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णनवेदन 
 

फरिश्त्याचा ‘गुिशन-ई-इब्रारहमी’ हा गं्रथ म्हणजे मध्ययुगीन महािाष्ट्र-कनाटकाचा अस्सि 
साधनानंी युक्त असा इरतहास आहे. 
 

फरिश्ता हा कास्स्पयन समुद्राच्या रकनाऱ्यावि अस्माबाद येथे सन १५७० च्या सुमािास जन्मिा. 
आपल्या देशाचा त्याग करून तो हहदुस्थानात आिा व अहमदनगििा िारहिा. तेथीि िाज्यक्ातंीत भाग न 
घेता तो रवजापूिच्या आरदिशाही सुितानाच्या आश्रयािा गेिा. रवजापूिच्या सुितानाचा इरतहास त्याने 
१५९६ मध्ये पुिा केिा. रवजापूि दिबािचा एक मुत्सद्दी म्हणून फरिश्ता जहागंीि बादशहाकडे गेिा होता. 
सन १६२६ च्या सुमािास तो मृत्यु पाविा. 
 

अशा या इरतहासकािाने बहामनी घिाणे, अहमदनगिची रनजामशाही, रवजापूिची आरदिशाही, 
वऱ्हाडची इमादशाही, बीदिची बिीदशाही, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही अशा शाह्ाचं्या इरतहासाबिोबिच 
िानदेशच्या फारुकी घिण्याचा इरतहासही (इ. स. १३८२ ते १६०१) रिरहिा आहे. रशवाय गुजिाथचे 
सुितान, मोगि आरण इति िाजवटी याचंा अनुषंगाने उल्लेिही यात आिा आहे. देवरगिीच्या यादवाचं्या 
साम्राज्याचा नाश झाल्यापासून म्हणजे साधािण १३१८ पासून मध्ययुगीन काििंडािा सुरुवात झािी असे 
आपण गृहीत धििे ति साधािण १६८७ पयंत म्हणजे औिंगजेबाने रवजापूि आरण गोवळकोंडा ही िाज्ये 
हजकीपयंतचा काळ म्हणजे मध्ययुगीन काळ. त्याचाच हा इरतहास. 
 

बहामनी िाज्यकत्यांप्रमाणेच बहामनीनंति झािेल्या शाह्ाचें सुितान, रवशषेतः अहमदनगि आरण 
रवजापूि या शाह्ाचें सुितान, वाङ मयाचे उपासक आरण रवद्वानाचें आश्रयदाते होते. या दोन्ही शाह्ाचं्या 
दिबािी अनेक हहदुस्थानी आरण पिकी रवद्वान आश्रयािा होते. सुप्ररसद्ध इरतहासकाि फरिश्ता हा प्रथम 
अहमदनगिच्या दिबािात होता. नंति तो रवजापूि दिबािात गेिा. तेथे त्याने प्रस्तुत ‘गुिशन-ई-इब्रारहमी’ 
म्हणजेच हहदुस्थानातीि मुसिमानी सते्तचा उदय हा गं्रथ रिरहिा. 
 

मध्ययुगीन इरतहासाचा काििंड जवळ जवळ साडेतीनश े वषांपेक्षा अरधक कािावधीवि 
पसििेिा आहे. या काििंडाने अनेक िाजवटी पारहल्या. हसहासनासाठी झािेिी युदे्ध आरण िक्तपातही 
पारहिे. हा सािा काििंड युद्धानंी भििेिा होता. या युद्धानंा धमाचे बंधन नव्हते, म्हणजे ही युदे्ध 
मुसिमान-मुसिमानात झािी, हहदु-मुसिमानात झािी, तसेच हहदु-हहदूत झािी. युद्धाबिोबि 
मनुष्ट्यहानी, रवत्तहानी व मािमते्तची हानी आिीच. शाह्ाचं्या अमिानंति मोगि काििंड आिा. तिी 
युद्धाच्या स्वरूपात मूिग्राही फिक पडिा नाही. 
 

अशा या महत्त्वपूण ुकाििंडाचा इरतहास फरिश्ताने रिरहिा आहे व डॉ. भ. ग. कंुटे यानंी त्यािा 
मिाठी साज चढरविा आहे. मूळ गं्रथाबिोबि शाह्ाचं्या वशंावळी, वशंवृक्ष, घटनाचंी कािसूची, 
तळटीपासूची रदल्यामुळे गं्रथाची उपयुक्तता वाढिेिी आहे. 
 

गं्रथाची संकल्पना होऊन प्रत्यक्ष गं्रथ वाचकाचं्या हाती पडेपयंत एक दशक उिटून गेिे याची 
मंडळािा जाणीव आहे. हा मध्ययुगीन इरतहास असल्याने मजकुिात काही कािबाह्ता होणाि नाही, तिी 
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पण संकल्प आरण रसद्धी यात कमीत कमी अंति असाव े हे मंडळािा मान्य आहे आरण ते आचिणात 
आणण्याचा मंडळ सतत प्रयत्न किीि. 
 

महािाष्ट्र िाज्याच्या रनर्ममतीनंति अद्ययावत् सामग्रीचा उपयोग करून व गेल्या काही वषांत 
इरतहासरवषयक उजेडात आिेिी नवी साधने िक्षात घेऊन आधुरनक इरतहासिचनेच्या तत्त्वानुसाि 
महािाष्ट्राचा एक प्रमाणभतू व सिग सासं्कृरतक व िाजकीय इरतहास रनमाण किण्याचा संकल्प इरतहास 
सरमतीने सोडिा आहेच. आधुरनक तसेच समकािीन इरतहासावि अनेक गं्रथ काढण्याचा मंडळाचा 
संकल्प आहे. तो यशस्वी किण्यासाठी वाचक सहकायु कितीि अशी आशा आहे. 
 
१ मे, १९८२ सुरेन्द्र बारललगे, 

महािाष्ट्र रदन अध्यक्ष 

मंत्रािय, मंुबई–४०० ०३२. महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य संस्कृती मंडळ. 
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माहजदिाणी याचे बडं. 

१३६६ परहल्या महमदशहा बहमनीची रवजयनगिवि स्वािी आरण त्याने केिेिा परहिा बुक्क याचा 
पिाभव. 

१३६६ बहिामिान माहजदिाणी याच्या बडंाचा रबमोड. 

१३६७ गुिबगा येथीि मोठ्या मरशदीची बाधंणी पूणु. 

१३७० िानदेशचा मरिक िाजा याने केिेिी स्वातंत्र्याची घोषणा. 

१३७५ परहल्या महमदशहा बहमनीचा मृत्य ूआरण मुजारहद बहमनीचे िाज्यािोहण. 

१३७८ मुजारहदचा िून आरण दाऊद बहमनीचे िाज्यािोहण. 

१३७८ दाऊदचा िून आरण महमूदशहा बहमनीचे िाज्यािोहण. 

१३८० अदोनी येथे दुसऱ्या हरिहिाचा पुतण्या चेनप्पा याच्याकडून बहमनींचा पिाभव. 

१३९६ सागि येथे बहाउद दीन याचे बडं. 

१३९७ महमूदशहाचा मृत्य ूआरण रगयासुद दीन बहमनी याचे िाज्यािोहण. 

१३९७ रगयासुद दीनची पदच्युरत आरण शम्सुद दीनचे िाज्यािोहण. 

१३९७ शम्सुद दीनची पदच्युरत आरण रफिोजशहा बहमनीचे िाज्यािोहण. 

१३९९ रवजयनगिचा दुसिा हरिहि आरण िेडल्याचा निहसग याचें दरक्षणेवि आक्मण. 

१३९९ मरिक अहमदचा मृत्य ूआरण नसीििान फारुकीचे िाज्यािोहण. 

१४०७ रफिोजशहा बहमनीची रवजयनगिवि स्वािी. 

१४१८ रफिोजशहा बहमनीचे रवजयनगिवि आक्मण आरण त्याचा पिाभव. 

१४२२ अहमदिान बहमनीचे बंड, रफिोजशहाची पदच्युरत आरण अहमदशहा बहमनीचे 
िाज्यािोहण. रफिोजचा मृत्यू. 

१४२४ अहमदशहाकडून िाजधानीचे गुिबर्गयाहून रबदि येथे स्थिातंि. 

१४२६ अहमद बहमनीचा वऱ्हाडमधीि माहूि आरण किम यावि पुन्हा ताबा. त्याचा एरिचपूि येथे 
मुक्काम. 

१४२९ िेडल्याच्या िाजाकडून िंडणी गोळा किण्यासाठी अहमद बहमनीची चाि. िेडल्याच्या 
रकल्ल्यािा वेढा घािून बसिेल्या माळव्याच्या होशगंवि हल्ला न किता त्याने घेतिेिी 
माघाि, होशगंने केिेिा त्याचा पाठिाग, त्याच्यावि हल्ला आरण अहमदने त्याचा केिेिा 
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पिाभव. 

१४३० दरक्षण आरण गुजिातमधीि युद्ध. गुजिातच्या जफििानाने दरक्षणच्या फौजाचंा केिेिा 
पिाभव. 

१४३४ माळवा आरण बहमनी याजमधीि युद्ध. 

१४३६ अहमद बहमनीचा मृत्य ूआरण अिाउद्दीन अहमदचे िाज्यािोहण. 

१४३६ अिाउद दीनशहाचा भाऊ महमद याचे बंड. 

१४३६ अिाउद दीन अहमद बहमनीचा कोकणवि कबजा. 

१४३८ िानदेशच्या नसीििानाची वऱ्हाडवि स्वािी आरण त्याचा दरक्षणेच्या फौजाकंडून पिाभव. 

१४४१ परहल्या आरदििानाचा मृत्य ूआरण मुबािकिान फारुकीचे िाज्यािोहण. 

१४४३–४४ रवजयनगिच्या दुसऱ्या देविायाचे दरक्षणेवि आक्मण आरण त्यािा घ्यावी िागिेिी माघाि. 

१४४७ चाकण येथे दरक्षणी मुसिमानाचंी पिदेशी मुसिमानानंी केिेिी कत्ति आरण कोकणच्या 
स्वािीत पिदेशी मुसिमानाचंा झािेिा पिाभव. 

१४५५ तेिंगणात जिाििान आरण रसकंदििान याचें बडं. 

१४५६ माळव्याच्या परहल्या महमूदचे दरक्षणेवि आक्मण आरण माघाि. 

१४५७ िानदेशमध्ये रमिान मुबािकिान फारुकी याचा मृत्य ू आरण दुसऱ्या आरदििानाचे 
िाज्यािोहण. 

१४५८ अिाउद दीन अहमदचा मृत्य ू आरण हुमायनू बहमनीचे िाज्यािोहण. जिाििान आरण 
रसकंदििान याचं्या बडंाचा मोड. 

१४६१ हुमायनू बहमनीचा मृत्य ूआरण रनजामशहा बहमनीचे िाज्यािोहण. 

१४६२ माळव्याच्या परहल्या महमूदची दरक्षणेवि स्वािी आरण दरक्षणेच्या रनजामशहाच्या मदतीसाठी 
गुजिातच्या महमूद बेगाडाचे आगमन. 

१४६३ माळव्याच्या परहल्या महमूदचे पुन्हा दरक्षणेवि आक्मण पिन्तु गुजिातच्या महमूद बेगाडाने 
त्यािा घ्यावयास िाविेिी माघाि. 

१४६३ रनजामशहा बहमनीचा मृत्य ूआरण रतसिा महमद याचे िाज्यािोहण. 

१४६६ ख्वाजा जहान तुकु याचा िून. 

१४६६ महमूद गावानची मुख्य वजीि म्हणून नेमणूक. 

१४६७–७१ महमदशहाचे वचुस्व पुन्हा स्थापन किण्यासाठी महमूद गावानची कोकणात चाि. 

१४७० मरिक हसनची ओरिसावि स्वािी आरण िाजमहेन्द्रीचा पाडाव. 

१४७१ गोवा बहमनींच्या िाज्यात सामीि. 

१४७२ कोकणातं बहमनींचे वचुस्व स्थापन केल्यानंति महमूद गावानचे रबदि येथे आगमन. 

१४७३ बेळगावं काबीज आरण पिकेताची पदच्युरत. 

१४८१ महमूद गावानचा िून. 

१४८२ रतसऱ्या महमदशहाचा मृत्य ूआरण महमूद बहमनीचे िाज्यािोहण. 
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१४९० अहमदनगिचा अहमद रनजाम–उि्–मुल्क, रवजापूिचा युसूफ आरदििान आरण 
वऱ्हाडचा फतेउल्ला इमाद–उि्–मुल्क याचंी स्वातंत्र्याची घोषणा. 

१४९१ कोकणातं बहादूि रगिानीचे बडं. 

१४९४ अहमदनगि शहिाची स्थापना. 

१४९५ दस्तुि रदनािचा युसूफ आरदि, कुतुब-उि्-मुल्क, कदमिान आरण जहागंीििान 
याजंकडून पिाभव. 

१४९९ मरिक अहमदकडून अंतूिच्या रकल्ल्याचा पाडाव आरण बागिाण आरण गाळणा येथीि 
िाजाचंा पिाभव. 

१५०३ िानदेशमध्ये दुसऱ्या आरदििानाचा मृत्य ूआरण दाउदिानाचे िाज्यािोहण. 

१५०४ युसुफ आरदिशहाचा रवजापूिमध्ये रशया पथं स्थापण्याचा प्रयत्न आरण िाज्यातून त्याची 
झािेिी हकािपट्टी. 

१५०७ िानदेशच्या हसहासनाबाबत गुजिात आरण अहमदनगि याचं्यामध्ये युद्ध. 

१५०८ िानदेशमध्ये दाउदचा मृत्य ू आरण गजनीिानाचे िाज्यािोहण. गजनीिानाचा मृत्य ू आरण 
गुजिातच्या महमूद बेगाडाकडून रतसऱ्या आरदििानाची िाज्यावि स्थापना. 

१५०९ अहमदनगिमध्ये अहमद रनजामशहाचा मृत्य ू आरण त्याचा मुिगा परहिा बुिहाण 
रनजामशहा याचे िाज्यािोहण. 

१५१० फतेउल्ला इमाद–उि्–मुल्क याचा मृत्य.ू 

१५१० युसुफ आरदिशहा याचा मृत्य ूआरण त्याचा मुिगा इस्माईि आरदिशहा याचे रवजापूि येथे 
िाज्यािोहण. 

१५१२ तेिंगणामध्ये सुितान कुिी कुतुब–उि्–मुल्क याची स्वातंत्र्याची घोषणा. 

१५१३ इस्माईि आरदिशहाकडून रशयापथंाची पुन्हा स्थापना. 

१५१८ रबदि येथे महमूदशहा याचा मृत्य ूआरण अहमदशहा बहमनी याचे िाज्यािोहण. 

१५१८ परहल्या बुिहाण रनजामशहाची वऱ्हाडवि स्वािी आरण त्याने केिेिा पाथिीचा पाडाव. 

१५२० शहा ताहीि याचे हहदुस्तानमध्ये आगमन. 

१५२० िानदेशमध्ये आरदििानाचा मृत्य ूआरण रमिान महमद याचे िाज्यािोहण. 

१५२१ अहमदचा मृत्य ूआरण अिाउद दीनशहा बहमनी याचे िाज्यािोहण. 

१५२५ अमीि अिी बिीद, महमूदशहा बहमनी, परहिा बुिहाण रनजामशहा आरण सुितान कुिी 
कुतुबशहा याचें रवजापूिवि आक्मण. 

 इस्माईि आरदिशहाकडून त्याचंा पिाभव. 

१५२५ विीउल्ला याची पदच्युरत आरण किीम उल्ला याचे िाज्यािोहण. 

१५२७ अिाउद दीन इमादशहाकडून पाथिीचा पाडाव. 

१५२७ परहिा बुिहाण रनजामशहा आरण अिी बिीदशहा याचें वऱ्हाडवि आक्मण आरण तेथून 
अिाउद दीन इमादशहाची हकािपट्टी. इमादशहाकडून गुजिातच्या बहादूिकडे मदतीची 
याचना. 
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१५२८ गुजिातच्या बहादूिशहाची दरक्षणेवि स्वािी. 

१५२९ अिाउद दीन इमादशहाचा मृत्य ूआरण दया इमादशहाचे िाज्यािोहण. 

१५३१ िानदेशच्या महमदशहाच्या मदतीने गुजिातच्या बहादूिशहाने मंडूचा केिेिा पाडाव. 
बहादूिशहाकडून माळव्याचे िाज्य िािसा. 

१५३२ बुिहाण रनजामशहा आरण इस्माईि आरदिशहा यानंी दरक्षणदेश पिस्पिामंध्ये वाटून 
घेण्याचा िचिेिा कट. 

१५३४ इस्माईिचा मृत्य ूआरण मल्लू आरदिशहाचे िाज्यािोहण. 

१५३५ िानदेशमध्ये रमिान महमद याचा मृत्य ूआरण रमिान मुबािक याचे िाज्यािोहण. 

१५४० बुिहाण रनजामशहा आरण अमीि अिी बिीद याचें रवजापूिवि आक्मण. 

१५४२ रबदि येथे अमीि अिी बिीद याचा मृत्य ूआरण अिी बिीद शहा याचे िाज्यािोहण. 

१५४३ सुितान कुिी याचा िून आरण जमशीद कुतुब शहा याचे गोवळकोंडा येथे िाज्यािोहण. 

१५४३ जमशीद, बुिहाण रनजामशहा, अिी बिीदशहा आरण रवजयनगिचा िाजा याचें रवजापूिवि 
आक्मण. त्याचंा झािेिा पिाभव. 

१५४६ परहल्या बुिहाण रनजामशहाची रवजापूिवि स्वािी. त्याचा झािेिा पिाभव. 

१५४६–४७ शहा ताहीि याचा मृत्य.ू 

१५५२ परहिा बुिहाण रनजामशहा आरण रवजयनगिचा सदारशविाय याचं्या मधीि मैत्रीचा तह. 
अहमद नगि आरण रवजापूि याचं्यामधीि युद्ध. 
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लेखकाचे णनवेदन 
 
प्रास्ताणवक 
 

मध्ययुगीन महािाष्ट्राच्या इरतहासावि जी काही अस्सि फािशी साधने उपिब्ध आहेत त्यामध्ये 
आपल्यािा “गुल  शने इब्राणिमी” चा फरिश्त्याच्या पुस्तकाचा उल्लेि किावा िागेि. फरिश्त्याच्या या 
पुस्तकात हहदुस्थानात होऊन गेिेल्या सवु मुसिमानी िाजवटींचा इरतहास रदिेिा आहे. मूळ पुस्तक 
एकंदि ४ भागात प्ररसद्ध झािेिे असून या पुस्तकाचा संपूण ुअनुवाद मेजि रब्रर्गज यानंी जवळजवळ १२५ 
वषापूवी केिेिा आहे. फरिश्त्याचा समकािीन सय्यद अिी तबातबा याच्या आरण त्याचप्रमाणे िरफउद्दीन 
रशिाजी याच्या अनुक्मे “बूरिाने माणसर” व “तजकरत उल  मुलुक” या ग्रन्थाचंाही उल्लेि मध्ययुगीन 
महािाष्ट्राच्या इरतहासाची अव्वि साधने म्हणून केिा जाणे अवश्य आहे. विीि दोन्ही गं्रथाचंी भाषातंिे 
इंग्रजीमधे उपिब्ध आहेत. या गं्रथाचंा उल्लेि किण्याचे कािण म्हणजे फरिश्त्याचा अनुवाद किताना या 
दोन्ही गं्रथाचंा उल्लेि जरुि त्या रठकाणी केिेिा आहे. 
 

या पुस्तकात फरिश्त्याच्या चािही िंडाचंा अनुवाद किण्यात आिेिा नसून आजच्या महािाष्ट्राच्या 
इरतहासाशी मध्ययुगीन काििंडात ज्या िाजवटींचा संबधं येतो तेवढ्यापुिताच हा अनुवाद मयारदत आहे. 
या िाजवटी एकंदि सात आहेत. त्या म्हणजे (१) बहमनी घिाणे (२) िानदेशचे फारुकी घिाणे (३) 
अहमदनगिची रनजामशाही (४) रवजापूिची आरदिशाही (५) गोवळकोंड्याची कुतुबशाही (६) रबदिची 
बिीदशाही आरण (७) वऱ्हाडची इमादशाही. त्यारशवाय गुजिाथचे सुितान, मोगि आरण इति िाजवटी 
याचंा अनुषंगाने जेवढा उल्लेि येतो तेवढ्यापुिताच त्या त्या घटनाचंा अनुवाद रदिा आहे. 
 
मध्ययुगीन कालखुंडाचे मित्त्व 
 

महािाष्ट्राच्या इरतहासात मध्ययुगीन काििंडािा अरतशय महत्त्व आहे. देवरगिीच्या यादवाचं्या 
साम्राज्याचा नाश झाल्यापासून म्हणजे साधािण १३१८ पासून मध्ययुगीन काििंडािा सुरुवात झािी असे 
आपण गृहीत धििे ति साधािण १६८७ पयंत म्हणजे औिंगजेबाने रवजापूि आरण गोवळकोंडा ही िाज्ये 
हजकीपयंतचा काळ असे मध्ययुगीन काििंडाचे वणनु किाव ेिागेि. 
 
बिमनींचा उदय 
 

देवरगिीच्या यादवाचंा नाश झाल्यावि महािाष्ट्रात काही काळ रििजी घिाणे आरण त्यानंति 
तुघिक घिाणे याचंी अरधसत्ता होती. ही अरधसत्ता १३४७ पयंत रटकिी. महािाष्ट्राच्या इरतहासाच्या दृष्टीने 
रदल्लीच्या या दोन िाजवटींचा रवचाि किावयाचा झाल्यास या दोन्ही िाजवटी िोकारभमुि होत्या असे 
म्हणता येणाि नाही. त्याचंा संबधं केवळ आपल्या सुभेदािातंफे जुिुम–जबिदस्तीचे िाज्य किण्यापुिताच 
िारहिा. या िाजवटींमुळे महािाष्ट्रातीि सवुसामान्य जनतेचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच झािे असे 
म्हणाव े िागेि. इ. स. १३४७ मध्ये दरक्षणेतीि अरमिानंी बडं करून आपल्यामधीिच एका सिदािािा 
(हसन गंगू) िाज्यपद रदिे. हे वषु दरक्षणेच्या इरतहासातं महत्त्वाचे आहे. याचे कािण यावषी दरक्षणेत एका 
स्वतंत्र िाज्याची स्थापना झािी. याचा अथु असा नव्हे की हे िाज्य िोकाचें होते. येथीि बहुसंख्य िोक 
हहदूधमाचे होते आरण आता जे िाज्य रनमाण झािे होते त्याचे िाज्यकते मुसिमान होते. हे नवीन झािेिे 
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बहमनी िाज्य आरण त्या िाज्याचे प्रजाजन याचं्यामधीि संबंधाची चचा पुढे येईिच. या रठकाणी एवढेच 
नमुद किणे जरूि आहे की, बहमनींच्या काििंडात मुसिमानी आरण हहदू संस्कृतींचा रमिाफ झािा 
असा जो दावा काही इरतहासकाि माडंतात त्यािा प्रत्यक्षातं काहीही पुिावा नाही. बहमनींचे िाज्य १३४७ 
पासून िऱ्या अथाने १४८२ पयंत रटकिे. जवळजवळ सवु दरक्षण देश बहमनींच्या अंमिािािी होता. 
आजच्या महािाष्ट्राचाही त्यामध्ये अथात समावशे होता. कोणत्याही िाज्याची प्रगती ही त्या िाज्यात जि 
स्थैयु आरण शातंता असेि तिच होऊ शकते. बहमनींच्या जवळजवळ १५० वषांच्या काििंडात असे स्थैयु 
त्यानंा कधीच िाभिे नाही. कोणताही बहमनी सुितान िक्तपात न होता अरधकािावि आिा नाही. वािसा 
हक्काचे युद्ध हा जणु काही बहमनी घिाण्यािा शापच होता. बहमनींच्या िाज्यात झािेल्या युद्धाचंी मोजदाद 
किावयाची झाल्यास त्याचंी मयादा हाताच्या बोटावि मोजण्यापिीकडे रनरितच होती. याचा अथु असा 
नव्हे की िष्ट्किीदृष्ट्या बहमनींचे िाज्य समथु होते. महमूद गावानचा काििंड सोडल्यास बहमनींचे 
िष्ट्किी सामर्थयु कमकुवतच होते असे म्हणाव े िागेि. हकबहुना बहमनींच्या कािकीदीत दोनतीन वळेा 
असा प्रसंग आिा होता की, बहमनी सुितानानंा त्याचंी िाजधानी सोडून पळ काढावा िागिा होता आरण 
शत्रपूासून बचाव किण्यासाठी दुसऱ्या िाज्याकडे मदतीची याचना किावी िागिी होती. 
 
परदेशी आणि दणक्षिी वाद 
 

मध्ययुगीन महािाष्ट्र आरण बहमनी घिाणे याचंा आणिी काही दृरष्टकोनातून रवचाि किणे जरूि 
आहे. िाजकीय आरण िष्ट्किीदृष्ट्या बहमनींचा काळ हा जिी अशातंतेचा आरण अस्थैयाचा ठििा तिी 
बहमनींच्या काळात दरक्षण हहदुस्थानचा पिकीय देशाबंिोबि जो संबंध आिा त्यामुळे बहमनींच्या 
काििंडािा फाि मोठे महत्त्व प्राप्त झािे आहे. या काििंडात पिदेशी मुसिमानाचंी रवशषेतः इिाक, 
इिाण, तुकुस्तान येथीि िरहवाशाचंी फाि मोठ्या प्रमाणावि आवकजावक सुरू झािी. बहमनींचे बहुसंख्य 
वजीि आरण सेनापती हे पिदेशी मुसिमान होते. या परिस्स्थतीतून आपल्यािा दोन अथु काढता येतात. 
एक म्हणजे स्थारनक प्रजेने बहमनींना कोणतेही सहकायु देण्याचे नाकाििे, आरण म्हणून त्यानंा पिदेशी 
मुसिमानाचं्या सहकायावि अविंबनू िाहाव े िागिे. दुसिा अथु म्हणजे बहमनी सुितान स्थारनक 
अरधकाऱ्याबंद्दि नेहमीच साशकं िारहिे, आरण त्यामुळे त्यानंी स्थारनक अरधकाऱ्याकंडे पूणपुणे दुिुक्ष 
करून पिदेशी मुसिमानाचं्या भितीविच आपिे िक्ष कें रद्रत केिे. हहदू आरण मुसिमान याचं्यामधे 
असिेल्या असहकायाचे हे बीज तत्कािीन परिस्स्थतीत मूळ धरून िारहिे आरण २०० वषांनंति महािाष्ट्रात 
स्थापन झािेल्या स्विाज्याच्या िाजकािणात दृढमूि झािे. बहमनींच्या नाशानंति दरक्षणेत ज्या पाच शाह्ा 
रनमाण झाल्या त्याचं्या कािरकदीत हहदू आरण मुसिमान याचं्यामधीि रवदे्वषाने अरधकच कू्ि स्वरूप धािण 
केिे. त्याची परिणती दरक्षणेतल्या एकुित्या एक पिंतु वैभवसंपन्न अशा रवजयनगिच्या हहदू साम्राज्याच्या 
नाशात झािी. गोवळकोंडा, रवजापूि आरण अहमदनगि या पिस्पिाशंी सातत्याने भाडंणाऱ्या तीन 
शाह्ाचं्या सुितानानंीं रहरििीने एकत्र येऊन रवजयनगिच्या हहदू साम्राज्याचा नाश किण्याचा चंग बाधंिा. 
याचाच अथु असा की, हहदंूचे सहकायु तत्कािीन िाज्यकत्यांना नको होते इतकेच नव्हे ति हहदंूच्या 
वैभवाची वाढती कमानदेिीि त्यानंा सहन होत नव्हती. विीि दृरष्टकोन हा सापेक्ष आहे असा आिोप केिा 
जाण्याची शक्यता आहे. थोड्याफाि अंशी हे जिी ििे असिे तिी त्या काळातीि हहदू व मुसिमान 
याचं्यामधीि संबधंाची चचा कितानंा विीि दृरष्टकोन जिी सापेक्ष असिा तिी पूणुपणे वस्तुस्स्थतीरनिपेक्ष 
होता असे म्हणता येणाि नाही. विीि दृरष्टकोन म्हणजे ह्ा वादािा चािना देण्याचा प्रयत्न नसून 
तत्कािीन परिस्स्थतीचे अरतशय साकल्याने आरण बुरद्धरनष्ठेने केिेिे रववचेन आहे. याचे कािण असे की, 
बहमनी िाज्यकते हकवा बहमनी िाज्याची शकिे झाल्यानंति रनमाण झािेल्या शाह्ाचें सुितान यानंी 
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िाज्य किताना जो रवरशष्ट दृरष्टकोन घेतिा त्याचे सवु दरक्षण हहदुस्थानच्या आरण रवशषेतः महािाष्ट्राच्या 
इरतहासावि अरतशय दूिगामी असे परिणाम झािे. त्याची चचा अनुषंगाने पुढे येईिच. बहमनींचे 
स्वकीयाकंडे उपेके्षने पहण्याचे धोिण आरण पिदेशी मुसिमानावंि त्यानंी टाकिेिा रवश्वास आरण रभस्त 
यामुळे देिीि बहमनींचे अंतगतु िाजकािण आरण िाजकीय स्थैयु याचं्यावि दूिगामी परिणाम झािे. 
मध्ययुगीन काििंडात दरक्षणी आरण पिदेशी हा किहाचा एक नवीन पायंडा पडिा. रजतके नुकसान 
मध्ययुगीन महािाष्ट्राचे मुसिमान िाज्यकते आरण त्याचंी स्थारनक प्रजा याचं्या असहकायाने झािे रततकेच 
हकबहुना पुढे अरधकच दरक्षणी–पिदेशी वादामुळे झािे असे रवधान केल्यास त्यात काहीही अरतशयोक्ती 
होणाि नाही. बहमनींच्या काळात आरण त्यानंति रनमाण झािेल्या शाह्ाचं्या काळात पिदेशी आरण दरक्षणी 
मुसिमान याचं्या मधीि संघषांमुळे अनेक वळेा कधी पिदेशी ति कधी दरक्षणी मुसिमानाचंी अरतशय 
भयानक अशी कत्ति झाल्याचे आपल्यािा आढळून येते. हकबहुना अशाच एका वादाने बहमनींचे साम्राज्य 
ऊर्मजतावस्थेिा आणणािा महमूद गावान याचा बळी पडिा. मध्ययुगीन महािाष्ट्रातल्या मुसिमानंातीि 
आपापसातल्या या संघषाकडे बरघतिे की पुष्ट्कळदा असा रवचाि मनात येतो की, बहमनी सुितान हकवा 
पुढे झािेल्या शाह्ाचें सुितान याचं्यामधे थोडी जिी दूिदृष्टी, रववके आरण सािासाि बुध्दी असती ति 
दरक्षणेतल्या िाजकािणाचा आरण तेथीि परिस्स्थतीचा जो रवचका उडािा तो सहज टाळता आिा असता. 
 
१४ वे आणि १७ वे शतक याुंमधील साम्य 
 

दरक्षण हहदुस्थानात मुसिमानी आक्मण होण्याच्या अगोदि जी परिस्स्थरत होती रतची आरण 
मोगिाचें दरक्षणेवि आक्मण होण्याचे अगोदि असिेिी परिस्स्थरत ह्ा दोन्हींची पुष्ट्कळदा तुिना किावीशी 
वाटते. इ. स. १२९४ मधे अिाउद्दीन रििजीची दरक्षणेवि स्वािी झािी त्या वळेी दरक्षणेस देवरगिीचे यादव 
याचें प्रबि साम्राज्य असून विंगिचे काकतीय िाजे आरण इति अनेक िहानमोठी िाज्ये दरक्षणेत 
सामाविेिी होती. मुसिमानाचंी जी स्वािी झािी त्या स्वािीमधे भरवतव्यात जो धोका अरभपे्रत होता त्याची 
जाणीव दरक्षणेमधीि एकाही हहदू िाज्यकत्यािा झािी नाही. आपल्या शजेािचे िाज्य मुसिमानानंी घेतिे 
पण आपिे िाज्य बचाविे ह्ा जाणीवतेच प्रत्येक हहदूिाजाने समाधान मानिे. हाच धोका आपल्याविही 
येणाि आहे याची िंत वा रक्षती त्यानंी बाळगिी नाही. पाठीमागीि जवळजवळ २ हजाि वषांचा काळ या 
िाज्यानंी आपापसामधीि किहात घािरविा होता. ह्ा कािावधीत अनेक िाजघिाणी उदयास आिी 
आरण अनेक िाजघिाण्याचंा क्षय झािा. तिीदेिीि िाजकीय स्थैयु आरण सामारजक शातंता ही पारहजे 
असल्यास सवांचा ग्रास घेणािा शत्र ूसमोि उभा ठाकल्यानंति आपापसातीि मतभेद रवसरून त्या शत्रूचा 
संहाि एकत्र येऊन किणे हे चाणाक्यनीतीचे सूत्र तत्कािीन िाज्यकत्यांना कसे उमजू शकिे नाही याचेच 
आियु वाटते. मुसिमानाचंा दरक्षणेत प्रथम प्रवशे झाल्यानंति देवरगिीच्या यादवाबंिोबि त्याचंा जो संघष ु
झािा त्या वेळी यादवाचं्या मदतीिा जि दरक्षण हहदुस्थानामधीि सवु हहदू िाजे गेिे असते ति 
मुसिमानाचंा पिाजय होऊन त्याचं्या पुढीि संभाव्य आक्मणाचा धोका टळिा असता, इतकेच नव्हे ति 
मिाठ्याचें िाज्य अस्स्तत्वात येईपयंतच्या पुढीि ३५० वषांच्या काळात दरक्षणेची जी प्रचंड हानी झािी तीही 
टळिी असती. पिंतु तत्कािीन जे हहदू िाज्यकते होते, त्यानंा या गोष्टीची जाणीव होऊ शकिी नाही हकवा 
ही जाणीव होऊनदेिीि काळाची पाविे ओळिून त्याप्रमाणे वागणे त्यानंा जमिे नाही. यामुळे याचा 
परिणाम असा झािा की, देवरगिीचे मोठे हहदू िाज्य ति नाश पाविेच पिंतु त्यानंति दरक्षण हहदुस्थानातीि 
हहदू िाज्यावंि मुसिमानानी जे आक्मण केिे त्यामध्ये त्यानंा मदत देण्याची व मागदुशनु किण्याची 
नामुष्ट्कीची पाळी देवरगिीच्या हहदू िाजावंि आिी. वि उल्लेि केल्याप्रमाणे उत्तिेच्या सुितानाचंी सत्ता 
दरक्षणेत कधीच स्स्थिाव ूशकिी नाही. 
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णवजयनगरचा यक्षप्रश्न 
 

१३४७ मध्ये दरक्षणेतीि सिदािानंी बडं करून रदल्लीच्या सुितानाचंी सत्ता नाकाम केिी. या 
घटनेबिोबि आणिी एक महत्वाच्या गोष्टीचा यारठकाणी उल्लेि किणे आवश्यक आहे. ही गोष्ट म्हणजे 
रवजयनगिच्या हहदू िाज्याची स्थापना आरण बिमनी बिोबिच त्या िाज्याचे वाढत गेिेिे सामर्थयु व वैभव 
ही होय. या गोष्टीचा पुन्हा उल्लेि किण्याचे कािण असे की, रवजयनगिचा १५६५ च्या तारिकोटच्या 
िढाईत मुसिमानानंी जो नाश केिा त्यािा कािण रवजयनगिची िाजनीती आरण तत्कािीन हहदू िाजाचंी 
उपेक्षा थोड्या–बहुत अंशी कािणीभतू ठििी. बहमनींच्या काळातं बहमनी सुितानाचें आरण 
रवजयनगिच्या सम्राटाचें अनेक वेळा संघषांचे प्रसंग आिे. या संघषाचे मुसिमानी इरतहास कािानंी केिेिे 
वणनु हे अरतशयोस्क्तपूण ुआरण अरतशय भिमसाट असे आहे. बहमनींच्या वळेोवेळी रवजयनगिवि झािेल्या 
स्वाऱ्यातं ठाि मािल्या गेिेल्या हहदू सैरनकाचंी फािशी इरतहासकािानंी रदिेल्या संख्येप्रमाणे गणती केिी 
ति रवजयनगिच्या िाज्यात एक देिीि हहदू रशल्लक िारहिा असता हकवा नाही याची शकंा आहे. 
बहमनींचे िाज्य हे मूितः कमकुवत होते. गुजिात, माळवा आरद िाज्याचं्या सुितानाकंडून त्यानंा अनेकदा 
पिाभव पत्किावा िागिा होता, आरण एका शत्रपूासून संिक्षण व बचाव किण्यासाठी त्यानंा दुसऱ्या शत्रचूी 
मदत घ्यावी िागिी होती. अशा परिस्स्थतीत बहमनींनी रवजयनगिचा मोड किण्यात पूणपुणे यश 
रमळरविे असे म्हणणे धाष्ट्याचे ठिेि. बहमनींच्या प्ररतकािािा तोंड देतानंा रवजयनगिने जि समकािीन 
हहदू िाजाबंिोबि किाि करून संिक्षणाची जि एक मजबतू फळी उभाििी असती ति त्यानंा बहमनींचा 
पिाजय किता आिा असता, इतकेच नव्हे ति बहमनींच्या मुििात घुसून त्याचं्या चढाईिोि वृत्तीचा 
कायमचा बंदोबस्तही किता आिा असता. अशा परिस्स्थतीत पंधिाव्या शतकाच्या मध्यािा जी परिस्स्थती 
रवजयनगि आरण हहदू िाजे याचं्या वृत्तीमुळे रनमाण झािी होती रतची तुिना मुसिमानाचें जे प्रथम 
आक्मण दरक्षणेवि झािे त्या वळेी देवरगिीचे यादव आरण तत्कािीन िाजे याचं्या वृत्तीमुळे रनमाण झािेल्या 
परिस्स्थतीशी केल्यास त्यामध्ये काहीही चूक होणाि नाही. 
 
णवजयनगर आणि पाच शाह्या 
 

बहमनी िाज्य रवियास गेल्यानंति रवजयनगिमध्ये अनेक वळेा सत्तापािट झािा. त्यामुळे 
रवजयनगिचे सामर्थयु कोणत्याही प्रकािे कमी झािे असे मात्र म्हणता येणाि नाही. पिंतु रवजयनगिच्या 
िाजानंी दरक्षणेमध्ये नव्याने अस्स्तत्वात आिेल्या शाह्ाबंिोबि जे धोिण ठेविे ते शहाणपणाचे होते हकवा 
नाही याबाबद मतभेदािा जागा आहे. रवजयनगिच्या िाजानंा एक पूणपुणे अरिप्ततावाद तिी स्वीकािता 
आिा असता हकवा दरक्षणेमध्ये नव्याने रनमाण झािेल्या पाचही शाह्ाचंी एकजूट होण्याच्या अगोदि त्याचंा 
एकापाठोपाठ एक असा समूळ नाश तिी किता आिा असता. रवजयनगिचे सामर्थयु तेवढे रनरित होते यात 
काहीच शकंा नाही. मुसिमानानंी दरक्षणेवि प्रथम आक्मण केिे त्या वळेी तेथीि हहदू िाजाचंी युती होऊ न 
देता त्यानंी ज्याप्रमाणे वळेोवळेी रनिरनिाळ्या िाज्यावंि स्वािी करून त्यानंा नेस्तनाबदू केिे तसेच चढाईचे 
धोिण स्वीकारून रवजयनगििा दरक्षणेतीि सवु शाह्ाचंा पूणुपणे रनःपात किता आिा असता. पिंतु 
रवजयनगिचे धोिण तारिकोटच्या िढाईपयंत धिसोडीचे आरण गुंतागुंतीचे होते. दरक्षणेतीि शाह्ातं 
आपापसामंध्ये जी भाडंणे चाििी होती त्यामधे हस्तके्षप किण्याचे रवजयनगििा काहीच कािण नव्हते. 
पिस्पिामंध्ये िढून या शाह्ाचंी शक्ती िच्ची झािी असती आरण रवजयनगिचा कायुभाग हा आपोआपच 
साध्य झािा असता. दरक्षणेमधीि या शाह्ाचं्या संघषात रवजयनगिने नेहमीच रवजापूिची बाजू का घ्यावी 
याचा उिगडा होत नाही. शाह्ामंध्ये चाििेल्या या संघषात अमूक एकाची बाजू िास्त होती असे 
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आपल्यािा म्हणता येणाि नाही. याचा रवचाि पुढे होईिच. रवजापूििा अहमदनगिच्या पाडावासाठी 
नेहमीच रवजयनगिचे साहाय्य घ्यावे िागिे. अनेक वळेा या आक्मणामुळे अहमदनगिचा मुिूि उजाड 
झािा. अहमदनगिच्या सुितानाचं्या मनात रवजयनगिबद्दि दे्वष आरण तेढ रनमाण झािी. कदारचत 
रवजापूिच्या सुितानाचं्याही मनािा रवजयनगिचे साहाय्य घेतल्याची िंत वाटिी असावी. दरक्षणेमधीि 
पाचही शाह्ातं ज्याचं्यामुळे इरतहास घडत होता त्या म्हणजे दोनच : एक अहमदनगिची रनजामशाही व 
दोन रवजापूिची आरदिशाही. अहमदनगििा शह म्हणून रवजयनगिचे सामर्थयुशािी अस्स्तत्व आवश्यक 
आहे याची रवजापूििा जाणीव होती. अहमदनगिचे एकाकी सामर्थयु रवजयनगिचा पाडाव किण्यास अपुिे 
होते. अशा परिस्स्थतीत दरक्षणेतीि शाह्ानंा एकत्र आणून रवजयनगिची वाढती सत्ता िच्ची किण्याचा 
एकच मागु अहमदनगिच्या सुितानानंा आढळिा, आरण तो म्हणजे धमाच्या आवाहनािािी दरक्षणेतीि 
शाह्ानंा एकत्र आणणे हा होय. अहमदनगिच्या हुसेन रनजामशहाने ते केिे. वऱ्हाडरशवाय इति सवु शाह्ा 
या धमुयुद्धासाठी एकत्र झाल्या. तारिकोटच्या िढाईत रवजयनगिच्या दुबळ्या िष्ट्किी डावपेचामुळे 
मुसिमानाचं्या एकजूटीिा रवजय रमळािा आरण अिाउद्दीन रििजीच्या देवरगिीविीि मोरहमेनंति जसे 
यादवाचें साम्राज्य धुळीिा रमळािे त्याप्रमाणे रवजयनगिचे साम्राज्य धुळीिा रमळून त्याचें वैभव रवियािा 
गेिे. दरक्षणेच्या िाजकीय पटिावि यानंति रवजयनगििा एकाद्या हुकमी मोहऱ्याचे स्थान न िाहता एका 
दुय्यम अशा प्याद्याचे स्थान प्राप्त झािे. 
 
णवजापूर आणि अिमदनगर 
 

रवजयनगिच्या संदभात दरक्षणेतीि पाच शाह्ा आरण त्याचें पिस्पिाबंिोबिीि संबंध आरण 
त्याचप्रमाणे त्याचें आरण इति शाह्ाचें संबधं कसे होते यारवषयी थोडीफाि चचा होणे आवश्यक आहे. 
रवजापूि आरण अहमदनगि याचं्यामधीि संबंध अहमदनगिच्या पडत्या काळातीि शवेटची काही वषे 
सोडून रदल्यास कधीच रमत्रत्वाचे नव्हते. जिी १४९० मध्ये युसुफ आरदिशहा, मरिकअहमद रनजामशहा, 
आरण फतेउल्ला इमादउि् मुल्क यानंी एकाच वळेी स्वातंत्र्याची जाहीि घोषणा केिी, तिी आपिा 
रहतहचतक महमूद गावान याचा िून घडवनू आणण्यात मरिकअहमदचा बाप मरिकहसन याचंा हात 
होता, ही गोष्ट युसुफ आरदिशहा कधीच रवसििा नाही. बहमनींच्या रवसजुनानंति रनमाण झािेल्या पाच 
शाह्ामंध्ये रवजापूि आरण अहमदनगि या शाह्ाच प्रमुि होत्या. दोन्ही िाज्यातंीि प्रत्येक सुितानाच्या 
कािरकदीत अहमदनगि आरण रवजापूि याचं्यात संघष ु झािा नाही असे एक वषहुी गेिे नाही असे 
म्हटल्यास चािेि. सुरुवातीिा युसुफ आरदिशहाने रशया धमाचा स्स्वकाि केिा म्हणून मरिकअहमद 
रनजामशहाने त्याच्यारवरुद्ध रबदि, आरण गोवळकोंडा याचं्या बिोबि एकजूट करून युसुफ आरदिशहावि 
आपिे िाज्य सोडून जाण्याची पाळी आणिी. बुिहाण रनजामशहाच्या कािरकदीमध्ये पाथिीच्या प्रश्नावरून 
जेव्हा वऱ्हाड आरण अहमदनगि याचं्यामध्ये वैमनस्य उद भविे, तेव्हा रवजापूिने वऱ्हाडची बाजू घेऊन 
अहमदनगि बिोबि असिेिे आपिे वैि जगजाहीि केिे. यानंति दोहोमध्ये सोिापूिच्या प्रश्नावरून 
वैमनस्य उद भविे आरण जवळ–जवळ पधंिावे शतक संपेतोपयंत हे वैि चािू िारहिे. मूतुजा 
रनजामशहाच्या कािरकदीत आरदिशहाने वऱ्हाडच्या प्रश्नावरून अहमदनगिबिोबि तात्पुिती का होईना 
मतै्री केिी. या मतै्रीचा उदे्दश पूणपुणे मतिबी होता. अहमदनगिने वऱ्हाड हजकून घ्याव ेआरण त्याबदिी 
दरक्षणेकडीि रततकाच मुिूि रवजापूिने हजकून घ्यावा, या अटीवि ही मतै्री आधाििेिी होती. यापूवी 
तारिकोटच्या िढाईत या दोन्ही शाह्ा एकत्र आल्या त्यादेिीि स्वाथापोटीच. यािा उत्कृष्ट पुिावा म्हणजे 
तारिकोटच्या िढाईत रवजयनगिच्या िामिाजाचे प्राण हुसेन रनजामशहाच्या हातून वाचरवण्याचा प्रयत्न 
आरदिशहाने केिा. युद्ध संपल्यानंति ताबडतोब अहमदनगि आरण रवजापूि याचं्यामध्ये युद्धािा तोंड 
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िागिे. वऱ्हाडविीि स्वािीच्या वळेीदेिीि असेच झािे. वऱ्हाडच्या तुफाििानाने आरदिशहािा द्रव्य 
आरण नजिाणा याचंी िािूच दािरवताच त्याने वऱ्हाडातून काढता पाय घेतिा. दोन्ही िाज्यातंीि वैमनस्य 
इतक्या पिाकोटीिा पोहोचिे होते की, अहमदनगिचा नाश किावा म्हणून अनेक वेळा रवजापूिच्या 
आरदिशहानंी रवजयनगिच्या हहदू सम्राटाचंी मदत घेतिी. मूतुजा रनजामशहाच्या कािरकदीनंति गादीवि 
आिेिे सुितान हे अल्पवयी, अपेशी आरण नािायक असल्यामुळे तेथीि िाजकािणाचा अरतशय बोजवािा 
उडािा. साहरजकच रवजापूिच्या आरदिशहानंा अहमदनगिच्या िाजकािणात हस्तके्षप किावयाची 
वािंवाि संधी रमळािी. इब्राहीम रनजामशहाच्या कािरकदीत पिस्पि िाज्यामधीि रवदे्वषाने इतके उग्र 
स्वरूप धािण केिे की, दोन्ही िाज्यात झािेल्या एका िढाईत इब्राहीम रनजामशहा हा ठाि झािा. दोन्ही 
िाज्यामंध्ये रववाहाच्या नात्याने अरतशय धरनष्ठ असे संबधं जोडिे गेिे असताना त्याचं्यामध्ये इतके रवतुष्ट 
का याव े याचा सहजासहजी उिगडा होत नाही. आपापसात न िढता आरण रवस्तािवादाच्या धोिणाचा 
अंगीकाि न किता दोन्ही िाज्ये जि का गुण्यागोहवदाने नादंिी असती ति ती बिहीन आरण रिळरिळी न 
होता मोगिाचं्या आक्मणािा अरतशय सावधपणे आरण समथुपणे तोंड देऊ शकिी असती. दोन्ही 
िाज्याचं्या स्थापनेनंतिच्या जवळ–जवळ पाऊणश ेवषांच्या काळात दरक्षणेचे रवभाजन अहमदनगि आरण 
रवजापूि यानंी कसे किाव े याबाबत दोन्ही िाज्याचं्या सुितानाचं्या अनेक वळेा गाठी–भेटी झाल्या. या 
गाठीभेटीमधून केव्हाही कसिीच रनष्ट्पत्ती होऊ शकिी नाही. त्यावरून वाटाघाटींचे िाजकीय दृष्ट्या 
स्वरूप कसे पोकळ होते याची कल्पना येते. या वाटाघाटीपाठीमागे रनव्वळ संरधसाधूपणा होता आरण 
दूिदशीपणाचा अभाव होता असे जि म्हटिे ति त्यात काहीच चूक नाही. या वाटाघाटीमध्ये ठििेल्या 
गोष्टींपैकी एकही प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस आरण सामर्थयु या िाजवटीतीि एकाही सुितानाने दािरविे 
नाही. साहरजकच मनात असा रवचाि येतो की, हे धाडस जि त्यानंी दािरविे असते ति दरक्षणेचा सािा 
नकाशाच बदिून गेिा असता. इतकेच नव्हे ति दरक्षणेवि जेव्हा मोगिाचंी स्वािी झािी तेव्हा अरतशय 
िंबीिपणे िढून दोन्ही िाज्यानंी मोगिाचंा ओघ सुिवातीिाच थोपवनू धििा असता. मोगि आक्मणािा 
एकवटून तोंड द्याव े ही जाणीव या दोन्ही िाज्याचं्या िाजकत्यांना झािी, पण ती फाि उरशिा. दोन्ही 
शाह्ानंी एकत्र होऊन मोगिानंा प्ररतकाि केिा पण हा प्ररतकाि समथांचा प्ररतकाि नसून दुबुिाचंा 
प्ररतकाि होता. मोगिानंी या प्ररतकािावि सहजासहजी मात केिी. परहल्या प्रथम त्यानंी वऱ्हाड ताब्यात 
घेतिा. मोगिाबंिोबि िढण्यात अहमदनगिची शक्ती रिळरिळी झािेिी होती. त्यामध्येच दिबािातीि 
दुहीची भि पडिी. परिणामी रवजापूिकिानंी पाठरविेल्या मदतीचा कसिाही उपयोग झािा नाही. इ. सन 
१६०० मध्ये अहमदनगिचा पाडाव झािा आरण त्याबिोबिच अहमदनगिचे िाज्य नामशषे झाल्यासाििे 
झािे. 
 
अिमदनगर आणि वऱ्िाड व णवजापूर आणि वऱ्िाड 
 

अहमदनगि आरण वऱ्हाड आरण त्याचप्रमाणे रवजापूि आरण वऱ्हाड यामधीि संबधंाचे स्वरूप 
पूणपुणे वगेळे होते. रतन्ही िाज्याचंी स्थापना ही एकाच वळेी झािी आरण रतन्ही सुितानातं वऱ्हाडचा 
फतेउल्ला इमादुल्मुक हा वयाने, ज्ञानाने आरण कतुृत्वाने अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्याचं्या 
सुितानापेक्षा श्रेष्ठ होता यात काहीच संशय नाही. वऱ्हाड आरण रवजापूि याचें संबधं फते्तउल्लाच्या 
हयातीपयुन्त अरतशय सिोख्याचे होते. पिंतु या सिोख्यािा पुढे अथात िाजकािणाचे स्वरूप आिे. 
कदारचत असे होण्यािा कािण वऱ्हाडचे कमी होत गेिेिे सामर्थयु आरण वऱ्हाडच्या सुितानाचंी 
अकायुक्षमताही कािणीभतू झािी असावी. तिीदेिीि सोळाव्या शतकाच्या परहल्या तीन–चाि दशकातं 
अहमदनगिने जेव्हा–जेव्हा वऱ्हाडवि स्वािी केिी तेव्हा–तेव्हा रवजापूिच्या आरदिशहानी वऱ्हाडिा 
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मदत रदिी. याच्या अगदी उिट असे स्वरूप अहमदनगि आरण वऱ्हाड याच्यामधीि संबंधाचे होते. 
अहमदनगिच्या सुितानानंी वऱ्हाडच्या सुितानाकंडे समानतेच्या भरूमकेवरून कधीच पारहिे नाही. 
फते्तउल्ला इमादउि् मुल्क याचा मृत्य ू झाल्यानंति पाथिीच्या प्रश्नावरून दोन्ही िाज्यामंध्ये अनेक वळेा 
िढाया झाल्या. या सवु संघषांत जेव्हा–जेव्हा वऱ्हाडच्या इमादशहानंा रवजापूि अथवा गुजिाथचे सुितान 
याचंी मदत रमळािी नाही तेव्हा–तेव्हा अहमदनगिचाच विचष्ट्मा िारहिा. रवजापूि आरण अहमदनगि 
याचं्यामध्ये अनेक वळेा िढाया झाल्या. या बहुतेक सवु संघषात अहमदनगिच्या पदिी जयाचे माप फािच 
थोड्या वळेा पडिे. वऱ्हाड आरण अहमदनगि याचं्यामधीि संघष ु पाथिी हे रठकाण अहमदनगिच्या 
ताब्यात आल्यावि संपिा नाही. वि सारंगतल्याप्रमाणे रवजापूिच्या दृष्टीने वऱ्हाडची हकमत शून्य झािी 
आरण रवजापूिने वऱ्हाडचे उदक अहमदनगिच्या सुितानाचं्या हातावि सोडिे असे म्हणण्यास काहीच 
हिकत नाही. प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही िाज्यातंीि संबधं उघड–उघड रवतुष्टाचे असे कधीच झािे नाहीत. 
पिंतु मूतुजा रनजामशहाने वऱ्हाड आपल्या िाज्यात सामीि करून घेण्यासाठी जेव्हा वऱ्हाडवि स्वािी केिी 
तेव्हा रवजापूिने अहमदनगिच्या या स्वािीत संपूण ु सहकायु रदिे. अथात ज्या वेळी वऱ्हाड हजकल्याने 
अहमदनगिचे सामर्थयु वाढते अशी जाणीव झािी त्या वळेी रवजापूिकिानंी वऱ्हाडातून काढता पाय घेतिा. 
अहमदनगिच्या नंति झािेल्या वऱ्हाडविीि आक्मणाकडे आरण वऱ्हाडच्या झािेल्या पाडावाकडे 
रवजापूिकिानंी पूणपुणे दुिुक्ष केिे. रवजापूिकिाचें हे धोिण म्हणजे तत्त्वच्युतीचे एक उत्कृष्ट उदाहिण 
आहे असे म्हणणेच योर्गय ठिेि. या उिट अहमदनगिचे धोिण मात्र वऱ्हाडबाबत अरतशय उघड असे होते. 
अहमदनगिचा परवत्रा परहल्यापासूनच आक्मक असा होता. िाज्यवृद्धी या दृरष्टकोनातून अहमदनगिने 
वऱ्हाडवि केिेिे आक्मण हे कदारचत वावगे वाटणाि नाही. पिंतु न्यायाच्या दृष्टीने पाहता हे आक्मण 
रनरितच हनद्य ठिेि. कािण समथांची आक्मणशक्ती त्याचं्यासाििा तुल्यबि शत्र ूभेटल्यावि बोथट ठिते. 
पिंतु आपल्यापेक्षा दुबुिावि आक्मण किावयाचे झाल्यास समथांच्या या वृत्तीिा दुहेिी धाि चढते. याचाच 
प्रत्यय आपल्यािा वऱ्हाड आरण अहमदनगि याचं्या संबधंातून येतो. अहमदनगििा वऱ्हाडबद्दि वाटणािा 
हा रवदे्वष अरतशय पिाकोटीिा गेिेिा होता याचाच सडेतोड पुिावा म्हणजे वऱ्हाडमध्ये मूतुजा 
रनजामशहाने तुफाििानाचा पिाभव केल्यानंति वऱ्हाडच्या िाजवशंातीि एकही व्यक्ती रजवतं न 
ठेवण्याचा मूतुजा रनजामशहाने केिेिा आटारपटा हा होय. 
 
पाच शाह्याुंतील गोवळकोंडा आणि णबदर याुंचे स्थान 
 

बहमनीचे िाज्य संपुष्टात आल्यानंति रनमाण झािेल्या पाच िाज्यामंध्ये रबदि आरण गोवळकोंडा या 
िाज्याचं्या सुितानानंी दरक्षणेतीि िाजकािणात ज्या तऱ्हेने भाग घेतिा तो अरतशय रवरचत्र, आगळा, 
कधीकधी अरतशय हनद्य आरण पुष्ट्कळदा नायपूणु असा होता. रबदि आरण गोवळकोंडा या िाज्याचं्या 
सुितानाचंी अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्याचं्या सुितानाबंिोबि मतै्री होती असे आपल्यािा कधीच 
म्हणता येणाि नाही; वळेप्रसंगानुसाि त्याचं्यामधीि संबधं हे रमत्रत्वाचे अगि शत्रुत्वाचे िारहिे. रबदिच्या 
सुितानाचंी बहमनी सुितानाबंिोबि झािेिी वागणूकही अरतशय हनद्य अशी होती. महमूद गावानच्या 
िुनानंति गादीवि आिेल्या सुितानाचंी बजू अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्याचं्या सुितानानंी न 
ठेवल्यामुळे रबदि िाज्याचा संस्थापक कासीम बिीद आरण त्याचे वंशज याचें चागंिेच फाविे. त्यानंी मन 
मानेि तसा िाज्यकािभाि केिा आरण नामधािी सुितानानंा रवजापूि आरण अहमदनगि या िाज्याचं्या 
सुितानानंा गैिवाजवी पते्र रिरहण्यास भाग पाडून कधी रवजापूि ति कधी अहमदनगि याचंा िोष ओढवनू 
घेतिा. या दोन िाज्याबंिोबि रबदिच्या सुितानाचें जे संघषाचे प्रसंग ओढरविे त्यामध्ये अहमदनगि आरण 
रवजापूि यानंी नेहमीच पिस्पि रविोधी भरूमका स्वीकािल्या. या संघषात रबदिच्या सुितानाचंा बहुतेक वेळा 
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पिाभव होऊन त्याचं्यावि नामुष्ट्कीची पाळी ओढविी. रबदिचे महत्व हे कासीम बिीद होता तोपयंत 
रटकिे. त्याच्या वािसानंी नामधािी बहमनी सुितानाचंी जवळ जवळ ससेहोिपट केिी असे म्हटल्यास 
त्यात काहीच वावगे होणाि नाही. दारू आरण रिया याचं्या नादात गुिफटून गेल्याने रबदिचे सुितान 
अकायुक्षम आरण कतुृत्वहीन बनिे. अहमदनगि आरण रवजापूि येथीि सुितानाचं्या दृष्टीने त्याचंी हकमत 
शून्य होती. रवजापूिशी झािेल्या एका संघषानंति आरदिशहाने रबदिच्या अमीिअिी बिीदिा 
सािळदंडानंी बाधूंन तासन-तास सूयुप्रकाशात उभे करून त्याची हधड काढिी. इतकेच नव्हे ति दारूच्या 
धंुदीत आरण इमादशहाच्या समक्ष बिीदशहाचा उल्लेि ‘कुत्रा’ असा करून त्याची घोि अवहेिना केिी. 
एकाच वेळी रनमाण झािेल्या शाह्ाचें सुितान आपापसामध्ये वागताना रकती नीच पातळीिा जात असत 
याचे हे उत्कृष्ट उदाहिण आहे. या प्रसंगापासून रबदिची सद्दी संपिी. ते जवळ जवळ रवजापूिचे माडंरिक 
बनिे. दरक्षणेच्या िाजकािणात त्यानंी घेतिेिा भाग हा रवजापूिकिाचं्या मजीवि अविंबनू िाहू िागिा. 
दरक्षणेच्या िाजकािणात मोगिाचें आगमन झाल्यानंति जी काही उिथापािथ झािी त्यामध्ये रबदिच्या 
बिीदशहाचा नामरनदेशही झाल्याचे आपल्यािा आढळून येत नाही. १७व्या शतकाच्या सुिवातीिा 
रवजापूिाने रबदिचे िाज्य िािसा करून त्या िाज्याचे स्वतंत्र अस्स्तत्व संपुष्टात आणिे. गोवळकोंड्याच्या 
कुतुबशाही सुितानाचंी स्स्थती इतकी हिािीची आरण दैन्यावस्थेची होती असे मात्र म्हणता येणाि नाही. 
गोवळकोंड्याचा संस्थापक सुितान कुिी कुतुबशहा हा स्वतः समथु होता, आरण त्याने आपल्या 
सामर्थयाच्या जोिावि गोवळकोंड्याच्या िाज्याची वृद्धी घडवनू आणिी. त्याच्या हयातीपयंत गोवळकोंड्याचे 
िाजकिण रनरित असे होते आरण गोवळकोंड्याच्या अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्याबंिोबिीि 
संबधंािा काहीतिी अथु होता. त्याच्या मृत्यनंूति मात्र गोवळकोंड्याच्या या दोन्ही िाज्याबंिोबिीि संबधंानंा 
अरनरित असे स्वरूप प्राप्त झािे. िोकसंख्या, आकाि, वैभव आरण संपन्नता या दृष्टीने रवचाि केल्यास 
गोवळकोंडा िाज्याची अहमदनगि आरण रवजापूि याचं्या बिोबि तुिना किता आिी असती इतकेच नव्हे 
ति या सवु बाबतीत गोवळकोंड्याचे िाज्य कदारचत या दोन्ही िाज्यापेंक्षा विचढ आरण श्रेष्ठ ठििे असते. 
कुिी कुतुबशहाच्या मृत्यनंूति गोवळकोंड्याच्या सुितानाचंी वागणूक ही न समजण्यासाििी व न 
पटण्यासाििी वाटते. स्वतःच्या सामर्थयाची जाणीव गोवळकोंड्याच्या सुितानानंा कधीच झािी नाही. 
साहरजकच अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्याबंिोबि त्यानंी संबधंाची जी पिंपिा रनमाण केिी ती 
समानतेच्या भरूमकेवरून कधीच केिी नाही. रवजापूि आरण अहमदनगि याचं्यामध्ये संघषाचे जे अनेक 
प्रसंग रनमाण झािे त्यामध्ये गोवळकोंड्याचे सुितान हे कळत – न कळत ओढिे गेिे. गोंवळकोंड्याच्या 
सुितानानंा सते्तच्या समतोिाच्या तत्त्वाने पछाडिे असाव े असा भास त्याचं्या एकंदि िाजकािणाचा 
अभ्यास केल्यावि मनात रनमाण होतो. अहमदनगिच्या बाजूने रवजापूिकिाशंी िढताना अगि 
रवजापूिकिाचं्या बाजूने अहमदनगिकिाशंी िढताना दोहोपैकी एिाद्याचे पािडे जड होईि अशी रभती 
गोवळकोंड्याच्या सुितानानंा वाटल्यास ते रबनरदक्कत त्या पक्षाचा त्याग करून िणागंण सोडून जाण्यास 
मागेपुढे पाहात नसत. परिणामी अनेक वळेा रवजापूि आरण अहमदनगि या िाज्याचं्या सुितानाकंडून 
त्यानंा जबिदस्त शासन किण्यात येत असे. त्याचें हे दुटप्पी धोिण अहमदनगि वि मोगिाचंी स्वािी 
होईतोपयंत कायम रटकिे. या दिम्यानच्या काळात अहमदनगि हकवा रवजापूि येथीि सुितानाचं्या 
तोडीसतोड असा सुितान गोवळकोंड्यामध्ये रनमाण झािा नाही. अहमदनगिच्या मोगिाबंिोबि झािेल्या 
संघषात रवजापूिने रजतक्या रहरििीने भाग घेतिा रततक्या रहरििीने भाग गोवाळकोंड्याच्या कुतुबशहानंी 
घेतिा नाही ही रवशषे नमूद किण्यासाििी गोष्ट आहे. 
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हे झािे दरक्षणेतीि पाच शाह्ाचं्या आपापसातीि संबधंाचे स्वरूप. या बिोबिच तत्कािीन 
अस्स्तत्वात असिेल्या गुजिात आरण िानदेश या मुसिमानी िाजवटी आरण रवजयनगिचे हहदू िाज्य 
याचं्याबिोबि असिेल्या पाच शाह्ाचं्या संबधंाचे स्वरूप कसे काय होते याबाबतचे थोडेसे समीक्षण 
उद बोधक ठिेि. बहमनींच्या रवसजुनानंति रनमाण झािेल्या पाच शाह्ापंैकी अहमदनगिचे गुजिात आरण 
िानदेश याचं्याबिोबि इति शाह्ापेंक्षा अरधक संबंध आिे. हे संबंध रमत्रत्वाच्या नात्याचे नसून शत्रतु्वाचे 
होते असे त्याचें वणुन अरधक सयुस्क्तक ठिेि. या संबंधाचंी चचा किताना रवशषेतः गुजिात आरण 
अहमदनगि याचं्यामधीि संबधंाचंा शभंि दीडश े वषापूवींचा काळ साहरजकच डोळ्यापुढे येतो. बहमनी 
िाज्याच्या स्थापनेनंति गुजिातचे सुितान आरण बहमनी याचें संबधं शत्रतु्वाचे होते. एकदा ति वळे अशी 
आिी होती की, गुजिातच्या फौजानंी मारहमपयंत येऊन बहमनीच्या फौजाचंा पिाभव केिा होता. 
कािातंिाने ही परिस्स्थती पािटिी. गुजिात आरण बहमनी याचं्यामधीि संबधंानंा रमत्रत्वाचे स्वरूप आिे. 
इतकेच नव्हे ति गुजिातचे सुितान बहमनींचे रहतकते ठििे. याचे प्रत्यंति माळव्याच्या सुितानानंी 
बहमनींवि स्वािी करून जेव्हा त्याचं्या िाजधानीपयंत मजि माििी तेव्हा गुजिातचा सुितान बहमनींच्या 
संिक्षणासाठी धावनू आिा, आरण त्याने बहमनींच्या िाज्याविीि संकट टाळिे त्यावळेी आिे. महमूद 
गावानच्या मृत्यपूयंत हे संबंध मतै्रीचे िारहिे. त्यानंति बहमनींचे अस्स्तत्व जवळजवळ संपुष्टात आिे आरण 
त्यामुळे गुजिातच्या सुितानाचंा दृरष्टकोन बदििा आरण त्याचें धोिण शत्रतु्वाचे झािे. बहादूि रगिानीच्या 
बडंाबाबत गुजिातच्या सुितानानंी बहमनींना धािेवि धििे ही गोष्ट या बदित्या धोिणाची साक्ष देते. 
कदारचत अहमदनगिचे िाज्य भौगोरिक दृष्ट्या गुजिातच्या िाज्यािा अरधक जवळचे असल्यामुळे 
बहमनींबिोबिीि शत्रतु्वाचा वािसा गुजिातच्या सुितानानंी अहमदनगि बिोबिीि संबंधात पुढे चािू 
ठेविा. गुजिातच्या सुितानानंी अहमदनगिच्या सुितानानंा कधीच मानिे नाही. इतकेच नव्हे ति 
अहमदनगिच्या सामर्थयाची त्यानंा कधीच रभती वाटिी नाही. अहमदनगिच्या बाबतीत बोिायचे म्हटिे 
ति अहमदनगिच्या सुितानाचें धोिण गुजिातच्याबाबतीत पडिाऊपणाचे होते. याचा एकच दाििा 
पुिेसा आहे. गुजिातच्या बहादूि शहाने माळव्यावि स्वािी करून तेथे आपिे प्रस्थान बसरविे तेव्हा बुिहाण 
रनजामशहािा गुजिातच्या सुितानाच्या आपण बिोबिीचे आहोत हे जाहीि किण्याची इच्छा झािी. त्याने 
गुजिातच्या सुितानाची भेट घेण्यासाठी जीवाचा एकच आटारपटा केिा. आपिा सल्लागाि शहाताहीि 
यािा त्याने बहादूि शहाकडे भेटीची रवनंती किण्यासाठी िवाना केिे. बहादूि शहाने बुिहाण 
रनजामशहािा मानतेच्या भरूमकेवरुन मानण्याचे नाकाििे. अशाही परिस्स्थतीत बुिहाण रनजामशहाने 
बहादूिशहाची भेट घेतिी. बुिहाण रनजामशहाचा अपमान होऊ नये म्हणून शहाताहीिने एक युक्ती केिी. 
ती म्हणजे बुिहाण रनजामशहा बहादूिशहाचे पुढे जाण्याचे अगोदि तो कुिाणाची एक प्रत घेऊन दिबािात 
रशििा. ते पाहताच बहादूि शहा हसहासनावरून िािी उतििा. शहाताहीि याने बहादूिशहा हा बुिहाण 
रनजामशहािा सामोिा गेिा अशी बुिहाण रनजामशहाची िोटी समजूत करून रदिी. बुिहाण रनजामशहाने 
ते ििे मानिे. सत्याचा हा केवढा रवपयास आरण मनाची केवढी ही वचंना! बुिहाण रनजामशहाच्या 
व्यस्क्तमत्त्वाने यावळेी इतकी िोि पातळी गाठिी होती की, बहादूिशहाकडून शहा ही पदवी घेण्यात 
त्यािा कोणताच अपमान वाटिा नाही. विीि प्रसंगातून अहमदनगि आरण गुजिात याचं्यामधीि संबधंाचे 
ििे स्वरूप आपल्यािा रदसून येते. गुजिातच्या सुितानाच्या वतुनात जेत्याचा उद्दामपणा होता. ति 
अहमदनगि सुितानात दुबुिाचा पडिाऊपणा होता. अहमदनगि आरण गुजिात याचं्यामधीि शत्रतु्वाची 
ही पिंपिा पुढेही रटकिी. 
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वऱ्हाड आरण िानदेश याचें अहमदनगिबिोबि वैि होते या गोष्टीचा उल्लेि पूवीं आिेिा आहेच. 
वऱ्हाड आरण िानदेश या िाज्याचं्या सुितानाचंी अहमदनगि बिोबि एकेकयाने हकवा एकत्र होऊन 
सामना देण्याइतकी ताकद नव्हती. वऱ्हाडबिोबि जसे अहमदनगिचे अनेक वेळा संघषाचे प्रसंग आिे 
त्याचप्रमाणे िानदेशचेही आिे. त्यािा कािणे िानदेशच्या वािसाबाबत अहमदनगिने केिेिा हस्तके्षप 
अथवा पुढे अहमदनगिच्या वऱ्हाड प्रातंात िानदेशच्या सुितानानंी केिेिी ढवळाढवळही होती. पिंतु 
प्रत्येकवळेी िानदेशच्या सुितानानंा समोिासमोिच्या िढाईत अहमदनगिसमोि माघाि घ्यावी िागिी. 
एकदा ति असा प्रसंग आिा की, अहमदनगिच्या सुितानानंी िानदेशची िाजधानी बुऱ्हाणपूिपयंत मजि 
मारून िानदेशच्या सुितानाचंी ससेहोिपट केिी. िानदेशच्या सुितानावंि अशा तऱ्हेचा प्रसंग जेव्हा 
ओढवे, तेव्हा त्यानंा गुजिातच्या सुितानाकडे धाव घेणे भाग पडे. साहरजकच पुष्ट्कळ वेळा आपल्यािा 
अहमदनगिरवरूद्ध गुजिात, िानदेश आरण वऱ्हाड हकवा गुजिात आरण िानदेश याचंी युती झािेिी 
रदसून येते. जेव्हा जेव्हा अहमदनगि आरण िानदेश याचं्या किहात गुजिातने हस्तके्षप केिा तेव्हा तेव्हा 
अहमदनगििा नामुष्ट्कीची माघाि घ्यावी िागिी. एकदा ति अशी वेळ आिी की, गुजिातचे सैन्य वऱ्हाड 
आरण िानदेश आपल्या ताब्यात घेऊन न थाबंता अहमदनगिच्या प्रदेशात ठाण देऊन बसिे. पिंतु 
पावसाळा ऐन मोक्यावि आल्याने आरण दरक्षणेमधीि सुितान आपल्यारवरुद्ध एकी कितीि या रभतीने 
गुजिातच्या सुितानानंी अहमदनगि आरण वऱ्हाड येथून मघाि घेतिी. मोगिानंी गुजिात घेतल्यावि 
अहमदनगि आरण गुजिात याचं्यामधीि वैिाची समाप्ती झािी. िानदेश अरण अहमदनगि याचं्यामधीि 
वैिभावाने काहंी कािावधी सोडून रदल्यास गुजिातच्या पाडावानंतिच्या काळात अरतशय पिीसीमा 
गाठिी. िानदेशचा सुितान िाजा अिीिान याच्या कािरकदीत िानदेशवि मोगिाचंा दबाव आिा. 
िाजा अिीिानाने काळाची पाविे ओळििी आरण अकबिाचे माडंरिकत्व पत्कििे. नाइिाजाने का 
होईना मोगिाचं्या अहमदनगिविीि स्वािीत िाजा अिीिानािा भाग घ्यावा िागिा. या स्वािीत एका 
िढाईच्या प्रसंगी िाजा अिीिानािा मृत्यू यावा ही घटना दैवगती रकती रवरचत्र असते हेच दािवीत नाही 
का? 
 
णवजयनगर आणि अिमदनगर 
 

दरक्षणेतीि शाह्ा आरण रवजयनगिचे हहदू िाज्य याचं्यामधीि संबंधाचा उल्लेि यापूवी 
तारिकोटच्या िढाईच्या संदभात थोड्याफाि अंशाने येऊन गेिेिा आहेच. रवजयनगिबिोबि सवांत 
अरधक संबंध आिा तो तारिकोटच्या िढाईच्या अगोदि अहमदनगि आरण रवजापूि यांचा. तारिकोटच्या 
िढाईत रबदि आरण गोवळकोंडा याचंा संबध आिा तो केवळ िाक्षरणक अथाने. वऱ्हाडने या िढाईत भाग 
घेण्याचे नाकाििे ते अहमदनगि बिोबिीि शत्रूत्वाने. रवजापूिचे तारिकोटच्या िढाईचा प्रसंग सोडून 
रदल्यास रवजयनगिबिोबिीि संबंध हे मतै्रीचे होते. अहमदनगिच्या तथाकरथत वाढत्या सामर्थयाच्या 
रवरुद्ध रवजापूििा रवजयनगिबद्दि नेहमीच रदिासा वाटे. तारिकोटच्या िढाईच्या अगोदि दोन–तीन 
वळेा तिी असे प्रसंग आिे की, रवजयनगि आरण रवजापूि याचं्या संयुक्त फौजानंी अहमदनगिपयंत धडक 
माििी. या संघषात गोवळकोंड्याच्या सुितानाचंी भरूमका रनव्वळ धिसोडीची होती. अहमदनगिचे 
रवजयनगिबिोबिीि संबंध शत्रतु्वाचे आरण दे्वषमूिक होते. या संबंधानंा अहमदनगिच्या हुसेन 
रनजामशहाने वैयस्क्तक स्वरूप रदिे. रवजापूि आरण रवजयनगि याचं्या अहमदनगिबिोबि झािेल्या एका 
संघषात अहमदनगिचा पाडाव झािा. यानंतिच्या झािेल्या वाटाघाटीत हुसेन रनजामशहा आहण 
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रवजयनगिचा िामिाजा याचंी गाठभेट झािी. या प्रसंगी िामिाजाने आदिारतर्थयाचा एक प्रकाि म्हणून 
हुसेन रनजामशहािा एक रवडा आरण पान रदिे. ते घेताना िामिाजाच्या हाताचा स्पश ुहुसेनरनजामशहाच्या 
हातािा झािा. एिाद्या अपरवत्र आरण अमंगि वस्तूचा स्पश ुआपल्यािा झािा आहे असे भासवनू हुसेन 
रनजामशहाने आपिे हात धुण्यासाठी पानदान मागरविे. याचा िामिाजािा साहरजकच अपमान वाटिा. 
त्याने असे उद गाि काढिे की हुसेन रनजामशहा हा जि माझा पाहुणा नसता ति त्याची मी गदुनच 
उडरविी असती. ही घटना िामिाजा रवसििा पिंतु हुसेन रनजामशहा रवसििा नाही. त्याने रवजयनगिचा 
नाश किण्याचे आरण अनुषंगाने िामिाजाचा काटा काढण्याचे ठिरविे. आपल्या कट्ट्या शत्रबूिोबि म्हणजे 
रवजापूिबिोबि त्याने रमत्रत्वाचा तह केिा आरण वऱ्हाडिेिीज सोडून इति चाि शाह्ाचंी युती त्याने 
रवजयनगिरवरुद्ध घडवनू आणिी. रवजयनगिच्या हहदू िाजाचे वाढते सामर्थयु हे या युतीपाठीमागीि जसे 
एक महत्वाचे कािण होते त्याप्रमाणे हुसेन रनजामशहािा िामिाजाबद्दिचा आपिा वैयस्क्तक सूडही 
उगवनू घ्यावयाचा होता. तारिकोटच्या िढाईत िामिाजािा पकडून आणल्यानंति हुसेन रनजामशहाने 
िामिाजाचा रशिच्छेद केिा एवढेच नव्हे ति त्याचे पेंढा भििेिे मस्तक सैन्यामधून रमिरविे. यावरून हुसेन 
रनजमशहाच्या मनात ठाण माडूंन बसिेल्या दे्वषाची कल्पना येते. तारिकोटच्या िढाईनंति मुसिमानाचंी 
सैन्ये रवजयनगिवि चाि करून गेिी आरण ६ मरहनेपयंत िुटािूट, जाळपोळ, अनस्न्वत अत्याचाि आरण 
भीषण कत्तिी याचंा एक इरतहासच रवजयी झािेल्या मुसिमानी सुितानानंी उभा केिा. या सवु 
घटनापाठीमागीि पे्रिक शक्ती ही हुसेन रनजामशहाची होती, याबाबत दुमत असण्याचे काहीच कािण 
नाही. या पिाभवानंति रवजयनगिचा जो ऱ्हास झािा त्यातून रवजयनगिने कधीच डोके वि काढिे नाही. 
दरक्षणेतीि हहदू आरण मुसिमान िाजानंी सामोपचािाचे धोिण स्स्वकारून गुण्यागोहवदाने िाज्य केिे असते 
ति १६ व्या शतकाच्या अिेिीिा दरक्षणेवि आिेल्या मोगिाचं्या संकटािा त्यानंा अरधक रनधािपूवुक तोंड 
देता आिे असते यात काहीच शकंा नाही. कदारचत जेव्हा मोगिाचं्या पाशवी शक्तीपुढे अहमदनगि, 
रवजापूि आरण गोवळकोंडा यानंा माघाि घ्यावी िागिी तेव्हा हा रवचाि त्या िाज्याचं्या सुितानाचं्या मनात 
रनरितच आिा असेि. 
 
मुसलमानी राजवटी आणि त्याुंचे सुलतान 
 

इरतहास हा जसा त्या त्या काििंडात घडिेल्या घटनानंी बनरविा जातो त्याचप्रमाणे 
इरतहासाच्या घडणीवि त्या त्या काििंडात जे िाजेिजवाडे होऊन गेिेिे असतात त्याचं्या स्वभावाची 
आरण चारित्र्याची दाट छाया पडिेिी असते. साहरजकच मध्ययुगीन महािाष्ट्राच्या इरतहासाचा मागोवा 
घेताना बहमनी िाजवट आरण या िाजवटीचे सुितान, बहमनींच्या रवघटनानंति रनमाण झािेल्या पाच 
शाह्ा आरण त्याचें सुितान आरण त्याचप्रमाणे तत्कािीन इति िाजवटी व त्याचें सुितान याचंा या 
अनुषंगाने थोडाफाि रवचाि किणे हे क्मप्राप्त ठिते. बहमनी आरण इति सवु शाह्ा याचंा रवचाि किताना 
एक गोष्ट आपल्या नजिेत भिते ती अशी : 
 
वारसािक्ाुंची युदे्ध – एक स्थायीभाव 
 

काही अपवाद सोडल्यास कोणताही सुितान हा िक्तपातारशवाय गादीवि आिा नाही. दरक्षणेच्या 
िाजकािणात ही गोष्ट नवी होती, आरण हा िक्तपाताचा वािसा दरक्षणेिा रदल्लीच्या रििजी आरण तुघिक 
घिाण्याकंडून रमळािा. या गोष्टीिा दोन कािणे संभवतात. एक म्हणजे िाज्याच्या वािसाच्या मनात 
आपल्यािा िवकिात िवकि हसहासन रमळाव ेही इच्छा आरण त्यामुळे ते िवकि न रमळाल्यास त्यासाठी 
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हसहासनावि असिेल्या सुितानािा ठाि मारून ते रमळरवण्याचा त्याचा प्रयत्न. दुसिे कािण म्हणजे 
सुितानानंा िाभिेिे दीघायुष्ट्य आरण त्यानंी आपल्या पाठीमागे ठेविेिे हसहानाचे अनेक इच्छुक वािस. 
या वािसानंी स्वतःचा अरधकाि हसहासनावि सागंण्याच्या प्रयत्नातूंन अनेक वेळा संघषाचे प्रसंग रनमाण 
होत. परिणामी बहमनी िाज्याच्या स्थापनेपासून अहमदनगिच्या पाडावापयंतच्या २५० वषाच्या काििंडात 
आपल्यािा अनेक वळेा हसहासनासाठी िून आरण िक्तपात झािेिा दृष्टीस पडतो. याची अगदी ठळक 
उदाहिणे द्यावयाची झाल्यास पुढीि देता येतीि. परहल्या महमदशहा बहमनीनंति गादीवि आिेल्या 
मुजाहीदशहाचा िून झािा. त्याच्या पाठोपाठ आिेिा दाऊदशहा हा देिीि जेमतेम एकच वषु गादीवि 
रटकिा. त्यानंति १३९७ मध्ये गादीवि आिेल्या रधयासुद्दीन बहमनीचा िून झािा. त्याचं्या पाठोपाठ 
गादीवि आिेल्या शम्सुद्दीन दाऊदचाही िाज्याच्या आरभिाषेपायी िून झािा. त्यानंति गादीवि आिेल्या 
रफिोजशहाने बिाच काळपयंत िाज्य केिे. आपिा मुिगा हसन याची त्याने वािस म्हणून नेमणूक केिी. 
पिंतु ही नेमणूक बाजूिा सारून रफिोजशहाचा भाऊ अहमदशहा याने िाज्य बळकारविे. महमुद गावानच्या 
मृत्यनंूति बहमनींच्या रवघटनातून रनमाण झािेल्या बिीदशाही िाजकत्यांनी आपल्या िाज्यिािसेपोटी 
बहमनी कुिातीि अनेक िाजपुरुषाचंा बळी रदिा. याची ठळक उदाहिणे म्हणजे अहमदशहा बहमनी 
चौथा, अिाउद्दीनशहा बहमनी, विीउल्ला आरण किीमुल्ला ही होत. या िुनाचं्या सत्राचे दरक्षणेमधीि 
िाजकािणावि अरतशय दूिगामी असे परिणाम झािे. िाज्यामधीि पक्षोपपक्षानंी याचा फायदा घेऊन 
िाज्यात अंदाधंुदी माजरविी. रवशषेतः दरक्षणी आरण पिदेशी मुसिमान हा वाद यातूनच रनमाण झािा. 
हकबहुना बहमनी सुितानानंी आपल्या स्वाथासाठी या वादािा चािना रदिी आरण त्यामुळे अनेक वेळा 
रनिपिाध िोकाचं्या कत्तिी घडून आल्या, आरण मोठमोठ्या मुत्सद्द्ाचें बळी पडिे. चाकण येथे झािेिी 
पिदेशी मुसिमानाचंी कत्ति, ख्िाजा जहान तुकु आरण महमूद गावान याचें झािेिे िून आरण पंधिाव्या 
शतकाच्या अिेिीिा रबदि येथे झािेल्या कत्तिी ही विीि गोष्टींची ठळक उदाहिणे आहेत. 
वािसाहक्कासाठी ही जी युदे्ध झािी त्याचे आणिी दोन परिणाम बहमनींच्या काििंडात झािे. एक म्हणजे 
िाज्यावि ज्यानंा आपिा अरधकाि सागंता आिा नाही अशा तथाकरथत वािसानंी केिेिी बडें हा होय. 
अहमदशहा बहमनीने आपिा भाऊ रफिोजशहा याच्या रवरुद्ध बडं करूनच िाज्य बळकारविे. 
अहमदशहािा आपिा पुतण्या हसन याच्या बडंाचा बीमोड करूनच आपिे िाज्य रटकरवणे भाग पडिे. 
दुसऱ्या अिाउद्दीन महमदशहाच्या कािरकदीत िाजपुत्र महमद याने बडंाचा झेंडा उभाििा. वािंवाि 
होणाऱ्या या बंडामुळे बहमनींच्या िाज्यावि पिकीयाचंी आक्मणे ति झािीच पिंतु अंतगतु सुव्यवस्था आरण 
शातंता यानंाही धोका रनमाण झािा. वािसाहक्कासाठी झािेल्या या िक्तपाताचा दुसिा परिणाम म्हणजे 
िाज्यावि आिेिा वािस हा थेट िाजकुिातीि (Direct Line) कधीच नसे. १५० वषांतीि बहमनी िाजवट 
जि तपासून बरघतिी ति कुिच्छेद होऊन गादीवि आिेल्या वािसाचंी अनेक उदाहिणे आपल्यािा 
रमळतीि. परहिा िंड पडिा तो अिाउद्दीन मुजाहीदशहाच्या मृत्यनंूति. दुसिा िंड पडिा तो 
रधयासुद दीन आरण शम्सुद्दीन दाऊद याचं्या िुनानंति. रतसिा िंड पडिा तो रफिोजशहाच्या मृत्यनंूति. 
कोणत्याही िाजवटीच्या भिभिाटीिा आरण वैभवािा जि का थेट िाजकुिातीि वािस गादीवि आिे ति 
अरधक तेज चढते. थेट िाजवशंात नसिेिा वािस हा उपिा ठितो. हसहासनाबद्दि रजतके पे्रम त्यािा 
वाटावयािा पारहजे रततके त्यािा वाटत नाही. िाज्याची वृद्धी किण्याच्या ऐवजी आपिी सत्ता कशी 
रटकरवता येईि याकडेच त्याचे अरधक िक्ष िाहाते. बहमनींच्या बाबतीत रदल्लीच्या हसहासनासाििीच या 
गोष्टीची पुनिावृत्ती झािी. बहमनींचा कुिक्षय होण्यािा ही गोष्ट कािणीभतू झािी असे रवधान केल्यास 
त्यामध्ये काहीच वावगे ठिणाि नाही. बहमनींची हीच पिंपिा पुढे थोड्याफाि अंशाने अहमदनगि, रवजापूि 
आरण गोवळकोंडा या िाज्यात चािू िारहिी. अहमदनगिच्या िाज्यात मूतुजा रनजामशहाच्या 
कािरकदीपयंत वािसासंबंधाने उघड–उघड युदे्ध झािी नाहीत. पिंतु बुिहाण रनजामशहाचा गादीविीि 
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हक्क बाजूिा सारून त्याच्या िाजाजी नावाच्या भावािा गादीवि आणण्याचा प्रयत्न दिबािातीि काही 
मंडळींनी केिा. रवजापूिच्या सुितानानंीही अहमदनगिच्या वािसाच्या बाबतीत ढवळाढवळ किण्याचे 
अनेक वळेा प्रयत्न केिे. इतकेच नव्हे ति अरधकािावि असिेल्या सुितानारवरुद्ध झगडणाऱ्या िाजपुत्रािा 
आपल्या दिबािात आसिाही रदिा. पुढे मूतुजा रनजामशहािा िुद्द त्याचा भाऊ बुिहाण रनजामशहा याने 
आव्हान रदिे. रनजामशहाने या आव्हानाचा बीमोड करून आपल्या भावािा कैद केिे. हाच बुिहाण 
कािातंिाने दुसिा बुिहाण रनजामशहा म्हणून गादीवि आिा. अहमदनगिच्या वािसा हक्काच्या बाबतीत 
इरतहासातदेिीि ज्यािा तोड नाही अशी एक घटना मूतुजा रनजामशहाच्या कािरकदीत घडून आिी. 
आपिा मुिगा रमिानहुसेन हा आपल्या रवरुद्ध कािस्थाने किीत आहे या संशयावरून मूतुजा रनजामशहाने 
त्यािा जाळून ठाि मािण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केिा. याचे प्रायरित्त िगोिग त्यािा रमळािे. रमिान 
हुसेन याने आपल्या बापाचा त्यािा िोिीत कोंडून जीव घेतिा. यानंति अहमदनगिच्या िाजघिाण्यािा 
जणू काहीं वािसा हक्काच्या युद्धाचा शापच रमळािा. रमिानहुसेनची कािरकदु फाि काळ रटकिी नाही. 
त्याचा िून झािा. त्याच्या चुितभावािा गादीवि बसरवण्यात आिे. त्याचीही कािकीदु फािच थोडा काळ 
रटकिी. दुसिा बुिहाण रनजामशहा हा त्याचा बाप. त्याने अकबिाची मदत घेऊन आपल्या मुिारवरुद्धच 
युद्ध पुकाििे, आरण अहमदनगिची गादी बळकारविी. पाच–दहा वषांच्या कािावधीत घडिेल्या या 
रवरचत्र घटनानंी अहमदनगिचे सामर्थयु िच्ची झािे, आरण मोगिानंी त्या िाज्याचा स्वाहाकाि केिा. 
इतक्या प्रमाणात जिी नाही तिी थोड्याफाि अंशी का होईना रवजापूि आरण गोवळकोंडा या िाज्यात 
वािसाहक्काबाबत संघष ुघडून आिे. युसुफ आरदिशहानंति इस्माईि आरदिशहािा गादीवरून काढून 
दुसऱ्या िाजपुत्रािा गादीवि बसरवण्याचा प्रयत्न कमाििान या सिदािाने केिा. इस्माईि 
आरदिशहाच्या मृत्यनंूति त्याचा थोििा मुिगा मल्लूिान यािा गादीवि बसरवण्यात आिे. पिंतु त्याचा 
िून होऊन त्याचा भाऊ इब्राहीम हा गादीवि आिा. थेट िाजकुिामध्ये रवजापूिच्या आरदिशाही 
घिाण्यात पडिेिी ही परहिी मोड होती. अथात या घटनानंी रवजापूिच्या िाज्यात अहमदनगिइतके 
दुष्ट्परिणाम झािे नाहीत याबद्दि शकेंिा जागा नाही. अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्यातं एकापाठोपाठ 
एक तीन सुितान त्या िाज्याचं्या स्थापनेपासून हसहासनावि आिे पिंतु या कािावधीत गोवळकोंड्याचा 
कुिीकुतुबशहा मात्र वयाच्या ९८ व्या वषी िाज्य किीत होता. दीघायुष्ट्य हे एक कधीकधी विदान न ठिता 
शाप ठिते या गोष्टीची प्रचीती यावळेी आिी. कुतुबशहाचा मुिगा जमशीद याचीही वृद्धावस्था झािेिी 
होती. आपण काहीही हािचाि न केल्यास आपल्यािा िाज्य रमळण्याची शक्यता कमी आहे याची जाणीव 
होऊन त्याने आपल्या बापाचा िून केिा, आरण तो िाज्यावि आिा. जमशीदकुतुबशहािाही गादीवरून 
काढून त्याचा भाऊ हैदि यािा गादीवि बसरवण्याचे अयशस्वी प्रयत्न झािे. जमशीदने रनमाण केिेिा 
वािसा त्याच्या मृत्यनंूति पुढे चािू िारहिा. त्याच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा सुभानकुिी यािा गादीवि 
बसरवण्यात आिे. पिंतु थोड्याच अवधीत जमशीदचा भाऊ इब्राहीम याने आपल्या पुतण्यािा पदच्युत 
करून गादी बळकारविी. बहमनी काय हकवा बहमनींच्या रवघटनानंति रनमाण झािेल्या पाच शाह्ा काय, 
याचं्यामधीि वािसाहक्काच्या या किहामुळे झािेिे घोि दुष्ट्परिणाम इरतहासािा रवरदतच आहेत. या 
रठकाणी मध्ययुगीन महािाष्ट्रातीि मुसिमानी िाजवटीतीिच केवळ या घटना सागंण्याचे कािण प्रस्तुत 
रवषयाची व्याप्ती आरण मयादा हे होय. या संदभात एक गोष्ट नमूद किावीशी वाटते आरण ती ही की, 
बहमनी आरण त्याचं्या रवघटनानंति रनमाण झािेल्या पाच शाह्ा यानंा समकािीन असिेिी ओरिसा, 
तेिंगण आरण रवजयनगि ही हहदू िाज्येदेिीि वािसा हक्काच्या युद्धाच्या या शापापासून मुक्त नव्हती. 
हकबहुना सामर्थयाने अरधक असून देिीि मुसिमानी िाज्याकंडून त्याचंा पुष्ट्कळ वेळा पिाजय झािा याचे 
कािण वािसाहक्काच्या युद्धामुळे रनमाण झािेिी िाजकीय अशातंता आरण अरनरित परिस्स्थती हे होते. 
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सुलतानाुंची स्वभावणचते्र. 
 

मध्ययुगीन हहदुस्थानातीि िाजवटींरवषयी चचा किताना त्या िाज्याचें सुितान आरण त्याचंी 
स्वभाववैरशष्ट्ये ही काही–काही बाबतीत अरतशय ठळकपणे नजिेसमोि उभी िाहतात. बहमनी िाज्याच्या 
स्थापनेपासून अहमदनगिच्या पाडावापयंतच्या २५० वषांच्या काळात मनुष्ट्यस्वभावाचे अनेकरवरवध नमुने 
आपल्यािा रदसून येतात. या नमुन्यात शौयु, सरहष्ट्णुता, क्ौयु, मदाधंता, िैणपणा वगैिे अनेक 
गुणावगुणानंी नटिेल्या सुितानाचंी चरिते्र मध्ययुगीन काििंडाच्या या इरतहासाने आपल्यासमोि उभी 
केिी आहेत. त्यातीि काही रवशषे अशा स्वभावरचत्राचें समािोचन या रठकाणी होणे जरूि वाटते. 
 
िुमायनूशिा बिमनी 
 

बहमनींच्या काळात कू्िपणाचा मूर्मतमंत पुतळा असे ज्याचे वणनु किता येईि तो म्हणजे 
अिाउद्दीन हुमायनूशहा बहमनी हा होय. प्रत्यक्ष इरतहासकािानंीच त्यािा जुिूमशहा ही पदवी त्याच्या 
कू्िकृत्यामुळे बहाि केिी. त्याची कािकीदु जेमतेम तीन वष े झािी. पिंतु या तीन वषांच्या कािावधीत 
त्याने माणुसकीिा कारळमा आणणािी अनेक कृत्ये केिी. त्याच्यारवरुद्ध बडं किणाऱ्या त्याच्या हसन या 
धाकया भावाचा त्याने रबमोड केल्यानंति आपल्या रविोधकावंि त्याने शि उगाििे. शहिातीि दोन 
हजाि िक्षकानंा त्याने ठाि माििे, आरण शहिाच्या कोतवािािा कैद करून प्रत्येक रदवशी त्याचा एकेक 
अवयव छाटण्याची त्यािा रशक्षा रदिी. िाजपुत्र हसनरवरुद्ध पाठरविेल्या सैन्याचा जेव्हा परहल्याप्रथम 
पिाजय झािा तेव्हा त्याने सैन्यातीि अरधकाऱ्याचं्या बायका मुिानंा पकडिे आरण सैन्याने जय न 
रमळरवल्यास त्या सवांना ठाि मािण्याची धमकी रदिी. पिंतु त्याने अरतिेकीपणाची कमाि यानंति केिी. 
हसनचा पिाभव झाल्यानंति त्यािा व त्याच्या अनुयायानंा पकडून आणण्यात आिे. हुमायनूने भि चौकात 
त्यािा वाघाच्या तोंडी रदिे. त्याच्या अनुयायंाची सवांसमक्ष कत्ति किण्यात आिी. त्याचं्या रियाचंी भि 
चौकात रवटंबना किण्यात आिी. हुमायनूने शोधून काढिेल्या छळाच्या प्रकािात िंरजिाने वािंवाि 
भोसकणे, कुऱ्हाडीने तुकडे किणे, उकळते तेि हकवा पाणी अंगावि टाकून कातडी सोिणे हे अमानुष 
प्रकाि होते. इरतहासामध्ये अशा तऱ्हेची उदाहिणे फािच क्वरचत रमळतीि. हुमायनूच्या या वागणुकीचे 
सवुसामान्य प्रजाजनावंि आरण अमीिउमिावावंि झािेिे परिणाम हे अरतशय दूिगामी होते. बहमनींच्या 
रवघटनािा कािणीभतू झािेल्या अनेक गोष्टींमध्ये त्याचं्या सुितानाचंी बेताि आरण बेदिकाि वागणूक 
कािणीभतू ठििी यात काहीच संशय नाही. या कू्ि पणाच्या जोडीिा बहुतेक सवु बहमनी सुितानानंी 
मद्यपानाच्या दुगुणुाची जोड रदिी. 
 
शम्सुद्दीन बिमनी 
 

या बाबतचे मोठे रवदािक उदाहिण आपल्यािा शम्सुद्दीन बहमनी रतसिा याच्या कािरकदीत दृष्टीस 
पडते. याच्या कािरकदीत बहमनींचे िाज्य वैभवाच्या पिाकोटीिा पोहोचिे होते. यािा कािणीभतू 
बहमनींचा वजीि महमूद गावान हा होता. त्याचा उत्कष ुत्याच्या बिोबिीच्या सिदाि मंडळींना सहन झािा 
नाही आरण त्यानंी कपटाने त्याचा नाश किण्याचे ठिरविे. एक िोटे पत्र त्यानंी महमूद गावानच्या नावे 
तयाि करून सुितान दारूच्या धंुदीत असताना ते त्याच्या पुढे ठेविे. दारूच्या नशते आपण काय किीत 
आहोत याची जाणीव न िाहून सुितानाने महमूद गावानच्या िुनाची आज्ञा रदिी. मदाधं झािेल्या 
सुितानािा महमूद गावानने रदिेिा बचाव िोटा वाटिा आरण सुितानाच्या नजिेसमोि महमूद 
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गावानचा रशिच्छेद किण्यात आिा. दारूच्या नशमुेळे सुितानाच्या कू्ि स्वभावािा एक तऱ्हेची वगेळीच 
धाि चढिी आरण त्यामुळे महमूद गावानचा हकनाक बळी पडिा. या घटनेचे इरतहासावि रकती घोि 
परिणाम झािे हे सवुश्रुत आहेच. बहमनींच्या पक्षपात्यािा कदारचत बहमनींचा नाश झाल्याबद्दि वाईट 
वाटेि. पिंतु उघड्या डोळ्यानी आपल्यािा वैभवाच्या रशििावि पोहोचरवणाऱ्या आपल्या वजीिाचा िून जे 
पाहू शकतात आरण सहन करू शकतात त्याचं्या िाजवटींचा कुिक्षय होऊन ती िाजवट मातीमोि झािी 
ति काळाने त्यािा योर्गय शासन रदिे असेच म्हणावे िागेि. या क्ौयाचा वािसा थोड्याफाि प्रमाणात 
अहमदनगिच्या काही सुितानानंी चािरविा. रवजापूि, गोवळकोंडा, बीदि, वऱ्हाड आरण िानदेश येथीि 
सुितान पुिाव्याच्या अभावी या वगात बसत नाहीत असे रवधान केल्यास ते चुकीचे ठिणाि नाही. त्याचं्या 
हातून घडिेिे प्रमाद हे वैयस्क्तक स्वाथु आरण मदाधंता याचं्या पोटी नव्हते. त्याचं्या हातून झािेल्या 
कत्तिी ह्ा युद्धामुळे आरण प्रसंगोपात िाजकीय जरुिीमुळे झािेल्या होत्या. अहमदनगिच्या मूतुजा 
रनजामशहाच्या बाबतीत मात्र तसे म्हणता येणाि नाही. 
 
मूततजा णनजामशिा 
 

मूतुजा रनजामशहा हा कू्ि ति होताच. पिंतु त्याच्या कू्िपणात वडेेपणाची िहि होती. मूतुजा 
रनजामशहाच्या बाबतीत या बाबतचे एकच उदाहिण रदिे तिी पुिेसे आहे. एकदा िाजवाड्यातीि सईस, 
डागं वगैिे िािच्या नोकिवगापैकी एक अनुचि जनानिान्यामधून बाहेि पडताना मूतुजा रनजामशहाने 
बरघतिा. त्यािा काही वगेळाच संशय आिा. त्याने वडेाच्या आरण िागाच्या िहिीत विीि प्रकािच्या सवु 
अनुचिाचंी कत्ति किण्याचा हुकूम रदिा. हुकमाबिोबि शकेडो सईस, डागं, रदवटे वगैिे अनुचिाचंी कत्ति 
किण्यात आिी. आपिा मुिगा रमिानहुसेन याच्याबाबत मूतुजा रनजामशहाची वागणूक कशी होती याचा 
उल्लेि वि आिेिाच आहे. 
 
दुसरा बुरिाि णनजामशिा 
 

जी गत मूतुजा रनजामशहाची तीच त्याचा भाऊ दुसिा बुिहाण रनजामशहा याची. यािा िाज्य 
रमळािे ते त्याच्या वृद्धापकाळात. त्याच्या कू्िवृत्तीने धािण केिेिे रूप हे मात्र वगेळ्या प्रकािचे होते. 
दरक्षणी मुसिमानारवषयी दे्वष त्याच्या िोमािोमात रभनिा होता. त्याच्या कािरकदीत चौिवि स्वािी 
किण्यात आिी. स्वािीवि पाठरवण्यात आिेिे बहुतेक अरधकािी दरक्षणी मुसिमान होते. चौि येथीि 
पोतुुगीजानंी अहमदनगिच्या या स्वािीचा धुव्वा उडरविा. इतकेच नव्हे ति दहा ते बािा हजाि दरक्षणी 
मुसिमानाचंी कत्ति केिी. बुिहाण रनजामशहािा या गोष्टीचा अरतशय आनंद झाल्याचे फरिश्ता आरण 
सय्यदअिी या इरतहासकािानंी नमूद केिे आहे. बुिहाण रनजामशहाने अहमदनगिमध्ये पिदेशी 
मुसिमानानंा भिाभि बढत्या रदल्या. त्याने कोणत्याही प्रकािची मदत पिाभतू झािेल्या सैन्यािा न 
पाठरवल्यामुळे रनजामशाही सैन्यािा मोठ्या नामुष्ट्कीची माघाि घ्यावी िागिी. या वृत्तीचे परिणाम फािसे 
काहंी चागंिे झािे नाहीत. थोड्याच कािावधीत दुसऱ्या बुिहाण रनजामशहािा मृत्य ू आिा. बहमनी 
सुितान आरण बहमनींच्या रवघटनानंति रनमाण झािेल्या शाह्ाचें सुितान याचं्याबाबतीत आणिी एका 
गोष्टीचा उल्लेि किणे क्मप्राप्त वाटते. या सुितानाचं्या वतुनातीि क्ौयु आरण मदाधंता समजू शकतो. 
कदारचत काहींच्या बाबतीत रवरशष्ट परिस्स्थतीमुळे त्यानंा तसे वागाव े िागिे या भरूमकेतून त्याचे वतुन 
क्षमेिा पात्रही ठिेि. पण त्याचं्यापैकी बऱ्याच जणाचं्या अंगी अनैसर्मगक वागणूक किण्याची जी वृत्ती रदसून 
येते ती हनद्य आरण गहुणीय होती; इतकेच नव्हे ति त्या वागणुकीिा मानवी शब्दकोशात क्षमा हा शब्द 
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रनरितच नाही. या अनैसर्मगक वतुनाचा वािसा बहमनींनी रदल्लीच्या सुितानापंासून घेतिा असावा आरण 
त्यानंीच तो त्याचं्या वािसदाि शाह्ाचं्या सुितानानंा बहाि केिा असावा. रदल्लीच्या सुितानाचें आरण 
त्याचप्रमाणे बहमनी सुितानाचें त्याचं्या गुिामाबंद्दि त्यानंा वाटणािे पे्रम (?) हे सवुश्रुतच आहे. या 
पे्रमाबद्दि उघडउघड असे त्याचं्या इरतहासकािानंी रिरहिे नसिे तिी त्यानंी ज्या हकीकती रनवेदन 
केल्या आहेत त्यावरून हे पे्रम (?) सवु सामान्य मानवी जीवनात बसणािे नसून अनैसर्मगक या सदिात 
मोडणािे होते याची इरतहासाच्या अभ्यासकािा सहज कल्पना येते. रदल्ली आरण बहमनी सुितान याचं्या 
या अनैसर्मगक वागणुकीबद्दि रिरहताना तत्कािीन इरतहासकािानंी पुष्ट्कळच संयम दािरविा. पण 
बहमनींच्या रवभाजनानंति रनमाण झािेल्या शाह्ाचं्या सुितानाबंाबत रिरहताना मात्र त्यानंी िेिणीविीि 
हे तथाकरथत रनबंध पाळिे नाहीत आरण अगदी प्रच्छन्न शद्ातं नोंद झािेल्या घटना कथन केल्या. या 
घटनाचंी काही उदाहिणे रदिी तिी पुिेशी आहेत. 
 
अमीरअली बरीद. 
 

अमीि अिी बिीद या बीदिच्या सुितानाच्या जनानिान्यात दोन अरतशय संुदि गुिाम होते. 
फरिश्ता आरण सय्यदअिी या मध्ययुगीन काििंडाच्या इरतहासकािानंी अमीिअिी आरण या दोन 
गुिामाचं्या संबधंाचें िसभरित वणुन केिेिे आहे ते या रठकाणी उद धृत किणे औरचत्यािा धरून होणाि 
नाही. अहमदनगिने जेव्हा रबदिवि हल्ला केिा, तेव्हा अमीिअिी बिीदने अिी आरदिशहाकडे मदतीची 
याचना केिी. अिी आरदिशहाने मदत देण्याचे एका अटीवि मान्य केिे आरण ही अट म्हणजे बिीदशहाने 
आपल्या ताब्यातीि त्या दोन संुदि गुिामानंा अिी आरदिशहाच्या स्वाधीन किावे. िाज्य वाचरवण्यासाठी 
बिीदशहाने ही रवकािरविरसत मागणी मान्य केिी. 
 
अली आणदलशिा 
 

युद्धानंति अमीिअिीने विीि गुिामाचंी िवानगी आरदिशहाकडे केिी. हा इरतहास वाचताना 
एका गोष्टीचे मोठे आियु वाटते आरण ती गोष्ट म्हणजे या गुिामानंादेिीि आपल्या धन्यािा म्हणजे 
बिीदशहािा सोडून जाण्याचे रजवावि आिे ही होय. तिीदेिीि त्याचं्या मजीरवरुद्ध त्याचंी 
आरदिशहाकडे पाठवणी किण्यात आिी. सय्यद अिी आरण फरिश्ता हे दोघेही असे सागंतात की, 
आरदिशहाच्या जनानिान्यात गेल्यावि आरदिशहाने या गुिामाबंिोबि वडेेवाकडे आरण फारजि वतुन 
किण्यास सुिवात केिी. आरदिशहाची िगट त्या गुिामानंा आवडिी नाही आरण त्याचं्यापैकी एकाने 
आरदिशहाच्या छातीत शि िुपसून त्याचा प्राण घेतिा. जिाजजुि झािेल्या आरण जनान्यात रियाचंी 
वाण नसिेल्या एका सामर्थयुशािी िाज्याच्या सुितानाचे हे िंपट वतुन पारहल्यानंति त्याच्याबद्दि 
रतिस्काि वाटण्याऐवजी मनात अनुकंपा आरण कींव मात्र रनमाण होते. जी गोष्ट रवजापूिच्या अिी 
आरदिशहाची हकवा रबदिच्या अमीिअिी बिीदची तीच हकबहुना त्याहूनही अश्लाघ्य कथा अहमनगिचा 
परहिा मूतुजा रनजामशहा याची. 
 
पुनश्च मूततजा णनजामशिा 
 

सय्यदअिी आरण फरिश्ता त्याचा उल्लेि वडेा मूतुजा रनजामशहा असाच कितात. याचे दोन संुदि 
गुिामावंि पे्रम बसिे. एकाचे नाव सारहबिान आरण दुसऱ्याचे फत्तु ऊफु फते्तशहा. सारहबिानाच्या नादाने 
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मूतुजा रनजामशहा इतका चाळाविा की त्यािा जवळजवळ वेड िागल्यासाििे झािे. एिाद्या पे्रयसीने 
आपल्या रप्रयकिावि रुसाव े तदनुसाि मूतुजा रनजामशहाकडून काही एक हट्ट पुिा न झाल्यामुळे 
सारहबिानाने अहमदनगि सोडिे. त्याच्या पाठोपाठ िानोमाळ, गावोगाव मूतुजा रनजामशहा सैिावैिा 
पळत िारहिा. आपल्या पूण ु कबजातं मूतुजा सापडिा आहे याची जेव्हा सारहबिानािा जाणीव झािी 
तेव्हा ति त्याने कहि केिा. स्वतःिा सुितान समजून त्याने जहारगिी देण्यास सुिवात केिी, 
िाजधानीमध्ये कत्तिी घडवनू आणल्या आरण सवुत्र हाहाःकाि उडवनू रदिा. सितेशवेटी युद्धाचा अविंब 
करुन मूतुजाचा मुख्य प्रधान सिाबतिान याने सारहबिानाचा वध किरविा आरण हे मूतुजाच्या 
मानगुटीवि बसिेिे भतू गाडिे. अथात मूतुजाचा ह्ा वडेा छंद मात्र सुटिा नाही. वि उल्लेि केिेल्या 
फते्तशहाच्या आता तो नादी िागिा. जामदाििान्यामधीि एका ित्नजरडत कमिपट्ट्याची फते्तशहाने 
केिेिी मागणी पुिी किण्याची आज्ञा मूतुजाने सिाबतिानािा रदिी. उघड्या डोळ्यानंी िाजवैभवाचा 
होत असिेिा नाश सिाबतिानािा पाहविा नाही. त्याने िऱ्या कमिपट्ट्याऐवजी िोटा कमिपट्टा 
फते्तशहािा रदिा. त्याने मूतुजाकडे जाऊन सिाबतिानारवरुद्ध तक्ाि केिी. मुतुजाने आपल्या रप्रय 
पात्राची समजूत घातिी आरण सिाबतिानािा समक्ष बोिावनू त्याची हजेिी घेतिी. इतकेच नव्हे ति 
संतापून जाऊन त्याने जामदाििान्यािाच आग िावनू रदिी. एका वैभवसंपन्न िाज्याच्या सुितानाची 
अनैसर्मगक कामवासनेच्या आहािी गेल्यामुळे झािेिी रवपन्नावस्था पारहल्यानंति रवरचत्र दैवगतीचे कौतुक 
वाटते. 
 
मध्ययुगीन कालखुंड आणि पोतुतगीज 
 

मध्ययुगीन महािाष्ट्राच्या इरतहासातीि शाह्ाचंा आरण त्याचें सुितान यांचा पिामश ुघेताना एका 
गोष्टीचा उल्लेि अटळ आहे आरण तो म्हणजे या काििंडातीि पोतुुगीजाचें स्थान. हहदुस्थानच्या परिम 
रकनाऱ्यावि पोतुुगीजाचें आगमन झािे ते इति युिोपीय िोकापं्रमाणे व्यापािी म्हणूनच. १४ व्या आरण १५ 
व्या शतकात आपिे िाज्य स्थापन किण्याचे दृष्टीने त्यानंी पाऊि उचिण्याचे टाळिे. पिंतु बहमनींच्या 
रवनाशानंति मात्र त्यानंी महािाष्ट्रातीि िाजकीय परिस्स्थतीचा अंदाज घेतिा आरण आता आपल्यािा 
प्रादेरशक वचुस्व स्थापन किता येणे शक्य आहे अशी मनाशी िूणगाठ बाधंिी. आक्मक िाजकािणाचे डाव 
िेळण्यासाठी ज्या गुणावगुणाचंी आवश्यकता असते ते पोतुुगीजाच्या अंगी पूणांशाने वसत होते. 
रवश्वासघात करून शत्रिूा नेस्तनाबदू किण्यात त्यानंा कसिीच रदक्कत वाटत नसे. गुजिातच्या 
बहादूिशहािा वाटाघाटीसाठी बोिावनू भि समुद्रात त्यािा जिसमाधी देण्यात पोतुुगीजानंी परिणामाचंी 
रक्षती केिी नाही यावरून हे सहज रसद्ध होते. त्याचं्या अंगी धडाडी होती आरण शौयादी गुण वास किीत 
होते. आपिा स्वाथु साधण्यासाठी कसिाही धोका पत्किण्याची त्याचंी तयािी होती. युसूफ 
आरदिशहाच्या कािरकदीत गोव्यावि त्यानंी रमळरविेिा कबजा हकवा, दुसऱ्या बुिहाण रनजामशहाच्या 
कािरकदीत अहमदनगिने चौिवि प्रचंड सैन्यारनशी केिेिा हल्ला थोड्या सैन्यारनशी पितवनू िावनू 
अहमदनगिच्या १२००० वि सैरनकानंा त्यानंी घातिेिे कंठस्नान ह्ा गोष्टी त्याचंी धाडस आरण धोका 
घेण्याची तयािी दािरवतात. मनुष्ट्यबळाची उणीव त्यानंी युक्ती आरण अप्ररतम युद्धकौशल्य यानंी भरून 
काढिी. दरक्षणेतीि सुितानामंधीि दुहीचा फायदा त्यानंी आपिी िाजकािणी आरण प्रादेरशक 
महत्त्वाकाकं्षा साधून घेण्यासाठी पुिेपूि उठरविा. दरक्षणेमधीि सुितानानंा पोतुुगीजाचंा पिाभव कधीच 
किता आिा नाही. इतके असूनही पोतुुगीजानंा िाजकीय स्थैयु असे कधीच िाभिे नाही. यािा दोन गोष्टी 
कािणीभतू झाल्या. एक म्हणजे पोतुुगीजाबंिोबि ज्या इति युिोपीयसत्तानंी हहदुस्थानात व्यापािासाठी प्रवेश 
केिा त्याचं्याबिोबि स्पधेमध्ये पोतुुगीजाचंा रटकाव िागिा नाही. दुसिी आरण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 
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स्थारनक िोकाचंा पाहठबा पोतुुगीजानंी पूणपुणे गमाविा ही होय. हहदुस्थानच्या परिम रकनाऱ्याविीि 
अनेक रठकाणावंि त्यानंी हल्ले चढरविे आरण तेथे जाळपोळ आरण अमानुष कत्तिी केल्या. धमुवडेाच्या पोटी 
त्यानंी सक्तीने आरण बळजबिीने िोकानंा रििन धमु स्स्वकािावयास िाविा आरण हहदू आरण मुसिमान 
या दोन्ही धमाच्या जनतेशी त्यानंी वैि रनमाण केिे. परिणामी इंग्रजानंा जे साधिे त्याची परिपूती किण्यात 
पोतुुगीजानंा अपयश आिे आरण हहदुस्थानच्या परिम रकनाऱ्याविीि काही रठकाणे सोडल्यास पोतुुगीज 
सते्तची हहदुस्थानातून रपछेहाट झािी. पोतुुगीजाचं्या अपयशाची मीमासंा किताना एका महत्त्वाच्या 
गोष्टीकडे आपल्यािा दुिुक्ष करून चािणाि नाही. पोतुुगीजाचें पाय हहदुस्थानमध्ये स्स्थिाविे वा न 
स्स्थिाविे हा प्रश्न क्षणभि बाजूिा ठेवल्यास एक गोष्ट रनरित की, पोतुुगीजानंी आपल्या धडाडीने असे 
दािवनू रदिे की, वषानुवष ेदरक्षणेत िाज्य किणाऱ्या आरण तेथीि स्थारनक प्रजेची रपळवणूक किणाऱ्या 
मुसिमान सत्तारधशाचंी अस्मानी सुितानी हा काही त्यानंा रमळािेिा अमिपट्टा नाही. साहस, मनाची 
तयािी आरण रनिय याचंी गाठ बाधूंन पाऊि टाकल्यास सते्तची धंुदी चढिेल्या मदाधंाचें गवुहिण सहज 
किता येते याची प्रचीती पोतुुगीज आरण दरक्षणेतीि सुितान याचं्यामधीि किहातून तेथीि स्थारनक 
प्रजेिा झािी. दरक्षणेमधीि सोळाव्या शतकातीि महािाष्ट्रामधीि व इतित्र झािेल्या प्रजेच्या उदे्रकाचें 
थोडेफाि श्रेय पोतुुगीजानंा आहे असे रवधान केल्यास त्यात काहीही अरतशयोक्ती होणाि नाही. 
 
मध्ययुगीन कालखुंड–समाज, राज्यव्यवस्था, सुंस्कृणत, वाङ्मय, वगैरे. 
 

मध्ययुगीन इरतहासाचा रवशषेतः प्रस्तुत काििंडातीि इरतहासाचा अभ्यास किताना एक गोष्ट 
प्रामुख्याने नजिेस येते. ती म्हणजे या काििंडाचे इरतहासकाि फरिश्ता काय हकवा सय्यदअिी काय 
इरतहासाचे कथन किताना ऐरतहारसक घटनावंिच अरधक भि देतात. त्याचं्या रििाणात तत्कािीन 
िाज्यकािभाि, समाजस्स्थती, किा आरण वाङ्मय वगैिे बाबींचा फािच थोडा असा उल्लेि येतो. मध्ययुगीन 
काििंडाच्या विीि दोनही इरतहासकािाचं्या रििाणात याबाबत स्वतंत्र असे रववचेन केिेिे आढळत 
नाही. जे काही उल्लेि येतात ते केवळ अनुषंगाने. उदा. बहमनींच्या िाज्यरवस्तािा रवषयी मारहती देताना 
फरिश्ता हकवा सय्यदअिी बहमनी िाज्याचे परहल्या सुितान महमदच्या कािरकदीत चाि प्रातं होते असे 
सागंतात. त्याचंी नावहेी ते देतात. पिंतु त्या िाज्यात त्या प्राताचंी पुढे कशी रवभागणी झािी होती हकवा त्या 
प्रातंाचंा वसूि काय होता या रवषयी मात्र ते काहीच मारहती देत नाहीत. त्याचप्रमाणे सैन्यारवषयी 
रिरहताना सैन्याची उजवी फळी अथवा डावी फळी याचा ते उल्लेि कितात. पिंतु हे सैन्य रकती होते, 
त्याचंी शिे कोणती होती, या सैन्याची रवभागणी कशी झािी होती यारवषयी मात्र त्याचं्या रििाणात 
काहीही उल्लेि आढळत नाही. आणिी काही उदा. द्यावयाची ति आपल्यािा असे म्हणता येईि की 
मध्ययुगीन काििंडात बहमनी कािीन हकवा शाह्ाचं्या काळात वाङ्मयाची रनर्ममती रकती झािी, त्या 
काळी पत्रव्यवहाि कसा केिा जात असे, धार्ममक गं्रथ कोणते रिरहिे गेिे याचा उल्लेि त्याचं्या रििाणात 
आढळून येत नाही. फरिश्ता आरण सय्यदअिी याचं्या रििाणात चष्ट्नगीर, सर पदादार, वकील आरण 
पेशवा, वजीर वगैिे अनेक अरधकाऱ्याचें उल्लेि येतात. पिंतु या अरधकाऱ्याचें रनरित काम काय होते या 
रवषयी मारहती मात्र दोघाचं्याही गं्रथातं रमळत नाही. मुख्य प्रश्न पडतो तो तत्कािीन िाजसते्तचे स्वरूप 
काय असाव ेयाबद्दि. त्यावळेी मंरत्रमंडळ असाव ेअसे समजण्यास भिपूि वाव आहे. पिंतु या मंरत्रमंडळाची 
व्याप्ती काय होती आरण त्याचे अरधकाि काय होते ह्ारवषयी दोघाचं्याही रििाणात स्पष्ट असे उल्लेि 
नाहीत. मध्ययुगीन इरतहासकािाचं्या गं्रथामरधि ही उणीव समकािीन इति कागदपते्र आरण या 
काििंडात प्रवासाच्या रनरमत्ताने आिेिे युिोरपयन प्रवासी हकवा व्यापािाच्या रनरमत्ताने आिेिे त्याचें 
भाईबंद यानी रिहून ठेविेिे वृत्तातं यानंी बऱ्याच अंशी भरून काढिेिी आहे. या सवु कागदपत्रातून हकवा 



 अनुक्रमणिका 

प्रवाशानंी रिरहिेल्या गं्रथामंधून तत्कािीन िाज्यपद्धती, समाजस्स्थती, किा आरण वाङ्मय याचंी प्रगती, 
वास्तू आरण रशल्पशाि यासंबधंीची भिपूि मारहती आपल्यािा रमळते. हे रििाण कोणते आरण 
हहदुस्थानात आिेल्या कोणत्या प्रवाशानंी येथीि परिस्स्थतीबद्दि मारहती रदिी त्याचा उल्लेि पुढे येईिच. 
फरिश्ता आरण सय्यदअिी याचें गं्रथ आरण त्याचप्रमाणे समकािीन साधनसामुग्री यावरून मध्ययुगीन 
महािाष्ट्रामधीि िाज्यव्यवस्था आरण समाजव्यवस्था याबद्दि जी मारहती रमळते रतचे परिशीिन पुढे केिेिे 
आहे. 
 

मुसिमानाचंी परहिी स्वािी दरक्षणेवि १२९४ मधे झािी. यादवाचें िाज्य १३१८ मध्ये नष्ट पाविे. 
त्यानंति ३० वष े रदल्लीच्या सुितानाचंी सत्ता दरक्षणेवि होती. १३४७ मध्ये दरक्षणेमध्ये बहमनींच्या स्वतंत्र 
िाज्याची स्थापना झािी. मुसिमानाचं्या या सते्तचे दरक्षणेमधल्या आरण रवशषेतः महािाष्ट्रामधीि 
समाजस्स्थती, आर्मथक स्स्थती आरण संस्कृती यावि अरतशय दूिगामी असे परिणाम झािे. नवीन 
िाज्यकत्यांचा दृरष्टकोन हा जेत्याचंा होता. त्याचंी संस्कृती ही महािाष्ट्रािा त्या काळापयंत परिरचत 
असिेल्या संस्कृतीपेक्षा अगदी वगेळी होती. साहरजकच दोन्ही संस्कृतीमध्ये संघष ु रनमाण होणे क्मप्राप्त 
होते. या संघषात येथीि संस्कृतीने पिकीय संस्कृती आत्मसात करून आपिे स्वत्व कायम ठेविे, ही 
रवशषे उल्लेि किण्यासाििी गोष्ट आहे. 
 
राज्यकारभार–बिमनी सुलतान 
 

बहमनी िाजघिाण्याची स्थापना जिी दौिताबाद येथे झािी असिी तिी काही काळानंति 
बहमनींनी आपिी िाजधानी महािाष्ट्राबाहेि गुिबगा येथे नेिी. बहमनींचा अंमि सवु दरक्षण हकवा सवु 
महािाष्ट्र यावि पूणपुणे कधीच नव्हता. बहमनींच्या काळात बहमनी िाज्याचे जे रवभाग पाडिे होते त्याचंा 
िाज्यकािभाि हा ज्या अरधकाऱ्याचं्या हाती असे ते अरधकािी िष्ट्किातीि मनसबदार असत. बहमनी 
सुितानाचं्या सते्तवि रनयंत्रण असे कधीच नसे पिंतु बहमनींच्या सिदािाचंी वृत्ती सुितानावंि हुकमत 
गाजरवण्याची तिी असे हकवा त्याचं्यारवरुद्ध बडं किण्याची तिी. जेव्हा सुितान हा कतुबगाि असे तेव्हा तो 
बडंिोि सिदािानंा आवाक्यात ठेवी. तो दुबुि असल्यास िाज्यात अशातंता माजे. बहमनींच्या काळात 
वािसाबाबत सतत युदे्ध होत असल्याचा उल्लेि वि आिा आहेच. याचा परिणाम बहुतेक करून यादवी 
युद्धात होय असे. या गोष्टीमुळे बहमनींच्या प्रगतीत फाि मोठा अडथळा रनमाण झािा यात काहीच संशय 
नाही. 
 
राज्याची णवभागिी 
 

बहमनींचे िाज्य स्थापन होण्याचे अगोदि रदल्लीच्या सुितानानंी दरक्षणेमध्ये जी िाज्ययंत्रणा स्थापन 
केिी होती रतच्यामध्ये फािसा बदि किण्याची जरुिी बहमनींना वाटिी नाही. बहमनींनी आपल्या 
िाज्याची रवभागणी िाज्यकािभािाच्या सोयीकरिता वगेवगेळ्या प्रांतामंध्ये केिी आरण त्यावि मसनद–ई–
अली, मजलीस–ई–अली, आजम–ई–िुमायनू आरण मलीक नायब हे अरधकािी नेमिे. हे प्रातं म्हणजे 
दौिताबाद, वऱ्हाड, बीदि आरण गुिबगा हे होते. हे प्रातं महमदशहा परहिा याच्या कािरकदीत पाडण्यात 
आिे. ही िाज्यव्यवस्था जवळजवळ शभंि वषपेयंत रटकिी. 
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गावानच्या सुधारिा 
 

प्रातंाचंी पुनिुचना रतसऱ्यामहमदशहाच्या कािरकदीत महमूद गावान याने केिी. वा शभंि वषांत 
बहमनींच्या ताब्यातीि प्रदेशात बिीच भि पडिी होती. त्यामुळे मूळच्या प्रातंाचा रवस्ताि आवाक्याबाहेि 
गेिेिा होता. प्रारंतक अरधकाऱ्याचं्या ताब्यामध्ये अरधक प्रदेश आल्यामुळे त्याचं्या सते्तत वाजवीपेक्षा जास्त 
भि पडिेिी होती. साहरजकच या प्रारंतक सुभेदािाचंी वृत्ती बंडिोिीकडे वळिी होती. यामधून रनमाण 
होणािा धोका महमूद गावानने ओळििा, आरण प्रारंतक सुभेदािाचंी सत्ता कमी करून त्याचं्या वचुस्वािा 
आळा घािण्याचे ठिरविे. त्यानुसाि बहमनी िाज्याची रवभागणी आता आठ रवभागातं किण्यात आिी. हे 
रवभाग म्हणजे गावीि, माहूि, दौिताबाद, जुन्नि, रवजापूि, अहसनाबादगुिबगा, िाजमहेंद्री आरण विंगळ 
हे होत. यारशवाय महमूद गावानने या प्रातंावंि तरफदार हे जे प्रातंारधकािी नेमिे त्यांच्या अरधकािावि 
आणिी बंधने आणिी. त्याचं्या ताब्यातीि प्रदेशापैकी काही भाग नवीन सुधािणापं्रमाणे त्याने सुितानाच्या 
अमिािािी आणिा (खासा–ई–सुलतानी). बहमनी िाज्याची अशा तऱ्हेने नवी रवभागणी झाल्यामुळे 
बहमनी िाज्याच्या िष्ट्किी संघटनेतही बदि किणे क्मप्राप्त झािे. पूवी तरफदाराुंची सत्ता अरनयंरत्रत 
होती. कोणत्याही जागेवि ते आपिे अरधकािी नेमू शकत असत. त्याचप्रमाणे त्यानंा वाटेि रततक्या 
माणसाचंी ते िष्ट्कि भिती करू शकत. महमूद गावानने बहमनींच्या िष्ट्किी संघटनेत आमूिाग्र बदि 
केिे. नवीन सुधािणापं्रमाणे प्रातंामधीि फक्त एका रकल्ल्याचा ताबा तरफदाराकडे ठेवण्यात आिा ति 
बाकीच्या रकल्ल्यावंिीि रकल्लेदािाचं्या नेमणुका कें रद्रय सिकािकडून केल्या जाऊ िागल्या. त्याचप्रमाणे 
प्रत्येक मनसबदार हकवा जिाणगरदार याच्यावि रवरशष्ट संख्येने सैरनक ठेवण्याची सक्ती किण्यात आिी. 
रततके सैरनक त्याने न ठेवल्यास जहारगिीच्या उत्पन्नाचा अरतरिक्त भाग त्यािा पित किावा िागे. या 
सुधािणामुंळे तिफदाि असंतुष्ट झािे आरण परिणामी महमूद गावानचा िून झािा. 
 
जिाणगरी पद्धती 
 

बहमनी सुितान जहारगिीदािि फािच क्वरचत िाज्यामधीि जरमनी देत असत. ज्यावळेी अशी 
जमीन जहारगिीदािि रदिी जाई त्यावळेी जहारगिदािाच्या कायुके्षत्रापासून ती बऱ्याच दूि असे. 
जहारगिीचे अस्स्तत्व हे सुितानाच्या मजीवि अविंबनू असे. जहागीि ही वशंपिंपिा कधीच रदिी जात 
नसे, आरण जेव्हा ती रदिी जाई ती एिाद्याने िाज्याची बहुमोि सेवा केल्यास त्याचे बक्षीस म्हणूनच. अशा 
तऱ्हेने जिाणगरदाराुंच्या अरधकािाचें स्वरूप हे दुहेिी असे. ज्या प्रदेशावि अथवा प्रातंावि त्याची नेमणुक 
होई त्याच्या कािभािासाठी ते सुितानािा जबाबदाि असत. याउिट त्याचं्या जिाणगरीवर मात्र त्याचंी 
संपूण ुसत्ता चािे. जिाणगरीप्रमाणेच बहमनींनी मोकाशाची पद्धती अनुकिणात आणिी. ज्यावेळी एिाद्या 
व्यस्क्तिा मोकासादाि नेमिे जाई त्यावेळी त्यािा रदिेल्या प्रदेशातीि (परगिा) वसुिाची जबाबदािी 
त्याच्यावि असे. जिाणगरदाराप्रमाणेच मोकासदाराच्या अरधकािाचें स्वरुप दुहेिी असे. 
 
परदेशी मुसलमान 
 

बहमनींच्या िाज्यकािभािात वि उल्लेि केल्याप्रमाणेच इिाण, तुकुस्तान आरण इति अिब देश 
यामधून आिेल्या आरण त्याचप्रमाणे हबसाणातून आिेल्या व्यक्तींचा पुष्ट्कळच भिणा होता. या व्यक्तींमधे 
ििफहसन बसिी, महमूद गावान, युसुफ आरदि, सुितान कुिी आरण अमीि बिीद याचंा प्रामुख्याने 
उल्लेि किावा िागेि. बाहेरून आिेिे मुसिमान आरण येथीि मुसिमान याचं्यामध्ये उत्पन्न झािेल्या 
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स्पधेमुळे बहमनींच्या िाज्यात झािेल्या यादवी युद्धाचंा उल्लेि वि आिेिा आहेच. हकबहुना हे यादवी 
युद्धच बहमनींच्या नाशािा कािणीभतू झािे असे रवधान केल्यास त्यात काहीच चूक होणाि नाही. 
बहमनींच्या िाज्यात हहदंूना मोठ्या अरधकािाचं्या जागा जवळ–जवळ नव्हत्याच. पिदेशी मुसिमान आरण 
दरक्षणी मुसिमान याचं्यातूंनच या जागावंि भिती केिी जाई. बहमनींच्या िाजवटीच्या शवेटच्या वषात ज्या 
एक–दोन हहदू अरधकाऱ्याचंी नावे आपल्यािा आढळून येतात, त्यापैकी एक घिाणे मुधोळच्या घोिपड्याचें 
होते. मध्ययुगीन महािाष्ट्रात िाज्यावि असिेिे सिकाि हे बहुसंख्य हहदंूवि िाज्य किणाऱ्या अल्पसंख्य 
मुसिमानाचें होते असे रवधान केल्यास ते योर्गय ठिेि. 
 
मुलकी अणधकारी 
 

मुिकी िाज्यकािभािात बहमनींनी प्रचरित पद्धतीत फािसा बदि केिा नाही. मुिकी 
िाज्यकािभाि ज्या वतनदाराुंच्या हाती असे ते म्हणजे देशमुख, देशपाुंडे, देसाई, पाटील आरण कुलकिी हे 
होत. त्याचं्याकडे जरमनीपासून येणाऱ्या किाची वसुिी किण्याचे काम होते. या वतनदािानंा जरमनी 
नागंिणीिािी आणण्याबाबत सिकाि कडून मेहेनताना रमळे. महािाष्ट्रामध्ये जनतेिा वतनाचे अरतशय 
वडे होते, आरण हे वतन सुिरक्षत िािण्यासाठी कोठल्याही मयादेपयंत जाण्यािा ते तयाि होत. 
साहरजकच त्या काळच्या िाज्यकत्यांनी आपिी सत्ता अबारधत िाहावी म्हणून या वतन दाराुंचा फाि मोठ्या 
प्रमाणावि उपयोग करून घेतिा. परिणामी मध्ययुगीन काििंडात बहमनी िाज्यकत्यांकडून त्याकाळच्या 
हहदू समाजात आरण त्या समाजाच्या रुढ आर्मथक आरण सामारजक स्स्थतीत ढवळाढवळ किण्याचे फािसे 
प्रयत्न झािे नाहीत. 
 

१४८१ सािी महमूद गावानच्या झािेल्या िुनानंति बहमनी िाज्याच्या रवघटनास सुरुवात झािी. 
बहमनी िाज्यातून अहमदनगि, रवजापूि, वऱ्हाड, बीदि आरण गोवळकोंडा ही पाच िाज्ये रनमाण झािी. 
त्यारशवाय बहमनींचे समकािीन असे िानदेशचे िाज्य होते ते सहावे. वि उल्लेरििेल्या पाचही शाह्ात 
बहमनींच्या काळी अस्स्तत्वात असिेिी िाजयंत्रणा थोड्याफाि फिकाने पुढे चािू ठेवण्यात आिी. 
फरिश्ता आरण सय्यदअिी हे या शाह्ाचं्या थोडेफाि समकािीन असल्यामुळे या िाज्ययंत्रणेची बिीचशी 
मारहती आपल्यािा अप्रत्यक्षपणे त्याचं्याकडून रमळते. 
 
अिमदनगर : राज्यकारभार 
 

बहामनी प्रमाणेच सुितान हा िाज्यप्रमुि असून िाज्यातीि वजीर आरण अमीर िाज्यकािभािात 
त्यािा मदत किीत. सुितान आरण वजीर याचें रमळून जे मंरत्रमंडळ बने त्यािा राखतखाना असे म्हणत. 
या मंत्रीमंडळातीि तीन मोठ्या अरधकाऱ्याचंी नाव ेरमळतात. ती म्हणजे वकील अथवा पेशवा, वजीर आरण 
अमीर–ई–जुमला. यापंैकी वकील अथवा पेशवा या अरधकाऱ्याकडे सवोच्च अरधकाि होते. वजीर हा 
अरधकािी महसुिाच्या बाबीबाबत जबाबदाि होता. अमीर–ई–जुमला म्हणजे त्या काळचा अथुमंत्री. 
िाज्यातीि परगिे हे मोकासा हकवा जिाणगरीदािि राखतखान्द्यातील मंत्र्याकंडे सोपरविेिे असत. या 
रतघारंशवाय इति अरधकािी म्हणजे सरणशलेदार, सरनोबत, अमीर–उल–उमरा, मुख्य नाईकवाडी आरण 
णचटिीस. सबधं िाज्याची रवभागणी रजल्ह्ामध्ये किण्यात आिेिी असून रजल्ह्ाची रवभागणी आणिी 
उपरवभागात झािेिी असे. या उपरवभागाना परगिा, कयात, सम्मत, मिाल आरण तालुका अशी नावे 
होती. अहमदनगि िाज्याचा परिम भाग हा डोंगिाळ असून त्याचे खोऱ्याप्रमाणे भाग पाडिेिे असत. त्यानंा 
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खोरा, मुरा आरण मावळ अशी नावे असत. िाज्याच्या वसुिीची जबाबदािी देशमुख आरण देशपाुंडे या 
अरधकाऱ्यावंि असे. ते अमीि या अरधकाऱ्यािा जबाबदाि असत. 
 

अमील या अरधकाऱ्याकडे महसुिारशवाय इति अरधकाि असत. पोरिस बदंोबस्त िािणे आरण 
णदवािी िटल्याचंा रनकाि देणे ही त्याची कामे असत. णदवािी कज्जे चािरवण्याचे काम हे पुंचायतीचे असे. 
अहमदनगि िाज्यात िािच्या पातळीवि बहुसंख्य अरधकािी हहदू होते. पिंतु मुख्य जागावंि मात्र 
मुसिमानाचंी नेमणूक केिी जाई. अहमदनगि िाज्यात नावाजिेिे हहदू अरधकािी म्हणजे कान्हू निसी, 
अण्णेिाव समया, तमया, भोपाििाय आरण शहाजी अनंत हे होते. काही अपवाद सोडल्यास बहुतेक 
रकल्लेदाि हे मुसिमान असत. रकल्ल्यावंिीि रशबदंीमध्ये मिाठे, कोळी आरण धनगि याचंा भिणा असे. 
रजल्ह्ाचा प्रमुि म्हणून हहदंूच्या नेमणुका झाल्याची एक दोन उदाहिणे आहेत. बहमनींनी जिाणगरदारीचे 
जे तत्व अंमिात आणिे होते तेच अहमदनगिच्या सुितानानंी पुढे चािरविे. िाज्याचंी उत्तम चाकिी 
बजारविेल्या हहदंूना सुितानाकडून राजा, नाईक आरण राव ह्ा पदव्या रदल्या जात. अहमदनगि 
िाज्यातीि सुप्ररसद्ध हहदू सिदाि म्हणून हसदिेडचे जाधविाव आरण वरेुळचे मािोजी राजे भोसिे याचंा 
उल्लेि या संदभात किता येईि. 
 

िाज्याचा सवांत मोठा भाग म्हणजे प्रातं. त्यािा अत्राफ असे म्हणत. िाज्यातीि पिगण्याचंा 
आकाि हा रनरित नसे. पिंतु परगण्याचा आकाि ठिरवताना देशमुि वतनावि तो ठिरविा जाई. 
कोकणामध्ये अशा भागािा मामला असे म्हणत. सुितानाची जी कचेिी पिगण्यात असे रतिा णदबाि–ई–
परगिा असे म्हणत. या कचेिीचा मुख्य अरधकािी िवालदार हा असे. त्याची नेमणूक ज्या वणजराच्या 
मोकाशात अगि जिाणगरीत तो येई त्याच्या मजीवि अविंबनू असे. ज्यावेळी सुितानाकडून िवालदाराची 
नेमणूक होई त्यावळेी त्यािा मोकासादार असे म्हणत. िवालदाराच्या कामात मुजुमदार, मुश्रीफ वगैिे 
अरधकािी त्यािा मदत किीत. सुितानाच्या कचेिीरशवाय प्रत्येक परगण्याची स्वतंत्र कचेिी असे. 
त्यामधीि अरधकाऱ्यामंध्ये वतनदार हकवा देशक आरण णमरासदार याचंा समावशे होता. प्रत्येक 
परगण्यामध्ये मजलीस या नावाचे एक मंडळ असे. त्याचा मुख्य काजी हा असे. मजलीसचे काम 
स्थारनकबाबीसंबधंी रनणयु घेण्याचे असे. परगण्याची रवभागणी मागे उल्लेि केल्याप्रमाणे तफत , कयात आरण 
सम्मत यामध्ये झािेिी असे. तेथीि कचेिीिा णदवाि–ई–ठािा असे म्हणत. त्याचा मुख्य ठािेदार हकवा 
िवालदार हा असे. याची नेमणूक मोकासादाराकडून होई. त्याच्या मदतीिा एक कारकून असे. 
 

िाज्यामधीि कायद्याबाबतचे सवोच्च अरधकाि सुितानाकडे असत. सुितानाच्या िािोिाि 
काजी अथवा मुख्य न्यायाधीश हा अरधकािी असे. त्याची नेमणूक सुितानाकडून केिी जाई आरण तो 
सुितानािा जबाबदाि असे. न्यायिात्यातीि आणिी अरधकािी म्हणजे िाज्यातीि वजीर आरण अमीर हे 
होते. त्याचं्या ताब्यातीि प्रदेशाबाबतचे सवु न्यायारधकाि त्याचं्याकडे असत. पुष्ट्कळसे कज्जे ते त्यानंी 
नेमिेल्या अरधकाऱ्याकंडे सोपवीत. ज्या कज्जाचंा ते स्वतः फैसिा किीत तेव्हा ते मजलीसची मदत घेत. 
परगण्यावरिी न्यायदानासाठी काजीची नेमणूक सुितानाकडून केिी जाई. काजीच्या िािोिािचा 
अरधकािी म्हणजे मोकाशी. तो वजीराला जबाबदाि असे. न्यायिात्याच्या सवात िािच्या थिावि ठाणा 
हकवा तफत  मजलीस ही असे. रतचा मुख्य ठािादार हा असे. 
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णवजापूर : राज्यकारभार 
 

रवजापूि िाज्यामधीि िाज्यकािभाि हा वि वणनु केिेल्या अहमदनगिच्या िाज्यकािभािापासून 
फािसा वगेळा नव्हता. याचे कािण दोन्ही िाज्यामंध्ये बहमनींच्या िाज्यकािभािाची पिंपिा होती आरण 
दोन्ही िाज्याचं्या सुितानानंा प्रचरित िाज्य व्यवस्थेत बदि किण्याची जरुिी भासिी नाही. रवजापूि 
िाज्याचा संस्थापक युसुफ आरदिशहा याने महमूद गावानने १४८१ मध्ये अमिात आणिेल्या सुधािणाचंा 
आपल्या िाज्यात पुन्हा अंमि चािू केिा. बहमनींप्रमाणेच सुितान हा िाज्याचा मुख्य असून त्यािा 
िाज्यकािभािात वकील आरण पेशवा, वजीर, अमीर–ई–जुमला, सरणशलेदार, सरनोबत, अमीर–उल–
उमरा, मुख्य नाईकवाडी आरण णचटिीस हे अरधकािी मदत किीत. मध्यवती सिकािची रवभागणी 
वगेवगेळ्या िात्यातं झािेिी असून त्यानंा णदवाि असे म्हणत. िाज्यातीि पिगणे वा अरधकाऱ्याकंडे 
मोकासा हकवा जिागीर म्हणून िावनू रदिे जात. आरदिशाहीच्या पूवाधात वकील या मुद्द्ािा फाि मोठे 
मानाचे स्थान असे. नंतिच्या काळात मात्र वणजराचा हुद्दा हा मोठा मानिा जाऊ िागिा. 
 

अहमदनगि िाज्याप्रमाणेच िाज्याची रवभागणी रजल्ह्ामंध्ये आरण रजल्ह्ाचंी तालुका, प्राुंत अथवा 
देश या रवभागामध्ये झािेिी असे. महसूि अरधकाऱ्याचंा मुख्य अमील नावाचा अरधकािी होता. रदवाणी 
िटिे चािरवण्यासाठी पुंचायती असत. अमीि या अरधकाऱ्याच्या विच्या हुद्द्ाचा अरधकािी मोकासादार 
हा असे. पुष्ट्कळ वळेा मोकासादार हा मिेपयंत अरधकािावि िाही. कधी–कधी हा अरधकाि वंशपिंपिा 
चाित असे मोकासादारावरचा अरधकािी म्हणजे प्रारंतक सुभेदार. यािाच सुभा असे म्हणत. रवजापूि 
िाज्यात अहमदनगिपेक्षा अरधक हहदू अरधकािी होते. त्याचप्रमाणे रवजापूिच्या सैन्यातीि मिाठा घोडदळ 
हा एक िास रवभाग होता. िाज्यामध्ये अनेक हहदू अरधकाऱ्यानंा जिाणगरी रदल्या गेल्या होत्या. त्यामंध्ये 
जावळीचे चदं्रिाव मोिे, फिटणचे नाईक हनबाळकि, मािवाडीचे झंुजाििाव घाटगे, जतचे डफळे, 
म्हसवडचे माने आरण कापशीचे घोिपडे याचंा उल्लेि किणे जरूि आहे. 
 

अहमदनगिप्रमाणेच रवजापूििाज्यात कायदा आरण न्यायिात्याबद्दिचे सवारधकाि सुितानाकडे 
होते. िटल्याबाबत रनकाि देताना पुष्ट्कळदा समाजातीि प्ररतरष्ठत शेटे आरण मिाजन याचंा सल्ला 
दिबािाकडून घेतिा जात असे. कायदेिात्यात सुितानाच्या िािोिाि स्थान मुख्य न्यायाधीशाचे असे. 
त्यािा काजी या नावाने संबोरधत असत. कें द्रीय न्यायिात्याचे आणिी अरधकािी म्हणजे वजीर आरण 
अमीर हे होते. त्याचं्या ताब्यातीि प्रदेशावि न्यायदानाच्या बाबतीत त्यानंा सवारधकाि रदिेिे असत. 
सवुसाधािणपणे ते आपिे अरधकाि दुय्यम अरधकािी नेमून त्याचं्याकडे सोपवीत असत. ते स्वतः जेव्हा 
न्यायदान किीत तेव्हा ते मजलीसची मदत घेत. मजलीसने रदिेिा रनणयु अंतीम मानिा जात असे. 
पिगण्यामरधि सवु सिकािी अरधकािी रमळून णदवाि बनत असे. णदवािमधीि महत्त्बाचे अरधकािी म्हणजे 
काजी, मोकाशी हकवा िवालदार आरण मजलसी हकवा सभासद हे असत. मजलीस मध्ये देशमुख आरण 
देशपाुंडे आरण इति वतनदार आरण णमरासदार याचंा समावशे होता. मजलीसकडून रदल्या जाणाऱ्या 
रनकािपत्रािा मिजर असे म्हणत. न्यायिात्यातीि सवात करनष्ठ अरधकािी म्हणजे ठािादार. त्याचा 
अरधकाि फक्त णदवािी कज्जा पुिताच चािे. 
 

अहमदनगि आरण रवजापूि याचंा िाज्यकािभाि अशा रितीने चाित असे. बीदि वऱ्हाड, 
गोवळकोंडा आरण िानदेश या िाज्याचंा कािभाि याहून फािसा वगेळा नव्हता. विीि मारहतीवरून 
आपल्यािा असे रदसून येईि की, िेडे, तालुका आरण रजल्हा पातळीवि पूवीप्रमाणेच विीि शाह्ांच्या 
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सुितानानंी िाज्यकािभाि चािू ठेविा आरण तो देिीि स्थारनक िोकाचं्या हातामधे. ग्रामपुंचायत, 
गोतसभा, मिजर, वतनदार पाटील, कुलकिी, देशमुख आरण देशपाुंडे याच्या अस्स्तत्वामुळे 
सुितानाकंडून आरण त्याचं्या कें द्रीय अरधकाऱ्याकंडून स्थारनक िाज्यकािभािात होणाऱ्या हस्तके्षपािा 
बिाच आळा बसिा. अथात याचा अथु असा नाही की या गोष्टींमुळे शाह्ाचं्या कािरकदीत सोळाव्या शतकातं 
समाजाचीं भौरतक प्रगती झािी. सतत चाििेिी युध्दे आरण अशातंतेचे वाताविण यामुळे व्यापाि आरण 
उदीम याचंी व्हावी तशी भिभिाट होऊ शकिी नाही. सवु–सामान्य जनतेचे रनवाहाचे प्रमुि साधन म्हणून 
शतेकी हा व्यवसायच िारहिा. यामध्ये भि म्हणून अधून–मधून विीि शाह्ाचं्या सुितानाचं्या धार्ममक 
अस्मानी सुितानीचा तडािा सवुसामान्य जनतेिा बसतच िारहिा. पिंतु कठोि वस्तुस्स्थतीची जाणीव, 
पिकीयाचंी आक्मणे, शजेािीि िाज्याशंी सतत किह, रशया आरण सुन्नी पंरथयाचं्या किहामधून वेळी 
अवेळी होणािा उदे्रक यामुळे बहुसंख्य हहदू जनतेच्या रवरुद्ध सातत्याने आक्मक धोिण स्स्वकािण्याचे 
धारिष्ट तत्कािीन शाह्ाचं्या सुितानानंा झािे नाही. 
 
मध्ययुगीन कालखुंड–परदेशी प्रवाशाुंची वितने–बाथेमा : 
 

अहमदनगि, रवजापूि आरद िाज्यात असिेल्या परिस्स्थतीचे अरतशय उत्तम असे वणुन 
हहदुस्थानामध्ये त्या काळातं आिेल्या प्रवाशानंी रदिेिे आहे. त्यातीि काहंी जणानंी रदिेिी मारहती पुढे 
रदिी आहे. बाथेमा नावंाचा इटारियन प्रवासी १५०२ मध्ये रवजापूििा भेट देऊन गेिा. रवजापूिच्या 
सुितानाचे वणनु तो बिाढ्य, उदाि आरण श्रीमंत असे कितो. त्याच्या एकंदि सैन्यात २५,००० रशपाई 
असून त्यापैकी बहुतेक पिदेशी असल्याचे तो सागंतो. सुितानापाशी अनेक जहाजे असून तो रिस्ती 
िोकाचंा शत्रू असल्याचे वणुन त्याने केिे आहे. रवजापूििा भेट देणािा दुसिा प्रवासी म्हणजे बाबोसा हा 
होय. (१५०० ते १५१४) तो असे सागंतो की रवजापूिचा सुितान हा बिाच काळ गोव्यात िहात असे. 
रवजापूि िाज्यातं मोठमोठी शहिे असून िाज्याचा व्यापाि फाि मोठा होता, व त्यापासून बादशाहािा िूप 
उत्पन्न होत असे. बाबोसा याने बीदििाही भेट रदिी. त्यावळेी बीदि येथे दुसिा महमूदशहा बहमनी हा 
नामधािी सुितान होता. त्याच्याबाबत बाबोसा असे सागंतो की या सुितानाने आपिे सािे िाज्य आपल्या 
सिदािातं रवभागिे असून तो स्वतः िाज्यकािभािात िक्ष न घािता चैनीमध्ये आपिे आयुष्ट्य घािरवतो. हे 
सिदाि जेव्हा–जेव्हा त्यािा भेटावयास येतात तेव्हा ं त्यािा देणर्गया देतात. त्याचं्यापैकी एिाद्याने बडं 
केल्यास इति जण त्याच्यावि चािून जाऊन त्याचा पाडाव कितात. प्रत्येकाजवळ पुष्ट्कळ घोडेस्वाि आरण 
उत्तम धनुधािी असून ते अिबी, फािशी आरण दरक्षणी भाषा बोितात. दरक्षणी भाषा ही त्याचं्या देशातीि 
भाषा आहे. बाबोसाने सैन्यातीि रशपायाचं्या पोषािाचें आरण त्याचं्या िढण्याच्या पद्धतीचे अरतशय उत्कृष्ट 
असे वणुन रदिेिे आहे. बाबोसाने रवजापूि प्रमाणेच अहमदनगििाही भेट रदिी. अहमदनगि हे देशाच्या 
आतल्या भागात असून त्या िाज्याचा फाि मोठा रवस्ताि असल्याचे आरण िाज्याचे मुख्यबंदि चेऊि 
असल्याचे ती सागंतो. त्याने चेऊिचे, तेथीि िोकाचें आरण तेथीि व्यापािाचे अरतशय उत्तम असे वणनु 
रदिेिे आहे. 
 
फे्रडेरीक 
 

सोळाव्या शतकाच्या अिेिीिा फे्रडेिीक या प्रवाशाने प्रथम अहमदनगििा भेट रदिी (१५८६). 
अहमदनगिच्या सुितानाजवळ दोन िक्ष सैरनक असून भािी तोफिाना असल्याचे वणनु त्याने केिे आहे. 
काही तोफा इतक्या प्रचडं होत्या की त्या मोडून मगच िढाईच्या मदैानात न्याव्या िागत. अहमदनगिचा 
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पाडाव झाल्यानंति १७ व्या शतकात रवजापूि आरण गोवळकोंडा याचंा पाडाव होई पयंत अनेक पिदेशी 
प्रवासी हहदुस्थानात आिे. त्यापैकी काहींनी अहमदनगि, रवजापूि या िाज्यानंा भेट रदिी. त्यानंी रदिेिी 
हकीकत पुढे थोडक्यात रदिी आहे. 
 
पायराडत 
 

पायिाडु हा फ्रें च प्रवासी १६०१ ते १६०८ या दिम्यान हहदुस्थानात होता. त्याने चेऊििा भेट 
रदिी. चेऊिच्या अरधकाऱ्यािा मरिक म्हणतात आरण तो मोगिाचंा माडंरिक आहे असे पायिाडु सागंतो. 
मरिकजवळ मोठ्या संख्येने हत्ती असल्याचे त्याने वणनु केिे आहे. मरिकच्या जेवणाचा थाट फाि मोठा 
असल्याचे तो सागंतो. भोजन आटोपल्यावि मरिक हा मानवी जीवनाची अशाश्वता आरण माणसाचंा 
अधमपणा यावि रवचाि करून मगच रनदे्रच्या आधीन होत असल्याचे तो सागंतो. 
 
