुनाेला हे ाोघे सेनानी जखमी झाले . िफरोजजंग ्ाची अनेक माणसे 
रणागंणात मृत्ुमुखी पडली. 

 
्�नेू केलेल्ा ्ा जबरासत �ितबधंाची बातमी जेवहा औरंगजेबाला समजली तेवहा आपल्ा 

अिधकाऱ्ासंमवते त्ाने िफरोजजंग ्ाच्ा छावणीतील आपल्ा मु�ामापासून कूच केले . ्ामध्े त्ाचा 
उ�े् आपल्ा ्�चू्ा कैचीत सापडलेल्ा सैन्ाला मात करण्ाचा होता . ्�चू्ा तोफातूंन उडणारे 
गोळे त्ाच्ा इकडे ितकडे नेता ्ेणाऱ्ा िसहासनाजवळ पडू लागले . त्ातील एका गोळ्ाने त्ाच्ा 
्रीररककाचा हात उडवनू नेला . परंतु त्ाने अित्् धीमेपणाने आपल्ा जागीच ठाण िाले व सवतःच्ा 
उााहरणाने आपल्ा ि्पा्ाचं्ा मनात िालासा िनम�ण केला. 

 
इकडे लढाईची धुम�्ी चाललेली असताना लढाईच्ा माैानावर सोसा�ाचा वारा , मुसळधार 

पाऊस आिण िवजाचें भ्ंकर थैमान ्ानंी एकच धुमाकूळ घातला . मुसळधार पावसाने अिवरत पडून एकच 
कहर केला. कोरडे असलेले नाले आिण उताराच्ा जागा ्ानंा खळाळून वाहणाऱ्ा ओ�ाचे सववप आले . 
मानव आिण परमे�र ्ानंी जणूकाही मोगलावंर एकवटून ह�ा केला आहे िकवा का् असे वाटू लागले . 
्ा हलल्ापुढे मोगलानंी माघार घेतली. ्ानंतर ािकणी ि्पा्ानंी त्ा िाव्ीचा मोगलावंरचा ितसरा ह�ा 
चढिवला. त्ानंी आगेकूच कवन मोगलाचें पुढील मोच� आिण तोफासाठी उभारण्ात आलेले ामामे ्ावर 
आपला कबजा केला . नेता ्ेतील इतक्ा तोफा त्ानंी आपल्ा ताब्ात घेतल्ा आिण उरलेल्ाचंा ना् 
केला. मोगलानंी मोठमो�ा फळ्ा , लाकडी भाले आिण मात�नी भरलेल्ा हजारो गोणी खंाकात 
टाकल्ा होत्ा. त्ा ्�चू्ा सैिनकानंी झपा�ाने िकलल्ामध्े वाहून नेल्ा आिण सुरंगाच्ा सफोटामुळे 
िकलल्ाच्ा िभतीला जे भगााड पडले होते ते ाुरसत करण्ाचे कामी ्ा सामानाचा उप्ोग केला . ्ा 
वळेेप �्त लढाईच्ा माैानाला एखा�ा िचखलाच्ा तळ्ाचे सववप आले होते . सू्�सताच्ा सुमाराला 
पराभतू झालेले मोगल सैन् आपल्ा छावणीकडे परत िफरले . ती रा� औरंगजेबाने िफरोजजंगच्ा 
छावणीत काढली. 

 
(९) मोगलाचें अपयश; दुषकाळ आिण रोगराई 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी (२१ जून ) रािहलेला ितसरा सुरंग उडिवण्ासाठी आिण सवतःच्ा 

ाेखरेखीखाली ्�वूर ह�ा कवन आपल्ा नि्बाची परीका पाहण्ासाठी औरंगजेब छावणीतून बाहेर 
पडला. परंतु सुरंगाचा अिजबात सफोटच झाला नाही . त्ावळेी असे कळून आले की , त्ा सुरंगाचा ्�लूा 
्ोध लागला होता , आिण ्�नेू सुरंगाच्ा जागेत पाणी भवन सोडले होते . िव�समत झालेला बाा्हा 
कोणत्ाही तऱहेचा गाजावाजा न करता अित्् चोरटेपणाने आपल्ा तंबतू परतला . “मोगलानंी आपल्ा 
�्तनाचंी अनेक तऱहेने कोि्् केली , अमाप संप�ी खचर केली परंतु व�ेाचे काम रेगाळतच गेले .” (एन . 
ए., २९५) मोगल सैन्ाचे मनोधै्र ्ामुळे पूणरपणे खचून गेले . पूव�पेकाही ाुषकाळाने उ� सववप धारण केले 
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आिण त्ाचा एक अिनवा्र सोबती महणूनच की का् रोगराई मोगल सैन्ात अवतीणर झाली . है�ाबाा ्हर 
माणसावाचून पूणरपणे ओस पडले . घरेाारे, न�ानाले, आिण माैाने ्ात �ेताचंा खच पडला . मोगल 
छावणीतही जवळ जवळ त्ीच पिर�सथती िनम�ण झाली होती. रा�ीच्ा वळेी �ेताचंा ढीग जमा होई. काही 
मिहन्ानंतर जेवहा पाऊस थाबंला तेवहा पाढंऱ्ा सागंा�ाचें ढीग हे ाूर अंतराववन बघणाऱ्ाला एखा�ा 
बफ�च्ा डोगरासारखे वाटत. 

 
परंतु औरंगजेबाने आपल्ा मनाचा अित्् दढिन�् केला , आिण िकलल्ाची उपासमार कवन 

िक�ा ्रणागत आणण्ाचे ठरिवले . “बाा्हाने गोवळको�ाच्ा िकलल्ाभोवती लाकूड आिण माती 
्ाचंी िमळून एक िभत बाधंण्ाचे ठरिवले . थो�ाच कालावधीत ती िभत बाधूंन त्ार झाली . िभतीमधील 
ारवाजावर पहारेकरी बसिवण्ात आले . ्ामधून आत जाणे िकवा बाहेर पडणे ्ा गो��ना परवाना 
ााखिवल्ाखेरीज बांी करण्ात आली.” त्ाच वळेी िकलल्ातील ि्बांीला ताज्ा रसाीचा पुरवठा होऊ 
न्े महणून औरंगजेबाने है�ाबााचे राज् मोगल सा�ाज्ाला जोडल्ाचा वटहुकूम काढला . राज्ातील 
सवर िठकाणावंर त्ाने आपल्ा तफ� चे न्ा्ाधी् आिण वसूल जमा करणारे अिधकारी ्ाचं्ा नेमणुका 
केल्ा. बाा्हाच्ा नाव ेखुतबा वाचण्ात आला आिण है�ाबाा ्हरात त्ाने मुहतसीब (सेनसॉर ऑफ 
प�बलक मॉरलस) नावाच्ा अिधकाऱ्ाची नेमणूक केली. 

 
(१०) गोवळकोंाचा िव�ासघाताने झालेला पाडाव 

 
िकलल्ाचा वढेा जवळजवळ आठ मिहने चालला होता . त्ानंतर २१ स�ेबर रोजी लाच ाेऊन 

गोवळकोडा काबीज करण्ात आले . अबाु�ा प�ी सराारखान नावाचा अफगाण ि्पाई पूव� िवजापूरच्ा 
नोकरीत होता . तो मोगलानंा जाऊन िमळाला होता आिण मोगलाचंा पक सोडून तो अबुलहसन ्ाच्ा 
चाकरीत ि्रला होता . त्ाने आपल्ा धन्ाचा िव�ासघात कवन त्ाला ्�चू्ा सवाधीन केले . त्ाने 
िकलल्ाच्ा मागील बाजूचा ारवाजा उघडा ठेवला , आिण त्ाच्ा सागंण्ाववन रहु�ाखानाच्ा 
हाताखाली मोगल सैन्ाची एक तुकडी २१ स�ेबर १६८७ ्ा िाव्ी सकाळी ३ वाजण्ाच्ा सुमारास 
िकलल्ामध्े कोणताही �ितकार न होता ि्रली . त्ानंी आपली बाजू धवन ठेवण्ासाठी काही माणसे 
आत ठेवली आिण नंतर िकलल्ाचा मुख् ारवाजा उघडला . ्ा ारवाजातून मोगल सैिनकाचें 
लोढेच्ालोढे िकलल्ात घुसले . राजपु� आजम हा नाीच्ा िकनाऱ्ाववन रसा घेऊन तटबांीच्ा 
पा्थ्ा्ी ्ेऊन ठेपला. 

 
अबदुल र�ाक लार्चे शौयर आिण धाडस् कक तये 

 
गोवळको�ाच्ा पाडावाच्ा ्ा कणीही िकलल्ातील ि्बांीच्ा अतुलनी् ्ौ्�च्ा �भेने 

ा्िा्ा हेलावनू गेल्ासारख्ा झाल्ा आिण िकलल्ाच्ा पाडावाने ि्बांीच्ा ्ौ्�ला जो कलंक 
लागला होता तो थोडाफार धुऊन काढला. िवज्ाच्ा बेहो्ीने धंुा झालेले मोगल सैिनक जेवहा िकलल्ात 
एकच गा� करत होते आिण राजवा�ाकडे जाण्ाचा मागर मोकळा करीत होते तेवहा ज्ाला आपला 
कमरप�ा बाधंाव्ालाही वळे नवहता अथवा घो�ावर जीन चढिवण्ाचीही ज्ाला फुरसा नवहती असा 
एक एकाकी घोडेसवार हजारोच्ा संख्ेने असलेल्ा ्�वूर एका�ा व�ेासारखा तुटून पडला . हा 
घोडेसवार महणजे अबाुल र�ाक लारी ऊफर  मुसतफाखान हा हो् . गोवळको�ाच्ा िव�ासघातकी 
सराारामंध्े िव�ासू असा हा एकमेव ि्पाईगडी िनघाला . िकलल्ाचा वढेा चालू असताना औरंगजेबाने 
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त्ाला लाच ाेण्ाचे केलेले सारे �्तन त्ाने तुचछतापूवरक िझडकारले . औरंगजेबाने त्ाला मोगल 
सैन्ामध्े जेवहा सहा हजार घोडेसवाराचंी मनसब ाेऊ केली तेवहा तो महणाला की , “करबला ्ेथे इमाम 
हुसेन ्ाच्ावर चाल कवन आलेल्ा २२ हजार िव�ासघातक्ामंध्े माझी गणना केली जाण्ाच्ा ऐवजी 
त्ाच्ाबरोबर ज्ा ७२ िव�ासू सोबत्ाचंा ना् झाला त्ाच्ामध्े गणना होणे हे मला अिधक भषूणावह 
वाटते” एखा�ा लो�ा�माणे चाल कवन ्ेणाऱ्ा मोगल आ्मकावंर तुटून पडताना त्ाने अ्ी आरोळी 
ठोकली की , “जो प �्त मी िजवतं आहे तोप �्त सुलतान अबुलहसन ्ाच्ा रकणासाठी बिलाान 
करण्ाकरता एकतरी व्कती आहे ्ात काहीच सं्् नाही .” मोगलावंर केलेल्ा ्ा एकाकी हलल्ात 
त्ाला ७० मो�ा जखमा झाल्ा आिण त्ाच्ा एका डोळ्ाला जबरासत ाुखापत झाली . जखमा 
झाल्ामुळे आिण रकताावामुळे त्ाच्ा घो�ाच्ा झोका�ंा जात होत्ा . अ्ा पिर�सथतीत अबाुल 
र�ाक ्ाला आपल्ा समोरील मागर िासेनासा झाला . तरी ाेखील त्ाने आपली घो�ावरील माडं 
व्व�सथत ठेवण्ाचा आिण घो�ाचा लगाम िढला सोडण्ाचा कसो्ीने �्तन केला . अ्ा तऱहेने पुढे 
जात असताना र�ाकचा घोडा सैिनकाचं्ा ााटीतून सुटला . त्ाने आपल्ा पाठीवरील सवाराला 
िकलल्ाजवळ असलेल्ा नगीना बागेतील एका जुन्ा नारळाच्ा झाडाखाली टाकले . तेथून अबाुल 
र�ाक ्ाला मोगल छावणीत नेण्ात आले आिण खास बाा्हाच्ा हुकमाववन त्ाची ्ु�ूषा करण्ात 
आली. अ्ा तऱहेने त्ाचे �ाण वाचिवण्ात आले. 

 
(११) अबुलहसन याला कैद केले जाते 

 
ारम्ान आगेकूच करणाऱ्ा मोगल सैिनकाकंडून होणारा कोलाहल जेवहा अबुलहसन ्ाच्ा 

कानावर पडला तेवहा तो मुलाखतीसाठी ठेवलेल्ा िावाणखान्ात ्ेऊन हजर झाला . तेथे आल्ावर 
अनाहूतपणे ्ेणाऱ्ा पाहुण्ाचंी ्ातंपणे मागर�तीका करीत तो तेथील िसहासनावर आसनसथ झाला . अखेर 
जेवहा रहु�ाखान आिण त्ाच्ा बरोबरच्ा मंडळ�नी आत �वे्  केला तेवहा त्ाने त्ाचें सनेहभावाने सवागत 
केले आिण मनाला अित्् ाुःख ाेणाऱ्ा ्ा �संगामध्े आपल्ा राजेपणाला ्ोभेल अ्ा तऱहेची वागणूक 
त्ाने ठेवली . नंतर त्ाने त्ाला कैाी महणून नेण्ासाठी आलेल्ा ्ा मंडळ�ना न्ाहारी करण्ासाठी 
बोलािवले. त्ाने आपली न्ाहारी संपवली , आिण राजवा�ाचा त्ाग केला . संध्ाकाळी आजमने त्ाला 
बाा्हासमोर हजर केले. काही काळाने त्ाची रवानगी ाौलताबााच्ा िकलल्ावर करण्ात आली . तेथे 
त्ाने आपल्ा बिंावासातील आ्ुष्ाची उरलेली वष� ाुःखाचे िन�ास टाकण्ात घालवली . बाा्हाने 
बिंावासात त्ाला सालीना ५० हजार रप्ाचें िनवृ�ी वतेन नेमून िाले होते . आपल्ा िसहासनाचा त्ाग 
करण्ाच्ा वळेी आिण आपला उघड उघड ्� ूअसलेल्ा औरंगजेबाच्ा ताब्ात बिंावासाचे कठोर िजणे 
जगण्ासाठी अबुलहसनने जेवहा राजवा�ाचा त्ाग केला तेवहा त्ाने जो सवतःच्ा मनावर अ�तीम ताबा 
ााखिवला आिण जी भारासत वागणूक ठेवली त्ाचा त्ाच्ा ्�लूाही अचबंा वाटला . त्ाच्ा ्ा वतरनाने 
�सतिमत होऊन मोगल सैिनक त्ाच्ाब�ल �्संा करीत असताना त्ाने उ�र िाले की , “जरी माझा जनम 
राजघराण्ात झाला असला तरी माझ्ा तरणपणात ाािर� का् असते ्ाचा अनुभव मला आला आहे 
आिण ज्ा परमे�राने मला िभकारी बनिवले , नंतर मला ज्ाने राज्पा िाले आिण ज्ाने आता पुनहा 
मला िभकारी बनिवले त्ा परमे�राकडून सुख आिण ाुःख ्ा ज्ा मानवाला िमळालेल्ा ाेणग्ा आहेत 
त्ाचं्ाकडे िततक्ाच सारख्ा िनरपेकपणे मी बघाव्ास ि्कलो आहे . आमही माणसे महणजे त्ा 
परमे�राचे गुलाम आहोत . आमहा गुलामावरील कृपाद�ी तो कधीही काढून घेत नाही . परंतु �त्ेकाला 
त्ाच्ा नि्बा�माणे वा�ाला ्ेणारा अ�ाचा भाग तो पाठवनू ाेतो!” 

 



 
अनु�मिणका 

गोवळकोडा ्ेथे मोगलानंा जी लूट िमळाली त्ामध्े जवळजवळ ७ कोटी रप्े रोख होते आिण 
त्ाि्वा् सोन्ाचाांीची भाडंी , िहरे आिण िहरे जडिवलेल्ा अनेक वसतू ्ाचंा समावे्  होता . मोगलानंी 
िजकलेल्ा गोवळको�ाच्ा राज्ाचा एकंार वसूल २ कोटी ८७ लक रप्े एवढा होता . [अबुलहसन ्ाला कैा 
कवन औरंगजेबाकडे नेत असताना त्ाचा अपमान केल्ाचा आिण त्ाला मारल्ाचा आरोप मनुची (भाग २ . ३०६–३०८) आिण डा . करेरी 
(च�चलस  वहॉयेजेस , भाग ४. २४९ मधे) हे ाोघेजण करतात . ्ा उलट ई�राास असे सागंतो की अबुलहसन ्ाला जेवहा कैा करण्ात आले 
तेवहा तो कलावंतीणी आिण गाणािरणी ्ाचं्ा समवेत मजा करण्ात ांग होता . ्�ूने राजवा�ात �वे् केल्ाचे पाहताच नतरक�नी आपला नाच 
थाबंिवला. त्ावर कुतुब्हा त्ानंा ओरडून महणाला ‘पिहल्ा सारखाच तुमचा नाच चालू ठेवा. सुख िमळिवण्ात मी जो �त्ेक कण घालवीत आहे 
तो माझ्ा द�ीने अित्् मोठा लाभ आहे .’ िफरोजजंग ्ाने त्ाला िसहासनाववन उतरवनू घो�ावर बसवनू बाा्हाकडे नेले . अबुलहसन 
कुननसात न करता तसाच ताठ मानेने बाा्हासमोर गेला . बाा्हाने त्ाला िवचारले , ‘तुझे कसे का् चालले आहे ?’ ्ावर तो महणाला , ‘मला 
आनंाही होत नाही आिण ाुःख ाेखील झालेले नाही . परंतु अदश् अ्ा पड�ाच्ा पाठीमागे लपलेले जे आज मला दश् झाले आहे , त्ाच्ाकडे 
एकटक बघण्ात मला अित्् आनंा होत आहे . (९३ अ आिण ब ). वरील घटनेबाबतची िव�सनी् हकीकत आपल्ाला १२ नोवहेबर १६८७ 
रोजी फोटर सेट जॉजर ्ेथील रोजिन्ीत झालेली आढळते . ती अ्ी : “�ेच, डच आिण इतर राष्े ्ाचं्ाकडून आलेल्ा बातमीनुसार मागील 
मिहन्ाच्ा २ तारखेला रा�ी मोगलानंी िव�ासघाताने गोवळको�ाचा िक�ा घेतला . कुतुब्हा समोर आल्ावर औरंगजेबाने त्ाची बराच वेळ 
कानउघडणी केली . त्ाने राज्कारभारात लाचलुचपतीला वाव िाला , त्ाला सािंगतलेल्ा कामिगरी पार पाडण्ात िव�ासघात केला आिण 
�ा�णानंा उ�ेजन ाेऊन मुसलमानानंा अवमानीत केले असे आरोप त्ाने कुतुब्हावर केले . बाा्हा असेही महणाला की तुझ्ा ्ा पिर�सथतीला 
तूच जबाबाार आहेस . इतके सागंनू बाा्हाने कुतुब्हाच्ा हातापा्ात साखळांड चढिवण्ाचा हुकूम केला . परंतु नंतर आलेल्ा बातमी�माणे 
त्ामधून त्ाला मुकत करण्ात आल्ाचे समजते.” 

 
१६८७ मध्ल मोगलाचंया गोवळकोंावर्ल हललयाच् हक्कत पुढे िदल् आहे :] 
 
[औरंगजेबाने लढाई करण्ाचे ठरिवले . कुलबग्�हून जान िनसारखान व मालखेडहून पनवझ बेग ्ानंी जाऊन जूनच्ा सुरवातीस 

सेरमची गढी घेतली . अबुलहसनने ्खे िमनाज , रसतमराव व बडाखान ्ासं गढी घेण्ास रवाना केले . खानजहान बहााूर मातीस गेला व 
मोगली सैन्ास धीर िाला . तेवहा कुतुब्ाहाने आपल्ा सैन्ाच्ा मातीस महमा इ�ािहम व हसन बेग ऊफर  खिललु�ाहखान ्ास पाठिवले . ते 
एक मिहना मोच� बाधूंन रािहले . नंतर लढाई झाली. मोगली सैन्ाचा बराच ना् झाला . परंतु एक मसत ह�ी कुतब्ाही फौजेत ि्रल्ाने ााणाााण 
उडाली व एक ाोन कोस त्ानंा माघार घ्ावी लागली . बडाखान त्ा ह�ीवर चालून गेला . परंतु घो�ाववन खाली पडल्ाने तो तातकाळ मेला . 
खानजहा बहााूरने कुतब्ाही सैन्ाचा पाठलाग न किरता तो ्�ूच्ा हलल्ाची वाट पाहात बसला . त्ामुळे औरंगजेबाला त्ाचा सं्् ्ेऊन 
त्ाने ्हाअलम ्ास कुतुब्ाहावर जाण्ाचा हुकूम िाला . (हिदकत-उल् -आलम , पा. ९४ – ९९; के. के. – ड्, पा. ३१५–१७; के. के. – एम., 
पा. ५२२–५३५; गोकुतब) तेवहा ्हाअलम गुलबग्�हून कोिहर �ातंात आला . मध्ंतरी आणखी काही काळ गेला . नंतर लढाई झाली. त्ातं ाोनही 
बाजंूचे बरेच नुकसान झाले . ्हाअलमने सेरमची गढी व कोहीर �ातं मोगलास ठेव ूाेऊन स�ा करावा असे सुचिवले . त्ास खिललु�ाहखान 
कबलू झाला . परंतु ्खे िमनाज व रसतमराव कबलू न होता त्ानंी लढाई चालू ठेिवली . पुनहा एकाा घन�्ी उडाली . ाोनही बाजंूचे सराार 
जखमी झाले . सैन्ही बरेच जखमी अगर ठार झाले . कुतब्ाही सैन्ाने थोडी माघार घेतली . ाोनही बाजूकडील सराारानी आपल्ा ्ो्�ची 
पराका�ा केली. खिललु�ाहखान व इतर पठाण सरााराचंा ्हाअलमकडे ओढा होता . त्ामुळे त्ानंी �थमपासूनच अंगचोरपणाने काम चालिवले 
होते. सा्ंकाळप �्त ्ु� झाले. रा�ी सैन्े आपापल्ा तळावर गेली . खिललु�ाहखान रा�ीच [८ ऑकटोबर (मचल्पटम  टू फोटर सेट जॉजर , ९–
१०–१६८५, लेटसर. फोटर सेट जॉजर  खंड. ३ पा. १८९; मच. खंड. ८. पा. ३६; मादापोलम कॉन. २३–१०–१६८५, मादापोलम खंड १ . पा. ४७; 
एफ . आर् .)] पळून जाऊन मोगलास िमळाल्ाने कुतब्ाही सैन्ाने आपली छावणी हालवनू ताबडतोब है�ाबााची वाट धरली . ्हाअलमही त्ाचंा 
पाठलाग करीत है�ाबााेस गेला . (गोकुतब., हिदकत–उल–आलम , पा. ९९–१०८; के. के.–एम ., पा. ५३५–५५२; एम –एस . एम., खंड. 
ाुसरा, पा. २८८–९४,) कुतब्ाही फौजेने माघार घेतलेली समजताच अबुलहसनने आपले जडजवािहर वगैरे रातोरात गोवळको�ाच्ा 
िकलल्ात नेले. है�ाबााेतील लोक नेता ्ेईल ती मालम�ा घेऊन बाहेरगावी जाऊ लागले . ज्ानंा िकलल्ात जाणे ्क् होते ते रा�ीच िकलल्ात 
गेले. ्ा गडबडीत चोर व ारोडेखोर लोकानंी मनमुराा लूट व जाळपोळ करण्ास सुरवात केली . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी ्हाअलमचे सैन् 
है�ाबााेस ्ेऊन ााखल झाले . तेही लुटालूट व जाळपोळ कव लागले . कलपनातीत लुटालूट झाली . बा्कामुलासं फार �ास झाला . ्हा 
आलमने सुझावेल नेमून बऱ्ाच �्ासाने �सथरसथावर केली . अबुलहसनने कमा मागनू तहाचे बोलणे लािवले . ्हाअलमने मध्सथी करण्ाचे 
कबलू केले . तहाच्ा अटी सािंगतल्ा की , अबुलहसनने ाोन लाख होन खंडणीखेरीज एक कोटी वीस (काही िठकाणी प�ास ) लक रप्ाचंी 
पे्क् ताबडतोब भरावी , मोगली सैन्ाने घेतलेला सेरम व कोहीर वगैरे �ातं मोगलाकडे राहू �ावा आिण मााणणा व आकणणा ्ास कामाववन 
ाूर करावे .” (गोकुतब; हिदकत–उल् –आलम , पा. १०८–१११; एम –एस एम ., खंड २ . पा. २९३–४; के. के.–एम ., पा. ५५२–५५९) 
अबुलहसनने बहुतेक सवर अटी मान् केल्ा . ्हाअलमच्ा सवारीच्ा ््ाची बातमी औरंगजेबास १९ ऑकटोबरला िमळाली . त्ाच्ा तहास संमती 
िाली. कारण िवजापूरच्ा ल�ात ्ाच सुमारास त्ास कुतब्ाहाच्ा सैन्ामुळे हार खावी लागली होती . त्ी पुनहा पाळी ्ेऊ न्े महणून 
कुतब्ाहा्ी जुळते घेऊन ती मात थाबंिवली . अबुलहसनला वाे वगैरे मानमरातब पाठिवले . ्हाअलम ्ास ४० हजारी व ३० हजाराचंी मनसब 
झाली. (औनामा., खंड १२, पृ. २६; गोकुतब, प.ृ १३६; के. के.–एम ., पा. ५५९–६०) सरोमा जानी बेगम िहने नोकराचं्ा सा्ाने अबुल ्ास कळू 
न ाेता मााणणा व आकणणा ्ाचंा ारबारातून परत ्ेताना वाटेत खून करिवला . खाफीखान िलिहतो : “अबुलहसनची एक पतनी सरमा जानी 
बेगम िहचा महालात बराच वरचषमा होता व ितला सव�त अिधक मान होता . ितने अबुलहसनला न कळिवता जम्ीा व इतर नोकरानंा बोलावनू 
ाोघानंा (मााणणा व आकणणा ्ानंा) मारिवले. एका ाासीच्ा सागंण्ाववन ते ारबारातून घरी परत जात होते . त्ा नोकरानंी त्ास वाटेत गाठून 
ठार मािरले. रसतुमराव नुकताच घरी ्ेत होता . त्ासही तेथेच ठार मािरले . त्ानंी मााणणाचे घर लुटले . त्ावेळी बरीच लुटमार झाली व पुषकळ 
�ा�ण कारभाऱ्ाचंी घरेाारे लुटली . पुषकळ लोक मारले गेले . नंतर त्ानंी त्ा ाोघा बधूंची ि्रे कापून आणली आिण ती एका वसताा 
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माणसाबरोबर ्हाअलमकडे पाठवनू िाली ...” (गोकुतब, पिर. २ पा . १११; के. के.–एम ., पा. ५६०–६१) ्ा कटातील जैनुल अबाीनने 
मााणणाचे ि्र कापून ्हाअलमकडे नेले होते . ते ि्र १६ माचरला बहााूर आिलखा ्ानी औरंगजैबास आणून ााखिवले . (औनामा., खंड १२, पृ. 
३०; एम . आय. ए., �. २९. पा. १६७) ही क�ल केवहा केली ्ाचा ्ाववन बोध होत नाही . माापोलमच्ा रोजिन्ीत २४ ऑकटोबरला अ्ी नोा 
आहे की , “गोवळको�ाहून असे िलहून आले आहे की , सुलतान, मााणणा व आकणणा सुरिकततेसाठी गोवळको�ाच्ा िकलल्ात जाऊन 
रािहले....” परंतु ाुसऱ्ाच िावसाच्ा महणजे २५ ऑकटोबरच्ा नोाीत पुढील मािहती आली आहे : “्ेथे न�ी बातमी आली आहे की , मााणणा व 
आकणणा हे इतर १३ �ा�णासंह कुतब्ाहाच्ा हुकमाने ठार मािरले . ते कुतब्ाहाला मोगलाच्ा ताब्ात ाेण्ाच्ा कटात होते असे सरखेलने 
पाठिवलेल्ा प�ाववन िासून आले होते.... मोगलां् ी लढण्ासाठी अ्ा सूचना िाल्ा की , सैन् घेऊन लढण्ास जा, परंतु एकही वार न करता 
औरंगजेबाच्ा ताब्ात जा . ही प�े कुतब्ाहाच्ा हाती लागली . तेवहा त्ाने मााणणा , आकणणा व त्ाचं्ा अनु्ा्ाचंा ि्रचछेा करण्ाचे हुकूम 
िाले. राज्ातं सवर� गोधळ व भीतीचे वातावरण पसरले आहे ....” नंतर २७ ऑकटोबरची नोा अ्ी : “गोवळको�ाच्ा राज्ाचे सैन् छावणी 
मोडून िकलल्ाच्ा रकणाथर आले आहे . राजाने हुसेन बेग व मुसाखान ्ास पि�का िाल्ा . हुसेन बेग ्ास सरखेली िाली ....” पुढे २८ तारखेची 
नोा अ्ी : “मोगली सेना एक हजार घोडेसवारासंह गोवळकोडा ्हरात ि्रली . औरंगजेबाचा ारोगा (चौक्ा) िनरिनराळ्ा मुख् भागातून 
बसला.” (मादापोलम कॉन. २४, २५, २७, २८ ऑ�टो. १६८५, मादा : खंड. १. पा. ४१, ४२, ४८; मादापोलम टू फोटर सेट जॉजर , ६–११–१६८५, 
फोटर सेट जॉजर लेटसर , खंड. ३ पा. २००; एफ. आर् .) ्ाववन मााणणाच्ा मृत्नेू सवर� गोधळाची �सथती क्ी झाली होती व क्ा खऱ्ाखो�ा 
बातम्ा उठत होत्ा ्ाची कलपना ्ेते . त्ा वेळच्ा पिर�सथतीचे िच� डोळ्ासमोर असणे जवर आहे . कुतब्ाहाने भागानगर सोडले तेवहा बरेच 
पठाण सराार ्हाअलमकडे गेले . ज्ाना औरंगजेबाने खास मानमरातब िाले व मनसबी िाल्ा त्ातील काही उ�ेख मािसरीत ्ेतात . त्ात 
महमा इ�ािहम व त्ाचे मुलगे , ्िरफुलमुलक व त्ाचे मुलगे , िहाा्तु�ाह व अबाुल कािार हे आहेत . पुढे िमर ह्म मारला गेला व अबाुल 
करीम कैा झाला होता . िलगापपाच्ा जागी अबाुल नबीला कन�टकाचा सुभा िमळाला : (औनामा., खंड १२, पृ. २७–३२; एम . आय . ए., �. २९, 
पृ. १६४–६८) इतकेच नवहे तर मुसाखानास पुनहा विजरी �ाव्ास लािवली . ्ा कुतब्ाहीतील ्ातंीचे वणरन मचछलीपटमच्ा ११ नवंबर व ३१ 
िडसेबरच्ा प�ात ्ेते. ११ नवंबर : “आता ्ेथे बातमी अ्ी आहे की, गोवळको�ाचा राजा तह करण्ाच्ा खटपटीत आहे . १५० लाख रप्ाचं्ा 
खंडणीच्ा वपाने जवळजवळ तो ठरलाच आहे . बाा्ाहा मेला िकवा फार आजारी आहे . डचानंी ्हाअलमला त्ानंी मािगतली त्ावेळी २ 
लाखाचंी र�म कज�ऊ िाली नाही , त्ामुळे आता ५० हजार रप्े त्ास ाेणे भाग पडले आहे .... सरखेल राज�ोही होऊन मोगलासं जाऊन 
िमळाला आहे . मााणणा व आकणणा ्ाचंा न�ी ि्रचछेा केला . त्ाचं्ा नोकरीतील आणखीही िकत्ेक �ा�ण मािरले ....’ ाुसरा उतारा ३१ 
िडसेबर : “गोवळको�ाची बातमी अ्ी की , सर सुभेाार िलगापपा हा त्ाच लोकाकंडून मारला गेला की , ज्ानंी मााुणणा व आकणणानंा मािरले . 
राजाने जेवहा मााणणाच्ा वा�ाची झडती घेतली तेवहा त्ात पुषकळ संप�ी व इतर मौल्वान चीजवसतू िमळाली . त्ातच त्ास उ�म 
पो्ाखाच्ा ाोन गाठी िमळाल्ा . ते पो्ाख अ्ा तऱहेचे होते की , ते जे कोणी घालतील ते िवषबाधा होऊन मृत्ुमुखी पडतील . राजास हे मािहत 
नसल्ाने त्ाने ्ा �संगी ज्ानंी चागंली कामिगरी केली होती त्ास ते िाले . परंतु ते लोक तातकाळ मेले . त्ामुळे महमा इ�ािहम 
गोवळको�ाहून घाबवन पळून गेला व आपलाही सुभेाार वेलोरला गेला . ते परत केवहा ्ेतील ते सागंता ्ेत नाही ” (म्ल्पटम टू फोटर सेट 
जॉजर, ११–११–१६८५, ३१–१२–१६८५, मचल् : खंड खंड ८, पा. ४१, ५३, ५४; लेटस र टू फोटर सेट जॉजर, खंड ३, पा. २०३; एफ . आर् .) वरील 
उ�ेखाववन असे िासते की , मााणणा व आकणणा अबुलहसन बरोबरच गोवळको�ाच्ा िकलल्ात आले . तेथे ्ेताच अकसमात  १० 
ऑकटोबरनंतर मााणणा व त्ाचे साथीाार ्ास मारण्ात आल्ाने सवर� गोधळ उडाला . कारण कोणी कोणावर िव�ासावे हे समजण्ासारखी 
पिर�सथती रािहली नाही. तेल ्रणागती धाडली व ्हा अलमकडे फुटून गेलेले पठाण परत कुतब्ाहाला ्ेऊन भेटले . अ्ा तऱहेने िहाू व ािकणी 
मुसलमान ्ाचें �ाबल् जाऊन पठाणाचंा अमल सुव झाला . खानजहा बहााूर हा काही ाखखनी सराारानंा बरोबर घेऊन गेला . मोगलाने 
कृि�मपणे केलेल्ा तहाला भलूुन पठाणास काही काल ्ा राज्ातंीचे सुख लाभले . परंतु कुतब्ाहीच्ा ना्ाचे राजकारण करण्ास चागंला 
अवधी िमळेप �्त औरंगजेबाने त्ास व कुतब्ाहास पे्क् व खंडणीच्ा वसुलीच्ा ााबाखाली गोवळको�ाच्ा िकलल्ाबाहेर काहीही हालचाल 
कव िाली नाही . मा� पठाण व कुतब्ाहा ्ाचं्ात बेबनाव असल्ाने सवर� गोधळाची पिर�सथती का्म रािहली . म�ासकर १८ जानेवारी १६८६ 
ला िलिहतात “सवर� िबकट पिर�सथती िनम�ण झाली आहे .... मोगलाने ्ु� पुकारण्ाचे कारण महणजे मुख् �धान मााणणा ्ासं कारभाराववन 
ाूर करावे. कुतब्ाहास ते पसंत नाही . परंतु त्ाचा काटा काढण्ाचे �्तन चालू होते . ्वेटी त्ाचा खून करिवला तेवहा मोगल व कुतब्ाहाचा 
स�ा झाला व मोगलाने आपले सैन् काढून घेतले . मुसाखानाने ्ा सुभ्ावर आपला माणूस नेमला , तर राजाने िलगापपाला त्ास मारण्ास 
िलिहले. परंतु हा कट उघडकीस आला व िलगापपास ठार मारले . सुलतानाने आपणास ्ातंील काही मािहत नसल्ाचे सािंगतले . मुसाखानाने 
िक�ा ताब्ात घेतला . �ा�ण आमाारानंा मारले िकवा ाूर केले .... त्ामुळे खरा राजा कोण व अिधकारी कोण व खरा जेता कोण हे कळेप �्त 
काहीही अजर वगैरे पाठिवता ्ेत नाहीत.” (मचल्पटम  टू फोटर सेट जॉजर, ११–११–१६८५, ३१–१२–१६८५, मचल् : खंड ८, पा. ४१, ५३, ५४; 
लेटसर टू फोटर सेटं जॉजर, खंड ितसरा पा. २०३; एफ. आर् .) 

 
औरंगजेबाने कुतब्ाही सराार फोडण्ाची पराका�ा चालिवली होती . त्ात त्ाला थोडे ््ही आले होते . २९ मेला ्खे िनजाम 

मोगलास िमळाला . त्ापूव� िमरझा मोमीन गोवळको�ाहून पळून आला होता . ्खे िमनाज, मिलक मु�वर, ्खे लाडू आिण ्खे अबाु�ाह व 
्खे िनजामाचे इतर भाईबां मोगलासं ्ेऊन िमळाले होते . अबुलहसनचा भाचा इफतरखा हाही मोगलासं २१ मेला ्ेऊन िमळाला . (औनामा., खं. 
१२, पृ. ४६–७; एम . आय. ए., �. ३०, पा १८०–१; गोकुतब. �. १४१; मचल्पटम टू फोटर सेट जॉजर  ४–४–१६८७, फोटर सेट जॉजर, लेटसर, खंड 
४, पा. ११२, ्. ११७; एफ. आर् .) उलट मोगली सैन्ाची हलाखी पाहून मोगली सैिनक व सराार कुतब्ाहाकडे जाऊ लागले . ज्ानंा जाता 
्ेईना ते कुतब्ाहास आतून मात करीत . िकलल्ाववन तोफाचंा मारा चालू होता त्ामुळे मोगली सराार सारखे जखमी होत . त्ातून पावसाळा 
सुव झाल्ाने वे�ाचे काम रेगाळत चालले. १६ जूनला मोठे वााळ झाले. मुसळधार पाऊस पडला. पुषकळ सामानसुमान वाहून गेले. बरीच माणसे 
महापुरात बुडाली . िचखल झाला . डेरे, राहु�ा जमीनाोसत झाल्ा , धमधमा त्ार होऊन रािहला होता तो समूळ वाहून गेला . मोगली सैन् 
संकटात पाहाताच १७ जून रोजी पहाटे कुतब्ाही सैन्ाने ह�ा चढिवला . अबाुल रझाकच्ा ्ौ्�पुढे कोणाचा धीर िनघेना . पुषकळ मारले गेले व 
कैाही झाले. बाकीचे पळून गेले . िफवजजंगास ७०–८० ह�ीच्ा सा्ानेही नाी ओलाडंणे अ्क् झाल्ामुळे त्ाची मात मोगल सैन्ाला होऊ 
्कली नाही . कुतब्ाहाने कैा झालेले मोगली सराार सोडले व त्ाचेंबरोबर इसलामी्ाचें रकत साडंणे थाबंवावे व स�ा करावा महणून िनरोप 
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धाडला. परंतु आलमिगराने कुतब्ाहाची िवनंती मान् केली नाही . सफ्ीखनखानाकडून नंतर पुनहा धमेधमे व मोच� बाधंिवले . िकलल्ाचे कोटास 
सुरंगही भरले . २० जूनला सुरंग अडिवण्ाची आजाही िाली . परंतु अबाुल रझाकला बातमी कळताच त्ाने आतून त्ा सुरंगाची ााव काढून 
घेतली व आत पाणी सोडले. पिहला सुरंग उडिवला. तोडावरच ााव ि्�क होती ती उडाली . त्ामुळे बाहेरचा भाग उडाला. त्ाखाली मोगलाचे 
१२०० लोक ठार झाले. ्ा गोधळाचा फा्ाा घेऊन अबाुल रझाकने पुढे ्ेऊन मोच� मावन काढले . मोगली फौज ्ेताच अबाुल रझाक मागे गेला . 
पुनहा मोच� . बाधंून ाुसरा सुरंग उडवला . त्ातीलिह ााव काढून घेतली गेल्ामुळे पिहल्ासारखीच बाहेरील तोडावरची ााव पेटली व त्ात 
२००० लोक मेले . पुनहा कुतब्ाही सैन्ाने मोच�वर ह�ा चढिवला . त्ात आणखी ४३४ लोक मारले गेले . औरंगजेब रागावनू कलसरला आला . 
िनकराने ह�ा चढिवण्ास हुकूम िाला . तंुबळ ्ु� झाले . पुनहा वााळ होऊन पाऊस पडला . धमधमे वाहून गेले . कुतब्ाहीने मोच� मारले , तोफा 
पळिवल्ा, मो�ा तोफास िखले ठोकले . खंाक भरण्ासाठी जी मोगलाने पोती भवन ठेवली होती तीच बुरजाची िखडारे भरण्ास उप्ोगात 
अिणली. मोगली सैन्ाचा पाडाव झाल्ाने औरंगजेबाची फार िनरा्ा झाली . ितसरा सुरंग २१ जूनला पेटिवण्ाचा �्तन केला . ााव काढून नेली 
होती व रािहलेली िभजली होती. वातही तोडली होती. ्ा ांगलीत िकलल्ावरील तोफाचं्ा माऱ्ाने िफरजजंग जखमी झाला व इतर सराारासंही 
जखमा झाल्ा. ्ाहाजााा महमा अजमकडे वे�ाचे नेतृतव िाले .” (के. के.–एम., पा. ६६३–७०१; एम . आय . ए., �. ३०–३१, पा. ३०–३१, 
१८१–१८४, औनामा., खंड १२ पृ. ४५–४६. गोकुतब पिर. : २ पृ. १४१–३ १४३–१५९).] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 

  



 
अनु�मिणका 

�करण चवदावे 

संभाज्च् कारक्दर, १६८०–१६८९ 

 
(१) संभाज्चे कलहामधून झालेले राजयारोहण ; संभाज् सवतःला राजा महणून राजयािभषेक 

करन घेतो 
 
राजारामाला राजयािभषेक 

 
ि्वाजीच्ा मृत्मुूळे नव्ाने िनम�ण झालेल्ा मरा�ाचं्ा राज्ात भ्ंकर अंााधंुाी आिण 

िवभकतपणा ्ाचंा कहर झाला . त्ाचबरोबर भिवष्काळासंबधंी अित्् अिनि�ततेची पिर�सथती िनम�ण 
आली. ि्वाजीचा मोठा मुलगा संभाजी ्ाच्ा अिनवा्र सवभावामुळे त्ाच्ा �जेला त्ाची कारकीार 
ाुःखाची जाणार ्ािवष्ी काही सं् ् उरला नाही . संभाजीच्ा िहाू धम�चा आिण त्ाच्ा िपतृभमूीचा 
क�र ्� ूजो मोगल त्ाला संभाजी हा काही वष�पूव� पळून जाऊन िमळाल्ामुळे सवराज्ातील सवर 
िवचारवतं व्कत�च्ा दि�कोनातून त्ाच्ािवष्ी अ�ीतीची भावना िनम�ण झाली होती . आपल्ा 
वृ�ापकाळात त्ाच्ा समंजस बापाने  [महणजे ि्वाजीने] संभाजीला सुधारण्ाचा िनरथरक �्तन केला . 
परंतु अखेर त्ाला पनहाळ्ाच्ा िकलल्ावर नजरकैाेत ठेवणे ि्वाजीला भाग पडले . त्ामुळे ि्वाजीच्ा 
उ�रि््ेनंतर रा्गडावर हजर असलेल्ा ि्वाजीच्ा मंं्ानंी त्ाचा १० वष�चा धाकटा मुलगा 
राजाराम ्ाला राजा महणून गााीवर बसिवले. ्ामध्े अणणाजी ा�ोचा अिधक हात होता. 

 
नैसनगकरीत्ा िसहासनावर आवढ होण्ाचा संभाजीचाच अिधकार होता . ्ामध्े बाल घडवनू 

आणण्ात फकत राजधानीतीलच एका पकाचा पुढाकार होता . ्ा बालामध्े सवरसाधारण जनता आिण 
राजधानी बाहेर असलेले सैिनक ्ाचंा िवचार घेण्ात आलेला नवहता . साहिजकच त्ाचं्ामध्े कुरबुरीला 
सुरवात झाली. 

 
राजारामाला िसहासनावर बसिवल्ाबरोबर मरा�ाचं्ामध्े मतभेा आिण िवभाजन ्ानंा सुरवात 

झाली. संभाजीच्ा बाजूचा एक पक अ�सततवात आला . ि्वाजीच्ा वळेी सैन्ाने जी �चडं लूट िमळवलेली 
होती त्ापैकी मरा�ाचं्ा राजकारणात आता जो बाल झाला होता त्ामुळे कोणताच िहससा त्ानंा 
िमळालेला नवहता. साहिजकच आपली लाचखाऊ तलवार ते संभाजीच्ा बाजूने चालिवण्ासाठी अित्् 
उतसुक होते. संभाजीची पिर�सथती ्ावळेी अित्् असहाय् अ्ी होती. साहिजकच आपल्ाला अनु्ा्ी 
िमळाव े्ासाठी वाटेल ती वचने बेारकारपणे ाेण्ास त्ाला काहीच िा�त वाटली नाही . रा्गड ्ेथे जे 
राजमंडळ सथापन झाले होते त्ाचा अथर �ा�ण स�ाधी् होणार असा होता . मरा�ाचंा सेनापती जातीने 
मराठा होता . राजवा�ामधून एक उपाध्ा् मुख् असलेल्ा राजमंडळाकडून हुकूम घेण्ाची त्ाची 
िनि�तच त्ारी नवहती. 

 
संभाज्चे राजयारोहण 

 
्ाचा पिरणाम असा झाला की ि्वाजीचे ाेहावसान होऊन एक आठवडा लोटण्ाच्ा आतच 

ि्पा्ाचं्ा टोळ्ा पनहाळा ्ेथे ाररोज संभाजीच्ा भोवती जमू लागल्ा . रा्गड ्ेथे सथापन झालेल्ा 



 
अनु�मिणका 

सरकारचा पूणरपणे अिधकेप कवन संभाजीने उघडपणे राजिचनहे धारण केली. 
 
अिधकार धारण केल्ावर संभाजीने �थम जी कारवाई केली त्ामधून संभाजीने आपल्ा अंगी 

असलेले ्हाणपण आिण ्ोग् अ्ी िहमत �कट केली . त्ाच्ा सारखा सवभाव असलेल्ा व्कतीकडून 
अ्ा तऱहेची गो� पूणरपणे अनपेिकत होती . त्ाने पिहल्ा�थम पनहाळा िकलल्ाचा संपूणरपणे ताबा 
िमळिवला. उ�रेकडे असलेल्ा राजधानीतील आपल्ा �ितसपध्�च्ा सैन्ाबरोबर सामना खेळण्ाचे 
धािर� करण्ाच्ा अगोार त्ाने ािकण मराठा ाे् आिण ािकण कोकण ्ामंधील आपल्ा ताब्ातील 
�ाे्ावरची पकड मजबतू केली . [संभाजीचे ्�ू रा्गड ्ेथे त्ाला पकडण्ाचे मनसुबे करीत होते तेवहा ि्वाजीब�ल बराच काळ 

बातमी न आल्ाने त्ाचा मृत् ूझाला असावा असा त्ानंी तकर  केला . ्ावर संभाजीने ताबडतोब पनहाळा िकलल्ाचा ताबा घेतला आिण 
िक�ेााराला कैा केले . त्ानंतर त्ाने राज्ातील सवर अिधकाऱ्ानंा आिण मह�वाच्ा व्कत�ना आपल्ाला मात करण्ािवष्ी प�े िलिहली . 
्ाचा पिरणाम असा झाला की ाररोज सैिनकाचं्ा तुक�ा त्ाला पनहाळा ्ेथे जाऊन िमळू लागल्ा . ्ानंतर त्ाने आपल्ा अिधकाऱ्ाचं्ा तफ�  
्जेारील िजल्ाचंा ताबा घेतला . १५ एि�लच्ा सुमारास कारवार ्हरातील सवर धान् जपत कवन पनहाळा ्ेथे पाठिवण्ाचा त्ाने हुकूम केला . 
एका आठव�ानंतर त्ाने ािकण कोकण आिण कानराची िकनारप�ी ्ेथील सवर सुभेाारानंा िह्बे ाेण्ासाठी पनहाळा ्ेथे बोलािवले . ्ापैंकी 
काह�ना त्ाने कैा केले आिण काह�ना अिधकाराववन काढले . (कारवार टू सुरत , १९ आिण २६ एि�ल , १६८०, एफ . आर् . सुरत १०८ मध्े , 
राजापूर टू मंुबई, २७ एि�ल, ओ. एम . ११६ मध्े). 

 
ि्वाजीच्ा ह्ातीत जनाारन हणमंते ्ाच्ाकडे कोलहापूर िजल्ाची सुभेाारी होती . ि्वाजीच्ा मृत्चूी बातमी समजल्ानंतर 

सरकारी खिजना घेऊन िचपळूण ्ेथे पळून गेलेल्ा िहरोजी फजरना ्ाला संभाजीच्ा माणसानंी कैा केले . (िचटण्स, भाग २. ३–४).] 

 
ारम्ान अणणाजी ा�ो ्ाने २१ एि�ल रोजी राजारामाला रा्गड ्ेथे िसहासनावर बसिवले . 

त्ानंतर काही कालावधीने त्ाने पे्व्ाला बरोबर घेऊन पनहाळ्ाकडे �्ाण केले . ्ामध्े त्ाचा उ�े् 
कसलाही आडपडाा न ठेवता पनहाळा िक�ा ताब्ात घेण्ाचा आिण संभाजीला कैा करण्ाचा होता . 
(जे. श.) 

 
परंतु संभाजीने ््सवीपणे त्ानंा जो टोला हाणला होता त्ाची बातमी जेवहा त्ानंा कळली तेवहा 

त्ाचं्ा तोडचे पाणी पळाले , आिण संभाजीवर ह�ा करावा की न करावा ्ाब�ल ते सा्कं झाले . 
लवकरच ाुटपपीपणे वतरन करणाऱ्ा सवाथ� मंं्ाचें िपतळ सैन्ाने केलेल्ा कारवाईमुळे उघडे पडले . मे 
मिहन्ाच्ा अखेरीला मरा�ाचंा सेनापती हंबीरराव मोिहते ्ाने अणणाजी ा�ो आिण मोरोपतं ्ानंा कैा 
केले आिण कैाी महणून पनहाळ्ाला संभाजीसमोर आणून हजर केले . पनहाळा ्ेथे सवर सेना�मुख जमा 
झाले आिण त्ानंी संभाजीला आपला राजा महणून मान्ता िाली. 

 
अणणाजी ा�ो ्ाला तुरंगात टाकण्ात आले , आिण त्ाच्ा अंगावर बे�ा चढिवण्ात आल्ा . 

पे्वा मोरोपतं ्ाने वळेीच आपली बाजू साववन धरली आिण संभाजीचा िव�ास जरी नाही तरी मज� 
संपाान केली. ्ानंतर संभाजीने रा्गडाकडे कूच केले . कूच करीत असताना त्ाच्ा सैन्ाची संख्ा २० 
हजारापं �्त गेली . १८ जून रोजी मरा�ाचं्ा राजधानीने आपले ारवाजे संभाजीसाठी खुले केले 
राजारामाने कोणताच �ितकार केला नाही कारण �ितकार करणे त्ाच्ा ्कतीपलीकडचे होते. 

 
जरी राजारामाला पाच्ुत करण्ात आले तरी संभाजीने त्ाला ा्ाळूपणाची वागणूक िाली . 

कारण वृ�ीने अित्् काववेाज असलेल्ा व्कतीच्ा हातातील तो एक िनववळ बाहुले बनून रािहला होता. 
 
संभाजीने २० जुलै रोजी पिहल्ा�थम िसहासनारोहण केले . १६ जानेवारी १६८१ रोजी सवर 

िवध�सह आिण अित्् भपक्ामध्े औपचािरकपणे त्ाला राज्ािभषेक करण्ात आला . १८ मे १६८२ 



 
अनु�मिणका 

रोजी संभाजीच्ा मुलाचा आिण मरा�ाचं्ा राज्ाच्ा वारसाचा जनम झाला. पुढे जवळजवळ ३० वष�नंतर 
हा मुलगा मरा�ाचं्ा छ�पतीच्ा सथानाचे पुनरतथापन करणार असे िविधिलिखत होते . हा मुलगा महणजे 
ाुसरा ि्वाजी हा हो्. लोको�रात तो राजा ्ाहू महणून �िस� झाला. (जे. श.) 

 
(२) संभाज् मोगलाबंरोबर पुनहा यु� सुर करतो 

 
बुरहाणपूरच् लूट 

 
मरा�ाचं्ा नव्ा राजाला परिक्ाचं्ा हलल्ापासून बऱ्ाच काळप �्त िव�ातंी िमळाली . 

मोगलाचंी सवर लषकरी साधनसाम�ी खु� बाा्हाच्ा नेतृतवाखाली रजपुताबंरोबरील ्ु�ामध्े एकवटली 
होती. ऑकटोबर मिहन्ाच्ा अखेरीला ासऱ्ानंतर मरा�ाचंी सैन्े नेहमी�माणे आपल्ा राज्ाबाहेर 
पडली. घोडाळ आिण पा्ाळ असलेली एक तुकडी सुरतेच्ा रोखाने कूच कव लागली आिण ाुसऱ्ा 
तुकडीने बुरहाणपूरकडे मोच� वळिवला. ितसऱ्ा तुकडीने औरंगाबाा ्ेथील बहााूरखान ऊफर  खानजहान 
्ाच्ा छावणीपुढे तळ ाेऊन त्ाला काबतू ठेवले . मरा�ाचं्ा मोगली मुलुखातील ्ा हलल्ाचंी बातमी 
मोगल सेनापत�ना लागली आिण ते २५ नोवहेबरच्ा सुमारास खानाे्ात ्ेऊन ााखल झाले . मरा�ानंी 
त्ा �ातंातून माघार घेतली. परंतु ही माघार फकत तातपुरती होती. 

 
१६८१ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा अखेरीला मरा�ाचं्ा ह�ेखोर तुक�ा िफवन ााखल झाल्ा . 

राजपु� अकबर ्ाने बडं केल्ाच्ा बातमीने त्ानंा अिधकच जोर चढला आिण त्ात औरंगजेब पाच्तू 
झाल्ाच्ा ज्ा अितरंिजत बातम्ा पसरल्ा त्ामुळे आणखीनच भर पडली . हंबीररावाच्ा हाताखाली 
एका तुकडीने धरणगाव आिण उ�र खानाे्ातील इतर गाव ेउद धवसत केली . ्ानंतर ्ा तुकडीने आणखी 
पूव�कडे कूच केले , आिण ३० जानेवारीला बुरहाणपूरचे उपनगर बहााूरपुरा ्ावर ितने ह�ा चढिवला . 
मरा�ाचंी तुकडी इतक्ा जला चाल कवन आली की त्ाच्ा हालचालीची ्�तकंिचतही बातमी ते 
्ेईप �्त लागली नाही . बहााूरपुऱ्ामधील अनेक ाुकाने आिण घरे ्ामंधून त्ानंी �चडं लूट जमा केली . 
्हराच्ा िभतीबाहेरील आणखी १७ िवभाग (पुरा) वरील�माणेच लुटण्ात आले . मरा�ाचंा ह�ा इतका 
अचानकपणे आला की कोणालाही कवडी िकमती एवढी ाेखील आपली मालम�ा लपिवता अगर ाुसऱ्ा 
एखा�ा जागी हलिवता आली नाही िकवा आपली बा्का आिण मुले ्ाचंा बचाव करता आला नाही . 
पेटलेल्ा घरामधून वर उसळणाऱ्ा धुरामुळे ्�चू्ा उप�सथतीची जाणीव ्हरसुभेााराला झाली . परंतु 
अ्ा पिर�सथतीत काहीही कराव्ाला तो असमथर होता . त्ाने आपल्ाला िकलल्ात कोडून घेण्ाि्वा् 
ाुसरे काहीच केले नाही . �त्ेक पुऱ्ामधून लकावधी रप्े िकमतीची लूट घेण्ात आली . अनेक �िति�त 
नागिरकानंी लुटावंच्ा हातून आपल्ा कुटंुिब्ाचंी अ� ूहरण होऊ न्े महणून आपल्ा िा्ा आिण मुली 
्ानंा ठार मारले आिण आपण ह�ेखोरां् ी लढत लढत सवतःचे बिलाान केले. 

 
जवळ जवळ तीन िावसप �्त मरा�ानंी ्हराच्ा उपनगराची मनसोकत लुटालूट केली . त्ानंा 

त्ाचं्ा लुटीच्ा कामात कसलाही अडथळा िनम�ण झाला नाही . त्ानंी �त्ेक घराच्ा जिमनी खणून 
काढल्ा आिण अ्ा तऱहेने अनेक िप�ानिप�ा गाडून ठेवण्ात आलेली संप�ी हसतगत केली . 
खानजहान ्ाला मात घेऊन ्ेण्ास अित्् िवलंब लागला . ह�ेखोर ज्ा माग�ने आले त्ा बाबत 
त्ाचंी िा्ाभलू झाली . साहिजकच आपले सवर ्ु�कैाी आिण लूट घेऊन ह�ेखोरानंा पळून जाणे सुलभ 
झाले. ािकणेमधील लोकामंध्े असा समज पसरला की मोगल सुभेााराने अ्ा तऱहेने चुकीच्ा डावपेचाचंा 
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सवीकार करावा महणून संभाजीने त्ाला लाच िाली . वरील �कारची त्ार बुरहाणपूरच्ा नागिरकानंी 
बाा्हाकडे केली . मुसलमानानंी तर अ्ी धमकी िाली की , ्ापुढे त्ाचें जीिवत आिण अ� ूसुरिकत 
राहील अ्ा तऱहेची हमी न िाल्ास ते ्ु्वारी मि्ाीमध्े नमाज पढण्ाचे बां करतील . (के. के. भाग 
२. २७२–२७५; िदल., १६७–१६८) 

 
औरंगाबादवर्ल मरा�ाचंया हललयाला अपयश 

 
बुरहाणपूर ्हराच्ा पि�मेस २६ मलैावंर असलेल्ा बाभळूगाव ्ा गावी खानजहान ्ाला असे 

कलले की औरंगाबाा लुटण्ासाठी ािकणेकडून अहमानगर आिण मंुगी पैठण ्ा माग� मरा�ाचंी एक 
तुकडी चाल कवन ्ेत आहे . हे कळताच तो ताबडतोब घो�ावर सवार झाला आिण पहाटे तीन वाजता 
आपल्ा घोडाळासहीत त्ाने कूच केले . ाुपारच्ा सुमारास अगाी ऐन मोक्ाच्ा वळेी ्ेऊन त्ाने 
्हराचा बचाव केला . सबधं ्हरभर भ्ानक घबराटीचे वातावरण पसरले होते . सवर घरे बां झालेली 
होती. नागिरक स्ा होऊन आिण भीतीने कापत बसलेले होते . बा्का घरामध्े आ्ो् करीत बसल्ा 
होत्ा. खानाचे आगमन झाल्ाबरोबर ्�नेू लढाई न ाेताच पला्न केले. (िदल., १६९) 
 

्ानंतर नेहमी�माणे इ . स. १६८१ च्ा ऑकटोबर मिहन्ातील ासऱ्ाचा सण झाल्ानंतर मराठा 
घोडाळाच्ा तुक�ा ्�चू्ा मुलखात धुमाकूळ घालण्ासाठी वगेवगेळ्ा िा्ानंा कूच करत्ा झाल्ा . 
मरा�ानंी अहमानगरवर �त्क ह�ा करण्ाचा �्तन केला . कारण अहमानगरच्ा िकलल्ामध्े 
संभाजीची एक बा्को आिण बहीण अ्ा ाोन मराठा राजकुलातंील िा्ा कैाेत होत्ा . त्ानंा 
िालेरखानाने पकडले होते , आिण त्ाचंी सुटका करण्ाचा मरा�ाचंा बेत होता . मरा�ाचें काही सैिनक 
गुपतपणे वषेातंर कवन िकलल्ात ि्रले होते . त्ाचंा थागं लागला. त्ाचं्ापैकी काह�ना िक�ेााराने ठार 
मारले आिण उरलेल्ानंा थो�ा्ा चकमकीनंतर िकलल्ाबाहेर काढण्ात आले . ही घटना ऑकटोबर 
अखेर घडली.[ ्ा घटनेनंतर काही िावसानंी मरा�ाचं्ा ६००० सैिनकानंी सोलापूर ्हराला वेढा िाला . त्ावेळी सोलापूरचा िक�ेाार 

मनोहराास गौर हा होता . त्ाने मरा�ावंर ह�ा कवन त्ानंा पाठीमागे रेटले . ारम्ान खानजहानच्ा सैन्ाची आघाडीची तुकडी सोलापूर ्ेथे 
्ेऊन पोहोचली , तेवहा मरा�ानंी वेढा उठिवला . ्ाच वेळी मराठा सैन्ाची आणखी एक तुकडी मुलहेर आिण सालहेर ्ाचं्ा नजीक होती . ते 
कळल्ावर ्हाबु�ीनखान ्ाने आपले सामानसुमान गाळणा ्ेथे ठेवले आिण त्ाने झपा�ाने कूच कवन मरा�ावंर ह�ा केला . मरा�ाचें ९०० 
सैिनक ्ा हलल्ात मारले गेले. सालहेरचा �ाे् अ्ा तऱहेने मरा�ाचं्ा आ्मणापासून मोकळा झाला.] 

 
(३) राजपु� अकबर संभाज्कडे आ�यासाठ् येतो, जून १६८१ 

 
औरंगजेबाचा बडंखोर मुलगा राजपु� महमा अकबर ्ाने ९ मे रोजी अकबरपूर ्ेथे नमराा नाी 

आपला िव�ासू सेवक ाुग�ाास राठोड ्ाच्ा मागरा्रनाखाली ओलाडंली , आिण तो महाराष्ाच्ा 
माग�ला लागला. त्ाने मोगल सा�ाज्ाची सरह� जेवहा ओलाडंली तेवहा संभाजीच्ा अनेक उ� पासथ 
अिधकाऱ्ानंी त्ाचे सवागत केले आिण मो�ा सनमानाने त्ाला पाली ्ेथे नेले. (१ जून) 

 
राजपु�ाबरोबर ४०० घोडेसवार , बवहं्ी रजपूत आिण थोडेसे मुसलमान सैिनक असलेली 

पा्ाळाची एक छोटी्ी तुकडी आिण वाहतुकीसाठी ५० उंट इतका लवाजमा होता. 
 
संभाजीने ३०० मराठा पा्ाळी ि्पा्ानंा राजपु� अकबराच्ा ्रीररकक ालाचे तुकडीसाठी 

िन्ुकत केले. आजूबाजूच्ा मुलखात उप�सथत असलेले संभाजीचे सुभेाार –महसूल अिधकारी–राजपु� 
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अकबराच्ा भेटीसाठी हजर झाले . संभाजीचा �ितिनधी महणून नेताजी पालकर ्ाला राजपु� 
अकबराजवळ ठेवण्ात आले. [औरंगजेबाचा मुलगा अकबर ्ाने पाली ्ेथे मु�ाम केल्ावर संभाजीने ३०० मराठा सैिनक ्रीररकक 

महणून त्ाला िाले . आजुबाजूच्ा �ाे्ातील संभाजीचे अिधकारी त्ाच्ा भेटीसाठी गेले . १५ िावसानंतर संभाजीकडून एक प� आिण बऱ्ाच्ा 
भेटी घेऊन िहरोजी फज�ा हा अकबराकडे आला . त्ाने आणलेल्ा भेटीत १००० होन , िहऱ्ाचा लोलक असलेली एक मोत्ाची मोठी माळ , भारी 
कापडाचे अनेक तुकडे , वगैरे वसतू होत्ा . संभाजीने आपला �ितिनधी महणून नेताजी पालकर ्ाला त्ाच्ा जवळ ठेवले . संभाजीने अकबराच्ा 
इतमामाला साजेल असा मान त्ाला िाला . संभाजीच्ा आजेववन त्ाचे अनेक अिधकारी अकबरासाठी आिण त्ाच्ा सैिनकासंाठी अ�धान् 
आिण ााणावैरण आणीत असत . अकबराला �व्ाची चणचण भासली परंतु त्ाच्ाजवळ भारी िकमतीचे जडजवािहर होते . (बॉमबे टू  सुरत १० व 
२१ जून १६८१; उधृत ऑमरस  �ॅगमेटस  मध्े २६८–२७०; एम. ए., २११; अखबारात.)] 

 
(४) संभाज्िवर� करणयात आलेला कट; कव् कलश याचयावर संभाज्च् मज� बसते 

 
१८ जून १६८० रोजी रा्गडचा कबजा घेतल्ावर संभाजीने आपल्ा मुख् ्�ूंना त्ाचं्ा 

अणणाजी ा�ो आिण िनलकंठ मोरे�र िपगळे (पे्वा मोरे�र ि�बक ्ाचा मुलगा ) ्ा पुढाऱ्ासंकट कैा 
केले. ऑकटोबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला मोरे�र मरण पावला . त्ाचा मुलगा िनलकंठ ्ाला संभाजीने 
कैाेतून सोडले , आिण िरकाम्ा पडलेल्ा मुख् �धानाच्ा जागेवर त्ाची नेमणूक केली . संभाजीिवर� 
झालेल्ा कटाचा �मुख सू�धार अणणाजी ा�ो ्ालाही त्ाने तुरंगातून सोडले आिण मुजुमाारीच्ा 
अिधकारपाावर त्ाची नेमणूक केली. 

 
१६८१ च्ा ऑगसट मिहन्ात अणणाजी ा�ोने सो्राबाई , िहरोजी फज�ा आिण इतर काही �मुख 

मंडळी ्ाचं्ा संगनमताने संभाजीला ठार मारण्ाचा आिण राजपु� अकबर ्ाच्ा संरकणाखाली 
राजारामाला िसहासनावर बसिवण्ाचा कट रचला . संभाजीच्ा अ�ात िवष कालवनू त्ाला ठार 
मारण्ाचा कटवाल्ा मंडळीचा उ�े् होता. 

 
परंतु हा कट उघडकीला आला . संभाजीने िव�ासघातक्ानंा ताबडतोब पकडले , त्ाचंी तुरंगात 

रवानगी केली आिण त्ाचें हालहाल करण्ास �ारंभ केला . अणणाजी ा�ो, त्ाचा भाऊ सोमाजी, िहरोजी 
फज�ा, बाळाजी आवजी �भू , महााेव अनंत आिण इतर ितघेजण ्ानंा हातापा्ात बे�ा अडकवनू 
ह�ीच्ा पा्ाखाली तुडवनू ठार मारण्ात आले . काही काळानंतर आणखी २० गुनहेगारानंा मृत्चूी ि्का 
ाेण्ात आली. राजारामाची आई सो्राबाई िहच्ावर ाीड वष�पूव� ि्वाजीवर िवष�्ोग केल्ाचा आरोप 
ठेवण्ात आला. संभाजीने अित्् हालहाल कवन ितला िवष ाेऊन अथवा ितची उपासमार कवन ठार 
मारले. ्ा सवर घटना ऑकटोबर १६८१ मध्े घडल्ा . सो्राबाईचे वडील ि्क�  ्ाचं्ा कुटंुबावरही 
संभाजीची वकद�ी पडली . ि्क�  कुटंुबातील अनेकानंा ठार मारण्ात आले आिण उरलेले पळून 
मोगलाकंडे गेले . [संभाजीिवर� झालेल्ा कटाची हकीकत िचटिणसाचं्ा बखरीमध्े िालेली आहे . ही हकीकत इं�ज ाफतरामध्े 

िमळणाऱ्ा हकीकती्ी जुळत नाही . (पाहा बॉमबे टू सुरत , ३० ऑगसट , ८ स�ेबर , व १२ व १७ ऑकटोबर १६८१ ओ. एम . ११६ मध्े ). ्ा 
हकीकतीत असे महटले आहे की “संभाजीिवर� कट करणाऱ्ामंध्े अणणाजी पिंडत , राजारामाची आई आिण िहरोजी फज�ा हे होते . त्ाचंा बेत 
अकबराला संभाजीच्ा जागी आणण्ाचा होता . त्ाने ्ा गो�ीला नकार िाला आिण संभाजीला ताबडतोब ाुताबरोबर खबर िाली . वरील गो�ीचा 
संभाजीराजाच्ा मनावर इतका पिरणाम झाला की त्ाने ‘३० हजार घोडेसवार तुझाबरोबर बुरहाणपूरला जाण्ासाठी मी त्ार ठेवीत आहे ’ असे 
वचन अकबराला (८ स�ेबर) िाले. संभाजी आता रा्री ्ेथे आहे . आपल्ाला ठार मारण्ाचा कट केल्ाब�ल त्ाने अणणाजी पिंडत , िहरोजी 
फज�ा, बोवाजी (?) आणखी इतर ५ जण ्ानंा ह�ीच्ा पा्ाखाली तुडवनू ठार मारले . आणखी २० जणानंा त्ाने मृत्चूी ि्का (१२ ऑकटोबर) 
िाली. राजारामाची आई मरण पावली आहे. परंतु संभाजीनेच ितला कट कवन िवष�्ोग केला अ्ी बातमी आहे (२७ ऑकटोबर).”] 

 
संभाजीचा सवभाव आिण वागणूकच अ्ी होती की, राज्ाच्ा जुन्ा सेवकानंा ि्वाजीब�ल जे �ेम 

आिण आतमी्ता वाटत होती त्ा तऱहेची भावना संभाजीब�ल बाळगणे अ्क्�ा् गेले . संभाजीपुरते 
बोलाव्ाचे तर आपल्ाला गााीववन काढण्ात सुरवातीला राज्ातील बहुतेक सवर �मुख मं�ी आिण 
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सेनापती ्ानंी समंती ा्रवली होती , ही गो� तो कधीही िवसव ्कला नाही . साहिजकच त्ाच्ा मनाची 
अ्ी धारणा झाली की आपण आपल्ा मा्ाे्ात अगाी एकाकी आिण िम�िवरहीत आहोत . त्ामुळे 
संभाजीची सबधं कारकीार त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंी वारंवार केलेले कट आिण त्ाचें पकातंर आिण त्ाच्ा 
माडंिलकाचंी उद भवलेली बडें ्ानंी िवसकिळत झालेली आपल्ाला िासून ्ेईल . [संभाजीराजानंी रजपुतानंा 

औरंगजेबािवर� उठिवण्ाचा �्तन केला. १६८२ मध्े त्ानंी ज्िसगाचा मुलगा रामिसग ्ाला िलिहलेले प� पुढील�माणे होते : 
 
“तुमचे प� िमळाले. मी बाा्हानंा िवरोध कव न्े आिण त्ाचें सावरभौमतव मान् करावे असे तुमही प�ात सुचिवले आहे. 
 
“तुमचा मुलगा कृषणिसह ्ाने सुलतान अकबर ्ाजबरोबर कारसथान केले . महणून त्ाचा सवरना् कसा झाला हे तुमहाला कळलेच 

आहे. (कृषणिसह हा पिरडा मु�ामी . एक ाीच्ा �करणाववन एका अफगाणाच्ा हातून मारला गेला . १० एि�ल १६८२ . पण हे औरंगजेबाच्ा 
आजेववन झाले असावे अ्ी त्ावेळी बातमी उठली होती .) राजकी् पिर�सथतीचा पूणर िवचार केल्ानंतर तुमही पुनहा िलिहलेत ते असे ‘तुमही 
आपल्ा राज्ात सुलतान अकबर ्ास आ�् िाला ही फार चागंली गो� झाली . तुमही जे काही धोरण अमलात आणीत आहात ते मला मान् 
आहे. आपण सगळे िहाू आहोत महणून ्ा पिर�सथतीत जे काही करणे ्ोग् आहे, असे तुमहास वाटेल ते करण्ास मी त्ार आहे.’ 

 
“हा जर तुमचा उ�े् असेल तर ्ा कामात तुमहीच पुढाकार घेण्ास हवा . त्ा ्वनाधमाला (औरंगजेबाला) सा�ंत असे वाटू लागले 

आहे की, आमही िहाू महणजे त�व्ून् झालो आहोत . आमहाला धम�चा काहीच अिभमान रािहला नाही . बाा्हाची ही वागणूक ्ापुढे आमहाला 
सहन होणे ्क् नाही. आमही कि�् आहोत. आमच्ा का�धम�ला कमीपणा आणणारी कोणतीही गो� आमही मान् करणार नाही . वेा, �ुती-समृती 
इत्ाा�नी धमर आिण जाती ्ाचं्ासंबधंी कतरव्े नेमून िाली आहेत . त्ाचंी पा्म�ी झालेली आमहाला सहन होणार नाही . राजे महणून आमचा 
�जापालनाचा जो धमर तो आमही टाकू ्कत नाही . ्ा ाु� ्वना्ी ्ु� करण्ात आमही आमची संप�ी , आमचा ाे् , आमचे ाुगर, सारां्  सवर 
काही पणास लावण्ास त्ार आहोत . ्ा दढ उ�े्ानेच आमही गेली काही वष� अकबर आिण ाुग�ाास ्ानंा आमच्ा ाे्ात आ�् िाला आहे . 
आमही ्वनािधपतीच्ा अनेक सेनाना्काचंा वध केला , िकत्ेकानंा कारागहृात टाकले , काह�ना खंडणी घेऊन तर काह�ना ा्ाबु�ीने सोडून 
िाले. काहीन� लाच चावन आपली सुटका कवन घेतली . अ्ा रीतीने बाा्हाचे सेनाना्क हे िबनकामाचे ठरले . आता अ्ी वेळ आली आहे की 
त्ा ्वनाधमाला (औरंगजेबाला) पकडून कारागहृात घालणे ्क् होईल . मग आपल्ाला ाेवताचंी पुनहा सथापना कवन धमरकम� िननवघनपणे पार 
पडतील अ्ी व्वसथा करता ्ेईल. हे सगळे लवकरच करण्ाचे आमही ठरिवले आहे ्ाची आपण खा�ी बाळगावी. 

 
“पण आपल्ा मानाने आमही अलपव्ी आिण अननुभवी आहोत . आपल्ा धम�िभमानाच्ा आिण ्ौ्�च्ा अनेक गो�ी ऐकल्ा आहेत . 

तुमही ्ा वेळी सपतागं -राज्संप� आहात . तुमही ्ावेळी धै्र आिण साहस ााखिवलेत तर आिण ्ा ्वनाची (औरंगजेब) ्कती न� करण्ाच्ा 
कामात आमहाला मात केलीत तर आपण का् कव ्कणार नाही . ्ा गो�ीचा आमही िवचार करतो तेवहा आपण अ्ा �संगी धम�िभमान सोडून 
गपप बसून रािहला ्ा गो�ीचे आमहाला आ�्र वाटते. 

 
“आणखी एक गो� , ाुजरनिसह हाडा हा क्ा �कारचा मनुष् हे आपणा ाोघानंाही माहीत आहे . त्ाच्ापा्ी िकती संप�ी होती हेही 

आपल्ाला माहीत आहे . पण त्ाने आपल्ा संप�ीवर पाणी सोडले आिण आमच्ा सूचनेस अनुसवन त्ाने ्ौ्र गाजवनू धामधूम उडवनू िाली . 
तुमही ितकडच्ा भागात असल्ामुळे तुमहाला हे सवर माहीत असेल . (बुिंाचा राजा ाुजरनिसह हाडा ्ाने औरंगजेबािवर� बडं केले . पुढे तो एका 
लढाईत मारला गेला.) 

 
“इकडे आमही अकबर आिण ाुग�ाास ्ानंा गुजरातेत पाठिवण्ाच्ा िवचारात आहोत . ्ा वेळी आपणही जे काही आवश्क आहे ते 

धै्रपूवरक करावे. पठाणािधप (इराणचा) ्हा अबबास ्ाने आपण अकबराला मात कव असे िलिहले आहे . पण ्ा बाबतीत आपण ्वनाचंी मात 
घ्ावी आिण ््ाचे �े् त्ानंा िमळवनू �ावे हे मला अनुिचत वाटते . आपले िपते (ज्िसग) ्ानंी ्वनाधमाला (औरंगजेबाला) िा�ी�र कवन 
त्ाचे �े् संपािालेच ना. त्ा�माणे आपणही अकबराला मात कवन ््ाचे धनी वहावे . ्वनाचं्ा मातीने अकबराला राज्पा लाभले तर त्ानंा 
�ाधान् लाभेल . ही गो� आपण होऊ ाेऊ न्े . आपण उभ्तानंी एक होऊन अकबराला गााीवर बसिवले तर धमररकणाचे का्र होईल आिण 
आपल्ा ्ा का्�ने महाराज ज्िसह ्ाचं्ा वं्ाला ्ोभा ्ेईल. 

 
“माझे मं�ी कवी कल् आिण जनाारन पिंडत हे तुमहाला सिवसतर असे वेगळे िलहीत आहेत . �तापिसहाच्ा (ाूत) आिण इतर हेराचं्ा 

तोडून आपल्ाला सगळा तप्ील कळेल . ते आपल्ाला भेटतीलच . आपले कु्ल वरचेवर कळवीत असावे . अिधक का् िलिहणे . सवर गो�ी 
आपल्ाला िविातच आहेत.” 

 
(मूळ प� संसकृतमध्े आहे. त्ाचा अनुवाा काणे अिभनंान �ंथ १९४१, पान ३९० वर आलेला वर िाला आहे.)] 

 
अ्ा तऱहेच्ा एकाकी अवसथेत असताना त्ाला एका अित्् जीवाभावाने चाकरी करणाऱ्ा 

सेवकाचा लाभ झाला. अलाहाबाा ्ेथील भोसले कुटंुबाचा वं् परंपरागत उपाध्ा् असलेला एक कनोजी 
�ा�ण होता . संभाजीचे भव् �माणावर जे राज्ारोहण झाले , त्ाच्ा थो�ा अगोार तो रा्गड ्ेथे 
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आला. त्ाने लवकरच संभाजीराजाचंी मज� संपााली . तो संभाजीच्ा िव�ासातील एकमेव सेवक बनला , 
आिण राज्ाची सवर �मुख सू�े त्ानें आपल्ा हाती घेतली . संभाजीने त्ाला ‘कवी कल् ’ अथवा 
‘किवजनाचंा मुगुटमणी’ असा िकताब िाला. संभाजीची पिर�सथती लवकरच एका�ा नामधारी राजासारखी 
बनली. तो आंधळेपणाने कवी कल्च्ा सलल्ाचा सवीकार कव लागला . आपला सवर वळे तो ााव आिण 
िा्ा ्ाचं्ा बेहो्ीत घालव ूलागला . ्ा त्ाच्ा जीवन्मात मधूनच लढाईचे माैान गाजिवण्ाचा 
झटका त्ाला ्ेई. 

 
अकबर आिण संभाज् यामंध्ल संबंध 

 
्ा वळेी राजपु� अकबर एका ओसाड खेडेगावी आसरा घेऊन होता . त्ाची चिरताथ�ची साधने 

जेमतेम आिण बेताबाताची होती . तरीही त्ातल्ात्ात तो आपला बाा्हाचा रबाब ठेवण्ाचा �्तन 
करी. िनववळ पैसा घेऊन काम करणारे घोडेसवार त्ाच्ाभोवती सारखे जमा होत होते . ऑगसट 
मिहन्ाप �्त त्ाच्ाकडे जवळजवळ २ हजार पगारी घोडेसवाराचंी तुकडी जमा झाली . [अकबराच्ा सैन्ात जी 

झपा�ाने वाढ होत गेली आिण त्ाच्ा भोवती हजारोच्ा संख्ेने जे पराे्ी सैिनक जमा झाले ते संभाजीला भ्सूचक वाटले . जुलै अखेर त्ाने 
अकबराला बजावले की तुला जर सैन्ाची उभारणी कराव्ाची असेल तर तू ाुसऱ्ा कोणत्ा तरी राज्ात िनघून जा . परंतु जर तुला माझ्ा 
राज्ात राहाव्ाचे असेल तर माझ्ाकडे ्ेताना तुझी जी पिर�सथती होती तीच तुला का्म ठेवली पािहजे . संभाजीने त्ानंतर अकबराच्ा 

सैन्भरतीला बांी केली. परंतु रोजचा खचर महणून त्ाला ६० होन इतकी र�म मंजूर केली . (अखबारात, १६ ऑगसट १६८१)] १३ नोवहेमबर 
१६८१ रोजी संभाजीने आपले सवर सैन् आिण लवाजमा घेऊन राजपु� अकबर ्ाची पाचछापूर (पाली) 
्ेथे भेट घेतली (जेधे्.) अकबराबरोबर ाुग�ाास हा होता . परंतु आता मोगल सा�ाज्ावर ह�ा कवन 
्् संपाान करण्ाची अकबराची एकमेव संधी िनघून गेली होती . रजपुताबंरोबर चाललेल्ा ्ु�ाचा 
धोका जून मिहन्ातं संपला होता . कारण तेवहा महाराण्ाने बाा्हाबरोबर िनि�त ्ातंतेचा तह केला 
होता. अकबराचा पाठलाग करण्ासाठी सारी मोगल सेना आता मोकळी होती . खु� बाा्हा १३ नोवहेमबर 
रोजी बुरहाणपूर ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . ्ा�माणे नोवहेबरच्ा मध्ाला मोगल सा�ाज्ाची सवर लषकरी 
साधन साम�ी खु� बाा्हा , त्ाचे तीन मुलगे आिण त्ाचे नाणावलेले सेनापती ्ाचं्ा हाताखाली 
एकि�त झाली . सुरवातीला त्ाने पिर�सथतीचे काळजीपूवरक िनरीकण करण्ाचे आिण धीमेपणाने 
वागण्ाचे धोरण सवीकारण्ाचे ठरिवले. 

 
(५) औरंगजेबाचया डावपेचाचया दि्ने अितशय महतवाचया हालचाल्, १६८२ 

 
इ. स. १६८२ च्ा जानेवारी मिहन्ात संभाजी सवतःच्ा ाेखरेखीखाली जंिजऱ्ावर अित्् 

तडाख्ाने ह�े करण्ात गुंतला होता . औरंगजेबाच्ा द�ीने ही एक चालून आलेली मोठी संधी होती . 
सय्ा हसन अलीखान हा जु�रमाग� उ�र कोकणात चौाा हजार घोडेसवार घेऊन उतरला , आिण ३० 
जानेवारी १६८२ रोजी त्ाने कल्ाणचा ताबा घेतला . वाटेमध्े लागलेली मराठा मुलखातील सवर खेडी 
त्ाने जाळून टाकली. नंतरच्ा मे मिहन्ात पि�म िकनाऱ्ावरील मुसळधार पावसापासून आपले घोडाळ 
सुरिकत राहाव ेमहणून त्ाने ्ा �ातंातून माघार घेतली . [१६८२ मध्े खानजहान ्ाला बहााूरगड ्ेथे आपली छावणी 

करण्ाचा आिण तेथून िजथे मराठे असतील ितथे त्ाचं्ा पाठलागावर जाण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला . अ्ाच एका मोिहमेत त्ाने पुणे िजल्ातील 
ि्वापूर हे गाव उधवसत केले. (िदल., १७३; एम. ए., २१६). 

 
्ा सुमारास संभाजी हा जंिजऱ्ाच्ा वे�ात गुतंला होता . हसनअली ्ाला जे मोठेमोठे िवज् िमळाले त्ामुळे अित्् िनरा् होऊन 

संभाजीला वे�ाचे काम उठवनू परत ्ावे लागले . तेथे १० हजार सैिनक त्ाने ह�ा चालू ठेवण्ासाठी महणून ठेवले आिण तो सवतः रा्गडला 
परतला. रा्गडला त्ाने संरकणाची व्वसथा केली . पेण नाीच्ा मुखाजवळील उताराचे रकण करण्ासाठी त्ाने ५ हजार सैिनक ठेवले . 
त्ाच�माणे चेवलू ते नागोठणा ्ामधील �ाे्ाच्ा रकणासाठी त्ाने १५००० सैिनकाचंी िन्ुकती केली . महाराष्ात पसरलेल्ा मोगल सैन्ाच्ा 
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ािकण िवभागाला तोड ाेण्ासाठी त्ाने सातारा आिण फोडा ्ाचं्ा ारम्ान २० हजार घोडसवार स� ठेवले . (ऑमर, ११०).] 

 
२२ माचर १६८२ रोजी औरंगजेब औरंगाबाा ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . तेथून त्ाने ािकणेकडे 

अहमानगर ्ेथे आजम्हा आिण िालेरखान ्ानंा रवाना केले तर ्हाबु�ीनखान ्ाच्ाबरोबर 
ालपतरावाला ाेऊन त्ाची रवानगी पि�म सरह�ीकडे नाि्ककडे केली ्हाबु�ीनखानाने ्ा भागातील 
काही छोटे -छोटे िक�े घेतले आिण एि�ल मिहन्ात नाि्कपासून ७ मलैावंर असलेल्ा रामसेजच्ा 
िकलल्ाला त्ाने वढेा िाला . मोगल व�ेाचा �ितकार अित्् ्ूर अ्ा मराठा ि्बांीने एका 
नाणावलेल्ा िक�ेााराच्ा अिधपत्ाखाली केला . मोगलानंी केलेले िक�ा घेण्ाचे �्तन वा्ा गेले . 
बाा्हाने वढेा ाेणाऱ्ा ि्बांीला मात महणून खान –जहान ्ाची रवानगी केली . परंतु ्ा सेनापतीला 
ाेखील िक�ा घेण्ाच्ा कामी काही अिधक असे ्् �ापत झाले नाही . मोगलाचें ाोन ह�े परतवनू 
लावण्ात आले. ्ा ाोनही हलल्ातं मोगलाचें �चडं नुकसान झाले . [रामसेजचा िक�ा िजकण्ासाठी मोगलानंी मोच� 

खणले आिण सुरंग पेरले . परंतु त्ानंा ्् िमळाले नाही . अखेर ्हाबु�ीन ्ाने िकलल्ाजवळील एका टेकडीवर ५०० बाुंकची मावतील इतका 
उंच लाकडी मनोरा बाधंण्ाचे ठरिवले. मो�ा क�ाने हा मनोरा बाधूंन त्ार झाला. तो िकलल्ाच्ा बुरजापेकाही उंच होता. (िदल., १७६). 

 
मे मिहन्ात रपाजी भोसले आिण मानाजी मोरे हे चाल कवन ्ेत आहेत असे कळताच ्हाबु�ीनखान त्ाचं्ावर चालून गेला आिण 

त्ाने त्ानंा गणे्गाव ्ेथे अडिवले . झालेल्ा लढाईत खानाची ५०० माणसे जा्ा झाली . (जेधे श .) िकलल्ाचा वेढा बराच काळ चालल्ाचे 
पाहून औरंगजेबाने खानजहान ्ाची वे�ाला मात महणून रवानगी केली . त्ाला ाेखील अप्् आले . ( के. के. भा. २, २८२–२८३). बाा्हा 
्ामुळे अित्् नाखूष झाला आिण त्ाने आपल्ा अिधकाऱ्ानंा िकलल्ावर ह�ा करण्ास भाग पाडण्ासाठी सजाबल पाठिवण्ाचे ठरिवले . 
(एम ., ए. २१९) एका रा�ी िकलल्ाच्ा एका बाजूला मोठा आवाज कवन ाुसऱ्ा बाजूने गुपतपणे िक�ा चढून जाण्ाचा खानजहानने �्तन 
केला. ही ्ुकती िकलल्ावरील ि्बांीने ओळिखली आिण सवर त्ारीनी्ी ते मोगलाचंी वाट पाहात बसले . मोगलानंी वर चढून जाण्ाचा �्तन 
करताच त्ानंी त्ाचं्ावर ागड आिण तेलात िभजवनू पेटिवलेले पिलते टाकले . खानजहानला मोठे नुकसान सोसून माघार घ्ावी लागली . 
्हाबु�ीनखान ्ाने चढिवलेला ाुसरा ह�ाही असाच अ््सवी ठरला .(के. के. भा. २, २८३, िदल., १७७). परंतु मोगलानंा २ लहान िवज् �ापत 
झाले. २० मे रोजी औरंगाबााजवळ ्रीफखानावर मरा�ाचं्ा एका तुकडीने ह�ा केला . परंतु मरा�ाचें मोठे नुकसान कवन तो परतला . (एम. 
ए., २१८) ्ानंतर १८ हजार पा्ाळ घेऊन हंबीरराव रामसेजचा वेढा उठिवण्ासाठी चाल कवन आला . त्ाला परतवनू लावण्ात आले . त्ाने 
आपली २००० माणसे गमावली. (कारवार ऑकरनसेस , ३० जुलै १६८२, एफ . आर् . सुरत १०८ ममये,)] 

 
[खाफीखानाने आिण भीमसेन सकसेना ्ाने रामसेजच्ा वे�ाची पुढील�माणे हकीकत िाली आहे : 
 
“बाा्हाने रामसेजचा िक�ा िजकून घेण्ाच्ा कामावर ्हाबु�ीनखान (गािजउ�ीन िफरोजगजं ) ्ाची नेमणूक केली . िकलल्ाला 

वेढा घालणे, सुरंग लावणे, मोच� बाधंणे, ामामे त्ार कवन वर चढिवणे , इत्ााी सवर गो�ी ्हाबु�ीनखानाने केल्ा . परंतु रामसेजचा िक�ेाार 
हा सवर मरा�ात अत्ंत अनुभवी आिण कसलेला होता . त्ाच्ा �्तनामुळे आिण सावधिगरीमुळे मोगल फौजेचे काही चालेना . �सतुत �ंथकार 
(खाफीखान) हा त्ावेळी तेथे असलेल्ा मोगल फौजेत होता . िकलल्ात लोखंडी तोफा नवहत्ा . पण कातडे बरेच होते . िकलल्ातील लोकानंी 
लाकडाच्ा तोफा बनिवल्ा. त्ात ते कातडे भवन तोफ उडवीत. अ्ी एक-एक तोफ ाहा तोफाचें काम करी.” 

 
भीमसेन सकसेना महणतो , “्हाबु�ीन ्ाने िकलल्ाला मोच� लािवले . िकलल्ाच्ा बुरजासमोर ्हाबु�ीन ्ाने लाकडाचा एक �चंड 

बुवज उभा केला . त्ावर चढून पाच् ेमाणसे एका वेळी िकलल्ावरील लोकावंर गोळ्ाचंा मारा कव ्कत . इतक्ात बातमी आली की , 
िकलल्ातील लोकाचं्ा मातीसाठी मरा�ाचें सैन् चाल कवन ्ेत आहे.” 

 
मरा�ाचं्ा ्ा सैन्ाचा उ�ेख जेधे ्कावलीत पुढील�माणे आला आहे : “(एि�ल १६८२) ्हााीखान ्ेऊन रामसेजेस वेढा घातला. 

नंतर (मे मिहन्ात ) रपाजी भोसले व मानाजी मोरे जाऊन ्ाहााीखाना्ी गणे् गावापा्ी भाडंण केले . पाच् ेघोडी पाडाव केली . त्ावर 
(स�ेबर-ऑकटोबरात) रामसेजेचा वेढा उठिवला.” 

 
भीमसेन िलिहतो , “बाा्हाने बहााूरखानाला ताबडतोब मोगलाचं्ा कुमकेस जाण्ाची आजा केली . बहााूरखानाने आपले 

बाजारबुणगे आिण जड सामान बहााूरगडला ठेवले आिण तो गुल्नाबााेस (नाि्क) पोहोचला. बाा्हाने त्ाला तेथेच छावणी करण्ाची आजा 
केली. त्ा�माणे बहााूरगडचा तळ हलवनू गुल्नाबााेस नेण्ात आला . मी (भीमसेन) आिण सय्ा कबीर हे बुणग्ाबंरोबर गुल्नाबााेस 
पोहोचलो. ालपतरा् ्ाची गाठ घेण्ासाठी मी रामसेज ्ेथे गेलो . रामसेज ्ेथे ्हाबु�ीन ्ाने लाकडी बुवज उभा केला होता तो मी पािहला . 
खरोखरीच तो �ेकणी् होता . ्हाबु�ीनखान ्ाने रामसेजच्ा िकलल्ावर ह�ा चढिवला पण त्ाला ्् आले नाही . मोगलाचंी अनेक माणसे 
मारली गेली . ालपतरा् ्ाला ागडाच्ा मारामुळे जखमा झाल्ा . ्हाबु�ीन हा जु�रकडे रवाना झाला . बहााूरखानाने रामसेजचा वेढा चालू 
ठेवला. त्ाने िकलल्ावर ह�ा करण्ाचा �्तन केला पण त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही . ्वेटी बाा्हाच्ा , आजेने त्ाने िकलल्ाचा वेढा 
उठिवला. ्हाबु�ीन ्ाने अफाट खचर कवन लाकडी बुवज त्ार केला होता . त्ात पढेा आिण ााव भवन बुरजाला पेटिवण्ात आले . �चंड 



 
अनु�मिणका 

जाळ झाला .” रामसेजच्ा वे�ाच्ा बाबत खाफीखान िलिहतो . : “नंतर बाा्हाने ्हाबु�ीनखानाला परत बोलािवले आिण त्ाच्ा जागी 
खानजहान बहााूर कोकलता् (बहााूरखान) ्ास िक�ा घेण्ासाठी पाठिवले . त्ाने पण िकलल्ाच्ा वे�ात ि्पाईिगरीची ्थर केली . त्ाचे 
तप्ीलवार वणरन मी केले तर ती अित््ोकती वाटेल. पण काम काही पार पडले नाही.” 

 
“एके िाव्ी रा�ी खानजहान बहााूर कोकलता् महणाला , “िकलल्ाच्ा एका बाजूला आपण ह�ा करणार महणून पुकारा करावा . 

ितकडे तोफा आणाव्ा . ाारगोळा न्ावा. तोफखान्ातील माणसे , लषकरातील लोक आिण बाजारबुणगे ्ानंी ितकडे खूप गडबड उठवनू �ावी , 
महणजे िकलल्ातील लोक ितकडे गोळा होऊन बांोबसत कव लागतील. त्ाच वेळी िकलल्ाच्ा ाुसऱ्ा बाजूस ्ोग् अ्ी जागा ्ोधून काढून ्े-
ाोन् े्ूर ि्पा्ानंी जावे . त्ाचं्ाबरोबर ह�ा करण्ाचे सामान िकवा म्ाली वगैरे उजेड पाडण्ाच्ा वसतू असू न्ेत . त्ानंी सापा�माणे जावे 
आिण ाोराच्ा साहाय्ाने. हर�्तनाने िकलल्ावर पोहोचावे. 

 
“पण िक�ेााराला हा बहााूरखानाचा बेत समजला . त्ानेही ्ुकती केली . त्ाने असे ठरिवले की , ‘ज्ा बाजूने मोगल बाजारबुणगे 

आणून हलल्ाचा आरडाओरडा करतील त्ा बाजूने आपणही िकलल्ातील ्ूर ि्पा्ानंा गोळा करावे आिण नगारे -नौबती-कण� इत्ाा�चा घोष 
करावा. ववन मोगलाचं्ावर ागड लोटून �ावे . कपडे तेलात िभजवनू ते पेटवनू ववन ते टाकावे . ्ा कामात कसूर कव न्े आिण ज्ा जागी 
खानजहानची माणसे गुपचुपपणे चढून ्ेणार होती , त्ा िठकाणी िक�ेााराने ्ूर िनवडक , आिण सवर �कारच्ा ्ाानंी ्ुकत असलेले ि्पाई 
घेऊन ाबा धवन बसावे. त्ानंी कोणत्ाही �कारचा आवाज कव न्े.’ 

 
“अ्ा रीतीने ाबा धवन मराठे त्ा आगतुंक पाहुण्ाचंी , (महणजे मोगलाचंी) वाट पाहात बसले. ठरलेल्ा वेळी मोगलाचंी ाोन माणसे 

वर चढली. त्ाचंी डोकी िासताच िकलल्ातील सैिनकानंी �ाण हरण करणाऱ्ा आपल्ा ्ाानंी त्ाचं्ावर इतक्ा जोराने आघात केला की त्ाचें 
डोळेच बाहेर आले . ते मो�ा क�ाने वाट चढून आले होते . ितकडेच ते फेकले गेले . इतर माणसे त्ाचं्ामागे चढत होती ती पण ववन पडणाऱ्ा 
माणसाबंरोबरच खाली पडली. 

 
“एके िाव्ी खानजहान बहााूरचा मोत�ार महणाला , ‘भतेु व् करण्ाच्ा कामात मी पटाईत आहे . ्भंर तोळे वजनाचा एक सोन्ाचा 

साप त्ार करा . तो माझ्ा हाती �ा आिण हलल्ाच्ा वेळी मला आघाडीवर ठेवा . मी भतुाचं्ा मातीने िकलल्ाच्ा �वे्�ाराप �्त कोणतीही 
अडचण न ्ेता जाऊ ्केन अ्ी मला आ्ा आहे .’ खानजहान बहााूरने त्ाच्ा महणण्ा�माणे केले . तो मोत�ार हलल्ाच्ा वेळी पुढे होता . 
इतक्ात िकलल्ाववन गोफणाचा गोळा ्ेऊन त्ाच्ा छातीवर इतक्ा जोराने लागला की , मोत�ाराच्ा हातून सोन्ाचा नाग उडाला आिण 
मोत�ार खाली पडला . [बेन�े ्ाचं्ासमोर चुकीचा इं�जी अनुवाा असल्ाने ्ा वाक्ाचा त्ानंी मराठी अनुवाा पुढील�माणे िाला आहे . 
“इतक्ात िकलल्ाववन रे्माचा चेडू खाली आला व त्ाच्ा छातीत जोराने बसला व त्ाच्ाजवळील नाग घेऊन गेला” (संभाजी पान १३६) 

 
“खानजहान बहााूरने खूप पिर�म केले पण काम काही िनभ ू्कले नाही . ्वेटी बाा्हाच्ा आजेने तोही वेढा उठवनू िनघाला . मोच� 

आिण िकलल्ावर चढण्ाची साधने महणून मोगलानंी खूप लाकडे जमिवली होती . त्ात त्ानंा बराच खचर आला होता . कूचीच्ा िाव्ी 
खानजहानच्ा आजेने मोगलानंी लाकडाला आग लावनू िाली . ्ावेळी िकलल्ातील लोक तटावर जमले होते . ते नगारे, चौघडे इत्ााी वाजवीत 
होते. तोडाने जे महणत ते उ�ार करण्ासारखे नाही . कासीमखान िकरमानी हा ्ूर आिण तडफाार सराार महणून �िस� होता , त्ाची ्ा 
वे�ाच्ा कामावर नेमणूक झाली . त्ानेही खूप पिर�म केले . पण काम काही पार पडले नाही . ्वेटी बाा्हाने वे�ाचे काम तहकूब केले ; 
कासीमखानाला ाुसऱ्ा कामिगरीवर रवाना करण्ात आले . त्ानंतर संभाजीने रामसेजच्ा िक�ेााराकडे िखलतीचा पोषाख , रतनजिडत कडे 
आिण नगा र�म पाठवनू त्ाचा गौरव केला . इतर िक�ेााराचं्ा मानाने तो �े� महणून त्ाचा मानसनमान कवन त्ाची आपल्ा एका �मुख 
िकलल्ावर त्ाने बाली केली.”] 

 
औरंगजेबाच् योजना, १६८२ 

 
परंतु औरंगजेबाला आता िवलकण सफूत� चढली होती . त्ाने संभाजीिवर� मो�ा �माणावर 

कारवाई करण्ाचे ठरिवले . ्ाबाबत कारवार ्ेथील इं�ज �ितिनधी पुढील�माणे िलिहतो . “संभाजी 
िवर�च्ा भ्ंकर �ेषाने तो इतका पेटला होता की त्ाने आपली पगडी फेकून िाली , आिण अ्ी �ितजा 
केली की , जोप �्त संभाजीला मी ठार मारले नाही िकवा त्ाला पकडले नाही अथवा रणागंणात त्ाचा 
पराभव कवन त्ाची हकालप�ी केली नाही तोप �्त ही पगडी मी डोक्ावर ठेवणार नाही .” (३० जुलै 
१६८२) त्ाने २३ मे रोजी रह�ाखान ्ाला आिण नंतर २८ स�ेबर रोजी मुईजु�ीन ्ाला अहमानगर 
िजल्ाच्ा रकणासाठी पाठवनू िाले . तर १४ जून रोजी त्ाने िवजापूरच्ा राज्ाला ाह्त िनम�ण 
करण्ासाठी आिण िवजापूर सरकारने मरा�ाचं्ा तुक�ानंा मात कव न्े अथवा आ�् ाेऊ न्े 
्ासाठी राजपु� आजम ्ाची िवजापूरच्ा िा्नेे रवानगी केली . जून मिहन्ात त्ाने नाि्कहून 
्हाबु�ीनखानाला जु�रकडे बालले तर स�ेबर मिहन्ात खान -जहान ्ाचा तडफाार ाुय्म अिधकारी 



 
अनु�मिणका 

रणमसतखान ्ाला एका सवतं� सेनािवभागाचा अिधकारी महणून त्ाने बढती िाली आिण त्ाला 
कोकणवर सवारी करण्ाचा हुकूम िाला . [्ािठकाणी खाफीखानाने आणखी एका मोगल सेनापतीला रामसेजचा वेढा ््सवी 

करण्ासाठी पाठिवण्ात आल्ाचे िवधान केले आहे . हा सेनापती महणजे कािसमखान िकरमानी . ्ानंतर संभाजीने रामसेजच्ा िक�ेााराला 
त्ाच्ा ्ौ्�ब�ल बिकसी ाेऊन त्ाची नेमणूक ाुसऱ्ा मो�ा अिधकारावर केली . त्ाच्ानंतर नेमणूक झालेल्ा िक�ेााराला मोगलानंी लाच 
चारली आिण िक�ा आपल्ा ताब्ात घेतला. (के. के. भा. २, २८४)] 

 
रामसेजचा अपयश् वेढा 

 
्ानंतर काही मिहने खान -ई-जहान ्ाने रामसेजचा वढेा चालू ठेवला . त्ाने िकलल्ावर पुनहा 

एकाा ह�ा चढिवला पण त्ात त्ाला अप्् आले . अखेर ऑकटोबर १६८२ मध्े त्ाने िकलल्ाचा वढेा 
उठिवला. 

 
रणमसतखान इकडे कोकणात ि्रला , आिण १६८२ च्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा अखेरीस त्ाने 

कल्ाण िजकून घेतले . वपाजी भोसले आिण पे्वा ्ानंी त्ाचा अ््सवी �ितकार केला . तरीाेखील 
त्ाच्ाबरोबर झालेल्ा अनेक लढा्ातं त्ानंी मोगलाचंी अनेक माणसे ठार मारली. 
 
औरंगजेबाचे चढाईचे धोरण 

 
खान-जहान हा औरंगाबााच्ा ािकणेस २५ मलैावंर गोाावरीच्ा काठी असलेल्ा रामाू ्ेथे 

राजपु�ाच्ा फौजेला ्ेऊन िमळाला . तेथून त्ाने पूव�च्ा बाजूने नााेंडच्ा िा्नेे कूच केले . तेथून मोगल 
सैन्ाची तुकडी आणखी ािकणेस ८६ मलैावंर असलेल्ा िबारच्ा िा्नेे गेली . त्ानंतर खान-जहान ्ाने 
मराठा ह�ेखोराबंरोबर धावतपळत आिण त्ाचंा पाठलाग करीत लढाई िाली . मरा�ाचंा पाठलाग करीत 
करीत तो चाांा आिण गोवळकोडा ्ाचं्ा सरह�ीपा्ी ्ेऊन पोहोचला . त्ाची ही कामिगरी अजोड होती 
्ात काहीच ्कंा नाही . ्ा मोिहमेत त्ाच्ा सैिनकानंा अनेक हालअपे�ा भोगाव्ा लागल्ा . (िदल., 
१७८–१८०) 

 
१६८२ च्ा जून मिहन्ात राजपु� आजम ्ाने आिाल्ाही मुलुखावर आ्मण करण्ासाठी 

अहमानगरहून कूच केले . ्ा मोिहमेत त्ाने धावर काबीज केले . नंतर त्ाने संभाजीच्ा मुलुखात �वे्  
केला आिण आपली बा्को जहानजेब बेगम ऊफर  जानीबेगम िहला छावणीत पाठीमागे ठेवनू त्ाने आपल्ा 
सैन्ासह ्�चू्ा मुलुखात जोराार आगेकूच केली . जानीबेगमच्ा संरकणासाठी त्ाने रावअिनर�िसग 
हाडा आिण त्ाचे रजपूत ि्पाई ्ानंा मु्र केले. मरा�ानंी आपल्ा सैन्ाची एक तुकडी राजपु� आजम 
्ाच्ा �ितकारासाठी रवाना केली आिण अित्् मो�ा संख्ेने ते अचानक जानीबेगमच्ा छावणीवर 
चालून आले. ाारा्ुकोच्ा ्ा अित्् ्ूर अ्ा कन्ेने ह�ीवर ठेवलेल्ा आपल्ा आचछािात पालखीत 
बसून ्�लूा तोड ाेण्ासाठी छावणीपासून ाोन मलै आगेकूच केले. 

 
अिनर�िसग ्ाला ितने आपल्ा ह�ीजवळ बोलािवले आिण ती त्ाला महणाली , “चगताई 

घराण्ाची �ित�ा ही रजपूतानंा त्ाचं्ा घराण्ाच्ा �ित�ेइतकीच मह�वाची आहे . मी तुला माझा मुलगा 
मानते. जर का परमे�राने आपल्ाला ्ा छो�ा्ा सैन्ाच्ा साहाय्ाने ्् िाले तर ठीकच आहे . न 
िाल्ास माझे भिवतव् मी माझ्ा हातानीच ठरवीन . त्ािवष्ी तुला ्कंा नको . ्�कूडून पकडले 
जाण्ाऐवजी माझे कतरव् पार पाडल्ानंतर मी माझ्ा �ाणाचें बिलाान करीन .” ्ानंतर ाोनही फौजातं 



 
अनु�मिणका 

घनघोर ्ु� झाले . अिनर�ाचे ९०० रजपूत सैिनक रणागंणावर ठार मारले गेले . त्ाच�माणे अनेक 
मराठेही पतन पावले . अखेर अिनर�ाला िवज्�ीने माळ घातली . जखमानंी तो घा्ाळ झाला होता . 
काही काळ िनरा नाीच्ा िकनाऱ्ावर घालिवल्ानंतर १६८३ च्ा जून मिहन्ात आजमला औरंगजेबाने 
आपल्ाजवळ ्ेण्ाचा हुकूम िाला. 

 
(६) मोगल �यतनानंा आलेले अपयश , बादशहाचया मनाचा गोधळ आिण तयाचया मनात िनम�ण झालेले 
संशय-िपशाच 

 
इ. स. १६८३ च्ा माचर मिहन्ात अकबरािवर� कारवाई करण्ात गुंतलेल्ा सवर मोगल 

तुक�ानंा बाा्हाने आपल्ापा्ी ्ेण्ाचा हुकूम िाला . २३ माचर रोजी रहु�ाखान आिण रणमसतखान 
्ानंी कल्ाण ्हर खाली केले . त्ानंी ्हराभोवती जी तटबांी बाधंली होती , ती त्ानंी जाळून टाकली 
आिण भईुसपाट केली . ते माघार घेत असताना त्ानंा रपाजी भोसल्ाच्ा हाताखालील एका मरा�ाचं्ा 
तुकडीने �ितकार केला. त्ानंी िटटवाळा ्ेथे (कल्ाणच्ा ई्ान्ेकडे ७ मलैावंर) मोगलाचं्ा िपछाडीवर 
ह�ा केला. मोगलाचंी अनेक माणसे त्ाने ठार मारली आिण बरेचसे घोडे त्ानंी पळवनू नेले [वरील डोगराळ 

�ाे्ातून मो�ा क�ाने रहु�ाखानाला आपली सुटका कवन घ्ावी लागली आिण घाटातून ािकणेच्ा पठारावर ्ावे लागले . त्ाचे अित्् 
उतकृ� वणरन ारबारातील एका बातमीप�ात आहे . ते पुढील�माणे आहे : रहु�ाखान कोकणात समु� िकनाऱ्ावर उतरल्ावर त्ाच्ा नजरेस 
्�ुसैन् आले. त्ाने त्ाचं्ावर अ�गनबाणाचंा वष�व केला . त्ामध्े मराठा सेनापतीचा मुलगा जखमी झाला . त्ाला तसाच सोडून मराठे पळून 
गेले. त्ाच्ा सुटकेसाठी मरा�ानंी २ लक रप्े ाेऊ केले ते घेण्ाचे रहु�ाखानाने नाकारले. 

 
्ानंतर ्�ूने ३५००० सैिनक घेऊन पुनहा चाल केली आिण रसते आिण घाट ्ाचंी नाकेबांी केली . रणमसतखान हा घाटात होता , तो 

तसाच अडकून पडला. मोगल सैन्ाचा रसापुरवठा बां करण्ात आला . ्ावर रहु�ाखानाने िफरंग्ानंा व् केले आिण त्ाचं्ाकडून समु�ाच्ा 
माग�ने रसा िमळिवली . तेवहा मरा�ानंी समु�मागरही बां करण्ाचा �्तन केला . ्ावेळी रहु�ाखानाकडे कागाावर ८००० सैिनक असल्ाची 
नोा होती . त्ाने बाा्हाकडे आपल्ाला ताबडतोब मात पाठिवण्ात ्ावी अ्ी िवनंती केली . बाा्हाने त्ाला उ�र िाले की जर का 
त्ाच्ाकडे ८००० घोडेसवार असतील तर त्ाला कुमकेची जवर नाही . पकडलेल्ा सेनापतीच्ा मुलाची सुटका कवन त्ाने सहजत्ा माघार 

घ्ावी. (अखबारात)] (सुरत टू कंपन्., १० एि�ल १६८३, एफ , आर् . सुरत, ९१ ममये). 
 

्ाववन आपल्ाला असे िासून ्ेईल की १६८१ च्ा नोवहेबर मिहन्ापासून तो १६८३ च्ा एि�ल 
मिहन्ाप �्त जवळजवळ १ वष�पेका अिधक काळ बाा्हा ािकणेमध्े होता . ्ा कालावधीत त्ाच्ाजवळ 
�चडं साधनसाम�ी असून ाेखील त्ाला िव्षे उ�ेखनी् अ्ी कामिगरी बजावता आली नाही . खरे 
बोलाव्ाचे तर ्ा कालावधीत घरगुती आिण मानिसक भानगड�नी तो अित्् सं�सत होऊन गेला होता . 
त्ाच्ा आपल्ा कुटंुबी् मंडळीवरील िव�ासाला पूणरपणे तडा गेला होता . कोणावर िव�ास ठेवावा िकवा 
कुठे आपण सुरिकत राहू हेच त्ाला समजेनासे झाले होते . महणून ्ानंतर काही काळप �्त त्ाचे धोरण 
अ�सथर, सं््ी, बारकाव्ाचे आिण वरवर िासाव्ाला लहरी अथवा िवरोधाभासपूणर होते . २ ऑकटोबर 
१६८३ रोजी सुरतेमधील इं�ज गुमासता पुढील�माणे िलिहतो . “बाा्हाचे मन केवहा कसे बालेल 
्ािवष्ी आमहाला काहीच सागंता ्ेत नाही . त्ाच्ा मनाचा चचंलपणा सारखा वाढत आहे . सुलतान 
अकबरामुळे तो िवलकण ितरसट आिण बेचैन झाला आहे . सुलतान आजम, जानीबेगम आिण िालेरखान 
्ानंा त्ाने कोणत्ाही तऱहेचा �त्क पुरावा नसताना केवळ ते अकबराला सहानुभतुी ााखवतात , ्ा 
सं््ाववन अपमानासपा रीतीने वागिवले आहे. त्ाच्ाभोवती असलेल्ा ब�ाब�ा मंडळ�ची पिर�सथती 
मोठी नाजूक झाली आहे आिण त्ानंा अित्् काळजीपूवरक रीतीने राहाव ेलागत आहे .” [३ एि�ल १६८२ रोजी 
सुरतेच्ा इं�ज गुमासत्ानंी पुढील नोा केली आहे : औरंगजेबाजवळ खूप मोठे सैन् आहे , परंतु आपण सुरिकत नाही अ्ा भावनेने तो काहीही 
हालचाल करीत नाही. ३१ ऑगसटला सुरतेला अ्ी नोा आढळते की सुलतान आजम ्ाने बडं केले असून तो िवजापूरकरानंा िमळाला आहे . १० 
एि�ल १६८३ ची नोा पुढील�माणे आहे : औरंगजेबाने अकबर आिण संभाजी ्ाचं्ावर रवाना केलेली सवर फौज परत बोलावली असून त्ामुळे सवर 
लोक सं�िमत झाले आहेत. मे १६८३ मध्े औरंगजेबाने खानजहान, ्हाआलम आिण आजम ्ानंा ािकणेच्ा मोिहमेची सू�े ाेण्ाचे ठरिवले आिण 
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सवतः उ�र िहाुसथानात जाण्ाचा त्ाने बेत केला. परंतु �त्ेकाने ही कामिगरी अंगावर घेण्ास नकार िाला. 
 
१९ जून रोजी सुरत ाफतरात पुढील नोा आढळते : औरंगजेब वेडािपसा झाला आहे . त्ाचे मन चंचल झाले आहे . त्ाचे सवर उमराव 

त्ाच्ाबाबत नाखूष आहेत. सुलतान अकबर ्ाच्ाकडे सव�चा ओढा आहे. २ ऑकटोबरची नोा पुढील�माणे आहे : बाा्हाचे मन कसे बालेल हे 
आमहास सागंता ्ेत नाही . सुलतान अकबरामुळे तो अित्् िचडखोर झाला आहे . फारसे कारण नसताना ाेखील त्ाने सुलतान आजम , 
जहानजेब बानू आिण िालेरखान ्ाचंी मानखंडना केल्ामुळे ारबारातील मोठमोठे अमीरउमराव हे अित्् काळजीपूवरक वागतात . (एफ . आर् . 
सुरत, ९१) 

 
्ानंतर २ वष�नी पुनहा अ्ाच तऱहेच्ा वाव�ा पसरल्ा . १८ जुलै १६८५ रोजी सुरतेत पुढील नोा केलेली आढळते : अ्ी बातमी 

आहे की सवर रजपूत राजेरजवाडे अकबराला मात करण्ासाठी एक� झाले असून अनेक उमरावानंी त्ानंा पािठबा िाला आहे . बाा्हा हा 
अित्् वृ� झाला असून त्ाला मृत् ूआल्ास एकच गोधळ माजेल (एफ . आर् . सुरत, ९२) 

 
वरील हिककत इं�ज व्ापारी आिण मनूची (सटोिरआ, भाग २. २५९) ्ाचं्ाकडून आपल्ाला िमळते . ्ाि्वा् बाा्हाचे पन््न 

चिर�कार पुढील मािहती ाेतात : भीमसेन सागंतो : बाा्हाच्ा मनात राजपु� आजम ्ाच्ाब�ल सं्् िनम�ण झाला . त्ाने त्ाला आिण 
िालेरखानाला आपल्ाकडे बोलािवले ाोघानंी ्ेण्ाला िवलंब केला . पिरणामी िालेरखान बाा्हाच्ा ्ोधाला बळी पडला . (१८०) 
ई�राासाने िालेली हकीकत ्ापेका िवसतृत आहे (८७). तो सागंतो की राजपु�ाने मध्रा�ी िालेरखानाची गाठ घेतली . ाोघाचंी चार तास 
बोलणी झाली . हेरानंी ही बातमी बाा्हाला कळिवली तेवहा त्ाने राजपु�ाचे अिधकार काढून घेतले आिण सवर अिधकाऱ्ानंा परत बोलािवले . 
राजपु�ाने संतापून आपल्ा सवर अिधकाराचंा त्ाग केला आिण सवतःला कोडून घेतले . बाा्हाने सवतः त्ाची गाठ घेतली आिण त्ाची समजूत 
घातली. बाा्हाच्ा रागाला बळी पडू न्े महणून िालेरखानाने िवष घेऊन आतमहत्ा केली . (अिधक मािहतीसाठी पाहा , एम. ए., २३०, २३४, 
२३७, २३९) 

 
बाा्हा ्हाआलम ्ाच्ावर रागावण्ास काही गो�ी कारणीभतू झाल्ा आिण त्ा महणजे ्हाआलमने अकबराबाबत ााखिवलेली 

ा्ाळू वृ�ी आिण लढाईमध्े अकबराला ठार मारण्ाची अथवा त्ाला िजवंत पकडून बाा्हाच्ा सवाधीन करण्ाची त्ाने ााखिवलेली 
अिनचछा.] 

 
[१६८२–१६८३ मधील मोगल हालचाल�चे वतरमान पुढे िाले आहे : 
 
औरंगजेब व संभाजी ्ाचं्ा एकमेकां् ी झगडण्ाच्ा त्ारीब�ल पुषकळ बातम्ा पसरत होत्ा . परंतु पावसाळा संपेप �्त औरंगजेबाचे 

सैन् बाहेर पडणे ्क् नवहते व संभाजीने तर गिनमीकाव्ाची ्क्ता नसेल तर आपण होऊन आपली सेना उघ�ा रणागंणात न घालण्ाची 
िव्षे खबराारी बाळगली होती. अथ�त औरंगजेबालाच आगळीक करणे जवर होते. त्ा�माणे इ. स. १६८१-२ चा कटू अनुभव जमेस धवन त्ाने 
आपले सराार नवंबरात रवाना केले . �थम “नवंबरात रणमसतखान ्ेऊन कल्ाणी बसैले . त्ावर रपाजी भोसले व केसोपतं व िनळोपतं पे्वे 
रवाना केले,” अ्ी ्कावलीत नोा आहे . धरणगावच्ा १२ नवंबरच्ा प�ातील मजकूर ्ा नोाीला ाुजोरा ाेतो . तो मजकूर : “पाा्ाहा अ�ाप 
औरंगाबााेतच आहे . बहााुरखान आिण रणमसतखान कोकणात रवाना झाले ....” (धरणगाव टू सुरत , १२–११–१६८२, सुरत, खंड १०८, पान 
२०३; ऑमर, खंड ११७–३, पान १२० ; एफ , आर् .) परंतु मुंबईची २८ नवंबरची बातमी अ्ी होती की , “..मोगली सराार रणमसतखान आपल्ा 
सैन्ासह कल्ाण-िभवंडीजवळ ठाण माडूंन बसला आहे ....” (बॉमबे टू सुरत, २८–११–१६८२, बॉमबे, खंड ९, पान ३७–८; ऑमर, खंड ११७–१, 
पान ३–६; एफ . आर् .) ्ानंतरच्ा २१ व २४ िडसेबर १६८२ च्ा प�ातही “रणमसतखान कल्ाणिभवंडीसच असल्ाचा ” (बॉमबे टू सुरत , २१–
१२–१६८२, बॉमबे. खंड ९, पान ४२; ऑमर, खंड, ११७–१, पान १४ आिण बॉमबे टू कॅ�न गॅर् , २४–१२–१६८२, बॉमबे, खंड ९, पान ४३; ऑमर, 
खंड ११७–१ पान १६; एफ . आर् .) उ�ेख आहे. परंतु मोगली ारबारी नोाी�माणे “२८ स�ेबरलाच ्हाजााे मोहममा मोअ�ु�ीन ्ास ८ हजारी , 
६ हजार सवाराची जााा मनसब ाेऊन व रणमसतखान , ााऊाखान व गझनफरखान ्ास बरोबर ाेऊन बािग्ानंा सजा ाेण्ासाठी 
अहमानगराहून रवाना केले (औनामा, खंड ११ , पृ. १२५; एम . आय , ए. पान १०२ ) असे आहे . ्ाववन रणमसतखान फकत कल्ाणिभवंडीस 
आला आिण ्हा आजम व इतर सराार ािकणेकडे गेले आिण इ. स. १६८३ चे वषर चालू झाले. 

 
इ. स. १६८३ तील मोगली हालचाल�ची पिहली नोा ्कावलीत आली आहे ती : “जानेवारी-फे�ुवारी (माघ मास) मिहन्ात सुलतान 

अजम्ाहा कोलहापूरापावेतो धावला . त्ास हंबीररा्ाने िफरवनू लािवले .” मागे मािसरातील उ�ेखा�माणे ्हा अजम औरंगाबााेहून स�ेबर २८ 
(१६८२) ला िनघाला तो कोलहापूराप �्त ्ाव्ास ३ –४ मिहने लागले. त्ाच्ाबरोबर िनघालेला रणमसतखान नवंबरच्ा अखेर कल्ाणिभवंडीस 
्ेऊन पोहोचला होता व खानबहााुरखानाला अकबराचा रसता रोखून धरण्ासाठी पाा्ाहाचे हुकूमाववन बांरास जाऊन बसावे लागले होते . 
्ाब�ल चच� इतर� आलीच आहे . पुढे ्कावली�माणे अजमला फे�ुवारीचे सुरवातीस हंबीररावाने कोलहापुराववन माघारा लावला . परंतु अजम 
िवजापूराकडे जाव्ास िनघाला . “माचर-एि�लात रहु�ाहखान कोलवणातून उतवन रणमसतखान घाटावरी घेऊन गेला . ्ेते वेळेस वपाजी 
भोसले ्ाणी ितटोिळ्ाजवळ लढाई केली . पामिसग रजपूत घेतला . ्ु��संग होऊन पामिसग व िकत्ेक थोर थोर लोक मािरले ,” अ्ी 
्कावलीतील ाुसरी नोा आहे . परंतु मोगली ारबारी नोाी�माणे : “रहु�ाहखान मेला कोकणच्ा मोिहमेववन परत गेला , त्ास मानपान 
िाला.” तसाच “रणमसतखानही परत गेल्ानंतर त्ाला ५ ऑगसटला बहााुरखान असा िकताब िमळाला .” (औनामा, खंड ११ पृ. १२६; एम आय  
ए पान १४२ ) ्ाचं्ा ्ा आिाअंताच्ा नोाीववन खरी वसतु�सथती समजून ्ेत नाही . रणमसतखानास ााणागोटा न िमळू ाेण्ाची खटपट 
संभाजीच्ा लोकानंी केली होती . मुंबईकर ८ जानेवारी १६८३ ला िलिहतात की , “मोगली आरमारास आपण आपल्ा बांरातं ्ेऊ िाल्ास 
संभाजीराजा त्ाब�ल ती� नापसंती ााखवील व रागवेलही . त्ाने ्ाच कारणाववन पोनुरगीजानंा ्�ू लेखून त्ाचें िकत्ेक वाडे जाळले . कारण 



 
अनु�मिणका 

त्ानंी नबाब रणमसतखानाचे हाताखालील मोगली सैन्ास ठाणा ते कल्ाण ााणागोटा नेऊन ाेण्ास परवानगी िाली होती . त्ातून ह�ी तर 
संभाजीची १०० गलबते खाडीत आपले समोर नागंवन उभी आहेत ....” (बॉमबे टू लंडन, ८–१–१६८३; ओ. स्. खंड ४२, नं. ४८८९; होम िमस., 
खंड ५१ , पान ३११ ; एफ . आर् .) रहु�ाहखान माचरपूव� एकाोन मिहने कल्ाणास आलेला असावा . असे सुरतकराचं्ा २७ माचरच्ा प�ाववन 
िासते: “...रणमसतखान व इतर बाा्ाही अमलााराकंडून प�े आली ....त्ातंील एकात रणमसतखानाला फारसा बोभाटा होऊ न ाेता पाच 
हजार रप्े ाेण्ाब�ल िवचारणा केली ...तसे रहु�ाहखानाला पे्क् ाेण्ाबाबतचा मजकूर ...रहु�ाहखान फार मोठा मानाचा अिधकारी ...” 
(सुरत टू बॉमबे , २७–३–१६८३; सुरत, खंड ९१ , पान ८४ -७; ऑमर, खंड ११७–४, पान १५३–५५; एफ . आर.) पोतुरगीजाचं्ा अहवालातील 
उ�ेखा�माणे रहु�ाहखान १५ जानेवारीला कल्ाणला आला असे आहे . “१५ जानेवारीला ...त्ाच वेळी मोगली सैन् कल्ाणास (संभाजीचे 
्हर) पोहोचले व थो�ाच �ितकारास तोड �ावे लागनू ते ्हर त्ानंी घेतले ...” (कले�शन ऑफ िमस . इन िद पयबल. लाय�र्, खंड ब, १६–
७, काल. ७०–८१ िकवा पोतुरग्ज रेकॉडर, नोिटिस्ास इंिड्ा, खंड १, भाग २, पान ३६६–४४७; एफ . आर् .) परंतु ााणागोटा पोतुरगीजानंी बां 
केला होता; त्ामुळे कल्ाणची मोगल सेना पुनहा परत गेली . ही बातमी ाेताना सुरतकर १० एि�लच्ा प�ात िलिहतात “तुमही रहू�ाहखानाचा 
इतका तवरेने कल्ाण-िभवंडीहून परत जाण्ाचा ्ेत कळिवलात...” (सुरत टू बॉमबे, १०–४–१६८३, सुरत, खंड ९१; पान ९०, ऑमर, खंड ११७–
४, पान १५५; एफ . आर् .) परंतु हा आक�समक ्ेत होण्ाचे कारण पोतुरगीज आपल्ा अहवालात ाेतात की , “२ एि�ल १६८३ रोजी ...जे मोगली 
सैन् कल्ाणला बांोबसताने तळ ाेऊन बसले होते व ज्ानंी कल्ाण जाळून जमीनाोसत केले होते त्ा सैन्ावर संभाजीने िपछाडीववन ह�ा 
चढिवला व बरेच लोक मारले व पुषकळ घोडी पाडाव कवन घेतली .” (प्. आर् . एन . भाग २, पाने ३३६–४४७) वरील मािहतीववन असे िासते 
की, १६८२ च्ा नवंबरात रणमसतखान कल्ाणास आला . परंतु त्ावर रपाजी भोसले , केसोपतं व िनळोपतं पे्वे चालून गेले व त्ाचा ठाणा 
खाडीतून ्ेणारा ााणागोटा बां केला गेल्ामुळे त्ाला घाटावर िनघोन जावे लागले . पुढे रहु�ाहखान १५ जानेवारी १६८३ स मातीस आला . 
त्ाने रणमसतखानाला बरोबर आणून कल्ाणचा िक�ा जाळून टाकला . रणमसतखान घाटाववन ्ेत असता रपाजी भोसले ्ानंी 
िटटवाळ्ाजवळ लढाई िाली. पामिसगाचे पाठीवर जाऊन ्ु� कवन त्ास व आणखी िकत्ेक थोर सराारासं मारले महणून २ एि�ल १६८३ ला 
मोगली सैन् कल्ाणववन उठून परत बाा्ाहाच्ा छावणीत मे पूव�च जाऊन पोहोचले . ्ा कल्ाणिभवंडीच्ा लढाईचे �संगी खास संभाजी 
राजेही जाऊन ्ेत असत . एका �संगाचे वणरन मंुबईचा वकील हेेी �समथ ्ाने केले आहे . तो िलिहतो : “...संभाजी राजे ्ाजकडून मी 
आपलेबरोबर कागा का आणले नाहीत ्ाचे ...कारण असे की , राजे त्ाच रा�ी रा्रीला गेले आिण तेथून लगेच पालीजवळील पाचछापुराववन 
कल्ाणजवळ मढगडावर महणजे ्ेथून माझ्ा पाचसहा िावसाचं्ा डोगरातील �वासाच्ा टपप्ावर जाणार होते . ि्वा् मजजवळ खच�स एक 
पैसाही ि्�क नवहता व तसे केले असते तर त्ाचं्ा �त्क हुकुमािवर� तेथे रािहल्ाने राजेही रागावले असते . (हेन् यसमथ टू बॉमबे , २७–१०–
१६८३; ओ. स्. खंड ४३, ्. ४९८७; एफ . आर् .)] 
 
(७) मरा�ाचें आरमार आिण िस�ाबंरोबर तयाचं् झालेल् यु�े, (१६८०–१६८२) 
 

इं�गल् आिण संभाजी ्ाचं्ामध्े सखय्ाची भावना िनम�ण होणे अ्क् होते . कारण �त्ेक वष� 
मे ते ऑकटोबर ्ा ारम्ानच्ा वााळी हवामानात िससाचें आरमार आिण कधी कधी सुरतेहून मोगल 
आरमाराचे कािफले मंुबई बांरात िनवाऱ्ासाठी ्ेत असत . त्ाच�माणे मंुबई बेटाच्ा माजगाव िवभागात 
िस�ी ठाण माडूंन राही , आिण तेथून मंुबईच्ा पूव�कडील मरा�ाचं्ा ताब्ातील संप� मुलखात वारंवार 
छापे घालून तो मुलूख उदधवसत करीत असे . संभाजी कधी इं�जानंा धमकावणी ाेई तर कधी इं�जानंी 
आपल्ा बांरातून िससानंा आ�् न िाल्ास त्ाचं्ाबरोबर म�ैीचा हात पुढे करी . परंतु सुरतेचा �ेिसडेट 
आिण कौ�नसल ्ानंी मंुबईच्ा अिधकाऱ्ानंा पुढील�माणे आाे् िाला : “तुमही का् वाटेल तो उपा् 
्ोजून त्ाच्ाबरोबर (संभाजी) त्ानंाही (पोतुरगीज) न ाुखिवण्ाचे धोरण ठेवा . ज्ा�माणे आपण 
कोणत्ाही पिर�सथतीत संभाजी राजाजवळ भाडंण करणार नाही , त्ाच�माणे स�ःपिर�सथतीत का् 
वाटेल ते झाले तरी िससाबंरोबर मतभेा होऊ ाेणे हे ्हाणपणाचे ठरणार नाही . कारण आताची वळे ही 
त्ा द�ीने अित्् अ्ोग् अ्ी आहे” 

 
मरा�ाचंी गलबते ही आकार आिण ्ासाम�ी ्ा बाबतीत तुलना करता िससाचं्ा गलबतापेंका 

कमी ाज�ची होती . पावसाळ्ाच्ा िावसात ही गलबते नागोठण्ाची खाडी आिण खााेंरी बांर ्ाचं्ा 
आ�्ाला जात . पावसाळ्ामध्े घनघोर लढाईसाठी बाहेर पडण्ाचे धाडस त्ाचं्ाने होत नसे . परंतु 
अधूनमधून ाोनही बाजंूच्ा गलबतात चकमकी उडत आिण त्ात िससाचंी नेहमी सर्ी होई . ्ा बाजूचा 
सागरी िवभाग मरा�ाचं्ा व्ापारी गलबतानंा पुषकळाा बां होत असे. 

 
७ िडसेबर १६८१ रोजी िससानंी पनवलेच्ा ािकणेस १० मलैावंर पाताळगंगा नाीच्ा काठावरील 



 
अनु�मिणका 

आपटा हे गाव जाळून टाकले (्ापूव� १६७३ मध्े त्ानंी हे गाव लुटले होते ). “िससानंी अ्ा तऱहेने 
िचथावल्ामुळे संभाजी िचडला . त्ाने सुलतान अकबर ्ाला बरोबर घेऊन रा्गडचा िक�ा सोडला 
आिण २० हजार सैिनक व �चडं तोफखाना घेऊन तो १८ िडसेबर रोजी ांडा ्ेथे पोहोचला . त्ानंतर त्ाने 
जंिजऱ्ाच्ा आवतीभोवती असलेल्ा सवर टेक�ावंवन जवळजवळ ३० िावसप �्त जंिजरा बेटावर 
तोफाचंा अिवरत भिडमार केला .” परंतु ३० जानेवारीच्ा सुमारास मोगलानंी उ�र कोकणावर केलेली 
सवारी आिण त्ानंी केलेला कल्ाणचा पाडाव ्ामुळे त्ाला रा्गडकडे झपा�ाने माघार घेणे भाग 
पडले. 

 
जुलै १६८२ मध्े मरा�ानंी काही गलबते एक� जमिवली आिण जंिजऱ्ावर ह�ा चढिवला . परंतु 

जंिजऱ्ाच्ा खडकाळ आिण सतत भ्ानक वााळानंी �सत असलेल्ा िकनाऱ्ावर त्ानंा पा् रोवता 
आला नाही . त्ानंा माघार घ्ावी लागली आिण त्ामध्े त्ाचें भ्ंकर नुकसान झाले . मरा�ाचं्ा 
चाकरीत िस�ी िम�ी हा होता . त्ाच्ा हाताखाली ३० गिलवहर जातीची गलबते होती . िससाचें आरमार 
िस�ी कािसम ्ाच्ा हाताखाली होते . ्ा कािफल्ात १६ जहाजे होती आिण िससाचें उतकृ� नौसैिनक 
त्ावंर होते. ्ा कािफल्ाबरोबर िस�ी िमि� ्ाने कुलाबा पॉइंटच्ा ािकणेस ८ मलैावंर कलगाव ्ेथे लढा 
िाला. परंतु थोडा्ा चकमकीनंतर त्ाचा पराभव झाला . त्ाची इतर जहाजे पळून गेली . खु� त्ाला 
�ाणािंतक जखम झाली . त्ाला कैा करण्ात आले व तो आिण त्ाची ७ गलबते ्ानंा मंुबईस नेण्ात 
आले. 
 
(८) संभाज्चे पोतुरग्जाबंरोबर यु�, १६८३ 

 
वरील घटनेमुळे पोतुरगीजावंर संभाजीच्ा ्ोधाचा मारा पडला . पोतुरगीजानंी कारवारच्ा ािकणेस 

असलेले अंजाीव बेट ताब्ात घेऊन आिण त्ाला तटबांी कवन अगोारच कळ काढली होती . संभाजीचा 
उ�े् िससाचं्ा जंिजरा ्ेथील मजबतू तळाला ्ह ाेण्ासाठी अंजाीव ्ेथे नािवक तळ बाधंण्ाचा होता 
(एि�ल १६८२ ). ्ात आणखी भर महणून िडसेबर १६८२ मध्े गोव्ाच्ा पोतुरगीज वहॉईसरा्ने मोगल 
जहाजानंा पोतुग�जाचं्ा ठाण्ाच्ा िकलल्ाववन कल्ाणच्ा खाडीप �्त जाऊ िालेले होते . त्ावळेी 
मोगल अिधकारी रणमसतखान ्ाच्ा हाताखाली मोगल सैन् कल्ाण �ातंात लुटालूट करीत होते . 
त्ाला रसा घेऊन ही जहाजे चालली होती . त्ाच�माणे पोतुरगीज वहॉईसरा्ने पोतुगीजाचं्ा उ�र ामण 
�ातंातून मरा�ाचं्ा उ�र कोकणातील िजल्ाकडे जाण्ासाठी मोगल सैन्ाला वाट िाली होती . 
पोतुरगीजानंी तटसथतेचा अ्ा तऱहेने अनेकाा भगं केल्ाने त्ाचं्ावर सूड उगिवण्ाची संभाजीने �ितजा 
केली होती . ५ एि�ल १६८३ रोजी संभाजीने त्ाचं्ावरील आपल्ा हलल्ाला सुरवात केली . १ हजार 
घोडेसवार आिण २ हजार सवार घेऊन त्ाने तारापूर ्ा पोतुरगीजाचं्ा ताब्ातील ्हरावर ह�ा केला . 
तारापूर ्हर आिण त्ाच�माणे ामणपासून वसईप �्तची सवर ्हरे त्ाने जाळून टाकली . ३१ जुलै रोजी 
त्ाच्ा पे्व्ाने ६ हजार पा्ाळ आिण २ हजार घोडेसवार घेऊन चौलला वढेा िाला . ८ ऑगसट रोजी 
सकाळी उजाडता उजाडता मरा�ानंी ्हरावर ह�ा केला . हा ह�ा परतवनू लावण्ात आला , आिण 
त्ात मरा�ाचें �चडं नुकसान करण्ात आले . २९ ऑगसटनंतरच्ा मध्रा�ी पोतुरगीज वहॉईसरा्ने 
गोव्ातील िहाी रिहवा्ाचं्ा एका मो�ा तुकडीला नाीपलीकडे असलेल्ा सावतंवाडीच्ा मुलखात 
रवाना केले. संभाजीच्ा ताब्ातील खेडी लुटण्ाचा आिण जाळून टाकण्ाचा सर�स परवाना त्ाने त्ानंा 
िाला. परंतु मराठे जी मुलखिगरी करत त्ाची न�ल करण्ाचा हा �्तन अ््सवी ठरला . चौलचा वढेा 
अनेक मिहनेप �्त चालला होता. परंतु इतक्ा व�ेानंतरही चौल हे अिजक्च रािहले. 



 
अनु�मिणका 

 
पोतुरग्जाचंा फोंाला वेढा आिण अपयश् माघार 

 
गोव्ाच्ा वहॉईसरा्ने ्ा सुमारास फो�ाला वढेा ाेऊन मरा�ाचें लक ाुसरीकडे वधेण्ाची 

्ोजना आखली. ८०० गोरे सैिनक , ८ हजार कानडी फौज आिण ५ भारी तोफा इतक्ा साम�ीसह तो २२ 
ऑकटोबर रोजी फो�ानजीक ्ेऊन पोहोचला . त्ाने ताबडतोब िकलल्ावर तोफाचंा भिडमार करण्ास 
सुरवात केली. 

 
िकलल्ाच्ा आतील िभतीला जे भगााड पडले होते त्ामधून िकलल्ात ि्रण्ाचा ३० ऑकटोबर 

हा िावस मु्र करण्ात आला . परंतु नेमक्ा त्ाच िाव्ी संभाजीकडून मात घेऊन सैन्ाची एक 
तुकडी आली. ्ा तुकडीने पोतुरगीज सैन्ाला पूणरपणे वढेले . पिरणामी पोतुरगीज सैन्ाचा धीर सुटला आिण 
त्ानंी वढेा उठिवण्ाचे ठरिवले . ाुसऱ्ा िाव्ी त्ानंी माघार घेण्ाला सुरवात केली . एक नोवहेबर रोजी 
ते इबरता ्ेथे पोहोचले. गोव्ाला परत जाण्ासाठी ्ा िठकाणाहून त्ाचंी रवानगी होणार होती. 

 
इबरताहून पोतुरगीजानंी जी माघार घेतली त्ामध्े त्ाचें अित्् नुकसान झाले . मरा�ाचं्ा 

घोडाळाने गोवा ्ेथील पा्ाळावर मो�ा िनध�राने ह�ा चढिवला. 
 
“गोव्ामधील त�े्ी् सैिनकानंी आपल्ा बाुंका टाकून िाल्ा आिण त्ानंी पळ काढला . अखेर 

बहुतेक सवर पोतुरगीज सैिनकानंी त्ाचंीच री ओढली . परंतु त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही . एत�े्ी् 
काळ्ा सैिनकानंी पोतुरगीज सैिनकानंा पा्ाखाली तुडिवले . आमचे पुषकळ सैिनक तुडिवले गेले . आमची 
सवर माणसे सैरावैरा पळत सुटली . �त्ेकाने आपापला जीव वाचिवण्ाचा �्तन केला . पोतुरगीजाचं्ा 
पा्ाळी तुकडीपैकी एक कंपनी भरेल इतक्ा संख्ेने पोतुरगीज खला्ी ठार मारले गेले . मृत आिण 
जखमी झालेल्ाचंी संख्ा जवळ जवळ २०० एवढी भरली.” 

 
(९) संभाज् गोवयावर सवार् करतो 

 
फोडा िकलल्ाच्ा तटबांीपासून संभाजीने ७ हजार घोडाळ आिण १५ हजार पा्ाळ घेऊन गोवा 

्हरावर चाल केली . १४ नोवहेबरच्ा रा�ी १० वाजता ४० मराठे सैिनक गोव्ाच्ा ई्ान्ेस २ मलैावंर 
असलेल्ा सनॅटो एसटेवहॉओ ्ा बेटावर ि्रले . संपूणरपणे ओहोटी असताना त्ानंी एका खाडीमधून पार 
होऊन वरील बेटावर �वे्  िमळिवला . नंतर ते डोगराच्ा माथ्ावर असलेल्ा िकलल्ाच्ा िभती चढून 
गेले. थो�ा कालावधीनंतर नाीच्ा पलीकडील बाजूस असलेल्ा त्ाचं्ा मुख् छावणीतून त्ानंा ४ 
हजार सैिनकाचंी मात ्ेऊन पोहोचली. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी ७ वाजता पोतुरगीज वहॉईसरा् हा ४०० सैिनक घेऊन सनॅटो एसटेवहॉओ ्ा 

बेटावर उतरला . त्ाने मरा�ाचं्ा पा्ाळावर मो�ा िनकराने ह�ा चढिवला . परंतु त्ानंा आता ३०० 
घोडेसवाराचंी मात िमळाली होती . “ते मो�ा िहिररीने आमच्ा सैिनकावंर तुटून पडले . आमचे सैिनक 
टेकडीववन सैरावैरा पळत सुटले . मृत झालेल्ाचंी संख्ा जवळ जवळ १५० पेका अिधक होती आिण 
उरलेल्ा सैिनकातं असा एक ाेखील सैिनक नवहता की ज्ाला बाुंकीची गोळी , तलवार, अगर ागडाचंा 
मारा ्ामुळे जखम झाली नवहती . खु� वहॉईसरा्च्ा हाताला बाुंकीच्ा गोळीने भारी जखम झाली होती . 



 
अनु�मिणका 

ाुपारी २ वाजण्ाच्ा सुमारास वहॉईसरा् हा जहाजामध्े चढला . उरलेले जवळ जवळ १५० सैिनक हे 
नाीच्ा �वाहात घुसले . बरेच जण िचखलात अडकले आिण काही पोहून नाीपार कवन गेले . िचखलात 
अडकलेले सवरजण मरण पावले. ाुसऱ्ा िाव्ी (१६ नोवहेबर) मरा�ानंी मो�ा घाईघाईने वरील बेटाचा 
त्ाग केला” 

 
१ िडसेबर रोजी १ हजार मराठा घोडेसवार आिण ३ हजार पा्ाळी सैिनक गोवा बेटाच्ा अनु्मे 

ािकणेस आिण उ�रेस असलेल्ा सालसे�ी आिण बाराे् ्ा िजल्ातं घुसले . हे ाोन िजलहे आिण 
गोव्ाचे बेट ्ामध्े फकत १ खाडी होती. त्ा िठकाणी सापडेल ती वसतू त्ानंी लुटून फसत केली, पुरषानंा 
पकडून कैा केले, िा्ावंर अत्ाचार केले आिण जवळ जवळ एक मिहनाभर त्ा �ाे्ात त्ानंी धुमाकूळ 
घातला. गोव्ाच्ा �ाे्ात अ्ा तऱहेने ाह्तीचे वातावरण िनम�ण झालेले असताना गोव्ाची सुटका 
करण्ाकरता जणू काही ्हाआलम गोव्ावर सवारी कवन आला . त्ाने संभाजीच्ा ताब्ातील िबचोलीम 
हे ्हर ५ जानेवारी १६८४ रोजी ताब्ात घेतले . ्ानंतर तीनच िावसानंी मोगल आरमाराचा एक 
सामथ्रवान कािफला गोव्ाच्ा बांरात ्ेऊन पोहोचला . राजपु�ाच्ा सवारीची बातमी कळताच संभाजीने 
२३ िडसेबर रोजी रा्गडाकडे पळ काढला . पोतुरगीजाबंरोबर ्ातंतेच्ा वाटाघाटी करण्ासाठी कवी 
कल् ्ाला त्ाने अकबराबरोबर ठेवले. 

 
पोतुरग्जाबंरोबर्ल यु�ाचा तातपुरता शेवट 

 
्ु�ाच्ा उ�रेकडील माैानात महणजे ामण िजल्ात पोतुरगीजानंा सपाटून मार खावा लागला . 

त्ाचं्ा ताब्ातील अनेक गाव ेमरा�ानंी िजकली आिण जाळून टाकली . मंुबईच्ा आगने्ेस केवळ १० 
मलैावंर असलेले करंजा हे बेट २२ िडसेबर रोजी संभाजीने ताब्ात घेतले . पोतुरगीजाबंरोबर तह 
करण्ासाठी मध्सत महणून अकबराच्ा मातीला कवी कल् ्ाला आपला पूण�िधकारी महणून ठेवनू 
संभाजीने जेवहा उ�रेकडे घाईघाईने आपल्ा राजधानीकडे पळ काढला तेवहा ्ा ाोघानंी मोगलापंासून 
पळ काढून गोव्ाच्ा पूव�स असलेल्ा भीमगडच्ा जंगलाचा आ�् घेतला . तेथून ते फोडा ्ेथे गेले , 
आिण पोतुरगीजाचंा वकील मनॅ्ुएल् . एस. ड. अलबुककर  ्ाजबरोबर तह केला (२० जानेवारी). ्ा तहाच्ा 
अटी�माणे ाोघानंी परसपराचंा िजकून घेतलेला मुलूख आिण लूट ही एकमेकानंा परत कराव्ाची होती 
आिण ्ापुढे परसपर संबधंात तटसथतेचे धोरण सवीकाराव्ाचे होते. 

 
परंतु ाोघामंधील हा तह िनववळ पोकळ होता . मरा�ाचं्ा राज्ामध्े लवकरच पोतुरगीजाबंरोबर 

ाुसऱ्ाांा लढा ाेण्ासाठी महणून जारीने त्ारी सुव झाली होती . १९ स�ेबर रोजी पोतुरगीजानंी करंजा 
बेटावर ह�ा केला आिण ते िजकून घेतले . संभाजीच्ा कारिका�च्ा ्वेटप �्त मराठे आिण पोतुरगीज 
्ाचं्ामध्े ्�तुवाची भावना चालूच रािहली . परंतु ्ा ्�तुवाच्ा भावनेने कधीही उ� सववप धारण केले 
नाही. 

 
(१०) राजपु� अकबर याचे बेत आिण मरा�ाचंया दरबारात तयाचया पदर् पडलेल् िनराशा  

 
संभाजी हा मोगलाचं्ा मुलखात इकडे ितकडे बारीकसारीक लुटाव मोिहमा काढून अगर िस�ी व 

पोतुरगीज ्ाजंबरोबर िनषफळ ्ु�ामध्े गुंतवनू घेऊन सवतःच्ा ्कतीचा ऱहास कवन घेत होता . एकाच 
वळेी अनेक िनरथरक व्वधानात गुंतल्ामुळे संभाजीला कोणतीही पिरणामकारक कारवाई करणे अ्क् 



 
अनु�मिणका 

होते. अ्ा तऱहेचे पिर�सथतीनुवप िवधान सुरतेच्ा इं�ज फॅकटरने िडसेबर १६८३ मध्े केलेले आपल्ाला 
आढळते. 

 
अकबराच्ा मनात एकच िवचार होता . तो महणजे िा�ीचे िसहासन कसे �ापत कवन घ्ाव ेहा 

हो्. आपला हा बेत िस�ीस जाण्ाच्ा कामी एक उपकरण अ्ा द�ीने तो संभाजीकडे पाहात होता . 
महाराष्ात त्ाने घालिवलेला �त्ेक िावस महणजे त्ाच्ा मनातील ई�पसत साध् होण्ाच्ा कामी तेवढा 
काळ पुढे ढकलला जाण्ासारखे होते . त्ाच�माणे हा �त्ेक िावस महणजे त्ाच्ा मनाला होणाऱ्ा 
असंख्ात वाेनाचें �तीक असल्ासारखा होता . महाराष् जर आपण सोडून गेलो तरच सुसंसकृत जगात 
आपण जाऊन पडू अ्ी त्ाच्ा मनाची धारणा झाली होती. 

 
परंतु वसतु�सथती अ्ी होती की , संभाजीचे िहतसंबधं आिण अकबराचे मनोरथ ्ाचं्ामध्े एकोपा 

कधीच होण्ासारखा नवहता . ािकणेतील डोगर आिण जंगली मुलखातील सुरिकतता सोडून उ�र 
िहाुसथानच्ा लाबंरंा पसरलेल्ा माैानात जाण्ाचे संभाजीला काहीच कारण नवहते . असे केल्ाने 
त्ाच्ा सैिनकानंा नैसनगक पिर�सथतीचा जो लाभ उठिवता ्ेत होता तो आला नसता . त्ाच्ा मनात 
असाही िवचार आला की िहाुसथानवर सवारी करण्ाची अकबराची ्ोजना महणजे एखा�ा सवपनासारखी 
आहे. त्ाच्ाबरोबर जाणे महणजे मा्ाे्ाला त्ाचे संरकण करणाऱ्ा सैिनकापंासून विंचत करण्ासारखे 
आहे, आिण असे करणे महणजे आपल्ा सवतःच्ा गैरहजेरीत औरंगजेबाला महाराष् िजकून घेण्ाची संधी 
िाल्ासारखे नाही का्? 

 
अकबराच् महाराष् सोडून जाणयाच् इच्ा, १६८३ 

 
अखेर हा्ाला सं�सत करणाऱ्ा पिर�सथतीत अकबराने १८ मिहन्ाचंा कालावधी काढला . 

त्ाची आ्ा मावळल्ासारखी झाली . आपल्ाला िालेली वचने पाळली जाण्ाचे टाळले जात आहे हे 
त्ाला िासून आले . ्ा सवर गो�ीतून संभाजीचे चािरं् आिण त्ाचे धोरण ्ाचं्ा फोलपणािवष्ी त्ाची 
खा�ी झाली . संभाजीकडून आपल्ाला पिरणामकारक मातीची केवहाही , अपेका ठेवता ्ेणार नाही ्ा 
गो�ीची त्ाला जाणीव होऊन तो िनरा् झाला . महणून त्ाने महाराष् सोडून जाण्ाचे ठरिवले . १६८२ 
च्ा िडसेबर मिहन्ात आपल्ा राठोड अनु्ा्ासंह त्ाने पाली हे आपले आ�्ाचे िठकाण सोडले . 
सावतंवाडीमध्े बाांा ्ा िठकाणी तो राहाव्ास गेला . हे िठकाण जरी मरा�ाचं्ा राज्ात होते तरी ते 
गोव्ाच्ा उ�रेस फकत २५ मलैावंर आहे . ्ा िठकाणाहून १६८३ च्ा जानेवारी मिहन्ात अकबराने 
गोव्ाच्ा वहॉईसरा्कडे आपला एक �ितिनधी पाठिवला. त्ाच्ाबरोबर आपली िहरेजिडत क�ार त्ाने 
त्ाला नजर महणून पाठिवली . गोवा ्ेथे आपल्ाजवळील काही िहरे िवकण्ाची परवानगी आपल्ाला 
ाेण्ात ्ावी, अ्ी िवनवणी कवन त्ाने वहॉईसरा्जवळ अ्ी ्ाचना केली की कानराच्ा राज्ातील 
मंगलोर ्ेथे असलेल्ा पोतुरगीज फॅकटरना आपण मला अरेिब्ा ्ेथे घेऊन जाण्ासाठी एक जहाज 
िमळिवण्ास मात करण्ासाठी सागंावे . परंतु बाा्हाच्ा हुकमाववन माचर आिण एि�ल मिहन्ात िस�ी 
हा आपले आरमार घेऊन राजापूरच्ा खाडीत गसत घालत होता . त्ाला असा हुकूम होता की अकबराने 
जहाजातून गोव्ाकडे जाण्ाचा �्तन केल्ास त्ाला अटकाव करावा. 

 
स�ेबर मिहन्ात अकबर ्ाने बा�ंाहून िबचोलीम ्ेथे आपला मु�ाम हलिवला . हे िठकाण 

संभाजीच्ा मुलखात असून गोव्ापासून १० मलैापेंका कमी अंतरावर होते . संभाजीब�ल अकबराच्ा मनात 
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िवलकण घृणा िनम�ण झाली होती . अ्ा तऱहेने फसिवल्ा गेलेल्ा ्ा अगितक मोगल राजपु�ाने अखेर ८ 
नोवहेबरच्ा सुमारास एक जहाज िवकत घेतले . ्ा जहाजावर इराणला जाण्ाच्ा उ�े्ाने तो वेगुल� ्ेथे 
चढला. ारम्ान कवी कल् हा अित्् तवरेने राजापुराहून वेगुल� ्ेथे आला . त्ाने ाुग�ाासाला बरोबर 
घेऊन जहाजावर अकबराची गाठ घेतली . संभाजी तुमहाला िहाुसथानच्ा सवारीत स्ा मात करण्ास 
त्ार आहे अ्ी नवीन अिभवचने त्ाने संभाजीतफ�  अकबराला िाली आिण पुनहा जिमनीवर उतरण्ास 
त्ाने अकबराचे मन वळिवले . ारम्ान पोतुरगीज (्ा िठकाणी मुळात Luso असा ्बा आहे) आिण मराठे 
्ाचं्ामध्े ्ु�ाला तोड लागले . ्ा ्ु�ात मरा�ाचं्ा वतीने अकबराने मध्सथाचे काम केले . फे�ुवारी 
१६८४ नंतरचे संपूणर वषर अकबराने रतनािगरी िजल्ात साखरपे आिण मलकापूर ्ेथे घालिवले . कवी 
कल् ्ाने आपल्ाला भेटण्ास ्ाव ेआिण पुढे का् कराव्ाचे त्ाब�लची बोलणी करावी ्ासाठी 
अकबराने त्ाला वारंवार बोलािवले . [मराठे-मोगल संघष�ब�ल पोतुरगीज कागाप�ात िमळणारी मािहती (इ. स. १६८३–१६८४) 

आिण त्ाच�माणे पोतुरगीज हालचाल�ची मािहती पुढे िाली आहे : 
 
िा. २ जानेवारी १६८३ ते ५ जानेवारी १६८४ ्ा ारम्ानच्ा काळात िहाुसथानच्ा (गोव्ात) राज्ात जे का् घडले त्ाचा अससल 

वृ�ातं – 
 
िा. १५ जानेवारी १६८३ रोजी गोव्ाबाहेर उ�रेकडील आरमार ्ेऊन ााखल झाले . त्ा आरमाराचे कपतान कािपतावं भोर मानुपल ा 

सौझपरैरा ्ानंी बातमी आणली की , मोगलाचें आरमार मुंबई आिण वसई बांरात ्ेऊन ााखल झाले आहे . हे मोगल आरमार आमच्ा वसईच्ा 
पाण्ात ि्रले असून ाुसऱ्ा बाजूने मोगल सैन्ाने संभाजीचे कल्ाण हे ्हर िव्षे �ितकार न होता घेतले आहे . 

 
िा. ५ फे�ुवारीस मोगलाचें ि्�मंडळ आले . त्ा ि्�मंडळातील विकलाने अ्ी मागणी आणली होती की , मोगल सैन्ाला संभाजीवर 

ह�ा करण्ासाठी आमच्ा मुलखातून वाट ाेण्ात ्ावी. तसेच आमच्ा राजाने मोगल स�ाटा्ी ाोसती करावी. 
 
िा. १५ फे�ुवारीस संभाजी एक हजार घोडेसवार आिण ाोन हजार पा्ाळ घेऊन तारापूर ्ा नावाच्ा आमच्ा ठाण्ावर चालून 

आला. ते ठाणे खुले होते , त्ामुळे संभाजीला ते जाळता आले . त्ा ठाण्ाबरोबरच त्ाने ामण आिण वसईनिजकची आणखी काही गावे जाळली . 
तारापूरच्ा ठाण्ाचा सेनापती मानुपल तावहािरज ्ाने िकलल्ात माघार घेतली . पण त्ाने तेथून ्�ूवर ह�े चढवनू त्ाची पुषकळ हानी केली. 

 
मे मिहन्ाच्ा सुरवातीला चौल ्हराचा सेनापती कािपतावं ाो �ा�नससकु ा कोशत ्ाने बाले िकलल्ावरील तोफखान्ाला 

संभाजीच्ा चौल नावाच्ा खे�ावर तोफा डागण्ाचा हुकूम केला . तोफाचं्ा सरब�ीमुळे त्ा खे�ाचा काही भाग उदधवसत झाला . त्ा खे�ात 
संघाच्ा एका �ााीलला कैा करण्ात आले होते, महणून हा तोफाचं्ा भिडमार करण्ात आला. 

 
िा. १२ मे ला ाो िमगेल ा आलमाै ्ाने हुकूम काढला की , सा�ी �ातंात ्ाे हातात धरण्ासारखे जे धडधाकट कानारी (एत�े्ी्) 

पुरष असतील त्ानंी मडगाव आिण रासई ्ा ारम्ानच्ा एका माैानात गोळा वहावे . त्ाने त्ानंा सकत ताकीा िाली की , जो कोणी ्ा हुकमाचा 
भगं करील तो ाेहातं ि्केस पा� होईल . त्ा हुकमा�माणे उपिरिनना� माैानात लोक गोळा झाले . ते त्ा िठकाणी सतत आठवडाभर रखरखीत 
उनहात होते. एके रा�ी एक िहाू त्ाची बा्को अत्ावसथ होती महणून आपल्ा कॅ�नची परवानगी घेऊन ितला भेटाव्ास घरी गेला . त्ाच रा�ी 
तो छावणीत परतला . त्ाच्ा गैरहजेरीत ती बातमी ाो िमगेल ा आलमाै ्ाला कळली असता त्ाने त्ा िहाूला कैा कवन फासावर 
लटकिवण्ाचा हुकूम िाला. ती बातमी छावणीतील लोकानंा कळली असता त्ानी पा�ी तेवोतोिन्ु ्ाला िवनंती केली की , त्ाने सेनापती्ी त्ा 
ाुा�वी मनुष्ािवष्ी राबाली करावी . परंतु सारहू पा�ीने त्ा िहाूचा �ाण वाचिवण्ाची खटपट तर केली नाहीच , उलट सेनापतीलाच त्ाला 
फा्ी ाेण्ाचा त्ाने स�ा िाला . तो सेनापतीच्ा भेटीहून परतल्ावर ाे्ी लोकानंा धमकी ाेत महणाला की , तुमही संघाचे (कॉमपानही्ा डी 
जीसस) जे वाईट केले आहे त्ाचे फळ तुमहाला भोगणे भाग आहे . ते ऐकताच लोक रागाने बेफाम झाले व त्ानंी सेनापितिवर� ह�ा करण्ाची 
त्ारी केली . लोकाचंा तो िनध�र पाहून सेनापती गडबडला व त्ानंा ्ातं करण्ासाठी त्ाने पकडलेल्ा िहाूस सोडून िाले . वहॉइसरॉ् : 
�ा�नससकु ा तावहोरा ्ाचं्ा पिहल्ा वष�च्ा कारिका�त पटकीची भ्ंकर साथ आली व ाुसऱ्ा वष� मोठे अवषरण पडले . 

 
िा. २ ऑगसटला संभाजीच्ा सैन्ाने चौलच्ा िकलल्ाला वेढा घातला . त्ा सन्ात ाोन हजार घोडेसवार आिण सहा हजार पा्ाळ 

होते. ्ा सैन्ापासून ्हराला गभंीर सववपाचा धोका िनम�ण झाला . ्हर पडण्ाची पिर�सथती िनम�ण झाली . ्�ुसैन्ाने तटास ि्�ा लावनू 
वर चढण्ाचा �्तन केला . पण तो �्तन हाणून पाडण्ात आला . ्�ूने तटापासून माघार घेताच िकलल्ातून त्ाच्ावर तोफा डागण्ाचा हुकूम 
झाला परंतु तोफा डागताकणी त्ाचं्ा गा�ाची चाके मोडून त्ा खाली जिमनीवर पडल्ा . गोळ्ानंीही नेम साधला नाही . ााव कोळ्ाची होती . 
काही तोफा तर पधंरा वष�च्ा मागे मून ा मेलुवहे कॅ�न होते तेवहा भरलेल्ा होत्ा . उ�रेकडील सवर ठाण्ातं ाारगोळ्ाची व्वसथा पा�ीच्ा 
हातात असते. त्ाचं्ा परवानगीि्वा् केवळ गोलंााजानंाच नवहे , तर खु� गवहनररलाही तो डागता ्ेत नाही . ााव अ्ी जपून वापरण्ाचे कारण 
की, ााव िजतकी ि्�क राहते िततका ती िवकत घेण्ाचा पैसा पा�ीच्ा िख्ात जातो . 

 



 
अनु�मिणका 

तोफाचं्ा गा�ा नााुरसत झाल्ाची बातमी गवहनररने ्हराच्ा ाारगोळ्ाचे कारभारी आिण पागेच्ा पाठ्ाळेचे रेइतोर (�ाचा्र) 
पा�ी िमगेल गोिम् ्ानंा कळिवली . त्ानंी उ�र केले की, तोफाचं्ा गा�ा ि्�क नाहीत , आिण नवीन गा�ा बनिवण्ासाठी लागणारे लाकूड 
हाता्ी नाही . तीच कथा ााव आिण गोळे ्ाचंीही होती . ्वेटी ाारगोळा िवकत आणण्ासाठी ्हरातील ािर�ी नागिरकाकंडून तीन हजार 
्ुझााु््  (Cruzados) गोळा कवन ते वसई ्ेथे पाठवनू ाेण्ात आले . त्ाचबरोबर उ�रेकडील �ाे्ाचा सेनापती ाो मानुएल ा लोबो 
्ाच्ाकडेही मातीची ्ाचना करण्ात आली. त्ाने ताबडतोब तोफाचं्ा गा�ा, ाारगोळा आिण ्भंर माणसे पाठवनू िाली. 

 
चौल ्ेथील सैन्ाच्ा पा�ीपा्ी पाच हजार ्ुझााु््  आहेत , त्ा रकमेचा उप्ोग ाारगोळा खरेाी करण्ासाठी करता ्ेईल . वसई 

्ेथे चौाा हजार आिण ामण ्ेथे ाहा हजार ्ुझााु््  आहेत . लढाई असल्ासच हे सवर पैसे खचर करण्ात ्ेतात . काहीच ि्�क उरत नाही . 
परंतु सवरसामान्तः ्ा भागात �िचतच लढा्ा होतात. 

 
िा. २७ ऑगसटला वहॉइसरा्ानंी सवर धम�च्ा लोकानंा कळिवले की , संभाजी एक मोठी फौज घेऊन गोवा ्हरावर चाल कवन ्ेत 

आहे तरी त्ानंी ्हराच्ा रकणासाठी आिण रकण करणाऱ्ानंा मात करण्ासाठी जय्त त्ार राहावे. 
 
िा. ७ स�ेबरला वहॉइसरा्नी हुकूम काढली की , सवर नागिरकानंी िव्षे कवन सा�ी आिण बाराे्मधील लोकानंी सात आिण आठ 

तारखेच्ा रा�ी संभाजीच्ा �ाे्ात ि्वन खे�ाचंी लुटालूट आिण जाळपोळ करावी . 
 
िा. २७ आकटोबरला कौट वहॉइसरा् हे ्हरातील सुमारे ४० घोडेसवार घेऊन  सा लौरेसुला रवाना झाले व ितथून त्ानंी फो�ास 

�्ाण केले. िा. २८ ऑकटोबरला त्ानंी आपल्ा सैन्ाची पाहणी केली . ते सैन् पुढील�माणे होते . ६०० पगारी ि्पाई , त्ातील पुषकळ्ी पोरेच 
होती. जवळ जवळ ३०० नौसैिनक आिण ३०० इतर सैिनक . त्ातील काही घोडेसवार तर इतर पा्ाळ होते . हे सवर सैन् एकूण १२० होते . त्ानंा 
सा�ीतील २ ,००० कानारी (ाे्ी) सैन् ्ेऊन िमळाले . त्ातील १ ,५०० बाुंकधारी तर ५०० इतर होते . सा�ीच्ा सैन्ाला पगार िाला नाही . 
पगारच नवहे, तर बाुंका आिण ाारगोळााेखील त्ानंा सवतःच्ा पै्ातून िवकत घ्ावा लागला . ्ा सैन्ाने फो�ाच्ा िकलल्ास वेढा घातला . 
सतत पाच िावसप �्त अिवरत भिडमार कवन िक�ा पडला नाही, ते पाहून वहॉइसरा् िचतातुर झाले. 

 
िा. ९ नवंबरला ्�ूला ९०० घोडेसवाराचंी कुमक आली . ्�ूचे पा्ाळही पुषकळ होते . त्ाच िाव्ी वहॉइसरा्नी आपल्ा 

हाताखालच्ा अिधकाऱ्ां् ी िवचारिविनम् कवन वेढा उठिवण्ाचा िनणर् घेतला . िा. १० नवंबरला आमच्ा सैन्ाने माघार घेण्ास सुरवात 
केली. कौट वहॉइसरा् चार िावस पा�ीच्ा िनवाससथानी होते . तेथे त्ानंी कुणाचीच भेट घेतली नाही . ाुसरी गो� अ्ी की , पा��ना �थम 
कळिवल्ाि्वा् ते वहॉइसरा्ची भेट घेऊन ाेत नसत . वहॉइसरा् त्ाचं्ा नुसते मुठीत आहेत असे महटल्ास अित््ोकती होणार नाही . त्ामुळे 
ते कुणाचाही छळ करतात आिण कुणालाही काढतात . हे पा�ी हाताला लागेल ती वसतू लंपास करतात ; व धान् आिण इतर वसतंूचा राजरोस 
व्ापार करतात. िा. २४ नवंबरला रा�ी १० वाजता संभाजीचे ४० काळे सैिनक सा ंइशतेवहावं बेटावर ओहोटीच्ा वेळी जिमनीववन उतरले . त्ा 
बाजूला टेहळणी िबलकुल नवहती . त्ामुळे त्ानंा टेकडीवर चढून िखडीच्ा रकणासाठी उभारलेल्ा तटबांीतच उतरणे ्क् झाले . त्ानंी 
महाताऱ्ा कॅ�नला आिण काही सैिनकानंा कंठसनान घातले. िक�ाेारही त्ा झटापटीत ठार झाला. 

 
िा. २५ नवंबर १६८३ रोजी सकाळी सात ते आठ ्ा ारम्ान वहॉइसरा् ४०० सैिनकासंह सा इशतेवहावं बेटावर उतरले . त्ानंी 

िकलल्ावर ह�ा करण्ासाठी सैिनकानंा जय्त त्ार राहण्ाचा हुकूम िाला. सैिनक घेऊन ते िकलल्ाच्ा रोखाने िनघाले. ज्ा टेकडीवर िक�ा 
आहे त्ा टेकडीवर वहॉइसरा् चढले तेवहा त्ाचं्ाबरोबर २३० लोक होते . टेकडीवर ्�ूचे ९०० बाुंकधारी ि्पाई होते . वहॉइसरा्ने त्ाचं्ावर 
इतक्ा तवेषाने ह�ा केला की , त्ा हलल्ासमोर िनभाव न लागल्ाने ्�ूने पळ काढण्ास सुरवात केली . पण त्ाच वेळी त्ानंा ३०० 
घोडेसवाराचंी कुमक आली ते पाहताच त्ानंा चेव आला व त्ानंी आमच्ा सैन्ावर �ितह�ा चढिवला . तो �ितह�ा भ्ंकर ती� असाच होता . 
्�ूचा जोर झालेला पाहून वहॉइसरा्नी असा िवचार केला की , आता लढाई चालू ठेवणे ्हाणपणाचे नाही . महणून त्ानंी आपल्ा तुकडीला 
माघार घेण्ाचा हुकूम केला . तो हुकूम कानी पडताच आमच्ा सैन्ाने  खाली सैरावैरा पळ काढण्ास सुरवात केली . आपल्ा सैन्ाने ्�ूला पाठ 
ााखवनू अ्ा रीतीने पळ काढलेला पाहून वहॉइसरा्ही सेनापती ......्ाचं्ासह माघारी परतले . त्ाच ाुपारी ते सेनापती ........ ्ाचं्ासह 
सरकारी नौकेत बसले. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी ्�ूने सा इशतेवहावं ्ेथील चचर जाळून टाकले . िा. ११ िडसेबरला ्�ूचे १६ हजार घोडाळ आिण ३ हजार पा्ाळ 

सा�ीत ि्रले. त्ानंी सगळीकडे लुटालुटीचे स� सुर केले. अ�धान्, गुरेढोरे, थोडक्ात हातास लागेल ते त्ानंी लुटले. 
 
िा. २५ िडसेबरला मडगावच्ा इगज�चे (चचर) रकण करणारे लोक ्�ूला ्रण गेले .... असोळणे हे गाव संघाच्ा पा�ीचे आहे . त्ा 

गावचे वानषक उतप� १२ हजार ्ुझााु्् आहे . सा�ीतील सवर इगज�त अ�साम�ी आिण ाारगोळा भरपूर होता . ्�ूने त्ा �ाे्ात ि्रकाव केला 
तर त्ा इगज� लोकानंी लढिवण्ाचा िनध�र केला होता . इगज�चे पा�ीही लोकाचं्ा खा�ंास खाांा िभडवनू लढणार होते . परंतु पा��नी पळ 
काढताच लोकाचंी पळापळ सुव झाली . सवर खेडी ओस पडल्ाने ्�ूला कोठेच िवरोध झाला नाही . फकत साकंवाळ ्ेथील इगज�ने मा� ्�ू्ी 
मो�ा नेटाने तोड िाले . त्ा इगज�चा पा�ी फािंससकु ा कुन् हा त्ाच गावचा होता महणून त्ा गावचे लोक त्ाच्ा हाताखाली लढले . अ्ा 
रीतीने मडगावपेकाही इगज� ्�ूला घेणे जरा कठीण गेली. 

 
बाणावली ्ा खे�ातला ज्िूल्ु मोिनझ ्ा नावाचा �ा�ण ्�ूचे आगमन होताच काही लोकानंा घेऊन आपल्ा घरात जाऊन 

बसला व त्ाने ्�ू्ी चागंलाच मुकाबला केला . ्�ूला त्ाचा �ितकार मुळीच मोडून काढता आला नाही . ्�ू ज्ा िाव्ी सा�ीत ि्रला त्ाच 



 
अनु�मिणका 

िाव्ी तो बाा�्मध्ेही ि्रला . ितकडे तीन िक�े आहेत . ्ा तीनही िकलल्ातं पोतुरगीज सैिनकाचं्ा तीन कंपन्ा होत्ा . ितथल्ा तोफाही 
चागंल्ा �सथतीत होत्ा . ्�ूचे आगमन होताच लोकाचंी पळापळ सुव झाली . पोतुरगीज सैिनकाकंडून ्�ूला �ितकार झाला नाही . बाा�्च्ा 
गवहनररचे आिण सेनापतीचे नाव ि्शतोवहावं ा सौझ कौितन्ु होते . ्�ूला ज्ा घरातून आिण इगज�तून �ितकार झाला ितकडे तो गेला नाही . मा� 
ज्ा खे�ात त्ाला िवरोध झाला नाही त्ा खे�ात ि्वन त्ाने मनसोकत लुटालूट केली . त्ाने सवर चीजवसतू तर लुटलीच परंतु लोकाचंी 
गुरेढोरे ाेखील नेली . ितिवचा िक�ा सतत ाहा िावसप �्त लढिवण्ात आला . परंतु िकलल्ात पाण्ाची टंचाई झाल्ामुळे तो अखेर ्�ूच्ा 
हवाली करावा लागला . उरलेलेही ाोनही िक�े पडले . ्�ूचे काळे सैिनक वचनाला जागले नाहीत . त्ानंी ्रण ्ेणाऱ्ा पोतुरगीज सैिनकानंा 
कोणतीच मानहानी सहन करावी लागणार नाही असे वचन िाले होते. त्ा वचना�माणे पोतुरगीजानंी ्रणागती पतकरल्ावर त्ा काळ्ा सैिनकानंी 
त्ाचें हात पाठीमागे बाधूंन त्ानंा पुषकळ मारहाण केली. ितनही िकलल्ातं एकूण १५० पोतुरगीज ि्पाई होते. त्ा सव�ना ्�ूने कैा केले. 

 
्ापुरा नाीच्ा मुखावर असलेल्ा िकलल्ासही ्�ूने वेढा घातला . ्ा िकलल्ाच्ा िक�ेााराच्ा बा्कोने ्�ूची एवढी ाह्त 

घेतली की , ितने िक�ा िबलकुल न लढिवता तो ्�ूच्ा ताब्ात ाेण्ाचा आपल्ा नवऱ्ास स�ा िाला . ्ा िकलल्ाची ाारे ्�ूला रा�ी 
उघडण्ात आली . वाा�् आिण सा�ी ्ा ाोनही �ातंातं ्�ू एक मिहना होता . ्ा काळात त्ाने सगळीकडे जाळपोळ आिण लुटालूट केली . 
त्ाला कुणीही �ितकार केला नाही , आिण ज्ाने �ितकार केला तो सहीसलामत सुटला नाही . वाा�्च्ा िकलल्ातून ्�ूने एकूण ४६ तोफा 
नेल्ा. 

 
२८ िडसेबरला संभाजीचे चार वकील तहाच्ा वाटाघाटी करण्ासाठी आले . िा. २ जानेवारी १६८४ रोजी संभाजीकडे तहाच्ा 

करारावर सही करण्ासाठी गेलेला वहॉइसरा्चा ाूत मानुएल साराइवह ा आलबुककर  हा तहाच्ा करारावर सही कवन ्ेताना ितकडून ्�ूने 
कैा कवन नेलेली आमची सवर माणसे घेऊन आला. 

 
िा. १५ जानेवारी १६८४ रोजी औरंगजेबाच्ा सैन्ापैकी काही सैन् संभाजीच्ा िडचोली �ातंात ि्रले . ्ा सैन्ात ४०,००० घोडेसवार, 

६०,००० पा्ाळ, १,००० ह�ी आिण २०,००० उंट असल्ाची बातमी आहे. 
 
िा. १८ जानेवारीस मोगलाचें एक �चंड आरमार गोव्ाच्ा पाण्ात ्ेऊन ााखल झाले . 
 
िा. १९ जानेवारीस मोगल राजपु� आिण त्ाचा बाप ्ा ाोघाचें ाूत वहॉइसरा्ना भेटले . मोगल स�ाटाचा वकील मोगल 

आरमाराबरोबर आला होता. 
 
इं�जानंी संभाजी महाराजानंा ाारगोळ्ाची मात केल्ाब�ल वहॉइसरा् पोतुरगालला आपल्ा राजास िलिहतो :– 
 
“महाराज– 
 
आपणास प� िलिहल्ावर मला उ�रेकडील ्ु�पिर�सथतीसंबधंाने जे प� आले , त्ाची एक �त मी आपणाला पाठवीत आहे . चौलचे 

गवहनरर ाो . �ा�नससकु ा कोशत ्ानंी मला कळिवले आहे की ्�ूने पुनहा ्ेऊन त्ा ठाण्ास वेढा घातला आहे . सारेजण माझ्ाकडे मात 
मागतात आिण ही मात जर आका्ातून (ाेवाकडून) आली नाही तर ती आमहाला कुठून ्ेईल ते मी सागं ू्कत नाही . िहाुसथानातील ्ुरोिप्न 
लोक हे तर आमचे सव�त मोठे ्�ू आहेत . िव्षेकवन इं�जानंी तर संभाजीला आमच्ािवर� उघडपणे मात करण्ास सुरवात केली आहे . ते 
त्ाला तोफा, तोफाचे गोळे, ााव, बाुंका, आिण सवर �कारची इतर ्ाे आिण हत्ारे पुरवीत आहेत . पण आमहाला त्ानंी िचमूटभर ाेखील ााव 
िवकली नाही. 

 
माझ्ा बल्ाली �े� सवामीला ाेव उांड आ्ुष् आिण सुख संप�ी ाेवो.” (म. इ. सा., खंड ३.४३, ४९)] 

 
(११) संभाज्िवर� उद भवलेल् बंडाळ्; जुलै १६८३ नंतर मोगलानं् केलेलया कारवायाचं् हिककत 
 

जुलै १६८३ नंतर मोगलाचंी ािकणेमधील पिर�सथती सुधारणार अ्ी िचनहे  िासू लागली अकबराचे 
संभाजीबरोबरचे संबधं ाुरावले आिण िहाुसथानातून पळून  जाण्ाच्ा िवचाराने त्ाला घेरले . मरा�ाचें 
पोतुरगीजाबंरोबर बराच काळ रेगाळणारे  ्ु� सुव झाले . ्ा पिर�सथतीचा मोगलानंी फा्ाा उठिवला . 
अजूनप �्त बाा्हा  कोणताच ठाम िनणर्  घेत नवहता . त्ाची पावले फार काळजीपूवरक  पडत होती. तो 
काळ आता संपला, आिण त्ाने सवर िा्ानंी मो�ा �माणावर चढाईचे पिव�े टाकण्ास  सुरवात केली. 
संभाजीच्ा वतरनातील ाु� �वृ�ी , लहरीपणा आिण तामसी वृ�ी ्ामुळे त्ाचे अिधकारी आिण आि�त 
्ाचं्ा मनामध्े एक तऱहेची अढी िनम�ण झाली  होती. औरंगजेबाने लाच ाेण्ाचा सपाटा लावनू ्ा 
असंतोषाची धार अिधक �खर  केली. पिरणामी मरा�ाचं्ा चाकरीमधून वारंवार अिधकाऱ्ाचंी गळती सुव 
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झाली. २६ जुलै १६८३ रोजी  ि्वाजीचा मुनश् काजी हैार हा औरंगजेबाला ्ेऊन िमळाला . त्ाला २ 
हजारी मनसब आिण खान ही पावी ाेण्ात आली. पुढे १७०६ मध्े तो सा�ाज्ाचा मुख् काज् झाला. 

 
कुडाळचा राजा खेमसावतं हा संभाजीचा माडंिलक होता . त्ाने संभाजी िवर� बडं केले. त्ाला 

पोतुरगीजाचंी मात िमळाली . त्ाने सावतंवाडीभर धुमाकूळ घातला . आिण गोव्ाच्ा उ�रेकडील मराठी 
राज्ातील अनेक खे�ाचंी त्ाने जाळपोळ आिण लुटालूट केली. (फे�ुवारी १६८५) खेमसावतंाने आणखी 
ाोन बडंखोराबंरोबर-फो�ाचा ाुलवाना्क आिण राम ाळवी – पोतुरगीजाचं्ा �ाे्ात आसरा घेतला . 
तेथून ते मरा�ाचं्ा मुलुखात लुटालूट कवन सुरिकतपणे परत िनघून जात असत . अ्ा तऱहेने त्ानंी 
ािकण कोकण आिण कानरा ्ा �ातंातं अ्ातंतेचे वातावरण  िनम�ण केले . त्ाचं्ा बडंाळीचा फैलाव 
झाला. काही काळातच िकनारप�ीचा संबधं �ाे् संभाजीिवर� बडं कवन उठला. 

 
इ. स. १६८३ च्ा स�ेबर मिहन्ाच्ा मध्ाला पाऊस संपतासंपता  मोगलानंी आपल्ा आ्मक 

चढाईला सुरवात केली . १५ स�ेबर नंतर काही  िावसानंी रामघाटाच्ा माग� सावतंवाडी आिण ािकण 
कोकण ्ा �ाे्ातं मुसंडी मारण्ासाठी ्हाआलम हा मोठे सैन् घेऊन औरंगाबााेहून िनघाला. ्हाबु�ीन 
्ाला ऑकटोबर मिहन्ात पुण्ाकडे रवाना करण्ात आले . तेथून त्ाने २७ िडसेबर रोजी घाट ओलाडूंन 
कुलाबा िजल्ातील िनजामपूर ्ा गावावर छापा  घातला. राजपु� आजम ्ाला २० ऑगसट रोजी 
िवजापूरच्ा �ाे्ावर पाठिवण्ात  आले. तो ऑकटोबर मिहन्ात ारबारात ााखल झाला . त्ाला 
बागलाण आिण  खानाे्कडे जाणाऱ्ा उ�रेकडील रसत्ाचे रकण करण्ासाठी महणून नाि्ककडे  
नोवहेबर मिहन्ात िन्ुकत  करण्ात आले . ऑकटोबर मिहन्ात अकबराच्ा हालचालीवर  नजर 
ठेवण्ासाठी िस�ी हा वेगुरल्ानजीक गसत घालीत होता. नोवहेबर मिहन्ात खु� बाा्हाने अहमानगरच्ा 
ािकणेकडे कूच केले. ्ा सुमारास गोवळकोडा आिण  िवजापूर ्ा राज्ाचं्ा सरह�ीवर नजर ठेवण्ासाठी 
आिण मरा�ानंा मात करण्ासाठी ्ा राज्ाचं्ा सुलतानानंी ाुसरी आघाडी उघडली तर त्ानंा �ितबधं 
करण्ासाठी सैन्ाच्ा एका तुकडीला खान जहानच्ा हाताखाली िबारहून अ�लकोटकडे  जाण्ाचा 
हुकूम ाेण्ात आला. 
 
(१२) शहाआलम याच् दिकण कोकणावर सवार् [इ. स. १६८४ मधील मोगलाचं्ा हालचालीचे वतरमान पुढे िाले आहे : 

 
्हाअलमच्ा ्ा सवारीची ाखल कोणाही मराठी बखरकार व इितहासकारानंी घेतली नाही . जेधे ्कावलीत मा� ्ा �संगास 

अनुलकून ाोन-तीन नोाी आल्ा आहेत . त्ा अ्ा : “२७ िासेबर १६८३ : ्ाहािाखान ाेवघाटे उतरोन िनजामपूर मािरले . २८ िासेबर १६८३ : 
्हाअलम रामघाटे उतरोन कुडाल व बााें जाळून घाटावरी २० फे�ुवारी १६८४ स गेला . लसकर फार मेले . एि�ल १६८४ : ्हाअलम 
िवजापूरजवळ ्ळेस महणून गाव आहे तेथे बसला . िवजापुरकरानंी मोगलासी िबघाड केला .” “मािसर-इ-आलमिगर्त” िकवा 
“औरंगजेबनामयात” काही मािहती आली आहे . ती अ्ी : “१५ स�ेबर १६८३ : बाा्हाने ्हाअलम बहााुर ्ास कोकण , रामगड व इतर 
ािकणेतील संभाजीचा मुलूख घेण्ासाठी रवाना केले . तो औरंगाबााेहून त्ा िाव्ी सवा� वाजतगाजत बाहेर पडला . १७ एि�ल (२०–२१ एि�ल 
१५ जमािदलावल) १६८४ : बकी उल मुलक ्ास मोठा ाळभार ाेऊन अलमच्ा मातीस रवाना केले . त्ाचेबरोबर ्हाअलमसाठी २० हजार 
आ�फी १०० घोडे , ५०० उंट आिण २५ खेचरे पाठिवली आिण पो्ाख , रतने, ह�ी व घोडे त्ाच्ा मुलाकंिरता आिण सराारासाठी पाठिवले . 
त्ानंतर ितसरी नोा की , २४ मे १६८४ : ्हाअलम बहााुर कोकणातून परत आला . त्ाला पो्ाख, ३ लाख २९ हजार रप्े िकमतीचे जवािहर 
(सरकार – ३ लाख ९० हजार ) िमळाले. त्ाच्ा मुलानंा व सराारानंाही पो्ाख व जवािहर िाले .” (ओनामा, खंड १२, पृ. २, ६, ७; एम . आय  
ए., �. २७, पाने १४५ , १४८, १४९) ्ा मोगली ारबारी तीन नोाीववन ही ्हामअलची सवारी १५ स�ेबर १६८३ ते २४ मे १६८४ च्ा कालात 
झाली. बुसाितन-इ-सलाितन मध्ेही अगाी �ोटक मािहती आली आहे . मुसलमानी बखरकार त्ाच्ािवर� असलेली बातमी �थमतः ाेण्ाची 
टाळतात आिण िालीच तर ती अगाी �ोटक व त्ातील अप््ाच्ा भागाला काट ाेऊनच ाेतात . बुसितनीतील मजकूर : “७ बी रमजान रोजी 
(२० ऑगसट १६८३) ्हाजााे अजम ्ास िवजापूरच्ा मोिहमेवर जाण्ाचा हुकूम झाला . ३ री शववाल रोजी (१५ स�ेबर १६८३) ्हाअलम ्ास 
संभाजी राजाचं्ा पिरपत्ास रवाना केले . ्हाअलम करमाळे रामघाटाववन उतवन कोकणात ि्रला . जाळपोळ करीत गोवा बांरात आला . 
तेथून सा�ी बांरात जाऊन तमाम मुलूख जाळण्ाचा सपाटा लािवला . परंतु ्हाअलमची रसा ााणागोटा तोडल्ाने त्ाची हलाखी झालेली 
समजली तेवहा बाा्ाहाने त्ास परतण्ाचा हुकूम पाठवला . २६ जमािदलावल रोजी (२ मे १६८४ ) ्हाजााा ्हाअलम कोकणातून माघारा 
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िफवन अहमानगरास बापाच्ा भेटीस गेला .” (बुसा-पा, प.ृ ७४५, ७४६, ७४९) इ. स. १६८९ च्ा �वासवणरनात ऑनलनस िलिहतो की , “गोवा 
अ्ा संकटाप�ीत असताना...अकसमात एक भले मोठे सैन् चालून ्ेत असताना िासले ...ते मोगली सैन् असून संभाजीराजाचं्ा सैन्ा्ी भाडंण 
ाेण्ाच्ा िहिररीने पाठलाग करीत होते . संभाजीराजानंी आपणास एव�ा अफाट सैन्ास तोड ाेता ्ेणे ्क् नाही हे जाणून , बचावाथर ्ुकतीने 
माघार घेण्ाचे ठरिवले आिण त्ाने मोगली सैन् जवळ ्ेऊन िभडण्ापूव�च तो आपल्ा सैन्ािन्ी ााट जंगलात िनघून गेला ...वहॉइसरॉ्ने 
आपल्ा अिधकाऱ्ातील एक मोठा अिधकारी ्ा मातीस आलेल्ा मोगली सेनािधकाऱ्ाकडे पाठिवला . तेवहा त्ास कळले की तो पाा्ाहाचा 
मोठा मुलगा ्हाअलमच आपला धाकटा भाऊ अकबर ्ाच्ा पाठलागाथर संभाजीच्ा राज्ात पाा्ाहाने धाडला आहे ....मी, संभाजी व 
्हाअलम ्ाचं्ामध्े झालेल्ा लढाईचे िटपण केले आहे . त्ाववन असे िासते की , त्ाचें भाडंण बहुधा अलपावधीसाठी करारमाार होऊन 
आवरते घेतले गेले असावे.”(ऑ�लनस, पान १–३७, इ. आर् . एस ., पाने ३४१–२) 

 
्ानंतर १८ जुलै १६८८ ला डॉ . सेट जॉन ्ाने िहाुसथानातील हालचाल�चा एक अहवाल इंगलंडच्ा बाा्ाहास पाठिवला आहे . त्ात 

तो िलिहतो : “जेवहा औरंगजेबाचा ज्े� मुलगा फार मो�ा सैन्ासह आला तेवहा ्हाअलमचा भाऊ अकबर ्ाच्ा सलल्ाववन त्ानंी त्ास गळ 
घातली (्ा िलिहण्ात सत् वसतु�सथती नाही . कारण अकबरानेच आपल्ा (२०–८–१६८४ च्ा) प�ात िलिहले आहे की , “As for the peace 
With the Firangis in Which you have dragged me in as intermediary, it is not known to me how their affair has been concluded...” 
्ाववन पोतुरगीजां् ी केलेल्ा तहात डॉ . सेट जॉन िलिहतो त्ा�माणे अकबराचा संबधं नवहता . महणून संभाजीराजाने पोतुरगीजां् ी तह केला . 
मोगली सैन् अगाी जवळ व एकाोन िठकाणी राज्ातच ि्रल्ाने तोही अडचणीत आला होता . परंतु ्हाअलमचे सैन् परत घाटावर जाताच 
संभाजीराजानंी तो तह मोडला . पाण्ाच्ा आिण ााण्ागो�ाच्ा अभावी ्हाअलमला एव�ा मो�ा सैन्ािन्ी कोकणात राहणे अ्क् झाले . 
्हाअलमला ्ा जीवनसािहत्ाच्ा अभावी पुषकळ लोक , घोडे, ह�ी, आिण बलै मृत्ुमुखी पडल्ाने अगाी हता् होऊन परतावे लागले . 
्हाअलमचा बाप मोगल ्ाला मा� संभाजीराजाचं्ा साहाय्काचंा ना् केल्ािवना संभाजीराजािंवर� काहीही ्् ्ेणे ्क् नाही हे जाणून 
राजनीितकु्ल सेनािधपतीस ्ोग् असा िवचार कवन त्ाने िवजापुरास वेढा ाेण्ाचे ठरिवले .” डॉ. सेट जॉन टू िकग , १८–७–१६८८; मॅनयु. 
रॉविलनसन अ–१७१ फॉिलओस ५२ ओबी . ते ५७ ओबी – सेन याचें ्ानसस�्�स ) पोतुरगीजाचं्ा अहवालातही ्हाअलमच्ा सवारीचा उ�ेख 
आला आहे . त्ात नोा अ्ी की , १५ (५) जानेवारी १६८४ रोजी संभाजीच्ा राज्ातील िबचोली ्ेथे ४० हजार सवार , साठ हजार पा्ाळ , 
एकोिणस् ेह�ी आिण वीस हजार उंट असे मोठे मोगली सैन् ्ेऊन उतरले . हे सैन् मोगलाचा मुलगा ्हाअलम ्ाचे आिधपत्ाखाली होते . १८ 
(८) जानेवारीला मोगलाचे फार सामथ र्वान आरमारही गोवा बांरात ्ेऊन ााखल झाले . हे लकात घेणे जवर आहे की , संभाजीिवर� मोगलाने 
असे मोठमोठे तीन सैन् िवभाग पाठिवले आहेत . १९ (९) जानेवारीला ्हाअलमकडून एक व आरमारातून एक असे ाोन वकील वहॉइसरा्कडे 
आले” (प्. आर् . एन .) समकालीन इितहासकाराचंी मािहती एवढीच िमळते] 

 
[इ. स. १६८४–१६८५ मधील मोगल हालचाल�ची मािहती पुढे िाली आहे : 
 
“१६८४ च्ा सुरवातीस ” बुसाितन-इ-सलाितनकार िलिहतो , “संभाजी िवर� ्हाअलमबरोबर गेलेल्ा फौजेच्ा वाटा व रसा 

जाण्ाचे सवरही मागर ्�ूने बां केल्ाने त्ा फौजेस खाण्ािपण्ाचे सामान वगैरे िमळेनासे झाले . संभाने सतत चालिवलेले छापे , वाटमार व 
लुटालूट त्ामुळे िवजापुराकडून काही एक सा् अगर मात होणे ती अिजबात बां झाली . िवजापूरचे लोक संभास सामील व िमलाफी होऊन 
संभास बल ाेत होते. ्ा कारणाने मोठा हरएक िजनसािंवष्ी ाुषकाळ पडला . बहुत कठीण �संग �ापत झाला . जनावरे उपा्ी मव लागली . कैक 
िज�स िनखालस नाहीसा जाहला . ्ामुळे त्ा फौजेतील लोकानंी बहुत संकट भोगले . तेवहा त्ा फौजेस परत ्ेण्ास ाुःख झाले .” (बुसा–पा, 
पृ. ७२, वही ६ ) हे औरंगजेबास कळल्ावर त्ाने “४ फे�ुवारीस अजम व बेारबखत भेटाव्ास आले असता त्ास िवजापूरतफ� तील मुलूख 
लुटण्ाचा हुकूम िाला . त्ा आजेववन त्ानंी सवर मुलूख लुटून धारवाडच्ा िकलल्ावर ह�ा चडिवला आिण थो�ाच िावसातं तो िक�ा फ�े 
कवन माघारे छावणीत गेले .” (बुसा–पा. प.ृ ७२, वही ६ ; बुसा–३, पृ. ७४६; औनामा, खंड १२ , पृ. ६; एम . आय. ए., �. २७, पान १४७) ्ा 
लुटमारीची हकीकत कारवारकर आपल्ा १३ फे�ुवारीच्ा प�ात ाेतात की , “...मोगली फौज सवर� जाळपोळ कवन ्ा �ातंाची नासधूस करीत 
आहे....डच लोकानंा फारच वाईट रीतीने वागिवले...त्ाचंा मुख् थोडक्ात िजवािन्ी िनसटला....घराच्ा िखडक्ातून व झरोक्ातूंन हे हरामी 
लोक गोळ्ा झाडीत होते . त्ानंी डचाचंी वखार लुटली नाही परंतु त्ानंी त्ाचंी बाहेरील कोठारे मा� लुटली व िन्ाण व िन्ाणाची काठीही 
लाबंिवली.” (कारवार टू सुरत, १३–२–१६८४, सुरत, खंड १०९, पाने १००-०१; ऑरमे, खंड १२६–२, पाने २६८–९; एफ . आर् .) परंतु मोगली 
फौजेचे धोरण आिाल्ाही �जेस नागिवण्ाकडे िततकेसे नवहते . कारवारकर नंतर ७ मेला िलिहतात : “मोगली फौज घाटमाथ्ावर 
पावसाळ्ाच्ा िनवाऱ्ासाठी रािहलसे वाटते . त्ात त्ाचंा हेतू हा आहे की , जवर पडल्ास सहज खाली उतवन छापे घालता ्ावेत . अ�ाप 
पावेतो त्ानंी आिाल्ाही ठाण्ां् ी म�ीचे संबधं राखले आहेत परंतु संभाजीराजाचं्ा �जेला मा� ते फार ताप ाेतात . संभाजीराजाचं्ा �ाे्ात 
राहणाऱ्ा लोकानंा थोडीही ा्ा , कमा ााखिवली जाणार नाही असे ते जाहीरपणे बोलतात .” (कारवार टू सूरत , ७-५-१६८४, सुरत, खंड १०९, 
पाने १३६-९, ऑरमे, खंड १२६-२, पाने २८८-९०; एफ . आर् .) पुढे २२ मेला मुझफरजंग बहााुर ्ाने मंगळवेढे व सागंोले ्ाखालील सवर मुलूख 
घेतला. जालीहालनजीक ठाणे वसिवताना लढाई झाली . त्ा लढाईत ्ुसुफ्ा ठार झाला . बहुत मनुष्े ठार व जखमी झाली . सै्ा 
मखाुमकडील लोकाचंा मोड झाला (बुसा-पा, पृ. ७३–४, वही ६ ; बुसा–३. प.ृ ७५०). िवजापूरकर व मोगल ्ाचंा �त्क झगडा लागलेला 
िासताच संभाजीराजानंी आिाल्ाहीस मात करण्ास सुरवात केली . कारवारकर १५ जूनला िलिहतात : “...मोगली सैन्ाचा बराच मोठा भाग 
िवजापुराभोवती िकलल्ास वेढा ाेऊन बसला आहे . त्ानंी ाोन ह�े चढिवले परंतु एव�ा मो�ा सैन्ाच्ा मानाने ते अगाीच िकरकोळ ठरले . 
मोगल आिाल्ाहाला आपल्ा सैन्ािन्ी संभाजी राजावंर लढाई करण्ास भाग पाडील िकवा त्ाचा सवर मुलूख काबीज करील . िबचारा 
आिाल्हा मा� पेचात सापडला आहे . ्वेटी त्ाला आपल्ा मनािवर� वागावे लागेल . संभाजीराजे मा� त्ाला पै्ाची व माणसाचंी फुकट 
मात करीत आहेत ......” (कारवार टू  सुरत, १५–६–१६८४, सुरत, खंड. १०९, पाने, १४०–४१; ऑरमे, खंड १२६–२, पाने २९०–९३; एफ . 
आर् .) आिाल्हास संभाजीराजाचं्ा मातीची आ्ा वाटू लागली . त्ाच वेळी ्हाअजमने आिाल्हास सामोपचाराने िमळिवण्ासाठी त्ास 
वाे पाठिवली. ती ३ जुलैला आिाल्हाने समारंभाने घेतली . नंतर अजमचे प� आले . ते त्ाच्ा हाती २२ ऑगसटला पडले . मजकुराचा तप्ील 



 
अनु�मिणका 

समजत नाही . परंतु बहुधा त्ात िवजापुरास वेढा घालण्ाची धमकी असावी . धरणगावकर १८ ऑगसटला िलिहतात : “......्ा �ातंात बातमी 
अ्ी आहे की , बाा्ाहाने िवजापुरास वेढा ाेण्ाचे न�ी ठरिवले आहे . त्ासाठी तो ाररोज अजम ताराकडे आपले सैन्िवभाग सारखे पाठवीत 
आहे आिण बाा्हाही खासा हवा िनवळताच ितकडे जाणार आहे ......” धरणगाव टू  सुरत, १८–८–१६८४, सुरत, खंड १०९, पाने १५९–६०; 
ऑरमे, खंड १२६–२, पाने २९८ ; एफ . आर् ,) परंतु सुरतची बातमी ्ानंतरची असावी . ते २२ ऑगसटलाच िलिहतात : “...मोगली फौजा 
िवजापूरावर चालून जात आहेत . अ्ी बातमी आहे की , ्�ूने त्ास पळवनू लािवले . त्ाचंा पराभव कवन अगाी ााणाााण उडिवली . ्हाजााा 
अजम तारा ्ास ाोन जखमा झाल्ा परंतु तो थोडक्ात बचावला ....”(सुरत, टू कारवार, २२–८–१६८४; सुरत, खंड. ९, पाने १९० ; ऑरमे, 
खंड १२६–१, पान १२७) संकट िनकट आलेले पाहून मसुाखानाच्ा िव�माने आिाल्ाहाने ्हा हजरत ्ास भागानगरास ३१ जुलैला रवाना 
केले. ( बुसा-पा, पृ. ७४, वही ६) आिण मातीची अपेका केली . ्हा हजरत ९ िडसेबरला भागानगरहून परत आला . आिाल्हाने १९ एि�लच्ा 
प�ात मसुाखानास मातीला बोलिवताना िलिहले की, “है�ाबाा�करणी िकत्ेक मोकामे ्हा हजरत काारी ्ाजला ्वेटास नेण्ािवष्ी तुमही 
िलिहले होते ते एकंार ....है�ाबााेस जाहीर केले व ते बहुत पसंत पडले .....” (बुसा-पा, पृ. ७५, वही ६) ्हा हजरतच्ा ््सवी कामिगरीचा 
उ�ेख कारवारकराचं्ा १५ स�ेबरच्ा प�ात आला आहे . ते िलिहतात : “...मोगली फौजा िवजापूरच्ा तटाभोवती वेढा ाेऊन आहेत . 
गोवळको�ाचंा राजा , संभाजीराजा व आिाल्हा ्ाचंा एक गट झाला आहे . ते ि�कूट मोगला्ी संगर करण्ाच्ा त्ारीत आहे . ्ा वष� 
भाडंणाचा िनकाल लागेल आिण हे �ातंाचे घनी होतील . संभाजीराजे व पोतुरगीज ्ाचं्ात भाडंण चालूच आहे आिण संभाजी फकत मोगल 
जाण्ाचीच वाट पाहात आहे . सवड होताच तो त्ाचंा �ाे् िगळंकृत करीलच ...”(कारवार टू  सुरत, १५–९–१६८४, सुरत, खंड १०९ , पाने 
१८३–८४, ओ. स्. खंड ४४, नं ५१९८; ऑरमे, खंड १२६–२, पाने ३००–३०२; एफ . आर् .) आिाल्हा, कुतब्हा व संभाजीराजे ्ाचंी एकजूट 
होण्ाची ्क्ता होत असता “औरंगजेबाने ९ ऑकटोबरला ्हा अलमला फार मोठी मात पाठिवली व २८ िडसेबरला एक मागाची एक तोफ व 
वीसवीस ्रेाची एक अ्ा चार तोफा रहु�ाहखानाच्ा मातीस िवजापुरास रवाना केल्ा .” (औनामा, प.ृ ११ व १४, खंड १२; एम . आय. ए., �. 
२८, पाने १५२ , १५४) ्ा हालचालीत इ . स. १६८४ हे साल गेले . इ. स. १६८५ च्ा अगाी सुरवातीस एक -ाोन आठव�ातं गोव्ात 
संभाजीराजािंवष्ी नमूा केलेली ततकालीन समजूत त्ाचं्ा मागील पाच वष�च्ा राजकारणाचा सप� बोध कवन ाेत आहे . फाार ऑनलनस 
आपल्ा इ. स. १६८७ च्ा सुमारास िलिहलेल्ा इितहासात ती नमूा करतो ” : ......संभाजीराजानंी आपल्ा बापाच्ाच पावलावर पाऊल टाकून 
आपला राज्कारभार चालिवला आहे . त्ानंी िहाुसथानातील राजानंा लुटून पुषकळ अ�धान् , संप�ी साठिवली आहे . ते सध्ा इतके सामथ्रवान 
झाले आहेत की , त्ानंी आपल्ाला अलपव्ी आिाल्हाचा पालक महणून नेमून घेतले आहे . त्ाचें मोठे ह�े महणजे मोगली फौजेवरील व 
पोतुरगीज �ाे्ातील होत . हा मजकूर गोव्ाहून जानेवारी १६८५ त िलहून आलेल्ा एका प�ातील आहे . ......” (ओ. एच. आय., इ. आर् . एस., 
्. ५३४, पान ३३९).] 