मॅन्द्डेत्स्लो 
 

१६३९ मध्ये फ्रें च प्रवासी मनॅ्डेत्स्िो याने रवजापूििा भेट रदिी. रवजापूिचा सुितान जिी 
मोगिाचंा माडंिीक असिा तिी तो एकावळेी दोन िक्ष सैन्य उभे करू शकत असल्याचे त्याने रिरहिे 
आहे. त्याच्यापाशी फाि मोठा तोफिाना असून त्यापैकी रपतळेची एक तोफ एका इटारियन कािारगिाने 
बनरविेिी होती. रवजापूि िाज्यातून तऱ्हतऱ्हेचा माि बाहेिच्या देशात जात असे. िाज्यामध्ये प्रचिीत 
असिेिे नाणे म्हणजे िािीन अथवा िािी असे असल्याचे तो सागंतो. 
 
टॅव्िर्ननयर 
 

१६४८ मध्ये टॅव्हर्मनयि या प्रवाशाने रवजापूििा भेट रदिी. रवजापूिची मोगिाबंिोबि साििी युदे्ध 
चािू असून मोगिानंा रवजापूिवि मात किण्यात यश न रमळाल्याचे तो सागंतो. रवजापूिमधीि दोन मोठ्या 
बाजािपेठा म्हणजे िायबाग आरण वेंगुिा असल्याचे तो रिरहतो. 
 
ओणगल्ल्ब 
 

रवजापूिचा पाडाव होण्याचे आगोदि काही वष े ओरगस्ल्ब याने रवजापूििा भेट रदिी. त्याने 
रवजापूिकिाचं्या सैन्याचे, त्याचं्या शिाचें आरण त्याचं्या युद्धपद्धतीचे फाि संुदि वणनु केिे आहे. 
रवजापूिच्या बादशहाजवळ दोनश े तोफा असून एकावेळी दोन िक्ष सैन्य तो उभे करु शकत असल्याचे 
ओरगस्ल्बने रिरहिे आहे. िाजधानीमध्ये रदवाणी कज्जाचें काम कोतवािाकडे असून फौजदािी िटिे 
सुितान स्वतः रनकािात काढीत असल्याचे तो सागंतो. गुन्हेगािानंा अरतशय कडक रशक्षा देण्यात येतात 
असेही वणनु त्याने केिेिे आहे. 
 
मोगल राज्यकारभार 
 

हे झािे बहमनी आरण त्यानंतिच्या शभंि वषाच्या काििंडातीि रवजापूि, अहमदनगि आरद 
शाह्ातंीि िाज्यकािभािाचे वणुन. इ. स. १६०० मध्ये अहमदनगि मोगिानंी ताब्यात घेतल्यावि त्याचं्या 
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िाज्यपद्धतीचा प्रभाव महािाष्ट्रावि पडिा. १५७२ मध्ये महािाष्ट्राचा थोडासा भाग म्हणजे िानदेशातीि 
त्यावळेचे सुितानपूि आरण नंदूिबाि हे रजल्हे मोगिानंी आपल्या साम्राज्यात समारवष्ट करून घेतिे. 
१५९६ मध्ये वऱ्हाड त्याचं्या ताब्यात आिा. १६०० मध्ये अहमदनगिचा रकल्ला आरण शहि त्यानंी हजकिे. 
१६०१ मध्ये िानदेशचे िाज्य त्यानंी िािसा केिे. अशा तऱ्हेने सतिाव्या शतकाच्या सुिवातीिा जवळ 
जवळ ⅓ महािाष्ट्रावि मोगिाचंी सत्ता चािू झािी. फरिश्त्याने िानदेश आहण अहमदनगिच्या संदभात 
मोगि आक्मणाची भिपूि मारहती रदिी आहे. सहारजकच मोगि िाज्यकािभािाची थोडी फाि मारहती या 
रठकाणी करुन घेणे अवश्य आहे. मोगिाचंी िाज्यपद्धती ही बहमनी आरण इति शाह्ा याचं्या 
िाज्यपद्धतीपेक्षा उच्चप्रतीची होती. सतिाव्या शतकाच्या सुिवातीपयंत वि उल्लेि केल्याप्रमाणे मोगिाचं्या 
ताब्यातीि आजच्या महािाष्ट्रातीि महत्त्वाचे सुभे म्हणजे िानदेश आरण वऱ्हाड हे होत. सुभ्याचा प्रमुि 
नायब सुभेदार अथवा सुभेदार हा असे. मिसूलाच्या बावतीत सुभेदाराला मदत किण्यासाठी णदवाि हा 
अरधकािी असे आरण संिक्षणाच्या बाबतीत बक्षी हा अरधकािी असे. प्रत्येक प्रातंाची रवभागणी रजल्ह्ामध्ये 
झािेिी असून या रजल्ह्ानंा सरकार असे म्हणत. रजल्ह्ाचा प्रमुि फौजदार असे. मिसूलाच्या बाबतीत 
मदत किण्यासाठी रजल्ह्ाच्या रठकाणीही मिसूल अरधकािी असत. प्रातंाचा णदवाि आरण सुभेदार हे 
दजाने साििे असत. जमीन मिसूलाच्या बाबतीत मोगि हे अरतशय काटेकोि असत. जिी वरिष्ठ मोगि 
अरधकािी मिसूलाच्या वसूिीबाबत देििेि किीत तिी देिीि वंशपिंपिेने चाित आिेल्या पाटील, 
कुलकिी, देशमुख आरण देशपाुंडे या वतनदाराुंचा ते भिपूि उपयोग करून घेत. न्यायदानाचे काम हे 
तत्कािीन स्स्थत असिेल्या स्थारनक संस्थेकडेच सोपरविेिे होते. पिंतु प्रत्येक प्रातंावि न्यायाचे काम 
काजी पाहात असे प्रातंामध्ये असिेल्या रकल्ल्यावंि रकल्लेदािाची नेमणूक ही मध्यवती सिकािकडून केिी 
जाई. हे अरधकािी सुभेदाराला जबाबदाि असत. 
 

मोगि सम्राटाचे स्थान िाज्यकािभािातं सवु सत्तारधशासाििे असे. िाज्याचे सवारधकाि 
त्याच्याकडे असत इतकेच नव्हे ति तो सेनाप्रमुिही असे. त्याच प्रमाणे न्यायिात्याचा तो विीष्ठ असून 
कायदे किण्या बाबतचे उच्चारधकाि त्याच्याकडे असत. तास्त्वक दृष्ट्या त्याच्यावि धमारनतीरनयमाचे बंधन 
असे पण प्रत्यक्षात मात्र ही बधंने तो केव्हाही झुगारुन देऊ शकत असे. बादशहािा मदत किण्यासाठी एक 
मंत्रीमंडळ असून त्याचा मुख्य वजीर हा असे. सवु सामान्यपणे बादशहा आपल्या मंत्रीमंडळाचा सल्ला घेत 
असे, पिंतु असा सल्ला घेण्याचे आरण घेतल्यास तो पाळण्याचे त्याच्यावि बधंन नसे. 
 

िाज्यकािभािाचे कामात बादशहािा आणिी मदत होत असे ती त्याच्या सिदाि मंडळीची. रदल्ली 
सुितानाचं्या सिदािापं्रमाणे ही सिदािी पिंपिागत नसे. सिदािाचा मृत्यु झाल्यावि त्याची सवु मािमत्ता 
सिकाि जमा होत असे. सहारजकच सिदाि मंडळीत आपल्या हयातीतच आपिी सवु मािमत्ता उधळून 
टाकण्याची वृरत्त बळावत असे. याचा परिणाम असा झािा की मोगिकािीन सिदाि हे जुिमी िाजसते्तिा 
तोंड फोडणािे झािे नाहीत ति रतच्या समोि सतत नमून वागण्याची वृत्ती त्याचं्यामध्ये बळाविी. 
 

मोगि कािीन शासनामधीि अरधकािी हे दोन वगात मोडत. एक वग ु पिदेशी मुसिमानाचंा व 
दुसिा एतदे्दशीय मुसिमानाचंा. प्रत्येक अरधकािी हा मनसबदार असे आरण सिकाििा त्याच्या 
मनसबीनुसार सैन्य आदा किण्याचे त्याचे काम असे. मनसब ही १० पासून १०००० पयंत असे. प्रत्येक 
मनसबदार हा बादशहािा जबाबदाि असे. मनसबदाराकडे फौज पुिवठा किण्याचे काम सोपरविेिे 
असल्यामुळे सिकाििा मोठ्या प्रमाणात िािीव सैन्य ठेवण्याची जरुिी भासत नसे. मनसबदार हे त्याचं्या 
जहारगिीच्या प्रमाणातं कधीच फौजफाटा ठेवीत नसत, त्यामुळे अधूनमधून िानेसुमािी किण्याची पद्धती व 
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घोड्यानंा डाग देण्याची प्रथा ही सुरु किण्यात आिी. बहमनी आरण शाह्ा याचं्या प्रमाणेच मोगि सैन्यात 
पायदळ, घोडदळ, तोफिाना आदींचा समावशे असे. मोगिाचें नारवक दिही सुसज्ज ठेविेिे असे. अथात् 
शस्रसज्जता आरण आक्मक शक्ती याबाबत जसे बहमनी आरण शाह्ा याचें नारवक सामर्थयु इंग्रज, पोतुुगीज 
वा डच याचं्या बिोबि तुिना कितांना कोते पडिे तीच गोष्ट मोगिाच्या नारवक सामर्थयाबाबतही म्हणता 
येईि. अकबि आरण शहाजहान याचं्या काििंडात मोगिाचंा संिक्षण रवभाग रजतका कायुक्षम होता 
तेवढी कायुक्षमता पुढीि काििंडात िारहिी नाही याबद्दि काहीच संशय नाही. 
 

िाज्यकािभािाची रवभागणी िातेवाि केिेिी असे आरण प्रत्येक िात्याचा एक प्रमुि असे. 
मध्ययुगीन काििंडाच्या पूवाधाबिोबि तुिना किताना मोगि कािीन िाते रनहाय वाटणी ही रनरित 
स्वरूपाची होती आरण त्याचप्रमाणे िातेप्रमुिाचे काम हे देरिि रनरित आरण आिून रदिेिे होते. हे 
िातेदाि अरधकािी म्हणजे खान–इ–सामान, णदवाि, काजी, णमर बक्षी, सर–उस् सदर आरण मुितसीब 
हे होते. या सवु अरधकाऱ्यातीि जेष्ठ अरधकािी वजीर हा असून त्याचा इति िात्यावंि ताबा चािे. या सवु 
अरधकाऱ्याकंडे िाज्याच्या वगेवगेळ्या िात्याचंा अरधकाि सोपरविेिा असे. या अरधकाऱ्यारंशवाय िाज्याचे 
इति दुय्यम अरधकािी म्हणजे मीर आतीश, दारोगा, मीरमल, मुस्त्राउफी, नजीर–ई–बुयातूत, मुश्रीफ, 
मीरबिरी, वाकाईनवीस, मीरअजत मुंजील, मीर तोजाक वगैिे. 
 

मोगिकािीन शहिातीि पोिीस व्यवस्था ही अरतशय कायुक्षम होती. पोिीस दिाचा प्रमुि 
कोतवाल नावाचा अरधकािी असे. त्याचे मुख्य काम शहिामध्ये शातंता िािण्याचे असे. शहिापेक्षा जास्त 
मोठ्या रवभागावि फौजदाि नावाचा अरधकािी नेमिा जाई. हा अरधकािी बहुतेक करून िष्ट्किी अरधकािी 
असे. 
 

अकबिाच्या काळात आरण पुढे जहागंीिच्या काळात िाज्याची रवभागणी सतिा प्रातंात झािेिी 
होती. औिंगजेबाच्या काळात ही संख्या एकवीस झािी. प्रातंाचा अरधकािी सुभेदार, साणिब सुबा अथवा 
णसपाि सालार या नावाने ओळििा जाई. त्यािा नजीम असेही म्हणत. प्रातंाचा िाज्यकािभाि हा कें द्रीय 
सिकािाप्रमाणेच चाित असे. सुभेदािाच्या हातािािी णदवाि, बक्षी, कोतवाल, फौजदार, काजी, सदर, 
अमील, णबटीकची, पोतदार आरण वाकाई नवीस हे अरधकािी असत. 
 

मोगि कािीन न्यायदानाची पद्धत ही अरतशय सोपी होती. त्याकाळी िेिी असा कायदा नव्हता. 
कुिाणाची वचने, फतवे आरण बादशहाचें कानून याचं्या आधािे न्यायदान केिे जाई. न्यायदानाचे काम हे 
जिद व्हाव ेअशी मोगि बादशहाचंी सक्त ताकीद असे. या संदभात अकबिाचे उद गाि हे ध्यानात ठेवण्या 
जोगे आहेत. तो एके रठकाणी म्हणतो की “जि का माझ्या हातून अन्याय झािा ति मी माझ्या रवरूद्ध 
रफयाद दािि किीन”. न्याय िात्याचा प्रमुि हा काजी असे. प्रत्येक प्रातंाच्या िाजधानीत तो दुय्यम 
काजींची नेमणूक किी. त्यारशवाय न्यायिात्यात मुफ्ती आरण णमरआदल नावाचे अरधकािी असत. विीि 
प्रमाणे जिी न्यायिात्याची संघटना असिी तिी न्यायाबाबतचे सवु अरधकाि बादशहाकडे असत. 
न्यायिात्याच्या अरधकाऱ्यावंि त्याचं्या वागणुकीबाबत अरतशय कडक बंधने असत. मोठ्या गुन्ह्ाबंद्दि 
कडक रशक्षा रदिी जात असे. देहातंरशक्षा रदिी गेल्यास त्यासाठी बादशहाची अनुमती िागे. 
 

मोगिाचं्या महसूि पद्धतीचे दोन भाग होते. एक कें द्रीय आरण दुसिा प्रारंतक. कें द्रीय आरण प्रारंतक 
सिकािाचं्या उत्पन्नाच्या अनेक बाबी होत्या. कें द्रीय सिकािच्या उत्पन्नाची प्रमुि बाब म्हणजे जमीनी पासून 
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रमळणािे उत्पन्न ही होती. जमीन महसूिाची पद्धत भक्कम पायावि आधाििी जावी म्हणून अकबिाने िाजा 
तोडिमि याची िास नेमणूक केिी. त्याने सुचरविेल्या सुधािणा मोगिानंी दरक्षणेत हजकून घेतिेल्या 
दरक्षणेतीि प्रदेशािाही िागू केल्या. महसूिाच्या अंमिबजावणीसाठी मोगि साम्राज्याची रवभागणी 
सुभ्यामध्ये केिी होती. सुभ्याुंची रवभागणी सरकाराुंत आरण सरकाराुंची परगण्यामध्ये असे. रजल्ह्ातीि 
महसूिाचा वसूि किण्यासाठी अमलगुजार नावंाचा अरधकािी असे. त्यािा मुकादम, पटवारी, कारकून, 
कानुुंगो वगैिे अरधकािी वसूिाच्या कामातं मदत किीत असत. ियतेिा त्रास न देता वसूि किण्यासंबधंी 
त्यानंा सक्त हूकूम असत. सुरुवातीिा ही व्यवस्था अरतशय कायुक्षम होती. पिंतु कािातंिाने 
अरधकाऱ्यामंधीि रदिंगाई आरण िाचिूचपत यामुळे ही व्यवस्था डबघाईिा आिी. 
 
मध्ययुगीन काळखुंड–कला आणि वाङमय–बिमनी 
 

बहमनी सम्राट आरण बहमनींच्या रवघटना नंति अस्स्तत्वात आिेल्या शाह्ाचें सुितान हे त्याचं्या 
पिीने किेचे उपासक आरण वाङमयाचे भोक्ते होते. सहारजकच त्याचं्या काळातं रनमाण झािेिे वाङमय 
आरण किा कुसिीची कामे याचंा या रठकाणी थोडक्यातं पिामश ुघेतल्यास त्यामध्ये काहीही वावगे होणाि 
नाही. मध्ययुगीन महािाष्ट्राच्या इरतहासाचा हा काििंड पूवाधासाििा समजिा ति मध्ययुगीन 
महािाष्ट्राचा मोगि काििंड उत्तिाधासाििा समजावा िागेि. या दृष्टीकोनातून बरघतल्यास मोगि 
काििंडातीि किाकुसिीची कामे आरण वाङमयीन रवकास याचंाही रवचाि किणे क्मप्राप्त ठिेि. 
 

बहमनींच्या कािरकदीत फािशी भाषेचा फाि मोठा रवकास झािा. फािशी िेिकानंी काव्य, चरिते्र, 
इरतहास, धमु वगैिे रवषयावि रवद्वत्तापूण ु रििाण करुन वाङमयात फाि मोठी भि टाकिी. या 
िेिकापैकी नावाजिेिे िेिक म्हणजे सुप्ररसद्ध अवरिया गेसू दिाज बदें नवाज याचा बाप शहा िाजू 
कत्ताि, बुऱ्हाण उद दीन गिीबशहा, रसिाि ए जूनैदी आरण ऐनउद्दीन गंजउि् उिूम हे होते. शहािाजू 
कत्ताि याने रिरहिेिा “णदवाि” हा फाि नामाकंीत असा गं्रथ समजिा जातो. सय्यद गेसू दिाज हा 
१४२२ मध्ये गुिबगा येथे मिण पाविा. याने रिरहिेल्या गं्रथाची संख्या शभंि असून त्यापैकी बािा प्ररसद्ध 
झािेिे आहेत. यापैकी बहुतेक गं्रथ धमुरवषयक आहेत. बदें नवाज हा एक फाि मोठा कवीही होता. हे झािे 
बहमनींच्या काििंडाच्या पूवाधातीि िेिक. बहमनींच्या काििंडाच्या उत्तिाधात झािेल्या िेिकामंध्ये 
मिदूम फकी अिी आरण शहा बुद दीन अहमद दौिताबादी या दोघाचंा उल्लेि किावा िागेि. यापैकी 
परहल्याचा मृत्य ू १४८२ मध्ये झािा. त्याच्या नावावि फािशी आरण अिबी भाषेतीि अकिा गं्रथ आहेत. 
दौिताबादी १४४५ मध्ये मिण पाविा. त्याच्या नावावि “बिरे मव्वाज” हा सुप्ररसद्ध गं्रथ आरण धमुरवषयक 
अनेक गं्रथ आहेत. बहमनी सुितानानंा काव्य आरण गद्य याचंी अरतशय आवड होती. बहमनींचा इिाण 
आरण मध्यआरशयातीि अनेक देशाशंी सतत संपकु होता. सहारजकच इिाण आरण इति देशातीि अनेक 
कवी आरण रवद्वान यानंी बहमनींच्या दिबािात आश्रय घेतिा. इिाणचा सुप्ररसद्ध कवी ख्वाजा हाफीज यािा 
दुसऱ्या महमदशहा बहमनीच्या कािरकदीत रहदुस्थानात येण्याचे आमंत्रण रदिे गेिे होते. रफिोजशहा 
बहमनी हा स्वतः उत्तमपैकी कवी होता. त्याच्या दिबािात असिेिा रवद्वान िेिक म्हणजे मुल्ला दाऊद 
बीदिी हा होय. त्याने “तोिफूत सलातीन” हा उत्कृष्ट गं्रथ रिरहिा. बहमनींच्या दिबािातीि आणिी एक 
कवी म्हणजे आजिी हा होय. त्याने बहमनी सुितानाचंा इरतहास “बिमन नामा” या गं्रथात रिरहिा. काही 
काळ बहमनींच्या दिबािात िारहल्यानंति तो पुढे इिाणिा गेिा. बहमनी सुितानाचंा सुप्ररसद्ध वजीि 
ख्वाजा महमूद गावान याने बीदि येथे मद्रासा म्हणजे महारवद्याियाची स्थापना केिी. या रठकाणी इिाण 
आरण इिाक मधीि रवद्वानानंा व्याख्याने देण्यासाठी बोिारवण्यात येई. महमूद गावान हा स्वतः रवद्वान 
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होता. त्याने बाहेिीि जगाबिोबि सासं्कृरतक संबंध प्रस्थारपत केिे, इतकेच नव्हे ति इिाण, तुकुस्तान 
वगैिे देशामंधीि रवद्वानाबंिोबि पत्रव्यवहाि केिा. मौिाना जामी शफुूद्दीन अिी, ख्वाजा उबेदुल्ला आरण 
जिािउद्दीन दवनी या रवद्वान िेिकाबंिोबि त्याचा सतत पत्रव्यवहाि चािू असे. त्यारशवाय जगातीि 
अनेक मुसिमानी िाष्ट्राचं्या सुितानाबंिोबि व त्याचप्रमाणे हहदुस्थानातीि मुसिमानी िाज्याचं्या 
सुितानाबंिोबिही त्याचा पत्रव्यवहाि होता. यामध्ये रवशषे उल्लेि तुकुस्थानचा सुितान दुसिा महमद, 
रगिान, इरजप्त आरण इिाक या देशाचें सुितान व गुजिाथ, जौनपूि आरण माळवा या देशाचें िाज्यकते 
याचंा किावा िागेि. हा पत्रव्यवहाि “णरयाजुलइन्द्शा” या नावाने प्ररसद्ध झािा आहे. 
 

बहमनींच्या कािरकदीत दरक्षणी भाषेचा रवकास झािा. पिंतु बहमनी िाज्यकते या रवकासािा 
कािणीभतू होते असे म्हणता येणाि नाही. दरक्षणी भाषेतीि वाङ्मयाची उत्पत्ती ही पुढीि शाह्ाचं्या 
काळातं झािी. यादवाचें िाज्य नाहीसे होऊन त्या रठकाणी नव्यानेच स्थापन झािेल्या बहमनी िाज्याच्या 
पूवाधात या संक्मणाचे दूिगामी असे परिणाम दरक्षणी भाषेत रनमाण झािेल्या वाङमयावि झािे. याच 
काळातं मुसिमान धमातीि एका नवीन पंथाचा म्हणजे सुफींचा उदय झािा. सुफींच्या रवचािसणीचा फाि 
मोठा परिणाम बहमनींच्या बहुसंख्य प्रजेतीि रवचािवतंाचं्या रवचािसिणीवि झािा. हकबहुना सुफी 
पथंीयाचंी रवचाि सिणी आरण हहदूमधीि भस्क्तपथं हे जवळ–जवळ सािख्याच रवचािसिणीचे होते असे 
म्हटल्यास त्यात काहीच हिकत नाही. १५ व्या शतकातं उदयास आिेल्या दत्तात्रय पथंाने आरण पुढीि 
काळातं अस्स्तत्वात आिेल्या महानुभावानंी हहदू आरण मुसिमान धमातीि रवचािसिणीचा समन्वय 
साधण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु वि सारंगतल्याप्रमाणे बहमनी िाज्यकत्यानी मात्र िोकाचंी जी बोिी भाषा 
होती रतचा रवकास किण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केिे नाहीत हे रनर्मववाद. बहमनींच्या काळातं मिाठी 
वाङमयाची जी उत्पत्ती झािी ती भागवत आरण मिानुभाव पथंाचं्या रवचािवतंाकंडूनच. यामध्ये 
समाजातीि सवु थिाचें िोक होते. या काळामंध्ये होऊन गेिेल्या भागवत पथंामधीि प्रमुि संत म्हणजे 
नामदेव, गोिोबा, चोिामेळा, कान्होपात्रा आरण सावतामाळी हे होते. 
 

बहमनी िाज्यकते हे किा आरण स्थापत्य याचें आश्रयदाते होते. पिंतु बहमनी कािीन रशल्प आरण 
वास्तू याचें फािच थोडे अवशषे महािाष्ट्रामध्ये आहेत. प्राचीन महािाष्ट्राचे रशल्प म्हणजे िेमाडपुंती देवळे, 
कोिीव िेणी, बुद्धकािीन स्तूप आरण काही डोंगिी रकल्ले. किा कुसिीने नटिेिे िाजवाडे, भव्य आरण 
प्रचडं बाधंकामे, मीनाि वगैिे गोष्टी प्राचीन महािाष्ट्रािा अवगत नव्हत्या. हकबहुना महािाष्ट्राची भमूी आरण 
महािाष्ट्राचे िोक याची पडछाया महािाष्ट्राच्या रशल्पावि पडिी होती असे म्हटल्यास त्यातं काहीच वावगे 
होणाि नाही. नवीन िाज्यकत्यांनी त्याचं्या रशल्पाची कल्पना दरक्षणेमध्ये आणिी आरण दरक्षणेचे आरण 
त्याबिोबिच महािाष्ट्राचेही सािे रशल्पच बदिून टाकिे. या नवीन रशल्पातं प्रचंड मनोरे आरण मीनार, 
कबरी आरण दगे, भईुकोट णकल्ले, गढ्या, व डोंगिी आरण सागिी णकल्ले याचंा आपल्यािा समावेश किावा 
िागेि. हे नवीन रशल्प म्हणजे हहदू, फािशी आरण तुकी रशल्पाचंा समन्वय होते असे म्हटल्यास ते योर्गयच 
ठिेि. रवशषेतः नवीन िाज्यकत्यांनी जे भईुकोट णकल्ले बाधंिे ते या रशल्पाचे महािाष्ट्रातीि उत्कृष्ट प्रतीक 
आहेत असे म्हणाव ेिागेि. बहमनींच्या काळचे रकल्ले म्हणजे उद्गीि, औसा, नळदूग,ु पिेंडा आरण कंधाि 
हे होत. यापैकी पिेंडा, उद्गीि आरण औसा हे रकल्ले महमूद गावानने तो बहमनींचा मुख्य वजीि असताना 
बाधंिे. बहमनींच्या दोन िाजधान्या झाल्या. एक गुिबगा आरण दुसिी रबदि. सहारजकच बहमनींचे सािे 
रशल्प–टोिेजंग िाजवाडे, रवरवध तऱ्हेच्या किा कुसिीने नटिेल्या मशीदी, प्रचडं दगडात बाधंिेिे मनोिे 
आरण मीनाि ही सािी महािाष्ट्रा बाहेि आहेत. विीि रकल्ल्यारंशवाय महािाष्ट्रामध्ये असिेल्या बहमनी 
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कािीन रशल्पामध्ये िुल्दाबाद येथीि काही अविीयाचं्या कबिी आरण दौिताबाद येथीि चादंमीनाि याचंा 
उल्लेि किावा िागेि. 
 
अिमदनगर, णवजापूर आणि इतर शाह्या 
 

बहमनींप्रमाणेच त्याचं्या नंति अस्स्तत्वात आिेल्या शाह्ाचें सुितान हे रशल्प आरण किाकुसिीची 
कामे याचें चाहते होते. अहमदनगिचा रकल्ला, सिाबतिानाची कबर आरण िश्त णविश्त आरण फरािबाग 
या दोन अहमदनगिमधीि सुप्ररसद्ध बागा हे अहमदनगिच्या रनजामशहानंी बाधंिेल्या किाकृतींचे आज 
उििेिे अवशषे आहेत. शकेडो वष ेकाळाचे धके्क सहन किीत ही रशल्पे आपल्या रनमाणकत्यांच्या वैभवाची 
साक्ष देतात. अहमदनगि प्रमाणेच रवजापूिचे आरण गोवळकोंड्याचे सुितान किेचे आश्रयदाते होते. 
रवजापूिच्या सुितानानंी बाधंिेल्या किाकृती बहुतेक महािाष्ट्राबाहेि आहेत. त्यामध्ये रवजापूिचा 
गोिगंुबझ आरण रवजापूिचा रकल्ला याचंा उल्लेि किावा िागेि. 
 

बहमनी िाज्यकत्यांप्रमाणेच बहमनीच्या नति झािेल्या शाह्ाचें सुितान रवशषेतः अहमदनगि 
आरण रवजापूि या शाह्ाचें सुितान वाङ्ममयाचे उपासक आरण रवद्वानाचें आश्रयदाते होते. या दोन्ही 
शाह्ाचं्या दिबािी अनेक हहदुस्थानी आरण पिकीय रवद्वान आश्रयािा होते. सुप्ररसद्ध इरतहासकाि फरिश्ता 
हा प्रथम अहमदनगिच्या दिबािातं चाकिीिा होता. नंति तो रवजापूि दिबािाकडे गेिा. तेथे त्याने आपिा 
प्रस्तुत गं्रथ “गुलशने इब्रािीमी” म्हणजेच हहदूस्थानामधीि मुसिमानी सते्तचा उदय हा रिरहिा. त्याच 
प्रमाणे “बुऱ्िाि–ई–मासीर” या गं्रथाचा कता सय्यदअिी तबातबाई हा देिीि अहमदनगिच्या 
सुितानाचंाच आश्रीत होता. विीि दोघाप्रमाणेच िफी उद्दीन रशिाजी हा इरतहासकाि शाह्ाचं्या काळातं 
होऊन गेिा. त्याने आपिा गं्रथ “तजकरत – उल मुलुक” हा १६०९ मध्ये रिहून पुिा केिा. अहमदनगि 
आरण रवजापूि या दोन िाज्याचं्या पदिी असिेल्या कवींमध्ये मिीकइकुमी, जहुिी, मुल्ला हैदि आरण 
संजि–ई–काशी याचंा उल्लेि किणे आवश्यक आहे. रवजापूिचा सुितान दुसिा इब्राहीम आरदिशहा हा 
स्वतः उत्कृष्ट कवी होता. त्याने अनेक कवींना आपल्या दिबािी आश्रय रदिा. परिणामी त्याच्या कािरकदींत 
दरक्षणी भाषेची भिभिाट झािी. 
 

पर्मशयन भाषेइतके सुितानाचं्या दिबािात मिाठी भाषेिा मात्र उते्तजन रदिे गेिे नाही ही गोष्ट 
रनर्मववाद होती. तिी देिीि िाजाश्रयारशवाय मिाठी भाषेची या काििंडात अरतशय भिभिाट झािी. 
याकाळातं मिाठी भाषेमध्ये जे रििाण झािे त्या रििाणािा हातभाि महािाष्ट्रातीि सवु थिातीि 
िोकानंी िाविा. दत्तात्रय पथंाचे अनुयायी जनादुन स्वामी हे अहमदनगिच्या सुितानाचं्या चाकिीत होते. 
त्यानंी काही कवने आरण अभगं रिरहिे. पिंतु मिाठी वाङमयात या काििंडात अपिंपाि भि ज्यानंी 
टाकिी ते म्हणजे एकनाथ. जनादुन स्वामी हे एकनाथाचें गुरु. एकनाथाचंा जन्म इ. स. १५४८ मध्ये झािा. 
एकनाथानंी स्फूती घेतिी ती ज्ञानेश्विीपासून. त्यानंी परहल्याप्रथम भागवत पुरािाच्या ११ व्या अध्यायावि 
टीकारुप गं्रथ रिरहिा. ज्ञानेश्विी वगळता इतका समथु दुसिा गं्रथ झािा नाही असे रवधान केल्यास ते चूक 
ठिणाि नाही. एकनाथाचें इति रििाण म्हणजे ‘रुल्ममिी स्वयुंवर’, ‘बालक्रीडा’, ‘प्रल्िादचणरत्र’, 
‘सुखशतक’ ‘स्वात्मसुख’, ‘आनुंदलिरी’, ‘अनुभवानुंद’, ‘रामायि’ वगैिे. एकनाथाचें काही समकािीन जे 
िेिक होते त्याचंाही उल्लेि या रठकाणी किणे अवश्य आहे. त्याचं्यामधीि रवठा िेणुकानंद, जनीजनादुन 
आरण िामजनादुन ह्ा सवु मंडळींनी भस्क्तगीते िचिी. त्या रशवाय अडाण्या कवी, कान्हो, नामा आरण 
रनमुिपाठक हे देिीि एकनाथाचें समकािीन होते. त्यारशवाय बरहिा रपसा या अरतशय चमत्कािीक 
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व्यक्तीमत्वाच्या िेिकाचा उल्लेि या रठकाणी किणे जरुि आहे. याने गीतेच्या दहाव्या अध्यायावि 
टीकात्मक असा गं्रथ रिरहिा. एकनाथाचं्या समकािीन रवद्वानामंध्ये प्रामुख्याने ज्याचंा उल्लेि किावयािा 
पारहजे ते म्हणजे दासोपंत. दासोपतंाचंा जन्म १५५१ मध्ये झािा. त्याचें वडीि अहमदनगिच्या 
सुितानाचं्या चाकिीत होते. दासोपतंाचें रििाण हे अमाप असून त्यानंी गीतेवि सहा टीका गं्रथ रिरहिेिे 
आहेत. दासोपतंाचंी इति गं्रथ संपत्ती म्हणजे ‘पदाितव वाक्यणववृत्ती’ आरण ‘पुंचीकरि’. हा शवेटचा गं्रथ 
दासोपतंानंी कापडावि रिरहिा आरण म्हणून त्यािा ‘पासोडी’ असे म्हणतात. 
 

मिाठीं भाषेिा जसा िाजाश्रय रमळािा नाही तसाच संस्कृत भाषेिाही रमळािा नाही. याचा 
परिणाम असा झािा की दरक्षणेमध्ये संस्कृत भाषेचा ऱ्हास झािा. संस्कृतच्या व्यासंगासाठी प्ररसद्ध 
असिेिी नादेंड, पैठण, पुणताबंा आरण नारशक येथीि कुटंुबे उत्तिेत बनािसकडे आरण दरक्षणेमध्ये 
कोकणातं िाजाश्रयाभावी रनघून गेिी. तिी देिीि विीि रठकाणाचें धार्ममक संस्कृतीचे कें द्र असे जे स्थान 
होते ते मात्र या काििंडात कायम रटकिे. समानता आरण पिमेश्विाची भक्ती या तत्वावंि आधाििेल्या 
भागवत धमाचा या काििंडात महािाष्ट्रातीि सवु वगांवि प्रभाव पडिा. भागवत धमाचे महत्व जिी 
समाजात वाढिे तिी दरक्षणेमधीि िाजकीय परिस्स्थतीवि मात्र भागवत धमाच्या रवचािसिणीचा प्रभाव 
पडिा नाही. 
 
मोगल : कला, समाजव्यवस्था, वाङमय आणि णशल्प. 
 

मागे सारंगतल्याप्रमाणे महािाष्ट्राचा जवळ जवळ ⅓ भाग मोगिाचं्या ताब्यात अहमदनगिचा 
पाडाव झाल्यानंति आिा. मोगिकािीन िाज्यव्यवस्था कशी होती याची चचा यापूवी आिेिी आहेच. या 
रठकाणी मोगिकािीन समाज व्यवस्था, मोगिकाििंडात रनमाण झािेिे वाङ्मय आरण मोगिकािीन 
रशल्प याचा थोडक्यातं पिामश ु घेतल्यास महािाष्ट्राच्या मध्ययुगीन काििंडाच्या इरतहासाचे समािोचन 
पुिे केल्यागत होईि. रवजापूि आरण गोवळकोंडा याचंा पाडाव १६८७ मध्ये होईतोपयंतचा काििंड 
मध्ययुगीन महािाष्ट्राचा इरतहासाचा उत्ति काििंड असे म्हटल्यास त्यात काहीच वावगे ठिणाि नाही. 
सय्यद अरि, फरिश्ता आरण िरफउद दीन रशिाजी हे मध्ययुगीन महािाष्ट्राचे प्रमुि इरतहासकाि. पिंतु 
त्याचंा काळ अगोदि झाल्यामुळे मोगिकािीन समाजव्यवस्था, रशल्प अगि वाङ्मय याचें फािच थोडे 
परिरशिन आपल्यािा त्याचं्या रििाणात रदसून येते. सहारजकच महािाष्ट्राच्या इरतहासाच्या मोगि 
काििंडारवषयी विीि मारहती देताना या िेिकाचंा थोडासा पिंतु १७ व्या शतकातीि िेिकाचंा भिपूि 
उपयोग किणे क्मप्राप्त ठिते. यारठकाणी आणिीही एक गोष्ट नमुद किावीशी वाटते आरण ती म्हणजे १५ 
व्या आरण १६ व्या शतकात रवषेशतः सोळाव्या शतकातं शाह्ानंा जे महत्व होते ते १७ व्या शतकात िारहिे 
नाही. दरक्षणेतीि तीन िाज्ये म्हणजे रवजापूि, गोवळकोंडा आरण रबदि ही केवळ नाममात्र िारहिी इतकेच 
नव्हे ति त्यानंी जवळजवळ मोगिाचें माडंरिकत्व पत्कििे. त्यामुळे १७ वे शतक म्हणजे मोगि सते्तच्या 
महािाष्ट्रातीि रवकासाचे आरण भिभिाटीचे. अथात यामध्ये मिाठ्याचं्या सते्तचा रशवछत्रपहतच्या 
नेतृत्वािािी झािेिा उदय आरण स्वतंत्र मिाठी िाज्याची झािेिी स्थापना याबद्दि चचा किण्याचे 
कटाक्षाने टाळिे आहे. महािाष्ट्रातीि समाजजीवन, वाङ्मय, रशल्पकिा वगैिे संस्कृतीच्या अंगोपागंावि 
मोगि सते्तचा जो प्रभाव पडिा त्याचेच वणनु यारठकाणी केिे आहे. 
 

सतिाव्या शतकातं रवजापूि आरण गोवळकोंडा या दोन शाह्ाचं्या दिबािांत दरक्षणी उदुूची अरतशय 
भिभिाट झािी. अरतशय उच्च दजाचे असे वाङ्मय या भाषेत १७ व्या शतकातं रनमाण झािे. या 
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वाङमयाच्या रनर्ममतीिा दुसिा अिी आरदिशहा, महमदकुिी कुतुबशहा, नुसिती आरण इति यानंी 
हातभाि िाविा. मोगिाचंी बोिी भाषा ही उदुू होती. दरक्षणी भाषेची ही जी प्रगरत झािेिी होती, त्याचा 
मोगि िाजकत्यावि अरतशय प्रभाव पडिा. मोगििाजकते हे स्वतः रवद्वान आरण िेिक याचें आश्रयदाते 
होते. त्याचं्या आश्रयािािी हहदुस्थानामध्ये अनेक रवद्वान आरण िेिकमंडळी उदयािा आिी. 
महािाष्ट्राच्या दृष्टीने त्यामधीि महत्वाचे िेिक म्हणजे मोगिकाळातं होऊन गेिेिे पर्मशयन इरतहासकाि. 
याचं्या रििाणातून महािाष्ट्राच्या इरतहासाचे अनेक उल्लेि आपल्यािा रमळतात. या ऐरतहारसक गं्रथामध्ये 
मुल्लादाऊद याच्या ‘तारीखी अल्फी’, अबुिफजि याच्या ‘ऐनेअकबरी,’ आरण ‘अकबरनामा’, बदाउनीच्या 
‘मुुंतखाबउत्तवारीख’, रनजामउद दीन अहमद याच्या ‘तबकाते अकबरी’ फैजी सिहहदी याच्या 
‘अकबरनामा’ त्याचप्रमाणे ‘माणसरीजिाुंणगरी’ ‘इक्बालनामा जिाुंणगरी’ आरण ‘जुद्ध उत्तवारीख’ या गं्रथाचंा, 
त्याचप्रमाणे अब्दुि हमीद िाहोिी याच्या ‘पादशािानामा’, महमद साहीब याच्या ‘अमलसलीि’, 
िाफीिान याच्या ‘मुुंतखाब-उल-लुबाब’, रमिजा महमदिान किीम याच्या ‘आलमणगरनामा’, महमद 
साकी याच्या ‘माणसरी आलमणगरी’, सुजनिाय ितिी याच्या ‘खुलासात उलतवारीख’, भीमसेन सक्सेना 
याच्या ‘नक्क्षई णदलकुशा’ आरण ईश्विदास याच्या ‘फतुिात–ई–आलमणगरी’ या गं्रथाचा उल्लेि किावा 
िागेि. फािशी भाषेची मोगि काििंडात जिी भिभिाट झािी तिी संस्कृत आरण मिाठी भाषेिा मात्र 
मोगिानंी उते्तजन रदिे नाही. या रठकाणी मिाठी भाषेच्या रवकासाच्या संदभात एका गोष्टीचा उल्लेि किणे 
जरुि आहे. ही गोष्ट म्हणजे ज्या सतिाव्या शतकातं मोगिानंी आपिी सत्ता दरक्षणेत प्रस्थारपत किण्याचे 
कसून प्रयत्न केिे त्याच १७ व्या शतकातं मिाठ्याचं्या िाष्ट्रीयवादाचा उगम आरण रवकास झािा. जवळ–
जवळ तीनश ेवष ेप्रथम बहमनींच्या अमिािािी आरण नंति रनमाण झािेल्या पाचं शाह्ाचं्या अमिािािी 
भिडून रनघाल्यामुळे महािाष्ट्रातीि जनता ही गिीत धैयु होऊन गेिेिी होती. मिाठ्याचं्या िाष्ट्रीयवादाचा 
१७ व्या शतकातं हा जो उगम झािा त्याचा फाि मोठा परिणाम मिाठी वाङ्मयाच्या रवकासावि झािा. या 
काििंडात होऊन गेिेिे तुकािाम आरण िामदास याचंा उल्लेि वाङ्मयाचे मेरुमणी म्हणून किावा 
िागेि. या दोहोपैंकी तुकािाम ह्ाचे काव्य भक्तीपि अभंगाचें असून त्यामध्ये मानवी जीवनातीि 
अरनरितता व मानवापुढे उभे असिेिे प्रश्न याचें प्ररतबींब आपल्यािा सापडते. या दृष्टीने रवचाि केल्यास 
तुकािामाच्या भक्तीपि अभगंात आपल्यािा त्याकाळच्या समाज जीवनाचे आरण समाजाचा घटक जो 
सवुसाधािण माणूस त्याच्या पुढीि समस्यांचे रचत्रण आढळते. जीवनाच्या धकाधकीतून बाहेि पडण्याचा 
एकच मागु तुकािामानंी सारंगतिा आरण तो म्हणजे भक्ती. माणसािा जि मोक्षाचे साधन किावयाचे असेि 
ति तुकािामाच्या दृष्टीने आत्मीक बिािा शािीिीक बिावि रवजय रमळरवण्याची आवश्यकता होती. 
िामदासाचें काव्य देिीि भक्तीिसाने ओथंबिेिे होते. पिंतु त्याचं्या काव्याची घडण ही अरतशय वगेळी 
होती. त्याचंा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अरधक धडाडीचा आरण साहसपूणु होता. िामदासाचं्या 
काव्याचा उदे्दश जीवनातीि बािीक सािीक गोष्टीत गुिफटून गेिेल्या व्यक्तीच्या मनातं आत्मीयतेची आरण 
िाष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची ज्योत प्रज्विीत किण्याचा होता. िामदासानंी कमुवादाचा आपिा रसद्धातं इतक्या 
िणिणीत पणे सारंगतिा की, गिीतगात्र होऊन गेिेल्या मिाठी माणसाच्या मनात कतुृत्वाचा एक 
स्फुहल्लग ठाव देऊन उठिा. तुकािामाच्या अभगंानी जसे महािाष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातीि मिाठी 
माणसाच्या मनात पडसाद उठरविे तसेच िामदासाचं्या दासबोधातीि ओव्यानंी मिाठी माणसाच्या मनावि 
एक तऱ्हेची मोरहनी टाकिी. या काििंडात मिाठी भाषेची ज्यानंी अरतशय अनमोि अशी सेवा केिी 
त्यामध्ये वामन पडंीत, िघुनाथ पंडीत आरण मुक्तेश्वि याचंा उल्लेि किावा िागेि. 
 

मोगि काििंडातीि स्थापत्य आरण वास्तुरवशषेाचें फािच थोडे अवशषे महािाष्ट्रात रशल्लक 
आहेत. याचे प्रमुि कािण म्हणजे मोगिाचें महािाष्ट्रातीि १७ व े शतक हे जवळ–जवळ युद्धाचं्या 
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धामधुमीतच गेिे. याचा परिणाम असा झािा की उत्तिेमध्ये याच काििंडात अरतशय वैभवसंपन्न अशा 
किाकृतींची रनर्ममती झािी ति दरक्षणेत याच अवधीत नाव घेण्याजोर्गया अशा फािच थोड्या किाकृती 
रनमाण झाल्या. ज्यािा मिाठवाड्याची मोहना असे संबोरधता येईि त्या औिंगाबादशहिाची रनर्ममती, ही 
मोगिाचं्या काळातं झािी. या शहिामध्ये ‘बीबीका मकबरा,’ ‘पवन चक्ी,’ ‘जामेमशीद,’ ‘शिागुंजदगा’ या 
वास्तंूचे आज जे अवशषे रशल्लक आहेत ते आरण िुद्द औिंगाबाद शहिाभोवती जी तटबदंी उभािण्यात 
आिेिी आहे त्यावरून आपल्यािा असे रदसते की आपल्या दरक्षणेच्या िाजधानीिा सवुतोपिीनी संुदि 
बनरवण्यासाठी मोगिानंी फाि काळजीपूवुक प्रयत्न केिे. मोगिकाळामध्ये दरक्षणेमध्ये ज्या काही 
किाकृती रनमाण झाल्या त्या औिंगजेबाच्या काळातं. अकबि, जहागंीि हकवा शहाजहान याचं्या इतकी 
सौंदयुदृष्टी औिंगजेबािा नव्हती. त्याच्या कािरकदीत रनमाण झािेल्या किाकृतींचा दजा अस्सि मोगि 
काळात झािेल्या किाकृतींपेक्षा रनरित कमी दजाचा आहे. यािा कािणे अनेक आहेत. िुद्द औिंगजेबाच्या 
कािरकदीतच मोगि साम्राज्याच्या रवनाशकाळािा सुिवात झािेिी होती. सहारजकच सासं्कृतीक बाबींना 
जो िाजाश्रय रमळतो तो या काळामध्ये रमळािा नाही. किाकृतींच्या जोपासनेची ही जी उपेक्षा झािी 
त्यािा कािण बऱ्याच अंशी औिंगजेबाचे व्यक्तीमत्वही कािणीभतू होते. किेच्या बाबतीतिा औिंगजेबाचा 
दृष्टीकोन अरतशय अदूिदशी आरण कोता असा होता. किेचा हा जो ऱ्हास झािा त्यािा तत्कािीन 
परिस्स्थतीही कािणीभतू झािी. मोगि साम्राज्याने आपल्या वैभवाची पिीसीमा शहाजहानच्या काळात 
गाठिी. किेचाही फाि मोठा रवकास त्याकाळात झािा. समाजाची ही प्रगती औिंगजेबाच्या काळात 
िोििी गेिी. या घटनेचा परिणाम किा आरण रशल्प याचंीही प्रगती िोिण्यात झािा. 
 

रशल्प कसे असाव ेयाबाबत औिंगजेबाच्या कािरकदीत अस्स्तत्वात आिेल्या बदित्या दृष्टीकोनाचे 
प्रात्यरक्षक आपल्यािा औिंगजेबाच्या कािरकदीतच दरक्षणेत ज्याकाही किाकृतींची उभािणी झािी 
त्यामध्ये दृष्टीस पडते. याचे उदाहिण म्हणजे औिंगाबादजवळ औिंगजेबाची बायको िबीया उद दौिानी 
हीची असिेिी कबि हे होय. औिंगजेबाच्या हुकमावरून १६७९ मध्ये त्याचा मुख्य रशल्पकाि अताउल्ला याने 
ती बाधंिी. आकािाने ही कबि जिी ताजमहािाच्या रनम्याइतकी असिी तिी ती ताजमहािाची हुबेहुब 
प्ररतकृती वाटते. या कबिीच्या बाधंणीकडे बरघतल्या नंति ताजमहाि बाधूंन उिटिेल्या ३० वषाच्या 
काळातं रशल्परवषयक कल्पना रकती बदििेल्या होत्या आरण रशल्पाची किा रकती रनकृष्टावस्थेस 
पोहोचिी होती हे रदसून येते. रशल्पाच्या बाधंणीचे अपरिपक्व ज्ञान असिेल्या औिंगजेबाच्या रशल्पकािाने 
ताजमहािाच्या बाधंणीपेक्षा या कबिीचे बाधंकाम सिस किण्याचा आरण एकंदि बाधंणी अरधक रविोभनीय 
किण्याचा प्रयत्न केिा. याचा परिणाम असा झािा की जे रशल्प रनमाण झािे ते अगदी दुय्यम दजाचे 
झािे. ताजमहािाचे सौंदयु त्या किाकृतीच्या साधेपणात आहे. तो साधेपणा या रशल्पातं यस्त्कंरचत रदसत 
नाही. अथात या रशल्पाचे काही भाग अरतशय उत्कृष्ट असून यावरुन असे रदसून येते की औिंगजेबाच्या 
काळातं योजकाचंा जिी तुटवडा असिा तिी उत्कृष्ट कािारगिाचंा नव्हता. 
 

बहमनी कािीन आरण त्यानंतिच्या शाह्ाचं्या काळातं असिेिी समाजिचना ही मोगि काळात 
पूणपुणे बदििी. समाजाची रवभागणी श्रीमंत आरण गिीब अशा दोन वगात झािी. परहल्या वगात सिदाि 
आरण इति अमीि उमिाव असून ते बादशहाच्या िास मजीतिे असत. बादशहाकडून त्यानंा िास 
अरधकािही रदिे जात. दुसिा वग ु सवु सामान्य िोकाचंा होता. रवशषेतः औिंगजेबाच्या कािकीदीत 
सिदािीची वंशपिंपिागत पद्धती दूि केिी गेल्यामुळे समाजातीि हा वग ु वृत्तीने बेदिकाि बनिा. 
त्याचं्यामध्ये िोटा भपकेबाजपणा, अनाठायी गवु, अनैरतक वागणूक वगैिे दुगुुणाचंा प्रादुभाव झािा. मोगि 
काळाच्या सुिवातीिा िाज्याची सािी मदाि ही अरतशय कायुक्षम असिेल्या अमीि उमिावावंि असे. हे 
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उमिाव आपल्या अंगातीि रनव्वळ कतुृत्वाने मोठ्या पदाप्रत पोहोचत. कािातंिाने उमीि उमिावामंधीि 
गुणाचंा िोप झािा आरण मोगि साम्राज्यािा ते भािभतू झािे. शहाजहानच्या कािरकदीच्या अिेिीिा 
आरण औिंगजेबाच्या कािरकदीत दिबािातीि सिदाि मंडळींच्या उत्तान वागणुकीचा परिणाम सवु साधािण 
जन मनावि झािा आरण यातूनच िाजकीय असुिरक्षतता आरण सामारजक अवनती रनमाण होण्यास मदत 
झािी. 
 

दुसऱ्या वगामध्ये व्यापािी आरण छोटा उद्योगधंदा किणािे अशाचंा एक िहानसा वगु होता. 
आजच्या काळात त्याचंी तुिना मध्यम वगाबिोबि किता येईि. ह्ा वगाची वृत्ती आपल्या पिीने श्रीमंत 
आरण सुिासीन अशा वगाचे अनुकिण किण्याची होती. पिंतु सवुसामान्य असा जो वगु होता त्याची 
परिस्स्थती मात्र अनुकंपनीय होती. १७ व्या शतकात जिी जीवनािा आवश्यक असणाऱ्या वस्तंूचा कधीही 
तुटवडा नव्हता तिी या वगाच्या िहाणीमानाची तुिना समाजातल्या उच्च वगाच्या िहाणीमानाबिोबि होणे 
शक्य नव्हते. या दुसऱ्या वगात कामगाि, रशपाई आरण प्यादे व दुकानदाि याचंाच प्रामुख्याने भिणा होता. 
त्याचं्या स्स्थतीचे अरतशय हुबेहुब रचत्रण पेिसाटु याने केिेिे आहे. एके रठकाणी तो म्हणतो की, ‘तसे 
पारहिे ति त्यानंा स्वातंत्र्य आहे. पिंतु प्रत्यक्षात त्याचंी स्स्थती गुिामापेंक्षा फािशी वगेळी नव्हती’. वृत्तीने 
मात्र हा वगु अरतशय संयमी आरण सोरशक असा होता. समाजाच्या चािीरिती आरण आचाि रवचाि याचें 
आचिण किण्यात हहदू आरण मुसिमान या दोन्ही वगाचे िोक साििेच कट्टि आरण सनातनी होते. 
 

िाज्यामधीि शहिे ही अरतशय वैभवसंपन्न असून त्याचं्या भोवतीच समाजजीवन उभाििेिे असे. 
िोकाचं्या गिजा भागरवण्यासाठी आरण रनयात किण्यासाठी िागणाऱ्या सवु वस्तंूची रनर्ममती ही 
शहिामधूनच होई. ह्ा वस्तू रनमाण किणािा जो कािारगि त्यािा मात्र सिदाि वग ुआरण अरधकािी वगु 
याचं्याकडून रमळणािी वागणूक अरतशय कडक असे. त्यानंा अरतशय कमी हकमतीिा त्यानंी रनमाण 
केिेल्या वस्तू रवकाव्या िागत. इतकेच नव्हे ति त्याचं्याकडून बेकायदेशीि असे कि देिीि उकळिे 
जात. त्या काळात दळण–वळणाची साधने ही सुव्यवस्स्थत असल्यामुळे उद्योगधंदे आरण व्यापाि उदीम 
याचंी अरतशय भिभिाट झािी. िस्त्याचं्या बाधंणीचे काम सिकाितफे हाती घेतिे जात असे. त्याचप्रमाणे 
पुष्ट्कळदा पूि बाधंण्याचे कामही सिकाितफे केिे जाई. औद्योरगक शहिे आरण बदंि गाव ेयानंा जोडणािे 
िस्ते मुख्यतः बाधंिे जात. पूवीच्या प्रमाणेच मोगि काििंडातही महािाष्ट्रात तीन प्रमुि बदंिे होती. ती 
म्हणजे वसई, चेऊि आरण दाभोळ. या बंदिातूनच महािाष्ट्रातंिा सगळा रनयात व्यापाि चािे. 
 

बहुसंख्य िोकाचंा व्यवसाय शतेी हा होता. आजची रपके आरण त्या काळची रपके यामध्ये फािसा 
फिक नव्हता. काहंी अपवाद सोडल्यास कािव्यावि चािणाऱ्या शतेीचा जवळ–जवळ अभाव होता. शतेी 
ही पूणपुणे पावसावि अविंबनू असे. पाऊस न पडल्यास अवषणु हे ठििेिे असे. मोगिाजंवळ दुष्ट्काळ 
पडल्यास त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी कायमची अशी यंत्रणा नव्हती. त्याकाळी हकमतींची पातळीही 
पुष्ट्कळच कमी होती. याचा अथु असा नव्हे की िोकाचें िहाणीमान फाि उच्च दजाचे होते. यािा कािण 
म्हणजे सवुसामान्य माणसाचे उत्पन्नही फािच कमी होते. वस्तूचे दि सिकािकडून रनयंरत्रत केिे जात 
नसत. त्याकाळी सोने, चादंी आरण ताबंे या धातंूच्या नाण्याचंा उपयोग केिा जाई. 
 

सुसंबद्ध अशी रशक्षण पद्धती त्याकाळी अस्स्तत्वात नव्हती. पिंतु शाळा आरण महारवद्यािये बाधूंन 
मोगि बादशहा रशक्षणािा उते्तजन देत. सिकािकडून ज्या मरशदी मध्ये रशक्षण रदिे जाई अशा मरशदींना 
आर्मथक मदत देण्यात येई. हहदूच्या बाबतीत रशक्षणाची सोय रवद्वान व्यक्तींकडून ज्या िाजगी शाळा 
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चािरवल्या जात त्या पुितीच मयारदत असे. अकबि, जहारंगि आरण शहाजहान हे रवद्वते्तचे भोक्ते होते 
आरण त्याचं्या कडून रवद्वान मंडळींना आश्रय रमळे. पिंतु मोगि घिाण्यात ज्याचा उल्लेि रवद वान म्हणून 
किता येईि अशी एकच व्यक्ती झािी आरण ती म्हणजे औिंगजेबाचा भाऊ दािाशुको ही होय. दािा हा 
फािशी, अिबी आरण संस्कृत भाषाचंा गाढा रवद वान होता. त्याने केिेिी ‘उपणनषदे’, ‘भगवत गीता’ आरण 
‘योगवणशष्ठ रामायि’ या गं्रथाचंी भाषातंिे सुप्ररसद्ध आहेत. मध्ययुगीन महािाष्ट्रात िी रशक्षण अस्स्तत्वात 
होते असे मानण्यािा भिपूि आधाि आहे. श्रीमंताचं्या मुिानंा त्याचें रशक्षक घिी येऊन पाठ देत. या उिट 
इति वगात आरण रवशषेतः हहदुमध्ये मुिींना मुिाबंिोबिच रशक्षण रदिे जाई. हहदु काय हकवा मुसिमान 
काय याचं्या धमामध्ये रियानंा रशक्षण रदिे जाऊ नये असा कोणाचाही अट्टाहास नव्हता. यापुढे जाऊन 
आपल्यािा असे म्हणता येईि की, मध्ययुगीन महािाष्ट्रातं धमुरवषयक तत्वज्ञान आरण पुिाण वाङ्ममय 
याचंा गाढा व्यासंग असिेल्या रियाचंी अनेक उदाहिणे आपल्यािा रमळतात. 
 

विीि रववचेनावरुन असे रदसून येईि की मोगि िाजवटीचा महािाष्ट्रातीि सवुसामान्य जनतेच्या 
एकंदि जीवनावि अरतशय दूिगामी असा परिणाम झािा. मिाठ्यामधीि प्रमुि धिाण्यानंी पोशाि आरण 
दिबािी चािीिीती या बाबतीत मोगिाचें सही सही अनुकिण केिे. मोगि आरण मिाठे याचंा जो संघषु 
जवळ जवळ अध्या शतका पेक्षा अरधक काळ चािू िारहिा त्यामुळे मिाठ्यानंा मोगिाचें सामर्थयु कशामध्ये 
आहे आरण त्याचंा कमकुवतपणा कशामध्ये आहे याची पूण ुजाणीव झािी. सतिाव्या शतकात गुजिात आरण 
माळवा या प्रातंावि मिाठ्याचें जे हल्ले झािे त्याचा परिणाम असा झािा की, महािाष्ट्रातीि जनतेचा 
जीवनाकडे बघण्याचा संकुरचत दृरष्टकोन बदििा. केवळ आपल्या पुिताच रवचाि किण्याचे त्यानंी सोडून 
रदिे आरण त्याचंी वृत्ती ही देशव्यापी बनिी. एक तऱ्हेचा आत्मरवश्वास त्याचं्यामध्ये रनमाण झािा, आरण 
युद्ध व िाजनीती यामध्ये त्यानंी अरधक धडाडीचे धोिण स्स्वकािण्यास सुरुवात केिी. आपल्या 
िाज्यकािभािात देिीि मिाठ्यानंी बहमनीनंति रनमाण झािेल्या शाह्ा आरण मोगि याचें अनुकिण केिे. 
रशवाजीच्या मंत्रीमंडळातीि प्रमुि मंत्री म्हणजे ‘पेशवा’ ‘सुरनीस’ ‘मुजुमदार’ आणी ‘डबीर’ हे बहमनी 
आरण शाह्ा याचं्या मंत्री मंडळात ही आपल्यािा आढळतात. तीच गोष्ट ‘सुभेदार’ ‘मामलेदार’ आरण 
रकल्ल्याचे अरधकािी याचं्या बाबतीत िागू होते. स्थारनक महसूिाबाबतची पूवापाि चाित आिेिी 
व्यवस्था देिीि मिाठ्यानंी फािसा बदि न किता तशीच पुढे चािू ठेविी. 
 

१६८७ मध्ये रवजापूि आरण गोवळ कोंडा याचंा पाडाव झाल्यानंति मध्ययुगीन महािाष्ट्राचा इरतहास 
संपुष्टात येतो असे म्हणावयास हिकत नाही. मध्ययुगीन इरतहासाचा काििंड जवळ–जवळ साडेतीनश े
वषापेक्षा अरधक कािावरधवि पसििेिा आहे. या काििंडाने अनेक िाजवटी पारहल्या. हसहासनासाठी 
झािेिी युदे्ध आरण त्यात झािेिे िून आरण िक्तपातही पारहिे. हा सािा काििंड युद्धानी भििेिा होता 
असे म्हटल्यास त्यात काहीच चूक ठिणाि नाही. बहमनींच्या कािरकदीत एकाही सुितानाचं्या कािरकदीत 
युद्ध झािे नाही असे घडिे नाही. या युद्धानंा धमाचे बधंन नव्हते म्हणजे ती युदे्ध मुसिमान-मुसिमानात 
झािी हहदु मुसिमानातं झािी आरण हहदु-हहदुमध्ये झािी. बहमनीनंति अस्स्तत्वात आिेल्या शाह्ाचंा 
काििंड म्हणजे यादवी युद्धाचा काििंड असे म्हटल्यास हिकत नाही. १४९० मध्ये अहमदनगि, 
रवजापूि आरण वऱ्हाड यानंी स्वातंत्र पुकािल्या नंति पुढीि १०० वषाच्या काळात असे एकही वषु गेिे नाही 
की ज्या वषी युद्धाची रठणगी पडिी नाही. युद्ध झािे म्हणजे युद्धाबिोबि रवत्तहानी, मनुष्ट्य हानी आरण 
मािमते्तची हानी या गोष्टी ओघानेच आल्या. शाह्ाचंा काळ संपिा आरण मोगि काििंड सुरु झािा. या 
काििंडात देिीि महािाष्ट्रािा स्वास्थ आरण शातंी याचंा िाभ झािा नाही. अथात मोगि काििंडात 
झािेल्या युद्धाचें स्वरुप वगेळे होते. या पूवीच्या काििंडात स्थारनक प्रजेने युद्धात कोणताच भाग घेतिा 
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नाही. स्थारनकप्रजा दडपिी गेिी होती आरण अत्त्याचािािािी गुदमििेिी होती. पिकीय आक्मणाचा 
इतका जबिदस्त फटका रतिा िावयािा िागिा होता की पिकीय सते्तरवरुद्ध शि उचिण्याचे त्राणच 
रतच्यात उििे नव्हते. ही परिस्स्थती मोगि काििंडामध्ये बदििी. प्रथम मिीक अंबि आरण नंति 
शहाजी-रशवाजी या रपता पुत्राचं्या जोडीने महािाष्ट्रातीि जनतेच्या मनात चैतन्य रनमाण केिे आंरण 
असामान्य अशी प्ररतकाि शस्क्त जागृत केिी. सबंध मध्ययुगीन काििंडात जी युदे्ध झािी त्यातीि बहुतेक 
युद्धाचें स्वरुप हहदुच्या रविोधी होते असे म्हटल्यास काहीच हिकत नाही. विंगळ, ओरिसा आरण 
रवजयनगि येथीि हहदु िाजाचंा मुसिमान िाजवटींनी जो उच्छाद माडंिा त्यावरुन ही गोष्ट सहज 
ध्यानामध्ये येते. मोगि काििंडात याच गोष्टीची पण जिा वगेळ्या प्रकािाने पुनिावृती झािी असे म्हणता 
येईि. 
 

या काळिंडाचा आणिी एक रवशषे म्हणजे पिदेशी मुसिमानाचंी फाि मोठ्या प्रमाणावि दरक्षणेत 
झािेिी आवक. याचा परिणाम दरक्षणीपिदेशी अशी दुही रनमाण होण्यातं झािा, आरण त्याची कटु फळे 
येथीि िाजसत्ता आरण सवु सामान्य जनता यानंा भोगावी िागिी. दरक्षणेतिा मोगिाचं्या पुिता काळ 
सोडल्यास बहमनी आरण इति शाह्ाचें सुितान हे किेचे आरण वाङ्मयाचे भोक्ते आरण उपासक होते. 
त्यामुळे त्याचं्या काळिंडात रवरवधिंगी किाकृती आरण बाधंकामे महािाष्ट्रातं आरण महािाष्ट्राबाहेि रनमाण 
झािी. उत्कृष्ट वाङमयरह याच काििंडात रनमाण झािे. पिंतु या किाकृतीवि आरण वाङमयावि 
एतदे्दशीय संस्कृतीची छाप नव्हती ति पूणपुणे उपऱ्या संस्कृतीचा पगडा होता. मुसिमान िाज्य कत्यानी 
रवदे्वषाची भावना ठेवनू संुदि वास्तंूचा रवध्वसं केिा. त्याचप्रमाणे एतदे्दशीय भाषेतीि वाङमयाच्या 
रवकासािा उते्तजन न देता एक प्रकािे अप्रत्यक्षपणे त्या भाषेच्या रपछेहाटीिा हातभाि िाविा. अशा 
परिस्थीतीतून देिीि एतदे्दशीय जनतेने जी आस्स्मता दािवनू पिकीय सत्ता उिथून पाडिी ती स्वतःच्या 
बळाविच ही गोष्ट या रठकाणी नमूद किण्यासाििी आहे. एकंदिीत रवचाि किता मध्ययुगीन िाजवटीच्या 
मूल्यमापनातून आपल्यािा जमेपेक्षा िचाचीच बाजू अरधक रदसते असे रवधान केल्यास त्थातं काहीच चूक 
ठिणाि नाही. 

⬤ 
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फणरश्त्याची जीवनरेखा 
 

ज्यावळेी एिाद्या इरतहासकािाने आपिा गं्रथ रिरहतानंा अनुभवाचंा उपयोग केिेिा असतो हकवा 
काही प्रसंगी तो वणनु किीत असिेल्या घटनाचं्या वेळी तो स्वतः जातीने हजि असतो त्यावेळी त्याच्या 
जीवनाचा वृत्तातं थोडाफाि तिी आपल्यािा समजावा असे वाचकािा वाटल्यास त्यात काहीच नवि नाही. 
हा इरतहासकाि कोठून आिा, तो कोण होता, कोणत्या काििंडात त्याने आपिे जीवन व्यतीत केिे, 
आरण अिेि त्याचे काय झािे, हे समजण्याची उत्सुकता वाचकािा साहजीकच वाटते. फरिश्ता 
वगेवगेळ्या घटनाचें वणनु किताना आपल्या रवषयी कदाचीत रवनयाने का होइना इतके कमी रिहींतो की 
त्याच्या रवषयी आपल्यािा रजतके कळावे अशी आपिी इच्छा असते त्याच्या रनम्म्याने देिीि ती इच्छा पुिी 
होत नाही. अधुनमधून आपल्यारवषयी तो जे उले्लि कितो त्यावरुन आपल्यािा असे कळते की महमद 
कासीम फरिश्ता याचा जन्म कॅस्स्पयन समुद्राच्या रकनाऱ्यावि अिाबाद या गावी झािा. त्याच्या बापाचे नावं 
गुिाम अिी रहन्दूशहा असे होते. त्याने आपल्या मातृदेशाचा त्याग करुन रहन्दुस्थानात प्रवशे केिा आरण 
प्रवास किीत तो दरक्षणेत अहमदनगि येथे येऊन पोहोचिा. त्यावेळी मूतुजा रनजामशहा हा अहमदनगिचा 
सुितान होता. आपिा जन्म कधी झािा, हे फरिश्ता सागंत नाही. तो एवढेच सागंतो की अहमदनगि येथे 
तो जेव्हा बापाबिोबि पोहोचिा तेव्हा त्याचे वय १२ वषाचे होते, आरण तेथे गेल्यावि िाजपुत्र रमिान हुसेन 
रनजामशहा याच्या बिोबि तो रवद्याथीदशते िारहिा. इ. स. १५८७ मध्ये हुसेन रनजाम शहाने वयाच्या १६ 
वषी आपल्या बापािा पदच्युत केिे. यावरुन आपण असे अनुमान काढिे की फरिश्ता हा िाजपुत्र रमिान 
हुसेन याच्यापेक्षा वयाने थोडाच मोठा होता आरण म्हणून त्याचा जन्म इ. स. १५७० मध्ये झािा असावा ति 
त्यात काही चूक होणाि नाही. गुिाम अिी रहन्दूशहा याच्या रवद्वते्तमुळे त्याची रनवड िाजपुत्र रमिान हुसेन 
यािा फािशी भाषेचे रशक्षण देण्यासाठी किण्यात आिी. गुिाम अिीचा मृत्य ूअहमदनगि येथे आल्यानंति 
काही काळानेच झािा असावा. अशा तऱ्हेने अगदी िहानपणीच फरिश्ता हा पोिका बनिा. पिंतु त्याच्या 
बापाने दिबािात जे मानाचे स्थान प्राप्त केिे होते त्यामुळे त्याच्यावि मूतुजा रनजामशहाची मजी बसिी. 
ज्यावळेी मूतुजा रनजामशहािा त्याच्या मुिाने पदच्युत केिे तेव्हा फरिश्ता हा िाजवाड्यातीि 
िक्षकदिाचा प्रमुि कप्तान होता. याप्रसंगी मूतुजा रनजाम शहाच्या इति सेवकाचं्या नरशबी जी दुदुशा 
आिी त्यातून तो वाचिा याचे कािण िाजपुत्र रमिान हुसेन याने त्यािा ओळििे आरण स्वतः मध्यस्ती 
करुन त्याचा जीव वाचरविा. यानंति १ वषाच्या आतच रमिान हुसेन पदच्युत झािा आरण त्याचा िून 
झािा. फरिश्ता यावळेी १७ वषाचा होता. आपल्या आश्रयदात्याच्या मृत्युनंति झािेल्या िाज्यक्ातं्यामंधे 
त्याने भाग घेतिा असावा असे रदसत नाही. अहमदनगि दिबािात यावळेी सुन्नी पथंीयांचा प्रभाव होता 
आरण फरिश्ता हा स्वतः रशया असल्यामुळे त्यािा रमत्र रमळणे कठीण होते. अशा परिस्थीतीत त्याने 
अहमदनगि सोडण्याचा काही काळानंति बेत केिा आरण रवजापूिच्या आरदिशाही सुितानाचा आश्रय 
घेण्याचे ठिरविे. 
 

फरिश्त्याने स्वतः असे एके रठकाणी सारंगतिे आहे की १५८९ मधे तो रवजापूि येथे पोहोचिा. 
रवजापूिचा मुख्य वजीि रदिावििान याने त्याचे स्वागत केिे आरण दुसऱ्या इब्राहीम आरदिशहा बिोबि 
त्याची मुिाित करुन रदिी. मूतुजा रनजामशहाकडे फरिश्ता हा िष्ट्किातीि अरधकािी होता. त्यावरुन 
असे रदसते कीं आरदिशहाकडे देिीि त्यािा िष्ट्किातीि नोकिी रमळािी असावी. या रवधानािा आधाि 
म्हणजे पुढे घडिेल्या घटनेचा फरिश्त्याने केिेिा उल्लेि. फरिश्ता रवजापुििा येण्याच्या सुमािास 
अहमदनगि येथे बुिहाण रनजामशहा रवरुध्द जमाििान नावाच्या एका मेहदवी पंथाच्या सिदािाची 
कािस्थाने चािू होती. त्याच्यारवरुध्द रदिावि िानाने रनजामशहािा मदत देण्याचा सल्ला इब्राहीम 
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आरदिशहािा रदिा. जमाि िानाने रवजापूिच्या िोिाने कूच केिे. आरदिशहाच्या आजे्ञरवरुध्द रदिावि 
िानाने भीमा नदीच्या नजीक त्याच्यावि हल्ला केिा. या िढाईत रदिावििानाचा पिाभव होऊन रवजापुिी 
सैन्याने शहादुगकुडे माघाि घेतिी. या घटनेबाबत फरिश्त्याने केिेिा उल्लेि पुढीि प्रमाणे आहे. “या 
िढाईत मिा झािेल्या जिमामुळे प्रवास किणे अशक्य झािे आरण मी जमाििानाच्या हाती कैदी म्हणून 
पडिो. पुढे माझी मी सुटका करुन घेतिी.” याचा अथु असा की बुिहाण रनजामशहािा तोंड देण्यासाठी 
जेव्हा जमाििानाने माघाि घेतिी तेव्हा फरिश्ता रवजापूिाच्या सैन्यािा जाऊन रमळािा असावा. 
जमाििानाचा पाठिाग रवजापूिी सैन्याने १६० मिै िोहन िेडघाटापयंत केिा. येथे पुन्हा इब्राहीम 
आरदिशहा आरण रदिावििान याचं्यामधे मतभेद रनमाण झािे. रदिावििानािा दूि किण्याचे आरण या 
कामी आपिा सिदाि ऐन उि् मुल्क रगिानी याची मदत घेण्याचे आरदिशहाने ठिरविे. तो गुप्तपणे ऐन 
उि् मुल्कच्या छावणीत गेिा. तेथे त्याचे अनेक सिदाि त्यािा येऊन रमळािे. फरिश्ता एके रठकाणी असे 
सागंतो की, “या मंडळीमध्ये या गं्रथाचा गं्रथकता म्हणजे मी होतो.” 
 

यानंति अनेक वषेपयंत फरिश्ता आपिा उल्लेि किीत नाही. यावरुन असे समजण्यास जागा आहे 
की त्याने आपल्या गं्रथ िेिनास सुरुवात केिी असावी. एके रठकाणी तो असे म्हणतो की इब्राहीम 
आरदिशहाने या कामासाठी जी रवपुि ग्रन्थ सामुग्री मिा िागिी ती रमळरवण्याचे कामी िचु किण्यामध्ये 
कोणत्याही तऱ्हेची कसूि केिी नाही. या रठकाणी एक गोष्ट नमूद किण्यासाििी आहे. ती ही की 
फरिश्त्याने आपल्या प्रस्तावनेत रदिेिे ३४ गं्रथ आरण त्या रशवाय त्याने उपयोग केिेिे आणिी २२ गं्रथ 
यापैकी फािच थोडे आज अस्स्तत्वात आहेत. रवजापुिच्या सुितानाचंा इरतहास फरिश्त्याने १५९६ मधे 
म्हणजे वयाच्या २६ व्या वषी पुिा केिेिा रदसतो ति त्याच्या गं्रथाचे इति भाग त्याने नंतिच्या वषात पुिे 
केिे असावेत. वयाच्या २६ व्या वषी तो िाजकन्या बेगम सुिताना रहच्याबिोबि रवजापुिहून अहमदनगि 
येथे गेिा, हतचे िर्गन १६०४ मध्ये मंुगी पैठण येथे िाजपुत्र दारनअि रमजा याच्या बिोबि झािे. तेव्हा तो तेथे 
हजि िारहिा आरण नंति रतच्या पाििीबिोबि तो दारनअि रमजाच्या (म्हणजे रतच्या नवऱ्याच्या) 
िानदेश या सुभ्याच्या बुऱ्हाणपूि या िाजधानीच्या गावापयंत गेिा. 
 

बुऱ्हाणपूिहून तो रवजापूि येथे पितिा, तेव्हा त्याची िवानगी जहागंीि बादशहा कडे एका रवरशष्ट 
कामरगिीवि किण्यात आिी. रवजापूिच्या िाजकन्येचा रववाह दारनअि रमजा बिोबि झाल्यानंति थोड्या 
अवधीतच रमजा यािा मृत्यु आिा. ते दुःि सहन न होऊन अकबि हा मिण पाविा. फरिश्ता याने इ. स. 
१६०६ मध्ये जहागंीि िाहोि येथे असताना आपिी हजेिी िाविी. स्वतः फरिश्ता आपण कोणत्या 
कामरगिीवि गेिो होतो याचा उल्लेि किीत नाही. पिंतु दोन्ही घिाण्यात जे नाते अस्स्तत्वात होते आरण 
जहागंीि हा अकबिाच्या मृत्युनंति नुकताच गादीवि आिा होता, या घटना िक्षात घेतल्यास आपल्यािा 
असे अनुमान काढता येईि की रवजापूि दिबािचा एक नामवतं मुत्सद्दी म्हणून फरिश्ता याची िवानगी 
जहागंीि बादशहाचे बापाच्या मृत्युबद्दि सातं्वन किण्यासाठी आरण हसहासनावि आल्याबद्दि त्याचे 
अरभनंदन किण्यासाठी झािी असावी. याच सुमािास सुप्ररसद्ध प्रवासी वनीयि हा जहागंीिचे छावणीत 
असावा असे समजण्यास जागा आहे. 
 

पुष्ट्कळ वळेा फरिश्त्याच्या गं्रथाचा उल्लेि नौिस नामा असा किण्यात येतो. यावरुन आपल्यािा 
असे समजण्यास जागा आहे की इब्राहीम आरदिशहाने इ. स. १५९९ सािी नौिस ह्ा आपल्या नवीन 
िाजधानीच्या बाधंकामास सुिवात केिी. तेथे तो िहात असताना फरिश्त्याने आपिा गं्रथ पुिा केिा 
असावा. फरिश्ता आपल्या ग्रन्थात सुित येथीि पोतुुगीज आरण इंग्रज याचं्या विािींचा (इ. स. १६११) 
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उल्लेि कितो. या सुमािास त्याच्या ग्रन्थ िेिनाचे काम पुिे झािे असावे. त्यावळेी त्याचे वय ४१ होते. या 
नंति थोड्याच काळाने फरिश्त्याचा मृत्य ू झािा असावा. या रवधानािा पुढीिप्रमाणे पुिावा देता येईि. 
इब्राहीम आरदिशहाची कािकीदु ३२ वष े झाल्या नंति काही दैरवक प्रत्यय आल्यामुळे आरदिशहाने 
आपिी िाजधानी रवजापूिच्या परिमेस ३ मिैावि हिरवण्याचे ठिरविे. या नवीन िाजधानीिा त्याने नौिस 
हे नावं रदिे. काही वषानंति इब्राहीम आरदिशहाने नौिस येथून मुक्काम हािरविा आरण तो रवजापूि येथे 
कायम िाहाण्यासाठी आिा. १६२६ मध्ये त्यािा मृत्य ूआिा. इ. स. १६११ मध्ये फरिश्ता सुितेचा उल्लेि 
कितो. तोपयंत त्याचे अस्स्तत्व जाणवते. तेव्हापासून १६२६ पयंतच्या काळातं फरिश्त्याचा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष कुठेच उल्लेि रमळत नाही. या १५ वषाच्या काळात रवजापूि येथे अरतशय सुन्दि अशा इमाितींची 
बाधंणी झािी. अशा इमाितीत कामीििानाचा िाजवाडा, चादंरबबीची मशीद, फरिश्त्याचा आश्रयदाता 
दुसिा इब्राहीम आरदिशहा आरण त्याचा मुिगा महमद याचं्या अरतशय सुन्दि अशा कबिी आरण त्यारशवाय 
रवजापूिच्या पिीसिात मिैोमिै पसििेिे बाधंणीकामाच्या दृष्टीने अरतशय भव्य असे प्रासाद, हवले्या याचंा 
उल्लेि किावा िागेि. ही सवु बाधंकामे त्याकाळच्या वैभवाची साक्ष देतात. फरिश्त्याने आपिा इरतहास 
पूण ु केल्यानन्ति तो जि आणिी काही काळ हयात असता ति िाजदिबािी त्यािा जी मान्यता प्राप्त 
झािेिी होती त्यावरुन त्याचे नाव इरतहासात दुय्यम वजीि अथवा िेिक म्हणून आपल्यािा िासच 
आढळिे असते. त्याचप्रमाणे ज्या गोंवळकोंड्याच्या सुितानाचंा तो नुसता उल्लेि कितो, त्याच्या रवषयी 
पूण ुमारहती रमळवनू त्याने त्याचंा इरतहासदेिीि पुिा केिा असता. आपल्या इरतहासात त्याने बदक्क्षानचा 
िुश्राव शहा याचा इरतहास आपण पुिा किणाि असे जे रिरहिे होते त्याप्रमाणे त्याने तो पुिाही केिा 
असता. जि का त्याचा मृत्य ू इब्राहीम आरदिशहा रवजापूििा पितल्या नंति झािेिा असता ति 
फरिश्त्यासािख्या थोि इरतहासकािाचे नावं रचिंतन किणािी वास्तु आपल्यािा रवजापूि येथे सहज 
रमळािी असती. यावरून असे अनुमान काढता येईि की फरिश्त्याचा मृत्य ू रवजापूि दिबाि नौिस येथेच 
असताना झािा असावा. फरिश्त्याची कबि ही तेथेच असावी पिंतु नौिस येथून रवजापूि येथे िाजधानी 
हिरवल्या नंति तेथीि बाधंकामाचंा रवनाश झािा आरण फरिश्त्याचे स्मृरतरचन्ह जपून ठेवणािी वास्तु 
कािाच्या उदिात गडप झािी असावी. अशा परिस्स्थतीत इरतहासकाि म्हणून फरिश्त्याचे नावं रचिंतन 
ठेवणािी वास्तू म्हणजे त्याच्या हातून इरतहासाची रनमाण झािेिी सुन्दि किाकृती हीच होय. 
 

भ. ग. कुुं टे 
  



 अनुक्रमणिका 

फणरश्ताकृत प्रस्तावना 
 

गुिशने इब्रारहमी या गं्रथाचा िेिक फरिश्ता याने आपल्या गं्रथािा रिरहिेल्या प्रस्तावनेचा 
थोडक्यात सािाशं; “मी या गं्रथाचा िेिक महमद कासीम हहदूशहा फरिश्ता रवद्वानानंा असे सागंू इस्च्छतो 
की मी तरुण असताना हहद मध्ये मुसिमानी सते्तचा जो रवकास झािा त्याबद्दिच्या ऐरतहासीक मारहतीचे 
संकिन किाव ेआरण या देशातीि ज्या काही थोि व्यस्क्त होऊन गेल्या त्याचंा थोडा फाि वृतातं द्यावा अशी 
इच्छा माझ्या मनात रनमाण झािी. पिंतु यासाठी जी साधनसामुग्री िागणाि होती ती माझे रनवासस्थान जे 
अहमदनगि त्यात रमळू न शकल्यामुळे मी रहजिी वषु ९९८ (इ. स. १५८९) मधे अहमदनगि येथुन रवजापूि 
येथे गेिो. तेथे त्या िाज्यावि िाज्य किीत असिेल्या सुिताना बिोबि माझा परिचय करुन देण्यात आिा. 
रवजापूिचा सुितान इरतहासाच्या अभ्यासामध्ये आपिा बिाच वेळ घािवीत असे. त्याच प्रमाणे माझ्या 
मनात जो हेतू धरुन मी रवजापूि येथे आिो होतो तो मी साध्य किावा या उदे्दशाने तो अनेकदा माझी 
भिावणी किीत असे. 
 

विीि उदे्दशाच्या पूतुतेसाठी वगेवगेळ्या रठकाणाहून मी ऐरतहासीक गं्रथ आणावे असा आदेश मिा 
देण्यात आिा. थोड्याच कािावधीत प्रचडं अशी साधन सामुग्री एकत्र किण्यात आिी. या साधन 
सामुग्रीची कसून तपासणी किण्यात आिी. जमा केिेल्या गं्रथा ं पैकी एकाही गं्रथामध्ये मिा पारहजे 
असणािी संपूण ु मारहती नव्हती. उदा. वि उल्लेरििेल्या काििंडा पैकी बवं्हशी मारहती रनजाम उद्दीन 
अहमद बक्षी याच्या गं्रथामध्ये जिी होती तिी काही काही रठकाणी ती इतकी चुकीची होती की त्या मारहती 
मध्ये असिेल्या उणीवा मिा स्वतःिा मारहत असिेल्या मारहतीच्या आधािे सहज भरुन काढता आल्या 
असत्या. अशा परिस्स्थतीत मुसिमानी सते्तच्या हहदुस्थानातीि रवकासा संबधंी ऐरतहासीक कथन किणािा 
इरतहासकाि आपण व्हाव ेअशी इच्छा माझ्या मनातं घि करुन बसिी. परिणामी माझ्या जवळ असिेल्या 
मारहतीचे संकिन किण्यास मी सुिवात केिी, आरण रहजिी १०१८ (इ. स. १६०९) या वषी हा गं्रथ मी 
“फरिश्ताकृत इरतहास” या नावंािािी ज्याच्या आश्रयािािी मी काम केिे त्या रवजािच्या सुितानािा 
अपुण केिा. 
 

मी ज्या रवषयावि रिरहिे त्याच रवषयावि ज्या िेिकानंी आपिे रििाण केिे त्याचं्यावि टीका 
किणे हे मी अरतशय अप्रस्तुत समजतो. हे सवु इरसहासकाि आता आपल्या कबिस्थानात रचिरनद्रा घेत 
पडिेिे असल्यामुळे त्याचं्या ज्या काहंी उणीवा होत्या त्याबद्दि मी काहंीही भाष्ट्य करु इस्च्छत नाही. माझ्या 
वाचकानीच माझ्या रििाणाचा दजा ठिवावा. त्यानंा माझी फक्त एवढीच रवनंती आहे की माझा गं्रथ तुिने 
मधे विीि िेिकाचं्या गं्रथा बिोबिच असावा हीच माझी एकमेव महत्वाकाकं्षा आहे, हे त्यानंी समजून घ्याव.े 
 

िेिक म्हणून मिा अशी आशा आहे की सत्यावि आधाििेिे पिंतु सुंदि शिैी आरण उत्कृष्ट िचना 
याचंा अभाव असिेिे, माझे हे जे साधे आरण अनिंकािंीत असे ऐरतहासीक गं्रथिेिन आहे ते माझा 
आश्रयदाता जो रवजापूिचा सुितान याच्या मनातं भिेि आरण या गं्रथामध्ये आिेिी मारहती परृ्थवीच्या 
दूिदूिच्या प्रदेशात प्रसािीत होईि. 
 

या गं्रथाच्या िचनेसाठी िािीि अस्सि हस्तरििीताचंा उपयोग किण्यात आिा. १) तजुूमा 
येमनी २) जैन उि् अिबाि ३) ताज उि् मासीि ४) मुिरहकत शिे ऐन उद्दीन (रवजापूिचा) ५) तबकात 
इ नसीिी ६) रफिोज शहाचा इरतहास ७) रफिोज शहाचे रवजय ८) बाबिचे धावते वृत्तातं ९) हुमायनूचे 
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धावते वृत्तातं १०) मुबािक शहाचा इरतहास ११) मुबािक शहाचा आणिी एक इरतहास १२) शिे 
अजुिीकृत बहमन नामा-एक वीििस प्रधान काव्य १३) तािीि बीन इ रगती १४) मुल्ला महमद िािी कृत 
सीिाज उत् तािीि बहमनी १५) मुल्ला दाउद बीदिी कृत तोहफत उस् सिातीन १६) नीनेव्हचा मुल्ला 
अहमद कृत एक हजाि वषांचा इरतहास १७) िोजत उस् सफा १८) हबीब उस सीि १९) हाजी महमद 
कंधािी कृत इरतहास २०) नसीिशहा कृत गुजिाथचा तबकात महमूद शहा २१) गुजिाथच्या महमूद 
शहाच्या कािरकदीची बिि २२) गुजिाथच्या बहादूि शहाचा इरतहास २३) गुजिाथच्या मुजफ्फि शहाचा 
इरतहास २४) गुजिाथच्या मुजफ्फि शहाचा आणिी एक इरतहास २५) मंडूच्या महमूद (थोिल्या) चा 
इरतहास २६) मंडूच्या महमूद (िहान्या) चा इरतहास २७) रनजाम उद्दीन अहमद बक्षीकृत इरतहास २८) 
बगंािचा इरतहास २९) हसधचा इतीहास ३०) काश्मीिचा इरतहास ३१) फवायाद उि् फवाद ३२) िैि उि् 
मजिीस ३३) कुतुबशहाचा इरतहास ३४) करव शिे जमािकृत रसि उि् अिीफीन आरण ३५) नुस्क कुतबी 
[फरिश्त्याने आपल्या प्रस्तावनेत नमूद केिेल्या ग्रन्थाव्यरतरिक्त पुढीि ग्रन्थातीि उताऱ्याचंा उपयोग आपल्या गं्रथातीि मजकूिात केिा आहे १) 
साकीनामा २) तवािीि अहमद उल्ला मुस्तवफी ३) तवािीि मुिीहाज उस् रसिाज जिजानी ४) जामा उि् रहकायत ५) मासीि उि् मुिुक ६) 
फतुह उि् बुिाद ७) अबुि नुि नुस्कती याची प्रवास वणुने ८) अबुि फजीि याची प्रवास वणुने ९) फुतुह उस् सिातीन १०) फक् उद्दीन मुबािक 
शहा िोदी कृत तवािीि घोिी ११) तवािीि शिे फिीद उद्दीन अत्ताि १२) जैन उि् मासीि (क्माकं ११ आरण १२ ही पुस्तके सोमनाथचे वणुन 
देतात.) १३) सादीकृत गुरिस्तान १४) तवािीि गुजीदा १५) सुितान बिैाम बीन मसूद गजनवी यािा अपुण केिेिे शिे रनजामी कृत मिजून 
उि् असिाि १६) किीि उ दुमना अथवा अनवि सुहेिी १७) काजी अहमद गफिी कृत तवािीि जहान आिा १८) हजनामा १९) िुिासत उि् 
इन्शा आरण २०) िोजन उि् इन्शा] 
 

गं्रथाची रवभागणीं प्रस्तावना, बािा प्रकिणे आरण उपसंहाि यामध्ये किण्यात आिेिी आहे. 
 

प्रस्तावने मधे हहदुस्थानातीि मुसिमानी सते्तच्या रवकासाचे रवविण केिेिे आहे. बािा प्रकिणे 
पुढीि प्रमाणे आहेत. १) जनी आरण िाहोिचे सुितान २) रदल्लीचे सुितान ३) दरक्षणेचे सुितान ४) 
गुजिाथचे सुितान ५) माळव्याचे सुितान ६) िानदेशचे सुितान ७) बगंाि आरण रबहािचे सुितान ८) 
मुितानचे सुितान ७) हसधचे िाज्यकते १०) काश्मीिचे सुितान ११) मिबािचा वृत्तातं आरण १२) 
हहदुस्थानातींि साधुसंताचंी मारहती.” 
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गुलशने इब्राणिमी पुस्तकाची अनुक्रमणिका 
 

पुस्तक दुसरे 
प्रकरि ३ रे 

दणक्षिेमधील सुलतानाुंचा इणतिास 
णवभाग १ ला 

 
बहमनी म्हणून प्ररसध्द असिेल्या कुिबर्गयाच्या सुितानाचं्या घिाण्याचा इरतहास (मूळ पाने २८३ 

ते ५५९) 
 

अिाउद दीन हसनशहा गंगू बहमनी त्याचा पूवेरतहास दरक्षणेमधीि मुसिमानी सते्तची एकंदि 
परिस्स्थती. दरक्षणे मधीि नेमणूक केिेल्या पिदेशी मुसिमानाचंा बडं किण्याचा बेत असल्याबद्दि रदल्लीचा 
सुितान महमद तघिक यािा संशय. आपल्या छावणीमध्ये बदंीस्त करुन त्यानंा पाठरवण्यासाठी त्याने 
केिेिी उपाय योजना. दरक्षणे मधीि हहदूिाज्याशंी संगनमत करुन बडं किण्याचा विीि अरधकाऱ्यानंी 
केिेिा बेत आरण त्यानंी केिेिी कािवाई. दौिताबादचा त्याचं्या कडून ताबा. रदल्लीच्या सुितानाचे 
आगमन आरण त्याच्या कडून बडंिोिावंि हल्ला, पिंतु गुजिातेतीि बंडाळीचा मोड किण्यासाठी दरक्षणेतून 
गुजिातकडे त्याचे प्रयाण. दरक्षणे मधीि अरधकाऱ्यानंी स्वातंत्र्याची केिेिी घोषणा. इस्माईििा त्यानंी 
केिेिा िाज्यारभषेक. दरक्षणे मधीि बंडिोिाचं्या पक्षाचा प्रमुि जफििान हा रदल्लीच्या अरधकाऱ्याचं्या 
ताब्यातीि कंधाि आरण रबदि यावि कबजा कितो आरण दौिताबाद येथे पोहोचतो. जफििानाप्रीत्यथु 
इस्माईिकडून हसहासनाचा त्याग. जफििानाकडून अिाउद्दीन हसन गंगू बहमनी या पदवीचे आरण 
संजे्ञचे ग्रहण. त्याच्याकडून सैफुद दीन घोिी याची वजीि म्हणून नेमणूक आरण कुिबगा या शहिाची 
िाजधानी म्हणून रनयुक्ती. भतूपूवु सुितान इस्माईि याच्या कडून सत्ता रमळरवण्याचा प्रयत्न– त्याची 
कैद, चौकशी आरण त्यािा झािेिी देहातंाची सजा. त्याची जहागीि आरण त्याच्या पदव्या यावंि त्याच्या 
मुिाची रनयुक्ती हसन गंगू याच्या कडून दरक्षणेची चाि रवभागामध्ये रवभागणी– 
 
१ िा रवभाग, दाभोळ, कुिबगा, िायचुि, आरण मुदगि. 
२ िा रवभाग, चेऊि, जुन्नि, दौिताबाद, आरण पैठण. 
३ िा रवभाग, माहुि, िामरगि, आरण वऱ्हाडचे िोिे. 
४ था रवभाग, रबदि, कौिास, आरण इंदूि. 
 

सुितानाच्या प्रकृतीत रबघाड– त्याचा मृत्य ू(पान २८३). 
 
मिमदशिा बिमनी पणिला. 
 

सुितानाच्या दिबािातीि वैभावाचे वणुन. सुिताना कडून चौकोनी आकािाची नाणी पाडण्यात 
येतात. हहदंू कडून त्या नाण्याचंा वापि किण्यास नकाि. त्याचं्या कडून ती नाणी रवतळविी जातात. अनेक 
हहदंूना भोगावयािा िागिेिा देहदंड. रवजयनगि आरण विंगळ येथीि िाजाकंडून महमदशहा बिोबि 
युध्दािा रचथावणी. हहदंूचा पिाजय. सुितानाचे वेिापट्टणकडे कूच– तेथीि िाजािा त्याने रदिेिी कू्ि 
वागणूक. माघाि घेताना सुितानाच्या सैन्याचा जवळ जवळ झािेिा सवुनाश आरण िुद्द त्यािा जिम. 
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विंगळच्या िाजाकडून गोवळकोंडा तोडून रदिे जाते. दोन्ही िाज्यामंध्ये शातंतेचा तह. विीि तहाच्या 
प्रसंगी विंगळच्या िाजाकडून सुितानािा सुप्ररसद्ध अशा तख्त रफिोजा अथवा अस्मानी हसहासनाची भेट. 
दारुच्या धंुदीत असताना सुितान वादकाचं्या एका पथकािा रवजयनगिच्या िाजाच्या िजीन्यावि एका 
मोठ्या िकमेची हंुडी देतो. दोन्ही िाज्यामंध्ये युद्धािा सुिवात. रवजयनगिच्या िाजा कडून मुदगि काबीज 
आरण तेथे असिेल्या सवु रशबदंीिा कंठस्नान. महमदशहा कडून एक िक्ष हहदंूना ठाि मािण्याची प्ररतज्ञा. 
हहदंूचा पिाभव आरण परहल्या चकमकीत सत्ति हजाि हहदंूची कत्ति. रवजयनगिच्या िाजाची िाजधानीच्या 
शहिामध्ये कोंडी. िाजाकडून वादकानंा द्रव्य रदिे जाते. दोन्ही िाज्यामंध्ये तह. दौिताबाद येथे 
बिैामिानाचे बंड. पैठण येथे त्याचा पिाभव आरण अिेि त्याची गुजिातेत माघाि. परहल्या महमदशहाच्या 
मुिकी िाज्यकािभािाचे वणनु. त्याचा मृत्यु (पान २९८). 
 
मुजािीदशिा बिमनी 
 

त्याच्या अंगी असिेिी असामान्य शक्ती. त्याच्या तरुणपणातीि दंतकथा– रवजयनगिच्या िाजा 
बिोबि झािेल्या िष्ट्किी वाटाघाटी– युध्दभमूीकडे प्रयाण– केवळ एका बाणाने सुिताना कडून वाघ 
ठाि– रवजयनगि येथे आगमन. मुसिमानी सैन्यासमोि हहदंूचे पिायन. जंगिामधून समुद्ररकनाऱ्या पयुत 
सुिताना कडून त्याचंा पाठिाग. रवजयनगि येथे हहदू िाजाचे पुनिागमन– मुसिमानाकंडून त्याचा सख्त 
पाठिाग. शहिाच्या िस्त्यामध्ये सुितानाची चाि आरण हहदंूकडून त्यािा झािेिा प्रिि रविोध. 
सुितानाचे एक हहदू सैरनका बिोबि एकयाने युद्ध. सुितान हहदू सैरनकािा ठाि माितो. दोन्ही फौजात 
घनघोि िढाई आरण मुसिमानाचंी माघाि. शातंतेचा तह. सुितान कुिबर्गयाकडे पिततो– वाटेमध्ये 
त्याचा चुिता दाऊदिान याच्याकडून त्याचा िून. (पान ३४२) 
 
दाउदशिा बिमनी 
 

िष्ट्किी अरधकाऱ्यामंध्ये असंतोष– काही अरधकािी आपापल्या सैन्यासमवते त्याचं्या सिकािाकडे 
रनघून जातात. जनतेने दाऊदशहाचे स्वागत किावे यासाठी मिीक सैफुद्दीन घोिी याचे प्रयत्न. िाजकीय 
जीवनातून रनवृत्त होण्याची सैफुद्दीन यािा पिवानगी. मृत िाजाच्या बरहणीचा आपिा चुिता दाऊदशहा 
याच्या बिोबि रमळते जुळते घेण्यास नकाि. दाऊदशहा मरशदी मध्ये नमाज पढत असताना त्याचा िून 
घडवनू आणण्यात अिेि रतिा आिेिे यश. (पान ३४२). 
 
मिमूदशिा बिमनी पणिला. 
 

िाजकन्या रुहपिवि आगा रहची तडफदाि वागणूक. मृत दाऊदशहाचा मुिगा महमद संजि यािा 
आंधळा किण्यात आरण हसनगंगू याचा सवात धाकटा मुिगा महमूद यािा हसहासनावि बसरवण्यात रतिा 
आिेिे यश. मरिक सफुद्दीन याची पुन्हा वजीिाच्या जागेवि नेमणूक. सुितानाचे रवजयनगिच्या 
िाजाकडून अरभनंदन– सुिताना ंकडून वाङ्गमयािा उते्तजन– सुप्ररसद्ध कवी हाफीज यािा इिाण मधून 
दिबािात येण्यास रनमंत्रण– त्याच्या न येण्याची कािणे. याप्रसंगी हाफीज याने िचिेिे काव्य. िाज्याच्या 
मुिकी िात्यामध्ये सुितानाने केिेल्या सुधािणा. सगि येथीि बंड– युसुफतुकु याज कडून बडंाचा 
रबमोड. सुितानाचा मृत्यु. (पान ३४५). 
 



 अनुक्रमणिका 

णगयासुद्दीनशिा बिमनी. 
 

बापाच्या गादीवि रगयासुद दीन याचे िाज्यािोहण. िाजवाड्यातीि एक गुिाम िाि चीन याचा 
सुितानाने ओढवनू घेतिेिा िोष. िािचीनच्या मुिीसाठी वेडाझािेिा सुितान–िािचीनच्या घिी 
मेजवानीसाठी सुितानािा आमंत्रण. िािचीन कडून सुितान आंधळा केिा जातो. सुितानाची पदच्युती 
आरण सगिच्या रकल्ल्यात बरंदवास. (पान ३५३). 
 
शम्सुद दीनशिा बिमनी. 
 

िािचीन कडून सम्सुद दीन याची भावाच्या जागी हसहासनावि स्थापना. त्याच्या हुकमती रवरुद्ध 
त्याचे पुतणे रफिोजिान आरण अहमदिान याचंा कट– सगि येथे त्याचें पिायन. त्याचं्या कडून सैन्याची 
जमवा जमव, िाजधानीवि चाि आरण पिाभव– सगिकडे त्याचंी माघाि. वाटाघाटीसाठी त्याचंी बोिणी. 
सुिताना कडून त्यानंा क्षमा आरण दिबािामध्ये त्याचें आगमन. िाजधानी मध्ये रफिोज आरण अहमद हे 
आपल्या बाजूिा पक्षपाती रमळरवतात. दोघे भाऊ सुितानािा पकडतात आरण त्यािा आंधळा कितात. 
िािचीन यािा कैद आरण रगयासुद दीनकडे त्याची पाठवणी. आंधळा रगयासुद दीन त्यािा आपल्या हाताने 
ठाि माितो. (पान ३५६). 
 
णफरोजशिा बिमनी. 
 

रफिोजचे स्वभावरचत्र. फैज उल्ला अंजू याची वजीि म्हणून रनयुक्ती. रवजयनगिचा िाजा देविाय 
याच्या कडून दरक्षणेकडीि प्रातंावि आक्मण. िेडल्याचा निहसगिाय याच्या कडून वऱ्हाडवि आक्मण. 
सुितानाचे दरक्षणेकडे कूच. सुिताना कडून युध्दिचु म्हणूनं चाििक्ष चाळीस हजाि रुपये येवढ्या 
िकमेची रवजयनगिच्या िाजाकडून वसुिी. सुितान उत्तिेकडे वऱ्हाडमध्ये चाि करून जातो. िेडल्याच्या 
िाजाचा पिाभव. सुितान तैमुिकडे वकीिातीची रनयुक्ती कितो. तैमुि कडून माळवा आरण गुजिातविीि 
रफिोजच्या अरधसते्तिा मान्यता. रवजयनगिच्या दिबािात माळवा आरण गुजिात या देशाचं्या 
सुितानामंधीि गुप्त ििबते. रवजयनगि बिोबि पुन्हा युध्द सुरु. रवजयनगिवि हल्ला. रवजयनगिच्या 
प्रदेशात मुसिमानानंी केिेिी जाळपोळ. बकंापूि काबीज. िाजा आपिी मुिगी रफिोजिा देऊन त्याच्या 
बिोबि तह कितो. रफिोज पानगळ काबीज कितो. पुन्हा युद्धािा सुरुवात. मुसिमानी िाज्य उिथून 
पडण्याचा रनमाण झािेिा धोका. सुितानाचा भाऊ अहमद याच्या कडून अिेि हहदंूचा पिाभव. 
रफिोजशहािा झािेिा बुद्धीभ्रंश–त्याची दुबळेपणाची वतुणूक. सुितानाचा भाऊ अहमद याचा हसहासन 
रमळरवण्याचा उद देश– आपिा उद देश साध्य किण्यासाठी त्याने केिेिे प्रयत्न आरण त्यािा अिेि 
रमळािेिे यश. रफिोजशहा बहमनी याचा मृत्यु (पान ३६३). 
 
अिमदशिावली बिमनी 
 

आपल्या भावाच्या वजीिाचंी अहमदशहा कडून पुन्हा नेमणूक–मृत सुितानाच्या मुिािा 
िाहाण्यासाठी िाजवाड्याची रनयुक्ती. िाज्याच्या उत्ति सीमेवि पहाणी किण्यासाठी सैन्याची जमवा जमव 
आरण रवजयनगिचा िाजा देविाय याच्या रवरुद्ध दरक्षणेकडे कूच. विंगळचा िाजा देविाया बिोबि संगनमत 
कितो पिंतु नंति आपल्या सैन्यािा पित बोिवतो. देविायावि अचानक हल्ला आरण त्याची कैद. देविाय 
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स्वतःची सुटका करुन घेतो. अहमदशहाकडून रवजयनगिच्या प्रदेशाची नासधूस. हहदू सैरनकाचं्या एका 
तुकडी कडून अहमदशहािा ठाि मािण्याची प्ररतज्ञा आरण त्यानी त्यािा घातिेिा वढेा. जीवानीशी 
अहमदशहाची या वढे्यामधून सुटका आरण पिायन. दरक्षणे मधीि भयंकि दुष्ट्काळ. सुितान विंगळ 
हजकून घेतो आरण तेथीि िाजािा ठाि माितो. किम येथे रहऱ्याच्या िाणीचा शोध. माळव्याच्या 
िाजाकडून िेडल्याच्या िाजावि हल्ला. िेडल्याच्या िाजाची अहमदशहा बहमनीकडे मदतीची याचना. 
माळव्याच्या िाजाबिोबि युद्ध आरण त्याचा पिाभव. दोन्ही िाज्यामंधीि तह. िेडल्यावि माळव्याच्या 
िाजाकडून पुन्हा हल्ला–िढाई मध्ये िाजाचा मृत्यु. अहमदशहा कडून युद्धािा पुन्हा सुरुवात. िानदेशच्या 
सुिताना कडून तहाबाबत मध्यस्ती. सुितानाचा मृत्यु (पान ३९७). 
 
अलाउद दीनशिा बिमनी दुसरा 
 

सुितानाचा भाऊ िाजपुत्र महमद याची रवजयनगिकडून िंडणीची मागणी किण्यासाठी 
सैन्यासरहत िवानगी. छावणीमध्ये सुितानाच्या वजीिाबंिोबि िाजपुत्राकडून आपिे स्वातंत्र्य जारहि 
किण्यासाठी मदत देण्याबाबत प्रस्ताव— त्यानंी केिेिा रविोध आरण त्याचंा िून. रवजयनगिच्या 
िाजाकडून िाजपुत्रािा मदत. िाजपुत्र मुदगि, िायचुि, रवजापुि, नळदुग ुआरण सोिापूि काबीज कितो. 
िाजपुत्राचा पिाभव. त्याने हजकून घेतिेल्या प्रदेशा इतकाच भाग म्हणून िायचुि घेण्यासाठी सुितान 
त्यािा भाग पाडतो. कोकणवि स्वािी आरण थोड्या बहुत प्रमाणात कोकणवि कबजा. वऱ्हाडमध्ये बडं. 
मरिक–उत्–तुज्जाि याजकडून प्रामुख्याने पिदेशी मुसिमान असिेल्या सैन्याकडून या बडंाचा रबमोड. 
दिबािामधे दरक्षणी मुसिमानाचं्या वि अग्रक्म घेण्याचा पिदेशी मुसिमानानंा आदेश. रवजयनगिच्या 
िाजाकडून त्याच्या सैन्यात मुसिमानाचंी भिती– दरक्षणेच्या सुितानाबिोबि त्याच्याकडून युद्धाची जाहीि 
घोषणा. दोन्ही िाज्यामंधीि तह. कोकण हजकण्यासाठी मरिक-उत्-तुज्जाि कूच कितो– त्याच्या सैन्याचा 
नाश आरण त्याचा मृत्यु. पिदेशी मुसिमाना ं रवरुद्ध दरक्षणी अरधकाऱ्याचं्या मनात शत्रतु्वाची भावना. 
िाज्याच्या कािभािाकडे सुितानाचे दुिुक्ष– त्यािा जडिेिा जीवघेणा रवकाि– सुितानाच्या मृत्यु संबंधी 
अफवा. वऱ्हाड आरण तेिंगण येथे बडंाळी. माळव्याच्या सुितानाकडून झािेिे आक्मण. िाज्याच्या 
बचावासाठी केल्या गेिेल्या िष्ट्किी उपाय योजना. सुितानाचा मृत्यु – त्याचे व्यक्तीमत्व (पान ४२१). 
 
िुमायनूशिा जालीम बिमनी 
 

सुितानाचा सवात धाकटा मुिगा िाजपुत्र हसन यािा वजीि हसहासनावि बसरवतात. हुमायनूिा 
बदंीस्त किण्याचा झािेिा प्रयत्न. विीि कटािा आिेिे अपयश. तरुण िाजपुत्राची पदच्युती आरण 
हुमायनूकडून स्वतःिा िाज्यारभषेक. विीि कटामधे भाग घेणाऱ्याना हुमायनू कडून रशक्षा. िाजपुत्रािा 
डोळे काढण्याची हुमायनू कडून झािेिी रशक्षा. ख्वाजा महमूद गावान याची वजीि म्हणून रनयुक्ती. 
सिकािी यंत्रणेमधीि फेिफाि. नळगोंद्याचा रसकंदििान याचे बडं– िढाईत झािेिा त्याचा मृत्यु. 
देविकोंड्याच्या रकल्ल्यावि हल्ला. हहदूनीं आणिेिी िसद. सुितानाच्या सैन्याचा पिाभव. हुमायनूशहा 
कडून त्याच्या सेनापतीिा मृत्यचूी सजा आरण दुय्यम सेनापतीिा पदच्युती. देविकोंडा हजकून घेण्यासाठी 
सुितानाने केिेिे ताजे प्रयत्न आरण सुितानाचा भाऊ पळून गेल्याच्या बातमीने त्यात आिेिा व्यत्यय–
सुितानाच्या भावाचे बडं– रवजापूि येथे त्यािा झािेिी कैद. सुितानाने त्याचे आरण त्याच्या बिोबि 
संबधं असिेल्या सवांचे केिेिे हाि. सुितानाने आपल्या प्रजेवि केिेिे भयानक अत्याचाि – त्याचे 
आजािीपण आरण मृत्यु (पान ४५२). 
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णनजामशिा बिमनी 
 

सुितानाच्या अज्ञानपणात िाजमाता, ख्वाजाजहान आरण महमूद गावान यानंी बनरविेिे 
िाजमंडळ. तेिंगण आरण ओरिसा याचं्या िाजानंी बहमनींच्या िाज्यावि केिेिा हल्ला आंरण त्याना घ्यावी 
िागिेिी माघाि. दरक्षणेवि माळव्याच्या सुितान महमूद याचे आक्मण. दरक्षणी सैन्याचा पिाभव. 
सुितानाची रबदिकडे माघाि. माळव्याच्या सैन्याची आगेकूच. सुितानाची रफिोजाबादकडे माघाि. 
माळव्याच्या सुितानाकडून रबदि शहिाचा ताबा. बहमनींच्या मदतीसाठी गुजिातच्या सुितानाचे कूच. 
माळव्याच्या सुितानाची माघाि– त्याच्या सैन्याचे झािेिे भयंकि हाि– आपिे भािी सामान सुमान 
टाकून देण्याचा त्याच्यावि आिेिा प्रसंग – गोंडवनाच्या डोंगिातून त्यािा घ्यावी िागिेिी माघाि– 
त्याच्या सैन्यािा भोगाव्या िागिेल्या भयंकि हािअपेष्टा, गुजिातचे सैन्य आपल्या देशाकडे पितते. 
माळव्याच्या सुितानाची दुसिी स्वािी. गुजिातच्या सैन्याची आगेकूच. माळव्याच्या सुितानाची माघाि. 
दरक्षणेच्या सुितानाचा अचानक मृत्यु (पान ४६५). 
 
मिमदशिा बिमनी दुसरा 
 

जुिमी हुमायनूचा मुिगा महमदशहा याचे िाज्यािोहण. दरक्षणेचे सैन्य माळव्याच्या सुितानापासून 
िेडिा हजकून घेते. िेडिा पुन्हा माळव्याच्या स्वाधीन आरण दोन्ही िाज्यातं झािेिा तह. ख्वाजा महमूद 
गावान याची कोकणवि स्वािी– िेळणा आरण िामगीि काबीज. महमूद गावान डोंगिसपाटी चढून जातो. 
कोल्हापुि येथे त्याचा पावसाळ्यात मुक्काम– पुन्हा कोकणाकडे चाि – गोवा काबीज – नवीन हजकिेल्या 
मुिुिाचा ताबा रकश्वि िानाकडे सोपवनू िाजधानीकडे महमूद गावानचे कूच. ख्वाजा महमूद गावानचे 
झािेिे भव्य स्वागत. सुितान स्वतः सैन्यासहीत तेिंगणावि चाि करुन जातो आरण िाजमहेंद्री व 
कोंडापल्ली काबीज कितो. तेिंगणाचा सुभेदाि म्हणून रनजामन्उिमुल्क बहिी याची, दौिताबादचा 
सुभेदाि म्हणून आरदििान याची आरण वऱ्हाडचा सुभेदाि म्हणून दया इमाद–उि् मुल्क याची अशा 
नेमणूका. सुितानाची परिमेच्या बाजूने चाि आरण बेळगावचा पाडाव. दरक्षणेमधीि भयंकि दुष्ट्काळ आरण 
अवषणु. तेिंगणामध्ये बंड. बडंाचा रबमोड किण्यासाठी सुितानाचे कूच– तेथून ओरिसाकडे चाि– पुन्हा 
दरक्षणेमध्ये आगमन आरण काजंीविमची िुटािूट. वजीि ख्वाजा महमद गावान याच्या रवरुद्ध कट. 
गावानच्या िोया सहीमुळे तो दोषी असल्याची सुितानाची िात्री. ख्वाजा महमूदचा वध – त्याचे 
स्वभावरचत्र. सुितानािा उमगून आिेिी आपिी चूक आरण त्यािा झािेिा पिात्ताप– त्याच्या 
सिदािाचें छावणीतून गमन. तापामुळे सुितानािा झािेिा आजाि– त्याची िोग मुक्तता– मद्य पानाचा 
अतीिेक आरण पुन्हा उिटिेिे दुिणे. सुितानाचा मृत्यु (पान ४७७). 
 
मिमूदशिा बिमनी दुसरा 
 

दरक्षणी पक्षाची िाज्यकािभािात वजीिाने केिेिी मजबुती. पिदेशी मुसिमानाचें युसुफ 
आरदििानाने घेतिेिे पुढािीपण. दोन्ही पक्षामंधे घडून आिेिा किह. दोन्ही पक्षातीि समझोता आरण 
पिदेशी मुसिमानाकंडून िाजधानीचा त्याग. वजीि आरण कासीमबिीद याचं्याकडून सवु सते्तचे ग्रहण. 
त्याचंा िून घडवनू आणण्यासाठी सुितानाची आज्ञा – िाजवाड्यामध्ये त्याचं्या िुनाचा झािेिा प्रयत्न 
आरण त्यािा आिेिे अपयश. वजीिाबद्दि िोकामंध्ये रनमाण झािेिी अरप्रयता आरण त्याच्या िुनाच्या 
दुसऱ्या प्रयत्नािा आिेिे यश. सुितानाचा मद्यपान आरण िंगदंग यामध्ये झािेिा अरतिेक – िाज्याच्या 
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रनिवणु हसहासनाचे दारु रपण्याचे चषक आरण गुिदाने यामधे त्याने केिेिे रुपातंि. कासीम बिीद कडून 
िाज्यकािभािाचा ताबा. सुितानाचा िून किण्याचा प्रयत्न आरण काही पिदेशी मुसिमानानंा तो मोडून 
काढण्यात आिेिे यश. बहादुि रगिानीचे कोकणामध्ये बडं आरण ते मोडून काढण्यासाठी सुितानाचे 
कासीम बिीद बिोबि परिमेच्या रदशनेे कूच. बहादुि रगिानी ठाि – सुितान रबदिकडे पिततो. वजीिािा 
ठाि मािण्याच्या कटािा आिेिे अपयश. वजीिाचा मृत्यु–आरण त्याचा मुिगा अमीि बिीद याच्याकडे 
आिेिी सत्ता. सुितान आरण अमीि बिीद याचं्या मधीि समेट. महमूदशहाचा मृत्यु (पान ५१९). 
 
अिमदशिा बिमनी दुसरा 
 

दुसऱ्या महमूदशहा नंति त्याचा मुिगा दुसिा अहमदशहा याचे िाज्यािोहण अमीि बिीदच्या हाती 
िाज्यकािभािाचा आिेिा संपूणु ताबा. सुितानाची एक साधा पेन्शनि म्हणून त्याने िाविेिी वाट – 
रनवाहासाठी सुितानाकडून मुकुटाच्या ित्नाचंी रवक्ी. या व्यवहािात सामीि असिेल्या अनेकाना अमीि 
बिीद कडून देहदंडाची रशक्षा. ित्ने रवकत घेणाऱ्याचें रवजयनगिकडे पिायन. सुितानाचा मृत्यु. (पान 
५५३) 
 
अलाउद्दीनशिा बिमनी दुसरा 
 

अमीि बिीदचा अिाउद दीन बहमनी यािा हसहासनावि बसरवण्याचा रनिय. आपल्या पूवुजाचं्या 
वाईट सवयी पासून सुितानाची अरिप्तता आरण त्याने िाज्यकािभािात घातिेिे िक्ष– वजीिािा 
पकडण्याचा त्याने िचिेिा बेत. बेताची उघडीक– बेतामध्ये सामीि असणाऱ्यानंा देहदंडाची रशक्षा. 
सुितानाची पदच्युती आरण तुरंुगामध्ये त्याचा झािेिा िून (पान ५५५). 
 
वली उल्लाशिा बिमनी 
 

दुसऱ्या महमूदशहाचा मुिगा विीउल्लाशहा यािा िाज्यारभषेक. सुितानाच्या पत्नीबद्दि 
वजीिाच्या मनात रनमाण झािेिी अरभिाषा– सुितानािा रवषप्रयोग आरण सुितानाच्या रवधवा िी–
बिोबि रववाह. (पान ५५७). 
 
कलीमउल्लाशिा बिमनी 
 

नामधािी सुितान म्हणून किीमउल्ला यािा िाज्यारभषेक पिंतु िाजधानी मधीि तुरंुगामध्ये 
िाजबदंी म्हणून त्यािा झािेिी कैद. हहदुस्थानवि त्यावळेी स्वािी केिेल्या बाबि बादशहाकडे आपल्या 
एका रमत्राची वषेातंि करून त्याने केिेिी िवानगी. या वकीिातीची अमीि बिीद यािा िागिेिी िबि– 
त्याने सुितानाविीि अरधक कडक केिेिा पहािा. सुितानाचे पिायन आरण त्याने आपल्या आईचा भाऊ 
इस्माईि आरदिशहा याच्याकडे घेतिेिा आश्रय. तेथे रमळािेल्या वागणूकी बद्दि सुितानाची नािुषी 
आरण अहमदनगिच्या दिबािाकडे त्याने केिेिे प्रयाण. मृत्युपयंत तेथे झािेिे त्याचे वास्तव्य. बहमनी 
िाजघिाण्याचा शवेट (पान ५५८). 

⬤ 
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पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे (चालू) भाग णतसरा मूळ पाने १८९ ते ३२० 

णनजामशािी ह्या नावाने प्रणसद्ध असलेल्या अिमदनगरच्या सुलतानाुंच्या घराण्याचा इणतिास 
 
अिमद णनजामशिा 
 

त्याच्या जन्माबद्दिची हकीकत आरण त्याचा पूवेरतहास; जुन्निचा सुभेदाि म्हणून त्याची नेमणूक; 
रबदिच्या दिबािात त्याच्या बापाचा िून झाल्यानंति त्याने आपल्या स्वातंत्र्याची केिेिी घोषणा; त्याने 
केिेिा आपल्या िाज्याचा रवस्ताि आरण सुितान ही धािण केिेिी पदवी; अहमदनगिचा रकल्ला आरण 
शहि याचंी बाधंणी; बहमनी िाज्याच्या अरधकाऱ्याकंडून दौिताबाद काबीज; िानदेशच्या दरक्षणेकडीि 
टेकड्यामंधीि अनेक रकल्ले व अंतुिचा रकल्ला ह्ाचंा पाडाव; गाळणा आरण बागिाण येथीि िाजाकंडून 
सक्तीने िंडाची वसुिी; िानदेशच्या हसहासनावि आिमिान फारुिी ह्ाने सारंगतिेल्या हक्कािा 
अहमद रनजामशहाने रदिेिा पाहठबा; पिंतु गुजिाथच्या सुितानाने केिेल्या हस्तके्षपामुळे त्यािा घ्यावी 
िागिेिी माघाि. अहमद रनजामशहाचा मृत्यु; त्याचे व्यस्क्तमत्व. त्याच्या दिबािातीि िीरतरिवाजाचें 
वणनु (पान १८९). 
 
बुरिाि णनजामशिा पणिला 
 

वयाच्या सातव्या वषी सुितानाचे हसहासनावि आिोहण. मुकम्मीििान दख्िनी याची वजीि 
आरण िाजप्ररतरनधी म्हणून नेमणूक. त्याचा मुिगा अजीज–उि–मुल्क याची बादशहाच्या िाजगी 
सैन्याच्या सेनापती पदावि रनयुक्ती. दिबािातीि उमिावाचं्या मनात अजीज–उि्–मुल्क ह्ाच्या रवषयी 
रतिस्काि आरण त्याच्या पक्षािा दूि किण्याचा त्यानी केिेिा रनिय; सुितानाचा धाकटा भाऊ िाजाजु 
यािा ताब्यात घेण्यासाठी त्यानंी केिेिी प्रयत्नाचंी रशकस्त, आरण त्यामध्ये त्यानंा आिेिे अपयश; त्याचें 
अहमदनगि मधून आठ हजाि सैरनकासंह पिायन. त्याचंी वऱ्हाडच्या सुितानाबिोबि हातरमळवणी आरण 
वऱ्हाडच्या सुितानाच्या मनात सैन्यासह रनजामशाही प्रदेशावि हल्ला किण्याची झािेिी इच्छा. 
अहमदनगिच्या तरुण सुितानाच्या सैन्याकडून िाणुिीच्या झािेल्या िढाईत शत्रचुा पिाभव. शत्रचुा 
पाठिाग आरण त्यािा वऱ्हाडातून घ्यावी िागिेिी माघाि. शत्रुने िानदेशच्या सुितानाकडे मध्यस्थ 
म्हणून काम किण्याची केिेिी रवनंती. दुसिे कोणतेही रठकाण देऊन पाथिी अहमदनगििा देण्याची 
मुकम्मीि िानाची मागणी. वऱ्हाडच्या सुितानाकडून विीि मागणीचा रधक्काि आरण पाथिी शहिाची त्याने 
केिेिी मजबुती. त्यानंति काही काळाने मुकम्मीििानाने पाथिीवि केिेिा िात्रीचा हल्ला आरण पाथिी 
काबीज. सुितानाचे अमीना नावाच्या नतुकीबिोबि िंगढंग आरण दारू रपण्याचे त्यािा जडिेिे व्यसन. 
मुकम्मीििानाचा आपल्या वजीिपदाचा िाजीनामा. शिे जाफि दख्िनी याची त्या पदावि नेमणूक. 
इस्माईि आरदिशहाची बरहण मरियम रहच्याबिोबि सुितानाचा रववाह. रवजापूिचा वकीि बेळगावचा 
असदिान याच्याकडून सोिापुिचा रकल्ला अहमदनगिच्या सुितानािा रमळवुन देण्याचे आश्वासन; पिंतु 
रकल्ला तोडून देण्यास रवजापूिच्या सुितानाचा नकाि. सुितानाच्या परहल्या बायकोची मरियमवि 
रशिजोिी. मरियमची आपल्या भावाकडे तक्ाि. त्याने केिेिा रनषेध आरण अहमदनगिच्या सुितानािा 
रदिेिी धमकी. रवजापूिच्या सुिताना रवरुद्ध प्रचडं एकजूट, दोस्ताचंी सोिापूि घेण्यासाठी चढाई; त्यात 
झािेिा त्याचंा पिाभव. पाथिीवि हल्ला किण्यासाठी रवजापूिच्या सुितानाची वऱ्हाडच्या सुितानािा 
रचथावणी; पाथिीचा पाडाव आरण पाथिी अहमदनगिकडून पुन्हा काबीज. पाथिीचा रकल्ला जमीनदोस्त, 
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वऱ्हाड आरण िानदेशच्या सुितानाचंा बुिहाण रनजामशहावि हल्ला; या दोघाचंा पिाभव आरण 
अहमदनगिकडून तीनश े हत्ती काबीज. गुजिाथचा सुितान बहादूिशाहा याच्याकडे त्याचंी मदतीची 
मागणी. बुिहाण रनजामशहािा रबदिचा सुितान अमीि बिीद याच्याकडून मदत आरण रवजापूि कडून 
सैन्याच्या तुकडीची पाठवणी. अमीि बिीदचा बीड जवळ हल्ला आरण गुजिाथच्या सैन्याच्या दोन रवभागाचंी 
त्याने केिेिी दैन्यावस्था; पिंतु अिेि बुिहाण रनजामशहािा प्रथम पिेंड्याकडे आरण नंति जुन्निकडे 
घ्यावी िागिेिी माघाि. गुजिाथच्या बहादुिशहाची अहमदनगिचा सुितान म्हणून रफििेिी द्वाही आरण 
नंति त्याचे दौिताबादकडे प्रयाण. बुिहण रनजामशहाकडून शिे जाफि ह्ाची पेशव ेपदावरुन बडतफी 
आरण त्याचे जागी कान्हू निसी ह्ा हहदुची नेमणूक. सितेशवेटी झािेिा तह आरण शातंता. सुितानाचें 
आपापल्या िाजधान्याकंडे प्रयाण. गुजिाथच्या बहादुि शहाच्या नाव ेिुत्ब्याचे बुिहाण रनजामशहािा किावे 
िागिेिे वाचन. माळवा हजकल्यानंति िानदेश मधे बुिहाणपुि येथे बहादूिशहाचे आगमन. त्यािा 
भेटण्यासाठी बुिहाण रनजामशहािा रनमंत्रण. त्यात रनमाण झािेल्या अडचणी आरण या अडचणींचे शहा 
तारहि तफे रनिाकिण. दोघामधीि भेटीचे वणुन. अहमदनगि आरण रवजापूि ह्ा िाज्यांच्या सुितानामधे 
िाज्याच्या सिहद्दीवरून रनमाण झािेिे किह; वकीिातंफे मध्यस्थी, रशया पथंािा बुिहाण रनजामशहाने 
रदिेिा पाहठबा; रवजापूिच्या सुितानाच्या मनामधे त्याचा वजीि बेळगावचा असदिान याच्या रवरूद्ध 
रनमाण झािेल्या मत्सिाचा फायदा घेऊन त्याच्या रवरूद्ध बुिहाण रनजामशहाने पुकाििेिे युद्ध; अिेि 
त्यािा घ्यावी िागिेिी माघाि; गोवळकोंड्याचा सुितान आरण िामिाजा याचं्याशी संगनमत करून त्याने 
पुन्हा सुरु केिेिे युद्ध. अहमनगिच्या सुितानाच्या तीन मोरहमा आरण अगदी थोड्या यशाची त्यािा 
झािेिी प्राप्ती, त्याचा मृत्यु; त्याच्या मृत देहाची किबिा येथे िवानगी (पान २१०). 
 
िुसेन णनजामशिा पणिला 
 

वयाच्या तेिाव्या वषी हसहासनावि आिोहण, आरण त्यािा रमळािेिा पिदेशी सैरनकाचंा पाहठबा; 
त्याचा भाऊ अब्दुि कादि ह्ाने हसहासनावि सारंगतिेिा अरधकाि आरण दरक्षणी मुसिमानानंी त्यािा 
रदिेिा पाहठबा; सुितानाच्या सावत्र भावाचें त्याचंा चुिता रवजापूिचा सुितान ह्ाच्याकडे पिायन; 
सुितानाची रवजापूि रवरूद्ध युध्दाची घोषणा; रवजापूििा वेढा. रवजापूिच्या सुितानाचा मृत्यु; युध्द पुढे 
चािू; हुसेन रनजामशहाची पैठणकडे माघाि; अहमदनगििा पडिेिा वढेा. दोन्ही िाज्यामधीि शातंतेचा 
तह. अहमदनगिच्या रकल्ल्याची मजबुती. पुन्हा युध्दािा सुिवात. रवजापूिचा सुितान आरण 
रवजयनगिचा िाजा ह्ाचं्यारवरूद्ध गोवळकोंड्याच्या सुितानाची अहमदनगिच्या सुितानाबिोबि हात 
रमळवणी. एका चकमकीत अहमदनगिच्या सुितानाच्या सहाश ेतोफा रनकामी. अहमदनगििा दुसऱ्यादंा 
वढेा. िात्रीच्या वळेी रसना नदीिा आिेल्या पुिात शत्रचु्या पचंवीस हजाि माणसाचंा नाश. दोन्ही पक्षामधीि 
तह. रवजयनगिच्या िामिाजा रवरूद्ध दरक्षणेतीि मुसिमानी सुितानाचंी एकजूट. त्याचा पिाभव आरण 
मृत्यु. परहल्या हुसेन रनजामशहाचा मृत्यु (पान २३७). 
 
णदवािा अथवा वेडा म्ििून प्रणसद्ध असलेला मुततजा णनजामशिा 
 

सुितान अज्ञान असताना िाजमाता िुनजा सुिताना रहने आपल्याकडे घेतिेिे िाज्याचे 
सवारधकाि; रवजापूिवि हल्ला किण्यासाठी रतने केिेिी चाि. दोन्ही िाज्यामधीि तह. रवजापूि आरण 
अहमदनगि ह्ा िाज्याचंी वऱ्हाड हजकण्यासाठी एकजूट. दोन्ही िाज्याचंी सैन्ये वऱ्हाडात फक्त िुटािूट 
करून पिततात. वयात आिेिा सुितान आपल्या आईकडून सत्ता रहसकावनू घेतो आरण रतची 
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सावुजरनक जीवनातून रनवृती. सुितानाकडून िाज्याच्या सवु अरधकािाचें ग्रहण; रवजापूि रवरूद्ध त्याने 
पुकाििेिे युद्ध; धारूिवि हल्ला आरण धारूिचा पाडाव. समुद्र पट्टीवि असिेल्या िेवदंडा ह्ा बदंिामधून 
पोतुुगीजाचंी हकािपट्टी किण्याचा सुितानाचा प्रयत्न आरण त्यािा आिेिे अपयश. अहमदनगि आरण 
रवजापूि ह्ा दोन िाज्यांमधे वऱ्हाड आरण रवजयनगि ह्ाचं्या फाळणी संबधंी झािेिा किाि. 
अहमदनगिच्या सुितानाकडून वऱ्हाड काबीज. रदल्लीचा बादशहा अकबि ह्ाची वऱ्हाड सोडून 
देण्याबद्दिची सुितानािा आज्ञा. अहमदनगिचा सेनापती आरण वजीि चेंगीजिान ह्ाचे व्यस्क्तरचत्र; 
त्याचा मृत्यु. वजीि सिाबतिान. आपल्या मुिाचे प्राण घेण्याचा सुितानाचा प्रयत्न. सुितानाच्या 
मुिाकडून त्याचा िून (पान २५०). 
 
मीरान िुसेन णनजामशिा 
 

सुितानाची अरतशय बेछूट आरण बेबधं अशी वागणूक आरण त्याने केिेिे भयानक अत्याचाि. 
सुितानाचा चुिता यािा हसहासनावि बसरवण्याचा बेत असल्याचा वजीि मीिजािान ह्ाच्याबद्दि 
सुितानाच्या मनात संशय. वजीिाची कैद आरण त्याची पुन्हा सुटका. िाजघिाण्यातंीि हयात असिेल्या 
सवु पुरुषानंा ठाि मािण्याची त्याने केिेिी रशफािस. एकाच रदवशी पधंिा िाजपुत्राचंा िून. िाजद्रोहाबद्दि 
वजीिाचा पुन्हा संशय. वजीिािा पकडण्यासाठी सुितानाने केिेिा बेत सुितानावि उिटतो, त्याची 
हकीकत. वजीिाकडून सुितानािा झािेिी कैद. बािा वषे वयाच्या िाजपुत्र इस्माईि ह्ािा वजीि आरण 
पिदेशी सैरनक ह्ाचं्याकडून िाज्यारभषेक. जमाििान नावाच्या दरक्षणी पुढाऱ्याने मीिजािानाच्या 
हािचािींना रविोध दािरवण्यासाठी माजरविेिी दंगि. मीिान हुसेन यािा गादीवि बसरवण्यासाठी 
जमाििानाची मागणी; मीिान हुसेन याचा िून आरण काठीवि ठेवनू िोकानंा दािरवण्यात आिेिे त्याचे 
मस्तक. िाज्यकािभािामध्ये दरक्षणी िोकानंा अग्रक्म देण्यात यावा याबाबत जमाििानाचा आग्रह. 
अहमदनगिच्या रकल्ल्यावि हल्ला किण्यासाठी त्याने िोकानंा रदिेिी रचथावणी. िोकाकंडून रकल्ल्याचे 
दिवाजे भस्मसात् आरण रकल्ल्यात प्रवेश. रकल्ल्यामध्ये आरण शहिामध्ये असिेल्या पिदेशी मुसिमानाचंी 
दरक्षणी आरण हबशी िोकाकंडून कत्ति. वजीि मीिजािान ह्ाची मानिंडना आरण त्याचा हािहाि 
करून किण्यात आिेिा वध (पान २७०). 
 
इस्माईल णनजामशिा 
 

जमाििानाच्या हाती आिेिी संपूणु सत्ता; मेहेदवी नावाच्या पथंाचे त्याच्याकडे आिेिे 
पुढािीपण. िाज्यामध्ये असिेल्या सवु पिदेशी मुसिमानानंा िाज्य सोडून जाण्याचा हुकूम. गं्रथाचा िेिक 
फरिश्ता अहमदनगि सोडून रवजापूिचा आसिा घेतो. पिागंदा झािेिा वजीि सिाबतिान याचा 
वऱ्हाडमधून फौज आणून जमाििानािा प्ररतकाि आरण त्याचा झािेिा पिाभव. रवजापूिच्या 
िाजप्ररतरनधींची सैन्यासरहत जमाििानावि चढाई. दोन्ही िाज्यामंधे झािेिा तह. िढाईचा िचु भरून 
काढण्यासाठी जमाििानाकडून आठ िक्ष पन्नास हजाि रुपयाचंी िंडणी रवजापूिकडे आदा. अरि 
आरदिशहाची रवधवा िी चादंरबबी रहची रवजापूिकडे किण्यात आिेिी पाठवणी. ★ इस्माईि 
रनजामशहाचा बाप बुिहाण ह्ाच्या हसहासनाविीि हक्कािा बादशहा अकबि याने रदिेिा पाहठबा. ★ 
(आपिा भाऊ वडेा मुतुजा रनजामशहा ह्ाच्या रभतीने अनेक वष े दिबाि सोडून पिागंदा झािेल्या). 
रवजापूि दिबािचा देिीि बुिहाणिा पाहठबा, रवजापूिच्या सैन्याचा जमाििानाकडून पिाभव आरण 
बुिहाणिा प्ररतकाि किण्यासाठी त्याची चाि. युद्धािा सुिवात. जमाििान युद्धात ठाि. युद्धभमूीवरून 
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इस्माईि रनजामशहाचे पिायन पिंतु त्यानंति त्याची कैद व बापाकडून त्यािा झािेिा बरंदवास. 
बुिहाणचे बुिहाण रनजामशहा दुसिा म्हणून हसहासनावि आिोहण (पान २७६). 
 
बुरिाि णनजामशिा दुसरा 
 

त्याचे पूवायुष्ट्य; हसहासन रमळरवण्यासाठी त्याने पूवी केिेल्या प्रयत्नाचंी सरवस्ति हरककत. 
िाज्यातून मेहेदवी पथंाच्या िोकाचंी हकािपट्टी. रशया पथंाची पुन्हा स्थापना. रवजापूिचा पूवीचा 
िाजप्ररतरनधी रदिावििान ह्ाचे अहमदनगि येथे आगमन आरण त्याचा झािेिा आदिसत्काि. इब्राहीम 
आरदिशहाकडून त्यािा पाठवनू देण्यासंबधंीची मागणी आरण त्या मागणीचा रधक्काि. युद्धािा सुिवात; 
पोतुुगीजापंासून िेवदंडा पित घेण्याचा बुिहाण रनजामशहाचा प्रयत्न. कोििा रकल्ल्याची बाधंणी; 
िेवदंड्याचा वेढा पुढेचािू. वढेा घािून बसिेल्या सैन्यावि पोतुुगीजाचंा हल्ला आरण त्या सैन्याची कोििा 
रकल्ल्याकडे माघाि. पळणाऱ्या सैरनकाचंा पोतुुगीजाकंडून पाठिाग आरण बािा हजाि दरक्षणी 
मुसिमानाचंी कत्ति. सुितानाकडून िाज्यातीि मोठ्या जागावंि पिदेशी मुसिमानाचं्या नेमणूका. 
इब्राहीम आरदिशहािा गादीवरून काढून टाकण्यासाठी त्याच्या भावािा सुितानाने देऊ केिेिी मदत. 
आपल्या भावाच्या बडंाचा आरदिशहाकडून रबमोड आरण त्यािा देहदंडाची रशक्षा. रवजापूिच्या सुिताना 
रवरूद्ध िामिाजाचा भाऊ व्यंकटारद्र ह्ाचं्या बिोबि बुिहाण रनजामशहाची एकजूट. त्याचा सोिापूि विीि 
हल्ला. हल्ल्यात रनजामशाही सैन्याचा झािेिा पिाभव आरण त्याचं्या सेनापतीिा आिेिा मृत्यु. सुितानाचे 
आजािीपण आरण त्याच्याकडून िाजपुत्र इब्राहीम ह्ाच्या नाव ेवािस म्हणून द्वाही. हसहासनावरून पदच्युत 
झािेल्या इस्माईि. रनजामशहाच्या बाजूने इििासिान नावाच्या सिदािाच्या हातािािी रनमाण झािेिा 
गट. इस्माईिची युध्द घोषणा. युद्धात झािेल्या त्याचा पिाभव आरण त्याचे पिेंडा येथे पिायन. बुिहाण 
रनजामशहाचा मृत्यु. (पान २८२). 
 
इब्रािीम णनजामशिा 
 

रमया मंजू दख्िनी याची वजीि म्हणून नेमणूक. इििासिानाच्या अपिाधाची क्षमा आरण पुन्हा 
दिबािात पितण्यास त्यािा पिवानगी; रमया मंजूिा रविोध किण्यासाठी त्याने स्वतःकडे घेतिेिे एका 
पक्षाचे पुढािीपण. रवजापूिच्या वरकिाचा अपमान आरण त्याने केिेिा दिबािाचा त्याग. युद्धािा सुिवात. 
दोन्ही रविोधी पक्षाचं्या पुढाऱ्याचंी एकजूट आरण सुितानासह त्याचंी रवजापूिच्या सिहद्दीकडे चाि. 
रवजापूिबिोबि तह किावा आरण इब्राहीम अरिशहाबिोबि एकजुट करून रदल्लीच्या अकबि बादशहाचे 
आक्मण मोडून काढाबे असा रमया मंजू याने इििासिानाकडे केिेिा प्रस्ताव. या प्रस्तावाचा झािेिा 
रधःकाि. सुितानाच्या बेफाट वागणुकीमुळे युद्धािा झािेिी सुिवात. युद्धात सुितानाचा झािेिा मृत्यू 
आरण त्याच्या सैन्याचा पिाभव. सुितानाचा एकमेव तान्हा मुिगा बहादूि याची रमया मंजूकडून 
चादंवडच्या रकल्ल्यात िवानगी; दौिताबादच्या रकल्ल्यातून अहमद नावाच्या मुिाची रमया मंजूकडून 
आणवणी आरण त्याने अहमदिा केिेिा िाज्यारभषेक (पान २८८). 
 
शिा तािीरचा मुलगा अिमद 
 

अहमदिा हसहासनावि बसरवण्यासाठी दिबािातीि सिदािाचंी रमयामंजू याचं्याबिोबि एकजूट, 
अहमदचे मूळ घिाणे कोणते असाव े यासंबधंीं इििासिानाने सुरू केिेिी चौकशी, त्याने आपण 
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िाजघिाण्यातीि आहोत असा जो दावा केिा त्यािा झािेिा रविोध. रमयामंजू आरण त्याचे साथीदाि यानंा 
इििासिानाकडून रकल्ल्यामध्ये वेढा. दौिताबादच्या रकल्ल्यातं कैदेत असिेल्या नेहंगिान आरण 
हबशिान याचंी त्याने केिेिी सुटका. मृत सुितानाचा मुिगा िाजपुत्र बहादूि याचा ताबा घेण्यात त्यािा 
आिेिे अपयश. अहमदनगिच्या बाजािातं त्याने बहादूिच्याच वयाचा एक मुिगा पैदा करून त्याच्या नावंे 
सुितान म्हणून रफिरविेिी द्वाही. रदल्लीचा अकबि बादशहा याचा मुिगा िाजपुत्र मुिाद रमिजा 
याच्याकडे रमयामंजू याने पाठरविेिे प्ररतरनधी मंडळ आरण अहमदनगिवि चाि करून येण्याचे त्याने 
त्यािा रदिेिे रनमंत्रण. इििासिानाच्या पक्षात रनमाण झािेिी फाटाफूट. इििासिानाच्या पक्षावि 
रमयामंजूचा हल्ला आरण त्याने त्याचा केिेिा पिाभव. तीस हजाि सैरनकाचं्या समावते अहमदनगिच्या 
परिसिात िाजपुत्र मुिादरमिजा याचे आगमन. मोगिानंा प्ररतकाि किण्याचा रमयामंजू याने केिेिा रनधाि 
आरण रकल्ल्याचे संिक्षण किण्यासाठी त्याने केिेिी उपाय योजना, चादंहबबीिा तेथे ठेऊन रकल्ल्याचा 
अहमदशहािा बिोबि घेऊन त्याने केिेिा त्याग. रकल्ल्याच्या सुभेदािाचा चादंरबबीने घडवनू आणिेिा 
िून आरण आपिा नात पुतण्या बहादुिशहा याच्या नावं े सुितान म्हणून रतने रफिरविेिी व्दाही. 
िाजप्ररतरनधी मंडळाची स्थापना. अहमदनगििा वेढा. हसहासनावि अरधकाि सागंणािे चाि तोतये. 
नेहंगिान या हबशी प्रमुिाच्या नेतृत्वािािी असिेल्या पक्षाबिोबि चादंरबबीने केिेिी एकजूट. 
रवजापूिच्या सुितानाने चादंरबबीबिोबि सहकायु किण्यासाठी १२ हजाि सैरनकाचं्या एका तुकडीची 
सुहेििानाच्या हातािािी केिेिी िवानगी. रमयामंजू आरण इििासिान यानंी त्याच्या बिोबि केिेिी 
हात रमळवणी, मोगिाचंा हल्ला पितवनू िावण्यासाठी गोवळकोंड्याच्या सुितानाने मदत म्हणून सहा 
हजाि घोडेस्वािाचंी केिेिी िवानगी. मोगिाचंा अहमदनगिवि जोिदाि हल्ला. रकल्ल्याच्या रशबदंीने 
मोठ्या शौयाने केिेिा बचाव. चादंरबबीने दािरविेिी हहमत. मोगिाचंा हल्ला. पितवनू िावण्यात 
अहमदनगिच्या सैरनकानंा आिेिे यश. मोगि आरण अहमदनगि याचं्यामध्ये झािेिा तह, आरण या 
तहाप्रमाणे रनजामशाही िाज्याने मोगिाचं्या स्वाधीन केिेिे वऱ्हाडच्या सावुभौमत्वाचे अरधकाि. मोगिाचंी 
माघाि. अहमदनगिच्या दोस्त िाष्ट्राचं्या सैरनकाचें अहमदनगि येथे आगमन. बहादूिशहाच्या 
हसहासनाविीि अरधकािािा मान्यता. चादंरबबीची िाजप्रतीरनधी म्हणून नेमणूक. हसहासनावरून पदच्युत 
झािेल्या सुितान अहमद याची रवजापूिच्या इब्राहीम आरदिशहातफे जहारगिी देऊन चरिताथाची सोय. 
(पान २९२). 
 
बिादूर णनजामशिा 
 

िाणी चादं बहादूि रनजामशहाची सुटका घडवनू आणते. त्यािा झािेिा िाज्यारभषेक. 
महमदिान याची पेशवा म्हणून नेमणूक आरण त्याने आपल्या नातेवाईकाचंी मोठमोठ्या जागावि केिेिी 
रनयुक्ती. जुन्या सिदाि मंडळींना आिेिा उबग. त्याचं्यापैकी अनेकाचंी महमदिानाकडून धिपकड. िाणी 
चादंने आपिा पुतण्या रवजापूिचा इब्राहीम आरदिशहा याच्याकडे केिेिी मदतीची रवनंती. रतच्या 
मदतीसाठी आरदिशहाने आपिा सेनापती सुहेििान याच्या हातािािी केिेिी सैन्याची िवानगी. मोगि 
सेनापती िान–िानान याच्याबिोबि महमदिान याची कािस्थाने. महमदिानाच्या रवश्वासघातकी 
वागणुकीची उघडीक आरण अहमदनगिच्या रशबदंीने त्यािा केिेिी कैद. त्यािा रशक्षा देण्यासाठी िाणी 
चादं रहच्याकडे त्याची िवानगी. मागीि तहामध्ये समावशे न झािेल्या रजल्ह्ावि मोगिाचंा सक्तीने ताबा. 
सुहेििानाच्या हातािािी अहमदनगि, रवजापूि आरण गोवळकोंडा या िाज्याचं्या साठ हजाि संख्येने 
असिेल्या प्रचंड सैन्याची वऱ्हाडच्या रदशनेे कूच. सूपाळ येथे झािेिी िढाई. अिेि दुसऱ्या रदवशी दरक्षणी 
सैन्याचा झािेिा पिाभव. मोगि सैन्याची जािना येथे छावणी. िाणी चादं रहच्याकडून नेहंगिानाची पेशवे 
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पदावि नेमणूक. रतिा कैद किण्याचा त्याने केिेिा प्रयत्न; त्याची रकल्ल्यातून हकािपट्टी; त्याने 
रकल्ल्यािा रदिेिा वेढा; गोदाविीच्या दरक्षणेकडीि मोगिानंी ताब्यातं घेतिेिे काही रजल्हे त्याचं्याकडून 
पुन्हा काबीज. िाजपुत्र मुिादरमिजा याचा मृत्यू; दरक्षणेतीि सैन्याच्या सेनापतीपदावि त्याच्या पाठीमागून 
त्याचा भाऊ दानीयिरमिजा याची नेमणूक. अकबि बादशहाचे दरक्षणेकडे कूच; त्याचा असीििा वेढा; 
त्याचा मुिगा दानीयि याची अहमदनगिवि हल्ला किण्यासाठी आगेकूच. मोगिाचं्या चढाईिा प्ररतकाि 
किण्याचा नेहंगिानाचा प्रयत्न आरण सितेशवेटी त्यािा जुन्निकडे घ्यावी िागिेिी माघाि. 
अहमदनगिचा दुसिा वढेा. िाणी चादं रहने बोिारविेिी युद्धमंडळाची बठैक आरण रकल्ला मोगिाचं्या 
ताब्यात देण्यात यावा अशी रतने केिेिी रशफािस. युद्धमंडळाचा रतच्या मतारवरुद्ध रनणयु; रकल्ल्याच्या 
रशबदंीकडून िाणी चादं रहिा झािेिी कैद आरण रतचा िून. मोगिाकंडून अहमदनगिवि हल्ला आरण 
अहमदनगिचा पाडाव. रकल्ल्याविीि रशबदंीची कत्ति. र्गवाल्हेिच्या रकल्ल्याकडे बहादूि रनजामशहाची 
कदी म्हणून िवानगी (पान ३०५). 
 
मूततजा णनजामशिा दुसरा 
 

शहाअरि याचा मुिगा मूतुजा याची सुितान म्हणून स्वतःच्या नावं े द्वाही; काहंी रनजामशाही 
सिदािानंी त्यािा रदिेिा पाहठबा. मिीकअंबि आरण रमयािाजु या दोन दरक्षणी पुढाऱ्याचंा सवु 
रनजामशाही मुिुिावि ताबा. अहमदनगिचा मोगि सुभेदाि िान–िानान याचे त्यानंा या प्रदेशातून 
हाकिून देण्याचे अयशस्वी प्रयत्न; अिेि त्याने मिीकअंबिबिोबि घडवनू आणिेिा संरध. सुितानाची 
मिीकअंबिबिोबि हातरमळवणी आरण दौिताबाद येथे त्याने भिरविेिा दिबाि. अहमदनगि येथे िाजपुत्र 
दानीयि रमिजा याचे आगमन आरण मिीकअंबिने त्याचा केिेिा सन्मान. दानीयि रमिजा याने इब्राहीम 
आरदिशहाच्या मुिीबिोबि केिेिा रववाह. मिीकअंबिरवरुद्ध मदत किण्यासाठी मूतुजा रनजामशहाने 
रमयािाजू यािा केिेिे पाचािण. दोन रविोधी प्रमुिामंधे युद्धाची सुरुवात. मिीकअंबिचा सुितानाबिोबि 
झािेिा समझोता. दौिताबादहून जुन्नि येथे िाजधानीची हािवाहािव. मिीकअबिकडून अिेि 
रमयािाजूचा युद्धातं पिाभव आरण जवळ-जवळ सवु रनजामशाही मुििावि त्यािा प्राप्त झािेिी हुकमत. 
(पान ३१४). 
 

पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे (चालू) भाग दुसरा मूळ पाने ३ ते १८८ 

आणदलशिा या नावाने माणित असलेल्या णवजापुरच्या सुलतानाुंचा इणतिास 
 
युसुफ आणदलशिा 
 

त्याच्या घिाण्याचा रविक्षण असा उगम; इिाणमधून हहदुस्थानामध्ये आगमन; दरक्षणेच्या 
सुितानाने त्यािा रदिेिा िाज्याश्रय आरण तेथे त्याने रमळरविेिे असामान्य स्थान; पिदेशी सैरनकाचें 
त्याच्याकडे आिेिे पुढािीपण आरण कासीम बिीद यािा त्याने केिेिा रविोध. रवजापुि येथे त्याने रटकवनू 
धििेिे आपिे स्वातंत्र्य. बहादुि रगिानी, अहमदनगिचा मिीक अहमद बहिी आरण रवजयनगिचा िाजा 
याना युसुफवि हल्ला किण्यास कासीम बिीदने रदिेिी रचथावणी. रवजयनगिच्या िाजावि त्याने 
रमळरविेिा रवजय आरण त्याच्या पदिात पडिेिी प्रचडं संपत्ती. सगिच्या मुसिमान सुभेदािािा 
युसुफरवरुद्ध युद्ध किण्यास देण्यात आिेिी रचथावणी आरण झािेल्या युद्धात सुभेदािाचा मृत्यु. रवजापुि, 
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गोवळकोंडा, रबदि, अहमदनगि आरण वऱ्हाड याचं्या सावुभौम िाज्याचंीं स्थापना. युसुफकडून सुितान या 
पदवीची धािणा; त्याने िाज्यामध्ये रशया पथं सुरू किण्याचा केिेिा प्रयत्न; हसहासन गमारवण्याचा 
त्याच्यावि ओढाविेिा प्रसंग आरण रशया पथंाची स्थापना किण्याचा त्यािा सोडून द्यावा िागिेिा प्रयत्न. 
पोतुुगीजा ं कडून गोवा काबीज पिंतु थोड्याच अवधीत युसुफ आरदिशहाकडून गोव्याचा पाडाव. त्याचा 
मृत्यु आरण व्यस्क्तमत्व (पान ३). 
 
इस्माईल आणदलशिा 
 

मृत सुितानाने आपल्या मृत्युशय्येवि कमाििान दख्िनी याची आपिा एकुिता एक मुिगा 
इस्माईि याचा िक्षक म्हणून केिेिी नेमणूक. सुन्नी पथंाची िाज्याचा धमु म्हणून उघडपणे किण्यात 
आिेिी स्थापना. पोतुुगीजाकंडून गोवा पुन्हा काबीज. पोतुुगीजा ं बिोबि तह. सुितानाकडे रविीन 
होणाऱ्या अनेक जहारगिीवि कमाििानाने रमळरविेिा ताबा आरण प्रत्यक्ष हसहासनावि अरधकाि 
सागंण्याचा त्याने घातिेिा घाट. रबदिच्या अमीि बिीद बिोबि त्याने िचिेिा डाव आरण या डावाप्रमाणे 
भीमा नदीच्या पूवेकडीि आरण सोिापुिच्या दरक्षणेकडीि सवु रजल्हे त्यािा देऊन पढंिपुिापासून 
भीमानदीच्या परिमेकडीि सवु प्रदेशाचा सुितान म्हणून स्वतःच्या नाव ेद्वाही रफिरवण्याची त्याची योजना; 
सुितानािा पदच्युत किण्याचा त्याने केिेिा कट. कमाििानाच्या योजनेिा रविोध किण्याचा 
िाजमातेचा रनिय. कमाििानाचा िून. कमाििानाच्या आईची जाणुनबुजून िाज्यरविोधी वागणूक आरण 
त्याच्या मुिाच्या कािवाया. दुध भावाची (गजनफि बेग) बहीण रदिशदआगा रहने दािरविेिे फाि मोठे 
साहस; िाजवाड्या सभोवाि रतने केिेिी पिदेशी सैरनकाचंी जमवाजमव; कमाििानाच्या मुिाने केिेल्या 
प्रत्येक प्रयत्नािा रतने केिेिा रविोध; कमाििानाच्या मुिाचा अचानक हल्ला करून िाजवाडा हजकून 
घेण्याचा प्रयत्न आरण तटबदंीवरून िोटिेिा दगड अंगावि पडल्यामुळे त्यािा आिेिा मृत्यु. 
सुितानाच्या पक्षाचा रवजय. सवु दरक्षणी सैरनकाचंी बडतफी आरण पिदेशी रशपायानंा देण्यात आिेिे 
उते्तजन. अमीि बिीद यािा कमाििानाने रदिेल्या पूवेकडीि रजल्ह्ावंि हल्ला किण्याबाबत रमिजा 
जहागंीि यािा अरधकाि पत्र; ते सवु रजल्हे काबीज. महमूदशहा बहमनीच्या नाव ेअमीि बिीद याने सवु 
दरक्षणी िाज्यानंा मदत पाठरवण्यासबंधी रदिेिा आदेश; त्याची रवजापूिवि चाि; त्याचा पिाभव; बहमनी 
सुितान आरण त्याचा मुिगा याचं्याबिोबि रबदिकडे छोयाशा सैन्याची िवानगी. अमीि बिीदची 
िाजधानीतून माघाि. हहदूनी हजकून घेतिेिी िायचुि आरण मुदगि ही शहिे पित घेण्याचा इस्माईि 
आरदिशहाचा रनिय. कृष्ट्णेच्या तीिावि सैन्यासरहत त्याचे कूच; शत्रचु्या ताब्यात असिेिे नदीविीि 
तिीचे मागु; सुितान हत्तीवरून पैितीिािा पोहोचतो; त्याच्या पाठोपाठ त्याच्या सैन्याचे पैितीिावि 
झािेिे आगमन, हहदंूवि त्याने केिेिा हल्ला आरण त्या हल्ल्याचा झािेिा मोड; जेमतेम जीव बचावनू 
आरदिशहाने केिेिे पिायन; त्याचा सेनापती बेळगावचा असदिान याचा त्यािा रवजापूिकडे 
पितण्याचा सल्ला. सोिापूि येथे सुितानाची बुिहाण रनजामशहाबिोबि भेट आरण सुितानाच्या 
बरहणीबिोबि रनजामशहाचा रववाह. सोिापूि आरण इति रजल्हे हंुड्यादािि देण्याचे वचन; कािातंिाने 
ते रजल्हे देण्यात इस्माईि आरदिशहाची टाळाटाळ. युद्धािा सुिवात. बुिहाण रनजामशहाचा पिाभव. 
पुढीि वषी बुिहाण रनजामशहाचा पुन्हा हल्ला आरण त्याचा पुन्हा पिाभव. सुितानाची बहीण िदीजा रहचा 
वऱ्हाडच्या अल्लाउद्दीन इमादशहाबिोबि रववाह. गुजिाथच्या बहादुिशहाचा हल्ला पितवनू िावण्यासाठी 
बुिहाण रनजामशहािा दहा िक्ष होन एवढ्या िकमेची मदत. सुितानाचा अमीि बिीदवि हल्ला आरण 
रबदििा वढेा. सुितानानाने आपल्या हाताने अमीि बिीदच्या दोन मुिाचंा घडवनू आणिेिा मृत्यु. अमीि 
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बिीदची कैद आरण त्यािा त्याच्या ताब्यातीि प्रदेशाचे पुन्हा दान. इस्माईि आरदिशहाचा मृत्यु, त्याचे 
व्यस्क्तमत्व (पान ३२). 
 
मल्लु आणदलशिा 
 

मल्लु आरण इब्राहीम हे िहान असल्यामुळे त्याचें पािकत्व बेळगावच्या असदिानाच्या स्वाधीन; 
रवजापूि येथे सैन्य पित येईपयंत, त्याने तहकूब केिेिा िाज्यारभषेक, दोन्ही िाजपुत्रामध्ये कोणाबद्दि 
रनष्ठा दािवावयाची याबाबत सिदािामंधे मतभेद. हसहासनावि कोणािा बसवावयाचे ह्ासंबंधी 
जनानिान्यातंीि रियाबंिोबि रवचािरवरनमय. मृत सुितानाचा मोठा मुिगा मल्लु ह्ािा िाज्यारभषेक 
किण्याबाबत त्यानी केिेिी रशफािस. असदिानाची वजीि म्हणून नेमणूक; सुितानाच्या वागणूकीमुळे 
त्याचा झािेिा अपमान; त्याचा आपल्या वजीि पदाचा िाजीनामा आरण आपिे जहारगिीचे रठकाण बेळगाव 
इकडे प्रयाण. इस्माईििान दख्िनी ह्ाची वजीि म्हणून नेमणूक. सुितानाच्या दुगुणुामुंळे त्याच्या बद्दि 
सिदािाचं्या मनात रनमाण झािेिा रतिस्काि. दिबािातून त्यानंी आपापल्या जहारगिीकडे केिेिे प्रयाण. 
सुितानािा गादीवरून काढून त्याच्या जागी त्याचा भाऊ इब्राहीम ह्ािा बसरवण्यासाठी सुितानाची 
आजी रहने युसुफिान तुकु ह्ाची केिेिी योजना. मल्लु आरदिशहा ह्ाची पदच्युती आरण तो व त्याचा 
भाऊ अल्लु ह्ानंा डोळे काढण्याची रशक्षा. इब्राहीम आरदिशहा ह्ािा झािेिा िाज्यरभषेक (पान ७३). 
 
इब्रािीम आणदलशिा पणिला 
 

सुितानाने पिदेशी मुसिमानानंा काही अपवाद सोडून दिबािात येण्यासाठी केिेिी बंदी; 
सुितानाने तीस हजाि घोडेस्वािाचंा सैन्यात केिेिा भिणा आरण त्यात केिेिा दरक्षणी िोकाचंा समावशे; 
सिकाि दिबािचे वृतातं दरक्षणी भाषेत ठेवण्याबाबत त्याने काढिेिा हुकूम. रवजापूि मधीि यादवी 
युद्धाचा इरतहास. रवजयनगिच्या हसहासनावि तेथीि वजीि िामिाजा ह्ाचे आिोहण; त्याच्या िाजा ह्ा 
पदवीिा इब्राहीम आरदिशहाने दािरविेिा आपिा रविोध. दोन्ही िाज्यामंधे युद्धािा सुिवात आरण 
त्यामधे हहदुना रमळािेिा रवजय. आपिा वजीि आरण सेनापती असदिान ह्ाच्याबद्दि इब्राहीम 
आरदिशहािा वाटू िागिेिी असूया. अहमदनगि आरण रबदिच्या सुितानाचंी इब्राहीम 
आरदिशहारवरूद्ध एकजूट. दोन्ही पक्षामंधे वऱ्हाडच्या सुितानाची मध्यस्थी. इब्राहीम ह्ाचा आपल्या 
वजीिाबिोबि झािेिा समझोता. अहमदनगि आरण गोवळकोंडा ह्ा िाज्याचें सुितान व रवजयनगिचा 
िाजा याचंी इब्राहीम आरदिशहारवरूद्ध भयंकि एकजुट. िाजपुत्र अब्दुल्ला याचे गोव्याकडे पोतुुगीजाकंडे 
पिायन आरण सुितानािा गादीवरून काढून टाकण्यासाठी त्याने त्याचं्याकडून मदतीचे घेतिेिे 
आश्वासन! िाजपुत्र अब्दुल्ला ह्ाची कैद आरण त्यािा मृत्युची रशक्षा. अहमदनगिच्या सुिताना बिोबि युध्द, 
आरण हे युध्द चािू असताना अहमदनगिच्या सुितानाचा मृत्यु. अहमदनगिच्या वािसा बिोबि युध्द चािू. 
इब्राहीम आरदिशहाचा मृत्यु (पान ७८). 
 
अणल आणदलशिा 
 

त्याच्या पूवुजीवनाचा वृतातं; रशया पथंाचा स्वीकाि; अहमदनगिच्या सुिताना रवरूद्ध युध्दामध्ये 
रवजयनगिच्या िाजाची मदत रमळरवण्याचा यशस्वी प्रयत्न. यशस्वी मोरहमे नंति अरि आरदिशहाची 
तहाच्या अटी स्स्वकािण्यास संमरत. गोवळकोंड्याच्या सुितानाच्या संगनमताने अहमदनगिच्या 
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सुितानाकडून िढाईिा पुन्हा सुिवात. अरि आरदिशहा आरण रवजयनगिचा िाजा युध्दाचे आव्हान 
स्स्वकाितात. शातंतेचा तह. रवजयनगिच्या िाजारवरूद्ध दारक्षणेतीि मुसिमानी सुितानाचंी एकजुट. 
तािीकोटच्या िढाईत रवजय नगिच्या िाजाचा मृत्यु; त्याच्या िाज्याच्या काही भागाचा मुसिमानी 
सुितानानंी घेतिेिा कब्जा. रवजयनगिचा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी अरि आरदिशहाने केिेिे 
प्रयत्न आरण अहमदनगिच्या सुितानाच्या मत्सिी धोिणामुळे त्यात त्यािा अंशतः आिेिे अपयश. 
दरक्षणेतीि अनेक हहदु िायाकंडून माडंिीकत्वाचा स्स्वकाि. रवजयनगिच्या घिाण्यातीि अरधकािावि 
असिेल्या व्यस्क्तरवरूद्ध रवजापूिच्या सुितानाकडून कूच. अरि आरदिशहाच्या हहदु घोडदळाकडून 
त्याचा त्याग आरण त्याचं्या रवरुद्ध कािवाई. विीि गोष्टीमुळे त्यािा घ्यावी िागिेिी माघाि; आपल्या हहदु 
अरधकाऱ्याचंी रवश्वासघात करुन त्याने केिेिी हत्या; त्याचा मृत्यु. (पान ११३). 
 
इब्रािीम आणदलशिा दुसरा 
 

मृत आरदिशहाची पत्नी चादंरबबी ही िाज्यकािभािाची सूते्र धािण किते; रतच्यािाज्याच्या 
वजीिाची कैद आरण त्यािा देहदंडाची रशक्षा. रतच्याकडून मुख्य वजीिाच्या जागेवि दुसऱ्या अरधकाऱ्याची 
रनयुक्ती; रतच्या एकंदि धोिणाबाबत त्याच्या मनात रनमाण झािेिी रभती. चादंरबबीची कैद आरण सातािा 
रकल्ल्यात रतचा बरंदवास. चादंरबबीिा कैद किणाऱ्या वजीिाची िोकाकंडून हकािपट्टी आरण चादंरबबीची 
सुटका. रवजापूि दिबािात रनमाण झािेिे मतभेद आरण किह. रवजापूिवि हल्ला किण्यासाठी 
अहमदनगि आरण गोवळकोंडा ह्ा िाज्याचं्या सुितानाचंी एकजूट; रवजापूििा वढेा आरण दोघा 
सुितानंाना घ्यावी िागिेिी माघाि. रवजापूिचा प्ररतरनधी म्हणून रदिावििानाची नेमणूक. चादंरबबीचे 
अहमदनगि येथे प्रयाण. अहमदनगिमध्ये यादवी युद्ध, अहमदनगि आरण रवजापूि ह्ाचं्यामध्ये युद्ध. 
िाजप्ररतरनधी रदिावििान ह्ाच्यावि िाजधानी सोडून जाण्याचा आिेिा प्रसंग. रवजापूिच्या तरुण 
सुितानाकडून िाज्याच्या अरधकािाचे ग्रहण. कनाटक आरण म्हैसूि येथीि हहदुच्या रवरुद्ध युद्ध. िाजपुत्र 
इस्माईि याची गादी बळकारवण्याची आकाकं्षा आरण त्यािा झािेिी देह दंडाची रशक्षा. अहमदनगि बिोबि 
युद्ध. अहमदनगिच्या सुितानाचा िढाईमध्ये मृत्यु. (पान १४४) 
 

पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे (चालू) भाग पाचवा मूळपाने ४८५ ते ४९४ 

इमादशािी या नावाने प्रणसद्ध असलेल्या वऱ्िाडच्या सुलतानाुंचा इणतिास 
 
फतेउल्ला इमादशिा 
 

त्याच्या घिाण्याचा प्रािंभ; उमिाव पदावि त्यािा रमळािेिी बढती; वऱ्हाडच्या प्रातंावि सुभेदाि 
म्हणून झािेिी त्याची रनयुक्ती; रबदिच्या िाज्यापासून त्याने जारहि केिेिे स्वातंत्र्य; त्याचा मृत्यु. (पान 
४८५) 
 
अलाउद दीन इमादशिा 
 

वऱ्हाडचा सुितान म्हणून िाज्यारभषेक; महमूदशहा बहमनीच्या मदतीसाठी कूच. पिंतु त्यािा 
मदत किण्यात आिेिे अपयश; िुदावंदिानाच्या मुिापंासून माहूि आरण िामरगि हे रकल्ले काबीज; 
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त्याच्यावि झािेिा बुिहाण रनजामशहाचा हल्ला आरण बुिहाण रनजामशहाकडून विीि रकल्ले पुन्हा काबीज. 
िानदेशच्या सुितानाबिोबि अिाउद्दीन इमादशहाचा मतै्रीचा तह; याचं्या फौजेचा बुिहाण रनजामशहा 
कडून पिाभव. गुजिातच्या बहादुिशहाकडे इमादशहाची मदतीसाठी रवनंती. बदादूिशहाने इमादशहासाठी 
केिेिे प्रयत्न आरण अिाउद्दीन इमादशहाकडून त्याचा झािेिा सत्काि अिाउद दीन इमादशहाचा मृत्यु 
(पान ४८७). 
 
दया इमादशिा 
 

त्याची मुिगी बीबी दौित रहचा हुसेन रनजामशहाबिोबि रववाह; त्याचा मृत्यु; त्याच्या पाठीमागून 
त्याचा अज्ञान मुिगा बुिहाण याचे िाज्यािोहण (पान ४९०). 
 
बुरिाि इमादशिा 
 

त्यािा गादीवरुन काढून त्याचा वजीि तुफाििान याचे हसहासनावि आिोहण (पान ४९१). 
 
तुफालखान 
 

तुफाििान सक्तीने िाज्य बळकावतो. अहमदनगि आरण रवजापूि येथीि सुितानाचंी 
त्याच्यारवरुद्ध युती. तुफाििानाकडून रवजापुिच्या सुितानािा िाच. तुफाि िानाकडून विीि युतीिा 
सुरंुग. वऱ्हाडवि अहमदनगिच्या सुितानाचे पुन्हा आक्मण. तुफाििानाकडून गोवळकोंड्याच्या 
सुितानाकडे मदतीची याचना आरण प्राप्ती आरण अहमदनगिच्या सैन्यावि त्याने केिेिा हल्ला; त्यात 
झािेिा त्याचा पिाभव, आरण त्याचे निनाळा रकल्ल्याच्या रदशनेे पिायन. अहमदनगकिडून निनाळा 
आरण गावीिगड काबीज. तुफाििानाचे पिायन. वऱ्हाडचा सुितान बुिहाण इमादशहा याच्यासह त्याची 
कैद, एक रकल्ल्यावि त्यानंा किण्यात आिेिा बरंदवास आरण तेथे त्यानंा आिेिा मृत्यु. (पान ४९२). 
 

पुस्तक णतसरे 
प्रकरि ३ रे (चालू) भाग सिावा मूळ पाने ४९५ ते ५०० 

बरीदशािी या नावाने प्रणसद्ध असलेल्या णबदरच्या सुलतानाुंचा इणतिास 
 

कासीम बिीद (४९५); 
अमीि बिीद (४९६); 
अिी बिीदशहा (४९७); 
इब्राहीम बिीदशहा (४९९); 
कासीम बिीदशहा दुसिा; 
रमिजा अिी बिीदशहा; 
अमीि बिीद दुसिा (५००). 
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पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे (चालू) भाग चौथा मूळ पाने ३२१ ते ३३५ 

कुतुबशािी या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या गोवळकोंड्याच्या सुलतानाुंचा इणतिास. 
 
सुलतान कुली कुतुबशिा 
 

त्याचा वशं; त्याचा तुकुमान घिाण्याशी असिेिा सबंध, हहदुस्थानमध्ये आगमन; 
िाज्यकािभािातीि एका महत्वाच्या जागी त्याची नेमणूक; तेिंगणाच्या रजल्ह्ात बडंाळी मोडण्यासाठी 
कूच करून जाण्यास त्याची संमत्ती, उमिाव पदावि त्याची रनयुक्ती; स्वतःच्या नावे म्हणून त्याने 
रफिरविेिी द्वाही; िाज्यकािभािामध्ये पार्मशयन चािीरिती आरण धमु याचंी त्याने केिेिी सुिवात; त्याच्या 
मुिाच्या हुकुमानुसाि त्याचा झािेिा िून. 
 
जमशीद कुतुबशिा 
 

रवजापुिच्या सुिताना रवरुद्ध कुतुबशहाची अहमदनगिच्या सुिताना बिोबि एकजूट; काकणीचा 
रकल्ला काबीज; एटगीििा वढेा; रवजापुिच्या सैन्याने केिेल्या पाठिागामुळे माघाि, चेहऱ्यावि बसिेल्या 
तिवािीच्या भयंकि घावामुळे चेहिा कायमचा रवदु्रप; असाध्य िोगामुळे आजािी, रभतीमुळे त्याच्या भावाचें 
िाजधानीमधून पिायन; सुितानाचा मृत्यु (पान ३२५). 
 
इब्रािीम कुतुबशिा 
 

गोवळकोंड्याहून त्याने केिेल्या पिायनाचा वृत्तातं, रवजयनगिच्या हहदू िाजाच्या दिबािी त्याचे 
झािेिे स्वागत, िाज्यारभषेकासाठी त्यािा रमळािेिे आमंत्रण, गोवळकोंडा येथे त्याचे आगमन, 
रवजापूिच्या प्रदेशावि त्याने केिेिा हल्ला, युद्धातून त्याने घेतिेिी माघाि, अहमदनगि रवरुद्ध 
रवजापूिच्या सुितानािा त्याची मदत, मतै्रीच्या तहातून त्याने घेतिेिी अचानक माघाि, हुसेन 
रनजामशहाची मुिगी बीबी जमेिी रहच्या बिोबि रववाह, कल्याणीच्या पाडावामध्ये एकजुटीचा भगं; 
िामिाजा रवरुद्ध मुसुिमान सुितानानी रनमाण केिेल्या आघाडीमध्ये सामीि; तािीकोटच्या िढाईमध्ये 
त्याची उपस्स्थती; त्याचा मुिगा िाजपुत्र अब्दुि कादि याचा हसहासनासाठी प्रयत्न; त्याची कैद आरण 
त्यािा झािेिा देहदंड. सुितानाचे आजािीपण; त्याचा मृत्यु. (पान ३२८). 
 
मिमद कुली कुतुबशिा 
 

अहमदनगिच्या सुितानाबिोबि झािेल्या तहाच्या अटीनुसाि कुिबर्गयाकडे प्रयाण; मोहीम 
चािरवण्यासाठी एका अरधकाऱ्यािा पाठीमागे ठेवनू िाजधानीमध्ये पुनिागमन; रवजापूिच्या 
िाजप्रतीरनधीकडून अहमदनगिच्या सुितानावंि हल्ला; अहमदनगिच्या सुितानाचा पिाभव आरण 
रवजापूिकडून एकश ेवीस हत्ती काबीज. रवजापूिकडे महमद कुिी कुतुबशहाकडून वकीिातीची िवानगी, 
इब्राहीम आरदिशहाच्या बरहणीिा सुितानाकडून मागणी; भागानगि शहिाची उभािणी आरण शहिािा 
त्याची पे्रयसी भागमती रहच्या नावावरून भागानगि असे रदिेिे नाव. (पान ३३३). 
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गोवळकोंड्याच्या सुलतानाुंच्या इणतिासाला जोडलेले पणरणशष्ट मूळपाने ३३७ ते ४८४ प्रास्ताणवक (पान 
३३७) 

 
सुलतान कुली कुतुबशिा 
 

त्याच्या घिाण्याचे मूळ; इिाण मधून हहदुस्थानामध्ये आगमन; रबदि येथे सुितानावि झािेिा हल्ला 
पितवनू िावण्यात त्याने केिेिी रवशषे कामरगिी; तेिंगणाचा सुभेदाि म्हणून नेमणूक. सुितानाचा मृत्यु. 
सुितान कुिीकडून स्वातंत्र्याचा जाहीिनामा आरण गोवळकोंड्याच्या नजीक महमदनगि या शहिाची 
बाधंणी; इति प्रदेश हजकून आपल्या िाज्यात वाढ; रवजयनगिच्या िाज्यापासून िाजकोंडा, देविकोंडा 
आरण पानगळ व त्याचप्रमाणे गुणपुिा आरण कोवीिकोंडा काबीज. तेिंगणाचा िाजा सीतापती याच्या 
बिोबि युद्ध सुितान कुिी कडून विंगळ आरण कुमामेट काबीज. गजिामचदं्र याच्या बिोबि युध्द. 
बेिमकोंडा काबीज. रवजयनगिच्या िाजाबिोबि युध्द. रवजापुिचा सुितान इस्माईि आरदिशहा 
याच्याबिोबि युध्द. रहन्दू पासून कोहीि आरण नळगोंदा काबीज. एटगीिचा वढेा. सुितान कुिीचा मृत्यु 
(पान ३३९). 
 
जमशीद कुतुबशिा 
 

जमशीद कुतुबशहाचे िाज्यिोहण. सुितानाचा भाऊ इब्राहीम याचे बडं आरण रबदिचा सुितान 
कासीम बिीद याने त्यािा रदिेिा पाहठबा. रवजयनगिच्या हसहासनावि आरुढ होणाऱ्या िामिाजाच्या मूळ 
घिाण्याचा वृतातं. रबदिच्या सुितानाबिोबि युध्द. जमशीद कुतुबशहाचा मृत्यु. (पान ३७९). 
 
सुभान कुली कुतुबशिा 
 

वयाच्या सातव्या वषी आपल्या बापाच्या मृत्युनंति सुभानकुिी याचे िाज्यािोहण. जगदेविाव याचे 
बडं आरण िाजप्रतीरनधी सैफिान याजकडून त्याचा पाडाव. सुितानाचा चुिता इब्राहीम याने 
रवजयनगिच्या िामिाजाकडून रमळािेल्या मदतीच्या पाहठब्यावि हसहासनावि सारंगतिेिा हक्क, त्यािा 
जगदेविावाकडून रमळािेिी मदत आरण गोवळ कोंडा येथे त्याचे आगमन. सुभान कुिी याचंी पदच्युती 
(पान ३९०) 
 
इब्रािीम कुतुबशिा 
 

इब्राहीम कुतुबशहा याचे िाज्यािोहण, अहमदनगिच्या सुितानािा रवजयनगिच्या सुिताना 
रवरुद्ध मदत. जगदेविाव याची मुख्य वजीि म्हणून नेमणूक. त्याचे गोवळकोंड्याहून वऱ्हाडकडे प्रयाण व 
त्याने पुकाििेिे बडं. त्याचा पिाभव आरण रवजयनगिकडे पिायन. रवजापूि आरण गोवळकोंडा या 
िाज्याच्या सुितानाचंी अहमदनगिच्या रवरुद्ध रवजयनगिच्या िाजा बिोबि एकजुट. इब्राहीम 
कुतुबशहाच्या मध्यस्थीने झािेिा तह. जगदेविावाची रवजयनगिच्या िाजािा इब्राहीम कुतुबशहा बिोबि 
युद्ध किण्याबद्दि रचथावणी. कुतुबशहाची गोवळकोंडा येथे कोंडी. पायदळातीि हहदू अरधकाऱ्याचंा 
सुितानािा पकडण्याचा कट. कटाची उघडीक आरण कटवाल्याचं्या पुढाऱ्यानंा देहान्त रशक्षा. 
तेिंगणामधीि स्वाऱ्या. िाजमहेंद्रीवि हल्ला. धविेश्वि काबीज. दरक्षणेच्या मुसिमानी सुितानाचंी 
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एकजुट. तािीकोटची िढाई आरण िढाईतीि िामिाजाचा मृत्यू. िाजमहेंद्री नजीक इब्राहीम कुतुबशहाने 
काबीज केिेिे प्रातं. रुफतिान िाजमहेंद्री, कासीमकोटा आरण वीिकुटुम काबीज कितो. त्याचे 
कटकच्या नजीक प्रयाण. कोंडावीि, कुमुम, आरण कोंडापल्ली याचंा पाडाव. रवजापूिच्या सुितानारवरुद्ध 
युद्ध. इब्राहीम कुतुबशहाचा मृत्यु (पान ३९५). 
 
मिमद कुली कुतुबशिा 
 

बापानंति हसहासनावि आिोहण; रवजयनगिच्या हहदू बिोबि युद्ध. कुमुमिा वेढा. सुितानाकडून 
भागानगि शहिाची बाधंणी आरण या नावाचे नंतिच्या काळात हैद्राबाद मध्ये झािेिे रुपातंि. सुितानाचे 
सैन्य कनुुळ आरण नंदीयान काबीज किते, सैन्याची आगेकूच आरण गंडीकोटा (गुंजीकोटा), मुसुिमुरु, 
आरण किपा (कडप्पा) काबीज. रुस्तुमिानाची सैन्याबिोबिीि रमिाफासाठी दरक्षणेकडे िवानगी, त्याची 
भेकडपणाची वागणूक व त्यामुळे मुसिमानावंि ओढविेिा अनवस्था प्रसंग. शहासाहेब याने रनमाण केिेिे 
बडं, पगतुिजवळ या बडंाचा रबमोड. तेिंगणामध्ये बडं. परिम रकनाऱ्याच्या बाजुने सुितानाच्या फौजाचंी 
कािवाई. इिाणमधून एका वकीिातीचे आगमन. हैद्राबाद शहिात उद भविेिे भयंकि दंगेधोपे. कासीम 
कोटा येथे बंड. सुितानाच्या िाज्यातीि काही भागात बस्तिच्या िाजाकडून िुटािूट. त्याच्यावि हल्ला 
किण्यासाठी सैन्याची िवानगी. बस्तिकडे चाि करून जाण्यास रनमाण झािेल्या मोठ्या अडचणी आरण 
अपयशामुळे सोडावयास िागिेिी मोहीम. सुितानाचा मृत्य.ू सुितानाच्या कािरकदीत पाि पाडण्यात 
आिेिी सावुजरनक कामे (पान ४४७). 
 

पुस्तक चौथे 
प्रकरि सिावे 

खानदेशच्या सुलतानाुंचा इणतिास मूळपाने २८० ते ३२७ 
 
मणलकराजा फारूकी 
 

त्याच्या घिाण्याचे मूळ. योगायोगाच्या परिस्स्थतीमुळे मरिकिाजा सुितानाच्या नजिेत भितो– 
सुितानाकडून दोन हजािाच्या मनसबदािीच्या जागेवि त्यािा रमळािेिी बढती आरण थाळनेि, किाडंा 
या रजल्ह्ाची त्यािा रमळािेिी जहागीिी– बागिाणच्या िाजाकंडून त्याने सक्तीने केिेिी िंड वसुिी– 
गुजिातच्या सुितानाच्या ताब्यातीि सुितानपुि आरण नंदुिबाि या रजल्ह्ावि त्याने केिेिे आक्मण 
आरण त्यािा घ्यावी िागिेिी थाळनेिकडे माघाि. गुजिातच्या सुिताना बिोबि त्याचा झािेिा तह– 
आपिा धाकटा मुिगा मरिक इफ्तीकाि यािा थाळनेि आरण मोठा मुिगा नसीििान फारुकी यािा इति 
सवु िाज्य अशी त्याने केिेिी आपल्या प्रदेशाची रवभागणी. मरिकिाजाचा मृत्यु– त्याच्या वशंाचे उमि 
फरुक याच्या पयंत पोहचिेिे धागेदोिे. (पान २८०). 
 
मणलक नसीर उफत  नसीरखान फारुकी 
 

असीिचा रवश्वासघाताने त्याने घेतिेिा ताबा– आपिा भाऊ इफ्तीकाि याच्या कडून थाळनेिचा 
जबिदस्तीने घेतिेिा ताबा आरण गुजिातच्या ताब्यातीि सुितानपुि आरण नंदुिबाि या रजल्ह्ावंि त्याने 
केिेिा हल्ला– तहासाठी त्यािा किावी िागिेिी याचना– बुिहाणपुि शहिाची बाधंणी आरण असीि 
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रकल्ल्याची मजबुती– बहमनींच्या िाज्याच्या वािसािा त्याने रववाहादािि रदिेिी आपिी कन्या– 
गुजिातच्या सुितानारवरूद्ध झािावािच्या पळून आिेल्या िाजािा त्याने रदिेिा आसिा आरण दरक्षणेच्या 
सुितानािा आपिे अनुकिण किण्याबद्दि त्याने रदिेिी रचथावणी. गुजिातच्या सुितानािा रमळािेिा 
रवजय. वऱ्हाडमध्ये काही दरक्षणेतीि बंडिोिाच्या प्रमुिानंा त्याचं्या सुिताना रवरुद्ध मरिक नसीि याने 
रदिेिा पाहठबा–बुिहाणपुि मधून त्यािा घ्यावी िागिेिी सक्तीची माघाि. िािीगची िढाई आरण या 
िढाईत झािेिा त्याचा पिाभव. त्याचा मृत्यु. (पान २८६). 
 
णमरान आणदलखान फारुकी 
 

त्याचे िाज्यािोहण आरण िानदेशमध्ये चाि करून आिेल्या दरक्षणी फौजानंा घािवनू देण्यासाठी 
गुजिातच्या सुितानाकडून त्याने रमळरविेिी मदत. बुिहाणपूि येथे त्याचा झािेिा िून. (पान २९६). 
 
णमरान मुबारकखान फारुकी 
 

बापाच्या नंति िाज्यािोहण आरण सतिा वषाच्या कािकीदीनंति मृत्यू (पान २९७). 
 
णमरान धुनी उफत  आणदलखान फारुकी पणिला 
 

बापानंति िाज्यािोहण–शजेािीत िाज्यापंासून िंडणीची वसुिी. गुजिातच्या सुितानाचे 
सावुभौमत्व मानण्यास अथवा त्यािा िंडणी देण्यास नकाि. गुजिातच्या फौजेचे िानदेशमध्ये आक्मण 
आरण िंडणीच्या बाकीची वसुिी. आरदििान फारुकीचा मृत्य ू(पान २९८). 
 
दाऊदखान फारुकी 
 

अहमदनगिच्या सुिताना बिोबि युद्धाची घोषणा. माळव्याच्या सुितानाकडे मदतीची याचना. 
अहमदनगिच्या सुितानाकडून युद्ध किण्यास नकाि आरण माघाि. माळव्याच्या सेनापतीजवळ माळव्याचा 
सुितान हा िानदेशचा सुितान असल्याबद दिची दाऊदिानाची कबुिी. माळव्याच्या सेनापतीचे 
दाऊदिाना जवळून मौल्यवान नजिाणा वसूि केल्यानंति मायदेशी प्रयाण. दाऊदिान फारुकीचा मृत्यू 
(पान ३००). 
 
आणदलखान फारुकी दुसरा उफत  आजम िुमायनू 
 

दाऊदिान फारुकीचा अहमदनगि येथे िाहणािा एक नातेवाईक आिमिान यािा िाज्यारभषेक. 
असीिचा सुभेदाि मरिक िारुन याची त्यािा मान्यता देण्यास नकाि. थाळनेिचा आरदििान फारुकी 
याने हसहासनावि सारंगतिेिा अरधकाि – त्याचा आजोबा गुजिातचा सुितान याने त्यािा रदिेिा 
पाहठबा आरण सुितान म्हणून त्यािा सवुत्र रमळािेिी मान्यता. अहमदनगिच्या सुितानाच्या पाहठब्याने 
आिमिानाचा हसहासन रमळरवण्याचा दुसऱ्यादंा प्रयत्न आरण त्यात त्याचंा झािेिा पिाभव. आपिा 
सासिा दुसिा मुजफ्फिशहा याच्या बिोबि माळव्याच्या स्वािीत आरदििान फारुकी याचे प्रयाण– त्याचा 
मृत्यु (पान ३०३) 
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णमरान मिमदखान फारुकी उफत  णमरान मिमदशिा 
 

बापानंति िाज्यािोहण–वऱ्हाडच्या सुितानािा त्याच्या अहमदनगिच्या सुितानाबिोबिीि 
युद्धात मदत – त्यात झािेिा त्याचा पिाभव, आरण हत्तींसह सवु सामानसुमानाचा झािेिा पाडाव– 
आपिा चुिता गुजिातचा बहादुिशहा याच्या कडून त्याने रमळरविेिी मदत आरण बहादुिशहाच्या 
अहमदनगि विीि स्वािीत त्याची हजेिी. युध्दािा रविाम. बहादुिशहाच्या माळव्याविीि स्वािीत रमिान 
महमदिानाने त्यािा केिेिी मदत – मंदसोि येथे त्याच्या अिेिच्या पाडावाच्यावळेी त्याची उपस्स्थती. 
िानदेशाकडे माघाि– मोगिापंासून प्रदेश ताब्यात रमळरवण्याचे कामी गुजिातच्या सुितानािा मदत. 
गुजिातच्या बहादुिशहाचा मृत्यु. रमिान महमदशहा या नावािािी रमिान महमदिानािा गुजिातचा 
सुितान म्हणून िाज्यारभषेक– त्याचा मृत्यु (पान ३०८). 
 
णमरान मुबारकखान फारुकी 
 

आपल्या भावाच्या मृत्युनंति िाज्यािोहण. असीिच्या रकल्यात कैदेमध्ये असिेल्या गुजिातच्या 
िाजपुत्र महमूद यािा त्या िाज्याच्या अमीिाचं्या स्वाधीन. गुजिातच्या हसहासनावि त्याने केिेिा िोटा 
दावा आरण अहमदाबादवि सैन्यासरहत चाि. त्याचा पिाभव. गुजिातच्या सुितानाकडून सुितानपुि 
आरण नंदुिबाि याचंा रमळािेिा ताबा. अकबि बादशहाचा अरधकािी पीि महमदिान याच्याकडून 
माळव्याच्या सुितान बाज बहादुि याची हसहासनावरुन हकािपट्टी. बाज बहादुिचा बुिहाणपपूिपयंत 
मोगिाकंडून पाठिाग आरण शहिाची िुटािुट. त्याचंी माघाि आरण रमिान मुकािकिान व बाज बहादुि 
याचं्याकडून त्याचंा पाठिाग. नमुदा नदीजवळ मोगिाचंा पूण ुपिाभव आरण पीि महमदिान िढाईत ठाि. 
रमिान मुबािकिान याचा मृत्य ू(पान ३१३) 
 
णमरान मिमदखान फारुकी 
 

बापानंति िाज्यािोहण. गुजिातचा चेंरगजिान याचे िानदेशवि आक्मण आरण सुितानपूि व 
नंदुिबाि काबीज. पािनेििा वेढा रमिानमहमदिान आरण वऱ्हाडचा तुफाििान याचं्याकडून त्यािा 
प्ररतकाि. पािनेि वढे्यातून मुक्त आरण चेंरगजिानाचे गुजिातिा पिायन. रमिान महमदिान याची तीस 
हजाि सैन्याची जमवाजमव आरण गुजिातवि आक्मण. त्याने केिेिा हसहासनावि दावा. अहमदाबादच्या 
िढाईत त्याचा झािेिा पिाभव. गुजिातमध्ये रमिजाकंडून त्याचा सक्त पाठिाग. िानदेशची िूट आरण 
रमिजाचंी माळव्याकडे माघाि. वऱ्हाडच्या तुफाििानािा अहमदनगिच्या सुितानारवरुद्ध रमिान 
महमदिानाची मदत. तुफाििान आपिा प्रदेश गमावतो आरण अिेि अहमदनगिबिोबिीि िढ्यात 
आपिे प्राण देिीि. दरक्षणी सैन्याकडून बुिहाणपुिची िुटािूट. फाि मोठी िंडणी देऊन रमिान 
महमदिानाचा अहमदनगिबिोबि तह. रमिान महमदिानाचा मृत्य ू(पान ३१७). 
 
राजा अणलखान फारुकी 
 

आपल्या भावानंति िाज्यािोहण – अकबिाचे सावुभौमत्व मान्य केल्याचे त्याने अकबिािा 
रिरहिेिे पत्र. िाजा अरििानाचे व्यक्तीमत्व. अहमदनगि येथीि बडं केिेिे काही प्रमुि सिदाि 
बुिहाणपुि येथे येतात– त्याचं्याकडून बुिहाणपुि येथे िुटािुट– िाजा अरििानाकडून त्याचंा पाठिाग– 
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मोगि सैन्याच्या एका तुकडीसह वऱ्हाड मध्ये त्याचंा प्रवशे– िाजा अरििानकडून त्याचंा पुन्हा पिाभव. 
अकबिाचा मुिगा मुिाद रमिजा याचे दरक्षणेवि आक्मण– िाजा अरििानाची त्याच्या बिोबि हात 
रमळवणी–गोदाविी नदीच्या तीिावि पैठण येथे झािेल्या िढाईत िाजा अरििानाचा मृत्य ू(पान ३२१). 
 
बिादुरखान फारुकी 
 

बापाच्या मृत्य ू नंति िाज्यािोहण–अकबिाच्या सामर्थयािा त्याने केिेिा रविोध. असीििा वढेा. 
आरण मोगिाकंडून असीि काबीज. िानदेशच्या घिाण्याचा शवेटचा सुितान बहादुििान याची िाजकैदी 
म्हणून र्गवाल्हेि येथे िवानगी (पान ३२५). 
 

तळटीपाुंचा खुलासा 
 

मूळ इंग्रजी गं्रथातीि कुठल्या परिच्छेदाचे भाषातंि आहे, तसेच मूळ गं्रथातीि टीपा व ज्यादा टीपा 
कोणत्या हे समजण्यासाठी पुढीि भागाच्या छपाईत योजिेल्या िुणा िक्षात घ्याव्यात. 
 

भाषातंिाच्या डाव्या बाजूिा मूळ इंग्रजी गं्रथातीि परिच्छेद (१) असा दशरुविा आहे. उजव्या 
बाजूिा मूळ गं्रथ व इंग्रजी गं्रथातीि मूळ पान [२] (२८४) असे दशरुविे आहे. मूळ गं्रथातीि तळटीपा १ ☐ 
या िुणेने व भि घातिेल्या तळटीपा १ ★ या िुणेने दािरवल्या आहेत. 
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भाग दुसरा 
प्रकरि पणिले 

 
अल्लाउद्दीन िसन गुंगू बिमनी 

 
(१) अल्लाउद्दीन हसन बहमनी याचा जन्म आरण [१★ २★] [२] (२८४) पूवायुष्ट्य याबद्दि 

चरित्रकािंात मतभेद आहेत. या रवषयावि आतापयंत जे काही रिरहिे गेिे आहे ते सवु या रठकाणी सागंणे 
कंटाळवाणे आरण रनरुपयोगी ठिेि. म्हणून दरक्षण देशातं सवुसाधािणपणे जी हकीकत ग्राह् म्हणून 
समजिी जाते तीच हकीकत या रठकाणी कथन किण्याचा माझा रवचाि आहे. 
 

(२) हसन हा रदल्लीचा िरहवाशी असून गंगू नावाच्या ब्राम्हण पथंी ज्योरतष्ट्याचा चाकिमानी होता. 
[३★] िाजपुत्र महमद तुघिघ याच्या हा अरतशय मजीतल्यापैकी होता. हसन याची अरतशय चागंिी 
वतुणूक िक्षात घेऊन त्याने त्यािा बैिाचंी जोडी बरक्षस रदिी आरण स्वतःपुिते धान्य उत्पादन 
किण्यासाठी जरमनीच्या एका तुकड्यावि नागंिणी किण्याची त्यािा पिवानगी रदिी. एक रदवस तो 
शतेात काम कित असताना त्याचा नागंि एका करठण पदाथावि आपटून िडकिा. हसनने हा काय 
अडथळा आिा हे पारहल्यावि त्यािा रदसून आिे की एका रपतळेच्या भाडं्यािा बाधंिेल्या सािळीवि 
नागंि िडकून िारहिा आहे. या भाडं्यात त्यािा अनेक पुिातन काळातीि सोन्याची नाणी भििेिी आहेत 
असे आढळिे. हसनिा सोन्याच्या नाण्यानंी भििेिे भाडें आढळून आल्यावि त्याने आपल्यािा रमळािेिी 
संपरत्त आपल्या धन्याकडे नेिी. हसनच्या या प्रामारणकपणाबद्दि गंगूने त्याची प्रशसंा केिी आरण घडून 
आिेिी परिस्स्थती त्याने िाजपुत्र महमद तुघिघ [२] (२८५) याच्या कानावि घातिी. त्याने आपल्या 
बापािा म्हणजे सुितानािा या गोष्टीची जाणीव करुन रदिी. सुितानाने हसनिा आपल्या समक्ष बोिावनू 
घेतिे आरण त्यािा १०० घोडेस्वािाचं्या अरधकािाची मनसब बहाि केिी. 
 

(३) या पुढे असेही कथन केिे जाते की त्या ब्राम्हणाने हसनिा असे आश्वासन रदिे की तुझी 
परत्रका बरघतल्यानंति तू फाि मोठ्या पदावि चढणाि असल्याचे मिा स्पष्ट रदसत आहे. त्याचप्रमाणे 
पिमेश्विाच्या अतीव मजीचा आरण कृपाछत्राचा मानकिीरह तू होणाि आहेस. तेव्हा तू मिा आता असे वचन 
दे की जि का कधीकाळी तुिा िाजयोग प्राप्त झािा ति तू गंगू हे नाव धािण किशीि आरण तुझ्या 
अथुसरचव पदाचे अरधकाि मिा देशीि. गंगूने प्रकट केिेिी इच्छा पुिी किण्याचे हसनने ताबडतोब 
आश्वासन रदिे. असेरह म्हणतात की हसनच्या जीवनातं पुढे काय होणाि आहे त्याचे भारकत अगोदिच 
सुप्ररसद्ध अवरिया शिे रनजामुद दीन याने केिे होते. हसनरवषयी प्रकट झािेल्या या भाकीतामुंळे 
हसनच्या महत्वाकाकें्षने त्यािा दरक्षणेत जाण्याची पे्रिणा रदिी. दरक्षण देश त्याच्या भरवष्ट्यकाळात 
सौभार्गयाचे एक स्थान बनून िारहिा. 
 

(४) कािातंिाने रदल्लीच्या तख्तावि िाजपुत्र महमद तुघिघ हा आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति 
आिा. त्याने आपिा रशक्षक कुतिघिान उफु आिम उिमुल्क यािा दौिताबादच्या सुभेदािीवि नेमिे. 
त्याचवळेी त्याच्याबिोबि दरक्षणेत जाण्याचे ज्या अरधकाऱ्यानंी ठिरविे, त्यानंा त्याने तशी पिवागनी देिीि 
रदिी. ह्ा अरधकाऱ्यामंध्ये हसन होता. हसनिा िामबाग रजल्ह्ाच्या सीमेत असिेिे कंुची हे गाव 
जहारगिी दािि बहाि किण्यात आिे. काही वषानंति महमद तुघिघ याने आपल्या फौजेरनशी 
गुजिातच्या बंडिोि अरमिावंि चाि केिी आरण त्याचंा त्याने पिाभव केिा. त्यापैकी अनेकानंी दरक्षण 
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देशाचा आसिा घेतिा. दरक्षणेत कुतिघिान आरण त्याचे अरधकािी यानंी त्याचं्या कतुव्यािा रवसरुन 
आपल्या रदल्लीच्या सावुभौमाजवळ [२] (२८६) द्रोह केिा आरण या अरमिानंा आसिा रदिा. या घटनेमुळे 
बादशहाने दरक्षणेतीि सवु अरधकाऱ्याचंी नेमणूक दुसऱ्या प्रातंात किण्याचा रनिय केिा. या हेतूने त्याने 
अहमद िछीन यािा आिम् उिमुल्क याजकडे पाठरविे आरण त्याच्यातफे दरक्षणेतीि सवु अरधकाऱ्यानंा 
गुजिातेत पाठरवल्याबद्दिचा आपिा हुकूम आिम उिमुल्क यािा कळरविा. यानुसाि आिम उिमुल्क 
याने त्या सवांना ताबडतोब दौिताबादिा येण्याबद्दि कळरविे. ते येई तो पयंत काही मरहन्याचंा अवरध 
िोटिा. सितेशवेटी ते सवुजण अहमद िछीनबिोबि गुजिातेत जाण्यास रनघािे. या अरमिाचें रहतसंबंध 
बादशहाकडे सुिरक्षत िािण्यासाठी आपण िक्ष घािू अशी आशा िछीन याने त्यानंा दािरविी आरण त्या 
जोिावि त्याचं्याकडून भिपूि नजिाणे उपटण्याची इच्छा त्याच्या मनातं रनमाण झािी. पिंतु या बाबतीत 
त्याच्या पदिी रनिाशा पडल्यामुळे त्याने त्याचं्या वागणुकीबद दि आके्षप घेऊन आपिा असंतोष प्रकट केिा 
आरण त्यानंा अरतशय अपमानास्पद अशी वागणूक रदिी. आपल्या चाकिाजंवळ तो असेही म्हणािा की 
गुजिातच्या बंडिोि अरमिानंा यानंी आसिा रदिा त्याबद दि यानंा ठाि मािण्याइतकी दुसिी उरचत गोष्ट 
होणाि नाही. त्यातं आणिी भि म्हणून दिबािातं ताबडतोब हजि होण्यासंबंधी त्यानंा जी सिकािी आज्ञा 
रमळािी होती त्या आजे्ञकडे त्यानंी हेतुपुिःसि दुिुक्ष केिे. िछीन याने अशा तऱ्हेचे प्रकट केिेिे रवचाि 
जेव्हा या अरमिाचं्या कानावि गेिे तेव्हा ते अरतशय भयरभत झािे आरण त्यानंी िाज्याच्या सिहद्दीजवळ 
पोहोचल्यावि बडं किण्याची योजना आििी. बादशहा अगदी बािीकसािीक गुन्ह्ाबद दि वािंवाि मृत्यूची 
रशक्षा ठोठावत असे आरण पुष्ट्कळदा गुन्हेगािाची कसून पिीक्षा घेतल्यारशवाय, ह्ा गोष्टीची कुप्ररसध्दी 
सवुतोमुिी झािेिी होती. तेव्हा त्यानंी जरुि पडल्यास बळाचा उपयोग करुन आपिे रहतसंबधं सुिरक्षत 
िािण्यासाठी आरण प्राण बचारवण्यासाठी दरक्षणेत िाहणे, हे कत्ति किण्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या शळे्या-
मेंढ्याप्रमाणे मूकपणे आपल्या प्राणाचें बरिदान किण्याऐवजी, योर्गय होईि असा रवचाि केिा. 
 

(५) अशा तऱ्हेचा त्याचंा रवचाि एकदा पक्का झाल्यावि त्यानंी अहमद िछीनची छावणी सोडिी. 
िछीनने त्यानंा प्ररतकाि किण्याचा प्रयत्न केिा पिंतु त्यात त्याचा पिाभव होऊन तो ठाि माििा गेिा. या 
घटनेमुळे ताबडतोब अनेक असंतुष्ट िोक या अरमिानंा येऊन रमळािे. ते दौिताबाद येथे पोहोचेपयंत 
त्याचं्याजवळ मोठ्या संख्येने सैन्याची जमवाजमव झािी. दरक्षणेतीि सवु िाजे हे रदल्लीच्या [२] (२८७) 
बादशहाकडून होणाऱ्या जुिूमामुळे संत्रस्त होऊन गेिे होते. त्यानंा ही या बडंाची बातमी ऐकून आनंद 
झािा. त्याचं्यापैकी काहीजण उघडपणे बडंात सामीि झािे ति काहींनी भिाबुिा रवचाि करुन गुप्तपणे 
बडंिोिानंा आपिा पाहठबा रदिा आरण त्यानंा द्रव्य आरण कुपक देऊन मदत केिी. एका कवीने याबाबत 
काढिेिे उद गाि रकती यथाथु आहेत पहा. तो म्हणतो : 
 

जेव्हा माणसावि जुिूम जबिदस्ती होते तेव्हा तो आपल्या अन्नदात्या बादशहारवरुद्ध त्याच्या 
संकटकािातदेिीि बडंाचे रनशाण उभाितो, कािण जेव्हा िाज्यकत्याची वृरत्त हुकुमशहािाही 
िाजरवणािी बनते तेव्हा अशा तऱ्हेच्या िाज्याची कधीतिी भिभिाट होणे शक्य आहे का? 
 

(६) बादशहाचा जावई इमाद उिमुल्क हा वऱ्हाड आरण िानदेशचा सुभेदाि असून तो एरिचपूि 
येथे िहात असे. त्यािा असे आढळून आिे की दििोज आपिे सैरनक आपल्यािा सोडून रनघून जात 
आहेत. तेव्हा त्यािा अशी रभती वाटिी की आपिे अरधकािी आता आपल्यािा दरक्षणात्याचं्या स्वाधीन 
कितीि. अशा परिस्स्थतीत त्याने आपल्या कुटंुबातीि मंडळींना बिोबि घेऊन रशकाि किण्याच्या रमषाने 
एरिचपूि सोडिे आरण तो नंदूिबािकडे रनघून गेिा. इकडे वऱ्हाडच्या अरधकाऱ्यानंी िरजना िुटिा 
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आरण बडंिोिाचं्या दौिताबाद येथीि छावणीत त्यानंा रमळण्यासाठी त्यानंी कूच केिे. बडंिोिाजवळीि 
सैन्याचा जमिेिा प्रचडं समुदाय दौिताबाद रकल्ल्याच्या रशबंदीने बरघतिा आरण त्यानंी रकल्ला 
बडंिोिाचं्या हवािी करुन रदिा. अशा तऱ्हेने दरक्षणेचा जो प्रदेश हजकण्यासाठी रदल्लीच्या बादशहाना एका 
पाठोपाठ एक अशा अनेक मोरहमा काढाव्या िागल्या होत्या आरण हा मुिुि ताब्यात आणण्यासाठी मोठ्या 
प्रमाणात िक्ताचा सडा हशपावा िागिा होता आरण प्रचंड पैसा िचु किावा िागिा होता तो मुिुि काही 
मरहन्यातच रदल्लीच्या बादशहाच्या हातून रहसकाविा जाणाि असा िंग रदसू िागिा. 
 

(७) दौिताबाद रकल्ल्याचा ताबा घेतल्यानंति आपल्या बेतािा भिीवपणाची पाश्वुभरूम तयाि 
व्हावी म्हणून बडंिोिानंी पुढािी रनवडून देण्याचे ठिरविे. त्यानंी १००० स्वािाचंी मनसबदािी असिेल्या 
इस्माईि िान अफगाण याची आपिा बादशहा म्हणून रनवड केिी आरण त्यािा त्यानंी नरसिउद्दीन ही 
पदवी रदिी. इस्माईि िानाचा भाऊमरिक मुध हा रदल्लीच्या ताब्यातीि माळव्यामधे असिेल्या बादशाही 
सैन्याचा अरधकािी होता. दरक्षणात्यानंा त्याचं्या नव्या सुितानाच्या [२] (२८८) माळव्यामधीि 
नातिगाकंडून भिघोस पाहठबा रमळेि या आशवेि रभस्त ठेवनू बंडिोिानंी प्रामुख्याने आपल्या पुढाऱ्याची 
रनवड केिी होती. नवीन सुितानाने आपल्या सवु अरधकाऱ्यावंि मानसन्मानाची िैि िैिात केिी आरण 
प्रत्येकािा जरमनीच्या रुपात जहारगिी बहाि किण्यात आिी. यापूवी ज्या हसनचा उल्लेि किण्यात 
आिेिा आहे त्यािा जफििान ही पदवी देण्यात आिी आरण त्याच्या मनसबीमधीि सैरनकाचं्या 
चरिताथासाठी म्हणून काही रजल्हे तोडून देण्यात आिे. दिम्यान महमद तुघिघ याने गुजिातेतून 
दौिताबादकडे कूच केिे. वाटेमध्ये त्यािा इमादउिमुल्क तारब्रजी आरण माळव्याचा सुभेदाि मरिक मुध 
हे येऊन रमळािे. दौिताबादपाशी आल्यानंति त्यािा असे आढळून आिे की बडंिोि अरमि ३०००० 
घोडेस्वािाचंी सेना बिोबि घेऊन ज्या सपाट मदैानावि प्रथम अल्लाउद दीन याने देवरगिीचा िाजा िामदेव 
याच्या मुिाचा पिाभव केिा होता त्याच मदैानावि त्याच्याशी सामना देण्यासाठी उभे ठाकिे आहेत. दोहो 
बाजूमध्ये झािेल्या युद्धात बादशाही सैन्याच्या उजव्या आरण डाव्या फळीचा पूण ुरबमोड झािा आरण महमद 
तुघिघ याने िणागंणातून पळून जाण्याची तयािी केिी. तोच एकाएकी रवश्वासघातरुपी शापाने 
बडंिोिाचं्या सैन्यावि प्रहाि केिा. त्याचं्यापैकी एक प्रमुि अरधकािी िानजहान यािा बाण िागून जिम 
झािी आरण तो घोड्यावरून िािी आिा. त्याची ६००० स्वािाचंी संपूण ु तुकडी रवस्कळीत झािी आरण 
त्यानंी िणागंणातून पळ काढिा. त्याच वळेी नवे सुितानपद प्राप्त झािेल्या नरसिउद दीन इस्माईिचा 
ध्वजवाहक हा घाबरुन गेिा आरण त्याच्या हातातून ध्वजरचन्ह िािी पडिे. तेव्हा बडंिोिाचं्या सैन्याची 
अशी समजूत झािी की आपल्या पुढाऱ्याने िणागंणातून आपल्यामधून पळ काढिा आहे. या समजुतीने 
त्यानंीरह काढता पाय घेण्यास सुिवात केिी. िात्रीचा प्रहि झािा आरण दोन्ही बाजूची सैन्ये पिस्पिात 
आणिी कोणतीरह धुमिक्ी झाल्यारशवाय आपापल्या छावणीत पित गेिी. नरसिउद दीन इस्माईि याने 
जफििान आरण आपिे इति प्रमुि अरधकािी यानंा पाचािण केिे. त्याचं्याशी सल्लामसित करुन त्याने 
असे ठिरविे की प्ररतपक्षाबिोबि पुन्हा एकदा िढाई देण्याचा धोका पत्किणे सद्य स्स्थतीत अगदी अयोर्गय 
आहे. अशा परिस्स्थतीत बिोबि भिपूि सैन्य घेऊन नरसिउद दीन इस्माईि याने दौिताबादच्या रकल्ल्याचा 
आश्रय घ्यावा ति इति सवु अरधकाऱ्यानंी शत्र ू बिोबिीि संपकु न तोडता आपापल्या जहारगिीच्या 
रजल्ह्ाचं्या सिंक्षणाची व्यवस्था किावी आरण शत्रभूोवती रघिया घाित शत्रूकडे कुमक घेऊन [२] 
(२८९) येणािे ताडें आरण िसद मािावी. या बेताप्रमाणे िात्रीच्या वेळी बडंिोिानंी िणागंणातून गुपचूपपणे 
माघाि घेतिी. दुसऱ्या रदवशी उजाडल्यावि रदल्लीच्या सुितानािा शत्रचू्या सैन्यातीि एक रचटपािरु 
देिीि िणागंणावि आढळिे नाही. तो रदवस सुितानाने तसाच जाऊ रदिा आरण दुसऱ्या रदवशी इमाद 
उिमुल्क तारब्रजी यािा जफि िानाच्या पाठिागावि िवाना किण्यात आिे आरण सुितानाने 
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दौिताबादिा वढेा रदिा. काही काळ गेल्यावि रशबंदीवि दुिावस्थेचा प्रसंग ओढविा आरण रशबदंीने 
रनिाश होऊन शिण जाण्याचे ठिरविे. तोच बातमी आिी की रदल्ली येथे तुकी नावाच्या गुिामाने बडं केिे 
असून त्याच्या हातािािी जमा झािेल्या रवघ्नसंतोशी बडंिोिानंी रदल्लीत भयंकि अत्याचाि केिे आहेत, 
प्रातंा प्रातंातीि िाज्यव्यवस्थेिा सुरंुग िाविा आहे आरण ते गुजिातवि चाि करुन येत आहेत. तेव्हा 
सुितानाने दौिताबादचा वढेा चािरवण्याचे काम आपल्या एका सेनापतीवि सोपरविे आरण या नवीन 
उद भविेल्या बडंाचा रबमोड किण्यासाठी कूच केिे. [४★] 
 

दरक्षणी अरधकाऱ्यानंा या घटनेमुळे अरतशय जोि चढिा. ते सवु बाजूकडून एकत्र जमा झािे आरण 
मोठ्या संख्येने त्यानंी सुितानाच्या फौजेबिोबि सामना देण्यासाठी आगेकूच केिे. दौिताबादिा वेढा 
देऊन बसिेल्या फौजेवि त्यानंी हल्ला केिा आरण सुितानाच्या फौजेिा वढेा उठरवणे त्यानंी भाग पाडिे. 
सुितानाच्या फौजेने आपल्या बादशहाच्या पाठोपाठ गुजिातेची वाट धििी. याप्रमाणे माघाि घेत असताना 
जवळ जवळ नमुदा नदीच्या तीिापयंत दरक्षण्यानंी त्याचंा कसून पाठिाग केिा. या प्रसंगी झािेल्या 
संघषात रदल्लीच्या बादशाही सैन्याने आपिे पुष्ट्कळसे सामानसुमान आरण संपत्तीने भििेिे अनेक हत्ती 
गमाविे. 
 

(८) जफििानाने देिीि २०००० घोडेस्वाि घेऊन रबदिकडे कूच केिे. रबदिचा ताबा नुकताच 
इमादउिमुल्क तारब्रजी याने घेतिा होता. पिंतु बादशाही सैन्य सवु दृष्टींनी विचढ असल्याने त्याचं्याशी 
दोन हात किण्याचे धाडस जफििानािा झािे नाही. या परिस्स्थतीत तेिंगणाच्या िाजाने पाठरविेिे 
१५००० पायदळी सैरनक आरण नरसिउद दीन याने त्यािा कुमक म्हणून दौिताबादहून काढून पाठरविेिे 
५००० घोडेस्वाि येऊन रमळाल्यावि जफििानाने बादशाही फौजावंि हल्ला चढरविा. िढाई जिी 
म्हणण्यासाििी झािी नाही तिी सकाळपासून सूयास्त होईपयंत [२] (२९०) चकमकी चािूच िारहल्या. 
पिंतु पिमेश्विाची [५⧠] इच्छाच अशी होती की दरक्षणेच्या सावुभौमपदावि जफििान याचीच रनयुक्ती 
व्हावी. त्यामुळे इमाद उिमुल्क हा िढाईत ठाि माििा गेिा आरण त्याच्या फौजेची धूळधाण उडािी. 
त्याच्या सैन्यापैकी काहींनी रबदिचा ति काहींनी कन्धािचा आश्रय घेतिा, ति काहीजण मोठ्या मुस्ष्ट्किीने 
माळव्याकडे पळून गेिे. 
 

(९) जफििानाने मरिक सैफुद्दीन घोिी यािा रबदि आरण कन्धािचे रकल्ले काबीज किण्यासाठी 
मागे ठेविे आरण त्याने स्वतः दौिताबादकडे कूच केिे. या रठकाणी त्याची नरसिउद दीन इस्माईि 
याजबिोबि भेट झािी. तेथे इस्माईि याच्या दृष्टोप्तत्तीस आिे की अरधकािी आरण फौजेतीि रशपाई हे 
आपल्यापेक्षा त्याचंा सेनापरत जफििान यािा अरधक चाहतात. त्यािा असेरह रदसून आिे की 
त्याच्याऐवजी जफििानच आपिा सुितान व्हावा अशी त्या सवांची इच्छा आहे. हे बरघतल्यानंति आपण 
सुितानपदाचा त्याग करुन कमी दजाच्या अरधकािपदाचा स्स्वकाि किणे शहाणपणाचे ठिेि असा रवचाि 
इस्माईि याने केिा. तेव्हा तेथे हजि असिेल्या प्रमुि अरधकाऱ्याचंी इस्माईि याने बठैक बोिारविी 
आरण त्या सवासमक्ष त्याने जारहि केिे की सद्य परिस्स्थतीत माझे वय झाल्यामुळे िाज्य किण्यास मी 
िायक नाही. तेव्हा माझी तुम्हािा रवनंती आहे की तुम्ही नव्या सुितानाची रनवड किा. त्या पदािा 
माझ्यादृष्टीने सवुतोपिी योर्गय म्हणून मी जफििानाची रशफािस किीत आहे. इस्माईिने पुढे माडंिेल्या या 
योजनेिा तेथे जमिेल्या सवु मंडळींनी एकमुिाने आपिे अनुमोदन रदिे. िबीउि आिि २४ हा प्रसंग 
साजिा किण्यासाठी ज्योरतष्ट्यानंा शुभ वळे कोणती ते सागंण्यासाठी आदेश देण्यात आिा. त्याप्रमाणे 
शुक्वाि िरबऊि आििच्या २४ ताििेिा रहजिी ७४८ [रहजिी ७४८ ऑगस्ट १२ इ. स. १३४७] [६★] या 
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वषी िाजमुकुट जफििानाच्या मस्तकावि ठेवण्यात आिा [७★] आरण अवासीद िरिफ वापित असिेल्या 
काळ्या िंगाचे छत त्याच्या हसहासनावि उभािण्यात आिे. त्याच्या नावे िुल्ब्याचे वाचन किण्यात आिे 
आरण नाणी पाडण्यात [२] (२९१) आिी. नाण्यावंि जफििानाने धािण केिेिे नाव अल्लाउद्दीन हसन हे 
कोिण्यात आिे. त्या काळापासूनच कुिबगा हे नवीन िाजघिाण्याच्या िाजधानीचे शहि झािे आरण त्याचे 
नाव बदिून अहसनाबाद [८⧠] असे ठेवण्यात आिे. अहसनाबाद शहि याप्रमाणे दरक्षणेतल्या परहल्या 
मुसिमान सुितानाच्या िाजधानीचे शहि बनिे. [९★ १०★] 
 

(१०) अल्लाउद्दीन हसन याने िाज्यकािभािाचा ताबा आपल्याकडे घेतल्यानंति िाज्यपािनाच्या 
कतुव्यात यस्त्कंरचतरह कसूि केिी नाही. रदवसें रदवस त्याच्या िाज्यात भिच पडत गेिी. थोड्याच 
कािावधीत भीमानदीपासून तो अदोनी रकल्ल्याच्या नजीकपयंतचा आरण चौिच्या बदंिापासून तो रबदि 
शहिापयंतचा सवु प्रदेश त्याच्या अरधपत्यािािी आिा. असे सागंतात की सुितान हसहासनावि बसिा 
तेव्हा त्याच्या भार्गयोदयाचे भरवष्ट्य वतुरवणाऱ्या रनजामउद्दीन औरियाच्या नाव े त्याने ४०० पौण्ड भािंभाि 
सोने आरण १०० पौंड चादंी दान म्हणून वाटिी. प्रामारणकपणाप्रमाणेच सुबुद्ध असल्याबद्दि ज्याची रकती 
झािेिी होती अशा मरिक सैफउद दीन घोिी यािा अल्लाउद्दीन हसन याने आपिा वजीि म्हणून नेमिे. 
भतूपूवु सुितान नरसि उद दीन याने पुन्हा आपिे मूळ नाव इस्माईि हे धािण केिे. त्यािा त्याने अरमिउि 
उमिा ही पदवी देऊन त्याचा सन्मान केिा. आपल्या गतायुष्ट्यातीि आपिा धनी यािा रदिेिे वचन 
अल्लाउद दीन हसन हा रवसििा नाही. त्याने गंगू ब्राम्हणािा आपल्या िरजन्याचा मुख्य पदारधकािी नेमिे. 
गंगूने महमद तुघिघ बादशहाची चाकिी सोडिी आरण तो दरक्षणेत रनघून आिा. यानंति सवु सिकािी 
कागदपत्रात [२] (२९२) बादशहाच्या पदवीपुढे गंगू बहमनी असे िावण्यात येऊ िागिे. बहमनी 
घिाण्याचा अस्त होईपयंत बादशाही रशक्यावि गंगू बहमनी एकदा कोििेिे कायम िारहिे. 
 

(११) सवुसाधािणपणे अशी समजूत आहे की मुसिमान सुितानाच्या हातािािी चाकिी 
पत्किणािा गंगू हा परहिाच ब्राम्हण होता. यापूवीच्या काळात ब्राम्हणानंी सावुजनीक कािभािात कधीच 
भाग घेतिा नव्हता, ति ते आपिे जीवन धमुसंबरंध कतुव्ये पाि पाडण्यात आरण वेदाभ्यास किण्यात व्यतीत 
किीत असत. संपरत्तची ते उपेक्षा कित आरण िाजघिाण्याची चाकिी किणे हे गुणवते्तिा मािक आहे असे 
ते मानीत. कधी काळी श्रीमंत अथवा सत्तारधश व्यक्तींबिोबि वैद्य, ज्योरतष्ट्यी, तत्वज्ञानी अथवा 
इरतहासकाि या नात्याने त्याचंा जिी संबधं आिा आरण अशा व्यक्तींनी बरक्षसी देऊन त्याचंी मजी संपादन 
किण्याचा आरण त्यानंा मोठ्या मानमिातवास चढरवण्याची वचने देऊन बाधूंन घेण्याचा जिी प्रयत्न केिा 
तिी नोकिपेशाचे जोकड आपल्या मस्तकावि िादून घेण्यास ते कधीही आपिी संमती देत नसत. पिंतु 
जेव्हा गंगूने नोकिी स्स्वकाििी तेव्हापासून सवुसाधािणपणे महसुिाच्या बाबींची व्यवस्था बघण्याचे काम 
दरक्षणेतीि सवु सुितानानंी ब्राम्हणाकंडे सोपरवण्याची प्रथा पाडिी. [११⧠] 
 

(१२) अल्लाउद्दीन हसन याने शहाणपणाच्या धोिणाचा अनुनय करुन आरण त्याचप्रमाणे शि 
सामर्थयाच्या जोिावि महमद तुघिघ याच्या कािरकदीच्या अिेि अिेि पयंत रदल्लीपतीच्या यापूवी ताब्यात 
असिेल्या दरक्षण देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यावि आपिी सत्ता प्रस्थारपत केिी. त्याचप्रमाणे त्याने रबदि 
आरण कन्धाि आपल्या ताब्यात ठेविेल्या रदल्ली सिकािच्या अफगाण, मोगि आरण िजपूत अरधकाऱ्यानंा 
गोडीगुिाबीच्या उपायाचंा अविंब करून आपल्या पक्षास रमळवनू घेतिे. या अरधकाऱ्यानंी रबदि आरण 
कन्धािचा ताबा त्याच्याकडे सोपरविा. अल्लाउद्दीन हसन याने त्याचप्रमाणे विंगळच्या िाजाकडून कौिास 
आरण कौिासच्या [२] (२९३) अरधपत्यािािीि मुिूि रहसकावनू घेतिा आरण त्याच्या बिोबि त्याने 
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मरैत्रचा तह केिा. रहजिी ७५२ [रहजिी ७५२ इ. स. १३५१] मध्ये महमद तुघिघ याचा मृत्य ूझािा आरण 
आता रदल्लीपतीकडून हल्ला होण्याची यस्त्कंरचतही रभती िारहिी नाही. यामुळे सुितानाने िाज्याचा अंतगुत 
कािभाि अरतशय काटेकोिपणे किण्याकडे परिश्रमपूवुक स्वतःिा वाहून घेतिे. त्याने आपिा मोठा मुिगा 
महमद याचा रववाह मरिक सैफउद्दीन घोिी याच्या मुिीबिोबि िावनू रदिा. याप्रसंगी त्याने सोन्याच्या 
रकनिाबाची, मिमिीची आरण सारटनची १०००० विे आरण त्या व्यरतरिक्त १००० अिबी आरण पर्मशयन 
घोडे व रहिे जडरविेल्या २०० तिवािी आपल्या दिबािातीि अरमिामंध्ये वाटल्या. नारगिकाचें या प्रसंगी 
वगेवगेळ्या प्रकािच्या किमणुकीच्या साधनाचं्या योगे मनिंजन किण्यातं आिे. कुिबर्गयाच्या िस्तोिस्ती 
दुकाने िोिण्यात आिी आरण जमिेल्या समुदायावि मेवारमठाईचा जणू काही वषाव किण्यात आिा. 
िर्गनसमािंभ जवळजवळ वषभुि चाििा होता. वषाच्या अिेिच्या रदवशी िाज्याचे अमीि उमिाव आरण 
अरधकािी यानंी आपल्या पिीने रहिे, द्रव्य आरण वगेवगेळ्या देशात रनमाण झािेल्या दुर्ममळ वस्तंूचे नजिाणे 
सुितानािा अपुण केिे. 
 

(१३) या रववाहामुळे जी मतै्रीची भावना रनमाण झािी त्याचा परिणाम असा झािा की दिबािामध्ये 
मरिक सैफउद्दीन घोिी यािा सवु अरमि उमिावामध्ये अग्रस्थान रमळािे. यामुळे अरमिउि् उमिा यािा 
आपिा अपमान आरण मानिंडना झािी असे वाटिे आरण त्याने याबद्दि तक्ाि केिी. पिंतु त्यािा असे 
सागंण्यात आिे की, कोणत्याही स्स्थि सिकािी िाज्ययंत्रणेत िष्ट्किी अरधकाऱ्यापेक्षा मुिकी अरधकाऱ्यानंा 
अग्रस्थान रदिे जाते. या स्परष्टकिणाने जिी आपिे विवि समाधान झाल्याचे त्याने दािरविे तिी देरिि 
त्याने काही असंतुष्ट व्यक्तींबिोबि गुप्तपणे संगनमत करुन सुितानािा हसहासनावरून काढण्याचा कट 
िचिा आरण अशा तऱ्हेने रिकाम्या झािेल्या हसहासनावि पुन्हा िाज्यािोहण किण्याचे त्याने ठिरविे. पिंतु 
त्याचे उद्दीष्ट सफि व्हाव ेअसे पिमेश्विाच्या मनातं नव्हते म्हणून की काय त्याच्या बेताचंी मारहती वळेीच 
सुितानािा जे िोक या कटातं सामीि होते [२] (२९४) पण ज्यानंा आता आपल्या कृतीबद्दि पिाताप 
झािा होता त्याचं्याकडून रमळािी. यावि सुितानाने आपल्या सवु प्रमुि अरधकाऱ्यानंा दिबािात पाचािण 
केिे आरण ईस्माईिवि उघड उघड कट केल्याचा आिोप केिा. पिंतु इस्माईि याने मोठ्या गंभीिपणे 
शपथा घेऊन आपल्या विीि आिोपाचा इन्काि केिा. पिंतु ज्यानंी या कटाची मारहती रदिी होती त्यानंाच 
त्याच्यासमोि उभे किण्यात आिे आरण पुष्ट्कळशा कटवाल्यानंीच िुद्द त्याच्यावि ठेवण्यातं आिेिे आिोप 
हे पूणुपणे रसद्ध केिे. त्यामुळे अरमि उि उमिा इस्माईि यािा प्राणदंडाची सजा भोगावी िागिी. त्याचे 
नातेवाईक आरण अनुयायी याचंा मात्र छळ किण्यात आिा नाही. त्याची मािमत्ता देिीि जप्त किण्यात 
आिी नाही. उिट त्याचा मुिगा बहादूि िान यािा अरमिउि उमिा या अरधकािाच्या जागेवि बढती 
देण्यात आिी. सुितानाचे हे कृत्य आरण अशा अनेक उदाहिणामधून त्याने न्याय देताना न्यायािा 
िाविेिी दयेची झािि यामुळे त्याची रकती सवुदूि पसििी आरण त्याच्या सामर्थयात भि पडिी. 
तेिंगणाच्या िाजाने सुितानाबिोबिीि एक रनष्ठा पाि झुगारून रदिी होती तिी सुितानािा त्याने जी 
मदत रदिेिी होती त्यामुळे त्यािा सुितानाने मोठ्या उदाि सरहष्ट्णुपणाच्या भावनेने वागरविे. यापूवी तो 
रदल्लीच्या बादशहाना िंडणी देत असे. यापुढे आपण ती िंडणी बहमनी सुितानानंा देऊ असे त्याने 
आपणहून कबूि केिे. 
 

(१४) मरिक सैफउद्दीन घोिी याच्या सागंण्यावरुन सुितानाने मोठे सैन्य कनाटकच्या [१२⧠] 
प्रदेशातं िवाना केिे. तेथून त्याचा सेनापती रवजयी होऊन पितिा आरण येताना त्याने तेथल्या अनेक 
िाजापंासून द्रव्य आरण रहिे या स्वरुपात बहुमोि िंडणी आरण रशवाय २०० हत्ती आरण १००० गारयका 
आणल्या. यापुढीि हकीकत अशी : पे्रमिाय नावाचा गुजिातच्या प्राचीन सुितानाचंा प्ररतरनधी होता. 
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रदल्लीच्या बादशहाचंी सत्ता दुबुळ झाल्यामुळे तेथीि पिस्पिातं भाडंणाऱ्या अरधकाऱ्यानंी त्याची सत्ता 
झुगारून रदिी होती. त्याने अल्लाउद्दीन हसनशहािा गुजिातवि स्वािी किण्याची रवनंती केिी. त्यानुसाि 
रहजिी ७५८ [रहजिी ७५८ ऑगस्ट इ. स. १३५७] या वषी शाबान मरहन्यातं अल्लाउद्दीन हसन हा स्वतः 
स्वािीवि रनघािा. त्याने आपिा मोठा मुिगा [२] (२९५) िाजपुत्र महमद यािा २०००० घोडेस्वाि देऊन 
पुढे पाठरविे आरण तो स्वतः त्याच्या पाठोपाठ सावकाशीने कूच किीत रनघािा. नवसािी येथे िाजपुत्र 
आिा तेव्हा त्यािा त्या प्रदेशातं रशकािीची िेिचि असल्याचे आढळून आिे. याबद्दिची सवु हकीकत 
त्याने आपल्या बापाकडे रिहून पाठरविी. अल्लाउद्दीन हसन यािा मदैानी िेळाची आवड होती. त्याने 
त्विेने नवसािीकडे कूच केिे आरण जवळपासच्या प्रदेशातं त्याने एक मरहनाभि घािरविा. मरहना संपता 
संपता त्यािा अधूनमधून ताप येऊ िागिा. प्रकृतीची कोणत्याही तऱ्हेची काळजी न घेता त्याने शिीिािा 
पीडा देणािे िेळ आरण बेजबाबदाि िाहाणी यापासून पिावृत्त न होता शिीिाची हेळसाडं चािूच ठेविी. 
अिेि त्याच्या शिीिात रनमाण झािेल्या िोगाने इतक्या पिाकोटीची सीमा गाठिी की त्यािा कुिबगा येथे 
पित रफिणे भाग पडिे. िाजधानीिा पोहोचल्यावि त्याने िाज्यातीि सवु रवद्वान आरण धार्ममक मंडळींची 
सभा बोिारविी आरण त्याचं्या समक्ष कुिाणाच्या वचनानंी रनरषद्ध मानिेल्या सवु गोष्टींपासून भरवष्ट्यकािातं 
अरिप्त िाहण्याची प्ररतज्ञा केिी. या सुमािास त्याने आपल्या िाज्याची चाि प्रमुि भागातं रवभागणी केिी. 
कुिबर्गयापासून परिमेस दाभोळपयंत आरण दरक्षणेस िायचूि आरण मुद गिपयंत पसििेल्या रजल्ह्ावि 
त्याने मरिक सैफउद्दीन घोिीची नेमणूक केिी. या रजल्ह्ात िाजधानीचा समावशे होता. 
समुद्ररकनाऱ्याविीि चौि बंदिाचा समावेश असिेिा आरण जुन्नि, दौिताबाद, बीड आरण पैठण यामध्ये 
पसििेिा मिाठी प्रदेश त्याने आपिा भाऊ अरमि अिी याचा मुिगा महमद िान याच्या अरधकािािािी 
रदिा. इशान्येकडीि माहूि, िामगीि आरण वऱ्हाडचा काही भाग या प्रदेशाचाकािभाि पाहण्याचे काम त्याने 
सफ्दि िान रसस्तानी [२] (२९६) याजकडे सोपरविे. रबदि, इंदूि, कौिास आरण तेिंगणाचे रजल्हे या 
प्रदेशाच्या कािभािाची व्यवस्था किण्याची कामरगिी त्याने मरिक सैफउद्दीन घोिीचा मुिगा आजम 
हुमायनू याच्याकडे रदिी. [१३★] 
 

(१५) यानंति जवळ जवळ सहा मरहने सुितानाची प्रकृरत ढासळतच गेिी. इतके असताना 
देिीि तो रदवसातून दोन वळेा दिबािात जाई, िाज्य कािभािाचे कामकाज बघे आरण गरिब गुिीब आरण 
ज्याचे रहतसंबधं बघणािा कोणी नाही अशा बाबत न्यायदानाचे काम किी. िाज्यातल्या ज्या कैद्यावंि 
िाजद्रोह अथवा तत्सम गुन्हे याचंा आिोप होता ते कैदी सोडून िाज्यातल्या सवु कैद्याचंी त्याने मुक्तता 
किण्याचा हुकूम रदिा आरण इतिानंा कुिबगा येथे जाण्याचे त्याने फमारविे. त्याने त्या सवांचा स्वतः 
न्यायरनवाडा केिा आरण सात कैदी सोडून इतिाचंी त्याने मुक्तता केिी. या सात कैद्यानंा त्याने आपिा 
मुिगा महमद याच्या हवािी केिे आरण आपल्या मृत्य ू नंति त्यािा योर्गय वाटेि त्या न्यायानुसाि 
त्याचं्याबद्दि रनणयु घेण्यासंबधंी त्याने त्यािा आदेश रदिा. अिेि त्यािा असे आढळून आिे की औषधाचंा 
त्याच्या प्रकृरतत उताि पडण्याकडे कोणताही उपयोग होत नाही आरण रनसगु आता त्याच्या बाबतीत 
थकिा आहे. तेव्हा त्याने आपल्यावि उपचाि किणाऱ्या हरकमानंा िजा रदिी आरण मानवी दुःिाचा अंरतम 
परिहाि किणािा जो मृत्य ूत्याची तो रधम्मेपणाने प्ररतक्षा किीत िारहिा. या परिस्स्थतीत एक रदवस त्याचा 
सवांत धाकटा मुिगा महमूद हा आपल्या रशक्षकाबिोबि पठण किीत बसिा असताना अल्लाउद्दीनहसन 
याने त्यािा रवचाििे की तू कोणत्या पुस्तकाचे वाचन किीत आहेस? यावि महमूदने उत्ति रदिे की 
सादीच्या बोस्तान या पुस्तकाचे. एवढे सागंून महमूदने त्या रदवशी वाचिेल्या धड्याविीि उतािा म्हणून 
दािरविा. तो असा “मी असे ऐकिे आहे की चागुंिपणाचा मूर्मतमंत पुतळाच असा जो जमशीद त्याने 
संगमिविी कािंजावि पुढीि प्रमाणे शब्द कोरुन घेतिे, ‘माझ्यासािख्या अनेकानंी ह्ा कािंज्याचे दृष्ट्य 
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बरघतिे आहे, पिंतु ते या जगातून गेिे आहेत आरण त्याचें डोळे कायमचे रमटिे आहेत. मी हे जग शौयु 
आरण शहाणपणा याचं्या जोिावि हजकून घेतिे पिंतु मृत्यरूुपी कबिस्तानाच्या सते्तिा शिण आणण्यातं 
मात्र मिा यश रमळरवणे शक्य झािे नाही.’ 
 

(१६) सुितानाने या ओळी ऐकल्यावि एक सुस्कािा सोडिा आरण आपिे मुिगे दाऊद आरण 
महमद यानंा बोिावनू तो म्हणािा “माझी आता अिेिची घटका भित आिी आहे. जि का तुम्हािा आपिे 
िाज्य कायम रटकून िहाव ेअसे वाटत असेि ति माझे तुम्हािा असे आवाहनपूवुक सागंणे आहे की तुम्ही 
[२] (२९७) एकमेका बिोबि रमळते जुळते घेऊन वागा. माझा वािस म्हणून मी महमद यािा नेमिे आहे. 
या जगातिे तुमचे परहिे कतुव्य म्हणजे त्याची आज्ञा प्रमाणे मानणे आरण त्याजबिोबि एकरनष्ठ िाहाणे. 
तुम्ही असे वागल्यास तुमच्या पििोकीच्या सुिाची शाश्वती रनरित झािे असे समजा.” यानंति त्याने 
आपल्या िरजनदािािा बोिारवणे पाठरविे आरण आपल्या प्रत्येक मुिाकडे ठिारवक िक्कम देऊन रतचे 
गोिगरिबानंा ताबडतोब दान किण्याची त्यानंा आज्ञा रदिी. िाजपुत्रानंी याप्रमाणे त्या िकमेचे दान केिे 
आरण त्यानी सुितानाकडे येऊन सारंगतिे की तुमच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही गोिगिीबानंा दान रदिे आहे. 
यावि सुितानाने धन्य त्या पिमेश्विाची असे उद गाि काढिे आरण सृरष्ट उत्पन्न किणाऱ्या त्या पिमेश्विाच्या 
पायाशी त्याने त्याच क्षणी आपिे जीवन समपुण केिे. अल्लाउद्दीन हसन याचा मृत्य ू तो हसहासनावि 
बसल्यापासून बिोबि ११ वषे २ मरहने आरण ७ रदवसानंति त्याच्या वयाच्या ६७ व्या वषी १ िबीउिअव्वाि 
रहजिी ७५९ [िबीउिअव्वाि १ रहजिी ७५९ फेबु्रवािी १० इ. स. १३५८] या सािी झािा. 
 

(१७) एकदा अल्लाउद्दीन हसन यािा कोणीतिी रवचाििे की भिपूि द्रव्य अथवा फौजा नसताना 
तुम्ही िाजपद प्राप्त करुन घेण्यात यशस्वी झािात ते कसे. यावि त्याने उत्ति रदिे की माझ्या यशाचे गमक 
म्हणजे मी माझ्या रमत्राजंवळ दयाळूपणाने वागिो, माझ्या शत्रूंना मी उदािपणाची वागणूक रदिी आरण सवु 
मानवजाती बिोबि माझे वतुन सभ्यपणाचे आरण औदायाचे िारहिे. पर्मशयाचा एक पुिातन बादशहा बहमन 
याच्या कुिातं त्याचा जन्म झािा असा रसद्धान्त माडंण्यात आिा आरण मी, या गं्रथाचा कता फरिश्ता, 
स्वतः अहमदनगिच्या शाही गं्रथाियात त्याचा बहमन बादशहाच्या कुिातं जन्म झािा आहे असे सागंणािा 
कृिवृत्तान्त बरघतिा आहे. पिंतु बहुधा तो हसहासनावि बसल्यानंति भाट आरण कवी यानंी तो दडपून 
तयाि केिा असावा. कािण माझी अशी ठाम समजूत आहे की त्याच्या जन्माबद्दिची हकीकत इतकी गूढ 
आहे की त्यातून त्याचा कुिवृत्तान्त शोधून काढण्याइतकी दुसिी करठण गोष्ट नाही. त्याने आपल्या नावापुढे 
बहमनी हे पद जे िावनू घेतिे ते आपिा पूवायुष्ट्यातीि धनी गंगू ब्राम्हण याने त्याच्यावि जे उपकाि केिे 
त्याची पितफेड किण्यासाठी म्हणून यातं काहीच शकंा नाही. ब्राम्हण या शब्दाचा उच्चाि कधीकधी बाहमन 
असाही कितात. त्यावरून बहमनी हे नाव पडिे असाव े असे मानण्यास जागा आहे. मिा असिेल्या 
मारहतीवरून सुितान स्वतः जन्माने अफगाण कुळातिा होता. [१४★] 
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प्रकरि दुसरे 
 

मिमदशिा बिमनी पणिला [१५★ १६★] 
 

(१८) जेव्हा महमदशहा हसहासनावि रविाजमान झािा तेव्हा [२] (२९८) त्याने दिबािाच्या 
वैभवात बिीच भि टाकिी. त्याच्या हसहासनावि जे छत होते त्यावि त्याने रहऱ्याने मढरविेिा सोन्याचा 
एक गोि किवनू घेतिा. या गोिावि त्याने मौल्यवान धातूपासून बनरविेिा नंदनवनातीि एक पक्षी 
बसरविा. या पक्षाच्या मस्तकावि ज्याची हकमत किता येणाि नाही असे िाि मारणक जडरविे होते. हे 
मारणक अल्लाउद्दीन हसनशहा यािा रवजयनगिच्या िाजाने नजिाण्यादािि पाठरविे होते. महमदशहाने 
िाज्यकािभाि हाती घेतल्यावि आपल्या नोकिाचं्या संख्येत वाढ केिी. त्याने आपिे अमीिउमिाव आरण 
अरधकािी याचंी चाि दजामध्ये रवभागणी केिी. प्रत्येकाकडे त्याने रवरशष्ट हुकुमाचंी तारमिी आरण नेमून 
रदिेल्या वेळी दिबािात हजि होणे अशी कामे वाटून रदिी. त्याने आपल्या सैन्याची एक तुकडी तयाि 
करुन [२] (२९९) रतिा बािदाि असे नाव रदिे. या तुकडीकडे सैन्यािा जमरवण्याचे आरण सुितानाच्या 
भेटीिा येणाऱ्या िोकानंा स्वािी देण्याचे काम होते. त्याने या रशवाय रशिेदािाचें [१७★] एक पथकही तयाि 
केिे. यामध्ये २०० तरुण मंडळी होती आरण त्याचंी रनवड अरमि उमिावाचं्या मुिामंधून किण्यात आिेिी 
होती. त्याचें काम शाही रचिित आरण शिािे वाहून नेण्याचे होते. महमदशहाने त्याचप्रमाणे ४००० 
सैरनकाचें एक शिीि िक्षक दि रनमाण केिे आरण त्याचे अरधपत्य त्याने उच्चारधकािपदस्थ अशा एका 
अरमिाकडे सोपरविे. या अरधकाऱ्यािा त्याने रमि नोबत असा रकताब रदिा. १५ रशिेदाि आरण १००० 
शिीििक्षक सैरनक हे दििोज पहाऱ्यासाठी िाजवाड्यात हजि िहात असत. शुक्वाि सोडून प्रत्येक रदवशी 
सकाळी िवकि तो जारहि दिबाि भिवीत असे आरण दुपािच्या प्राथुनेची वेळी झािी असा पुकािा 
ओिडच्या किी पयंत तो िाज्यकािभािाचे काम बघे. यानंति दिबाि बििास्त केिा जाई. हसहासनावि 
बसण्यापूवी तो रनव्वळ आदिाच्या भावनेने हसहासनापुढे सपशिे िोटागंण घािी आरण म्हणे की मी माझ्या 
वरडिाचं्या स्मृरतरप्रत्यथु असे किीत आहे. महमदशहाचे हसहासन चादंीचे होते. त्यािािी एक भपकेदाि 
गारिचा असून विच्या बाजूिा एक उत्कृष्ट असे छत होते. जारहि दिबाि ज्या रठकाणी भिरवण्यात येत असे 
त्या समोि एक पटागंण होते. त्याच्या दोहो बाजूिा दजेदाि रकनिाबाच्या मिमिीचे पडदे सोडून हकवा 
तशाच प्रकािच्या हकमतवान कापडाच्या झाििी सोडून वातानुकुि वाताविण रनमाण किण्यात आिे होते. 
आपल्या िाज्याच्या प्रत्येक सुभ्याच्या सुभेदािािा त्याने तदफदाि असे नाव रदिे. त्याच्या कािरकदीच्या 
सुरुवातीि मरिक सैफउद्दीन घोिी [१८★] यािा त्याच्यासमोि दिबािात आसनस्थ होण्याचा मान रमळत 
असे पिंतु अशा तऱ्हेचा रवशषेारधकाि आपणािा यापुढे नको असे िुद्द त्यानेच सारंगतल्या वरून इति 
अरमिापं्रमाणे मरिक सैफुद्दीन घोिी हाही सुितानासमोि दिबािात उभा िाहू िागिा. रदवसातून नौबत 
[१९☐] अथवा नगािा ठििेल्या वळेी पाच वळेा वाजरवण्यात येई. जेव्हा जेव्हा कोणतीही व्यक्ती सुितानािा 
[२] (३००) आपिा परिचय करून देण्यासाठी सामोिी जाई तेव्हा ती व्यक्ती आपिे गुढगे टेकीत असे 
आरण त्याच्या समोिच्या जरमनीिा कपाळ टेकरवत असे [२०☐.] बहमनी घिाण्याचा कािातंिाने अस्त 
झाल्यावि दरक्षणेतल्या अनेक सुितानानंी छत्र आरण चामिे धािण केिी आरण िुत्बा आपल्या नावाने 
वाचण्याची प्रथा सुरु केिी. पिंतु गोवळकोंड्याचा सुितान कुतुबशहा सोडून रदल्यास त्याचं्यापैकी कोणीही 
स्वतःच्या नावे सोन्याची नाणी पाडिी नाहीत अथवा रदवसातून पाच वळेा नौबती वाजरवल्या नाहीत. 
 

(१९) बहमनी घिाण्याची नाणी [२१★] ही आकािाने चौकोनी होती आरण ती वगेळ्या मूल्याचंी होती. 
त्याचं्या एका बाजूिा मुसिमानाचंा परवत्र ग्रन्थ जो कुिाण त्यातीि मूितत्व आरण अशाब म्हणजे परहिे 
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चाि िरिफा याचंी नाव े कोििेिी होती. दुसऱ्या बाजूवि सुितानाचे नाव व पदवी आरण त्याच्या 
कािरकदीच्या ज्या वषात ते नाणे पाडण्यातं आिे ते वष ुकोििेिी असत. रवजयनगि आरण तेिंगण या 
देशाचं्या िाजानी रचथावणी रदल्यावरून हहदू पेढीवाल्यानंी त्याचं्या हातातं जेवढी म्हणून बहमनींची नाणी 
पडिी तेवढी सगळी त्यानंी रवतळवनू टाकिी. अशी रचथावणी देण्यात त्याचंा उदे्दश असा होता की केवळ 
त्या दोघा काफिाचं्या नाव ेपाडण्यात आिेिी नाणीच दरक्षणेत प्रचरित िहावी. त्यानंा ताकीद रदल्यानंति 
देरिि त्यानंी हा अपिाध किण्यापासून स्वतःिा पिावृत्त केिे नाही. याचा महमदिा अरतशय संताप आिा 
आरण असे कृत्य किणाऱ्या अनेक अपिाधी व्यक्तींना त्याने देहातं शासनाची रशक्षा रदिी. या घटनेनंति 
त्याने नाणी पाडण्याचे काम आरण पेढीबाबतचे व्यवहाि ित्री जातीच्या काही िोकाकंडे सोपरविे. हे ित्री 
म्हणजे पूवी दरक्षणे मधे स्थिातंि करून आिेल्या रदल्लीच्या िरहवाशाचें वशंज होते. यानंति मात्र 
मुसिमानी प्रदेशातं फक्त बहमनींची नाणीच वापिातं येऊ िागिी. बहमनी घिाण्याचे [२] (३०१) 
उच्चाटन झाल्यानंति मुसिमानी प्रदेशातं हहदू िाज्याचंी नाणी वापििी जाण्याची सिास पिवानगी देण्यात 
आिी. 
 

(२०) महमदशहाच्या कािरकदीच्या सुिवातीिा रवजयनगि आरण तेिंगणाच्या िाजानी [२२★] 
अल्लाउद्दीन हसन याने त्याचं्यापासून हजकून घेतिेिा मुिुि महमदशहाने आपल्यािा पित कािावा अशी 
मागणी केिी. त्यानंी अशीरह धमकी रदिी की आमची मागणी नाकािल्यास आम्ही तुमच्या प्रदेशावि 
आक्मण करून येऊ इतकेच नव्हे ति रदल्लीच्या सुितानाचे सैन्य तुमच्यावि चाि करून येईि अशी 
व्यवस्था करू. या सुमािास महमदशहा आपल्या काही अरधकाऱ्याचं्या एकरनष्ठेबद्दि साशकं झािा होता. 
त्याचप्रमाणे त्याची आई मरिका जेहान रहने मक्का, मरदना आरण किबिा येथे हाजची यात्रा किण्यासाठी 
भिपूि िकमा उचिल्यामुळे त्याचा िरजना बिाचसा रिता पडिा होता. त्यामुळे महमदशहाने रवजयनगि 
आरण तेिंगणाच्या िाजाच्या वकीिानंा जवळजवळ १८ मरहने आपल्या दिबािातं ठेऊन घेतिे होते. आरण 
कािावरध रमळरवण्यासाठी म्हणून आपिे वकीि या दोन िाजाकंडे िवाना केिे होते. या दिम्यानच्या 
काळातं ज्या अरधकाऱ्याबंद्दि त्याच्या मनातं संशय होता त्याचंी पाने हकािपट्टी केिी. त्याची आईदेिीि 
हाज करून पितिी. तेव्हा त्याने रवजयनगि आरण तेिंगणच्या िाजाबंिोबि युद्ध किण्याचे ठिरविे आरण 
त्याचं्यापासून जडजवारहि, सोने आरण दरक्षणेमध्ये उत्पादन केल्या जाणाऱ्या अशा अत्यंत मौल्यवान 
मािाचे िादिेिे असे त्याचं्या ताब्यातीि उत्कृष्ट हत्ती आपल्याकडे पाठवनू देण्याबद्दि त्याने मागणी 
केिी. यावि तेिंगणाच्या िाजाने आपिा मुिगा रवनायकदेव यािा सैन्य देऊन कौिास हजकून 
घेण्यासाठी पाठरविे. रवजयनगिच्या िाजाने त्याच्याबिोबि सहकायु किण्यासाठी म्हणून मोठ्या फौजेची 
िवानगी केिी. हहदूच्या सैन्याचा बहादूििानाच्या हातािािीि मुसिमानी सैन्याने पिाभव केिा. 
बहादूििानाने विंगळच्या आसमंतातीि सवु प्रदेश िुटून उध्वस्त केिा आरण तेिंगणाच्या िाजािा मोठी 
िक्कम िंडणीदािि देण्यास आरण यारशवाय २५ हत्ती आरण अनेक मौल्यवान रहिे कुिबर्गयाच्या 
सुितानािा नजिाणा म्हणून पाठरवण्यासाठी देण्यास त्याने भाग पाडिे. 
 

(२१) रहजिी ७७३ [रहजिी ७७३ इ. स. १३७१] या वषाच्या अिेिीस काही व्यापािी दूि दूिच्या 
प्रदेशातूंन रवकण्यासाठी घोडे घेऊन कुिबर्गयािा दािि झािे. पिंतु सुितानािा ते पसंत पडिे नाहीत 
आरण माझ्या उपयोगासाठी ते घोडे [२] (३०२) िायक नाहींत असेही उद्गाि त्याने काढिे. यावि त्या 
व्यापाऱ्यानंी सुितानािा सारंगतिे की काही रदवसापूवी आमच्याजवळ अरतशय संुदि असे घोडे पिंतु 
आमच्यापासून रवनायक देवाने जबिदस्तीने कमी हकमतीिा ते वेिू पट्टम [२३☐] येथे रहिावनू घेतिे. आम्ही 
त्यािा सारंगतिे की हे घोडे आम्ही कुिबर्गयािा सुितानासाठी आणिे आहेत तेही त्याने ऐकिे नाही. 
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महमदशहािा रवनायक देवाचा अगोदिच संताप आिा होता. त्यातं आणिी रवनायक देवाने त्याच्या या 
नुकत्याच केिेल्या अपमानाची भि पडून त्याने रवनायक देवाचा सूड घेण्याचा रनिय केिा. त्याने िाज्याची 
व्यवस्था पाहण्याचे काम मरिक सैफुद्दीन घोिी याजवि सोपरविे. नंति त्याने सुितानपूि येथे सैन्याची 
जमवा जमव केिी आरण त्या सैन्याचे संघटन किीत त्याने सुितानपूि येथेच दहा रदवस मुक्काम केिा. या 
रठकाणी त्यािा रवजय रमळावा म्हणून पूजनीय अशा महमद रसिाजउद दीन जुनैदी या अवरियाने 
त्याच्यासाठी प्राथुना करुन त्यािा आपिे शुभारशवाद रदिे. यानंति त्याने ११ व्या रदवशी आपिा मुक्काम 
हिवनू सावकाशपणे आपल्या मोरहमेची सुिवात तेिंगणाच्या रदशनेे कूच करुन केिी. कूच किीत तो 
कल्याणी येथे येऊन पोहोचिा. महमदशहाचा एक रवश्वासातिा सेवक होता. आपल्यापाशी मोकळेपणाने 
बोिण्याचे स्वातंत्र्य या चाकिािा त्याने रदिेिे होते. त्यािा सुितानाने रवचाििे की रकती वळेातं मी 
विूेपट्टम येथे पोहोचू शकेन. त्या हजिजबाबी सेवकाने उत्ति रदिे की आपण जि आपल्या हल्लीच्या गतीने 
कूच किण्याचे चािू ठेविे ति बेिूपट्टमजवळ पोहोचून ते शहि बघण्यास कदारचत आपल्यािा १२ मरहने 
देरिि िागतीि. त्या सेवकाचे उद गाि सुितानािा बोचिे. त्याने ताबडतोब ४००० हिक्या घोडेस्वािाचंी 
एक तुकडी तयाि केिी आरण रतच्यासह इतक्या झपायाने त्याने कूच केिे की तो एका आठवडाभिातं 
बेिूपट्टम जवळ येऊन पोहोचिा. तेथे आल्यानंति त्याने आपल्या फौजेतीि [२] (३०३) कसिेल्या 
रशपायाचं्या एका तुकडीिा फाटकी तुटकी विे परिधान करुन आपिा वषे बदिण्यास सारंगतिे आरण 
घोड्याचें व्यापािी म्हणून बेिूपट्टम येथे जाण्याचा त्याने त्यानंा हुकूम रदिा. शहिाच्या दिवाजातीि 
िक्षकाचें िक्ष वधूेन घेण्यासाठी म्हणून आमचे घोडे चोियानंी पळवनू नेिे अशी हाकाटी किण्यासरह त्याने 
त्यानंा सारंगतिे. याप्रमाणे ते रशपाई दिवाजाजवळ गेिे तेव्हा ििवािदािानंी रवचाििेल्या प्रश्नानंा त्यानंी 
उत्ति केिे कीं शहिापासून फाि दूि नाही अशा अंतिावि अनेक चोियानंी नागरविेिे आम्ही व्यापािी 
आहोत. या रठकाणच्या सुभेदािापासून संिक्षण मागण्यासाठी आरण न्याय रमळरवण्यासाठी आम्ही आिो 
आहोत. हे चाििे असतानंा दिम्यानच्या काळातं महमदशहाने १००० घोडेस्वाि घेऊन पुढे चाि केिी 
आरण ििवािदाि शहिाचे दिवाजे बदं किण्याच्या प्रयत्नात असताना सुितानाच्या सैरनकानंी पुढे होऊन 
त्यानंा प्ररतिोध केिा. आता सुितानाने शहिातं प्रवशे केिा आरण कसिीरह दयामाया न दािरवता त्याने 
शहिातीि नागरिकाचंी कत्ति किण्यास सुरुवात केिी. इकडे अशा तऱ्हेने शत्रचूा आपल्यावि घािा येईि 
अशी रबिकूि अपेक्षा नसल्याने रवनायकदेव स्वतःची किमणूक करून घेण्यात दंग झािा होता. त्यािा 
जेव्हा शत्रचू्या हल्ल्याची धोक्याची सूचना रमळािी तेव्हा तो कसिारह रवचाि न किता उतावळेपणाने 
रकल्ल्यातं पळून गेिा. सुितानाने यस्त्कंरचतरह रविंब न िावता रकल्ल्यावि हल्ला केिा. रवनायक देवाने 
प्ररतकािाचा थोडासा देिावा रनमाण केिा आरण रकल्ल्याच्या मागीि बाजूकडीि दिवाजाने पळून 
जाण्याचा त्याने प्रयत्न केिा. पिंतु शहिामध्ये त्यािा कैद किण्यातं आिे. दसऱ्या रदवशी सकाळी 
सुितानाने त्यािा रवचाििे की कुिबर्गयाच्या मागावि असिेल्या व्यापाऱ्याकंडून घोडे पकडून नेण्याचे 
धाडस तुिा झािे हे मोठे आियुच म्हटिे पारहजे. रवनायक देवाने यावि सुितानािा अरतशय 
अपमानकािक उत्ति रदिे. तेव्हा महमदशहाचा प्रथम रवनायक देवािा प्राणदान किण्याचा जो रनिय होता 
तो बदििा. त्याने रकल्ल्याच्या जवळच असिेिा एक िाकडाचा रढगािा पेटरवण्याचा हुकूम रदिा. नंति 
त्याने रवनायक देवाची जीभ छाटण्याची आज्ञा केिी आरण त्यािा (catapulta) मंुजनीकवि (फेकयंत्र) 
बसवाव े असे सारंगतिे. तेथून हभतीवरून त्यािा आगीच्या धगधगत्या ज्वाळातं फेकण्यातं आिे आरण 
रवनायक देवाचा देह अस्र्गनच्या भक्षस्थानी पडिा. सुितानाने [२] (३०४) १५ रदवस शहिातं मुक्काम केिा. 
सुितानाच्या पाठोपाठ त्याचे सैन्यरह येऊन पोहोचिे होते. त्यानंी शहिाच्या दिवाज्याबाहेि आपिी छावणी 
रदिी. कूच किण्यामुळे झािेल्या श्रमाचंा परिहाि किण्यासाठी महमदशहाने रवश्रारंत घेतिी आरण 
सुिोपभोगाच्या चैनीत तो मशगूि होऊन गेिा. महमदशहाने रवनायक देवाजवळीि संपत्ती आपल्या 
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ताब्यातं घेतिी आरण बेिूपट्टमच्या नागरिकाकंडून जबिदस्त िंडणी वसूि केिी. नंति त्याने बेिूपट्टम 
सोडिे आरण तो आपल्या िाजधानीकडे येण्यासाठी पित रफििा. दिम्यान तेिंगणातीि िोक मोठ्या 
संिेने जमा झािे होते. त्यानंी त्यािा सवु बाजंूनी घेििे आरण तो कूच कित असताना त्यािा इतके रपडिे 
की आपल्याजवळीि रहिे आरण सोने वगळून बेिूपट्टम मधून त्यािा रमळािेिी िूट यासकट बाकी सवु 
जड सामान आरण िाहुया जाळून टाकण्याचा त्याने हुकूम रदिा. त्याच्या जवळ जड सामानाची अशा 
तऱ्हेने जी अडचण होती त्यातून मुक्तता झाल्यावि त्याने सकाळपासून िात्र पडेपयंत एकत्र समूरहत 
पद्धतीने सैन्यासह कूच किण्याचे धोिण स्वीकाििे. वाटेमध्ये जी िेडी िागत त्यातूंन आपल्या सैन्यासाठी 
तो दाणागोयाची सोय करु िागिा. शत्रूकडून अचानक हल्ला होईि या रभतीने िात्रीच्या वळेी तो अरतशय 
सावधरगिी बाळगू िागिा. त्याने जिी इतकी काळजी घेतिी तिी शत्रनेू त्याच्यावि हल्ला करुन त्याच्या 
सैरनकाचंी इतकी कत्ति केिी की त्याने बिोबि नेिेल्या ४००० सैरनकापंैकी जेमतेम १५०० सैरनक रजवतं 
पितिे. िुद्द महमदशहािा दंडात जिम झािी आरण प्रकृरत रबघडल्यामुळे त्यािा कौिास येथे मुक्काम 
किणे भाग पडिे. सुितानाचे नरशब बिवत्ति होते म्हणून या रठकाणी त्यािा त्याच्या मुख्य सैन्यासरहत 
मरिक सैफुद दीन घोिी हा येऊन रमळािा. तेव्हा मुसिमानी सैन्याने पिटिाऊन हल्ला करुन तेिंर्गयाचंी 
भयंकि कत्ति केिी व त्यांना त्याचं्या देशाकडे हाकून रदिे. सुितान हा कुिबगा येथे पोहोचेपयंत अनेक 
रठकाणे त्याने तेिंर्गयाचं्या पासून हजकून घेतिी. 
 

(२२) आपल्या मुिाचा जो रनघृण वध केिा गेिा त्यामुळे तेिंगणाचा िाजा भयंकि संतप्त झािा 
आरण त्याने रदल्लीचा बादशहा रफिोज तुघिघ यािा पत्र रिरहिे आरण मी आपिा माडंरिक आहे असे 
त्यािा कळरविे. त्याने त्यािा असे वचन रदिे की आपण जि दरक्षणेमध्ये सैन्य िवाना किाि ति त्या 
सैन्याबिोबि मी सहकायु किीन आरण आपण दरक्षणेमध्ये जो प्रदेश गमाविा तो रमळवनू देण्यासाठी मी 
आपल्यािा मदत किीन. आपण माझ्या सागंण्याप्रमाणे केल्यास मी आपल्यािा बिीचशी िक्कम िंडणी 
म्हणून आदा किीन. त्याने रदल्लीच्या बादशहाकडे आपल्यातफे जो प्रस्ताव माडंिा त्यात त्यािा 
रवजयनगिच्या िाजाने आपिा पाहठबा रदिा. [२] (३०५) पिंतु रफिोज तुघिघ आपल्या िाज्यातीि 
अंतस्थ भानगडीत इतका गुंतिा होता की त्यांना मदत देण्यासाठी त्यािा सवड झािी नाही आरण त्यानंी 
त्याच्याकडे जो प्रस्ताव माडंिा होता त्याकडे िक्ष देणे देिीि त्यािा जमिे नाही. 
 

(२३) तेिंगण आरण रवजयनगिच्या िाजानंी रफिोज तुघिघ जवळ सूत बाधंण्याचा जो प्रयत्न 
केिा त्याची हकीकत महमदशहाच्या कानावि गेिी. रदल्लीचे बादशहा दरक्षणेत उतिण्यास आता 
दौबुल्यामुळे असमथु आहेत याबद्दिच्या पूणु जाणीवेने त्याने संबंध तेिंगणाचा प्रदेश हजकून घेण्याचे 
ठिरविे. त्याने पुन्हा एकदा िाज्याच्या अंतस्थ कािभािाची जबाबदािी मरिक सैफुद दीन घोिी याजवि 
सोपरविी आरण त्याने स्वतः कौिासकडे कूच केिे. तेथून त्याने आजमहुमायनूची िवानगी रबदिची फौज 
बिोबि देऊन गोवळ कोंड्याकडे केिी आरण सफ्दििानािा वऱ्हाडच्या सैन्यासरहत विंगळच्या रवरुद्ध 
िवाना केिे. विंगळच्या रदशनेे तो स्वतः मजिदिमजि किीत पाठोपाठ रनघािा. रदल्लीकडून मदत 
रमळण्याच्या बाबतींत तेिंगणाच्या िाजाची रनिाशा झाल्यामुळे सुितानाच्या फौजेबिोबि समिागंणात गाठ 
घेण्याचे त्याने टाळिे आरण तो नरजकच्या जंगिी प्रदेशातं रनघून गेिा. तेथून त्याने आपल्या काही 
अरधकाऱ्यानंा मौल्यवान नजिाणे देऊन बहादूििानाकडे पाठरविे [२४☐] आरण त्याने आपल्या वतीने 
तहासाठी मध्यस्थी किावी अशी त्याच्याकडे याचना केिी. सुितानाने प्रथम ही रवनंती रझडकारून 
िाविी. तेव्हा िाजाने आपल्या मुिापंैकी एकािा सुितानाच्या छावणीत पाठरविे आरण त्याच्यातफे 
सुितानाकडे आपण शिण आल्याची पते्र देवरविी. अिेि महमदशहाने त्याच्या अरमि उमिावानंी मोठ्या 
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प्रयत्नानंी त्याचे मन वळरवल्यामुळे तेिंगणाच्या िाजाबिोबि तह किण्यास आपिी संमती रदिी. त्याने 
बहादूििानािा सारंगतिे की माझ्या इतमामािा शोभेिशा अटीवि, ज्या अटी तुिा योर्गय वाटतात त्यावि 
तेिंगणाच्या िाजाबिोबि तह कि. याप्रमाणे असे ठििे की तेिंगणाच्या िाजाने िंडणी म्हणून ३०० हत्ती, 
२०० अरतशय नामी अबिि घोडे आरण ३३ िक्ष रुपये द्याव े आरण गोवळकोंड्याचा डोंगिी रकल्ला, 
रकल्ल्याच्या हुकमतीिािीि मुिुिा सरहत बहमनी सुितानानंा कायम तोडून देण्यास कबूिी द्यावी. 
मुसिमानाचें सैन्य जवळजवळ दोन वष ेतेिंगणाच्या प्रदेशातं मुक्काम देऊन होते आरण तेथीि [२] (३०६) 
उत्पन्नावि त्याचें पोषण होत होते. साहरजकच तेिंगणाचा िाजा अरतशय संतप्त होऊन गेिा होता आरण 
महमदशहाने घातिेल्या अटी पुऱ्या केल्यािेिीज आपल्यािा सुटका नाही हे त्यािा रदसून आिे. अिेि 
असे ठििे की महमदशहाने तेिंगणातून पित रफिाव ेआरण तहाच्या अटी पुऱ्या पाळल्याजात आहेत की 
नाही हे पाहाण्यासाठी बहादूििानाने कौिास येथेच काही काळ तळ देऊन िहावे. यानंति महमदशहाने 
गोवळकोंड्याची व्यवस्था पाहण्याचे काम आजम हुमायनू याजवि सोपरविे आरण तो स्वतः िाजधानीकडे 
जाण्यासाठी पित रफििा. रबदि येथे पोहोचल्यावि त्याने आपल्या सेनारवभागानंा त्याचं्या प्रातंोप्रातंी 
जाण्यास आज्ञा रदिी. महमदशहाने यानंति रबदि येथे जवळजवळ तीन मरहने मुक्काम केिा. 
 

(२४) जेव्हा तेिंगणाच्या िाजाचे प्ररतरनधी कौिास येथे आिे तेव्हा बहादूििान हा त्यानंा घेऊन 
सुितानाकडे गेिा. तहाच्या अटींत ठिल्याप्रमाणे त्यानंी सुितानािा नजिाणा सादि केिा. आपल्या पिीने 
सुितानाने त्यानंा भािी पोषाि आरण त्यारशवाय उंची रहिे भेट म्हणून रदिे. त्याचप्रमाणे तेिंगणाच्या 
िाजािा देण्यासाठी अरतशय चपळ आरण चपिळ घोडे त्याने त्याचं्याबिोबि पाठरविे. याप्रमाणे काही 
रदवस गेल्यानंति तेिंगणाच्या िाज्याच्या वकीिानंी बहादूििानापुढे प्रस्ताव माडंिा की जि का 
तेिंगणाच्या िाज्याच्या प्रादेशीक सीमा आिून रदल्यानंति आपल्या बादशहानी आमच्या बादशहाबंिोबि 
तह केिा आरण त्या तहात तेिंगणाच्या िाज्यावि आपल्या वािसाकंडून आक्मण होणाि नाही अशा 
तऱ्हेच्या अटींनी स्वतःस बाधूंन घेतिे ति आमचे बादशहा तुमच्या बादशहासािख्या थोि पुरुषािा योर्गय 
अशी एक दुर्ममळ वस्तू नजिाणा म्हणून अपुण कितीि. 
 

(२५) तेिंगणाच्या वकीिानंी माडंिेिा प्रस्ताव बहादूि िानाने महमदशहा समोि माडंिा. तेव्हा 
आपल्यािा असा कोणत्या तऱ्हेचा नजिाणा देण्याचे तेिंगणाच्या िाजाच्या मनातं आहे हे जाणून घेण्याबद्दि 
महमदशहािा अरतशय उत्सुकता िागून िारहिी. तेिंगणाच्या वकीिानंा सुितानासमोि हजि किण्यात 
आिे तेव्हा त्यानंी पुन्हा आपिा प्रस्ताव सुितानासमोि बोिून दािरविा. ते प्रामारणकपणे सागंत आहेत 
अशी जेव्हा महमदशहाची िात्री झािी तेव्हा त्याने आपल्या हस्ताक्षिातं असे रिहून रदिे की यापुढे आमचे 
िाज्य आरण तेिंगणाच्या िाजाचा मुिुि यामधीि सिहद्द गोवळकोंडा म्हणून ओळििे जाईि. माझ्या 
वािसानंा या िेिानुसाि मी असे आवाहन कितो की जोपयंत तेिंगणाचे िाजे विीि बोिीनुसाि रदिेल्या 
वचनाचा भगं न किण्याची कोशीस किीत आहोत तो पयंत त्यानंी तेिंगणाच्या िाजाना कोठल्याही तऱ्हेचा 
उपसग ु देऊ नये. या तहाच्या कागदावि सुितानाने आपल्या रशक्क्यारनशी दस्तित केिी आरण 
सुितानाचे न्यायारधश आरण प्रमुि उमिाव यानंी साक्षीदाि म्हणून आपिे मोतुब केल्यावि तेिंगणाच्या हहदू 
वकीिानंी सुितानािा एक [२] (३०७) तख्त अपुण केिे. या तख्तािा अरतशय मौल्यवान रहिे 
जडरवण्यात आिे होते. हे तख्त रदल्लीचा बादशहा महमद तुघिघ यािा नजि किण्यासाठी म्हणून 
परहल्याप्रथम तेिंगणाच्या िाजाने बनवनू घेतिे होते. तख्ताचा नजिाणा बघून महमदशहा अरतशय िूष 
झािा आरण त्याने तेिंगणाच्या वरकिाचंा मानसन्मान करून आरण त्याचं्यावि रवशषे मेहेि नजि दािवनू 
त्यानंा जाण्यासाठी रनिोप रदिा. कुिबर्गयािा पितल्यावि त्याने मोठा उत्सव केिा आरण िाजेशाही 
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थाटाने तो या नवीन हसहासनावि रविाजमान झािा. या हसहासनािा त्याने तख्त इ रफिोजा अथवा 
अस्मानी िंगाचे हसहासन या नावाने ओळििे जाव ेअसा हुकूम जािी केिा. यानंति त्याने जाहीि दिबाि 
भिरविा आरण ज्या अरधकाऱ्यानंी नुकत्याच झािेल्या िढाईत आपल्या शौयाने सन्मानािा आपण पात्र 
आहोत असे दािवनू रदिे होते त्यानंा उंची उंची भेटी रदल्या आरण त्यानंा पदव्या देवनू त्याचंा सन्मान 
केिा. आपल्या बापाच्या वेळचे सोन्याचे हसहासन मात्र त्याने जामदाििान्यात ठेवण्यात याव ेअसा हुकूम 
रदिा आरण एक मौल्यवान अवशषे म्हणून त्याची जपणूक किण्यात यावी असे त्याने फमाविे. 
 

(२६) माझ्या परिचयातल्या ज्या काही वृद्ध गृहस्थानी सुितान महमूदशहाच्या कािरकदीत तख्त इ 
रफिोजा प्रत्यक्ष बरघतिे होते त्यानंी असे सागंताना मी ऐकिे आहे की हे हसहासन ९ फूट िाबं असून ३ फूट 
रंुद होते. हसहासनाची चौकट काळ्या टेंबुिणी िाकडाची असून रतच्यावि शुद्ध सोन्याचा साज चढरवण्यात 
आिा होता. या सोन्यामध्ये अरतशय भािी हकमतीचे मौल्यवान िडे अशा तऱ्हेने जडरवण्यात आिे होते की 
ते अरतशय सहजपणे काढून घेता येत आरण बसरवता देरिि येत. बहमनी घिाण्यातीि प्रत्येक सुितानाने 
यातं भािी भािी ित्नाचंी भि घातिी. त्यामुळे जेव्हा महमूद शहाच्या कािरकदीत फुिपाते्र आरण चषक 
याचं्यामध्ये बसरवण्यासाठी त्यामधीि काही मौल्यवान बाहेि काढिे तेव्हा त्या हसहासनाचे तुकडे किण्यात 
आिे. त्यावळेी रहिे पािख्यानीं एकसंधी हसहासनाची हकमत १ कोटी होनाएवढी केिी. माझ्या अशीही 
मारहती ऐरकवात आिी की आकाशी रनळ्या िंगाने त्यािा मुिामा चढरवण्यात आल्यामुळे त्या हसहासनािा 
रफिोजा म्हणू िागिे. पिंतु कािातंिाने भािी भािी आरण मौल्यवान वस्तंूच्या योगे त्या हसहासनािा 
अिंकािीत किण्यात आल्यामुळे त्याचा हा आकाशीिंग पूणपुणे छपून गेिा. 
 

(२७) वि उल्लेि केिेिा उत्सव समािंभ जवळजवळ ४० रदवस चािू होता. त्या अवरधत धमाने 
बधंनकािक [२५☐] म्हणून घािून रदिेल्या रनरषद्ध गोष्टीबाबतचे सवु रनयम आरण कायदेकानून धाब्यावि 
बसरवण्यातं आिे. अरमि उमिाव आरण [२] (३०८) सवुसामान्य प्रजानन यानंी आपल्या सावुभौम 
सुितानाचे अनुकिण केिे आरण ते सवुजण उत्सव किण्यातं आरण सुिोपभोगाची चैन किण्यातं मशगूि 
होऊन गेिे. ह्ाप्रसंगी रदल्लीहून अनेक वादकाचंा ताफा जवळजवळ ३०० गवयाचं्या बिोबि कुिबर्गयािा 
दािि झािा. यापैकी अनेकानंी रदल्लीचा सुप्ररसद्ध अरमि िुश्राव आरण ख्वाजा हसन याचं्या कवनावंि 
प्रभतु्व रमळरविे होते ति काहीनी त्या किेतीि मेरूमुकुटासमान असणाऱ्या त्या किावतंाना प्रत्यक्ष ऐकिे 
होते. अशा शुभप्रसंगी विीि गवयाचें झािेिे आगमन महमदशहाने शुभ मानून त्याचंा सत्काि केिा आरण 
त्याचं्याकडे सवुतोपिी िक्ष पुिरविे. महमदशहा या प्रसंगी इतक्या चागंल्या मनस्स्थतींत होता की त्याने 
भिदिबािातं मरिक सैफुद दीन घोिी आरण सदिउि शिीफ व त्याचप्रमाणे बहाद ििान यानंा आपल्या 
हसहासनाच्या पायाशी बसण्याची पिवानगी रदिी. त्याने बहाद ििानािा अरमि उि् उमिा असा रकताब 
रदिा आरण त्याच्या मुिीशी आपिा मुिगा िाजपुत्र मुजारहदशहा याचा रववाह पक्का केिा. 
 

(२८) तोहफत उस सिातीन या गं्रथाचा कता मुल्ला दाऊद रबदिी हा असे सागंतो की मी त्यावळेी 
१२ वषाचा होतो आरण माझ्याकडे सुितानाच्या चाकिमान्याचे आरण त्याचा बादशाही रशक्का वाहून नेण्याचे 
काम होते. एके रदवशी संध्याकाळी सुिवाच्या उपवनातीि मधुि सुगंधाच्या आनंदरूपी गुिाबी रपसाऱ्यानंी 
महमदशहाच्या गािावि आमोदाच्या फवाऱ्याचा हात रफिरविा तेव्हा बादशाही उत्सवाच्या प्रसंगाचे वणुन 
किणाऱ्या अरमि िुश्रावच्या काव्याच्या दोन ओळी गायकाचं्या ताफ्याने तािावि म्हटल्या. त्या ऐकून 
महमदशहािा अपरिरमत आनंद झािा. तेव्हा त्याने मरिक सैफुद दीन घोिी यािा त्या ३०० गायकाचं्या 
ताफ्यािा रवजयनगिच्या िाजाच्या िरजन्यावि बरक्षसादािि हंुड्या देण्याबाबतचा हुकूम देण्यास 
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सारंगतिे. [२] (३०९) मरिक सैफुद दीन याने जाणिे की सुितानाने घेतिेल्या दारुच्या धंुदीचा जो 
परिणाम त्याच्यावि झािा आहे त्यातूनच अशा तऱ्हेचा हुकूम देण्यास त्याने सारंगतिे आहे. तिी देिीि 
सुितानाच्या मनासाििे व्हाव े म्हणून त्याने विीिप्रमाणे हंुड्या रिहून तयाि केल्या पिंतु त्या हंुड्याचंी 
िवानगी मात्र त्याने केिी नाही. सैफुद दीन घोिीच्या त्या नंतिच्या एकंदि वागणुकीवरून ििे काय घडिे 
असाव े याबद्दि सुितानािा संशय आिा आरण त्याने दुसऱ्या रदवशी रवजयनगिच्या िाजाकडे हंुड्या 
पाठरवण्यातं आल्या आहेत हकवा नाही याबाबत चौकशी केिी. त्यािा जेव्हा नकािाथी उत्ति रमळािे तेव्हा 
तो उद गाििा तुिा असे वाटते की माझ्या तोंडून जाणािा एकदेरिि शब्द हा करधही रनिथुकपणे जातो? 
मी तुिा जो हुकूम रदिा तो दारुच्या धंुदीत रदिा नसून त्याच्या पाठीमागे अरतशय महत्वाची अशी योजना 
मी आििेिी आहे. हे ऐकल्यानंति मरिक सैफुद दीन याने त्यानुसाि विीि कागदपत्रावंि शाही 
रशक्क्याचा ठसा उमटरविा आरण तो कागदपत्र त्याने जिदगतीच्या हिकाऱ्याबंिोबि रवजयनगिच्या 
िाजाकडे िवाना केिे. रवजयनगिचा िाजा हा स्वभावतःच अरतशय तापट होता आरण आपल्या स्वातंत्र्याचा 
त्यािा अरतशय अरभमान वाटत असे. त्याने पैसे देण्याबद दिचा हुकूम त्याच्यापुढे नजि किणाऱ्या 
हिकाऱ्यािा गाढवावि बसरविे आरण रवजयनगिच्या सवु भागातून त्याची हधड काढिी. त्याचा त्याने 
किता येईि रततक्या तऱ्हेने अपमान केिा आरण त्यािा उपहासात्मक अशी वागणूक रदल्यानंति माघािी 
हाकिून रदिे. यानंति त्याने ताबडतोब आपल्या सैन्यािा एकत्र जमण्याचा हुकूम रदिा आरण बहमनी 
घिाण्याच्या मुिुिावि हल्ला किण्यासाठी त्याने आपिी तयािी केिी. ही तयािी पूण ु झाल्यानंति त्याने 
१०००० घोडेस्वाि, ३००० हत्ती आरण १००००० पायदळी सैरनक याचं्यासह अदोनी रकल्ल्याच्या 
परिसिापयंत कूच केिे आरण तेथून त्याने मुसिमानी िाज्याचा प्रदेश उध्वस्त किण्यासाठी आपल्या 
सैन्याच्या तुकड्या िवाना केल्या. 
 

(२९) यापूवी झािेल्या २ वषाच्या मोरहमेच्या थकव्यातून रबदि आरण वऱ्हाडच्या फौजानंा अजून 
स्वस्थता रमळािेिी नव्हती. त्यामुळे सद्यपरिस्स्थतीत सुितानाने दौिताबाद येथीि सैन्यासह रनघून 
येण्यास िान महमद यािा हुकूम पाठरविा. याचवेळी त्याने आपिा मुिगा िाजपुत्र मुजारहद शहा यािा 
बेिूपट्टम [२] (३१०) येथीि िुटीचा पाचवा रहस्सा देऊन सय्यद [२६☐] आरण धार्ममक मंडळीमध्ये हे द्रव्य 
वाटण्यासाठी म्हणून शिे महमद रसिाजउद्दीन याजकडे पाठरविे आरण काफिारंवरुद्धच्या िढ्यातं 
आपल्यािा यश रमळाव े यासाठी त्याचें आशीवाद मारगतिे. त्याने याचवळेी कुिबर्गयातीि सवु धमुरनष्ठ 
मंडळींना एकत्र जमरविे आरण त्याचं्यासह तो शुक्वािी मोठ्या मशीदीकडे गेिा. तेथे त्याने मोठ्या 
धमुशीिपणाचा आव आणून इस्िामच्या सैन्यािा रवजय रमळावा यासाठी रवरशष्ट तऱ्हेचे स्तवन करुन 
पिमेश्विाचा धावा केिा. नंति त्याने कूच किण्यासाठी शुभ वळे मुक्ि केिी आरण आपिी छावणी शहिा 
बाहेि टाकण्यातं यावी असा हुकूम केिा. 
 

(३०) दिम्यान रवजयनगिचा िाजा जिी मुसळधाि पावसाळ्यािा सुरुवात झािी होती आरण 
कृष्ट्णानदी दुथडी भरुन वाहात होती तिी देिीि मुद गिच्या रकल्ल्यासमोि दािि झािा आरण त्याने 
रकल्ल्यािा वेढा रदिा. रकल्ल्याविीि रशबदंीत जेमतेम ६०० सैरनक होते आरण त्याचें शौयु वादातीि होते. 
त्यानंी रकल्ल्याचे िक्षण किण्यासाठी काहीही किावयाचे बाकी ठेविे नाही. रकल्ल्याचा सुभेदाि हा मरिक 
सैफुद दीन घोिीचा नातेवाईक होता. त्याने पूवी आपल्या कडक वागणुकीमुळे रशबंदीतीि रशपायाचं्या मनात 
त्याच्याबद्दि घृणा रनमाण केिी होती. साहरजकच त्याचं्यात असंतोषाची भावना रनमाण झािी आरण 
अरधकािी आपल्या कतुव्यपािनात रनष्ट्काळजी िाहू िागिे. याचा परिणाम असा झािा की रकल्ला शत्रचू्या 
हाती पडिा. शत्रनेू दीघुदे्वषामुळे रनमाण झािेल्या कौयाच्या भावनेच्या आहािी जाऊन रकल्ल्याविीि सवु 
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पुरुष, रिया आरण मुिे याचंी कत्ति केिी. यातुन अपवाद म्हणजे एकच मनुष्ट्य वाचिा आरण पळून येऊन 
या घटनेची हकीकत त्याने सुितानाकडे नेऊन पोहोचरविी. 
 

(३१) या अनाथाची बातमी कळताच महमदशहािा क्ोध आरण चीड यानंी घेििे आरण तो अगदी 
वडेारपसा झािा. त्याने ही बातमी घेऊन येणाऱ्या त्या दुदैवी हिकाऱ्यािा ताबडतोब ठाि किण्याचा हुकूम 
रदिा. त्याने असे उद गाि काढिे की आपल्या अनेक शूि सहकाऱ्याचंी अशा तऱ्हेने रनघुृणपणे कत्ति 
झािेिी पारहल्यानंति देरिि रजवतं िहाणाऱ्या पापी चाडंाळाचे मी मुिाविोकन किणाि नाही. त्याच 
रदवशी रहजिी ७६७ [रहजिी ७६७ जानेवािी इ. स. १३६८] या वषाच्या जमारदिउि अव्वाि मरहन्यात 
त्याने आपिे [२] (३११) सवु सैन्य एकठ्ठा जमा होण्याची वाट न पाहता कूच किण्यास सुरुवात केिी. 
वाटेत त्याने अशी प्ररतज्ञा केिी की मुद गि येथे झािेल्या मुसिमानाचं्या कत्तिीचा सूड म्हणून १००००० 
काफिानंा कंठस्नान घातल्यािेिीज मी तिवाि म्यान किणाि नाही. 
 

(३२) तो जेव्हा कृष्ट्णेच्या काठावि पोहोचिा तेव्हा त्या कत्याकिरवत्या पिमेश्विािा साक्ष ठेवनू 
आरण त्यािा वैभवािा चढरवणाऱ्या त्या पिमेश्विाचे स्मिण करुन त्याने प्ररतज्ञा केिी की समोि उभ्या 
ठाकिेल्या शत्रचूी पवा न किता नदी ओिाडूंन गेल्यािेिीज व पिमेश्विाच्या आशीवादाने शत्रचूा पूणपुणे 
धुव्वा उडवनू मुद गि येथे शहीद झािेल्या धमुवीिाचं्या आत्म्यािा संतोष रदल्या िेिीज मी अन्नसेवन अथवा 
रनद्रा रनरषद्ध मानीन. यानंति त्याने आपिा मुिगा िाजपुत्र मुजारहदशहा यािा आपिा वािस नेमिे आरण 
आपल्या स्वािीतीि २० िेिीज सोडून इति सवु हत्ती त्याच्या स्वाधीन केिे. त्याने मुजारहदशहािा 
रितीप्रमाणे उपदेशाचे दोन शब्द सारंगतिे आरण त्याची िवानगी कुिबर्गयाकडे केिी. नंति त्याने ९००० 
रनवडक घोडेस्वाि घेऊन कृष्ट्णा नदी पाि केिी. 
 

(३३) रवजयनगिचा िाजा आपल्या जवळीि ३०००० घोडेस्वाि आरण रशवाय पायदळ इतक्या 
प्रचडं सेनासंभािाचे सामर्थयु िक्षात न घेता इतका घाबििा की त्याने दुसऱ्या रदवशी सकाळी परिस्स्थती 
ज्याप्रमाणे पिट िाईि त्यानुसाि माघाि घेण्याच्या तयािीने म्हणा हकवा महमदशहाशी मुकाबिा 
किण्याच्या हेतूने म्हणा आपिी सवु संपत्ती आरण हत्तींचे दळ याचंी िवानगी आपल्या िाजधानीकडे केिी. 
िात्र भयंकि वादळी होती आरण पाऊस मुसळधाि पडत होता. त्यामुळे हत्ती आरण इति मािवाहणािी 
जनाविे ही वािंवाि रचििात फसू िागिी. छावणीपासून जेमतेम ४ मिै कूच करुन जाणे देरिि त्यानंा 
अशक्य झािे. महमदशहािा हहदंूच्या हािचािीची जेव्हा बातमी िागिी तेव्हा आपिी छावणी तशीच उभी 
ठेवनू त्याने त्याचं्यारवरुद्ध त्विेने कूच केिे. सकाळ उजाडता उजाडता तो रवजयनगिच्या िाजाच्या छावणी 
जवळ येऊन ठेपिा. तो आल्याची बातमी जेव्हा रवजयनगिच्या सैन्यात पसििी तेव्हा त्याचं्यामधे इतका 
भयंकि घबिाट पसििा की कसिारह [२] (३१२) रवचाि न किता अरवचािी पणाने काफिानंी अदोनीकडे 
पळ काढिा. आपिे सवु सामानसुमान त्यानंी पाठीमागे ठेविे रवजयनगिच्या छावणीच्या बाजािपेठ आरण 
सामानसुमान ठेवण्याच्या भागावि महमदशहाने घसािा केिा आरण कोणतारह भेदभाव न किता पुरुष, 
रिया, मुिे, स्वतंत्र आरण गुिाम अशा एकंदि ७०००० माणसानंा त्याने ठाि माििे. तोहफत उस 
सिातीनच्या वृत्तान्ताप्रमाणे सुितानाच्या हाती जी िूट पडिी त्यातं २००० हत्ती, ३०० तोफाचें गाडे [२७☐] 
आरण (batteringrams) धडक मािणािे एडके, ७०० अिबी घोडे आरण रहऱ्यानंी जडरविेिे हसहासन 
एवढी सामुग्री होती. यारशवाय इति जे सामानसुमान छावणीत होते [२] (३१३) ते सैन्यातीि इति 
अरधकािी आरण रशपाई यानंा िुटीचा भाग म्हणून देण्यातं आिे. आपल्यािा रमळािेिा हा रवजय म्हणजे 
पुढीि रवजयाचें सुरचन्हच आहे असे महमदशहाने मानिे. यानंतिचा पावसाळा त्याने मुद गिजवळ 
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काढिा. तेथे त्यािा दौिताबादेहून िानमहमद हा कुमक घेऊन येऊन रमळािा. त्यािा बिोबि घेऊन 
महमदशहाने अदोनी येथीि काफिाचं्या रवरुद्ध चािे केिी. तेथून तंुगभद्रा नदीच्या जवळच असिेल्या 
सपाट मदैानावि रवजय नगिच्या िाजाने आपिे मोचे उभाििे होते. अदोनीच्या रकल्ल्याचे अरधकाि त्याने 
आपल्या बरहणीच्या मुिाकडे सोपरविे. या रठकाणी त्याने आपिे सैन्य प्रचडं संख्येने जमरविे होते आरण 
आपल्या जवळीि सवु हत्ती आरण िढाईसाठी आपल्याजवळ असिेिी सवु सामुग्री आरण युद्धसारहत्य 
एकत्र जमा केिे होते. 
 

(३४) िान महमदने रदिेल्या सल्ल्यावरून महमदशहाने अदोनीिा वढेा रदिा नाही. पिंतु 
आतापयंत दरक्षणेच्या कोणत्याही मुसिमान सुितानाने उपयोगात न आणिेिे तोफिान्याचे प्रचडं दि 
त्याने एकत्र जमरविे. त्या तोफिान्याच्या दिावि त्याने सफ्दििानाचा मुिगा मुकिुबिान याची 
अरधकािी म्हणून नेमणूक केिी आरण गोिंदाजीच्या किेत प्रारवण्य असिेल्या अनेक तुकी आरण 
युिोरपयन गोिंदाजाना त्यािा मदत किण्यासाठी त्याच्या हातािािी रदिे. सैन्याची जेव्हा जेव्हा छावणी 
पडे तेव्हा तेव्हा चोियाचें थव ेिात्रीच्या वेळी छावणीत चोरुन रशित असत आरण सैरनक आरण घोडे याना 
ठाि कित आरण पगंू कित असत. तसे आपल्या छावणीत होऊ नये म्हणून रवजयनगिच्या िाजाच्या 
छावणीतून िुटिेिे हत्ती महमदशहाने कुिबर्गयाकडे पाठरवण्याची आपल्या अरधकाऱ्यानंा आज्ञा रदिी. 
त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या सवु अरधकाऱ्यानंा सारंगतिे की अगदी जरुि असेि तेवढे सामान सोडून बाकीचे 
तुमचे सवु सामान तुम्ही विीि हत्तींप्रमाणेच कुिबर्गयािा पाठवनू द्या. यानंति त्याने तोफिान्याचे मोचे 
साऱ्या छावणी भोवती उभाििे आरण तोफा मजबतू दोििंड आरण सािळदंड यानंी बाधूंन टाकल्या. 
िात्रीच्या वेळी त्याने गस्तरगिाचंा पहािा रनयरमतपणे सुरु केिा. 
 

(३५) यानंति थोड्याच कािावधीने सुितानाने तंुगभद्रा नदी ओिाडूंन रवजयनगिच्या प्रदेशातं 
प्रवशे केिा. िुद द जातीने रवजयनगिवि आक्मण किणािा महमदशहा हा परहिाच मुसिमान सुितान 
होय. रवजयनगिचा िाजा [२] (३१४) कृष्ट्णिाय यािा ही बातमी कळिी तेव्हा त्याने आपल्या दिबािातीि 
सिदािानंा बोिावणे पाठरविे आरण मुसिमानानंा प्ररतकाि किण्यासाठी कोणती सवोत्कृष्ट योजना 
अमिातं आणावी याबद्दि त्याचं्याशी रवचािरवरनमय केिा. सवानुमते असे ठििे की िाजाचा भातुि आरण 
रवजयनगिच्या सैन्याचा सेनापरत भोजमि याने युद्धाची सूते्र हाती घ्यावी. भोजमि यािा कोणतीरह गोष्ट 
अरतिेकािा नेण्याची सवय होती. त्याने युद्धाबाबतचे सवारधकाि आपल्यािा रमळाल्यावि िाजािा 
रवचाििे की मुसिमानाचं्या सुितानािा कैदी म्हणून मी तुमच्या समक्ष रजवतं आणू कीं भाल्यावि ठेविेिे 
त्याचे मस्तक मी आपल्यािा नजि करू. कृष्ट्णिायाने उत्ति रदिे की कोणत्याही परिस्स्थतीत रजवतं शत्रू 
कैदी म्हणून का होईना समोि येणे हे मिा तिी इष्ट वाटत नाही. तेव्हा तो तुझ्या हाती िागल्याबिोबि तू 
त्यािा ठाि मािावसे अशी माझी इच्छा आहे. िाजाने यानंति भोजमििा रनिोप रदिा. भोजमिने 
महमदशहाबिोबि युद्ध किण्यासाठी म्हणून ४००० घोडेस्वाि आरण ५००००० पायदळी फौज बिोबि घेऊन 
कूच केिे. त्याने सैन्यामधीि ब्राम्हण धमुगुरुना आज्ञा केिी की तुम्ही सैरनकामधीि उत्साहािा उधाण 
आणण्यासाठी मुसिमानाचंी कत्ति किण्यामधे रकती पुण्यसंचय साठंरविेिा आहे याबाबत सैरनकामंध्ये 
व्याख्याने द्या. भोजमिने त्याचप्रमाणे ब्राम्हणानंा चेतावणी रदिी की तुम्ही काहीही करून शत्ररूवरुद्ध 
सैरनकाचं्या मनातं क्ोध उत्पन्न किा आरण मुसिमानारवरुद्ध त्याचं्या मनातं जो रवव्देषाचा वन्ही पेटिेिा 
आहे त्याचं भि पडेि असे किा. हे किण्यासाठी म्हणून मुसिमान हे देवळाचें भजंक आरण आपल्या परवत्र 
देवाचं्या मूर्मतचा रवध्वसं किणािे आरण त्यारशवाय गायींची कत्ति किणािे आहेत असे रचत्र त्याचं्या 
डोळ्यासंमोि उभे किा. [२८☐] 
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(३६) इकडे कूच किीत महमदशहा हहदंूच्या छावणीपासून १५ कोसाचं्या अंतिावि येऊन 
पोहोचिा. तेव्हा त्याने आपिा सेनापरत िान महमद यािा आपिे सैन्य एकठ्ठा किण्याची आज्ञा रदिी. 
एकंदि सैन्य १५ हजाि घोडेस्वाि आरण ५०००० पायदळ एवढे भििे. त्यापैकी १०००० घोडेस्वाि, ३०००० 
पायदळ [२] (३१५) आरण त्यारशवाय तोफिाना एवढ्या दळाने िान महमद याच्या हातािािी कूच केिे 
१४ रजिकाद [१४ रजिकाद रहजिी ७६७ आगस्ट २२ इ. स. १३६६] िोजी दोन्ही फौजाचंी गाठ पडिी 
आरण युद्धािा तोंड िागिे. सकाळी उजाडल्यापासून तो सूयु अस्तंगत होईपयंत युद्धाची िणधुमाळी चािू 
होती. दोन्ही बाजूकडीि अनेक सैरनक ठाि माििे गेिे. िान महमदच्या उजव्या आरण डाव्या फळीचे 
अरधकािी अनुक्मे मुसािान आरण इसाई िान हे होते. दोघेजण धािारतथी पतन पाऊन हौतात्म्य पाविे 
आरण त्याचं्या फौजाचंी वाताहात झािी. या दुदैवामुळे मुसिमानी सैन्यावि जवळजवळ नाशाची कठोि 
कुऱ्हाडच जणू काही पडणाि असे वाटू िागिे. या सुमािास महमदशहा ताजा दमाच्या ३००० घोडेस्वािानंा 
घेऊन िणातं घुसिा आरण त्याने गरितधैयु झािेल्या िान महमदिा धीि रदिा आरण त्याच्या रवस्कळीत 
झािेल्या सैरनकानंा रदिासा रदिा. रविुििे गेिेिे हे सैरनक सावििे आरण महमदशहािा येऊन 
रमळािे. 
 

(३७) दिम्यान मुकिुब िानानें आपल्या तोफिान्याच्या भडीमािाने शत्रमूधे गोंधळ रनमाण करुन 
शत्रचेू मोचे थोडेफाि उध्वस्त केिे होते. त्याने शत्रवूि हल्ला किण्याची आरण घोडदळाच्या मदतीने शत्रवूि 
हल्ला चढवनू शत्रचूा पाि रनःपात किण्यासाठी सुितानाची आज्ञा मारगतिी. िान महमदने त्याच्या 
मदतीसाठी म्हणून फौजेतीि अनेक अरधकाऱ्यानंा आपिी पथके बाजूिा काढण्यास सारंगतिे. मुकिुब 
िानानें आपल्या मदतीसाठी आिेल्या या पथकानंा घेऊन शत्रूवि हल्ला किण्यासाठी झपायाने कूच केिे. 
त्याने शत्रूची इतकी धुळधाण उडरविी की शत्रजूवळ तिवािी आरण जंरबये यासाििी छोटी शिे सोडून 
िढण्यासाठी दुसिी काहीच हत्यािे आरण युद्धसारहत्य उििे नाही. याचवळेी िान महमदचा शिेरशकाि 
[२९☐] मस्त झािा आरण शत्रचू्या मोचाच्या मध्यभागी तो घुसिा. त्यािा भोजमिच्या [३०★] हत्तीने आडवे 
येऊन थाबंरविे, पण त्यातं भोजमिच्या हत्तीचा माहूि ठाि झािा. िान महमद हत्तीच्या पाठोपाठ ५०० 
घोडेस्वाि घेऊन पुढे घुसून गेिा आरण त्याचवळेी शत्रचू्या हत्तींनी पिट िाऊन आपल्या मोचाकडे तोंड 
रफिरविे आरण मोचे धरुन बसिेल्या सैरनकातं एकच गोंधळ माजवनू रदिा. भोजमि यािा प्राणारंतक 
जिम झािी. त्यािा िणागंणातून बाहेि काढून नेण्यातं आिे. त्याच्या अनुयायानंी या नंति कसिाच 
प्ररतकाि केिा नाही. आपल्या फौजेची मधिी फळी मोडून [२] (३१६) पडिी हे जेव्हा ंकाफिानंी बरघतिे 
तेव्हा त्यानंी सवुदूि पळापळीिा सुरुवात केिी. मुसिमान सैरनकाचं्या तिवािी नुकत्याच म्यान झाल्या 
होत्या तोच, महमदशहा िणागंणावि आिा आरण त्याने काफिाचंी सिास कत्ति किण्याचा हुकूम रदिा. 
या आजे्ञचे पािन इतक्या अवैधपणे किण्यात आिे की मुसिमानी सैरनकाचं्या तिवािीच्या तडाख्यातून 
गिोदि रिया आरण अंगावि रपणािी िहान िहान बािके देरिि रनसटून जाऊ शकिी नाहीत. 
महमदशहा यानंति एक आठवडाभि िण मदैानावि मुक्काम करुन िारहिा आरण त्याने आपल्या रवजयाच्या 
हकीकतीचे वृत्तान्त आपल्या िाज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जारहि केिे. त्याने जी प्ररतज्ञा केिी होती ती पाि 
पाडण्यासाठी म्हणून तो कृष्ट्णिायाच्या छावणीवि चाि करुन गेिा. महमदशहा बिोबि िढा देण्याइतके 
सामर्थयु आपल्यामधे नाही याची जाणीव त्यािा झािी आरण त्याने माघाि घेऊन जंगिाचा आरण डोंगिाळ 
मुिुिाचा आश्रय घेतिा. जवळ जवळ तीन मरहने सुितानाने त्याचा या रठकाणाहून त्या रठकाणापयंत 
पाठिाग केिा आरण वाटेत कोणत्याही प्रकािचा भेदभाव न दािरवता जो जो म्हणून वाटेत भेटेि त्यािा 
त्याने यमसदनी पाठरविे. सितेशवेटी कृष्ट्णिायाने आपिे िाजधानीचे शहि रवजयनगि येथे स्वतःिा 
कोंडून घेतिे. थोड्याच अवधीत शहिाच्या नरजक सुितान आपल्या सैन्यासहवतुमान येऊन पोहोचिा. 
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तेथे त्याचा काफिाचं्या सैन्याने िूपच रपच्छा पुिरविा. िात्रभि त्याच्या छावणीभोवती ते रघिया घाित. 
रदवसाउजेडी त्याच्यावि हल्ला किण्याचे धाडस त्यानंा होत नसे. असे होताहोता एक मरहना गेिा. तेव्हा 
सुितानािा रवजयनगि काबीज किणे अशक्य आहे असे रदसून आिे एवढेच नव्हे ति शत्रुिा त्याच्या 
मोचाबाहेि युद्धासाठी घुमवत आणणेरह कठीण आहे ह्ाबद दि त्याची िात्री झािी. तेव्हा सुितानाने 
आपण भयंकि आजािी पडल्याची आवई उठरविी आरण माघाि घेण्याचा हुकूम सोडिा. याप्रमाणे त्याच्या 
सैन्याने आपिा तळ उठरविा. कृष्ट्णिाय आपल्या सैन्यासरहत शहिातून बाहेि पडिा आरण त्याने सवु 
बाजूनी एकच हाकाटी केिी की तुमचा सुितान मरून पडिा आहे, आमच्या ब्राम्हणानी केिेिी प्राथुना 
पिमेश्विाने ऐकिी आहे आरण आता तुमच्यापैकी एकािारह आम्ही आमच्या तावडीतून सुटून जाऊ देणाि 
नाही. अशा तऱ्हेने सुितानाच्या फौजेने तंुगभद्रा नदी ओिाडंिी आरण त्याच्या पाठोपाठ शत्रचेू सैन्य 
पाठिाग करून आिे. अिेि सुितानाने एका मोकळ्या मदैानावि छावणीची जागा मुक्ि करून आपल्या 
सैन्यािा [२] (३१७) मुक्काम किण्याची आज्ञा रदिी. कृष्ट्णिायानेही त्याच्या तळापासून थोड्याशाच 
अंतिावि आपिे मोचे उभे केिे. आपल्या मनातीि उदे्दशाप्रमाणे प्ररतज्ञापूर्मत किण्यासाठी ही योर्गय संरध 
आिी आहे असा महमदशहाने रवचाि केिा. आपिी प्रकृरत अरतशय उत्तम आहे याबद दि आपल्या 
अरधकाऱ्याचंी िात्री पटरवण्यासाठी त्याने एक जाहीि दिबाि भिरविा. महमदशहाने आपिा उद देश साध्य 
किण्यासाठी जो डाव िचिा होता त्याबद दि यस्त्कंरचतही कल्पना नसल्यामुळे महमदशहाने अरधकािी 
नाऊमेद झािे होते आरण म्हणूनच विीि दिबाि त्याने भिरविा. यानंति आपल्या अंगात अरतशय 
अशक्तपणा आिा आहे या रमषािािी महमदशहा रवश्रातंीसाठी िवकि पितिा आरण त्याने आपल्या 
िाजगी बठैकीच्या िोिीत आपल्या प्रमुि सेनापहतना बोिावणे पाठरविे. त्याने त्यानंा आज्ञा रदिी की 
तुम्ही तुमच्या सैरनकानंा शिसज्ज किा आरण रवरशष्ट रठकाणी माझ्या हुकूमाची वाट पाहात िहा. या नेमून 
रदिेल्या रठकाणी तो मध्य िात्रीच्या वळेी सैन्यासह गेिा. तेथे त्याने आपल्या फौजेची रनिरनिाळ्या 
तुकड्यातं रवभागणी करुन प्रत्येक अरधकाऱ्याच्या हातािािी एक तुकडी रदिी आरण शत्रचू्या छावणीवि 
अचानक हल्ला करून त्यािा चरकत किण्याचे उद देशाने त्याने कूच केिे. 
 

(३८) कृष्ट्णिाज आरण त्याचे अरधकािी यानंी िात्र दारु रपण्यात आरण नतुकी आरण गायक याचं्या 
संगरतत घािरविी होती. ते सवुजण अरतशय दमून गेिे होते आरण झोपेने त्यानंा पूणपुणे घेििे होते. या 
त्याचं्या धंुदीतून सकाळ उजाडल्याबिोबि मिणाऱ्याचं्या वदेनापूण ु हककाळ्यानंी आरण स्वगापयंत ज्याचंा 
आवाज पोहोचत होता अशा इस्िामच्या शूि वीिाचं्या िणगजुनानंी त्यानंा अचानक जागे केिे. रभतीने 
घाबरुन ज्याचें धैयु िोपून गेिे आहे अशा आपल्या रशपायामंधे आत्मरवश्वास रनमाण किणे हे करठण आहे 
असे आढळून आल्याने कृष्ट्णिायाने पळ काढिा आरण आपल्या िाजधानीिा पोहोचेपयंत त्याने आपल्या 
घोड्याचे िगाम िेचून त्यानंा थाबंरविे नाही. या प्रसगंी महमदशहाने शत्रचूी छावणी िुटिी तेव्हा त्याच्या 
पदिी अपाि िूट पडिी. पाठिागातं शत्रचेू एकंदि १०००० सैरनक माििे गेिे पिंतु शत्रूवि सूड घेण्याची 
सुितानाची िाक्षसी िक्त रपपासा अजून शमिी नव्हती. त्यामुळे त्याने रवजयनगि सभोवाि वसिेल्या 
प्रत्येक गावातीि नागरिकाचंी कत्ति किण्यातं यावी असा हुकूम रदिा. िाज्यातीि ब्राम्हण आरण मुख्य 
मुख्य हहदू अरधकािी यानंी हा भयंकि नाश ओढरविेिा जेव्हा बरघतिा तेव्हा ते कृष्ट्णिायारवरुद्ध बडं करुन 
उठिे. त्यानंी अशी तक्ाि किावयास सुिवात केिी की कृष्ट्णिायाची कािरकदु अशुभ सूचक आहे. त्याच्या 
कािरकदीत आमचा मानभगं झािा; जवळजवळ दहा हजाि ब्राम्हण अगोदिच ठाि माििे गेिे आहेत आरण 
हे असेच चािू िारहिे ति नागरिकापंैकी एकही रशल्लक िाहणाि नाही. यावि कृष्ट्णिायाने उत्ति रदिे की 
तुमच्या सल्ल्यारशवाय मी एकरह गोष्ट केिेिी नाही. पिंतु नरशबातं जे काही वाढून ठेविे [२] (३१८) आहे 
त्याचे रनयमन किण्याची शक्ती माझ्यामध्ये नाहीं आरण म्हणून तुमची जी काही इच्छा आहे त्याप्रमाणे 
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किण्याची माझी तयािी आहे. यावि त्यानंी सारंगतिे की तुम्ही तुमच्या वडीिानंी ज्याप्रमाणे केिे त्याप्रमाणे 
मुसिमानंा बिोबि शातंतेचा तह घडवनू आणा. यानुसाि कृष्ट्णिायाने सुितानाकडे आपिे वकीि िवाना 
केिे. त्याचं्या बिोबि रनिोप पाठवनू त्याने आपल्या हातून झािेल्या चुका कबिू केल्या आरण आपल्यािा 
क्षमा किण्यात यावी अशी याचना केिी. पिंतु महमदशहाने त्याच्याकडे आिेल्या वरकिानंी तहाची जी 
रवनंती केिी होती त्याबाबत एक शब्दरह ऐकून घेण्याचे नाकाििे. 
 

(३९) या सुमािास सुितानाच्या मजीतिा एक िास अरधकािी म्हणािा की आपण एक िक्ष 
हहदंूना ठाि मािण्याची प्ररतज्ञा केिी आहे, त्याचंी सािी जात नाहीशी करुन टाकण्याची नव्हे. यावि 
सुितानाने उत्ति रदिे की मी रजतक्या हहदंूना ठाि मािण्याची प्ररतज्ञा केिी होती त्याच्या दुप्पट जिी हहदू 
ठाि माििे गेिे असिे तिी देरिि मी गायकाचं्या नाव ेज्या हंुड्या रवजयनगिच्या िाजाच्या नाव ेकाढल्या 
आहेत त्या त्याने वटरवण्याचा हुकूम रदल्या िेिीज मी तहािा कबुिीही देणाि नाही हकवा त्याच्या ियतेच्या 
प्राणाचंी कदिही किणाि नाही. रवजयनगिच्या वरकिानंा कृष्ट्णिायाने सवारधकाि रदिेिे होते. त्यामुळे 
विीि गोष्टीिा त्यानंी ताबडतोब कबुिी रदिी इतकेच नव्हे ति हंुडीविीि िकमे इतके द्रव्य देिीि त्यानंी 
िगेच त्याचक्षणी भििे. महमदशहा यावि म्हणािा धन्य त्या पिमेश्विाची कािण मी जे मनातं योजून त्यावि 
जी आज्ञा रदिी होती त्याप्रमाणे घडून आिे आहे. इरतहासाच्या पानामध्ये माझ्या तोंडून हिका शब्द 
गेल्याची नोंद मी होऊन देणाि नाही ति मी रदिेल्या शब्दाप्रमाणे वागेन. 
 