 
औरंगाबााहून १६८३ च्ा स�ेबर मिहन्ात ्हाआलम ्ाने िवजापूरच्ा मुलुखातून ािकणेकडे 

कूच केले . त्ाने बेळगाव िजल्ात �वे्  केला , आिण ्हापूरचा िक�ा , बेळगावच्ा आगने् िा्से 
असलेले संपगाव आिण इतर मोठी ्हरे व त्ा �ाे्ातील काही िक�े िजकून घेतले . ्ा सवारीत त्ाला 
भरपूर लूट िमळाली . नंतर त्ाने सरळ पि�म िा्केडे मोच� वळिवला आिण बेळगावच्ा पि�मेस २६ 
मलैावंर व गोव्ाच्ा ई्ान्ेस ३० मलैावंर असलेला रामघाट त्ाने ओलाडंला . घाटातून तो 
सावतंवाडीच्ा सपाट माैानावर उतरला. 

 
१६८४ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा ५ तारखेला ्हाआलम िबचोलीम ्ेथे पोहोचला . तेथे त्ाने 

संभाजी व अकबर ्ानंी बाधंलेले भव् �ासाा आिण सुखसोईंनी ्ुकत असलेल्ा बागा ्ाचंा संपूणर ना् 
केला. ३ िावसानंतर राजपु�ाच्ा सैन्ाला रसा घेऊन आलेले मोगल आरमार गोव्ाच्ा बांरात ााखल 
झाले. 

 
गोव्ाच्ा जवळ आल्ावर संभाजीच्ा लुटालुटीपासून बचावल्ाब�ल त्ाने पोतुरगीजाकंडून 

मो�ा खंडणीची मागणी केली . इतकेच नवहे तर िव�ासघात कवन गोवा हसतगत करण्ाचा बेतही त्ाने 
केला. पोतुरगीजाबंरोबर राजपु�ाने हे जे भाडंण िनम�ण केले ते महणजे मोगलाचं्ा द�ीने त्ाच्ा हातून 
झालेली एक मोठी घोडचूक होती . कारण ्ाचा पिरणाम उपासमारीने त्ाच्ा सवर फौजेचा पुढील काही 
काळात ना् होण्ात झाला. 

 
गोव्ाच्ा आसमंतातून ्हाआलम ्ाने उ�रेच्ा िा्नेे मालवणकडे चाल केली . तेथे त्ाने 

मरा�ाचं्ा राजाच्ा ताब्ातील सु�िस� पाढंरे मंिार आिण इतर काही भव् �ासाा बाुंकीच्ा ाावने 
उडवनू िाले. कुडाळ आिण सावतंवाडीतील बाांा ही िठकाणे त्ाने जाळून टाकली . ्ाच मोिहमेत त्ाने 
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वेगुल्�चे बांर लुटून फसत केले . तेथून तो पुनहा ािकणेकडे वळला आिण गोव्ाच्ा उ�रेकडील चाकोरा 
नाीच्ा िकनाऱ्ावर परत आला. असे करण्ात त्ाचा उ�े् त्ाला मात घेऊन ्ेणाऱ्ा जहाजां् ी संपकर  
साधण्ाचा िकवा पोतुरगीजाचं्ा राजधानीवर ाुसऱ्ाांा ह�ा करण्ाचा असावा. 

 
फे�ुवारी मिहन्ात मोगल सैन्ाची पुढील �गती ाुषकाळी पिर�सथतीने रोखून धरली . पोतुरगीजाचं्ा 

मनात मोगलाचं्ा उ�े्ाब�ल िकतू आल्ाने त्ानंी रसा घेऊन आलेल्ा मोगल आरमाराला गोव्ाच्ा 
खाडीतून राजपु�ाच्ा छावणीकडे जाण्ास �ितबधं केला . तेथील �ाे्ात धान् िमळिवणे जवळ जवळ 
अ्क्�ा् होऊन बसले , आिण गोव्ामध्े तर ाुषकाळाने कहर उडिवला . राजपु�ाच्ा कोकणामधील 
कामिगरीचे उतकृ� वणरन एका इं�ज व्ापाऱ्ाने पुढील�माणे केले आहे : “राजपु� हा सवतःच्ा इचछेला 
्ेईल त्ा�माणे कोणताही �ितकार न होता ्ा िठकाणाहून त्ा िठकाणाकडे कूच करण्ाि्वा् काहीही 
करीत नवहता . कोकणच्ा �ाे्ात त्ाने कुठेही मजबतू ठाणे सथापन केले नवहते . िजथे जाईल ितथे तो 
ाे्ाचा िवधवसं करतो , हाती लागेल त्ाची नासधूस करतो आिण ्हरेच्ा ्हरे पेटवनू ाेतो .” (सुरत टू 
हुगल्, २८ माचर १६८४ ) त्ाच्ा छावणीतील टंचाईने आता अगाी पिरसीमा गाठली . ि्पा्ानंा सारखे 
उपास पडू लागले आिण पिरणामी त्ाचें ्रीर िजवतं राहील इतकाच �ास घेण्ाची ताका त्ाचं्ात 
रािहली (ई�रदास, ८९ अ). अ्ा तऱहेच्ा ाैन्ावसथ मनः�सथतीत असलेला राजपु� २० फे�ुवारी रोजी 
घाटावर परतला. 

 
शहाआलमच् अयशसव् माघार, १६८४ 

 
परंतु त्ाच्ा अडचणी अिधकच वाढत गेल्ा . तो जात असलेला रामघाट अित्् अरंा होता . 

हवतेील वातावरण इतके भ्ानक ाूिषत होते की , रोगराईने त्ाच्ा सैन्ाला �ासले , आिण एका 
आठव�ात त्ाच्ा सैन्ातील एक तृती्ां्  माणसे ठार झाली . ज्ानंा ज्ानंा रोगाने पछाडले 
त्ाचं्ापैकी एकही जण मृत्चू्ा तावडीतून सुटला नाही . माणसापेंकाही मो�ा �माणात घोडे, ह�ी आिण 
उंट ्ाचंा ना् झाला . त्ाचं्ा सडलेल्ा �ेतानंी वातावरण ाूिषत होऊन गेले . सामानसुमान वाहून नेणारी 
गुरेढोरे आिण �ाणी अ्ा तऱहेने नाहीसे झाल्ामुळे राजपु�ाच्ा सैन्ात पुनहा एकाा ाुषकाळ पडला . 
त्ाच्ा सैन्ातील अनेकजण भ्ंकर उषमा आिण जीवघेणी तहान ्ाचं्ा ्ोगे मृत्ुमुखी पडले . 
(सटोिरआ., भाग २. २८७; के. के., भाग २. २९२) 

 
्हाआलम ्ाने घाट ओलाडंला आिण तो कानरा �ातंात उतरला . परंतु ्� ूत्ाच्ाभोवती 

िघर�ा घालीत होता . रेगाळणारे सैिनक ्�कूडून ठार मारले जात होते . राजपु�ाच्ा सैन्ातील 
सामानसुमान आिण संरकणासाठी िालेले कािफले सवर बाजंूनी ्�कूडून लुटले जात होते . त्ाच्ा 
सैन्ाचा गिलतगा� झालेला उवरिरत भाग १८ मे रोजी अहमानगर ्ेथे पोहोचला . (एम . ए., २४४, िदल., 
१८३) थो�ा फार खे�ानंा आगी लावण्ावाचून आिण काही ्हरातं लुटमार करण्ावाचून इतर ाुसरी 
कोणतीही कामिगरी त्ाच्ा हातून पार पडली नवहती. 

 
(१३) १६८३ नंतरचया संभाज्चया हालचाल्  [संभाजीराजानंी सैन्ाची त्ारी क्ी चालिवली होती ्ाबाबतची ाोन प�े ्के 

१६०५ पौष बहुल १२, ३ जानेवारी १६८४ ची उपलबध आहेत. ती पुढील�माणे : 
 
राजा ्भं ुछ�पती – िव�ल ्कंर ाे्ािधकारी �ातं जावळी. 
 
ा�ाजी के्वजी िपसाळ ाे्मुख ऊफर  जोरखोरे ्ासंी कै . सवामीनी ह� वतन कवन िालहे आहे . त्ा�माणे मोईन चालत आले . ह�ी 
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कसूर होतो. तरी हे िावसातं गनीम कोकणात पे्क . ्ा �संगे ह्माचा जमाव कराव्ा ाे्मुख म्ारिनलहेस आजा केली असे व पुढे िकत्ेक 
काम ्ाचे हातून घेणे असता उगेच माणूस िालगीर करावे आिण सवामीका्�चा ना् करावा हे कोण कारकुनी , हे गो�ीने सवामीचा तरी फा्ाा ? 
तरी कौडीइतकी गो� नाही . ऐसे असता असे कराव्ा गरज का् ? ्ाऊपरी ाे्मुख तरी रंजीस न करणे . त्ाचंा ह� सालाबाा�माणे चालिवणे . 
कसूर काडीइतकी न करणे. पुढे बोथार आल्ास सवामी तुमची भीड धरणार नाहीत हे नेमसत समजणे. लेखनालंकार. 

 
(२) 

 
“्भं ुछ�पती सवामी-ाे्मुखान �ातं वाई. 
सुलतान मुअ�म व ्हाबु�ीनखान गनीम 
 

ाोनह�कडून कोकणात उतरला . ्ा �संगे ह्माचे बहुत �्ोजन आहे . किरता रा . संताजी ्माजी सरिमरा ्ाला नौसंचणी ह्माचा जमाव 
कराव्ाब�ल वरघाट �ातें पाठिवले असे ते सागंतील तेणे�माणे नौसंचणी कवन पाठवनू ाेणे . हे काम बहुत नाजूक आहे . ्ा �संगी जरी ह्माचा 
पोखत जमाव झाला तरी गिनमाचा का् गुमान लागला . बुडिवलाच जातो . जमाव पाठिवणे . सवामी संतोषी होतील . आजीवरी सवामीने तुमचे 
चालिवले ते साथरक ्ा िावसातं कवन आपला मुजरा कवन घेणे. तला् तरतूा कवन ह्म पाठवनू ाेणे.” 

 
(संभाज्काल्न प. सा. सं ३५)] 

 
१६८३ ते १६८५ ्ा ाोन वष�च्ा कालावधीत घडलेल्ा घडामोडीचे वणरन ्ा िठकाणी नाही िाले तरी 
चालण्ासारखे आहे. [इ. स. १६८३ आिण ८५ ्ा ारम्ान मरा�ािंवर� मोगलानी केलेल्ा कारवा्ाचंी हकीकत पुढे िाली आहे . १६८३ 

च्ा अखेरीस बाा्हा अहमानगर ्ेथे आला . तेथून त्ाने मरा�ाचं्ा मागावर लहान लहान तुक�ा रवाना केल्ा आिण आपल्ा �मुख 
सेनापतीच्ा हाताखाली मोठे सेनािवभाग ाेऊन ्�ूचा मुलूख िजकण्ाची कामिगरी त्ाचं्ावर सोपिवली . ्ानुसार िडसेबर १६८३ मध्े 
सरबुलंाखान ्ाला बहााूरगडाच्ा िा्लेा , रहु�ाखानाला नीरा नाी काठी , बहरामंाखानाला अ�ीकडे आिण मामूरखान ्ाला पुणे िजल्ात 
पाठिवण्ात आले . (एम . ए, २४०) ्ानंतर मरा�ानंी उ�रेकडे तोड वर काढले . त्ाचं्ावर जानेवारी १६८४ मध्े मंुगीप�णच्ा िा्नेे 
बहरामंाखानाची रवानगी करण्ात आली . त्ानंतर काही काळाने खानजहान ्ाने कृषणा काठी मरा�ाचंा पराभव कवन त्ाचंी मालम�ा 
लुटली. (एम. ए., २४१) 
 

फे�ुवारी आिण माचरमध्े बहरामंाखानाला नाि्क ्ेथे , ्हाबु�ीनखान ्ाला पुणे आिण गढ नमुना ्ेथे आिण एि�ल मिहन्ात 
रहु�ाखान ्ाला रामघाटातून  परतणाऱ्ा ्हाआलमच्ा मातीसाठी पाठिवण्ात आले . ्ाच मिहन्ात बाा्हाने संभाजीच्ा कैा केलेल्ा ११२ 
अिधकाऱ्ानंा ठार मारण्ाचा हुकूम िाला. (एम . ए., २४०–२४३) मे मध्े मोगलानंी सागंोला आिण मंगळवेढे िजकून घेतले. (ब्. एस ., ५३०) 
 

पावसाळ्ात मोगलानंी पि�म घाटाच्ा कडेने छावणी ाेण्ाचे ठरिवले . त्ाचंा उ�े् अचानक सपाटीवर ्ेऊन ह�ा करण्ाचा होता . 
आिाल्ाही राज्ातील सवर िठकाणाबंरोबर त्ाचें ाळणवळण चालू होते . परंतु बाा्हाने असा वटहुकूम काढला की संभाजीच्ा �ाे्ात जो 
कोणी सापडेल त्ाला ा्ामा्ा ााखिवण्ात ्ेणार नाही . (कारवार टू सुरत , ७ मे १६८४ , एफ . आर् . सुरत १०९ मधे ) ्ा अवधीत मोगलानंा 
मरा�ावंर मोठमोठे िवज् िमळाल्ाने त्ानंा आपले ्ु�ाचे बेत बालणे आिण िवजापूरिवर� िहवाळ्ात मोठी फौज रवाना करणे ्क् झाले .] 
१६८४ सालच्ा पिहल्ा सहामाहीतील मोगलाचं्ा मोिहमानंा अपेकेबाहेर ्् आले. मरा�ाचें अनेक िक�े 
िजकण्ात आले ; इतसततः पसरलेल्ा त्ाचं्ा सैन्ाचा वारंवार पराभव करण्ात आला आिण त्ाचंा 
बराचसा �ाे् मोगलानंी काबीज केला. परंतु ्ा सवर ््ामधील ने�ाीपक िवज् महणजे संभाजीच्ा ाोन 
बा्का, एक मुलगी आिण तीन ाासी ्ानंा काबीज करण्ात आले हा हो् . ्ा कै�ानंा जुलै मिहन्ात 
बहााूरगडच्ा िकलल्ात बिंावासात ठेवण्ात आले . (एम . ए., २४५, २४६) ्ापूव�च संभाजीची एक 
बा्को आिण बहीण ्ानंा िालेरखानाने काबीज केले होते आिण त्ानंा अहमानगरच्ा िकलल्ात कैाेत 
ठेवण्ात आले होते. (अख., २७ नोवहेबर १६८१). 

 
्ा कालावधीत संभाजीचा ठाविठकाणा का् होता ? १६८३ च्ा अखेरीस गोव्ावर त्ाने जो ह�ा 

केला त्ात त्ाला अप्् आले . त्ानंतर लढाईच्ा माैानात उतवन आिण ्ौ्र आिण सतत परा्म 
्ाचंा ि्वाजीकडून त्ाला िमळालेला जो वारसा होता तो पुढे चालिवण्ाऐवजी त्ाने सवतःला 
सुखोपभोग, िा्ाचंा संग, चैनबाजी आिण मााक पे्ाचें सेवन ्ातं बेहोष कवन घेतले. 

 
१६८५ वष�च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा मध्ातं ्हाबु�ीनखानाने भोरघाट माग� कोकण �ातंात पुनहा 
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एकाा मुसंडी मारली. रा्गड िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी असलेल्ा पाचाड ्ा खेडेगावावर ह�ा कवन त्ाने 
त्ा खे�ाला आग लावली . ्ा हलल्ात त्ाने अनेक काफर अिधकाऱ्ानंा ठार मारले , त्ाचंी संप�ी 
आिण ाौलत लुटली , अनेकानंा कैा केले आिण मोठा िवज् संपाान केला . ्ा त्ाच्ा ने�ाीपक 
िवज्ाब�ल बाा्हाने त्ाला खानबहााूर िफरोजजंग ही पावी िाली. (एम . ए., २४८, २५५) 

 
िफरोजजंगाने अनेक मराठा अिधकाऱ्ानंा लाच ाेऊन बाा्हाच्ा बाजूला सामील कवन घेतले . 

िडसेबरच्ा सुरवातीला अबाुल कााीर ्ाने कोडाणा िक�ा िजकला . ्ावळेी �त्ेक मराठा ि्पा्ाची 
त्ाच्ा मातृभमूीचे संरकण करण्ासाठी जवर होती . असे असताना त्ानंी आपले मुलुखिगरी करण्ाचे व 
खानाे्वर ह�ा करण्ाचे धोरण चालू ठेवण्ाची मोठी घोडचूक केली . १६८५ च्ा माचर मिहन्ाच्ा 
अखेरीला िवजापूरचा वढेा सुव झाला . मोगलाचं्ा सवर फौजा ितथे एकि�त झाल्ा आिण साहिजकच 
मरा�ावंरील मोगलाचंा ाबाव तातपुरता तरी कमी झाला. 

 
संभाज् आिण इं�ज 

 
ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा गवहनररच्ा ताब्ातून मंुबईचा िक�ा कॅ�न िरचडर केगवीन ्ाने 

बळकािवला होता. त्ाने चढाईच्ा धोरणाचा सवीकार केला . ्ापूव� मंुबई बेटाचा उप्ोग िस�ी कासीम हा 
मरा�ाचं्ा ताब्ातील खे�ावंर ह�ा करण्ासाठी एखा�ा तळासारखा करीत असे . केगवीन ्ाने िस�ी 
कासीमला मंुबई बेटाचा अ्ा तऱहेचा उप्ोग करण्ापासून अटकाव केला आिण इं�जाचें तटसथतेचे धोरण 
मान् करण्ास त्ाला भाग पाडले . एि�लच्ा अखेरीला त्ाने कॅ�न हेेी गरॅी आिण ले . थॉमस 
िवल् िकनीस ्ा ाोघानंा वकील महणून आिण त्ाचं्ाबरोबर ाुभाषा महणून राम ्णेवी ्ाला संभाजीकडे 
पाठिवले. बऱ्ाच काळापूव� ि्वाजीने १६६१ च्ा माचर मिहन्ात राजापूर ्ेथील वखारीची जी लुटालूट 
केली होती त्ाची नुकसानभरपाई ाेण्ाबाबत ाोनही पकातं मतभेा होते . हे मतभेा आिण ाोघामंधील इतर 
कटकटी िमटवनू टाकाव्ा व त्ाच�माणे मरा�ाचं्ा राजाबरोबर िम�तवाचा तह करावा ्ा उ�े्ाने ्ा 
ाोघा विकलाचंी रवानगी झालेली होती. ्ा विकलातीच्ा पारी संपूणर ्् पडले. संभाजीने इं�जाचं्ा सवर 
मागण्ा मान् केल्ा . त्ाचं्ाबरोबर त्ाने ाोन करार केले . एका करारात ३० आिण ाुसऱ्ा करारात ११ 
अ्ी कलमे होती. (पूना ९ वे संमेलन �ोिसिडगर , पाने ३०-४४). 

 
(१४) मोगलाकंडून िवजापूरचया �ातंावर कबजा केला जातो 

 
१६८६ च्ा स�ेबर मिहन्ाच्ा १२ तारखेला िवजापूर ्हराचा पाडाव झाल्ावर नवीन िजकून 

घेतलेल्ा �ाे्ात वसुलाबाबत व्वसथा करण्ासाठी , ्ातंता राखण्ासाठी आिण िकलल्ाचंा ताबा 
घेण्ासाठी िनरिनराळ्ा भागातं औरंगजेबाने आपल्ा लषकरी अिधकाऱ्ाचंी रवानगी केली . (एम . ए., 
२८२-२८३) नंतरच्ा फे�ुवारीपासून ते स�ेबरप �्त मोगल फौजा गोवळको�ाच्ा व�ेाच्ा िठकाणी 
एकि�त झाल्ा होत्ा . २१ स�ेबर १६८७ रोजी त्ा िकलल्ाचा पाडाव झाल्ावर भतूपूवर आिाल्ाही 
राज्ाच्ा �ातंामध्े कारवाई करण्ासाठी मोगल फौजा मोकळ्ा होऊन कूच करत्ा झाल्ा. 

 
सगरचया पामनायकाचा पराभव 
 

मोगलानंी पिहली मोहीम बेरड जमातीिवर� उघडली . कृषणा आिण भीमा ्ा न�ाचं्ा मध्े 



 
अनु�मिणका 

वडेावाकडा पसरलेला जो मुलूख आहे त्ावर त्ाचें राज् होते आिण सागर हे त्ाचं्ा राजधानीच्ा 
िठकाणाचे नाव होते . एका वष�च्ा अवधीत िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचंा पाडाव झाल्ाने मोगलाचं्ा 
सामथ्�ब�ल जी ाह्त िनम�ण झाली होती त्ामुळेच मोगलाचं्ा ्ा मोिहमेचे काम सुकर झाले . बेरडाचंा 
�मुख पामना्क ्ाने ्रणागती िाली . २८ नोवहेबर रोजी त्ाने आपला िक�ा मोगलाचं्ा सवाधीन केला . 
२७ िडसेबर १६८७ रोजी त्ाने बाा्हाला भेट िाली. त्ानंतर पाचच िावसानंी तो एकाएकी मरण पावला. 
त्ाचे राज् खालसा करण्ात आले. (एम . ए., ३०४-३०७) 

 
िवजापूरचया मुलखाचा पाडाव 

 
्ानंतर मोगलानंी आपले लक ािकणेमधील नवीन िजकून घेतलेल्ा २ ्ा्ाचं्ा पूवर आिण ािकण 

िा्ाकंडील मुलखाकडे वळिवले . िफरोजजंगाने तंुगभ�ेच्ा ािकणेकडील कनुरल िजलहा आिण आाोनीचा 
िक�ा ्ावर ह�ा केला . ्ा िठकाणी िस�ी मसूा हा सवतं�पणे राज् करीत होता . ६ ऑगसट १६८८ रोजी 
िस�ी मसुाला ्रणागती ाेण्ास भाग पाडण्ात आले . त्ाच्ा िकलल्ाचा ताबा घेण्ात आला आिण 
िकलल्ाचे नाव इमित्ाजगड असे ठेवण्ात आले . िस�ी मसुाला मोगल सैन्ात ७ हजारी मनसबाारी 
ाेऊन अमीर करण्ात आले. 

 
राजपु� आजम ्ाने माचर मिहन्ात थोडा काळ चाललेल्ा व�ेानंतर बेळगावचा मजबतू िक�ा 

िजकून घेतला . (अिधक मािहतीसाठी पाहा : एम . ए., ३०८ आिण ३१५ ; ईश., १२७ ब–१३० ब ) इतर 
िा्ानंाही बाा्ाही फौजानंी अनेक िक�े काबीज केले. (एम. ए., ३११) 

 
२५ जानेवारी १६८८ रोजी बाा्हाने है�ाबाा सोडले आिण तो १५ माचर रोजी िवजापूर ्ेथे ्ेऊन 

पोहोचला. िवजापूर ्हर आिण आजूबाजूचा �ाे् उदधवसत झाल्ामुळे तेथील लोकानंा िवप�ावसथा �ापत 
झाली होती. ्ा लोकानंा साहाय् ाेण्ाची जररी असल्ाचे बाा्हाच्ा लकात आले . नागिरकाचंी मुख् 
गरज िपण्ाच्ा पाण्ाची होती . पाण्ाचा तुटवडा पडला होता . व�ेामध्े तलावाचे नुकसान झाले होते 
आिण ्ाच कारणामुळे काािचत त्ाचें पाणी एकाएकी आटून गेले होते . म्र आत्श मुखलीसखान ्ाला 
कृषणा नाीचे पाणी कालव ेबाधूंन ्हरामध्े आणण्ाची सो् करण्ाचा बाा्हाने हुकूम िाला . (एम. ए., 
३१०, ३१३; िदल., २०३; ईश. १२३ ब) 

 
िवजापूरमध्ल ्लेग 

 
१६८८ च्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला िवजापूर ्हर आिण बाा्ाही छावणी ्ाचं्ा 

पिरसरात भ्ंकर रोगराईचा �सार झाला . “पिहल्ा �थम खाकेमध्े आिण नंतर माडंीच्ा टोकाला गाठ 
्ेत असे . त्ामुळे ताप भ्ंकर चढे , आिण रोग्ाला असाहाय् मूचछ� ्ेई . औषध ्ोजनेचा कसलाही 
उप्ोग होत नसे . फारच थोडी माणसे ाोन िावसापेंका जासत जगत . बहुतेकानंा त्ा अगोारच मृत् ू्ेई . 
मृत्ुमुखी पडलेल्ामंध्े बाा्हाची वृ� बा्को औरंगाबााी महल , महाराजा जसवतंिसग ्ाचंा महमा 
राज नावाचा १३ वष�चा मुलगा , स� ्ा अिधकारावर असलेला फाजीलखान आिण इतर अनेक उमराव 
होते. िहाू आिण मुसलमान ्ा ाोन जमातीतील मध्म वग�तील आिण गरीब असे िकती मेले त्ाचंी 
गणतीच करता ्ेणार नाही . परंतु काह�च्ा अंााजा�माणे ही संख्ा १ लाखापेका कमी नसावी . ्ातच 
िफरोजजंगाचे डोळे गेले.” (एम ए., ३१७, ३१८) 



 
अनु�मिणका 

 
चौाा िडसेबर १६८८ रोजी औरंगजेबाने मो�ा िनध�राने मोिहमेवर कूच केले . ्ानंतर एका 

आठव�ानेच रोगराईचा जोर कमी झाला . बाा्हाने िवजापूरच्ा उ�रेस ८५ मलैावंर असलेल्ा 
अकलूजकडे कूच केले आिण तेथे त्ाने मु�ाम केला. 
 
(१५) िहदुसथानात्ल, अकबराने केलेले अखेरचे �यतन 
 

जून १६८६ मध्े अकबराने मोगल मुलखामध्े धडक मारली . कारण िवजापूरच्ा व�ेात भाग 
घेण्ासाठी बाा्हाने सोलापूरचा मु�ाम उठिवला होता . साहिजकच मोगलाचं्ा ताब्ातील ािकणेतल्ा 
�ाे्ातून बाा्ाही फौजेचा पूणरपणे अभाव होता . परंतु अकबराला त्ाच्ा ्ा �्तनात ्् आले नाही . 
कारण बाा्हाने आपली ाूरद�ी वापवन अहमानगरच्ा बचावासाठी मरहमतखानाला सैन्ाची एक 
तुकडी ाेऊन ठेिवले होते . त्ाने अकबराबरोबर चाकण ्ेथे अित्् नेटाने लढाई िाली , आिण त्ाचा 
पराभव कवन त्ाचा ह�ा परतवनू लावला . राजपु�ाने संभाजीच्ा राज्ाकडे माघार घेतली , आिण 
माहुली आिण जवाहर (जवहार) माग� उ�रेच्ा बाजूने सुरतेकडे मुसंडी मारण्ाचे काही वळेा िनरथरक 
�्तन केले. 

 
अखेर राजपु� ्ुजा ्ाचा एक जुना अनु्ा्ी िज्ाउ�ीन महमा आिण ४५ जणाचंा सेवकगण 

्ाचं्ासह राजापूर ्ेथे िवकत घेतलेल्ा एका जहाजावर अकबर चढला . ्ा जहाजाचा मुख् कपतान 
बेडाल नावाचा इं�ज होता . १६८७ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात त्ाने इराणच्ा िा्नेे �्ाण केले . परंतु 
वाटेमध्े वाईट हवचेा �ास झाल्ामुळे मसकत ्ा बांराचा आ�् त्ाला घ्ावा लागला . काही मिहने ्ा 
िठकाणी त्ाला अडकून पडाव ेलागले . ्ानंतर २४ जानेवारी १६८८ रोजी तो इसफहान ्ेथे इराणच्ा 
ारबारात ्ेऊन पोहोचला . अ्ा तऱहेने िहाुसथानातून अकबराला सुखवपपणे बाहेर काढून िाल्ानंतर 
ाुग�ाास हा मारवाडातील आपल्ा गावी परतला . [राजपु� अकबर ्ाने िहाुसथानात जे अखेरचे �्तन केले त्ाची  हकीकत 

पुढे िाली आहे : नोवहेबर १६८३ मध्े त्ाचे संभाजी बरोबरचे मतभेा िमटले. अिनचछेने का होईना तो महाराष्ातच रािहला. सुरवातीला बाा्हाचे 
वकील त्ाला भेटून परत िफरण्ािवष्ी त्ाचे मन वळिवण्ाचा �्तन करीत. (सटोिरआ, भाग २. २५८–२५९) ्ातून काहीही िनषप� झाले नाही. 
उलट बापलेकामध्े जो कटू प�व्वहार झाला होता त्ामुळे परसपरामंध्े �ेषाची भावना िनम�ण झाली होती . १२ एि�ल १६८५ रोजी अकबराचा 
एक गुलाम बाा्हाला २ घोडे नजर करण्ासाठी घेऊन आला . बाा्हाने त्ाची भेट घेण्ाचे नाकारले . (एम . ए., २५६ ) सुरतेच्ा इं�गल् 
ाफतरात स�ेबर आिण नोवहेबर १६८४ ची अ्ी नोा आहे की १५००० घोडेसवार घेऊन अकबर आिण १० हजार सवार घेऊन संभाजी हे सुरत 
लुटण्ाच्ा त्ारीत आहेत . (सुरत टू कंपन्  २६ स�ेबर आिण २९ नोवहेबर . एफ . आर्. सुरत ९१ व ओ. स्., ५२०६ ब मध्े) ्ातून काही िनषप� 
झाले नाही. सराार तरीन नावाचा एक अफगाण अहमानगर ्ेथील बाा्हाच्ा छावणीत गुपतपणे ि्पा्ाचंी भरती करी आिण त्ाचंी रवानगी 
अकबराकडे करी. हे उघडकीस आल्ावर बाा्हाने त्ाला पकडून ठार मारले . (िदल., १८४) पुढील वष� अबाुस ्कुर नावाचा बडतफर  केलेला 
अिधकारी सोलापूरहून पळून अकबराला जाऊन िमळाला . (ईश., १०८ ब ) २० जुलै १६८५ रोजी बाा्हाने अकबराचा उ�रेकडचा मागर रोखून 
धरण्ाचा कारतलबखानाला हुकूम केला . ऑकटोबर १६८५ मध्े ४००० बडंखोरानंी भडोचचा ताबा घेतला आिण अकबराच्ा नावे �ाही िफरिवली . 
्ा सुमारास अ्ी बातमी पसरली की अकबर ३० हजार फौज घेऊन बडंखोराना िमळण्ासाठी ्ेत आहे . परंतु ्ा बडंाचा िबमोड करण्ात आला . 
(सुरत टू जेमस िकग, ३० ऑकटोबर एफ . आर् . सुरत ९२ मध्े) 

 
जून १६८६ मध्े बाा्हा िवजापूरच्ा वे�ात गुतंल्ावर अकबराने मोगल �ाे्ात मुसंडी मारली . परंतु त्ाचा हा �्तन फसला . 

कारण बाा्हाने अहमानगरच्ा रकणासाठी ठेवलेल्ा मरहमतखानाने त्ाचा चाकण ्ेथे पराभव केला . अकबराने ्ानंतर मरा�ाचं्ा �ाे्ाचा 
पुनहा आ�् घेतला . (िदल., २००) ई�राास नागर ्ाचे आिण ाुग�ाासाचे ्ा सुमारास परसपरसंबधं होते . तो अकबराच्ा हालचालीिवष्ी 
पुढील मािहती ाेतो . ि्रवळ ्ेथील ठाणेााराने बाा्हाला कळिवले की संभाजी हा अकबराला मोठे सैन् ाेऊन उ�रेकडे धाडण्ाच्ा त्ारीत 
आहे. ्ावर बाा्हाने राजपु� आजम ्ाला बडंखोराचा मागर अडिवण्ासाठी आिण त्ाला पकडण्ासाठी ३० हजार घोडेसवार ाेऊन 
अहमानगरकडे पाठिवले . आजम कंापूर ्ेथे पोहोचताच अकबराने मो�ा क�ाने सालहेरकडे पळ काढला . आजम पाठलाग करीत अिहवंत 
गडाकडे आला तेवहा पुनहा अकबराने माहुलीकडे पळ काढला. 

 
्ानंतर ि्रवळकडून आलेल्ा बातमीप�ात बाा्हाला असे कळले की अकबर माहुलीहून कल्ाण िभवंडीकडे व तेथून पनहाळ्ाकडे 
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गेला. तेथे बाा्ाही फौजाबंरोबर त्ाची मोठी चकमक उडाली आिण त्ाने पुनहा डोगराळ भागात माघार घेतली . ्ावेळी बाा्हाच्ा आजेववन 
सैय्ा महमा हा जीनतऊि�सा बेगम िहच्ाकडून अकबराला प� घेऊन गेला होता तो परत आला . त्ाने अकबराकडून उ�र आणले असून त्ात 
त्ाने कमा्ाचना केली होती . बाा्हाने त्ाला फम�न पाठवनू ताबडतोब परत ्ेण्ास कळिवले . एक मिहन्ानंतर हेरानंी बातमी आणली की 
अकबर हा िनरा् होऊन सवराूर भटकत रािहला आिण अखेर संभाजीकडे गेला . त्ाच्ाकडून मात घेऊन तो आता सुरतेवर चाल कवन 
जाण्ाच्ा त्ारीत आहे . ्ावर बाा्हा उद गारला की का्मच्ा ाुःखाने त्ाला घेरले असून ते ाुःख त्ाला ाऱ्ाखोऱ्ात भटकवीत आहे . 
्ानंतर हेराकंडून अ्ी बातमी आली की जवहारच्ा जमीनााराचा भाऊ रघुवीर खाडें ्ाच्ा मातीने अकबर हा पोतुरगीज सरह�ीप �्त पोहोचला 
असून तेथून परत िफवन उ�रेकडे जाण्ाचा त्ाचा बेत आहे. ्ावर बाा्हाने ताबडतोब त्ाचा बांोबसत करण्ाचा हुकूम आजमला िाला. 

 
राजपु� आजम ्ाने बाा्हाला असे कळिवले की हेरानंी आणलेल्ा बातमी�माणे ाुग�ाासाने अकबराला जहाजावर बसवनू िाले 

असून तो सवतः जोधपूरकडे िनघून गेला आहे. (ई्., १०८ ब, १०९ ब, ११० ब, ११३ अ, ११९ अ) ्ाबाबत खाफीखान असे सागंतो की राजापूर ्ेथे 
अकबराने भा�ाने जहाज घेतले आिण िज्ाउ�ीन महमा आिण आणखी ४५ अनुचर ्ाचं्ासह त्ाने फे�ुवारी १६८७ मध्े पन््ाकडे �्ाण 
केले. ्ा जहाजाचा कपतान बेडाल नावाचा इं�ज होता . वााळी हवेमुळे त्ाला मसकत बांराचा आ�् घ्ावा लागला . (के. के. भाग २. २८५) २४ 
जानेवारी १६८८ रोजी तो इसफहान ्ेथे पोहोचला . (पन््ामधील अकबराच्ा जीवन्माब�ल अिधक मािहतीसाठी पाहा के. के. भाग २. २८६–
२९०, ४५०–५४६; सटोिरआ, भाग २. २८९–३२२; र�ात नं. ९५ एम . ए., ४८४)] 

 
[औरंगजेब व अकबर ्ाचं्ा ारम्ान झालेल्ा प�व्वहाराववन ततकालीन मोगली राज्ाच्ा पिर�सथतीचा वगैरे बोध होत असल्ाने 

तो मह�वाचा आहे. तो पुढे िाला आहे : पिहल्ा प�ात औरंगजेबाने अकबराला ‘आपल्ा बापािवर� लढण्ापेका त्ाच्ा ्�ूबरोबर ाोन हात केले 
असते तर िकतीतरी चागंले होईल .’ वगैरे सागंताना औरंगजेब िलिहतो “अरेरे! ्हाणपण व सुिवचार ्ाचे अभावी , बापलेकाचं्ा नात्ास ्ोग् 
अ्ा आजाधारकतेच्ा व िपतृिन�ेच्ा सुमाग�ववन तू �� झाल्ामुळेच आपल्ा ाुवृर�ीचे व ाु� बु�ीचे �ा्रन केलेस ! आिण राजमुकुट व 
तखतनसीन होण्ाच्ा आ्नेे आपल्ा जनमाात्ा बापावर तलवार उपसलीस ! िहाुसथानातील बाा्हाच्ा परंपरेत कोणत्ा मुलाने आताप �्त 
आपल्ा िपत्ावर ्ा उगारले होते ! तू अित्् आ�तेत व मगररीतच वाढला आहेस .......पन््ात जा ......आिण तेथील ्हाच्ा ्हराचंा 
िवधवंस कर......हेच खरे सुपु�ाचे कतरव् आहे . ......तखतासाठी आपल्ा बापा्ीच का ंभाडंतोस ? कृतजतापूवरक पात्हाची चरणधूळ आपल्ा 
कपाळी धारण कर......त्ातच तुझे कल्ाण आहे. ......” (फारश् हसत. ७१, आर् . ए. सोसा., एम . ड्. आर् . खंड १७, ् १, ्. ९७, जानेवारी 
१९१५, पाने ४७–८) ्ा प�ात कमेची आ्ा ााखिवली . परंतु ्ा प�ाचा अकबरावर फारसा पिरणाम झाला नाही . पुढे औरंगजेबाने ाुसरे प� 
िलिहले. हे िलिहताना त्ाला आपला राग ाूर ठेवनू अकबरास �ेम ााखवनू िव�ासात घेण्ाचा �्तन करावा लागला : “सवर पु�ातं तूच मला 
आवडता व ि�्कर आहेस , ्ास ई�र साक आहे . तू तुझ्ा कमनि्बाने त्ा मनुष्ाेहवपी सैतानी रजपुत बडंखोराचं्ा कारवाईला व 
फसवणुकीला बळी पडलास आिण आपल्ा सुखसंप�ीच्ा नंानवनास पारखा होऊन ाुा�वाच्ा क�ापठारात भटकत रािहला आहेस . ......जेवहा 
मी, तुझी ह�ीची िनकृ�ावसथा, तुझ्ा मनाचा गोधळ, घबराट आिण तसेच तुझे सा�ंतचे ाैन् व नैराश् ्ाब�लच्ा वात� ऐकतो तेवहा मला होणाऱ्ा 
अती ती� ाुःख्ोकागनीने माझे हा् होरपळून जाते ...... पात्हाचा पु� महणून तुला �ापत झालेला जनमिस� असा पात्हाजा�ाचा पात्ाही 
मान व ाज� सोडून आपल्ा कोमल तारण्ावसथेचाही तू िवचार केला नाहीस . इतकेच नवहे तर तू आपल्ा बा्कामुलाचंीही पव� न किरता त्ानंा 
खु्ाल तू प्ुसम व प्ुतुल् रजपुताचं्ा कैाेत व हीनावसथेत सोडून गेलास ! ......तू एकाा तरी माझेसमोर ्ेऊन हजर हो आिण आपल्ा 
चािरं्ास लावनू घेतलेला कलंक ाूर कर ......रजपुताचंा अ�णी जो जसवंतिसग त्ाने ाारा्ुकोहची पाठीराखी कवन अगाी त्ाचेबरोबर 
रािहला होता ; परंतु ्वेटी आपली मानखंडना कवन घेण्ापलीकडे आिण ाुषपिरणाम भोगण्ापेका अिधक काहीही �ापती कवन घेतली नाही . 
तुझीही तीच अवसथा होईल......” (फारश् हसत. ्. ७१, आर् . ए. सोसा., एम . ड्. आर् . खंड १७ ्. १, ्. ९७; जानेवारी १९१५, पाने, ४४-५. 
त्ाि्वा् प्. एच . स्., अलाहाबाद, १९३८ पाने ३५५ –६; वगैरे) अकबराने ्ा प�ास उ�र िाले . त्ातील मह�वाचा भाग असा : 
“......गुलामानंा आनंााा्क असे आपले राजप� ......्ेऊन पोहोचले......मी ते ्ु� आिण िाव् ्बासुमनगुचछ आपल्ा राजमुगुटावर ठेवले . 
त्ातील सवचछ ्ु� भाग �का्ा�माणे व काळा भाग काजळा�माणे ने�ातं घातला ......आपल्ा लेखणीच्ा �वाहातून वािहलेल्ा ्बा�वाहातील 
काही बाबतीत उ�राााखल माझ्ा भावनाचें थोडक्ात �ा्रन करीत आहे . बापाच्ा समाधानाथर व िनकट सेवा करण्ासाठी झटणे हे जसे खऱ्ा 
पु�ाचे कतरव्कमर असते , तसेच बापानेही आपल्ा सवर मुलाचें सारखेच संगोपन करणे , ि्कण ाेणे आिण त्ाचं्ा ऐिहक व नैितक बऱ्ावाईट 
बाब�िवष्ी काळजी राखून त्ाचं्ा व्�कतगत ह�ाचें संरकण करणे हे िपत्ाचे कतरव्कमर असते ......िव्षेतः लहानमुलाचें सवर गो�ीत संरकण 
करणे, हे तर सााच सवर िपत्ाचें �धान उि�� असते . परंतु आपण ्ा जगातील िन्माचंी ्�तकंिचतही कार न बाळगता मो�ा मुलास सवर थोर 
मानमरातब व ्हा असा िकताब ाेऊन त्ालाच आपला एकमेव वारस कवन इतर सवर धाक�ा मुलाचंी पात्हानंी आबाळ केली आहे . कोणत्ा 
न्ा्ाच्ा व समतेच्ा ्ाााथ�त तुमची ही वागणूक बसत आहे ? बापाच्ा मालम�ेवर सवर मुलाचंा सारखाच ह� असतो . कोणत्ा कुराणातंील 
अगर इसलामी धम�् का्�ानव्े आपण आपले सवरसव एकाच वडील मुलास ाेऊन बाकीच्ानंा वाटेस लावीत आहात ? खरा स�ाट वेगळीच 
िवभतूी आहे. त्ाच्ा सा�ाज्ात व क्ासतव हा �शन उप�सथत होत नसतो . राजानंा महत पाास चढवणे हे सवर त्ा महान �का्मान व तेजसवी 
ई�राच्ा इचछेवर अवलंबनू आहे . असे असताना ाेखील आपल्ाला ती जाणीव नाही आपली धमरिन्मावंर ��ा आहे , आपणास �ामािणकपणा 
िकवा नेकीची आवड आहे, आपण आध्ा�तमक जानात बरीच �गती कवन घेतली आहे , आिण सत्ाची कारही करीत आला आहात . ्ा सवर गो�ी 
जगास व सवर संबधंी्ास जाहीर आहेत . आपले वडील ्हाजहान पात्ाहा ्ानंी तुमच्ा तारण्ाच्ा काळाबाबतचे काढलेले उदगारही सवर�ुत 
आहेत : त्ानंी िलिहले होते की , “तो (औरंगजेब) कोणाच्ा म�ैीची इचछा धिरल व कोणाकडे त्ाचे अंतःकरण ओढेल ?” ......खरोखर, 
राजमुकुटधारी बापाच्ा िवर� बडं करणाऱ्ाचें आपणच गुव व मागरा्रक आहात , इतर फकत तुमच्ाच पावलावर पावले टाकीत आहेत . आपण 
पात्हानी खासा जो मागर चोखाळला तो मागर ाुा�वी िकवा अप््ी कसा ठव ्केल ! ......माझी पूणर खा�ी आहे की ...... माझ्ा अंतःकरणातील 
इचछा फार चागंल्ा �कारे सफल होऊन ्ेईल व माझी सा�ंतची सवर िचता व �मसा्ास लवकरच उतसाहानंाात पिरवतरन पावतील ...आपण 
िलिहले की, जसवंत रजपुताचंा अ�णी व धुरीण होता ...आपण ्थाथरच िलिहलेत. परंतु मुख् िवष्ाचा गाभा जाणला नाहीत . खरे महणाव्ाचे तर 
ाारा ्ुकोह जसवंताचा �ेष व रजपुताचंा �ोह करीत होता . आिण ााराला जे काही भोगावे लागले ते त्ाच्ाच कम�चे फळ होते ....्ाच जसवंताने 
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आपल्ा व सुजाच्ा भाडंणात उ�टपणाचे वतरन व बडंखोरी केली ती कमा करण्ाबाहेरची गो� होती ; परंतु जाणूनबुजून व हेतुपूवरक त्ाकडे ाुलरक 
केलेत. त्ाच जसवंता्ी आपण गोड बोलून व लालूच ााखवनू त्ाला आपल्ाकडे वळवनू घेतलात व ााराकडून फोडलात आिण ाारा 
्ुकोहिवर� ्् संपाान केलेत . खरोखरच ्ा धन्ाच्ा िमठाला जागणाऱ्ा रजपुत जमातीला अनेक धन्वाा िाले पािहजेत . कारण त्ानंी 
आता आपल्ा धन्ाच्ा मुलासंाठी आपले जीव धोक्ात घालण्ास मागे पुढे पािहले नाही व त्ानंी त्ाचेंसाठी िकत्ेक ्ूगतवाची का �्ही कवन 
ााखिवली आिण केवळ त्ाचं्ा नेकी िवर�च खास पात्हा , पात्हाजााे, मं�ी, सुभेाार, सराारािा मंडळी झगडत गेली , तीन वष� िहडत 
आहेत. ही हालचाल महणजे केवळ मुख् ल�ाची सुरवात आहे ....आिण अ्ी बडंाई तरी का उद भव ूनाही ? आपल्ा कारिका�त �धानमंं्ानंा 
अिधकार रािहला नाही , सराारावर िव�ास नाही , सैिनकसेनापती खडतर ाािर�ात आहेत , लेखक वग�ला कामकाजाववन ाूर केले आहेत , 
व्ापाऱ्ाजवळ मु�ल नाही आिण ्तेकरीवग�ची धुळााण उडाली आहे . त्ा�माणे ािकणचे राज् की , जे अती िवसतीणर व पथृवीवरील नंानवन 
मानले जात होते , ते सारे उदधवसत होऊन डोगराळ वाळवंटाच्ा अवसथे�त गेले आहे , आिण सृ�ीच्ा गालावरील सौा्�च्ा तीळासारखी 
्ोभणारी तेथील राजधानी बऱहाणपूर नगरी ही लुटून फसत केली गेली आहे , आपल्ा नावाने गौरिवलेले औरंगाबाा ्हर ्�ुसैन्ाने नासधूस व 
आघात केल्ाने पाऱ्ा�माणे अ�सथर झाले आहे . िहाुजमातीवरही ाारण आप�ी कोसळल्ा आहेत . पिहली आप�ी ्हरात िजिझ्ा कर 
लााल्ाने व ाुसरी आप�ी सवर मुलखातं ्�ूच्ा जुलूमजबरासतीने . �जेच्ा डोक्ावर सवर बाजूने अ्ा आप�ी कोसळू लागल्ानंतर त्ानंी 
आपल्ा राजास कोपरापासून हात जोडल्ास नवल कसले ! पुरातन कुलवान , सुसंसकृत व �े� ाज�च्ा लोकानंा सध्ा पात्ाहीतून नाहीसे 
करण्ात आले असून त्ा जागी सरकारारबारी व कारखान्ात , तसेच राजकारणात स�ामसलत ाेणाऱ्ा �धानमंं्ात कारागीर , कु� लोक , 
िवणकर, साबुिव्ेते, आिण ि्पी ्ा लोकाचंा भरणा झाला आहे . हे लोक िजभेवर कुराणातील काही उकती व ांतकथेतील ि्कवणी घोळत ठेवनू 
काखेखाली कपट व ठकबाजीची पाघंरणे व फसवणुकीची जाळी घेऊन वावरत आहेत आिण हातात मा� जपमाळ ााखवत आहेत ....आपण 
पात्हा असल्ा मं�ी व िम�ावंर िव�ासून आहात ....आिण त्ाच्ाच िन्ं�णाखाली असाहाय्पणे वागत आहात ......हे लोक गहू ााखवनू सातू 
िवकीत आहेत आिण अनेक बहाणे कवन गवताऐवजी टेकडी व टेकडीऐवजी गवत ााखवनू तुमहास फसिवत आहेत ......तुमच्ा पात्ाहीची 
इमारत ढासळण्ाचा िावस अगाी नजीक असल्ासारखा िासतो ......जेवहा पात्ाहीची अ्ी ाुार्ा झालेली मी पािहली आिण पात्हाच्ा 
सवभावात फरक पडण्ाची आ्ा मावळली तेवहाच िहाुसथानातील ्ा पात्ाहीत वाढलेली काटेरी झुडपे व रानटी िनवडंुगे साफ करण्ाची बु�ी 
माझ्ा ा्ेत �ेिरत झाली . जुलूमजबरासती करणाऱ्ा ्ा हालकट वृ�ीच्ा लोकासं ाूर कवन त्ाच्ाऐवजी सुसंसकृत व कुलवान पण सुिव� 
लोकासं नेमण्ाची आवश्कता भासली. असे केले तरच �जेस ्ातंतेचे वातावरण व सुलभ व िनध�सत राहणी �ापत होऊन त्ानंा आपल्ा धं�ात व 
नावलौिककात भर टाकता ्ेईल .......पात्हा ई�राच्ा साि�ध्ात राहून जर हे सवर का्र आपल्ा अितन� अ्ा मुलाचें हाती ाेतील तर 
िकतीतरी चागंले होईल . जर आपण पिव� िठकाणच्ा ्ा�ेस जाल तर सवर जग तुमचे गोडवे गातील व सतुतीही करतील ....पात्हानंी आपल्ा 
प�ात केलेल्ा उपाे्ाब�ल िलहाव्ाचे तर आपण जी जी त�वे अिधकारवाणीने िलहू पाहता ती आपल्ा लेखणीतून बाहेर िनघालेली पाहून मला 
लाजेने मान खाली घालावी लागते ......तुमही आपल्ा विडलाचें का् चागंले केले आहे ? तर तुमच्ा मुलाकंडून चागंल्ा सेवेची तुमही अपेका 
धरावी! ..... आपण आपल्ासमोर मला हजर होण्ास िलिहलेत . जरी तसे करणे महणजे तुमच्ा कृपा्ीव�ाास पा� होणे असे असले तरी तुमच्ा 
सवभावातील सुडाची जनमजात �वृ�ी मला सा्िंकतच करते . ज्ा माणसाने आपल्ा सखख्ा भावां् ी व बापा्ी इतकी बेगुमानपणाची वतरणूक 
केली त्ाच्ाकडून नाहक ि्का होण्ाचीच माझ्ा तरण मनाला भीती वाटणे साहिजकच आहे ......” [फारश् हसत � . ७१, आर. ए. सोसा., 
एम . ड्. आर. खंड , १७ ् . १, ्. ९७, जानेवारी १९१५ , पाने ् . ४५–७; प्. एच . स्. अलाहाबाद, १९३८, पाने ३५६–६० वगैरे]. हे उ�र 
१६८३ च्ा अखेरीचे िकवा त्ानंतरचे आहे ्ात ्कंा नाही. ्ा प�ातील मजकुरावर िहावी राज्ातील संसकृतीचा संसकार िासतो.] 

 
[काफीखानाने अकबराचा �वासमागर वगैरेब�लची हकीकत िाली आहे . ती पुढील�माणे आहे : “पात्ाहाजााा अकबराचा पूणर पाडाव 

झाला. ्वेटी त्ाचे जवळ अवघे तीनचार् ेसवार , काही रजपूत सराार व िमज� ्हु�ीन ्ुझाई व आणखी ाोघे -ितघे मुसलमान सराार होते . 
खजाना वगैरे सवर काही लुटला गेला होता . बा्कामुले पात्ाहाने नेली . एक मोठा मुलगा मा� रािहला , तो रजपुतानंी आपल्ाबरोबर नेला . 
अकबर �थम अजमीराववन ्हाजहानाबाा , लाहोरकडे जाऊन इराणात जाण्ाच्ा िवचारात होता . परंतु सवर� नाकेबांी झाल्ाने व ्हाआलम 
पाठीस लागल्ाने अकबर काही जमीनााराचं्ा साहाय्ेकवन पहाडीमुलखातून ािकणेत जाण्ाच्ा खटपटीत लागला . नाी ओलाडूंन तो राजा 
मोहनिसगाच्ा मुलखात ि्रला . तेथून मीर नुर�ाच्ा तालुक्ात गेला . औरंगजेबाने ाखखनचा सुभेाार खानजहान बहााूर ्ास प�े िलहून 
अकबराला ताबडतोब पकडण्ाचा अगर मारण्ाचा हुकूम पाठिवला . बहााूरखानानेही तविरत िनघून अकबराला गाठण्ाचा �्तन केला . 
एलगडच्ाजवळ ते एकमेकापंासून अवघे चौाापधंरा कोसावंर होते . परंतु त्ाने अकबराला तेथून िनसटून जाण्ाचा अवसर िमळू िाला . ते पाहून 
औरंगजेबाने बहााूरखानास ताकीाप� पाठिवले . ारम्ान अकबर बागलाणात राजा ाेवीिसग बुाेंल्ाचे मुलखात ि्रला . ाेवीिसगाने त्ाचेवर 
सैन् पाठिवले. तेवहा अकबराकडील काही रजपूत बुाेंल्ाजवळ जाऊन रािहले . अकबर मा� रािहलेल्ा लोकािंन्ी तेथून िनसटून िफरंगणातूंन 
संभाजीराजाच्ा ह�ीत ि्रला . तेथे (संभाजी) राजानंी त्ाला त्ाच्ा छावणीत नेमून िालेल्ा िठकाणावर आणण्ाची व्वसथा केली होती . हे 
िठकाण राइरीगडापासून तीन कोसावंर होते . तेथे त्ाला आणले व त्ाच्ा खच�चे मोईन कवन िाली ....” (के. के. एम . पा. ४६१–६८; के. के. 
ड्. वगैरे).] 

 
[अकबराच्ा हालचाल�िवष्ी मािहती पुढे िाली आहे : 
 
मंुबईकर इं�जाचंी बातमी अकबरािवष्ी बरीच मािहती ाेते . ते १० जूनला िलिहतात : “्ेथे उडत-उडत बातमी आहे की , सुलतान 

अकबर हा संभाजीच्ा राज्ात ्ेऊन रािहला आहे पलीकडील संभाजीच्ा भागात गेलेल्ा आपल्ा बेटावरील रिहवासी ाोन िावसापूंव� ्ेथे परत 
आला. त्ाने त्ाला नागोठण्ापासून एका िावसाच्ा टपप्ावर असलेल्ा पाली ्ेथे पािहले असल्ाचे सागंतो . त्ाचेजवळ फकत ४०० घोडे, २५० 
उंट आिण थोडेसे पा्ाळ आहे . तेथे त्ास राजा महणून मुजरा केला जातो . अकबर जेवहा संभाजीमहाराजाचं्ा राज्ात ि्रला तेवहा त्ाला 
आणण्ाकिरता राजानंी पाठिवलेले ि्� लोक त्ाला भेटले व त्ाला त्ास िन्ोिजत िठकाणी घेऊन आले . राजा लवकरच ्ेऊन त्ाची भेट 
घेईल असे तेथे सािंगतले जाते ....असे महणतात की , राणा आिण संभाजीराजे ्ाचंी सैन्े एक� होऊन अकबराला त्ाच्ा बापाच्ा पाा्ाही 



 
अनु�मिणका 

तखतावर बसिवण्ाचा �्तन करतील ....” (एफ . आर् . बॉमबे खंड ९, पा. ५१–६; बामबे टु  सुरत १०–६–१६८१; ऑमर खंड ११६–७ पा. २५७–
२६०; बामबे टू सुरत १०–६–१६८१). नंतर इं�जानंी आपला माणूस पाठवनू बातमी आणवली . ती त्ाचें २१ जूनचे प�ात आलेली आहे . मुंबईकर 
िलिहतात :-“...सुलतान (अकबर) तेथेच (पालीस) आहे. तो मध्म बाधं्ाचा व ्ु�वणर आहे . त्ाचे सुमारे २५ वष�चे व् असावे . पालीगडच्ा 
पा्थ्ा्ी एका प�ेाने ्ाकारलेल्ा मो�ा घरात त्ाला राहाव्ास जागा िाली आहे . घराला राहाळाचे कुड होते . परंतु तो तेथे आल्ावर ते 
काढून टाकले आहे . आता सभोवती कॅिलको कापडाचे पडाे व छत लावले असून खाली सामान्च संतरजी अंथरलेली आहे . तो उघ�ावरच 
बसतो. त्ाच्ाबरोबर िव्षे मह�वाचा माणूस महणजे राण्ाचा फार �ातीतील असा ाुग�ाास रजपूत आहे . ि्वा् त्ाचेबरोबर अजमासे पाच् े
घोडी पण प�ासच उंट असून त्ाच्ा माणसापैंकी बरेच रजपूत आहेत व अगाी थोडे मूर (मुसलमान) आहेत. सुलतानाच्ा छावणीसभोवती 
संभाजीराजाचें ३०० हषम संरकणाथर ठेवले आहेत . आसपासचे सुभेाार त्ाला भेटण्ास तेथे आले आहेत . चार िावसापूंव� संभाजीराजे ्ाजकडून 
हरजी फजस�ग (फज�ा) नावाचा एक �ीतीतला मोठा सराार आला आहे . त्ाने आपल्ा धन्ाचे प� �िव� करण्ास आणले होते . ते व नजराणा 
सुलतानाच्ा पुढे ठेवनू अपरण केला . नजराण्ात १ हजार पगोडे , एक मोठा मोत्ाचा रतन व िहरेजिडत असा हार , िहरेजिडत एक तुरा , ि्वा् 
िहाी व इराणी प�तीच्ा इतर वसतू होत्ा . सुलतानाने एक हजार पगोडे ाुसरे िाव्ी आपल्ा लोकासं वाटून िाले . ्क् तेवढा मानमरातब 
त्ाला िाला जात आहे . संभाजीराजे ्ाचं्ा आजेनुसार त्ा सवर लोकाचं्ा व उंट , अ� वगैरेच्ा तरतुाीसाठी आसपासचे सुभेाार धान्साम�ी 
वगैरे पाठवीत आहेत . संभाजीराजे मा� पनहाळ्ाहून �्ाण करण्ासाठी ्ुभिावसाची वाट पाहात आहेत . परंतु ते लवकरच ्ेऊन सुलतानाची 
भेट घेतील असे बोलले जाते . ते आल्ावर सुलतानापुढे उभे राहतील ; त्ाचेंसमोर बसणार नाहीत. कारण सुलतान कोणाला त्ाचेसमोर बसू ाेत 
नाही. जे कोणी त्ाजकडे ्ेतात ते सवर त्ाला राजा महणूनच मुजरा करतात . त्ाला पै्ाची टंचाई भासत आहे . परंतु त्ाचेजवळ मोल्वान 
जडजवाहीर आहेत . तेथे सवर�ाचं्ा तोडून एकच वात� ऐकाव्ास िमळते . ती महणजे राणा , संभाजीराजे व इतर िहनाू राजे आपले सवर सैन्बल 
एक� कवन (अकबराला) त्ाला राजा (पात्ाहा) करण्ाचा �्तन करणार आहेत ....” (बॉमबे टू  सुरत, २१–६–१६८१; बॉमबे खंड ९ , पा. 
५८–६०; आमर, खंड ११६–७, पा. २६०–३; सुरत टु बॉमबे , ५–७–१६८१; बॉमबे खंड १९ , पा. ३१; ऑमर, खंड ११६–७, पा. ३०६, वगैरे; एफ . 
आर.) पुढे मुंबईकर आपल्ा १६ जुलैच्ा प�ात अिधक मािहती ाेतात : “...सुलतान अकबराचे सैन्बल िावसेिावस वाढत आहे . ह�ी 
त्ाचेजवळ १५०० सवार असून ं्ंबकला आणखी पाच -सहा हजार सवार त्ाला िमळण्ाच्ा त्ारीने आहेत . संभाजी राजे त्ास ्ेऊन भेटतील 
अ्ी रोजचेरोज अपेका करण्ात ्ेत आहे . ते ाोन हजार सवारािन्ी त्ाला (सुलतानाला) बऱहाणपुरास घेऊन जातील व तेथे सवर िहाू राजे व 
त्ाचे िम� अमीरउमराव ्ेऊन िमळतील. तेथून ते िा�ीवर चालून जातील ...” (बॉमबे टू सुरत, १६–७–१६८१; बामबे, खंड ९, पा. ६०–३, ऑमर, 
खंड ११६–७, पा. २६४–७ वगैरे; एफ . आर् .) 

 
अकबराचा ताबडतोब बांोबसत करणे औरंगजेबास अगाी िनकडीचे होते . कारण �सत झालेल्ा रजपुताचंा मोड झाला होता तरी ते 

संधी िमळताच पुनहा बडं करतील अ्ी पिर�सथती िनम�ण झाल्ाची त्ाला पूणर जाणीव होती . ि्वा् अकबराचे बाहुले पुढे कवन इतर�ही 
नामोहरम केले गेलेले राजे व मानखंडणा झालेले मुसलमान उमरावही आपल्ा्ी वैर करतील अ्ी त्ाला भीती वाटत होती . “्हा अलमने 
पुषकळ धावपळ कवन पािहली . परंतु त्ाला इ . स. १६८१ च्ा माचरच्ा अखेरीस िनरा् होऊन मागे परतावे लागले . त्ानंी अकबराला 
ााखिवलेल्ा पै्ाच्ा आिमषाला अकबर बळी न पडता तो िमळालेल्ा मातीने सावरला .” (एम . एस . एम ., खंड २ , पा. २५०–१). हे पाहून 
औरंगजेबास, आपण व मुराा एक होऊन जी ्ातंी केली तीच ्हा आलम करीत आहे की का् ्ाचा सं्् ्ेऊन , “औरंगजेबाने िनरिनराळ्ा 
कारणानंी अकबराचा कसून पाठलाग करण्ाचा िन�ह केला . राण्ा्ी घाईने तह कवन तो अजिमराहून १६८१ च्ा स�ेबरात िनघाला . ्ा कूचात 
त्ाचा एकमेव िवचार महणजे काहीही होवो ज्ानंी अकबरास ठाव िाला त्ा संभाजी राजाचंा ना् कराव्ाचा .” (एम . एस . एम ., खंड २ , पा. 
२५५; फोटर सेट जॉजर टू इगंलंड, २९–१–१६८२; ऑमर, खंड १५४, पा. ८; एफ . आर् .) ३१ जानेवारी १६८२ ला डच सुरतेहून िलिहतात की,...... 

 
(२) “...... िपलाजी िबन गणोजी व ाेवाजीराव िबन िपलाजीराव व गुणाजीराव िबन बिहरजीराव ि्क�  पि�मवााी ्ानंी केली तकरीर 

ऐसीजे : मामले रा्री ि्रकाण ्ेथील सराे्मुखीचे वतन ......गुणोजी ि्क�  ्ाची भीड राज्ात ारबारी होती .....सारे ि्रकाणाचे वतन 
सराे्मुखीपैकी......मामले रा्री ि्रकाण ्ेथील......”...... महाराजनामा पृ. ७७–७८, वतनप�े, िनवाडप�े, वगैरे, इत्ााी. 

 
सारां् , ‘ि्क�ई महणजे ि्क्�ची कुलसवािमनी व ि्रकाण महणजे ि्क्�ची जहागीर , ज्ाअथ� राजारामाचे कारिका�त खास 

गणोजी व इतर ि्क�  व त्ाचं्ा मुलाबाळाचंा उ�ेख ्ेतो – त्ाअथ� त्ाचंी डोसकी मारली नवहती व गभरही कापले नवहते . चुकीचा अथर लावनू 
उगाच कथेकरी थाटाचा बाषफळ रंग आणला आहे इतकेच . मोगल...बऱहाणपूरला आला आहे ....संभाजी राजाच्ा हालचालीवर लक ठेवणे जवर 
पडले आहे . कारण तो मोगली राज्ाच्ा म्�ाेत तळ ाेऊन बसला आहे . त्ा�माणे त्ाचा बडंखोर पु� अकबर ्ास त्ाच्ा साहाय्ाने काही 
िव्षे चढाई कव ाेऊ न्े महणून त्ाचा बांोबसत करणेही जवर झाले आहे . ्ामुळे ्ाने (औरंगजेबाने) राज्म्�ाेवर सवर� सैन् ठेवनू सवर 
मोक्ाच्ा जागा मजबतू राखल्ा आहेत ......” (डच रेकाडरस , खंड ३७; सुरत टू बटायवहया, ३१–१–१६८२; लेटसर �ॉम इिंडया िसिरर ). तरी 
औरंगजेबाला आपली इतर मुले व सराार अकबरास िमळतील की का् हा संाे् मनात असल्ाने त्ाच्ा सवर हालचाली भीतभीत व कोणावरही 
िव�ास न धरता होत होत्ा . सुरतकर आपल्ा ३ एि�लच्ा प�ात िलहतात की , “बाा्ाहा...बऱहाणपुरात आहे....त्ाच्ा मुलातंील एका मुलाने 
त्ाचे िवर� बडं केले आहे व संभाजीच्ा राज्ात जाऊन रािहला आहे . पाठलागाथर तो ािकणेत गेला आहे . पात्ाहाबरोबर फार मोठी सेना आहे . 
परंतु तो काहीही हालचाल न करता सवसथ बसून आहे . कारण सं्् व भीतीने तो इतका �सत झाला आहे की त्ाला आपला जीव िततका सुरिकत 
नाही असेच वाटत आहे....” (सुरत टू बनटाम, ३–४–१६८२; सुरत, खंड ९०, भाग ३ पा. ७४; एफ , आर् .) पुढे धरणगावकराचं्ा २२ मेच्ा प�ात 
औरंगजेब औरंगाबााेला आल्ाचा उ�ेख आला आहे . (धरणगाव टु सुरत, २२–५–१६८२; सुरत, खंड ते १०८, पान ९१; ऑमर, खंड ११७–३, पा. 
८९–९० एफ . आर् .) नंतर १० जुलैच्ा त्ाचं्ाच प�ात औरंगजेब औरंगाबााेस व बहााुरखान आपल्ा सैिनकािन्ी नाि्क ं्ंबकास पावसाळा 
काढणार असल्ाची वात� (धरणगाव टु सुरत, १०–७–१६८२; सुरत, खंड १०८, पा. ९८; ऑमर, खंड ११७–३, पा. ९७; एफ. आर.) िाली आहे. 
परंतु ्ाचा अथर असा नाही की बहााुरखानाने चालिवलेली मोहीम व इतर मोगली सरााराचं्ा हालचाली थाबंल्ा होत्ा . त्ा ि्वाजीच्ा मुलखात 
चालूच होत्ा. त्ाचंी तप्ीलवार चच� इतर� आली आहे . औरंगजेब जरी खासा सवारीवर िनघाला नवहता तरी त्ाने अकबराला धरण्ाची िकवा 



 
अनु�मिणका 

मारवण्ाची इतर कारसथाने चालिवलीच होती . औरंगजेबाने अकबरास प�े िलहून त्ाला बडंखोरीपासून परावृत करण्ाचा पुषकळ �्तन केला . 
्ा प�व्वहाराब�ल मनूची िलिहतो : “त्ाने (औरंगजेबाने) अकबरास ममतापूवरक प�े िलहून त्ाला परत ्ेण्ाचा पुषकळ आ�ह केला . त्ाने 
िलिहले की : आपणास पूणर खा�ी आहे की , राज्ावरील सवारीचे �संगी जे पात्ाहािवर� बडं केले ती कारवाई अकबराची नसून ती त्ाच्ा 
कारभाऱ्ाचंीच होती . तेवहा त्ानंी पूणर िव�ास ठेवनू परत ्ावे आिण पात्ाहाची कमा सवीकारावी . त्ाला कोणत्ाही �कारचा ध�ा लागणार 
नाही, असे औरंगजेबाने कुराणाच्ा नावाने ्पथपूवरक त्ास वचनही िाले . प�ोप�ी चालूच रािहली . परंतु अकबर आपल्ा बापाला चागंलाच 
ओळखत होता. तो इतका मूखर नवहता की , ज्ा बापाने आपल्ा एका मुलाला ठार मारले होते त्ाच्ावर िव�ास धरील . परंतु अकबराने इतकी 
न�ता व आजाधारकपणा ााखवनू उ�रे धाडली की , त्ा ्ोगे औरंगजेबाने अकबराकडे त्ाच्ा गुरजीलाही रवाना केले व अकबराला खच�स 
पुषकळ सोनेनाणे पाठिवले व प� िलहून पु�ाच्ा �त्ागमनाची मो�ा उतसुकतेने �तीका करीत आहे असे कळिवले .......्वेटी औरंगजेबाला 
कळून चुकले की, आपला मुलगा परतण्ास टाळाटाळी करीत आहे. तेवहा औरंगजेबाने पुनहा प� पाठवनू अकबराने लावलेल्ा िवलंबाब�ल आ�्र 
व्कत केले आिण पुनहा त्ास ्ेण्ाब�ल िलिहले . परंतु अकबराने आपल्ा बापापासून पैसा उकळून आपली बऱ्ाच िावसाचंी बेगमी कवन 
घेतल्ानंतर औरंगजेबास उ�र पाठिवले की , तो बाा्ाहाकडे न�ीच ्ेणार आहे . मा� तसे करताना तो एका हातात तलवार उपसून व आपल्ा 
िजवावर उाार होऊन बापास ठार कवन त्ाचं्ा िहाुसथानच्ा पात्ाहीवर िवराजमान होण्ाकिरताच ्ेईल . तेवहा औरंगजेबास कळून चुकले 
की, ज्ाअथ� आपणही चुकीमुळे अकबराच्ा भलुवणीस फसलो त्ा अथ� त्ाच �कारच्ा ्हा अलमने केलेल्ा �्तनात तोही फसला असला 
तर नवल नाही . (एम. एस . एम., खंड २ , पा. २५६–६०) सारां् , प�व्वहाराचा मागर हा जासत ््सवी होणार होता व त्ात इतर लोकाचं्ा 
फंािफतुरीची भीती बाळगण्ाचे कारण नवहते . परंतु ्ातही औरंगजेबाला िनरा्च वहावे लागले . ज्ा�माणे त्ानें अकबराला प�े िलिहली होती , 
त्ा�माणे त्ाने सवर� लोक पाठवनू व संभाजीच्ा सभोवतालील राजे -जहािगराारासं प�े पाठवनू अकबरास धरण्ाकिरता अगर मारण्ाकिरता 
फम�वले होते. परमानंााचा मुलगा िलिहतो : “्मभोसत��नुजस् चसिमितमतौ सम�मूढो िाली्ः ॥ ्ोधानधो वासरानधः �कृितमुपगतो वीकणं न 
चकार ॥ १२३ ॥ ...सथाने सथाने सुखानाः �कृितकपिटनः �ेिषताः �ा�  पठाणाः । �ाणानुसृज् का �्षविभमतमत्ः सथािपतासते तुराणाः ॥ श्ामास्ा 
लोिहतास्ाः सिललिनधीपथे �ा््ः सावधाना । ज्ोषं रोषं िपघा् हाकबरािवष्े घातुषोषं पुपोष ॥ १२५ ॥ ” [अनुप पिरि्�] मनूची असेच एक प� 
गोव्ाच्ा वहॉइसरा्ला िलिहल्ाचे सागंतो . औरंगजेबाने गोव्ाचा वहॉइसरा् , �ा�नससको ा तवोरा कोा -ा अलवोर ्ाला िलिहले  की, “तुमही 
संभाजीवर सवारी करा . लढाईत त्ाच्ाकडून मुलूख घ्ाल तो सवर तुमहाला बकीस महणून िाला जाईल . संभाजीबरोबर औरंगजेबाचा बडंखोर 
मुलगा अकबर आहे त्ाला वाट ाेऊ नका व कोणत्ाही �कारची मात कव नका . उलट त्ाला पकडले , मावन टाकले तर पात्ाहावर मोठेच 
उपकार केल्ासारखे होतील . ्ोग् वेळी अ्ा मातीची जवर लागेलच . ्ाबाबत बोलण्ासाठी ्खे महमा वकील महणून पाठवला आहे . 
ारम्ान अबाुल हकीमच्ा सागंण्ाववन ्हाआलम गोव्ाच्ा बाजूने संभाजीच्ा मुलखावर सवारी करण्ाकिरता पाठिवण्ाची त्ारी चालू 
आहे..” (एम . एस. एम ., खंड २, पा. २५९-६०) ्ा�माणे गोवेकर पोतुरगीजां् ी राजकारण चालू होते . इं�जाचं्ा ह�ीत िस�ीतळ बसला असल्ाने 
ितकडील कामिगरी िस�ीकडेच सोपिवली होती . फोटर सेट जॉजरकडेही तेथील इं�जाकंडे खिलता गेलाच होता . ते िलिहतात : “पु�ीम�ीचा 
हवालाार मखाुमखान ्ाचे प� आले की, तेथील गवहनररने आपले लोक पाठवनू मोगलाचंा मुलगा अकबर ्ास ्क् झाल्ास कैा करावे .” परंतु 
त्ानंा सवाभािवकच वाटले की , ्ा कामात पडले तर त्ाचे फार वाईट ाुषपिरणाम भोगावे लागतील . (फोटर सेट जॉजर , ५-२-१६८३; फोटर सेट 
जॉजर, खंड ३ पान १७; फोटर सेट जॉजर, खंड २, पा. १४; एफ. आर.)] 

 
[औरंगजेबाने मरा�ावंर केलेल्ा सवारीबाबत पोतुरगीज कागाप�ात पुढील�माणे मािहती िमळते : 
 
संभाजीराजे ्ानंी औरंगजेब बाा्हाचा पु� अकबर ्ाला आ�् िाल्ाब�ल , औरंगजेब बाा्ाहा त्ाचं्ावर ्ोधािव� झाला व 

त्ाने इ . स. १६८२ साली त्ाचं्ा्ी ्ु� पुकारले . त्ाने संभाजी महाराजािंवर� पोतुरगीजाचंी मात िमळिवण्ासाठी त्ाचं्ाकडे आपला एक 
वकील रवाना केला. ्ा �करणी कारवारचे इं�ज िा. ३० जुलै १६८२ रोजी िलिहलेल्ा एका प�ात महणतात : 

 
“औरंगजेबाचा संभाजीवर एवढा कोप झाला आहे की , त्ाला ठार अथवा कैा अथवा त्ाचा पराभव केल्ाि्वा् आपण आपला मंाील 

डोक्ावर चढिवणार नाही आिण तलवार हाती धरणार नाही , असा त्ाने पण केला आहे .” (िहसटर् ऑफ औरंगजेब , ज. सरकार खंड ४ , पान 
२९८.) औरंगजेबाने संभाजीमहाराज ्ाचं्ावर जे सैन् पाठिवले त्ासंबधंी गोव्ाचा वहॉइसरा् िा . २४ जानेवारी १६८३ रोजी पोतुरगालला 
िलिहलेल्ा एका प�ात महणतो : 

 
“गेल्ा ऑगसट मिहन्ात मी मोगलाचं्ा सैन्ासंबधंाने िलिहले होते . हे सैन् ि्वाजीच्ा मुलखात तीन बाजूने ि्रले आहे . ्ा 

सैन्ाबरोबर जे सराार आहेत, ते िजकलेल्ा �ाे्ात तटब�ंा उभारीत आहेत. कारण, त्ानंी संभाजीचे राज् खालसा करण्ाचा पण ्ापूव� कधी 
केला नवहता. 

 
मरा�ाचे राज् िजकण्ाच्ा उ�े्ाने सुरतेहून िनघालेले मोगलाचें एक �चंड आरमार सा�ंत मुंबई बेटानजीक ्ेऊन ााखल झाले 

आहे. ्ा आरमारात लहानमो�ा अगिणत नौका आहेत . बहुतेक नौका पुरवठा घेऊन आल्ा आहेत . मंुबई बेटानिजकचा एक िक�ा इं�जानंी 
मोगलानंा िवकला अ्ी बातमी आहे . ही बातमी कळल्ावर पुढे जे का् घडणार आहे ततसंबधंाने मी मंुबई बेटाच्ा गवहनररानंा एक प� िलिहले 
होते. परंतु त्ा प�ाचे मला अ�ाप उ�र आलेले नाही. 

 
मी त्ा प�ात अ्ी त्ार केली की , इं�जानंा िक�ा मोगलानंा िवका्चा झाल्ास �थम त्ानंी मला ्ा सौ�ासंबधंाने समज ाेणे 

आवश्क होते. कारण ही बातमी कळल्ाि्वा् राहणार नवहती. 
 
ज्ा मोगल सैन्ाना मी वर उ�ेख केला आहे ते सैन् आमची परवानगी घेऊन आमच्ा मुलखातून कोणतीच हानी न करता पुढे गेले . 



 
अनु�मिणका 

त्ानंी आपल्ा सामथ्�चा उप्ोग केला नाही . ्ेथे मोगल स�ाटाचा एक वकील आहे . आताप �्त सवर सुरळीत चालले आहे . परंतु मौरावंर 
(मुसलमानावंर) फार िव�ास ठेवणे इ� नाही , आिण िव्षेेकवन ्ा मुसलमानावंर . ते जसे ागलबाज आहेत तसेच ते बे्रम ाेखील आहेत . 
त्ानंा आपला ाज� साभंाळता ्ेत नाही . महनून महाराज आपणाला माझी िवनंती आहे , कारण मुसलमानािंवष्ी गैरसावध राहून उप्ोगाचे नाही . 
मोगलाचंा आमच्ावर कधी ह�ा होईल त्ाचा नेम नाही . केवळ मोगलाचं्ा हलल्ाच्ाच भीतीने नवहे तर राज्ाच्ा सुरिकततेच्ा द�ीनेही मात 
हवी आहे. 

 
्ा राजाचा (औरंगजेबाचा) पु� संभाजीबरोबर होताच . आता तो ाुसरीकडे िनघून गेला आहे . बहुधा तो आता कन�टकात असावा . 

तेथून त्ाने माझ्ाकडे आपला एक ाूत पाठिवला आहे . त्ाने माझ्ाकडे गोव्ात आपले जडजवाहीर िवकण्ाची परवानगी मािगतली आहे . बापाचे 
व आपले िवतु� का आले तीही हकीकत त्ाने मला कळिवली आहे . मी त्ाला मोघम असे उ�र पाठिवले असून त्ात त्ाच्ािवष्ी थोडी 
सहानुभतूी व्कत केली आहे . त्ाला मी इकडे त्ाचे जडजवाहीर िवकण्ास परवानगी िाली आहे . त्ा परवानगीचा उप्ोग त्ाने अ�ाप केलेला 
नाही. त्ाच्ा बापाचा वकील सा�ंत इकडे असल्ाने तो थाबंला असावा..........” गोवा, २४ जानेवारी १६८३. 

 
(म. इ. सा. खंड ३, ३३-३४)] 

 
(१६) मरा�ाचंया राजयात्ल अंतगरत पिरयसथत् आिण संभाज्चया हालचाल्, १६८५-१६८७ 

 
ज्ावळेी औरंगजेबाने आपल्ा सा�ाज्ाच्ा सवर ्कती िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचं्ा िवर� 

पणास लावल्ा होत्ा , तेवहा संभाजीने ािकणेतील सवर राजवट�ना जो धोका िनम�ण झाला होता त्ाचे 
िनवारण करण्ासाठी पुरेसा �्तन केला नाही . जणू काही अंगवळणी पडल्ा�माणे त्ाचे ि्पाई 
मोगलाचं्ा मुलखातील अनेक गाव ेउद धवसत करीत . परंतु ्ाचा कोणताही पिरणाम एकंार लषकरी 
पिर�सथतीवर झाला नाही . संभाजीकडून हे जे िचमटे बसत होते त्ाची औरंगजेबाने पूणरपणे उपेका केली . 
िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ाचंी व�ेातूंन सुटका करावी आिण त्ाचंा पाडाव टाळावा ्ासाठी मोगलाचें 
लक वधेण्ाची कोणतीही मोठी आिण िवचारपूवरक केलेली ्ोजना पार पाडण्ाइतका ्हाणपणा संभाजीने 
ााखिवला नाही. त्ाच्ा माडंिलकामंध्े होणारी बडें आिण त्ाच्ा ारबारी मंडळीकडून केले जाणारे कट 
्ामुळे त्ाची सरकारी ्ं�णा पूणरपणे ाुबरळ झाली होती . संभाजी गााीवर आल्ानंतरच्ा काही वष�तच 
ज्ा मंं्ानंी आिण सेनान�नी त्ाच्ा बापाच्ा कारिका�चे वैभव वाढिवण्ासाठी हातभार लावला , ते 
सवरजण राजपटलाववन अदश् झाले होते . त्ाच्ा राज्ाच्ा बाहेर पसरलेल्ा भागातंील कारभार त्ा 
िठकाणी अनुभवी माणसाचं्ा अभावामुळे िवसकळीत झाला होता . अगोराच िबघडलेल्ा पिर�सथतीत 
आणखी भर महणूनच की का् त्ाच्ािवर� पुनहा पुनहा कट केले गेले . ्ाचा पिरणाम मोठमोठी सथाने 
भषूिवणारे अनेक मराठी सेनापती आिण मं�ी ्ानंा ाेहातं्ासन अथवा थोडीफार कैा अ्ा तऱहेच्ा ि्का 
होण्ात झाला . संभाजीच्ा राज्ात म�ास -कन�टकचा समावे्  झाला होता . हा भाग महणजे एखा�ा 
सवतं� राज्ासारखाच होता . ्ा �ाे्ावरील संभाजीचा अंमल जवळजवळ पूणरपणे नाहीसा झाला , आिण 
संभाजीचा मेवहणा हरजी महाडीक ्ाचे ्ा �ाे्ावर जवळजवळ एखा�ा सवतं� राजासारखे राज् चालू 
झाले. हरजी महाडीक ्ाने महाराजा ही पावी धारण केली . [मे १६८५ मध्े औरंगजेब िवजापूरच्ा वे�ासाठी गेल्ानंतर 

मरा�ानंी अहमानगर िकलल्ाच्ा िभती चढून जाण्ाचा �्तन केला . परंतु िक�ेाार सय्ा बुखारी ्ाने तो हाणून पाडला . (िदल., १८६) 
िवजापूरच्ा पाडावानंतर मरा�ानंी मंगळवे�ाप �्त चाल केली . परंतु त्ानंा जासत काही करता आले नाही . (एम . ए., २८३) ्ानंतर बाा्हाने 
पनहाळा िकलल्ाला वेढा िाला. मरा�ाचें अनेक िक�े-सालहेर, सागंोला, (एम . ए., २९७) कोहज, हलगड, सामानगड, आिण माहुली मोगलाचं्ा 
हाती पडले. 

 
१६८४ नंतर संभाजीिवर� अनेक कट झाले आिण त्ाची पुषकळ माणसे त्ाला सोडून गेली . १२ फे�ुवारी १६८५ रोजी खानाे्मधील 

इं�ज वखाराारानंी पुढील नोा केलेली आहे : “्ाच्ा काही िावस आधी एका मो�ा �ा�णाने संभाजीला मेजवानीला बोलािवले आिण त्ाला 
कैा कवन राजारामाला गााीवर बसिवले .” अथ�त ्ा घटनेचा ्ाच प�ात त्ानंी इनकार केला आहे . २ माचर रोजी कारवारची अ्ी बातमी आहे 
की संभाजीला त्ाच्ाच काही माणसानंी ठार मारले आहे . ्ावर आमही िव�ास ठेवतो ्ाचे कारण त्ाच्ा ाे्ात पूव� जे लोक त्ाला वचकून 
असत तेच आता त्ाच्ािवर� बडं कवन उठले आहेत . एक मिहन्ानंतर कारवारच्ा बातमीप�ात पुढील नोा आहे : अ्ी बातमी आहे की 
रामराजा आिण हंबीरराव ्ा ाोघानंी तुरंगातून आपली सुटका कवन घेतली असून ते ्ारजाखानाला जाऊन िमळाले आहेत . काहीजण महणतात 
की संभाजी राजा मरण पावला आहे तर काहीजण तो िजवंत आहे असे महणतात . आमच्ा मते तो मेला असावा कारण तसे नसल्ास बडंखोराचंा 



 
अनु�मिणका 

ना् करण्ासाठी तो ्ा आधीच उभा ठाकला असता . (कारवार टू सुरत, ८ एि�ल १६८५ ; ओ. एम . ११८ मध्े) जानेवारी १६८६ मध्े पिर�सथती 
फार्ी सुधारली नवहती. इं�ज वखाराार अ्ी नोा करतात की संभाजी राजािवर� बडं करणारे इतके �बळ झाले आहेत की त्ामुळे संभाजीची 
स�ा कोसळून पडल्ासारखी झाली आहे. (ओ. स्., ५४६१)] 

 
मरा�ाचें राज् आनथक दष�ाही िवप�ावसथेला पोहोचले . संभाजीचा बेारकारपणे चालणारा 

राज्कारभार, त्ाच्ा अिधकाऱ्ाचंी लाचलुचपतीला चटावलेली वृ�ी आिण बडंखोराचं्ा कृत्ामुळे 
िनम�ण झालेली अ्ातंता ्ा गो�ी वरील पिर�सथतीला कारणीभतू ठरल्ा . ्ाचे अित्् बहाराार वणरन 
इं�जाचं्ा वखारीतील ापतरात आढळते ; “काही वष�पूव� राजापुरात आिण राजापूरच्ा पिरसरात 
जवळजवळ १५०० खंडी िमरी त्ार होत असत . परंतु आता राजापूर ि्वाजीच्ा ताब्ात गेल्ापासून 
्ाच्ा ¹/₁₀ ही त्ार होत नाहीत . संभाजीच्ा काळातील पिर�सथतीब�ल बोलाव्ाचे तर तेथे ाुार्ा आहे 
असेच महणाव ेलागेल.” (कारवार, ४ स�ेबर १६८३) 

 
व्ापार आिण उ�ोगधंाे ्ाचंा जो हा ना् झाला त्ाला ाोन कारणे होती . एक महणजे 

राज्कारभारातील अव्वसथा आिण ाुसरे महणजे मरा�ाचं्ा राज्ातील अिधकाऱ्ाचंी लाच आिण 
बिकसी घेण्ाब�लची अित्् आसुसलेली वृ�ी . “राजापासून तो खाली ्तेकऱ्ाप �्त पे्क् महणजे 
बिकसी घेण्ाचा रोग इतका फैलावला होता की कोणतेही काम त्ावाचून होणे अ्क् होते आिण 
कोणाचीही त्ािवर� जाण्ाची िहमत नवहती.” ठाणे आिण चेऊल ्ेथून मंुबईकडे जवळजवळ िवणकराचंी 
६०० कुटंुबे ्ेत असत. परंतु १६८३ मध्े मरा�ाचंा चेऊलला वढेा पडल्ापासून एक वष�चे आतच ्ातील 
४०० कुटंुबानंी �ोतसाहनाच्ा अभावी मंुबईला ्ेण्ाचे सोडून िाले , तर १५० कुटंुबाचंा ना् झाला महणजे 
१६८५ मध्े वरीलपैकी फकत ५० कुटंुबेच ि्�क रािहली. 

 
कारवारजवळील वाटा संभाजीच्ा बडंखोर माडंिलकानंी उप�व िाल्ामुळे बां झालेल्ा होत्ा . 

“त्ाच्ा राज्ामध्े जवळजवळ सुरिकतता िबलकूल नाही असे महणाव ेलागेल . तेथे असलेल्ा 
पिर�सथतीचे वणरन कराव्ाचे महटल्ास अित्् उप�वाची असेच महणाव ेलागेल . सवरसाधारणपणे 
व्ापारउिामाला अडथळा होई.” (ओ. स्., ६४६१) 

 
(१७) संभाज्च् कैद आिण तयाला देणयात आलेल् देहातंाच् िशका 

 
जून १६८० आिण ऑकटोबर १६८१ मध्े संभाजीिवर� जी कारसथाने झाली त्ाचंा िबमोड 

करण्ात आला . त्ानंतर पुनहा एकाा १६८४ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात त्ाच्ािवर� कटाची उभारणी 
झाली. पिरणामी त्ाने अनेक �मुख मंडळ�ना बिंावासात टाकले . संभाजीचा मृत् ूहोईप �्त ही सवर मंडळी 
बिंावासातच रािहली . त्ानंतर संभाजीच्ा ारबारातील ४ वष� ्ातंतेच्ा वातावरणात गेली . ऑकटोबर 
१६८८ मध्े ि्क�  कुटंुब पुनहा एकाा त्ाच्ािवर� बडं कवन उठले . त्ानंी कवी कल्वर ह�ा केला 
आिण त्ाला खेळण्ाच्ा िकलल्ाचा आ�् घेण्ास भाग पाडले . संभाजीची कवी कल्वर मज� होती . 
त्ाच्ा सुटकेकरता त्ाने रा्गडाहून कूच केले . बडंखोराचंा त्ाने संगमे�र ्ेथे पराभव कवन उचछाा 
केला. तेथून तो खेळण्ाकडे गेला . ि्क्�च्ा बडंामध्े �लहाा िनराजी , इतर काही मं�ी आिण �मुख 
पुढारी ्ाचंा हात असल्ाचा त्ाला सं्् ्ेऊन त्ाने त्ानंा कैा केले . नंतर खेळण्ावर त्ाने भरपूर 
रसाीचा पुरवठा केला आिण कवी कल्ला बरोबर घेऊन तो राजधानीकडे िनघाला . वाटेत रतनािगरीच्ा 
ई्ान्ेकडे २२ मलैावंर असलेल्ा आिण अलकनंाा व वारणा ्ाचं्ा पिव� संगमावर वसलेल्ा संगमे�र 
्ेथे तो आला . ्ा िठकाणी कवी कल् ्ाने संभाजीसाठी उतकृ� बागबगीचे त्ार केले होते आिण उ�म 



 
अनु�मिणका 

तऱहेने सजिवलेले �ासाा बाधंले होते . ्ा िठकाणी आल्ावर त्ाने आपली फौज व बा्कामुले ्ानंा 
रा्गडाकडे परत पाठवले आिण सवतःबरोबर अित्् थोडा लवाजमा बाळगून व कोणत्ाही गो�ीची पव� 
न करता तो ााव िपण्ात आिण चैनबाजी करण्ात म्गुल होऊन गेला . सगळी जागरकता त्ाने 
झुगावन िाली संगमे�र ्ेथे मोगल फौजेचा ह�ा ्ेणे अ्क् आहे असा समज त्ाने कवन घेतला. 

 
कुतुब्ाहीच्ा �मुख अ्ा उमरावातं ्खे िनजाम हा एक होता . मोगलानंी गोवळको�ाला वढेा 

घातला, त्ावळेी त्ानंी त्ाला आपल्ा बाजूस ्ेऊन िमळण्ासाठी उ�ुकत केले (२८ मे १६८७ ). 
बाा्हाने त्ाला ६ हजाराचंी मनसबदार् िाली व मुकररबखान ही पावी बहाल केली . ्ा अित्् 
का्रकम आिण कतृरतववान अ्ा सेनापतीला पनहाळ्ाच्ा िकलल्ाला वढेा घालण्ासाठी पाठिवण्ात 
आले होते (१६८८). 

 
संगमे�र ्ेथे संभाजी असुरिकत अ्ा अवसथेत बाफैलीपणे आपला काळ घालवीत असल्ाची 

बातमी जेवहा ्खे िनजाम ्ाच्ा कानावर आली , तेवहा त्ाने कणाचाही िवलंब न लावता कोलहापूर ्ेथील 
आपल्ा छावणीतून २ हजार िनवडक घोडेसवार आिण एक हजार पा्ाळ घेऊन जला गतीने कूच केले . 
इतक्ा झपा�ाने कूच करताना पि�म घाटातील जंगले, तुटीफुटी जमीन, आिण अित्् उंच अ्ा िखडी 
पार करताना त्ाला अित्् क� सहन कराव ेलागले . केवळ ३०० सवार घेऊन तो संगमे�र ्ेथे ्ेऊन 
पोहोचला. िवजेच्ा आिण वाऱ्ाच्ा गतीने त्ाने मधले ९० मलैाचें अंतर २–३ िावसातं कापले. 

 
जेवहा ह�ेखोराचें सैन् गावात ि्रले तेवहा कवी कल् ्ाने त्ाचा �ितकार केला . त्ाच्ा 

उजव्ा हाताला बाण लागून तो जखमी झाला आिण लढणे अ्क् झाल्ामुळे तो पा्उतारा झाला . जी 
काही मराठा फौज गोळा झाली होती ितला घाईघाईने ्ाे हाती ाेऊन जमिवल्ामुळे आिण कवी 
कल्च्ा अभावी कोणीही नेता न उरल्ामुळे त्ाचंी ााणाााण झाली व त्ानंी रणागंणातून काढता पा् 
घेतला. त्ानंतर संभाजी आिण कवी कल् ्ानंी कवी कल्च्ा घरातील जिमनीमध्े असलेल्ा एका 
िबळामध्े (भु् ारामध्े) आपल्ाला छपवनू घेतले . परंतु त्ानंा त्ाचं्ा लाबं केसानंा धवन खेचून 
काढण्ात आले आिण बाहेर असलेल्ा ह�ीववन त्ानंा ्खे िनजामाकडे नेण्ात आले . संगमे�र ्ेथे 
संभाजीच्ा २५ �मुख अनु्ा्ानंा आिण त्ाचं्ा बा्का आिण मुली ्ानंा कैा करण्ात आले . (एम . ए., 
३२०., ३२२; के. के. भाग २ , ३८६; जेधे शकावल् ) [संभाजीराजास ्खे िनजाम ्ाने कैा केल्ाची हिककत एका 

्ााीनाम्ात पुढील�माणे आहे : 
 
[४३] िपढी वजीर ३९ का िसवाजीराजे का राज�ी संभाजीराजे इा इिहाे समानीन ता ितसा समानीन ्ेा  मुा ९ राज् केले . आखेर 

ितसामध्े मानुले सवारी कवन ता संगमे�रास मुकाम कवन रािहले . त्ास सेख िनजाम फौजाार कोलहापूर िना गनीम मोगल सवारी कवन राजे 
अजमावरी छापा घातला. खासा ासत कवन धवन नेला . रा्ेगडास जुलपुकारखान वेढा ाेऊन बसैला . तेथून राज�ी......साहेब िनघोन �ताप... 
मजल ारमजल कवन खासा जातीनसी कन�टकात भेस घेऊन गेले . त्ावरी रा्ेगड गिनमास हसतगत जाला . सारा राज्ाचे किबला धवन 
पाा्ाहा जवली तुलापुरास नेला. अरा मुाती साले ९ (िश. सा. खंड ६, याद्नामे, ६९)] 

 
[संभाजी महाराजाची कैा आिण मृत् ू्ाब�ल मराठी बखरी आिण कागाप�े ्ामधील मजकूर ्ामधे िाला आहे . मराठी सा�ाज्ाच्ा 

छो�ा बखरीतील मजकूर असा : “ि्क�  ्ानंी िवचार केला की , ्ा कल्ाने राज्ास बुडिवले ; ्ासी नेऊन मारावे. महणोन पचंवीस हजार इसम 
मेळिवले. हे वतरमान कबजीकडील कारभारी ्ाणी कबजीस �ूत केले . त्ाने महाराजास िलहोन ि्क�  ्ाजवर ह�ा करिवला . लोक बहुत मािरले. 
त्ाजवर िपलाजी िखमतगार व गणुजी ि्क�  मोगलाईत गेले .” मराठी सा�ाज्ाची छोटी बखर पुढे सागंते : “तानंतर िा�ीहून अवरंग्हा 
बाा्हा ्ािण गाजीउ�ीखा ं्ास ािकणेच्ा बांोबसताकिरता पाठिवले . त्ानंी बऱहाणपुरास ्ेऊन साताऱ्ास संभाजीराजे महाराज ्ाजला प� 
पाठिवले की , तुमही िनघून बऱहाणपुरास ्ावे . तेवहा संभाजी महाराज बऱहाणपुरास आले . त्ास गाजीउ�ीखा ंबोलले की तुमही िा�ीस चलावे . 
ािकणच्ा साडेसहा सुभ्ाचंा सनाा पाा्हाकडून ाेविवतो . तुमही सनाा घेऊन बांोबसत करावा . असे सािंगतल्ा ववन संभाजीमहाराज बोिलले 
की तुमही पुढे चालावे . आमही साताऱ्ास जाऊन ्ेतो . असा मनसबा होऊन गाजीउ�ीखा ंिा�ीस गेले .” हा मजकूर पूणरपणे चुकीचा आहे हे सागंणे 
नकोच. ्ानंतर बखरीतील मजकूर असा : “महाराजानंी साताऱ्ास ्ेऊन िा�ीस जाण्ाची त्ारी केली . चाळीस हजार फौज , ि्वा् पागे व 
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सराार िनबाळकर घाडगे वगैरे मानकरी िमळून ऐं्ी हजार फौजेचा भरणा व कानोजी भोसले बरोबर घेतले , आपले पु� ि्वाजी महाराजही बरोबर 
घेतले आिण कूच कवन गुजराथ िकनाऱ्ाने चालले . माग�, कंुड व जमीनाार व मवासी ्ाची पािरपत्े कवन खंडण्ा घेऊन पुढे िगरासे ्ाचे 
मुलखातून त्ाची पािरपत्े कवन सातपु�ातील िभ� लुटून मािरले. मेवाती लु�न माळव्ात गेले. मारवाडची खंडणी घेऊन बुाेंल खंडात जाऊन 
खंडणीऐवजी मुलूख बुाेंल खंडाचा घेतला . तेथून िा�ीस गेले . गाजीउ�ीखा ं्ाची भेट घेऊन िनजाम उलमुलक वजीर ्ाची भेट घेतली . सारेस 
बसिवले. विजराने ािकणचे वतरमान पात्हास समजािवले . अजर केला की ािकणचे हे राजे माहीतगार ्ास ािकणचे वसुलापैकी चौथाईच्ा सनाा 
वसूल कवन �ाव्ा . साडेसहा सुभे ािकणचे मेहबत कवन , कुल मवासी जेर कवन सरकारचा पैसा वसुलात आणीतील . तेवहा पात्हानी 
संभाजीसकडे पािहले. राजे उठून मुजरा कवन उभे रािहले . उभ्ताचंी मज� खु्वकत असता सहजात पात्हा बोलले की तू मुसलमान होतोस 
की का् ? राजाने ऐकून उ�र िाले , ‘जहापनहा, तकसी माफ . अपनी बेटी बेगम पात्हावााी इना्त हो् तो म ैकबलू .’ असा जाफसाल 
पात्हानी ऐकून संभाजी राजे ्ाचे डोळे काढले आिण िचणून टाकीले . वजीर व ि्वाजी राजे भ्भीत होऊन आपले फौजेत आले . हे वतरमान 
बेगमेस कळताच ितने खोजास बातमी करीता ारबारात पाठिवले . तो राजाचा ि्रचछेा जाहाला . त्ाचा पु� ि्वाजी राजे फौजेिन्ी त्ार होऊन 
महालावर चालून ्ेणार अ्ी बातमी समजताच पालकीत बसोन पात्हाकडे आली आिण िचकाचे पड�ातून बोलली की राजाने माझी इचछा केली 
तो माझा �तार झाला . आता ाुसरा कराव्ाचा नाही . त्ाचा पु� आहे . तो माझा पु� त्ाची िालभराई जलाी कवन ािकणचे वसुलापैकी 
चौथाईच्ा सनाा ाेऊन रवाना कवन �ावे ... मी आपला �ाण ाेईन ...बोलून बेगम महलात गेली ....” (मसाब, पृ. ६१-६३) ्ा बखरीत�ल ही 
हकीकत िव�ासाहर नाही हे सागंाव्ाला नको . ्ानंतरची बखर महणजे मलहार रामरावाची . ्ानी िालेले वणरन पालहाळपूणर आहे आिण ते थोडे 
फार िवकृत सववपाचेही आहे . त्ामधील मु�े पुढे िाले आहेत त्ाववन वरील िवधानाची सत्ता पटेल . “िावसेिावस कबजीचे सवाधीन अिधकच 
होत चालले ...कबजीचे सहवासे त्ाचे वाम मागर कमर तेणे कवन फारच िवचार रािहला नाही ....महाराजानंी नूतन परा्म करावा , नवे राज् 
साधन करावे हे रािहले नाही ...सुभेाार कारभारी ...ि्रचछेा करावा ...सवरही लघु मनुष्े वृि�गत झाली ...त्ास ‘छंाोगामात् किव कल् 
पिंडतरा्’ ऐसा िकताब िाला ...तेवहा सवर आला कारभार ‘त्ाकडे जा ’ महणावे...चंाीप �्त िकले घेऊन का् समजोन करणारानंी केले कळत 
नाही राज् आंगठीचे िठकडे असे असावे ...असे अनेक �कारे ...बोलावे...फौज बुडाली . लोक नामी ...चहूकडे चार गेली ....िपलाजी ि्क�  व 
तानाजी ि्क� , गणोजी ि्क�  हे महाराजाचें आपत . ्ाणी राजा वेडा झाला . कबजीने व् केले . राज् बुडते त्ा अथ� िहय्ा कवन ि्वाजी राजे , 
ि्क�  ्ाचे भाचे , ्ास घेऊन राज्ावर बसवले . राजाराम काढून त्ाचे हाते कारभार चालवनू राज् रकावे . ऐसे राजकारण केले ....फुटले...्ूर 
मज�...इतराजी केली ...जपती घरी पाठिवली , घरे लुटली, जाळली, एक ाोन ि्क�  सापडले ते मािरले . ि्क�  जेथे असतील िततके मारावे ऐ्ी 
आजा कवन ि्रकाण करिवले ते सम्ी ाौलतराव ि्क� , गणोजी व ाेवजी ि्क�  वगैरे पळोन सवर ि्क�  िततके कुटंुब सु�ा हबसाणात केले . 
चहूकडे चार जाऊन मोगलाईत जाऊन चाकऱ्ा कव लागले ...” (मराब, पृ. २१) “१६...संभाजी राजे ि्वाजीचे बेटे आहेत ते बेखबराार आहेत , 
ऐसे ऐकतो. महणून बातम्ा पाठिवल्ा, तो इकडूनही खबरी अव्व�सथत गेल्ा. कबजीने व् कवन बेहोष आहेत.”] 

 
अकलूज ्ेथे असलेल्ा बाा्ाही छावणीत संभाजीला पकडल्ाची बातमी कळली . पिरणामी 

बाा्ाही सा�ाज्ाच्ा सवर भागातं अमाप उतसाहाचे आिण आनंााचे एकच भरते आले. (एम. ए., ३२०) 
 
१५ फे�ुवारी रोजी बाा्ाही छावणी बहााूरगड ्ेथे पोहोचली . तेथे कै�ानंा आणण्ात आले . 

बाा्हाच्ा हुकमाने ािकणेला पीडा ाेणाऱ्ा संभाजीची जाहीररीत्ा नाच�ी करण्ात आली . छावणीच्ा 
बाहेर ४ मलैावंर संभाजी आिण कवी कल् ्ानंा िवाूषकाचा पो्ाख चढिवण्ात आला . त्ाचं्ा डोक्ावर 
िवाूषकाची मोठी टोपी चढिवण्ात आली आिण त्ाचं्ा डोक्ाला घंटा बाधंण्ात आल्ा . नंतर त्ा 
ाोघानंा उंटावर बसिवण्ात आले , आिण ता्ाचं्ा कलकलाटात आिण िपपाण्ाचं्ा ककर ् आवाजात 
त्ानंा बहााूरगड ्ेथे आणण्ात आले . ्केडो हजारोच्ा संख्ेने एखा�ा रानटी जनावराला िकवा 
राकसाला बघण्ासाठी जमाव ेतसे �ेकक रसत्ाच्ा ाोनही कडेला संभाजीला न्ाहाळण्ासाठी जमा 
झाले. अ्ा तऱहेने त्ानंा अवमानीत केल्ावर सवर छावणीभर त्ाचंी हळूहळू िमरवणूक काढण्ात आली . 
अखेर त्ानंा बाा्हासमोर आणण्ात आले. ्ा �संगासाठी बाा्हाने खास संपूणर ारबार भरिवला होता. 
कैाी द�ीस पडल्ाबरोबर औरंगजेब िसहासनाववन खाली उतरला आिण समोर पसरलेल्ा गािलचावर 
तो गुडघे टेकून बसला . ज्ा परमे�राने त्ाला ्ा अितम ््ाचा धनी केले होते त्ाचे पुनहा पुनहा आभार 
मानण्ासाठी त्ाने आपले मसतक जिमनीला टेकिवले . (के. के., ३८८) बाा्हाच्ा स�ागाराचें असे मत 
होते की ‘संभाजीला जीवाान �ाव ेआिण त्ाचे सवर िक�े ्ातंतेने त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंी सवाधीन 
करण्ाबाबत त्ानंा आजा ाेण्ास त्ाला उ�ुकत करावे. संभाजीने आपली संप�ी कुठे लपवनू ठेवली आहे 
आिण कोणते बाा्ाही अिधकारी त्ाच्ाबरोबर प�व्वहार करीत , हे जाणून घेण्ासाठी औरंगजेबाने 
रहु�ाखानाला त्ाच्ाकडे रवाना केले . जाहीररीत्ा आपला अपमान केल्ाब�ल संभाजीचा संताप 
उसळ्ा घेत होता . आता जीिवतािवष्ी त्ाला काहीच आ्ा उरली नवहती . त्ाने जीवाानाब�लचे 



 
अनु�मिणका 

बाा्हाचे अभ् िझडकावन लावले आिण बाा्हा व महमा पैगंबर ्ानंा त्ाने ि्व्ाचंी लाखोली 
वािहली. आपल्ा्ी म�ैी पािहजे असेल तर त्ाची िकमत महणून बाा्हाने आपली मुलगी मला 
िववाहाााखल �ावी अ्ी भ्ंकर हलकटपणाची मागणीही त्ाने केली. 

 
मरा�ाचं्ा राजाचे अपराध आता कमेच्ा पलीकडे गेले होते . त्ाच िाव्ी रा�ी संभाजीचे डोळे 

काढण्ात आले आिण ाुसऱ्ा िाव्ी कवी कल् ्ाची जीभ छाटण्ात आली . (एम. ए., ३२३) 
मुसलमानानंा ठार मारणे , कैा करणे , आिण त्ाचंी अ� ूघेणे व त्ाच�माणे इसलामची ्हरे लुटून फसत 
करणे ्ा अपराधाबं�ल संभाजीला मृत्चूी ि्का ाेण्ात ्ावी असा फतवा मुसलमान धमरमात�डानंी 
काढला. संभाजीला ठार करण्ाच्ा सूचनेला बाा्हाने आपली संमती िाली . जवळजवळ एक 
पधंरवडाभर कै�ाचें हालहाल करण्ात आले, आिण त्ाचंा वाटेल तसा अपमान करण्ात आला. त्ानंतर 
३ माचर रोजी पुण्ाहून २२ मलैावंर ई्ान्ेला भीमा नाीच्ा काठावर असलेल्ा कोरेगाव ्ेथील छावणीत 
्ा कै�ाचंी रवानगी करण्ात आली . तेथे त्ानंा ११ माचर रोजी अित्् ्ूर रीतीने आिण भ्ंकर हाल 
कवन ठार मारण्ात आले . त्ाचें एक एक अव्व कुऱहाडीने तोडण्ात आले (एम. ए., ३२५; ईश, १५६ 
ब) आिण त्ाचें मास कुं्ापुंढे फेकण्ात आले .(सटोिरया भाग २, ३११) त्ाचंी छाटलेली मसतके गवताने 
भरण्ात आली आिण ता् ेआिण तुताऱ्ा ्ाचं्ा भ्ानक आवाजात ािकणेतील �मुख ्हरात त्ाचें 
�ा्रन करण्ात आले. (के. के. भाग २, ३८७; ईश, १५६ ब) 

 
(१८) इ. स. १६८९ मध्ल यु�ाच् हक्कत , रायगडचा पाडाव आिण संभाज्चया सबंध कुटंुबाच् कैद  
[संभाजीची कैा व वध ्ासंबधंी साकी मुसतैाखानाने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 

 
संभाज�ची कैा आिण त्ाचा वध 
 
“िनसग�चा िन्मच आहे की ाु�ानंा आपल्ा कम�ची फळे भोगावी लागतात . आपल्ा ाुषकृत्ानंी ते जग जाळून टाकतात पण ्वेटी 

तेही परमे�राच्ा कोपागनीत जळून खाक होतात . ज्ावेळी बाा्हा मोिहमाचं्ा िनिम�ाने अकलूज ्ेथे मु�ाम कवन होते , तेवहा एक अत्ंत 
आनंाा्क बातमी कानावर आली . ती बातमी ऐकण्ासाठी िकत्ेक िावसापंासून लोकाचें कान आतुर झाले होते . ती आनंााची बातमी ऐकून 
मुसलमानानंी ्हाजणे वाजवनू अकर्ः आका् डोक्ावर घेतले . बाा्हाला धन्वाा ाेऊन त्ाच्ाब�ल लोकानंी �ाथरना केल्ा . धमररकक 
बाा्हाचे सवर जग ऋणी झाले . त्ाच्ामुळे सवर� ्ातंता सथापन होणार असे सव�ना वाटू लागले . उचछाााचा ्वेट झाला . सैतान बधंनात 
सापंडला. सप�च सागंतो, तो काफर ाु� संभाजी, बाा्हाच्ा अटल भाग्ामुळे, बाा्ाही फौजेच्ा तावडीत सापंडला. 

 
्ा िवष्सूचक हकीकतीचा तप्ील असा. 
 
्खे िनजाम है�ाबााी ्ाला मुकररबखान ही पावी होती . तो अत्ंत ्ूर आिण कु्ल लढवय्ा होता . ्ा गुणामुंळे, तो आिण त्ाची मुले 

्ा सव�ना िमळून पचंवीस हजारी आिण एकवीस हजार सवाराचंी मनसब िमळाली होती . ्ापूव� त्ाला पनहाळगड घेण्ासाठी िवजापुराहून रवाना 
करण्ात आले होते . हा िक�ा गिनमाचं्ा ताब्ात होता . मुकररबखान हा अित्् हु्ारीने आिण सावधपणे वागत होता . त्ाने त्ा काफराची 
(संभाजी) बातमी काढून आणण्ासाठी सवतःचे हेर नेमले . एकाएकी त्ाला बातमी लागली ती अ्ी . समजूताारपणाचा अभाव असलेला (बेबहरा 
अज जौहरे ्ऊर) संभाजी ्ाचे आिण त्ाचे आपत असणारी ि्क�  मंडळी ्ाचें भाडंण झाले . ्ाकिरता तो रा्रीहून खेळण्ाला गेला . त्ाचा त्ाने 
बांोबसत केला. खेळण्ाच्ा िकलल्ात सगळी साम�ी आहे ्ाची त्ाने खा�ी कवन घेतली . ्ानंतर तो संगमे�र ्ेथे आला. तेथे त्ाचा सवरना्ी 
सिचव (पे्कारे तबाहकारे ऊ) किव कल् ्ाने उ�मो�म बागा आिण वाडे बाधंले होते . तेथे संभाजी िवलासात ांग झाला आहे . (ब बसते िबसाते 
लहू व िन्ात इिशतगाल ाारा). 

 
तो ्ूर खान कोलहापुराहून िनघाला . कोलहापुराहून संगमे�र पचेंचाळीस कोसावंर होते . वाटा अित्् अवघड होत्ा . ाऱ्ाही त्ाच 

होत्ा. इतक्ा भ्ंकर आिण संकटपूणर वाटा जग िफरलेल्ा �वा्ानंा कुठेच िासल्ा नसतील . मुकररबखान ्ाने �ाणपणाचा िनध�र केला . 
सवािभमानी अ्ा आपल्ा िनवडक सेवकानंा घेऊन एलगार कवन (तडक कूच कवन ) आला. त्ा ाैव िफरलेल्ा (वरगशताचे बखत) संभाजीला 
हेरानंी िकत�ाा (हरचंा) आिण िकती �कारे सािंगतले की मोगलाचंी फौज ्ेत आहे . पण मूखरपणा आिण गवर ्ाचंी त्ाला धंुाी चढली होती . 
मूखरपणाच्ा आिण गव�च्ा मिारेने धंुा झालेल्ा संभाजीने आपल्ा भवु्ाचं्ा इ्ाऱ्ाने त्ाचंी ि्रे धडापासून काढली . (सर अजतने आंहा 
बा�शत) उपहासाने तो महणाला (बर जबाते बतालत व्ान मी गुजराां ) “बेखबरानंो तुमहाला वेड लागले आहे . मोगलाचंी फौज ्ेथे ्ेणे ्क् 
आहे का्?” त्ा ्ूर मुकररबखानाने माग�तील क� आिण �म झेलण्ात कमालीची सहन्कती ााखिवली . तो िवजेच्ा आिण वाऱ्ाच्ा वेगाने 
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संभाजीवर चाल कवन आला. (बसरवकते ऊरसीा) त्ा हीन आिण हलकट माणसाने (मतराे लईन) चारपाच हजारी ाखनी भालाइतानंा घेऊन 
ह�ा केला. परमे�री संकेत पाहा (कजारा), एक बाण (जणू का् तो ाेवाच्ा धनुष्ातून िनघाला होता , तीरे अच ्सते तकाीर,) किव कल्ला 
लागला आिण थो�ा मारामारीनंतर (ब अंाुक जाोखुार) ्ु�ात अपे्ी झालेला तो (हरबइाबार) पळाला. कोल्ाच्ा वृ�ीचा (रबाहसरीरत) तो 
(संभाजी) किव कल्च्ा हवेलीवपी िबळात घुसला . (व आं रबाह सरीरत ार सुराखे हवेली्े कबकलस खजीाा ). त्ाला वाटले की 
आपल्ाला कोणी पािहले नाही (ािनसत कस ऊरा न ाीा ). बातमीाारानंी चौक्ी कवन मुकररबखानाला कळिवले की तो कुिटल मनुष् हवेलीत 
लपलेला आहे. मारामारीत जे पळून चाललेले होते त्ाचंा मुकररबखानाने पाठलाग केला नाही . त्ाने हवेलीला वेढा घातला. 

 
मुकररबखानाचा मुलगा इखलासखान हा आपल्ा सवर ्ूर सहकाऱ्ासंह िजन्ाच्ा वाटेने आत घुसला (वराहे जीना ावन ारामाा ). 

त्ा ाीन माणसाला (संभाजीला) केस धवन ओढीत (मृक्ान) त्ाने मुकररबखानाच्ा सवारीच्ा ह�ीच्ा पा्ापा्ी आणले . (पा्े िफले 
सवारी्ेखान आबाार ) हलकट माणसानंा पुढे आणण्ाच्ा ाैवाच्ा वृ�ीमुळेच तो राज्ावर आला . त्ाच ाैवाने त्ाला आिण त्ाच्ा सिचवाला 
(किव कल्ला) नरकाची वाट ााखिवली. 

 
संभाजीबरोबर त्ाची पचंवीस माणसे आपल्ा बा्कापोरीच्ासह कैा झाली . (वीसत व पजं कस अज उमाहा् बा जनान व ाुखतरान 

असीर आमांा) 
 
ही बातमी अकलूज मु�ामी बाा्हाला कळली . अकलूज हे ्ानंतर असानगर ्ा नावाने जगात �ख्ात झाले . बाा्हाने लषकराचा 

व्वसथापक सराारखान ्ाचा मुलगा हमीाु�ीनखान ्ास आजा केली की , “तुमही मुकररबखानास सामोरे जावे , आिण अजानाच्ा वनात 
वावरणाऱ्ा त्ा जंगली माणसाला (संभाजी) बे�ात जखडून आणावे (बाामे अगलाल व सलासल ारावार ). िवज्ी मुकररबखान हा ्ु�कत -
�्ुकतीने त्ा मुलखातून (मरा�ाचं्ा) बाहेर पडला . आलमगीर बाा्हाच्ा भाग्ाने त्ा काफराच्ा सहाय्कापैंकी आिण पाठीराख्ापैंकी 
कोणीही त्ाच्ासाठी काही धडपड कव ्कले नाही . ्ु्वार जमािदलावल मिहन्ाच्ा पाच तारखे (१५ फे�ुवारी १६८९ ) जेवहा बाा्ाही 
सैन्ाने असानगराहून (अकलूज) कूच कवन बहााुरगड ्ेथे छावणी केली , तेवहा त्ानंा (कै�ानंा) लषकरात आणण्ात आले . बाा्ाही कोप 
महणजे परमे�री कोपाचाच �कार हो् . बाा्हाचा ्ोध �कट झाला . इसलामला पािठबा आिण धम�चा अिभमान (बतआसतुबे इसलाम व हमी्ते 
ाीन) ्ा िवचारानंी �ेिरत होऊन बाा्हानी आजा केली की , “अप््ाच्ा आिण भटकेपणाच्ा तावडीत सापडलेल्ा त्ा कै�ाला (संभाजी) 
लषकरापासून ाोन कोसावंवन अंगावर तखता कुलाह (इराणमध्े गुनहेगाराच्ा अंगावर घालीत तसा पो्ाख आिण िवाूषकासारखी उंच टोकाार 
लाकडी टोपी) चढवावे. त्ाच्ा सहकाऱ्ाच्ा अंगावर िवाूषकी वाे घालावी. त्ानंा तऱहेतऱहेने पीडा घेऊन त्ाचंी िवटंबना करावी . त्ानंा उंटावर 
सवार करावे आिण ढोल बडवीत ि्गे कण� वाजवीत त्ानंा लषकरात आिण ारबारात आणावे . महणजे ते दश् पाहून इसलािम्ाना उतसाह ्ेईल 
आिण अधनम्ाचें �ाण कंठा्ी ्ेतील . संभाजीला आणल्ाची आाली रा� महणजे जणू काही ्बेबरातचा सणच होता . त्ात काही अित््ोकती 
नाही. ाुसऱ्ा िाव्ी आपणाला जे पाहाव्ाला िमळणार आहे त्ाच्ा कलपनेने कुणालाही रा�ी झोप आली नाही . ाुसरा िावस महणजे जणू काही 
ईाेचा सण होता. मनोरंजक दश् (तफर रज) पाहण्ास िमळेल ्ा कलपनेने तरण आिण वृ� अत्ंत आनंिात झाले होते. 

 
सारां् , िमरवीत िमरवीत वध करण्ास ्ोग् असलेल्ा त्ाला (संभाजीला) लषकरातून िधड काढून िफरिवण्ात आले . िावाणे 

आममध्े बाा्हा बसला होता त्ावेळी त्ाला ारबारात आणण्ात आले . (वकते के अंजुमने ाीवार आम बफरे त्रीफे हजरत अरासतगी ााशत , 
बाा्हाच्ा उपसथीने िावाणे आमचा ारबार सु्ोिभत झाला होता.) बाा्हाने आजा केली की, “त्ानंा कैाखान्ात घेऊन जा.” 

 
त्ाच वेळी बाा्हा आपल्ा आसनाववन खाली उतरला . गािलचाच्ा कोपऱ्ावर बसून (गो्ा्े कालीन िन्सता) त्ाने परमे�राचे 

आभार मानले. �ाथरना करताना त्ाने आपले डोके जिमनीवर टेकले . ्ोग् कम�ची फळे ाेणारा आिण मनोरथ िस�ीस नेणारा जो परमे�र त्ाचे 
त्ाने बाहू वर कवन आभार मानले. िनसग�चा चमतकार ्ावेळी �कट झाला. बाा्हाच्ा ने�ातून अ�ुिबाू �कट होऊन वाहू लागले. 

 
किवता–मुकुटाचे टोक आका्ाप �्त पोहचलेले आहे. पण ्ाचें मसतक मा� परमे�राच्ा आराधनेत जिमनीवर टेकले आहे. 
 

कुलाह गो्ा बर आसमाने बरीन 
 
हनूज अज तवाजो सर् बर जगीन. 

 
तो ाु� (बाकै्), वचन न पाळणारा (सुसत अहा) होता. बाा्हा महणजे परमे�री कृपा �कट करणारे होत . त्ानंी संभाजीवर पूव� 

कृपा केली होती . पण ितची कार त्ाने ओळखली नाही . एकाा तो आपल्ा ाु� बापाबरोबर बाा्हाच्ा ारबारातून आिण िफवन एकाा मरहूम 
िालेरखानाच्ा जवळून लबाडीने आिण बडं करण्ाच्ा उ�े्ाने पळून गेला होता . 

 
त्ाच रा�ी त्ा िनबुर� माणसाचे (बे वसीरत) डोळे काढण्ात आले. ाुसऱ्ा िाव्ी कवी कल्ची ाु� जीभ उपटण्ात आली. 
 
सुभान अ�ाह (धन् परमे�राची), जे केवळ वर वर पाहतात (जािहरबीन), त्ानंा हा �शन सुटणे अ्क् वाटत होते . पण धमरिन� 

बाा्हाच्ा नेकिन्तीने तो �शन सुटला . हता् आिण िनबुरध झालेल्ा लोकानंा ्ा अवघड �शनावर तोड सापडली आिण ही गो� त्ाच्ा मनावर 
िबबली. कुठे तो संभाजी आिण कुठे त्ाचे त्ा गगनचुंबी रा्रीतील वासतव् आिण कुठे त्ाच्ा ाुषकृत्ाचे फळ महणून त्ाच्ा वाटेला आलेली कैा 
आिण िवटंबना. 



 
अनु�मिणका 

 

किवता – अजल राह सरकार व उफताा पे् 

क्ा सू्े ाामे फना सैा रवी्. 

 
मृत् ूआला आिण समोर उभा ठाकला की सावज आपण होऊन सवरना्ाच्ा जाळ्ाकडे जाऊ लागते . 
 
्ा घटनेवर अनेक िव�ानानंी किवतेच्ा ओळी रचून त्ातून घटनेची तारीख ा्रिवली (्ा �काराला ्ोनो�ाम महणतात ). ्हाजााा 

महंमा आजम ्ाचा वकील इना्तु�ा ्ाने खालील ओळी रचली. 
 

बा जन व फज�ा सुंभा ्ुा अमीर 
 
आपल्ा बा्कापोरासिहत संभाजी कैा झाला . (ओळीतील अकराचे ठरलेले आकडे असतात . ते जोडले की घटनेचे वषर िहजर् 

अकरा् ेमहणजे इ. स. १६८९ हे िनघते). ही ओळ सवर लहान-मो�ानंा आवडली. इना्तु�ावर बाा्हाची खास कृपा झाली. 
 
मुकररबखानाने ही जी कामिगरी बजावली त्ाब�ल त्ाचा खूप गौरव करण्ात आला . त्ाला खानजमान फ�ेह जंग ही पावी ाेण्ात 

आली. त्ाला प�ास हजार रप्े रोख बकीस महणून ाेण्ात आले . त्ाला खास िखलतीचा पो्ाख ाेण्ात आला . उ�म तऱहेने सजिवलेला 
घोडा, सोनेरी साजाने ्ुकत असलेला ह�ी , खंजीर, तलवार, रतनजिडत पहाला (एक अलंकार) ्ा वसतू त्ाला ाेण्ात आल्ा . त्ाची कसब 
वाढिवण्ात आली व तो सात हजारी आिण सात हजार सवाराचंा मनसबाार बनला . अ्ा रीतीने त्ाचा मान आका्ाप �्त चढिवण्ात आला . 
त्ाचा एक मुलगा इखलासखान ्ास खान आलम ही पावी ाेण्ात आली . पाच हजारी पाच हजार सवाराचंा मनसबदार करण्ात ्ेऊन त्ाला 
िखलतीचा पो्ाख ाेण्ात आला . मुकररबखानाचा ाुसरा मुलगा ्खे मीरान ्ास मुनववरखान आिण ितसरा मुलगा ्खे अबाुला ्ास 
इ�खत्ारखान ्ा पाव्ा ाेण्ात आल्ा . मुकररबखान ्ाचे इहि�मामखान आिण इतर आपत आिण सहकारी ्ापैंकी �त्ेकाला मनसब आिण 
िखलतीचे पो्ाखही ाेण्ात आले. 

 
त्ा ाु� (मु्ािरके बाकै्) आिण नरक ज्ाच्ा नि्बी आहे (जह�मनसीब) अ्ा काफराने मुसलमानानंा मारले होते , त्ानंा बधंनात 

टाकले होते आिण त्ानंा िविवध�कारे पीिडत केले होते . त्ाने इसलामी राज्ातंील नगरे गारा केली होती . त्ाला िजवंत ठेवण्ाऐवजी त्ाला 
नाहीसा (इफना्) करणे बरे असे बाा्हाचे मत झाले . धमर्ााजानंी फतवा (संभाजीच्ा वधाचा ) िाला. त्ाबरोबर अमीरउमरावानंीही हाच 
स�ा िाला . त्ास अनुसवन त्ा लुटावचा (काते अलतरीक ) वध करणे आवश्क आहे असे ठरिवण्ात आले . बाा्ाही सैन् बाा्हाच्ा 
राज्ारोहणाच्ा बि�साव्ा वष� जमािदलावल मिहन्ाच्ा एकवीस तारखेस (३ माचर १६८९ ) कोरेगाव ऊफर  फतेहाबाा ्ेथे आले . त्ाच 
मिहन्ाच्ा एकोणतीस तारखेस (११ माचर १६८९ ) त्ाला (संभाजीला) आिण नेहमी त्ाच्ाबरोबर राहणाऱ्ा कवी कल्ला तलवारीच्ा ्ोगे 
नरकात (ारके असफल) पाठिवण्ात आले. (मारण्ात आले), ्ा घटनेची तारीख खालील ओळीववन काढण्ात आली. 

 
“काफरब�ा जह�मी रकत” 
 
साकी मुसतैाखान महणतो, “आता ्ा घटनेच्ा ्वेटी मी एक घटना नमूा करतो. त्ाववन बाा्हाच्ा धमरिन�ेची कलपना ्ेईल. 
 
संभाजीला कैा करणार अ्ी अफवाही पसरली नवहती . असे घडणे अत्ंत कठीण आहे असे समजण्ात ्ेत होते . गुलबग्�चे �िस� 

साधू हजरत बाेंनवाज गेसूारबाज ्ाचं्ा वं्जात सय्ा फ�ेह महंमा हे आहेत . त्ानंी अनेक वष� ि्पाईिगरीत घालिवली . त्ानंतर ते 
गुलबग्�स जाऊन रािहले . बाा्हानंा मागे होऊन गेलेल्ा अविल्ािंवष्ी नेहमी भकती वाटे . त्ाचं्ा वं्जाकंडे त्ाचें नेहमी लक असे . सय्ा 
फ�ेह महंमाचा मुलगा सय्ा ्ाु�ा हा लहानपणापासून साधुवृ�ीचा होता . त्ाला गुलबग्�तील लहान ाग्�चा स�ााा न्ीन (मठािधपती) 
महणून बाा्हानी नेमले . त्ाला चागंले इनाम ाेऊन , काही गावे ाेण्ात आली . गावाचा ्तेसारा माफ करण्ात आला . सय्ा फ�ेह महंमा हे 
बाा्हाच्ा लषकरात हजर झाले. त्ानंी बाा्हाला पुढील हकीकत सािंगतली. 

 
“त्ा काफराचा (संभाजीचा) ्वेट कसा होणार ते समजून घेण्ासाठी हजरत बाेंनवाजच्ा समािधसमोर मी नेहमी ध्ान लावनू बसत 

असे. िकत्ेक िावसानंंतर नंतर मला एके रा�ी सवपन पडले . मी पािहले की हजरत बाेंनवाज हे तीथरके�ाचंी ्ा�ा करण्ास िनघाले आहेत . अनेक 
लोक त्ाचं्ाबरोबर आहेत. पुढील मागर डोगराळ होता . त्ानंी मला पाहून तू कुठे चालला आहेस असे िवचारले . मी आपला हेतू त्ानंा सािंगतला . 
्ावर ते महणाले, “समोरील डोगरातं िकत्ेक िावसापंासून एक डु�र ठाण माडूंन बसला आहे . त्ाला पकडण्ाच्ा कामी तू आमच्ाबरोबर राहा 
आिण �्तन कर .” सकाळी जाग आल्ावर मला वाटले की लषकरात िनघून जावे , आिण त्ा ाु� काफराचा (संभाजी) िनकाल लागेप �्त 
गाजीच्ा (गु�ात) बरोबरीने धमर्ु�ात भाग घ्ावा.” 

 
“सय्ा फ�ेह महंमाच्ा ्ा साकातकाराच्ा भाषणाने बाा्हाला अित्् आनंा झाला . त्ानंी सय्ा फ�ेह महंमाचा मानसनमान 

कवन त्ानंा गौरिवले . ्ा गो�ीला अजून ाहा िावस लोटले नवहते तोच परमे�राने बाा्हाचे मनोरथ पूणर केले . ज्ा िाव्ी (संभाजीला 
पकडल्ाची) बातमी आली त्ाच िाव्ी बाा्हाने सय्ा फ�ेह महंमाला बोलिवले आिण त्ाच्ावर कृपा कवन आिण त्ाला वाटखच�ला 
र�म ाेऊन गुलबग्�स परत जाण्ासाठी त्ाला िनरोप िाला . ्ा सु््ाब�ल परमे�राचे आभार महणून बाा्हानी बाेंनवाजच्ा ाग्�तील 



 
अनु�मिणका 

सेवक आिण ्ाचक ्ानंा ाेण्ासाठी ाहा हजार रप्े पाठिवले.” 
 
(मराठे व औरंगजेब, सेतुमाधवराव पगडी, ३६–४२)] 
 
[संभाजीराजाचंी कैा व वध ्ासंबधंी ई�राास नागर ्ाने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 
 
“िावाणखान्ाच्ा �वे्�ाराप �्त ते ्ेऊन पोहोचल्ावर बाा्हाच्ा आजेने त्ानंा न्ा्ाल्ाजवळ उभे करण्ात आले . बाा्हाने 

संभाजीकडे पािहले. त्ाची ाुार्ा पाहून बाा्हाच्ा मनावर पिरणाम झाला . ्ानंतर बाा्हा िसहासनाववन उतरला आिण त्ाने �ाथरना कवन 
परमे�राचे आभार मानले. 

 
“पण संभाजी हा गनव� होता . त्ाची अ्ी अवसथा झाली तरी त्ाने बाा्हाला ताजीम ाेण्ासाठी महणून ्�तकंिचतही मान लविवली 

नाही. इखलासखान आिण हमीाु�ीनखान ्ानंी त्ाला पुषकळ समजािवले पण त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही .” 
 
्ानंतर ाोन िावसानंी बाा्हाने रहु�ाखान ्ास खालील�माणे आजा केली : 
 
“तुमही जाऊन संभाजीपा्ी चौक्ी करावी की तुझे खिजने , जडजवाहीर आिण इतर संप�ी कुठे आहे . तसेच बाा्ाही सराारापैंकी 

कोण कोण तुझ्ा्ी प�व्वहार कवन संबधं ठेवीत होते.” 
 
“संभाजीचे डोळे काढण्ात आले , पण संभाजी गनव� आिण सवािभमानी होता . त्ाने त्ा िावसापासून जेवणखाण सोडले . त्ाच्ा 

पहारेकऱ्ानंी त्ाला अ�सेवन करण्ास पुषकळ सािंगतले . पण त्ाचा काही उप्ोग झाला नाही . त्ाला काही उपवास घडले . ्वेटी ही बातमी 
बाा्हाला कळिवण्ात आली . संभाजीचे िावस भरले होते . बाा्हाच्ा आजेने त्ाला वधसथानाकडे नेण्ात आले . तेथे त्ाच्ा ्रीराचे तुकडे 
तुकडे करण्ात आले.” 

 
्ा घटनेब�ल खाफीखान महणतो : “्ानंतर त्ानंा त्ाच्ा ाहा -अकरा साथीाारासंह अन�नवत छळ कवन ठार मारण्ात आले . 

संभाजी आिण कवी कल् ्ाचं्ा तमाम ्रीरात पढेा भरण्ात आला. ाखखनमधील �िस� अ्ा सवर ्हरातूंन आिण गावातूंन ती �ेते नगारे , कण�, 
ि्गे इत्ााी वा�ाचं्ा गजरात िमरिवण्ात आली.”] 

 
[्ाच घटनेची हकीकत भीमसेन सकसेना ्ाने पुढील�माणे िाली आहे : 
 
“रा्गडला जाण्ाचे संभाजीने ठरिवले होते त्ासाठी त्ाने आपले कुटंुबी् आिण सैन् ्ानंा पुढे रवाना केले होते . संभाजी सवतः कवी 

कल् बा�ण ्ाची वाट पाहात बसला . संभाजी कवी कल्ला गुव समजत असे . कवी कल् हा पूजा व अनु�ान करण्ात गुतंला होता . 
आक�समकपणे संभाजी आिण कवी कल् हे ्ाही फौजाचं्ा हाती सापडून कैा झाले .”] 

 
[संभाजी राजाचं्ा अखेरच्ा िावसाचंी मािहती खाफीखानाने पुढील�माणे िाली आहे : 
 
असे महणतात की, त्ा अपिव� कुं्ाच्ा (संभाजी) हरकाऱ्ानंी बाा्ाही महणजे मोगल लषकर आल्ाची त्ाला खबर केली . संभाजी 

गफलतीच्ा धंुाीत होता. अ्ा िठकाणी मोगल ्ेतील असे महणणे िनववळ ्कंा बाळगणे आहे व हा िवचारच खोटा आहे , असे तो समजला. त्ाला 
भारी गवर चढला होता. ्ाि्वा् त्ा माणसाला सवरना् करणाऱ्ा ाावची धंुाी चढली होती . (ार आलमे गुरर व नखवत के न्ा्े सर्ार बााा 
खानाबर अंााज अलावा आं गराीाा बाू ) त्ाने हरकऱ्ाचं्ा िजभा उपटून काढण्ाची आजा केली . त्ाने सवारी अगर मोच� बाधंण्ाची मुळीच 
त्ारी केली नाही . तो ्ूर सराार (मुकररबखान), त्ाचा मुलगा, आिण पुतणे, ाहा बारा ्ूर आपत आिण ाोन -तीन् ेसवार हे िवजे�माणे नागव्ा 
तलवारी घेऊन वध करण्ा्ोग् (खून िगप�गाम) आिण ज्ाचंी बु�ी न� झाली आहे अ्ा त्ा लोकावंर (संभाजी आिण त्ाचे साथीाार ) तुटून 
पडले. पण संभाजी गफलतीच्ा धंुाीत होता आिण आता वेळ तर िनघून गेली होती . त्ाच्ाबरोबर जी फौज होती त्ापैकी बहुसंख् फरार झाले 
(रपो् गराीाा, तोड लपिवले.) उरलेल्ानंा घेऊन तो हत्ारे चढवनू लढण्ास त्ार झाला . संभाजीच्ा ्ूर सोबती स�ागारात त्ाचा �धान 
कवी कल् हा एकिन� महणून �ख्ात होता . त्ाने संभाजीला (पान ३८६) आपल्ाबरोबर घेतले (पसे पुशते खुा ाााा). नामािंकत मराठे सराार 
बरोबर ठेवनू तो लढण्ासाठी चालून आला . लढाईच्ा सुरवातीसच त्ाच्ा (कवी कल्) हाताला बाण लागला . त्ामुळे त्ाचा उजवा हात 
िनकामी झाला . तो घो�ाववन खाली आला आिण ओरडून महणाला की , मी मागे रािहलो . संभाजी पळून जाण्ाच्ा िवचारात होता . त्ाने 
घो�ाववन उडी घेतली . तो महणाला, ‘ पिंडतजी मी पण थाबंतो .’ चारपाच मराठे मारले गेले . बाकी सगळे पळून गेले . कवी कल् कैा झाला . 
ाैव उलटलेला संभाजी एका ाेवळाच्ा आ�्ाला गेला. तेथे तो सवतःला कोडून घेऊन लपून बसला. 

 
मोगलानंी ्ोध घेतला. त्ानंा संभाजीचा प�ा लागला . तो िनषफळ धडपड कव लागला . ्वेटी त्ाच्ा माणसापैंकी काही मारले गेले . 

नंतर संभाजी, त्ाची बा्कामाणसे, लहान मुलगा ्ाहू अ्ी एकंारीत सववीस माणसे पकडली गेली . त्ात त्ाचा सात-आठ वष�चा मुलगा ्ाहू, 
ाोन बा्का आिण आपत आिण काही मातबर सोबती अ्ी मंडळी होती . एक रामराजा (राजाराम) त्ात नवहता. कारण तो एका िकलल्ात बधंनात 
होता. मोगलानंी सव�चे हात बाधंले . त्ाचें केस धवन ओढीत त्ानंा मुकररबखानाच्ा ह�ीच्ा पा्ापा्ी आणण्ात आले . तोप �्त संभाजीने 
आपले केस काढून टाकले होते (री् तरा्ीाा) अंगाला राख फासली होती आिण वेष बालला होता . पण त्ाच्ा वााखाली मोत्ाची माळ होती. 



 
अनु�मिणका 

मोगलानंा संभाजीचा घोडा सापडला. त्ाच्ा पा्ातं सोन्ाचे तोडे होते ्ाववन त्ानंी संभाजीला ओळखले. 
 
मग मुकररबखानाने संभाजीला आपल्ा ह�ीवर घेतले . काह�ना पा्ात आिण गळ्ात बे�ा घालून ह�ीवर घातले आिण उरलेल्ानंा 

घो�ावर सवार केले . नंतर िवज्ाचे नगारे वाजवीत कै�ानंा मो�ा सावधिगरीने आपल्ा छावणीवर आणले . नंतर त्ाने घडलेली वसतु�सथती 
बाा्हाला कळिवली. 

 
मुकररबखानाची अज� ्ेण्ापूव�च हेराचं्ा आिण िव�ासू ाूताचं्ा �ारे ही बातमी आली होती . बातमी तंबतंूबतूून पसरली . त्ामुळे 

लहानापंासून थोरापं �्त (तरण आिण वृ�) सव�ना िवलकण आनंा झाला. 
 
(पान ३८७) त्ा गडबडीत मुकररबखान कै�ानंा घेऊन ्ेत आहे अ्ी बातमी बाा्हाला कळिवण्ात आली . बाा्हाने त्ानंा सूचना 

िाली की , तुमही अकलूजपासून ाोन कोसावंर थाबंावे . ना्ब कोतवाल हमीाु�ीनखान ्ास मुकररबखानाच्ा सवागतास पाठिवण्ात आले . त्ा 
ाु�ानंा (संभाजी आिण साथीाार ) पाहण्ासाठी लाखो माणसे गोळा झाली होती . इराणच्ा प�ती�माणे त्ानंा डोक्ावर लाकडी फळ्ाचं्ा 
लाबंट टोप्ा घालण्ात आल्ा . त्ाचं्ा अंगावर िवाुषकी थाटाचा पो्ाख घालण्ात आला . त्ाचंा सारखा छळ करण्ात ्ेत होता . लाखो 
लोकानंा त्ाचंी चाललेली िवटंबना िासत होती . त्ानंा उंटावर बसिवण्ात आले होते . ि्गे, कण�, नगारे इत्ााी वा�े वाजिवण्ात ्ेत होती . 
अ्ा �सथतीत कै�ानंा लषकरात आणण्ात आले . लोकाचें कान ज्ाना ऐकण्ासाठी आतुर झाले होते ते िवज्सूचक नगारे झडू लागले . लाखो 
िहाू आिण मुसलमान त्ा ाु� आिण बडंखोर काफराचं्ा छळामुळे होरपळून िनघालेले होते . ते ाुःखी होते. त्ानंा ्ा िवज्सूचक नगाऱ्ाचंा संाे् 
सुखाा्क वाटला. त्ाचंा आनंा गगनात मावेना. 

 
असे महणतात की , मुकररबखान ्ेत असल्ाची बातमी आली . तो ्ेऊन पोहचेप �्तच्ा चार -पाच िावसातं बा्का का् , पुरष का् 

सव�ना हषरवा् ूझाला . आनंााने त्ानंा झोपा आल्ा नाहीत . जागजागी गोळा होऊन ते धन्वाा ाेत मुकररबखानाचे सवागत करीत होते . वाटेत 
असलेल्ा �त्ेक खे�ात आिण भोवतालच्ा �ाे्ात जेथे जेथे ही बातमी पोहचली तेथे चौघडे झडू लागले . िजकडून िजकडून महणून कै�ानंा 
नेण्ात आले ितकडे सवर जागा ाी -पुरषानंी भवन जात . मुकररबखानाचे हषरभराने सवागत करण्ात ्ेई . काही िावस तर रा�ी ्बेबरात (सण) 
आिण िावसा ईा (सण) अ्ी लोकाचंी �सथती झाली. 

 
(पान ३८८ ) सारां्  वधास ्ोग् असलेल्ा त्ा माणसानंा (संभाजी आिण त्ाचें साथीाार ) फिजती कवन , िवटंबना कवन आिण 

त्ाचंा तऱहेतऱहेने छळ कवन बाा्हापा्ी आणण्ात आले . (१५ फे�ुवारी १६८९) त्ा वेळी बाा्हाने पूणर ारबार भरिवला होता . अमीरउमराव 
आिण तमाम �जा त्ावेळी झाडून हजर होती . बाा्हाने त्ा ाु�ानंा िसहासनाच्ा पा्ापा्ी आणण्ाची आजा केली . त्ानंा पाहून बाा्हा 
िसहासनाववन खाली उतरला. त्ाने �ाथरना कवन परमे�राचे आभार मानले. 

 
असे महणतात की , तो फुटक्ा नि्बाचा कवी कल् िहाीत उ�म किवता करीत असे . त्ाचे हातपा् आिण ्रीराचे सवर अव्व 

जखडले गेले होते . फकत डोळे आिण जीभ ही सोडून त्ाला कोणताही अव्व हलवता ्ेत नवहता . बाा्हा न� होऊन िसहासनाववन उतरला 
आिण त्ाने मान वाकवनू परमे�राची �ाथरना केली . हे कवी कल्ने पािहले . कवी कल्ने आपल्ा त्ा �सथतीतही संभाजीला डोळ्ाने संकेत 
केला आिण ताबडतोब एक िहाी किवता रचून महटली . किवतेचा अथर असा की , ‘हे राजन तुला पाहून िामाखाने आिण वैभवाने िसहासनावर 
बसण्ाचे भान रािहले नाही. त्ाचे भान हरपून तो तुला ताजीम ाेण्ाकिरता िसहासनाववन उतवन खाली आला आहे .’ 

 
्ानंतर त्ानंा कैाखान्ात पाठिवण्ात आले . बाा्हाच्ा काही िहतिचतकानंी ्ोग् मसलत िासली ती ही : त्ा कमनि्ब्ानंा 

जीवाान �ावे. त्ाच्ा अिधकाऱ्ाच्ा हातात िक�े होते . त्ाचं्ा िकलल्ा मागवनू घ्ाव्ा आिण िकलल्ावर बाा्ाही अिधकारी नेमण्ात ्ावे . 
नंतर त्ानंा एका िकलल्ात आमरण कैाेत ठेवण्ात ्ावे. 

 
(पान ३८९ ) पण त्ा सवरना् झालेल्ा लोकानंी (संभाजी आिण त्ाचे साथीाार ) ओळखले की , आपली डोकी उडणारच . बरे 

आपल्ाला िजवंत ठेवले तरी छळ आिण िवटंबना सहन करीत आपल्ाला कैाेत िावस कंठावे लागणारच . जीवनाचे सुख काही आपल्ा नि्बी 
राहणार नाही. कैाेतील �त्ेक िावस महणजे रोजचे मरण ठरेल. (मग� ताजा खवाहाबाू) ते ाोघे ाु� (संभाजी आिण कवी कल्) अ�ात�ा आिण 
असभ् (हरफारा्े ना्ाि्सता व कलमाते लगो ) ्बा उ�ाव लागले . बाा्हा आिण त्ाचे कारभारी त्ाच्ासंबधंी ते उ�ट आिण अपमानासपा 
अ्ी भाषा वापव लागले. 

 
परमे�री संकेतच असा ठरला होता की , त्ा ाु�ानंी सुव केलेल्ा उचछाााची मुळे ािकणेतून उपटली जाऊ न्ेत (म्ी्ते इलािह 

बरारंफता बाू के री्ा्े फसाा आंबािनहााान अज मुलके ाक न कंाा न गारा ) आिण बाा्हाची उरलेली ह्ात , मोहीम करण्ात आिण िक�े 
घेण्ातच जावी (व बाा्ाही बाकी उ�े अजीज ारा ंमुिहम व िकलागीरी सफर  नुमा्ंा). 

 
बाा्हाला चीड आली . त्ाला वाटले की , त्ा ाु�ाचंा जीवनवपी वृक ताबडतोब छाटून टाकावा आिण त्ा हलक्ा लोकानंी 

चालिवलेल्ा उचछाााचा मुळापासून ना् करावा (गैरत बाा्हा त�ाजा्े आं नमूा के फुसरत नाााा बिकते ्जरे ह्ात आं मलऊनान व काला 
बीखे फसाा आं नाकसान परााखत). िक�े का्, अलप �्तनाने ताब्ात ्ेतील. महणून त्ानंा जीवाान ाेणे आिण त्ाचं्ा ताब्ातील िकलल्ाचं्ा 
िकलल्ा मागवनू घेणे ्ा गो�ीला बाा्हा कबलू झाला नाही . त्ाने आजा केली की , �थम त्ा ाु�ाचं्ा िजभा उपटून काढून त्ाचं्ा असभ् 
बोलण्ाची त्ानंा ि्का ाेण्ात ्ावी. त्ानंतर त्ाचें डोळे त्ाचं्ा मसतकाच्ा पा�ातूंन बाहेर काढण्ात ्ावे . 



 
अनु�मिणका 

 
(११ माचर १६८९ ) ्ानंतर त्ानंा त्ाचं्ा ाहा –अकरा साथीाारासंह अन�नवत छळ कवन ठार मारण्ात आले . नरकवासी संभाजी 

आिण कवी कल् ्ाचं्ा तमाम ्रीरात पढेा भरण्ात आला . ाखखनमधील �िस� अ्ा सवर ्हरातूंन आिण गावातूंन ती �ेते नगारे , कण�, ि्गे 
इत्ााी वा�ाचं्ा गजरात िमरिवण्ात आली. लोकानंा पीडा ाेणे, उचछाा माडंणे हाच ज्ाचंा पे्ा आहे असे हे ाु�. त्ानंा हीच ि्का हवी. 

 
त्ा ाु�ाचा मुलगा ्ाहू सात वष�चा होता . तो आिण त्ा ाु� जमातीतील इतर काहीजण ्ानंा बाा्हाने जीवाान िाले . बाा्हाने 

हुकूम केला की, ्ाहू आिण इतर काहीजण ्ानंा आपल्ा गुलाल बार (बाा्हाची वासतव्ाची खास जागा) मध्े ठेवण्ात ्ेऊन त्ाचं्ाकडे लक 
ठेवावे. ्ाहूच्ा ि्कणाकिरता त्ाने हु्ार माणसे नेमली . त्ाला सात हजारी मनसबदार् नेमण्ात आली . आपल्ा कारभाऱ्ाचं्ा सलल्ाने 
्ाहूच्ा तैनातीला वेगळे िावाण आिण बकी हे अिधकारी ाेण्ात आले . सापाला ठार कराव्ाचे आिण त्ाचे िप�ू पोसा्चे , आग िवझवा्ची पण 
िनखारे ि्�क ठेवा्चे असा �कार झाला. ्ाचंी फळे औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर िासून आली त्ाची हिककत ्ोग् सथळी ाेण्ात ्ेईल . ्ाचा अथर 
खालील किवते�माणेच झाला. (पान ३९५) 

 
आिक़वत गुगरजा ााा गुगर ्वा 
 
गच� वा आामी वुज़ुगर ्वा 

 
(मरा�ाचें सवातंरययु�, सेतुमाधवराव पगडी, १६–२१)] 
 
[संभाजीराजाच्ा मृत्नंूतर एका ्ााीनाम्ात पुढील�माणे मजकूर आपल्ाला आढळतो : 
 
आखेर का राज् बुडाले मोगलानंी कबज कवन गड वाई ाेसीचे घेतले कमलगड १ पाडंोगड १ वंान १ मनमोहन गड महणजे , १ चंान 

१ 
 
गैर कबजी लोकानी इमान राखो न जागा रािखला १ कल्ाणगड + १ वधरनगड = २ (िश. सा. खंड ६, याद्नामे ७०)] 

 
संभाजीचा अ्ा रीतीने अधःपात झाल्ावर रा्गड ्ेथे असलेल्ा मराठा मंं्ानंी त्ाचा धाकटा 

भाऊ राजाराम ्ाला तुरंगातून बाहेर काढले आिण ८ फे�ुवारी रोजी त्ाला राज्ािभषेक केला . संभाजीचा 
मुलगा ्ाहू हा त्ावळेी अित्् लहान होता , आिण औरंगजेबासारख्ा बला� ्�बूरोबर 
जीवनमरणाच्ा ल�ात सारा ाे् गुंतला असताना राज्ाची धुरा त्ाच्ाने पेलवली नसती . ्ानंतर 
थो�ाच काळाने एती कााखानाच्ा हाताखालील बाा्ाही सैन्ाच्ा एका तुकडीने मरा�ाचंी राजधानी 
रा्गड िहला वढेा िाला . परंतु राजारामाने ५ एि�ल रोजी रा्गडाहून एका बरैाग्ाच्ा वषेामध्े पला्न 
केले. िवजापूरचा नवीन सुभेाार , बारहाचा सय्ा अबुाु�ाखान ्ाने त्ाला अडिवण्ाचा �्तन केला . 
त्ाचा पाठलाग करीत ३ िावसाचं्ा आत तो तंुगभ�ा नाीच्ा काठी असलेल्ा सुभानगड आिण जराथा 
िकलल्ापा्ी ्ेऊन पोहोचला . त्ावळेी राजाराम आिण त्ाच्ाबरोबर असलेल्ा मरा�ानंी एका बेटाचा 
आ�् घेतला होता . त्ाचं्ावर ह�ा करण्ात आला व त्ाचं्ापैकी १०० �मुख अिधकाऱ्ानंा पकडण्ात 
आले. राजारामाचे अिधकारी ्ा�माणे ्�बूरोबर लढा ाेत असताना त्ाने मो�ा मुिशकलीने जीव बचावनू 
पला्न केले. 

 
काही काळ त्ाने बेानूरच्ा राणीच्ा ताब्ातील मुलखात लपूनछपून काढला (हे िठकाण महणजे 

महैसूर िजल्ातील आताचे ि्मोगा हे हो् .) परंतु अखेर ितने त्ाला िजजीकडे सुखवप लावनू िाले . तेथे 
तो १ नोवहेबर रोजी पोहोचला . त्ानंतर ितने ांडाााखल छोटी्ी र�म ाेऊन बाा्हाबरोबर तह केला . 
बेटावर पकडण्ात आलेल्ा मराठा कै�ानंा िवजापूरच्ा िकलल्ावर कैाेत ठेवण्ात आले . परंतु थो�ाच 
अवधीत िहाूराव बहज� आिण इतर २० �मुख अिधकारी िकलल्ाववन पळून गेले . त्ानंी केलेले हे अजब 
कृत् त्ाचं्ावर नजर ठेवण्ासाठी आलेल्ा रककानंी साहाय् केल्ाखेरीज िनि�तच झाले नाही . (एम. 
ए., ३२९) ्ाच वळेी बाा्हाने उरलेल्ा ८० कै�ाचंा वध केला . [राजाराम हा पनहाळगडाववन कन�टकाकडे िनघाला . 

त्ाचा पाठलाग कवन त्ाला पकडावे असे तातडीचे हुकूम औरंगजेबाने सोडले . ्ा घटनेची अिधकृत हकीकत आपल्ाला औरंगजेबाचा िचटणीस 



 
अनु�मिणका 

साकी मुसतैाखान ्ाच्ा मािसरे आलमिगर् ्ा औरंगजेब चिर�ात सापडते. तो महणतो : 
 
“अबाु�ाखान बाऱहा (सु�िस� सय्ा बधूंचा बाप) हा रहु�ाखान बख्ी हा है�ाबााेस गेला असताना त्ाचा ना्ब महणून काम करीत 

होता. ्ा वेळी बाा्हाने त्ाची िवजापूरचा सुभेाार महणून नेमणूक केली होती आिण तो िवजापूर �ातंातील ाोन िक�े िजकून घेण्ाच्ा कामात 
गुतंला होता. बाा्हाने त्ाला आजा केली की, राजाराम परागांा होऊन त्ा �ातंात गेला असल्ास त्ाला पकडून कैा करावे. 

 
“जासुााचं्ा�ारे बातमी लागली की , राजाराम हा बराच काळ अजातवासात होता . पण आता त्ाच्ाभोवती तीन्चे्ा जवळ जवळ 

मातबबर आिण �िति�त असे सराार जमले आहेत . अबाु�ाखानाच्ा मु�ामापासून काही कोसावंवन �वास करीत तो िबानूरच्ा राणीच्ा 
मुलखात ााखल झाला आहे . ही बातमी ऐकताच अबाु�ाखानाने िकलल्ाच्ा वे�ाचे काम थाबंिवले आिण आपला मोठा मुलगा हसनअली (हाच 
पुढे सय्ा अबाुला ्ा नावाने मोगलाचंा मुख् �धान झाला .) ्ाला िबानूरच्ा िा्नेे पाठिवले . सवतः अबाु�ाखान ्ाने तीन रा�ी आिण तीन 
िावस ाौड केली . तो िबानूरच्ा ह�ीत ााखल झाला . तो सुभानगड िकलल्ाजवळ पोहोचला . सुभानगड आिण त्ाला लागनू असलेला िजरा हे 
िक�े तंुगभ�ेच्ा काठावर आहेत . नाीच्ा पा�ात एक बेट होते . तेथे राजाराम आिण त्ाचे साथीाार ्ानंी आ�् घेतला होता . अबाु�ाखान हा 
रा�ीच्ा वेळी त्ाचं्ावर तुटून पडला . ्�ूचे अनेक लोक मारले गेले . िहाूराव ्ेकोजी (संताजी घोरपडे ्ाचा भाऊ ), बिहज�, मानाजी घोरपडे 
इत्ााी मराठे सराार कैा झाले . ्ा धुम�्ीत राजारामाने आपली ्ाे , वाे, पागोटे, पाा�ाणे ही सगळी टाकून िाली आिण तो अ्ा �कारे 
िनघून गेला. त्ाचा कोणालाही प�ा लागला नाही. 

 
“अबाुलाखानाने फार मोठी कामिगरी बजावली . पण त्ाचे न्ीब वाईट महटले पािहजे . राजारामाला िनसटून जाऊ ाेण्ात 

त्ाच्ाकडून हलगज�पणा झाला . िबानूरच्ा राणीनेही राजारामाला लपवनू ठेवले आिण नंतर त्ाला सुरिकत जाऊ िाले असले पािहजे असा 
सं्् सवरच पसरला . �थम बातमी आली की , राजाराम पळून गेला असून त्ाची माणसे कैा झाली आहेत . िवजापूरच्ा िक�े अकर मध्े त्ानंा 
डाबंनू ठेवावे अ्ी बाा्हाने आजा केली. 

 
“आ�्�ची गो� ही की िवजापूरच्ा कैाखान्ातून िहाूराव बिहज� आिण इतर काही इसम पळून गेले . कैाखाना इतका बिंासत होता 

की, पहारेकऱ्ाचं्ा संमतीि्वा् ते त्ातून पळून जाणे अ्क्च हो् . ही बातमी बाा्हाला कळल्ावर त्ाच्ा आजेने कैाेत रािहलेल्ा ऐं्ी 
इसमानंा बाा्हाकडे पाठिवण्ात आले. तेथे त्ाचंा वध करण्ात आला.”] 

 
[राजाराम आपल्ा हातातून िनसटला ्ाचा औरंगजेबाला ध�ा बसला . त्ाचा ठपका त्ाने जु�लफकारखानावर ठेवला . आपली 

भिूमका जु�लफकारखानाने पुढील�माणे आपला बाप असाखान ्ाला िलिहलेल्ा प�ात माडंली : “िवनंती बाा्हाच्ा आजेने आपण िलिहलेली 
ाोन प�े िमळाली . त्ा�माणे अंमलबजावणी करण्ात ्ेत आहे . प�ात बाा्हानंी काही तािकाी िाल्ा आहेत . मी सवर�कारे अपराधी आहे . 
केवळ सवािमिन�ेच्ा भावनेने मी कणाचीही िव�ातंी न घेता रा�ंिावस काम करीत आहे . बाा्हानंी मला ाोष िाला हे माझे ाुा�व हो् . मी 
जावळीला गेलो नाही. मी �तापगडाला वेढा घातला नाही . मी ्ा कामासाठी फकत फ�ेहजंगखानाला पाठिवले महणून हा ठपका आहे . मी असे का 
केले ्ाची कारणे सागंतो . तो लबाड ्�ू (राजाराम) हा रा्रीहून िनघाला . तो एका िठकाणी असा िटकून राहीना . तो डोगराळ भागातून आिण 
रानावनातून भटकत िनघून गेला. तो पुनहा इकडे परत ्ेईल अ्ी बातमी आली होती . न जाणो तो पुनहा रा्रीकडे आिण आमही िजकून घेतलेल्ा 
मुलखाकडे ्ाव्ाचा. जाणकारानंी स�ा िाला की , राजारामाच्ा पाठलागावर िनघण्ाच्ा ऐवजी आपण ्ा िठकाणीच तळ ाेऊन राहावे हे बरे . 
आता त्ाचा पाठलाग होतो आहे . मी सवतः त्ाच्ामागे जाण्ाचा �्तन करीन . पण जावळीचा भाग िकती डोगराळ आहे आिण वाट िकती अवघड 
आहे हे सप�च आहे . खरे पािहले तर िनहारखान (वाईचा फौजाार) हा तेथून जवळच आहे . पारघाटाववन कोकणात उतरण्ाची त्ाने त्ारी 
केली. पण अ�ापप �्त त्ाला तसे करणे जमले नाही . ्�ू (राजाराम) हा घाबरलेला आहे . तो एका िठकाणी सवतःला कोडून घेत नाही . तो ्ा 
िकलल्ातून त्ा िकलल्ात आिण ्ा �ाे्ातून त्ा �ाे्ात असा भटकत आहे . तो �तापगडातही िटकून रािहला नाही . तेथून तो वरघाटावरील 
वासोटा ्ा िकलल्ाकडे िनघून गेला. मी ज्ा सरााराला नेमले तो बख्ी बहरामंाखानाच्ा सहका्�ने ्�ूच्ा पाठलागासाठी झटत होता .” 

 
“पावसाळ्ामुळे कामाला िवलंब लागत आहे . त्ाला (राजारामाला) आमह� रा्रीच्ा िकल्ातून बाहेर काढला आहे . त्ाचे सराार 

आिण त्ाची �जा ्ानंा आमही त्ाच्ापासून वेगळे केले आहे . आमही त्ाच्ा सैन्ात फूट पाडली आहे . तो (राजाराम) आता वाचू ्केल असे 
वाटत नाही. अिधक का् िलहावे.” (खूतूते िशवाज्, िह. सव. आिण मो. ९३–९४) 

 
राजाराम �तापगडाववन िनघून पनहाळ्ाकडे गेला . त्ाच्ा पाठलागावर रहु�ाखानास पाठिवण्ात आले . ्ा मोिहमेत भीमसेन 

सकसेना रहुा�खानाबरोबर होता. तो िलिहतो : 
 
“रहु�ाखान ्ास आजा झाली की तुमही पनहाळगडला जाऊन तेथील ि्बांीचे मन वळवनू िक�ा ताब्ात घ्ावा . आजे�माणे 

रहु�ाखानाने पनहाळगडला जाऊन िक�ेाारानंा सागंनू पािहले . पण िक�ा ताब्ात ाेण्ाचे त्ानंी कबलू केले नाही . त्ानंतर रहु�ाखान तेथून 
िनघून रहमतपूर सातारा भागाकडे गेला . कृषणानाीच्ा काठावर आिालखानाचा मुलूख आहे . तेथून पाच कोसावंरच डोगरात कृषणा नाी वाहू 
लागते. त्ा भागात ्�ूचा पाडाव करण्ाच्ा उ�ोगास रहु�ाखान लागला . बाा्हाने आजा केली की खानजहानला ितकडे पाठिवण्ात ्ेत 
आहे. तुमही त्ाच्ापा्ी आपले सैन् सोडून ारबारात ्ावे . त्ा�माणे रहु�ाखान ारबारात ्ेण्ास िनघाला. ्ा मोिहमेस मी त्ाच्ाबरोबर राहून 
त्ाची चाकरी बजावली ्ाब�ल त्ाची माझ्ावर कृपा होती.” (भ्मसेन स�सेना, िह. सव. आिण मो. ९४) 

 
१६८८–८९ मध्े बराचसा वतनाार वगर मोगलानंा सामील झाला . खोपडे ्ानंी रोिहडा िक�ा मोगलानंा घेऊन ाेण्ाचे कबलू केले . 



 
अनु�मिणका 

त्ाचे �ितसपध� जेधे ्ानंाही रोिह�ाच्ा वे�ात सामील वहावे लागले . त्ाची हकीकत जेध्ानंी आपल्ा कैिफ्तीत पुढील�माणे िाली आहे : 
 
“त्ावरी औरंगजेब बाा्हा तुळापुरास आला. (माचर १६८९ ते िडसेबर १६८९) त्ाचे पु� आ�म्हा ि्रळानजीक ्ेऊन रािहले होते . 

तेथे िक�े रोिहडा घेण्ाचा �संग पिहला की िकलल्ाची पाने घेणे . ते सम्ी आपले बाप सज�राऊ जेधे ्ानंी पाने घेतली नाहीत ; खोपिड्ाने पाने 
घेतली आिण बाळाजी नाईक खोपडे ्ाने ्ेऊन रोिहिड्ास चौकी बसिवली . ते सम्ी गडास िसधोजी जाधव िकलल्ास हवालाार होते . त्ाकडे 
सज�राव जेधे ्ानंी माणसे पाठवनू सामान व ग�ा रातोरात आपले तरफेचा पाठिवला . हे वतरमान बाळाजी खोपडे ्ास ाखल झाले . त्ानंी 
वजीरअली सय्ामजली ठाणेाार होता त्ास सािंगतले . त्ाची सवारी मुलखात आिणली . त्ाने मौजे करंजी्े तालुका मजकूर ्ेथे ्ेऊन मु�ाम 
केला आिण मौजे नाहंबी , व करंजी्े व सागंवी ितनही गावे लुटून खराब केली . बाळाजी खोपडे ्ास कारीस सज�राव ्ास आणाव्ास पाठिवले . 
त्ास सज�राव ्ास व्था झाली होती ्ाकिरता आपणास बाळाजी नाईकाचे हाती िाले . त्ानंी स्ा मजली जवळी आिणले . त्ास 
सै्ामजलीने ताकीा कराव्ाची ती केली आिण बोिलले , ्ा ऊपरी तुमही िफतवा केला महणजे तुमचे बरे होणार नाही . ऐसी ताकीा केली. त्ास 
आपला मु�ई बाळाजी नाईक जवळ आहे . नसते तुफान करील ्ाकिरता त्ाबाबत आपणास गडाखाले चौकीस बसैावे लागले . खोप�ामुळे िक�ा 
सीबां झाला. त्ावरी िक�ेकरी ्ाने पात्हाकडे राजकारण लावनू िक�ा नजर केला.” (राजवाडे खंड १५, पान ३९५) 

 
राजाराम १६८९ स�ेबरप �्त पनहाळ्ावर होता . रा्गडचा वेढा मोगलानंी उठवावा महणून मरा�ानंी अनेक �्तन केले . ई�राास 

नागर ्ाने अ्ा एका �संगाची पुढील�माणे नोा केली आहे : 
 
“जु�लफकारखान ्ाने िकलल्ापासून काही अंतरावर बुजुगरवाडीचा ाग� आहे तेथे आपली छावणी का्म केली . तो अ�ाप छावणीत 

पोहोचला नवहता . इतक्ात साताऱ्ाच्ा िा्नेे हंबीरराव (ाुसरा) त्ाच्ावर चालून आला . मोगलाचंी रसा तोडणे हा त्ाचा उ�े् होता . 
जु�लफकारखान आिण हंबीरराव ्ाचें िनकराचे ्ु� झाले . मरा�ाचंी जवळजवळ १५०० माणसे ठार झाली . मोगलाचें सुमारे ९०० सैिनक ठार 
झाले. मराठे िटकाव धव ्कले नाहीत . ते पळून गेले . रसा तोडण्ासाठी तुक�ा नेमल्ा होत्ा त्ाही िनघून गेल्ा .” (ई�रदास, िह. सव. 
आिण मोगल, ९७)] 

 
औरंगजेबाचा वजीर असाखान ्ाचा मुलगा एतीकााखान ्ाने रा्गडला वढेा िाला होता . 

बराच काळ ्ु� चालल्ानंतर १९ ऑकटोबर रोजी त्ाच्ा हातात िक�ा पडला (१६८९). िकलल्ामध्े 
त्ाने ि्वाजीच्ा ह्ात िा्ा आिण संभाजी व राजाराम ्ाचं्ा बा्का , मुली आिण मुलगे ्ानंा कैा 
केले. ्ा मधेच संभाजीचा ७ वष�चा मुलगा ्ाहू हा होता . िा्ानंा अित्् सनमानाने आिण आब राखून 
वगेळ्ा तंबतू ठेवण्ात आले . ्ाहूला ७ हजारी मनसबदार् आिण राजा ही पावी ाेण्ात आली . परंतु 
त्ाला बाा्हाच्ा तंबजूवळ बिंासत करण्ात आले . [रा्गडचा वेढा आिण त्ापूव�च्ा मोगलाचं्ा हालचाली ्ाबाबत 

ई�राासाने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 
 
ई�राास नागर महणतो : 
 
“्ा सुमारास बाा्हाला कळले की संभाजीचे सराार खालोजी आिण के्वजी ्ानंी संभाजीची बा्कामुले ्ानंा रा्री (रा्गड) 

च्ा िकलल्ात आणले असून तोफा आिण ्ु�ाचे इतर सामान जमिवले आहे . त्ानंी बरेच सैन् जमिवले असून ्हाजााा आ�म ्ाजबरोबर 
असलेले सैन् त्ा भागात पोहोचले आहे , त्ाजबरोबर लढण्ाची ते त्ारी करीत आहेत . ्हाजााा आ�म ्ाजबरोबर असलेले सैन् व 
बहरामखान वगैरे सराार हे मरा�ाचें िक�े िजकून घेण्ासाठी गेले होते . त्ानंी िक�े िजकून घेतले आिण त्ाची बातमी त्ानंी बाा्हाला 
कळिवली.” 

 
मोगलानंी ्ापूव� का् हालचाली केल्ा ्ाब�ल ई�राास महणतो : 
 
“बाा्हाने ्हाजााा आ�म ्ास संभाजीच्ा मुलखावर चालून जाण्ाची आजा केली (िडसेबर १६८८ ). जु�लफकारखान आिण 

कािसमखान हे ्हाजा�ाच्ा सैन्ापासून तीन मजला पुढे चालत होते . ते कूच करीत घाटाजवळ आले . मरा�ानंी रसते रोखून धरले होते . 
रसाेची ्े -जा बां झाली . मोगल छावणीत धान्ाची अित्् टंचाई झाली . हे पाहून ्हाजा�ाने जु�लफकारखान , बखतमंाखान आिण िस�ी 
िमफताहखान ्ासं कसलेले सैन् बरोबर ाेऊन घाटमाथ्ावर पाठिवले . ते घाटाच्ा तोडा्ी पोहोचले. तेथे मोगल सैन् पा्उतारा होऊन घाटात 
जमलेल्ा मरा�ावंर तुटून पडले. िनकराचे ्ु� होऊन मोगलानंी घाट ताब्ात घेऊन तेथील ठाणी मजबतू केली . ्ाच सुमारास जु�लफकारखान 
आिण कािसमखान ्ानंी कुडमच्ा िकलल्ास वेढा घातला. वेढा ाहा िावस चालला. ्वेटी मोगलानंी िक�ा िजकून घेतला.” 

 
आ�मच्ा वतीने बहरामंाखानाने महब आिण सासा हे िक�े िजकून घेतले होते. ई�राास महणतो : 
 
“बहरामंाखानाच्ा सैन्ात िालेरखान, रसतमखान, राजा अनूपिसग वगैरे सराार होते . त्ानंा बाा्हाने ्हाजााा आ�म ्ाजपा्ी 

तैनात केले. ्ाि्वा् िसद ाी िमफताहखान, मानिसग राठोड, िसद ाी अबाु�कािारखान, हाजी अफजल इत्ााी सराारानंाही ्हाजााा आ�म 



 
अनु�मिणका 

्ाजकडे पाठिवण्ात आले . थो�ाच िावसानंी जु�लफकारखान बहााूर हा बाा्हापा्ी आला . रा्गडचा िक�ा िजकून घेण्ाचे बाा्हाने 
ठरिवले. ्ापूव� ्हाजााा आ�म आिण गाजीउ�ीनखान हे त्ा िकलल्ावर चालून गेले होते पण त्ाचं्ा मोिहमेचा काही उप्ोग झाला नाही . 
्ामुळे रा्गड िजकून घेण्ासाठी बाा्हाने जु�लफकारखान बहााूर ्ाची नेमणूक केली . ्हाजााा आ�म ्ाजकडून हवी ती मात घेऊन िक�ा 
िजकून घ्ावा अ्ी बाा्हाने त्ास आजा केली . बाा्हाची आजा घेऊन जु�लफकारखान िनघाला तो �थम ्हाजााा ्ाजकडे गेला . तेथे तो 
तीन िावस रािहला. नंतर त्ाने ्हाजा�ाकडे असलेले काही सराार िनवडून आपल्ाबरोबर घेतले आिण तो तडक रा्रीच्ा पा्थ्ा्ी आला . 
रा्रीपासून ाोन कोसावंर त्ाने आपला तळ िाला.”] 

 
[्ा सुमारास जु�लफकारखान ्ाने ्हाजााा आ�म ्ासं िलिहलेले एक प� उपलबध झाले आहे . खुतुते ि्वाजी ्ा प�सं�हात ते 

सापडले. प� माचर १६८९ चे असावे, ्ा प�ात जु�लफकारखान हा ्हाजााा आ�मला कळिवतो की, 
 
“िवनंती की , रा्री (रा्गड) पासून सहा कोसावंर असलेल्ा महाड ्ेथे मी पोहोचलो . आज गुरवार असून ्ा मिहन्ाची आठ 

तारीख आहे . �थम आमच्ा लषकराने ्ेथील गावे आिण ठाणी लुटली . ्�ू िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी होते . त्ाचं्ावरही आमही ह�े केले . 
िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी असलेली ठाणीही आमही सोडली नाहीत . ्ेथे रतनगडचा िक�ा आहे . ्ा िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी असलेली ठाणी पण 
उदधवसत केली . ्ेथील ्तेे , फळबागाही आमही न� केल्ा . मला आढळून आले आहे की राजाराम हा नाममा� आहे . त्ाचे सराार हंबीरराव 
(ाुसरे) िनळो, आिण ाोघे खंडूजी हे सैन्ाची जमवाजमव करीत आहेत . तेच राजारामाच्ा ना्ाला कारणीभतू होतील . त्ानंी रपाजी भोसले 
्ालाही बोलावनू घेतले आहे. परमे�राच्ा आिण बाा्हाच्ा कृपेने ्�ूची हानी होऊन त्ानंा ि्का िमळेल अ्ी आ्ा आहे . गागंोलीच्ा मु�ामी 
्�ूने आमच्ावर रा�ी ह�ा केला . त्ानंी आमच्ावर बाण फेकले, आिण गोळ्ाचंा वष�व केला. पण आमचे ्ूर सैिनक सावध होते . त्ानंी ्�ूंचा 
�ितकार कवन त्ानंा परतवनू लािवले . आजही महाडच्ा वाटेवर असलेल्ा सोनगडच्ा डोगरावर ्�ू जमले होते आिण त्ानंी आमच्ावर 
तोफाचंा आिण बाुंकीचा मारा केला. आमचे सैन् डोगरावर चढले. आमच्ा सैिनकानंी ्�ूला मार ाेत िकलल्ाच्ा ारवाजाप �्त रेटले. 

 
“तोप �्त समु�ाच्ा खाडीला भरती आली आिण पा्थ्ा्ी जाण्ा्ेण्ाची वाट होती ती फकत तीन -चार हातच रंा होती . त्ातच 

िावस मावळून रा� झाली. ्ा चकमकीत खैर अंाे्खान आिण त्ाचे मोगल ्ानंी चागंलीच कामिगरी बजावली. 
 
“मला बाुंकची, बेलाार, सुतार, जंगले तोडणारे, जिमनी खणणारे, म्ालजी इत्ााी लागतील . ्ाब�ल ्ापूव� मी आपणास िवनंती 

केली होती. ्ेथे जासत पा्ाळ ि्पा्ाचें आहे . ते आमच्ापा्ी िव्षे नाहीत . कन�टकी, बेलाार आिण इतर ्ु�साधने ्ाचंी आवश्कता आहे . 
चार-पाच हजार माणसे लवकर पाठवावीत . त्ापैंकी एक हजार तरी बहेिल्े (पा्ाळ बाुंकची ) हवेत. ााव आिण लहान आिण मोठे गोळे 
लवकर पाठवावे . आताप �्त कोकणात (घाटाखाली) ठाणी का्म झाली आहेत . आता रा्री (रा्गडच्ा) जवळ ठाणी का्म कराव्ाची 
आहेत. माझ्ापा्ी िकती थोडे सैन् आहे हे आपल्ाला माहीतच आहे. महणून अिधक सैन् पाठवावे.”] 

 
्ा�माणे १६८९ ्ा वष�च्ा अखेरीला औरंगजेबाचे उ�र िहाुसथानात आिण त्ाच�माणे ािकणेत 

िननववाा सावरभौमतव सथापन झाले . आिाल्हा, कुतुब्हा आिण राजा संभाजी ्ाचंा पाडाव झाला होता . 
त्ाचंा मुलूख बाा्ाही सा�ाज्ाला जोडण्ात आला. 

 
“आता औरंगजेबाने आपल्ा मनासारखे सारे काही �ापत कवन घेतले होते . िनाान तसा ाेखावा 

तरी िनम�ण झाला होता . परंतु �त्कात मा� त्ाने सारे काही गमावलेले होते . तसे बिघतले तर त्ाच्ा 
सवरना्ाची ती केवळ सुरवात होती . मोगलसा�ाज्ाचा िवसतार आता इतका मोठा झाला होता की , एका 
माणसाकडून अथवा एकाच मध्वत� िठकाणाववन त्ा सा�ाज्ावर अिधस�ा गाजिवणे कठीण होते . 
त्ाच्ा ्�ूंनी सवर बाजंूनी त्ाच्ािवर� उठाव केला होता . तो त्ाचंा पराभव कव ्कत होता . परंतु 
त्ाचा का्मचा ना्नाट करणे त्ाच्ा आवाक्ापलीकडचे होते . उ�र आिण मध् िहाुसथानातील अनेक 
भागातं अराजकता माजली होती . राज्कारभारात िढलाई आिण लाचलुचपत ्ाचा सुळसुळाट झाला 
होता. ािकणेमधील अिवरत चाललेल्ा ्ु�ाने खिजना िरता पडला होता . पिहला नेपोिल्न महणत असे 
की ‘सपेनवपी अलसरने माझा ना् केला .’ ािकणेतल्ा अलसरने औरंगजेबाला धुळीला िमळिवले .” 
(सटिडज इन मुघल इंिडया, ५०) 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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�करण पंधरावे 

इ. स. १७०० पय�त मरा�ाबंरोबर झालेलया यु�ाचं् हक्कत 

 
(१) औरंगजेबाचया कारिकद�चया दुसऱया भागात्ल तयाचया हालचालीच् हक्कत 

 
८ स�ेबर १६८१ रोजी औरंगजेबाने राजपुतान्ातून कूच केले . १६८२ च्ा माचर मिहन्ाच्ा २२ 

तारखेला तो औरंगाबाा ्ेथे पोहोचला . ्ु�ाच्ा द�ीने अित्् मह�वाचे हे िठकाण त्ाने ताब्ात घेतले . 
तेथून त्ाने िनरिनराळ्ा भागातं कारवाई करणाऱ्ा आपल्ा सेनािवभागानंा मागरा्रन केले , आिण ्ानंतर 
१३ नोवहेबर १६८३ रोजी तो तेथून पुढे ािकणेकडे अहमानगरच्ा िा्नेे िनघाला . िवजापूरनजीक आपण 
असाव े्ा हेतूने तो अहमानगरहून सोलापूर ्ेथे २४ मे १६८५ रोजी ्ेऊन पोहोचला . िवजापूरला त्ाच्ा 
फौजानंी अगोारच वढेा घातला होता . व�ेाचे काम लवकर संपु�ात आणण्ासाठी तो सवतः ३जुलै १६८६ 
रोजी रसुलपूर ्ा िवजापूरच्ा उपनगराकडे गेला . नव्ाने िजकलेले आिाल्ाही राजधानीचे ्हर त्ाने 
३० ऑकटोबर रोजी सोडले आिण त्ाने कुलबग� आिण बीार ्ा ्हरानंा भेटी िाल्ा . नंतर तो २८ 
जानेवारी १६८७ पासून गोवळको�ासमोर ठाण ाेऊन बसला . ्ा िठकाणी तो एक वषरभर छावणी कवन 
होता. तेथून तो िवजापूर ्ेथे १५ माचर १६८८ रोजी आला . ही त्ाची िवजापूरची ाुसरी भेट होती . 
िवजापूरमध्े त्ाने नंतरचे ९ मिहने काढले . ्ावळेी िवजापुरात पटकीच्ा रोगाने भ्ंकर धुमाकूळ घातला 
होता. तेवहा १४ िडसेबर रोजी िवजापूर ्हर सोडणे त्ाला भाग पडले . तेथून तो अकलूज आिण भीमा 
तीरावर असलेल्ा बहााूरगड माग� पुणे िजल्ातील कोरेगाव ्ेथे पोहोचला . ्ेथे तो ३ माचरपासून १८ 
िडसेबर १६८९ प �्त छावणी कवन होता . तेथून तो ११ जानेवारी १६९० रोजी िवजापूर ्ेथे परतला . परंतु 
लवकरच त्ाने िवजापूर ्हर सोडले आिण ्हराच्ा ािकणेस कृषणा नाीच्ा काठी असलेल्ा खेडोपाडी 
फे�ुवारी, माचर आिण एि�ल हे मिहने घालिवले . ्वेटी त्ाने ्ा नाीच्ा ािकणेस आिण िवजापूरच्ा 
नेऋर त्ेस असलेल्ा गलगली ्ा िठकाणी २१ मे १६९० रोजी छावणी केली . उरलेले सबधं वषर आिण पुढील 
वष�चे पिहले २ मिहने त्ाने ्ा िठकाणी घालिवले . तेथून मु�ाम हलिवल्ानंतर तो जवळ जवळ १४ मिहने 
(माचर १६९१ ते मे १६९२ ) िवजापूरच्ा पिरसरात होता . त्ानंतर मा� पुढील ३ वष� (मे १६९२ ते माचर 
१६९५) त्ाचा मु�ाम गलगली ्ेथेच रािहला. 

 
्वेटी िवजापूरला त्ाने आपली ५ वी आिण अखेरची भेट िाली . तेथे त्ाचा मु�ाम ५ आठवडे 

झाला. (एि�ल–मे १६९५ ) त्ानंतर मा� त्ाने भीमा नाीच्ा ािकण िकनाऱ्ावर ��पुरी ्ेथे आपला 
मु�ाम िाला . ��पुरीचे नाव बालून त्ाने ते इसलामपुरी हे ठेवले . ्ेथे तो जवळजवळ साडेचार वष� 
मु�ाम कवन होता. (२१ मे १६९५ ते १६ ऑकटोबर १६९९). इसलामपुरी ्ेथील छावणी सभोवार त्ाने िभत 
बाधूंन काढली . ्ेथे आपल्ा जनान्ाला त्ाने विजराच्ा ताब्ात सोपिवले आिण १९ ऑकटोबर १६९९ 
रोजी तो मरा�ाचें िक�े घेण्ाच्ा आपल्ा मोिहमेवर िनघाला . ही मोहीम अिवरत चालूच रािहली आिण 
अखेर ितने त्ाच्ा जीवनाचा अंत बिघतला. ्ा मोिहमेववन तो २० जानेवारी १७०६ रोजी अहमानगर ्ेथे 
परतला. ्ानंतर केवळ एकाच वष�ने महणजे २० फे�ुवारी १७०७ रोजी तो मरण पावला. 

 
(२) मरा�ानं् केलेल् उचल , १६९०-९५ [मोगलासं जाऊन िमळालेल्ा मराठा सरााराबं�लची �िति््ा पुढील हकीकतीत 

आपल्ाला बघाव्ास िमळेल : 
 

ऑकटोबर १६८३ त ्ाहाबु�ीनखान पुिण्ासं ्ेऊन बसल्ाने पुण्ाजवळील मावळात ाे्मुख ाे्पा�ाचंी चलिबचल होणे 



 
अनु�मिणका 

साहिजकच होते . त्ानंा आपल्ा घराााराची वगैरे धासती वाटू लागली . तेवहा कानाखोरे , कारी वगैरेचे ाे्मुख आपल्ा गुराढंोरािंन्ी मोगली 
ह�ीतील ि्खळास जाऊन रािहले . मोगल ताबडतोब मावळ ताब्ात घेईल असे त्ानंा वाटले होते . परंतु पावसाळ्ाप �्त त्ी हालचाल झाली 
नाही, हे पाहून ते पुनहा संभाजीराजाचंा कौल माग ूलागले . राज�ी बकाजी नावडकर त्ाचंी मध्सथी करीत होता . ्ा बाबतीत कवी कल्ने 
‘कानाखोरे’ ्ेथील ाे्मुखानंा ३ ऑगसट १६८४ ला प� िलिहले आहे . त्ात मजकूर ...“आमही राज�ी छ�पती सवामीस तुमचे िव्ई िवनंती 
कवन तुमहास भेटीस ्ाव्ाची आजा केली आहे . प�ा्रने सवार होऊन ्ेणे . राज�ीची भेट होईल . तुमचा मु�ा मनास आणून तानुसार पारपत् 
कवन ाेऊ . ्ा �संगी तुमही आपली ्ेकिन�ा राज�ीच्ा पा्ासी जाहीर कवन अवघे वतनाार ्ेकमते राहोन गनीमास सजा �ावा . आपली 
सरफराजी कवन घ्ावी . तुमही इमानी आहा . राज�ीस व आमहास तुमचा भरंवसा आहे ...” (िशचसा, खंड ५ वा , प.ृ १२०) केवळ सवाथ�साठी 
राज्ातंर करणारी ही मंडळी भेटाव्ास ्ेण्ास भीत होती . पुढे त्ानंी बोलणे लावले . त्ाववन संभाजीचे सज�राऊ जेधे ्ासं ५ ऑकटोबर १६८५ 
चे आजाप� गेले . त्ातंील मजकुराववन सभाजीराजाचंी ि्सत आिण राजा व हे िफतुर ्ाचं्ा मनः�सथतीची चागंली कलपना ्ेते : “...�ी राजा 
्भं ुराजा छ�पित सवामी ्ाणी सज�राऊ जेधे ्ासंी आजा केली ऐसी जे तुमही संताजी िनबाळकर मु�ाधारी िविच�गड ्ासी प� िलहून आपला 
मु�ा सागंोन पाठिवला की आपला भाऊ ि्वाजी जेधा ्ाणे हरामखोरी कवन िसरवळास गेला . त्ाने आपली गुरेढोरे वळुनु नेली . पुढे आपणास बरे 
पहाणार नाही ्ाब�ल आपणिह उठोन ि्रवळास आलो आहे . ऐसा्ािस आपण राज�ी सवामीच्ा पा्ाजवळी एकिन�च आहे . सवामीः कृपाळु 
होऊनु आपले वतन ाे्मुखी आपले सवाधीन किरतील आिण अभ्प� साार होईल तरी आपण सेवेसी ्ेऊनु एकिन� होऊनु ्वेा करीन महणून ; 
तरी तुमचा मु�ा माइले हवालाार एिह सवामीचे ्वेेसी हुजुर िलिहला . त्ावरोन कळोन आले . त्ाववन हे आजाप� तुमहास िलिहले आहे . तरी 
आधी तुमहीच सरासरी हरामखोरी केली की वतनाार (काही वतने ि्वाजीराजानंी जेधेबाांल ्ासारखे जुने सराार ाे्मुख व िनकट नातेवाईक 
्ाजंकडे चालू ठेिवली होती .) होऊनु इमाने इतबारे वत�वे ते गो� न किरता सवामीचे अ� बहुत िावस भिकले त्ाचे साथरक केलेत की सवाम�च्ा 
पा्ासी ाुबुरि� धवन ाोन िावसाचें मोगल त्ाकंडे जाउनु रािहलेत . तुमचा भाऊ ि्वाजी गनीमाकडे गेला . तो तुमहासं बरे पाहे ना . ऐसे होते तरी 
तुमही सवािमसाि�ध हुजुर ्ावे होते . महिणजे तुमचे इतबार पण कलोन एकिन�ता कळो ्ेती . ते केले नाही . तरी बरीच गो� जाली . ्ाउपरीिह 
गिनमाकडे राहणेच असेली तरी सुखेच राहाणे . तुमचा िहसाब तो का् आहे ्ेकणी सवामी आजा किरतात तरी गिनमााेखील तुमहास कापून 
काढिवतच आहेत , हे बरे समजणे . ाुसरी गो� की तेथे राहणेच नाही ; एकिन�ेने सवामीच्ा पा्ाजवळी वत�वे ऐसे असेली तरी तुमही परभारे मु�े 
सागंोन गडिकलल्ाकडे रािबते का् महणून किरता ? हे गो� सवामीस मानत नाही जो रािबता करणे तो सवाम�कडेच कवन हुजुर वतरमान लेहून 
पाठवावे. सवामी तुमचा मु�ा मनास आणून आजा कराव्ाच� ते किरतील . तरी ऐसी गो� कराव्ा �्ोजन नाही . उजरातीखेरीज ाुसिर्ाकडे 
एकंार रािबता न करणे जे वतरमान िलिहणे ते सवामीस िलिहत जाणे . तुमचे ठा्ी एकिन�ताच आहे ऐसे सवामीस कळिल्ाविर जे आजा करणे ते 
कवन आजाप� साार होईल . तेणे�माणे वतरणूक करणे ...” (राजखं, १५ वा, ले. ३४२, पृ. ३७१-२, ्ा प�ावर मुख् �धान वगैरेचे ि्�े वगैरे 
आहेत. रामरा, भाग ३ रा, जेधे देशमुख, पृ. २२-३) ्ाववन िफतूर का ंव कसा होत असे ्ाचा बोध होतो . तसेच संभाजीची स�ा मोगलापुढे िनष�भ 
झाली नवहती हेिह सप� होते . उलट संभाजीराजे गडिकलल्ा्ी ्�ूचा अगर त्ाचे हसतकाचंा संबधं न ्ेऊ ाेण्ाब�ल िकती काळजी घेत असत 
्ाची कलपना ्ेते . िनबाळकरालािह समज िमळालीच असेल . असो. त्ानंतर २ फे�ुवारी १६८७ स नीळोपतं मुख् �धानाने आपला कौलनामा 
सज�राव जेधे ्ास पाठिवला आहे . त्ातंील मजकूर : “...तुमही गनीमाकडे जाऊन ्वेा किरता . कोव्ा भरास भवन गेलेत. बरे जे जाले ते िफरोन 
न ्े परंतु मुसलमानाची सेवा किरता. तुमहास क� होतात. सा�ंत सवामीचे सेवेसी ्ेऊनु का्रभाग करावा. क�ाची मजुरा होईल. सरफराजी कवन 
घ्ावी महणोन कलोन आले तरी तुमही काीम लोक . तुमचा भरवंसा. सवामीचे बहुत अ� भिकले आहेत . ि््ा धरनु आिण ्ाव्ाचे केले तरी बहुत 
उ�म केले. काािचत गिनमाकडे गेले होतेस त्ा गो�ीकिरता ्ाव्ाचा अनमान कराल तरी सवरसवी न धरणे . बे्क ्ेणे...” (राजखं, १५ वा, ले. 
२८१, प.ृ २८८, रामरा, भाग ३ रा , ले. २८१) ्ानंतर सज�राव जेधे (्ानंी पाठिवलेल्ा उ�राववन पुनहा आणखी एक कौलनामा नीळो मोरे�र 
मुख् �धानाने ४ माचर १६८७ रोजी पाठिवला हा सज�रावाचा मुलगा बाजी जेधे ्ास पाठिवला आहे . बाजी जेधे मोगली कैाेत होता . तो जून १६८५ 
पूव�च कैाेतून पळोन आला होता. (राजखं, १५ वा, ले. ३४१, पृ. ३७०-१) परंतु तो आला नवहता. त्ानंतर त्ाच्ा बापाने प�व्वहार केला. त्ाचे 
उ�र महणून ४ माचर १६८७ चा हा कौलनामा आहे . त्ातंील मजकूर : “बाजी सज�राऊ जेधे ाे्मुख तपे भोर ता रोिहडखोरे ...कौलनामा िाला 
्ैसा जे...तुमचा मु�ा ्ेकिन�ता धवन आपले वृ�ीवर ्ावे . ्वेा ्ेकिन�ेने करावी . मुलेमानसे किबला आणावा महणोन  मुाे सागंोन पाठिवला व 
आपले पासून जे का् अन्ा्े जाले असतील ते माफ करावे आनुभ्े ाेऊन मसतकी हात ठेऊन ्वेा घ्ावी महणून िकत्ेक रजेने मुाा सागंोनु 
पाठिवला महणून : तरी बहुत बरे ्ाहून का् बरे आहे . तुमही आधीच ्ा �ातंीहून नवजावे आिण गेलेस तरी ते सवर अन्ा्े तुमचे असतील ते तुमही 
्ेकिन�ता माहाराज राजे�ी सवामीच्ा अभ्प�ाचा उजुर कराल तरी सहसा न करणे . तेिह प�े आणुनु ाेऊनु . तुमही अिल्ाने तुमच्ा 
किबल्ाच्ा खा्ाखच�ची िवलेमामला ंकवनु ाेऊनु . तुमहापासी जे जे लोक असतील तेिह तुमही घेऊनु आमचे भेटीस किबला घेऊनु ्ेणे . किबला 
रोहाडागडी ठेऊनु तुमही आमहापासी �ीवधरनगडी भेटीस ्ेणे . भेटीनंतर तुमचा मु�ा मावािफक सरंजाम अवघाच कवन व लोक तुमहाबरोबरी ्ेतील 
त्ाचंी िबले कवन तुमही कोणेिवसी ्क अाेसा सहसा न धरणे. तुमहास अभ् िालहे असे....” (िशचसा, खंड २, ले. २२२, �. २२१, रामरा, भाग ३ 
रा, लेख, २२) बहुधा ्ा कौलानुसार बाजी जेधे किबल्ासह रोिहड खोऱ्ातं ्ेऊन रािहला . परंतु संभाजीराजे मारले गेले व मुलुख मोगलाचे हाती 
पडला, तेवहा त्ानंी मोगली सराारा्ी बोलणे चालू केले . तेवहा इ. स. १६८९ च्ा मे पूव� त्ासं मोगली सरााराकडील प� आले आहे . त्ातंील 
मजकूर : “...तुला हुजुर िसवाजीपतं पाठिवला होता . त्ाणे हकीकत जाहीर केली. त्ाववन तुझे इसाफतीचे गाव व ह� हुमाले केले असे व तुझा 
गुमासता िसरोली (ि्रवळी) चाकरीस ाेणे. तुला हुजुर ्ेणे जािल्ाविर तुमहास हजरती पात्हाजााे ्ाचा कौल आणून ाेऊ . जरी न हुजूर ्ेस 
तरी गाव ाुमाले नाहीत. िागरबाजी घोलप व बकाजी नावडकर ्ासी कौल िाधले त्ासं बराबरी घेऊनु ्ेणे ...तुमहानिजक जमाव िकत्ेक होईल 
ते लेहोनु घेऊन ्ेणे ...” (राजखं, १५, ले. ३४४, प.ृ ३७४) नंतर १६ मे १६८९ ला बाजी जेध्ाला कौल िमळाला . त्ातंील मजकूर “......राजाजी 
्कंर हुजुर जािहर केले की ाे्मुख मजकूर कौलाचा उमेावार आहे ...हंिा्ातं जमा होवा्ाची उमेा धिरली आहे ...कौल िाधला ...मौजे 
कारीस.....सभेत किबला व ि्बांी सभेत राहणे ...आबााानी करणे . तुझा गुमासता िसरोली (ि्रवळी) ठािण्ातं चाकरीस 
ाेणे...सना...ाेऊनु..” (िशचसा, खंड, ले. २२३ पृ. २२१-२२) असाच “कौल २० मे १६८९ रोजी संकराजी जंुझारराव ाे्मुख ता कानाखोरे ” 
्ासं िाला आहे. (राजखं, १६, ले. २६, प.ृ ४२) हा एक िहनावी सवराज्ातील घटनेच्ा संभाजीराजाचं्ा कारिका�तील कारभाराचा नमुना महणून 
प�व्वहारातंील मह�वाचा भाग उद धृत केला . ्ा प�ाववन संभाजीराजाचं्ा कारिका�त सरकारकून वगैरे िकती आतमिव�ासाने वागत होते 
्ाचाही चागंला बोध होतो.] 



 
अनु�मिणका 

 
१६८८ आिण १६८९ ही ाोन वष� महणजे बाा्हाला सतत िवज् िमळत गेल्ाचा कालखंड होता . 

त्ाच्ा फौजानंी िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा पाडाव झालेल्ा राज्ाचें िक�े आिण �ातं ्ाचंा ताबा 
आपल्ाकडे घेतला. त्ाची वगरवारी अ्ी– बेरड लोकाचें राजधानीचे ्हर सागर, पूव�स असलेली रा्चूर 
आिण अाोनी ही ्हरे , महैसूरमधील सेरा आिण बगंलोर , म�ास कन�टकमधील वाांीवा् आिण 
काजंीवरम, अगाी नैऋर त्ेस असलेली बकंापूर आिण बेळगाव ही ्हरे आिण त्ाि्वा् मरा�ाचंी 
राजधानी रा्गड आिण त्ाचें इतर अनेक िक�े . उ�र िहाुसथानातही त्ाच्ा सैन्ाला असेच उ�ेखनी् 
िवज् िमळाले . राजारामाच्ा अिधपत्ाखाली झालेले जाट लोकाचें बडं मोडून काढण्ात आले व 
राजारामाला ठार करण्ात आले. (४ जुलै १६८८). 

 
इ. स. १६८९ ्ा वष�च्ा अखेरीला मरा�ाचंा नवा राजा राजाराम हा िजजीच्ा िकलल्ावर 

जाऊन पोहोचल्ाची बातमी आली . ्ापुढे पूवर िकनाऱ्ावरील मरा�ाचं्ा चढाईचे िजजी हे �मुख िठकाण 
बनले, तर राजारामाने मा्ाे्ी ठेवलेल्ा मंं्ानंी पि�मेला मोगलानंा संघिटत असा �ितकार करण्ाची 
संघटना िस� केली . औरंगजेबाच्ा अडचणीमध्े अिधकािधक भर पडली कारण मरा�ाचें मध्वत� 
सरकार आिण राज्ाची धुरा वाहणारा ्ासता ्ाचंा असत झाला होता . साहिजकच मरा�ाचंा �त्ेक 
अिधकारी सवतःच्ा िहमतीवर आपल्ा सैिनकािंन्ी लढे व मोगल राज्ाच्ा वगेवगेळ्ा �ातंात छापे 
घाली. मरा�ाचें ्ु� महणजे आता लोक्ु� झाले . हे ्ु� संपु�ात आणणे औरंगजेबाला ्क् नवहते . 
कारण ज्ा सरकारवर िकवा सैन्ावर ह� कवन औरंगजेब त्ाचंा ना् कव ्केल , असे मरा�ाचें सैन् 
अथवा सरकार आता अ�सततवात नवहते . बाा्ाही सैन् सवर िठकाणी मो�ा संख्ेने मरा�ानंा तोड 
ाेण्ासाठी स� असणे ्क् नवहते . साहिजकच बाा्ाही फौजानंा अनेक िठकाणी पराभव पतकरावा 
लागला. संभाजीच्ा मृत्नंूतर िनम�ण झालेल्ा गोधळात मोगलानंी मरा�ाचें जे िक�े लाच ाेऊन अथवा 
िजकून घेतलेले होते ते पुनहा िजकून घेण्ास मरा�ानंी सुरवात केली . १६९० च्ा मे मिहन्ात पिहल्ा 
�थम औरंगजेबावर बाजू उलटण्ास सुरवात झाली . त्ा मिहन्ात औरंगजेबाचा सेनापती रसतुमखान 
्ाला मरा�ानंी पकडले आिण त्ाची छावणी साफ लुटून नेली. 

 
१६९० आिण १६९१ ्ा ाोनही वष�त औरंगजेबाचे सवर मुख् �्तन ािकण आिण पूव� िा्ाकंडे 

अथागं पसरलेला अित्् सुपीक असा मुलूख आपल्ा ताब्ात घेण्ाचा होता . हा मुलूख आिाल्ाही 
आिण कुतुब्ाही राज्े सा�ाज्ाला जोडली गेल्ामुळे का्ाे्ीरपणे त्ाच्ा ताब्ात आला होता . ्ा 
�्तनात तो असताना मरा�ाकंडून त्ाला िनम�ण होणाऱ्ा धोक्ाची िततकी्ी जाणीव त्ाला झाली 
नाही. त्ाला असे वाटले की मरा�ाचं्ा राज्ाचा आता जवळजवळ संपूणरपणे ना् झालेला आहे . अजून 
त्ाला मराठे लोक का् कव ्कतात ्ाची पूणर कलपना ्ाव्ाची होती. 

 
१६९२ आिण १६९३ ममये झालेल् यु�े 

 
१६९१ च्ा ्रा ऋतूमध्े िजजीसमोर मोगलाचंी पिर�सथती इतकी भ्ानक झाली की बाा्हाला 

िजजीकडे बरीच मोठी फौज रवाना करणे भाग पडले . १६९२ मध्े लढाईच्ा पि�म िवभागात मोगलाकंडून 
उ�ेखनी् अ्ी कोणतीच कामिगरी पार पडली नाही , तर पूवर िकनाऱ्ावर मोगल फौजानंा अित्् मोठे 
पराभव खाव ेलागले . त्ाचें ाोन मोठे सेनानी मरा�ानंी पकडले , िजजीचा वढेा त्ानंा सोडून �ावा 
लागला, आिण राजपु� कामबक ्ाला त्ाच्ा बरोबरीच्ा सेनापत�नी केलेली अटक ्ा गो��चा वरील 



 
अनु�मिणका 

सबधंात उ�ेख करावा लागेल . (िडसेबर १६९२ ते जानेवारी १६९३ ). साहिजकच १६९३ ्ा वष� 
बाा्हाला �ामुख्ाने जी गो� �थम करावी्ी वाटली ती महणजे पूवर कन�टकात भरपूर रसा आिण 
्ु�साम�ी पोहोचवनू ाेणे ही हो्. ्ु�ाच्ा पि�म िवभागात राजपु� मुईजु�ीन ्ाने ऑकटोबर १६९२ मध्े 
पनहाळा िकलल्ाला वढेा िाला होता . पुढील सबधं वषर त्ाला िकलल्ासमोर हाती ्् न गवसता रखडत 
पडाव ेलागले होते. अखेर १६९४ च्ा माचर मिहन्ात मरा�ानंी त्ाची हकालप�ी केली . ्ात भर महणूनच 
की का् मराठा मंडळातील संता घोरपडे , धना जाधव, नेमा ि्ाे, हणमंतराव आिण इतर मराठे सराार 
्ाचें मोगलावंर अिवरत ह�े चालू होते . बीारपासून िवजापूरप �्त आिण रा्चूरपासून मळखेडप �्त 
पसरलेल्ा अित्् रंा आिण डावपेचाचं्ा द�ीने मह�वाच्ा मुलखात पीड ना्काच्ा हाताखाली 
अित्् कणखर असलेल्ा त�े्ी् बेरड जमातीच्ा लोकाचं्ा हालचाली चालू होत्ा . त्ानंी इतके उ� 
सववप धारण केले होते की औरंगजेबाला सागर ्ेथे जून १६९१ पासून ते िडसेबर १६९२ प �्त एका 
अित्् नावाजलेल्ा सेनापतीच्ा हाती बऱ्ाच मो�ा सैन्ाची िन्ुकती करावी लागली होती . त्ानंतर 
बेरडाचंा �मुख पीड ना्क ्ाने ्रणागती िाली . परंतु पुनहा तीन वष�नंतर त्ाने मोगलाबंरोबर ्�तुव 
सुव केले त्ामुळे पुनहा एकाा बरेच मोठे सैन् त्ाच्ावर पाठिवणे औरंगजेबाला भाग पडले (१६९६). 
१६९४ ्ा वष� ािकण ाे्ाच्ा पि�म िवभागात चाललेले ्ु� पूव�सारखेच अिनण�्क सववपाचे आिण 
रेगाळणारे असे रािहले . फकत म�ास-कन�टक िवभागातं असलेल्ा मोगल सेनापतीने त्ाला िमळालेल्ा 
रसाीच्ा बळावर काही मुलूख िजकून घेतला आिण तंजावरपासून खंडणी वसूल केली . परंतु िजजीचा 
मा� पाडाव झाला नाही. 

 
आपलया भयानक पिरयसथत्च् औरंगजेबाला झालेल् जाण्व, १६९५ 

 
सरते्वेटी १६९५ च्ा एि�लमध्े औरंगजेबाला अ्ी जाणीव झाली की आिाल्ाही आिण 

कुतुब्ाही राज्ाचं्ा राजधान्ा िजकून आिण त्ा ाोनही राजघराण्ाचंा िवधवसं कवन �त्कात त्ाच्ा 
हाती काहीही पडलेले नाही . त्ाला आता असेही कळून चुकले की ि्वाजीच्ा काळात िकवा संभाजीच्ा 
काळात ाेखील मरा�ाबं�लच्ा �शनाचे जे सववप होते ते आता रािहलेले नाही . मराठे आता सथािनक 
बडंखोर िकवा बडंखोराचंी एक जमात असे रािहलेले नवहते , तर ािकणेतील राजकारणातला एक अित्् 
मह�वाचा घटक आिण सा�ाज्ाचा उरलेला एकमेव ्� ू्ा दि�कोनातूंन त्ाचें मूल्मापन करणे आता 
जवर होते . हा ्� ूअसा होता की भरतखंडाच्ा मंुबईपासून म�ासप �्तच्ा साऱ्ा मुलखात त्ाचा 
िनरंकु् �भाव होता . ्ा ्�लूा वाऱ्ाला जसे कोडता ्ेत नाही तसे बिंासत करता ्ेणे अ्क् होते . 
त्ाच�माणे ्ा ्�चूा असा एखााा पुढारी नवहता िकवा अ्ी एखााी मजबतू जागा नवहती की त्ा गो�ीचा 
पाडाव केल्ामुळे त्ा ्�चूी स�ा ओघानेच ना् पावणारी होती . मरा�ाचं्ा स�ेने आता इतके भ्ानक 
सामथ्र �ापत कवन घेतले होते की सा�ाज्ाचे सवर ्� ूआिण त्ाच�माणे सारा ािकण ाे् ,िकबहुना 
माळवा, मध् �ाे् आिण बुाेंलखंड ्ेथील सावरजिनक ्ातंता आिण राज्कारभार चालिवणारी ्ं�णा 
्ाचंा िवधवसं करणारी मंडळी हे त्ा स�ेचे िम� बनले होते . त्ाच�माणे ही स�ा ्ा सव�ना एक� 
आणणारा ाुवा होती. 

 
्ाचा अथर असा आहे की औरंगजेबाला आता िा�ीची वाट का्मची बां झाली होती. ािकणेमधील 

त्ाचे का र् अजून अपुरे रािहले होते . तसे पािहले गेल्ास त्ाच्ा का्�स नुकतीच कुठे सुरवात झाली 
होती असे महणाव्ास पािहजे. 
 



 
अनु�मिणका 

(३) बादशहाचे इसलामपुर् येथ्ल वासतवय, १६९५-९९ 
 
महणून १६९५ च्ा मे मिहन्ात बाा्हाने आपल्ा ह्ात असलेल्ा मुलापैंकी सव�त मोठा जो ्हा 

आलम ्ाला सा�ाज्ाच्ा वा्व्ेकडील �ाे्ावर (पजंाब, िसध, आिण अफगािणसतान ) राज्कारभार 
करण्ासाठी आिण िहाुसथानच्ा पि�मेकडील �वे् �ाराचे संरकण करण्ासाठी रवाना केले . त्ाने सवतः 
इसलामपुरी ्ेथे पुढील ४॥ वष� मु�ाम केला आिण नंतर आपल्ा मोिहमासंाठी मुख् छावणी महणून त्ाने 
इसलामपुरीचे ठाणे मु्र केले . [बाा्हाची छावणी ४ वष�प �्त ��पुरी ्ेथे होती . १९ ऑकटोबर १६९९ रोजी त्ाने तेथून कूच केले . 

खाफीखानाने त्ाबाबत पुढील�माणे उदगार काढले आहेत. 
 

“इसलामपुरी ्ेथे [��पुरीला इसलामपुरी हे नाव ाेण्ात आले होते .] बाा्हाची छावणी चार वष�प �्त होती . सैन्ातंील लोकानंी तेथे 
मोठमोठे वाडे आिण आकषरक घरे बाधंली होती . त्ानंा वाटले की , ्ेथे एक नवीन ्हर वसले आहे . बाा्हा काही ्ेथून लाबंचा �वास करणार 
नाही. बाा्हाने तेथून सैन्ाला कूच करण्ाचा हुकूम िाला . पण त्ाआधी त्ाने एक गो� केली . ती ही की , तेथील छावणीभोवती कु्ल आिण 
तडफाार अिधकाऱ्ाकंडून तट उभारण्ाचा त्ाने हुकूम िाला . एरवही ते काम सहासात मिहन्ातं पार पडणे मु�षकल होते . पण हु्ार 
व्वसथापकानंी ते पधंरा -वीस िावसातं तडीस नेले . बाा्हाची मुलगी आिण ्हाजााा आ�म ्ाची सखखी बहीण नबाब कुािस्ा जीन तुि�सा 
बेगम, बाा्हाची बा्को आिण ्हाजााा कामबख् ्ाची आई उाेपुरी बेगम , इत्ााी िा्ानंा बाा्हाने ��पुरीलाच ठेिवले . वजीर 
जुमातुलमुलक असाखान ्ाला छावणीवर मुख् अिधकारी महणून तैनात करण्ात आले.” 

 

(महाराष् आिण मराठे , �ी. सेतुमाधवराव पगडी, ७०)] इसलामपुरी ्ेथे (१६९५-१६९९) तो असताना मरा�ाचें 
संकट त्ाच्ा अगाी अंगा्ी ्ेऊन िभडले . पिरणामी ह�ीच्ा मंुबई �ातंातील मराठी आिण कानडी 
िजल्ातं मोगलानंा बचावाची भिूमका घेणे भाग पडले . मरा�ाचं्ा इतसततः �मण करणाऱ्ा टोळ्ाचं्ा 
हालचाली अनपेिकत आिण मनाला थ� कवन सोडण्ाइतक्ा जला होत्ा . �त्ेक ठाण्ाचा बचाव 
करणे मोगलानंा अ्क् होते . तथाकिथत चोर�ाचंा पाठलाग करताना मोगलाचंा पाठलाग करणाऱ्ा 
टोळ्ाचंी ामछाक होई आिण िनरथरक �मण पडल्ाने मोगल सैिनक ामून जात . मरा�ाबंरोबर 
बाा्हाच्ा सथािनक �ितिनध�ना अनिधकृत अटीवर तह करावा लागे आिण त्ा त्ा �ाे्ाच्ा वानषक 
उतप�ाचा ¼ िहससा (चौथा) धमकावणीच्ा पोटी ाेण्ाचे वचन त्ानंा �ाव ेलागे . ्ाहीपेका वाईट गो� 
महणजे खु� बाा्हाचेच अिधकारी ्�ूंबरोबर संगनमत करीत आिण बाा्हाचे �जाजन आिण िनरपराध 
व्ापारी ्ाचंी लूट कवन सवतःच्ा िख्ात भर घालीत . ्ाचे कारण असे होते की ्ा अिधकाऱ्ावंर 
त्ाचं्ा उदधवसत झालेल्ा जहािगरीतून खंड न िमळाल्ाने भकेुने मरण्ाचा �संग ओढवला होता . 
�त्कात मोगल राज्ं�णा जवळजवळ नाही्ी झालेली होती . केवळ बाा्हा आपल्ा सवर सैन्ािन्ी 
हजर असल्ामुळे ितचे एकसंध सववप िटकून रािहले होते . परंतु ही राज्ं�णा महणजे आता एखा�ा 
अदश् िप्ा�ासारखी झालेली होती. 

 
बाा्हाचा मु�ाम इसलामपुरी ्ेथे असताना घडलेले मुख् �संग महणजे संताकडून ाोन मो�ा 

मोगल सेनापत�चा–कासीमखान (नोवहेबर १६९५) आिण िहमतखान (जानेवारी १६९६) – झालेला ना्, 
घरगुती भाडंणामुळे संताचा झालेला खून (जून १६९७), मोगलानंी िजजीचा केलेला पाडाव (७ जानेवारी 
१६९८) आिण त्ामुळे राजारामाचे महाराष्ात झालेले पुनरागमन. 

 
(४) औरंगजेबाचया शेवटचया मोिहमाचं् हक्कत, १६९९–१७०५ 

 
वर उ�ेिखलेल्ा ्वेटच्ा घटनेमुळे औरंगजेबाला आपल्ा धोरणात बाल करणे भाग पडले . 

पि�म िकनाऱ्ावर जो मुलूख त्ाच्ा ताब्ात आला होता त्ावर त्ाची िननववाा स�ा होती . साहिजकच 
्ु�ाच्ा पि�म िवभागात आपली सवर ्कती एकवटणे त्ाला सहज ्क् होते . आता औरंगजेबाच्ा 



 
अनु�मिणका 

जीवनातील ्वेटच्ा घडीला सुरवात झाली . ्ा कालावधीत औरंगजेबाने सवतः मरा�ाचं्ा िकलल्ानंा 
एकामागून एक असे वढेे घातले . त्ाच्ा ह्ातीचा उरलेला अव्षे (१६९९ ते १७०७) महणजे त्ाच त्ाच 
्ोकािंतकेची पुनरावृ�ी होती . ही कंटाळवाणी ्ोकािंतका पुढील ्बाातं वणरन कवन सागंता ्ेईल . – 
�चडं �माणावर वळे , माणसे आिण संप�ी खचर कवन त्ाने एखााा डोगरी िक�ा घ्ावा , हा िक�ा काही 
मिहन्ानंंतर तेथील ाुबरळ मोगल ि्बांीवर ह�ा कवन मरा�ानंी परत िजकून घ्ावा आिण नंतर १ –२ 
वष�नी पुनहा मोगलानंी त्ा िकलल्ाच्ा व�ेाचे काम सुव करावे , ्ा गो�ीची पुनरावृ�ी सारखी होत 
रािहली. ाुथडी भवन वाहणाऱ्ा न�ा , िचखलानंी भरलेले रसते आिण तुटलेफुटलेले डोगरी मागर ्ामंधून 
कूच करताना त्ाचे सैिनक आिण छावणीबरोबर ्ेणारी इतर असंख्ात मंडळी ्ानंा ्बाानंी वणरन करता 
्ेणार नाहीत इतके हाल सोसाव ेलागले; मालवाहू हमाल नाहीसे झाले; ओझी वाहून नेणारी जनावरे भकेुने 
आिण अित�माने गारा झाली ; छावणीच्ा पाठी्ी अ�धान्ाचा ाुषकाळ पाचवीला पुजलेला होता तो 
वगेळाच. ्ा �चडं ्ाता्ातीच्ा �मामुळे त्ाचा अिधकारीवगर पार खचून गेला . परंतु कोणीही उ�र 
िहाुसथानाकडे जाण्ाची सूचना जरी पुढे आणली तर औरंगजेब त्ाच्ावर उसळून उठे आिण अ्ा तऱहेचा 
स�ा ाेणाऱ्ा ाुा�वी मुतससावर तो िभ�ेपणाचा आिण चैनीला चटावल्ाचा आरोप कवन त्ाला  
वा� ताडन करी. ज्ा�माणे नेपोिल्नच्ा सेनापतीमधील परसपराचं्ा मतसराने ्ुरोप खंडातील ्ु�ामध्े 
�ेचाचंी बाजू लंगडी पडून त्ाचंा ना् झाला , त्ाच�माणे बाा्हाच्ा सेनापतीमधील परसपर वैमनस्ाने 
औरंगजेबाच्ा का्�ची घडी पार िवसकटून गेली . साहिजकच बाा्हाला �त्ेक मोहीम सवतः हाती घेणे 
भाग पडले ; नाहीतर कोणत्ाही �कारची का्रिस�ी झाली नसती . सातारा, परळी, पनहाळा, खेळणा, 
कोडाणा, रा्गड, तोरणा आिण वािकनखेडा ्ा आठ िकलल्ानंा त्ाने िालेल्ा व�ेात जवळ जवळ ५॥ 
वष� गेली. (१६९९ ते १७०५) [औरंगजेबाने ज्ा िकलल्ानंा वेढा िाला त्ाचंी ्ााी पुढे िाली आहे :– 

वसंतगड (वेढा २२ ते २५ नोवहेबर १६९९). 
सातारा (वेढा ८ िडसेबर १६९९ ते २१ एि�ल १७००). 
पालीगड (वेढा ३० एि�ल ते ९ जून). 
१७०० च्ा पावसाळ्ासाठी खवासपूर ्ेथे मु�ाम (३० ऑगसटपासून). 
पनहाळा (वेढा ९ माचर ते २८ मे १७०१). 
पावनगड (वेढा ९ माचर ते ८ मे १७०१). 
१७०१ च्ा पावसाळ्ासाठी खटाव ्ेथे मु�ाम (२९ मे ते ७ नोवहेबर). 
वधरनगडचा पाडाव (६ जून). 
फतेउ�ाखान नंािगरी, चंान आिण वंान हे िक�े िजकून घेतो.– 
(६ ऑकटोबर १७०१). 
खेळणा (वेढा २६ िडसेबर १७०१ ते ४ जून १७०२). 
१७०२ च्ा पावसाळ्ासाठी बहााुरगड ्ेथे मु�ाम. 
कोडाणा (वेढा २७ िडसेबर १७०२ ते ८ एि�ल १७०३). 
१७०३ च्ा पावसाळ्ासाठी पुणे ्ेथे मु�ाम (१ मे ते १० नोवहेबर) 
राजगड (वेढा २ िडसेबर १७०३ ते १६ फे�ुवारी १७०४). 
तोरणा (वेढा २३ फे�ुवारी ते १० माचर). 
१७०४ च्ा पावसाळ्ासाठी खेड ्ेथे मु�ाम (१७ एि�ल ते २२ ऑकटोबर).  
वाकीणखेडा (वेढा ८ फे�ुवारी ते २७ एि�ल १७०५). 
१७०५ च्ा पावसाळ्ासाठी ाेवापूर ्ेथे मु�ाम (मे ते २३ ऑकटोबर).] 

 
८८ वष�च्ा वृ� औरंगजेबाच्ा ह्ातीतील ्वेटची मोहीम महणजे वाकीणखे�ाचा वढेा ही होती. 

(८ फे�ुवारी ते २७ एि�ल १७०५). ्ा िकलल्ाच्ा पाडावानंतर त्ाने ाेवापूर ्ेथे मे ते ऑकटोबर १७०५ ्ा 
ारम्ान मु�ाम केला . ्ा िठकाणी तो भ्ंकर आजारी पडला . सवर छावणीभर िनरा्चेे आिण गोधळाचे 
एकच वातावरण पसरले . अखेर औरंगजेबाला त्ाच्ा अिधकाऱ्ानंी केलेली िवनवणी आिण आपला मृत् ू
जवळ आला आहे अ्ी त्ाला िमळालेली सूचना ्ा गो�ीमुळे माघार घेणे भाग पडले , आिण तो २० 



 
अनु�मिणका 

जानेवारी १७०६ रोजी अहमानगरकडे परतला . तेथेच त्ाचा एका वष�नंतर मृत् ूझाला . [इंगलंडचा राजा ितसरा 

िविल्म ्ाने िविल्म नॉिरस ्ाची आपला वकील महणून औरंगजेबाकडे रवानगी केली . औरंगजेबाची छावणी आिण ततसंबधंीच्ा हकीकतीचे 
वणरन त्ाने आपल्ा ाैनंिानीत िलहून ठेिवले आहे. ते पुढील�माणे :— वारे खंाक! 
 

नॉिरसने २७ माचर १७०१ रोजी ��पुरीहून �्ाण केले . जतच्ा माग�ने �वास करीत तो िमरजेस पोहोचला . िमरजेस बाा्हा नुकताच 
राहून गेला होता . त्ाच्ा छावणीची जागा नॉिरसने पािहली . छावणीभोवती खंाक पाहून नॉिरसला हसू आले . तो महणतो , “हा कसला खंाक ! 
सहा-सात वष�चे मूल सु�ा हा खंाक सहज ओलाडूं ्केल .” िमरजेच्ा आसपास मेलेले ह�ी , उंट इत्ााी जनावरामुंळे िवलकण ाुग�धी सुटली 
होती. 

 
िमरजेहून िनघून नॉिरस पनहाळ गडापा्ी पोहोचला . बाा्हाच्ा छावणीबाहेर एक कोसावर त्ाने आपला तळ िाला . िकलल्ाच्ा 

वे�ाचे काम चालू होते . नॉिरसला तोफाचें आवाज ऐकू ्ेत होते . ्ानंतर थो�ाच काळात बाा्हाकडून ासतके आली . ासतके महणजे 
परवानगी. नॉिरसने हवी तेथे छावणी करावी आिण ारबारात ्ावे, अ्ी नॉिरसला ्ा ासतकाने परवानगी िमळाली. 

 
बाा्हाच्ा लषकरात नॉिरसला मु�ाम करण्ाची परवानगी िमळाली . त्ाने जागा िनवडली आिण तो १० एि�ल १७०१ रोजी 

बाा्हाच्ा लषकरात ााखल झाला . पनहाळगडच्ा वे�ासंबधंी नॉिरसने बरीच मािहती िाली आहे . “एकाोन आठव�ातं िक�ा ताब्ात ्ेईल 
अ्ी सव�ची अपेका होती . पनहाळगड आिण पावनगड ्ेथील िक�ेाारानंी मोगलानंा सागंनू पाठिवले ते हे : “मराठा सरकारकडून आमहालंा 
पगाराची बाकी महणून ाोन लाख रप्े ्ेणे आहे . ती र�म तुमही ाेत असाल तर िक�े आमही तुमच्ा ताब्ात ाेऊ .” ्ावर का् घडले ते 
नॉिरसला कळले नाही. पण छावणीत असलेल्ा काही इं�जाकंडून नॉिरसला खालील�माणे मािहती िमळाली आिण वा रे तोफखाना ! 

 
मोगलानंी ाहा वष�पूव� पनहाळगड घेतला होता . त्ानंी त्ाची डागडुजी आिण िकलल्ात रसा , ाावगोळा इत्ााी वसतू साठिवल्ा . 

अलपावधीतच मरा�ानंी िकल्ावर ह�ा केला . ाोरे लावनू ते तटावर चढले आिण एका रा�ीत तो िक�ा त्ानंी परत िमळिवला . िकलल्ावर ह�ा 
करण्ासाठी मोगलापंा्ी फकत सात तोफा होत्ा . िावसातून एक तोफ िकतीाा उडवा््ाची हे ठरवनू ाेण्ात आले होते . तोफातूंन ते ागडाचे 
गोळे उडवीत . मोगलाचंा तोफखान्ाचा अिधकारी (मीर आित् ) तरिब्तखान ्ाने लोखंडी गोळे वापरण्ाची परवानगी िाली होती . पण 
गोलंााज लोखंडी गोळे वापरीत नसत. गोळ्ाभोवती जाड ताग (हेप) वापरण्ाऐवजी ते गवत गुडंाळून गोळे उडवीत.] 

 
(५) औरंगजेबाचया अखेरचया वष�त्ल दुःख आिण दैनयावसथा याचं् हक्कत 
 

औरंगजेबाची ्वेटची वष� न भतूो न भिवष्ती अ्ा तऱहेच्ा ाुःखात गेली . ्ा जीवनाची 
सावरजिनक बाजू लकात घेता सवर� अ्ी जाणीव होती की अधर् तक पसरलेली त्ाची राजवट महणजे 
भ्ंकर अप््ाचे एक चालतेबोलते उााहरण आहे . ािकणेमध्े चाललेल्ा अिवरत ्ु�ाने त्ाचा खिजना 
िरता पडला होता ; सरकारवर िावाळखोरीची पाळी आली होती ; जवळजवळ ३ वष�वर पगाराची बाकी 
थकल्ामुळे उपासमार झालेल्ा ि्पा्ानंी बडं केले होते ; त्ाच्ा कारिका�च्ा ्वेटच्ा वष�त त्ाचा 
�ामािणक आिण का र्कम िावाण मु्�ाकुलीखान ्ाच्ाकडून िन्िमतपणे ्ेणारा बगंाल �ातंाचा वसूल 
महणजेच बाा्हाचे कुटंुब आिण सैन् ्ानंा पोसणारा एकमेव आधार होता . हा वसूल केवहा ्ेईल ्ाची 
बाा्हा अित्् उतसुकतेने वाट पाहात असे . इकडे ािकणेमध्े मराठे अखेरप �्त वरचढ रािहले , तर 
उ�र आिण मध्िहाुसथानात अनेक िठकाणी राज्व्वसथेत बेिाली माजली . ाूरवर ािकणेत असलेल्ा 
बाा्हाचा उ�र िहाुसथानात असलेल्ा अिधकाऱ्ावंरील ताबा नाहीसा झाला , आिण राज्कारभारात 
िढलाई आिण लाचलुचपत माजली . तेथील मुख् (राजेरजवाडे) आिण जमीनाार ्ानंी सथािनक 
अिधकाऱ्ाचंी स�ा झुगावन िाली व सवतःचा ारारा �सथािपत केला , आिण अ्ा तऱहेने साऱ्ा ाे्भर 
एकच बजबजपुरी माजली . िा�ीपतीच्ा सा�ाज्ात अ्ा तऱहेने औरंगजेबाचे डोळे िमटण्ापूव�च फार 
अगोार मोठी अंााधंुाी िनम�ण झाली. 

 
इकडे ािकणेत �त्ेक मराठा अिधकाऱ्ाने सवतःच्ा िहमतीवर मन मानेल तसे वागण्ास सुरवात 

केली. त्ानंी मोगलाचं्ा �ाे्ावर अिवरत ह�े केले , आिण गिनमी काव्ाच्ा ्ु�प�तीचा अवलंब कवन 
बाा्ाही फौजाचें जासतीत जासत नुकसान केले मरा�ाचें सैन् हे वाऱ्ा�माणे सवरव्ापी आिण िततकेच 



 
अनु�मिणका 

चपखळ होते. बाा्ाही छावणीतून ्ा तथाकिथत ारोडेखोरानंा ि्का लावण्ासाठी सैिनकाचं्ा तुक�ा 
वारंवार पाठिवल्ा जात. ्ा तुक�ा मरा�ावंर चाल करीत आिण �ितह�ेही करीत , परंतु ्�चूा संपूणर 
िनःपात करणे त्ाचं्ाने कधीही जमले नाही . जेवहा मोगलाचें सैन् परत िफरे त्ावळेी ाूरवर पसरलेले 
मराठे सैिनक ज्ा�माणे वल्ाने ाूर झालेले पाणी जसे एकवटते तसे एक� ्ेत आिण पूव�सारखेच आपले 
ह�े पुनहा सुव करीत . जेवहा जेवहा बाा्हाची छावणी मु�ाम करी अथवा कूच करी तेवहातेवहा ्ा 
छावणीपाठीमागे ३–४ मलैावंर मरा�ाचें उतसाहाने भारलेले आिण ाह्त िनम�ण करणारे सेनााल ाबा 
धवन असे . [महाराष्ात व कन�टकात मरा�ाचें व्वहार कसे चालू होते आिण बाा्हाचा पाडाव करण्ास लोकाचें अंगी केवढा हुवप 

आला होता हे खाली िालेल्ा २२ –३–१६९० च्ा प�ात चागंले व्कत होते : “रा. बाजी सरजाराऊ जेधे ाे्मुख ्ास राजाजा . अभ् िालहे 
ऐसीजे. तुमही मा रतनोजी ि्ाे व ्कंराजी ढगे ्ाजबरोबरी िकती एकिन�ेच्ा गो�ी सागंनू पाठिवल्ा ; सािंगतल्ा�माणे िविात झाल्ा त्ास हे 
महाराष् राज् आहे . तुमही ्ा राज्ाची पोटितडीक धिरता ; तरी ते �ातें िजतकी राजकारणे आहेत त्ाचंी चाळणा कवन आपण जमाव कवन 
सावध राहोन, सवामी का्र द�ीस पडेल ते मनास आणून हसतगत कवन ठेवणे , हुजूर लेहून पाठिवणे . तेणे�माणे हुजवन िवलहे केली जाईल . ्ा 
�ातंी वतरमान तर, राज�ी छ�पती सवामी सवारी कवन कन�टक �ातंी गेले. ्ावरी ितकडे जमा लषकर ४० हजार व ह्म एक लाख पचंवीस हजार 
जमाव जाहला आहे. पुढेही आणखी जमाव होतच आहे . ते �ातंीचे कुल पुडंपाळेगार तमाम ्ेऊन भेटले आहेती . जमेती पोखत जाली आहे . पुढे तूतर 
राज�ी केसो ि�मल ्ा �ातंी रवाना केले आहेती . त्ाबरोबर संगीन सवार पधंरा हजार व ह्म २५ हजार ाेऊन रवाना केले आहेत . तेिह कोपल 
�ातंी तंुगभ�ाच्ा ितरी आले आहेत . खिजना ही एक लाख होन त्ाबरोबर आहे . त्ास आणाव्ास राज�ी धनाजी जाधव , राज�ी संताजी 
घोरपडे, सेना पचं साहसी पाठिवले आहेत . तेही आठ-पधंरा िाव्ी ्ेतील . तरी तुमही आपली खातरिन्ा राखोन , सवाम�च्ा पा्ा्ी एकिन�ता 
कवन, सवामीका्र साध् हो् ते गो� करणे . गिनमाचंा िहसाब का् आहे? तुमही लोक जेवहा मनावरी धिरता तेवहा गनीम तो का् आहे ? गिनमाला 
तुमही लोकी केला आहे . ते तुमहीच लोक ्ा राज्ाची पोटितडीक धिरता , तेवहा औरंगजेबाची िहसाब धरीत नाही . ऐसे बरे समजून िलिहल्ा�माणे 
वतरणूक करणे. औरंगजेबाने महाराष् लोक आहेती त्ास मुसलमान करावे ऐसे केले आहे . त्ा�ो मुसलमान केले . रा नेतोजी व साबाजी घाटगे व 
जानोजी राजे, व िकत्ेक �ा�णही ्ा �ातंीचे बाटिवले . ाुसरे मतलब ही केले आहेत . ितकडून तमाम मराठे लोक होते ते आपल्ा जमावान्ी 
आमहाकंडे ्ेताती . ह�ी राज�ी हणमंतराऊ िनबाळकर व सटवाजी िनबाळकर व माने व सराार आले आहेती . ाुसरे ही िकत्ेक ्ेताती . असे 
गिनमाचे लषकर आटोन हुजूर जमा होत आहे . ई�र किरतो तरी फ�ेच आहे . िलहल्ा�माणे िहमती धरणे” (खंड १५–३४७ व ३४८). परंतु अ्ा 
आणीबाणीच्ा वेळी मरा�ानंा वतनाची लालूच क्ी लागली होती ते पुढील कागाात िासून ्ेईल : “बाजी सरजेराव जेधे ाे्मुख ्ास राजाजा 
ऐसीजे (५ मे १६९० ). नाईकजी जेधे त्ानी हुजूर ्ेऊन िविात की आपल्ा वतनाच्ा ह�ाची मु्रता िावाणातून कवन िाली . तेणे कवन 
आपली हैराणगी जाहली . अ�वााची िवप�ी जाहली . औरंगजेबाने सवामीच्ा राज्ावरी चाल केली . सवामी कन�टक �ातंी गेले ; आमही वतनाार 
लोक एकिन� सेवा कवन ााखवावी महणून िक�े िविच�गड गिनमापासून  घेतला. ाे् सोडिवला . पुढेही जमाव कवन गड कोट व ाे् 
गिनमापासून घेऊ . परंतु सवाम�नी कृपाळू घेऊन पूव�चे ह� चालिवले पािहजेत महणून िविात केले . त्ाववन ह� व इनाम गाव तुमहास ाेविवले 
असत. तकर  मजकूरचे गाव लावणी कवन ासत आकार होत जाईल त्ा�माणे ह�ाची माईन बसवनू घेत जाणे . जािणजे.”] 

 
[मोगलाच्ा लुटमारीत मुलूख कसा हैराण होत असे व तसा झाला तरी ाेखील कामगार व �जा क्ी आपुलकीने व सवराज्ाच्ा �ेमाने 

िन�ा ठेवनू लावणी संचणी करीत ्ाचा नमुना महणून एका प�ातील जवर िततकाच मजकूर उद धृत केला आहे : “२२ ऑगसट १६८५ ची 
सना.........लखवािलगपपा ाेसाई मामले तोरगल ्ानंी िवनंती केली की , गत वष� सुलतान तारा मोगल लषकरासमवेत ्ेऊन कसबे मजकुरी 
मु�ाम कवन घरे, वाडे व पेठ मोडून जाळून तलफ केली . त्ा बराबरी गावात परम साकात ाेवसथान होते तेही िछ�िभ� केले . थोर-थोर ाेवाल्े 
होती तीही मोडून तलफ केली होती. त्ाकिरता गावात मरग सुटला. माणसे मव लागली. र्त लोक व िावाण लोक व वाणी वळंुज गावी राहेनासे 
जाहलेवरी, गावे हुगी घालून आवंतुक ाेवताचें सथापन केले . �ामाेवसथानाच्ा िावसापासून पाढंरी बसली . त्ा िावसाच्ा सथापनेच्ा पुरातन 
सथळेस मूत� होत्ा त्ा ाुरातमानंी िविछ� केल्ा , त्ाचंी सथापना झाली पािहजे . महाराज राज�ी महाराष् राजा आहे . ाेवसथाने िछ�िभ� असो 
न्े. ्ा कारणे ाेवाल्े बाधंावी . उरजा चालवावी . ्ात आपण व सवामी िमळोन जे कारणे ते करीत आहो . होता होईल ते कव . तूतर 
नवलगुांासािरखे गावात ाेवसथान ाेवळे नाहीतसे झाले आहे . ऐिस्ास हुगी घािलते सम्ी �ीाेवसवामीची सथापना करावी . ाेवळे, इमारती 
बाधंाव्ा. तूतर मूत� सथापना कवन पूजा चालवावी . िनत् पुराण �वण चालवावे ......ऐसे वचन गुतंले आहे . ऐसी्ास......्ास ाेऊन चालिवले 
पािहजे महणजे �ित िाव्ी पुराण �वण सागंतील . तेणे कवन ाेवसथानाची सथापना होऊन ्ातं होईल . उरजाही चालेल. महणजे महाराज राज�ी 
छ�पती साहेबास हे �े् ्ेईल आिण आपणही वचन चालिवले असे होऊन पुढे ही गावची आबाा मामुरी होईल . पुढे आवंतुक ाेवसथान बाधंणेस 
उरजा चालिवणे ते चालिवले पािहजे . महणून िवनंती केल्ावरी वसतुता िवचारमतेही पाहता , िहाुकीची गो� खेरीज , ्ा कारणे सारहू�माणे 
चालिवणे उिचत आहे. उांड खचरवेच महाराजाचे ारबारात होऊन जातो , अगर पड जंगलही पडते. त्ा पिरस �ीचे उरजे अनपत राजगहृातून जरी 
वेच जाहला तरी ज्ाचे नाव त्ाचे पुण्े महाराज राज�ी छ�पतीसाहेबास �े् ्ेईल . ऐसे पाहून �ीचे उरजेब�ल भट गोसावी ्ासी ...तुमही 
कारकून हक व इसतकबील व नाडगीर कसबे मजकूर व �ामसथ ्ानंी चालिवणे ...ताजे सनाेचा उजुर न करणे ...” (सनदा प�ात्ल मािहत् 
�करण ५ वे, प�ृे १६३-१६४).] 

 
ािकणेमध्े अित्् भ्ानकपणे चाललेल्ा ्ु�ाने एकंार २० वष�च्ा कालावधीत आहुती घेतली 

ितची मोजााा केली तर मोगलाचें �ितवष� १ लक सैिनक आिण बाजारबुणगे नाकाम आिण त्ाच्ा ितपपट 
घोडे, ह�ी, उंट व बलै िनकामी इतके नुकसान झाले . (सटोिरया, भाग ४ , ९६) बाा्ाही छावणीत 



 
अनु�मिणका 

कोणत्ातरी रोगाची साथ सारखीच पसरलेली असे आिण ाररोज मृत्ुमुखी पडणाऱ्ाचंी संख्ा ही 
अित्् मोठी होती. अनथकदष�ा पािहले तरीाेखील ािकण ाे् साफ धुवनू िनघाला होता . “जिमनीमध्े 
झाडेझुडपे ्ाचंा पार िवधवसं झाला आिण िपकाि्वा् त्ाचंी र्ा गेली . ्ा झाडाचंी आिण िपकाचंी जागा 
आता माणसे आिण जनावरे ्ाचं्ा हाडानंी घेतली . एकंार �ाे् इतका उद धवसत आिण िनमरनुष् झाला 
होता की ३–४ िावसाचं्ा �वासात ाेखील वाटसवला िवसतव िकवा [औरंगजेबाला त्ाच्ा राज्कारभारात अप्् 

आले पण त्ाबरोबरच त्ाचे खाजगी जीवन �ेमहीन आिण ्ुषक असे होते . महातारपणामध्े घरगुती वातावरणात जी ्ातंता , आनंा आिण 
साहच्�चे �ेम ्ाचंी जररी असते त्ाचंा त्ाच्ा जीवनात पूणरपणे अभाव होता . आपण आपल्ा बापाला वागिवले तसेच आपली मुले आपल्ाला 
वागवतील ही भीती त्ाच्ा मनात होती . आपले डोळे िमटताच आपले ितनही मुलगे अखेरप �्त िसहासन िमळिवण्ासाठी रकताच्ा न�ा बाहवतील 
्ाची त्ाला खा�ी होती . त्ाला मृत् ू्ेण्ाचे अगोार काही वष� त्ाच्ा कुटंुबात मृत्नेू घाले घातले होते . त्ाच्ा अखेरच्ा आजाराने 
अहमानगर ्ेथे १७०७ च्ा जानेवारीच्ा अखेरीला त्ाला घेरले . त्ानंतर ५ -६ िावस त्ाला बरे वाटले . आपली ाोनही मुले -आजम आिण 
कामबक-्ानंा त्ाने आपापल्ा सुभेाारीवर पाठिवले आिण त्ाने ारबाराची कामे पाहाव्ास सुरवात केली . मानवी ्कतीच्ा पलीकडे असे क� 
त्ाच्ा जीणर झालेल्ा ्रीराने भोगले होते . त्ाला पुनहा एकाा तापाने घेरले आिण २० फे�ुवारी १७०७ रोजी ्ु्वारी सकाळी त्ाच्ावर मृत्नेू 

झडप घातली.] उजेड कोठेही आढळून ्ेत नसे.”(सटोिरया, ४, २५२) 
 

(६) राजारामाचया राजयारोहण�संग् हजर असलेले �ितिेत मराठा मं�् आिण सेनापत् 
 
ज्ावळेी संभाजीच्ा मुलानंा रा्गडच्ा व�ेात कैा केले गेले आिण त्ाच्ा पाठीमागून गााीवर 

आलेल्ा राजारामाला अित्् िनरा्ाजनक पिर�सथतीत मोगलापुंढे पला्न कराव ेलागले ती पिर�सथती 
महणजे मरा�ावंर कोसळलेले एक भ्ंकर राष्ी् संकटच होते . परंतु मराठा जनतेत ज्ा एका 
अलौिकक ्कतीचा वास होता त्ा ्कतीने त्ानंा वाचिवले आिण त्ाचें सवातंं् त्ानंा �ापत कवन िाले . 
साहिजकच ्ा कालावधीत राजािवना राज् असलेल्ा ्ा ाे्ातंील पुढाऱ्ाचंी ओळख कवन घेणे हे 
अित्् जररीचे आहे. १६८९ च्ा अखेरीला मराठा राज्ाचे आधारसतंभ अ्ा ४ व्कती होत्ा. त्ा महणजे 
पेशवा िनळकंठ मोरे�र िपगळे , अमातय रामच�ं िनळकंठ बावडेकर , सिचव ्कंराजी मलहार आिण मुख् 
नयायाध्श िनराजी रावजी ्ाचा मुलगा �लहाा. (िचटण्स, भाग २, ३९-४०) हा �लहाा गोवळको�ाकडे 
मरा�ाचंा वकील महणून होता . ्ा चौघािं्वा् आताप �्त मरा�ाचं्ा राज्ातं ाुय्म सथान भषूिवलेल्ा 
आणखी तीन व्कती होत्ा . त्ानंी आपले ्हाणपण आिण धडाडी ्ाचं्ा जोरावर मरा�ाचं्ा इितहासात 
िनम�ण झालेल्ा ्ा संकटकालात राज्ाच्ा पिहल्ा �तीचे सेवक व जनतेमध्े ि�् असलेले पुढारी 
महणून मान िमळिवला . त्ा ितघापैंकी ाोघेजण महणजे सेनापती पाासाठी एकमेकाबंरोबर चढाओढ 
करणारे धनािसग जाधव आिण संताजी घोरपडे व ितसरा पर्ुराम ि�बक . हा अखेर १७०१ मध्े 
�ितिनधीच्ा जागेवर िवराजमान झाला (िचटण्स, भाग २ , ७१; भारतवषर वषर � . ३, पान ३१–४०, 
कैिफयत पान, १४६) [गााीवर ्ेण्ाच्ा वेळी राजारामाची �सथती आिण धोरण ्ाची मािहती पुढे िाली आहे . संभाजीच्ा कारिका�च्ा 

्वेटच्ा वष� ि्वाजीने मो�ा िहकमतीने आिण ्ौ्�ने उभारलेल्ा मराठा राज्ाचे तुकडे होणार की का् असे वाटू लागले . बरीच वष� अनेक 
माडंिलक, िव्षेतः वाडीचे सावंत , बडं कवन होते आिण त्ाचंा पाडाव झालेला नवहता . १६८८ च्ा नोवहेबरमध्े ि्क्�चे घराणे बडं कवन 
उठले. त्ानंा किव कल्चा �ेष करणाऱ्ा संभाजीच्ा हाती मराठी राज् सुरिकत राहणार नाही अ्ी खा�ी बाळगनू असलेल्ा मंं्ाचंा पािठबा 
होता. परंतु संभाजीने त्ाचंा पराभव केला होता आिण �लहाा िनराजी आिण इतर अनेक �मुख अिधकाऱ्ानंा तुरंगात टाकले होते . पिरणामी सवर 
राज्व्वसथा कोलमडून पडली होती. (जेधे शकावल्) 

 
्ानंतर ाोनच मिहन्ानंी ३ फे�ुवारी १६८९ रोजी संभाजीला मोगलानंी पकडले . अनेक मराठी सराारानंी ही इ�ाप�ीच मानली . ज्ा 

उ�र िहाुसथान्ाने संभाजीवर मोिहनी टाकली होती तो किव कल् आिण ज्ाची चाकरी कोणत्ाही ाे्भकत आिण सवतव असलेल्ा माणसाने 
केली नसती तो संभाजी राजा ्ा ाोघानंाही ाैवाने एका फटक्ाने ओढून नेले . (सर जाुनाथ सरकारनी केलेले हे िवधान अित्् िवप्रसत आिण 
एकतफ� आहे. ्ा मता्ी लेखक सहमत नाही. कोणताही सवािभमानी मराठी मनुष् सरकाराचं्ा ्ा िवधानाचा िधःकारच करील.) 

 
संभाजीला पकडल्ाची बातमी ऐकताच रा्गडचा िक�ेाार चागंोजी काटकर ्ाने ्ेसाजी कंक ्ाच्ा मातीने राजारामाला कैाेतून 

बाहेर काढले , आिण ८ फे�ुवारी रोजी त्ाला िसहासनावर बसिवले . संभाजीने कैाेत टाकलेल्ा सवर अिधकाऱ्ाचंी मुकतता करण्ात आली . 
संभाजीचा मुलगा ्ाहू हा केवळ ९ वष�चा होता . अ्ा पिर�सथतीत राजमाता ्ेसूबाई िहने राजारामाला मो�ा सुजपणे पािठबा िाला . ही वेळ 



 
अनु�मिणका 

कलह करण्ाची नवहती कारण संभाजीला पकडण्ाच्ा अगोारच िडसेबर १६८८ मध्े जुलपीकारखानाच्ा हाताखाली एक मोगल फौज रा्गड 
िजकण्ासाठी रवाना करण्ात आली होती.] 

 
बाा्हाचा कतृरतवान सेनापती जुलपीकारखान ्ाने फे�ुवारी १६८९ मध्े मरा�ाचंी राजधानी 

रा्गडला वढेा घातला . ११ ऑकटोबरला रा्गडचा पाडाव झाला . परंतु त्ा अगोार खून झालेल्ा 
संभाजीच्ा पाठीमागून नव्ानेच गााीवर आलेला राजाराम हा एका िहाू बरैाग्ाच्ा वषेात िकलल्ाववन 
५ एि�ल रोजी िनसटला आिण पनहाळा ्ेथे गेला . त्ाला रामच�ंपतं अमात् ्ाने असा स�ा िाला की , 
ाूरवर असलेल्ा पूवर कन�टकातं मरा�ानंी आपल्ा हालचाली सुव केल्ास ्�चूी ताका िवभागली 
जाईल तर ािकण भारतातल्ा पि�म िवभागात आपले इतर अिधकारी मोगल सैन्ाचा बराच मोठा भाग 
गुंतवनू ठेवतील . असे केल्ाने ्�वूर आपण मोठा मात केल्ासारखे होईल . [मोगल मराठा संघष�च्ा काळात 

रामचं�पतं अित्् जागवक होता आिण अहनन् त्ाची नजर चहुकडे क्ी िफरत असे ते पुढील प�ाववन िासून ्ेते । “खालील �ातंात सवाऱ्ा 
कवन मावन नेऊन बेगमी करावी , कोकण�ातं राखावा . ्�ूची वा� ठेवनू जपून वागावे .” ाुसऱ्ा एका प�ात पुढील�माणे मजकूर आहे . “ते 
�ातंात जाऊन पाळेगारीने मुलूख मावन राहू लागले . पाळेगारीने िकलल्ाचा वगैरे आ�् कवन झाडीत राहावे , तेथून मुलखात अंमल बसवावा 
घ्ावा, िफवन पळावे, िफवन ्ेऊन �ाे् काबीज करावा , पथकातंील लोकाची संख्ा वाढवावी , ्ा ्ोगे राज्ाची वृ�ी होऊ लागली .” वरील 
धोरणाचा पिरणाम बाा्हावर कसा झाला हे पुढील मजकूराववन समजून ्ेईल . “्ास कसे िजकावे ? ऐक्ा मुलखात फौज आली महणून 
त्ाजवर एकाची रवानगी करावी, तो ाुसरीकडे जाऊन ठाणी घेतात, मुलूख मािरतात; हे आामी नवहत, भतूखाना आहे.” रामचं�पतंाच्ा �्तनाने 
मावळ �ातंातील सराार बाजी सरजेराव जेधे व पासलकर व ाे्पाडें , मुठे-खोरे वगैरे जमीनाार त्ाला सामील झाले . काही ्कंराजी नारा्ण 
्ाला जाऊन िमळाले. एखााा सराार फुटून मोगलाकडे गेल्ाचे कळताच त्ास परत आणण्ाचा उ�ोग सारखाच चालूच होता . ्�ूस िमळणाऱ्ा 
िफतुरी लोकानंा अत्ंत कडक ्ासन करावे असे मत रामचं�पतंाने राजिनतीत नोािवले आहे . तो महणतो, “कोणी सेवक गिनमाकडे गेला तरी तो 
्तने कवन हसतगत हो् ते गो� करावी . काािचत हातास न लागे तरी उपा्े मारवा ; परत न ्े असे झाले तरी त्ाचे लोक गुलाम करावे , बा्का 
बटकी कराव्ा, त्ास ही िवष-मारेकरी आाी कवन हर �्तने तेथील तेथे मारवावा .” मोगल-मराठा संघष�त रामचं�पतंाचे सथान िकती मोठे होते 
हे वरील मजकुराववन िासून ्ेईल . रामचं�पतं अमात् ्ाने केलेल्ा कामिगरीची आणखी मािहती पुढील कागाप�ाववन िासून ्ेईल . खु� 
राजारामाने रामचं�पतंािंवष्ी पुढील उद गार काढले आहेत, “पुढे औरंगजेब चालोन आले. संभाजी राजावंर सेना पाठिवली. ते हसतगत झाले. त्ा 
उपरी राजाराम िसहासनावढ झाले असता औरंगजेबाने सकती कवन संपूणर राज् आ्माव्ाचा उ�ोग केला , ते सम्ी ता�ंाचे उठाण िव्षे 
ाेखोन ाे्ातील राज्भार रामचं�पतंावंर ्ेऊन राजाराम सवार होऊन कन�टक �ाते चंजीस गेले . मागे पतंानंी सेनाभार मेळवनू ता�ंाच्ा फौजा 
मावन चालिवल्ा. िकत्ेक ाे्ाुगर ता�ां् ातं झाले होते ते पुनहा हसतगत कवन , गेले राज् संपााून वरचेवरी संतोष वात� चंजीस पाठिवत गेले . 
त्ाववन पूव�चा मु�चूा हु�ा त्ास सागंनू िावसेिावस कृपा िव्षे केली . त्ानंी ही िन�ापूवरक वत�न सवामीचे राज् ता�ां् ातं जाले होते ते संपूणर 
्थापूवर हसतगत केले . चंजीस ता�ाचंी जरब होऊन पिरध पडला , त्ा सम्ी ाे्ातून कन�टकात सेना संभार पाठवनू सवाम�चे संकट िनरसन 
केले.” खु� रामचं�पतंाने आपल्ा कारभाराचे व ततकािलन पिर�सथतीचे पुढील�माणे वणरन केले आहे , “हे राज् ई�रा� , ई�र �साा सामथ �् 
्ा राज्ाची अिभवृ�ी वहावी असे समजून त्ा िवसखलीत �संगात बरी सु�म बु�ी चालवनू , जे सेवक बुि�मंत , कृतकम� होते त्ाचें मनोधारण व 
समाधाने केली . िवचारबु�ी हळूहळू वाढवनू सवरही उ�ोग ततपर केले . सकल �जाजन िनःसं् ्पणे सवामीका्�स साार जाहले . 
औरंगजेबासारखा सबल ्�ू चालोन आला , त्ाने ्ा राज्ािनिम� आपला संपूणर परा्म व अथर वैभवााी सवर ्कती वेचली , तथािप �ीकृपेने 
सकळही िनफर ळ जाहले ; पिरणामी हतो�म होतसाता , पराङमुख होऊन ्म लोकास गेला . (स. प. पक १८६, ले. ३७).” रामचं�पतं अमात् ्ाने 
मराठा सराारानंी केलेल्ा कामिगरीची कार कवन माणसे का्मची क्ी जोडली त्ाचे उााहरण पुढील सनाेतील मजकुराववन आपल्ाला 
िासून ्ेईल. ्ा सनाे�माणे संताजी घोरपडे ्ाला िमरजेची ाे्मुखी राजारामाने रामचं�पतंातंफ�  िाली . “राज�ी संताजी घोरपडे, गोसावी ्ास, 
–अखंिडत ल�मीअलंकृत राजमान् , सनेहािंकत रामचं� नीलकंठ अमात् आ्ीव�ा . सुव सन स�ास ितसैन मय्ा व अ�फ . राज�ी छ�पती 
सवामी कन�टकात जातेसम्ी तुमहास ्ा �ातंात ठेवनू गेले . त्ासम्ी इकडे गलीमाची घाम -घुम बहुत होऊन , कुलाे्ाुगर हसतगत केली होती . 
ती गेली . राज्ामंध्े काही अथर उरला नाही . कुलमराठे ्ाणंी इमान खताकवन गलामाखडे गेले परंतु तुमही इमान खता न किरता राज�ीच्ा 
पा्ा्ी बहुतच एकिन�ा धवन जमाव कवन ्खे िनजाम व सज�खान व रणमसतखान व जान िनसारखान असे उमाे वजीर बुडिवले . जागोजाग 
गलीमास कोट घालून नेसतनाबतू केले आिण ाे् सोडिवला . राज् संरकणाच्ा �संगास असाधारण काम केले , औरंगजेबास धह्त लािवली. पुढे 
ही िकत्ेक सवामीका्�च्ा ठा्ी िहममत धिरता . ्ा करीता तुमहावरी राज�ीसवामी संतोष होऊन मामले -िमरज क्�ती २२ बेवीस ्ेथील ाे्मुख 
होते ते नेसतनाबुा झाले , त्ाचं्ा वं्ी कोणी नाही ; त्ाजे मुतािलक होते ते बळावनू ाे्मुखीवतन खात होते , ते िह ाुबुरि� धवन गलीमा्ी िमळून 
िफसालत केली , एकिन�ा धवन इकडे ्ेऊन भेटले नाहीत महणून त्ासंी ाे्मुखी ाूर कवन तुमहास अजरामरामत ाे्मुखी मामलेमजकुरची 
अवलाा अफलाा वतन कवन िाली असे . पु�पौ�ी चालवनू ाे्मुखीचा ह� लाजीमा व इनामत व इसाफतीचे गाव सालाबाा पिहले ाे्मुखास 
चालले असतील तेणे�माणे खाऊन , वतनाचा मामला चालवनू सुखवप राहणे . तुमहास ाे्मुखी नूतन कवन अजरामरात िाली , महणून ्रेणी 
तुमच्ा माथा ५००० पाचहजार करार केले असत. ्ाचंा वसूल हुजूर घेतला. कळावे [तारीख २९ जुलै १६९२].” 

 
राजयारोहणानंतरच् राजारामाच् पिरयसथत् व तयाचे धोरण, १६८९ 

 
अ्ा तऱहेने ्�िूवर� ्ा पुढील काळात कोणती कारवाई कराव्ाची ्ाब�लची ्ोजना िस� 
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झाली. ्ा ्ोजने�माणे असे ठरले की पूव�कडील कन�टकच्ा �ातंात ्�बूरोबर सामना ाेण्ासाठी िजजी 
्ेथे बरोबर सैन् ाेऊन राजारामाला पाठवावे . त्ाच�माणे सवराज्ातील एकंार कारभारावर संपूणर ताबा 
अमात् रामच�ंपतं बावडेकर ्ाचेकडे सोपिवण्ात ्ावा , आिण त्ाला हुकमत पनहा  अथवा सव�िधकारी 
ही पावी ाेण्ात ्ावी . त्ाने �थम आपले ठाणे िव्ाळगड ्ेथे ठेवाव ेआिण नंतर परळी ्ेथे हलवावे . 
अमात्ाला सवर तऱहेची मात ्कंराजी मलहार सिचव आिण इतर िन्ुकत केलेले अिधकारी ्ानंी करावी . 
सवराज्ातील सवर मुलकी आिण लषकरी अिधकाऱ्ानंी रामच�ंपतंाकडून आपले हुकूम घ्ाव ेआिण खु� ते 
राजाकडून आले आहेत असे समजून त्ा हुकूमाची तामीली करावी . रामच�ं पतंाच्ा अंगी संघटना आिण 
हुकूमत गाजिवण्ाची वृ�ी हे गुण �थमपासूनच होते . त्ाने आपल्ा सवतःभोवती अित्् का्रकम अ्ा 
अिधकाऱ्ाचंी एक मािलकाच त्ार केली आिण परसपरािंवष्ी मतसर�सत असणाऱ्ा आिण आपापसात 
भाडंणाऱ्ा मराठा पुढाऱ्ानंा गिनमी काव्ाच्ा ्ु�तं�ाचे पुढारी बनवनू संघिटतपणे मोगलािंवर� 
कारवाई करण्ासाठी त्ार केले. 

 
१ नोवहेबर १६८९ रोजी राजाराम हा िजजी ्ेथे ्ेऊन पोहचला. [एका ्ााीनाम्ात रामारामाच्ा हालचालीची 

पुढील�माणे हकीकत िाली आहे : 
 
(४५) िपढी वजीर ४१ का िसवाजी राजे राज�ी राजाराम कन�टकात जाऊन �कट होऊन लसकर जमाव केला व �ातंी राज�ी रामचं� 

पिंडत व ्कंराजी प ं (िडत) सरकारकून व संताजी घोरपडे सेनापती व धनाजी जाधवराऊ ्ानंी लसकर जमाव कवन चालीस हजार ्ाई 
मेलिवली गडकोट मुलूक सोडिवला नवेच राज् पैाा केले. (िश. सा. खंड ६, याद्नामे, ७०)] 

 
[राजारामाच्ा पला्नासंबधंी पोतुरगीज कागाप�ात िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे . 
 
संभाजी छ�पतीच्ा मृत्नंूतर राजाराम महाराज िजजीस जात असता बेळगावहून बहााूरखान ्ाने पोतुरगेजास िलहून िवनंती केली 

होती की रामराजा कन�टकास पळून जाणार असल्ाची बातमी असल्ामुळे त्ाच्ा माग�तील सवर वाटा पोतुरगेजानंी रोखून धराव्ा व तो जर 
सापडला तर त्ास कैा करावा िकवा मावन टाकावा. 

 
गोव्ाच्ा गवहनरराने तारीख १२ मे १६८९ च्ा प�ात नबाब बहााूरखान ्ास ्ािवष्ी िलहून कळिवले की , आपल्ा मुलुखामध्े 

राजाराम आल्ास इकडून तो सुटून जाणार नाही अ्ी आपण व्वसथा केली आहेच ! पण तो ्ा बाजूस ्ेईल असे आपणास वाटत नाही . ्ा 
गवहनरराने असे महटले आहे की तुमही खेम सावंत भोसले ्ास कुडाळ ्ेथे पाठिवणार हे कळल्ावर लगेच तुमहास भेटण्ासाठी त्ास आपण आजा 
केली होती. पण त्ाची आई वावन अ�ाप बारा िावस झाले नसल्ामुळे त्ाने तूतर त्ाचा पुतण्ा बाब ूाेसाई व मंबा सावंत ्ास थो�ा सैन्ासह 
पुढे पाठिवले असून तोही नंतर आपल्ा भेटीस ्ेईल. खेम सावंत ्ावेळी बाराे्मध्े राहात होता. तेथून तो मोगल सैन्ाबरोबर कुडाळास जाऊन 
जून १६८९ च्ा सुरवातीस त्ाने वा�ंाचा िक�ा िजकून घेतला . त्ामुळे मोगलाचंा अमल कुडाळमध्े चालू झाला . साखळी, िडचोली व मणेरी हे 
महाल ्ापूव�च मोगलाचं्ा स�ेखाली आले होते . साखळी व भीमगड िक�ा रकण करण्ाचे काम मोगलातंफ�  ्साजी राणे हा साखळीचा राणा 
करीत होता, असे तारीख ११ एि�ल १६८९ च्ा एका प�ाववन कळून ्ेते. (पोतुरग्ज-मराठे संबंध, पान १२९)] 

 
[राजारामाचे रा्गडाहून �्ाण व ्ाहूची कैा ्ाब�लची साकी मुसतैाखानाने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 
 
“्ा वष� (इ. स. १६८९) एक ्ुभ घटना घडली . रामा (राजाराम) बरोबर त्ाचे बरेच सराार होते , ते कैा झाले . त्ाचा तप्ील 

असा. 
 
राजाराम हा संभाजीचा धाकटा भाऊ होता . संभाजीने त्ाला कैाेत ठेवले होते . संभाजीच्ा मृत्नंूतर तो त्ाच्ा जागी मरा�ाचंा 

सराार बनला. रा्री (रा्गड) मध्े त्ाला स�ा �ापत झाली . जुलपीकारखानाने रा्गडला वेढा घातला होता . वेढा कडक होऊ लागला होता . 
िक�ा मोगलाचं्ा हाती पडण्ापूव� रामने (राजारामने) बराग्ाचा वेष घेतला आिण तो िक�ा सोडून पळून गेला . आपली �ित�ा, आपल्ा भावाचा 
किबला, आपल्ा वाडविडलाचंी अ� ूइत्ााी गो��चा त्ाने मुळीच िवचार केला नाही. 

 
किवता – बबी आं बेहमी्तराके हरिगज 

नरखवाहा ा�ा र्े नेकबखती 
तन आसानी मजीा िखशतनरा 
जनो फज�ा बगुजारा बसखती. 
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पाहा तो िनलर�. चागंले भाग् कधीच त्ाच्ा वा�ाला ्ेणार नाही. त्ाने फकत सवतःचे सुख पािहले. बा्कापोरानंा त्ाने संकटात लोटले. 
 
हरकाऱ्ाचं्ा �ारे ही बातमी खरी असल्ाचे बाा्हाला कळले . अबाु�ाखान बाऱहा हा , रहु�ाखान बख्ी है�ाबााेस गेला असताना 

त्ाचा ना्ब महणून काम करीत होता . ्ावेळी बाा्हाने त्ाची िवजापूरचा सुभेाार महणून नेमणूक केली होती आिण तो िवजापूर �ातंातील ाोन 
िक�े िजकून घेण्ाच्ा कामात गुतंला होता . बाा्हाने त्ाला आजा केली की , राजाराम परागांा होऊन त्ा �ातंात गेला असल्ास त्ाला 
पकडून कैा करावे. 

 
जासुााचं्ा �ारे अबाु�ाखान ्ास बातमी लागली की राजाराम हा बराच काळप �्त अजातवासात होता . पण आता त्ाच्ाभोवती 

तीन्चे्ा जवळ जवळ मातबर आिण �ित�ीत असे सराार जमले आहेत . अबाु�ाखानाच्ा मु�ामापासून काही कोसावंवन �वास करीत तो 
िबानूरच्ा राणीच्ा मुलखात ााखल झाला आहे. 

 
ही बातमी ऐकताच अबाु�ाखानाने िकलल्ाच्ा वे�ाचे काम थाबंिवले आिण आपला मोठा मुलगा हसन अली (हाच पुढे सय्ा अबाुला 

्ा नावाने मोगल सा�ाज्ाचा मुख् �धान झाला) ्ास िबानूरच्ा िा्नेे पाठिवले. 
 
सवतः अबाु�ाखान ्ाने तीन रा�ी आिण तीन िावस ाौड केली . तो िबानूर राज्ाच्ा ह�ीत ााखल झाला . तो सुभानगड 

िकलल्ाजवळ पोहचला . सुभानगड आिण त्ाला लागनू असलेला जरा हे िक�े तंुगभ�ेच्ा काठावर आहेत . नाीच्ा पा�ात एक बेट होते . तेथे 
राजाराम आिण त्ाचे साथीाार ्ानंी आ�् घेतला होता . अबाु�ाखान हा रा�ीच्ा वेळी त्ाचं्ावर तुटून पडला . मोगलाचं्ा सम्रेी ्�ूच्ा 
रकताने नहाऊन िनघाल्ा . ्�ूचे अनेक लोक मारले गेले . िहाूराव ्कोजी (संताजी घोरपडे ्ाचा भाऊ ) बिहज�, मानाजी घोरपडे इत्ााी मराठे 
सराार कैा झाले . ्ा धुम�्ीत राजारामाने आपली ्ाे , वाे, पागोटे, पाा�ाणे ही सगळी टाकून िाली आिण तो अ्ा �कारे िनघून गेला की 
त्ाचा कुणालाही प�ा लागला नाही. 

 
अबाु�ाखानाने फार मोठी कामिगरी बजािवली . पण त्ाचे न्ीब वाईट महटले पािहजे . राजारामाला िनसटून जाऊन ाेण्ात 

त्ाच्ाकडून हलगज�पणा झाला . िबानूरच्ा राणीनेही राजारामाला लपवनू ठेवले आिण नंतर त्ाला सुरिकतपणे जाऊ िाले असले पािहजे असा 
सं्् सवर� पसरला. 

 
�थम बातमी आली की , राजारामाला पकडण्ात आले आहे . त्ाला आणण्ासाठी बाा्हाने हमीाु�ीनखानाची नेमणूक केली . पण 

नंतर बातमी आली की, राजाराम पळून गेला असून त्ाची माणसे कैा झाली आहेत . िवजापूरचा िक�े अकर  (राजवा�ाभोवतीचा तट) मध्े त्ानंा 
डाबंनू ठेवावे अ्ी बाा्हाने आजा केली. 

 
िबानूरच्ा असवलीवर (राणी) चालून जाण्ाची जान िनसारखान ्ास आजा करण्ात आली . िबानूरचे राज् उदधवसत करण्ासाठी 

भली मोठी फौज घेऊन जान िनसारखान रवाना झाला . ्ाच सुमारास सैतान संताजीने जान िनसारखान , मतलबखान, ्ज�खान ्ाचं्ाबरोबर 
्ु�े कवन ्ाच्ावर ज् िमळिवले . राणीवरची मोगलाचंी मोहीम अ््सवी झाली . ितच्ाकडून ांड महणून थोडी्ी र�म घेऊन ते �करण 
िमटिवण्ात आले. 

 
संताजीच्ा नि्बात अ�ाप काही िावस राहाण्ाचे होते महणून तो मोगलाचं्ा तावडीतून वाचला . 
 
आ�्�ची गो� ही की िवजापूरच्ा कैाखान्ातून िहाूराव बिहज� आिण इतर काही इसम पळून गेले . कैाखाना इतका बिंासत होता की 

पहारेकऱ्ाच्ा संमिति्वा् ते त्ातून पळून जाणे अ्क्च हो्. 
 
ही बातमी बाा्हाला कळल्ावर त्ाच्ा आजेने कैाेत रािहलेल्ा ऐं्ी इसमानंा बाा्हाकडे पाठिवण्ात आले . तेथे त्ाचंा वध 

करण्ात आला. 
 
िवजापूरच्ा सुभेाारीववन अबाु�ाखानाची बाली करण्ात ्ेऊन त्ाच्ा जागी लषकरखान ्ाची नेमणूक करण्ात आली . त्ाचा 

मुलगा वजीहु�ीन हा िवजापूरचा िक�ेाार होता . फौजाारखान हा िवजापूरचा कोतवाल होता . त्ा ाोघाचं्ा मनसबी कमी करण्ात आल्ा (जून 
१६८९). 

 
संभाजी हाती सापडण्ापूव�च बाा्हाने रा्री (रा्गड) िजकून घेण्ासाठी महणून एितकााखान ्ाची रवानगी केली होती . मुहरम 

मिहन्ाच्ा पधंरा तारखेस (१९ ऑकटोबर १६८९ ) एितकााखान ्ाने िक�ा िजकून घेतला . संभाजी आिण राजाराम ्ाचं्ा आ्ा , बा्का, मुली 
आिण मुले ही सवर मोगलाचं्ा हाती सापडली. 

 
एितकााखानाकडून िक�ा िजकून घेतल्ाचा वृ�ानत , जुमातुलमुलक असाखान (एितकााखानाचा बाप ) ्ाने बाा्हापा्ी साार 

केला. बाा्हाने ्ाब�ल जुमातुलमुलक असाखान ्ास खास िखलतीची वाे व िजगात (तुऱ्ासिहत) ाेण्ात आली. लषकरात िवज्ाचे चौघडे 
वाजू लागले. सवर सराारानंी बाा्हाचे न�तापूवरक अिभनंान कवन नजरा पे् केल्ा. 

 



 
अनु�मिणका 

सफर मिहन्ाच्ा वीस तारखेस (२३ नोवहेबर १६८९ ) एितकााखान ्ाने बाा्हाची भेट घेतली . त्ाला तीन हजारी मनसबाार 
करण्ात आले. िखलतीची वाे, घोडा, धनुष्बाण, रोख तीस हजार रप्े ्ा वसतू त्ाला ाेण्ात ्ेऊन त्ाला जुलपीकारखान बहााूर ही पावी 
ाेण्ात आली. 

 
संभाजीची आई (ि्वाजीची बा्को ) आिण त्ाची इतर बा्कापोरे ्ानंा अाबीने आिण मानसनमानाने आणावे आिण गुलालबार 

(बाा्ाहाचे िनवाससथान) च्ा आवारात त्ाचें तंब ूाेण्ात ्ावे अ्ी बाा्ाहाने आजा केली . जुमातुलमुलक असाखान वजीर ्ाच्ा तळाजवळच 
राणी (्ेसूबाई) च्ा तळाचा बाजार वसिवण्ात आला . राणीचे नोकरचाकर आिण माणसे ्ानंी तेथे राहावे असे ठरले . सव�ना वानषक वेतने 
िमळावीत अ्ी सो् करण्ात आली. 

 
संभाजीचा नऊ वष�चा मुलगा ्ाहू ्ाला सात हजारी आिण सात हजार सवाराचंा मनसबाार करण्ात आला . त्ाला राजा ही पावी 

ाेण्ात आली . िखलतीची वाे , रतनजिडत खंजीर , आरसी, घोडा, ह�ी धवज, नगारे नौबतीचा मान इत्ािा वसतू त्ाला ाेण्ात आल्ा . त्ाचे 
धाकटे भाऊ मानिसग आिण उधाविसग (माधविसग) ्ानंा त्ाचं्ा ्ोग्ते�माणे मनसबी वगैरे ाेण्ात ्ेऊन त्ानंी आपली आई आिण आजी 
्ाचं्ापा्ी राहावे अ्ी आजा करण्ात आली . त्ा सव�च्ा कारखान्ाचंा खचर व्व�सथतपणे चालावा महणून सरकारतफ�  कारभारी नेमण्ात 
आले. 

 

(मराठे व औरंगजेब, �ी सेतुमाधवराव पगडी, ४३–४६)]. तेथील राज्कारभार हरजी महाडीक ्ाची िवधवा ाी 
आिण मुलगा ्ाजंकडे होता . त्ाने तो राज्कारभार त्ाचंी नाखुषी असतानाही त्ानंा सोडाव्ास 
लावला. नंतर राजारामाने िजजी ्ेथे आपला पूणर ारबार भरिवला , आिण राज् कराव्ास लागणारी 
साधनसंप�ी नसताना ाेखील त्ाने राजा�माणे कारभार करण्ास सुरवात केली . पे्वा िनळकंठ मोरे�र 
िपगळे हा राजारामाबरोबर िजजी ्ेथे गेला होता . परंतु तेथे त्ाला अित्् ाुय्म ाज�चे सथान �ापत 
झाले. िजजी ्ेथे राजारामाचा �मुख स�ागार �लहाा िनराजी हा होता . त्ाच्ा हाती राज्कारभाराची 
�मुख सु�े होती . राजारामाने त्ाला �ितिनध् हा अित्् मोठा िकताब िाला अ्ा तऱहेने �लहाा 
िनराजीला अ��धानाचं्ा पेका वगेळे परंतु त्ाचं्ापेका मानाने अिधक असे एक आगळे सथान �ापत झाले. 

 
(७) इ. स. १६८९ ममये औरंगजेबाला �ा्त झालेले िवजय आिण तयाने सव्कारलेले धोरण याचं् हक्कत 

 
राजाराम जेवहा महाराष्ातून पळून गेला त्ावळेी औरंगजेबाने मरा�ाचें अनेक िक�े िजकून 

घेतले होते आिण इतर िक�े �व् अथवा फौजेच्ा बळावर तो झपा�ाने िजकीत चालला होता . 
महाराष्ाच्ा अगाी उ�रेकडे असलेले सालहेर (२१ फे�ुवारी १६८७) आिण ि�बक (८ जानेवारी १६८९), 
महाराष्ाच्ा मध्भागी असलेले िसहगड (नोवहेबर १६८४ ) आिण राजगड (मे १६८९ ) हे िक�े त्ाने 
िजकून घेतले होते . १६८९ हे वषर पुरे होण्ाच्ा अगोार रा्गड आिण पनहाळा ्ाचंाही पाडाव होणार 
होता. उ�र कोकणात त्ाचा अित्् कतृरतववान सुभेाार मातबरखान ्ाने अनेक िठकाणे िजकून घेतली 
होती. फकत मध् आिण ािकण कोकण एवढाच भाग मरा�ाचं्ा ताब्ातं रािहला होता . त्ाचं्ा राज्ाच्ा 
बहुतेक िकनारप�ीच्ा भागावर मोगलाचें अिधराज् चालू होते . कारण त्ाचं्ा ताब्ातील चौल हे बांर 
मोगलानंी िजकून घेतले होते . त्ाच�माणे त्ाचं्ा ताब्ातील पुरव�ाचे बांर उंाेरी हे सोडून ाेणे त्ानंा 
�ापत झाले होते , आिण आपल्ा नािवक ालाचे मुख् िठकाण आणखी ािकणेकडे महणजे घेरी्ा अथवा 
िवज्ाुगर इकडे हलिवण्ाची पाळी त्ाचं्ावर आली होती. 

 
इ. स. १६८९ ्ा वष� मरा�ाचें अनेक िक�े सहजत्ा औरंगजेबाच्ा हाती पडले . [१६८९ मध्े 

बाा्ाही फौजानंी इतके िक�े काबीज केले की त्ा सव�ची ्ा िठकाणी नाविन्ी ाेणे अित्् किठण आहे . (एम. ए., ३११.) १६८९ ्ा वष� 
मोगलानंी सवर िक�े घेतले . ्ापैंकी वाई उपिवभागातील राजगड आिण तोरणा व त्ाि्वा् �तापगड आिण रोिहडा हे िक�े रामचं� आिण 

्कंराजी ्ानंी १६९० मध्े िजकून घेतले . (जेधे श.)] ्ा वळेी औरंगजेबाचा एकमेव उ�े् त्ाने िजकलेल्ा आिाल्ाही 
आिण कुतुब्ाही ्ा राज्ाचंा अित्् सुपीक आिण िवसतृत �ाे् आपल्ा ताब्ात घेण्ाचा होता . 
साहिजकच इ . स. १६८९, १६९० आिण १६९१ ्ा ३ वष�त आपली साधनसाम�ी ािकण ाे्ाच्ा 



 
अनु�मिणका 

पि�मेकडील �ाे्ातले ओसाड िक�े घेण्ाच्ा ऐवजी ािकण आिण पूवर भागातील सपाटीचा �ाे् 
आपल्ा ताब्ात घेण्ासाठी उप्ोगात आणली. [१६८९ च्ा फे�ुवारी मिहन्ाच्ा सुरवातीला संभाजीला पकडल्ानंतर पुढील 

१० मिहने (३ माचर ते १८ िडसेबर १६८९ ) औरंगजेबाने पुण्ाच्ा ई्ान्ेला कोरेगाव ्ेथे घालिवले . ्ा कालावधीत जुलपीकारखानाने रा्गडचा 
िक�ा िजकून घेतला (१९ ऑकटोबर). संभाजीची सवर कुटंुबी् मंडळी मोगलाचं्ा हाती पडली. 

 
्ाचवेळी राजाराम िजजीकडे पळून गेल्ामुळे मोगलाचं्ा िवज्ाची धार बोथट झाली . औरंगजेबाने जुलपीकारखानाला त्ाच्ा 

पाठलागावर लगोलग रवाना केले . १६८९ मध्े मोगलाचंी आणखी एक मह�वाची मोहीम महणजे रा्चुरचा रहु�ाखानाने केलेला पाडाव . 
्ाि्वा् ्ा वष�तील आणखी घटना महणजे िवजापूर आिण बेलहारी ्ा िजल्ातून राजारामाचा तेथील अिधकाऱ्ानंी केलेला अ््सवी पाठलाग 
आिण बेानूरवर जानिनसारखान ्ाने केलेली सवारी. बेानूरच्ा राणीने राजारामाला आ�् िाला होता. त्ाला मोगलाचं्ा सवाधीन करणे राणीला 
भाग पाडण्ासाठी ही सवारी होती. परंतु संताजीने ही सवारी उधळून लावली. (एम . ए., ३२९, ३३१, ३३३) ] 

 
(८) मरा�ाचं् सरश् , १६९० चया मे मिहनयात झालेला रसतुमखानाचा पाडाव आिण पनहाळयाचा वेढा 
याचं् हक्कत 

 
इ. स. १६९० मध्े संभाजीचा वध झाल्ापासून मरा�ावंर जे संकट कोसळले होते त्ा 

पिर�सथतीतून ते आपले डोके पुनहा वर काढणार अ्ी िचनहे िासू लागली . २५ मे १६९० रोजी मरा�ानंा 
अित्् भरघोस असा िवज् िमळाला . मोगलाचंा सेनापती रसतुमखान हा साताऱ्ाच्ा पिरसरात आपला 
जनाना आिण फौजफाटा घेऊन �मण करीत होता . सातारा िक�ा बाा्हासाठी कसा काबीज करावा 
्ाची ्ोजना तो आखीत होता. त्ाच्ावर रामच�ं, ्कंराजी, सनता आिण धना हे मराठा पुढारी एकजुटीने 
तुटून पडले . ्ा लढाईत खु� रसतुमखानाला अनेक जखमा झाल्ा आिण तो आपल्ा ह�ीववन खाली 
पडला. मराठे त्ाला कैा कवन घेऊन गेले . मोगल सैन्ापैंकी १५०० सैिनक ्ु�ामध्े ठार झाले . 
्ाचवळेी साताऱ्ाच्ा िकलल्ातंील मरा�ाचं्ा सेनापतीने मोगल सैन्ावर ह�ा केला आिण 
रसतुमखानाच्ा जनान्ाला घेऊन तो िकलल्ामध्े िनघून गेला . मोगल पनहाळा िजकतात व गमावतात  :-
त्ाि्वा् मरा�ाचं्ा ताब्ात ४ हजार घोडे, ८ ह�ी आिण वसतुमखानाच्ा सैन्ाचे सवर छावणीचे सामान 
आिण इतर सामानसुमान एवढी साम�ी आली . ्ानंतर १६ िावसानंी ांडाची र�म महणून १ लाख रप्े 
ाेण्ाचे कबलू कवन रसतुमखानाने आपली सुटका कवन घेतली . [रसतुमखानाच्ा ाोन बा्का आिण ाोन ाुसरे मुलगे 

त्ाचं्ा छावणीची लूट चालली असताना पळून गेलेले होते . त्ानंी अंगावर फाटकेतुटके कपडे घातले होते . त्ाचं्ा काही अनुचरानंी त्ानंा 
डोगराचं्ा रागंाचं्ा अगाी एका टोका्ी नेले . तेथे काही िावस लपून रािहल्ावर िभकाऱ्ाच्ा वे्ात ते करारगाव ्ा बाा्ाही ठाण्ाकडे गेले . 
(ई�रदास, १४१ अ-१४३ अ; जेधे. श; एम  ए., ३३६. करारगाव महणजे कोरेगाव-साताऱ्ाच्ा पूव�स १० मलै अथवा कराड -साताऱ्ाच्ा ािकणेस 
३० मलै ्ापैंकी कोणतेतरी गाव असावे.) 

 
बाा्हाने रसतुमखानावर ओढिवलेली आप�ी कळताच िफरोजजंग ्ाला मोठे सैन् ाेऊन साताऱ्ावर ह�ा करण्ासाठी आिण 

रसतुमखानाची सुटका करण्ासाठी पाठिवले . िस�ी अबाुल कािार हा त्ाला जाऊन िमळण्ासाठी कूच करीत असतानाच रपाजी भोसले ्ाने 

त्ाच्ावर ह�ा कवन त्ाला जखमी केले ; त्ाची ५० माणसे ठार मारली आिण त्ाची सवर मालम�ा लुटली . (ई�रदास, १४२ ब)] ्ानंतर 
रामच�ं आिण ्कंराजी ्ानंी �तापगड , रोिहडा, राजगड आिण तोरणा हे सु�िस� िक�े त्ाच वष�मध्े 
िजकून घेतले (जे. श.; िचटण्स, ५३) (१६९०). रा्गडाचा पाडाव झाल्ानंतर पनहाळ्ावरील मराठा 
ि्बांीचा धीर सुटला आिण त्ानंी िडसेबरच्ा सुमारास बाा्ाही फौजानंा िक�ा लाच घेऊन ाेऊन 
टाकला. (िदल., भाग २, ९७ ब, १११ ब; ईश., १४० अ; िचटण्स भाग २, ३२) परंतु तेथे ठेवलेल्ा मोगल 
ि्बांीने इतक्ा िनषकाळजीपणे िकलल्ाची ाेखभाल ठेवली की , १६९२ सालच्ा मध्ास मरा�ानंी 
पर्ुरामाच्ा हाताखाली अचानकपणे ह�ा कवन सहजपणे िक�ा परत िजकून घेतला. 

 
राजपु� मुईजु�्न याचा पनहाळयाला िनषफळ वेढा, १६९२–९४ 

 



 
अनु�मिणका 

राजपु� मुईजु�ीन ्ाने १६९२ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात पनहाळा िकलल्ाला वढेा िाला . जवळ 
जवळ १६९४ प �्त तो िकलल्ासमोर ठाण माडूंन बसला होता . परंतु त्ात त्ाला ्् आले नाही . १६९३ 
च्ा ऑकटोबर मिहन्ात धना जाधव हा त्ा िठकाणी आला  [अखबारात िालेल्ा हिककती�माणे धनाजीबरोबर १० हजार 

फौज होती. परंतु मुइजु�ीन ्ाने पाठिवलेल्ा अहवाला�माणे धनाजीबरोबर ४० हजार घोडेसवार आिण असंख् पा्ाळ होते . (ईनशा-ई-मधुराम, 
पान ७०) वरील लढाईची हिककत ्ा अहवालात पुढील�माणे िाली आहे . ती इतिक्ी िव�ासाहर नाही . “लढाई चालू असताना तोफेचा एक 
गोळा पर्ुराम ्ाला डोक्ात लागला आिण तो मरण पावला . ्ामुळे ्�ू भ्भीत झाला. आमच्ा सैिनकानंी त्ाचं्ावर तलवारी आिण भाले ्ानंी 
ह�ा चढिवला . बराच वेळ लढाई झाल्ानंतर ्�ूने पळ काढला . त्ाचं्ापैकी अनेकजण नाीत बुडून मेले . अनेकानंा ठार करण्ात आले . 
मेलेल्ाचें िढगारे करण्ात आले . ्�ूचा सवर तोफखाना , २००० भाले , िततक्ाच बाुंका , अनेक घोडे आिण इतर सवर मालम�ा आमच्ा हाती 
पडली.” 

 
ारम्ान बाा्हाने राजपु�ाच्ा मातीसाठी िफरोजजंग आिण खानाजााखान ्ानंा कुमक घेऊन जाण्ाची आजा केली . ते ्ेत 

असल्ाची बातमी कळताच मराठे पनहाळ्ाच्ा आसमंतातून पागंले . धनाजी साताऱ्ाच्ा िा्नेे िनघाला . तो तेथे पोहोचण्ाच्ा अगोार 
िफरोजजंगाच्ा सैन्ाच्ा तो द�ीस आला . त्ाने आपला मुलगा िचनिकलीचखान आिण रसतुमखान ्ानंा त्ाच्ा पाठलागावर रवाना केले . 
त्ानंी धनाजीला कराड ्ेथे गाठले. ाोनही पकातं तंुबळ ्ु� झाले आिण मरा�ाचंा पराज् झाला. मरा�ाचें आिण त्ाच�माणे मोगलाचें अित्् 
नुकसान झाले. बाा्हाने खेमसावंत त्ाला राजपु�ावर ह�ा करणाऱ्ा मरा�ाचं्ा मातीला जाऊ न्े अ्ी समज िाली . (ईनशा-ई-मधुराम, 

पान ९७ )] आिण मुईजु�ीन ्ाने पनहाळा िकलल्ाबाहेर एका वष�च्ा कालावधीत मोच� वगैरे उभावन जी 
कामिगरी केली होती ितचा त्ाने पिरणामकारकपणे िवधवसं केला . त्ाने िकलल्ावर रसा पोहोचवली 
आिण मोगलानंी एका वष�मध्े जे काही कमावले त्ाची िवलहेवाट लावली . ्ानंतर िकलल्ाचा वढेा जवळ 
जवळ उठला असे महणण्ास काहीच हरकत नाही . केवळ बाा्हाची फसवणूक करण्ाच्ा हेतूने 
राजपु�ाने व�ेाचे काम अित्् गलथानपणे पुढे चालिवले. 

 
१६९४ च्ा माचर मिहन्ात बाा्हाकडून परवानगी िमळाल्ाचा फा्ाा घेऊन राजपु�ाने पनहाळा 

िकलल्ापासून कूच करण्ास सुरवात केली . लुतफु�ाखान आिण इतर अिधकारी ्ानंा िकलल्ाच्ा 
खाली ठाण माडूंन बसण्ाचे िनि�तपणे हुकूम होते . तरी ाेखील त्ानंी राजपु�ाबरोबर िकलल्ापासून 
माघार घेण्ास सुरवात केली . ्ानंतर राजपु� बेाारबखत (राजपु� महमा आजम ्ाचा मोठा मुलगा ) 
्ाच्ाकडे व�ेाचे काम सोपिवण्ात आले . त्ाने ५ एि�ल रोजी गलगली ्ेथील बाा्ाही छावणीतून ्ा 
कामिगरीवर रजू होण्ासाठी कूच केले. 
 
बेदारबखतच् पनहाळयावर मोह्म, १६९४–९५ 

 
१६९६ ्ा वष�च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा अखेरप �्त बेाारबखत ्ाने व�ेाचे काम कसेबसे 

चालिवले. ्ाच सुमारास बाा्ाही सराार कासीमखान आिण िहमतखान ्ाजंवर कोसळलेल्ा 
आप�ीमुळे बाा्हाने राजपु�ाला ािकणेस बसवपाटण ्ेथे रवाना करण्ाचे ठरिवले . व�ेाच्ा कामी 
त्ाने िफरोजजंग ्ाची नेमणूक केली . व�ेाच्ा कामात िफरोजजंगाकडून िव्षे कामिगरी पार पडली 
नाही. �त्कात पनहाळा िक�ा िजकून घेणे हे बाा्हाच्ा कोणत्ाही िवभागी् सेनाालाच्ा 
आवाक्ाबाहेरचे होते. 

 
साताऱयानज्कचया लुतफु�ाचया मोिहमा, १६९० 

 
१६९० च्ा मे मिहन्ात रसतुमखानावर जे संकट कोसळले त्ामुळे उ�र सातारा िजल्ाचा ताबा 

भरपूर सैन्ासिहत घेण्ाची बाा्हाला िनकड भासली . साताऱ्ाच्ा ई्ान्ेकडे २५ मलैावंर असलेल्ा 
खटाव ्ा िठकाणाचा ठाणेाार महणून त्ाने लुतफु�ाखान ्ाची आपल्ा छावणीमधून रवानगी केली . ६ 



 
अनु�मिणका 

जुलै रोजी रा� सरतासरता संता घोरपडे ्ाने १० हजार घोडेसवार आिण असंख्ात पा्ाळी सैिनक 
घेऊन त्ाच्ावर अचानक ह�ा केला . त्ाचं्ावर ते लाबं असतानाच तोफाचंा भिडमार करण्ात 
आल्ामुळे लुटीपासून छावणीचा बचाव झाला . ्ामुळे मराठे गागंरले परंतु त्ाचंा ना् मा� झाला नाही . 
त्ानंी पुनहा आपल्ा सैन्ाची जमवाजमव केली आिण साताऱ्ाच्ा पूवर भागात ते आणखी �चडं संख्ेने 
जमा झाले . त्ानंी लुतफु�ावर ह�ा केला परंतु सवतः नुकसान सोसून ाेखील त्ाने तो ह�ा परतवनू 
लावला. [संताजीबरोबर झालेल्ा लढाईत मोगलाचंी ६७ माणसे ठार आिण १७० जखमी झाली . मरा�ाचंी ५०० माणसे ठार आिण १०० कैा 

झाली. मरा�ाचंी बरीच्ी साम�ी मोगलाचं्ा हाती पडली . परंतु मरा�ाचंा पूणर मोड झाला असे मा� नवहते . त्ानंी पुनहा आपल्ा फौजेची 
जमवाजमव केली आिण ते पि�म सातारा िवभागात मो�ा संख्ेने जमा झाले . बाा्हाच्ा हुकूमाववन लुतफु�ा त्ा िठकाणी ााखल झाला . 
रा�ी त्ाने पीलीव ्ा खे�ात मु�ाम केला . ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी संताजी , धनाजी, डफळे, मोरे आिण इतर मराठा सेनापत�च्ा हाताखाली २० 
हजार घोडेसवार आिण असंख् पा्ाळ ्ानंी लुतफु�ा ्ाला घेरले . डफळेच्ा हाताखाली १० हजार बाुंकची होते . त्ानंी मोगलाचें खूप नुकसान 
केले. िावसभर लढाई चालली होती . मोगलानंी मरा�ाचें सवर ह�े परतवनू लावले . खु� लुतफु�ाने त्ाच्ावर संताजी आिण धनाजी ्ानंी 
केलेला ह�ा परतवनू लावला . सू्�सतानंतर मरा�ानंी माघार घेतली . त्ाचंी १००० माणसे ठार आिण अनेक जखमी झाली . मोगलाचंी २०० 
माणसे ठार आिण ३०० पेका अिधक जखमी झाली. ही लढाई बहुधा १६९० मध्े झाली असावी. (ईनशा-ई-मधुराम)] 

 
१६९० च्ा अखेरप �्त आणखी नमूा करण्ासारखी कोणतीही घटना घडली नाही . हे वषर संपता 

संपता मोगलाचं्ा सैन्ात बारिगरी करणारे नेमा ि्ाे , माडंकोजी पाढंरे आिण नागोजी माने हे ितघे मराठा 
अिधकारी आपापल्ा सैन्ासिहत िजजी ्ेथे राजारामाला जाऊन िमळाले . [पुढील मिहन्ात भोरचा ाे्मुख सज�राव 

जेधे मोगलानंा ्ेऊन िमळाला . त्ाला मानाचा पोषाख ाेण्ात आला (जेधे शका.). नोवहेबरमध्े वजीर असाखान ्ाला कनुरल आिण कडपपा ्ा 
िजल्ातं भतूपूवर आिाल्ाही आिण कुतुब्ाही अिधकाऱ्ाचंी तेथून हाकालप�ी करण्ासाठी आिण म�ास कन�टकात लढणाऱ्ा मोगल फौजाचंी 
िपछाडी सुरिकत करण्ासाठी रवाना करण्ात आले . तेथे त्ाने अनेक िक�े िजकून घेतले. १६९१ च्ा एि�ल व मे मिहन्ात बाा्हाने मरा�ावंर 
अनेक तुक�ा आपल्ा अिधकाऱ्ाचं्ा हाताखाली रवाना केल्ा . परंतु त्ाला मुख् काळजी वाटत होती ती बेरडाचंा �मुख पीडी्ा ना्क ्ाची . 
जून १६९१ ते िडसेबर १६९२ ्ा अवधीत त्ाने एका पाठोपाठ मो�ा फौजा नावाजलेल्ा सेनापत�च्ा हाताखाली बेरड �ाे्ात रवाना केल्ा . ्ा 
कालावधीत सातारा िजल्ात थोडीफार ्ातंता होती. परंतु रा्बाग व हुकेरी ्ा ारम्ानच्ा �ाे्ात मरा�ाचें ह�े चालूच होते. (जून १६९१).] 

 
१६९१ आिण १६९२ मध्ल हालचाल् 

 
१६९२ ्ा वष� मरा�ानंी पुनहा एकाा उचल खा�ी . ्ु�ाच्ा अनेक के�ात त्ानंा डोळ्ात 

भरण्ासारखे अनेक िवज् िमळाले . त्ापैंकी एक महणजे मोगलाचं्ा हातातून त्ानंी पनहाळ्ाचा िक�ा 
परत िजकून घेतला . साताऱ्ाच्ा ई्ान्ेस असलेल्ा महााेवाच्ा डोगरात संताजी घोरप�ाची मुख् 
छावणी होती . ्ा आपल्ा छावणीमधून पूव�कडे पसरलेल्ा सपाट अ्ा िवजापूरच्ा माैानी �ाे्ाप �्त 
संताजी अित्् जला गतीने छापे घालीत असे . त्ाच वळेी पि�म कानराच्ा बेळगाव आिण धारवाड ्ा 
िजल्ातं मरा�ानंी धुमाकूळ घालण्ास सुरवात केली. ८ ऑकटोबरच्ा सुमारास धना आिण संता ्ानंी ७ 
हजार सैिनकासंह बेळगावजवळील काही िक�े िजकून घेतल्ाची आिण त्ा ्हरावर �त्क ह�ा 
केल्ाची व त्ाच�माणे तेथील उभ्ा िपकामध्े आपली घोडी चरण्ासाठी सोडल्ाची बातमी आली . 
्ावर बाा्हाने कानराच्ा बांोबसताची अिधक मजबुती केली . त्ासाठी त्ाने हमीाउ�ीन खान ्ाला 
बेळगावला पाठिवले, मतलबखानाची धारवाडकडे रवानगी केली आिण िवजापुरी कन�टक अथवा वा्व् 
महैसूर �ातं ्ा भागाचा फौजाार कासीमखान ्ाला रसा पाठिवली आिण बकंापूर व त्ा नजीकच्ा 
िठकाणाचे रकण करण्ाचा त्ाला हुकूम िाला. िडसेबर मिहन्ात संता आिण धना हे ाोघेजण िजजीवरील 
मोगलाचंा ाबाव कमी करण्ासाठी बरेच मोठे सैन् घेऊन म�ासकडे गेले . साहिजकच काही 
काळप �्ततरी महाराष्ात नावाजलेले राष्ी् पुढारी आिण कसलेले सैन् ्ाचंा अभाव होता . त्ा 
कालावधीत ्ु�के�ाच्ा पि�म भागात मोगल सैन्ाला ्ातंता लाभली. 

 
(९) संताज् घोरपडे आिण धनाज् जाधव याजंबरोबर्ल मोगलाचंा संघषर, १६९३–९४ 



 
अनु�मिणका 

 
१६९३ हे वषर सरता सरता मरा�ाचं्ा हालचाल�नी पुनहा पि�मेकडे उचल खा�ी . अमृतराव 

िनबाळकराने मोगल �ाे्ावर ह�ा करण्ासाठी भीमा नाी ओलाडंली . िहमतखान त्ाच्ा पाठलागावर 
िनघाला परंतु चपळ मराठा घोडेसवारानंा गाठण्ात त्ाला ्् आले नाही . त्ाचवळेी धना , ्कंराजी 
आिण इतर मराठे पुढारी पनहाळा िकलल्ासमोर ठाण माडूंन बसलेल्ा मोगल फौजावंर ह�ा चढवीत होते . 
संता घोरपडे हा िजजीहून परत आला होता , आिण १६९३ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात त्ाने सवराज्ात 
मोगलावंर पुनहा ह�े सुव केले होते . िहमतखान त्ाच्ा पाठलागावर गेला . त्ाने संता आिण त्ाचे बेरड 
ाोसत ्ाचं्ावर १४ नोवहेबर रोजी िव्मह�ी ्ा गावाजवळ मोठा िवज् िमळिवला . (अख., १९ नोवहे ). 
्ा िवज्ानंतर मोगल सेनापत�चे आपापसात भाडंण झाले . हमीाउ�ीन आिण खवाजाखान ्ानंी पाठलाग 
करण्ाचे सोडून िाले व ्�चू्ा पाठोपाठ जाण्ाची कामिगरी एक�ा िहमतखानावर सोडून ते 
गुलबग्�कडे परतले . संताने आता िवचारपूवरक आपल्ा सैन्ाची िवभागणी केली . ४००० सवार त्ाने 
अमृतरावाच्ा हाताखाली वऱहाडवर ह�ा करण्ासाठी रवाना केले आिण सवतः चौथ गोळा करण्ासाठी 
६००० घोडेसवार घेऊन मळखेडच्ा िा्नेे कूच केले . मोगल आिण मराठे ्ाचं्ामध्े अनेकवार िनषफळ 
चकमकी झाल्ा. मरा�ाचंा पाठलाग मोगलानंी अनेक वळेा केला . परंतु ्ा संघष�मधून मोगलाचं्ा पारी 
घवघवीत असे ्् पडले नाही. 
 
१६९५ चया अखेरपय�तचे लहानसहान यु��संग 

 
१६९४ आिण १६९५ ्ा ाोनही वष�त िजकडेितकडे मरा�ाचं्ा टोळ्ा जरी �मण करीत होत्ा , 

आिण साऱ्ा पि�म ाखखनवर बेरड लोकाचंा उप�व वाढला होता , तरी ाोनही पकाकंडून १६९५ च्ा 
अखेरप �्त िनण�्क अथवा उ�ेखनी् अ्ी कामिगरी झाली नाही . ्ा सुमारास संताने मोगलाचें ाोन 
पिहल्ा ाज�चे सेनापती कासीमखान आिण िहमतखान ्ाचंा पराभव केला आिण त्ानंा ठार मारले . [१६९५ 
च्ा अखेरप �्त मोगल-मराठा हालचाल�ची हकीकत : २ ऑगसट १६९४ रोजी औरंगजेबाकडे बातमी आली की संताजी आिण धनाजी वारगडच्ा 
नजीक आहेत आिण त्ानंी मिहमानगडला वेढा घालण्ासाठी फौजेची रवानगी केली आहे . त्ानंा तेथून काढून लावण्ाचा हुकूम एका मोगल 
तुकडीला ाेण्ात आला . ारम्ान बेाारबखत ्ाला बेळगावकडे रवाना करण्ात आले . राजपु�ाचा एक अिधकारी फ�ेजंग ्ाने जून १६९४ मध्े 
नरगुांच्ा िकलल्ाला वेढा िाला . त्ाने केलेल्ा हलल्ाचा उप्ोग न झाल्ामुळे त्ाला वेढा उठवावा लागला . त्ाच्ा जागी राजपु�ाने राजा 
उावतिसग ्ाची रवानगी केली . हा िक�ा पुढे मोगलाचं्ा ताब्ात आला असावा असे िासते . कारण ्ा िकलल्ाचा उ�ेख बातमी प�ात बहााुर 
नगर ्ा नावाने केलेला आढळतो . १६९४ आिण ९५ ्ा ाोनही वष�त मराठे आिण बेरड ्ाचं्ाबरोबर मोगलाचं्ा अनेक लढा्ा झाल्ा . परंतु 
त्ापैंकी िनण�्क महणजे १६९५ च्ा अखेरीला झालेली लढाई . ्ा लढाईत संताजीने कासीमखान आिण िहममतखान ्ा ाोन नाणावलेल्ा मोगल 
उमरावाचंा पराभव कवन त्ानंा ठार मारले. 

 
नोवहेबर १६९४ मध्े मोगलानंा सामील झालेल्ा एका मराठा ाे्�ो्ाला राष्ी् वृ�ीच्ा मराठा पुढाऱ्ानंी भ्ंकर ्ासन िाले . 

कारीचा िक�ा ि�बक नावाच्ा िक�ेााराच्ा सवाधीन होता . जु�रचा डोगे नावाचा एक रिहवासी मोगलाचं्ावतीने कारी ्ेथे आला . त्ाने रा्ाजी 
बहुलकर ्ाला लाच ाेऊन िक�ा ताब्ात घेतला . ्ा हलल्ात डोगे ्ाने ि�बक आिण मोरो नारा्ण ्ानंा पकडले . ि�बकचे ाुय्म अिधकारी 
्ााव आिण महााजी हे ाोघे पळून गेले . १६९४ च्ा अखेरीस ्कंराजी नारा्ण ्ाने कारीचा िक�ा घेण्ाची त्ारी केली . त्ा �ाे्ातील अनेक 
िकलल्ातून कारीला वेढा ाेण्ासाठी त्ाने फौजेच्ा तुक�ाचंी रवानगी केली . डोगे ्ाला सुरिकततेची हमी ाेण्ात आली . परंतु त्ाने िक�ा 
सोडल्ावर त्ाला पकडण्ात आले . नंतर खु� ्कंराजी कारी ्ेथे गेला आिण त्ाने रा्ाजी बहुलकर ्ाला ि्का लावनू राजगड ्ेथे कैाेत 
ठेवले. (जेधे. श.) 

 
२६ नोवहेबर १६९४ मध्े संताजी हा है�ाबााच्ा मुलखात असल्ाची बातमी आली . त्ाचं्ा पाठलागावर िहममतखान हा होता . नंतर तो 

िवजापूरकडे वळला . ३० नोवहेबर रोजी पानूर ्ेथे त्ाची आिण िहममतखानाची चकमक उडाली . संताजीला माघार घ्ावी लागली . त्ाचा 
िहममतखानाने पाठलाग कवन त्ाला नळाुगर ्ेथे गाठले . पुनहा संताजीचा पराभव झाला . १ मिहन्ानंतर संताजी पुनहा रा्चूर िजल्ात आला . 
्ावेळीही िहममतखानाने त्ाला माघार घ्ाव्ास लावली. ाोनही बाजंूचे खूप नुकसान झाले. 

 
१६९५ च्ा मे मिहन्ात तो भोपाळगडच्ा माग� महााेव डोगराचं्ा पिरसरात आला . त्ाचा एक अि�त माधव नारा्ण मोगलानंा जाऊन 

िमळाला. जुलै मिहन्ात मरा�ानंी मोगलाचें खटावचे ठाणे वेढले . तेथे हमीाउ�ीनखान ्ाला पाठिवण्ात आले . मरा�ानंी त्ाच्ावर मो�ा 



 
अनु�मिणका 

संख्ेने ह�ा केला. बाा्हाने त्ाला कुमक रवाना केली. स�ेबर मिहन्ात खानाने आपला एक अिधकारी फ�ेउ�ा ्ाला चंानवंान िकलल्ाच्ा 
पा्थ्ाची खेडी जाळून टाकण्ासाठी पाठिवले . त्ाच्ा मातीसाठी हमीाउ�ीनखान ्ाने सवतः चाल केली . मरा�ाचंा ह�ा परतवनू लावण्ात 
आला. मोगलानंी िकलल्ाच्ा पा्थ्ाजवळील खेडी जाळली . ्ा सुमारास संताजीचा आणखी एक सेवक ५०० सवारािंन्ी मोगलानंा ्ेऊन 
िमळाला.] 

 
१६९५ ्ा वष�च्ा अखेरप �्त िहाुसथानात मोगल आिण मराठे ्ाचंा जो संघषर चालला होता त्ाचे 

असे हे िच�िविच� सववप होते . ्ा संघष�ला िनववळ एक लषकरी �मे् इतकेच सववप रािहले नवहते , तर 
मोगल सा�ाज् एका बाजूला आिण सव्ंसफूत�ने लढणारे ािकणेतील लोक , त्ाचंा सोि्कपणा व 
साधनसाम�ीचा उप्ोग करण्ाची हातोटी ाुसऱ्ा बाजूला ्ाचंी हा संघषर महणजे एक कसोटी होती . 
[औरंगजेबाचा मु�ाम गलगलीस असताना इटािल्न �वासी गमेॅली कारेरी हा �वास करीत गलगलीस आला . २१ माचर १६९५ रोजी त्ाने 
औरंगजेबाची गाठ घेतली. कारेरी हा गोव्ाहून ४ माचर १६९५ रोजी िनघून फोडा, सा�ाणी, हिल्ाळ, िटकला, हु�र, िचकोडी एडूर, कोडी, मुधोळ 
्ा माग�ने महणजे कारवार आिण बेळगाव ्ा िजल्ातूंन �वास करीत १७ माचर १६९५ रोजी गलगलीस पोहोचला . कारेरीने आपल्ा �वासाचे वणरन 
केले आहे. त्ाववन औरंगजेबाच्ा सैन्ाची, सरााराचंी आिण छावणीची कलपना ्ेते. कारेरीच्ा �वासवणरनाचा सारां्  थोडक्ात असा– 

 
छावणीचा घेर 
 
मी १७ माचर १६९५ रोजी गलगलीला पोहोचलो . मोगल लषकरात आगऱ्ाचा काही ि�सती ि्पाई होते . त्ानंी माझी बडाासत ठेवली . 

१८ माचर रोजी मी ि�सती गोलंााजाचं्ा तळावर गेलो . तेथे एक चचर होते . गोव्ाकडचे ाोन पा�ी ते चचर चालवीत . चचरची इमारत मातीची होती . 
�ाथरना आटोपल्ावर ि�सती कपतान �ा�नसस बोनज्ा ्ाने मला आपल्ा घरी नेऊन माझा पाहुणचार केला . बोनज्ाचे घराणे वहेिनसचे . पण खु� 
�ा�नसस बोनज्ाचा जनम िा�ीला झाला होता. 

 
१९ माचर रोजी मी गुलालबार (बाा्हाच्ा राहण्ाची जागा ) ्ेथे गेलो बाा्हाने त्ावेळी ारबार भरिवला होता . पण त्ा िठकाणी 

इतकी गा� होती की , मी बाा्हाला नीट पाहू ्कलो नाही . बाा्हा आिण राजपु� ्ाचं्ा तळाचा घेर तीन मलै होता . तळाभोवती िभती आिण 
खंाक पसरले होते . बाा्हाच्ा ्ा खास छावणीला तीन ारवाजे होते . त्ापैंकी एक ारवाजा जनानखान्ाचा होता . बाकीचे ाोन ारबाराच्ा 
आिण सैन्ाच्ा ्ेण्ाजाण्ासाठी होते. 

 
माझ्ा अवलोकनात आले की , गलगलीच्ा बाा्ाही छावणीत एकंारीत साठ हजार घोडेसवार आिण एक लाख पा्ाळ इतके सैन् 

आहे. सामानाची ने-आण करण्ासाठी छावणीत प�ास हजार उंट आिण तीन हजार ह�ी आहेत . सैन्ातील व्ापारी , नोकर-चाकर, बा्का-
माणसे, कामगार ्ा सव�ची संख्ा �चंड आहे . छावणीतील एकंार लोकसंख्ा पाच लाख तरी भरेल . त्ामुळे छावणीला ्हराचे सववप �ापत 
झाले आहे. छावणीतील �त्ेक मो�ा अमीराचा सवतःचा एक मोठा बाजार असून त्ात हर�कारच्ा वसतू िमळतात . असे बाजार अडीच् ेआहेत . 
छावणीचा एकंार घेर सुमारे तीस मलैाचंा आहे. 

 
सरंजामाार 
 
बाा्हाच्ा अमीरानंा सवतःचे सैन् बाळगावे लागते . त्ासाठी त्ानंा काही तालुक्ाचंी िकवा िजल्ाचंी उतप�े लावनू ाेण्ात ्ेतात . 

काही अमीराचें ्ा जहािगरीतून उतप� वष�ला पधंरा लाखाप �्त जाते . राजपु�ाचे उतप� तर मािसक पधंरा लाख रप्ाचें आहे . ज्ा अमीराने 
िजतके सैन् ठेवाव्ाचे त्ामानाने त्ाला िततका सरंजाम ाेण्ात ्ेतो . एखा�ा अमीरावर बाा्हाची नाराजी झाली तर सगळा सरंजाम काढून 
घेण्ात ्ेतो िकवा कामात कुचराई झाली तर िततका सरंजाम कमी करण्ात ्ेतो . �त्ेक अमीर आपल्ा सैन्ापुरता सवतं� आहे . तो केवळ 
बाा्हाची आजा पाळतो. बाा्हाच्ा गैरहजेरीत बाा्हाचा वजीर, त्ाला जुमातुलमुलक महणतात, त्ाच्ा तं�ाने गो�ी चालतात. 

 
बाा्ाही सैन्ात िजतके घोडे हवेत िततके ्ा ाे्ात िमळत नसल्ामुळे पराे्ातंील घो�ानंा बरीच मागणी आहे . इराण, अरबसथान 

त्ा ाे्ातील घोडे ्ेथे एक हजार िकवा ाोन हजार रप्ानंा एक अ्ा भावाने िवकले जातात . कमीत-कमी िकमत चार् ेरप्े महणावी लागेल. 
 
छावणीतील ह�ीची संख्ा �चंड आहे . त्ानंा पोसण्ाचा खचरही काही कमी नाही . एका ह�ीला खाण्ास कमीत-कमी स�र ्रे धान् 

लागे. ऊस, िहरवी पाने ही वेगळीच . त्ामुळे �त्ेक ह�ीवर रोजचा खचर सात रप्े ्ेई . बाा्ाही ह��ची संख्ा सगळ्ा राज्ात िमळून तीन 
हजार ्ेईल. ्ाि्वा् तीन मो�ा अमीराकंडे ह��चे ाळ सोपिवण्ात आले आहे . पाच् ेह�ी आिण त्ाचंी ाेखरेख करण्ासाठी ाोन् ेमाणसे 
िमळून एकंार सरंजामासाठी अमीरानंा मिहन्ाला पाच लाख रप्ाचंा तनखा जहािगरीच्ा वपाने ाेण्ात ्ेतो . छावणीत ्ा वेळी बाा्हाचे असे 
पाच् ेह�ी होते. ्हाजा�ापा्ी आिण अमीर-उमरावापंा्ी अनु्मे चार् ेआिण ाोन् ेअसे ह�ी होते. 

 
औरंगजेबाची मुलाखत 
 
२१ माचर रोजी मी बाा्हाची गाठ घेतली . बाा्हाच्ा ारबारात आमही ााखल झालो . पिहल्ा ाालनात नौबती , नगारे, लाबं कण� , 
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ि्गे इत्ािा वसतू होत्ा . िावसा आिण रा�ी ठरािवक वेळेला छावणीत नौबती झडत असत . ्ाच ाालनात बाा्हाचे धवज आिण इतर राजिचनहे 
ठेवलेली होती. तेथून मी ाुसऱ्ा ाालनात गेलो आिण नंतर बाा्हाच्ा तंबतू ााखल झालो . 

 
बाा्हा उंची आसनावर सोनेरी लोडानंा टेकून बसला होता . तंबतू उंची आिण मूल्वान कप�ाचंी जाजमे अंथरली होती . मी जवळ 

जाऊन बाा्हाला मोगल प�तीची कुननसात केली . ाुभाषाच्ा �ारे त्ाने माझी चौक्ी केली . बाा्हाला पराे्ासंबधंी बरीच मािहती िासली . 
हंगेरीत तुकर  आिण ्ुरोिप्न ्ा राष्ातं ्ु�े चालली होती , त्ासंबधंी बाा्हाने मला अनेक �शन िवचारले . मी कोण , ्ुरोपमधील कोणत्ा 
राष्ाचा? िकती िावसापासून �वासावर आहे? ्ा ाे्ात ्ेण्ाचा हेतू का् ? ्ाब�ल मला त्ाने िवचारले . मी त्ाची ्ोग् उ�रे िाली . ्ानंतर 
बाा्हाने मला रजा िाली. थो�ाच वेळाने तो बाहेर ारबारात आला. 

 
बाा्हाच्ा हातात काठी असून ितच्ावर टेकून तो चालत असे . त्ाचा पो्ाख अगाी साधा आिण ्ु� होता . डोक्ाला पाढंरे पागोटे 

होते. त्ाच्ाभोवती सोन्ाची जाळी होती. पागो�ात एक मोठा पाचू आिण चार लहान रतने लावली होती . त्ाच्ा कमरेला एक रे्मी ्लेा होता . 
कमरेला डाव्ा बाजूस एक क�ार लटकत होती . त्ाच्ा पा्ात मोगल प�तीचे चढाव होते . औरंगजेब बाा्हा हा ्रीराने िकरकोळ आिण 
मध्म उंचीचा होता . त्ाचे नाक त्ाच्ा ्रीराच्ा मानाने काहीसे मोठे होते . व्ोमाना�माणे त्ाचे ्रीर वाकले होते . त्ाचा वणर गवहाळी असून 
त्ाच्ा चेहऱ्ावर त्ाची गोल ााढी उठून िासत असे . तो आपल्ा आसनावर बसल्ावर िखामतगारानंी त्ाची ढाल -तलवार त्ाला हातात 
िाली. ती त्ाने आपल्ा डाव्ा बाजूस ठेवली. 

 
न्ा्ाान 
 
्ानंतर िफ्�ाीचे अजर पाहाण्ाचे काम सुव झाले . ााा मागणारा गरजू जवळ जाई . बाा्हाचे ाोन िचटणीस त्ाचा अजर घेत आिण 

त्ाचा मजकूर बाा्हाला सागंनू अजर बाा्हाच्ा हाती ाेत . बाा्हा अज�वर आपल्ा हाताने हुकूम िलही. ्ा व्ात त्ाला चषमा लागत नसे, हे 
सवर पाहून मला आ�्र वाटले . ्हाजााे, ्हाआलम, मुअ�म आिण आजम्हा ्ानंी ाोन वेळेस बाा्हाला मुजरे केले . मुजऱ्ाची प�त : 
अ्ी– ्हाजााे आपले उजवे हात जिमनीला लावीत . नंतर हात आपल्ा डोक्ावर आिण छातीवर ठेवीत आिण आपल्ा जागेवर बसत . अमीर-
उमरावानंा तीन वेळा मुजरे करावे लागत. 

 
बाा्हा आपली छावणी हलवी तेवहा �थम त्ाचे तंब ूआिण गोट जमिवण्ासाठी सामान पाठवीत . ते एक्तेीस ह�ी , चौाा् ेउंट 

आिण चार् ेगा�ा ्ातून वाहून नेत . आठ ह�ीवर त्ाची िनरिनराळी आसने लााून नेत . बाा्हा ह�ीवर सवारी करी पण रसता धुळीचा असला 
तर तो पालखीतून �वास करी . मरा�ाचं्ा ्ु�ािवष्ी कारेरी महणतो , “मी गलगलीला असताना मोगलानंी िजजीला वेढा घातलेला आहे असे 
मला कळले. सात वष�पासून हा वेढा चालला असून मोगलाचें तीस हजार घोडेसवार आिण िततकेच पा्ाळ िजजीसमोर गुतंले होते तरी िक�ा 
अ�ाप मोगलाचं्ा हाती पडला नवहता . बाा्हाच्ा �मुख अिधकाऱ्ापैंकी त्ाने बकी [पेमासटर जनरल], अिाल [न्ा्सिचव], िावाण आिण 
खानसामान [मुख् खिजनाार] ्ा हु�ेााराचंा उ�ेख केला आहे. 

 
बाा्हाच्ा सैन्ािवष्ी तो महणतो , “त्ाचे एकंार सैन् तीन लाख घोडेसवार आिण चार लाख सैन् आहे . त्ापैंकी साठ हजार सैन् 

िजजीच्ा वे�ात गुतंले आहे . बारा हजार सैन् बाा्हाचा नातू बेाारबखत ्ाच्ा नेतृतवाखाली पनहाळगडास वेढा घालून आहे . आणखी एका 
छावणीत सात हजार सवार आिण पाच हजार पा्ाळ आहे . गलगलीच्ा छावणीत साठ हजार सवार आिण एक लाख पा्ाळ सैन् आहे .” उरलेले 
सैन् राज्ाच्ा िनरिनराळ्ा भागात तैनात आहे . तोफखान्ासंबधंी कारेरी महणतो, “भारी तोफा साठ ते स�र आहेत . तीन् ेलहान तोफा उंटावर 
ठेवनू वापरण्ात ्ेतात . लहान तोफा िपतळ्ाच्ा असून त्ाचंी संख्ा प�ास ते साठ आहे . ्ा तोफा ाोन घो�ाचं्ा गा�ावंवन वाहून नेतात . 
तोफखान्ाची एकंार व्वसथा ्ुरोिप्न ि�सती लोकाकंडे असून त्ात इं�ज , पोतुरगीच, डच, जमरन, �ेच ्ा जमातीचे लोक आहेत. गोलंााजानंा 
�त्ेकी ाोन् ेरप्े मिहना पगार िमळतो.”] 

 
(१०) पूवर कन�टक, तयाचे भौगोिलक िवभाग आिण इितहास याचं् थोड�यात मािहत् 

 
ज्ाला पूवर अथवा म�ास कन�टक असे महणतात तो �ाे् हा पि�म कन�टक अथवा मंुबई 

इलाख्ाचा कानडी बोलणारा �ाे् ्ापासून वगेळा आहे . ्ा �ाे्ाच्ा म्�ाा उ�रेस १५ अं् 
अकां् ापासून तो ािकणेस कावरेी नाीप �्त पसरलेल्ा आहेत . १७ व्ा ्तकात पालार नाीने अथवा 
व�ेोर ते स�सप �्त काढलेल्ा एका क�लपत रेषेने ्ा �ाे्ाचे बरोबर २ भाग पाडले होते . ्ापैकी एकाला 
है�ाबााी कन�टक व ाुसऱ्ाला िवजापुरी कन�टक ्ा नावाने ओळखले जाते . ्ा ाोनही भागाचंी आणखी 
िवभागणी बालाघाट आिण पाईनघाट अ्ी झालेली होती . है�ाबााी कन�टकाच्ा बालाघाटात िस�धौत , 
गंडीकोटा, गु�ी, गरमकोडा आिण कडपपा ्ाचंा समावे्  होता , तर िवजापुरी बालाघाटात सेरा आिण 
बगंलोर हे महैसूरचे िजलहे व त्ाचं्ा्ी संबिंधत असलेल्ा जमीनाारीचा समावे्  होता . पाईनघाटात 
है�ाबााी कन�टकाचा मुलूख समु�िकनाऱ्ावर गुंतूरपासून स�सप �्त पसरलेला होता , (पाहा िवलकस , 



 
अनु�मिणका 

भाग १ , १३४–१३६) तर िवजापुरी पाईनघाट ािकणेकडे स�सपासून तंजावरप �्त पसरलेला होता . 
(स�स हे उ�रेस १२॥ अं् अकां् ावर आहे .) ्ा �ाे्ात मोगलानंी िजकलेल्ा भागात अजून सुव्वसथा 
�सथािपत झालेली नवहती . बराचसा मुलूख बडंखोर पाळेगार अथवा तेथील सथािनक जमीनाार ्ाचं्ा 
हातात होता आिण आिाल्हाच्ा हातात तेथील काही िक�े आिण त्ाचं्ा सभोवतालचा मुलूख एवढाच 
भाग होता. आिाल्हाची स�ा ही �त्कात त्ाचं्ा अिधकाऱ्ाचं्ा हातामध्े होती व तसे महणाव्ास गेले 
तर हे सराार जवळ जवळ सवतं� होते . ्ा पिर�सथतीत ि्वाजीच्ा सवारीमुळे आिण १६७७ –७८ साली 
त्ाने हा �ाे् िजकून घेतल्ामुळे अिधकच गोधळ िनम�ण झाला . पिरणामी ािकण अक�ट िजल्ात (्ा 
िजल्ाची राजधानी िजजी हे ्हर होते .) मरा�ाचें एक नवीन सरकार िनम�ण झाले . नवीन िजकलेल्ा 
�ाे्ावर ि्वाजीने रघुनाथ नारा्ण हणमंते ्ाची सुभेाार महणून नेमणूक केली . संभाजी गााीवर 
आल्ानंतर त्ाने ्ा सुभेााराला बडतफर  कवन कैाेत टाकले . पूवर कन�टकचा मराठा सुभेदार हरज् 
महाड्क :- (१६८१ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा सुरवातीला ) (म�ास डायर् , ८ जानेवारी १६८१ ) त्ाचे 
जागी संभाजीने आपल्ा बिहणीचा नवरा हरजी महाडीक ्ाची िजजीच्ा अिधकारावर नेमणूक केली परंतु 
व्सनामध्े संभाजी राजा हा आसकत झाल्ामुळे आिण औरंगजेबाच्ा खास हुकमतीखाली महाराष्ावरील 
मोगलाचंा ाबाव वाढल्ामुळे ाूरवर असलेल्ा िजजीच्ा �ातंावरील संभाजीची स�ा कमी झाली व तेथील 
सथािनक सुभेाार हा जवळजवळ सवर स�ाधी् झाला . हरजीने सवतःला महाराजा ही पावी धारण केली 
आिण िजजी �ातंामधून िमळणाऱ्ा उतप�ाचा जााा िवभाग त्ाने रा्गड ्ेथील आपला सावरभौम संभाजी 
्ाचं्ाकडे पाठिवण्ाच्ा कामी टंगळमंगळ करण्ास सुरवात केली. 

 
१६८६ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात संभाजीने १२ हजार घोडेसवार ाेऊन केसो ि�बक िपगळे ्ाची 

वरील �ाे्ात रवानगी केली . वरवर त्ाचा उ�े् कन�टक ्ेथील ि्बांी मजबतू करण्ाचा होता . परंतु 
गुपतपणे त्ाने केसो ि�बक ्ाला बडंखोर हरजी महाडीक ्ाला कैा कवन बडतफर  करण्ाची आिण 
सवतःच्ा (संभाजीच्ा) नाव ेिजजीचे सरकार आपल्ा ताब्ात घेण्ाची आजा िालेली होती . (पाहा, 
ऑमरस  �ॅग., १५५) ११ फे�ुवारी १६८७ रोजी केसो ि�बक हा िजजीजवळ ्ेऊन पोहोचला . परंतु त्ाच्ा 
मनातील आकाकंा धुळीला िमळणार अ्ी सप� िचनहे िासत होती . कारण हरजीने िजजीचा िक�ा 
संपूणरपणे आपल्ा ताब्ात घेतला होता आिण सथािनक सैन्ाची िन�ा पूणरपणे आपल्ाकडे वळवनू घेतली 
होती. आपला डाव हुकला आहे ्ाची केसो ि�बक ्ाला जाणीव झाली आिण त्ाने जवळजवळ १८००० 
फौज घेऊन महैसूरमध्े �वे्  केला . परंतु ्ेथेही त्ाच्ा हातून िव्षे कामिगरी पार पडली नाही , आिण 
काही काळानंतरच तो िजजीच्ा जवळपास परतला. 

 
(११) इ. स. १६८७ या वष� मोगल फौजानं् पूवर कन�टकात जो �वेश केला तयाच् हक्कत 

 
गोवळको�ाचे राज् िजकल्ानंतर औरंगजेबाने ्हाणपणाने कुतुब्ाही राजवटीतील जुने 

अिधकारी त्ाचं्ा पूव�च्ाच जागी काही काळप �्त अिधकारावर ठेवले . गोवळको�ाचा त्ाला ्ेऊन 
िमळाल्ापैकी ज्े� अमीर महमा इ�ाहीम हा होता . औरंगजेबाने त्ाला महाबतखान ही पावी िाली , 
आिण त्ाची है�ाबााच्ा सुभेाारीवर नेमणूक केली . महाबतखानाच्ा अित्् िव�ासातला अिधकारी 
महमा अलीबेग हा होता . त्ाला औरंगजेबाने अली असकरखान ही पावी िाली , आिण त्ाची नेमणूक 
कुतुब्ाही कन�टकाचा फौजाार महणून केली . त्ाच्ा हाताखाली औरंगजेबाने िचगलपेठ , काजंीवरम , 
आिण पुनमाळी ्ा िठकाणी िक�ेाार आिण न्ा्ाधी् ्ाचं्ा नेमणुका केल्ा . वरील अिधकाऱ्ानंी 
अित्् न�तेचे धोरण सवीकावन औरंगजेबाचे िठकाणी सावरभौम महणून आपली िन�ा व्कत केली . 
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(ऑकटोबर १६८७) (ऑमरस  �ॅग., १५७) परंतु औरंगजेबाने ्ानंतर थो�ाच कालावधीत आपला िनणर्  
बालला. त्ाने है�ाबााच्ा सुभेाारीवर महाबतखानाचे ऐवजी रहु�ाखान ्ाची नेमणूक केली . अली 
असकर ्ाच्ा जागेवर त्ाने कासीमखानाला नेमले . त्ाला त्ाने कन�टकच्ा िा्नेे चाल कवन 
जाण्ाचा हुकूम िाला , आिण तेथे असलेल्ा मरा�ाचं्ा फौजेिवर� जोराार कारवाई करण्ास 
सािंगतले. (जानेवारी १६८८) (म�ास डायर्, २२ नोवहे.) 

 
१६८८ मध्ल अिनण�यक यु� : दोनह् पकानं् केलेल् देशाच् लुटालूट 

 
्ा सुमारास हरजी महाडीक ्ाने आपल्ा फौजेची रवानगी पालार नाीच्ा उ�रेस असलेल्ा 

जुन्ा गोवळकोडा राज्ातील मुलूख लुटण्ासाठी आिण िजकून घेण्ासाठी केली . ्ा �ाे्ावर नुकतेच 
मोगलाचें अिधराज् सथापन झालेले होते . परंतु ्ा मुलुखात अ�ािप पािहजे िततक्ा �माणात मोगल सैन् 
आलेले नवहते. हरजी महाडीक ्ाने वरील �ाे्ावर २००० घोडेसवार , ५००० पा्ाळ आिण िकलल्ाच्ा 
िभती चढून जाण्ात पटाईत असलेले अनेक सैिनक व ाोराच्ा ि्�ा ्ासंह चाल केली . ्ा �ाे्ातील 
अनेक िक�े आिण जवळजवळ ्भंर गाव े्ाचंा त्ाने फारसा �ास न पडता ताबा घेतला. २४ िडसेबर रोजी 
अक�टवर ह�ा कवन मरा�ानंी ते िजकून घेतले . मराठे साऱ्ा मुलूखभर पसरले . ाी िकवा पुरष अथवा 
जातपात ्ाची पव� न करता त्ानंी सवर� लुटालूट आिण अत्ाचार ्ाचंा कहर केला . मरा�ाचं्ा 
हलल्ापासून आपले जीिवत आिण मालम�ा सुरिकत राहावी महणून काजंीवरम  ्ेथील अनेक मोठमो�ा 
�ा�णानंी आपली बा्कामुले ्ाचं्ासह म�ास ्ेथे आसरा घेतला . (२७ िडसेबर १६८७ ते १० जानेवारी 
१६८८). ११ जानेवारी रोजी मराठे अचानक काजंीवरममध्े घुसले . त्ानंी ्हरात लुटालूट केली , ५०० 
लोकानंा ठार मारले, अनेक घरे उदधवसत केली , आिण भीतीने �सत झालेल्ा नागिरकानंा ्हरातून पळून 
जाण्ास भाग पाडले . केसो ि�बक ्ाने ाेखील आपल्ा हाताखालील फौजेसह हरजीने सवीकारलेल्ा 
वरील फा्ाे्ीर माग�चे अनुकरण केले . िचतपाट आिण कावरेीपाक ही ाोन ्हरे िजकून घेतल्ानंतर 
त्ाने काजंीवरम  ्ेथे आपली छावणी िाली. (जानेवारी १६८८) (म�ास डायर्) 

 
परंतु मरा�ानंी काजंीवरम चा घेतलेला ताबा हा अलप काळापुरताचा ठरला . औरंगजेबाने पूव� 

गोवळको�ाच्ा चाकरीत असलेल्ा आपल्ा चार सु�िस� सेनान�ना कन�टकच्ा माैानात ताबडतोब 
चाल कवन जाण्ाची आिण बाा्ाही पािठराख्ानंा मात करण्ाची आजा िाली . हे चार सेनापती महणजे 
इसमाईलखान मखा, ्�पपा ना्क, रसतुमखान आिण महमा सािाक हे होते. २५ फे�ुवारी १६८८ रोजी हे 
अिधकारी काजंीवरम  ्ेथे ्ेऊन पोहोचले . (म�ास डायर् ; जे. श.). मरा�ानंी ते ्हर खाली केले . 
मोगलाचं्ा आघाडीवरील सैन्ाने त्ाचंा पाठलाग केला आिण त्ाचं्ाबरोबर ्ु� केले . त्ाच�माणे त्ानंी 
वॉ�नावॉ् हे ्हर आपल्ा ताब्ात घेतले व तेथे आपली छावणी िाली ; तर इकडे मरा�ानंी तेथून 
ािकणेकडे एक िावसाच्ा टपप्ावर असलेल्ा िचतराट ्ेथे आपला तळ िाला . ाोनही बाजंूची मुख् सैन्े 
जवळजवळ एक वषरभर परसपरावर नजर ठेवीत , ्ाच पिर�सथतीत समोरासमोर ठाण ाेऊन होती . ाररोज 
त्ाचं्ा छावणीतून सैन्ाच्ा तुक�ा आिण रसा आणण्ासाठी सैिनकाचंी टोळकी बाहेर पाठिवली जात . 
हे सैिनक कसलाही सारासार िवचार न करता आजूबाजूच्ा �ाे्ात लुटालूट करीत . इ. स. १६८६ मध्े 
्ा �ाे्ात भ्ानक ाुषकाळ पडला होता. त्ा ाुषकाळाच्ा पिरणामातून अजूनही तेथील �जाजन सावरले 
नवहते. (म�ास डायर् , १९ ऑगसट , १६८६ ). त्ाचं्ावर आता एकाऐवजी ाोन ारोडेखोरानंा तोड 
ाेण्ाची पाळी आली . पिरणामी त्ा िजल्ातील व्ापाराचा ना् झाला , उधोगधंाे न� झाले , धान् आिण 
भईुमूग, करडई, मोहरी वगैरेचा भ्ानक तुटवडा पडला . लोकानंी ्केडोच्ा संख्ेने िकनाऱ्ावरील 
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बिंासत ्ुरोिप्न वसाहतीचा एकमेव आधार महणून आसरा घेतला . [्ा वेळी जो गोधळ उडाला होता त्ाचा फा्ाा 

घेऊन मरा�ापंासून कुडालोर िहसकावनू घेण्ाचा बेत वाली कंुडापुरमचा पूव�चा िवजापुरी सुभेाार इ�ाहीमखान लोाी ्ाने केला . परंतु ्ातून 
काहीही िनषप� झाले नाही . हरजी महाडीक ्ाने गोवळको�ाच्ा सरह�ी निजकच्ा �ाे्ावर ह�ा करण्ासाठी मोठी फौज ाेऊन रामजी कृषण 
्ाची रवानगी केली. परंतु त्ाने ितकडे न जाता पााेचरी निजकचा मुलूख लुटला आिण थो�ाच काळात २० हजार होन जमा केले . १६८८ मध्े 
औरंगजेबाने है�ाबाा कन�टकाच्ा सुभेाारीत वारंवार बाल केले . �थम त्ाने ्े�मतराव ितमपपा ्ाला का्म केले . परंतु नंतर एि�लमध्े त्ाने 
त्ाला काढून त्ाचे जागी जानिनससारखान ्ाचंी नेमणूक केली . ऑकटोबरमध्े सुभेाारीवर त्ाने असकर अली ्ाची नेमणूक केली . जानेवारी 
१६८९ मध्े तो आपल्ा अिधकारावर आला . तोप �्त सुभेाारीचे काम महमा सािाक ्ाने पािहले . (म�ास डायर् , २५ ऑकटोबर १६८८ , १ मे 
१६९०)] 

 
१६८९ पय�त चाललेला कन�टकात्ल गोधळ व अशातंता 

 
१६८९ हे वषर ाेखील कन�टक �ातंाला पूव�च्ा वष�इतकेच वाईट गेले . रसत्ाववन रहाारीला 

धोका होता . मोगल आिण मराठे ्ाचंी सैन्े ाररोज आसमंतात लुटालूट करीत . कन�टकात िनम�ण 
होणारा कापूस आिण इतर वसतू , त्ा �ाे्ात वारंवार चाललेली ्ु�े आिण चोऱ्ामाऱ्ा ्ामुंळे कुनीमेडू 
्ेथील इं�गल् वखारीत िन्�तीकरता आणणे अ्क् झाले . १९ स�ेबर रोजी हरजी मरण पावला . त्ाची 
बा्को अंिबकाबाई (ि्वाजीची मुलगी) िहने आपल्ा अजान मुलाच्ावतीने िक�ा आिण आजूबाजूचा �ातं 
्ाचंा कारभार चालू ठेवला. 

 
(१२) िजज् येथे राजाराम 

 
१ नोवहेबर १६८९ रोजी राजारामाच्ा िजजी ्ेथील आगमनानंतर कन�टक�ातंात अित्् 

्ातंतापूणर असे �सथत्ंतर झाले . हरजीची िवधवा ाी आिण ितचे �ा�ण स�ागार ्ानंी ८ वष�प �्त जे 
अिधकार ाडपून आपल्ाकडे घेतले होते आिण सथािनक बाबतीत ज्ा सवातंं्ाचा उपभोग घेतला होता ते 
सोडून �ाव्ाला त्ाचं्ा मनाची त्ारी नवहती . (मेमॉयसर ऑफ एफ . मा�टन) परंतु राजारामाचे जे ह� 
होते ते वााातीत आहेत ्ाब�ल ्केंला ितळमा� जागा नवहती . साहिजकच िजजीचा कारभार त्ाच्ा 
हाती गेला . हरजीच्ा मुलाला कैाेत टाकण्ात आले . त्ाच�माणे हरजीच्ा िवधवा ाीकडून हरजीने 
इतकी वष�प �्त �ातंाचा जो कारभार केला त्ाचे सवर िह्बे साार करण्ाची मागणी करण्ात आली व 
ितला �व् ाेणे भाग पाडण्ात आले. ३ लक होन एवढी र�म ाेऊन ितला आिण संताजी भोसले ्ाला एक 
लक होन एवढी र�म ाेऊन तह करावा लागला . (म�ास डायर्, ६ िडसेबर, १६८९) राजारामाचा सव�� 
�ितिनधी �लहाा िनराजी ्ाच्ासाठी �ितिनधीची नवीन जागा त्ार करण्ात आली , तर िनळो मोरे�र 
िपगळे ्ाला पेशवा अथवा पंत�धान ्ा अिधकारावर चालू ठेवण्ात आले . “राज�ितिनधी �लहाा िनराजी 
्ाने राजारामाला िवष्ासकतीच्ा खाईंत लोटून िाले (मा�टन) आिण गाजंा आिण अफू ही सातत्ाने 
त्ाला चावन त्ाला एक �करच्ा धंुाीत ठेवले . (िवल�स , भाग १ , १३३) ्ानंतर त्ाने सव��म स�ा 
आपल्ा हाती घेतली व हरजीच्ा कारिका�त ज्ा �ा�णानंी आपली तंुबडी भरली होती त्ानंा जपतीची 
िभती घालून त्ाचं्ाकडून पैसा आिण मालम�ा ही बाहेर काढली.” 

 
िजज् येथ्ल मराठा सरकारचे लुटमार्चे धोरण : युरोिपयन वयापाऱयाबंरोबर्ल तयाचें संबंध 

 
परंतु कन�टक �ातंातील पूव�च्ा अिधकाऱ्ाकंडून अ्ा तऱहेने पै्ाचा अपहार केल्ानंतरही 

मरा�ाचं्ा राज्कारभारात जे अनथक संकट िनम�ण झाले होते त्ामुळे जमा आिण खचर ्ामधील वाढत 
जाणारी फारकत भवन िनघाली नाही . िजजी ्ेथे असलेल्ा अिधकाऱ्ानंी पूवर िकनाऱ्ावरील ्ुरोिप्न 
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वसाहतीतून पैसा उभा करण्ाचे �्तन चालिवले . तेथे असलेल्ा �ीमंत व्ापाऱ्ानंा ५००० िकवा १००० 
होन एवढी र�म ाेखील कज�ऊ ाेण्ाची गळ घालण्ात आली . राजारामाचे आगमन झाल्ानंतर �ेच 
आिण डच वखारवाल्ानंी मराठा अिधकाऱ्ात परसपरािंवर� कारसथाने करण्ाचे काम चालू ठेवले . अ्ा 
कारसथानात पॉ�नाचरी ्ेथे नव्ाने सथापन झालेल्ा �ेच वखारवाल्ानंा हुसकावनू लावण्ासाठी हुकूम 
काढण्ाब�ल डच लोकानंा मोठी लाच ाेऊ करावी असे अनेक �कार घडून ्ेऊ लागले . िजजी ्ेथील 
मंं्ानंी अ्ा तऱहेच्ा गो��ना उ�ेजन िाले. डच अगर �ेच ्ाचं्ाकडून जासतीतजासत पैसा कसा काढता 
्ेईल एव�ा एकाच गो�ीचा त्ानंी िवचार केला . [िजजी ्ेथील मराठा सरकार आिण ्ुरोिप्न व्ापारी ्ाचं्ामधील 

संबधंाची हकीकत पुढे िाली आहे : िडसेबरच्ा सुरवातीला िजजीच्ा सुभेााराने कुन�मेडू ्ेथील इं�ज वखारााराकडून ३००० होनाचंी मागणी 
केली. त्ीच मागणी डच आिण �ेच वखारााराकंडून करण्ात आली . ्ानंतर ्ुरोिप्न कंपन्ानंा वखारीभोवती तटबांी केल्ाब�ल ५००० होन 
ांड करण्ात आल्ाचे सागंण्ात आले . आपण आपला सवर पैसा राजारामाला िाला असल्ाने आिण आमच्ा जहािगरी िटकिवण्ाची आमहाला 
जररी असल्ामुळे आमही पैसे मागत आहोत असे मरा�ाचें अिधकारी सागंत . (म�ास डायर्, ४ जानेवारी १६९०) ्ानंतर म�ासच्ा गवहनररकडे 
मरा�ानंी ाावगोळ्ाचंी मागणी केली . मोगलानंा न ाुखावण्ाच्ा हेतूने इं�जानंी ती अमान् केली . १४ माचर रोजी पुनहा राजारामाने 
िकनारप�ीला भेट िाली. ्ा भेटीिनिम� पुनहा एकाा मरा�ानंी पै्ाची वसुली केली ्ानंतर मरा�ानंी तेवेन प�मचा िक�ा िवकाव्ास काढला . 
�ेच आिण इं�ज ्ा ाोघानंीही आपापले भाव सािंगतले . अखेर इं�जानंी तो िक�ा १ ,०८,१५० रप्ातं िवकत घेतला . िकलल्ाभोवतालची 
बाुंकीच्ा एका गोळीच्ा फेरीइतकी जमीन इं�जानंा िमळाव्ाची होती . मरा�ानंा फसिवण्ाकिरता इं�ज गवहनररने म�ासकडून त्ाचं्ा उ�म 
तोफा ्ेईतोप �्त िकलल्ाचा ताबा न घेण्ाचे ठरिवले . परंतु मरा�ानंी इं�जावंर मात केली आिण पुढे िक�ा ाेण्ाचे नाकारले . कंपनीच्ा 
अध्काने ्ावर िचडून उद गार काढले की मरा�ानंा लाच िाल्ास एका िकवा अनेक माणसानंाही ते ाहा वेळा िक�ा िवकतील . (म�ास डायर्, 
२१ जुलै). पुढे जेवहा मरा�ानंी िक�ा इं�जाचं्ा सवाधीन केला तेवहा ठरलेल्ा अट��माणे एक खेडे इं�जाकंडे जाव्ाचे होते परंतु डचानंी त्ावर 
ह� सािंगतला, आिण इं�जाकंडून अिधक पैसे लाटण्ासाठी मरा�ानंी डचाचं्ा मागणीला पािठबा िाला . 

 
डचानंी पािाचेरी ्ेथील �ेच वसाहत उठिवण्ासाठी राजारामाच्ा ारबारात खूप �्तन केले . मोगल आिण मराठे ्ाचं्ा ्ु�ाचा 

संभव ओळखून पािाचेरीभोवती तटबांी उभारण्ाची परवानगी मानटन ्ाने हरजी महाडीक राजे ्ाचं्ाकडून ९ जानेवारी १६८९ रोजी िमळिवली 
होती. 

 
राजाराम हा कन�टकात आल्ावर मानटन ्ाने आपला �ितिनधी जम�न ्ाला िजजी ्ेथे पाठिवले . राजारामाने एका फम�नातफ�  �ेचाचें 

अिधकार का्म केले . राजाराम आल्ानंतर डच आिण �ेच ्ानंी मराठा मंं्ाकंडे परसपरािंवर� आपली कारसथाने सुव केली . अिधक पैसा 
िमळिवण्ासाठी मराठा मंं्ानंी ्ा कारसथानानंा उ�ेजन िाले . सुरवातीला (१६९०) डचानंा अप्् आले . कारण �ेचानंी राजारामाला १२६०० 
रप्े १८ ट�े व्ाजाने ाेऊ केले . परंतु १६९३ मध्े डचानंी �ेनचावंर मात केली आिण राजारामाच्ा परवानगीने पािाचेरीचा कबजा घेतला .] 
१६९० मध्ल मोह्म  :- १६९० च्ा जानेवारी मिहन्ात मोगलाचं्ा बाजूला तातपुरता का होईना पण ध�ा 
बसला ्ाचे कारण नुकत्ाच मोगलाचं्ा चाकरीत घेतलेल्ा जुन्ा है�ाबााच्ा सथािनक अिधकाऱ्ानंी 
केलेले बडं हे हो् . ्ा बडंामध्े महंमा सािाक, ्�पपा ना्क आिण इसमाईल मखा हे अिधकारी सामील 
होते. बाा्हाच्ा पूव�च्ा नोकरानंा आपल्ा जागी नेमण्ात ्ेईल आिण आपल्ावर बेकार राहण्ाची 
अथवा हलक्ा ाज�च्ा अिधकारावर राहण्ाची पाळी ्ेईल ्ा समजुतीने त्ानंी मोगलाचंी चाकरी 
सोडली. राजारामाबरोबर त्ानंी करार केला आिण आजुबाजूचा मुलूख बळकावनू तेथून त्ानंी वसूल गोळा 
करण्ास सुरवात केली. म�ासापासून कुनीमेडूप �्तच्ा बाा्ाही अिधकाऱ्ावंर त्ानंी िनण�्कपणे मात 
केली. त्ाचंा त्ानंी पराभव केला व त्ानंा िकनाऱ्ावरील ्ुरोिप्न वसाहतीकडे पळून जाण्ास भाग 
पाडले. (एि�ल) ्ा बडंाचा िबमोड मोगल फौजेचा सरसेनापती महणून जुलपीकारखानाचे ऑगसटमध्े 
काजंीवरम  ्ेथे आिण स�ेबरच्ा सुरवातीला िजजीच्ा पिरसरात मोगल सैन्ाचा सरसेनापती महणून 
आगमन झाल्ानंतर झाला. (िदल., भाग २, ९८ ब; म�ास डायर्, १ आिण २२ स�ेबर १६९०) 

 
आता मा� लषकरी पिर�सथतीत एकाएकी बाल झाला . मरा�ाचं्ा लुटाव टोळ्ानंा मोगल 

फौजानंी हाकलून लावले आिण खु� राजारामाच्ा मुलुखावर सवारी करण्ाचा मोगल फौजानंी घाट 
घातला ्ामुळे भ्भीत होऊन राजारामाने िजजीचा त्ाग केला आिण आपला िम� तंजावरचा राजा 
्ाच्ाजवळ ािकण कन�टकात त्ाने अिधक सुरिकत िठकाणी आसरा घेतला . िजजीपासून समु�ाप �्त 
पसरलेल्ा ाे्ाची ाैन्ावसथा मा� अजून संपली नाही . कारण ाोनही पकातील अिधकारी आिण 



 
अनु�मिणका 

बाजारबुणगे ्ानंी त्ा �ातंात लुटालूट करण्ाचे काम चालूच ठेवले . त्ा �ाे्ातील सथािनक �जेने 
आसऱ्ासाठी आणखी ािकणेकडे तंजावरच्ा मुलखात िकवा िकनाऱ्ावर असलेल्ा ्ुरोिप्न वखारीत 
आपल्ा बा्कामुलासंह पळून जाऊन आसरा घेतला. 

 
(१३) िजज्चया वेेाच् सुरवात 
 
िजज् िकललयाचे वणरन 

 
िजजीचा ाुगरम िक�ा हा एकंारपणे राजिगरी , कृषणिगरी आिण च�ं्ानाुगर ्ा तीन मजबतू 

तटबांीने विे�लेल्ा िकलल्ापंासून बनलेला आहे . ्ा तीन िकलल्ानंा जोडणारी एक मजबतू गोलाकार 
तटबांी असून हे तीन िक�े महणजे एक ओबडधोबड असा �चडं ि�कोणच झाला आहे . हा ि�कोण 
महणजेच िजजीचा िक�ा . ्ा िकलल्ाचा घेर जवळजवळ ३ मलै एवढा आहे . ज्ा डोगरावर हा िक�ा 
बाधंलेला आहे ते डोगर चढाव्ास कठीण, खडकाळ असे असून त्ाचं्ावर जागोजाग इतक्ा �चडं ारडी 
पसरलेल्ा आहेत की डोगर चढून जाणे महणजे जवळजवळ अ्क्�ा् आहे . वरील ितनही िक�े एकावर 
एक अ्ा बाधंलेल्ा ागडी िभत�च्ा तटबांीनी विे�लेले असून त्ावंर जागोजाग बुरज आहेत . 
तटबांीमध्े िठकिठकाणी तोफासंाठी जंगी िखडक्ा असून मध्ेमध्े बाुंकातूंन मारा करण्ासाठी फटी 
आहेत. ्ा िभत�ची एकसंधता काही िठकाणी अित्् अरंा पण मजबतू असलेल्ा अ्ा ारवाजानंी 
छेालेली आहे. अ्ा तऱहेने संरकणाची अित्् मजबतू व्वसथा असलेल्ा ्ा िकलल्ावरील हे ारवाजे 
जवळ जवळ ६० फूट रंा असलेल्ा आिण ागडानंी बाधंलेल्ा अ्ा तटानंी जोडलेले आहेत . ्ा 
तटापलीकडे ८० फूट रंा असलेला खंाक आहे. अ्ा ्ा तीन डोगरावंर बालेिक�े बाधंलेले आहेत. 

 
िकलल्ाला एकंार ३ ारवाजे आहेत . पिहला ारवाजा उ�रेकडील िभतीत असून त्ाला आता 

व�ेोर अथवा अक�ट ारवाजा असे महणतात . १७ व्ा ्तकात हा ारवाजा ि�नोमालीकडील ारवाजा ्ा 
नावाने ओळखला जाई . ाुसरा ारवाजा पूव�च्ा िा्नेे आहे . त्ाला ह�ी पॉ�नाचरी ारवाजा असे 
महणतात. १७ व्ा ्तकात िकलल्ात �वे्  करण्ासाठी हाच मुख् ारवाजा होता. ्ा ारवाजाच्ा थो�ा 
पि�मेला च�ं्ान आिण राजिगरी ्ानंा जोडणाऱ्ा िभती मागील बाजूकडील असलेला एक छोटासा 
ारवाजा आहे . ्ाला िहाुसथानातील लोक सैतान ारी ्ा नावाने ओळखतात . (पाहा एस. अक�ट 
मॅनयुअल) 

 
जुलपीकारखान हा १६९० वष�च्ा स�ेबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला िजजी ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . 

परंतु तो िकलल्ासमोर नुसता तळ टाकून बसला . त्ाच्ाजवळ जी छोटी फौज होती त्ा फौजेच्ा 
मातीच्ा साहाय्ाने ने िकलल्ािंमळून एकसंघ झालेल्ा िजजीसारख्ा �चडं िकलल्ाला वढेा घालणे 
केवळ अ्क्�ा् होते . त्ाचं्ाजवळ भारी तोफाही नवहत्ा आिण गोळ्ाचंा भिडमार करता ्ेईल एवढा 
ाारगोळाही नवहता. त्ाच�माणे िकलल्ाची संपूणर नाकेबांी करणे हे त्ाच्ा ्�कतपलीकडचे असल्ामुळे 
िकलल्ामध्े रसाीचा जो पुरवठा होत होता त्ाला �ितबधं करणे त्ाला ्क् झाले नाही . त्ाच�माणे 
मराठे आता त्ानंा बसलेल्ा पिहल्ा आघातामुळे िनम�ण झालेल्ा गोधळातून सावरले होते . त्ानंी 
जुलपीकारखानाला अव्ाहतपणे सं�सत करण्ाचे काम सुव केले . त्ानंतरच्ा फे�ुवारी मिहन्ात 
राजाराम िजजीला परतला. 

 



 
अनु�मिणका 

एि�लनंतर मोगलाचें जे लषकरी वचरसव होते ते झपा�ाने कमी होत गेले , तर छावणीभोवती सतत 
गसत घालणाऱ्ा मरा�ाचं्ा सैिनकी टोळ्ाचं्ा हालचाल�नी त्ाचं्ा छावणीतील धान्पुरवठा थाबंला . 

[्ावेळी त्ाच्ाबरोबर आलेले अनेक ािकणी मनसबदार त्ाला सोडून ्�ूला जाऊन िमळाले . ्ा सुमारास सय्ा लषकरखान हा छावणीत 
ााखल झाला. त्ाने बाा्हाकडून �व् आिण कडपपा िजल्ातून धान्सामु�ी आणली . ्ामुळे वेढा घालून बसलेल्ा मोगल सैन्ाला िालासा 
िमळाला. जुलपीकारखानाने बाा्हाला प� िलहून कळिवले की ्�ूने सवर बाजंूनी त्ाला वेढले आहे आिण त्ाची रसा तोडली आहे . त्ाने 

असेही कळिवले की त्ाला रसाीची आिण कुमकेची अित्् तातडीची गरज आहे . (िदल; भाग २ , ९९ ब ; एम . ए., ३५२ )] त्ामुळे 
जुलपीकारखानाने आपल्ाला ताबडतोब रसाीची पाठवणी करण्ात ्ावी असा िनरोप रवाना केला . 
जुलपीकारखानाला मात करण्ासाठी त्ाचा बाप वजीर असाखान ्ाला आिण राजपु� कामबक ्ा 
ाोघानंा मो�ा फौजेसिहत वाकीनखे�ाहून िजजीकडे रवाना करण्ात आले . (एम . ए., ३५५ , ३४४; 
िदल., १०३ अ). ते १६ िडसेबर १६९१ रोजी िजजी ्ेथे ्ेऊन पोहोचले . [परंतु असाखानाने कोणतीही हालचाल न 

करता अनेक मिहने फुकट घालिवले . अनेक वेळा त्ाने आपल्ा मुलाच्ा भेटीला जाण्ाची इचछा �कट केली होती . परंतु आता त्ाचा मुलगा 
अडचणीत सापडला असताना त्ाच्ा मातीला जाण्ाचे तो नाव काढीत नवहता . अनेकाा मरा�ाचं्ा िवर� लढताना अप्् आलेल्ा 
सेनापत�ची त्ाने िनभरतसना केली होती आिण अ्ी बढाई मारली होती की एकाा बाा्हाने माझ्ावर कामिगरी सोपवावी महणजे त्ाला खरा तुकर  
का् असतो ते समजेल . असाखानाचे हे उद गार बाा्हाच्ा कानावर पोहोचले होते . त्ाची ्ावेळची असवसथता पािहल्ावर बाा्हा आपल्ा 
�ंथपालाकडे पाहून उद गारला , “आता त्ाचा तुक� बाणा संपला आहे ” बाा्हाचे हे उद गार असाखानाला कळिवण्ात आले . (एम . ए., ३५३, 
र�ातमाधल प� ्. १५३) 

 
बाा्हाकडून अ्ा तऱहेचे बोचणी घेणारे प� आल्ावर असाखानाने कूच करण्ासाठी जारीने त्ारी सुव केली . ४ ऑकटोबर रोजी 

राजपु� कडपपा ्ेथे पोहोचला आिण तेथून ाोघानंी िजजीकडे कूच केले . १६ िडसेबर १६९१ रोजी ते ाोघेजण िजजी ्ेथे पोहोचले . (एम .ए., ३५५, 
३४४; िदल, १०३ अ–१०५ ब)] 

 
वेढा देऊन बसलेलया मोगल सैनयाच् १६९१ मध्ल तंग पिरयसथत् 

 
ारम्ान जुलपीकारखानाने िजजीच्ा आपल्ा अप््ी हलल्ाचे काम सोडले , आिण त्ापेका 

अिधक फा्ाे्ीर अ्ा ािकण कन�टक , तंजावर आिण ि�चनाप�ी ्ेथील जमीनााराकंडून खंडणी 
वसूल करण्ाच्ा कामाला तो लागला . अ्ा तऱहेने १६९१ हे वष� बाा्ाही फौजानंा कोणताही िनण�्क 
िवज् िमळाल्ावाचून गेले. 

 
राजपु� आिण वजीर ्ानंी आणलेल्ा मातीमुळे जरी मोगलाचं्ा सामथ्�त �चडं भर पडली 

होती, तरीाेखील पुढील वष� कोणतेही घवघवीत ्् मोगलाचं्ा पारी पडले नाही . बाा्हाच्ा 
चाकरीमध्े परत ्ेण्ाब�ल इसमाईलखान मखा ्ाचे मन वळिवण्ात आले आिण तो आपल्ा फौजेसह 
जुलपीकारखानाच्ा छावणीत ्ेऊन ााखल झाला . त्ाच्ा फौजेतील ्ा वाढीमुळे जुलफीकारखानाने 
१६९२ मध्े िजजीच्ा व�ेाला पुनहा सुरवात केली . सुरवातीला त्ाने काही काळ आपले मोच� बालले . 
परंतु नंतर त्ाने च�ं्ान ाूगर िजकून घेण्ाचे आपले उि�� का्म केले आिण त्ा ाुग�च्ा िा्नेे त्ाने 
मोच� बाधंण्ास सुरवात केली . ्ा िकलल्ावर व त्ाच�माणे पॉ�नाचेरी ारवाजावर त्ाने आता भिडमार 
सुव केला . परंतु त्ाचे हे �्तन महणजे िनववळ एक ाेखावा होता , आिण त्ाची जाणीव आजुबाजूच्ा 
�ाे्ात पूणरपणे होती. [असाखान आिण राजपु� ्ाचंी छावणी जुलपीकारखानाच्ा छावणीपासून ३ मलैावंर उ�रारवाजापलीकडे होती . 

इसमाईलखान आिण इतर सथािनक अिधकारी ्ाचंी िन्ुकती िकलल्ाच्ा वा्व्ेला असलेल्ा एका ठाण्ावर करण्ात आली होती . �त्ेक मोगल 
छावणीभोवती संरकणासाठी महणून एक िभत उभारण्ात आली होती . सैतानारी ारवाजाची नाकेबांी करता आली नवहती . त्ामुळे िकलल्ामधील 
लोक आत बाहेर ्े -जा करीत. काकरखानाच्ा हाताखालील तुकडी वेतावलमच्ा जंगलाच्ा बाजूने रसा जाऊ न्े ्ावर लक ठेवी . परंतु ्ा 
कामी त्ाला ्् आले नाही. 

 
मरा�ानंी कृषणािगरीच्ा बाजूने राजपु�ाच्ा छावणीवर ह�े चढिवले . तेवहा जुलपीकारखानाने त्ा बाजूला अिधक रककाचंी ्ोजना 

केली. एके रा�ी ५००० मराठा फौजेने िकलल्ाबाहेर पडून मोगलावंर ह�ा केला . परंतु हा ह�ा मोगल सैन्ाने एकि�तपणे लढवनू परतवनू 
लावला. त्ामुळे जुलपीकारखानाने राजपु�ाची छावणी नजीक आणली . ्ानंतर त्ाने चं�ा्ण ाुग�प �्त खंाक खणत नेले आिण त्ा टेकडीवर व 



 
अनु�मिणका 

पािाचेरी ारवाजावर तोफाचंा भिडमार सुव केला . (िदल., १०५ ब –१०६ अ) परंतु जुलपीकारखानाच्ा ्ा चढाईत काहीही ाम नवहता ्ाची 
आजूबाजूच्ा सव�ना जाणीव होती.] 

 
१६९२ मध्ल वेेाच् हक्कत 

 
इ. स. १६९२ साली पावसाळ्ात मोगल छावणीमध्े असलेल्ा पिर�सथतीचे वणरन छावणीत हजर 

असलेल्ा एकाने पुढील�माणे िाले आहे : “मुसळधार पावसाच्ा सरीवर सरी कोसळत होत्ा . अ�धान् 
महागले होते. लागोपाठ अनेक रा�ी आिण िावस ि्पा्ानंा खंाकात घालवाव ेलागत असल्ामुळे त्ानंा 
भ्ंकर ्ातना सहन कराव्ा लागत होत्ा . मोगल छावणीला एखा�ा �चडं तळ्ाचे सववप आले होते .” 
(िदल., १०६ ब) 

 
(१४) इ. स. १६९२ साल् अल्मद�नखान आिण इसमाईलखान यानंा संता घोरपडे व धना जाधव 
पकडतात तयाच् हक्कत 

 
िहवाळ्ामध्े मोगलाचंी पिर�सथती भ्ंकर ्ोचनी् झाली . िडसेबरच्ा सुरवातीला राजारामाचा 

मुख् �ितिनधी रामच�ं ्ाने पि�म िहाुसथानात उभारलेली तीस हजार िकवा अिधक असलेल्ा 
घोडेसवाराचंी एक तुकडी पूवर कन�टकात धनािसग जाधव आिण संता घोरपडे ्ा सु�िस� सेनापत�च्ा 
हाताखाली ्ेऊन ााखल झाली. 

 
नव्ाने ्ेऊन ााखल झालेल्ा ्ा मराठा घोडाळाचा पिहला ओघ काजंीवरम  िजल्ावर ्ेऊन 

कोसळला. ्ा ारोडेखोरानंी िनम�ण केलेल्ा ाह्तीमुळे तेथील नागिरकानंी भ्चिकत होऊन म�ासमध्े 
ाूरवर आसऱ्ासाठी पळ काढला . जेवहा संताच्ा हाताखालील तुकडी कावरेीपाक ्ेथे ्ेऊन पोहोचली 
तेवहा काजंीवरम चा मोगल फौजाार त्ाला तोड ाेण्ासाठी बाहेर पडला . मरा�ाचं्ा सैन्ाची संख्ा 
केवढी �चडं होती ्ाची कलपना त्ाला आली नाही . संताच्ा फौजेने त्ाच्ा छो�ा्ा सैन्ाला चहूकडून 
वढेले, आिण खानाला १५०० घोडे आिण ६ ह�ी ्ाचं्ासह काबीज केले . त्ाच्ा फौजेची सवर मालम�ा 
आिण सामु�ी लुटण्ात आली (१३ िडसेबर). खानाला िजजी ्ेथे नेण्ात आले. तेथे एक लाख होन एवढी 
मोठी खंडणी भवन त्ाने आपली सुटका कवन घेतली . (म�ास डायर्, १३, १७ आिण २३ िडसे . १६९२ 
आिण ४ ऑगसट १६९३; िदल., १०८ ब; जेधे श.) 

 
धना जाधव ्ाच्ा हाताखाली असलेल्ा मरा�ाचं्ा ाुसऱ्ा तुकडीने िजजीभोवतालच्ा 

व�ेाच्ा छावणीवर ह�े केले . ्� ूसंख्ेने आपल्ापेका अित्् �बळ आहे ्ाची जुलपीकारखानाला 
जाणीव झाली आिण त्ाने छावणीबाहेरील आपल्ा ठाण्ानंा मुख् सैन्ास ्ेऊन िमळण्ाचा हुकूम केला . 
इसमाईलखानाची िन्ुकती िकलल्ाच्ा पि�मेला झाली होती आिण त्ामुळे त्ाला मोठे अंतर तोडून 
्ाव्ाचे होते . िकलल्ामध्े मरा�ाचें जे साथीाार होते त्ाचं्ा मातीने मरा�ानंी खानाला अडिवले . 
आपल्ापेका संख्ेने १० पट अिधक असलेल्ा ्�बूरोबर खानाने ्ौ्�ने झुंज िाली . परंतु खान जखमी 
झाला. ५०० घोडे आिण २ ह�ी ्ासंह त्ाला कैा करण्ात आले . कैाी महणून त्ाची रवानगी िजजीकडे 
करण्ात आली . (एम , ए., ३५७ ; िदल., १०७ अ ; म�ास डायर् , ९ जाने . १६९३). िवज्ी मरा�ाचं्ा 
सैन्ाने ताबडतोब है�ाबाा कन�टकवर आपली अिधस�ा सथापन झाल्ाचे जाहीर केले. 

 
(१५) राजपु� कामबक याच् मरा�ाबंरोबर कारसथाने आिण तयाला झालेल् अटक याच् हक्कत  



 
अनु�मिणका 

 
मरा�ानंी आपल्ा हालचाल�ना पुनहा केलेली सुरवात व आजूबाजूच्ा �ाे्ात त्ानंी सथापन 

केलेले आपले �भतुव ्ामुळे मोगलाचं्ा छावणीत धान्ाचा मुकत आिण भरपूर पुरवठा होण्ाचा थाबंला . 
त्ाच�माणे बाा्हाच्ा ारबारातून ्ेणाऱ्ा प�ाचंी आवकजावकही थाबंली . िजजीच्ा बाहेर असलेल्ा 
मोगल सैन्ावर आता व�ेात पडण्ाची पाळी आली . त्ाचं्ा आपापसातील भाडंणामुळे त्ाचंी पिर�सथती 
ही अिधकच धोकााा्क झाली . राजपु� कामबक हा एक मूखर तरण मनुष् होता . त्ाची गणना बापाच्ा 
महातारव्ातील एखा�ा फुकट गेलेल्ा मुलासारखी होती . आपल्ा भावनानंा लगाम घालण्ाचे ि्कण 
त्ाला ाेण्ात आलेले नवहते . त्ाच्ा डोक्ातील िविच� कलपना व त्ाच्ा सभोवतालच्ा तरण आिण 
कुचकामी खु्मसकऱ्ानंी िालेला स�ा ्ामुळे त्ाचे डोके साा िफवन गेलेले असे . त्ाचा िहतकत� 
व्ोवृ� आिण सरकार ारबारी मान्ता असलेला वजीर असाखान ्ाला ाुखिवण्ाची पाळी कामबकाने 
आणली. काही बेजबाबाार आिण माथेिफव लोकाचं्ा मध्सथीने त्ाने राजारामाबरोबर गुपतपणे 
प�व्वहार सुर केला . मरा�ानंी राजपु�ाच्ा मूखरपणाच्ा वागणुकीला उ�ेजन िाले व कावबेाजपणे 
आणखी कुिटल कलपनाचं्ा आहारी जाण्ास त्ाला िचथावणी िाली . जुलपीकारखानाला लवकरच 
राजपु�ाची गुिपते कळली आिण त्ाने राजपु�ावर अित्् काळजीपूवरक ाेखरेख ठेवण्ासाठी बाा्हाची 
संमती िमळिवली . १६९२ च्ा िडसेबरमध्े संता आिण धना ्ाचें आगमन झाल्ामुळे काही आठवडे 
बाा्हाचा ारबार आिण मोगलाचंी छावणी ्ामंधील ाळणवळण पूणरपणे थाबंले. 

 
पिरणामी छावणीमध्े घबराट पसरिवणाऱ्ा अफवाचंा एकच सुळसुळाट झाला . कोणी अ्ी बातमी 

आणली की औरंगजेब हा मरण पावला असून त्ाच्ा जागी िसहासनावर ्हा आलम ्ाची सथापना झाली 
आहे. ्ा अफवा ऐकून आपली पिर�सथती अित्् भ्ंकर झाली आहे अ्ी कामबक ्ाची समजूत झाली . 
असा आिण जुलपीकार हे त्ाचे ्� ूहोते . साहिजकच नवीन बाा्हाची मज� संपाान करण्ासाठी ते 
आपल्ाला साखळांडाने कैा कवन ्हा आलमकडे पाठवतील असे त्ाला वाटले . ्ातून त्ाला आ्चेा 
एकच िकरण िासला आिण त्ाबाबत त्ाच्ा सेवकानंी त्ाला गवाही िाली . तो महणजे राजारामाबरोबर 
संधी करणे , एखा�ा काळोख्ा रा�ी आपल्ा मुलाबाळासंिहत िकलल्ावर पळून जाणे आिण नंतर 
मरा�ाचं्ा मातीने िा�ीचे िसहासन िजकून घेण्ाचा �्तन करणे हा हो्. 

 
जुलप्कारखान वेेाचे मोच�पासून माघार घेतो 

 
असाखानाच्ा हेरानंी कामबकाच्ा कारसथानाची सिवसतर बातमी त्ाला िाली . त्ावर 

असाखान आिण जुलपीकारखान ्ानी बाा्ाही फौजेनील �मुख अिधकाऱ्ाबंरोबर ्ा �शनाबाबत चच� 
केली. त्ानंी एकमताने असा स�ा िाला की राजपु�ावर सकत नजर ठेवण्ात ्ावी , मोगल सैन्ाने मोच� 
सोडून �ाव ेआिण सवर सैन् िपछाडीच्ा बाजूला एकि�त करावे. 

 
वढेा घातलेल्ा मोच्�पासून माघार घेताना मोगल सैन्ाला भ्ंकर ्ु�ाला तोड �ाव ेलागले . 

जुलपीकारखानाने आपल्ा मो�ा तोफा �चडं ाारगोळा ठासून उडवनू िाल्ा (म�ास डायर् , ३० 
जानेवारी १६९३) आिण होत्ा त्ाच िठकाणावर त्ाने त्ा सोडल्ा . मुख् छावणी ही त्ाच्ा तळापासून 
पाठीमागे ४ मलै अंतरावर होती . िकलल्ावरील ि्बांीने मोगल सैन्ावर छापा घातला आिण धना जाधव 
्ाच्ा हाताखाली असलेल्ा ाे्बाधंवानंा ते जाऊन िमळाले . त्ानंी सवर बाजंूनी मोगल सैन्ाची गळचेपी 
केली. बाा्ाही सैन्ाने ४०० सवार , ४०० घोडे आिण ८ ह�ी गमावले . िावस संपता संपता ते 



 
अनु�मिणका 

असाखानाच्ा छावणीपा्ी ्ेऊन पोहोचले. (एम . ए., ३५८; िदल., १०७ ब) 
 
्ा िठकाणी असाखान आिण जुलपीकारखान आपल्ाला भेटाव्ाला ्ेतील तेवहा त्ानंा 

पकडण्ाचा आिण साऱ्ा स�ेची सू�े आपल्ा हाती घेण्ाचा बेत राजपु�ाने आपल्ा मूखर सहकाऱ्ाचं्ा 
बरोबर आखला होता, परंतु हा कट इतर कटासंारखाच बाहेर फुटला होता . िावसभराच्ा लढण्ाने आिण 
काळज्ामुंळे सं�सत झालेला जुलपीकारखान हा रा�ीच्ा वळेी आपल्ा बापाच्ा छावणीपा्ी ्ेऊन 
पोहोचला. तेथे त्ाला ्ा नवीन कटाची बातमी लागली . त्ाबरोबर त्ा ाोघानंी अित्् जलापणे असा 
िनणर्  घेतला की साऱ्ा फौजेची सुरिकतता आिण त्ाच�माणे बाा्हाच्ा नावाचा ाबाबा राखाव्ाचा 
असेल तर राजपु�ाला अ्ा तऱहेच्ा गो�ी करता ्ेणार नाहीत अ्ी काही तरी व्वसथा केली पािहजे -
महणजे त्ाला कैा केले पािहजे . हा िनणर्  घेतल्ाबरोबर त्ा ाोघानंी कामबकाला कैा करण्ासाठी 
त्ाच्ा छावणीकडे कूच केले. 

 
कामबकाला कैद केले जाते 

 
वजीर असाखान ्ाच्ा अंगाची संतापाने लाहीलाही झालेली होती . त्ाने राजपु�ाची कडक 

्बाातं िनभरतसरना केली . “तू नाचणारणीचा मुलगा आहेस , माणसावंर राज् करण्ास अथवा लढाईमध्े 
नेतृतव करण्ास तू नाला्क आहेस ,” असे राजपु�ाला बोलून तो पुढे महणाला , “तू हे जे काही केले 
आहेस त्ाचा अथर तरी का् आहे ? तू सवतःची नामुषकी कवन घेतलेली आहेस , इतकेच नवहे तर माझ्ा 
पाढंऱ्ा केसालाही कािळमा आणलेला आहेस .” राजपु�ाला कैा कवन असाखानाच्ा तंबकूडे नेण्ात 
आले. तेथे त्ाला अित्् सनमानाने वागवण्ात आले . (िदल., १०८ अ ) अ्ा तऱहेने अिधकाराच्ा 
एकसूि�पणाची अंमलबजावणी करण्ात आल्ामुळे मोगल सैन्ाची िवना्ापासून मुकतता झाली. 

 
्ा सुमारास अली मा�नखानावरील आपल्ा ाुारम् िवज्ामुळे आिण काजंीवरम  िजल्ात 

िनव�धपणे लूट करण्ास िमळाल्ामुळे िवज्ोनमाााने उतसाहीत झालेला संताजी घोरपडे हा आता िजजी 
्ेथे ्ेऊन पोहोचला . त्ाने आपली सवर बुि�म�ा आिण सामथ्र जुलपीकारखानािवर� पणास लावले . 
ाररोज ाोनही पकात ्ु�ाला तोड लागले . ्�जूवळ २० हजारापेंका अिधक सैिनक होते तर बाा्ाही 
सैन् संख्ेने अित्् लहान असून त्ापैंकी बरेचसे सैन् राजपु� आिण छावणी ्ाचं्ा बांोबसतात 
गुंतलेले होते . कामबकाची फौजही नाराज होती आिण छावणीचे रकण करण्ासाठी ाेखील ते आपल्ा 
तंबतूून कधीही बाहेर पडत नसत . ्ु�ाचा सारा भार हा जुलपीकारखानावर आिण इतर काही 
मनसबाारावंर पडला. त्ाचं्ापा्ी असलेल्ा सवाराचंी संख्ा फकत २ हजार होती . (िदल., १०८ब; एम . 
ए., ३५८). 
 
(१६) जुलप्कारखानाचया ्ावण्त पडलेला दुषकाळ आिण तयाने िजज्हून वॉयनदवॉशकडे घेतलेल् 
माघार 
 
जुलप्कारखान वॉयनदवॉशहून धानय आणतो 
 

मोगल सैन्ाला आता जवळ जवळ पूणरपणे वढेा पडला होता. ाुषकाळ हा जणू काही त्ाचंा भ्ंकर 
्� ूबनला होता . काही िावसातच टंचाईने इतके उ� सववप धारण केले की छावणीत धान्ाची पूणरपणे 



 
अनु�मिणका 

वाण पडली . अ्ा पिर�सथतीत जुलपीकारखान हा सवतः िजजीच्ा ई्ान्ेस २४ मलैावंर असलेल्ा 
वॉ�नावॉ्हून धान् आणण्ासाठी सवतःच्ा तुकडीला घेऊन छावणीच्ा बाहेर पडला तो जेवहा परत 
्ेण्ासाठी िनघाला तेवहा (५ जानेवारी १६९३) संताजीने तेथून १० मलैावंर ािकणेकडे असलेल्ा ाेसूर ्ा 
गावी २० हजार सैिनकानंा बरोबर घेऊन त्ाची वाट अडिवली . त्ाने जुलपीकारखानाच्ा सैन्ाला वढेले . 
मोगलानंी मो�ा ्थ�ने झुंज िाली , आिण रा�ी ते ाेसूर िकलल्ाच्ा आ�्ाला ्ेऊन पोहोचले . ाुसऱ्ा 
िाव्ी सकाळी त्ानंी जेवहा परत कूच करण्ास सुरवात केली तेवहा मरा�ानंी मो�ा संख्ेने रणागंणात 
सैन् आणले , व मोगलावंर िनकराचा ह�ा चढिवला . परंतु ालपत बुाेंला ्ाने जीवावर उाार होऊन 
मो�ा ्ौ्�ची लढत िाली. आिण मरा�ानंा माघार घेण्ास भाग पाडले. ालपत बुाेंला ्ाने अ्ा तऱहेने 
जुलपीकारच्ा तुकडीला वाचिवले, आिण पिरणामी िजजीसमोर असलेल्ा मोगल छावणीची सुटका केली . 
(िदल., १०९ ब ) परंतु जुलपीकारखानाने इतकी �चडं िकमत ाेऊन आणलेले धान् हे मो�ा संख्ेने 
असलेल्ा मोगल सैन्ाला आिण छावणीतील बाजारबुणग्ानंा एकाम कमी पडले . उपासमार होत 
असलेल्ा बाा्ाही सैिनकाचंी पिर�सथती आणखीनच खालावली . “�त्ेक िाव्ी सकाळपासून 
संध्ाकाळप �्त मराठे हे आमच्ा छावणीभोवती जमत आिण आपल्ा सामथ्�चे �ा्रन करीत . 
छावणीतील लहान मोठी सवर मंडळी ही अित्् सं�सत अवसथेत आिण िख� मन�सथतीत होती.” 

 
असाखानाने अ्ा पिर�सथतीत राजारामाबरोबर गुपतपणे तहाची बोलणी सुव केली आिण 

वॉ�नावॉ्प �्त सुरिकतपणे आपल्ाला माघार घेऊ िाल्ास लाच महणून भरपूर र�म राजारामाला 
ाेण्ाचे त्ाने कबलू केले . राजारामाने ्ा गो�ीला आपली अनुमती िाली . इकडे आपण माघार घेऊ न्े 
असे राव ालपत जुलपीकारखानाच्ा मनावर ठसिवण्ाचा �्तन करीत होता . आपण माघार घेतल्ास 
अखेर िनषकारण नामुषकीची पाळी ्ेईल असेही त्ाने जुलपीकारखानाला सािंगतले . जुलपीकार अ्ा तऱहेने 
ि�धा मन�सथतीत असताना माघार घेण्ाचा िनणर्  घेण्ावाचून त्ाला ाुसरा मागर उरला नाही . कारण 
त्ाच्ा तोफखान्ावरील सैिनकानंी आपापले सामानसुमान मालवाहू जनावरावंर लााले , छावणी सोडली 
आिण जुलपीकारखानाला िनरोप पाठिवला की , आमही छावणीत भकेुने मरत असल्ामुळे वॉ�नावॉ्कडे 
िनघून जात आहोत . जुलपीकारखानापुढे राजपु�ाला घेऊन ाुपारच्ा वळेी छावणी सोडून जाण्ावाचून 
ाुसरा प्�् उरला नाही . बराच काळप �्त उपासमार झाल्ामुळे छावणीतील बहुतेक सवर घोडी , उंट 
आिण इतर मालवाहू जनावरे ही मृत्ुमुखी पडली होती . छावणीतील बहुतेकानंी आपापल्ा 
सामानसुमानाला आगी लावनू िाल्ा . बाा्हाचे आिण अमीरउमरावाचें बरेचसे सामानसुमान पाठीमागे 
टाकून ाेण्ात आले . जेवहा मोगल फौजेने छावणीतून बाहेर कूच केले , तेवहा त्ाच्ा िपछाडीवरील 
सैिनका�ंमाणेच जणू काही १००० मराठे घोडेसवार त्ाचं्ा पाठी्ी लागले, आिण त्ानंी फौजेतील लोकाचें 
सामानसुमान लुटून फसत केले . बरोबर ३ िावसानंी महणजे २२ अथवा २३ जानेवारी १६९३ च्ा सुमारास 
बाा्ाही फौज वॉ�नावॉ्ला पोहोचली . १० िावसानंतर अलीमा�नखानाच्ा ऐवजी काजंीवरम  ्ेथे 
नव्ाने नेमणूक झालेला फौजाार कासीमखान हा कडप्ाहून भरपूर रसा व सुस� सेना घेऊन ्ेत आहे 
अ्ी बातमी आली. संता घोरप�ाने त्ाला वाटेत अडिवण्ाचा �्तन केला . त्ाने कासीमवर ह�ा केला 
आिण त्ाला असे काही पेचात पकडले की त्ाने काजंीवरम  ्ेथील ाेवळाच्ा मो�ा आवारात आपल्ाला 
कोडून घेतले. ाुसऱ्ा िाव्ी जुलपीकार त्ाच्ा मातीला आला . त्ाने मरा�ानंा हाकलून लावले आिण 
कासीमखानाबरोबर तो वॉ�नावॉ्ला गेला . कामबक आिण असदखान यानंा बादशहाने िदलेल् वागणूक  
:- (७ फे�ुवारी) पुनहा एकाा मोगल छावणीत अ�धान्ाची रेलचेल झाली . त्ाच�माणे ्ाही ारबारातून 
बाा्हा अजून ह्ात असल्ाची व त्ाची तब्ेत चागंली असल्ाची बातम्ा ाेणारी प�े ही छावणीत 
आल्ाने मोगल सैिनकानंा आणखी िालासा िमळाल्ासारखे झाले . जुलपीकारने िजजीवर ह�ा करण्ाचा 



 
अनु�मिणका 

आपला बेत तातपुरता सोडून िाला व ४ मिहने (फे�ुवारी-मे १६९३) आपला मु�ाम त्ाने वॉ�नावॉ् ्ेथे 
केला. कामबकािवष्ी बाा्हाकडून का् आजा ्ेतात ्ाब�ल वाट पाहात त्ाला बसाव ेलागले . 
ारम्ान कामबकाला बरोबर घेऊन असाखान हा ११ जून रोजी गलगली ्ेथे बाा्ाही छावणीत ्ेऊन 
पोहोचला. कामबकाची बहीण जीनतउ�ीसा िहच्ा मध्सथीने त्ाची आिण बाा्हाची भेट जनानखान्ात 
घडवनू आणण्ात आली. [कामबक ्ाला कैा केल्ानंतर त्ाच्ा जीवनात झालेल्ा घडामोड�ची हकीकत पुढे िाली आहे : आपण जी 

कारवाई केली त्ाचा बाा्हावर का् पिरणाम होणार ्ाब�ल असाखान आिण जुलपीकारखान ्ानंा अित्् ाह्त वाटली . बाा्हा आपल्ा 
सेनापत�वर भ्ंकर संतापल्ाच्ा वाव�ा छावणीत पसरल्ा . वािंावॉ् ्ेथील छावणीत अ्ी बातमी पसरली की बाा्हाने असाखानाला ि्का 
केल्ामुळे त्ाने िवष घेऊन आतमहत्ा केली आहे. 

 
औरंगजेबाने �थम असा हुकूम केला की असाखानाने राजपु�ाला आपल्ा समक घेऊन ्ावे . िजजी ्ेथे त्ाचे जे सामान लुटले गेले 

आहे ते त्ाला बालून ाेण्ाचा हुकूमही त्ाने केला . जुलपीकार आिण त्ाचे अिधकारी ्ाचं्ाब�ल मा� त्ाने कोणताही हुकूम त्ावेळी काढला 
नाही. (िदल., १११ ब). ्ाचवेळी िजजी ्ेथील फौजेच्ा िपछाडीचे रकण वहावे महणून त्ाने राजपु� आजम ्ाला कडपपा ्ेथे पाठिवले . ्ानंतर 
कासीमखान हा वािंावॉ् ्ेथे आला. त्ामुळे पूवर कन�टकापासून ते बाा्हाच्ा छावणीप �्त मोगलाचें ाळणवळण सुरिकत झाले. 

 
असाखान हा सागर ्ेथे पोहोचल्ावर त्ाला तेथेच थाबंण्ाचा आिण राजपु�ाला एकटाच गलगली ्ेथे पाठिवण्ाचा हुकूम िाला . 

आपण त्ाच्ावर नाराज झालेलो आहोत हे बाा्हाने असाखानाच्ा नजरेस आणून िाले . राजपु�ाची जी मालम�ा लुटली गेली होती त्ाब�ल 
त्ाने असाखानावर मोठी र�म कर महणून लााली . बऱ्ाच िावसानंी महणजे ८ जानेवारी १६८४ रोजी त्ाने असाखानाला आपल्ा भेटीला 
्ेण्ाची परवानगी िाली. तो भेटीला आल्ानंतर मुलतफतखानाच्ा मध्सथीने बाा्हाने त्ाला कमा केली . कामबक ११ जून रोजी गलगली ्ेथे 
पोहोचला. तेथे त्ाची बहीण िजनत उ�ीसा िहच्ा मध्सथीने बाा्हाने त्ाची गाठ घेतली . (एम . ए., ३५९ ). ्ा भेटीच्ा वेळी त्ाने 
बाा्हाजवळ आपल्ा वागणुकीचे समथरन करण्ाचा �्तन केला . अथ�त बाा्हाला मनुष् -सवभावाची पारख असल्ामुळे त्ाने राजपु�ाच्ा 
बोलण्ावर िव�ास ठेवला नाही . (िदल., ११२ अ ). कासीमखानाने आणलेल्ा रसाीचा उप्ोग जुलपीकारखानाने मोगल स�ा �सथािपत 
करण्ाकडे केला. त्ाच्ा माघारीमुळे आजूबाजूच्ा जमीनाारानंी बडं कवन मोगलाचंी रसा लुटली होती . त्ानंा ्ासन कवन तो वािंावॉ् ्ेथे 
परतला. (िदल., १११ अ आिण ११२ ब)] 

 
(१७) १६९३–१६९४ या कालावध्त कन�टकमध्ल हालचाल् 

 
म�ासच्ा अकां् ापासून तो पोट�नोवहोप �्त पसरलेला पूवर कन�टकचा �ाे् हा त्ावळेी 

वगेवगेळ्ा अिधकाऱ्ाचं्ा अिधपत्ाखाली होता . त्ाचंी आपापसात वारंवार भाडंणे होत . हे अिधकारी 
महणजे (१) तेथील सथािनक िहाू ससंथािनक आिण िवज्नगरचे सुभेाार ्ाचं्ातफ�  काम पाहणारे 
अिधकारी; िवजापूर आिण गोवळकोडा ्ा राज्ाच्ा सुलतानाचं्ा िवज्ी सैन्ाकडून ्ा अिधकाऱ्ाचंा 
पूणरपणे िबमोड कधीच झालेला नवहता . (२) मोगलानंी नुकत्ाच िजकलेल्ा िवजापूर आिण गोवळकोडा 
्ा राज्ाचें अिधकारी ; मोगलाचें �भतुव मान् करणे ्ासारखी ाुसरी घृणासपा गो� त्ाचं्ा द�ीने ाुसरी 
कोणतीच नवहती आिण (३) ्ा मुलखात घुसलेले व ि्वाजी आिण व्ंकोजी ्ाचं्ा घराण्ातफ�  ह� 
सागंणारे मराठे ; ्ापैंकी पिहल्ा अिधकाऱ्ाचं्ा वग�त ्�पपा ना्क हा मोडत होता . त्ाच्ा 
वाडविडलानंी व�ेोरच्ा पि�मेस २६ मलैावंर असलेला सातगडचा िक�ा वरंगळचा राजा �तापर� 
्ाच्ाकडून िमळिवला होता . (िदल., ११६ अ ) एके काळी ्ा लोकानंी गोवळको�ाच्ा ि्बांीचे 
अिधपत् केले होते. जेवहा राजाराम िजजीला पोहोचला तेवहा ्�पपा त्ाला जाऊन िमळाला . माचर १६९३ 
मध्े त्ाने राजारामाला सोडले , सातगडचा िक�ा पुनहा िजकून घेतला व पूव�कडे आपल्ा राज्ाची वाढ 
करण्ास सुरवात केली. वषर संपता संपता जुलपीकारखानाने त्ाला आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले , आिण 
बाा्हाकडून त्ाच्ासाठी ६ हजाराचंी मनसब िमळिवली . (िदल., ११२ ब ; म�ास डायर् , २० फे�ु . 
१६९४) 

 
गोवळको�ाचा भतूपूवर सेनापती व तेथील सथािनक जमीनाार इसमाईलखान मखा ्ाने मोगलानंा 

मनःपूवरक साहाय् केले . माचर मिहन्ात संताजी घोरप�ाने ि�चनाप�ीला वढेा िाला . लवकरच तेथे 
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राजाराम सवतः ्ेऊन पोहोचला. तेथून तो आपला चुलतभाऊ आिण साहाय्कत� तंजावरचा ाुसरा ्हाजी 
्ाच्ा भेटीस गेला . (मे १६९३ ) परंतु ्ा सुमारास मरा�ाचं्ा अिधकारी वग�त भाडंणे िनम�ण झाली . 
संताजीच्ा तापट सवभावाची झळ इतरानंा सहन झाली नाही . पिरणामी रागारागात तो महाराष्ाकडे 
िनघून गेला. त्ाच्ा जागी धनाजीची सेनापतीपाावर िन्ुकती करण्ात आली. (जेधे शका.) 
 
तंजावरचया राजािवर� मोगलाचें िवजय, १६९४ 

 
१६९४ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात जुलपीकारने ािकण अक�टचा िजलहा िजकून घेण्ासाठी कूच केले . 

त्ाच्ा वतीने ालपतरावाच्ा बुाेंला ि्पा्ानंी पॉ�नाचेरीच्ा उ�रेस १८ मलैावंर असलेल्ा पेवमु�ल ्ा 
िकलल्ावर ह�ा केला (िदल., भाग २ . ११२ ब) तेथून त्ाने पॉ�नाचेरी आिण इतर ्ुरोपी्न वखारीच्ा 
माग� तंजावरच्ा िा्नेे पूवर िकनाऱ्ाववन कूच केले. ािकण अक�ट िजल्ातील अनेक िक�े त्ाने िजकून 
घेतले आिण फे�ुवारी मिहन्ाच्ा अखेरीला कुडालोरला वळसा घालून तो पुढे गेला . जेवहा १६९४ च्ा माचर 
मिहन्ात मोगल सेनापती आपल्ा सैन्ासहीत तंजावरनिजक ्ेऊन पोहोचला तेवहा �ितकार कवन 
काहीही उप्ोग होणार नाही ्ाब�ल महाराजा ्हाजी ्ाची खा�ी पटली . कारण त्ाचा ्� ू
ि�चनाप�ीचा ना्क हा मोगलानंा जाऊन िमळाला . साहिजकच ्हाजीला ्रण जाण्ाि्वा् ाुसरा 
मागर उरला नाही . २२ मे रोजी त्ाने ्रणागतीचे प� िलहून असे कळिवले की ्ापुढे आपण एखा�ा 
िन�ावान माडंिलका�माणे बाा्हाच्ा आजाचे पालन कव , कोणत्ाही �कारे राजारामाला मात करणार 
नाही, मोगल सरकारला ार वष� ३० लक रप्ाचंी खंडणी ाेऊ , व पालमकोटा, िसत�ुर आिण तंुगानुर हे 
िक�े त्ाचं्ा आजूबाजूच्ा मुलुखासह आिण त्ाजबरोबर इतर काही िठकाणे मोगलाचं्ा सवाधीन कव. 

 
परंतु राजारामाने पालमको�ाचा िक�ा व्ंकाजीकडे गहाण ठेवला होता . तो राजारामाने 

सवतःसाठी बळकावनू घेतला . त्ामुळे जुलपीकारला िकलल्ाला वढेा ाेणे भाग पडले . ६ िावसानंतर 
िकलल्ाच्ा ि्बांीने ्रणागती िाली . त्ानंतर मोगल सैन् वॉ�नावॉ् ्ेथील आपल्ा मुख् छावणीकडे 
परतले. स�ेबर मिहन्ात त्ानंी पुनहा एकाा िजजीवर ह�ा चढिवला . ्ाच मिहन्ात जुलपीकारने 
ारबारात एकाएकी ्�पपाला अटक केले , आिण त्ाच्ावर िव�ोहाचा आरोप ठेवनू त्ाचा ि्रचछेा 
केला. (िदल. भाग २. ११६ अ) 

 
(१८) जुलप्कारखानाचया इ. स. १६९५ मध्ल हालचाल् आिण तयाचया अडचण् 

 
जुलपीकारखानाने १६९४ हे वषर संपता संपता िजजीचा वढेा पुनहा सुव केला . परंतु हा वढेा महणजे 

बाा्हाच्ा डोळ्ातं धूळ फेकण्ासाठी त्ाने केलेला एक बनाव होता . जुलपीकारखानाने बाा्हाबरोबर 
िव�ोह कवन मरा�ां् ी जे संगनमत केले होते , त्ा गो�ीला सवराूर कु�िस�ी िमळालेली होती . 
िजजीच्ा व�ेाच्ा सुरवातीला आिण िवषे्तः वढेा संपताना त्ाचे राजारामाबरोबर जे संगनमत झाले 
होते ते आता वृ� झालेला औरंगजेब मरण पावणार आिण त्ाच्ा पाठीमागून त्ाच्ा मुलामंध्े ्ाावी ्ुधाे 
माजणार ्ा अपेकेवर आधारलेले होते . “आपल्ा सवतःच्ा फा्�ासाठी व सुखासाठी ्ु�के�ातील 
आपल्ा कारवा्ा जासतीत जासत लाबंिवण्ाची सेनािधकाऱ्ाचंी �थाच आहे . [ऑकटोबर १६९४ मध्े 

जुलपीकारखानाने एकाएकी वािंावॉ्मधून कूच केले आिण िजजीच्ा पि�मेस ४२ मलैावंर असलेल्ा चनगमान िकलल्ापा्ी मु�ाम केला . मराठे 
त्ाच्ा छावणीभोवती िघर�ा घालून ाररोज छावणीत लुटालूट करीत होते . मोगल घोडेसवार आजुबाजूच्ा �ाे्ात लुटालूट कवन तेथील 
लोकानंा हैराण करीत होते . ्ा सुमारास जुलपीकार आिण त्ाचे �मुख अिधकारी -ााऊाखान प�ी , िक्ोरिसग हाडा आिण ालपतराव बुाेंला 
्ाचं्ामध्े मतभेा िनम�ण झाले. लोकामंध्े अ्ी बातमी पसरली होती की ्ा अिधकाऱ्ाचंा खानाला पकडून बाा्हाकडे पाठिवण्ाचा बेत आहे . 
आणखी एक बातमी पसरली होती की खानाने राजारामाकडे १० उंटावंर लााून रप्े रवाना केले आहेत . त्ाच�माणे आणखीही एक बातमी होती 
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की मरा�ानंी पाण्ाच्ा टाक्ातं िवष कालवल्ामुळे खूप माणसे मृत्ुमुखी पडलेली आहेत . (म�ास डायर् , १० नोवहे . १६९४) ्ानंतर 
मरा�ापंासून २, ३ िक�े खानाने घेतले आिण बाा्हाने पाठिवलेली ३ लाखाचंी र�म घेऊन िडसेबर १६९४ च्ा अखेरीला त्ाने सा�मकडे कूच 

केले.] (िदल., १२३ अ आिण १०६. अ; मनूच्, भाग ३. २७१) 
 
१६९५ साली मोगलाचं्ा हातून िव्षे महणण्ासारखे असे काहीही घडले नाही . उलट वषरभर 

त्ाचं्ा छावणीत धान्ाचा जो तुटवडा पडला होता त्ामुळे त्ाचं्ा हालअपे�ा अिधकच वाढल्ा . 
आकटोबर मिहन्ात व�ेोरला वढेा ाेण्ात आला . परंतु अनेक वष�प �्त हा वढेा चालू रािहला . (अखेर १४ 
ऑगसट १७०२ रोजी व�ेोरचा पाडाव झाला.) 

 
(१९) १६९६ या वष�चया जुलप्कारखानाचया हालचाल् 

 
िडसेबरच्ा अखेरीला धना जाधव हा व�ेोरनजीक आला तेवहा जुलपीकारने वढेा उठिवला आिण 

आपले छावणीचे सामानसुमान व किबला अक�टकडे रवाना कवन तो ्ु�ासाठी स� झाला . माचर १६९६ 
मध्े संता घोरपडे हा ाेखील त्ा िठकाणी ्ेऊन ााखल झाला . मराठा सैन्ाच्ा तुक�ा ाे्ात सवराूर 
पसरल्ा. बाा्ाही सैन् संख्ेने अित्् कमकुवत झाले होते . साहिजकच इतक्ा िठकाणाचें संरकण 
करणे त्ानंा जमेना . (म�ास डायर् , २० जाने . १६७६) तेवहा जुलपीकारने ्हाणपणा कवन आपल्ा 
फौजा एकि�त केल्ा . परंतु १६९६ ्ा वषरभर �व्ाच्ा अभावी त्ाचं्ा हालचाल�ना पा्बां बसला . 
आपल्ा ाुबरलतेची जाणीव असल्ामुळे त्ाने अक�टच्ा िकलल्ात बचावातमक �ितकार करण्ाचे धोरण 
सवीकारण्ाचे ठरिवले . परसपरानंी एकमेकाचं्ा वाटेला जाव्ाचे नाही , अ्ा तऱहेचा गुपत मनसुबा ाोनही 
पकातं झालेला होता . त्ामुळे मराठे नेहमीच्ा सव्ी�माणे जुलपीकारखानाच्ा छावणीभोवती िघर�ा 
घालीत रािहले . नोवहेबर आिण िडसेबर मिहन्ात सतंाने मध् महैसूरमध्े �वे्  केला . बाा्हाच्ा 
हुकमा�माणे जुलपीकार त्ाच्ा पाठलागावर ितकडे गेला . त्ा िठकाणी राजपु� बेाारबखत ्ाच्ाबरोबर 
त्ाने सहका्र केले. तंुगभ�ेच्ा पलीकडे मरा�ानंा हाकलून लावण्ासाठी वा्व्ेच्ा िा्नेे राजपु� त्ा 
�ातंात ्ेऊन पोहोचला होता . ्ा ाोनही मोगल फौजाचंा िमलाफ बगंलोरच्ा उ�रेस ७५ मलैावंर 
असलेल्ा पेणुकोडा ्ेथे झाला . ्ु�कलेत चपळ असलेल्ा मरा�ानंी मोगलाबंरोबर उघडउघड सामना 
न ाेता तेथून काढता पा् घेतला . १६९७ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात जुलपीकार अक�ट ्ेथे परतला . (िदल., 
१२१ ब; म�ास डायर्, ३१ िडसेबर, १६९६) 

 
(२०) िजज्चया वेेाच् पुनहा सुरवात आिण िकललयाचा पाडाव 

 
्ानंतर पुनहा एकाा तंजावर आिण ािकणेकडील इतर िठकाणे ्ेथून खंडणी गोळा करण्ासाठी 

जुलपीकारखानाने अक�टहून कूच केले . इ. स. १६९७ च्ा पावसाळ्ात छावणीसाठी महणून तो 
वॉ�नावॉ्ला परतला . त्ाच्ा नि्बाने धना आिण संताजी ्ाचं्ामध्े जी कटुता आिण अखेरचे भाडंण 
िनम�ण झाले होते त्ामुळे मरा�ाचंी बाजू अित्् कमकुवत झालेली होती . राजारामाने ्ा कलहात 
धनाजीची बाजू घेतली . पिरणामी मरा�ामंध्े त्ाचं्ा आपापसातील िवना्ाला कारण होणारे असे 
भ्ानक ्ु� जंुपले . अखेर धनाजीचा त्ाच्ा �ितसपध्�ने पराज् केला , आिण महाराष्ात त्ाची 
हकालप�ी केली . (मे १६९६) १६९७ वष�च्ा नोवहेबर मिहन्ाच्ा सुरवातीला जुलपीकारने नव्ा जोमाने 
िजजीचा वढेा पुनहा सुव केला . [मरा�ामंध्ेही ्ावेळी फार्ी एकी िासून आली नाही . �त्ेक जण सवतःला सराार महणवनू घेऊ 

लागला आिण लुटालूट करण्ासाठी बाहेर पडू लागला. (िदल., १२२ अ; जेधे. श.) 
 
मोगला�ंमाणेच राजारामाला ाेखील पै्ाचंी गरज होती . ऑगसटमध्े त्ाने आपला मुलगा कणर ्ाला जुलपीकारखानाकडे पाठिवले 
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आिण काही अट�वर तह करण्ाची आपली त्ारी ााखिवली . परंतु औरंगजेब आता ह�ास पेटला होता . त्ाने वरील अटी िझडकारल्ा आिण 
िवलंब न लावता िजजी काबीज करण्ाची िनण�्क आजा त्ाने जुलपीकारखानाला िाली . महणून खानाने ऑकटोबर मिहन्ाच्ा मध्ास कण�ला 

राजारामाकडे रवाना केले.] (िदल., १२२ ब; जेधे शका., म�ास डायर्, २६ आकटो.) 
 
जुलपीकारने सवतः उ�रेच्ा बाजूला असलेल्ा ारवाजाकडे आपला तळ िाला . रामिसग हाडा 

्ाने सैतानारीच्ा िवर� िा्लेा आपले मोच� उभे केले , तर िजजीच्ा ािकणेला अध्� मलैावर 
िचखलीाुग�च्ा समोर ााऊाखान प�ी ्ाने आपली छावणी िाली. ााऊाखान प�ी ्ाने अित्् जवळून 
बेगुमानपणे ह�ा चढवनू एका िावसात िचखलीाुगर िजकून घेतला . नंतर तो खु� िजजीला आला आिण 
ािकणेकडील च�ं्ान गडाच्ा समोर त्ाने आपले मोच� उभे केले . जर जुलपीकारच्ा मनात असते तर 
ाुसऱ्ा िाव्ी त्ाला सबधं िक�ा काबीज करता आला असता . परंतु त्ाचे गुपत धोरण आपली फौज 
एकि�त ठेवण्ासाठी व�ेाचे काम ्क् िततके लाबंिवणे , पगाराच्ा वपाने िमळणाऱ्ा �व्ाचा उपभोग 
घेणे, आिण ाुसऱ्ा एका�ा मोिहमेवर जाव ेलागून त्ातून जे क� भोगाव ेलागतील ते टाळणे हे होते . त्ाने 
आपल्ा वतरनाने आपल्ाकडून होत असलेले ह�े हे केवळ बनावाच्ा सववपाचे आहेत ्ाब�ल मरा�ाचंी 
खा�ी कवन िाली . ्ाचा पिरणाम असा झाला की व�ेाचे काम आणखी ाोन मिहने रेगाळले . (िवल�स, 
भाग १. १३३). 