(४०) सुितानाच्या मनासाििे होऊन तो िुष झािा आहे असे जेव्हा वरकिानंी पारहिे तेव्हा 
त्यानंीं जरमनी पयंत आपिी मस्तके वाकवनू त्यािा मुजिे केिे आरण आमच्या तोंडून चाि शब्द आपण ऐका 
अशी त्यािा रवनंती केिी. त्यानंा बोिण्याची पिवानगी देण्यात आल्यावि ते म्हणािे की अपिाध्याच्या 
गुन्ह्ाबंद्दि रनिापिाध आरण रवशषेतः अगरतक रिया आरण मुिे यानंा शासन केिे जावे असे कोणत्याच 
धमात सारंगतिे नाही. जि का कृष्ट्णिायाचा अपिाध असेि ति त्याने केिेल्या चुकाबाबत गिीब आरण 
दुबळी अज्ञान मंडळी त्याचं्या गुन्ह्ातं सामीि आहेत असे होत नाही. महमदशहाने उत्ति रदिे की जे काही 
घडून आिे ते पिमेश्विी इच्छेप्रमाणेच झािे आरण त्यामध्ये बदि किण्याची शक्ती माझ्यामध्ये नाही. यावि 
रवजयनगिचे वकीि असे बोिते झािे की िाज्ये रनमाण किणाऱ्या त्या पिमेश्विाने दरक्षण देशाचे िाज्य 
आपल्यािा बहाि केिे. त्यामुळे कनाटकचे िाजे [२] (३१९) आरण आपिे वािस हे यापुढे बिाच 
काळपयंत पिस्पिाचें शजेािी िाहण्याची शक्यता रनमाण झािी आहे. साहरजकच दोन्ही िाज्यातं युद्धप्रसंग 
ओढविा असताना क्ौयाची वागणूक पिस्पिानंी एकमेकानंा देणे हे टाळिे पारहजे असे आम्हािा वाटते. 
तेव्हा आमची अशी योजना आहे की भरवष्ट्यकाळात दोन्ही िाज्यामंध्ये युदे्ध झाल्यास पिाविंबी आरण 
रनःशि अशा नागरिकाचंी रवनाकािण कत्ति न किण्याबद्दि दोन्ही िाज्यातं तह व्हावा. महमदशहाची या 
योजनेच्या चागंल्या स्वरूपाबद्दिची िगोिग िात्री पटिी आरण त्याने अशी प्ररतज्ञा केिी की रवजय 
रमळाल्यानंति एकाही शत्रचूा मी वध किणाि नाही आरण याचप्रमाणे वतुन किण्याचे बधंन मी माझ्या मागून 
िाज्यावि येणाऱ्या वािसावि घािीन. त्यानंति त्यावेळेपासून आजतागायत दरक्षणेमध्ये सवुसाधािणपणे 
अशी प्रथा पडून गेिी आहे की युद्धामध्ये पकडल्या गेिेल्या कैद्यानंा प्राणदान किावे आरण शत्रचेू जे रनःशि 
प्रजाजन असतीि त्याचं्या िक्ताने भमूी िारंछत करू नये. महमदशहा याप्रमाणे आपल्या मनाचे समाधान 
झाल्यावि कुिबर्गयािा पितिा. वाटेत त्याने शिे रसिाजउद्दीन याचे दशनु घेतिे. कािण त्यािा हहदंूवि 
जो जय रमळािा होता त्याचे श्रेय त्याने शिेने त्याच्यासाठी केिेल्या प्राथुनेिा आरण त्याचप्रमाणे त्याने 
आपल्या आईबिोबि मक्का येथे दान म्हणून देण्याकिता ज्या िकमा पाठरवल्या होत्या त्यािा रदिे होते. 
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(४१) िाजधानीिा पितल्यावि महमदशहा जेमतेम पाच रदवस िाजधानीिा िारहिा नाही तोच 
त्यािा दौिताबादच्या बाजूिा तेथे झािेल्या बडंाचा उपशम किण्यासाठी चािून जाणे भाग पडिे. 
रवजयनगिहून पितताना सुितानावि आजािपण ओढविेिे होते याच वळेी शत्रूने त्याच्यावि चढाई करून 
त्यािा आपल्या कचायात पकडिे होते. साहरजकच त्याचा मृत्यू झािा असल्याबद्दिची आवई उठिी 
होती. रतचा फैिाव िाज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात झािा होता आरण त्यामुळे िाज्याच्या रनिरनिाळ्या 
भागातं अंदाधंुदीचे वाताविण रनमाण किण्यास अनेक बडंिोिानंा फाविे. या बंडिोिामंध्ये बैिामिान 
माहजदिानी हा होता. त्यािा अल्लाउद्दीन हसनशहाने आपल्या मुिाप्रमाणे मानिे होते. त्यावळेी 
दौिताबादच्या प्रदेशात जवळजवळ एकही सैरनक नव्हता. त्याचा फायदा घेऊन नाईकाचंा प्रमुि गोहवद 
देव [३१☐] मिाठा याजबिोबि त्याने संगनमत केिे आरण बंडाची रनशाणी उभाििी. वऱ्हाडमधीि काही [२] 
(३२०) प्रमुिानंी गुप्तपणे त्याच्या मदतीसाठी फौजा िवाना केल्या. बागिाणाच्या िाजानेही त्यािा मदत 
पाठरविी. आपल्यािा रमळािेल्या रवजयाचा त्यािा गवु चढिा आरण त्याने महिठ [३२☐] आरण वऱ्हाडचा 
काही वषाचा वसूि बळकारविा. हा वसूि महमदशहाने दौिताबादच्या रकल्ल्यात साठवनू ठेविा होता. 
या वसुिाच्या द्रव्यातून त्याने सैन्याची उभािणी केिी. महिठच्या देशातीि बहुतेक शहिे आरण रजल्हे 
त्याच्या हाती पडिे. आपल्या अनुयायामंध्ये त्याने या प्रदेशाची रवभागणी केिी. थोड्याच काळाच्या अवरधत 
याप्रमाणे बडंिोि बिैामिानाजवळ १०,००० घोडेस्वाि, आरण पायदळ एवढे सैन्य जमा झािे. [३३★] 
 

(४२) यावि महमदशहाने बैिामिानािा पुढीिप्रमाणे पत्र रिरहिे : मी मृत झाल्याची बातमी तुिा 
कळिी. दुष्ट प्रवृत्तीच्या तुझ्या सभोवतािच्या मंडळींनी तुझ्यापुढे नाना तऱ्हेची आरमषे उभी केिी. त्यािा 
बळी पडून तू बडंािा प्रवृत्त झािास. तू जि आपण पुन्हा एकरनष्ठ िाहू असे वचन देत असिास ति तू आरण 
तुझे अनुयायी यानंा मी क्षमा किीन. बिैामिानाने शिण याव ेम्हणून त्याचे मन वळरवण्यासाठी दिबािातून 
महमदशहाने सय्यद जमािुद्दीन आरण शहा मरिक याचंी िास रनयुक्ती केिी होती. त्यानंी विीि पत्र 
बिैामिानाकडे पोहोचरविे. सुितानाचे पत्र रमळाल्यावि बिैामिानाने गोहवद देवताबिोबि सल्लामसित 
केिी. गोहवद देवाने असा सल्ला रदिा की महमदशहा हा स्वभावतःच तापट आहे आरण आपल्या सते्तची 
अरतशय काटेकोिपणे जपणूक किणािा आहे. आपण त्याच्या आज्ञाचंा भगं करून आरण रशस्तीबाहेि वतुन 
करून त्यािा दुिाविेिे आहे. अशा परिस्स्थतीत त्याच्या दया बुद्धीवि रवसंबनू िाहणे कोणत्याही 
परिस्स्थतीत शहाणपणाचे आहे असे मिा वाटत नाही. म्हणून माझ्या मते आपल्या ताब्यात आज 
दौिताबादसाििा रकल्ला आहे आरण बागिाणचा [२] (३२१) िाजा आरण वऱ्हाडचे अमीिउमिाव यानंी 
आपल्याबिोबि हातरमळवणी केिी आहे, तेव्हा आता पाऊि मागे घेणे शहाणपणाचे ठिणाि नाही इतकेच 
काय पिंतु आपिे बेत रसद्धीस जाण्यासाठी सवु तऱ्हेची उपाययोजना किणे आरण आपिे स्वातंत्र्य सुिरक्षत 
करून घेणे ह्ाचीच जरूि अरधक आहे असे असे मिा वाटते. बिैामिानाने एकंदि परिस्स्थतीची जी 
सागंोपागं कािणमीमासंा गोहवद देवाने केिी रतचा स्वीकाि केिा आरण सुितानाने रदिेल्या तंबीिा 
धाब्यावि बसवनू युद्धाच्या दृष्टीने पुढे पाऊि टाकण्यासाठी सवुतोपिी तयािी किण्यास सुरुवात केिी. 
परिणामी सय्यद जमाळउद्दीन आरण शहा मरिक हे सुितानाकडे पित रफििे आरण त्यानंी ज्या 
कायुरसद्धीसाठी आपण गेिो होतो ती कशी असफि झािी त्याचा इरतवृत्तान्त सुितानापाशी सादि केिा. 
 

(४३) या रशिजोिीच्या वतुनामुळे महमदशहा अरतशय संतप्त झािा आरण त्याने आपिे दोन 
अरधकािी मसनदअिी आरण िानमहमद हे आपिे बहुतेक सैन्य बिोबि देऊन उत्तिेच्या रदशनेे िवाना 
केिे. त्याचं्या पाठोपाठ िगोिग रनघण्याचाही त्याने रनिय केिा. बिैामिान ह्ाने देिीि गोहवद देव 
आरण वऱ्हाडचे अनेक अमीि व बागिाणचा िाजा यासहवतुमान पैठणकडे कूच केिे. तेथे त्यानंी भिमसाट 
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आरमषे दािवनू कोणतेही धाडसी कृत्य किण्यास तयाि असिेल्या अनेक गिजू माणसाचंी एक भिीदाडंगी 
फौज जमरविी. मसनदअिी हा महमदशहाचा एक जुनापुिाणा आरण अनुभवी कसिेिा सेनानी होता. 
बडंिोिाबंिोबि सामना देण्याची घाई किणे अयोर्गय आहे असा रवचाि त्याने केिा आरण त्याने शवेगाव येथे 
आपिी छावणी केिी. बिैामिानाने तेथे त्याच्यावि अचानक हल्ला करून त्यािा चरकत किण्याचा प्रयत्न 
केिा पिंतु त्यािा तोंड देण्यास सुितानाची फौज सज्ज आहे असे जेव्हा त्याने पारहिे तेव्हा आपिा उदे्दश 
रसद्धीस न गेल्यामुळे त्यािा माघाि घ्यावी िागिी. ति इकडे मसनदअिीने शत्रवूि हल्ला किण्याचे 
ठिरविे आरण आपिा उदे्दश त्याने महमदशहाकडे कळरविा. महमदशहा त्यावळेी सिहद्दीवि असिेल्या 
डोंगिाळ रवभागात रशकाि किण्यामध्ये गुंतिा होता. आपल्या सेनापतीकडून आिेिे पत्र रमळताच 
सुितानाने त्याच्याबिोबि असिेल्या कुि ३०० अनुयायानंा बिोबि घेऊन कूच किण्याची तयािी केिी. 
त्याच्याबिोबि असिेल्या वरजिानंी असे किण्यामुळे महमदशहाच्या जीवािा धोका पोहोचेि याची भीती 
वाटून त्यािा असे सारंगतिे की मसनदअिीने आपल्याकडे जे िरिते पाठरविे आहेत त्यावरून असे 
रदसेत की बंडिोि मोठ्या संख्येने जमा झािे आहेत. तेव्हा सावकाशपणे आगेकूच करून जाणे हे 
शहाणपणाचे ठिेि. असे केल्याने [२] (३२२) मुख्य सैन्यािा शत्रूवि परिणामी हल्ला किण्याच्या दृष्टीने 
तुमच्याबिोबि हातरमळवणी किण्यासाठी म्हणून भिपूि अवधी रमळेि. यावि बादशहाने उत्ति रदिे की, 
तुम्ही जे काही भाष्ट्य केिे आहे त्यात थोडाफाि तर्थयाशं आहे यात काहीच शकंा नाही. पिंतु तिीदेिीि 
माझा रनिय कायम आहे कािण माझ्याबिोबि केवळ १००० घोडेस्वाि असताना मी तेिंगणाच्या अगदी 
अंतभागापयंत घुसून मजि माििी होती आरण शत्रूिा शासन केिे होते. त्याचप्रमाणे रनव्वळ ९००० हजाि 
सैरनकासंमवेत मी रवजयनगिच्या सैन्यािा चेपत चेपत डोंगिाचं्या आरण जंगिाच्या प्रदेशात नेिे होते आरण 
रवजयी होत्साता पितिो होतो. तेव्हा आता माझ्याबिोबिचे ३०० सैरनक हे थोड्या थोडक्या बंडिोिानंा 
वठणीवि आणण्यास पुिेसे आहेत. एवढे बोिून तो आपिा आवडता घोडा शस्ब्दज याच्यावि स्वाि झािा 
आरण त्याने एवढ्या झपायाने मजि माििी की ज्यावळेी मसनदअिी बंडिोिाबंिोबि टक्कि घेण्याच्या 
बेतात होता त्याचक्षणी तो पैठण येथे येऊन पोहोचिा. सुितान स्वतः चाि करून आल्याची बातमी 
ताबडतोब सवुदूि झािी त्याबिोबि बागिाणाच्या िाजाने आपल्या घोड्यािा टाच माििी आरण बडंिोिानंा 
सोडून तो पळािा. त्याच्या पाठोपाठ त्याचे सवु अनुयायी िणागंण सोडून रनघून गेिे. आपल्या दोस्ताने 
िणागंणातून अशा तऱ्हेने पळ काढल्यामुळे गोंधळून जाऊन बिैामिान आरण गोहवद देव हे दोघेजण 
धनुष्ट्याची प्रत्यंचा िेचून सुितानाच्या फौजेवि एकही बाण न टाकता िणमदैान सोडून पळून गेिे. त्यानंी 
दौिताबादच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेण्याच्या हेतूने त्विेने रतकडे कूच केिे. सुितानाची फौज शत्रचूी 
छावणी िुटण्यात दंग असताना सुितान ७० सैरनक आरण काही हत्ती घेऊन दािि झािा आरण त्याने 
दुसऱ्या रदवसापयंत तेथे मुक्काम केिा. रवजयी झािेल्या सैरनकावंि त्याने मानमिातबाची िैििैिात करून 
आपल्यािा झािेिी िुषी व्यक्त करून दािरविी. सकाळी त्याने इतक्या वेगाने कूच केिे की संध्याकाळ 
होण्याच्या आत तो दौिताबादसमोि येऊन उभा ठाकिा आरण रकल्ल्यािा वेढा देण्याच्या दृष्टीने त्याने 
उपाययोजना केिी. 
 

(४४) बैिामिान आरण गोहवद देव अशा तऱ्हेने आपल्या महत्त्वाकाकें्षच्या स्वप्नातून िडाडून जागे 
झािे आरण आपण आता किावे तिी काय अशा संभ्रमात पडिे. िात्रीच्या वळेी ते रकल्ला सोडून बाहेि पडिे 
आरण शिे ऐनउद्दीन यािा भेटण्यासाठी त्याच्या रनवासस्थानाकडे जाऊन त्याचा त्यानंी सल्ला मारगतिा. 
[२] (३२३) शिेने त्यानंा सारंगतिे की रकल्ल्याचा आसिा घेणे आरण त्यातं आपणािा बदं करून घेणे हा 
शहाणपणाचा माग ुआहे असे मिा वाटत नाही. तुम्ही आपिी बायका आरण मुिे घेऊन रकल्ल्याबाहेि पडा 
आरण तुमच्या मािमते्तची पवा न किता परिस्स्थती अजून तुमच्या आवाक्यातीि आहे तोपयंत गुजिातेच्या 
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रदशनेे पिायन करून स्वतःची सुटका करून घ्या. शिे ऐनउद्दीन याने केिेल्या उपदेशाप्रमाणे वागण्याचे 
त्यानंी ठिरविे आरण त्याप्रमाणे आपल्या कुटंुबीय मंडळींना त्यानंी रनिोप पाठवनू ताबडतोब उशीि न 
िावता शिे ऐनउद्दीन याच्या घिी रनघून येण्यास सारंगतिे. बैिामिान आरण गोहवद देव याचं्या रियाचं्या 
कानावि एकंदि परिस्स्थतीबद्दि थोडीफाि कुणकुण आिी होती. त्याप्रमाणे त्यानंी आपल्याबिोबि घोडे 
आरण प्रवासासाठी िागणािे इति आवश्यक सामानसुमान आणिे. शिे ऐनउद्दीन याने बैिामिान आरण 
गोहवद देव याचं्या मस्तकावंि आशीवाद रनदशकु हात ठेविे आरण त्यानंा जाण्याची पिवानगी रदिी. 
त्यावळेी त्याने उद्गाि काढिे की पिमेश्विाच्या कृपेने तुम्ही सुिरक्षत िाहाि. शिे ऐनउद्दीन याच्या 
उपदेशाप्रमाणे त्यानंी दोघानंी गुजिातेचा माग ुस्वीकािण्यासाठी कूच केिे. [३४★] 
 

(४५) दुसऱ्या रदवशी सकाळी ते दोघेजण पळून गेल्याची बातमी महमदशहाच्या कानी पडल्यावि 
त्याने ४०० घोडेस्वाि घेऊन त्याचंा पाठिाग केिा. पिंतु त्यानंा गाठू न शकल्यामुळे अरतशय रचडिेल्या 
मनस्स्थतीत तो दौिताबादिा पितिा आरण आपल्या सवु िागाचे उटे्ट त्याने शिे ऐनउद्दीन याच्यावि 
काढिे. यापूवीच त्याचा शिे ऐनउद्दीन याजबिोबि बेबनाव झािा होता. त्याची हकीकत पुढे रदिी आहे. 
हसहासनावि आल्यानंति महमदशहाने आपल्या िाज्यातीि सवु अवरियाचं्याकडून त्याजबिोबिच्या 
एकरनष्ठेच्या शपथेची मागणी केिी होती. शिे ऐनउद्दीन सोडून इति सवु जणानंी तशी शपथ घेतिी होती. 
सुितान हा दारू पीत असल्यामुळे आरण धमाने रनरषद्ध मानिेल्या गोष्टीबाबत अरतिेकी वतुन किण्याचा 
अपिाध त्याच्या हातून घडल्याने ऐनउद्दीन याने शपथ घेण्याचे नाकाििे होते. या प्रसंगी सुितानाने 
ऐनउद्दीन याजकडे रनिोप पाठवनू त्यािा आपल्या समक्ष हजि िाहण्याचा आरण आपल्याशी िाजरनष्ठ 
िाहण्याची शपथ घेण्याचा अथवा स्वतःच्या हस्ताक्षिात आपण तुमच्याबिोबि एकरनष्ठ िाहू असे आश्वासन 
रिहून देण्याचा हुकूम केिा. विीि रनिोपािा कसिेच उत्ति न पाठरवता शिेने सुितानाच्या रनिोप्यािा 
[२] (३२४) पुढीि दंतकथा सारंगतिी आरण ती तू सुितानािा जाऊन सागं असा रनिोप त्यािा रदिा. ती 
अशी :— एकदा एक रवद्वान, एक सय्यद आरण एक वेश्या अशा रतघानंा काफिानंी कैद केिे. तुम्ही 
आमच्या दैवताचंी पूजा किण्यास कबुिी देत असाि ति आम्ही तुम्हािा मुक्त करू नाहीति तुम्हािा ठाि 
मारू अशी धमकी त्यानंी या रतघानंा रदिी. रवद्वानाने तकुशािाच्या पथंाच्या वादरववादरनयमािा अनुसरून 
काफिाचं्या धमाप्रमाणे रवधी किण्यास हिकत नाही अशी मनाची समजूत करून त्याप्रमाणे वागण्यास 
संमती रदिी. इतक्या मोठ्या माणसाचे अनुकिण किणे बिोबि आहे असा सय्यदाने रवचाि केिा. पण ती 
वशे्या मात्र असे म्हणािी की साऱ्या जन्मभि मी पाप किीत आिे आहे. मी काही रवद्वान नाही हकवा 
सय्यददेिीि नाही तेव्हा हा आणिी एक गुन्हा माझ्या हातून घडल्यास माझ्यावि पिमेश्वि दया दािवीि 
अशी आशा किण्यास देिीि मिा जागा नाही. या रवचािाने रतने काफिाचं्या सागंण्याप्रमाणे वागण्याचे 
नाकाििे आरण मृत्यूिा तोंड रदिे. एवढे सागंून शिे ऐनउद्दीन उद गाििा की माझी परिस्स्थतीही त्या 
वशे्येसाििीच आहे आरण सुितानाची माझ्यावि गैिमजी होणाि या गोष्टीबद्दि मी माझ्या मनाची तयािी 
केिी आहे. पिंतु म्हणून मी त्याच्यासमोि हजिही होणाि नाही हकवा त्याच्याबिोबि एकरनष्ठ िाहण्याचेही 
कबिू किणाि नाही. हा रनिोप कळल्यानंति महमदशहाच्या िागात आणिीनच भि पडिी आरण त्याने 
शिेिा ताबडतोब शहि सोडून जाण्यास फमारविे. शिेने ही आज्ञा प्रमाण मानिी आरण शिे 
बुऱ्हाणउद्दीनच्या थडर्गयापाशी जाऊन त्याच्यावि तो बसिा आरण उद गाििा : आता असा कोणी मनुष्ट्य 
आहे काय की जो या रठकाणाहून मिा हाकिून काढीि? सुितानािा शिे ऐनउद्दीनच्या रनधािाचे कौतुक 
वाटिे. त्यािा आपल्या वतुणुकीचा पिात्ताप झािा आरण त्याने शिेिा आपल्या सद्रउस शिीफबिोबि 
पुढीि ओळ रिहून पाठरविी— 
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मी तुिा शिण आिो आहे. आता तूही मिा शिण ये. यावि शिेने उत्ति केिे की जि सुितान 
महमदशहा गाजी हे आपल्या वरडिापं्रमाणे धमाने घािून [२] (३२५) रदिेिी बंधने पाळिी जातीि अशा 
वृत्तींना पोषक अशी वागणूक, दुगुणुानंा मोडून काढून आरण समुदायात मद्याचे सेवन किण्याचे टाळून 
कितीि आरण त्याचप्रमाणे विीि गोष्टीरवरुद्ध वतुन किणाऱ्या गुन्हेगािानंा धमात सारंगतिेल्या 
कायद्याप्रमाणे शासन किण्याची न्यायाधीशानंा पिवानगी देतीि, ति त्याचं्या इतकी रप्रय व्यक्ती मिा 
दुसिी कोणतीच नाही. या रनिोपाबिोबिच शिे ऐनउद्दीन याने पुढीि करवता आपल्या हस्ताक्षिातं 
सुितानाकडे रिहून पाठरविी. 
 

जोपयंत मी रजवतं आहे तोपयंत चागंल्या गोष्टींिेिीज दुसिी कोणतीच गोष्ट मी किणाि नाही. 
रनष्ठा आरण पे्रम यािेिीज सोडून इति कोणत्याच भावनानंा माझ्या मनात स्थान नाही. ज्यानंी माझा अपमान 
करून मिा दुिरविे आहे त्याचं्याबाबत देिीि जि माझ्या आवाक्यात असेि ति दुष्ट्कमाची फेड मी 
चागुंिपणाने किीन. 
 

(४६) शिे ऐनउद्दीन याने महमदशहािा गाजी ही जी पदवी रदिी होती त्यामुळे महमदशहा 
अरतशय िूष झािा आरण ती पदवी त्याने यापुढे आपल्या नावापुढे िावण्यात यावी असा हुकूम केिा. 
 

(४७) यानंति सुितानाने महिठ देशाची व्यवस्था बघण्याचे काम िान महमद याजवि सोपरविे 
आरण तो कुिबर्गयािा पितिा. तेथे गेल्यावि त्याने आपल्या िाज्यातीि दारूच्या सवु भट्ट्यांचा नाश 
करून टाकण्याबद्दि फमारविे आरण धमाच्या रनयमाचें कडकपणे पािन होईि अशा तऱ्हेचे वाताविण 
रनमाण किण्याच्या पाठीमागे तो मनापासून िागिा. दरक्षण देशामध्ये पूवीच्या काळापासून िमाणाचं्या 
ताडं्यावंि धाडसाने हल्ला करून चोऱ्या किण्याबद्दि दिोडेिोि फाि प्ररसद्ध होते. त्याचें समूळ उच्चाटन 
करून त्याचंा संपूणु नायनाट किण्याचा रनियदेिीि त्याने केिा. त्यासाठी त्याने प्रातंोप्रातंीच्या 
सुभेदािानंा आज्ञापत्रके पाठरविी की तुम्ही आपापल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्टा करून चोि आरण दिोडेिोि 
याचं्या त्रासातून देशािा मुक्त किा, कोणताही भेदभाव न किता त्यानंा तुम्ही ठाि किा आरण जिब बसावी 
म्हणून त्याचंी मंुडकी तोडून िाजधानीकडे िवाना किा. या आज्ञापत्रकाचंा परिणाम असा झािा की 
सहासात मरहन्याचं्या अवधीत सुितानाच्या िाज्यातं दिोडेिोिाचंा मागमूसही रशल्लक िारहिा नाही. 
िाज्याच्या रनिरनिाळ्या भागातूंन ८००० मंुडकी कुिबर्गयािा [२] (३३६) आणण्यात आिी आरण शहिाच्या 
दिवाजाजंवळ त्याचें रढगािे िचण्यात आिे. 
 

(४८) शिे ऐनउद्दीन याने महमदशहाची जी कानउघडणी केिी होती रतकडे त्याने पूणुपणे िक्ष 
देऊन त्याप्रमाणे आपिे वतुन ठेविे. आपल्या सबधं कािरकदीत त्या सन्माननीय अवरियाबिोबि त्याने 
रमत्रत्वदशकु पत्रव्यवहाि चािू ठेविा आरण त्याच्याशी वागताना अरतशय नम्रतेची आरण सौजन्यपूण ुअशी 
वतुणूक ठेविी. शिेदेिीि आपल्याकडून अधूनमधून सुितानािा कळकळीने उपदेश किण्याची संधी 
दवडीत नसे आरण असे किताना आपल्या मनातीि रवचाि अरतशय मोकळेपणे सुितानासमोि माडंण्यात 
यस्त्कंरचतही काकूं किीत नसे. 
 

(४९) याप्रमाणे घटना घडत असताना रवजयनगि आरण तेिंगणचे िाजे आरण दरक्षणेतीि इति 
जमीनदाि आपल्या सुितानाविीि रनष्ठेत दृढ िारहिे होते. ते सवुजण सुितानाने नेमून रदल्याप्रमाणे 
वळेच्या वळेी िंडणी िवाना किीत. साहरजकच सुितानाचे िाज्य िढाया आरण युदे्ध याचं्या त्रासापासून 



 अनुक्रमणिका 

मुक्त िारहिे. महमदशहाने देिीि आणिी प्रदेश हजकून िाज्यािा जोडण्याचे सवु रवचाि बाजूिा ठेविे 
आरण आपल्या प्रजेच्या भिभिाटीत वृद्धी कशी किता येईि या कामी त्याने आपल्यािा वाहून घेतिे. हा 
उदे्दश साध्य व्हावा म्हणून दिवषी िाज्याच्या एका भागात तो दौऱ्यावि जाई. अशा वळेी त्याच्या समवते त्या 
त्या प्रातंाचा सुभेदाि जात असे. दौऱ्यावरून पितताना सुभेदाि िाजधानीपयंत सुितानािा पोहोचवनू मग 
आपल्या प्रातंाकडे पित जात. याप्रमाणे दौऱ्यावि गेल्यानंति तो आपल्या िाज्याच्या उत्पन्नाच्या काय बाबी 
आहेत हे शोधून काढण्याचे काम, त्याचप्रमाणे प्रजेच्या तक्ािीकडे िक्ष देऊन त्या दूि किणे आरण 
सावुजरनक रहताची कामे पाि पाडणे या गोष्टीत िक्ष घािून स्वतःिा गुंतवनू घेई. त्याच्या कािरकदीत 
िाज्यातल्या प्रत्येक थिातीि प्रजाजनाच्या जीवनात सुिरक्षतता आरण शातंता याचें वाताविण रनमाण झािे. 
सुितान जि न्यायीपणाचा पुिस्कता असिा ति त्याची हकमत फाि मोठी असते हे नागरिकानंी ओळििे 
आरण त्यामुळे सुितानाची सत्ता ते प्रमाण मानीत आरण त्याच्याबद्दि नेहमी कृतज्ञ असत. त्याचे िाज्य 
रचिकािपयंत रटकून िाहावे याबद्दि ते प्राथुना किीत असत. पिंतु मृत्युरूपी िाडंगा भक्षाकिता विविून 
नेहमी एिाद्या ताज्या जोसेफिा पकडतो आरण त्यामुळे एकादा जेकब दुःिाच्या सागिात िोटिा जातो 
तद्वतच मृत्युरूपी कू्ि काळाचे तीक्ष्ण पंजे त्या हुतात्म्याच्या शिीिात घुसिे आरण रजल्काद [रजल्काद १९ 
रहजिी ७७६ माचु २१ इ. स. १३७५] मरहन्याच्या १९ ताििेिा त्यानंी सुितानािा त्याच्या या नश्वि 
जगातीि रनवासस्थानातून रहसकावनू नेिे. जेकब हा जसा [२] (३२७) पुत्रशोकाने रवव्हि झािा 
त्याप्रमाणेच सुितानाचे सािे प्रजाजन या मृत्युरूपी नुकसानीमुळे शोकातं आरण अश्रुरूपी सागिात बुडून 
गेिे. महमदशहािा त्याच्या बापाच्या कबिी शजेािीच दफन किण्यात आिे आरण त्याने पूवी रदिेल्या 
हुकूमानुसाि त्याच्या कबिीवि “जगातीि सािे काही रदिाऊ आहे” ही अक्षिे कोिण्यात आिी. अशा तऱ्हेने 
ज्या सुितानाचंी कािकीदु जाते आरण ज्यांच्या स्मिणाथु अशा प्रकािची स्मृरतस्थाने उभािण्यात येतात ते 
सुितान ििोििच धन्य होत. महमदशहाच्या हयातीत त्याच्याबद्दि सवांना आदि वाटत असे आरण 
त्याच्या मृत्यनंूतिही त्याच्या अंगी असिेल्या गुणामुंळे त्याची सवांना आठवण िारहिी. 
 

(५०) रसिाजउत तवािीिमध्ये रदिेल्या वृत्तान्ताप्रमाणे महमदशहा बहमनीच्या कािरकदीत 
बहमनी घिाण्यापाशी इतकी प्रचडं संपत्ती आरण इतके असंख्यात हत्ती जमा झािे होते की रजतके त्या 
घिाण्यातीि कोणत्याही सुितानाच्या कािरकदीत जमा झािे नाहीत. त्याच्या ताब्यात ३००० हत्ती आरण 
हरत्तणी होत्या. इति दुसऱ्या कोणत्याही सुितानाच्या कािरकदीत ही संख्या आपल्यािा फक्त २००० 
एवढीच आढळनू येते. विीि गं्रथाच्या गं्रथकत्याने रदिेल्या हकीकतीप्रमाणे महमदशहाने आपल्या 
कािरकदीत आपल्यापाशी जमा केिेिे सोने हे इति सुितानानंी रमळरविेल्या सोन्यापेक्षा दुपटीने अरधक 
होते. त्याच्या अगोदिच्या कोणत्याही सुितानाने कनाटकचे िाजे आरण जमीनदाि यानंा हजकून घेण्यात 
यश संपादन केिेिे नव्हते. त्या सवांपासून महमदशहाने त्या त्या िाजाचं्या घिाण्यात सातश े वषापासून 
साठत आिेिी संपत्ती बळकावनू घेतिी. असे गरणत केिे जाते की महमदशहाच्या कािरकदीत इस्िामच्या 
वीिाचं्या तिवािींना जवळ जवळ ५००००० काफि बळी पडिे. त्यामुळे कनाटकची िोकसंख्या इतकी 
[३५☐] कमी झािी की अनेक दशकापंयुत ती पूवुस्स्थतीवि येऊ शकिी नाही. महमदशहाने एकंदि १७ वषे 
िाज्य केिे. [३६★] 
 

मुजाणिदशिा बिमनी 
 

(५१) आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति दरक्षणेच्या हसहासनावि [२] (३२८) मुजारहद हा आिा. मरिक 
सैफुद्दीन घोिीच्या मुिीपासून महमदशहा बहमनीिा झािेिा हा मुिगा होता. मुजारहदशहाच्या अंगात 
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असामान्य ताकद होती आरण रदसायिा तो उंचापुिा होता. बहमनींच्या कुिातीि सवांमध्ये रुबाबदािपणा 
आरण देिणेपणाच्या बाबतीत त्याची विताण होती. धाडसीपणा, मनोधैयु आरण शिीिाचा कणििपणा 
यामध्ये त्याची कुणीच बिोबिी करू शकत नव्हते. तो तुकी भाषा अस्िरितपणे बोित असे. त्याचे बहुतेक 
सहकािी तुकी हकवा इिाणातीि होते आरण या आपल्या आवडत्या सहकाऱ्यापंासूनच त्याने तुकी भाषेविीि 
असामान्य प्रभतु्व संपादन केिे होते. िहानपणापासून त्यािा धनुर्मवदे्यची अरतशय गोडी होती आरण 
िष्ट्किीरवषयाबाबत चचा किणे हा त्याचा आवडता छंद होता. तारुण्याच्या ऐन भिात असताना त्याने 
आपल्या बापाच्या भाडंािगृहाचा दिवाजा मोडून काढिा आरण त्यातीि सोन्याच्या काही थैल्या पळवनू 
नेऊन त्या आपल्या सवगंड्यात त्याने वाटून टाकल्या. िरजनदािािा जेव्हा ही चोिी कळून आिी तेव्हा 
महमदशहा [२] (३२९) बहमनीच्या कानावि त्याने ही हकीकत घातिी. आपल्या मुिाच्या अंगातीि 
कतुृत्वािा अशा तऱ्हेचे वाईट वळण िागिेिे पाहून महमदशहाने आपिा दंडधािी मुबािक यािा 
मुजारहदिा बोिावनू आणण्यासाठी पाठरविे. मुजारहद बापासमोि आल्यावि आपिा बाप अरतशय 
िागाविा आहे असे त्यािा रदसिे आरण त्याचे कािण काय असाव े हेही त्यािा उमजिे. सबब सागंून 
सहजासहजी आिेल्या आिोपातून सुटका करून घेणे शक्य नसल्यामुळे तो काहीच बोििा नाही. 
सुितानाने त्याच्या अंगावि कडाडून आसुडाचे अनेक फटकािे ओढिे. या फटकाऱ्याचं्या प्रहािाने त्याच्या 
अंगातून िक्त रनघािे पण त्याने हू का चू केिे नाही. सुितानाने अिेि त्यािा जाण्याची आज्ञा रदिी तेव्हा 
तो गेिा आरण आपिी चुगिी केल्याबद्दि त्याने आपल्या आईपाशी मुबािकरवरुद्ध तक्ाि केिी. तो असे 
म्हणािा की चोिी उघडकीस आल्याचे त्याने जि मिा कळरविे असते ति मी तुिा माझ्यावतीने मध्यस्थी 
किण्यास सारंगतिे असते अथवा बापाचा िाग शातं होईपयंत त्याच्याकडे जाण्यास िागू नये म्हणून 
काहीतिी सबब शोधून काढिी असती. मुजारहदच्या आईने त्यािा सारंगतिे की मुबािकचा या गोष्टीत 
काहीच दोष नाही. यावि मुजारहदने काहीच उत्ति केिे नाही. त्याने आपिी नापसंती तशीच दाबून टाकिी 
आरण मुबािकबिोबि वागण्यात त्याने आपल्या नापसंतीची यस्त्कंरचतही जाणीव त्यािा होऊ रदिी नाही. 
या गोष्टीिा एक आठवडा िोटिा तेव्हा एक रदवस तो मुबािकिा एकीकडे गाठून म्हणािा की तुझ्या 
अंगात प्रचडं शािीरिक ताकद असल्याचे माझ्या ऐरकवात आहे. त्याचप्रमाणे तुझ्या पकडीच्या जोिावि तू मी 
मी म्हणणाऱ्या मल्लानंा रचत केल्याचेही मी ऐकिे आहे. या गोष्टीमुळे तुझ्याशी मल्लयुद्ध िेळण्याची इच्छा 
माझ्या मनात रनमाण झािी आहे. मुबािकने या गोष्टीिा आपिी अनुमती दशरुविी. दोघाचें मल्लयुद्ध सुरू 
झािे आरण त्यात मुजारहदने मुबािकिा इतक्या जोिाने िािी आपटिे की पडताना मुबािकची मान 
मोडिी आरण त्यािा मृत्य ूआिा; ही घटना ज्यावळेी घडिी त्यावेळी मुजरहद अवघा चौदा वषांचा होता. 
 

(५२) वयाच्या १९ व्या वषी मुजारहदशहा तख्तनशीन झािा. त्यानंति िगेच दौिताबाद येथीि 
शिे बुिहाणउद्दीन याच्या दर्गयाचे दशनु घेण्यासाठी त्याने दौिताबादची यात्रा केिी. तेथे त्याने शिे 
जैनुद्दीन यािा आपिा अध्यास्त्मक गुरू केिे आरण तो िाजधानीकडे पित रफििा. दौिताबाद येथे गेिा 
असताना [२] (३३०) तेथिा सुभेदाि िान महमद याच्यारवषयी त्याच्या मनात संशय आिा होता. त्याने 
िान महमदच्या जागी दौिताबादचा सुभेदाि म्हणून आजम हुमायनू याची नेमणूक केिी आरण िान 
महमद यािा दिबािात हजि होण्याचा हुकूम रदिा. त्याने रवजयनगिचा िाजा कृष्ट्णिाय यािाही रिहून 
पुढीिप्रमाणे आपिी मागणी सादि केिी ती अशी की कृष्ट्णा आरण तंुगभद्रा या नद्याचं्या दोआबामधीि 
काही रकल्ले आरण रजल्हे याची दोन्ही िाज्यातं रवभागणी झािी आहे. त्यामुळे दोन्ही िाज्यातं वािंवाि 
बाचाबाचीचे प्रसंग रनमाण होतात त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा आहे की आपण यापुढे आपिा बंकापूिच्या 
रकल्ल्यासरहत तंुगभदे्रच्या पूवेकडीि असिेल्या सवु मुििाविीि आरण त्याचप्रमाणे इति काही 
रठकाणावंिीि अरधकाि कायमचा सोडावा. मुजारहदशहाने केिेल्या या मागणीिा कृष्ट्णिायाने उत्ति रदिे 
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ते असे : िायचूि, मुद्गि आरण कृष्ट्णा आरण तंुगभद्रा याचं्या दोआबातीि इति सवु रकल्ले आज 
शतकानुशतके आमच्या घिाण्याकडे चाित आिेिे आहेत. तेव्हा आपण ते मुकायाने सोडून आमच्या 
ताब्यात देण्याचा शहाणपणा दािवावा. आपल्या िाज्याची सिहद्द कृष्ट्णा नदीचा उत्ति रकनािा अशी मानावी 
आरण आमच्या सेवकाने रवश्वासघात केल्यामुळे मागीि युद्धात महमदशहा बहमनीच्या ताब्यात आमचे जे 
हत्ती गेिे होते ते पित किावे. तुम्ही विीि अटी मान्य किण्याचा मोठेपणा दािरवल्यास आपल्या 
पिस्पिामंध्ये आज जी शत्रतु्वाची भावना आहे रतचे रूपातंि मैत्रीच्या भावनेत होईि. 
 

(५३) कृष्ट्णिायाकडून अशा प्रकािचे उत्ति आल्यावि मुजारहदशहाने आपल्या बापाचा भाडंाििाना 
िोििा आरण आपल्या सेनाबळात प्रचडं संख्येने भि घातिी. त्याने आपल्या िाज्याच्या मुिकी 
कािभािाची व्यवस्था पाहण्याचे काम मरिक सैफुद्दीन घोिी याजवि सोपरविे आरण रवजयनगिवि चाि 
करून जाण्याचा रनिय केिा. रवजयनगिविीि मोरहमेसाठी दौिताबाद, रबदि आरण वऱ्हाड येथीि 
फौजा एकत्र झाल्यावि त्याने अफाट संपत्ती आरण ५०० हत्ती बिोबि घेऊन दरक्षणेच्या बाजूकडे कूच केिे. 
कृष्ट्णा आरण तंुगभद्रा या नद्या ओिाडूंन तो अधोनीच्या रकल्ल्यासमोि येऊन पोहोचिा. दरक्षणेमधीि 
रकल्ल्यात हा रकल्ला अरतशय मजबूत म्हणून समजिा जाई. वऱ्हाडचे सैन्य बिोबि घेऊन या रकल्ल्यािा 
वढेा देण्याची त्याने सफ्दििान रसस्तानी यािा आज्ञा केिी आरण अमीि उिउमिा बहादूििान आरण 
आजम हुमायनू यानंा त्याचं्या सैन्यासरहत रवजयनगिच्या रदशनेे पुढे [२] (३३१) कूच किण्यास सारंगतिे. 
कृष्ट्णिाय हा तंुगभद्रा नदीच्या रकनाऱ्यावि छावणी देऊन आहे असे मुजारहदशहाच्या कानावि आिे तेव्हा 
त्याने अरतशय धीमेपणाने आरण सावधरगिीने त्याच्या रदशनेे कूच केिे. इकडे कृष्ट्णिायाने 
मुजारहदशहाबिोबि िढण्यासाठी जािीने तयािी सुरू केिी. 
 

(५४) याच सुमािास मुजारहदशहाच्या कानावि अशी बातमी घािण्यात आिी की एका प्रचंड 
वाघाने त्या भागात भयंकि धुमाकूळ घातिा आहे. इतकेच नव्हे ति तो वाघ जेथे वसती करून िारहिा आहे 
त्याजवळून जाणाऱ्या िस्त्यावि त्याने अनेक प्रवाशास ठाि माििे आहे. त्याचा परिणाम असा झािा आहे 
की, प्रवाशानंी त्या िस्त्यावरून जाण्याचे सोडून रदिे आहे. मुजारहदशहािा रशकािीचा अरतशय षोक 
असल्याने वाघाची गुहा असिेल्या रठकाणी आपल्यािा घेऊन चिण्याची त्याने आपल्या अरधकाऱ्यानंा 
आज्ञा केिी. आपल्या पिवानगीरशवाय आपल्याबिोबि कोणाही इसमाने येऊ नये असा त्याने हुकूम केिा 
आरण फक्त सात अनुचिानंा बिोबि घेऊन मुजारहदशहा त्या निभक्षकाच्या गुहेकडे पायी गेिा. आपल्या 
बाजूिा ही अनोळिी माणसे येत असिेिी पाहून त्या वाघाने भयंकि डिकाळ्या फोडल्या आरण तो त्याचं्या 
रदशनेे रधमेपणे पाविे टाकत येऊ िागिा. आपल्या सेवकानंा आहेत रतथेच थाबंण्यास मुजारहदशहाने 
सारंगतिे आरण आपिी आयुधे तयाि ठेवण्याचा त्याने त्यानंा हुकूम रदिा. तो स्वतः काही पाविे चािून 
पुढे गेिा आरण एक बाण त्याने त्या जनाविाच्या रदशनेे सोडिा. तो बाण वाघाच्या कुशीत रशििा आरण 
बाणाच्या प्रहािाने वाघ मृत होऊन िािी कोसळिा. मुजारहदशहा तेव्हा असे म्हणािा की जि का माझा 
नेम चुकिा असता ति वाघावि तिवाि आरण िंजीि घेऊन हल्ला किण्याचा माझा बेत होता. एका बाणाने 
वाघ ठाि मरून पडावा हे चमत्कारिक वाटल्यामुळे मुजारहदशहाने आपल्या सेवकानंा वाघाची रचिफाड 
करून कोणत्या नाजूक भागी बाणाचा प्रहाि िागल्यामुळे वाघ मेिा ह्ाची िातिजमा किण्यास सारंगतिे. 
त्याप्रमाणे सेवकानंी वाघाची रचिफाड केल्यावि असे रदसून आिे की वाघाच्या हृदयस्थानाचा बाणाने भेद 
केिा होता. 
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(५५) रवजयनगिच्या काफिाचं्या कानावि या साहसी कृत्याची हकीकत पडल्यावि त्यानंा भीतीने 
धडकी भििी. त्यानंी मुजारहदशहा बिोबि युद्ध [२] (३३२) किण्यासाठी जिी आगेकूच केिी होती तिी 
त्यानंी आता आपल्या डावपेचातं बदि केिा. उघड्यावि न येता त्यानंी जंगिाचा आश्रय घेऊन आरण 
घनदाट झाडीच्या पाठीशी िपून मुजारहदशहावि छुपे हल्ले करून त्यािा त्रास देण्याचे ठिरविे आरण अशा 
तऱ्हेने आपिी बाजू सुिरक्षत ठेवण्याच्या धोिणाचा अंगीकाि केिा. या धोिणािा अनुसरून कृष्ट्णिायाने 
रवजयनगिमधून माघाि घेतिी आरण शहिाच्या संिक्षणाचे काम आपल्या मंत्र्यावंि सोपवनू त्याने आपिे 
सवु सैन्य शहिाच्या दरक्षणेच्या बाजूिा असिेल्या जंगिात नेिे. 
 

(५६) रवजयनगि शहिाच्या अतीव संपन्नतेची आरण भिभिाटीची हकीकत मुजारहदशहाच्या 
यापूवीच कानावि आिी होती. तेव्हा त्याने रवजयनगिच्या िोिाने कूच केिे. पिंतु रवजयनगििा त्यावळेी 
वढेा रदल्यास तसे किणे साहसीपणाचे ठिेि असा रवचाि करून मुजारहदशहा हा आपल्या शत्रचू्या 
पाठिागावि रनघािा. घनदाट जंगिे आरण डोंगिाळ मुिुिातून पळ काढीत कृष्ट्णिाय सेतूबधं 
िामेश्विकडे [३७☐] पळािा. त्याच्या पाठिागावि मुजारहदशहा होताच. आपल्या घोडदळािा मागु रमळावा 
यासाठी पूवी रनरबड समजल्या जाणाऱ्या जंगिाची तोड करून त्याने वाट तयाि केिी. अशा तऱ्हेने 
कृष्ट्णिाय जवळजवळ सहा मरहने या रठकाणाहून दुसऱ्या रठकाणाकडे पळत िारहिा पिंतु 
मुजारहदशहाबिोबि समोिासमोि िढाईिा उतिण्याची हहमत मात्र त्याने दािरविी नाही. 
मुजारहदशहाच्या सल्लागािानंी कृष्ट्णिायाचा अशा तऱ्हेने पाठिाग किणे हे रनिथुक आहे एवढेच नव्हे ति 
त्यामुळे आपल्या सैन्याचाही नाश होत आहे असे त्याच्या मनावि हबबरवण्याचा व्यथु प्रयत्न केिा पिंतु अिेि 
मुजारहदशहािा त्याच्या दैवाने हात रदिा. जंगिामधीि िोगिाईमुळे दूरषत झािेल्या हवेचा परिणाम 
होऊन कृष्ट्णिाय आरण त्याची कुटंुबीय मंडळी याचें स्वास्र्थय रबघडिे आरण त्याच्या वैद्यकीय सल्लागािानंी 
त्यािा ताबडतोब जंगि सोडून बाहेि पडण्याचा इशािा रदिा. आपल्या पाठिागावि असिेल्या 
मुजारहदशहािा जंगिामधीि रबघडिेल्या वाताविणाचा ताप होईि आरण त्यािा माघाि घेणे भाग पडेि 
अशा तऱ्हेची बळकट आशा कृष्ट्णिायाने आपल्या मनाशी बाळरगिी होती पिंतु दुदैवाचा [२] (३३३) घािा 
त्याच्याविच पडिा. जंगिातून बाहेि पडणे परिस्स्थतीने भाग पडल्यामुळे कृष्ट्णिाय हा गुप्त मागाने आपिी 
िाजधानी रवजयनगि येथे येऊन दािि झािा. मुजारहदशहाने पाठरविेल्या फौजेने त्याचा 
रवजयनगिपयंत पाठिाग केिा. मुजारहदशहाने स्वतः अमीि उिउमिा बहादूििान आरण ५००० फौज 
बिोबि [३८☐] घेऊन सेतूबंध िामेश्वि बघण्यासाठी म्हणून कूच केिे. 
 

(५७) याप्रसंगी मुजारहदशहाने अल्लाउद्दीन रििजी याच्या अरधकाऱ्यानंी बाधंिेल्या एका मरशदीची 
दुरुस्ती केिी. [३९☐] काफिाचं्या अनेक देवळाचंी त्याने मोडतोड आरण नासधूस केिी आरण वाटेतिा सािा 
प्रदेश उद ध्वस्त करून टाकिा. त्यानंति त्याने झपायाने रवजयनगिच्या रदशनेे कूच केिे. 
रवजयनगिकडे जाण्यासाठी दोन िस्ते होते. एक चागंिा असून फौजेिा जाण्यासाठी योर्गय होता ति दुसिा 
अरंुद आरण िडकाळ होता. परहल्या िस्त्यावि अनेक धोक्याच्या जागा होत्या आरण त्यावरून शत्रचू्या दबा 
धरून िारहिेल्या सैन्याकडून अचानक हल्ला होणे शक्य होते. म्हणून मुजारहदशहाने दुसऱ्या मागाने 
रवजयनगििा जाण्याचे ठिरविे. बिोबि रनवडक सैन्य घेऊन त्याने या मागाने कूच केिे आरण अचानक तो 
शहिाच्या उपनगिातीि भागात येऊन दािि झािा. मुजारहदशहाने दािरविेल्या धाडसाने कृष्ट्णिाय 
चरकत झािा आरण त्याने रवजयनगिच्या िस्त्यािस्त्यातून मुजारहदशहाबिोबि िढा देण्यासाठी 
आपल्याकडीि हजािो िोकाचंी िवानगी केिी. मुजारहदशहाने या सवांना आपल्यासमोरून माघाि 
घेण्यास िाविे आरण एका छोयाशा नदीच्या रकनाऱ्याविीि एका भागाचा कबजा रमळरविा. 
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रवजयनगिच्या रकल्ल्यात कृष्ट्णिाय िहात असे. रकल्ल्यािा आरण मुजारहदशहाच्या छावणीिा रवभागणािा 
असा हा एकमेव रकनािपट्टीचा भाग होता. या रकनािपट्टीजवळ जरमनीचा उंच आिेिा असा एक भाग 
होता. त्यावि एक देऊळ बाधंिेिे होते. हे देऊळ सोने [२] (३३४) आरण चादंीच्या पट्ट्यानंी मढरवण्यात 
आिेिे असून त्यात रहिे बसरवण्यात आिे होते. हहदू िोक या देवळािा अरतशय मानीत. त्या देशाच्या 
भाषेत या देवळािा पट्टक असे म्हणत. या देवळाचा रवध्वसं किणे ही आपिी एक धार्ममक जबाबदािी आहे 
असा मुजारहदशहाने मनाशी रवचाि केिा. त्याप्रमाणे तो त्या टेकाडावि चढून गेिा. ते देऊळ त्याने 
भईुसपाट केिे आरण देवळातीि सवु सोने-चादंी आरण रहिेमाणके िुटून आपल्या िरजन्यात दािि 
केिी. आपण अरतशय पूज्य मानीत असिेल्या या भस्क्तस्थानाचा मुजारहदशहाने केिेिा रवध्वसं बघून 
काफिानंी आिोळ्या मािल्या आरण गगनािा जाऊन रभडतीि अशा स्विात मोठमोठ्याने रुदन केिे. त्यानंी 
कृष्ट्णिायािा आपिे पुढािीपण घेण्यास भाग पाडिे आरण मोठ्या रनकिाने प्रचडं संख्येने त्यानंी 
मुजारहदशहाच्या रदशनेे चािून येण्यास सुरुवात केिी. यावि मुजारहदशहाने आपिे छत्र बाजूिा ठेविे 
आरण आपल्या शिधािी सैरनकापंैकी फक्त महमूद अफगाण यािा बिोबि घेऊन काफिाचं्या हािाचािींचे 
रनिीक्षण किण्यासाठी त्याने ती छोटीशी नदी ओिाडंिी. याच वळेी एका हहदूने मुजारहदशहा स्वाि 
झािेल्या घोड्यावरून तो सुितान असावा असे ओळििे. आपल्या देशािा पूज्य असिेल्या दैवताचा नाश 
किणाऱ्यावि सूड उगवनू अमित्व प्राप्त करून घेण्याचा हा समय आहे अशी त्याने आपल्या मनाशी िूणगाठ 
बाधंिी. िाचिळर्गयातून आरण तूटफूट असिेल्या जरमनीतून हळूहळू वाट काढीत वि उल्लेरििेल्या 
छोयाशा नदीच्या रकनाऱ्याच्या बाजूबाजूने िपतछपत तो पुढे चाि करून येऊ िागिा. मुजारहदशहावि 
झपायाने हल्ला किण्याच्या तो अगदी बेतात होता. अगदी याच वळेी मुजारहदशहाने त्यािा पारहिे आरण 
महमूद अफगाण यािा िुणारविे. ताबडतोब महमूद अफगाण हा सुितान मुजारहद आरण त्याच्याविीि 
हल्लेिोि याचं्या मधोमध येऊन उभा ठाकिा. महमूदचा घोडा मागीि पायावि उभा िहाता िहाता 
जरमनीवि कोसळिा आरण त्यामुळे त्याच्या प्ररतस्पध्यािा क्षरणकच का होईना आपल्या शत्रचू्या गैिसोयीचा 
िाभ उठरवण्याची संधी रमळािी. हे होते आहे न होते तोच एिाद्या रवजेच्या चापल्याने मुजारहदशहाने पुढे 
उडी घेतिी. तेवढ्यात त्या हहदूने आपिा परवत्रा बदििा आरण मुजारहदशहावि प्रचडं प्रहाि किण्याच्या 
उदे्दशाने आपिे शि उचििे आरण त्याचवळेी रवजयाची मोठी आिोळी त्याने ठोकिी. हे दृश्य पहाणाऱ्याचंी 
अशी समजूत झािी की त्या प्रहािाने आपिा उदे्दश साध्य केिेिा आहे. पिंतु मुजारहदशहाचे नशीब थोि 
म्हणून त्याच्या मस्तकाविीि िोिंडी रशििाणाने त्याच्या मस्तकाचा बचाव केिा. मुजारहदशहाने [२] 
(३३५) आपल्या शत्रवूि शिाचा इतका जबिदस्त प्रहाि केिा की त्या शिाचा वाि त्याच्या िादं्यापासून 
त्याच्या बेंबीपयंत शिीिाचा भेद किीत गेिा आरण मुजारहदशहाविीि हल्लेिोि आपल्या घोड्यावरून मरून 
िािी पडिा. ह्ानंति मुजारहदशहा महमूद अफगाणच्या घोड्यावि स्वतः स्वाि झािा आरण त्याच्या 
रमत्रानंी काढिेल्या धन्योद गािाचं्या आवाजात आरण त्याच्या शत्रूंनी त्याच्यावि वारहिेल्या स्तुरतसुमनाचं्या 
वषावात तो आपल्या फौजेिा जाऊन रमळािा. मुजारहदशहाने या प्रसंगी दािरविेिे शौयु इतके असामान्य 
होते की त्याच्या शत्रिूा देिीि त्याची स्तुती किण्याचा मोह आवरून धिता आिा नाही. 
 

(५८) दिम्यान कृष्ट्णिायाने आपल्या सैन्यासरहत मुजारहदशहावि चाि केिी. मुजारहदशहाने 
तेव्हा आपल्या उजव्या फळीवि अमीि उिउमिा बहादूििान यािा नेमिे आरण डाव्या फळीवि आजम 
हुमायनू याची नेमणूक केिी. सफ्दििानाने दारुगोळ्याच्या धडाक्याने कृष्ट्णिायाविीि हल्ल्यािा सुरुवात 
केिी. िढाई तंुबळ झािी आरण दोन्ही बाजंूकडीि असंख्यात माणसे कामास आिी. अिेि शत्रूिा 
िणागंण सोडून पळ काढण्यास भाग पाडण्यात आिे. युद्धात झािेल्या श्रमाचा परिहाि किण्यासाठी 
मुजारहदशहाचे सैन्य थोडीफाि रवश्रातंी घेत आहे न घेत आहे तोच कृष्ट्णिायाचा भाऊ आपल्या 
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सिकािावरून शहिामध्ये येऊन दािि झािा. त्याने आपल्याबिोबि भावाच्या मदतीसाठी म्हणून २०००० 
घोडदळ आरण पुष्ट्कळसे पायदळ आणिे होते. कृष्ट्णिायाने आपल्या रवस्कळीत झािेल्या सैन्याची 
जमवाजमव केिी आरण पुन्हा एकदा तो मुजारहदशहावि चाि करून आिा. या युद्धात दोन्हीकडीि 
वीिानंी आपल्या अंगातीि असामान्य शौयाची चमक दािरविी. दोन्ही बाजंूकडीि असंख्यात वीिानंी 
िणागंणावि आपिे प्राण ठेविे. मुजारहदशहाकडीि मुकिुबिान [४०☐] आरदकरून अनेक अरधकािी या 
ठाि झािेल्यामंध्ये होते. आपल्या अंगातीि शौयाने आपल्या रशपायानंा स्फूती देत मुजारहदशहा 
िणागंणाच्या सवु भागातं रवजेसाििा तळपत रफिताना रदसत होता. रजथेरजथे त्याने आपिा काळा घोडा 
िणागंणात घुसरविा तेथे तेथे त्याच्या तिवािीच्या माऱ्यािािी काफिाचं्या सैरनकानंी शिणागती देऊन 
माघाि घेतिी. िढाईच्या जागेजवळच धुनासोद्रा नावाचे एक रठकाण होते. हे रठकाण ताब्यात घेण्यासाठी 
मुजारहदशहाचा चुिता दाऊदिान यािा सहा हजाि घोडेस्वाि आरण काही पायदळी [२] (३३६) सैरनक 
देऊन पाठरवण्यात आिे होते. िढाईिा सकाळीच सुरुवात झािी आहे, शत्रचूा अद्याप पिाभव झािेिा 
नाही आरण प्रत्येक क्षणािा शत्रिूा साििी कुमक येऊन पोहोचत आहे, हे जेव्हा दाऊदिानािा कळिे 
तेव्हा त्यािा सुितानाच्या जीरवताच्या सुिरक्षततेसंबधंी काळजी रनमाण झािी. त्याने धुनासोद्रा हे ताब्यात 
घेतिेिे रठकाण सोडिे आरण तो युद्धात सामीि झािा. या युद्धात त्याने असामान्य शौयु दािरविे. तो 
स्वाि झािेिी घोडी ३ वळेा माििी गेिी आरण पुष्ट्कळदा त्यािा नुसते पायी िढणे भाग पडिे. सुितानाने 
जेव्हा समिागंणात दाऊदिानाचे रनशाण पारहिे तेव्हा त्यािा अरतशय संताप आिा. पिंतु त्याच्या फौजेिा 
रवजयप्राप्त होईपयंत त्याने आपिा िाग दाबनू धििा. त्यानंति मात्र त्याने दाऊदिानािा आपल्यासमोि 
येण्यास फमारविे, आरण आपिी जागा सोडल्याबद्दि त्याची कडक शब्दात हजेिी घेतिी. तो असे 
म्हणािा की, जि आपल्या सैन्याचा पिाभव झािा असता आरण शत्रूच्या ताब्यात धुनासोद्रा हे रठकाण गेिे 
असते ति एकही मुसिमान रजवतं सुटून जाऊ शकिा नसता. यानंति मुजारहदशहाने त्या महत्त्वाच्या 
जागेचा ताबा घेण्यासाठी आपल्या सैन्याची एक तुकडी िवाना केिी. पिंतु दाऊदिानाच्या गैिहजेिीचा 
फायदा घेऊन हहदंूनी ते रठकाण अगोदिच आपल्या ताब्यात घेतिे होते. हहदंूच्या फौजेचे सामर्थयु ओळिून 
त्याचं्यावि हल्ला किणे धोक्याचे आहे असा रनिोप त्या रठकाणावि हल्ला किण्यासाठी गेिेल्या अरधकाऱ्याने 
मुजारहदशहाकडे पाठरविा. युद्धामध्ये हहदंूचे ४० हजाि सैरनक जिी ठाि माििे गेिे होते तिी 
मुसिमानाचंी हानी देिीि प्रचडं झािी होती. साहरजकच मुजारहदशहाने असा रवचाि केिा की अशा 
परिस्स्थतीत त्या रठकाणी जास्त वळे िहाणे हे शहाणपणाचे ठिणाि नाही. म्हणून त्याने आपल्या सवु 
फौजेसह धुनासोद्राकडे कूच केिे. मुजारहदशहाचे सैन्य चािून येत आहे ते पारहल्यावि हहदंूनी ते रठकाण 
िािी केिे. यानंति िस्त्याच्या तोंडाशी असिेल्या हिडीजवळ मुजारहदशहा स्वतः रनवडक अशा 
सैरनकाचंी तुकडी घेऊन सवु सैन्य सुिरक्षतपणे कूच करून जाईपयंत उभा िारहिा. त्यािा असे वाटिे की 
आपण रवजयनगिमधून माघाि घेत असताना कृष्ट्णिायाकडून कदारचत् आपल्यावि छुपे हले्ल होतीि. या 
[२] (३३७) प्रदेशाची ज्यानंा ज्यानंा मारहती आहे त्या सवांनी उघडपणे कबूि केिे की या मोरहमेत 
मुजारहदशहाने जी कामरगिी बजाविी ती प्रत्यक्ष पिमेश्विाची त्यािा मदत असल्यारशवाय त्याच्या हातून 
पाि पडणे अशक्य होते. 
 

(५९) कनाटकाच्या देशाची उत्तिेकडून दरक्षणेकडे, कृष्ट्णेपासून सेतूबधं िामेश्विापयंत [४१☐] िाबंी 
६०० कोस आहे आरण परिमेपासून पूवेपयंत, हहदी महासागिाच्या रकनाऱ्यापासून तेिंगणाच्या सिहद्दीपयंत 
रंुदी १५० कोस आहे. कनाटकच्या काही भागातं िोक कानडी भाषा बोितात ति काही काही भागातं 
रतिंगी भाषा बोितात. या प्रदेशातीि िोक इतके शूि आहेत की, युद्धासाठी कूच किताना ते गाणी गात 
आरण नाचत जातात. पिंतु त्याचा अरभरनवशे फाि काळ रटकत नाही. कनाटकात घनदाट झाडी आरण 
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मजबतू रकल्लेकोट आहेत. त्यामुळे फौजेिा त्या प्रदेशातून कूच करून जाणे अशक्यप्राय असते. बहमनी 
घिाण्यातीि िाजपुरुषानंी आपिे सावुभौमत्व केवळ आपल्या शौयाच्या जोिावि रटकवनू धििे कािण 
सामर्थयु, संपत्ती आरण प्रदेशाचा रवस्ताि या बाबतीत तुिना किताना रवजयनगिच्या िाजाचंी बाजू 
बहमनीपेक्षा रनरित उजवी होती. मुजारहदशहाच्या कािरकदीत दोन्ही िाज्यातंीि हा फिक रवशषेेकरून 
रदसून येत असे कािण तेिंगणाचा सवु प्रदेश अजून बहमनींच्या अमिािािी आिा नव्हता. गोव्याचे 
समुद्ररकनाऱ्याविीि बंदि, बेळगावचा रकल्ला आरण िुद्द कनाटकात ज्याचंा [२] (३३८) समावशे नाही अशी 
अनेक रठकाणे व त्याचप्रमाणे थळघाटातीि [४२☐] अनेक रजल्हे रवजयनगिच्या िायाच्या ताब्यात होते. 
त्याच्या िाज्याची िोकसंख्या समृद्ध होती आरण त्याचे सवु प्रजाजन त्याच्या अरधकािािा मान तुकवनू 
असत. मिबाि, रसिोन आरण इति देशाचें िाजेिजवाडे यानंी याच्या दिबािातं आपिे वकीि ठेविे होते 
आरण प्ररतवषी त्याच्याकडे ते अनेक मौल्यवान नजिाणे पाठवीत. कृष्ट्णिायाचे पूवुज रवजयनगिवि 
जवळजवळ ७०० वषपेयंत िाज्य किीत होते. या संबंध कािावधीत त्याच्या िाज्यातं अंदाधंुदीने कधीही 
शातंतेचा भगं झािा नाही. कृष्ट्णिायाचे पूवुज यानंी आपल्या संपत्तीचा रवरनयोग उत्तम प्रकािे केिा. त्यामुळे 
त्याचं्याजवळ जमा झािेिी संपत्ती ही पृर्थवीविीि सवु िाज्याचं्या एकरत्रत केिेल्या संपत्ती एवढी झािी 
असती. अल्लाउद्दीन रििजीच्या काळात कृष्ट्णिायाच्या आजाने मनामध्ये काही धार्ममक हेतू धरून आपिी 
संपत्ती ही सेतूबधं िामेश्वि येथे पुििी होती. त्यापैकी काही भाग अल्लाउद्दीन रििजीच्या अरधकाऱ्याचं्या 
हाती पडिा. 
 

(६०) सद्यःपरिस्स्थतीत रवजयनगि हजकून घेणे अशक्य आहे याची मुजारहदशहािा िात्री पटिी. 
तेव्हा त्याने रवजयनगिच्या आसमंतातून जवळीि युद्धकैद्यासंह आपिा मुक्काम हिरविा. या कैद्याचंी 
संख्या ६० ते ७० हजािाचं्या दिम्यान होती, आरण त्यातीि बहुतेक रिया होत्या. मुजारहदशहाच्या बापाने 
िढाई संबंधाने पाळण्याचे जे काही रनयम घािून रदिे होते त्यािा अनुसरून युद्धाची भयंकि िणधुमाळी 
थाबंल्यानंति शत्रसैुरनकाचंी कत्ति करू नये असा हुकूम त्याने रदिा होता; त्याप्रमाणे शत्रसैुरनकाचंी कत्ति 
थाबंरवण्यात आिी होती. मुजारहदशहाच्या सैरनकाचंा तळ अधोनीच्या रकल्ल्यासमोि पडिा होता. 
सुितानाने त्या रकल्ल्याकडे कूच केिे आरण रकल्ल्यािा वेढा घातिा. वढेा ९ मरहनेपयंत चाििा. 
रकल्ल्यावि पाण्याची इतकी टंचाई पडिी की रकल्ल्याविीि रशबंदीची परिस्स्थती हिािीची होऊन ते 
शिणागती देण्याच्या मागात होते. तोच अचानक मुसळधाि पाऊस पडिा. रशबदंीची हिािी दूि होऊन 
त्यानंा रदिासा रमळािा. त्यानंी अरधक जोमाने वढे्याचा प्ररतकाि किण्यास सुरुवात केिी. याच सुमािास 
मुजारहदशहाच्या छावणीत धान्याचा तुटवडा पडिा. त्याचे अनेक सैरनक पाण्याच्या प्रवाहाबिोबि वाहून 
गेिे. ति इतिानंी आपिे पोट रबघडल्याच्या तक्ािी केल्या. याचा परिणाम असा झािा की सैन्यात [२] 
(३३९) रनिाशचेे वाताविण पसििे. सवु सैरनकानंी आम्हािा मायदेशाकडे पित घेऊन चिा अशी एकच 
हाकाटी सुरू केिी. 
 

(६१) एकंदि परिस्स्थतीने घेतिेल्या वाकड्या वळणाची हकीकत जेव्हा कुिबगा येथे मरिक 
सैफुद्दीन घोिी याच्या कानावि पडिी तेव्हा त्याने आपल्या हातािािीि सैन्याच्या तुकडीसह सुितानािा 
येऊन रमळण्याची पिवानगी मारगतिी. अधोनीच्या रकल्ल्याबाबत बिीच मारहती त्याच्या कानावि आिी 
होती. अधोनीचा रकल्ला आपल्यािा पहावयास रमळावा अशीही इच्छा सैफुद्दीन घोिी याने मुजारहदशहापाशी 
व्यक्त केिी. मुजारहदशहाने सैफुद्दीन घोिीने केिेल्या रवनंतीिा आपिी संमती दशरुविी. अधोनीचा 
रकल्ल्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाची पाहणी केल्यानंति मरिक सैफुद्दीन याने सुितानाबिोबि गुप्तपणे 
संभाषण किताना असे सारंगतिे की दळणवळण ठेव ू शकतीि असे १५ रकल्ले अधोनीच्या रकल्ल्याच्या 
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अवतीभोवती आहेत. [४३☐] अशा तऱ्हेची जागा थोड्या कािावधीत हजकून घेता येईि अशी आशा किणे 
व्यथु आहे. अधोनीचा रकल्ला हजकून घ्यावयाचा असेि ति गोवा ते बेळगाव आरण बकंापूिच्या प्रदेशामधीि 
नद्याचं्या दोआबातं असिेिे सवु रकल्ले प्रथम हजकून घेणे जरूि आहे. हा बेत मुजारहदशहािा पसंत पडिा 
आरण त्याने माघाि घेण्यािा आपिी संमती रदिी. मरिक सैफुद्दीन घोिीच्या मध्यस्थीने मुजारहदशहा आरण 
रवजयनगिचा िाया याचं्यामध्ये शिसंधी झािी. त्यानंति कुिबर्गयािा मरिक सैफुद्दीन घोिी यािा अगोदि 
िवाना करून मुजारहदशहाने आपल्या िाज्याकडे कूच केिे. 
 

(६२) कूच किीत सुितानाच्या फौजेने तंुगभद्रा नदी ओिाडंिी आरण ते मुद्गिच्या 
रकल्ल्याजवळ येऊन पोहोचिे. तेथे आल्यावि सुितानाने आपल्या िास मजीतल्या आरण आनंदाच्या 
प्रसंगी त्याच्या सुिात सहभागी होणाऱ्या अशा रमत्रमंडळींना बिोबि घेऊन रशकािीच्या आनंदाचा अनुभव 
घेण्यासाठी म्हणून प्रयाण केिे. त्याच्याबिोबि िक्षक म्हणून केवळ ४०० घोडेस्वािाचंी एक तुकडी होती. 
यामध्ये दाऊदिान, सफ्दििान रसस्तानी आरण आजम हुमायनू आरदकरून मंडळी होती. रदवसभि 
रशकािीचा िेळ संपल्यानंति काळोि पडल्यानंति ज्यारठकाणी तो असे तेथेच िात्रभि मुक्काम किावयाची 
सुितानािा सवय होती. 
 

(६३) रवजयनगि येथे धुनासोद्रा हे रठकाण सोडल्याबद्दि [२] (३४०) मुजारहदशहाने 
दाऊदिानाची जी ििडपट्टी काढिी होती त्याबद्दि त्याचा अरतशय जळफळाट झािा होता. 
दाऊदिानाची हसहासन आपल्यािा रमळाव े अशी अरभिाषा देिीि होती. अशा परिस्स्थतीत त्याने 
मुजारहदशहािा ठाि मािण्याचा कट िचिा. या कटात िान महमद आरण मसूद िान हे पण सामीि 
झािे. िान महमदिा ज्या परिस्स्थतीत दौिताबादच्या सुभेदािीवरून काढण्यात आिे होते ती परिस्स्थती 
अजून तो रवसििा नव्हता. त्याचप्रमाणे त्याचा प्ररतस्पधी आजम हुमायनू याच्याबद्दि मुजारहदशहाने 
दािरविेल्या पक्षपाताचे शल्य त्याच्या मनात होते. मुजारहदशहाने िाजपुत्र असताना महमदशहा बहमनीचा 
दंडधािी मुबािक यािा कुस्तीत ठाि माििे होते. त्याचा मसूद हा मुिगा. आपल्या बापाच्या मृत्यचूा सूड 
घेण्याच्या संधीची तो वाट पहात होता. ही सवु कटवािी मंडळी उतावळेपणाने आपल्या मनातीि बेत कसे 
पाि पाडता येतीि या संधीची मागपु्रतीक्षा किीत होती. पिंतु सफ्दििान आरण आजम हुमायनू यानंी इतकी 
काही दक्षता बाळरगिी होती की अशा तऱ्हेची संधी त्यानंा रमळूच शकिी नाही. पिंतु पिमेश्विाच्या 
िेिणीतून मुजारहदशहाच्या मृत्यचूा हुकूम रिरहिा गेिा आरण एके रदवशी आपल्या या अत्यंत रवश्वासू 
सेवकानंा ते रविोध कित असताना देिीि त्याने आपापल्या सुभेदािीवि पित जाण्यास सारंगतिे. यानंति 
आपल्या उििेल्या अनुयायासंरहत मुजारहदशहा िाजधानीकडे पित येण्यास रनघािा. कूच किीत तो एका 
नदीच्या रकनाऱ्यावि येऊन पोहोचिा आरण तेथे मासे पकडून स्वतःचे मन िमरवण्यासाठी त्याने मुक्काम 
केिा. पिंतु एकाएकी त्याच्या डोळ्यामध्ये असह् वदेना होऊ िागल्या. त्याचे डोळे आिे असल्याचे रनदान 
किण्यात आिे. त्यामुळे तो रवश्रातंी घेण्यासाठी म्हणून एका तंबतू पितिा. त्याच्या दुदैवाने वि उल्लेरििेिे 
कटवािे हे त्या तंबचेू ििवािदाि होते. 
 

(६४) मध्यिात्रीच्या सुमािास िान महमद आरण त्याचे अनुचि यानंा तंबचू्या बाहेि पहािा किण्यास 
ठेवनू दाऊदिानाने मसुदिान आरण इति दोन माणसे यानंा बिोबि घेऊन मुजारहदशहाच्या तंबतू प्रवेश 
केिा. त्यािा अरतशय गाढ झोप िागिी होती. त्याचा एक हबशी गुिाम फक्त तेथे हजि होता, आरण तो 
सुितानाचे पाय िगडीत होता. दाऊदिानािा हातामध्ये धािेचा तीक्ष्ण िंजीि घेऊन प्रवशे किताना जेव्हा 
त्या गुिामाने पारहिे तेव्हा तो चमकिा, आरण मोठ्याने ओिडिा. सुितानािा जाग आिी. पिंतु त्यािा 
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डोळे उघडता येईनात. कािण त्याच्या डोळ्यानंा जो रवकाि झािा होता त्याचे डोळे रमटून िहाणे हे एक 
िक्षण होते. दाऊदिान मुजारहदशहावि धावनू गेिा, आरण त्याने िंजीि त्याच्या शिीिात िुपसिा. 
 

मुजारहदशहाने वािाच्या प्रहािाने कळवळून ज्या हातात दाऊदिानाने [२] (३४१) मािेकऱ्याचे 
तीक्ष्ण शि धििे होते तो हात पकडून ठेविा, आरण दाऊदिानाबिोबि झटापट केिी. तेथे असिेिा 
गुिाम जिी रनःशि होता तिी त्याने मसुदिानािा धििे पिंतु आपल्या हातातीि तिवािीच्या एकाच 
घावाने त्याने त्या गुिामािा ठाि माििे, आरण तिवािीचा दुसिा घाव मुजारहदशहावि इतक्या कौशल्याने 
केिा की, झािेल्या जिमानंी मुजारहदशहािा ताबडतोब मृत्य ूआिा. [४४★] 
 

दैव शिीिासाठी मोठमोठे इमिे उभािते आरण नंति त्या शिीिािा हसहासनावरून कबिस्तानात 
रभिकावनू देते. या जगाने असिे अनेक चमत्काि बरघतिे आहेत. काळाने बरघतिेिा रवश्वासघाताचा हा 
काही परहिाच प्रकाि नाही. दैव एकाच्या मस्तकावि सोन्याचा मुकुट ठेवते ति दुसऱ्यािा ते रचिरनद्रा 
घेण्यासाठी कबिस्तानात िवाना किते. 
 

(६५) आपिा पुतण्या आरण बहमनी िाजाचा सुितान मुजारहदशहा याचा िून केल्यानंति त्याचे 
पे्रत दाऊदिानाने तसेच ठेविे आरण तो तंबबूाहेि आिा. त्याचरदवशी दाऊदिानाने तेथे हजि असिेल्या 
सवु अमीिउमिावानंा आरण अरधकाऱ्यानंा आपण सुितान आहोत याची कबुिी देणे भाग पाडिे. प्रत्यक्षात 
बरघतिे ति दाऊदिान हाच गादीचा वािस असून त्याच्याकडे युविाजपद आिे असते. कािण 
मुजारहदशहािा मूिबाळ नव्हते. तेथे असिेल्या अरमिानंी मोठ्या नािुषीने दाऊदिान सुितान होण्यास 
संमती रदिी. त्यानंा तत्कािीन पद्धतीप्रमाणे दाऊदिानाने मानमिातब आरण नेमणुका करून देऊन िूष 
केिे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी दाऊदिानाने आपल्या पुतण्याचे पे्रत गुिबर्गयाकडे िवाना केिे. यानंति त्या 
रठकाणी २–३ रदवस मुक्काम करून मोठ्या िाजेशाही इतमामाने सवु सैन्यािा बिोबि घेऊन दाऊदिानाने 
स्वतः िाजधानीकडे प्रयाण केिे. 
 

(६६) मुजारहदशहाचा मृत्य ूजेमतेम ३ वषांच्या कािरकदीनंति रजल्हज मरहन्याच्या १७ [रजल्हज 
१७ रहजिी ७७९ एरप्रि १४ इ. स. १३७८] ताििेिा रहजिी ७७९ या वषी िात्री झािा. हाजी महमद 
कन्दहािी याबाबत असे सागंतो की, मुजारहदशहािा ज्या जिमेमुळे मृत्य ू आिा ती जिम महमदशहा 
बहमनीच्या दंडधािी मुबािक याच्या मुिाकडून केिी गेिी. यातीि सत्य ते [४५★] एक पिमेश्विच जाणे. 
 

दाऊदशिा बिमनी [४६★] 
 

(६७) दरक्षणेचे इरतहासकाि असे सागंतात की जेव्हा मुजारहदशहाच्या िुनाची बातमी सवु दूि 
पसििी तेव्हा िाज्याच्या सवु भागात बिेडे [२] (३४२) माजिे. सफ्दििान आरण आजम हुमायनू हे 
रवजापूि येथे पोहोचिे होते. त्यानंी एकरत्रत होऊन गुिबर्गयाकडे कूच केिे. मृत सुितानाचा देह त्यानंी 
बरघतिा, आरण ते तसेच एरिचपूि आरण दौिताबादकडे पित रफििे. रवजापूि येथे असिेिे सवु शाही 
हत्ती आरण घोडे त्यानंी आपल्याबिोबि नेिे. त्याच वेळी त्यानंी दाऊदशहािा पत्र रिहून कळरविे की, 
आम्ही आमच्या सैरनकानंा ताजेतवाने किण्यासाठी आपापल्या रजल्ह्ाकंडे जात आहोत आरण अत्यंत 
अरधितेने आम्ही आपल्याकडून येणाऱ्या कृपापूणु हुकूमाचंी वाट पाहात िाहू. ज्यावळेी आम्ही दिबािात 
हजि िाहाव े अशी आपल्यािा जरुिी भासेि त्यावळेी यत् रकहचतही वळे न मोडता आम्ही ताबडतोब 
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दिबािात हजि होऊ. मुजारहदशहाच्या िुनाची बातमी जेव्हा रवजयनगिच्या िायाच्या फौजेिा कळिी 
तेव्हा त्यानंी त्याबद्दि आनंदोत्सव साजिा केिा. कृष्ट्णा नदीपयंतचा सवु प्रदेश त्यानंी व्यापिा आरण 
िायचूिच्या रकल्ल्यासमोि येऊन ते ठाण माडूंन बसिे. गुिबर्गयाच्या प्रजाजनामध्येही दोन तट पडिे. एका 
पक्षाने दाऊदशहाचा पाठपुिावा केिा ति दुसऱ्याने महमूदचा. हा महमूद म्हणजे अल्लाउद दीन हसन गंगू 
[२] (३४३) याचा सवांत धाकटा मुिगा. मुजारहदशहा गादीवि आल्यानंति त्यािा गुिबर्गयांच्या रकल्ल्यात 
बरंदस्त करून ठेवण्यात आिे होते. 
 

(६८) या प्रसंगी मुख्य वजीि मरिक सैफुद्दीन घोिी याने असा प्रस्ताव माडंिा की िाज्यात जि 
दुफळी माजिी ति त्यामुळे िाज्याचा रवनाश ओढवेि आरण म्हणून त्याने असा सल्ला रदिा की मृत 
सुितानाचा दाऊदशहा हा अगदी जवळचा नातेवाईक आहे. त्याने एवीतेवी आपल्या मस्तकावि िाजमुकुट 
ठेविा आहे. तेव्हा त्यािाच सुितान म्हणून मानून यादवी युद्ध टाळण्याची कसोशी किावी. बहमनी 
घिाण्याचा परहिा वजीि आरण त्या घिाण्याचा प्रमुि आधािस्तंभ म्हणून मरिक सैफुद्दीन याचे दिबािी 
अरधकािी आरण प्रजानन याजंवि वजन होते. त्या सवांनी आरण त्याचप्रमाणे जनानिान्यातीि सवु रियानंी 
त्याने रदिेिा सल्ला मानण्याचे ठिरविे. यािा अपवाद म्हणजे िून झािेल्या मुजारहदशहाची बहीण. ही 
म्हणजे िुद्द सैफुद्दीन घोिीचीच नात होती. रतने आपल्या बापाचा रधक्काि केिा आरण आपल्या नातवाच्या 
िुनाबद्दि सूड घेण्यास सारंगतिे. 
 

(६९) मरिक सैफुद्दीन याने दाऊदशहाच्या नाव े िुत्बा वाचिा आरण आपल्याबिोबि सवु 
अमीिउमिाव, धमुशािज्ञ आरण इति मानकिी आरण सिदाि दिकदाि यानंा घेऊन तो दाऊदशहा हा 
कुिबर्गयाजवळ येऊन पोहोचिा तेव्हा त्यािा सामोिा गेिा. त्याने मोठ्या इतमानाने त्यािा शहिात 
आणिे. रतथे दाऊदशहा याने तख्त इ रफिोजा या हसहासनावि पदापुण केिे. मरिक सैफुद्दीन याने रवनंती 
केल्यावरून दाऊदशहाने त्यािा अरधकाि संन्यास घेण्याची पिवानगी रदिी. त्याने स्वतः िाज्याची सवु 
सूते्र आपल्या हाती घेतिी. िाज्याचे सवु अमीिउमिाव त्याच्या आज्ञा मानू िागिे आरण सवु िाज्यात 
त्याच्या अरधकािाचा जम बसिा असे रदसून आिे. पिंतु मुजारहदशहाची बहीण रुहपिवि आगा रहने मात्र 
त्याची सत्ता कबिू किण्याचे साफ नाकाििे. दाऊदशहाने रतचे मन वळरवण्यासाठी आपल्या प्रयत्नाचंी 
पिाकाष्टा केिी. पिंतु त्याने दािरविेल्या सवु प्रिोभनानंा रतने आपल्या आडमुठेपणानेच उत्ति रदिे. 
जनानिान्यात रतच्या शब्दािा अरतशय मान देत आरण महमदशहाच्या [२] (३४४) मृत्यनंूति तीच 
जनानिान्याची प्रमुि आहे अशी सवांची धािणा होती. त्यामुळे रतिा योर्गय तो मान देणे आरण रतची आदब 
िािणे यारशवाय दाऊदशहािा दुसिा माग ु नव्हता. अिेि मुजारहदशहाच्या मजीतीि आरण िोभातीि 
एका तरुण माणसाचे मन रतने वळरविे आरण आपल्या प्राणाचे बरिदान देऊन आपल्या धन्याच्या िक्ताचा 
बदिा घेण्यासाठी त्यािा आव्हान केिे. 
 

(७०) २१ मोहिम रहजिी ७८० [मोहिम २१ रहजिी ७८० मे १९ इ. स. १३७८] या रदवशी 
दाऊदशहा हा गुिबगा शहिातीि सुप्ररसद्ध मरशदीत नमाज पडण्यासाठी जात होता. त्याच्याबिोबि िान 
महमद हा होता. त्याच्या पाठोपाठ त्याचा मािेकिीही रनघािा. दाऊदशहा नमाजाची प्राथुना म्हणण्यासाठी 
जरमनीवि वाकिा आहे या संधीचा फायदा मािेकऱ्याने घेतिा आरण तो ताबडतोब दाऊदशहाच्या पाठीमागे 
जाऊन उभा िारहिा. दाऊदशहावि प्रहाि किण्यासाठी त्याने आपिे शि उपसिे आरण दाऊदशहाच्या 
सेवकानंा हा काय किीत आहे याचे आकिन होण्याचे अगोदिच त्याने दाऊदशहावि इतका [४७★] भयानक 
वाि केिा की दाऊदशहा जागचे जागी गतप्राण झािा. मािेकऱ्याने दाऊदशहावि केिेिा िुनी हल्ला िान 
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महमद याने बरघतिा. त्याने मािेकऱ्यािा पळून जाण्याची संधी रदिी नाही. त्याने आपल्या तिवािीच्या 
एकाच फटक्याने मािेकऱ्याचे रशि धडावेगळे केिे. दाऊदशहाची कािकीदु फक्त १ मरहना आरण ५ रदवस 
एवढीच झािी. 

मिमूदशिा बिमनी पणिला [४८★] 
 

(७१) दाऊदशहाच्या मृत्यनंूति िान महमद याने मिहूम [२] (३४५) सुितानाचा मुिगा महमद 
संजि यािा हसहासनावि बसरवण्याचे ठिरविे. त्यावेळी त्याचे वय ९ वषांचे होते. ह्ा उदे्दशाने त्याने आपिे 
आरश्रत जमरविे आरण तो िाजवाड्याकडे रनघािा. ह्ा बेताची बातमी रुहपिवि आगा रहिा कोणाकडून 
कळिी. रतने दिवाजे बदं केिे आरण अशी प्ररतज्ञा केिी की जोपयंत माझ्या जीवात जीव आहे तोपयंत ज्या 
रवश्वासघातक्याने आपल्या सुितानाचा आरण माझ्या भावाचा िून केिा त्याचा मुिगा सुितान म्हणून मी 
गादीवि येऊ देणाि नाही. त्याच वळेी रतने अल्लाउद्दीनशहाचा सवांत धाकटा मुिगा महमूद हा गादीचा 
वािस आहे अशी द्वाही रफिविी. यावळेी महमद संजि हा िाजवाड्यात होता आरण तो िाजकन्येच्या 
पूणपुणे ताब्यात होता. साहरजकच आपण आता कसे वागाव े याबद्दि िान महमद हा सहचत झािा. तो 
मरिक सैफुद्दीन घोिी याच्या घिी गेिा आरण त्याने आपल्या पक्षािा रमळाव ेयासाठी त्याचे मन वळरवण्याची 
पिाकाष्टा केिी. यावि उत्तिादािि मरिक सैफुद्दीन याने त्यािा सारंगतिे की, “महमद संजि आरण 
िाजपुत्र महमूद हे दोघेजण रुहपिवि आगा रहच्या ताब्यात आहेत. तेव्हा किह टाळावयाचा असेि ति 
मिा असे वाटते की, गादीवि कोणािा बसवावयाचे याचा रनणयु घेण्याचे काम रतच्याकडे [२] (३४६) 
सोपवाव.े” िाज्यातीि सवु मुसिमान आरण हहदू धमाचे अमीिउमिाव आरण प्रजाजन हे मरिक सैफुद्दीन 
घोिी याच्या सल्ल्यानुसािच वागतीि याची िान महमद यािा जाणीव होती. म्हणून त्याने सैफुद्दीन घोिी 
याच्या सल्ल्यािा मान तुकविी आरण त्याच्या समवते तो िाजवाड्याकडे गेिा. इकडे िाजवाड्यात महमद 
संजि यािा गादीवि आणण्याचे प्रयत्न होऊ नयेत म्हणून िाजकन्येने त्यािा आंधळा केिे आरण िाज्याचे 
वजीि आरण प्रमुि अरधकािी याचं्या अनुमतीने महमूद यािा गादीवि बसरविे. 
 

(७२) महमूदशहा हा स्वभावतःच वृत्तीने दयाळू, गुणी आरण न्यायी असा होता. िाज्याच्या 
कािभािाबाबत त्याने रदिेिा रनणयु हा बहुधा अचूक असे. आपल्या कािरकदीच्या सुरुवातीिा त्याने 
नुकत्याच झािेल्या बडंािा प्रोत्साहन देणािा म्हणून िान महमद यािा सागिच्या रकल्ल्यात कैदेत ठेविे. 
काही काळ िोटतो न िोटतो तोच िान महमद हा तुरंुगातच मिण पाविा. मुजारहदशहाचा जो िून 
झािा होता त्या बाबतच्या कटाचा एक साथीदाि या आिोपावरून त्याने मसूदिा देहातंाची रशक्षा रदिी. 
त्याचप्रमाणे त्याने मरिक सैफुद्दीन घोिी याची िूपच रवनवणी केिी आरण िाज्याचे वजीिपद आरण 
िाजधानीच्या सुभेदािीचे अरधकाि घेण्यारवषयी त्याचे मन वळरविे. िाज्यकािभािाच्या कोणत्याही बाबींत 
त्याच्या सल्ल्यारशवाय सुितान पुढे पाऊि टाकत नसे. सुितानाचे हे धोिण अरतशय फिदायी असे 
ठििे. कािण त्याच्या कािरकदीत िाज्यामध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा गोंधळ रनमाण झािा नाही हकवा 
सिकािच्या कतुव्यदक्षतेत कसल्याही प्रकािची रशरथिता आिी नाही. 
 

(७३) महमूदशहाचा िाज्यारभषेक झाल्यानंति बहादूििान, सफ्दििान आरण आजम हुमायनू 
[४९☐] हे रतघेजण त्विेने िाजधानीकडे आिे. तेथे त्यानंी [२] (३४७) नवीन सुितानापाशी िाजरनष्ठेची 
शपथ घेतिी आरण सुितानाच्या अरभनंदनाथु योर्गय ते नजिाणे अपुण केिे. त्याचप्रमाणे रवजयनगिच्या 
िाजाने िायचूिचा वढेा उठरविा आरण महमदशहा गाजी याच्या कािरकदीत कबिू केिेिी िंडणी 
सुितान महमूद यािा देण्याचे कबिू केिे. 
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(७४) महमूद यािा काव्याची अरतशय आवड होती आरण त्याने स्वतः काही उत्कृष्ट करवता िचल्या 
होत्या. पर्मशयन आरण अिबी या भाषा तो अस्िरितपणे बोित असे. संपत्तीच्या मदाने तो कधी धंुद झािा 
नाही हकवा संकटाच्या अथवा रनिाशचे्या प्रसंगी तो दुःिाच्या कधी पूणपुणे आधीनही झािा नाही. एका 
पत्नीरशवाय इति रियाजंवळ त्याने संबधं ठेविा नाही. तत्त्ववते्त्या रवद्वानाचं्या मताबंद्दि तो अरतशय 
आदिाची भावना दािवी. इतकेच नव्हे ति त्याचं्या संगतीत त्याच्या मनािा आनंदाचे भिते येई. त्याच्या 
कािरकदीत अिबस्तान आरण इिाण येथीि कवींनी दरक्षणेत आश्रय घेतिा, आरण त्याच्या उदाितेच्या 
छत्रािािी आपल्यािा सामावनू घेतिे. त्यावळेी रमि-फैज-उल्ला अंजू हा मुख्य न्यायाधीशाच्या पदावि 
होता. त्याने एकदा सुितानासमोि गझल म्हणून दािरविी. त्याबद्दि सुितानाने त्यािा एक हजाि 
सोन्याच्या मोहिा बक्षीस रदल्या आरण संपत्ती आरण मानसन्मान याची त्याच्यावि िैि-िैिात करून त्यािा 
त्याच्या देशाकडे जाऊन िाहण्याची पिवानगी रदिी. सुितानाची आवडरनवड, त्याची मधुि वाणी आरण 
त्याचा दानशूिपणा या गोष्टींची प्ररसद्धी इतक्या दूिवि पसििी की रशिाजचा सुप्ररसद्ध कवी ख्वाजाहारफज 
याने दरक्षणेिा भेट देण्याचा रनिय केिा. पिंतु त्याच्या इकडे येण्यात दैवयोगाने अशा काही गोष्टी घडून 
आल्या की त्याच्या इथे येण्यात अडथळे रनमाण झािे. ती हरककत पुढे सारंगतिी आहे. 
 

(७५) रमि-फैज-उल्ला अंजू याने या सुप्ररसद्ध कवीकडे सुितानातफे एक बरक्षसी आरण स्वतःतफे 
एक पत्र पाठरविे. त्यात त्याने त्यािा असे वचन रदिे की, “आपण जि कुिबर्गयािा याि ति आपल्यािा 
मनपसंत अशी रबदागी देण्यात येईि आरण रसिाज येथे आपल्यािा सुिरक्षतपणे पोहोचरवण्याची हमी 
घेतिी जाईि.” अशा प्रकािची अरभवचने रमळाल्यामुळे हारफज याने दरक्षणेत येण्यास आपिी अनुमती 
रदिी. त्याच्याकडे बहमनी सुितानाकडून ज्या काही वस्तू पाठरवण्यात आल्या होत्या त्या त्याने आपिे 
नातेवाईक आरण ॠणको याचं्याकडे वाटून टाकल्या. नंति त्याने रसिाज सोडिे आरण तो िाि येथे 
सुिरूप पोहोचिा. तेथे त्याच्या एका रमत्रािा चोियानंी िुबाडिे होते. त्यािा त्याने आपल्या जवळीि 
िोि पैसे देऊन [२] (३४८) मदत केिी. िािपासून ओमुसपयंत त्याच्याबिोबि ख्वाजा-जैनूि-आबी-रदन 
हमदारन आरण ख्वाजा-महमद-काजीरुनी हे दोघेजण सोबत होते. तेही रहन्दुस्तानिा भेट देण्यासाठी 
रनघािे होते. दरक्षणेतून ओमुस येथे बहमनी सुितानाची अनेक शाही जहाजे आिी होती. त्यापैकी एका 
जहाजात तो विीि मंडळींसह प्रवासासाठी सज्ज झािा. पिंतु जहाजाने नागंि उचिून प्रवासास सुरुवात 
केिी न केिी तोच अरतशय सोसायाचा असा वािा वाहू िागिा. त्यामुळे जहाजािा धोका रनमाण झािा 
आरण ते बदंिाकडे पित रफििे. या वादळात हारफजिा इतका त्रास सहन किावा िागिा की आपल्यािा 
रकनाऱ्यावि ठेवण्यात यावे असा आग्रह त्याने धििा आरण प्रवास किण्याचा बेत त्याने सोडून रदिा. फैज-
उल्ला अंजू यािा देण्यासाठी त्याने आपल्या सहकाऱ्याबंिोबि पुढीि करवता िचून रदल्या. 
 

१. या परृ्थवीमातेने भार्गयरूपी देवतेच्या अनंत हस्ताने जिी सुवणाचा वषाव केिा तिी माझ्या 
मातृभमूीत वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या झुळकेच्या सुिद आनंदािा मी मुकतो आहे त्याची त्यामुळे 
भिपाई होईि का? 

 
२. यावि माझा रमत्र उद गाििा “अिे! तू तुझ्या घिी िाहा आरण एके काळी तुिा अरतशय रप्रय 

असिेिी भमूी सोडू नको. तुझी पणुकुटी जे रसिाज आहे ते सोडून इतस्ततः भटकण्याचे 
वडे कोणत्या मूिुपणाने तुझ्या डोक्यात भििे आहे. 
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३. तू रजथे चाििा आहेस त्या दिबािात तुझा योर्गय आब िाििा जाणाि नाही. त्या 
दिबािातीि अमाप संपत्ती जिी तुिा देण्यात आिी तिी प्रत्यक्ष स्वगातून तुिा 
नजिाण्याच्या रूपाने रमळािेल्या सुदृढता आरण सुिासीनता या देणर्गयाचंा तू फुकाफुकी 
त्याग मात्र किशीि.” 

 
४. ित्नाचं्या झगमगाटाने माझी दृष्टी संभ्ररमत होऊन गेिी. या समुद्राची प्रचडं गजुना मी 

कधीच ऐकिी नव्हती. पिन्तु आता मी सम्यक् दृष्टीने रवचाि करू िागिो आहे, आरण मी 
कबिू करितो की, मी चुकिो आहे. 

 
५. माझ्यासमोि मनािा भिुळ पाडणाऱ्या अरभवचनाचंी बिसात किण्यात आिी. पिन्तु 

एिाद्या भिू पडिेल्या माणसासाििा मी [२] (३४९) चळून जाऊ का? ज्या भमूीने मिा 
जन्म रदिा तेथीि मनािा ओढ घािणाऱ्या रहिवळीिा मी वरंचत होऊ का? ते मनािा 
गुंगी आणणािे मादक पेय आरण ज्याचं्यावि माझी अपाि प्रीती आहे अशा सवगंड्याचंा मी 
त्याग करू का? 

 
— ५ — 

 
६. हा हारफज, त्या शाही दिबािाच्या रमजाशीकडे ढंुकूनही बघत नाही. त्या सुिाने येणािी–

गुंगी आरण शिीिाचे स्वास्र्थय यातच तो समाधानी आहे. अिे! ज्याने ही संपत्ती 
रमळरवण्यासाठी या भतूिाविीि िोकाकंडून ज्या मागांचा अविंब केिा जातो त्याकडे 
रतिस्कािाने बरघतिे त्यािा सोन्याने जे रवकत घेता येईि त्याची काय हकमत आहे? 

 
(७६) जेव्हा फैज-उल्ला यािा विीि काव्य रमळािे तेव्हा त्याने ते सुितानािा वाचून दािरविे. ते 

ऐकल्यावि सुितान अरतशय िूष झािा. त्याने असे उद गाि काढिे की, “मिा भेटण्याच्या उदे्दशाने 
हारफज आपिे घिदाि सोडून रनघािा. साहरजकच माझ्या दानशूिपणाचा प्रत्यय आणून न देता त्यािा 
तसेच िाहू देणे हे माझ्या दृष्टीने अरतशय अयोर्गय असे आहे.” असे म्हणून त्याने महमद-कारसम-मरशदी 
याच्या हवािी एक हजाि सोन्याच्या मोहिा केल्या. मरशदी हा कुिबगा येथीि एक अरतशय रवद्वान मनुष्ट्य 
होता. त्याने त्यािा अशी आज्ञा केिी, की “रसिाज येथे हारफजिा पाठरवण्यासाठी स्वीकाि किण्यायोर्गय 
अशा रहन्दुस्थानात उत्पन्न होणाऱ्या वस्तंूपैकी काहीही ििेदी कि.” 
 

(७७) महमूदशहा हा तरुण असताना त्यािा अरतशय भपकेदाि असा पोशाि किण्याची मोठी हौस 
होती. पिंतु तो हसहासनावि आल्यानंति पाढंिे स्वच्छ असे कपडे वापरू िागिा. तो अनेकदा असे भाष्ट्य 
किी की सुितान हे िाज्याचे केवळ रवश्वस्त असतात आरण गिजेपेक्षा अरधक त्यानंी आपल्या स्वतःसाठी 
िचु किणे म्हणजे त्याचं्यावि टाकिेल्या रवश्वासाचा भगं किण्यासाििे आहे. त्याच्या कािरकदीत एकदा 
मोठा दुष्ट्काळ पडिा तेव्हा त्याने माळवा आरण गुजिाथ येथून धान्याची ने-आण किण्यासाठी स्विचाने 
दहा हजाि बैि कामी िाविे. हे धान्य त्याने अरतशय स्वल्प-रकमतीत िोकामंध्ये वाटिे. त्याने कुिबगा, 
रबदि, कंधाि, एरिचपूि, दौिताबाद, चेऊि, दाभोळ आरण इति काही मोठ्या शहिामंध्ये पोिक्या [२] 
(३५०) मुिाचें संगोपन किणाऱ्या शाळा उघडल्या आरण त्या व्यवस्स्थत चािाव्या म्हणून द्रव्याची भिपूि 
सोय करून ठेविी. त्याने धमुगं्रथाचें रवविण किणाऱ्या परंडतासंाठी नेमणुका रनयुक्त करून रदल्या आरण 
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िाज्यामधल्या आंधळ्यासंाठी दिमहा धमादाय रदिा जाण्याची व्यवस्था केिी. त्याने शिे-रसिाज-उरद्दन 
याच्याकडे अरतशय जातीने िक्ष पुिरविे. त्याच्या शवेटच्या आजािपणात तो वािंवाि त्याच्या भेटीिा जाई. 
त्याच्या मृत्यनंूति तो नेहमी त्याच्या कबिस्तानाकडे जाई, त्याच्या नाव ेप्राथुना किी आरण कबिस्तानािा 
भेट देणाऱ्या याते्रकरंूना दानधमु किी. 
 

(७८) सुितानाने िढाईच्या मागाचा स्वीकाि किण्याऐवजी शातंतेच्या, आशीवादाच्या छत्राचा 
आश्रय घेतिा. त्याने आपल्या कािरकदीतीि शातंतेचे वाताविण रबघडणाि नाही याबद्दि अरतशय दक्षता 
घेतिी. त्याच्या अंगी वसत असिेल्या शहाणपणामुळे त्यािा दरक्षणेतीि िोकानंी ॲरिस्टॉटि ही पदवी 
रदिी. त्याच्या एकंदि एकोणीस वषे, नऊ मरहने आरण चोवीस रदवस एवढ्या कािरकदीत िाज्यात फक्त 
एकदाच अशातंतेची परिस्स्थती रनमाण झािी. पिंतु काही मरहन्याचं्या अवधीतच या अशातंतेचा उपशम 
किण्यात आिा. ती हरककत पुढीिप्रमाणे होती :– 
 

(७९) बहाउरद्दन नावाच्या एका हिक्या कुळात जन्मिेल्या आरण दौिताबादचा िरहवासी 
असिेल्या एका इसमािा सागि रकल्ल्याचा रकल्लेदाि म्हणून नेमण्यात आिे. त्याचे दोन मुिगे महमद 
आरण ख्वाजा यानंा सुितानाने आपल्या िास रवश्वासात घेतिे आरण अिेि उमिावपदावि त्याचंी बढती 
किण्यात आिी. त्यानंा इतके सामर्थयु प्राप्त झािे की त्याचं्याबद्दि त्याचं्या प्ररतस्पध्यांच्या मनात मत्सिाची 
भावना रनमाण झािी. त्यानंी या भावाचंी सुितानाकडे बदनामी केिी. त्याचं्या अपेके्षप्रमाणे या बदनामीमुळे 
सुितानाचे मन त्या दोघारंवषयी किुरषत झािे. महमद आरण ख्वाजा यानंा आपल्या जीरवताच्या 
सुिरक्षततेबद्दि भीती वाटू िागिी. त्यानंी बडंाचा पुकािा केिा आरण एक हजाि अनुयायी घेऊन सागिकडे 
पिायन केिे. त्या दोघानंी आपल्या बापाची एकंदि परिस्स्थतीबद्दि गैिसमजूत करून रदिी. परिणामी 
तोही आपल्या मुिाचं्या बडंात सामीि झािा. त्याने सैन्य उभाििे. दोन वेळा त्याच्यावि पाठरवण्यात 
आिेल्या शाही फौजेचा त्याने पिाभव केिा आरण भिपूि िूट रमळविी. त्यामुळे त्याच्या सामर्थयात 
अरधकच वाढ झािी. 
 

(८०) रतसऱ्या प्रसंगी महमूदशहाने [५०☐] युसुफ अजदाि नावाचा एक तुकी अरधकािी सुसज्ज असे 
सैन्य देऊन बडंिोिावंि िवाना केिा. तो सागि [२] (३५१) समोि दोन मरहने तळ देऊन बसिा होता. 
त्या दिम्यान बडंिोिानंी अनेक वेळा जीवावि उदाि होऊन त्याच्यावि हल्ले चढरविे. रवशषेतः एके रदवशी 
मोठा भाऊ महमद याने आपल्या चािश ेशूि अनुयायानंा घेऊन शाही सैन्याच्या रपछाडीवि हल्ला चढरविा 
आरण मोठे यश संपादन केिे. या धुमिक्ीत काळापहाड नावाच्या एका अरधकाऱ्याने महमदच्या हातािा 
जिम केिी. महमदने देिीि त्याच्यावि हल्ला करून त्यािा रनकामी केिे. महमदच्या स्वािानंी पळ 
काढिा तिी देिीि त्याने घोड्यावरून पाय उतािा होण्याचे नाकाििे. अिेि बहाउद्दीन आपल्या मुिाच्या 
मदतीिा येऊन दािि झािा. पुन्हा िणधुमाळी सुरू होऊन ती िात्र पडेपयंत चाििी. सितेशवेटी 
काळोिाच्या बुिख्याआड बहाउद्दीनने माघाि घेतिी. त्या दोघा भावानंी मात्र नेहमीच्या प्रथेच्या रवरुद्ध 
वतुन करून ती सािी िात्र मूिुपणाने रकल्ल्याबाहेि असिेल्या एका िंदकाच्या टोकावि बसून घािरविी. 
शाही सैन्याशी संगनमत करून असिेल्या रकल्ल्याविीि रशबदंीने या संधीचा फायदा घेऊन सवु परिस्स्थती 
युसुफ अजदाि याच्या कानावि घातिी आरण एका दिवाजातून त्याच्या सैरनकानंा आत प्रवेश देण्याचे 
आरण मुख्य बडंिोि बहाउद्दीन यािा मािण्याचे कबिू केिे. ही कामरगिी पाि पाडण्यासाठी युसुफ 
अजदाि याने अनेक माणसे जमा केिी आरण त्यानंा रकल्ल्याकडे िवाना केिे. त्यानंा त्याने असे सारंगतिे 
की रकल्ल्याविीि रशबदंीने बहाउद्दीनचे मस्तक जि तुमच्या ताब्यात रदिे ति तुम्ही रकल्ल्यात प्रवेश करून 
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तो ताब्यात घेण्याची जोिीम अंगावि घ्या; नाहीति पिाङ मुि होऊन छावणीकडे पित रफिा. ठििेल्या 
वळेी आरण रठकाणी रकल्ल्याविीि रशबदंीने बहाउद्दीनचे मस्तक बाहेि फेकिे. त्याबिोबि शाही सैरनकानंी 
रकल्ल्यात प्रवशे करून रकल्ल्याचा ताबा आपल्याकडे घेतिा. त्याच वळेी पूवी ठििेल्या िुणेप्रमाणे बाहेि 
असिेल्या शाही सैरनकानंी त्या दोन्ही भावावंि हल्ला केिा. जीवावि उदाि होऊन िढत असताना ते दोघे 
भाऊ मिण पाविे. [२] (३५२) महमूदशहाच्या कािरकदीत रशके्षची तिवाि म्यानातून काढिी जाण्याचा 
हा परहिाच आरण शवेटचाच प्रसंग होता. 
 

(८१) ह्ा रवजयानंति थोडाफाि काळ िोटिा नाही तोच सुितानािा एका व्याधीतून 
उद भविेल्या तापामुळे २१ िज्जब, [िज्जब, २१ रहजिी ७९९ एरप्रि २० इ. स. १३९७] रहजिी ७९९ या वषी 
मृत्य ू आिा. त्याच्या दुसऱ्याच रदवशी बहमनी घिाण्याचा अरतशय रवश्वासू असा सेवक मरिक सैफुद्दीन 
घोिी हा मिण पाविा. त्याचे वय १०७ वषांचे होते. त्याने आपिी सवु हयात बहमनी घिाण्याच्या चाकिीत 
घािरविी होती. त्याने प्रकट केिेल्या इच्छेप्रमाणे त्यािा सुितान अल्लाउद्दीन हसन गंगू बहमनी याची 
कबि असिेल्या आवािात पुिण्यात आिे. त्याच्या कबिीवि एक दगडाचा ओटा बाधंण्यात आिा. 
 

(८२) असे नमूद किण्यात आिे आहे की कुिाणात सारंगतिेल्या नीरतरनयमाचंा महमूदशहा हा 
कट्टा पुिस्काि किणािा होता. अगदी बािीकसािीक मुद्द्ाबंाबत रनष्ट्काळजीपणा दािरविेिा तो िपवनू 
घेत नसे. साहरजकच सवु न्यायाधीशानंा नीरतमते्तच्या प्रत्येक मुद्द्ाबाबत जे जे काही पतनाचे प्रसंग घडत 
त्या सवांची दिि घेणे भाग पडत असे. एके रदवशी एका व्यरभचािी िीिा रशक्षा देण्यासाठी म्हणून 
न्यायाियात आणण्यात आिे. जेव्हा न्यायाधीशाने “इतका भयंकि गुन्हा घडल्याचा आिोप तुझ्यावि कसा 
आिा?” असा प्रश्न रतिा रवचाििा तेव्हा रतने उत्ति केिे की “न्यायाधीश महािाज! मी केिेिे कृत्य 
बेकायदेशीि आहे असा रवचाि माझ्या मनामध्ये कसा बिे येईि? कािण एक पुरुष चाि रिया करू शकतो हे 
मी जेव्हा पारहिे तेव्हा त्याच न्यायाने मीही चाि नविे का करू नये असा रवचाि माझ्या मनात आिा. जि का 
माझी चूक असेि ति माझे चुकिे आहे असे मी कबिू किीन आरण त्याच गुन्ह्ाची पुनिावृत्ती किण्याचे पाप 
मी किणाि नाही.” रतच्या ह्ा उत्तिामुळे न्यायाधीश गोंधळात पडिा आरण रतच्या अपिाधाबद्दि रतिा 
नुसती ताकीद देऊन त्याने रतिा सोडून रदिे. 
 

महमूदशहा बहमनी याने एकंदि एकोणीस वष ेनऊ मरहने चोवीस रदवस िाज्य केिे. 
 

णगयासुद्दीनशिा बिमनी [५१★] 
 

(८३) ज्यावेळी दरक्षण देश त्या गुणवान आरण न्यायी अशा [२] (३५३) महमूदशहा बहमनीिा 
मुकिा त्यावेळी त्याचा मोठा मुिगा रगयासुद्दीन हा हसहासनावि बसिा. त्यावळेी त्याचे वय १७ वषांचे होते. 
त्याच्या बापाने घािून रदिेल्या रूढीिा अनुसरून तो आपल्या सवु दिबािी मंडळीबिोबि अरतशय 
सौजन्याने वागिा. बहमनी घिाण्याचे जुने सेवक आरण बहमनी घिाण्यातीि मंडळीना नेहमीच ज्यानंी 
मदत केिी अशावंि त्याने अरतशय कृपादृष्टी दािरविी आरण त्याचं्यावि मानमिातबाची िैििैिात केिी. 
या सुमािास सफ्दििान रसस्तानी याच्या मृत्यचूी बातमी येऊन पोहचिी. तेव्हा त्याचा मुिगा सिाबतिान 
यािा सुितानाने मजिीस अिी ही पदवी रदिी. त्याचबिोबि त्याच्या बापाचे सवु अरधकाि आरण 
जहारगिी त्यािा बहाि केिी आरण त्यािा वऱ्हाडात जाण्यास रनिोप रदिा. आजम हुमायनूचा मुिगा 
महमदिान याचा मुख्य वकीि आरण पेशवा [५२☐] व अहमद बेग कजरवनी याची बढती िक्षकदिाचं्या 
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मुख्यारधकािपदी म्हणजे रमि नोबत या जागेवि किण्यात आिी. सुितानाने त्याच्याकडे अरतशय जातीने 
िास करून िक्ष पुिरविे. यामुळे सुितानाच्या अंतःपुिातीि एक प्रमुि तुकी गुिाम िािचीन [५३★] हा 
त्याचं्याबद्दिच्या मत्सिाने पेटून रनघािा. िािचीनची इच्छा स्वतःसाठी मुख्य वकीि आरण पेशवा हे 
अरधकािाचे पद आपल्यािा रमळाव े एवढीच नव्हती ति आपिा मुिगा हसनिान [२] (३५४) याची 
नेमणूक रमि नोबत या अरधकािपदावि व्हावी असे त्यािा वाटत होते. विीि गोष्टीमुळे त्याच्या पदिी 
रनिाशा पडिी. त्याने आपिा असंतोष आरण नामजी उघडउघड प्रकट केिी. यावि सुितानाने त्याची 
चागंिीच ििडपट्टी काढिी. एकदा सुितान त्याच्या समक्ष असेही म्हणािा की मोठमोठ्या घिाण्यातीि 
पुरुषावंि ज्या जागाचंा अरधकाि चाितो अशा जागावंि गुिामाची नेमणूक किण्यासाठी रनवड किणे 
म्हणजे अरतशय अन्यायाचे आहे. कािण त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळजण िुद्द पैगंबिाच्या वंशजापंैकी होते. माझ्या 
पूवुजानंी या बाबतीत जे रनयम घािून रदिेिे आहेत त्या रनयमाच्या बाबतीत मी माझ्या पुिते बोिावयाचे 
म्हटल्यास कधीही उल्लंघन केिे नाही. याबद्दि मिा दुःि होत नाही. 
 

(८४) िािचीनने सुितानाने काढिेिे हे उद गाि आपल्या मनामध्ये जपून ठेविे, आरण गुप्तपणे 
सुितानावि सूड कसा घेता येईि याचा रवचाि तो करू िागिा. उघडउघड मात्र आपिी मानिंडना 
झािेिी आहे असे त्याने यस्त्कहचतही दािरविे नाही. िािचीनिा एक मुिगी होती. रतचे सौंदयु अप्ररतम 
होते. गायनामध्ये रतचे कौशल्य वािाणण्यासाििे होते रततकीच रतची हजिजबाबीपणाबद्दि प्ररसद्धी होती. 
सुितानािा ती आपल्यािा प्राप्त व्हावी अशी इच्छा रनमाण झािी आरण रतिा रमळरवण्यासाठी म्हणून 
त्याने गुप्तपणे िटपट सुरू केिी. सुितानािा आपल्या मुिीबद्दि इच्छा रनमाण झािी आहे हे िािचीन 
याच्या ध्यानात आिे. त्याने तरुण सुितानािा किमणुकीच्या कायुक्मासाठी म्हणून आमंत्रण केिे. भोळ्या 
सुितानािा असे वाटिे की या प्रसंगी िािचीन आपिी मुिगी आपल्यािा अपुण किीि. िािचीनने 
मोठ्या भपक्यात आपल्या शाही पाहुण्याचंी किमणूक केिी. सुितानाने मद्याचे पेिे रिते केिे होते. 
सुितान त्या धंुदीत असताना िािचीनने िुणा करून सुितानािा सारंगतिे की तुम्ही बिोबि आणिेल्या 
आपल्या रशपायानंा येथून रनघून जाण्याची आज्ञा किा. हा आपल्यािा एक शुभशकुनच झािा आहे अशी 
समजूत सुितानाने करून घेतिी. आपल्या गुिामाची संुदि मुिगी आपल्या ताब्यात केव्हा एकदा येते 
याबद्दि सुितान अरतशय उत्सुक झािा होता. दारू प्यायल्यामुळे बेहोषीच्या धंुदीत त्याचे भान हिपिे 
होते. त्याने अरवचािाने ती िोिी सोडून जाण्याचा आपल्या अनुचिानंा हुकूम रदिा. िािचीनने दारूचा 
पुिवठा किण्यासाठी फक्त एक िोजासिा सुितान असिेल्या िोिीत ठेविा आरण तो स्वतः आपल्या 
जनानिान्याच्या रदशनेे गेिा. थोड्या वळेानंति हातामध्ये नर्गन िंजीि घेऊन त्याने त्या िोिीत प्रवेश 
केिा. सुितान जिी दारूच्या धंुदीत होता तिी त्याने िािचीनिा प्ररतकाि किण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु 
सिळ चािणे अशक्य झाल्यामुळे तो [२] (३५५) िािी कोसळिा, आरण रजन्याच्या पायऱ्या गडगडत 
िािी गेिा. िािचीनने त्याचे केस धििे, आरण आपल्या िोजासिाच्या मदतीने सुितानािा पाठीवि 
उताणे पाडिे. नंति आपल्या िंरजिाच्या अणकुचीदाि टोकाने त्याने सुितानाचे डोळे फोडिे. हे भयानक 
कृत्य केल्यानंति जणू काही सुितानाच्या आजे्ञने आपण त्यानंा बोिावीत आहोत असा आभास रनमाण 
करून त्याने सुितानाच्या अनुचिानंा एका पाठोपाठ एक असे आत बोिारविे. ते आत रशिताच प्रत्येकािा 
त्याने ठाि माििे. अशा तऱ्हेने त्याने एकंदि २४ माणसाचंा वध केिा. या २४ माणसातं बहुतेकजण 
सुितानाच्या वरिष्ठ अरधकाऱ्यापंैकी होते. साहरजकच िुनी िािचीनच्या हिकट बेतानंा प्ररतकाि करू 
शकेि अशी हहमत असिेिी एकही व्यक्ती िाज्यात रशल्लक िारहिी नाही. सुितान रगयासुद्दीन याचा भाऊ 
शम्सउद्दीन यािा िािचीन याने हसहासनावि बसरविे आरण रगयासुद्दीन यािा त्याने सागिच्या रकल्ल्यावि 
बरंदवासात ठेवण्यासाठी िवाना केिे. ही घटना १७ िमजान रहजिी ७९९ [िमजान १७ रहजिी ९९९ जून ९ 
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इ. स. १३९६] या वषी घडिी. रगयासुद्दीन याने एकंदि फक्त १ मरहना आरण २० रदवस एवढेच िाज्य 
केिे. 

शम्सउद्दीन बिमनी 
 

(८५) शम्सउद्दीन जेव्हा सुितान पदावि आिा तेव्हा त्याचे वय [२] (३५६) १५ वषांचे होते. 
आपल्या भावावि जी दुदुशा ओढरविी होती रतचा त्याने भयंकि धसका घेतिा, आरण आपण नामधािी का 
होईना पण सुितान आहोत यात समाधान मानिे. िािचीन यािा आता मरिक नायब [५४☐] हा रकताब 
रमळािा. सिदािापंैकी जे त्याच्या तिवािीच्या तडाख्यातून सुटिे होते त्यानंी िािचीन यािा शिणागती 
देण्यातच आपिे जीवन सुिरक्षत िाहीि असा रवचाि केिा आरण िािचीनच्या अरधकािापुढे मान 
तुकविी. शम्सउद्दीन याची आई ही िाजघिाण्यात येण्यापूवी गुिाम होती. आपल्या मुिाचे प्राण सुिरक्षत 
कसे िाहतीि या काळजीने रतने िािचीन याच्याबिोबि अरतशय सौजन्याची वागणूक ठेविी आरण त्यािा 
योर्गय तो मान रदिा. “िािचीन याने रशफािस केिेिी गोष्ट तू कृतीत उतिवत जा. कािण तुिा जो 
िाजमुकुट रमळािा आहे तो केवळ याच्यामुळेच,” असा उपदेश रतने त्यािा केिा. रतने त्यािा असेही 
सारंगतिे की, तुझ्या उपकािकत्यारवरुद्ध तुिा अनेकजण प्ररतकूि आरण मत्सिग्रस्त अशा सूचना कितीि 
त्याकडे तू पूणपुणे दुिुक्ष किीत जा. िािचीन यानेही िाजमातेबिोबिची आपिी वागणूक सभ्यतेची 
ठेविी. रतिा तो अरतशय मान देत असे. वळेोवळेी रतच्याकडे तो अरतशय मौल्यवान भेटी पाठवी. रतचा 
रवश्वास आरण मजी संपादन किावी या [२] (३५७) हेतूने त्याने सवु तऱ्हेच्या उपायाचंा अविंब केिा. 
 

(८६) दाऊदशहा बहमनी यािा एकंदि तीन मुिगे होते. ते म्हणजे महमद संजि (ह्ािा 
िाजकन्या रुहपिवि आगा रहच्या आजे्ञवरून आंधळा किण्यात आल्याची हकीकत यापूवीच सागंण्यात 
आिी आहे.), रफिोजिान आरण अहमदिान. शवेटच्या दोघाजणाचंी आई एकच होती. आपल्या बापाच्या 
मृत्यचू्या वळेी त्याचंी वये ६ आरण ७ वषांच्या दिम्यान होती. त्याचंा चुिता महमूदशहा यानंा त्याने 
रपतृपे्रमाच्या वात्सल्याची वागणूक रदिी होती, आरण त्याचं्या दजािा शोभेि असे रशक्षण त्याने त्यानंा रदिे 
होते. रमि फैजुल्ला अंजू रशिाजी यािा त्याने त्याचंा रशक्षक म्हणून नेमिे होते आरण िष्ट्किी कवायती आरण 
डावपेच यामध्ये ते पूणुपणे प्रावीण्य संपादन कितीि अशी िबिदािी त्याने घेतिी होती. त्यावळेी 
महमूदशहा यािा मुिगा नसल्याने त्याने प्रत्येक िाजपुत्रािा आपिी एक एक मुिगी िर्गनामध्ये रदिी. 
पुष्ट्कळदा तो असेही म्हणे की रफिोजिान हाच माझा वािस आहे. अनेकदा तो रफिोजिा आपल्या शजेािी 
हसहासनावि बसवनू घेई आरण असे म्हणे की माझ्या घिाण्यातीि दुसिा कोणीही इतका िायक नाही हकवा 
माझ्या घिाण्याचे तेज अरधक वृहद्धगत किीि अशी दुसऱ्या कोणाचीरह कुवत नाही. जेव्हा पिमेश्विाच्या 
कृपेने महमूदशहािा मुिगे झािे तेव्हा त्याने त्यापंैकी वडीि मुिगा रगयासुद्दीन यािा आपिा वािस नेमिे 
आरण मितेसमयी त्याने रफिोजिान आरण अहमदिान याचं्याकडून रगयासुद्दीनबिोबि आपण एकरनष्ठ िाहू 
आरण त्याच्या आज्ञाचें पािन करू अशी शपथ घेवरविी. शपथ घेतल्याप्रमाणे त्या दोघानंी अरतशय 
आज्ञाधािकपणे आरण इमानीपणाने त्याची चाकिी केिी. 
 

(८७) िािचीन याने रगयासुद्दीन शहा यािा हसहासनावरून काढून टाकिे आरण त्यािा आंधळा 
केिे याबद्दि अरतशय संताप येऊन त्याच्या बरहणींनी आपल्या नवऱ्यानंा त्याच्या मृत्यचूा सूड घेण्याबद्दि 
चेतारविे पिंतु त्याचं्या बेताचा िािचीन यािा सुगावा िागिा आरण त्याबद्दि त्याने सुितानाकडे तक्ाि 
करून त्याचं्यावि िाजद्रोहाचा आिोप केिा. असे किण्यात त्याचा उदे्दश असा होता की त्यामुळे 
सुितानािा आपण हसहासनावि िाहतो हकवा नाही याबद्दि भय वाटेि आरण तो त्यांना ठाि 
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मािण्याबद्दिचा हुकूम सुितानापासून रमळव ूशकेि. या आिोपाकडे शम्सउद्दीनशहाने पूणपुणे दुिुक्ष केिे 
तेव्हा नाईिाजाने ही परिस्स्थती [२] (३५८) त्याने िाजमातेच्या कानावि घातिी. त्याने असे प्ररतपादन 
केिे की तुम्ही जि या दोन भावाचंा रनकाि िाविा नाही ति तुमच्या मुिाची हसहासनावरून उचि-
बागंडी होईि. तुम्हािा मजबद्दि अरतशय आपुिकी वाटते असा सवांना संशय आहे. त्यामुळे तुमच्याविही 
भयानक प्रसंग गुजिण्याची भीती रनमाण होईि. िािचीनने जी कािणमीमासंा रदिी रतचा परिणाम 
शम्सउद्दीन पेक्षाही त्याच्या आईवि अरधकति झािा. रतच्याशी पुष्ट्कळ वादरववाद घातल्याबद्दि रतने अिेि 
रफिोजिान आरण अहमदिान यानंा पकडण्याच्या बेतािा नाईिाजाने आपिी संमती रदिी. पिंतु आपण 
पकड़िे जाणाि या बेताचा त्यानंा अगोदिच सुगावा िागिा आरण ते कुिबर्गयाहून पळून सागिच्या 
रकल्ल्याकडे रनघून गेिे. 
 

(८८) िाजघिाण्याचा एक गुिाम सुद दू हा सागिच्या रकल्ल्याचा रकल्लेदाि होता. तो श्रीमान असून 
अरतशय सामर्थयुशािी होता. त्याने उघडउघड आरण मोठ्या पे्रमाने िाजपुत्राचें स्वागत केिे आरण 
िाजपुत्रारंवषयी आपल्यािा अरतशय आपुिकी वाटते असे ज्यामुळे सवांना रदसून येईि अशी कोणतीही 
गोष्ट किण्याचे त्याने रशल्लक ठेविे नाही दुसऱ्यारदवशी रफिोजिान आरण अहमदिान यानंी 
शम्सउद्दीनशहा आरण त्याचबिोबि िाज्यातल्या मुख्यमुख्य अरमिानंा पते्र रिरहिी. त्या पत्रातं त्यानंी असे 
रिरहिे की िािचीन याने रगयासुद्दीनशहाबिोबि अरतशय कपटाची वागणूक केिी. त्याने जे इति भयंकि 
गुन्हे केिे त्यामुळे िाजघिाण्याची बेअब्र ू होऊन िाजघिाण्याच्या कीतीिा कारळमा िागिेिा आहे. ह्ा 
गोष्टींची आपल्या सवांना जाणीव आहेच. त्यामुळे आमचा उदे्दश िािचीन याची हकािपट्टी किणे एवढाच 
आहे. त्यामुळे आमचे तुमच्यापाशी एवढेच मागणे आहे की िािचीन यािा तुम्ही कडक शासन किावे. 
त्यानंति आम्ही येऊन शम्सउद्दीनशहाच्या सते्तिा मान्यता देऊन त्याच्यापाशी रुजू होण्याचे आश्वासन देतो. 
पिंतु त्याचबिोबि आम्ही तुम्हा सवांना असे बजावतो की िािचीन याचा नाश किण्यासाठी आम्ही आमचे 
सवु सामर्थयु पणािा िावनू सवु उपायाचंा अविंब करू आरण आमचे उरद्दष्ट साध्य झाल्यािेिीज स्वस्थ 
बसणाि नाही. 
 

(८९) शम्सउद्दीनशहाने आपिी आई आरण िािचीन याचं्याशी सल्लामसित केिी आरण विीि 
पत्रािा उत्ति पाठरविे. त्यामुळे िाजपुत्र रफिोज आरण अहमद याचं्या िागात अरधकच भि पडिी. त्यानंी 
सागिच्या रकल्लेदािाच्या मदतीने ३००० घोडेस्वाि आरण पायदळ एवढी फौज जमा केिी. आपण 
िाजधानीकडे चािून गेल्यावि तेथीि फौजही आपल्यािा येऊन रमळेि असा पूण ु रवश्वास त्यानंा होता. 
त्याच्या बळावि त्यानंी कुिबर्गयाच्या रदशनेे कूच केिे पिंतु त्याचं्या अपेके्षप्रमाणे [२] (३५९) न झाल्यामुळे 
रनिाशा त्याचं्या पदिी पडिी. ते काही काळ भीमा नदीच्या तीिावि थाबंून िारहिे. या रठकाणीही त्यानंा 
नाव घेण्याजोगा कोणताही अरधकािी िाजधानीमधून त्यानंा मदत किण्यासाठी म्हणून येऊन रमळािा 
नाही. तिी देिीि त्यानंी असे ठिरविे की दोन्ही िाजपुत्रानंी कुिबर्गयाच्या रदशनेे कूच किावे आरण कूच 
किताना रफिोजिानाने शाही छत्रचामिे आपल्या मस्तकावि धािण किावी. या प्रसंगी त्याने आपिा भाऊ 
अहमदिान यािा अरमि उि् उमिा या पदावि नेमिे. सुद दू यािा रमि नोबती रदिी आरण रमि फैजुल्ला 
अंजू यािा वकीि हकवा वजीि या जागेवि नेमिे. 
 

(९०) दोन्ही िाजपुत्र कूच किीत कुिबर्गयापासून चाि कोस अंतिावि येऊन पोहोचिे. तेव्हा 
िािचीनने सैन्यातीि अरधकािी आरण रशपाई याचं्यामध्ये भिपूि द्रव्य वाटिे आरण दोघा िाजपुत्रानंा 
प्ररतकाि किण्यासाठी तो शम्सउद्दीनशहािा बिोबि घेऊन शहिाबाहेि पडिा. मिकोि शहिानजीक दोन्ही 



 अनुक्रमणिका 

फौजातं भयंकि धुमिक्ीची िढाई झािी. या िढाईत दोन्ही भावाचंा पिाभव झािा आरण आपल्या 
अनुयायासंह ते सागिकडे पळून गेिे. िािचीनच्या या रवजयामुळे त्याचे आरण िाजमातेचे सामर्थयु आरण 
घमेंड इतक्या पिाकोटीिा पोहोचिी की दिबािातीि पुष्ट्कळशा अमीि-उमिावानंी गुप्तपणे आम्ही तुमच्या 
चाकिीत यावयािा तयाि आहो असे दोघा िाजपुत्राकंडे कळरविे. त्यानंी त्यानंा असाही सल्ला रदिा की 
तुम्ही शम्सउद्दीनशहाकडे क्षमायाचनेसाठी रिहा आरण त्याच्याकडून तुम्हािा तसे रिहून आल्यावि तुम्ही 
कुिबर्गयािा रनघून या. तुम्ही कुिबर्गयािा आल्यावि आपल्यािा सावकाशपणे सल्लामसित किता येईि 
आरण तुमचे काय रवचाि आहेत त्याचीही मारहती तुम्हािा देता येणे शक्य होईि. 
 

(९१) कुिबर्गयाहून अरमिाचं्या आिेल्या या वचनावंि रवसंबून रफिोजिानाने िाजमाता आरण 
िािचीन याजंकडे रमि फैजुल्ला अंजू आरण सय्यद कमािउद्दीन यानंा इति प्ररतरष्ठत माणसे बिोबि देऊन 
पाठरविे. त्याने त्याचं्याबिोबि असा रनिोप पाठरविा की रनव्वळ आमच्या मनातीि भीतीने आम्हािा बडं 
किण्यास प्रवृत्त केिे आरण आता आम्ही केिेल्या कृत्याचा आम्हािा मनापासून पिात्ताप होत आहे. अशा 
परिस्स्थतीत सुितानाकडून जि आम्हािा क्षमा केिी आहे असे सागंणािी पते्र आिी ति आम्ही दिबािात 
पित येऊ. दोन्ही िाजपुत्राकंडून अशा तऱ्हेने क्षमायाचनेची पते्र आल्यामुळे िाजमाता आरण िािचीन यानंा 
अरतशय आनंद झािा. [२] (३६०) त्यानंी िाजपुत्राकंडे क्षमेची पते्र पाठरविी. या पत्रातं िाजपुत्रानंा क्षमा 
केल्याचा भिपूि मजकूि त्यानंी पुन्हा पुन्हा रिहून कळरविा आरण अरतशय गोडव्याने भििेल्या वाक्यातं 
त्यानंी िाजपुत्रानंा भिघोस आश्वासने रदिी. 
 

(९२) क्षमेच्या मजकुिाचे हे िरिते येऊन पोहोचल्यानंति काही काळाने दोघे िाजपुत्र आपल्या 
घिाच्या गच्चीवि बसून कुिबर्गयािा जाण्यात जो धोका आहे तो पत्किावा हकवा नाही याबद्दि 
रवचािरवरनमय कित बसिे असताना घिासमोरून एक कारश्मिी वडेसि मनुष्ट्य गेिा. तो मोठ्याने 
ओिडिा ‘ज्याच्या कृपाछत्रािािी समृद्धी प्राप्त होते अशा हे रफिोज तुिा कुिबर्गयािा नेण्यासाठी आरण 
तुिा सुितान बनरवण्यासाठी मी आिो आहे.’ त्या वेड्याचे हे उद गाि म्हणजे आपल्यािा झािेिा हा एक 
शुभशकुनच आहे असे समजून त्या दोघानंी ताबडतोब कुिबर्गयाकडे कूच केिे. तेथे गेल्यावि सुितानाने 
त्यानंा मानाचे पोषाि आरण भेटीदािि नजिाणे रदिे. पिंतु िािचीन आरण रफिोजिान याचं्या मनात 
मात्र दोघेजण पिस्पिाचं्या दृष्टीस पडल्यापासून संशयाने घि केिे आरण दोघेजण अरतशय जागरुकतेने 
िाहू िागिे. 
 

(९३) कुिबर्गयािा आल्यानंति १५ रदवसानंी गुरुवाि २३ सफि [सफि २३ रहजिी ८०० नोव्हेंबि 
१५ इ. स. १३९७] रहजिी ८०० या रदवशी रफिोजिान दिबािात गेिा. त्याच्याबिोबि त्याच्या जीवािा 
जीव देणािे १२ रशिेदाि होते. त्याच वळेी त्याच्या जवळ जवळ ३०० इति अनुयायानंी प्रत्येक वळेी एक-
एक दोन-दोन असे करून रकल्ल्यात प्रवेश करून घेतिा. नंति रफिोजिानाने आपिा भाऊ अहमदिान 
यािा बोिावणे पाठरविे. तो आल्यानंति त्याने िािचीनिा असे सारंगतिे की माझे काही नातेवाईक 
आपापल्या जहारगिीवरून सुितानािा मानाचा मुजिा देण्यासाठी आिेिे आहेत, तेव्हा आपण मी ज्यानंा 
ज्यानंा बोिावणे पाठवीन अशा सवांना रकल्ल्यात प्रवशे करू देण्यासंबधंी रकल्ल्याच्या पहािेकऱ्यानंा हुकूम 
पाठवा. 
 

(९४) याप्रमाणे िािचीनबिोबि रफिोजिानाने संभाषण कित कित त्याचे िक्ष वधेिे आहे अशी 
काळजी घेतिी. तेव्हा त्याचा भाऊ, अहमदिान हा आपल्या नातेवाईकाचंी ओळि करून देण्याच्या रमषाने 
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रकल्ल्याच्या बाहेि [२] (३६१) पडिा. पिंतु तो बािा माणसानंा एकदम बाहेि घेऊन जाण्याचा प्रयत्न 
किीत असताना त्यािा ििवािदािानंी अडरविे. आपिा कट उघडकीस आिा अशी अहमदिानाच्या 
मनाची समजूत झािी. तेव्हा त्याने सवु तऱ्हेचा धोका पत्किण्याचे आरण त्यावळेी कामावि हजि असिेल्या 
सवांवि हल्ला किण्याचे ठिरविे. तेथे असिेल्या ििवािदािानंा त्याने रनःशि केिे. अहमदिान तसाच 
दिबािात घुसिा. तेथे त्यािा इति कोणीही प्ररतकाि केिा नाही. फक्त िािचीनच्याच मुिानंी त्यािा 
रविोध केिा. तेथे जमिेिी इति सवु मंडळी पळून गेिी. शम्सउद्दीनशहा आरण त्याचा वजीि िािचीन हे 
दोघेजण दिबािािािी असिेल्या भयुािात िपून िारहिे. पूवी ठिल्याप्रमाणे रफिोजिानाच्या ३०० 
अनुयायानंी िाजवाड्यातीि दिबािाच्या िोल्यामंध्ये असिेल्या िािचीनच्या अनुयायावंि हल्ला चढरविा 
आरण त्यानंा पळवनू िाविे. अशा तऱ्हेने ठिरविेल्या बेताप्रमाणे दोघा िाजपुत्राचंी योजना रसद्धीस गेिी. 
 

(९५) रफिोजिानाने सुितान आरण िािचीन याचं्या पायात बेड्या चढरवल्या आरण 
िाजवाड्याच्या ज्या दािनामध्ये आसिा घेण्यासाठी ते पळून गेिे होते तेथेच त्यानंा बरंदस्त केिे. तो स्वतः 
दिबािाच्या सवु अमीिउमिावानंा बिोबि घेऊन रदवाण-इ-िासमध्ये गेिा. तेथे गेल्यावि तो तख्त-इ-
रफिोजा या बहमनींच्या हसहासनावि आरूढ झािा. त्याने रफिोजशहा-िोज-अफजून असा रकताब धािण 
केिा आरण अिाउद्दीन हसन गंगु याची तिवाि आपल्या म्यानात ठेविी. अशा तऱ्हेने आपिी सत्ता सवांवि 
बसरवल्यानंति शम्सउद्दीनशहाचे डोळे त्याने काढिे आरण त्यािा रबदिच्या रकल्ल्यात कैदेत ठेविे. 
त्याचवळेी त्याने सागिच्या रकल्ल्यातून रगयासउद्दीन यािा कुिबर्गयािा आणरविे. त्याचे िािचीनने जे 
हाि केिे होते त्याबद्दि त्याने िािचीनवि सूड उगवावा म्हणून त्यािा रगयासउद्दीनच्या स्वाधीन केिे. 
रगयासउद्दीन जिी पूणपुणे आंधळा होता तिी त्याने िािचीनिा आपल्यासमोि बसरवण्याचा हुकूम रदिा 
आरण तिवािीच्या एका घावानेच त्यािा ठाि केिे. त्यानंति त्याने, “मिा मके्कच्या याते्रिा जाण्याची 
पिवानगी द्या,” अशी रफिोजशहाजवळ रवनंती केिी. रफिोजशहाने ही रवनंती मान्य केिी तेव्हा 
रगयासउद्दीन हा चेऊि बदंिात जहाजात चढिा आरण प्रवास कित सुिरूपपणे मके्किा येऊन पोहोचिा. 
त्यानंति अनेक [२] (३६२) वषांनी त्याचा मृत्य ू होईपयंत तो मके्किाच िारहिा. त्याच्या आयुष्ट्यभि 
रफिोजशहाने अरतशय उदािपणे त्यािा ५ हजाि सोन्याच्या अश्रफींची नेमणूक करून रदिी. त्याचप्रमाणे 
दिवषी तो त्याच्यासाठी उंची कपडेही मके्किा पाठवी. 
 

(९६) शम्सउद्दीनची कािकीदु फक्त ५ मरहने आरण ७ रदवस झािी. 
 

णफरोजशिा बिमनी [५५☐] 
 

(९७) अनेक इरतहासकािानंी असे रनवदेन केिेिे आहे की, [२] (३६३) सामर्थयु आरण भव्यता या 
गोष्टींचा रवचाि केिा ति रफिोजशहा हा आपल्या पूवुजापेंक्षा रनरितपणे उजवा होता. इतकेच नव्हे ति 
त्याच्या कािरकदीत बहमनी घिाण्याने वैभवाची पिाकोटीची सीमा गाठिी. हहदंूमध्ये फक्त आपल्या 
जातीतच िर्गन कितात आरण जातीबाहेि मुिगी देणे ते धमुबाह् समजतात. तिी देिीि रवजयनगिच्या 
िाजािा त्याने (रफिोजशहाने) स्वतःसाठी आपिी मुिगी देणे भाग पाडिे. त्याचप्रमाणे मुसिमानी धमाचा 
प्रसाि किण्याच्या कामामध्येही [२] (३६४) त्याच्या हातून कुचिाई झािी नाही. त्यासाठी त्याने यशस्वी 
अशा २४ मोरहमा केल्या. त्यातं रमळािेल्या रवजयामुळे त्याने आपल्या िाज्यामध्ये भि घािून त्याचा रवस्ताि 
केिा. त्याने बकंापूिचा रकल्ला हजकून घेतिा, आरण तेिंगणाच्या बहुतेक भागािा मुसिमानी अंमिाच्या 
छत्रािािी आणिे. फेयाच्या पद्धतीवि रहऱ्याने जडरविेिा िाजमुकुट मस्तकावि धािण किणािा तोच 
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दरक्षणेतीि परहिा सुितान होता. [५६★] सुितानाच्या अंगी औदायु हे प्रकषाने वास किीत असिे पारहजे. 
रफिोजशहािा आपल्या औदायाचा अरतशय अरभमान वाटत असे. या त्याच्या गुणामुळे त्यािा अमाप कीती 
प्राप्त झािी. दारू रपणे आरण संगीतािा साद देणे या दोन गोष्टी सोडल्या ति धमुतत्त्वारवरूद्ध दुसिा 
कोणताही गुन्हा केल्याचा दोषािोप त्याच्यावि किता आिा नसता. तो वािंवाि उपवास किी आरण परवत्र 
कुिाणाने जे धार्ममक रवधी आिून रदिे होते त्याचें रनयरमतपणे पािन किी. त्याच्या स्वभावातीि दोन 
वाईट प्रवृत्तीबद्दि तो पुष्ट्कळदा पिात्ताप व्यक्त किी. पिंतु तो असे म्हणे की संगीताने माझ्या आत्म्यािा त्या 
सवु सामर्थयुवान पिमेश्विाच्या हचतनाचा अनुपमेय असा आनंद रमळतो आरण माझा बुरद्धभ्रंश होईि इतक्या 
प्रमाणात मी दारूचे सेवन किीत नाही. त्यामुळे माझी अशी िात्री आहे की, त्या दयाधन पिमेश्विाकडून 
यापुढे क्षमा रमळरवण्याचे कामी मिा यश रमळेि. 
 

(९८) रफिोजशहा हा रियाचं्या बाबतीत अरतशय िंपट होता. मुसिमानी धमाप्रमाणे फक्त चाि 
बायका किण्याची पिवानगी होती. यासाठी आपल्या कामवासनेची ति तृप्ती होईि पिंतु आपल्या हातून 
धमुरवहीत असे कृत्य घडणाि नाही, यासाठी त्याने दिबािातीि धमुपरंडताचंी सल्लामसित घेतिी. 
काहींनी त्यािा असा सल्ला रदिा की, मन मानेि त्याप्रमाणे तुम्ही एकीबिोबि घटस्फोट घ्या आरण दुसिीशी 
रववाह किा. पिंतु हे मत त्यािा असमाधानकािक वाटल्याने त्याने हा मुद्दा आपिा वजीि मीि फैजूल्ला अंजू 
याच्याकडे रनणयुासाठी सोपरविा. फैजूल्लाने त्यावि असे रनवदेन केिे की महमद पैगंबि आरण परहिा 
िरिफा याचं्या काळामध्ये मुतीआ [५७☐] म्हणजे तात्पुिता रववाह किण्याची पिवानगी होती. दुसऱ्या 
िरिफाच्या कािरकदीत ही पिवानगी िद्द किण्यात आिी. तिीदेिीि रशयापंथाच्या तत्त्वप्रणािीप्रमाणे 
असा रववाह पूणपुणे कायदेशीि आहे ह्ा मतप्रणािीची पािंपारिकता सुनीपंथीयानंी नाकाििी. याचा 
परिणाम असा झािा की दिबािातीि धमुपरंडतामंध्ये या गोष्टीबद्दि [२] (३६५) कडाडून चचा झािी. 
धमुशािावि उपिब्ध असिेिे अनेक टीकात्मक गं्रथ प्रत्येक पक्षाने आपापल्या मताच्या पुष्ट्यथु धंुडाळून 
पारहिे. अिेि रशयापथंीयानंी या प्रश्नाचा जो ऊहापोह केिा त्याबद्दि िुद्द सुितानाची त्यानंी माडंिेल्या 
मताबद्दि िात्री पटिी आरण त्याने ३०० रियानंा एकाच रदवशी आपल्या जनानिान्यातं आणून भििे. 
हाजी महमद कन्दहािीने आपल्या इरतहासात कथन केल्याप्रमाणे दि चाि रदवसानंी कुिाणातीि १६ पाने 
रिहून काढण्याकडे रफिोजशहाचा कटाक्ष असे. त्यानंति तो िाज्याच्या कािभािाच्या बाबींकडे िक्ष पुिवीत 
असे. सवुसाधािणपणे मध्यिात्रीचा सुमाि होईपयंत तो आपिा वेळ धमोपदेशक, कवी, इरतहास कथन 
किणािे, शहानाम्याचे वाचन किणािे आरण रवद्वान व दिबािातीि हजिजबाबी याचं्या सहवासात घािवी. 
ह्ा मंडळींच्या संगतीत तो जेव्हा असे तेव्हा तो कोणतीही बधंने पाळीत नसे. तो असे भाष्ट्य किी की मी जेव्हा 
हसहासनावि िाज्यकािभािाच्या बाबींचा रनकाि िावण्यासाठी नसतो तेव्हा माझी भरूमका सावुभौमाची 
असते. त्यावेळी प्रजेच्या मनावि योर्गय तो परिणाम होऊन त्यानंी शासनाच्या सते्तिा पाहठबा द्यावा या 
उदे्दशाने सावुभौमासाििी वतुणूक किणे हे रनरितपणे मिा क्मप्राप्त होते. पिंतु विीि सवु मंडळींच्या 
संगतीत माझी भरूमका एक िाजगी व्यक्ती एवढीच असते आरण त्यामुळे माझ्याशी त्यानंी आदि दािवनू 
वागाव ेअथवा सुितान म्हणून माझा गाजावाजा किावा अथवा माझ्यासमोि वागण्यात रवरशष्ट बंधने पाळावी 
अशी माझी रबिकुि इच्छा नसते. यावळेी जमणाऱ्या मंडळींनी स्वचे्छेप्रमाणे सभेतून केव्हाही उठून जाव े
अगि सभेिा याव ेअशीच माझी त्याचं्याकडून अपेक्षा असते. ज्यािा जे पारहजे असेि ते त्याने िाण्याकिता 
आरण रपण्यासाठी मागून घ्याव ेआरण फक्त दोन गोष्टी सोडून रदल्यास इति सवु रवषयावंि मनमोकळेपणाने 
बोिावे असा माझा आदेश असतो. ह्ा दोन गोष्टींपैकी परहिी गोष्ट म्हणजे िाजकािभािाच्या 
बाबीरवषयासंंबधंी चचा आरण दुसिी त्या रठकाणी गैिहजि असिेल्या व्यक्तींची हनदानािस्ती आरण 
कुचाळकी. 
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(९९) सुितानाच्या दिबािात मुल्ला इसाक रसिहहदी नावाचा एक अरतशय रवद्वान आरण 
हजिजबाबी असा इसम होता. तो रफिोजशहाशी बोिताना एकदा म्हणािा की तुम्ही तुमच्या सेवकानंा 
काही प्रसंगी तुमच्याबिोबि शाही इतमामाने आरण तुमची आदब न िािता वागण्यास सारंगतिे आहे ही गोष्ट 
इति सुितान ज्या पद्धतीचा अविंब कितात त्यािा प्ररतिोधी अशी आहे. आपल्या म्हणण्याची सत्यता 
रसद्ध किण्यासाठी त्याने अमीि सबक्तगीन गजनी आरण तत्त्वज्ञानी व ज्योरतषी अन्विी याचं्यामध्ये घडून 
आिेल्या एका प्रसंगाबद्दिची जी आख्यारयका होती [२] (३६६) उदाहिणादािि कथन केिी. 
सुितानाने रसिहहदीने सारंगतिेिी गोष्ट ऐकिी आरण स्स्मततीहास्य करून तो म्हणािा की ज्या 
सुितानाचं्या स्वभावात न्यायीपणाचा प्रभाव आहे अशा सुितानाचं्या वागण्यामधूनच तुम्ही कथन केिेल्या 
गोष्टीतीि वृत्तीची प्ररचती रदसून येते. माझ्या स्वभावाबद्दि रवचाििे ति मी तुम्हािा असे सागंू शकेन की 
अशा तऱ्हेचे दौबुल्य माझ्या स्वभावात नाही. ज्यानंा ज्यानंा सुितानाच्या सभामंध्ये भाग घेण्याचा योग आिा 
त्या सवांना सुितानाच्या वागणुकीतीि एकवाक्यता आरण त्याच्या स्वभावातीि पिस्पिसंगती ही इति सवु 
सुितानाबंिोबि तुिना किताना रकती विचढ आहेत याचा भिपूि अनुभव आिा होता. 
 

(१००) मुल्ला दाऊद रबदिी याने सुितान रफिोजशहाच्या संबधंी अनेक चमत्कारिक आख्यारयका 
सारंगतल्या आहेत. त्याचंा नुसता परिचय जिी मी करून देण्याचे या रठकाणी ठिरविे तिी मोठे चऱ्हाट 
सारंगतल्यासाििे होईि आरण सत्य सागंण्याच्या प्रथेपासून मी च्युत झाल्याचा आिोप माझ्यावि 
किण्यासाििी परिस्स्थती मी रनमाण केिी असे होईि. म्हणून माझ्या वाचकानंा त्या आख्यारयका कथन 
किण्याचा मोह मी आवित आहे. पिंतु सबक्तगीन आरण तत्त्वज्ञानी अन्विी याचं्या संबधंीच्या आख्यारयकेचा 
मी यापूवीच उल्लेि केिा आहे. तेव्हा मुल्ला दाऊदच्या शब्दामध्येच ती गोष्ट देणे योर्गय आहे असे मिा वाटते. 
 

(१०१) असे सागंतात की तत्त्वज्ञानी अन्विी हा त्याच्या काळातीि एक अजब व्यक्ती समजिी 
जात असे. त्याने अनेक आियुकािक गोष्टी करून दािरवल्या. त्याच्या अंगातीि मोठी रवद्वत्ता आरण 
सुितानाने त्याच्यावि केिेिा अत्यानुग्रह यामुळे त्यािा सुितानाबिोबि थोडे फाि मोकळेपणाने वागण्याचे 
स्वातंत्र्य देण्यात आिे होते. पिंतु अिेि त्याच्या वागणुकीमुळे असंतोषाची रबजे पेििी गेिी. एक रदवस 
गजनी येथीि िाजवाड्यातीि एका भव्य प्रासादाच्या गच्चीवि सबक्तगीन बसिेिा असताना अन्विी एका 
दिवाजाने आत आिा. मी वाड्यातून बाहेि पडताना कोणत्या मागाने बाहेि पडणाि आहेस ते मिा आताच 
सागं अशी सुितानाने अन्विीिा आज्ञा केिी. अन्विीने ताबडतोब आपिा फिज्योरतष गोि सज्ज केिा 
आरण अस्मानात रदसणाऱ्या ग्रहाचें रनिीक्षण केिे. रनिीक्षण संपल्यानंति त्यावरून काढिेिी अनुमाने त्याने 
एका कागदाच्या तुकड्यावि रिरहिी आरण तो कागद एका उशीिािी ठेविा. यावि सुितान सबक्तगीन 
याने िाजवाड्याच्या पूवेकडीि हभतीचा एक भाग पाडून टाकण्याचा हुकूम रदिा, आरण तो िाजवाड्याबाहेि 
रनघून गेिा. अन्विी [२] (३६७) याने रिरहिेिा कागद तपासून पहाता असे आढळून आिे की, 
सुितानाने जे काही केिे ते अन्विीने अटकळ बाधूंन अगोदिच रिहून ठेविे होते. अन्विीिा आपल्यासंबधंी 
अनुमान काढण्यात जे यश आिे त्याचा सबक्तगीन यािा अरतशय संताप आिा, आरण त्या संतापाच्या 
भिात त्याने अन्विीिा िाजवाड्याच्या मनोऱ्यावरून पायािा धरून फेकून देण्याची आज्ञा केिी. अन्विीचे 
नशीब बिवत्ति म्हणून तो एका जाळ्यात पडिा आरण कसिीही दुिापत न होता तो बचाविा. यावि 
सुितानाने त्यािा रवचाििे की, “असे होणाि याचाही तू अंदाज बाधंिा होतास काय?” या प्रश्नािा 
अन्विीने उत्ति रदिे की, ‘होय. त्याची अटकळ मिा आिी होती.’ इतके सागंून त्याने आपिे 
फिज्योरतषाचे पुस्तक मागरविे आरण त्यामध्ये अमुक अमुक रदवशी आपण एिाद्या उंच जागेवरून िािी 
पडणाि आरण काहीही न िागता बचावणाि असे आपल्याबद्दि त्यात रिरहिे होते ते सुितानािा त्याने 
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दािरविे. ते वाचल्यानंति सुितान अरधकच नािूष झािा आरण त्याने अन्विीिा कैदेत टाकाव े असा 
हुकूम केिा. यािा सहा मरहन्याचंा अवधी िोटिा. तत्त्वज्ञानी अन्विी अजूनही कैदेतच होता. त्याचा एक 
गुिाम बाजािात जात असताना एका ज्योरतष्ट्याने त्यािा सारंगतिे की तुझ्याबाबत मिा जी काही रचन्हे 
रदसत आहेत त्यावरून तुझ्या नरशबात अरतशय चागंल्या गोष्टी आहेत हे मिा स्पष्टपणे रदसते. तू मिा मी 
सागेंन तेव्हढी िक्कम रदल्यास तुझ्यासंबंधीचे सवु ज्योरतष मी तुिा सागंीन. त्या गुिामाने ज्योरतषाने 
मारगतिेिी िक्कम त्यािा रदिी. त्यावि त्या ज्योरतष्ट्याने त्या गुिामािा सारंगतिे की तुझा एक धनी असून 
तो अरतशय संकटात आहे. पिंतु थोड्याच रदवसातं त्याच्यावि आिेल्या संकटाचंा परिहाि होऊन तो 
मोकळा होईि आरण एवढेच नव्हे ति त्यािा एक मानाचा पोषािही देण्यात येईि. यावि तो गुिाम 
आपल्या धन्यािा कैदेत ठेविेल्या रठकाणी पळत आिा आरण त्याने आपल्या धन्याचे अरभनंदन केिे. पिंतु 
अन्विीने त्याने दािरविेल्या अंधश्रद्धाळूपणाबद्दि आरण वाईट िोकाचं्या संगतीत गेल्याबद्दि त्याची 
कानउघडणी केिी. यानंति तीन रदवसानंी सुितानाबिोबि फिज्योरतषासंबधंी हसन रममंदी हा संभाषण 
किीत होता. त्या संधीचा फायदा घेऊन हसनने दुदैवी अन्विीचा सुितानापाशी उल्लेि केिा आरण मोठ्या 
िेदाने तो म्हणािा की अन्विी याने मनािा धक्का देतीि अशा दोन गोष्टींची भरवष्ट्यवाणी वतुरविी. त्याबद्दि 
त्यािा बरक्षशी रमळण्याचे ऐवजी आरण त्याचा मानमिातब होण्याचे ऐवजी त्याच्या नरशबी भयानक अंधाि 
कोठडी आिी. यावि सुितानाने उत्ति रदिे की त्या शािाच्या ज्ञानाबद्दि अन्विीचा रवचाि केिा ति 
अन्विीचा हात धिणािा दुसिा कोणी नाही. पिंतु रवद्वान असिेल्या माणसानंा मनुष्ट्य जातीच्या स्वभावाची 
जास्त पािि असणे हे जरूि आहे. कािण माझे असे मत [२] (३६८) आहे की, िाजा हा एिाद्या िहान 
मुिासाििा असतो आरण त्याची अशी स्तुती केिी पारहजे की त्यामुळे त्याची तब्येत िूष झािी पारहजे. 
एवढे बोिल्यानंति त्याने अन्विीची सुटका किावी असा हुकूम रदिा. तुरंुगातून दिबािाकडे जात असताना 
अन्विीची आरण त्या ज्योरतष्ट्याची भेट झािी, आरण त्यािा असे कबूि किणे भाग पडिे की, तत्त्वज्ञानी 
िोकारंशवाय इति व्यक्तीही भरवष्ट्यकाळात काय घडेि ते सागंू शकतात. सुितानाने अन्विीिा मानाचा 
पोषाि, एक हजाि सोन्याची नाणी, एक घोडा, एक पुरुष आरण िी गुिाम एवढे देऊन त्याचा सन्मान 
केिा, आरण त्याच वळेी जे काही होऊन गेिे त्याबद्दि आपल्यािा वाईट वाटत असल्याचे त्याने सारंगतिे. 
 

(१०२) रफिोजशहा दिवषी जगातीि सवु देशातूंन त्या त्या रठकाणी होणािा तयाि माि आरण 
रचत्ररवरचत्र वस्तू आणण्यासाठी गोवा आरण चेऊि या बदंिातून जहाजे िवाना किी. पिंतु वस्तुतः असे 
किण्यात त्याचा मुख्य उदे्दश बुरद्धमते्तबद्दि मान्यता पाविेल्या व्यक्तींना आपल्या दिबािात आमंत्रण 
देण्याचा असे. तो असे म्हणे की प्रत्येक सुितानाने आपल्याभोवती सवु देशातंीि रवद्वान आरण नाणाविेिी 
मंडळी जमा किावी. असे केल्याने त्याचं्या सहवासातून सुितानानंा अत्यंत महत्त्वाची मारहती रमळून 
त्याचं्या ज्ञानात भि पडते. साहरजकच पृर्थवीविीि िाबंिाबंच्या प्रदेशात प्रवास केल्याने जे काही फायदे 
रमळतात त्याचा िाभ त्या सुितानानंा त्याचं्या िाज्यातच रमळू शकतो. रफिोजशहाची स्मृती इतकी उत्कृष्ट 
होती की अनेक भाषामंधून तो संभाषण किीत असे. आपल्या या अनेक भाषावंिीि प्रभतु्वाचा उपयोग 
शक्यतो तो पिदेशी िोकाबंिोबि बोिताना किीत असे. एिादी गोष्ट त्यािा जि एकदा सारंगतिी ति ती 
आयुष्ट्यभि कायमची िक्षात ठेवणे हा गुण रफिोजशहाच्या अंगी होता. सुितान हा स्वतः नावाजिेिा कवी 
होता, आरण समयस्फूतु करवता किण्याची त्याच्या अंगी हातोटी होती. रवरवध रवद्वानाशंी त्याचा उत्तम 
परिचय होता, आरण रवशषेतः नैसर्मगक तत्त्वज्ञानाची त्यािा फाि आवड होती. प्रत्येक शरनवािी, सोमवािी 
आरण गुरुवािी सवुसाधािणपणे रदवसा तो वनस्परतशाि, भरूमरतशाि आरण तकुशाि यावंि रवद्वानानंी 
रदिेल्या व्याख्यानाचें परिश्रवण किी. पिंतु जि का िाज्यकािभािाचे काम मध्ये आिे ति िात्रीच्या वळेी तो 
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या रवषयाविीि व्याख्याने ऐकत असे. असे म्हणतात की रवद्यारवषयक योर्गयतेची त्याने जी पातळी 
गाठिेिी होती त्याबाबतीत तो महमद [२] (३६९) तघिक याच्यापेक्षाही विचढ ठििा असता. 
 

(१०३) अंजू येथीि सय्यद घिाण्याबिोबि रववाहरवषयक संबधं जोडणािा रफिोजशहा हा 
दरक्षणेतीि परहिाच सुितान होता. त्या घिाण्यातीि एक मुिगी त्याने आपिा मुिगा हसनिान 
याच्याकिता केिी. त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या मुिींपैकी एक मुिगी मीि शम्सउद्दीन महमद अंजू यािा 
रदिी, आरण त्यािा दौिताबादचा सुभेदाि नेमिे. 
 

(१०४) भीमा नदीच्या तीिावि रफिोजशहाने एका शहिाची स्थापना केिी, आरण त्या शहिािा 
त्याने रफिोजाबाद हे नाव रदिे. शहिातीि िस्त्याचंी अत्यंत व्यवस्स्थत तऱ्हेने आिणी केिेिी होती, आरण 
िस्ते अरतशय रंुद होते. नदीजवळच त्याने एका दगडी रकल्ल्याची उभािणी केिी. या रकल्ल्याची 
रवभागणी पिस्पिापासून वेगळ्या असिेल्या भव्य अशा िाजवाड्यामध्ये त्याने केिी. प्रत्येक िाजवाड्यािा 
नदीपासून जे कािव े िोदून आणिेिे होते, त्यामधून नेिेल्या पाण्याचा भिपूि पुिवठा किण्यात आिा 
होता. त्यातीि प्रत्येक िाजवाडा त्याने आपल्या आवडीतल्या एकेक िीच्या वायािा िावनू रदिा. 
िाजवाड्यातीि रियामंध्ये गोंधळ होऊ नये आरण त्याचं्या हातून रनयमबाह् वतुन होऊ नये म्हणून त्याने 
आपल्या जनान्यासाठी काही रनयम तयाि केिे. त्याच्या हयातभि या रनयमाचें अरतशय काटेकोिपणे 
पािन किण्यात आिे. 
 

(१०५) िाजवाड्यातीि रियाचं्या रवभागात एका िीिा तीन चाकिापेंक्षा अरधक चाकि त्याने 
रदमतीिा रदिे नाहीत. हे चाकि त्याचंी मािकीण ज्या देशाची िरहवासी असे त्याच देशातीि असत, आरण 
त्याचंी व त्याचं्या मािकीणीची बोिण्याची भाषा एकच असे. रनिरनिाळ्या देशातंीि रियाचंी ििेदी 
किण्यासाठी तो नेहमी व्यापाऱ्याचं्या नेमणुका किी. या व्यापाऱ्यानंी आणिेल्या रियातूंन त्याच्या 
जनान्यातीि बायका अगि त्याचं्या नोकि रिया ह्ाचंा मृत्य ूहोई हकवा इति काही कािणामुळे त्याचंी जागा 
रिकामी पडे त्याचं्या रठकाणी रनवड किी. त्याचं्या जनानिान्यात अिबी, रसिक्यॅरशन, जाजीयन, तुकी, 
िरशयन, [५८☐] युिोरपयन, रचनी, अफगाणी, िजपूत, बगंािी, गुजिाथी, तेिंगणी, मिाठी आरण इति अशा 
रिया होत्या. प्रत्येकी जवळ तो रतच्या मातृभाषेतच बोित असे. जनानिान्यातीि प्रत्येक िीबिोबि [२] 
(३७०) त्याचे वतुन इतके साििे असे की प्रत्येकीिा असे वाटे की, सुितानाची फक्त आपल्याविच अरधक 
मजी आहे. तो तौिात आरण अंजीि [५९☐] या दोन्ही गं्रथाचें वाचन किी आरण प्रत्येक धमाच्या धमुतत्त्वाचा 
आदि किी. पिंतु महमदी धमाच्या इति सवु तत्त्वापेंक्षा ज्या तत्त्वाचंा तो अरधक आदि किी ते महमदी 
धमाचे तत्त्व म्हणजे दारू रपण्यािा प्ररतबधं किणािे आरण नवख्या िोकाचं्या नजिेस रिया पडू नये असे 
सागंणािे हे होय. रफिोजशहा हा हसहासनावि बसल्यानंति त्याने आपिा भाऊ अहमदिान याची अमीि-
उि् उमिा या अरधकािावि नेमणूक केिी आरण त्यािा िानिानान ही पदवी रदिी. त्याचप्रमाणे त्याने 
आपिा धमुगुरू मीि-फैजूल्ला अंजू यािा वकील उससलतनत या अरधकािावि नेमिे, आरण त्यािा मणलक 
नायब हा रकताब रदिा. बहमनी घिाण्यातीि इति अनेक व्यक्तींवि त्याने मानसन्मानाची िैििैिात केिी. 
हहदंूवि त्याने २४ मोरहमा केल्या याबद्दि सवु इरतहासकािाचे एक मत आहे पिंतु या स्वाऱ्यापंैकी फक्त 
काहींची हकीकत मुल्ला दाऊद रबदिी याने आपल्या तोिफत-उससलातीन या गं्रथात रदिी आहे. 
 

(१०६) रहजिी ८०१ [रहजिी ८०१ इ. स. १३९८] यावषी रवजयनगिच्या देविायाने ३० हजाि 
घोडेस्वाि आरण असंख्य पायदळ एवढी सेना घेऊन मुद गि आरण िायचूि हे रकल्ले हजकण्यासाठी 
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दोआबवि [६०☐] स्वािी केिी. देविायाच्या या हािचािींची बातमी रफिोजशहािा िागल्यावि त्याने 
कुिबर्गयाहून सागिकडे कूच केिे. तेथे त्याने आपल्या सैन्याची पाहणी केिी. त्यानंति त्याने तेथीि हहदू 
जमीनदािािा त्याच्या सात ते आठ हजाि अनुयायासंह ठाि माििे. [६१★] हा हहदू जमीनदाि बिाच 
काळपयंत रफिोजशहारवरुद्ध बंडाळी कित असे. दौिताबाद आरण वऱ्हाड येथीि बहमनी फौजेच्या 
तुकड्या त्यािा सागि येथे येऊन रमळाल्या. देविायारवरुद्ध कूच किण्याच्या रफिोजशहा हा तयािीत होता. 
तोच त्यािा [२] (३७१) अचानक बातमी रमळािी की, रवजयनगिच्या िाज्याच्या मसितीवरून आरण माडूं 
आरण असीि [६२☐] येथीि सुितानाचं्या रचथावणीवरून िेडल्याचा िाजा निहसग िाय याने वऱ्हाडच्या 
प्रातंावि स्वािी केिी [६३★] आहे आरण माहूि रकल्ल्याच्या तटापयंत पसििेल्या मुसिमानी प्रदेशात भयंकि 
िूटािूट केिेिी आहे आरण अत्याचािाचंा कळस केिेिा आहे. ही बातमी कळताच निहसगिायाचा 
प्ररतकाि किण्यासाठी त्याने दौिताबादच्या आपल्या सैन्याच्या तुकडीिा िवाना केिे आरण उििेिे सैन्य 
घेऊन रवजयनगिच्या देविायाच्या रवरूद्ध त्याने कूच केिे. 
 

(१०७) ते रदवस पावसाळ्याचे होते. कृष्ट्णा दुथडी भरून वाहात होती. देविायाने आपिी छावणी 
नदीच्या दरक्षण तीिावि केिेिी होती आरण मुसिमानी सैन्य नदी ओिाडंण्यास िागिे ति त्यानंा 
प्ररतकाि किण्यासाठी आपल्या पायदळाच्या मोठ्या तुकड्या त्याने नदीच्या रकनाऱ्यावि ठेवल्या होत्या. 
कृष्ट्णा नदीजवळ आल्यानंति रफिोजशहाने आपल्या मंत्र्यानंा युद्धासंबधंी रवचाि किण्यासाठी पाचािण 
केिे. पिंतु त्यािा पटेि अशी सल्लामसित युद्ध मंडळाकडून त्यािा रमळू शकिी नाही. देविायारवरुद्ध 
कोणती कािवाई किावी याबद्दि रफिोजशहाच्या मनात संभ्रम रनमाण झािा होता; अशावळेी काजी रसिाज 
नावाच्या माणसाने सुितानािा असे सारंगतिे की, “तुम्ही जि पिवानगी देत असाि ति िास रनवडिेल्या 
माणसानंा बिोबि घेऊन मी नदी पाि करून जाईन आरण संधी सापडेि आरण योर्गय वळे रमळेि तेव्हा 
देविाय अथवा त्याचा मुिगा यानंा ठाि मािीन. दोघापंैकी एकजण अशा तऱ्हेने ठाि माििा गेल्यानंति 
शत्रचू्या छावणीत घबिाट रनमाण होईि आरण शत्रसैुरनक गोंधळून जातीि. अशा वळेी तुम्ही सैन्याची एक 
तुकडी नदीपिीकडे पाठवा आरण सवु सैन्यािा ज्या मागाने नदी ओिाडूंन पिीकडे जाता येईि असा मागु 
त्या तुकडीिा ताब्यात घ्यावयास सागंा.” 
 

(१०८) ह्ा युक्तीिा रफिोजशहाने मान्यता रदल्यावि वरून चामड्याचे आच्छादन घातिेल्या अशा 
शकेडो टोपल्या [६४☐] सैन्यािा नदी ओिाडूंन [२] (३७२) जाण्यासाठी म्हणून अरतशय घाईघाईने तयाि 
किण्यात आल्या. काजीरसिाज हा आपल्या सात रमत्रानंा रभकाऱ्याच्या वषेात बिोबि घेऊन देविायाच्या 
छावणीकडे रनघािा, आरण छावणीमध्ये नृत्य किणाऱ्या मुिींचे तंबू ज्या रठकाणी होते त्यारतकडे तो गेिा. 
तेथे त्याने एका नतुकीवि आपण अरतशय िूष झािो आहोत असे दािरविे आरण आपण जे काय म्हणतो 
याची सत्यता पटरवण्यासाठी त्याने मुक्त हस्ताने आरण हजािो तऱ्हानंी रतच्यासाठी उधळमाधळ केिी. 
संध्याकाळच्या वळेी त्या नतुकीने उत्तमोत्तम पोषाि करून आरण मौल्यवान दारगने अंगावि घािून बाहेि 
जाण्याची तयािी केिी. यावि एकाद्या मत्सिी आरण अस्वस्थ झािेल्या रप्रयकिाचा आभास रनमाण करून 
काजीरसिाज याने रतच्या पायावि िोळण घेतिी. तू येथेच माझ्यापाशी िहा अथवा मिा तुझ्याबिोबि येऊ 
दे अशी त्याने रतची रवनवणी केिी. तू येथून रनघून गेल्यास माझे हृदय भर्गन होईि असेही तो रतिा 
म्हणािा. यावि त्या नतुकीने त्यािा सारंगतिे की देविायाच्या मुिाने आज संध्याकाळी मेजवानी देण्याचा 
बेत केिा आहे तेथे जाण्याचा मिा हुकूम आहे. या हुकुमाची मी अवज्ञा करू शकत नाही अथवा तुिाही 
बिोबि नेऊ शकत नाही. कािण त्या रठकाणी फक्त वादक आरण नतुक यानंाच प्रवशे आहे. यावि 
काजीरसिाज म्हणािा की, तू जी वादे्य वाजवतेस तीच वादे्य मिाही वाजरवता येतात आरण त्यारशवाय मी 
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वादे्य वाजरवण्यात असे काही चमत्कारिक प्रावीण्य संपादन केिे आहे की, त्यामुळे देविायाच्या मुिाची 
किमणूक होईि. त्या नतुकीने काजीरसिाज हे सवु मस्किीने बोित आहे या रवचािाने गंमत म्हणून 
आपल्या जवळीि मंुडि [६५☐] नावाचे वाद्य त्यािा रदिे आरण तू ते वाजव असे त्यािा सारंगतिे. 
काजीरसिाजने ते इतक्या उत्तम तऱ्हेने वाजरविे की ती नतुकी एकदम िूष झािी आरण रतने त्यािा आरण 
त्याच्या रमत्रानंा संध्याकाळी देविायाचा मुिगा त्याच्या तंबतू जी मेजवानी देणाि होता, तेथे येण्यास 
पिवानगी रदिी. 
 

(१०९) दरक्षणेतीि पद्धतीप्रमाणे एकाचवळेी नृत्य किणाऱ्या मुिीचे ताफेच्या ताफे नृत्य किीत 
असत. त्याचें नृत्य संपल्यानंति देविायाच्या मुिाने [२] (३७३) जादुगाि आरण रवदुषक यानंा पुढे 
बोिारविे. त्यावळेी वि उल्लेििेल्या मुिीने काजीरसिाज आरण त्याचा एक सवगंडी यानंा आपल्या 
अंगातीि कसब दािरवण्याबद्दिची पिवानगी देविायाच्या मुिाकडून रमळरविी. त्या दोघानंी बायकाचें 
पोषाि अंगावि चढरविे आरण वडेेवाकडे पहात आरण हसत आरण एकीकडे नाचत व त्या मुिीने रदिेिे 
मंुडि वाद्य वाजवीत िंगमंचकावि प्रवशे केिा. त्यानी आपिी कामरगिी इतक्या उत्तम तऱ्हेने बजाविी की 
देविायाचा मुिगा अरतशय िूष झािा. अिेि त्यानंी आपल्या कमिेचे िंजीि हातात घेतिे आरण 
दरक्षणेतीि [६६☐] नतुकाचं्या सवुसाधािणपणे पद्धतीप्रमाणे त्यानी आपल्या हातातीि िंजीि काही वळे 
रनिरनिाळे आरवभाव कित पाजळण्यास सुरुवात केिी. असे आरवभाव कित ते कधी पुढे सिकत, कधी 
पाठीमागे येत, ति कधी स्वतःभोवती रगिकी घेत. असे होता होता ते दोघेजण एकदम देविायाच्या मुिाच्या 
अंगावि धावनू गेिे आरण आपिे िंजीि त्याच्या छातीत त्यानंी िोिवि िुपसिे. त्यानंति त्या दोघानंी 
देविायाच्या मुिाचे सेवक आरण सवगंडी याचं्यावि हल्ला केिा. दिम्यान काजीरसिाजचे रमत्र हा चाििेिा 
सवु प्रकाि बघत बाहेि उभे होते. त्यानंी जेव्हा विीि धामधूम उडाल्यामुळे देविायाच्या मुिाच्या अनुचिानंी 
माििेल्या आिोळ्या ऐकल्या तेव्हा त्यानंी तंबचू्या कनाती फाडून टाकल्या आरण काजीरसिाजिा साहाय्य 
देण्यासाठी ते आतमध्ये घुसिे. तेथे जमिेल्या मंडळींपैकी अनेकजण दारूच्या धंुरदत होते. त्यानंा ठाि 
किण्यात आिे. त्याचं्याकडून कसिाच प्ररतकाि झािा नाही. इकडे काजीरसिाज आरण त्याचे साहाय्यक 
यानंी तेथीि रदव े रवझवनू टाकिे. तेथून ते नंति पळािे आरण जमा झािेल्या गदीत रमसळून गेिे. 
देविायाच्या मुिाच्या िुनामुळे झािेिा गोंधळ आरण धामधूम ही सवुत्र पसििी. सवु छावणीत एकच 
अंदाधंुदी माजिी आरण वगेवगेळ्या बातम्या आरण घबिाटीच्या सूचना याचंा एकच हिकल्लोळ सवुत्र 
झािा. काहीजण म्हणािे की मुसिमानाचं्या िाजाने नदी ओिाडंिी आहे आरण त्याने छावणीवि अचानक 
हल्ला चढरविा आहे; ति दुसऱ्या काहींनी गप्प उठरविी की सुितानाच्या एका अरधकाऱ्याने १२००० 
सैरनकानंा घेऊन देविायावि हल्ला चढरविा आहे आरण त्यािा आरण त्याच्या मुिािा ठाि माििे आहे. ती 
िात्र भयानक काळोिाची होती. छावणीचा रवस्ताि जवळ जवळ १० मैिापयंत पसििा होता. त्यामुळे 
प्रत्यक्षात काय घडिेिे आहे यारवषयी पूणु अनरभज्ञ िाहून [२] (३७४) छावणीत हजि असिेिे वगेवगेळे 
िाजेिाजवाडे हे सवु आपापल्या जागी शिसज्ज होऊन रदवस उजाडावयाची वाट पाहात यापेक्षा आपण सद्य 
परिस्स्थतीत अरधक काहीच करू शकत नाही या भावनेने आपापल्यािा जागी मुक्काम करून िारहिे. 
दिम्यान रफिोजशहाच्या ४००० सैरनकानंी होड्या आरण तिाफे यावरून नदी ओिाडंिी. ह्ा होड्या आरण 
तिाफे नदी ओिाडूंन जाण्यासाठी अगोदिच तयाि किण्यात आिे होते. या उतािाशी मुसिमानाचं्या 
फौजा उताि पाि करून आल्यास त्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी शत्रचेू पायदळी सैरनक ठेवण्यात आिे होते. 
त्यानंी आपल्या छावणीमध्ये उडािेिा गोंधळ आरण त्याच वेळी त्याचं्यावि चािून येत असिेिी 
रफिोजशहाची फौज बरघतिी आरण ते भयचकीत झािे. त्याचंा गोंधळ उडािा आरण कोणताही प्ररतकाि न 
किता त्यानंी पळ काढिा. सकाळ होईतोपयंत रफिोजशहाने नदी ओिाडंिी आरण झंुजूमंुजू होते आहे न 
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होते आहे तोच तो शत्रचू्या छावणीत घुसिा. आपल्या मुिाच्या मृत्यनेू देविायाचे दुःि अनावि झािे होते. 
त्याने रफिोजशहािा प्ररतकाि किण्याचा काहीच प्रयत्न केिा नाही. त्याने मुिाचा मृतदेह बिोबि घेऊन 
िणागंणातून पळ काढिा. देविायाच्या छावणीत रफिोजशहािा अगरणत िूट रमळािी. त्याने 
रवजयनगिच्या परिसिापयंत हहदंूचा पाठिाग केिा. रवजयनगिच्या वाटेत बऱ्याच रठकाणी दोन्ही फौजातं 
अनेक युद्धप्रसंग झािे. त्या सवांत मुसिमानाचंा रवजय झािा. परिणामी रवजयनगिपयंतच्या िस्त्यावि 
शत्रचू्या रशपायाचं्या मृत देहाचा नुसता िच पडिा होता. 
 

(११०) देविायाने आपल्यािा रवजयनगिच्या रकल्ल्यात कोंडून घेतिे. िणागंणावि प्ररतकाि 
किण्यासाठी आता शत्र ूउििा नाही हे पारहल्यानंति शहिाच्या दरक्षणेकडे असिेिे असे रवजयनगिच्या 
िाज्यातीि समृद्ध आरण गजबजिेिे रकल्ले िुटून उद ध्वस्त किण्यासाठी रफिोजशहाने िान िानान आरण 
रमि फैजउल्ला याचंी िवानगी केिी. काजीरसिाजने दािरविेल्या मदुुमकीच्या कृत्याबद्दि बरक्षसी म्हणून 
त्यािा अमीिपदावि चढरवण्यात आिे आरण सैन्याबिोबि त्याची पुढे िवानगी किण्यात आिी. ह्ा फौजेने 
सुितानाच्या आजे्ञप्रमाणे सवु कािवाई यशस्वीरित्या पाि पाडिी आरण अनेक युद्धकैदी आपल्या ताब्यात 
घेऊन ती फौज छावणीकडे पितिी. मुसिमानाचं्या हाती अनेक ब्राह्मण कैद होऊन पडिे होते. 
रवजयनगिमधीि त्याचंी रमत्रमंडळी मोठमोठ्या िकमा घेऊन तडजोड घडवनू आणण्यासाठी आरण 
कैद्याचंी सुटका किण्यासाठी िंडणी म्हणून देविायािा [२] (३७५) साहाय्य किण्यासाठी पुढे आिी. 
देविायाने त्याचं्या देणर्गयाचंा स्वीकाि केिा. बिाच काळ वाटाघाटी झाल्यानंति रमि फैजउल्ला याने 
सुितानाच्या जामदाििान्यात भिण्यासाठी दहा िक्ष होन युद्धकैद्याचंी सुटका किण्यासाठी म्हणून आरण 
स्वतःसाठी मध्यस्थ म्हणून १ िक्ष होन घेण्यास मान्यता रदिी. [६७☐] याप्रमाणे ब्राह्मणानंी ६ िक्ष होन आरण 
देविायाने ५ िक्ष होन याप्रमाणे ११ िक्ष होन एवढी िक्कम रमि फैजउल्ला याजकडे पाठरविी. ती त्याने 
सुितानापुढे आदा केिी. रमि फैजउल्लाने बजारविेल्या प्रशसंनीय कामरगिीबद्दि सुितानाने त्याची वाहवा 
केिी. यानंति दोन्ही िाज्यातं तह झािा. त्या तहातीि अटीप्रमाणे असे ठििे की युद्धापूवी दोन्ही 
िाज्याचं्या ज्या सिहद्दी होत्या त्या तशाच ठेवण्यात याव्या आरण कोणीही पिस्पिाचं्या प्रजाजनास उपद्रव 
देऊ नये. रफिोजशहाने यानंति आपल्या ताब्यातीि कैद्याचंी सुटका केिी आरण आपल्या िाज्याकडे 
जाण्यासाठी म्हणून कूच केिे. तंुगभद्रा नदी ओिाडंल्यावि त्याने पोिादिानास दोआबच्या प्रदेशाचा ताबा 
घेण्यास सारंगतिे. मुख्य सैन्यास आपल्या पाठीमागून येण्याची आज्ञा देऊन बिोबि फक्त काही सेवकगण 
घेऊन तो त्विेने कुिबर्गयाकडे रनघािा. 
 

(१११) ही मोहीम संपल्यानंति काही मरहन्यानंी रहजिी ८०२ [रहजिी ८०२ इ. स. १३९९] या 
वषाच्या सुरुवातीिा िेडल्याचा िाजा निहसगिाय यािा रशक्षा किण्यासाठी सुितानाने कूच केिे. 
सुितान माहूि येथे येऊन पोहोचिा. रतथे आल्यावि त्यािा असे आढळून आिे की, त्या रजल्ह्ाच्या 
स्थारनक अरधकाऱ्यानंी निहसगिायाची भीती वाटल्यामुळे त्याची सत्ता मान्य किण्यािा कबुिी रदिेिी 
आहे. प्रस्तुत प्रसंगी सुितानाच्या काही उमिावानंी [२] (३७६) त्याचं्या बाजूने मध्यस्थी केल्यामुळे 
सुितानाने त्यानंा क्षमा केिी. त्या अरधकाऱ्यानंी सुितानािा मोठमोठे नजिाणे रदिे आरण ते त्याच्या 
सैन्यािा येऊन रमळािे. सुितानाने माहूि येथे एक मरहना आरण पाच रदवस मुक्काम केिा आरण नंति 
िेडल्याच्या रदशनेे कूच केिे. निहसगिायाच्या ताब्यात गोंडवनातीि डोंगिाळ मुिूि आरण इति प्रदेश 
होता. त्याची संपत्ती आरण सामर्थयु ही अफाट होती. म्हणून त्याने माळवा आरण िानदेश या देशाचं्या 
सुितानाकंडे उंची भेटी िवाना केल्या आरण त्याचं्याकडे मदतीची याचना केिी. पूवीच्या प्रसंगी जिी त्यानंी 
निहसगिायािा मदत केिी होती, तिी प्रत्यक्षात मात्र त्याचंी इच्छा त्याचा नाश व्हावा अशीच होती. त्यामुळे 
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त्यानंी ह्ा वळेी त्याच्याबिोबि हातरमळवणी किण्याचे नाकाििे. ही परिस्स्थती रवचािात न घेता त्याने 
सुितानाबिोबि टक्कि देण्याचा रनिय केिा. िेडल्यापासून दोन कोसापंयंत तो चािून गेिा. तेथे त्याने 
आपल्या सैन्याची जमवाजमव केिी आरण सुितानाची वाट पहात तो दबा धरून बसिा. 
 

(११२) रफिोजशहा स्वतःच्या अरधपत्यािािी सैन्यासह चािून जाण्यास अरतशय उत्सुक होता. 
पिंतु िान िानान आरण रमि फैजउल्ला अंजू यानंी या मोरहमेवि आपल्यािा जाऊ द्याव ेअशी सुितानापाशी 
रवनंती केिी आरण सुितानाने त्याचं्या रवनंतीिा मान्यता रदिी. निहसगिायािा एक िरिता त्यानंी 
पाठरविा आरण युद्धाची तुतािी फंुकिी. त्यामध्ये त्यानंी निहसगिायािा त्याच्या अरिकडीि उद्दाम 
वतुनाची आठवण रदिी आरण िंडणी देण्यास कबिू होऊन पिस्पिातंीि तंटा रमटरवण्याचा त्यािा सल्ला 
रदिा. पिंतु निहसगिायाचे उत्ति उद्दामपणाचे असून त्यात गर्मभत धमक्या होत्या. इतकेच नव्हे ति युद्धाच्या 
दृष्टीने अरधक तयािी किण्यास त्याने सुरुवात केिी. यावि रमि फैजउल्ला आरण िान िानान यानंी 
आगेकूच करून त्याच्या फळीवि हल्ला केिा. युद्धाची एकच धुमिक्ी उडािी. या युद्धात शुजातिान, 
रदिावििान आरण बहादूििान हे मुसिमानी सैन्यातीि मोठ्या दजाचे अरधकािी माििे गेिे. नंति 
काफिानंी [२] (३७७) मुसिमानाचं्या सैन्यावि रविक्षण त्वषेाने हल्ला चढरविा आरण इस्िामच्या सैन्याची 
फळी फोडिी. या सुमािास रमि फैजउल्ला यािा बातमी देण्यात आिी की िान िानान हा ठाि माििा 
गेिा आहे. त्याने बातमीदािािा विीि बातमी गुप्त ठेवण्यास सारंगतिे. त्याने स्वतः २०० घोडेस्वाि घेऊन 
पुढे चाि केिी आरण आपल्या सैन्यािा रवजयसूचक नगािे वाजरवण्याची आज्ञा देऊन िुद्द सुितानच 
आपल्या मदतीिा येत असल्याचा मोठ्याने िोटाच पुकािा केिा. त्याच्या सैरनकानंा ही बातमी कळताच ते 
पुन्हा एकत्र झािे आरण त्यानंी शत्रवूि हल्ला करून त्यािा पितवनू िाविे. िान िानान हा मृत झािा आहे 
असे सवुजण समजत होते तो पुन्हा काही घटकानंति रमि फैजउल्ला यािा येऊन रमळािा. आता 
मुसिमानाचंी पाळी होती. त्यानंी हहदंूवि हल्ला करून त्यानंा पळवनू िाविे आरण निहसगिायाचा मुिगा 
गोपाळिाय यािा कैद केिे. पळणाऱ्या निहसगिायाच्या सैन्याचा पाठिाग अगदी िेडल्यापयंत 
मुसिमानानंी केिा. मोठ्या कष्टाने निहसगिाय ह्ाने िेडल्याच्या रकल्ल्यात आश्रय घेतिा. त्याचे १० 
हजािावंि सैरनक िणागंणात गािद झािे. यानंति रवजयी मुसिमानाचं्या सैन्याने िेडल्याच्या रकल्ल्यािा 
वढेा रदिा. 
 

(११३) वढेा दोन मरहने चाििा. रशबदंीवि अरतशय दुिावस्थेचा प्रसंग ओढविा आरण त्यानंी 
काही अटीवि तहाची याचना केिी. पण त्यावि मुसिमानी सेनापतीने उत्ति रदिे की रबनशतु 
शिणागतीरशवाय इति कोणत्याही तहाच्या मसुद्यािा मान्यता देण्याचा आम्हािा हुकूम नाही. 
निहसगिायाने पारहिे की आता आपल्यािा दुसिा कोणताच माग ुउििा नाही. तेव्हा तो आपल्या कुटंुबीय 
मंडळींना बिोबि घेऊन एरिचपूि येथे सुितानािा त्याच्या छावणीत भेटावयास गेिा. तेथे त्याने 
सुितानाजवळ आपल्या वतुनाबद्दि पिात्ताप व्यक्त केिा. त्याने सुितानाचे आपण माडंरिक आहोत असे 
कबिू केिे आरण िेडिा त्याच्या ताब्यात देण्याची तयािी दािरविी. त्याचप्रमाणे त्याने अशीही अपेक्षा 
प्रकट केिी की मी आता आपल्यािा शिण आिो आहे तेव्हा आपण मिा आपल्या अनेक िंडणीदािामंध्ये 
सामीि करून घ्या आरण मागे जे काही झािे त्याकडे दुिुक्ष किा. या सवु गोष्टी आपण उदाि मनाने कबूि 
केल्यास पूवी अल्लाउद्दीन हसन गंगू बहमन शहा याने [२] (३७८) ठिवनू रदिेिी वार्मषक िंडणी देण्याचे 
मी वचन देतो. 
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(११४) या रवनंतीिा रफिोजशहाने मान्यता रदिी आरण निहसगिायाबिोबि त्याचा अशा रितीने 
समेट झािा. निहसगिायािा एक मानाचा पोषाि देण्यात आिा. हा पोषाि सोन्याच्या तािेने मढरवण्यात 
आिा होता. निहसगिायाने आपिी एक मुिगी रफिोजशहािा अपुण केिी. भेट म्हणून त्याने ४५ हत्ती, 
बिीच मोठी द्रव्याची िक्कम आरण इति मौल्यवान वस्तू रफिोजशहाकडे पोहोचरवल्या. तेव्हा रफिोजशहाने 
िेडल्याचा वेढा उठरवण्यात यावा असे हुकूम सोडिे. िान िानान आरण रमि फैजउल्ला याचं्या फौजाचंी 
हातरमळवणी झािी तेव्हा निहसगिायािा आपल्या रनवासस्थानाकडे जाऊ देण्यात आिे आरण सुितान 
रवजयी होत्साता कुिबर्गयाकडे पित रफििा. या रवजयािा कािण म्हणजे रमि फैजउल्ला याने घेतिेिे 
अपाि श्रम होत. ही गोष्ट रफिोजशहाने जाणून त्याने फैजउल्ला यािा वऱ्हाडच्या सेनाप्रमुिाच्या 
अरधकािावि बढती रदिी. 
 

(११५) रहजिी ८०४ [रहजिी ८०४ इ. स. १४०१] या वषी रवजेत्या अरमि रतमूिच्या दिबािातून 
िबि आिी की त्याने रदल्लीचे तख्त आपल्या एका मुिािा बहाि केिे असून त्यािा हहदुस्थानातीि सवु 
िाजेिजवाड्यानंा आपल्या अंरकत किण्याची आज्ञा रदिेिी आहे. त्याचप्रमाणे आपिा हा बेत रसरद्धस जावा 
म्हणून जरूि पडल्यास स्वतःच कूच करून येण्याचा त्याचा रनिय आहे. यावि रफिोजशहाने त्या 
तातुिारधपतीकडे मौल्यवान नजिाणे देऊन आरण त्याच्यासंबंधी आदिभाव प्रकट किणािी पते्र देऊन 
आपिे वकीि िवाना केिे. रतमूिने कृपादृष्टीने रफिोजशहाच्या वरकिाचें स्वागत करून त्यानंी आणिेिा 
नजिाणा स्वीकाििा. त्या वरकिानंी अमीि रतमूिपाशी असेही रनवदेन केिे की आपल्या अनेक 
आरश्रतापंैकी एक समजिा जाण्याची रफिोजशहा बहमनी याची इच्छा आहे आरण ज्या वळेी रतमूि स्वतः 
हहदुस्थानात येईि अगि त्याच्या िाजपुत्रापंैकी एकाद्यािा हहदुस्थान काबीज किण्यासाठी िवाना किीि 
तेव्हा रफिोजशहा स्वतः त्विेने दरक्षणेतून येऊन आपल्या सेनेबिोबि सहकायु किीि. रवनासायास रमळत 
असिेल्या या मदतीच्या आश्वासनाने रतमूि हा अरतशय िूष झािा. त्याच्या दिबािातीि मंडळींपैकी 
काहींनी मध्यस्थी करून रतमूिवि दडपण आणिे आरण रफिोजशहािा माळवा आरण गुजिातचे [२] 
(३७९) सावुभौमपद आरण छत्र चामिाचा आरण इति सवु शाही रचन्हाचंा वापि किण्याची पिवानगी देण्यास 
त्यािा भाग पाडिे. या गोष्टीिा सहा मरहने िोटिे तेव्हा अरमि रतमूि याने रफिोजशहाच्या वरकिाबिोबि 
वि उल्लेरििेल्या दोन्ही देशाचें सावुभौमत्व रफिोजशहाकडे सोपरवणािे फमान आरण त्याचबिोबि रहऱ्याने 
जडरविेिी त्याची स्वतःच्या मािकीची तिवाि, एक उमदा शाही पोषाि, एक तुकी गुिाम आरण ४ 
रसरियन घोडे इतक्या वस्तू रफिोजशहािा देण्यासाठी रदल्या. दरक्षणेमध्ये यापूवी इतके उमदे घोडे कधीही 
दृष्टीस पडिे नव्हते. गुजिात, माळवा आरण िानदेश [६८☐] येथीि सुितानाचंी सत्ता अजून कमकुवत 
होती. रफिोजशहाकडून होणाऱ्या या आक्मणाची त्यानंा दहशत वाटिी आरण त्याची मतै्री संपादन 
किण्यासाठी त्यानंी आपिे वकीि त्याच्याकडे िवाना केिे. त्यानंी रफिोजशहािा असा रनिोप आणिा की 
आपण सवु धमाने मुसिमान आहोत आरण म्हणून भावाप्रमाणे एकजूटीने िाहाणे हे आपिे कतुव्य आहे. 
त्याचप्रमाणे रदल्लीच्या बादशहाच्या सते्तरवरुद्धही आपण सवांनी रमत्रत्वाचा तह करून एकत्र येणे हे 
क्मप्राप्त आहे. त्याच वळेी त्या सवांनी रवजयनगिच्या िाजाकडे िाजगीरित्या असे रिरहिे की तुम्हािा 
रफिोजशहारवरुद्ध मदतीची गिज पडल्यास त्याप्रमाणे आम्हािा कळवा. तुम्ही असे कळरवल्यास आमच्या 
कुवतीप्रमाणे आम्ही तुम्हािा सवुप्रकािचे साहाय्य देऊ. विीि सुितानानंी रवजयनगिच्या िाजाकडे 
याप्रमाणे संधान िाविे त्यामुळे रवजयनगिच्या िाजाने रफिोजशहाबिोबि वागण्याचे आपिे धोिण बदििे. 
त्याने चाि वषेपयंत ठििेिी िंडणी देण्यात कुचिाई केिी. रफिोजशहािा आपिे शजेािी गुजिात आरण 
माळवा याचं्या अंतस्थ शत्रुत्वाच्या धोिणाची कल्पना असल्याने त्याने रवजयनगिच्या िाजावि िंडणी 
देण्यासाठी दडपण आणिे नाही. पिंतु तेव्हा तिी त्याने िंडणी देण्यात जी कुचिाई केिी, रतकडे दुिुक्ष 
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केिे. पुढे कधी तिी योर्गय वळे येईि तेव्हा मात्र [२] (३८०) रवजयनगिच्या िाजािा शासन किण्याचा 
त्याने रनिय केिा. 
 

(११६) त्यावेळी मुद गि शहिात एक सोनाि िाहात असे. त्यािा रनहाि नावाची एक मुिगी होती. 
रतचे सौंदयु इतके अप्ररतम होते की, रतिा परिपूण ु किण्यासाठी जणू काही रनसगाने आपल्या 
किाकुसिीचा मन मानेि तसा उपयोग केिा असावा. हहदुस्थानातीि रूढीिा धरून रतच्या आईवरडिाचंी 
इच्छा रतचे िर्गन आपल्याच जातीतीि एिाद्या तरुणाबिोबि रतच्या िहानपणीच ठिवावे अशी होती. पिंतु 
रतने हा समािंभ पुढे ढकििा जावा अशी रनकिाची रवनंती केिी आरण त्यानंी त्याप्रमाणे हा समािंभ पुढे 
ढकििा. यानंति काही काळाने बनािसची यात्रा करून पित येताना एक म्हातािा ब्राह्मण रनहािच्या 
बापाच्या घिी थाबंिा. रतच्या सौंदयाचा त्याच्या मनावि इतका परिणाम झािा की त्याने रतिा आपल्या 
मुिीप्रमाणे मानिे. त्या ब्राह्मणाचे गायनकिा आरण नृत्यकिा यावि असामान्य प्रभतु्व होते. या दोन्ही 
किातं रतिा तिबेज किण्याचे त्याने ठिरविे. त्या कुटंुबात जवळ जवळ १८ मरहने त्या ब्राह्मणाने वास्तव्य 
केिे. या कािावधीनंति रतने या दोन्ही किातं उत्कृष्ट प्रावीण्य रमळरविे असल्याचे त्यािा आढळून आिे. 
त्याने जाण्यासाठी रनिोप मारगतिा. आपण पित येऊ असे त्याने वचन रदिे आरण त्याचवळेी आपिी 
रवद्यार्मथनी रनहाि रहिा मान मान्यता रमळेि आरण त्या कुटंुबाचाही भार्गयोदय होईि असे किण्याचा 
आपिा बेत त्यानंा सारंगतिा. त्या ब्राह्मणाची प्रथमपासूनची आकाकं्षा आपल्या मानिेल्या मुिीिा 
िाजकन्येचे वैभव प्राप्त करून देण्याची होती. या हेतूने तो रवजयनगिकडे रनघािा. रवजयनगिच्या 
िाजाबिोबि त्याची भेट घािून देण्यात आिी. िाजाशी बोिताना त्याने त्या तरुणीबाबत इतके प्रशसेंचे 
उद गाि काढिे की िाजाने रतिा आपिीशी किण्याचे ठिरविे आरण रतचा आपल्याबिोबि रववाह व्हावा 
याकिता िटपट किण्याची त्या ब्राह्मणािा रवनंती केिी. िाजा अशा तऱ्हेची रवनंती किीि ही अटकळ त्या 
ब्राह्मणाने बाधंिीच होती. िाजाची इच्छापूती होईि यासाठी त्यािा मदत किण्याचे त्याप्रमाणे ब्राह्मणाने 
कबिू केिे. यावि रतिा देण्यासाठी मौल्यवान देणर्गया देऊन िाजाने ब्राह्मणास िवाना केिे आरण तुमच्या 
संुदि मुिीिा िाणी अथवा िाजकन्या हा रकताब मी बहाि किीन असा रनिोप त्याने रतच्या वरडिाकंडे 
पाठरविा. त्या ब्राह्मणाने प्रवास किण्यात जास्त वळे दवडिा नाही. त्या सोनािाच्या घिी [२] (३८१) 
पोहोचल्याबिोबि तुम्हािा आरण तुमच्या बायकोिा रनहाििाबिोबि घेऊन रवजयनगिास ताबडतोब 
रनघून यावे असा रवजयनगिच्या िाजाचा हुकूम आहे, असे त्याने त्या दोघासं रनवेदन केिे. अनपेरक्षतपणे 
आपल्या भार्गयािा असा उजाळा आल्याचे बघून त्या जोडप्यािा अरतशय आनंद झािा. त्यानंी आपल्या 
मुिीिा बोिारविे, िाजाने पाठरविेिे उंची दारगने रतच्यासमोि ठेविे आरण इतक्या थोि कीतीच्या 
िाजपुत्राबिोबि रतचे जे मीिन होणाि होते त्याबद्दि त्यानंी रतचे अरभनंदन केिे. रववाह ठिल्याची रनशाणी 
म्हणून त्यानंी रतच्या गळ्यात रहऱ्याने जडरविेिा सोन्याचा एक हाि घािण्याचा प्रयत्न केिा. हाि जि 
रतच्या गळ्यात पडिा असता ति िाजाबिोबि ठििेिा रववाह पक्का होऊन कधीही मोडिा गेिा नसता. 
पिंतु रनहािने आईबापानंा धक्का बसेि अशी गोष्ट केिी. ती म्हणजे रतने हािाचा स्वीकाि किण्याचे 
नाकाििे. ती असे म्हणािी की, “एिाद्या तरुणीचा एकदा का रवजयनगिच्या िाजाच्या जनान्यात प्रवशे 
झािा की, रतिा आपल्या अगदी जवळच्या नातेवाईकािा भेटण्याचीही पिवानगी रमळणे शक्य होत नसे. 
तुम्ही जिी िाजदिबािातीि संपत्तीच्या मोहाने माझा बळी देण्यास तयाि झािा असिा तिी माझे तुमच्यावि 
इतके पे्रम आहे की तुमच्यापासून कायमचे दुिावण्यािा कोणत्याही परिस्स्थतीत माझी तयािी नाही. मग 
त्यापुढे रवजयनगिच्या िाजवाड्याचे वैभवही मिा तुच्छ आहे.” आपल्या मुिीने अश्रूपूणु नयनानंी 
त्याचं्याबद्दिच्या पे्रमाने ओथंबिेिे जे उद गाि काढिे त्यामुळे रनहािच्या आईवरडिाचंी जी दारुण रनिाशा 
झािी होती ती त्यानंी बाजूिा साििी. रनहािची मनःस्स्थती त्यानंी जाणून रतच्या इच्छेशी ते एकरूप झािे. 
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रतचे मन वळरवण्यासाठी आपण जबिदस्ती किावी असे त्याचं्या मनात देिीि आिे नाही. त्यानंी त्या 
ब्राह्मणािा त्याने आणिेल्या भेटीच्या वस्तू पित करून रनिोप रदिा. अपयशाचे माप पदिात घेऊन तो 
ब्राह्मण रवजयनगििा पित गेिा. यानंति काही काळाने रनहािने आपिे मन आपल्या वरडिाजंवळ 
मोकळे केिे. ती असे म्हणािी की, “बिाच काळपयंत माझे अंतमुन मिा अशी र्गवाही देत होते की, एके 
रदवशी तू इस्िाम धमाचा अनुनय किणाऱ्या िाजपुत्राची पत्नी होशीि. म्हणून माझी तुम्हािा अशी रवनंती 
आहे की, पिमेश्विाच्या मनात जे काही आहे त्याची आपण शातंपणे वाट पाहावी.” 
 

(११७) इकडे वि उल्लेरििेिा ब्राह्मण रवजयनगििा येऊन पोहोचिा. आपण आपल्या कायात 
अयशस्वी झाल्याचे त्याने िाजािा सारंगतिे. रवजयनगिचा िाजा यामुळे संतापाने बेभान झािा. त्याने वळे 
पडल्यास जबिदस्ती करूनही आपल्या इच्छेची पूतुता करून घेण्याचा रनिय केिा. [२] (३८२) मग 
आपिे ईस्प्सत रफिोजशहाच्या िाज्याच्या अगदी अंतभागात िाहात आहे, या गोष्टीचाही त्याने रवचाि केिा 
नाही. आपिा उदे्दश साध्य करून घेण्यासाठी सवु सैन्य घेऊन तो आपल्या िाज्याची पाहणी किण्यासाठी 
आपण जात आहोत, या रमषाने रवजयनगि सोडून रनघािा. कूच कित तो तंुगभद्रा नदीच्या तीिावि आिा 
आरण तेथे त्याने मुक्काम केिा. तेथे त्याने आपल्या सैन्यातीि ५ हजाि उत्कृष्ट घोडेस्वाि रनवडिे, आरण 
त्यानंा रदवसिात्र काहीही न बघता अरतशय वगेाने मुद गि येथे कूच करून जाण्याचा हुकूम रदिा. त्याच्या 
अरधकाऱ्यानंी केिेल्या रविोधािाही त्याने जुमानिे नाही. मुद गि येथे पोहोचल्यावि तो सोनाि िाहात 
असिेल्या िेड्यािा वढेा देऊन त्याची मुिगी आरण त्याच्या कुटंुबातीि सवु मंडळी यानंा कैद करून 
आणावे पिंतु त्यानंा कसल्याही तऱ्हेची दुिापत होऊ देऊ नये अशीही त्याने आपल्या सैन्यािा ताकीद 
रदिी. 
 

(११८) आपल्या उत्साहाच्या भिात रवजयनगिच्या िाजािा सािासाि रवचाि िारहिा नाही. माझे 
सैन्य येत आहे तिी तुम्ही घाबरून जाऊ नका असा रनिोप रनहािच्या आईवरडिाकंडे देण्यासाठी आरण 
त्या िेड्यातीि इति िरहवाशानंा पळून जाण्यासाठी वळे रमळाल्यास त्यानंा पळून जाण्याची मुभा देण्यास 
पिंतु रनहािच्या आईवरडिानंा त्याच रठकाणी िाहण्याचे प्रिोभन दािरवण्यासाठी त्या ब्राह्मणािा 
पाठरवण्याचे तो रवसििा. पिंतु प्रत्यक्षात असे घडिे की रवजयनगिच्या फौजा चािून येत असल्याची िबि 
मुद गि सभोवािच्या मुिुिातं फैिाविी. तेथीि िरहवाशानंी तेथून पळ काढून दूिदूिच्या प्रदेशातं आसिा 
घेतिा. या िरहवाशातं रनहािचे कुटंुब होते. रनहािरूपी बक्षीस आपल्या हाती पडेि अशी जी देविायाच्या 
फौजेची अपेक्षा होती ती रवफि झािी. त्यामुळे देविायाचे सैन्य बहमनींच्या स्थारनक फौजा जमा होऊन 
त्यानंा किावयाची तयािी करितोपयंत आपल्या वाटेतीि अनेक शहिे आरण िेडी उद ध्वस्त किीत आपल्या 
देशाकडे पितिे. सितेशवेटी त्या प्रातंाचा सुभेदाि पोिादिान हा त्याचं्यावि चािून गेिा. रवजयनगिच्या 
िुटारू फौजानंी पारहिे की आपण पोिादिानापेक्षा संख्येने अरधक आहोत. तेव्हा त्यािा तोंड देण्यासाठी 
ते थाबंिे. झािेल्या िढाईत पोिादिानाचा पिाभव होऊन त्यािा माघाि घ्यावी िागिी. पिंतु 
पोिादिानािा िगोिग कुमक रमळािी आरण दुसऱ्यादंा त्याने रवजयनगिच्या फौजाचंा पाठिाग सुरू 
केिा. पिारजत झािेल्या शत्रकूडून आपिा पाठिाग होईि असे रवजयनगिच्या फौजाचं्या स्वप्नातही 
आिे नाही. त्यामुळे पितताना ते अरतशय रनष्ट्काळजीपणे कूच कित होते. अशा वळेी पोिादिानाने 
त्याचं्यावि अचानक हल्ला केिा आरण त्याचंा संपूण ुपिाभव [२] (३८३) केिा. रवजयनगिचे सैन्य तंुगभद्रा 
नदीच्या तीिावि येऊन ती नदी ओिाडूंन पिीकडे जाईपयंत त्याचंी २००० माणसे गायब झािी. कोणतेही 
कािण नसताना रवजयनगिने जे आक्मण केिे त्यािा प्रत्युत्ति म्हणून रफिोजशहाने ताबडतोब 
रफिोजाबाद येथे आपल्या सैन्याची जमवाजमव किण्याचा हुकूम रदिा. रहजिी ८०९ [रहजिी ८०९ इ. स. 
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१४०६] या वषी त्याने प्रचंड फौज घेऊन कूच केिे आरण कोणत्याही प्ररतकािािा तोंड द्यावे न िागता तो 
रवजयनगिजवळ येऊन पोहोचिा. देविायाने आपल्यािा रवजयनगि येथे कोंडून घेतिे होते. 
रफिोजशहाने रवजयनगिवि हल्ला चढरविा. शहिातीि काही िस्त्याचंा त्यािा ताबा रमळािा. 
रवजयनगिच्या फौजेने अरतशय रनकिाने मुसिमानाचंा प्ररतकाि केिा आरण अिेि कनाटकी पायदळाने 
मुसिमानानंी केिेिा हल्ला पितवनू िाविा. देविायािा हा जो रवजय रमळािा त्याने जोि येऊन आपल्या 
फौजेची छावणी शहिाबाहेि देण्याचा धोका त्याने पत्कििा. त्याप्रमाणे त्याने आपिी फौज रकल्ल्याच्या 
तटबदंीच्या आविणाच्या सुिरक्षततेिािी नेिी आरण मुसिमानाचं्या वढेा देऊन बसिेल्या सैन्यावि 
आपल्या हिक्या पायदळी फौजानंा घेऊन हल्ला चढरविा. रवजयनगि भोवतािचा प्रदेश िडबडीत 
असल्यामुळे मुसिमानाचं्या आपल्या घोडदळाचा उपयोग या हल्ल्यारवरुद्ध किणे जमिे नाही. त्यामुळे 
रवजयनगिच्या सैन्याने केिेल्या हल्ल्यामुळे बहमनींच्या फौजेचे अतोनात नुकसान झािे आरण त्याचंा धीि 
िचिा. रवजयनगिने केिेल्या एका हल्ल्याच्या प्रसंगी रफिोजशहाच्या हातािा बाणाने जिम झािी पिंतु 
त्याने आपल्या घोड्यावरून उतिण्याचे नाकाििे. त्याने आपिी तिवाि म्यानातून काढिी आरण आपल्या 
हाताविीि जिम त्याने फडक्याने बाधंिी. अिेि सितेशवेटी रफिोजशहाचा भाऊ अहमदिान िान 
िानान याने दािरविेल्या शौयामुळे शत्रिूा हाकिून देण्यात मुसिमानी फौजेिा यश रमळािे. 
रफिोजशहाने आपल्या फौजेतीि जिमी झािेिे सैरनक बिे व्हाव ेयासाठी म्हणून आपल्या फौजेची छावणी 
शहिापासून दूिवि सोरयस्कि अशा एका सपाटीच्या जागी हिरविी. रतथे आल्यावि त्याने रवजयनगि 
हजकून घेण्याचा आपिा बेत सोडून रदिा. नंति त्याने आपिा भाऊ िान िानान आरण रमि नोबत रमया 
सुद दू याचं्या हातािािी १०००० घोडेस्वािाचंी फौज तैनात केिी. त्यानंा त्याने रवजयनगिच्या 
दरक्षणेकडीि मुिूि उद ध्वस्त किण्यासाठी पाठरविे. त्याचप्रमाणे त्याने कनाटकातीि अत्यंत [२] 
(३८४) महत्त्वाचा रकल्ला बंकापूि यािा वढेा देण्यासाठी वऱ्हाडची फौज बिोबि देऊन रमि फैजउल्ला अंजू 
याची िवानगी केिी. उििेल्या फौजेसह सुितानाने रवजयनगिच्या परिसिामध्ये देविायािा िोिून 
धिण्यासाठी रठय्या रदिा आरण आपल्या छावणीसभोवाि तोफाचंी जणूकाही फळीच उभी केिी. देविायाने 
अनेकदा त्याच्यावि हल्ला केिा पण प्रत्येक वळेी देविायाचा हल्ला पितरवण्यात आिा. देविायाची अपिंपाि 
हानी झािी. देविायाने त्यामुळे सुितानावि हल्ला किण्याचे थाबंरविे, पिंतु त्याच वेळी त्याने माळवा, 
गुजिात आरण िानदेश या देशाचं्या सुितानाकंडे मदत मागरवण्यासाठी आपल्या वरकिाती िवाना केल्या. 
 

(११९) याप्रमाणे सुितानाने जवळ जवळ चाि मरहने देविायािा युद्धात गुंतवनू ठेविे. या 
दिम्यानच्या काळात िान िानानने कनाटकामधीि अरतशय समृद्ध अशी शहिे आरण रजल्हे साफ उजाड 
आरण उद ध्वस्त केिे. रमि फैजउल्ला याने बकंापूिचा रकल्ला आरण त्या सभोवतािच्या रकल्ल्यािा िावनू 
रदिेिा अरतशय संपन्न मुिूि हजकून घेण्यात यश रमळरविे. सुितानाच्या आजे्ञने त्याने हजकिेल्या 
प्रदेशाचा ताबा त्या रदशनेे कूच करून येणाऱ्या रमया सुद दूच्याकडे सोपरविा आरण तो स्वतः सुितानाच्या 
छावणीकडे पितिा. िान िानान हा देिीि जवळ जवळ ६०००० हहदू िी आरण पुरुष एवढ्या संख्येने 
असिेल्या कैद्यानंा घेऊन सुितानािा येऊन रमळािा. यारशवाय सोन्याच्या रूपाने त्याने अगरणत िूट 
आणिी ती वगेळीच. या सवु अरधकाऱ्यानंी जी सेवाचाकिी बजारविी होती त्यािा साजेिशा रितीने 
सुितानाने त्याचंी दिि घेतिी. त्यानंा रमळािेल्या यशाप्रीत्यथु त्याचंा सन्मान किण्यासाठी त्याने एक 
भव्य मेजवानी रदिी. यावळेी पुढे काय कािवाई किावयाची याबद्दिची योजना त्याने आििी. काही काळ 
या रवषयावि चचा झाल्यानंति असे ठििे की देविायािा प्ररतकाि किण्यासाठी िान िानान याने 
रवजयनगि येथेच मुक्काम करून िाहावे आरण सुितानाने रमि फैजउल्ला यािा बिोबि घेऊन शत्रचू्या 
ताब्यातीि अरतशय अभेद्य असा अदोनी रकल्ला काबीज किण्यासाठी कूच करून जावे. 
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(१२०) देविायािा माळवा, िानदेश आरण गुजिात येथीि [२] (३८५) सुितानाकंडून मदत 
रमळािी नाही. त्यात त्याने जेव्हा सुितानाने आििेिी योजना त्याच्या हस्तकाकंिवी ऐकिी तेव्हा तो 
रनिाशचे्या िोि गतेत बुडािा आरण त्याने आपिे काही प्रमुि अरधकािी सुितानाच्या छावणीवि तहाची 
बोिणी किण्यासाठी िवाना केिे. रफिोजशहाने परहल्या प्रथम तहाची कसिीही बोिणी किण्याचे सपशिे 
नाकाििे पिंतु अिेि रमि फैजउल्ला याच्या सल्ल्यावरून आरण रवनंतीवरून त्याच्या मनात बदि घडून 
आिा आरण त्याने िािीि अटींवि तह किण्यािा आपिी संमती रदिी. त्या अटी अशा — देविायाने 
आपिी मुिगी सुितानािा रववाहादािि द्यावी; देविायाने त्यारशवाय १० िक्ष होन िंडणी म्हणून द्याव े
आरण नजिाणा म्हणून ५ मण मोती, ५० नामवतं हत्ती, आरण २००० िी व पुरुष गुिाम, गवई, नतुकी आरण 
वादक सुितानाच्या स्वाधीन किावे; त्याचप्रमाणे बंकापूिचा रकल्ला जो सुितानाच्या फौजानंी हजकिा होता 
तो पुढीि सवु भाडंणाचे मूळच नाहीसे किण्यासाठी कायमचा रफिोजशहाकडे रवजयनगिच्या िाजकन्येच्या 
सुितानाबिोबिीि रववाहारनरमत्त िर्गनभेट म्हणून तोडून देण्यात यावा. [६९★] 
 

(१२१) यापूवी जिी कनाटकच्या िाजानंी आपल्या मुिी आपल्या जातीबाहेि असिेल्या कोणत्याही 
पुरुषािा िर्गनाप्रीत्यथु कधीही रदिेल्या नव्हत्या आरण त्रयस्थािा आपिी मुिगी देणे हे जिी ते स्वतःिा 
अरतशय अपमानास्पद आरण कमीपणाचे समजत तिी देिीि आपिी मुिगी रफिोजशहािा देण्याच्या 
अटीिा देविायाने प्रसंगोपात रनमाण झािेिी परिस्स्थती म्हणून आरण त्यातून आता दुसिा सुटकेचा मागु 
नाही म्हणून मान्यता रदिी. दोन्ही पक्षानंी िर्गनसमािंभ थाटाने साजिा किण्यासाठी म्हणून जािीने तयािी 
सुरू केिी. [७०☐] सुितानाची छावणी आरण [२] (३८६) रवजयनगि यामध्ये जिी १४ मिैाचें अंति होते 
तिी दोहोंमध्ये जवळ जवळ ४० रदवसपयंत साििी िहदािी आरण ये-जा चािू होती. िस्त्याच्या दोन्ही 
बाजंूना मुसिमान आरण हहदू या दोघाचं्या दुकानाचं्या िागंाच्या िागंा िागून िारहल्या होत्या. पाहुण्याचें मन 
रवजयनगिमधीि जादूगाि, नतुक आरण रवदूषक आपल्या अंगामधीि कौशल्याचे प्रदशनु करून िमवीत 
होते. िान िानान आरण रमि फैजउल्ला या दोघानंा शाही इतमामाने वधूसाठी रूढीप्रमाणे भेटीच्या वस्तू 
देऊन रवजयनगिकडे पाठरवण्यात आिे. तेथे गेल्यानंति सात रदवसानंी ते वधूिा घेऊन रवजयनगिच्या 
िाजाने रदिेिा उंची नजिाणा आरण भािीभािी भेटी बिोबि घेऊन सुितानाच्या छावणीकडे पितिे. 
देविायाने यानंति आपल्या जावयािा भेटण्याची इच्छा दशरुवल्यामुळे रशष्टाचािाच्या भिीस पडून आपल्या 
वधूसह देविायाच्या भेटीस जाण्यास सुितानाने आपिी संमती रदिी. 
 

(१२२) भेटीचा रदवस ठिरवण्यात आल्यावि िान िानानकडे छावणीचा ताबा सोपवनू सुितान 
रफिोजशहाने आपल्या वधूसह रवजयनगिकडे कूच केिे. वाटेमध्ये देविाया मोठ्या भपक्याने त्यािा 
भेटण्यासाठी आिा. शहिाच्या दिवाजा पासून तो िाजवाड्यापयंत जवळ जवळ ६ मिैाचें अंति होते. या 
संबधं िस्त्यावि सोन्याने मढरविेिे कापड, मिमि, सरॅटन आरण इति उंची उंची कापड पसिण्यात आिे 
होते. सुंदि मुिगे आरण मुिी याचं्या िागंामंधून दोन्ही बादशहा घोड्यावि बसून रमिवत गेिे. त्याचं्या 
मस्तकावंि ऊद आरण चादंीची फुिे यानंी भििेिी सोन्याची ताटे ओवाळण्यात आिी. ती त्यानंी तेथे 
जमिेल्या िोकानंी वचेावी म्हणून इतस्ततः उधळून टाकिी. हा रवधी संपल्यानंति तेथे जमिेल्या िी 
आरण पुरुष िरहवाशानंी आपापल्या मानाप्रमाणे त्यानंा नजिाणे अपुण केिे. याप्रमाणे एकेका चौकातून 
रमिवत जात जात ते शहिाच्या मध्यावि येऊन पोहोचिे. तेथे िस्त्याच्या दोन्ही बाजूिा देविायाची 
नातेवाईक मंडळी उभी होती. त्यानंी दोन्ही बादशहानंा आपिे मुजिे सादि केिे. नंति ते या घोडेस्वािाचं्या 
रमिवणुकीत सामीि झािे, आरण दोन्ही बादशहाचं्या पुढे पायी चािू िागिे. िाजवाड्याच्या दिवाजाशी 
आल्यानंति रफिोजशहा आरण देविाया हे घोड्यावरून िािी उतििे, आरण मौल्यवान रहऱ्यानंी 
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जडरविेल्या अशा [२] (३८७) उत्कृष्ट पािख्यामंध्ये आसनस्थ झािे. तेथून त्या दोघानंा वधू आरण वि 
त्याचं्या स्वागतासाठी जे रदवाणिाने सज्ज किण्यात आिे होते तेथे नेण्यात आिे. या रठकाणी देविायाने 
सुितानाची िजा घेतिी आरण तो आपल्या दािनाकडे रनघून गेिा. यानंति ३ रदवसपयंत सुितानािा 
देविायाने पचंपक्वान्नाचं्या मेजवान्या रदल्या. यावि सुितानाने देविायाचा रनिोप घेतिा. पूवीपेक्षाही अरधक 
मौल्यवान भेटी देविायाने सुितानािा या प्रसंगी रदल्या आरण शहिात पितण्यापूवी सुितानाच्या 
छावणीच्या मागावि ४ मिैपयंत तो त्यािा पोहोचरवण्यास गेिा. रफिोजशहाच्या छावणीपयंत देविाया 
त्यािा पोचरवण्यास न गेल्यामुळे रफिोजशहािा आपिा अपमान झािा आहे असे वाटिे आरण तो रमि 
फैजउल्ला यािा म्हणािा की “माझ्याकडे दुिुक्ष करून माझा जो अपमान किण्यात आिेिा आहे त्याबदिी 
एक रदवस मी रनरितच सूड घेईन.” रफिोजशहा जे बोििा त्याची हरककत देविायािा कळिी. त्यावि 
त्याने रफिोजशहािा उपमदुकािक असे भाष्ट्य केिे. याचा परिणाम असा झािा की दोन्ही घिाणी जिी 
एकत्र आिी होती तिी देिीि त्याचं्यामधीि शत्रतू्व कोणत्याही प्रकािे कमी झािे नाही. काही काळाने 
आपल्या िाज्याच्या िाजधानीिा रफिोजशहा पोहोचिा. तेथे गेल्यावि दोन्ही िाज्यामंध्ये रजच्यामुळे युद्धािा 
सुरुवात झािी होती त्या सोनािाच्या संुदि मुिीिा आरण त्याच्या कुटंुबातीि माणसानंा दिबािात 
आणण्यासाठी आपिे काही अरधकािी त्याने िवाना केिे. रतच्या सौंदयारवषयी ज्या काही बातम्या 
आतापयंत कानावि आल्या होत्या त्यापेक्षा प्रत्यक्षात रतचे सौंदयु अतुिनीय आहे असे सुितानािा रदसून 
आिे. रतच्याशी िर्गन किणे ही गोष्ट आपिे वय झािे असल्यामुळे योर्गय नाही असा सुितानाने रवचाि केिा 
आरण आपिा मुिगा हसनिान याच्याशी त्याने रतचे िर्गन िावनू रदिे. रतच्या आईवरडिानंा उंची उंची 
भेटी आरण ते िाहात असिेल्या प्रदेशातच जरमनीच्या सनदा करून देऊन सुितानाने त्यानंा िूष केिे. 
दिम्यान िर्गनाची तयािी पुिी होईतोपयंत रनहाििा सुितानाच्या आत्याच्या ताब्यात सोपरवण्यात आिे. 
िर्गनाची तयािी पूण ुझाल्यानंति मोठ्या आनंदाने आरण थाटामाटाच्या आरण शाही इतमामाच्या समािंभात 
रनहाि आरण हसनिान याचं्या रववाहाची गाठ बाधंण्यात आिी. 
 

(१२३) रफिोजशहा हा िगोिशािािा मोठे उते्तजन [२] (३८८) देणाऱ्यापैकी एक होता. रहजिी 
रहजिी ८१० [रहजिी ८१० इ. स. १४०७] या वषी त्याच्या हुकूमावरून दौिताबाद घाटाच्या जवळीि 
डोंगिमार्थयावि एक वेधशाळा [७१☐] बाधंण्यात आिी. पिंतु ज्योरतर्मवद हकीम हसन रगिानी याचा मृत्यू 
झाल्यामुळे बाधंकाम थाबंरवण्यात आिे आरण ते तसेच अपुिे िारहिे. 
 

(१२४) रहजिी ८१५ [रहजिी ८१५ इ. स. १४१२] या वषी सुितान रशकािीच्या रमषाने 
गोंडवाड्याच्या मुिुिात रशििा. तो प्रदेश त्याने बेरचिाि करून टाकिा आरण जवळ जवळ ३०० हत्ती 
गोंडवाड्यातून त्याने आणिे. यानंति काही काळ िोटिा आरण त्यािा असे कळिे की सुप्ररसद्ध अवरिया 
सय्यद महमद रगसू दिाज हा रदल्लीहून गुिबर्गयाजवळ आिा आहे. तेव्हा सुितान त्यािा भेटण्यासाठी 
रफिोजाबादहून गेिा आरण आपल्या दिबािातीि सवु अमीि-उमिावानंा त्याने सय्यद रगसू दिाज याच्या 
दशनुासाठी पाठरविे. परहल्या प्रथम सुितानाने त्याच्याकडे जातीने िक्ष पुिरविे. पिंतु जेव्हा सुितानािा 
असे रदसून आिे की रवद्वत्ता आरण शाि याचं्यामध्ये त्याची फािशी गती नाही तेव्हा त्याची मजी रगसू 
दिाजवरून उडािी. सुितानाचा भाऊ िान िानान यािा सय्यद रगसू दिाज याच्याबद्दि आरतशय 
आदिाची भावना होती. त्याने रगसू दिाज याच्यासाठी एक भव्य िाजवाडा बाधंिा. एवढेच नव्हे ति त्याची 
प्रवचने ऐकण्यात तो आपिा बिाचसा काळ घािव ूिागिा. रगसू दिाज यािा जेव्हा जेव्हा समाधी (वज्द) 
िागे तेव्हा तेव्हा िान िानान याने कधीही हजि िाहण्याचे टाळिे नाही. अशा प्रसंगी दर्गयामध्ये असिेिा 
सेवकगण आरण तेथे जमा असिेिी फकीि मंडळी यानंा िान िानान मोठमोठ्या िकमा दान किीत असे. 
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(१२५) रहजिी ८१८ [रहजिी ८१८ इ. स. १४१५] या वषी सुितानाने आपिा मुिगा हसन यािा 
आपिा वािस नेमिे आरण त्यािा िाजमुकुट आरण कमिपट्टा, छत्र, अनेक शाही शारमयाने आरण काही 
हत्ती इत्यादी सावुभौमत्वाच्या रनदशकु अशा वस्तू बहाि केल्या. हसन हा एक [२] (३८९) दुबळा आरण 
व्यसनानंी फुकट गेिेिा िाजपुत्र होता. याचवळेी त्याने आपल्या अमीि-उमिावानंा बोिाव ूपाठरविे आरण 
त्यानंा हसनशी िाजरनष्ठेची शपथ घ्यावयास सारंगतिे. त्याचबिोबि परवत्र अवरिया सय्यद रगसू दिाज 
यािा त्याने अशी रवनंती केिी की आपण आपिे आशीवाद हसन यािा द्याव.े यावि सय्यद रगसू दिाजने 
असे उत्ति रदिे की ज्याची रनवड िुद्द सुितानाने केिेिी आहे त्याच्याबाबत एिाद्या गिीब रभकािड्याने 
केिेिी प्राथुना काय उपयोगाची आहे. या उत्तिाने असमाधान झाल्यामुळे रफिोजशहाने त्याच्याकडे पुन्हा 
रनिोप पाठरविा. त्यावि रगसू दिाजने भाष्ट्य केिे की पिमेश्विाची इच्छाच अशी आहे की िाजमुकुट तुमचा 
भाऊ िान िानान यानेच मस्तकावि धािण किावा. तेव्हा तो दुसऱ्याच्या मस्तकावि रविाजमान होऊ दे 
असे मी म्हणणे म्हणजे रनिथुक आहे. सय्यद रगसू दिाज याने हे जे भाष्ट्य केिे त्यामुळे रफिोजशहा घाबरून 
गेिा आरण त्याने सय्यदिा शहि सोडून जाण्याची आज्ञा केिी. ही आज्ञा त्याने अशा सबबीिािी रदिी की 
तुमचा दगा िाजवाड्याच्या अरतशय नजीक आहे आरण तुमच्याकडे तुमचे रशष्ट्य आरण रवद्याथी याचंा जो 
जमाव होतो तो िाजधानीच्या शातंतेिा धोकादायक आहे. त्या सत्पुरुषाने सुितानाच्या आजे्ञचे ताबडतोब 
पािन केिे आरण हल्ली ज्या जागी त्याची कबि आहे त्या जागेवि तो जाऊन िारहिा. तेथे त्याच्या 
रशष्ट्यमंडळीनी त्याच्यासाठी एका भव्य प्रासादाची उभािणी केिी. [७२☐] 
 

(१२६) रहजिी ८२० [रहजिी ८२० इ. स. १४१५] या वषी तेिंगणाच्या िाजाकडे बऱ्याच वषाची 
िंडणी थकिी होती. रतची मागणी किण्यासाठी सुितानाने आपिे वकीि िवाना केिे. तेिंगणाच्या 
िाजाने थकबाकी पाठरविी एवढेच नव्हे ति त्याबिोबि इति अनेक मौल्यवान नजिाणे देिीि पाठरविे. या 
वषाच्या मध्यंतिात रफिोजशहाने पानगळचा [७३☐] रकल्ला हजकून घेण्याचा बेत केिा. या रकल्ल्यािा हल्ली 
रबिकोंडा असे म्हणतात. हा रकल्ला जवळ जवळ [२] (३९०) अधोनीपासून ८० फिसिव (२४० मैि) 
अंतिावि आहे. रवजयनगिच्या िाजाजवळ आपिे नाते आहे ही गोष्ट रवचािात न घेता त्याने कूच केिे आरण 
पानगळिा वेढा रदिा. हा वढेा पुिी दोन वषपेयंत चाििा. दोन वष ेसंपिी तिी तो रकल्ला रफिोजशहाच्या 
हाती तेव्हा पडावा अशी पिमेश्विाची इच्छा नसल्याने सुितानाच्या फौजेत िोगिाईने धुमाकूळ घातिा 
आरण दििोज असंख्यात माणसे आरण घोडी मरू िागिी. जे रजवंत िारहिे त्याचंी मने असंतोष आरण 
भीती यानंी रबथरून गेिी. पुष्ट्कळसे परहल्या दजाचे अरधकािी आपापल्या अनुचिानंा घेऊन छावणी सोडून 
गेिे आरण आपापल्या जहारगिींकडे चािते झािे. या सुमािास देविायाने आपल्या फौजेची जमवाजमव 
केिी. तेिंगणाच्या िाजा सिसकट आजूबाजूच्या सवु िाजेिजवाड्याकंडून त्याने मदत रमळरविी आरण 
प्रचडं घोडदळ आरण पायदळी सैरनक यानंा बिोबि घेऊन त्याने सुितानारवरुद्ध चाि केिी. 
 

(१२७) हहदंूच्या सैन्यािा तोंड देण्याइतकी आपल्या सैन्याची कुवत नाही याची अटकळ 
रफिोजशहािा आिी. पिंतु अरभमानाच्या भावनेच्या भिीिा पडून आरण त्याच्या अरधकाऱ्यानंी केिेल्या 
रविोधािा न जुमानता त्याने देविायाबिोबि युद्ध सुरू केिे. इस्िामची सेना मीि फैजउल्ला याच्या 
हातािािी होती. त्याने मोठ्या शौयाने काफिावंि हल्ला केिा, त्याचं्या सैन्याच्या मध्यभागाची धुळधाण 
उडरविी आरण तो हहदंूच्या उजव्या फळीवि तुटून पडिा. त्याच्या गळ्यातं रवजयश्री माळ घािणाि असा 
क्षण अगदी जवळ येऊन ठेपिा, आरण त्या क्षणी त्याच्याच एका सैरनकाने त्याच्या मस्तकावि प्रहाि करून 
त्यािा जबिदस्त जिमी केिे. फैजउल्ला यािा ताबडतोब मृत्य ूआिा. हे काम किण्यासाठी देविायाने त्या 
सैरनकािा िाच रदिी होती असे म्हणतात. ह्ा भयानक घटनेमुळे त्या रदवशीच्या जयापजयाचा िंग 
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पािटिा. रफिोजशहाचा पिाभव झािा आरण मोठ्या मुस्ष्ट्किीने व स्वतः अरतशय कष्ट सहन केल्यानंति 
िणागंणातून तो पळून जाऊ शकिा; हहदंूनी मुसिमानाचंी सिास कत्ति केिी, आरण ठाि माििेल्या 
मुसिमानाचं्या मस्तकाचंा एक [२] (३९१) रढगािा िणागंणावि िचिा. रफिोजशहाचा त्यानंी त्याच्याच 
मुििात पाठिाग केिा, आरण त्याचा मुिुि बेरचिाि आरण उद ध्वस्त करून टाकिा. यानंति त्यानंी 
बहमनींची अनेक शहिे घेतिी, मरशदी आरण इति परवत्र रठकाणे याचंी मोडतोड केिी आरण कोणत्याही 
तऱ्हेची दया न दािवता त्यानंी िोकानंा ठाि माििे. आपल्या िानटीपणाच्या वतुनाने जणूकाही 
शतकानुशतके त्याचं्या मनात सूडाची जी भावना होती आरण मुसिमानावंिती त्याचंा जो संताप होता, 
त्यािाच जणू वाट करून देण्याची त्याचंी इच्छा होती असे रदसिे. रफिोजशहावि जे संकट ओढविे होते 
त्यातून त्याच्यावि बाका प्रसंग ओढवल्यामुळे त्याने गुजिाथेच्या सुितानाकडे मदतीकिता याचना केिी. 
पिंतु गुजिाथेचा सुितान हा नुकताच हसहासनावि बसिेिा असल्याने तो कोणतीही मदत देऊ शकिा 
नाही. [७४★] सितेशवेटी त्याच्या नरशबानेच आपल्या स्स्मतहास्याची मेहिनजि त्याच्यावि केिी. अनेक 
वळेा युद्धप्रसंग ओढवल्यानंति सुितानाचा भाऊ िान िानान यािा बहमनींच्या मुििातून शत्रूिा 
घािवनू देण्यात यश रमळािे. पिंतु या सवु दुदैवी घटनाचंा परिणाम रफिोजशहाच्या मनावि झािा. त्याचे 
आता वय झािे होते. दुिण्याने त्याच्या शिीिािा घेििे. दुिणे िाबंतच चाििे आरण त्याचा त्याच्या 
डोक्यावि आरण रहमतीवि वाईट परिणाम झािा. 
 

(१२८) आजािीपणाच्या काळात त्याने िाज्याची सूते्र आपिे दोन गुिाम हुश्याि आरण बेदाि याचं्या 
[७५☐] हातात रदिी. आपल्या सवु अमीिउमिावाचें सामर्थयु त्याचं्या पाठीशी उभे करून त्या दोघाचं्या 
िाज्यातीि वजनािा त्याने बळकटी आणिी. या दोघा मंत्र्यानंा िान िानान याची िोकरप्रयता आरण 
महत्त्वाकाकं्षा याचंा मत्सि वाटू िागिा. ते सुितानािा एकदा म्हणािे की जेव्हा िान िानान याची सत्ता 
आरण महत्त्व याचंा िाज्यातून समूळ उच्छाद किण्यात येईि, त्याच वेळी दरक्षण देशाचे सिकाि हे तुमचा 
मुिगा हसनिान याच्या हाती सुिरक्षतपणे पडेि असे आम्हािा वाटते. रफिोजशहािा या वळेी सय्यद 
महमद रगसू दिाज याने वतुरविेल्या भरवष्ट्याची आठवण झािी. त्याने आपिा भाऊ िान िानान यािा 
आंधळा किण्याचे ठिरविे आरण त्यायोगे हसहासनावि कधीकाळी तो बसण्याची शक्यताच नाहीशी करून 
टाकण्याचा त्याने रनिय केिा. रफिोजशहाच्या या बेताची िान िानान [२] (३९२) यािा जेव्हा बातमी 
िागिी तेव्हा त्याने पळून जाण्याची तयािी केिी. िात्रीच्या वळेी आपिा मुिगा अल्लाउद्दीन यािा घेऊन तो 
सय्यद रगसू दिाज याच्या रनवासस्थानी गेिा आरण त्याने आपल्यािा सल्ला आरण आशीवाद द्यावा अशी 
त्यािा रवनंती केिी. रगसू दिाजने अल्लाउद्दीनच्या डोक्याविीि फेटा आपल्या हातात घेतिा आरण त्याचे 
दोन तुकडे केिे. एक तुकडा त्याने िान िानानच्या मस्तकाभोवती गुंडाळिा आरण दुसिा अल्लाउद्दीनच्या 
डोक्याभोवती गुंडाळून आपिे दोन्ही हात त्याचं्या मस्तकावि आशीवादपूवुक धरून तुम्ही दोघेही सावुभौम 
व्हाि असे भरवष्ट्य त्याने त्यानंा सारंगतिे. सय्यद रगसू दिाजजवळीि भेटीचा प्रसंग संपुष्टात आल्यानंति 
िान िानान आपल्या वाड्यात पितिा. िात्रीचा उििेिा वळे त्याने आपिी जाण्याची तयािी किण्यामध्ये 
घािरविा. रदवस उजाडिा न उजाडिा आहे तोच आपल्या ४०० रवश्वासू सैरनकानंा घेऊन तो वाड्याच्या 
दिवाजाबाहेि पडिा. दिवाजाजवळ त्याच्याशी फाि पूवीपासून परिचय असिेिा बसऱ्याचा सुप्ररसद्ध 
व्यापािी ििफ हसन याने त्यािा िाजारधिाज अशी हाक मारून त्याच्या आगामी सुितान पदािोहणाची 
सिामी रदिी. ििफ हसन यािा िान िानानच्या बेताबद्दि अगोदिच कळिे होते. 
 

(१२९) िान िानानने ििफ हसनिा दिबािातीि अरधकाऱ्यानंी बघू नये आरण त्याच्या 
स्वतःच्यामुळे त्यािा काही त्रास भोगावा िागू नये म्हणून ताबडतोब आपल्या घिाकडे रनघून जाण्याची 
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त्विा किण्यास सारंगतिे. यावि ििफ हसन म्हणािा की भिभिाटीच्या रदवसातं मोठ्या रमत्रत्वाचा आव 
आणणे आरण त्या रमत्रावि संकटाची छाया कोसळिी म्हणजे त्याच्या डोळ्यातं आपल्या चचंितारूपी 
स्वभावाची धूळ फेकणे हे चारित्र्यवान माणसािा शोभनू रदसत नाही. माझा जीवनरूपी अर्गनीचा एक 
स्फुहल्लग जोपयंत रशल्लक आहे तोपयंत तुम्हािा—जो माझा आश्रयदाता आहे—सोडून जाण्याची 
हिकटपणाची कल्पना देिीि माझ्या मनात येणाि नाही. मिा अशी आशा आहे की आपण आपल्या अनेक 
सेवकगणामंध्ये माझी भिती करून मिा संभाळून घ्याि आरण आपल्यासाठी अरतशय महत्त्वाची अशी 
कामरगिी पाि पाडण्याची पिवानगी द्याि. आपल्याबद्दि आपुिकीने भििेिे ििफ हसन याचे बोिणे 
ऐकून िान िानान यािा अरतशय आनंद झािा. त्याने ििफ हसन यािा आपल्या बिोबि येण्यास संमती 
रदिी. त्यावेळी तो असे म्हणािा की, ‘कधीकाळी मी हसहासनावि बसिो ति मी तुिा माझा मागदुशकु 
आरण मंत्री किीन.’ एवढे बोिून त्याने शहि सोडिे आरण संध्याकाळी तो िान िानानपूि येथे पोहोचिा. 
‘मी जि िाजा झािो ति या शहिापासून येणािे उत्पन्न मक्का आरण मरदना, आरण [२] (३९३) नजफ आरण 
किबिा येथीि सय्यद जमातीच्या िोकासंाठी िावनू देईन,’ अशी त्याने प्ररतज्ञा केिी. 
 

(१३०) िान िानान पळून गेल्याची बातमी जेव्हा हुश्याि आरण बेदाि यानंा समजिी तेव्हा ते 
अरधऱ्या उत्सुकतेने सुितानाकडे गेिे. िान िानान याच्या पाठिागावि जाण्याची पिवानगी त्यानंी 
सुितानापासून रमळरविी. बिोबि चाि हजाि घोडेस्वाि आरण काही िढाऊ हत्ती घेऊन ते घाईघाईने िान 
िानानच्या पाठिागावि रनघािे. िाज्यातीि काही अमीि-उमिावंाना आपल्या बाजूिा वळवनू घेऊन 
त्याचें साहाय्य रमळवीपयंत िान िानान याने अज्ञातवासात िाहण्याचे ठिरविे पिंतु त्याचा मागदुशकु 
ििफ हसन याने त्यािा या बेतापासून पिावृत्त केिे. त्याने कुिबगा, रबदि आरण कल्याणी येथे आपिी 
माणसे पाठवनू तेथीि रफिोजशहा रवरुद्ध असंतुष्ट असिेल्या अनेक माणसानंा िान िानानच्या 
रनशाणािािी जमरविे. प्रत्यक्ष युद्धाचा प्रसंग येऊ नये म्हणून इकडून रतकडे जाण्यातच काही रदवस 
मोडिे. अिेि रफिोजशहाच्या मंत्र्यानंा भिपूि कुमक आिी. िान िानानचे पळून जाण्याचे सवु मागु 
िोििे गेिे. रफिोजशहाच्या सिदािापंाशी ८ हजाि फौज जमा झािी ति िान िानानचे सबंध सैन्य एक 
हजाि घोडेस्वािापेंक्षा जास्त भििे नाही. अशा आणीबाणीच्या वेळी हहदुस्थानात वजंािी [७६☐] म्हणून 
ओळिल्या जाणाऱ्या जमातीतीि काही धान्याचे व्यापािी वऱ्हाडमधून २ हजाि बैि घेऊन पुढीि प्रवासािा 
रनघािे होते. त्यानंी कल्याणीच्या परिसिात छावणी रदिी. त्याचं्याबिोबि काही व्यापाऱ्यानंी िाहोिमधून 
रवक्ीकिता आणिेिे ३०० घोडे पण होते. ििफ हसन याने या परिस्स्थतीचा फायदा घेतिा. त्याने ती 
सवु जनाविे ििेदी केिी. दरक्षणेतीि पद्धतीप्रमाणे त्याने ताबंडी आरण रहिवी रनशाणे तयाि केिी, आरण 
प्रत्येक बिैावि हातात रनशाण देऊन एका माणसािा बसरविे. या िुटुपुटीच्या सैन्याबिोबि त्याने काही 
घोडेस्वाि ठेविे. त्यानंा त्याने हुकूम रदिा की, तुम्ही काही अंतिाविच िाहा, आरण जेव्हा प्रत्यक्ष िढाईिा 
सुरुवात होईि तेव्हा असे जाहीि किा की आपल्या जहारगिीवरून िान िानान [२] (३९४) यािा मदत 
किण्यासाठी काही िाजेिजवाडे आिेिे आहेत. िान िानानने या बेताकडे एक पोिकटपणाची योजना 
म्हणून बरघतिे. पिंतु अिेि त्याने तो बेत अमिात आणण्यास संमती रदिी. दुसऱ्या रदवशी सकाळी तो 
रफिोजशहाच्या फौजाचं्या रदशनेे सावकाश कूच करून गेिा. आपल्या सैरनकानंा उते्तजन देण्यासाठी त्याने 
जाहीि केिे की, “सैरनकहो आपल्यािा रमळण्याकिता काही सिदाि सैन्य घेऊन झपायाने चाि करून 
येत आहेत आरण ते आपल्यापासून फक्त काही मिै अंतिावि आहेत.” िान िानान यािा कुमक आिी ति 
मोठा बाका प्रसंग ओढविे याची भीती वाटून हुश्याि आरण बेदाि यानंी िान िानान आरण त्यािा येऊ 
घातिेिी तथाकरथत कुमक याचंा रमिाफ होऊ नये म्हणून युद्धाचे आव्हान स्वीकाििे. िढाईिा सुरुवात 
झाल्यावि ििफ हसन हा बिैाचं्या पुढे घोडेस्वाि असिेल्या सैन्यािा बिोबि घेऊन कूच करून आिा. 
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बिैावि बसिेिी माणसे आपल्या हातातीि रनशाणे फडकावीत होती. ििफ हसन हा काही अंतिावि 
असिेल्या जंगिातूनच चाि करून पुढे येत आहे असा भास रनमाण झािा. िान िानानच्या मदतीिा 
येणाऱ्या सिदािाचें अपेरक्षत असिेिे सैन्य ते हेच असे शत्रनेू अनुमान काढिे. याच वळेेिा त्याचं्यावि िान 
िानानच्या फौजेने जबिदस्त मािा केिा आरण रफिोजशहाच्या सैन्याची उजवी फळी यामुळे मोडिी 
जाऊन रवस्कळीत झािी. हुश्याि आरण बेदाि हे दोघेजण सैन्याच्या मध्यभागी होते. त्यानंी आपिी माणसे 
पळताना बरघतिी. िान िानानच्या मदतीसाठी येणािी तथाकरथत कुमक बघून त्याचं्या हृदयात भीतीने 
धडकी भििी. िान-िानानच्या सैन्याने त्याचंा धुव्वा उडरविा, आरण त्यानंा िणागंणातून हाकिून 
िाविे. हुश्याि आरण बेदाि यानंी फािच थोडा प्ररतकाि केिा. िान िानानिा अनपेरक्षतपणे रमळािेल्या 
या रवजयानंति त्याने पळणाऱ्या सैरनकाचंा पाठिाग केिा. अनेक हत्ती आरण घोडे त्यानंी काबीज केिे. 
थोड्याच काळात सवु बाजूंनी िाजरनष्ठ सैरनक त्यािा मोठ्या संख्येने रमळािे. 
 

(१३१) आपिी तब्येत बिी नाही आरण आपल्या अंगात अशक्तपणा आहे या गोष्टीची दिि न 
बाळगता रफिोजशहाने आपिा मुिगा िाजपुत्र हसनिान याच्या मस्तकावि छत्रचामिे ढाळण्याची आज्ञा 
रदिी. रकल्ल्याचा बदंोबस्त किण्याचे काम त्याने आपल्या काही रवश्वासू सेवकावंि सोपरविे. इति 
कोणत्याही प्रकािे प्रवास करून जाणे शक्य नसल्याने रफिोजशहा पाििीत बसिा. बिोबि अनेक [२] 
(३९५) उमिाव, ४ हजाि घोडेस्वाि, भिपूि पायदळ, काही तोफा आरण पुष्ट्कळ हत्ती बिोबि घेऊन आपिा 
भाऊ िान िानान यािा प्ररतकाि किण्यासाठी त्याने कूच केिे. शहिापासून काही मिै अंतिावि दोन्ही 
सैन्यातं चकमक झािी. रफिोजशहा सैन्याच्या ज्या भागात होता त्या भागावि शत्रनेू जबिदस्त दडपण 
आणिे, त्यामुळे तो ठाि झािा अशी बातमी फैिाविी. यावि त्याच्या सैन्यातीि अनेक अरधकािी आरण 
रशपाई मोठ्या संख्येने िान िानानच्या सैन्यािा जाऊन रमळािे. इतके सैरनक सैन्य सोडून रनघून 
गेल्यामुळे हुश्याि आरण बेदाि हे घाबरून गेिे, आरण सुितानािा घेऊन रकल्ल्याकडे पळािे. पिाभवाचे 
भय आरण पळापळीचा त्रास यामुळे रफिोजशहािा मूच्छा आिी होती. रकल्ल्याच्या दिवाजाशी आल्यानंति 
रफिोजशहा या मूच्छेतून सावध झािा. [७७★] 
 

(१३२) सुितानासंबधंी वाटत असिेल्या आदिाच्या भावनेमुळे िान-िानानिा त्याचा पाठिाग 
किणे प्रशस्त वाटेना. पिंतु तो जेव्हा रकल्ल्यात गेल्याचे त्याच्या कानावि आिे, तेव्हा तो िाजधानीपयंत 
कूच करून गेिा, आरण रकल्ल्याच्या तटािािी त्याने छावणी रदिी. हुश्याि आरण बेदाि यानंी िाजपुत्र 
हसनिान याच्यासह रकल्ल्याच्या संिक्षणाची तजवीज केिी, आरण बदुंका आरण बाण याचं्या वषावाने 
रकल्ल्यािा वेढा देऊन बसिेल्या सैरनकाचं्या हल्ल्यािा पितवनू िावण्यास सुरुवात केिी. तोफेचा एक 
गोळा िान िानानच्या तंबतू पडिा, आरण त्याच्याशजेािी बसिेिे िोक जिमी झािे. यावि त्याने 
रकल्ल्यापासून काही अंतिापयंत आपिा मुक्काम हटरविा. सिते शवेटी रफिोजशहाने आपिा मुिगा 
हसनिान यािा आपल्यासमोि बोिावनू असे सारंगतिे की, “अमीि उमिाव आरण फौज यानंा 
सुितानाबद्दि वाटणाऱ्या आत्मीयतेवि साम्राज्ये अविंबनू असतात. माझे अमीि आरण सैन्य यापैकी 
बहुतेकानंी तुझ्या चुित्याचे बाजूने कि रदिेिा आहे. म्हणून माझा तुिा असा सल्ला आहे की तू यापुढे 
प्ररतकाि किण्याचे टाळ. तू प्ररतकाि केल्यास, त्यामुळे सावुजरनक जीवनावि रवपन्नावस्थेचा प्रसंग 
गुजिेि.” यानंति सुितानाने िाजवाड्याचे दिवाजे उघडण्यात यावे असा हुकूम रदिा आरण िान िानान 
व त्याचे काही अनुचि यानंा रकल्ल्यात प्रवशे रदिा. सुितानाच्या रबछान्यावि िान िानान हा गेिा. 
आपिे मस्तक त्याने सुितानाच्या पायावि ठेविे. तेव्हा त्याच्या भेटीबद्दि रफिोजशहाने आनंद [२] 
(३९६) प्रगट केिा आरण तो म्हणािा की, “तू सावुभौम झाल्याचे बघण्याची पिवानगी त्या सवुसाक्षी 
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पिमेश्विाने रदल्याबद्दि मी त्याचे आभाि मानतो. हे माझ्या बंधो, त्या उच्चारधकािपदी रविाजमान होण्यास 
तू सवुथैव योर्गय आहेस. माझ्या मनातीि नैसर्मगक रपतृवात्सल्यामुळे माझ्या मुिािा वािस नेमण्याची इच्छा 
मिा झािी. पिंतु त्यात रनिाशा पदिी पडल्यामुळे माझे साम्राज्य मी पिमेश्विावि सोपरविे आहे आरण 
माझ्या मुिािा तुझ्या स्वाधीन केिे आहे.” यानंति रफिोजशहाने िान िानान यािा हसहासनावि 
बसण्याची रवनंती केिी. “माझ्या आयुष्ट्याचे जे काही थोडेसे क्षण उििे आहेत तेवढ्यापुिती तू माझी 
काळजी घे. एिाद्या पाहुण्यासाििा मी तुझ्याकडे िाहीन,” असे तो केरविवाणेपणाने म्हणािा. त्याच 
रदवशी म्हणजे ५ शव्वाि [शव्वाि ५ रहजिी ८२५ सप्टेंबि १५ इ. स. १४२२] रहजिी ८२५ यावषी िान 
िानान याने पूवी रफिोजशहा याने धािण केिेिा िाजमुकुट आपल्या मस्तकावि धािण केिा, आरण 
रफिोजा या हसहासनावि तो रविाजमान झािा. त्याने अहमदशहा बहमनी अशी पदवी घेतिी, नाणी 
आपल्या नावाने पाडण्याचा आरण खुत्बा आपल्या नाव े वाचिा जाण्याचा हुकूम रदिा. यानंति दहाच 
रदवसानंी म्हणजे १५ शव्वाि या रदवशी रफिोजशहाचा आत्मा स्वगुिोकीच्या पहािेकऱ्याच्या आधीन झािा. 
त्याच्या पूवुजाचं्या कबिस्थानाजवळ त्याच्या मृत देहाचे मोठ्या थाटामाटाने आरण समािंभाने दफन 
किण्यात आिे. त्याने एकंदि २५ वषे, ७ मरहने आरण १५ रदवस िाज्य केिे. 
 

(१३३) सागंोवागंी आिेल्या हरककतीप्रमाणे आरण मी प्रत्यक्ष रिरहिेिे जे बरघतिे आहे त्यानुसाि 
अहमदशहा बहमनी याने आपल्या बरहणीचा मुिगा शिेिान याच्या रचथावणीवरून आपिा भाऊ 
रफिोजशहा यािा गळा दाबून ठाि माििे, असे आहे. यातीि सत्य काय ते एक पिमेश्विच जाणू शके. 
[७८★] 

 
अिमदशिा वली बिमनी [७९★ ८०☐] 

 
(१३४) िष्ट्किी आरण मुिकी बाबींचा कािभाि उत्तम तऱ्हेने कसा किावयाचा याची अहमदशहािा 

पूणपुणे जाणीव होती. आपल्या भावाच्याच धोिणाचे [२] (३९७) त्याने अनुकिण केिे आरण सय्यद 
जमातीचे िोक, आरण रवद्वान आरण पापभीरू व्यक्ती यानंा त्याने सन्मानपूवुक वागणूक रदिी. त्याच्या 
फायद्याची आरण िाभाची कोणतीही गोष्ट किण्याकडे त्याने यस्त्कंहचतही दुिुक्ष केिे नाही. आपल्या 
कािरकदीच्या पूवाधात सय्यद महमद रगसू दिाज याने त्याजरवषयी जी भरवष्ट्यवाणी वतुरविी होती त्यामुळे 
त्या परततपावन अवरियावि त्याने आपल्या कृपेचा जणू वषावच केिा. सवुसाधािणपणे यथा िाजा तथा 
प्रजा हा एकंदिीत न्याय असल्याने दरक्षणेतीि िोकानंी धार्ममक बाबीच्या बाबतीत सय्यद रगसू दिाज याची 
आपल्या गुरुस्थानी रनवड केिी. त्याचा परिणाम असा झािा की त्याचे घि म्हणजे सवु पंथाचं्या िोकाचें 
एक यात्रास्थान होऊन बसिे. शिे रसिाजउद्दीन याच्या घिाण्याविीि आपिी [२] (३९८) मेहिनजि 
सुितानाने काढून घेतिी आरण आपिी कृपादृष्टी त्याने सय्यद महमद रगसू दिाज याजकडे वळरविी. 
त्याने रगसू दिाज यािा कुिबर्गयाजवळ वशंपिंपिेने अनेक शहिे, िेडी आरण मोठमोठ्या जरमनी 
जहारगिीदािि रदल्या आरण त्याच्यासाठी शहिापासून फािसे िाबं नाही अशा अंतिावि एक महारवद्यािय 
बाधंिे. हल्ली देिीि जिी तो प्रदेश बहमनी घिाण्याच्या ताब्यातून रवजापूिच्या सुितानाच्या ताब्यािािी 
आिा असिा तिी देिीि पूवीच्या सुितानानंी रदिेल्या सवु जहारगिी अजून देिीि सय्यद रगसू दिाज 
याच्याच वशंजाचं्या ताब्यात आहेत. दरक्षणेतीि िोकाचं्या मनात त्या अवरियाबद्दि इतकी काही आदिाची 
भावना आहे की एिाद्या दरक्षणी माणसािा असा प्रश्न रवचाििा की महमद पैगंबि आरण सय्यद रगसू दिाज 
या दोहोंमध्ये कोणाचे व्यस्क्तमत्त्व मोठे आहे असे तू मानतोस. यावि तो थोड्याशा आियाचा अरवभाव 
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आणून या प्रश्नाचे उत्ति देईि की महमद पैगंबि हा रनःसंशय थोि मनुष्ट्य आहे पिंतु सय्यद महमद रगसू 
दिाज या व्यक्तीची थोिवी काही आगळीच आरण उच्च दजाच्या कोटीची आहे. 
 

(१३५) ज्या क्षणी अहमदशहा हसहासनावि बसिा त्या क्षणापासून त्याने आपिे िक्ष आपल्या 
सैन्याची सुधािणा घडवनू आणण्याकडे वळरविे. याचे कािण रफिोजशहाच्या कािरकदीत रवजयनगिच्या 
िाजाने बहमनींच्या प्रदेशावि केिेल्या आक्मणाचंा त्यािा सूड घ्यावयाचा होता. त्याने ििफ हसन यािा 
वकीि उस् सितनत या अरधकािावि नेमिे आरण त्यािा १२०० घोडेस्वािाचं्या अरधकािाची मनसब रदिी. 
ििफ हसन हा मूळचा व्यापािी असल्याने अहमदशहाने त्यािा मरिक उत् तुज्जाि ही पदवीही बहाि 
केिी. ही पदवी दरक्षणेमध्ये अजून प्रचरित आहे [८१☐] आरण सन्माननीय अशा ज्या पदव्या बहाि कितात 
त्यामध्ये ही पदवी अरतशय मानाची अशी समजिी जाते. रफिोजशहाचे जे मंत्री होते त्याचं्या िाज्यरनष्ठेचे 
ििफ हसन यािा कौतुक वाटिे. ते आपल्या रवश्वासािा पात्र आहेत असा त्याने रवचाि केिा, आरण 
त्याचं्या वतीने सुितानाजवळ त्याने िदबदिी केिी. ििफ हसनच्या [२] (३९९) रशफािसीवरून 
सुितानाने हुश्याि ऐनउिमुल्क याचा अमीि उि् उमिा ही पदवी देऊन सन्मान केिा आरण त्यािा १५०० 
घोडेस्वािाचं्या [८२☐] अरधकािाची मनसब बहाि केिी. दौिताबादच्या सुभेदािीवि त्याने बेदाि रनजाम 
उि् मुल्क यािा नेमिे, आरण त्याबिोबिच त्यािा २ हजाि घोडेस्वािाचं्या मनसबीवि बढती रदिी. बहमनी 
सुितानाचं्या िाज्यकािभािात सवुश्रेष्ठ अमीि हे पद २ हजाि घोडेस्वािाचंा जो अरधकािी होतो 
त्याच्यापुितेच मयारदत होते. ह्ा पदावि तरफदार हकवा िाज्याच्या ४ मुख्य रवभागाचें सुभेदाि याचं्याच 
नेमणुका होत. ह्ा उच्च अरधकािाच्या जागेपासून तो कमीत कमी २०० घोडेस्वािाचें अरधकािी असत. पिंतु 
यापेक्षा कमी मनसब असिेल्या कोणािाही अमीि मानत नसत. १ हजािाची मनसबदािी असिेल्या 
अरमिािा आपल्याबिोबि तोघा, [८३☐] रनशाण, आरण नौबती ही अरमिीच्या अरधकािाची रचन्हे बाळगण्याचा 
िास अरधकाि असे. 
 

(१३६) रफिोजशहाचा मुिगा हसनिान हा दरक्षणेच्या सावुभौमपदाचा ििािुिा कायदेशीि वािस 
होता. सुितानाच्या मंत्र्यानंी हसनिानािा सख्त कैदेत ठेवाव े अगि ठाि मािाव े असा सल्ला रदिा. त्या 
सल्ल्यारवरुद्ध सुितानाने त्याची [२] (४००) ५०० च्या मनसबीविीि अमीि म्हणून नेमणूक केिी. 
त्याचप्रमाणे रफिोजाबाद येथीि िाजवाडा त्यािा िाहण्यासाठी देण्यात आिा आरण भिपूि जहारगिी 
उदिरनवाहासाठी त्यािा तोडून देण्यात आिी. वळेेचे हकवा समािंभाचे कोणतेही बधंन न पाळता त्यािा 
त्याच्या िाजवाड्यापासून ८ मिै अंतिापयंत रशकािीिा जाण्याची अगि मन मानेि त्याप्रमाणे भटकण्याची 
पिवानगी देण्यात आिी. हसनिानाचा कि सुिोपभोग घेण्याकडे होता. साहरजकच िाज्यकािभािाच्या 
जबाबदािीपेक्षा त्या सुिाचंा उपभोग घेण्याचे जे स्वातंत्र्य त्यािा बहाि किण्यात आिे होते त्यातच त्याने 
समाधान मानिे. त्याचा चुिता जोपयंत हयात होता तोपयंत त्याने मजेने जीवनाचा उपभोग घेतिा आरण 
चुित्या पुतण्यामध्ये कुठिाही मतभेद आिा नाही. पिंतु अहमदशहाच्या मृत्यनंूति त्यािा आंधळा 
किण्यात आिे आरण रफिोजाबाद येथीि िाजवाड्यात कैदी म्हणून त्यािा ठेवण्यात आिे. 
 

(१३७) जेव्हा अहमदशहाने आपल्या गुणानंी िोकाचंी मने आपल्याकडे िेचून घेऊन त्याचं्यामध्ये 
सिकािाबद्दि आपुिकीची भावना रनमाण केिी तेव्हा त्याने गुजिाथेच्या बाजूने आपल्या िाज्यावि आक्मण 
होऊ नये म्हणून आपल्या िाज्याच्या उत्ति सिहद्दीवि मोठी फौज शिसज्ज ठेविी. त्यानंति तो ४० हजाि 
घोडेस्वाि घेऊन कनाटकाच्या रदशनेे चाि करून गेिा. देविायाने देिीि वेळ न गमारवता आपल्या 
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सैन्याची जमवाजमव केिी. विंगळच्या िाजािा त्याने आपल्या मदतीिा येण्यासाठी बोिावणे केिे आरण 
मुसिमानाचंा समूळ नाश किण्याच्या हेतूने त्याने प्रचडं फौज घेऊन तंुगभदे्रच्या तीिाकडे कूच केिे. 
 

(१३८) अहमदशहा हा त्याचवळेी नदीच्या रवरुद्ध तीिावि येऊन पोहोचिा. त्याने तुकी िोकाचं्या 
पद्धतीप्रमाणे शत्रचू्या पायदळाकडून िात्रीच्या वळेी होणाऱ्या हल्ल्यानंा प्ररतबधं किण्यासाठी आपल्या 
छावणीसभोवाि गाडे िावनू ठेविे. नदीच्या तीिावि त्याने ४० रदवस मुक्काम केिा. या काळात त्याच्या 
सैन्याच्या हिक्या तुकड्यानंी नदीच्या उत्ति रकनाऱ्याविीि देविायाच्या ताब्यातीि मुिूि उद ध्वस्त 
करून टाकिा. अशा तऱ्हेचे डावपेच अहमदशहाने केिे याचे कािण त्यािा असे वाटिे की त्यामुळे हहदंूना 
नदीपाि करून येण्याचा मोह होईि. तसे झािे असते म्हणजे तो ज्या जागी मुक्काम करून होता ती जागा 
त्याच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याची असल्यामुळे [२] (४०१) तेथे हहदंूबिोबि त्यािा यशस्वीरित्या िढाई देता 
आिी असती. पिंतु या दृष्टीने केिेिे त्याचे सवु प्रयत्न व्यथु गेिे. सितेशवेटी युद्ध संपरवण्याच्या दृष्टीने जो 
रविंब होत होता त्यािा कंटाळून त्याने आपल्या युद्धमंडळाची बठैक बोिारविी. त्याच्या सवु अरधकाऱ्यानंी 
एकमताने असा रनणयु रदिा की नदी ओिाडूंन जाव ेआरण शत्रचू्या मुक्कामावि हल्ला किावा. सुितानािा हे 
मत पटून त्याने त्याप्रमाणे दुसऱ्या रदवशी कािवाई किण्याचे ठिरविे. या रठकाणी ही गोष्ट नमूद केिी 
पारहजे की विंगळच्या िाजाने यापूवीच आपल्या दोस्तािा सोडून पळ काढिा होता आरण आपिी फौज 
छावणीतून काढून घेतिी होती. िात्रीच्या वळेी िोदीिान, अधमिान आरण रदिावििान यानंी कूच केिे 
आरण काही अंतिावि नदी ओिाडूंन ते रदवसा-उजेडी शत्रचू्या छावणीच्या आसमंतात जाऊन पोहोचिे. 
रवजयनगिचा िाजा एका बागेत रनरद्रस्त होता आरण त्याच्याजवळ फािच थोडे सेवकगण होते. त्या बागेच्या 
शजेािीच एक दाट असा उसाचा मळा होता. मुसिमानाचें काही सैरनक िूट किण्याच्या उदे्दशाने बागेमध्ये 
रशििे आरण देविाया अरतशय घाबरून तसाच अधुवट नर्गनावस्थेत त्या उसाच्या मळ्यात घुसिा. तेथे तो 
रशपायाचं्या हाती पडिा. त्यानंा वाटिे की तो एक िेडूतच आहे. म्हणून त्यानंी त्याच्या डोक्यावि उसाची 
एक मोळी रदिी आरण आपल्यापुढे त्यािा धावावयास िावणे भाग पाडिे. आपल्यािा या रशपायानंी 
ओळििे नाही याची देविायािा जाणीव झािी. त्याने उसाची मोळी तत्पितेने आपल्या डोक्यावि घेतिी. 
त्यािा असे वाटिे की शत्रचू्या छावणीत पोहोचल्यावि आपिी सुटका किण्यात येईि अथवा या नाही त्या 
उपायाने आपण आपिी सुटका करून घेऊ. 
 

(१३९) ते रशपाई आरण देविाया फाि अंति गेिे नाहीत तोच हहदंूच्या छावणीत घबिाट पसििी की 
अहमदशहाने नदी ओिाडंिी असून देविायाचा पत्ता नाही. अहमदशहा यामुळे प्ररतकाि न होता शत्रचू्या 
फळीत घुसिा. ज्या रशपायानंी देविायािा पकडिे होते त्यानंी उसापेक्षा अरधक मौल्यवान िूट 
रमळरवण्याच्या आशनेे देविायािा वाटेि रतकडे जाण्याची मुभा देऊन आपल्या अरधकाऱ्यानंा जाऊन 
रमळण्याची घाई केिी. कोणाच्याही दृष्टीस न पडता देविायाने पिायन केिे. साधािण दुपािच्या वळेी 
त्याच्या काही अरधकाऱ्याबंिोबि त्याची गाठ पडिी. त्यानंी [२] (४०२) देविायािा ओळििे आरण मोठ्या 
आनंदाने त्याचे स्वागत केिे. देविाया आल्यामुळे त्याच्या रवस्कळीत झािेल्या सैन्यात रफरून थोडाफाि 
रशस्तबद्धपणा येऊ िागिा. पिंतु घडून आिेिा प्रसंग म्हणजे आपल्यािा झािेिा अपशकून आहे असे 
देविायाच्या मनाने घेतिे. अहमदशहाच्या सैन्याबिोबि युद्धासाठी उभे िाहण्याचे सवु रवचाि त्याने मनातून 
बाजूिा काढून टाकिे आरण तो रवजयनगििा पळून गेिा. 
 

(१४०) हहदंूच्या िाजधानीिा वढेा देण्याच्या भानगडीत न पडता अहमदशहाने आजूबाजूचा 
मोकळा प्रदेश पायािािी [८४★] घातिा. तो जेथे जेथे गेिा तेथे तेथे त्याने दया न दािरवता पुरुष, रिया 



 अनुक्रमणिका 

आरण मुिे याचंी कत्ति केिी. त्याचे हे वतुन त्याचा चुिता आरण पूवुज महमदशहा आरण रवजयनगिचे 
िाजे याचं्यामध्ये जो किाि झािा होता त्याच्या अगदी रवरुद्ध होते. जेव्हा जेव्हा त्याने माििेल्या माणसाचंा 
आकडा २० हजाि एवढा भित असे, तेव्हा तो त्या जागी ३ रदवस मुक्काम किी आरण या िक्तरपपासू 
घटनेसंबधंी आनंद दािरवण्यासाठी उत्सव साजिा किी. त्याने मूर्मतपूजकाचंी देवळे उद ध्वस्त केिी आरण 
ब्राह्मणाचं्या महारवद्याियाचंा नाश केिा. अहमदशहाची ही कािवाई चािू असताना आपल्या धार्ममक 
वास्तंूचा नाश केिा जात आहे आरण आपल्या देवताचंी रवटंबना केिी जात आहे यामुळे जवळ जवळ ५ 
हजाि हहदू अरतशय रचडून गेिे. या अत्याचािाचे मूळ जो अहमदशहा त्यािा ठाि मािण्याचे प्रयत्न 
किण्याच्या कामी आपिा प्राणत्याग किण्याच्या शपथा त्यानंी घेतल्या. आपिा बेत रसद्धीस जावा म्हणून 
त्यानंी अहमदशहाच्या हािचािीवि नजि ठेवण्यासाठी हेि नेमिे. यात त्याचंा उदे्दश रमळेि त्या परहल्या 
संधीचा फायदा घेऊन आपिा बेत तडीस नेण्याचा होता. एकदा असे झािे की अहमदशहा रशकािीकिता 
गेिा होता. रशकािीच्या नादात त्याची त्याच्या सेवकापंासून चुकामूक झािी, आरण तो छावणीपासून जवळ 
जवळ १२ मैि दूि भिकटिा. आपिा उदे्दश साध्य किण्यासाठी प्राण देण्याची तयािी असिेल्या त्या 
काफिानंा जेव्हा या परिस्स्थतीची िबि कळिी तेव्हा ते अहमदशहािा अडरवण्यासाठी त्विेने धाविे. 
अहमदशहा जेव्हा त्याचं्या दृष्टीस पडिा तेव्हा त्याचे २०० मोगि शिीििक्षक हे त्याच्यापासून काही 
अंतिावि होते. सुितानाने जेव्हा [२] (४०३) आपल्या शत्रूंना बरघतिे तेव्हा तेथून जवळच सपाटीवि 
असिेल्या एका मातीच्या झोपडीकडे आसिा घेण्याच्या उदे्दशाने त्याने आपल्या घोड्यािा टाच रदिी. या 
झोपडीचा गुिे बाधंण्यासाठी उपयोग किीत. पिंतु शत्रूने त्याचा सख्त पाठिाग केिा. वाटेमध्ये बिीचशी 
िडबडीत आरण उंचवटे असिेिी जमीन होती. त्यामुळे ती ओिाडूंन पिीकडे जाईपयंत त्याचे शत्रू 
त्याच्या पाठीशी येऊन ठेपिे. त्याचे भार्गय थोि म्हणून त्याचे काही धनुधािी त्या क्षणीच तेथे येऊन पोहोचिे. 
त्यानंी शत्रिूा थोपवनू धििे आरण तेवढ्या वळेात सुितानािा त्या झोपडीकडे जाण्यास अवधी रमळािा. 
काफिानंी झोपडीत घुसण्याचा प्रयत्न केिा, तेव्हा दोन्ही पक्षात एकच धुमिक्ी उडािी. अहमदशहाच्या 
सैरनकानंी इस्िामच्या नावाचा जयजयकाि केिा व शिण जाण्याऐवजी िढून प्राण देण्याची प्ररतज्ञा केिी. 
याप्रसंगी सय्यद हसन बदक्षी, रमि अिीरससतानी, मीि अिीकाबुिी आरण अबदुल्ला कुदु यानंी फाि मोठी 
कामरगिी बजाविी आरण सुितानाच्या अिंड कृपाप्रसादािा ते पात्र झािे. सुितानाचे बहुतेक शिीििक्षक 
माििे गेिे अथवा जिमी झािे. शत्रू झोपडीच्या अगदी हभतीनजीक येऊन ठेपिा आरण त्यांनी कुदळी व 
पहािी यानंी हभत पाडण्यास सुरुवात केिी. सुितानाची परिस्स्थती या भयानक संकटामुळे अरतशय 
केरविवाणी झािी. या आणीबाणीच्या प्रसंगी सुितानाचा शिवाहक अबदूि कादि हा सैन्याच्या एका 
तुकडीिा घेऊन हजि झािा. त्याने आपल्या धन्याच्या शोधासाठी या तुकडीबिोबिच छावणी सोडिी 
होती. इतके होईतोपयंत काफिानंी हभतीिा मोठे हिडाि पाडिे होते. पिस्पिामंध्ये हातघाईची िढाई 
चाििी होती. तोच काफिावंि रपछाडीकडून अचानक अबदूि कादि याने हल्ला चढरविा. हे पारहल्यावि 
आपल्या उििेल्या सैरनकासंह आपल्या जागेतून बाहेि पडून सुितानाने शत्रूवि अचानक हल्ला केिा. फाि 
मोठ्या चकमकीनंति शत्रचूा पिाभव झािा. शत्रनेू एकंदि १ हजाि माणसे गमाविी. मुसिमानाचें एकंदि 
५०० सैरनक ठाि झािे. याप्रमाणे अबदूि कादि याने जणूकाही पिमेश्विानेच पाठरविे आहे अशा तऱ्हेने 
सुितानाच्या मदतीस येऊन सुितानािा नाशाच्या िोि गतेतून सावुभौम पदाचा आनंद [२] (४०४) 
उपभोगण्यासाठी वि िेचून काढिे. पिस्पिाचं्या फौजा एकमेकासंमोि युद्धासाठी उभ्या असताना या 
एकाच मोरहमेत रवजयनगिचा िाजा आरण बहमनींचा सुितान हे दोघेजण एका भयंकि संकटात सापडावे 
आरण काहीही इजा न होता त्याचंी सुटका व्हावी हा एक मोठा योगायोगच समजिा पारहजे आरण नमूद 
किण्यासाििी गोष्ट असेच समजिे पारहजे. छावणीत पितल्यावि अहमदशहाने अबदूि कादि यािा २ 
हजािाच्या मनसबदािीच्या अरधकािावि नेमिे, आरण वऱ्हाडच्या सुभेदािीवि त्याची नेमणूक केिी. त्यािा 
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त्याने िानजहान हा रकताब देिीि बहाि केिा. त्यारशवाय त्याने अबदूि कादि यािा आपिा प्राणदान 
देणािा भाऊ व अरतशय रवश्वासू रमत्र अशा संज्ञानंी त्याचा मोठ्या सन्मानपूवुक उल्लेि केिा. त्याचा भाऊ 
अबदुि ितीफ यािाही त्याने तेवढ्याच मनसबीची बढती रदिी आरण आजमिान ही पदवी बहाि केिी. 
ज्या ज्या व्यक्तींनी सुितानाची सुटका किण्याच्या कामात हातभाि िाविा होता त्या त्या सवांना पदव्या 
आरण नजिाणे रदिे जाऊन त्याचंा भिपूि गौिव किण्यात आिा. विीि प्रसंगात मोगि धनुधिुानंी मोठी 
कामरगिी बजावल्यामुळे सुितानाने मरिकउत् तुज्जाि यािा रतिंदाजींची ३ हजाि स्वािाचंी एक तुकडी 
तयाि किण्याचा हुकूम रदिा आरण त्यात इिाक, िुिासाण, मावि उिनेहि, तुकुस्थान आरण अिबस्थान 
यातंीि िरहवाशाचंी भिती किण्यास सारंगतिे. त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या सवु अरधकाऱ्यानंा त्याचंी मुिे 
आरण त्याचें आरश्रत यानंा रतिंदाजीमध्ये तिबेज किण्याची आज्ञा केिी. [८५☐] 
 

(१४१) या प्रसंगानंति अहमदशहाने आजूबाजूचा सवु प्रदेश उद ध्वस्त केिा. आरण तो 
रवजयनगिवि चाि करून गेिा. त्याने रवजयनगििा जािीने वेढा रदिा. त्यामुळे तेथीि िरहवाशाचंी 
स्स्थती अरतशय अनुकंपनीय झािी. आपल्या प्रजाजनाचंी या हािअपेष्टातूंन सुटका व्हावी म्हणून देविायाने 
तहाची बोिणी किण्यासाठी आपिे वकीि अहमदशहाकडे पाठरविे. अहमदशहाने पुढीि अटीवि तहािा 
मान्यता रदिी. ती अट अशी – देविायाने उत्तमोत्तम हत्तीवि िादून मागीि सवु वषांची थकिेिी बाकी 
सुितानाच्या छावणीत पाठवावी, आरण ही बाकी घेऊन [२] (४०५) देविायाच्या मुिाने नौबती, तुताऱ्या 
आरण सावुभौमत्वाची इति सवु रचन्हे घेऊन यावे. ही अट नाकािणे म्हणजे आपिी सुिरक्षतता धोक्यात 
आणण्यासाििे आहे हे देविायाने ओळििे, आरण ३० हत्तींवि िंडणीची िक्कम िादून आपल्या मुिािा 
िवाना केिे. सुितानाने आपिे काही अरधकािी त्यािा सामोिे पाठरविे. छावणीतीि बाजाि आरण मुख्य 
मुख्य िस्ते यामंधून मोठ्या समािंभाने त्यािा नेल्यावि नंति त्यािा सुितानाच्या समक्ष आणण्यात आिे. 
सुितानाने त्यािा आहिगन रदिे आरण हसहासनाच्या पायाजवळ बसण्याची त्यािा पिवानगी रदिी. नंति 
त्याने देविायाच्या मुिाच्या िादं्यावि एक भिजिी अंगििा टाकिा आरण त्यािा रहऱ्याने मढरविेिी एक 
तिवाि बक्षीस रदिी. त्याचप्रमाणे रनिरनिाळ्या देशातंीि वीस अिबि घोडे, एक हत्ती, रशकािीसाठी 
िागणािे कुते्र आरण बरहिी ससाण्याचंा एक ताडंा भेट म्हणून त्यािा नजि केिा. या रठकाणी हे नमूद 
किणे आवश्यक आहे की, तोपयंत कनाटकच्या िोकानंा बरहिी ससाणा म्हणजे अपरिरचत पक्षी होता. 
यानंति अहमदशहाच्या सैन्याने रवजयनगिच्या परिसिातून कूच केिे. कृष्ट्णा नदीच्या तीिावि आल्यानंति 
सुितानाने देविायाच्या मुिािा रनिोप रदिा आरण तो सैन्यासरहत कुिबर्गयािा पित आिा. 
 

(१४२) या वषी पाऊस अरजबात पडिा नाही. त्यामुळे सबंध दरक्षणेत अरतशय मोठा दुष्ट्काळ 
पडिा. पाण्याच्या अभावी असंख्यात गुिेढोिे वाळून गेिेल्या मदैानावि मरून पडिी. परिणामी सुितानाने 
आपल्या सैन्याच्या पगािात वाढ केिी आरण बादशाही धान्याची कोठािे गरिबाचं्या उपयोगासाठी िुिी 
केिी. पुढीि वषीही पाऊस पडिा नाही. िोकानंी बडंिोिीिा सुरुवात केिी. िोक असे म्हणू िागिे 
की, या सुितानाची िाजवटच कमनरशबी आहे आरण त्याची वागणूक पिमेश्विापाशी रुजू नाही. या गोष्टीचे 
सुितानािा अरतशय दुःि झािे. पिमेश्विाची आपल्या प्रजेवि कृपा व्हावी म्हणून त्याची आळवणी 
किण्यासाठी तो स्वतः मरशदीमध्ये गेिा. त्याच्या प्राथुना जणू पिमेश्विाच्या कानावि पडल्या आरण 
त्यानंति काही काळाने मुसळधाि पाऊस कोसळिा. ज्यानंी त्यािा रशव्या रदल्या होत्या तेच [२] (४०६) 
त्याची आता तोंड भरून स्तुती करू िागिे. त्यािा ते विी (अवरिया) आरण चमत्कािाचा जनक असे 
म्हणू िागिे. यानंति मोठ्या आनंदाने आरण पिमेश्विािा धन्यवाद देत सुितान िाजवाड्याकडे पितिा. 
वाटेत िोकानंी त्याचा जयजयकाि केिा आरण त्याच्यावि टीका केल्याबद्दि स्वतःिा रधक्कारून घेतिे. 



 अनुक्रमणिका 

(१४३) रहजिी ८२८ [रहजिी ८२८ इ. स. १४२४] या वषी सुितानाने रवजयनगिच्या िाजाबिोबि 
दोस्ती केल्याबद्दि विंगळच्या िाजािा रशक्षा िावण्यासाठी आरण तेिंगणाचा प्रदेश हजकून घेण्यासाठी 
त्याच्या िाज्यावि स्वािी केिी. गोवळकोंडा येथे आल्यावि आजमिानाच्या हातािािी सैन्याची एक तुकडी 
त्याने पुढे पाठरविी, आरण तो स्वतः तेथे २७ रदवस मुक्काम करून िारहिा. या काळात त्यािा बातमी 
रमळािी की आजमिानाने आपिे सैन्य िहान आहे याची पवा न किता शत्रूवि हल्ला करून त्याचा पिाजय 
केिा आहे, ७ हजाि हहदंूना ठाि माििे आहे आरण विंगळचा ताबा घेतिा आहे. त्यािा असेही कळिे की, 
झािेल्या चकमकीत विंगळचा िाजा ठाि झािा आहे. हे कळल्यानंति सुितानाने विंगळकडे कूच केिे 
आरण विंगळमधीि आतापयंत िुटिी न गेिेिी आरण वषानुवष ेसाचत आिेिी संपत्ती आपल्या ताब्यात 
घेतिी. या कामरगिीबद्दि सुितानाने आजमिानािा त्याने १० मोठे व १० िहान असे हत्ती, रहिे 
बसरविेिा कमिपट्टा, उत्कृष्ट मोत्याच्या ४ माळा आरण भिपूि द्रव्य देऊन त्याचा गौिव केिा. त्यानंति 
त्याने तेिंगणाचा उििेिा भाग हजकून घेण्यासाठी आजमिानाची िवानगी केिी. आजमिानाने 
आपल्यावि सोपरवण्यात आिेिी कामरगिी ४ मरहन्याचं्या अवरधत संपरविी आरण तो सुितानािा विंगळ 
येथे येऊन रमळण्यासाठी पितिा. तेिंगणाच्या मृत िायाच्या वािसाच्या ताब्यात असिेिी काही मजबूत 
ठाणी हजकून घेण्यासाठी सुितानाने आजमिानािा मागे ठेविे, आरण तो स्वतः कुिबर्गयाकडे रनघािा. 
 

(१४४) रहजिी ८२९ [रहजिी ८२९ इ. स. १४२५] या वषी माहुिच्या एका बडंिोि जमीनदािाचा 
मोड किण्यासाठी अहमदशहाने कूच केिे. या जमीनदािाच्या ताब्यात अनेक मजबतू ठाणी होती. त्याने 
अहमदशहाच्या सैन्याचा बिाच काळपयंत प्ररतकाि केिा. बडंिोि िवकिच शिण आिा. [२] (४०७) 
अहमदशहाने जिी त्यािा क्षमेचे वचन रदिेिे होते तिी देिीि तो त्याच्या हाती पडताच रदिेल्या वचनानंा 
त्याने हिताळ फासिा आरण त्यािा व त्याच्या ५-६ हजाि अनुयायानंा त्याने ठाि माििे. त्याच वळेी 
पकडिेल्या सवु बायका आरण मुिानंा जबिदस्तीने इस्िाम धमाची दीक्षा त्याने रदिी. या मोरहमेत 
गोंडवाड्याच्या ताब्यात असिेिे एक रठकाण कळंब येथीि एक रहऱ्याची िाण त्याच्या ताब्यात आिी. 
गोंडवाड्यात त्याने काफिांची अनेक देवािये जमीनदोस्त केिी आरण त्याचं्या जागी मरशदी बाधंल्या. 
मरशदीमधीि फकीि आरण अवरिये याचं्या उदिरनवाहासाठी आरण धार्ममक कायासाठी िागणािे तेि 
आरण रदव े याचं्या िचासाठी त्याने प्रत्येक मरशदीिा जमीन तोडून रदिी. यावेळी तो जवळ जवळ एक 
वषभुि एरिचपूि येथे मुक्काम करून िारहिा. या काळात त्याने गावीिचा रकल्ला बाधंिा, [८६☐] निनाळ्याचा 
रकल्ला दुरुस्त केिा, आरण नंति तो कुिबर्गयाकडे पितिा. 
 

(१४५) अहमदशहाच्या साम्राज्याचा उत्तिेच्या रदशनेे होणािा रवस्ताि बघून माळव्याचा सुितान 
होशगं [८७★] यािा रभती वाटिी आरण त्याने िेडल्याचा िाजा निहसगिाय यािा असे सुचरविे की बहमनी 
सुितान अहमदशहा याच्यारवरुद्ध आपण एकजुटीचा किाि करू. ही योजना निहसगिायाने मान्य केिी 
नाही. तेव्हा होशगं याने त्याच्या िाज्यावि दोन वळेा स्वािी केिी. पिंतु दोन्ही वळेा त्याचा पिाभव झािा 
आरण त्यािा भयंकि नुकसान सोसाव े िागिे. रतसऱ्या हल्ल्यात होशगं याने अगदी अचानकपणे 
निहसगिाय यािा गाठिे. आपल्या सैन्याची जमवाजमव किणे अशक्य झाल्यामुळे आपल्या रकल्ल्यातच 
िाहाणे त्यािा भाग पडिे. ह्ा प्रसंगी निहसगिायाने अहमदशहाकडे मदतीकरिता याचना केिी. हे वषु 
म्हणजे रहजिी ८३० हे होय. 

 
[रहजिी ८३० इ. स. १४२६] त्याने त्यािा असे कळरविे की, “रफिोजशहा [२] (४०८) 

बहमनीच्या वळेेपासून आपिा माडंरिक िाहीन असे मी कबिू केिे. तेव्हापासून आतापयंत मी 
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आज्ञापािनाच्या मागापासून एकदाही पिावृत्त झािो नाही. बहमनी घिाण्याचा मी माडंरिक आहे असेच 
शजेािीि सवु िाज्याचें िाजेिजवाडे मानतात. यामुळे मिा असा रवश्वास वाटतो की माझ्यावि ओढविेल्या 
या प्रसंगात मी आपल्याकडे मदतीची जी याचना केिी आहे, रतचा आपण अव्हेि किणाि नाही.” 
अहमदशहाने यानुसाि वऱ्हाडचा सुभेदाि िानजहान यािा निहसगिायाच्या मदतीसाठी कूच करून 
जाण्याचा आदेश रदिा. त्याने स्वतः जरूि पडल्यास िानजहानच्या मदतीसाठी म्हणून ७ हजाि घोडेस्वाि 
घेऊन एरिचपूिकडे कूच केिे. माळव्याचा सुितान होशगं याने असा कयास बाधंिा की सुितान अहमद 
हा घाबरून जाऊन वऱ्हाडातीि आपल्या सैन्यापासून दूि गेिा आहे. या समजुतीने त्याने िेडल्यावि चाि 
केिी. आजूबाजूचा प्रदेश त्याने उद्ध्वस्त केिा आरण अहमदशहाच्या नाकतेपणाबद्दि कुस्त्सतपणाचे 
उद्गाि काढण्यात तो धन्यता मानू िागिा. याची चीड येऊन िेडल्यािा कुमक पोहोचरवण्यासाठी 
अहमदशहाने त्विेने िेडल्याच्या रदशनेे कूच केिे. 
 

(१४६) या सुमािास काही श्रद्धाळू मंडळींनी अहमदशहािा असे सारंगतिे की तुमच्या कोणत्याही 
पूवुजानंी सच्चा मुसिमानारवरुद्ध मदत केिेिी नाही. असे किणे हे इस्िाम धमाच्या मूितत्त्वारवरुद्ध आहे 
आरण म्हणून अशी गोष्ट टाळिी पारहजे. सुितान जिी शत्रचू्या छावणीपासून केवळ ४० मिैावंि होता तिी 
विीि धमुपरंडतानंी त्याच्याजवळ प्रगट केिेल्या रविोधाचे प्रिि दडपण त्याच्यावि पडिे. त्याने ताबडतोब 
आगेकूच थाबंरविी आरण सुितान होशगं यािा त्याचवेळी पत्र रिहून कळरविे की, ‘निहसगिाय हा माझ्या 
आरश्रतापंैकी एक आहे. आपल्या दोन्ही िाज्यातं मतै्री वाढवावयाची असेि ति आपण निहसगिायावि हल्ले 
[२] (४०९) किण्यापासून पिावृत्त व्हा, आरण आपल्या देशािा पित जा. माझ्या धमुपरंडतानंी माझ्याजवळ 
जो काही वादरववाद केिा त्याचा परिणाम म्हणून मी आता माझ्या िाजधानीकडे पित रफिण्याच्या रवचािात 
आहे.’ अहमदशहाचा रनिोप घेऊन जासूद शत्रचू्या छावणीत पोहोचण्याच्या अगोदिच त्याने आपल्या 
माघािीिा सुरुवात केिी. सुितान होशगं याने अहमदशहाकडून आिेल्या पत्राची रतिस्कािपूवुक 
अवहेिना केिी. आपल्या जवळ असिेिे सैन्य हे संख्येने अहमदशहाच्या सैन्याच्यापेक्षा अरधक आहे याची 
पूणपुणे जाणीव असल्याने त्याने अहमदशहाचा इतक्या सख्तपणे पाठिाग केिा की सकाळी ज्या 
जागेवरून दरक्षणी सैन्याचा तळ हािे तेथे दि रदवशी नंति तो आपल्या सैन्याचा तळ ठोकीत असे त्याच्या 
ह्ा वतुनाचा अहमदशहािा संताप आिा आरण त्याने आपल्या धमुपंरडतानंा असे बजाविे की, ‘मुसिमानी 
धमाच्या तत्वाबंद्दि माझ्या मनात रकती आदि आहे त्याचा पुिावा माझ्या वागणुकीने मी भिपूि रदिेिा 
आहे.’ एवढे सागंून त्याने आपिे सवु सामानसुमान सैन्याच्या पुढे िवाना केिे. नंति त्याने मुक्काम केिा. 
आरण िढाई देण्याच्या हेतूने आपल्या सैन्याच्या उजव्या फळीवि िानजहान यािा नेमिे, आरण डाव्या 
फळीवि इस्माईि फतेिान याचा नातू अबदुल्ला िान याची नेमणूक केिी. सैन्याच्या मध्यभागी त्याने 
िाजपुत्र अल्लाउद्दीन यािा ठेविे. अहमदशहा स्वतः २ हजाि रनवडक घोडेस्वाि आरण १२ युद्धसज्ज हत्ती 
बिोबि घेऊन शत्रचूी वाट बघत दबा धरून बसिा. 
 

(१४७) सुितान होशगं यािा अहमदशहाच्या या तयािीची काहीच कल्पना नव्हती. आतापयंत 
अहमदशहाच्या सैन्यापासून त्यािा कोणताच रविोध झािेिा नव्हता. तेव्हा त्यािा असे वाटिे की दरक्षणी 
फौजा अजूनही आपल्यापुढे पळ काढीतच आहेत. तेव्हा त्याने रशस्तीची फािशी कदि न किता आपिी 
आगेकूच चािू ठेविी आरण एकाएकी शत्रूचे सैन्य त्याच्यापुढे उभे ठाकिे. आपल्या सैन्याची युद्धासाठी 
व्यहूिचना किण्यास त्यािा फुिसत न रमळाल्यामुळे त्याने आपल्याजवळीि १७००० सैरनकासंमवते 
अरतशय गोंधळिेल्या परिस्स्थतीत शत्रवूि हल्ला चढरविा. दोन्ही फौजामंध्ये युद्धािा तोंड िागिे तेव्हा 
अहमदशहाने आपण दबा धरून बसिेल्या जागेवरून होशगंशहावि हल्ला चढरविा आरण आपल्याजवळीि 
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हत्ती आरण २००० स्वाि याचं्यासह तो माळव्याच्या फौजेच्या रपछाडीवि तुटून पडिा. दोन्ही बाजंूनी [२] 
(४१०) हल्ला झाल्यामुळे माळव्याचे सैन्य कैचीत सापडिे. त्याचं्यामध्ये एकच घबिाट उडािी आरण 
कसिाही रवचाि न किता त्यानंी सैिावैिा पळण्यास सुरुवात केिी. दरक्षणी फौजानंी त्याचंा पाठिाग केिा 
आरण त्याचं्या जवळ जवळ दोन हजाि सैरनकानंा ठाि मारून त्याचें सवु सामानसुमान काबीज केिे. एकंदि 
२०० हत्ती आरण सुितान होशगंच्या जनान्यातीि सवु रिया अहमदशहाच्या हाती पडल्या. माळव्याच्या 
सैन्याचा पिाभव झाल्याची [८८☐] बातमी जेव्हा निहसगिायािा कळिी तेव्हा तोदेिीि रकल्ल्यातून बाहेि 
पडिा. िेडल्याच्या प्रदेशातून माळव्याचे सैन्य माघाि घेत असताना तो त्याचं्यावि तुटून पडिा आरण 
मोठ्या संख्येने त्याने त्याचंी कत्ति केिी. अहमदशहािा जिी रवजय रमळािा तिी मुसिमानावंि हल्ला 
किणे त्यािा जे प्राप्त झािे त्याबद्दि त्यािा अरतशय दुःि झािे. पिंतु त्याने सुितान होशगं याचा जनाना 
आरण मुिेबाळे यानंा बहुमोि भेटी नजि देऊन त्याचं्या सुटकेबद्दि िंडणीची मागणी न किता त्यानंा 
माळव्याकडे िवाना केिे. त्याचं्याबिोबि जाण्यासाठी त्याने आपल्या दिबािातीि काही उच्चपदस्थ मंडळी 
आरण आपल्या िाजगीतीि काही िोजासिा याचंी रनयुक्ती केिी. सुितानाची भेट घेण्यासाठी आरण 
त्याचे अरभनंदन किण्यासाठी निहसगिाय आपल्या मुिानंा बिोबि घेऊन दािि झािा. सुितानाने 
िेडल्यािा भेट देण्याबद्दि त्याने त्याचे मन वळरविे. सुितानाचे त्याने मोठ्या थाटामाटाने स्वागत केिे. 
त्याने सुितानािा अरतशय मौल्यवान नजिाणा रदिा. त्यात अनेक हकमतवान रहिे, माणके आरण मोती 
वगैिे रजनसा होत्या. सुितान िाजधानीकडे पित रनघािा तेव्हा तो त्याच्याबिोबि माहूिपयंत दािि 
झािा. माहूि येथे सुितानाने त्यािा मानाचा पोषाि रदल्यावि आरण त्याच्यावि इति मानसन्मानाचंी 
िैििैिात केल्यावि त्याने सुितानाची आपल्या िाज्याकडे जाण्यासाठी िजा घेतिी. 
 

(१४८) माळव्याच्या इरतहासात असे रिरहिे आहे की, या दोन्ही सुितानातं आणिी एकदा िढाई 
झािी. यािा कािण असे घडिे की, अहमदशहाने जेव्हा िेडल्यािा वढेा रदिा तेव्हा निहसगिायाने 
सुितान होशगं यािा आपल्या मदतीसाठी बोिारविे. पिंतु दरक्षणेचे इरतहासकाि या घटनेची दिि घेत 
नाहीत. त्यामुळे [२] (४११) सत्य काय ते एक पिमेश्विच जाणे. या मोरहमेवरून पितल्यानंति अहमदशहा 
बहमनी हा रबदि येथे येऊन दािि झािा आरण त्याने रशकािीच्या नादात आपल्यािा गुंतवनू घेतिे. 
रशकाि कित असताना एका संुदि जागी तो येऊन पोहोचिा तेये मुबिक पाणी होते. या रठकाणी त्याने 
अहमदाबाद रबदि नावाचे शहि बसरवण्याचे ठिरविे. हहदू इरतहासकािानंी [८९★] प्राचीन काळी ५ हजाि 
वषांपूवी रिरहल्याप्रमाणे या देशात जे िाजे िाज्य किीत होते, त्याचंी िाजधानी असिेल्या रबदि [९०☐] 
शहिाच्या जागी त्याने एका अरतशय प्रचंड आरण मजबतू रकल्ल्याची बाधंणी केिी. या इरतहासकािाचं्या 
मते या िाजाचं्या ताब्यात महािाष्ट्र, कनाटक आरण तेिंगण [९१☐] या प्रातंातीि सवु मुिूि होता. या 
घिाण्यातीि अरतशय सुप्ररसद्ध िाजा म्हणजे िाजा भीमसेन हा होय. या िाजाची मुिगी आरण माळव्याचा 
अरधपती िाजा नि याचंी पे्रमकथा साऱ्या हहदुस्थानात सुप्ररसद्ध आहे. हहदी भाषेतीि नि आरण दमन 
(दमयंती) याचंी कथा अकबि बादशहाच्या हुकूमावरून शिे फैजी याने फािशी काव्यात भाषान्तरित 
केिेिी आहे. 
 

(१४९) या सुमािास अहमदशहाच्या मनात अशी कल्पना आिी की हहदुस्थानातीि इति 
सुितानाबंिोबि वैचारिक संबधं प्रस्थारपत करून आपल्या घिाण्याचे आसन मजबतू किावे. या हेतूने त्याने 
िानदेशचा सुितान नसीििान फारूकी याच्या मुिीची आपिा मुिगा िाजपुत्र अिाउद्दीन याच्याबिोबि 
रववाह किण्यासाठी मागणी केिी. आपण ऊमि फारूक याचे वंशज आहोत याचा नसीििान यािा 
अरतशय अरभमान होता. नसीििानािा आपिा शजेािी गुजिाथेचा सुितान [२] (४१२) याच्या वाढत्या 
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सामर्थयाबद्दि भीती वाटत होती. त्याने अहमदशहाची रवनंती मान्य केिी आरण आपल्या मुिीिा मोठ्या 
सन्मानाने बिोबि आपिे वकीि देऊन अहमदाबाद रबदि येथे िवाना केिे. रतची शहिामध्ये सन्मानपूवुक 
पाठवणी किण्याच्या अगोदि रतच्यासाठी अहमदशहाने एका िाजवाड्यात रतची िाहण्याची सोय केिी. 
िाजपुत्र आरण िाजकन्या याचं्या रववाहरवधीचे समािंभ मोठ्या थाटामाटाने पाि पाडण्यात आिे. ह्ा 
समािंभाचा सोहळा जवळजवळ दोन मरहनेपयुन्त चािू होता. 
 

(१५०) या सुमािास सुितानािा असे वाटिे की, आपण आपल्या िाज्याची रवभागणी आपल्या 
मुिामंध्ये किणे सयुस्क्तक ठिेि. त्यानुसाि त्याने िाजपुत्र [९२★] महमूद िान याच्याकडे िामगीि, माहूि 
आरण किम व वऱ्हाडचा काही भाग इतका प्रदेश िावनू रदिा. िाजपुत्र दाऊदिान यािा त्याने िाजरचन्हे 
रदिी [९३★] आरण अनेक अमीि-उमिावानंा बिोबि देऊन त्यािा तेिंगणाचा िाज्यकािभाि किण्यासाठी 
पाठवनू रदिे. सवांत मोठा िाजपुत्र अिाउद्दीन यािा त्याने आपिा वािस म्हणून जाहीि केिे. त्याच्याकडे 
त्याने िाज्याच्या एकंदि कािभािावि देििेि किण्याची कामरगिी सोपरविी. ही कामरगिी पाि 
पाडण्याबाबत अहमदशहाने आपिा सवांत िहान मुिगा महमूद यािा सहभागी केिे. याप्रसंगी आपण ही 
जी व्यवस्था केिी आहे रतचे आम्ही पूणुपणे पािन करू अशा तऱ्हेची शपथ त्याने आपल्या सवु अरधकाऱ्यानंा 
घ्यावयास िाविी. अशा तऱ्हेचे धोिण स्वीकािताना त्यािा असे वाटिे की, जे प्रत्यक्षात उतिणे अशक्य 
आहे ते अशा तऱ्हेची शपथ घेतल्याने तिी सुिरक्षत िाहीि. याच प्रसंगी त्याने मिीक उत् तुज्जाि याची दोन 
हजािी मनसबदार म्हणून बढती केिी आरण दौिताबादच्या सुभेदािीवि त्याची नेमणूक केिी. 
 

(१५१) रहजिी ८३३ [रहजिी ८३३ इ. स. १४२९] या [९४★] वषाच्या उत्तिाधाच्या अिेिीस 
सुितानाने कोकणच्या प्रदेशातीि बडंिोि आरण शातंता मोडणाऱ्या िोकाचें पारिपत्य किण्यासाठी त्या 
प्रदेशात चाि करून जाण्याची मिीक उत् तुज्जाि यािा आज्ञा केिी. कोकणचा प्रदेश हा हहदी 
महासागिाच्या रकनािपट्टीवि पसििेिा आहे. मिीक उत् तुज्जािने अरतशय थोड्या कािावधीत सुितानाने 
सारंगतिेिी कामरगिी पाि पाडिी. कोकणचा प्रातं त्याने बहमनींच्या अमिािािी आणिा आरण आपल्या 
रवजयाची फळे म्हणून सोने आरण चादंी यानंी िादिेिे अनेक हत्ती व उंट त्याने दिबािाकडे िवाना [२] 
(४१३) केिे. [९५☐] त्याच्या या कामरगिीबद्दि अहमदशहाने त्यािा स्वतःच्या वापिातिा एक पोषाि, 
रहिेजरडत अशी तिवाि आरण इति वस्तू बरक्षसीदािि रदल्या. यापूवी बहमनी घिाण्यातीि कोणत्याही 
सेवकाचा अशा तऱ्हेने सन्मान झािेिा नव्हता. 
 

(१५२) आपण सुितानाची काही तिी रवशषे चाकिी करून दािवावी या आकाकें्षने मिीक 
उत् तुज्जाि याने गुजिाथेच्या सुितानाच्या ताब्यातीि माहीम बेट आपल्या ताब्यात घेतिे. [९६☐] अहमदशहा 
गुजिाथी यािा जेव्हा हे कळिे तेव्हा त्याने आपिा मुिगा जफििान यािा माहीम हजकून घेण्यासाठी 
सैन्य देऊन िवाना केिे. आपल्या ताब्यात नुकत्याच आिेल्या प्रदेशाचे संिक्षण किण्याची आवश्यकता 
वाटून दरक्षणेच्या सुितानाने मिीक उत् तुज्जाि यािा कुमक किण्यासाठी म्हणून आपिा मुिगा अिाउद्दीन 
याची िवानगी केिी. समुद्रातून आत आिेल्या एका िाडीच्या दोन्ही रकनाऱ्यावि काही काळपयंत रविोधी 
बाजंूच्या फौजा छावणी करून िारहल्या. दोन्ही फौजानंा पिस्पिावंि हल्ला किण्याचे धारिष्ट मात्र झािे नाही. 
काही काळानंति त्या प्रदेशातीि ििाब हवा आरण पाणी याचं्या योगाने िाजपुत्र अिाउद्दीन याची प्रकृती 
रबघडिी. म्हणून त्याने हवा पािटण्यासाठी छावणीपासून काही रदवस मजिेच्या अंतिावि असिेल्या 
रठकाणाकडे कूच केिे. त्याच्या गैिहजेिीत गुजिाथचा िाजपुत्र जफििान याने मिीक उत् तुज्जाि 
याच्यावि हल्ला केिा. दोन्ही बाजंूत भयंकि िणधुमाळी माजिी. िढाईत मिीक उत् तुज्जाि याचा भाऊ 
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पकडिा गेिा, बहमनींचे [२] (४१४) दोन मोठे अरधकािी ठाि माििे गेिे आरण त्याचं्या सैन्याचा संपूणपुणे 
पिाभव झािा. दरक्षणी फौजेचे सवु तंबू, हत्ती आरण घोडे यासंह छावणीचे सवु सामान गुजिाथी सैन्याच्या 
हाती पडिे. तवारीख मिमूदशािी या गं्रथात असे सारंगतिे आहे की िाजपुत्र अिाउद्दीन या िढाईत हजि 
होता. त्याने आपल्या अंगी वसत असिेल्या शौयाची चुणूक दािरविी. पिंतु िढाईत रमळणािा रवजय हा 
केवळ मानवी प्रयत्नावि अविंबनू नसल्यामुळे िाजपुत्र अिाउद्दीन आरण मिीक उत् तुज्जाि यानंा पिारजत 
होऊन मोठ्या घाईघाईने िणागंणातून पळ काढावा िागिा. 
 

(१५३) दिम्यान अहमदशहा बहमनीने आपिा पिाभव झाल्यानंति काही काळाने पुन्हा एकदा 
आपल्या सैन्याची जमवाजमव केिी आरण गुजिाथेच्या रदशनेे कूच [९७☐] केिे. बहमनींच्या सैन्यािा तोंड 
देण्यास अहमदशहा गुजिाथी चुकिा नाही. दरक्षणी फौजानंी परहल्या प्रथम बागिाणातीि तंुबोिा 
नावाच्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा. पिंतु सुितानाने जेव्हा शत्रचेू सैन्य चाि करून येत असल्याची बातमी 
ऐकिी तेव्हा त्याने वढेा उठरविा आरण गुजिाथेच्या फौजेिा प्ररतकाि किण्यासाठी कूच केिे. काही 
काळपयंत दोन्ही फौजा कोणतीही हािचाि न किता पिस्पिांच्या नजीक तळ देऊन िारहल्या. अिेि 
दोन्ही फौजातंीि शहाण्या माणसानंी गुजिाथ आरण बहमनी सुितानामंध्ये सिोिा घडवनू आणिा. 
पिस्पिामंध्ये असे ठििे की, एकमेकानंी आपापल्या ताब्यातीि रजल्हे आरण रकल्लेकोट यावि समाधान 
मानाव ेआरण भरवष्ट्यकाळात एकमेकाचं्या मुििावि आक्मण करू नये. [९८★] 
 

(१५४) तवारीख अल्फी या गं्रथाचा कता असे सागंतो की, रहजिी ८३५ [रहजिी ८३५ इ. स. 
१४३१] या वषी अहमदशहा बहमनीच्या कानावि असे आिे की गुजिाथच्या सुितानाचा मुिगा िाजपुत्र 
महमदिान हा िाबंच्या मोरहमेच्या रनरमत्ताने नंदुिबािच्या रदशनेे गेिा आहे. त्याच्या रवरुद्ध अहमदशहा 
बहमनीने चाि केिी. हे कळताच गुजिाथेच्या सुितानाने [२] (४१५) आपल्या मुिाच्या मदतीसाठी कूच 
केिे. पिंतु ही बातमी कळताच दरक्षणी फौजानंी ४ मजिा एवढ्या अंतिापयंत माघाि घेतिी. तेव्हा 
गुजिाथेच्या सुितानाने आपल्या िाजधानीच्या रदशनेे कूच केिे आरण तापी नदीच्या तीिावि मुक्काम केिा. 
या रठकाणी त्यािा दरक्षणी फौजानंी तंुबोिाच्या रकल्ल्यािा वढेा रदल्याचे कळिे. तेव्हा त्याने 
त्याचं्यारवरुद्ध कूच केिे. दोन्ही फौजातं िढाई झािी. सकाळपासून सूयोदयापयंत िढाई चाििी होती. 
कोणत्याच पक्षािा रनणायक रवजय रमळािा नाही. िात्रीच्या वळेी दोघेही सुितान पिस्पिामंध्ये कोणताच 
सिोिा घडवनू न आणता आपापल्या देशाकंडे रनघून गेिे. इति इरतहासकािानंीही तंुबोिा रकल्ल्याच्या 
वढे्याच्या हरककती रदिेल्या आहेत. पिंतु त्याच हरककती पित सागंणे म्हणजे रनिथुक गं्रथरवस्ताि होईि 
म्हणून त्या मी (फरिश्ता) सागंत नाही. [९९★] 

 
(१५५) रहजिी ८३६ [रहजिी ८३६ इ. स. १४३२] यावषी अहमदाबाद रबदि या रकल्ल्याचे 

बाधंकाम पुिे किण्यात आिे. हा रकल्ला पूणपुणे दगडाचा बाधंण्यात आिेिा होता. याप्रसंगी बादशहाने 
िोकानंी उत्सव किावते अशी आज्ञा रदिी. त्याचवषी त्याने आपल्या बरहणीचा मुिगा शिेिान यािा ठाि 
माििे. [१००☐] आपल्या मुिाचं्या रहतसंबंधािा त्याच्यापासून धोका आहे अशी सुितानाची समजूत [रहजिी 
८३७ इ. स. १४३३] झािेिी होती. गुजिाथेचा सुितान आरण दरक्षणेचा सुितान याचं्यामध्ये युद्ध चािू 
असल्याचा फायदा घेऊन माळव्याचा होशगंशहा याने िेडल्याच्या निहसगिायाच्या प्रदेशावि आक्मण केिे 
आरण युद्धात त्यािा ठाि माििे. त्याने िेडल्याचा रकल्ला आरण आजूबाजूचा मुिूि हजकून घेतिा. या 
घटनाचंी बातमी िागताच अहमदशहा बहमनीने माळव्याच्या [२] (४१६) सैन्याच्या िोिाने कूच केिे. पिंतु 
िानदेशचा सुितान नसीििान फारुकी याने मध्यस्थी करून दोन्ही सुितानामंधीि शत्रतु्वाची भावना 
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नाहीशी केिी. थोड्या वाटाघाटीनंति असे ठििे की माळव्याचा सुितान होशगं याने िेडल्याच्या 
रकल्ल्याचा ताबा घ्यावा आरण वऱ्हाड अहमदशहा बहमनीकडे जावा. ही किमे असिेिा तह दोन्ही 
िाज्यातं झािा. त्याबाबत दोन्ही सुितानानंी आणाभाका घेतल्या. त्यानंति दोघेही सुितान आपआपल्या 
िाजधान्याकंडे पितिे. या घटनेिा काही काळ िोटल्यानंति तेिंगणातीि प्रबळ अशा रहन्दू िायाचें बंड 
मोडण्यासाठी सुितानाने त्या प्रान्तावि चाि केिी. थोड्या काळातच त्याने बडंिोिानंा वठणीवि आणिे. 
 