 
राजारामाचे पलायन 

 
अखेर पिर�सथती अ्ी िनम�ण झाली की जुलपीकारला बाा्हाकडून अपमान होणे आिण ि्का 

होणे हे टाळाव्ाचे असल्ास िक�ा ताबडतोब िजकून घेणे अत्ावश्क झाले . त्ाने राजारामाकडे वळेीच 
सूचना पाठिवली आिण राजाराम आपल्ा �मुख अिधकाऱ्ासह व�ेोर ्ेथे पळून गेला . परंतु त्ाने आपली 
बा्का-मुले िजजी ्ेथे ठेवली . त्ानंतर जुलपीकारने िकलल्ावर ह�ा करण्ासाठी हुकूम िाला . 
ालपतरावाने कृषणिगरीच्ा उ�रेकडील तटाववन चढून जाण्ात ्् िमळिवले आिण घनघोर ्ु�ानंतर 
त्ाने बाहेरचा िक�ा िजकून घेतला . िकलल्ावरील ि्बांी त्ामुळे काळाकोट ्ा बालेिकलल्ात ि्रली . 
त्ाच गोधळात त्ाचं्ाबरोबर ालपतराव बुाेंला ्ाची माणसे ि्रली आिण त्ानंी िकलल्ाचा ताबा 
घेतला. उरलेल्ा मराठा सैिनकानंी राजिगरी ्ा सव�त उंच िकलल्ाचा आसरा घेतला . ारम्ान 
ााऊाखानाने च�ं्ान ाुग�त �वे्  िमळिवला , आिण िजजीचे आतल्ा भागातील सपाट माैान महणजेच 
खु� िजजी ्हरामधून कृषणिगरीच्ा िा्नेे आगेकूच केले . तेथील रिहवासी कृषणिगरीच्ा ि्खरावर गेले . 
परंतु तेथे सुरिकतता न वाटल्ामुळे त्ानंी ्रणागती िाली . बाा्ाही सैिनकाचं्ा हाती घोडे , उंट आिण 
इतर अनेक वसतू लुटीच्ा वपाने पडल्ा . (८ जानेवारी १६९८ ) राजारामाची बा्का मुले असलेल्ा 
राजिगरीला आता वढेा ाेण्ात आला. परंतु त्ाचंी पिर�सथती िनरा्ाजनक होती. राजिगरीच्ा पा्थ्ा्ी 
असलेल्ा एका खोल ारीला , लाकडाच्ा िा्�ा लावनू , रामिसग हाडा ्ानें पार केले आिण तो 
राजिगरीच्ा ि्खरावर जाऊन पोहोचला . राजारामाच्ा कुटंुिब्ानंा सुरिकततेचे अिभवचन ाेण्ात आले . 
त्ाच्ा ४ बा्का, ३ मुलगे आिण २ मुली ही िकलल्ाबाहेर आली. त्ानंा सनमानपूवरक बिंावासात ठेवण्ात 
आले. राजारामाच्ा ाुसऱ्ा एका पतनीने बिंावास टाळण्ासाठी आतमहत्ा केली . खाली असलेल्ा 
भ्ंकर खोल ारीत ितने िक�्ाच्ा ि्खराववन उडी घेतली . िक�्ामध्े जवळ जवळ ४००० पुरष , 
बा्का व मुले मोगलाचं्ा हाती पडली . परंतु फारच थोडे लढाऊ सैिनक त्ाचं्ा हाती िमळाले . (िदल., 
१२४) 

 
बाा्हाकडून जुलपीकारखानाला नुातजंग ही पावी िमळाली . िजजीहून तो वॉ�नावॉ् ्ेथील 



 
अनु�मिणका 

आपल्ा तळाकडे परतला . तेथून त्ाने राजारामाचा व�ेोरपासून गुरमको�ाप �्त पाठलाग केला . परंतु 
राजाराम हा बऱ्ाच अगोार तेथून िनसटला असल्ामुळे फे�ुवारी मिहन्ात सुखवपपणे िव्ाळगड ्ेथे 
्ेऊन पोहोचला. अ्ा तऱहेने िजजीला इतक्ा काळप �्त बाा्हाने वढेा घालून जे काही िमळिवले होते ते 
सवर पाण्ात गेले, कारण िपजऱ्ातून पकी उडून गेला होता. 
 
(२१) कास्मखानाचा संताज्कडून पराभव आिण इ. स. १६९५ ममये दोोेर् येथे मकतयू 

 
१६९५ च्ा आकटोबर आिण नोवहेबर मिहन्ात मरा�ाचं्ा अिधकाऱ्ानंी नेहमी�माणे ािकणेतील 

मोगलाचं्ा ताब्ातील अनेक भागातं आ्मण केले होते . संताजी हा िवजापूर िजल्ात लुटालूट करण्ात 
गुंतला होता . नोवहेबरच्ा सुरवातीला िहममतखानाच्ा हाताखालील एका मोगल तुकडीने कृषणेच्ा 
ािकणेकडे त्ाचा िनरथरक पाठलाग केला . आपण लुटीमध्े िमळवलेली �चडं संप�ी वा्व् महैसूरमध्े 
असलेल्ा आपल्ा जहािगरीच्ा गावी ठेवावी ्ा उ�े्ाने संताजीने ािकणेकडे मोच� वळिवला. 

 
कास्मखानाच् संताज्िवर� चाल 

 
त्ावळेी औरंगजेबाचा मु�ाम इसलामपुरी ्ेथे होता . त्ाने ह�ेखोरानंा अटकाव करण्ाची 

कासीमखानाला आजा िाली . त्ाच्ा मातीसाठी त्ाने आपल्ा छावणीतून एक सैिनकाचंी तुकडी रवाना 
केली. ्ा तुकडीबरोबर त्ाने आपल्ा हाताखालील उ� पासथ तरण अिधकाऱ्ाचंा समावे्  केला होता . 
्ा अिधकाऱ्ामंध्े पुढील काळात िावाणाचे पा िमळालेला खानाजााखान हा होता . जरी ्ा तुकडीत 
फकत ४८०० सैिनक होते तरी ही तुकडी अित्् कु्ल अ्ा िनवडक सैिनकाचंी होती . त्ात बाा्हाच्ा 
रकक आिण खाजगी ालातील सैिनक व त्ाच�माणे आठव�ाच्ा वगेवगेळ्ा िाव्ी बाा्हाच्ा 
छावणीभोवती पहारा ाेण्ासाठी िन्ुकत केलेल्ा उमरावाचं्ा तुक�ातंील सैिनक होते . मराठे ज्ा 
माग�ववन जातील त्ा अपेिकलेल्ा माग�पासून अंााजे १२ मलैावंर ही तुकडी कासीमखानाला जाऊन 
िमळाली. काही अंतरावर संता हा िघर�ा घालीत होता . ्�चू्ा हालचाली आिण ्�नेू माडंलेले आपले 
ठाण ्ाब�ल जेवहा त्ाच्ा कानावर आले तेवहा झपा�ाने कूच करीत तो त्ाचं्ानजीक ्ेऊन पोहोचला . 
त्ाने अित्् कौ्ल्ाने मोगलाचं्ा ना्ाची एक ्ोजना त्ार केली . मोगल अिधकाऱ्ाचंी सुखासीनता 
आिण िवचारहीनता ्ामुळे संताजीने रचलेल्ा व्हूाला कलपनातीत ्् िमळाले . ारबारातून आपल्ा 
मातीला जे भारीभारी अमीरउमराव ्ेत होते त्ाचें सवागत करण्ासाठी कासीमखानाने आाराितथ्ाची 
आिण पाहुणचाराची एकच धमाल केली , आिण मरा�ाचं्ा बरोबर मो�ा कौ्ल्ाने ्ु� खेळण्ासाठी 
कोणत्ाही सेनानीला लागणारे साधे आिण हलकेफुलके ्ु�सािहत् ्ाचंा त्ाने त्ाग केला . 
कास्मखानाचा पराभव :- आपल्ा हाताखालील सैिनकाचंी माडंणी करण्ात व आपल्ाजवळील ३ 
वगेळ्ा आिण िवखुरलेल्ा तुक�ानंा िवि्� जागा घेण्ात संताजीने अलौिकक असे ्ु�चातु्र 
ााखिवले. त्ामुळे त्ाच्ा हाताखालील तुक�ाचं्ा हालचाली ठरलेल्ा वळेाबरहुकूम आिण त्ाने 
अपेिकलेल्ा त्ाचं्ा आपापसातील सहका्�नुसार झाल्ा . त्ाने आपल्ा सैिनकाचंी िवभागणी ३ 
तुक�ातं केली . एका तुकडीला त्ाने मोगल छावणी लुटण्ासाठी पाठिवले , ाुसरीची रवानगी त्ाने 
्�बूरोबर लढण्ासाठी केली आिण ितसऱ्ा तुकडीला जवर त्ावळेी उप्ोगात आणण्ासाठी महणून 
राखून ठेवले . ्ाच वळेी िचतळाुगरचा जमीनाार बरमपपा ना्क हा मरा�ाचं्ा हाती पडणाऱ्ा लुटीत 
भाग िमळेल महणून मरा�ानंा ्ेऊन िमळाला . पिरणामी मोगलाचंी ्�नेू सवर बाजूने कोडी केली , आिण 
ाळणवळणाची सवर साधने ्�नेू तोडून टाकली. (एम. ए., ३७५; िदल., ११७ ब) 



 
अनु�मिणका 

 
कास्मखानाचे दोोेर्कडे पलायन 

 
सू्�ा्ानंतर १॥ तासाने २० नोवहेबरच्ा सुमाराला मरा�ाचंी एक तुकडी कासीमखानाच्ा 

आघाडीवरील तंबवूर तुटून पडली . हे तंब ूमुख् तळापासून ६ मलैावंर होते . त्ानंी रखवालाार आिण 
नोकरचाकर ्ानंा ठार मारले आिण जखमी केले . त्ानंा नेता ्ेतील एव�ा वसतू त्ानंी बरोबर नेल्ा व 
मोठमो�ा तंबूनंा आगी लावल्ा . ही बातमी कासीमखानाला कळताच तो मरा�ानंी ह�ा केलेल्ा जागी 
ताबडतोब ्ेण्ास िनघाला . तो ाोन मलै गेला नाही तोच ्�चूी ाुसरी एक तुकडी आघाडीसमोर आली 
आिण ्ु�ाला सुरवात झाली. ्�चूी संख्ा मोगलापेंका खूपच अिधक होती. त्ाचं्ा सैन्ातं कालािप्ााा 
्ा नावाने ओळखल्ा जाणाऱ्ा बाूंकधारी ि्पा्ाचंी एक तुकडी होती . अित्् नेमबाज आिण ्ूर महणून 
त्ाचंी साऱ्ा ािकणेत ख्ाती होती . वरील तुकडीि्वा् मरा�ाचं्ा सैन्ात मो�ा संख्ेने घोडाळाचा 
समावे्  होता. हे घोडेसवार अित्् चपळ होते . ाोनही पकातं घनघोर ्ु� झाले , व ाोनहीकडील अनेक 
सैिनक मारले गेले . त्ा कणी संताने राखीव महणून ठेवलेली तुकडी मोगलानंी पाठीमागे ठेवलेल्ा 
छावणीवर आिण सामानसुमानावर तुटून पडली , आिण त्ानंी सवर काही लुटून नेले . लढाई ऐन रंगात 
असताना कासीम आिण खानाजाा ्ाचं्ा कानावर ही बातमी गेली , आिण ते ाोघेजण हाावन गेले. त्ानंी 
परसपरां् ी िवचारिविनम् केला आिण ाो�ेरीच्ा िा्नेे ाोघानंी माघार घेतली . (िदल., ११८ अ) ाो�ेरी 
्ेथे िक�ा होता आिण िकलल्ावरील धान्पुरवठा म्�िात होता . साहिजकच िकलल्ामधील बाा्ाही 
ि्बांीने नव्ाने ्ेणाऱ्ा मोगल सैिनकानंा पाहून िकलल्ाचे ारवाजे बां केले . ाोनही खानानंा 
िकलल्ाबाहेर छावणी करावी लागली . त्ातच रा� ााटली , आिण ्�नेू त्ानंा पूणरपणे वढेले . ३ 
िावसप �्त �त्क न लढता मराठे मोगल सैन्ाच्ा समीप ्ेत . तोप �्त बरमपपा ना्काने हजारोच्ा 
संख्ेने पाठवलेले सैिनक मरा�ानंा ्ेऊन िमळाले . त्ानंी ्ा संधीचा फा्ाा घेतला आिण चौथ्ा िाव्ी 
मोगल छावणीवर ह�ा चढिवला . बाा्ाही तोफखान्ाचा ाारगोळा ्ापूव�च मरा�ानंी त्ाचं्ा छावणीत 
लुटला होता, आिण सैिनकानंी आपल्ाबरोबर जो ाारगोळा नेला होता तो आता संपून गेला होता . काही 
तासप �्त मोगलानंी आपल्ा �्तनाचंी ि्कसत केली परंतु त्ाचें �्तन व्थर गेले . अखेर िनरा्नेे 
रणभमूीवर ते बसून रािहले . मरा�ाचं्ा सैन्ातील कॅनरीज बाूंकधाऱ्ा सैिनकानंा अगितक झालेले 
मोगल ि्पाई महणजे त्ाचं्ा नेमबाजीला एक खा� िमळाले . मोगलानंी माघार घेतली तेवहा आिण ाो�ेरी 
्ेथील तलावाच्ा काठावर व त्ाच�माणे ाोनही छावण्ात मोगलाचं्ा एकंार सैन्ापैंकी ⅓ सैन् पूणरपणे 
गारा झाले. 

 
नंतर ाोघा मोगल सेनापत�नी आपल्ा सैिनकानंा ाैवाधीन सोडले आिण गुपचूपपणे िकलल्ात 

�वे्  कवन आपला जीव वाचिवला . मुसलमान सैिनकासंमोर आता पूणरपणे उपासमारीचा �संग ओढवला . 
कासीमखान हा पिहल्ा �तीचा गाजेंकस होता . त्ाला गाजंा न िमळाल्ामुळे ितसऱ्ा िाव्ी मृत् ूआला . 
(काहीजणानंी मा� असा सं्् �गट केला की ्�चू्ा हातून होणारी मानहानी आिण बाा्हाकडून 
होणारी िनभरतसरना टाळण्ासाठी त्ाने आतमहत्ा केली.) 

 
दोोेर् येथ्ल मोगल सेनेच् शरणागत् 

 
ज्ावळेी िकलल्ामधील धान्ाचा साठा पूणरपणे संपला आिण पाणी ाुनमळ आिण घाणेरडे झाले , 

तेवहा खानाजााखान हा आपल्ाला काही मात ्ेईल ्ाबाबत पूणरपणे िनरा् झाला . त्ाने आपला 



 
अनु�मिणका 

िावाण आिण बाा्ाही फौजेतील एक ािकणी अिधकारी ्रणागतीची ्ाचना करण्ासाठी संताकडे 
रवाना केला . खंडणीची र�म २० लाख रप्े इतकी ठरिवण्ात आली . अगितक झालेल्ा मोगल 
सैन्ाजवळील रोख र�म, इतर वसतू, िहरेमाणके, घोडे आिण ह�ी ही मरा�ाचं्ा ताब्ात ाेण्ाचे कबलू 
करण्ात आले . ्ावळेी िकलल्ात �वे्  केल्ाला मोगल सैन्ाला १३ िावस होऊन गेलेले होते . अ्ा 
पिर�सथतीत ाुःखात िपडलेले आिण िवप�ावसथेला पोहोचल्ामुळे िनरा् झालेले उवरिरत मोगल सैन् 
िकलल्ाबाहेर पडले . एका बाजूने ्�नेू त्ानंा भाकरी िाली , आिण ाुसऱ्ा बाजूने त्ानंा पाणी िाले . २ 
िावस िव�ातंी घेतल्ानंतर मराठा सैिनकाचंी एक तुकडी बरोबर घेऊन खानाजााखान हा ारबाराकडे 
जाण्ासाठी िनघाला . त्ाने सवर काही गमावले होते . [कासीमखानावर जो भ्ानक �संग ओढवला होता त्ाची खबर 

बाा्हाला तेथून २८० मलैावंर असलेल्ा इसलामपुरी ्ेथे कळली . त्ाने ताबडतोब आपल्ाकडून हमीाु�ीनखानाला आिण है�ाबााेहून रसतम 
िालखान ्ाला त्ाच्ा मातीसाठी पाठिवले . अडोनी ्ेथे ते ाोघे एकि�त झाले . पण खानाजााखानासाठी काही करण्ाची वेळ िनघून गेली 
होती. त्ामुळे त्ाला भेटण्ावाचून ते काहीही कव ्कले नाहीत . अडोनी ्ेथे तेथील अिधकारी आिण रिहवासी ्ाचं्ाकडून सकतीने वसूल 
करण्ात आलेल्ा भेटी आिण ांड ्ाचं्ा साहाय्ाने खानाजााखानाच्ा सैन्ाला कपडेल�े आिण इतर सामान पुरिवण्ात आले . (एम . ए., ३७९. 
्ा घटनेबाबत अखबारात (वषर ३७,) िनराळा मजकूर आहे.)] 

 
(२२) बसवप�ण येथे संता िहममतखानाला ठार मारतो 

 
मोगल सैन्ावर अ्ा तऱहेने �हार केल्ानंतर एक मिहन्ाच्ा आत संताजीने ाुसरा आिण 

िततकाच �चडं असा िवज् िहममतखान बहााूर ्ाला ठार मावन िमळवला . कासीमखानाबरोबर सहका र् 
करण्ासाठी महणून त्ाचा िन्ुकती करण्ात आलेली होती . सैन् अित्् थोडे असल्ामुळे त्ाने 
ाो�ेरीच्ा पि�मेस ४० मलैावंर बसवप�ण ्ेथे आसरा घेतला होता . २० जानेवारी १६९६ रोजी ाहा हजार 
घोडेसवार आिण जवळजवळ िततकेच पा्ाळ घेऊन संता हा िहममतखानाच्ा आ�्ाच्ा जागेसमोर 
्ेऊन उभा ठाकला . त्ाच्ा सैन्ातील ािकणेमधे नेमबाजीब�ल �िस� असलेल्ा कन�टकी पा्ाळी 
बाूंकधाऱ्ानंी एका टेकडीवर आपल्ा जागा घेतल्ा . आपल्ाबरोबर अित्् थोडे सैिनक घेऊन 
िहममतखानाने त्ाचं्ावर ह�ा करण्ासाठी कूच केले . वरील टेकडीववन त्ाने त्ाचंी हकालप�ी केली . 
परंतु आपला ह�ी घेऊन तो संताजी उभा असलेल्ा जागेकडे चाल कवन जात असताना एकाएकी त्ाच्ा 
कपाळावर बाुंकीची गोळी लागून तो ठार झाला . काही िावसानंंतर िहममतखानाचे लुटलेले सवर 
सामानसुमान घेऊन मराठे तेथून िनघून गेले. (अखबारात) 

 
बसवप�णला कुमक 

 
२८ जानेवारी रोजी िहममतखानाचा मृत् ूआिण बसवप�णच्ा िकलल्ात संताजीने त्ाच्ा सैन्ाची 

केलेली नाकेबांी , ्ा ाोन बातम्ा बाा्हाला कळल्ा . ्ावर महैसूर �ातंाच्ा वा्व् भागात सैन्ाची 
जमवाजमव करण्ाचे आिण पिर�सथती काबतू आणण्ाचे अित्् कसो्ीचे �्तन मोगलानंी केले . 
बसवप�णच्ा मातीला जाण्ासाठी एक फे�ुवारीला हमीाउ�ीनखान ्ाने कूच केले . तेथून तो २० 
मलैावंर असतानाच २६ फे�ुवारी रोजी संताने त्ाच्ावर ह�ा केला . परंतु मरा�ाचंा पराभव करण्ात 
आला, आिण त्ाचंी त्ा िवभागातून हकालप�ी करण्ात आली . त्ाच�माणे बसवप�ण ्ेथेही मात 
पोहोचिवण्ात आली. [मरा�ाचं्ा पराभवानंतर संताजीने खगराुगर (?) कडे पळ काढला . िवज्ी हमीाु�ीनखानाने मृतसैिनकाचें ाफन 

करण्ासाठी आिण जखमी सैिनकाचंी ाेखभाल करण्ासाठी तेथे २ , ३ िावस मु�ाम केला आिण नंतर बसवप�णकडे कूच केले . काही 
िावसानंंतर संताजी पुनहा बसवप�ण ्ेथे आला . त्ाबरोबर हमीाु�ीनखानाने िकलल्ातून बाहेर पडून मरा�ाचंा ह�ा परतवनू लावला आिण 
त्ाचंी बरीच्ी ्ासाम�ी लुटून घेतली . ्ा िवज्ाच्ा बातम्ा जेवहा बाा्हाला िमळाल्ा तेवहा त्ाने भर ारबारात खानाची सतुती केली आिण 
जुलपीकारखानाला कळिवले की खरा ्ो�ा क्ा तऱहेने लढतो त्ाचे हे उााहरण आहे . (अखबारात)] 

 



 
अनु�मिणका 

(२३) १६९६ ममये बादशाह् बाजूकडून झालेलया लषकर् वयवसथेच् हक्कत 
 
जानेवारी संपता संपता राजपु� बेाारबखत ्ाला पनहाळ्ाहून बसवप�णकडे कूच करण्ाचा 

हुकूम करण्ात आला. काही आठव�ातंच तो तेथे ्ेऊन पोहोचला . काही काळ त्ाने तेथे मु�ाम केला . 
तेथून वळेोवळेी त्ा िजल्ातील जमीनाारानंा जरब लावण्ासाठी त्ाने आपल्ाजवळील सैिनकाचंी 
रवानगी केली. १६ मे रोजी िचतळाुगरचा बरमपपा ना्क ्ाने राजपु�ाची ्ेऊन भेट घेतली आिण आपण 
एकिन� राहू असे अिभवचन िाले . राजपु� महमा आजम ्ाची बाा्हाच्ा इसलामपूर ्ेथील छावणीतून 
तेथून उ�रेस ९० मलैावंर असलेल्ा पेडगाव ऊफर  बहााूरगड ्ेथे फे�ुवारी १६९६ मध्े रवानगी करण्ात 
आलेली होती. ३ वष�नंतर िमरज ्ेथे बाा्हाने त्ाला आपल्ाजवळ बोलावीप �्त पेडगाव हेच त्ाच्ा 
छावणीचे मुख् िठकाण रािहले. 

 
माचर १६९७ मध्े संताजी घोरपडे हा पूवर िकनाऱ्ाववन सातारा िजल्ात परतला . त्ाच्ािवर� 

िफरोजजंग ्ाची रवानगी करण्ात आली . परंतु मराठा सेनापतीमध्े ्ाावी ्ु� सुव झाल्ामुळे १६९७ 
्ा वष�च्ा पूव�ध�त मरा�ाचंी ्कती कमकुवत झाली. 

 
(२४) संता घोरपडे आिण धना जाधव याचंयामध्ल यादव् यु�; संताचा मकतयू 

 
वर उ�ेिखलेल्ा ाोन पिहल्ा �तीच्ा मोगल सेनापत�वर संताला जो नावाजलेला िवज् 

िमळालेला होता त्ाने धंुा होऊन संता हा माचर १६९६ मध्े राजारामाला भेटण्ासाठी िजजी ्ेथे गेला . 
त्ाने सेनापतीपा आपल्ाला ाेण्ात ्ाव ेअ्ी मागणी राजारामाकडे केली असावी असे िासते . त्ासाठी 
त्ाने धनाजीच्ा पारी जे फारच थोडे ्् पडले होते त्ाची त्ाला िमळालेल्ा एकाहून एक आिण अद -
भतु अ्ा िवज्ाबंरोबर तुलना केली . परंतु त्ाचा उ�ट सवभाव , तामसी वृ�ी आिण ाुसऱ्ाला तुचछ 
लेखण्ाची �वृ�ी ्ामुळे िजजी ारबारला आपला अपमान झाला आहे असे वाटले . पिरणामी १६९६ च्ा मे 
मिहन्ात ारबारात उघड उघड भाडंण उद भवले (जेधे शका .). राजारामाने धनाची बाजू घेतली . 
अमृतराव िनबाळकराला त्ाने आपल्ा सैन्ाच्ा आघाडीवर नेमले आिण आपल्ा बडंखोर सेनापतीवर 
त्ाने ह�ा चढिवला . परंतु पुनहा एकाा संताच्ा कु्लतेला िवज्�ीने माळ घातली . धनाचा पराभव 
झाला, आिण त्ाला एकाएकी पि�म िहाुसथानात त्ाच्ा मुलखाकडे जाणे भाग पडले . अमृतराव 
रणागंणावर ठार झाला. (जेधे शका.) [त्ा लढाईचे अित्् उ�म वणरन मािसर् आलमिगर् ्ा �ंथात िालेले आहे : “िजजीच्ा 

वाटेवर त्ा नत�� संताजीला धनाजीबरोबर त्ाचं्ा जुन्ा भाडंणापा्ी ्ु� करावे लागले . धनाजी त्ावेळी राजारामाला िजजी ्ेथे घेऊन जात 
होता. ्ा ्ु�ात संताजीचा िवज् झाला . धनाजीचा ाुय्म आिण नागोजीचा मेहुणा अमृतराव ्ाला संताजीने ह�ीच्ा पा्ाखाली िाले . त्ाने 
राजारामाला पकडले परंतु धनाजीने पळ काढला . ाुसऱ्ा िाव्ी संताजी आपले ाोनही हात बाधूंन राजारामासमोर आला आिण महणाला “मी 
अजूनही तुमचा एकिन� सेवक आहे . मी उ�टपणे वागलो ्ाचे कारण धनाजीला सेनापती कवन त्ाच्ा मातीने िजजीला जाण्ाचा तुमचा बेत 
होता महणून. आता तुमही मला जो हुकूम कराल त्ा�माणे मी वागेन .” इतके बोलून त्ाने राजारामाला मुकत केले आिण त्ाला घेऊन तो िजजी 
्ेथे गेला. (४०१)” 

 
्ापेका अिधक िबनचूक असे वणरन भीमसेन ्ाने केले आहे . तो महणतो “संता घोरपडे आिण धना जाधव ्ाचं्ामध्े भाडंण झाले . धनाने 

राजारामाची खा�ी केली की संताजीने वाजवीपेका अिधक स�ा हसतगत केली आहे आिण अंगी ि्पाईिगरी असल्ामुळे सवतं� राज् सथापन 
करण्ाचा त्ाचा �्तन आहे . अ्ा पिर�सथतीत संताजीला ठार करणे जवर आहे . ्ानंतर राजाराम आिण धना ्ानंी मोठे सैन् जमिवले आिण 
अमृतराव िनबाळकर ्ाला आघाडीवर ठेवनू त्ानंी संताजीवर ह�ा चढिवला . अमृतरावाला संताजीच्ा माणसानंी ठार केले . ्ामधूनच ्ाावी 
्ु�ाला �ारंभ झाला.” (िदल., भाग २, १२२ अ)] 

 
त्ानंतर अनेक मिहने संता ्ाने पूवर कन�टकात धुमाकूळ घातला आिण अखेर १६९७ च्ा माचर 



 
अनु�मिणका 

मिहन्ात तो मा्ाे्ी परतला . तेथे त्ाच्ामध्े आिण धनामध्े भ्ानक रणसं�ाम सुव झाला . 
महाराष्ातील अिधकाऱ्ानंी ्ा ल�ामध्े संता अथवा धना ्ाचं्ापैकी कोणानाकोणाची बाजू घेतली . 
१६९७ च्ा माचर मिहन्ात ाोघामंध्े सातारा िजल्ात ्ु�ाला तोड लागले . परंतु आता ाैवाने संताजीकडे 
पाठ िफरिवली होती . त्ाच्ा सवभावातील कडकपणा आिण अरेरावी ्ामुळे त्ाचे अिधकारी िवटून गेले 
होते. त्ाचं्ापैकी बहुतेक जण त्ाला सोडून धनाजीकडे गेले , तर उरलेले ठार मारले गेले अथवा जखमी 
झाले. अ्ा तऱहेने सवरसव नािहसा झालेला आिण सैन्ाने एकटा टाकलेला असा संता बरोबर केवळ काही 
अनु्ा्ी घेऊन रणागंणातून महसवडकडे पळाला . ज्ा अमृतरावाला त्ाने मारले होते त्ाच्ा बा्कोचा 
भाऊ नागोजी माने ्ाचे हे गाव होते . नागोजीने संताला काही िावसप �्त िनवारा आिण अ�धान् िाले 
आिण नंतर त्ाला सुरिकतपणे जाऊ िाले, परंतु त्ाची बा्को राधाबाई िहच्ा मनातील सुडाच्ा भावनेचा 
वनही अजून धगधगत होता . ितने आपल्ा ह्ात असलेल्ा भावाला संताजीच्ा मागावर पाठवले . 
पाठलाग करणाऱ्ानंी संताजीला जेवहा गाठले तेवहा अित्् थकून गेल्ामुळे संताजी हा सातारा िजल्ा - 
तील ्भं ूमहााेवाच्ा डोगराजवळील एका ओ�ात सनान करीत होता . अ्ा तऱहेच्ा अगितक अवसथेत 
असताना महसवडहून आलेली मंडळी त्ाच्ावर घसरली आिण त्ानंी त्ाचा ि्रचछेा केला (जून १६९७) 

[संताजीला ठार मारल्ानंतर त्ाचे धडावेगळे केलेले मसतक नागोजी मान्ाने आपल्ा बठैकीच्ा पाठीमागे असलेल्ा खोिगरीत टाकले . वाटेमध्े 
खोिगरीचे तोड सैल झाले आिण त्ातून मसतक खाली पडले . संताजीच्ा पाठलागावर िफरोजजंग ्ाचे हेर तेथील डोगराळ भागात िहडत 
असताना त्ानंा ते मसतक सापडले . त्ानंी ते मसतक संताजीचे आहे असे ओळखून िफरोजजंग ्ाच्ाकडे रवाना केले . त्ाने ते बाा्हाकडे 
पाठिवले. सवर बाा्ाही छावणीत आिण ािकणेतील काही ्हरात संताजीच्ा मसतकाचे जाहीर �ा्रन केले गेले . (एम. ए., ४०१, ४०२; जेधे. श., 
के. के., भाग २, ४४७–४४८; िदल., ११२ अ)] 

 
[संताजीच्ा मृत्सूंबधंाने खाफीखानाने पुढील�माणे उद गार काढले आहेत : 
 
संताजीचा मृत् ूही ्ा वष� बाा्हाच्ा नि्बाने एक चागंली घटना घडून आली . ाु� संताजीची पाळेमुळे खणून िनघाली आिण तो 

नरकात �िव� झाला. त्ा नाला्क कुं्ाच्ा मारल्ा जाण्ाब�ल िभ�िभ� हकीकती आहेत . पण त्ावेळी लषकरात हजर असलेल्ा िव�सनी् 
लोकाकंडून जे ऐकण्ात आले ते िलहीत आहे. (पान ४४५) 

 
ाु� संताजीचा उचछाा कमालीचा वाढला . त्ाचा आिण इतर ्�ूंचा पाडाव करण्ासाठी , गािजउ�ीनखान बहााुर िफरोजजंग हा 

िवजापुरापासून चार–पाचं मजलावंर मु�ाम कवन होता . त्ाचा मुलगा िकलीचखान हा बाा्ाही फौजेभोवती िघर�ा घालणाऱ्ा गिनमीचा 
बांोबसत करण्ासाठी, आपल्ाबरोबर सैन् आिण उमाे सराार घेऊन बाहेर पडला होता . त्ा काळात त्ाचे आिण त्ाच्ा बापाचे आपापसात बरे 
नवहते. महणून िकलीचखान हा बाा्हाकडे परतला . बापाकडे जाण्ाची त्ाची इचछा नवहती . िफरोजजंगपा्ी िालेरखान ऊफर  अबाुरौफ 
िवजापुरी ्ाचा भाऊ िालेरखान आिण लुतफु�ाखान हेच रािहले . त्ाच्ा भाऊबांापैंकी सगळे िकलीचखानाबरोबर िनघून गेले . ्ाच सुमारास 
बातमी आली की नाला्क संताजी घोरपडे हा पचंवीस हजार फौजेिन्ी आठ –नऊ कोसावंर आला आहे . भले भले नामािंकत वीर संताजीचे नाव 
ऐकताच घाबवन जात . त्ाचें अवसान गळून जाई . गािजउ�ीन ्ाचा चेहरा पाढंरा फटक पडला . त्ाच्ापा्ी फौज थोडी होती . त्ाने आपण 
संताजीवर चालून जातो असा पुकारा केला . पुढील मजल नीट कवन आपला गोट ितकडे हलिवण्ासाठी त्ाने एका अिधकाऱ्ाची (मीर मंिजल) 
नेमणूक केली, आिण त्ाने सवतः आडवाटेने िवजापूरचा रसता धरला . तो िवजापुरापासून आठ-नऊ कोसावंर आला, तोच त्ाच्ा हेरानंी खालील 
बातमी आणली. 

 
(पान ४४६) संताजी आिण धनाजी ्ाचं्ात मतभेा िनम�ण झाले होते . ते ाोघे आपल्ाला सेनापती महणवीत . धनाजी जाधव ्ाला 

खानाानीच्ा मराठे सराारातं �मुख समजत. संताजी आिण इतर मराठे सराार पाहता, धनाजी जाधव हा बाा्ाही सराारां् ी चागंले संबधं ठेवी . 
त्ाची वागणूक ि्�पणाची आिण ्ोग् असे . संताजीला धनाजीवर वरचढपणा हवा होता . ते ाोघे एकमेकाचंा ना् करण्ास टपलेले असत . 
इतराचं्ा मानाने संताजी हा ि्का करण्ात अत्ंत कडक समजला जात असे . लहान-सहान अपराधाबं�ल तो ह�ीच्ा पा्ाखाली ाेण्ाची ि्का 
ाेई. अनेक मराठे सराार त्ाच्ािवर� होते . त्ाचा मोड करण्ासाठी त्ानंी धनाजीबरोबर गुपत प�व्वहार केला आिण ते त्ाला िमळाले होते . 
हणमंतराव नावाचा एक �िस� सराार होता. त्ाला धनाजीने इ्ारा िाला. संताजीचे सराार धनाजीला िमळाले होतेच. हणमंतरावाने धनाजीच्ा 
सूचने�माणे संताजीवर ह�ा केला . धनाजीची फौजही त्ाचं्ाबरोबर होती . संताजीची फौज मोडली . त्ाचे सामानसुमान बाजारबुणगेही लुटली . 
त्ाचे बरेच सवार राऊत हणमंतरावाला ्ेऊन िमळाले . संताजीची अनेक माणसे जखमी अगर मृत झाली . संताजी असहा् होऊन डोगराळ भागात 
असलेल्ा आपल्ा घराकडे िनघाला. 

 
ही बातमी पसरताच िफरोजजंगच्ा सैन्ात िवलकण आनंा पसरला . संताजीचा पाठलाग करण्ाचा गािजउ�ीनखान बहााुर 

िफरोजजंग ्ाने िवचार केला . त्ाने आपल्ा सहकाऱ्ाबंरोबर स�ामसलत केली . ्ाच सुमारास बाा्हाने त्ाला सवासतुरचे प� धाडले , त्ात 
िलिहले होते ते असे– 



 
अनु�मिणका 

 
मराठे सरााराचं्ा आपापसातील भाडंणावंवन असे िासते की , ाु� संताजी लवकरच आपल्ा कम�ची ि्का पावेल . तर तुमही त्ाचा 

पाठलाग कवन त्ा ाु�ाचा ना् करण्ाचा �्तन करा . महणजे त्ाचे �े् तुमहाला िमळून तुमचे नाव काळाच्ा पानावर नोाले जाईल आिण ्�ू 
एक� ्ेऊ ्कणार नाही. 

 
(पान ४४७–४८) बाा्हाचा हुकूम िमळताच िफरोजजंग आपल्ाजवळ होती ती फौज घेऊन ाु� संताजीच्ा पाठलागास िनघाला . 

एकीकडून बाा्ाही फौज आिण ाुसरीकडून धनाजी जाधवची फौज ्ा�माणे त्ा सावजाला मृत्चू्ा जाळ्ात पकडण्ात आले . संताजीची फौज 
मोडली. 

 
संताजीची आिण त्ाच्ा सैन्ाची फारकत झाली . नागो म्ान (माने) नावाचा एक मोठा सराार होता . काही िावस बाा्ाही चाकरीत 

राहून तो परत आपल्ा लोकाकंडे गेला होता . तो त्ा भागात राहात होता . काही वष�पूव� संताजीने त्ाच्ा भावाला ह�ीच्ा पा्ी िाले होते . 
त्ामुळे संताजी आिण नागोजी ्ाचं्ात भ्ंकर हाडवैर होते . त्ात नागोजीच्ा बा्कोने त्ाला साथ िाली . त्ाने आपल्ा माणसानंा बरोबर 
घेऊन संताजीचा पाठलाग केला . तो त्ाच्ा िठकाणावर पोहोचला . त्ावेळी थकून आिण असहाय् बनून संताजी एका ओ�ावर आंघोळ करत 
होता. त्ाने गाफील संताजीवर ह�ी कवन त्ाला ठार मारले आिण त्ाचे डोके एका तोबऱ्ात घातले . त्ाने तोबरा घो�ाला बाधंला . आपल्ा 
बा्कोपा्ी िकवा काहीच्ा मते धनाजी जाधवापा्ी तो ते डोके घेऊन िनघाला . वाटेत तोबरा िनसटून जिमनीवर पडला . िफरोजजंगाचे सवार 
आिण हरकारे संताजीचा पाठलाग करीत त्ा डोगराळ भागात िफरत होते . संताजीचे डोके असलेला तोबरा त्ाचं्ा हाती पडला . त्ानंी संताजीचे 
ि्र ओळखले . लुतफु�ाखान हा िफरोजजंगच्ा हरावलीला (आघाडीच्ा तुकडीवर ) होता. संताजीचे डोके त्ाच्ाकडे नेण्ात आले . 
लुतफु�ाखानाने ते िफरोजजंगाकडे आणले . परमे�रानेच ही फ�े आपणास िाली महणून ते परसपराचें अिभनंान कव लागले . आनंासूचक नगारे 
वाजिवण्ात आले . नंतर खवाजाबाबा तुरानी ्ाजबरोबर संताजीचे डोके बाा्हाकडे पाठिवण्ात आले . बाा्हाने त्ा काफराचे डोके 
नजरेखाली घातले . परमे�राकडून ही ाेणगी िमळाल्ाब�ल बाा्हाने त्ाचे आभार मानले . नगारे–नौबती वाजिवण्ाची त्ाने आजा िाली . 
खवाजाबाबाला खु्खबरखान अ्ी पावी ाेण्ात आली . बाा्हाने आजा केली की , संताजीचे डोके लषकरातून आिण ािकणच्ा काही ्हरातूंन 
िमरवावे. ्ा �करणाब�ल इतरही काही आख्ाि्का आहेत. खरे का् ते परमे�र जाणे. 

 

(मरा�ाचें सवातंरययु�, ३६–३९, �्. सेतुमाधवराव पगड्)]. 

 
संताज्च् वयय�तरेखा 

 
संताजीच्ा अंगी फार मो�ा �ाे्ात इतसततः पसरलेले मोठे सैन् अथवा सैन्ाच्ा अनेक 

तुक�ा हाताळण्ाचे जनमतःच कसब होते . त्ाच�माणे ्�नेू आखलेल्ा ्ोजना आिण ्�चूी एकंार 
पिर�सथती ्ामध्े होणाऱ्ा �त्ेक बालाचंा ताबडतोब फा्ाा घेण्ाच्ा द�ीने आपले डावपेच बालणे 
आिण मो�ा �माणावर संघिटत हालचाली करणे ्ामध्े त्ाचा हात धरणारा कोणी नवहता . त्ाच्ा 
सैन्ाच्ा जला गतीने होणाऱ्ा हालचाली आिण त्ाच्ा हुकमा�माणे वळेाबरहुकूम त्ाचं्ा आजाचें ाुय्म 
अिधकाऱ्ाकंडून केले जाणारे पालन ्ावरच त्ाच्ा डावपेचाचं्ा ््ाचे ममर साठवलेले होते . महणूनच 
त्ाने आपल्ा अिधकाऱ्ावंर आजाचें कटाकाने पालन करण्ाचे बधंन टाकलेले होते व त्ाच�माणे 
अित्् कडक ि्का कवन सवतःच्ा सैन्ामध्े ि्सतीचे कठोर पालन होईल ्ाची खबराारी त्ाने 
घेतलेली होती. ्ाचा पिरणाम असा झाला की बहुतेक मराठा सराार त्ाचे ्� ूबनले. 

 
सवर ह्ातभर परसपराचें ्�तुव करणारे संता आिण धना हे सैन्ाचे नैसनगक पुढारी आिण अित्् 

उ� �तीचे कतृरतव, धाडस आिण हालचाल करण्ाचे कसब अंगी असलेले संघटक होते . असे जरी असले, 
तरी त्ाचें सवभाव मा� परसपरापंासून िविभ� होते . धनाची ्ु�नीती ही एखा�ा सभ् माणसासारखी होती. 
त्ाच्ा ््ामध्े न�ता होती . पराभतुावर तो ा्ा ााखवत असे . त्ाचे वतरन आिण बोलणेचालणे ्ात 
िवन� भाव असे . सवतःवर सं्म राखण्ात त्ाचा हातखंडा होता . त्ाच�माणे त्ाला ाूरद�ी असून 
एखा�ा मुतस�ा�माणे ्ोजना आखण्ाचे उतकृ� कसब त्ाच्ा अंगी होते . त्ाच्ाबरोबर उघडउघड 
सामन्ात ज्ा ाुा�वी मुसलमान सेनापत�ची गाठ पडली त्ाचं्ाबरोबर त्ाने जे सभ्पणाचे वतरन केले 
त्ाब�ल मुसलमान इितहासकारानंी ाेखील त्ाची सतुती केली आहे . त्ाि्वा् अनेक वष�प �्त त्ाने 



 
अनु�मिणका 

अित्् िनःसवाथ�पणे आपल्ा ाे्ाची सेवा केली . ्ाउलट धना्ी तुलना करता संताजी घोरपडे हा 
संसकृती िकवा उाारपणा अंगी नसलेला एक रानवट माणूस होता . आपले िवकार काबतू ठेवणे अथवा 
भिवष्काळात का् घटना घडून ्ेतील ्ाचा िवचार करण्ाची ताका त्ाच्ा अंगी नवहती . [संताजी हा 

आपल्ापासून १६ ते १८ मलै अंतरावर ्ेऊन ठेपला आहे अ्ी बातमी लागताच औरंगजेबाचा पिहल्ा �तीचा सेनापती िफरोजजंग ्ाची भ्ाने 
गाळण उडाली . त्ाने अ्ी खोटी बातमी पसरिवली की आपण सवतः संताजीला िवरोध करण्ासाठी चाल कवन जाणार आहोत . एव�ावर न 
थाबंता ज्ा माग�ने चाल कवन जाणार त्ा माग�ची साफसफाई करण्ासाठी त्ाने अिधकाऱ्ाचंी िन्ुकती केली आिण आपले मु�ामाचे तंब ूपुढे 
पाठवनू िाले. परंतु नंतर मा� तो वळणावळणाच्ा माग�ने िवजापूरच्ा िा्नेे पळून गेला . (के. के., भाग २, ४४६) संताजीने मोगल अिधकाऱ्ात 

क्ी ाह्त बसिवली होती ्ाचे हे एक उतकृ� उााहरण आहे .] त्ाच्ा पिरच्ात ्ेणाऱ्ा सव�ना धाकधपट्ा ााखवणे 
त्ाला आवडत असे , आिण ्ामध्े �त्क त्ाच्ा राजाचाही समावे्  होता . त्ाने कोणावर ा्ा 
ााखिवली नाही िकवा कोणाकडून ा्ेची अपेकाही केली नाही . त्ाचा सवभावच असा िविच� होता की 
ाुसऱ्ा कोणाबरोबर सहका्�च्ा भावनेने वागणे त्ाच्ा कुवतीबाहेरचे होते . त्ाच�माणे राष्का्�पुढे 
आपल्ा मनातील इचछा आिण आकाकंा तुचछ मानण्ाइतका ाे्ािभमानही त्ाच्ा अंगी नवहता . त्ामुळे 
मरा�ाचं्ा राजकी् इितहासावर अथवा औरंगजेबाच्ा मोिहमेचे महाराष्ावर जे पिरणाम झाले 
त्ाचं्ावर त्ाच्ा व्�कतम�वाचा ठसा कुठेच उमटला नाही . अंतिरकात भटकणाऱ्ा एखा�ा एकाकी 
उलके�माणे संताजी घोरपडे हा ािकणवपी आका्ात नुसता चमकून गेला. 

 
(२५) राजारामाचे सवगकह् आगमन आिण १६९८–९९ मध्ल तयाचया हालचाल् 

 
१६९७ ्ा वष�च्ा उ�राध�त िव्षे नमूा करण्ासारखी कोणतीही घटना झाल्ाचे िासत नाही . 

फकत भीमा नाीला १९ जुलै रोजी �चडं पूर ्ेऊन पेडगाव आिण इसलामपुरी ्ेथील मोगलाचं्ा छावण्ा 
वाहून गेल्ा आिण तेथे भ्ानक ाुःख आिण ना् ्ाचंा हलक�ोळ माजला . परंतु पुढील वष�च्ा जानेवारी 
मिहन्ात मोगलानंी िजजीचा पाडाव केला . राजाराम तेथून पळून गेला आिण पुढील मिहन्ात महाराष्ात 
िव्ाळगड ्ेथे जाऊन पोहोचला . राजाराम सवगृही पोहोचल्ानंतर ताबडतोब मरा�ानंी काही अनपेिकत 
कारवा्ा केल्ा असल्ाचे संभवत नाही . िजजीचा पाडाव झाल्ामुळे झालेले नुकसान भवन 
काढण्ासाठी राजारामाला बराचसा कालावधी लागला असावा असे िासते . ्ा सुमारास त्ाच्ा काही 
अनु्ा्ानंी िनरा् होऊन त्ाची नोकरी सोडली व ते मोगलानंा जाऊन िमळाले. 

 
१६९९ ्ा वष�च्ा सुरवातीला राजाराम हा कोकणची पाहणी करण्ासाठी महणून बाहेर पडला . 

आपल्ा सवर िकलल्ानंा त्ाने भेटी िाल्ा , आिण जूनच्ा अखेरीला तो सातारा ्ेथे परतला . खानाे् 
आिण वऱहाड ्ाचं्ावर मो�ा �माणात ह�े करण्ाची ्ोजना त्ाने आखली , आिण २६ आकटोबरच्ा 
सुमारास तो साताऱ्ाच्ा िकलल्ातून बाहेर पडला. 

 
राजारामाच् अखेरच् मोह्म 

 
्ा िकलल्ाला �थम वढेा ाेण्ाचा औरंगजेबाचा बेत बाहेर फुटला असावा असे िासते . कारण १९ 

आकटोबर रोजी बाा्हा इसलामपुरीहून िनघाल्ावर राजारामाने ताबडतोब आपली बा्का -मुले 
साताऱ्ाहून खेळण्ाला हलवली , आिण तो सवतः बाा्हाच्ा हाती पडू न्े महणून २६ आकटोबरला 
सातारा िक�ा सोडून िनघून गेला . धना जाधव , रामच�ं, ाााो मलहार आिण इतर सेनापती हे ७ हजार 
पा्ाळ घेऊन चांनवांनच्ा िकलल्ापं �्त त्ाला पोहोचिवण्ासाठी गेले . तेथे त्ाने ३ िावस मु�ाम 
केला. आिण नंतर तो साताऱ्ाच्ा माग�ने िनघाला. 



 
अनु�मिणका 

 
्ावर बाा्हाने ताबडतोब बेाारबखत ्ाला ्�चू्ा ्ा फौजेचा पाठलाग कवन पराभव 

करण्ाचा तातडीचा हुकूम पाठिवला . पिरण�ाच्ा िकलल्ाच्ा पलीकडे ४ मलैावंर बेाारबखत ्ाने 
मरा�ानंा गाठले. ाोनही पकातं अित्् भ्ंकर असे रणकंान झाले, आिण मरा�ाचंा मोड झाला. त्ानंा 
अहमानगरच्ा िा्नेे हाकलून ाेण्ात आले (१३ िकवा १४ नोवहेबर). २६ िडसेबर रोजी राजाराम सातारा 
िकलल्ाजवळील बाा्ाही छावणीपासून ३० मलैावंर आल्ाची आिण तेथून िव्ाळगडाकडे जाण्ाचा बेत 
करीत असल्ाची बातमी आली . राजारामाचा वऱहाडवर ह�ा करण्ाचा बेत हाणून पाडण्ात आला . 

[राजारामाचा जो पराभव झाला त्ाचे बरेचसे �े् भीमसेन जुलपीकारखानाला ाेतो . तो िलिहतो “बरीच मोठी फौज घेऊन लुटालूट करण्ाच्ा 
हेतूने राजारामाने बाा्ाही मुलखात �वे्  केला . त्ाला �ितकार करण्ासाठी बेाारबकत ्ाची िन्ुकती करण्ात आली होती . 
जुलपीकारखानाकडे ्�ूच्ा पाठलागाचे काम ाेण्ात आलेले होते . खानबहााूर ्ाने आपले सामानसुमान सोलापूर ्ेथे ठेवले आिण चारठाणा 
्ेथे तो राजपु�ाला भेटला . तेथून त्ाने राजारामाच्ा पाठलागासाठी कूच केले . ही बातमी राजारामाला कळताच त्ाने पला्न केले . परं�ाच्ा 
माग� त्ाने तमरणी ्ेथे भीमा नाी ओलाडंली , आिण तो सवराज्ाकडे िनघाला . धना आिण इतर काही अिधकारी ्ानंा इसलामपुरीवर ह�ा 
करण्ासाठी पाठिवले . मराठा फौज तेथे मो�ा संख्ेने गोळा झाली ..... जुलपीकारखानासमोर त्ानंा पळ काढावा लागला ... त्ाचंा 

वसंतगडनजीक पराभव करण्ात आला . (िदल., भाग २ . १२९) ] परंतु कृषणा सावतं ्ाच्ा हाताखाली मरा�ाचं्ा एका 
तुकडीने धामोणी जवळील गाव ेलुटली आिण तेथून मराठे परत आले . मरा�ाचं्ा फौजानंी नमराा नाी 
ओलाडंण्ाचा हा पिहलाच �संग (िदल., १२९ अ). 

 
ारम्ान मरा�ाचं्ा इतर तुक�ाबंरोबर मोगल सैन्ाच्ा चकमकी उडाल्ा . ९ जानेवारी १७०० 

रोजी नु�तजंग (जुलपीकार) ्ाने मसुरच्ा पलीकडे धना, राणोजी घोरपडे आिण हणमंतराव ्ाच्ाबरोबर 
्ु� केले आिण त्ाचंा पराभव केला . मरा�ाचंी ५०० माणसे ्ा चकमकीत गारा झाली . ्ानंतर काही 
िावसानंी धनाजीने खानापूर ्ेथील मोगल ठाण्ावर ह�ा केला आिण तेथील मोगल अिधकारी आवजी 
अढाळ ्ाला पकडून नेले. 

 
ारम्ान बाा्हाचा साताऱ्ाचा वढेा चालूच रािहला , आिण सातारा िकलल्ाच्ा पिरसरात मोगल 

आ्मक आिण मरा�ाचं्ा सेना ्ाचं्ामध्े अनेक चकमकी उडाल्ा. [२७ िडसेबर १६९९ रोजी हणमंतरावाने वे�ाच्ा 

छावणीपासून केवळ ४ मलै अंतरावर इखलासखानाच्ा हाताखालील एका टेहेळ्ा तुकडीवर ह�ा केला . त्ाने खान, त्ाचा मुलगा महमा्ार 
आिण इतर अनेक सैिनकानंा ठार मारले. ्ा तुकडीजवळील ह�ी आिण इतर सामानसुमान वगैरे हणमंतरावाने लुटून नेले. (अखबारात)] 

 
(२६) राजारामाचा मकतय ूआिण ताराबाईचे धोरण 

 
ाोन माचर १७०० रोजी राजारामाला िसहगडावर तापाने मृत् ूआला . मोगल �ाे्ावर त्ाने 

केलेल्ा हलल्ामुळे आिण मोगलानंी केलेल्ा त्ाच्ा सकत पाठलागामुळे त्ाला जी ागाग झाली , 
त्ामुळेच त्ाला बहुधा हा ताप आला असावा . ्ा वळेी त्ाची बा्का -मुले ही िव्ाळगडच्ा िकलल्ावर 
होती. राजारामाच्ा मृत्नंूतर त्ाचा आवडता औरस मुलगा कणर ्ाला त्ाच्ा मंं्ानंी धना जाधव ्ाच्ा 
मातीने ताबडतोब राज्ािभषेक केला . परंतु ३ आठव�ातंच तो ाेवीच्ा आजाराने मरण पावला . ्ानंतर 
त्ाला ताराबाईपासून झालेल्ा त्ाच्ा औरस मुलाला पि�मेचा राज्�ितिनधी महणून ओळखल्ा 
जाणाऱ्ा रामच�ंाच्ा पािठब्ाने ३ रा ि्वाजी महणून गााीवर बसिवण्ात आले . मरा�ाचं्ा ारबारात 
आता राजारामाच्ा िवधवा िा्ा – ताराबाई (ितसऱ्ा ि्वाजीची आई ) आिण राजसबाई (ाुसऱ्ा 
संभाजीची आई)– ्ाचं्ामध्े ्ाावी ्ु� पेटले. �त्ेकीने आपआपल्ा मुलाचा पक घेतला आिण राज्ाचे 
अिधकारी आिण सेनापती ्ाचं्ामध्े पडलेल्ा ाोन तटानंी अनु्मे �त्ेकीला पािठबा िाला . परंतु 
राजारामाची मोठी ाी ताराबाई ही अित्् कतृरतववान आिण उमेाीची होती . सरते्वेटी ितलाच 



 
अनु�मिणका 

राज्ामधील सावरभौम स�ा �ापत झाली. 
 
आपल्ा नवऱ्ाच्ा मृत्चूी बातमी ऐकल्ावर ताराबाईने ताबडतोब बाा्हाकडे आपण ्रण 

आलो आहोत असे ा्रवणारे प� पाठवले . त्ामध्े ितने राजारामाचा का्ाे्ीर मुलगा ितसरा ि्वाजी 
्ाच्ासाठी ७ हजारी मनसब आिण ािकणेवरचे ाे्मुखीचे अिधकार मािगतले . ्ा प�ात ितने असे 
सुचिवले की आपली िवनंती मान् झाल्ास मोगलानंा ७ िक�े ाेण्ास आिण ािकणेच्ा मोगल सुभेााराच्ा 
हाताखाली चाकरी करण्ासाठी आपण त्ार आहोत . (अख., १२ माचर १७०० ). औरंगजेबाने ही िवनंती 
फेटाळून लावली. मे मिहन्ाच्ा अखेरीला रामच�ंाचा �ितिनधी रामजी पिंडत आिण पर्ुरामाचा �ितिनधी 
आबाजी ्ानंी राजपु� आजम ्ाची गाठ घेतली . बाा्हापा्ी राजारामाच्ा मुलाला अभ्प� ाेण्ासाठी 
त्ाने राबाली करावा अ्ी त्ा ाोघानंी त्ाला गळ घातली . असे अभ्प� िाले गेल्ास आपण अनेक 
िक�े मोगलाचं्ा सवाधीन कव , असेही त्ानी आजम ्ाला सािंगतले . परंतु मरा�ानंी िालेली ही 
आ�ासने िनववळ ढोगीपणाची असावी असे िासते आिण महणून त्ामधून काहीही िनषप� झाले नाही. 

 
(२७) कोकणमध्ल यु�, १६८९–१७०४ 
 
कोकणचा �देश, तयाचे िवशेष आिण िवभाग 

 
सुरतेकडून ािकणेकडे जाताना �वा्ाला लागोपाठ पि�मघाटाची डोगराची रागं आिण अरबी 

समु� ्ाचं्ामध्े असलेले लाबंच लाबं िकनारप�ीचे भाग पुढील�माणे आढळून ्ेतात . (१) कोळवण 
अथवा तुटला फुटलेला �ाे् . ्ामध्े जवहार आिण धरमपूर ्ा संसथानामंध्े असलेल्ा रानवट कोळी 
जातीच्ा लोकाचंी वसती आहे . (२) उ�र कोकण महणजेच ह�ीचे ठाणे आिण कुलाबा िजलहे . हा भाग 
घाटाच्ा पूव�ला असलेल्ा नाि्क आिण पुणे ्ा िजल्ानंा समातंर आहे आिण (३) ािकण कोकण 
महणजेच ह�ीचा रतनािगरी िजलहा. हा रतनािगरी िजलहा डोगराचं्ा रागंाचं्ा पलीकडे असलेल्ा ािकणेच्ा 
पठारामधील सातारा आिण कोलहापूर िजल्ानंा समातंर असा आहे . रतनािगरीच्ा अगाी ािकण टोकाला 
वेगुल्�नजीक समु�िकनारा हा िठकिठकाणी तुटलेला आहे आिण ्ा िठकाणी वाडीचे सावतं ्ा अती 
�ाचीन मराठा घराण्ाचा �ाे् आहे . १७ व्ा ्तकात हे घराणे कुडाळचे ाेसाई ्ा नावाने �िस� होते . 
्ाच्ा अगाी ािकणेला पोतुरगीजाचं्ा ताब्ातील गोव्ाचा �ातं आहे . ्ाच्ा आणखी ािकणेला कारवार 
िजलहा असलेला समु�प�ीवरील कानरा �ातं व पूव�कडे बऱ्ाच ाूर अंतभ�गामध्े महैसूरच्ा पठाराकडे 
वाट नेणारी सोनाा आिण बेानुर ही संसथाने आहेत. 

 
धरमपूरच्ा उ�रेस काही मलैावंर असलेल्ा नंाूरबार ्हरानजीक पि�म घाटमाथ्ामध्े जे एक 

िखडार आहे त्ामधून िकनारप�ीच्ा भागामधून आलेले कोणतेही आ्मक सैन् खानाे् आिण वऱहाड ्ा 
संप� �ातंात सहज �वे्  कव ्कत असे . ्ाउलट उ�रेकडे सुरत िकवा पूव�कडे बागलाण ्ातं लुटालूट 
कराव्ाची झाल्ास कोळवणचा सोईसकर असा तळ महणून उप्ोग करता ्ेत असे . त्ाच�माणे 
बागलाणातून ािकणेकडे चानाोरचे डोगर ओलाडंल्ानंतर नाि्क िजल्ात सैन्ासह घुसणे सहज ्क् 
होत असे. 

 
िशवाज्चया अंमलाखाल्ल कोकणचा इितहास 

 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजीने १६५७ आिण १६६२ ्ा ारम्ान कोकण आिण १६७० आिण १६७३ ्ा ारम्ान कोळी 
लोकाचंा �ाे् असा मुलूख िजकून घेतला होता . त्ाच्ा मृत्नंूतर १६८२ आिण १६८३ ्ा ाोन वष�त 
मोगलानंी उ�र कोकणावर सवारी केली होती , आिण त्ा �ातंाची राजधानी कल्ाण ्ा ्हराचा तातपुरता 
ताबा घेतला होता . परंतु ्ामध्े त्ाचंा उ�े् तेथील िठकाणाची नासधूस आिण जाळपोळ करणे हा असून 
ती का्मची आपल्ा ताब्ात ठेवण्ाचा नवहता . मोगलाचं् कोकणवर पिहल् मोह्म , १६८२ :- १६८३ 
च्ा िडसेबर मिहन्ात मरा�ानंी पुनहा एकाा कल्ाणचा ताबा घेतला आिण पुढील ५ वष� कोकण �ातंावर 
आपला अिनब�ध ताबा ठेवला . अथ�त ्ा कालावधीत त्ाचं्ा ताब्ातील िकनारप�ीवरील खे�ात िस�ी 
लोकाचें ह�े होत ही गो� वगेळी . ्ा �ातंात मोगलाचंी अिधस�ा सथापन होण्ास १६८९ मध्े सुरवात 
झाली, [मोगलाचं्ा कोकणातील पिहल्ा सवारीची हकीकत (१६८२) पुढे िाली आहे : नाि्क आिण पुणे हे िजलहे मोगलाचं्ा ताब्ात होते . 

जु�र ्ेथून मोगलाचंा सेनापती हसनअलीखान हा ठाणे िज्ात उतरला आिण त्ाने जानेवारीच्ा अखेरीला कल्ाणमध्े �वे् केला . 
त्ाच्ाजवळ जवळ जवळ ३५००० सैन् होते . वाटेत त्ाने मरा�ाचंी अनेक खेडी जाळली . मोगलाचं्ा ्ा चढाईमुळे संभाजीने जंिजऱ्ाचा वेढा 
सोडून आपल्ा मुलखातील डोगरी िकलल्ाकडे पळ काढला . मे मिहन्ात पि�म िकनाऱ्ावरील पावसापासून आपल्ा घोडाळाचा बचाव वहावा 
महणून हसनअलीखानाने ठाणे िजल्ातून माघार घेतली . एि�ल आिण मे मिहन्ात मोगल सैन् रामसेजच्ा िनषफळ वे�ात गुतंले होते . हा वेढा 
स�ेबर-ऑकटोबरमध्े उठिवण्ात आला . नोवहेबरच्ा अखेरीला रणमसतखानाने माहजे घाटातून पुनहा कोकणात चाल केली . (िदल., भाग १ . 
१७८) त्ाने कल्ाण ्हर पुनहा ताब्ात घेतले . त्ाचा �ितकार करण्ासाठी संभाजीने वपा भोसले , केसो िपगळे आिण िनळो िपगळे ्ाचंी 
रवानगी केली. मोगल आिण मराठे ्ाचं्ामध्े अनेक लढा्ा झाल्ा. एि�ल १६८३ मध्े रहु�ाखानाने कोळवण घाटातून उतवन रणमसतखानाला 
मात पोहोचिवली . ्ानंतर बाा्हाच्ा हुकुमाववन मोगलानंी कोकणातून माघार घेतली . माघार घेताना वपाजी भोसले ्ाची िटटवाळा ्ेथे 
मोगल सैन्ाबरोबर गाठ पडली . झालेल्ा चकमकीत पद मिसग ्ा रजपूत अिधकाऱ्ाला त्ाने पकडले . नंतर पद मिसग आिण इतर मोठे 
अिधकारी ्ानंा वपाजीने ठार मारले. (जेधे. शका., िदल., भाग १, १७२–१७३) 

 
परंतु कल्ाणचा ताबा जरी मोगलाचं्ाकडे होता तरी सवर कोकण िकवा ठाणे िजलहा त्ाचं्ा ताब्ात नवहता . कल्ाण आिण िभवंडी ही 

्हरे व आजूबाजूचा थोडा मुलूख सोडल्ास बाकी सवर �ातं मरा�ाचं्ा ताब्ात होता कारण एवढा मोठा �ाे् ताब्ात ठेवण्ास मोगल सैन् 
अपुरे होते . जून १६८३ मध्े ्हाबु�ीनखान ्ाला बाा्हाने बोलािवले . पावसाळा संपताच त्ाने मोिहमेला सुरवात केली आिण पुण्ाचा ताबा 
घेतला. २७ िडसेबर रोजी त्ाने कुलाबा िज्ातील िनजामपूर हे ठाणे लुटले . राजपु� आजम ्ाची नेमणूक नोवहेबरमध्े नाि्क ्ेथे करण्ात 
आली. 

 
्ानंतरच्ा काळात मरा�ानंी कोकणचा पुनहा ताबा घेतला . त्ानंी कल्ाण िजकून वसई आिण ामण ्ामधील सवर पोतुरगीज खेडी 

लुटली. िकनाऱ्ावरील �ाे्ावर िस�ीचे ह�े होत होते हे खरे परंतु आतील �ाे्ावर मरा�ाचंी संपूणर स�ा होती ्ात काहीच वाा नाही . १६८५ 
च्ा अखेरीस मराठे आिण पोतुरगीज ्ाचं्ामध्े मोगलािंवर� परसपर मातीचा करार झाला . ्ेथील िक�े त्ानंी ाुरसत केले आिण  सुरिकततेसाठी 
बहुतेक मराठा सराारानंी आपली बा्कामुले तेथे ठेवली. 

 
१६८५ च्ा जानेवारी मिहन्ात ्हाबु�ीनखानाने बोरघाट ओलाडूंन गोरगोलीप �्त मजल मारली , परंतु किव कल्ने त्ाचा ह�ा 

परतिवला (जे. एस .) १६८४ व पुढील तीन वष� मोगलाचें सवर सैन् िवजापूर आिण गोवळकोडा िजकून घेण्ात गुतंले होते . साहिजकच कोकणचा 
ताबा घेण्ास त्ानंा सैन् पाठिवता आले नाही . वरील ाोनही राज्ाचंा पाडाव झाल्ावर मोगलानंा ही संधी िमळाली . ्ाावी ्ु�ाने �ासलेल्ा 

मरा�ाचं्ा राज्ात �चंड संख्ेने आ्मण करण्ास मोगल सैन् मोकळे झाले .] आिण ती ाेखील एका कतृरतववान सथािनक 
अिधकाऱ्ाकडून. हा अिधकारी महणजे मातबरखान हा हो् . मातबरखान हा अरबाचं्ा नवा्त 
जमातीतील सय्ा असून बऱ्ाच काळप �्त कल्ाणमध्े सथाि्क झालेला होता . मराठे कोकण िजकून 
घेतात :- त्ाची जेवहा नाि्क िजल्ाचा ठाणेाार महणून िन्ुकती झाली तेवहा तो १६८८ च्ा सुमारास 
पिहल्ा �थम आपली धाडसीवृ�ी आिण ाूरद�ी ्ाचं्ा्ोगे �िस�ीस आला . त्ाने सथािनक डोगर भागात 
राहणाऱ्ा लोकाचंी भरती कवन एक सुस� सेनााल त्ार केले , आसपासच्ा भागातील अनेक 
जमीनाारानंा आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले आिण मरा�ाचें अनेक िक�े ्ाबलाच्ा जोरावर अथवा 
लाच ाेऊन आपल्ा ताब्ात घेतले . मातबरखानाचे नािशक िजलरात्ल िवजय  :- ते महणजे प�ा 
(िव�ामगड), कुलंग, ि�बक (हा िक�ा ८ जानेवारी १६८९ रोजी त्ाने िजकला ) आिण इतर अनेक 
लहानसहान िक�े . ्ा�माणे िवज् �ापत झाल्ानंतर ्ा मोगल सेनापतीने घाटमाथा ओलाडंला , आिण 
संभाजीचा पाडाव झाल्ानंतर तो कोकणात उतरला . ्ा �ातंामध्े त्ाने कल्ाण (२७ माचर ), �बळ, 
कन�ळा, ाुगड, मािणकगड, आिण अखेर माहुली (ऑगसट) हे िक�े िजकून घेतले . अ्ा तऱहेने कोळी 



 
अनु�मिणका 

लोकाचं्ा ाे्ापासून ािकणेकडे मंुबईच्ा अकां् ाप �्त पसरलेला उ�र कोकणचा सवर �ाे् बाा्ाही 
अमलाखाली गेला . उ�र कोकणवर मोगलाचंा ताबा  :- २० वष�पासून असलेल्ा मरा�ाचं्ा स�ेमुळे 
आिण वारंवार चाललेल्ा ्ु�ामुळे त्ा िजल्ाच्ा बहुतेक भागाचा िवधवसं झाला होता . मातबरखानाने ्ा 
�ाे्ावर बाा्ाही अंमल बसिवला , तेथे सुव्वसथा �सथािपत केली आिण त्ा �ाे्ातील ्तेी आिण 
सुब�ा ्ाचें पुनर�ीवन करण्ासाठी तेथे ्तेकऱ्ाचं्ा वसाहती सथापन केल्ा. 

 
्ा ््सवी मोिहमानंतर मातबरखान हा कल्ाणला परतला (१६९०). काही वष� तेथे त्ाने 

अित्् ्ातंतेत घालिवली आिण ्ा काळात त्ा िठकाणी त्ाने सुभेााराचा भव् �ासाा , एक मोठा 
ारबारासाठी िावाणखाना , एक म्ीा , तुक� प�तीचे सनानगृह , एक �ारमंडप , एक बाग आिण तलाव 
आिण कारंजे ्ानंी ्ुकत असलेला एक वाडा ्ाचंी बाधंणी कवन ्हराला सु्ोिभत केले . त्ाच�माणे 
त्ाने इतरही पुषकळ बाधंकामे केली. कल्ाण ्हरात मातबरखानाने आपल्ा पतनीच्ा समरणाथर ज्ा भव् 
कबरीची बाधंणी केली ितला एक लक रप्े खचर आला . [मातबरखानाच्ा नाि्क िजल्ातील िवज्ाची हकीकत पुढे िाली 

आहे : मातबरखानाची नेमणूक �थम नाि्क िज्ात ठाणेाारीच्ा जागेवर झाली होती . तेथे असताना त्ाने डोगरी जमात�ची सैन्ात भरती केली 
व प�ा आिण इतर िकलल्ाभोवती असलेल्ा जमीनाारानंा आपल्ाकडे वळिवले . �थम त्ाने तरबी्तखानावर राग धवन असलेला एक मराठा 
अिधकारी हरजीजाखरे ्ाला प�ा ऊफर  िव�ामगड घेण्ासाठी पाठिवले . �थम ्ा मोिहमेस तरबी्तखानाच्ा िवरोधामुळे ्् आले नाही . पुढे 
१६८७ च्ा अखेरीस नाि्क िजल्ावर मातबरखानाची नेमणूक झाली तेवहा त्ाने पुनहा एकाा प�ा िक�ा घेण्ासाठी फौजेची रवानगी केली . १७ 
जानेवारी १६८८ रोजी मोगलानंी िक�ा िजकून घेतला . ्ा कामिगरीब�ल बाा्हाने मातबरखानाच्ा मनसबीत ५०० ची वाढ केली . ्ानंतर 
मातबरखानाने आपले लक कुलंग आिण ्जेारील बाबहर , तबाका आिण रतनगड ्ा िकलल्ाकंडे वळिवले. कंुलग िक�ा िजकून घेणे जवळ जवळ 
अ्क् होते . तेवहा मोगलानंी कुलंगच्ा िक�ेााराची बा्कामुले असलेला �बळचा िक�ा िजकून घेतला . तेवहा कुलंगच्ा िक�ेााराने िक�ा 
सवाधीन केला. त्ानंतर उंधाकावनी, हरी्, ि�गलवाडी, मानगड आिण मुरांत हे िक�े मोगलानंी िजकून घेतले . ्ानंतर ि�बकच्ा िकलल्ाला 
त्ानंी वेढा िाला. िकलल्ाचा वेढा जासत काळ चालू रािहल्ास मरा�ाचें ह�े इतर िठकाणी होतील ्ा कारणासतव मातबरखानाने लाच ाेऊन ८ 
जानेवारी १६८९ रोजी िक�ा ताब्ात घेतला . तेलंगराव आिण ्ामराज हे संभाजीचे नामवंत अिधकारी िक�ेाारीच्ा लषकरी आिण मुलकी 
अिधकारावर होते . मातबरखानाने लाच महणून आताप �्त १ लाख २० हजार खचर केले होते . त्ापैकी फारच थोडी र�म बाा्हाने 
मातबरखानाला िाली. 

 
्ानंतर मातबरखान कोकणात उतरला . �थम त्ाने माहुली िकलल्ाकडे चाल केली . १७ एि�ल १६८९ रोजी तो माहुलीपासून ९ 

मलैावंर खड� ्ेथे पोहोचला . खड� आिण माहुली ्ाचं्ामधील एक घाट मरा�ानंी रोखून धरला होता परंतु मातबरखानाने त्ानंा माघार 
घ्ाव्ास लावली . माहुलीसारख्ा िकलल्ाला वेढा ाेण्ास लागणारे सैन् हे मातबरखानापा्ी नवहते . त्ासाठी त्ाने औरंगजेबाला कळिवले 
आिण माहुलीपासून परत िफवन त्ाने ाुगडला वेढा िाला. माहुलीच्ा वे�ासाठी ५ ते ६ हजार सैन् आिण भरपूर �व् लागणार होते महणून त्ाने 
लाच ाेऊन िक�ा घेण्ाचे ठरिवले . िकलल्ाचा हवालाार �ारकोजी ्ाच्ाबरोबर त्ाने नरसो महािडक ्ाच्ातफ�  बोलणी सुव केली आिण 
त्ाला मोगल फौजेमध्े मोठी मनसब िमळवनू ाेण्ाचे वचन िाले . वरील आ््ाचे प� बाा्हाकडून आपल्ाला िमळावे अ्ी �ारकोजीने मागणी 
केली. तसे प� २८ जुलै १६८९ रोजी मातबरखानाकडे आले . माहुली घेण्ाचे बेत ्ा�माणे चालले असताना १७ जुलै रोजी रघुजी आिण काकाजी 
्ा मातबरखानाच्ा अिधकाऱ्ानंी �बळ िक�ा िजकून घेतला . ्ानंतर मातबरखानाने कन�ळा, मुकुटगड, मलंगगड, चंाेरी, खातूडा, मािणकगड, 
सािंक्ा आिण ाुगड . हे िक�े घेतले . माहुलीच्ा पाडावाबरोबर सवर उ�र कोकण आिण ऑकटोबर १६८९ मध्े रा्गडचा पाडाव झाल्ानंतर 
ािकण कोकण मोगल अिधपत्ाखाली आले . मातबरखानाच्ा ्ा िवज्ामुळे मोगल स�ेला ्ा भागात एक आगळी कळा �ापत झाली . त्ाच्ा 
खाजगी िचटिणसाने िलिहले आहे , “खानाने ि्वाजीने घेतलेल्ा िकलल्ापैकी ५० िक�े िजकून घेतले . त्ाने औरंगाबाापासून 
समु�िकनाऱ्ाप �्तचा सवर भाग बाा्ाही अमलाखाली आणला . कल्ाणचे ठाणे आिण उ�र कोकणामधील इतर परगणे मराठी अमलाखाली २० 
वष�मध्े उदधवसत होऊन गेले होते . ते त्ाने िजकून घेतले , त्ाचंी मजबतूी केली , ्तेीला उ�ेजन िाले आिण मोठमोठे राजवाडे , बागा, कालवे 
वगैरेची उभारणी केली” (कारनामा, ३-५) 

 
्ा तऱहेने जवळ जवळ वषरभर मोहीम केल्ानंतर १६९० मध्े मातबरखान कल्ाणला परतला . कल्ाण ्ेथे त्ाने सुभेााराचा 

राजवाडा, सवतःच्ा राहण्ासाठी हवेली , एक अित्् सुंार असे कारंजे असलेले मोठे तळे बाधूंन ्हर सु्ोिभत केले . बारहा ्ा खे�ात त्ाने 
एक िक�ा बाधंला आिण त्ाच�माणे सावरजिनक समारंभासाठी एक िावाणखानाही बाधंला . ्ेथे त्ाच्ा पतनीचा व्ाच्ा ५६ व्ा वष� मृत् ूझाला . 
सन्ाळा नावाच्ा तलावा्जेारी ितचे ाफन करण्ात आले . तेथे त्ाने १ लक रप्े खचर कवन अित्् सुंार अ्ी कबर बाधंली . (वरील सवर 
हकीकत जेठमल ्ाचा �ंथ कारनामा (आय. ओ. एल. हसतिलिखत) ्ाच्ावर आधारलेली आहे.)] 

 
मराठे पुनहा डोके वर काढतात 
 



 
अनु�मिणका 

परंतु १६९३ ्ा वष�च्ा सुरवातीला मरा�ानंी आपल्ा सामथ्�ची पुनहा उभारणी केली. पिरणामी 
मोगलाचं्ा अिधस�ेचा ऱहास झाला आिण त्ानंा बचावाच्ा धोरणाचा सवीकार करणे भाग पडले . 
मरा�ाचं्ा सैन्ाच्ा तुक�ा मोगलाचं्ा मुलुखावर छापे घालू लागल्ा आिण बाा्ाही सैिनकानंी 
नुकतेच हसतगत केलेले िक�े परत िजकून घेण्ाचा पिव�ा त्ानंी टाकला . आपल्ा आ्मक पिवं्ाचंी 
आखणी करण्ाकरता कोकणच्ा �ाे्ाचा एक उतकृ� तळ महणून त्ानंा उप्ोग झाला . कारण त्ाचंी 
आघाडी ाूरवर पसरलेल्ा पि�म घाटाने जणू काही िभतच उभावन सुरिकत राखली तर कोकणप�ीच्ा 
पूवर सीमेत ्� ूआ्मण करण्ाच्ा उ�े्ाने उतरला असताना मरा�ां् ी िम�तवाचे संबधं राखून 
असलेल्ा पोतुरगीजाचं्ा पि�म िकनाऱ्ावर पसरलेल्ा मुलखाने त्ाचं्ा लढाईत गुंतलेल्ा ्ूर 
ि्पा्ाचं्ा बा्कानंा आिण मुलानंा अित्् सुरिकत असा आसरा िाला . मरा�ानंी सथािनक पोतुरगीज 
गवहनररला लाच ाेऊन आपलासा केले आिण पोतुरगीजानंी आपल्ाला आसरा �ावा आिण उ�र 
कोकणातील आपले िक�े आिण खेडोपाडीचा मुलूख ्ानंा रसा पोहोचती करावी ्ाब�ल त्ाचें मन 
वळिवले. 
 
वसई येथ्ल पोतुरग्जावंर मोगलाचें ह�े 

 
वरील कारणामुळे मातबरखानाने पोतुरगीजाचं्ा उ�रेकडील �ाे्ावंर (महणजे वसई आिण ामण) 

ह�ा चढिवला , ्�चू्ा �जाजनानंा त्ाने कैा केले आिण त्ाच्ा सैन्ाच्ा तुक�ाचंा पराभव केला . 
सरते्वेटी गोव्ाच्ा वहॉइसरा्ने बाा्हाला ्रण जाऊन आिण त्ाच्ाकडे भेटीचे नजराणे पाठवनू तह 
केला. 

 
मातबरखानाच् अखेरच् वष� 

 
मातबरखानाने आपल्ा ताब्ातील �ाे्ाची जी ाकतापूवरक काळजी घेतली , राज्कारभारात 

त्ाने ज्ा कडक ि्सतीने कु्लता राखली आिण बाा्ाही स�ा उचलून धरण्ासाठी ािकणेकडे 
जंिजऱ्ाच्ा ि्�ाने केलेल्ा लषकरी कारवा्ामंध्े त्ाला जी मात केली वगैरे सवर गो��ची अनेक 
उााहरणे औरंगजेबाच्ा ारबाराच्ा बातमी प�ात आढळतात . १७०४ ्ा वष�च्ा फे�ुवारी मिहन्ाच्ा 
अखेरीला बाा्हाचा हा कतृरतववान आिण िव�ासू अिधकारी मरण पावला. [मातबरखानाच्ा आणखी काही मोिहमाचंी 

हकीकत पुढे िाली आहे : िस�गड हा मरा�ाचंा एक मोक्ाचा िक�ा होता . मातबरखानाने गोमाजी आिण इतर मावळे ्ानंा िकलल्ावर ह�ा 
करण्ासाठी उ�ुकत केले . ६ मिहन्ानंतर त्ानंी २० ऑकटोबर १६९३ रोजी त्ानी िक�ा अचानक ह�ा कवन िजकून घेतला . ही बातमी 
ऐकल्ावर राजमाचीहून खंडोजी काम आिण ाामाजी नारा्ण ्ानंी िस�गडला वेढा िाला परंतु मातबरखानाने काकाजी आिण रावतमल झाला 
्ानंा सैन् ाेऊन िस�गडकडे रवाना केले आिण मरा�ाचंा वेढा उठिवला . ारम्ान मराठे -मोगल ्ाचं्ा संघष�त पोतुरगीजाचंा �वे् झाला . 
त्ानंी मरा�ानंा मात करण्ास सुरवात केली. त्ामुळे िनम�ण झालेल्ा पिर�सथतीब�ल मातबरखानाने पुढील�माणे उद गार काढले आहेत , “मी 
्ा मुलखात गेली चार वष� आहे . पिहल्ा वष� हा मुलूख सोडून गेलेल्ा र्तेला परत बोलावनू मी कोकणातील ६०० खेडी पुनहा वसिवली . ाुसऱ्ा 
वष� पोतुरगीजानंी मराठा अिधकाऱ्ाचं्ा कुटंुिब्ानंा आसरा िाला आिण वैकंुठगड ्ा िकलल्ावर ह�ा करण्ाला मात केली . ितसऱ्ा वष� त्ानंी 
कन�ळा िक�ा िजकून घेतला व राजारामाच्ा ताब्ातील िकलल्ाकंडे रसा पाठिवली . पिरणामी आमची सवर र्त पोतुरगीज मुलुखात पळून गेली . 
मरा�ानंी प�ा घेतल्ामुळे त्ानंा आणखीनच जोर चढला . सा�ी ्ेथील पोतुरगीजाचं्ा सेनापतीने ्ामजी मोरोाेव ्ा राजारामाच्ा अिधकाऱ्ाला 
बोलवणे पाठिवले आिण तो खानाेरीहून आल्ावर त्ाला आिण त्ाच्ा १५०० सैिनकानंा ठाणे ्ेथे आसरा िाला आिण माहुलीच्ा िकलल्ावर 
आिण िभवंडीवर ह�ा करण्ाचे कामी मात करण्ाचे त्ानंा वचन िाले.” 

 
अ्ा पिर�सथतीत मातबरखानाने ्�ूला हालचाल करण्ास सवड न ाेता पोतुरगीजाचं्ा ताब्ातील कोकणावर ह�ा केला , आिण तेथे 

असलेल्ा ्�ूच्ा बा्का -मुलानंा कैा केले . पोतुरगीजानंी �ितकार केला परंतु त्ाचंा मोड करण्ात आला . मोगलानंी त्ाचंा वसईच्ा 
िकलल्ाप �्त पाठलाग केला , िकलल्ाबाहेर असलेल्ा चचरला आग लावली आिण बहााूरपूरा ्ेथे मु�ाम केला . तेथून त्ानंी बाा्हाकडे 
मातीची मागणी केली . (पाहा, खाफ्खान, भाग २ . ४०२–४०३) मातबरखानाने बाा्हाला कळिवले की मरा�ाचंा ना् कराव्ाचा असेल तर 
पोतुरगीजानंा ्ेथून हाकलून ाेणे जवर आहे. 



 
अनु�मिणका 

 
पोतुरगीजाचं्ा ्ा अडचणीचा फा्ाा त्ाचं्ा उरण ्ेथील �ाे्ातील रिहवा्ानंी घेतला . उरण ्ेथे तीन िठकाणी भरपूर मोती िमळत 

असत. त्ाची वाच्ता पोतुरगीजानंी कोणाजवळही केली नवहती . िव्षेतः ािकणेतील सुलतानापंासून त्ानंी ही गो� गुपत ठेिवली होती . ्ा 
सा�ाची बातमी मोगलानंा ाेण्ात आली . पिरणामी गोव्ाच्ा पोतुरगीज गवहनररने औरंगजेबाला ्रणागतीचे एक प� पाठिवले . ्ुरोिप्न व्ापारी 
आिण ारबारातील मातबरखानाच्ा ्�ूंनी बाा्हापा्ी त्ाचंी राबाली केली . बाा्हाने ताबडतोब पोतुरगीजाबंरोबर चाललेले ्ु� 
थाबंिवण्ाचा मातबरखानाला हुकूम केला . मातबरखानाने केलेल्ा िवरोधाचा काहीही उप्ोग झाला नाही . बाा्हाकडे कोकणामधून जी 
बातमीप�े जात त्ामध्े मातबरखान ज्ा कु्लतेने राज्कारभार करीत असे िकवा चागंले अिधकारी पाठिबण्ाब�ल बाा्हाला िलहीत असे 
त्ाची नोा आपल्ाला आढळते . मातबरखानाने आपल्ा सवर मोिहमातं जंिजऱ्ाचा िस�ी ्ाकुत ्ाची मात घेतली . ािकणेकडे जाण्ाचे मागर 
त्ाने रोखून धरल्ामुळे ािकण महाराष्ातील बाा्हाच्ा मोिहमात त्ाची अ�त्कपणे मात झाली . १३ फे�ुवारी १७०४ रोजी तो मरण पावला . 
आपल्ा कतरबगारीच्ा आिण गुणाचं्ा बळावरच त्ाने बाा्हाचा िव�ास संपाान केला , आिण मो�ा मानाची जागा संपाान केली.] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 

  



 
अनु�मिणका 

�करण सोळावे 

औरंगजेबाचया ज्वनात्ल अखेरचे पवर 

 
(१) मरा�ाचंया शासनाचे १६८९ ते १६९९ या कालखंडामध्ल धोरण 

 
रामचन� िनळकंठकडे पिनम महाराष्ाचे राज�ितिनिधतव १६८९–१६९७ 

 
संभाजीच्ा मृत्नंूतर मरा�ाचंा राजा महणून राज्ािभषेक झालेला राजाराम ्ाने म�ासच्ा 

िकनाऱ्ाकडे पला्न केले (जुलै, १६८९) तेवहा महाराष् ाे्ाच्ा कारभाराची सू�े त्ाच्ा मंं्ाचं्ा हाती 
सोपिवली गेली. पि�म महाराष् ाे्ाचा राज�ितिनधी महणून रामचन� िनळकंठ ्ाची िन्ुकती करण्ात 
आली आिण त्ाला हुकमतपनहा हा िकताब ाेण्ात आला . त्ाने जवळ जवळ राजाि्वा् राज् अ्ी 
पिर�सथती असलेल्ा महाराष् ाे्ाच्ा भिवतव्ाची वाटचाल मो�ा ्हाणपणाने आिण कौ्ल्ाने 
घडवनू आणली . त्ाने मोगलाचंी �गती रोखून धरली , मोगल �ाे्ावर मो�ा �माणात ह�े करण्ाची 
्ोजना आखली, आपल्ा िजजी ्ेथे वास कवन असलेल्ा धन्ाकडे वारंवार रसा पोहोचती केली आिण 
िन्माचें बधंन न मानणाऱ्ा आिण परसपरािंवष्ी मतसराची भावना मनात बाळगून असणाऱ्ा मराठा 
सेनािधकाऱ्ातंील ्ातंतेचे वातावरण रोखून धरले. 
 
राजारामाचे धोरण आिण िजज् येथ्ल तयाचे वासतवय 

 
राजाराम हा सवभावतःच ाुबरल मनोवृ�ीचा होता . त्ामध्े तो कन�टकात गेल्ावर आणखी 

व्सनाधीनता आिण ाुवरतरन ्ाचंी भर पडली . त्ाची पिर�सथतीच अ्ी होती की ितने त्ाला कमकुवत 
बनिवले. तो राजा होता पण त्ाच्ाजवळ त्ाचे सवतःचे असे सैन् नवहते िकवा खिजनाही नवहता अथवा 
त्ाची स�ा अिनब�धपणे मानणारे असे त्ाचे �जाजनही नवहते . कोणताही मराठा ि्लेाार त्ाच्ाजवळ 
१००० िकवा ५०० सवाराचें ाेखील पथक बाळगून असल्ास तो आपल्ा नामधारी राजाला आपल्ा नोकरी 
करण्ाब�लच्ा अटी बेगुमानपणे सागंू ्कत असे . साहिजकच राजारामाने अित्् मुकत हसताने पाव्ा 
आिण ्�चू्ा ताब्ामधील �ाे्ावरील अिधकारप�े ्ाचंी खैर खैरात केली . सवर मराठे सराार िजजी ्ेथे 
जाऊन राजारामाकडे रजू झाले . त्ाने त्ानंा पाव्ा आिण लषकरी मनसबी बहाल केल्ा आिण 
िनरिनराळ्ा िजल्ाचं्ा सनााही त्ाचं्ा नाव ेकवन िाल्ा . ्ा मुलखात त्ानंी जावे , लूटालूट करावी 
आिण चौथाई लााावी असे हुकूम त्ानंा ाेण्ात आले . ज्ा वळेी राजारामाचे सारे राज् डबघाईला ्ेत 
असल्ाची पिर�सथती िनम�ण झाली होती अ्ा वळेी त्ाने राज्ातील अिधकारपाे आिण पाव्ा एकाच 
वळेी ाोनाोन व्कत�वर सोपिवल्ा , ्ाववन त्ाच्ा राजकी् िावाळखोरीची सहज कलपना ्ेईल . 
आपले गनव� आिण सवाथ� अिधकारी नाराज होतील असे काहीही करण्ाची त्ाची िहमत नवहती . 
राजारामाच्ा ११ वष�च्ा छो�ा्ा कारिका�त सेनापतीपा (लषकराचा �मुख) हे पाच वळेा बालण्ात 
आले. त्ाि्वा् एकाच वळेी पाच अिधकाऱ्ानंा सेना�मुख ्ाच अथ�ची पण वगेवगेळी पािचनहे ाेण्ात 
आली होती आिण सेनापतीपााची धवजिचनहे आिण इतर पािवभषूणे �हण करण्ाचा अिधकार वरील 
सव�ना ाेण्ात आला होता (िचटण्स, भाग २, ४०–४१). 

 
गिनम्कावयाच् मराठा यु�प�त् 



 
अनु�मिणका 

 
परंतु स�ेचे झालेले हे िवकेन�ीकरण महाराष्ामधील ततकालीन पिर�सथतीला अित्् अनुवप 

असेच होते. �त्ेक मराठा अिधकारी आपल्ा मज�ला चाहेल त्ा�माणे ्�बूरोबर गिनमी ्ु� खेळत होता 
आिण मोगली मुलखात भ्ानक िवधवसं आिण अंााधंुाी घडवनू आणीत होता . आपल्ा �ाे्ातील 
कोणत्ा िठकाणी ्�बूरोबर मुकाबला करण्ासाठी फळी उभी करावी िकवा ्�वूर ह�ा करण्ासाठी 
त्ाची कमकुवत जागा कोठे ्ोधून काढावी ्ा गो�ीबाबत का् कराव ेहेच बाा्ाही अिधकाऱ्ानंा 
कळेनासे झाले. अित्् चपळ असलेल्ा मराठा सैिनकाचं्ा तुक�ा मोठमो�ा अंतराप �्त चाल कवन 
जात आिण ्�तकंिचतही अपेका न केलेल्ा जागी ह�े चढवीत आिण अ्ा तऱहेने भटकणाऱ्ा मराठा 
सैिनकाचं्ा तुक�ा असंख्ात होत्ा . ्ाचा पिरणाम असा झाला की साऱ्ा ािकणेत सवराूर अ�सथरतेचे 
वातावरण िनम�ण झाले. ्ा वळेी मरा�ानंी मोगलाबंरोबर समोरासमोर हातघाईचे ्ु� करण्ाचे बुदध्ाच 
टाळले. पावसाळी मिहन्ातं त्ाचं्ा छावण्ा, िजथे सहसा कोणी जात नसे अ्ा आिण अित्् ाुगरम अ्ा 
असलेल्ा िठकाणी असत . त्ाचं्ा �मण करणाऱ्ा टोळ्ा वषरभर कधीच एक� नसत तर ऑकटोबर ते 
एि�ल हा सहा मिहन्ाचंा मोिहमाचंा काळ संपल्ानंतर इतसततः आपापल्ा िठकाणी िवखुरत. 

 
मराठे मुतस�् आिण सेनापत् यामध्ल परसपर वैरभाव : पकोपपकाचं् सथापना 

 
महाराष्ामध्े आिण त्ाच�माणे िजजी ्ेथील ारबारामध्े असलेल्ा मराठा मंं्ात 

परसपराबं�ल िव�ेषाची भावना होती . पर्ुराम ि�बक ्ाने आपला सवतःचा असा एक पक त्ार केला 
आिण त्ाने संताजी घोरपडे ्ाला आपल्ा बाजूकडे वळवनू घेतले . ्ाचा साहिजकत्ा पिरणाम असा 
झाला की धनािसग जाधव ्ाचा रामच�ं (पनत अमात्) ्ाने पाठपुरावा केला . संताजीच्ा वागण्ामधील 
उ�टपणाने कमाल म्�ाा गाठली आिण त्ाचे वागणे अस् झाले . पि�म महाराष्ामधील 
राज�ितिनधीला तो जुमानीना िकवा त्ाने अंगीकारलेल्ा राष्ाला िहतकारक असलेल्ा अ्ा एखा�ा 
चढाईच्ा ्ोजनेत तो सहका्रही ाेईना . ्ाचे उतकृ� उााहरण महणजे इ . स. १६९३ मध्े रामच�ंपतंाने 
पनहाळा िकलल्ावर रसा पोहोचिवण्ाची आखलेली ्ोजना हे होते . असे करण्ाऐवजी संताजी 
सवतःसाठी एखााी सवतं� जहािगरी िजकून घेण्ाकडेच आपली ्कती खचर करी . महणून संताजीला 
सेनापतीपााववन बडतफर  करण्ासाठी रामचन�पतं अमात्ाला राजारामाची संमती िमळवावी लागली . 
त्ानंतर ाुसरा एक मं�ी ्कंराजी मलहार ्ाने संताजीला आपल्ा कृपाछ�ाखाली घेतले . (जेधे श .) 
बडंखोर मनोवृ�ीचा आिण सवाथ� असलेला ाुसरा एक अितबला� सेनापती महणजे नेमाजी ि्ाे हा हो् . 
्ा अडचण�ना रामचन�पतं अमात्ाने त्ाला जमेल िततक्ा कणखरपणे तोड िाले आिण एकंार िवचार 
करता ्ा कामिगरीत तो बराचसा ््सवी झाला असे महणण्ास काहीच हरकत नाही . संता घोरपडे आिण 
धना जाधव ्ाचं्ामधील वैमनस्ामुळे १६९६ मध्े मराठी राज्ावर ्ाावी ्ु�ाचे संकट कोसळले . त्ा 
ाोघामंध्े तीन वळेा ्ु��संग ओढवला . जून १६९७ मध्े संताचा खून झाला आिण पिरणामी त्ाचा मुलगा 
राणोजी आिण भाऊ बहज� ऊफर  िहाूराव ्ाचं्ामध्े आिण धनाजीच्ा पकपात्ामंध्े भ्ानक वैमनस्ाची 
आग पेटली . ाोनही पकामंध्े समझोता घडून ्ेण्ासाठी फार काळ जावा लागला . परंतु मरा�ामंध्े 
आपापसात उद भवलेल्ा ्ा अंतगरत फुटाफुटीमुळे मोगलानंा सवसथता अ्ी फारच थोडी लाभली. 

 
रामचन�पतं अमात्ाने ािकण कोकण आिण ामण ्ा पोतुरगीजाचं्ा ताब्ातील �ाे्ात लढणाऱ्ा 

मराठा अिधकाऱ्ाचं्ा कुटंुिब्ानंा आसरा ाेण्ाची कामिगरी मो�ा कौ्ल्ाने पार पाडली . वरील 
�ाे्ात अजून मोगल सैन्ाने धडक मारलेली नवहती . त्ाच�माणे औरंगजेबाच्ा आ्मणापासून 



 
अनु�मिणका 

अजूनप �्त मुकत असलेल्ा बेरड लोकाचं्ा �ाे्ात आिण महैसूरच्ा वा्व् भागातील मुलखात लढणाऱ्ा 
मराठा अिधकाऱ्ाचं्ा बा्कामुलानंााेखील त्ाने िततक्ाच कौ्ल्ाने संरकण िाले. 

 
(२) राजमाता महणून ताराबाईने केलेला राजयकारभार; मरा�ाचंया राजयात्ल अंतगरत संघषर 

 
२ माचर १७०० रोजी राजारामाचा मृत् ूझाला आिण त्ानंतर तीनच आठव�ाचं्ा कारिका�नंतर 

त्ाचा औरस मुलगा कणर हा मरण पावला . तेवहा ताराबाईने आपला औरस मुलगा ि्वाजी ्ाला 
राज्ािभषेक केला . ि्वाजी त्ा वळेी जेमतेम ाहा वष�चा होता . ताराबाईने पर्ुराम ि�बकच्ा मातीने 
राज्कारभार कराव्ास सुरवात केली . पिरणामी मराठा राज्ात ाुसरे एक राजमंडळ अ�सततवात आले . 
आता महाराष्ातील जनतेला मागरा्रन करणारी अत्ु� ्कती महणजे एकटााुकटा मं�ी नवहती तर ते 
सथान राजमाता राणी ताराबाई मोिहते िहला �ापत झाले होते . राजारामाचा मृत्ू , त्ाच्ानंतर गााीवर 
कोणी ्ाव्ाचे ्ाबाबत िनम�ण झालेला संघषर आिण १६९९ ते १७०१ ्ा ारम्ानच्ा काळात 
औरंगजेबाला लागोपाठ िमळत गेलेले िवज् ्ामुळे मरा�ाचं्ा राज्ावर जे भ्ानक संकट कोसळले 
होते त्ातून ितच्ा अंगी असलेले असामान् राज्कारभार करण्ाचे कौ्ल् आिण ितचे बलांड 
व्�कतम�व ्ा गुणानंी मराठी राज्ाला िनभावनू नेले . उघड उघड मरा�ाचं्ाब�ल �ेषबु�ी बाळगणारा 
फार्ी इितहासकार खाफीखान ्ाला ाेखील नाईलाजाने का होईना परंतु ितचे ्हाणपण , ितच्ा अंगचे 
धाडस, राज्कारभारामधील ितचे कौ्ल् आिण सैन्ामधील ितची लोकि�्ता ्ाब�ल चागंले उद गार 
काढाव ेलागले . “ताराबाईच्ा मागरा्रनाखाली मरा�ाचं्ा हालचाली िावसेिावस वाढतच चालल्ा . 
ितने एकंार सवर बाब�ची सू�े आपल्ा हाती घेतली . उााहरणाथर सेनापतीच्ा नेमणुका आिण बाल्ा , 
ाे्ातील जिमनीची म्ागत आिण मोगलाचं्ा मुलखात ह�े करण्ाच्ा ्ोजना , वगैरे. ितने ािकणेतील 
मोगलाचं्ा सहा सुभ्ातं फार का् तर माळ्व्ातील िसरोज आिण मनासोरप �्तच्ा त्ाचं्ा मुलखात 
सैन् पाठवनू ाे् उदधवसत करण्ाची अ्ी काही व्वसथा केली आिण आपल्ा अिधकाऱ्ाचंी मने आपल्ा 
अंगच्ा गुणानंी अ्ा �कारे िजकून घेतली की औरंगजेबाने आपल्ा कारिका�च्ा अखेरीप �्त मरा�ाचं्ा 
स�ेला नेसतनाबतू करण्ाच्ा केलेल्ा सवर �्तनानंा अप्् आले.” (के. के., भाग २. ५१६) 

 
राजारामाचा मृत् ूझाल्ानंतर लगेच पर्ुराम ि�बक हा त्ा सुमारास सातारा ्ेथे असलेल्ा 

मंं्ाबं�ल वाटणाऱ्ा मतसराने आपल्ा सवतःच्ा परळीच्ा िकलल्ातून बाहेर पडला आिण मोगलानंा 
जाऊन िमळण्ाची त्ाने त्ारी ााखिवली . परंतु ताराबाईने ्ा अित्् कतरबगार अ्ा अिधकाऱ्ाला 
�ितिनधी पाावर िन्ुकत कवन त्ाच्ावर आपला संपूणर िव�ास टाकून त्ाला आपल्ा बाजूला वळवनू 
घेण्ात ्् िमळिवले . परंतु अित्् �खर अ्ा संघष�नंतरच ताराबाईला आपले वचरसव सथापन करता 
आले. काही सेनान�नी ितच्ा आजाचें पालन केले तर काह�नी ितची अवजा केली . (िचटण्स, भाग २ . 
७२) राजारामाची धाकटी बा्को राजसबाई िहने आपला मुलगा संभाजी (ाुसरा) ्ाला राजपाावर 
बसवनू ताराबाई्ी भाडंण करण्ास आिण आपला सवतं� पक उभारण्ास सुरवात केली . मराठा 
पुढाऱ्ामंध्े आणखी एक ितसरा पक िनम�ण झाला होता . त्ानंा छ�पती ि्वाजीच्ा वारसाचं्ा थोरल्ा 
्ाखेतल्ा ्ाहूला िसहासनावर बसवनू राष्ी् ऐक् साधाव्ाचे होते . राजघराण्ाबाबतच्ा ्ा भाडंणात 
मराठा सेनान�च्ा िव्षेतः धना जाधव आिण संता घोरपडे आिण त्ाचें अनु्ा्ी ्ाचं्ातील वै्�कतक 
हेव्ाााव्ामुळे िनम�ण झालेल्ा गुंतागुंतीच्ा पिर�सथतीची भर पडून ही भाडंणे अिधकच िवकोपाला गेली . 
[मराठे सराारात ्ावेळी जी भाडंणे चालली होती त्ाची हकीकत पुढे िाली आहे . १६९७ मध्े धना जाधवाने संता घोरपडे ्ाचा पराभव 
केल्ानंतर संताजीचा मुलगा राणोजी आिण भाऊ बिहज� ्ानंी धनाजीबरोबर वैर धरले . १७०० च्ा िडसेबर मिहन्ाच्ा अखेरीला 
इसलामपुरीपासून १०, १२ मलैावंर ाोनही पकामंध्े ्ु� झाले . ्ा ्ु�ात ाोहो बाजंूचे अित्् नुकसान झाले . कृषणा मलहार ्ाने धनाजीची बाजू 



 
अनु�मिणका 

घेतली. ्ा लढाईत घोरप�ाचंा पराभव होऊन त्ानंी आिहरवाडीकडे पळ काढला . ्ानंतर ३ आठव�ानंी (१६ जानेवारी १७०१) बातमी आली 
की राणोजी ्ाचा मु�ाम जगजीवनी ्ेथे असून धनाजीने केलेल्ा पराभवाचा सूड घेण्ाची ्ोजना तो करीत आहे . 
 

११ स�ेबर १७०१ रोजी बाा्हाकडे बातमी आली की नीरा नाीच्ा डाव्ा तीरावर धना आिण हणमंत िनबाळकर ्ाचं्ामध्े फाचुनी 
्ेथे (जेजुरी अथवा िचचोळी?) लढाई झाली असून ्ा लढाईत धनाने हणमंत ्ाला कैा केले आहे. (अखबारात) 

 
्ानंतर काही काळाने धनाजीने राणोजीची िफरोजाबाा ्ेथे भेट घेतली . ्ामध्े त्ाचा उ�े् पूव�ची भाडंणे िमटवण्ाचा आिण पुढील 

का्र्मासाठी ाोसती घडवनू आणण्ाचा होता . (िदल., १३०४) १७०१ च्ा स�ेबरमध्े राणोजी आिण बिहज� ्ानंी आिण १७०३ च्ा जुलैमध्े 
धनाजीने मोगलाकंडे त्ाचं्ा चाकरीत ि्रण्ाबाबत बोलणी लावली . परंतु ही सवर बोलणी अ�ामािणकपणाची व सवपकी्ाकंडून ाडपण 
आल्ामुळे त्ामधून सुटका कवन घेण्ासाठी होती. साहिजकच त्ातून काही िनषप� झाले नाही.] 

 
(३) शाहूचे कैदेत्ल ज्वन, १६८९–१७०७; मोगलाचें मराठा पकपात् 

 
ज्ावळेी ऑकटोबर १६८९ मध्े रा्गडचा पाडाव झाला त्ावळेी संभाजीचा ७ वष� व्ाचा थोरला 

मुलगा ्ाहू हा मोगलाचंा कैाी झाला होता . त्ाला बाा्हाच्ा तंबजूवळ आिण गुलालबार ्ा नावाने 
ओळखल्ा जाणाऱ्ा ्ाही किबल्ाच्ा पिरसरात ठेवण्ात आलेले होते . (एम. ए., ३३२) बाा्हाकडून 
त्ाला जरी ममतेने वागिवले जात होते तरी त्ाच्ावर अित्् सकत पाहारा ठेवण्ात ्ेत असे . 
त्ाच्ाबरोबर त्ाची आई ्ेसूबाई आिण साव�भाऊ मानिसग आिण मधुिसग हे होते. 

 
इ. स. १७०० मध्े ्ाहूला भ्ंकर तापाने पछाडले . ्ा आजाराने त्ाचे मन आिण ्रीर पुढील 

सवर आ्ुष्भर कमकुवत कवन ठेवले असे िासते . त्ाच्ा आजारीपणाब�लची हकीकत अखबारात 
पुढील�माणे िाली आहे : राजा ्ाहू हा २६ ऑगसट रोजी बाा्हाच्ा भेटीला आला आिण त्ाने 
बाा्हाला मुजरा केला . बाा्हाने त्ाच्ाकडे िनरखून पािहले आिण उदगार काढले की ‘तुझ्ा 
चेहेऱ्ाचा रंग पार िपवळा पडून गेला आहे . ्ाचे कारण का् बरे आहे .’ ्ावर खोजा हफीज अंबर ्ाने 
उ�र िाले की ‘राजा ्ाहू ि्जिवलेली डाळ , चपाती, अगर भात काहीही खात नाही तर फकत गोड 
पााथ�चे सेवन करतो . ्ाचे कारण त्ाने असे सािंगतले की िहांूनी तुरंगात ि्जिवलेले अ� खाणे हे 
िनिष� मानले आहे आिण मी सवतःला कैाी समजतो.’ 

 
्ानंतर िावसेिावस औरंगजेबाच्ा भोवतालची पिर�सथती अिधकािधक िबकट होऊ लागली आिण 

ािकणेतील गुंतावळ सुटण्ाची िचनहे िासेनात . तेवहा त्ाने ्ाहूला पुढे कवन मराठा सेनान�बरोबर होणारे 
संघषर िमटिवण्ासाठी बेत आखण्ास सुरवात केली . पिहल्ा �थम त्ाने ९ मे १७०३ रोजी ्ाहूचे मन 
मुसलमान धमर सवीकारण्ासाठी वळवाव ेमहणून हमीाु�ीनखानाला पाठिवले . त्ाची अ्ी समजूत झाली 
की त्ाच्ा कारिका�त इतर बऱ्ाच िहाू राज्ाचं्ा वारस राजपु�ानंा धमरपिरवतरन करण्ाचा जो मोह 
पडला त्ाचा ्ाहूवर पिरणाम होईल . (अखबारात) परंतु ्ाहूने अ्ा तऱहेने धमर�� होण्ास पूणरपणे 
नकार िाला. ्ानंतर बाा्हाने ्ाहूला सोडण्ाची त्ारी ााखवनू मरा�ाचं्ामध्े ाुफळी माजिवण्ाचा 
�्तन केला . ्ाहूच्ा सुटकेच्ा अटी राजपु� कामबक ्ाच्ा मध्�सथने �मुख मराठा सेनानीबरोबर 
होणाऱ्ा तहानव्े ठरिवल्ा जाव्ाच्ा होत्ा . ्ा �मुख मराठा पुढाऱ्ाबंरोबर संपकर  साधण्ासाठी आिण 
त्ाचंी मने आपली्ी करण्ासाठी तंजावरचा राजा व्ंकोजी भोसले ्ाचा मुलगा रा्भान ्ाला बाा्हाने 
आपल्ा चाकरीत घेतले आिण त्ाला सहा हजारी मनसबाारी िाली . रा्भान ्ाला ्ाहूच्ा भेटीसाठी 
१० जुलै १७०३ रोजी पाठिवण्ात आले . परंतु ही कारवाई फसली . ्ाबाबत भीमसेन सकसेनाने परखडपणे 
पुढील उद गार काढले आहेत , “राजपु�ाने वारंवार आपल्ातफ�  माणसे धनाकडे पाठिवली . परंतु 
पिर�सथती अ्ी होती की मराठे अजून पूणरपणे नाम्षे झाले नवहते आिण सारा ािकण ाे् अित्् 



 
अनु�मिणका 

ल�ताारपणे त्ार केलेल्ा ि्ऱ्ा�माणे आ्ता त्ाचं्ा घ्ात पडला होता . असे असताना तह 
करण्ाची त्ानंा का् जवर होती ?... पिरणामी राजपु�ाचे वकील पारी िनरा्ा घेऊन परतले आिण 
राजा ्ाहूला पुनहा एकाा गुलालबारमध्े कडेकोट बांोबसतात ठेवण्ात आले .[्ा वाटाघाटीसंबधंी अिधक 

तप्ीलवार मािहती खाफीखान ्ाने िालेली आहे . (के. के., भाग २, ५२०) ती पुढील�माणे आहे : सवर मराठा सरााराचं्ा वतीने धना जाधव ्ाने 
तहाच्ा अटी सुचिवल्ा . त्ात त्ाने कळिवले की बाा्हाने ताराबाईच्ा सवर �मुख अिधकाऱ्ानंा सुरिकततेची फम�ने पाठवावी आिण त्ानंा 
बोलवावे. ते आल्ानंतर कामबक ्ाने राजा ्ाहूबरोबर जाऊन बाा्ाही छावणीच्ा पुढे १० मलैावंर त्ाचंी गाठ घ्ावी . �थम मराठे सराार 
्ाहूची गाठ घेतील आिण नंतर कामबक त्ानंा बाा्हाकडे घेऊन जाईल . बाा्हाने अ्ी ८० फम�ने िलिहण्ाचा हुकूम िाला . परंतु नंतर 
मरा�ाचं्ा फसवेपणावर िव�ास न बसल्ाने त्ाने वरील ्ोजना फेटाळून लावली . ्ा वाटाघाटीत कामबकातफ�  मध्सथाचे काम करणारा 
सुलतान हुसेन ्ाला लढत लढत मरा�ाचं्ाकडून बाा्ाही छावणीकडे ्ावे लागले . 

 
२९ नोवहेबर १७०३ रोजी ्ाहूचे लगन बहााूरजीच्ा मुली्ी करण्ाचे िनि�त झाले . त्ानुसार आपल्ा जहािगरीच्ा गावाहून 

लगनासाठी मुलीला ारबारात आणण्ाची आजा बहााूरजी ्ाला ाेण्ात आली . (अख., २९ नोवहे. १७०३; एम. ए., ४८२). जानेवारी १७०४ मध्े 
राजारामाच्ा पकडलेल्ा २ मुल�चे लगन अनु्मे सम्रे बेग आिण ाेवगडचा राजा नेकनाम ्ाचं्ाबरोबर लावण्ात आले . त्ाच�माणे 
संभाजीच्ा मुलीचा िववाह िसकंार आिाल्हा ्ाचा मुलगा महमा मुहीउ�ीन ्ाच्ाबरोबर लावण्ात आला . (एम. ए., ४८०–४८२; अख., 
२४–२५ जाने. १७०४) ५ फे�ुवारी १७०४ रोजी बाा्हाकडे अ्ी बातमी आली की राजारामाचा मुलगा , त्ाची आई आिण त्ाचं्ा ५ ाासी ्ानंा 
एका गुलामाने िवष�्ोग केला असून ाासी ्ा मेलेल्ा आहेत आिण राजपु� आिण त्ाची आई मृतावसथेत आहेत (अखबारात)] 

 
औरंगजेबाला आपण अगाी अगितक पिर�सथतीत पडलो आहो असे वाटले . इ. स. १७०७ ्ा 

त्ाच्ा ह्ातीच्ा अखेरच्ा वष� त्ाने मरा�ाबंरोबर समझोता करण्ाचा आणखी एक �्तन केला . 
त्ाने ्ाहूची रवानगी आपल्ा सवतःच्ा छावणीतून २५ जानेवारी रोजी नुातजंग ्ाच्ा छावणीत केली . 
रा्भानची िन्ुकतीही नुातजंगाच्ा लवाजम्ाकडे करण्ात आली . बाा्हाला अ्ी आ्ा वाटली की 
्ाहूच्ा सुटकेची आपण िकमत िाल्ास रा्भानला मराठा सेनापत�ची मने बाा्हाबरोबर तह 
करण्ासाठी वळिवणे ्क् होईल . नुातजंगाने मराठा सेनापत�ना सनेहपर खिलते धाडले आिण त्ानंा 
मोगल छावणीत ्ेऊन राजा ्ाहूला िमळण्ाचे आवाहन केले . परंतु ्ामधून काहीही िनषप� झाले नाही . 
मरा�ामंध्े पुनहा एकाा ्ाावी्ु�ाने पेट घेतला होता आिण ताराबाईला बिंासत करण्ाचा व ितचे सवर 
बेत उधळून टाकण्ाचा राजसबाईचा �्तन चालला होता . परंतु ्ा ाुहीचा फा्ाा घेण्ाची आिण ्ा 
भाडंणात ्ाहूला गुंतवनू मरा�ामंध्े आणखी फूट पाडण्ाची बाा्हाची जी आ्ा होती ितला मा� 
अप्् आले . (िदल., भाग २ , १५४ ब , १५५ अ ; एम. ए., ५११) औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतरच आगऱ्ाकडे 
कूच कवन जाणाऱ्ा राजपु� आजमने ्ाहूच्ा ािकणेकडे पला्न कवन जाण्ाच्ा बेतास मूक संमती 
िाली. (िदल., भाग २, १६३ अ) 

 
औरंगजेबाचया चाकर्त्ल सु�िस� मराठे सरदार 

 
औरंगजेबाबरोबर चाललेल्ा ्ा संघष�त महाराष्ातील सवरच �मुख मराठा घराणी राष्ाच्ा 

अ�सततवासाठी झगडणाऱ्ा पकाच्ा बाजूने होती ही गो� खरी नाही . त्ाचं्ापैकी अनेकानंी वगेवगेळ्ा 
कारणासंाठी मोगलाचंी चाकरी केली . ज्ा घराण्ात छ�पती ि्वाजीराजाचं्ा आईचा जनम झाला त्ा 
िसाखेडच्ा जाधवरावाचें घराणे लखुजी जाधवरावाचा खून झाल्ानंतर ्हाजहानच्ा कारिका�च्ा 
अगाी सुरवातीला (१६३०) मोगल सेनाालात ााखल झाले . (अबदुल हम्द , आय. ए., ३०८–३१०) 
त्ाचं्ा अनेक िप�ानंी मोगल घराण्ाची सेवाचाकरी केली .[बाा्हाला जाऊन िमळालेल्ा अनेक मराठा सराारापैंकी 

चं�राव मोरे ्ाचं्ा कुटंुिब्ापैंकी एकाचाही उ�ेख मोगलाचं्ा अिधकृत ाफतरात िमळत नाही . परंतु ज्िसगाच्ा प�ाववन आपल्ाला असे 
कळून ्ेते की मोरे कुटंुबापैंकी काहीजण १६६५ मध्े बाा्हाला जाऊन िमळाले होते . परंतु मोगलाबंरोबर चाललेल्ा ल�ात ते पुनहा 
मरा�ाकंडे आले असावे अथवा कालातंराने त्ाचंा नामिना�्ही केला जाईनासा झाला असे िासते . १६९३ मध्े मोगलानंी पनहाळ्ाला वेढा 
घातला असताना माधोरामने मुईजु�ीनची जी प�े िलिहली त्ात मोगलाचंा िवरोधक महणून एका मोरे कुटंुिब्ाचंा उ�ेख आहे . नोवहेबर १६९४ मध्े 
्हाबांरचा मोगल िक�ेाार आिण चं�राव मोऱ्ाचंा मुलगा व्ंकट ्ाला मरा�ानंी पकडले . ्ा घटनेमुळे बाा्हाने हजारी मनसबाारीववन 



 
अनु�मिणका 

त्ाची बडतफ� केली. (अखबारात)] राजारामाची आई सो्राबाई िहचा ज्ा घराण्ात जनम झाला त्ा घराण्ातील 
कानहोजी ि्क�  आिण त्ाचे मुलगे ्ाचंा संभाजीने उचछाा माडंला तेवहा ते बाा्हाकडे आ�्ाथर पळून 
गेले होते . त्ानंा बाा्हाने मो�ा मनसबी िाल्ा . ि्क�  आिण त्ाच�माणे महसवडचा ठाणेाार आिण 
१६९४ पासून मोगलाचंा पकपाती बनलेला नागोजी माने हे ाोघेजण मोगलाबंरोबर का्म एकिन� रािहले 
आिण त्ानंी मोगलाचंी फार काळप �्त आिण बहुमोल अ्ी सेवाचाकरी केली . ्ा ाोघािं्वा् मोगलाचं्ा 
चाकरीला वािहलेले आणखी ितघे एकिन� मराठा सराार महणजे खानापूरचा ठाणेाार आवजी अढाळ 
(्ाला २३ जानेवारी १७०० रोजी मरा�ानंी कैा केले ), खटावचा ठाणेाार रामचन� (हा आपल्ा 
ठाण्ाचा बचाव करत असताना १८ ऑगसट १७०० रोजी मारला गेला ) आिण एक वळे का्ीगावचा 
ठाणेाार असलेला बहज� पाढंरे. (अखबारात) 

 
वर उ�ेिखलेल्ा मराठा सरााराव्ितिरकत मोगलाचं्ा चाकरीत असलेला आणखी एक मराठा 

सराार महणजे सटवाजी डफळे . ्ाचे जीवन िविवध �संगानंी भरलेले आहे . हे घराणे आिाल्ाही 
सुलतानाचं्ा कारिका�त उमरावपा भषूवीत होते . आिाल्ाही घराण्ाचा पाडाव झाल्ावर त्ानंी 
िवजेत्ा मोगलाचं्ाकडे आपली सेवा रजू केली. सटवाजीचा मुलगा बाजी चवहाण डफळे ्ाने साताऱ्ाच्ा 
व�ेाचे �संगी (१३ एि�ल १७०० ) चढाई करणाऱ्ा तुकडीचे नेतृतव कवन ्ूर वीरा�माणे लढता लढता 
�ाणापरण केले . खु� सटवाजीने १६९५ च्ा पूव�च मोगलाचं्ा पकाचा त्ाग केला होता आिण बाा्ाही 
मुलखावर सतत ह�े चालू ठेवले होते . (एम . ए., ४०६ आिण अख.) परंतु तो पुनहा ऑगसट १७०१ मध्े 
बाा्हाच्ा चाकरीत रजू झाला . त्ाला बाा्हाने पचंहजारी मनसबाार केला आिण साताऱ्ाच्ा 
व�ेाचे �संगी कामी आलेल्ा त्ाच्ा मुलाने ााखिवलेल्ा ्ौ्�ब�ल बिकसी महणून त्ाला जतची 
जहािगरी िाली. [नोवहेबरमध्े सटबाजी डफळे ्ाला मराठे सराारानंा बाा्हाकडे आणण्ाच्ा कामावर िन्ुकत करण्ात आले (अख., 

१ नोवहे. १७०१). सटवाजी डफळे हा मरा�ाबंरोबर गुपतपणे कारसथाने करतो महणून बाा्हा त्ाच्ावर नेहमी अिव�ास ााखवीत असे . परंतु 
त्ाची तडकाफडकी हकालप�ी करण्ाइतका तो कु�क नवहता . ारबारी बातमीप�ात त्ाचा उ�ेख वारंवार आढळतो . जुलै १७०६ मध्े 
इसलामपुरी ्ेथे सटवाजी मरण पावला. (एम. ए., ५१६) 

 
अमृतराव िनबाळकराने �थम मोगलाचंी चाकरी पतकरली. परंतु नंतर तो संताजीला ्ेऊन िमळाला. (अख., २३ आिण २४ ऑकटो., २१ 

नोवहे. १६९३) ्ानंतर २ वष�नी तो परत मोगलाकंडे आला . परंतु तो लगेच राजारामाला ्ेऊन िमळाला . कारण मे १६९६ मध्े धनाजीच्ा 
संताजीबरोबर झालेल्ा ्ु�ात तो मारला गेला. (जेधे श.) 

 
ि्वाजीचा जावई अचलोजी हा फे�ुवारी १६८६ मध्े औरंगजेबाला िमळाला. 
 
माचर १६९४ प �्त तो मोगलाचं्ा चाकरीत होता . (एम. ए., २७१; अख., १३ माचर १६९४ ) माधोजी नारा्ण ्ाचा उ�ेख ि्वाजीच्ा 

चुलत्ाचा मुलगा असा आढळतो . तो नोवहेबर १६९४ मध्े आपला मुलगा आिण पुतणे ्ानंा घेऊन मोगलाकंडे आला . १७०४ मध्े बुधपाच गाव ्ा 
गावाचा तो मोगल ठाणेदार असल्ाचा उ�ेख ्ेतो (एम. ए., ४८०; अख., २४ जून) 

 
मोगलानंा बऱ्ाच उि्रा ्ेऊन िमळणारा सराार महणजे तंजावरच्ा व्ंकोजीराजाचा मुलगा रा्भान . हा १९ जून १७०३ रोजी 

मोगलानंा ्ेऊन िमळाला तेवहा त्ाला ६ हजारी मनसबदार करण्ात आले . �थम त्ाला ्ाहूची सुटका करण्ासाठी मराठा सेनापत�बरोबर 
तहाच्ा वाटाघाटी करण्ासाठी नेमण्ात आले . ्ा वाटाघाटी फसल्ा परंतु त्ाने बाा्हाची अखेरप �्त चाकरी केली आिण १७०६ मध्े 
नुातजंग ्ाच्ा हुकुमाववन त्ाने मराठा पुढाऱ्ाबंरोबर वाटाघाटीचा पुनहा एकाा �्तन केला . (िदल., १४५ ब, १५४ ब; अख.) मोगलानंा ्ेऊन 
िमळालेल्ा इतर मराठा सराारामंध्े कानहोजी खोपडे (जेधे श ., अख. ५ जाने . १७०१), रावजगाेव (अख., ११ मे १६९५ ), मानाजी (अख., 
िडसे. १६९४) आिण सातारा िकलल्ाचा िक�ेाार सुभानजी व त्ाचा मुलगा (१७००) ्ाचंा उ�ेख करावा लागेल . िचटणीसाचं्ा बखरीमध्े 
िपसाळाचं्ा कुटंुबाचा उ�ेख ्ेतो. परंतु फार्ी कागाप�ातं त्ाचंा उ�ेख ्ेत नाही.] 

 
हजारो मावळे अथवा मरा�ाचें पहाडी सैिनक औरंगजेबाच्ा चाकरीत होते . परंतु मोगलाचं्ा 

बाजूला मरा�ाचें जे भाडो�ी सेनााल होते त्ाचा तसा बघाव्ाला गेले तर एवढाच फा्ाा होता की 
त्ाचं्ापासून होणाऱ्ा उप�वाला आपोआप आळा बसत असे. त्ाचं्ा हजेरीमुळे मोगल सैन्ाच्ा ताकाीत 
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फार्ी काही भर पडली नवहती. ्ाचे कारण एक महणजे मोगल सैन्ातील का्म सैिनका्ी तुलना करता 
मराठा सैिनकाजवळील ्ु�ोप्ोगी साम�ी आिण हत्ारे ही अित्् कमी ाज�ची होती . (िदल., भाग २, 
१४६६) आिण ि्वा् जरी मोगलाकंडून त्ानंा पगार चुकता होत असे तरी ते त्ाचं्ा बाजूने लढण्ात 
कुचराई करीत आिण त्ाचें अिधकारी वारंवार आपला पक बालीत. 

 
(४) औरंगजेबाचा साताऱयाला वेढा 

 
१९ ऑकटोबर १६९९ रोजी औरंगजेबाने इसलामपुरी ्ेथील आपली छावणी सोडली आिण 

मरा�ाचें ाुगरम िक�े िजकून घेण्ाचा आपल्ा मोिहमेवर तो िनघाला . त्ाच्ा आ्ुष्ाची पुढील सहा वष� 
्ा मोिहमेपा्ी गेली . एकापाठोपाठ एक असे त्ाने सातारा , परळी, िव्ाळगड (खेळणा), कोडाणा 
(िसहगड), रा्गड आिण तोरणा हे सु�िस� िक�े आिण त्ाच�माणे थो�ाफार कमी मह�वाची अ्ी 
आणखी पाच िठकाणे िजकून घेतली . परंतु ्ा िठकाणी ही गो� लकात ठेवण्ाजोगी आहे की एक 
तोरण्ाचा अपवाा सोडल्ास इतर कोणताही िक�ा त्ाने ह�ा कवन िजकून घेतला नाही . सवर िक�े 
काही कालावधी लोटल्ावर बाा्हाच्ा सवाधीन झाले आिण �त्ेक िकलल्ासाठी त्ाला िवि्� िकमत 
मोजावी लागली. िकलल्ावरील ि्बांीला त्ाचं्ा कप�ाल�्ािन्ी आिण इतर सामानसुमानासह बाहेर 
जाऊ ाेण्ात आले आिण मोगलानंा �ितकार करण्ाचे थाबंिवल्ाब�ल िक�ेाारानंा भारीपैकी बिकसी 
ाेण्ात आली. 

 
इसलामपुर् सोडताना औरंगजेबाने केलेल् वयवसथा 

 
इसलामपुरी ्ेथील छावणीत औरंगजेबाने आपली बेगम उाेपुरी आिण ितचा मुलगा कामबक , 

त्ाच�माणे आपली मुलगी िजनत उि�सा ्ा कुटंुिब्ानंा सवर वरकड सामानसुमान आिण गरज नसलेली 
अिधकारी मंडळी आिण त्ाच�माणे सैन्ातील ि्पाई व बाजारबुणगे ्ाचं्ा बा्कामंडळ�ना ठेवले . ्ा 
छावणीच्ा संरकणाबाबतचे सवर अिधकार वजीर असाखान ्ाजकडे सुपूार करण्ात ्ेऊन त्ाच्ा 
िामतीला जवर तेवढे सैन् ाेण्ात आले. िकलल्ानंा वढेा घालणाऱ्ा औरंगजेबाच्ा सैन्ाभोवती िघर�ा 
घालीत िफरणाऱ्ा अगर इसलामपुरी ्ेथील मुख् छावणीवर ह�ा करण्ाच्ा उ�े्ाने चाल कवन 
जाणाऱ्ा मरा�ाचं्ा जंगी पलटणीबरोबर ाौड करीत मुकाबला करण्ाची कामिगरी जु�लपकार ऊफर  
नुातजंग ्ा सेनानीवर सोपिवण्ात आली. (एम . ए., ४०८, ४०९; िदल., भाग २, १२९ अ) 

 
इसलामपुरीहून कूच कवन बाा्हा नोवहेबरमध्े साताऱ्ाच्ा ािकणेस २१ मलैावंर असलेल्ा 

मसूर ्ेथे पोहोचला. मसूरच्ा नैऋर त्ेस ६ मलैावंर वसंतगड िक�ा होता . तेथील ि्बांीने भ्भीत होऊन 
िक�ा खाली केला . बाा्ाही फौजानंी तारीख २५ रोजी िकलल्ात �वे्  केला . भावी काळातील 
मोिहमेच्ा ््ाचे सुिचनह िना्रक महणून बाा्हाने ्ा िवज्ा�ीत्थर िकलल्ाचे नाव “िवज्ाची िक�ी” 
(िकिला इ फतह) असे ठेवले (एम . ए., ४११). 

 
साताऱयासमोर आिण आजूबाजूला झालेलया लढाया 

 
तेथून िनघून बाा्ाही फौजा ८ िडसेबर रोजी सातारा िकलल्ासमोर ्ेऊन धडकल्ा . 

िकलल्ाच्ा तटबांीच्ा उ�रेला ाीड मलैावर असलेल्ा करंजा ्ा खेडेगावी बाा्हाने मु�ाम केला . 
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तेथून जवळच मोगलसैन्, सैन्ाबरोबर असलेले बाजारबुणगे आिण वाहतुकीची जनावरे ्ाचंी एक�ा पाच 
मलैाचंा पिरध व्ापून असलेली छावणी पसरली होती . मराठा ह�ेखोरापंासून संरकण िमळाव ेमहणून ्ा 
छावणीसभोवार िभत बाधूंन काढण्ात आली होती . िकलल्ाच्ा व�ेाच्ा कामाला ९ िडसेबरपासून 
सुरवात झाली. िकलल्ाभोवतालची जमीन खडकाळ असल्ामुळे चर खणण्ाचे काम अित्् सावका् 
आिण �ासाा्क होऊन रािहले . िकलल्ावरील ि्बांीने त्ाचं्ाजवळ असलेल्ा सवर तऱहेच्ा ्ााााचंा 
अिवरत भिडमार रा�ंिावस मोगलावंर चालू ठेवला . परंतु िकलल्ाभोवती सवर बाजंूनी चर खणून वढेा 
घालण्ाचे काम अजून पूणर झालेले नवहते . साहिजकच िकलल्ाचा वढेा संपेप �्त ्� ूहा िनध�क 
िकलल्ामधून बाहेर व िकलल्ाबाहेवन आत ्े-जा कव ्कत होता. 

 
्�नेू वारंवार मोगलाचं्ा छावणीवर ह�ा करण्ाचे काम चालू ठेवले होते . परंतु हे सवर ह�े 

मोगलानंी थोडेफार नुकसान सोसून का होईना परतवनू लावले . परंतु मोगलसैन्ाला जो फार मोठा धोका 
िनम�ण झाला तो मरा�ाचं्ा इतसततः �मण करणाऱ्ा जंगी सैन्ाकडून . कारण ्ा सैन्ाने साताऱ्ाला 
वढेा घालून वसलेल्ा मोगल सैन्ाची ा्ा एखा�ा वढेा पडलेल्ा ्हराची ज्ी कोडल्ागत अवसथा 
होते त्ी कवन टाकली . धनाजी जाधव , ्कंराजी नारा्ण आिण ्�चेू इतर सेनानी मोगलाचं्ा 
ताब्ातील मुलखात इतसततः पसरले आिण त्ानंी खे�ापा�ावंर ह�ा करण्ाचे , मोगलाचंी ठाणी 
मावन काढण्ाचे आिण धान्ाची वाहतूक करणाराचे (वजंारी जमातीचे लोक ) मागर रोखून धरण्ाचे स� 
सुव केले .[१९ िडसेबर रोजी कराराबााचा फौजाार घोरीखान हा पकडला गेला . परंतु तीनच िावसानंी मसूर जवळ हमीाउ�ीनखानाने 

त्ाची सुटका केली . २७ रोजी छावणीपासून केवळ ४ मलैावंर हणमंतने इखलासखानावर ह�ा केला आिण तो , त्ाचा मुलगा व इतर अनु्ा्ी 
्ानंा ठार मारले . ्�ू छावणीभोवती सवर बाजंूनी िघर�ा घालीत रािहला . १० जानेवारी १७०० रोजी नुातजंग , बहरामंाखान आिण हमीाउ�ीन 
्ानंी धना जाधव , हणमंत िनबाळकर आिण राणोजी घोरपडे ्ाचं्ावर ह�ा केला . रहमतपूरपासून ६ मलैावंर घनघोर असे ्ु� झाले . ्ा ्ु�ात 
मरा�ाचंा मोड झाला . बाा्हाच्ा आजेववन ्�ूच्ा ठार झालेल्ा ५०० सैिनकाचं्ा मंुडक्ाचंी रास करण्ात आली . २२ तारखेला धनाजीने 
खानापूरच्ा ठाणेााराला पकडले. 

 
्�ूच्ा हालचालीमुळे छावणीमध्े अ�धान् आिण वैरण ्ेण्ाची थाबंली आिण पिरणामी छावणीत ाुषकाळी पिर�सथती िनम�ण झाली . 

खटावचा ठाणेाार त्ाच�माणे इतर काही सथािनक अिधकाऱ्ानंा छावणीमध्े धान् आणल्ाब�ल खूप बिकसी ाेण्ात आली . ३ फे�ुवारी रोजी 
८००० बलैावंर लााून छावणीमध्े धान् आणण्ात आले तेवहा छावणीतील लोकानंी सुसकारा टाकला .] 

 
्ापा घालून सातारा काब्ज करणयात मोगलानंा आलेले अपयश 

 
तरिब्तखानाने मोठे क� घेऊन २४ गज लाबंीचा एक सुरंग खणला आिण तो िकलल्ाच्ा 

तटबांीखालप �्त नेऊन पोहोचिवला . परंतु िकलल्ाच्ा तटबांीला िखडार पाडून ह�ा चढिवणे 
पिरणामकारक ठरणार नाही असा िनणर्  घेण्ात आला . त्ानंतर २३ जानेवारी रोजी मोगल फौजेतील 
२००० मावळ्ानंी अचानक ह�ा कवन तटाच्ा िभती चढून जाण्ाचा �्तन केला . पण हा �्तन फसला. 
१३ एि�ल रोजी २ सुरंग उडिवण्ात आले . पिहल्ा सुरंगाच्ा सफोटामुळे ि्बांीपैकी अनेकजण ठार 
झाले. कोसळलेल्ा िभतीच्ा िढगाऱ्ाखाली िकलल्ाचा हवालाार �ागजी �भ ूहा गाडला गेला परंतु 
त्ाला िढगाऱ्ाखालून िजवतं बाहेर काढण्ात आले . ाुसऱ्ा सुरंगाचा सफोट बाहेरच्ा बाजूस झाला . ्ा 
सफोटामुळे तटबांीचा एक बुवज कोसळला आिण तटबांीच्ा खाली ह�ा करण्ासाठी ााटीााटीने 
एकि�त झालेल्ा मोगल सैन्ावर पडला . ्ामुळे मोगलाचें जवळजवळ २००० सैिनक कामी आले . ्ा 
सुरंगाच्ा सफोटामुळे िकलल्ाच्ा िभतीला २० गज रंाीचे िखडार पडले . बाा्ाही फौजेपैकी काही ्ूर 
सराार, िव्षेतः सटवाजी डफळे (भतूपूवर िवजापूर िजल्ातील जत संसथानचा संसथापक ) ्ाचा मुलगा 
बाजी चवहाण डफळे , तटबांीवर चढून गेले आिण तेथून त्ानंी “तुमही सवरजण वर चढून ्ा . ्ा िठकाणी 
्�चूा ठाविठकाणा नाही ” अ्ा आरोळ्ा आपल्ा बरोबरीच्ा सराार मंडळ�ना ाेण्ास सुरवात केली . 



 
अनु�मिणका 

परंतु कोणीही त्ाचं्ा पाठोपाठ गेले नाही . कारण वर उ�ेिखलेल्ा सफोटातून जे मोगल सैिनक वाचले 
होते ते त्ाचं्ावर कोसळलेल्ा आप�ीने इतके िवमनसक आिण भ्चिकत झाले होते की त्ानंा बाहेर 
्ेण्ाचे अवसानच उरले नवहते . ारम्ान मोगलाचं्ा अचानक हलल्ामुळे बाववन गेलेली ि्बांी 
जागवक झाली . त्ानंी िखडारापा्ी धाव घेतली आिण आत घुसलेल्ा मोगल सैिनकानंी क�ल कवन 
त्ाचं्ा आ्चेा उजळलेला ाीप िवझवनू टाकला. 

 
साताऱयाचा पाडाव 

 
ारम्ान माचर मिहन्ात राजाराम मरण पावला होता . त्ाचा मं�ी पर्ुराम ्ाने मोगलानंा ्रण 

जाण्ाचे ठरिवले . तरिब्तखानाने िकलल्ाची ७० गज िभत उद धवसत कवन टाकली होती आिण 
सुरंगाचं्ा सफोटामुळे ि्बांीपैकी ४०० जण ठार मारले गेले होते . ्ा सवर गो�ी साताऱ्ाचा िक�ेाार 
सुभानजी ्ाने जेवहा िवचारात घेतल्ा तेवहा त्ाचा धीर खचला आिण त्ाने राजपु� आजम ्ाच्ा 
मध्सथीने बाा्हाबरोबर िकलल्ाच्ा ्रणागतीच्ा अटी पकक्ा केल्ा . २१ एि�ल रोजी त्ाने बाा्ाही 
िन्ाण िकलल्ाच्ा तटावर रोवले आिण ाुसऱ्ा िाव्ी ि्बांीसह बाहेर पडून त्ाने िक�ा मोगलाचं्ा 
हवाली केला . राजपु� महमा आजम ्ाच्ा सनमानाथर िकलल्ाचे नाव बालून आजमतारा असे नाव 
ठेवण्ात आले . [१३ एि�लला २ सुरंग उडिवण्ात आले . पिहल्ा सुरंगाने साताऱ्ाच्ा िकलल्ाचा हवालाार �ागजी �भ ूहा मातीत 

गाडला गेला. त्ाला िजवंत बाहेर काढण्ात आले . ाुसरा सुरंग उडाला तेवहा िकलल्ाचा एक बुवज कोसळून खाली जमलेल्ा मोगल सैन्ावर 
पडून त्ामध्े २००० मोगल ठार झाले . ्ा सफोटामुळे िकलल्ाच्ा िभतीला २० गज एवढे िखडार पडले . त्ावेळी बाजी चवहाण डफळे हा तटावर 
चढून गेला आिण त्ाने आपल्ा सैिनकानंा िभत चढून ्ेण्ासाठी आवाहन केले . परंतु त्ाच्ा पाठोपाठ कोणीही आले नाही . ारम्ान 
िकलल्ावरील ि्बांी सावध झाली आिण तटबांीला पडलेल्ा िखडारापा्ी जाऊन त्ानंी बाजी चवहाण ्ाला ठार मारले . वरील सफोटामुळे तोफ 
चढिवण्ासाठी उभारण्ात आलेला ामामा कोसळून पडला होता . ठार झालेल्ा मोगल सैन्ात ५०० मावळे सैिनक होते . त्ामुळे ाुःखी झालेल्ा 
इतर मावळ्ानंी ामाम्ाला आग लावनू िाली. पिरणामी मोगलानंी वे�ासाठी उभे केलेले मोच� भसमसात  झाले. (एम. ए., ४१९) 

 
ारम्ान माचर मिहन्ात राजाराम मरण पावला होता . त्ाचा मं�ी पर्ुराम ्ाने मोगलानंा आपण ्रण ्ेऊ असे कळिवले . 

िकलल्ावरील ४०० ि्बांी गारा झाली होती . ्ा सवर गो�ी िवचारात घेऊन साताऱ्ाचा सुभेाार सुभानजी ्ाने राजपु� आजमच्ा मध्सथीने 
िक�ा बाा्हाच्ा सवाधीन केला . २१ एि�ल रोजी त्ाने मोगलाचें िन्ाण िकलल्ावर लावले आिण ाुसऱ्ा िाव्ी िक�ा खाली केला . 
सुभानजीला ५ हजारी मनसबदार् ाेण्ात आली. त्ाचे नातेवाईक आिण अनु्ा्ी ्ानंाही मोगल सैन्ात सामील कवन घेण्ात आले . (एम. ए., 
४१०, ४२०; अखबारात, वष� ४३ आिण ४४; अहकाम, ७१)] 

 
(५) मोगल परळ्चा िक�ा िजकून घेतात 

 
परळ्ला वेढा 

 
्ानंतर लवकरच मोगलानंी साताऱ्ाच्ा पि�मेस ६ मलैावंर असलेल्ा परळीच्ा िकलल्ाला वढेा 

घालण्ासाठी मोच� उभारले . हा िक�ा महणजे ि्वाजीचे गुर सवामी रामाास ्ाचें अिध�ान होते . ्� ू
जेवहा साताऱ्ाच्ा िकलल्ाला वढेा घालून बसला होता तेवहा ्ा िकलल्ाववन मरा�ाचं्ा 
राज्कारभाराची सू�े हलत असत . मरा�ाचं्ा राज्ाचा �मुख महसूल अिधकारी पर्ुराम हा होता . 
साताऱ्ाचा झालेला पाडाव आिण राजारामाचा मृत् ू्ानंतराेखील त्ाच्ा हाताखालील ाुय्म 
अिधकाऱ्ानंी मोगलानंा �ितकार चालूच ठेवला. 

 
मुसळधार पाऊस आिण धान् व ााणागोटा ्ाचंी टंचाई ्ामुळे मोगलाचें भ्ानक नुकसान झाले . 

परंतु ्ा गो��ची तमा न बाळगता औरंगजेबाने िनध�राने व�ेाचे काम चालूच ठेवले . सरते्वेटी परळीच्ा 



 
अनु�मिणका 

िक�ेााराबरोबर काही अटी ठरिवण्ात आल्ा आिण त्ाने लाच घेऊन ९ जून रोजी िक�ा खाली केला . 
[परळीचा िक�ा िवजापूरकडे असताना तेथे एक म्ीा बाधंण्ात आलेली होती . ती म्ीा अगाी मोडकळीस आलेली होती . ्ा मि्ाीची ाुरसती 
करण्ात आली आिण ितचा उप्ोग नमाज पडण्ासाठी करण्ात ्ेऊ लागला . ि्वाजीच्ा कारकीा�त एक ाेऊळ बाधंण्ात आले होते , त्ाचा 
ना् करण्ात आला . ्ाबाबत बाा्हाचा इितहासकार िलिहतो ते असे , “सत्ाचे आगमन होते आिण त्ा बरोबर असत् नाहीसे होते ्ा 
कुराणातल्ा ओळीची अ्ा तऱहेने �चीती आली .” परळीच्ा िकलल्ाला नवरसतारा असे नवीन नाव ाेण्ात आले . (एम. ए., ४२८; हम्दुि�न-
अहकाम १७)] 

 
[सातारा व परळी ्ा िकलल्ाचं्ा पाडावाची खाफीखानाने पुढील�माणे हकीकत िाली आहे : 
 
परळीच्ा िकलल्ावर पर्ुराम नावाचा कारभारी होता . साताऱ्ाहून परळीचा िक�ा सात कोसाचं्ा अंतरावर आहे . त्ा �ातंाची 

व्वसथा नाला्क आिण ज्ाचा ्वेट वाईट झाला अ्ा रामराजातफ�  (राजाराम) पर्ुरामाकडे होती . रामराजाच्ा मृत्चूी बातमी कळताच 
त्ाचा धीर खचला (२० माचर १७०० ). त्ाने िक�ेाारा्ी स�ामसलत न करताच िकलल्ातून बाहेर पडून मोगलाचंी गाठ घेतली . परळीच्ा 
िक�ाेाराचाही ्ामुळे धीर गळाला . त्ानेही आपल्ाला मालम�ा आिण �ाण ्ाचे अभ् �ावे महणून बोलणे चालिवले . साताऱ्ाच्ा िकलल्ाचा 
एक तट उडून गेला होता . िकलल्ातील बरेच लोक (सफोटामुळे) जळून मेले होते . त्ात रामराजाच्ा मृत्चूी बातमी आली . ्ामुळे साताऱ्ाचा 
िक�ेाार सुभानजी ्ाला कळून चुकले की , ्ाचा ्वेट काही चागंला होणार नाही . परळीच्ा िक�ेाारा्ी त्ाचे ्�ुतवही होते . सुभानजी हा 
्हाजााा महंमा आ�म ्ाच्ा माफर तीने बाा्हापा्ी रजू झाला . त्ाने िवनंती केली , “मला �ाण आिण अ� ू्ाचें अभ् िमळावे . परळीच्ा 
िक�ाेाराला माफी ाेण्ात ्ेऊ न्े . हे मान् झाल्ास साताऱ्ाच्ा िक�ा मी हवाली करण्ास त्ार आहे . इतकेच नवहे तर अलपावधीत परळीचा 
िक�ा बाा्हाकिरता िजकून ाेईन.” 

 
सुभानजीची िवनंती मान् करण्ात आली. 
 
त्ा वष�च्ा िजलकात मिहन्ाच्ा तेरा तारखेस बाा्हाने साताऱ्ाच्ा िकलल्ाच्ा िकलल्ा हाती घेतल्ा . (ता. २१ एि�ल, १७००). 

िकलल्ातून तीन हजाराचं्ा वर ाी -पुरष बाहेर पडले . िवज्ाची ्हााणे वाजू लागली आिण रीती�माणे लोकानंी िवज्ाचा आनंा मानला . 
सुभानजीला हात बाधूंन बाा्हासमोर नेण्ात आले . त्ाला माफी ाेण्ात आली . त्ाचे हात सोडण्ाची आजा झाली . सुभानजीला पाच हजारी 
आिण ाोन हजारी सवाराचंी मनसब ाेण्ात आली . ह�ी, घोडे, जडावाचा खंजीर, धवज आिण नगाऱ्ाचा मान हे त्ाला ाेण्ात ्ेऊन ि्वा् वीस 
हजार रप्े नगा त्ाला ाेण्ात आले. 

 
साताऱ्ाचा िक�ा घेतल्ानंतर बाा्हाने परळीच्ा वे�ाकडे लक िाले. (पान ४७१) 
 
परळीचा िक�ेाार आपल्ाला अभ् िमळत नाही महणून िनरा् झाला होता . त्ाचे लोक िनरा् होऊन त्ाच्ाकडे परत आले . 

परळीचा िक�ा साताऱ्ापेकाही मोठा आहे. िक�ेााराने िक�ा लढिवण्ाची त्ारी कवन तट आिण बुवज ्ाचंा त्ाने बांोबसत केला . 
 
िकलल्ाच्ा वे�ात ्ूर वीरानंी िव्षेतः वीर�े� फ�ेउ�ाखान ्ाने जी उतकृ� कामिगरी केली आिण जे साहस ााखवले त्ाचा 

तप्ील ाेणे महणजे वणरन लाबेंल . सारां् , िजलहेज मिहन्ाच्ा ाहा तारखेस िकलल्ावर ह�ा करण्ात आला . त्ात अनेक लोक ठार झाले (४ 
जून १७००). फ�ेउ�ाखान, तरिब्तखान आिण इतर अिधकारी ्ाचं्ा �मसाहसामुळे िकलल्ातील लोकाचंी �सथती फारच अडचणीची झाली . 
पण पाऊस रा�ंिावस पडत होता . पाच मिहनेप �्त त्ा भागात एक कणाचीही उसंत न ाेता सारखा पाऊस पडत असतो . मराठे मंुग्ा आिण टोळ 
्ा�माणे �चंड संख्ेने बाा्ाही सैन्ाभोवती िघर�ा घालीत . त्ानंी भोवतालचा �ाे् उदधवसत कवन टाकला . त्ामुळे रसा आिण गवत 
लषकरात ्ेणे बां झाले . त्ात ओ�ानंा पूर आल्ामुळे रसा बां झाली . बाा्ाही फौजेची �सथती अत्ंत कठीण झाली . खाण्ािपण्ाचे िज�स 
िमळेनासे झाले . माणसे आिण जनावरे कमालीची हैराण झाली . ती इतकी की , कुणालाच हालचाल करण्ाची ्कती रािहली नाही . एकीकडे 
महगरता तर ाुसरीकडे पै्ाची टंचाई . कोणी एका ामडीला अमृत िवकतो महटले तरी कोणी िवकत घेण्ास त्ार झाले नसते . पावसाच्ा थेबाचे 
मोती झाले असते तरी लोकापंा्ी एक ामडी नवहती आिण धान्ाचा एक कण नवहता महणून ितकडे कोणी ढंुकूनही पािहले नसते . 

 
मोगली सैन्ाची कमालीची ाुार्ा  
 
सागंण्ाचा मु�ा हा की , िावसेिावस चंगळ वाढत होती , पण क्ाची? तर ाुषकाळाची! माणसे का्, घोडे का् आिण गुरेढोरे का् , 

कुणाच्ाही अंगावर मासं महणून रािहले नाही . ्ामुळे िकलल्ावरील लोक वेळोवेळी बाहेर पडून बेडरपणे ह�ा करीत . पण फ�ेउ�ाच्ा लागोपाठ 
हलल्ामुळे िकलल्ातील लोकाचंा धीर खचला आिण त्ानंी अभ्ाची ्ाचना केली . ाीड मिहन्ाच्ा वे�ानंतर मुहरम मिहन्ाच्ा सुरवातीस 
िक�ा िजकून घेण्ात आला (९ जून १७०० ). िकलल्ातील माणसे आपले सामान -सुमान घेऊन िनघून गेली . अमीर-उमरावानंी बाा्हाचे 
अिभनंान केले. ाोनही िकलल्ातून (सातारा आिण परळी) िवजापुरच्ा बाा्हाने बाधंलेल्ा मि्ाी होत्ा . त्ाचंी नासधूस काफरानी केली होती. 
त्ा पुनहा बाधंण्ाचा हुकूम झाला. साताऱ्ाच्ा िकलल्ाला आ�मतारा आिण परळीच्ा िकलल्ाला नौरसतारा हे नाव ाेण्ात आले . िक�ेााराच्ा 
नेमणुका करण्ात आल्ा.] 

 
बादशाह् फौजाचें हाल 



 
अनु�मिणका 

 
्ा ाोन व�ेामुंळे बाा्ाही सैन्ामधील माणसे , घोडी आिण वाहतुकीची जनावरे ्ाचंी अतोनात 

हानी झालेली होती . खिजना िरता पडला होता आिण सैिनकाचंा पगार तीन वष�पासून थकल्ामुळे 
त्ाचं्ावर उपासमारीची पाळी आलेली होती. त्ामध्े मे मिहन्ाच्ा सुरवातीला अित्् मुसळधार आिण 
अनपेिकत असा पाऊस सुव झाला आिण ही संतत धार जुलै मिहन्ाच्ा अखेरीप �्त िटकली . २१ जून 
रोजी भषूणगडाकडे बाा्ाही सैन्ाच्ा परतीच्ा �वासाला सुरवात झाली आिण जणूकाही ्ा 
बालामुळेच की का् अगोारच संकटाने �सत झालेल्ा सैिनकाचं्ा अडचणीत भर पडली . व�ेाचे काम 
चालू असताना मोगलाचं्ा फौजेतील वाहतूक करणारी बहुतेक सवर जनावरे गारा झाली होती . जे काही 
थोडेफार गा�ाचे बलै आिण ह�ी बचावले होते त्ाचे फकत असथी आिण चमर ि्�क रािहले होते . 
बाा्हा आिण त्ाचे अमीर -उमराव ्ाचं्ा एकंार मालम�ेपैकी फारच थोडा भाग ्ा ाुबरल जनावरानंा 
आिण हमालानंा वाहून नेता आला . उरलेली मालम�ा एक िकलल्ात तरी ठेवावी लागली िकवा जाळून 
तरी टाकावी लागली . बाा्ाही सैन्ातील ब�ा ब�ा आिण थोर थोर अमीर -उमरावानंा मलैोगणती 
अंतर िचखलातून पा्ी तुडवत जाव ेलागले . (एम. ए., ४२९; के. के., भाग २, ४७२-७३; िदल., भाग २, 
१३३६) एक मजल मावन झाल्ानंतर पाठीमागून रेगाळत ्ेणाऱ्ानंा मुख् सैन्ाबरोबर िमळता ्ाव े
महणून ाोन िावसासंाठी छावणी ाेण्ात ्ेई . एक िावसाच्ा मजलीत जेमतेम तीन मलैाचें अंतर पार 
करण्ात ्ेत असे . त्ावळेी कृषणा नाीला �चडं पूर आला होता , इतका की ्ा तीराववन पलीकडला 
तीर द�ीस पडणे अ्क् होऊन गेले होते . पाण्ाने ाुथडी भवन वाहणाऱ्ा नाीतून इतके �चडं सैन् पार 
कवन जाण्ाचे कामी अनेक अडचणी िनम�ण झाल्ा . माणसानंा पैलतीरावर घेऊन जाण्ासाठी फकत 
सात मोडक्ा-तोडक्ा आिण क्ीतरी डागडुजी कवन त्ार ठेवलेल्ा मचव्ाचंी सो् होती . त्ामध्े 
जागा िमळिवण्ासाठी माणसामध्े भाडंणे लागून ती हमरीतुमरीवर ्ेत . बाा्ाही फौज २५ जुलै रोजी 
भषूणगडाजवळ ्ेऊन पोहोचली. ४५ मलैाचें अंतर तोडून जाण्ास फौजेला एकंार ३५ िावस लागले . ्ा 
िठकाणी एक मिहनाभर मु�ाम करण्ात आला . तेथून बाा्ाही फौज ३६ मलैावंर माण नाीच्ा काठी 
असलेल्ा खवासपूर ्ेथे हलिवण्ात आली (३० ऑगसट १७००). बाा्ाही फौजानंी माण नाीच्ा ाोनही 
तीरावंर आिण इतकेच नवहे तर नाीच्ा कोर�ा पा�ाताेखील आपल्ा राहु�ा ठोकल्ा . खवासपूर 
येथ्ल बादशाह् ्ावण्त पूर  :- परंतु १ आकटोबर रोजी रा�ी छावणीतील मंडळी गाढ झोपेत असताना 
आजूबाजूच्ा टेक�ावंर पडलेल्ा मुसळधार आिण अनपेिकत पावसाने पाण्ाच्ा �चडं लो�ाची लाट 
नाीच्ा पा�ात एकाएकी घुसली . ्ा लाटेच्ा तडाख्ाने नाी ाुथडी भवन वाहू लागली आिण नाीच्ा 
पलीकडे असलेल्ा माैानात पाणी पसरले . अनेक माणसे आिण जनावरे पाण्ाच्ा सोसा�ाच्ा ओघात 
वाहून गेली आिण उरलेल्ा अनेकाचंी चीजवसतू नाही्ी होऊन ते नंगेफकीर बनले . ्ा मंडळीत अमीर -
उमरावाचंा ाेखील समावे्  होता . बाा्ाही छावणीतील सवर तंब ूआिण इतर मालम�ा ्ाची अमाप हानी 
झाली. (एम. ए., ४३१; के. के., भाग २, ४७५). 

 
मध्रा� होण्ाच्ा थो�ा आधी जेवहा छावणीत �थम पुराचा लोट कोसळला तेवहा साऱ्ा सैन्ात 

मोठमो�ाने एकच आरडाओरडा सुव झाला . मराठे अचानक छावणीत घुसले अ्ी बाा्हाची कलपना 
झाली आिण तो ाचकून उठला . परंतु क्ाला तरी त्ाचा पा् अडखळून तो पडला आिण त्ामुळे त्ाचा 
उजवा गुढगा िनखळला. फौजेतील हिकमानंा गुढगा खोवणीत बरोबर बसिवता आला नाही आिण पिरणामी 
बाा्हाचा पा् मरेप �्त पगंूच रािहला . ‘आपला पूवरज जग�ेता लंगडा तैमूर ्ाच्ापासून आपल्ाला 
िमळालेला हा वारसा आहे ’ असे सागंून ारबारातील खुषमसकरे बाा्हाचे सातंवन करीत असत . (के. के., 
४७६; सटोिरआ, भाग ३ २५५; िदल., भाग २, १३४ अ) 



 
अनु�मिणका 

 
परंतु फौजेची पुनररचना कवन ितला सामथ्रवान बनिवण्ासाठी बाा्हाने अतोनात �्तन केले . 

उ�र िहाुसथानातील �ािंतक सुभेाारानंा आजा ाेण्ात आल्ा की त्ानंी �त्ेक �ातंात स्कत जवानाचंी 
भरती करावी आिण उ�म घोडी खरेाावी आिण ाोहोची रवानगी ािकणेत करावी . ्ा आजेनुसार २००० 
घोडे काबुलमध्े खरेाी करण्ात आले आिण २००० घो�ाचंी सथािनक बाजारामध्े खरेाी करण्ात 
आली. त्ाि्वा् इतर �ातंातूंन ताज्ा ामाच्ा घो�ाचंी खरेाी करण्ात आली ती वगेळीच. 

 
बाा्ाही सैन्ावर संकटाचंी ही जी परंपरा कोसळली होती ितचा मरा�ानंी आपले उि�� साध् 

करण्ासाठी भरपूर उप्ोग कवन घेतला . मोगली मुलखातं त्ाचें नेहमीचे ह�े चालू रािहलेच पण 
त्ाि्वा् हणमंतराव िनबाळकराने १८ ऑगसट १७०० रोजी खटावचे ठाणे मारले आिण तेथील रामचन� 
नावाचा मोगलातफ� चा मराठा अिधकारी होता त्ाला ठार मारले . बेरडाचंा �मुख िपड नाईक ्ाने िवजापूर 
िजल्ात सवराूर आपली ठाणी वसिवली आिण चौथाईची वसुली केली तर मरा�ानंी िवजापूर ्हराबाहेर 
असलेल्ा ्हापूर तळ्ाप �्त मजल मावन लुटालूट केली . (अंााजे १५ नोवहेबर). िवजापूरच्ा आगने्ेस 
३० मलैावंर असलेल्ा बागेवाडीचा मोगल ठाणेाार राणोजी घोरप�ाने ठार मारला आिण बागेवाडीचे 
आिण त्ाि्वा् िवजापूर ्हराच्ा ई्ान्ेस असलेले इंडीचे अ्ी ाोन ठाणी त्ाने मावन काढली . 

[(मरा�ाचें सवातंरय यु�, ४९–५१) 
 
१६ िडसेबर १७०० रोजी छावणी मोडून कूच करण्ात आले . जानेवारी १७०१ मध्े बाा्ाही फौज िमरज ्ेथे पोहोचली . २९ जानेवारी 

ते २७ फे�ुवारी हा रमजानचा उपवासाचा मिहना बाा्हाने िमरज ्ेथे घालिवला . ्ा िठकाणी �ातंाचं्ा सुभेाारानंी भरती केलेले सैन् आिण इतर 
साम�ी छावणीत ्ेऊन ााखल झाली . िमरज मु�ामी बाा्हाचा बकी मुखलीसखान हा ३ जानेवारी रोजी मरण पावला . त्ाला िमरज ्ेथील 
सय्ा ्मसुउ�ीन ्ाच्ा कबरीभोवती असलेल्ा बागेत पुरण्ात आले. (एम. ए., ४३४)] 
 
(६) इ. स. १७०१ मध्ल पनहाळा िकललयाचा वेढा 

 
्ानंतर बाा्ाही हलल्ाचा रोख पनहाळा िकलल्ाच्ा िा्नेे होता . बाा्हा त्ािठकाणी ९ माचर 

१७०१ रोजी ्ेऊन पोहोचला . पनहाळ्ाचा िक�ा आिण त्ाला लागूनच असलेला पावनगडचा िक�ा ्ा 
ाोनही िकलल्ासंभोवार त्ाने जवळ जवळ १४ मलै लाबंीचे मोगल सैन्ाच्ा मोच�चे कडे उभे केले . 
नुातजंगाच्ा हाताखाली िफरत्ा सैिनकाचं एक सेनािवभाग ाेण्ात आला आिण “ज्ा ज्ा िठकाणी 
मराठे आपले डोके वर काढतील त्ा त्ा िठकाणी त्ानंा जरब बसिवण्ाची ” आजा त्ाला ाेण्ात आली . 
परंतु पनहाळ्ाच्ा डोगराळ भागात सुरंग पेरण्ाच्ा कामाची �गती ्ा कारणपरतवचे अित्् सावका् 
होत होती आिण भ्ाने धडकी भरिवणाऱ्ा पावसाळ्ाची चाहूल लागलेली होती . त्ाि्वा् बाा्हाचे 
ाोन नामवतं सेनानी नुातजंग आिण िफरोजजंग ्ाचं्ामधील सपध�ने इतके िवकृत सववप धारण केलेले 
होते की ाोघा सेनान�ना एकाच �ाे्ातील कामिगरी पार पाडाव्ास सागंणे मुषकील होऊन बसले होते . 
्ा िव�ेषाच्ा वातावरणात तरिब्तखान आिण फतु�ाखान ्ाचं्ा संबधंात िनम�ण झालेल्ा भ्ंकर 
कटुतेची भर पडली आिण पिर�सथती आणखी िबकट करण्ासाठी महणूनच की का् मोगल फौजेतील 
सवरसाधारणपणे जुन्ा िपढीतील गणले गेलेले अिधकारी आिण आपल्ा कतरबगारीने नव्ानेच पुढे ्ेणारा 
गुजरातेचा महमा मुराा ्ाचं्ामध्े वैमनस्ाची भावना िनम�ण झाली . बाा्ाही सेनान�मध्े िनम�ण 
झालेल्ा ्ा परसपरािवर�च्ा वैमनस्ाच्ा भावनेमुळे त्ाचं्ामध्े खऱ्ाखुऱ्ा सहका्�ची भावना िनम�ण 
करणे अ्क् होऊन बसले परसपराचें पा् ओढण्ाचे त्ाचें उ�ोग चालत . साहिजकच बाा्हाने 
आखलेल्ा ्ोजनानंा तडा जाई आिण व�ेाचे काम रेगाळत जाई . (के. के., ४८८; एम . ए., ४५७) जेवहा 
तरिब्तखानाला िकलल्ावर ह�ा चढिवण्ासाठी स� होण्ाचा हुकूम ाेण्ात आला तेवहा मो�ा 



 
अनु�मिणका 

कु�तसतपणे त्ाने उद गार काढले की , ह�ा करण्ासाठी लागणारी सवर त्ारी पूणर झाली आहे . आता 
ज्ाने आपल्ा ्ौ्�ने लढाईचे माैान गाजिवले आहे त्ा महमा मुरााला िकलल्ावर आमही जेवहा ह�ा 
चढव ूतेवहा फकत आमचा पाठपुरावा करण्ाचा हुकूम �ा . [पनहाळ्ाचा वेढा चालू असताना झालेल्ा काही घटनाचंी 

हकीकत पुढे िाली आहे . बाा्हाने फतेउ�ाखान ्ाला औरंगाबााेहून बोलािवले आिण कामबकाच्ा मोच�पासून सुरंग खोाण्ाची आजा केली . 
अित्् मेहेनत कवन त्ाने आपले काम पुरे केले . तरबी्तखानानेही आपल्ा कामाचा सपाटा चालू ठेवला . परंतु परसपरामंधील �ेषामुळे 
त्ाचं्ामध्े सहका्र अ्क् झाले आिण पिरणामी बाा्हाच्ा बेतावर पाणी पडून िकलल्ाचा वेढा लाबंला (के. के., ४८८; एम. ए., ४३७). 

 
्ाच वेळी गुजराथमधील गो�ा ्ा गावाचा फौजाार महमा मुराा हा ५०० घोडेसवार घेऊन छावणीत ााखल झाला . गुजराथ �ातंाच्ा 

सुभेााराने कुचराई केली होती त्ामुळे बाा्हाची मुराावर मज� बसली आिण त्ाने त्ाच्ाकडे पावनगडावर ह�ा करण्ाचे काम सोपिवले . (के. 
के., ४७८, ४८५) पनहाळा आिण पावनगड ्ाचं्ामध्े एक छोटी्ी टेकडी आहे . एक िावस ्�ूची काही माणसे मोगल छावणीतील बाहेर चरणारी 
गुरे पळवनू नेण्ासाठी आली असताना मुरााने त्ाचंा ्ा टेकडीवर पाठलाग केला . टेकडीच्ा माथ्ावर त्ाने मोगलाचें िन्ाण लावले आिण 
बाा्हाकडे तेथील मोच� मजबतू करण्ासाठी साधनसाम�ीची मागणी केली . बाा्हाने सवतः रहु�ा आिण हमीाउ�ीन ्ानंा मुरााच्ा मातीला 
जाण्ाची आजा केली . ते ाोघेजण टेकडीच्ा पा्थ्ा्ी गेले आिण त्ानंी त्ाला कळिवले की अ्क् गो�ीच्ा फंाात तू पडलेला आहेस आिण 
तुला मात पाठिवणे आमहाला जमणार नाही. तुला जर तेथे मोच� प�े कराव्ाचे असतील तर ते काम तुला कोणत्ाही मातीि्वा् करावे लागेल . 
नाहीतर बाा्हाला कळवनू तू खाली िनघून ्े . मुरााने आपली जागा सोडण्ास नकार िाला तेवहा वरील ाोघानंी त्ाला कळिवले की तुझे 
ाुय्म महणून आमही वागावे असे तुला वाटते का् ? तरबी्तखानाने आिण इतर सेनापत�नी केलेल्ा कामिगरीवर बोळा पडावा अ्ी तुझी इचछा 
आहे का्? ्ानंतर रहु�ाने बाा्हाला कळिवले की टेकडी ताब्ात ठेवणे अ्क् आहे आिण ्�ूने रा�ी ह�ा केल्ास भ्ंकर संकट कोसळेल . 
पिरणामी बाा्हाने मुरााला ाोष िाला . बाा्हाच्ा ारबारातील मुरााची सतुती करणारी इतर मंडळीही आता बाा्हाचीच री ओढू लागली .] 
(के. के. ४८५–४८९) अ्ा तऱहेच्ा भावनेने औरंगजेबाच्ा सेनापत�ची मने पेटलेली असताना औरंगजेबाने 
केलेले सारे �्तन धुळीला िमळणे अगाी सवाभािवक होते . अ्ा पिर�सथतीत िकलल्ाचा वढेा ाोन मिहने 
रेगाळला परंतु मोगलाचं्ा पारात िवज्�ी लवकर माळ घालेल असे कोणतेच िचनह िासेना . 
पावसाळ्ाला सुरवात होण्ाच्ा अगोार पनहाळा िक�ा आपल्ा हाती ्ावा महणून पनहाळ्ाचा िक�ेाार 
ि�बक ्ाला मोठी र�म लाच महणून ाेण्ात आली . लाच देऊन मोगल पनहाळा घेतात  :- त्ाने २८ मे 
१७०१ रोजी िक�ा मोगलाचं्ा हवाली केला. पनहाळा िकलल्ाचा वढेा उठिवण्ासाठी मरा�ानंी �्तनाचंी 
पराका�ा केली. धनाजी जाधव, राणोजी घोरपडे, रामचन� आिण कृषणाजी मलहार हे त्ाचें सेनापती वढेा 
ाेऊन बसलेल्ा मोगल छावणीभोवती िघर�ा घालत आिण वैरण आणण्ासाठी गेलेली पथके आिण 
ााणागोटा घेऊन ्ेणारे ताडें ्ानंा मावन काढीत . नुातजंग आिण हुमीाुि�न ्ानंी आपल्ा िफरत्ा 
सैिनकाचं्ा तुक�ा बरोबर घेऊन इतसततः ाौड करणाऱ्ा मरा�ाचंा पाठलाग कवन त्ानंा गाठण्ाची 
िनरथरक ्थर केली . त्ाचं्ाबरोबर वरील मोगल सेनान�च्ा घनघोर लढा्ा ाेखील झाल्ा पण कोणतीच 
लढाई िनण�्क अ्ी झाली नाही .[पनहाळ्ाचा वेढा चालू असताना वे�ाचा ाबाव कमी करण्ासाठी मरा�ानंी केलेल्ा 

कारवा्ाचंी हकीकत पुढे िाली आहे . २३ जानेवारी रोजी धना जाधव छावणीपासून ाोन मलैावंर आला . िावसभर ्ु� चालू रािहले. ाोनही बाजंूचे 
खूप नुकसान झाले . ारम्ान नुातजंग पनहाळ्ाहून ्ेत असल्ाची बातमी धनाजीला लागली . धनाजीने ४ मलै माघार घेतली . त्ाचा पाठलाग 
हमीाउ�ीन ्ाने केला परंतु मरा�ानंी त्ाला पाठीवर घेत छावणीपासून २२ मलैावंर नेले . त्ानंतर लागोपाठ ाोन िावस ाोनही फौजात घनघोर 
्ु� झाले. त्ानंतर धनाजीने माघार घेतली आिण मोगल सेनापती छावणीकडे परतला. (अखबारात आिण िदल., १३४ ब) 

 
धनाजीचा पाठलाग नुातजंग ्ाने केला . धनाचा ह�ा खानाने परतिवला . ्ानंतर धनाजीने कृषण मलहार ्ाला १० हजार घोडेसवार 

ाेऊन पनहाळ्ानिजकच्ा हमरसत्ावर ह�ा करण्ासाठी रवाना केले . धनाजीने मोगलाचंा तोफखाना अडिवण्ाचा �्तन केला तर कृषण मलहार 
्ाने खटावच्ा ठाण्ावर ह�ा केला . इकडे रामचं� आिण ाााो मलहार हे िस�ी्ाकूत ्ाला तोड ाेण्ासाठी कोकणात उतरले . ्ानंतर काही 
काळाने रामचं� पनहाळा िकलल्ावर रसा पोहोचिवण्ासाठी २००० फौज घेऊन जात असताना नुातजंगाने त्ाच्ावर ह�ा केला , परंतु 
रामचं�ाने िकलल्ात �वे् करण्ात ्् िमळिवले . पनहाळ्ाचा पाडाव होण्ापूव� धनाजीचा सवर ाूर असा पाठलाग नुातजंग ्ाने केला त्ामध्े 
त्ाने आपली पुषकळ माणसे गमावली . २० एि�ल रोजी बातमी आली की राणोजी हा २० हजार फौज घेऊन िकलल्ाकडे चाल कवन ्ेत आहे 
आिण बहज� ्ाला बाा्ाही फौजानंी कैा केलेले आहे . ्ा सुमारास धनाजीने िसहगडमध्े फकत ४०० सैिनक घेऊन मु�ाम केला आिण आपले १५ 
हजाराचें मुख् सैन् त्ाने ाााो मलहार ्ाच्ा हाताखाली मोगल मुलखात छापा घालण्ासाठी पाठिवले .] 

 
[पनहाळगडच्ा मोिहमेची मािसरी आलमिगरीच्ा कत्�ने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे : 
 
औरंगजेबाचा चिर�कार साकी मुसतैाखान हा ्ा मोिहमेवर हजर होता . तो िलिहतो (४३४ ते ४६३ ) “त्ाच िाव्ी (नऊ माचर) मी 

हािफज कवीच्ा किवता सं�हातून ्कुन पािहला. मी �ंथ उघडला तो माझी द�ी खालील ओळ�वर पडली. 



 
अनु�मिणका 

 
िाले के गैबनुमाईा नामे जम ाारा 

ज खातमे के ामे गुम ्वा चे गम ाारा. 
 

(डोळ्ानंा न िासणाऱ्ा गो�ीची अंतसथ हा्ाला अनुभतूी होते . हे हा् महणजे सवर िव�ाचे �ितिबब ज्ात िासून ्ेईल असा स�ाट जम्ीाचा 
पेला हो्. मग एखााी अंगठी काही काळ नजरआड झाली तर त्ाचे ाुःख का् महणून करावे?) 

 
वासतिवक पाहता , भाग्ाच्ा ्ा अंगठीवर (पनहाळगड) नेहमीच मुसलमान बाा्हाचीच नावे कोरलेली असत . (मुसलमानाच्ा 

ताब्ात हा िक�ा असे) ि्वाजीने िवजापूरच्ा आिाल्ाही अिधकाऱ्ाकंडून हा िक�ा िजकून घेतला . 
 
त्ानंतर ािकण �ातंातून सवर बडें मोडण्ात आली आिण काफराचं्ा वचरसवातून ािकण मोकळी करण्ात आली . ्हाजााा आजमच्ा 

�्तनानंी हा िक�ा बाा्हाच्ा ताब्ात आला . पण िक�ेााराने भ्ाडपणा आिण गफलत ही ााखिवली आिण िकलल्ातील ि्बांी काफरा�माणे 
वागली त्ामुळे तो सैतान काफर आिण कुिटल असा संभाजी (काफरब�ा इफिर्ातनजनात हरबी जाा्े खाी्त िनहाा संभाचे ्�ी ) ्ाने तो 
िक�ा पुनहा िजकून घेतला. धन् परमे�राची (अलहमाुिलललाह). बाा्हाने पुनहा तो िजकून घेतला. 

 
सारां्  खान नुातजंग (जुलफीकारखान) ्ास बाा्हाने आजा केली की “जेथे जेथे महणून चोर (्�ू, मराठे) डोके वर काढतील तेथे 

तुमही िबनधोकपणे त्ाच्ावर चालून जावे आिण त्ाची डोकी उडवावी. 
 
्हाजााा वालातबार हा आिण इतर �बळ पथके ही पुढे चालली . काही तुक�ानंा िकलल्ाच्ा पलीकडे तळ ाेण्ाची आजा करण्ात 

आली. ाोनही िक�े (पनहाळगड आिण पावनगड ) िमळून सात कोसावंर घेर आहे . मोगलाचं्ा सेनासमु�ाने ाोनही िकलल्ानंा वेढले . 
तरिब्तखानाच्ा नेतृतवाखाली िकलल्ाप �्त मोच� नेण्ात आले. िवजाचंा वष�व करणाऱ्ा तोफा ्�ूंना होरपळून काढू लागल्ा. 

 
थो�ाच काळात िकलल्ाचे पाच बुवज िनमम्ा उंचीप्रत उडिवण्ात आले . त्ा कु्ल आिण धै्र्ाली सरााराने (तरिब्तखान) 

खडकाळ जमीन खणून डोगराप �्त बोळ त्ार केला . त्ाने ्ाबाबतीत इतकी उतकृ� कामिगरी केली की , ती पाहून लोकानंा एकीकडे आ�्र 
बाटले तर ाुसरीकडे त्ानंा मोठा आनंा झाला . (तफवज व तआ�ुब ) त्ाने जिमनीच्ा आत काही साखळ्ाचं्ा लाबंीचे भु् ार त्ार केले . 
त्ातूंन एकाच वेळी तीन स्ा माणसे जाऊ ्कत . काही अंतरावर त्ाने एक आ�्सथान बाधंले . त्ातं एकाच वेळी वीस माणसे बसू ्कत . 
त्ात वारा आिण �का् ्ेण्ासाठी चहूकडे िखडक्ा काढण्ात आल्ा होत्ा . ्ा िनवाऱ्ाच्ा जागेत तरिब्तखानाने तोफखान्ाचे ि्पाई 
बसिवले...तेच भु् ार पुढे सरकवीत बुरजाप �्त नेण्ात आले . ्ा बुरजावर मोगलाचं्ा तोफा मारा करीत होत्ा . बुरजाचा खालचा भाग खणून 
इतका पोकळ केला होता की खालील पोकळीत मोगलाचें एक पथक पहारा ाेत असे , आिण त्ानंा ्�ूचे हातगोळे िकवा बाुंकीचे गोळे ्ाचा काही 
उपसगर पोहोचत नसे. तरिब्तखानाने ते भु् ार तसेच पुढे सरकवनू तटाखालून िकलल्ाच्ा आत नेले. 

 
सगळे काम पार पाडण्ात िवलंब लागला. पावसाळा अगाी जवळ घेऊन ठेपला. ्ा �ाे्ात फार पाऊस पडतो. ओलाडंण्ास अवघड 

अ्ा न�ा �ातंात आहेत. रसा ्ेऊन पोहोचण्ात भ्ंकर �ास होतो. त्ामुळे हा �ाे् छावणी करण्ास ्ोग् नाही. 
 
फ�ेउ�ाखान हा आपल्ा सैिनक ि्पा्ानंा आिण सहकाऱ्ानंा ताजेतवाने करावे महणून आराम्ीर असलेल्ा औरंगाबाा ्हरी गेला 

होता. तो ्ा सुमारास बाा्हापा्ी हजर झाला . त्ाला बाा्हाने पुढील कामावर नेमले . िकलल्ाच्ा ाुसऱ्ा बाजूस ्हाजा�ाचा तळ होता 
ितकडून फतेउ�ाखान आिण मुनीमखान ्ानंी ाुसरा खंाक खणीत िकलल्ाकडे आणावा असे ठरले . त्ाचे नेतृतव ्हाजा�ाकडे (कामबक) होते. 
फतेउ�ाखानाने एक मिहन्ाच्ा आत खडक खणून ती जमीन भसुभु् ीत केली आिण बोळ त्ार कवन तो तटाच्ा िभतीप �्त नेला . ते काम इतके 
उतकृ� झाले की ते पाहून मती कंुिठत वहावी. 

 
िकलल्ातील लोकाचंी अ्ी �सथती झाली की ्ु�ाच्ा जवाळानंी त्ाचंी घरेाारे न� होऊ लागली . त्ाचंी �सथती फार हलाखीची 

झाली. पण मोच� आिण भु् ारे खणीत आणण्ात मोगलानंी ााखिवलेली िचकाटी त्ानंी पािहली . मोगलाचें ्ु�कौ्ल् ्�ूच्ा मनावर ठसले . 
आपला सवरना् होणार ्ाची त्ानंा खा�ी पटली . एकीकडून तरिब्तखान हा त्ाचंी घरेाारे आका्ात उडिवण्ाच्ा त्ारीत होता . तर 
ाुसरीकडे फ�ेउ�ाखान त्ाचंी िनवाससथाने मातीत िमळव ूपाहात होता . महमंा मुरााखान आिण त्ाचे साथीाार , आिण ्हाजााा कामबक , 
त्ाचा बकी खाजा महमा हे पावनगडच्ा िभती आिण बुवज उडिवण्ाच्ा बेतात होते . मोगल सैन्ाने ्�ूला पळून जाण्ास वाट ठेिवली नाही . 
आलमगीर बाा्हा असा आहे की पाऊस असो की इतर अडचणी असोत तो आपल्ा िनध�रापासून ढळणार नाही , आिण हे मोगल सैन् असे आहे 
की आपले काम तडीस नेल्ाि्वा् राहात नाही. 

 
न गा�ना अकील अज कािव् ेइलमास वइ खुा. 
ामे ्मि्र माहे ईा बा्ा नाम जो थारंा. 
 
[िहरा आपल्ाला कापीत आहे महणून अकील (लाल रंगाचे एक रतन) थोडेच आपले तोड िफरवते; मह�वाकाकंी वीराने तलवारीचे पाते 

पािहले की इाेचा चाां पािहल्ाचा आनंा होतो.] 
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सारां्  ्ा सवर घटना पाहून ्�ूचे धाबे ाणाणले . आपल्ा अ�ुरकणासाठी ्रण गेल्ाि्वा् गत्ंतर नाही हे त्ानंा िासून आले . 
तरिब्तखानाच्ा मध्सथीने अभ् मागण्ासाठी त्ाचंी माणसे ्हाजा�ापा्ी (वालातबार) आिण बाा्हाजा�ापा्ी (कामबक) आली. ते 
ाोघेजण महणजे मूनतमंत ा्ाच जणू . िकलल्ातील काही हजार पीिडतावंर ा्ा ााखवनू त्ानंी त्ाच्ासंबधंी बाा्हापा्ी राबाली केली . धन् 
परमे�राची, ्हाजा�ाचंी राबाली बाा्हाने मान् केली , आिण ्�ूचे अपराध माफ केले . पनहाळगडचा िक�ेाार ं्ंबक ्ाला जीवाान 
िमळाले. आपल्ा मालम�ेसहीत िक�ा सोडून जाण्ाची त्ाला परवानगी िमळाली . 

 
मुहरम मिहन्ाच्ा पिहल्ा तारखेस (अ�ावीस मे इ . स. १७०१) पनहाळगड आिण पावनगडचे हे ाोनही िक�े बाा्ाच्ा सा�ाज्ात 

समािव� झाले. पनहाळगडचे नाव नबी्ाहाुगर ठेवण्ात आले. इसमाईलखान मखा ्ास नबी्ाह ाुग�चा फौजाार महणून नेमण्ात आले . 
 
(मराठे व औरंगजेब, �्. सेतुमाधवराव पगड्, ९६–९९)] 

 
पनहाळा िकलल्ाचा पाडाव झाल्ावर २९ मे १७०१ रोजी औरंगजेबाने पनहाळा िकलल्ाच्ा 

पिरसरातून आपला मु�ाम हलिवला आिण साताऱ्ाच्ा पूव�स २५ मलैावंर आिण ्ेरला नाीच्ा डाव्ा 
तीरावर असलेल्ा सुरिकत आिण अिधक सुपीक असलेल्ा खटाव �ातंात त्ाने छावणी टाकण्ासाठी कूच 
केले. त्ाने आपला मु�ाम जरी झपा�ाने हलिवला तरी िजतक्ा लवकर त्ाने तो �ाे् सोडाव्ास 
पािहजे होता िततक्ा लवकर त्ाने तो सोडला नाही . एक �चडं वााळ त्ाच्ा छावणीववन घोगावत गेले 
आिण “एका�ा कागााच्ा कप�ा�माणे छावणीतील तंब ूआिण झोप�ा ्ा वााळाने उडवनू िाल्ा . 
राजे आिण रंक ्ानंा एकसारखेपणेच उनहात बसाव ेलागले . बुरखाधारी िा्ानंा सवरसामान् जनाचं्ा 
द�ीचे ल�् होणे भाग पडले.” (के. के., ४९०; अख.) 

 
फतु�ाखानाला ्ा सुमारास फार मोठी बढती ाेण्ात आली आिण बहााूर हा िकताबही त्ाला 

ाेण्ात आला. त्ाची रवानगी खटावच्ा वा्व्ेस असलेला  वधरनगडचा िक�ा आिण आसमंतात असलेले 
चांन, नंािगरी आिण वांन हे िक�े िजकून घेण्ासाठी करण्ात आली. 
 
(७) खेळणा िकललयाचा वेढा 

 
खेळणयाकडे कूच 

 
बाा्हाने ्ानंतर खेळणा ऊफर  िव्ाळगड हा िक�ा िजकून घेण्ासाठी कूच केले . हा िक�ा 

समु�सपाटीपासून ३५०० फूट उंच असलेल्ा स्ा�ीच्ा डोगराचं्ा रागेंतील एका उंच ि्खरावर 
बाधंलेला आहे . पनहाळा िकलल्ाच्ा पि�मेस ३० मलैावंर हा िक�ा असून त्ाच्ा पि�मेस पसरलेला 
कोकण ाे्ाच्ा सपाटीचा �ाे् ्ा िकलल्ाववन दि�पथात ्ेतो . ्ा भागातील हवा अित्् थंड आिण 
पावसाळी अ्ी आहे . १७ व्ा ्तकामध्े ्ा भागातील डोगर , गार झाडी , घनााट झाडेझुडपे ्ानंी 
आचछाालेले होते . ्ा िकलल्ाला पोहोचण्ाचा अित्् सोपा मागर िकलल्ापासून उ�रेस असलेल्ा 
आंबाघाटातून आहे . ्ा घाटाचे कोलहापुराहून अंतर ३५ मलै असून घाट कोलहापूरच्ा वा्व् िा्लेा 
आहे. िखडीकडे पोहोचण्ाचा जो आठ मलैाचंा रसता होता तो तु�ाफु�ा जिमनीचा असून अित्् 
कठीण होता . त्ा काळी चाकावर चालणारी वाहने जाऊ ्कतील असा रसता तेथे नवहता . तेथील चढ 
आिण उतार हे इतके कठीण होते आिण रसता इतका अरंा होता की घोडे सु�ा तेथून सहजत्ा अथवा 
सुरिकतपणे जाऊ ्कत नसत. 

 
७ नोवहेबर १७११ रोजी बाा्हाने वधरनगडचा िक�ा सोडला आिण १२ मजलाचं्ा कुचीनंतर तो 

मलकापूर ्ेथे ्ेऊन पोहोचला . ्ेथे त्ाने एक आठवडाभर मु�ाम केला आिण रसत्ाचे बाधंकाम 
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करणाऱ्ाचंी रसता त्ार करण्ासाठी रवानगी केली . हा रसता त्ार झाला परंतु सैन्ाला कूच कवन 
जाण्ासाठी सुलभ पडेल अ्ा तऱहेने आंबाघाटातील रसत्ाची ाुरसती होणे जवर होते . ही �चडं 
कामिगरी फतु�ाखानाने एका आठव�ाच्ा अिव�ानत मेहनतीनंतर रसता बाधंणारे कामगार आिण 
ागडफोडे ्ाचं्ा साहाय्ाने पार पाडली . त्ानंतर २६ िडसेबर रोजी व�ेाचे काम सुव करण्ासाठी 
असाखानाची रवानगी करण्ात आली . १६ जानेवारी १७०२ रोजी बाा्हाचा ्ािम्ाना खेळण्ाच्ा 
िकलल्ापासून १ मलैावर उभा करण्ात आला . आंबाघाट पार करताना आिण िकलल्ाच्ा पा्थ्ा्ी 
बाा्हाची छावणी व इतर छावणीचे सामानसुमान आणताना त्ाच्ा सेवकाचें भ्ंकर हाल आिण अतोनात 
नुकसान झाले. 
 
फतु�ाखानाने केलेल् �यतनाचं् शथर; खेळणयाचा पाडाव 

 
िकलल्ाचा वढेा जवळ जवळ पाच मिहनेप �्त रेगाळला (जानेवारी-जून १७०२) ्ा कालावधीत 

नुातजंगाने आपल्ा हाताखालील िफरत्ा सैिनकाचं्ा पलटण�ना बरोबर घेऊन वऱहाड आिण 
तेलंगणामध्े जवळ जवळ ६००० मलै मरा�ाचं्ा माैानी सैिनकाचं्ा तुक�ाचंा पाठलाग केला . (पाहा, 
िदल., १२९ अ–१३८ ब, १४१ अ) मरा�ाबंरोबर त्ाची १९ जंगी ्ुधाे झाली , त्ाि्वा् असंख् बारीक 
सारीक चकमकी झाल्ा त्ा वगेळ्ा खेळणा िकलल्ाच्ा मजबतू ागडाच्ा बाधंलेल्ा तटबांीवर मोगल 
तोफखान्ाने िनरथरक सतत गोळाबारी केली . ्ा गोळाबारीने बुरजाचे काही ागड ढासळले एवढेच पण 
िवज् िमळिवण्ाच्ा द�ीने मोगलाचें एक पाऊल ाेखील पुढे पडले नाही . ्ाउलट िकलल्ावरील 
ि्बांीच्ा ागडफेक करणाऱ्ा ्ं�ानंी पुढेपुढे सरकणाऱ्ा मोगल मोच�वर मोठमो�ा ागडाचंी बरसात 
केली. रा�ीच्ा वळेी िकलल्ावरील मराठा ि्बांीने मोगलाचं्ा ठाण्ावर ह�े ाेखील केले . िकलल्ाच्ा 
उ�रेच्ा बाजूकडून ह�ा करण्ाचे फतु�ाखान तुराणी ्ाने केलेले सवर भगीरथ �्तन िकलल्ाच्ा 
अिजक् तटबांीसमोर वा्ा गेले . [खेळणा िकलल्ाच्ा वे�ात खरे महटले तर फ�ेउ�ाखान ्ानेच माुरमकी ााखिवली होती . तो 

व्ाने औरंगजेबाएवढा असून जातीने त्ाच्ासारखाच तुराणी होता . साहिजकच सप� बोलण्ात बाा्हासारखीच त्ाला कोणाचीही भीती वाटत 
नसे. त्ाच्ा जखमाचंी ्ु�ूषा चाललेली असताना बाा्हाने त्ाच्ाकडे एका खोजाला पाठवनू त्ाच्ाकरवी िनषकारण सकंटात बेारकारपणे 
उडी घेतल्ाब�ल त्ाला ाोष लावला . त्ावर खानाने उ�र पाठिवले की “बाा्हाला कळवा जेवहा सुज मनुष् व्ाच्ा ८० िकवा ९० ्ा वष�त 
पाापरण करतो तेवहा त्ाची बु�ी मंाावते आिण त्ाच्ा पाची इंि�्ाचंी ्कती कीण होते . मी ि्पाई गडी आहे आिण महणून सुज माणसा्ी माझी 

तुलना होऊ ्कत नाही . साहिजकच माझ्ा जनमाच्ावेळी मी जसा बेारकार होतो तसाच आजही आहे .” (के. के., ४९८)] िकलल्ाच्ा 
कोकणी अथवा पि�म ारवाजाच्ा बाजूने िकलल्ावर ह�ा चढिवण्ाच्ा मोगल �्तनानंा ाेखील फारसे 
्् आले नाही . ्ा िठकाणी महमा अमीनखान ्ाने ्ा ारवाजासमोर असलेल्ा ागडानंी बाधूंन मजबतू 
केलेल्ा टेकडीवर ४ माचर रोजी ह�ा चढिवला होता . त्ाच�माणे ्ा ारवाजाचे रकण करणारा रेवणी 
बुवज ्ाच्ावरही त्ाने ह�ा केला होता . महमा अमीनखानाच्ा ऐवजी आता बेाारवखत ्ाची नेमणूक 
झालेली होती . त्ाने अंबरचा तरण राजा ज्िसग ्ाच्ा हाताखाली असलेल्ा सेनािवभागासह रेवणी 
बुरजावर २७ एि�ल रोजी ह�ा चढिवला आिण रेवणी बुवज काबीज केला . ्ा हलल्ात मोगलाचें 
अतोनात नुकसान झाले . ्ानंतरची हलल्ाची िा्ा महणजे काबीज केलेल्ा जागेप्रत आपल्ा मो�ा 
तोफा ओढून नेणे हे होते . ्ा तोफाचं्ा साहाय्ाने िकलल्ाचा कोकणी ारवाजा तोफखान्ाच्ा माऱ्ाने 
मोगलानंा उद धवसत करता आला असता. 

 
मोगल सैन्ाने आपले सवर सामथ्र ्ा ारवाजासमोर एकवटले होते . परंतु त्ाचं्ा ाुा�वाने 

मंुबईच्ा िकनाऱ्ावरील भ्ानक पावसाने त्ानंा आता झोडपून काढण्ास सुरवात केली . िव्ाळगडचा 
िक�ेाार पर्ुराम ्ाने बेाारबखत ्ाच्ापासून मोठी लाच घेतली आिण ४ जून रोजी राजपु�ाचे िन्ाण 
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त्ाने िकलल्ाच्ा बुरजावर लावले . ७ जून रोजी रा�ी  [िव्ाळगडच्ा मोिहमेची साकी मुसतैाखानाने िालेली हकीकत 

पुढील�माणे आहे : 
 
खेळण्ाच्ा िकलल्ासंबधंी िलिहण्ास बसणे महणजे पोरखेळ नाही . त्ाचे लहान -मोठे तप्ील ाेणे आवश्क आहे . खेळण्ाची 

सागंोपागं मािहती ाेण्ाचा �्तन करावा तर �ाण कंठा्ी ्ेतात . बेिहमतीचा मनुष् अ्ा �चंड कामाला हात घालू ्कत नाही . आपल्ा 
अलपसवलप �्तनाच्ा आधारावर तो ि्खर कसे गाठू ्केल? 

 
खेळणा िक�ा महणजे मूनतमंत क� आिण संकटे . तो घेण्ाची कलपना जरी केली तरी �ाण कासावीस होतात . उंच डोगर महणजे 

त्ाच्ासमोर धुळीत बसण्ाच्ा ्ोग्तेचा आिण आका्ाने उंचीच्ा बाबतीत त्ाच्ासमोर िभकारी महणून उभे राहावे असा खेळण्ाचा िक�ा . 
्रीरात घर कवन रािहलेला रोग िनघणे जसे कठीण त्ीच खेळणा िजकून घेण्ाची कलपनाही कठीण हो् . 

 
पण महणतात ना , �त्ेक �शनाला उ�र , �त्ेक को�ाला उलगडा आिण �त्ेक संकेताचा अथर , ही होऊ ्कतात . �त्ेक कठीण 

�शन सोडिवण्ाकिरताच जणू परमे�राने आलमगीर बाा्हाला िनम�ण केले आहे . ्ात ाैवी ्ोजना हीच होती की �जेला संकटापासून संरकण 
िमळावे आिण ाु�ाचें िना�लन वहावे. 

 
तो गगनचुंबी पवरत (खेळणा) िजकून घेण्ाच्ा उ�े्ाने जमािदलाखर मिहन्ाच्ा सोळा तारखेस (७ नोवहेबर १७०१) सािाकगडाहून 

कूच केले . बारा टपप्ात �वास पूणर कवन तो मलकापूर ्ेथे पोहचला . तेथून पुढे अंबाघाटाप �्तचा रसता आ्मण्ास अित्् अवघड होता . 
महणून बाा्हाने मलकापूरला एक आठवडा मु�ाम केला. 

 
नबी्ाहाुग�हून िनघताना बाा्हाने ्हाजााा बेाारबखत ्ास पावसाळा काढण्ासाठी हु�ेरी गोकाकच्ा भागात रवाना केले होते . 

त्ाने अलपावधीत काफराचें अनेक िक�े िजकून घेतले. बाा्हाच्ा आजेने तो खेळणा पाहण्ासाठी बोरगावच्ा वाटेने बाा्हापा्ी आला . वाटेत 
त्ाने गावे आिण वा�ा जाळल्ा . मलकापूर मु�ामी त्ाने बाा्हाची गाठ घेतली . अकाली पावसामुळे ्ा मु�ामी काही िावस मोगल सैन्ाचे 
अनेक �कारचे हाल (ब अनबाए तआब ) झाले. ्वेटी फ�ेउ�ाखानाच्ा �्तनानंी घाटाचा रसता साफ करण्ात आला आहे अ्ी बातमी आली . 
पुढील चार कोसाचंा रसता फार भ्ंकर आहे , ्ा बातमीने मोगल सैन्ात भ्ंकर घबराहट िनम�ण झाली होती . पण तो इतक्ा सहजपणे 
आ्मण्ात आला की त्ाची कलपनाही करवत नाही. मोगल सैन् आपल्ा सवर साम�ीसहीत िनि�तपणे तो रसता पार कवन गेले. 

 
रजब मिहन्ाच्ा १६ तारखेस (६ िडसेबर १७०१ ) डोगराच्ा पा्थ्ापा्ी मोगल छावणी का्म करण्ात आली . ती जागा �्सत 

आिण छावणी करण्ास ्ोग् होती . तेथून खेळण्ाचा िक�ा साडेतीन कोसावंर आहे . इतके �चंड लषकर आिण तेही इतक्ा लवाजम्ासहीत 
्ापूव� ाोन-तीन वेळेपेका जासत असे ्ा भागातून कधीच गेले नवहते . मोगल सैन्ाच्ा घो�ाच्ा टापाखाली ्ा �ाे्ातले पुडं लोक िचरडले 
गेले. 

 
खेळण्ाच्ा मोिहमेत जी संकटे कोसळली आिण जे भ्ंकर �संग ओढवले त्ाचें वणरन करणे अ्क् आहे . डोगराळ भागात काटेरी 

जंगले आिण �वे् करण्ास अ्क् अ्ी घोर अरण्े आहेत . सवर आका् पालथे घालणारा तो सू्र . पण त्ालासु�ा ्ा अरण्ाकडे पाहण्ाचे 
धाडस करवत नाही . �चंड वृक , काफरा�माणे िठकिठकाणी आपल्ा माना उंच कवन उभे आहेत . त्ाचं्ा फा�ंा एकमेकातं इतक्ा अडकल्ा 
आहेत की त्ातून मंुगीसु�ा अित्् क�ानेच जाऊ ्केल . बरे, त्ा अरण्ात कुठे एवढी्ी वाट असली तरी ती इतकी अरंा आहे , की त्ातून 
पा्ी चालणारा मनुष् मो�ा क�ानेच जाऊ ्केल . जागजागी �चंड ारडी आिण खोल ख�े ्ा �ाे्ात आढळतात . कठीण पतथराचें �चंड 
खडक ्ेथे जागजागी आहेत . ्ा सवर अडचणी ाूर करण्ाचे काम फ�ेउ�ाखान ्ास सागंण्ात आले . त्ाच्ा ाेखरेखीखाली बेलाार , पाथरवट 
आिण जंगल झाडे तोडणारे लोक त्ानंी एका आठव�ात उतकृ� कामिगरी केली . ती पाहून मन थ� होते . डोगर जरी समोर आले तरी त्ानंी ते 
वाटेतून हटिवले . खोल ख�े िकवा उंच चढ आढळले की ते नीट कवन रसता व्व�सथत करण्ात ्ेई . अडथळा आणणारे �चंड वृक तोडून 
टाकण्ात आले आिण कचऱ्ा�माणे त्ानंा साफ करण्ात आले. रसता इतका उ�म आिण �्सत करण्ात आला की, त्ाववन एकाच वेळी ्भंर 
सवार अगाी आरामात जाऊ ्कत . फ�ेउ�ाखानाची ्�ूबरोबर रोज ्ु�े होत . (२३ िडसेबर १७०१) शाबान मिहन्ाच्ा तीन तारखेस बाा्हाने 
त्ाला एक खास बाणाचंा भाता िाला . मोगल सैन् मुख् �धान (मकरलम हाम ) जुमातुलमुलक असाखान ्ाच्ा नेतृतवाखाली िनघाले . 
असाखानाबरोबर हमीाु�ीनखान बहााूर , मुनीमखान, इखलासखान आिण राजा ज्िसग हे होते . ्ा सैन्ाचे मागरा्रन कवन िकलल्ाला वेढा 
घालण्ाचे काम त्ाच्ाकडे ाेण्ात आले. 

 
शाबान मिहन्ाच्ा सहा तारखेस (२६ िडसेबर १७०१) जुमातुतमुलक असाखान ्ास अमीवल उमरा ही पावी , एक रतनजिडत खंजीर 

आिण चार हजार अ�फ्ा ाेण्ात ्ेऊन त्ाचा गौरव करण्ात आला . ्ानंतर त्ाने बाा्हाचा िनरोप घेतला . त्ाच िाव्ी फ�ेउ�ाखान , 
हमीाु�ीनखान, मुनीमखान आिण इतर धाडसी वीर पुढे कूच कवन िखडीत घुसले. त्ावेळी अ�ाप उजाडले नवहते. िकलल्ाच्ा जवळ एक टेकडी 
होती. तेथे आपला तोफखाना ठेवावा असे फतेऊ�ाखान ्ाने ठरिवले होते . तेथे ाु� काफरानंी बुवज आिण तट बाधूंन संरकणाचे ठाणे का्म केले 
होते. फ�ेउ�ाखानाने त्ाच्ावर ह�ा केला . हमीाु�ीनखान बहााुर ्ाला फ�ेउ�ाखानाने डावी फळी साभंाळण्ासाठी नेमले . तो सवतः उजव्ा 
फळीच्ा तोडा्ी उभा रािहला. 

 
मोगलानंी डोगरातून रसता साफ कवन आपली बाजू मजबतू केली होती . त्ामुळे पिहल्ाच िाव्ी ्�ूचा मारा थंड झाला होता . आिण 

आता फ�ेउ�ाखानाने तेरा चवाा ्ूर वीरानंा बरोबर घेऊन ्�ूवर ह�ा कवन अनेकानंा ठार मारले . हे पाहून गनीम घाबरले. पळून जाण्ाि्वा् 
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त्ानंा ाुसरा उपा् रािहला नाही . टेक�ावंवन उ�ा मावन ते िकलल्ाकडे पळून जाऊ पाहात होते . पण मोगलानंी िकलल्ाच्ा वाटेवर 
बाुंकचीचे (जजा्र अंााजान ) ठेवले होते . ती वाट बां झालेली पाहून गनीम जंगलात पळाले आिण झाडाझाडातून लपून बसले . ्ा अवधीत 
मोगलाचं्ा इतर तुक�ा त्ा जागी पोहोचल्ा, ्�ूच्ा बहुतेक सैिनकानंा िगरफतार करण्ात आले. फ�ेउ�ाखानाने त्ाचं्ा कंबरानंा घोडे बाधूंन 
त्ानंा क�ाववन खाली लोटून िाले. 

 
अाूर द�ीच्ा लोकानंा वाटत होते की हे काम अवघड असून ते पूणर करण्ास बराच काळ लागेल . पण परमे�राची कृपा आिण 

बाा्हाचे भाग् ्ामुळे अलपावधीतच फ�ेउ�ाखानाचा हेतू तडीस गेला . त्ा िठकाणी ठाण माडूंन राहणे हाच िवज्ाचा संकेत हो् असे त्ाने 
ठरिवले. मोगलानंी तेथे आपले तंब ूिाले. 