(१५६) तेिंगणातून िाजधानीकडे पितताना सुितान अहमदाबाद रबदिपासून एक मजिेच्या 
अंतिावि होता. तेथे सुितानाने सय्यद नरसिउद्दीन किबािी [१०१☐] यािा चादंीच्या पाच हजाि टंका 
त्याच्या स्वतःसाठी आरण तीस हजाि टंका किबािा येथीि साधुपुरुषामंध्ये वाटण्यासाठी अपुण केल्या. 
यापूवी थोडाकाळ अगोदि अहमदशहाच्या स्वप्नामध्ये महमद पैगंबिाचे रूप घेऊन त्यािा दशनु देणािा तो 
हाच सय्यद नरसिउद्दीन. त्याच्या संबंधी शिे अजूिी याने अरतशय चागंिे उद्गाि काढिे आहेत. या 
सुमािास सुितानाने नरसिउद्दीन यािा भेटीसाठी बोिारवणे पाठरविे आरण किबािा येथे जाण्यासाठी 
त्यािा िजा रदिी. या समािंभानंति नरसिउद्दीन हा घोड्यावि बसून आपल्या घिाकडे चाििा असताना, 
शिे मिीक नावाचा अरधकािी इति काही अरधकाऱ्यासंमवते तो असिेल्या रठकाणापाशी आिा. 
त्याचं्याकडे दुिुक्ष केल्यासाििे दािवनू सय्यद निरसउद्दीन हा घोड्यावरून िािी उतििा नाही. याचा 
अपमान [२] (४१७) वाटून शिे मिीक याने त्यािा घोड्यावरून िािी िेचण्याची आपल्या नोकिानंा 
आज्ञा रदिी. [१०२☐] याचा अपमान वाटून सय्यद नरसिउद्दीन हा ताबडतोब सुितानाकडे गेिा, आरण 
त्याने शिे मिीकरवरुद्ध तक्ाि केिी. सुितानाने त्याचे तात्पुिते समाधान करून त्यािा सारंगतिे की, 
योर्गय प्रसंगी पिमेश्वि आरण पैगंबि हे त्याच्या अपमानाचा सूड घेतीि. यानंति काही काळाने सुितान 
अहमदाबाद रबदि येथे पितिा. याप्रसंगी िष्ट्किी अरधकाऱ्यानंा आपापल्या घिी जाण्याच्या अगोदि आरण 
सैन्याची त्या त्या प्रातंामध्ये पाठवणी किण्याच्या अगोदि मानाचे पोषाि देण्याची प्रथा होती. हा समािंभ 
चािू असताना सुितानाची नजि शिे मिीकवि पडिी आरण त्या क्षणीच त्यािा शिे मिीक याने सय्यद 
नरसिउद्दीन याचा जो अपमान केिा होता त्याची आठवण झािी. सुितानाने ताबडतोब आपल्या कसाब 
नावाच्या हत्तीिा आणण्याची आज्ञा रदिी. नंति त्याने शिे मिीकिा त्याच्या नरसि उद्दीन बिोबिीि 
वागण्याची आठवण रदिी. शिे मिीक यािा हत्तीच्या पायािािी टाकण्यात यावे असा हुकूम रदिा. एका 
क्षणात हत्तीने त्यािा रचिडून ठाि माििे. शिे मिीकचा चेतना रविरहत देह जणू काही शकेडो वष े मृत 
असल्याप्रमाणे त्या रठकाणी पडून होता. अहमदशहाविी बहमनी याने १२ वषे आरण दोन मरहने िाज्य केिे, 
आरण तो िज्जब मरहन्याच्या २८ ताििेिा रहजिी ८३८ [िज्जब २८ रहजिी ८३८ फेबु्रवािी १९ इ. स. १४३५] 
या वषी मिण पाविा. [१०३☐] 
 

(१५७) साधुपुरुष [१०४★] आरण [१०५☐] रवद्वान मंडळी यानंा [२] (४१८) अहमदशहा अरतशय मान 
देत असे असे सागंतात. याचे एक उदाहिण म्हणजे त्याने आपल्या दिबािातीि दोन धमुवते्त्यानंा 
इिाणमधीि रकिमान येथे पाठरविे, आरण बिोबि येताना शहा रनमतुल्ला यािा रहन्दुस्थानात 
आपल्याबिोबि आणण्याची त्यानंा आज्ञा केिी. [१०६★] या दोन व्यक्ती म्हणजे शिे हबीद उल्ला जुनैदी 
आरण कुमचा रमि शमसुद्दीन. शहा रनमतुल्ला याने अहमदशहाकडून आिेल्या प्ररतरनधींचे मोठ्या थाटाने 
स्वागत केिे. त्याने स्वतः रहन्दुस्थानात येण्याचे नाकाििे. पिंतु आपिा एक पट्टरशष्ट्य रकिमानचा मुल्ला 
कुतुबुद्दीन यािा विीि प्ररतरनधींबिोबि जाण्याचा आदेश रदिा. त्याने कुतुबुद्दीनजवळ एक पेटी रदिी. या 
पेटीमध्ये त्याने अहमदशहाकरिता १२ कोन असिेिा रहिवा मुकुट पाठरविा. हे प्ररतरनरधमंडळ जेव्हा पित 
आिे तेव्हा त्यािा भेटण्यासाठी सुितान स्वतः सामोिा गेिा. मुल्ला कुतुबुद्दीन यािा पारहल्यावि सुितान 
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उद्गाििा की, “मी हसहासनावि आरूढ होण्याचे अगोदि ज्यािा मी स्वप्नात पारहिे आरण ज्याने मिा १२ 
कोन असिेिा रहिवा मुकुट रदिा तोच मिा रदसिेिा हा अविीया पाहा. त्याने आणिेल्या पेटीत जि का 
मी स्वप्नात पारहिेिा रहिवा मुकुट असिा ति ििोििच माझे स्वप्न अरतशय आियुकािकिीतीने फिदू्रप 
होईि.” यानन्ति तो अविीया सुितानासमोि आिा आरण त्याने तो मुकुट सुितानािा नजि केिा. यावि 
अहमदशहा आियाने थक्क होऊन गेिा. सुितानाचे आियु बघून त्या पूज्य मुल्लाने सुितानािा सारंगतिे, 
“हे िाजा, याबद्दि तुिा आियु वाटण्याचे अगि संभ्ररमत होण्याचे काहीही कािण नाही. आता जो मुकुट मी 
तुिा नजि किीत आहे तो आरण तू स्वप्नात पारहिेिा हे दोन्हीही साििे आहेत. त्याचप्रमाणे तुझ्यासमोि 
जी व्यक्ती मुकुट घेऊन आिी ती व्यक्ती म्हणजे ििोििीच मी होतो” [१०७☐] शहा रनमतुल्ला याने 
सुितानािा जे पत्र रिरहिे त्यात त्याने सुितानाचा उल्लेि शहाबुद्दीन अहमदशहा विी असा केिा होता. 
त्यामुळे सुितान अरतशय [२] (४१९) िूष होऊन गेिा आरण त्यानंति सही किताना विीि पदव्याचंा 
उपयोग किण्यास त्याने सुरुवात केिी. मुल्ला कुतुबुद्दीन याच्या भेटीची पितफेड म्हणून सुितानाने पुन्हा 
एकदा ख्वाजा शम्सुद्दीन समनानी आरण सैफ उल्ला अहसनाबादी ह्ा दोघाचंी रकिमान येथे जाण्याकरिता 
िवानगी केिी आरण शहा रनमतुल्ला याने आपल्या एका मुिािा बहमनींच्या दिबािात पाठरवण्यासाठी त्याचे 
मन वळरवण्याचा त्याना आदेश रदिा. शहा रनमतुल्ला यािा शहा ििीिउल्ला नावाचा एकच मुिगा होता. 
तेव्हा त्याने आपिा नातू रमि-नूि-उल्ला यािा दरक्षणेत जाण्याची पिवानगी रदिी. 
 

(१५८) रमि नूि-उल्ला हा चौिच्या बदंिात येऊन पोहोचिा. त्यािा आणण्यासाठी सुितानाने 
आपिी स्वतःची पाििी पाठरविी. िाजधानीपयंत त्यािा सोबत म्हणून रमि अबुि कासीम जुिजानी आरण 
सय्यद महमद सद्र या दोघाचंी िवानगी केिी. रमि नुि-उल्ला हा िाजधानीच्या जवळ येऊन पोहोचल्यानंति 
अहमदशहा हा आपल्या मुिानंा बिोबि घेऊन त्यािा सामोिा गेिा. भेटीच्या जागी त्याने एक मशीद बाधंिी 
आरण तेथे एका िेड्याची स्थापना करून त्यािा रनमताबाद हे नाव रदिे. यानंति काही काळाने त्याने शहा 
रनमतउल्ला याच्या नातवािा धार्ममक िोकाचंा प्रमुि–मरिक उि मुशारयक हा रकताब रदिा. त्याचप्रमाणे 
सुितानाने आपल्या दिबािातीि सवु अमीि उमिावाचं्यापेक्षा अग्रहक्काचे स्थान नुरुल्ला यािा रदिे. यातून 
त्याने सय्यद महमद गेसू दिाज याच्या वंशजानंाही वगळिे नाही. कािातंिाने सुितानाने आपल्या मुिीचा 
रववाह नुरुल्ला याजबिोबि िावनू रदिा. 
 

(१५९) [रहजिी ८३४ इ. स. १४३१] या वषी शहा रनमतउल्ला मिण पाविा तेव्हा त्याचा मुिगा 
शहा ििीि उल्ला आपल्या कुटंुरबयासमवते हहदुस्थानात आिा. त्याचा दुसिा [२] (४२०) मुिगा म्हणजे 
रमि नुरुल्ला याचा भाऊ शहा मुरहब उल्ला हा दरक्षणेत अरतशय नावाजिेिा िष्ट्किी अरधकािी म्हणून मोठ्या 
दजाप्रत जाऊन पोहोचिा. त्याच्या सेवाचाकिीबद्दि बक्षीस म्हणून त्याच्या उदिरनवाहाच्या िचासाठी 
सुितानाने त्यािा बीडचा रजल्हा रदिा. एवढेच नव्हे ति आपिी नात म्हणजे िाजपुत्र अल्लाउद्दीन याची 
मुिगी त्यािा रववाहादािि अपुण केिी. त्या काळापासून या सुप्ररसद्ध परवत्र घिाण्यातीि व्यक्तींच्याकडे 
बीड रजल्ह्ाची जहारगिी चाित आिेिी आहे. बीड शहिाच्या बाहेि जे कबिस्तान बाधंण्यात आिे आरण 
जे अजून उभे आहे त्याचा उदे्दश ह्ा पूजनीय अवरियांचे त्या रठकाणी दफन व्हाव ेहाच होता. 
 

(१६०) आपल्या अंगातीि असामान्य िष्ट्किी रहकमतीच्या जोिावि शहा मुरहब उल्ला यािा गाजी 
म्हणजे पावन योद्धा असा रकताब [१०८★] रमळािा. 
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अल्लाउद्दीन शिा बिमनी दुसरा [१०९★] [२] (४२१) 
 

(१६१) आपल्या वरडिानंी प्रगट केिेल्या इच्छेप्रमाणे अल्लाउद्दीन शहा हा अहमदाबाद रबदि येथे 
हसहासनावि बसिा. त्याने आपिा भाऊ महमदिान याची उपेक्षा केिी नाही, ति त्याने त्याच्या 
उपयोगासाठी त्यािा हत्ती–घोडे बहाि केिे, आरण त्याच्या नाव े जहारगिी तोडून रदिी. दिबािातीि 
परहल्या दजाचा एक अरधकािी रदिावििान यािा त्याने आपिा मुख्य वजीि नेमिे, आरण त्यािा वकील 
उस् सलतनत हा रकताब रदिा. त्याचप्रमाणे ख्वाजा जहान अिाबादी याची [२] (४२२) त्याने मंत्र्याच्या 
जागेवि नेमिूक केिी. िाज्याचा एक जुना सेवक इमाद उिमुल्क घोिी हा होता. बहमनी घिाण्याची त्याने 
बऱ्याच काळपयंत मोठी चाकिी केल्यानंति तो रनवृत्त झािा होता. सुितानाने अमीर उल उमरा या 
अरधकािपदाचा त्याने स्वीकाि किावा याकरिता म्हणून त्याचे मन वळरविे. त्यानंति त्याने इमाद उि् मुल्क 
याची त्याचे भाऊ मदमदिान आरण ख्वाजा जहान याजंबिोबि अरतशय बिाढ्य सैन्य देऊन 
रवजयनगिच्या काफिारंवरुद्ध िवानगी केिी. रवजयनगिच्या िाजाने ५ वषे िंडणी देण्याची टाळाटाळ 
केिी होती आरण आता त्याने बाकी देण्यास सपशिे नकाि रदिा होता. विीि सैन्याने रवजयनगिच्या 
प्रदेशाची िूप धुळधाण उडरविी, आरण त्याचंा प्रदेश भयंकि िीतीने िुटून उद्ध्वस्त केिा. रवजयनगिच्या 
िाजाने अिेि २० हत्ती, बिीच मोठी िक्कम आरण गायन आरण नतुन यामंध्ये प्रवीण असिेल्या २०० रिया 
सुितानासाठी जेव्हा बहाि केल्या आरण रशवाय िाजपुत्र महमदिान याच्यासाठी अनेक मौल्यवान 
नजिाणे जेव्हा त्याने पाठरविे, तेव्हाच त्याची तहाची रवनंती अल्लाउद्दीन शहा बहमनीने मान्य केिी. 
 

(१६२) अल्लाउद्दीन शहा बहमनीचे सैन्य यानंति मुद्गि येथे पितिे. तेथे आल्यावि सैन्यातीि 
काही नािाज झािेल्या अरधकाऱ्यानंी िाजपुत्र महमदिान याच्यापाशी असे रनवदेन केिे की ज्याअथी 
तुम्हािा तुमच्या बापाने आपल्या हयातीतच िाज्याचा भागीदाि केिे आहे त्याअथी पुढीिपैकी एक गोष्ट 
होणे क्मप्राप्त आहे. ती म्हणजे एक ति अल्लाउद्दीन शहाने तुम्हािा हसहासनावि आपल्याबिोबि आसन 
देऊन िाज्याचा कािभाि दोघानंी रमळून चािरवण्यास संमती रदिी पारहजे अथवा दुसिे म्हणजे त्याने 
िाज्यातीि मुििाची दोघामध्ये रवभागणी केिी पारहजे. पिंतु या दोन्ही गोष्टींपैकी कोणतीच किण्याकडे 
सुितानाच्या मनाचा कि रदसून येत नाही. तेव्हा आमचा तुम्हािा असा सल्ला आहे की िाज्याच्या अध्या 
भागाचा ताबा जबिदस्तीने रमळवनू घेण्याचा अरधकाि तुम्हािा प्राप्त झािा आहे. महमदिानािा विीि 
अरधकाऱ्यानंी प्रकट केिेिे आपिे मत पटिे आरण त्याने त्याप्रमाणे किण्यास मान्यता रदिी. त्याने ख्वाजा 
जहान आरण त्याचप्रमाणे इमाद उि् मुल्क घोिी या दोघाचंी मने आपल्या बेतािा त्यानंी पाहठबा द्यावा 
यासाठी वळरवण्याचा प्रयत्न केिा. या दोघा अरधकाऱ्यानंी मात्र रधक्कािपूवुक महमदिानाच्या योजनेत 
सामीि होण्यास साफसाफ नकाि रदिा आरण त्यािा अिेि असे सारंगतिे की तुझे हे कृत्य म्हणजे 
बापारवरुद्ध उघड उघड बडंिोिी केल्याच्या सदिात मोडण्याजोगे आहे. यावि [२] (४२३) िाजपुत्राने त्या 
दोघाचंाही िून किरविा. यानंति त्याने रवजयनगिच्या िाजाकडून मदतीदािि बिेच मोठे सैन्य रमळरविे 
आरण मुद्गि आरण िायचूि व त्याचप्रमाणे सोिापूि, रवजापूि आरण नळदुगु ही शहिे जबिदस्तीने 
रहसकावनू घेतिी. 
 

(१६३) या घटनेतीि इति कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अल्लाउद्दीन शहािा इमाद उि् मुल्क घोिी याच्या 
मृत्यमुूळे अरतशय दुःि झािे. त्याने असे उद्गाि काढिे की घोिीने िाज्यासाठी अरतशय अरद्वतीय अशा 
कामरगऱ्या बजारवल्या होत्या. माझे त्याच्यावि रपतृवत् पे्रम होते. माझी अशी िात्री आहे की अशा थोि आरण 
नामवतं माणसाचा िून केल्याने िुनी िोकाचंा जि काही फायदा होईि अशी समजूत असेि ति ती 
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चुकीची आहे. सुितानाने यानंति ताबडतोब आपल्या फौजेची जमवाजमव किण्यासंबंधी योर्गय 
उपाययोजना किण्याबद्दि हुकूम रदिे आरण सैन्यािा शि सज्ज किण्यासाठी िागेि तेवढा पैसा िचु 
किण्याची त्याने आज्ञा रदिी. यानंति सुितानाने बडंिोिाबंिोबि सामना देण्यासाठी म्हणून िाजधानीमधून 
कूच केिे. थोड्याच कािावधीत दोन्ही भावामंध्ये भयानक युद्धाचा उद्भव झािा. रवजयश्रीने अल्लाउद्दीन 
शहािा माळ घातिी. ज्या अरधकाऱ्यानंी महमदिानािा बडंाची रचथावणी रदिी होती त्या सवांना कैद 
किण्यात आिे. िाजपुत्र महमदिान हा आश्रयासाठी थोड्याशा सेवकगणाबंिोबि जवळच्याच डोंगिाळ 
आरण जंगिी भागात पळून गेिा. दिम्यान सुितान अहमदाबाद रबदि शहिाकडे पितिा. विीि 
घटनेमध्ये भाग घेणाऱ्या अनेक दोषी अरधकाऱ्याचें गुन्हे त्याने माफ केिे आरण त्याचंी त्याने कैदेतून सुटका 
केिी. तुझे अपिाध मी क्षमा किीन असे अरभवचन त्याने महमदिानािा रदिे आरण त्याच्या सुिरक्षततेची 
हमीही त्याने त्यािा रदिी. सुितानाने एवढे कळवनू त्यािा स्वाधीन होण्याबद्दि रनिोप पाठरविा. यावि 
महमदिान हा सुितानाकडे आिा. त्याचे सुितानाने अरतशय पे्रमाने स्वागत केिे. यानंति थोडा काळ 
िोटिा न िोटिा तोच तेिंगणाचा सुभेदाि आरण सुितानाचा भाऊ िाजपुत्र दाऊद हा मिण पाविा. 
त्याच्या मृत्यमुूळे रिकामा झािेिा िायचूिचा रकल्ला आरण त्या प्रदेशाचा वसूि एवढी महमदिानाने 
सुितानापासून आपल्यासाठी रमळरविी. या रठकाणी िाजपुत्र महमदिान पूण ुमािकीने आरण अरनबधंपणे 
त्यािा रदिेल्या जहारगिीचा [२] (४२४) उपभोग घेत अनेक वषपेयंत िारहिा. हा काळ त्याने अनेक 
प्रकािच्या मौजमजेत आरण चैनीत घािरविा. 
 

(१६४) १ मोहिम रहजिी ८४० [रहजिी ८४० जुिै १५ इ. स. १४३६] या वषाच्या परहल्या रदवशी 
अल्लाउद्दीन शहाने रदिावििानािा मानाचा पोषाि अपुण केिा. त्याने त्याच्या हातािािी मोठी फौज 
देऊन कोकण नावाने ओळिल्या जाणाऱ्या समुद्र रकनाऱ्याच्या बाजूिा असिेिा प्रदेश हजकून घेण्याची 
कामरगिी त्याच्यावि सोपरविी. या प्रदेशात अरतशय कणिि असिेल्या जातीच्या िोकाचंी वस्ती होती. 
त्याने िायिी आरण सोनिेड येथीि िाजाचंा पिाभव करून त्यानंा शिण येणे भाग पाडिे. त्यानंी 
रनयरमतपणे िंडणी देण्याचे कबूि केिे. रदिावििानाने सोनिेडच्या िाजाच्या संुदि मुिीिा 
सुितानासाठी हस्तगत केिी. रतिा बिोबि घेऊन तो िाजधानीिा पितिा. पित येताना त्याने 
आपल्याबिोबि काही वषांची बाकी िारहिेिी िंडणीही आणिी होती. रदिावििानाने बजाविेल्या 
चाकिीबद्दि परहल्या प्रथम सुितान अरतशय िूष झािा. सोनिेडच्या िाजाच्या मुिीच्या सौंदयाने ति 
त्यािा अरतशय मोह घातिा. सौंदयु, स्वभावचातुयु आरण गायनरवदे्यचे ज्ञान या गोष्टीत रतची बिोबिी 
किणािी दुसिी िी सापडिी असती हकवा नाही याबद्दि शकंाच आहे. सुितानाने रतिा परिचेहिा हा 
रकताब रदिा. त्या दोघाचें पे्रम इतके पिाकोटीिा गेिे की िोकातं त्याबद्दि कुजबजू सुरू झािी. 
सितेशवेटी सुितानािा कळून आिे की कोकणच्या िाजाकडून रदिावििानाने िाच घेतिी आहे आरण 
रकल्ले हजकून घेण्याच्या कामामध्ये त्याने आपल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्टा केिेिे नाही. तेव्हा 
रदिावििानाबिोबिची त्याची वागणूक बदिून रतिा तेढे स्वरूप आिे. यावि आपणहून रदिावििानाने 
आपल्या अरधकािाची विे िािी ठेविी आरण अशा तऱ्हेच्या वतुनाने आपल्यावि ओढवणाऱ्या संकटातून 
स्वतःची सुटका करून घेतिी. या महत्त्वाच्या अरधकािाच्या जागी सुितानाने दस्तुि उि् मुल्क या 
िोजाची नेमणूक केिी. पिंतु त्याच्या अत्यंत उद्धट वागणुकीचा िाजधानीतीि सवु तऱ्हेच्या िोकानंा 
िवकिच उबग आिा. याबद्दि सुितानाकडे दििोज तक्ािी नेण्यात येत. पिंतु त्याचंा सुितानाच्या 
मनावि यस्त्कंरचतही परिणाम झािा नाही. ह्ा तक्ािी दस्तुि उिमुल्क ह्ाच्याबद्दि िोकानंा जी असूया 
वाटते त्यामधून [२] (४२५) आरण िाजधानीमध्ये जे अनेक पक्ष होते त्याचं्यामधीि भाडंणामधून रनमाण 
झाल्या आहेत, याबद्दि अल्लाउद्दीन शहाची िात्री झािी. याचा परिणाम म्हणून रदवसेंरदवस त्याची दस्तुि 
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उि् मुल्क याजंविीि मजी वाढतच गेिी. अिेि एकदा असे झािे की सुितानाचा मुिगा हुमायनू याने एक 
अजु आणिा होता; त्या अजािा दस्तुि उि् मुल्क याने मान्यता द्यावी अशी हुमायनूने इच्छा प्रकट केिी. 
यावि त्याने उत्ति रदिे की, “या अजाकडे ताबडतोब मिा िक्ष देता येणाि नाही. पिंतु एक-दोन रदवसात 
तो अजु मी रवचािात घेईन.” ही दोन-तीन रदवसाचंी मुदत संपल्यावि िाजपुत्राने त्यािा रनिोप पाठरविा 
की “माझ्या कामाचा अजून रनकाि िागिा नसून ते अजून अपुिे आहे. माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही 
यस्त्कंरचतही वळे न िावता ते काम पुिे किावे.” यावि दस्तुि उि् मुल्क याने उत्ति पाठरविे की, “ही बाब 
तुमच्या अरधकािाच्या कके्षत येत नाही आरण म्हणून त्या बाबतीत हस्तके्षप किणे तुम्हािा शोभत नाही.” 
 

(१६५) िाजपुत्र हा स्वभावतःच अरतशय तापट होता. दस्तुि उि् मुल्क याने केिेल्या अपमानामुळे 
तो भयंकि क्ोधारवष्ट झािा. त्याने आपल्या एका चाकिािा बोिारविे आरण दस्तुि उि् मुल्क याचा िून 
किण्याची त्यािा आज्ञा रदिी. इतकेच नव्हे ति त्यामुळे जे काही वाईट परिणाम होतीि त्यापासूनही 
संिक्षण किण्याचे वचन त्याने त्यािा रदिे. ज्या सैरनकािा िाजपुत्राने बोिारविे होते त्याचे दस्तुि 
उि् मुल्क याच्या हातून थोडेफाि नुकसान झािेिे होते. त्याने ही कामरगिी पत्कििी. वि ठिल्याप्रमाणे 
त्याच रदवशी दस्तुि उि् मुल्क हा दिबािातून पित येत असताना विीि रशपाई जणू काही आपण 
त्याच्यापुढे अजु दािि किण्यासाठी जात आहोत अशा रमषाने पुढे झािा. समोि गेल्यावि त्याने एकाएकी 
आपल्या कमिपट्ट्यातून िंजीि बाहेि काढिा, आरण त्याच्या हृदयात िोिवि िुपसिा. दस्तुि 
उि् मुल्कविीि हल्ल्यासाठी िाजपुत्राच्या िक्षकानंी आपिी तयािी ठेविेिीच होती. त्यानंी िुनी माणसािा 
पळून जाण्यासाठी फावाव ेअशा तयािीचा परवत्रा घेतिा. याचा परिणाम असा झािा की त्याचं्यामध्ये आरण 
दस्तुि उि् मुल्क याच्या अनुचिामंध्ये हाणामािी झािी. ह्ा गडबडीचा आवाज सुितानाच्या 
रदवाणिान्यापयंत पोहोचिा. ही गडबड कशाची आहे याची चौकशी किण्यासाठीच आपण जणू काही [२] 
(४२६) जात आहोत या रमषाने िाजपुत्र हुमायनू िाजवाड्याबाहेि पडिा. तेथून पितल्यानंति त्याने 
सुितानािा िबि रदिी की अनेक वषे चाकिी झािेल्या आरण सुितानाच्या मजीिा पात्र झािेल्या एका 
रशपायािा दस्तुि उि् मुल्क याने अरतशय रतिस्किणीय रितीने वागणूक रदिी. इतकेच नव्हे ति आता 
त्याने त्या रशपायािा रशवीगाळी करून त्याचा अपमान केिा. त्या रशपायाने दस्तुि उि् मुल्क यािा 
भोसकिे आहे. सैरनकानंी त्या रशपायािा पकडिे आहे आरण त्याच्याबाबत काय किावयाचे यासंबधंी 
आजे्ञची वाट ते पाहात आहेत. अल्लाउद्दीनशहाने आपल्या सवु िाजवटीत कोणािाही मृत्यचूी रशक्षा 
ठोठाविी नाही. अशी रशक्षा ठोठावण्याच्या तो रवरुद्ध असल्याने आरण िाजपुत्राच्या एकंदि वतुनावरून 
ििी गोष्ट काय झािी असावी याबाबत त्यािा संशय आल्याने त्याने िुनी माणसािा फक्त कैद करून 
ठेवाव ेअशी आज्ञा रदिी. दस्तुि उि् मुल्क याचा मृत्य ूझाल्यामुळे रिकाम्या झािेल्या जागी रफिोजशहाच्या 
काळातीि एक रवद्वान रमयामन उल्ला दक्कनी याची त्याने नेमणूक केिी. 
 

(१६६) रहजिी ८४१ [रहजिी ८४१ इ. स. १४३७] या वषी सुितानाची बेगम मारिका जहान 
(िानदेशचा सुितान नसीििान याची मुिगी) रहिा परिचेहिाविीि सुितानाच्या मजीमुळे मत्सि उत्पन्न 
झािा. सुितानाची रतच्याबिोबि जी थंड वागणूक होती त्याचाही रतिा अपमान वाटिा आरण रतने 
आपल्या बापाकडे त्या संबंधात तक्ािवजा पते्र रिरहिी. या सबबीवि नसीििानाने अल्लाउद्दीनशहाबिोबि 
युद्ध किण्याचे ठिरविे. त्यािा या कामी गुजिातच्या अहमदशहाच्या पाहठबा रमळािा. युद्धाची सुरुवात 
वऱ्हाड हजकून घेऊन किण्याचे नसीििानाने ठिरविे. या बेतानुसाि त्याने वऱ्हाड प्रातंाच्या 
अरधकाऱ्याबंिोबि िाजगीिीत्या बोिणी सुरू केिी आरण तुम्ही मिा येऊन रमळत असाि ति तुम्हािा 
मोठी बरक्षसी मी देईन अशी िािूच त्याने त्यानंा दािरविी. त्याने दािरविेल्या आरमषानंा इतके यश आिे 
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की वऱ्हाडमधल्या दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी एकमुिाने त्यािा जाऊन रमळण्याचा रनिय केिा. त्यानंी असा 
रवचाि केिा की नसीििान हा त्या थोि उमिच्या वशंातिा आहे. त्याच्या शत्रूंरवरुद्ध िढताना िणागंणात 
जि आपल्यािा मिण आिे ति आपल्यािा हुतात्म्याचें मिण येईि. याप्रमाणे नसीििान आपल्या सवु 
सैन्यािा बिोबि घेऊन वऱ्हाडमध्ये [२] (४२७) घुसिा. गोंडवनाच्या िाजानेही त्याच्या मदतीसाठी म्हणून 
मोठे सैन्य िवाना केिे. बऱ्हाडच्या रवश्वासघातकी अरधकाऱ्यानंी त्याचंा सुभेदाि िानजहान यािा 
पकडण्याचा प्रयत्न केिा. िानजहान हा बहमनी घिाण्याशी अरतशय एकरनष्ठ होता आरण वऱ्हाडवि 
आक्मण किणाऱ्या शत्रिूा जाऊन रमळण्याइतकी त्याची रनष्ठा कमकुवत नव्हती. त्यािा विीि 
अरधकाऱ्याचं्या बेताची िबि रमळािी. तो िगोिग निनाळ्याच्या रकल्ल्याकडे पळािा आरण त्या 
रकल्ल्यात त्याने आपल्यािा कोंडून घेतिे. तेथून त्याने रनमाण झािेल्या एकंदि परिस्स्थतीची हकीकत 
दिबािाकडे रिहून कळरविी. दिम्यान विीि रवश्वासघातकी अरधकािी नसीििानािा येऊन रमळािे. 
त्यानंी नसीििानाच्या नाव ेतो वऱ्हाडचा सुितान आहे असे जाहीि करून िुत्ब्याचे वाचन केिे एवढेच नव्हे 
ति निनाळ्यािा वेढा देण्यासाठी ते त्याच्याबिोबि कूच करून देिीि गेिे. 
 

(१६७) अल्लाउद्दीन शहािा या घडामोडीची बातमी कळल्यावि त्याने आपिे वजीि आरण िष्ट्किी 
प्रमुि याचंी सभा, त्यावळेी रनमाण झािेल्या रबकट परिस्स्थतीवि कोणती उपाययोजना किावी याचा 
रवचािरवरनमय किण्यासाठी बोिारविी. या सभेने अशी रशफािस केिी की सुितानाने िुद्द स्वतः 
शत्ररूवरुद्ध चाि करून जावे कािण गुजिात आरण माळवा या देशाचें सुितान आरण त्याचप्रमाणे गोंडबनाचे 
िाजे हे नसीििानािा मदत किण्यासाठी तयािी करून िारहिे होते. पिंतु सुितानािा आपल्या 
अरधकाऱ्याचं्या एकरनष्ठेरवषयी संशय रनमाण झाल्यामुळे त्याने दौिताबादचा त्यावळेी असिेिा सुभेदाि 
मरिक उत् तुज्जाि याची ही मोहीम पाि पाडण्याच्या कामरगिीवि नेमणूक केिी. 
 

(१६८) मरिक उत् तुज्जाि याने या कामरगिीचा स्वीकाि केिा. त्यावेळी त्याने असे उद्गाि काढिे 
की सेवकानंा आजे्ञचे पािन किण्यािेिीज दुसिा उपायच नसतो. इतकेच काय ति धन्याने हुकूम रदल्यास 
आपल्या प्राणावि पाणी सोडणे हे देिीि त्याचें कतुव्यच ठिते. तो असेही म्हणािा की माहीम येथे आम्हािा 
जो िाछंनास्पद पिाजय स्वीकािावा िागिा त्याचे एकमेव कािण म्हणजे दरक्षणी आरण हबशी 
अरधकाऱ्यानंी माझ्याबाबत मनात ठेविेिी शत्रतू्वाची भावना हेच होय. कािण [११०☐] [२] (४२८) एक 
पिदेशी माणूस आपल्या रहमतीवि प्ररसद्धी रमळवीत आहे ही गोष्ट त्यानंा बघरविी नाही. एवढे बोिून त्याने 
सुितानापाशी अशी नम्र रवनंती केिी की याप्रसंगी आपण मिा आपिे िाजगीतिे िक्षकदि आरण दरक्षणी 
आरण हबशी रशपाई वगळून सवु पिदेशी सैरनक ही कामरगिी पाि पाडण्यासाठी द्या. मिा असा रवश्वास 
वाटतो की पिमेश्विाच्या आशीवादाने आरण आपल्या कृपाप्रसादाच्या जोिावि वऱ्हाडमधीि कामरगिी 
यशस्वीरित्या पाि पाडणे मिा शक्य होईि. या रवनंतीिा अल्लाउद्दीनशहा याने संमती रदिी आरण आपल्या 
िास शिीििक्षक दिातीि ३००० मोगि तीिंदाज आरण अनेक मोगि अरधकािी यानंा त्याने मारिक 
उत् तुज्जािबिोबि वऱ्हाडात जाण्याचा हुकूम रदिा. हे मोगि सैरनक रफिोजशहा आरण अहमदशहा याचं्या 
वळेेपासून बहमनींच्या चाकिीत होते. या िक्षकामध्ये मंजू सुितान आरण शहा कुिी सुितान या नावाचे 
दोन िाजपुत्र होते. रवश्वरवजेता चेंरगजिान याच्या कुळात त्याचंा जन्म झािा होता. परहल्या प्रथम मरिक 
उत् तुज्जाि याने दौिताबादकडे कूच केिे. तेथून त्याने गुजिात आरण माळवा याचं्या सिहद्दीवि आपल्या 
फौजेची टेहेळणीची पथके िवाना केिी. नंति त्याने ७००० शिसज्ज कसिेल्या मोगि [१११☐] सैरनकासंह 
वऱ्हाडमध्ये प्रवशे केिा. िानजहानिा देिीि निनाळ्याचा रकल्ला सोडून बाहेि येण्याची संधी रमळािी. तो 
रकल्ला सोडून सुितानाच्या सैन्यािा मेहकि येथे येऊन रमळािा. मरिक उत् तुज्जाि याने आता िानजहान 
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यािा त्याच्या सैन्यासरहत एरिचपूिमागे गोंडवाड्याच्या िायाने वऱ्हाडात प्रवशे करू नये म्हणून त्यािा 
प्ररतिोध किण्यासाठी एरिचपूि येथे अिग करून ठेविे. तो स्वतः मुख्य [२] (४२९) सैन्यािा घेऊन 
िोहनिेडा घाटाच्या रदशनेे ज्या रठकाणी शत्रसैून्याची छावणी होती रतकडे रनघािा. घाटाच्या पायर्थयाशी 
त्याची िानदेशच्या सैन्याच्या एका तुकडीबिोबि गाठ पडिी. त्याने त्या सैन्याची धूळदाण उडरविी आरण 
त्याचंा भयंकि संहाि केिा. आपिा झािेिा हा पिाभव हे एक दुरिन्ह आहे असा रवचाि नसीििानाचे 
मनात आिा आरण त्याने अरववकेाने बुिहाणपूिच्या रदशनेे माघाि घेतिी. त्या शहिापयंत मरिक उत् 
तुज्जाि याने त्याचा पाठिाग केिा. आपल्या िाजधानीमध्ये देिीि आपण सुिरक्षत नाही ह्ा भावनेने मरिक 
नसीििान याने िाहिगच्या रकल्ल्याकडे पिायन केिे. [११२☐] 
 

(१६९) मरिक उत् तुज्जाि याने बुिहाणपूिच्या िरहवाशाकंडून रहिे, द्रव्य आरण इति वस्तू याचं्या 
स्वरूपाने जबिदस्त िंडणी वसूि केिी आरण नंति िानदेशचा प्रातं उद्ध्वस्त किण्याच्या उदे्दशाने त्याने 
कूच केिे. आपल्या मनाप्रमाणे ही कामरगिी पाि पाडल्यावि तो बुिहाणपूििा पितिा. तेथे त्याने बादशाही 
िाजवाडे जाळून टाकिे आरण त्याचंी पाळेमुळे िणून काढिी आरण जणू काही आपण दरक्षणेकडेच पित 
रनघािो आहोत असे भासवीत त्याने बुिहाणपूिमधून कूच केिे. पिंतु िात्रीच्या वळेी त्याने आपिा मागु 
बदििा आरण जिद गतीने कूच करून तो ४००० घोडेस्वािाचं्या तुकडीिा घेऊन िाहिगच्या 
रकल्ल्यासमोि येऊन थडकिा. नसीििानापाशी १२००० सैरनक होते. त्यािा असे वाटिे की शत्रपेूक्षा 
आपण विचढ आहोत याचे कािण शत्रचूी संख्या आपल्यापेक्षा कमी आहे. एवढेच नव्हे ति कूच किण्याच्या 
श्रमामुळे शत्र ूदमून देिीि गेिा आहे. या रवचािाने तो मरिक उत् तुज्जािबिोबि िढाईिा उभा ठाकिा. 
पिंतु िानदेशच्या फौजेचा संपूण ु [२] (४३०) पिाभव झािा. नसीििानाचे अनेक प्रमुि अरधकािी 
वऱ्हाडच्या बंडिोि सिदािासंरहत िणांगणावि ठाि माििे गेिे. मरिक उत् तुज्जाि याच्या हाती प्रचडं िूट 
रमळािी. त्यात ७० हत्ती आरण काही तोफा होत्या. या िुटीसह तो मोठ्या रवजयोन्मादाने अहमदाबाद 
रबदिकडे पित रफििा. 
 

(१७०) रबदिनजीक मरिक उत् तुज्जाि आिा तेव्हा त्याने बजारविेल्या िोकोत्ति कामरगिीबद्दि 
त्याच्यावि आपिी मेहेि नजि झािी हे दािरवण्यासाठी अल्लाउद्दीनशहाने िाजपुत्र हुमायनू यािा सवु 
दिबािी मंडळीसरहत त्यािा सामोिे जाण्यासाठी शहिापासून बऱ्याच अंतिापयंत पुढे िवाना केिे. मरिक 
उत् तुज्जाि तेथे आल्यावि त्याने त्यािा बादशाही पोषािाचा एक जोड, एक हत्ती आरण रहिे जडरविेिे एक 
िङ्ग बरक्षसीदािि रदिे आरण त्यािा दौिताबाद येथीि जहारगिीवि रुजू होण्याची पिवानगी रदिी. 
त्याचवळेी त्याच्याबिोबि जे जे अरधकािी गेिे होते त्या सवांना अल्लाउद्दीनशहाने पदव्या, बढत्या आरण 
जरमनीच्या देणर्गया देऊन िूष केिे. विीि िढाईत आपल्या अरद्वतीय कामरगिीने प्ररसद्धी पाविेल्या शहा 
कुिी सुितान यािा सुितानाने आपिी मुिगी रववाहादािि रदिी. त्याचवेळी त्याने असा हुकूम जािी 
केिा की यापुढे मानाच्या बाबतीत दरक्षणी आरण हबशी िोकाऐंवजी मोगिानंा अग्रहक्क देण्यात यावा. 
मोगिाचंा अशा तऱ्हेने सन्मान किण्याचा रनणयु घेण्यात आल्या रदवसापासून तो अजूनपयंत दरक्षणी आरण 
मोगि याचं्यामधीि वैमनस्याची पाळेमुळे िूप िोिवि रुजिी गेिी आहेत आरण जेव्हा जेव्हा संधी प्राप्त 
झािी त्या त्या सवु प्रसंगी दरक्षणी िोकानंी आपल्या मनातीि वैिाचे उघडपणे प्रदशनु केिे आहे. 
 

(१७१) यासुमािास रवजयनगिच्या देविायाने आपिे सिदाि आरण िाज्यातीि प्रमुि ब्राह्मण याचंी 
सभा बोिारविी. त्या सभेिा त्याने असे सारंगतिे की माझा देश म्हणजे कनाटक. हा रवस्ताि, िोकसंख्या 
आरण वसूि या बाबतीत बहमनी घिाण्यापेक्षा रकतीतिी पटीने विचढ आहे. त्याचप्रमाणे माझी फौजही 
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त्याचं्यापेक्षा संख्येने अरधक आहे. असे असताना मुसिमानानंा नेहमी रवजय का रमळतो आरण माझ्यावि 
िंडणी भिावयािा िागण्यासाििी परिस्स्थती का ओढवते याची कािणे तुम्ही मिा कृपा करून सागंा. 
यावि काहींनी त्यािा असे रनवदेन [२] (४३१) केिे की आमच्या शािात असे भरवष्ट्य रिहून ठेविे आहे 
की पिमेश्विाने हहदंूपेक्षा मुसिमान हे ३०००० वष ेविचढ िहाव ेअसे विदान त्यानंा देऊन ठेविे आहे आरण 
म्हणून या कािणास्तव सवुसाधािणपणे हहदंूचा पिाभव किण्याचे कामी मुसिमानानंा यश रमळते. दुसऱ्या 
काहीजणानंी असे सारंगतिे की मुसिमानाचं्या विचढपणािा दोन तऱ्हेची परिस्स्थती कािणीभतू आहे. एक 
म्हणजे त्याचं्या सैन्यातीि घोडे हे अरधक ताकदवान आहेत आरण कनाटकच्या दुबळ्या घोड्यापेंक्षा अरधक 
श्रम सहन किण्याची त्याचंी ताकद आहे. दुसिी गोष्ट म्हणजे बहमनी घिाण्याच्या सुितानाचं्या नोकिीत 
उत्तम रतिंदाज नेहमी जय्यत तयाि असतात. आपल्या सैन्यात असे उत्कृष्ट रतिंदाज फािच थोडे आहेत. 
 

(१७२) यावि देविायाने आपल्या फौजेत मुसिमानाचंी भिती किण्याचा हुकूम रदिा. त्याने त्यानंा 
जहारगिी िावनू रदल्या आरण रवजयनगिमध्ये त्याचं्या उपयोगासाठी एक मशीद बाधंिी. [११३☐] 
मुसिमानानंा त्याचं्या धमाप्रमाणे वागण्याचे कामी कोणीही प्ररतबधं करू नये असा वटहुकूम त्याने काढिा. 
त्याचप्रमाणे एका उंची आसनावि आपल्या हसहासनासमोि कुिाणाची एक प्रत ठेवण्याची त्याने आज्ञा 
रदिी. त्यापाठीमागे त्याचा असा उदे्दश होता की रवजयनगिच्या िाजाच्या हसहासनासमोि आपिी हजेिी 
िावण्याचे कामी आरण त्यािा आदाबअजु किण्याचे कामी त्याचं्याकडून मुसिमानी धमाने घािून रदिेल्या 
आज्ञारंवरुद्ध वागण्याचे पाप घडू नये. [११४☐] देविायाने त्याचप्रमाणे आपल्या सवु हहदू रशपायानंा रतिंदाजी 
रशकणे सख्तीचे केिे. या कामासाठी त्याने व त्याच्या अरधकाऱ्यानंी आपल्यािा इतके [२] (४३२) वाहून 
घेतिे की थोड्याच अवकाशात रतिंदाजीमध्ये प्रवीण असिेिे २००० मुसिमान आरण ६०००० हहदू 
रतिंदाज त्याने भिती केिे. त्यारशवाय नेहमीच्या पद्धतीनुसाि भािा आरण बिची ही शिे धािण किणािे 
८०००० घोडेस्वाि आरण २ िक्ष पायदळी सैरनक त्याच्या सैन्यात सामीि झािे. 
 

(१७३) इतका प्रचडं सेनासंभाि जमा झाल्यावि त्याने बहमनी िाज्य हजकून घेण्याचा रनिय केिा 
आरण त्याप्रमाणे रहजिी ८४७ [रहजिी ८४७ इ. स. १४४३] या वषी त्याने तंुगभद्रा नदी ओिाडंिी आरण 
एकाएकी हल्ला करून मुद्गिचा रकल्ला हजकून घेतिा. आपल्या मुिानंा त्याने िायचूि आरण बंकापूि यानंा 
वढेा देण्यासाठी िवाना केिे आरण सैन्यासरहत त्याने कृष्ट्णेच्या काठावि छावणी रदिी. तेथून त्याने 
सैन्याच्या तुकड्या िवाना केल्या. त्यानंी सागि आरण रवजापूि पयंतच्या मुिुिात िुटािूट केिी आरण तो 
मुिूि जािूनपोळून उद्ध्वस्त केिा. तेथीि िरहवाशानंा त्यानंी रबनरदक्कत यमसदनास पाठरविे. या 
घटनाचंी बातमी जेव्हा अल्लाउद्दीनशहािा रमळािी तेव्हा या आक्मणािा पितवनू िावण्याची त्याने तयािी 
केिी. त्याने तेिंगण, दौिताबाद आरण वऱ्हाड येथीि आपल्या सैन्याचं्या तुकड्यानंा रविंब न िावता 
ताबडतोब अहमदाबादरबदि येथे हजि होण्याचा हुकूम रदिा. ह्ा सैन्याची त्याने नंति पाहणी केिी तेव्हा 
त्यािा आपल्या फौजेत ५०००० घोडेस्वाि, ६०००० पायदळ आरण मोठ्या संख्येने तोफिाना एकत्र जमा 
झाल्याचे रदसून आिे. या सेनासमूहासह त्याने शत्ररुवरुद्ध चाि केिी. अल्लाउद्दीन शहा कूच करून येत 
आहेसे पाहून देविायाने मुद्गि रकल्ल्याच्या तटाच्या हभतीिािी आपिी छावणी रदिी आरण आपल्या 
सैन्याच्या अनेक सुटसुटीत तुकड्या त्याने अल्लाउद्दीनशहाच्या कुचीत अडथळे रनमाण किण्यासाठी िवाना 
केल्या. अल्लाउद्दीनशहाचे सैन्य मुद्गिपासून १२ मैि अंतिावि थाबंिे. मरिक उत् तुज्जाि यािा तेथून 
देविायाच्या मुिारंवरुद्ध दौिताबादच्या सैन्याबिोबि िवाना किण्यात आिे. रवजापूिचा सुभेदाि िान 
जमान आरण वऱ्हाड [२] (४३३) आरण तेिंगणाच्या सैन्याचा सेनापती िान आजम याचंी िवानगी शत्रचू्या 
मुख्य सैन्यािा रविोध किण्यासाठी किण्यात आिी. मरिक उत् तुज्जाि हा प्रथम िायचूि येथे गेिा आरण 
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त्याने देविायाच्या मोठ्या मुिाबिोबि िढाई रदिी. या िढाईत देविायाचा मुिगा जिमी झािा आरण 
त्याने बंकापूिच्या िोिाने पिायन केिे. त्याचा धाकटा भाऊ बंकापूििा घातिेिा वढेा उठवनू त्यािा 
वाटेत तेथून येऊन रमळािा. 
 

(१७४) दोन मरहन्याचं्या अवधीत रविोधी पक्षाचं्या प्रचडं सेनासमूहात एकंदि तीन वळेा िढाया 
झाल्या. परहल्या िढाईत दोन्ही बाजंूकडीि असंख्यात सैरनक प्राणास मुकिे. िढाईचे पािडे रनरित 
हहदंूच्या बाजूने झुकिे आरण मुसिमानानंा भयंकि हानी सोसावी िागिी. दुसऱ्या िढाईत सुितान 
अल्लाउद्दीन यास रवजय रमळािा आरण शवेटच्या िढाईत देविायाचा मोठा मुिगा िान जमानने फेकिेिा 
भािा िागून ठाि माििा गेिा. ह्ा घटनेमुळे हहदंूमध्ये अरतशय घबिाट पसििी आरण त्यानंी 
अस्ताव्यस्तपणे पिायन करून मुद्गिच्या रकल्ल्यात माघाि घेतिी. मुरशि उि् मुल्क आरण त्याचा भाऊ हे 
दोघेजण नावाजिेिे अरधकािी होते. त्यानंी पळणाऱ्याचंा पाठिाग केिा आरण त्याचं्याबिोबिच ते 
रकल्ल्यात रशििे. काफिानंा त्याचं्या शौयाबद्दि कौतुक वाटिे आरण त्यानंा कोणत्याही प्रकािे अपाय न 
किता त्यानंी कैद केिे. त्या दोघानंा नंति त्यानंी देविायासमोि नेिे. देविायाने त्या दोघानंा कैदेत 
ठेवण्याचा हुकूम रदिा. यावि अल्लाउद्दीनशहाने देविायािा पत्र रिहून कळरविे की माझ्या दृष्टीने माझ्या 
दोन प्रमुि अरधकाऱ्याचं्या जीरवताची बिोबिी २००००० सामान्य माणसाचं्या जीरवताइतकी आहे. माझ्या 
घिाण्यातीि सुितानामंध्ये अशा तऱ्हेची प्रथा चाित आिेिी आहे की एका मुसिमानािा ठाि मािल्यास 
त्याच्या मृत्यचूा बदिा १००००० हहदंूना ठाि मारून घ्यावयाचा. तेव्हा मी तुम्हािा असे रनक्षनू बजरवतो की 
तुम्ही माझ्या दोन कैद केिेल्या अरधकाऱ्यानंा ठाि मािाि ति त्याचं्या प्रत्येकाच्या मृत्यचूा बदिा मी एक-
एक िाि हहदंूना ठाि मारून घेईन. 
 

(१७५) बहमनी िाजघिाण्यातीि सुितान आपण केिेल्या [२] (४३४) प्ररतज्ञा रकती कसोशीने 
तडीिा नेतात याची अनुभवाने देविायाची िात्री झािेिी असल्याकािणाने त्याने सुितानाकडे आपिे 
िाजगीतीि अरधकािी पाठरविे. त्याचं्यातफे देविायाने प्रस्ताव माडंिा की आपण यापुढे माझ्या ताब्यातीि 
प्रदेशाचे नुकसान न किण्याचे वचन देत असाि ति मी दिवषी तुम्हािा िंडणीची ठिारवक िक्कम देत 
जाईन आरण तुमच्या कैद केिेल्या दोन्ही अरधकाऱ्याचंी सुटका किीन. सुितानाने या अटींना मान्यता 
रदल्यावि दोन्ही पक्षात तह झािा. देविायाने ताबडतोब मुरशि उि् मुल्क आरण त्याचा भाऊ याचंी 
सुितानाकडे िवानगी केिी. त्याचप्रमाणे त्याने चाळीस िढाऊ हत्ती आरण मोठ्या रकमतीच्या अनेक 
मूल्यवान वस्तू सुितानाकडे भेट म्हणून पाठरवल्या. त्याच वेळी त्याने काही वषे थकिेिी िंडणी 
सुितानािा रदिी. यानंति सुितानाने एक उत्कृष्ट पोषाि देऊन देविायाचा सन्मान केिा. देविायािा 
त्याने उत्तम प्रकािे सजरविेिे आरण रहिेजरडत सामुग्रीने मढरविेिे अनेक घोडे नजि केिे. त्यानंति 
सुितानाने आपल्या देशाकडे पित कूच करून जाण्यास सुरुवात केिी. यानंतिच्या आपल्या उवुरित 
कािरकदीत देविाय हा रनयरमतपणे िंडणी देत असे. याप्रसंगी जो तह झािा त्यातीि अटींचे सुितान 
आपल्यापिीने अरतशय काटेकोिपणे पािन किी. 
 

(१७६) आपल्या कािरकदीच्या पूवाधात अल्लाउद्दीन शहाने अहमदाबाद रबदि येथे गरिबासंाठी एक 
रुर्गणािय बाधंिे. या रुर्गणाियाच्या िचासाठी त्याने िूप मोठ्या जरमनींचे उत्पन्न तोडून रदिे. त्यामधे 
त्याने मुसिमान हकीम आरण हहदू वैद्य अशा दोघाचंीही नेमणूक केिी. आपल्या िाज्याच्या प्रत्येक भागातं 
तो िोकाचं्या वतुनाची तपासणी किण्यासाठी अरधकािी आरण रनःपक्षपाती अरधकािी पाठवीत असे. तो 
स्वतः जिी दारू पीत असे तिी इतिानंी रतचे सेवन करू नये, असा हुकूम त्याने काढिा. त्याचप्रमाणे 
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आपल्या िाज्यात जुगाि िेळण्यािाही त्याने बदंी केिी आरण किंदि व्यक्ती, आळशी माणसे आरण फुकट 
गेिेिे टवाळिोि ह्ाचं्या मानेवि सािळदंड चढविे. िस्त्याविीि घाण साफ किणे, मोठेमोठे दगड वाहून 
नेणे आरण सवु तऱ्हेची मेहनतीची कामे किण्याची रशक्षा त्याने त्यानंा रदिी. यामध्ये [२] (४३५) 
सुितानाचा उदे्दश त्याचंी सुधािणा व्हावी असा होता. त्याचप्रमाणे त्यानंी मेहनत करून आपल्या 
उपजीरवकेसाठी द्रव्य कमवाव ेअथवा ते न जमल्यास देश सोडून कायमचे चािते व्हाव ेअशीही सुितानाची 
इच्छा होती. कोणत्याही व्यक्तीिा कानउघडणी केल्यानंति आरण थोड्याफाि सुधािणेसाठी वाव 
रदल्यानंति दारू रपण्याच्या गुन्ह्ाबद्दि दोषी ठिरवण्यात आिे ति रशक्षा म्हणून सुितानाने असा हुकूम 
जाहीि केिा की गुन्हेगािाचे समाजातिे स्थान कोणतेही असिे तिी त्याच्या घशात रवतळविेिे रशसे 
ओतण्यात यावे. 
 

(१७७) सय्यद महमद रगसू दिाज याचा एक नातू हयात होता. एका दिबािी नतुकीकडे त्याचे मन 
आकर्मषिे गेिे. रतच्या नादाने तो दारूचे सेवन किण्यास उद्युक्त झािा. दारू प्याल्यानंति दारूच्या धंुदीत 
तो भाडंाभाडं करू िागिा आरण एका बाईिा त्याने माििे व रतचे केस कापून टाकिे. ही भानगड 
शहिाच्या कोतवािापुढे सादि किण्यात आिी. त्याने गुन्हेगाि आरण ती बाई या दोघानंा कैद केिे. पिंतु 
रगसू दिाजचे घिाणे हे सय्यदामध्ये मोडत असल्याकािणाने त्याचं्या रवषयीच्या आदिाच्या भावनेने त्याने 
विीि रफयाद सुितानाच्या समक्ष गुदिण्याचा रवचाि केिा. रफयाद ऐकल्यानंति सुितानािा अरतशय 
संताप आिा आरण त्याने गुन्हेगािािा शहिातीि अत्यंत गजबजिेल्या चौकात नेण्याचा हुकूम रदिा. तेथे 
त्याच्या तळव्यावि २०० फटके िगावण्यात याव े असे त्याने फमारविे आरण त्याचप्रमाणे आपण यापुढे 
दारूचे सेवन किणाि नाही अशी शपथपूवुक प्ररतज्ञा घेण्यास त्यािा सारंगतिे. गुन्हेगािािा नादी 
िाविेल्या नतकीची गाढवाचे कातडे घािून िस्त्यातून हधड काढण्यात आिी आरण नंति रतची शहिातून 
हकािपट्टी किण्यात आिी. 
 

(१७८) सुितानाने आपल्या मुिकी आरण िष्ट्किी िात्याची इतक्या कौशल्याने पुनघुटना केिी 
की त्याबिोबि तुिना किताना फरिदून आरण नौशिेवान यानंी केिेिी कामरगिी रफको पडिी. शुक्वािी 
आरण सवु सुट्ट्याचें रदवशी तो रनयमाने मरशदीत जात असे आरण धमाविीि प्रवचने ऐकत असे. मानवी 
िक्त साडंण्याच्या तो अरतशय रवरुद्ध होता. अथात या गोष्टीबद्दि जिी त्यािा रतटकािा वाटत असे तिी 
त्याने मूर्मतपूजकाचं्या अनेक देवळाचंा नाश केिा आरण देवळाचें जागी मरशदी बाधंल्या. तो नाजािेन 
(म्हणजे रििन) अथवा ब्राह्मण याजंबिोबि कधीही संभाषण किीत नसे. इतकेच काय ति आपल्या 
िाज्यकािभािात कोणत्याही [२] (४३६) मुिकी अरधकािाची जागा स्वीकािण्यास तो त्यानंा पिवानगी देत 
नसे. 
 

(१७९) रवजयनगिबिोबिचे युद्ध संपुष्टात आल्यानंति सुितानाने आपिी वतुणूक बदििी आरण 
तो आपिा सािा वळे ख्यािीिुशािी आरण मौजमजा किण्याच्या कामी घािव ूिागिा. िाज्याचा कािभाि 
बघण्याचे काम त्याने आपल्या मंत्र्यावंि सोपरविे आरण िाज्यामधीि १००० अरतशय संुदि रिया गोळा 
करून आपल्या जनानिान्यात आणून भिल्या. या रियाचंी िाहण्याची सोय किण्यासाठी एका 
जिाशयाच्या रकनाऱ्यावि त्याने एक भव्य िाजवाडा बाधंिा आरण त्यासभोवाि प्रशस्त आरण संुदि 
बागबगीचे त्याने तयाि केिे. या िाजवाड्यास त्याने सुिाचे रनवासस्थान असे नाव रदिे. या िाजवाड्यात 
तो आपिा सवु वेळ माणकाच्या िंगाच्या दारूचे सेवन किण्यात आरण मधुि चेहऱ्याच्या रियाचं्या ओठाचंी 
चुबंने घेण्यात अथवा उत्तम आवाज असिेल्या गायकानंी गारयिेिी रनतातं संुदि गीते ऐकण्यात घािवीत 
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असे. सुिाची धंुदी मनावि चढिेल्या या मनःस्स्थतीत असताना चाि अथवा पाच मरहन्यातून फक्त एकदा 
तो दिबािात हजि िाहात असे. िाज्याचा अरधकाि हाती असिेिे त्याचे दरक्षणी अरधकािी सते्तचा 
अरनबंधपणे उपयोग किीत. 
 

(१८०) या सुमािास रमयामनउल्ला दक्कनी याने समुद्ररकनाऱ्यािगत असिेिे सवु रकल्ले हजकून 
ताब्यात आणण्याचा मनसुबा िचिा. हा मनसुबा रसद्धीस नेण्यासाठी सुितानाने मरिक उत् तुज्जाि याची 
रनयुक्ती केिी. त्याच्याबिोबि त्याने ७००० दरक्षणी पायदळी सैरनक, ३००० अिबी घोडेस्वाि आरण रशवाय 
त्याच्या हातािािीि सैन्याची तुकडी एवढे सैन्य देऊन त्याची िवानगी परिम रदशकेडे केिी. मरिक 
उत् तुज्जाि याने आपल्या सैन्याचा तळ चाकण या रठकाणी ठेवण्याचे ठिरविे. त्याप्रमाणे त्याने जुन्नि 
शहिाजवळचा रकल्ला आपल्या ताब्यात घेतिा. या रठकाणाहून त्याने वळेोवळेी कोकणात आपल्या सैन्याच्या 
तुकड्या िवाना केल्या आरण त्या देशातीि अनेक िाजानंा शिण येण्यास भाग पाडिे. सितेशवेटी तो स्वतः 
कोकण देशात उतििा आरण तेथल्या एका रकल्ल्यािा त्याने वेढा रदिा. [२] (४३७) त्या रकल्ल्याच्या 
अरधपतीचे नाव रशका असे होते. [११५☐] त्यािा मरिक उत् तुज्जाि याने झटपट शिण येण्यास िाविे आरण 
त्यािा आरण त्याच्या कुटंुबातीि मंडळींना आपल्या स्वाधीन होण्यास भाग पाडिे. 
 

(१८१) मरिक उत् तुज्जाि याने रशका यािा यानंति असे बजारविे की तू एक इस्िाम धमाचा 
स्वीकाि तिी कि नाहीति तुिा ठाि मािणे मिा भाग पडेि. यावि त्या िबाड काफिाने मोठ्या नम्रतेचा 
आव आणून मरिक उत् तुज्जाि यािा सारंगतिे की माझ्यामध्ये आरण शकंििाय याच्यामध्ये वशंपिंपिागत वैि 
आहे. शकंििायाच्या ताब्यात िेळण्याच्या रकल्ल्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश आहे. अशा परिस्स्थतीत मी जि 
इस्िाम धमाच्या (Pale) परिरमतीत प्रवशे केिा आरण माझा शत्र ूशकंििाय हा पूवीप्रमाणेच आपल्या हाती 
सत्ता बाळगून बिाढ्य िारहिा ति तुम्ही या प्रदेशातून रनघून गेल्यावि धमाबदिाच्या कािणास्तव तो माझी 
रतिस्कािपूवुक अवहेिना किीि आरण माझी नातेवाईक माणसे आरण माझे प्रजाजन यानंा माझ्यारवरुद्ध 
बडं किण्यास रचथावणी देईि. याचा परिणाम असा होईि की माझ्या वाडवरडिापंासून ताब्यात असिेिा 
प्रदेश माझ्या हातातून जाईि. िाजा रशका मरिक उत् तुज्जाि यािा असेही म्हणािा की माझा प्ररतस्पधी 
िेळण्याचा शकंििाय यािा आपण वठणीवि आणा आरण त्याच्या ताब्यातीि प्रदेश माझ्या अथवा माझ्या 
अरधकाऱ्याचं्या स्वाधीन किा. ही गोष्ट साध्य किणे सहज सुकि आहे. आपण जि असे केिेत ति िऱ्या 
धमाच्या म्हणजे मुसिमानी धमाच्या तत्त्वाचंा मी अंगीकाि केिा आहे असे मी जाहीि किीन आरण 
सुितानाच्या अनेक सेवकामंध्ये माझी भिती मी करून घेईन. त्याचप्रमाणे सुितानाच्या िरजन्यात दिवषी 
िंडणी मी देत जाईन आरण या प्रदेशातीि जे िाजेिजवाडे आपल्या कतुव्यात कसूि कितीि आरण 
िाजरनष्ठ िाहणाि नाहीत त्यानंा वठणीवि आणण्याचे कामात देिीि मी सुितानािा मदत किीन. 
 

(१८२) यावि मरिक उत् तुज्जाि याने उत्ति रदिे की माझ्या असे कानावि आिे आहे की िाजा 
रशकाच्या देशाकडे जाणािा माग ु घनदाट जंगिाने भििेिा [२] (४३८) आरण अरतशय कठीण अशा 
घाटाच्या िस्त्याने आहे. िाजा रशका यावि म्हणािा की सन्यािा माग ु दािरवण्यासाठी माझ्यासाििा 
अरतशय रवश्वासू आरण कतुबगाि वाटाड्या असताना सैन्यामधीि एकाही सैरनकािा इजा होईि याची 
भीतीदेिीि बाळगण्याचे आपल्यािा कािण नाही. िाजा रशका असे म्हणाल्यावि त्याच्या वचनावि रवसंबनू 
मरिक उत् तुज्जाि याने रहजिी ८५८ [रहजिी ८५८ इ. स. १४५३] मध्ये आपल्या िेळण्यारवरुद्धच्या 
मोरहमेिा सुरुवात केिी. पिंतु सुरुवातीिाच जंगिाच्या प्रदेशात कूच किण्याचे नाकारून त्याचे बहुतेक 
दरक्षणी आरण हबशी अरधकािी त्यािा सोडून गेिे. िाजा रशका याने वचन रदल्याप्रमाणे कूचीचे परहिे दोन 
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रदवस सैन्यािा मोठ्या आरण रंुद िस्त्याच्या मागाने नेिे. यावरून त्याचा उत्साह आरण रनष्ठावानपणा याची 
मरिक उत् तुज्जाि याने प्रशसंा केिी. पिंतु रतसऱ्या रदवशी मात्र त्याने त्यानंा इतक्या भयंकि िस्त्यावरून 
नेिे की वाघाची देिीि वाघीण बनिी असती. म्हणजे भीतीमुळे एिाद्या वाघाची देिीि मुिकंुडी उडून 
गेिी असती. त्याने दािरविेल्या वाटा इतक्या कठीण होत्या की एकाद्या िमणीच्या केशकिापातीि 
गुंतागुंत देिीि त्याचं्यापुढे उकिणे सोपे गेिे असते. इतकेच काय ति पे्रमाच्या चक्व्यूहातून माग ुकाढणे 
हे देिीि कदारचत त्या िस्त्याच्या जंजाळरूपी गुंतागुंतीतून माग ु काढण्यापेक्षा सुिभ झािे असते. त्या 
जंगिामध्ये डोंगिाचें जे भयंकि कडे तुटिेिे होते आरण ज्या िोि दऱ्या रनमाण झािेल्या होत्या त्या बघून 
सैतान देिीि भयाने दचकून थाबंिा असता. दूिवि पसििेल्या पवुताचं्या काळ्याकरभन्न िागंाचें िौद्र 
स्वरूप पारहल्यानंति रपशाच्च्याच्याही छातीत भीतीचा बागुिबोवा रनमाण झािा असता. या प्रदेशामध्ये 
असिेल्या दऱ्यािोऱ्यानंा सूयुरकिणाचं्या प्रच्छन्न झगमगाटाने कधीच सुशोरभत केिे नाही की काय असे 
वाटत होते. इतकेच काय ति त्या दऱ्यािोऱ्याचं्या तळाशी सूयुरकिणानंी कधी पोहोचूच नये असा 
पिमेश्विाचा इिादा असावा असे भासमान होत होते. तेथीि गवत नागिाजाच्या तीक्ष्ण सुळ्यासंाििे 
कणिि आरण अणकुचीदाि होते आरण वाताविण सपक्ष सपाने टाकिेल्या उश्वासासाििे दुगंरधयुक्त होते. 
तेथल्या जिाशयातीि पाणी रपणे म्हणजे मृत्यिूा आव्हान देण्यासाििे होते ति तेथल्या हवते जणू काही 
रवषािी वायूच रभनून िारहिा होता. या भयंकि चक्व्यहूरूपी िस्त्यामधून मागु आक्मण केल्यामुळे दमून 
गेिेिे आरण भयचरकत झािेिे मरिक उत् तुज्जािचे सैन्य घनदाट काळोि असिेल्या एका अिण्यात प्रवशे 
किते झािे. त्या अिण्यातिा माग ुहा स्वगातून वाहणाऱ्या वायिूा आक्रमण्यास देिीि करठणतम असा 
होता. या जंगिाच्या रतन्ही बाजूिा गगनािा रभडणािे पवुत होते. ते इतके उंच होते की त्याचंी रशििे 
ढगातून वि बाहेि डोकावत होती. जंगिाची एक बाजू समुद्रातून आत घुसिेल्या पाण्याच्या प्रवाहाने 
वढेिेिी होती. यामुळे परिस्स्थती अशी रनमाण झािी की पुढे सिकण्यास वाट नव्हती अथवा माघाि 
घेण्यास िस्ता नव्हता. या जंगिातून बाहेि पडण्याचा माग ुएकच होता आरण तो म्हणजे ज्या मागाने त्यानंी 
या जंगिात [२] (४३९) प्रवेश केिा त्याच मागाने पित रफिणे हा होय. [११६☐] 
 

(१८३) अशा तऱ्हेचा आणीबाणीचा प्रसंग कोसळिेिा असताना मरिक उत् तुज्जाि िक्तिावाच्या 
भयंकि रवकािाने आजािी पडिा. त्यािा सैन्याबिोबि रनयरमतपणे कूच करून जाण्याचेही जमेनासे झािे. 
इतकेच काय ति सैन्याने कोणती िचना करून माग ुआक्मण किावा याबद्दि हुकूम देण्याइतकीही त्याच्या 
अंगी ताकत िारहिी नाही. सतत चाििेल्या कुचीमुळे सैरनक इतके दमून जात की िात्र पडिी की ज्या 
रठकाणी जागा रमळेि त्या रठकाणी ते जरमनीवि स्वतःचे शिीि झोकून देत कािण त्या जंगिात दोन तंबू 
एका शजेािी एक असे ठोकता येतीि अशी सिग जागाही आढळणे कठीण होते. अशा तऱ्हेने सैन्यात 
कसिीही रशस्त न िाहता ते सवुदूि रविुििे गेिे. तेव्हा त्याचंा रवश्वासघातकी आरण कपटी वाटाड्या 
रशका त्यानंा सोडून रनघून गेिा आरण त्याने शकंििायािा कळरविे की सावजािा मी तुमच्या जाळ्यात 
फसवनू आणिे आहे. िायाने रशकाच्या मागदुशनुािािी मोठे सैन्य घेऊन मुसिमानाचं्यावि मध्यिात्रीच्या 
सुमािास हल्ला चढरविा. आपल्यावि अशा तऱ्हेने अचानक हल्ला होईि अशी शकंाही मनात न बाळगता 
मुसिमान सैरनक अरतशय कष्टमय प्रवासामुळे आिेल्या रशणवयाने दमून भागून रनदे्रच्या पूण ु आधीन 
झािेिे होते. अशा तऱ्हेच्या अगरतक अवस्थेत असताना शकंििायाच्या सैरनकानंी जवळ जवळ ७००० 
सच्च्या मुसिमानाचंी चाकू आरण िंरजिाचें प्रहाि करून जणू काही बोकडाप्रमाणे कत्ति केिी. त्यावळेी 
वाऱ्याचे थैमान चािू होते आरण झाडामधून वाहणाऱ्या वाऱ्याचा जो आवाज होत होता त्यामुळे जिमी 
झािेल्या सैरनकाचं्या वदेना रवव्हि हककाळ्या इति सैरनकाचं्या कानावि जाण्यास प्ररतबधं होत होता. या 
ठाि झािेल्यात मरिक उत् तुज्जाि हाही होता आरण त्याजबिोबि मरदना, किबािा आरण नजफ येथीि 
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५०० सय्यद मंडळीचीही कत्ति झािी. त्याचप्रमाणे थोडे फाि दरक्षणी आरण हबशी अरधकािी त्याचं्या 
अंदाजे २००० अनुयायासंरहत या कत्तिीत माििे गेिे. हे सैरनक आपापल्या सेनारधकाऱ्यापंाशी या 
छावणीत मुक्काम करून िारहिे होते. रदवस उजाडेपयंत िायाने छावणीतीि सवु मुसिमानाचंी कत्ति 
करून भमूीवि िक्त हसचन किण्याचे काम पूण ु[२] (४४०) केिे होते. त्यानंति तो आपल्या सैरनकासरहत 
त्या जंगिी प्रदेशातून माघािी पित रफििा. 
 

(१८४) या भयंकि कत्तिीमधून जे वाचिे त्यानंी मोठ्या मुस्ष्ट्किीने आल्या मागाने माघाि घेतिी. 
माघाि घेत घेत घाटमार्थयाविीि मोकळ्या मदैानात जेथे दरक्षणी आरण हबशी अरधकािी छावणी देऊन मागे 
िारहिे तेथे येऊन ते पोहोचिे. दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी पित आिेल्या पिदेशी सैरनकानंा सल्ला रदिा की 
तुम्ही आपापल्या जहारगिीवि यावेळी पित जावे. असे केल्याने तुम्हािा जे कष्ट पडिे आहेत त्याचंा परिहाि 
होईि आरण पुढीि कामरगिी बजावण्याच्या दृष्टीने तुम्हािा साधनसामुग्रीची जमवाजमव किता येईि. या 
बेतािा मोगि अरधकािी आरण सैरनक यानंी मान्यता देण्यास नकाि रदिा. ते म्हणािे की चाकण हे गाव 
येथून जवळच आहे तेथे आम्ही जातो. थोड्याच अवरधत सैन्याची भिती परहल्याप्रमाणे करून आम्हािा मूळ 
सैन्यािा पित येऊन रमळणे सहज शक्य होईि. काही मोगि अरधकािी अदूिदशीपणे असेही बोिून गेिे 
की दरक्षणी अरधकािी यानंी पळपुटेपणा आरण भ्याडपणा दािरविा आरण घाटावरून उतरून कोकणात 
येण्यास सपशिे नाकबुिी रदिी. या त्याचं्या अवसानघातकीपणामुळेच मरिक उत् तुज्जाि आरण सय्यद 
याचं्यावि भयानक प्रसंग ओढविा. मोगि अरधकाऱ्यानंी अशीही धमकी रदिी की आम्ही चाकणिा 
पोहोचताच दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी आमच्यापासून पळून जाण्याचा भ्याडपणा दािरविा त्याची साद्यतं 
हकीकत आम्ही सुितानाच्या दिबािाकडे रिहून कळवू. 
 

(१८५) या धमकीमुळे दरक्षणी अरधकाऱ्याचं्या मनात भय रनमाण झािे आरण त्यानी मोगि 
अरधकाऱ्यावंिच विीि आिोप उिटरवण्याचा रनिय केिा. त्यानंी सुितानाकडे रनिोप पाठवनू असे 
कळरविे की आम्ही पिोपिीने रविोध दशरुविा असताना त्या रविोधािा ठुकिावनू िावनू मरिक उत् तुज्जाि 
याने रशका नावाच्या जमीनदािाच्या रचथावणीने आरण सय्यद आरण मोगि यानंी रदिेल्या सल्ल्यानुसाि 
भयंकि जोिीम असिेिी कामरगिी पाि पाडण्याचा मनसुबा िचिा. मरिक उत् तुज्जाि याच्या बेदिकाि 
स्वभावाचे प्रायरित त्याचा या मोरहमेत मृत्य ू ओढवल्यामुळे त्यािा रमळािे आहे. िेळण्याच्या कत्तिीत 
त्याचे बहुतेक अनुचि ठाि झािे आहेत. विीि कत्तिीतून वाचून आिेिे जे पिदेशी अरधकािी आरण 
सैरनक आहेत त्यानंा आम्ही असे सारंगतिे आहे की दुसिा सेनापती रनयुक्त होऊन इथे येईपयंत तुम्ही 
आमच्या बिोबिच मुक्काम करून िाहा. पिंतु आमचे न ऐकता आमच्याशी त्यानंी अरतशय उद्धटपणाची 
वागणूक केिी आरण िुद्द आपल्यासंबधंी त्यानंी अनुदािपणाचे उद्गाि काढिे. इतकेच नव्हे ति ते सवु [२] 
(४४१) एकठ्ठा होऊन चाकणच्या रकल्ल्याकडे रनघून गेिे. कोकणच्या िाजानंा त्यानंी असेही सागंून 
कळरविे की आम्ही तुमच्या चाकिीत रुजू होण्यास तयाि आहोत, तिी तुम्ही बडंाचे रनशाण उभािण्याची 
रसद्धता किा. 
 

(१८६) अशा मजकुिाची पते्र शिेउि् मुल्क दक्कनी आरण रनजाम उि् मुल्क याचं्यातफे 
सुितानाकडे पाठरवण्यात आिी. रनजाम उि् मुल्क हा इमाद उि् मुल्क घोिी याचा मुिगा. हे सवु 
अरधकािी मोगिाबंद्दि शत्रतु्वाची भावना बाळगून असत आरण त्यानंा आपल्या प्ररतस्पध्यांप्रमाणे मानीत. 
त्यानंी अशा तऱ्हेने आपल्याजवळीि पते्र अल्लाउद्दीन शहाकडे सादि केिी. त्यानंी मरिक उत् तुज्जाि याच्या 
पिाभवाची हकीकत आरण कत्तिीतून वाचिेल्या मोगि अरधकाऱ्याचंी वतुणूक सुितानासमोि सारंगतिी. 
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अल्लाउद्दीन शहा त्यावळेी दारूच्या धंुदीत होता. विीि अरधकाऱ्यानंी मोरहमेबद्दि आरण इति गोष्टींबद्दि 
सागंताना अरतशय अरतशयोक्तीपूणु हकीकत सुितानािा सारंगतिी आरण परिस्स्थती रवकोपािा जाईि 
असे आरण पूणपुणे आकसाने भििेिे व दे्वषपूण ुअसे आिोप पिदेशी मंडळींवि केिे. ह्ा गोष्टी ऐकल्यावि 
सुितान पिदेशी अरधकाऱ्यावंि अरतशय क्ोधारवष्ट झािा. क्षणभिही रवचाि न किता ज्या दोन 
अरधकाऱ्यानंी ही पते्र आणिी होती त्यानंा त्याने िगोिग चाकणकडे िवाना केिे आरण सवु पिदेशीयानंा 
ठाि मािण्याचा हुकूम त्याने त्यानंा रदिा. 
 

(१८७) महमद पैगंबिाच्या वशंजावंि हल्ला चढरवण्यासाठी ज्याप्रमाणे अबदुल्ला जईद हकवा शम्स 
उि् जोशन [११७☐] यानंी कंबि कसून रचिित अंगावि धािण केिे तद्वत हे दोघे अरधकािी मोठ्या रहरििीने 
चाकणच्या रदशनेे रनघािे. त्याचं्या आगमनाची चाहूि जेव्हा सय्यद आरण मोगि मंडळींना िागिी तेव्हा 
त्यानंी रकल्ल्यामध्ये स्वतःिा कोंडून घेतिे आरण दिबािाकडे अजी घेऊन आपल्यातफे रनिोप्ये िवाना 
केिे. त्यात त्यानंी घडिेिी सािी हकीकत कथन केिेिी होती आरण आपल्या रनिपिारध वाचा दावा रसद्ध 
किण्याचा प्रयत्न केिेिा होता. पिंतु त्याचंी पते्र घेऊन जाणाऱ्या जासूदानंा शिेउि् मुल्क याने वाटेत 
अडरविे आरण त्याचं्या पत्राचंा नाश केिा. त्याबदिी पिदेशी मंडळींनी दुसिी पते्र िवाना केिी. पिंतु 
त्यानंा जेव्हा असे आढळून आिे की, त्याचं्या सोबत्यापंैकी कोणािाही पुढे जाऊन देत नाहीत तेव्हा त्यानंी 
आपल्या अजी हहदुस्थानातीि त्या भागात िाहणाऱ्या [२] (४४२) दोघाजणाचं्या स्वाधीन केल्या. त्याचं्या 
देशबाधंवानंीच या दोघानंा आपल्या चाकिीत अनेक वषपेयंत रुजू करून घेतिे होते. ह्ा दोघा हिकट 
माणसानंी आपल्या रनसगतुःच असिेल्या कपटी आरण रवश्वासघातकी स्वभावानुसाि ही पते्र शिेउि् मुल्क 
याजकडे नेिी. कािण या माणसाचें काळेकुट्ट चेहेिे म्हणजे त्याचं्या हृदयातीि हिाहिाचे रनदशकुच होते. 
पूवीच्या पत्रापं्रमाणेच याही पत्राचंा शिेउि् मुल्क याने नाश केिा आरण त्या रवश्वासघातक्यानंा त्याने बरक्षसी 
रदिी. चाकणकडे जाणािे सवु माग ुइतक्या कडकपणे िोिून धिण्यात आिे की कोणतीही व्यक्ती झडती 
घेतल्यारशवाय रतथून जाऊच शकिी नसती. त्या दुदैवी सय्यदावंि त्याचंा थोि पूवुज जो हुसेन 
त्याच्यासाििीच परिस्स्थती ओढविी आरण रनिाशचे्या िोि गतेत ते गाडिे गेिे. पिंतु िक्ताचा शवेटचा 
हबदू अंगात असेपयंत िढा देऊन स्वसंिक्षण किण्याचा त्यानंी कठोि रनिय केिा. त्याचंा अट्टाहासाने 
कणिि प्ररतकाि किण्याचा पण बरघतल्यावि शिेउि् मुल्क याने कोकणातून आपल्या मदतीसाठी दरक्षणी 
अरधकाऱ्यानंा बोिावणे पाठरविे. अशा तऱ्हेने चाकणसमोि प्रचंड सेनासमुदाय एकरत्रत झािा. दोन 
मरहनेपयंत चाकणच्या रकल्ल्यािा या फौजेने अयशस्वी वेढा रदिा. त्या दिम्यान शिेउि् मुल्क याने 
सुितानाकडे वािंवाि पते्र रिहून कळरविे की सय्यद आरण मोगि हे हटवादीपणाने बडंिोिीचा माग ु
चोिाळीत आहेत. त्यानंी गुजिातच्या सुितानाची मदत मारगतिी आहे आरण चाकण त्याच्या हाती 
सोपरवण्याचे त्यानंी कबूि केिे आहे. दिबािातीि दरक्षणी वरजिानंी आपिे जेवढे म्हणून वजन 
सुितानापाशी होते तेवढे िचु करून विीि पत्रातूंन आिेिी मारहती ििी असिी पारहजे असे ठासून 
सारंगतिे. त्यानंी सुितानापासून वािंवाि असे हुकूम रमळरविे की बडंिोिानंा अशी रशक्षा िावा की 
इतिानंी त्यापासून धडा घेतिा पारहजे. जि अधूनमधून एिादे पत्र तथाकरथत बंडिोिापंासून 
िाजधानीपयंत येऊन जि पोहोचिेच ति ते सुितानाच्या नजिेस पडू नये याबद्दि योर्गय ती काळजी विीि 
दिबािातीि दरक्षणी वजीि घेत असत. बाहेि ते देिावा रनमाण किीत की सुितान पिदेशी मुसिमानावंि 
इतका रचडिा आहे की त्याचं्याकडून आिेिा एक शब्द देिीि ऐकण्याची हकवा वाचण्याची त्याची 
रबिकुि तयािी नाही. 
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(१८८) जेव्हा रकल्ल्यावि दाण्यागोयाचा तुटवडा भासू िागिा तेव्हा आतीि पिदेशी 
मुसिमानानंी ठिरविे की त्याच्या कुटंुबीय मंडळींचे िक्षण [२] (४४३) किण्यासाठी रकल्ल्यामध्ये जेवढी 
जरूि असतीि तेवढी माणसे ठेवावीत आरण उििेल्यानंी रकल्ल्याच्या बाहेि पडून शत्रूवि तुटून पडावे. 
त्यानंा असे वाटिे की िढत िढत शत्रूची फळी फोडून त्यानंी बाहेिचा माग ु गाठिा ति िाजधानीिा 
पोहोचणे त्यानंा शक्य होईि. िाजधानीिा पोहोचल्यावि एकंदि घडिेिी ििी हकीकत मग त्यानंा 
सुितानाच्या कानावि घािता येईि. दरक्षणी मुसिमानानंा पिदेशी मुसिमानाचंा मनसुबा जेव्हा समजिा 
तेव्हा या मनसुब्यातं ते यशस्वी झािे ति त्याच्या होणाऱ्या भयंकि परिणामाचंी त्यानंा भीती वाटिी कािण 
त्यानंा अशी िात्री होती की पिदेशी मुसिमान प्राणपणाने िढतीि आरण त्याचं्यापैकी कदारचत काहीजण 
दिबािामध्ये रनसटून जाण्यात यशस्वी होतीि. असे झाल्यास दरक्षणी मुसिमानानंी जे भयंकि कपटपूणु 
वतुन केिे होते ते ताबडतोब उघडकीस येईि. तेव्हा दरक्षणी मुसिमानानंी अशा एका युक्तीचा अविंब 
किण्याचे ठिरविे की पिदेशी मुसिमानावंिीि त्याचंी पकड मजबूत होऊन ते पूणपुणे त्याचं्या कह्ात 
येतीि. हा हेतू रसद्धीस जावा म्हणून त्यांनी रकल्ल्यामधीि पिदेशी मुसिमानाकंडे एक रनिोप पाठरविा तो 
असा : आपण सवुजण त्या पैगंबिाचे अनुयायी आहोत. तुम्ही सवुजण सय्यद आहात. तुमच्यावि व तुमच्या 
बायका आरण मुिे याजंवि जी दुदैवाची कुऱ्हाड कोसळिी आहे त्याबद्दि आम्हािा अरतशय अनुकंपा 
वाटल्यामुळे आम्ही सुितानापाशी त्याने तुम्हािा क्षमा किावी यासाठी तुमच्या वतीने िदबदिी केिी. 
सुितानाने सितेशवेटी आमचे रवनंती अजु मान्य केिे आरण असा हुकूम रदिा की तुम्हा सवांना तुमच्या 
कुटंुरबयासंमवेत आरण मािमते्तसरहत कोणताही अपाय न केिा जाता आपल्या िाज्याच्या सिहद्दीबाहेि 
पडण्याची मुभा देण्यात यावी. दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी आपल्या म्हणण्याच्या प्रामारणकपणाची र्गवाही 
देण्यासाठी सुितानाची सही वठरविेिा एक हुकूम आपिे हेतू साध्य व्हाव े म्हणून सादि केिा. 
शिेउि् मुल्क दक्कनी आरण रनजामउि् मुल्क यानंी याजीदप्रमाणे [११८☐] पिमेश्विाच्या नाव ेकुिाणावि हात 
ठेवनू आरण पैगबिंािा साक्ष ठेवनू आम्ही तुमच्या रजवािा अथवा मािमते्तिा कोणत्याही प्रकािे धोका देणाि 
नाही अशा शपथा घेतल्या. 
 

(१८९) चाकणच्या रकल्ल्यात अदमासे २५०० पिदेशी मुसिमान होते. त्यापंैकी १२०० जण उच्च 
कुिात जन्म पाविेिे सय्यदाचं्या वशंातीि होते. त्या सवांनी विीि दोघा दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी गंभीिपणे 
घेतिेल्या शपथावंि रवसंबनू रकल्ला िािी केिा. आपिी बायका आरण मुिे यासंरहत ते सवुजण 
रकल्ल्यातून बाहेि पडिे. बायका, मुिानंा घेऊन जाण्यासाठी वाहनाचंी व्यवस्था किणे सुकि जावे म्हणून 
त्यानंी तेथून थोड्याच अंतिावि मुक्काम केिा. दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी जेमतेम तीन रदवस रदिेिी वचने 
पाळिी. या काळात पिदेशी मुसिमानाचंा [२] (४४४) रवश्वास संपादन किण्यासाठी त्यानंी हितऱ्हेने 
प्रयत्नाचंी पिाकाष्टा केिी आरण त्याचं्या मनातीि संशय नाहीसे करून त्याचंी मन दुसिीकडे गुंतरवण्याचा 
प्रयत्न केिा. त्यासाठी वािंवाि त्यानंी त्याचं्या गाठीभेटी घेतल्या आरण आपल्यातफे त्यानंा मदत किण्याची 
आश्वासने रदिी. चौर्थया रदवशी दरक्षणी मुसिमानानंी पिदेशी मुसिमानावंि दडपण आणून त्यानंा 
रकल्ल्यात मेजवानीसाठी येण्याचे आमंत्रण स्वीकािणे भाग पाडिे. या मेजवानीिा एकंदि ३०० भितीि 
एवढ्या संख्येने प्रमुि पिदेशी [११९☐] मुसिमान गेिे. यािा अपवाद म्हणजे कासीम बेग (सफ रशकन), 
कुिािान कुदु आरण मके्कचा अहमद बेग हे होते. ही सवु मंडळी भोजन किीत असताना बिीचशी सशि 
मंडळी शिेउि् मुल्क याने िुणावल्यावरून त्याचं्यावि घसरून पडिी आरण त्याचं्यापैकी प्रत्येकािा त्यानंी 
कंठस्नान घातिे. त्याचवेळी रकल्ल्याच्या बाहेि असिेल्या ४००० दरक्षणी सैरनकानंी पिदेशी मुसिमानाचं्या 
छावणीवि हल्ला चढवनू त्याचं्यापैकी प्रत्येक पुरुषािा ठाि माििे. या कत्तिीत त्यानंी अंगावि रपणाऱ्या 
िहान बािकावंि देिीि दयामाया दािरविी नाही. या भयानक शोकास्न्तकेनंति त्यानंी त्याचंी छावणी 
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िुटून फस्त केिी. कामाधंता अथवा क्ौयु यामुळे माणूस रजतका नीच बनू शकेि रततक्या नीचपणे दरक्षणी 
मुसिमानानंी पिदेशी मुसिमानाच्या जनान्याचंी सवुप्रकािे रवटंबना केिी. हुसेनच्या वळेेपासून तो या 
वळेेपयंत सय्यदानंा अशा प्रकािची वाईट वागणूक कधीच देण्यात आिी नव्हती. पिंतु जे िोक आपण 
महमद पैगंबिाच्या सेवकगणापंैकी आहोत असे म्हणत रफितात त्या िोकानंीच त्याचं्या वशंजानंा अशा 
तऱ्हेने [१२०★] हिकटपणाने वागवाव ेहे ििोििीच रवस्मयजनक नाही का? 
 

(१९०) कासीम बेग आरण इति मोगिानंी त्याचं्या दुदैवी सहकाऱ्याचंी कत्ति झािी त्या घटना 
स्थळापासून २ मिैावंि छावणी रदिी होती. त्याचं्या कानावि जेव्हा हा हिकल्लोळ गेिा तेव्हा ते ताबडतोब 
शिसज्ज झािे. आपल्या जवळीि बायकामंडळींना देिीि त्यानंी सैरनकाप्रमाणे पोषाि देऊन घोड्यावि 
स्वाि केिे आरण िाजधानीच्या रदशनेे पळ काढिा. शिेउि् मुल्क याने ताबडतोब दाऊदिानाच्या 
हातािािी २००० घोडेस्वाि त्याचं्या पाठिागावि िवाना केिे. मागातीि सवु जमीनदाि आरण शतेकिी 
यानंा रिहून कळरविे की िाजधानीकडे जाणाऱ्या पिदेशी मुसिमानानंा बडंिोि म्हणून तुम्ही पकडा 
अथवा त्याचंी कत्ति किा. तुम्ही तसे न केल्यास सुितानाची गैिमजी तुम्ही तुमच्यावि ओढवनू घ्याि. 
पिदेशी मुसिमानापंैकी कासीम बेगजवळ फक्त ३०० अनुचि होते. त्याने मात्र न थाबंता अरवित दौड चािू 
ठेविी पिंतु दरक्षणी सैरनक अगदी जवळ येऊन [२] (४४५) ठेपल्यावि त्याचं्यावि तो हल्ला करून त्यानंा 
उधळून िावी. असे त्यािा अनेकदा किाव ेिागिे आरण असे किण्यात त्याने आपिे प्राण पणािा िावनू 
शौयाची पिाकाष्टा केिी. िात्रीचा वळे तो उघड्या मदैानात मुक्काम करून घािवीत असे. अशा तऱ्हेने काही 
रदवसपयंत त्याने िाजधानीच्या रदशनेे मजि माििी. अिेि सितेशवेटी बीड शहिानजीक दाऊदिान हा 
त्याच्या अगदी नजीक येऊन पोहोचिा आरण त्याने जवळजवळ त्यािा घेििे. दाऊदिानाने बीडचा 
जहारगिदाि हसनिान यािा आपल्या मदतीस बोिारविे होते. ह्ा सिदािािा रवजयनगिविीि एका 
मोरहमेत कारसमबेग याने फाि मोठ्या संकटातून वाचरविे होते. त्याने आता त्या गोष्टीची पितफेड म्हणून 
कारसमबेगिा मदत किण्याचे ठिरविे. त्याप्रमाणे त्याने दाऊदिानािा सारंगतिे की मोगि हे बडंिोिी 
कितीि हे मिा तिी अशक्य कोटीतिे वाटते कािण ते आपणहून झपायाने कूच किीत िाजधानीच्या 
रदशनेे चाििे आहेत. याच वळेी दाऊदिानािा शिेउि् मुल्क हा स्वतः जातीने येऊन रमळािा. 
त्याच्याबिोबि आणिी १५०० सैरनकाचंी एक तुकडी होती. या फौजेसह त्यानंी मोगिावंि हल्ला चढरविा. 
आपल्या जीवाची बाजी करून कारसमिान आरण त्याच्या अनुयायानंी प्ररतकाि केिा. परहल्याच 
सपायािा नरशबाने िैि केिी म्हणून दाऊदिान बाण िागून माििा गेिा. दाऊदिानाच्या मृत्यनेू 
दरक्षणी मंडळींना सूडाच्या भावनेने अरधकच पेटरविे. मोगिावंि त्याचंी मात होणाि असा िंग रदसू िागिा. 
अगदी याच क्षणी हसनिान त्याचं्या मदतीस धावनू आिा. त्याचा मािा असह् होऊन दरक्षणी मंडळींनी 
आपल्या पुढाऱ्याच्या मृत देहािा बिोबि घेऊन चाकणच्या रदशनेे माघाि घेतिी. दैवाचा आघात शूिपणाने 
सहन किणाऱ्या पिदेशी मंडळींना घेऊन हसनिान हा आपल्या वाड्यात आिा. हसनिानाने कृपावंत 
होऊन त्यानंा भिपूि दाणागोटा आरण िसद पुिरविी. त्याचप्रमाणे हसनिानाने सुितानाकडे पिदेशी 
मुसिमानाचं्या वतीने रनवदेने सादि केिी. सुितानाने उत्तिादािि कारसमबेगिा आज्ञा केिी की तुम्ही 
आरण तुमचे अनुयायानंी ताबडतोब दिबािात हजि होण्यासाठी रनघून यावे. 
 

(१९१) त्याप्रमाणे ही सवु मंडळी िाजधानीत आल्यावि अल्लाउद्दीन शहाने त्यानंा आपल्या समक्ष 
येण्याचा हुकूम रदिा. त्यानंति त्याने एकंदि सवु [२] (४४६) प्रकिणाची कसून छाननी केिी. त्याच्या 
रवश्वासघातकी मंत्र्याचं्या वतुनामुळे तो अरतशय क्ोधारवष्ट झािा आरण या रवश्वासाचे जे जीवघेणे परिणाम 
झािे त्याबद्दि त्याने आपल्या स्वतःिाच दोष िावनू घेतिा. मुस्तफािानाने सय्य्दाचं्याकडून आिेिी पते्र 
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त्याच्या नजिेस न येण्याची िबिदािी घेतिी होती. सुितानाने आपल्या समक्षच मुस्तफािानाचा रशिच्छेद 
किण्यात यावा आरण सावुजरनक िस्त्यावंि त्याच्या मृत देहाचे प्रदशनु किण्यात यावे असा हुकूम रदिा. 
त्याने कारसमबेगची दौिताबाद आरण जुन्निच्या सिकािावि नेमणूक केिी. मृत मरिक उत् तुज्जाि हा जे 
मानमिातब आरण ज्या मानसन्मानािा पात्र होता त्या सवांची त्याने कारसमबेगवि िैििैिात केिी. 
त्याचप्रमाणे सुितानाने कारसमबेगच्या सवु अनुयायानंा िष्ट्किात दजाच्या जागा रदल्या आरण िष्ट्किात 
मोगिाचंी भिती नव्याने किण्याचा व अशा तऱ्हेने भिती केिेिे सैरनक कारसमबेगच्या अनुयायाचं्या 
हातिािी देण्याचा हुकूम रदिा. त्याने रनजामउि् मुल्क आरण शिेउि् मुल्क याचंी घिेदािे आरण मािमत्ता 
आपल्या स्वतःच्या उपयोगासाठी सिकािजमा केिी. त्या दोघानंा आरण त्याचं्या सवु चढाईिोि 
साथीदािानंा अनवाणी चाित आरण जड सािळदंडाने भािाविेल्या अशा परिस्स्थतीत िाजधानीकडे घेऊन 
येण्याबद्दि फमारविे. सय्यदावंि परहल्या प्रथम आिोप किणािी बनावट पते्र ज्यानंी तयाि किण्यात भाग 
घेतिा होता त्या सवांना त्याने वगेवगेळ्या उपायाचंा अविंब करून ठाि माििे. त्याचं्या मुिाबाळाकंडून 
त्याचं्या जहारगिी त्याने काढून घेतल्या आरण त्यानंा एका वळेचे जेवण रमळण्याचीही मुस्ष्ट्कि करून 
अन्नािा मोताद करून सोडिे. तबकाते महमूदशाही या गं्रथाप्रमाणे विीि घटना घडिी त्याच वषी 
शिेउि् मुल्क आरण रनजामउि् मुल्क यानंा महािोगाने ग्रासिे आरण त्याचंी मुिेबाळे समाजाने बरहष्ट्कृत 
केिेल्या समाजकंटकातं हिकट मागांचा अविंब करून पोटाची िळगी भिण्याकरिता िस्तोिस्ती भटकू 
िागिी. [१२१★] 
 

(१९२) या वषी म्हणजे इ. स. १४५३ सािी सुितानाचा [२] (४४७) भतूपूवु रशक्षक शिे आजिी 
याने त्यािा िुिासाणहून एक िाबंिचक उपदेशपि असे पत्र रिरहिे. सुितान तरुण वयाचा असताना 
त्यािा शिे आजिी याच्याबद्दि अरतशय आदि वाटत असे. हे पत्र वाचल्यानंति सुितान अरतशय भािावनू 
गेिा. परिणामी त्याने यापुढे आपण दारू रपणाि नाही अशी मनःपूवुक प्ररतज्ञा केिी. त्याने शिे आजिीच्या 
पत्रािा आपल्या हातच्या मजकुिाचे पत्र रिरहिे आरण पित भेट म्हणून त्याच्याकडे अरतशय मौल्यवान 
नजिाण्याच्या वस्तू िवाना केल्या. सुितानाने अरतशय जािीने अहमदशहाने घािून रदिेल्या प्रथा आरण 
केिेिे कायदेकानू अमिात आणण्यास सुरुवात केिी. त्याचप्रमाणे िाज्याच्या कािभािाकडे तो 
रनयरमतपणे िक्ष पुिव ूिागिा. आरण रवश्वासाच्या सवु जागावंरून त्याने दरक्षणी मंडळींना दूि केिे. 
 

(१९३) रहजिी ८५९ [रहजिी ८५९ इ. स. १४५४] या वषी सुितानाच्या पायािा अरतशय 
धोकादायक असे गळू झािे. सुप्ररसद्ध अशा शिवैद्याचं्या कौशल्यानेही या आजािापुढे हाि िाल्ली. 
साहरजकच सुितानािा आपल्या िाजवाड्यातीि िाजगी रनवासस्थानामधून बाहेि पडणे अशक्य होऊन 
गेिे. िाज्याच्या प्रातंोप्रातंी वािंवाि सुितानाचा मृत्य ू झाल्याच्या बातम्या फैिाव ू िागल्या. यामध्ये 
सुितानाचा मेव्हणा जिाििान यािा सुितान मेिा असल्याची िात्रीिायक बातमी कोणीतिी रदिी. 
जिाििान हा नविगंुड सिकािच्या सुभेदािीवि होता. त्याने आजूबाजूचे अनेक रजल्हे बळकावनू ताब्यात 
घेतिे. या रजल्ह्ाचंा ताबा त्याने आपिा मुिगा रसकंदििान याजकडे रदिा. रसकंदििान हा मृत 
सुितान अहमदशहाचा (आईच्या बाजूकडून) नातू होता. [१२२☐] याच सुमािास तेिंगणाचा सुभेदाि िान 
आजम हा मिण पाविा. सुभेदािीचा ताबा घेण्यािायक योर्गय ते वजन असिेिा असा अरधकािी त्यावेळी 
त्यारठकाणी नव्हता. त्यामुळे साहरजकच त्या प्रातंाच्या सवु अरधकाऱ्यानंी रसकंदििानाच्या सते्तपुढे मान 
तुकविी. 
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(१९४) अल्लाउद्दीन शहािा यावळेी जिी तापाने अरतशय बेजाि केिे होते तिी देिीि बडंिोिाचंा 
रबमोड किण्यासाठी त्याने कूच करून जाण्याची तयािी केिी. ते ऐकल्यानंति जमाििान आरण 
रसकंदििान यानंी असे ठिरविे की जमाििानाने तेिंगणातच िाहाव े आरण रसकंदििानाने माहूिच्या 
रदशनेे कूच किावे. असे केल्याने सुितानाच्या फौजेचे िक्ष रद्वधा किणे सुिभ जाईि असा रवचाि त्यानंी 
[२] (४४८) केिा. सुितानाने बडंिोिाकंडे रनिोप पाठरविा की तुम्ही जि शिे िािी ठेवनू शिण याि 
ति तुम्हािा क्षमा केिी जाईि. यापूवी एका प्रसंगी िाजपुत्र महमदिान याने जे बडं केिे होते तेव्हा 
रसकंदििान हा िाजपुत्रािा जाऊन रमळािा होता. त्याचप्रमाणे सुितानाचे अनेक अपिाध करून त्याच्या 
िोषाचाही तो धनी झािेिा असल्यामुळे सुितानाच्या वचनावि रवश्वास ठेवनू शिण जाण्याचे त्याने 
नाकाििे. इतकेच नव्हे ति माळव्याचा सुितान महमूद रििजी याच्याकडे त्याने रनवदेन सादि केिे की 
अल्लाउद्दीन शहा मरून गेल्यािा आता बिाच काळ िोटिा आहे. पिंतु त्याच्या मंत्र्यानंी अल्लाउद्दीन शहा 
अजून रजवतं आहे अशी िोटी भिावणी करून िाज्याच्या सवु प्रमुि अमीिउमिावाचंा नाश किण्याचा 
आरण आपापसात िाज्याची वाटणी करून घेण्याचा कट िचिा आहे. अशा परिस्स्थतीत आपण जि मनावि 
घेतिे ति तिवािीचा एक घावही न घािवता वऱ्हाड आरण तेिंगण हे प्रातं आपल्या हातात पडतीि. 
महमूद रििजीच्या महत्त्वाकाकें्षिा उजाळा देणाऱ्या या अरभवचनावि महमूद रििजीने रवश्वास ठेविा 
आरण रहजिी ८६० [रहजिी ८६० इ. स. १४५५] या वषी िानदेशच्या सुितानाबिोबि संगनमत करून 
त्याने दरक्षणेकडे कूच केिे. त्यानंा सामोिा जाण्यासाठी रसकंदििान हा १००० सैरनकाचंी तुकडी घेऊन 
रनघािा होता तो त्यानंा जाऊन रमळािा. 
 

(१९५) या घटनेची बातमी जेव्हा अल्लाउद्दीन शहा यािा िागिी तेव्हा त्याने तेिंगणावि स्वतः 
चािून जाण्याच्या आपल्या बेतात बदि केिा. त्या प्रातंावि चाि करून जाऊन जिाििानावि हल्ला 
किण्यासाठी त्याने ख्वाजा महमूद रगिानी (हा सामान्यपणे ख्वाजा महमूद गावान म्हणून ओळििा जात 
असे) याची त्याच्या हातािािी बिेच मोठे सैन्य देऊन रनयुक्ती केिी. याच वळेी त्याने वऱ्हाडचा सुभेदाि 
िान जहान यािा िानदेशाच्या सुितानाच्या हािचािीवि िक्ष ठेवण्याचा आदेश रदिा ति दौिताबादचा 
सुभेदाि कारसमबेग याने रनिीक्षणाचे काम [२] (४४९) किण्यात तिबेज असिेल्या एका तुकडीिा [१२३☐] 
बिोबि घेऊन माळव्याच्या सुितानाच्या आरधपत्यािािी असिेल्या फौजेच्या रदशनेे कूच केिे. त्याच्या 
पाठोपाठ १० मिै एवढ्या अंतिावि दरक्षणचा सुितान अल्लाउद्दीन हा मुख्य सैन्यासह रनघािा. 
सुितानाच्या फौजेत मुख्यतः रवजापूि रवभागातीि सेनारवभागाचे सैरनक होते. 
 

(१९६) हे पारहल्यानंति माळव्याचा सुितान महमूद याची िात्री पटिी की दरक्षणचा सुितान 
अजून हयात आहे आरण तो आपल्यारवरुद्ध प्रत्यक्ष चाि करून येत आहे. तेव्हा त्याने आपल्या बहुसंख्य 
सैन्यासह माघाि घेतिी. त्याने पाठीमागे आपिा एक अरधकािी रसकंदििानािा मदत किण्याच्या 
रमषािािी ठेविा. पिंतु या अरधकाऱ्यािा त्याने गुप्तपणे अशा सूचना देऊन ठेवल्या की जि कदारचत 
दरक्षणी फौजेिा जाऊन रमळण्याचा रसकंदििानाने प्रयत्न केिा ति रसकंदििानािा कैद किाव ेआरण 
त्याच्या सवु संपरत्तसह कैदी म्हणून माडूंिा घेऊन यावे. रसकंदििानािा या सवु बेताची वेळीच िबि 
रमळािी तेव्हा त्याने बिोबि २००० अफगाण आरण िजपूत सैरनकानंा घेऊन माळव्याच्या फौजेतून पळ 
काढिा आरण तो नविगंुडिा येऊन पोहोचिा. या सुमािास ख्वाजा महमूद गावान हा नविगुंडिा वेढा 
देण्याच्या बेतात होता. यानंति थोड्याच काळाने रसकंदििानाने रकल्ला गावानच्या स्वाधीन केिा. 
आपल्यािा गुन्ह्ाची पूणुपणे माफी किण्यात यावी अशी अट मात्र त्याने घातिी. ख्वाजा महमूद गावान 
याच्याबिोबि तो दिबािात येऊन दािि झािा तेव्हा सुितानाने रफरून त्याच्यावि आपिी कृपादृष्टी केिी 
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आरण नविगंुड पुन्हा त्याच्या ताब्यात सूपूदु केिे. सुितानाने फिउि् मुल्क तुकु याच्याकडे माहूिच्या 
रजल्ह्ाचा िाज्यकािभाि पाहण्याचे काम सोपरविे आरण फिउि् मुल्क यािा माहूिच्या रशबदंीचा 
अरधकािी नेमिे. नंति सुितान िाजधानीिा पित रफििा. तेथे रहजिी ८६२ [रहजिी ८६२ इ. स. १४५७] 
या वषी सुितानाच्या पायािा झािेिे गळू रवकोपािा जाऊन सडिे. या दुिण्यातच त्याने या रदिाऊ 
जगताचा त्याग करून त्या रचिंतन जगाकडे प्रयाण केिे. त्याची एकंदि कािकीदु २३ वषे, ९ मरहने आरण 
२० रदवस झािी. 
 

(१९७) असे म्हणतात की अल्लाउद्दीन शहाचे अंगी वक्तृत्वशक्ती होती. त्याचप्रमाणे तो अरतशय 
रवनोदी असून त्यािा रशकण्याची अरतशय [२] (४५०) हौस होती. कधीकधी तो िाजधानीतल्या मोठ्या 
मरशदीच्या व्यासपीठावि शुक्वािी आरण सुटीच्या रदवशी चढून जाई आरण स्वतः िुत्ब्याचे वाचन किी. 
िुत्बा वाचताना तो स्वतःचा उल्लेि पुढीि रवरुदाविी वापरून किीत असे. ‘पिमेश्विाच्या सेवकावंि 
कृपादृष्टीची िैिात किणािा, न्यायी, दयाळू आरण सहनशीि, ऐरहक आरण धार्ममक बाबतीत पुढािी 
असिेिा आरण सुितानामध्ये नावाजिेल्या अशा अहमदशहाविी बहमनीचा मुिगा’. एकदा असे झािे की 
एका अिबी व्यापाऱ्याने सुितानाच्या उपयोगासाठी काही घोड्याचंी रवक्ी केिी. सुितानाच्या 
गृहव्यवस्थापक अरधकाऱ्याकडून त्या व्यापाऱ्याचे पैसे देण्यात रदिंगाई झािी. हा व्यापािी विीि 
िुत्बावाचनाच्या वळेी हजि होता. त्याने जेव्हा सुितानाने स्वतःिा िाविेिी रबरुदाविी ऐकिी, तेव्हा 
त्याच्या बाबतीत जो अन्याय झािा होता त्यामुळे तो अगोदिच रचडिा होता आरण नुकतीच रनिपिाधी 
सय्यद मंडळींची जी रनघुृण कत्ति झािी होती त्यामुळेही तो अरतशय संतापिा होता. तो अरतशय मोठ्या 
आवाजात म्हणािा की महािाज आपण म्हणता त्याप्रमाणे आपण न्यायी नाही, की कृपाळू नाही की 
सहनशीि देिीि नाही. आपण स्वतःिा उदाि म्हणरवता ते आपण उदािदेिीि नाही. ति पैगंबिाच्या 
वशंजाचंी रनघुृण कत्ति किणािे कू्ि आरण बेगडी असेच आपिे वणुन किावे िागेि, आरण इतके करूनही 
इस्िामच्या सच्चा अनुयायाचं्या व्यासपीठावि उभे िाहून अशा तऱ्हेच्या बढाईिोि पदव्या स्वतःच्या 
नावापाठीमागे िावनू घेण्याचे [१२४☐] धाडस आपण दािवावे ही मोठ्या नविाची गोष्ट आहे. हे ऐकल्यावि 
सुितानािा अरतशय पिात्ताप झािा आरण त्याने त्या व्यापाऱ्यािा ताबडतोब त्या जागी पैसे देण्यात यावे 
असा हुकूम रदिा. त्यावळेी सुितानाने असे उद्गाि काढिे की ज्यानंी माझ्या कीतीिा किंक िाविा 
आहे त्याचंी पिमेश्विाच्या क्ोधातून कधीही सुटका होणाि नाही. इतके झाल्यानंति सुितान 
िाजवाड्याकडे पित रफििा. त्यानंति त्या मरशदीत त्याने पुन्हा प्रवशे केिा नाही आरण जेव्हा प्रवशे केिा 
ते त्याच्या मृत देहाचे त्या मरशदीत दफन किण्याच्या वळेीच. आपण आता मिणाि हे जेव्हा सुितानाने 
ओळििे तेव्हा त्याने सवु दिबािी मंडळींच्या इच्छेिा न जुमानता आपिा मुिगा हुमायनू यािा आपिा 
वािस नेमिे. त्याच्या कू्ि आरण [२] (४५१) िक्तरपपासू स्वभावाची दिबािी मंडळींना अरतशय दहशत 
वाटत असे. त्यामुळे हुमायून गादीवि आल्यानंति त्याच्या हुकूमशाहीपासून आपिा बचाव व्हावा म्हणून 
अल्लाउद्दीन शहाच्या मृत्यचू्या अगोदिच अनेक अरमिानंी गुजिातच्या िाज्याकडे पळ काढिा [१२५★] 
 

[१२६★] िमायनूशिा जालीम बिमनी [२] (४५२) 
 

(१९८) जेव्हा अल्लाउद्दीन शहा आपिे शवेटचे क्षण मोजीत पडिा होता तेव्हा िाजपुत्र हुमायनू 
आपल्या िाजवाड्यातच होता. अमीि मंडळींपैकी दोन सुप्ररसद्ध अमीि सैफिान आरण मल्लूिान यानंी 
सुितानाच्या मृत्यचूी बातमी गुप्त ठेविी आरण त्याचा सवांत िहान मुिगा हसनिान यािा गुप्तपणे 
हसहासनावि बसरविे. त्याचं्या या बेतात त्यानंा हबीबउल्ला [१२७☐] आरण इति काही अरधकािी सामीि 
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झािे. सैफिान आरण मल्लूिान यानंी िचिेिा बेत म्हणजे त्यानंा एिाद्या अनपेरक्षत पवुणीसाििाच 
वाटिा. बडंिोिाचं्या एका तुकडीने आता [२] (४५३) हमायनूशहाच्या िाजवाड्यात िुटािूट किण्यासाठी 
आरण त्यािा कैद किण्यासाठी म्हणून कूच केिे. हुमायनू याने मोठ्या रनधािाने या हल्ल्याचा प्ररतकाि 
केिा आरण बंडिोिानंा माघाि घेण्यास भाग पाडिे. त्याने बडंिोिाचंा शाही रनवासस्थानापयंत पाठिाग 
केिा. वाटेमध्ये माहूत, पदादाि, [१२८☐] रशिेदाि आरण शिीििक्षक वगैिे मंडळी, गृहव्यवस्था िात्यातीि 
इति काही मंडळींसह हुमायनू यािा जाऊन रमळािी. सुितानाचा नाश किण्याचा जो पूवुरनयोरजत कट 
झािा होता त्याची त्यानंा काहीच कल्पना नव्हती. साहरजकच त्याचं्या मदतीने कोणताही प्ररतकाि न होता 
हुमायनूने दिबािाच्या भव्य रदवाणिान्यात प्रवशे केिा. त्याने आपल्या घाबििेल्या आरण थिथि कापत 
असिेल्या हसहासनावि बसिेल्या आपल्या भावािा पकडिे. त्याच्याऐवजी हुमायनू आता हसहासनावि 
चढून बसिा. यानंति कसिाही प्ररतकाि वा रविोध न होता सवांनी सुितान म्हणून त्यािा मान्यता रदिी. 
या झटपट प्रत्यक्षात आणिेल्या उपाययोजनेनंति हुमायनूने या सवु कटापाठीमागचा सूत्रधाि सैफिान 
यािा पकडिे आरण त्यािा हत्तीच्या पायािा सािळदंडाने बाधूंन सवु शहिातून त्यािा फिफटत नेण्याचा 
हुकूम फमारविा. त्याचा साथीदाि हबीबउल्लाव त्याचप्रमाणे िाजपुत्र हसनिान या दोघानंा त्याने बरंदस्त 
केिे आरण हसनिानाचे डोळे काढण्याची आज्ञा त्याने केिी. [१२९☐] 
 

(१९९) यानंति आपल्या बापाने प्रकट केिेल्या इच्छेप्रमाणे त्याने वकीि उस सितनत या 
अरधकािाच्या जागेवि ख्वाजा महमूद गावान [१३०★] याची नेमणूक केिी. त्याने त्यािा मरिक उत् तुज्जाि हा 
रकताब रदिा आरण रवजापूिचे सिकाि त्याच्याकडे सोपरविे. आपण चेंगीजिानाचे वशंज आहो असे 
सागंणािा मरिकशहा नावाचा अरधकािी होता. त्याची तेिंगणामध्ये जहारगिी होती. त्यािा हुमायनूशहाने 
तेिंगणाच्या प्रातंाचा सुभेदाि नेमिे. त्याचप्रमाणे त्यािा ख्वाजाजहान ही पदवी रदिी आरण एक हजाि 
स्वािाचं्या मनसबीचा अरधकाि त्याच्याकडे सुपूदु केिा. इमादउि् मुल्क घोिीचा पुतण्या दिबािातिा एक 
नावाजिेिा असा तरुण [२] (४५४) अमीि होता. त्यािा सुितानाने रनजामउि् मुल्क ही पदवी रदिी. 
हुमायनूशहा हा हसहासनावि येण्याचे अगोदि जिाििानाचा मुिगा रसकंदििान हा हूमायनूशहाचा 
आवडता सवंगडी होता. तेिंगणाच्या सिकािावि त्याची नेमणूक न झाल्यामुळे त्याची मोठी रनिाशा झािी 
आरण त्याने बादशहाचा रनिोप देिीि न घेता दिबाि सोडिा. [१३१☐] तो नविगंुड येथे आपल्या बापािा 
जाऊन रमळािा आरण त्याने सैन्याची जमवाजमव किण्यास सुरुवात केिी. 
 

(२००) हुमायनूशहाने यस्त्कंरचतही वेळ न घािरवता वऱ्हाडचा सुभेदाि िान जहान यािा 
हसकदििानाच्यारवरुद्ध पाठरविे. िान जहान हा हुमायनूशहाचे त्याच्या िाज्यािोहणाबद्दि अरभनंदन 
किण्यासाठी आिा होता. पिंतु िान जहानचा पिाभव झाल्यामुळे त्याने बडंिोिावंि िुद्द स्वतःच चाि 
करून जाणे जरूि आहे असा रवचाि केिा. हुमायूनशहािा अशीही आशा वाटिी की आपण िुद्द 
नविगंुडच्या आसमंतात जाऊन पोहोचिो की जिाििान आरण रसकंदििान यानंा आपिी चूक कळून 
येईि आरण ते शिण येतीि. पिंतु याबाबत त्याने ज्या अपेक्षा मनाशी धिल्या त्यात मात्र त्याच्या पूणुपणे 
रनिाशा पदिी पडिी. कािण रसकंदििानाने सुितानाच्या छावणीवि िात्री अचानक हल्ला केिा. त्यात 
त्यािा थोडेफाि यश आिे. परिणामी दुसऱ्या रदवशी तो रकल्ल्यािा वेढा घािण्यास उद्युक्त झािा. 
रसकंदििानाबद्दि त्याच्या सैरनकानंा आत्मीयता वाटत होती. त्याचे सैरनकदेिीि अरतशय शूि होते. या 
दोन्ही गोष्टींविच रसकंदििानाची मोठी मदाि होती. त्या जोिावि आठ हजाि दरक्षणी आरण िजपूत 
सैन्याबिोबि युद्ध किण्यासाठी त्याने कूच केिे. पिंतु त्याच्याबिोबि असिेिे पूवीचे घरनष्ठ संबधं आरण 
नाते हे रवचािातं घेऊन सुितानाने रसकंदििानाकडे रनिोप पाठरविा की प्रत्यक्ष सुितानाच्या रवरुद्ध 
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हातात शि घेऊन युद्धािा उभे िाहण्याचे भयंकि कृत्य तुझ्याकडून जिी घडिे असिे तिी तुझा नाश 
किण्याची माझी इच्छा नाही. याउिट तुझ्या अपिाधाचंी मी पूणुपणे क्षमा किीन आरण दौिताबाद 
प्रातंातीि एक जहागीि तुझ्या नावे मी करून [२] (४५५) देईन. रसकंदििानाने यावि उत्ति पाठरविे की 
अहमदशहाचे जिी तुम्ही नातू असिा तिी मीही अहमदशहाचा मुिीकडून नातूच आहे आरण म्हणून 
आपल्या दोघाचं्या आजाच्या िाज्यातं मी तुमचासाििाच भागीदाि आहे. अशा परिस्स्थतीत तुम्ही 
तेिंगणाविीि तुमचे सावुभौमत्वाचे अरधकाि एक सोडून तिी द्याव ेहकवा युद्धािा तिी तयाि व्हाव.े [१३२☐] 
 

(२०१) हुमायूनशहािा या उन्मत्तपणे रिरहिेल्या पत्रातीि भाषेचा अरतशय क्ोध आिा आरण 
त्याने आपल्या मोचातीि सैरनकानंा ताबडतोब हल्ला किण्यासाठी कूच करून जाण्याचा हुकूम रदिा. 
सुितानाने रदिेल्या या आव्हानािा पाठ न दािरवता रसकंदििानाने ते स्वीकाििे आरण सुितानाच्या 
फौजेने केिेल्या अरतशय प्रिि हल्ल्यानंा तोंड देऊन वािंवाि सुितानाच्या हल्ल्यानंा पितवनू िाविे. ही 
िढाई बिाच काळपयंत चाििी पण कोणाच्याच बाजूने रनणयु िागिा नाही. अिेि मरिक उत् तुज्जाि 
महमूद गावान याने रवजापूिची सैन्याची तुकडी आरण ख्वाजा जहान तुकु याने तेिंगणाची फौज यासंह 
शत्रचू्या उजव्या आरण डाव्या फळीवि अनुक्मे एकाच वळेी हल्ला चढरविा. या प्रिि हल्ल्यािा तोंड देता न 
आल्याने हळूहळू बडंिोिानंी माघाि घ्यावयास सुरुवात केिी. बडंिोिामंध्ये उडािेिा गोंधळ सुितानाने 
बरघतिा आरण त्याने सैन्याच्या मध्यभागावरून ५०० रतिंदाज आरण ५०० भािाईत यानंा आपल्या 
हातािािी घेऊन विीि दोघा सेनानींचा पाठपुिावा केिा. तो स्वतः हत्तीवि स्वाि झािा आरण शत्रूवि 
जोिदािपणे तुटून पडिा. सुितानाच्या चढाईचा शत्रनेू इतका कणिि प्ररतकाि केिा की सुितानाचे सवु 
सैरनक त्यािा सोडून रनघून गेिे, आरण रवस्कळीत अशा अवस्थेत त्यानंी माघाि घेतिी. रसकंदििानाने 
या परिस्स्थतीचा फायदा घेतिा आरण आपिा भािा हातात घेऊन त्याने िुद्द सुितानाविच हल्ला 
चढरविा. ज्या हत्तीवि हुमायनू स्वाि झािा होता त्या हत्तीने रसकंदििानािा आपल्या सोंडेत धििे, 
घोड्यावरून ओढून काढिे आरण जरमनीवि जोिाने आपटिे. [२] (४५६) रसकंदििानाने केिेल्या 
हल्ल्यात त्यािा मदत किण्यासाठी पाठोपाठ त्याचे अनुयायी जोिात येत होते. त्यानंा आपिा वेग आविता 
येईना. त्यानंी रसकंदििानािा पायािािी तुडरविे आरण त्याचं्या पायािािी चेंदामेंदा होऊन त्यािा मृत्यू 
आिा. आपिा पुढािी मृत झािा आहे असे पाहून बडंिोिाचं्या सैन्याने पळ काढिा. सुितानाने आपिे 
सैन्य एकत्र जमरविे आरण बडंिोिाचंा पाठिाग िढाईच्या मदैानापासून बऱ्याच दूि अंतिापयंत करून 
त्याचंी भयानक कत्ति केिी. 
 

(२०२) दुसऱ्या रदवशी सुितानाने नविगंुडच्या वेढ्यािा सुरुवात केिी. वेढा आठवडाभि 
चाििा आरण शिणागरतरशवाय दुसिा माग ुनाही हे जिाििानाने बरघतिे आरण आपण शिण येण्यास 
तयाि आहे हे सुितानाकडे कळरविे. मरिक उत् तुज्जाि आरण ख्वाजा जहान याचं्या मध्यस्थीने 
जिाििानािा सुितानाने क्षमा केिी. जिाििानाने सुितानाच्या पायाशी िोळण घेतिी आरण चाळीस 
वषांच्या आपल्या उच्च पदाच्या आरण फायदेशीि चाकिीत कमाविेिी सवु संपत्ती त्याने सुितानािा अपुण 
केिी. सुितानाने त्यािा जीवदान देऊन एका रकल्ल्यात बरंदवासात ठेविे. तेथेच तो आपिे अिेिपयंतचे 
रदवस मोजीत िारहिा. 
 

(२०३) नविगोंड्याचा पाडाव झाल्यानंति हुमायनूशहाने देविकोंडा रकल्ला हजकून घेण्याचा 
मनसुबा िचिा. हा रकल्ला तेिंगणाच्या जमीनदािाच्या ताब्यात होता. त्याने रसकंदििानािा सवुतोपिी 
साहाय्य केिे होते. ही योजना फिदू्रप व्हावी या हेतूने त्याने ख्वाजा जहान आरण रनजामउि् मुल्क यानंा 
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अिग केिे आरण तो स्वतः विंगळवि चाि करून गेिा. तेिंर्गयानंी एकोप्याने िणागंणावि बहमनींबिोबि 
अनेकवाि िढाया रदल्या. पण प्रत्येकप्रसंगी ख्वाजा जहानने त्याचंा पिाभव केिा. अिेि त्यानंी 
रकल्ल्यामध्ये माघाि घेतिी. रकल्ल्यािा सवु बाजंूनी बहमनींच्या सैन्याने सख्त वेढा रदिा. रकल्ला जिी उंच 
डोंगिपठािावि आरण भयानक जंगि प्रदेशात बाधंिेिा होता तिी बहमनी सैन्याने त्याची पवा केिी नाही. 
तेिंर्गयानंी या परिस्स्थतीत ओरिसाच्या िायाकडे मदतीसाठी रवनंती केिी. त्यािा त्यानंी मोठ्या द्रव्याचे 
आरमष दािरविे. त्याचा मोह पडून त्याने बिीच मोठी फौज बिोबि अनेक िढाऊ हत्ती देऊन तेिंर्गयाचं्या 
मदतीसाठी पाठरविी. आपिे सवु सैन्य घेऊन जिद गतीने कूच करून येण्याचे [२] (४५७) आश्वासनही 
त्याने रदिे. तेिंर्गयानंा या आश्वासनामुळे जोि चढिा आरण त्यानंी कणििपणे आपिा प्ररतकाि चािू 
ठेविा. तेिंर्गयाचं्या मदतीसाठी अपेरक्षत असिेिी ओरिसाच्या िायाची फौज कूच करून येत असल्याची 
बातमी ऐकल्यावि बहमनींचे दोन्ही सेनापती गोंधळात पडिे आरण त्यानंा काय कािवाई किावी हेच 
समजेना. रनजामउि् मुल्कने असे सुचरविे की आपण वढेा उठव ूआरण या डोंगिातून आरण घाटामधून कूच 
करून जाऊ. आपण तसे केल्यास ओरिसाच्या िायाची फौज चाि करून येत आहे रतिा मदैानावि गाठून 
िढाई देण्याने आपिी बाजू रनरित फायद्याची ठिेि आरण आपण ओरिसाची फौज आरण तेिंगी याचं्या 
फौजा एकत्र येण्यास प्ररतबंध करू शकू. रनजामउि् मुल्कच्या या योजनेिा ख्वाजा जहानने आपिा रविोध 
दशरुविा. आपिी बाजू माडंताना तो म्हणािा की आपण जि वेढा उठरविा ति तो भीतीच्या पोटी असे 
तेिंगी म्हणतीि आरण आपण कूच करून जात असताना रकल्ल्यातून बाहेि पडून आपल्यावि हल्ला 
कितीि. तेव्हा माझ्या मते वढेा चािू ठेवणे आरण ओरिसाची फौज इथे तेिंर्गयाबंिोबि रमळू नये म्हणून 
प्ररतकािासाठी तयािी किणे हाच योर्गय माग ुहोय. दुसऱ्या रदवशी ओरिसाच्या फौजा येऊन ठेपल्या त्याच 
रदवशी तेिंगीही रकल्ल्यामधून बाहेि पडिे आरण दोघानंी रमळून एकाच वेळी सुितानाच्या फौजेवि हल्ला 
चढरविा. तेथीि प्रदेशाच्या रवरशष्ट भौगोरिक िचनेमुळे सुितानाच्या घोडदळािा कोणतीच कािवाई 
किणे अशक्य झािे आरण परिणामी मुसिमानी फौजानंा प्रचडं पिाभव सोसावा िागिा. िणागंणातून 
मोठ्या मुस्ष्ट्किीने बहमनींच्या दोन्ही सेनापतीनी पळ काढिा. तेिंर्गयानंी ८० मिैापंयंत त्याचंा पाठिाग 
केल्यामुळे विंगळ येथे पोहोचेपयंत त्यानंी मुक्काम केिा नाही. आपल्या सेनापतींवि असा भयानक प्रसंग का 
कोसळिा याच्या कािणाचंी हुमायनूशहाने जेव्हा चौकशी केिी तेव्हा ख्वाजा जहानने आपिा जीव 
बचारवण्यासाठी सुितानािा िोटेच सारंगतिे का रनजामउि् मुल्क याने सुचरविेिी उपाययोजना मिा 
जिी पूणुपणे अमान्य होती तिी मी पूणपुणे त्याच्याच सल्ल्यानुसाि कािवाई केिी. सुितानाने संतापाच्या 
भिात [१३२ अ★] आणिी चौकशी न किता त्या शूि रनजामउि् मुल्काचा वध किरविा. त्याचे नातेवाईक 
आरण अनुयायी यानंी पिायन केिे आरण [२] (४५८) ते माळव्याचा सुितान महमूद याच्या चाकिीत 
दािि झािे. ख्वाजा जहानची देिीि मानहानी किण्यात आिी आरण त्यािा सख्त बदंी म्हणून एका 
रकल्ल्यावि पाठरवण्यात आिे. 
 

(२०४) आपल्या फौजेिा अपयशाचा हा जो डाग िागिा होता तो धुऊन काढण्याचा हुमायनूशहाने 
रनिय केिा आरण त्या दृष्टीने देविकोंड्यारवरुद्ध चाि करून जाण्यासाठी ताज्या दमाच्या फौजेची जािीने 
तयािी किण्यात तो गुंतिा. त्यावळेी िाजधानीकडून त्यािा िबि रमळािी की युसूफ तुकु नावाच्या एका 
माणसाने आंधळा िाजपुत्र हसनिान आरण शहा हबीबउल्ला याचंी सुटका केिी आहे आरण त्यानंा घेऊन तो 
िानदेशच्या प्रदेशात पळून गेिा आहे. हे ऐकल्यावि सुितानाच्या सहनशीितेचा अंत झािा. त्याने आपिा 
वजीि महमूद गावान यािा तेिंगणाच्या िक्षणासाठी ठेविे आरण तो स्वतः झपायाने कूच किीत 
िाजधानीिा येऊन पोहोचिा. ते वष ुरहजिी ८६४ [रहजिी ८६४ इ. स. १४५९] हे होते. तेथे पोहोचल्यावि 
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तो संतापाने अगदी काळारनळा झािा आरण त्याचा तोि सुटिा. पिंतु या रठकाणी त्याने जी कू्ि कृत्ये 
केिी ती नमूद किण्याच्या अगोदि त्याचे मूळ कािण काय आहे हे सागंण्याची जरुिी आहे. 
 

(२०५) शहा हबीबउल्ला हा अरतशय प्रज्ञावान पापभीरू मनुष्ट्य होता. त्याचा ओढा िाजपुत्र 
हसनिान याजकडे असल्याने सुितानाने त्यािा बरंदवासात ठेविे होते. सुितान ज्यावेळी 
रसकंदििानारवरुद्ध नविगुंडच्या रदशनेे चाि करून गेिा तेव्हा शहाच्या ७ रशष्ट्यानंी काय वाटेि ते झािे 
तिी त्याची कैदेतून सुटका किण्याचा चगं बाधंिा होता. या कामासाठी त्यानंी युसूफ या अल्लाउद्दीन 
शहाच्या एका तुकी [१३३☐] गुिामाबिोबि बोिणी सुरू केिी. युसूफ यािा सवुसाधािणपणे प्रत्येकजण 
चाहत असे. सद्गुणी, प्रामारणक, दयाळू आरण अरतशय [२] (४५९) दानशूि म्हणून त्याची प्ररसद्धी होती; 
आरण त्यारशवाय तो शहा हबीबउल्ला याचा जीविकंठि रमत्र आरण रशष्ट्यवृदंापंैकी एक होता. युसूफतुकुने 
विीि रशष्ट्यानंा मदत देण्याचे कबूि केिे. त्याने िाजवाड्याचे काही पहािेकिी आरण ििवािदाि यानंा 
िाच देऊन आपिेसे केिे. ही बडंिोिी किण्यास उद्युक्त झािेल्याचंी संख्या १२ घोडेस्वाि आरण ५० 
पायदळी सैरनक एवढ्यापुिती मयारदत होती आरण शहा हबीबउल्ला याची सेवा किण्याप्रीत्यथु आपल्या 
प्राणाचें बरिदान किण्याचीही त्यांची तयािी होती. त्याचंी योजना आता कृतीत उतिरवण्यायोर्गय झािी 
आहे असे जेव्हा युसूफिा वाटिे तेव्हा तो एका संध्याकाळी आपल्या रमत्राबंिोबि ज्या रठकाणी कैद्यानंा 
बरंदवासात ठेवण्यात आिे होते त्या जनानिान्याच्या फाटकाजवळ गेिा. तेथीि बहुतेक िक्षक गैिहजि 
होते पिंतु जेवढे आपल्या कामावि होते त्यानंी मात्र त्यािा हटकिे. युसुफने उत्ति रदिे की मिा तुरंुगात 
प्रवशे किण्याची आरण अमुकअमुक गुन्हेगािाचें डोळे काढण्याची सुितानाने आज्ञा रदिी आहे. आपल्या 
म्हणण्याच्या पुष्ट्यथु त्याने सुितानाची सही असिेिा एक िोटा वटहुकूमाचा कागद सादि केिा. तो 
कागद बरघतल्यावि िक्षकानी त्यािा तेथून पुढे जाऊ रदिे. दुसऱ्या दिवाजाजवळ पोहोचल्यावि दुसऱ्या 
िक्षकाने त्यािा पुढे जाऊ देण्याची पिवानगी नाकाििी. कािण जिी युसूफने सुितानाची आज्ञा असिेिा 
हुकमाचा कागद सादि केिा होता तिी तुरंुगात प्रवशे रमळण्याच्या अगोदि कोतवािाचा हुकूम आणणे 
जरूि होते. यावि युसूफ आरण त्याचे साथीदाि यानंा आपिे हबग उघडकीस येणाि याची भीती वाटून ते 
त्या ििवािदािावि तुटून पडिे. त्यानंी त्यािा ठाि माििे आरण ते तेथून पुढे गेिे. युसूफ परहल्या प्रथम 
िाजबदं्यानंा ज्या रठकाणी बरंदस्त ठेविे होते त्या िोल्याकंडे गेिा आरण त्याने शहा हबीबउल्ला याच्या 
अंगातीि सािळदंड काढिे. तेव्हा अल्लाउद्दीन शहाचे मुिगे िाजपुत्र हसनिान आरण याह्ािान आरण 
त्याचप्रमाणे जिाििान बुिािी [१३४☐] यानंीही त्यािा आपल्या अंगाविीि बेड्या काढण्याची आरण 
त्याच्याबिोबि घेऊन जाण्याबद्दि त्याची आजुव े केिी. युसूफने त्याचंी रवनंती मान्य केिी. यानंति तो 
प्रत्येक िोिीत गेिा आरण [२] (४६०) ज्यानंा ज्यानंा कैदेतून मुक्त होण्याची इच्छा होती त्या सवांना त्याने 
िाजवाड्याच्या दिवाजाजवळ येण्याचे आरण त्यािा येऊन रमळण्याचे आवाहन केिे. जवळ जवळ सवु 
थिातीि असे ७००० दुदैवी बदंी याप्रमाणे आपल्या िक्षकावंि तुटून पडिे आरण काठ्या अथवा जे काही 
हाती िागेि ते शि म्हणून बिोबि घेऊन सारंगतल्याप्रमाणे ते दिवाजापाशी एकत्र झािे. या सुमािास 
शहिाच्या कोतवािास ह्ा धामधुमीची िबि रमळािी आरण तो शहिाच्या ििवािदािानंा घेऊन 
िाजवाड्याच्या रदशनेे चाि करून आिा. पिंतु तुरंुगातून सुटिेिे बदंी आता जीवावि उदाि झािे होते. 
त्यानंी आपल्यावि चािून येणाऱ्या सैरनकावंि दगड आरण िाठ्या-काठ्या याचंा जणू काही पाऊसच 
पाडिा आरण त्याचंा हल्ला पितवनू त्यानंा हाकिून रदिे. िात्र पडल्यावि हे सवु बदंी शहिामध्ये 
रनिरनिाळ्या भागातं िाहणाऱ्या आपल्या रमत्रमंडळींकडे रनघून गेिे. पिंतु काही प्रहिाच्या आतच 
जवळजवळ ८० वषांचा वृद्ध झािेिा जिाििान आरण िाजपुत्र याह्ािान हे कोतवािाच्या हाती िागिे. 
कोतवािाने त्या दोघानंा ठाि माििे. िाजपुत्र हसनिान आरण शहा हबीबउल्ला यानंी एका न्हाव्याच्या 
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घिाचा आश्रय घेतिा. तेथे त्यानंी आपल्या दाढ्या काढून टाकल्या आरण रभकाऱ्याचंा पोषाि अंगावि 
चढरविा. शहा हबीबउल्लाने असा सल्ला रदिा की हा देश सोडून जाणेच श्रेयस्कि ठिेि. पिंतु िाजपुत्राने 
िोया मोठेपणाच्या भिी पडून सारंगतिे की सवुसामान्य जनतेिा माझ्या भावाच्या कू्ि स्वभावाचा आता 
अगदी रकळस आिा आहे. त्यानंा माझ्यारवषयी अरतशय आपुिकी वाटते. बिेच मोठे सैन्य मिा उभािता 
येईि अशी मिा शक्यता वाटते. त्या सैन्याच्या जोिावि मी हसहासन बळकावनू घेऊ शकेन. शहा 
हबीबउल्लाने त्याच्या या बेतास मदत किण्याची आपिी अनुमती दशरुविी. दोघानंी रबदि शहि सोडिे 
आरण ते शहिापासून काही अंतिावि जाऊन िारहिे. यानंति िाजपुत्र हसनिान याने आपिे ििे रूप 
प्रकट केिे. तेथे त्यािा सगळीकडून धाडसी आरण नादान असिेिी मंडळी येऊन रमळािी. या 
माणसामंध्ये त्याची सुटका किणािा युसूफ तुकु हा होता. काही रदवसातंच िाजपुत्राने ३००० घोडेस्वाि 
आरण ५००० पायदळ एवढी फौज जमा केिी. त्या सैन्यारनशी त्याने कामठाण्याचा तटबदंी असिेिा 
िाजवाडा आरण बाग याजकडे त्याचंा आपल्यािा ताबा घेता येईि, या आशनेे [२] (४६१) चाि केिी. 
िाजवाडा आरण बाग िाजधानीपासून फक्त सहा मिै अंतिावि होती. पिंतु परहल्या प्रथम त्यािा वाटिे 
त्यापेक्षाही ही योजना कठीण आहे हे त्यािा आढळून आिे. तेव्हा त्याने बीड [१३५☐] शहिाच्या रदशनेे माघाि 
घेतिी. बीड शहि आरण आजूबाजूचा प्रदेश याचंा त्याने ताबा घेतिा आरण नवीन सैन्य भितीचे काम त्याने 
चािू ठेविे. एकंदि परिस्स्थती अशा तऱ्हेची असताना सुितान हुमायनू आपल्या सैन्यारनशी अहमदाबाद 
रबदि येथे येऊन पोहोचिा, 
 

(२०६) सुितानाने परहल्या प्रथम जे कृत्य केिे ते शहिाच्या ििवािदािानंी रनष्ट्काळजीपणा 
दािरवल्याबद्दि त्यानंा रशक्षा किण्याचे. एकंदि िक्षक २००० होते. त्यानंा त्याने अरतशय कू्िपणे हािहाि 
करून ठाि माििे. शहिाच्या कोतवािािाही त्याने एका िोिंडी हपजऱ्यात कैद करून ठेविे. दििोज 
त्याच्या शिीिाचा कोणता तिी एक भाग कापून टाकण्यात येई. सुितान तो अवयव कोतवािािा िाण्यास 
भाग पाडीत असे. यामुळे थोड्याच रदवसातं कोतवाि मिण पाविा. दिम्यान त्याने िाजपुत्रारवरुद्ध ८००० 
घोडेस्वाि आरण पायदळ एवढी फौज िवाना केिी. िाजपुत्रािा या फौजेरवरुद्ध प्रथम यश रमळािे. ही 
बातमी ऐकल्यावि सुितानाचा क्ोध त्याच्या आटोक्याबाहेि गेिा. त्याने आपल्या फौजेच्या मदतीसाठी 
आणिी फौज िवाना केिी. पिंतु त्याच वेळी त्याने फौजेतीि अरधकाऱ्याचं्या बायका आरण मुिानंा पकडिे 
आरण त्यानंा ओिीस म्हणून ठेवनू घेऊन अरधकाऱ्यानंा धमकाविे की जि सैन्याचा पिाभव झािा हकवा 
तुम्ही सैन्यािा सोडून िाजपुत्र हसनिान यािा जाऊन रमळािा ति तुमच्या बायका मुिानंा ठाि मािण्यात 
येईि. 
 

(२०७) यानंति दोन्ही पक्षातं झािेल्या युद्धात िाजपुत्राचा सपशिे पिाभव झािा. हसनिानाने 
कडवा प्ररतकाि केल्यानंति आपल्या अनुयायासंरहत िणागंण सोडिे आरण रवजयनगिकडे आश्रय रमळेि 
या आशनेे रतकडे पळ काढिा. कूच कित तो रवजापूिच्या रकल्ल्यानजीक ८०० घोडेस्वािासंरहत येऊन 
पोहोचिा. रवजापूिचा सुभेदाि रसिाजिान जुनैदी याने त्याच्याकडे शहिात येण्यासाठी आमंत्रण पाठवनू 
कळरविे की तुमच्या स्वाधीन मी रवजापूिचा रकल्ला आरण [२] (४६२) रकल्ल्याच्या आरधपत्यािािीि 
मुिूि किीन. शहा हबीबउल्ला आरण युसूफ तुकु याचं्या सल्ल्यावरून हसनिानाने रवजापूिच्या रकल्ल्यात 
प्रवशे केिा. त्यावळेी हा रकल्ला फक्त मातीत बाधंण्यात आिेिा होता. रसिाजिानाने विवि मोठ्या 
सन्मानाने आरण िक्षपूवुक विीि मंडळींचे स्वागत केिे; िात्र पडल्यावि िाजपुत्रािा कुर्मनसात किण्याच्या 
रमषाने तो आपल्या रशपायासंरहत िाजपुत्राच्या िोिीसमोि आिा आरण त्याने िोिीिा वढेा रदिा. दुसऱ्या 
रदवशी त्याने आपल्या पाहुणेमंडळींना पकडण्याचा प्रयत्न केिा. त्यािा प्ररतकाि किताना शहा हवीबउल्ला 
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ठाि माििा गेिा. सिते शवेटी िाजपुत्र हसनिान, युसूफ तुकु आरण त्याचे इति अनुचि इतकेच नव्हे ति 
तंब ूठोकणािे, पिाल्ये, भगंी वगैिे सवांना पकडण्यात आिे. त्या सवांची िवानगी रसिाजिानाने मोठ्या 
कडक बदंोबस्तात अहमदाबाद रबदिकडे केिी. 
 

(२०८) हुमायूनशहा आता त्याच्या अंगी स्वभावतःच असिेल्या कू्ि प्रवृत्तींच्या आधीन पूणुपणे 
गेिा. क्ोधाने तो अगदी वडेारपसा झािा. त्याने िाजवाड्यासमोिीि चौकोनी पटागंणात अथवा 
बाजािपेठेत दोन्ही बाजूिा मेिा ठोकण्याचा हुकूम रदिा. या चौकाचं्या वगेवगेळ्या भागातं त्याने 
रपसाळिेिे हत्ती आरण िानटी जनाविे बाधंण्यास सारंगतिे. त्याचप्रमाणे हािहाि किण्याची साधने म्हणून 
चौकाच्या दुसऱ्या काही भागातं त्याने उकळत्या तेिाच्या आरण अंग भाजून टाकणाऱ्या गिम पाण्याने 
भििेल्या मोठ्या कढया ठेवण्याची आज्ञा रदिी. समोिचा देिावा डोळे भरून मनःपूतपणे दृष्टीस पडावा 
म्हणून सुितान िाजवाड्याच्या गच्चीवि चढून बसिा. प्रथम त्याने आपिा भाऊ हसनिान यािा एका 
भयंकि रपसाळिेल्या वाघासमोि टाकिे. त्या दुदेवी आरण कमनरशबी िाजपुत्राचे त्या वाघाने क्षणभिातच 
तुकडे तुकडे केिे आरण जागच्या जागीच त्याचा फन्ना उडरविा. नंति युसूफ तुकु आरण त्याचे सात 
साहाय्यक याचंा सुितानाच्या समक्ष रशिच्छेद किण्यात आिा. या रनिपिाध आरण अगरतक झािेल्या 
कुटंुबातीि रियानंा त्याचं्या घिामधून फिफटत आणण्यात आिे. िाजवाड्यासमोिीि चौकात गुंडाकंडून 
त्याचंी अब्र ूिुटरवण्यात आिी आरण त्यानंा इतक्या वाईट तऱ्हेने वागरवण्यात आिे की त्याचे वणनु किणे 
देिीि बीभत्सपणाचे होईि. सुितानाने हािहाि करून ठाि मािण्याच्या नव्यानव्या [२] (४६३) क्िृप्त्या 
शोधून काढल्या. तरुण आरण त्याचप्रमाणे वृद्ध िीपुरुषावंि त्याने इतके कू्ि आरण भयानक अत्याचाि केिे 
की जोहाक [१३६☐] आरण हुकुमशाही वृत्तीचा रहजाज [१३७☐] याचं्या कल्पनेतही या प्रकािे हािहाि 
किण्याच्या क्िृप्त्या आल्या नसतीि. बायका आरण नोकिचाकि रमळून ७००० िी-पुरुषानंा, ज्याचंा या 
बडंाबिोबि दुरून देिीि का होईना संबधं जोडता आिा नसता ठाि मािण्यात आिे. त्यारशवाय आणिी 
चाकिमानी माणसे म्हणजे आचािी, भाडंीघाश ेव इति नोकिचाकि यानंा ठाि किण्यात आिे ते वगेळेच. 
काहींना िंरजिानंी भोसकून ठाि मािण्यात आिे ति काहींचे कुऱ्हाडीचे घाव घािून तुकडे तुकडे किण्यात 
आिे ति काहींना उकळते तेि अथवा अंग भाजून काढणािे गिम पाणी टाकून कातडी सोिवटून काढून 
मािण्यात आिे. ही दुदेवी घटना ज्या वषी विीि बडं झािे त्याच वषाच्या शाबान मरहन्यात घडून आिी. 
[शाबान रहजिी ८६४ ऑगस्ट इ. स. १४६०] [१३७अ.] 
 

(२०९) तवािीि महमूद शाहीच्या कत्याने पुढीि हकीकत सारंगतिी आहे : सुितानाच्या 
अनुचिाकंडून मिा असे कळिे की सुितानाच्या कानावि जेव्हा िाजपुत्र हसन िान पळून गेल्याची बातमी 
परहल्या प्रथम पडिी तेव्हा त्याच्या मनावि क्ोध आरण रवकाि याचंा इतका पगडा बसिा की त्याने आपल्या 
अंगाविचे कपडे फाडिे, उशानंा चाव ेघेतिे आरण मधूनच अशा तऱ्हेने आपिे दातओठ िाले्ल की त्यातून 
िक्त रठबकू िागिे. हसनिानाच्या पळून जाण्याच्या प्रकािामुळे त्याने िाज्यातीि रनिरनिाळ्या रकल्ल्यातं 
बरंदस्त करून ठेवण्यात आिेल्या िाजघिाण्यातीि अनेक रनिपिाध व्यक्तींना ठाि केिे. इतके करूनही 
त्याच्या मनातीि संशयाची रनवृत्ती झािी नाही. त्याच्या बेिगाम क्ौयािा त्याच्याच दिबािातीि अनेक 
रनिपिाध व्यक्तींचा हकनाक बळी पडिा. ह्ा क्षणापासून हुमायनूने आपल्याविीि रवचािरूपी सवु रनबंध 
साफ झुगारून रदिे. इच्छेिा येईि तेव्हा तो आपल्या प्रजाजनाचंी मुिे पकडून आपल्या हिकट 
रवकािाच्या शमनाथु त्याचं्या वाडवरडिापंासून रहिावनू घेऊ िागिा. अनेकदा तो रववाहाच्या रमिवणुका 
िस्त्यात अडवनू धिी, [२] (४६४) वधूिा पकडून िाजवाड्यात नेई आरण रतिा संभोगून नंति विाच्या घिी 
पाठवनू देई. अगदी क्षुल्लक कािणावरून देिीि आपल्या अंतःपुिातीि कोणत्याही िीिा ठाि मािण्याची 
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त्यािा आदत पडून गेिी होती. जेव्हा जेव्हा त्याच्या अरमिापंैकी एकाद्यािा त्याच्या बिोबि जाणे भाग पडे 
तेव्हा त्याचंी इतकी पाचावि धािणा बसे की जणू काही मृत्यचू्या मुिात आपण उडी घेण्यास जात आहोत 
अशा तयािीने ते आपल्या बायकामुिाचंा रनिोप घेत असत. 
 

(२१०) सितेशवेटी त्या जगरन्नयंत्याने िोकाचं्या हािाकंडे बघून त्याचं्याकडे कृपादृष्टी वळरविी 
आरण रपरडताचं्या तक्ािीकडे िक्ष रदिे. तो क्िकमा आजािी पडिा आरण आता आपण मिणाि हे जाणून 
त्याने आपिा मोठा मुिगा रनजामशहा यािा आपिा वािस नेमिे. तो यावळेी केवळ आठ वषांचा होता. 
त्याने ख्वाजा जहान तुकु यािा वऱ्हाडमधून आरण ख्वाजा महमूद गावान यािा तेिंगणामधून बोिावनू 
घेतिे आरण आपिे मृत्यूपत्र तयाि केिे. त्या दोघाचें रमळून त्याने िाजप्ररतरनधी मंडळ बनरविे आरण 
आपिा मुिगा अज्ञान असेपयंत त्या दोघाचंी त्याचे पािक म्हणून रनयुक्ती केिी. त्याच वेळी त्या दोघानंा 
त्याने अशी सक्त आज्ञा केिी की िाजमातेच्या त्यानंी दृष्टोत्पत्तीस आणल्यािेिीज िाज्यकािभािाच्या 
कोणत्याही बाबींबाबत रनणुय घेऊ नये. [१३८अ★] हुमायूनचा मृत्यू २८ रजल्काद रहजिी ८६५ [रजल्काद २८ 
रहजिी ८६५ सप्टेंबि ३ इ. स. १४६१] यावळेी झािा ति काहीजण असे कथन कितात की हुमायनू आपल्या 
आजािातून बिा झािा. नंति एके रदवशी तो दारूच्या धंुदीत असताना त्याच्या अमानुष क्ौयािा कंटाळून 
गेिेल्या त्याच्याच एका चाकिाने त्याचा िून केिा. हुमायनूशहाची कािकीदु [१३८★ब] एकंदि ३ वषे, ६ 
मरहने आरण ६ रदवस एवढी झािी. 
 

णनजामशिा बिमनी [२] (४६५) 
 

(२११) जेव्हा मानवजातीवि कृपा करून पिमेश्विाने त्या कू्ि हुमायनूिा ह्ा जगामधून ओढून नेिे 
आरण दरक्षणेच्या रिकाम्या पडिेल्या हसहासनावि त्याचा मुिगा रनजामशहा जेव्हा आरूढ झािा तेव्हा 
िाजमातेने िाजप्ररतरनधी म्हणून अरधकाि स्वीकाि केिा. िाजमाता ही अंगात मोठे कतुबगािीचे गुण 
असिेिी िी होती. पिंतु रतने ख्वाजा जहान आरण ख्वाना महमूद गावान याचंा सल्ला घेतल्यारशवाय 
कोणतीही गोष्ट केिी नाही. या दोघारंशवाय िाज्यकािभािात रतने इति कोणत्याही अरमिाचंा हस्तके्षप होऊ 
रदिा नाही; महमूद गावानकडे वऱ्हाडची सुभेदािी होती. त्यािा वरजिीच्या जागेवि नेमण्यात आिे. 
ख्वाजा जहान याने वकीि उस् सितनत् या अरधकािाच्या जागेचा स्वीकाि केिा. त्यािा तेिंगणाच्या 
सुभेदािीवि नेमण्यात आिे. हे दोघे वजीि दििोज सकाळी िाजवाड्यात हजि होत आरण एका िी 
अनुचिातफे िाजमातेशी संभाषण व्यवहाि किीत. [२] (४६६) िाजमाता आपिी संमती दशवुीत असे आरण 
नंति आपल्या तरुण मुिािा ती दिबािाच्या रदवाणिान्यात पाठवीत असे. दिबािात तो हसहासनावि बसत 
असे. त्याच्या उजव्या बाजूिा ख्वाजा जहान उभा िाहात असे आरण डाव्या बाजूिा महमूद गावान. हे 
अरधकािी त्याच्या समक्ष वटहुकूम काढीत आरण कािभाि पाहात. या तीन व्यक्तींमधीि उत्कृष्ट सहकायु 
आरण एकोपा यामुळे हुमायनूच्या कू्ि वतुनामुळे प्रजाजनाचं्या मनावि झािेल्या जिमा िवकि बुजून 
रनघाल्या. पिंतु आजुबाजूच्या हहदू आरण मुसिमान िाजाचं्या कानावि जेव्हा पडिे की दरक्षणेच्या 
हसहासनावि एक िहान मुिगा आरूढ झािा आहे आरण मृत हुमायनूशहाच्या कू्ि वतुनामुळे सिदाि, 
दिकदाि आरण अरधकािी असंतुष्ट झािेिे आहेत तेव्हा त्यानंी बहमनी िाज्यावि आक्मण किण्याचा कट 
िचिा. परहल्या प्रथम ओरिसाच्या िायाने तेिंगणामधीि जमीनदािाबंिोबि संगनमत करून िाजमहेंद्रीच्या 
मागाने बहमनी िाज्यावि आक्मण केिे. कौिासपयंतच्या मुिुिात त्यानी िुटािूट केिी आरण तो प्रदेश 
त्यानंी उध्वस्त करून टाकिा. िाजमाता आरण िाज्याचे मंत्री यानंी कोणत्याही तऱ्हेने नाऊमेद न होता 
४०००० सैरनकाचं्या फौजेची जमवाजमव केिी आरण आपल्या तरुण बादशहािा घेऊन शत्रचूा प्ररतकाि 
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किण्यासाठी त्यानंी कूच केिे. ओरिसाचा िाया हा बादशाही सैन्यापासून ६ मैि आरण अहमदाबाद रबदि 
या िाजधानीच्या शहिापासून १० मिै एवढ्या अंतिापयंत चाि करून आिा. यामध्ये त्याचा बेत तेिंगणाचा 
त्याचा प्रदेश पित रमळरवण्याचा आरण अल्पवयी बहमनी सुितानाकडून िंडणी वसूि करून घेण्याचा 
होता. विीि उदे्दश रवशद करून सागंणािा िरिता जेव्हा ओरिसाच्या िायाकडून बहमनी िाज्याच्या दोन्ही 
वरजिानंा रमळािा तेव्हा त्यानंी उत्ति पाठरविे की आमच्या बादशहाचा बेत ओरिसा आरण जजनगिवि 
हल्ला [१३८☐] किण्याचा आरण ती हजकून घेण्याचा होता पिंतु तुम्ही स्वतःच आता आपल्या सैन्यारनशी 
इतक्या दूिवि चाि करून आिा [२] (४६७) आहात तेव्हा आपल्या सैन्याचा पिाभव किण्याचे आमच्या 
बादशहाचें जे उरद्दष्ट आहे ते इतक्या िांबच्या प्रदेशात चाि करून जाण्याचे श्रम न घेताच आता साध्य 
होईि. त्यारशवाय आमच्या बादशहानी असा पक्का रनधाि केिा आहे की बहमनी िाज्याचे तुम्ही केिेिे 
नुकसान पूणुपणे भरून आल्यािेिीज आरण तुम्ही स्वतः िंडणी देण्याचे मान्य किीपयंत तुमच्या एकाही 
सैरनकािा िाज्यातून रजवंत जाऊ देणाि नाही. विीि मजकूि असिेिा िरिता देऊन शहा मुरहबऊल्ला 
[१३९☐] यािा ओरिसाच्या िायाकडे िवाना किण्यात आिे. त्याच्याबिोबि संिक्षणासाठी देण्यात आिेल्या 
१६० घोडेस्वािाचं्या तुकडीिा काफिानंी वाटेत अडरविे तेव्हा शत्रचू्या हल्ला किण्यास आिेल्या 
आघाडीच्या तुकडीवि त्याने इतक्या धाडसाने हल्ला केिा की शत्रचेू सबधं सैन्यच आपल्यावि चाि करून 
आिे आहे असे वाटून हहदंूनी माघाि घेतिी आरण ते आपल्या मुख्य सैन्यािा जाऊन रमळािे. ओरिसा 
आरण तेिंगणाच्या िायानंी यावि आपिे जड सामानसुमान मदैानाविच टाकिे आरण िातोिात िणागंण 
सोडून माघाि घेतिी. दुसऱ्या रदवशी ख्वाजा जहान त्याचं्या पाठिागावि गेिा. सुितान आरण महमूद 
गावान हे दोघेजण सावकाशपणे कूच किीत त्याच्या पाठोपाठ रनघािे. [१४०☐] ख्वाजा जहानच्या 
कािवाईमुळे आपल्या दििोजच्या कूच किण्यात दोन ते तीन हजाि माणसे गािद होत आहेत हे जेव्हा 
ओरिसाच्या िायाच्या नजिेस आिे तेव्हा त्याने संिक्षणासाठी एका रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. [१४१☐] तेथून 
त्याने वजीि महमूद गावान याजकडे रनिोप पाठवनू क्षमायाचना केिी. बऱ्याच वाटाघाटीनंति आरण 
भिीमोठी िक्कम िंडणीदािि रदल्यानंति त्यािा त्याच्या प्रदेशात कोणत्याही प्रकािचा उपद्रव न होता 
सुिरूप जाऊ देण्यात आिे. रवजयी होत्साता रनजामशहा बहमनी [२] (४६८) िाजधानीकडे पितिा. 
आपिे अरधकािी आरण रशपाई याजंवि मानमिातब आरण बरक्षसी याचंी िैिसैिात त्याने केिी आरण नंति 
त्याने त्यानंा आपापल्या जहारगिीच्या रठकाणावंि जाण्यासाठी पिवानगी रदिी. 
 