 
फ�ेउ�ाखानाच्ा कामिगरीची हकीकत संध्ाकाळच्ा सुमारास बाा्हाला कळली . फ�ेउ�ाखानाच्ा मनसबीत ाोन्चेी वाढ 

करण्ात ्ेऊन त्ाला एक धवज आिण एक रतनजिडत खंजीर ्ा वसतू ाेण्ात आल्ा . हमीाु�ीनखान बहााूर ्ास एक क�ार ाेण्ात आली . 
मुनीमखानाचा घोडा मारला गेला होता . त्ाला सोनेरी साज असलेला उमाा अरबी घोडा ाेण्ात आला . ्ाि्वा् बाा्हाच्ा खास 
मुापाकखान्ातील अ� त्ाच्ाकडे पाठिवण्ात आले. फ�ेउ�ाखानाच्ा आपते�ानंा (िबराारी) ्ोग् त्ा बढत्ा ाेण्ात आल्ा. 

 
रा�ी मोच� का्म करण्ाचे काम चालू झाले . तेथून िकलल्ात बाुंकीचा मारा करता ्ेत असे . मोगलानंी ाुसऱ्ा िाव्ी त्ा टेक�ा 

ताब्ात घेतल्ा . त्ाच्ावर मो�ा तोफा चढिवण्ात आल्ा . त्ाचंा मारा झाल्ास ्�ूची घरेाारे उदधवसत करता ्ेत होती आिण ्�ूला 
होरपळून काढणे ्क् होते. 

 
्ानंतर मोगलानंी भु् ारे खणून ती िकलल्ाच्ा आत नेण्ाचे काम सुव केले . थो�ाच काळात ्ा कामात इतकी �गती झाली की 

त्ातून घोडे जाऊ ्कण्ाइतकी वाट त्ार करण्ात आली. ते पाहून बाा्हाला फार आनंा झाला. 
 
शाबान मिहन्ाच्ा बावीस तारखेस (११ जानेवारी १७०२ ) मोच� पाहण्ास आिण िकलल्ाचे िनरीकण करण्ासाठी बाा्हा बाहेर 

पडला. मोच� पुढे नेण्ाची त्ाने आजा केली . आपल्ा सैन्ाला उ�ेजन िमळून काम लवकर पार पाडावे ्ा हेतूने बाा्हाने आपला मु�ाम 
हलिवला आिण शाबान मिहन्ाच्ा स�ावीस तारखेस (१६ जानेवारी १७०२) त्ाने िकलल्ापासून अध्� कोसावर असलेल्ा माैानात आपला तंब ू
िाला. 

 
िव्ाळगडचा वेढा. 
 
्हाजााा बेाारबखत ्ाला सैन्ाच्ा छावणीभोवती गसत घालण्ाच्ा कामावर नेमण्ात आले होते . आता बाा्हाने त्ाला 

नबी्हााुग� (पनहाळगड) कडे पाठिवले (१९ जानेवारी १७०२). त्ा भागाचा बांोबसत करण्ाचे काम त्ाला ाेण्ात आले. 
 
महमा अमीनखान (िनजामुलमुलकाचा चुलता) हा सदरससुदूर (न्ा्खात्ाचा मुख्) होता. त्ाच्ा मनसबीत ाोन्चेी वाढ करण्ात 

आली, आिण त्ाला एक धवज ाेण्ात आला . त्ाने अंबाघाटाववन तळ कोकणात उतरावे , ितकडून िकलल्ाच्ा कोकण ारवाजाप �्तचा सवर 
�ाे् उदधवसत करवा, आिण िकलल्ाला िमळणाऱ्ा सवर वाटा बां कराव्ा ही कामे महमा अमीनखान ्ास ाेण्ात आली. 

 
बाा्हाच्ा आजेने तरिब्तखान हा अंबाघाटाच्ा तोडा्ी बसला . महमा अमीनखान कोकणात उतरला . त्ा �ाे्ातील गावे आिण 

वा�ा ही त्ाने जाळून फसत केली . अनेक माणसे आिण गुरेढोरे ्ानंा तो धवन घेऊन आला . नंतर त्ाने कोकणी ारवाजाकडची वाट बां 
करण्ाची व्वसथा केली. 

 
फ�ेउ�ाखानाने लहान मो�ा तोफा एक� केल्ा . त्ानंतर त्ाने एक बोळ , िकलल्ाच्ा �वे्�ारासमोर बुवज होता , त्ाच्ामागे 

असलेल्ा खंाकाप �्त त्ार करीत नेला. 
 
िकलल्ातील लोक कणाचीही िव�ातंी न घेता रा�ंिावस तोफा , बाुंका इत्ाा�चा सतत मारा करीत होते . बोळ त्ार करण्ात 

मोगलाचंी हर�कारची माणसे झटत होती . मरा�ाचं्ा माऱ्ानंी मोगलाचंी अनेक माणसे ठार झाली . पण मोगल िनध�राने आपले काम चालू ठेवीत 
होते. 

 
त्ानंा क्ाचीही पव� नवहती . तुमहाला आमही सुरिकत जागा ाेऊ असे त्ानंा ्�ू िकवा िम� ्ानंी सािंगतले असते , तर त्ाकिरता 

बाजरीचा एक ााणाही खचर करण्ाची त्ाचंी त्ारी नवहती. 
 
गिनमाने िकलल्ाच्ा ारवाजापासून रेवणीच्ा बुरजाप �्त गुपत रसता त्ार केला होता . त्ा वाटेने ते बुवजावर ्ेत आिण तेथून 

मोगलाचंा �ितकार करीत . फ�ेउ�ाखान हा पुढे होऊन िजन्ाच्ा वाटेने बुरजावर चढण्ाची त्ारी करीत आहे ते त्ानंी पािहले . त्ाबरोबर 
त्ाचंी गाळण उडाली . भु् ारातून मोगलानंी ि्�ा वर चढवनू त्ा तटाच्ा िभतीखालप �्त आणल्ा होत्ा . मरा�ानंी त्ा उदधवसत कवन 
टाकल्ा. मग मोगलानंी कजाण्ाच्ा (उंटाचे हौाे) ि्�ा त्ार केल्ा . कजाण्ावर त्ानंी फळ्ा घातल्ा , आिण ि्�ा चढिवण्ाचे काम 
त्ानंी सुव केले. आता मी महमा अमीनखान ्ाच्ा कामिगरीचे वणरन करतो . त्ाने माचाळचा डोगर ओलाडंला आिण िकलल्ाच्ा ारवाजासमोर 



 
अनु�मिणका 

रेवणी बुवज होता , त्ाच्ाजवळच असलेल्ा टेकडीपा्ी तो पोहोचला . ती टेकडी ्�ूच्ा ताब्ात होती . त्ानंी तेथे तट वगैरे बाधूंन ती जागा 
मजबतू केली होती. तटाच्ा भोवती त्ानंी खंाक खणले होते. 

 
त्ामुळे त्ा भागाने पुढे सरकण्ात मोगलानंा अडचणी ्ेऊ लागल्ा . (मु�ते पा�्े सऊ वत नकाघे चेहेरा पे्रफते कार बुा ) बराच 

काळप �्त मोगलाचं्ा काम चालू ठेवण्ाच्ा चेहऱ्ावर संकटाचंा पडाा पडला होता . 
 
पण ्वेटी शववाल मिहन्ाच्ा पधंरा तारखेस (४ माचर १७७२ ) महमा अमीनखान ्ाने िनध�ा छातीच्ा वीरासिहत त्ा टेकडीवर 

ह�ा कवन ती ताब्ात घेतली. ्�ूला त्ाने रेवणी (िकलल्ाच्ा ारवाज्ाला संरकण िमळावे महणून बाधंलेला बुवज) प �्त िपटाळीत नेले. आता 
कोकणी ारवाजातून ्�ूची आवकजावक बां पडली. ्�ूचे अनेक लोक मारले गेले. 

 
महमा अमीनखानाच्ा ्ौ्�ची हकीकत ऐकून बाा्हाने त्ाला बहााूर ही पावी , एक तलवार, िखलती वाे आिण गौरवाचे फम�न 

्ा वसतू बहाल केल्ा . महमा अमीनखानाच्ा सहकाऱ्ानंा मनसबीच्ा बढत्ा , ह�ी, घोडे, तलवारी, क�ारी, िखलतीची वाे इत्ााी वसतू 
ाेण्ात आल्ा. 

 
बाा्हाची ाूरद�ी का् वण�वी ! इतरानंा समजण्ास वेळ लागेल पण बाा्हाला एक नजरेत गो�ी उमगतात . कोणतेही काम पार 

पाडण्ास इतरानंा खूप क� करावे लागतात पण बाा्हा ते एका ामात पार पाडतात. 
 
्हाजााा बेाारबखत ्ास नबी्हा ाुग� (पनहाळगड) हून बोलावनू घेण्ाचे बाा्हाने ठरिवले . त्ा�माणे तो आला . बाा्हाने 

्ोजना केली ती ही : बेाारबखत ्ाचे सैन् , राजा ज्िसग आिण त्ाचे सैन् , मोच�चा �मुख रकक फतेउ�ाखान बहााूर , ांड राजपुरीचा 
अिधकारी ्ाकूतखान ्ाने पाठिवलेले काही हजार पा्ाळ सैन् , ्ा सव�नी िमळून कोकणी ारवाजाच्ा माग�ने िक�ा िजकून घेण्ाचा �्तन 
करावा. 

 
त्ा�माणे मोगल त्ा िा्नेे मोच� नेण्ाच्ा कामी झटू लागले , आिण तोफाचंा मारा कवन तट आिण बुवज पाडून टाकण्ाच्ा 

उ�ोगाला लागले. महमा अमीनखान बहााूर हा आजारी पडल्ामुळे बाा्हाने त्ाला आपल्ापा्ी बोलावनू घेतले . 
 
फतेउ�ाखानाने िजवापाड मेहनत केली . बुरजाच्ा मध्ाप �्त त्ाने फळ्ानंी बाधंलेले कजावे (उंटाचें हौाे) चढिवले. िकलल्ाच्ा 

�त्ेक ारवाजाप �्त त्ाने बोळ बाधंीत नेले. पण काही केल्ा काम पार पडेना. 
 
किवता :– सबजा बर संग नरवीाचे गुसहा बारान रा. 
 

ागडावर िहरवळ उगवली नाही तर त्ात पावसाचा का् बरे ाोष आहे? 
 
मोगलानंी हर�कारे �्तन केले पण का्र तडीस जाण्ाची िचनहे िासेनात . मोगलाचं्ा ाोन जबरासत तोफा होत्ा . एकीचे नाव ्रे 

ाहान (व्ािमुखी) आिण ाुसरीचे नाव कडक िबजली. एकेका तोफेच्ा माऱ्ाने मोठमो�ा डोगराचा पा्ा हलून गेला असता . पण िकलल्ावर ्ा 
तोफाचंा मारा करण्ात आला तेवहा बुरजाचे फकत काही ागडच ढासळले इतकेच . मराठे मोगलावर रा�ंिावस बाुंकी, तोफा, मतवाले इत्ाा�चा 
मारा करीत. त्ात त्ानंी एक कणही हात आखडते घेतले नाहीत आिण मतवाल्ाचें (ागडाचे आिण इतर असे मोठे गोळे ) वजन तरी िकती? एक 
्भंर मण वजनाचा तर ाुसरा ाोन् ेमण वजनाचा. अ्ा गोळ्ाचंा मारा सारखा चालू होता. 

 
मरा�ानंी अनेक वेळा मोगलाचं्ा मोच�वर रा�ीचे ह�े चढिवले. फतेउ�ाखानाने जातीने त्ाचंा �ितकार केला. 
 
एके िाव्ी फतेउ�ाखान हा कामकऱ्ाचं्ा बरोबर बुरजावर धाबे (कजाळ्ानंा फळ्ा ठोकून बिंासत त्ाचं्ा ि्�ा बनिवणे ) त्ार 

करण्ाच्ा कामात गुतंला होता . इतक्ात ववन एक मोठा धोडा ्ेऊन फळ्ावर आाळला . त्ा आघाताने ती फळी तुटली आिण 
फतेउ�ाखानाच्ा डोक्ावर धोडा पडला . फतेउ�ाखान हा ारडीववन खाली घसरला . वाटेत एक कजावा होता . त्ाला तो थाबंला . 
फतेउ�ाखानाच्ा कमरेला आिण इतर अव्वानंा जबर मार बसला. 

 
फतेउ�ाखान हा एक मिहनाभर अंथरणाला िखळला होता . त्ानंतर बरा होऊन तो बाा्हाच्ा भेटीस गेला . बाा्हाने त्ाला एक 

ि्रपेच िाला. नंतर तो परत आपल्ा कामावर गेला. 
 
ाुसऱ्ा बुरजाकडून हलल्ाची त्ारी करावी अ्ा िवचारात तो होता . इतक्ात ्हाजााा बेाारबखत ्ाच्ा �्तनाने मोगलानंी 

िजलहज मिहन्ाच्ा ाहा तारखेस (२७ एि�ल १७०२) रेवणीचा बुवज हसतगत केला. बुवज हाती ्ेणे महणजे िक�ा हाती ्ेण्ासारखेच होते . हा 
बुवज िजकून घेण्ात राजा ज्िसग आिण त्ाचे रजपूत ्ानंी मोठी माुरमकी गाजवली . 

 
सारां्  सव�च्ा �्तनानंी , परमे�राच्ा कृपेने आिण बाा्हाच्ा भाग्ाने हा ज् िमळाला . िक�ा हाती ्ेण्ाची ही �सतावना 

समजली पािहजे. 



 
अनु�मिणका 

 
्�ूचे सैन् �चंड होते . पण मोगलानंी रेवणीचा बुवज िजकून घेतल्ावर त्ाचं्ात खळबळ माजली . आता िव्ाळगडचा िक�ा 

आपल्ा हाती पडणार अ्ी मोगलाचंी खा�ी झाली . बाा्हाचे हे भाग् पाहून काळानेही आ�्�ने तोडात बोटे घातली आिण आका्ाचे डोळे 
आ�्�ने िवसफािरत झाले ते तसेच रािहले. 

 
्हाजााा बेाारबखत ्ाला जडावाचा ि्रपेच ाेण्ात आला . राजा ज्िसग ्ाची मनसब पाच्नेी आिण ाोन हजार सवारानंी 

वाढिवण्ात आली . इतर वीरानंाही ्ोग् त्ा बढत्ा ाेण्ात आल्ा . सैफु�ाखानाचा मुलगा असाु�ाखान हा तडक �वास कवन बातम्ा 
आणण्ात फार कु्ल होता. त्ाला सैफु�ाखान ही पावी ाेण्ात आली. 

 
बाा्हाने ्हाजााा बेाारबखत ्ास आजा केली की िकलल्ाच्ा ारवाजावर तोफाचा मारा कवन तो तोडून टाकावा . फतेउ�ाखानाने 

ज्ा ारवाजासमोर मोच� लािवले होते तो पाहता हा ारवाजा काही इतका मजबतू नवहता . 
 
पण, त्ा भ्ंकर पावसाचे मी कसे वणरन कव . एका ाोअसपा सवारा�माणे (ज्ा सवारापा्ी माडंीखालच्ा घो�ाच्ा बरोबर आणखी 

एक घोडा असतो एक थकला तर ाुसऱ्ावर सवारी करता ्ेते . त्ाला ाोअसपा महणत.) पाऊस भरधाव आिण बेलगाम धावत ्ेत होता . ाहा-ाहा 
आिण वीस-वीस िावस अहोरा� पावसाचा वष�व होत असे. कुणाला डोळे उघडण्ाची अगर डोके वर काढण्ाची सो् नवहती. 

 
पण इतके असूनही मोगल वीर िकलल्ाच्ा ाोनही बाजूचे मोच� ती� गतीने पुढे नेण्ाच्ा कामात गुतंले होते . त्ानंा गिनमाची भीती 

वाटत नवहती. पावसाचीही त्ानंी पव� बाळगली नाही. 
 
फतेउ�ाखानाचा बेत फसला होता . त्ाने त्ार केलेले धाबे (बीळ आिण ि्�ा) उदधवसत झाले होते. आता वाटेल ते होवो , जोराचा 

ह�ा करावा अ्ा िवचारात तो होता. 
 
ही आपल्ा सवरना्ाची त्ारी हो् हे पर्ुराम (िकलल्ावरील अिधकारी ) ्ाला समजून चुकले . आपल्ा काही िवनंत्ा मान् 

कराव्ात महणजे मी िक�ा हवाली करतो असे त्ाने काही �ा�ण कारभाऱ्ाचं्ा करवी ्हजााा बेाारबखत ्ाजकडे िनरोप पाठिवला . काही 
िावस वाटाघाटीत गेले. ्ात बाा्हाने बख्ी रहु�ाखान आिण फजा्लखान (बू् तूातचा व्वसथापक) त्ानंा बोलणी करण्ासाठी नेिमले होते. 
्वेटी सव�नी सुरिकतपणे िकलल्ातून बाहेर पडावे, त्ानंा काही इजा करण्ात ्ेणार नाही ही एकच अट बाा्हाने मान् केली. 

 
मुहरम मिहन्ाच्ा १९ तारखेस (चार जून १७०२ ) िक�ेााराने बख्ी रहु�ाखान आिण ्हाजााा बेाारबखत ्ाचें झेडे आपल्ा 

हातानंी िकलल्ावर लािवले . मुहरम मिहन्ाच्ा बावीस तारखेस (सात जून १७०२ ) तो (िक�ेाार) रा�ीच्ा अंधारात िकलल्ाच्ा बाहेर पडला . 
ा्ाळू बाा्हाच्ा आजेमुळे त्ाला कुणीच अडिवले नाही. 

 
फतेह्ुा खेळणा (खेळणा सर झाला ) ्ा वाक्ाववन िक�ा िजकण्ाचे वषर िनघते . बाा्हाने कुराण उघडून पािहले . त्ात 

सखरलना (धन् परमे�राची त्ाने हा ज् िमळवनू िाला) हे ्बा त्ाला आढळले. िकलल्ाला सखरलना हे नाव ाेण्ात आले. 
 
्ा �ाे्ाची आिण ्ेथील डोगराचंी िजतकी सतुती करावी िततकी थोडीच आहे . िजकडे द�ी पडावी ितकडे िहरवी राने आिण फुलझाडे 

्ाि्वा् काही िासत नाही . परमे�राच्ा सृ�ीचे िनरीकण करणाऱ्ानंा असे सुंार आिण एका िव्ाल उपवनासम असलेले असे मनोहारी दश् 
इतर� कोठेच आढळणार नाही . ज्ाच्ा सुगधंाने मेाू तरर होणार नाही असे एकही फूल ्ेथे आढळत नाही . ्ा भागातील एकेका बीजातून उतप� 
होणाऱ्ा धान्ानंी आिण फळाफुलानंी अनेक ाे्ातूंन व ्हरातूंन वसूल होणार नाही इतकी संप�ी लाभते . ्ा ाे्ातील कणन कण आकषरक आिण 
रमणी् आहे. 

 
धन् बाा्हाची. त्ानंा अ्ा रमणी् �ाे्ाचा लाभ झाला. 
 
मुहरम मिहन्ाच्ा २५ तारखेस (ाहा जून १७०२ ) फतेउ�ाखानाने त्ार केलेल्ा मोच�च्ा वाटेने बाा्हा िक�ा बघण्ास गेले . 

जािबतखान ्ाची िक�ेाार महणून नेमणूक करण्ात आली . त्ाच्ाबरोबर बरीच साधनसाम�ी (रसा, ्ाााे, सैन्) िकलल्ात ठेवण्ात आली. 
िक�ा मजबतू आहे पण इतर िक�े पाहता ्ा िकलल्ात इमारती , बागा, हौा इत्ााी िव्षे नाहीत आिण ज्ा आहेत त्ात पाहण्ासारखे काही 
नाही. पण हा िक�ा सरह�ीवर आहे . हा िक�ा ताब्ात आल्ामुळे बालाघाट आिण पाईनघाट , तळकोकण हे सा�ाज्ाला जोडले गेले आिण 
बाा्हाच्ा �त्ेक का्�त असंख् हेतू ाडलेले असतात . हे सगळे लकात घेता हा िक�ा हातात ्ेणे महणजे फार मोठा िवज् �ापत झाला असे 
मानण्ात आले. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी बाा्हाने ्हाजााा बेाारबखत ्ास एक लाख रप्े बकीस महणून िाले आिण त्ाला हुकेरी व रा्बाग ्ा भागातं 

छावणी घालण्ासाठी महणून पाठवनू िाले . फतेउ�ाखान ्ास आलमगीर्ाही ही पावी आिण एक रतनजिडत जेगा (तुरा) ही ाेण्ात आली . 
रहु�ाखान आिण हमीाु�ीनखान ्ासं �त्ेकी ाोन् ेसवाराचं्ा मनसबीची बढती ाेण्ात आली . खानाजााखान हा बाा्हाच्ा िनकट असे . 
त्ाच्ा मनसबीत पाच्चेी वाढ करण्ात ्ेऊन त्ाला एक ह�ी बकीस ाेण्ात आला . मुनीमखान ्ास ह�ीखान्ाचा दारोगा महणून नेमण्ात 
आले होते. त्ाला एक हजारीची मनसब ाेण्ात आली होती . पण महमा अमीनखान ्ाच्ा मातीस तो वेळेवर न गेल्ामुळे त्ाची नेमणूक र� 
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करण्ात ्ेऊन त्ाची मनसब ाोन्नेी कमी करण्ात आली . ती जागा हमीाु�ीनखान ्ास ाेण्ात ्ेऊन त्ाची मनसब पाच्नेी वाढिवण्ात 
आली. मला (साकी मुसतैाखान-लेखक) अनेक हु�े होते . बाा्हाची गुपत आिण तातडीची प�े मीच िलहीत असे . आता मला नजारत खात्ाच्ा 
मुन्ीचेही काम ाेण्ात आले. वाकेन िवसाचे माझे काम माझा मुलगा हािफज महमा मुहिसन ्ास ाेण्ात आले. 

 
मुहरम मिहन्ाच्ा पचंवीस तारखेस (१० जून १७०२ ) बाा्हा आपल्ा सैन्ासहीत िव्ाळगडाहून िनघून बहााुरगडाकडे 

(अहमानगर िजलहा, भीमा नाीच्ा काठावरचे पेडगाव) रवाना झाला. 
 
(मराठे व औरंगजेब, �्. सेतुमाधवराव पगड्, १००–१०९)] 
 
[िव्ाळगडाच्ा वे�ाची हकीकत खाफीखानाने पुढील�माणे िाली आहे :– 
 
औरंगजेबाच्ा राज्कारभाराचे पचेंचािळसावे वषर . जमािदलाखर मिहन्ाच्ा सोळा तारखेस , खेळणा िक�ा (िव्ाळगड) िजकून 

घेण्ासाठी बाा्हा आपल्ा सैन्ासहीत पाचगावहून िनघाला (ऑकटोबर १७०१). �थमपासून ्वेटप �्त �वास भ्ंकर संकटानंी भरला होता . 
रसते ाुगरम आिण अडचणीचे होते . वाटेत ााट जंगले होती . त्ात िवषारी वृक होते , अरण्े काटेरी होती. हवापाणी अत्ंत वाईट होते . ्ा �वासात 
बाा्ाही सैन्ाला जे भ्ंकर हाल सोसावे लागले त्ाचे तप्ीलवार वणरन मी केले तर वाचकाचं्ा कोमल मनाला ाुःख होईल , महणून सारां् ाने 
सागंतो. बाा्ाही सैन्ाने ाोन िावसातं संपणारी मजल बारा िावसातं आ्िमली . ्ानंतर, त्ा भागात अंबाघाट हा �िस� होता , तेथे बाा्ाही 
सैन् पोहोचले . तेथे अंबाघाटाववन पुढे कूच करण्ाचा बाा्हाने हुकूम िाला . राजपु� बेाारबखत ्ास गोकाकच्ा भागाकडे ्�ूंचा िबमोड 
करण्ास पाठिवण्ात आले होते . त्ाचंी घरेाारे आिण िनवाससथाने उदधवसत कवन तो ्ा िठकाणी बाा्हाला भेटला . ्ा सुमारास अकाली 
पावसामुळे इतका िचखल झाला की, कुणालाही एका तंबतूून ाुसऱ्ा तंबतू जाणे कठीण होऊन बसले; मग �वास करण्ाची गो� तर ाूरच राहो. 

 
मिहन्ाचे काम आठ िावसातं. 
 
घाटाचा रसता ाुरसत करण्ासाठी बाा्हाने फतेउ�ाखान ्ास नेमले . रजब मिहन्ाच्ा मध्ात बाा्ाहा खेळण्ाच्ा पा्थ्ा्ी 

पोहचला (६ िडसेबर १७०१). तेथून खेळण्ाच्ा िक�ा सात मलैावंर होता . बाा्हाने मु�ाम केला ती जागा िविवध �कारच्ा फुलझाडानंी ्ुकत 
होती. तेथून पुढे घाटाचा रसता ाुरसत करण्ास त्ाने फतेउ�ाखान ्ास आजा केली . डोगरातून रसता काढणे, झाडे पाडून िखडारे बुजिवणे आिण 
रसता बाधंणे ही कामे कराव्ाची होती . मरा�ाचं्ा टोळ्ा डोगराऱ्ातूंन आिण झाडाझुडपाचं्ा आ�्ाने मोगलावंर सारखे ह�े करीत ; त्ानंा 
परतवनू लावण्ाचे काम फतेउ�ाखानाला करावे लागे . ाुसरीकडे रसता त्ार करण्ाचेही काम त्ाला पाहावे लागे . पण त्ा अनुभवी माणसाने , 
िालेले काम पार पाडले . एका मिहन्ात वहाव्ाचे काम त्ाने एका आठव�ात पार पाडले . एका वेळी ्भंर सवार जाऊ ्कतील असा रसता 
त्ार करण्ात आला. जुमातुलमुलक असाखान ्ास बाा्हाने  अम्रल उमरा ही पावी, चार हजार आ�फ्ा, आिण जडावाचा खंजीर ्ा वसतू 
िाल्ा. हमीाु�ीन खानबहााूर , मुनीमखान, फतेउ�ाखान, बहााूर राजा ज्िसह ्ा अनुभवी सराारानंा बाा्हाने मानसनमान , बिकसे इत्ााी 
ाेऊन िकलल्ाला वेढा घालण्ासाठी पुढे पाठिवले (२६ िडसेबर १७०१ ). सैन्ाच्ा आघाडीला फ�ेउ�ाखान आिण हमीाु�ीनखान हे होते , ते 
ारीत घुसले. ामामे बाधंणे आिण त्ावर तोफा चढिवणे इत्ााी गो�ीस अनुकूल असलेल्ा माऱ्ाच्ा जागा फतेउ�ाखानाने िनवडल्ा होत्ा . 
त्ा िठकाणी ठाणी सथापण्ात आली होती. 

 
‘काफर नरकात गेले.’ 
 
काफरानंी (मरा�ानंी) ठाण्ावर ह�े केले. ती ताब्ात घेतली आिण तेथे आपले मोच� का्म केले . ारीच्ा तोडा्ी चार-पाच हजार 

मराठे जमले होते . डोगराच्ा आड आिण झाडाझुडपात ाडून , ते मोगलावंर गोळ्ाचंा आिण ागडाचंा वष�व कव लागले . फतेउ�ाखानाने ्ूर 
वीरानंा बरोबर घेऊन त्ाचं्ावर िनकराने ह�ा केला , आिण आपल्ा तलवारीचे पाणी ााखवनू अनेकानंा परलोकी पाठिवले . मोगलाचें अनेक 
सैिनक मृत्ुमुखी पडले . मरा�ाचंी �सथती अित्् कठीण झाली . ते पळून गेले . िकत्ेकानंी डोगराच्ा क�ाववन खाली उ�ा टाकल्ा , 
त्ामुळे ते मरण पावले . (बजह�म वासल गा�ांा -नरकात गेले .) ्�ूपैकी िकत्ेकानंा कैा करण्ात आले . त्ा िाव्ी मोगल वीरानंा एक 
कणाचीही उसंत िमळाली नाही . फतेउ�ाखानाने जातीने पुढे होऊन ्ौ्र गाजिवले . हे घवघवीत ्् (फतेहनुमा्ान) ऐकून बाा्हाने 
फतेउ�ाखानाच्ा मनसबीत ाोन् ेसवाराचंी वाढ केली . त्ाला धवज आिण जडावाचा खंजीर ही ाेण्ात आली . हमीाु�ीनखानाला क�ार ाेण्ात 
आली. मुिनमखानाचा घोडा मेला होता . त्ाला सोनेरी साजाने ्ुकत असलेला घोडा बकीस महणून ाेण्ात आला . फ�ेउ�ाखानाच्ा िवनंतीववन 
त्ाच्ा जमातीच्ा मनसबााराचं्ा मनसबीत त्ाचं्ा ्ोग्तेनुवप बढती ाेण्ात आली . 

 
मराठे झोपेतून ाचकून उठत! 
 
शाबान मिहन्ात मोगल वीरानंी िकलल्ाभोवती िठकिठकाणी मोच� का्म केले (जानेवारी १७०२). िकलल्ाप्रनत छत बाधूंन एक बोळ 

(कुचा्े सलामत) त्ार करण्ाच्ा कामी मोगल झटू लागले . सुवंग खणणे, ्�ूंवर वेळोवेळी ह�ा कवन त्ाचंा िनकाल लावणे इत्ााी कामे 
फ�ेउ�ाखानाने इतक्ा िनकराने आिण िचकाटीने ्ा वे�ात पार पडली की , त्ाचें वणरन थोडक्ात करणे जमणार नाही , महणून सारां् ाने 
सागंतो. फ�ेउ�ाखानाच्ा �्तनाने सुरिकत आिण बिंासत असा बोळ त्ार करण्ात आला . जिमनीखाली ती एक आकषरक असलेली इमारतच 
बनिवल्ासारखे झाले . त्ात िठकिठकाणी वारा ्ेण्ाकिरता गवाके त्ार करण्ात आली होती . माऱ्ाच्ा जागा िठकिठकाणी त्ार करण्ात 
आल्ा. मरा�ावंर वेळोवेळी त्ा िठकाणाहूंन ह�े कवन त्ाचंा पाडाव करता ्ेऊ लागला . मोगल मरा�ानंा ठार करीत , त्ाचंी डोकी गवताने 
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भवन काढीत आिण पकडलेल्ाचं्ा गळ्ात फळा�ंमाणे ती डोकी लटकावीत . त्ा ाु�ानंा (मरा�ानंा) फतेउ�ाखानाच्ा नावानेच धडकी भरे . 
त्ाने का्म केलेल्ा मोच�वर ह�ा करण्ाची िहमत होईना . फ�ेउ�ाखानाच्ा नावाने ते झोपेतून ाचकून उठत . सवतः बाा्हा सवार होऊन 
फतेउ�ाखानाने त्ार केलेले बोळ आिण मोच� पाहण्ास आला . त्ाने फतेउ�ाखानाचे कौतुक केले . बाा्हाचा तळ साडेतीन कोसावंर होता . 
तेथून िनघून िकलल्ापासून अध्� कोसावर तळ ाेण्ाचे बाा्हाने ठरिवले . पण ्ा सात मलैाचं्ा �वासात बाा्ाही फौजेचे अत्ंत हाल झाले . 
काही हजार जनावरे आिण अनेक माणसे ारी ओलाडंताना मरण पावली . माणसाचंी आिण जनावराचंी त्ा ारीत इतकी काही गा� झाली की , 
चेगरा-चेगरीनेच अनेक माणसे आिण जनावरे िचरडून मेली . मराठे चहूकडून ह�े करीत , ठार मारीत आिण लोकाचंी ्ाााे लुटून नेत . ाहा 
िावसात बाा्ाही सैन् िकलल्ापासून अध्� कोसावर आले (१६ जानेवारी १७०२ ). सैन्ाच्ा चंाावलाची पथके (िपछाडी) आिण �चंड 
साधनसाम�ी ही मागे रािहली होती, ती मो�ा क�ाने काही िावसानंी पोहोचली. वाटेत त्ाचें अित्् हाल झाले. �ाणहानी आिण साम�ीची हानी 
िनममी तरी झाली. असंख् नवीन आिण जुने तंब ूआिण इतर सामान तळावर आणणे कठीण झाले . एकतर ते वाहून आणण्ास साधन नवहते . ाुसरे 
महणजे गिनमाचें (मराठे) ह�े सारखे होत होते . ्वेटी तंब ूआिण इतर सामान ्ानंा आगीने पेटवनू ाऱ्ात टाकून ाेण्ात आले . हेतू हा की , ते 
काफराचं्ा (मरा�ाचं्ा) कामी पडू न्े . सारां् , माणसाचंी आिण सामानाची आिण अ�चूी भ्ंकर हानी झाली . जे झाले ते झाले आिण जे हाल 
भोगाव्ाचे ते भोगनू झाले (आंचे गुिजशत गुिजशत व आंचे क्ीांा क्ीांा). 

 
आगीतून फुफा�ात! 
 
मोगल सैन् त्ा भ्ंकर �वासातून सुरिकत आले ते िकलल्ावरील तोफाचं्ा आिण भ्ंकर गोळ्ाचं्ा संकटवपी माऱ्ात सापडले . 

्हाजााा बेाारबखत ्ाची बनी्ाहाुगर (पनहाळ) कडे रवानगी करण्ात आली . तेथप �्त मराठे पसरले होते . त्ानंा मोडून काढणे आिण 
पनहाळ्ाचे मरा�ाचं्ा हलल्ापंासून संरकण करणे ही कामे बाा्हाने बेाारबखताकडे लावनू िाली . त्ाने तेथे ठाण माडूंन राहावे आिण 
मरा�ाकंडून खेळण्ाला (िव्ाळगड) कोणत्ाही �कारची मात िमळणार नाही अ्ी तजवीज करावी महणून बेाारबखताला बजावण्ात आले . 
महमा अमीनखान हा त्ा काळी साुससुाूरच्ा हु�ावर होता . त्ाने मोगल फौज घेऊन अंबाघाटाखाली उतरावे आिण काफरानंा (मरा�ानंा) 
ितकडून ्ेणारी रसा बां करावी आिण उलट धान् आणणाऱ्ा वंजाऱ्ानंा संरकण ाेऊन बाा्ाही छावणीत रसा पोहोचेल असे करावे अ्ी कामे 
महमा अमीनखान ्ास सागंण्ात आली . त्ा�माणे तो अंबाघाटाखाली उतरला . त्ाने ाु�ाचंी (मरा�ाचंी) घरे-ाारे उदधवसत केली . अनेकानंा 
ठार मारले. िकत्ेकानंा कैा केले आिण त्ाचंी गुरे -ढोरे जपत केली . ्ा कामात त्ाने िनध�र ााखिवला . आपल्ा कामिगरीत त्ाने मुळीच कसूर 
केली नाही. त्ा भागात नाला्क (बा फरजाम) मरा�ाचें त्ाने नावही ि्�क ठेवले नाही . तरिब्तखानालाही ्ाच कामावर नेमण्ात आले 
होते. त्ानेही मरा�ानंा मारण्ात (काफरकु्ी) डोळ्ात भरण्ासारखी कामिगरी केली . (तरद ाुाहा्े नुमा्ान) �तापी ्ो�ा फ�ेउ�ाखान 
बहााूर ्ाच्ा कामिगरीब�ल काही ओळी िलिहतो . िकलल्ाच्ा पा्थ्ाप �्त फ�ेउ�ाखानाने सुरिकत बोळ त्ार केला . डोगर इतका उंच होता 
की, त्ाचा पा्ा आिण टोकंही िासत नवहती . तेथप �्त पोहोचता ्ेईल ही कलपनाच कठीण वाटत होती . उथळ आिण मतसरी लोक 
फ�ेउ�ाखानाच्ा �्तनाला हसत . िकलल्ाववन सतत आगीचा वष�व होत असे . पण साधनसाम�ी जमवनू ती तेथे व्व�सथतपणे उभारणे ्ा 
कामात फ�ेउ�ाखानाने भ्ंकर पिर�म केले . कव�ा (खरमुहरा) मजुरी महणून �ा्च्ा त्ा जागी त्ाने सोन्ाची नाणी िाली . रा�ंिावस तो 
त्ा िठकाणी हजर राही . कधी कधी तो सवतः हातात फावडे , कुाळी, हातोडे ही अवजारे घेऊन कामगाराचं्ा बरोबर काम करी . इराणचे डोगर 
कोरणारा सु�िस� फरहाा जर असता तर त्ानेही फ�ेउ�ाखानाला धन् धन् महटले असते . ्वेटी बोळ (नकब) ारवाजाप �्त नेण्ात आला . 
पण तोप �्त ्ा कामात इतकी माणसे जमा झाली की , त्ाचंी गणती करणे कठीण आहे. हीच �सथती ामामे बाधंणे, ते वर उठिवणे, ागड-मातीच्ा 
असंख् टोपल्ा वर वाहून नेणे इत्ााी कामाच्ा वेळी झाली . पण माणसे आिण जनावरे ही सारखी खपत होती . त्ानंी िकलल्ासमोर ामामे , 
चौक्ा, लाकडी ओटे इत्ााी त्ार केले. ्ामुळे िकलल्ातील लोकाचंा धीर सुटला. 

 
तुराण्ाचंा अ�चूा रकक! 
 
िव�ासू लोकाकंडून मला जी हकीकत कळली ती ाेत आहे . एके िाव्ी ामाम्ाकिरता लागणाऱ्ा लाकडी बठैकी आिण इतर सामान 

ाोराने बाधूंन डोगरावर चढिवण्ाचे काम चालू होते . फ�ेउ�ाखान त्ा िठकाणी हजर होता . त्ा वेळी ववन एक �चंड ि्ला , ्भंर मण वजनाची 
तरी, िकवा डोगरच महणाना , घरंगळत ्ेऊन लाकडाचा �चंड फळा , सामानाने भरलेला वर नेण्ात ्ेत होता त्ावर आाळली . लाकडी फळा 
च�ाचूर झाला . फ�ेऊ�ाखान फळ्ाच्ा लाकडी बठैकीला धवन उभा होता . त्ाच्ावर फळ्ाचा तुकडा ्ेऊन आाळला . त्ाच्ा डोक्ाला 
आिण पा्ाला भ्ंकर मार लागला . लाकडी बठैकीसह (कजावा) तो खाली खोल ारीत फेकला गेला . त्ा वेळी लषकरात िवलकण हाहाकार 
झाला. तो मेलाच असे समजून बाा्हाला वा� ाेण्ात आली . पण फ�ेउ�ाचे आ्ुष् अ�ाप ि्�क होते . लाकडी बठैक घरंगळत खाली गेली 
ती एका जुन्ा आिण भरपूर फा�ंा असलेल्ा झाडाला जाऊन अडकली . फ�ेउ�ाखानाने त्ा बठैकीला घ� धवन ठेवले होते . तोही तसाच 
अडकून रािहला. लगेच माणसे त्ाच्ा मातीला धावली आिण त्ानंी त्ाला त्ा िवलकण संकटातून सोडिवले . त्ाला डोक्ावर, कमरेवर आिण 
इतर अव्वावंर ागडामुळे आिण इतर �कारे इतका मार बसला होता की , तो बराच काळप �्त बे्ु�ावसथेत होता . तो ्ु�ीवर आल्ावर 
त्ाच्ावर इलाज सुव झाला. बाा्हापा्ी असलेली खास औषधे त्ाला ाेण्ात आली . फ�ेउ�ाखान एक मिहन्ाप �्त िबछान्ावर पडून होता . 
इराणी आिण तुराणी त्ाचा मतसर करीत . त्ानंा ्ा �काराने आनंा झाला . फ�ेउ�ाखान बरा होऊन बाा्हापा्ी मुजरा करण्ास आला . 
बाा्हाने त्ाची सतुती केली आिण त्ाला जडावाचा ि्रपेच बकीस िाला. बाा्हाने महटले, “तुझ्ामुळे तुराण्ाचंी अ� ूरािहली.” 

 
नाला्क गनीम–मराठे 
 
एके रा�ी नाला्क गिनमानंी (मराठे) मो�ा संख्ेने फ�ेऊ�ाखानाच्ा मोच�वर चहूकडून ह�ा चढिवला . मोच�वर असलेले सवर 

मोगल आिण इतर ि्पाई मारले गेले अगर जखमी झाले . फ�ेऊ�ाखान चवताळलेल्ा वाघा�माणे (्रेे गरान) ्�ूवर चालून गेला . आपल्ा 



 
अनु�मिणका 

हाताने त्ाने काह�ना ठार केले . मग मराठे पळून गेले . ि्�ी ्ाकूतखान ्ाने वे�ाच्ा कामासाठी लागणारी साम�ी बरोबर ाेऊन ाोन हजार 
पा्ाळ ि्पाई पाठिवले होते . त्ानंा फ�ेऊ�ाखानापा्ी तैनात करण्ात आले . ्हाजााा बेाारबखत हा बनी्ाहाुगर (पनहाळा) ्ेथे होता . 
त्ाला बोलावनू घेण्ात आले . महमा अमीनखान ्ाने मरा�ाचंा िबमोड (काफरकु्ी) करण्ात आिण रसा पोहोचिवण्ात उतकृ� कामिगरी 
बजावली होती. त्ाच्ा मनसबीत ाोन् ेसवाराचंी वाढ करण्ात आली . त्ाला ह�ी आिण घोडा बकीस महणून ाेण्ात आले . ्ाि्वा् बाा्हाने 
फम�नाच्ा �ारे त्ाचे कौतुक केले . त्ाच्ा साथीाारानंाही त्ाचं्ा ्ोग्ते�माणे मनसबी वाढिवण्ात ्ेऊन त्ानंा बाा्हाला भेटण्ासाठी 
बोलिवण्ात आले. 

 
बाा्हाच्ा राज्कारभाराचे सेहेचािळसावे वषर, १११३ िहजर् 
 
फ�ेउ�ाखानाने वे�ाच्ा कामी रसतुम�माणे साहस ााखिवले . सुवंग लावणे, सुरिकत बोळ त्ार करणे , ामामे आिण बुवज उभे 

करणे, इत्ााी कामात त्ाने अिव�ातं �म घेतले , पण त्ाला आपल्ा कतृरतवाचा अिभमान होता . त्ाच्ामुळे ज् झाला असे घडून ्ेऊ न्े असे 
इतर सराारानंा वाटत होते . त्ाने केलेल्ा कामिगरीचा तप्ीलवार उ�ेख करण्ात ्ेत नसे . त्ाला िवज्ाचे �े् िमळू न्े अ्ी त्ाचंी इचछा 
होती. िजलहज मिहन्ाची सुरवात (२७ एि�ल १७०२). राजा ज्िसह (सवाई ज्िसह) हा तरण होता. ्हाजा�ाची पथके आपल्ा सैन्ाबरोबर 
घेऊन त्ाने िकलल्ावर ह�ा केला . िकलल्ावर गोळ्ाचंा , ागडाचंा आिण इतर ्ााचंा सारखा वष�व होत होता . ्हाजा�ाची माणसे आिण 
ज्िसगाचे रजपूत फार मो�ा संख्ेत मारले गेले . िकलल्ाच्ा समोरचा कोट (रेवनी) काबीज करण्ात आला . बाा्हाच्ा िनकटवनत्ानंी 
िक�ा आता फ�े होणार अ्ी त्ाला ्ुभ सूचना ाेऊन मुजरे केले . राजा ज्िसग हा पधंरा्चेा मनसबाार होता त्ात पाच्चेी वाढ करण्ात 
आली. ्हाजा�ाला जडावाचा ि्रपेच ाेण्ात आला. 

 
इसलामखानाचा मुलगा अबाुलरहमानखान हा रजा घेऊन म�ेच्ा ्ा�ेला गेला होता . तो ्ा सुमारास परत आला. त्ाला तृती् बखश् 

महणून नेमण्ात आले. सैफु�ाखानाचा मुलगा असाु�ाखान ्ाची मनसब काही कारणाने काढून घेऊन त्ाला घरी बसिवण्ात आले. त्ाला आता 
पाच्चेी मनसब ाेण्ात आली . खेळण्ाचा िक�ेाार पर्ुराम ्ाच्ा्ी त्ाने बोलणी चालू केली . पर्ुरामाने िक�ा हवाली करण्ासंबधंी 
भलत्ाच अटी घातल्ा होत्ा . ्ा बोलण्ात असाु�ाखान ्ाने बरीच मेहनत घेतली महणून त्ाची मनसब वाढिवण्ात आली . बापाची पावी 
त्ाला ाेण्ात ्ेऊन त्ाला मीरबहर हा हु�ा ाेण्ात आला. 

 
पैसा पेरण्ाची िवज्�ी! 
 
बाा्हाने ्हाजााा बेाारबखत ्ास आजा केली की , ्रेाहान तोफ, कडकिबजली वगैरे लहानमो�ा तोफा , रेवनीच्ा (कोट) आत 

नेण्ात ्ाव्ा आिण तेथून िकलल्ाच्ा तटावर भिडभार करावा . आपल्ाला �थम िकलल्ात �वे् िमळावा महणून फ�ेउ�ाखानाने खूप धडपड 
केली. आपल्ाला िकलल्ाचे �े् िमळावे महणून �त्ेक सराार धडपड कव लागला . िक�ाेाराला हवी िततकी र�म चारण्ास �त्ेकजण त्ार 
होऊन िक�ाेारा्ी बोलणी कव लागला . फ�ेउ�ाखानाने अपार मेहनत केली होती . रा�ंिावस पाऊस पडत होता तरी फ�ेउ�ाखानाने 
िकलल्ासमोरील �ाे् मोकळा करणे , िकलल्ाप �्त सुरिकत बोळ त्ार करीत नेणे वगैरे कामात अमाप पैसा खचर केला होता . त्ाची सवर मेहनत 
व्थर गेली . रेवनी (कोट) हातातून गेल्ामुळे िक�ेाार पर्ुराम ्ाचा धीर गळाला होता . त्ाने ्हाजााा बेाारबखत ्ाच्ा माफर तीने कसूर 
माफीची िवनंती कवन आपल्ा काही अटी कळिवल्ा . पण त्ाच्ा मागण्ा भलल्ाच असल्ामुळे त्ा कबलू झाल्ा नाहीत . रहु�ाखान बख्ी 
आिण बु्तूात (कारखाने) चा अिधकारी फजा्लखान हे िकलल्ात गेले . त्ानंी िक�ेााराची समजूत काढण्ाचा �्तन केला . पण काही उप्ोग 
झाला नाही . ्हाजा�ाने कबलू केले होते त्ापेका जासत र�म तो िक�ेााराला ाेईना . पण जी गो� जाहीर झाली ती ही की , ्हाजााा आिण 
त्ाचे कारभारी ्ानंी गुपतपणे िक�ेााराला भली मोठी र�म िाली . असे ठरले की , िक�ेााराने आपल्ा माणसासंिहत बाहेर ्ेऊन भेटावे . सहा 
मिहन्ापेंका अिधक वेढा चालला होता (जानेवारी १७०२ ते जून १७०२ ). मुहरम मिहन्ाची एकोणीस तारीख होती . पर्ुरामाने िवनंती केली की , 
त्ा िाव्ी आपण ्हाजााा आिण रहु�ाखान ्ाचंी िन्ाणे लावणार आहोत . बाा्ाही सैन्ापैंकी कोणीही िन्ाणाच्ा बरोबर ्ेता कामा न्े . 
पर्ुराम सवतः िकलल्ाबाहेर आला. त्ाने िन्ाणे हातात घेतली व नगारेनौबतीच्ा गजरात ती िकलल्ावर चढिवली . (४ जून १७०२) त्ाने अभ् 
मािगतले. रा�ी (७ जून) आपली सगळी माणसे आिण ्क् िततके सामान घेऊन तो िकलल्ातून िनघून गेला . िकलल्ात ्केडो मराठे होते . पण 
ा्ाळू बाा्हाच्ा हुकमाने त्ानंा कोणीही अडथळा केला नाही . ते िकलल्ातून बाहेर पडून िनघून गेले . बाा्ाही लषकरात िवज्ाची ्हाजणे 
वाजू लागली . ‘फतेह शुद िकलाए खेलना ’ ्ा ओळीत िवज्ाची तारीख िनघते . ही ओळ बाा्हाला पसंत पडली . िकलल्ावर िन्ाण चढले 

त्ावेळी बाा्हा कुराण पठण करीत होता . त्ात सखरलना हा ्बा आढळला तेच नाव खेळणा िकलल्ाला ाेण्ात आले .] ि्बांीने िक�ा 
खाली केला. (एम. ए., ४५७; मनूच्, भाग ३, ४१९) 

 
खेळणयावरन परतताना मोगलाचें झालेले हाल, १७०२ 

 
खेळण्ाच्ा िकलल्ाववन मोगल सैन् जेवहा परत िफरले तेवहा त्ाचें अतोनात हाल झाले . िक�ा 

पडल्ानंतर तीन िावसाचं्ा आतच १० जून रोजी बाा्हाने घाईघाईने िकलल्ाच्ा पिरसरातून आपला 
मु�ाम हलिवला. परंतु िवषुववृ�ावर ज्ा सोसा�ाने पाऊस पडतो त्ाने आता थैमान घालण्ास सुरवात 
केली. अ्ा हवमेध्े त्ा भ्ंकर आंबा घाटातून आपली सारी छावणी परत नेताना मोगल सैन्ाला 



 
अनु�मिणका 

अपरंपार क� सहन कराव ेलागले . “्ा वाटेववन सैन्ातील उंटानंा पाऊल उचलणेही अ्क् झाले . 
सैन्ातील ह�ी गाढवा�माणे तेथे झालेल्ा िचखलात बुडू लागले . जे काही सामानसुमान वाहून नेण्ात 
आले ते फकत हमालाचं्ा डोक्ाववनच .” (एम. ए., ४६३; िदल., १४२ ब ) ारम्ान वाटेत असलेल्ा 
एका नाल्ाला अचानक पूर आला , आिण त्ाचे पाणी ््रतीच्ा घो�ासारखे सोसा�ाने वाहू लागले . 
पिरणामी बाा्हाच्ा सैन्ाचे ाोन भाग झाले आिण सैन्ातील अनेकजणानंा जलसमाधी िमळाली . 
अ्ाचतऱहेने ाुथडी भवन वाहणाऱ्ा नाल्ानंी बाा्ाही सैन्ाचा परतीचा मागर तीन िठकाणी छेाून 
काढला. धान्ाचा भाव रप्ाला एक ्रे असा झाला . एकाकी पडलेल्ा “छावणीमध्े चारा आिण जळाऊ 
लाकूड जणू काही नजर चुकीने आले की का् असे मानण्ाइतकी पिर�सथती िनम�ण झाली .” 
राहण्ासाठी तंब ूनसल्ाने िकवा बालण्ासारखे कपडे जवळ नसल्ाने सैन्ातील अनेक माणसे 
मुसळधार पडणाऱ्ा पावसात थंडीमुळे गारठून मरण पावली . (एम . ए., ४६४–४६६; के. के., ५०३–
५०५).” ही माघार चालू असताना काही िठकाणी खु� बाा्हासाठी छोटासा तंब ूउभारण्ात ्ेई . 
तेव�ापुरतेच मोगलाचं्ा छावणीचे सववप रािहले. 

 
अ्ा अवसथेत ३० मलै पार कवन जाण्ास २८ िावसाचंा अवधी घेतल्ानंतर अित्् 

िवप�ावसथेत असलेले मोगलाचें सैन् पनहाळ्ानजीक ्ेऊन पोहोचले. (१७ जुलै १७०२) 
 
अखेर १३ नोवहेबर १७०२ रोजी मोगल सैन् भीमा नाीच्ा उ�र िकनाऱ्ावर असलेल्ा बहााूरगड 

अथवा पेडगाव ्ेथे ्ेऊन पोहोचले. 
 
(८) कोडाणा (िसहगड), राजगड आिण तोरणा या िकललयाचंया वेेाच् हक्कत 

 
कोडाणयाचा वेढा, १७०३ 

 
पेडगाव ्ेथे फकत १८ िावसाचंा मु�ाम केल्ानंतर बाा्हाने ाोन िडसेबर रोजी कोडाणा 

(िसहगड) िक�ा काबीज करण्ासाठी कूच केले . तेथे तो २७ िडसेबर रोजी पोहोचला . बाा्हाचा 
जनाना, कचेऱ्ा आिण ाफतरखाना व त्ाच�माणे जड सामानसुमान वगैरे इसलामपुरी ्ेथील मुख् 
छावणीमधून बहााूरगड ्ेथे हलिवण्ात आले . त्ाच�माणे इसलामपुरीचे िठकाण हे नुातजंग ्ाच्ा 
छावणीचे ठाणे महणून मु्र करण्ात आले . बेाारबखत ्ाची रवानगी औरंगाबाा ्ेथे सुभेाारीच्ा 
अिधकारावर करण्ात आली . त्ानंतर लगेच (फे�ुवारी १७०३ ) त्ाच्ाकडे खानाे्च्ा सुभेाारीचे 
अिधकार वरील सुभेाारीव्ितिरकत सोपिवण्ात आले . (एम. ए., ४६१, ४३१, ४७०) कोडाण्ाच्ा व�ेाचे 
काम सुव झाले . परंतु वढेा ाेऊन बसलेल्ा मोगल सैिनकामंध्े कोणत्ाही तऱहेचा उतसाह रािहलेला 
नवहता. अ्ा तऱहेने िन�ष््तेत तीन मिहन्ाचंा अवधी फुकट गेला . पावसाळ्ाचे िावस जवळ ्ेऊ 
घातले होते. ्ावळेी ाेखील बाा्हाच्ा अिधकाऱ्ानंी कोडाण्ाच्ा िक�ेााराला भरभ�म लाच ाेऊन ८ 
एि�ल १७०३ रोजी िकलल्ाचा ताबा आपल्ाकडे घेतला. (के. के., ५१०; िदल., १४५ अ) 

 
कोडाण्ाहून एका आठव�ाच्ा आत (१ मे ) मोगल सैन् पुण्ाला परत िफरले . पुण्ाच्ा 

पिरसरात मोगल सैन्ाने जवळ जवळ सात मिहने घालिवले , १७०२ मध्े पडलेल्ा मुसळधार पावसानंतर 
१७०३-१७०४ ्ा वष� अवषरण पडले. ्ाचा पिरणाम असा झाला की साऱ्ा महाराष्ात ाुषकाळी पिर�सथती 
िनम�ण झाली आिण ाुषकाळाबरोबरच रोगराईचाही उद भव झाला . गरीब-गुिरबाचंा वगर मो�ा संख्ेने 
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अवषरण, ाुषकाळ आिण रोगराई ्ाचं्ा तडाख्ात सापडून नाहीसा झाला . मनूचीने ाुषकाळ आिण रोगराई 
्ामुळे मेलेल्ाचंी संख्ा २० लाख एवढी िालेली आहे. 

 
राजगड आिण तोरणा याचंा पाडाव, १७०४ 

 
पुण्ाच्ा पिरसरातून मोगल सैन्ाने कूच केले आिण १८ िावसानंतर ते राजगड ्ेथे पोहोचले . २ 

िडसेबर १७०३ रोजी त्ानंी व�ेाच्ा कामाला सुरवात केली . सतत ाोन मिहन्ापं �्त त्ानंी िकलल्ावर 
तोफाचंा भिडमार चालू ठेवला . ६ फे�ुवारी १७०४ रोजी िकलल्ाचा पिहला ारवाजा त्ानंी ह�ा कवन 
िजकून घेतला. िकलल्ावरील ि्बांीने िकलल्ाच्ा बाले िकलल्ाचा आसरा घेतला . ि्बांीचे अिधकारी 
िफरंगोजी आिण हमानजी हे ाोघेजण होते . त्ानंी त्ानंतरचे १० िावस मोगल सैन्ाला कडवा �ितकार 
चालू ठेवला . सरते ्वेटी िक�ेााराने मोगलाबंरोबर तह केला , िकलल्ाच्ा बुरजावर बाा्ाही िन्ाण 
लावले आिण १६ फे�ुवारीच्ा रा�ी िकलल्ाववन तो पळून गेला. (एम. ए., ४८४–४८५; के. के., ५१३) 

 
्ानंतर औरंगजेबाने राजगडपासून ८ मलैावंर असलेल्ा तोरण्ाच्ा िकलल्ाला २३ फे�ुवारी 

रोजी वढेा िाला . १० माचर रोजी रा�ी अमानउ�ाखान फकत २३ मावळ्ानंा बरोबर घेऊन ाोराचं्ा 
ि्�ाचं्ा साहाय्ाने िकलल्ाची तटबांी गुपचूपपणे चढून गेला . वर गेल्ावर त्ाने आपल्ा जवळील 
ि्गे फंुकली आिण ्�वूर ह�ा चढिवला . ि्बांीपैकी ज्ानंी �ितकार केला त्ानंा कंठसनान घालण्ात 
आले. उरलेल्ानंी िकलल्ाववन पळ काढला आिण ा्ेची ्ाचना केली . लाच न ाेता बळाच्ा जोरावर 
औरंगजेबाने काबीज केलेला मरा�ाचंा हा एकमेव िक�ा हो् . (एम. ए, ४८७; के. के., ५२१–५२३) 

[मोगलानंी राजगड आिण तोरणा िक�े िजकल्ाची हकीकत मािसरी आलमिगरीच्ा लेखकाने पुढील�माणे िाली आहे :– 
 
रजब मिहन्ाच्ा चोवीस तारखेस महणजे तीन िडसेबर १७०२ रोजी मोगल सैन् कोडाण्ाचा िक�ा सर करण्ाच्ा उ�े्ाने 

बहााूरगडाहून िनघाले. ्ाबान मिहन्ाच्ा अठरा तारखेस महणजे स�ावीस िडसेबर १७०२ रोजी ते कोडाण्ाच्ा पा्थ्ा्ी पोहोचले . 
 
बाा्हाने आजा केली की वीरानंी तोफखान्ाचा �मुख तरबी्तखान ्ाच्ा नेतृतवाखाली डोगरावर चढावे आिण ्�ूंला आगीच्ा 

माऱ्ाने होरपळून काढावे . िकलल्ाच्ा बुरजासमोर एक टेकडी होती . तरबी्तखानाने तीवर तोफा चढिवल्ा . काही िावस त्ाने तोफाचंा मारा 
केला आिण ्�ूचे तट, बुवज आिण घरेाारे उदधवसत केली, आिण त्ानंा हाकलून लािवले. िजलहज मिहन्ाच्ा ाोन तारखेस महणजे आठ एि�ल 
१७०३ रोजी कोडाणा सर झाला. त्ाचे नाव बिकााबक ठेवण्ात आले. 

 
वासतिवक पाहता तो िक�ा इतका मजबतू आहे की परमे�रानेच तो िमळवनू �ावा , नाहीतर िकतीही �्तन करा , तो सर होणे ्क्च 

नाही. 
 
पावसाळा जवळ आला होता आिण माग�त असंख् अडथळे होते . ते ाूर सावन �वास करणे मोठे अवघड होते . राजगड िक�ा िजकून 

घ्ावा अ्ी बाा्हाची इचछा होती . महणून त्ाने असे ठरिवले की , पावसाळा पुणे ऊफर  मुिह्ाबाा ्ेथे घालवावा . पावसाळा संपल्ावर 
राजगडाकडे कूच करणे सुलभ होईल असा अंााज होता. 

 
बाा्हाने िजलहज मिहन्ाच्ा अठरा तारखेस (चोवीस एि�ल १७०३ ) मुिह्ाबाा पुणे ्ा सथळाकडे कूच केले . तो पुण्ाला िजलहज 

मिहन्ाच्ा पचंवीस तारखेस (एक मे १७०३) पोहोचला. 
 
बाा्हा पुण्ात सहा मिहने आिण अठरा िावस होता . अवषरणामुळे धान्ाचा ाुषकाळ पडला . अनेक गरीब लोक त्ामुळे मृत्ुमुखी 

पडले. अनेक ाुबळी माणसे ्ोक कव लागली . चणे, गहू आिण तााूंळ फार क�ाने िमळत . बाा्ाही लषकरातील धान्ाचा बाजार (्हागजं) तर 
गरीबगुिरबाचं्ा आ्ो्ानंी भवन गेला होता. 

 
पण एक वेळ काळ आपला बेत बालेल पण बाा्हा आपल्ा िनध�रापासून हटणार नाहीत . 
 
रजब मिहन्ाच्ा बारा तारखेस (१० नोवहेबर १७०३ रोजी ) मोगल सैन् राजगड िजकून घेण्ासाठी पुण्ातून बाहेर पडले .) 

राजगडच्ा अलीकडे चार कोसावंर एक डोगराचा घाट आहे . हा डोगर महणजे गगनचुंबी आहे . त्ा घाटाचा रसता नीट करण्ासाठी माणसे ाोन 
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मिहन्ापंासून खपत होती . पण जिमनीवरच्ा माणसाचंी द�ी आका्ाप �्त (डोगराच्ा टोकाप �्त) क्ी पोहोचावी आिण आका्ातील �ाण्ाचें 
हात जिमनीप �्त कसे पोहोचावे? ्ा वाटेवर भ्ंकर चढउतार होते. तो मागर आ्मण्ास मोगल सैन्ाला अपार क� पडले. सात िावसातं सैन्ाने 
तो घाट ओलाडंला . आणखी एक मजल मावन रजब मिहन्ाच्ा तीस तारखेस (अ�ावीस नोवहेबर १७०३ रोजी ) ते सैन् राजगडच्ा पा्थ्ा्ी 
असलेल्ा अरंा माैानात पोहोचले. 

 
मागच्ा काळात आिाल्ाही सुलतानाचं्ा ताब्ात हा िक�ा होता . ि्वाजीला ्ा िकलल्ाचा ताबा िमळाला . त्ाने ्ा िकलल्ाच्ा 

भोवती तीन तट बाधंले . ते तट महणजे तीन िक�ेच महटले पािहजेत . कोकण घाटाच्ा माथ्ाकडे सुटेली व पामावत हे िक�े आहेत . 
तळकोकणच्ा बाजूने सेजोली हा िक�ा आहे. ि्वाजीने भ�म तटबांी कवन इतरानंा हा िक�ा िजकून घेणे अ्क् कवन सोडले. 

 
शाबान मिहन्ाच्ा चार तारखेस (ाोन िडसेबर १७०३ रोजी ) बाा्हाने आजा केली की हमीाु�ीनखान बहााूर ्ाच्ा नेतृतवाखाली 

आिण म्र आितश  (तोफखान्ाचा अिधकारी ) तरिब्तखान ्ाच्ा मागरा्रनाखाली मोगल सैन्ाने िक�ा िजकून घेण्ास झटावे . पामावत 
िकलल्ाच्ा बाजूने ते ाोघे सेनापती पुढे सरकले . िकलल्ाच्ा लहान ारवाजापासून डोगराच्ा टोकाप �्त ाोन मजबतू तट बाधंले होते . त्ाचंा 
आकार सोडेसारखा असल्ामुळे त्ानंा सोड महणत . ि्वाजीने ्ा�माणे त्ा तटाचंी रचना केली होती . ्ा तटाचं्ा खाली भ्ंकर ाऱ्ा आहेत . 
तेथून माणसे जाणे अ्क् आहे . ते ाोनही तट जेथे एक होतात त्ा सथळाच्ा समोर ाोघा सेनापत�नी एका टेकडीवर ्ु�ास आवश्क असणारे 
सामान चढिवले. 

 
िकलल्ाचा बुवज तीस गज उंच होता महणून उभ् सराारानंी त्ा टेकडीवर एक ामामा (तोफा ठेवण्ाची उंच जागा) बाधंला. आता 

तो िकलल्ाच्ा तटाएवढा उंच झाला. 
 
शववाल मिहन्ाच्ा बारा तारखेस (सहा फे�ुवारी १७०४ ) मोगल सैिनक बुरजावर चढले आिण बाहेरील िभतीच्ा आत घुसले . ्�ू 

त्ाचंा �ितकार करण्ासाठी आले होते . त्ानंा िपटाळून त्ानंी परत िकलल्ात कोडले . मोगलानंी बुरजावर ठाण माडंले . िकलल्ातील लोकानंी 
तोफा, बाुंकी, बाण आिण ागडधोडे ्ाचंा सतत वष�व करण्ास कमी केले नाही . मोगलानंा आसरा नवहता त्ामुळे त्ाचं्ापैकी अनेक लोक ठार 
झाले. 

 
मोगलाचंा िनध�र , त्ाचें िजवावर उाार होऊन लढणे , त्ाचें सैन् आिण ्कती पाहून िकलल्ातील लोकाचंा धीर सुटला . त्ाचें 

िक�ाेार िफरौनजी आिण हामानजी ्ानंी तहाची बोलणी करण्ासाठी आपली माणसे , बख्ी रहु�ाखान ्ाच्ा तळावर पाठिवली . 
रहु�ाखानाच्ा मध्सथीमुळे बाा्हाने आजा केली की िनः्ा होऊन ्�ूंनी िकलल्ातून िनघून जावे . 

 
शववाल मिहन्ाच्ा एकवीस तारखेस (सोळा फे�ुवारी १७०४ ) िक�ाेारानंी आपल्ा हातानी मोगलाचंा झेडा िकलल्ावर चढिवला 

आिण ते अप्् आिण सवरना् पतकवन गेले . मोगलाचं्ा छावणीत िवज्ाचे चौघडे झडू लागले . बख्ी रहु�ाखान आिण हमीाु�ीनखान-बहााुर 
व इतर सराार हे त्ाच िाव्ी िकलल्ाच्ा �वे्�ारातून आत ि्रले आिण चारी िकलल्ाचं्ा िवज्ाचा ज्घोष आका्ात ि्रला . ्�ंूना 
िकलल्ाच्ा बाहेर काढण्ात आले. 

 
हमीाु�ीनखान बहााूर ्ास ्ापूव� साडेतीन हजारी मनसबाार करण्ात आले होते , आता त्ाला नौबतीचा मान ाेण्ात आला. िक�ा 

िजकून घेतल्ाब�ल तरिब्तखान ्ास पाच्चेी बढती ाेण्ात ्ेऊन साडेतीन हजारी मनसबाार करण्ात आले . रहु�ाखान हा साडेतीन 
हजारी मनसबाार होता. त्ाला एक मूल्वान असा रतनजिडत ि्रपेच ाेण्ात आला. िकलल्ाचे नाव नबी्ाहगड हे ठेवण्ात आले. 

 
तोरण्ाकडे मोगल सैन् 
 
तोरण्ाचा िक�ा हा राजगडापासून चार कोसावर आहे . शववाल मिहन्ाच्ा अ�ावीस तारखेस (तेवीस फे�रुवारी १७०४) मोगल सैन्ाने 

तोरण्ाच्ा जवळ छावणी िाली . बाा्हाने िकलल्ाला वेढा घालण्ाची आजा िाली . तरिब्तखानाने िकलल्ाच्ा ारवाजासमोर मोच� नेण्ाची 
खटपट सुव केली . ाुसरीकडे महमा अमीन खानबहााूर ्ाने िकलल्ातून बाहेर पडण्ाच्ा वाटा रोखून धरल्ा . मोगल चौकी पाहऱ्ाचं्ा 
माणसानंी िक�ा चहूकडून वेढला. 

 
पण िकलल्ाच्ा टोकाप �्त मोगलाचें हात पोहोचणे कठीण होते. बाा्हाच्ा भाग्ाने हा अवघड वेढा सुलभ रीतीने सुटला. 
 
अ�ावा�खान जाफरचा नातू अमानु�ाखान हा त्ा ्ूर घराण्ातही अित्् ्ूर आिण िनध�ा छातीचा माणूस महणून नावाजला 

होता. िजलकाद मिहन्ाच्ा पधंरा तारखेस (ाहा माचर १७०४) बाा्हाला एकूणनववाावे वषर (चा�ंमान) लागले. त्ा रा�ी अमानु�ाखानाने काही 
मावळ्ानंा त्ार केले . त्ापैकी एकजण िजवावर उाार होऊन तटावर चढला . तटाला त्ाने एक भ�म ाोर बाधंला . आिण मग वीस पचंवीस 
माणसे ाोराच्ा साहाय्ाने तट चढून गेली आिण िकलल्ात ााखल झाली . त्ानंी मारामारीला सुरवात केली . अमानु�ाखान आिण त्ाचा भाऊ 
अताउ�ाखान आिण इतर काही माणसे िजवावर उाार होऊन त्ाचं्ा पाठोपाठ पोहोचली . हमीाु�ीनखान बहााूर हा चहूकडे टेहळणी करीत 
िहडत होता. त्ात त्ाला ही हकीकत कळली त्ानेही कमरेला ाोर बाधूंन तटाववन िकलल्ात �वे् केला . गनीम �ितकाराथर धावले. त्ानंा ठार 
मारण्ात आले. त्ापैकी वाचलेले लोक िकलल्ाच्ा आतील बाजूस गेले आिण त्ानंी तेथील ारवाजा बां केला . वासतिवक पाहता हे मोठे अवघड 
काम होते. पण िनध�ा छातीच्ा वीरा्ी लढण्ाची कुणाला ताका आहे ? िकलल्ातील लोक िनराधार होऊन ्रण आले . िनः्ा होऊन त्ानंी 



 
अनु�मिणका 

िकलल्ाबाहेर िनघून जावे अ्ी बाा्हाने आजा केली. िकलल्ाचे नाव फुतुहूलगैब (ाैवी िवज्) असे ठेवण्ात आले. 
 
खानबहााूर हमीाु�ीन ्ास िखलतीची वाे , फतेपेच (तुरा) आिण बाा्हाच्ा खास पो्ाखखान्ातील ाु्ाल ्ा भेटी ाेण्ात 

आल्ा. अमानु�ाखानाला पाच् े (जात-सवतःचा सरंजाम ) ची बढती ाेण्ात ्ेऊन त्ाला ाीड हजारी मनसबाार करण्ात आले . इतरानंा 
त्ाचं्ा ्ोग्तेनुसार बढत्ा ाेण्ात आल्ा. 

 
्ा संकटम् �ाे्ात पावसाळा सुव झाला की लोकाचंा सवरना् झाला असे समजावे . महणून बाा्हाने जु�रच्ा �ाे्ात छावणी 

करण्ाचे ठरिवले. िजलकाद मिहन्ाच्ा वीस तारखेस (पधंरा माचर १७०४) बाा्हाने जु�रकडे कूच केले. 
 
िजलहज मिहन्ाच्ा तेवीस तारखेस (सतरा एि�ल १७०४) बाा्हाने खेड ्ेथे छावणी केली. खेडचे नाव मसुााबाा ठेवण्ात आले. 
 
मुहरम मिहन्ाच्ा पधंरा तारखेस बकी रहु�ाखान हा तरण व्ात मरण पावला . 
 
“खेड ्ेथे बाा्हाचा मु�ाम साडेसात मिहनेप �्त होता . त्ानंतर तो तेथून वािकनखे�ाच्ा (सुरपूर तालुका गुलबग� िजलहा ) 

मोिहमेवर रवाना झाला.”] 
 
तोरण्ाहून बाा्हाची छावणी चाकणच्ा उ�रेस ७ मलैावंर असलेल्ा खेड ्ेथे आली . ्ा 

िठकाणी १७ एि�ल ते २१ ऑकटोबर १७०४ असा सहा मिहन्ापं �्त बाा्हाने मु�ाम केला . ्ा िठकाणाहून 
बाा्हाने बेरड लोकाचं्ा राजधानीचे िठकाण वाकीनखेडा ्ेथे जाण्ासाठी २२ ऑकटोबर रोजी कूच 
केले. ्ा िठकाणी ८ फे�ुवारी १७०५ रोजी साडेतीन मिहन्ाचंी अित्् सावका्पणे कूच केल्ानंतर 
बाा्हा पोहोचला . वाकीनखे�ाला बाा्हाने ताबडतोब वढेा िाला . औरंगजेबाच्ा ह्ातीतील ही 
्वेटचीच मोहीम. [१७०१ ते १७०६ च्ा ारम्ानच्ा मरा�ाचं्ा हालचाल�ची पोतुरगीज कागाप�ात िमळणारी मािहती पुढे िाली आहे ; 

 
िानाकं २२ फे�ुवारी १७०१ च्ा प�ात चौलचा पोतुरगीज िक�ेाार िलिहतो , “रामचं�पतंाच्ा नेतृतवाखाली वीस हजार मरा�ानंी 

ां�ाच्ा िस�ी ्ाकूतखानाच्ा �ाे्ावर ह�ा केला व तेथे लूट व जाळपोळ केली . कोलरई (मोरो) च्ा गावातही ि्वन ते असेच करणार होते . 
पण कोरल्ाच्ा कॅ�नने त्ावर मारा केला . त्ामुळे ते तेथून घाईने गेले . िस�ीच्ा �ाे्ामध्े मराठे एक मिहना होते . ते परत गेल्ावर िस�ीने 
कुलाब्ाच्ा िकलल्ास मो�ा आरमाराने वेढा घातला व आगऱ्ाचंी तेथे असलेली प�ास लढाऊ गलबते (गालवहेटार ) पकडून नेली. कुलाब्ाच्ा 
िकलल्ास खुषकीनेही वेढा घालण्ासाठी िस�ीने सैन् पाठिवले. हे सैन् नाीपलीकडे जाण्ास त्ाने मजपा्ी जहाजे मािगतली व ती मी िाली .” 

 
सन १७०२ तील ऑकटोबरात राजारामाच्ा सैन्ाने मोगलाकंडून फोडे ऊफर  अं�ूज महाल घेऊन तेथील मारनगडास वेढा घातला . 

्ावेळी मोगलास संवाेकराने सैन्ाची मात केली व गोवेकराने ाारगोळा पुरिवला . गोव्ाच्ा िबरजई का्तानु ा मेलु ा कास्ु आपल्ा तारीख 
६ जानेवारी १७०३ च्ा प�ात महणतो “मरा�ानंी फोडे घेतले , पण तेथील िक�ा अ�ाप मोगल लढवीत आहेत . धान्ाच्ा अभावामुळे मोगलास 
लवकरच हा िक�ा सोडावा लागेल .” अ्ा िबकट पिर�सथतीत मोगलानंी खेम साबतं भोसल्ाची मात मािगतली व गोवेकराने असे करण्ास 
सावंतास �ोतसाहन िाले . त्ानुसार कुडाळकर ाेसाई फो�ावर ससैन् जाऊन त्ाने तेथील मारनगड हसतगत केला . पण तो सवतःच्ा ताब्ात 
ठेवला, त्ाने मोगलाकडे तो िाला नाही! 

 
सन १७०५ मध्े जूनच्ा सुरवातीस खेम सावंत ्ाकडून मारनगड िक�ा मोगलानी परत घेतला . त्ा सालच्ा जुलैमध्े खेम सावंत 

आिण गोवेकर ्ाचंी लढाई जंुपली व िफरंग्ानंी सराेसा्ाचें आमोणे व वळवई ्ेथील िक�े जमीनाोसत केले . आमोणे ्ेथील ्ु�ात ाोन मारी्ा 
उसुरल ा आ�ेव ा आलेनकााी (द मार्या उसुरल द आ�ेव द आलेकास्) ्ा पुरषवे्धारी �ािझिल्न मिहलेने गाजिवली. 

 
पुढील िडसेबरमध्े खेम सावंत ्ाचा िडचोलीचा िक�ा िवरजईने िजकून घेऊन मोडून टाकला . िडचोलीमध्े व ्हरापासून तीन 

कोसापं �्त त्ाने जाळपोळ केली . िडचोली ्ेथे आपण एकसु�ा इमारत ठेिवली नाही , अ्ी िवरजईने फु्ारकी मारली आहे ! का्तानु ा भेलु ा 
कास्ु ्ाने िलिहले आहे की खेम सावंत हा �िति्वाजी होऊ न्े ्ाकिरता त्ाचे अ्ा िरतीने आपणास गवरहरण करावे लागले ! 

 
सन १७०६ मध्े फोडे (अंचूज) महाल ्ेथील िकलल्ासह मोगलानंी संबाकरास ाेण्ाचा करार केला व त्ाब�ल ारसाली ऐ्ी हजार 

रप्े त्ाने मोगल बाा्हास �ावे , असे ठरिवण्ात आले. संवाेच्ा राजास हा �ाे् िमळावा ्ासाठी िवरजईने खटपट केली , कारण गोव्ाच्ा 
सीमे्जेारी एखााे बिल� राज् असणे पोतुरगीजास नको होते व ्ा कारणाने त्ास संवाेकर हा चागंला ्जेारी वाटत होता . 
 

(पोतुरग्ज-मराठे संबंध, पाने १३४–१३५)] 

 
(९) बेरड लोक, तयाचंा देश आिण तयाचंा राजा याचं् हक्कत 



 
अनु�मिणका 

 
िवजापूर ्हराच्ा पूव�स पसरलेला आिण भीमा आिण कृषणा ्ा ाोन न�ानंी वढेलेला �ाे् महणजे 

बेरड लोकाचंी मा्भमूी हो् . बेरड लोक हे जातीने मूळचे कॅनरीज . ्ानंा धेड असे महणत असत . त्ाचंी 
गणना िहाू जमातीच्ा अित्् खालच्ा वग�पैकी एक अ्ी केली जात असे . हे लोक सवभावाने अित्् 
कणखर आिण स्कत समजले जात . रानटी अवसथेच्ा ते फारसे पुढे गेलेले नवहते . असे जरी असले तरी 
िहाू समाजातील तथाकिथत पुढारलेल्ा वग��माणे त्ानंी आपल्ा सवािभमानाची धार ्�तकंिचतही कमी 
होऊ िालेली नवहती . ते मेढराची सागुती , गाईचे मासं , डुकराचे मासं , पाळलेल्ा कोब�ा वगैरे भकण 
करीत आिण अित्् म�पानही करीत . िासा्ला सावळे , मा�नी आिण मध्म उंचीचे , गोल चेहरा , 
सपाट गाल, पातळ ओठ आिण लाबंसडक कुरळे केस असलेले बेरड जमातीचे लोक वाटेल िततके क� 
आिण �म लील्ा सहन करीत असत . परंतु त्ाचं्ामध्े एखा�ा िठकाणी सथािनक होऊन िवि्� 
उ�ोगधंाे िकवा ्ातंताम् सहजीवन जगण्ाची वृ�ी बाणलेली नवहती . कुटंुब �मुख आिण वं् परंपरेने 
�मुख पा िमळिवलेल्ा पुढाऱ्ाकडून अमलात आणले जाणारे न्ा्ािधकार ्ा ्ोगे संघिटत असलेल्ा 
त्ाचं्ा जीवनात कडक ि्सत आिण एकोपाही आपोआपच ्ेत असत . १७ व्ा आिण १८ व्ा ्तकात 
ािकण िहाुसथानात ्ा जमातीतूनच अित्् सातत्ाने आिण िन्िमतपणे बाूंकधारी ि्पा्ाचंा पुरवठा 
होत गेला. लढाईमध्े त्ाचें ्ौ्र आिण ्रीराला होणाऱ्ा जखमा आिण मृत् ू्ानंा कःपााथर मानण्ाची 
त्ाचंी वृ�ीही त्ाचं्ा रा�ीचे ह�े चढिवणे आिण ्�लूा अचानक घेरावा घालणे ्ामधील त्ाचं्ा 
कौ्ल्ाइतकीच अलौिकक होती . अित्् िबनचूकपणे जनावरे चोरण्ात हातखंडा असलेल्ा ्ा 
जमातीकडून अ्ा तऱहेच्ा कौ्ल्ाची अपेका केल्ास त्ात काहीच चूक नवहते . त्ाचं्ा बेरड ्ा नावावर 
कोटी कवन समकालीन फार्ी इितहासकारानंी त्ाचंा उ�ेख बेडर (िनभर् ) असा केलेला आहे . (के. 
के., भाग २, ५२४; िदल., भाग २, १५० ब. मेडोज टेलसर सटोर् ऑफ माय लाईफ, १४४, २१०–२१३) 

 
शोरापूर येथ्ल नायक घराणे 

 
बेडर जमातीची जनमभमूी महैसूर ही होती . तेथून त्ानंी रा्पूरच्ा ाुआबात आगेकूच केली आिण 

त्ानंतर ते तेथून पुढे उ�रेकडे कृषणा आिण भीमा नाीच्ा ाेखील पलीकडे पसरलेल्ा �ाे्ात ि्रले . 
कृषणा आिण भीमा ्ा न�ाचं्ा बेचगंळात असलेल्ा ्ोरापूरचा बेरड ना्क अथवा �मुख ्ाचे अगाी 
सुरवातीचे राजधानीचे ्हर सागर हे होते . सागर हे िवजापूर ्हराच्ा पूव�स ७२ मलैावंर आहे . इ. स. 
१६८७ मध्े मोगलानंी ्ा ्हराचा पाडाव केल्ानंतर बेरड ना्कानंी सागरच्ा नैऋर त्ेस बारा मलैावंर 
वाकीनखेडा ्ेथे आपली नवीन राजधानी सथापन केली . औरंगजेबबाा्हाची कारकीार संपतासंपता हा 
िक�ाही बेरड ना्कापासून िजकून घेण्ात आला . तेवहा त्ाने आपले राजधानीचे िठकाण वाकीनखेडा हे 
ज्ा टेक�ाचं्ा रागंातं वसले होते त्ाच टेक�ाचं्ा पूव�िभमुख असलेल्ा आिण वाकीनखे�ापासून ४ 
मलैावंर असलेल्ा ्ोरापूर ्ेथे हलिवले . इ. स. १६८७ मध्े त्ानंी मोगलानंा जी ्रणागती िाली 
त्ामध्े त्ानंी आपले सवर राज् गमावले . आता बडंखोरी करणे , डोगरावंर नव्ा मजबतू िकलल्ाचंी 
बाधंणी करणे , मरा�ाचं्ा पावलावर पाऊल ठेवनू आिण नंतर त्ाचं्ाबरोबर संगनमत कवन 
आसमंतातील मोगली �ाे्ाची लूट करणे ्ाखेरीज ाुसरा कोणताच मागर बेरड ना्कानंा उरला नाही . 
सागरचा पाडाव झाल्ानंतर अनेक वष� अित्् चपळाईने िनसटणाऱ्ा परंतु अित्् िचवट अ्ा बेरड 
घोडेसवाराचं्ा टोळ्ानंी कुलबग� िजल्ात सातत्ाने बडंखोरी माजिवली होती आिण लमाणाचं्ा ता�ंाचे 
रसते अडवनू ठेवले होते. (अखबारात) 
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१६८७ नंतरचे प्िडया नायकाचे ज्वन 
 
बेरडाचंा राजा पामना्क (कारकीार १६७८ ते १६८८ ) ्ाचा पुतण्ा आिण ा�क वारस पे�ा 

पीिड्ा ना्क, ्ाने १६८३ मध्े औरंगजेबाची भेट घेतली होती . औरंगजेबाने बाा्ाही फौजेत त्ा वळेीच 
त्ाची नेमणूक केलेली होती . सागर मोगलानंी िजकून घेतल्ानंतर आिण त्ाच्ा चुलत्ाचा मृत् ू
झाल्ानंतर पीिड्ा ना्काने वाकीनखे�ाची तटबांी मजबतू केली आिण सैन्उभारणीच्ा कामाला तो 
लागला. त्ाने आपल्ा जमातीतील १२ ,००० अित्् उतकृ� असे बाूंकची आपल्ा हाताखाली जमिवले 
आिण आपले ्ु�ोप्ोगी सामान आिण तोफखाना ्ात सातत्ाने भर टाकली. 

 
प्िडयािवर� मोगलाचंया सुरवात्चया आ�मक हालचाल् 

 
कुलबग� िजल्ामध्े पीिड्ा ना्काने जी ारोडेखोरी चालिवली होती ितने इतके गंभीर सववप 

धारण केले की त्ाकडे ाुलरक करणे मोगलाचं्ा द�ीने धोकााा्क होते . सरते्वेटी २७ मे १६९१ रोजी 
बाा्हाने आपला मुलगा कामबक ्ाला बहरामंाखानाच्ा बरोबर वाकीनखे�ावर ह�ा करण्ासाठी 
िवजापूरहून रवाना केले . २० जुलै रोजी राजपु�ाची रवानगी म�ास कन�टककडे करण्ात आली , आिण 
बेरडािंवर�च्ा मोिहमेची जबाबाारी रहु�ाखान ्ाजवर सोपिवण्ात आली . (एम. ए., ३३९–४०, ३४४, 
३५४–५५; िदल., भाग २ , १०२ ब ). रह�ाखानाला बेरडावंर ज् िमळिवणे ्क् झाले नाही . त्ाच्ा 
मोच�बांीवर ाोन वळेा बेरडानंी ह�ा केला आिण ती उदधवसत कवन टाकली . मोगलाचंा नामवतं सराार 
रणमसतखान आिण त्ाि्वा् इतर अनेक मोगल सैिनक ्ा हलल्ात ठार मारले गेले . (अिधक 
मािहतीसाठी पाहा . एम. ए., २३५) पिरणामी रहु�ाखानाने बेरडाबंरोबर वाटाघाटी सुव केल्ा . त्ाला 
बेरडानंी भरपूर लाच चारली आिण बेसावध केले . (िदल., भाग २., १०३ अ; एम. ए., ४९१). १८ िडसेबर 
१६९१ रोजी रहु�ाखानाला मोकळे करण्ासाठी आजमची रवानगी करण्ात आली . आजमने तेथे एक 
वषरभर तळ िाला , ्�चूा मुलूख उद धवसत केला आिण बेरडाचं्ा हालचाल�ना पा्बां घातला . त्ानंतर 
पीिड्ा ना्क हा ्रण आला , त्ाने राजपु�ाकडे ा्ेची ्ाचना केली , त्ाला ाोन लक रप्ाचंी बिकसी 
िाली आिण बाा्हाला सात लक रप्ाचंी खंडणी ाेऊन तह केला . परंतु िडसेबर १६९२ मध्े बाा्हाने 
सागर ्ेथून आजमला हलिवले . ्ा घटनेनंतर पीिड्ा ना्काने आपले जुने ारोडेखोरीचे स� आिण 
जबरासतीकवन जिमनी बळकािवण्ाचा उ�ोग सुव केला . १६९६ च्ा एि�ल मिहन्ात िफरोजजंग ्ाला 
जेवहा त्ाच्ािवर� पाठिवण्ात आले तेवहा त्ाने त्ाच्ावर आपल्ा पूव�च्ाच चतुराईच्ा मं�ाचा �्ोग 
केला, आिण खंडणी महणून नऊ लक रप्े ाेण्ाचे कबलू कवन िवना्ापासून आपला बचाव केला . (एम. 
ए., ३४५, ४९२; के. के, भाग २, ५२६). 

 
(१०) औरंगजेब वाक्नखेडा िजकून घेतो, १७०५ 

 
प्िडया नायकािवर� औरंगजेबाच् कूच 

 
अखेर १७०४ हे वषर संपतासंपता मरा�ाचें लहान मोठे सवर िक�े काबीज केल्ानंतर बाा्हाने 

आपले लक वाकीनखे�ाकडे वळिवले , आिण ८ फे�ुवारी १७०५ रोजी त्ाने वाकीनखे�ाचा वढेा सुव 
केला. 

 



 
अनु�मिणका 

िकलल्ाच्ा ारवाजाच्ा समोर ािकणेकडे असलेल्ा माैानात तलवरगेरा नावाचे खेडे आहे . ्ा 
खे�ाभोवती मातीची िभत असून िकलल्ावरील ि्बांीला ााणागो�ाचा पुरवठा करणारी बाजारपेठ त्ा 
खे�ात होती. ्ा खे�ाला लागूनच घेडपुरा नावाचे एक खेडे होते. ्ा खे�ात गवताच्ा झोप�ा असून 
तेथे सवरसामान् बेरडाचं्ा कुटंुबाची वसती होती . तेथून हे बेरड आजुबाजूला असलेल्ा जिमनीची म्ागत 
करीत. त्ा िठकाणी लोकवसती असलेल्ा ्ा तीनच जागा होत्ा . परंतु िकलल्ाच्ा अगाी जवळ पूव�ला 
आिण उ�रेला बऱ्ाच्ा टेक�ा होत्ा . िकलल्ाला वढेा ाेणाऱ्ानंा ्ा टेक�ाचंा फार मोठा उप्ोग 
होण्ासारखा होता . ्ापैकी एका टेकडीला तेथील लाल मातीववन लालटेकडी असे नाव होते . ्ा 
टेकडीववन वाकीनखेडा िकलल्ाचा बराचसा भाग माऱ्ाच्ा ककेत ्ेत असे . साहिजकच िकलल्ाच्ा 
संरकणाच्ा द�ीने ्ा टेकडीचे सथान अित्् मह�वाचे होते . िकलल्ासभोवार पसरलेल्ा ्ा उंच उंच 
टेक�ा मजबतू तटबांी बाधूंन िकवा त्ावर ठाणे ठेवनू त्ाचें संरकण करण्ाचा िवचार बेरडानंी केलेला 
नवहता. 

 
वाकीनखेडा िकलल्ाचे सामथ्र हे त्ा िकलल्ाचे नैसनगक सथान िकवा कृि�मिरत्ा िकलल्ाला 

तटबांी कवन आणलेल्ा मजबुतीत नवहते , तर त्ा िकलल्ावरील ि्बांीचे धाडस आिण संख्ा , त्ाच्ा 
बाुंकीतून गोळ्ाचंा होणारा अचूक वष�व आिण िकलल्ावरील तोफा , अ�गनबाण आिण ाावगोळ्ाचा 
साठा ्ामध्े होते (िकलल्ाच्ा वणरनासाठी पाहा , िदल., भाग २, १५३ अ. एम. ए., ४९९, मेडोज टेलर, 
१२३; �ेमरोझ जंग ्ाचे शोरापूर). 

 
िकलल्ाचा वढेा सुव झाल्ानंतर अनेक आठव�ापं �्त मोगलाचं्ा �्तनानंा कोणतेही ्् आले 

नाही. �त्ेक िाव्ी ्� ूिकलल्ाबाहेर पडत असे आिण बाा्ाही फौजावंर ह�ा चढिवत असे . 
िकलल्ाच्ा बुवजावंवन तोफखान्ाचा अिवरत भिडमार मोगल सैन्ावर होत असे . (एम. ए., ४९८). 
साहिजकच मोगलानंा आपले मोच� पुढे नेणे िकवा िकलल्ावरील तोफाचं्ा माऱ्ात हे मोच� ्ेत असल्ाने 
त्ाचंी िनगा जारी राखणे हे अ्क् होऊन बसले होते . (व�ेासाठी पाहा , एम. ए., ४९८-५००; िदल., 
भाग २, १५३ अ; के. के., ५२७-५३८) 

 
एके िाव्ी सकाळी मोगलाचें सेनापती िकलल्ाच्ा संरकण फळीत कुठेतरी क�े ाुव ेअसतील 

्ाची पाहणी करत होते . तेवहा त्ानंी अचानक लाल टेकडीवर ह�ा चढिवला , बेरड बाूंकची टेकडीच्ा 
माथ्ावर होते त्ानंा हाकलून काढले आिण टेकडी आपल्ा ताब्ात घेतली . परंतु अित्् उंच आिण 
खडकाळ असलेल्ा त्ा टेकडीवर का्म ठाण माडूंन बसणे मोगलानंा जमणे ्क् नवहते . बेरडानंी 
ताबडतोब आपल्ा पा्ाळाच्ा तीन मो�ा तुक�ा मोगलावंर रवाना केल्ा . त्ानंी माश्ा आिण टोळ 
्ाचं्ा धाडी�माणे सारी टेकडी व्ापून टाकली . टेकडीच्ा माथ्ावर अगितक अवसथेत एकि�त झालेल्ा 
बाा्ाही फौजावंर त्ानंी आपल्ा बाुंकाचंा अचूक मारा केला आिण खालून त्ाचं्ावर वम� लागेल अ्ी 
ागडफेक केली. फार मोठे नुकसान सोसून सरते्वेटी मोगलानंा टेकडी सोडून ाेणे भाग पडले. 

 
मोगल लाल टेकड् घेतात आिण गमावतात 

 
मोगल फौजाचं्ा मोच�बांीला लाल टेकडी आिण तलवरगेरा ्ा गावाच्ा समोर असलेली टेकडी 

्ामध्े असलेल्ा एका िठकाणाहून सुरवात झालेली होती . लाल टेकडीववन ्ेणाऱ्ा ्�चू्ा 
हलल्ापासून संरकण वहाव ेमहणून मोगलानंी आपली एक चौकी लाल टेकडी आिण वर उ�ेिखलेले मोच� 
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्ामध्े महमा अमीनखानाच्ा हाताखाली सथापन केली होती. तलवरगेरा खे�ाच्ा समोर असलेली एक 
टेकडी कामबक ्ाने ताब्ात घेतली होती आिण तेथून नजीकच असलेला एक उंचवटा बकखानाने 
व्ापला होता. 

 
मरा�ाचें आगमन 

 
परंतु २६ माचर रोजी ५ ते ६ हजार मराठा घोडेसवाराचंी एक तुकडी धनाजी जाधव आिण संताजी 

घोरपडे ्ाचा भाऊ िहाुराव ्ाचं्ा हाताखाली िकलल्ामधील आपल्ा बेरड ाोसताचं्ा मातीसाठी ााखल 
झाली. ्ाचे कारण िकलल्ामध्े अनेक मराठा सेनापत�च्ा बा्कामुलानंी आ�् घेतलेला होता . 
िकलल्ामधून आपल्ा बा्का मंडळ�ना सुरिकतपणे ाुसऱ्ा गावी हलिवणे हे मरा�ाचे पिहले काम होते . 
नवीन आलेल्ा फौजेतील मुख् िवभागाने िकलल्ासमोर वढेा घालून बसलेल्ा मोगल छावणीवर ह�ा 
करण्ाचा खोटा आभास िनम�ण केला . ्ा कामी त्ानंा िकलल्ाचं्ा तटबांीववन मोगल फौजावंर 
ि्बांीने �चडं भिडमार कवन मात केली . हे चालू असताना ाोन हजार िनवडक ि्पा्ाचं्ा एका 
तुकडीने आपल्ा बा्का आिण मुले वाकीनखेडा िकलल्ाच्ा पाठीमागील ारवाजाने बाहेर काढली . 
त्ानंा त्ानंी अित्् चपळ अ्ा घो�ावर बसिवले आिण तेथून पला्न केले . त्ाचं्ा िपछाडीचे संरकण 
िकलल्ामधून बाहेर पडलेल्ा पा्ाळाच्ा एका तुकडीने केले. 

 
आपल्ा राजधानीच्ा संरकणाच्ा कामी जोप �्त मराठे मात करतील तो प �्त त्ानंा ाररोज 

हजारो रप्े �व्साहाय् ाेण्ाचे पीिड्ाने कबलू केलेले होते . मरा�ानंी िकलल्ाच्ा आसमंतात मु�ाम 
केला, आिण तेथून मोगलावंर वारंवार ह�े चढिवले . त्ाचा पिरणाम असा झाला की आता मोगल सैन्ाला 
वढेा पडण्ाची पाळी आली . त्ाचं्ा सवर हालचाली थंडावल्ा आिण फकत छावणी मधलेच व्वहार करणे 
त्ानंा ्क् झाले . चारा आिण अ�धान् ्ाचंा छावणीत अित्् तुटवडा पडला . बाा्हाने आपल्ा 
अिधकाऱ्ाचंी अित्् सखत कानउघाडणी केली . परंतु त्ाचा काहीही पिरणाम झाला नाही . (िदल., भाग 
२, १५० ब) 

 
प्िडया नायकाने तहाच् चालू केलेल् फसव् बोलण् 

 
पीिड्ा ना्काने आता बाा्हाकडे ्रणागती ाेण्ासंबधंीची बोलणी चालू केली . परंतु त्ामध्े 

त्ाचा खरा उ�े् वळे काढणे आिण जवळ आिण लाबं असलेल्ा आपल्ा ाोसताकंडून भरपूर कुमक 
मागिवणे हा होता. 

 
ारम्ान, अबाुलघनी नावाच्ा खोटे बोलण्ात पटाईत असलेल्ा एका कािशमरी िफरत्ा 

िव्ेत्ाने बाा्हाच्ा बातमी खात्ाच्ा �मुखाकडे (िहाा्त के् ) पीिड्ा ना्काकडून तहाबाबतचे 
एक प� आणले . ्ा प�ाला औरंगजेबाने अनुकूल असे उ�र पाठिवले . ्ानंतर पीिड्ाने आपला भाऊ 
सोमिसग ्ाला मोगल छावणीत पाठिवले . त्ाने िक�ा ाेण्ाची त्ारी ााखिवली आिण असा �सताव 
माडंला की आपल्ा भावाला जमीनाारी , बेरड जमातीचे �मुखपा आिण मनसब ाेण्ात ्ावी . सोमिसग 
हा मोगल छावणीत रािहला आिण त्ाने पीिड्ा ना्काला वडे लागले आहे आिण तो मरा�ाबंरोबर पळून 
गेलेला आहे अ्ी एक गपप उठवनू िाली. वरील कािशमरी िव्ेत्ाने नंतर बेरड �मुखाच्ा आईकडून ्ाच 
गो�ीचा पुनव�ार करणारा एक िनरोप आणला आिण अ्ी ्ाचना केली की बाा्हाने सोमिसगाला आता 
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परत पाठवाव ेकारण सात िावसातंच िक�ा खाली करण्ात ्ेणार आहे . बाा्हाने ्ा गो�ीला आपली 
संमती िाली आिण ्ु�ाला िवराम िाला. (एम. ए, ५०२) 

 
आिण त्ानंतर सगळ्ाच गो��चा एकाम सफोट झाला . कारण ही सवर घटना महणजे मोठा बनाव 

होता. पीिड्ा हा अजून िजवतं होता , त्ाला काहीही झालेले नवहते आिण तो िकलल्ातच होता . त्ाने 
िक�ा मोगलाचं्ा हवाली करण्ाचे नाकारले आिण पुनहा आपले ह�े सुव केले . बाा्हा रागाने आिण 
मानहानीने अगाी वडेािपसा झाला. 

 
नुसरतजंगाचया आ�मक हालचाल् 

 
ारम्ान औरंगजेबाने आपल्ा सवर उ�मो�म सेनापत�ना त्ाचं्ा मोिहमाववन परत बोलािवले . 

नुातजंग हा २७ माचर रोजी आला . (अखबारात) ाुसऱ्ा िाव्ीच तो लाल टेकडीच्ा डोगरावर चाल 
कवन गेला. व�ेाच्ा सुरवातीला ्ा टेकडीववन मोगलाचंी उचलबागंडी करण्ात आलेली होती . त्ाचे 
सैिनक टेकडी चढून वर गेले , आिण ्�लूा त्ानंी हाकलून काढले . ्�चू्ा सैिनकानंी तलवरगेरा ्ा 
टेकडीच्ा पा्थ्ा्ी असलेल्ा खे�ाचा आ�् घेतला , आिण खे�ाभोवती असलेल्ा मातीच्ा 
िभतीच्ा आडो्ाने मोगलावंर आपल्ा बाुंका चालिवण्ास सुरवात केली . लाल टेकडीवरील हलल्ात 
आिण खे�ाच्ा बाहेर अनेक रजपूत सैिनक ठार मारले गेले . परंतु नुातजंगाने ालपत बुाेंला ्ाला 
्जेारीच असलेल्ा एका टेकडीवर चाल कवन जाण्ाची आजा केली . ही टेकडी अजूनही ्�चू्ा 
ताब्ात होती . ्ाही टेकडीववन बेरडानंी पळ काढला आिण पेडपूरा ्ा खे�ात ते लपून बसले . ्ा 
िाव्ी ालपतरावाच्ा ह�ीला २१ बाुंकाचं्ा गोळ्ा आिण एक अ�गनबाण लागला . एखा�ा मगरीच्ा 
कात�ा�माणे नुातजंगाच्ा िन्ाणाचंी बाुंकीच्ा गोळ्ानंी चाळण झाली होती . त्ाचे ाोन भाऊ जखमी 
झाले होते आिण एक मारला गेला होता . नुातजंगाच्ा फौजेच्ा मध्भागी आिण िपछाडीला अतोनात 
मनुष्हानी झालेली होती. (िदल., भाग २, १५२ अ) परंतु िभतीजवळ इतका रकतपात केल्ानंतर त्ाच्ा 
हातात आलेली जागा त्ाने सोडली नाही . काही िावस गेल्ानंतर नुातजंगाने डोगराच्ा कडेकडेला 
असलेल्ा िविहरी िजकून घेतल्ा . ्ा िविहर�चा उप्ोग ्� ूपाण्ासाठी करीत असे . तारीख २७ एि�ल 
रोजी त्ाने तलवरगेरा ्ा खे�ावर ह�ा चढिवला . बाा्ाही सैिनकानंी खे�ाच्ा पेठेत �वे्  केला . 
ज्ानंी �ितकार केला त्ानंा ठार करण्ात आले. उरलेले पळून गेले. 

 
बेरड वाक्नखेडा खाल् करतात 

 
बेरड लोकानंा आता असे आढळून आले की ्ापुढे मोगलां् ी लढण्ात सवतःचा ना् ओढवनू 

घेण्ासारखे आहे . पिरणामी पीिड्ा ना्क हा िकलल्ाच्ा पाठीमागील ारवाजाने त्ाचं्ा संकट 
काळातील भागीाार जे मराठे त्ाचं्ाबरोबर रा�ीच्ा वळेी पळून गेला . जेवहा अंधार पडला आिण 
िकलल्ामधून ्ेणारा गोळीबाराचा आवाज थाबंला तेवहा काही मोगल सैिनकानंी िकलल्ात �वे्  केला . 
तेवहा सवर िक�ा खाली केला गेल्ाचे त्ानंा आढळून आले . ्ानंतर जी पिर�सथती िनम�ण झाली ितचे 
वणरन भ्ंकर गोधळ, लुटालूट आिण जाळपोळ ्ा ्बाानी कराव ेलागले . िक�ा िरकामा केला जात आहे 
ही बातमी बाहेर पडताच सरकारचे अिधकारी िकलल्ावर जाऊन आिण तेथील मालम�ा ताब्ात घेण्ाच्ा 
आतच लूट िमळेल ्ा आ्नेे छावणीतील बाजारबुणगे , सवरसामान् ि्पाई आिण बामाष ्ानंी िकलल्ावर 
घुसण्ाची एकच गा� केली . िकलल्ावरील घराचंी छपरे अजून जळत होती . ती आग एका ाावच्ा 
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कोठाराकडे पसरली . त्ा बरोबर एक �चडं सफोट झाला आिण अनेक लोक त्ा सफोटात फेकले गेले . 
(िदल., भाग २, १५३ अ). ्ानंतर ाोन-तीन िावसानंी आणखी एका ाावच्ा कोठाराचा सफोट झाला . 
वाकीनखे�ाचा िक�ा औरंगजेबाने घेतला खरा , परंतु िकलल्ाचा िक�ेाार मा� पळून गेला आिण 
िवजेत्ा मोगलानंा �ास ाेण्ासाठी िजवतं रािहला . अ्ा तऱहेने औरंगजेबाने तीन मिहन्ापं �्त घेतलेले 
सवर �म फुकट गेले. 

 
(११) औरंगजेबाचया यु�ानं् देशाच् झालेल् नासधूस : सवरदूर िनम�ण झालेल् अशातंता 

 
सोळाव्ा ्तकाच्ा ्वेटी अकबराने सथापन केलेले आिण ्हाजहान बाा्हाने जागितक कीत� 

आिण वैभव ्ा�त पोहोचिवलेले �चडं सा�ाज् अित्् भ्ानक अ्ा उतरत्ा कळेला लागले . 
सा�ाज्ाचा कारभार, संसकृती, आनथक जीवन, लषकरी सामथ्र आिण सामािजक संघटना ही जणू काही 
समूळ ना् आिण अंितम िवसजरनाच्ा अवसथेकडे धाव घेत आहेत अ्ी पिर�सथती िनम�ण झाली . सतराव्ा 
्तकाच्ा ्वेटच्ा पचंवीस वष�त ्ु�ामुळे सा�ाज्ाचे जे भौितक नुकसान झाले ते अित्् भ्ानक 
होते. ािकणेचा संपूणर ना् झालेला होता . औरंगजेबाचा समकालीन ्ुरोपी् लेखक मनूची ्ाने 
पुढील�माणे नोा केलेली आहे ,–– ‘औरंगजेबाने अहमानगरकडे माघार घेतली . त्ाच्ा पाठीमागे ्ा 
�ातंातील जिमनी वृकावाचून ओसाड आिण पीकपाण्ावाचून ्ुषक होऊन गेल्ा होत्ा . त्ाचंी जागा आता 
मनुष्�ाणी आिण जनावरे ्ाचं्ा हाडानंी घेतली होती . त्ाच्ा फौजेमध्े ारवष� जवळजवळ एक 
लाखाच्ा वर माणसे मरत असत . इतर �ाणी , ओझी वाहून नेणारे बलै , उंट, ह�ी वगैरे मृत होण्ाऱ्ा 
�ाण्ाचंी संख्ा जवळ -जवळ तीन लाखावंर भरत असे ...... ािकणेच्ा �ातंात १७०२ ते १७०४ ्ा 
ारम्ानच्ा काळात पटकी आिण ाुषकाळ ्ानंी धुमाकूळ घातला . ्ा ाोन वष�त जवळजवळ वीस 
लाखावंर माणसे मृत झाली”. (सटोिरया, भाग २, २५२–२९६) 

 
मरा�ाचंया आ�मणाचे दिकणेमध्ल सवरवयाप् सवरप 

 
वाकीनखे�ाच्ा पिरसरातून औरंगजेबाने जेवहा उ�रेकडे माघार घेण्ास सुरवात केली तेवहा 

िवज्ाने धंुा झालेले मराठे ५० ते ६० हजाराचं्ा �चडं संख्ेने त्ाचा पाठलाग कव लागले . बाा्ाही 
सैन्ाच्ा ते केवळ काही मलैच पाठीमागे राहात , सैन्ाचा धान्पुरवठा आिण पाठीमागे रेगाळणारे सैन् 
्ानंा ते मावन काढीत आिण पुषकळाा खु� बाा्ाही छावणीत घुसण्ाप �्त ाेखील त्ाचंी मजल जाई. 

 
औरंगजेबाच्ा छावणीत भीमसेन सकसेना हा लेखक होता . ्ाबाबत तो असे िलिहतो ,– “मराठे हे 

सगळ्ा मोगल सा�ाज्ात संपूणरपणे वरचढ बनले आिण त्ानंी सगळीकडचे रसते बां केले . चोऱ्ामाऱ्ा 
कवन त्ानंी आपली ाािर�ातून सुटका कवन घेतली आिण भरपूर संप�ी िमळिवली. मी असे ऐकले आहे 
की �त्ेक आठव�ात ते मेवािमठाई आिण पैसा धम�खातर ाान करीत आिण त्ाचं्ा द�ीने त्ाचं्ा 
िव�ाला जगिवणारा असा जो बाा्हा औरंगजेब त्ाला ाीघ�्ुष् �ापत होवो अ्ी �ाथरना करीत . 
धान्ाच्ा िकमती अिधकािधक वाढत गेल्ा ; िव्षेतः बाा्हाच्ा छावणीमध्े भकेुमुळे �चडं संख्ेने 
माणसे �ाणास मुकली , आिण छावणीत अनेक तऱहेच्ा बेका्ाे्ीर �था आिण जुलूमजबरासतीचे �कार 
्ानंा उत आला . औरंगजेबबाा्हा हा गााीवर आल्ा िावसापासून एकही िावस ्हरात रािहलेला 
नवहता. सारख्ा चाललेल्ा लढा्ा आिण अित्् खडतर अ्ी कुच हेच जीवन त्ाने पसंत केले होते . 
्ाचा पिरणाम असा झाला की त्ाच्ा छावणीतील लहान मो�ा सव�नी बराच काळप �्त झालेला िवरह 
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सहन न होऊन आपल्ा कुटंुिब्ानंा छावणीमध्े बोलािवले , आिण ही मंडळी छावणीतच राहू लागली . 
अ्ा तऱहेने छावणीतल्ा वसतीतच एक नवीन िपढी जनमास आली . तेथेच ते बाल्ावसथेतून तारण्ात 
गेले, तारण्ातून ते वृ�ावसथेत गेले आिण वृ�ावसथा संपल्ानंतर ाेवाूताच्ा िव�ात जाण्ासाठी जो 
�वास करावा लागतो त्ासाठी त्ानंी आपल्ा कमरा कसल्ा . साऱ्ा ह्ातीत त्ानंी घर महणजे का् ते 
बिघतले नाही . ्ा जगामध्े राहुटी खेरीज ाुसरी एकही िनवासाची जागा नाही एवढीच फकत जाणीव 
त्ानंा होती . (िदल., भाग २ , १४१ अ) जेवहा-जेवहा मराठे एखा�ा �ातंावर सवारी करीत तेवहा तेवहा ते 
�त्ेक परगण्ातून त्ानंा मनाला ्ेईल तेवढा पैसा वसूल करीत आिण उभी असलेली िपके आपल्ा 
घो�ानंा खाव्ाला लावीत अथवा त्ाचं्ा पा्ाखाली तुडवीत . त्ाचं्ा पाठलागावर बाा्ाही फौज 
जेवहा ्ेई तेवहा ज्ावळेी नवीन पीक उभे राही तेवहाच त्ानंा ााणागोटा िमळे . ाे्ामध्े राज्कारभाराची 
कोणतीच नाविन्ाणी रािहली नवहती ..... सारा �ाे् उद धवसत होऊन गेला होता . मोगल सरकारचया 
िदवाळखोर्च् कारणे :- ्तेकऱ्ानंी ्तेी करणे सोडून िाले आहे . जहािगराारानंा आपल्ा जहािगरीतून 
एक पैचा ाेखील वसूल िमळत नाही . मरा�ाचं्ा सरकारची आपल्ा अिधकाऱ्ानंा पगार ाेण्ाची प�ती 
जवळ-जवळ नाही्ी झालेली होती . साहिजकच मराठा राज्ाचे नोकर हे आजूबाजूच्ा �ाे्ात लुटालूट 
कवन आपला उारिनव�ह करीत आिण लुटीपैकी थोडासा भाग आपल्ा राजाला ाेत .” ्�चूी ारोडेखोरी 
आिण मोगल अिधकाऱ्ाचं्ा जहािगरीपासून िमळणाऱ्ा उतप�ात खंड पडल्ाने जे पिरणाम झाले त्ामध्े 
बराच काळ पडलेल्ा ाुषकाळाने अिधकच भ्ानकता िनम�ण झाली . दुषकाळ आिण वारंवार िनम�ण 
झालेल् अ�टंचाई  :- ्ामुळे “धान्ाच्ा ज्ा िकमती वाढल्ा आिण जहािगरीचा जो समूळ ना् झाला 
त्ाचंा पिरणाम मोगल सैन्ाची �सथती अिधकच िबकट होण्ात झाला . ्ा उलट मरा�ानंी चोऱ्ा आिण 
ारोडेखोरी ्ाचंा जो उचछाा माडंला त्ामुळे त्ाचं्ा साधनसाम�ीत भर पडली . त्ानंी है�ाबाा , 
िवजापूर, औरंगाबाा आिण बुरहाणपूर ्ासारख्ा तटबांी असलेल्ा ्हरावंरही ह�े चढिवले.” 

 
राज्कारभार आिण सावरजिनक ्ातंता ही पार मोडकळीस आल्ाने एक �कारचे ाु� वतुरळ 

िनम�ण झाले आिण पिर�सथती अिधकच िबघडली . ्ाबाबत भीमसेन सकसेना ्ाने अित्् परखडपणे 
पुढील उद गार काढले आहेत . तो महणतो , “मनसबााराच्ा हाताखाली अित्् कमी संख्ेने सैिनक 
असल्ामुळे जहािगरी महणून ाेण्ात आलेल्ा �ाे्ावर ताबा िमळिवणे त्ानंा अ्क् होऊन बसले . 
सथािनक जमीनाार ्ाचें बळ िावसेिावस वाढत गेले . ते मरा�ानंा जाऊन िमळाले व त्ानंी सैन् जमा 
करण्ास सुरवात केली आिण बाा्ाही मुलखात होणाऱ्ा जुलूमजबरासतीत अिधकच भर 
घातली......सवर बाा्ाही मुलूख जसा जहािगरीच्ा सववपात मोगल जहािगराारामंध्े ाेण्ात आला 
होता, त्ाच�माणे मरा�ानंी ाेखील सगळ्ा सा�ाज्ाची वाटणी आपल्ा सेनापतीमध्े केली होती . 
पिरणामी एका राज्ावर ाोन वगेवगेळे जहािगराार पोसण्ाची जबाबाारी ्ेऊन पडली . अ्ा तऱहेने 
ाोनहीकडून वसूल केला जाऊ लागल्ामुळे ्तेकऱ्ानंी ्ाााे आिण घोडे जमा कवन ते मरा�ानंा 
जाऊन िमळाले .” (िदल., भाग २ , १३९ अ , १४० अ ) अनेक मोगल जहािगराारानंा ाािर�ाची आच 
लागल्ामुळे सवतःचे पोट भरण्ासाठी त्ानंी िनरपराध आिण राजिन� अ्ा ्तेकऱ्ानंा लुटण्ास 
सुरवात केली आिण त्ाचं्ापैकी काहीजण मराठा ह�ेखोराबंरोबर भागी कवन रािहले. 
 
(१२) मरा�ाचं् दरोडेखोर् आिण यु� करणयाच् प�त् 

 
मरा�ानंी आपल्ा ारोडेखोरी करण्ाच्ा प�तीला एक िवि्� सववप िालेले होते . “जेथे-जेथे 

हे ह�ेखोर जात असत त्ा िठकाणचा वसूल जमा करण्ाच्ा कामी ते लागत . अित्् ्ातंपणे त्ा 



 
अनु�मिणका 

िठकाणी ते आपली बा्का व मुले ्ाचं्ासह मिहनेच्ा मिहने आिण वष� ाेखील घालवीत . त्ानंी 
आपापसात बाा्ाही परगणे वाटून घेतले आिण बाा्ाही प�तीचेच अनुकरण कवन आपले सवतःचे 
सुभेदार, कमाव्सदार (वसूल गोळा करणारे अिधकारी ) आिण राहदार (रसत्ाचे रकण करणारे 
अिधकारी) वगैरे अिधकाऱ्ाचं्ा नेमणुका केल्ा. त्ाचंा सुभेाार हा सैिनकाचं्ा पलटणीचा अिधकारी असे . 
जेवहा एखााा मोठा ताडंा ्ेत असल्ाचे त्ाच्ा कानावर ्ेई तेवहा तो जवळजवळ सात हजार 
घोडेसवारानंा बरोबर घेऊन त्ा ता�ंाला गाठत असे आिण तो ताडंा लुटून फसत करीत असे . मरा�ानंी 
सगळीकडे चौथाईची वसुली करण्ासाठी आपले कमाव्सदार नेमले . जेवहा एखााा सामथ्रवान 
जमीनाार अथवा बाा्ाही फौजाार कमावीसााराला �ितकार करी आिण वसुली करण्ास �ितबधंी करी 
त्ावळेी मरा�ाचंा सुभेाार त्ाच्ा मातीसाठी ्ेत असे , त्ा िठकाणाला वढेा घालीत असे आिण तेथील 
वसती उदधवसत करीत असे . मरा�ानंी नेमलेल्ा राहााराचे काम पुढील�माणे असे –जेवहा एखा�ा 
व्ापाऱ्ाला मरा�ाकंडून कोणत्ाही तऱहेचा �ास न होता �वास कराव्ाचा असेल तेवहा राहदार 
त्ाच्ाकडून �त्ेक गाडी िकवा बलै ्ाचं्ा पोटी काही पैसा घेत असे आिण मग त्ाचं्ासाठी रसता 
मोकळा ठेवला जाई . (बाा्ाही फौजाार जी जकातवसुली करीत त्ाच्ा ितपपट अगर चौपट ही र�म 
असे). �त्ेक सुभ्ामध्े मरा�ानंी एक अथवा ाोन लहान िक�े बाधंले होते . ्ा िकलल्ामध्े ते वळे 
�संगी आसरा घेत आिण आजूबाजूच्ा �ाे्ावंर ह�ा करण्ासाठी ्ा िकलल्ामधून ते बाहेर पडत 
असत.” (के. के., भाग २, ५१७–५१८). 

 
मरा�ाचं् साधनसाम�् आिण �लक ्तया याममये झालेले बदल 

 
साऱ्ा ािकणेमध्े आिण उ�र िहाुसथानच्ा काही भागामध्े मरा�ाचंा एकंार पिर�सथतीवरती 

पूणरपणे काब ूहोता . मोगल अिधकारी हे अगितक बनले आिण बचावातमक धोरण सवीकारण्ाची पाळी 
त्ाचं्ावर आली. मरा�ाचंी स�ा ्ा�माणे जसज्ी वाढत गेली त्ा�माणे त्ाचं्ा डावपेचात बाल पडत 
गेला. ि्वाजी आिण संभाजी ्ाचं्ा काळातल्ा�माणे ते केवळ तोडा आिण पळा असे करणारे लुटाव 
िकवा िनववळ ज्ानंा काहीही संरकण नाही अ्ा व्ापाऱ्ानंा आिण खेडुतानंा लुटून मोगल सैन् ्ेत आहे 
अ्ी चाहूल लागताच पळून जाणारे भरुटे चोर उरले नवहते . तर ्ाउलट मनुचीने इ . स. १७०४ मध्े 
अवलोकन केल्ा�माणे , “हे मरा�ाचें पुढारी आिण त्ाचं्ा हाताखालील सैिनक ह�ीच्ा िावसातं 
अित्् आतमिव�ासाने आपल्ा हालचाली करतात. ्ाचे कारण त्ानंी मोगल सेनापत�ना जेिरस आणले 
आहे आिण त्ाचं्ामध्े ाह्तीचे वातावरण िनम�ण केले आहे . सध्ा त्ाचं्ाजवळ तोफखाना , बाुंका, 
धनुष्े आिण बाण ही हत्ारे असून , त्ाचें सवर सामानसुमान आिण राहु�ा नेण्ासाठी त्ाचं्ाजवळ ह�ी 
आिण उंटाेखील आहेत. थोडक्ात महणाव्ाचे झाल्ास त्ाचं्ाजवळील साम�ी ही मोगला�ंमाणेच आहे. 
इतकेच नवहे तर त्ाचं्ा हालचाली ाेखील मोगल फौजा�ंमाणे आहेत.” (सटोिरया, भाग ३, ५०५). 

 
ाे्ाच्ा अंतगरत राज्कारभारात औरंगजेबाच्ा ्ासन्ं�णेची जी ाुरावसथा झालेली होती ितचे 

सववपही अगाी ठळकपणे िासून ्ेत होते . बाा्हाचे अिधकारी अका र्कम आिण सुधारण्ाच्ा पलीकडे 
असे लाचखाऊ बनलेले होते . त्ाच�माणे बाा्हाच्ा आजा न जुमानता सथािनक सुभेाारानंी बाा्हाने 
मना केलेल्ा , र्तेकडून वसूल केल्ा जाणाऱ्ा सवर कराची , पुनहा अंमलबजावणी सुव केली होती . 
बाा्हाच्ा वृ�ापकाळात ाूराूरच्ा �ातंातील अिधकारी उघडउघड त्ाची अवजा कव लागले होते . 
(सटोिरया, भाग ४, १००) पिरणामी राज्कारभारातील सवर कु्लता नाही्ी झालेली होती. 

 



 
अनु�मिणका 

(१३) औरंगजेबाच् अहमदनगरकडे माघार, १७०५ 
 
औरंगजेब देवापूर येथे ्ावण् करतो, १७०५ 

 
वाकीणखेडा िजकून घेतल्ानंतर लगेच [२७ एि�ल १७०५ ]. बाा्हाने आपली छावणी ाेवापूर 

्ेथे हलिवली . कृषणेच्ा काठी िहरव्ागार अ्ा �ाे्ात औरंगजेब ाेवापूर ्ेथे वसलेले हे खेडे 
िकलल्ापासून ािकणेस आठ मलैावंर आहे .[ाेवापूर ्ेथे बाा्हाचे ि्पाई व छावणीतील बाजारबुणगे ्ानंा भरपूर िव�ानती 

िमळाली. (एम. ए., ५०६). लढाईमुळे उदधवसत झालेल्ा िजल्ाचें पुनवरसन करण्ात आले . िचनिकिलचखानाच्ा हाताखाली ाेण्ात आलेल्ा 
तुकडीने लुटालूट करणाऱ्ा टोळ्ाचंा बांोबसत केला . ्तेकऱ्ानंा आ�ासन ाेऊन ्तेी करण्ासाठी परत बोलिवण्ात आले . वािकनखेडा 
्ेथील िकलल्ाच्ा िभती मजबतू करण्ात आल्ा. बाा्हाचा खोजा खाजा मसूा ्ाने तेथे नवीन म्ीा बाधंली. 

 
पावसाळ्ात मरा�ानंी कोडाणा िक�ा पुनहा िजकून घेतला . िक�ा घेण्ासाठी हमीाु�ीनखान ्ाची रवानगी करण्ात आली . परंतु 

तो िकलल्ाभोवती नुसता फेरफटका घेऊन परतला . १७०६ च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा अखेरीस नुातजंग ्ाला िक�ा घेण्ासाठी हुकूम ाेण्ात 
आला. त्ाने िकलल्ाची नाकेबांी केली आिण एक मिहन्ाच्ा अवधीत िक�ा िजकून घेतला . (एम. ए., ५०८–५१२; िदल., भाग २, १५५ ब).] 
्ेथे पोहोचल्ावर वृ�ावसथेमुळे  [बाा्हाचे व् चा�ंमासा�माणे ्ा वळेी ९० वष�चे होते .] आिण अिवरत 
�मामुळे बाा्हा अित्् आजारी पडला. 

 
देवापूर येथ्ल औरंगजेबाचे आजारपण 

 
्ा घटनेमुळे बाा्हाच्ा छावणीतील सव�ना िनरा्नेे घेरले . पिहल्ा �थम त्ाने अित्् धै्�ने 

रोगाचा �ितकार केला . काही िावस िनववळ मनोधै्�च्ा जोरावर त्ाने नेहमी�माणे कामकाज पािहले 
इतकेच नवहे तर आपण िजवतं आहोत हे लोकानंा ााखवनू ाेण्ासाठी तो आपल्ा ््नगृहाच्ा 
िखडकीतून बाहेर डोकावत असे . परंतु ्ा कामाचा ताण पडून त्ाचा आजार अिधकच बळावला . अखेर 
वाेनानंी त्ाच्ा ्रीराला इतके पछाडले की पुषकळाा त्ाची ्ु�बु� ाेखील हरपत असे . औरंगजेबाचा 
मृत् ूझाला आहे आिण त्ाच्ा मुलातं ्ु�ानंा सुरवात झालेली आहे ्ासंबधंीच्ा बेफाट वानता सवर� 
पसरल्ा. 

 
अ्ा पिर�सथतीत बाा्हाने १० ते १२ िावस काढले . नंतर त्ाच्ा ्रीर �कृतीत हळूहळू 

सुधारणा होऊ लागली . परंतु त्ाच्ा अंगात अजून खूप अ्कतता होती . ्ा सुमारास एके िाव्ी त्ाला 
्ातना अगाी अस् झाल्ावर तो ्खेगंज ्ाच्ा खालील किवता गुणगुणला. 

 
ज्ावळेी तुमही तुमच्ा ८० व्ा िकवा ९० व्ा वष�त  पाापरण करता , 
त्ावळेी काळाच्ा हसते तुमहाला अनेक  ाणके बसलेले असतील ; जेवहा 
ती आ्ुमर्�ाा ओलाडूंन तुमही ्भंरीच्ा घरात पोहोचता तेवहा मृत् ूहा 
तुमचा आ्ुष्ाचा बुरखा पाघंवन तुमच्ाकडे ्ेईल. 

 
बादशाह् ्ावण्चे अहमदनगरकडे कूच, १७०६ 
 

आजारी बाा्हाच्ा िबछान्ाजवळ ्ु�ूषा करण्ासाठी अमीरखान हा होता . त्ाने वाेना�सत 
बाा्हाचे पुढील ्बााने सातंवन करण्ाचा �्तन केला , “बाा्हा सलामत , परमे�र तुमहाला ्ातंता 
�ापत कवन ाेऊ ाे ! आपण ज्ा किवता मला महणून ााखिवल्ा त्ा पुढील किवतेला �सतावना महणून 
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्खेगंज ्ाने िलिहल्ा . तर मग तुमही नेहमीच आनंाी राहणे हे अिधक चागंले , कारण जर तुमही आनंाी 
असला तर तुमही परमे�राची ्ाा कव ्कता!” 

 
२३ ऑकटोबर १७०५ रोजी औरंगजेबाने ाेवापूर ्ेथील आपली छावणी मोडली आिण पालखीत 

बसून त्ाने उ�रेच्ा िा्नेे कूच केले . अित्् हळू टपप्ापप्ानंी �वास करत २० जानेवारी १७०६ रोजी 
तो अहमानगर ्ेथे जवळजवळ २३ वष�च्ा कालावधीनंतर पोहोचला . बरोबर २३ वष�पूव� ्ाच 
िठकाणाहून त्ाने आपल्ा ािकण िजकून घेण्ाच्ा मोिहमेस सुरवात केलेली होती . अहमानगर ही 
आपल्ा पथृवीवरील �वासाचंी इित�ी आहे असे त्ाने जाहीर केले . [राजपु� महमा आजम हा २५ माचर रोजी 

अहमानगर ्ेथे ्ेऊन पोहोचला. बाा्हाने सवतःपा्ी आपल्ाला ्ेऊ �ावे ्ासाठी त्ाने बाा्हाची खूप मनधरणी केली . परंतु बाा्हाने त्ी 
परवानगी ाेण्ाचे नाकारले . आपल्ा महातारपणात आिण आजारपणात ्हाजहानच्ा जे नि्बी आले तसे आपल्ा मह�वाकाकंी मुलाकंडून 
आपले होऊ न्े ही भावना औरंगजेबाच्ा मनात जागवक होती ( के. के., भाग २ , ५४१). त्ाच�माणे ाुबळ्ा कामबकाला क्ाचीही चाड न 
बाळगणारा आपला मुलगा जो आजम ्ाच्ापासून ाूर ठेवण्ाची त्ाची इचछा होती . अखेर आजमने वारंवार केलेल्ा िवनंतीला बळी पडून त्ाने 
त्ाला जवळ ्ेण्ाची परवानगी िाली . त्ाच्ा जागी बेाारबखत ्ाची तातपुरती नेमणूक करण्ात आली . माळव्ावर खान आलम आिण 
खानाे्वर नजाबतखान ्ाचं्ा नेमणुका करण्ात आल्ा . िचनिकिलचखान ्ाची िवजापूरवर झालेली नेमणूक का्म करण्ात आली (एम. ए., 

५१२)] (के. के., भाग २, ५४१; अहकाम ५६) 
 

(१४) दुःख आिण िनराशा यानं् भरलेल् औरंगजेबाचया ज्वनात्ल शेवटच् वष�  [औरंगजेबाच्ा ािकणेतील 

मोिहमेच्ा अखेरच्ा काळात त्ाचे कसे हाल झाले ्ाचे अित्् उ�म वणरन मनूची ्ाने पुढील�माणे िाले आहे . “सन १७०४ मध्े ााऊाखान 
प�ी अडोनीच्ा सुभ्ावर जात असता , मरा�ानंी त्ाच्ावर छापा घातला . तेवहा त्ाने मरा�ास सात लक रप्े भवन आपला बचाव केला . 
बाा्हाच्ा फौजेत इतकी अव्वसथा होती की , बडंखोर पठाण सम्रेखान ्ास पकडण्ासाठी बारा हजाराचंा रीसाला त्ाने रवाना केला . 
त्ापैकी सात्बेाव� पडले, तेवहा सम्रेखानाचे डोके हाती आले . इतके वष� औरंगजेब मरा�ानंा िजकण्ाचा उ�ोग करीत आहे , त्ाच्ा बाजूस 
ारसाल एक लाख माणसे , आिण ह�ी, घोडे, बलै, उंट वगैरे जनावरे ारसाल तीन लाख मरण पावली . एव�ा अफाट राज्ात आज �सथती अ्ी 
आहे की, मोठमो�ा सराारासंसु�ा उपास करण्ाची पाळी ्ेते . त्ाचंी बा्कामुले पुषकळाा रसत्ातून पोटासाठी िभका मागतात . मोठ-मो�ा 
सरााराचं्ा बा्काचं्ा अंगावर एक लाबं चाारीपेका ाुसरे काही एक नसते. 

 
“ािकणेत इ . स. १७०२ पासून १७०४ प �्त पाऊस पडला नाही ; आिण पलेग सुव होता . ्ा कारणानंी ्ा ाोन वष�त वीस लाखावंर 

लोक मेले. आई-बापानंा पोटासाठी मुले िवकण्ाची पाळी आली . ार मुलास आठ िकवा चार आणे ाेऊन सु�ा त्ास िवकत घेण्ास कोणी िमळत 
नसे. कोकणासारख्ा अवघड िठकाणी बाा्हाच्ा फौजा जाऊ लागल्ा , महणजे केवहा केवहा लषकरी अिधकाऱ्ावर असा �संग ्ेई की सवतः 
पीठ घेऊन कोणाच्ा घरी जावे, आिण ाोन रप्े मजुरी ाेऊन तेव�ाची भाकरी भाजून �ावी. नोकराचाकरानंा तर झाडाचा पाला िमळाला महणजे 
भाग्. गेल्ा पचंवीस वष�त बाा्हाला िकती खचर लागला , आिण त्ाची िकती माणसे गेली , ्ाची गणतीच नाही . पण ्ामुळे बाा्हाच्ा 
अंतःकरणास ्�तकंिचत �व आला नाही . एखााे वेळी पुषकळ माणसे मवन नुकसान झाल्ाची बातमी आली , महणजे तो जवळच्ा मंडळीस महणे , 
“असा संहार होतो तेवहाच तैमूरलंगासारखी कीत� िमळते.” 

 
“खेळण्ाचा वेढा चालू असताना मरा�ानंी बुरहाणपुरावर ह�ा कवन तेथील मोगल अिधकाऱ्ास पकडले आिण सवर ्हर लुटले . ्ा 

अिधकाऱ्ाने ांड भवन आपली सुटका कवन घेतली . त्ाच�माणे लगेच गोवळको�ावर सवारी कवन तेथूनही पुषकळ लूट मरा�ानंी आणली . 
मरा�ाचें िक�े काबीज केल्ाची फु्ारकी मावन बाा्हाकडून बिकसे िमळवावी , महणून िकत्ेक मोगल अिधकाऱ्ानंी मरा�ासं पैसे भवन 
थोडा वेळ पावेतो काही िक�े काबीज केले . इ. स. १७०४ च्ा जानेवारीत मराठे सराारानंी िवजापूरच्ा ह�ीत ि्वन भरपूर लूट केली ; आिण सवर 
भागातूंन चौथाईचा वसूल चोपून घेतला. लगेच त्ानंी त्ा सवारीत पूवर िकनाऱ्ापावेतोच्ा �ाे्ात ि्वन चौथाई वसूल केली . 

 
“मरा�ाचं्ा सवाऱ्ा त्ानंा अित््च फा्ाे्ीर होऊ लागल्ा . मोगलाचं्ा ह�ीत त्ानंी पा् ठेवल्ाबरोबर बाा्हाचे अिधकारी 

त्ाचं्ाकडे माणसे पाठवनू का् र�म पािहजे ती ठरिवतात . मािगतल्ा�माणे र�म िमळाली तर बरे , नाही तर लगेच सवर� जाळपोळ सुव होते . 
ह�ी मरा�ाचंा राजा सवर ्�कतमान आहे . त्ाच्ाजवळ एक लाख सवार जय्त त्ार आहेत . अ्ा फौजेिन्ी तो मोगल बाा्हा्ी झगडण्ास 
मुळीच कचरत नाही. पूव� जसा औरंगजेब इतर राजासं धाक ााखवी, तसा धाक ह�ी मरा�ाचंा राजा सव�स ााखवीत आहे. 

 
“ाहा-वीस वष�त सवर िहाुसथानचे राज् काबीज करण्ाची ताका इतक्ा वष�च्ा मेहनतीने व अनुभवाने मरा�ाचं्ा अंगी आली 

होती. ्ौ्र व परा्मी माणसे व सािहत् सवर भरपूर होते ; पण का्ाा व ि्सत लावणारा नेता त्ास नवहता . अव्�सथतपणा हा मरा�ाचंा सवभाव 
बनला. चालुक्ाचें वेळेपासून अ�ाप पावेतो त्ाचं्ा ्ा सवभावाचे �ा्रन इितहासात पाोपाी आढळते .” 

 
इ. स. १७०५ मधील घटनाबाबत िलिहताना मनूची महणतो , “इ. स. १७०५ मध्े मरा�ाचें मोठमोठे �मुख सराार धनाजी जाधव , 

नेमाजी ि्ाे, ाााो मलहार, रंभाजी िनबाळकर वगैरे. चाळीस हजार सवारािंन्ी मोठी ाौड करीत झपा�ाने सुरतेवर गेले आिण तेथून भडोचप �्त 



 
अनु�मिणका 

सवर मुलूख त्ानंी लुटला . त्ाजवर नजरअिलखान व खवाजा हमीा हे ाोन मुसलमान सराार सहा हजार फौजेिन्ी चालून गेले . मरा�ानंी 
त्ाचं्ा फौजेचा फ�ा उडिवला त्ा ाोघासं कैा केले आिण आठ लाख रप्े ांड घेऊन त्ास सोडीले . िवनू माडं महणून खानाे्ातला एक 
कलाल, जवळ चोराचंा ताडंा जमवनू �ातंात ारोडे घालू लागला . त्ानेच मरा�ानंा लुटीची लालूच ााखवनू गुजराथेवर सवाऱ्ा करण्ाची भर 
िाली. गुजराथच्ा वरील सवारीत बडो�ाचा फौजाार नजरअली व धनाजी जाधव ्ाचंी मोठी लढाई नमराेच्ा पूवरकाठी राजिपपळ्ाजवळ 
रतनपूर ्ेथे झाली (४ माचर १७०६). तीत मुसलमानाचा फारच ना् झाला . जीव बचावनू िकत्ेक भडोच ्ेथे आले आिण धनाजीने अपरंपार लूट 
जमवनू महाराष्ात आणली . गुजराथ �ातं हा बाा्हाचा समृ� �ाे् मरा�ानंी उदधवसत केल्ामुळे औरंगजेबाचे राज् संपल्ासारखेच झाले .” 
मरा�ाचं्ा ्ा कारवा्ानंा बाा्हाला आळा घालता ्ेईना . इतकेच का् परंतु मरा�ाचंी लुटालूट ाेखील त्ाला मुळीच बां करता ्ेईना . 
्ाबाबत मनूची महणतो, “त्ानंी िजकडेितकडे आपला का्मचा अंमल बसवण्ास सुरवात केली . जो जो मुलूख त्ाचें हाती लागे , त्ात बाा्ाही 
अमला�माणे आपला अंमल सुव कवन सुभेदार, कमािवसदार, राहदार वगैरे अिधकारी त्ानंी नेिमले . सुभेााराच्ा ताब्ात सवर फौज 
असाव्ाची. एखााे लमाण बाा्हाकडे ्ेत आहे , अ्ी बातमी लागताच , सुभेाार सहा-सात हजार लोक बरोबर घेऊन त्ावर ह�ा करीत व ते 
लमाण लुटून आणीत. सुभेाार आपले कमािवसदार चौथाई वगैरे गोळा करण्ाकिरता पाठवी; आिण जम्नदार व फौजदार वगैरे अिधकारी चौथाई 
ाेण्ास हरकत करीत त्ा िठकाणी तो सवतः जाऊन ्हरे व गाव जमीनाोसत कवन कमािवसााराचा पाठपुरावा करी . राहााराकडे ासतुरी 
नाक्ावर बसून गा�ा व जनावरे ्ाजंपासून कर घेण्ाचे काम होते . ्ा�माणे ािकणेतून गुजराथेत अहमााबााेप �्त आिण माळव्ात 
उ�ि्नीप �्त मरा�ानंी आपला ारारा बसिवला .” बाा्हाच्ा ्वेटच्ा िावसाचंी मनुचीने िालेली मािहती िच�वेधक आहे . त्ाववन मोगल 
कारभाराची कलपना ्ेते आिण एका स�ाधारी व्कतीच्ा हेकेखोरपणामुळे राष्ाचा इितहास कसा बालतो हे आपल्ाला समजू ्कते . “बाा्हा 
अहमानगरास ्ेत असताना त्ाची मुलगी व बेगमा ्ानंी िवनंती केली . की, “राजधानी सोडून आज तीस वष� आपण रानावनात िहडत आहो ; 
आपण नाना संकटे सोसली ; आमही लहानाच्ा महाताऱ्ा झालो ; तर मेहरबानी कवन आमहास आगऱ्ास जाऊ �ा ; महणजे तेथे आमहास कोणी 
पकडू ्कणार नाही, आमही सुखाने व अ�नेू तरी मव .” बाा्हाने ्ावर उ�र िाले, “तुमही काही एक िफकीर कव नका . तुमच्ा संरकणाची सवर 
तजवीज ाोन वष�पूव� मी कवन ठेिवली आहे.” 

 
बाा्हाच्ा छावणीचे वणरन करताना मनुची िलहतो , “त्ाच्ा छावणीइतकी घाणेरडी जागा पथृवीवर ाुसरी नसेल . ाररोज असंख् 

माणसे व जनावरे मवन एकच घाण सुटलेली असते . जनावरा�ंमाणेच मेलेल्ा माणसानंा ाोरी बाधूंन ओढून नेतात , आिण अंगावर असेल नसेल ते 
सवर बचूाडून जवळ कोठे खाडा िासेल , त्ात टाकून ाेतात . कोल्ा-कुं्ाचंी मा� चैन असते . िकती वेळा तरी मला बाा्हाच्ा छावणीजवळ 
नाक धरताधरता पुरेवाट झाली; आिण िकतीकाा मला उल�ा झाल्ा . माश्ा तर इतक्ा असतात की काही खाण्ाची महणून सो् नाही . �वासी 
लोकास पिहला मोठा धाक मरा�ाचंा . पण मरा�ाचं्ा हातून सुटावे , तो बाा्हाचे जकात लुबाडणारे अिधकारी का् कमी आहेत ! कोणाजवळ 
काही �व् आहे असा सुगावा लागला महणजे पुरे . ते खु्ाल सवरसव हरण कवन , �वा्ानंा मावन पुवन टाकतात . अ्ी ही ्ा साधू बाा्हाची 
राज्व्वसथा आहे.” 

 
“एकाा बाा्हाने जु�लफकारखानास मरा�ावंर पाठिवताना कानमं� सािंगतला तो असा : हे पहा ्�ू्ी �संग पडला असता कपट , 

खोटे बोलणे , धरसोड, खो�ा ्पथा इत्ााी वाटेल तो �कार �संगानुसार उप्ोगात आणण्ास कमी कव नकोस . नाही नाही त्ा ्ुकत्ा व 
लबा�ा ्ोिजत जा. पण हातात घेतलेल्ा कामात ्् िमळाल्ाि्वा् राहू नको.” 

 
“एकसारखा लढाईचा िवष् बाा्हाचे मनात घोळत असतो . पालखीत बसून कूच करीत असताना तो तलवार म्ानातून काढून 

वरचेवर ती पुसतो , उगाच थोडी्ी इकडेितकडे परसतो , पुनहा परत ठेवतो . धनुष्बाणाचेही असेच करतो . ्ेणे कवन तो लोकास ााखिवतो की , 
मी अजून वाटेल त्ी लढाई करण्ास त्ार आहे . वृ�ावसथेने त्ाचे ्रीर साफ ाुणून गेलेले आहे . डोके अगाी छातीवर पडलेले िासते , आिण 
त्ाची ती पाढंरी सवचछ ााढी छाती फोडून बाहेर ्ेत आहे असे वाटते . कोणी काही अजर करण्ास आला की सावका् वर मान कवन तो ऐकण्ास 
त्ास िकती तरी वेळ लागतो ; नंतर असा जबाब तो ाेतो की पुनहा जासत �शन करण्ाचे कारणच राहू न्े . जवळ असताना त्ाचे अंमलाार त्ाचे 
हुकूम ऐकल्ासारखे करतात ; जरा ाूर गेले की ब्ााा सागं ूलागतात , अडचणी ााखिवतात, बाा्हाजवळच्ा मंडळीस लाच भरतात आिण मन 
मानेल तसे वागतात. लोक आपले हुकूम मानीत नाहीत हे बाा्हास ठाऊक, महणूनच तो सवतः लढाईवर गेला. साा सवरकाळ ई्िचतनात िनमगन 
आहोत असे तो ााखिवतो . रमजानच्ा उपवासात जिमनीवर डोके टेकून सारखे चोवीस -चोवीस तास भजन महणत असतो . मग राणी उा्पुरी 
जवळ जाऊन त्ास उठिवते, तेवहा राग आल्ासारखे ााखवनू महणतो, “माझ्ा परमानंाात तुमही व्त्् का आणता? मला आता इहलोकाचे सुख 
पुरे झाले.’ अ्ा वतरनाने भोळ्ाभाब�ाच्ा िच�ास वाटू लागते, की बाा्हा खरोखर मोठा सतपुरष आहे.” 

 
“अहमानगरास आल्ावर बाा्हास अितपसतावा झाला . आपण क्ाला ्ा मरा�ाचं्ा ्ु�ात पडलो , असे त्ास होऊन गेले . 

िा�ीस िनघून जावे तर ािकणचा सवरच �ाे् हातचा जाणार ; आिण इतक्ा वष�चे �म व खचर सवर फुकट जातो महणून त्ास ािकण ाे् सोडता 
्ेईना. मुले नातू पणतू िमळून वीस -पचंवीस वष�वरचे िनाान सतरा असामी त्ाच्ा कुटंुबात आहेत . नातवाचं्ा ाा�ा िपकू लागल्ा आहेत . 
बाा्हा मरतो केवहा आिण आपण राज् घेतो केवहा अ्ी �त्ेकास िववंचना लागलेली आहे . पण ्ा मराठे लोकासं िजकून बाा्हाच्ा मनास 
समाधान ाेण्ाचे सामथ्र एकात ाेखील नाही . मराठे तर बेसुमार ााडंगाई कव लागले आहेत . एक टोळी िा�ीवर; तर ाुसरी बगंल्ात, ओिरसा, 
डा�ा, राजमहालकडे: ितसरी कन�टकावर, तर चौथी सुरतेवर , असा सारखा धुमाकूळ चालला आहे . इ. स. १७०६ मध्े त्ानंी सुरत , भडोच व 
गण ाेवी ही ्हरे लुटली . कोणत्ाही �ाे्ात ते नाहीत अ्ी जागाच उरली नाही . आजम व कामबक हे ाोन मुलगे बाा्हाच्ा मरणाची वाट 
पाहात जवळ टपून बसले आहेत . त्ाची धासती बाा्हास अहोरा� लागलेली आहे . आपली फौज त्ास िमळेल महणून बाा्हा फौजेस नेहमी 
लाबंलाबंच्ा �ातंात पाठवनू आपण बहुतेक सडाच राहतो . अहमानगरास तो एकाा अित्् आजारी पडला , तेवहा तो मेल्ाची गपप उठली; आिण 
मग जो का् गोधळ सवर राज्ात उडाला तो काही िवचाव न्े . खरोखरी मेल्ावर पुढे का् होणार हे त्ास िजवंतपणी डोळ्ासमोर िासू लागले . 
लोकास ्ातं करण्ासाठी , उठवत नवहते तरी , गा�ा, त�े, वगैरे लावनू पुषकळ असाम�नी सवर बाजंूनी धवन त्ास ारबारात आणले , आिण 
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मंगलवा�े सुव केली, महणून तो िजवंत आहे, इतकी तरी लोकाचंी खा�ी झाली ; ्ा �संगी डोळ्ात आसवे आणून , त्ाने भावी िवपि�ब�ल अत्ंत 
ाुःख ााखिवले, आिण परमे�र माझे डोळे का िमटीत नाही , असा आ्ो् कवन तो महणाला , “काल रा�ी पैगबंराने मला ा्रन ाेऊन सािंगतले , 
‘बाबा तुझे मरण इतक्ात नाही अजून तीस वष� तुला जगाव्ाचे आहे !’ कोण ही माझी ाुार्ा मरणास सु�ा मी महाग झालो का् !” हे भाषण ऐकून 
लोकाचंी खा�ी झाली की, बाा्हा अजून पुषकळ वष� वाचणार आहे . पुनहा आपल्ा मरणाची गडबड उडू न्े , महणून हा सगळा खटाटोप. ढोगाची 
इतकी हुबेहूब बतावणी ाुसऱ्ा कोणास साधली नवहती!” 

 
“अहमानगरास पोहोचल्ावर आपले इितवृ� संपले , असे बाा्हाला वाटू लागले. आपला का्मचा मु�ाम ्ेथेच होणार अ्ी त्ाची 

खा�ी झाली . आजम्हा त्ाच्ा जवळ होता . राज्ाच्ा पुढील व्वसथेिवष्ी बाा्हाच्ा मनात िवचार चालू होते . पाटणा ्ेथे आजम्हाचा 
मुलगा आजीम उश्ान हा बाा्हाचे �ीतीतला होता ; तसेच कामबकावरही त्ाचे िव्षे �ेम होते . आजम्हास छावणीतले बहुतेक सराार 
अनुकूल असून तो कामबकाची नालसती करण्ात ांग होता . बाा्हा हा �कार जाणून होता , व कामबकाचा साभंाळ करण्ािवष्ी त्ाने सुलतान 
हुसेन ऊफर  मीर मलंग ्ास आजा केली . कामबकही थो�ा वेळाने बाा्हाच्ा छावणीत आला . आजम्हाने त्ाने काही वाकडे कव न्े , महणून 
बाा्हाने कामबकाला मो�ा इतमामासह िवजापुरास पाठिवले ; आिण आजम्हासही माळव्ात घालवनू िाले . आपण आता थो�ा वेळाने 
मरणार अ्ी खा�ी होताच बाा्हाने वजीर असाखान ्ाला जवळ बोलािवले ; आिण त्ाजकडून खिजना खोलवनू फौजेचा चढलेला सवर पगार 
आपल्ा समक ाेऊन टाकला. मरणसम्ी तो बोलला, ‘मी आता सुखाने मरणार; कारण मुसलमानी धम�च्ा ्�ूचा ना् करण्ात मी कसूर केली 
नाही, एवढे तरी लोक माझ्ािवष्ी खा�ीने महणतील.’ 

 
“वडील मुलगा ्हाआलम ्ाने आपल्ा प�ात राज्ावर ्ावे, अ्ी व्वसथा करण्ािवष्ी जवळच्ानंी त्ास आ�ह केला असता, तो 

महणाला, ‘मी कोण त्ास नेमणार; परमे�राच्ा हातची ही गो� आहे.’ ाोन �हरानंतर ाोन तासानंी बाा्हाचे �ाणोत्मण झाले.”] 

 
औरंगजेबाच्ा आ्ुष्ातील अखेरची वष� ही कलपनातीत अ्ा ाुःखाने भरलेली होती . राजकी् 

के�ात त्ाला असे िासून आले की साऱ्ा िहाुसथानावर न्ा्ाने आिण कणखरपणे राज् करण्ासाठी 
त्ाने ह्ातभर जे �्तन केले त्ाची पिरणती साऱ्ा सा�ाज्ात िजकडेितकडे बेबां्ाही आिण फाटाफूट 
होण्ात झाली होती . आता त्ाच्ा वृ�ापकाळात औरंगजेबाच्ा हा्ाला अबोल अ्ी एकाकीपणाची 
भावना ाह्त घालून रािहली . एकामागून एक त्ाचे सगळे जुनेजुने अमीरउमराव मृत झाले होते . त्ाचा 
एकमेव वै्�कतक िम� आिण ज्ाने आपल्ा तारण्ाची जोपासना ज्ा िपढीमध्े केली होती त्ा 
िपढीमधील एकच व्कती आता ि्�क रािहली होती , आिण ती महणजे त्ाचा वजीर असाखान आिण हा 
ाेखील औरंगजेबाहून व्ाने ५ वष�नी लहान होता . जेवहाजेवहा वाधरक्ाने वाकलेला बाा्हा ारबारात 
आपल्ा भोवती बसलेल्ावंर नजर टाकीत असे तेवहातेवहा त्ाच्ा नजरेस जी मंडळी पडत त्ामधे व्ाने 
लहान, धासतावलेले, खुषामतखोर, जबाबाारी घेण्ास टाळाटाळ करणारे , खरे सागंाव्ास घाबरणारे 
आिण वै्�कतक मह�वाकाकंा आिण परसपरािंवष्ी मतसर ्ासारख्ा नीच वृ�ीत राहून साा सवरकाळ 
कारसथाने करणारे असे होते . औरंगजेबाच्ा अंगी जो अित्् भ्ानक कणखरपणा होता त्ामुळे त्ाच्ा 
पुढेपुढे करणाऱ्ा व्कतीच्ा अंगातील धाडस हे साफ गारठून जात असे . जगातला आनंा आिण ाुःख ्ा 
भावना ज्ाला ठाऊक नवहत्ा , जगातील माणसाचंी ाुबरलता आिण असहा्ता ्ाचंी ज्ाला जाणीव 
नवहती, ज्ाच्ा अंगात साध्ा माणुसकीचा अव्षेही सापडणे कठीण होते , आिण जो ्ा जगात राहात 
असे परंतु जेथे तो असून नसल्ासारखा होता , अ्ा औरंगजेबाब�ल कोणाही ब्कतीला हा कोणीतरी 
अितमानवी जगातला आहे असे वाटत असे आिण �त्ेकजण त्ाच्ाजवळ जाण्ास ाबकत असे . 
राज्ाच्ा कारभाराच्ा मनाला सतावणाऱ्ा कटकटीतून मुकत झाल्ावर बाा्हाचे एकमेव सोबती महणजे 
त्ाची मुलगी िजनतउ�ीसा ; िहचे ाेखील व् झालेले होते ; त्ाची ाुसरी जोडीाारीण महणजे त्ाची 
्वेटची बा्को उा्पुरी . औरंगजेबाच्ा ्ा बा्कोचा सवभाव एखा�ा खालच्ा जातीच्ा ्ूर 
�ाण्ासारखा होता . िहचा मुलगा कामबक ्ाने आपल्ािवष्ी सवभावाने आिण मूखरपणाच्ा आहारी 
जाऊन केलेल्ा बेफाट वागणुकीमुळे आपल्ा बापाच्ा मनावर फार मोठा �हार केला होता. 

 
औरंगजेबाचा अंतःकाळ आता जवळ आलेला होता . अ्ा पिर�सथतीत त्ाच्ा नजीकची माणसे 

जेवहा मरण पाव ूलागली तेवहा त्ाच्ा कौटंुिबक जीवनात भ्ानक अंधःकार पसरल्ासारखे झाले . त्ाची 
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अित्् लाडकी सून जहानजेब बानू ही गुजराथमध्े १७०५ च्ा माचर मिहन्ात मरण पावली . त्ाचा 
बडंखोर मुलगा अकबर हा पराे्ामध्े अजातवासात असताना १७०४ मध्े मरण पावला होता . त्ाच्ाही 
अगोार त्ाची अित्् �ितभावान आिण उकृ� किवि्�ी असलेली मुलगी जेबउ�ीसा िहने आपल्ा 
आ्ुष्ाचे अखेरचे िावस मोजीत िा�ीच्ा तुरंगात १७०२ मध्े आपले �ाण सोडले होते . आिण आता 
त्ाचे अनेक भाऊ आिण बिहणी ्ाचं्ामधून िजवतं रािहलेली एकुलती एक गोहरआराबेगम ही १७०६ मध्े 
मरण पावली. ितच्ा मृत्चूी बातमी ऐकल्ानंतर पुनहापुनहा त्ाच्ा तोडातून असहा्तेने ाुःखाने भरलेले 
पुढील उदगार िनघाले , “ती आिण मी अ्ी फकत ाोघच ्हाजहानच्ा मुलापैंकी िजवतं रािहलो होतो .” 
(एम. ए., ५१३) १७०६ च्ा मे मिहन्ात त्ाची मुलगी मेहेरउ�ीसा आिण ितचा नवरा महणजे मुरााचा 
मुलगा इजीाबक ्ा ाोघाचंा िा�ी ्ेथे एकाच वळेी मृत् ूझाला. त्ाच्ापुढील मिहन्ात अकबराचा मुलगा 
बुलंा अखतर हा मरण पावला . १७०७ मध्े त्ाचा सवतःचा मृत् ूहोण्ाच्ा अगोार त्ाची ाोन नातवडें 
मरण पावली. िावसेिावस खचत जाणाऱ्ा बाा्हाब�ल अनुकंपा वाटल्ाने त्ाच्ा विजरानंी ही बातमी 
त्ाच्ापासून लपवनू ठेवली. 
 
(१५) मरा�ानं् बादशाह् मुलखात घातलेला धुमाकूळ, १७०६–१७०७ 
 

औरंगजेबाने जेवहा अहमानगर ्ेथे जाण्ासाठी कूच केले तेवहा सगळीकडे अंााधंुाी आिण 
िवधवसं ्ाचें सा�ाज् पसरलेले होते . परंतु त्ाने घेतलेल्ा ्ा माघारीमुळे त्ाच्ा सैन्ाला िव�ातंी 
लाभली नाही, िकवा मोगल सा�ाज्ात ्ातंतेचे वातावरणही िनम�ण झाले नाही . १७०६ च्ा एि�ल अथवा 
मे मिहन्ात मरा�ाचें एक �चडं सैन् त्ाचं्ा सवर सेनापत�च्ा हाताखाली बाा्ाही छावणीपासून ४ 
मलैावंर ्ेऊन धडकले आिण त्ानंी छावणीला धोका िनम�ण केला . औरंगजेबाने खानइआलम आिण इतर 
अिधकाऱ्ानंा मरा�ाचं्ावर रवाना केले . बराच काळप �्त आिण अित्् घनघोर ्ु� झाल्ानंतर त्ानंा 
मरा�ाचंा ह�ा आजूबाजूच्ा �ाे्ातून परतवनू लावण्ात ्् िमळाले. (िदल., भाग २, १५५ ब) 

 
गुजराथमध्े ाेखील बाा्ाही फौजावंर भ्ानक संकटाची परंपरा कोसळली . इनुमाडं नावाचा 

पूव� एक खानाे्ात ााव गाळण्ाचा धंाा करणारा होता . त्ाने आता ारोडेखोरीचा धंाा सुव केला आिण 
मरा�ाचं्ा सेनापतीबरोबर तो संधान बाधूंन रािहला . त्ाने धना जाधव आिण त्ाची फौज ्ानंा पाचारण 
केले आिण १७०६ च्ा माचर मिहन्ात अित्् मोठे असलेले आिण व्ापाराचे मध्वत� िठकाण महणून 
नावाजलेले बडोाा ्हर त्ाने लुटून फसत केले . त्ा िठकाणचा फौजाार नजरअली ्ाचा मरा�ानंी 
पराभव केला आिण त्ाच्ा माणसासिहत त्ाला पकडले. (िदल., भाग २, १५६ ब) 

 
त्ाच�माणे धनाजी जाधव आिण मरा�ाचें इतर सेनापती ्ाचं्ा हाताखाली मरा�ाचं्ा 

तुक�ानंी पुनहा पुनहा औरंगाबााच्ा �ातंात मुलुखिगरी केली आिण तो �ातं वारंवार उदधवसत केला . 
[औरंगाबाा िजल्ात धुमाकूळ घालणाऱ्ा मरा�ावंर चाल कवन जाण्ाची त्ाने नुातजंग ्ाला आजा केली . मे १७०६ मध्े त्ाने अहमानगर 
सोडले आिण तीसगावच्ा िा्नेे कूच केले . मरा�ाचंा पाठलाग करीत तो बीडप �्त पोहोचला . मराठे धमरपुरी घाट , परळी, औसा, तुळजापूर 
आिण परेडा ्ा माग�ने महााेवाच्ा डोगरात पळाले . नुातजंग बाा्ाही छावणीकडे परतला . ारम्ान धनाजी जाधव िमरजेकडे आल्ाची बातमी 
आली तेवहा त्ाला पुनहा धनाजी जाधवावर पाठिवण्ात आले . धनाजीने कृषणा नाी ओलाडंली आिण पावसाळा आल्ामुळे खानाने िमरजेपासून २४ 
मलैावंर मु�ाम केला . मरा�ाचं्ा पाठलागाच्ा धामधुमीत खानाच्ा फौजेतील बहुतेक घोडे आिण मालवाहू जनावरे गारा झाली होती . 
पावसाळ्ात ाेखील खानाच्ा छावणीत धान् आिण चारा ्ाचंा तुटवडा पडला होता . सैन्ातील ि्पाई ्ा पिर�सथतीला पूणरपणे कंटाळून गेले 
होते. (िदल., भाग २, १५६ ब–१५७ अ; एम. ए., ५१५).] 

 
१७०६ ममये मरा�ानंा िमळालेले ने�द्पक िवजय 



 
अनु�मिणका 

 
जुलैमध्े मरा�ानंी वाकीणखे�ाच्ा आसपास ज्ा हालचाली केल्ा त्ामुळे त्ा �ाे्ातून 

त्ानंा हुसकावनू लावण्ासाठी तरबी्तखानाला त्ा �ाे्ात धाडणे बाा्हाला भाग पाडले . (एम. ए., 
५१६) ाोनही कन�टकाची िक�ी असे ज्ा ्हराचे वणरन करता ्ेईल ते पेणूकोडा हे ्हर तेथील मोगल 
िक�ेााराला लाच ाेऊन पीिड्ा बेरड ्ाने िहाुरावा्ी संगनमत कवन आपल्ा ताब्ात घेतले . (िदल., 
भाग २ , १५६ ब ; सटोिरया, भाग ४ , २४९–२५१) अनेक मिहने बाा्हाकडून पगाराची थकबाकी 
रािहल्ामुळे ्ा िक�ेााराची उपासमार होत होती . पेणूकोडा ्ासारखा मह�वाचा िक�ा ताब्ात 
आल्ामुळे मरा�ानंा अित्् हुवप आला आिण िवजापुरी कन�टकचे पठार असा ज्ा �ाे्ाचा उ�ेख 
केला जातो त्ाची राजधानी सेरा ्ा ्हराकडे त्ानंी आपला मोच� वळिवला . १७०४ च्ा जून मिहन्ात 
्ापूव� त्ानंी ्ा िजल्ाच्ा आसपास लुटालूट केलेली होती . कन�टकचा फौजाार ााऊाखान ्ाने 
काही काळानंतर पेणूकोडा परत िजकून घेतले . बाा्ाही ारबारचा एक अिधकारी िस्ाातखान ्ाला 
बाुंकीच्ा गोळ्ानंी ाोनही डोळ्ामंध्े जखमा झाल्ा . त्ाला मरा�ानंी कैा केले आिण ांडाााखल 
र�म भवन सुटका कवन घेण्ाची अट त्ानंी त्ाच्ावर लााली . ्ाच सुमारास मरा�ानंी बाा्ाही 
िक�ेाारापासून वसंतगडचा िक�ा िजकून घेतला. (िदल., भाग २, १५६ ब) 

 
१७०६ च्ा स�ेबरमध्े पावसाळा संपल्ावर मरा�ाचं्ा हालचाल�ना पुनहा ासपट वगेाने सुरवात 

झाली. धना जाधव ्ाने वऱहाड व खानाे् ्ा मोगल सा�ाज्ाच्ा जुन्ा �ाे्ात आता मुसंडी मारली . 
परंतु नुातजंग ्ाने िमरज ्ेथील आपली छावणी सोडून त्ाला िवजापूरच्ा बाजूने िपटाळले आिण तेथून 
कृषणा नाीच्ा पलीकडे त्ाचा पाठलाग केला . औरंगाबााहून बाा्ाही छावणीकडे ्ेणारा लमाणाचंा एक 
मोठा ताडंा अहमानगरपासून २४ मलैावंर चाांा ्ेथे लुटून फसत करण्ात आला . [िडसेबर १७०६ मध्े िवजापूरचा 
सुभेाार िचनािकलीचखान ्ाला औरंगजेबाने ारबारात हजर होण्ाचा हुकूम िाला . तेवहा नुातजंग ्ाने िमरजेहून कूच केले आिण िवजापुरच्ा 
सभोवारच्ा �ाे्ाच्ा संरकणाची व्वसथा केली . ्ा सुमाराला ताराबाईने बिहज� घोरपडे ्ाला कैा करण्ासाठी धनाची जाधव ्ाची रवानगी 
केली. घोरप�ाने कुरकल िकलल्ाचा आसरा घेतला . धनाजीने त्ाची सवर मालम�ा आिण जनावरे काबीज कवन िकलल्ाला वेढा िाला . ्ावर 
बिहज�ने नुातजंग ्ाच्ाकडे मातीची मागणी केली आिण मात िमळाल्ास बाा्ाही चाकरीत ि्रण्ाचे कबलू केले . ्ा िवनंतीनुसार नुातजंग 
धनाजीवर ह�ा करण्ासाठी भीमा आिण रा्चूराोआब ओलाडूंन तंुगभ�ा नाीच्ा िकनाऱ्ावर आला . ही बातमी कळताच धनाजीने महैसूरकडे 
पळ काढला. अ्ा तऱहेने संकटातून मुकतता झाल्ावर बिहज�ने िसाूरकडे कूच केले आिण नुातजंग ्ाच्ाकडे ्ेण्ाचे टाळले . (िदल., भाग २, 

१५८)]. (िदल., भाग २, १५७) 
 

(१६) औरंगजेबाचे अखेरचे िदवस 
 
कामबकला ठार करणयाचा आजमचा कट 
 

अ्ा तऱहेने बाा्हाच्ा फौजाभंोवती संकटाचंी परंपरा ााटून ्ेत असताना , त्ाच्ा छावणीतील 
अंतसथ भानगड�नी अिन�सूचक असे सववप धारण केले . महमाआजम ्ाची मह�वाकाकंा आिण त्ाच्ा 
अंगी असलेला अम्�ा गनव�पणा ्ानंी बाा्हानंतर त्ाच्ा आपल्ालाच राज् िमळाव े्ा अिभलाषेत 
भर घातली. ही इचछा तडीस जावी ्ासाठी त्ाच्ाआड ्ेणाऱ्ा सवर �ितसपध्�ची वाट लावण्ाची ाेखील 
त्ाची त्ारी झालेली होती . महणून त्ाने ्हाआलमचा कतरबगार मुलगा अजीमउश्ान ्ाच्ािवष्ी 
बाा्हाच्ा मनात काळेबेरे भरवनू िाले , इतकेच नवहे तर त्ाने त्ाची पाटण्ाच्ा सुभेाारीच्ा 
अिधकाराववन परत बोलावणी करण्ात ्ेईल अ्ी तजवीज केली . त्ाच�माणे त्ाने मुख् वजीर 
असाखान आिण इतर उमराव ्ानंा आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले . नंतर तो कामबक ्ाच्ावर एकाएकी 
ह�ा कवन त्ाला ठार मारण्ाच्ा संधीची वाट बघू लागला . िावसेिावस आजमची कामबकािवर� 



 
अनु�मिणका 

्�तूव िना्रक जी कारसथाने होत होती त्ाचें सववप अगाी उघडउघड असे िासू लागले . ्ा 
कारणासतव बाा्हाने अित्् ्ूर आिण िव�ासू अ्ा सुलतान हुसेन ऊफर  िमरमलंग ्ाची कामबकाच्ा 
फौजेचा पगार वाटणारा अिधकारी महणून नेमणूक केली . त्ाच�माणे कामबक ्ाचे संरकण करण्ाची 
जबाबाारीही त्ाने त्ाच्ावर टाकली. 

 
औरंगजेबाने आपलया मुलाचं् दूरवर केलेल् पाठवण् 

 
ह�ी बाा्हाला गलानी आिण �कृती नााुरसत होणे हे िनत्ाचेच झाले होते . १७०७ च्ा फे�ुवारी 

मिहन्ाच्ा सुरवातीला पुनहा एकाा ्ाच �काराची पुनरावृ�ी झाली. तातपुरते का होईना त्ाला ्ातून बरे 
वाटले. त्ाने नेहमी�माणे ारबार भरिवण्ास आिण राज्कारभार पाहण्ास सुरवात केली . परंतु ्ा वळेी 
मा� त्ाला असे कळून चुकले की आता आपली अखेर काही फार काळ ाूर टाकता ्ेणार नाही . त्ाला 
असे िासून आले की छावणीमधील ्ातंता आिण तेथे जमलेल्ा असंख्ात लोकाचंी सुरिकतता ्ानंा 
आजमच्ा िावसेिावस वाढत जाणाऱ्ा उतावळ्ा सवभावापासून आिण त्ाच्ा जबरी मह�वाकाकेंपासून 
भ्ंकर धोका आहे . कारण कोणत्ाही िाव्ी ्ा गो�ीचा भडका उडेल ्ाचा नेम नाही . महणून त्ाने 
कामबक ्ाची िवजापूरचा सुभेाार महणून नेमणूक केली , आिण मोठी फौज बरोबर ाेऊन ९ फे�ुवारी रोजी 
त्ाने त्ाला त्ाच्ा सुभेाारीवर रवाना केले . त्ानंतर चारच िावसानंी (१३ फे�ुवारी ) महमा आजम 
्ाला माळव्ाच्ा सुभेाारीवर पाठिवण्ात आले . आजम हा सवभावाने अित्् कपटी होता . आपल्ा 
बापाचा मृत् ूनजीक आला आहे हे त्ाने ओळखले होते आिण महणून अित्् सावका् कूच करीत ार 
िावसाआड मु�ाम करत तो माळव्ाकडे िनघाला. 

 
त्ाच्ाजवळ असलेल्ा त्ाच्ा मुलापैंकी ्वेटच्ाला आपल्ा जवळून ाूर पाठिवल्ानंतर चार 

िावसानंी त्ा वृ� आिण जराजजरर झालेल्ा बाा्हाला भ्ंकर तापाने घेरले . परंतु तीन िावसापं �्त 
अित्् हेकेखोरपणे त्ाने ारबारामध्े ्ेण्ाचा आ�ह धरला . त्ाच�माणे सबधं िावसातून पाच वळेा 
�ाथरनेसाठी जमलेल्ा समूहाबरोबर नमाज पढण्ाचा त्ाने ह� घेतला आिण तो पुरा केला . ्ा िावसामध्े 
तो पुषकळाा भिवष्सूचक अ्ा पुढील किवताचें पठन करी— 

 
एका िनिमषात, एका कणातं, एका िन�ासातं 
्ा साऱ्ा जगाच्ा �सथतीत बाल पडतो. 

 
त्ाच्ा जीवनातल्ा ्ा ्वेटच्ा कालखंडात त्ाने आपले मुलगे आजम आिण कामबक ्ानंा 

ाोन अित्् हा्�ावक अ्ी प�े िलिहली . (प�ातील मजकूरासाठी पुढील पुरवणी पाहा .) त्ानंी 
आपापसामध्े बधुंभाव , ्ातंता आिण सं्म ्ानंी भरलेले सनेहपूणर वातावरण िनम�ण कराव ेअ्ी त्ाने 
त्ाचंी िवनवणी ्ा प�ानव्े केली . त्ाच�माणे जगातल्ा साऱ्ा ऐिहक गो��चा पोकळ डौल त्ाने वरील 
प�ात त्ानंा उघड कवन ााखिवला. 

 
२० फे�ुवारी १७०७ रोजी (तो िावस ्ु्वारचा होता .) सकाळी औरंगजेब हा आपल्ा 

्य्ागृहातून बाहेर आला . त्ाने िनत्ा�माणे आपली सकाळची �ाथरना महटली . नंतर त्ाने माळेचा जप 
करण्ास सुरवात केली आिण तोडाने इसलाम धम�चे सारसवरसव ज्ामध्े साठिवलेले आहे ते कुराणातील 
कवन महणजे परमे�र हा एकवपच आहे आिण महमा हा त्ाचा �ेिषत आहे हे महणण्ास सुरवात केली . 



 
अनु�मिणका 

हळूहळू त्ाची ्ु�बु� हरपू लागली . त्ाला �ास घेणे जड जाऊ लागले , परंतु औरंगजेबाच्ा अिजक् 
अ्ा आतमतेजाचे त्ाच्ा ्रीराच्ा नैसनगक ाुबरलतेवर इतके असामान् �भतुव होते की जवळजवळ आठ 
वाजेप �्त त्ाच्ा हाताची बोटे माळेच्ा मण्ावर िफरत होती आिण त्ाच्ा ओठातूंन कािलमाचा ज्घोष 
तुटकपणे का होईना बाहेर पडत होता . आठ वाजल्ानंतर औरंगजेबाचे �ाण त्ाच्ा ाेहाला सोडून गेले . 
मुसलमान धम��माणे ्ु्वारचा िावस हा िव�ातंीचा िावस असतो . त्ा िाव्ी आपल्ाला मृत् ू्ावा 
अ्ी त्ाची फार िावसापासूनची इचछा होती . आपल्ा एका िन�ावान सेवकाची ही मागणी त्ा ा्ाळू 
परमे�राने �स� मनाने ाेऊन टाकली. (एम. ए., ५२१; के. के भाग २, ५४९) 

 
औरंगजेबाचे दफन 

 
तारीख २२ रोजी महमा आजम हा छावणीत ााखल झाला . आपल्ा बापाच्ा मृत्ुब�लचा 

ाुखवटा पाळून आिण आपली बहीण िजनतउ�ीसा बेगम िहचे सातंवन केल्ावर त्ाने औरंगजेबाचा मृत ाेह 
वाहून नेणाऱ्ा िमरवणुकीबरोबर काही काळ भाग घेतला . त्ानंतर त्ाने आपल्ा बापाचा मृत ाेह 
ाौलताबााजवळ असलेल्ा खुलााबाा ्ेथे सु�िस� अविल्ा ्खे जैनु�ीन ्ाच्ा कबरसथाना्जेारी 
मु�ाम त्ार करण्ात आलेल्ा बिंासत अ्ा जागी ाफन करण्ासाठी रवाना केला. 

 
एकाचा अपवाा सोडल्ास अित्् असामान् अ्ा मोगल स�ाटामध्े जो िवलकण असामान् 

होता त्ा औरंगजेबाच्ा कबरीचे आता जे अव्षे ि्�क रािहलेले आहेत ते महणजे एक अगाी साधी 
ठेगणी अ्ी कबर. ्ा कबरीला खालच्ा बाजूला संगमरवरी प�ृभागही नाही िकवा कबरीवर घुमट ाेखील 
नाही. जे काही आहे ते महणजे त्ा कबरीला आचछााून टाकणारी जी ि्ला आहे , त्ा ि्लेमध्े असलेल्ा 
िहरव्ागार अ्ा वनसपतीची वाढ वहावी ्ासाठी मातीने भरलेले असे एक कंुड . ्ा कबरीचे हे सववप 
पािहल्ानंतर ही कबर महणजे िा�ीच्ा बाहेर असलेल्ा औरंगजेबाच्ा बिहणीची महणजे 
जहानआराबेगमची जी कबर आहे ितचीच ही न�ल आहे असे वाटते. 

 
पुरवणी 

 
औरंगजेबाचे आजमला अखेरचे प� 

“परमे�र तुझे संरकण करो. 
 
“आता मला वाधरक् आले आहे आिण माझ्ा अंगातील ाुबरलता िावसेिावस वाढत आहे . माझी 

सगळी गा�े ि्िथल झाली आहेत . मी ्ा जगात एकटा आलो आिण ्ा जगातून मी एकटाच िनघून जात 
आहे. मी कोण आहे आिण मी जे काही केले आहे ते माझे मलाच कळत नाही . माझ्ा आ्ुष्ातले जे िावस 
खडतर क�ाि्वा् मी घालवले त्ानंी माझ्ा मनात ज्ा काही आठवणी ठेवल्ा आहेत त्ा फकत 
िवषाााच्ा. माझ्ा साऱ्ा जीवनात मी माझ्ा राज्ावर स�ेपणाने राज् केले नाही िकवा माझ्ा राज्ात 
जे ्तेकरी आहेत त्ाची कधी �ेमाने काळजी घेतली नाही. 

 
“इतके अनमोल असलेले हे जीवन सारे सारे कसे व्थर गेले आहे . तो िव�ाचा िन्ंता �त्क 

माझ्ा घरामध्े होता. परंतु त्ाचे वैभव माझ्ा धंुाीने काळ्ा झालेल्ा नजरेला िासू ्कले नाही . जीवन 
हे िचरकाल राहात नाही ; गेलेल्ा िावसाची नाविन्ाणीाेखील आपल्ाला आढळत नाही ; आिण 



 
अनु�मिणका 

भिवष्काळाकडे बिघतले तर आ्चेा एक िकरणाेखील डोळ्ाला िासत नाही. 
 
“माझ्ा ्रीरातला ताप िनघून गेला आहे आिण आता जे काही रािहले ते महणजे िनववळ कातडी 

आिण हाडामासाचा सागंाडा . िवजापूरला गेलेला माझा मुलगा कामबक माझ्ाजवळ आहे . आिण तू तर 
त्ाच्ापेकाही माझ्ा अिधक जवळ आहेस . माझा ि�् ्हाआलम हा तर तुमहा सव�हून अिधक ाूर आहे . 
त्ा थोर परमे�राच्ा आजे�माणे माझा नातू महमा अजीम हा बगंालमधून िहाुसथान जवळ ्ेऊन ठेपला 
आहे. 

 
“त्ा थोर परमे्ापासून ाूर जाण्ाचे ठरिवल्ापासून माझी �सथती पाऱ्ा�माणे धासतावनू 

िबचकल्ागत झाली आहे आिण माझ्ा�माणेच माझ्ा साऱ्ा ि्पाईग�ामंध्े असहा्तेची , घबराटीची 
आिण सं�सततेची भावना िनम�ण झालेली आहे . आपल्ा सव�चा तो रकणकत� ाेवािधाेव आता 
आपल्ामध्े आहे असे त्ानंा िबलकुल वाटत नाही . ्ा जगामध्े ्ेताना मी आपल्ाबरोबर काहीही घेऊन 
आलो नाही पण ्ेथून जाताना मा� माझ्ा पापाची फळे मी बरोबर घेऊन जात आहे . माझ्ावर कोणत्ा 
ि्केची कुऱहाड कोसळणार आहे हे माझे मलाच कळत नाही . त्ा परमे�राची कृपाद�ी आिण ा्ाळूपणा 
्ाब�ल मला जरी खूप मोठी आ्ा असली तरी ाेखील माझ्ा हातून जी काही कृत्े घडली त्ामुळे 
असवसथता माझी पाठ सोडीत नाही . जेवहा मी सवतः माझ्ापासून ाूर जात आहे तेवहा माझे महणता ्ेईल 
असे कोण बरे राहणार आहे? (किवता) 

 
वाऱ्ाची िा्ा कोणतीही असो 
माझे ताव मी आता पाण्ावर सोडणार 

 
“जरी तो जगि�्ंता त्ानेच िनम�ण केलेल्ा �ािणमा�ाचे संरकण करील तरी ाेखील त्ा बा् 

जगाच्ा दि�कोनातून िवचार केल्ास मला असे वाटते की त्ा परमे�राची लेकरे आिण मुसलमान ्ाचंा 
अन्ाय्पणे वध होणार नाही ्ा गो�ीकडे लक ाेणे हे माझ्ा मुलाचे कतरव् आहे.” 

 
“माझा नातू बहााूर (बेाारबखत) ्ाला माझे ्वेटचे आ्ीव�ा तू सागं . हे जग सोडून जाण्ाची 

माझी वळे झाली असताना माझ्ा द�ीला तो िासत नाही . त्ाला भेटण्ाची माझी इचछा अजून अतृपतच 
रािहली आहे. बेगमेला अित्् ाुःख झाले आहे हे मला िासू ्कते . परंतु परमे�राची स�ा ही साऱ्ाचं्ा 
हा्ावर चालते. िनरा्िे्वा् अाूर द�ीला ाुसरी अ्ी कोणती बरे फळे ्ेणार. 

 
“नमसकार, आमही ्ेतो! नमसकार, आमही ्ेतो! नमसकार, आमही ्ेतो!” 

(ि�ट्श मयुिझअम ॲिडशनल २६२४०) 
 

औरंगजेबाचे कामबक ्ाला अखेरचे प� 
 
माझ्ा केवळ हा्ाच्ाच जागी असलेल्ा माझ्ा मुला ! ज्ा वळेी माझ्ा हातामध्े स�ा होती 

तेवहा मी परमे�री इचछेला ्रण जा असा स�ा िाला आिण मानवी्कतीच्ा पलीकडे माझ्ा �्तनाचंी 
पराका�ा केली . परंतु परमे�राची इचछा वगेळी होती आिण माझे कोणीही ऐकले नाही , आिण आता मी 
मृत्चू्ा माग�वर आहे. त्ामुळे त्ातून चागंले िनषप� होणे आता कठीण आहे . माझ्ा आ्ुष्ात मी ज्ानंा 



 
अनु�मिणका 

ज्ानंा भोगाव्ाला लावले आिण मी जी पापे केली ती मी आता माझ्ाबरोबर घेऊन जाणार आहे . ्ा 
जगामध्े ्ेताना मी एकटा आलो आिण आता जाताना एवढा मोठा �चडं ताडंा बरोबर घेऊन जात आहे . ही 
मोठी आ�्रजनक गो� नाही का ? जेवहा जेवहा मी आजूबाजूला द�ी टाकतो तेवहा माझ्ा दि�समोर 
परमे�राव्ितिरकत ्ा ता�ंाचे मागरा्रन करणारी ाुसरी व्कतीच ्ेत नाही . मला आलेली मानिसक 
गलानी आिण अखेरीला माझे कोणते हाल होणार आहेत ्ासंबधंी मला वाटणारी िभती ्ाचे कारण महणजे 
माझी फौज आिण माझ्ा छावणीबरोबर असलेली इतर माणसे ्ाचं्ाब�ल मला वाटणारी काळजी हेच 
आहे. जरी तो परमे�र त्ानेच िनम�ण केलेल्ा �जाजनाचें रकण करील ्ाची मला खा�ी असली 
तरीाेखील मुसलमान आिण माझे सवर मुलगे ्ाचें ते एक जवर कतरव् आहे ते मी समजतो . ज्ा वळेी मी 
सामथ्र्ाली होतो त्ा वळेी त्ा सव�चे संरकण करणे मला ्क् झाले नाही आिण आता तर माझी सवतःची 
काळजी घेण्ाची ताका मला रािहली नाही . माझ्ा सवर गा�ानंी हालचाल करण्ाचे आता नाकारले आहे . 
माझ्ाकडून जो �ास टाकला जातो तो पुनहा परतून ्ेईल की नाही ्ाची मला खा�ी वाटत नाही . माझ्ा 
अ्ा पिर�सथतीत एक �ाथरना करण्ावाचून ाुसरा कोणता मागर मला उरला आहे . तुझी आई उा्पुरी 
बेगम िहने माझ्ा आजारपणात माझी ्ु�ूषा केली . माझ्ाबरोबर परलोकात ्ेण्ाची ितची इचछा आहे . 
तुला आिण तुझ्ा सवर मुलाबाळानंा मी त्ा परमे�राच्ा सवाधीन करतो . माझे मन आता िभतीने धासतावनू 
गेलेले आहे. मी आता तुझी ्वेटची रजा घेतो...्ा न�र जगातील सारी माणसे एकजात लबाड असतात . 
(नमुना महणून ते गहू ााखवतील परंतु �त्क ाेताना मा� तुमच्ा पारात ते जव टाकतील .) आपल्ा 
इमानीपणाचा आधार घेऊन कोणतीही गो� करण्ाचे धाडस त्ाचं्ा हातून होणार नाही . कोणतेही काम 
कराव्ाचे झाल्ास ते केवळ इ्ाऱ्ाने आिण संकेताने झाले पािहजे . ाारा्ुको ्ाने आपल्ा परीने 
केलेली तजवीज ही साोष होती आिण महणूनच त्ाला त्ाच्ा ध्े्ा�त पोहोचणे ्क् झाले नाही . त्ाने 
आपल्ा सेवकगणाचें पगार पूव� होते त्ापेकाही अिधक वाढिवले परंतु ज्ावळेी त्ाला गरज भासली 
त्ावळेी त्ाचं्ाकडून िमळणारी चाकरी ही मा� कमीकमी होत गेली . महणूनच त्ाला सुख कधीच िमळाले 
नाही. माझा असा स�ा आहे की तुमचे अंथवण पाहूनच तुमही आपले हातपा् पसरा. 

 
“माझ्ा मनात तुला जे काही सागंाव्ाचे होते ते आता सागंून झाले आहे आिण आता मी तुझी रजा 

घेतो. ्तेकरी आिण इतर �जाजन ्ाचंा िनषकारण ना् होणार नाही आिण मुसलमानाचंा वध होणार नाही 
्ा गो�ीकडे तू सवतः जातीने लक ाे . असे न झाल्ास ्ा अपराधाची ि्का भोगण्ाची पाळी माझ्ावर 
्ेईल.” (इंिडया ऑिफसमध्ल हसतिलिखत १३४४, फोिलओ २६ अ). 

 
औंरंगजेबाचे अखेरचे मृत्ुप�. 
 
(इंिड्ा ऑिफसच्ा �ंथाल्ातील हसतिलिखत १३४४ , फोिलओ ४९ ब मधून हे मृत्ुप� 

औरंगजेबाने सवतःच्ा हाताने िलहून आपल्ा मृत्ु्य्ेवरील उ्ीच्ा खाली ठेवलेले होते असे मानले 
जाते.) 

 
“माझ्ा साऱ्ा जीवनात मी अगितक होतो आिण अगितक महणूनच ्ा जगाचा मी िनरोप घेत आहे . 

माझ्ा मुलापैंकी ज्ाच्ा भाग्ामध्े माझ्ा सा�ाज्ाचा स�ाट होण्ाचे असेल त्ाने जर का कामबक हा 
त्ाला िालेल्ा िवजापूर आिण है�ाबाा ्ा �ातंाचें अिधपत् आपल्ाला िमळाले महणून समाधान 
मानण्ास त्ार असेल तर त्ाला नवीन स�ाटाने कोणताही उप�व ाेऊ न्े . माझ्ा मते 
असाखानासारखा वजीर नाही आिण ्ापुढे कधी होईल असेही मला वाटत नाही . ािकणेचा िावाण 
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िा्ानतखान ्ाची ्ोग्ता इतर सवर बाा्ाही नोकरापेंका अिधक आहे असे मी समजतो . माझ्ा ह्ातीत 
सा�ाज्ाची िवभागणी करण्ाची जी ्ोजना मी आखली होती ती जर महमा आजम ्हा ्ाला मान् 
असली तर खऱ्ाखुऱ्ा भ�कतभावाने त्ासाठी त्ाची िवनवणी करा . असे झाल्ास सैन्ामध्े िनषकारण 
्ु�ाची िठणगी पडणार नाही आिण मानवजातीची होणारी क�ल थाबेंल . माझ्ा िपढीजात नोकरानंा 
बडतफर  कव नका िकवा त्ाचंा जाणूनबुजून छळ ाेखील कव नका . िा�ीच्ा िसहासनावर जो कोणी 
्ेईल त्ाच्ाकडे आ�ा आिण िा�ी ्ा ाोन सुभ्ापैंकी एकाचा ताबा जावा , आिण जो कोणी ्ा ाोहोपैकी 
पिहल्ा सुभ्ाचा ताबा घेण्ाचे कबलू करील त्ाच्ाकडे जुन्ा सा�ाज्ातले आ�ा , माळवा, गुजरात 
आिण अजमीर हे सुभे आिण ्ा सुभ्ाचं्ा अंतगरत असलेले चकला व त्ाच�माणे ािकणचे चार सुभे महणजे 
खानाे्, वऱहाड, औरंगाबाा आिण िबार व त्ा सुभ्ातील बांरे ्ा सव�चा ताबा जाईल आिण जो कोणी 
ाुसऱ्ा सुभ्ाचंा महणजे िा�ीचा ताबा घेण्ास मान्ता ाेईल त्ाच्ाकडे िा�ी , पजंाब, काबलू, मुलतान, 
त�ा, काशमीर, बगंाल, ओिरसा, िबहार, अलाहाबाा आिण औध ्ा जुन्ा सा�ाज्ातील अकरा सुभ्ाचें 
सरकार जाईल.” (�ेजरच्ा नािदरशहा ्ा �ंथात, पाने ३६–३७ ्ाब�लचे ाुसरे अथरबोधन िालेले आहे . 
्ाबाबत आ्नवनच्ा लेटर मोगलस  खंड १ पान ६ मधील मजकूर पाहा.) 

 
औरंगजेबाचे तथाकिथत असे ाुसरे एक मृत्ुप� अहकाम-इ आलमिगर् ्ा �ंथात आढळते . ्ा 

�ंथाचा कत� हमीाउ�ीनखान बहााूर आहे असे मानले जाते . (मूळ मजकूरातील भाग ८ आिण भाषातंर मी 
�िस� केलेले आहे) हे मृत्ुप� पुढे िाल्ा�माणे आहे. 

 
“त्ा परमे�राची धन् असो . त्ा परमे�राचे जे सेवक पापमुकत झालेले आहेत आिण ज्ानंी 

त्ाची चाकरी कवन त्ाला संतु� केले आहे, त्ा सव�चे मी अिभ� िचिततो. 
 
माझ्ा अखेरच्ा मृत्ुप�ानव्े आिण संकलपानव्े मला काही बोधपर सूचना �ाव्ाच्ा आहेत : 

पिहली,– अन्ा्ाच्ा खोल गत�त रतलेला असा जो मी त्ा माझ्ा वतीने हसनच्ा (परमे�र त्ाला 
्ातंी ाेवो ) पिव� कबरीवर कापडाचे आचछाान टाका . कारण पापाच्ा खोल कारमात बुडालेल्ा ज्ा 
व्कती आहेत त्ानंा त्ा ा्ा आिण कमा ्ाचंा जणू काही सागरच असलेल्ा त्ा परमे�राकडे आधार 
घेण्ावाचून सवतःचे संरकण करण्ाचा ाुसरा कोणता मागर आहे . मी सािंगतलेले हे पिव� का्र िस�ीस 
नेण्ाची सवर साधने माझा उम�ा सवभावाचा मुलगा राजपु� अलीजा (आजम) ्ाच्ाजवळ आहेत ; ती 
त्ाच्ा जवळून घ्ा. 

 
ाुसरी,– मी िवणलेल्ा टोप्ाचं्ा िकमतीपैकी चार रप्े आिण ाोन आणे हे महालदार आश्ाबेग 

्ाच्ाजवळ आहेत . त्ाच्ा जवळून ही र�म घेऊन ितचा उप्ोग ्ा असहा् अ्ा ाुबळ्ा िजवाच्ा 
कफनासाठी खचर करा . कुराणाची मी जी न�ल केली आहे त्ाचा मेहेनताना महणून िमळालेले ३०५ रप्े 
हे माझ्ा िप्वीत आहेत. ते माझ्ासाठी वै्�कतक र�म महणून खचर करावते . माझे ज्ा िाव्ी ाेहावसान 
होईल त्ा िाव्ी फिकरानंा ते वाटून टाकावते . कुराणाची न�ल केल्ामुळे जे �व् िमळते ते ि््ा पथंी 
लोक आाराच्ा भावनेतून बघत असल्ामुळे ती र�म माझे कफन आिण इतर जररीच्ा गो�ी ्ावंर खचर 
कव न्े. 

 
ितसरी,– वरील गो�ीि्वा् उरलेल्ा ज्ा काही जररीच्ा गो�ी लागतील त्ा राजपु� अलीजा 

्ाच्ा �ितिनधीकडून घ्ा . कारण माझ्ा मुलामध्े तोच सव�त जवळचा वारस आहे आिण माझ्ा 
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ाफनाच्ा वळेी जे काही ्ोग् अथवा अ्ोग् मृत्ुसंसकार कराव्ाचे असतील त्ाची सवर जबाबाारी 
त्ाच्ावरच आहे. ते जे काही संसकार केले जातील त्ाचा बरे वाईटपणा माझ्ावर नाही . कारण मेलेली 
माणसे ही िजवतं माणसाच्ा लहरीवरच अवलंबनू असतात. 

 
चौथी,– मी मृत झाल्ानंतर माझे ाफन उघ�ा मसतकाने करा . कारण पापाने ना् पावलेल्ा 

�त्ेक व्कतीला जर का त्ा परमे�रासमोर उघ�ा मसतकाने नेले तर ती व्कती त्ाच्ा ा्ेला पा� 
ठरते. 

 
पाचवी,— माझ्ा ितरडीवरील ्वपेिटका गाजी महणून ओळखल्ा जाणाऱ्ा पाढंऱ्ा ्ु� अ्ा 

खरखरीत कापडाने झाकून टाका . त्ाच�माणे ्वपेिटकेवर छत उभारणे , त्ाच�माणे ्वपेिटकेची 
िमरवणूक वाजतगाजत नेणे आिण मौलूा नावाचा पैगंबरच्ा जनमासंबधंीचा जो समारंभ आहे तो िविधपूवरक 
पाळणे वगैरे �कार करण्ाचे टाळा. 

 
सहावी,– माझ्ानंतर जो कोणी गााीवर ्ेईल त्ाचे आ� कतरव् महणजे ािकणेच्ा रानावनात 

आिण ाऱ्ाखोऱ्ात ्ा पापी औरंगजेबाबरोबर भटकतभटकत िावस घालिवलेले परंतु आता ज्ाचंी �सथती 
अनुकंपनी् झालेली आहे त्ा माझ्ा सेवकानंा ा्ाळूपणे वागवणे असे मी मानतो . त्ाचं्ा हातून जरी 
उघडपणे िासणारा एखााा अपराध झालेला िासला तरी त्ा अपराधाची परतफेड उाा�पणे त्ानंा कमा 
कवन आिण त्ा अपराध्ाकंडे मो�ा मनाने ाुलरक कवन करावी अ्ी माझी त्ाला िवनंती आहे. 

 
सातवी,– कारकून महणून (मुतस�ी) काम करण्ास पन््न लोकावंाचून अिधक चागंले असे 

लोक नाहीत . त्ाच�माणे लढाईमध्े ाेखील हुमा्नू बाा्हाच्ा काळापासून आिण ह�ीच्ा काळात 
ाेखील त्ाचं्ापैकी कोणीही रणागंणाला पाठ ााखवनू परत िफरला नाही िकवा घ� रोवलेले त्ाचे पा् हे 
कधी िभतीने थरथरले नाहीत . त्ाच�माणे आपल्ा धन्ाची अवजा करणे िकवा त्ाचा िव�ासघात करणे 
अ्ा तऱहेच्ा पापाचे धनी ते एकााही झालेले नाहीत . परंतु आपल्ाला अिधक सनमानाने वागवाव ेअसा 
आ�ह जेवहा ते धरतात तेवहा त्ाचं्ाजवळ िमळतेजुळते घेण्ाचे काम हे अित्् कठीण होऊन जाते . 
काहीही कवन तुला त्ाच्ाबरोबर सलोखा राखणे जवर आहे आिण त्ासाठी जवर तर ्ुकत्ा 
�्ुकत्ाचंा अवलंब करणे तुला �ापत आहे. 

 
आठवी,– तुराणी जमातीचे लोक हे ि्पाई पे्ाचे आहेत . ्�वूर चाल कवन जाणे , ह�ा करणे, 

रा�ीचा घाला घालणे आिण ्�लूा कैा करणे ्ा कामामध्े ते अित्् तरबेज आहेत . घनघोर ्ु� चालू 
असतानााेखील त्ानंा माघार घेण्ाची आजा केली तर त्ाचं्ा मनात सं्् ्ेत नाही , ते िनरा् होत 
नाहीत िकवा त्ानंा त्ाब�ल मानखंडनाही वाटत नाही ; ाुसऱ्ा ्बाातं सागंाव्ाचे झाल्ास ्ाचा अथर 
“ज्ावळेी बाण पाठीमागे खेचला जातो तेवहा ;” त्ाच�माणे िहाुसथानी लोकामध्े अंगात मुरलेला जो 
मूखरपणा भरला आहे त्ापासून ते ्केडो ्ोजने मागे आहेत . कारण हे िहाुसथानी लोक महणजे लढाई 
चालली असताना आपले मसतक ाेतील परंतु आपली जागा कधी सोडणार नाहीत . ्ासाठी महणून ्ा 
जमातीच्ा लोकावंर तू सवर �कारे मानसनमानाची खैरखैरात कर . कारण असे अनेक �संग ्ेतील की 
ज्ावळेी इतर कोणत्ाही जमातीचे लोक तुझ्ा उप्ोगी पडणार नाहीत तेवहा हेच लोक तुझी जवर ती 
चाकरी करतील. 
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नववी,– बारहाचे सय्ा हे आि्व�ााला पा� आहेत . त्ाचंी तू कुराणातल्ा वचना�माणे महणजे, 
“पैगंबराचे जे जवळचे नातेवाईक आहेत त्ानंा त्ाचं्ा ्ोग्ते�माणे वागवा,” संभावना कर. त्ाचंा सनमान 
करण्ात आिण त्ाचं्ावर लोभ ााखिवण्ात तू आपले पाऊल केवहाही मागे घेऊ नको कारण 
कुराणातल्ा उ�कत�माणे महणजे “माझे तुमहाला असे सागंणे आहे की माझे जे बाधंव आहेत त्ाचं्ावर 
तुमही �ेम करा . ्ाच्ाि्वा् तुमही आणखी ाुसऱ्ा कोणत्ाही प�तीने माझी परतफेड करावी असे मी 
महणणार नाही.” कारण सय्ााचं्ा कुटंुबावर �ेम करणे महणजे पैगंबराचा भ�कतभाव करण्ासारखे आहे . 
त्ाचं्ाब�ल आारभाव ााखिवण्ात तुमच्ाकडून कोणत्ाही तऱहेची कमतरता होता कामा न्े . तुमच्ा 
्ा वागणुकीचे फल तुमहाला इहलोकात आिण परलोकात ाेखील िमळेल . तरी ाेखील बारहाच्ा 
सय्ााबंरोबरील वागणुकीत तुमही अित्् जागृत राहा . तुमच्ा मनामध्े त्ाचं्ाब�लच्ा �ेमात कधीही 
कमीपणा ्ेऊ ाेऊ नका . परंतु बा् वागणुकीत मा� त्ाचं्ा अिधकारात वाढ कव नका . कारण 
राज्कारभारात तुमचा भागीाार हा जर खंबीर असला तर लौकरच त्ाला राज्ात सवतःसाठी काहीतरी 
बळकावनू घेण्ाची इचछा होते . तुमही राज्कारभाराची सू�े थोडी ाेखील त्ाना त्ाचं्ा हातात घेऊ 
िालीत तरी त्ाचा अखेर पिरणाम तुमच्ा सवतःच्ा मानहानीत होईल. 

 
ाहावी,– ्क्तोवर ाे्ाच्ा राज्कत्�ने आपल्ा राज्ात ाूरवर िहडल्ावाचून राहू न्े . एका 

जागी राहण्ाचे त्ाने टाळावे . काािचत एका िठकाणी रािहल्ामुळे त्ाला वर वर आपल्ाला सवासथ् 
िमळत आहे असे वाटेल परंतु �त्कात मा� त्ाचा पिरणाम त्ाच्ावर हजारो संकटे आिण बलामती 
कोसळण्ात होईल. 

 
अकरावी,– तुमच्ा मुलावंर कधीही िव�ास टाकू नका िकवा तुमच्ा ह्ातीत त्ानंा कधीही 

जवळकीच्ा नात्ाने वागणूक ाेऊ नका. त्ाचे कारण असे की जर का ्हाजहान बाा्हाने ाारा्ुकोला 
अ्ा तऱहेने वागिवले नसते तर त्ाच्ा आ्ुष्ाचा ्वेट इतका ाुःखाा्क कधीच झाला नसता . “राजाचा 
्बा हा व�ं असतो” ही उकती नेहमी डोळ्ासमोर ठेवनू वागा. 

 
बारावी,– राज्ाचे जे �मुख आधारसतंभ असतात त्ानंा राज्ामधील बातम्ाचंी नेहमी 

खडानखडा मािहती पािहजे . एका कणाचा ााखिवलेला िनषकाळजीपणा हा वष�नुवष� सहन कराव्ा 
लागणाऱ्ा मानहानीला कारणीभतू ठरतो . तो ाु� ि्वा हा माझ्ा िनषकाळजीपणामुळे पळून गेला . 
पिरणामी मला माझ्ा आ्ुष्ाच्ा अंताप �्त मरा�ािंवर� खडतर असा लढा �ावा लागला. 

 
बारा हा आकडा आक�ामंध्े ्ुभसूचक आहे . मी माझ्ा सूचनाचंी समापती बारा उपाे् ाेऊन 

केलेली आहे . (कवन) ्ामधून तू जर धडा ि्कलास तर तुझ्ा चातु्�ची वाहवा होईल . परंतु ्ामधून 
ि्कवण घेण्ास तू जर िनषकाळजीपणा ााखिवलास तर मा� तुझ्ावर अरेरे ! वाईट झाले ! असे 
महणण्ाची पाळी ्ेईल. [मािसरी आलमिगरीच्ा �ंथकत्�ने औरंगजेबाचे जे वणरन केले आहे ते पुढील�माणे :— 

 
बाा्हाचा जात्ा सवभावच असा की, तो �त्ेक धानमक कतरव्ाचे अत्ंत कसो्ीने पालन करी . तो इसलाम धम�तील सु�ी जमातीच्ा 

हनफ् (इमाम अबु हनीफ ्ा �िस� धमर्ााजाच्ा ि्कवणीच्ा ) पथंाचा अनु्ा्ी होता . इसलाम धम�ची पाच महान त�वे नमाज, रोजा 
(उपवास), जकवा (ाानधमर), हज (म�ेची ्ा�ा) आिण ितलावते कुराण  महणजे कुराण पठण ही आहेत . त्ाचे कसो्ीने पालन वहावे आिण 
त्ाचंा �सार वहावा ्ाकिरता त्ाने ्क् िततके पिर�म केले . तो साा परमे�राच्ा नामसमरणात, कुराण पठणात आिण इतर �कारच्ा �ाथरनातं 
िनमगन राहात असे . तो नेहमी बावजू (्ुिचभूरत) राहात असे . धमर्ााा�माणे रोज िजतके नमाज पढणे आवश्क ते तो मि्ाीत िकवा 
मि्ाीबाहेर, जमातीने (सािंघक) पढत असे . �त्ेक धमरिवधी तो अत्ंत िवन�भावाने पार पाडी . �त्ेक मिहन्ाच्ा तेरा , चौाा आिण पधंरा 
तारखेस (�ितपाेच्ा चं�ापासून ) तो कडक उपवास करी . त्ाच�माणे �त्ेक आठव�ात सोमवार , गुरवार आिण ्ु्वार ्ा िाव्ी पण तो 
उपवास करी. ्ु्वारची नमाज तो जुममा मि्ाीत जमातीबरोबर पढत असे. 



 
अनु�मिणका 

 
मह�वाच्ा सणाच्ा रा�ी तो जा�णात घालवी . परमे�रकृपेने त्ाने धमर आिण राज् ्ाचं्ा ज्ोती खूप �का्म् केल्ा . त्ाला 

धमरसं्ोधनाची अित्् आवड होती . ्ामुळे तो रा�ीच्ा वेळी आपल्ा ्ाही मि्ाीच्ा इमारतीत धमर्ााज आिण परमे�र भकत ्ाजंबरोबर 
धम�वर चच� करीत असे . एकातंात असताना तो कधी मसनद्वर बसत नसे . राज्ावर ्ेण्ापूव� तो आपल्ा उतप�ाचा ्केडा अडीच भाग 
धमर्ाााने घालून िालेल्ा िन्मा�माणे जकवा (ाानधमर) महणून ाेई. त्ात कोणत्ाही िन्माचंी टाळाटाळ होत नसे. गााीवर आल्ानंतर त्ाने 
जकवाच्ा खच�त भर घातली . त्ाच्ा खासगी खच�किरता िा�ी जवळची काही खेडी व ाोन तीन समृ� महालही लावनू ाेण्ात आली होती . 
त्ा उतप�ाचा जकवाही तो िन्मा�माणे ाेत असे. आपली मुले पण जकवा ाेतात िकवा नाहीत ्ाची तो खा�ी कवन घेत असे. 

 
रमजानच्ा पुण्मासात तो रोजे (उपवास) ठेवी, आिण मध्रा�ीप �्त तो नमाज आिण जपजाप् ्ात िनमगन राही . ्ा काळात तो 

धमरिन�ाचं्ा बरोबर कुराणाचे पठण करी . हा �कार त्ाच्ा आ्ुष्ाच्ा ्वेटप �्त चालू होता . मुहरम मिहन्ाचा ाहावा िावस तो मि्ाीत राहून 
सारखी �ाथरना करण्ात घालवी. 

 
आपल्ाला म�ेची ्ा�ा घडावी ्ाची त्ाला अित्् तळमळ होती . पण अनेक कारणानंी ती इचछा फल�ूप होऊ ्कली नाही . तरी 

त्ाचे �ा्ि�त महणून म�ेला जाणाऱ्ा ्ा�ेकवंवर त्ाने इतका पैसा खचर केला की , त्ाला सवतः ्ा�ा केल्ाचे पुण् लाभले असे महणता ्ेईल . 
आपल्ा कारिका�त काही काळप �्त ारवष� आिण नंतर ाोन -तीन वष�तून एकाा , म�ा व मिाना ्ा ्हरातूंन राहणाऱ्ा साधुसंतानंा तो 
भल्ामो�ा र�मा पाठवीत असे . त्ाने रोजमुरा ाेऊन अनेक माणसे म�ा व मिाना ्ेथे ठेवली होती . त्ाचंी कामे महणजे नेमाने काब्ाची 
�ािकणा करणे, पैगबंराच्ा समाधीचे ा्रन घेणे , जपजाप् करणे ही होती . बाा्हाने सवतः आपल्ा हाताने कुराणाच्ा ाोन �ती िलहून काढल्ा 
होत्ा. त्ा मिाना ्ेथे पैगबंराच्ा समाधीला अपरण करण्ात आल्ा होत्ा. त्ा �तीच्ा पठणाचे कामही बाा्हाने नेमलेल्ा माणसाकंडे असे. 

 
िव�ान नीितमान  अ्ा आा्र मनुष्ात जे गुण आवश्क आहेत हे सवर ्ा ाैवी संपाेने्ुकत असलेल्ा बाा्हात एकवटलेले होते . 

समजू लागण्ाच्ा व्ापासून बाा्हाने धमरिविहत गो�ी कोणत्ा आिण िनिष� कोणत्ा ्ाची पूणर मािहती कवन घेतली होती . त्ाचा 
इंि�्िन�ह ााडंगा होता . धम�ने परवानगी िालेल्ा सुखाचाच तो उपभोग घेई . आपल्ा िववािहत िा्ानंा सोडून त्ाने इतर (धम�ने िनिष� ) 
िा्ां् ी कधीही व्वहार केला नाही . अनेक प�ीचे गवई आिण संगीत -वा�े वाजिवणारे कु्ल कलावंत त्ाच्ा ारबारात होते . आपल्ा 
कारिका�च्ा सुरवातीस तो मधूनमधून गाणेबजावणे ऐकत असे . तो संगीताचा उ�म तजज होता . पण िनिष� गो�ी नकोत महणून त्ाने पुढेपुढे 
संगीत ऐकणे अिजबात सोडून िाले. 

 
गवई, वा�वााक आिण इतर कलावंत ्ापैंकी ज्ानंी ज्ानंी महणून प�ा�ाप पावनू आपले धंाे सोडून िाले त्ानंा बाा्हाने इनाम -

जिमनी, रोजमुरे वगैरे ाेऊन संतु� केले. 
 
िमज� मुकररमखान सफवी हा संगीताचा मोठा तजज होता . त्ाने एकाा बाा्ाहाला िवचारले , “शुरद (संगीत) ्ासंबधंी आपले का् 

मत आहे?” 
 
्ावर बाा्ाहा महणाला, “धमर्ााा�माणे संगीत ‘मुबाह’ आहे.” 
 
्ावर मुकररमखानाने िवचारले , “मग संगीताला मजाम्रच् (तबला, पखवाज, तंबोरा, बासरी इत्ााी वा�े ) जोड हवी. त्ाि्वा्, 

िव्षेतः पखवाजाच्ा साथीि्वा् मला संगीत ऐकावेसे वाटत नाही . पण वा�े ही धमर्ााात िनिष� आहेत महणून मी संगीतच ऐकणे सोडून 
िाले.” 

 
धम�ने िनिष� मानलेली वाे बाा्ाहा कधीच वापरीत नसे (उााहरणाथर- िनवळ रे्माची वाे ). त्ाने सोन्ा -चाांीची पा�े कधीच 

वापरली नाहीत . त्ाच्ा बठैकीत चहाडी , चुगली, हेवेाावे इत्ाा�नी्ुकत असलेले अि्� अगर अभ� ्बा कधीच उ�ारले जात नसत . फार 
का्, ारबारी लोकानंा सकत ताकीा होती की, बोलताना अगर वाचताना एखााा अि्� ्बा आला तर त्ाऐवजी चागंल्ा ्बााचा वापर करावा . 

 
बाा्हाच्ा ारबारात कुणाही ााा मागणाऱ्ानंा म�ाव नसे . िावसातून ाोन-तीन वेळा तो न्ा्ाल्ात उभा राहून न्ा्ाान करीत 

असे. ााा मागणारे हजर होत . त्ाचंी गाऱहाणी तो मोकळेपणाने ऐके . आपली गाऱहाणी माडंण्ात ते अित््ोकती करीत . कधी ते वाा घालीत 
िकवा तावातावाने बोलत . कधी कधी त्ाचंी वागणूक िविच� होई . पण ्ामुळे तो कधीही रागावत नसे . त्ाच्ा कपाळाला आ�ा पडलेल्ा कुणी 
पािहल्ा नाहीत. िफ्�ाीच्ा उ�टपणाला आळा घालावा अ्ी ारबारी लोकानंी पुषकळाा िवनंती केली . पण बाा्हा महणे, अ्ी गाऱहाणी ऐकून 
सं् माची सव् लागते.” 

 
ज्ात सावरजिनक कल्ाण नाही अ्ी एकही गो� बाा्हाच्ा हातून घडली नाही . िा�ीच्ा पिरसरातून वेश्ाचंी हकालप�ी करण्ात 

आली. अ्ा �कारच्ा आजा �ातंा�ातंातूंन लाग ूकरण्ात आल्ा . सावरजिनक नीितम�ेवर ाेखरेख ठेवण्ाचे (इहितसाब, अिधकारी मुहतिसब) 
काम त्ाचे अिधकारी मो�ा कसो्ीने करीत. 

 
एवढे मोठे सा�ाज् पण बाा्हाने कोणतीही ि्का कराव्ाची ती तो शािरयतला (इसलामी धमर्ाा) अनुसवनच करीत असे . केवळ 

्ोधाला बळी पडून िकवा सं्म सोडून त्ाने कुणाचाही वध करण्ाची आजा केली नाही . आिण असे करण्ाची त्ाच्ा अिधकाऱ्ापैंकी कुणालाही 



 
अनु�मिणका 

िहमत झाली नाही. 
 
बाा्हा हा गुण�ाहक होता . तो सय्ा , ्खे, धमरपिंडत, िव�ान ्ाचंा आार करी . बाा्हाच्ा िन�ापूणर �्तनाने इसलामला ्ा 

ाे्ात िवलकण बळ �ापत झाले आहे जे ्ापूव� कोणत्ाही बाा्हाच्ा कारिका�त झाले नवहते . 
 
बाा्हाने आपल्ा लेखणीच्ा एका फटकाऱ्ाने िहाु-कारकुनानंा आिण कारभाऱ्ानंा बडतफर  केले. (व हुनूदे अहले कलम यक कमल 

अज अमल माजूला गशता बंदूद .) काफराचंी सवर �चंड ाेवळे आिण मंिारे पाडून टाकण्ात आली अगर िनकामी करण्ात आली (व जम् मािबदे 
कुफफार व बुतकदहाई अज्म आं अशरार मुनहदम व मुनदरस गशता ). अाूर द�ीच्ा लोकानंा हे अवघड काम (ाेवळे उदधवसत करणे) कसे पार 
पडेल असे वाटत होते. पण बाा्हाने ते काम कवन ााखिवल्ाने लोक आ�्रचिकत झाले . (अ�ले जाहर ब्नान अज पैशर�ते चुन्कारे दु�ार 
मतहययर बूद.) 

 
ाेवळाचं्ा जागी भव् मि्ाी बाधंण्ात आल्ा . मुसलमान होण्ासाठी अनेक काफर बाा्हाकडे ्ेत , त्ानंा बाा्हा सवतः इसलाम 

धम�ची ाीका ाेत असे आिण त्ानंा िखलतीची वाे आिण इतर वसतू ाेऊन त्ानंा सफल करी. 
 
आपल्ा कारिका�च्ा मध्ात त्ाने धमर्ााास अनुसवन िहांूच्ावंर िजिझया कर बसिवण्ाचे ठरिवले. त्ा�माणे हा कर सा�ाज्ात 

लाग ूझाला . ही अत्ु�म गो� ्ा पूव� िहाुसथानात कधीच घडली नवहती . बाा्हाच्ा काळात िहांूची िजतकी िवटंबना झाली िततकी ्ा पूव� 
कधीच झाली नाही. (व हुनूद बई हद मुहान न बुदा अदं ). ाानधमर, पिव� कामे ्ावंर आिण लोकानंा रोजीने वगैरे ाेण्ाच्ा कामावर िजतका खचर 
बाा्हाच्ा काळात झाला त्ाच्ा एका्ां्  सु�ा पूव�च्ा बाा्हाच्ा काळातं झाला नाही . रमजान मिहन्ात तो साठहजार रप्े आिण इतर 
मिहन्ातं त्ापेका कमी असा तो ाानधमर करी . अनाथ अपगंासाठी त्ाने (बलगुरखाना) िा�ीत आिण राज्ातील इतर िठकाणी अ�छ�े उघडली . 
�वा्ाकंिरता जेथे सरा्ा आिण धमर्ाळा नवहत्ा तेथे त्ाने त्ा उभ्ा केल्ा . राज्ातील मि्ाीची ाुरसती सरकारी खच�ने करण्ात ्ेई आिण 
मि्ाीचे इमाम (नमाज पठिवणारा), मो�न (�ाथरनेची हाक ाेणारा) आिण खत्ब (�ाथरनेनंतर �वचन करणारा) ्ाचं्ा नेमणुका सरकारी खच�ने 
करण्ात ्ेत . ्ावर अगिणत पैसा खचर होत असे . राज्ाच्ा सवर ्हरातूंन आिण इतर भागातूंन त्ाने मौलवी , िव�ान इत्ाा�ना आिण त्ानंी 
चालिवलेल्ा ्ाळानंा वृ�ी, इनामे आिण वेतने चालू केली . िव�ाथ्�ना ्ोग् अ्ा ि्ष्वृ�्ा ाेण्ात ्ेऊन त्ाचं्ा पोटापाण्ाची सो् करण्ात 
आली. 

 
हनफी सु�ी पथंा�माणे लोकानंी आचरण करावे अ्ी बाा्हाची इचछा होती . ्ा पथंातील व्वहार , धमर्ााासंबधंीचे न्ा्िनवाडे 

आिण धमर्ााजानंी व्कत केलेली मते िफका महणजे धमर�ंथ ्ातून आढळतात . पण त्ातून परसपरिवरोधी िनणर्ाचंी ग�त झाली होती . काही 
िनणर् आधारािवना करण्ात आले होते . काजी आिण मुफती ्ाचं्ा अनेक िनणर्ातून मतभेा आढळून ्ेत . मुख् गो� महणजे हे सवर िनणर् 
िनरिनराळ्ा �ंथातूंन िवखुरलेले होते . ही सवर पुसतके एक� उपलबध होतील आिण लोकानंा िफका (ज्िूरस�ुडनस-व्वहार धमर्ाा) वर �भतुव 
िमळू ्केल ्ाची खा�ी नवहती . महणून बाा्हाने इसलामी धमर्ााजाचें मंडळ नेमले . त्ानंी बाा्ाही �ंथाल्ातूंन असलेल्ा आवश्क �ंथाचंा 
अभ्ास कराव्ाचा , मुफत�नी िालेले न्ा्िनवाडे तपासाव्ाचे आिण त्ानंतर सवर एक� आणून एकाच �ंथात समािव� कराव्ाचे अ्ी आजा 
ाेण्ात आली . असे झाले महणजे िनरिनराळ्ा �करणाबं�ल ाेण्ात आलेले िनकाल एक� पाहण्ाची सव�स सो् होईल . ्ा कामासाठी 
बाा्हाने िव�ानाचें जे मंडळ नेमले त्ाचे अध्कपा ्खे िनजाम ्ा सु�िस� धमर्ााजाला ाेण्ात आले . मंडळाच्ा कामावर असलेल्ा सवर 
िव�ानानंा चागंले पगार ाेण्ात आले . ्ा कामावर एकंारीत ाोन लाख रप्े खचर झाला . मंडळाने जो �ंथ त्ार केला त्ाचे नाव ‘फ�ावाये 
आलमिगर्’ हे ठेवण्ात आले. हा �ंथ िनम�ण झाल्ाने लोकानंा ्ाच िवष्ावरील इतर �ंथ वाचण्ाची आवश्कता रािहली नाही . 

 
बाा्हाने सावरजिनक िहतासाठी ज्ा अनेक ्ोजना केल्ा त्ातील मुख् ्ा होत :– त्ाने अ�धान्ावरील कर माफ केला . 

रसत्ावरील वाहतुकीचा कर (राहदार्) र� केला . कापड आिण इतर िज�स ्ावंर कर घेत ते काढून टाकण्ात आले . तंबाखूच्ा कराचे बरेच 
उतप� ्ेत असे पण चोरटी तंबाखू बाळगल्ाचे िनिम� कवन अिधकारी , िा्ाचंी भ्ंकर िवटंबना करीत. महणून बाा्हाने तंबाखूवरील कर माफ 
केला. त्ाने काही कर , खास मुसलमानासंाठी माफ केले . ते आिण वर िना�ि्लेले कर ्ाचें उतप� वष�ला तीस लाखाचं्ावर होई . ते सवर माफ 
करण्ात आले. 

 
आणखी एक प�त चालू असे . बाा्ाही मनसबााराचें वडील , आजे िकवा इतर आपत ्ाजंकडून सरकारातं काही ाेणे िनघत 

असल्ास, ती र�म मनसबााराचं्ा पगारातून वळती कवन घेण्ात ्ेत असे . ्ामुळे बरीच र�म सरकारात जमा होई . बाा्हाने ही प�त बां 
केली. कोणीही अमीर-उमराव वारला की त्ाची मालम�ा जपत करण्ाची प�त होती – मग तो सरकारचा ाेणेाार असो की नसो . पण बाा्हाने 
आजा केली की , सरकारचे ाेणे नसेल तर अ्ी मालम�ा जपत न करता वारसाच्ा हवाली करण्ात ्ावी . पूव�च्ा प�तीचा वारसानंा अित्् 
�ास होत असे. 

 
बाा्हाने �ातंो�ातंी आजा पाठिवल्ा की, जे कर वसूल कराव्ाचे ते शिरयतला महणजे धमर्ाााला अनुसवन असले पािहजे. 
 
बाा्हाने गााीवर ्ेण्ापूव� आिण गााीवर आल्ानंतर जी ्ु�े केली त्ाचंी वणरने ्ा �ंथात जागोजाग आली आहेत . ्ा िठकाणी 

बाा्हाच्ा असामान् िनध�राची एक लहान्ी हकीकत ाेतो . बाा्हा बालख राज्ाच्ा मोिहमेवर होता . बालखाचा अमीर अबाुल अजीज हा 
चालून आला . त्ाच्ा असंख् फौजेने मोगल सैन्ाला पूणरपणे वेढले . ्ु� मोठे िनकराचे झाले . ्ु�ाच्ा ऐन धामधुमीत नमाजाची वेळ झाली . 
बाा्हा आपल्ा सवारीववन खाली उतरला आिण भोवतालचे लोक नको नको महणत असताना त्ाने अित्् िनध�राने जमातीबरोबर नमाज 
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अाा केली. 
 
अबाुल अजीजखानास ्ाची बातमी लागली . ्ा घटनेने तो �भािवत झाला , आिण मात परमे�राकडून िमळते ही कुराणाची महण 

साथर झाली . अबाुल अजीजखानाने महटले , “अ्ा माणसाबरोबर लढणे महणजे आपला सवरना् कवन घेणे हो् .” असे महणून त्ाने ्ु� 
थाबंिवले. 

 
बाा्हा आवडीने खालील �ंथाचें सारखे पिर्ीलन करी . कुराणावरील भाष्े हर्स महणजे पैगबंराच्ा आख्ाि्का , िफका महणजे 

व्वहार धम�वरील �ंथ , इमाम महमा गजाली ्ाचे �ंथ , ्खे ्फर  ्ा्ा , ्खे जैनु�ीन, कुतुबमुही्ु�ीन ्ीराजी ्ाचं्ा �ंथातील िनवडक भाग 
आिण अ्ाच �कारचे काही �ंथ . बाा्हाचे ाुसरे वैि्ष� महणजे त्ाला कुराण मुखोद गत ्ेत होते . गााीवर ्ेण्ापूव� कुराण पाठकाचें ऐकून 
त्ाला कुराणातील काही �करणे पाठ झाली होती . पण िचकाटीचे �्तन कवन त्ाने सम� कुराण मुखोद गत केले ते गााीवर आल्ानंतर हो् . 
िहजर् १०७१ (इ. स. १६६१) मध्े त्ाने कुराण पाठ करण्ास सुरवात केली. िहजर् १०७८ प �्त (इ. स. १६६८) त्ाला सगळे कुराण मुखोद गत 
झाले. 

 
बाा्हाचे हसताकर फारच चागंले होते. तो नसख प�तीचे लेखन करी. त्ाने नसख ्लैीत कुराणाच्ा ाोन �ती आपल्ा हाताने िलहून 

काढल्ा. त्ाचं्ा बाधंणीवर सात हजार रप्े खचर झाला. त्ा �ती त्ाने मिानेला पाठिवल्ा. 
 
नसतािलख आिण िशकसता ्ा ाोनही प�तीचे त्ाचे हसताकर फार उ�म , होते. प�व्वहार आिण इतर ग� लेखन ्ावर बाा्हाचे 

पूणर �भतुव होते. कुराणातील एक वचन आहे की , “मूखर लोक कवीच्ा मागे लागतात .” बाा्हाला िनरथरक किवता आवडत नसत . मग सवतःच्ा 
सतुितपर केलेल्ा किवताचंी गो�च बोलाव्ास नको. पण िनतीची ि्कवण ाेणाऱ्ा किवताचंी त्ाला आवड होती. उााहरणाथर : 

 
न कार बहरे रजाई खुाा्े इ�ोजल 
न चशम सू्े गजाल व न गो् सू्े गजल. 

 
परमे�राला संतु� करावे ्ा हेतूने मी गजाल (मृगन्ना) कडे दि�केप केला नाही िकवा गजल (किवता) कडे कान िाले नाहीत. 
 
्ा अि�ती् बाा्हाच्ा सवर गुणाचे वणरन करणे अ्क् आहे.] 
 
[बाा्हाच्ा अखेरीच्ा वष�ची भीमसेनाने िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे :– 
 
बाा्हाने बहााुरगडहून अहमानगरकडे �्ाण केले . (१४ जानेवारी १७०६ ) तो २० जानेवारी रोजी अहमानगरास पोहोचला . ्ा ६ 

िावसाचं्ा �वासात मरा�ानंी बाा्ाही सैन्ावर धाडसी आ्मणे केली . त्ाचा मोड करा महणून बाा्हाने हमीाु�ीनखान बहााूर ्ास आजा 
केली. पण तो अननुभवी होता . त्ाने आपले सराार आिण अिधकारी ्ानंा मरा�ां् ी लढण्ासाठी महणून पाठिवले . मरा�ानंी मोगलाचें हे सैन् 
िकती कुचकामी आहे हे पािहले . ते मोगलावंर तुटून पडले . त्ानंी अनेक मोगलानंा मारले आिण िकत्ेकानंा धवन नेले . त्ानंी अनेक घोडी पण 
धवन नेली. मरा�ाचंी ाुसरी तुकडी मोगलाचं्ा बाजारबुणग्ावर आली आिण इतर सामानावर ह�े करीत होती . त्ाच वेळी बाा्हा आपल्ा 
िसहासनवजा उघ�ा पालखीतून जात असताना त्ानंा िासला . बाा्हाब�ल आाराची भावना महणून मराठे लाबंनू त्ाला पाहात रािहले . मराठे 
असे वागले हे बाा्हाचे भाग्च महणले पािहजे. 

 
(�ंथकत्�चा) माझा चुलतभाऊ हररा्, त्ाचा मुलगा मकरंारा्, मकरंारा्चा मुलगा ाीपकरा्, ाीपकरा्ला ्ा सुमारास मुलगा 

झाला त्ाचे नाव जीवनरा् ठेवण्ात आले. 
 
बाा्हा अहमानगरला पोहोचला. (२० जानेवारी १७०६) 
 
बाा्हाने जु�लफकारखान नुातजंग आिण तरिब्तखान मीर आित् ्ास कोडाणा िजकून घेण्ासाठी पाठिवले , आिण तो सवतः 

अहमानगरास मु�ाम कवन रािहला . धनाजी जाधव, नेमाजी ि्ाे, ाााो मलहार, संताजी मराठा, रंभाजी िनबाळकर, रामा व ामाजी (?) थोरात 
हे सवर एक� होऊन बाा्हाच्ा छावणीवर चाल कवन आले . पण त्ाचंा बेत िस�ीस गेला नाही . त्ाचं्ा्ी लढण्ासाठी बाा्ाही सैन्े 
छावणीतून बाहेर पडली. खानजमान फ�ेहजंग (्खे िनजाम मुकरबखान) ्ाचा मुलगा खानेआलम हा सहा हजारी मनसबाार होता . त्ाच्ापा्ी 
कसलेले सैन् होते. त्ाने मरा�ाचंा मोड केला . नाहीतर छावणीतील बाा्ाही अमीराचं्ाने त्ा कडव्ा लोकाचंा का् �ितकार झाला असता हे 
कुणालाही कळून ्ेईल. मराठे पळून गेले. 

 
नुातजंग जुलफीकारखान ्ाने कोडाण्ाला वेढा घातला . त्ाने िकलल्ातील लोकावंर कठीण �संग आणला . िकलल्ात रसाेची 

टंचाई झाली . त्ामुळे िकलल्ातील लोकानंी तहाचे बोलणे सुव केले . रामिसग लाल ्ाच्ा मध्सथीने वाटाघाटी होऊन िकलल्ातील लोक 
सुरिकतपणे िकलल्ातून िनघून गेले . िजलहेज मिहन्ात (३ फे�ुवारी १७०६ ते ४ माचर १७०६ ्ा काळात ) कोडाण्ाचा िक�ा मोगलाचं्ा हाती 
आला. मागे बाा्हाने ्ाच मिहन्ात हा िक�ा िजकून घेतला होता . िकलल्ावर पाण्ाची ्भंराच्ा वर टाकी होती (िकवा झरे होते ). 
मकसूाखान रोजभागी आिण त्ाची ाोन मुले ्ानंा तेथील िक�ेाार महणून नेमण्ात आले . रसा आिण इतर साम�ी ्ाचंी िकलल्ात काही नीट 
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व्वसथा करण्ात आली नाही. ाखखनचे िक�े िजकून घेण्ात आले; पण त्ातून ्ु�साम�ी आिण रसा ्ाचंा साठा (मोगलानंी) केला नाही. 
 
्हाजााा आ�म हा गुजरातेहून बाा्हाच्ा भेटीस आला (२५ माचर १७०६ ). अलीमा�नखान (्हाजहानच्ा काळातील सराार ) 

्ाचा मुलगा इ�ािहमखान हा काशमीरचा सुभेाार होता . त्ाची बाली गुजरातच्ा सुभ्ावर झाली . तो ्ेऊन काम पाहू लागेप �्त ्हाजााा 
बेाारबखत ्ाने गुजरातेचा बांोबसत करावा अ्ी बाा्हाने आजा केली. 

 
ाुग�ाास राठोड हा पाटणा ्ेथे फौजाार महणून होता. मोगलािंवष्ी त्ाला सं्् ्ेऊन तो तेथून पळून गेला. 
 
एनुमाां (?) नावाचा खानाे्ात एक कलाल (ाावचा व्ापार करणारा ) होता. ाैवाने त्ाला साथ िाली . त्ाने काही संप�ी आिण 

माणसे गोळा केली , आिण तो वाटमारी कव लागला . त्ाने व्ापारी तळावर ह�े सुव केले . मोगल ठाणेाारानंा त्ाने हाकलवनू लावले आिण तो 
मराठे सराारानंा जाऊन िमळाला . गुजरातेचा सुभेाार ्हाजााा आजम हा बाा्हाकडे आला होता . गुजरात �ातं िरकामा आहे हे पाहून त्ानंी 
बडो�ाचे समृ� ्हर लुटले . गुजरातेचा माजी सुभेाार ्ुजाअतखान ्ाचा मुलगा नजरअलीखान हा तेथे फौजाार होता . तो सैन् घेऊन 
लढण्ासाठी महणून आला, पण त्ाचा पराज् होऊन तो आिण इतर मोगल अिधकारी मरा�ाचं्ा हाती सापडले (४ माचर १७०६). इ�फतकारखान 
मामुरी ्ाचा मुलगा मु�खलसखान , महमा तािहर है�ाबााी आिण ज्ा िजल्ाचे इतर फौजाार हे पळून भडोच गावी आ�्ासाठी महणून गेले . 
मरा�ानंी अमाप संप�ी लुटली आिण ती घेऊन ते िनघून गेले . गोपाळिसग चं�ावत ्ाने मोगलां् ी िवरोध पतकरला होता . तोही मरा�ाचं्ा 
बरोबर होता. ्हाजााा बेाारबखत ्ास मरा�ाचंा मोड करण्ाची बाा्हाने आजा केली . 

 
औरंगाबााेच्ा भोवतीही मरा�ानंी िवलकण उचछाा माडंला . उ�रेत मुलतान आिण ठ�ा ्ा �ातंातंील जमीनाारानंी डोके वर काढले . 

्हाजााा महमा मुआ�म ्ाचा मुलगा महमा मुईजु�ीन ्ाने त्ाचं्ा्ी िनध�राने लढून त्ाचंा मोड केला . 
 
बाा्हाने माळव्ाच्ा सुभ्ावर खाने आलम आिण बुरहाणपूरच्ा सुभ्ावर नजाबतखान अ्ा नेमणुका केल्ा . 
 
बाा्हाने नुातजंग जु�लफकारखान आिण िफरोजजंग (िनमामुलमुलकाचा बाप ) ्ास आजा केली की , मराठे औरंगाबााेच्ा �ातंात 

पसरले आहेत. त्ाचंा मोड करावा . िफरोजजंगाची ह� (वऱहाडच्ा सुभ्ाची) मेहकरप �्त महणजे औरंगाबााेहून जवळ होती , पण तो मरा�ावंर 
चाल कवन ्ेऊ ्कला नाही . नुातजंग जु�लफकारखान हा अहमानगर जवळ आला . त्ाने आपले बाजारबुणगे आिण जड सामान बाा्ाही 
छावणीत ठेिवले आिण तो मरा�ाचं्ा िवर� चाल कवन गेला . घाटाच्ा पा्थ्ा्ी असलेल्ा ितसगाव ्ा िठकाणी तो पोहोचला . तेथे त्ाला 
कळले की, मराठे हे औरंगाबााेहून िनघून गोाावरीच्ा काठावर पोहोचले आहेत , आिण त्ाचं्ापासून ाहा कोसावर ्हागड ्ेथे िफरोजजंग हा 
मु�ाम कवन आहे . नुातजंग जु�लफकारखान हा मरा�ाचं्ा पाठलागावर िनघून खान िफरोजजंग ्ाच्ा फौजाारी अमलाखाली असलेल्ा नेर 
्ा परगण्ास पोहोचला. तेथे त्ाला कळले की, धनाजी जाधव व इतर मराठे हे परळी वैजनाथच्ा बाजूने िनघून गेले असून त्ानंी धमरपुरीचा घाट 
ओलाडंला आहे. नुातजंग जु�लफकारखान ्ाजपा्ी सैन् थोडे आिण ्�ूचे बळ जासत ; पण त्ाची पव� न करता जु�लफकारखान त्ाचं्ा पाठी्ी 
लागला. मरा�ानंा हे कळल्ावर ते रा�ंिावस मजला मारीत औसा, तुळजापूर, परंडा ्ा गावाववन पुढे गेले आिण मो�ा क�ाने भीमापार झाले . 
जु�लफकारखान हा भीमेच्ा काठी पोहोचला ; पण तेथे मरा�ाचंा मागमूसही नवहता . पावसाळा जवळ आला होता (१७०६). महणून तेथून िनघून 
जु�लफकारखान हा अहमानगर ्ेथे बाा्हाला ्ेऊन भेटला . भीमापार झालेल्ा मरा�ाचंा मोड करण्ाचे काम त्ालाच ाेण्ात आले . ्ा 
धावपळीच्ा मोिहमेत, धान्ाच्ा आिण चाऱ्ाच्ा टंचाईमुळे घोडे आिण सामान वाहून नेणारी जनावरे ्ाचंी भ्ंकर हानी झाली . 

 
बाा्हाच्ा आजे�माणे जु�लफकारखान हा िमरजेला पोहोचला धनाजी जाधव त्ाच िा्नेे िनघून गेला होता . मराठे कृषणापार झाले. 
 
बाा्हाला कळिवण्ात आले की , िपडनाईक बेरड आिण िहाुराव घोरपडे ्ानंी िवजापुरी कन�टकात असलेला पेणूको�ाचा िक�ा 

िजकून घेतला आहे. तेथील िक�ेाार मरा�ाचं्ा हाती कैा झाला. 
 
वसंतगडचा िक�ा बाा्हाने िजकून घेतला होता (इ. स. १६९९) आिण त्ाचे नाव कल्देफ�ह (््ाची िक�ी) असे ठेवले होते. तो 

्ा सुमारास (इ. स. १७०६) मरा�ानंी परत िजकून घेतला. 
 
बाा्हाच्ा आजेने ााऊाखान (प�ी) ्ाने पेणूकोडा परत िजकून घेतला . बाा्हासमोर अज� ठेवण्ाचा ाारोगा िस्ाातखान हा 

मरा�ाचं्ा कैाेत सापडला होता . त्ाने खंडणी भवन आपली सुटका कवन घेतली आिण तो बाा्ाही छावणीत पोहोचला . बाुंकीच्ा गोळ्ानंी 
आिण बाणानंी त्ाचे ाोनही डोळे जा्ा होऊन तो पूणरपणे आंधळा बनला होता . 

 
पावसाळा आला (१७०६) महणून नुातजंग जु�लफकारखान हा िमरजेपासून बारा कोसावर मु�ाम कवन रािहला . धान्ाची भ्ंकर 

टंचाई झाली. आिण मोगल सैन्ाची अित्् ाुार्ा झाली . जु�लफकारखानाच्ा सैन्ातील �सथती पाहता , ते मजबतू आिण ताजेतवाने होते . पण 
त्ाचंीही �सथती अत्ंत हलाखीची झाली. जु�लफकारखानाच्ा सैन्ाला रसा िमळणे अत्ंत कठीण झाले. 

 
्हाजहान बाा्हाने कंधारच्ा मोिहमेवर पिहल्ाने ाारा्ुकोहची आिण ाुसऱ्ा वेळी औरंगजेब ्ाची रवानगी केली . त्ावेळी त्ाच्ा 

सैन्ाला ाोन वष�चा पगार आगाऊ िाला होता , आिण ाोन वष� सैन्ाला पुरेल इतका रसाेचा साठा सैन्ाबरोबर िाला होता . आिण आता पाहा , 
कृषणा नाीपासून अहमानगर हे लाबं का आहे पण तेथून जु�लफकारखानाच्ा सैन्ाला रसा िमळणे ्क् झाले नाही . ्हाजहानाच्ा वेळी एक 
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राण्ाची (उा्पूर) आिण ाुसरी बालख �ातंावरील अ्ा ाोनच मोिहमा झाल्ा . आता तर बाा्हाचे सवर आ्ुष् मोिहमा करण्ातच संपत आहे . 
्हाजहान बाा्हा आठव�ातून एक िावस न्ा्ाानाचे काम करी , तरी ााा मागणाऱ्ाची गा� होत नसे , इतके त्ावेळी लोक पापभीव आिण 
सत्िन� असत. पण आता पाहा आलमगीर बाा्हा िावसातून ाोनाा न्ा्ाानाचे काम करतात , आिण ार खेपेस ााा मागणाऱ्ाचंी सारखी गा� 
लागलेली असते. 

 
राव ालपतला बढती िमळून त्ाला तीन हजारी आिण तीन हजार सवाराचंा मनसबाार करण्ात आले . 
 
पावसाळा संपला . धनाजी जाधवाने बाा्ाही मुलखावर आ्मणे करण्ाचा बेत केला . जु�लफकारखान त्ाचा पाठलाग करीत 

िनघाला. मग मराठे िवजापूर �ातंात पसरले. जु�लफकारखानाने कृषणा नाीच्ा काठाप �्त त्ाचंा पाठलाग केला. 
 
गुलबग्�पासून चौाा कोसावंर आलूरचा िक�ा आहे . तो िफरोजजंगाच्ा ह�ीत होता . बेरडानंी तो िक�ा िजकून घेतला . बाा्हाने 

त्ावर तरिब्तखान ्ास ितकडे पाठिवले. त्ाने िक�ा परत िजकून घेतला. 
 
बाा्हाचा मुलगा महमा अकबर हा इराणात होता . तो वारला अ्ी बातमी आली . त्ाचा मुलगा बुलंा अखतर हा बाा्हाच्ा 

छावणीत होता तोही वारला. 
 
मु�ा अहमा िवजापुरीचा भाऊ मुखिलसखान ्ाचा मुलगा जैनु�ीन अलीखान हा कोकण आिण नाि्क ्ेथे फौजाार होता . तो 

बाा्हाला भेटण्ास आला . नंतर तो बाा्हाचा िनरोप घेऊन परत गेला . वाटेत मरा�ानंी त्ाच्ावर ह�ा केला . ्ा चकमकीत जैमु�ीन 
अलीखान ्ास जखमा झाल्ा. अत्ंत क�ाने तो गुल्नाबाा नाि्क ्ेथे पोहोचला. 

 
औरंगाबााेहून बाा्हाच्ा छावणीसाठी खिजना, घोडे, उंट इत्ााी �चंड साम�ी ्ेत होती. अहमानगरपासून बारा कोसावंर पाांा ्ा 

मु�ामी मरा�ानंी त्ाच्ावर ह�ा कवन ही साम�ी पूणरपणे लुटली . घोडे, उंट, खिजना, सारां्  सवर मालम�ा मरा�ाचं्ा हाती पडली . ्ाहराह 
महणजे राजमागर. मरा�ानंी ते नाव बालून राहजर महणजे सुवण�चा मागर असे ठेवले . कारण राजमाग�ववन जाणारी संप�ी त्ाचं्ा हाती आ्ती 
लागत असे. सारां्  कुणाचीच ााा ना िफ्�ा अ्ी �सथती झाली. 

 
िवजापूरचा सुभेाार िचनिकलीचखान (िनजामुलमुलक) ्ास बाा्हाने बोलावणे पाठिवले (िडसेबर १७०६ ). िफरोजजंग 

(िनजामुलमुलकाचा बाप) ्ाच्ा पा्ी मातबर फौज होती. ्ाि्वा् त्ाच्ापा्ी नामािंकत सराार होते. महणून मराठे त्ाच्ा वाटेला कधीही जात 
नसत. ते इतर जहािगरााराचं्ा कारभाऱ्ानंा धवन ठेवीत आिण मागील वष�ची बाकी त्ाचं्ाकडून मागत . कागाप�ाववन जो िह्बे िनघेल तो 
मारहाण कवन वसूल करीत. 

 
चंपत बुाेंल्ाचा मुलगा छ�साल ्ाजब�ल िफरोजजंग ्ाने बाा्हापा्ी ि्फारस केली . त्ाववन बाा्हाने छ�साल ्ास कमा 

कवन त्ाला चार हजाराचंी मनसब िाली . छ�सालाच्ा मुलानंाही मनसबी ाेण्ात आल्ा . बाा्हाच्ा आजेने राव ालपतने आपला मुलगा 
नारा्णिसग ्ास आपल्ा ससंथानाची व्वसथा करण्ास महणून उ�रेस पाठिवले . मी (�ंथकत� भीमसेन) पण माझा मुलगा ्भंनुाथ ्ास ाे्ी 
पाठिवले. 

 
जु�लफकारखान हा िमरजेहून िनघाला . तेथून तो कुडची पजं िबबी ्ा गावी पोहोचला . तेथे त्ाने नाी ओलाडंली , गोकाकच्ा 

िकलल्ाला लागनू असलेला ि्खलचा परगणा त्ाने उजवीकडून सोडला आिण परगण्ाच्ा डावीकडून िनघून तो मुधोळ (घोरप�ाचें) ववन 
िनघाला आिण घट�भेच्ा काठावर त्ाने आपला तळ िाला . नंतर अबाुल करीम िम्ाना िवजापुरी ्ाचे बागलकोट ्ा गावाववन तो कृषणा 
नाीच्ा काठावर आला . िवजापूरहून सुभेाार (िचनिकलीचखान) अ�ाप आला नवहता . िकलल्ात धान्ही नवहते . त्ामुळे जु�लफकारखान तेथेच 
काही काळ थाबंला. 

 
इतक्ात बातमी आली की, बाा्हाने ्हाजााा कामबक ्ास िवजापुरचा सुभेाार महणून नेमून त्ाच्ा मनसबीत वाढ केली . िजलकात 

मिहन्ाच्ा १७ तारखेस (९ फे�ुवारी १७०७ ) कामबक ्ाने िवजापूरकडे जाण्ासाठी महणून बाा्हाचा िनरोप घेतला . त्ावेळी बाा्हाच्ा 
डोळ्ातून अ�ू आले. गुलालाबारेहून ्हाजा�ाच्ा छावणीप �्त ्हाजणे वाजवीत कामबकला िनरोप �ावा अ्ी बाा्हाने आजा केली . 

 
बाा्हाचा ाुसरा मुलगा ्हाजााा आ�म ्ास त्ाच मिहन्ाच्ा २१ तारखेस (१३ फे�ुवारी १७०७ ) माळव्ाच्ा सुभेाारीवर रवाना 

करण्ात आले. 
 
राजारामाची बा्को (ताराबाई) िहचा आपल्ा नवऱ्ापेकाही अिधक ारारा होता . ितने आजा केल्ाववन धनाजी जाधवने घोरपडे ्ास 

कैा करण्ाचे ठरिवले . अघोनीपासून ाहा कोसावंर कोडकल (कुपगल) हे गाव आहे . तेथील िकलल्ाचा िहाुराव ्ाने आ�् घेतला . धनाजी 
आिण िहाुराव ्ाचं्ा ्ु�ास तोड लागले . धनाजीने िहाुरावाची सवर मालम�ा लुटली . त्ाचे ह�ी , घोडे, इत्ााी संप�ी धनाजीच्ा ताब्ात 
आली. धनाजीने िहाुरावाच्ा िकलल्ाला वेढा िाला . िहाुराव ्ाने आपला एक वकील नुातजंग जु�लफकारखान ्ाजकडे पाठवनू मला मात 
करा, महणजे मी तुमहाला ्ेऊन िमळतो असे त्ाला सािंगतले . त्ा�माणे जु�लफकारखान िनघाला, त्ाने कृषणा ओलाडंली, आिण िसातुर (िजलहा 
रा्चूर) ्ेथे आपले जड सामान टाकून ाेऊन तो मरा�ाचंा मोड करण्ासाठी महणून तंुगभ�ेच्ा काठावर ्ेऊन पोहोचला . तो ्ेत आहे हे ऐकून 
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धनाजीने िहाुरावाबरोबर ्ु� करण्ाचे सोडून िाले आिण तो तेथून िनघून गेला . त्ानंतर िहाुराव हा िकलल्ातून िनघून सोडूरकडे िनघून गेला . 
जु�लफकारखानाकडे ्ेण्ाचे त्ाने टाळले. 

 
धनाजी जाधव हा �ीरंगप�ण आिण िबानूर ्ा �ातंाकडे िनघून गेला . तेथे राण्ाचें राज् आहे. त्ानंा मुले, पुरष नातेवाईक असले तरी 

स�ा राण्ाचं्ा हातात आहे . कोणीही त्ाचं्ा आजेचे उ�ंघन करीत नाही . जु�लफकारखान हा िसधनूरला परत आला आिण तेथे ठेवलेले 
बाजारबुणगे आिण जड सामान त्ाने आपल्ाबरोबर घेतले. 

 
्ापूव� काही िावसापंासून बाा्हाची तब्ेत (�कृती) िबघडली होती . ाोन-तीन िावस मो�ा काळजीत गेले . िनरिनराळ्ा अफवा 

उठू लागल्ा. खरे का् ते जाणून घेण्ाची सव�ना काळजी लागली. 
 
काही िावसानंी औरंगजेब बाा्हाचा मृत् ूझाला . त्ाकाळात पथृवीवर एक ्ातंीच झाली . िहजर् १११८ िजलकाद  मिहन्ाच्ा २८ 

तारखेस ्ु्वार पहाटेपासून तीन तास संपल्ावर (२० फे�ुवारी १७०७) बाा्हाचा मृत् ूझाला.] 
 
[औरंगजेब बाा्हाच्ा मृत्बूाबत पुढील�माणे हकीकत आपल्ाला ्ााीनाम्ात आढळते : 
 
(४६) िपढी पात्ा ऐरग्हा पात्हा ाकण सुव कवन माघारे अहमानगरास गेले सन सबा म्ा अलफ सन हजार १११६ जुलूस 

वाला सन छ २८ िजलहेज अमवा्ा माघ मास व� पक ्के १६२८ व््े सवछा घिटका १४ ाेह ठेिवला म्ेत जाले त्ावरी छ १ मोहरम अजम्ाहा 
्ास अहमा (न) गरचे मुकामी बेगम व असाखान िावाण व तमाम विजरानी अणून तखतमुबारखी िा�ी कामबकस ्ासं िवजापूर तखत पेसजी 
िजल सुभानी ्ानी पाठिवले असे. 

 
(४७) �ी ्ािानामा सव�सत �ी ्के १६२८ व््नाम संवतसरे माघ व� आमवा्ा बुधवार छ २८ िजलकाा सन हजार १११६ हे िाव्ी 

तीन �हर तीन घिटका जािल्ावरी नवरम्ाहा पाा्ाहा अहमाानगरी ाुन्ातून सवार झाहले सन जुलूस वाला पनास सु॥ सबा म्ा अलफ . 
 
[्ापुढे ‘सन सबा म्ा १६’ पासून ‘सबा आसर ३६’ प �्त ्माने सुहूर व फसली साले िलिहली आहेत.] 
 
्ा साठी जी कोण कोणी पात्ाही केली त्ाची नावे बाहाूर्हा. 
 
(४८) ्ािााासत हजरत िजल सुभानी अवरगजेब पात्हा तखत जाहानाबाा उवफ िाली हसतनापूर ्ािस ाेवजा जाली ्के १६२८ 

व््नाम संवछरे माघ व� अमावा्ा सु्वार छ २८ िजलहेज िावसा घटी १४ ार जागा (अहमाानगर) मृत पावले त्ावरी अजमा्ा वैजापुरी होते 
तेथून ्ेऊन ााखल जाले असाखान िावाण पुढे जाऊन घेऊन आले ितसरे रोजी छ १ मोहरम आिालवारी अजमा्ा लसकरात तखती बसैले . 
(िश. सा. खंड ६, याद्नामे ७०-७१)] 

 
[औरंगजेबाच्ा अखेरच्ा िावसाचंी हकीकत मािसरे आलमिगरीच्ा लेखकाने पुढील�माणे िाली आहे : 
 
औरंगजेब बाा्हाने २७ एि�ल १७०५ रोजी वािकणखे�ाचा िक�ा िजकून घेतल्ावर तेथून तीन कोसावंर असलेल्ा ाेवापूर ्ा गावी 

आपली छावणी केली. औरंगजेबाचा चिर�कार साकी मुसतैाखान हा ्ावेळी बाा्हाच्ा छावणीत हजर होता. तो महणतो. 
 
ाेवापूर हे मोठे रमणी् सथळ होते. 
 
सैन्ातील लोकानंा तेथे खरीखुरी िव�ातंी लाभली आिण तीही बाा्हाच्ा कृपेमुळेच हो् . बाा्हाच्ा त्ा मु�ामात भोवतालच्ा 

�ाे्ातून खंडण्ा वसूल करण्ात ्ेऊन बाा्हाकडे ााखल करण्ात आल्ा . परागांा झालेली र्त आपापल्ा सथळानंा परत आली . ्तेीची 
कामे पुनहा चालू झाली. पुडंाना ि्का करण्ात आल्ा. 

 
खाजा मसूा महली ्ाच्ा ाेखरेखीखाली वािकणखे�ाचा िक�ा मजबतू असा बाधंण्ात ्ेऊन तेथे एक सुंार म्ीा उभारण्ात 

आली. ्ाब�ल खाजा मसूाला मसूाखान ही पावी ाेण्ात आली. 
 
्ाच सुमारास ब�ख्ांाबख्चा िक�ा (िसहगड) हा िक�ाेाराच्ा अवसान -घातकीपणामुळे आिण नाला्क गिनमाचं्ा लबाडीमुळे 

त्ाचं्ा (गिनमाचं्ा, मरा�ाचं्ा) ताब्ात गेला. बाा्हाने हमीााु�ीन खानबहााूर आिण तरिब्तखान बहााूर ्ानंा सैन् ाेऊन ितकडे रवाना 
केले. सैन्ातील सराारानंा मनसबीच्ा बढत्ा ाेण्ात आल्ा आिण सैन्ाबरोबर खिजना ाेण्ात ्ेऊन त्ानंा (िसहगडाकडे) रवाना करण्ात 
आले. बाा्हा आजारी पडतात– 

 
काळ हा चंचल आहे . उ�म आरोग्ाबरोबर आजार असाव्ाचाच . ि�् गो�ीबरोबर अि�् , आिण कोमलतेबरोबर काठीण् ही 

असतातच. सैन् आरामात िव�ातंी घेत होते, तोच बाा्हा आजारी पडला, ्ा बातमीने मोगल सैन्ात िवलकण हाहाकार उडाला. 
 



 
अनु�मिणका 

बाा्हाची इचछा्कती ााडंगी होती . त्ाने सुरवातीसुरवातीस आजाराचा आपल्ावर �भाव पडू िाला नाही , त्ाने काम करण्ाचे 
थाबंिवले नाही. पूव�च्ा िकितजावर सू्रिबब िासावे तसा तो न्ा्ाल्ाच्ा िखडकीतून आपला चेहरा ााखवीत असे . राज्कारभाराची कामे अज्� 
आिण िवनंत्ा ्ाचं्ा�ारे त्ाच्ा समोर ठेवण्ात ्ेत. त्ावर तो आपल्ा सवहसताने ्ोग् ती उ�रे िलहीत असे. 

 
पण ्ानंतर मा� त्ाची �कृती फारच िबघडली. अ्कतपणामुळे बाा्हामधून मधून बे्ु� पडू लागला. बाा्हाचे िवपरीत होऊन ाे् 

आिण इसलामी जमात ्ाचंा सवरना् होण्ाचा रंग िासू लागला . लोकानंा अ्ा जीवनापेका मृत् ूबरा असे वाटू लागले . पण मृत् ूतरी ्ावाना . 
मोगल लषकरात िवलकण गोधळ उडाला (्ोिर-्अेजीम). लषकरात तऱहेतऱहेच्ा भ्ंकर अफवा पसव लागल्ा . हीन �वृ�ीच्ा लोकानंी पािहले 
की त्ा भ्ंकर ाे्ात (बेडराचं्ा मुलखात) ्�ू ्ोग् संधीची वाट पाहात आहेत . चहूकडून मोगलावंर तुटून पडावे ्ा िवचारात ते आहेत . हे 
पाहून हलकट आिण हीन लोकाचं्ा मनात ांगेधोपे करण्ाचे िवचार खेळू लागले. 

 
ही पिर�सथित ाहा-बारा िावस चालू होती. नंतर परमे�राने सवर जनतेवर कृपा केली . घाबरलेल्ा लोकाचं्ा ्रीरात आ्चेे वारे खेळू 

लागले. बाा्हाची �कृती सुधारली. त्ामुळे जगात सव�ना हा्से वाटले. ्ु�ि�् ्�ू आिण ाुष�वृ�ीचे लोक ्ाचं्ा आ्ा न� झाल्ा. 
 
अमीरखानाने खालील हकीगत सािंगतली आहे : 
 
“एके िाव्ी बाा्हाला कमालीची अ्कतता आली. अगाी कीण आवाजात त्ाने खालील ओळी महटल्ा. 
 
बहशताा व नववा चूं ार रसीाी 
 
बसा सखती के अज ाौरा ंक्ीाी 
 
व अज आंजा ब सा मंिजल रसानी 
 
बुबा मग� ब सूख िजागानी 
 
आ्ुष्ात तुमही ऐं्ी िकवा नववा वष�च्ा घरात पोचेप �्त तुमही काळाचे ती� तडाखे अनुभवले असाल . त्ानंतर तुमही ्भंराच्ा घरात 

आलात की मृत्ुच जीवनाचा आकार धारण कवन ्ेईल.” 
 
माझ्ा कानावर बाा्हाचे हे ्बा पडले . मी त्ाच कणी महटले “हजरत सलामत, किव ्खेगजं ्ानंी ्ा ओळी िलिहल्ा खऱ्ा पण 

्ा ओळ�चा नीट अथर समजावा महणून त्ानंी ्ा ाोन ओळी महटल्ा आहेत. 
 
पस आं बेह�र के खुारा ्ाा ाारी 
 
ारा ं्ााी खुाारा ्ाा ाारी 
 
आिण महणून तू संतु� रहावे आिण त्ा संतोषात परमे�राची आठवण ठेवावी हेच ्ोग् हो्.” 
 
्ावर बाा्हा महणाले , “त्ा ओळी पुनहा महण बरे ”. मी त्ा महटल्ा. बाा्हाने पुनहा पुनहा त्ा ओळी माझ्ाकडून महणवनू घेतल्ा . 

नंतर बाा्हा महणाले, “मला त्ा ओळी िलहून ाे.” मी ओळी िलहून िाल्ा. बाा्हा त्ा ओळी बराच वेळप �्त वाचीत होते. 
 
अनाथाचंा ाीना्ाळ परमे�र ्ाने बाा्हाला आरोग् िाले . ाुसऱ्ा िाव्ी बाा्हा न्ा्ाल्ात ्ेऊन बसले . बाा्हाला पाहून 

लोकाचं्ा जीवात जीव आला. बाा्हा मला महणाले “तुझ्ा ओळ�नी मला आरोग् लाभले आिण माझी गेलेली ्कती परत आली.” 
 
बाा्हाच्ा औषधोपचारात हकीम हािजकखान ्ाने जे कौ्ल् ााखिवले ते पाहून �ाचीन काळच्ा हिकमाचंी आठवण झाली . धन् 

धन् परमे�राची . हिकमाच्ा कामिगरीचा मोबाला महणून त्ाची सुवणरतुला करण्ात आली . त्ाला एक ि्रपेच बहाल करण्ात आला . 
औषधाच्ा उप्ोगाने बाा्हाला चागंलाच लाभ झाला . िवजापूरचा सुभेाार िचनिकलीचखान बहााूर बाा्हा आजारी पडल्ाचे ऐकून घाबवन 
बाा्हापा्ी आला होता. �कृती बरी झाल्ावर बाा्हाने त्ाला आपल्ा सुभ्ाच्ा रकणासाठी परत पाठिवले. 

 
रजब मिहन्ाच्ा सोळा तारखेस (तेवीस ऑकटोबर १७०५) बाा्हा पालखीच्ा सवारीतून बहााूरगडाकडे रवाना झाला . रजब आिण 

शाबान हे ाोनही मिहने �वासात गेले. 
 
रमजान मिहन्ाच्ा पिहल्ा तारखेस सहा िडसेबर १७०५ रोजी बाा्ाही लषकर बहााूरगडास पोहोचले . 
 
ब�ख्ांाबख् (िसहगड) घेण्ासाठी ज्ा अिधकाऱ्ानंा नेमले होते ते िकलल्ाभोवती नुसती �ािकणा घालून आिण िक�ा घेण्ाचे काम 



 
अनु�मिणका 

पुढे ढकलून आले होते . रहबख्खेडा (वािकणखेडा) िजकून घेतल्ानंतर जु�लफकारखान नुातजंग ्ास मरा�ाचंा पाठलाग करण्ासाठी 
औरंगाबााेकडे पाठिवण्ात आले होते. त्ाला बोलावनू घेण्ात आले. त्ा�माणे तो बहााूरगडास ्ेऊन बाा्हाला भेटला. 

 
अहमानगरला जाण्ास िनघतेवेळी बाा्हाने नुातजंग जु�लफकारखान ्ास बा�ख्ांाबख्  (िसहगड) िजकून घेण्ासाठी पाठिवले. 

त्ा भागाचा अिधकारी तरिब्तखान हा बाा्हाच्ा आजेने जु�लफकारखान नुातजंग ्ास जाऊन सामील झाला . संभाजीचा मुलगा ्ाहू हा 
बाा्हाजवळ गुलालबारमध्े राहात होता . त्ाला काही कारणानंी नुातजंग जु�लफकारखान ्ाजबरोबर रवाना करण्ात आले . त्ाचा तंब ू
जु�लफकारखानाच्ा तंबपूा्ी लावण्ात आला. ्ाहूला खास िखलतीची वाे आिण इ�ाज (अलंकार) ही ाेण्ात आली. 

 
बाा्हाने अहमानगर सोडून त्ाला बावीस वष� लोटली होती . आता तो शववाल मिहन्ाच्ा सोळा तारखेस (वीस जानेवारी १७०६ ) 

अहमानगरला परत आला. (बहााूरगडाहून तो (२३ जानेवारी १९ ्ववाला) रवाना झाला अ्ी मािसरीत नोा आहे. ती तारीख चुकलेली िासते.) 
 
िजलहज मिहन्ाच्ा सतरा तारखेस (२१ माचर १७०६) बातमी आली की जु�लफकारखान नुातजंग ्ाने ब�ख्ांाबख् (िसहगड) परत 

िजकून घेतला असून िकलल्ातील लोकानंा िनः्ा कवन आिण त्ाचें सामानसुमान काढून घेऊन त्ानंा हाकलून लावण्ात आले . गुजरातचा 
सुभेाार ्हाजााा आ�म ्ाने बाा्हाची �कृती िबघडली हे ऐकून छावणीत ्ेण्ाची परवानगी मािगतली होती . ती त्ाला ाेण्ात आली . तो 
्ेऊन िजलहज मिहन्ाच्ा एकवीस तारखेस (पचंवीस माचर १७०६) बाा्हास भेटला. 

 
बातमी आली की, बाा्हाची धाकटी बिहण गौहरआरा बेगम िहचा िा�ी ्ेथे मृत् ूझाला . ती बातमी ऐकून बाा्हा पुनहापुनहा महणाला 

की “्हाजहान बाा्हाच्ा मुलापैंकी आमही ाोघेच रािहलो होतो.” 
 

जहा ंअॉ  िबरार त माां बकस 
 
िाल अंार जहान आफरी बां ब बस 

 
“हे बधंो, ्ा जगात ्वेटप �्त कोणी राहात नाही महणून परमे�राच्ा ठा्ी िच� �सथर कर.” 
 
अहमानगरला बाा्हा परत ्ेऊन (वीस जानेवारी १७०६ ) एक वषर झाले . एक वेळ अ्ी ्ेते की परमे�राच्ा इचछेने मानवाला 

आपले ऐषआराम िवसवन ्ोकाची वाे अंगावर घ्ावी लागतात . अ्ा वेळी कमी िनध�राच्ा माणसावंर ाुःखाचा डोगर कोसळतो . आपला पोि्ाा 
्ा जगातून नाहीसा झाला हे पाहून माणसाचंी हा्े ाुःखपूणर आिण ने� अ�ुपूणर होतात . असाच �संग ्ा वेळी लोकावंर ओढवला आिण तो महणजे 
औरंगजेब बाा्हाचा मृत् ूहो्. 

 
काफराचं्ा ताब्ातून ाखखन िजकून अनेक िक�े ताब्ात आणल्ानंतर बाा्हा अहमानगरास आला . काळ िविच� आहे. उा्ाच्ा 

मागे असत आिण जीवनाच्ा मागे मृत् ूहे लागलेले आहेत . शववाल मिहन्ाच्ा (२६ िडसेबर १७०६ ते २३ जानेवारी १७०७ ) अखेरीस बाा्हा 
भ्ंकर आजारी पडला . त्ामुळे सवर लहान थोराचें धाबे ाणाणले . पण �जेला अजून काही िावस आराम िमळावा आिण काही राजकारणे 
िनकालात िनघावी अ्ी परमे�री ्ोजना होती . बाा्हाची �कृती सुधारली . आपल्ा नेहमीच्ा सव्ी�माणे बाा्हा काही वेळा न्ा्कचेरीत 
आला, त्ाने काम केले. 

 
्ा काळात त्ाने ्हाजााा आ�म ्ास माळव्ाच्ा सुभ्ावर पाठिवले. ्हाजााा कामबख् हा िवजापूरच्ा सुभ्ावर रवाना झाला. 
 
पण बाा्हाची �कृती सुधावन चार पाच िावस झाले असतील तोच त्ाची तब्ेत पुनहा िबघडली . त्ाला भ्ंकर जवर ्ेऊ लागला . 

पण बाा्हाची इचछा्कती कमालीची होती . तीन िावसप्रनत त्ाने नमाज वगैरे धानमक कृत्े नेमाने केली . तो न्ा्कचेरीत ्ेई . सामुााि्क 
नमाजात तो भाग घेई. धानमक कतरव्ाची एकही बाब त्ाने टळू िाली नाही. ्ा काळात त्ाच्ा तोडून खालील ओळी नेहमी बाहेर पडत. 

 
ब्क लहजा ब्क साअत ब्क ाम 
 
िागरगू ंमी ्वा अहवाले आलम 

 
एका कणातं, एका ामात, िनिमषमा�ात जगाची उलथापालथ होते. 
 
गुरवारच्ा िाव्ी ाुपारी हमीाु�ीनखान बहााूर ्ाने अज� पे् केली की “बाा्हाववन एक ह�ी तसद ाुक (ओवाळून टाकणे ) 

करावा. ह�ीची िकमत चार हजार रप्े होते . ती काजी मु�ा हैार ्ाजकडे गरीबगुिरबात वाटण्ासाठी महणून ाेण्ात ्ावी . बाा्हाने अज� 
मान् केली . अज�वर सही करताना बाा्हा अत्ंत अ्कत झाला होता . त्ा �सथतीतही त्ाने अज�वर िलिहले की “्ा खाकसाराला (कु�, 
मातीसमान) लवकर पिहल्ा टपप्ावर पोहोचिवण्ात ्ावे” 

 
्ु्वारी सकाळी िजलकाद मिहन्ाची अ�ावीस तारीख. (वीस फे�ुवारी १७०७) बाा्हा सकाळची �ाथरना पढण्ास बाहेर आला आिण 



 
अनु�मिणका 

नंतर आपल्ा िनजण्ाच्ा खोलीत गेला . तो सारखा परमे�राचे नामसमरण करीत होता . त्ाला कमालीची अ्कतता आली होती . मधूनमधून 
त्ाची ्ु� जात होती. �ासोछवास अवघड होत होता. तरी त्ाची बोटे समरणीववन िफरत होती आिण तोडातून ्बा बाहेर पडत होते . ‘लाइलाह 
इ�ी�ाह’ एक परमे�रावाचून ाुसरे ाैवत नाही . िावसाला एक �हर झाला . तो िावस ्ु्वार होता . आपल्ाला ्ु्वारी मरण ्ावे असे 
बाा्हा नेहमी महणे. ती त्ाची इचछा पूणर झाली. त्ाच िाव्ी बाा्हाचा आतमा ्ा न�र ाेहाला सोडून ज�त (सवगरलोक) कडे िनघून गेला. 

 
्ा भ्ंकर घटनेमुळे काळाने ्ोकवाे पिरधान केली. सवर लहानथोर ्ोकसागरात बुडाले. जगाच्ा ि्रावरील कृपाछ� नाहीसे झाले. 

्ा जगातून एक तेजसवी सू्र नाहीसा झाला . ऐन माध्ानह सम्ी जगाच्ा वाटेला ्ोकसंध्ा आली . लोकाचं्ा सुखवपी धान्ाच्ा रा्ीवर 
संकटाची वीज पडून सवर काही ागध होऊन गेले. ‘इनिल�ाह व इनिल्ाह’ रिजउन आमही परमे�राकडून आलो आिण परमे�राकडे परत जातो. 

 
महमा इखलास कै्ने खालील हकीकत मला सािंगतली : 
 
“्ु्वारच्ा (बाा्हाच्ा मृत्चू्ा) आाल्ा रा�ी मी आिण इना्तु�ा खान पुढे वाढून ठेवलेल्ा घटनेच्ा (बाा्हाच्ा मृत्चू्ा) 

कलपनेने अत्ंत ्ोक�सत झालो होतो . किव�े� हािफज ्ाचा किवतासं�ह जवळ होता . भिवष्ाची खूण काही िमळते का हे पाहण्ासाठी आमही 
तो ाीवान (किवतासं�ह) उघडला तो आमहाला हािफजच्ा खालील ओळी द�ीस पडल्ा. 

 
ताज मखैाना व म ैनामोिन्ा रववाहबाू 
 
सरे मन खाके रहे पीरेमुगा ंरववाहबाू 
 
वर जिमनेके िन्ाने कफे पा्े तू बाू 
 
सालेहा िसजाा्े साहबनजरान रववाहा बाू 
 
वर सरे तुरबते मा चूं गुजरी िहमत रववाह 
 
के िज्ारत गाहे िरााने जहा ंरववाहा बाू 

 
जोप्रनत म� (परमे�र भकती ) म�ाल् (जग) ्ाचें अ�सततव राहील -तोप्रनत माझे मसतक साकीच्ा माग�त धुळीसारखे पडून 

राहील. ज्ा जिमनीवर तुझी पािचनहे उमटलेली असतील तेथे ऋिषमुनी वष�नुवष� माथे टेकून �ाथरना करीत राहतील . माझ्ा थडग्ाववन तू 
जा्ील तर तुला संतोषाचा लाभ होऊ ाे . कारण माझे थडगे महणजे जगातील म�प्ानंा (परमे�र भकतानंा) पूजासथान होऊन रहाणार आहे . ्ा 
ओळी वाचून आमची मने िनरा्नेे व्ाकूळ झाली. ती सारी रा� आमही ाुःखपूणर �सथतीत घालिवली. 

 
ाुसऱ्ा िाव्ी सकाळी एक �हर (तीन तास) िावस वर आला असता जे होणार ते झाले (बाा्हाचा मृत् ूझाला). त्ाच रा�ी आमही 

(मी आिण इना्तु�ा ) पुनहा एक� बसलो . लषकराचा काजी मु�ाहैार हा आमच्ाकडे आला . आमही आाल्ा रा�ी हािफजच्ा �ंथातून ्कून 
पािहल्ाची हकीगत त्ाला सािंगतली . पण हािफजच्ा त्ा ओळी आमही आठव ूलागलो , तो काही केल्ा त्ा आठवेनात . आमही �ंथाल्ातून 
पुसतके मागिवली पण पुसतके बाधूंन ठेवली होती . ती हाती आली नाहीत . आमची बठैक संपली . रा�ी झोपेत सवपन पडले . मी एका कबरीजवळून 
चाललो होतो. पाहतो तो का् , की हजरत (औरंगजेब बाा्हा) कबरीतून उभे आहेत . त्ाचें अध� ्रीर बाहेर आहे . ते मला महणत आहेत “तू—
िवसरलेल्ा ओळी ्ा आहेत.” 

 
“माझ्ा कबरीववन तुमही जेवहा जाल तेवहा माझी कबर महणजे जगातील म�प्ानंा (परमे�र भकतानंा) पूजासथान बनेल. हा िवचार 

मनात आणून संतु� वहा.” 
 

हरिगज न मीरा आंके िाल् िजाा ्ुा ब इषक 
िसबत असत बर जरीाा्े आलम ावामे मा. 

 
परमे�र भकतीने ज्ाचे हा् भवन गेले आहे , तो कधीच मरत नाही . कधीच पुसला जाणार नाही . असा माझा ठसा जगावर उमटला 

आहे.] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण सतरावे 

उ�र िहदुसथानात्ल घडामोडीच् हक्कत 

 
(१) मारवाडममये चाललेले ि�दशवा�षक यु� 

 
जून १६८१ मध्े औरंगजेब बाा्हाने महाराण्ाबरोबर कसाबसा तह कवन जातीने ािकणेकडे 

�्ाण केले. त्ावळेी मेवाडपुरते रजपुताबंरोबरील ्ु� संपु�ात आले परंतु सबधं मारवाडबरोबर मोगलाचें 
्ु� संपले असे मा� झाले नाही . राठोडाचं्ा �ाे्ातील �मुख ्हरे आिण ्ु�ातले डावपेच करण्ाच्ा 
द�ीने मह�वाच्ा असलेल्ा काही जागा बाा्ाही फौजाचं्ा ताब्ातच होत्ा . तरी ाेखील ाे्ािभमानी 
राठोडानंी औरंगजेबाबरोबर ्ु� पिर�सथती चालूच ठेवली . त्ानंी ाे्ातील डोगरपठारे आिण रानेवने 
व्ापली आिण जेवहा संधी िमळेल तेवहा ते माैानावर मु�ाम कवन असलेल्ा मोगल फौजावंर चाल कवन 
्ेत, त्ाचें व्ापारी ताडें आिण मागरा्रन करणाऱ्ा तुक�ा कापून काढीत आिण सुस� नसलेली मोगल 
ठाणी काबीज करीत. साहिजकच बाा्ाही फौजाचें संरकण असल्ाखेरीज जिमनीची म्ागत करणे िकवा 
रसत्ावर वाहतूक करणे हे अ्क् होऊन गेले . पिरणामी मारवाडमध्े ाुषकाळाने का्मचे ठाण माडंले 
असल्ास त्ात काहीच नवल नाही . त्ा काळी असलेल्ा पिर�सथतीचे वणरन करताना एका राठोड कवीने 
असे महटले आहे की गेल्ा काही वष�त “जिमनीची साफसफाई करण्ाचे कामी तलवार आिण रोगराई 
्ानंी हातिमळवणी केलेली आहे.” 

 
मारवाडमध्े चाललेल्ा ्ा अखंड लढा्ातं आिण एका बाजूने िजकलेली िठकाणे ाुसऱ्ा बाजूने 

पुनहापुनहा िजकून घेण्ात जवळ जवळ एका िपढीइतका कालावधी गेला . परंतु सतत ्ु�ामुळे उदधवसत 
झालेल्ा एका रखरखीत वाळवटंाने भरलेल्ा छो�ा �ातंाच्ा नैसनगक संप�ीपेका एका सा�ाज्ाची 
साधनसाम�ी ही िनि�तच वरचढ होती. जर का मोगल सा�ाज्ाची सवर साधनसाम�ी बाा्हा ािकणेतील 
अित्् आणीबाणीच्ा ्ु��संगात गुंतून गेल्ामुळे िवना् पावली नसती तर राठोडाकंडून राष्ी् 
पातळीवर मोगलानंा होणारा �ितकार हा िावसेिावस कमी होत गेला असता आिण अखेर फार काळ 
चाललेल्ा संघष�मुळे संपु�ात आला असता . महाराष्ामधील लषकरी पिर�सथतीचे पिरणाम 
जोधपूरमधल्ा पिर�सथतीवर झाले . ्ामुळे महणूनच की का् औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर लगेच राठोड 
ाे्ािभमान्ानंा अंितम ््ाने माळ घातली आिण त्ाचं्ा लषकरी �मुखानंा वं् परंपरा त्ाचं्ाकडे चालत 
आलेल्ा राज्पााचा लाभ कवन ाेणे ्क् झाले. 

 
१६८१–१७०७ ्ा २७ वष�च्ा मारवाडच्ा इितहासाचे तीन िनि�त असे कालखंड पडतात . 

पिहला कालखंड १६८१ ते १६८७ . ्ाचा उ�ेख लोकाचें ्ु� महणून करावा लागेल कारण ्ा कालखंडात 
त्ाचंा राजा हा लहान होता आिण त्ाचंा राष्ी् पुढारी ाुग�ाास हा ािकणेमध्े होता . राठोड जनतेने 
वगेवगेळ्ा पुढाऱ्ाचं्ा नेतृतवाखाली टोळ्ा -टोळ्ानंी मोगलां् ी लढा िाला . हा लढा त्ानंी कोणत्ाही 
तऱहेची के�ी् स�ा अ�सततवात नसताना िाला आिण िजथे िजथे आिण िमळेल तेथे मोगलावंर ह�ा करणे 
्ाखेरीज त्ाचं्ाकडे कोणत्ाही तऱहेची अ्ी सव�नुमते ठरलेली ्ोजना नवहती . अ्ा तऱहेने 
िवसकळीतपणे चाललेल्ा ्ा राठोड आिण मोगल ्ाचं्ा संघष�त राठोडाचें ्ौ्र आिण सवािमभकती ्ाचंी 
अनेक उााहरणे िासून आली. परंतु लषकरीदष�ा ्ा ्ु�ाचे ाूरगामी असे पिरणाम झाले नाहीत. पिरणाम 
झाला तो एवढाच की मोगल सैन् नेहमी धासतावलेले असे रािहले आिण मारवाडचा मोगलानंी आपल्ाकडे 



 
अनु�मिणका 

ठेवलेला ताबा हा त्ानंा आनथकदष�ा िवना्कारक ठरला . ्ु�ाच्ा त्ा घटकेला राठोडानंा एकही 
सामुााि्क पुढारी नवहता हे त्ाचं्ा द�ीने अित्् फा्�ाचे झाले . कारण राठोडाचं्ा सवर टोळ्ा एका 
बाजूला आिण उ�म ्ाानंी व चागंल्ा तऱहेने संघिटत असलेले बाा्ाही सैन् ाुसऱ्ा बाजूला , अ्ा ्ा 
ाोन पकातं जर घनघोर रणधुमाळी माजली असती तर त्ाचा पिरणाम राठोडाचंा िनण�्क पराभव होण्ात 
झाला असता . इतकेच नवहे तर आणखी एका िपढीच्ा कालखंडापुरता तरी राठोडानंा आपले डोके वर 
काढण्ास अवधी िमळाला नसता . ्ाउलट गिनमीकाव्ाच्ा ्ु�ाचा अवलंब कवन त्ानंी मोगलानंा 
ामिवले आिण अ्ातऱहेने त्ाचंी कमी संख्ा आिण हलक्ा �तीची साधनसाम�ी ्ामुळे त्ाचं्ा होणाऱ्ा 
हानीची धार त्ानंी बोथट केली. 

 
्ु�ाच्ा ाुसऱ्ा पव�ला १६८७ मध्े सुरवात झाली . ्ा वष� ाुग�ाास ािकणेतून परतला आिण 

अिजतिसगाने आपला अजातवास सोडला . सुरवातीला राठोडानंा अित्् ने�ाीपक असे ्् िमळाले . 
बुांीच्ा हाडा घराण्ाची मात िमळाल्ामुळे त्ानंी मारवाडच्ा माैानी �ाे्ातूंन मोगलाचंी हाकालप�ी 
केली आिण आपल्ा �ाे्ाच्ा सीमा ओलाडूंन त्ानंी पलीकडील �ाे्ातं मुसंडी मारली . त्ानंी १६८७ 
मध्े मलपूरा आिण पूरमंडल ्ा ्हरावंर ह�े केले . १६९० मध्े त्ानंी अजमीरच्ा सुभेााराचा ाेखील 
पराभव केला आिण खु� मेवाडात आिण िा�ीच्ा पि�मेकडील �ाे् ्ात नासधूस केली . परंतु त्ानंा 
त्ाचंा सवतःचा ाे् मा� मोगलाचं्ा ताब्ातूंन परत िमळिवणे ्क् झाले नाही . १६८७ ्ा वष� ज्ा वळेी 
ाुग�ाास आिण अिजतिसग ्ानंी राष्�ेमाने एक� आलेल्ा फौजेचे अिधपत् सवीकारले , त्ाच वष� 
बाा्हाच्ा वतीने ्ुजातखान नावाचा अित्् कतरबगार आिण धडाडीचा अिधकारी जोधपूरचा सुभेाार 
महणून बालून आला . आपल्ा चौाा वष�च्ा कारिका�त मोगलाचें मारवाडवरील अिधपत् का्म 
राखण्ात त्ाने ्् िमळिवले. 

 
मारवाडवर्ल शुजातखानाच् सुभेदार्, १६८७–१७०१ 
 

१६८१–१६८६ मध्ल संघषर 
 
मारवाडच्ा फौजाारीि्वा् ्ुजातखानाकडे गुजराथची सुभेाारी होती . तो आपल्ा 

हाताखालील फौजी ि्पा्ाचंी संख्ा आपल्ा मनसबीनुसार पूणर ठेवीत असे आिण लषकरी हालचाली 
करण्ात तो अित्् चलाख आिण चपळ होता . वष�तले सहा मिहने (िकवा कधी -कधी आठ मिहने 
ाेखील) तो मारवाडमध्े घालवीत असे आिण उरलेले सहा मिहने गुजराथमध्े . साहिजकच ज्ा वळेी 
्ु�ाचा �संग ्ेई त्ा वळेी राठोडानंा पा्बां घालण्ात तो ््सवी होई . त्ाच�माणे जेवहा वळे पडेल 
तेवहा तो त्ाचं्ाबरोबर समझोता करी . जर का त्ानंी राजमाग�वर व्ापार करणाऱ्ा व्ापाऱ्ानंा �ास 
िाला नाही तर सवर�कारच्ा मालावर जी बाा्ाही जकात गोळा केली जात असे त्ाच्ा ¼ त्ानंा 
ाेण्ाच्ा अटीवर ाोनही पकातं हा सलोखा होत असे . (१६८८) चौथाईचा आणखी एक �कार असे ्ा 
गो�ीचे वणरन करण्ास काहीच हरकत नाही. 

 
९ जुलै १७०१ रोजी ्ुजातखान मरण पावला . त्ाच्ा जागी राजपु� महमा आजम ्ाची नेमणूक 

झाली. त्ाने अिजतबरोबर पुनहा ्ु� सुव केले. ्ा ्ु�ाबरोबर रजपुताचं्ा सवातंं््ु�ाचे ितसरे पवर सुव 
झाले. ्ा ्ु�ात भ्ानक रकतपात झाला . ाोनही पकानंा अनेक वळेा पराभव पतकराव ेलागले . पिरणामी 
मारवाडची लूट करण्ाचे जे बाा्ाही धोरण होते त्ा धोरणाचा पार िबमोड झाला आिण कालातंराने 



 
अनु�मिणका 

मारवाडवर वं् परंपरेने राज् करणाऱ्ा घराण्ाकडे मारवाडचा अखेर ताबा आला. (१७०७) 
 
मोगलानंी मारवाडचे राजधानीचे ्हर आिण इतर ्हरे आपल्ा ताब्ात घेतल्ावर राठोडानंी 

डोगराचंा आिण अगाी एका बाजूला असलेल्ा कानाकोपऱ्ाचा आधार घेतला . परंतु त्ाचं्ा इतसततः 
भटकणाऱ्ा लषकरी टोळ्ाकंडून मारवाडच्ा खुल्ा रािहलेल्ा माैानी �ाे्ावंर ह�े होतच रािहले . ्ा 
टोळ्ा आिण मारवाडात तळ ाेऊन रािहलेल्ा मोगली फौजा ्ाचं्ामध्े जी ्ु�े होत ती ्ा मोगल 
ठाण्ापैंकी ्ा अगर त्ा ठाण्ाच्ा नजीक होत . कोणत्ा तरी एका पकाला आळीपाळीने िवज्�ी माळ 
घालीत असे . त्ा वळेी मारवाडात जी पिर�सथती होती ितचे वणरन अित्् उतकृ� अ्ा ्बाातं कवी 
करणीाान ्ाने केले आहे . ते असे . “सू्�सत होण्ाच्ा अगोार एक तास मावचा �त्ेक ारवाजा बां 
केला जाई. मुसलमानाचं्ा ताब्ात मोक्ाची मजबतू ठाणी होती. परंतु माैानी �ाे्ावर हुकूम पाळले जात 
ते मा� अिजतचे. मारवाडच्ा रसत्ातून आता रहाारी अ्क् झाली होती.” 

 
(२) मारवाडममये पुनहा दुग�दास, १६८७–१६९८ 

 
१६८७ मध्े ाुग�ाास हा महाराष्ातून परत आल्ावर राठोडाचं्ा हालचाल�ना एक�कारचे 

�ोतसाहन िमळाले. आिण ्ाच सुमारास त्ाचें न्ीब महणूनच की का् त्ानंा एका परा्मी अ्ा िम�ाचा 
पािठबा िमळाला. ाुजरनसाल हाडा हा बुांी राज्ाचा एक �मुख माडंलीक होता . त्ाचा �मुख अिनर�िसग 
्ाने त्ाचा अपमान केला . अिनर�िसग हा औरंगजेबाचा एकिन� जहािगराार आिण सेनापती होता . 
वरील गो�ीमुळे िचडून जाऊन ाुजरनसाल ्ाने आपले नातेवाईक आिण अनु्ा्ी ्ानंा स्ा केले आिण 
बुांीचा िक�ा अचानक ह�ा कवन आपल्ा ताब्ात घेतला . तेथून तो मारवाडमध्े आला . त्ाने 
राठोडाचंा एक पुढारी मुकंुािसग चपंावत ्ाच्ा बिहणी्ी लगन केले आिण राठोडाचं्ा राष्ी् सैन्ात 
हाडाजमातीच्ा आपल्ा एक हजार घोडेसवाराचंी भर घालून त्ाचं्ा सैन्ाला मजबुती आणली. 

 
अ्ातऱहेने राठोड आिण हाडा ्ानंी एक� ्ेऊन मारवाडमधील बहुतेक मोगल ठाणी मावन 

काढली, िकवा तेथील मोगल सैिनकानंा हाकलून िाले . त्ाच�माणे उ�रेकडे पसरलेल्ा बाा्ाही 
मुलखात त्ानंी मो�ा धाडसाने ह�े केले आिण �त्क मोगल सा�ाज्ाच्ा राजधानीचे ्हर िा�ी 
धोक्ात आणले. 

 
इ. स. १६९० मध्े ाुग�ाासाला फार मोठा असा िवज् िमळाला . अजमीरचा नवा सुभेाार 

सफीखान हा मारवाडच्ा सरह�ीवर ठाण ाेऊन बसला होता . त्ाचा त्ाने ्ु�ामध्े पूणर पराज् केला 
आिण अजमीरच्ा िा्नेे त्ाला माघार घेणे भाग पाडले . मारवाडचा जो भाग मोगलाचं्ा ताब्ात होता 
त्ामध्े लुटालूट करणे आिण आपल्ा अनु्ा्ातं तो वाटून ाेणे ्ा गो�ी त्ाने चालू ठेवल्ा आिण 
रसत्ाने जाणाऱ्ा �वा्ामंध्े त्ाने ाह्तीचे वातावरण िनम�ण केले . पिर�सथतीने अ्ातऱहेचे उ� सववप 
धारण केल्ामुळे ्ुजातखान हा परत आला . त्ाने अनेक रजपूत �मुखानंा मो�ा मुतस�ेिगरीने आपल्ा 
बाजूला वळवनू घेतले आिण बाा्हाच्ा बाजूने लढण्ाब�ल त्ाचं्ात उतसाह िनम�ण केला . (अिधक 
मािहतीसाठी पाहा िमरत इ अहमद्, ३४३) 

 
दुग�दासाकडून औरंगजेबाचया नात्च् पाठवण्, १६९५ 

 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाचा मुलगा अकबर हा १६८१ मध्े पळून गेल्ापासून त्ाची मुलगी सिफ्त उ�ीसा 
िहला राठोडानंी आ�् िालेला होता . ितला परत िमळिवण्ाबाबत औरंगजेब अित्् उतसुक होता . 
१६९२ मध्े ्ा संबधंात वाटाघाटी झाल्ा होत्ा परंतु त्ा अ््सवी ठरल्ा होत्ा . त्ा पुनहा १६९४ मध्े 
सुव करण्ात आल्ा . ्ा वाटाघाटी करण्ाचे काम कतरबगार आिण सुज अ्ा ्ुजातखानाकडे ाेण्ात 
आले. ्ा कामासाठी त्ाने आपला मध्सथ महणून ई�राास ्ा पाटण ्ेथील नागर �ा�ण कुळातील 
इितहासकाराची िन्ुकती केली . (पाटण हे गा्कवाडाचं्ा �ाे्ात मोडते .) ई�राास हा पूव� जोधपूर 
्ेथे महसूल गोळा करणारा अिधकारी महणून होता. 

 
ई�राासाने ाुग�ाासाकडे वारंवार संधान बाधंले . त्ावर ाुग�ाासाने त्ाचा �मुख आिण तो सवतः 

्ाचं्ा वतीने काही अट�वर समझोत्ाला मान्ता िाली आिण अकबराची मुलगी बाा्हाकडे परत 
करण्ाचे मान् केले. ई�राास हा राजकन्ेला बरोबर घेऊन बाा्ाही ारबाराकडे िनघाला . बाा्हाला 
असे वाटले संसकृतीपासून ाूर असलेल्ा आिण ज्ा िठकाणी कोणीही जाऊ ्कणार नाही अ्ा िठकाणी 
असलेल्ा िहाु राज्ामध्े अकबराच्ा मुलीला इसलाम धम�च्ा ज्ा नीिति्कणाची जवर होती ते 
िमळालेले असणे ्क् नाही . महणून राजकन्ेचे आगमन झाल्ावर बाा्हाने ितच्ाकरता ताबडतोब 
एखा�ा धमर ि्िककेची नेमणूक वहावी अ्ी आजा केली . परंतु बेगमेने त्ाला असे सािंगतले की ितच्ा 
सुखसो्ीबाबत ाुग�ाास इतका जागवक रािहला होता की ितच्ासाठी त्ाने अजमीरहून एका मुसलमान 
ि्िककेची नेमणूक केलेली होती. ितच्ा मागरा्रनाखाली राजकन्ेने कुराणाचा अभ्ास अगोारच केलेला 
होता आिण ते ितने मुखोदगत केले होते. 

 
्ा गो�ीमुळे औरंगजेबाची ाुग�ाासाच्ा िन�ेब�ल खा�ी पटली आिण त्ामुळे ाुग�ाासाचे मागील 

सवर अपराध िवसरण्ाची त्ाच्ा मनाने त्ारी ााखिवली. 
 

अकबराचया मुलाच् औरंगजेबाकडे पाठवण् व दुग�दासाच् शरणागत्, १६९८ 
 
्ानंतरची गो� महणजे राठोडाचं्ा ताब्ातील अकबराचा मुलगा बुलंा अखतर ्ाला परत 

िमळिवणे ही होती. परंतु ही गो� साध् होण्ास जवळ जवळ ाोन वष�चा कालावधी लागला . ्ाला कारण 
असे झाले की ाुग�ाासाने जोधपूर अिजतिसगाला ाेण्ात ्ाव ेअसा ह� धरला तर औरंगजेबाची इचछा 
जसवतंिसगाच्ा वारसानंा मारवाडचा थोडासा भाग ाेऊन त्ाचें समाधान करण्ाची होती. 

 
परंतु अिजतिसगाची पिर�सथती आता अित्् िनरा्चेी आिण ाुःखाची अ्ी झाली होती . ओसाड 

अ्ा रानावनात लपत -छपत राहण्ाचा , मोगलाचं्ा पाठलागाने सतत धासतावलेल्ा मन�सथतीत 
राहण्ाचा आिण जगातील सारी ाुःखे सतत भोगण्ाचा त्ाला आता कंटाळा आला होता . ्ा गो��चा 
िवचार कवन १६९८ मध्े ाुग�ाासाने आपल्ा मागण्ा थो�ा कमी केल्ा . अिजतिसगाला बाा्हाने 
कमा केली , आिण त्ाला बाा्ाही फौजेत मनसब िाली . त्ाि्वा् झालोा , साचोड आिण ि्वना हे 
परगणे त्ाला जहािगरीााखल िाले, आिण ्ा परगण्ावंर फौजाार महणून त्ाची नेमणूक केली. (िमरत, 
३५९). 

 
ाुग�ाासाने बुलंा अखतर ्ाला बाा्ाही ारबारात पोहोचते केले . त्ा वळेी बाा्ाही छावणी 

भीमा नाीच्ा काठावर इसलामपुरी ्ेथे होती . (१६९८) राजघराण्ातल्ा ्ा गरीब िबचाऱ्ा राजपु�ाचे 
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जनमापासूनचे सारे आ्ुष् रानटी अ्ा रजपूत ्तेकऱ्ामंध्े गेले होते . त्ाने ना ्हर पािहले होते की 
ारबार. त्ाच�माणे एखा�ा सुसंसकृत अ्ा माणसाबरोबर त्ाचा संभाषणाचा ्ोगही कधी आला नवहता . 
ि्�ाचारपूणर अ्ी िहाुसथानी भाषाही त्ाला अवगत नवहती . एका बाा्हाचा नातू फकत राजसथानी बोली 
भाषा बोलू ्कतो ्ाचा औरंगजेबाला मोठा ध�ा बसला आिण त्ाच्ा ारबारातील मंडळीही 
िवसम्चिकत झाली . एखा�ा खेडवळ तरणाला अित्् मो�ा आिण भरभराटलेल्ा अ्ा ्हरात 
आणल्ानंतर त्ाची ज्ी सं�िमत अवसथा वहावी त्ा�माणे बुलंा अखतर हा ारबारात आल्ानंतर बुजून 
गेला. त्ाि्वा् त्ाने आपले जे आ्ुष् रजपूत ाे्भकताचं्ा संगतीत घालवले त्ामध्े त्ाला अ्ी 
ि्कवण ाेण्ात आली होती की औरंगजेब हा एक राकस असून त्ाच्ा बापाचा आिण त्ाच्ा साऱ्ा 
कुटंुबाचा तो एक �खर असा ्� ूआहे , आिण आता पिर�सथती अ्ी होती की त्ाच्ा जनमापासून त्ाचे जे 
रकणकत� होते त्ाचं्ापासून त्ाला ाूर ओढून नेले जात होते , आिण त्ाच्ा बालपणापासून त्ाचे िम� 
असलेल्ा व्कत�पासून त्ाची ताटातूट करण्ात ्ेऊन नेमक्ा त्ाच औरंगजेबाच्ा हवाली त्ाला 
करण्ात ्ेत होते . अ्ा पिर�सथतीत एक ्बाही न उ�ारता आपण जणू त्ा गावचेच नाही अ्ा तऱहेची 
बतावणी करणे हा ्हाणपणाचा मागर आहे असा िवचार त्ाने केला . परंतु हळूहळू त्ाला ि्कण ाेण्ात 
आले आिण त्ाला सुसंसकृत करण्ात आले . पिरणामी खु� बाा्हाच्ा अगाी जवळ , बाा्हाच्ा एका 
सही ि्कक्ाचा अिधकारी महणून ारबारात त्ाची नेमणूक करण्ात आली . ाुग�ाासाने केलेल्ा 
कामिगरीब�ल त्ाला तीन हजारी मनसबाार करण्ात आले आिण पाटण्ाच्ा फौजाारीवर त्ाची 
नेमणूक करण्ात आली. 

 
(३) अिजत आिण दुग�दास, १७०१–१७०७ 

 
ाुग�ाासाबरोबर हा जो समेट झाला तो १६९८ च्ा मे मिहन्ात . परंतु १७०१-२ ्ा वष� ाुग�ाास 

हा पुनहा ाुसऱ्ाांा बडं करण्ास उ�ुकत झाला . खरे पािहले तर ाुग�ाास आिण अिजतिसग ्ा ाोघानंा 
मोगल सरकारिवष्ी कधीच िव�ास वाटला नवहता आिण महणून मोगल ारबारातील राजकारणापासून ते 
नेहमी हातभर ाूरच रािहले . गुजराथेचा नवीन सुभेाार राजपु� महमा आजम्हा ्ाला औरंगजेबाने 
आजा केली की जर ्क् झाले तर तू ाुग�ाासाला ारबारात पाठव नाहीतर त्ाला ितथेच ठार मार . तसे 
झाल्ास अिजतिसग आिण इतर राठोड ्ानंा ाुग�ाासाकडून चेतावणी िमळण्ाचे बां होईल . (िमरत, 
३६६, ३६७; अख., ४६) 

 
महमा आजमने आपले राजधानीचे ्हर अहमााबाा ्ेथे ाुग�ाासाला भेटीसाठी बोलावले . 

त्ाला ताबडतोब घेऊन जाण्ासाठी राजाुताचंी जी सारखी रीघ लागली त्ामुळे ाुग�ाासाच्ा मनातील 
सं्् बळावला आिण जेवहा राजपु�ाने आपल्ा सैन्ाला ्ाे ाेऊन एक� ्ेण्ाचा हुकूम केला आहे अ्ा 
बातम्ा जेवहा त्ाच्ा कानावर आल्ा तेवहा त्ाच्ा सं््ाचे भीतीमध्े वपानतर झाले. त्ामुळे ाुग�ाासाने 
आपले तंब ूआिण इतर सामानसुमान ्ानंा आग लावली , आिण आपल्ा सवर अनु्ा्ानंा बरोबर घेऊन 
ताबडतोब तो जला गतीने मारवाडकडे कूच कवन गेला . [ाुग�ाासाचा पाठलाग मोगल सैन्ाच्ा एका तुकडीने केला . 

पाटणच्ा रसत्ावर मोगल घोडेसवारानंी त्ानंा गाठले . ाुग�ाासाचा नातू ऐन उमेाीत होता . तो ाुग�ाासाला महणाला , “अंगावर जखम 
झाल्ाखेरीज रणागंण सोडणे ही लािजरवाणी गो� आहे . तुमही पुढे िनघून जा आिण मी ्�ूचा मागर रोखून धरतो .” त्ा�माणे त्ाने मोगल फौजानंा 
तोड िाले. झालेल्ा लढाईत तो ठार मारला गेला . मोगल सैन्ातील सफारखानाचा मुलगा आिण महमा अ�ाफ घुणी हे ाोघेजण जखमी झाले . 
्ाचा फा्ाा घेऊन ाुग�ाास तेथून ६० मलैावंर असलेल्ा एका ्ा िठकाणी पोहोचला . पाठलाग करणाऱ्ा मोगल फौजेने लढाई झालेल्ा 
िठकाणावरच मु�ाम केला . रा� संपता संपता ाुग�ाासाने पुनहा कूच केले आिण तो पाटणला पोहोचला . त्ाने आपल्ा बा्कामुलानंा बरोबर 
घेतले, आिण पाटण सोडून त्ाने मारवाडमधील थेराडकडे कूच केले . बाा्ाही फौजा पाटणला पोहोचल्ावर त्ानंी ाुग�ाासाच्ा कोतवालाला 
ठार मारले , आिण ाुग�ाासाचा पाठलाग करण्ाचे काम थाबंिवले . (िमरात, ३६८–३६९) ्ा लढाईचा मनूचीने िालेला वृतातं अित्् चुकीचा 
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असून वसतु�सथती्ी िवसंगत असा आहे. ्ा लढाईची त्ाने िालेली तारीख १७०५ ही ाेखील चुकीची आहे. (पाहा मनूच्, भाग ४, २४३)] 

 
राठोडाचंा पुनहा उठाव आिण तयाचें अंितम यश 
 

जेवहा ाुग�ाास सा�ाज्ाचा ्� ूमहणून मारवाडमध्े परतला तेवहा उघडउघड बडं पुकावन 
अिजतिसग त्ाला ्ेऊन िमळाला . (१७०२) त्ाने मोगलावंर काही ह�ेही चढवले . (िमरत ३७३) परंतु 
त्ा ाोघाचं्ा हालचाल�चा मोगलावंर कसलाही पिरणाम झाला नाही , आिण त्ाचं्ा हातून िव्षे अ्ी 
कोणतीही कामिगरी पार पडली नाही . मारवाडचा संपूणरत्ा आनथक ऱहास झाला . जवळ जवळ पाव ्तक 
गिनमीकाव्ाचे ्ु� लढल्ानंतर सवर राठोड टोळीवाल्ानंा लढाईबाबतच्ा एक �कारच्ा थकव्ाने घेरले 
होते. ्ा संकट�सत पिर�सथतीत आणखी भर घालण्ासाठी महणूनच की का् आता अिजत आिण 
ाुग�ाास ्ाचं्ामध्े बेबनाव िनम�ण झाला . (काल्मत-इ-त. ७४ अ , ३० अ ) ्ा पिर�सथतीचा फा्ाा 
घेण्ात बाा्हाने िबलकूल िारंगाई ााखिवली नाही . अिजत हा अित्् उतावळ्ा सवभावाचा आिण 
सवभावानेही हेकेखोर असा होता . ाुग�ाास आपल्ा ्हाणपणाने राजारबारावर जे वजन राखून होता 
आिण त्ाच्ा जमातीमध्े त्ाला जी लोकि�्ता होती त्ाचा त्ाला नेहमीच मतसर वाटे . ज्ा वळेेला 
सारी पिर�सथतीच औरंगजेबावर उलटू पाहात होती त्ा वळेी राठोड पुढाऱ्ामंध्े जी अंतसथ भाडंणे सुव 
झाली त्ाचा पिरणाम औरंगजेबाचे बेत िस�ीस जाण्ासाठी मात होण्ात झाला . अिजतिसगाला त्ाच्ा 
राज्ाबाहेर आिण राजधानीबाहेर आणखी पाच वष� ठेवणे त्ामुळे बाा्हाला ्क् झाले . इ. स. १७०४ 
मध्े औरंगजेबाला त्ाच्ािवर� ्�चेू जे �चडं सामथ्र उभे रािहले होते त्ाला आपण तोड ाेऊ ्कणार 
नाही ्ाची जाणीव झाली . पिरणामी त्ाने अिजतबरोबर कसाबसा एक तह केला आिण त्ाला मरैताची 
जहािगरी िाली. नोवहेबर १७०५ मध्े ाुग�ाासाला िनरथरक अ्ा सवातंं्ाची जोपासना करणे ्क् झाले 
नाही. त्ाने राजपु� आजम ्ाच्ा मध्सथीने बाा्हाला आपली ्रणागती िाली . बाा्हाने त्ाला 
त्ाची जुनी मनसब आिण गुजराथमधील जागा ही पुनहा परत िाली. 

 
नंतरचे वषर महणजे औरंगजेबाच्ा कारिका�चे ्वेटचे वषर . त्ा वष� मराठे हे गुजराथमध्े घुसले 

आिण पाठोपाठ रतनपूर ्ेथे मोगल सैन्ाचा त्ानंी �चडं पराभव केला . ्ाच सुमारास अिजतिसगाने पुनहा 
ितसऱ्ाांा बडंाचा झेडा उभारला . ाुग�ाास हा मोगल छावणीतून पळून गेला . अिजतिसगाबरोबर त्ाने 
संगनमत केले आिण थेराड आिण इतर िठकाणी बडंखोरानंा चेतावणी िाली . त्ा वळेी गुजराथचा ताबा 
बेाारबखत ्ाच्ाकडे होता . त्ाने ाुग�ाासािवर� फौज रवाना केली . ाुग�ाास सुरतेच्ा ािकणेकडे 
असलेल्ा तु�ाफु�ा कोळी लोकाचं्ा �ाे्ात िनघून गेला . (िमरत, ३९० व ३९४ ) काही काळ 
अिजतिसगाने मोगलािंवव� उघड उघड बडं पुकारले होते . मोगलाचं्ा बाजूला असलेल्ा नागोरच्ा 
मुह�मिसगाबरोबर त्ाने �ुगेरा ्ेथे लढाई िाली . त्ाचा त्ाने पराभव केला . ्ाचा पिरणाम असा झाला 
की त्ाचे सामथ्र आिण ाबाबा ्ामध्े भर पडली . (िमरत, ३९७). ्ानंतर लौकरच अहमानगर ्ेथे 
औरंगजेबाचा मृत् ूझाल्ाची बातमी आली . ७ माचर १७०७ रोजी अिजतने जोधपूरवर चाल केली , ्हराचा 
ना्ब फौजाार जफरकुली ्ाची त्ाने हाकालप�ी केली आिण आपल्ा बापाच्ा राजधानीच्ा ्हराचा 
त्ाने ताबा घेतला . मुह�मिसग ्ाने मरैता खाली केले होते आिण तो जखमी अवसथेत नागोरला पळाला 
होता. सोजन आिण पाली ही िठकाणे ाेखील अिजतने परत िमळिवली . जोधपूरचा िक�ा गंगाजल आिण 
तुळ्ीची पाने ्ाचं्ा िसचनाने पिव� करण्ात आला . (िमरत ३९७ ; टॉड, भाग २, �. ८) ाुग�ाासाच्ा 
आ्ुष्ातल्ा मह�वाकाकेंवर अ्ा तऱहेने ््ाचा मुगुट चढला. 

 



 
अनु�मिणका 

(४) आगऱयाचया जवळपास जाटानं् माडंलेला उच्ाद 
 
१६७९ मध्े औरंगजेबाने कधीही न संपणाऱ्ा ज्ा ्ु�ात आपल्ाला गोवनू घेतले होते आिण जी 

्ुधाे त्ाच्ा मृत्पू �्त चालू राहाणार होती त्ाची �िति््ा लवकरच उ�र िहाुसथानातल्ा राजकी् 
पिर�सथतीवर िासून ्ेऊ लागली. ािकणेतल्ा ्ु�ामुळे �व् आिण माणसे ्ाचं्ा ऱहासातून जी एक �चडं 
पोकळी िनम�ण झाली होती , ती भवन काढण्ासाठी अगाी न चुकता ारवष� उ�र िहाुसथानातील 
लोकाकंडून कराच्ा वपाने वसूल केलेले �व् आिण ऐन जवानीत असलेले रंगवट ्ाचंी भरती कवन ती 
पोकळी भवन काढण्ाचा �्तन औरंगजेबाकडून चालला होता . वष� पाठोपाठ वष� िनघून चालली होती . 
परंतु बाा्हा राजधानीला परतत नवहता िकवा राजपु�ापैंकी ाेखील कोणीही . नमराेच्ा उ�रेकडच्ा 
सा�ाज्ामधील जुने असे संप� �ातं ाुय्म ाज�च्ा सरााराचं्ा हाती सोपिवण्ात आलेले होते . ्ा 
सराारापंा्ी असलेले सैन् ाेखील अपुरे होते . त्ाच वळेी अित्् ाूरवर असलेल्ा ािकणेकडे वारंवार 
जाणारे लमाणाचें मालवाहू लाबंच लाबं ताडें , बाा्ाही खिजना , सैन्ासाठी लागणारा ााणागोटा आिण 
अमीर-उमराव ्ाचंा जनाना आिण मालम�ा ्ाजंबरोबर संरकणासाठी अित्् थोडे सैिनक िालेले 
असत. साहिजकच लुटाव जमात�ना त्ाचं्ावर ह�ा करण्ाचा अिनवा्र मोह होणे सवाभािवक होते . त्ा 
काळातला िा�ीहून आ�ा आिण घोलपूर ्ेथे जाणारा आिण तेथून माळव्ातून ािकणेकडे जाणारा 
सु�िस� राजमागर हा अित्् ्ूर आिण कणखर अ्ा जाटाचं्ा मुलखातून जात होता . जाटानंा काबतू 
ठेवणारी एकच ्कती होती आिण ती महणजे �चडं सामथ्�तून िनम�ण होणारी ाह्त. 

 
राजारामाचया अिधपतयाखाल् जाटाचंा उठाव, १६८५–१६८८ 

 
इ. स. १६८५ मध्े औरंगजेबाने ािकणेवर जे आ्मण केले त्ामुळे िनम�ण झालेल्ा संधीचा 

फा्ाा जाटाचं्ा ाोन नवीन पुढाऱ्ानंी घेतला . हे पुढारी महणजे िसनसाटी आिण सोगर ्ेथील छोटेसे 
जमीनाार राजाराम आिण रामचेहरा हे होते . आपल्ा जमातीतील लोकानंा संघटनातमक ऐक् आिण 
समोरासमोर ्ुधा करण्ाची कला ्ा गो��त ि्कण ाेणारे ते पिहलेच पुढारी होते . त्ाचा पिरणाम असा 
झाला की �त्ेक जाट ्तेकरी हा तलवार आिण ांडा ्ाचंा वापर करण्ात तरबेज झाला . त्ाचंी 
तुक�ामंध्े भरती करणे , त्ानंा आपल्ा अिधकाऱ्ाचं्ा आजा पालन करण्ास ि्किवणे आिण त्ानंा 
्ााचंा पुरवठा करणे महणजे एका सेनेची उभारणी झाल्ागतच होते . ज्ा िठकाणाहून ्�िुवर� कारवाई 
करता ्ेईल, पराभतू झालेल्ा आपल्ा पुढाऱ्ानंा आसरा ाेता ्ेईल आिण लूट साठिवण्ासाठी उप्ोगी 
पडतील अ्ासाठी त्ानंी त्ाचें िनवाससथान असलेल्ा िनिबड अ्ा जंगलात लहान लहान ग�ा 
बाधंल्ा होत्ा . ्ा ग�ानंा त्ानंी िचखलाच्ा िभती बाधूंन इतकी मजबुती आणली होती की तोफाचं्ा 
भिडमाराला ाेखील त्ानंी तोड िाले असते . त्ानंतर त्ानंी सा�ाज्ाच्ा राजमाग�वर ह�े करण्ास 
सुरवात केली आिण आ�ा ्हराच्ा उपनगराप �्त त्ानंी धुमाकूळ घातला. 

 
राजारामाच्ा ्ा अिनब�ध हालचाल�ना आळा घालण्ाचे आगऱ्ाचा सुभेाार सफीखान ्ाला 

जमले नाही . जाटाचं्ा टोळ्ानंी रहाारीला रसते बां केले आिण िजल्ामधील अनेक खेडी लुटली . 
्ानंतर राजारामाने अिधकच उ�टपणा ााखिवण्ास सुरवात केली . त्ाने घोलपूरजवळ सु�िस� तुराणी 
लढवय्ा आधारखान ्ाच्ावर ह�ा कवन त्ाला ठार मारले . (ई�रदास, १६४ ब ; के. के., भाग २ . 
३९५) हा सराार काबुलहून िवजापूर ्ेथील बाा्हाच्ा छावणीकडे िनघाला होता . [जाट लोकानंी केलेल्ा 

बडंाचे गाभंी्र औरंगजेबाने बऱ्ाच पूव� ओळखले होते . ्ा बडंाचा उप्म करण्ासाठी औरंगजेबाने १६८६ च्ा मे मिहन्ात आपला नामवंत 
सेनापती खानजहान कोकलता् जफरजंग ्ाची रवानगी जाटावंर केली होती . (एम . ए., २७४) परंतु जाटाचंा पुढारी राजाराम ्ाला िमळालेले 



 
अनु�मिणका 

िवज् आिण खानजहानचा पराभव ्ामुळे बाा्हा घाबवन गेला . िडसेबर मिहन्ात त्ाने आपला मुलगा आजम ्ाची जाटाचं्ा मुलखात रवानगी 
केली आिण लढाईची सू�े सवतः हाती घेण्ाचा त्ाला हुकूम िाला . ्ा हुकमानुसार राजपु�ाने कूच केले आिण तो बुऱहाणपूरप �्त पोहोचला . 
ारम्ान गोवळको�ाला वेढा ाेऊन बसलेल्ा मोगल सैन्ाची पिर�सथती अित्् हालाखीची झाली होती आिण महणून बाा्हाने ्ा �संगातून 

सोडवणूक होण्ासाठी आजमला ताबडतोब माघारी बोलािवले (जुलै १६८७).] िडसेबर १६८७ मध्े राजपु� बेाारबखत ्ाला 
जाटाचं्ा मुलखात चाललेल्ा ्ु�ाचा संपूणर अिधकार ाेऊन पाठिवण्ात आले. 

 
परंतु राजपु� तेथे ्ेण्ाचे अगोार जाटाचं्ा पुढाऱ्ाने अिधकच धुमाकूळ घातला . १६८८ च्ा 

सुरवातीला त्ाने है�ाबााचा मीरइ�ाहीम ऊफर  महाबतखान हा पजंाब ्ेथे आपल्ा सुभेाारीचे अिधकार 
घेण्ासाठी चालला असताना त्ाच्ावर ह�ा केला . त्ानंतर लौकरच िसकंारा ्ेथील अकबराची कबर 
त्ाने लुटली आिण तेथील गािलचे , सोने आिण चाांी ्ाचंी भाडंी , िाव ेवगैरे सामान त्ाने आपल्ाबरोबर 
नेले आिण कबरीच्ा इमारतीचे नुकसान केले . (ई�रदास, १३२ ब; मनूच्, भाग २. ३२०) [्ा बाबत मनूचीने 

िालेली हकीकत पुढील�माणे आहे. : 
 
“कबरीच्ा इमारतीला �ाझचे जे मोठे ारवाजे होते ते मोडून त्ानंी आपल्ा लुटालुटीस सुरवात केली . तेथे असलेले अित्् 

मौल्वान ागड आिण सोने आिण चाांी ्ाचें प�े त्ानंी चोरले . त्ानंा नेता ्ेणे जे ्क् नवहते त्ाचा त्ानंी ना् केला . अकबराची हाडे त्ानंी 
ओढून काढली आिण रागारागाने िवसतवात फेकून जाळून टाकली.”] 

 
जाट मुलखात आल्ावर बेाारबखत ्ाने मोगलाचं्ा लषकरी हालचाल�मध्े अिधक जोम िनम�ण 

केला. ाोन रजपूत जमात�मध्े परसपर िवना्ी असे जे ्ु� चालले होते त्ामध्े एका पकाच्ा बाजूने 
राजाराम हा लढत होता . बाुंकीची गोळी लागून तो ४ जुलै १६८८ रोजी ठार मारला गेला . (ई�रदास, 
१३४ ब; एम . ए., २११). 

 
राजा भूषणिसगाकडून जाटाचंा पाडाव, १६९० 

 
अंबरचा (जटापूर) नवीन राजा भषूणिसग कचवहा ्ाला औरंगजेबाने मथुरेचा फौजाार नेमले . 

त्ाच्ाकडे त्ाने जाटाचंा पूणर उचछाा करण्ाची खास कामिगरी सोपिवली . (ईश., १३३ अ ) आिण 
सवतःकरता जहागीर महणून िसनसानी िजकून घेण्ास त्ाला सािंगतले . बेाारबखत आिण भषूणिसग ्ानंी 
िसनसानीला वढेा िाला . परंतु जाट �ाे्ातंील जंगलातल्ा ्ा मोिहमेचा मोगल सैन्ावर अस् ताण 
पडला. ााणागोटा आिण पाणी ्ाचं्ा तुटव�ामुळे त्ानंा अित्् क� सहन कराव ेलागले . परंतु वढेा 
घालणारे मोगल सैन् िन�हीपणे ठाण माडूंन रािहले . १६९० च्ा जानेवारी मिहन्ाच्ा अखेरीला एक 
सुरंग ््सवीपणे उडिवण्ात आला . त्ामुळे िकलल्ाच्ा िभतीला िखडार पडले . त्ाचा फा्ाा घेऊन 
मोगल िकलल्ामध्े घुसले . जवळ जवळ तीन तासप �्त त्ा अगोार जाटानंी �खर �ितकार केला आिण 
आपली पधंरा् ेमाणसे गमावली . बाा्ाही सैन्ापैकी ाोन् ेसैिनक ठार झाले आिण सात् ेरजपूत ठार 
मारले गेले अगर जखमी झाले . पुढील वष� (२१ मे १६९१). (पाहा ईश., १३६ ब, १३७ अ; एम.ए., ३३४; 
अहकाम, २६) राजा भषूणिसग ्ाने जाटाचंा ाुसरा मजबतू िक�ा सोगर हा अचानक ह�ा कवन घेतला . 
(ई�र., १३७ अ; आिण ब; एम. ए., ३४०) 

 
चौरमान जाटाचंा उदय 

 
्ा कारवा्ाचंा असा पिरणाम झाला की नवीन जाट पुढारी हे बाा्ाही सैिनकानंा माहीत 

नसलेल्ा अ्ा जाट �ाे्ाच्ा कानाकोपऱ्ात ाडून बसले . ्ामुळे िजल्ाला काही वष� ्ातंतेचा लाभ 
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झाला. ्ा कालावधीनंतर जाट लोकामंध्े एक नवीन नेता उा्ास आला . त्ाचे नाव चौरमान असे होते . 
हा राजारामाचा भाऊ भ� ्ाचा मुलगा . ्ाच्ाकडे संघटना चातु्र आिण आलेल्ा संधीचा फा्ाा 
घेण्ाची कुवत होती . त्ामुळे त्ाला एका नवीन घराण्ाची सथापना करण्ात ्् आले . हे घराणे 
अजूनही भरतपूरवर राज् करीत आहे . “त्ाने आपल्ा सैिनकाचंी संख्ा वाढवली . इतकेच नवहे तर 
त्ाचं्ामध्े त्ाने बाुंकची आिण घोडेसवाराचंी तुकडी ्ाचंी भर घालून त्ाचं्ा ताकाीत वाढ केली . 
लवकरच त्ाने त्ाचंा मोगलािंवर� कारवाई करण्ासाठी उप्ोग केला . त्ाने बाा्ाही ारबारातल्ा 
अनेक विजरानंा राजरसत्ावर लुटले , इतकेच नवहे तर सा�ाज्ाच्ा �ातंातूंन बाा्ाही छावणीकडे 
जाणारा महसूल आिण जामाारखाना ्ाचं्ावरही त्ाने ह�े चढिवले ” (एफ . आर. एम , एस. ४१) परंतु 
चौरमान ्ाच्ा स�ेचा हा जो िवकास झाला तो औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतरच . १७०४ च्ा सुमारास त्ाने 
मोगलाचं्ा ताब्ातून िसनसानी िजकून घेतले . परंतु ९ ऑकटोबर १७०५ मध्े आगऱ्ाचा सुभेाार 
मुखत्ारखान ्ाने ते पुनहा ाुसऱ्ाांा जाटापंासून िहसकावनू घेतले. (एम . ए., ४९८; अहकाम, ७६). 

 
(५) पहाडिसग गौर आिण तयाच् मुले यानं् माळवयात केलेल् धामधूम, १६८५ 

 
पहाडिसग गौर हा पि�म बुाेंलखंडात असलेल्ा इं�ाखीचा रजपूत जमीनाार होता . माळव्ामध्े 

्हाबाा ढमढेरा ्ेथे बाा्हातफ�  तो फौजाार महणून काम करीत होता . ्ौ्�मध्े त्ाला ाुसरी तोड 
नवहती आिण िजतका तो ्ूर होता िततकाच तो सवभावाने अित्् िालाार होता . लालिसग खीची 
(चौहान) ्ाचा आिण बुांीचा राजा अिनर�िसग हाडा ्ाचं्ामध्े जो कलह चालला होता त्ात त्ाने 
लालिसगाची बाजू घेतली . लालिसग हा अिनर�ाचा माडंिलक होता . अिनर� हा अित्् जुलमी होता . 
पहाडिसगाने अिनर�ाचा पराभव केला , आिण लकावधी रप्े िकमतीची त्ाची छावणी आिण 
सामानसुमान त्ाने लुटले (१६८५ च्ा सुरवातीला ). त्ानंतर त्ाने उघड उघड मोगल सा�ाज्ाबरोबर 
वैर पुकारले आिण माळव्ातील खेडी लुटण्ास सुरवात केली . ्ाच सुमारास त्ा �ातंाचा कारभार 
राजपु� महमा आजम ्ाच्ाऐवजी त्ाच्ा िावाणाचा पे्ासत रा्मुलूखचां हा पाहात होता . त्ाने 
बडंखोरावर ह�ा केला आिण त्ाला ठार मारले . (िडसेबर १६८५.) परंतु त्ामुळे बडंाचा उप्म न होता 
पहाडिसगाचा मुलगा भगवतं ्ाच्ा नेतृतवाखाली ते चालूच रािहले . त्ाने ्ूर अ्ा ्तेकऱ्ाचें एक मोठे 
सैन् जमिवले आिण गवालहेरच्ा आजूबाजूचा �ाे् लुटण्ास सुरवात केली . सवर रसते त्ाने रहाारीला 
बां कवन टाकले . त्ाच्ा िवर� आपली फौज घेऊन मुलूखचां हा चाल कवन गेला . अं�ीजवळ ाोनही 
फौजातं घनघोर ्ु� झाले . ्ा ्ु�ात बाा्ाही फौजाचंा मोड झाला आिण त्ानंी पळ काढला . परंतु गौड 
ि्पा्ानंी मोगलाचें सवर सामानसुमान, घोडे वगैरे लुटले आिण लूट सुरिकत ठेवण्ासाठी ते आपल्ा मुख् 
छावणीकडे परतले . ्ु�भमूीवर भगवतंिसग हा जवळ जवळ एकाकी रािहला होता . त्ाला काही मोगल 
अिधकाऱ्ानंी ठार मारले. (माचर १६८६.) (ईश., ९४ अ – ९७ अ; एम. ए., २६६, २७३) 

 
परंतु ्ानंतर ाेखील माळव्ातील धामधूम थंडावली नाही . पहाडिसगाचा आणखी एक मुलगा 

ाेवीिसग हा छ�साल बुाेंला ्ाला जाऊन िमळाला , आिण त्ाने बाा्ाही मुलखात लुटालूट करण्ास 
आिण बुाेंल खंडातील लोकानंा पीडा ाेण्ास सुरवात केली . (ईश, ११९ ब) १६९० मध्े पहाडिसगाचा 
नातू गोपालिसग ्ाने मोठे सैन् जमिवले आिण इं�ाखीचा िक�ा िजकून घेतला . हा िक�ा बहााुरी्ा 
जमातीचा �मुख भकतवार ्ाच्ा ताब्ात होता . ्ा बडंखोरावरील हलल्ात गवालहेरचा फौजाार 
सफारखान हा ठार मारला गेला. (मे १६९०) (ई�र., १३५ ब, १३८ अ; एम. ए., ३३५). 

 



 
अनु�मिणका 

परंतु त्ानंतर ाोनच वष�नी गौड बडंखोर हे बाा्हाला ्रण आले आिण बाा्ाही सैन्ात ते 
सामील झालेले आपल्ाला आढळून ्ेतात. (अखबारात, वषर ३६ व ३७) 

 
(६) िबहारमध्ल गंगाराम याचे आिण माळवयात्ल गोपालिसग याचे बंड (अिधक मािहतीसाठी पाहा : 
सृूअटरचे बंगाल) 

 
गंगाराम हा गुजराथचा एक गरीब नागर �ा�ण होता . तो खानजहान बहााूर ्ाचा िावाण होता . 

खानजहान बहााूर हा ािकणेत आपली कामिगरी पार पाडत असताना त्ाच्ा अलाहाबाा आिण िबहार 
्ेथील जहािगरीची व्वसथा तो पाहात असे . ्ा अ�िस� अ्ा िहाू माणसाचा एकाएकी जो उा् झाला 
त्ामुळे इतर काही नोकरावंर खानाच्ा मज�तून जाण्ाचा �संग आला . त्ामुळे ते गंगारामाचा मतसराने 
�ेष कव लागले. गंगाराम हा ािकणेत नवहता. त्ामुळे ्ा नोकरानंी गंगारामाला सवतं� वहा्चे आहे आिण 
आपला सवाथर साधाव्ाचा आहे असे सागंून त्ाच्ािवष्ी खानाचे मन कलुषीत केले . खानाने आपल्ा 
िावाणाला ताबडतोब पाचारण केले . हलक्ा कानाच्ा आपल्ा अ्ा धन्ाची गंगारामला घृणा वाटली 
आिण आपले जीिवत आिण �ित�ा ्ानंा धोका आहे असे वाटून त्ाने बडंाचा मागर सवीकारला . त्ाने जवळ 
जवळ चार हजार ि्पाई जमिवले, िबहार ्हर लुटले आिण पुढे चाल कवन त्ाने पाटण्ाला वढेा िाला . 
त्ाने राजपु� अकबर नावाच्ा एका तोत्ाला पुढे केले आिण त्ाच्ा नेतृतवाखाली एक� होण्ाचा आाे् 
लोकानंा िाला . (माचर १६८१ ). परंतु पाटण्ासारखे तटबांी असलेले ्हर काबीज करण्ाचे कौ्ल् 
अथवा साधनसाम�ी त्ाच्ाजवळ नवहती . साहिजकच त्ाने आजूबाजूची खेडी लुटण्ाचा िकफा्त्ीर 
उ�ोग सवीकारला. ारम्ान पाटण्ाच्ा सुभेााराने सवतःला िकलल्ात कोडून घेतले . अखेर डा�ा आिण 
बनारस ्ेथून बाा्ाही रसा ्ेऊन पोहोचली आिण पाटण्ाचा वढेा त्ानंी उठवला . ्ानंतर काही 
काळाने गंगाराम माळव्ात ि्रला आिण तेथील रजपूत बडंखोराबंरोबर संगनमत कवन त्ाने िसरोज 
लुटले. (ऑकटोबर १६८४) (ऑमसर, एम . एस. १२६ ब) ्ानंतर काही काळाने तो उ�ैन, ्ेथे मरण पावला. 
(िदल., भाग १. १७ ब) 

 
ािकणेमध्े बाा्हाच्ा सैन्ात माळव्ातील रामपुऱ्ाचा जमीनाार राव गोपालिसग च�ंावत हा 

मनसबाार होता . त्ाने आपला मुलगा रतनिसग ्ाला आपल्ा जहािगरीची व्वसथा बघण्ासाठी 
माळव्ाकडे पाठिवले होते . रतनिसग सवभावाने ाु� होता . त्ाने मुसलमान धमर सवीकारला आिण 
बाा्हापासून त्ाच्ा विडलोपानजत जहािगरीची सना िमळिवली . ्ा जहािगरीला इसलामपुरा हे नाव 
नव्ाने ाेण्ात आले . ही बातमी गोपालिसग ्ाला कळताच त्ाने मोगल सैन् सोडले आिण तो आपल्ा 
जहािगरीकडे परतला. तेथे गेल्ावर त्ाने रामपुरा परत िमळिवण्ासाठी सैन्ाची जमवाजमव करण्ाचा 
�्तन केला. (जून १७००) परंतु माळव्ाच्ा सुभेााराने त्ाचा हा �्तन हाणून पाडला . (िदल., भाग २. 
१३० अ; अख.) सरते्वेटी िनरा् होऊन गोपालिसग ्ाने बाा्हाला ्रणागती िाली . त्ाची नेमणूक 
कौलासचा फौजाार महणून करण्ात आली . (है�ाबाा) (िदल., १४५ ब; अख.) १७०६ च्ा सुरवातीला 
त्ाला कौलासच्ा फौजाारीववन काढून टाकण्ात आले . त्ामुळे त्ाच्ावर अित्् गिरबीची 
पिर�सथती ओढवली. नोकरीचे साधन महणून तो मरा�ानंा जाऊन िमळाला . (िदल; १५५ अ) आिण त्ा 
वष�च्ा माचर मिहन्ात मरा�ानंी बडो�ाची जी लूट केली तीत तो सामील झाला. (िदल. १५६ अ.) 

 
(७) बंगाल �ातंाबरोबर इं�जाचंा वयापार 

 



 
अनु�मिणका 

इं�ज राष्ाने आपली पिहली व्ापारी वखार [अिधक मािहतीसाठी पाहा : िवलसनसचे अल� अॅनालस ऑफ द् इयंगलश 

इन बंगाल , खंड १.] सुरत ्ेथे १६१२ मध्े सथापन केली . खुषकीच्ा माग�ने त्ानंी आ�ा आिण िा�ी ्ा 
्हराबंरोबर आपला व्ापार चालू ठेवला . आगऱ्ाहून त्ानंी िबहारमधील पाटणा ्ेथे व्ापार करण्ाचे 
१६२० आिण १६३२ मध्े ाोन वळेा �्तन केले . परंतु सुरतहून खुषकीच्ा माग�ने माल वाहून नेण्ाचा खचर 
हा अंााजाबाहेर होता . िव्षेतः सोरािमठासारखा वजनाार पााथर वाहून नेणे हे फार खच�चे होते . 
साहिजकच ही ्ोजना इं�जानंी मो�ा ्हाणपणाने र�बााल केली . ्ा सुमारास गोवळकोडा राज्ातील 
मसुलीप�म ्ा बांरात इं�जाचंा एक व्ापारी �ितिनधी होता. 

 
इ. स. १६३३ मध्े बालासोर ्ेथे आिण कटकच्ा आगने्ेस पचंवीस मलैावंर हिरहरपूर ्ेथे 

इं�जानंी आपल्ा वखारी सथापन केल्ा . त्ानंतर काही काळाने १६४० मध्े इं�जानंी म�ास ्ेथे फोटर 
सेट जॉजर ्ाच्ा बाधंणीचे काम सुव केले . हा िक�ा ज्ा जिमनीवर बाधंण्ात आला होता ती जमीन 
िवज्नगर घराण्ाच्ा एका िहाू राजाकडून िवकत घेण्ात आली होती . अ्ातऱहेने “इं�जानंी 
िहाुसथानात आपले पिहले सवतं� असे ठाणे सथापन केले .” परंतु हे ठाणे मोगल सा�ाज्ाच्ा सरह�ीबाहेर 
होते. इ. स. १६५१ मध्े इं�जानंी बगंालमध्े कलक�्ाच्ा उ�रेला २४ मलैावंर गंगेच्ा काठी हुगळी ्ेथे 
आपले पिहले व्ापारी ठाणे सथापन केले . तेथून ज्ा वसतू ते िन्�त करीत त्ामध्े सोरामीठ , रे्ीम आिण 
साखर ्ा वसतू �मुख होत्ा. ्ापैंकी सोरामीठ हे पाटण्ाच्ा उ�रेला असलेल्ा िसिध्ा अथवा लालगंज 
्ेथून बोटीतून आणले जात असे . त्ा वळेी बगंालचा सुभेाार राजपु� ्ुजा हा होता . त्ाने इं�जानंा 
बगंालमध्े व्ापार करण्ाची एक सना िाली. (िन्ाण) ्ा सनाी�माणे सवर तऱहेच्ा जकाती आिण इतर 
ाेणी ही त्ानंा माफ करण्ात आली . त्ापोटी त्ानंी सािलना ३००० रप्े �ाव ेअसे ठरले . (१६५१) 
्ुरोपकडे बगंालमधील माल घेऊन जाण्ासाठी मालाची चढउतार करणारे एक बांर महणून बालासोर हे 
िठकाण अनेक वष� उप्ोगात आणले गेले. 

 
इ. स. १६५८ मध्े इंगलंडच्ा गृहखात्ाने िहाुसथानातील इं�गल् कारखान्ाचंी पुनररचना केली . 

कंपनीच्ा सवर वखार�चे सथान सुरतेचा अध्क आिण तेथील कौ�नसल ्ानंा ाुय्म ाज�चे ठरिवले गेले . 
त्ाि्वा् म�ास आिण हुगळी ्ेथे मुख् �ितिनधीचे का्�ल् िन्ुकत करण्ात आले होते. 

 
बंगालबरोबर्ल इं�जाचंया वयापाराच् झालेल् वाढ 

 
१६५८ च्ा सुमारास बगंालबरोबरचा इं�जाचंा व्ापार अित्् भरभराटीत होता . क�ा रे्माचा 

पुरवठा भरपूर होता . वगेवगेळ्ा तऱहेची आिण अित्् सुबक अ्ी टॅफेटा रे्मी कापडे मुबलक �माणात 
उपलबध होती . सोरामीठ हे अित्् सवसत आिण चागंल्ा ाज�चे िमळत होते . इंगलंडमधून सोने आिण 
चाांी िहाुसथानात पाठिवली जात होती, त्ाचंी उचल िहाुसथानातील लोकाकंडून जला होत होती. 

 
इ. स. १६६१ मध्े िहाुसथानातील इं�ज वखार�च्ा कारभारामध्े आणखी बाल करण्ात आले . 

बगंालमधील सवर कारखाने ्ानंा म�ास �ातंाच्ा खालोखाल ाज� ाेण्ात आला आिण म�ास �ातंाचा 
ाज� सुरतेच्ा बरोबरीने करण्ात आला . बगंालचा व्ापार जला वाढतच गेला . १६६८ मध्े कंपनीने 
बगंाल �ातंातून ३४००० पौडाचंा माल िन्�त केला . १६७५ मध्े ्ा मालाची िकमत ८५ हजार पौडापं �्त 
वाढली. इ. स. १६७७ मध्े ती एक लक पौड झाली आिण १६८० मध्े ती ाीड लाख पौडावंर गेली . ाुय्म 
ाज�च्ा वखारी १६६८ मध्े डा�ा ्ेथे आिण १६७६ मध्े मालडा ्ेथे उघडण्ात आल्ा . सथािनक 
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उतपाान होणाऱ्ा वसतू इं�ज खरेाी करीतच परंतु त्ाि्वा् बगंालमध्े ते जे रे्माचे कापड खरेाी 
करीत त्ाच्ा रंगाचा ाज� सुधारण्ासाठी ते ्ुरोपी्न रंगाऱ्ानंा बगंालमध्े पाठवीत असत . त्ाि्वा् 
हुगळीहून गंगेच्ा पा�ातून जहाजे समु�ात नेण्ाकरीता महणून इ . स. १६६८ मध्े त्ानंी बगंाल पा्लट 
सनहस सुव केली. बगंालच्ा उपसागरातून गंगा नाीच्ा पा�ामध्े पिहले ि�िट् जहाज १६७९ मध्े गेले. 
 
(८) बंगालमध्ल इं�ज वयापार् आिण मोगल अिधकार् याचंयाममये िनम�ण झालेला संघषर 

 
ारम्ान सथािनक मोगल अिधकाऱ्ानंी बगंाल �ातंामध्े जी बेका्ाे्ीर वसुली चालिवली होती 

आिण त्ाचं्ाकडून जे अडथळे िनम�ण केले जात होते त्ाचा पिरणाम त्ाचं्ामध्े आिण इं�ज 
व्ापाऱ्ामंध्े िनम�ण झालेले मतभेा िवकोपाला जाण्ात झाला . हुगळी ्ेथील सथािनक मोगल 
अिधकाऱ्ानंी कंपनीच्ा बोटी अडिवण्ाचे आिण कंपनीचा माल जपत करण्ाचे आपले स� चालू ठेवले . 
आपल्ाला जकातीची माफी िमळावी महणून इं�ज �ितिनधी ; ्जेूस ्ाने अनेक वळेा ्ा्सताखानाला 
मोठी र�म ाेऊ केली परंतु त्ाचा काहीही उप्ोग झाला नाही . सरते ्वेटी इं�ज व्ापाऱ्ाचंा होता 
नवहता तो सं्म सुटला , आिण त्ानंी ताकाीच्ा बळावर सवतःचे संरकण करण्ाचे आिण िहाुसथानातील 
राजकत्�बरोबरचे संबधं तोडण्ाचे ठरिवले . त्ाच�माणे त्ानंी िहाुसथानच्ा िकनाऱ्ावरील काही 
मोक्ाच्ा जागा ताब्ात घेऊन त्ा जागानंा तटबांी कवन आपला व्ापार वरील �कारच्ा उप�वापासून 
सुरिकत करण्ाचा िन�् केला . इं�ज आिण मोगल ्ामध्े झालेल्ा ्ा ्ु�ाला सुरवात १६८६ मध्े 
झाली. 

 
इं�ज व्ापाऱ्ाचं्ा मोगल सरकारच्ा सथािनक अिधकाऱ्ािंवर� पुढील तीन त्ारी होत्ा. 
 
(१) मोगल अिधकारी ज्ा वसतंूची आ्ात होत असे त्ा वसतंूवर वानषक ३००० रप्ाचं्ा ठोक 

रकमेची जकात घेण्ाच्ा ऐवजी त्ा वसतंूच्ा िकमती�माणे जकातीची मागणी करीत . इं�ज व्ापाऱ्ाचं्ा 
महणण्ा�माणे राजपु� ्ुजा हा बगंालचा सुभेाार असताना ्ा रकमेची िन्मा�माणे गणती करण्ात 
आलेली होती . त्ाच�माणे वळेोवळेी जकातीचे ार वाढवले जातात अ्ीही इं�जाचंी त्ार होती . 
इं�जानंी असाही ाावा माडंला की १५ माचर १६८० रोजी औरंगजेबाने त्ानंा जे फम�न िाले होते त्ानुसार 
सुरत ्ेथे त्ानंी ३ ½ ट�े एकि�त अ्ी जकात भरल्ावर त्ानंा जकात आिण इतर कर िाल्ाि्वा् 
मोगल सा�ाज्ाच्ा कोणत्ाही भागात मालाची आ्ात करण्ाचा आिण पूण�िधकाराने व्ापार करण्ाचा 
अिधकार होता. 

 
(२) इं�जाचंी ाुसरी त्ार रहाारी (अंतगरत ने -आण करण्ाब�ल िकवा रसत्ाची राखण 

केल्ाब�ल जकात), बिक्ी (पे्क्) लेखिनकाचा मोबाला, आिण फम�इ् (सुभेााराच्ा हुकमानुसार 
त्ार मालाचा पुरवठा करणे . ्ा मालाब�ल िकमत आकारण्ाची �था नवहती .) ्ाचं्ा वपाने सथािनक 
मोगल अिधकारी त्ानंा वाटेल तसे हपते गोळा करीत त्ाबाबत होती. 

 
(३) इं�जाचंी ितसरी त्ार ्ा्सताखान आिण राजपु� अजीम उश्ान ्ाचं्ासारख्ा मो�ा 

अिधकाऱ्ानंी जी एक �था घालून िाली होती आिण िजचे अनुकरण अनेकाा फौजाारासंारखे सथािनक 
अिधकारीही करीत असत त्ाब�ल . ही �था महणजे मालाची खोकी एका िठकाणाहून ाुसऱ्ा िठकाणाकडे 
जात असताना वाटेत उघडणे आिण त्ातील वसतू बाजारातील िकमतीपेका अित्् कमी िकमतीला 
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त्ाचं्ा लहरीला ्ेईल त्ा िकमतीला िवकत घेणे . काही काही सुभेाारानंी िव्षेतः अजीम उश्ान ्ाने 
अ्ातऱहेच्ा वसतू कमी िकमती लावनू आपल्ा ताब्ात घ्ाव्ाच्ा आिण त्ा वसतू बाजारामध्े त्ाचं्ा 
नेहमीच्ा िकमतीला िवकून मधला नफा पारात पाडून घेऊन आपल्ा संप�ीत भर घालण्ाचा �्तन 
केला. ्ा प�तीला सौाा-इ-खास असे महणत असत. 

 
वयापार् मालावर्ल जकात्बाबतचे मोगल कायदे-कानून 

 
१० एि�ल १६६५ रोजी औरंगजेबाने एक हुकूमनामा काढून असे जाहीर केले की सा�ाज्ाच्ा सवर 

�ातंातं जकातीचे ाोन सारखे ार ्ापुढे वसूल केले जातील . ते महणजे २½ ट�े मुसलमानासंाठी आिण ५ 
ट�े िहांूसाठी . िहांूकडून मोगल सरकार ज्ा प�तीने िजिझ्ा कर वसूल करीत असे त्ा�माणे 
्ुरोिप्न लोकाचं्ावर ारडोई िजिझ्ा िकती �माणात आिण कसा लााावा हे ठरिवणे मोगल सरकारला 
कठीण गेले असे िासते . पिरणामी ्ामधून त्ानंी जो मध्म मागर ्ोधून काढला त्ानुसार त्ानंी िजिझ्ा 
कराचे वपातंर ्ुरोिप्न लोकाकंडून ज्ा वसतू ्ेत असत त्ावरील आ्ात कर वाढवनू केले . अ्ातऱहेने 
वाढिवलेला आ्ात कर हा ३½ ट�े असा होता. 

 
बगंालमधल्ा इं�जानंी पुढील ाोन �कारचे जे ााव ेमाडंले होते ते कोणत्ाही िनकषावर तपासून 

बिघतले असता खोटे आिण अ�ा् असे होते . हे ााव ेमहणजे (१) १६५१ मध्े ्ुजाने सवलत िाल्ा�माणे 
वानषक ३००० रप्े ाेऊन आ्ात होणाऱ्ा मालाच्ा �त्क िकमतीवरील जकात टाळणे आिण (२) १६८० 
च्ा औरंगजेबाच्ा फम�नानुसार सुरत ्ेथे जकात ाेऊन िहाुसथानच्ा इतर कोठल्ाही भागात अिनब�ध 
व्ापार करणे हे होते. 

 
मोगल सरकारच् भूिमका 

 
्ुजा हा एक केवळ �ािंतक सुभेाार होता . त्ाच्ा सुभेाारीच्ा कारिका�त त्ाच्ा मनाला ्ेईल 

त्ा�माणे त्ाच्ा मज�तील कोणत्ाही व्ापारी गटाला तो सोप्ा अट�वर व्ापार कव ाेऊ ्कत होता . 
परंतु त्ाने बहाल केलेले अिधकार (िन्ाण) हे बाा्हाने मान् केल्ाखेरीज आिण त्ाचे वपानतर 
बाा्ाही फम�नात झाल्ाखेरीज त्ाच्ानंतर सुभेाारीवर ्ेणाऱ्ा अिधकाऱ्ावर बधंनकारक नवहते . 
त्ाच�माणे इं�जानंी औरंगजेबाच्ा १६८० च्ा फम�नाचा जो अथर लावला होता तोही िततकाच चुकीचा 
होता. सुरत बांरात उतरलेल्ा मालावर भरलेल्ा जकातीच्ा ्ोगे , कलपना्कतीला िकतीही ताण िाला 
तरी चीनमधून सुरतेच्ा बांरातून नवहे तर परसपर बगंालमध्े ्ेणाऱ्ा मालावरील जकात र� होऊ ्कते 
हे मनाला पटण्ासारखे नवहते आिण महणून अ्ा मालावर सुरतेला जकात भरली जाणे हे ही अ्क् 
होते.[१६३७ आिण १६५० ्ा ाोन वष�तील औरंगजेबाची फम�ने त्ाच�माणे १६५१ आिण १६५६ मधील ्ुजाने िालेली िन्ाणे व त्ाच�माणे 

१६६० मध्े िमर जुमला ्ाने िालेला परवाना ्ा सव�च्ा तंतोतंत अटी िहसटर् ऑफ औरंगजेब  �ंथाच्ा ५ व्ा खंडात िालेल्ा आहेत . (आवृ�ी 
ाुसरी, पाने २९०–२९१) सर िवल्म फॉसटर ्ाने इं�जाचंा ाावा हा िनरप्ोगी होता हे मान् केले आहे.] 

 
बादशाह् आआेिवर� मोगल अिधकाऱयाकंडून होणार् स�त्च् वसुल् 

 
इं�जाचे ाुसरे आिण ितसरे गाऱहाणे जे होते त्ाबाबत आपल्ाला असे महणता ्ेईल की ज्ा 

वसुलीब�ल इं�जानंी त्ार केलेली होती ती वसुली औरंगजेबाने अगोारच बेका्ाे्ीरच ठरवलेली होती 
आिण जी वसुली गोळा केली जात होती ती त्ाच्ा आजाचें उ�ंघन कवन . त्ाच्ा कारिका�च्ा ाुसऱ्ा 
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वष�त त्ाने रहाारी र� केली होती , तर बळजबरीने वसूल केली जाणारी बिकसी आिण इतर सवीकारल्ा 
जाणाऱ्ा ाेणग्ा ्ाचंा २९ एि�ल १६७३ रोजी औरंगजेबाने जो एक सावरि�क वटहुकूम अावाब र� 
करण्ासाठी काढला होता त्ामध्े िधः�ार केलेला होता . त्ाच�माणे औरंगजेबाचा नातू अजीम उश्ान 
्ाने आपल्ा खाजगी व्ापारासाठी माल जपत करण्ाची जी �था पाडली होती त्ाची हकीकत 
औरंगजेबाच्ा कानावर गेल्ावर (अंााजे १७०३ मध्े ) त्ाने ्ा गो�ीचा अित्् कडकपणे िनषेध केला 
होता. परंतु सथािनक अिधकाऱ्ाकंडून जे व्ापारी पीडले गेले होते त्ाचं्ा संकटाचें िनराकरण फारच 
�िचत �संगी होत असे , आिण तेसु�ा ज्ा वळेी ािकणेमध्े अित्् ाूरवर असलेल्ा वृ� बाा्हाच्ा 
कानावर अ्ा व्ापाऱ्ाचंी गाऱहाणी पडत असत तेवहा हे िनराकारण होई ते िनववळ कागाी हुकुमाच्ा 
वपाने. 

 
ज्ा समाजामध्े लोकातं उतसाहाची वाण होती आिण ज्ानंा खाजगी जीवनात का् िकवा 

सावरजिनक जीवनात का् ज्ा �त्ेक व्कतीच्ा हातात स�ा असेल त्ा व्कतीपुढे अगितकपणे 
नमण्ाची सव् झालेली होती त्ा समाजात राज्कारभाराची ्ुिचता असणे अ्क् होते. बाा्हाला सवर 
गो��कडे लक ाेणे कठीण होते. त्ाच�माणे त्ाने सवर ाूर सवतः हजर राहणे ही अ्क् गो� होती . त्ाला 
आपल्ा सवर गो�ी �ितिनध�माफर त कवन घ्ाव्ा लागत आिण ्ा पाावर असलेल्ा माणसाचं्ा िठकाणी 
औरंगजेबाइतका �ामािणकपणा नवहता िकवा त्ाला त्ाच्ा �जेब�ल वाटणारी आतमी्ताही नवहती. 

 
(९) इं�जाचें बंगालममये औरंगजेबाबरोबर यु�, १६८६–१६८९. 

 
कासीम बझार (बगंाल) मध्े ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा वखारीचा मुख् अिधकारी बॉब चरनॉक हा 

होता. त्ाच्ािवर� आिण त्ाच्ा सहअिधकाऱ्ािंवर� िहाुसथानी व्ापारी आिण ालाल ्ानंी मो�ा 
रकमेचा ाावा माडंला. हे व्ापारी आिण ालाल कंपनीनेच नेमलेले होते . कासीम बझार ्ेथील िहाुसथानी 
न्ा्ाधी्ाने वरील अिधकाऱ्ावंर ४३००० रप्ाचंा हुकूमनामा काढला . (१६८४–८५) चरनॉक ्ाने ्ा 
हुकूमनाम्ा�माणे वागण्ाचे नाकारले . पिरणामी मोगल फौजानंी त्ाच्ा वखारीवर ह�ा कवन ती 
ताब्ात घेतली. (ऑगसट १६८५) परंतु पुढील वष�च्ा एि�ल मिहन्ात तो हुगळी ्ेथे पळून गेला , आिण 
बगंालमधील इं�जाचं्ा कारभाराची सू�े त्ाने आपल्ा हाती घेतली . ्ानंतर सहाच मिहन्ानंी ्ु�ाला 
सुरवात झाली. 

 
इं�जाकंडून हुगळ्च् धुळदाण, १६८६ 

 
२८ ऑकटोबर १६८६ रोजी तीन इं�ज ि्पा्ानंी मोगलाचं्ा ताब्ातील हुगळी ्हराच्ा 

बाजारपेठेत तेथील सथािनक मोगल फौजााराने काढलेल्ा वटहुकूमाचा भगं कवन ि्रण्ाचा �्तन 
केला. त्ात ते ितघेजण जखमी झाले . त्ानंा कैा कवन फौजााराकडे नेण्ात आले . गोलघाटजवळील 
इं�ज वखारीतून कॅ�न लेसली ्ाने त्ानंा सोडिवण्ाकिरता आगेकूच कवन ह�ा करण्ाचा �्तन केला . 
परंतु हा ह�ा परतिवण्ात आला . ्ा हलल्ात इं�जाचें अित्् नुकसान झाले . इं�जाचंी �गती 
थोपिवण्ासाठी इं�जवखारीभोवती असलेल्ा ्ाकारलेल्ा झोप�ानंा आगी लावण्ात आल्ा . परंतु 
नाीपासून तीन मलैावंर असलेल्ा इं�जाचं्ा छावणीतून थो�ाच वळेात रसा घेऊन सैिनक आले . त्ानंी 
आगेकूच केली आिण फौजााराचे घर व त्ाच्ा पलीकडे ्हराचा जो भाग होता त्ात लुटालूट केली 
आिण त्ाला आग लावली . संध्ाकाळच्ा सुमारास इं�जाचंी जहाजे नाीमधून ्हराप �्त आली , त्ानंी 
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मोगलाचें एक जहाज काबीज केले आिण “जवळ जवळ त्ा रा�भर आिण ाुसऱ्ा िाव्ी सतत तोफाचंा 
भिडमार आिण गोळीबार चालू ठेवला आिण समोर जे जे आले त्ाचा त्ानंी िवधवसं कवन सवर� लुटालूट 
केली.” हुगळीचा फौजाार वषेातंर कवन पळून गेला. िहाुसथानी ि्पा्ापैंकी ६० ि्पाई मारले गेले आिण 
४०० ते ५०० घरे आिण त्ाचबरोबर ्केडोच्ा संख्ेने तराफे आिण पाडाव ्ाचंी जाळपोळ झाली. 

 
इं�जानंी हुगळी लुटल्ाची हकीकत जेवहा ्ा्सताखानाच्ा कानावर गेली तेवहा त्ाने 

सावरजिनक ्ातंतेचा भगं करणाऱ्ा ्ा इं�ज बडंखोराचंा बांोबसत करण्ाचे ठरिवले . हुगळी ्ेथे त्ाने 
घोडाळाच्ा तुक�ा मो�ा संख्ेने रवाना केल्ा . पाटणा ्ेथील इं�ज वखार ताब्ात घेण्ाची त्ाने 
आजा केली. २० िडसेबर रोजी इं�जानंी आपल्ा मालम�ेसहीत हुगळीमधून माघार घेतली आिण नाीच्ा 
खाली २४ मलैावंर सतनाती (ह�ीचे कलक�ा) ्ेथे त्ानंी आपली छावणी केली. 

 
इं�जाकंडून यु�ाच् पुनहा सुरवात आिण िहजल्चा पाडाव, १६८७ 

 
१६८७ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात ्ु�ाला परत सुरवात झाली . इं�जानंी मित्ा बुरजाजवळ 

असलेले बाा्ाही िमठाचे कोठार जाळले आिण नंतर ठाणा ्ेथील िकलल्ावर ह�े चढिवले . (कलक�ा 
्हराच्ा नैऋर त्ेला ह�ीचे गाडरन रीच ) नाीच्ा ओघात त्ानंी आपली लढाऊ जहाजे त्ीच पुढे 
हाकारली आिण मेाीनीपूर िजल्ाच्ा (कानताई पोटिवभाग ) पूवर िकनाऱ्ावर असलेले िहजली हे बेट 
आपल्ा ताब्ात घेतले. हे बेट महणजे अित्् ालालीमुळे भ्ानक िहवतापाचे आगरच होते . परंतु फळे, 
धान् आिण ि्कारी पकी आिण �ाणी ्ाचंी ितथे रेलचेल होती इतकेच नवहे तर समु�ाच्ा पाण्ाची वाफ 
कवन मीठ त्ार करण्ाचा ितथे एक कारखाना होता . ्ा िठकाणी बगंालच्ा उपसागरातील इं�जाचें 
जिमनीवरील व आरमारी ालातील सवर सैन् एकि�त झाले . पुढील माचर मिहन्ात बालासोर ्ेथे इं�जाचें 
१७० सैिनक आिण खला्ी उतरले , त्ानंी मोगलाचंा िक�ा ताब्ात घेतला आिण जुने आिण नवीन 
बालासोर महणून ओळखली जाणारी ाोन गाव ेाोन िावसप �्त लुटालूट कवन जाळून टाकली . तेथील 
धकक्ामधील िजतकी महणून िहाुसथानी जहाजे होती ती ाेखील त्ानंी जाळली आिण राजपु� आजम व 
्ा्सताखान ्ाचं्ा मालकीची ाोन जहाजे बिकसीााखल आपल्ा ताब्ात घेतली. 

 
१६८७ च्ा मे मिहन्ाच्ा मध्ाला ्ा्सताखानाचा एक ाुय्म अमलाार अबाुस समा हा 

इं�जाचंी हकालप�ी करण्ासाठी १२००० फौज घेऊन िहजली ्ेथे आला . इं�जाचंी माणसे जिमनीवर 
आिण जहाजावंर रोगराईने ाररोज गारा होत होती . ते ाोन मिहने महणजे माचर आिण एि�ल अित्् जीव 
घेणारे असे होते. त्ाचं्ाजवळची अ�साम�ी आता संपत आलेली होती . ारम्ान त्ाचंी भ्ंकर नुकसानी 
झालेली होती . त्ाचें २०० सैिनक ठार झाले होते आिण जे १०० जगले होते त्ाचंी आजारीपणाने ाैना 
उडाली होती. त्ाचं्ा ४० अिधकाऱ्ापैंकी आता केवळ पाचच उरले होते . ११ जून रोजी इं�जानंी नौबती 
वाजवीत आिण आपले झेडे फडकवीत ठेवत िहजलीच्ा िकलल्ातून माघार घेतली . बरोबर त्ानंी आपला 
ाावगोळा आिण तोफखानाही नेला . १६ ऑगसट रोजी ्ा्सताखानाने इं�जाकंडे एक खिलता पाठिवला 
आिण इं�जानंी नुकतीच जी जबरीची कृत्े केली होती त्ाब�ल त्ाचंा िनषेध केला . परंतु त्ाने इं�जानंा 
कलक�्ाच्ा ािकणेस वीस मलैावंर उलूबेरी्ा ्ेथे िक�ा बाधंण्ाची आिण हुगळी ्ेथे पुनहा व्ापार 
करण्ाची परवानगी िाली. पिरणामी स�ेबर १६८७ मध्े चरनॉक हा आपल्ा जहाजासिहत परतला आिण 
सतनाती ्ेथे ्ेऊन थाबंला. 

 



 
अनु�मिणका 

बालासोर येथे इ�जाचें अतयाचार, १६८८ 
 
पुढील वष� चरनॉकच्ा ऐवजी बगंालमध्े �ितिनधी महणून कॅ�न िहथ हा इंगलंडमधून ााखल 

झाला. त्ाने खु� बगंालमधून माघार घेण्ाचे ठरिवले आिण नोवहेबर १६८८ मध्े सतनाती ्ेथून आपली 
सवर माणसे व कंपनीची मालम�ा घेऊन तो जहाजासिहत परत िफरला . त्ानंतर कॅ�न िहथ ्ाने २९ 
नोवहेबर रोजी ३०० ि्पाई घेऊन जुन्ा बालासोरच्ा अगाी पूवर टोकाला पॉइंट ऑफसँड ्ा नावाने 
ओळखल्ा जाणाऱ्ा मोगलाचं्ा एका तटबांीने मजबतू केलेल्ा जागेवर ह�ा केला . तेथील सवर तोफाचंा 
व वगेवगेळ्ा गो��चा साठा त्ाने आपल्ा ताब्ात घेतला . ाुसऱ्ा िाव्ी त्ाने पि�मेच्ा िा्नेे आणखी 
आतमध्े असलेले नव ेबालासोर िजकून घेतले . ्ा िठकाणी त्ाने भ्ानक अत्ाचार केले . ि��न आिण 
िबगर ि��न ्ाचंा ाी आिण पुरष असा भेाभाव न करता त्ाने छळ केला . १८ जानेवारी १६८९ रोजी तो 
छाटगावसमोर ्ेऊन ााखल झाला . हा िक�ा मोगल अिधकाऱ्ापंासून िजकून घ्ावा आिण बगंालमध्े 
व्ापार करण्ासाठी इं�जानंा एक सुरिकत आिण सवतं� तळ सथापन करण्ाची जी इचछा होती त्ामध्े 
त्ा िकलल्ाचे वपातंर करण्ाची त्ाने ्ोजना आखली . परंतु कंपनीच्ा ्ु� मंडळाने ्ा मूखरपणाच्ा 
्ोजनेपासून त्ाला परावृत केले . अखेर बगंालमधील आपल्ा सवर ्ोजनावंर पाणी सोडून िहथ हा 
अित्् उि�गन मनः�सथतीत १७ फे�ुवारी रोजी म�ासकडे समु�माग� िनघून गेला. 

 
मोगलाबंरोबर इं�जाचंया वाटाघाट् 

 
इं�जाचं्ा ्ा उघड -उघड ्�तुव िना्रक कृत्ाची हकीकत औरंगजेबाच्ा कानावर गेल्ानंतर 

त्ाने सवर इं�जानंा अटक करण्ाचा , मोगल सा�ाज्ातील त्ाचं्ा सवर वखारी ताब्ात घेण्ाचा आिण 
त्ाचं्ाबरोबर व्ापार अथवा इतर कोणताही व्वहार करण्ास बांी घालणारा हुकूम ताबडतोब जारी 
केला. परंतु इं�जाचंी समु�ावर अम्�ा स�ा होती . म�ेकडे जाणारी ्ा�ेकवंची जहाजे अडिवण्ाची 
ताका त्ाचं्ाकडे होती . इं�जाबंरोबर व्ापाराला बांी घातल्ाने जकातीपासून िमळणाऱ्ा पै्ाचे 
नुकसान बाा्हाला सोसाव ेलागणार होते . त्ाची ती�ता ाेखील कमी नवहती . त्ामुळे काही काळानंतर 
इं�जाबरोबर समझोता करण्ाकडे त्ाचा कल झुकला . १६८९ च्ा मे मिहन्ात इ�ाहीमखानाची बगंालचा 
सुभेाार महणून नेमणूक झाली. खानाची न्ा्ी आिण ्ातं �वृ�ीचा मनुष् अ्ी ख्ाती होती . इं�जाबंरोबर 
म�ैी करण्ाकडे त्ाचा रोख होता . त्ाने म�ासला प� िलहून इं�गल् कारखानाारानंा बगंालमध्े परत 
्ेण्ाब�ल िलिहले . अखेर फे�ुवारी १६९० मध्े पि�म िकनाऱ्ावरील ्ु�ाबाबत मोगल सरकार आिण 
इं�ज ्ाचं्ामध्े एकााचा तह झाला . वयापाराबाबत इं�जानंा बादशहाकडून पुनहा परवानग् , १६९० :- 
२२ फे�ुवारी १६९० रोजी औरंगजेबाने पुढील�माणे िलिहले . “सुरतेच्ा इं�जानंी न�तेने भरलेला आिण 
्रणागती िना्रक असा अजर साार केला ...त्ानंी बाा्हाला ांड महणून १५०००० रप्े भेट ाेण्ाचे 
कबलू केले . त्ाच�माणे पूव�इतक्ा बेारकारपणे आपण वागणार नाही ्ाचीही त्ानंी कबुली िाली . 
बाा्हाने कृपावतं होऊन त्ाचें अपराध माफ केलेले आहेत आिण पूव��माणेच त्ानंी व्ापार करावा , ्ा 
गो�ीला त्ाने आपली अनुमती िालेली आहे .” इं�जाबंरोबर हा जो समेट झाला त्ानंतर २३ एि�ल १६९० 
मध्े बाा्हाने इ�ाहीमखान ्ाला िलहून असे कळिवले की , इं�जानंा कोणत्ाही तऱहेचा अिधक �ास न 
ाेता पूव��माणेच बगंालमध्े मुकतपणे व्ापार करण्ाची मुभा �ावी. (सृूअटरचे बंगाल, ॲपे. ६ व ७) 

 
्ानंतर म�ासहून चरनॉक हा २४ ऑगसट रोजी पुनहा एकाा सतनाती ्ेथे �ितिनधी महणून ााखल 

झाला. ही घटना महणजे कलक�्ाची सथापना आिण उ�र िहाुसथानातील ि�िट्ाचं्ा वचरसवाची सुरवात 



 
अनु�मिणका 

असेच महणाव ेलागेल . १० फे�ुवारी १६९१ रोजी बगंालच्ा िावाणाला बाा्हाचा अमीरउल उमरा ्ाने 
एक ्ाही फम�न रवाना केले . त्ामध्े त्ाने अ्ी आजा केली की सवर जकाती आिण इतर कर 
्ाचं्ाऐवजी इं�जानंी सािलना ३००० रप्े �ाव ेआिण त्ानंा बगंाल �ातंात कसलाही उप�व होऊ न ाेता 
व्ापार करण्ाची मुभा �ावी. (सृूअटरचे बंगाल ॲपे. ८ व ९) 

 
(१०) पिनम िकनाऱयावर इं�जाचें मोगलाबंरोबर यु� 

 
बगंाल�माणेच िहाुसथानच्ा पि�म िकनाऱ्ावर ाेखील इं�ज व्ापाऱ्ानंा मोगल सरकारच्ा 

सथािनक अिधकाऱ्ापंासून त्ाचं्ा कारभारात होणारा हसतकेप , त्ाचं्ाकडून केली जाणारी जबरासती 
आिण त्ाचंा पै्ाब�लचा हव्ास ्ाचंा �ास होत होता . बाा्हा ्ा गो��ना आळा घालू ्कत नवहता . 
त्ाि्वा् १६८० मध्े मोगल अिधकाऱ्ानंी इं�जाकंडून िजिझ्ा कराच्ा वपाने एक ट�ा अिधक 
जकातीची मागणी केली. ्ामुळे इं�जानंा �ावी लागणारी र�म सािलना २०,००० रप्े इतकी भरत होती. 
(आमसर एम . एस. ११६, बाबे लेटर िरिसस ड ) साहिजकच ाोनही पकातं तणातणी वाढत गेली . ्ा 
गो�ीबाबत ईसट इंिड्ा कंपनीचे सथािनक �ितिनधी उपा््ोजना करण्ात असमथर ठरले. 

 
त्ा वळेी लंडन ्ेथील कंपनीचा अध्क सर ज्ो्ी्ा चाईलड हा होता . सवभावाने तो अित्् 

तापट होता आिण त्ाची वृ�ी अित्् बाणेाार होती . त्ाने अित्् खणखणीत आिण सवतं� धोरण 
सवीकारण्ाचा आिण जवर पडल्ास मोगल सा�ाज्ािवव� ज्ास तसे ्ा न्ा्ाने वागण्ाचा िन�् 
केला. अ्ातऱहेचे धोरण अमलात आणण्ासाठी तीन गो��ची जररी होती . त्ा महणजे (१) सुरत ्ेथील 
इं�ज वखार काढून घेणे . कारण ्ा वखारीचे वणरन मुख�चे नंानवन असे केलेले होते . (२) िहाुसथानचे 
�ार असा ज्ा मंुबई ्हराचा उ�ेख केला जात असे तेथे कंपनीचा सवर व्ापार आिण अिधकारीवगर एकि�त 
करणे. ्ाचे कारण सुरतेला कंपनीच्ा नोकरानंा जी अपमानासपा वागणूक िाली जात होती आिण 
त्ाचं्ावर जे अस् असे िनब�ध लााले गेले होते त्ामधून वरील गो��मुळे त्ाची सोडवणूक झाली 
असती. आिण (३) मोगल सा�ाज्ामध्े इं�जाचं्ा व्ापाराला जो �ास िाला जात होता त्ाचा बाला 
महणून समु�ावरील िहाुसथानच्ा मालवाहू नौकानंा पकडून आपल्ा ताब्ात ठेवणे. 

 
त्ा सुमारास िहाुसथानातील कंपनीच्ा सवर वखार�चा सव�िधकारी आिण �मुख संचालक हा सर 

जॉन चाईलड हा होता . तो अित्् कमकुवत मनाचा आिण अका्रकम असा होता . इंगलंडमधून आलेल्ा 
हुकमानुसार त्ाने मंुबईला जाण्ासाठी २५ एि�ल १६८७ रोजी सुरत सोडले . ्ामध्े त्ाचा उ�े् 
मोगलाचं्ा कचा�ातून सुटण्ाचा होता . ्ामुळे सुरतेच्ा मोगल सुभेााराची अ्ी समजूत झाली की 
इं�ज लढाईची त्ारी करीत आहेत . महणून त्ाने इं�जाचं्ा वखारीभोवती ि्पा्ाचंा वढेा िाला . ्ाचा 
पिरणाम असा झाला की सुरतेच्ा स�ागार मंडळाचा �मुख बेनजािमन हॅरीस आिण त्ाचा ाुय्म अिधकारी 
समॅ्ुएल ॲनसले ्ा ाोघानंा वखारीबाहेर पडणे अ्क् होऊन गेले. 

 
सर जॉन चाईलडकडून यु�ाला सुरवात व शरणागत्, १६८८–८९ 

 
अखेर ९ ऑकटोबर १६८८ रोजी सर जॉन चाईलड हा सवालीसमोर आरमार घेऊन ााखल झाला 

आिण त्ाने सुरतेच्ा सुभेााराकडे इं�जाचं्ा त्ारी सागंणारा एक खिलता पाठिवला . त्ामध्े त्ाने 
त्ापूव� झालेल्ा नुकसानीब�ल भरपाईची मागणी केलेली होती . त्ाच�माणे इं�जाचें पूव�चे अिधकार 
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का्म करणारा आिण त्ामध्े वाढ करणारा असा नवीन अिधकारनामा ाेण्ाची मागणी केलेली होती . 
्ाला जाब महणून सुरतेच्ा सुभेााराने इं�जाबंरोबर ्�तुवाची घोषणा केली आिण इं�ज कारखानाार 
आिण त्ाचें िहाुसथानी ालाल ्ानंा ताबडतोब अटकेत टाकले . त्ाि्वा् त्ाने इं�जाचं्ा वखारीवर 
पहारा बसिवला आिण चाईलड ्ाला पकडण्ासाठी सवाली ्ेथे फौजेची रवानगी केली . परंतु चाईलड हा 
पळून गेला . आिण त्ाने सुरतेच्ा खालच्ा बाजूस असलेल्ा नाीच्ा मुखापा्ी मोगलाचंी नाकेबांी 
कवन त्ाच्ािवर� करण्ात आलेल्ा कारवाईचा सूड घेतला . नंतर त्ाने आपले आरमार िकनाऱ्ाच्ा 
बाजूने ािकणेकडे हाकारले आिण कसलाही भेााभेा न करता वाटेत सापडतील ती सवरतऱहेची िहाुसथानी 
जहाजे काबीज केली. 

 
वरील गो�ीला मोगल सरकारने जे उ�र िाले ते सुरत ्ेथे ज्ा इं�जानंा कैाेत ठेवले होते 

त्ाचं्ा हातापा्ात बे�ा ठोकूनच . अ्ातऱहेच्ा भ्ानक पिर�सथतीत त्ानंा जवळ जवळ सोळा मिहने 
ठेवण्ात आले . (िडसेबर १६८८–एि�ल १६९० . अँडरसन, २४३) ्ाच सुमारास मोगलाचंा नौ -सेनापती 
जंिजऱ्ाचा िस�ी ्ाने मंुबईवर ह�ा चढिवला (मे १६८९) आिण मंुबई बेटावर आपली फौज उतरवनू त्ाने 
बेटाचा आजूबाजूचा �ाे् आपल्ा ताब्ात घेतला . इं�जाचं्ा ि्बांीला मंुबईच्ा िकलल्ात हाकलून 
लावण्ात आले आिण िकलल्ाला वढेा ाेण्ात आला . ाररोज वढेा ाेणाऱ्ा मुसलमानाचंी संख्ा वाढतच 
गेली. िनरपा् होऊन मंुबईचा गवहनरर चाईलड ्ाने औरंगजेबाकडे जी . वलेडन आिण अ�ाहम नॅवहॅरो ्ा 
ाोघाचें एक ि्�मंडळ रवाना केले , (१० िडसेबर १८८९ ) आिण त्ाचं्ा तफ�  औरंगजेबाकडे सप्ले 
माफीची ्ाचना केली . २५ िडसेबर १६८९ रोजी औरंगजेबाने एक हुकूम काढून इं�जानंा माफ केल्ाचे 
जाहीर केले . इं�जानंा िहाुसथानातील व्ापारात त्ाचें पूव�चे सथान ाेण्ात आले . त्ाबाबत एक अट 
बाा्हाने घातली आिण ती महणजे इं�जानंी ाीड लक रप्ाचंा ांड �ावा आिण िहाुसथानी जहाजामंधून 
जपत केलेल्ा सवर वसतू परत �ाव्ा . (राईट, १३०–१५३) [इ. स. १६९१, १६९२ आिण १६९३ ्ा वष� इं�जाचंी पिर�सथती 

पिहल्ासारखीच संकट�सत अ्ी रािहली . ्ाला कारणे व्ापारातील मंाी , भाडंवलातील कमतरता , उपटसुंभ इं�ज व्ापाऱ्ानंी घातलेला 
धुमाकूळ आिण मंुबईकर इं�जामंध्े िनम�ण झालेली ाुही ही होती . १६९४ च्ा सुरवातीला मंुबईचा गवहनरर आिण पि�म िहाुसथानातील �मुख 
�ितिनधी महणून सर जॉन गेअर हा िहाुसथानात आला . ्ाच वष� सुरतेच्ा वखारीचा �मुख महणून मे मिहन्ात अध्क हॅिरस ्ाच्ा जागी ॲनसले 
्ाची नेमणूक झाली (राईट, १५३). 

 
्ानंतर िहाुसथानच्ा राजकी् पिर�सथतीत आमूला� बाल होईल अ्ी एक नवीन घटना घडून आली . मोगल सा�ाज्ामधील 

इं�जाचें पुढील सहा वष�मधील अ�सततव ्ा एका घटनेमुळे �भािवत केले गेले . ही पिर�सथती िनम�ण होण्ाला कारण महणजे िहाी महासागरात 
्ुरोिप्न चाच्ानंी माडंलेला उचछाा हे हो्.] 

 
(११) िहद् समु�ावर्ल १७ वया शतकात चाचेिगर् करणारे युरोिपयन चाचे 

 
१५ व्ा ्तकाच्ा अखेरीला वासको -ा-गामा हा िहाुसथानात आला त्ावळेेपासूनच ्ुरोिप्न 

लोकाचं्ा चाचेिगरीला िहाी महासागरात सुरवात झाली . ्ा चाचेिगरीबाबत ि��न ाे्ातं कोणत्ाही 
तऱहेची नापसंती ा्रिवली गेली नाही . सवर जात�चे आिण सवर ाे्ाचें व्ापारी आिण धाडसी लोक 
्ुरोपमधून १६ व्ा आिण १७ व्ा ्तकात िहाी महासागरात मो�ा संख्ेने आले . जसजसा भारतातील 
व्ापार वाढत गेला त्ा �माणात िनरिनराळ्ा राष्ाकंडून होणाऱ्ा चाचेिगरीत वाढ होत गेली. 

 
१६३५ मध्े इंगलंडचा राजा चालसर पिहला ्ाने परवाना िालेल्ा जहाजाचा कपतान कॉब ्ाने 

ताबं�ा समु�ाच्ा मुखाजवळ मोगलाचंी ाोन जहाजे लुटली . त्ापैंकी एका जहाजाजवळ सुरतेच्ा 
वखारीचा परवाना होता . १६३८ मध्े त्ाच इंगलंडच्ा राजाकडून िमळालेल्ा परवान्ाचं्ा आधारे सर 
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िवल्म कोट�न ्ाने चार जहाजे रवाना केली . त्ानंी भारती् जहाजानंा लुटले आिण जहाजावंरील 
खला्ाचें अित्् हाल केले . इं�जाचं्ा ्ा ाु�पणाच्ा कृत्ाब�ल सुरत ्ेथील ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा 
सुरत ्ेथील िनरपराध सेवकानंा ाोन मिहनेप �्त तुरंगात ठेवण्ात आले . आिण ांडाााखल १ लक ७० , 
००० रप्ाचंी र�म भरण्ात आल्ानंतरच त्ाचंी सुटका करण्ात आली . (िबडुलफस  िपरेटस  ऑफ 
मलबार, २–६) 

 
१७ व्ा ्तकाच्ा उ�राध�त वरील चाच्ापेंकाही बेारकार आिण का्�ाला न जुमानणाऱ्ा अ्ा 

ारोडेखोराचें पूव�कडे आगमन झाले आिण त्ानंी िहाीमहासागरात आपल्ा हालचाली पसरिवण्ास 
सुरवात केली. सवरसाधारणपणे ते आपली चाचेिगरी एकेक�ा जहाजातूनच करीत आिण �त्ेक राष्ाचे 
जहाज ते लुटीत असत . “्ा चाचेिगरीमध्े मुख्तः इं�गल् लोकाचंा भरणा होता . ्ामध्े अित्् 
कु�िस� असलेल्ामंध्े आिण त्ाचं्ापेका थोडी कमी �िस�ी असलेल्ाबंरोबर चाचेिगरी करणारे टीच , 
एवहेरी, कीड, राबटरस , इंगलंड आिण �ू हे होते . रॉबटरस ने एक�ानेच तीन वष�त जवळ जवळ ४०० 
व्ापारी जहाजाचंा ना् केला असे महटले जात असे . का्ाा त्ाचं्ावर हात टाकू ्कत नवहता िकवा ते 
ि्केपासून मुकत होते ्ाचे मुख् कारण त्ानंा आपण ्ासन कराव ेअसे कोणालाच वाटत नवहते . 
िकनाऱ्ावर असलेले त्ाचें ाोसत हे त्ाचं्ा गरजा पुरवीत . इतकेच नवहे तर संप�ीने भरलेली आिण 
महणून लुटण्ा्ोग् जहाजे कोणती आहेत अथवा कोणती जहाजे स्ा आहेत आिण महणून टाळली 
पािहजेत ्ाब�लची सवर मािहती ते त्ानंा पुरवीत . मो�ा जागावंर असलेले अिधकारी त्ाचं्ा कृत्ाकंडे 
ाुलरक करीत आिण ्ा गो��चा त्ानंा भरपूर फा्ाा िमळे . चाचेिगरी करणाऱ्ामंध्े बहुसंख् चाचे हे 
इं�गल् होते . इतकेच नवहे तर ाुसऱ्ा राष्ाचें चाचेिगरी करणारे कपतान हे पुषकळाा इं�जाचं्ा 
िन्ाणाखाली आपली चाचेिगरी करीत असत . सथािनक अिधकाऱ्ानंा बामाष कोणते आिण �ामािणक 
व्ापारी कोणते हे जाणणे अ्क् होई आिण साहिजकच ते ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा नोकरानंा चाचे 
लोकाचं्ा ाुषकृत्ाब�ल जबाबाार धरीत असत.” (िपरेटस  ऑफ मलबार, ८–१०) 

 
इं�ज चाचयानं् केलेले अतयाचार 

 
१६८८ मध्े इं�गल् िन्ाण लावनू जाणाऱ्ा ाोन जहाजानंी काही गलबते पकडली . त्ावर ६ 

लाख रप्ाचंा माल होता. पुढील वष� वसेट इंडीजमधून भटकेिगरी करणारे अनेक चाचे िहाी महासागरात 
्ेऊन ााखल झाले आिण त्ानंी मलबारच्ा िकनाऱ्ावर उचछाा माडंण्ास सुरवात केली . त्ाचंी जहाजे 
ताबंडे िकवा काळे िन्ाण लावीत आिण िहाुसथानी आिण ्ुरोिप्न जहाजे भेाभाव न करता ते लुटीत . 
(म�ास डायर्) वरील चाच्ािं्वा् इराणच्ा आखातात ताबं�ा समु�ाच्ा मुखाजवळ , मोनझॅिबकच्ा 
खाडीत इतर ्ुरोिप्न राष्ातील चाचेिगरी करणारे लोक होते आिण त्ाि्वा् काही आचेनच्ा सुमा�ा 
जवळपास चाचेिगरी करत . [भर समु�ात लुटालूट करणारे चाचे आिण ततसम इतर ारोडेखोर हे आपल्ा लुटाव जहाजावर इं�जाचें 

िन्ाण लावीत. साहिजकच इं�जानंा त्ाचं्ा लुटालुटीब�ल जबाबाार धरले जाई . १६९१ च्ा ऑगसट मिहन्ात अबाुलगफूर ्ाच्ा मालकीचे 
एक जहाज सुरतेजवळ चाच्ानंी लुटले. ्ा जहाजावर ९ लक रप्े होते. ही बातमी कळल्ावर मोगल सरकारने सुरतेच्ा इं�ज वखारीवर पहारा 
बसिवला आिण िहाुसथानातील त्ाचं्ा व्ापाराला बांी केली . परंतु जहाजावरील एका चाच्ाला पकडण्ात आले तेवहा तो डेन असल्ाचे कळले . 
पिरणामी इं�जाचं्ा व्ापारावरील बांी उठिवण्ात आली. ( िबडुलफ, १३)] 

 
गंज-ई-सवाईच् लूट, १६९५ 

 
्ा चाच्ामंध्े सु�िस� असलेला चाचा हेनरी ि�जमन हा होता . तो सवतःला एवहोरी महणून घेत 
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असे. त्ावळेी सपेनच्ा सरकारने भा�ाने घेतलेल्ा एका इं�गल् जहाजाचा ाुय्म ताडेंल महणून तो काम 
करीत होता . त्ाने ३० मे १६९४ रोजी जहाजाच्ा कपतानाला आिण इतर अिधकाऱ्ानंा िन्ःा कवन 
बिंासत केले आिण जहाजाला फॅनसी हे नव ेनाव िाले. त्ाने आता चाचेिगरी सुव केली. त्ाच्ा जहाजावर 
४६ तोफा आिण १५० लढाऊ खला्ी होते . एडनच्ा आखातात त्ाने मोठमो�ा जहाजावंर ह�े चढवनू 
ती काबीज केली . आिण स�ेबर १६९५ मध्े सोको�ाच्ा नजीक फ�े महमाी हे अबाुल गफुर नावाच्ा 
सुरतेच्ा �ीमंत व्ापाऱ्ाचे िकमती मालाने भरलेले जहाज काबीज केले . ्ानंतर काही िावसानंी त्ाने 
आपल्ा चाचेिगरीच्ा जीवनातील िवज्ाचे उ� ि्खर गाठले आिण ते महणजे मोगल बाा्हाच्ा 
मालकीचे आिण सुरत बांरातील अित्् मोठे समजले जाणारे जहाज गंज -ई-सवाई हे काबीज केले . 
(िबडुलफ, १६-२५) ारवष� हे जहाज मोखा आिण िज�ी ्ेथे म�ेला जाणाऱ्ा िहाुसथानी ्ा�ेकवंना 
घेऊन व अरबसथानामध्े िहाुसथानी माल िवकण्ासाठी लााून जात असे . ्ा जहाजावर ८० तोफा आिण 
४०० बाुंका होत्ा. परंतु जहाजाचा कपतान महमा इ�ाहीम हा भेकड होता. (के. के., भाग २. ४२२) 

 
इ�ाहीम हा मोख्ाहून परतत होता. मंुबई आिण ामण ्ाच्ा ारम्ान त्ाच्ावर फॅनसी, ाुसरे एक 

चाचेिगरी करणारे जहाज आिण ाुसऱ्ा ाोन बोटी ्ानंी ह�ा केला . ्ुरोिप्न जहाजातून त्ाच्ावर 
तोफाचंा झालेला भिडमार हा अित्् पिरणामकारक होता . थो�ाच अवका्ात मोगलाचं्ा 
जहाजावरील २५ ि्पाई ठार आिण २० जखमी झाले . गंज-इ-सवाई ्ा जहाजावरील एका तोफेचा सफोट 
झाला. त्ामुळे जहाजाला आग लागली आिण बोटीवरील खला्ापैंकी अनेकजण ठार झाले अथवा भाजले 
गेले. िहाुसथानी खला्ाचें लक ्ा वळेी जहाजाला लागलेल्ा आगीकडे व ती िवझिवण्ाकडे होते . अ्ा 
वळेी सवर बाजंूनी जहाजावर चाचे लोक चढून आले . जहाजावरील खला्ानंी त्ानंा कोणताच �ितकार 
केला नाही . जहाजाच्ा कपतानाने आपल्ा जवळील तलवारी मोरवा ्ेथे खरेाी केलेल्ा तुक� गुलाम 
िा्ाचं्ा हाती िाल्ा . त्ाने त्ा िा्ानंा आता पुरषासंारखे लढण्ास सािंगतले आिण तो सवतः 
जहाजाच्ा खालच्ा बाजूस असलेल्ा एका खोलीत लपून बसला (खाफ्खान) 

 
जवळजवळ तीन िावसप �्त चाच्ानंी ते जहाज सावका्पणे लुटले . जहाजावर सय्ा आिण 

इतर खानाानी कुटंुबातल्ा िा्ा होत्ा . ्ा िा्ाचंी वरील चाच्ानंी अ� ूलुटली . त्ाचं्ापैकी 
अनेकजण�नी आतमहत्ा केली . त्ानंतर एवहोरी ते ाुा�वी जहाज सोडून िनघून गेला . ते जहाज त्ावरील 
खला्ानंी १२ स�ेबर रोजी सुरतेला नेले . जहाजावरील �वा्ाचें सवरसव लुटण्ात आलेले होते . त्ानंी 
जेवहा त्ाचं्ावर झालेल्ा अत्ाचाराचंी आिण त्ाचें सवरसव लुटण्ात आल्ाची भ्ानक कहाणी कथन 
केली त्ावळेी मुसलमान धम�च्ा अनु्ा्ाचंा हा जो छळ करण्ात आला होता त्ामुळे सुरतेच्ा लोकाचंा 
राग अनावर झाला . मंुबई्ी संबिंधत असलेल्ा इं�जानंीच हा ह�ा केला असावा असा आरोप 
जहाजावरील लोकानंी केला. (सुरत गवहनरर् स  लेटर टू कोटर, आॉ , ओ. एल् . नं. २६) 

 
सुरतेचया इं�ज वखारदाराचं् कैद, १६९५–१६९६ 

 
त्ावळेी सुरतेचा सुभेाार एितमााखान हा होता . त्ाचा इं�जाबंरोबर सनेह होता . त्ाच्ा 

�ामािणकपणाला आिण सवभावातल्ा चागुंलपणाला तोड नवहती . आजूबाजूला लोकाकंडून हाकाटी होत 
असताना त्ाने आपले डोके थंड ठेवले आिण धमरव�ेा मुसलमानाकंडून सथािनक इं�जाचंी जी क�ल 
झाली असती ती त्ाने आपल्ा समजुताारपणाच्ा धोरणाने टाळून त्ाचंा बचाव केला . त्ाने आपला 
ाुय्म अिधकारी अ्ूर बेग ्ाला फौजी ि्पा्ाचंी एक तुकडी ाेऊन १४ स�ेबर रोजी इं�जाचं्ा वखारीचा 



 
अनु�मिणका 

ताबा घेण्ास आिण बाा्हाचे आजाप� ्ेईप �्त तेथील व्ापाऱ्ानंा बिंासत करण्ासाठी महणून रवाना 
केले. सवाली आिण भडोच ्ेथील इं�ज व्ापाऱ्ाचंी वरील�माणेच गत झाली . त्ाचंा व्ापार पूणरपणे 
थाबंिवण्ात आला . (म�ास डायर् ) [एितमााखान ्ाने ्ोजलेल्ा ्ा कडक उपा््ोजनेमुळे कै�ाचें आणखी भ्ानक हाल 

होण्ाचे टळले . ्ाबाबत ॲनसले पुढील�माणे िलिहतो : “एकंार माजलेल्ा गोधळात आमच्ावर ठेवण्ात आलेला पहारेकरी आमचे रकण 
करण्ास असमथर होता . कारण तेथे जमा झालेला जो एकंार घोळका होता त्ानंी आमच्ािवर� उठाव कवन आमच्ा �ाणाचंीच मागणी केली . 
ितथे जमलेल्ा जमावाने जो पिव�ा घेतला होता त्ाला िवरोध करण्ात गवहनररचे �ाणच धोक्ात आले होते . एकाा-ाोनाा तर त्ानंी त्ाच्ा 
घरावरच ह�ा करण्ाचा िन�् केला . मुसलमानानंी गवहनररला काफर महणण्ाचेच तेवढे बाकी ठेवले . त्ानंी असे उद गार काढले की ्ा 
्हरातील वातावरण इतके गढूळलेले आहे की अन्ा्ाचे पिरमाजरन झाल्ाखेरीज परमे�राला मान् होईल अ्ी �ाथरना करणे ाेखील ्क् 
होणार नाही.” (राईट, १६४, १६९)] 

 
सुरतेच्ा इं�गल् िन्ामक मंडळाचा अध्क ॲनसले हा होता . मोगलाचं्ा कैाेत असताना त्ाने 

अिवरत �्तन कवन सुरतेचा सुभेाार , औरंगजेबाच्ा छावणीतील इं�जाचें �ितिनधी आिण िम� आिण 
त्ाच�माणे खु� बाा्हा आिण त्ाचे वजीर ्ाचं्ाकडे अज� रवाना केल्ा . ्ा अज�मध्े त्ाने कंपनीचे 
नोकर हे पूणरपणे िनरपराध आहेत असे �ितपाान केले आिण त्ाचंी सुटका करण्ात ्ावी अ्ी मागणी 
केली. मंुबईचा गवहनरर सर जॉन गे्र ्ानेही वरील�माणे कारवाई केली . त्ाने एितमााखान आिण 
बाा्हा ्ानंा प�े िलिहली . त्ात त्ाने आपल्ा ाे्बाधंवानंा अटक केल्ाब�ल िनषेध �कट केला होता 
आिण न्ा्ाची मागणी केली होती. “आमही व्ापारी आहोत चाचेिगरी करणारे नाही” असे त्ाने �ितपााले 
होते. (पाहा आय . ओ. एल् ., एम एस . १५०; राईटस ॲनसले ऑफ सुरत �. ८–११) 

 
(१२) युरोिपयन वयापाराबाबत औरंगजेबाचे धोरण 

 
आपला धमर आिण मोगल सा�ाज्ाचे िन्ाण ्ाचं्ािवर� इं�जानंी हा जो उघड उघड 

बेारकारपणे अपराध केला होता त्ाचा औरंगजेबाला अित्् संताप आला . परंतु भावना िवव्तेने 
हेलावनू न जाण्ाइतका समंजसपणा त्ाच्ा अंगी होता . इतर सवर गो��पेकाही त्ाला सव�त िनकड 
क्ाची वाटत होती ती म�ेला ्ा�ेकव घेऊन जाणाऱ्ा जहाजानंा ्ुरोिप्न लोकाचं्ा लढाऊ जहाजाचें 
संरकण िमळिवण्ाची. त्ाने जो ्ुरोिप्न लोकाचं्ा व्ापारावर मनाई हुकूम लााला होता तो आपले हे 
उि�� पिरणामकारकिरत्ा परंतु सहजपणे साध् कवन घेण्ासाठी इं�जावंर ाडपण आणाव ेमहणून . [्ा 

संबधंात औरंगजेबाने पुढील�माणे िलिहले आहे : “म्र आत्श ्ाने तोफखान्ातील िफरंग्ाजवळ अ्ी चौक्ी करावी की चाचेिगरी करणाऱ्ानंा 
कसे ्ासन करता ्ेईल आिण म�ेला जाणारे �वासी आिण व्ापारी ्ाचंा समु�ाचा मागर खुला कसा ठेवता ्ेईल ? ्ाकिरता म�ैी आिण 
सामोपचार हा मागर सवीकारावा िकवा बळाचा उप्ोग करावा ?” पुढील प�ात तो असे िलिहतो “अमानतखानाला असे िलहून कळवा की म�ेकडे 
जाणारे ्ा�ेकव आिण व्ापारी ्ाचंी वाट सुरिकत राखण्ासाठी तू �्तनाचंी पराका�ा कर . त्ाच�माणे िफरंग्ामंध्े एकजूट नाही . त्ाचं्ापैकी 
कोणातरी एकाची तू मात घे , आिण सुरतेला जमा होणाऱ्ा जकातीचा ाहावा िहससा त्ानंा ाे महणजे ते चाचेिगरी करणाऱ्ानंा ि्का लावतील .” 

(काल्मत-ई-त. पाने, १३३ अ आिण ८१ अ)] (काल्मत-ई-त. पाने १३३ अ व ८१ अ) 
 
डच लोकानंी िहाी महासागरातून चाचे लोकाचें िनमूरलन करण्ाचा आिण अरबसथानला जाणाऱ्ा 

्ा�ेकवंच्ा संरकणाची जबाबाारी घेण्ाचा आपला मसुाा साार केला . ्ा कामिगरीच्ा बाली िवना 
जकातीि्वा् मोगल सा�ाज्ामध्े व्ापार करण्ाचा एकमेव अिधकार ाेण्ात ्ावा अ्ी मागणी त्ानंी 
केली. बाा्हाने ्ा मागणीचा सवीकार करण्ास नकार िाला . त्ाच वळेी ॲनसले ्ाने मोगल सरकारला 
िलहून कळिवले की अरबी समु�ात जाणाऱ्ा िहाुसथानी जहाजानंा आपली संरकण ाेण्ाची त्ारी आहे 
अथवा त्ाचं्ा सुरिकततेची जबाबाारी आपण आपल्ावर घेऊ . त्ासाठी मोगलानंी ारवष� इं�जानंा चार 
लक रप्े �ावे . बाा्हाने संरकण ाेणाऱ्ा �त्ेक जहाजा�ीत्थर िकती पैसे �ाव्ाचे ्ाब�ल घासाघीस 
केली. जाऊन ्ेऊन जो खचर संरकण ाेण्ामध्े ्ेणार होता त्ाच्ा िनममी र�म ाेऊ केली. अखेर ॲनसले 



 
अनु�मिणका 

्ाने अ्ा तऱहेचे संरकण ाेण्ाबाबतच्ा करारनाम्ावर सही केली आिण २७ जून १६९६ रोजी सवर इं�गल् 
कै�ानंा मोकळे करण्ात आले. (म�ास डायर्, ३१ आकटोबर १६९६) 

 
कॅ�न क्डच् चाचेिगर्, १६९७ 

 
१६९६ मध्े इं�गल् उमरावाचं्ा एका मंडळाने ॲडवहेनचर नावाचे एक जहाज �ेच लोकाचं्ा 

िवर� लढाऊ गलबत महणून उप्ोगात आणण्ासाठी आिण त्ाच वळेी िहाी महासागरातील चाचे 
लोकाचंा ना् करण्ासाठी महणून त्ार केले . ्ा जहाजावर तीस तोफा बसवनू त्ाला मजबुती 
आणण्ात आली होती . ्ा जहाजाचा कपतान िवल्म कीड हा होता . “एक अित्् बला� चाचा महणून 
भिवष् काळात पुढे ्ेण्ाचे आिण इंगलंडची �ित�ा धुळीला िमळिवण्ाचे कृत् त्ाच्ा हातून होणार 
असल्ाचे भाकीत त्ा वळेीच करण्ात आले होते .” १६९७ च्ा सुरवातीला तो कािलकतच्ा जवळपास 
आला आिण त्ाने चाचेिगरीच्ा जीवनाला सुरवात केली. त्ाने जे ारोडे घातले त्ाचे वणरन तो िनलर�पणे 
इंगलंडच्ा बाा्हाने अिधकार िाल्ामुळे केलेल्ा फा्ाे्ीर लढाऊ कारवा्ा असे करीत असे . कीडला 
जे ्् िमळाले त्ामुळे अनेक िवचिलत मनः�सथतीत असलेले इं�ज खला्ी त्ाचं्ा पकात ्ेऊन सामील 
झाले. “एखा�ा उ�म आरमारी लढवय्ाच्ा कु्लतेने कॅ�न कीड ्ाने आपल्ा हाताखालील सेनेची 
िवभागणी” कवन िहाी महासागरावर �भतुव िमळिवले . मााागासकरमधील एका तळाववन तो आपल्ाला 
लागणारा ाावगोळा आिण इतर साधनसामु�ी कवन घेई . “एकंार गोळाबेरीज केल्ानंतर असे िासून 
आले असते की कॅ�न कीडच्ा आरमारात १२० तोफा होत्ा . ्ा आरमारावरील एकंार खला्ाचंी संख्ा 
३०० पेका कमी नवहती . हे सवर ्ुरोिप्न होते  आिण त्ाचं्ामधील बहुसंख् इं�ज होते .” (राईट, २००–
१) 

 
ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा अनेक जहाजानंा त्ाने हसतगत केले इतकेच नवहेतर २ फे�ुवारी १६९८ 

रोजी त्ाने �ेडामचरनट नावाचे ४०० टन वजनाचे बगंालकडून सुरतेकडे चाललेले जहाज काबीज केले . हे 
जहाज मोगल सा�ाज्ाचा एक बला� उमराव मुखलीसखान ्ाच्ा मालकीचे असून त्ावर ४ लक 
रप्ाचंा िकमती माल भरला होता . १६९८ हे वषर संपतासंपता िचवहसर नावाच्ा एका डच चाच्ाने िज�ा 
आिण सुरत ्ेथील एक व्ापारी हसन हमीाान ्ाच्ा मालकीचे १४ लक रप्े िकमतीचा माल भरलेले 
एक उकृ� जहाज काबीज केले. 

 
सुरतेचया इं�जाचं् पुनहा कैद, १६९९ 

 
सुरतेच्ा इं�ज व्ापाऱ्ानंाही फार काळप �्त त्ाच्ा तडाख्ातून सुटणे अ्क् होते . सुरतेचा 

समंजस आिण �ामािणक सुभेाार एितमााखान हा १६९७ च्ा फे�ुवारीमध्े मृत झाला होता . त्ाच्ानंतर 
सुभेाारीवर अमानतखान ्ाची नेमणूक झाली होती . अमानतखान हा अित्् लोभी आिण उल�ा 
काळजाचा हुकूम्हा होता . “चाचेिगरी करणारे लोक हे इं�ज नवहते अ्ी गवाही ाेण्ात काहीच अथर 
नवहता. कारण तेथील िव�ासू अ्ा खला्ानंी चाचेिगरी करणाऱ्ा जहाजावरील अनेक इं�गल् खला्ी 
हे पूव� ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा नोकरीत असल्ाचे ठासूनपणे सािंगतले .” २६ िडसेबर १६९८ रोजी मोगल 
सुभेााराने सुरतेच्ा वखारीला वढेा िाला आिण ॲनसले ्ाला िनव�णीचा खिलता पाठिवला . त्ात त्ाने 
अ्ी मागणी केली होती की बाा्हाने हुकूम िाल्ा�माणे चाचे लोकापंासून समु�ावर संरकण ाेण्ाची 
हमी त्ाने �ावी िकवा ाहा िावसाचं्ा आत ाे् सोडून िनघून जावे . डच आिण �ेच ्ानंााेखील अ्ाच 



 
अनु�मिणका 

तऱहेची वागणूक ाेण्ात आली . ारम्ान परकी्ाचं्ा वखारी भर वसतीपासून वगेळ्ा करण्ात आल्ा 
आिण ज्ा िहाुसथानी लोकानंी त्ाचं्ाबरोबर सबंधं ठेवण्ाचा �्तन केला , त्ानंा सुभेााराच्ा 
हुकूमाववन बाधूंन ठेवण्ाची आिण फटके मारण्ाची ि्का ाेण्ात आली . ऑगसट १६९८ मध्े 
बाा्हाकडून एक हुकूम आला . त्ा हुकुमा�माणे समु�ावर जे जे नुकसान होईल त्ाब�ल इं�ज , �ेच 
आिण डच ्ानंा जबाबाार धरण्ात ्ेणार होते आिण वरील राष्ानंी एकंार नुकसानभरपाई महणून १४ 
लक रप्े �ावे, असा सागंोवा वरील हुकमात आला होता. 

 
सरते्वेटी इं�ज, �ेच आिण डच ्ा ितघानंी एक� ्ेऊन चाचेिगरीचा बांोबसत करण्ाचे कबलू 

केले. त्ाच�माणे ्ापुढे होणारे सवर नुकसान आपण ितघे िमळून भवन ाेऊ अ्ा तऱहेच्ा करारनाम्ावर 
त्ानंी स्ा केल्ा . वरील करारनामा हाती पडताच मोगल सा�ाज्ामध्े ्ुरोिप्न व्ापारावर बांी 
घालणारा काढलेला हुकूम औरंगजेबाने पाठीमागे घेतला . त्ाने सुरतेच्ा सुभेााराला त्ाला ्ोग् वाटेल 
त्ा�माणे त्ाने तडजोड करावी असेही िलहून कळिवले . वरील करारनाम्ाच्ा अट��माणे डच हे म�ेला 
जाणाऱ्ा उतावंना संरकण ाेत आिण ताबं�ा समु�ाच्ा �वे् �ारापा्ी गसत घालीत . त्ाि्वा् 
सुरतेच्ा सुभेााराला ते ७ लक रप्े ाेत . इं�ज हे ३० हजार रप्े ाेत आिण ािकण िहाी महासागरात 
गसत घालीत. वरील ाोहो�माणेच �ेचही अ्ाच तऱहेची र�म ाेत आिण इराणच्ा आखाताचा बांोबसत 
राखीत (माचर १६९९). (म�ास डायर्, २५ एि�ल १६९९; राईट; २३२–२३९; अँडरसन, ३११) 

 
नव्न इंयगलश कंपन् आिण सर नॉिरस याच् विकलात 

 
८ एि�ल १६९९ रोजी एका नवीन इं�ज कंपनीची सुरत ्ेथे सथापना झाली . ्ा कंपनीचे 

अध्कसथान सर िनकोलस वटे ्ाचं्ाकडे होते . नवीन कंपनीच्ा िहतसंबधंाचे रकण वहाव ेमहणून 
इंगलंडहून इंगलंडच्ा राजाचा विकल ्ा नात्ाने सर िवल्म नॉिरस ्ाला मोगल ारबाराकडे रवाना 
करण्ात आले . त्ाने औरंगजेबाची पनहाळ्ाला वढेा घालून बसलेल्ा मोगल सैन्ाच्ा छावणीत भेट 
घेतली (एि�ल १७०१ ). ाोनही सरकारामंध्े भेटीची ाेवाणघेवाण झाली . ही विकलात नॉिरस ्ाला 
अित्् महागात पडली होती . त्ासाठी त्ाचे जवळजवळ सोळा मिहने खचर पडले होते (२७ जानेवारी 
१७०१–१८ एि�ल १७०२ ). ्ा गो�ी लकात घेता नॉिरसच्ा पारात मा� काहीच पडले नाही . (िमशन 
ऑफ नॉिरस ; राईट, २६३–२७०; अखबारात ४ एि�ल , २८ मे , १ जून १७०१ ; सटोर्या, भाग ३, २९८–
३०७.) नवीन कंपनीच्ा वखारीसाठी फम�न पािहजे असल्ास त्ाची िकमत महणून औरंगजेबाने अ्ी 
मागणी केली की इं�जानंी समु�ावरील सवर चाचे लोकाचंा आपण ना्नाट कव असे आ�ासन �ावे . ही 
कामिगरी अ्क् कोटीमधील आहे ्ाची नॉिरसला इथेच जाणीव झाली. 

 
ारम्ान फे�ुवारी १७०१ मध्े सर जॉन गेअर ्ाला सुरत ्ेथे अमानतखान ्ाने पकडून कैाेत 

टाकले होते . ्ाब�लचे कारसथान वटे ्ाने सुरतेच्ा मोगल बातमीााराला पैसे चावन केले होते आिण 
गेअर ्ाला पकडण्ात ्ाव ेअ्ा तऱहेचा हुकूम त्ाने औरंगजेबाकडून िमळिवला होता . गरीब िबचाऱ्ा 
गेअरला जवळजवळ सहा वष� तुरंगात डाबंनू ठेवण्ात आले होते . अधून मधून त्ाला जी काही मोकळीक 
ाेण्ात ्ेईल तेव�ाचपुरते सवातंं् त्ाला िमळे . जानेवारी १७०२ रोजी काढण्ात आलेल्ा 
मािहतीप�कानुसार सुरतेला एकंार १०९ कैाी होते . त्ामध्े कंपनीचे २१ इं�ज अिधकारी .....आिण १५ 
खला्ी होते . सुरतेच्ा सुभेााराच्ा लहरी�माणे त्ाचं्ा कैाेचा कठोरपणा कमी -अिधक होई . (राईट, 
२६०–२८२) 



 
अनु�मिणका 

 
२८ ऑगसट १७०३ रोजी सुरतेच्ा अबाुलगफूर आिण कासीमभाई ्ा ाोघाचंी जहाजे मोरव्ाहून 

परत ्ेत असताना सुरतेजवळ चाच्ानंी पकडली . ्ा भ्ानक ारो�ाची बातमी सुरतेला ३१ ऑगसट 
रोजी पोहोचली . त्ाबरोबर सुरतेचा सुभेाार इितबारखान ्ाने ्ुरोिप्न कंपन्ाचं्ा सवर िहाुसथानी 
ालालानंा पकडले . त्ाने कंपन्ाचं्ा सवर वखार�ची नाकेबांी केली . त्ाचंा अ�पुरवठा आिण बाहेरील 
जगाबरोबरील त्ाचें ाळणवळण तोडून टाकले . जुन्ा इं�गल् कंपनीचे ालाल िव�ल आिण के्व पारेख 
्ाचं्ाकडून सुरतेच्ा सुभेााराने ३ लाख रप्े सकतीने वसूल कवन घेतले आिण आणखी ३ लाख 
रप्ाचंी वसुली बळजबरीने त्ाने डच लोकाचं्ा ालालाकंडून केली . असे करण्ामध्े सुरतेच्ा 
सुभेााराने त्ाच्ा अगोारचा सुभेाार अमानतखान ्ाने फे�ुवारी १६९९ मध्े ्ुरोिप्न लोकाकंडून जे 
तारणवपी करार प� कवन घेतले होते त्ाचंीच अमलबजावणी केली होती , कारण ्ा करारनाम्ा�माणे 
चाचे लोकाकंडून िहाुसथानी जहाजाचें जे नुकसान होणार होते त्ाची जबाबाारी वरील ३ ्ुरोिप्न 
राष्ानंी घेतली होती. औरंगजेबाच्ा कानावर जेवहा ही गो� गेली तेवहा त्ाने इितबारखानाच्ा कृतीब�ल 
नापसंती �गट केली आिण फे�ुवारी १६९९ मध्े जबरासतीने जो करारनामा कवन घेण्ात आला होता तो 
र�बााल केला. 