(२१२) या मोरहमेनंति माळव्याच्या सुितान महमूदने २८००० घोडेस्वाि बिोबि घेऊन 
िानदेशाच्या मागाने बहमनींच्या प्रदेशावि आक्मण केिे. त्याचप्रमाणे ओरिसा आरण तेिंगणाचे िाजेही 
पुन्हा िढाईच्या मदैानात उतििे आरण मुसिमानाचं्या प्रदेशात धुमाकूळ घािण्याच्या कामास त्यानंी पुन्हा 
सुरुवात केिी. बहमनींच्या वरजिानंी या घटनेमुळे तेिंगणाच्या फौजेिा हहदंूच्या आक्मणारवरुद्ध 
तेिंगणाच्या प्रातंाचे संिक्षण किण्याचे हुकूम रदिे. नंति त्यानंी रवजापूि, दौिताबाद आरण वऱ्हाड 
प्रातंाचं्या फौजा बिोबि घेऊन सुितान महमूदरवरुद्ध कूच केिे. 
 

(२१३) रनजामशहा हा वयाने अरतशय तरुण होता तिी देिीि तो सैन्याच्या अग्रस्थानी उभा 
िारहिा. ख्वाजा महमूद गावान याने १०००० घोडेस्वािाचंी सैन्याची उजवी फळी बनरविी. ति 
रनजामउि् मुल्क तुकु आरण इति प्रमुि सिदाि मंडळींनी सैन्याची डावी फळी संघटीत केिी. िुद्द 
सुितान, ख्वाजा जहान आरण त्याचा दुधभाऊ रसकंदििान याचं्या समवते सैन्याच्या मध्यभागी ठाण माडूंन 
उभा िारहिा. मध्यभागी असिेल्या सैन्यातं १०००० घोडेस्वाि आरण १०० िढाऊ हत्ती होते. माळव्याच्या 
सुितान महमूदने आपल्या सैन्याच्या उजव्या फळीचे नेतेपद आपिा मुिगा िाजपुत्र रगयासउद्दीन याजकडे 
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रदिे ति चन्देिीचा सुभेदाि महाबतिान यािा त्याने डाव्या फळीचा प्रमुि नेमिे. डाव्या फळीिा जहीि 
उि् मुल्क याचा भक्कम पाहठबा होता. िुद्द माळव्याच्या सुितानाने आपल्या सैन्यातीि उत्कृष्ट रशपायानंा 
आपल्या हातािािी घेतिे आरण सैन्याच्या मध्यरवभागाचे नेतृत्व त्याने संभाळून मधिी आघाडी तयाि 
केिी. 
 

(२१४) ख्वाजा महमूद गावान याने शत्रचू्या डाव्या आघाडीवि हल्ला चढरविा आरण िढाईिा तोंड 
फोडिे. शत्रनेू काही काळ प्ररतकाि केिा पण िवकिच त्याचंी फळी मोडिी आरण त्यानंी िणागंणातून पळ 
काढिा. माळव्याचे [२] (४६९) महाबतिान आरण जहीि उि् मुल्क हे दोघेजण ठाि झािे. माळव्याच्या 
सैन्याची उजवी फळी िाजपुत्र रगयासुद्दीन याच्या हातािािी होती रतच्यावि रनजाम उि् मुल्क तुकु याने 
आपल्या डाव्या फळीच्या सैरनकासंह हल्ला चढरविा. साऱ्या हहदुस्थानात अरतशय रनधड्या छातीचा रशपाई 
असा िाजपुत्र रगयासुद्दीन याने िौरकक रमळरविेिा होता. दोन्ही बाजूचे सैरनक पिस्पिातं रमसळून 
घनघोि िढाईत गुंतिे असताना दोन्ही सेनानी पिस्पिासंमोि हातघाईचे युद्ध किण्यासाठी एकत्र आिे. 
रगयासुद्दीनने केिेल्या प्रहािामुळे रनजाम उि् मुल्काच्या तिवािीचे तुकडेतुकडे झािे. तेव्हा त्याने इतक्या 
जोिाने आपल्या मोडक्या तिवािीची मूठ आपल्या [१४२☐] प्ररतस्पध्यांच्या तोंडावि फेकिी की त्याच्या 
डोळ्यािा जबिदस्त दुिापत झािी, डोळ्यातून भयानक िक्तिाव सुरू झािा आरण जिमेचे दुःि 
सोसेनासे झाल्याने तो रवव्हळत घोड्यावरून िािी पडिा. आपिा पुढािी पडल्याचे पाहून माळव्याच्या 
सैरनकाचंी उमेद िचिी. त्याचंी उमेद िचणे अशा प्रसंगी साहरजकच होते. त्यानंी िणागंणातून पळ 
काढिा. दरक्षणी फौजानंी ४ मिैपयंत त्याचंा पाठिाग केिा. त्यानंी माळव्याच्या फौजेची भयानक कत्ति 
केिी आरण प्रचडं िूट ताब्यात घेतिी. या िुटीबिोबि ५० हत्ती त्याचं्या हाती पडिे. आपल्या सैन्याच्या 
दोन्ही फळीतीि सैरनकानंी माघाि घेतिेिी माळव्याच्या सुितान महमूद याने बरघतिी आरण त्याने 
त्याचेंच अनुकिण किण्याची तयािी केिी. पिंतु त्याचा दुसिा एक मुिगा आरण काही सिदािमंडळी यानंी 
त्यािा पिावृत्त केिे. सुितान महमूद आता ख्वाजा जहानच्या हल्ल्याची मागपु्रतीक्षा कित तयािीने 
िारहिा. ख्वाजा जहान याने १०००० घोडेस्वािारंनशी त्याच्यावि हल्ला चढरविा. या प्रसंगी सुितान महमूद 
याने रसकंदििान तुकु याच्या हत्तीच्या मस्तकात बाण माििा. त्याबिोबि तो प्रचडं हत्ती झािेल्या 
जिमेच्या वदेनेने रपसाळून माघािी रफििा आरण आपल्याच फौजेतीि अनेक रशपायानंा त्याने पायािािी 
तुडरविे. तो रनजामशहािा अगदी धिण्याच्याच [१४३☐] मागावि होता त्यावळेी रसकंदि िानाने भीतीमुळे 
म्हणा हकवा ख्वाजाजहानबिोबिीि वैमनस्यामुळे म्हणा आपल्या हातािािीि फौजा िणमदैानातून [२] 
(४७०) बाहेि काढल्या आरण िढाईच्या मदैानापासून काही अंतिापयंत आल्याबिोबि बादशहािा घेऊन तो 
रनघून गेिा. यावि जेव्हा दरक्षणी सैरनकानंा बादशाही ध्वज [१४४☐] िणागंणातून बाहेि काढिा गेल्याची 
जाणीव झािी तेव्हा त्यानंी िणमदैानातून पळ काढिा आरण िाजधानीच्या शहिापयंत जाईपावेतो ते थाबंिे 
नाहीत. ख्वाजा जहानिा जेव्हा आढळून आिे की फौजेच्या उजव्या आरण डाव्या फळीतीि सैरनक 
पाठिाग किण्यासाठी रनघून गेिे आहेत आरण िुद्द सुितानाने दरक्षणी सैरनकाचं्या बिोबि पिायन केिे 
आहे तेव्हा आता माघाि घेणेच श्रेयस्कि असा रवचाि त्याने केिा. माघाि घेण्याचे काम त्याने इतक्या 
रशस्तशीिपणे केिे की आपल्या हातािािीि सवु सैरनकाचंी तुकडी आरण त्याचप्रमाणे बादशाही घोडदळ 
आरण गजदळ त्याने अहमदाबाद रबदि येथे पित सुिरूपपणे आणिे. दैवाचा फासा असा रवरचत्र पद्धतीने 
उिटा पडिेिा पाहून ख्वाजा महमूद गावान आरण त्याची फौज यानंीही माघाि घेतिी. रसकंदि िान तुकु 
हा िाजधानीिा पितल्यावि िाजमातेने परहल्या प्रथम िणागंणातून आपल्या मुिािा सुिरूप पित 
आणल्याबद्दि त्यािा बरक्षसी रदिी. पिंतु ख्वाजा जहानकडून ििी गोष्ट काय झािी हे जेव्हा रतिा कळिे 
तेव्हा भ्याडपणा दािरवल्याबद्दि आरण रवजयश्री अगदी हातात येण्याचा क्षण रनमाण झािा असताना 
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त्याक्षणी सुितानािा िणागंणातून बाहेि काढून त्याची नाचक्की केल्याबद्दि त्यािा कैदिान्यात बरंदस्त 
केिे. रसकंदििानाच्या रमत्रमंडळींनी त्याची अशी जोिदाि भिावणी केिी की ज्यावळेी िणागंणात 
सुितानाच्या आवतीभोवती सैरनक नसताना आरण फौजेच्या दोन्ही फळ्यातंीि सैरनक िुटािूट 
किण्याच्या कामात रवस्कळीत झािेिे असताना रनरित होणाऱ्या नाशाच्या दुष्ट्परिणामापासून 
रसकंदििानाने सुितानाचा जीव वाचरविा आहे यात काहीच शकंा नाही. त्यानंी असेही जाहीि केिे [२] 
(४७१) की आम्ही कोणत्याही परिस्स्थतीत मोगिाकंडून आमची अवहेिना करून घेणाि नाही. ज्यानंी 
िाज्याचे सवारधकाि जबिदस्तीने आपल्या हाती घेतिे आहेत त्याचं्यापुढे आम्ही कधीच मान तुकरवणाि 
नाही असेही ते म्हणािे. त्या वळेी अशी काही परिस्स्थती रनमाण झािी की त्या परिस्स्थतीत 
रसकंदििानािा रशक्षा किणे शक्य नव्हते. त्यामुळे कैदेतून रसकंदििानाची मुक्तता किण्यासाठी ख्वाजा 
जहानचे मन वळरवण्यात यश आिे. 
 

(२१४ अ) बहमनींच्या िाज्यातीि ही दुफळी आरण दरक्षण्यानंा मंरत्रमंडळातीि वजीिाबंद्दि 
वाटणािा रतटकािा या गोष्टी जेव्हा माळव्याच्या सुितान महमूदच्या कानावि गेल्या तेव्हा त्याने अहमदाबाद 
रबदििा वढेा देण्यासाठी म्हणून कूच केिे. ख्वाजा जहानबद्दि िाजमातेच्या मनात संशयाचे वाताविण 
रनमाण झािे होते आरण मागीि िढाईत बहमनींना जो पिाभव िावा िागिा होता त्याचे िापि रतने 
ख्वाजा जहानच्या रनष्ट्काळजीपणावि फोडिे होते. ह्ा रतच्या मतािा ख्वाजा महमूद गावान याने आपिा 
पाहठबा दािरविा. त्याने रदिेल्या सल्ल्याप्रमाणे रतने रबदिच्या रकल्ल्याचा कािभाि मल्लूिान दक्कनी 
ह्ाच्याकडे सुपूदु केिा आरण ती स्वतः सुितानािा घेऊन रफिोजाबादच्या आश्रयािा गेिी. सुितान 
रनघून गेल्यानंति १७ रदवसानंी सुितान महमूद याने रबदि शहिाचा ताबा [१४५☐] रमळरविा. बहमनी 
िाज्याचा बिाचसा मुिुिही त्याने आपल्या हुकमतीिािी आणिा. सवुसाधािणपणे असा समज पसििा 
की बहमनी घिाण्याचे िाज्य संपुष्टात येऊन त्याचंी सवु सत्ता आता रििजी घिाण्यातीि सुितानाचं्या हाती 
जाणाि. याच वळेी गुजिातच्या महमूद शहाच्या कूचीचे वृत्तान्त येऊन थडकिे. रफिोजाबाद येथे माघाि 
घेण्याचे अगोदि महमूद गावानच्या सल्ल्यावरून रनजामशहाने मदतीची याचना किण्यासाठी आपिे 
वकीि गुजिातच्या सुितानाकडे िवाना केिेिे होते. दिम्यानच्या काळात स्वतःचे संिक्षण किण्यासाठी 
त्याने आपिे रवस्कळीत झािेिे सैन्य एकत्र जमरविे आरण त्याचं्या तुकड्या शत्रूिा सतावण्यासाठी त्याने 
िवाना केल्या. बहमनी िाज्याच्या सिहद्दीजवळ आता गुजिातचा सुितान ८०००० घोडेस्वाि घेऊन येऊन 
पोहोचिा होता. िाजमातेने त्यािा सामोिा [२] (४७२) जाण्यासाठी म्हणून ख्वाजा महमूद गावान याची 
िवानगी केिी होती. गुजिातच्या महमूद शहाने आपल्या सैन्यातीि २०००० घोडदळाची एक तुकडी आरण 
काही प्रमुि अरधकािी गावानच्या ताब्यात रदिे आरण याप्रमाणे दोस्ताचें सैन्य थोड्याच अवकाशात 
एकसमयावच्छेदेकरून िाजधानीच्या रदशनेे चािू िागिे. [१४६☐] 
 

(२१५) माळव्याचा सुितान महमूदिा रबदिचा रकल्ला [१४७☐] हजकून घेण्याचे कामी अजून यश 
प्राप्त झािे नव्हते. त्याने जेव्हा दोस्ताचं्या सैन्याच्या आगमनाची बातमी ऐकिी तेव्हा त्याने रबदिचा वढेा 
उठरविा आरण मोठ्या घाईने, आरण रवचाि न किता त्याने माळव्याच्या रदशनेे माघाि घेतिी. शत्रनेू 
वऱ्हाडचा माग ुधिल्यास रवघ्ने आरण अडचणी रनमाण किण्यासाठी ख्वाजा महमूद गावानने १०००० दरक्षणी 
घोडेस्वािाचंी िवानगी केिी. तो स्वतः १०००० घोडेस्वाि घेऊन कूच करून गेिा आरण कंधाि व बीडच्या 
मध्ये असिेल्या एक जागी दबा धरून बसिा. त्याचा परिणाम असा झािा की माळव्याचे सैन्य कुठेही गेिे 
तिी दरक्षण्यानंा त्याचं्यावि घसिा किता येणे सहज शक्य झािे. इकडे दरक्षणी सैन्याच्या हिक्या 
तुकड्यानंी शत्रचूा दाणागोटा आणणाऱ्या पिटणींना गाठून शत्रचूी िसद तोडून टाकिी. अगदी रवश्वासाहु 
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अशा वृत्तातंाप्रमाणे सुितान महमूदजवळ अंदाजे ३०००० घोडेस्वाि होते. त्याने वािंवाि शत्रूबिोबि सामना 
देण्याच्या दृष्टीने पाऊिे टाकिी पिंतु त्याने रकतीही प्रयत्न केिा तिी ख्वाजा महमूद गावान याने मुळातच 
युद्धाचे डावपेच आििे होते. [२] (४७३) त्यात बदि किण्यासाठी परिस्स्थती रनमाण किण्यात सुितान 
महमूद यािा यश आिे नाही. अिेि अशी झािी की अन्नावाचून माळव्याच्या सैरनकावंि भयंकि 
अनावस्थेचा प्रसंग ओढविा. माळव्याच्या सैरनकानंी बडंाचे रनशाण उभारून एकच कोिाहाि केिा आरण 
या कोिाहािाकडे मन शातं ठेवनू कान देणे माळव्याच्या सुितानािा भाग पडिे. 
 

(२१६) या आणीबाणीच्या परिस्स्थतीत महमूदने आपल्या फौजेतीि अनेक हत्तींना ठाि माििे 
आरण जड सामानसुमानािा आग िावनू रदिी. आपल्या जवळीि ओझ्यापासून अशा तऱ्हेने मुक्त 
झाल्यावि त्याने गोंडवनाच्या रदशनेे कूच केिे. त्या देशाच्या परिसीमापयंत त्याचा पाठिाग किण्यात 
आिा. महमूद गावानने त्याची इतकी ससेहोिपट केिी की त्याचे सैरनक मोठ्या संख्येने माििे गेिे आरण 
त्याच्या उििेल्या सामानसुमानापंैकी बव्हंशी सामानसुमान गायब झािे. गोंडवनाच्या प्रदेशात पोहोचल्यावि 
सुितान महमूद याने रतथल्याच एका जमीनदािाचे मन वळवनू त्यािा अशा मागाने आपल्यािा घेऊन 
जाण्याची रवनंती केिी की जेणे करून दरक्षणी सैरनकाकंडून होणाऱ्या पाठिागािा प्ररतबंध होईि आरण 
कसल्याही तऱ्हेचा उपद्रव न होता त्याचे अरतशय दमिेिे असे सैन्य कूच करून जाऊ शकेि. सुितान 
महमूदच्या मनावि रनिथुकपणे असे ठसरवण्याचा प्रयत्न केिा गेिा की त्याने सिळ जाणाऱ्या मागाने 
माघाि घेतल्यास त्या मागावि काही टप्प्यापयंतच त्यािा जेमतेम पाण्याचा पुिवठा होईि. पाठिाग 
किणाऱ्या शत्रचू्या हातून कसातिी रनसटण्याचा रवचाि किण्याच्या ओघात सुितान महमूद याने ह्ा 
अडचणींना सागंोपागंपणे रवचािात घेतिे नाही आरण त्याच मागाने आपल्या देशाकडे माघाि घेण्याचे 
ठिरविे. कूच किण्यािा सुरुवात केल्यावि परहल्याच टप्प्यात अंगािा भाजून काढणािे वािे आरण पाण्याचे 
झािेिे दुर्मभक्ष्य [१४८☐] यामुळे त्याची जवळ जवळ ६००० माणसे हािहाि होऊन मिण पाविी. दुसऱ्या 
टप्प्यात त्या डोंगिाळ प्रदेशातीि िरहवाशानंी महमूदच्या सैन्यावि ओढविेल्या दुिवस्थेच्या प्रसंगाचा 
फायदा घेऊन [२] (४७४) त्याच्या बाजािबुणर्गयानंा िुटिे. महमूदचे रशपाई त्याचं्यावि कोसळिेल्या 
प्रसंगाने अगोदिच नाउमेद झािेिे असल्याकािणाने त्यानंा संिक्षण देण्याच्या कामी ते अगदीच कुचकामी 
ठििे. त्या रदवशी पाण्याच्या एका भाडं्याची हकमत दोन रुपये झािी आरण इतके करूनही पैसे देऊनही 
पुष्ट्कळदा पाणी रमळेनासे झािे. जेव्हा सुितान महमूदने असंख्यात आरण अवणनुीय अशा यातना सहन 
केल्यावि सिते शवेटी या भयानक चक्व्यहूातून आपिी वाट काढण्यात यश रमळरविे तेव्हा त्यािा असा 
संशय आिा की त्यािा जे कष्ट सहन किावे िागिे त्याचे मूळ त्याच्या वाटाड्याच्या रवश्वासघातकी 
वतुणुकीत आहे. म्हणून त्याने त्या वाटाड्यािा ठाि मािण्याचा हुकूम केिा. आपल्या रजवाची तमा न किता 
त्या गोंड अरधपतीने सुितान महमूद यािा रशव्या रदल्या आरण अशी फुशािकी माििी की काहीही झािे 
तिी तुमच्या १२००० रशपायानंा तहानेने व्याकुळ करून त्याचंा नाश किावा व अशा तऱ्हेने आपिा सूड 
घ्यावा असे मी मनाशी योजिेच होते. माझ्या मृत्यचूी मिा यस्त्कंरचतही पवा नाही कािण मिा तीन मुिगे 
आहेत आरण माझ्या मृत्यनंूति त्याचं्यापैकी कोणाच्या तिी मुिाच्या रूपाने मी िवकिच पुनजुन्म घेईन याची 
मिा रनरिती आहे. गोंड िाजाच्या या बोिण्यावरून आपल्यािा असे कळून येते की हहदूप्रमाणेच गोंड 
िोकाचंाही [१४९☐] आत्म्याच्या पुनजुन्मावि रवश्वास होता. साहरजकच इहिोकीच्या जीरवताबद्दि त्यानंा 
फािशी काळजी वा भय वाटत नसे कािण ते मनाशी अशी िूणगाठ बाधंीत असत की या जन्मी केिेिी 
चागंिी सत्कृत्ये त्यानंा पुढीि जीवनात त्वरित िीत्या पुनजुन्म देण्याच्या कामी उपयोगी पडतीि. 
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(२१७) अहमदाबाद रबदि हे शहि सुितान महमूदचे हाती पडण्याच्या अगोदि त्याने आपल्या 
रशपायानंा युद्धकािाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या सवु अत्याचािी कृत्याचंी पिमावधी किण्याची पूणपुणे मुभा 
रदिी होती. पिंतु जेव्हा त्याने दरक्षण देशात आपिे स्वतःचेच िाज्य स्थापन किण्याचा रनिय केिा तेव्हा 
त्याने आपिे वतुन बदििे आरण तेथीि प्रजाजन हे जणू काही आपिेच प्रजाजन आहेत असे समजून 
त्यानंा वागणूक रदिी. परवत्र आरण अपरवत्र अशा गोष्टी संबधंाने कुिाणाने घािून रदिेिे जे काही रनयम 
आहेत त्यानुसाि आपिा पोषाि आरण िाणेरपणे याचें रनयमन [२] (४७५) तो प्रत्येक वळेी अरतशय 
कटाक्षाने किण्याकडे िक्ष देई. यामुळे जिी तो िढाईच्या मदैानावि असिा तिी देिीि त्यािा जेवण 
बनरवण्यासाठी िागणाऱ्या तादूंळ, गहू, तेि आरण इति जरुिीच्या वस्तू त्याच्या स्वतःच्या िाज्यातीि 
काही रवरशष्ट शतेामधूनच रमळवीत असे. त्याचप्रमाणे तो जेव्हा जेव्हा कूच करून जाई तेव्हा तो िाकडी 
कंुड्यामंध्ये माती भरून स्वतःसाठी िागणािे भाजीपािे त्यात िावनू घेऊन जात असे. अहमदाबाद रबदि 
येथे तो िाहात असताना त्याने मौिाना शम्सउद्दीन या अवरियािा बोिाव ू पाठरविे. हा अवरिया शहा 
ििीि उल्ला याच्या कबिीची देिभाि किीत असे. त्याच्यापाशी त्याने भाजीपाल्यारशवाय आपिी गैिसोय 
होत असल्याची तक्ाि केिी आरण त्यािा असे सारंगतिे की ज्याची स्वतःच्या मािकीची जमीन आहे अशा 
एिाद्या बागवानाचे नाव मिा सुचवा म्हणजे पिंपिागत चाित आिेल्या कायद्या कानुनानुसाि 
त्याच्यापासून पडेि त्या रकमतीिा मिा भाजीपािा रवकत घेता येईि. मौिानाने यावि उत्ति केिे की 
आपण ििोििच माझी चेष्टा किीत आहा. कािण सद्धमाचे पािन किणाऱ्याचं्या प्रदेशावि आक्मण किणे, 
त्याचंा मुिूि आरण घिेदािे उद्ध्वस्त किणे आरण त्याचंी मािमत्ता त्याचं्यापासून रछनावनू घेणे व एवढे 
केल्यानंति पोषाि कोणता किावा व काय िाव े यासािख्या धमुतत्त्वाच्या क्षलु्लक बाबींवि अमुक वागणे 
रशष्टसंमत आहे हकवा नाही याबद्दि रशष्टाचािाचे ढोंग किणे म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस आहे. 
 

सुितान महमूद यािा मौिाना शम्सउद्दीन याने त्यािा जो गर्मभत टोिा रदिा होता त्याचा मत्यथु 
पटिा आरण त्याने अश्रू ढाळिे. तिी देिीि त्याने असे उद्गाि काढिे की विवि पिस्पिरविोधी 
रदसणाऱ्या अनेक गोष्टीकडे नाईिाज म्हणून वळल्यािेिीज साम्राज्ये रटकून िाहणे जवळ जवळ 
अशक्यप्राय आहे. 
 

(२१८) माळव्याच्या सुितानाने माघाि घेतल्यानंति रनजामशहाने हकमतवान नजिाणे देऊन 
आपिे वकीि गुजिाथच्या महमूदशहाकडे पाठरविे आरण त्याने रमत्रत्वादािि रदिेल्या मदतीबद्दि त्याचे 
मनःपूवुक आभाि मानिे. यानंति महमूदशहा गुजिाथेिा पित गेिा आरण रनजामशहा आपिे िाजधानीचे 
शहि अहमदाबाद रबदि येथे पितिा. त्यानंति पुढल्याच वषी माळव्याच्या सुितानाने पुन्हा एकदा 
दरक्षणेवि स्वािी केिी आरण दौिताबादपयंत तो चाि करून आिा पिंतु पुन्हा दुसऱ्यादंा [२] (४७६) 
गुजिातच्या सुितानाने आयत्यावळेी मदत पाठरवल्यामुळे त्यािा आपल्या देशाकडे माघाि घेणे भाग पडिे. 
[रहजिी ८६६ इ. स. १४६२] 
 

(२१९) बहमनींच्या घिाण्यात मुिाचंा रववाह ती िहान असतानाच किण्याची प्रथा होती. त्यािा 
अनुसरून िाजमातेने आपल्या मुिासाठी आपल्या नातेवाईकामंधूनच एक वधू शोधून काढिी आरण 
िर्गनाच्या मेजवानीची भव्यपणाने आरण थाटामाटाने तयािी केिी. त्या रदवशी िात्रीच जेव्हा जमिेिी 
मंडळी चैनीच्या धंुदीत गुंग होती आरण दिबािातिे वाताविण िाणेरपणे आरण मौज मजा यानंी दुमदुमून 
गेिे होते तेव्हा एकाएकी शाही अंतःपुिातून आिोळ्या आरण हककाळ्याचंा ध्वनी उमटिा. दुःिानंी 
गदगदिेल्या आवाजानंी जणू काही मोठ्याने रवव्हळून जाहीि केिे की रनजामशहाचे प्राण या नश्वि जगास 
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सोडून गेिे आहेत. उत्पाताच्या झंझावाताने िाजशाही घिाण्यातीि िोपटे पुिे उमिून येण्याचे अगोदिच 
मुळासकट उन्मळून टाकिे. सौंदयाची झािि अजून पुष्ट्पकमळावि पसििेिी नसतानाच मृत्यनेू नाशरूपी 
िोगाने त्याच्यावि प्रहाि केिा. ही घटना रजल्काद मरहन्याच्या १३ ताििेिा िात्री रहजिी ८६७ [रजल्काद 
१३ रहजिी ८६७ जुिै २९ इ. स. १४६३] या वषी घडिी. रनजामशहा हसहासनावि आल्यािा केवळ २ वषे 
आरण १ मरहना एवढाच अवधी िोटिा होता. 
 

मिमदशिा बिमनी दुसरा [१५०★] [२] (४७७) 
 

(२२०) महमदशहा [१५१☐] जेव्हा दरक्षणेच्या रसहासनावि बसिा तेव्हा त्याचे वय केवळ ९ वषांचे 
होते. त्याच्या मृत भावाच्या कािरकदीप्रमाणेच िाज्याचा कािभाि िाजमातेच्या रनदशनुािािी ख्वाजा जहान 
आरण ख्वाजा महमूद गावान चािवीत होते. सुितानाचा धाकटा भाऊ अहमद यािा त्याच्या 
पािनपोषणासाठी भिपूि वगेळी वतनवाडी नक्त करून देण्यात आिी होती. ख्वाजा जहानने [२] (४७८) 
सुितानाच्या रशक्षणाची िास कामरगिी आपल्याकडे घेतिी. सुितानाने सद्रजहान शुस्तिी या त्या 
काळातीि मान्यवि समजल्या जाणाऱ्या रवद्वानाच्या हातािािी अभ्यासात भिपूि प्रगती केिी. त्यामुळे 
रफिोजशहाच्या िािोिाि बहमनींच्या हसहासनावि बसिेिा एकमेव अरतशय रवद्वान सुितान म्हणून 
त्यािा प्ररसद्धी प्राप्त झािी. ख्वाजा जहान यािा िाज्यकािभािाच्या प्रत्येक बाबीत अरतशय सामर्थयु आरण 
वजन प्राप्त झािे आरण त्याने िाज्याच्या कािभािासंबंधीचे सवु अरधकाि आपल्याकडे बळकारविे. त्याने 
अनेक जुन्या अमीिउमिावानंा त्याचं्या जहारगिीवरून हाकिून िाविे आरण त्याचं्या जागी आपणच 
अरधकािावि चढरविेल्या स्वतःच्या बगिबच्च्याचंी वणी िाविी. त्याने शाही िरजन्यातीि संपत्तीवि िूप 
मोठ्या प्रमाणात डल्ला माििा आरण आपिा सहकािी ख्वाजा महमूद गावान यािा त्याने िाज्याच्या 
सिहद्दीवि गुंतवनू ठेवण्यात यश रमळरविे. साहरजकच त्यािा िाज्यकािभािाच्या बाबतीत हस्तके्षप किणे 
जवळ-जवळ अशक्यप्राय होऊन गेिे. िाजमाता ही अरतशय कुशाग्र बु्द्धीची िी होती. ख्वाजा जहानच्या 
हातात इतकी अमयाद सत्ता गेल्यामुळे त्याच्याबद्दि रतच्या मनात दे्वषबुद्धी रनमाण झािी आरण त्याचा नाश 
किावा असा आग्रह रतने सुितानािा चािरविा. त्यासाठी रतने आपल्या मुिाकडून वचन घेतिे की 
‘दुसऱ्या रदवशी ख्वाजा जहान जेव्हा दिबािात येईि तेव्हा त्यािा ठाि मािण्याची आज्ञा आपण देऊ.’ 
नेहमीच्या िीतीप्रमाणे ख्वाजा जहान दिबािात हजि झािा पिंतु रनजामउि् मुल्कतुकु हा जेव्हा काही 
गािद्यासंह दिबािात हजि झािा तेव्हा त्याच्या मनात संशय जागृत झािा. पिंतु त्यािा असे रदसून आिे 
की पित रफिण्याची वळे आता रनघून गेिी आहे. म्हणून त्याने नेहमीप्रमाणे सुितानाशजेािी आपिी जागा 
घेतिी. यानंति थोड्याच वळेाने दोन नोकिाण्या दिबािात हजि झाल्या आरण सुितानािा मोठ्या 
आवाजाने ओिडून म्हणाल्या की ‘तुम्ही रदिेिे वचन पुिे किाि अशी सम्राज्ञीची अपेक्षा आहे’. यावि 
सुितान रनजामउि् मुल्कतुकु याजकडे वळून उद्गाििा ‘तो हिकट मनुष्ट्य देशद्रोही आहे. त्यािा ठाि 
कि.’ रनजामउि् मुल्क याचे ख्वाजा जहानबिोबि शत्रुत्व होते. विीि कृत्य किण्याच्या तयािीनेच तो आिा 
होता. त्याने ख्वाजा जहानिा त्याच्या जागेवरून फिफटत ओढिे आरण सुितानाच्या समक्ष आपल्या [२] 
(४७९) शिाने त्याचे तुकडे तुकडे केिे. [१५२☐ १५२अ★] 
 

(२२१) यानंति काही रदवसानंी महमदशहाने महमूद गावान यािा बोिाब ूपाठरविे. त्यािा त्याने 
ख्वाजा जहान हा रकताब रदिा आरण त्याच्या नैरमरत्तक कामरगिीव्यरतरिक्त त्याच्यावि वकीि उि् 
सितनत या पदाची कामरगिी सोपरविी. [१५२ब★] सुितानािा जेव्हा चौदाव े वष ु िागिे तेव्हा बहमनी 
घिाण्यातीिच एका िाजकन्येबिोबि मोठ्या थाटामाटाने त्याचा रववाहसमािंभ उिकण्यात आिा. 
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िाजमातेन यानंति िाज्याच्या व्यवहािातून आपिे अंग काढून घेतिे आरण भस्क्तमागाच्या जीवनाचा 
स्वीकाि रतने केिा. असे असिे तिी देिीि महत्त्वाच्या बाबींवि रतचा सल्ला घेण्यात येत असे. िुद्द 
बादशहा रतिा नमन किण्यासाठी रतच्या महािात दििोज जात असे. आपिी आई आरण वजीि ख्वाजा 
जहान याचं्या बधंनामुळे त्याच्याकडे आिेल्या नामधािीपणातून त्याची मुक्तता झाल्यावि सुितानाने परहिे 
कायु हाती घेतिे ते म्हणजे आपल्या शजेािीि िाष्ट्राबंिोबि युद्ध किणे हे होय. ही योजना रसद्धीस जावी या 
हेतूने त्याने रनजामउि् मुल्क याची वऱ्हाडच्या सुभेदािीवि नेमणूक केिी आरण रहजिी ८७२ [रहजिी ८७२ 
इ. स. १४६७] या वषी अरतशय प्रबळ असे सैन्य घेऊन माळव्याच्या सुितानाच्या ताब्यात असिेल्या 
िेडल्याच्या रकल्ल्यावि चाि करून जाण्याची त्यािा आज्ञा रदिी. रनजामउि् मुल्क याने िेडल्यािा वेढा 
रदिा आरण िेडल्याच्या मदतीसाठी पाठरवण्यात आिेल्या िसदीच्या सैरनकाचंा त्याने वािंवाि पिाभव 
केिा. शवेटच्या प्रसंगी अरतशय रनकिाचे असे युद्ध झािे. माळव्याच्या सैन्यातीि १२००० िजपूत आरण 
अफगाण सैरनकानंी अरतशय प्राणपणाने िढा रदिा. दोहोबाजूंकडीि सैरनक मोठ्या संख्येने ठाि झािे. 
सिते शवेटी दरक्षणी सैरनकाचं्या गळ्यात रवजयश्रीने माळ घातिी. रकल्ल्यातीि काही रशबदंीने त्याचं्यावि 
अचानक हल्ला केिा होता त्यानंा रपटाळत [२] (४८०) त्यानंी रकल्ल्यापयंत िेटिे. रनवारसताबंिोबिच ते 
रकल्ल्यात घुसिे आरण त्यानंी रकल्ल्याचा आपल्याकडे ताबा घेतिा. [१५३☐] दरक्षणेतीि सवुसामान्य 
रशपाईपैशाच्या प्रथेनुसाि रवजेत्यानंी हजकिेल्या रशबदंीतीि रशपायानंा रशवीगाळ केिी. त्यामुळे 
माळव्याच्या सैन्यातीि दोन िजपूत रशपायाचंी माथी इतकी भडकिी की आम्ही शौयाच्या बाबतीत 
कुठल्याही प्रकािे कमी नाही हे आपल्या शत्रिूा पटवनू देण्याचा त्यानंी रनिय केिा. जेव्हा सवुत्र चाििेिा 
गोंधळ संपिा आरण माळव्याच्या रशपायानंी रकल्ला िािी केिा तेव्हा विीि दोघे िजपूत 
रनजामउि् मुल्काच्या सेवकाकंडे जाऊन पुढीिप्रमाणे बोिते झािे. ते म्हणािे ‘आम्ही जिी आमची सवु 
हयात सैरनकपेशात घािरविी असिी आरण अनेक शूि वीि आमच्या दृष्टोत्पत्तीस आिे असिे तिी 
आपल्याशी बिोबिी किीि असा दुसिा कोणीही आमच्या आढळात आिा नाही. तिी आमची अशी इच्छा 
आहे की आम्ही आपिी िजा घेण्याच्या अगोदि आपण आम्हािा आपल्या पायाचें चुंबन घेण्याची पिवानगी 
द्यावी’. ते दोघेजण रनःशि आहेत हे रनजामउि् मुल्क याने बरघतिे आरण त्यानंा जवळ येण्याचा हुकूम 
रदिा. त्यावि ते दोघेजण अरतशय नम्रपणे त्याच्यापुढे येऊन ठेपिे. पिंतु एकाएकी ते झपाठ्याने वळिे 
आरण जवळच उभ्या असिेल्या िक्षकाचं्या हातातीि तिवािी त्यानंी रहसकावनू घेतल्या. त्या दोघापंैकी 
एकाने रनजामउि् मुल्क यािा प्राणारंतक जिम केिी. त्यानंति ते दोघेजण त्याचं्या शिीिाचे अगदी तुकडे 
तुकडे होईतोपयंत प्राणपणाने िढिे. रनजामउि् मुल्क यािा दोन मानिेिे भाऊ होते. एक युसुफ 
आरदििान सवाई आरण दुसिा दयािान तुकु. त्यानंी रकल्ल्यावि मजबतू रशबदंी ठेवनू रकल्ल्याचा 
बदंोबस्त केिा आरण आपल्या सेनापतीचा मृत देह बिोबि घेऊन रकल्ल्यात रमळािेल्या मौल्यवान िुटीसह 
त्यानंी दिबािाकडे कूच केिे. बादशहाने [२] (४८१) त्याचं्या कामरगिीची प्रशसंा केिी आरण प्रत्येकािा 
१००० स्वािाचं्या मनसबीवि नेमून िेडल्याचा रकल्ला आरण रकल्ल्याच्या अंरकत असिेिा मुिूि त्यानंा 
जहारगिीदािि रदिा. [१५४☐] 
 

(२२२) माळव्याच्या सुितानािा आता जाणीव झािी की दरक्षणी िोकाचें मनोधैयु हे रवचरित 
होणािे नाही. त्याचप्रमाणे त्यािा अशी भीतीही वाटिी की मागीि सुितानाच्या कािरकदीत त्यानंा जे 
आघात सहन किाव ेिागिे आहेत त्याबद्दि रवदे्वषाने ते आपिा कदारचत सूड घेण्याचीही शक्यता आहे. 
म्हणून त्याने आपल्यातफे शिीफ उि् मुल्क नावाचा एक वकीि मौल्यवान असे नजिाणे घेऊन 
महमदशहाच्या दिबािाकडे िवाना केिा. या सिदािान असे रनवदेन केिे की सुितान होशगं याचा 
अहमदशहा बहमनी याजबिोबि अरतशय गंभीि स्वरूपाचा असा कदािमदाि झािा होता. त्या तहाची एक 
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अट अशी होती की वऱ्हाडचा प्रातं दरक्षणच्या सुितानाचं्या मािकीचा असावा ति िेडल्याच्या रकल्ल्याचा 
ताबा माळव्याच्या सुितानाच्या हाती िाहावा. अशा तऱ्हेच्या रचिकाि तहनाम्याचे बधंन होशगंशहा आरण 
अहमदशहा व त्याचप्रमाणे त्याचें वािस यावि कायम असावे. शिीफउि् मुल्क याने आणिी पुढे असे 
सारंगतिे की आता सद्यःस्स्थती अशी आहे की दरक्षणच्या फौजानंी िेडल्याच्या रकल्ल्याचा ताबा घेतिा 
आहे आरण विीि तहाच्या अटी रवचािात घेता अहमदशहा बादशहानंी त्या अटींच्या अनुषंगाने वतुणूक 
किणे आरण दोन्ही िाज्याचं्या प्रजाजनाचंा िढाईच्या भयंकि उत्पातातून बचाव किणे हे अरतशय जरुिीचे 
आहे. 
 

(२२३) यावि महमदशहाने शिीफ उि् मुल्काबिोबि माडूं येथे जाण्यासाठी शिे अहमद सद्र यास 
पाठरविे. त्याच्याबिोबि त्याने िरिता पाठवनू त्यात असे रिरहिे की यापूवी दोन्ही िाज्यातं जो किािनामा 
झािा आहे त्याप्रमाणे वतुन किण्याकडेच आमचा कि आहे. त्याने असाही रवचाि पुढे माडंिा की 
कनाटकच्या अवतीभोवती सवुत्र मजबतू अशी ठाणी असून ती सवु काफिाचं्या ताब्यात आहेत आरण असे 
असल्यामुळे माझ्या शि सामर्थयाचा उपयोग िेडल्याच्या रकल्ल्यारवरुद्ध किण्याचा प्रसंग माझ्यावि आिा 
नाही. त्या पिमेश्विाची कृपा म्हणूनच [२] (४८२) वि झािेल्या तहाच्या अटी मोडण्याच्या पापाचे िापि 
बहमनी घिाण्याच्या माथी पडिे नाही. माझा अज्ञान वयाचा भाऊ माझ्यापूवी जेव्हा गादीवि होता तेव्हा 
िाज्यकािभािातीि दुबळेपणाचा फायदा घेऊन माळव्याच्या सुितानाने म्हणजे आपण आमच्या िाज्यावि 
हल्ला केिा आरण त्या महादुष्ट चेंरगजिानाने केिे नसतीि एवढे अत्याचाि आरण अनाचाि आपण आमच्या 
ताब्यातीि मुसिमानी प्रजेरवरुद्ध केिे. महमदशहाने आपल्या पत्राच्या समािोपादािि असे रिरहिे की जे 
काही झािे ते आता पित भरून येत नाही म्हणून मी माळव्याच्या म्हणजे तुमच्या दिबािाकडे शिे अहमद 
या मुसिमानामध्ये समझोता घडवनू आणणाऱ्या अरतशय उत्साही वरकिाची िवानगी केिी आहे. तो 
धमुवेत्ता पुरुष ज्या ज्या गोष्टी आपल्याबिोबि तहाने कबिू किीि त्या त्या सवांचे पािन किण्याची माझी 
तयािी आहे. माळव्याच्या सुितानाने शिे अहमदिा सामोिे जाण्यासाठी िाज्यातीि प्रमुि सिदािाचें एक 
प्ररतरनरधमंडळ माडूंनजीक िवाना केिे. त्यानंी त्यािा मोठ्या सन्मानाने आरण मानमिातबाने शहिात नेिे. 
तेथे त्याची सुितान महमूद रििजीबिोबि मुिाित घािून देण्यात आिी. त्याने सुितानापाशी आपिी 
अरधकािपते्र आरण महमदशहाने रदिेिे पत्रही सादि केिी. पूवी झािेल्या तहाचा भगं होण्यास आपण 
कािणीभतू आहोत हे कबिू किण्याची तयािी माळव्याच्या दिबािाने दािरविी. त्यानंी असे रनवदेन केिे 
की पिमेश्विाचे ठायी जी अपाि कृपादृष्टी आरण चागुंिपणा आहे ते बघता आम्ही केिेल्या कृत्याचा जाब 
देण्याची पाळी तो आमच्यावि आणणाि नाही अशी आम्हािा आशा आहे. सुितान महमूद याने जारहििीत्या 
आपण दोषी आहोत असे कबिू केिे आरण आपिे अपिाध रवसििे जातीि अशी आशाही व्यक्त केिी. 
त्याने असा रवश्वास प्रकट केिी की आता दोन्ही घिाण्यातं अशा तऱ्हेचा तह घडवनू आणण्यात यावा की 
माझे वािस आरण त्याचप्रमाणे बहमनी घिाण्यातीि सुितान भरवष्ट्यकाळात पिस्पिाबंिोबि शत्रतु्वाच्या 
भावनेने वागणाि नाहीत. महमदशहा बहमनीच्या वतीने शिे अहमद याने आरण सुितान महमूद रििजी 
याच्या वतीने शिे उि् इस्िाम या रवद्वान धमुवते्त्याने तहाचा आिािडा तयाि केिा. या तहाच्या मसुद्यावि 
दोघाचं्या सह्ाचें आरण त्याचप्रमाणे दोन्ही िाज्यातंीि धमुवते्त्याचं्या सह्ाचें रशक्कामोतुब झािे. दोन्ही 
सुितानानंी [२] (४८३) समासात आपल्या अक्षिात पुढीिप्रमाणे नोंद केिी : “जो कोणी या तहाच्या अटी 
पाळण्यापासून च्युत होईि त्याच्यावि पिमेश्विाचा कोप होईि आरण तो पैगंबिाच्या रतिस्कािास पात्र 
होईि.” विीि तहाचे साि पुढीिप्रमाणे होते : (१) दोन्ही पक्षानंी पिस्पिाचं्या िाज्यावि आक्मण 
किण्यापासून स्वतःस पिावृत्त किाव े (२) िेडल्याचा रकल्ला हा सुितान अहमदशहा जो न्यायी म्हणून 
ओळििा जाई त्याच्या कािरकदीत असल्याप्रमाणेच माळव्याच्या सुितानाच्या ताब्यात सोपरविा जावा 
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आरण (३) हहदंूच्या कडून जो जो प्रातं दोन्ही िाज्याकंडून हजकिा जाईि त्यातीि पिस्पिाचं्या ताब्यातीि 
प्रातंावि दोघापंैकी कोणीही आपिी िोभी दृष्टी ठेव ूनये. याप्रमाणे पिस्पिातं चाििेल्या वाटाघाटी संपुष्टात 
आल्यावि शिे अहमद याने िेडल्याच्या सुभेदािािा िेिी कळवनू रकल्ला माळव्याच्या सुितानाच्या 
प्ररतरनधींच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम रदिा. यानंति शिे अहमद दरक्षणेत आपल्या िाज्याकडे पितिा. 
यानंति भरवष्ट्यकाळात दोन्ही िाज्यामंध्ये कधीही भाडंणाचा प्रसंग उद भविा नाही. 
 

(२२४) रहजिी ८७४ [रहजिी ८७४ इ. स. १४६९] या वषाच्या सुरुवातीिा वजीि [१५५☐] महमूद 
गावान याने सुसज्ज अशा सैन्यासरहत िेळण्याचा शकंििाय आरण कोकणातीि इति बंडिोि िाजारंवरुद्ध 
चाि केिी. या कामरगिीवि गावानिा जाऊन रमळण्यासाठी म्हणून जुन्नि, चाकण, कोल्हाि, दाभोळ, 
चेऊि, वाई आरण माण व इति भागातीि सेनारवभागानंा हुकूम सोडण्यात आिे. िेळण्याच्या 
शकंििायाकडे [१५६☐] ३०० गिबताचें आिमाि सदैव सुसज्ज [२] (४८४) असे. त्याच्या मदतीने 
मुसिमानाचं्या दयाविीि वाहतुकीत तो सदैव अडथळा आणीत असे. ख्वाजा महमूद गावान आपल्यावि 
चाि करून येत असल्याची बातमी कळताच त्या हिकट काफिानंी पिस्पिाबंिोबि एकमेकाचं्या मदतीिा 
जाण्याबाबत किािमदाि केिे. त्यानंति ते मोठ्या संख्येने घाटाच्या तोंडाशी जमा झािे. पिंतु महमूद 
गावानने अस्ते अस्ते त्यानंी धििेल्या सवु मोचांतून त्यांची हकािपट्टी केिी. कोकणच्या ढोंगिाळ प्रदेशात 
आपिे घोडदळ कुचकामाचे आहे असे त्यािा जेव्हा आढळून आिे तेव्हा त्याने िाजधानीहून आणिेिे सवु 
घोडदळ पित पाठरविे. जुन्निच्या सेनारवभागाबिोबि असिेिे असदिान रगिानीच्या हातािािीि 
सैरनक आरण कोल्हाि व दाभोळ येथीि सेनारवभागाबिोबि असिेिे त्याच्या स्वतःचे िूष कदम या 
अरधकाऱ्याच्या हातािािीि असिेिे अनुचि याचं्या मदतीने त्याने ही मोहीम रनभावनू नेण्याचे ठिरविे. या 
सैन्याच्या मदतीने त्याने जंगिातून आग िावीत आरण झाडे तोडून माग ु काढिा. िेळण्याच्या 
रकल्ल्यासमोि तो पाच मरहनेपयंत ठाण माडूंन िारहिा पण रकल्ला त्याच्या ताब्यात आिा नाही आरण 
रततक्यात पाऊस सुरू झाल्यामुळे त्यािा वढेा सोडून देणे भाग पडिे. गावानन त्या प्रदेशातीि हवेचा 
ज्यानंा सिाव पडिा आहे अशा १०००० पायदळाकडे तेथीि हिडीच्या संिक्षणाचे काम सोपरविे. या 
सैरनकावंि आपण पूणपुणे अविंबनू िाहू शकतो याची त्यािा िात्री होती. अशा तऱ्हेने व्यवस्था केल्यावि 
तो डोंगिमाथा चढून गेिा आरण पावसाळा घािरवण्यासाठी कोल्हापूिच्या रजल्ह्ात गवताची छपिे 
असिेल्या झोपड्या त्याने बाधंल्या. या रठकाणी मुक्कामािा असताना त्याने िामगीिचा रकल्ला हजकून 
घेतिा. पावसाळा संपल्यावि तो घाटमाथा उतरून पित सपाटीच्या प्रदेशात आिा. युस्क्तप्रयुस्क्तचा 
उपयोग करून आरण द्रव्याच्या देणगीने त्याने िेळण्याच्या रकल्ल्याचा ताबा रमळरविा. या कािापयंत हा 
रकल्ला मुसिमानाचं्या ताब्यात अजूनपयंत कधीही आिेिा नव्हता. [रहजिी ८७५ इ. स. १४७०] पुढीि 
वषाच्या पावसाळ्याच्या आगमनाची चाहूि िागताच त्याने मागीि वषी केिेल्या उपाययोजनाचंीच रफरून 
अंमिबजावणी केिी. पावसाळ्याचे चाि मरहने संपल्यावि त्याने शकंििायाच्या प्रदेशावि चाि केिी. तो 
प्रदेश त्याने बेरचिाि केिा आरण पूवीचा मरिक उत् तुज्जाि ििफ हसन बसिी आरण त्याचे सैन्य याचंी जी 
कत्ति झािी होती रतचा भिपूि बदिा घेतिा. [२] (४८५) यानंति ख्वाजा महमूद गावान याने गोव्याचे 
बदंि आरण बेट यावि चाि केिी. गोवा हे त्यावळेी रवजयनगिच्या िाजाच्या ताब्यात होते. गोव्यारवरुद्ध 
त्याने समुद्र मागाने हल्ला किण्यासाठी १२० गिबते िवाना केिी, आरण िुष्ट्कीच्या मागान तो स्वतः 
गोव्यावि हल्ला किण्यासाठी चाि करून गेिा. रवजयनगिच्या िाजाकडून रविोधादािि कोणतीही 
हािचाि होण्याचे आत त्याने गोव्यावि आपिे वचुस्व प्रस्थारपत केिे. या अरतशय महत्त्वाच्या अशा 
रवजयाची बातमी जेव्हा महमद शहािा कळिी तेव्हा त्याने सात रदवसपयंत रवजयरनदशनुादािि [१५७☐ 

१५७अ★] शहाजणे वाजरवण्याचा आरण इति उत्सव समािंभ किण्याचा हुकूम रदिा. [१५८☐] 
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(२२५) ख्वाजा महमूद गावान याने अरतशय सुसज्ज अशी रशबदंी गोवा बदंिाच्या िक्षणासाठी 
ठेविी. त्याचप्रमाणे इति सवु तऱ्हेच्या प्रत्येक वस्तूचा भिपूि पुिवठा त्याने गोव्यात केिा आरण जवळ 
जवळ ३ वषांच्या गैिहजेिीनंति तो अहमदाबाद रबदि या िाजधानीच्या शहिी पितिा. [१५८अ★] याप्रसंगी 
सुितानाने एक आठवडाभि महमूद गावानच्या रनवासस्थानी पाहुणचाि घेतिा व त्याच्यावि अनपेरक्षत 
मेहेिनजि दािरविी. गावानिा त्याने आपल्या िास पोषािाचा संच देणगीदािि देऊन त्याच्यावि 
अनेक पदव्याचंी िैििैिात केिी. िाजमातेने ति त्यािा आपल्या भावासमान मानिे. [१५९☐] िुष कदम हा 
गावानच्या सेनारवभागाचा सेनापती होता. वि उल्लेरििेल्या अरतशय कठीण अशा मोरहमात त्याच्याकडून 
अतुिनीय शौयाची कामरगिी पाि पाडिी गेिी होती. महमूद गावानच्या रशफािसीवरून त्यािा उच्चपदावि 
चढरवण्यात आिे. त्यािा रकश्वििान हा रकताब देण्यात आिा आरण त्याच्या स्वतःच्या वैयक्तीक 
जहारगिी व्यरतरिक्त त्यािा गोवा, फोंडा, कंदवि आरण कोल्हापूि हे रकल्ले जहारगिी दािि देण्यात 
आिे. [१६०☐] महमदशहा हा महमूद गावानचे प्रासादातून रनघून गेल्यानंति महमूद गावान हा स्वतःच्या 
िोिीत [२] (४८६) गेिा. आपिा भपकेदाि पोषाि त्याने अंगावरून काढून टाकिा आरण जरमनीवि 
एकाएकी िोळण घेऊन त्याने मुक्त कंठाने रुदन सुरू केिे. अश्रूंना वाट करून रदल्यावि तो बाहेि आिा 
आरण त्याने फरकिाचा वषे परिधान केिा. यानंति त्याने अरतशय धार्ममक प्रवृत्तीच्या आरण रवद्वान मंडळींना 
व त्याचप्रमाणे अहमदाबाद रबदिमधीि सवु सय्यदानंा एकत्र बोिाव ूपाठरविे. त्या सवांमध्ये त्याने आपिे 
फक्त हत्ती, घोडे आरण वाचनािय एवढे िेिीज सोडून आपिी इति बहुतेक सवु संपत्ती, रहिेमाणके आरण 
इति धनसंचय वाटून टाकिी. त्यावळेी त्याने असे उद गाि काढिे ‘धन्य त्या पिमेश्विाची! मोहापासून मी 
बचाविो आहे आरण संकटापासून माझी मुक्तता झािी आहे.’ 
 

(२२६) मुल्ला शम्सुद्दीन याने गावानिा असे रवचाििे की ‘तुम्ही आपिे गं्रथािय, हत्ती, आरण घोडे 
िेिीज करून सवु संपत्ती वाटून टाकण्याचे कािण काय.’ यावि महमूद गावानने उत्ति रदिे ‘जेव्हा 
बादशहाने मिा भेट देऊन माझा सन्मान केिा आरण िाजमातेने मिा आपिा भाऊ मानिे तेव्हा माझ्या 
मनातीि दुष्ट प्रवृत्तींनी माझ्या मनातल्या सत्प्रवृत्तीवि कुिघोडी रमळरविी. इतकेच नव्हे ति माझ्या 
मनामधीि सद गुण आरण दुगुणु यामधीि संघषु इतक्या पिाकोटीिा पोहोचिा की प्रत्यक्ष बादशहाच्या 
समोि असतानादेिीि माझ्या मनात चिरबचि रनमाण झािी. बादशहानी कृपावतं होऊन माझ्या 
चिरबचिीचे कािण रवचाििे. माझ्या मनोरवकािाचे कािण माझा आजाि आहे असे िोटेच सागंणे मिा 
भाग पडिे. यावि बादशहानी मिा काही काळ रवश्रान्ती घेण्याचा सल्ला रदिा आरण ते िाजवाड्याकडे 
पितिे. या कािणासाठी म्हणून वाईट गोष्टीबद्दि मनात मोह रनमाण किणािी जी संपत्ती रतिा मी 
माझ्यापासून दूि केिे. मी माझ्याजवळ गं्रथािय ठेविे याचे कािण रवद्यार्थयांनी त्याचा उपयोग किावा 
म्हणून ति हत्ती आरण घोडे ही मी सुितानाच्या मािकीची असून एका मोसमासाठी माझ्या उपयोगाकिता 
त्याने रदिी असे समजतो’. या रदवसानंति ख्वाजा महमूद गावान हा नेहमी साधा पोषाि धािण किीत 
असे. जेव्हा जेव्हा िाज्यकािभािाच्या कटकटीतून त्याची मोकळीक होई तेव्हा तेव्हा तो [२] (४८७) 
स्वतःचा दगा आरण रवद्याभ्यासािय यात जाऊन बसे आरण त्या रठकाणी रवद्वान आरण कृपाळूपणा आरण 
गुणवतेे्तपणाबद्दि प्ररसद्ध असिेल्या मंडळींच्या सहवासात आपिा वळे व्यतीत किी. शुक्वािी िात्री तो 
पोषाि बदिून शहिाच्या वेगवगेळ्या भागात रफित असे आरण गोिगरिबानंा दान देत असे. दानाची रभक्षा 
देताना तो असे उद गाि काढी की ‘हे दान बादशहाकडून आिेिे आहे’. महमूद गावानच्या या वतुणुकीकडे 
यस्त्कंरचतही िक्ष न देता हिकटपणा आरण कािस्थानीपणा याकडे स्वभावतःच प्रवृत्ती असिेल्या 
दरक्षणेतीि िोकानंी अशा सद गुणी वरजिावि िाचिुचपतीचा आिोप केिा आरण त्याच्या जीवनाची अवेळी 
इरतश्री घडवनू आणिी. ती हकीकत यापुढे यथाक्माने सागंण्यात येईिच. [१६०अ★] 
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(२२७) रहजिी ८७६ [रहजिी ८७६ इ. स. १४७१] या वषी ओरियाचा िाजा अंबि िाय याने 
महमदशहाकडे तक्ाि केिी की ओरियाचे [१६१☐] िाजे मृत झािे असून मंगििाय नावाच्या त्याचं्या एका 
ब्राह्मण मानस पुत्राने िाज्याच्या वािसदािीवि प्रथम माझा अरधकाि असताना देिीि, मिा धुडकावनू 
िावनू िाज्याचा कािभाि बळकारविा आहे. मी आपल्यािा असे वचन देतो की आपण आपिी फौज माझ्या 
मदतीिा देऊन माझे अरधकाि प्राप्त करून घेण्यास मिा मदत केिी ति मी आपिा माडंिीक होऊन 
िाहीन. िाजमहेन्द्री आरण कोंडापल्ली यासह ओरियाचा सवु प्रदेश आपण हजकून घ्यावा अशी महमदशहाची 
दुदुम्य महत्त्वाकाकं्षा होती. त्यािा ओरियाच्या िाजाकडून आिेिी रवनंती म्हणजे आपिे ईस्प्सत प्राप्त 
करून घेण्यासाठी इष्टापत्तीच वाटिी. त्यास अनुसरून त्याने ख्वाजा महमूद गावान याच्या सल्ल्यावरून 
मरिक हसन बहिी यािा रनजामउि् मुल्क हा रकताब बहाि केिा आरण मोठे सैन्य घेऊन ओरियाच्या 
प्रदेशाकडे चाि करून जाण्याबद्दि त्यािा आदेश रदिा. ओरियाच्या सिहद्दीवि त्यािा अंबििाय आपल्या 
सैन्यासरहत येऊन रमळािा. या सैन्याच्या मागदुशनुािािी बहमनी सैन्याने मंगििायारवरुद्ध चाि केिी. 
िाज्य बळकरवणाऱ्या मंगििायाचा पिाभव किण्यात आिा आरण अंबििायाची त्याच्या वािसाहक्काने चाित 
आिेल्या प्रदेशावि अरधपती म्हणून स्थापना किण्यात आिी. यानंति रनजामउिमुल्क याने 
अंबििायासहवतुमान [२] (४८८) कोंडापल्ली आरण िाजमहेन्द्री यावि चाि केिी. ही दोन्ही रठकाणे त्याने 
हजकून घेतिी आरण महमदशहाच्या हुकमानुसाि त्याचं्या व्यवस्स्थत संिक्षणाची तितूद व्हावी म्हणून तेथे 
सुसज्ज िष्ट्किी रशबदंी रनयुक्त केिी. एवढे केल्यानंति त्याने अंबििायािा आपल्या देशाकडे जाण्यास 
पिवानगी रदिी आरण तो स्वतः अमाप िूट घेऊन दिबािाकडे येण्यासाठी पित रफििा. या प्रसंगी 
िाजमाता आरण ख्वाजा महमूद गावान याचं्या रशफािसीवरून रनजामउि् मुल्क याची तेिंगणाच्या 
सुभेदािीवि कायम रनयुक्ती किण्यात आिी. याच सुमािास दयािान ऊफु इमादउि् मुल्क याची नेमणूक 
वऱ्हाडच्या सुभेदािीवि किण्यात आिी. युसुफ आरदििान सवाई हा ख्वाजा महमूद गावानचा अनुयायी 
होता. अंगात असिेल्या थोिथोि आरण उत्तमोत्तम गुणाबद्दि त्याची ख्याती होती. ख्वाजा महमूद गावानने 
त्यािा आपल्या मुिाचे रठकाणी मानिे होते. िाज्यामधीि अरतशय महत्त्वाच्या जागेवि म्हणजे 
दौिताबादचे सुभेदािीवि त्याची नेमणूक किण्यात आिी. महमदशहाची युसुफ आरदििानाच्या 
कतुृत्वाबद्दि पूणपुणे िात्री पटल्यामुळे त्याने वैिागडचा [१६२☐] रकल्ला हजकून घेण्याचा आरण अंतूिचा 
रकल्ला पित रमळरवण्याचा त्यािा आदेश रदिा. माळव्याच्या स्वािीचे वळेी हा रकल्ला एका मिाठा 
अरधपतीच्या ताब्यात गेिा होता. हा अरधपती बहमनी सुितानाचें सावुभौमत्व मानण्यात कुचिाई किीत 
असे. दौिताबाद येथे पोहोचल्यावि युसुफ आरदििानाने कारसमबेग सफरशकन [१६३☐] यािा अंतूि 
घेण्यासाठी आरण दयािानािा वैिागडच्या रवरुद्ध िवाना केिे. अंतूिच्या अरधकाऱ्याने आपल्यािा पूणुपणे 
क्षमा किण्यात यावी या अटीवि रकल्ला प्ररतकाि केल्यारशवाय कारसमबेगच्या स्वाधीन केिा. पिंतु 
वैिागडच्या [२] (४८९) िाजाने रकल्ल्यािा वेढा देणाऱ्या रशबदंीचा ६ मरहनेपयंत सख्त प्ररतकाि केिा. या 
कािावधीचे अिेिीस मदत येण्याची आशा नाही हे जेव्हा त्यािा रदसून आिे तेव्हा त्याने युसुफ 
आरदििानाकडे रनिोप पाठवनू असे वचन रदिे की मिा जि जीवदान देण्यात आिे ति रकल्ल्यातीि सवु 
मािमत्ता मी तुमच्या स्वाधीन किीन आरण माझ्या कुटंुरबयासरहत रकल्ला सोडून रनघून जाईन. युसुफ 
आरदििानाने या अटीिा आपिी मान्यता रदिी आरण दयािानािा हुकूम देऊन कळरविे की कोणताही 
त्रास न देता िाजा रवजीहसग यािा रकल्ल्याविीि िरहवाशासंरहत रकल्ल्याबाहेि जाऊ द्यावे. त्याचप्रमाणे 
िाज रवजीहसग याने आपिे आरश्रत आरण कुटंुबीय मंडळी यासह आपल्या वाडवरडिाचें पूवापाि चाित 
आिेिे प्राचीन रनवासस्थान सोडिे. रकल्ल्यात असिेिी सावुजरनक संपत्ती आरण वशंपिंपिा चाित 
आिेिी धनदौित त्याने ठिल्याप्रमाणे पाठीमागे ठेविी. दिम्यान युसुफ आरदििान हा छावणीत 
डेिादािि झािा होता. त्याने त्याच रदवशी रकल्ल्यात प्रवशे केिा आरण रकल्ल्यातीि मािमते्तचा ताबा 
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घेतिा. यानंति त्याने त्या प्रदेशातीि प्रमुि प्रजाजन आरण शतेकिी मंडळी यानंा संिक्षणाचे आश्वासन 
देऊन रदिासा रदिा. यानंति तो िाजंणी [१६४☐] रकल्यावि चाि करून गेिा. रकल्लेदािाचा बाप नुकताच 
मिण पाविा होता. आपल्यािा जीवदान देण्यात याव े या अटीवि त्याने शिणागती पत्कििी. युसुफ 
आरदििानाने काही हत्ती, घोडे आरण सुितानािा देण्यायोर्गय अशा इति वस्तू याचंी रनवड केिी आरण 
नंति िाजंणीचा िाजा अमिहसग यािा आपल्या संिक्षणािािी घेऊन त्याच्याकडे रकल्ला आरण 
सभोवतािचा मुिूि पुन्हा सुपूदु केिा. यानंति युसुफ आरदििान हा अहमदाबाद रबदि येथे पित 
रफििा. त्याने सुितानािा अनेक हत्ती आरण घोडे नजि केिे आरण त्यारशवाय इतके द्रव्य आरण रहिे 
सुितानासमोि ठेविे की त्याचं्याशी तुिना किता िाजमहेन्द्री आरण नौिगोंडा येथीि भािी िूट कःपदाथु 
ठििी. या कािणास्तव महमदशहाने युसुफ आरदििानावि मानमिातबाचंी िैििैिात केिी. त्यावेळी 
त्याने असे [२] (४९०) उद गाि काढिे की ज्यािा ख्वाजा महमूद गावानसाििा रपता िाभिा आहे त्याच्या 
हातून अशा तऱ्हेची महत्त्वाची कामरगिी पाि पडणाि नाही असे होणािच नाही. याप्रसंगी सुितानाने ख्वाजा 
महमूद गावानिा असा आदेश रदिा की तू आपल्या स्वतःच्या घिी युसुफ आरदििानाचा एक आठवडाभि 
मोठ्या थाटामाटाने पाहुणचाि कि. यावि महमूद गावानने उत्ति केिे की िुद्द सुितान हजि 
असल्यारशवाय कोणताही समािंभ अपुिाच िाहीि. अथात दुसऱ्या पाहुण्यासाठी आयोरजत किण्यात 
आिेल्या पाहुणचािाचा समािंभात भाग घेण्याचे महमदशहाने नाकाििे. पिंतु त्याने महमूद गावानिा असे 
वचन रदिे की आरदििानाचा पाहुणचाि संपल्यानंति मी एका आठवड्यासाठी तुझ्या घिी भेट देण्यासाठी 
येईन. 
 

(२२८) या वचनानुसाि आठव्या रदवशी महमदशहाने महमूद गावानच्या प्रासादाकडे गमन केिे. 
तेथे सतत आठवडाभि त्याने मोठ्या थाटामाटाच्या पाहुणचािात वेळ घािरविा. युसुफ आरदििानािा 
त्याने आपल्याबिोबि मरदिासेवन किण्याची पिवानगी देऊन त्याच्यावि मेहेि नजि दािरविी. या प्रसंगी 
ख्वाजा महमूद गावान याने सुितानाचा अनुपमेय अशा थाटामाटाने पाहुणचाि केिा एवढेच नव्हे ति शुद्ध 
सोन्याने काठोकाठ भििेिी पन्नास पाते्र त्यािा नजि केिी. या पात्रावंिचे आविण रहऱ्यानंी मढरवण्यात 
आिेिे असून एक एक पात्र पकविेिे कोकरू िाहीि एवढे मोठे होते. त्याचप्रमाणे गायन आरण 
वादनामध्ये तिबेज असिेिे रसिकॅरशया, जॉर्मजया आरण हबसाणातीि १०० गुिाम, अिेरबया, रसिीया 
आरण आरशया मायनॉि या देशातंीि १०० घोडे आरण फािच थोड्या िाजपुत्राचं्या िाजवाड्यारंशवाय इतित्र 
कुठेही नजिेस न पडणािी अशी १०० उत्कृष्ट रचनीमातीची पाते्र वगैिे गोष्टीही त्याने सुितानािा नजि 
केल्या. शवेटच्या रदवशी त्याने सुितानाच्या िाजपुत्रानंा आरण दिबािातीि सवु कािभािी मंडळींना 
मौल्यवान अशा भेटी अपुण केल्या. नंति त्याने आपल्या जवळीि सवु मािमते्तची नोंद केिेिी एक यादी 
सुितानािा सादि केिी आरण तो सुितानािा म्हणािा ह्ावि आपिी पूणुपणे मािकी आहे. या 
मािमते्तचा आपण ताबा घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे. आपल्या रठकाणी महमूद गावानने जी आत्मीयता 
अशा तऱ्हेने दािरविी त्याचे महमदशहािा कौतुक वाटिे. त्याने महमूद गावानची सवु मािमत्ता [२] 
(४९१) ििोििच आपल्या ताब्यात आिी आहे असे दािरविे आरण त्यािा जे जे पाविे ते ते सवु त्याने 
महमूद गावान यािा पुन्हा बहाि केिे. [१६५☐] िाज्यामध्ये आता ख्वाजा महमूद गावान आरण युसुफ 
आरदििान याचें वजन एवढे वाढिे की िाज्यातीि सवु अरमि-उमिाव त्याचं्या पुढे पुढे करू िागिे आरण 
त्याचंा दे्वषही करू िागिे. ति इकडे दरक्षणी िोकानंी जिमी झािेिे रवषािी जनावि ज्याप्रमाणे त्वषेाच्या 
यातनातं तडफडत असते त्याप्रमाणे त्या दोघाचंा नाश किण्याची एकजुटीने शपथ घेतिी. 
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(२२९) रहजिी ८७७ [रहजिी ८७७ इ. स. १४७२] या वषी बेळगावच्या रकल्ल्याचा िाजा 
रबिकनिाय [१६६☐] याने रवजयनगिच्या िाजाच्या रचथावणीवरून आरण बकंापूिच्या हहदू अरधपतीने 
गोव्याचे बेट पुन्हा हजकून घेण्यासाठी चाि केिी. या शत्रतु्व रनदशकु तयािीची बातमी जेव्हा महमदशहा 
यािा रमळािी तेव्हा त्याने आपल्या फौजेची जमवाजमव केिी आरण तो बेळगावच्या [१६७☐] रकल्ल्यावि 
चाि करून गेिा. बेळगावचा रकल्ला अरतशय बळकट असून त्याच्या सभोवाि पाण्याने भििेिा िोि 
िंदक होता. रकल्ल्याकडे जाण्यासाठी फक्त एकच वाट असून ती एका हिडीमधून होती आरण 
रठकरठकाणी तट बाधूंन मजबतू किण्यात आिी होती. या बेळगावच्या रकल्ल्यािा सुितानाने वढेा रदिा. 
आपिे पुढीि भरवतव्य सुिरक्षत िाहावे या हेतूने रबिकनिायाने गुप्तपणे तहाच्या अटीसंबंधी बोिणी 
किण्यासाठी ख्वाजा महमूदकडे आपिी [२] (४९२) माणसे पाठरविी. पिंतु महमदशहाने आपल्या 
सामर्थयाचे प्रदशनु किण्यासाठी आरण इति रकल्लेदािामंध्ये प्ररतकाि किण्याची इच्छाशक्ती रनमाण होऊ 
नये या कािणास्तव म्हणून कोणत्याही अटींना मान्यता देण्याचे सपशिे नाकाििे आरण रकल्ल्यावि हल्ला 
करून तो हजकून घेण्याचा रनिय केिा. त्याने तोफिान्याविीि अरधकाऱ्यानंा बजारविे की तुम्हािा जि 
आपल्या जीरवताची हकमत असेि ति तुम्ही १४ रदवसाचं्या आत रकल्ल्याच्या हभतींना सैरनकानंा प्रवशे 
किता येईि असे भगदाड पाडा. त्याचप्रमाणे त्याने ख्वाजा महमूद गावान याजकडे रकल्ल्यासभोवािचा 
िंदकभरून काढण्याची कामरगिी सोपरविी आरण त्यािा असे सारंगतिे की जेव्हा तोफाचं्या भरडमािाने 
रकल्ल्याच्या तटानंा भगदाड पडेि तेव्हा सैरनकानंा आतमध्ये प्रवशे किण्यासाठी िंदकावरून जाण्यासाठी 
माग ुतयाि व्हावा अशी माझी अपेक्षा आहे. जिी ख्वाजा महमूद गावान हा रदवसभिात मातीचे प्रचंड रढगािे 
आरण िाकडे ही िंदकात भिभरून टाकीत असे तिीदेिीि िात्रीच्या वळेी शत्रूचे िोक माती आरण िाकडे 
काढून टाकून िंदक पूणपुणे रिकामा किीत. त्यामुळे ख्वाजा महमूद गावान याने आपल्या हािचािीचे के्षत्र 
बदििे आरण त्याने िंदक िोदण्यास आरण सुरंुग भिण्यास सुरुवात केिी. दरक्षणेतल्या िोकानी 
युद्धनीतीचे हे तत्त्व अजूनपयंत प्रत्यक्ष उपयोगात आणिे नव्हते. आपल्या रकल्ल्याभोवती पाण्याचा िंदक 
आहे आरण म्हणून आपण सुिरक्षत आहोत या स्वप्नात रबिकनिाय गुंग होता तोच एकाएकी ख्वाजा महमूद 
गावान, युसुफ आरदििान आरण फतेउल्ला इमाद उि् मुल्क याचं्या ठाण्यापासून रकल्ल्याच्या हभतीपयंत 
जरमनीतून जे सुरंुग भिण्यात आिे होते त्याचंा भडका उडािा आरण त्यामुळे रकल्ल्याच्या तटानंा हिडािे 
पडिी. [१६७अ★] रकल्ल्याचे संिक्षण किण्यासाठी रबिकनिायाच्या फौजानंी मोठ्या त्वषेाने चाि केिी आरण 
त्याचं्या आरण मुसिमानी फौजामंध्ये झािेल्या धुमिक्ीत सुितानाची २००० माणसे िणागंणावि 
रकल्ल्यावि चाि करून रकल्ला घेण्याच्या प्रयत्नात गािद झािी. रकल्ल्यातीि रशबंदीने िाकूड आरण दगड 
याचं्या साहाय्याने तटािा पडिेिे हिडाि जवळ जवळ दुरुस्त केिे होते तोच महमदशहाने हल्ला 
किण्यासाठी चाि करून समोि असिेल्या शत्रिूा हाकिून िाविे आरण रकल्ल्याच्या तटबदंीवि कबजा 
रमळरविा. रकल्ल्यावि हल्ला किण्याची कािवाई किीत असताना रबिकनिायाने स्वतः दुसिा वषे धािण 
केिा आरण तो िाज सेवकाजंवळ [२] (४९३) आिा. त्याने त्यानंा अशी रवनंती केिी की मी रबिकनिायाचा 
रनिोप्या आहे. तुम्ही मिा तुमच्या बादशहाकडे घेऊन चिा. सुितान महमदशहाच्या समोि आल्यानंति 
त्याने आपिे पागोटे आपल्या मानेभोवती वढेिे आरण तो आपल्या िऱ्या स्वरूपात प्रगट झािा. तो 
सुितानािा म्हणािा की मी आपल्या कुटंुरबयासमवते या हसहासनाच्या पायाचे चुंबन घेण्यासाठी आिो 
आहे. रबिकनिायाने या प्रसंगी आत्मरवश्वास आरण मनाचा मोठेपणा या गुणाचें जे प्रदशनु केिे त्याच्या योगे 
महमदशहा अरतशय िूष झािा आरण त्याने रबिकनिायािा आपल्या दिबािातीि सिदािामंध्ये दािि 
करून घेण्याची आज्ञा केिी. अशा तऱ्हेने प्ररतकाि थाबंल्यावि सुितानाने रकल्ल्यात प्रवशे केिा आरण 
आपल्यािा रमळािेल्या रवजयाबद्दि त्यानें पिमेश्विाचे आभाि मानिे. त्याने बेळगाव आरण बेळगावच्या 
ताब्यातीि परिसिातिा इति मुिूि ख्वाजा महमूद गावानच्या जहारगिीत दािि केिा आरण नंति तो 
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िाजधानीकडे पित रफििा. या मोरहमेत िाजमाता आपल्या मुिाबिोबि गेिी होती. रतच्या 
शहाणपणामुळेच बहमनी िाज्य उच्चस्स्थरतप्रत येऊन पोहोचिे होते. िाजधानीकडे येत असताना वाटेतच 
रतिा मृत्य ूआिा. रतचा मृत देह दफन किण्यासाठी सुितानाने मोठ्या थाटामाटाने अहमदाबाद रबदिकडे 
िवाना केिा. [१६७ब★] 
 

(२३०) जेव्हा सुितानाची स्वािी रवजापूि शहिापाशी येऊन पोहोचिी तेव्हा ख्वाजा महमूद गावान 
याच्या रवनंतीवरून महमदशहाने झािेल्या श्रमाचंा परिहाि किण्यासाठी तेथे मुक्काम केिा. ख्वाजा महमूद 
गावानने त्यारठकाणी आईच्या मृत्यनेू सुितानािा जे दुःि झािे होते ते दूि किण्याचा प्रयत्न केिा. 
रवजापूि शहिाची जी एकंदि िचना होती त्यामुळे सुितान िूष झािा. तेथे त्याने सबधं पावसाळा मोठ्या 
आनंदाने िाहून काढिा असता पिंतु त्यावळेी दरक्षणेत इतका भयंकि दुष्ट्काळ पडिा होता की रवरहिीमधिे 
पाणी आटून गेिे होते. त्यामुळे सुितानािा आपल्या मनाच्या रवरुद्ध आपल्या सैन्यासह अहमदाबाद 
रबदिकडे रफिणे भाग पडिे. पुढीि वषी देिीि पाऊस पडिा नाही आरण परिणामी शहिेच्या शहिे 
िोकाचं्या अभावी ओसाड पडिी. अनेक िरहवासी दुष्ट्काळी अवस्थेमुळे मिण पाविे ति अनेकजण 
अन्नासाठी माळवा, जजनगि आरण गुजिातेकडे रनघून गेिे. तेिंगण, महािाष्ट्र आरण बहमनी [२] (४९४) 
िाज्यातं सवुत्र दोन वषेपयंत अन्नधान्याची िागवड झािी नाही. रतसऱ्या वषी जेव्हा पिमेश्विाने आपल्या 
कृपाप्रसादाचा महापूि वषाव परृ्थवीवि केिा तेव्हा जरमनी नागंिण्यासाठी देशात थोडेफाि शतेकिी देिीि 
रशल्लक िारहिे नव्हते. [१६८☐] 

 
(२३१) ह्ा भयंकि दुष्ट्काळाचे रनवािण होऊन थोडाफाि काळ िोटतो आहे न िोटतो तोच आरण 

झािेल्या आबादीच्या नाशापासून देश थोडेफाि डोके वि काढू िागतो आहे तोच अशी बातमी आिी की 
कोंडापल्ली येथीि रशबदंीने बडंाचे रनशाण पुकाििे आहे. इतकेच नव्हे ति त्यानंी तेथीि सुभेदािािा ठाि 
मारून त्याच्या आरश्रताचंी मािमत्ता जप्त केिी आहे आरण महमदशहाच्या मुळात कृपाछत्रािािी 
असिेल्या भीमिाज ओरिया नावाच्या माणसाच्या ताब्यात रकल्ला रदिा आहे. रकल्ला आपल्या ताब्यात अशा 
तऱ्हेने आल्यावि भीमिाजाने आपल्याकडीि माणसे ओरिसाच्या िाजाच्या भेटीसाठी िवाना केिी आरण 
त्यािा असे रनवदेन केिे की तुमचे तेिंगणातीि वशंपिंपिेने चाित आिेिे िाज्य तुम्हािा पित 
रहसकावनू घ्यावयाचे असेि ति ती संधी आता आिी आहे कािण दरक्षणेतीि साधनसामुग्री दोन वषांच्या 
दुष्ट्काळामुळे संपुष्टात आिेिी आहे आरण सैन्याची संख्या िोडावनू त्यात फक्त थोड्या तुकड्याच उिल्या 
आहेत. भीमिाजाने असेही कळरविे की मुसिमानाकंडून तुम्ही जो प्रदेश हजकून घ्याि त्यात जि मिा 
सहभागी किणाि असाि ति आरण तूतु मिा कोंडापल्लीचा रकल्ला आरण रजल्हा ताब्यात ठेवण्याची 
पिवानगी देत असाि ति तुमच्या मोरहमेत सामीि होण्याचे वचन मी तुम्हािा देतो. ओरिसाच्या िायाने या 
आवाहनाचा फायदा घेतिा आरण १०००० घोडेस्वाि आरण ८००० पायदळी फौज जमा केिी. नंति त्याने 
जजनगिच्या िाजािा आपल्या मदतीसाठी येण्याची हाक रदिी आरण यस्त्कंरचतही रविंब न िावता त्याने 
तेिंगणात प्रवशे केिा. िाजमहेन्द्रीचा सुभेदाि रनजाम उि् मुल्क यािा एवढ्या प्रचडं [२] (४९५) 
फौजेबिोबि मुकाबिा किता येणे अशक्य झाल्यामुळे त्याने त्या रकल्ल्यात आपल्यािा कोंडून घेतिे आरण 
एकंदि परिस्स्थतीचा वृत्तान्त दिबािाकडे त्याने िवाना केिा. 
 

(२३२) ख्वाजा महमूद गावान याच्या सल्ल्यावरून महमदशहाने काफिावंि स्वतः चािून जाण्याचा 
रनिय केिा. त्यानुसाि त्याने आपल्या फौजेिा एक वषाचा आगाऊ पगाि रदिा आरण शक्य रततक्या 
जिद गतीने त्याने आपल्या कुचीिा सुरुवात केिी. कूच कित तो िाजमहेन्द्री येथे येऊन पोहोचिा पिंतु 
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शत्रनेू िणागंणात त्याच्याबिोबि उघडउघड सामना देण्याचे टाळिे. भीमिाज हा कोंडापल्लीच्या 
रकल्ल्याकडे पित रफििा आरण ओरिसाच्या िाजाने िाजमहेन्द्री येथे नदी पाि करून आपल्या िाज्याकडे 
जाण्यासाठी माघाि घेतिी. काहीही कािण नसताना आपल्या िाज्यावि झािेल्या आक्मणाची 
महमदशहािा अरतशय चीड आिी होती. त्याने ख्वाजा महमूद गावान यािा िाजपुत्र महमूदिान 
याजबिोबि िाजमहेन्द्री येथे ठेरविे आरण त्याने स्वतः २०००० घोडेस्वाि घेऊन त्या बडंिोि काफिानंा 
शासन किण्यासाठी म्हणून कूच केिे. रहजिी ८८२ [रहजिी ८८२ इ. स. १४७७] या वषाच्या उत्तिाधात 
सुितानाने ओरिसाच्या िाजधानीपयंत मुसंडी माििी. कसिीही दयामाया न दािरवता तेथीि िरहवाशाचंी 
त्याने कत्ति केिी आरण त्याचबिोबि शत्रचूा प्रदेश जाळूनपोळून उद्ध्वस्त केिा. ओरिसाच्या िाजाने 
आपल्या िाज्याच्या अगदी एका टोकािा आपिे सैन्य काढून घेतल्यामुळे मुसिमानानंी घातिेल्या 
धुमाकुळािा कोणताच प्ररतकाि झािा नाही आरण त्यानंी ओरिसामधीि प्रजाजनापंासून िंडणीची िक्कम 
वसूि केिी. सितेशवेटी सुितानाने ख्वाजा महमूद गावान आरण िाजपुत्र महमूदिान यानंा तेथे बोिावनू 
घेऊन ओरिसा प्रातं त्याचं्या ताब्यात सुपूदु किण्याचे ठिरविे. त्याचप्रमाणे नवीन हजकिेिा प्रातं कायमचा 
आपल्या िाज्यात सामीि करून घेण्याचाही त्याने रनिय केिा. 
 

(२३३) सुितानाच्या मनसुब्याचं्या हकीकती ओरिसाच्या िाजाच्या कानी गेल्या तेव्हा त्याने 
अनेकवाि आपिे वकीि हत्ती आरण इति मौल्यवान वस्तंूचे नजिाणे बिोबि देऊन सुितानािा भेट 
देण्यासाठी म्हणून िवाना केिे. [२] (४९६) त्यात त्याचा उदे्दश सुितानाचे मन आपल्यािा क्षमा 
किण्यासाठी वळवाव ेअसा होता. आपल्या वरकिाबंिोबि त्याने असे रनष्ठापूवुक रनवेदन पाठरविे की यापुढे 
भरवष्ट्यकाळात मी तेिंगणामधीि जमीनदािानंा कोणत्याही प्रसंगी मदत किणाि नाही. त्यावि सुितानाने 
त्यािा असे उत्ति पाठरविे की तू जि मी सागेंन ते २५ हत्ती जे पूवी तुझ्या बापाच्या मािकीचे होते ते मिा 
देण्याचे कबूि किशीि ति तह किण्याची माझी तयािी आहे. ओरिसाच्या िायािा हे हत्ती त्याच्या 
प्राणापेक्षाही अरधक मोिाचे होते तिीदेिीि ही मागणी नाकािण्याचे धाडस त्याच्याने झािे नाही. 
त्याप्रमाणे सुितानाने मारगतिेिे हत्ती भिजिी साज अंगावि चढवनू आरण सोंडेमध्ये सोने आरण चादंी याचें 
सािळदंड घािून सुितानाकडे िवाना किण्यात आिे. त्यानंति सुितानाने ओरिसामधून आपल्या 
िाज्याकडे जाण्यासाठी म्हणून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केिी. 
 

(२३४) िस्त्यामध्ये एक रदवस नेहमीच्या मागापासून थोडासा दूि सुितान रशकाि किण्यामध्ये 
गुंतिा असताना त्याने एका उंच टेकडीवि बाधंिेिा एक रकल्ला बरघतिा. तो अरधक जवळून बघण्यासाठी 
आपल्या अनुचिासह सुितान गेिा. तेथे असिेल्या काही िोकाजंवळ त्याने तो रकल्ला कोणाच्या ताब्यात 
आहे याबद्दि चौकशी केिी. त्यानंी उत्ति रदिे की तो रकल्ला ओरिसाच्या िाजाच्या मािकीचा आहे आरण 
कोणतीही सत्ता तो रकल्ला हजकून घेण्याचा अरवचािीपणा किण्याचे धाडस दािव ू शकणाि नाही. 
सुितानािा या उत्तिाचा अरतशय संताप आिा आरण त्याने रकल्ल्याच्या पायर्थयाजवळ मुक्काम केिा. 
दुसऱ्या रदवशी त्याने रकल्ल्याच्या वढे्याचे काम सुरू केिे. पिंतु वेढा जवळ जवळ दीड मरहना चािून 
देिीि सुितानािा यशाची प्राप्ती झािी नाही. या कािावधीनंति ओरिसाच्या िायाने आपल्या नागरिकानंी 
दािरविेल्या उद्धटपणाबद्दि क्षमायाचनेचे पत्र िवाना केिे. त्यात त्याने आपल्या नागरिकाचंी सभ्यपणाच्या 
वागणुकीचा परिचय नसिेिे रवदूषक या शब्दातं संभावना केिी. त्याने सुितानािा अशीही रवनंती केिी 
की आपण हा रकल्ला हजकून आपिासा केिा आहे असे समजाव ेपिंतु आपिा एक माडंरिक म्हणून रकल्ला 
पुन्हा माझ्या ताब्यात द्यावा. मोठ्या कौशल्यपूवुक मारगतिेल्या या माफीच्या रदिरगिीमुळे सुितान िूष 
झािा. त्याने रकल्ल्याचा वढेा उठरविा आरण आपल्या कुचीिा सुरुवात केिी. 
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(२३५) महमदशहा यानंति कोण्डापल्लीसमोि ठाण माडूंन बसिा आरण सहा मरहन्यानंति अरतशय 
हिािीची परिस्स्थती ओढरवल्यामुळे भीमिाजाने सुितानाकडे क्षमायाचनेची बोिणी सुरू केिी. 
सुितानाने भीमिाजािा काही सिदािाचं्या मध्यस्थीमुळे क्षमा केिी. त्याने रकल्ला आरण शहि सुितानाच्या 
फौजाचं्या ताब्यात रदिे. सुितान यानंति रकल्ला पाहण्यासाठी गेिा असताना त्याने मूर्मतपूजकाचं्या [२] 
(४९७) एका देवळाचा रवध्वसं केिा आरण त्या देवळाचे काही पुजािी जे ब्राह्मण होते त्यानंा त्यान आपल्या 
हाताने जणू काही आपण आपल्या धमाच्या आदेशाप्रमाणेच वागत आहोत असे समजून ठाि माििे. यानंति 
त्यान देवळाच्या चौथऱ्यावि मरशद उभी किण्यात यावी असा हुकूम रदिा. यानंति तो स्वतः चबुतऱ्यावि 
उभा िारहिा आरण काही प्राथनाचें पठण करून दान धमु केिा व िुत्बा आपल्या नावाने वाचिा जावा अशी 
आज्ञा जाहीि केिी. या घटनेनंति ख्वाजा महमूद गावान यान सुितानापाशी रनवदेन सादि केिे की 
बादशहानी काही काफिानंा स्वहस्ताने कंठस्नान घातिे असल्याने ज्या पदवीबद्दि आपल्यािा अरतशय 
अरभमान वाटतो ती गाजी ही पदवी आपण धािण किणे हे अरतशय उरचत असेच कृत्य होईि. महमदशहा 
हा त्याच्या घिाण्यातीि परहिाच सुितान की ज्यान ब्राह्मणाचंा वध केिा. [१६९☐] दरक्षणेतीि िोकाचंी 
अशी धािणा झािी की हे कृत्य अपशकून रनदशकु असे होते. त्यातूनच सुितानािा स्वतःिा आरण त्याच्या 
कुटंुबातीि मंडळींना रववंचनेत आणणाऱ्या आरण अिेि ज्याचा शवेट बहमनी घिाण्याचे रवसजुन होण्यात 
झािा – त्या अनेक कटकटी रनमाण झाल्या. 
 

(२३६) ख्वाजा महमूदच्या सल्ल्यानुसाि महमदशहा जवळ जवळ तीन वषे िाजमहेन्द्री येथे 
िारहिा. या अवरधत त्याने हजकून घेतिेिा प्रदेश स्स्थिस्थावि केिा आरण त्या देशाच्या सीमेविीि 
प्रदेशात जरूि ती िष्ट्किी ठाणी स्थापन केिी. हुकमाचें पािन न किणाऱ्या बडंिोि जमीनदािाचंी त्याने 
हकािपट्टी केिी आरण सवु तेिंगणावि त्याने आपिा ताबा केिा. त्यानंति त्यान निहसग िायाच्या 
ताब्यातीि प्रदेश हजकून घेण्याचा रनिय केिा. त्याचप्रमाणे तेिंगणाच्या प्रातंावि कोणािा सुभेदाि 
नेमावयाचे या रवषयावि त्याने आपल्या मंत्र्याबंिोबि रवचािरवरनमय केिा. मंत्री ख्वाजा महमूद गावान याने 
उत्ति रदिे की हा अरधकाि ग्रहण किण्यास [२] (४९८) योर्गय असा रनजामउि् मुल्कावाचून मिा दुसिा 
कोणी रदसत नाही. सुितानािा महमूद गावानची रनवड पसंत पडिी आरण त्यान िाजमहेन्द्री, कोण्डापल्ली 
आरण इति अनेक रठकाणे रनजामउि् मुल्काच्या देििेिीिािी सोपरविी. [१६९अ★] विंगळ आरण इति 
रजल्हे त्याने अजीमिानाच्या ताब्यात सोपरविे आरण नंति त्याने निहसग िायाच्या प्रदेशाकडे कूच 
किण्यास सुरुवात केिी. अजीमिानािा आपल्या सुभेदािीच्या प्रातंात वगेळा असा स्वतंत्र अरधकािाचा 
दजा रमळाल्याचे रनजामउि् मुल्कािा वैषम्य वाटिे. त्याने सुितानाकडे अजी सादि केिी की माझे 
सुभेदािीचे अरधकाि मी माझ्या मुिापंैकी एिाद्याकडे सोपरवतो आरण मी स्वतः बादशहाच्या समवेत 
सेवसेाठी नेहमी सादि िाहतो. या अजीिा सुितानाने उत्ति रदिे की आमचा उदे्दश देशाचे संिक्षण कसे 
होईि याची तजवीज किण्याचा असतो. तो उदे्दश कोणाच्या हस्ते साध्य होऊन पाि पडावा या बाबीशी 
आम्हािा यस्त्कंरचतही कतुव्य नाही. असे म्हणतात की रनजामउि् मुल्क हा अरतशय महत्त्वाकाकं्षी आहे 
याची ख्वाजा महमूद यािा जाणीव झािी होती. रनजामउि् मुल्क याचा मुिगा मरिक अहमद याचे नुकतेच 
सुितानाच्या अंतःपुिातीि एका तरुणीबिोबि िर्गन झािेिे होते. आपल्या बापापेक्षाही अरधक महत्त्वाकाकं्षा 
त्याच्या अंगी होती आरण म्हणून बापाबिोबि एकाच प्रातंात त्याची अरधकािावि रनयुक्ती व्हावी अशी ख्वाजा 
महमूद गावान याची इच्छा नव्हती. ज्यावेळी परहल्या प्रथम रनजामउि् मुल्क याची िाजमहेन्द्रीचा सुभेदाि 
म्हणून नेमणूक झािी तेव्हा त्याने मरिक अहमदची नेमणूक िुदावदंिान हबशी याच्या हातािािी 
किण्याबद्दि, त्यािा माहूि रजल्ह्ात जहारगिी देण्याबद्दि आरण ३०० स्वािाचंी मनसब त्यािा बहाि 
किण्याबद्दि सुितानाचे मन वळरविे. यावळेी मात्र महमदशहाने रनजामउि् मुल्काने केिेल्या रवनंतीिा 
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मान तुकरविी आरण त्याचा मुिगा मरिक अहमद यािा छावणीत बोिाविे. महमदशहाने १००० 
स्वािाचं्या मनसबीचा अरधकािी म्हणून त्यािा बढती रदिी आरण आपल्या बापाचा दुय्यम म्हणून 
िाजमहेन्द्रीकडे जाण्यासाठी म्हणून त्यािा पिवानगी रदिी. 
 

(२३७) कनाटक आरण तेिंगणाच्या मध्ये [१७०☐] पसििेिा प्रदेश ज्याच्या मािकीचा आहे असा 
निहसग िाय हा एक बिाढ्य िाजा होता. समुद्ररकनाऱ्याच्या बाजूबाजूने त्याचे िाज्य मच्छिीपट्टमपयंत 
पसििेिे होते. त्याने स्वतःच्या आक्मणाने रवजयनगिचा बिाचसा प्रदेश अनेक मजबतू रकल्ल्यासंह 
आपल्या [२] (४९९) िाज्यािा जोडिा होता. बहमनींच्या सिहद्दीविीि अनेक जमीनदािानंा अनेकदा 
रचथावणी देऊन त्याने बंडािा प्रवृत्त केिे होते. सिहद्दीविीि अरधकाऱ्यानं निहसग िायाच्या ताकदीशी 
मुकाबिा करून त्यािा प्ररतिोध किणे शक्य न झाल्याने त्यानंी अनेकदा त्याच्या वतुनाबद्दि सुितानाकडे 
रनवदेने सादि केिी होती. परिणामी त्याच्यावि हल्ला किण्यास सुितान उद्युक्त झािा होता. 
 

(२३८) महमदशहा आपल्या मोरहमेच्या सुरुवातीिा [१७१☐] कूच किीत एका मोडकळीस आिेल्या 
रकल्ल्यापाशी येऊन पोहोचिा. तेथे त्यािा असे सागंण्यात आिे की सिहद्दवारसयाचं्या मनात दहशत 
रनमाण किावी म्हणून रदल्लीच्या कोणाएका बादशहाने हा रकल्ला बाधंिा आहे. हे कळल्यावि सुितानाने 
तेथे मुक्काम केिा आरण रविंब न िावता रकल्ल्याची दुरुस्ती किण्याबद्दि त्याने हुकूम सोडिा. ख्वाजा 
महमूद गावान याने या कामासाठी इतकी मेहनत घेतिी की ज्या गोष्टीिा दोन वषांचा अवधी िागिा 
असता ती गोष्ट केवळ ६ मरहन्याचं्या थोड्या अवरधत उिकण्यात आिी. त्या रठकाणी रशबंदी ठेवण्यात 
आिी आरण रकल्ल्याच्या िक्षणासाठी सवु तऱ्हेच्या सामुग्रीचा भिपूि साठा तेथे किण्यात आिा. हे काम 
इतक्या अल्पावधीत पाि पाडण्यात आिेिे जेव्हा महमदशहाने बरघतिे तेव्हा तो उद्गाििा की पिमेश्विाने 
अनंतहस्ताने माझ्यावि दोन अमोज अशा आशीवादाचंी बिसात केिेिी आहे. एक म्हणजे मोठे साम्राज्य 
आरण दुसिा म्हणजे महमूद गावान साििा सेवक. इतके बोिून त्याने आपिे उत्तिीय वि काढिे आरण ते 
महमूद गावानच्या िादं्यावि टाकिे आरण त्याचवळेी महमूद गावानचे उत्तिीय वि घेऊन ते आपल्या 
अंगावि पेहेििे. आपल्या एका नागरिकावि एिाद्या सुितानाने इतका सन्मान बहाि केल्याचे असे 
उदाहिण कोणत्याही इरतहासाने नमूद केिेिे नाही. पिंतु पुष्ट्कळदा असे होते [२] (५००) की अत्युच्च 
सन्मानाच्या प्राप्तीतून कधीकधी अरवश्वास उत्पन्न होतो आरण कधीकधी त्यातून त्या व्यक्तीचा नाश देिीि 
होतो. अशीच हकीकत ख्वाजा महमूद गावानच्या बाबतीत घडून आिी. ती हकीकत यापुढे सागंण्यात 
येईि. 
 

(२३९) आपल्या रपछाडीचे संिक्षण व्हाव े म्हणून महमदशहाने ३००० घोडेस्वाि रकल्ल्याजवळ 
ठेविे आरण त्याने पुढे कूच केिे. रजथे रजथे तो गेिा तेथीि प्रदेश त्याने उद्ध्वस्त केिा आरण ज्या ज्या 
िरहवाशानंी त्यािा प्ररतकाि केिा अशा सवांना त्याने ठाि माििे. कोण्डापल्ली येथे तो येऊन पोहोचल्यावि 
तेथीि िरहवाशानंी त्यािा मारहती रदिी की येथून १० रदवसाचं्या प्रवासा एवढ्या अंतिावि काचंीचे 
(काजंीविम) देवािय आहे. या देवाियाच्या हभती आरण छप्पि ही सोन्याच्या पत्र्यानंी मढरविेिी असून 
त्यात अरतशय मौल्यवान अशा िड्याचें आभिण आहे. पिंतु अजूनपयंत एकाही मुसिमान सुितानाने ते 
पारहिे नाही अथवा त्या देवळाच्या अस्स्तत्वाबद्दि देिीि काही ऐकिे नाही. हे ऐकल्यावि महमदशहाने 
आपल्या घोडदळातीि ६००० उत्कृष्ट घोडेस्वािाचंी रनवड केिी आरण आपिे उििेिे सैन्य कोण्डापल्ली 
येथे ठेवनू अरतशय जिद गतीने त्याने काचंीच्या रदशनेे कूच केिे. त्याकाळच्या इरतहासकािानंी कथन 
केल्याप्रमाणे शवेटच्या रदवशी त्याने इतक्या वगेाने कूच केिे की केवळ ४० सैरनक त्याच्याबिोबि साथ देऊ 
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शकिे. या चारळसामंध्ये रनजामउि् मुल्क बहिी आरण मुघिीश िान तुकु हे दोघेजण होते. ते देवळाच्या 
नजीक आिे तेव्हा काही हहदू पुढे आिे. त्यामध्ये एक प्रचडं देहाचा माणूस घोड्यावि बसून आपल्या 
हातातीि तिवाि आघात किण्याच्या अरभरनवशेात रफिरवत सुितानाच्या अंगावि अरतशय वेगाने चािून 
गेिा. त्याने सुितानावि तिवािीचा घाव घातिा तो सुितानाने झेििा आरण आपल्या तिवािीच्या एका 
घावाबिोबि त्याचे दोन तुकडे केिे. यानंति दुसऱ्या एका काफिाने सुितानावि हल्ला चढरविा आरण 
थोड्याच वेळात सुितानाच्या प्रत्येक माणसाबिोबि शत्रचूी माणसे हात करू िागिी. पिंतु महमदशहाचे 
भार्गयच एवढे थोि की आपल्या [२] (५०१) प्ररतस्पध्यािा त्याने ठाि केिे. त्याबिोबि उििेिे सवु हहदू 
देवळात रनघून गेिे. पिंतु मधमाश्याचें मोहोळ उठाव ेतद्वत देवळातून िोंढ्या िोंढ्याने माणसे बाहेि पडिी 
आरण देवळाच्या हभतीिा पाठ देऊन देवळाच्या संिक्षणासाठी ती रसद्ध झािी. सिते शवेटी सुितानाचे इति 
सवु सैरनक तेथे येऊन दािि झािे. यानंति देवळावि हल्ला किण्यात आिा आरण देवळाचा पाडाव झािा. 
यावळेी मुसिमानानंी भयंकि कत्ति केिी. अरतशय मोठी िूट जेत्याचं्या हाती पडिी पिंतु त्यानंी 
देवळामध्ये भिपूि प्रमाणामध्ये असिेल्या फक्त सोने, रहिे आरण चादंी एवढ्याच वस्तू आपल्याबिोबि 
नेल्या. यानंति सुितानाने काचंी शहिाचा पूण ुरवध्वंस केिा. शहिामध्ये एक आठवडाभि मुक्काम केल्यावि 
तो आपल्या सैन्याकडे पितिा. 
 

(२४०) या रवजयानंति सुितानाने मरिक हसन रनजामउि् मुल्क, [१७२☐] युसुफ आरदििान 
आरण फिउि् मुल्क याचं्याशी सल्लामसित केिी. त्यानंा त्याने दौिताबाद आरण जुन्निच्या 
सेनारवभागातीि इति अनेक पिदेशी अरधकािी आरण सैरनक यासह मुख्य सैन्यापासून अिग केिे आरण 
निहसग िायारवरुद्ध त्याचंी िवानगी केिी. ही फौज एकंदि १५००० सैरनक एवढी भििी. स्वतः सुितानाने 
निहसग िायाच्याच ताब्यात असिेल्या मच्छिीपट्टम या ठाण्याकडे कूच केिे आरण मच्छिीपट्टम आरण त्या 
आवतीभोवती असिेल्या मुििावि ताबा करून नंति तो कोण्डापल्लीकडे पित रफििा. ह्ा घटना घडत 
असतानाच रनजामउि् मुल्क, जिीफउि् मुल्क आरण इति अरधकािी याचं्या मनात ख्वाजा महमूद 
गावानबद्दि सुितानाची त्याच्यावि जी रवशषे कृपा होती त्यामुळे असूया उत्पन्न झािी. त्यानंी सुितानाच्या 
िाजगीतीि अनेक रवश्वासू सेवकानंा पैसे चारून ख्वाजा महमूद गावानबद्दि सुितानाच्या मनात संशय 
रनमाण होईि अशा तऱ्हेचे उद गाि वळे प्रसंगी काढण्याबद्दि त्यानंा रचथावनू रदिे. त्यानी सुितानाच्या 
मनात संशयाचे रवष पेिण्याची कोणतीच संधी वाया दवडिी नाही. त्यानंी महमूद गावानच्या आकाकं्षा फाि 
मोठ्या आहेत [२] (५०२) याबद्दि सुितानाच्या मनात आशकंा रनमाण केिी आरण बादशाही िरजन्यामध्ये 
पैशाचा मोठ्या प्रमाणावि अपहाि होत असल्याचा उघडउघड आिोप केिा. सितेशवेटी त्यानंी एका 
बनावट पत्राचा बनाव घडवनू आणिा आरण त्या थोि माणसाचा नाश किण्याच्या कािस्थानात ते यशस्वी 
झािे. ही घटना कशी घडिी त्याची सरवस्ति हकीकत देण्याचे अगोदि ज्या अरमिानंी महमूद गावानचा 
नाश किण्याचे कािस्थान िचिे त्याचं्या मनात गावान रवषयी दे्वषाची भावना रनमाण का झािी याचा 
ऊहापोह किणे सयुस्क्तक ठिेि. 
 

(२४१) महमदशहाच्या कािरकदीत बहमनी प्रदेशाचा रवस्ताि अरतशय वाढिा. अिाउद्दीन 
हसनशहा गंगू याने आपल्या प्रदेशाचे जे रवभाग केिे होते त्याचंी उपयुक्तता िाज्य जो पयंत िहान आहे 
तेवढ्यापुितीच होती. िाज्यव्यवस्था मुक्ि किणाऱ्या हुकमामध्ये आता अनेक बदि किणे इष्ट आहे असा 
ख्वाजा महमूद गावान यानी रवचाि केिा. याबाबतच्या जरुिीची त्याने सुितानाची िात्री पटरविी तेव्हा 
सुितानाने त्यािा आपिी योजना कृतीत आणण्याची पिवानगी रदिी. [१७३★] यापूवी साऱ्या बहमनी 
िाज्याची रवभागणी सुरुवातीिा ४ तफु अथवा प्रातं यामध्ये झािी होती. प्रत्येक प्रातं एका सुभेदािाच्या 



 अनुक्रमणिका 

हातािािी याप्रमाणे या चाि प्रातंावंि ४ सुभेदाि नेमण्यात आिे होते. या चाि भागाचंी आता आठ भागातं 
वाटणी किण्यात आिी. वऱ्हाडची दोन सिकािातं रवभागणी किण्यात आिी ती येणेप्रमाणे गावि आरण 
माहूि. गाविवि फते्तउल्ला इमादउि् मुल्क आरण माहूिवि िुदावदंिान हबशी याचं्या नेमणुका किण्यात 
आल्या. दौिताबादचा ताबा युसुफ आरदििानाकडे देण्यात आिा. त्याचप्रमाणे जुन्निपासून दरक्षणेकडे 
असिेल्या इंदापूि, वाई, माण वगैिे अनेक रजल्ह्ाचंा आरण त्याचप्रमाणे गोवा आरण बेळगाव हे रकल्ले हे 
फिउि् मुल्कच्या हातािािी देण्यात आिे. भीमा नदीकाठचे रवजापूिसरहत अनेक रजल्हे आरण 
त्यारशवाय िायचूि आरण मुद्गि हे सिकाि महमूद गावानने स्वतःसाठी िािून ठेविे. अहसनाबाद 
कुिबगा, सागि, नळदुग ु आरण सोिापूि याचंा ताबा दस्तुि रदनाि या हबशी िोजाकडे सोपरवण्यात 
आिा. एकेकाळी रनजामउि् मुल्क [२] (५०३) बहिीच्या पूणु अरधपत्यािािी असिेल्या तेिंगणाच्या 
प्रदेशाचीही रवभागणी किण्यात आिी. िाजमहेन्द्री, मच्छिीपट्टम, रविकोण्डा, ओरिया वगैिेंवि त्याचा 
ताबा नवीन रवभागणीमध्ये चािू ठेवण्यात आिा ति विंगळचे सिकाि आजमिानाकडे सोपरवण्यात आिे. 
या आठही रवभागातंीि प्रत्येकी अनेक ठाणी रवशषेतः सुितानाच्या िाजगी िचासाठी म्हणून िािून 
ठेवण्यात आिी. त्याचं्या बंदोबस्तासाठी दिबािातून रवशषे महसूि अरधकाऱ्याचंी रनयुक्ती किण्यात आिी. 
 

(२४२) अल्लाउद्दीनशहाच्या वळेेपासून तो महमदशहाच्या कािरकदीपयंत अशी प्रथा चाित आिेिी 
होती की प्रत्येक प्रातंामधीि सवु रकल्ल्याचंा ताबा सुभेदाि हकवा तिफदाि याजकडे सोपरवण्यात यावा. हा 
सुभेदाि रकल्ल्यावि आपल्यातफे रकल्लेदाि आरण रशबदंी रनयुक्त किीत असे. ह्ा व्यवस्थेचा परिणाम असा 
झािा होता की पुष्ट्कळदा प्रातंाच्या सुभेदािानंी बडें केिेिी होती आरण प्रत्यही त्याचें बडं मोडून त्यानंा 
वठणीवि आणणे हे काम अरतशय कठीण गेिेिे होते. गावानने िागू केिेल्या नवीन वटहुकूमाप्रमाणे फक्त 
एकाच रकल्ल्याचा ताबा सुभेदािाकडे सोपरवण्यात आिेिा होता. या रकल्ल्यामध्ये त्याने पारहजे असल्यास 
िहाव े असे ठिरवण्यात आिेिे होते. पिंतु प्रातंातीि इति सवु रकल्ले रवशषेेकरून सुितानाने नेमिेल्या 
अरधकाऱ्याचं्या आरण रशबदंीच्या हाती सोपरवण्यात आिेिे होते आरण त्यानंा रमळणािा पगािही मध्यवती 
सिकािच्या िरजन्यातून रदिा जाई. 
 

(२४३) सैन्यािा वतेन देण्याच्या पद्धतीतही नवीन वटहुकूमाप्रमाणे बदि किण्यात आिा होता. 
पूवी ५०० स्वािाचं्या विीि अरधकाऱ्यािा १ िक्ष होन [१७४☐] वार्मषक रमळत असत; १००० स्वािाचं्या 
अरधकाऱ्यािा २ िक्ष होन रमळत असत. ही नेमणूक िोि पैशात देण्यात येत असे अगि त्यासाठी जहागीि 
िावनू रदिी जात असे. ख्वाजा महमूद याने तेिंगणाचा प्रातं पूणपुणे हजकून कबजात [२] (५०४) 
आल्यानंति फौजेिा आपिेसे किण्याच्या हेतूने ५०० स्वािाचं्या अरधकाऱ्याचा पगाि १२५००० होन एवढा 
केिा आरण १००० स्वािाचं्या अरधकाऱ्याचा पगाि २५०००० होन एवढा वाढरविा. जेव्हा अरधकाऱ्यािा िोि 
द्रव्याऐवजी जहारगि िावनू देण्यात येत असे त्यावेळी असा अरिरित रनयम ठिरविा जाई की जिी 
जहारगिीचे उत्पन्न १ होना एवढ्या िकमेने जिी कमी पडिे तिी अशा तऱ्हेच्या तुटीची भिपाई पूणपुणे शाही 
िरजन्यातून किण्यात यावी. त्याच वळेी हीही गोष्ट मान्य किण्यात [२] (५०५) येत असे की जि का नेमून 
रदिेल्या स्वािाचं्या मनसबीपेक्षा एक देिीि रशपाई त्या अरधकाऱ्याच्या हजेिीपटावि नसेि ति त्या 
आरधकाऱ्याच्या नेमणुकीतून त्या रशपायाच्या पगािाइतकी ती िक्कम कापिी जावी. महमूद गावानने 
योरजिेल्या या उत्तम रनयमाविीमुळे सवुत्र सुव्यवस्था नादूं िागिी, सिकािचे हात अरधक बळकट झािे 
आरण सवु पक्षोपक्षानंा न्यायी वागणूक रमळू िागिी. पिंतु या रनयमाविीत अध्याहृत असिेल्या काटेकोि 
तपासणीच्या योजनेमुळे काही महत्त्वाकाकं्षी अरधकाऱ्यानंा आपिा अपमान झािा आहे असे वाटिे आरण 
परिणामी त्याचं्या मनात ख्वाजा महमूद गावान याच्याबद्दि दे्वषाची भावना रनमाण झािी. 
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(२४४) ख्वाजा महमूद यािा त्याचं्या मनात रनमाण झािेल्या नािुषीच्या भावनेची जाणीव झािी. 
पिंतु त्याच्या सवु रवचािाचंी रदशा सावुजरनक रहत कसे साधिे जाईि इकडेच कें द्रीभतू झाल्यामुळे त्याने 
विीि असंतोषाकडे दुिुक्ष केिे. या पाठीमागे त्यािा स्वतःबद्दि आरण त्याच्या रमत्राबंद्दि वाटणािा 
आत्मरवश्वासच कािणीभतू होता. या रमत्रमंळीत त्याने ज्यािा आपिा मुिगा म्हणून मानिे होते तो युसुफ 
आरदििान हा होता. गावानच्या शत्रूंची अशी धािणा होती की जोपयंत गावान आरण आरदििान हे 
एकजुटीने रटकून आहेत तोपयंत दोघापंैकी एकाविही त्यानंा हात उचिता येणाि नाही. आपण मागे 
बरघतल्याप्रमाणे युसुफ आरदििान हा निहसगिायाच्या रवरुद्ध मोरहमेवि गेिा होता. साहरजकच दोन 
रमत्राचंी आता फािकत झािी होती. अशा वळेी ज्या दरक्षणी [१७५☐] आरण हबशी मंडळींना केवळ महमूद 
गावानच्याच रशफािशीवरून उच्चारधकािपदी चढरवण्यात आिे होते त्यानंी आपल्या उपकािकत्यारवरुद्ध 
रनजामउि् मुल्क याच्याबिोबि संगनमत करून कट केिा. युसुफ आरदििानाच्या गैिहजेिीचा फायदा 
घेऊन महमूद गावानचा नाश किावा अशी योजना त्यानंी ठिवनू पक्की केिी. 
 

(२४५) हा कट रसरद्धस नेण्यासाठी त्यानंी जिीफउि् मुल्क दक्कनी आरण रमफ्ता नावाचा हबशी 
अशा दोघाचंी रनवड केिी. ही गोष्ट किण्याचे त्यानंी पूणपुणे मनावि घेतल्यानंति महमूद गावानच्या 
नावाचा रशक्का ज्या हबशी गुिामाजवळ असे त्याचबिोबि त्यानी सिगीचे संबधं जोडिे. त्याच्याबिोबि ते 
मद्याचे सेवन [२] (५०६) देिीि करू िागिे. एका प्रसंगी तो गुिाम दारूच्या सेवनाने बेहोष झािा 
असताना त्यानंी एका कागदावि त्यािा गावानच्या सहीचा रशक्का उमटरवण्यास सारंगतिे. ते त्यािा असे 
म्हणािे की या कागदावि आमच्या एका रमत्राच्या रहशबेासंबधंी हकीकत आहे. या कागदावि अनेक 
िात्याचं्या रशक्क्याचें मोतुब अगोदिच झािेिे असून, आता त्यावि मुख्य वरजिाच्या सहीच्या रशक्क्याचे 
मोतुब होण्याचे िारहिेिे आहे. तो गुिाम दारूच्या धंुदीत होता. त्याने ही रवनंती मान्य केिी आरण तो 
कागद उिगडून देिीि न पाहता त्या दािरविेल्या कागदाच्या भागावि सहीचा रशक्का उमटरविा. त्या 
दोघा दुष्ट्कम्यांना आपल्यािा रमळािेल्या यशाचा अरतशय आनंद झािा आरण त्याच रदवशी िात्री ते 
रनजामउि् मुल्क याजकडे गेिे. त्याने जणू काही ख्वाजा महमूदने ओरिसाच्या िायािा पत्र रिरहिे आहे 
असा भास रनमाण किणािा मजकूि त्या कागदावि रिहून काढिा. तो असा : “महमदशहाचा बदफैिीपणा 
आरण क्ौयु यािा मी कंटाळून गेिो आहे. आता दरक्षण देश हजकून घ्यावयाचा असेि ति ते अरतशय सोपे 
आहे. िाजमहेंद्रीच्या बाजूकडीि सिहद्दीवि कोणी नावाजिेिा असा एकही अरधकािी नाही. तुमच्या 
िाज्यातून स्वािी किण्यासाठी तो भाग अरतशय िुिा आहे. बहुतेक अरधकािी आरण सैरनक हे माझ्याशी 
एकरनष्ठ असल्यामुळे मी तुम्हािा सामर्थयुशािी असे सैन्य घेऊन येऊन रमळेन. जेव्हा आपण दोघेजण 
रमळून सािे िाज्य आपल्या ताब्यात आणू तेव्हा सवु िाज्याची आपण आपल्या दोघामंध्ये समसमान वाटणी 
करून घेऊ.” रनजामउि् मुल्क हजि असताना ते पत्र सुितानािा नेऊन देण्याबद्दि जिीफउि् मुल्क 
आरण रमफ्ता हबशी या दोघानंा आदेश देण्यात आिा. महमदशहाने जेव्हा वरजिाच्या सहीचा रशक्का 
बरघतिा तेव्हा त्याच्या संतापाने भयंकि उचि िाल्ली. वरजिाच्याबद्दि आणिी िोटेनाटे आिोप करून 
त्यािा आणिी गोवण्याचा प्रयत्न रनजामउि् मुल्क याने या संधीचा फायदा घेऊन केिा. यावळेी 
सुितानाची सािासाि रवचाि किण्याची बुद्धी िोप पाविी आरण असे होण्याची शक्यता आहे हकवा नाही 
याचा रवचाि न किता त्याने ख्वाजा महमूदिा घेऊन येण्याचा हुकूम रदिा. या रनिोप्यािा हे पत्र घेऊन 
जाताना हटकण्यात [२] (५०७) आिे होते असा कटवाल्यानंी भास रनमाण केिा होता. त्यािा एकदा 
नजिेिािून घािण्याची गिज देिीि सुितानािा वाटिी नाही. वरजिाच्या रमत्रानंी सुितानाकडे हजि 
होण्यात धोका असल्याची सूचना त्यािा रदिी आरण त्यािा असे सारंगतिे की सुितानाच्या िागाचा पािा 
िािी उतिेपयंत सुितानाची आज्ञा त्या रदवसापुिती न मानण्याची काही तिी सबब तुम्ही शोधून काढावी. 
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इतका वेळ मध्ये गेिा म्हणजे ज्यानंी ही िोटी सही केिी आहे त्याचंा शोध िावता येईि आरण त्यानंा रशक्षा 
किण्यात येईि. ख्वाजा महमूद याने मात्र संकटािा तोंड देण्याचा रनिय केिा. उत्तिादािि त्याने पुढीि 
अथाच्या काही करवता म्हटल्या त्या अशा : आपिे कतुव्य पाि पाडण्यात पूणुपणे गकु असताना ज्यािा 
मृत्य ूयेऊन शहीद होण्याचा प्रसंग येतो त्यािा इथे आरण पििोकी त्याची फिप्राप्ती रमळते. अशा तऱ्हेचा 
हेवा वाटणाऱ्या भरवतव्यािा हसतमुिाने तोंड देणे हे माझ्या दृष्टीने इष्ट नाही काय? 
 

(२४६) ‘(सुितानाच्या) वरडिाचं्या चाकिीत माझ्या दाढीचे केस काळ्याचे पाढंिे झािे. आता 
मुिाच्या चाकिीत ते (िक्ताने) िंगवनू ताबंडे [१७६☐] झािे ति ते ििोििच अरभमानास्पद नाही काय?’ 
 

(२४७) ख्वाजा महमूद गावानशी एकरनष्ठ असिेल्या अनेक अरमिानंी त्याच्याकडे रनिोप्ये पाठवनू 
त्यािा कळरविे की आमच्या कानावि भयप्रद अशा बातम्या येऊन थडकल्या आहेत. पिंतु आम्हा 
प्रत्येकाजवळ एकहजाि घोडे तयाि आहेत. आपिी इच्छा गुजिातेत पळून जाण्याची असेि ति आम्ही 
तुमच्याबिोबि येऊ आरण तुमच्यासाठी आमच्या प्राणाचें बरिदान करू. [१७६अ★] गावानने त्यावि उत्ति 
पाठरविे की माझ्या धन्याच्या चाकिीत गेिी अनेक वष ेमी सन्माननीय अशा पदाचंा उपभोग घेतिा आहे. 
त्या कािावधीत एकाही गुन्ह्ाचा दोषािोप माझ्यावि झािेिा नाही. सुितानाच्या न्यायीपणावि पूणु 
रवश्वासाने मी रवसंबनू िाहात आहे आरण मिा िात्री आहे की शत्रूंनी माझ्यावि जे िोटेनाटे आिोप केिे 
आहेत त्यावि रवसंबनू सुितान माझ्यासािख्या रवश्वासू चाकिािा रनरितच रशक्षा िावणाि नाही पिंतु 
पिमेश्विाच्या मनात तसेच जि व्हावयाचे असेि ति पिमेश्विी इच्छेिा मान तुकरवणे हेच माझ्या दृष्टीने 
योर्गय आहे. आपल्या उत्तिाच्या समािोपात महमूद गावानने असे प्ररतपादिे की तुम्ही सवुजण जो उपाय 
सुचवीत आहा तो तुम्हािा माझ्याबद्दि वाटणाऱ्या रनष्ठा आरण मैत्री याचें रनदशकु असिा तिी [२] (५०८) 
माझ्या दृष्टीने रवचाि किता (मी तसे वागणे म्हणजे) कृतघ्नता आरण बंडिोिीच ठिेि. 
 

(२४८) यातून अगदी वाईट अशी गोष्ट रनष्ट्पन्न होणाि याबाबत गावानने आपल्या मनाची तयािी 
केिी आरण तो दिबािात येऊन दािि झािा. महमदशहाने अरतशय कडक शब्दांत त्यािा रवचाििे 
“जेव्हा एिादी व्यक्ती आपल्या सावुभौमाशी बेईमान होते आरण त्या व्यक्तीचा गुन्हा रसद्ध होतो तेव्हा त्या 
व्यक्तीिा कोणती रशक्षा द्यावी?” सुितानाच्या धमकावणीिा न रवचरित होता ख्वाजा गावानने उत्ति 
रदिे, “ज्यािा कोणी त्राता उििा नाही असा हिकट मनुष्ट्य आपल्या सुितानाबिोबि जि बेईमानीपणाची 
वतुणूक किीि ति त्यािा कोणतीही दया दािवता कामा नये.” यावि सुितानाने त्यािा उपरिरनर्मदष्ट पत्र 
दािरविे; ते पत्र पारहल्यानंति ख्वाजा महमूदने “हे पिविरदगि हा ति रनःसंशय महाभयंकि 
बनवाबनवीचा प्रकाि आहे,” या अथाची कुिाणातीि एक उक्ती म्हटिी आरण त्याने उत्ति रदिे “रशक्का ति 
माझा आहे पण पत्र मात्र माझे नाही. त्यारवषयी मिा कसिीच मारहती नाही.” आपल्या उत्तिाचा समािोप 
किताना त्याने कुिाणातीि पुढीि ओळ आणिी एकदा म्हटिी ती अशी, “ज्याचं्या आज्ञाचें पािन न्यायी 
व्यक्तींकडून प्रसंगी आपल्या िक्ताचे बरिदान देऊनही नेहमीच होत असते त्या पिमेश्विाची शपथ घेऊन 
मी सागंतो की युसूफ आरण िाडंगा याचं्याबद्दिची गोष्ट रजतकी िोटी आहे रततकाच माझ्या शत्रूंनी [१७७☐] 
माझ्यारवरुद्ध घडवनू आणिेिा हा बनाव िोटा आहे.” त्यावळेी सुितान दारूच्या सेवनामुळे बेहोष झािा 
होता. क्ोधामुळे त्याची रवचािशक्ती त्यािा सोडून गेिी होती. बहमनी घिाण्यािा उतिती कळा 
िागण्याचा कािावधीही आता अगदी जवळ येऊन ठेपिा होता म्हणून की काय या घटनेची आणिी 
चौकशी किण्याच्या भानगडीत तो पडिा नाही. तो आपल्या हसहासनावरून उठिा आरण आपिा हबशी 
गुिाम जोहि यािा त्याने ख्वाजा महमूदिा तत्क्षणीच ठाि मािण्याची आज्ञा रदिी. सुितानािा उदे्दशून 
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ख्वाजा महमूद म्हणािा, “माझ्यासािख्या वृद्ध माणसाचा मृत्य ूही काही ििोििी फािशी महत्त्वाची बाब 
नाही. पिंतु तुमच्या दृष्टीने त्याकडे पारहिे असताना तुमच्या साम्राज्याचा ऱ्हास आरण तुमच्या नीरतमत्त्वाचा 
संपूण ु नाश या दोन्ही गोष्टी सामाविेल्या मिा त्यामध्ये रदसून येत आहेत.” ख्वाजा महमूद गावानकडे 
यस्त्कंरचतही िक्ष न देता सुितान एकाएकी अंतःपुिात रनघून गेिा. यावि त्या हबशी गुिामाने आपिे शि 
उपसिे आरण तो ख्वाजाच्या िोिाने येऊ िागिा. ख्वाजा महमूद [२] (५०९) गावान रकल्ल्याच्या रदशनेे 
तोंड करून गुडघे टेकून बसिा. त्याच्या तोंडून उद गाि रनघािे “या जगात पिमेश्विारशवाय दुसिे कोणीही 
नाही आरण महमद त्या पिमेश्विाचा प्रणेता आहे.” जोहिच्या तिवािीचा घाव त्याच्या मानेवि पडत 
असताना तो उद गाििा “धन्य त्या पिमेश्विाची” आरण एवढे बोिून त्या पिमेश्विाच्या अिंड 
कृपाप्रसादाच्या छत्रािािी त्याने आत्मसमपुण केिे. ही घटना घडिी त्यावळेी असदिान रगिानी हा एक 
उच्चपदस्थ अरधकािी आरण महमूद गावानचा रमत्र हजि होता. त्यािाही जोहिने कोणत्याही प्रकािचा 
हुकूम नसताना ठाि माििे. वयाची ७८ वष े पुिी होत आिेिी असताना ख्वाजा महमूद गावान हा मिण 
पाविा. आपल्या मृत्यपूूवी काही काळच त्याने आपिा धनी महमद शहा याच्या स्तुरतपि एक कवन िचिे 
होते. 
 

(२४९) महमूद गावानचा मृत्यू. ५ सफि ८८६ रहजिी [सफि ५ रहजिी ८८६ एरप्रि ५ इ. स. 
१४८१] या रदवशी झािा. ख्वाजा महमूद गावानच्या सेवक गणापंैकी एक आरण तारििी महमूद शाही या 
गं्रथाचा कता मुल्ला अबदुि किीम हसदी याने महमूद गावानच्या मृत्यवूि एक कवन िचिे ते असे “ज्याची 
पूजा ििोििी किावी अशा योर्गयतेच्या असिेल्या आरण त्याच्या उदाि स्वभावामुळे सवु जगाचे हृदय 
आनंदाने भरून येत असे त्या रनष्ट्पाप धमुवीिाचा मृत्यू कोणत्या ताििेिा झािा हे जि तुम्हास जाणून 
घ्यावयाचे असेि ति ते तुम्हािा पुढीि ओळीत नोंदिेिे आढळेि.” 
 

“अन्याय्य देहातं रशक्षा” [१७८☐ १७८अ★] 
 

दुसऱ्या एका दोहऱ्यात किीम हसदी म्हणतो “तुम्हािा जि त्याच्या मृत्यचूी तािीि रवचाििी ति 
म्हणा, “रनिपिाध महमूद गावानािा होतात्म्य प्राप्त झािे.” 
 

(२५०) या थोि व्यक्तीच्या दानशूिपणाचे अनेक अवशषे [२] (५१०) आज दरक्षणेत आहेत. त्यात 
रवशषे उल्लेरिण्याजोगे म्हणजे आपल्या मृत्यपूूवी दोन वषे त्याने बाधंिेिे अहमदाबाद रबदि येथीि 
महारवद्यािय. या महारवद्याियाच्या आवािात एक मशीद आरण मोठा चौक या दोन गोष्टी आहेत आरण हा 
इरतहास मी रिहीत असतानाच्या क्षणी जणू काही आताच त्याचें बाधंकाम संपिेिे आहे अशा अवस्थेत ही 
बाधंकामे होती तशी उभी आहेत. [१७९☐] ख्वाजा महमूद गावानचे ठायी अपाि रवद्वत्ता होती. गद्य आरण पद्य 
रिरहण्याची त्यािा अरतशय आवड असून त्या रवषयात त्यािा अरतशय स्वािस्य होते. अंकगरणत आरण 
बीजगरणत या रवषयात त्याची बिोबिी किणािे फािच थोडे होते. दरक्षणेमधीि काही गं्रथाियात त्याने 
स्वतः रिरहिेल्या िोजत उि इन्शा आरण इति काही करवता अजून उपिब्ध आहेत. दिवषी िुिासान 
आरण इिाक येथीि अनेक रवद्वान मंडळींना मौल्यवान भेटी पाठरवण्याची त्याची पद्धत होती. त्या भागातीि 
िाजेिजवाडे त्याच्यावि मानमिातबाचंा वषाव किीत. मौिाना जामी अब्दुि िहमान याचा महमूद गावान- 
[२] (५१९) बिोबि पत्रव्यवहाि होत असे आरण त्याने रिरहिेिी काही पते्र त्याच्या गं्रथात रदसून येतात. 
मौिानाच्या काव्यापंैकी एक हे महमूद गावानच्या स्तुतीपि रिरहिेिे आहे. मुल्ला अब्दुि किीम हसदी याने 
ख्वाजा महमूदचे एक उत्कृष्ट चरित्र रिरहिे आहे त्यापैकी काही भाग मी या रठकाणी उद धृत किीत आहे. 
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(२५१) ख्वाजा महमूदच्या वाडवरडिानंी अनेक रपढ्या वशंपिंपिेने पर्मशयामधीि जीिानच्या 
िाजपुत्राचें वरजिीच्या अरधकािाचे पद भषूरविे होते. या पुरुषापंैकी एक िश्द या प्रातंाचा अरधपती झािा. 
हाजी महमद कन्दहािी या िेिकाच्या वृत्तान्ताप्रमाणे हा प्रदेश या घिाण्याकडे शहा तहमास्प सफवी याच्या 
कािकीदीपयंत अमिािािी होता. ख्वाजा महमूद याचा जन्म िाजघिाण्यात झािा होता तिी शहा 
तहमास्प याच्या मनातीि मत्सिाची त्यािा अरतशय रभती वाटिी आरण त्याने आपल्या आईचे मन आपल्या 
जन्माचे रठकाण सोडून जाण्यारवषयी वळरविे. इिाक आरण िुिासान या देशाचं्या सुितानानंी जिी त्यािा 
वरजिीच्या पदाचा अंगीकाि किण्याबद्दि रवनंती केिी तिी धोका देणाऱ्या त्या वरजिीच्या अरधकािाचा 
स्वीकाि किण्यास त्याने नकाि रदिा आरण त्याऐवजी व्यापािपेशा धािण किण्याचे त्याने ठिरविे. व्यापािी 
म्हणून त्याने अनेक देशातूंन प्रवास केिा आरण प्रत्येक देशातीि नामवतं आरण रवद्वान व्यक्तींबिोबि त्याने 
आपिा परिचय करून घेतिा. तो ४३ वषांचा झािा तेव्हा थोडा फाि व्यापाि किण्याच्या हेतूने आरण काही 
अंशी दरक्षणेतीि रवद्वान मंडळींना भेटण्याच्या उदे्दशाने तो समुद्रमागाने दाभोळच्या बदंिात उतििा. तेथून 
त्याने अहमदाबाद रबदिपयंत प्रवास केिा. बहमनींच्या िाजधानीच्या शहिाहून रदल्लीिा जाण्याचा त्याचा 
बेत होता. दुसऱ्या अल्लाउद्दीन शहािा त्याच्या अंगातीि थोि गुणाचंी ओळि पटिी आरण आपल्या 
सिदािमंडळीत त्याने दािि व्हाव े यासाठी त्याचे मन वळरविे. हुमायनूशहा जािीमच्या कािरकदीत 
त्यािा मरिक उत् तुज्जाि हा रकताब रमळािा आरण िाज्यातीि प्रथम श्रेणीच्या अरधकािावि त्याची रनयुक्ती 
झािी. महमदशहाने इति अनेक रकताबाचंी या पदव्यात भि टाकिी त्यामध्येच ख्वाजा जहान हा एक 
रकताब होता. या सुितानाच्या कािरकदीत त्याच्या स्वतःच्या चाकिीत २००० मोगि सैरनक होते आरण 
त्यारशवाय [२] (५१२) सुितानाच्या १०००० घोडेस्वािाचें अरधपत्यही त्याच्याकडे होते. त्यािा गावान 
म्हणत त्याबद्दि पुढीि कािणमीमासंा रदिी जाते. एकदा सुितानाच्या संगतीत तो िाजवाड्याच्या गच्चीवि 
बसिेिा असताना िािून जात असिेिी एक गाय हंबििी. तेव्हा रतथे असिेल्या मंडळींपैकी एकजण 
थटे्टिोिपणे म्हणािा, “कदारचत आमचे रवद्वान मंरत्रमहाशय सुितानसाहेबानंा या गायीचे काय म्हणणे 
आहे ते सागंतीि” यावि ख्वाजा महमूदने भाष्ट्य केिे. “रतचे म्हणणे असे आहे की मी रतच्याच जातभाईपैकी 
एक आहे आरण म्हणून गाढवाचं्या संगतीत मी िाहू नये.” त्यािा जेव्हा ख्वाजा जहान हा रकताब रमळािा 
तेव्हा जणू काही भरवष्ट्यात घडणाऱ्या गोष्टीकडेच िक्ष देऊन तो म्हणािा, “की ही गोष्ट अपशकुनी आहे 
अशी मिा भीती वाटते कािण ज्यानंी ज्यानंी ही पदवी भषूरविी त्या त्या सवांचा अकािी अंत झािेिा आहे. 
तो धमाने अरतशय कडक सुन्नीपथंी होता. महमद शहाबिोबिीि त्याच्या एकरनष्ठेरवषयी शकंा घेण्यास 
कोणतीही जागा नव्हती. त्याच्या दानशूिपणाची ख्याती साऱ्या आरशयािंडात पसििी कािण 
आरशयािंडात असे एकही शहि अथवा गाव नव्हते की जेथल्या रवद्वानाने त्याच्या उदािपणाचा फायदा 
घेतिा नव्हता. त्याची वागणूक सवांना आपिेसे किणािी होती आरण त्याचा न्यायीपणा संशयातीत होता. 
 

(२५२) महमदशहाच्या कानावि ख्वाजा महमूद गावानकडे अफाट संपत्ती असल्याच्या बातम्या 
वािंवाि आल्या होत्या. त्याने िरजनदाि रनजामुद्दीन हसन रगिानी यािा बोिाव ूपाठरविे आरण ख्वाजा 
महमूदजवळीि संपत्ती, रहिे आरण सोन्याची ताटे कुठे ठेविी आहेत याबद्दि त्यािा दिडावनू रवचाििे. 
िरजनदािाने घाबित घाबितच उत्ति रदिे की जि बादशहा मिा जीवदान देतीि ति मी सवु संपत्तीचा 
शोध िावीन. यावि आपल्या पदिी िूपशी िूट पडेि या आशनेे सुितानाने त्यािा शपथेवि सारंगतिे की 
तू जि कसिीही िपवाछपवी केिी नाहीस ति मी तुिा भिपूि बरक्षसी देईन. यावि हसन रगिानी याने 
उत्ति रदिे, “बादशहा सिामत माझ्या मािकाचें दोन िरजने होते. त्यापैकी एकािा ते बादशहाचा िरजना 
असे म्हणत आरण त्यामधून त्याचंी फौज, तबेिा आरण घिादािाचा िचु िची पडे. त्यामध्ये आता १०००० 
िािी आरण ३००० होन एवढी रशल्लक आहे. [२] (५१३) दुसऱ्यािा ते गरिबाचंा िरजना असे म्हणत. त्यात 
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बदं केिेिी एक थैिी असून थैिीत ३०० िािी आहेत.” [१८०☐] यावि सुितान म्हणािा, “ख्वाजा 
महमूदचे उत्पन्न हे अनेक सुितानाचं्या बिोबिीचे असताना त्याच्या िरजन्यात इतकी छोटी िक्कम ही घटना 
कशी काय संभवते?” यावि िरजनदािाने उत्ति रदिे, “जेव्हा जेव्हा त्याचं्या जहारगिीमधून वसुिीचे 
उत्पन्न येत असे तेव्हा तेव्हा ते आपिी फौज आरण तबेल्याच्या िचाएवढी िक्कम बादशहाच्या िरजन्यासाठी 
काढून घेत आरण उििेिी िक्कम बादशहा सिामत िुद्द आपल्या नावाने स्वतःच्या उपयोगासाठी एक 
कवडीही [१८१☐] रशल्लक न ठेवता गरिबगुिीबानंा ती देऊन टाकीत. त्यानंी आपल्याबिोबि पर्मशयामधून 
दरक्षणेत ४०००० िािी एवढी िक्कम आणिी होती ती त्यानंी व्यापािात गुंतविी. तेवढे भाडंवि 
आपल्याजवळ कायम ठेवनू जो काही फायदा होत असे त्यातून दोन िािी ते आपिी पाकशाळा आरण 
पोषाि यावि िचु किीत. उििेिा नफा गरिबाचं्या िरजन्यात सामीि केिा जाई. त्यातून त्याचंी आई, 
नातेवाईक आरण व्यापािाच्या रनरमत्ताने त्याचं्याशी परिचय झािेल्या आरण हहदुस्थानात येण्यास ज्या कबूि 
नव्हत्या अशा रवद्वान आरण योर्गय व्यक्तींच्या नाव ेनक्त िक्कमा पाठरवल्या जात. 
 

(२५३) ख्वाजा महमूद गावानच्या शत्रूंना या रनवदेनाने एकच गोंधळात टाकिे. तिीदेिीि 
मत्सिग्रस्त बुद्धीने त्यानंी उद गाि काढिे की ख्वाजा महमूद गावान हा अरतशय हुशाि माणूस होता आरण 
आपण जो िचु कितो त्यामुळे आपिी श्रीमान सापंरतक स्स्थती उघडकीस ति येणाि नाही ना यामुळे 
संशयग्रस्त होऊन त्याने आपिी संपत्ती िाजधानीतच कुठेतिी गुप्तपणे िपवनू ठेविी असिी पारहजे. या 
उद गािावि िरजनदाि हसन रगिानीने उत्ति रदिे की मी नमूद केिेल्या िकमेव्यरतरिक्त ख्वाजा महमूद 
गावानाचं्या मािकीची एक िािीएवढी िक्कम जिी त्याचं्या [२] (५१४) िरजन्यात वा अन्यत्र सापडिी ति 
कोणतीही दुघुट रशक्षा भोगण्यास मी तयाि आहे. यावि सुितानाने आपल्या मृत वरजिाच्या नोकिानंा एकत्र 
जमरविे. सवुप्रथम त्याने मुख्य फिाश [१८२☐] याच्याकडे रवचािणा केिी. त्याने उत्ति रदिे की शहिातीि 
मरशदी आरण पाठशाळा याचं्या जरमनीवि असिेल्या काही चटया वगळल्यास माझ्या मािकाकडीि सवु 
तंब ूआरण गारिचे आता छावणीत आहेत. तो पुढे म्हणािा की ख्वाजा महमूद गावान हे केवळ एका नुसत्या 
चटईवि झोपत असत. यानंति मुदपाकिान्याच्या व्यवस्थापकािा बोिावण्यात आिे. तो म्हणािा सवु 
पाते्र आरण भाडंीकंुडी माझ्यापाशी आहेत पिंतु ख्वाजा महमूद गावान याचं्यासाठी िागणािे पदाथु हे नेहमी 
मातीच्या भाडं्यात तयाि किण्यात येत असत. सवांअिेि गं्रथाियाचा गं्रथपाि उभा िारहिा आरण त्याने 
गं्रथाियात ३००० गं्रथ असत्याची कबुिी रदिी. पण तो असे म्हणािा की हे सवु गं्रथ रवद्याियातीि 
रवद्यार्थयांच्या उपयोगी पडतीि असेच होते. हे ऐकून सुितान रिन्न झािा. तेव्हा िरजनदाि धीि करून 
म्हणािा, “बादशहा सिामत आपण सुिरक्षत िहावते म्हणून महमूद गावानसािख्या हजािोंचा बळी गेिा 
ति त्याची तमा नाही पिंतु आपण ख्वाजा महमूद आपल्यािा जीव तोडून जे सागंत होते त्याची दिि का 
घेतिी नाही आरण ओरिसाच्या िायाकडे पत्र घेऊन जाणािा दूत कोण होता याची शहारनशा का बिे केिी 
नाही. आपण जि असे केिे असते ति ख्वाजा महमूद यानंी जि का देशद्रोह केिेिा असता ति तो आपणा 
सवांसमोि नाही ति साऱ्या मानवजातीसमोि उघडपणे रदसून आिा असता.” त्याचे हे बोिणे 
महमदशहाच्या काळजािा रभडिे आरण कसल्यातिी धंुदीच्या तंद्रीतून जणू काही जागा झाल्यासाििा 
त्याने दुदैवी महमूद गावानावि ज्यानंी आिोप केिे होते त्यानंा उपरिरनर्मदष्ट पत्र घेऊन जाणाऱ्या दूतािा 
आपल्या समोि हजि किण्याची आज्ञा केिी. त्यानंा असा कोणीच मनुष्ट्य पुढे किता येईना आरण ििी गोष्ट 
काय झािी असावी याची कल्पना सुितानाच्या मनात िख्िरदशी येऊन गेिी. त्याच्या हातून जे कृत्य 
घडिे होते त्याची भयानकता ध्यानात येऊन त्याचा थिकाप उडािा. पिात्तापदर्गध मनःस्स्थतीत व 
स्वतःच्या अरवचािी भोळसिपणाबद्दि दुःि किीत आरण आपल्या अरतशय रवश्वासू चाकिावि आरण 
रमत्राप्रमाणे असिेल्या वरजिावि अन्यायीपणे जी कठोि रशक्षा िादिी गेिी त्याबद्दि स्वतःिा दोष देत 
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महमदशहा आपल्या अंतःपुिात [२] (५१५) रनघून गेिा. मृत महमूद गावानचे शव दफन किण्यासाठी 
छावणीतून अहमदाबाद रबदिकडे सुतकी वाताविणात िवाना किण्यात आिे. दफन रवधीचा समािंभ 
उिकल्यावि तीन रदवसानंी िाजपुत्र महमूदिान आरण इति अनेक अमीि यानंा दफनभमूीिा भेट 
देण्यासाठी जाण्याचा आदेश देण्यात आिा. 
 

(२५४) सुितानाने आता कूच किण्याचा हुकूम रदिा. पण त्याच रदवशी िात्री इमादउि् मुल्क 
आरण िुदावंदिान हे दोघेजण वऱ्हाड आरण माहूिच्या सेनारवभागानंा बिोबि घेऊन छावणीपासून दूि 
झािे आरण चाि मैि दूिवि जाऊन त्यानंी तळ रदिा. त्याचं्या वतुनाने महमदशहा स्स्तरमत झािा आरण 
त्याने आपल्या कूचीचा बेत पुढे ढकिून अशा तऱ्हेची कािवाई त्या दोघानंी का केिी हे जाणून घेण्यासाठी 
चौकशीकिता दूत िवाना केिे. त्यावि त्यानंी उत्ति पाठरविे की ख्वाजा महमूद गावानसािख्या वरजिाचा 
तुमच्या मजीतीि चाकिानंी जि गुप्तपणे कािस्थाने करून नाश केिा आहे ति साहरजकच दिबािामध्ये 
िारहल्यास आमच्या सुिरक्षततेिा धोका आहे अशी भीती आम्हािा न वाटिी तिच नवि आहे. यावि 
सुितानाने त्या दोघानंा गुप्तपणे रनिोप पाठरविा आरण कळरविे की तुम्ही माझ्या समक्ष यावे अशी माझी 
इच्छा आहे. तुम्ही आल्यास तुमच्या मदतीने माझ्या रवश्वासाचा गैिफायदा घेणाऱ्या रवश्वासघातक्यानंा मी 
शासन किीन. यावि त्यानंी उत्ति पाठरविे की जेव्हा युसुफ आरदििान पित येईि तेव्हा त्याच्याबिोबि 
आम्ही येऊ आरण आपल्या पायावि िोळण घेऊ. सुितानाने जेव्हा बरघतिे की अशा परिस्स्थतीत रधम्मेपणा 
आरण सिोिा ही आता आपल्या उपयोगी पडणाि आहेत तेव्हा त्याने युसुफ आरदििानाकडे रनघून 
येण्यारवषयी हुकूम िवाना केिा. युसुफ आरदििान अरतशय त्विेने कोंडापल्ली येथे येऊन पोहोचिा आरण 
त्याने आपिे तंब ू नािाज झािेल्या उपरिरनर्मदष्ट दोघा प्रमुिाचं्या छावणीशजेािीच ठोकिे. यानंति काही 
कािावरधतच त्या सवांनी आपल्यािा पारहजे होते ते सवु प्राप्त करून घेतिे. मृत वरजि ख्वाजा महमूद 
गावान याची रवजापूिची जहारगिी युसुफ आरदििानािा बहाि किण्यात आिी आरण त्यािा रवजापूिचा 
तिफदाि नेमण्यात आिे. आरदििानाच्या हातािािीि दयािान, [२] (५१६) फिउि् मुल्क, मल्लूिान 
आरण इति बहुतेक सवु मोगि अरधकाऱ्यानंा त्याच रवभागात जहारगिी रनयुक्त किण्यात आल्या. फतेउल्ला 
इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान यानंा त्याचं्या तेव्हाच्या सिकािावि कायम किण्यात आिे. त्यानंी पुढे 
केिेल्या इति मागण्याही पुऱ्या किण्यात आल्या. सुितानाबिोबि अहमदाबाद रबदिपयंत स्वािीत हजि 
िारहल्यावि विीि रतघे अमीि शहिाबाहेिच मुक्काम करून िारहिे आरण त्यानंी शहिात प्रवेश किण्यास 
साफ नकाि रदिा. सुितानािा आता रदसून आिे की आपल्या सते्तिा अशा परिस्स्थतीत अपेरक्षल्याप्रमाणे 
आता सामर्थयाचा पाहठबा उििेिा नाही तेव्हा रनष्ट्कािण भावनेच्या आहािी न जाता त्याने शातं परिस्स्थतीत 
त्याचं्या वागणुकीशी जुळते घेतिे आरण त्यांचा योर्गय तो सन्मान करून त्यानंा आपापल्या जहारगिीवि पित 
रनघून जाण्याची पिवानगी रदिी. तो अशी रनिथुक आशा मनाशी बाळगून िारहिा की वरजिाच्या जागी 
नव्याने नेमणूक झािेिा रनजामउि् मुल्क बहिी हा ख्वाजा महमूद गावानची जागा भरून काढीि. आपल्या 
नवीन वरजिाचे आसन बळकट किण्यासाठी त्याने दििोज त्याच्यावि सन्मानाची िैििैिात आरण 
िाजगीरित्या प्रिोभनाचंा वषाव किण्यास सुरुवात केिी. पिंतु त्याने योजिेल्या या उपायाचंा परिणाम 
असा झािा की रदवसेंरदवस तो अरधकारधक मत्सि, दे्वष आरण रतिस्काि याचें िक्ष्य बनिा. 
 

(२५५) यानंति काही मरहन्यानंी युसुफ आरदििान, इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान हे 
आपल्यािा त्याचं्या सैन्यासह येऊन रमळतीि अशी आशा मनाशी बाळगून सुितानाने िाजधानीतून कूच 
केिे. पिंतु जिी विीि रतघा उमिावानंी त्याच्या सहवतुमान कूच केिे तिी ते आपिी छावणी त्याच्या 
तळापासून दूि ठेवीत. कूच किीत असताना आपल्या आघाडीवरूनच ते त्यािा वदंना देत. अशा वळेी ते 
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त्याच्यापासून अरतशय दूिवि उभे िाहात आरण त्याचं्याभोवती त्याचें िक्षक संिक्षक सािळीचे कडे किीत. 
क्षणाक्षणािा घटकेमधून हजािो वळेा महमदशहािा ख्वाजा महमूदचा त्याने जो नाश केिा होता त्याबद्दि 
िंत वाटे. पिंतु आता झाल्या गोष्टीिा काहीच उपाय नव्हता. झाल्या गोष्टीबद्दि तक्ाि किणे त्यािा 
अपमानास्पद वाटत होते. पिंतु तिी देिीि आतल्या आत भयंकि मनस्तापाने त्याचे मन रपचून गेिे होते. 
जेव्हा सैन्य बेळगाविा पोहोचिे तेव्हा सुितानाने शहि आरण भोवतािच्या तटबदंीची पाहणी केिी. 
यानंति त्याच्या अरधकाऱ्यानंी वािंवाि प्रयत्न करून देिीि त्याने [२] (५१७) गोवा आरण कोकण देश 
यानंा भेट देण्यास नकाि रदिा व तो िाजधानीकडे पित रफििा. त्याच वेळी बातमी आिी की 
रवजयनगिचा िाजा रशविाय याने मोठी फौज गोव्यारवरुद्ध िवाना केिी आहे. यावि सुितानाने युसुफ 
आरदििानािा रवजापूिच्या सेनारवभागािा घेऊन त्याच्या प्ररतकािाथु जाण्याचा आदेश रदिा. तो स्वतः 
मजि दिमजि किीत रफिोजाबाद येथे पितिा. तेव्हा वाटेतच सुितानाची पिवानगी न घेता सैन्यािा 
सोडून फतेउल्ला इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान हे वऱ्हाडमधीि आपापल्या सिकािाकडे िवाना झासे. 
 

(२५६) महमदशहािा आता जाणीव झािी की या वेळी आपिी सत्ता प्रस्थारपत किण्याचा प्रयत्न 
किणे म्हणजे यादवी युद्ध ओढवनू घेण्यासाििे आहे; त्यामुळे विीि दोघा अरमिाचं्या वतुणुकीकडे िक्ष न 
देण्याचे त्याने ठिरविे. त्याने रफिोजाबाद येथे ३ मरहने मुक्काम केिा आरण मनाची किमणूक किीत सुिाने 
वळे घािरवण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु अंतयामी तो अरतशय दुःिी आरण पिात्तापदर्गध िारहिा. त्यामुळे 
रदवसेंरदवस त्याची शक्ती कमी कमी होऊ िागिी. त्याने आता आपिा मुिगा िाजपुत्र महमूद यािा 
वािस म्हणून नेमिे आरण आपिा मृत्य ूझाल्यास िाजप्ररतरनधी म्हणून रनजामउि् मुल्काची रनयुक्ती केिी. 
अशा तऱ्हेची नेमणूक किणािा एक िेिी कागद तयाि किण्यात आिा आरण त्यावि दिबािातीि रवद्वान 
आरण सद्धमी व्यक्तींनी आपल्या सह्ाचें रशक्कामोतुब केिे. हा कागद तयाि होत असताना सुितान वािंवाि 
असे उद गाि काढी की, “इतकी वषे मी अरतशय वैभवाने िाज्य केिे असताना आरण िड्गाच्या जोिावि 
िाज्ये हजकून घेतिी असताना ते जि माझे आज्ञापािन किीत नाहीत ति एकाद्या पोिापुढे ते कसेबिे मान 
तुकरवतीि.” सुितानाचा अशक्तपणा रदवसेंरदवस वाढतच गेिा; पिंतु अहमदाबाद रबदि येथे 
पितल्यावि त्याची प्रकृती सुधाििी. आता आपण बिे झािो या समजुतीिािी त्याने व्यसनाचंा अरतिेक 
केिा आरण पुन्हा त्याच्या प्रकृतीने पिट िाल्ली. त्याच्या अंगातून ताप पूणपुणे रनघािा नसताना त्याने एक 
रदवस दारूने भििेिा मोठा प्यािा सेवन केिा आरण तो आपल्या जनान्यात रनघून गेिा. तेथे त्यािा 
जोिाचा झटका आिा. दिबािातीि वैद्यानंी त्यािा ताबडतोब औषधे देऊन त्याच्यावि उपचाि केिे आरण 
तो थोडासा शुरद्धवि आिा आहेसे पारहल्यानंति ते पितिे. त्याचं्या गैिहजेिीत [२] (५१८) त्याच्या 
बेशिमपणाने पुन्हा उचि िाल्ली आरण त्याने असा रवचाि की केिा की दारूच्या धंुदीमुळे आिेिे शरैथल्य 
घािरवण्यासाठी ताज्या मद्यासाििा दुसिा चागंिा उपाय नाही. म्हणून त्याने पुन्हा आणिी मद्याचे सेवन 
केिे. परिणामी त्यािा अरतशय जोिाचे आचके येऊ िागिे. त्या स्स्थतीत तो मोठमोठ्याने ओिडू िागिा 
की ख्वाजा महमूद गावान माझ्या फाडून फाडून हचधड्या किीत आहे. अिेि सितेशवेटी तो मृत्युपथंािा 
िागून १ सफि ८८७ रहजिी [सफि १ रहजिी ८८७ माचु २४ इ. स. १४८२] या रदवशी मिण पाविा. त्याची 
कािकीदु एकंदि २० वष ेएवढी झािी. पुढीि काव्यात त्याच्या मृत्यचूी तािीि गंुफिेिी आहे. [१८२अ☐] 
 

िाजाचंा िाजा सुितान महमूदशहा 
जेव्हा त्याच्यावि अिेिचा श्वास टाकण्यासाठी 
एकाएकी हाक आिी 
तेव्हा त्याने दरक्षणेच्या देशाचा आरण ऐरहक 
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वास्तंूचा त्याग केिा 
आरण ‘दरक्षण देशाचा रवध्वंस’ या शब्दातं 
त्याच्या मृत्यचूी नोंद झािी. [१८३★] 

 
[१८४★] मिमूदशिा बिमनी दुसरा [१८५★] [२] (५१९) 

 
(२५७) वयाच्या बािाव्या वषी महमूदशहा हा दरक्षणच्या हसहासनावि आरूढ झािा. [१८५अ★] 

दिबािात त्यावळेी हजि असिेल्या रनजामउि् मुल्क बहिी, रकवामउि् मुल्क, कारसम बिीदतुकु आरण 
इति अरधकाऱ्यानंी रूढीप्रमाणे िाजरनष्ठेच्या शपथा घेतल्या. िाज्यारभषेकाचा समािंभ मोठ्या थाटामाटाने 
पाि पाडण्यात आिा. दिबािाच्या भव्य दािनात तख्त रफिोजा हसहासन ठेवण्यात आिे. हसहासनाच्या 
दोन्ही बाजूिा चादंीची एक एक िुची ठेवण्यात आिी. त्या काळातीि [२] (५२०) अरतशय धार्ममक म्हणून 
प्ररसद्ध पाविेल्या शहा मुरहबउल्ला आरण अबदुि हनीफ या दोघानंी सुितानाची भिभिाट व्हावी म्हणून 
पिमेश्विाची प्राथुना केिी आरण त्याच्या मस्तकावि िाजमुकुट ठेविा. नंति दोघानंीही सुितानाचा एक 
एक हात धििा आरण त्यािा हसहासनावि चढून बसण्यासाठी मदत केिी. सौंदयु आरण अंतगुत मूल्य या 
दृष्टीने रवचाि किता जगातीि इति कोणत्याही हसहासनापेक्षा तख्त रफिोजा हे विचढ ठििे असते. 
यानंति ते दोघेजण धमुरनष्ठ मौिवी त्याचं्यासाठी तयाि किण्यात आिेल्या हसहासनाच्या दोन्ही बाजूिा 
असिेल्या चादंीच्या िुचीवि रविाजमान झािे. हे झाल्यावि रनजामउि् मुल्क बहिी आरण कारसम बिीद हे 
दोघेजण हसहासनापुढे चाित गेिे आरण त्यांनी सुरचन्ह रनदशकु भेटी सुितानािा अपुण केल्या. त्यावळेी 
हजि असिेल्या सवु अरमिानंी आरण अरधकाऱ्यानंी त्या दोघाचें अनुकिण केिे. िाज्यारभषेकाच्या अगोदि 
एका अरमिाने असे उद गाि काढिे की युसुफ आरदििान तुकु, फिउि् मुल्क, दयािान, आरण मल्लूिान 
यासंाििे काही प्रमुि हजि नसल्याने िाज्यारभषेक अपुिा िारहिा. यािा उत्तिादािि रनजामउि् मुल्क 
बहिी म्हणािा की हसहासन रिकामे ठेवल्यास त्यापासून वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते; पिंतु 
तशीच जरूि आहे असा रवचाि पडल्यास जे अमीिउमिाव आता कोकणच्या मोरहमेवि गेिेिे आहेत ते 
जेव्हा पिततीि त्यावळेी िाज्यारभषेकाचा समािंभ पुन्हा किता येईि. त्याचप्रमाणे ज्या प्रमुिानंा पदव्या 
आरण रकताब देण्यात आिेिे आहेत ते कायम किण्यात येतीि अथवा त्याचं्यावि अरधक मानसन्मानाची 
िैििैिात किता येईि. यावळेी मुल्ला अब्दुि किीम हसदी हा हजि होता. तो असे सागंतो की त्यावळेी 
मतभेदाचे जे मुदे्द उपस्स्थत केिे गेिे त्यानंति िगेच ज्या दुघुटना घडून आल्या त्याचें जणू काही ते अरिष्ट 
सूचकच होते अशी मते सवुसाधािण िोकानंी प्रकट केिी. कािण जिी महमूदशहाची कािकीदु फाि 
काळपयंत िेगाळिी तिी त्या कािरकदीचा कािावधी असंतोष आरण यादवी युदे्ध यानंीच व्यापिा आरण 
रतचा शवेट बहमनी [२] (५२१) घिाण्याचा रवध्वंस होण्यात झािा. 
 