 
परंतु �त्कात बिघतले तर ्ुरोिप्नानंा ्ातंतेने िजणे जगणे कठीण होऊन बसले होते . सर जॉन 

गेअर आिण त्ाचे सास् मंडळ ्ाचंी कैा चालूच रािहली . ्ा कैाेत त्ानंा थोडे फार सवातंं् िमळे . ही 
कैा जुलै १७०४ रोजी मोगल ारबारातून आलेल्ा ताज्ा हुकमानुसार होती . ्ाचा वचपा महणून डच 
लोकानंी म�ेहून िहाुसथानी ्ा�ेकवंना परत घेऊन ्ेणारे एक अित्् समृ� असे जहाज काबीज कवन 
घेतले. ्ा ्ा�ेकवंमध्े औरंगजेबाचा मुख् काजी अबाुल वहाब ्ाचा मुलगा नुरलह� आिण फ्ऊल्  
इसलाम हे ाोघेजण होते . त्ाचं्ा चािरं्ाच्ा ्ुिचतेब�ल आिण त्ाचं्ा उ� कुळाब�ल औरंगजेबाच्ा 
मनात त्ा ाोघािंवष्ी अित्् पूज् भावना वसत होती. “त्ानंा कोणत्ाही तऱहेची वाईट वागणूक न ाेता 
डच लोकानंी सुरतेच्ा सुभेााराकडे िनरोप पाठवनू त्ाने त्ाचं्ाकडून बळजबरी कवन जे �व् घेतले 
होते ते परत करण्ािवष्ी त्ाला कळिवले . हे �व् िमळताच आपण जहाज परत कव असाही िनरोप 
त्ाने िाला .” (सटोर्या, भाग ४ , ६२–६३) आपण आरमारी बाबतीत िकती ाुबळे आहोत ्ाची जाणीव 
अखेर औरंगजेबाला झाली आिण आपल्ा �जाजनानंा जर का म�ेचा �वास करणे असेल तर ्ुरोिप्न 
लोकानंा िबन्तर ्रण जाण्ाखेरीज ाुसरा मागर नाही ्ाचीही त्ाला खा�ी पटली . त्ाने वरील ाोघा 
आारणी् िवभतु�ची आिण त्ाच�माणे इतराचंी सुटका कवन आणण्ाचा हुकूम नजाबतखानाला िाला . 
त्ासाठी काहीही अटी सवीकाराव्ा लागल्ा तरी चालेल असेही त्ाने त्ाला कळिवले. त्ाच�माणे ्ापुढे 
्ुरोिप्न लोकाकंडून नुकसान भरपाई ाेण्ाब�लचा करारनामा न करण्ािवष्ी त्ाला ताकीा िाली . 
(इनायतु�ा याचे अहकाम, १७ अ) 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण अठरावे 

औरंगजेबाचया कारिकद�त्ल काह् �ातंासंंबंध्च् हक्कत 

 
(१) बंगाल : बंगालच् नैस�गक संप�् आिण मोगल राजवट्त्ल शातंतेचया काळात झालेला बंगाल 
�ातंाचा िवकास 

 
मोगल सा�ाज्ाच्ा सवर �ातंामंध्े िनसग�ने बगंाल �ातंावर साधन -साम�ीची मुकत हसताने खैर 

खैरात केली होती . [औरंगजेबाच्ा कारिका�तील मोगल सा�ाज्ाच्ा �त्ेक सुभ्ाचा इितहास ्ािठकाणी ाेणे ्क् नाही िकवा त्ाची 

आवश्कताही नाही . ज्ा �ातंातील घडामोड�ना बाा्ाही राजकारणात मह�व �ापत झाले , त्ा �ातंाचा इितहास केवळ ाेणे एवढेच 

इितहासकाराचे काम आहे .] बगंाल �ातंात िवपुलतेने जो पाऊस पडतो त्ामुळे कृि�मिरत्ा कालव ेकाढण्ाचे 
�म घेण्ाची गरज भासत नाही. तेथील असंख् न�ा आिण िवपुलतेने मचछी असलेले तलाव व त्ाच�माणे 
फळानंी भरलेल्ा फळबागा ्ामुळे तेथील ्तेीपासून िनम�ण होणाऱ्ा धान्ाच्ा पुरव�ात भर 
घातल्ागत होत असे . ्ा �ातंातील हवा तेवढी अित्् वाईट होती आिण औरंगजेबाने हा �ातं महणजे 
अ�ाने भरलेला नरक असे जे त्ाचे थोडक्ात वणरन केले होते ते अगाी ्थाथर होते . अ्ा तऱहेचा ाे् 
संप�ी आिण लोकसंख्ा ्ानंी समृ� वहाव्ाचा तर केवळ ्ातंतेचीच आवश्कता आहे . ही ्ातंता सबधं 
१७ व्ा ्तकात मोगल सा�ाज्ाने बगंाल �ातंाला िाली होती . इतकेच नवहे तर त्ाबरोबर चागंला 
राज्कारभारही िाला होता. 

 
मोगलाचंया ताबयात गेलयाने बंगालचा झालेला लाभ 

 
१६ व्ा ्तकात मा� बगंालमध्े अनावसथा आिण ना् ्ाचें िवाारक दश् िासून आले . ्ाचे 

कारण बगंाल �ातंामध्े मोगलाचं्ा आ्मणामुळे जे सातत्ाने ्ु� चालले होते आिण बगंालमधील सवतं� 
सुलतानी राजवटीचा ना् आिण छकले झाली होती ्ामध्ेच आपल्ाला िासून ्ेईल . बगंाल �ातंामध्े 
राजकी् उलाढालीमुळे संप�ी आिण संसकृती ्ाचंा जो िवधवसं झाला होता त्ामुळे लोकाचं्ा ाुःखाने 
पिरसीमा गाठली होती . जुन्ा समाजप�तीचा झालेला ना् आिण अंतगरत ऱहास ्ामध्े अकबराने बगंाल 
�ातं िजकून घेतला ही घटना त्ा �ातंाला एखा�ा ्ुभ्कुना�माणे होती. परंतु अकबराच्ा कारिका�तील 
बगंालमधील मोगलस�ा महणजे �सथर झालेल्ा राज्कारभारासारखी नसून ितला फौजेने एखााा �ाे् 
व्ापल्ासारखे सववप होते. बगंालमध्े ्ापूव� छोटेछोटे सवतं� अफगाण राजेरजवाडे आिण राज्ािधकार 
चालवणारे िहाू जमीनाार होते . त्ाचं्ाकडून अकबराच्ा मोगल सुभेाारानंा वरवरचा आजाधारकपणा 
ााखिवला जात होता, त्ावरच त्ानंा समाधान मानाव ेलागत होते. बाा्हाचे सुभेाार त्ाचं्ाकडून फकत 
खंडणी गोळा करीत . परंतु �ातंाच्ा राजधानीच्ा भोवतालचा �ाे् आिण त्ाचें ाुय्म अिधकारी जे 
फौजाार असत त्ाचं्ा ताब्ात लषकरी डावपेचाचं्ा द�ीने जी मह�वाची ्हरे होती , ती सोडल्ास 
बगंालमधील जनतेवर �त्क बाा्ाही राज्कारभार वरील सुभेाारानंा �सथािपत करता आला नाही . 
पूव�चे जे अनेक जमीनाार होते त्ाचं्ा हाताखालील अित्् मो�ा परंतु अिन्िमत अ्ा फौजाचं्ा 
तुक�ा तेव�ापुरत्ा का होईना ्ातं रािहल्ा परंतु त्ाचंा ना् मा� झाला नाही . बाा्हाच्ा स�ेत 
कुठे तरी ाुबरलपणा िनम�ण होईल िकवा िा�ी ्ेथे काही तरी भ्ानक संकट कोसळेल ्ा संधीची वाट 
बघत आिण त्ा संधीचा फा्ाा घेऊन पुनहा एकाा आपले सवातंं् कसे �सथािपत करता ्ेईल ्ाची 
�तीका करत ते रािहले . सतरावया शतकात बंगालला लाभलेल् शातंता  :- जहागंीर गााीवर आल्ानंतर 



 
अनु�मिणका 

बगंालचा नवीन सुभेाार महणून इसलामखान ्ाची नेमणूक झाली . मे १६०८ ते ११ ऑगसट १६१३ अ्ी 
जवळजवळ सववापाच वष�प �्त त्ाने बगंाल �ातंाचा राज्कारभार केला . इसलामखान हा अित्् 
मह�वाकाकंी, का्रकु्ल आिण उतसाही अ्ा उमरावापैंकी होता. त्ाने अनेक मोिहमा कवन बगंालमधील 
सवर सवतं� जमीनााराचंा उचछाा केला आिण ममैनिसग, िसलहट आिण ओिरसा ्ेथील उवरिरत पठाणाचं्ा 
स�ेची पाळेमुळे खणून काढली . अ्ा रीतीने त्ाने सवर बगंाल �ातंावर मोगल राजस�ा आिण �त्क 
बाा्ाही अंमल बसिवण्ात ्् िमळिवले . त्ानंतर बगंाल �ातंाला जवळ जवळ १५० वष� अव्ाहत अ्ी 
अंतगरत ्ातंता �ापत झाली . ्ा काळात बगंालची संप�ी आिण लोकसंख्ा ्ानंा पुनहा पूव�ची भरभराट 
�ापत झाली, व्ापारामध्े अित्् झपा�ाने वाढ झाली , उ�ोगधं�ाचंा िवकास झाला आिण वैषणव पथंी् 
लोकाचं्ा हातामध्े सवतं� अ्ा वाा म्ाची अिभनव वृ�ी झाली . सुरवातीला आराकानी लोक आिण 
नंतर त्ाचें गुमासते छटगावचे पोतुरगीज चाचे ्ानंी पूवर बगंालच्ा नाीच्ा काठावरील िजल्ामंध्े अित्् 
उचछाा माडंला , परंतु औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा सुरवातीला (१६६६) ्ा्सताखानाने ्ा चाच्ाचंा 
समूळ ना् केला . ्ा ्तकाच्ा मध्ानंतर इं�ज आिण डच ्ाचं्ा व्ापाराची कलपनेबाहेर अ्ी वाढ 
झाली. त्ाचं्ा वखारी आिण माल खरेाी करण्ाकिरता त्ानंी ज्ा संसथा सथापन केल्ा त्ामुळे ाे्ातील 
उतपाान आिण संप�ी ्ाचंी वाढ होण्ास उ�ेजन िाले गेले . [औरंगजेब गााीवर आला त्ावेळी बगंालमधील पिर�सथती 

अित्् वाईट होती . ितचे वणरन पुढील�माणे आहे : १६४९ ते १६५८ ्ा काळात ्ुजा हा बगंालचा सुभेाार होता . त्ाचा कारभार गैाीपणाचा 
होता. तो जेवहा वारसाह�ाच्ा ्ु�ासाठी गेला तेवहा �ातंात अंतगरत अ्ातंता माजली आिण परकी्ाचं्ा सवाऱ्ा झाल्ा . त्ानंतर मालडा 
िजल्ात त्ाच्ा आिण औरंगजेबाच्ा फौजाचें ्ु� झाले . ्ाचा पिरणाम असा झाला की राज्कारभारात िढलाई आली आिण लाचलुचपत 
वाढली. विर� अिधकारी ्ु�ासाठी �ातंातून गेल्ामुळे राज्कारभारावर कोणाचाच ताबा रािहला नाही . ्ा सवर गो��मुळे बगंालमध्े ाािर� 
आिण ाुःख ्ानंी जनता हवालाील झाली . अव्वसथा, जबरासती ्ानंी धुमाकूळ घातला . पीडलेल्ाचंी ााा घेणारा कोणीही उरला नाही . ्ा 
पिर�सथतीचे अित्् ्थातथ् वणरन ्हाबु�ीन तािल् ्ाने आपल्ा आठवणीच्ा �ंथात िाले आहे . “मनसबाारानंा ज्ा जहािगरी ाेण्ात 
आल्ा होत्ा त्ा अनेक परगण्ातं होत्ा . जमीनमहसूल गोळा करणारे अनेकजण ्ा प�तीमुळे िनम�ण झाल्ामुळे ्तेकऱ्ावंर अन्ा् होऊ 
लागला आिण खेडीच्ा खेडी ना् पावली . हा महसूल गोळा करण्ात पै्ाचा अपव्् झाला . एकाच िठकाणी ाोन मालक असण्ाची ही प�ती 
वाईट होती . िमरजुमला ्ाने आपल्ा जहािगरीत जी माणसे नेमली होती ती धमरिन� असून त्ाचं्ापैकी काहीजणानंा बाा्हाकडून फम�न 
िमळालेले होते. ्ाचं्ाकडे करमुकत जिमनी होत्ा अथवा त्ा त्ाचं्ाकडे िनवृ�ी वेतनासारख्ा होत्ा . बाा्ाही जिमनीत अ्ा तऱहेचे अिधकार 
असलेल्ा ज्ा व्कती होत्ा िकवा जे जहागीरााराचें खंडकरी होते त्ा सव�ची वतने स�ने र�बााल केली आिण असा हुकूम काढला की त्ानंी 
सव�नी जिमनीची म्ागत करावी आिण त्ाचं्ा ताब्ात असलेल्ा जिमनीपोटी महसूल भरावा . ्ा हुकमाची अंमलबजावणी करताना वरील 
वतनाारावंर कसलीही ा्ामा्ा ााखिवण्ात आली नाही . पिरणामी जिमनी ओस पडल्ा आिण जमीनाार भकेुकंगाल बनले .” (कयनटनयएूशन, 
पान, ११८) 

 
लोकाचें आणखी हाल होण्ाचे कारण महणजे �ातंाच्ा संरकणाची ाुबरलता . १६६० च्ा अगोार जी अंााधुाी झाली त्ामध्े 

नािवकालाकडे ाुलरक झाले . “राजपु� ्ुजा हा जेवहा बगंालचा सुभेाार होता तेवहा आरमाराच्ा खच�करता लावनू िालेल्ा खे�ातील वसूल 
करताना सरकारी अिधकाऱ्ानंी केलेल्ा जुलमामुळे त्ा खे�ाचंा ना् झाला . जहािगरी िकवा रोख पगार िमळणारे नािवक अिधकारी आिण 
कामगार ािर�ी झाले . िमरजुमलाने आसामवर केलेल्ा मोिहमेत अनेक नािवक अिधकारी ागावले . िमरजुमला जेवहा मरण पावला तेवहा मोगल 
आरमाराचा जवळ जवळ ना् झाला असून थोडीफार मोडकीतोडकी जहाजे ि्�क होती .” (कयनटनयएूशन, पान, ११३ अ) नािवकालाची अ्ा 
तऱहेची अवसथा झाल्ामुळे छटगाव ्ेथील पोतुरगीज चाच्ानंी उचछाा माडंला आिण नौखाली , बरीसाल आिण खु� डा�ा हे नाीलगतचे �ाे् 
त्ानंी प�त्ीरपणे उदधवसत केले.] 

 
(२) औरंगजेबाचया कारिकद�त्ल बंगालचे सुभेदार 
 
शायसताखानाच् कारक्दर 

्ा्सताखानाची बगंालवरील सुभेाारीची कारकीार १४ वष�प �्त झाली ्ा्सताखानाची कारकीार 
(१६६४–१६७७). एकाच �ातंामध्े एव�ा मो�ा कालावधीच्ा कारिका�त त्ाने �थम बगंालमधील 
न�ा आिण िकनारप�ी ्ावंरील वाहतूक सुरिकत केली . ्ासाठी त्ाने छटगाव ्ेथील चाचे लोकाचं्ा 
अ �ाचंा ना् केला , चाचेिगरी करणाऱ्ा िफरंग्ानंा त्ाने आपल्ा बाजूला वळवनू घेतले आिण 
डाकक्ाजवळ त्ाचंी वसाहत केली . बगंाल �ातंावरील त्ाची अंतगरत राज्व्वसथा ही िततकीच सौम् 
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आिण िहतकारी होती . कारभाराची सू�े हाती घेतल्ावर त्ाने जुन्ा खंड नसलेल्ा जिमनी सरकारने 
आपल्ाकडे घेण्ाची सुव झालेली प�ती ताबडतोब बां केली मीर जुमला ्ाच्ा मृत्नंूतरच्ा मधल्ा 
कालावधीत ही प�त सथािनक अिधकाऱ्ानंी सुव केलेली होती . (तािलशचे कयनटनयएूशन, पाने ११८ अ– 
१२१ अ) 

 
न्ा्ाान करण्ासाठी तो ाररोज जाहीर ारबार भरवीत असे आिण लोकावंर झालेले अन्ा् 

ताबडतोब ाूर करीत असे . आपले हे अित्् मह�वाचे कतरव् आहे असे तो मानीत असे . त्ाने खरेाी 
आिण िव्ी करण्ाबाबत पुनहा पिहल्ासारखे सवातंं् िाले आिण त्ाच्ा पूव�च्ा अिधकाऱ्ानंी 
बेका्ाे्ीरपणे जे ाोन कर वसूल करण्ाचा पा्ंडा पाडला होता , ते कर त्ाने र� केले . हे कर महणजे 
एक, व्ापारी आिण �वासी ्ाचं्ा उतप�ावर ¹/₄₀ कर (जकात) आिण ाोन , �त्ेक तऱहेचा कारागीर 
आिण व्ापारी ्ाचं्ावर लाालेली जकात . ्ा ाुसऱ्ा करापासून खु� त्ाच्ा जहािगरीत सािलना १५ 
लाख रप्ाचें उतप� िमळत असे . त्ाने ्ासामथ्�च्ा जोरावर बगंालमध्े बऱ्ाच काळप �्त जी ्ातंता 
िनम�ण केली होती त्ाचा त्ाने अित्् चागंल्ा तऱहेने उप्ोग केला . बगंालचे राजधानीचे ्हर डा�ा 
्ेथे त्ाने उ�म इमारती बाधूंन ते सु्ोिभत केले . त्ाच�माणे साऱ्ा ाे्भर त्ाने सरा्ा बाधंल्ा . सारां्  
सनातन जमान्ातला ्ा्सताखान हा एक अित्् उाारवृ�ीचा उमराव होता असेच महणाव ेलागेल . 
जानेवारी १६८० मध्े ्ा्सताखानाला बगंालमध्े परत पाठिवण्ात आले . बगंालमधील त्ाच्ा 
सुभेााराची ाुसरी कारकीार ९ वष� महणजे १६८० पासून १६८८ प �्त झाली . ्ा कारिका�चा उ�ेखनी् 
िव्षे महणजे इं�जाचं्ा ईसट इंिड्ा कंपनीबरोबर झालेले ्ु� . ्ाचे वणरन ्ापूव� आलेले आहे . 
सवरसाधारणपणे असा लौिकक पसरला की ्ा्सताखानाच्ा बगंालवरील सुभेाारीच्ा काळात ताांळाचा 
भाव रप्ाला ८ मण ्ेवढा होता . त्ा काळात ताांळाची िन्�त होत नसे . अ्ा पिर�सथतीत डा�ा आिण 
बिरसाल ्ासारख्ा तााूंळ उतपाानाच्ा बाबतीत अि�ती् असलेल्ा िठकाणी ही गो� असंभवनी् आहे 
असे समजण्ाचे कारण नाही. 

 
इ�ाह्मखानाचा गैद् कारभार 

 
इ�ाहीमखान हा जून १६८९ मध्े सुभेाार महणून बगंालमध्े आला . तो व्ाने बराच मोठा असून , 

वृ�ीने सं्मी आिण ब�ैा सव्ीचा होता . पुसतकाचे त्ाला अित्् �ेम होते . कृतीच्ा बाबतीत त्ाच्ा 
अंगी िन�ष््ता होती तर एखााी गो� धडाडीने पार पाडण्ाचे सामथ्र त्ाच्ा अंगी नवहते . साहिजकच 
पिर�सथतीवर त्ाचा ्�तकंिचतही काब ूरािहला नाही . पिरणामी �ातंाचा सवर राज्कारभार मोडून पडला , 
आिण �त्ेकजण मन मानेल तसा वागू लागला . इ�ाहीमखान हा सवतः न्ा् ाेत असे . लाचखाऊपणा 
आिण लहरीपणा ्ापासून तो सवतः अिलपत होता . त्ाने ्तेी आिण व्ापार ्ानंा उ�ेजन िाले . (िरयाझ, 
२३१) बगंालमध्े सुभेाार महणून आल्ानंतर त्ाने �थम जी गो� केली ती महणजे इं�जाबंरोबर तह केला 
आिण बगंालमध्े पुनहा वसाहत करण्ाब�ल त्ाचें मन वळिवले (प�, ता. २ जुलै १६८९ म�ास डायर्  
मधील ७ ऑकटोबर रोजी नोालेले). 

 
शोवहािसग आिण रह्मखान याचें बंड 

 
परंतु १७ व्ा ्तकाच्ा अखेरीस बगंालमध्े पुसतकातले िकडे बनून राहणाऱ्ा व्कत�ना जागा 

नवहती. इ�ाहीमखानाने राज्कारभारामध्े जे ्िैथल् आणले होते आिण राज्कारभारातील लषकरी 



 
अनु�मिणका 

बाण्ाच्ा वृ�ीचा जो लोप केला होता त्ा संधीचा फा्ाा बगंाल �ातंामधील गुंड लोकानंी घेतला . 
मेिानीपूर िजल्ातील छेटोबरडा ्ेथील जमीनाार ्ोवहािसग ्ाने बडं पुकारले आिण ओिरसामधील 
पठाण लोकाचंा पुढारी रहीमखान ्ाच्ा्ी संगनमत कवन , त्ाचा ्जेारी राजा कृषणराम ्ाच्ा 
जिमनीत लुटालूट करण्ास सुरवात केली . राजा कृषणराम हा बर�ान िजल्ातील ्तेकरी सेनापती 
होता. कृषणराम ्ाने थोडी फौज बरोबर घेऊन बडंखोरािंवर� चाल केली . परंतु त्ाचा पराभव करण्ात 
्ेऊन त्ाला ठार मारण्ात आले . त्ाची बा्को , त्ाच्ा मुली आिण त्ाची सवर मालम�ा आिण 
त्ाच�माणे खु� बर�ान ्हर बडंखोरानंी काबीज केले . पि�म बगंालचा फौजाार नुर�ाखान ्ाने 
िभ�ेपणाने हुगळीच्ा िकलल्ात आपल्ाला बां कवन घेतले . थो�ाच कालावधीत बडंखोरानंी तेथे 
त्ाची नाकेबांी केली . रा�ीच्ा वळेी तो केवळ िजवािन्ी िकलल्ाच्ा बाहेर िनसटला , परंतु त्ाची सवर 
संपती आिण िक�ा ्ोवहािसग ्ाच्ा हाती पडली .[अिधक मािहतीसाठी पाहा : (सिलमु�ाह ्ाचे तार्ख-द-बंगला; िरयाझ; 

स�ूअटर ्ाचे बंगाल; ऑमसर, एमएस. ११९)] 

 
बडंाचा उद भव झाल्ावर बगंालमधील ितनही ्ुरोिप्न राष्ानंी आपल्ा मालम�ेचे रकण 

करण्ासाठी िहाुसथानी ि्पा्ाचंी भरती केली . त्ाच�माणे कलक�ा , च�ंनगर आिण िचनसुरा ्ेथील 
आपल्ा वसाहतीभोवती तटबांी बाधंण्ाची परवानगी त्ानंी सुभेाारापासून िमळिवली . बगंालमध्े जी 
सावरि�क अ्ातंता पसरली होती त्ामध्े वरील ितनही िठकाणे महणजे िनव�िसताचंी एकमेव आ�्सथाने 
बनली. िचनसुरा ्ेथील डचानंी ऑगसट मिहन्ात मोगल सरकारला हुगळीचा िक�ा परत िमळवनू िाला. 

 
रह्मखान व शोवहािसगाचे मोगलाबंरोबर यु� 

 
्ोवहािसगाने पुढील कारवाई केली , ती अ्ी : त्ाने रहीमखानाला आपल्ा फौजेचा मुख् भाग 

बरोबर ाेऊन नडी्ा आिण मुन्ााबाा ही ाोन समृ� ्हरे िजकून घेण्ासाठी पाठिवले आिण तो सवतः 
बर�ान ्ेथील आपल्ा मुख् तळाकडे परतला . ्ेथे राजा कृषणराम ्ाच्ा एका मुलीने त्ाला भोसकून 
ठार मारले . बडंखोराचं्ा सैन्ाने रहीम ्ाला आपला �मुख केले . त्ाने रहीम्हा ही पावी घेऊन 
सवतःला राज्ािभषेक कवन घेतला . ्ा वळेेप �्त गंगेच्ा पि�मेकडील सबर बगंाल बडंखोराचं्ा ताब्ात 
गेला होता. परंतु इ�ाहीमखान हा ्ावळेी डा�ा ्ेथे काहीही न करता िन�ष््पणे बसून होता . रहीमच्ा 
सैन्ाची संख्ा आता ाहा हजार घोडेसवार आिण साठ हजार पा्ाळ इतकी वाढली होती . त्ाने 
मुन्ााबाा, मालडा आिण राजमहाल ही समृ� ्हरे लुटून उदधवसत केली. 

 
्ा बडंाची आिण बडंखोराचं्ा हालचालीची हकीकत व इ�ाहीमखानाचा िनषकाळजीपणा ्ा गो�ी 

कानावर पडताच बाा्हाने त्ाला ताबडतोब बगंालच्ा सुभेाारीववन बडतफर  केले व त्ाच्ा जागी 
आपला नातू अजीम उश्ान ्ाची १६९७ सालच्ा मध्ावर नेमणूक केली . (एम. ए., ३८७) त्ा वळेेला 
राजपु� हा ािकणेमध्े होता . तो ्ेईतोप �्त इ�ाहीमखानाचा मुलगा आिण बर�ानचा फौजाार 
झबरासतखान ्ाने राजमहाल आिण मालडा ही िठकाणे परत िजकून घेतली . त्ानंतर त्ाने भगवान 
गोला ्ेथील बडंखोराचं्ा छावणीवर ह�ा केला आिण ाोन िावसाचं्ा ्ु�ानंतर ते िठकाण िजकून घेतले . 
(मे १६९७ ) त्ानंतर लागोपाठ रहीम ्ाची मुन्ााबाा आिण बर�ान ्ेथून जंगलामध्े हाकालप�ी 
करण्ात आली. 

 
नोवहेबर मिहन्ात राजपु� बर�ान ्ेथे आला . तेथे तो बरेच मिहनेप �्त मु�ाम कवन होता . ्ा 



 
अनु�मिणका 

सुमारास झबरासतखान हा बगंाल �ातंातून िनघून गेला होता . त्ामुळे बडंखोरानंी पुनहा डोके वर काढले 
आिण सगळीकडे धामधूम उडवनू िाली . रहीमखानाने नडी्ा आिण हुगळी ्ा िजल्ातं लुटालूट केली 
आिण नंतर तो बाा्ाही फौजे्ी सामना ाेण्ासाठी बर�ाननजीक आला . तेथे त्ाने राजपु�ाचा मुख् 
वजीर रववाजा अनवर ्ाला िव�ासघाताने मुलाखतीत ठार मारले आिण नंतर त्ाने बाा्ाही फौजेवर 
उतावीळपणे ह�ा केला . परंतु ्ा हलल्ात तो मारला गेला . (अख., ११, स�े. १६९८) बडंखोराचें पुढारी 
अ्ातऱहेने नाहीसे झाल्ावर बडंखोराचं्ा सैन्ाची वाताहात लागली. 

 
बंगालवर्ल मु�शदकुल्खानाच् सुभेदार् 

 
बाा्हाच्ा ारबारात महमा हााी ्ा नावाचा एक अित्् हु्ार अथरव�ेा होता . त्ाच्ाकडे 

है�ाबााची िावाणी होती. बाा्हाने त्ाची नेमणूक बगंालचा िावाण महणून केली . त्ाला कारतलबखान 
ही पावी ाेखील ाेण्ात आली . (नोवहेबर १७०० ) काही काळानंतर त्ाची नेमणूक ओिरसाचा सुभेाार 
महणून करण्ात आली . (जानेवारी १७०३ ) त्ाला ्ावळेी मुन्ा कुलीखान हा िकताब ाेण्ात आला . 
“बगंालच्ा नवीन िावाणाने अित्् ्हाणपणाने केलेल्ा राज्कारभारामुळे बगंाल �ातंाची फार मोठी 
भरभराट झाली. मुन्ा कुलीखानाचा आपले अिधकारी नेमण्ाबाबत अित्् कटाक असे . त्ाचं्ातफ�  तो 
जिमनीची करधारणेची कुवत आिण जकातीपासून ्ेणाऱ्ा उतप�ाचा आकडा ्ाबाबतची पुरेपूर मािहती 
िमळवी. मुन्ा कुलीखानाने सारावसुलीचे काम आपल्ा हाती घेतले . जमीनाार आिण जहािगराार 
्ाचं्ाकडून जी पै्ाची अफरातफर होते ितला त्ाने आळा घातला आिण वानषक महसुलाच्ा उतप�ात 
भर घातली.” (गलॅडिवन.) 

 
मुन्ा कुलीखानाने महसुलाच्ा बाबतीत अजीम उश्ान ्ाला कोणत्ाही तऱहेने हसतकेप कव 

िाला नाही . राजपु�ाने मूखरपणाने काही सैिनकानंा बडं कवन उठवनू ाेण्ाचा आिण िावाणाचा खून 
करण्ाचा बेत रचला. परंतु मुन्ा कुलीखानाची �संगावधानता, साहस आिण चातु्र ्ामुळे त्ाला बडंाचा 
िबमोड करण्ात ्् आले. परंतु ्ापुढे आपल्ा जीवावर अ्ा तऱहेचा �्तन पुनहा होऊ न्े महणून मुन्ा 
कुलीखानाने जमाबांीचे आपले खाते इ . स. १७०३ मध्े डाकक्ाहून हलिवले . डा�ा ्ेथे सुभेाार महणून 
राजपु�ाचे िनवाससथान होते . डाकक्ाहून हे खाते त्ाने गंगा नाीच्ा िकनाऱ्ावर मध्वत� िठकाणी 
असलेल्ा मकसूााबाा नावाच्ा खे�ात नेले . ्ा खे�ाचे नाव बालून त्ाने ते आपल्ा नावाववन 
मुन्ााबाा असे ठेवले . १८ व्ा ्तकाची जवळ जवळ ५० वष� मुन्ााबाा बगंालची राजधानी महणून 
गाजणार होती. ्ा �संगाची हकीकत औरंगजेबाच्ा कानावर जाताच त्ाला अित्् संताप आला . त्ाने 
राजपु�ाला िबहारमध्े जाण्ाचा हुकूम केला . १७०३ च्ा जानेवारी मिहन्ात िबहारचा राज्कारभार 
राजपु�ाकडे सोपिवण्ात आला होता . ्ानंतरची तीन वष� (१७०४–१७०७) अजीम हा पाटणा ्ेथे 
रािहला. ्ा ्हराचे नाव त्ाच्ा नावाववन अजीमाबाा असे ठेवण्ास बाा्हाने परवानगी िाली . 
(अहकाम, ११६ ब) 

 
बगंाल �ातंामधून वसूल होणाऱ्ा ज्ााा महसुलाची मोठी र�म मुन्ा कुलीखान बाा्हाकडे 

वारंवार पाठवीत असे . मरा�ाचं्ा बरोबर चाललेल्ा अिवरत संघष�मुळे बाा्हाच्ा खिजन्ामध्े 
होणाऱ्ा �व्संच्ाचे इतर मागर पार धुपून गेले होते . साहिजकच मुन्ा कुलीखानाकडून अ्ा वळेी 
बाा्हाला िमळणारा पैसा महणजे त्ाला एखा�ा पवरणीसारखा वाटे . आपल्ावर एखा�ा अित्् 
ि्सति�् आिण सामथ्रवान माणसाचे राज् आहे अ्ी भावना लोकामंध्े मुन्ा कुलीखानाच्ा 



 
अनु�मिणका 

कारिका�मध्े िनम�ण झाली . तो आपल्ा सवतःच्ा हसतकाकंरवी महसूल वसूल करवीत असे . त्ामुळे 
मध्सथ आिण जमीनाार हे जो फा्ाा काढीत िततक्ा रकमेची बचत होऊ लागली . मुन्ा कुलीखानाचे 
हुकूम हे इतके िनरंकु् असत की त्ाच्ासमोर आल्ावर अगाी ि्रजोर असलेल्ा व्कतीचाही थरकाप 
होत असे . पिरणामी त्ाच्ा आजा अित्् काटेकोरपणे पाळल्ा जात . आठव�ातले ाोन िावस तो 
सवतः न्ा्ाानाचे काम करी . त्ाचे िनणर्  अित्् िनःपकपातीपणाचे असत . त्ाची अंमलबजावणी तो 
इतक्ा कडकपणे करीत असे की कोणाचीही जुलूम जबरासती करण्ाची �ाजा होत नसे. (गलॅडिवन). 

 
औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर काही वष�नी त्ाची नेमणूक बगंालचा सुभेाार महणून करण्ात आली . ्ा 

सुमारास िा�ीमधील बाा्ाही सरकार डबघाईस ्ेऊन िनः्षे होण्ाच्ा बेतात आले होते . पिरणामी 
लौकरच मुन्ा कुलीखान हा बगंालमध्े सवतं� स�ाधी् बनला . त्ाच्ा अिधपत्ाखाली बगंालमध्े 
्ातंतेचे आिण आ�्रकारक अ्ा �गतीचे ्ुग सुव झाले . त्ाच्ामागून राज्कारभारावर आलेल्ा 
नाला्क राज्कत्�च्ा हातून घडलेल्ा मूखरपणाच्ा गो�ी आिण गुनहे ्ामुळेच ्ा ्ुगात जो काही खंड 
पडला असेल तेवढाच. (एम. य.ू, भाग ३. ७५१) 

 
(३) माळवा आिण मोगल कालखंडात्ल तया �ातंाचे महतवपूणर सथान 

 
मोगलाचं्ा ताब्ातील माळवा �ातंाचा िवसतार ्मुना आिण नमराा ्ा न�ाचं्ा मधोमध ािकणो�र 

झालेला होता . माळव्ाच्ा पि�मेला चबंळच्ा पलीकडे रजपुताना होता आिण पूव�स बुाेंलखंड होता . 
बेटवा नाी माळवा आिण बुाेंलखंड ्ाचं्ामधील सरह� होती . ्ा �ातंाच्ा लोकसंख्ेचा िव्षे महणजे 
रजपूत लोक होते . ्ाचंी िवभागणी असंख् लहान -लहान कुळामंध्े िकवा सु�िस� कुळाचं्ा छो�ा्ा 
्ाखामंध्े झालेली होती . खु� रजपुतान्ामधील वगेवगेळ्ा जमात�च्ा संघिटत राज्ा�ंमाणे हे रजपूत 
सुसंघिटत नवहते . माळव्ामध्े रजपुतािं्वा् इतर जमात�च्ा लोकाचंीही वसती होती . उाा. जाट; हे 
लोक माळव्ाच्ा उ�र िवभागात पसरलेले होते . त्ाच�माणे गोड लोकाचं्ा जमातीची वसती मो�ा 
संख्ेने माळव्ाच्ा ािकण आिण आगने्ेस पसरली होती . त्ाि्वा् �ामुख्ाने अफगाणी मुसलमान 
ाुसरीकडून ्ेऊन माळव्ाच्ा काही िवि्� भागात सथाि्क झाले होते . त्ाचंी संख्ाही काही कमी 
नवहती. ्ा सवर जमात�्ी तुलना करता रजपुताचंी संख्ा आिण मह�व इतके काही �ाधान्पूणर नवहते की 
ज्ामुळे वर उ�ेिखलेल्ा जमात�ना तुचछतेने लेखता आले असते . माळव्ातील अिवकिसत आिण संख्ेने 
मो�ा �माणात असलेल्ा जमाती ्ा �ातंाच्ा कानाकोपऱ्ात वसतीपासून ाूर आिण डोगर व जंगली 
�ाे् ्ात राहात होत्ा. 

 
माळव्ाची ्तेी अित्् संप� अ्ा अवसथेत होती . अफू, ऊस, �ाके, किलगडे आिण िव�ाची 

पाने ्ासंारखी वरच्ा ाज�ची िपके माळव्ामध्े मो�ा �माणात िपकिवली जात . त्ाि्वा् माळव्ातील 
घनााट जंगली �ाे् ह�ीचे कळप सहज छपून जातील इतके मोठे होते . उ�ोगधं�ाच्ा बाबतीत मोगल 
सुभ्ामंध्े गुजराथच्ा खालोखाल माळव्ाचाच ्माकं होता . मोगलाचं्ा काळात माळव्ाचे मह�व वाढले 
्ाचे कारण आ�ा आिण िा�ी ्ा उ�रेच्ा राजधान्ाचं्ा ्हरातूंन ािकणेकडे जाणारे सवर लषकरीदष�ा 
मह�वाचे मोठे रसते ्ा �ातंामधून जात. 

 
माळव्ामध्े बहुसंख् लोक िहाू होते. त्ामध्े कणखर अ्ा रजपुताचंा भरणा होता. औरंगजेबाने 

ाेवळे फोडण्ाचे आिण िहाूवर ारडोई कर लााण्ाचे जे धोरण सवीकारले होते ते सप्ले ्रणागती 



 
अनु�मिणका 

सवीकावन िहाु�जाजन सहन करतील ्ाची सुतराम ्क्ता नवहती . आपल्ा धम�ची जी पूजासथाने 
त्ाचें रकण करण्ा किरता अनेकाा तेथील िहांूनी इसलामच्ा हसतकाबंरोबर �खर लढा िाला होता . 
परंतु एकंारीत पाहता औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा पूव�ध�त माळव्ामध्े जे ांगे -धोपे झाले ते लहान 
�माणावर होते आिण त्ाचंी व्ापती काही थो�ा �ाे्ापुंरतीच म्�िात होती . छ�साल बुाेंला आिण 
भकत बुलंा गोड ्ानंी केलेले ह�े सोडल्ास १७ व्ा ्तकाच्ा अखेरीप �्त जवळ जवळ माळव्ात 
्ातंता होती आिण कोणतीही िव्षे घटना न होता माळव्ाचा राज्कारभार व्व�सथत हाकला गेला . 
परंतु राजाराम िजजीहून सवाे्ी परतल्ावर जी एक चळवळ सुव झाली त्ामुळे ५० वष�च्ा आत -बाहेरच 
माळवा �ातंाच्ा राजकी् इितहासाचे सववप पूणरपणे पालटणार होते. 
 
(४) मरा�ाचें माळवयाममये ह�े, १६९९–१७०६ 

 
माळवयात मरा�ाचंा िशरकाव 

 
१६९९ च्ा नोवहेबर मिहन्ात कृषणा सावतं ्ाच्ा अिधपत्ाखाली मरा�ाचं्ा एका तुकडीने 

नमराा नाी पिहल्ा �थम पार केली , आिण धामुनीच्ा पिरसराप �्त त्ानंी माळव्ामध्े आ्मण केले . 
मरा�ानंी अ्ा तऱहेने माळव्ाचा जो मागर खुला केला तो पुनहा कधीच बां झाला नाही . सरते ्वेटी १८ 
व्ा ्तकाच्ा मध्ावर माळवा �ातंाचा मरा�ानंी ्था्माने ताबा घेतला . जानेवारी १७०३ मध्े 
मरा�ानंी पुनहा एकाा नमराा नाी ओलाडंली आिण उ�ैन ्हराच्ा आसमंताप �्त मोठी धामधूम उडवनू 
िाली. नेमाज् िशदे याचे माळवयात ह�े , १७०३ :- १७०३ च्ा ऑकटोबर मध्े नेमाजी ि्ाे हा वऱहाडात 
घुसला. वऱहाडमध्े त्ावळेी िफरोजजंगाच्ा वतीने रसतुमखान हा ना्ब सुभेाार होता . त्ाचा त्ाने 
पराभव कवन त्ाला कैा केले . त्ानंतर त्ाने हो्गंाबाा िजल्ावर ह�ा चढिवला आिण नमराा नाी 
ओलाडूंन छ�सालाने बोलािवल्ामुळे त्ाने माळव्ात आगेकूच केले . अनेक खेडी आिण ्हरे ्ात 
लुटालूट केल्ावर त्ाने िसरोजला वढेा िाला . परंतु िफरोजजंग ाुसऱ्ा एका मराठा फौजेचा पाठलाग 
करीत वऱहाडमध्े ि्रला होता . तो हलकी ्ु�साम�ी घेऊन घाईघाईने ह�ेखोराचं्ा मागावर िनघाला 
आिण त्ाने त्ानंा िसरोज ्ेथे गाठले . नोवहेबरच्ा मध्ाच्ा सुमारास त्ाने त्ाचं्ावर ह�ा चढिवला . 
नेमाजी ि्ाे घो�ावर बसून पळून गेला . ह�ेखोरापैंकी अनेक मराठे आिण त्ाचें सथािनक रजपूत आिण 
अफगाण ाोसत हे ्ा हलल्ात मारले गेले अथवा जखमी झाले . रसतुमचे सैिनक आिण त्ाच्ा सैन्ातील 
जनावरे ्ानंा नेमाजी आपल्ाबरोबर ओढून नेत होता त्ाचंी सुटका करण्ात आली. 

 
िफरोजजंग त्ाला िमळालेल्ा ््ानंतर सवसथ बसला नाही . १७०४ च्ा फे�ुवारी मिहन्ात त्ाने 

अचानक नेमाजी ि्ाे ्ाचं्ा फौजेवर ह�ा केला . नेमाजी ि्ाे ्ाची फौज धामुनीच्ा जंगलात बेसावध 
अवसथेत होती . नेमाजीच्ा फौजेपैकी अनेकानंा ठार मारण्ात आले . बरीच्ी लूट परत िमळिवण्ात 
आली. मोगलाचेंही अित्् नुकसान झाले. (अखबारात, १६ माचर). 

 
बेदारबखत याच् माळवयाच् सुभेदार्, १७०४–१७०६ 

 
मोगलानंा हा िवज् महणजे फार मो�ा सोडवणुकीसारखा वाटला . वऱहाडमधील मरा�ाचं्ा 

धामधुमीमुळे बातमी िलिहणाऱ्ाचे अहवाल आिण सरकारी खिलते हे जवळ जवळ चार -पाच मिहने नमराा 
नाीच्ा काठीच अडकून पडले . िफरोजजंगाचे साहस आिण त्ाची लषकरी कारवाई ्ामुळे नुकतीच ज्ा 



 
अनु�मिणका 

भ्ंकर संकटातून माळव्ाची सुटका झाली होती त्ाचा पिरणाम असा झाला की पिर�सथतीच्ा गाभंी्�ची 
जाणीव औरंगजेबाच्ा मनाला पुरेपूर झाली . त्ा सुमारास औरंगाबाा आिण खानाे् ्ा �ातंाचा सुभेाार 
महणून राजपु� बेाारबखत हा काम पाहात होता . तो साहसी आिण अित्् िनषणात असा सेनानी होता . 
त्ाची नेमणूक ३ ऑगसट १७०४ रोजी माळव्ाचा सुभेाार महणून करण्ात आली . माचर १७०६ प �्त त्ाने 
सुभेाार महणून माळव्ाचा कारभार केला . त्ासुमारास गुजराथमध्े ताडतोब कूच कवन जाण्ासंबधंी व 
त्ा �ातंाच्ा संरकणाची जबाबाारी घेण्ाचा हुकूम त्ाला िमळाला . (पाहा : अख., ११, १४, २०, २४, 
माचर, १७०४; एम. ए., ४८१–४८३, ४९६, ४९८, ५१२) 

 
अशातंतेचा देशात्ल पिरयसथत्वर झालेला पिरणाम 

 
राजपु�ाचा खास मज�तला सेनानी ज्पूरचा नवा राजा तरण आिण ्ूर असा सवाई ज्िसग हा 

होता. त्ाने राजपु�ाच्ा नजरेत भरेल इतक्ा मनःपूवरक जी चाकरी केली होती त्ामुळे राजपु�ाचे 
त्ाच्ािवष्ी अित्् चागंले मत झालेले होते. 

 
माळव्ामध्े धामधूम उडिवण्ाऱ्ा बडंखोरामंध्े नसीरी अफगाण, गोपाळिसग च�ंावत, िसरोजचा 

गोपाळ चौधरी , अबबास अफगाण आिण उमर पठाण हे होते . तसेच बिघतले तर औरंगजेबाच्ा 
कारिका�च्ा अखेरीस माळव्ामधील ्ातंतेचा भगं करणारे इतके बडंखोर होते की त्ाचंी गणती करता 
्ेणेच कठीण होते . “मराठे, बुाेंले लोक आिण अफगाण ्ाचंी चाकरी सुटल्ामुळे ते �ातंामध्े िजकडे 
ितकडे धुमाकूळ घालीत आहेत .” (१७०४) ्ामुळे िनम�ण झालेल्ा पिर�सथतीचे वणरन पुढील�माणे केले 
आहे. “खानाे्चा �ातं हा पूणरपणे उदधवसत झाला आहे —माळव्ाचाही संपूणर ना् झाला आहे ,—्ा 
ाोनहीही �ातंातं थोडी फार वसतीच आता ि्�क रािहली आहे.” (इनायत, १५ अ, ६१ अ) 

 
(५) ्�साल बंुदेला याचे पूव�युषय 

 
छ��का् छ�साल बुाेंला हा चपंतरा् बुाेंला ्ाचा चौथा मुलगा (एम . य.ू, भाग २ . ५१०–

५१२); ्ाचा जनम इ . स. १६५० मध्े झाला . जवळ जवळ ५० वष� त्ाने मोगल सरकारला अित्् 
््सवीपणे तोड िाले . ्ा कालावधीत त्ाने आपल्ा �ातंात सारखी धामधूम उडवनू िाली , माळव्ावर 
आ्मण केले आिण अखेर पूवर माळव्ामध्े आपले सवतःचे असे राज् सथापून प�ा ्ेथे आपली राजधानी 
केली. त्ाला जवळ जवळ ८१ वष�चे आ्ुष् लाभले आिण १७३१ मध्े त्ाचा मृत् ूझाला. 

 
छ�सालचे वडील चपंतरा् ्ाचे सारे जीवन बाा्ाहीिवर� झगडण्ात गेले . त्ाच्ा मृत्नंूतर 

त्ाच्ा मुलाची �सथती अित्् अगितक झाली . छ�साल आिण त्ाचा मोठा भाऊ अंगा ्ानंा ज्िसगाने 
�थम आपल्ा फौजेत नोकरी िाली . त्ावळेी त्ाचे ि्वाजीबरोबर ्ु� चालू होते . (१६५५) त्ानंतर 
त्ानंी ााखिवलेल्ा अ�ितम ्ौ्�मुळे पुढील ऑगसट मिहन्ात त्ानंा बाा्ाही मनसबाारी ाेऊन त्ाचंा 
गौरव करण्ात आला . (छ�साल ्ाला तीन हजारी आिण अंगा ्ाला हजारी मनसबाारी ाेण्ात 
आली.) 

 
्ा नंतर छ�साल ्ाला िालेरखानाने मोगलाचं्ा ाेवगडवरील हलल्ात पाठिवले . परंतु तरण 

छ�सालाची अ्ी भावना झाली की आपल्ा कामिगरीचे वहाव ेतसे चीज होत नाही . इतकेच नवहे तर 
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आपल्ा ाुारम् मह�वाकाकेंला मोगल सैन्ातील ाुय्म सेनािधकाऱ्ाचें अिधकार पुरेसा वाव ाेत नाहीत 
्ाब�लही त्ाची खा�ी पटली . त्ाची आिण ि्वाजीची गाठ पडली होती . ि्वाजीचे अनुकरण कवन 
आपणही तसेच साहसपूणर आिण सवतं� जीवन जगाव ेअ्ा सवपनामध्े तो गुंग झाला. 

 
्�सालाच् सवातंरय�ा्त्च् ईष� 

 
परंतु मरा�ाचं्ा राजाने त्ाला आपल्ा राज्ात जाण्ाचा स�ा िाला आिण मोगल फौजेचे लक 

िवचिलत वहाव ेमहणून औरंगजेबािवर� तेथील लोकामंध्े बडंखोर वृ�ी िनम�ण करण्ासाठी त्ाच्ा 
वै्�कतक वजनाचा त्ाने उप्ोग करावा असा िवचार ि्वाजीने �कट केला . मा्ाे्ी परतल्ावर 
छ�सालाने सामथ्रवान अ्ा मोगल सा�ाज्ावर �हार करण्ास सुरवात केली. 

 
इ. स. १६७० मध्े औरंगजेबाने िहांूच्ा ाेवळाचा ना् करण्ाचे जे धोरण सवीकारले त्ामुळे 

छ�सालाला जी एक संधी िमळाली ितचा त्ाने ताबडतोब उप्ोग कवन घेतला . बुाेंलखंड आिण 
्जेारचा माळवा �ातं ्ेथील िहाु �जाजनानंी आपल्ा ाेवाेवताचं्ा आ�्सथानाचा बचाव करण्ासाठी 
महणून हातात ्ाे घेतली . मोगल बाा्हाला ज्ा�माणे चपंतरा्ाने बेारकारपणे तोड िाले आिण 
त्ाचं्ा धम�चे संरकण केले , त्ाच तऱहेची कृती पुनहा �त्कात उतरिवणारा धाडसी पुढारी त्ावळेी 
लोकानंा पािहजे होता. साहिजकच िहाुधमर आिण कि�्ाचंी �ित�ा ्ाचंा कैवारी महणून छ�सालाचा गौरव 
करण्ात आला . औरंगजेबा्ी िन�ा बाळगून राहणाऱ्ा ओचछ� ससंथानचा बुाेंला राजा सुजनिसग ्ाने 
ाेखील छ�सालाची सतुती करणारा आिण अिभ�िचतन करणारा गुपत संाे् रवाना केला. 

 
(६) मोगलसरकारबरोबर ्�सालाचा झालेला संघषर 

 
“छ�सालाची जी �गती चाललेली होती त्ाची बातमी बुाेंला लोकाचं्ा कानाला सुखावह भासत 

होती.” (१६७१) बडंखोरानंी छ�सालाला आपला पुढारी आिण सवर बुाेंले ्ाचंा राजा महणून िनवडले . 
त्ाच्ा सैन्ात फकत ३३५ माणसे होती . परंतु लौकरच त्ाला मो�ा �माणात कुमक ्ेऊन िमळाली . 
त्ाच्ा अिधपत्ाखाली आपल्ाला लुटालूट करता ्ेईल ्ा आ्नेे बुाेंला जमातीतील लषकरी बाण्ाचे 
ि्पाई मो�ा संख्ेने त्ाच्ाभोवती जमा झाले . त्ाचं्ामध्े िव्षेतः चपंतरा्ाच्ा ारोडेखोरीच्ा 
जीवनातील अनेक सैिनकाचंा भरणा होता . आपल्ा नवीन जीवनाच्ा पूव�ध�त छ�सालाने आपल्ा 
हलल्ाचंा रोख धामुनी िजलहा आिण िजल्ाच्ा पि�मेस ६५ मलैावंर असलेले िसरोजचे समृ� ्हर 
्ावरच ठेवला होता . एकामागून एक वष� त्ाने ्ा ाोन िवभागातंील खेडी लुटून उदधवसत केली . धामुनी 
िजल्ावर जे जे मोगल फौजाार आले त्ानंी छ�सालाचा �ितकार केला . परंतु त्ाचं्ापैकी कोणालाही 
महणण्ासारखे ्् �ापत झाले नाही. 

 
थो�ाच काळात छ�साल ्ाला जे वारंवार िवज् िमळत गेले त्ामुळे ज्ाचंी मने हेलकाव ेखात 

होती त्ानंी मनाचा त्ाला जाऊन िमळण्ािवष्ी ठाम िन�् केला . इतर अनेक लहानसहान ना्क 
त्ाला सामील झाले . इतकेच नवहे तर बुांी संसथानाची गााी बळकािवणारा ाुजरनसाल हाडा ्ानेही 
बुाेंलखंडाच्ा बडंखोराबंरोबर हातिमळवणी केली . ज्ा िठकाणाहून आपल्ाला �मािणत महसूलाच्ा ⅕ 
र�म (चौथाई) धमकावणी ाेऊन का होईना िमळत असे त्ा िठकाणाची लुटालूट न करण्ाची मरा�ाचंी 
जी प�ती होती ितचाच अवलंब छ�साल ्ाने केला . जसजसा औरंगजेब ािकणेतल्ा लढाईत 
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अिधकािधक गुंतत गेला , त्ा�माणात छ�सालाने अिधक ने�ाीपक िवज् िमळिवले . ्ा िवज्ामध्े 
काल�जर आिण धामुनी ्ाचंा पाडाव व िभलसा ्ा ्हराची लूट ्ाचंा उ�ेख केला पािहजे . तो करीत 
असलेल्ा सवाऱ्ाचंी व्ापती वाढतच गेली . ्मुनेपासून रजपुतान्ाच्ा ह�ीप �्त आिण नमराा नाी 
्ाचं्ामध्े पसरलेला सबधं माळवा महणजे त्ाला जणू काही ि्कारीच्ा कुरणागतच झाले होते . 
थोडक्ाच काळात छ�साल महणजे त्ा �ाे्ातील का्�ाला न जुमानता वागणाऱ्ा बडंखोर लोकाचें 
के�सथान बनला. 

 
्�सालाचे पुढ्ल ज्वन व तयाला �ा्त झालेले िवजय 

 
१६९९ च्ा माचर मिहन्ात रानोाचा [िसरोजच्ा उ�रेस ७० मलैावंर ] फौजाार ्रे अफकनखान हा 

त्ाच्ा िवर� चाल कवन गेला आिण त्ाच्ावर त्ाने सूरज माऊ ्ेथे ह�ा चढिवला . घनघोर 
लढाईनंतर छ�साल हा िकलल्ात पळून गेला . िकलल्ाला खानाने वढेा िाला . परंतु ्ा व�ेातूनही 
छ�साल िनसटून गेला . ्ा मानहानीचा सूड पुढील वष� छ�सालाने घेतला . २४ एि�ल १७०० रोजी ्रे 
अफकनखान ्ाने झनूा आिण बरना नजीक छ�सालवर ह�ा केला . छ�सालाची ७०० माणसे त्ाने ठार 
मारली आिण खु� छ�सालाला जखमी कवन त्ाची उरलेली फौज त्ाने उधळून लावली परंतु ्ा 
लढाईत बाुंकीचा गोळा लागून खान ठार झाला. (अख., १२ व २१ मे १७००) 

 
इ. स. १७०५ मध्े अिनवा्र अ्ा छ�साल बुाेंलाबरोबर तह करण्ािवष्ी िफरोजजंग ्ाने 

बाा्हाचे मन वळिवले . छ�साल ्ाला चारहजारी मोगल उमराव करण्ात आले . त्ाने बाा्हाची 
ािकणेमध्े भेट घ्ावी त्ाबाबत त्ाचे मन वळिवण्ात आले . ािकणेत जवळ जवळ ाीड वष�प �्त तो 
्ातंतेने रािहला आिण नंतर औरंजेबाचा मृत् ूझाल्ावर सवतं�तेचे आपले जीवन जगण्ासाठी तो मा्ाे्ी 
परतला. [मूळ फार्ी आिण मराठी कागाप�ावंर आधारलेला छ�सालच्ा पुढील जीवनाचा संपूणर इितहास माझ्ा आ्नवनच्ा लेटर मोगलस 

्ा �ंथाच्ा आवृ�ीमध्े (भाग २. २२७–२४१), आिण डॉ. रघुवीरिसग ्ाचं्ा मालवा इन ्ॅयनझशन  ्ा �ंथात िाला आहे .] (िदल., १५७ व 
भाग १; एम. य.ू भाग २. ५१२) 

 
(७) गोडाचे राजय आिण तयाचें मोगलाबंरोबरचे संबंध 

 
ज्ाला आपण गोडवन असे महणतो त्ा �ाे्ाने ह�ीच्ा मध्�ातंाचा बराचसा भाग व्ापलेला 

आहे. िवध् पवरताच्ा रागेंच्ा ाोनही बाजूला हा �ाे् पसरलेला आहे . ्ा िवभागाच्ा उ�रेकडील अध्� 
भागात १६ व्ा ्तकात गढा ्ेथील गोड राजाने एका सामथ्र् ाली राज्ाची सथापना केली . परंतु 
अकबराच्ा सेनापत�नी ्ा राज्ाचे तुकडे तुकडे केले आिण गढा आिण चौरागड ही त्ा राज्ाच्ा 
राजधानीची ्हरे लुटली . ्ानंतरच्ा ग�ाच्ा राजानंी चौरागड ्ेथून राज् केले . परंतु त्ाचें सामथ्र 
कीण झाले होते आिण त्ाचं्ा ताब्ातील �ाे् खूपच कमी झाला होता . १७ व्ा ्तकाच्ा मध्ावर हे 
गोडाचे राज् अित्् झपा�ाने काळाच्ा उारात िवलीन झाले. 

 
्ा सुमारास गोडामधील कत�पण हे ाेवगडच्ा राजाकडे गेले . ाेवगडचे राज् हे गोडवनाच्ा 

मध्भागी आिण नमराा नाीच्ा ािकणेला पसरलेले होते . ाेवगडच्ा ािकणेला अंााजे २५ मलैावंर ाुसऱ्ा 
एका गोडराजाची राजधानी चाांा हे ्हर होते . ्ा गोडराजाचे ाेवगडच्ा राजाबरोबर का्मचे ्�तुव 
होते आिण ाोनही राज्ामंध्े अित्् सपध� होती . औरंगजेबाच्ा कारिका�त ही ाोनच गोड राज्े अ्ी 
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होती की त्ानंा राजकी्दष�ा मह�व होते . त्ानंी जमा केलेली संप�ी , त्ाचं्ा जवळील ह�ीचे कळप 
आिण त्ाचं्ाच राज्ातील खाणीतून िमळालेल्ा रतनाचंा त्ाचं्ा जवळील साठा ्ा सवर गो��चा मोगल 
सरकारला मोह पडला, आिण त्ा आपल्ाला िमळाव्ात अ्ी हाव त्ानंा सुटली . १६३७ मध्े ािकणेतील 
लषकरी हालचालीतून मोकळे झालेले मोगल सैन् गोडवनात घुसले आिण त्ानंी तेथील सथािनक 
�मुखापंासून खंडणी गोळा केली . त्ावळेी ाेवगडचा राजा कुिक्ा , ्ाचे राजधानीचे ्हर नागपूर ्ावर 
्ा मोगल सैन्ाने ह�ा केला . कुिक्ाने वानषक खंडणी ाेण्ाचे वचन िाल्ावर नागपूरचा िक�ा त्ाच्ा 
परत सवाधीन करण्ात आला. 

 
गोडाचंया मोगलाबंरोबर्ल सुरवात्चया संबंधाच् हक्कत 

 
परंतु ाेवगडच्ा राजाकडून िमळणाऱ्ा खंडणीची बरीच बाकी रािहली . पिरणामी १६५५ मध्े 

मोगल सैन्ाने ाेवगडच्ा �ाे्ात चाल केली आिण ाेवगडचा राजा केसरीिसग ्ाला संपूणर ्रणागती 
ाेण्ास भाग पाडले . १६६६ च्ा अखेरीस ाेवगडकडील बाकीची र�म १५ लाख एवढी झाली . जानेवारी 
१६६७ मध्े िालेरखानाच्ा हाताखालील एका बाा्ाही फौजेने गोडवनामध्े कूच केले . देवगड आिण 
चादंा यावंर्ल मोगलाचें आ�मण  :- चा�ंाचा राजा मानजी मालार (आलमग्रनामा, पा. १०२२) हा 
वृ�ीने बडंखोर होता आिण त्ाच्ा हातून अत्ाचाराची अनेक कृत्े झालेली होती . परंतु फे�ुवारी १६६७ 
मध्े मााुरा ्ेथे त्ाच्ा सरह�ीवर मोगल सैन् जेवहा ्ेऊन पोहोचले तेवहा त्ाने आपली ्रणागती िाली 
आिण ्ु�खचर महणून १ कोट रप्े ाेण्ाचे आिण वानषक खंडणी महणून सािलना २ लक रप्े ाेण्ाचे 
कबलू केले . िालेरखान त्ािठकाणी जवळ जवळ ाोन मिहने रािहला आिण चा�ंाच्ा राजाने कबलू 
केलेल्ा खंडणीपैकी ७७ लक रप्े वसूल केले. (पाहा: आलमग्रनामा, १०२२–१०२७) 

 
चा�ंाचा नंतरचा इितहास, १६६७–१७०१ 
 

त्ावळेी कुकिसग (आलमग्रनामा, पा. १०२७) हा ाेवगडचा राजा होता . चा�ंाच्ा राजावर जो 
�संग कोसळला त्ामुळे त्ाला ाह्त बसली . त्ाने अित्् लीनतेने िालेरखानाची भेट घेतली . ांड 
महणून त्ाने ३ लक रप्े ाेण्ाचे आिण ठरािवक मुातीत १८ लक रप्े ाेण्ाचे कबलू केले . परंतु 
िालेल्ा वचनाला तो जागला नाही . महणून १६६९ च्ा ऑगसट मिहन्ात िालेरखानाने त्ाच्ावर पुनहा 
सवारी केली . ्ावळेी मोगलानंी ाेवगडचा ताबा घेतला . िालेरखानाने राजाकडे ाेवगडचे राज् पुनहा 
सोपिवले. परंतु त्ाची िकमत महणून ाेवगडच्ा राजाला आपल्ा सवर कुटंुिब्ासहीत (ाोन भाऊ आिण 
एक बहीण) मुसलमानी धम�चा सवीकार करावा लागला . (अख., ९ मे १६७० ; एम . ए., २७३) २९ माचर 
रोजी िालेरखानाने ािकणेकडे जाण्ासाठी नागपूरहून कूच केले . (अख., २० एि�ल १६७० ; एम. ए., 
१०२) 

 
मोहाला बळी पडून ाेवगडच्ा गोड राजाने जरी आपला धमर बालला तरी त्ामुळे त्ाची वृ�ी 

मा� बालली नाही . त्ाची बडंखोरी चालूच रािहली . १६८६ च्ा माचर मिहन्ात ाेवगडच्ा गााीवर 
अिधकार सागंणाऱ्ा एका राजपु�ाने इसलामचा सवीकार केला. त्ाला राजा बखत बुलंा हा िकताब ाेण्ात 
आला आिण त्ाबरोबर ाेवगडचे राज्ही ाेण्ात आले . (एम . ए., २७३) त्ाने आपल्ा कारिका�त 
ाेवगडचे राज् , सामथ्र, आिण सुब�ा ्ाचंी मो�ा �माणात वाढ केली . औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा 
अखेरच्ा वष�त त्ाने औरंगजेबाला जासतीत जासत �ास िाला. 
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१६८३ च्ा ऑकटोबर मिहन्ात चा�ंाचा राजा रामिसग ्ाला पाच्ुत करण्ात आले आिण 

त्ाच्ा जागी िक्निसग ्ाला गााीवर बसिवण्ात आले . परंतु रामिसग ्ाने आपल्ा �ितसपध्�ला 
राज्ाचा ताबा ाेण्ास िवरोध केला . पिरणामी इितकााखानाच्ा हाताखाली मोगल सैन्ाच्ा एका 
तुकडीने त्ाच्ा राजधानीच्ा ्हरात २ नोवहेबर १६८४ रोजी �वे्  केला आिण िक्निसगाला गााीवर 
बसिवले. ्ा राजानंतर त्ाचा मोठा मुलगा वीरिसग हा जुलै १६९६ मध्े गााीवर आला . ऑगसट १७०० 
मध्े बाा्हाने त्ाला आपल्ा छावणीमध्े ्ेण्ाचा हुकूम िाला . कारण त्ाच्ा खंडणीची बरीच बाकी 
थकली होती. २७ एि�ल १७०१ रोजी तो बाा्हाच्ा फौजेत ्ेऊन पोहचला आिण त्ाने एक लक रप्े 
वऱहाडच्ा खिजन्ात भरले. (पाहा : एम. ए., २१६, २३९, २५०; अख., १२ जाने. १६९३, १२ मे १६९५, ९ 
एि�. १६९६, २२ ऑगसट १६९६, १६ माचर १७०१) 
 
(८) देवगडचा गोड राजा बखत बुलंद हा आपले सवातंरय पुकारतो 
 

जून १६९१ मध्े बखत बुलंा ्ाला बाा्हाने गााीववन काढले . ाेवगडच्ा िसहासनावर त्ाने 
िानाार नावाच्ा एका मुसलमान गोड माणसाला बसिवले . काही वष�प �्त बखत बुलंा ्ाच्ावर अित्् 
सखत नजर ठेवण्ात आली . त्ानंतर आपण ्ापुढे अित्् चागंले वागू अ्ा तऱहेचे आ�ासन त्ाने 
ाेऊन आपले सवातंं् पुनहा परत िमळिवले . (ऑगसट १६९५ ) ्ावर औरंगजेबाने पुढील�माणे उद गार 
काढले. “तो केवहाही पळून जाईल , त्ाच्ावर लक ठेवा .” त्ानंतर लौकरच ाेवगडमध्े गडबडीला 
सुरवात झाली. िानाार हा बाा्ाही स�ेला जुमािननासा झाला . मोगलाचं्ा एका तुकडीने चा�ंाचा राजा 
िक्निसग ्ाच्ा साहाय्ाने ाेवगड काबीज केले आिण िानाार ्ाला पळवनू लावले . (माचर १६९६ ) 
िक्निसग ्ाचा ाुसरा मुलगा करणिसग ्ाने मुसलमान धम�चा सवीकार केला आिण ाेवगडचे राज् 
�ापत कवन घेतले . त्ाला राजा नेकनाम असे नाव ाेण्ात आले . आपले राज् आपल्ाला परत िमळेल 
्ाब�लची सगळी आ्ा बखत बुलंा ्ाने सोडून िाली . परंतु आपण जर थोडी तडफ ााखिवली तर 
आपल्ाला राज् िमळिवण्ाची संधी �ापत होईल आिण महणून आपल्ा नि्बाचा फासा टाकून ्् िमळते 
की का् ्ाची परीका बघावी असे त्ाला वाटले . कारण ्ाच वष� (१६९६) ाेवगड आिण चाांा ्ा ाोनही 
राज्ाचें राज्कत� बालले होते आिण हे राजे महणजे पोरसवाा तरण होते . महणून बखत बुलंा हा 
बाा्ाही सैन्ामधून िनसटला आिण ाेवगडला परतला . तेथे गेल्ानंतर त्ाने बडंाचे िन्ाण उभारले . 
त्ामध्े त्ाने आपल्ा सवभावातील आ�हीपणा िहकमत आिण ्् संपाान कवन घेण्ाची वृ�ी , हे गुण 
�कट केले. बाा्हाला अित्् संताप आला परंतु तो संताप िनरथरक होता . संतापाच्ा भरात बाा्हाने 
त्ाचे नाव बखत बुलंा (भाग्वान) हे बालून नगुन बखत (कमनि्बी) हे ठेवण्ाचा हुकूम िाला . (के. 
के., भाग २. ४६१; अख.) बखत बुलंा ्ाने फार मो�ा �ाे्ातं धामधूम उडवनू िाली. त्ाच्ा बडंखोरीचा 
पिहला तडाखा जवळच्ाच वऱहाडला बसला . िफरोजजंगाच्ा सैन्ाच्ा एका तुकडीने बखत बुलंा ्ाचा 
पराभव केला , आिण ाेवगड काबीज केले . (जून १६९९ ) पाडाव झालेल्ा आपल्ा राजधानीतून बखत 
बुलंा ्ाने पला्न केले आिण �चडं सैन् घेऊन त्ाने माळव्ात �वे्  केला . नंतर त्ाने ग�ाचे राज् 
पााा्ातं केले आिण ग�ाचा राजा नरे� ्हा ्ाला त्ाच्ा पूव�पार िसहासनावर बसिवले . (जुलै) 
(अख., २, ६ व १२ जुलै, ५ ऑगसट १६९९). 

 
जुलैमध्े बखत बुलंा ्ाने ३०००० रप्े छ�साल ्ाजकडे पाठिवले आिण सु�िस� अ्ा बुाेंला 

बाुंकधारी ि्पा्ाचंी एक तुकडी सवतःसाठी भरती करण्ाची त्ाला िवनंती केली . ऑकटोबर मिहन्ात 



 
अनु�मिणका 

त्ाने सातारा िकलल्ामध्े राजारामाकडे आपले ाोन वकील रवाना केले होते . त्ाला त्ाने ाेवगड ्ेथे 
्ेण्ाची िवनंती केली. त्ाला असे वाटले की राजाराम हा ाेवगडकडे आल्ास औरंगजेबाच्ा िपछाडीवर 
धामधूम माजवनू त्ाचे लक िवचिलत करता ्ेईल , परंतु राजारामाच्ा सेनापत�नी त्ाला स�ा 
िाल्ाववन त्ाने हे आमं�ण नाकारले . (अख., १८ ऑगसट , २५ ऑकटो .) १७०१ च्ा माचर मिहन्ाच्ा 
सुरवातीला बखत बुलंा आिण त्ाचा चुलता जामगढचा जमीनाार नवल्हा ्ानंी मरा�ां् ी संगनमत 
कवन ४००० घोडेसवार आिण १२००० पा्ाळ इतकी फौज जमा कवन वऱहाडचा सुभेाार अली 
मा�नखान ्ाच्ावर ह�ा केला . परंतु त्ात त्ाचा पराभव झाला आिण त्ाचंी पुषकळ माणसे मारली 
गेली. ्ा चकमकीत नवल्हा मारला गेला आिण बखत बुलंा जखमी झाला . (अख., १६ माचर) १७०३ च्ा 
फे�ुवारी मिहन्ात उ�ैन ्ेथे अबबास ्ाच्ा नेतृतवाखाली आिण १७०४ च्ा जानेवारी मिहन्ात सय्ा 
अबाुल कााीर ्ाच्ा नेतृतवाखाली बडंाचंा उद भव झाला . हे ाोघेजण बखत बुलंा ्ाचे मुसलमान ाोसत 
होते. 

 
बखत बुलंदचया कारिकद�त्ल देवगडच् भरभराट 
 

“वैनगंगा आिण कनहान ्ा न�ाचं्ा मध्े ाेवगडच्ा ािकणेस पसरलेल्ा अित्् सुपीक 
जिमनीचा बखत बुलंा ्ाच्ा कारिका�त हळूहळू िवकास होत गेला . गोडाच्ाच बरोबरीने िहाू आिण 
मुसलमान ्तेकरी ्ानंा त्ा जिमनीवर सथाि्क होण्ासाठी उ�ेजन ाेण्ात आले . कालातंराने ्ा सवर 
�ाे्ाचंी अित्् भरभराट झाली (आयर चाटेरटन , सटोर् ऑफ गोडवन , ४६). सवर बाजूकडून 
गोडवनाकडे उ�ोगी लोकाचंी रीघ लागली . अनेक खेडी आिण ्हरे ्ाचंी सथापना झाली . ्तेी, 
उ�ोगधंाे आिण व्ापार ्ामध्े बरीच �गती झाली . औरंगजेबाच्ा मृत्नंूतर ाेवगडच्ा बखत बुलंा ्ाने 
आपल्ा राज्ाच्ा सीमा वाढिवल्ा . नरे� ्हाने त्ाला सेवनी िजलहा तोडून िाला . बखत बुलंा ्ाने 
खेडल्ाचे अित �ाचीन आिण ऐितहािसकदष�ा मह�वाचे असे गोड संसथानही आपल्ा राज्ात सामील 
केले. बखत बुलंा ्ाच्ानंतर चाां सुलतान हा गााीवर आला . १७३९ मध्े त्ाचा मृत् ूझाल्ानंतर ाेवगड 
राज्ाचे वैभव ल्ाला गेले. नागपूरकर भोसल्ानंी गोडाचे राज् खालसा केले. 

 
(९) मोगल अमलाखाल्ल काशम्रमध्ल पिरयसथत् 

 
मोगल बाा्हा काशमीर �ातंाला केवळ चैन करण्ाचे एक िठकाण एवढीच िकमत ाेत . तेथील 

लोकाचंी पिर�सथती सुधारण्ाचा अथवा तेथल्ा �ाे्ाची भरभराट करण्ाचा कोणताही �्तन त्ानंी 
केला नाही . काशमीरमधील सवरसाधारण जनता अित्् भ्ंकर अ्ा अजानाच्ा आिण ाािर�ाच्ा 
खाईत िपचत होती . खे�ात राहणाऱ्ा अनेक रिहवा्ाचंी पिर�सथती रानटी अवसथेत असणाऱ्ा 
माणसासारखी होती आिण त्ाचं्ापैकी अनेकजण कप�ाच्ा अभावी उघडे बोडके िफरत असत . थंडीच्ा 
िावसातं ्रीराला ऊब आणण्ासाठी ते आपल्ा अंगाभोवती एखााी घोगडी गुंडाळत. लाबं प�े, रसत्ाचंा 
अभाव ्ामुळे बाहेवन धान्ाची आ्ात करणे अ्क् होत असे . त्ामुळे अ�पुरव�ाच्ा बाबतीत 
काशमीरमधील �त्ेक खोऱ्ात लोकानंा सव्ंपूणर वहाव ेलागे . जेवहा पूर अथवा �चडं िहमवृ�ी ्ासारख्ा 
नैसनगक आप�ीमुळे ाळणवळणाची साधने बां पडत , तेवहा ाुषकाळामुळे हजारोच्ा संख्ेने तेथील 
रिहवा्ी अगितकपणे मृत्ुमुखी पडत असत . काशमीरचा �ातं सुधारलेल्ा जगापासून एकाकी असा होता . 
वाहतुकीच्ा अडचणीमुळे तेथे िनम�ण होणाऱ्ा वसतंूचा व्ापार करणे अित्् खच�चे होत असे . �ातंामध्े 
कोणत्ाही सथिनक उ�ोगधं�ाचा अभाव होता . काशमीरी ्ाली बनिवण्ाची मकतेाारीही सरकारकडे 
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होती आिण लोकानंा जे काही िमळे ते महणजे सरकारी कारखान्ात काम केल्ाब�ल िमळणारे ाैिनक 
वतेन. काशमीरमध्े जो उ�म कागा त्ार होत असे तो ारबारात वापरला जाई आिण ज्ा तऱहेचा तो 
पािहजे असेल तसाच बनिवला जाई . (पाहा : तार्ख–इ–अझम्, आय. ओ. एल., एम एस ., १४२९; 
राजतरंिगन्, भाग २. १८–३८) 

 
कािशमर् जनतेचे अआान व दािरा 

 
संसकृतीच्ा बाबतीत काशमीरमधील लोक इतके मागासलेले होते की औरंगजेबाच्ा कारिका�ची 

अखेर होईप �्त काशमीरमधील वरच्ा वग�च्ा लोकानंा बाा्ाही नोकरीत मनसबाार महणून नेमणूक 
करण्ास अ्ोग् समजले जाई. कागाप�ाववन आपल्ाला असे कळते की अगाी उि्रा उि्रा महणजे 
१६९९ मध्े काशमीरच्ा त्ा वळेच्ा सुभेााराने काशमीरच्ा लोकानंा मनसबाार महणून नेमण्ािवष्ी 
औरंगजेबाचे मन वळिवले . बाा्ाही सा�ाज्ात कािशमरी िहांूना कोणत्ाही अिधकारावर नेमण्ात आले 
नाही. त्ा �ातंातील सवरसाधारण मुसलमानािंवष्ी बोलाव्ाचे झाल्ास ते जर खेडूत असले तर 
असंसकृत रानटी लोक महणून त्ाचंा ितरसकार करण्ात ्ेई . जर का ते ्हरात राहणारे असले तर खोटे 
खु्ामतखोर आिण भेकड लाडंीलबाडी करणारे अ्ी त्ाची संभावना करण्ात ्ेई . त्ाचा पिरणाम असा 
झाला की मोगलाचं्ा ताब्ातील िहाुसथानात कोणाही गोडबोल्ा बामा्ाची हा कािशमरी आहे अ्ी 
हेटाळणी करण्ात ्ेई . कािशमरी लोकाचें अजान , त्ाचंी गिरबी आिण ततकालीन समाजाची सरंजामी 
प�तीवर झालेली संघटना ्ा गो��मुळे काशमीरमधील बहुसंख् समाजाची वृ�ी गुलामिगरीची बनली . 
काािचत कािशमरी लोक आपल्ा िा्ा आिण मुली ्ाचं्ा अ�चूा जो सौाा करीत त्ाला वरील 
पिर�सथतीच कारणीभतू झाली असावी. 

 
कािशमर् जनतेत्ल भोळेपणा व पंथापंथामंध्ल कलह 

 
कािशमरी लोकाचं्ा अजानाइतकाच त्ाचंा धमरभोळेपणा ती� होता . कािशमरच्ा मनाला आनंा 

ाेणाऱ्ा सुंार वातावरणात मुसलमानी अविल्े आिण त्ाचें ि्ष् ्ाचंा ऐतखाऊ असा एक मोठा वगर 
िनम�ण झाला आिण त्ानंी लोकाचं्ा भोळेपणाचा भरपूर फा्ाा घेतला . काशमीरच्ा ्हरामध्े ि््ा 
आिण सु�ी ्ाचं्ामध्े पथंभेाातून जो कडवटपणा िनम�ण झाला होता त्ामुळे भ्ानक ांगे आिण 
कधीकधी ्ाावी ्ु�ेही होत . ज्ावळेी सुभेाार हा कोणत्ाही पकाची बाजू घेत नसे त्ावळेी सुभेााराचे 
लषकरी सामथ्रच सथािनक लोकामंध्े ्ासंधी िनम�ण करण्ात ््सवी ठरत असे . िवरोधी पथंाचं्ा 
वै्�कतक सभासाातं जी भाडंणे होत त्ाचें वपातंर तविरत बहुजन समाजाचे ांगे होण्ात होई . 
राजधानीतील सु�ी लोकाचं्ा टोळ्ा काज�नी केलेल्ा बेफाम भाषणामुळे खवळून उठत , ि््ा वसतीमध्े 
लुटालूट आिण जाळपोळ करीत आिण जो ि््ा मनुष् त्ाचं्ा हाती सापडे त्ाची क�ल करीत . पुषकळाा 
राजधानीतील रसत्ामध्े स्ा बडंखोर आिण सरकारी लषकर ्ाचं्ामध्े हातघाईच्ा लढा्ा होत . जर 
का सु�ी लोकानंा सं्् आला की ज्ा ि््ा माणसाला त्ानंा ठार माराव्ाचे आहे त्ाला सुभेााराकडून 
आसरा िाला जात आहे तर खु� सुभेााराचे िनवाससथान ाेखील सु�ी लोकाचं्ा टोळ्ा आिण त्ाचें ि्पाई 
्ाचं्ा तडाख्ातून सुरिकत राहील अ्ी ्ा�ती नसे. 

 
�्नगरमध्ल लोकाचें किमय ज्वन 
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काशमीरमधील खेडूत महणजे अधरनगन अडाणी लोक होते . त्ाचें जीवन महणजे भ्ंकर ाािर� , 
अजान आिण ओंगळपणा ्ानंी भरलेले होते . ्हरवािस्ाचें िजणे त्ाचं्ापेका फारसे बरे होते असेही 
महणता ्ेणार नाही . तेथील तळ्ानंा अचानक आिण भ्ानक असे जे पूर ्ेत त्ामुळे त्ानंा नाी अथवा 
तळे ्ाचं्ा कडेला उंचव�ावर असलेले जे िचचोळे असे माैान असे त्ावर आपली घरे बाधंणे भाग पडत 
असे. त्ाच�माणे तेथे वारंवार जे भकंूप होत त्ामुळे त्ानंा आपली घरे अित्् हलक्ा अ्ा लाकडी 
सामान-सुमानाने बाधंणे जररीचे होऊन जाई . काशमीरमध्े जी अित्् थंडी पडे त्ामुळे �त्ेक घरामध्े 
िावस-रा� िवसतवाची जवर भासे . ्ा कारण-परंपरेचा नैसनगक पिरणाम असा झाला की तेथील वसतीत 
वारंवार आगी लागत. जेवहा असा आगीचा डोब उसळे, तेवहा ्हराच्ा एका टोकापासून ाुसऱ्ा टोकाप �्त 
ही आग पसरे आिण ्ा आगीत लाकूड आिण गवत ्ानंी बाधंलेली आिण ााटीााटीने माणसे असलेली 
खोपटी जळून भसमसात होत. 
 
(१०) औरंगजेबाचे काशम्रमध्ल सुभेदार आिण तयाचया कारिकद�त घडलेलया गोि् 

 
औरंगजेबाच्ा कारकीा�त एकंार ४८ वष�त काशमीरमध्े १२ सुभेाार नेमले गेले . एकामागून एक 

झालेल्ा ्ा सुभेााराचं्ा राज्कारभार करण्ाच्ा प�तीच्ा वैिचं्ा�माणेच काशमीर �ातंाच्ा जीवनात 
वैिचं् िनम�ण झाले. ्ा सुभेाारापैंकी इितमााखान आिण फािझलखान ्ानंी अित्् ्हाणपणाने आिण 
बुि�चातु्�मुळे ्ेणाऱ्ा कु्लतेने न्ा्ाानाचे काम केले तर सैफखान वगैरेनी बेका्ाे्ीरपणे 
लोकाकंडून जो पैसा उकळण्ात ्ेत असे त्ामध्े सवतःची तंुबडी भरण्ासाठी नवीन नवीन िहकमती 
उप्ोगात आणल्ा. 

 
औरंगजेबाच्ा एकंार ५० वष�च्ा कारिका�त नैसनगक आप��ची जी एक मािलकाच लागली 

त्ामध्े ाोन धरणीकंप (जून १६६९ आिण १६८१ ), राजधानीमध्े लागलेल्ा ाोन �चडं आगी (१६७३ 
आिण १६७८), एक पूर (१६८१) आिण एक ाुषकाळ (१६८८) ्ाचंा समावे्  करावा लागेल . काशमीरच्ा 
इितहासातील ्ा कालखंडातील एक उ�ेखनी् घटना महणजे १६६३ मध्े औरंगजेबाने ्ाही इतमामाने 
्ा �ातंातून केलेला �वास ही हो् . ्ाचे अित्् उतकृ� वणरन (्ाची तारीख मा� बनन्रने चुकीची 
िाली आहे .) आिण त्ाच�माणे मोठा ितबेट औरंगजेबाने िजकून घेतला आिण ज्ा ितबेटच्ा राजाचा 
उ�ेख पन््न इितहासात ालााल नमजाल असा ्ेतो आिण ज्ाने मुसलमान धम�चा सवीकार केला 
त्ासंबधंीची सवर हकीकत बनन्र ्ाने िालेली आहे. 

 
इ. स. १६८४ मध्े ज्ाला अित्् भ्ानक महणता ्ेईल अ्ा तऱहेचा लढा ि््ा आिण सु�ी 

्ाचं्ामध्े झाला. �ीनगर ्हराचा हसनाबाा हा एक भाग होता . ्ा भागात ि््ा लोकाचें �ाबल् होते . 
त्ामध्े राहणाऱ्ा अबाुस ्कुर आिण त्ाची मुले ्ानंी सािाक नावाच्ा एका सु�ी इसमाला काही 
ाुखापत केली होती . त्ाचं्ामधील भाडंणाचे वपातंर का्मच्ा ्�तुवात झाले . ्ा कलहामध्े वरील 
ि््ानंी जाहीरिरत्ा काही गो�ी केल्ा आिण पिहल्ा तीन खिलफाचं्ा समृतीचा अपमान करणारे असे 
काही उद गार काढले . (ि््ा धमर्ााा�माणे हे ितनही खिलफा महणजे उपरे होते .) वरील गुनहा 
करणाऱ्ानंी काशमीरचा सुभेाार इ�ाहीमखान ्ाच्ाकडे आसरा घेतला. ारम्ान काजीमहमा ्ुसूफ ्ाने 
साि�वक संतापाने ्हरातील लोकानंा िचथावणी िाली . ्ा लोकानंी हसनाबाा िवभागाला आग लावली . 
्ा ांगलीत सुभेााराचा मुलगा िफााईखान ्ाने हसनाबाामधील लोकानंा पािठबा िाला तर लोकाचं्ा 
जमावाला ितबेटमधून नुकत्ाच परतलेल्ा काबुली अिधकाऱ्ानंी आिण सथािनक मनसबाारानंी पािठबा 
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िाला. ्ा जमावाने िफााईखानाला �ितकार केला. ाोनही बाजंूकडील अनेकजण ठार आिण जखमी झाले. 
जमावाने भ्ानक संतापाने ांगलीला सुरवात केली. 

 
्ा ांगलीमध्े इ�ाहीमखान ्ाचा पाडाव झाल्ामुळे त्ाने अखेर अबाुस ्कुर आिण इतर 

अपराधी ि््ानंा काजीच्ा हवाली केले . काजीने ्कुर आिण त्ाचे ाोन मुलगे व त्ाचा एक एक जावई 
्ानंा धम�त सािंगतलेल्ा ि्के�माणे ठार मारले . ्हरामध्े आता सु�ी ांगेखोराचें वचरसव होते . त्ानंी 
्हराच्ा मुफतीचे-तो जरी पथंाने सु�ी होता तरी — घर लुटून उदधवसत केले . ि््ा पिंथ्ाचं्ा धमरगुव 
बाबा कासीम हा होता . त्ाला भर रसत्ावर धरण्ात आले , आिण त्ाची मानखंडना कवन त्ाचा वध 
करण्ात आला . ्ानंतर िफााईखान हा सवतः घो�ावर बसून बाहेर आला आिण त्ाने सु�ी लोकाचंा 
सथािनक पुढारी आिण त्ाच्ाबरोबर असलेल्ा जमावापैंकी अनेकजणानंा ठार मारले . ारम्ान ्खे बका 
बाबा ्ाने आणखी एक लोकाचंा घोळका जमिवला आिण इ�ाहीमखानाच्ा वा�ाला त्ानंी आग लावली . 
त्ावर सुभेााराने बका बाबा , काजी, बातमी िलिहणारे, काशमीर �ातंाचा बकी आिण राजधानीमधील �मुख 
मंडळी ्ानंा पकडून अटकेत ठेवले . ्ा सकत कारवाईमुळे लोकामंध्े ाह्त बसून त्ानंी ्रणागती 
िाली. ्ा घटनाचंी हकीकत औरंगजेबाच्ा कानावर गेल्ानंतर त्ाने इ�ाहीमखान ्ाला सुभेाारीच्ा 
अिधकाराववन ाूर केले , आिण ज्ा सु�ी लोकानंा पकडण्ात आले होते त्ाचंी सुटका करण्ाचा हुकूम 
िाला. (अझम्, १३१६–१३२६). 

 
पैगंबराचया अवशेषाचें काशम्रममये आगमन 

 
१६९८–९९ च्ा सुमाराला अ्ी घटना घडून आली की िजच्ामुळे मुसलमान लोकाचं्ा 

धमरभावनानंा वाजवीपेका अिधक असे उधाण आले. ही घटना महणजे मुसलमान धम�चा �ेिषत महमा पैगंबर 
्ाचा मानला जाणारा केस काशमीरमध्े आणला गेला ही हो् . हा केस खवाजा नुर�ीन ्ाने िवजापूर ्ेथे 
िमळिवला होता . त्ाच्ा मृत्नंूतर त्ाच्ा मृत ाेहाबरोबर ्ा केसाची रवानगी काशमीरमध्े करण्ात 
आली होती . ्ावळेी राजधानीतील सवर मु�सलम �जाजन हे रसत्ावर आिण मोकळ्ा जागी ्ा केसाचे 
ा्रन घेण्ासाठी आिण ्ा पिव� अव्षेाला सप्र करण्ासाठी मो�ा संख्ेने जमा झाले. 

 
कािशमर् लोकाचंा धमरभोळेपणा 

 
कािशमरी लोकाचंा फाजील धमरभोळेपणा ााखिवणारा आणखी एक �संग १६९२ च्ा मे मिहन्ात 

घडून आला. हा मिहना महणजे मुसलमानाचंा उपवासाचा मिहना होता . (रमजान) ्ा मिहन्ात मीर हुसेन 
नावाचा थोडी फार �िस�ी िमळिवलेला एक मनुष् काशमीरमध्े आला . तो तखत-ई-सुलेमान ्ा टेकडीवर 
मु�ाम कवन रािहला . ्ािठकाणी त्ाने मठी सथापन केली . रमजानच्ा मिहन्ात त्ाने ्ा सणािनिम� 
फार मो�ा रोषणाईची त्ारी केली . �ीनगरमधील बहुतेक सवर लोक ्ािठकाणी सहल आिण तेथील 
िनसगररम् वन�ी बघण्ासाठी महणून तेथे गेले. िावसाच्ा ितसऱ्ा �हरी पाऊस, वारा, िवजाचंा चमचमाट 
आिण ढगाचंा गडगडाट ्ाचंा भ्ंकर क�ोळ होऊन इतके �चडं तुफान िनम�ण झाले की जणू काही 
एखा�ा काळोखी रा�ी�माणे सारे ्हर काळोखामध्े बुडून गेले . काही काळप �्त असाच मी� काळोख 
रािहला आिण नंतर सू्र मावळला आहे अ्ा समजुतीने लोकानंी आपला िावसाचा उपवास सोडला . परंतु 
ाोन-तीन तासानंतर वााळ ्मले व सू्र आका्ामध्े पुनहा िासू लागला . पिरणामी आपण बनिवले गेलो 
आिण अपमानीत झालो असे लोकानंा वाटले . कारण रमजानच्ा मिहन्ात िावसा काहीही खाणे 
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्ाच्ापेका ाुसरे मोठे पाप नाही , अ्ी मुसलमानाचंी समजूत असते . काशमीरच्ा राजधानीमधील लहान 
आिण थोर सवर लोकानंी ही जी अनैसनगक घटना घडून आली , त्ाला कारण त्ा टेकडीवरील पाखंडी 
फिकराने केलेली जााू असे िाले . ्ा घटनेची ही मीमासंा पािहल्ावर कािशमरी लोकाचंी बुि�मता आिण 
त्ाचें ि्कण ्ामुळेच ते असे कारण ाेऊ ्कले ्ाची खा�ी पटते . धम�चा संरकण कत� आिण सत् 
जाणणारा असा जो बाा्हा त्ाने वरील कारणमीमासेंवर िव�ास ठेवला आिण त्ा जााुगाराची 
हकालप�ी करण्ाचा हुकूम िाला. 

 
(११) गुजराथ, भौगोिलकदषृा गुजराथचे महतव आिण गुजराथमध्ल लोकसंखयेच् िविवधता 

 
गुजराथची संप�ी ही मुख्तः तेथील हसतव्वसा् आिण व्ापार ्ावंर अवलंबनू होती . 

गुजराथमधील हसतव्वसा्ाचा िवकास हा तेथील चार िभत�च्ा आड भरभराटलेली ्हरे आिण त्ाचं्ाच 
आ�्ाने वाढणाऱ्ा खेडोपा�ावंर अवलंबनू होता . व्ापाराच्ा बाबतीत सागंाव्ाचे झाल्ास तेथील िहाू 
आिण मुसलमान ्ा �जाजनाचं्ा अंगामध्े िहाुसथानातील इतर लोकाचं्ा बरोबर तुलना करता एक 
िनसगरा� अ्ी ाेणगी होती ; इतकेच नवहे तर गुजराथचे व्ापाराच्ा बाबतीतले सथान हे िनि�तपणे 
अपवााातमक होते आिण त्ामुळे गुजराथला एक मोक्ाचे सथान �ापत झाले होते . खानाे्, वऱहाड, 
माळवा आिण उ�र िहाुसथानातील संप� अ्ा िजल्ातं िनम�ण होणारा सवर माल इतर ाे्ातं 
पाठवाव्ाचा झाल्ास गुजराथच्ा सरह�ीतूनच न्ावा लागे . ्ा �ातंाच्ा िकनाऱ्ावर िहाुसथानातील 
अित्् मोठी बांरे होती . त्ापैकी भडोच हे िहाू कालखंडातील होते आिण सुरत हे मुसलमान 
कालखंडातील होते . साहिजकच िहाुसथानाबाहेरील मुसलमान जगाबरोबर मोगलकाळामध्े संपकर  
साधाव्ाचा झाल्ास गुजराथचा उ�ेख ्ाबाबत एक �मुख �वे् �ार महणून करावा लागेल . सुरतेमधून 
अरबसतानामधील पिव� ्हरामंध्े मुसलमान ्ा�ेकवंच्ा झुंडीच्ा झुंडी आिण नजफ आिण करबला 
्ेथील पिव� सथानाकंडे ि््ा पथंाचं्ा अनु्ा्ाचें असंख् गट जात असत . इराण, अरबसतान, तुकर सतान, 
इिजपत, झािंजबार आिण त्ाच�माणे खुरासाण व बाबररी ्ेथील �वासी , व्ापारी, िव�ान, नि्बाची परीका 
बघणारे, आिण राजकी् िनव�िसत हे िहाुसथानात गुजराथच्ा बांरातूनच �वे्  करीत असत . त्ासाठी ते 
समु�ावरच्ा थो�ा पलल्ाच्ा , आराम्ीर, सवसत आिण सवरसाधारणपणे सुरिकत असलेल्ा माग�चा 
अवलंब करीत त्ामुळे सुलैमान आिण िहाुकु् पवरताचं्ा रागंामंधून ्ेणाऱ्ा खुषकीच्ा माग�कडे पूणरपणे 
ाुलरक झाले. 

 
गुजराथला भौगोिलकदष�ा हे जे मह�वाचे सथान �ापत झाले होते त्ामुळे गुजराथच्ा 

लोकसंख्ेत संिम�पणा िनम�ण झाला आिण बऱ्ाच पुरातन कालापासून तेथील लोकसंख्ेत परिक्ाचंी 
सरिमसळ झाली. ्ामध्े अ�गनपूजक इराणी लोकाचंा आिण त्ाच�माणे इसमाईिल्ा ्ा नावाने ओळखले 
जाणारे मुसलमान पाखंडी व त्ाच�माणे महावी ्ा नावाने ओळखले जाणारे नवमतवााी ्ाचंा �ामुख्ाने 
भरणा होता; वर उ�ेिखलेले इसमाईिल्ा पथंाचे लोक बोहोरा ्ा नावाने ओळखले जात. वर उ�ेिखलेल्ा 
जमाती आिण त्ाि्वा् गुजराथमध्े वसाहतीसाठी आलेल्ा इतर जाती आिण घराणी ्ाचं्ा समवते 
मोगल ्ेण्ाचे अगोार गुजराथवर ज्ानंी संपूणर �भतुव गाजिवले होते अ्ा मुसलमान टोळ्ापैंकी उवरिरत 
रािहलेले लोक ्ानंी गुजराथ �ातंाच्ा जाित्तेच्ा मुखव�ाला असाधारण असे िविवधतेचे वप �ापत 
कवन िाले . िहांूच्ा बाबतीत महणाव्ाचे झाल्ास त्ाचं्ा लोकसंख्ेत वरील पिर�सथतीत 
मुसलमानामध्े जो काही थोडाफार एकिजनसीपणा आढळून ्ेईल िततकाही आढळून ्ेत नसे . १७ व्ा 
्तकामध्े गुजराथच्ा अगाी ह�ीलगतच्ा �ाे्ात अनेक मागासलेल्ा जमातीचे लोक राहात होते . 



 
अनु�मिणका 

त्ाचंा तोप �्त संसकृती िकवा िन्िमत राजकी् जीवना्ी संबधं आलेला नवहता . ्ा मागासलेल्ा 
लोकामंध्े ािकणेकडील कोळी, आगने्ेला असलेल्ा बागलाणातील िभ� , गुजराथच्ा पूवर सरह�ीवरील 
रानटी रजपूत आिण रजपूत आहोत असे भासवणारे इतर लोक , सवर �ातंभर इतसततः िवखुरलेले लुटाव , 
�ाि््ा जमातीचे लोक आिण त्ाि्वा् पि�मेकडे वसाहत कवन असलेले काठी्ा जमात�चे लोक ्ाचंा 
समावे्  करता ्ेईल . हे सवर लोक महणजे ाे्ाच्ा ्ातंतेला का्मचा धोका ाेणारे होते असेच महणाव े
लागेल. औरंगजेबाच्ा कारिका�त ्ाचं्ामध्े आणखी एका ांगेखोर जमातीची भर पडली . ही जमात 
महणजे मराठे लोकाचंी होती. ्ानंीच अखेर मोगली स�ेचा गुजरात �ातंातून पूणर उचछाा केला. 

 
(१२) औरंगजेबाचया कारिकद�त्ल गुजराथचे सुभेदार 

 
औरंगजेबाच्ा ५० वष�च्ा राजवटीत गुजराथेवर एकंार बारा सुभेााराचंी कारकीार झाली . 

त्ापैकी महाबतखान (६ वष�, १६६२–१६६८), महमा अमीनखान (१० वष�, १६७२–१६८२), ्ुजातखान 
(१७ वष� , १६८४–१७०१), आिण राजपु� महमा आजम (४ वष� , १७०१-१७०५) ्ाचंी कारकीार सव�त 
जासत झाली. उरलेल्ा १३ वष�त एकंार ८ सुभेाार झाले. 

 
मध््ुगीन कालखंडात भ्ानक ाुषकाळाब�ल गुजराथची ख्ाती होती . ्ाबाबतीत औरंगजेबाच्ा 

कारिका�त फार्ी सुधारणा झाली असे महणता ्ेणार नाही . १६८१, १६८४, १६९०-९१, १६९५-९६, 
आिण १६९८ ्ा वष�त गुजराथमध्े ाुषकाळ पडल्ाची मािहती आहे . १६८१ मध्े गुजराथच्ा राजधानीत 
अ�ासाठी ांगे झाले . १६९६ मध्े गुजराथमध्े जे अवषरण पडले ते इतके भ्ानक होते की , “पाटण 
जोधपूरप �्त पाण्ाचा एक थेब िकवा गवताची एक पाती ाेखील िासणे अ्क् होऊन गेले . (िमरात, 
३१७, ३५४) ्ा नैसनगक आप�ीत भर महणूनच की का् रोगराईने अनेक ्हरात धुमाकूळ घातला इतकेच 
नवहे तर िकत्ेक वष�प �्त िनरिनराळे रोग ्हरा -्हरामंध्े ठाण माडूंन बसले (िमरात, ३५२; इंयगलश 
एफ . आर् .) गुजराथवर सावरजिनकदष�ा उ�ेखनी् असे जे अ्ानततेचे �संग ओढवले त्ामध्े पुढील 
घटनेचा आपल्ाला उ�ेख करावा लागेल . ती घटना महणजे १६८० मध्े गुजराथेच्ा ई्ान्ेकडून 
रजपुतान्ामधील ्ु� गुजराथमध्े पसरले , त्ावळेी महाराणा राजिसग ्ाचा मुलगा भीमिसग ्ाने 
वडनगर, िव्ालनगर आिण इतर संप� ्हरे ्ावंर ह�ा केला . ही हो् [भीमिसगाने पुषकळ लूट िमळिवली आिण तो 
परतला. राठोडाचं्ा �मुखाने इार िजकून घेतले परंतु पुढे मोगलानंी त्ाचा पराभव कवन त्ाला ठार मारले . (िमरात., ३११) ्ाच सुमारास 
ाारा्ुकोच्ा एका तोत्ाने िवरमगाम उपिवभागात बडंखोराचंी एक टोळी जमिवली (१६६३) आिण कोळी लोकानंा िचथावनू ाेऊन सबधं मुलखात 
धुमाकूळ घातला . पुढे गुजराथचा सुभेाार महाबतखान ्ाने त्ाचा मोड केला . (िमरात., २६९) गुजराथमध्े असलेल्ा �ािस्ा जमातीच्ा 
लोकानंी राजमाग�वर ारोडेखोरी केल्ाचे उ�ेखही आढळतात. (िमरात., ३२१; अख.)] 

 
(१३) गुजराथेवर मरा�ाचें आ�मण, १७०६ 

 
मरा�ानंी गुजराथमधील बाा्ाही फौजावंर जो भ्ंकर �संग ओढवनू आणला तो १७०६ च्ा 

सुरवातीला, महणजे २५ नोवहेबर १७०५ रोजी राजपु� आजम अहमााबााेहून िनघून गेला आिण ३० जुलै 
१७०६ रोजी बेाारबखत ्ाचे तेथे आगमन झाले त्ा कालावधीत . धनाजी जाधव ्ाच्ा हाताखालील 
मराठी फौजानंी त्ावळेी गुजराथ �ातंाच्ा संरकणाची जी ाुार्ा झाली होती त्ा पिर�सथतीचा फा्ाा 
घेतला. राजपीपला ्ा िजल्ातील मोगलाचं्ा ाोन तुक�ाचंा धनाजीने एका पाठोपाठ संपूणरपणे मोड 
केला. ्ा ाोनही तुक�ाचें सेनापती सफारखान बाबी आिण नजरअलीखान ्ानंा कैा करण्ात आले 
आिण सुटकेसाठी त्ाचं्ाकडून जबर खंडणी मागण्ात आली . त्ाचं्ा छावण्ा लुटण्ात आल्ा . ्ा 



 
अनु�मिणका 

संघष�त अनेक मुसलमान ठार झाले अथवा कैा केले गेले. ही घटना १५ माचर १७०६ रोजी घडली. 
 
जेवहा गुजराथेचा ना्ब सुभेाार अबाुल हमीाखान हा ाुसरी फौज घेऊन सवतः ााखल झाला 

तेवहा त्ाच्ा छो�ा्ा फौजेला िवज्ाने धंुा झालेल्ा मरा�ानंी बाबा िप्ाराच्ा उताराजवळ वढेले . 
ना्ब सुभेाार आिण त्ाच्ा बरोबरील फौजेतील सवर अिधकाऱ्ानंा कैा करण्ात आले आिण त्ाचें सवर 
सामानसुमान आिण छावणी लुटण्ात आली . त्ानंतर मरा�ानंी आजूबाजूच्ा �ाे्ातून चौथाई वसूल 
केली आिण जी ्हरे आिण खेडी ्ानंी ती ाेण्ास नकार केला त्ात त्ानंी लुटालूट केली . ्ा अ्ातंतेचा 
कोळी लोकानंी फा्ाा घेतला . त्ानंी बडं केले आिण , ाोन िावसप �्त व्ापारासाठी �िस� असलेले 
संप� असे बडोाा ्हर लुटले. (िमरात., ३७८-३८८; िदल., भाग २, १५६ अ; सटोिरया., भाग ४, २४६.) 

 
(१४) बोहोरा आिण खोजा पंथ् लोकाचंा धा�मक ्ळ 

 
इसमाईिल्ा पथंाचा कुतुब नावाचा एक धमरगुव होता . औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा सुरवातीला 

त्ाला औरंगजेबाच्ा हुकूमाववन ठार मारण्ात आले . कुतुबच्ा मृत्नंूतर त्ाचा वारस आिण 
इसमाईिल्ा पथंाचा �मुख खानजी हा झाला . त्ाने मुसलमानाचें ्ा पाखंडी मताच्ा बाजूने गुपतपणे 
पिरवतरन करण्ासाठी बारा गुपत ाूत पाठिवले आहेत अ्ी बातमी १७०५ मध्े औरंगजेबाला िमळाली . 
त्ाने ्ा बारा ाूतानंा आिण त्ा जमातीच्ा आणखी काही िवि्� लोकानंा बिंासत करण्ात ्ाव ेअसा 
हुकूम िाला. त्ाच�माणे ्ा सवर लोकानंा त्ानंी जमा केलेला पैसा व त्ाचं्ा धम�चे त�वजान सागंणारी 
साठापेका अिधक पुसतके ्ासहीत अित्् काळजीपूवरक रवाना करण्ात ्ाव ेअ्ीही आजा त्ाने िाली . 
औरंगजेबाच्ा ्ा हुकूमाची अमलबजावणी झाली . त्ाबरोबरच �त्ेक खेडे आिण ्हर ्ामध्े बोहोरा 
जमातीची मुले आिण अि्िकत लोक ्ानंा सु�ी ि्कवण आिण रीितिरवाज ्ाचें ि्कण ाेण्ासाठी 
सरकारतफ�  सनातनवृ�ीच्ा अ्ा ि्ककाचं्ा नेमणुका करण्ात आल्ा . औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा 
सुरवातीलाच बोहोरा लोकाचं्ा मि्ाीचे पिरवतरन सु�ी विहवाटाारीत करण्ात आले होते . (िमरात., 
३७६-३७८; अख., २७१ ब) 

 
भडोचमध्ल खोजा पंिथयाचे बंड, १६८५ 

 
्ा पिंथ्ाचंी आणखी एक ्ाखा होती . त्ानंा काठी्ावाडमध्े खोजा असे महणत आिण 

गुजराथमध्े मुमीन िकवा मेहता असे महणत ्ाचं्ापैकी बहुतेकजण िहाू असून त्ानंा सय्ा इमामउ�ीन 
नावाच्ा फिकराने मुसलमान धम�ची ाीका िाली होती . ्ाची कबर अहमााबााेपासून नऊ मलैावंर 
करमाट ्ेथे आहे . ही कबर महणजे त्ाचें मुख् पूजासथान होते . एखा�ा मूत�ची ज्ा�माणे पूजा करावी 
त्ा�माणे खोजा लोक आपल्ा धमरगुवचा आारसतकार करीत , त्ाच्ा पा्ाचे चुबंन घेत आिण त्ाच्ा 
पावलावर सोने आिण चाांी ्ाचंा ढीग करीत . हे सवर चालले असताना तो सवतः एका पड�ाआड एखा�ा 
बाा्हाच्ा थाटाने बसत असे . खोजा मुमीन पथंाचे हे लोक आपल्ा धमरगुवच्ा उारिनव�हासाठी 
आपल्ा वानषक उतप�ाचा ¹/₁₀ भाग िन्िमतपणे आपणहून कराच्ा वपाने ाेत . औरंगजेबाने ्ा लोकाचंा 
धमरगुव सय्ा ्ाहजी ्ाला कैा करण्ाचा हुकूम िाला . परंतु त्ाला औरंगजेबाकडे नेत असताना त्ाने 
िवष खाऊन आतमहत्ा केली . त्ाला १२ वष�चा एक मुलगा होता . त्ाची रवानगी औरंगजेबाकडे 
करण्ात आली. ्ाचा पिरणाम असा झाला की गुजराथेमधील त्ाचे सवर अनु्ा्ी गुजराथेच्ा सुभेााराने 
आपल्ा धमरगुवचा वध केला महणून त्ाचा सूड उगिवण्ासाठी बडं कवन उठले . त्ानंी ्ु� केले व 
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भडोचच्ा फौजााराला ठार मावन ते ्हर िजकून घेतले . जवळजवळ ४००० च्ा जमावाने ्हर आपल्ा 
ताब्ात ठेवले (ऑकटोबर १६८५). गुजराथेच्ा सुभेााराने बराच काळ वढेा िाल्ानंतर भडोचचा िक�ा 
त्ाच्ा ताब्ात आला . त्ाने िकलल्ामध्े असलेल्ा सवर धमरव�ेा लोकाचंी क�ल केली . (पाहा. 
िमरात., ३३७–३३९; एफ  आर् . सुरत, ९२, सुरत टू जे. िकग, ३० ऑकटोबर १६८५). 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 
अनु�मिणका 

�करण एकोिणसावे 

औरंगजेबाचे वयय�तमतव आिण तयाचया राजवट्चे झालेले पिरणाम 

 
(१) िहदुसथानचया भरभराट्चे मूळ कारण महणजे िहदुसथानात नादंत असलेल् शातंता 

 
औरंगजेब ज्ावळेी िा�ीच्ा िसहासनावर आला त्ावळेी मोगल सा�ाज्ाची अित्् भरभराट 

झालेली होती आिण मोगल सा�ाज्ाच्ा सामथ्�ने पराकोटी गाठलेली होती अ्ा तऱहेचे मत बाहेरच्ा 
िनरीककानंी �कट केलेले आहे . ाूराूरच्ा ाे्ामंध्े िहाुसथानचा उ�ेख करताना िहाुसथानमधील संप�ी 
ही त्ामध्े नेहमीच अिभ�ेत असे . त्ाच�माणे ज्ानंा वहस�लीसच्ा राजारबारातील अफाट वैभव 
पाहण्ाची सव् झालेली होती त्ाचें डोळे ाेखील मोगल बाा्हाच्ा ारबारातील थाटमाटाने िापून 
गेलेले होते. औरंगजेब हा सवतः कु्ल असा कारभारी आिण अनुभवी सेनापती होता . साधेपणाच्ा बाबतीत 
तो अित्् कमरठ होता . त्ाचे खाजगी जीवन अित्् ्ुिचभूरत होते . तारण्ाच्ा ऐन भरात आिण 
मनाच्ा िन�ही अवसथेत त्ाच्ाकडे वारसाह�ाने ्ा �चडं ऐ�्�ला मागरा्रन करण्ाची जबाबाारी 
आली होती . साहिजकच लोकानंा अ्ी आ्ा वाटली की औरंगजेबाच्ा कारिका�त मोगल सा�ाज् 
कलपनातीत अ्ा गौरवाची उंची गाठेल , पण �त्कात मा� औरंगजेबाच्ा अित्् मो�ा आिण पिर�मी 
अ्ा कारिका�चा ्वेट सवरना् व ाुार्ा ्ात झाला . ्ा अित्् िविच� अ्ा घटनेची कारणे कोणती 
्ाचा ्ोध घेणे हे इितहासकाराचे कतरव् आहे. 

 
िहाुसथानची हवा ही अित्् सुखकर , ामट अ्ी असून तेथील जमीन ही अित्् सुपीक आहे . 

िनसग�ने अित्् मुकत हसताने आपल्ा संप�ीची खैरात तेथे केलेली आहे . त्ामुळे ्��ुवाच्ा मनोवृ�ीने 
वागणारा मनुष्�ाणी आिण जनावरे आिण त्ाच�माणे वााळी हवा आिण ती� उनहाळा ्ामुळे होणारे 
नुकसान िनसगर सहजत्ा भवन काढीत असे . अ्ातऱहेच्ा वातावरणात इतर कोणत्ाही ाे्ापेका अिधक 
�माणात सुव्वसथा हे तेथील राष्ी् जीवनाचे मूलभतू असे अंग होते . ाे्ातंगरत आपली �गती वहावी 
्ाब�लची आतमी्ता आिण ाे्ाबाहेर ्ातंतेची पिर�सथती अ्ातऱहेचे वातावरण िमळाल्ास भारती् 
लोक हे संप�ी , सामथ्र आिण संसकृती ्ाचं्ा बाबतीत असामान् �गती घडवनू आणू ्कतात . ्ा 
�गतीच्ा वगेा्ी फकत एका गो�ी्ी तुलना होऊ ्कते आिण ती गो� महणजे पिहल्ा पावसाच्ा 
सरीनंतर ज्ा मनाला �सतिमत करणाऱ्ा वगेाने ्ा ाे्ातील झाडाझुडपाचंी वाढ होते ही हो् . अकबर, 
त्ाचा मुलगा आिण नातू ्ाचं्ा जवळ -जवळ ्भंर वष�च्ा अित्् खंबीर आिण सुज अ्ा 
राज्कारभारामुळे िहाुसथानच्ा अिधक संप� आिण वसतीने गजबजलेल्ा अ्ा अध्� भागामध्े वरील 
�कारची �गती होण्ासाठी लागणारी ्ातंता आिण �ेरणा िाली गेली . ाुसऱ्ा पािनपतच्ा ्ु�ानंतर 
मोगलानंा जे ्केडो िवज् िमळाले त्ामुळे िहाुसथानातील जनतेची अ्ी समजूत झालेली होती की 
मोगल सामथ्र हे कधीही पाडाव न होणारे आहे आिण मोगल सा�ाज्ाच्ा मुलखाची एकता ही अभगं आहे . 
ि्वाजीने पिहल्ा �थम ्ा समजुतीला जबर ध�ा िाला . ज्ासाठी मोगल सा�ाज्ाची िहाुसथानला 
आवश्कता आहे महणून नेहमी समथरन केले जात असे , ती गो� महणजे िहाुसथानात नाांणारी ्ातंता — 
ही ्ातंता िहाुसथानामध्े औरंगजेबाच्ा मृत्चू्ा वळेी पूणरपणे नाही्ी झालेली होती. 

 
िहाुसथानसारख्ा �ामुख्ाने ्तेी�धान असलेल्ा ाे्ात राष्ी् संप�ीचे एकमेव मूळ महणजे 

जमीन कसणारे ्तेकरी हे होत . �त्क अथवा अ�त्कपणे राष्ातील जमीनच केवळ वानषक राष्ी् 



 
अनु�मिणका 

भाडंवलात भर घालू ्कते . ाे्ातील कारागीर हा ाेखील आपल्ा मालाच्ा िव्ीसाठी ्तेकरी आिण 
जिमनीपासून िमळणाऱ्ा महसुलामुळे �ीमंत झालेल्ा व्कती ्ाचं्ावर अवलंबनू असतो आिण जर का 
्तेकऱ्ाजवळ त्ानंा पुवन उरणारा धान्ाचा साठा नसल्ास वरील कारािगरानंी िनम�ण केलेल्ा वसतू ते 
िवकत घेऊ ्कत नाहीत . महणून िहाुसथानात ्तेकऱ्ाचा ना् झाल्ास त्ाचा अथर ्तेी न करणाऱ्ा 
वग�चाही ना् असा केला जात असल्ास त्ात नवल नाही . ‘Pauvres paysans pauvre royaume’ ्ा 
महणीची सत्ता �ानसपेकाही िहाुसथानात अिधक ती�तेने �त््ास ्ेते . सावरजिनक ्ातंता आिण 
मालम�ेची सुरिकतता ्ाचंी केवळ ्तेकरी आिण कारागीर ्ानंाच गरज आहे असे नाही तर ाूराूरच्ा 
अंतरावर आपल्ा जवळील माल वाहून नेणारा आिण आपल्ा वसतंूसाठी िकफा्त्ीर बाजार िमळण्ाच्ा 
अगोार मो�ा रकमेची कज� ाेणारा व्ापारी ्ालाही त्ा ्ातंतेची गरज आहे . तसाच िवचार केला तर 
्तेकऱ्ाच्ा उतपाानातून जी बचत होते त्ामधूनच संप�ीचा संच् होऊ ्कतो . ज्ा ज्ा गो��मुळे 
्तेकऱ्ाचंी उतपाान्कती कमी होते िकवा ज्ामुळे त्ाच्ा मालम�ेच्ा सुरिकततेला धोका िनम�ण 
झाल्ाने त्ाच्ा मनातील काटकसरीच्ा भावनेचा ना् होतो , त्ा सवर गो�ी राष्ी् भाडंवलाची वाढ 
होण्ात आडकाठी िनम�ण करतात व त्ा ाे्ाच्ा आनथक कमतेला धोका िनम�ण करतात . िहाुसथानात 
असवासथ् िकवा सावरजिनक असुरिकततेची पिर�सथती िनम�ण झाल्ास ितचे वर कथन केल्ा�माणे 
सवरव्ापी आिण िचरसथा्ी होणारे असे हे पिरणाम आहेत . औरंगजेबाची कारकीार महणजे ्ा घटनेची 
सत्ता पटिवणारे एक उ�ेखनी् असे उााहरण आहे. 
 
(२) औरंगजेबाचया कारिकद�त्ल सतत झालेलया यु�ानं् आ�थक कमतेला लागलेल् ओहोट् 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त जवळ जवळ पचंवीस वष� ािकणेमध्े ्ु� चालले होते . ्ामुळे 

िहाुसथानच्ा आनथक सवासथ्ामध्े जो िबघाड झाला त्ाचे सववप अित्् भ्ानक असे होते . इतकेच 
नवहे तर त्ामुळे झालेले पिरणाम हे अित्् ाूरगामी आिण फार काळप �्त िटकणारे असे होते . बाा्ाही 
फौजाकंडून होणाऱ्ा लषकरी हालचाली , िव्षेतः बाा्ाही सैन्ाने िालेले अनेक व�ेाचें �संग , ्ामुळे 
जंगले आिण माळराने ्ाचंा पूणर ना् झाला . मोगल सैन्ाची संख्ा �चडं होती . अिधकृत कागाप�ात ही 
संख्ा १ लाख ७० हजार एवढी िालेली आहे . ्ा लढाऊ सैिनकाबंरोबर जवळ जवळ ाहापट िबनलढाऊ 
माणसे होती. ्ाचा पिरणाम असा झाला को िजथे िजथे हे सैन् गेले ितथे ितथे िहरवगेार महणून जे काही 
होते त्ा सव�चा त्ानंी लौकरच फ�ा पाडला . ्ात आणखी भर महणूनच की का् ह�ा करणारे मराठे , 
त्ानंा जे वाहून नेता ्ेणे ्क् नसे त्ा सव�चा ना् करीत आपल्ा घो�ाचंी गुजराण ते उभ्ा असलेल्ा 
िपकावंर करीत . त्ाच�माणे घरे -ाारे आिण हलिवता ्ेणार नाही अ्ी मालम�ा ते जाळून टाकीत . 
साहिजकच आपल्ा ्वेटच्ा मोिहमेनंतर १७०५ मध्े औरंगजेबाने माघार घेतली , त्ावळेी सबधं ाे्ात 
िासणारे दश् अित्् भ्ानक अ्ा ना्ाचे होते ्ात काहीच आ�्र नाही . “्ा �ातंातील ाूरवर 
पसरलेल्ा �ाे्ात औरंगजेबाने जे काही ठेवले ते महणजे वृकहीन अ्ी माळराने आिण िपके नसल्ामुळे 
ओसाड वाटणारी ्तेे . त्ाचं्ा जागी द�ीस पडणाऱ्ा वसतू महणजे माणसे आिण जनावरे ्ाचं्ा हाडाचें 
िढगारे.” (सटोर्या., भाग ४, २५२) वृक संप�ीचा झालेला हा संपूणर आिण अित्् मो�ा �माणावरील 
ना् ्ाचा तेथील ्तेीवर अित्् घातक असा पिरणाम झाला . अिवरत चाललेल्ा ्ा ्ु�ानंी 
सा�ाज्ाची इतकी भ्ानक आनथक ओढाताण झाली की सरकार इतकेच खाजगी जमीनाार हे िभकारी 
बनले. काळाच्ा ओघात ाुार्�ेत पोहोचलेल्ा इमारती आिण रसते ्ाचंी डागडुजी करण्ाची कुवत 
ाेखील त्ाचं्ात रािहली नाही. 

 



 
अनु�मिणका 

जबरीची कैा , वठेीची सकत मजुरी आिण उपासमार ्ामुळेच केवळ मेहनतीचे काम करणाऱ्ा 
लोकाचें हाल झाले असे नाही तर ्ा मोिहमा चालू असताना वारंवार रोगराईचा जो डोब उसळत असे 
त्ामुळेही ्ा वग�चे अतोनात हाल झाले . �त्क बाा्हाच्ा छावणीत ाेखील , जेथे अिधक सुखसो्ी , 
सुरिकतता आिण सुसंसकृतपणा ्ाचंी अपेका होती, तेथे �त्ेक वष� ािकणेमधील ्ु�ामुळे जवळ जवळ एक 
लक माणसे आिण घोडे , बलै, उंट आिण ह�ी िमळून तीन लक �ाणी ्ाचंी हानी इतके भ्ानक नुकसान 
होत असे . (सटोर्या, भाग ४ , ९६) १६८७ मध्े गोवळको�ाच्ा व�ेाच्ा वळेी ाुषकाळी पिर�सथती 
िनम�ण झाली. “है�ाबाा ्हरामध्े घरे -ाारे, ्हरातून वाहणारी नाी आिण माैान ही सवर �ेतानंी भवन 
गेलेली होती . अगाी अ्ीच पिर�सथती बाा्ाही छावणीत होती .........मलैोमलै केवळ �ेताचं्ा 
िढगाऱ्ावरच नजर पडत असे . धो धो पडणाऱ्ा पावसामुळे ्रीरावरील मासं आिण कातडी ही धुऊन 
जात............काही मिहन्ानंंतर जेवहा पाऊस थाबें तेवहा ाूर अंतराववन बिघतल्ास हाडाचं्ा 
िढगाऱ्ाचा पाढुंरकेपणा हा जणू काही बफ�चछािात टेक�ासंारखा वाटे .” (एम. ए., २९२) आताप �्त 
ज्ा �ाे्ातं ्ातंता आिण सुब�ा ्ाचे सा�ाज् नाांत होते त्ा �ाे्ातं ाेखील असाच भ्ानक हाहाःकार 
माजला. भीमसेन ्ा लेखकाने पूवरकन�टकमधील ्ा पिर�सथतीचे वणरन काटेकोरपणे केलेले आहे . तो 
महणतो, “िवजापूर, गोवळकोडा आिण तेलंग घराण्ाचंा ्ा ाे्ावर जेवहा अंमल होता तेवहा ्ा ाे्ात 
मो�ा �माणावर ्तेी केली जाई . परंतु आता ्ा �ाे्ातून बाा्ाही फौजाचंी आगेकूच झाल्ामुळे 
त्ामधील अनेक िठकाणाचें वपानतर िनववळ ओसाड अरण्ात झालेले आहे . ्ा �ाे्ातूंन आ्मण कवन 
जात असताना बाा्ाही फौजाकंडून तेथील लोकावंर भ्ानक अत्ाचार केले गेले आिण त्ानंा अस् 
्ातना भोगाव्ा लागल्ा .” अ्ाच तऱहेची पिर�सथती वऱहाडमध्े असल्ाचे वणरन भीमसेन ्ाने केलेले 
आहे. (िदल., भाग २, ११४ अ, १३६ ब) 

 
रोगराई आिण नैस�गक आप�् 

 
इ. स. १६८८ मध्े िवजापूरमध्े गाठीच्ा भ्ंकर रोगाने अित्् उचछाा केला. जवळ जवळ तीन 

मिहन्ाचं्ा कालावधीत ्ा रोगाने एक लाखाच्ावर माणसे मेली असावी असा अंााज केला जातो . (एम. 
ए., ३२८) अ्ाच तऱहेचा रोग १६९४ च्ा ऑगसट मिहन्ात राजपु� आजम ्ाच्ा छावणीत उद भवला 
होता अ्ी नोा आपल्ा वाचनात ्ेते . (अख., २९ ऑगसट ) सुरत ्ेथील इं�गल् कारखानाारानंी 
केलेल्ा नोाी�माणे १६९४ आिण १६९६ ्ा वष�त पि�म िहाुसथानात सवर� अ्ाच तऱहेच्ा भ्ानक 
रोगाने धुमाकूळ घातला होता . ्ामध्े जवळ जवळ ९५००० माणसे मृत्ुमुखी पडली . ्ाबाबतचे एकच 
उााहरण घ्ाव्ाचे महटल्ास १७०२ ते १७०४ ्ा कालावधीत अवषरण आिण गाठीचा रोग ्ानंी २० लक 
माणसाचंा बळी घेतला . (सटोर्या., भाग ४ , ९६) त्ाि्वा् १८ व्ा ्तकाच्ा सुरवातीला ािकणेमध्े 
रोगराई आिण पूर, अवषरण, वाजवीपेका जासत पाऊस आिण अिन्िमत पाऊस ्ासंारख्ा भ्ंकर नैसनगक 
आप��नी वारंवार धुमाकूळ घातला . त्ामुळे आ्मण करणारे मोगल आिण सथािनक लोक ्ाचं्ा 
हालअपे�ातं आणखीनच भर पडली आिण ्ामुळे लोकसंख्ेमध्े आणखी घट झाली . जवळ जवळ एका 
िपढीच्ा कालावधी इतक्ा कालखंडावर ्ु� चालल्ामुळे कोठल्ाही तऱहेची बचत झाली नाही , इतकेच 
नवहे तर सवरसाधारण लोकामंधील �ितकार्कती ाेखील नाही्ी झाली. त्ानंी जे जे महणून उतपाान केले 
होते िकवा ज्ाचा त्ानंी साठा केला होता ते सवर ाोनही बाजंूच्ा ह�ेखोरानंी साफ लुटून नेले . साहिजकच 
जेवहा ाुषकाळ अथवा अवषरण ओढवले , तेवहा ्तेकरी आिण जमीन नसलेले कामगार हे िकडी व मंुग्ा 
्ाचं्ा�माणे असाहाय् पिर�सथतीत िवना् पावले . बाा्ाही छावणीत अ�धान्ाची कमतरता ही का्मचे 
ठाण ाेऊन बसली . पुषकळाा ्ा पिर�सथतीचे वपातंर ाुषकळात होई . िहाुसथानच्ा पुषकळ भागातं 
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धान्ाची जी अतोनात सवसताई होती ती जाऊन ितचा केवळ आभास सपपनसृ�ीगत ि्�क रािहला . 
(िदल., भाग २, १४६ अ.) 

 
(३) वयापार आिण उ�ोगधंदे , याचं् यु�े, अशातंता आिण सरकार् अिधकाऱयाकंडून होणार् िपळवणूक 
यामुळे झालेल् नुकसान् 

 
िहाुसथानामध्े अनेक िठकाणी ्ातंता नसल्ामुळे िकवा ्तेीला सुरिकतता नसल्ामुळे 

उपासमार आिण गाजंवणूक ्ानंी सं�सत झालेल्ा ्तेकऱ्ानंी उपजीिवकेचा मागर महणून हमरसत्ावर 
ारोडेखोरीचा धंाा सवीकारला . ािकणेमध्े त्ानंी ्ाााे आिण घोडेसवार जमिवले आिण मरा�ानंा 
त्ाचं्ा मोगल मुलखावरील हलल्ातं सामील होण्ाचा उप्म त्ानंी सुव केला . त्ाच�माणे गावोगाव 
बडंखोराचं्ा टोळ्ा संघिटत करण्ात आल्ा . त्ा अनेकजणानंा चाकरी ाेत आिण खेडुतामंध्े जे अिधक 
िहमतवान असत त्ानंा ते वैभव आिण संप�ी ्ाचे �लोभन ााखवीत . ाुा�वाने �ासलेल्ा ्ा पाव ्तकात 
ािकणेमध्े व्ापाराचा जवळ जवळ लोप झाला . मजबतू संरकण बरोबर असल्ाखेरीज लमाणाचें ताडें 
नमराेच्ा ािकणेकडे �वास कव ्कत नसत . साहिजकच त्ानंा अनेक मिहनेप �्त वाटेमध्े असलेल्ा 
मजबतू तटबांी घातलेल्ा ्हरामध्े राहाव ेलागे , आिण त्ानंतर ािकणेकडे ज्ा गावी त्ानंा जाव्ाचे 
असेल त्ा िठकाणी सुरिकतपणे जाण्ाची संधी िमळण्ाइतकी पिर�सथती िनम�ण होई . इतकेच का् तर 
खु� बाा्ाही टपाल आिण बाा्हाला भोजनासाठी लागणाऱ्ा फळाचं्ा करं�ा ्ा मरा�ानंी नमराेच्ा 
पलीकडील रसत्ावर जो धुमाकूळ घातला होता त्ामुळे नमराेच्ा काठी ५ मिहने अडकून पडल्ाच्ा 
हकीकती इितहासकारानंी कथन केलेल्ा आपण वाचतो. 

 
वरील पिर�सथती सोडल्ास ज्ा िठकाणी ्ु�ाचा धुमाकूळ चाललेला नवहता (बगंाल�माणे) त्ा 

िठकाणी मध्वत� सरकारची स�ा कमकुवत झाली . ्ाचा पिरणाम असा झाला की �ािंतक सुभेाार 
बाा्ाही सरकाराकडून ्ेणारे मनाई हुकूम िझडकावन लावण्ाइतके उ�ाम बनले . इतकेच नवहे तर 
व्ापाऱ्ानंा अित्् कमी िकमतीला त्ाचं्ाजवळील माल िवकण्ास भाग पाडून आिण तो उघड 
बाजारात अिधक िकमतीला िवकून व त्ाच�माणे व्ापारी आिण कारागीर ्ाचं्ाकडून का्�ाने मना 
केलेला अबवाब नावाचा कर वसूल कवन भरपूर पैसा सवतःसाठी गोळा करण्ाप �्त त्ाचंी मजल गेली 
होती. (अिधक हकीकतीसाठी मुघल अॅडिमिनस्ेशन ्ा माझ्ा पुसतकाचे �करण तीन पाहा .). अंतगरत 
सुरिकततेचा अभाव आिण ाूर अंतरावर खरेाी करण्ाची अ्क्ता ्ामुळे तटबांीने वढेलेली ्हरे 
सोडल्ास इतर सवर� कला आिण हसतव्वसा् ्ाचंा लोप झाला . त्ाच�माणे खेडेगावातील उ�ोगधंाे 
आिण उ�ोगधं�ावर उपजीिवका करणारे लोक ्ाचंा तर जवळ जवळ समूळ ना् झाला . उााहरणाथर 
म�ासच्ा िकनाऱ्ावर फार मो�ा संख्ेने िवणकर लोक वसती कवन होते . कन�टकसाठी मोगल आिण 
मराठे ्ाचं्ामध्े जो संघषर चालला होता , (१६९०–१६९८) त्ामुळे त्ाचंी पिर�सथती इतकी अ�सथर 
झाली होती की ्ुरोपकडे जाणाऱ्ा जहाजावंर भरपूर कापड लााणे हे तेथील इं�ज आिण �ेच 
वखाराारानंा जवळ जवळ अ्क्�ा् होऊन गेले . अ्ा तऱहेने िहाुसथानच्ा अित्् भ्ानक अ्ा 
आनथक अवनतीला सुरवात झाली . ्ाचा पिरणाम िहाुसथानच्ा राष्ी् भाडंवलात खोट ्ेण्ात झाला . 
इतकेच नवहे तर तेथील लोकामंधील ्ािं�क कु्लता आिण संसकृतीचा आा्र ्ाचंा ाज� अित्् 
झपा�ाने खालावला . त्ाच�माणे सवर ाे्ात अित्् ाूरवर कला आिण सुसंसकृत राहणीही नाही्ी 
झाली. 
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शेतकऱयाचं् ्ळणूक करणाऱया आणख् काह् श�त् 
 
पुषकळ वळेा मोगल ि्पाई मोिहमेवर कूच कवन जात असताना उभी िपके पा्ाखाली तुडवीत . 

ज्ा ्तेकऱ्ाचें ्ामुळे नुकसान होत असे त्ाब�ल त्ानंा नुकसान भरपाई ाेण्ासाठी बाा्हाने एक 
खास अिधकारी वगर िनम�ण केला होता . (पा्मली-इ-जराइत) तरी ाेखील बाा्हाच्ा आनथक 
अडचणीमुळे लोकाचं्ा द�ीने ्ा अित्् उपकारक अ्ा सरकारी िन्माचंी कधीच ाखल घेतली जात 
नसे. परंतु ्तेकरी लोकाचं्ावर ज्ाचं्ाकडून अित्् जुलूम जबरासती होत असे , तो वगर महणजे मुख् 
फौजेच्ा पाठोपाठ ्ेणारे बाजारबुणगे. ्ामध्े ज्ाचें वग�करण करता ्ेणार नाही अ्ा असंख् चाकराचंा 
एक वगर, रोज मजुरी करणारे कामगार , ारवे् ी आिण औरंगजेबाच्ा तंबचू्ा िफरत्ा ्हराच्ा पाठोपाठ 
्ेणारे, अ्ा तऱहेच्ा गा�च्ा िनिम�ाने एक� आलेल्ा समुहातं आपल्ाला काही तरी �ापती होईल अ्ी 
आ्ा बाळगून आलेले उडाणटपपू लोक ्ाचंा समावे्  होता . ्ामध्े �मुख महणजे फौजेच्ा उप्ोगासाठी 
आपल्ा जनावराचंा उप्ोग कवन ाेणारे , जवळ उंट बाळगणारे बलुची आिण नोकरीच्ा ्ोधाथर 
भटकणारे आगािपछा नसलेले अफगाण हे लोक लुटालूट करीत आिण ्ेथील सथािनक लोकानंा अित्् 
िनार्पणे झोडपीत. ्ा काळात वजंारा जमातीचे लोक पुषकळ वळेा ५००० माणसाचं्ा गटाने िफरत असत . 
हे लोक धान्ाचा व्ापार करीत . �त्ेकाबरोबर धान्ाने लाालेले ाोन बलै असत . त्ानंा आपल्ा 
संख्ाबळाच्ा सामथ्�ची जाणीव असे आिण लहानसहान सरकारी अिधकाऱ्ाबं�ल त्ाचं्ा मनात 
अित्् तुचछतेची भावना असे . पिरणामी ते अनेकाा रसत्ाच्ा कडेला वसती कवन राहणाऱ्ा लोकानंा 
लुटीत आिण ्तेामधील उभी िपके कसल्ाही ि्केची िभती न बाळगता आपल्ा गुरानंा खा्ला घालीत . 
त्ाच�माणे सरकारी खिलते , हेरानंी पाठिवलेल्ा बातम्ा आिण बाा्हाला नजर करण्ासाठी महणून 
पाठिवण्ात आलेल्ा फळाचं्ा करं�ा घेऊन जाणारे बाा्ाही हरकारे (्ाला गुजराथेत मेवराह असे 
महणत.) हे ाेखील ते ज्ा खे�ातून जात असत तेथील लोकानंा लुटीत असत . मरा�ाचं्ा पाठोपाठ 
लुटालूट करण्ासाठी महणून बेरड आिण पढेारी हे ाेखील माैानात उतरले . ्ाचंा उ�ेख िनववळ 
ारोडेखोर आिण लुटाव महणूनच करावा लागेल. 

 
्ानंतर, बालून गेलेले आिण नवीन ्ेणारे एकाच खे�ाचे जे �ितसपध� जहागीराार होते त्ाचं्ा 

जिमनीचा कारभार पाहणाऱ्ा िावाणाचंी ्ा लुटाव लोकाचं्ा वग�त भर घालावी लागेल . जिमनीच्ा 
धाऱ्ाची कधीही न संपणारी बाकी अजून वसूल वहाव्ाची आहे , ्ा िमषाखाली बालून जाणाऱ्ा 
जहागीरााराचे बाकी वसूल करणारे हे िावाण ते खेडे सोडून जाव्ाच्ा अगोार ्तेकऱ्ाला िजतके 
िपळून काढता ्ेईल िततके काढीत असत . इतकेच नवहे तर बालून आलेला जहागीराार आपल्ा 
अिधकारावर रजू झाल्ानंतर ाेखील काही मिहने त्ा खे�ातच मु�ाम कवन राहात असे , आिण नवीन 
बालून आलेला अिधकारी आपली सवतःची उपासमार होऊ न्े महणून अधरमेल्ा झालेल्ा ्तेकऱ्ानंा 
आपल्ा आनथक वसुलीवपी जात्ातून भरडून काढीत असे. 

 
(४) मोगल सरकारच् िदवाळखोर् (कजरबाजार्पणा) 

 
इं�जानंी िहाुसथान जो िजकून घेतला तो एका झटक्ासर्ी नसून पा्रीपा्रीने घेतला . त्ानंी 

्ाबाबत जी �गती केली ितचे सववप अिवरत अ्ा पिर�माचं्ा फल�ुतीचे नवहते , तर िहाुसथानात ि�िट् 
सरकारतफ�  ज्ा वहाईसरा्ाचं्ा नेमणुका झाल्ा त्ाचं्ा कतृरतवाचे , िहाुसथानवरील ि�िट् लोकाचें 
सवािमतव हे फल होते . ्ाबाबत िव्षे उ�ेखनी् गो� महणजे �त्ेक आ्मकवृ�ीच्ा वहाईसरा्ची 
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कारकीार संपल्ानंतर त्ाच्ा जागी नेमणूक झालेला वहाईसरा् हा ि�िट्ाचं्ा द�ीने फा्�ात पडणाऱ्ा 
आिण महणून काटकसरीच्ा अ्ा संपूणरत्ा तटसथतेच्ा धोरणाचा क�र पुरसकत� असे . कलाईवह आिण 
वहॅ�नसटाटर ्ाचं्ा लढा्ामुंळे िनम�ण झालेली आनथक पोकळी भवन काढणारा वॉरन हे�सटंगजसारखा 
एखााा वहाईसरा् िनघे आिण तो वलेसलीसारख्ा एखा�ा लषकरीदष�ा आ्मक धोरण सवीकारणाऱ्ा 
वहाईसरा्च्ा धोरणाला पोषक अ्ी भिूमका िनम�ण करी . त्ाच�माणे वलेसलीच्ा आ्मणाच्ा 
बेारकार धोरणामुळे कंपनी सरकारचे जे िावाळे वाजले होते त्ा िावाळखोरीची भरपाई बाल� िकवा िमटो 
्ाचं्ासारखा अित्् िधमेपणाचे धोरण सवीकारणारा वहाईसरा् करी . मान�स ऑफ हे�स्ंगज आिण अलर  
ऑफ अहमरसट ्ाचं्ा ्�तुवाच्ा धोरणामुळे कंपनीच्ा ितजोरीवर जी धाड पडत असे त्ामुळे होणारे 
नुकसान बे�नटकसारखा ्ातंताम् धोरणाचा पुरसकार करणारा वहाईसरा् भवन काढी . औरंगजेबाच्ा 
बाबतीत तसे महणता ्ेणार नाही . १६७९ पासून महणजे मारवाडच्ा राज्ावर त्ाने सवारीला सुरवात 
केल्ापासून त्ाची कारकीार महणजे एका कधीही न संपणाऱ्ा ्ु�ासारखी झाली होती . ज्ामुळे त्ाच्ा 
�जेला उसंत घेण्ास सवड िमळेल , ्ु�ामुळे झालेली नुकसानी भवन काढता ्ेईल आिण पुढील ्ु�े 
लढण्ासाठी साधनसाम�ीची जुळवाजुळव करता ्ेईल अ्ा ्ातंतेच्ा आिण काटकसरीच्ा मध्ंतराची 
िकती जररी आहे ्ाची त्ाला कधीच जाणीव झाली नाही . त्ाच्ा कारिका�ला सुरवात झाल्ाबरोबर 
चालू महसुलापासून ्ेणारे उतप� संपून गेले . त्ाच�माणे िहांूवर १६७९ मध्े जो नवीन कर बसिवण्ात 
आला होता त्ापासून िमळणारे उतप�ही ्ात संपले . (के. के., भाग २ . २७८, ३७८) इतकेच नवहे तर 
त्ाच्ा वाडविडलानंी आगऱ्ाच्ा आिण िा�ीच्ा िकलल्ातील तळघरात ज्ा संप�ीचा संच् कवन 
ठेवला त्ा संप�ीची आहुती ्ा ्ु�ामध्े पडली. (के. के., ४११; सटोर्या, भाग २. २५५) 

 
अ्ातऱहेने मोगल सा�ाज्ाचे ि्लकी संप�ीचे जे अखेरचे साठे होते तेही िरकामे झाले . अ्ा 

पिर�सथतीत सरकारवर उघडउघड िावाळखोरीची पिर�सथती ्ेणे हे अगाी अपिरहा्र होते . लषकरातील 
ि्पाई आिण त्ाच�माणे मुलकी अिधकारी ्ाचें पगार जवळ जवळ तीन वष�प �्त थकले . पगार न 
िमळल्ामुळे उपासमार झाल्ाने आिण सथािनक वाण्ाकडे पत नाही्ी झाल्ामुळे िचडून गेलेले ि्पाई व 
अिधकारी पुषकळ वळेा बाा्ाही ारबारात तमा्ा करीत , आिण पुषकळ वळेा त्ाचं्ा सेनापतीचा व्वहार 
बघणारा जो मुनीम असे त्ाला ि्वीगाळ करीत अथवा बडवनू काढीत . ्�चू्ा फौजेतील अिधकारी आिण 
�त्ेक िकलल्ावरील िक�ेाार ्ानंी आपला पक सोडून मोगलानंा ्ेऊन िमळाव ेआिण िक�ा मोगलाचं्ा 
सवाधीन करावा ्ासाठी त्ाचें मन वळवाव ेमहणून बाा्ाही सरकार �व् आिण बाा्ाही सैन्ात 
अिधकाराच्ा जागा ाेण्ासंबधंी वाटेल त्ी उतावळेपणाची वचने ाेत असे . ्ा सवर वचनाचंी पिरपूत� 
करणे हे मानवी �्तनाचं्ा पलीकडचे होते . ्ाचा पिरणाम असा झाला की सा�ाज्ातील सवर जमीन ही 
सैन्ामध्े भरमसाठ भरती केल्ा गेलेल्ा अिधकाऱ्ाचंी बाकी ाेण्ासाठी ज्ा एकंार जहािगर�ची जररी 
होती, त्ाची भरपाई करण्ास अपुरी पडली . (हमीाउ�ीन ्ाचे अहकाम, ५७) ज्ावळेी पगाराऐवजी 
जिमनी ाेण्ाबाबतच्ा उताऱ्ाचंी बाा्ाही अिधलेखा िवभागाकडून मोजााा केली जाई , तेवहा अनेक 
वष�प �्त त्ाबाबतचे काढलेले हुकूम हे कागाावरच राहात , कारण जी खेडी एखा�ाच्ा नावाने कवन 
िालेली असत ती �त्क त्ाच्ा ताब्ात ाेणे हे अ्क् होऊन बसे . जहािगरी ाेण्ासंबधंीचा हुकूम आिण 
त्ा जहािगरीचा त्ा व्कतीला िमळणारा ताबा ्ामध्े इतका काळ जाई की तेवहा लोक असे कु�तसपणे 
महणत की ती जहािगरी िमळेप �्त एखा�ा मुलाचे व् वाढून त्ाला ााढी ाेखील ्ेईल . (के. के., भाग २. 
३७९) मरा�ाचंा एखााा छोटासा िक�ा घ्ाव्ाचा महटले तरी िक�ेााराला लाच महणून ाेण्ासाठी ४५ 
हजार रप्ाचंी रोख र�म लागत असे , आिण ्ा ाराने मरा�ाचें सगळे िक�े घ्ाव्ाचे झाल्ास 
बाा्हाला आ्ा करण्ास कसलीच जागा नवहती , आिण तरी ाेखील बाा्हा हटवााीपणाने मो�ा 



 
अनु�मिणका 

र�मेची लाच भवन अथवा वढेा घालून मरा�ाचें एका पाठोपाठ एक िक�े काबीज करीत चालला . वढेा 
घालून त्ाने जे िक�े िजकून घेतले त्ासाठी त्ाला ्ापेका ासपट िकमत अिधक �ावी लागली . (के. 
के., भाग २. ५०३) 

 
पिरणामी ािकणेमधील मोगल सैन्ाचे मनोधै्र पार खचून गेले . कधीही न संपणारे आिण िनरथरक 

असे ्ु� लढाव ेलागल्ामुळे मोगल सैन्ातील ि्पाई अित्् थकून गेले . (ॲने�डोट स , ११). [“वाळवंटे 

आिण जंगल ्ामधून सतत कूच कवन जावे लागल्ामुळे माझे अिधकारी माझ्ा मरणाची वाट पाहतात .”] परंतु औरंगजेब कोणत्ाही 
�कारचा िवरोध सहन करण्ाच्ा अथवा िम�तवाचा स�ा ऐकण्ाच्ा पिर�सथतीत नवहता . औरंगजेबाचा 
मुख् अमीर -उल् -उमरा असाखान हा होता . त्ाने बाा्हाला अ्ी सूचना करण्ाचे धाडस केले की 
आता िवजापूर आिण गोवळकोडा ही राज्े काबीज करण्ात आलेली आहेत . आपल्ाला त्ामुळे कोणतेही 
अिधक काम करण्ाचे उरले नाही आिण महणून आपल्ाला िा�ीला परतण्ास काहीच हरकत नाही . 
्ावर औरंगजेबाने अित्् उपरोधाने त्ाची कडक ्बाातं हजेरी घेतली आिण तो महणाला , 
“तुझ्ासारख्ा माझ्ा सुज अ्ा नाणावलेल्ा सेवकाने अ्ा तऱहेची िवनंती करावी ्ाचे मला मोठे आ� र् 
वाटते. जोप �्त ्ा मत्र ्रीरात �ास घेण्ाची ्कती आहे तोप �्त ्ा ्रीराची काबाडक�ातून सुटका 
नाही. (हम्दउ�्न याचे अहकाम , ४६ ) बाा्हाच्ा अनु्ा्ाचंी िपढी जनमाला ्ेऊन वाढली आिण 
आ�्र असे की त्ाचं्ापैकी कोणीही ्हरामध्े �वे्  केला नवहता िकवा िवटा िकवा ागड ्ानंी बाधंलेल्ा 
घरात वासतव् केले नवहते, तर एका छावणीमधून ाुसऱ्ा छावणीकडे जाण्ासाठी कूच करण्ामध्े त्ानंी 
आपले सारे आ्ुष् तंबतू घालवले . (िदल., भाग २ . १४१ अ) रजपूत ि्पा्ानंी अ्ी त्ार केली की 
पुढील िपढीमध्े त्ाचंी जमात सा�ाज्ाची सेवा -चाकरी कव ्कणार नाही , कारण त्ानंा त्ाचें सारे 
आ्ुष् ािकणेतल्ा मोिहमातं घालवाव ेलागले असून आपल्ा मा्ाे्ी जाण्ास आिण मुलाबाळानंा जनम 
ाेऊन वाढिवण्ास वळेच िमळाला नाही . घरी जाण्ाच्ा ओढीने अित्् व्ाकुळ झालेल्ा ािकणेमधील 
एका सरााराने आपली बाली िा�ीला वहावी महणून बाा्हाला १ लक रप्ाचंी लाच ाेऊ केली . (एम. 
य.ू, भाग १. ४५७). 

 
(५) राजयकारभाराला लागलेल् उतरत् कळा आिण सावरजिनक अशानततेच् िनम�ण झालेल् पिरयसथत्  

 
खच�त झालेली भ्ानक वाढ आिण सातत्ाने ािकणेमध्े चाललेले ्ु� , ्ा ाोन गो��चा उ�र 

िहाुसथानातील पिर�सथतीवर अित्् िवपिरत असा पिरणाम झाला . सा�ाज्ातील जुने , अित्् समृ� 
आिण ्ातंतेचे वातावरण असलेले आिण जेथे राजकी्दष�ा सथै्�चे वातावरण असलेले �ातं हे त्ातील 
संप�ी, मनुष्बळ आिण बुि�मान वगर पार नाहीसे झाल्ामुळे कळाहीन बनले . त्ा �ातंामधील उ�म उ�म 
ि्पाई, उ� पाावर असलेले अिधकारी आिण तेथे जमा झालेला महसूल ्ा सव�ची रवानगी ािकणेमध्े 
करण्ात आली . उ�र िहाुसथानातील सुभ्ाचंा कारभार करण्ासाठी ाुय्म अिधकाऱ्ाचं्ा नेमणुका 
करण्ात आल्ा. 

 
सुभेदाराचें दािरा आिण दुबरळता 

 
परंतु त्ाचं्ाजवळ ठेवण्ात आलेली फौज ही इतकी लहान होती आिण त्ासाठी नेमून िालेले 

उतप� हे इतके अपुरे होते की ज्ा तऱहेने हुकमत गाजवणे जवर होते त्ी गाजवणे त्ानंा ्क् झाले 
नाही. सवर �कारच्ा का्�ानंा न जुमानणाऱ्ा बडंखोरानंी उ�रेमध्े आिण त्ाच�माणे ािकणेमध्े आपले 
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डोके वर काढले . अथ�त ्ा बडंाळीचा अिधक जोर कारणपरतव ेउ�र िहाुसथानमध्े ािकणेपेका अिधक 
होता. मोगल स�ा िहाुसथानात दढ होण्ाच्ा अगोार ज्ाचं्ा वाडविडलानंी ितथे राज् केले असे 
�िति�त जमीनाार , अनेक िजल्ामंध्े िव्षेतः बगंाल , जौनपूर, माळवा, अलाहाबाा, आिण उ�र 
ओिरसा ्ेथे सथाि्क झालेली आिण िहाुसथानमधील आपल्ा गत सा�ाज्ाचं्ा आठवणीची सवपने 
पाहणारी अफगाण घराणी , औरंगजेबाच्ा हुकुमाने बडतफर  झालेल्ा राजघराण्ातील आपल्ा मुलुखावर 
ताबा सागंणारे वारसाार , आगऱ्ाच्ा पि�मेकडील जाट ्तेकरी आिण िा�ीच्ा नैऋर त्ेकडील मेवाती 
्ाचं्ासारख्ा बडंखोर टोळ्ा , अवध ्ेथील बाईस व ािकण िबहारमधील उ�ि्नीस ्ासारखे चळवळे 
रजपूत खेडुत वगैरे सवरजण सरकारी अमलािवर� बडं कवन उठले आिण आपल्ा ाुबरळ अ्ा ्जेाऱ्ावर 
हात टाकण्ास त्ानंी सुरवात केली . सथािनक सुभेााराला ्ा पिर�सथतीबरोबर मुकाबला करता ्ेणे 
अ्क् झाले . कारण त्ाचं्ा जबाबाारीच्ा मानाने कागाोप�ी त्ाचं्ा नावावर असलेली र�मही कमी 
होती. इतकेच नवहे तर ्ा रकमेत �त्कामध्े अित्् झपा�ाने घट पडत होती . सवरसाधारण जे 
अ्ातंतेचे वातावरण पसरले होते त्ामुळे साहिजकच ्तेकऱ्ाकंडून वसूल केल्ा जाणाऱ्ा खंडात घट 
पडण्ास सुरवात झाली . ्तेकऱ्ाचं्ा द�ीने अित्् ना्कारक आिण महणून भिवष्काळात राज्ाच्ा 
द�ीनेही धोक्ाची अ्ी मोगल जहािगरीच्ा �त्क कारभाराची जी प�ती होती त्ापेका अिधक वाईट 
अ्ी प�त कलपनेतही नजरेसमोर आणणे अ्क् आहे . िवरोधी जहािगरााराचे �ितिनधी अथवा त्ाच 
जहािगरााराचे एका पाठोपाठ नेमले गेलेले �ितिनधी ्ाचं्ाकडून र्तेची बेगुमान लुटालूट होण्ात ्ा 
प�तीचा अखेर ्वेट झाला . “एखााी जहागीर पुढील वष� त्ाच अिधकाऱ्ाकडे राहील अ्ी आ्ा 
बाळगण्ास काहीही जागा नाही . जेवहा एखााा जहािगराार जहािगरीवर आपला महसूल जमा करणार 
अिधकारी पाठवी , त्ावळेी तो त्ाच्ाकडून कज�च्ा वपाने र�म आगाऊ घेत असे . हा अिधकारी 
खे�ामध्े आल्ावर त्ाला अ्ी भीती वाटे की आपल्ापेका जहािगरााराला अिधक र�म कजर महणून 
ाेणारा एखााा ाुसरा माणूस आपल्ा पाठोपाठ आपल्ा जागेवर ्ेईल आिण महणून सवर तऱहेच्ा जुलूम -
जबरासतीच्ा उपा्ाचंा अवलंब कवन तो खंडाची वसुली करण्ास का -कू करत नसे . ्ाचा पिरणाम 
असा झाला की ्तेकऱ्ाने ्तेी करण्ाचे सोडून िाले . त्ामुळे जहािगर ाारानंा एका िाडकीचाही वसूल 
िमळत नसे .” (िदल., भाग २ , १३९ अ -१४० अ ) अ्ाच तऱहेचे नुकसान करणारे धोरण महसूल वसूल 
करण्ाच्ा बाबतीत बाा्ाही जिमनीबाबतही पाळण्ात ्ेत असे . (्ाबाबत अिधक मािहतीसाठी सटड्ज 
इन मुघल इंिडया ्ा पुसतकात पाहा : पान २२३) 

 
अ्ातऱहेने कधीही उकल न होणारी अ्ी गुंतागुंतीची पिर�सथती िनम�ण झाली . राजकी्दष�ा 

अव्वसथा होतीच आिण त्ात भर महणून की का् जमीनमहसुलाची प�तीही चुकीची होती . ्ामुळे 
पिरणाम असा झाला की जहािगरीपासून ्ेणारे उतप� कमी कमी होत गेले . उतप�ात घट पडल्ामुळे 
सुभेाारानंा आपल्ा मनसबीत असलेल्ा ि्पा्ाचंी संख्ा कमी करणे भाग पडले . सुभेााराचं्ा स्ा 
सैिनकाचं्ा संख्ेत अ्ातऱहेने घट पडल्ामुळे लोकामंधील का्ाा न जुमानण्ाच्ा वृ�ीला 
अिधकाअिधक उ�ेजन िमळत गेले . ्ापासून ्तेकऱ्ाचं्ा पिर�सथतीमध्े आणखीन िबघाड झाला आिण 
जिमनीपासून ्ेणारे उतप� कमी झाले. 

 
रजपूत लोकाचंा आिण तसे पािहले तर सवतःला कि�् जातीचे आहोत असे महणवनू घेणाऱ्ा सवर 

िहांूचा लढाई हा एकमेव व्वसा् होता . उ�र िहाुसथानमध्े मोगलाचं्ा आमाानीत जे ्ातंतेचे 
वातावरण िनम�ण झाले त्ामुळे पि�मेकडे असलेल्ा सरह�ीपलीकडील �ाे्ातं िकवा अजूनही मोगली 
अमलाखाली न आलेल्ा ािकणेमधील �ाे्ातं चाकरी हीच त्ाचं्ा द�ीने एकुलती एक संधी होती . 



 
अनु�मिणका 

बाा्ाही छ�ाखाली रजपूत लोक हे मध् आि््ा आिण कंााहारमध्े लढले होते. जरी काबलूचा समावे्  
औरंगजेबाच्ा सा�ाज्ात होत होता तरी ाेखील त्ाच्ा कारिका�त मोगल लषकरी कारवा्ा ्ा सीमेच्ा 
आतील भागापुरत्ाच म्�िात रािहल्ा . ािकणेतील उरलेल्ा ाोन ्ा्ा ाेखील औरंगजेबाने आपल्ा 
राज्ाला जोडल्ामुळे रजपुतामंध्े ाोन वगेवगेळ्ा कारणामुंळे बेकारीची पिर�सथती उद भवली . पिहले 
कारण महणजे मोगल सा�ाज्ात समािव� कवन घेतलेल्ा ्ा्ाचें जे धनी नसलेले असे जे सथािनक 
सैन् होते त्ानंा आपल्ाकडे नोकरी ाेण्ाची औरंगजेबाला िनकड भासली . ाुसरे कारण महणजे िजकून 
घेण्ासाठी आता फारच थोडा �ाे् ि्�क उरला होता . अ्ा पिर�सथतीत मह�वाकाकंा बाळगून 
असलेल्ा रजपूत घराण्ातील वारस हे आपल्ा विडलोपानजत जहािगरी िमळिवण्ासाठी आपल्ा 
ाे्बाधंवाबरोबर लढणे , ारोडेखोरीचा माग सवीकारणे िकवा सवधम�चा त्ाग औरंगजेबाकडून 
जहािगराारी िमळण्ाच्ा आ्नेे करणे ्ेव�ाच गो�ी कव ्कत होते. 
 
(६) औरंगजेबाचया अमदान्त भारत्य संसकक त्चा झालेला ऱहास, तयाच् कारणे आिण लकणे 

 
औरंगजेबाच्ा कारिका�त मध््ुगीन भारती् ससंकृतीची जी अवनती झाली ती आपल्ाला त्ा 

वळेी ज्ा उ�मो�म कला अ�सततवात होत्ा त्ाचं्ा झालेल् ऱहासात िासते . इतकेच नवहे तर 
त्ाचं्ापेकाही अिधक �माणात बौि�कदष�ा हीन �तीच्ा �जेची जी नविननमती झाली त्ात िासून ्ेते . 
१७ व े्तक जसजसे पुढे सरकू लागले त्ाबरोबर अकबर आिण ्हाजहान ्ाचं्ा काळातील मा�नी 
ऐितहािसक वातावरणात वाढलेली , सवतवाच्ा द�ीने बिघतले असता सवतं� बाणेाारपणाची वृ�ी 
ााखवणारी आिण अिधक जबाबाारी व अिधक सामथ र् ्ाचं्ा जािणवचे्ा वातावरणात ि्कून त्ार 
झालेली अ्ी जुनी उमराव घराणी हळूहळू नाम्षे झाली. त्ाचंी जागा छावणीमध्े आिण ारबारात ाुय्म 
ाज�च्ा माणसानंी घेतली . ्ाचं्ािवष्ी ाेखील औरंगजेबाच्ा मनात सं्् असल्ामुळे त्ानंा सं््ी 
औरंगजेबाने जी साधनसाम�ी पुरिवली होती ती अित्् कमकुवत होती . ही माणसे जबाबाारीची कामे 
पार पाडण्ात आिण धडाडीने एखााे काम हाती घेण्ास धजत नसत . आपले िहतसंबधं साधण्ासाठी ते 
एकाच माग�चा अवलंब करीत आिण तो मागर महणजे खु्ामतिगरी करण्ाचा (िदल., भाग २ , १५०ब). 
औरंगजेबाला फार मोठे आ्ुष् लाभले . ्ा त्ाच्ा जीवनात त्ाला फार मोठा अनुभव लाभला आिण 
त्ाच्ाजवळ �चडं मािहतीचा साठा त्ार झाला . ्ाचा पिरणाम असा झाला की बौि�कदष�ा तरण 
िपढी ही त्ाच्ापुढे खुजट बनली . वाढत्ा व्ाबरोबर त्ाच्ा सवभावातील सव्ंपूणरता आिण हेकेखोरपणा 
वाढतच गेला. अखेर वळे अ्ी आली की कोणालाही त्ाला िवरोध करण्ाचे धाडस होईना . इतकेच नवहे 
तर त्ाला �ामािणकपणाचा स�ा ाेणे अथवा कटूसत् सागंणे सव�ना अ्क् होऊन बसले . ाूरच्ा ािकण 
�ाे्ात सातत्ाने चाललेले ्ु� आिण छावणीतील खडतर जीवन ्ामुळे आराम कसा तो कोणाला 
ठाऊक नवहता . पिरणामी अमीरउमरावाचंी जी वैभव्ाली संसकृती होती ितचा ऱहास झाला . समाजाला 
सुधारणेचे जे वळण िमळत असे , ते सवरसाधारणपणे ्ा अमीरउमरावाचं्ाकडूनच . त्ामुळे जेवहा ्ा 
संसकृतीचाच ऱहास झाला तेवहा िहाुसथानातील बुि�जीवी वग�ची पातळीही हळूहळू खालच्ा ाज�ला 
जाऊन पोहोचली . ्ाचे अित्् उतकृ� उााहरण महणजे जो समाज पूव� नीितमान फैजीची �वचने 
ऐकण्ात अत्ानंा मानीत असे तोच समाज आता जफर जटाली ्ा गावढंळ माणसाच्ा रटाळ बोलण्ात 
आनंा मानू लागला. 

 
१८ वया शतकात्ल िहदुसथानचया पिरयसथत्चे भयानक िच� 
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राज्कत� जो वगर होता त्ाचा जो नैितक अधःपात झाला होता त्ाला पुरावा महणून पुढील 
उााहरणे ाेता ्ेतील . त्ा काळामधील वृ� माणसामंध्े िनरा्ावाााचे �माण वाढत होते , आिण हा 
िनरा्ावाा त्ा काळातील प�े आिण ांतकथा ्ामंध्े , इतकेच नवहे तर िवचारवतं इितहासकाराचं्ा 
�ंथामंध्े ाेखील दश्मान होत होता . सवरसाधारणपणे अ्ी समजूत आहे की पौरसत् लोकानंा भतूकाळ 
महणजे सुवणर् ुग होऊन गेले अ्ी कलपना करण्ाची आिण महणून ह�ीच्ा िपढीकडे त्ा सुवणर् ुगातील 
पूवरजाचें हे लोक महणजे अधोगतीला पोहोचलेले वारस आहेत असे तुचछतापूवरक लेखण्ाची सव् आहे . 
परंतु वर उ�ेिखलेला िनरा्ावाा हा इतका दढमूल होता आिण �ामािणक होता की ्ा सव्ीचेच एक 
उााहरण महणून त्ाच्ाकडे ाुलरक करता ्ेणे कठीण होते . िहाुसथानातील जीवनाच्ा घडीला जे 
अित्् भ्ानक असे वाईट वळण लागत होते त्ामुळे भीमसेन आिण खाफीखान ्ाचं्ासारखे 
इितहासकार ाेखील �सतिमत झाले , आिण िचतन्ील होऊन त्ानंी अकबर आिण ्हाजहान ्ाचं्ा 
काळात होऊन गेलेल्ा व्कत�चे गुण आिण गौरव ्ाचंी तुलना स�ःपिर�सथतीबरोबर करण्ास सुरवात 
केली. [िदल., भाग २ . १३९ अ , १४६ अ , १५७ अ ; के. के., भाग २ , ५५०.] इतकेच नवहे तर भिवष्काळामध्े कोणत्ा 
भ्ानक घटना घडणार आहेत ्ाच्ा जािणवनेे अित्् िवषणण होऊन आपले मसतक हालवीत आिण 
आपल्ा मृत्नंूतर सगळीकडे �ल् होणार अ्ी भिवष्वाणी वतरवीत असलेल्ा वृ� झालेल्ा 
औरंगजेबाचे वणरन केलेले आपल्ाला इितहासात आढळते . (अॅने�डोटस , भाग २). ्ाबाबत ्ेणारा काळ 
हा काळाकु� आहे असे महणणाऱ्ा िनरा्वा�ानंा सााु�ाखानाने उ�र िाले . तो महणतो , “कोणत्ाही 
काळात ्ोग्ता नसलेली माणसे नसतात असे नाही . ज्ा गो�ीची जवर आहे ती महणजे त्ानंा ्ोधून 
काढून, त्ानंा �ेमाने आपलेसे कवन , त्ाचं्ाकडून आपले काम कवन घेणाऱ्ा आिण अ्ा 
अिधकाऱ्ािंवर� आपमतलबी माणसे जे काही बोलतात त्ाकडे कानाडोळा करणाऱ्ा अित्् सुज अ्ा 
धन्ाची आहे .” (र�ात., �. ४६ ) परंतु औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा अखेरच्ा वष�त ्ा अित्् 
मौल्वान अ्ा त�वाचा पाठपुरावा केला गेला नाही , आिण औरंगजेबाच्ा वारसानंी तर ्ा त�वाला साफ 
मूठमाती िाली . बुि�मान  माणसाला त्ाच्ा आवडी�माणे त्ा काळात पुढे ्ेण्ाचे सवर मागर बां झाले 
होते. सरकारची चाकरी महणजे एक अित्् पूजनी् अ्ी ठेव आहे हा िवचार लोकाचं्ा मनातून पूणरपणे 
गेला होता , आिण त्ाजागी सरकारी चाकरी महणजे धमर�� माणसाला , खु्ामतखोराला, नुसताच 
भपकेबाज पो्ाख कवन पुढे पुढे करणाऱ्ा नखरेबाज माणसाला , बाा्हाचे जे नातेवाईक असतील 
त्ानंा आिण सरकार ारबारी मानसनमान पावलेली जी घराणी असतील त्ामंधील वारसानंा खूष करण्ाचे 
एक साधन आहे असे मानले जात असे . औरंगजेबाच्ा कारिका�त धम�धता आिण द�ीचा संकुिचतपणा , 
आिण त्ानंतरच्ा काळातील मोगल बाा्हाचं्ा कारिका�त ाुगुरण आिण आळ्ीपणा ्ानंी जो धुमाकूळ 
घातला होता त्ामुळे सा�ाज्ाच्ा राज्कारभाराची धुळााण झाली आिण अधोगतीला जाणाऱ्ा मोगल 
सा�ाज्ाने िहाुसथानातील लोकानंा आपल्ाबरोबर ना्ाच्ा गत�कडे खेचून नेले.  

 
(७) मोगल सा�ाजयात्ल अम्रउमरावाचंा झालेला नैितक अधःपात 

 
त्ा काळामध्े हा जो नैितक ऱहास झाला होता तो �ामुख्ाने त्ा काळच्ा अमीरउमरावातं िासून 

्ेत होता ; ्ाचे झालेले पिरणाम मा� अित्् अपा्कारक असे होते . १७ व्ा ्तकाच्ा अखेरच्ा 
वष�तील मोगल राज्ातल्ा िपढीजाा उमरावाचें वतरन अित्् गहरणी् होते . मतसराच्ा अित्् क�ु 
भावनेने त्ानंी राज्कारभारातील उ�मो�म जागा भरण्ासाठी िनवड केलेल्ा सामान् थरातील 
लोकाचंा आिण त्ासाठी उमरावपा ाेण्ात आलेल्ा व्कत�चा अपमान केला , आिण इतकेच नवहे तर 
अ्ा नवीन माणसानंी पुढे ्ेऊ न्े असे �्तन ाेखील त्ानंी केले . त्ाचं्ा द�ीने िवचार केला तर अ्ा 
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कामाच्ा बाबतीत ते अगाी कुचकामी बनले होते . मोगल अमीरउमरावाचंा कसा नैितक अधःपात झाला 
होता ्ाचे आपल्ाला एक अित्् साथर उााहरण िमळते . मुख् विजराचा नातू िमज� तफखखुर हा होता . 
हा िा�ी ्ेथील आपल्ा वा�ातून आपल्ा बडंखोर गुंडाचं्ा बरोबर बाहेर पडत असे , बाजारातील 
ाुकाने लुटीत असे , नाीवर जाणाऱ्ा अथवा पालखीमधून हमरसत्ाववन जाणाऱ्ा िहाु िा्ानंा पळवनू 
नेत असे आिण त्ाचंी अ� ूलुटीत असे . अ्ा बडंखोर माणसाला कडक ि्का करील असा एकही कणखर 
वृ�ीचा न्ा्ाधी् नवहता िकवा अ्ा गुन्ानंा आळा घालील असे रकक ालही नवहते . “जेवहा जेवहा अ्ा 
तऱहेची घटना घडल्ाचे बाा्हाच्ा नजरेस अिधकृत वात�हाराकडून िकवा नवीन वसाहतवाल्ाकंडून 
आणून िाले जाई तेवहा तेवहा बाा्हा मुख् वजीराकडे ही गो� सोपवी आिण सवतः काहीही न करता 
सवसथ बसे.” (हम्दउ�िन याचे अहकाम, ४८; एम. य.ू, भाग १, ३२०). 

 
अित्् समृ� अ्ा �ातंातील सुपीक जिमनीपासून िमळणारे जासत उतप� हे मोगल 

अमीरउमरावाचं्ा खिजन्ात गडप होऊन जाई आिण पिरणामी मध् आि््ा िकवा इराण ्ेथील 
सुलतानानंा ाेखील सवपनात िासले नसेल एवढे वैभव भोगण्ाचे त्ाचं्ा भाग्ात ्ेई . महणून िा�ी ्ेथील 
घराघरामंध्े अमीरउमरावी बडेजावाचा अितरेक झाला . त्ाचं्ापैकी अनेकजणाचंी अंतःपुरे अनेक 
जातीच्ा, बुि�म�ेच्ा आिण सवभावाच्ा िा्ानंी भरलेली असत . ्ा िा्ाचंी संख्ाही फार मोठी असे . 
मुसलमानी का्�ा�माणे लगनबा्संबधंापासून झालेल्ा मुलानंा लगनापासून झालेल्ा मुलाइंतकेच 
विडलोपानजत मालम�ेत अिधकार असत. त्ाच�माणे समाजामधील त्ाचें सथान कोणत्ाही �कारे िनकृ� 
ाज�चे नसे. का्ाे्ीरपणे लगन झालेल्ा िा्ाचंी मुले ाेखील नको असलेल्ा व्ामध्े जनानखान्ात 
त्ाचं्ा द�ीस पडणाऱ्ा आिण त्ाचं्ा कानी पडणाऱ्ा ाुगुरणां् ी पिरिचत होत असत . तर ्ाउलट त्ाच 
घरामध्े राहणाऱ्ा परंतु त्ाचें तारण् आिण त्ाचें सौा्र ्ाचं्ामुळे (जरी अ्ा िा्ा हलक्ा कुळातल्ा 
असल्ा अथवा त्ाचें वतरन सवगं असले तरी ाेखील ) त्ानंा �ापत झालेले वैभव आिण वजन ्ामुळे वर 
उ�ेिखलेल्ा मुलाचं्ा आ्ाचंा त्ा उघड उघड अपमान करीत असत . साहिजकच अनेक िववाह केलेल्ा 
माणसाच्ा गा� असलेल्ा जनानखान्ात आपल्ाला कॉन�िल्ाचे धीरोा� चािरं् आिण भव् 
धीरोाा�पणा सापडणे कठीण होते , आिण ज्ा आ्ामंध्े कॉन�िल्ासारख्ा िा्ा नवहत्ा तेथे त्ाचं्ा 
मुलामंध्े �चछीसारखे मुलगे सापडणेही ाुरापासत होते. 

 
मोगल उमरावाचंया मुलानंा िदले जाणारे दुि िशकण 

 
मोगल अमीरउमरावाचं्ा मुलानंा चागंले ि्कण नवहते िकवा �त्क जीवनात उप्ोग होईल अ्ी 

ि्कवणही नवहती . त्ाचें त्ाचं्ा घरातील खोजे आिण नोकराणी ्ाचं्ाकडून वाजवीपेका फाजील असे 
लाड होत. जनम झाल्ापासून तारण्ात पाऊल टाकीप �्त पूणरपणे बिंासत असे जीवन त्ाचं्ा वा�ाला 
्ेत असे . इतकेच नवहे तर त्ाचं्ा जीवनामध्े जे जे काही अडथळे िनम�ण होत असत ते सवर त्ाचं्ा 
अनुचराकंडून ाूर केले जात असत . अित्् लहान व्ात ाुगुरणां् ी पिरिचत जरी ते झाले असले आिण 
सुखाचा उपभोग घेतल्ामुळे त्ाचं्ा अंगामधील रगीची धार बोथट झाली असली तरीाेखील त्ानंा 
सवतःच्ा संप�ीबाबत आिण परमे�राने त्ानंा ज्ा कुळात जनमाला घातले होते त्ाच्ा उ�तेबाबत 
अित्् रोमाचंकारी कलपनाचंी ि्कवण त्ाचं्ा मनात भरवनू िाली जाई . त्ाचें घरगुती ि्कक महणजे 
अगितकाचंा एक वगर होता . त्ाचं्ा िव�ाथ्�ची संमती असल्ाखेरीज कोणतीही चागंली गो� करण्ास ते 
असमथर होते . त्ाच�माणे जनानखान्ातील िा्ाचं्ा पािठब्ामुळे खोजे लोकाकंडून अपमान कवन 
घेण्ाचे त्ाचं्ा नि्बी होते . त्ाचं्ा ि्ष्ाकंडून अपमान कवन घेण्ाचे �संग त्ाचं्ावर अनेकाा ्ेत . 
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्ा सव�मधून एकच मागर त्ाचं्ासमोर उरे आिण तो महणजे िनरथरक असलेली अ्ी ही नोकरी सोडून ाेणे 
अथवा सवतःच्ा अंगात भ्ाड आिण ारबारातील लु�े लोकामंध्े ज्ा अवकळा असत त्ा मुरवनू घेणे हा 
हो्. त्ा काळच्ा मोगल सराार घराण्ातील मुलानंा ज्ा िठकाणी आ्ुष्ातल्ा मुकत ाेवाण आिण 
घेवाण ्ा त�वाचंी ि्कवण िाली जाते अ्ा सावरजिनक ्ाळामंधील ि्कणाचा गंध नवहता ; अ्ा 
्ाळामंध्े सवभाव कणखर बनतो आिण त्ाच वळेी सवभावातील वडेेवाकडे गुण नाहीसे होतात . ्ाि्वा् 
ि्सतब� अ्ा सैन्ामध्े अिधकारी होण्ाच्ा द�ीने जे कवा्ती ि्कण िाले जाते आिण िहतावह अ्ी 
ि्सत ि्किवली जाते त्ाचाही ्ा सराार घराण्ातील मुलावंर संसकार नसे . साहिजकच त्ा काळामध्े 
नैितकदष�ा जो अधःपात झाला त्ाची गती अित्् वगेवान होती आिण ती रोखण्ास कोणीही समथर 
ठरले नाही . ्ा अमीरउमरावाचें बहुतेक सवर मुलगे इतकेच नवहे तर ्हाअलम आिण कामबक हे 
औरंगजेबाचे मुलगे सुधारणेच्ा पलीकडे गेलेले होते . औरंगजेब त्ानंा उपाे्ाचे धडे ाेतााेता थकून गेला 
परंतु ्ा उपाे्ाचा त्ाचं्ावर कसलाच पिरणाम झाला नाही . अखेर अित्् िनरा् होऊन औरंगजेबाने 
पुढील�माणे उद गार काढले . “सारखे बोलून बोलून मी आता बडब�ा झालो आहे ; परंतु माझ्ा 
्बाापंासून तुमच्ापैकी कोणीही कसलाही अथरबोध घेतला नाही.” (र�ात, ्. २). 

 
समाजात बोकाळलेले दोष 

 
ाी-पुरषामधील संबधंाबाबत अिनब�ध व बेलगाम वागणूक आिण गुपतपणे ााव िपणे आिण जुगार 

खेळणे हे ाुगुरण त्ा काळच्ा अमीरउमरावामंध्े �कष�ने वास करीत होते . पिरणामी ्ा सराार 
घराण्ापैंकी आिण मध्म वग�तील कुटंुबापैंकी अनेकजणाचें जीवन समिलगी संभोगाच्ा अवगुणामुंळे 
ाूिषत झालेले होते. इतकेच का् परंतु ्ा ाुगुरणापासून त्ा काळचे तथाकिथत महणिवले जाणारे साधुसंत 
आिण फकीर सुटले नवहते . औरंगजेबाने घातलेले सवर िनब�ध आिण त्ाने सावरजिनक नीितम�ेचे पालन 
केले जाव ेमहणून नेमलेल्ा मु�ण िन्ामक अिधकाऱ्ानंी केलेली �्तनाचंी कोि्् ही ाावच्ा 
व्सनापासून मोगल अमीरउमरावानंा रोखून धरण्ात ््सवी होऊ ्कली नाही . समकालीन लेखकानंी 
िलिहलेले जे वृ�ानत उपलबध आहेत त्ामध्े आपल्ाला ्ा उमरावाचं्ा छािंा� सुखोपभोगाचें आिण 
त्ाचं्ा तऱहेवाईक लहरीपणाचे अनेक नमुने वाचाव्ास िमळतात . (मनूच्, भाग ४ , २५४–२५५, २६२; 
िवलकस महैसूर, भाग १, १३३ व १४०; म�ास डायर्) 

 
(८) ततकाल्न लोकामंध्ल धमरभोळेपणा 

 
त्ा काळात समाजातील सवर थरातंील लोक हे अित्् मूखरपणाच्ा धमरभोळेपणाच्ा कलपना 

उरा्ी जोबाळून होते . �ीमंत आिण त्ाच�माणे गरीब लोकाचं्ा जीवनातील �त्ेक घटनेवर 
फलज्ोितषाचा पगडा असे. िहांूइतकीच मुसलमानामंध्े ाेखील जुन्ा अव्षेाचंी पूजा करण्ाची प�ती 
सवर�माण होती. जणू काही एखा�ा ाेवतेचेच िना्रक आहे अ्ा आिवभ�वात क�र सवभावाचा औरंगजेब 
महमा पैगंबराच्ा (असर-इ ्रीफ) तथाकिथत पा्ाच्ा ठ्ाभोवती आिण केसाभोवती �ािकणा घालीत 
असे आिण ्ा अव्षेाचंी पूजा करीत असे . ्ा अव्षेाकंडे पाहण्ाचा औरंगजेबाचा दि�कोन आिण 
ागडावर उमटलेल्ा िवषणूच्ा पािचनहाची िहांूकडून केली जाणारी पूजा ्ामधील भेााभेा सागंणे 
अित्् कठीण आहे . अित्् अितरेकाला गेलेल्ा आिण खालच्ा ाज�ला पोहोचलेल्ा व्�कतपूजनाने 
समाजाच्ा नीतीचा पूणरपणे ऱहास झाला . िहाू आिण ्ीख ्ाचं्ाकडून त्ाचें गुव आिण महंत भजले जाऊ 
लागले. इतकेच का् परंतु ्ा ाोन पथंातंील व्कत�बरोबर मुसलमानाेखील साधुसंत आिण धम�च्ा 
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नावाने भीक मागणारे ्ाचक ्ाचं्ा भजनी लागले आिण ्ा लोकानंी काही तरी चमतकार करावा आिण 
आपल्ाला गंडे ाोरे , मं�-तं� आिण जडीबुटीची औषधे �ावीत महणून त्ानंा आ�ह कव लागले . 
अ्ातऱहेच्ा वसतंूमध्े आिण पिरस नावाच्ा धातूमध्े लुचच्ा जााूगारानंी व्ापार कवन अमाप पैसा जमा 
केला. सामान् माणसानंी आिण त्ाच�माणे सराार -ारकाारानंी अ्ा तऱहेच्ा भपंक जााूगारानंा आ�् 
िाला. िकम्ा हे िनि�त असे ्ाा आहे असे त्ावळेी मानले जाई . अित्् उ�ािधकारावर असलेल्ा 
आिण सुि्िकत अ्ा व्कती ्ा ्ााामध्े पारंगत असलेल्ा अध्ापकानंा आधार ाेत आिण उ�ेजनही 
ाेत. इतकेच नवहे तर त्ाचं्ापैकी पुषकळजण त्ानंा बाा्हाकडे नेण्ाचे धाडसही ााखवीत. 

 
्ा िवष्ाची जी ाुसरी आिण अित्् काळीकु� अ्ी बाजू होती ितचेही ााखले आपल्ाला कमी 

�माणात िमळत नाहीत . सोने आिण अमृत ्ाचं्ा हव्ासाची आपली लालसा पुरी करण्ासाठी माणसाचें 
बळी िाल्ाच्ा हकीगती ततकालीन कागाप�ात आपल्ा वाचनात ्ेतात . तसे पािहले तर नरमेध हा 
का्�ामध्े गुनहा होता आिण ज्ा ज्ा िठकाणी नरमेघ केल्ाचे आढळून ्ेई ितथे अपराध्ानंा कडक 
ि्का केली जाई . (के. के., भाग २ , ५४२) आपल्ा रोग्ानंा बरे करण्ासाठी अनेक मुसलमान हकीम 
माणसाचं्ा चरबीचा उप्ोग करीत . (सटोिरया., भाग २ , २१०) िहाू लोकामंध्े जो धमभोळेपणा होता 
त्ाचे अित्् उतकृ� उााहरण महणजे िहाू लोकाकंडून मोठे बाहू असलेल्ा व्कतीची ते हनुमान ्ा 
वानर ाेवतेचे अवतार आहेत महणून केली जाणारी पूजा हे हो् . समाजातील सवर थराचं्ा लोकामंध्े हे जे 
अजान आिण अिभमानीपणा होता त्ाचा नैसनगक पिरणाम महणूनच की का् त्ानंा सवर परकी्ाबं�ल 
ितरसकार वाटत असे. तोफा ओतणाऱ्ा, गोलंााजीत �वीण असलेल्ा आिण वै�की् व्वसा् करणाऱ्ा 
काही ्ुरोिप्न लोकानंा समाजातील �ीमंत लोकानंी आधार िाला होता , ही गो� जरी खरी असली तरी 
्ा गो�ीला मुख् कारण महणजे ्ुरोिप्न लोकामंध्े जे वरच्ा ाज�चे कसब होते ते त्ानंी सवतःच्ा 
डोळ्ानंी �त्क पािहलेले होते . ्ुरोिप्न लोकाचंी चैनीची जी साधने होती ती मो�ा उतकंठेने िवकत 
घेतली जात. परंतु एकाही िहाुसथानी अमीराकडून अथवा िव�ानाकडून मा� ्ुरोपी् भाषा , कला अथवा 
लषकरी प�ती ि्कून घेण्ाचा कोणताही �्तन झाला नाही . [मोगल ारबारामध्े जे ्ुरोिप्न भेटीसाठी ्ेत त्ाचं्ासाठी 

ाुभाषाचें काम आम�िन्न अथवा फारसी भाषा जाणणाऱ्ा ्ुरोिप्न लोकाकंडून केले जाई . औरंगजेबाच्ा प�सं�हात फकत एकाच मुसलमानाचा 
(मोतमाखान) उ�ेख इं�जी भाषा जाणणारा असा ्ेतो . गोव्ाच्ा मुलखातंले काही पोतुरगीज भाषा जाणणारे ्णेवी �ा�ण मंुबई ्ेथील 
इं�जासंाठी मराठी कागाप�ाचे पोतुरगीज भाषेत भाषानतर करीत . म�ास ्ेथील इं�गल् आिण �ेच वखारीत �ा�ण ाुभाषाचंी नेमणूक केली जात 
असे. ्ा ाुभाषानंा त्ाचं्ा धन्ाच्ा भाषेि्वा् मूर महणजे फारसी भाषाही ्ेत असे.] 

 
त्ा काळामध्े गुलामाचंा सुकाळ झाला होता. ्ाचा पिरणाम असा झाला की भारती् समाजातील 

नैितक आिण बौि�क मूल्ाचंी धारणा ही अित्् खालच्ा ाज�ला जाऊन पोहोचली . ्ु�ामध्े कैाी 
झालेले ्ु�कैाी आिण रसातळाला पोहोचल्ामुळे गुलाम झालेल्ा कुटंुबातील माणसे ्ाचं्ाि्वा् 
आईबाप ाुषकाळाच्ा काळात पैसा िमळिवण्ासाठी अथवा कज�च्ा फेडीसाठी महणून आपल्ा घरातील 
ाी-पुरषानंा िवकत. साहिजकच गुलामाचं्ा संख्ेत भर पडे . कज�ची फेड ज्ा ऋणकोला करता ्ेत नसे 
त्ाला त्ाच्ा कुटंुिब्ासंहीत त्ाच्ा धनकोने मागणी केल्ास िवकले जाई . िहाू आिण त्ाच�माणे 
मुसलमान ्ाचं्ामध्े फार पुरातन कालापासून चालत आलेली आिण का्�ाने मान् केलेली ही प�ती 
होती. काही िवि्� �कारचा गुनहा करणाऱ्ा गुनहेगारानंा ि्का करण्ाचा एक �कार महणजे त्ानंा गुलाम 
बनिवणे आिण त्ाचंी सावरजिनकरीत्ा िव्ी करणे हा होता . पे्व्ाचं्ा रोजिन्ीमध्े अ्ा वग�च्ा ाी -
गुलामाचंी िव्ी झाल्ाचा उ�ेख आहे . १९ व्ा ्तकाच्ा पिहल्ा पचंवीस वष�त ि�िट्ाचं्ा ताब्ातील 
पुनन्ा िजल्ात ्ा गुलामिगरीच्ा प�तीचे अव्षे ि्�क रािहलेले आपल्ाला आढळतात . (पाहा: 
मा�टन याचे ईसटनर इंिडया ) पुषकळाा लोक आपल्ा मुलानंा ख�ी करीत आिण त्ानंा िवकत . जरी 
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अित्् कणखरपणे औरंगजेबाने ्ा गुन्ाचा िधःकार केला होता तरीाेखील ओिरसा आिण िसलहट ्ा 
�ातंाचंी ्ा गुन्ाब�ल कु�िस�ी होती. 
 
(९) सरकार् अिधकाऱयामंध्ल लाचखाऊपणा; अिधकार् जगात्ल ज्वन आिण न्ितम�ा 

 
सुि्िकत मध्म वग�त मूठभर वै�कीचा व्वसा् करणारे आिण िभककुीच्ा धं�ातील उ� वण�् 

कुटंुबे सोडल्ास संपूणरत्ा अिधकारी लोकाचंाच भरणा होता . व्ापारी आिण जमीनााराचंा छोटासा वगर 
्ाचं्ामध्े अनेकजण असे होते की संप�ीच्ा द�ीने पाहता ते मध्म वग�तच मोडले गेले असते . परंतु 
ि्कणामध्े त्ाचंी मध्म वग�्ी बरोबरी होऊ ्कली नसती . त्ाच�माणे ्ा वग�ने मध्म वग�सारखी 
वाङम्ाब�लही कधी आसथा ााखिवलेली नवहती . मोगलकालीन मुलकी आिण लषकरी कारभार हा 
मो�ा संख्ेने असलेल्ा कारकून आिण िह्बेनीस ्ाचं्ाच केवळ मातीने चालिवणे ्क् होते . १७ व्ा 
्तकातील ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा वखारीतील लेखिनकाइंतकाच त्ाचंा अिधकृत पगार हा अित्् कमी 
होता. 

 
इंगलंडमधील �ुडर आिण सटुअटर घराण्ातील काळामध्े सरकार ारबारी आपले काम कवन 

घेण्ासाठी कोणत्ाही माणसाला अिधकृत िचरीिमरी अथवा बिकसी जबरीने ाेण्ास लावण्ाची प�त 
िजतकी सावरि�क आिण सवरमान् अ्ी होती िततकीच ती मोगल काळातही होती . त्ाि्वा् वरच्ा 
ाज�पासून तो खालच्ा ाज�प �्तचे सवर अिधकारी अनावश्क असलेली मेहेरबानी ााखिवण्ासाठी िकवा 
खऱ्ा न्ा्ाचा मागर सोडून आडमाग�ने जाण्ासाठी लाच घेत . इतके असले तरीाेखील सवरसाधारण 
समाजामध्े अिधकाऱ्ामंधील लाचलुचपत ही अनैितक मानली जाई आिण महणूनच असे लाचलुचपतीचे 
�कार अित्् गुपतपणे केले जात . औरंगजेबाच्ा कारिका�त ाेखील असे अनेक अिधकारी होते की 
लाचलुचपत घेण्ाच्ा �काराचा त्ानंा संपकर ही झालेला नवहता . (के. के., भाग २ , २६१, ३७४-३८२) 
परंतु उ� पाावर असलेल्ा व्कत�नी बिकसी घेणे इतकेच नवहे तर ितची जबरासती करणे ही गो� 
सवरमान् मानली जाई आिण जाहीररीत्ा अ्ा गो�ीची कबुली िाली जात असे . [नूरजहानचा बाप हा जेवहा 

जहागंीरच्ा कारिका�त मुख् वजीर होता तेवहा िनलर�पणे तो बिक्ीची मागणी करी . त्ाच�माणे औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा पूव�ध�त 
विजराच्ा अिधकारावर असलेला जाफरखान हा ाेखील बािक्ी मागण्ात पटाईत होता . ािकणेमधील लढाईची सु�े आपल्ाकडे ठेवावी महणून 
औरंगजेबाचे मन वळिवण्ाकिरता ज्िसगाने ३० हजाराचंी थैली विजराला ाेऊ केली होती . अगाी कु�क अ्ी अिधकाराची जागा 
िमळिवण्ासाठी अगर का्म राखण्ासाठी ारबारामधील �त्ेक व्कतीला जी लाच �ावी लागे त्ाब�ल सु�िस� इितहासकार भीमसेन सकसेना 
्ाने आपल्ाला वाटणारा ितरसकार व्कत केला आहे . भरपूर लाच घेऊन काजी लोकानंी अमाप पैसा िमळिवला . ्ामध्े अित्् कु�िस� 

असलेला काजी महणजे अबबाुल वहाब हा होता . अ्ा तऱहेने पैसा िमळिवणाऱ्ा अिधकाऱ्ाचंा आणखी एक वगर महणजे स� हा हो् .] �त्क 
बाा्हााेखील ्ा गो��पासून मुकत नवहता . आपल्ाला मोठी पावी िमळावी अ्ी आकाकंा बाळगणाऱ्ा 
एका उमेावाराला औरंगजेब असे महणाला की , “तुझ्ा बापाने आपल्ा पावीला अलीफ हा ्बा 
लावण्ासाठी आिण आपल्ाला अमीरखान हा िकताब िमळिवण्ासाठी ्हाजहान बाा्हाला एक लक 
रप्े िाले . अ्ा पिर�सथतीत तुला मी जी पावी ाेत आहे त्ासाठी तू मला का् ाे्ील ?” (एम . ए., 
४८९). 

 
त्ा काळी मं�ी आिण ारबारामध्े वजन बाळगून असलेल्ा व्कत�ना बाा्हाबरोबर खाजगीमध्े 

संभाषण करण्ाची संधी िमळत असे . ्ा संधीचा ते आपले काम वहाव े्ा हेतूने आपल्ा अजराारासंबधंी 
बाा्हाजवळ त्ाचे काम वहाव ेमहणून काहीतरी बोलत असत आिण अ्ा तऱहेने भरपूर पैसा आपल्ा 
पारात पाडून घेत . ्ाचे उतकृ� उााहरण महणजे बाा्हाच्ा खाजगी िामतीला असताना २ ½ वष�च्ा 
कालावधीत काबीलखानाने जवळजवळ बारा लक रप्ाचंी रोख र�म जमा केली . (एम . ए., १९१) 
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त्ाि्वा् इतर अनेक मौल्वान वसतू आिण एक नव ेघर त्ाने सवतःसाठी िमळिवले ते वगेळेच . 
बाा्हाच्ा खाजगीतील अिधकाऱ्ानंा �व् आिण ाेणग्ा ाेऊन िवकत घेतले जाई आिण त्ानंा अ्ा 
वसतंूची लाच िाली जाई . ्ाची कारणे मा� अनेक असत . पुषकळवळेा ्ा व्कत�नी ारबारातील 
अिधकऱ्ानंा िालेले संरकण काढून घ्ाव ेअथवा अ्ा व्कत�च्ा अंगातील असलेल्ा उिणवा झाकून 
टाकाव्ा, िकवा त्ाचं्ावतीने बाा्हाजवळ राबाली करावी आिण त्ाचं्ा गैरहजेरीत ारबारातील 
त्ाचं्ा िहतसंबधंावर सवरसाधारणपणे नजर ठेवावी महणून अ्ा तऱहेची लाच िाली जाई . अ्ा तऱहेच्ा 
ाडपणाचे �कार बाा्हापासून ते थेट ्तेकऱ्ापं �्त चालत असत . समाजातील �त्ेक गट आपल्ा 
खालील गटापासून त्ा गटाला त्ाच्ा वरच्ा गटातील लोकानंा जी बिकसी �ावी लागे ती उकळून 
घेण्ाचा �्तन करीत असे ्ा जबरासतीच्ा �कारातले अखेरचे भ�् महणजे जमीन कसणारा ्तेकरी 
आिण व्ापारी वगर हे होते. 

 
दुययम दज�चा अिधकार् वगर, तयाचें ज्वन व चािररय 

 
ारबारातील का्सथ आिण ख�ी जमातीच्ा कारकुनामंध्े म�सेवनाची सव् फार मो�ा 

�माणावर होती . िततकीच ती लषकरातील रजपुत ि्पा्ामंध्ेही होती . कुराणातील का्�ा�माणे ााव 
िपण्ाला �ितबधं होता. तरी ाेखील लषकरी आिण मुलकी अिधकारावर असलेले मुसलमान उमराव आिण 
अिधकारी ाावच्ा व्सनाधीन होते . िव्षेतः तुक� लोक ााव िपण्ाब�ल कु�िस� होते . सथािनक 
अिधकारी वग�ला त्ाचं्ा घरााारापासून फार ाूर अंतरावर कामासाठी जाव ेलागत असल्ामुळे ते 
कामाच्ाच िठकाणी तेथील धंाेवाईक िा्ानंा आपल्ा छो�ा्ा जनानखान्ात बाळगीत . १९ व्ा 
्तकात रेलवचे्ा झालेल्ा �गतीमुळे अंतराचा �शन नाहीसा झाला . त्ाच�माणे इं�ज राजवटीतील 
ि्कण आिण धानमक ई�रवााी चळवळीमुळे ज्ा नैितक सुधारणा झाल्ा त्ानंीच वरील �कारचा जो 
सावरजिनक अधःपात झाला होता त्ाला पा्बां घातला . िहाू आिण मुसलमान ्ा ाोघाचंा जो एक 
कारकूनी वगर होता त्ाचं्ामध्े त्ानंा करावी लागणारी कामे आिण त्ाचें िहतसंबधं , ि्कण आिण ध्े्े , 
त्ाचें सामािजक जीवन इतकेच का् परंतु ाुगुरण ्ाचं्ामधील समानता ्ामुळे त्ाचं्ामध्े एक तऱहेच्ा 
बधुंतवाचे नाते िनम�ण झालेले होते . अिधकाऱ्ाचें एक सवतं� असे जग िनम�ण झालेले होते . ्ा आपल्ा 
जगात �वे्  करणाऱ्ाबाबत त्ाचं्ा मनात अित्् ती� अ्ा �ेषाची आिण ितरसकाराची भावना होती . 
अिधकाराच्ा ज्ा काही जागा होत्ा त्ा कारकून िह्बे -तपासनीस ्ाचं्ा जुन्ा घराण्ातील 
व्कत�साठी राखून ठेवल्ा जाव्ात अ्ी अपेका असे . एखााा राज्ाचा अिधकारी त्ा अिधकारावर 
वं् परंपरागत त�वाच्ा जोरावर आला नसून जर का त्ाची िन्ुकती सवरसामान् ाज�च्ा माणसामधून 
झाली असेल तर अधोगतीला जाणाऱ्ा रोमन �जास�ाकातील आधकारी जगातल्ा Novum homo 
�माणे त्ाचा ितरसकार केला जाई. सा�ाज्ातील उ� अिधकारावर असलेल्ा अमीरउमरावापंासून अगाी 
खालच्ा ाज�प �्त असलेल्ा कारकुनाप �्त अ्ा तऱहेचा दि�कोन सवर� होता. 

 
(१०) सवरसामानय लोकाचंया ज्वनात्ल पिव�ता आिण िनभ�ळ आनंद 

 
वर वणरन केलेले मोगलकालीन िहाुसथानातील समाजजीवनाचे िच� िासाव्ाला अित्् 

भ्ानक वाटते. परंतु जर का आपण ्ा समाजजीवनाची ाुसरी काही अंगे िवचारात घेतली नाहीत तर हे 
िच� अपुरे आिण महणून सत् पिर�सथती न सागंणारे असे मानाव ेलागेल . िहाुसथानामधील लकावधी 
लोकाचें घरगुती जीवन हे अित्् पिव� होते , आिण त्ामध्े ाैनंिान जीवनामधील आमोा आिण आनंा 
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्ाचंी उणीव नवहती हे मान् करणे आपल्ाला भाग पडेल . रोमन सा�ाज्ाच्ा अखेरच्ा काळात तेथील 
समाजाची जी अधोगती झाली होती त्ामुळे ते सा�ाज् िवना्ाच्ा खाईकडे खेचले गेले . परंतु भारती् 
लोकाचं्ा जीवनामध्े वर उ�ेिखलेली ही जी ्ुिचता होती ितनेच ्ा ना्ाच्ा खाईपासून त्ाचंा बचाव 
केला. त्ा काळातील लोकाचं्ा तोडी असलेली अनेक गाणी , पोवाडे आिण गो�ी आपल्ाजवळ आज 
उपलबध आहेत . आपल्ाला असे िासून ्ेईल की ्ा लोकगीतानंी ाुःखाने भारावलेल्ा मानवी मनाला 
्ातंता िाली , धीर गंभीर असा सं्म ि्किवला आिण अि्िकतपणामुळे कणखर बनलेल्ा हा्ात 
मानवतेचे पाझर िनम�ण केले . आजच्ा िहाुसथानातील बहुसंख् िहाी भाषा बोलणाऱ्ा �ातंातील �त्ेक 
िहाू माणसाच्ा घरात ज्ाचे पठण केले जाते आिण खूप मोठी लोकसंख्ा असलेल्ा मोठमो�ा ्हरात 
ार वष� ज्ाचे �्ोग मो�ा आवडीने केले जातात ते महाकवी तुळ्ीाासाचे महाकाव् जे रामा्ण , त्ा 
रामा्णाने त्ा काळच्ा िहाुसथानातील लकावधी लोकाचंी मने आपल्ा कतरव्ाब�लचे �ेम , पौरषतव 
आिण सवाथरत्ागाची �ेरणा्कती ्ानंी भवन टाकले आिण त्ानंा त्ाचं्ा सामािजक आिण खाजगी 
जीवनात ्हाणपणाचे धडे ि्किवले. 

 
बगंाल, ितरहुत, ओिरसा, आसाम, आिण काही इतर भागातं ्ापूव� अित्् उ�म परंतु मा�नी 

अ्ी तािं�क पूजेअच�ची आिण �ािणपूजेची प�ती वढ होती . परंतु ्कंर ाेव आिण चैतन् ्ानंी तेथील 
लोकानंा जो वैषणववाा ि्कवला त्ाने ्ा प�तीतील ती�ता कमी केली आिण अित्् िवलकण अ्ी 
सौम्ता आिण कळकळ तेथील लोकाचं्ा मनामध्े िनम�ण केली . १७ व े्तक महणजे ्ा नव्ा 
वैषणववाााच्ा िवसताराचे एक अित्् मोठे असे कालखंड होते . ि��न धम�तील चळवळीच्ा 
पुनरतथापनाच्ा काळात ज्ा�माणे अित्् कळकळीची अ्ी वै्�कतक िन�ा िासून आली ती ्ा काळात 
�ामुख्ाने होती. त्ाच�माणे लहान मुले आिण अपगं अ्ाबं�ल ममता , संसकृत आिण त्ाकालीन लोकाचंी 
असलेली बोलभाषा ्ामध्े िनम�ण झालेले उांड सािहत् आिण समाजातील सवर थराचं्ा ाैनंिान 
जीवनात गा्न आिण नाच आिण त्ाच�माणे अित्् कोमल अ्ा अद भतू रम् भावनेचा नव्ाने झालेला 
िवकास ्ा गो�ी महणजे १७ व्ा ्तकाचा एक िव्षे असे मानाव ेलागेल . त्ाच�माणे १७ व्ा ्तकातील 
्ा वैषणववाााने समाजातील िनरिनराळ्ा थरातं जे अंतर होते ते नाहीसे केले आिण त्ाच�माणे ्ा 
वैषणववाााने अध्ा�तमक जीवनात समानतेच्ा त�वाची सथापना केली . लोकमान् अ्ा धानमक 
वाङम्ाव्ितिरकत िहाुसथानच्ा अनेक भागातं बहुजन समाजाने लोकगीताचंी आपल्ा जवळ िमळवणी 
जुळवणी केली होती ्ाचे उतकृ� उााहरण महणजे पजंाबमधील राझंा आिण िहर ्ाचे गुणगान करणारे 
काव् हे हो् . हे काव् अगाी हा्ाला जाऊन िभडत असे आिण ाैनंिान जीवनात त्ानंा ाडपून 
टाकणाऱ्ा अ्ा अितिरकत �माचें आिण राजकी् हुकूम्ाहीचे जे भ्ानक जोखड त्ाचं्ा मानेवर बसले 
होते त्ातूंन काही काळ तरी मुकत कवन हे काव् आनंााचा आसवाा त्ानंा ाेत असे . ािकण आिण 
त्ाच�माणे उ�रेकडे िहाुसथानच्ा सवराूर भागात धम�पाे् , व्ाख्ाने आिण वाा म् ्ाचंी जागा 
सगळीकडे लोकि�् असलेल्ा कीतरनाने घेतली . ्ा कीतरनाचे सववप महणजे धानमक गो��चे काव्ाच्ा 
वपात सामूिहक गा्न असे होते . हे कीतरन चालू असताना त्ामध्े अधूनमधून गाण्ाचाही समावे्  होई . 
त्ा काळच्ा िहाी भािषक मुसलमानानंा वगळल्ास इतर मुसलमानासंाठी सवरसाधारण जनतेला समजू 
्केल असे मातृभाषेतील धानमक काव् नवहते . परंतु िनरिनराळ्ा फिकराचं्ा कबरी ज्ा िठकाणी होत्ा 
तेथे ते वानषक ऊरस भरवीत . ाूराूरच्ा अंतराववन ्ा�ेकव हजारोच्ा संख्ेने ्ा उरसासंाठी हजर 
राहात. ्ा�संगी मोठी ज�ा भरत असे आिण सवर धम�चे ाी आिण पुरष ्ा ्ा�ाकंडे आकृ� होत . 
त्ाच�माणे मोठमो�ा ्हरात राहणारी ाीपुरष मंडळी वरील ्ा�ािं्वा् उपनगरात असलेल्ा 
फिकराचं्ा कबरी भोवताली असलेल्ा बागबगीच्ात सापतािहक सहलीसाठी जात असत . अ्ा संधीचा 



 
अनु�मिणका 

उप्ोग धम�संबधंी आतमी्ता ााखिवण्ाच्ा ऐवजी मौजमजा करण्ासाठी केला जाई . ्ाचा पिरणाम 
असा झाला की सवर� अनीती बोकाळली . ्ावर उपा् महणून औरंगजेबाने त्ाच्ापूव� होऊन गेलेल्ा 
िफरोज्हा तुघलगा�माणे वरील �था बां करण्ासंबधंीचे हुकूम काढले . परंतु ही �था इतकी लोकि�् 
होती की ितचा िबमोड होऊ ्कला नाही . (सटोिरया, भाग ४ . २०५) ्ाचे कारण िहाुसथानातील 
खे�ामंधील लोकाचं्ा जीवनातील एकमेव आनंा महणजे अधूनमधून भरणाऱ्ा ्ा ज�ानंा भेट ाेणे ्ातं 
होता. अ्ा ्ा�ेला जाण्ासाठी अगर वरील ज�ानंा भेट ाेण्ासाठी ाी आिण पुरष ही अित्् उतकंिठत 
असत. अजमेर, कुलबग�, िनजामउ�ीनअविल्ा आिण बुरहाणपूर ही मुसलमानाचंी तर मथुरा , 
अलाहाबाा, बनारस, नाि्क, माुरा आिण तंजावर ही िहांूची ्ा�ाचंी �मुख िठकाणे होती . अ्ी िठकाणे 
महणजे संसकृतीचा फैलाव करणारी आिण बौि�क िकितजाचा संकुिचतपणा आिण �ािंतक वगेळेपणाची वृ�ी 
मोडून काढणारी के�सथाने होती असेच महणाव ेलागेल. 
 
(११) औरंगजेबाचे सवभाविच� 

 
मध््ुगीन जगात आिण िव्षेतः त्ातल्ा त्ात िहाुसथानात लोकाचं्ा सुखाबाबतची जबाबाारी 

राजावर आहे असे मानले जाई आिण त्ाला कारणही तसेच होते . कारण राजा हा परमे�राचा पथृवीवरील 
�ितिनधी होता . त्ाच्ाकडे अम्�ा आिण अिनब�ध असे अिधकार बहाल केलेले असत आिण ाे्ातील 
जिमनीच्ा मालम�ेबाबतचे सवर अिधकार त्ाच्ा आधीन असत , असे मानले जाई . साहिजकच जेवहा 
औरंगजेबाच्ा कारनकाीच्ा अखेरीला सवरच गो��बाबत फासे उलटे पडू लागले तेवहा सावरजिनक ्ातंता 
आिण सा�ाज् ्ाचं्ा ना्ाचंी कारणमीमासंा ्ोधून काढण्ासाठी समकालीन इितहासकार हे 
औरंगजेबाच्ा सवभावाची िवचकणा करण्ाच्ा पाठी लागले . (िदल., भाग २ , १६६ ब ; कॅरॅ�टर सकेच , 
१५९ अ–१६० ब; भाग १, के. के., भाग २. ५५०; ए. एन., १०७०–१०९६; एम. ए., ५२५–५३३). 

 
औरंगजेबाच्ा अंगात िवलकण असे ्ौ्र वास करीत होते . औरंगजेबाच्ा नाला्क अ्ा 

पतंवडंाचं्ा काळाप �्त तैमूरलंगाच्ा घराण्ातील सवर व्कत�च्ा अंगी व्�कतक ्ूरपणा होता . परंतु 
औरंगजेबाच्ा अंगी ्ा गुणाबंरोबर सवभावातील थंडपणा आिण मतलबी व सवाथ� वृ�ी ्ाचंा िमलाफ 
झालेला होता . अ्ा तऱहेचा सवभाव महणजे उ�र ्ुरोपातील जमात�च्ा सवभावाचे खास िव्षे असतो , 
अ्ी ि्कवण आपल्ाला ाेण्ात आली आहे . त्ाच्ा अंगी जे असामान् धािर� होते त्ाचा भरपूर पुरावा 
त्ाने आपल्ा व्ाच्ा १५ व्ा वष�पासून , की जेवहा त्ाने कोणीही बरोबर नसताना एका चवताळलेल्ा 
ह�ी्ी सामना िाला , तो त्ाच्ा व्ाच्ा ८७ व्ा वष�प �्त की ज्ावष� वािकणखेडा िकलल्ाला जेवहा 
मोगलानंी वढेा िाला तेवहा व�ेाच्ा मोच�त ठाण ाेऊन उभा राहीप �्त िालेला आहे . त्ाचा त्ाच्ा 
सवभावावर असलेला िवलकण सं्म , अित्् भ्ानक अ्ा संकटात सापडल्ावर ाेखील उ�ेजनपर 
्बा बोलण्ाची त्ाला साधलेली िकम्ा आिण धमरत आिण खाजवा ्ेथे मृत्ू् ी त्ाने बेारकारपणे 
िालेली झंुज ्ा गो�ी िहाुसथानच्ा इितहासात अित्् मानाचे सथान औरंगजेबाला ाेऊन गेल्ा आहेत. 

 
औरंगजेबाच् िव �ा आिण चतुरस तयार् 

 
औरंगजेबाच्ा अंगी अित्् असामान् असे धािर� आिण धीमेपणा होता . त्ाि्वा् त्ाने 

आपल्ा जीवनाचे ध्े् महणून अित्् संकटानंी भरलेले आिण संकटम् असे राजेपण सवीकारले होते . 
इतकेच नवहे आतमिव�ास , आतमजान आिण आतमसं्म हे गुण आपल्ा अंगी बाणवनू त्ाने 



 
अनु�मिणका 

सावरभौमपााला ला्क होण्ासाठी सवतःची त्ारी केली होती . ्हाजहान बाा्हाच्ा इतर मुलां् ी 
तुलना करताना औरंगजेब हा बहु�ुत आिण तोलूनमापून बोलणारा िव�ान होता . त्ाने आपल्ा आ्ुष्ाची 
अखेर होईप �्त पुसतकािंवष्ी आपले �ेम का्म ठेवले होते . औरंगजेबाने आपल्ा सवतःच्ा हाताने 
कुराणाच्ा अनेक �ती िलहून काढल्ा ही गो� महणजे जरी आपण एखा�ा अितउतसाही माणसाने घेतलेले 
्ािं�क �म असे मानले तरीाेखील आपल्ाला ही गो� िवसरता ्ेणार नाही की औरंगजेबासारख्ा 
कामात गुंतलेल्ा बाा्हाच्ा वा�ाला अित्् थोडे असे िव�ामाचे कण ्ेत आिण त्ातील काही काळ 
तो न्ा्त�व्ाा आिण धमर्ाा ्ावंरील अरबी भाषेतील पुसतके वाचण्ात व एखा�ा िनर�ोगी 
पुसतकाचं्ा ्ौिकनाचं्ा िवकारव्तेने नेहयया, अिहया उल् उलूम  आिण िदवाण-ई-सैब ्ासंारख्ा 
पुसतकाचंी अित्् ाुनमळ अ्ी हसतिलिखते धंुडाळण्ात मो�ा आवडीने घालवीत असे . त्ाचा अफाट 
प�व्वहार बिघतल्ानंतर फार्ी काव् आिण अरबी भाषेतील धानमक वाङम् ्ावरील त्ाचे असामान् 
�भतुव िस� होते कारण त्ाने िलिहलेले �त्ेक प� सजिवण्ासाठी त्ाची लेखणी ्ोग् असे , उतारे 
ाेण्ास नेहमी स� असे . अरबी आिण फार्ी ्ा भाषावं्ितिरकत औरंगजेब तुक� आिण िहाी ्ा भाषा 
असखिलतपणे बोलत असे . त्ाने घेतलेल्ा पुढाकारामुळे आिण िालेल्ा राजा�्ामुळे मुसलमानी 
का्�ावर िहाुसथानमध्े त्ार झालेला अित्् मह�वाचा असा सार�ंथ आपल्ाला उपलबध आहे . ्ा 
�ंथाचे नाव फतवा-ई-आलमिगर् हे अित्् ्थाथर आहे . ्ाच्ामुळे िहाुसथानामध्े मुसलमानी 
न्ा््ाा अित्् सोप्ा भाषेत आिण िनि�त अथ�चे असे त्ार झाले . (ए. एन ., १०८६– ८७; एम . ए., 
५३०) 

 
पुसतकाचंा अभ्ास करण्ाव्ितिरकत औरंगजेबाने लहानपणापासूनच आपले बोलणे आिण कृती 

आिण त्ाच�माणे ाुसऱ्ाबरोबर ्ुकतीबाजपणे वागण्ाची कला ्ावरील सं्म आतमसात केला होता . 
राजपु� असल्ापासून त्ाने ााखिवलेले व्वहारचातु्र , ्हाणपणा आिण िवन�ता ्ा गुणानंी त्ाने 
आपल्ा बापाच्ा ारबारातील अित्् �े� अ्ा अिमरानंा आपलेसे केले होते . इतकेच नवहे तर 
िसहासनावर आल्ानंतर ाेखील त्ाच्ा अंगी हे गुण अ्ा काही �कष�ने �कट झाले की त्ाच्ा 
राज्ातंील नागिरकाच्ा अंगी ाेखील हे गुण असामान् असे वाटले असते . साहिजकच त्ाच्ा 
समकािलनानंी त्ाचे वणरन “बाा्ाही पोषाखात वावरणारा एक ारवे् ,” असे केले ्ात काहीच आ�्र 
नाही. (एम. ए., ३३४). 

 
औरंगजेबाचा उ�ोग्पणा, नैितक शुिचता आिण राहण्चा साधेपणा 

 
त्ाचे खाजगी जीवन–महणजे पोषाख, अ� आिण करमणूक– हे अित्् साधे होते . परंतु त्ातं 

एक �कारचा नेटकेपणा होता . कोणत्ाही ाुगुरणाचंी बाधा त्ाला झालेली नवहती . इतकेच का् तर 
िनर�ोगी �ीमंताचंी वरवर िनरागस वाटणारी जी करमणुकीची साधने होती त्ाचं्ापासूनही तो अिलपत 
होता. कुराणा�माणे मुसलमानाला चार [औरंगजेबाची बेगम िालरस बानू ही १६५७ मध्े मरण पावली . नवाबबाई िहने १६६० नंतर 

िा�ी ्ेथे ह�पारीमध्े आपले उवरिरत आ्ुष् घालिवले . औरंगाबााी बेगम ही १६८५ मध्े ितचा मृत् ूहोईप �्त त्ाच्ाजवळच राहात होती असे 
िासते. राहता रािहली उा्पुरी बेगम . ितच्ाबरोबर त्ाचा िववाह १६६० मध्े झाला . औरंगाबााी बेगमच्ा मृत्नंूतर त्ाच्ा कारिका�च्ा 

उ�राध�त उा्पुरी हीच त्ाची एकमेव सोबतीण होती .] बा्का करता ्ेतात . परंतु त्ाच्ा िववािहत िा्ाचंी संख्ा ही 
िततकीाेखील नवहती. त्ाच्ा िववािहत िा्ाबंरोबर त्ाचे वतरन अित्् कटाकाने िव�ासाचे होते . ज्ा 
िम�ा�ाच्ा सेवनात त्ाला िव्षे सवाा वाटे , ते महणजे कॉिरडू नावाचे आंबट फळ आिण खारडाली 
नावाचा एक तऱहेचा चघळण्ाचा पााथर . बाा्हाची ही आवड पािहल्ानंतर वाचक हा �समत हास् 
करण्ास ि्केल . राज्कारभार करण्ात अपार क� घेण्ाची त्ाची जी त्ारी असे ती अित्् 
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आ�्रकारक होती. ाररोज आिण कधीकधी िावसातूंन ाोनाा तो िन्िमतपणे ारबार भरवी . बुधवारी तो 
खटल्ाचे िनकाल ाेई. त्ाि्वा् प�े आिण अजर ्ावंर तो आपल्ा हाताने आजा िलही व सरकार ारबारी 
्ेणाऱ्ा प�ाचंी उ�रे तो सवतःच्ा भाषेत िलहून घेण्ास सागें . नागिरकाचं्ा समोर बाा्हा जो ारबार 
भरवी त्ाचे वणरन गेमेली कॅरेरी ्ा इटािल्न ्रीर्ााजाने पुढील�माणे केले आहे (२१ माचर १६९५ ) 
“तो उंचीने ठेगणा असा होता , त्ाचे नाक मोठे होते , चणीने तो बारीक होता आिण व्ामुळे तो वाकलेला 
होता. त्ाच्ा कातडीचा रंग हा तपिकरी िहरवा असा होता आिण त्ामुळे त्ाची पाढंरी ्ु� अ्ी ााढी 
अिधकच उठावाार िासे........ त्ाच्ाकडे कामा िनिम�ाने ्ेणाऱ्ाचें अजर तो चषम्ाि्वा् पाहून त्ावर 
सवतःच्ा हाताने ्रेे मारी . ते पाहून मला त्ाचे अित्् कौतुक वाटे , त्ाच्ा चेहऱ्ावर जे �समत हास् 
पसरलेले असे त्ाववन आिण त्ाच्ा हसऱ्ा चेहऱ्ाववन तो आपल्ा ्ा कामावर अित्् खूष होता , 
असे वाटते.” (च�चलस वहॉएजेस, भाग ४, २२२) 

 
मुसलमान इितहासकारानंी औरंगजेबािवष्ी िलिहताना असे िलिहले आहे की जरी त्ाचा मृत् ू

त्ाच्ा व्ाच्ा ९० व्ा वष� झाला, तरी त्ाच्ा आ्ुष्ाच्ा अखेरच्ा कणाप �्त त्ाचा त्ाच्ा मनावरील 
ताबा का्म होता आिण त्ाचे मनःसामथ्र का्म होते . त्ाची समरण्कती अित्् आ�्रकारक होती : 
“एकाा पािहलेला चेहरा िकवा एकाा ऐकलेला ्बा तो कधीही िवसरत नसे .” त्ाच्ा अखेरीप �्त 
त्ाच्ा ्रीराच्ा सवर अव्वामंध्े पिहल्ा इतकाच जोम होता. ्ाला अपवाा महणजे वाधरक्ामुळे त्ाच्ा 
कानात जो बिहरेपणा आला होता तो आिण ाुसरे महणजे उजव्ा पा्ाने तो थोडासा लंगडत असे हा . 
त्ाच्ामधील ाुसरा ाोष महणजे त्ाच्ा उजव्ा पा्ाचा साधंा एकाा चुकून िनखळला होता , त्ाच्ावर 
त्ाच्ा हिकमाने जी चुकीची उपा््ोजना केली त्ामुळे हो्. 

 
(१२) औरंगजेबाचया बोकाडं्स बसलेले स�चेया के�्करणाचया पापाचे भूत आिण या गोि्चे 
राजयकारभारावर झालेले अनथ�वह पिरणाम 

 
परंतु साऱ्ा आ्ुष्भर औरंगजेबाने सवतः  िस� होण्ाचे केलेले हे �्तन आिण त्ाने अंगात 

बाणवलेले अफाट सामथ्र ्ा ाोनही गो�ी एका अथ�ने त्ाच्ा ना्ास कारणीभतू ठरल्ा आिण ्ाला 
कारण महणजे ्ा गो��नी साहिजकपणे त्ाच्ा मनात आतमिव�ास आिण ाुसऱ्ाब�ल अिव�ास ्ा 
भावना िनम�ण केल्ा . इतकेच नवहे तर त्ाच्ा कलपने�माणे �त्ेक गो� उ� कोटीच्ा पूणरतावसथेला 
पोहोचली गेली आहे, हे पाहण्ाचा त्ाच्ा मनामध्े एक तऱहेचा असीम असा हव्ास िनम�ण झाला . ्ाचा 
पिरणाम असा झाला की राज्कारभार आिण लढा्ा ्ाचं्ा �त्ेक अंगोपागंाबाबत जातीने हुकूम ाेण्ाची 
आिण ाेखरेख करण्ाची ती� इचछा त्ाच्ा मनात िनम�ण झाली . राज्ाच्ा मुख् पाावर असलेल्ा 
व्कत�कडून राज्कारभारामध्े होणाऱ्ा ्ा वाजवीपेका जासत हसतकेपामुळे त्ाचे सुभेाार , सेनापती 
आिण अित्् ाूरच्ा िजल्ामध्े असलेले अिधकारी हे का्मचे जणू काही त्ाच्ा पालकतवाखाली 
असल्ासारखे रािहले. ्ाचा पिरणाम असा झाला की त्ाचं्ामधील जबाबाारीच्ा जािणवचेा पूणरपणे ना् 
झाला. सव्ंकतृरतव आिण बालत्ा पिर�सथतीबरोबर झपा�ाने सामावनू घेण्ाची कुवत ्ा गो��चा 
िवकास त्ाचं्ा मनामध्े िनम�ण होणे अ्क् झाले . त्ाचंी �सथती राजधानीमधून जणू काही हुकूमवपी 
ाोरी खेचल्ावर धन्ाच्ा तालावर पावले टाकणाऱ्ा आिण त्ाच्ा आजे�माणे कृती करणाऱ्ा िनज�व 
बाहुल्ा�ंमाणे मरगळून गेल्ासारखी झाली. िहाुसथानासारख्ा अित्् िव्ाल आिण िविभ� सववपाच्ा 
सा�ाज्ामध्े राज्कारभारात अधोगती घडवनू आणण्ासाठी ्ाच्ापेका अिधक खा�ीच्ा अ्ा ाुसऱ्ा 
साधनाची जररी नवहती . अित्् िहममतवान , अत्ंत बुि�मान आिण उतसाही असे जे अिधकारी होते , 
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त्ानंा वारंवार बधंने घातली गेल्ामुळे आिण त्ाचं्ा उतसाहावर नेहमी िवरजण घातले गेल्ामुळे उाासीन 
अ्ा अका्रकमतेत जाणूनबुजून लोटल्ासारखी त्ाचंी पिर�सथती झाली . व्ोवृ� असे अमीरउमराव 
मरण पावल्ामुळे औरंगजेबाच्ा मंि�मंडळातून सप� वकते व जबाबाार स�ागार नाहीसे झाले आिण 
िटलिसटची परमावधी झाल्ानंतर पिहल्ा नेपोिल्नची जी अवसथा झाली तीच औरंगजेबाची त्ाच्ा 
अखेरच्ा आ्ुष्ात झाली . कोणीही िवरोध केलेला त्ाला खपत नसे . त्ाच�माणे न रचणारे असे सत् 
कोणी सािंगतले तर ते ऐकण्ाची त्ाची त्ारी नसे . आपल्ा अखेरच्ा िावसातं त्ाने आपल्ा सवभावात 
गोडबोल्ा खु्ामतखोराचंा आिण त्ाच्ा सवतःच्ाच आवाजाचे �ितधवनी काढणाऱ्ा डामडौली लोकाचंा 
भरणा केला . त्ाचे मं�ी महणजे त्ाच्ा हुकमाची कसलीही कुरकूर न करता नोा करणारे साधेसुधे 
कारकून बनले. 

 
अ्ा तऱहेने राज् करणाऱ्ा बाा्हाला राजकी्दष�ा अथवा राज्कारभाराच्ा दि�कोनातून 

अलौिकक ्कती असलेली एक व्कती अ्ी उपाधी ाेता ्ेणार नाही . त्ाचा अंगचा िव्षे महणजे त्ाचा 
�ामािणकपणा आिण मो�ा क�ाने का होईना परंतु सातत्ाने उ�ोग करीत राहण्ाचा त्ाचा सवभाव . 
एखााे नवीन धोरण �त्कात अमलात आणणारा राजकी् मुतस�ी आिण भिवष्काळात जनमास ्ेणाऱ्ा 
िपढीचे जीवन आिण िवचारसरणी ्ा गो��ची आखणी एखा�ा भिवष् सागंणाऱ्ा व्कतीच्ा ाूरद�ी�माणे 
अगोारच करण्ासाठी का्ाेकानू करणारा थोर राजकारणी पुरष महणून औरंगजेबाची गणना िनि�तच 
करता आली नसती . त्ाची ला्की फार तर एखा�ा कसबी िवभागाचा �मुख महणून िन्ुकत केली 
जाण्ाएवढीच होती . ्ाबाबत आपल्ाला अकबराचे नाव घेता ्ेईल . कारण जरी तो िनरकर आिण 
पुषकळसा तापट सवभावाचा होता तरी ाेखील िहाुसथानामधील मोगल स�ाटामंध्े अलौिकक व्�कतम�व 
असलेला अकबर हा एकमेव होता हे आपणास कबलू कराव ेलागेल. 

 
आपले कतरव् का् ्ाबाबतच्ा संकुिचत ध्े्ाने त्ाची मनोवृ�ी साा पछाडलेली असे . 

त्ाच�माणे आपल्ा सवभावाच्ा खऱ्ा म्�ाा का् आहेत ्ािवष्ी तो पूणरपणे अजानात होता . ्ाचा 
पिरणाम असा झाला की औरंगजेब केवळ साधुसंतानंा ्ोभनू िासेल अ्ी तपस्ा �त्क आचरणात आणीत 
असे आिण सवतःला अनेकाा कमी लेखीत असे . इतकेच नवहे तर मुसलमानी धम�ने घालून िालेल्ा अनेक 
उपचाराचें अित्् काटेकोरपणे आिण भािवकपणे तो पालन करीत असे . औरंगजेबाच्ा ्ा 
मानभावीपणाच्ा वतरनाचा उगम त्ाच्ा सवभावातील राजकी् कावबेाजपणातून झाला असल्ाची 
मनूचीने जी मीमासंा केली आहे ती अथ�त बरोबर नाही . त्ाच्ा अ्ा तऱहेच्ा वागणुकीमुळे त्ाच्ा 
�जेपैकी जे मुसलमान होते त्ानंा तो एखा�ा ध्े्वाााने भारलेल्ा आा्र व्�कतगत वाटला असल्ास 
नवल नाही . औरंगजेब महणजे चमतकार करणारा अविल्ा अ्ी लोकाचंी समजूत झाली . (आलमगीर 
ज�ाा पीर!) त्ाने ाेखील आपल्ा वागणुकीने अ्ा तऱहेच्ा कलपनेला आपली पु�ी िाली . (सटोर्या., 
भाग २ . १९; भाग ३ . २५९) साहिजकच औरंगजेबाच्ा अंगी अनेक गुणाचंा समु�् होता हे मान् कवन 
ाेखील राजकी्दष�ा औरंगजेबाला पूणरपणे अप्् आले हे आपल्ाला कबलू कराव ेलागेल . परंतु 
त्ाच्ा कारिका�च्ा अप््ाचे कारण केवळ त्ाचा वै्�कतक सवभाव हे नसून ्ा अप््ाची कारणे 
अिधक खोलवर रजलेली होती . मोगल सा�ाज्ाच्ा अधोगतीला फकत औरंगजेबच कारणीभतू होता , हे 
जरी खरे नसले तरी मोगल सा�ाज्ाची अधोगती टळावी महणून त्ाने काहीही केले नाही , ्ाउलट 
अित्् कडक अ्ा ई�रस�ाक राज्प�तीवर आधारलेल्ा ाे्ामध्े नेहमीच हजर असलेल्ा ज्ा 
ना्कारी ्कती असतात त्ानंा औरंगजेबाने जाणूनबुजून आपली आ्मकवृ�ी ााखिवण्ास उ�ुकत 
केले. कारण सवभावतः औरंगजेब हा अित्् �ितगामी असा मनुष् होता आिण सुधारणेचा भोकता 
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असलेला मुतस�ी महणून त्ाची िनि�तच गणना करता आली नसती . वर उ�ेिखलेल्ा ्ा ्कती कोणत्ा 
्ाचे आता मी िव�ेषण करतो. 

 
(१३) मोगल सरकारचे खरे सवरप आिण उि�ि 

 
मोगल सा�ाज्ाने िहाुसथानचे अनेक माग�नी िहत साधले . परंतु राष् महणून लोकानंा एक� 

आणण्ात ते अप््ी ठरले . इतकेच नवहे तर अित्् सामथ्रवान आिण अिवना्ी अ्ा राज्ाची िननमती 
ाेखील त्ाच्ाकडून होऊ ्कली नाही . ताजमहाल िकवा म्रूिसहासनामधील चकाकणारी रतने आिण 
सोने ्ा गो�ी जरी आपल्ा नजरेसमोर असल्ा तरी मोगलकालीन िहाुसथानात माणसाला अधम 
समजण्ात ्ेत असे , ्ा गो��कडे आपल्ाला डोळेझाक करता ्ेणार नाही . ज्ा वळेी सवरसामान् 
लोकावंर हुकमत गाजिवणारा हा एखााा अमीर अथवा उ�पासथ अिधकारी िकवा जमीनाार असे तेवहा 
त्ाच्ा अिधपत्ाखालील लोकानंा कसलेही आनथक सवातंं् आिण त्ाच�माणे न्ा्ाची वागणूक अथवा 
वै्�कतक सवातंं्ाबाबतचे कसलेही सुसाध् असे अिधकार नसत . राजकी् अिधकार िमळण्ाची कलपना 
त्ाच्ा सवपनात ाेखील ्ेण्ासारखी नवहती . सारे राष् महणजे एखा�ा मानवी मेढरापेका अिधक ाज�चे 
होते असे महणता ्ेणार नाही , आिण राज्ातील अमीरउमरावाचंी �सथती एखा�ा समथर आिण हु्ार अ्ा 
बाा्हाच्ा हाताखालील उमरावापेंका अिधक ाज�ची नवहती. त्ानंा िनि�त असे घटनातमक सथान नवहते 
कारण त्ा काळच्ा सरकारी ्ं�णेच्ा कलपनेत घटनेला कोणतेही सथानच नवहते . इतकेच नवहे तर , 
त्ाचंी जी सथावर िमळकत असे तीवरही त्ाचंा संपूणर अिधकार नसे . िसहासनावर जो हुकूम्हा असे 
त्ाच्ा मज�वर सवर काही अवलंबनू राही . त्ा काळच्ा सरकारचे वणरन कराव्ाचे झाल्ास असेच 
महणाव ेलागेल की हे सरकार महणजे ्ातंी अथवा ्ातंीची भीती ्ामुळे िकिचत नमलेले परंतु जुलमी असे 
राज् होते. साऱ्ा ाे्ाची साधनसाम�ी आिण सारे सामथ्र ्ाचं्ाकडून एका ारबाराची िननमती होते , ्ा 
ारबाराचा मध्िबाू महणजे राजघराण्ातील राजपु� आिण सगळीकडून जमिवलेल्ा ्ा जीवनातून 
झालेली अंितम िननमती महणजे सा�ाज्ाच्ा सावरभौमाची सव्ंपूणरता. 

 
इतर ाे्ातंील अिन्ंि�त राजस�ा�ंमाणे मोगल िहाुसथानात ाेखील अित्् कतृरतववान अ्ा 

सावरभौमाच्ा अमलाखालील सवरसाधारण जनतेला िमळणारे सुख हे अ�सथर होते . कारण हे सुख केवळ 
एका व्कतीच्ा चािरं्ावर अवलंबनू असे . ‘मोगल अमलाखाली ि्कणाची आिण अध्ापनाची जी प�ती 
होती ती प�त होतकव अ्ा राज्ाच्ा वारसाचंी एकसारखी अ्ी परंपरा िनम�ण करण्ात पूणरपणे 
अ््सवी ठरली ......... राजपु� व्ात ्ेऊ लागल्ानंतर �ितसपध� असलेल्ा अंतःपुरातंील िा्ाचं्ा 
मतसरामुळे त्ानंा राजधानीमध्े चालू असलेल्ा राजकारणाच्ा डावपेचात �ामुख्ाने भाग घेणे जवळ 
जवळ मना केल्ासारखे होऊन बसे ......... एखा�ा राजपु�ाने जर का राज्ाच्ा कारभारात 
व्व�सथतपणे भाग घेतला तर तो स�ाटािवर� कारसथान करीत असल्ाचा सं्् त्ाच्ावर घेतला 
जाई......... ज्ा राजप�तीमध्े िसहासनावर असलेल्ा बाा्हाच्ा अंगातील ाु�पणा अथवा 
अका्रकमता ्ाबाबतचा पडताळा पाहण्ाची जबाबाारी त्ा राज्ाच्ा मंि�मंडळावर पडते , अ्ा 
राज्प�तीतच वं् परंपरेच्ा वारसाह�ाने गााीवर ह� सागंण्ाची जी �था असते ती थो�ाफार अं्ाने 
का होईना चालू ्कते .” “अ्ा तऱहेच्ा मंि�मंडळाची संघटना मोगलाचं्ा हातून कधीच होऊ ्कली 
नाही. �त्क पिर�सथतीत मोगल बाा्हानंा त्ाचं्ा ारबारात जमलेल्ा साहसी मंडळ�च्ा जमावावर 
मातीसाठी अवलंबनू राहणे भाग पडे ......... अ्ा लोकाचें मुख् काम महणजे मंि�मंडळाच्ा सववपात 
बाा्हाला स�ा ाेणे हे कधीच नसे , तर �ामुख्ेकवन त्ाची खु्ामत करण्ाचे होते ......... वं् परंपरेने 



 
अनु�मिणका 

चालत ्ेणाऱ्ा सराार घराण्ाच्ा वाढीला उ�ेजन ाेण्ाचे मोगलाचं्ा सा�ाज्वााी स�ेचे कधीच धोरण 
नवहते, असे ्ा िठकाणी नमूा कराव ेलागेल.” (�ु�सचे नॉथर वेसटनर �ॉयवहनसेस १०२-१०४) 

 
इसलामच्ा धमरिस�ानता�माणे मुसलमानी सरकारचे सववप हे लषकरी राजवटीसारखे असते . 

इसलामी राज्ातंील जनता महणजे इसलाम धम�चे िव�ासू ि्पाई आिण बाा्हा (खिलफा) महणजे त्ा 
ि्पा्ाचंा सेनानी हो्. अ्ा सैन्ामध्े खाजगी ि्पा्ा�ंमाणे अिधकाऱ्ानंा ाेखील मुख् पुढाऱ्ाकंडून जे 
हुकूम ्ेत त्ाचे कारण िवचारणे िकवा पुढाऱ्ाकंडून उ�राची मागणी करणे हे संमत नवहते . खिलफा 
महणजे बाा्हा हा परमे�राची पडछा्ा आहे (जील सुभानी) आिण परमे�राच्ा ारबारात ‘का िकवा 
कसे’ हे �शनच उद भवत नाहीत . साहिजकच ्ा त�वा�माणे बाा्हाच्ा ारबारात ाेखील असे �शन 
उद भवण्ाचे कारण नसते . बाा्हाचा ारबार महणजे परमे�री ारबाराचा एक नमुना असतो (नमुना–
इ– ारबारी–इ–इलाही). मुसलमानी सरकारच्ा मूलभतू त�वा�माणे िहाू आिण इतर पाखंडी मताचं्ा 
लोकाचंी गणती ही राष्ाच्ा पिरहाराच्ा बाहेर कराव्ाची असते . परंतु तरी ाेखील राष्ातील �मुख 
पथंाचे जे लोक महणजे मुसलमान त्ाचंी गणना ही एखा�ा संघिटत अ्ा राष्ामध्े करता आली नसती . 
लषकरी बधंनाने बाधंले गेल्ामुळे त्ाचं्ामध्े एक तऱहेचे बधुंतवाचे नाते िनम�ण झालेले होते आिण त्ाचंी 
�सथती का्म छावणी असलेल्ा लषकरी ि्पा्ासंारखी होती. 

 
(१४) िहदू आिण मुसलमान याचें सवरसाधारण ज्वन आिण तयाचं् मयेये यामंध्ल भेदामुळे दोनह् जमात्त 
संपूणर एक्करण होणयाच् अश�यता 

 
मुसलमानी राज््ाााच्ा मूलभतू त�वा�माणे अलपसंख् जमात�ना कोणतेही राजकी् अिधकार 

असू ्कत नाहीत ; त्ाच�माणे सारे राष् एका �मुख पथंामध्े िवलीन होऊन जाणे हे जररीचे असते . 
आिण सवर तऱहेच्ा िविभ� ��ा , मते आिण जीवन�णाली ्ाचंा ना् कवन सं�ाा् आिण सामािजक 
जीवन ्ाबाबतीत समानधम� अ्ा एका जमातीची िननमती ्ा त�वा�माणे होणे आवश्क असते . अ्ा 
तऱहेच्ा पिर�सथतीमध्े केवळ राजकी् पा�रभमूी आिण िस�ानत ्ामंधून राष्ाच्ा िननमतीची कलपना 
केवळ असंभवनी् आिण अ्क्�ा् होती . ही अित्् ाु� पिर�सथती आणखी िवकोपाला गेली . ्ाला 
कारण महणजे िहाुसथानातील राजकी्दष�ा ाडपला गेलेला वगर िकवा अिधकृतिरत्ा अलपसंख् 
असलेल्ाचंा वगर जो होता त्ाचे संख्ेच्ा द�ीने बहुमत होते. इतकेच नवहे तर लोकसंख्ेमधील जो �मुख 
पथं होता त्ाबरोबर त्ाचे �माण एकास तीन असे होते . त्ाबरोबरच हा वगर आनथक दि�कोनातून 
पािहल्ास अिधक ला्क , भाडंवल आिण संप�ीचे उतपाान करण्ासाठी जी ्कती लागते त्ाबाबत 
अिधक सामथ्रवान आिण बौि�क िकवा ्ारीिरक कुवतीच्ा संबधंात कोणत्ाही �कारे कमी ाज�चा 
नवहता. 

 
ध्े्वाा आिण जीवन ्ा ाोनही बाबतीत हे ाोन वगर ाोन �ुवा�ंमाणे िवर� िा्लेा असल्ाने 

अनेक ्तकाचंा कालावधी लोटल्ानंतर ाेखील ्ा ाोन वग�मध्े संपूणर एकीकरण होणे ्क् झाले 
नाही. िहाू मनुष् हा सवभावाने एकलकोडा , सहन्ील आिण पारमानथक वृ�ीचा आहे . त्ाचे जीवनातले 
सव�� ध्े् महणजे आतमजानाचा अनुभव , सवतःच्ा �्तनाने आतमसाधना  आिण आतमो�ती ्ाचंा लाभ , 
खाजगी जीवनात ई�रिन�ा आिण एकातंवासात उ� तपस्ा हे हो् . त्ाच्ा द�ीने ्ा इहलोकात जनम 
महणजे एक ाुा�व आिण त्ाच्ा अवतीभोवती वावरणारे  त्ाचें ाे्बाधंव महणजे त्ाचे जे खरे उि�� आहे 
त्ापासून त्ाच्ा मनाला  िवमनसक करणारे असे अनेक िवघनासमान असलेले �ाणी होत . जीवनात त्ाला 



 
अनु�मिणका 

खरी मोक�ापती िमळवाव्ाची महणजे त्ासाठी परमे�राने मानवाला बहाल केलेल्ा  सुखसाधनाचंा 
उपभोग हा नसून त्ा सुखसाधनाचंा त्ाग हा आहे . त्ाच�माणे ही मोक�ापती आपल्ा मनातील भावनाचं्ा 
सुखकारक अिवषकाराने होत नसून त्ा भावना ाडपून टाकल्ाने होत असते. ्ाउलट मुसलमान व्कतीचे 
जीवन बिघतल्ास  त्ाला फकत एकाच गो�ीची ि्कवण ाेण्ात आलेली असते आिण ती महणजे तो  
ाुसरा ितसरा कोणीही नसून इसलामच्ा  लढाऊ सामथ्�च्ा संघटनेतील एक  ि्पाई आहे ही हो् . 
त्ाच�माणे त्ाने नेहमी आपल्ा धमरबाधंवाच्ा बरोबर एक� जमून परमे�राची �ाथरना करणे हे त्ाच्ावर 
बधंनकारक असते . त्ाने �त्क  धमर्ु�ात भाग घेऊन िकवा धम�च्ा �सारासाठी व समाजातल्ा इतर 
व्कत�मधील पाखंडीपणाचा ना् करण्ासाठी �त्कात मेहनत घेऊन आपल्ा धम�वरील आपल्ा  अपार 
िन�ेचा पुरावा साार करणे हे अत्ावश्क असते . �त्ेक मुसलमान व्कती  ही मुसलमान धम��माणे 
धमर�चारक असते आिण मु�सलम धम��माणे कोणीही  मुसलमान आपल्ा ्जेाऱ्ाच्ा आ�तमक 
सवासथ्ाबाबत बेिफकीर राहू ्कत  नाही. एवढेच नवहे तर त्ाच्ा आधीन असलेल्ा ्ारीिरक आिण 
अध्ा�तमक अ्ा सवर साधनाचं्ा उप्ोगाने इतराचंी मुकती घडवनू आणण्ासंबधंी त्ाचे जे कतरव्  आहे 
त्ाबाबत त्ाने साासवरकाळ ाक रािहले पािहजे . त्ानंतर पुनहा इसलाम धमर उघडउघड अ्ी गवाही 
ाेण्ाचे धािर� ााखवतो आिण ती महणजे आपण ्ा पथृवीवर आहोत ते  आपल्ा द�ीने अित्् चागंले 
आहे, आिण परमे�राने स�ा धम�च्ा अनु्ा्ानंा हे जग जे बहाल केले आहे ते त्ाचं्ा सुखोपभोगासाठी  
वारसा महणूनच. 
 

िहांुबरोबर तुलना करता मुसलमानामंध्े व्ावहािरक दि�कोन आिण सामािजक  एकातमता ही 
अिधक �कष�ने िासून ्ेतात . मुसलमान जमातीतील ्ा त्ाचं्ा िव्षे  गुणामुंळे त्ाचं्ाकडून वाा म्ाचा 
अपवाा वगळता  कला आिण संसकृती ्ाचं्ा  िवकासास फार मो�ा �माणावर हातभार लावला गेला . 
मुसलमानाचें जीवनाचा आनंा उपभोगण्ाचे �कार हे अिधक िविवध आिण मनोहारी असे आहेत . ्ाउलट 
मोगलाचं्ा काळातील िहाू सराार आिण ारकाार ्ाचं्ाकडे पािहल्ास त्ानंी जे  काही केले ते फकत 
मुसलमान अमीरउमरावाचें अित्् ओबडधोबड अनुकरण .मुसलमान समाजातील िभकारी वगर आिण 
मेहनतीचे काम करणारा मजूर वगर ्ाचंा अपवाा सोडल्ास सवरसाधारण मुसलमान हा अिधक सुसंसकृत 
आिण उ� �तीच्ा राहणीमानाला सरावलेला असतो . ्ाउलट िहाू समाजातील तानुवप वगर हा जरी 
�ीमंत असला तरी अिधक आडमुठा आिण संसकृतीच्ा बाबतीत उणा असा आहे . तथािप िहाुजमातीतील 
खालच्ा थरामधील वगर हे मुसलमान समाजातील त्ाच �तीच्ा वग�बरोबर तुलना करता िनि�तपणे 
अिधक सवचछ आिण बुि�म�ेत उजव ेआहेत. 

 
(१५) औरंगजेबाचया अमलाखाल् िहदंूच् ज् यसथत् होत् ितचे वणरन राजक्यदषृा दडपलेले आिण 
मानभंगामुळे िहनतव पावलेले असे जे केले जाते तयाच् म्मासंा 

 
औरंगजेबाच्ा अमलाखाली खाण्ािपण्ािवष्ीचे जे िनब�ध होते , त्ाच�माणे धम�बाबतचे 

िस�ानत आिण धानमक िवधी ्ाबाबतचे मतभेा , तसेच आंतरजाती् िववाहानंा �ितबधं करणारे का्ाेकानू 
्ा गो�ी जरी सोडून िाल्ा तरी िहाू आिण मुसलमान ्ाचं्ा जीवनिवष्क दि�कोनात उ�र –ािकण 
�ुवाइतकी तफावत होती . त्ामुळे ाोन जमात�मध्े संपूणर एकीकरण आिण दढतेची भावना िनम�ण होणे 
जवळ जवळ अ्क् होऊन गेले . ्ात आणखी भर महणून पुराणमतवााी अ्ा मुसलमानी अमलाखाली 
कुराणाच्ा त�वा�माणे जो राज्कारभार अ�सततवात होता त्ामुळे िहांुना जीवन जगणे अ्क् होऊन 
गेले. औरंगजेबाचे वणरन कराव्ाचे झाल्ास नीितम�ेच्ा आिण धम�च्ा बाबतीत अित्् कळकळीचा 
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असेच कराव ेलागेल . परमे�राचा ्ा पथृवीवरील पिहला सेवक ्ा नात्ाने आपली अमुक अमुक कतरव्े 
आहेत असे मानून कोणाचीही भीती अथवा लोभ न बाळगता ती कतरव्े पार पाडण्ात औरंगजेब सवतःला 
धन् मानीत असे . साहिजकच कुराणाच्ा वचना�माणे जी राजनीती होती ितची ताि�वकदष�ा �त्क 
व्वहारात पिरपूत� करणारा एक स�ाट महणून औरंगजेबाच्ा कारिका�चे एक उतकृ� ााखला महणून 
उााहरण आपल्ाला �ाव ेलागेल . त्ाने िहाू धम�ची ि्कवण सागंणारे जे अनेक सं�ाा् होते ते मोडून 
टाकले. िहांूच्ा पूजेची जी ाेवसथाने होती त्ाचंा त्ाने िवधवसं केला . िहाू तीथरके�ाच्ा िठकाणी ज्ा 
्ा�ा भरत त्ाला त्ाने बांी घातली . सवरसाधारण जीवनात िहांूचे सथान हे अित्् कमी �तीचे आहे हे 
ा्रिवणारी िन्ाणी त्ानंा आपल्ा अंगावर बाळगावी लागत असे आिण त्ाि्वा् राज्ातील िहाू�जेवर 
एकतऱहेचा खास आनथक बोजा लााण्ात ्ेई . ्ाच पुसतकातील सातव्ा �करणामध्े पािहल्ा�माणे 
राज्ामधील सवर नोकरीधं�ाचंी ाारे िहांूना बां केलेली होती. 

 
्ा�माणे औरंगजेबाच्ा कारिका�त िहांूना फकत एकाच तऱहेचे जीवन जगण्ाचा अिधकार होता . 

जीवनात माणसाला िमळणाऱ्ा अनेक संधी आिण िनसगरिन्मानुसार त्ाच्ाकडून होणारे उ�ोग ्ाचंा 
मुकतपणे उप्ोग केल्ाने जे जान �ापत होते त्ापासून िमळणारी बु�ीची �गलभता , धमरत�वाचं्ा 
िवचारामुळे मनाला िमळणारे समाधान आिण ्ातंी , समाज महणून एक� ्ेणे आिण संप�ीचा 
सामुिहकिरत्ा उपभोग घेणे आिण सव�त अिधक महणजे त्ामधून होणारी आतमिव�ासाची िनषप�ी ्ा सवर 
गो�ी िहरावनू घेण्ात आलेल्ा आहेत असे जीवन जगण्ाचे त्ाचं्ा नि्बी आले होते . थोडक्ात हे 
जीवन महणजे वारंवार समाजात इतराकंडून मानहानी केली जाण्ाचे �संग आिण राजकी्दष�ा त्ानंा 
भोगाव ेलागणारे ाुबरल जीवन ्ाचंा एक उतकृ� नमुना होते . जोप �्त तो िहाू महणून जीवन जगत होता 
तोप �्त त्ाला सवगर आिण पथृवी ही सारख्ाच तऱहेने बां होती . साहिजकच औरंगजेबाच्ा कारिका�चा 
पिरणाम िहांूना बडंाळी आिण अ्ातंता माजिवण्ास सतत चेतावणी ाेण्ात झाला इतकेच नवहे तर त्ाचंी 
बुि�म�ा, त्ाचंी संघटना्कती आिण त्ाचंी आनथक साधनसाम�ी ्ाचं्ाबाबत अधोगतीची पिर�सथती 
िनम�ण करण्ात झाला . मोगल सा�ाज्ातील एकंार लोकसंख्ेच्ा ाोन तृती्ां् ापेका िहांूची 
लोकसंख्ा अिधक होती . साहिजकच िहांूवर अ्ा तऱहेची हलाखीची पिर�सथती ओढवल्ामुळे एकंार 
राज् कमकुवत झाले असल्ास त्ात काही नवल नाही. 

 
(१६) िहदुसथानात्ल मुसलमानाचं् अवनत् आिण ितच् कारणम्मासंा 
 

सा�ाज्ातील लोकसंख्ेपैकी जे मुसलमान �जाजन होते त्ाचंीही वरील �कारच्ा राजकी् 
चाकोरीत भरभराट झाली नाही . त्ाचे कारण मा� अित्् वगेळे होते . तुक� लोक हे केवळ ि्पाईगडी . 
इतर कोणत्ाही गो�ीत त्ानंा सवारस् नवहते . त्ाचं्ा पौरषतवाचा िवकास महणजे त्ा जमातीतून 
साहिजकत्ा उभारण्ात आलेली सैिनक संघटना ्ातूनच होत असे आिण जीवनातला त्ाचंा एकमेव 
उ�ोग महणजे त्ानंा असलेले लढाईचे व्सन . सवरसामान्पणे असा िन्म आहे की ख�ा सैन्ाला 
घरगुती जीवनाचा सातत्ाने उपभोग घेण्ापासून साहिजकत्ा �ितबधं केला जातो . तथाकिथत 
मोगलामंध्े �त्क राज्ाची सू�े ज्ा जमातीच्ा हाती होती ती जमात महणजे तुक� लोकाचंीच . ्ाचा 
पिरणाम असा झाला की मोगलकालीन िहाुसथानात मुसलमान समाजात अनेक वळेा आपल्ाला 
समाजातील व्कत�च्ा नागरी जीवनात लषकरी छावणीतील जीवनाची छाप पडलेली िासून ्ेत असे . 
्ाचे कारण असे होते की त्ाचं्ा सरकारची संघटना ही पूणरपणे लषकरी त�वावर झालेली होती आिण 
लषकरातील ि्पाई हेच समाजाची धारणा घडवनू आणण्ात कारणीभतू होते आिण समाजाला उठाव 
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ाेण्ाचे का र् करण्ाचे काम त्ाचं्ाकडेच जणू काही सोपिवलेले होते. 
 
िहाुसथानमधील मुसलमान धम�चे जे स�े अनु्ा्ी होते त्ाचंी वैि्ष�पूणर अ्ी जी पिर�सथती 

होती त्ामुळे मुसलमानाचंा बौि�क पातळीवर अपकषर झपा�ाने होण्ास मात झाली . ज्ानंी 
िहाुसथानला आपले का्मचे िनवाससथान महणून मानले होते त्ाचं्ापैकी अनेकजण जातीने िहाुसथानी 
होते. इतकेच नवहे तर त्ाचं्ापैकी सवर त्ाचं्ा बा् सववपात , त्ाचं्ा िवचारसरणीत , त्ाचं्ा 
आचारिवचारात आिण त्ाचं्ा चािलिरतीत पूणरपणे िहाुसथानी बनलेले होते . इतके असून ाेखील धम�चे 
ि्कण ाेणारे त्ाचें जे धमरगुव होते , ते त्ानंा सफूत�साठी �ाचीन अरबसतानच्ा संसकृतीकडे डोळे लावनू 
बसण्ास सागंत, आिण हेच धमरगुव त्ाचं्ा बु�ीला खा� िमळाव ेमहणून ्केडो वष�पूव� होऊन गेलेल्ा 
महमा पैगंबराच्ा काळातील वातावरणा्ी एकवप होऊन जाण्ाचा �्तन करीत . त्ाच�माणे त्ाचं्ा 
धम�ची भाषाही अरबी असणे हे अगाी जररीचे होते . पण त्ाबाबत उ�ेखनी् गो� अ्ी होती की 
िहाुसथानामधील मुसलमान लोकातं ्भंरामधील जेमतेम एकाला ाेखील ही भाषा पूणरपणे अवगत होती 
असे महणता आले नसते . �त्कात त्ाचंी सासंकृितक भाषा मा� फार्ी होती . त्ाचं्ापैकी काहीजण ही 
भाषा मो�ा क�ाने ि्कत . ्ाचा पिरणाम असा होई की बोलताना ्ा भाषेचा ते अित्् अ्ु�पणे 
उप्ोग करीत आिण हास्ाला आिण ज्ाचंी जनमजात भाषा फार्ी आहे अ्ा लोकाचं्ा कु�तसत 
उद गाराला ते पा� होत. अठराव े्तक उजाडून बराच काळ लोटल्ानंतर ाेखील वाङम्ीन कारणासाठी 
िहाी मुसलमान ाे्ी भाषेचा उप्ोग करणे हे सवतःच्ा द�ीने कमीपणाचे समजत . ्ाचा पिरणाम असा 
झाला की ्ा पथंापैकी जे बहुसंख् होते त्ाचं्ा सवतःच्ा अ्ा वाङम्ाची िनषपती िबलकुल झाली नाही . 
त्ाचं्ा ि्कणामध्े अनेक अडथळे िनम�ण झाले . ज्ानंा फार्ी भाषेचा मुकतपणे उप्ोग करता ्ेत असे 
अ्ा काहीजणाचंा अपवाा सोडून िाल्ास त्ाचं्ा जीवनातल्ा बौि�क सुखापासून िमळणाऱ्ा आनंााला 
ते पारखे झाले . पुढे सरकणाऱ्ा काळाबरोबर ज्ा िजवतं धानमक वाङम्ाची िननमती होते तीाेखील 
त्ाचं्ाकडून होऊ ्कली नाही . सबधं समाजात संसकृतीचा फैलाव होण्ासाठी िकवा सवरसाधारण 
अजानाचे िनमूरलन होण्ासाठी िहाुसथानी �ेमगीते अथवा भ�कतिवष्क गाणी आिण फार्ी भाषेतील सूफी 
काव् ही पुरे्ी साधने होती असे महणता ्ेणार नाही. 

 
्ा सवर गो��चा पिरणाम असा झाला की �त्ेक क�र मुसलमानाच्ा मनात आपण िहाुसथानातील 

आहोत पण िहाुसथानचे नाही ही भावना घर कवन रािहली . त्ाला अ्ी ि्कवण ाेण्ात आली की ्ा 
आपल्ा मा्भमूीमध्े तो आपले घर कवन ितला आपले असे महणू ्कत नाही . ्ा मा्भमूीला आपले 
मानण्ाची त्ाची िहममत नवहती . कारण तसे केल्ास त्ाच्ा आतम्ाचा ना् झाला असता . ्ा ाे्ाच्ा 
परंपरागत वढी , ्ा ाे्ाची भाषा आिण ्ा ाे्ाच्ा संसकृतीची िविवध अंगे ्ाचंी जोपासना तो आपल्ा 
हा्ापा्ी कव ्कत नवहता . ्ा गो�ी त्ाला आपल्ा महणून पािहजे असतील तर त्ाचंी आवक त्ाने 
इराण आिण अरेिब्ा ्ा ाे्ामंधून करणे जवर होते . इतकेच नवहे तर ्ेथील मुलकी आिण फौजाारी 
का्ाााेखील बगााा िकवा का्रो ्ेथील न्ा्ािध्ानंी िालेले िनकाल आिण का्ाेपिंडताचें िलखाण 
्ाचं्ावर आधारभतू असा �मािणत मानला जाण्ाचे बधंन होते . िहाुसथानातील मुसलमान हा 
बौि�कदष�ा एखा�ा परिक्ा�माणे होता . त्ाच्ा अवतीभोवती जी पिर�सथती होती त्ा पिर�सथती्ी 
िमळतेजुळते घेणे त्ाला कधीच जमले नाही . नागरी जीवन आिण समाजातील व्कती ्ाचंी वागणूक आिण 
परसपरसंबधं कसे असाव े्ाबाबत मागरा्रन करणारी कुराणातील अिभवचने ही ्केडो वष�पूव� 
बनिवण्ात आली होती आिण ती केवळ भटक्ा लोकाचं्ा समाज प�तीला उप्ोगी पडतील अ्ी होती . 
अकबरासारख्ा िवचारवतंाने ्ाबाबत अ्ी भिूमका माडंली की अ्ा तऱहेचे का्ाेकानू हे १६ व्ा िकवा 
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१७ व्ा ्तकात राहणाऱ्ा िहाुसथानसारख्ा ाे्ातील लोकावंर आिण ज्ाचंा अरबसथानातील लोकाचंा 
सासंकृितक वा इतर दष�ा कसलाही संबधं नसताना बधंनकारक असावते ्ासारखी हास्ासपा अ्ी 
ाुसरी कोणतीही गो� नाही. 

 
्ा�माणे अित्् अवासतव आिण पूणरपणे परकी् अ्ा ध्े्वााावर नैसनगक �वृ�ीच्ा 

धम�िवर� अवलंबनू रािहल्ामुळे ततकालीन समाजात एकतऱहेची बौि�क पोकळी िनम�ण झाली . ्ामुळे 
िहाुसथानी मुसलमानाचंा मानिसक आिण सामािजक िवकास रोखून धरला गेला . इतकेच नवहे तर अित्् 
िवषारी व�ीवपी अ्ा िवचाराचंी वाढ होण्ास जी मनोवृ�ी लागते त्ा मनोवृ�ीची जोपासना त्ाचं्ामध्े 
अित्् सहजत्ा झाली . �त्ेक व्कतीच्ा मनात आपला सवतःचा असा धमरभाव असावा आिण 
त्ाच�माणे िजवतं अ्ा धानमक िवचारसरणीचे पाठबळ आपणाला असाव ेअ्ी एक अिवरत परंतु सुपत 
अ्ी जी मनोवाचंछा असते ितचे समाधान अरबी भाषेतील एखा�ा पुसतकाची घोकंप�ी कवन (िहफज-इ-
कलम-उ�ा) अथवा िावसातून पाच वळेा सावरजिनक िठकाणी जमून (जमाइत) तीच तीच नमाज 
पढण्ाची ्ारीिरक कंटाळवाणी कवा्त कवन होत नसते . ्ाचा पिरणाम असा झाला की आजूबाजूच्ा 
पिरसरात वासतव् कवन राहणारे आिण ज्ाचं्ा जीवनाभोवती चमतकाराची गुंफण गुंफली गेली आहे असे 
अविल्े आिण भतूकाळात होऊन गेलेल्ा सु�िस� अविल्ाचं्ा कबरीची ाेखभाल ठेवण्ासाठी िन्ुकत 
केलेले त्ा अविल्ाचें �व्ासाठी हपापलेले ि्ष्गण ्ाचं्ाकडे आपल्ाला मोक िमळावा अ्ी ती�तेने 
आ्ा बाळगून असलेल्ा व्कती साहिजकच वळत . हे अविल्े आिण ाुसऱ्ा �कारात उ�ेिखलेला त्ाचंा 
ि्ष्गण महणजे चमतकार करण्ासाठी जी ्कती लागते त्ा ्कतीचे �चडं भाडंवल असलेल्ा व्कती ्ा 
दि�कोनातून लोक त्ाचं्ाकडे पाहात. 

 
कुराण आिण सु�ी पथंाचे धमरिवष्क का्ाे ज्ानंी िनम�ण केले ते सेमेटीक लोक ्ाचें जाती् 

वैि्ष�ही िहाुसथानी लोकाबंरोबर तुलना करता मूलभतूपणे िविभ� आहे . हा जो जाितवाचक असा 
मूलभतू फरक अरबी आिण भारती् लोकामंध्े आहे त्ाच्ावर केवळ भारती्ाचं्ा एका ठोकळ गटाने 
अरबी लोकाचंा धमर सवीकारला, ्ा �त्क पिर�सथतीमुळे मात होऊ ्कत नाही . िहाुसथानामधील इसलाम 
धम�चा िवचार कराव्ाचा झाल्ास इसलामच्ा �गतीमधील हे अडथळे कधीही उ�ंघता ्ेण्ासारखे 
नवहते. 

 
(१७) िहदू समाजाच् झालेल् अवनत् आिण िहदू समाजात्ल मूलभूत असलेला कमकुवतपणा 

 
मध््ुगीन िहाुसथानातील िहांूबाबत बोलाव्ाचे झाल्ास त्ाचं्ा समाजातील दश् हे िततकेच 

ाुा�वी असे होते . एखा�ा सवतं� राष्ाची अथवा एखा�ा दढ भावनेच्ा धाग्ाने बाधंल्ा गेलेल्ा पथंाची 
घडण ाेखील िहाू समाजामध्े होऊ ्कत नवहती . िहाू समाज हा परसपरां् ी फटकून वागणाऱ्ा अनेक 
जात�मध्े िवभागला गेलेला होता . मौजीबधंनासंबधंाचे आिण वैिाक मं� महणण्ाब�लचे अिधकार , 
त्ाच�माणे सावरजिनक िविहरी आिण ाेवळे ्ातं �वे्  करण्ासंबधंीचे ह� , त्ाि्वा् सपशृ्ता आिण 
ािकण िहाुसथानातील जवळीकता ्ा गो��ववन िहाू समाजातील जाती -जात�मध्े अित्् ाीघर�ेषी 
अ्ी भाडंणे होती. साहिजकच मुसलमान समाजामध्े ज्ा तऱहेची एकातमता वास करत होती त्ा तऱहेची 
एकातमता िहाू समाजाच्ा बाबतीत क�लपणे जवळ जवळ अ्क्�ा् होते . पुढे सरकणाऱ्ा काळाबरोबर 
आिण त्ाबरोबर आलेल्ा संप�तेबरोबर िहाुसमाजातील हे फरक अिधकच ती� बनत गेले . जात�ची वाढ 
ही परसपर िमलाफाबरोबर होत असते . मुसलमानी अमलाखाली अंतग�त ्कत�ची जी हालचाल चालू होती 



 
अनु�मिणका 

त्ाचा पिरणाम असा झाला की समाजामध्े नवीन नवीन उपजात�ची उपप�ी झपा�ाने होत गेली . ्ामुळे 
िहाू समाजाची आणखी िवभागणी झाली आिण तो पूव�पेकाही ाुबळा बनत गेला. 

 
िहाू लोकाचंी अ्ातऱहेच्ा पिर�सथतीतून सुधारणा करण्ासाठी ज्ा तऱहेच्ा ाे्ािभमानी अथवा 

अिभजात अ्ा उपाध्े वग�ची जी जररी होती त्ा तऱहेचा वगर त्ा काळी िनम�ण झाला नाही ज्ा तऱहेची 
िवभकतपणाची वृ�ी िहाू समाजात वास करत असते िततक्ाच �कष�ने ही वृ�ी िहांूच्ा धम�त वास कवन 
होती. आिण तसे बिघतले तर मोकाब�लच्ा िहाू लोकाचं्ा कलपनेची जी मूलत�व ेआहेत त्ा त�वानंा 
संघिटत उपाध्ा्ाचंा वगर अथवा राज्�णीत धमर ्ाचंा िनि�तच िवरोध होता . वाट चुकलेल्ा धनगराच्ा 
पाठीमागे धावणारी वाट चुकलेली मेढरे ही िवष्ासकत आिण ढोगी लोकाचें भक बनल्ास त्ात आ�्र 
वाटाव्ाचे काहीच कारण नाही . त्ा काळी अित्् खालच्ा �तीला पोहोचलेली मानव पूजेची �था 
अ�सततवात होती . ही �था िव्षेतः व�भाचा र् , कातरभाज आिण गुवला �माण मानणाऱ्ा इतर पथंामंध्े 
�ामुख्ाने िासून ्ेत असे . त्ाच�माणे ाेवाासी िकवा मुरळ्ा ्ाचं्ा वतरनातून आिण लंपटपणाचा 
सथाि्भाव गुपतपणे बाळगणारे असे जे इतर पथंातंील लोक ्ाचं्ामुळे अनीितम�ा अित्् बोकाळली 
होती. ्ा गो�ी जरी आपण दि�आड केल्ा आिण लकावधी लोकाचं्ाकडून सवरसामान् व्वहारा�माणे 
होणारी मूनतपूजा िवचारात घेतली तरी ाेखील आपल्ाला काही िवलकण अ्ा गो�ी नजरेत आल्ा 
असत्ा. आपल्ाला असे िासून आले असते की सवरसामान् माणसा�माणे भोजन करणाऱ्ा , िन�ा 
घेणाऱ्ा िकवा ारवष� सात िावस तापाने जग�ाथा�माणे आजारी पडणाऱ्ा अ्ा परमे�राच्ा िठकाणी 
उपाध्े लोक भकतानंा रत कवन त्ाचंी बौि�क पातळी अित्् हीन ाज�ला नेत आहेत. इतकेच का् तर 
्ा उपाध्ेवग�ने जो परमे�र सवरसामान् जनाचं्ा समोर उभा केला होता तो कामेचछू बनून इतक्ा 
तऱहेच्ा रंगिवलासात मगन झालेला असे की ज्ाचा अ्ोध्ेच्ा नबाबानेही हेवा करावा िकवा एखा�ा 
कुतुब्हानेही आपल्ा जनानखान्ात त्ाचे अनुकरण करावे . िहाू धम�मध्े जा सुधारणा ्क् होती ती 
िन्िमत अ्ा िहाूाेवसथानाचं्ा आचारिवचाराचं्ा ककेबाहेर राहणाऱ्ा सवरसामान् जनामंध्े . हा समाज 
ज्ानंा आपण नवमतवााी िकवा जुन्ा आचारिवचारानंा िनिष� मानणाऱ्ा अ्ा अनेक लहान लहान 
पथंातूंन िनम�ण झाला होता . ्ा पथंातील लोक इहलोकातील आपल्ा सवर वसतंूचा त्ाग करण्ास आिण 
सत्ाचा मागर अनुसरण्ास त्ार होते . परंतु ्ाही पथंातं त्ाचंी सथापना झाल्ानंतरच्ा पिहल्ा एक 
अथवा ाोन िप�ाचंा अपवाा वगळता आडमु�ा अ्ा गुरपूजेचे �सथ माजले आिण त्ाचंी पार अधोगती 
झाली. 

 
(१८) िहदुसथानामध्ल िहदू आिण मुसलमान याचें एकि�त ज्वन ; दोनह् जमात्त कध् -मध् िनम�ण 
झालेला एकोपा, तयाचंयात्ल सु्त वैमनसय आिण तयाचंयाममये उडालेले संघषर 

 
वर उ�ेिखलेल्ा सवर गो�ी जरी खऱ्ा असल्ा तरी ाेखील असे काही िवि्� िबाू होते की , ज्ा 

िठकाणी िहाू आिण मुसलमान समाज ्ाचं्ामध्े हातिमळवणी होत असे . ाोनही धम�कडून जे खरे आा्र 
ठेवले गेले होते त्ाचं्ामध्े पूणरपणे साम् होते आिण ते आा्र महणजे त्ा एकमेव अ्ा जगाचे िन्ं�ण 
करणाऱ्ा परमे�राची पूजा , इहलोकी िमळणाऱ्ा सवर सुखापंासून अभोगी राहण्ावर ाोनही धम�चा 
असलेला कटाक आिण सवरसामान् �ािणमा�ाचं्ा िठकाणी ााखिवला जाणारा ा्ाभाव हे होत . परंतु 
ाोनही धम�मध्े धम�ध असलेले लोक आिण सवरसामान् जनताजनाारन हे ाोन वगर इतक्ा �भावी अ्ा 
िवचार�णाली�त कधीच पोहोचू ्कले नाहीत . आपल्ा सवतःच्ा अंगातील चमतकार करण्ाची ्कती 
ााखिवणे अथवा सवतःच्ा ्रीराला पीडा ाेऊन ते िझजिवण्ासारखी सनसनाटी कृत्े करणारे मुसलमान 
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फकीर हे अनेकाा िहाुराजेरजवाडे आिण सवरसामान् �जा ्ाचं्ा आराधनेचे सथान बनत . त्ाच�माणे 
सूफी पथंाच्ा त�वजानाने ाोनही पथंाचं्ा लोकानंा म�ैीच्ा दढ भावनेने जवळ आणले होते . ज्ा व्कत�ना 
सूफी धम�ची त�व ेखरोखर समजलेली होती त्ाचं्ा द�ीने सूफी धम�चे त�वजान महणजे एकतऱहेचा 
जवलंत असा सा�ंाा्ी मागर नवहता . त्ा जानापासून त्ानंा िमळणाऱ्ा आनंााचे सववप हे केवळ भावना 
आिण बुि�म�ा ्ाचं्ा सं्ोगापासून िमळणाऱ्ा आनंााचे िना्रक होते . सूफी पथंाच्ा त�वजानाने 
समाजातील काही िवि्� वग�तील लोकाचं्ाच मनाची पकड घेतली होती . हा वगर सुि्िकत आिण 
सरकारी नोकरी करणारे अिधकारी ्ाचं्ापुरता म्�िात होता. 

 
माणसामाणसामंधील जागितक िव�बधुंतवाची भावना आिण गूढ सव��रवाा ्ासारख्ा भव् 

कलपना ्ा सवरसामान् माणसाच्ा आवाक्ाबाहेरील होत्ा आिण त्ा तो कधीच समजून घेऊ ्कला 
नाही. त�वजान ि्किवणाऱ्ा व्कत�पेका सवरसामान् माणसाच्ा हा्ावर माथेिफव आिण धमरव�ेा 
व्कत�कडून सािंगतल्ा जाणाऱ्ा ि्कवणुकीचा पगडा हा अिधक होता . िहाु आिण मुसलमान िकवा ि््ा 
आिण सु�ी ्ाचं्ामध्े धुम�्ी उडाल्ानंतर �त्ेक लहानलहान वसतीमधील समाजातील खालच्ा 
वग�तील माणसे परसपराबंरोबर िमळतेजुळते घेत . ्ा िठकाणी एक गो� नमूा करण्ाजोगी आहे आिण ती 
ही की, अ्ा तऱहेचे संघषर जेवहा जेवहा उडत तेवहा तेवहा सरकारी ्कती ्ा नेहमीच हटवााीपणाचा आधार 
घेणाऱ्ा सनातन पथंाचीच नेहमी बाजू घेत . असे करताना त्ानंी �त्ेक पथंाच्ा म्�ाा , त्ा पथंाचे 
अनुकरण करणाऱ्ाचें अिधकार आिण त्ाचं्ावरील बधंने ही एका िवि्� आधारावर सव�नुमते मान् 
केली. कालानतराने ्ा सवर गो��ना सवरसामान् वढ�ना जे पािवं् �ापत होते ते िमळाले . ्ा�माणे त्ा 
काळात �त्ेक पथंाचे लोक त्ानंी िनम�ण केलेल्ा संकुिचत अ्ा िव�ाच्ा म्�ाेत गुण्ागोिवााने राहू 
लागले. परंतु जोप �्त ततकालीन सथािनक समाजाला सथै्र होते , तोप �्तच धानमकदष�ा ाोनही 
जमात�मध्े हा जो समझोता झाला होता तो िटकून रािहला . ाोनही समाजातंील लोकाचं्ा भावनेची जी 
ताका होती त्ामध्े थोडा जरी सापेक बाल झाला, जर का बाहेवन आलेल्ा एखा�ा कमरठ उ�ोगी अ्ा 
धम�पाे्काने त्ा िठकाणाला भेट िाली अथवा िसहासनावर नव्ानेच आलेला बाा्ाहा हा जर धम�ध 
असला तर सवरसामान् जनतेच्ा भावनाचंा िनि�सत असलेला जवालामुखी भ्ंकर अ्ा तवषेाने उफाळून 
उ� सववप धारण करी . ्ाची अनेक उााहरणे आपल्ाला ाेता ्ेतील . उााहरणाथर इ . स. १६८५ मध्े 
�ीनगर ्ेथे ि््ा मुसलमानाचंी झालेली क�ल, औरंगजेबाकडून िहांूच्ा ाेवळाचंा झालेला िवधवसं आिण 
��ाचार, माळव्ातील रजपुतानंी िजिझ्ा कर गोळा करणाऱ्ा िजलहािधकाऱ्ाचं्ा ाा�ाचें उपटून 
काढलेले केस , आिण आपल्ा धम�वरील होणाऱ्ा अत्ाचारानंी िचडून गेल्ामुळे पुषकळ धै्रवान राठोड 
आिण मराठा राजेरजवा�ानंी मि्ा�चा िवधवसं कवन उगवलेला सूड वगैरे . तातप्र औरंगजेबाच्ा 
कारिका�त िहाू आिण मुसलमान ्ाचंी एक� वसती असलेल्ा िठकाणी िहाुसथानी समाजाची पिर�सथती 
अ�सथर असलेल्ा अ्ा समतोलपणासारखी होती. 

 
(१९) �गितश्ल होणयासाठ् जया मनोधैय�च् आवशयकता लागते ितचा िहदुसथान् लोकामंध्ल अभाव 
आिण पिरणाम् तयाचं् झालेल् अवनत् 

 
अखेर आपल्ाला असे महणाव ेलागेल की मोगल कालखंडातील िहाू आिण मुसलमानासंिहत सवर 

भारती् लोक हे �गतीच्ा दि�कोनातून अचल असे होते , आपल्ा पूवरजाचं्ा ्हाणपणाची भ�कतभावाने 
पूजा करण्ाची त्ाचंी वृ�ी होती , आिण आधुिनक जग हे सवरदष�ा वाईट आहे असे मानण्ाचा त्ाचंा 
कल होता . साहिजकच त्ा काळामध्े जे काही नवीन �्ोग झाले आिण जी काही मुकत िवचार�णाली 
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अ�सततवात आली त्ाकडे पाहण्ाची त्ाचंी द�ी अगाी वगेळी होती . समाजामध्े वं् परंपरा चालत 
आलेली जी काही पिव� बधंने आिण वढी होत्ा त्ानंा ाु�पणाने आवहान ाेण्ाचा हा �्तन आहे महणून 
त्ानंी वरील गो��चा िध�ार केला. इतकेच नवहे तर पुराणकालीन ऋिषमुन�च्ा अंगी जी िव��ा होती त्ा 
िव�तेिवर� आपले क�ुक जान िहिररीने उभे करण्ाचा तो एक उ�ट �्तन आहे असे महणण्ाप �्तही 
त्ाचंी मजल गेली होती . अकबराच्ा मृत्ुबरोबरच िहाुसथानमधील �गित्ील असा जो ध्े्वाा होता 
त्ाचा असत झाला. त्ानंतर भारती् संसकृतीचे जे सववप रािहले त्ामधील गितमानता न� झाली होती . 
अ्ा तऱहेच्ा संसकृतीत कसल्ाही तऱहेची सुधारणा घडवनू आणणे हे अ्क् असल्ामुळे अ्ा संसकृतीचा 
ऱहास होणे हे अटळ होते. 

 
“इसलाम धम�मधील जो ताठरपणा होता त्ामुळे इसलाम धमरपिंथ्ानंा बहुतेक ाे्ातं िवि्� 

म्�ाेप �्त ्् िमळिवणे ्क् झाले . त्ा म्�ाेप �्त आल्ानंतर त्ाचंी �गती थाबंली . परंतु ्ा िजवतं 
िव�ात �गती हा जीवनाचा मूलभतू िस�ानत आहे . इकडे ्ुरोपची अित्् िधमेपणाने पण िनि�तपणे 
�गती होत असताना त्ाबरोबर तुलना करता गितमान नसलेल्ा अ्ा पौव�त् ाे्ाचें पाऊल मा� मागे 
पडत होते. इतकेच नवहे तर �त्ेक मागे पडणाऱ्ा वष�बरोबर जानसंघटना , संच् केलेली साधनसंप�ी 
आिण बौि�क गुणाचं्ा जोरावर आतमसात केलेले सामथ्र ्ा बाबतीत ्ुरोप आिण आि््ा ्ामंधील अंतर 
वाढत चाललेले होते . ्ाचा पिरणाम असा झाला की आि््ा खंडातील लोकानंा ्ुरोिप्न लोकाबंरोबर 
सपध� करणे आिण त्ात िटकून राहणे हे अिधकािधक ाुघरट होत गेले . ्ुरोिप्न राष्ानंी आि�का आिण 
आि््ा ्ा ाोन खंडावंर जे अटळ असे �भतुव संपाान केले त्ाचा एक भाग महणजे इं�जानंी मोगल 
सा�ाज्ाचा केलेला पाडाव असे महटल्ास ते चुकीचे ठरणार नाही . ही वसतु�सथती ाुसऱ्ा ्बाातं 
सागंाव्ाची झाल्ास असे महणाव ेलागेल की , ज्ा�माणे आपल्ा भारती् समाजात पुढारीपण संपाान 
करण्ासाठी साहसपूणर अ्ा कुटंुबातील व्कती सातत्ाने सवतःच्ा समाधानात सुख मानणाऱ्ा िवि्� 
तऱहेच्ा गुंगीत असलेल्ा व्कत�ना बाजूला सावन त्ाचंी जागा सवतः भवन काढतात त्ा न्ा्ानुसार 
वरील घटना महणजे �गित्ील जमातीच्ा लोकानंी कमरठ आिण जुने उरा्ी बाळगून बसलेल्ा 
जमातीतील लोकानंा बाजूला सावन त्ाचंी जागा आपण घेतल्ासारखेच होते .” (पाहा माझे मुघल 
अॅडिमिनस्ेशन हे पुसतक, �करण १५, ११) 

 
(२०) औरंगजेबाचया कारिकद�चे महतव  : भारत्य राष््यतवाच् उभारण् कश् करता येईल याब�ल 
चच� 

 
औरंगजेबाच्ा अित्् मो�ा आिण ५० वष�च्ा कालावधीवर पसरलेल्ा ्ा पिर�माने भरलेल्ा 

कारिका�चा सखोल अभ्ास केल्ावर एक सत् आपल्ा मनाला अगाी जाऊन िभडते . जर का अंतगरत 
्ातंता आिण बाहेवन होणाऱ्ा हलल्ािंवर� संरकण करण्ाची िहममत असलेल्ा अ्ा राष्ाची जोपासना 
िहाुसथानात वहाव्ाची असेल िकवा ्ा ाे्ाच्ा आनथक साधनसाम�ीचा िवकास वहाव्ाचा असेल आिण 
्ा ाे्ातील कला आिण ्ाा ्ाचंी अिभवृ�ी वहाव्ाची असेल तर िहाुसथानातून िहाू धमर आिण 
मुसलमान धमर हे �थम नाम्षे झाले पािहजेत आिण पुनहा त्ाचें िहाुसथानात पुनर�ीवन झाले पािहजे . 
त्ाच�माणे अित्् कडक अ्ी तपस्ा आिण अित्् कठोर अ्ा जागत्ा पाहऱ्ातूंन ्ा ाोनही धम�ची 
त�व ेतावनूसुलाखून िनघणे अवश् आहे . इतकेच नवहे तर बु�ी आिण ्ाा ्ाचं्ा �भावाखाली ्ा ाोनही 
धम�ची ्ु�ी होणे आिण त्ानंा नव ेसववप �ापत होणे हे अित्् अवश् आहे . इसलामचा अ्ा तऱहेने 
पुनजरनम होणे हे अ्क् नाही . ्ा गो�ीची �चीती आपल्ाला आधुिनक कालखंडात �समन� ाे् िजकून 
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घेणाऱ्ा जेत्ाने आणून िालेली आहे . गाजीमुसतफा केमालपा्ा ्ाने असे िस� कवन ााखिवले आहे की 
िवसाव्ा ्तकातले अती बला� असे मुसलमानी राज् हे आपल्ा घटनेला िनधम� बनव ू्कते , अनेक 
पतनीतवाची चाल आिण िा्ाचं्ा नि्बी असलेला गुलामिगरीतील एकातंवास न� कव ्कते , आपल्ा 
ाे्ातील सवर पथंाचं्ा लोकानंा राजकी् समानता बहाल कव ्कते आिण इतके केल्ानंतर ाेखील ही 
इसलामची भमूी असण्ाच्ा त्ा राष्ाच्ा भिूमकेला कोणताही बाध ्ेऊ ्कत नाही. 

 
औरंगजेबाने अ्ा तऱहेचा ध्े्वाा �त्क कृतीत आणण्ाचा �्तन कधीच केला नाही . ्ा 

ध्े्वाााच्ा पूत�साठी ज्ा गो��ची आवश्कता होती , त्ा गो�ी त्ाच्ा सा�ाज्ात होत्ा . त्ाच्ा 
सा�ाज्ातील �जा अित्् संिम� अ्ा लोकसंख्ेची बनलेली होती , सारा भारत ाे् त्ाच्ा पा्ा्ी 
नतमसतक होऊन पडलेला होता आिण अधा्ीपणे त्ाच्ा सा�ाज्ाचा घास िगळण्ासाठी त्ाला कुणीही 
्ुरोिप्न �ितसपध� नवहते. अ्ा तऱहेने पिर�सथती अनुवप असताना औरंगजेबाने वरील ध्े्वाा �त्कात 
आणण्ाचा �्तन केला नाहीच तर त्ाने जाणूनबुजून अकबराने ज्ा राष्ी् आिण स्ु�कतक धोरणाचा 
पाठपुरावा करण्ाच्ा �थेला सुरवात केली होती ितला खो घातला. 

 
इितहासाचे जर ्ोग् दि�कोनातून वाचन केले तर आपल्ाला असे िासून ्ेईल की इितहास 

महणजे परमे�राने जे काही कराव्ाचे ठरिवले असते त्ाचे समथरन आहे आिण ्ोग् वळेी एखा�ा मो�ा 
का्�ची पिरपूत� झाल्ाचे अिवषकरण आहे . औरंगजेबासारख्ा की ज्ाची गणना आा्र अ्ा मुसलमान 
स�ाटामध्े करता ्ेईल अ्ा बाा्ाहाला जीवनामध्े अप्् आले . ज्ावळेी तो िसहासनावर अिधि�त 
झाला त्ावळेी सवर तऱहेच्ा अनुवप पिर�सथतीचा त्ाला फा्ाा िमळालेला होता . त्ाची गणना आचार -
िवचारामध्े नेकीचा महणून करता आली असती . स�ाटाला पािहजे अ्ा ि्कणाचा लाभ त्ाला झाला 
होता. अ्ा पिर�सथतीत त्ाला आलेले अप्् महणजे एका िचरंतन अ्ा सत्ाचा जगाकडून िमळणारा 
अित्् सवचछ -सवचछ असा पुरावा आहे . हे सत् महणजे कोणतेही सा�ाज् हे मोठे िकवा िचरकाल 
िटकणारे असू ्कत नाही –जर का त्ा सा�ाज्ाच्ा �जाजनाचं्ा अंगी मोठेपणा नसेल तर – आिण 
कोणत्ाही लोकाचं्ा अंगी हा मोठेपणा ्ेणार नाही की जे लोक सारखे अिधकार आिण जीवनातील 
सारख्ा संधी आहेत अ्ा लोकाचं्ा एका सुसंघिटत अ्ा राष्ाची िननमती करण्ास ि्कत नाहीत . असे 
राष् जर िनम�ण झालेच तर हे राष् असे पािहजे की त्ा राष्ाची िननमती करणारे जे मह�वाचे घटक 
असतात त्ामध्े एकिजनसीपणा आहे आिण जीवनातील आिण जीवनातल्ा िवचारसरणीतील ती मूलभतू 
त�व ेआहेत त्ाबाबत अ्ा राष्ामध्े पूणरपणे एकवाक्ता आहे आिण तरी ाेखील बारीकसारीक गो�ी 
आिण खाजगी जीवन ्ाबाबत जे वै्�कतक मतभेा असतात ते मा� कोणत्ाही तऱहेची बधंने न घालता 
सिहषणुपणे ज्ा राष्ामध्े सहन केले जातात . इतकेच नवहे तर ज्ा िठकाणी जाती् सवातंं्ाचा पा्ा 
महणून वै्�कतक सवातंं्ाची गणना मह�व पूणरपणे केली जाते – त्ाच�माणे हे राष् असे पािहजे की 
ज्ाच्ा राज्कारभाराचा उ�े् हा कोणत्ाही िवि्� मठाचे िकवा िवि्� भावनािव्षेाचें िहतसंबधं न 
पाहता केवळ राष्ी् िहतसंबधंाचे पालनपोषण आिण जपणूक करणे हा असतो . त्ाच�माणे ्ा राष्ातील 
समाजाची संघटना अ्ी असते की िजच्ाकडून कसल्ाही तऱहेची भीती न बाळगता , अित्् अिवरतपणे 
आिण कसलीही बधंने न ठेवता जानाची संपााना केली जाते . अ्ा तऱहेच्ा चागुंलपणाच्ा आिण सत्ाच्ा 
सवचछ �का्वपी वातावरणात भारती् राष्ी्तवाची वाढ होण्ाइतकी आिण ्ा राष्ी्तवाला 
पूण�वसथे�त नेण्ाइतकी पिर�सथती िनम�ण होऊ ्कते. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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�करण िवसावे 

औरंगजेबाचे सा�ाजय : तयाच् साधनसाम�्, वयापार आिण राजयकारभाराच् 

प�त् 

 
(१) मोगल सा�ाजय : तयाच् वया्त् आिण वा�षक वसूल 

 
१७०७ मध्े औरंगजेबाचा ज्ा वळेी मृत् ूझाला तेवहा त्ाच्ा सा�ाज्ाचे २१ सुभे अथवा सवतं� 

�ातं होते. त्ापैंकी १४ िहाुसथान अथवा उ�र भारतात होते , ६ ािकणेत होते आिण एक काबलू हा ज्ाला 
ह�ी अफगािणसतान महणतात त्ात होता. त्ाचंी नाव ेपुढील�माणे : 

 
(१) िहाुसथानमधील सुभे –आ�ा, अजमीर , अलाहाबाा, बगंाल, िबहार, िा�ी, गुजराथ, 

काशमीर, लाहोर, माळवा, मुलतान, ओिरसा, औघ आिण थ�ा िकवा िसध. 
 
(२) ािकणेचे सुभे –खानाे्, वऱहाड, औरंगाबाा (जुने अहमानगर ), बीार (जुने तेलंगण ), 

िवजापूर आिण है�ाबाा . ्भंर वष�पूव� महणजे अकबराच्ा कारिका�च्ा अखेरीला (१६०५) मोगल 
सा�ाज्ाने िहाुसथानचे सवर चौाा सुभे आिण ािकणेच्ा �ातंापैकी फकत पिहले ाोन व्ापलेले होते . कारण 
अकबराने हमानगरचे राज् खालसा केले होते ते केवळ नावालाच होते . कंाहार अथवा ािकण 
अफगािणसतान ्ा सुभ्ाची फार पूव�पासूनच मोगल सा�ाज्ाचा एक सुभा महणून सरकारी कागाप�ातं 
नोा झालेली होती . परंतु ही नोा ाेखील केवळ नावापुरतीच होती . कारण ्ा �ातंाची पन््ा आिण 
िा�ीच्ा सुलतानामंध्े वारंवार अालाबाल होत असे . अखेर इ . स . १६४९ मध्े मोगलानंी हा �ातं 
का्मचा गमािवला . ज्ावळेी इतर� अित्् भरभराटीची पिर�सथती होती त्ावळेी हा �ातं महणजे 
अित्् ओसाड महणून उतप�ाच्ा द�ीने गणला जाई आिण ्ा �ातंाचा ताबा फा्�ाऐवजी तो�ात पडे . 
नािार्हाने इ. स. १७३९ साली काबलू अथवा उ�र अफगािणसतान आपल्ा राज्ाला जोडीप �्त त्ाचा 
ताबा मोगल बाा्हाकडे होता . ्ा �ातंाचे उतप� अकबर बाा्हाच्ा कारिका�त जेमतेम वीस लक 
रप्ाचें होते . औरंगजेबाच्ा कारिका�त हे उतप� ४० लाखावंर गेले . परंतु ्ापैकी खूप्ा उतप�ाची 
अनेकाा वसुली ाेखील होत नसे . महणून ्ा �करणामध्े आपण जी चच� करणार आहोत , त्ामधून 
अफगािणसतानच्ा ्ा ाोन �ातंाबंाबतची चच� आपण वगळू. 

 
औरंगजेबाच्ा अमलाखालील मोगल सा�ाज्ात उ�रेकडील काशमीर आिण िहाुकु् पवरताच्ा 

ािकणेकडील सवर अफगिणसतान मोडत असे . नैऋर त् िा्लेा गजनी ्हराच्ा ािकणेस ३६ मलैावंर एक 
रेषा क�लपल्ास ती मोगल सा�ाज् आिण पन््न सा�ाज् ्ानंा िवभागणारी एक रेषा असे मानता ्ेईल . 
पि�म िकनाऱ्ावर त�वतः ्ा सा�ाज्ाची व्ापती उ�रेच्ा सरह�ीप �्त महणजे गोव्ाप �्त आिण 
अंतभ�गात बेळगाव  (मंुबई-कन�टक अथवा कॅनरा ) आिण तंुगभ�ा नाीप �्त होती . त्ाच्ा पलीकडे ्ा 
सा�ाज्ाची सीमा पि�मेकडून पूव�कडे पसरलेली होती , आिण ती महैसूरच्ा मध्ातून पि�मेकडून पूव�कडे 
नेहमी बालणाऱ्ा आिण साासवरकाळ वाा�सत असणाऱ्ा अ्ा रेषे्ी समानतर होती . आगने्ेकडे ही 
सीमा तंजावरच्ा उ�रेस कोलेरन नाीच्ा �वाहात जणू काही उतरल्ागत वाटत होती . अगाी 
ई्ान्ेला गौह�ीच्ा पि�मेला असलेली मोनास ही नाी मोगल सा�ाज् आिण आसामचे सवतं� राज् 
्ानंा िवभागणारी रेषा होती . परंतु एक गो� नेहमी ध्ानात ठेवण्ाजोगी आहे आिण ती महणजे ही की 



 
अनु�मिणका 

नैऋर त्, ािकण आिण आगने् िा्लेा महणजे सा�ाज्ाच्ा महाराष् , कन�टक; महैसूर आिण पूवर कन�टक 
्ा �ाे्ातं बाा्ाही स�ा आिण सामथ र् ्ाचें सववप िववा� आिण संिागध असे होते . ्ा �ाे्ातील जवळ 
जवळ सवर िठकाणच्ा अिधकाऱ्ानंा ाोन धन्ाचं्ा हुकमाचंी अंमलबजावणी करावी लागे . ्ाचा अथर 
तेथील राज्कारभाराचे सववप ाो अमली होते . ्ा गो�ीची इं�ज आिण �ेच वखाराारानंी अित्् 
अवहेलना िना्रक अ्ी आपल्ा ापतरात नोा केली आहे. 

 
अफगािणसतान वगळल्ास अकबराच्ा कारिका�त मोगल सा�ाज्ाचा एकंार महसूल १३ कोट 

आिण २१ लक रप्े होता . औरंगजेबाच्ा अमलाखाली हा वसूल ३३ कोटी आिण २५ लकावंर गेला . ही 
र�म महणजे राज्ातील जिमनीपासून सरकारकडून अपेिकत असलेल्ा उतप�ाची कमाल अथवा �मािणत 
म्�ाा होती . परंतु ्ा रकमेची पूणरपणे वसुली कधीच झाली नाही , आिण �त्कात वसूल होणारी र�म 
सरकारकडून अपेिकल्ा गेलेल्ा रकमेपेका खूपच कमी असे . वर िालेली र�म ही केवळ जिमनीपासून 
िमळणाऱ्ा महसुलाच्ा बरोबरीइतकी होती आिण ्ा रकमेत जकात (मुसलमानाचं्ा वानषक उतप�ाच्ा 
¹/₄₀ इतका कर. ्ा करापासून िमळणारे उतप� फकत धानमक परोपकारावर खचर कराव्ाचे होते .) आिण 
िजिझ्ा ्ासारख्ा करापंासून िमळणाऱ्ा उतप�ाचा समावे्  नवहता . अनेक करापंासून सरकारला जे 
उतप� िमळत असे त्ाचे जे �माण होते त्ाची सथूलमानाने कलपना औरंगजेबाच्ा कारिका�तील गुजराथ 
�ातंाच्ा उतप�ाच्ा आक�ावंवन ्ेईल :- जिमनीचा महसूल  ११३ लाख रप्े , िजिझ्ा ५ लक रप्े , 
फकत सुरत बांरातील जकात करापासून िमळणारे वानषक उतप� १२ लाख रप्े . (औरंगजेबाच्ा 
कारिका�च्ा अखेरीला मसूलीप�म आिण हुबळी ही ाोन बांरे सोडल्ास सा�ाज्ाच्ा इतर बांरामंधून 
होणारा व्ापार अित्् क�ुक असा होता .) लषकरी जहागीर आिण बाा्हाच्ा खाजगीतील जिमनी 
(खालसा, ्रीफ) िमळून एकंार जिमनी िकती होत्ा ्ाची कलपना पुढील आकडेवारीववन ्ेईल (circa 
१६९०) : जहािगरीखाली असलेल्ा जमीन महसुलाची आकारणी २७ .६४ कोटी आिण खालसा जिमनीची 
आकारणी ५.८१ कोटी रप्े. (्ा जिमनीत साऱ्ा सा�ाज्ामधील जिमनीचा समावे्  होता.) 

 
(२) सा�ाजयाचा अिधकार् उमराव वगर 

 
सरकारचा मुलकी आिण लषकरी कारभार हा सैन्ालात नोा असलेल्ा अिधकाऱ्ाकंरवी केला 

जात असे . ्ा अिधकाऱ्ाचंी अनु्माने वगरवारी (मनसब) लावलेली असे . ्ा अिधकाऱ्ामंध्े २० हजार 
घोडेसवाराचंी मनसब असलेल्ा अिधकाऱ्ापंासून फकत वीस घोडेसवाराचंी मनसब असलेल्ा अिधकाऱ्ाचंा 
समावे्  असे . अथ�त वीस हजार घोडेसवाराचंी मनसब ही नाममा� असे . आणखी एक गो� नमूा 
करण्ासारखी आहे आिण ती महणजे अकबराच्ा कारिका�त सव�त कमी मनसब ही ाहा घोडेसवाराचंी 
होती. ्ा अिधकाऱ्ामंध्े जे अिधकारी ३ हजारी िकवा त्ापेका अिधक मनसब असलेले होते त्ानंा उमरा -
इ-आजम िकवा उमात उल्  मुलक िकवा उमाा असे महणत. ज्ाचंी मनसब ५०० आिण २५०० जात ्ा मध्े 
होती त्ानंा फकत उमरा ्ा नावाने संबोिधले जाई . ज्ाचंी मनसब ५०० घोडेसवाराचं्ा पेका (नाममा�) 
कमी असे त्ानंा मनसबाार अथवा अिधकारी असे संबोिधले जाई. 

 

अिधकाऱ्ाचा ाज� त्ाचंी संख्ा वषर 

उमरा-इ-आजम   

(तीन हजार आिण अिधक ६३ १५९६ 
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मनसब असलेल्ा राजपु� ११२ १६२० 

वगैरेचा समावे्  असलेल्ा ९९ १६४७ 

अिधकाऱ्ाचंा वगर) – १६९० 

उमरा आिण मनसबाार िमळून असलेल्ा १८०३ १५९६ 

अिधकाऱ्ाचंी कुल संख्ा २९४५ १६२० 

 ८००० १६४७ 

 १४४४९ १६९० 

 
वरील आकडेवारीववन आपल्ाला असे िासून ्ेईल की औरंगजेबाच्ा कारिका�त लषकरी 

अिधकाऱ्ाचं्ा संख्ेत अित्् अवासतव अ्ी वाढ झालेली होती आिण त्ामुळे सरकारी ितजोरीवर 
अित्् मोठा असा आनथक बोजा पडला होता. 

 
औरंगजेबाच्ा हुकमतीखाली एकंार १४४४९ मनसबाार होते . त्ापैंकी ७००० जहािगराार होते 

आिण ७४५० नकाी (ज्ानंा रोख पगार ाेण्ात ्ेई असे ) होते. महणजे जहािगराार आिण नकाी ्ाचें 
�माण एकंार मनसबााराचं्ा संख्ेच्ा संबधंात िनममे िनममे होते . ्ा मनसबााराचें त्ाचं्ा हाताखालील 
सैिनकाचंा पगार धवन वानषक वतेन आिण इतर भ�े खालील�माणे होते . �त्ेक �ेणीतील पिहल्ा 
ाज�च्ा अिधकाऱ्ाचंाच पुढील आकडेवारीत समावे्  आहे. 

 
७ हजारी.........३½ लक रप्े. 
५ हजारी.........२½ लक रप्े. 
१ हजारी.........½ लाख रप्े. 
२० सैिनकाचंा मनसबाार.........१ हजार रप्े. 

 
्हाजहान बाा्हाच्ा कारिका�त �त्ेक �ेणीच्ा मनसबााराची जेवढी मनसब असे त्ाच्ा 

चौथ्ा िहश्ाने ्ा सैिनकाचंी संख्ा असावी असा िन्म होता. 
 
इ. स. १६४७ मध्े सा�ाज्ाच्ा एकंार सेनाालाची संख्ा पुढील�माणे होती. 
 
सैन्ात भरती करण्ासाठी आिण डाग ाेण्ासाठी भरती केलेल्ा घोडेसवाराचंी संख्ा–२ लाख. 
 

मनसबाार–८ हजार 
अहाी आिण बकर नााज–७ हजार 

 
तबीनान अथवा राजपु�ाचे अितिरकत असलेले घोडेसवार , उमरा आिण मनसबाार –१ लक ८५ 

हजार. 
 

पा्ाळ, बाूंकची, गोलंााज आिण अ�गनबाण फेकणारे–४० हजार. 
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औरंगजेबाने ्ानंतर ज्ा आणखी लढा्ा सुव केल्ा आिण ािकणेमध्े सा�ाज्ाला जो �ाे् 
जोडला त्ामुळे वरील फौजेच्ा संख्ेमध्े अिधकच भर पडली. ्ाचा पिरणाम असा झाला की सैन्ावरील 
खच�चा इतका �चडं बोजा ितजोरी वर पडला की त्ामुळे सा�ाज्ाची आनथक घडी पुनहा ाुरसत न 
होण्ाइतकी कोसळली. 

 
बनन्र ्ा �वा्ाने मोगल सा�ाज्ात �चिलत असलेल्ा एका वढीचे अित्् रानटी आिण फार 

�ाचीन असे वणरन केले आहे आिण ती महणजे सरकारी सेवमेध्े असलेला कोणताही मनुष् आपले कतरव् 
बजावीत असताना जर मरण पावला तर बाा्हाला त्ाची सवर मालम�ा जपत करण्ाचा जो अिधकार 
होता ही हो् . ाुसऱ्ा ्बाातं सागंाव्ाचे झाल्ास सरकारी अमीरउमरावामंध्े वं् परंपरागत चालत 
्ेणारी अ्ी कसल्ाही तऱहेची मालम�ा नवहती , तर चाकरीमधील उमराव मरण पावल्ानंतर त्ाची सवर 
संप�ी आिण घरेाारे ्ाचंा बाा्हाकडून नेहमी ताबा घेतला जाई आिण त्ाचं्ा मुलानंा त्ाच्ा मज�ला 
्ेईल त्ा�माणे तो बिक्ी ाेत असे . आपल्ा बापाच्ा उवरिरत मालम�ेवर त्ाचंा कोणत्ाही तऱहेचा 
का्ाे्ीर अिधकार नसे . राज्ाच्ा आिण भारती् ससंकृतीच्ा द�ीने ्ा गो�ीचे अित्् भ्ानक असे 
पिरणाम झाले . मोगल सराार हे सतत अित्् ख्ालीखु्ालीत राहात आिण आपले सवरसव चैन 
करण्ामध्े उधळून टाकीत . कारण आपण आपल्ा कुटंुिब्ाकंरता काहीही ठेव ू्कत नाही आिण 
आपल्ा काटकसरीचा फा्ाा एक�ा बाा्हाला िमळणार आहे ्ाची त्ाला पूणरपणे जाणीव असे . 
त्ाच�माणे अमीर–उमराव ्ाचें वैभव का्म राहील ्ाब�ल काहीच ्ा�ती नसल्ामुळे खाजगीिरत्ा 
भाडंवलाचा जो समु�् होतो त्ावर आळा बसला अिण राष्ाची आनथक �गती ज्ा भाडंवलाच्ा 
उपलबधतेवर अवलंबनू असते त्ा �गतीत अडथळे िनम�ण झाले . त्ाच�माणे संसकृती आिण 
सुि्िकतावसथा ्ाचंा सवरसाधारण ाज� खालावला . कारण मोगल सा�ाज्ाखालील �त्ेक िपढीला 
त्ाच्ा पूवरजानंी जे काही िमळिवले होते आिण जी �गती साध् केली होती त्ापासून फा्ाा होण्ाऐवजी 
त्ानंा अगाी खालच्ा ाज�पासून समाजातील उ� �ेणीच्ा वग�प �्त पोहोचण्ासाठी अित्् 
काबाडक� कराव ेलागत. 

 
जहािगरी खालसा करण्ाची ही जी प�ती होती ितचे राजकी्दष�ा भ्ानक असे पिरणाम 

झाले. ्ापैकी एक महणजे अिन्ंि�त राजकी् स�ेवर एका अित्् �खर अ्ा भावनेतून िनम�ण 
होणाऱ्ा �ितरोधाला िहाुसथानामध्े वाव िमळाला नाही . हा �ितरोध महणजे सवातंं्ाचा पुरसकार करणारे 
वं् परंपरागत चालत आलेले अमीरउमरावाचें मंडळ असे त्ाकडून होई असे आपल्ाला महणता ्ेईल . 
असे मंडळ जेवहा अ�सततवात असते त्ावळेी अ्ा मंडळाचे सथान आिण संप�ी ही कोणत्ा एका िपढीमध्े 
बाा्हाच्ा मज�वर अवलंबनू नसते , आिण महणून साहिजकच असे मंडळ कोणत्ाही बाा्हाने 
राज्कारभारात जुलूम केल्ास ्ा जुलमाला ते कोणत्ाही तऱहेची भीती न बाळगता �ितकार कव ्कते . 
वरील प�तीचा ाुसरा पिरणाम झाला तो असा : ्ा प�तीने मोगल अमीरउमराव ्ाचंी �सथती िनववळ 
आपल्ा सवाथ�किरता लढणाऱ्ा एखा�ा लुटावंच्ा टोळी सारखी झाली . ाे्ावर परकी् आ्मण झाले 
िकवा वारसा ह�ासाठी �त्ेक वळेी जी ्ु�े होत त्ामध्े ज्ा बाजूला ज् िमळण्ाची ्क्ता िनम�ण 
होई त्ा बाजूला कसलाही िवचार न करता जाऊन िमळण्ाची ्ा मोगल अमीरउमरावाचंी केवहाही त्ारी 
असे. कारण त्ानंा ्ा गो�ीची पूणर जाणीव होती की त्ाचं्ा जिमनी आिण इतकेच नवहे तर त्ाचंी खाजगी 
मालम�ा ही त्ाचंीच राहील ्ाब�ल का्ाे्ीररीत्ा काहीच ्ा�ती नवहती , आिण ्ा गो�ी 
त्ाचं्ाजवळ िटकणे हे संपूणरत्ा ज्ाच्ा हातात �त्क स�ा आहे अ्ा बाा्हाच्ा केवळ मज�वरच 
अवलंबनू आहे . मध््ुगीन िहाुसथानात एका बाजूला समाजाच्ा अगाी वरच्ा थरावर असलेला 
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अितसामथ्रवान बाा्हा आिण ाुसऱ्ा बाजूला समाजाच्ा अगाी खालच्ा थराला असलेले असंख् असे 
गरीब ्तेकरी आिण कामगार ्ाचं्ामध्े एखा�ा िभती�माणे कणखरपणे उभा राहील असा अित्् 
सामथ र्वान असा व्ापारीवगर िकवा सवतं� वृ�ीने जगणारी अमीरउमराव मंडळी ्ाचंा संपूणरपणे अभाव 
होता. साहिजकच अ्ा तऱहेचे सरकार हे अ�सथर आिण साोष असले तर त्ात काहीच नवल नाही. 

 
(३) उ�ोगधंदे आिण वयापार 

 
अित्् मो�ा �माणावर आिण अनेक �कारच्ा वसतंूचे आपल्ा राज्ाच्ा मालकीच्ा 

कारखान्ातं उतपाान करणारे मोगल सरकार महणजे एक�कारे कारखानाारच होते असे महणाव ेलागेल . 
्ाब�लची अित्् संगतवार अ्ी मािहती मी माझ्ा मुघल अॅडिमिनस्ेशन  ्ा पुसतकाच्ा राज्ाच्ा 
मालकीचे उ�ोगधंाे ्ा ाहाव्ा �करणात वणरन कवन सािंगतली आहे . िनरिनराळ्ा �ातंातंील खाजगी 
उ�ोगधं�ाचंी मािहती मी माझ्ा इंिडया ऑफ औरंगजेब ्ा पुसतकात वगेळी अ्ी तप्ीलवार सािंगतलेली 
आहे. मोगलकालीन परराष्ी् व्ापार हा अगाी कमी होता . साहिजकच मोगल सा�ाज्ाच्ा 
अथरव्वसथेत परराष्ी् व्ापाराचे सथान अित्् ाुय्म ाज�चे होते . वष�काठी पराे्ातून आलेल्ा 
मालावरील जकातीचे उतप� तीस लक रप्ापेंका कमी होते . ्ाउलट राज्ाच्ा जमीनमहसुलाचे ्ेणारे 
वानषक उतप� वरील रकमेच्ा जवळ -जवळ एक् ेअकरा पटीने अिधक होते . बनन्र ्ाने ्ा बाबतीत 
अित्् सू�म का िनरीकण कवन पुढाल�माणे िवधान केले आहे. “ज्ा ाे्ाच्ा व्ापाराची उलाढाल अ्ा 
�कारे होते त्ा व्ापारात ्ुरोपमध्े आपल्ाला जी ््�सवता आिण चपळाई िासून ्ेते ती �त््ास ्ेणे 
्ा िठकाणी कठीण आहे. �िचत  एखा�ा िठकाणी जेथे व्ापाऱ्ाला उ� �ेणीच्ा लषकरी अिधकाऱ्ाकंडून 
संरकण िमळत असे , तेथे अित्् मो�ा �माणावर व्ापारी उलाढाल करण्ाचे धािर� होण्ाची ्क्ता 
असे; परंतु अ्ा पिर�सथतीताेखील ्ा व्ापाऱ्ाची �सथती त्ाच्ा रकणकत्�च्ा गुलामापेका अिधक नसे . 
कारण ्ा रकणकत्�ला त्ा व्ापाऱ्ाला संरकणाची हमी िाल्ाब�लची िकमत महणून वाटेल त्ा अटी 
लााण्ाचा अिधकार होता.” 

 
इं�गल् ईसट इंिड्ा कंपनीच्ा पिहल्ा साठ वष�च्ा (१६१२–१६७२) व्ापारी राजवटीत 

कंपनीने िन्�त केलेल्ा भारती् वसतंूच्ा िकमतीची वानषक सरासरी ही १ लक पौडाहूंन (८ लक रप्े) 
अिधक नवहती. (१६८१ मध्े हीच सरासरी एक�ा बगंालपुरतीच २ लक ३० हजार पौडाइंतकी झाली.) ्ा 
सुमारास डच कंपनीचा िहाुसथान बरोबरील व्ापार हा जवळ जवळ इं�गल् कंपनीच्ा व्ापाराइतकाच 
होता तर पोतुरगीजाचंा व्ापार हा मा� िनि�तपणे ्ाहीपेका कमी होता . एत�े्ी् व्ापाऱ्ाचं्ा हातात फार 
मो�ा �माणावर सागरी व्ापार होता . हे िस� करणारा कोणताही पुरावा उपलबध नाही , परंतु पन््ा , 
तुकर सथान आिण काही अं्ी ितबेट ्ा ाे्ाबंरोबर मा� थो�ाफार �माणात व्ापार हा खुषकीच्ा माग�ने 
चालूच रािहला. वसतु�सथती अ्ी होती की त्ा काळी िहाुसथानातील लोकानंा काही बहुमोल धातू आिण 
�ीमंत लोक ज्ा काही थो�ाफार चैनीच्ा वसतू वापरीत त्ा सोडून िाल्ास आंतरराष्ी् व्ापाराच्ा 
माग�ने फारच थो�ा वसतंूची आ्ात करण्ाचा �संग ्ेई . ्ा ज्ा काही वसतू आ्ात केल्ा जात त्ाचंी 
िकमत कापडापासून बनिवलेल्ा वसतंूची िन्�त आिण त्ाचं्ा जोडीला िमरी , तीळ आिण सोरा मीठ वगैरे 
तऱहेतऱहेचा क�ा माल ्ाचंी िन्�त कवन वळती केली जाई . आनथकदष�ा अ्ातऱहेने िहाुसथान हा 
जवळ जवळ सव्ंपूणर होता (ज्. जे. हॅिमलटन, ३२–३३). 
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मोगल सरकारकडून वसूल केल्ा जाणाऱ्ा आ्ातकराचे �माण अित्् कमी होते . ्ा आ्ात 
कराचे �माण वसतंूच्ा िकमतीच्ा ३ ½ ट�े एवढे होते आिण ्ापैकी एक ट�ा िजिझ्ा कराच्ा वपाने 
सरकारी ितजोरीत जमा होई . ्ाववन एक गो� िस� होते आिण ती महणजे मोगल सरकारची परराष्ी् 
व्ापाराला उ�ेजन ाेण्ाची सवरसाधारणपणे इचछा होती . त्ाच�माणे �ितबधंक असे आ्ात कर लााून 
एत�े्ी् कारखानाारानंा संरकण ाेण्ाचा �्तन करण्ाचा �शनच उद भवत नवहता : सरकार–ारबारी 
वापरल्ा जाणाऱ्ा चैनीच्ा वसतू आिण बहुमोल अ्ा धातंूचा पुरवठा होणारे एक राजमान् साधन महणून 
िा�ीच्ा सरकारने परराष्ी् व्ापार सममत केला असावा असे िासते. (ज्. जे. हॅिमलटन, २०) 

 
१७ व्ा ्तकाच्ा पिहल्ा ५० वष�त इं�गल् ईसट इंिड्ा कंपनीचा पूव�कडील ाे्ाबंरोबरचा 

व्ापार हा �ामुख्ाने पाच तऱहेच्ा वसतंूबाबतच्ा आ्ातीिन्�तीपुरता म्�िात होता . इं�जी बाजारपेठातं 
ज्ा वसतंूना �ामुख्ाने मागणी होती त्ा वसतू महणजे आच� पेलागो आिण सपाईस बेटे ्ामंधील मसाल्ाचे 
पााथर, पन््ामधील क�े रे्ीम, आिण िहाुसथानामधील सोरा मीठ आिण नीळ ्ा होत . ्ाि्वा् बऱ्ाच 
�माणात उ�म ाज�चे कापसाचे कापड , आिण थो�ाफार �माणात त्ार मालाच्ा रे्माच्ा वसतू ्ाचंी 
आ्ात इंगलंडमध्े केली जाई ही गो� िननववाा होती . परंतु कंपनीकडून कापसापासून त्ार होणाऱ्ा 
वसतंूची जी खरेाी होत असे ती इंगलंडमध्े आ्ात करण्ासाठी बवहं्ी केली जात नसे , परंतु हा माल 
िव्षेतः ाूर पूव�च्ा आिण पन््ाच्ा बाजारपेठासंाठी होत असे . तसेच �त्क वसतु�सथतीत परराष्ी् 
बाजारपेठामंध्े िहाुसथानकडे कापसापासून त्ार करण्ात ्ेणाऱ्ा वसतंूच्ाबाबत जवळ जवळ 
मकतेाारी होती . परंतु रे्माच्ा वसतंूबाबत मा� िहाुसथानचा मोठा �माणावर िन्�त व्ापार होता असे 
महणता ्ेणार नाही . इंगलंडमध्े क�े रे्ीम �ामुख्ाने पन््ा आिण चीन ्ा ाे्ामंधून आ्ात होई , तर 
१७ व्ा ्तकाच्ा पिहल्ा ५० वष�त इंगलंडमध्े आ्ात केल्ा जाणाऱ्ा त्ार रे्मी वसतंूपैकी बरीच ट�े 
आ्ात ही चीनमधूनच होत असे. (ज्. जे. हॅिमलटन, ३१–३२) 

 
मोगल काळामध्े िहाुसथानात आ्ात होणाऱ्ा मुख् वसतू महणजे धातूच्ा सववपात चाांी आिण 

सोने आिण थो�ा -फार कमी �माणात ताबें आिण ि्से ्ा होत्ा . आपण जगातल्ा इतर ाे्ावंर ्ा 
धातंूसाठी जवळ जवळ पूणरपणे अवलंबनू होतो . ही �सथती लोखंड आिण पोलाा ्ाबाबत मा� नवहती . 
तरीाेखील हे ाोन धातू हलके महणून आ्ात केले जात . उ� �तीच्ा लोकरी कापडासाठी आपल्ा 
ाे्ाकडून ्ुरोपमधून आिण त्ातल्ा त्ात �ानसकडून आ्ात केली जाई . ्ुरोपकडूनच आपल्ाला 
अ्ा तऱहेच्ा कापडाचा �ामुख्ाने पुरवठा होत असे. इतर तऱहेचे लोकरी कापड (अरबी सकरलात, ्ाेरी 
रंगाचे कापड ) व रंा पन्ाचे कापड ्ाचंी भरपूर �माणात आ्ात केली जाई , आिण अ्ा कापडाचा 
िहाुसथानामधील मुख् खप हा राजारबारी आिण �ीमंत लोक ्ामंध्ेच होत असे . ्ा खालोखालच्ा 
िकमती वसतंूत घो�ाचंी गणना करावी लागेल . अित्् मो�ा �माणावर घो�ाचंी आ्ात ही 
जहाजातूंन पन््न आखातामधून होई आिण खुषकीच्ा माग�ने खुरासाण , मध् आि््ा आिण काबलू 
्ेथून िहाुसथानच्ा वा्व् सरह�ीकडून होई . डोगराळ भागातं उप्ोगी पडणारी त�े (्ानंा टंगन अथवा 
गुंट असे महणत .) ्ाचंी आ्ात ितबेट आिण भतूान ्ा पूवर िहमाल्ातील राज्ातूंन बगंाल , कूच िबहार, 
मोरंग आिण अवध ्ा �ातंामंधून होई . िहवाळ्ामध्े ताजी फळे आिण सबधं वषरभर सुकी फळे ्ाचंा फार 
मो�ा �माणावर उ�र िहाुसथानामध्े खप होई . ्ा फळाचंी आ्ात मध् आि््ा , अफगािणसतान आिण 
पन््ा ्ामंधून होई . लवगंा, जा्फळ, ाालिचनी, आिण वलेाोडा वगैरे मसाल्ाचे सामान सपाईस 
बेटातूंन डच लोकाकंडून पुरवले जाई . ्ा पााथ�च्ा पुरव�ाबाबत ्ा बेटाचंी पूणरपणे मकतेाारी होती . 
कसतुरी आिण िचनी मातीची भाडंी ्ासंारख्ा चैनीच्ा वसतू चीनमधून , बेहेरीन (पन््न आखात) आिण 
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िसलोन ्ेथून मोती, पेगू आिण िसलोन ्ेथून ह�ी , अमेिरकेतून उ� �तीची तंबाखू , ्ुरोपमधून ाावसाठी 
लागणारी काचेची भाडंी आिण िच�ाकषरक वसतू , आिण अॅिबिसिन्ामधून गुलाम ्ा�माणे आ्ात केली 
जाई. परंतु ्ा वसतंूची फार मोठी िकमत आिण ्ा वसतंूचा म्�िात �माणात केला जाणारा वापर ्ामुळे 
्ाचंी आ्ात अित्् थो�ा �माणावर केली जात असे . त्ाि्वा् िहाुसथानातील सथािनक राजेरजवाडे 
्ानंा एकाएकी गरज लागल्ास ्ुरोिप्न कंपन्ा त्ानंा वारंवार थो�ा �माणात तोफखाना आिण 
ाारगोळा िवकीत . परंतु ्ा वसतंूमध्े िन्िमत व्ापार होता असे मा� महणता ्ेणार नाही . आिण तसेच 
बिघतले तर हा होणारा व्ापार अित्् गुपतपणे होत असे आिण त्ाचे सववप बेका्ाे्ीर होते . 
त्ाच�माणे अित्् लहान �माणावर असा वाहतुकीचा ओघ �थम अवधमाग� आिण नंतर पाटण्ाच्ा माग� 
िहाुसथानात िहमाल्ाच्ा बाजूकडील �ाे्ातून �वे्  करीत असे . ्ामध्े असलेले व्ापारी खेचरे आिण 
मे�ा ्ावंर लााून िहाुसथानातील लोकाचं्ासाठी छो�ा �माणात सोने , ताबें, कसतुरी आिण पखें िकवा 
चवऱ्ा त्ार करण्ासाठी ्ाक गाईच्ा ्पे�ा आणीत . त्ाि्वा् अिधक असलेली डोगराळ 
�ाे्ातंील खेचरे ाेखील आणीत . वरील वसतू िहाुसथानात िवकल्ानंतर ते बरोबर मीठ , कापूस, आिण 
काचेच्ा वसतू घेऊन जात. ्ुरोिप्न कागा हा सुरवातीला पोतुरगीज आिण नंतर डच आ्ात करीत . तरी 
ाेखील तो पोतुरगाल पेपर ्ा नावाने ओळखला जाई . ्ा कागााचा फार मोठ्ा �माणावर उप्ोग 
ािकणेतल्ा सवतं� सुलतानाकंडून केला जात असे . परंतु मोगल बाा्हाच्ा सवतःच्ा मालकीचे अित्् 
उ�म अ्ा तऱहेचा कागा िनम�ण करणारे कारखाने काशमीर आिण इतर िठकाणी होते . ्ा कारखान्ातं 
त्ार होणारा कागा ्ुरोपात इंिड्ा पेपर महणून ओळखला जाई . ारबारातल्ा ्ा गरजेि्वा् इतर 
लहानसहान सरकारी बाब�साठी आिण खाजगी व्कत�ना लागणारा कागा हा काघजी ्ा नावाने 
ओळखल्ा जाणाऱ्ा मुसलमान कारखानााराकंडून त्ार होऊन पुरवला जाई . हे कारखानाार हे �त्ेक 
्हरामध्े आपले कारखाने उभारीत . �त्ेक �ातंाच्ा राजधानीच्ा ्जेारी ्ा कारखानााराचंी खास 
अ्ी उपनगरे असत. त्ानंा पुरे असे महणत. 

 
मोगल काळातील आपल्ाकडून िन्�त होणारा मह�वाचा माल महणजे सवरसामान् असे 

कापसापासून बनिवण्ात आलेले कापड . ्ा कापडाला कॅिलकोज असे महणत . हे कापड साधे अथवा 
छापील (चीट) असे. ्ा कापडाचा फार मोठा खप इंिड्न आच�पेलागो ्ेथे होत असे . १७ व्ा ्तकाच्ा 
अखेरीला इंगलंडमध्ेही ्ा कापडाचा खप वाढला . ्ाि्वा् िहाुसथानातून िन्�त होणाऱ्ा वसतू महणजे 
मलमल अथवा अित्् सुरेख असे तलम कापड आिण सोरा मीठ , नीळ, रे्ीम, िमरी आिण त्ाि्वा् 
अ� ि्जिवताना लागणारे मसाल्ाचे इतर पााथर , असा क�ा माल , ्ा होत्ा. वरील वसतंूि्वा् छो�ा 
�माणात पाढंरी साखर हुगळीहून िन्�त होई . िहरे आिण माणके ्ाचंी िन्�त मसुलीप�महून , बगंाल 
आिण म�ासमधून गुलामाचंी आिण मेणब�ीच्ा वाती त्ार करण्ासाठी कापसाच्ा धाग्ाची िन्�त 
इंगलंडकडे होई . १७ व्ा ्तकाच्ा अखेरीला रे्मी टाफेटा आिण जरीचे कापड ्ानंी अित्् मो�ा 
�माणावर िन्�त होऊ लागली. त्ाच�माणे इं�गल् कंपनीने बगंालमध्े केलेल्ा �्तनामुळे रे्मी कापड 
रंगिवण्ाच्ा आिण िवणण्ाच्ा कामात िनि�तच उ�ेखनी् अ्ी सुधारणा घडून आली . 
मसुलीप�मपासून पािाचेरीप �्तचा म�ास �ातंाचा संपूणर िकनारा आिण त्ाच्ा खालोखाल परंतु 
तुलनातमकदष�ा फार मागे असलेला कन�टक िकवा हुबळीपासून कारवारप �्तचा �ाे् महणजे 
िहाुसथानातील कापड िगरण्ाचं्ा उतपाानाच्ा बाबतीत जासतीत जासत उ�ाकं गाठलेला असा एक भाग 
बनला; परंतु गोवळको�ाच्ा कुतुब्ाही घराण्ाचा ऱहास झाल्ानंतर जी ्ु�ाचंी परंपरा सुव झाली 
आिण त्ाबरोबरच मरा�ाचं्ा स�ेचा जो उा् झाला त्ामुळे ्ा �ाे्ाचा पूणरपणे िवधवसं झाला व १८ 
व्ा ्तकाच्ा सुरवातीला कापडाच्ा उतपाानाच्ा बाबतचे �ाधान् हे बगंाल �ातंाकडे गेले. 
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(४) राजयकारभाराच् प�त् 

 
मुसलमानी राज्ाचे सववप हे त�वतः लषकरी राजवटीसारखे होते . हे राज् आपल्ा 

अ�सततवासाठी ाेखील बाा्हाच्ा अिनब�ध अ्ा स�ेवर अवलंबनू होते . मु�सलम सुलतान हा लढाईच्ा 
वळेी मुसलमान धम�च्ा क�र अनु्ा्ाचंा उ��म असा सेनाना्क होता . त्ाला स�ा ाेणारे असे 
स�ागार मंि�मंडळ ि्सतवार असे अ�सततवात नवहते . बाा्हाच्ा खालोखाल उ� �तीचे अिधकारपा हे 
वजीर िकवा िावाण ्ाचे होते . मंि�मंडळातील इतर मं�ी हे कोणत्ाही �कारे िवचार केल्ास त्ाचे 
सहकारी नवहते. इतकेच का् परंतु त्ाचें सथान हे त्ाच्ाबरोबर तुलना करता िनि�तपणे ाुय्म ाज�चे 
होते. अनेक मह�वाच्ा �शनावंर बाा्हा आिण वजीर हे िमळून िनणर्  घेत आिण ्ाबाबतची कसलीही 
मािहती इतर विजरानंा लागत नसे . इतके असले तरीाेखील वजीर का् िकवा मंि�मंडळातील इतर 
कोणताही मं�ी का् हे बाा्हाच्ा इचछेवर बधंन घालू ्कत नसत . त्ाचें अिधकार िटकून राहणे हे 
बाा्हाच्ा लहरीवर पूणरपणे अवलंबनू असे . साहिजकच िवसाव्ा ्तकात त्ाला आपण मंि�मंडळ महणू 
्कतो. अ्ातऱहेच्ा मंि�मंडळाची रचना त्ाचं्ाकडून कधीच होऊ ्कली नाही . िनववळ िस�ानतापुरते 
बोलाव्ाचे महटल्ास �त्ेक मुसलमान स�ाट हा चचर आिण त्ा�माणेच राज् ्ाचं्ा �मुखपाी असे . 
इतकंच का् परंतु त्ाच्ा �जाजनाचं्ा द�ीने बाा्हा हा त्ा कालखंडापुरता त्ाचंा खिलफा असे. 

 
मोगल �्ासनाची �मुख खाती पुढील�माणे होती. :– 
 
(१) खिजना आिण महसूल (हे खाते िावाण अथवा मुख्ािधकारी ्ाच्ा हाताखाली असे.) 
 
(२) बाा्ाही घराार (हे खाते खान -इ सामान अथवा उ� पासथ कारभारी ्ाच्ा हाताखाली 

असे.) 
 
(३) वतेन आिण िह्बे ्ाबाबतचा अिधकारी (हे खाते बकी अथवा पगारवाटप करणारा अिधकारी 

्ाच्ा हाताखाली असे.) 
 
(४) धम�बाबतचे का्ाेकानून (हे खाते काज�चा काजी ्ाच्ा हाताखाली असे.) 
 
(५) धानमक ाेणग्ा आिण ाानधमर (हे खाते स� अिधकाऱ्ाचंा मुख् स� ्ाच्ा हाताखाली असे.) 
 
(६) सावरजिनक िनतीम�ेचे िन्ं�ण करणारे खाते (हे खाते मुहतसीब ्ा अिधकाऱ्ाच्ा 

हाताखाली असे.) 
 
्ा खात्ापेका ाुय्म ाज�ची परंतु ाज�ने मा� सवतं� िवभागासारखीच अ्ी खाती पुढील�माणे 

होती :– 
 
(७) तोफखाना (्ा खात्ाचा �मुख मीर आित् हा असे) आिण 
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(८) बातमी आिण टपाल खाते (्ा खात्ाचा अिधकारी डाकचौकीचा ाारोगा हा असे). 
 
महसुलाबाबतचे सवर कागाप� आिण राज्ातील �ातं व लढाईत गुंतलेल्ा सेनेचे अिधकारी 

्ाजंकडून पाठिवले गेलेले सवर खिलते हे बाा्ाही िावाणाच्ा नाव ेसाार होत . जमीनमहसुलाची वसुली 
वा आकारणी ्ाबाबतच्ा सवर �शनाबंाबत िनणर्  हे िावाणाच्ा अिधकार ककेखाली ्ेत . त्ाच�माणे सवर 
�ातंावंरचे िावाण ्ाचं्ा नेमणुका त्ाच्ाकडूनच होत आिण त्ाचं्ावर त्ाचीच हुकमत चाले . त्ाच�माणे 
ाेण्ाबाबतच्ा सवर हुकमावंर त्ाचीच सही लागे . बाा्हाच्ा मनात असलेल्ा गो�ी इतरानंा िनवाेन 
करण्ासाठी तो सवतःच्ा नावाने “हुकमावंवन” (हसब उल हुकम ) ्ा संजेखाली प�े िलहीत असे . 
त्ाच�माणे कधी कधी राज्ातील मह�वाच्ा व्कत�ना आिण पराे्ी् सुलतानानंा बाा्हाकडून 
जाणाऱ्ा प�ाचंा मसुाा तो त्ार करी. 

 
मोगल काळात मुलकी आिण लषकरी अिधकारी हे ाोघेही मनसबाार असत . ्ा सवर 

अिधकाऱ्ाचं्ा पगाराच्ा ाे्काचंा िह्बे आिण त्ाचें वतेन ्ा बाबतचे अिधकार बकी ्ा अिधकाऱ्ाचे 
होते. ्ु�ावर असणाऱ्ा सैन्ाच्ा बाबतीत पगाराच्ा ाे्कातंील रकमेची वाटणी ही त्ाच्ाच खात्ातफ�  
केली जाई . औरंगजेबाच्ा कारिका�च्ा अखेरीला मोगल सा�ाज्ाचा िवसतार अतोनात वाढला . तेवहा 
एक मुख् बकी आिण त्ाच्ा हाताखाली तीन मातनीस अ्ा जागा िनम�ण करण्ात आल्ा . मुख् बकी 
्ाला पिहला बकी असे संबोधले जाई आिण त्ाच्ा तीन मातनीसानंा अनु्मे ाुसरा , ितसरा आिण चौथा 
बकी असे संबोधले जाई . लढाईवर असलेल्ा �त्ेक सैन्ाच्ा तुकडीवर त्ा मोिहमेपुरती एखा�ा 
सेनापतीची नेमणूक केली जाई . मोगल सा�ाज्ाच्ा कालखंडात अनेक वळेेला अिधकाऱ्ाचंा उ�ेख 
िसपाह सालार अथवा सेना�मुख ्ा हुसाने केलेला आपल्ाला आढळतो . परंतु �त्कात मा� हा हु�ा 
केवळ मानाचा िकताब होता आिण कोणत्ाही �संगी ्ा अिधकाऱ्ाकडे सबधं मोगल सैन्ाचे नेतृतव नवहते . 
फकत बाा्हा हाच मोगल सैन्ाचा सर सेनापती होता. 

 
खान-इ-सामान अथवा उ� पासथ अिधकारी हा बाा्हाच्ा घरााारासंबधंीचे जे खाते होते 

त्ाचा �मुख अिधकारी होता . बाा्हाच्ा खाजगीतल्ा सवर चाकरावंर त्ाची हुकमत चाले . बाा्हाचा 
ाैनंिान खचर , त्ाचे भोजन , त्ाच्ा सामानसुमानाची कोठी वगैरे बाब�वर तो ाेखरेख करी आिण 
बाा्हाच्ा �वासात तो नेहमी त्ाच्ाबरोबर असे . राज्ाच्ा मालकीचे उ�ोगधंाे अथवा कारखाने ्ाचंी 
व्वसथा आिण त्ाचंी ाेणी ्ा बाबतचा सवर कारभार खान-इ-सामान हाच बघत असे. 

 
ताि�वकदष�ा बिघतल्ास सा�ाज्ामध्े बाा्हाकडे सरन्ा्ाधी्पााचे अिधकार होते. �त्ेक 

बुधवारी तो सवतः खास अिधकारात न्ा्िनवा�ाचे काम पाही. परंतु त्ाने भरिवलेल्ा अाालतीचे सववप 
हे �थमच ज्ा न्ा्ाल्ात खटला ऐकला जातो अ्ा न्ा्ाल्ाचे नसून ज्ािठकाणी िफ्�ाीला अखेरचे 
अपील करता ्ेते अ्ा उ� न्ा्सभेचे होते . बहुतेक सवर मुलकी क�ामंध्े आिण मुसलमानंाच्ा सवर 
फौजाारी खटल्ामंध्े काजी हा �मुख न्ा्ाधी् असे . ्ा खटल्ाचंा िनकाल तो मुसलमानी 
का्�ा�माणे ाेई . ्ा कामी त्ाला मुकती ्ा अिधकाऱ्ाची मात होई . न्ा्त�व ्ााावरील अरबी 
भाषेतील पुसतके वाचल्ानंतर खटल्ावर �का् टाकणाऱ्ा का्�ाचे गोषवाऱ्ातमक सववप हा 
अिधकारी काजीला साार करी. ्ानंतर काजी हा खटल्ाबाबतचा आपला िनकाल सागंत असे. 

 
सवर अाालतीचा जो मुख् काजी असे त्ाला काजी -उल् -कजात असे महणत . तो नेहमी 
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बाा्हाबरोबर राहात असे . �त्ेक �ातंातील ्हरे आिण मोठी खेडी ्ेथील सथािनक काजी ्ाचं्ा 
नेमणुका आिण बडतफ� ्ाबाबतचे सवर अिधकार त्ाच्ाकडे असत. 

 
राज्ाचा �मुख स� ्ाला स� -उस-साुर असे महणत . बाा्हा आिण राजपु� ्ाचं्ाकडून 

राज्ातील धमरिन� माणसे, िव�ान, आिण मि्ाी आिण ाग� ्ातं राहणारे फकीर ्ाच्ा उारिनव�हाकरता 
ज्ा जिमन�च्ा ाेणग्ा िाल्ा जात त्ाबाबत ाेखरेख करणे आिण न्ा्िनवाडा करणे हे काम मुख् स� 
्ा अिधकाऱ्ाचे असे . अ्ा तऱहेने ज्ा जिमनी बिक्ीााखल िाल्ा जात त्ाचंा उप्ोग ्ोग् 
कारणासाठी केला जात आहे िकवा नाही हे पाहणे हे त्ाचे काम असे. त्ाच�माणे बिकसप�े िमळावी महणून 
जे नवीन अजर ्ेत त्ाचंी छाननी करण्ाचे कामही त्ाचेच होते . त्ाच�माणे तो बाा्हाचा ाेणगी अथवा 
ाान ाेणारा अिधकारी होता आिण राज्ाचा जो धम�ाा् िनधी होता तो वाटण्ाचे कामही त्ाच्ाकडे होते . 
�त्ेक �ातंामंधील स� ्ा अिधकाऱ्ाचं्ा नेमणुका आिण त्ाचं्ावर ाेखरेख करण्ाचे कामही त्ाचेच 
होते. 

 
मुहतसीब ्ा अिधकाऱ्ाचे काम कुराणाने घालून िालेल्ा िन्मानुसार सवरसामान् माणसाचे 

जीवन व्ितत केले जात आहे िकवा नाही ्ाची सखतपणे ाेखभाल करण्ाचे होते . त्ाच�माणे गाळून ्ु� 
केलेली ााव, भागं आिण धंुाी आणणारी इतर पे्े , िपण्ाच्ा सव्ी, जुगार आिण जाहीरिरत्ा िकवा धंाा 
महणून अनीितम�ेची वागणूक ्ाचंा महंमा पैगंबराच्ा आजाचंी अममलबजावणी करण्ासाठी महणून 
पिरहार करणे वगैरे गो�ी त्ाच्ा कतरव्के�ात मोडत असत . ्ाि्वा् पाखंडी मताचंा पुरसकार करणारे , 
मुसलमान धम�चा �ेिषत महंमा पैगंबर ्ाची िनाा करणारे आिण रमजान मिहन्ात उपवास करणे अथवा 
ाररोज पाच वळेा नमाज पढणे ्ाकडे ाुलरक करणारे अ्ा सव�ना ि्का करणे हे ाेखील मुहतसीब ्ा 
अिधकाऱ्ाच्ा अिधकारककेत ्ेत असे . त्ाच�माणे वरील गो��ि्वा् नव्ाने बाधंण्ात आलेल्ा 
ाेवळाचंा ना् करण्ाचे कामही त्ाच्ावर सोपिवण्ात आलेले होते. 

 
मोगल सा�ाज्ाच्ा �ातंातंील राज्कारभार करणारी जी संघटना होती ती संघटना महणजे 

के�ी् सरकारची हुबेहूब �ितकृती होती . �ािंतक सरकारचे अिधकारी महणजे गवहनरर (सरकार ारबारी 
त्ाला नजीम असे महणत आिण लोकातंरात तो सुबाह ाार महणून ओळखला जाई.), िावाण, बकी, काजी, 
स�, बु्ुतात (्ा अिधकाऱ्ाचे काम सरकारी मालम�ेची ाेखभाल करणे हे असून तो सरकारतफ�  
अिधकृत िव�सत महणून काम पाही .) आिण मुहतसीब हे होते . खान इ सामान हा अिधकारी �ािंतक 
राज्कारभारात नवहता. �त्ेक सुबाहाार आपापल्ा ताब्ातील मुलखामध्े जणूकाही आपण बाा्हाच 
आहोत असे समजून वागण्ाचा �्तन करी. 

 
�त्ेक �ातंाचा राज्कारभार हा त्ा -त्ा �ातंाच्ा मुख् ्हरामंध्े केि�त झालेला होता . 

�ातंामधील �मुख िठकाणी अथवा पोटिवभागामध्े ्ातंता राखण्ासाठी , बडंखोर आिण अन्ा्ाने 
वागणारे ्ानंा ्ासन करण्ासाठी आिण महसूल जमा केला जात असताना िवरोध झाल्ास मात 
करण्ासाठी महणून फौजााराच्ा ाज�चे अिधकारी असत . खे�ा-पा�ाकंडे पूणरपणे ाुलरक केले जात 
असे आिण अनेकाा सवा्� असलेले असे छोटे िवभाग िकवा खेडेगावी जमात महणून ओळखली जाणारी 
खेडी, वगैरेचा राज्कारभार कारभार करणारे अिधकारी कमी आहेत ्ा कारणासतव िकवा खे�ाचें 
्ासनातील सथान हे गहरणी् आहे ्ा भावनेने हा त्ाचं्ावरच सोपिवण्ात ्ेई . के�ी् अथवा �ािंतक 
सरकाराकंडून खे�ाचं्ा कारभारात कोणतीही ढवळाढवळ होत नसे. 



 
अनु�मिणका 

 
मोठमो�ा ्हरातं कोतवाल अथवा �मुख पोलीस अमलाार हा अिधकार , का्ाा आिण 

सुव्वसथा ्ाचंी अमलबजावणी करीत असे. परंतु ्ा कामाव्ितिरकत त्ाला आधुिनक नगरपािलकाचंी जी 
अनेक कामे आहेत ती पार पाडावी लागत . त्ाच�माणे वजने आिण िकमती ्ाबाबत व्ापारपेठावंर 
िन्ं�ण ठेवाव ेलागे आिण नीितम�ेबाबत कुराणाचे जे काही िन्म होते त्ाचें पालन होण्ाबाबत ाकता 
घ्ावी लागे. 

 
राज्ाच्ा िनरिनराळ्ा भागातं ज्ा काही घटना होत त्ाब�लची सवर मािहती मध्वत� सरकार हे 

सावरजिनक आिण खाजगी हेर व बातमीाार ्ाचं्ातफ�  िमळवीत असे . ्ा हेर आिण बातमीााराचे एकंार 
चार वगर होते ते महणजे वाकाईनवीस , सवानीह िनगर, खुफी्ानवीस (गुपतपणे प�लेखन करणारे ) आिण 
हरकारा (हेर आिण जासूा ) हे होत . ्ाचें काम िन्िमतपणे ्ोग् कालावधी गेल्ानंतर अहवाल 
पाठिवण्ाचे होते . �त्ेक सरकारी खात्ाला एक लावनू िालेला वात�हर अथवा रोजिन्ी िलहणारा 
संलगन केलेला असे . पोसटमासटर जनरल अथवा ाारोगा -इ-ााकचौकी ्ा अिधकाऱ्ातफ�  राज्ातून 
्ेणारे सवर अहवाल बाा्हाकडे पोहोचत. 

 
बाा्हाने वळेोवळेी काढलेल्ा �ितबधंनातमक हुकमानंा न जुमानता अनेक सथािनक अिधकारी 

आिण सुबाहाार ाेखील वगेवगेळ्ा िमषाने आिण अनेक �काराखाली सवर तऱहेचे कारागीर , व्ापारी, 
कामगार आिण सवरसामान् �जाजन ्ाचेंकडून बेका्ाे्ीर कराचंी जबरीने वसुली करीत . (्ा करानंा 
अबवाब असे महणत .) माझ्ा मुघल अॅडिमिनस्ेशन ्ा पुसतकाच्ा पाचव्ा �करणात अ्ा तऱहेच्ा ६७ 
कराचंी ्ााी िववरणातमक टीपासंहीत िालेली आहे . �ािंतक सुभेााराचंी आणखी एका माग�ने अन्ा् 
करण्ाची रीत होती , आिण ती महणजे व्ापारी एका िठकाणाहून ाुसऱ्ा िठकाणी माल पाठवीत असताना 
वाटेतच तो जपत करणे , त्ा मालाची अपुरी िकमत ाेणे अथवा त्ाब�ल एक िाडकीही िकमत महणून न 
ाेणे आिण अ्ा तऱहेने जपत केलेला माल खुल्ा बाजारामध्े िमळेल तो फा्ाा घेऊन िवकणे अथवा 
आपल्ा सवतःच्ा उप्ोगासाठी ्ा मालातील िनवडक वसतंूचा अपहार करणे ही हो् . अ्ा तऱहेने 
सुभेाार जेवहा माल िवकीत त्ा प�तीला इं�ज व्ापारी बाजारावर माल लााण्ाची प�ती असे नाव ाेत 
असत. ्ा प�तीला एखााा खंबीर आिण जागवक असा बाा्हाच आळा घालू ्कत असे. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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सूच् [�ी. म. ह. रानडे व �ी. जा. कृ. िखलारे, सं्ोधन अिधकारी, ा्रिनका िवभाग, महाराष् ्ासन, मंुबई, ्ानंी ही सूची त्ार केली 

आहे.] 

 

पकेे 

अ 

अकबर, राजपु�  

औरंगजेबाचा मुलगा 

इराणला �सथान, (१६८७) 

कंाहार काबीज (१५९४) 

िचतोड ्ेथे छावणी 

पला्न 

पराभव 

मारवाडात �मण 

मोगल मुलुखावर ह�ा, (१६८६) 

मृत्ु, (१७०४) 

राज्ािभषेक (१६८१) 

संभाजी्ी भेट (१६८१) 

अकलूज 

औरंगजेबाचे वासतव् (१६८८) 

िालेरखानाचा मु�ाम  

मोगलाचंा वढेा 

अका खुसराव  

िवजापूरचा वजीर  

अक�ट  

मरा�ानंी िजकले,  

अकीलखान  

इितहासकार 

अघरााब नाी  

अचमलखान 

आि�डी लोकाचंा पुढारी 

अंजाीव बेट 
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पोतुरिगजानंी काबीज केले 

अजमेर 

मोगल ठाणे 

अिजतिसग 

जसवतंिसगाचा मुलगा 

जोधपूरवर ह�ा 

बडं 

मरैतची जहािगरी 

अिजतिसग राणा 

जोधपूर ्ेथे 

िवज्ी सवागत 

अजीम उशश्ान  

औरंगजेबाचा नातू 

बगंालचा सुभेाार, 

अजुरन 

्ीखाचंा पाचवा गुव 

अजुरनिसग गौर 

अणणाजी ा�ो 

मराठा सेनानी 

वध 

संभाजीकडून अटक 

अाोनी िक�ा 

अघारखान 

तुक� सराार 

अफजलखान 

िवजापूर सराार 

�तापगडावर वध 

मोगलावंर ह�े 

ि्वाजीवर सवारी 

अबबास (ाुसरा) 

इराणचा ्हा 

अबुान नबी 
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मथुरेचा फौजाार 

अबाुल अिजजखान 

नजरमहमाचा मुलगा 

औरंगजेबाच्ा सैन्ावर 

ह�ा  

ि्वनेरीचा िक�ेाार 

अबाुल कााीर  

कोडाणा िजकला 

अबाु�ाखान 

का्घरचा राजा 

अबाुल महमा 

अली आिाल्हाचा वजीर 

अबाुल र�ाक लारी 

(मुसतफाखान) 

अबुल हसन 

सेना सारंग 

अबाु�ा कुतुब्हा 

गोवळको�ाचा सुलतान 

मृत् ू(१६७२) 

अबाुन नबी 

अबुल फजल 

अबुल फ� 

्ा्सतखानाचा मुलगा 

अबुल हसन  

गोवळको�ाचा सुलतान 

ाौलताबाा ्ेथे बिंावास 

ि्वाजी्ी भेट 

अबाुल हमीाखान  

गुजरातचा ना्ब सुभेाार 

अमानतखान  

सुरतेचा सुभेाार 

अमीरखान  
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औरंगजेबाचा सेवक 

अमीर महमा इ�ाहीम 

है�ाबााचा सुभेाार 

अमीर मु�ा अहमा  

िवजापुरी सराार 

अमृतसर  

अलकनंाा नाी 

अलबुककर  मनॅ्ुअल  

पोतुरिगजाचंा वकील 

अलावा�खान 

्ुजाचा सेनापती 

अली आिाल्हा 

िवजापूरी सुलतान 

अली अिाल्हा (ाुसरा) 

िवजापुरी सुलतान 

अली कुलीखान 

मोगल सेनानी 

अली नकी  

मुरााचा महसूलमं�ी 

अली मा�नखान  

औरंगजेबाचा अिधकारी 

अली्ाबाा 

िालेरखानाचे आगमन 

असकरखान 

महमा अिलबेगची पावी 

असकरन 

जसवतंिसगाचा मं�ी 

असाखान 

औरंगजेबाचा वजीर 

िव्ाळगडास वढेा 

अहमाखान 

िवजापुरी उमराव 



 
अनु�मिणका 

अहमानगर 

औरंगजेबाचे आगमन 

औरंगजेबाचा मृत् ू(१७०७) 

मरा�ानंी िक�ा िजकला 

मोगलाचंा ताबा, (१६००) 

संभाजीच्ा बा्कोचा बिंावास 

अहमााबाा 

आजमचे �्ाण (१७०५) 

ााराचे आगमन 

मसूाचे �्ाण (१६५८) 

अिहवतं िक�ा 

मरा�ानंी िजकला 

आ 

आकणणा 

मााणणाचा भाऊ 

कुतुब्हाचा वजीर 

मृत् ू

आ�ा 

औरंगजेबाचे आगमन 

जहानआराचे वासतव् 

पाडाव (१६५८) 

महमा सुलतानचा वढेा 

्हाजहानचे िनधन 

ि्वाजीचे आगमन (१६६६) 

आघारखान 

आजम, राजपु� 

औरंगजेबाचा मुलगा 

आिाल्ाहीच्ा मोिहमेवर 

िचतोडवर नेमणूक 

िवजापूर व�ेाचा �मुख 

बेरडाचंा पाडाव 

माळव्ाचा सुभेाार 
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गुजरातचा सुभेाार 

आजमखान  

औरंगजेबाचा सेनानी 

आजमतारा  

सातारा िक�ाचे नव ेनाव 

आााब इ आलमिगरी 

औरंगजेबाची प�े 

आनंापूर  

तेघबहााूरचे 

वासतव् 

आनंाराव 

ि्वाजीचा सेनानी 

सालहेरवर ह�ा 

आपटा 

िस�ीने जाळले (१६८१) 

आलमगीरनामा 

अहवाल 

आवजी आढाळ 

मोगलाचा मराठा सराार 

खानापूरचा ठाणेाार 

धनाजीकडून कैा 

इ 

इखलासखान 

सालहेरला वढेा 

इजीाखान 

मुरााचा मुलगा 

इितबारखान 

सुरतेचा सुभेाार 

इतुमाडं 

बडोाा लुटले (१७०६) 

इमा्तखान 

सुरतेचा िक�ेाार 



 
अनु�मिणका 

इफतीकारखान 

औरंगजेबाचा खासगी कारभारी 

धमरत लढाईत पराभव 

इबन हुसेन 

मोगल सेनासारंग 

छटगाव िक�ा िजकला 

इ�ािहमखान 

काशमीरचा सुभेाार 

इबरता 

पोतुरिगजाचंी माघार 

इ�ािहमखान 

बगंालचा सुभेाार (१६८९) 

इमित्ाजगड 

अाोनीच्ा िकलल्ाचे नव ेनाव 

इरजखान 

औरंगजेबाचा अिधकारी 

इसफहान 

अकबराचे आगमन (१६८८) 

इसा बेग (मुखिलसखान) 

औरंगजेबाचा वकील 

इसमाइल 

मोगल अिधकारी 

इसमाइलखान मरवा 

औरंगजेबाचा सेनानी 

इसलामखान 

माळव्ाचा सुभेाार 

मृत्ु 

इसलामखान 

बगंालचा सुभेाार 

इसलामपुरी (��पुरी) 

मोगल छावणी 

औरंगजेबाचा मु�ाम (१६९५) 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाचे िनगरमन 

कामबकाचा मु�ाम 

मोगल छावणी पुरात वाहून गेली, (१६९७) 

इसलामाबाा 

छटगावचे नव ेनाव 

इसलामाबाा 

मथुरेचे नव ेनाव 

इंडी 

मोगल ठाणे 

्ारजाखानाचा ह�ा 

इं�मणी 

ढमढेराचा राजा 

इं�िसग राठोड 

नागोरचा �मुख 

उ 

उ�ैन 

औरंगजेबाचे आगमन 

जसवतंिसगाचे आगमन 

उागीर िक�ा  

मोगलानंी िजकला (१६३६) 

उा्पूर 

मोगलानंी िजकले  

उा्पुरी महल 

औरंगजेबाची बा्को 

उा्भान 

कोडाण्ाचा िक�ेाार 

उंबरिखड 

ए 

एतीकााखान 

असाखानाचा मुलगा 

रा्गड िजकला (१६८९) 

एतीमााखान 



 
अनु�मिणका 

सुरतेचा सुभेाार 

मृत् ू(१६९७) 

काशमीरचा सुभेाार 

ओ 

ओचछ� 

मोगलाकंडून काबीज 

औ 

औरंगाबाा 

औरंगजेबाचे आगमन 

औरंगजेबाचे उ�रेकडे 

�्ाण 

औरंगजेबाचे गोवळकोडा 

सवारीवर �्ाण (१६५६) 

ज्िसगाचे आगमन 

िमर जुमलाचे आगमन, 

मुआ�मचे आगमन 

मोगल ठाणे 

्हाआलमचे आगमन 

औरंगाबााी महल 

औरंगजेबाची बा्को 

औसा िक�ा 

मोगलानंी िजकला (१६३६) 

अं 

अंगा 

छ�साल बुाेंलचा भाऊ 

अंतूर 

अंबा घाट 

अंिबकाबाई 

हरजीची बा्को 

क 

कणर 

राजारामचा मुलगा 



 
अनु�मिणका 

कणरफुली नाी 

कंााहार िक�ा 

औरंगजेबाचा वढेा (१६५२ मे) 

कमळवीर 

राजपूत ठाणे 

करंजा बेट 

पोतुरिगजानंी िजकले  

कन�ळा िक�ा 

करणिसग 

िक्निसगचा मुलगा 

करपा िखड 

कॅरेरी 

्ुरोिप्न �वासी 

कलगाव 

कल्ाण 

मरा�ानंी िजकले (१६८३) 

मातबर खानाचे आगमन, (१६९०) 

ि्वाजीने िजकले, (१६५७ ऑकटो.) 

कल्ाणी िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला, 

कवी कल् 

संभाजीचा स�ागार 

कोरेगाव ्ेथे हत्ा, 

काजी हैार 

ि्वाजीचा मुन्ी 

काजंीवरम  

केसो ि�बकची छावणी 

मरा�ाकंडून लूट 

काबीलखान  

औरंगजेबाचा सिचव  

कामबक, राजपु� 

औरंगजेबाचा मुलगा 



 
अनु�मिणका 

िवजापूर सुभेाारीवर नेमणूक (१७०७ फेबु.) 

मृत् ू(१७०९) 

कामीलखान 

अटकचा फौजाार 

कातरलबखान 

महमा हााीची पावी 

कोकणवर सवारी 

ि्वाजीकडून पराभव 

कारंजा 

�तापरावाकडून लूट 

कावरेीपाक 

मरा�ानंी िजकले 

का्ी 

मराठा सेनानी 

कासीमखान 

कन�टकचा फौजाार, 

ाो�ेरीकडे पला्न 

धमरत लढाईत पराभव, 

मृत् ू

संताजीकडून पराभव 

िकरतपूर 

गुव गोिवाचा मृत्ू 

िकलीचखान 

पिहल्ा िनजामाचा आजोबा 

िकलीा इ फतह 

वसंतगडचे नव ेनाव  

िक�े  

अाोनी 

अहमानगर, 

अिहवतं 

आ�ा 

उागीर, 



 
अनु�मिणका 

औसा 

कन�ळा 

कल्ाणी, 

कोडाणा (िसहगड), 

कुभीकंुडा 

कुळंग 

कंााहार 

गवालहेर 

गोवळकोडा, 

गंडीकोटा 

चाकण 

चांनवांन 

छटगाव 

जराथा 

िजजी 

जोधपूर 

जंजीरा 

झां् ी 

ि�बक 

तोरणा 

ाुगड 

ाेवगाव 

ाेसूर 

ाो�ेरी 

ाौलताबाा 

धावर 

नूरगड 

प�ा 

पनहाळा 

परळी 

परंडा 

�बळगड 



 
अनु�मिणका 

�तापगड 

पालमकोटा 

पालमाऊ 

पावनगड 

पेणू कोडा 

पुरंार 

पेर मु�ल 

फोडा 

बसवप�ण 

बहााूरगड 

बालख 

िबार 

बुांी, 

बेळगाव 

भडोच 

भा�र 

भषूणगड 

भोपाळगड 

मळखेड 

मािणकगड 

माहुली 

मंुबई 

मुलहेर 

मंगळवढेा 

राजगड 

रामसेज 

रा्गड 

र�माळ (व�गड) 

रोिहडा 

लोहगड 

वधरनगड 

वसंतगड 



 
अनु�मिणका 

वाकीनखेडा 

िवजापूर 

िव्ाळगड 

व�ेोर 

ि्वनेरी 

सलीमगड 

सातगड 

सातारा 

सालहेर 

िसनसानी 

िसमलागड 

िसरा 

िहजली 

हुगळी 

िक्निसग 

चा�ंाचा गोड राजा 

कुकिसग 

ाेवगडचा गोड राजा 

कुिक्ा 

ाेवगडचा गोड राजा 

कुडाळ 

्ाह आलमकडून जाळपोळ 

कुतुब्हा 

महमा अमीनला कैा 

्रणागती 

कुरे्ी ााऊाखान 

औरंगजेबाचा अिधकारी 

कुलबग� 

मोगल ठाणे 

कु्ी नाी 

कुहीर 

कुभीकंुडा िक�ा 



 
अनु�मिणका 

ााऊाखानाने िजकला 

कुलंग िक�ा 

मातबरखानाने िजकला 

के्वरा् ाेवाल्, मथुरा  

केसरीिसग 

ाेवगडचा राजा 

केसो ि�बक 

कोरडे रघुनाथ ब�ाळ 

ि्वाजीचा अिधकारी  

कोरा 

िमर जुमलाचे आगमन 

कोरेगाव 

औरंगजेबाचे वासतव्, (१६८९ माचर-िडसे.) 

संभाजीची हत्ा 

कोडाणा िक�ा (िसहगड पाहा) 

कृषणरा् राजा 

बर�ान ्ेथील ्तेकऱ्ाचंा 

सेनापती 

कृषणा नाी 

कृषणाजी भासकर 

अफजलखानाचा वकील 

कृषणाजी मलहार 

कृषणा सावतं 

माळव्ावर आ्मण (१६९९) 

ख 

खटाव 

मोगल ठाणे 

खवासखान 

िवजापूर सेनानी 

बहलोलखानाकडून हत्ा 

खवासपूर 

मोगल छावणी 



 
अनु�मिणका 

खलील उ�ाखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

पजंाब सुभ्ाचा सुभेाार 

खाजवा 

्ुजाचा मु�ाम 

खवाजा अनवर 

मुख् वजीर 

खवाजा कमाल अफगाण 

छाटनगरचा जमीनाार 

खवाजाखान 

खान जमान 

मोगल सेनापती 

खान इ आलम 

खान इ जहान 

मोगल सेनापती 

खान इ ाौरान 

मोगल सेगापती 

ाेवगडवर सवारी 

खानजहान बहााूरखान 

ािकणेचा मोगल सुभेाार 

खान महमा 

िवजापूरचा वजीर 

मोगलावंर ह�े 

खान बहााूर िफरोजजंग 

्हाबु�ीनची पावी 

खानाजााखान  

िावाण 

मरा�ावंर ह�े 

्रणागती 

खानापूर 

मोगल ठाणे 

खाफीखान 



 
अनु�मिणका 

इितहासकार 

िखरजखान प�ी 

बहलोलखानाचा स�ागार 

िखड 

करपा 

खैबर 

जगाालक 

िजलवाडा 

ाेववारी 

ाेवराइ 

ाेवसुरी 

िपर पजंाल 

बोलन 

भरैव 

खुलााबाा 

औरंगजेबाचे ाफन 

खु्हालखान खाटक 

टोळीवाल्ाचंा नेता 

खेड 

औरंगजेबाची छावणी 

खेम सावतं 

कुडाळचा राजा 

खेळणा िक�ा (िव्ाळगड पाहा) 

खैबर िखड 

ग 

गजपूर 

मोगल ठाणे 

गजापूर घाट 

बाजी�भचूी मोगलां् ी लढाई 

गरगाव 

मोगल ठाणे 

गलगली 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाची छावणी (१६९२-१६९५), 

गााधरिसग 

अहोमाचंा अिधपती 

गाजीउ�ीखान बहााूर िफरोजजंग 

गािलब 

परेडाचा िक�ेाार 

गवालहेर 

मुरााचा वध (१६६१ िडसे.) 

्ुकोची हत्ा 

गुजर �तापराव 

ि्वाजीचा सेनानी 

कारंजाची लूट 

सालहेरवर ह�ा 

हुबळीची लूट 

गुलबग� 

गुलालबार 

मोगल किबला 

गेमेली कॅरेरी 

इटािल्न ्रीर्ााज 

गोकला 

ितलपतचा जमीनाार 

गोगी 

िालेरखानाचे आगमन 

गोाावरी नाी 

गोपालिसग च�ंावत 

कैलासचा फौजाार 

गोवळकोडा 

औरंगजेबाचा वढेा 

औरंगजेबाकडून पाडाव (१६८७ स�े.) 

गोवा 

संभाजीचा ह�ा 

गोिवारा् 



 
अनु�मिणका 

्ीखाचंा ाहावा गुव 

नााेंड ्ेथे वध (१७०८) 

गोहर आरा बेगम 

औरंगजेबाची मुलगी 

गोह�ी 

गााधरने िजकले 

गौर पहाडिसग 

ढमढेराचा फौजाार 

गौर भीमिसग 

रजपूत नेता 

गंगा नाी 

गंगाराम 

खानजहानचा िावाण 

गंडमनु 

आघारखानाचा मु�ाम 

गडंब नाी 

गंडावी 

ि्वाजीचे आगमन (१६६४ जाने.) 

घ 

घोरपडे राणोजी 

संताजीचा मुलगा 

इंडी ठाण्ावर ह�ा 

मसूरजवळ जुलपीकार– 

खाना्ी लढाई 

मोगलावंर ह�े 

घोरपडे संताजी 

मराठा सेनापती 

काजंीवरमची लूट 

ि�चनाप�ीस वढेा 

मोगलावंर ह�े (१६९३) 

वध (१६९७) 

सातारा िजल्ात आगमन (१६९७) 



 
अनु�मिणका 

िहमतखानाचा पराभव 

च 

च्धवज 

अहोमाचंा राजा 

चाकण िक�ा 

्ा्सताखानाने िजकला 

चाकोरा नाी 

िचतपाट 

िचमणाजी बापू 

ि्वाजीचा सेवक 

िचतोड 

अकबराची छावणी 

औरंगजेबाची भेट 

चोपडा 

मरा�ानंी लुटले 

चौकी िमा�पूर 

्ुज्ाचे ठाणे 

चौरमान  

जाटाचंा पुढारी 

चौरागड 

गोडाची राजधानी 

चौल 

मरा�ाचंा ह�ा 

मोगलानंी िजकले. 

चांन-वांन िक�ा 

चबंळ नाी 

चाांा 

गोडाची राजधानी 

चाांोर 

िचतामण ाेवाल्, अहमााबाा 

् 

छ�साल बुाेंला 



 
अनु�मिणका 

चपंतरा्चा मुलगा 

अफकनखानाकडून पराभव 

मृत् ू(१७३१) 

िसरोजमध्े लूट 

छ�साल हाडा 

राजपूत नेता 

छटगाव िक�ा 

मोगलाचंा वढेा 

ज 

जगाालक िखड 

जफरकुली 

जोधपूरचा फौजाार 

ज्िसग 

अंबरचा राजा 

ज्िसग िमझ� राजा 

औरंगजेबाचा िहाू सेनापती 

ािकणेचा मोगल सुभेाार 

व�गड िजकला 

िवजापूरवर सवारी (१६६५ नोवहे.) 

ि्वाजी्ी भेट (१६६५ जून) 

मृत् ू(१६६७) 

ज्िसग महाराणा 

राजिसगचा मुलगा 

जराथा िक�ा 

जहागंीर 

्हाजहानचा वडील 

जहानजेब बेगम (जानी बेगम) 

आजमची बा्को 

मृत् ू

जहानआरा 

्हाजहानची मुलगी 

आ�ा िकलल्ात 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबा्ी भेट 

ज्धवज 

गुरगावचा राजा 

जवहार 

मोरोपतंानंी िजकले 

जसवतंिसग महाराजा 

मारवाडचा राजा 

िालेरखानाचा पाठलाग 

धमरतच्ा लढाईत पराभव 

पुण्ात मु�ाम 

माळव्ाचा सुभेाार 

मृत् ू

जाधव धनाजी 

मराठी सेनापती 

खानापूर ठाण्ावर 

ह�ा 

गुजरातवर ह�ा 

िजजी ्ेथील मोगल 

छावणीवर ह�ा, 

सेनापतीपाावर िन्ुकती, 

संभाजीकडून पराभव, 

जाधवराव 

ािकण नािसक 

िजलहाचा सुभेाार 

जानी सा्बा 

अबाु�ा कुतुब्हाची बा्को 

जॉन चाइलड, सर 

इं�ज कंपनीचा िहाुसथानातील �मुख 

जामरा 

जसवतंिसगाचा मृत् ू

जालना 

ि्वाजीने काबीज केले 



 
अनु�मिणका 

जावळी 

मोरे घराण्ाचे मुख् िठकाण 

िजजाबाई 

ि्वाजीची आई 

राज�ितिनधी 

्हाजी्ी िववाह 

िजनत उ�ीसा बेगम 

औरंगजेबाची मुलगी 

इसलामपुरी छावणीत 

वासतव् 

मृत् ू(१७२१) 

िजनत उल 

बाा्हा बेगमने बाधंलेली म्ीा (१७००) 

िज्ाउ�ीन महमा 

अकबराबरोबर इराणला �्ाण 

िजजी 

असाखानाचे आगमन 

झुलपीकारखानाचा वढेा (१६९७) 

नािसर महमाखानाचे 

मुख् ठाणे 

मुसतफाखानाचा वढेा (१६४८) 

मोगलाचंा ह�ा 

राजारामाचे आगमन (१६८९) 

संभाजीचे आगमन (१६९६) 

िजलवाडा िखड 

जीवा महल 

ि्वाजीचा सेवक 

जु�र 

मरा�ाचंा वढेा (१६७८) 

जुबा� उि�सा 

िालरसबानूची मुलगी 

जुलपीकारखान (नु�तजंग) 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाचा सेनानी 

िजजीस वढेा 

पालमकोटला वढेा 

रा्गडला वढेा (१६८९) 

वॉ�नावॉ्ला आगमन (१६९७) 

सरसेनापती महणून नेमणूक 

संभाजीचा पाठलाग 

जेब उि�सा 

औरंगजेबाची मुलगी 

जैनउल आिबिान 

्ुजाचा मुलगा 

जॉन गेअर, सर 

जैनाबााी (िहराबाई) 

औरंगजेबाची �े्सी 

जोधपूर 

ज्ोि््ा चाइलड, सर 

इं�ज कंपनीचा �मुख 

जंजीरा िक�ा 

ट 

िटटवाळा 

रपाजीचा मोगलावंर ह�ा 

टंडा 

्ुजाची छावणी 

टॅवहरिन्र 

्ुरोिप्न �वासी 

ड 

डा�ा 

इ�ाहीमखानाचे वासतव् 

त 

त�ा 

ााराचे आगमन 

तरिब्तखान 



 
अनु�मिणका 

मुलतानचा सुभेाार 

पनहाळ्ाला वढेा 

साताऱ्ाला वढेा 

तहववरूखान 

अजमेरचा फौजाार 

हत्ा  

तलवडंी (नानकाना) 

नानकचे जनमसथान 

ताजमहाल 

तापी नाी 

तारापूर 

संभाजीकडून जाळपोळ (१६८३) 

ताराबाई 

राजारामाची बा्को 

ितरमलवाडी 

ि्वाजी-व्ंकोजी भेट 

तुकाबाई 

्हाजीची बा्को 

तुळजापूर 

तंुगभ�ा नाी 

तेघ बहााूर 

हर गोिवाचा मुलगा 

तोरणा िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला 

मरा�ानंी िजकला (१६९०) 

� 

ि�चनाप�ी 

संभाजीचा वढेा 

ि�बक 

पनहाळ्ाचा िक�ेाार 

ि�बक िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला (१६८९) 



 
अनु�मिणका 

मरा�ानंी िजकला 

मातबरखानाने िजकला (१६८९) 

ि�बक पर्ुराम 

�ितिनधी 

द 

ा�ा ि�बक 

मराठा अिधकारी 

ा्ालाास 

अथरमं�ी 

ााऊाखान 

कन�टकचा फौजाार 

ााऊाखान 

िबहारचा सुभेाार 

पालमाऊवर ह�ा 

ााऊाखान प�ी 

ााााजी कोडाेव 

ि्वाजीचा गुव 

मृत् ू(१६४७) 

ाााार 

्ुजाचे आगमन 

ाारा ्ुको 

्हाजहानचा मुलगा 

औरंगजेबा्ी लढाई 



 
अनु�मिणका 

कैा 

खून 

गुजरातकडे पला्न 

िा�ीमध्े िधड 

मुलतानकडे पला्न 

समूहगड लढाईत पराभव 

िसिवसतानमध्े आगमन 

िापालपूर 

मुरााचे आगमन 

िालरसबानू बेगम 

औरंगजेबाची प�राणी 

िा�ी 

औरंगजेबाची सवारी 

जहानआरा बेगमची कबर 

ााराची िधड 

तेघबहााूर कैाेत 

राठोडाचंा ह�ा 

सुलेमानचे कैाेत आगमन 

िालेरखान 

औरंगजेबाचा सेनापती 

उ�रेकडे पला्न 

कुकिसगवर सवारी 

गोवळकोडा मोिहमेवर 

ािकणेचा सुभेाार 

पुणे िजकले (१७६१) 

पुरंारला वढेा 

भोपाळगड िजकला (१६७५ एि�ल) 

मसूािवर� मोहीम 

िवजापूरवर मोहीम 

संभाजीची बा्को व 

बिहणीस कैा 

सागरवर ह�ा 

सालहेरला वढेा 

ाुगड िक�ा 

मातबरखानाने िजकला (१६८९) 



 
अनु�मिणका 

ध 

धरणगाव  

इं�गल् वखारीवर ि्वाजीचा 

ह�ा 

मरा�ानंी लुटले 

हंबीररावाचा ह�ा 

ाुजरनसाल हाडा 

बुांीराज्ाचा माडंलीक 

ाुग�ाास 

राठोडचा पुढारी 

कोकणात पला्न 

मोगल छावणीतून पला्न  

ाेवगड 

गोडाची राजधानी 

औरंगजेबाची छावणी 

मोगलानंी िजकले 

ाेवराई िखड 

ाेवसुरी िखड 

ाेवापूर 

औरंगजेबाची छावणी (१७०५) 

औरंगजेबाचे आजारपण 

ाेववारी िखड 

ाेसूर िक�ा 

ाोगची 

महमा सुलतानचे ठाणे 

मीर जुमलाचा तळ 

ाो�ेरी िक�ा 

ाौलताबाा 

अहमानरची राजधानी 

मीर जुमलाची कैा 

ांडा 

संभाजीचे आगमन (१६८१) 



 
अनु�मिणका 

धमरत 

जसवतं िसगाची छावणी 

मुरााचा मु�ाम 

लढाई, 

धापुनी 

मोगलाकंडून काबीज 

धावर 

आजमने काबीज केले 

धुळखेड 

धैरतखान 

तोफखान्ाचा �मुख 

घोलपूर 

ााराचे आगमन 

न 

नजरअली 

बडो�ाचा फौजाार 

नजर महमाखान 

बुखारीचा राजा 

निारा बानू 

ााराची बा्को 

न�ा 

अघरााब 

अलकनंाा 

��पु�ा 

िब्ास 

कणरफुली 

कु्ी 

कृषणा 

गोाावरी 

गंगा 

गडंब 

गंभीरा 



 
अनु�मिणका 

चाकोरा 

चबंळ 

नमराा 

नीरा 

तापी 

तंुगभ�ा 

पाताळगंगा 

पजं्ीर 

फेनी 

भीमा 

महानंाा 

माण 

मोनास 

्ेरळा 

वारणा 

सतलज 

िसधू 

सीना 

नमराा नाी 

नरनौळ 

सतनाम्ाकडून लूट 

न्ीपूर 

्ुजाचा तळ 

नळाूगर 

नाईक बहज� 

ि्वाजीचा गुपतहेर 

नागपूर 

मोगलाचंा ह�ा 

नााोल 

अकबराचे आगमन 

नािसर महमाखान 

सुभेाार 



 
अनु�मिणका 

नािसरीखान 

औरंगजेबाचा अिधकारी 

नााेंड 

गोिवािसगाचे आगमन (१७०७) 

िनजाम्हा 

अहमानगरचा सुलतान 

िनबाळकर अमृतराव 

िनबाळकर हणमंतराव 

िनराजी रावजी 

ि्वाजीचा मुख् न्ा्ाधी् 

नीरा नाी 

नीमतखान 

नेकनाम राजा 

िक्निसगची पावी 

नेकनामखान 

बागलाणचा फौजाार 

नुशक ए िालकु्ा 

भीमसेन बऱहाणपुरीचा �ंथ 

नुरगड िक�ा 

नुातखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

धनाजीचा पाठलाग, 

पनहाळ्ास वढेा 

वाकीनखे�ावर ह�ा 

नुातजंग 

जुलफीकारखानाची पावी 

नूरमंिजल 

आ�ा ्ेथील बाग 

प 

प�ण 

ई�राास नागरचे वासतव् 

प�ा िक�ा 



 
अनु�मिणका 

मातबरखानाने िजकला 

प�ा 

छ�साल बुाेंलाची राजधानी 

पनहाळा िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला (१७०१ मे) 

पर्ुरामाने िजकला (१६९२) 

मुइ�ीनचा वढेा (१६९२) 

ि्वाजीने काबीज केला (१६७३) 

संभाजीची कैा 

िस�ी जोहारचा वढेा 

पर्ुराम 

िव्ाळगडचा िक�ेाार 

परळी िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला 

मोगलाकडून पाडाव (१७००) 

परंडा िक�ा 

�तापगड िक�ा 

अफजलखानाचा वध 

मरा�ानंी िजकला (१६९०) 

ि्वाजीने बाधंला 

ि्वाजी अफजलखान भेट 

�ाण नारा्ण 

कुचिबहारचा राजा 

�बळगड िक�ा 

मातबरखानाने िजकला (१६८९) 

�लहाा िनराजी 

मरा�ाचंा वकील 

राजारामचा �ितिनधी 

संभाजीकडून कैा 

पाा्ाहनामा  

अहवाल 

पामना्क 



 
अनु�मिणका 

बेरडाचंा राजा 

पारनेर 

महाबतखानाचे आगमन 

पालकर नेताजी 

मराठा सेनापती 

िवजापूर छावणीवर ह�ा 

िवजापूर सवारीवर 

पाचाड 

्हाबु�ीनचा ह�ा 

पाताळगंगा नाी 

पालमकोट िक�ा 

राजारामने िजकला 

पालमाऊ िक�ा 

पाली (पाचछापूर) 

संभाजी-अकबर भेट (१६८१) 

पावनगड 

औरंगजेबाचा वढेा 

पाढंरे बहज� 

मोगलाचंा मराठा सराार 

पाढंरे माडंकोजी 

मोगलाचंा मराठा अिधकारी 

िपडना्क 

बेरडाचंा पुढारी 

पीिड्ा बेरड 

पेणूकोडा काबीज केले 

वाकीन खे�ातून पला्न 

पीर पजंाल िखड 

िपगळे मोरो ि�बक 

खानाे्मध्े लूट 

जवहार िजकले 

िपगळे िनळकंठ मोरे�र 

पतं�धान 



 
अनु�मिणका 

िजजीस आगमन 

संभाजीकडून कैा 

पुणे 

िालेरखानाने काबीज केले (१६७१) 

मोगलाचें आगमन (१७०२) 

्ा्सताखानाचा 

मु�ाम, (१६६० मे) 

पुरंार िक�ा 

ज्िसगाचा वढेा 

मोगलानंी िजकला 

ि्वाजीचा ताबा 

पूरमंडल 

पूरहुनर 

जहानआराची साव� बहीण 

पथृवीिसग 

�ीनगरचा राजा 

पेडगाव (बहााूरगड) 

बहााूरखानाचे कारभाराचे मुख् िठकाण 

मोगल छावणी 

संभाजीचे कैाेत वासतव् 

पेडुपीलम 

ि्वाजीचे आगमन 

पे�ािपडी्ा ना्क 

पामना्काचा पुतण्ा 

पेणूकोडा 

पीिड्ा बेरडाचा ताबा 

मोगलाचें आगमन 

पेर मु�ल िक�ा 

पे्ावर 

औरंगजेबाचा मु�ाम 

�ेम नारा्ण 

गोडराजा 



 
अनु�मिणका 

पोलााखान 

आगऱ्ाचा ि्बांी �मुख 

पजं्ीर नाी 

पतंाजी गोपीनाथ 

ि्वाजीचा वकील 

फ 

फतवा-इ-आलमिगरी 

फतु�ाखान 

सालहेरचा िक�ेाार 

फरहााखान  

सेनानी 

फलटण  

मोगलानंी िजकले 

फाजलखान 

अफजलखानाचा मुलगा 

फािझलखान 

काशमीरचा सुभेाार 

िफााइखान 

िफरोजजंग 

औरंगजेबाचा सेनानी 

आाोणीवर ह�ा 

ाेवगड िजकले (१६९९) 

पनहाळ्ाला वढेा 

िफरोजजंग 

्ारजाखानाचा िचटणीस 

फुतुहात-इ-आलमिगरी 

ई�राास नागरचा �ंथ 

फेनी नाी 

फोडा िक�ा 

ि्वाजीने िजकला (१६७५ जुलै) 

ब 

बखत बुलंा 



 
अनु�मिणका 

ाेवगडचा मुसलमान राजा 

अलीमा�नखानाचा पराभव 

गााीववन पाच्ुत (१६९१) 

िफरोजजंगकडून पराभव 

ब�खत्ारखान 

मिलक जीवनची पावी 

बडी साहेबा 

महमा आिाल्हाची बा्को 

ब�ुि�सा 

औरंगजेबाची मुलगी 

बनारस 

महमा ्ुजाचे आगमन 

िव�नाथ मंिार 

बनन्ार, डॉ. 

्ुरोिप्न �वासी लेखक 

बलूजपूर 

बरमपपा ना्क 

िचतळाूगरचा जमीनाार 

बसवप�ण 

बहरोज 

खगरपूरचा राजा 

बहलोलखान 

िवजापूरचा �ितिनधी 

खवासखानाचा वध 

गोवळकोडा मोिहमेवर 

मृत् ू(१६७७) 

��पु�ा नाी 

��पुरी (इसलामपुरी पाहा) 

बहज� बोहरा 

सुरतेचा व्ापारी 

बहज� िहाुराव 

संभाजीचा भाऊ 



 
अनु�मिणका 

बहलोलखान (अबाुल करीम) 

िवजापूरचा सेनापती 

बहााूरखान 

औरंगजेबाचा सेनापती 

गुजराथचा सुभेाार 

ािकणेचा सुभेाार 

नळाूगरवर ताबा 

मरा�ां् ी लढाई 

बहााूरगड (पेडगाव पाहा) 

बहााूर पुरा 

बुरहानपूरचे उपनगर  

मरा�ानंी लुटले 

बहााूर्हा (पिहला) 

औरंगजेबाचा मुलगा 

बागेवाडी 

मोगल ठाणे 

बाजी चवहाण डफळे 

सखाजीचा मुलगा 

सातारा िकलल्ावर ह�ा 

बाजी �भ ुाे्पाडें 

ि्वाजीचा सेनानी 

बाांा 

अकबराचे वासतव् 

्हाआलमकडून जाळपोळ, 

बाबर 

मोगल बाा्हा 

बाबा नानक 

िहाु धमरसुधारक 

बॉब चरॅनॉक 

कासीमबझार वखारीचा �मुख 

बाभळूगाव 

खानजहानचा मु�ाम 



 
अनु�मिणका 

बारगगी 

िालेरखानाचे आगमन 

बालासोर 

इं�जानंी वखार सथापली (१६३३) 

बालख, �ातं 

बावडेकर रामच�ं िनळकंठ 

अमात् 

बाळाजी आवजी �भ ू

संभाजीकडून वध (१६८१) 

िबचोलीम 

अकबराचा मु�ाम 

्हाआलमने िजकले (१६८४) 

िबार िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला 

िब्ास नाी 

िबरबल राजा 

बीड 

ज्िसगाचा मु�ाम 

बीार 

औरंगजेबाची भेट (१६८६ आकटो.) 

बुऱहाणपूर 

औरंगजेबाचा मु�ाम 

औरंगजेबाचे आगमन (१६५८ फे�ु.) 

औरंगजेबाचे आगमन (१६८१ नोवहे.) 

ज्िसगाचा मृत् ू(१६६७), 

बुलंा अखतर 

अकबराचा मुलगा 

बुलंा अखतर 

्ुजाचा मुलगा 

बुााक बेग 

्हा अबबासचा अिधकारी 

बुाेंला चपंतरा् 



 
अनु�मिणका 

बुाेंला ालपतरा् 

सेनानी 

िजजीचा ताबा 

बुाेंला ाेवीिसग 

सेनानी 

बुांी िक�ा 

ाुजरनसालने िजकला 

बुजुगर उमेाखान 

्ा्सताखानाचा मुलगा 

बेगम हौज 

आजमची छावणी 

िालेरखानाची छावणी 

बेडाल 

जहाजाचा कपतान 

बेनजािमन हॅिरस 

सुरतेच्ा स�ागार 

मंडळाचा �मुख 

बेाारबखत राजपु� 

महमा आजमचा मुलगा 

औरंगाबाा सुभेाारीवर 

नेमणूक, 

मरा�ावंर िवज् 

माळव्ाचा सुभेाार 

िव्ाळगडावर ह�ा, 

िसनसानीला वढेा, 

बेळगाव िक�ा 

आजमने िजकला 

बोलन िखड 

भ 

भगवतंिसग 

भडोच िक�ा 

भवानी ाेवी, �तापगड 



 
अनु�मिणका 

भा�र िक�ा 

भागजी �भ ु

सातारा िकलल्ाचा सुभेाार 

भागु 

्ुसुफजाइ टोळ्ाचंा पुढारी 

भावनाथ 

�ाण नारा्णचा वजीर 

िभवडंी 

ि्वाजीने काबीज केले (१६५७ आकटो.) 

भीमिसग 

राजिसगचा मुलगा 

भीमिसग 

िससोिा्ाचा राजा 

भीमसेन सकसेना 

इितहासकार 

भीमा नाी 

भजू 

ााराचे आगमन 

भमू 

ज्िसगाचा मु�ाम 

भषूणगड 

मोगलाचंा वढेा (१७०० जून) 

भषूणिसग 

मथुरेचा फौजाार 

भरैविखड 

भोपाळगड 

िालेरखानाने िजकला (१६७९ एि�ल) 

भोसले खेळोजी 

्हाजीचा चुलतभाऊ 

भोसले मानाजी 

मराठा सेनानी 

भोसले व्ंकोजी 



 
अनु�मिणका 

तंजावरचा राजा 

ि्वाजी्ी भेट 

भोसले ्हाजी 

मालोजीचा मोठा मुलगा 

जनम (१५९४) 

नामधारी िनजाम्ाहीची 

सथापना 

मोगलास ्रण 

मुकतता 

म 

मऊववाजु�ीन 

मुरााचा िकताब 

मकाजी आनंाराव 

ि्वाजीचा सेनानी 

मथुरा 

औरंगजेबाचा मु�ाम 

मथुरापूर 

मोगल ठाणे 

मनूची 

इितहासकार 

मलकापूर 

अकबराचे वासतव् 

औरंगजेबाचा मु�ाम 

मलपुरा 

मिलक अंबर 

िनजाम्हाचा �ितिनधी 

मृत् ू

मिलक इ माैान 

सु�िस� तोफ 

मिलक जीवन 

ाााारचा जमीनाार 

मसकत 



 
अनु�मिणका 

अकबराचे वासतव् 

मसुमा बजार 

मीर जुमलाचा तळ 

मसुली प�म 

गोवळको�ाचे बांर 

मसूर 

औरंगजेबाचे आगमन 

मसूा  

वजीर 

महमा अकबर 

औरंगजेबाचा मुलगा 

औरंगजेबािवर� बडं 

मारवाडवर सवारी 

मृत् ू(१७०४) 

महमा आिाल्हा 

िवजापूरचा सुलतान 

मृत् ू(१६५६) 

महमा अमीन 

मीर जुमलाचा मुलगा 

गुजरातचा सुभेाार 

िव्ाळगडावर ह�ा 

महमा अमीनखान 

सराार 

महमा अलीबेग 

महाबतखानाचा अिधकारी 

महमा इ�ाहीम 

उमराव 

महमा तािहर 

िावाण 

महमा मुरााबेग 

औरंगजेबाचा सेनानी 

महमा मुरााबक 



 
अनु�मिणका 

्हाजहानचा मुलगा 

महमा ्ुजा 

्हाजहानचा मुलगा 

बगंाल �ातंाचा सुभेाार 

मंुगीरकडे पला्न 

राज्ािभषेक 

महमा राज 

ज्िसगाचा मुलगा 

महमा सािाक 

औरंजेबाचा सेनानी 

बडंात सामील 

काजंीवरम  ्ेथे आगमन 

महमा सुलतान 

औरंगजेबाचा मुलगा 

आ�ा िकलल्ाला वढेा 

गोवळको�ावर सवारी 

ाारावर ह�ा 

ाोगची ्ेथे आगमन 

मृत् ू(१६७६) 

लगन 

्ुजाकडे पला्न 

महमुााबाा 

मीर जुमलाचे ठाणे 

महमा हााी 

बगंालचा िावाण 

महानंाा नाी 

महसवड 

संभाजीचे आगमन 

महाबतखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

गुजरातचा सुभेाार 

ािकणेचा सुभेाार 



 
अनु�मिणका 

िवजापूर सेनेवर िवज् 

सुभेाारीववन बडतफर  

मळखेड 

खानजहानची छावणी 

माण नाी 

मािणकगड 

मातबरखान 

औरंगजेबाचा सेनापती 

उ�र कोकणावर ताबा 

मरा�ाचें िक�े िजकले 

मृत् ू(१७०४) 

मााणणा पिंडत 

गोवळको�ाचा वजीर 

वध (१६८६) 

मानजी मालार 

चा�ंाचा राजा 

माने नागोजी 

महसवडचा ठाणेाार 

मालडा 

मीर जुमलाचा मु�ाम 

मालुसरे तानाजी 

कोडाण्ावर ह�ा 

मासूम 

इितहासकार 

माहुली िक�ा 

मातबरखानाने िजकला (१६८९) 

ि्वाजीने िजकला (१६५८) 

मािसरी आलमिगरी 

औरंगजेबाचा इितहास 

िमज� जान बेग 

्ुजाचा सेनापती 

िमरखान 



 
अनु�मिणका 

खलीलु�ाचा मुलगा 

िमरज 

नुातजंगाची छावणी 

िमर जुमला (महमा सैा) 

अबाु�ा कुतुब्हाचा 

मुख् �धान 

कैा 

डाकक्ाकडे �्ाण 

गंडीकोट िक�ा िजकला 

गोवळको�ास आगमन 

िा�ी ्ेथे आगमन 

परं�ावर ह�ा 

बगंालचा सुभेाार 

मृत् ू

राजमहल काबीज 

्ुजावर ह�े 

िमहीर उ�ीसा 

औरंगजेबाची मुलगी 

िमर लुतफु�ा ि्राजी 

गोह�ीचा सुभेाार 

मीर इ�ाहीम (महाबतखान) 

मीर खलाल 

औरंगजेबाच्ा माव्ीचा नवरा 

मीर महमा हा्ीम 

औरंगजेबाचा गुव 

मुआ�म, राजपु� 

औरंगजेबाचा मुलगा 

अकबराचा पाठलाग 

ािकणेचा सुभेाार 

ाेवराइस आगमन 

मुकररबखान 

्खे िनजामची पावी 



 
अनु�मिणका 

मुकंुािसग हाडा 

राठोडाचंा पुढारी 

मख्त्ारखान 

आगऱ्ाचा सुभेाार 

मंुगीर 

्ुजाचा मु�ाम 

मुमताजमहाल 

्हाजहानची बा्को 

मंुबई िक�ा 

िस�ीचा ह�ा (१६९८) 

मुलतान 

ााराचे पला्न 

मुलतफखान 

मु�ा अहमा 

ठाणे िजल्ाचा सुभेाार 

मु�ा सलीह 

औरंगजेबाचा ि्कक 

मुलहेर िक�ा 

मोगलानंी िजकला 

मोरोपतंानंी िजकला 

मुरााबक, राजपु� 

ािकणेचा सुभेाार 

बालख �ातंावर आ्मण 

गवालहेर तुरंगात मृत्ू (१६६१) 

राज्ािभषेक 

रामिसगवर ह�ा 

मुरारबाजी 

पुरंारचा िक�ेाार 

मृत् ू

िालेरखानावर ह�ा 

मु्�ा कुलीखान 

(महमा हााी) 



 
अनु�मिणका 

औरंगजेबाचा िावाण 

जमीन महसूल सुधारणा 

तोफखान्ाचा �मुख 

बगंालचा सुभेाार 

मु्�ााबाा 

मकसूााबााचे नव ेनाव 

मुसतफाखान 

िवजापूर सेनानी 

मेलिगरी पिंडत 

संभाजीचा िावाण 

मरैता 

ााराचे आगमन 

मोनास नाी 

मोरे च�ंराव 

मराठा सराार 

मोरो ि�बक 

मराठा सेनानी 

कैा 

मुलहेर िजकले 

िवजापूर छावणीवर ह�ा 

मोिहते हंबीरराव 

ि्वाजीचा सेनापती 

मंगळवढेा 

ज्िसगाचे आगमन 

मोगलाचंा वढेा 

्ारजाखानाचे आगमन 

य 

्�पपा ना्क 

सेनानी 

सातगड िक�ा िजकला 

्ुवान�ागं 

िचनी �वासी 



 
अनु�मिणका 

्ेरळा नाी 

्ेसूबाई 

संभाजीची बा्को 

वगंणणा (रसतमराव) 

अकणणाचा पुतण्ा 

र 

रघुनाथपतं 

ि्वाजीचा वकील 

रतनपूर 

रतनिसग राठोड 

धमरत लढाईत मृत्ू 

रिब्ा उा ाौरानी 

िालरसबानू बेगमची पावी 

रणअंााजखान 

औरंगजेबाचा अिधकारी 

रणाु�ाखान 

िवजापूरचा सेनानी 

रणमसतखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

कल्ाण िजकले 

मरा�ावंर ह�े 

रसतुमराव 

अकबराचा पुतण्ा 

रहमत उि�सा (नबाबबाई) 

औरंगजेबाची बा्को 

रसुलपूर 

राजगड 

औरंगजेबाने िजकला (१६८९) 

औरंगजेबाने िजकला (१७०६) 

मरा�ानंी िजकला (१६९०) 

ि्वाजीने बाधंला 

राजमहाल 



 
अनु�मिणका 

बगंालची राजधानी 

औरंगजेबाने काबीज केले 

जुलफीकारखानाचा तळ 

्ुजाचा मु�ाम 

राजवप राजा 

राजसबाई 

राजारामाची बा्को 

राजािसग महाराणा 

रजपूत पुढारी 

मृत् ू(१६८०) 

राजा �ताप चेरो 

मोगल मनसबाार 

राजाराम 

जाटाचंा पुढारी 

आघारखानाचा वध 

मृत् ू(१६८८) 

राजाराम, छ�पित 

ि्वाजीचा धाकटा मुलगा 

िजजीस आगमन 

िजजीहून पला्न 

राज्ािभषेक (१६८९) 

िव्ाळगडावर आगमन 

सातारा ्ेथे आगमन 

िसहगडावर मृत्ू (१७००) 

राधाबाई 

अमृतराव िनबाळकरची बा्को 

रामघाट 

रामचेहरा 

सोगर ्ेथील जमीनाार 

रामजी पिंडत 

रामच�ंचा �ितिनधी 

रामाास सवामी 



 
अनु�मिणका 

ि्वाजीचा गुव 

रामाू 

खानजहानचे आगमन 

रामसेज िक�ा 

राम ्णेवी 

ाुभाषा 

रामिसग 

चा�ंाचा राजा 

रामिसग हाडा 

रामिसग 

ज्िसगाचा मुलगा 

गोह�ीला वढेा 

रामिसग राठोड 

रजपुत नेता 

रा्भान 

व्ंकोजीचा मुलगा 

रा्गड 

औरंगजेबाने िजकला 

एतीकााखानाचा वढेा 

कवी कल्चे वासतव् 

जुलफीकारखानाकडून पाडाव (१६८९) 

ि्वाजीने िजकला 

ि्वाजीचा राज्िभषेक 

संभाजीने काबीज केला (१६८०) 

रा्िसग िससोिा्ा 

धमरत लढाईतून पला्न 

रॉ्ल एि््ािटक सोसा्टी  

�थालं्, लंडन 

राव कणर 

िबकानेरचा राजा  

िरचडर केगवीन, कॅ�न 

र�माळ िक�ा (व�गड पाहा) 



 
अनु�मिणका 

रहु�ाखान 

हैाराबााचा सुभेाार 

रसतुमखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

मरा�ाकंडून कैा 

रसतुमखान 

ााराचा सेनापती  

रसतुमखान 

वऱहाडचा ना्ब सुभेाार 

रो्नआरा, राजकन्ा  

रोिहडा 

मरा�ानंी िजकला (१६९०) 

रंगमती  

रा्ािसगाचे आगमन  

ल 

लतीफ उल अखबार 

लतीफखानाचा �ंथ 

लालमहाल 

ि्वाजीचे पुण्ातील घर 

लालिसग खीची 

अिनर�ाचा माडंलीक 

लाहोर 

जहागंीरचा ारबार 

औरंगजेबाचे िनगरमन (१६६३ मे) 

ााराचे आगमन (१६५८ जुलै) 

लोाीखान 

कोकणचा सुभेाार 

लोहगड िक�ा 

लुतफु�ाखान 

खटावचा सुभेाार 

व 

वधरनगड िक�ा 



 
अनु�मिणका 

व्रा 

अबुान नबीचा ह�ा 

वसई 

संभाजीकडून लूट 

वसंतगड 

औरंगजेबाने िजकला 

मरा�ानंी िजकला 

वाई 

औरंगजेबाची छावणी 

वाकीनखेडा 

बेरड ना्कची 

राजधानी 

वॉ�नावॉ् 

मोगल छावणी 

वार फुकन 

वारणा नाी 

वालीकाडंपुरम 

िव्म्हा 

जवहारचा कोळी राजा  

िवलिकनीस थॉमस 

इं�जाचंा वकील  

िवजापूर 

औरगजेबाचे आगमन (१६८८ मे) 

औरंगजेबाचे आगमन (१६९० जाने.) 

औरंगजेबाचे आगमन (१६९५) 

खवासखानाची कैा 

मोगलाचे सवागत 

िव्ाळगड (खेळणा) 

औरंगजेबाने िजकला 

राजारामाचे आगमन (१६९७) 

ि्वाजीचे आगमन 

िवरभान 
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सतनाम पथंाचा संसथापक 

िव�नाथ मंाीर, बनारस 

िवल्म नॉरीस, सर 

इं�ज वकील 

वीरिसग ाेव 

औचछ�चा बुाेंला राजा 

वीरिसग ाेवाल्, ओचछ� 

वेगुरला 

अकबराचे आगमन 

व�ेोर 

मोगलाचंा वढेा 

ि्वाजीकडून पाडाव (१६७८) 

वैजीपुरा 

औरंगाबााचे उपनगर 

व्ंकोजी ा�ा 

ि्वाजीचा सेनानी 

श 

्हा अबबास 

कंााहार काबीज केले (१६२३) 

्हा आलम 

औरंगजेबाचा मुलगा 

कोकणावर सवारी (१६८३) 

ािकणेचा सुभेाार 

िबचोलीम िजकले 

बांीवास 

्हा जहान 

औरंगजेबाचा वडील 

आ�ा िकलल्ात कैा 

कंााहार िजकले (१६३८) 

ािकणेवर मोहीम 

मृत् ू(१६६६) 

्हाजी (ाुसरा) 
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राजारामाचा चुलत भाऊ 

्हानवाजखान 

औरंगजेबाचा सासरा 

कैा 

्हाबाजखान 

सुरतेची लूट 

्हाबु�ीन खान 

कोकणावर सवारी (१६८५) 

राम्जे िकलल्ाला वढेा 

्ा्सताखान 

ािकणेचा सुभेाार 

पुण्ात मु�ाम  

बगंालचा सुभेाार 

ि्वाजीिवर� मोहीम (१६६०) 

ि्वाजीकडून ह�ा 

्ारजाखान (सय्ा मखाूम) 

िवजापूर सेनापती 

्ाहू राजा  

संभाजीचा मुलगा 

एतीकााखानाकडून कैा 

गुलालबार ्ेथे कैाेत 

ि्वनेरी िक�ा 

ि्वाजीचे जनमसथान  

ि्वराम गौर  

राजपूत नेता 

ि्वाजी, छ�पित 

्हाजीचा मुलगा  

अफजलखानाचा वध 

अिहवतं िक�ा िजकला 

आगऱ्ाहून सुटका (१६६६) 

उ�र िहाुसथानाकडे (१६६६ मे) 

कल्ाण व िभवडंी काबीज (१६५७) 
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ज्िसगाची भेट (१६६५ जून) 

जालना लुटले 

जावळीवर ह�ा (१६५६ जाने) 

जु�र लुटले 

ितरमलवाडी ्ेथे व्ंकोजी्ी भेट 

पनहाळा काबीज (१६७३ माचर) 

पेडगाव ्ेथील मोगल छावणीवर ह�ा 

मृत् ू(१६८० एि�ल) 

राज्ािभषेक (१६७४ जून) 

िवजापूर �ाे्ात लूट 

राजगडावर आगमन (१६६६ नोवहे.) 

्ा्सतानखानावर ह�ा 

सातारा िक�ा िजकला (१६७३ जुलै) 

सुरतेच्ा मोिहमेवर (१६६४ जाने.) 

सुरतेची लूट (१६७० आकटो.) 

है�ाबााला भेट 

ि्वाजी (ाुसरा) 

संभाजीचा मुलगा 

ि्वाजी (ितसरा) 

ताराबाईचा मुलगा 

ि्क�  कानहोजी 

ि्ाे नेमाजी 

मोगलाचा मराठा अिधकारी 

िफरोजजंगकडून पराभव 

वऱहाडवर ह�ा 

्ुजा राजपु�  

औरंगजेबाचा भाऊ 

खाजचा लढाईत पराभव 

डाकक्ास आगमन 

बगंालचा सुभेाार 

मीर जुमलावर ह�ा 

मृत् ू 
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राजमहाल िजकले 

्ुजातखान 

गुजरातचा सुभेाार (१६८४-१७०१) 

मृत् ू

्खे उल इसलाम 

न्ा्ाधी् 

्खे िनजाम 

कुतुब्हाचा उमराव 

्खे मीनहाज 

कटवाल्ाचंा पुढारी 

्खे मीर 

औरंगजेबाचा सेनानी  

ााराचा पाठलाग 

्रेखान लोाी 

सुभेाार 

्रे अफकनखान 

रानोाचा फौजाार 

छ�सालवर ह�ा 

्ोरापूर 

बेरड ना्काची राजधानी 

्कंराजी मलहार 

मं�ी 

्भं ुमहााेव डोगर 

स 

स�र 

ााराचे पला्न 

सखाजी डफळे 

मोगल मराठा सराार 

सातारा िकलल्ावर ह�ा 

स्ेन्ाम, मासटर 

सुरतेतील वखारीचा बचाव 

सतनाती (कलक�ा) 
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इं�जाचंी छावणी 

चरॅनॉकचे आगमन 

सतलज नाी 

सफारखान 

मोगल सेनापती 

सफी्कनखान 

औरंगजेबाचा सेनापती 

सफीखान 

अजमेरचा सेनापती 

समक� ा 

ितमूरची राजधानी 

समुहगड 

औरंगजेबाची छावणी 

सय्ा अबाु�ाखान 

िवजापूरचा सेनापती 

सय्ा अहमा 

अबाु�ाचा जावई 

सय्ा आलम 

्ुजाचा सेनापती 

सय्ा घैरतखान 

पजंाब सुभ्ाचा अिधकारी 

सय्ा बडंा 

अफझलखानाचा सेवक 

सय्ा मुजफफर 

अबाु�ाचा सेनापती 

सय्ा हसन अलीखान 

कल्ाण काबीज केले 

सरफराजखान 

मंगळव�ेाचा फौजाार 

सरमा 

अबाु�ा कुतुब्हाची बा्को 

सलाबतखान 
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तोफखान्ाचा �मुख 

सलीमगड 

जेबुि�साचा बिंावास 

सवाई ज्िसग 

ज्पूरचा राजा 

साखरपे 

अकबराचे आगमन 

सागर 

बेरड ना्काची राजधानी 

मोगलाकडून पाडाव 

सातगड िक�ा 

सातारा 

औरंगजेबाचा वढेा 

ि्वाजीने काबीज केला (१६७३ जुलै) 

सााु�ाखान 

कंाहारला वढेा 

सालहेर िक�ा 

औरंगजेबाने िजकला (१६८७ फे�ु.) 

मरा�ाचंा वढेा 

सासवड 

ज्िसगाचा लषकरी तळ 

सािहबजी 

अिमरखानाची बा्को  

िसकंार 

अिल आिाल्हाचा मुलगा 

िसकंारखान 

फ�ेजंगचा भाऊ 

िसकंारा 

अकबराची कबर 

िस�ी 

मोगलाचा नौसेनापती 

मुमबईवर ह�ा (१६८९ मे) 
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िस�ी जोहार (सलाबतखान) 

पनहाळ्ाला वढेा  

िस�ी िालावर 

कल्ाणीचा िक�ेाार 

िस�ी मजरन 

िबारचा िक�ेाार  

िस�ी मसूा 

िवजापूरचा सेनानी 

आिाल्हास मात 

्रणागती 

िस�ी िम�ी 

िस�ी हलाल 

उ�र नािसक िजल्ाचा  

ठाणेाार 

िसाोजी िनबाळकर 

मराठा सराार 

िस�ौत 

िमर जुमलाने िजकले  

िसनसानी िक�ा 

बेाारबखतचा वढेा 

िसपाहार ्ुको 

ााराचा मुलगा 

िसमला गड 

िमर जुमलाने काबीज केला 

िसाा्तखान 

मोगल अिधकारी 

िसरा िक�ा 

अफजलखानाचा वढेा 

िसरोज 

नेमाजी ि्ाेचा वढेा 

िसरोही 

्हाबु�ीनखानाचे �्ाण 
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िसधू नाी 

िसहगड (कोडाणा) 

औरंगजेबाने िजकला (१६८४ नोवहे.) 

तानाजीचा मृत् ू

सीना नाी 

सुरत 

इं�ज कंपनीची सथापना (१६९९ एि�ल) 

वखारीची सथापना (१६१२) 

्हाबाजकडून लूट 

ि्वाजीकडून लूट 

सुरजगड 

सुलेमान ्ुकोचा मु�ाम 

सुलतानपूर 

ज्िसगाची छावणी 

सुलतान हुसेन (िमर मलंग) 

कामबकाचा अिधकारी 

सुलेमान ्ुको 

ााराचा मुलगा 

गवालहेर ्ेथे हत्ा 

सू्र�का्राव 

मााणणाची पावी 

सेलगुर 

ि्वाजाचे आगमन, 

सोगर िक�ा 

भषूणिसगने िजकला 

सोजात 

अकबराची छावणी 

सोनाीप 

अबुलहसनचा ह�ा 

सोनाजी 

ि्वाजीचा वकील 

सोमनाथ ाेवाल् 
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सोमिसग 

िपिड्ा ना्काचा भाऊ 

सोलापूर 

औरंगजेबाचा मु�ाम (१६८६ जून) 

सो्राबाई 

राजारामाची आई 

संभाजीकडून वध (१६८१ आकटो.) 

संगमे�र 

संभाजीची कैा 

सं�ण 

्ीखाचंा िवज् 

संभाजी, छ�पती 

ि्वाजीचा मुलगा 

अकबराची पाली ्ेथे भेट (१६८१) 

औरंगजेबाकडून कैा (१६८९) 

करंजा िजकले 

करवाल्ाचंा वध (१६८१) 

कोरेगाव ्ेथे हत्ा 

गोव्ावर ह�ा 

िालेरखानाच्ा छावणीतून 

पला्न 

मनसबाार 

पनहाळा ्ेथे कैाेत 

पनहाळा िजकला 

पोतुरिगजावर ह�ा (१६८३) 

ि्क्�चा पराभव 

ि्वाजीबरोबर आगऱ्ास 

िस�ीवर सवारी (१६८१) 

िसहासनारोहन (१६८१) 

संभाजी (ाुसरा) 

राजारामाचा मुलगा 

संभाजी कावजी 
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ि्वाजीचा सेवक 

संपगाव 

्हाआलमने िजकले 

ह 

हणमंते रघुनाथ नारा्ण 

हमीा उ�ीन 

हरिकसन 

्ीखाचंा गुव 

हरगोिवा (१६०६-४५) 

अजुरनचा मुलगा 

हरजी महािडक 

संभाजीचा मेवहुणा 

िजजीच्ा अिधकारावर नेमणूक 

मृत्,ू (१६८९) 

हरीहरपूर 

इं�जानंी वखार सथापली (१६३३) 

हसम अलीखान 

औरंगजेबाचा सेनानी 

गोकलचा पराभव 

रजपुतावर ह�ा 

हसन अबााल 

औरंगजेबाचे आगमन (१६७४ जून) 

हसन हमीाान 

सुरतेचा व्ापारी 

ह्ातबक बेगम 

अबाु�ाची आई 

हाजी सैा बेगम 

सुरतेचा व्ापारी 

िहजली िक�ा 

िहममतखान बहााूर 

संताजीकडून पराभव 

संभाजीवर िवज् (१६९३) 
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मृत् ू

िहरोजी फज�ा 

ि्वाजीचा साव� भाऊ 

संभाजीकडून वध (१६८१) 

हुकमत पनहा 

रामच�ं िनळकंठ ्ाचंी पावी 

हुगळी 

इं�जाचें व्ापारी ठाणे 

इं�जाकंडून लूट 

डचाकडून पाडाव 

नुर�ाखानाचा आ�् 

हुबळी 

�तापरावानंी लुटले 

हुसेनसागर तलाव, हैााबाा 

हुसेन्हा  

िनजाम्ाहीचा ्वेटचा राजा 

्ुजेस 

इं�ज �ितिनधी 

हेेी गरॅी, कॅ�न 

इं�ज वकील 

है�ाबाा 

औरंगजेबाचा �वे्  

कुतुब्हाची राजधानी 

मोगलाचंा ताबा (१६८७) 

ि्वाजीचे ्ाही सवागत 

ि्वाजीची भेट (१६७७) 
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