(२५८) जेव्हा मिहूम महमदशहा हसहासनावि बसिा तेव्हा तो अगदी पोिसवदा होता. अनेक 
अरमिानंी स्वतंत्र होण्याची महत्त्वाकाकं्षा मनाशी बाळगिी. पिंतु िाजमाता आरण महमूद गावान यानंी 
आपल्या कणिि वागणुकीने त्याचें बेत हाणून पाडिे. ज्यावळेी सुितान हा वयात आिा तेव्हा िाज्याचा 
कािभाि किण्याचे बाबतीत त्याने आपल्यािा स्वतःरसद्ध करून घेतिे. त्याने आपल्या सिदािाचं्या सते्तचे 
बळ हळूहळू योर्गय त्या मयादेच्या कके्षत आणून िोििे. आपल्या िाजगी िक्षकदिात जॉर्मजयन, 
रसिकॅरशयन, कॅिमक्स, आरण इति तातुि आरदकरून पिकीयाचंा भिणा किण्याचे त्याचे धोिण होते. 
त्यारशवाय त्याच्या िक्षकात २००० हबशी आरण हहदी िोकाचंा एक िास रवभाग होता. ह्ा रवभागातून 
िाज्यकािभािासाठी अरधकाऱ्याचंी रनवड होई. हे अरधकािी हळूहळू सामर्थयुशािी बनिे. रनजामउि् मुल्क 
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बहिी हा धमांतिीत हहदू होता. त्यािा दरक्षणी आरण हबशी आपिा पुढािी मानत असत. युसुफ 
आरदििान हा मुळचा तुकी गुिाम होता. [१८६☐] पिदेशी मुसिमानाचंी त्याच्याकडे अरधक रनष्ठा होती. 
वजीि ख्वाजा महमूद गावान हा स्वतः पिदेशी मुसिमान होता. त्याची पिदेशी मुसिमानावंि मेहेि नजि 
होती म्हणून युसुफ आरदििानािा दिबािात रनजामउि् मुल्क बहिी पेक्षा अरधक मानाचे स्थानावि उभे 
िाहण्याची पिवानगी होती. त्यामुळे त्या अरमिािा आपिी मानिंडना झािी आहे असे वाटे. परिणामी पूवी 
सारंगतल्याप्रमाणे या घटनेचा शवेट त्या कतुृत्ववान वरजिाचा नाश होण्यात झािा. युसुफ आरदििानाने 
याप्रसंगी कसे वागावयाचे हे अगोदिच ठिवनू ठेवल्यामुळे त्याच्या नाशासाठी तयाि किण्यात आिेल्या 
सापळ्यातून तो रनसटिा. त्याची रनयुक्ती रवजापूिच्या तिफदािीवि किण्यात आल्यामुळे रदवसेंरदवस 
त्याचे [२] (५२२) सामर्थयु अरधकारधक वाढत गेिे. 
 

(२५९) महमदशहाचा मृत्य ू झाल्यावि आरण महमूदशहा दुसिा गादीवि आल्यावि युसुफ 
आरदििान आरण त्याच्यासमवते असिेल्या इति पिकीय अरधकाऱ्यानंी पिस्पिानंा पाहठबा देण्याचे 
किािमदाि केिे आरण मोठे सैन्य घेऊन कोकणातून ते िाजधानीिा येऊन दािि झािे. त्याचंा उदे्दश 
तरुण सुितानाचे िाज्यािोहणाबद्दि अरभनंदन किण्याचा होता. त्यानंी शहिाच्या तटबदंीच्या बाहेि आपिी 
छावणी रदिी. यानंति युसुफ आरदििान, दयािान, फिउि् मुल्क, मल्लूिान, अजदादिान आरण 
गजनफििान यानंी सुितानािा आपिे मुजिे सादि किण्यासाठी म्हणून १००० पिदेशी घोडेस्वाि घेऊन 
शहिात प्रवशे केिा. ते िाजवाड्याजवळ येऊन पोहोचिे. दिबािात सेवकानंा बिोबि घेऊन प्रवेश किणे हे 
जिी िीतीरिवाजाचं्यारवरुद्ध होते तिी रनजामउि् मुल्काकडून दगाफटका होईि ह्ा भीतीने त्यानंी २०० 
सशि सैरनकासंह िाजवाड्यात प्रवशे केिा. रनजामउि् मुल्क हा त्यानंा ५०० रनवडक सैरनकासंमवेत 
सामोिा गेिा आरण त्याचें मोठ्या थाटामाटाने स्वागत करून त्याचंी सुितानाबिोबि ओळि करून रदिी. 
युसुफ आरदििानाने रिवाजाप्रमाणे सुितानािा कुर्मनसात केिा आरण नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे दिबािात 
रनजामउि् मुल्क आरण इति सवु अमीि याचं्यापेक्षा वरिष्ठ जागी तो स्थानापन्न झािा. दयािान हा 
रनजाउि् मुल्कानंति पिंतु त्याचा मुिगा मरिक अहमद याच्यापेक्षा विच्या जागेवि स्थानापन्न झािा. 
कािण दगाफटक्याची वळे जि आिी असती ति या दोघा पिदेशी अरमिानंा सहज त्याच्या शजेािी 
बसिेल्या दोघा वरजिावंि हल्ला किता आिा असता. [१८७☐] मरिक अहमद बहिीने आपल्या बापाच्या 
बाजूकडीि जागेवि सिकण्याचा प्रयत्न केिा. पण रनजामउि् मुल्काने त्यािा तसे किण्यापासून पिावृत्त 
केिे. त्याच्या प्ररतस्पध्यांनी [२] (५२३) जी तयािी केिी होती त्यामधून जि काही बाचाबाची रनमाण झािी 
असती ति त्यात त्याच्याच रजवािा धोका अरधक होता हे जाणून त्याने सुितानाकडून मानाचे पोशाि 
बहाि किण्याचा आरण उपस्स्थतानंा रनिोप देण्याचा असे दोन्ही समािंभ घाईघाईने आटोपते घेतिे. बाहेि 
आल्यावि युसुफ आरदििानाने संभाषण किण्याच्या रमषाने रनजामउि् मुल्काचा हात धििा आरण त्यािा 
रकल्ल्याच्या बाहेिच्या दिवाजाकडे नेिे. तेथे त्यािा त्याचे सवु संिक्षकदि येऊन रमळािे. त्यानंति दोघा 
अरमिानंी पिस्पिाचं्या बहुमानाची आरण रमत्रत्व रनदशकु अशी आश्वासने रदिी आरण एकमेकाचंा रनिोप 
घेतिा. [१८८☐] यानंति युसुफ आरदििान हा शहिातीि त्याच्या स्वतःच्या वाड्यात िाहाण्यासाठी बिोबि 
आपल्या संिक्षणाकिता म्हणून, १००० रनवडक िक्षक घेऊन गेिा. त्याचवळेी त्याने दयािान आरण आपिे 
इति स्नेही यानंा छावणीकडे जाण्याचा आरण सावध िाहण्याचा हुकूम रदिा. 
 

(२६०) दुसऱ्या रदवशी रनजामउि् मुल्काने युसुफ आरदििानाची भेट घेतिी. आरदििानाचा 
हिप्रकािे मानसन्मान करून त्यािा अशी रवनंती केिी की दिबािामध्ये माझ्याबिोबि हजि िाहण्यासाठी 
आरण िाज्यकािभाि चािरवण्याच्या कामात मिा मदत किण्यासाठी तुम्ही आरण सवु पिदेशी अरधकाऱ्यानंी 
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शहिामध्येच वास्तव्य किावे. युसुफ आरदििानाने उत्ति रदिे की तुम्ही प्रकट केिेिा जो रवचाि आहे त्या 
पाठीमागची भावना मी पूणुपणे समजू शकतो आरण मिा आपल्याबद्दि जे वाटते त्या भावनेशी ह्ा रवचािाचा 
रनरितच एकोपा आहे. पिंतु मी दििोज दिबािात हजि िाहाव ेअसे जे आपण म्हणता त्याची काही जरुिी 
आहे असे मिा वाटत नाही कािण मी आरण माझे सहकािी हे रशपाईगडी आहोत. सिकािी यंत्रणा कशी 
चािते ती आम्हािा समजण्याचा आव आम्ही आणत नाही. आमची सवांची अशी इच्छा आहे की त्या 
यंत्रणेवि तुमचाच कोणत्याही बधंनारशवाय अरधकाि चािावा. आमचे [२] (५२४) म्हणणे एवढेच की 
िाज्याचा कािभाि मिहूम सुितान महमदशहा यानंी प्रकट केिेल्या इच्छेनुसाि चािावा आरण सुितानाचे 
िष्ट्किी कािवायाबाबत जे काही हुकूम असतीि त्याचंी अंमिबजावणी किण्याचे काम आमच्या हाती 
सोपरवण्यात याव.े युसुफ आरदििान पुढे असे म्हणािा की माझे सहकािी हे धसमुसळ्या स्वभावाचे 
असल्यामुळे ते शहिाबाहेि छावणी करून आहेत हेच अरधक चागंिे आहे नाहीति रनष्ट्कािण शहिात 
त्याचं्यात आरण हबशी व दरक्षणी याचं्यामध्ये बाचाबाची रनमाण व्हावयाची. सितेशवेटी असा किाि झािा 
की रनजामउि् मुल्काकडे फक्त वकीि उस् सितनत [१८९☐] ही अरधकािाची जागा िहावी आरण त्याची 
मिहूम सुितान महमदशहा याचं्या कािरकदीत ज्या ज्या मोठ्या अरधकािपदावंि रनयुक्ती झािी होती ती 
सवु त्याने सोडून द्यावी. या व्यवस्थेप्रमाणे वरजिाच्या पदावि रकवामउि् मुल्क वरिष्ठ याचंी रनयुक्ती 
किण्यात आिी. रकवामउि् मुल्क करनष्ठ याच्याकडे विंगळचे सिकाि सोपरवण्यात आिे. िाजमहेंद्रीच्या 
सिकािावि रदिावििान हबशी यािा नेमण्यात आिे. अशा तऱ्हेने िाज्यातीि प्रमुि अरधकाऱ्याचं्या 
जागाचंी दोन्ही पक्षानंी समसमान वाटणी करून घेतिी. [१९०☐] त्यानंति ते दोघेजण जोडीने दिबािात 
दािि झािे. तेथे त्यानंी विीि व्यवस्थेिा सुितानाची संमती रमळरविी. त्याप्रमाणे अरधकािपदाचे 
पोशाि प्रत्येकािा नजि किण्यात आिे. हे झाल्यावि युसुफ आरदििान हा आपल्या रनवासस्थानाकडे 
पितिा. िाज्याच्या अंतगतु बाबीमध्ये यानंति त्याने कधीही स्वतःिा गंुतवनू घेतिे नाही. 
 

(२६१) काही काळपयंत पिदेशी मुसिमान हे दरक्षणी आरण हबशी मुसिमानाबंिोबि 
गोडीगुिाबीने िारहिे. पिंतु रनजामउि् मुल्क आरण रकवामउि् मुल्क, वरिष्ठ यानंी पूवी ठििेल्या 
व्यवस्थेच्यारवरुद्ध वतुन किण्याचे ठिवनू रवजापूिच्या सिकािावरून युसुफ आरदििानािा दूि किण्याचा 
आरण त्याचा विंगळचा [२] (५२५) नायब सुभेदाि आरदििान दक्कनी यािा त्याच्या जागी नेमण्याचा बेत 
केिा. हा हेतू मनात धरून त्यानंी आरदििान दक्कनी यािा फतेउल्ला इमादउि् मुल्क यासहवतुमान 
सुितानाचे िाज्यािोहणाबद्दि त्याचं्याकडून अरभनंदन किरवण्याचे रमषाने दिबािाकडे येण्याचा आदेश 
रदिा. या आदेशानुसाि ते आपिी फौज घेऊन दािि झािे. त्यानंी शहिाबाहेि छावणी केिी आरण 
सुितानािा मुजिा किण्यासाठी आरण त्यािा नजि देण्यासाठी म्हणून फक्त काही सेवकासंह शहिात 
प्रवशे केिा. सुितानाने कृपादृष्टीने त्याचंी भेट घेतिी आरण रिवाजाप्रमाणे त्यानंा मानाचे पोषाि बहाि 
केिे. 
 

(२६२) ही घटना घडल्यानंति तीन आठवड्यानंी रनजामउि् मुल्काच्या नजिेस आिे की आपल्या 
परक्षयाबंिोबि रकवामउि् मुल्कतुकु याचे भाडंण झािे आहे. तेव्हा त्याने रकवामउि् मुल्काची मनधिणी केिी 
आरण असा प्रस्ताव माडंिा की दरक्षणी अरमिाचंी मदत घेऊन आपण युसुफ आरदििानाचा नाश करू 
आरण त्याच्या पक्षपात्यानंा त्याचं्या त्याचं्या अरधकािाच्या जागी पाठवनू देऊ. तो असेही म्हणािा की पिदेशी 
मुसिमानाचं्या भयामुळे दरक्षणी मुसिमानाचंी आपण आपल्या घिाबाहेि देिीि पडू शकत नाही अशी 
धािणा झािेिी आहे. अशा परिस्स्थतीत माझे असे म्हणणे आहे की आपल्या बेताचंी पक्की तयािी झाल्यावि 
तुम्ही (रकवामउि् मुल्क) तुमच्या हातािािी जे पिदेशी सैरनक आहेत त्यानंा त्याचं्या बिाकीतून बाहेि 
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पडण्यास प्ररतबधं किा. ह्ा कटात रकवामउि् मुल्क सामीि झािा. दुसऱ्या रदवशी रनजामउि् मुल्काने 
सुितानािा रकल्ल्याच्या एका बुरुजावि बसरविे. नंति त्याने आरदििान दक्कनी [१९१☐] आरण फतेउल्ला 
िान इमादउि् मुल्क यानंा असे हुकूम [२] (५२६) पाठरविे की सुितानािा भेटून त्याचेकडून तुमच्या 
सिकािावि जाण्यासाठी त्याचा रनिोप घेण्याचे अगोदि तुम्ही आपापल्या फौजा घेऊन पहाणीसाठी त्यानंा 
सुितानासमोि हजि किावे. शहिाचा कोतवाि फिहाद उि् मुल्क याच्या कानी कोणत्या तिी रनरमत्ताने 
कटाची बातमी गेिी. त्याने रकवामउि् मुल्क यािा असे सारंगतिे की रनजामउि् मुल्काने पिदेशीयाचं्या 
रवरुद्ध िचिेल्या कटात एकही पिदेशी व्यक्ती न वगळता अगदी झाडून सािे पिदेशी आहे आरण युसुफ 
आरदििानाच्या िुनाचा कट म्हणजे साऱ्या पिदेशीयाचंा नाश किण्याच्या योजनेची नुसती नादंी आहे. 
तेव्हा अशावळेी पिदेशीयानंी आपल्या घिात काही न किता स्वस्थ बसून िहाणे म्हणजे शुद्ध वेडेपणाचा 
कळस आहे. रकवामउि् मुल्काची इच्छा युसुफ आरदििानाचा नाश व्हावा अशी होती. त्याने 
रनजामउि् मुल्काच्या त्याच्याबिोबिीि मैत्रीच्या प्रामारणकपणावि रवसंबनू िाहून फिहादउि् मुल्क याने 
रदिेल्या बातमीकडे काहीही िक्ष रदिे नाही. 
 

(२६३) आरदििान दक्कनी आरण इमादउि् मुल्क हे दोघेजण आपल्या अनुक्मे तेिंगण आरण 
वऱ्हाड या सिकािाचं्या सैन्यातीि तुकड्या घेऊन शहिात दािि झािे. त्यानंी िाजवाड्यासमोि आपल्या 
सैन्याची माडंणी केिी. महमूदशहा हा वरजिाच्या हातातीि बाहुिे बनून िारहिा होता. त्याने 
रनजामउि् मुल्काच्या रचथावणीवरून उपरिरनर्मदष्ट प्रमुिानंा उदे्दशून भाषण केिे की पिदेशी सैरनक हे 
बडंिोिीने वागत आहेत आरण त्यानंी शहिात भयंकि अत्याचाि चािरविे आहेत तेव्हा पिदेशीयाचं्या 
रवरुद्ध तुमच्या सैन्याचा उपयोग किणे जरुिीचे आहे असे मिा वाटते. इमादउि् मुल्क यािा युसुफ 
आरदििानाबद्दि रनतान्त आदि वाटत असे. त्याने त्यािा बदंोबस्तात ठेविे आरण आरदििान 
दक्कनीच्या हातािािी आपल्या सैरनकानंा इति पिदेशीयारंवरुद्ध चािून जाण्यास पिवानगी रदिी. त्याचं्या 
माऱ्यापुढे परहिा बळी पडिा तो िुद्द रकवामउि् मुल्क याचाच. शहिाचे दिवाजे हे बदं करून ठेवण्यात 
आल्यामुळे दरक्षणी सैरनकानंी पिदेशी फौजाचंी भयंकि कत्ति केिी, कािण अशा तऱ्हेच्या अचानक 
हल्ल्यािा तोंड देण्याची त्याचंी तयािी नव्हती. युिीशिान, िुशकदमिान आरद [२] (५२७) युसुफ 
आरदििानाच्या अनुयायानंी िढत िढत दिवाजा गाठिा आरण तो फोडून शहिाबाहेि असिेल्या 
छावणीतून दयािान आरण पिदेशी सैरनकाच्या एका तुकडीिा आत घेतिे. असे म्हणतात की शहिाच्या 
िस्त्यािस्त्यात ही धुमिक्ी सतत २० रदवसपयंत चाििी. ह्ा कािावधीत दोन्ही बाजंूकडीि कमीतकमी 
४००० माणसे तिी ठाि माििी गेिी. सितेशवेटी काही धमुरनष्ठ मंडळींनी मध्यस्थ म्हणून हस्तके्षप केिा. 
झािेल्या कत्तिीत अनेक उच्चपदस्थ पिदेशी अरधकािी ठाि झािे होते. अशा परिस्स्थतीत युसुफ 
आरदििानाने आपल्या आरश्रतासरहत शातंपणे शहि सोडून जाण्याचे आरण रवजापूिकडे पितण्याचे कबूि 
केिे. 
 

(२६४) रनजामउि् मुल्क याच्या हाती आता िाज्यातीि एकमेव सत्ता आिी. त्याने बीड, धामोि 
आरण इति अनेक रजल्हे आपिा मुिगा मरिक अहमद आरण फिउि् मुल्क दख्िनी याजंकडे सोपरविे. 
फिउि् मुल्क दख्िनी हा मिहूम ख्वाजा महमूद गावान याच्या गुिामाचा मुिगा. हा रशपाईगडी असून 
अरतशय रवद्वान होता. त्याची एक हजाि स्वािाचं्या मनसबदािीवि बढती किण्यात आिी. त्याच्या मुिािा 
ख्वाजा जहान ही पदवी देण्यात आिी. इमादउि् मुल्क याचा सन्मान त्यािा वरजिाच्या अरधकािावि 
नेमण्यात येऊन किण्यात आिा. त्याचा मुिगा शिे अल्लाउद्दीन यािा त्याच्या बापाचा नायब म्हणून 
वऱ्हाडात नेमण्यात आिे. कारसम बिीद याने पिदेशीयारंवरुद्ध बिीच कािवाई किण्यात भाग घेतिा होता. 
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त्यािा शहिाचा कोतवाि [१९२☐] आरण रमि नोबत या [१९३☐] अरधकािावि नेमण्यात आिे. 
रकवामउि् मुल्क, करनष्ठ याची तेिंगणाकडे रनयुक्ती किण्यात आिी. रनजामउि् मुल्क आरण 
इमादउि् मुल्क यानंी चाि वषपेयंत महमूदशहाच्या आईच्या [२] (५२८) सल्लामसितीने वागून िाज्याचा 
कािभाि चािरविा. 
 

(२६५) सितेशवेटी रदिावििान हबशी यािा त्याचं्या हातात असिेल्या सामर्थयामुळे असूया 
रनमाण झािी आरण त्याने सुितानाकडे रनवदेन केिे की तुमचे वजीि तुमच्या सते्तिा काडीमात्र हकमत 
देत नाहीत. त्यानंी िाजमातेबिोबि संगनमत करून िाज्याच्या सवु अरधकािाचें अपहिण केिेिे आहे आरण 
तुम्हािा ते अजून देिीि एिाद्या पोिासाििे वागवीत आहेत. रदिावििानाच्या रनवदेनाने महमूदशहािा 
रडवचिे आरण त्याने रदिावििानािा वरजिानंा ठाि किण्याचे सवारधकाि रदिे. याप्रमाणे एके िात्री ते 
दोघेजण िाजमातेच्या रदवाणिान्यात गेिे असताना रदिावििान दुसऱ्या एका माणसािा बिोबि घेऊन 
वाटेत िपून िारहिा आरण दोन्ही वजीि रदवाणिान्यातून बाहेि आल्यावि हातात तिवाि घेऊन त्याने 
त्याचं्यावि घसिा केिा. रनजामउि् मुल्कािा जिम झािी पण तो आरण इमादउि् मुल्क हे दोघेजण शि 
चािरवण्यात वाकबगाि असल्याने त्यानंी दोघानंी स्वतःचे संिक्षण केिे आरण िढाई देत मागे हटत हटत 
त्यानंी िाजवाड्यातून बाहेि पडण्यात यश रमळरविे. त्यानंी आता कासीम बिीद याजकडे रनिोप पाठरविा 
की तुम्हािा देिीि ठाि किण्याचा सुितानाचा हेतू आहे. हा रनिोप पाठरवल्यानंति ते आपल्या 
अनुयायासंरहत शहिाबाहेि पळून गेिे. कासीम बिीद याने िाजवाड्याच्या दिवाजावि कबजा केिा आरण 
सुितानाच्या बाहेि पडण्याच्या सवु वाटा िोिल्या. सुितानाची परिस्स्थती इतकी अगरतक झािी की त्याने 
आपल्या वरजिानंा रिहून आपल्या वतुनाची माफी मारगतिी आरण त्यानंा पित येण्यासाठी कळरविे. यावि 
त्यानंी अशी अट घातिी की आम्ही पित याव ेअशी तुमची जि इच्छा असेि ति अगोदि रदिावििानाचा 
वध केिा गेिा पारहजे. ही बातमी रदिावििानाच्या कानावि जाताच तो आपल्या जनान्यासरहत 
बुिहाणपूिकडे पळून गेिा. रनजामउि् मुल्क आपिा मुिगा मरिक महमद याच्यासह िाजधानीिा 
पितिा. इमादउि् मुल्क मात्र आपल्या वऱ्हाडातीि सिकािाकडे रनघून गेिा. 
 

(२६६) आपिा पक्ष मजबूत किण्याच्या हेतूने रनजामउि् मुल्क [२] (५२९) याने मरिक वुजी 
आरण मरिक अश्राफ या दोघानंा मोठी अरधकािपदे रदिी. हे दोघेजण पूवी ख्वाजा महमूद गावानचे आरश्रत 
होते. मोठ्या भावािा त्याने दौिताबादच्या सुभेदािीवि नेमिे आरण धाकयाची त्याचा नायब म्हणून 
रनयुक्ती केिी. त्याचवळेी त्याने त्या दोघाकंडून तुमच्या मुिाशी (मरिक अहमद) आम्ही एकरनष्ठ िाहू 
आरण त्याच्याशी इमानीपणे िाहू अशा शपथा घेवरवल्या. त्यानंति त्याने मकदूमिान [१९४☐] ऊफु ख्वाजा 
जहान दक्कनी याजकडे पिंडा आरण सोिापूि या रकल्ल्याचें अरधकाि सोपरविे आरण त्यािाही 
विीिप्रमाणेच शपथेने बाधूंन घेतिे. ही गोष्ट झाल्यािा तीन मरहने होऊन गेल्यावि त्याने सुितानाची 
पिवानगी घेतिी आरण आपिा मुिगा मरिक अहमद याची आपिा नायब म्हणून जुन्निकडे िवानगी 
केिी. 
 

(२६७) रहजिी ८९१ [रहजिी ८९१ इ. स. १४८६] या वषी विंगळचा सुभेदाि आरदििान दक्कनी 
हा मिण पाविा. तेव्हा रकवामउि् मुल्क, करनष्ठ हा झपायाने कूच किीत िाजमहेंद्रीहून विंगळ येथे आिा 
आरण त्याने तेिंगणावि आपिा ताबा बसरविा. सुितानािा बिोबि घेऊन रनजामउि् मुल्क याने 
विंगळकडे कूच केिे. यावि रकवामउि् मुल्क याने िाजमहेंद्रीकडे माघाि घेतिी. त्याने गुप्तपणे 
सुितानािा पत्र रिरहिे आरण रनजामउि् मुल्कारवरुद्ध त्यािा इषािा रदिा. सुितानाचे मन आता दुबळे 
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झािे होते. त्याने आपल्या नरशबातच आहे असे समजून दैवावि हवािा ठेविा आरण पत्रािा उत्ति 
पाठरविे नाही. इतकेच नव्हे ति त्याने ते पत्र ताबडतोब रनजामउि् मुल्काच्या हवािी केिे. सुितान 
विंगळिा पोहोचल्यावि मरिक अहमद बहिी याच्याकडून त्यािा पुढीिप्रमाणे िरिता आिा. “मिहूम 
सुितान महमदशहा याचं्या कािरकदीत गोव्याचे बदंि रकश्वििानािा देण्यात आिेिे होते. त्याने त्याचा 
ताबा नजमुद्दीन रगिानी याजकडे सोपरविा होता. [२] (५३०) त्याच्या मृत्यनंूति त्याचाच एक अरधकािी 
बहादूि रगिानी याने गोव्याचा जबिीने ताबा घेतिेिा आहे. त्याचप्रमाणे त्याने दाभोळ, कोल्हापूि, 
पन्हाळा, रशिाळा आरण बेळगाव यावि कबजा केिा आहे. त्याचप्रमाणे युसुफ आरदििानाच्या 
रचथावणीवरून त्याची बडंिोिी रदवसेंरदवस वाढत आहे आरण चौिचे बंदि आरण समुद्ररकनाऱ्याविीि 
इति स्थळावंिही त्याच्या हल्ल्याचें प्रमाण वाढिे आहे.” या िरित्यात मरिक अहमदने असेही रनवदेन 
केिे होते की चाकणचा जहारगिदाि जैनउद्दीन अिी यानेही उघड उघड बडंाचा पुकािा केिा आहे. 
 

(२६८) रनजामउि् मुल्काने आपल्या मुिािा प्रथम जैनउद्दीनचा पाडाव किण्याची आज्ञा रदिी 
आरण पिंड्याचा सुभेदाि ख्वाजा जहान दक्कनी आरण दौिताबादचा सुभेदाि मरिक बुजी या दोघानंा 
मरिक अहमदिा पाहठबा देण्यासाठी चाि करून जाण्याचा हुकूम पाठरविा. याप्रमाणे परिस्स्थती 
असताना जैनउद्दीन याने रवजापूिच्या युसुफ आरदििानाकडे मदतीची याचना केिी. त्याने त्यािा जाऊन 
रमळण्यासाठी ६००० घोडेस्वाि िवाना केिे. इंदापूिच्या [१९५☐] रकल्ल्याजवळ छावणी करून िाहण्याचा 
आरण तेथून मरिक अहमदच्या हािचािीवि नजि ठेवण्याचा व जि कदारचत तो कोकणच्या बाजूने 
वळल्यास जिद त्या बाजूिा जाऊन त्यािा प्ररतकाि किण्याचा त्याने आपल्या स्वािानंा हुकूम रदिा. 
 

(२६९) ही बातमी जेव्हा विंगळ येथे पोहोचिी तेव्हा रनजामउि् मुल्काच्या प्ररतष्ठेिा बिाच मोठा 
धक्का बसिा. सुितानाने त्यािा अपमानास्पद िीतीने वागरविे आरण कारसम बिीद, दस्तूि रदनाि आरण 
हबशी अरधकािी याचंी त्याजविीि रनष्ठा ढळिी. त्याचा नाश व्हावा अशी मनोमन इच्छा सुितानाच्या 
मनात उद भविी आरण त्याने रनजामउि् मुल्काच्या वतुनारवरुद्ध तक्ािी करून त्याचा पक्ष सोडून 
जाण्यासाठी म्हणून अनेक अरधकाऱ्यानंा रचथावणी रदिी. इतकेच नव्हे ति [२] (५३१) परहिी संधी 
रमळताक्षणीच त्यािा ठाि किण्याचे अरधकाि त्याने त्यानंा रदिे. रनजामउि् मुल्कािा जेव्हा ह्ा 
परिस्स्थतीची मारहती देण्यात आिी तेव्हा िातोिात तो छावणी सोडून पळून गेिा. पिंतु जुन्नि येथे आपल्या 
मुिािा जाऊन रमळण्याच्या ऐवजी सुितानाचा िरजना ताब्यात घेता येण्याच्या आशनेे त्याने अहमदाबाद 
रबदिकडे कूच केिे. पसंदिान दक्कनी हा अहमदाबाद रबदिचा आता सुभेदाि होता. गरिबीच्या िोि 
गतेतून अरमिीच्या पदावि त्यािा रनजामउि् मुल्काने चढरविे होते. त्याने रनष्ठेची वचने देऊन 
रनजामउि् मुल्कािा शहिात घेतिे. आता आपण सुिरक्षत आहोत असे वाटून त्याने आपिा मुिगा मरिक 
अहमद यािा कळरविे की तू रविंब न िावता मिा जुन्निहून येऊन सामीि हो. नंति त्याने बादशाही 
िरजना िोििा आरण सैन्याची भिती किण्यासाठी सढळ हाताने द्रव्याची िैिात केिी. 
 

(२७०) या घडामोडींची हकीकत जेव्हा महमूदशहाच्या कानावि गेिी तेव्हा त्याने कुतुबउि् मुल्क 
यािा तेिंगणाच्या सुभेदािीवि नेमिे आरण फौजेसरहत तो त्विेने रबदिकडे रनघािा. शहिामधीि आपिे 
वजन कमी होत आहे हे जेव्हा रनजामउि् मुल्कािा आढळून आिे तेव्हा रमळेि तेवढ्या सिकािी 
िरजन्यावि हात मािण्याचा आरण आपल्या मुिािा जाऊन रमळण्याचा त्याने बेत केिा. पिंतु मोठ्या 
रहकमती करून पसंदिानाने त्याचे रनघून जाणे िाबंणीवि पडेि अशी व्यवस्था केिी आरण िाजगीिीत्या 
त्याने सुितानािा रिहून कळरविे की तुम्ही रविंब न िावता त्वरित कूच करून या. मी बंडिोिािा 
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आपल्या स्वाधीन कितो. महमूदशहाने यावि उत्ति पाठरविे की तुम्ही जि िाजरनष्ठ असाि ति तुमच्या 
रनष्ठेचे प्रतीक म्हणून तुम्ही त्या देशद्रोह्ाचे मंुडके माझ्याकडे पाठवा. त्यानुसाि पसंदिान ५०० अनुयायी 
बिोबि घेऊन िाजवाड्यात रनजामउि् मुल्काकडे गेिा आरण तुमच्याशी मिा [२] (५३२) महत्त्वाच्या 
बाबीवि एकातंात संभाषण किण्याची इच्छा आहे असे त्याने त्यािा बनवनू सारंगतिे. रनजामउि् मुल्क 
अगदी रनःशकं होता. त्याने पसंदिानाच्या रवनंतीिा आपिा होकाि दशरुविा आरण तो पसंदिानाबिोबि 
त्याच्या िाजगी दािनात गेिा. पसंदिान हा तरुण आरण बरिष्ठ होता. त्याने रनःशिावस्थेत असिेल्या 
वृद्ध वरजिाचा गळा धििा आरण त्यािा बुकिून काढिे. नंति त्याने त्याची मान छाटिी आरण त्याचे 
मस्तक बाहेि आणिे. सवासमक्ष त्या मस्तकाचे प्रदशनु करून त्याने अशी दवडंी रपटरविी की सवु 
देशद्रोह्ाचं्या नरशबी असा शवेट येतो. यानंति त्याने वरजिाचे मस्तक मोठ्या जिद गतीने दूताकंिवी 
बादशाही छावणीकडे िवाना केिे. 
 

(२७१) महमूदशहा यानंति शहिाकडे पितिा. सावुजरनक बाबींचा कािभाि पाहण्याचे काम त्याने 
आपल्या इति वरजिावंि सोपरविे. पिंतु तारुण्याच्या धंुदीत त्याची सािासाि रवचािबुद्धी नाहीशी 
झाल्यामुळे आरण सुिासीनतेची चटक िागल्यामुळे िाज्यकािभािाच्या व्यवस्थेकडे यस्त्कंरचतही िक्ष न 
देता त्याने आपिा सवु वेळ तऱ्हतऱ्हेच्या अरतिेकी व्यसनात बेहोष होण्यात घािरविा. त्याच्या मूिुपणाच्या 
अनेक उदाहिणापैंकी एक सागंावयाचे म्हटल्यास तख्त रफिोजामधून रहिे काढून त्याने त्याचंा उपयोग 
तबके, पुष्ट्पपाते्र, दारू रपण्याने चषक यात जडरवण्यासाठी केिा ह्ा घटनेने देता येईि. 
 

(२७२) रहजिी ८९६ [रहजिी ८९६ इ. स. १४९०] या वषी दरक्षणी आरण हबशी अरधकाऱ्यानंी 
सुितानापाशी अजून पिदेशी मुसिमानाचें जे वचुस्व होते त्याचे रनमूुिन किण्यासाठी पुन्हा एकदा एकजूट 
केिी. पसंदिानाने अिेि दरक्षण्याशंी हातरमळवणी करून महमूदशहािा ठाि मािण्याचे आरण त्याच्या 
जागी िाजघिाण्यातीि दुसऱ्या एिाद्या िाजपुत्रािा हसहासनावि बसरवण्याचे कबूि केिे. िाजवाड्यावि 
पहािा देत असिेिे पिदेशी सैरनक सुितानाच्या मदतीिा येतीि अशी शकंा वाटून कटवािे 
िाजवाड्याकडे जाण्यासाठी सशि होऊन रनघािे. िात्रीचे बिेच प्रहि उिटून गेिे होते आरण सुितान 
िंगढंग किण्यात मशगूि होऊन गेिेिा असताना सवु कटवािे सुितानाच्या अंतगृहुाकडे झपायाने 
घुसिे. यामुळे थोडासा आवाज झािा. या आवाजाचे कािण काय असाव े याची िाति जमा सुितानाने 
करून घेण्याचे अगोदि विीि कटात हात असिेल्या [२] (५३३) द्वािपािानंी आत घेतिेल्या अनेक 
दरक्षण्यानंी सुितानाच्या अंतगृहुात प्रवेश केिा. सुितानाच्या िक्षकामध्ये चाि सैरनकासंमवते अजीजिान 
तुकु हा होता. त्यारशवाय हसनअिी सबजाविी आरण सय्यद रमजा मुरशदी हे दोघेजण रनःशि असे होते. 
त्यानंी िुनी मािेकिी आरण सुितान याचं्यामध्ये आपल्यािा घािून घेतिे आरण सुितानाच्या 
सुिरक्षततेसाठी कसिीही तमा न बाळगता आपल्या प्राणाचें बरिदान केिे. यामुळे िाजवाड्याच्या गच्चीवि 
जाण्यास सुितानािा वेळ रमळािा. सुितानाचे अंतगृहु सोडल्यास िाजवाड्याचा एवढाच भाग 
कटवाल्याचं्या ताब्यात नव्हता पिंतु सुितानाबिोबि जल्लोषात भाग घेणाऱ्या त्याच्या काही पिदेशी 
सवगंड्यानंी मोठ्या कणििपणे दगड, बाण आरण मातीच्या ढेकळाचंा वषाव करून कटवाल्यानंा प्ररतकाि 
केिा. सुितानाचे नशीब थोि म्हणून ओढवनू आिेल्या परिस्स्थतीची जाणीव त्यािा त्याच्या पिदेशी 
सैरनकाकंडे पोहोचरवता आिी. सुितानािा मदत किण्यासाठी कारसम बिीद तुकु हा आणिी काही 
अरधकाऱ्यासंह बिोबि ५०० माणसे घेऊन ताबडतोब िाजवाड्यापाशी जाऊन पोहोचिा. पिंतु त्यानंा 
दिवाजे बदं असल्याचे रदसून आिे. मोठ्या कष्टाने त्याचं्यातीि ८ जण हभती चढून वि गेिे आरण त्यानंी 
जवळीि तुताऱ्या वाजरवल्या. दरक्षणी आरण हबशापंैकी अनेकानंा वाटिे की सवुच्या सवु मोगि चाि 
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करून आिे आहेत. तेव्हा त्यानंी पळून जाण्यासाठी दिवाजे िोििे. तेव्हा त्याचं्यावि सज्जाविच्या २८ 
मोगि स्वािानंी बाणाचंा एकच वषाव केिा आरण त्यानंा पाठीमागे हाकििे. त्यानंी आता दिवाजे बंद 
करून घेण्याचा प्रयत्न केिा पिंतु पिदेशीयानंी त्याचं्यावि घसिा करून त्यांना प्ररतिोध केिा. सुितान 
िाजवाड्याच्या ज्या बुरुजावि होता त्याच्या पायाशी रकश्वििान येऊन पोहोचिा होता. त्याने दिवाजा 
उघडिा गेिा आहे असे कानावि पडल्यावि रविंब न िावता आत प्रवशे केिा. कटवाल्यानंी आता 
गोमेदकच्या दगडानंी बाधंिेल्या िाजवाड्याचा आश्रय घेतिा आरण तेथून त्यानंी स्वतःचे िक्षण 
किण्यासाठी प्ररतकाि किण्यास सुरुवात केिी. या वळेेपयंत सवु शहिात िोकाचंी एकच ते्रधारतिपीट 
उडािेिी होती. कोणािाही याचे कािण काय त्याचा काहीच पत्ता िागत नव्हता. पिंतु सवुसामान्य [२] 
(५३४) नागरिकानंी मात्र बाहेि पडून पिदेशीयांच्या घिावि हल्ले किण्यास आरण त्यातीि चीजवस्तू 
िुटण्यास सुरुवात केिी. अिेि जेव्हा चन्द्र अस्मानात वि आिा तेव्हा शत्र ू कोण आरण रमत्र कोण हे 
ओळिता येऊ िागिे. िाजवाड्यामधीि ज्या द्वािपािानंी प्रथम कटवाल्यानंा आत घेतिे तेच आता 
त्याचं्यारवरुद्ध उिटिे. गवती छपिािािी अनेक कटवािे छपून िारहिे होते त्या छपिािा त्यानंी आग 
िावनू रदिी. ते जसे जीव बचावण्यासाठी बाहेि आिे त्याबिोबि त्यानंा त्यानंी कंठस्नान घातिे. 
त्याचप्रमाणे जवळ जवळ ३०० कटवािे एका दािनात जमा झािे होते आरण रदवस उजाडल्याबिोबि 
एकदम बाहेि पडून िाजवाड्याबाहेि पडण्याच्या संधीची ते वाट पहात होते. आता सुितान जहागंीििान 
तुकु याने िाजवाड्याच्या दिवाजाचंा ताबा घेतिा आरण िान जहान यािा शहि आरण बाजािपेठ याचं्या 
िक्षणासाठी िवाना केिे. त्याचबिोबि शाही तबेल्यातीि घोडे बाहेि काढण्यात आिे आरण सुितानाच्या 
रहतहचतकामंध्ये त्याचंी वाटणी किण्यात आिी. सूयोदयाबिोबि महमूदशहा हा हसहासनावि आरूढ झािा 
आरण त्याने दगाबाज दरक्षणी आरण हबशी याचं्या घिात रशिण्याची आरण कसिाही भेदाभेद न किता 
त्याचंी कत्ति किण्याची पिदेशीयानंा आज्ञा रदिी. त्याचंी मािमत्तादेिीि जप्त किण्याचे त्याने त्यानंा 
अरधकाि रदिे. एकंदि तीन रदवसपयंत सतत या हुकमाचंी अंमिबजावणी किण्यात येत होती. साऱ्या 
शहिभि नाशरूपी भस्मासुिाचे थैमान चािू होते आरण कोणािाही सुितानापाशी क्षमेसाठी याचना 
किण्याची मध्यस्थी किण्याचे धाडस झािे नाही. सितेशवेटी शहा मुहीबउल्लाच्या एका मुिाने कत्ति 
थाबंरवण्यात यावी अशी रवनंती केिी. त्याने केिेल्या रवनंती अजीिा मात्र यश आिे. 
 

(२७३) आपिी या भयंकि संकटातून मुक्तता झािी त्याबद्दि उत्सव साजिा किण्याच्या हेतूने 
महमूदशहाने चाळीस रदवसपयंत मोठ्या भपकेदाि समािंभाचा जल्लोष उडवनू रदिा. नंति मोठ्या 
रवरधपूवुक आपिी सवु शहिातून रमिवणूक काढिी. या रमिवणुकीच्या प्रसंगी शहिातीि िस्ते मोठ्या 
भव्यपणे सुशोरभत [२] (५३५) किण्यात आिे होते. ज्या बुरुजावि सुितानाने आश्रय घेतिा होता तो 
अरतशय शुभसूचक आहे असे त्याने मानिे आरण त्यारठकाणी त्याने एक अरतशय सुंदि इमाित बाधूंन 
काढरविी. यारठकाणी तो यानंति आपिा बहुतेक वेळ अरतिेकी व्यसनाचं्या मदात सातत्याने धंुद होत 
घािव ू िागिा. त्याने िाज्याच्या कािभािाकडे पूणुपणे दुिुक्ष केिे आरण कािभािाची जबाबदािी त्याने 
आपल्या मजीतल्या सवगंड्यावि सोपरविी. िाहोि, रदल्ली, पर्मशया आरण िुिासाण येथून गायक आरण 
नतुक याचं्या झंुडीच्या झंुडी त्याच्या दिबािी हजि होऊ िागल्या. त्याचप्रमाणे कथावले्हाळ, 
शहानामापाठक आरण िरसकतेची अंगे असिेल्या अनेकजणानंी त्याच्या दिबािी एकच गदी केिी. आपल्या 
सुितानाचेच अनुकिण त्याच्या प्रजाजनानंी केिे आरण चैनबाजी आरण ख्यािी िुशािी िेिीज इति सवु 
गोष्टींकडे त्यानंीही पूणुपणे दुिुक्ष केिे. साधुपुरुष म्हणून गाजिेल्या व्यक्तींनी दारूच्या कोठािवाड्याकडे 
आपिी विे गहाण टाकिी आरण धमुरनष्ठ रशक्षक आपापिी रवद्यािये सोडून दारूच्या गुत्त्यातं गेिे आरण 
तेथे त्यानंी दारूच्या चषकात आपिी बुरद्धमत्ता बुडरविी. दिबािामध्ये कोणी कोणाच्या कह्ात नाही अशी 
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परिस्स्थती रनमाण झाल्यावि प्रारंतक सुभेदािानंी स्वतंत्रपणे वागण्यास सुरुवात केिी. त्याचा परिणाम असा 
झािा की जे बादशाही अरधकािी त्याचं्या मताशी सहमत झािे त्यानंाच फक्त त्याचं्या अरधकािाच्या जागेवि 
ठेवण्यात आिे. पिंतु प्रारंतक सुभेदािानंी बादशाही सते्तवि चािरविेल्या आक्मणािा पाहठबा देण्याचे 
ज्यानंी नाकाििे त्याचंी हकािपट्टी किण्यात आिी. या परिस्स्थतीचे परिणाम अगदी थोडक्या 
कािावरधतच रदसून आिे. कािण तेिंगणाचा प्रातं आरण अहमदाबाद रबिदिा िागून असिेिे रजल्हे 
वगळल्यास िाज्याचा दुसिा कोणताच प्रदेश प्रत्यक्षात सुितानाच्या ताब्यात िारहिा नाही. पिंतु मरिक 
अहमद बहिीचा एक अपवाद सोडल्यास इति सवु तिफदाि आपण सुितानाबिोबि एकरनष्ठ आहोत असे 
विवि तिी दािव ू िागिे. त्याचंी एकरनष्ठेची र्गवाही मात्र अगदी नाममात्र होती. जि का आपिा वजीि 
कारसम बिीद याच्या इच्छेप्रीत्यथु सुितान मोरहमेवि रनघािा आरण प्रारंतक सुभेदािानंा या मोरहमेत 
आपल्यािा काही तिी िभ्याशं आहे असे वाटिे ति ते सुितानाबिोबि अशा मोरहमेत सामीि होत. पिंतु 
आपल्याबिोबि ते एवढा िवाजमा आणीत की सुितान त्यासमोि अगदी कवडीमोिासमान होई. 
मोरहमेवरून तो जेव्हा िाजधानीत जाण्यासाठी पित रफिे तेव्हा त्याचा रनिोप घेण्याच्या समािंभाच्या 
भानगडीत देिीि न पडता ते तसेच रनघून जात. सुिताना [२] (५३६) समक्ष उभे िाहणे हकवा त्यािा 
िीतीरिवाजाप्रमाणे िडी ताजीम देणे हे त्यानंा अपमानास्पद वाटू िागिे. हे टाळण्यासाठी प्रारंतक 
सुभेदािानंी दिबािात हजि िाहण्याचेच सोडून रदिे. आपल्या बापाच्या मृत्यिूा कािणीभतू झाल्याबद्दि 
मरिक अहमद बहिीने सुितानािा कधीच क्षमा केिी नव्हती. त्याने सुिनानाबिोबि स्वािीवि जाण्याचे 
नाकाििे. इतकेच नव्हे ति ताबडतोब आपिे स्वातंत्र्य जाहीि करून अहमदनगि शहिाची स्थापना केिी. 
त्याने िाजरचन्हाचंा स्वीकाि केिा आरण युसुफ आरदििान, फतेऊल्ला इमादउि् मुल्क यानंी आपिेच 
अनुकिण किाव े आरण िुत्बा स्वतःच्या नाव े वाचावा यासाठी त्याचें मन वळरवण्याबद्दि आपल्यातफे 
त्याचं्याकडे वकीि िवाना केिे. याप्रमाणे या रतघा प्रारंतक सुभेदािानंी िवकिातं िवकि स्वातंत्र्य जाहीि 
किण्याचे ठिरविे. 
 

(२७४) कारसम बिीद याने अहमदाबाद रबदि आरण आजूबाजूच्या प्रदेशावि तिफदािी शाबीत 
किण्याचे ठिरविे होते. त्यामुळे आपल्या सिकािातीि रकल्ल्याचंा ताबा आपल्या आरश्रताकंडे असावा असे 
त्यािा वाटिे. पिंतु त्या रठकाणी असिेल्या शाही रशबदंीने रकल्ले त्याच्या हवािी किण्यास साफ नकाि 
रदिा. [१९६☐] आपल्यािा त्यानंी रदिेिा नकाि हा सुितानाने िाजगीरित्या रदिेल्या हुकमाचंा परिपाक 
असावा असे वाटून कारसम बिीद यानेही आपिी िाजरनष्ठा झुगारून रदिी आरण ते रकल्ले बळाच्या जोिावि 
घेण्याच्या प्रयत्नािा तो िागिा. दोन वळेा त्याने सुितानाच्या फौजाचंा पिाभव केिा आरण सुितानाची 
त्याच्या िाजधानीमधून त्याने जवळ जवळ हकािपट्टीही केिी. तेव्हा रनजामउि् मुल्काच्या इतिाजीमुळे 
बऱ्हाणपूि येथे आश्रयाथु गेिेिा रदिावििान हबशी हा सैन्य घेऊन [२] (५३७) झपायाने आपल्या 
सुितानाच्या सोडवणुकीकिता धावनू आिा. कारसम बिीदचा पिाजय होऊन त्याने गोवळकोंड्याकडे पळ 
काढिा. रदिावििान हा त्याच्या पाठिागावि रनघािा पिंतु पिमेश्विाची तशी इच्छा होती की काय 
म्हणून दैवाचे पािडे अचानक रफििे. पाठिागाच्या घाईगदीत असताना कौिास येथे रदिावििानाच्या 
सैन्यातीि एक रपसाळिेिा हत्ती आपल्या माहुताच्या आदेशािा न जुमानता आपल्याच सैन्यावि धावनू 
गेिा आरण त्याने अनेक इसमानंा पायदळी तुडवनू ठाि माििे. अशा तऱ्हेची परिस्स्थती उद भविेिी पाहून 
रदिावििानाने एक भािा हातात घेतिा आरण आपल्या काही अनुयायाचं्या मदतीने हत्तीिा पितरवण्याचा 
प्रयत्न केिा पण त्यािा यश आिे नाही. तो हत्ती तसाच पुढे घुसिा. रशपायानंी त्यािा वाट रदिी. तोच 
त्या रपसाळिेल्या हत्तीने आपल्या सोंडेने रदिावििानािा पकडिे आरण तुडवनू त्यािा ठाि माििे. या 
घटनेची हकीकत कानावि पडल्यावि कारसम बिीद पूवी रवजय पाविेल्या रदिावििानाच्या सैन्यावि 
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तुटून पडिा. आपल्या पुढाऱ्याचा नाश झाल्यामुळे रदिावििानाचे नाऊमेद झािेिे सैन्य पळून गेिे. त्याचें 
सवु सामानसुमान कारसम बिीदच्या हाती पडिे. त्याच्या सामर्थयािा तोंड देणे शक्य न झाल्याने 
सुितानाने त्यािा िाजधानीत प्रवशे करू रदिा. दोघामंध्ये पोकळ रदिजमाई झािी. कारसम बिीदचे 
आसन िाजकािभािात आता रनवेध झािे होते. त्याने सुितानाच्या हाती केवळ नाममात्र सत्ता ठेविी. 
बिीदशाही घिाण्याचे इरतहासकाि या काळापासून बिीदशाहीची स्थापना झािी असे सागंतात. 
 

(२७५) रवजापूि येथे रदवसेंरदवस युसुफ आरदििानाच्या सामर्थयात वाढ होत होती. त्याबद्दि 
मत्सि वाटून त्याने रवजयनगिच्या िायािा रिहून कळरविे की युसुफ आरदििानाने सुितानारवरुद्ध बडं 
करून िाजरचन्हे धािण केिेिी आहेत. त्याने िायािा असे वचन रदिे की जि तुम्ही रवजापूिवि स्वािी 
किाि ति बक्षीस म्हणून तुमच्याकडे मुद्गि आरण िायचूि हे रकल्ले पुन्हा सोपरवण्यात येतीि. 
रवजयनगिचा िाजा अजून पोिसवदा असल्याने त्याने आपिा वजीि तीमिाज [२] (५३८) यािा बिोबि 
सुसज्ज अशी फौज देऊन युसुफ आरदििानारवरुद्ध िवाना केिे. त्याने मुिुिाची भयंकि नासाडी करून 
दोन्ही रकल्ल्यावंि आपिा ताबा प्रस्थारपत केिा. युसुफ आरदििानाने मात्र तीमिाजाबिोबि तह केिा 
आरण कारसम बिीदचा सूड घेण्यासाठी म्हणून कूच केिे. बिीदने मिहूम रनजामउि् मुल्काचा मुिगा 
मरिक अहमद बहिी याच्याकडे मदतीची याचना केिी. त्याच वळेी त्याने त्यािा असे वचन रदिे की तुम्ही 
माझ्या शत्रचूा हल्ला पितवनू िावल्यास मी तुम्हािा सुितानाच्या [१९७★] वजनाचा उपयोग कोकणातीि 
गोवा ह्ा बदंिाचा आरण पन्हाळा आरण मुिेड या रठकाणाचंा ताबा बहादूि रगिानीच्या हातातून घेण्यास 
मदत किीन इतकेच नव्हे ति ही रठकाणे कायमची तुमच्या ताब्यात रदिी जातीि अशी व्यवस्था किीन. या 
बेतािा मरिक अहमद याने आपिी अनुमती दशरुविी आरण या स्वािीत आपल्याबिोबि येण्यासाठी म्हणून 
पिंड्याचा फिउि् मुल्क ऊफु ख्वाजा जहान आरण त्याचा भाऊ जैनिान यानंा प्रोत्साहन रदिे. त्याप्रमाणे 
त्याने अहमदाबाद रबदिच्या िोिाने कूच केिे. तेथे त्यािा थोड्याच अवधीनंति कारसम बिीद तुकु हा 
येऊन रमळािा. त्याने आपल्याबिोबि सुितानािा आणिे होते (अथात् तो सुितानाबिोबि याबाबत 
सल्लामसित किीत नसे ही गोष्ट वगेळी.) त्यानंति ह्ा सवु मंडळींनी शत्ररुवरुद्ध चाि केिी. कारसन 
बिीदने सुितानािा फौजेच्या मध्यभागी ठेविे आरण आपण स्वतः आघाडीवि मोचे िावनू उभा िारहिा. 
ख्वाजा जहानने डाव्या फळीचे नेतृत्व स्वीकाििे आरण उजव्या फळीचे पुढािीपण अहमद रनजामउिमुल्क 
याने आपल्याकडे घेतिे. युसुफ आरदििानाने आपल्या फौजेची िचना कशी केिी त्याची हकीकत यानंति 
सागंण्यात येईि. दोन्ही फौजातं झािेिे युद्ध अरतशय तंुबळ झािे. सितेशवेटी फौजेचा मध्यभाग आरण 
ख्वाजा जहानच्या हातािािीि डावी फळी मोडिी आरण सुितानाच्या फौजेचा पिाभव झािा. इकडे 
अहमद रनजामउि् मुल्क आरण युसुफ आरदििान यानंी आपापल्या भरूमकाचें स्पष्टीकिण केिे आरण 
त्यानंति दोघेजण आपापल्या प्रदेशाकडे रनघून गेिे. 
 

(२७६) रहजिी ८९९ [रहजिी ८९९ इ. स. १४९३] या वषी महमूदशहा गुजिातीने सुितानाकडे 
वकीि पाठवनू तक्ाि केिी की समुद्र-[२] (५३९) रकनाऱ्यावि हुकमत गाजरवणाऱ्या बहादुि रगिानीने 
गुजिाती व्यापाऱ्याचं्या मािकीची असिेिी संपत्तीने भििेिी गिबते पकडिी आहेत. एवढी दंडेिी 
करूनही समाधान न झाल्यामुळे की काय त्याने आपिा गुिाम याकूत हबशी यािा २० िढाऊ गिबते 
देऊन मारहमकडे िवाना केिे. तो भाग याकूबने पूणपुणे उद्ध्वस्त केिा आरण दयामाया न दािरवता 
िोकानंा बरंदस्त केिे. त्याचप्रमाणे त्याने मरशदी व इति इमाितींना आगी िावल्या. एवढेच नव्हे ति 
सुितेरवरुद्ध चाि करून जाण्याचीही धमकावणी त्याने रदिी. या वरकिाने पुढे असे रनवेदन केिे की 
गुजिातचे सैन्य बहादुि रगिानीच्या रवरुद्ध चािून जावयाचे झाल्यास दरक्षण देशातून कूच करून 



 अनुक्रमणिका 

गेल्यारशवाय त्यानंा रतकडे जाता यावयाचे नाही. समुद्रमागाने त्याचा बदंोबस्त किता येईि एवढ्या मोठ्या 
संख्येने सैन्य िवाना किता येणे शक्य नाही. साहरजकच तुम्ही अशा तऱ्हेच्या दंडेिीिा आळा घािून त्यािा 
शासन किणे भाग आहे. पिंतु अशा तऱ्हेने त्यािा शासन िावण्यास आपण पुिे पडणाि नाही असे जि तुम्ही 
कबिू किीत असल्यास गुजिातमधून सैन्य पाठवनू त्याच्यारवरुद्ध योर्गय ती कािवाई किणे हेच सयुस्क्तक 
होईि. 
 

(२७७) या रनिोपामुळे महमूदशहा िवळून उठिा आरण त्याने बहादूि रगिानीचे बडं मोडण्याचा 
रनिय केिा. त्यासाठी त्याने आपल्या ताबेदाि प्रारंतक सुभेदािाकंडे मदतीसाठी याचना केिी. आपल्यावि 
गुजिातच्या सुितानाचा िोष ओढविे या भीतीमुळे आरण बंडिोिाच्या िुटीतीि वाटा आपल्यािा रमळेि 
या आशनेे महमूदशहाच्या आज्ञाचें पािन किण्याचे प्रारंतक सुभेदािानंी ठिरविे. आपिा सेनापती 
कमाििान याजबिोबि ५००० घोडेस्वाि देऊन युसुफ आरदििानाने त्यािा सुितानािा जाऊन 
रमळण्यासाठी िवाना केिे; मरिक अहमद बहिी याने रततकेच स्वाि आपिा सेनापती मोतबििान याच्या 
हातािािी िवाना केिे. [२] (५४०) त्याचप्रमाणे आपल्या एका ज्येष्ठ अरधकाऱ्याच्या हातािािी एक 
सेनारवभाग इमादउि् मुल्क याने पाठरविा. 
 

(२७८) दिम्यान महमूदशहाने बहादूि रगिानीकडे एक िरिता पाठवनू त्यात आपिा रमत्र 
गुजिातचा सुितान याने त्याच्या रवरुद्ध केिेल्या तक्ािीची हकीकत कळवनू त्यािा हुकूम केिा की 
गुजिात िाज्याची जी रठकाणे, जहाजे, मािमत्ता आरण युद्धकैदी त्याने जबिदस्तीने ताब्यात घेतिी 
असतीि ती ताबडतोब त्याच्या स्वाधीन किावीत. बहादूििानािा जेव्हा कळिे की हा िरिता घेऊन एक 
गुप्त हेि त्याच्याकडे पाठरवण्यात आिा आहे तेव्हा त्याने त्या हेिािा िस्त्यातच रमिज येथे अटकावनू 
ठेवण्याची आज्ञा रदिी आरण सुितानाच्या सते्तची आपण यस्त्कंरचतही पवा किीत नाही असे आपल्या 
वागणुकीने दशरुविे. हे पारहल्यावि महमूदशहाने कूच केिे आरण वेळ न दवडता तो झपायाने रनघािा. 
जमहिडीच्या रकल्ल्यासमोि आल्यावि त्याने तेिंगणाचा तिफदाि कुतुबउि् मुल्क यािा रकल्ल्यािा वेढा 
घािण्याचा हुकूम रदिा. पिंतु देिभाि किण्याच्या कामात गुंतिेिा असताना रकल्ल्यावरून सोडण्यात 
आिेिा एक बाण िागून कुतुबउि् मुल्क ठाि झािा. तेव्हा सुितानाने सुितान कुिीिा [१९८☐] 
कुतुबउि् मुल्काचे अरधकािपद आरण पदव्या बहाि केल्या आरण अरधकािपदाचा भाि साभंाळणे शक्य व्हावे 
म्हणून भोंरगि, दुगीं आरण [१९९☐] तेिंगणातीि इति रजल्हे त्यािा जहारगिीदािि बहाि केिे. 
जमहिडीचा पाडाव झािा आरण शहिाचा ताबा युसुफ आरदििानाच्या सैन्याकडे रदल्यावि सुितानाच्या 
फौजेने संकेश्विाच्या रदशनेे कूच केिे होते. या रठकाणी बहादुििानाने आपिे रनवासस्थान मुक्ि केिे 
होते. पिंतु सुितानाची फौज रतथे पोहोचावयाचे अगोदि बहादुििान ते रठकाण सोडून रनघून गेिा होता. 
त्याच्या रशबदंीपासून तीन रदवसातं संकेश्वि काबीज किण्यात आिे. तेथीि कामे अजून बाधूंन पुिी देिीि 
झािी नव्हती. यानंति कारसम बिोदच्या सल्ल्यावरून महमूदशहाने रमिजेरवरुद्ध कूच केिे. [२] (५४१) 
बहादुििानाच्या फौजेची त्याच्याबिोबि िणागंणात गाठ पडिी. प्रचडं संहाि होऊन बहादुििानाचा 
पिाभव झािा. िढाईतून वाचिेल्यानंी रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. वढेा बिाच काळ चािल्यानंति 
रकल्ल्याच्या सुभेदािाने पारहिे की आता मदत येण्याची काही आशा नाही. तेव्हा त्याने दयेची याचना केिी. 
कासीम बिीदने संमती रदल्यावि दयेची रवनंती मान्य किण्यात आिी. कारसम बिीद यािा भेट म्हणून 
बहादुििानाचे २५ घोडे रमळािे. त्याच वळेी बहादुििानाच्या अनुयायानंा असे आश्वासन देण्यात आिे की 
ज्यानंा त्याच्या चाकिीत रशिावयाची इच्छा आहे त्यानंा भिती करून घेण्यात येईि. इतिानंा रनघून 
जाण्याची मुभा आहे. पिंतु त्यानंा आपिे घोडे अगि शिािे मात्र बिोबि घेऊन जाता येणाि नाहीत. यावि 
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रशबदंीने उत्ति रदिे की रकल्ला आरण त्याबिोबिच आमचे घोडे व शिािे याचंी आम्ही शिणागती रदल्यावि 
आमच्या प्रमुिाकडे जावयािा आम्हािा तोंड नाही आरण त्याऐवजी सुिाने मिण भोगण्याची आमची 
तयािी आहे. त्याचंा इमानीपणा आरण एकरनष्ठता याचे सुितानाने मोठे कौतुक केिे. त्याने त्याचंी रवनंती 
मान्य केिी आरण बहादुििानािा जाऊन रमळण्याची त्यानंा पिवानगी रदिी. 
 

(२७९) रमिजेचा पाडाव झाल्यानंति महमूदशहाने माळव्याकडे कूच केिे. दिम्यान बहादूि 
रगिानीने आपल्या रहतहचतकानंी रदिेिा सल्ला ऐकून आपल्यातफे ख्वाजा रनयतउल्ला रगिानी यािा 
शिणागतीचा अजु देऊन सुितानाकडे िवाना केिे. [१९९अ★] सुितानाने कारसम बिीदच्या संमतीने बहादूि 
रगिानीिा क्षमा किण्याचे, हजकिेल्यापैकी काही रठकाणे त्यािा पित किण्याचे आरण त्याच्या ताब्यातीि 
उवुरित प्रदेशावि त्यािा कायम किण्याचे कबूि केिे. याबद्दि सुितानाने अशी अट मात्र घातिी की 
त्याने क्षमायाचना समक्ष येऊन किावी, काही िक्कम आदा किावी आरण दोन हत्ती नजि म्हणून द्यावे. 
आपल्या वरकिातीची याप्रमाणे झािेिी फिश्रुती रनयतउल्ला याने बहादूि रगिानी यािा रिहून कळरविी 
आरण यस्त्कंरचतही रविंब न िावता त्यािा सुितानाच्या छावणीकडे रनघून येण्याचा सल्ला रदिा. 
सुितानाने आपल्याबिोबि वागताना जी उदािपणाची भरूमका घेतिी रतचा उगम दौबुल्यातून झािा आहे 
अशी समजूत बहादुििानाने करून घेतिी आरण तहाच्या अटी रझडकािल्या. थोड्याच कािावधीनंति 
त्याने सुितानाच्या सामानसुमानावि [२] (५४२) हल्ला केिा आरण त्या वषी अहमदाबाद रबदि येथे आरण 
पुढीि वषी गुजिात येथे िुत्बा आपण स्वतःच्या नाव े वाचणाि हा आपिा इिादा जाहीि केिा. या 
उद्धटपणाचा महमूदशहािा अरतशय संताप आिा. त्याने माळव्याहून कऱ्हाडवि चाि केिी आरण 
कऱ्हाडचा पाडाव केिा. या यशाबिोबिच बहादुििानाची सद्दी रदवसेंरदवस कमी होत गेिी. अिेि त्याने 
पन्हाळा रकल्ल्याकडे पळ काढिा. त्याच्या ताब्यातीि अत्यंत मजबतू असा हा रकल्ला होता. त्या 
रकल्ल्यासमोि वढेा घािून बसण्याची सुितानाची इच्छा नव्हती. तेव्हा त्याने कोल्हापूि येथे मुक्काम केिा. 
तेथून त्याचा बेत दाभोळकडे कूच करून जाण्याचा आरण समुद्रकाठावि िमण्याचा होता. यावि 
बहादुििानाने सुितानाच्या जाण्याच्या वाटेवि दबा धरून वाटेत त्याच्यावि हल्ला किावा असा मनसुबा 
िचून पन्हाळा रकल्ला सोडिा. पिंतु आयत्या वळेी मात्र आपिी योजना कृतीत उतिरवण्याचे धाडस त्यािा 
झािे नाही आरण त्याने पळ काढिा. त्याच्या अनेक अनुयायानंी त्याचा त्याग केिा. काही सुितानािा 
जाऊन रमळािे आरण काही युसुफ आरदििानाकडे गेिे. कारसम बिीदच्या सल्ल्यावरून आता 
महमूदशहाने पिंडा रकल्ल्याचा सुभेदाि ख्वाजा जहान याच्याकडे बहादुििानाने पन्हाळ्यात प्रवशे करू नये 
म्हणून त्यािा प्ररतबधं किण्याची कामरगिी सोपरविी. कोल्हापूि येथे आल्यावि पावसाळा सुरू झाल्यामुळे 
त्याने तेथेच काही काळपयंत मुक्काम किण्याचा रनिय केिा. 
 

(२८०) बहादुििान आता निम आिा होता. त्याने पुन्हा ख्वाजा रनयतउल्ला आरण मुईजउद्दीन 
यानंा दिबािाकडे अजी देऊन पाठरविे आरण असे कळरविे की जि का सुितानाच्या हस्ताक्षिातिे आरण 
कारसम बिीद आरण इति प्रमुि अमीि याचंा सहीरशक्का असिेिे असे क्षमेचे अरभवचन जि आपल्याकडे 
पाठरवण्यात आिे ति आपण समक्ष दिबािात हजि होऊ आरण उवुरित आयुष्ट्यात कधीही कतुव्य आरण 
रनष्ठा याचं्या मागापासून च्युत होणाि नाही. सुितानाने त्याची रवनंती मान्य केिी आरण त्याच्या मनातीि 
भीतीचे रनिाकिण किाव े म्हणून दिबािातीि काही प्ररतरष्ठत मंडळींना त्याने बहादुििानािा दिबािात 
आणण्यासाठी िवाना केिे. ही मंडळी बहादुििानाच्या छावणीत येऊन पोहोचिी. पिंतु त्याच्या 
नरशबातल्या दुष्ट ग्रहानंी त्यािा सुितानािा शिण जाण्याच्या रवचािापासून पिावृत्त केिे आरण [२] 
(५४३) परिणामी त्याने अडचणी उपस्स्थत किण्यास सुरुवात केिी. यावि सुितानाने पन्हाळ्याच्या 
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वढे्यावरून ख्वाजा जहानिा पित बोिरविे आरण आणिी काही अरधकाऱ्यासंह त्याचंी शत्ररूवरुद्ध िवानगी 
केिी. बहादुििानाने सुितानाच्या फौजेशी सामना देण्यासाठी म्हणून आगेकूच केिे. त्याच्याबिोबि २००० 
घोडेस्वाि आरण १५०० पायदळ होते. दोन्ही फौजातं घनघोि युद्ध झािे. एक बाण िागून बहादुििान ठाि 
झािा. त्याच्या सैन्याने पळ काढिा. बडंिोि बहादुििानाचे मस्तक ख्वाजा जहानने धडावगेळे केिे आरण 
ते घेऊन तो सुितानाच्या छावणीत हजि झािा. सुितानाने आपल्या स्वतःच्या कपड्याचंा एक पोशाि 
देऊन त्याचा सन्मान केिा आरण िढाईत हजकिेिे हत्ती आरण घोडे त्यािा बरक्षसादािि रदिे. 
 

(२८१) या रवजयानंति दोन अथवा तीन रदवसानंी सुितान पन्हाळा रकल्ला पाहण्यासाठी म्हणून 
गेिा. तेथून त्याने मरिक ऐन उि् मुल्क रगिानी यािा त्याचा भाऊ मरिक सय्यद याचे सातं्वन 
किण्यासाठी आरण त्यािा आपल्याकडे आणण्यासाठी म्हणून गोव्यािा पाठरविे. कारसम बिीदच्या 
सूचनेवरून बहादुििानाची जहागीि मरिक ऐन उि् मुल्क रगिानी याच्याकडे िावनू देण्यात आिी. 
यानंति सुितान आपल्या काही प्रमुि उमिावाबंिोबि दाभोळ येथे गेिा आरण तेथून जहाजात बसून त्याने 
मनाची किमणूक किण्यासाठी म्हणून रकनाऱ्यारकनाऱ्याने प्रवास केिा. त्यानंति तो त्याच्या िाजधानीच्या 
रदशनेे जाण्यासाठी पित रफििा. वाटेत जाताना त्याने महमूद ख्वाजा महमूद गावान याने िाविेल्या 
रवजापूि जवळीि किबाग नावाच्या बागेत काही काळ घािरविा. अहमदाबाद रबदि येथे आल्यानंति 
त्याने बहुमोि भेटी देऊन आपिे वकीि गुजिातच्या महमूदशहाकडे िवाना केिे. त्या काळच्या 
इरतहासकािाचं्या सागंण्याप्रमाणे त्याने पाठरविेल्या इति अनेक वस्तंूिेिीज ५ मण मोती (रदल्लीच्या चािू 
वजनाप्रमाणे), ५ हत्ती आरण रहिे जडरविेिा एक संुदिसा िंजीि अशा गोष्टीही गुजिातच्या सुितानाकडे 
पाठरवल्या. त्यारशवाय त्याने बहादुििान रगिानीने पकडिेिे कमाििान, सफ्दििान आरण इति 
नामवतं कैदी तसेच त्याने काबीज केिेिी २० जहाजे आरण इति माि याचंी [२] (५४४) सुटका केिी. 
 

(२८२) रहजिी ९०१ [रहजिी ९०१ इ. स. १४९५] या वषी सुितान कुिी कुतुबउि् मुल्क हमदानी 
याची तेिंणाचा तिफदाि म्हणून नेमणूक किण्यात आिी आरण गोवळकोंडा व विंगळ आरण त्यांच्या 
आजूबाजूच्या प्रदेशाचंी त्याच्या जहारगिीत भि घािण्यात आिी. त्याचप्रमाणे दस्तुि रदनाि याची सागि 
आरण अहसनाबाद कुिबगा यावि सुभेदाि म्हणून रनयुक्ती किण्यात आिी. या सुमािास सुितानाची अशी 
समजूत करून देण्यात आिी की िाज्याचे मनसबदाि [२००☐] हे त्याचं्या बिोबि जे इति मोठे अरधकािी 
देण्यात आिेिे असतात त्यासहवतुमान त्याचंी सत्ता वाढरवणाऱ्या ज्या काही उपाययोजना अमिात 
आणल्या जातात त्यानंा आपिा मनःपूवुक पाहठबा देतात. यामुळे सुितानाने दस्तुिरदनािबिोबि असिेिे 
सवु अरधकािी काढून घेतिे आरण त्यानंा दिबािात त्याचं्या कामावि हजि होण्याचा हुकूम रदिा. 
दस्तुिरदनाििा या कािवाईमुळे आपिी मानिंडना झािी आहे असे वाटिे आरण म्हणून त्याने 
अजीजउि् मुल्क दक्कनीशी संगनमत करून बडंाचे रनशाण उभाििे. त्याने सात ते आठ हजाि हबशी आरण 
दरक्षणी मंडळींना गोळा करून सुितानाच्या कुिबर्गयाजवळीि काही रजल्ह्ाचंा जबिदस्तीने कबजा 
रमळरविा. महमूदशहाने यावि युसुफ आरदििानाकडे मदतीची मागणी केिी. युसुफ आरदि त्यािा 
सैन्यासहवतुमान येऊन रमळािा. दोन्ही सैन्याचंी गाठ मंुदगी [२०१☐] या गावाजवळ पडिी आरण झािेल्या 
िढाईत बडंिोिाचंा पिाभव झािा. दस्तुिरदनाि ह्ािा कैद किण्यात आिे. सुितानाच्या मनातून त्यािा 
ठाि मािावयाचे होते पिंतु युसुफ आरदििानाच्या मध्यस्थीने सुितानाचे मन त्यािा क्षमा किण्याबाबत 
एवढेच नव्हे ति त्यािा त्याच्या सिकािावि पुन्हा नेमण्याबाबत वळरवण्यात आिे. बडंिोिापंैकी काहींनी 
सागिच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा होता त्यामुळे सुितानाने रकल्ल्यािा वढेा घातिा. रकल्ल्याचा पाडाव 
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झाल्यावि रकल्ला सुितानाने युसुफ आरदििानाच्या [२] (५४५) हवािी केिा आरण नंति तो आपल्या 
िाजधानीिा पितिा. [२०२☐] 
 

(२८३) रहजिी ९०२ [रहजिी ९०२ इ. स. १४९६] यावषी युसुफ दक्कनी, युिीषिान, रमजा 
शम्सउद्दीन आरण इति काही सुितानाचं्या िास रवश्वासातीि व्यक्तींनी दिबािातीि काही तुकी 
अरधकाऱ्याबंिोबि संगनमत करून कारसम बिीदचा नाश किण्यासाठी कट िचिा पिंतु कारसम बिीदिा 
त्याचं्या बेताची बातमी िागिी. त्याने त्या सवांना त्याचं्या सवु साथीदािासंह ठाि माििे. कारसम बिीदच्या 
या आगाऊ कृत्याबद्दि सुितानािा संताप आिा आरण त्याने पूणपुणे मरहनाभि त्यािा आपिी गाठभेट 
घेण्यास पिवानगी रदिी नाही. अिेि शहा मुरहबउल्ला याने मध्यस्थी केल्यानंति मोठ्या कष्टाने सुितानाचे 
मन त्यािा क्षमा किण्याबद्दि आरण त्यािा पुन्हा आपल्या मजीत घेण्याबद्दि वळरवण्यात आिे. यानंति 
सुितान पुन्हा आपल्या ऐदीपणाच्या आरण रवषयासक्तीच्या जीवनाचा माग ुआक्रमण्यात मशगूि झािा. 
 

(२८४) रहजिी ९०३ [रहजिी ९०३ इ. स. १४९७] या वषी महमूदशहाने युसुफु आरदििानाच्या 
बािवयी मुिीची आपिा मुिगा अहमद याच्याबिोबि रववाहासाठी मागणी केिी. रतचे वय त्यावळेी ४ 
वषांचे होते. बऱ्याच वाटाघाटीनंति असे ठििे की िर्गन समािंभाचा सोहाळा कुिबगा येथे उिकण्यात 
यावा. यानुसाि सुितान कुिबर्गयाकडे गेिा. तेथे युसुफ आरदििानाने मोठ्या थाटामाटाने त्याची 
सिबिाई केिी. सुितानाच्या छावणीतीि काजी अबदुससमद याने रववाहबंधनाची गाठ बाधंिी. तेव्हा असे 
ठििे की नववधूिा १० व ेवष ुिागल्यानंति रतिा िाजपुत्राच्या हवािी किण्यात यावे. रववाहाचा समािंभ 
चािू असतानाच दस्तुिरदनाि आरण युसुफ आरदििान या दोघामंध्ये कुिबर्गयाचे [२] (५४६) 
सिकािाबाबत किह रनमाण झािा. युसुफ आरदििानाने कुिबर्गयाविच नव्हे ति आिंद, गुंजोटी आरण 
कल्याणी याविही आपिा हक्क सारंगतिा. त्याचे म्हणणे असे पडिे की हा भाग आपल्या ताब्यात आल्यास 
आपिे सिकाि रबदिबिोबि सिगपणे जोडिे जाईि. याउिट दस्तुिरदनािने असा दावा माडंिा की 
भीमा नदी हीच रवजापूि प्रातंाची हद्द समजण्यात यावी आरण कुिबगा, सागि आरण एटगीि ही आपल्यािा 
देण्यात यावी. सुितानाने या भाडंणात हस्तके्षप किण्यास नकाि रदिा. तेव्हा दस्तुिरदनाि हा पिंड्यािा 
रनघून गेिा. आरदििान आरण कारसम बिीद याचं्या मधीि वैमनस्य वाढतच चाििे. कािण कारसम 
बिीद याने आरदििानाने माडंिेल्या दाव्यािा आपिा सख्त रविोध दशरुविा. कुतुबउि् मुल्क याने युसुफ 
आरदििानाची बाजू घेतिी. या घटनेने कारसम बिीद भयभीत झािा आरण आपिा मोठा मुिगा आरण 
आपिे अनुचि यासरहत तो जािंद येथे रनघून गेिा. यावि युसुफ आरदििानाने उत्सव समािंभ तसाच 
अधवुट टाकिा आरण सुितानािा बिोबि घेऊन कुतुबउि् मुल्क, मरिक इरिआस आरण ऐनउि् मुल्क 
यासहवतुमान कारसम बिीदच्या रवरुद्ध चाि केिी. कारसम बिीदचा पिाभव झािा आरण तो पिंडा येथे 
पळून गेिा. या प्रसंगामुळे आरदििानाचे सामर्थयु इतके वाढिे की त्याच्या समक्ष सुितान हसहासनावि 
बसण्यास का कू करू िागिा. यानंति युसुफ आरदििानाच्या वजनामुळे िाज्यातीि सवु वरजिानंी 
आपापल्या मागण्या पदिात पाडून घेतल्या आरण ते आपापल्या रजल्ह्ाकडे पितिे. 
 

(२८५) रहजिी ९०४ [रहजिी ९०४ इ. स. १४९८] या वषी युसुफ आरदििानाने सैन्य घेऊन 
दस्तुिरदनािच्या रवरुद्ध चाि केिी. दस्तुिरदनाि कुिबर्गयाहून पळून गेिा. कारसम बिीदने त्याचे मन 
अहमदनगि येथे मरिक अहमद रनजामउि् मुल्क याच्या जवळ आश्रय घेण्याबाबत वळरविे [२] (५४७). 
अहमदने दस्तुिरदनाििा भिभक्कम पाहठबा रदिा त्यामुळे त्यािा रविोध किणे युसुफ आरदििानािा शक्य 
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झािे नाही. तेव्हा युसुफ आरदििान हा अहमदाबाद रबदि येथे गेिा. त्याच्या सागंण्यावरून सुितानाने 
मरिक अहमद यािा त्याबाबतीत हस्तके्षप न किण्यारवषयी रिहून कळरविे. 
 

(२८६) रहजिी ९१० [रहजिी ९१० इ. स. १५०४] या वषी कारसम बिीद मिण पाविा आरण त्याचा 
मुिगा अमीि बिीद हा त्याच्या जागी अरधकािावि आिा. त्याने आपल्या बापापेक्षा आपल्या अरधकाि 
कके्षची मयादा वाढरविी आरण महमूदशहाचे िारहिेिे होते नव्हते ते अरधकािही काढून घेतिे. या 
घटनेनंति िगोिग युसुफ आरदििानाने कारसम बिीदच्या मृत्यमुूळे उद भविेल्या परिस्स्थतीचा फायदा 
घेऊन दस्तुिरदनािवि हल्ला केिा. दस्तुिरदनाि त्याच्यारवरुद्ध युद्धासाठी उभा ठाकिा. पिंतु तो माििा 
गेिा आरण त्याच्या ताब्यातिे सवु रजल्हे युसुफ आरदििानाच्या अंमिािािी आिे. यानंति िवकिच 
युसुफने शहा ही पदवी धािण केिी आरण रशया पथंीयाचं्या मूितत्त्वाचं्या अनुषंगाने रवजापूिमध्ये िुत्ब्याचे 
आपल्या नावाने वाचन किरविे. हहदुस्थानच्या कोणत्याही भागात रशया पथंाच्या तत्त्वानुसाि िुत्ब्याचे 
वाचन झािेिे नव्हते. त्यामुळे साहरजकच सवु दरक्षण्याचं्या मनात त्याच्यारवरुद्ध संतापाची एकच िाट 
उसळिी. परिणामी अमीि बिीद याने महमूदशहािा कुतुबउि् मुल्क, इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान 
यानंा पुढीि मजकुिाचे पत्र रिरहण्यास प्रवृत्त केिे. “युसुफ आरदििानाने िाजरनष्ठा झुगारून देऊन 
बडंाचे रनशाण उघड उघड उभाििे आहे. एवढेच नव्हे ति इस्िामी िाज्यात त्याने पािंड्याचं्या 
मतप्रणािीचा रशिकाव करून रदिा आहे. तेव्हा माझी तुम्हािा अशी आज्ञा आहे की सनातन इस्िाम धमाचे 
पािन किणाऱ्या तुम्ही सवांनी माझ्या रनशाणािािी एकत्र येऊन युसुफ आरदििानाचा मोड किण्यास 
मिा सहाय्य किावे”. प्रत्येक पत्राच्या समासामध्ये सुितानाने पुढीि काव्याच्या ओळी रिरहल्या; [२] 
(५४८) “आपल्या संपत्तीच्या मुबिकपणामुळे त्याचा गर्मवष्ठपणा इतका वाढिा आहे की त्याच्या डोळ्यातीि 
सूयु हा जणू एकाद्या अणुप्रमाणे रदसत आहे.” 
 

(२८७) यावि कुतुबउि् मुल्क हा तेिंगणामधीि अरधकाऱ्यासह रविंब न िावता दिबािात हजि 
झािा. पिंतु इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान यानंी मात्र सबबी सागंून येण्याचे टाळिे. त्यामुळे अमीि 
बिीद यानेमरिक अहमद बहिी याच्याकडे सहाय्य देण्याबद्दि याचना केिी. मरिक अहमदने 
ख्वाजाजहान समवते अहमदाबाद रबदिकडे कूच केिे आरण तो सुितानािा येऊन रमळािा. इतक्या प्रबळ 
अशा युतीिा समिागंणात तोंड देणे शहाणपणाचे ठिणाि नाही असा रवचाि युसुफ आरदििानाने केिा. 
त्याने कुिबगा आरण आिंद याचं्या संिक्षणाची जबाबदािी दयािान आरण फिउि् मुल्क तुकु याजंवि 
सोपरविी. आपिा तान्हा मुिगा इस्माईििान, त्याची आई आरण आपिी धनदौित रवजापूि येथे ठेवनू 
त्याचंा ताबा कमाििान दक्कनी याजकडे रदिा आरण तो स्वतः ५००० रनवडक घोडेस्वाि घेऊन 
वऱ्हाडाकडे रनघून गेिा. महमूदशहाने अरतशय जिद गतीने त्याचा पाठिाग केिा. इमादउि् मुल्काच्या 
छावणीत आल्यावि युसुफ आरदििानािा असे रदसून आिे की आपल्यािा संिक्षण रदल्यास सुितानाची 
सवु फौज आपल्यावि घसिा किीि याचा धोका वाटत असल्यामुळे इमादउि् मुल्क तसे किण्यास िाजी 
नाही त्यामुळे त्याने बुिहाणपुिकडे प्रयाण केिे. 
 

(२८८) तथारप इमादउि् मुल्क याने मरिक अहमदचे मन वळरवण्यासाठी त्यािा िाजगीरित्या 
असे कळरविे की रवजापूिचा ताबा आपल्यािा रमळावा यासाठीच केवळ युसुफ आरदििानाचा नाश व्हावा 
अशी अमीि बिीदची इच्छा आहे. यात तो यशस्वी झािा आरण त्यानंतिदेिीि सुितानािा तो आपल्या 
काबतू ठेव ूशकिा ति तो इतिाचंा नाश घडवनू आणीि, म्हणून तुम्ही दोस्तमंडळींनी आपापल्या देशाकडे 
रनघून जाव े आरण अमीि बिीदबिोबि कसे वागावयाचे त्याची जबाबदािी माझ्यावि सोपवावी हाच माग ु
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माझ्या दृष्टीने अरधक [२] (५४९) चागंिा वाटतो. मरिक अहमद आरण कुतुबउि् मुल्क हे दोघे 
इमादउि् मुल्क याने या रवषयावि प्रकट केिेल्या रवचािाशी सहमत झािे आरण अचानक त्यानंी आपापल्या 
देशाकडे जाण्यासाठी माघाि घेतिी. सुितानाचा रनिोपही त्यानंी घेतिा नाही. दुसऱ्या रदवशी सकाळी 
इमादउि् मुल्क याने सुितानाकडे अजी पाठवनू त्यात युसुफ आरदििानािा क्षमा किण्यारवषयी आरण 
िाजधानीकडे पति रफिण्यारवषयी त्याची याचना केिी. 
 

(२८९) अमीि बिीद याच्या रचथावणीवरून विीि अजािा संमती देण्याचे सुितानाने नाकाििे. 
पिंतु जेव्हा युसुफ आरदििानािा समजिे की अमीि बिीदच्या दोन बिवान प्रमुि दोस्तानी छावणी 
सोडून माघाि घेतिी आहे तेव्हा इमादउि् मुल्क यािा पुन्हा येऊन रमळण्याचा त्यािा धीि आिा. 
इमादउि् मुल्क याने आरदििानाबिोबि संगनमताने सुितानाच्या फौजेवि हल्ला किण्यासाठी चाि केिी. 
आपल्या छावणीचे संिक्षण किण्यास आपण पुिे पडणाि नाही असे वाटून अमीि बिीद याने छावणी तशीच 
सोडिी आरण सुितानािा बिोबि घेऊन अहमदाबाद रबदिकडे पळ काढिा. सुितानाच्या छावणीत 
पाठीमागे िारहिेिी िूट आरदििान आरण इमादउि् मुल्क यानंी आपापसात रवभागून घेतिी आरण ते 
पिस्पिाचं्या िाजधान्याकंडे पित रफििे. 
 

(२९०) रहजिी ९१६ [रहजिी ९१६ इ. स. १५१०] या वषी युसुफ आरदििान मिण पाविा तेव्हा 
रवजापूिचा पाडाव किण्यासाठी म्हणून अमीि बिीद याने चाि केिी. पिंतु त्याचे सवु प्रयत्न व्यथु गेिे 
आरण रवजापूिच्या हसहासनाविीि घिाण्याच्या सामर्थयात रदवसेंरदवस वाढच होत गेिी. 
 

रहजिी ९१८ [रहजिी ९१८ इ. स. १५१२] या वषी कुतुबउि् मुल्काने आपिे स्वातंत्र्य जाहीि केिे 
आरण िुत्ब्यातून सुितानाच्या नावाची हाकािपट्टी केिी. इतके झािे तिी देिीि त्याने महमूदशहाकडे 
प्ररतवषी द्रव्याच्या स्वरूपात भेट पाठरवण्याची प्रथा चािू ठेविी. रहजिी ९२० [रहजिी ९२० इ. स. १५१४] 
या वषी अमीि बिीद याने सुितानाच्या िरजन्यातीि पैशाच्या जोिावि मोठी सैन्य भिती केिी. नंति 
सुितानािा घेऊन त्याने कूच केिे आरण इस्माईि आरदिशहाच्या रशबदंीपासून कुिबगा हजकून घेतिे. 
कुिबगा त्याने मिहूम दस्तुिरदनािचा मुिगा जहागंीि िान यािा जहारगिीदािि बहाि केिे आरण 
सुितानाकडून त्यािा दस्तुिउि् मुल्क हा रकताब [२] (५५०) देवरविा. दस्तुिउि् मुल्काने सैन्य जमा 
करून त्याच्या बापाच्या ताब्यात असिेिे सागिपासून नळदुगपुयंतचे भीमा नदीच्या पूवु बाजूकडीि सवु 
रकल्ले हजकून घेतिे. अमीि बिीद यािा मरिक अहमद बहिी आरण कुतुबउि् मुल्क याचं्याकडून िसदीची 
मदत आल्यामुळे त्याने २०,००० सैरनकासंह नदी ओिाडंिी आरण मजि दिमजि किीत तो रवजापूिच्या 
रदशनेे रनघािा. इस्माईि आरदिशहाने शहिानजीक त्याच्याजवळ िढाई रदिी आरण त्याचा पूणपुणे 
पिाजय केिा. त्याच्या फौजेची धूळदाण उडािी आरण मोठ्या गोंधळात त्यािा िणागंण सोडून पळ 
काढावा िागिा. या िढाईत महमूदशहा हा घोड्यावरून िािी पडिा आरण त्यािा भयंकि जिम 
झािी. िणागंणावि तो आरण त्याचा मुिगा अहमदिान हे अगरतक अशा अवस्थेत सापडिे. त्यानंा कैद 
किण्यात आिे. तख्तनशीन िाज्यप्रमुिानंा ज्या मानाने वागरवणे जरूि आहे तीच वागणूक इस्माईि 
आरदिशहाने सुितानाबिोबि ठेविी. त्याने त्याचा योर्गय तो आदिसत्काि केिा आरण त्याच्या 
उच्चारधकािपदािा साजेिशा सवु प्रकािच्या सोयी-सविती त्याने त्यािा उपिब्ध करून रदल्या. [२०३☐] 
 

(२९१) यानंति थोड्याच काळाने महमूदशहा हा इस्माईि आरदििानाबिोबि कुिबगा येथे गेिा. 
तेथे इस्माईि आरदिशहाची बरहण रबबी मरसती आरण िाजपुत्र अहमद याचं्यामधीि रववाहाचा सोहाळा 
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मोठ्या थाटामाटाने साजिा किण्यात आिा. सुितानाने आपल्याबिोबि सोबत आरण संिक्षण यासाठी 
५००० पिदेशी घोडेस्वाि आरदिशहाकडून मागून घेतिे आरण त्याने अहमदाबाद रबदिकडे कूच केिे. तो 
शहिाच्या नजीक येतो आहेसे पारहल्यानंति अमीि बिीद याने शहि िािी केिे आरण औशाच्या 
रकल्ल्याच्या आश्रयाथु तो गेिा. महमूदशहाने आता िाजधानीचा ताबा घेतिा. पिंतु िवकिच इस्माईि 
आरदिशहाच्या अरधकाऱ्याचं्या कानावि आिे की अमीि बिीद यािा मिहूम मरिक अहमद याचा मुिगा 
बुिहाण रनजामउि् मुल्क याच्याकडून मदत येऊन पोहोचिी आहे. तेव्हा ते सुितानािा सोडून रनघून गेिे. 
त्यावि अमीि बिीद िाजधानीिा पित आिा आरण सुितानावि त्याने पूवीपेक्षाही अरधक कडक बधंने 
िादिी. या परिस्स्थतीिा अरतशय कंटाळून [२] (५५१) त्या दुदैवी महमूदशहाने वऱ्हाडात गावीि येथे 
पळून जाण्याचा माग ुस्वीकारून आपिी सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केिा. त्यात तो यशस्वी झािा. तेथे 
गेल्यावि त्याने इमादउि् मुल्क याच्याकडून साहाय्य रमळरविे. इमादउि् मुल्क याने त्यािा घेऊन 
िाजधानीच्या रदशनेे कूच केिे. अमीि बिीद याने आपल्यािा अहमदाबाद रबदिच्या रकल्ल्यात कोंडून 
घेतिे आरण बुिहाण रनजामउि् मुल्क याच्याकडे मदतीची याचंना केिी. त्यािा जाऊन रमळण्यासाठी 
म्हणून बुिहाण रनजामउि् मुल्काने ख्वाजा जहानची बिीच मोठी फौज देऊन िवानगी केिी. 
 

(२९२) अमीि बिीद आरण त्याचा दोस्त आता इमादउि् मुल्काच्या सैन्यावि हल्ला चढरवण्यासाठी 
रकल्ल्याबाहेि पडिे. त्याचं्याबिोबि युद्ध किण्याची इमादउि् मुल्काने तयािी केिी आरण िढाईसाठी 
आपल्या फौजेिा सज्ज करून िणागंणात उभे केिे. हे चाििे असताना सुितान स्नान किीत होता. शत्रू 
आपल्यावि चाि करून येत आहे ही बातमी देण्यासाठी इमादउि् मुल्क याने आपिा दूत सुितानाकडे 
िवाना केिा. सुितानािा ऐकू जाव े अशा आवाजात त्या दूताने असे उमुटपणे उद गाि काढिे की अशा 
कठीण प्रसंगी जो सुितान आंघोळ किण्यात दंग आहे तो आपल्या अमीि-उमिावाचं्या उपहासाचे िक्ष 
बनावा यात आियु किण्याजोगे काहीच नाही. दूताकडून अवहेिनापूवुक उच्चाििे गेिेिे हे शब्द 
सुितानाच्या हृदयािा जाऊन रभडिे. त्याच्या मनाची अशी समजूत झािी-की या सगळ्या प्रकािाच्या 
मुळाशी इमादउि् मुल्काचा उद्दामपणा आहे. या समजुतीमुळे तो भयंकि संतापिा आरण शक्य तेवढ्या 
जिद तो सैन्याच्या फळीिा जाऊन रमळािा. पिंतु एकाएकी त्याने आपल्या घोड्यािा टाच माििी आरण 
अमीि बिीदच्या सैन्याच्या रदशनेे आपिा घोडा रपटाळिा. यावि इमादउि् मुल्काने अरतशय उतारवळपणे 
त्विा करून आपल्या िाज्याकडे माघाि घेतिी. इकडे अमीि बिीदने मोठ्या रवजयोन्मादाने शहिात 
सुितानासमवते प्रवशे केिा. 
 

(२९३) अमीि बिीदने आता सुितानािा इतके कडक कैदेत ठेविे की तो पुन्हा पळून जाण्याची 
शक्यता उििी नाही. महमूदशहा रनिाशनेे अगदी अगरतक झािा. त्यािा वाधकु्य आिे आरण त्याची बुद्धी 
दुबुि झािी. अशा परिस्स्थतीत कोणताही प्ररतकाि न किता त्याने आपल्या हातातीि सते्तचा त्याग केिा 
आरण दारू आरण िीसंगापासून रमळणािे सुि आरण बादशाहीपणाच्या नुसत्या बाह्ागं बडेजावाच्या 
भपक्यावि मनाचे समाधान करून घेतिे. रहजिी ९२३ [२] (५५२) [रहजिी ९२३ इ. स. १५१७] या वषी 
त्यािा बिोबि घेऊन बशीििानारवरुद्ध माहूिवि चाि करून जाण्याची अमीि बिीदिा रनकड वाटिी. 
झािेल्या िढाईत बशीििान आरण त्याचा मुिगा हे ठाि झािे. माहूिचा ताबा जहारगिीदािि घािीब 
िानाकडे सोपरवण्यात आिा. यानंति महमूदशहा िाजधानीकडे पितिा. तेथे रजल्हज [रजल्हज ४ रहजिी 
९२४ ऑक्टोबि २१ इ. स. १५१८] मरहन्याच्या ४ ताििेिा सतत स्स्थत्यंति होत असिेल्या आरण अरतशय 
कष्टमय अशा ३७ वष ेआरण २० रदवसाचं्या कािरकदीनंति तो मिण पाविा. [२०४★ ते २१०★ व २१०★अ] 
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अिमदशिा बिमनी दुसरा [२] (५५३) 
 

(२९४) अमीि बिीद याच्या ताब्यात फािच थोडा मुिूि होता. आपण जि आपिे स्वातंत्र्य जाहीि 
केिे ति िाज्यातीि भोवतािच्या प्रदेशातीि इति सत्ताधीश (ज्यानंी यापूवीच आपिे स्वातंत्र्य जाहीि केिे 
होते) आपल्यावि हल्ला कितीि या भीतीने त्याने महमूदशहाचा मुिगा िाजपुत्र अहमद यािा तख्तावि 
बसरविे. त्याच्या ताब्यात त्याने िाजवाडा आरण वापि किण्यासाठी म्हणून शाही जडजवारहि रदिे. 
उदिरनवाह किण्यासाठी िोजचा तनिा म्हणून द्रव्याची नेमणूकही त्याच्यासाठी करून रदिी. पिंतु 
िोजच्या िचासाठी हा तनिा अपुिा पडल्यामुळे त्याने बहमनी घिाण्यातीि सुितान वापि किीत 
असिेिा मुकुट मोडिा आरण गुप्तपणे त्यातीि रहऱ्याचंी रवल्हेवाट िाविी. या मुकुटाची हकमत ४ िक्ष 
होन एवढी होती. अमीि बिीद यािा जेव्हा या परिस्स्थतीची जाणीव झािी तेव्हा त्याने या रहऱ्याचं्या 
रवक्ीच्या भानगडीत असिेल्या अनेक गायक, नतुक आरण इति मंडळींना ठाि माििे. पिंतु या रवकल्या 
गेिेल्या रहऱ्याचंा शोध िागून ते त्याच्या हाती कधीच िागिे नाहीत. कािण रहिे ििेदी किणािे 
रहऱ्याबंिोबि केव्हाच रवजयनगिकडे पळून गेिे होते. अहमदशहाने गुप्तपणे आपिे अनुचि इस्माईि 
आरदिशहा याजकडे पाठवनू त्याच्याजवळ आपल्यािा अमीि बिीद देत असिेल्या वाईट [२] (५५४) 
वागणुकीबद्दि तक्ाि केिी. इस्माईि आरदिशहाने आपिे वकीि नजिाणा आरण भेटीच्या वस्तू देऊन 
रबदिच्या दिबािाकडे पाठरविे. पिंतु ते येऊन पोहोचण्याच्या आत अहमदशहा दुसिा मिण पाविा. 
हसहासनावि आल्यानंति दोनच वषांनी रहजिी ९२७ [रहजिी ९२७ इ. स. १५२०] यावषी त्याचा मृत्यू 
झािा. 
 

अल्लाउद्दीनशिा बिमनी दुसरा [२] (५५५) 
 

(२९५) अहमदशहाच्या मृत्यनंूति १४ रदवसपयंत अमीि बिीद याने तख्तावि कोणािा बसरविे 
नाही. पिंतु त्यानंति स्वतः तख्तावि बसण्याच्या ऐवजी बहमनी घिाण्यातीि एिाद्याच्या मस्तकावि 
िाजमुकुट ठेवणे शहाणपणाचे आहे असे त्याने ठिरविे. याप्रमाणे अल्लाउद्दीन दुसिा याची त्याने 
सुितानपदासाठी रनवड केिी. 
 

(२९६) अल्लाउद्दीनच हा स्वभावतःच अरतशय समजूतदाि होता. आपल्या अगोदि गादीवि 
आिेल्या सुितानाचंा िंपटपणा आरण बदफैिीपणा याचे झािेिे घोि परिणाम त्याने स्वतः बरघतिे होते. 
तेव्हा त्याने कोणत्याही बाबतीत अरतिेकीपणाचे वतुन टाळिे आरण अमीि बिीद याची सत्ता नामशषे 
किण्याचा त्याने रवचाि केिा. अमीि बिीदबिोबि त्याने इतके सख्य जोडिे की अमीि बिीद देिीि काही 
काळ बेसावध झािा. अल्लाउद्दीनने त्यानंति गुप्तपणे आपल्या रनवासस्थानाजवळ सशि िोक रविरून 
ठेविे. दुसऱ्या चान्द्रमासाच्या रदवशी अमीि बिीद त्यािा भेटण्यासाठी येणाि होता तेव्हा त्याने त्यािा कैद 
किण्याचा रनिय केिा. तत्कािीन रूढ असिेल्या प्रथेिा अनुसरून अमीि बिीद हा आपल्या 
मुिासंहवतुमान सुितानाचे अरभनंदन किण्यासाठी आिा. अमीि बिीद हा जेव्हा अल्लाउद्दीनच्या 
रनवासस्थानाच्या नजीक येऊन पोहोचिा तेव्हा िपवनू ठेविेल्या िोकापंैकी एकािा हशक आिी. [२११☐] 
अमीि बिीदिा भीती वाटून तो साशकं झािा आरण पाठीमागे रफरून त्याने आपिे िक्षक [२] (५५६) वाटेत 
कोणी िपून बसिे आहे हकवा काय हे शोधण्यासाठी पाठरविे. अल्लाउद्दीनचा कट उघडकीस आिा आरण 
त्यात सामीि असिेल्या सवांची कत्ति किण्यात आिी. अल्लाउद्दीनची सुितानपदावरून उचिबागंडी 
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किण्यात आिी आरण त्यािा बरंदवासात ठेवण्यात आिे. बरंदवासात असतानाच काही कािावधीनंति 
त्याचा िून किण्यात आिा. अल्लाउद्दीनची कािकीदु जेमतेम २ वष ेआरण ३ मरहने एवढी झािी. 
 

वलीउल्ला शिा बिमनी [२] (५५७) 
 

(२९७) अल्लाउद्दीन शहा यािा हसहासनावरून पदच्युत केल्यावि अमीि बिीद याने महमूदशहा 
बहमनी याचा आणिी एक मुिगा विीउल्ला यािा हसहासनावि बसरविे. विीउल्ला यािा अमीि बिीद 
याने जो तनिा नेमून रदिा त्यावि त्याने समाधान मानिे आरण िाज्यकािभािाच्या कोणत्याही बाबतीत 
ढवळाढवळ किण्याच्या भानगडीत तो पडिा नाही. पिंतु अिेि त्याच्यावि िादण्यात आिेल्या बधंनामुंळे 
त्याची वृत्तीही रवचरित झािी आरण त्याने आपल्यािा अरधक स्वातंत्र्य रमळाव ेयासाठी जािीने प्रयत्न सुरू 
केिे. यावि अमीि बिीदने त्यािा िाजवाड्याच्या परिसिातच बरंदस्त करून ठेविे. विीउल्लािा तख्तावि 
बसरवल्यानंति तीनच वषांनी त्याच्या िाणीबद्दि अमीि बिीदच्या मनात पापवासना रनमाण झािी. अमीि 
बिीदने त्यािा रवषप्रयोग किरविा आरण त्याच्या िाणीशी रववाह केिा. 
 

कणलमउल्ला शिा बिमनी [२] (५५८) 
 

(२९८) विीउल्लाच्या मृत्यनंूति किीमउल्ला शहा यािा सुितान म्हणून जाहीि किण्यात आिे. 
किीमउल्ला हा अहमदशहािा युसुफ आरदिशहाच्या मुिीपासून झािेिा मुिगा. केवळ सुितानाच्या 
नुसत्या नावािेिीज किीमउल्लाकडे दुसिे कोणतेही अरधकाि नव्हते. आरण िाजवाड्याच्या बाहेि 
पडण्याची पिवानगी त्यािा कधीही देण्यात येत नसे. रहजिी ९३३ [रहजिी ९३३ इ. स. १५२६] यावषी 
बाबि बादशहाने रदल्ली शहि हजकून घेतिे. यावि इस्माईि आरदिशहा, बुिहाण रनजामशहा आरण 
कुतुबशहा यानंी त्याच्या दिबािात आपिे वकीि पाठरविे. किीमउल्ला याने देिीि आपिा एक अनुचि 
वषे पािटून देऊन बाबिाच्या दिबािी एक अजी देऊन पाठरविा. त्यात त्याने असे कळरविे की आपिे 
िाज्य बळकारविे गेिे आहे आरण बडंिोि नोकिदािानंी आपल्यािा बरंदस्त करून ठेविे आहे. अशा या 
रवपन्न परिस्स्थतीतून रदल्लीचे बादशहा जि आपिी सुटका कितीि ति त्यास आपण दौिताबाद आरण 
वऱ्हाडचा प्रातं तोडून देऊ. बाबिने हजकिेल्या प्रातंात अजून स्स्थिस्थावि झािी नव्हती. माळवा आरण 
गुजिातच्या सुितानाचंा अजून मोड व्हावयाचा होता. त्यामुळे बाबिाने किीमउल्लाच्या रवनंतीकडे दुिुक्ष 
केिे. पिंतु किीमउल्लाने बाबि [२] (५५९) बादशहािा विीिप्रमाणे अजी पाठरवल्याचे अमीि बिीद यािा 
कळिे. तेव्हा त्याने किीमउल्लाचा अरधकारधक छळ किण्यास सुरुवात केिी. तेव्हा किीमउल्ला आपिा 
चुिता रवजापूिचा इस्माईि आरदिशहा याच्याकडे पळून गेिा. त्याचे आरदिशहाने योर्गय प्रकािे 
आदिारतर्थय केिे. पिंतु इस्माईि आरदिशहाच्या त्याच्याबिोबिीि वागणुकीची त्यािा चीड आिी तेव्हा 
किीमउल्ला हा अहमदनगिच्या बुिहाण रनजामशहाच्या आश्रयािा गेिा. परहल्या प्रथम बुिहाण 
रनजामशहाने त्याची इतकी बडदास्त िाििी की किीमउल्लाच्या पुढ्यात बुिहाण रनजामशहा उभा िाहात 
असे. पिंतु त्यािा जेव्हा असे सागंण्यात आिे की त्याने जि असे केिे ति त्याच्या शाही इतमामािा ते 
रनरितपणे कमीपणा आणणािे आहे. यावि बुिहाण रनजामशहाने विीि प्रथा बंद केिी. किीमउल्लाशहा 
स्वतःच्या मृत्यूपयंत अहमदनगिच्या आश्रयािा िारहिा. त्याच्या मृत्यबूिोबि बहमनी घिाणे संपुष्टात आिे. 
पिंतु ििी वस्तुस्स्थती सागंायची झािी ति किीमउल्लाच्या मृत्यपूूवीच दरक्षणेची रवभागणी पाच िाज्यामंध्ये 
झािी होती. ती िाज्ये म्हणजे आरदिशाही अथवा रवजापूिची सितनत, कुतुबशाही अथवा 
गोवळकोंड्याची सितनत, इमादशाही अथवा वऱ्हाडची सितनत, रनजामशाही अथवा अहमदनगिची 
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सितनत आरण बिीदशाही अथवा अहमदाबाद रबदिची सितनत. या शाह्ाचंा इरतहास पुढीि िंडात 
देण्यात येईि. [२१२★] 
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पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे (चालू) 

 
अिमदनगरच्या णनजामशािी घराण्याचा इणतिास 

 
मणलक अिमद णनजामशिा 

 
(१) अहमद [२१३☐] रनजामशहा हा [२१४☐] मरिक नायब रनजाम उिमुल्क बहिी याचा मुिगा. 

मरिक नायब हा मूळचा रवजयनगिचा [३] (१८९) ब्राह्मण होता. त्याचे ििे नाव रतमाप्पा असे होते. 
त्याच्या बापाचे नाव भिैव. अहमदशहा बहमनीच्या मुसिमान फौजेकडून तो कैद केिा गेिा. तो वयाने 
तेव्हा फािच कमी होता. त्यावळेी त्यािा मुसिमान धमाची रदक्षा देण्यात आिी. त्याचे नाव हसन असे 
ठेवण्यात आिे. िाजवाड्यातीि एक गुिाम म्हणून तो िहानाचा मोठा झािा. त्याच्या कतुबगािीचा 
सुितानावि एवढा प्रभाव पडिा [३] (१९०) की त्याने हसनची आपिा सवांत मोठा मुिगा िाजपुत्र महमूद 
याच्या तैनातीत नेमणूक केिी. िाजपुत्र महमूद याच्याबिोबिच त्याचे रशक्षण झािे. फािसी आरण अिबी 
वाङ्मयावि त्याने असामान्य प्रभतु्व संपादन केिे. त्याच्या वरडिाचें नाव भिैव असे होते त्यावरून त्यािा 
मरिक हसन भिैव असे नाव पडिे. पिंतु िाजपुत्रािा या नावाचा उच्चाि बिोबि किता येत नसे म्हणून भिैव 
या नावाचा बहिी असा अपभ्रंश झािा. ज्यावळेी िाजपुत्र महमूद हसहासनावि आिा त्यावेळी त्याने मरिक 
हसन यािा १००० घोडेस्वािाचंा मनसबदाि केिे. असेही म्हणतात की त्याचे आडनाव बहिी असल्यामुळे–
बहिी म्हणजे ससाणा–त्याची नेमणूक महमूदशहा बादशहाने बरहिी ससाणे घेऊन रशकाि किणािा 
अरधकािी या जागेवि केिी. तुकी भाषेत या अरधकािाच्या जागेिा िुषबेगी असे नाव आहे. काही िोकानंी 
असे ठामपणे सारंगतिे आहे की मरिक हसन बहिी यािा बहिी हे नाव रमळािे ते तो या अरधकािावि होता 
म्हणूनच. कािातंिाने तो िाज्याच्या सवोच्च अरधकािाच्या जागेपयंत पोहोचिा. सुितानाने त्यािा आश्रफ 
हुमायनू आरण रनजाम उिमुल्क ह्ा पदव्या देऊन त्याचा सन्मान केिा. मरिक हसनवि ख्वाजा जहान 
महमूद गावान याची अरतशय मजी होती. त्याने सुितानापाशी अशी रशफािस केिी की िाजमहेंद्री आरण 
कोंडापल्लीसरहत तेिंगणाच्या सुभेदािीवि मरिक हसन यािा नेमण्यात याव.े त्याप्रमाणे िाजमहेंद्री आरण 
कोण्डापल्ली ही िाज्ये त्यािा जहारगिीदािि देण्यात आिी. महमूद गावानचा मृत्य ू झाल्यानंति मरिक 
हसन त्याच्या जागी अरधकािपदावि आिा. त्यािा मरिक नायब ही पदवी रमळािी. महमदशहा बहमनी 
याचा मृत्य ू झाल्यावि त्याचा मुिगा सुितान महमूद याचा मुख्य वजीि म्हणून मरिक हसनची नेमणूक 
किण्यात आिी. त्याने वऱ्हाड आरण दौिताबाद नरजकच्या रजल्ह्ाचंी त्याच्या जहारगिीत भि घातिी. या 
जहारगिीची व्यवस्था बघण्याचे काम मरिक नायबचा मुिगा मरिक अहमद याजकडे सोपरवण्यात आिे. 
तो जुन्नि मुक्कामी त्यानंति िाहू िागिा. त्याचप्रमाणे ख्वाजा जहान दक्कनी याची नेमणूक पिंड्याच्या 
सुभेदािीवि किण्यात आिी. मरिक नायब याने आपिा मुिगा [३] (१९१) मरिक अहमद यािा 
जहारगिीदािि रमळािेिे रजल्हे ताब्यात घेता याव ेयासाठी योर्गय ती शाही फमाने रमळरविेिी होती. तिी 
देिीि ज्या मिाठा अरधकाऱ्याचं्या ताब्यात ते रजल्हे होते ते त्यानंी सुितान वयात येऊन आपिा 
िाज्यकािभाि बघावयास िागेपयंत मरिक अहमदच्या ताब्यात देण्याचे नाकाििे. या मिाठा अरधकाऱ्यावंि 
ख्वाजा महमूद गावान याचा अरतशय रवश्वास होता. मरिक अहमद याने आपल्या हातातीि हुकुमाची 
अमिबजावणी किण्याचा रनिय केिा. त्याने जुन्निच्या (रशवनेिी) रकल्ल्यावि हल्ला केिा. हा रकल्ला 
डोंगिाच्या मार्थयावि बाधंण्यात आिेिा असून तत्काळी अरतशय अभेद्य म्हणून समजिा जाई. वढेा बिाच 
काळ चािल्यानंति रकल्ल्याविीि रशबदंीने तिवािी आपल्या गळ्यात अडकरवल्या आरण आपल्या अंगावि 
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कफन्या पाघंरून ते रकल्ल्याबाहेि आिे आरण त्यानंी मरिक अहमदपाशी अभयाची याचना केिी. मरिक 
अहमदने रकल्ल्याचा ताबा घेतिा. त्यावेळी रकल्ल्यात साठवनू ठेविेिी महािाष्ट्र आरण कोकण देशाच्या 
पाच वषांच्या जमीनमहसूिाची िक्कम मरिक अहमदच्या ताब्यातं आिी. आपल्या ताब्यात आिेल्या 
िकमेचा फायदा घेऊन मरिक अहमद याने आपिा वागण्याचा परवत्रा बदििा. आपिे अरधकािी आरण 
रशपाई यानंा त्याने त्यानंी केिेल्या चाकिीबद्दि भिपूि बरक्षशी रदिी. त्याच्या अरधकािापुढे पुढे नमूद 
केिेल्या रकल्ल्याचं्या अरधकाऱ्यानंी मान झुकरविी नव्हती. त्याचंा पाडाव किण्यासाठी त्याने कूच केिे. ते 
रकल्ले म्हणजे चावडं, िोहगड, तंुग, कोआिी, रतकोणा, कोंडाणा, पुिंदि, भोिप, जीवधन, कुहिदुगु, 
मुिंजन, महोिी आरण पािी. हे सवु रकल्ले त्याने बळाचा वापि करून आपल्या ताब्यात घेतिे. त्यानंति 
काही काळाने त्याने कोकणचा सवु प्रातं हजकून घेतिा आरण नंति तो दंडिाजापूि या सागिीबदंिािा वढेा 
घािून बसिा असताना आपिा बाप मरिक नायब रनजामउि् मुल्क बहिी याचा िून झाल्याची हकीकत 
त्याच्या कानावि आिी. [२१५☐] ही बातमी कळताच त्याने तूतास वढेा उठरवण्याचे ठिरविे आरण तो 
जुन्नििा पितिा. तेथे त्याने [३] (१९२) आपल्या बापाच्या सवु पदव्या धािण केल्या आरण तो स्वतःिा 
अहमद रनजाम उि् मुक बहिी या नावाने संबोधू िागिा. जिी त्याने सुितान ही पदवी ताबडतोब धािण 
केिी नाही तिी इरतहासकाि त्याचा एकमुिाने सुितान असाच उल्लेि कितात. म्हणून मी गं्रथाचा िेिक 
(महमद कासीम अिाबादी फरिश्ता) मरिक अहमद याचा उल्लेि या गं्रथाच्या पुढच्या पानात अहमद 
रनजामशहा बहिी असा किण्याचे ठिरविे आहे. त्यािा या नावाने संबोधणे हेच माझ्या दृष्टीने योर्गय आहे. 
 

(२) मरिक अहमद जुन्नि येथे पितल्यानंति त्याने पुष्ट्कळ रदवस आपल्या बापाच्या मृत्यबूद्दि शोक 
किण्यात आरण त्याची उत्तिरक्या किण्यात घािरविे. बापाच्या मृत्यचेू सुतक संपल्यानंति त्याने आपिे 
िक्ष देशाचा कािभाि चागंल्या तऱ्हेने व्हावा याबद्दि उपाययोजना किण्याकडे रदिे. तो न्यायाच्या कामात 
इतका रनष्ठुि होता की त्याच्या हुकमारशवाय पोिाद हे िोिंडािा आकषूनु घेण्यास असमथु ठिे आरण 
त्याचप्रमाणे कहसबाची गवताविीि सत्ता नाहीशी होत असे. याचा अथु असा की मरिक अहमदच्या 
हुकमारशवाय इकडचे पान रतकडे हित नसे हकवा कोणाचीही दुसऱ्यािा िुबाडण्याची हहमत होत नसे. 
मरिक अहमद उत्तमपैकी सेनानी होता. त्याच्याकडे जेव्हा तेिंगणाचा कािभाि सोपरवण्यात आिा तेव्हा 
ओरियाच्या िाज्याकडून होणािे हल्ले पितवनू िावण्यात िष्ट्किीदृष्ट्या त्याच्या अंगी असिेिे असामान्य 
कौशल्य दृष्टोपत्तीस आिे. त्याचा परिणाम असा झािा की बहमनींच्या दिबािातीि सवांची इच्छा जिी 
त्याच्या सते्तचा नाश किावा अशी होती तिी बहमनी सिकािचा कोणताही अरधकािी त्याच्यारवरुद्ध चाि 
करून जाण्यास तयाि होईना. आपिा मुख्य वजीि कासीम बिीद याच्या सल्ल्यावरून बहमनी सुितानाने 
वािंवाि रवजापूिच्या युसुफ आरदििान सवाई यािा हुकूम पाठरविे की तुम्ही ख्वाजा जहान दक्कनी आरण 
जैनउद्दीन तािीश याजंबिोबि रमळून जुन्निवि चाि करून जा. पिंतु युसुफ आरदििानाने आपिे कतुव्य 
टाळिे. इतकेच नव्हे ति अहमद रनजामशहािा त्याच्यावि कोसळणाऱ्या संकटाची जाणीव देऊन सावध 
केिे. त्याचप्रमाणे इंदापूि हे गाव त्याच्या िुद्द जहारगिीच्या मुिुिात [३] (१९३) मोडत असताना देिीि 
त्याने आपल्या फौजेिा ते िािी किण्याचा हुकूम रदिा. 
 

(३) अहमद रनजामशहाने जिीफ उिमुल्क अफगाण यािा आपिा अरमि उि् उमिा केिे आरण 
नारसिउि् मुल्क गुजिाती याच्याकडे त्याने रमिजुम्िा या [२१६☐] पदाचे अरधकाि सोपरविे. यापूवी 
त्याच्यावि जैनुद्दीन अिी तारिश चाि [२१७☐] करून आिा होता त्याच्याकडे त्याने तहाची बोिणी सुरू 
केिी आरण त्यािा असे कळरविे की बहमनी सते्तरवरुद्ध मिा आता जो िढा द्यावयास िागणाि आहे 
त्यामध्ये तुम्ही मिा सामीि होऊन या िढ्यात बहमनींरवरुद्ध आपिी संयुक्त आघाडी उघडण्यास मिा 
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मदत किा. जैनुद्दीन याने या योजनेबद्दि िक्षपूवुक रवचाि केिा आरण मरिक अहमदची इच्छा पुिी 
किण्याच्या दृष्टीने त्याने काही पाविेही टाकिी. दिम्यान बहमनींचा एक अरधकािी शिे मुवारिद अिब 
याने अहमद रनजामशहाचा पाडाव किण्याचे कामी आपिी नेमणूक होण्याबद्दि जेव्हा तयािी दािरविी 
आरण त्या हेतूने कूच करित तो जेव्हा जुन्निच्या रदशनेे येत असताना पिंड्यािा येऊन दािि झािा तेव्हा 
मरिक अहमद रनजामशहा यािा आपण जाऊन रमळाल्यास त्याच्या होणाऱ्या भयानक परिणामाची त्यािा 
रभती वाटिी आरण त्याने सुितानाच्या सैन्यािा रमळण्याचे ठिरविे. अहमद रनजामशहाने आपिी जनाना 
रशवनेिीच्या अभेद्य दुगावि पाठीमागे ठेविा आरण बहमनींच्या सैन्यािा तोंड देण्यासाठी त्याने कूच केिे. 
पिंतु सिळसिळ सामन्यात आपल्यापेक्षा संिेने अरधक असिेल्या बहमनींच्या फौजेबिोबि तोंड देण्यास 
आपिी ताकद अपुिी पडेि असे त्यािा वाटिे. तेव्हा त्याने बादशाही छावणीभोवती आपिे घोडदळ घेऊन 
रघिया घािण्यास सुरुवात केिी आरण त्याचंी िसद त्याने माििी. या सुमािास त्यािा प्रथमच असे 
कळिे की जैनुद्दीन अिी तारिश हा आपिा पक्ष सोडून शत्रपूक्षािा जाऊन रमळण्याच्या रवचािात आहे. 
अिी तािीश आरण सुितानाची फौज यामध्ये हातरमळवणी शक्यतोवि होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न 
किण्याचे, हे कळताचक्षणी त्याने ठिरविे. तेव्हा त्याने अरतशय धाडसाचा असा एक व्यहू कृतीत आणण्याचे 
ठिरविे. त्याच्या ह्ा बेतात त्यािा अमाप यशाची प्राप्ती झािी. त्याने अचानक सुितानाच्या फौजेच्या 
छावणीजवळून एका िात्री उिट रदशनेे कूच केिे आरण तो जैनुद्दीन याचे मुख्य ठाणे आरण जहारगिीचे गाव 
चाकण येथे दािि झािा. तेथे [३] (१९४) क्षणभिही रवश्रातंीसाठी न थाबंता त्याने झपायाने हल्ला करून 
चाकण काबीज केिे. चाकणच्या रकल्ल्याच्या हभती चढून जाण्यात अहमदने तटावि प्रथम पाऊि ठेविे 
आरण आपल्या बिोबिीच्या १७ सशि अरधकाऱ्यानंा, रकल्ल्याविीि रशबंदीिा धोक्याचा इशािा 
पोहोचण्याचे आगोदिच, तो वि घेऊन गेिा आरण रकल्ल्यात पाय िोवनू बसण्याचे कामी यशस्वी झािा. 
त्याच्या बिोबिची इति माणसे पाठोपाठ तट चढून आत घुसिी आरण मग सिास कत्तिीिा सुरुवात झािी. 
रकल्ल्याविीि रशबदंीने प्राणपणाने िढा रदिा पण त्याचें शौयु वाया गेिे. अहमद रनजामशहाने चाकण 
घेतिे. जैनुद्दीन अिीसह एकंदि ७०० पयंत माणसे या हल्ल्यात कामास आिी. 
 

(४) अहमद रनजामशहाने आपल्या सैन्याचा मुख्य रवभाग आपिा सेनापती नारसि उिमुल्क 
गुजिाती याचे अरधपत्यािािी शिे मुवारिद याच्या हािचािीवि नजि ठेवण्यासाठी रनयुक्त केिा होता. 
नारसि उिमुल्क याने दोन वळेा आपल्यापेक्षा संख्येने अरधक असिेल्या बहमनींच्या फौजेवि अरवचािाने 
हल्ला किण्याचे धाडस दािरविे आरण दोन्ही वळेा त्याचा पिाभव झािा. ही बातमी कानावि येताच अहमद 
रनजामशहाने चाकण सोडिे आरण आपल्या सैन्यािा रमळून त्याने शिे मुवारिदच्या छावणीवि िात्रीच्या 
वळेी हल्ला चढरविा. बहमनींच्या फौजेचा पूणपुणे पिाभव झािा. त्याचंा सेनापती आरण त्याचें इति अनेक 
नावाजिेिे अरधकािी धािारतथी पतन पाविे. बहमनींच्या सैन्याचे सवु जड सामान-सुमान, हत्ती आरण 
िाहुया अहमह रनजामशहाच्या हाती पडिी. अहमद रनजामशहा या रवजयानंति जुन्नििा पितिा आरण 
आपल्या िाज्याच्या मुिकी िाज्यकािभािाकडे त्याने जातीने िक्ष घािण्याचे कामी आपल्यािा वाहून 
घेतिे. 
 

(५) शिे मुवारिद याच्या पिाजयानंति महमूदशहा बहमनीने अजमत उि् मुल्क डबीि यािा दुसिे 
१८००० चे सैन्य देऊन अहमद रनजामशहा रवरुद्ध िवाना केिे. अहमद शहाने पूवीप्रमाणेच आपिे धोिण 
ठेविे. समोिासमोि िढाई देण्याचे त्याने टाळिे आरण आपल्या फौजेसरहत तो कदुिाबादच्या डोंगिाळ 
मुििातं जाऊन बसिा. [२१८☐] अजमतउि् मुल्क हा जेव्हा मुिीघाटाजवळ पोहोचिा [३] (१९५) तेव्हा 
अहमद रनजामशहाने ३००० घोडेस्वाि घेऊन झपायाने अहमदाबाद रबदिच्या रदशनेे कूच केिे. शहिाचे 
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ििवािदाि त्याने यापूवीच आपल्या बाजूिा रमळवनू घेतिे असल्यामुळे त्यानी अहमदशहािा िात्रीच्या 
वळेी प्रवशे देऊन शहिात घेतिे. अहमदशहाने आपल्या बापाच्या जनान्यातीि बायकामंडळींचा ताबा 
घेतिा आरण त्याना त्याने जुन्निकडे पाठवनू रदिे. सकाळी त्याने आपल्यावि चाि करून आिेल्या सवु 
अरधकाऱ्याचं्या बायकानंा पकडिे आरण त्यानंा घेऊन तो पिंड्याच्या रदशनेे रनघािा. वाटेमध्ये त्या सवु 
रियाचंी आदब िाििी जाईि याची सवुप्रकािे काळजी त्याने घेतिी. बहमनी सुितानाच्या सैन्याच्या 
जेव्हा तो जवळ येऊन पोहोचिा तेव्हा या अरधकाऱ्यानंी त्याच्याकडे शब्द पाठरविा की शत्र ूम्हणून तुम्हािा 
प्ररतकाि किण्याचा रवचािच आम्ही करू शकत नाही कािण तुम्ही आमच्या जनान्यािा अरतशय 
सन्मानपूवुक अशी वागणूक रदिेिी आहे. पिंतु एकाद्या चोिासाििे आपल्या शत्रपूासून पळून जाणे आरण 
रिया व मुिे याजंबिोबि िढाई किणे हे तुम्हािा शोभनू रदसत नाही. अशा तऱ्हेचे वतुन रफिंगी आरण कुदु 
याचं्या दृष्टीने देरिि रतिस्किणीय ठिेि. यावि अहमद रनजामशहाने उदािपणे आपल्या हाती असिेल्या 
रियाचंी त्याचं्या नातेवाईकाकंडे िवानगी केिी आंरण पिंड्याच्या रदशनेे तो चािून गेिा. दिम्यान 
बहमनीसुितानाकडून बहमनी सिदािाचं्या छावणीत त्याचं्या वतुनावि कडक टीकेचे कोिडे ओढणािा 
असा िरिता येऊन पोहोचिा. त्याने त्यात अशी तक्ाि केिी होती की माझा बरहिीससाण्यासाििा 
अरधकािी रनजामउि् मुल्क याचा मुिगा अहमद यािा तुम्ही ससाण्यासाििे अस्मानात उंच उड्या मारू 
देत आहा आरण माझ्या फौजेिा मात्र अरतशय अपमानास्पद वागणूक रमळावी ह्ाची मिा आरतशय िंत 
वाटते. त्याच्या भिािीकडे पाहून आपापल्या घियात जणू काही माझे सैरनक थिथिा कापत पडिे आहेत. 
त्याच्या तीक्ष्ण निरूपी हल्ल्याच्या प्रहािापंासून त्यानंा आपिी मुिेबाळे आरण जनाना याचें संिक्षण किणे 
देिीि अशक्य होऊन बसिे आहे. अशा परिस्स्थतीत अहमदिा पकडणे तुम्हािा शक्य झािे ति बिे [३] 
(१९६) आरण चागंिे होईि यात काहीच शकंा नाही. पिंतु त्यात तुम्हािा अपयश आिे ति माझ्यापुढे आरण 
जगातीि िोकाचं्या दृरष्टकोनातून तुम्ही साफ साफ उतिाि यात काहीच प्रत्यवाय नाही. बहमनींच्या 
सैन्याने बीडिा मुक्काम केिा. सैन्यातीि अरधकाऱ्यानंी आपल्यावि ठेवण्यात आिेल्या ठपक्याबद्दि तक्ाि 
केिी आरण बादशहािा असे जाहीिपणे कळरविे की, “शत्र ूज्या रठकाणी आम्हािा रमळेि त्या रठकाणी 
त्याच्यावि हल्ला किण्याची आमची तयािी आहे. पिंतु आमचा सेनापती अजमत उि् मुल्क यािा अहमदच्या 
हािचािी काय आहेत याबद्दि कसिाच कयास घेता येत नाही. जि दुसऱ्या एिाद्या सेनापतीची त्याच्या 
जागी नेमणूक झािी आरण अशा सेनापतीने आमच्या अंगी असिेल्या कतुृत्वािा वाव देण्याची संधी रदिी 
ति तुमच्या सुभार्गयाच्या नुसत्या प्रभावानेच आमच्या यशाची रनरिती होईि.” यावि महमूद शहाने अजमत 
उि् मुल्क यािा पित बोिरविे आरण त्याचे जागी बीडच्या सैन्याचे अरधपत्य स्वीकािण्यासाठी म्हणून 
तेिंगणाचा सुभेदाि जहागंीि िान यािा ३००० घोडेस्वाि देऊन िवाना केिे. जहागंीि िानाने यापूवी 
रनिरनिाळ्या कामरगऱ्या बजावनू प्ररसद्धी रमळरविी होती. त्याने बीड येथे येऊन सैन्याचा ताबा घेतिा 
आरण आपिी छावणी पिंड्याकडे हिरविी. पिंड्याचा सुभेदाि ख्वाजाजहान याची अहमद रनजामशहािा 
रविोध किण्याची इच्छा नव्हती. त्याने आपिा मुिगा आजमिान यािा अहमद रनजामशहािा जाऊन 
रमळण्यासाठी िवाना केिे आरण तो स्वतः पिंडा रकल्ल्याचा आश्रय घेण्यासाठी रनघून गेिा. 
 

(६) अशी परिस्स्थती असताना अहमद रनजामशहाने वऱ्हाडचा सुितान इमादउिमुल्क गाविी 
याच्याकडे मदतीसाठी मागणी केिी आरण त्याने जुन्निच्या रदशनेे माघाि घेतिी. दिम्यान जहागंीि िानाने 
पैठणचा ताबा घेतिा. जहागंीििानाच्या या हािचािीमुळे अहमद रनजामशहाने जेऊि घाटाच्या तोंडाशी 
तळ बसवनू िाहण्याचे ठिरविे. त्या रठकाणी त्यािा कदुिाबादहून [२१९☐] सैन्याची एक तुकडी आरण कुमक 
िादून आणिेिा एक ताडंा यासह नारसिउिमुल्क गुजिाती हा येऊन रमळािा. आपिी बाजू अशा तऱ्हेने 
बळकट झाल्यावि अहमद रनजामशहाने जेऊिच्या हिडीचा ताबा घेतिा आरण तो जवळ पासच्या 
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डोंगिातच ठाण माडूंन बसिा. जहागंीििानाने तीस गाव [३] (१९७) घाटाच्या [२२०☐] मागे डोंगिाळ भाग 
पाि केिा आरण त्याने हभगाि या गावाजवळ छावणी रदिी. तेथे दोन्ही फौजा एक मरहन्यापयंत 
समोिासमोि ६ कोस अंतिावितळ देऊन िारहल्या. त्यानंति पावसाळा सुरू झािा. पावसाळ्यात 
आपल्यािा काही धोका नाही असे समजून जहागंीििानाने [२२१☐] चैन आरण ऐषआिाम किण्यास सुरुवात 
केिी. त्याचा रकत्ता त्याच्या सैन्यातीि प्रत्येकजणाने रगिरवण्यास सुरुवात केिी. 
 

(७) दिम्यान अहमद रनजामशहाने शत्रचू्या सैन्याच्या परिस्स्थतीसंबंधी इत्यंभतू बातमी रमळरविी 
आरण नंति त्याने ३ िज्जब [२२२☐] रहजिी ८९५ [िज्जब ३ रहजिी ८९५ मे २८ इ. स. १४९०] या रदवशीच्या 
िात्री आजमिानािा बिोबि घेऊन शत्रचू्या छावणीवि हल्ला केिा. रदवस उजाडता उजाडता ते शत्रचू्या 
छावणीत रशििे आरण त्यानंी शत्रवूि एकाएकी छापा घातिा. या अचानक झािेल्या हल्ल्यात बहमनी 
सैन्याचा पाि मोड झािा. जहागंीििान, सय्यद इसाक, सय्यद िुतफुल्ला रनजामिान आरण फते्तिान 
वगैिे सवु नामारंकत अरधकािी ठाि माििे गेिे. ज्याना ज्याना अहमदशहाने कैद केिे त्या त्या सवांना त्याने 
म्हशीवि बसरविे आरण रशपायाचं्या किमणुकीिाति त्या सवांची त्याने छावणीभि हधड काढिी. त्यानंति 
त्याने त्या सवांची िवानगी अहमदाबाद रबदि इकडे केिी. ह्ा रवजयािा अहमद रनजामशहाने बागेचा 
रवजय असे नाव रदिे कािण त्या जागी अहमदशहाने एक िाजवाडा बाधंिा आरण वाड्यासभोवाि 
सौंदयुरवभरूषत अशी बाग त्याने तयाि केिी. त्याच्या वशंजानंी त्या बागेच्या सौंदयात अरधक भि घातिी 
आरण त्या बागेसभोवाि एक तटबदंी बाधूंन त्यानंी त्या बागेिा बाग रनजाम [२२३☐] असे नाव रदिे. या 
रवजयानंति अहमद रनजामशहाने जारहिरित्या पिमेश्विाची प्राथुना करून आभाि मानिे. ज्या जागेवि 
त्यािा रवजय [३] (१९८) रमळािा होता त्या जवळीि एका िेड्याचे वतनकीचे हक्क दान म्हणून अवरिये 
आरण फकीि याचं्या िहाण्याच्या िचासाठी म्हणून त्याने नेमून रदिे. अशा तऱ्हेने अहमदशहािा कोणी 
प्ररतस्पधी अगि शत्रू िारहिा नाही. विीि घटनेनंति अहमदशहा जुन्नििा पितिा. यानंति रवजापूिचा 
युसुफ आरदिशहा याच्या सल्ल्यावरून त्याने िगोिग िुत्ब्यामधून बहमनी सुितानाचंी नाव े गाळून 
टाकिी आरण त्याजागी आपिे स्वतःचे नाव बदिी म्हणून घातिे. यानंति त्याने सुितानपदाची रनदशकु 
शुभ्र छत्रचामिे धािण केिी. पिंतु यावि ख्वाजा जहान आरण त्याच्या स्वतःच्याच काही अरधकाऱ्यानंी रविोध 
दशरुविा. तेव्हा िुत्ब्यामधून आपिे नाव घेतिे जाऊ नये असा फेिहुकूम त्याने रदिा. या एकंदि 
प्रकिणात त्यािा जी माघाि घ्यावी िागिी तीमध्ये आपिी मानहानी झािी असे ति होऊ नये म्हणून त्याने 
असे जाहीि केिे की मी जे छत्रचामि धािण केिे ते मी स्वतंत्र सुितान झािो याबद्दि द्वाही 
रफिरवण्यासाठी म्हणून नसून उन्हापासून माझे संिक्षण व्हाव े म्हणून. अहमदशहाच्या अरधकाऱ्यानंी यावि 
रवचाि करून ठिरविे की एकंदि गोष्ट जिी अशी आहे ति आम्ही जि छत्र वापििे ति त्यािा रविोध होऊ 
होऊ नये. ही गोष्ट अहमदशहाने मान्य केिी. त्या रदवसापासून तो आतापयंत दरक्षण देशात सुितान आरण 
त्याचे प्रजाजन याचं्यामध्ये याबाबतीत तिी छत्राच्या िंगाची एक बाब जि सोडून रदिी ति कोणताही 
भेदभाव आपल्यािा आढळून येत नाही. सुितान वापित असिेिे छत्र आतून शेंदिी िंगाचे असते ति 
सवुसामान्य प्रजाजनाचं्या बाबतींत त्याचा िंग पाढंिा असतो. ही पद्धत फक्त दरक्षण देशातच आपल्यािा 
रदसून येते. पिंतु हहदुस्थानात आपल्यािा ही पद्धती आढळून येत नाही. [२२४☐] यानंति थोडे रदवस 
गेल्यानंति अहमद रनजामशहाच्या दिबािातीि अरधकाऱ्यानंी त्यािा असा आग्रह केिा की आपण 
िुत्ब्यामध्ये आपल्या नावाचा उल्लेि यापुढे करून त्या रूपाने िाजरचन्हे धािण किावी. अहमद 
रनजामशहाने या गोष्टीिा आपिी संमती रदिी आरण तो म्हणािा की तुम्ही ही रवरशष्ट मागणी किीत आहा 
त्यामुळेच मी िाजरचन्हे धािण किण्यास माझी संमती देत आहे. 
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(८) या घटनेनंति चौि जवळ असिेिे दंडिाजापूि हे सागिी बदंि घेण्याचे अहमद रनजामशहाने 
ठिरविे. बिाच काळ वढेा चािल्यानंति बदंि [३] (१९९) त्याच्या हस्तगत झािे. अशा तऱ्हेने कोकण 
देशाचा शातं मुिुि आपल्या ताब्यात आणल्यानंति त्याने आपिे रवचाि दौिताबाद हजकून घेण्याकडे 
वळरविे. त्या शहिाच्या सुभेदािाने शहि आपल्या हाती सुपूदु किाव े म्हणून त्याने त्याच्याजवळ अंतस्थ 
कािस्थाने किण्यास सुरुवात केिी. (रकल्ल्याचा सुभेदाि) मरिक वुजी आरण त्याचा भाऊ मरिक अश्राफ 
हे दोघे सुरुवातीस ख्वाजा महमूद गावान याच्या चाकिमान्यापैकी होते. त्याच्या मृत्यनंूति ते दोघेजण 
महमूदशहा बहमनीच्या रशिेदािाचं्या फिटणीत सामीि झािे. अहमद रनजामशहाचा बाप मरिक हसन 
रनजाम उिमुल्क बहिी याच्या आश्रयािािी ते असताना सितेशवेटी त्यानंा अमीिकीच्या पदावि बढती 
देण्यात आिी. मरिक हसन याने मरिक वुजी यािा दौिताबादचा सुभेदाि नेमिे आरण दौिताबादच्या 
अरधपत्त्यािािी असिेल्या आजूबाजूच्या रजल्ह्ाचंा सुभेदाि म्हणून त्याने मरिक वुजी याचा भाऊ मरिक 
अश्राफ याची नेमणूक केिी. बहमनींच्या दिबािात यापूवी जी अंदाधंुदी माजिी होती रतचा फायदा एका 
मिाठा अरधपतीने घेतिा आरण गाळण्याचा रकल्ला त्याने बळकरविा. पिंतु मरिक अश्राफ याने तो रकल्ला 
आपल्या हवािी किण्यास त्यािा भाग पाडिे इतकेच नव्हे ति त्या मिाठा अरधपतीच्या गाळण्या 
सभोवतािच्या मुिुिात िुटािुट किण्यासाठी ज्या स्वाऱ्या होत त्याही मरिक अश्राफ याने बदं पाडल्या. 
या दोघा भावानंी आपिा कािभाि इतक्या चोि रितीने चािरविा की दौिताबादच्या आसमंतात कुप्ररसद्ध 
असिेल्या दिोडेिोिानंा त्यानंी वठणीवि आणिे. अगदी प्रथमच सुितानपूि, नंदूिबाि, बागिण आरण 
गुजिात याचं्या सिहद्दीकडे जाणािे िस्ते व्यापािी आरण प्रवासी यानंा इकडून रतकडे जाण्यास अरतशय 
सुिरक्षत झािे. या िस्त्यावि पहािा देण्याची आता जरुिी उििी नाही. त्या देशातीि िरहवाशी या भावाचं्या 
िाज्यकािभािामुळे इतके सुिी झािे की त्या प्रदेशािा समृद्धीची एक आगळी कळा प्राप्त झािी. [२२५☐] 
रनजाम उिमुल्क याच्या आश्रयामुळे आपल्यािा जे वैभव प्राप्त झािे त्याच्या कृतज्ञतेच्या पोटी त्या दोघा 
भावानंी त्याचा मुिगा अहमद रनजामशहा [३] (२००) याच्याबिोबि अत्यंत मैत्रीचे संबधं ठेविे. ही मतै्री 
अरधक बळकट व्हावी हा हेतू मनात धरून अहमद रनजामशहाने बाग रनजामच्या रवजयप्राप्तीनंति आपिी 
बहीण रबबी जीनत हीचे मरिकवुजी याजबिोबि िर्गन िावनू रदिे. मरिकवुजी यािा या िर्गनापासून एक 
मुिगा झािा. मरिक वुजीचा धाकटा भाऊ मरिक अश्राफ याची मरिक वुजीनंति सुभेदािीच्या पदावि 
येण्याची महत्त्वाकाकं्षा होती. त्याचप्रमाणे आपिे स्वतंत्र िाज्य स्थापाव े हा हेतूही त्याच्या मनात होता. 
मरिक वुजीिा मुिगा झाल्यामुळे आपल्या मनातीि आशाचंा पाि चक्काचूि झािा आहे असा रवचाि त्याच्या 
मनात आिा आरण त्याने अरतशय कू्िपणे मरिक वुजी आरण त्याचा मुिगा या दोघाचंाही िून केिा. 
यानंति त्याने दौिताबाद येथे आपिे स्वातंत्र्य जारहि केिे आरण बुिहाणपूि, गुजिात आरण वऱ्हाड येथीि 
सुितानाबंिोबि एकजुटीचा तह किण्याचे प्रयत्न केिे. आपिा नविा आरण मुिगा याचंा िून झाल्यावि 
रबबी जीनत ही जुन्निकडे पळून गेिी आरण रतने आपिा भाऊ अहमद रनजामशहा याचा आश्रय घेतिा. 
त्याने रहजिी ८९९ [रहजिी ८९९ इ. स. १४९३] यावषी दौिताबादवि मरिक अश्राफ रवरुद्ध चाि केिी. 
त्याचे सैन्य बाग रनजाम येथपयंत जेमतेम पोहोचिे. तेथे त्यािा कासीम बिीदने पाठरविेिी पते्र रमळािी. 
या पत्रात कासीम बिीद याने असे कळरविे होते की युसुफ आरदििान याने रबदििा वढेा रदिा आहे. 
तुम्ही त्याच्या रवरुद्ध मदत किण्यासाठी ताबडतोब रनघून या. आपण माझ्या मदतीस आल्यास दौिताबाद 
हजकून घेण्याचे कामी मी आपल्यािा मदत किीन. यावि अहमद रनजामशहाने दौिताबाद हजकून घेण्याचा 
आपिा बेत तूतास िद्द केिा आरण त्याने रबदिकडे कूच केिे. रबदिचा वेढा त्याने कशा तऱ्हेने उठरविा 
याची हकीकत युसुफ आरदिशहाच्या कािरकदीच्या इरतहासात रनवदेन केिेिी आहेच. त्यानंति त्याने 
दौिताबादकडे कूच केिे. दौिताबादच्या रकल्ल्यािा त्याने २ मरहनेपयंत वढेा रदिा पण त्याच्या पदिात 
यश पडिे नाही. म्हणून तो जुन्निकडे पित रफििा. 
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(९) कूच कित कित तो हभगाि या िेड्याजवळ येऊन पोहोचिा. हभगाि हे िेडे जुन्नि आरण 
दौिताबाद येथून सािख्या अंतिावि वसिेिे आहे. तेथे त्याने आपल्या िाज्याची िाजधानी स्थापन 
किण्याचे ठिरविे. या रठकाणाहून दौिताबादचा रकल्ला त्याच्या हाती पडेतोपयंत दौिताबादच्या 
आजूबाजूच्या मुिुिाची िुटािूट आरण जाळपोळ किण्यासाठी दिसाि आपल्या [३] (२०१) फौजेची 
िवानगी किण्याची योजना त्याने आििी. हा हेतू मनात धरून सीना नदीच्या तीिावि रहजिी ९०० [रहजिी 
९०० इ. स. १४९४] यावषी बाग रनजामच्या नजीक त्याने आपल्या िाजधानीचे शहि बाधंण्यासाठी मूहूतुमेढ 
िोविी. या शहिािा त्याने अहमदनगि असे नाव रदिे. सुितान आरण त्याचे आरश्रत यानंी इमािती 
उभािण्याचे कामी इतके सख्त परिश्रम केिे की केवळ दोन वषांच्या अवरधत एका नव्या शहिाची स्थापना 
झािी. शोभा आरण सौंदयाच्या बाबतीत बगदाद आरण कायिो या शहिानंाही अहमदनगि शहिाने मागे 
टाकिे. यानंति वषातून दोनदा, ठििेल्यावळेी अहमदनगिच्या सैन्याची अशी प्रथाच पडून गेिी की त्यानंी 
अहमदनगिहून रनघाव े आरण दौिताबाद शहिाची उपासमाि होऊन ते आपल्या हाती पडाव े म्हणून 
दौिताबादच्या आसपासचा प्रदेश त्यानंी उद्ध्वस्त आरण िुटािूट करून फस्त किावा. दिम्यान मरिक 
अश्राफ याने गुजिातचा सुितान महमूदशहा बेगाडा याच्याकडे मदतीची याचना केिी. रहजिी ९०५ 
[रहजिी ९०५ इ. स. १४९९] यावषी त्या सुितानाने िानदेशचा सुितान आरदििान फारूकी यािा 
वठणीवि आणण्याच्या आरण अहमद रनजामशहाने दौिताबाद शहिास रदिेिा वेढा उठरवण्याचा असे दोन 
उदे्दश मनात धरून आपल्या िाज्यातून कूच केिे. गुजिातचे सैन्य सुितानपूि शहिाजवळ येऊन 
पोहोचल्यानंति आरदििान फारूकीने इमाद उिमुल्क गाविी आरण अहमद रनजामशहा याचेंकडे 
महमूदशहा बेगाडा याचा प्ररतकाि किण्यासाठी मदतीची याचना केिी. यावि अहमदशहाने दौिताबादचा 
वढेा उठरविा आरण १५००० घोडेस्वाि घेऊन बुिाहाणपुिच्या रदशनेे कूच केिे. [३] (२०२) आरदििान 
फारूकी, इमाद उिमुल्क गाविी आरण अहमह रनजामशहा बहिी याचं्या संयुक्त फौजानंी बुिहाणपूि येथे 
आपिा तळ रदिा. त्यावेळी महमूदशहा बेगाडा असीिच्या रकल्ल्यासमोि होता. अशी परिस्स्थती असताना 
अहमद रनजामशहाचा सेनापती नारसि उि् मुल्क गुजिाती यािा शत्रचू्या छावणीत वकीि म्हणून 
पाठरवण्यात आिे. तो रतकडे गेिा असताना त्याने अहमद रनजामशहाच्या सागंण्यावरून गुजिातच्या 
सैन्यातीि माहुतािा िाच रदिी आरण ठिारवक वळेी गुजिातच्या सैन्यातीि एका माजिेल्या हत्तीिा 
मोकाट सोडण्यास त्यािा सारंगतिे [२२६☐] ठििेल्या िात्री अहमद रनजामशहाने ५००० पायदळ आरण 
५००० कोळी घोडेस्वािाचें पथक घेऊन गुजिातच्या छावणीवि हल्ला चढरविा. त्याच्या पायदळात मुख्यतः 
रतिंदाज, हातगोळे फेकणािे आरण बदुंकची याचंाच भिणा होता. ह्ाच वळेी िाच घेतिेल्या माहुताने त्या 
माजिेल्या हत्तीिा पूवीच ठिल्याप्रमाणे मोकळे सोडिे. शत्रचू्या छावणीत यामुळे रजकडेरतकडे भयरभतीचे 
एकच वाताविण पसििे. आपल्यापेक्षा कमजोि असिेल्या सैन्याकडून अशा तऱ्हेने अचानक आपल्यावि 
हल्ला येईि अशी महमूदशहा गुजिाती आरण त्याचे अरधकािी यानंा यस्त्कंरचतही कल्पना नव्हती. ते 
आपल्या िाहुयात शातंपणे झोपी गेिेिे होते. पिंतु झािेल्या गोंधळाने त्याचंी देिीि घाबिगुंडी उडािी 
आरण ते भयचरकत होऊन ताडकन आपल्या रबछान्यातून उठून बसिे. याचवेळी तो माजिेिा हत्ती 
गुजिातच्या सैन्यातीि जनान्याच्या तंबूच्या िोिाने जाऊ िागिा आरण त्यामुळे जनान्यातीि रियानंी 
घाबरून जाऊन भयानक आिोळ्या मािण्यास सुरुवात केिी. महमूदशहािा असे वाटिे की शत्र ूआपल्या 
छावणीत दूिवि घुसून आिा आहे आरण आपल्या कुटंुबातीि मंडळींची त्याने सिास कत्ति चािरविी 
आहे. या समजुतीने त्याने आपल्या शारमयान्यामधून वाट काढिी आरण तेथून बाहेि पडून आपल्या काही 
अनुचिासंरहत तो तेथून जवळच सहा मिै अंतिापयंत पळून गेिा. महमद रनजामशहाच्या फौजा शत्रचू्या 
छावणीच्या हद्दीच्या िेषेच्या आत बाहेि उभ्या िाहून त्यांच्यावि तोफगोळ्याचंा मािा किीत िारहल्या. 
दिम्यान गुजिाती अरधकाऱ्यानंी शत्रबूिोबि सामना देण्यासाठी [३] (२०३) आपल्या फौजानंा छावणीबाहेि 
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काढिे. हे पारहल्यानंति अहमद रनजामशहाच्या सैरनकानंी गुपचुपपणे माघाि घेतिी. यानंति गुजिाती 
सैन्यात उडािेिे गोंधळाचे वाताविण थोडेफाि कमी झाल्यावि गुजिाती सैन्यातीि अरधकािी एका 
रठकाणी जमा झािे आरण महमूदशहाचे अरभनंदन किण्यासाठी त्याच्या छावणीकडे कूच करून गेिे. पिंतु 
छावणीत महमूदशहा त्याना न रदसून आल्यामुळे त्यानंी असे ठिरविे की या परिस्स्थतीत दुसऱ्या रदवशी 
सकाळी सवु सैन्यासरहत महमूदशहाच्या मागोमाग जाणे हेच योर्गय आहे त्याप्रमाणे सकाळी ते रनघून 
गेल्यावि त्याचंी छावणी असिेल्या जागेवि अहमदशहा आरण त्याच्या बिोबिीि इति सुितानंानी आपिे 
सैन्य हिरविे. यानंति काही कािावधी िोटिा आरण महमूदशहा गुजिातीबिोबि तह झािा. अहमद 
रनजामशहा यावि दौिताबादकडे रनघून आिा. वऱ्हाडातून घाटाने तो वि चढून आिा आरण त्याने एिोिा 
येथे छावणी रदिी. मोरहमेच्या काळजीमधून आता तो मुक्त झाल्यामुळे त्याने अनेक प्रकािानंी आपिी 
किमणूक आरण मनोिंजन करून घेतिे. गुजिातच्या इरतहासकािानंी महमूदशहा गुजिातीचा झािेिा हा 
पिाभव देण्याचे टाळिे आहे. साहरजकच त्याचंी इच्छा महमूदशहा बेगाडा याच्या रकतीिा त्यामुळे 
िागिेिा किंक िपरवण्याची असावी. ही गोष्ट ििी हकवा िोटी हे एक पिमेश्विािाच ठाऊक. 
 

(१०) अहमद रनजामशहा दौिताबादवि रफरून चाि करून आल्यामुळे अश्राफिानाची स्स्थती 
अरतशय रबकट झािी आरण त्याने पुन्हा एकदा महमूद शहा गुजिातीकडे मदतीची याचना केिी. त्याने 
बेगाडािा असे वचन रदिे की अहमद रनजामशहाच्या वािंवाि होणाऱ्या हल्ल्यांपासून आपण माझा बचाव 
केिा ति दौिताबाद येथे आपल्या नाव ेजारहिरित्या मी िुत्ब्याचे वाचन किीन आरण प्ररतवषी आपल्यािा 
िंडणी म्हणून काही िक्कम देत जाईन. महमूद शहािा या प्रिोभनाचंा मोह पडिा आरण तो मोठी फौज 
घेऊन तापी नदीच्या तीिावि येऊन धडकिा. यावि अहमद रनजामशहाने वढेा उठरविा आरण तो आपल्या 
िाजधानीकडे पितिा. अश्राफिानाने आपल्या रदिेल्या वचनाप्रमाणे दौिताबादच्या कुतुबुद्दीन मरशदीत 
गुजिातच्या महमूद शहाच्या नाव ेिुत्ब्याचे पठण केिे. त्याचप्रमाणे तो छावणीत गेिा आरण महमूदशहािा 
त्याने उंची नजिाणे अपुण केिे. त्याने महमूदशहाजवळ असेही कबूि केिे की आपिा माडंरिक म्हणून 
दिवषी मी आपल्यािा याप्रमाणे िंडणी देत जाईन. महमूदशहाने यानंति बुिहाणपूिच्या 
आरदििानाकडून िंडणी [३] (२०४) वसूि केिी आरण आपल्या िाज्याकडे तो रनघून गेिा. महमूदशहा 
पित रफिल्याची बातमी अहमद रनजामशहािा कळल्याबिोबि त्याने पुन्हा दौिताबादवि चाि केिी. 
गुजिातच्या सुितानाचे आपण माडंरिक होणाि या नुसत्या कल्पनेनेच दौिताबादच्या रकल्ल्याविीि 
रशबदंीिा अरतशय संताप आिा आहे असे अहमद रनजामशहािा आढळून आिे. त्यानी अहमद 
रनजामशहाकडे आम्ही तुमच्याशी िाजरनष्ठ आहोत असा शब्द पाठरविा आरण आमच्या िाजरनष्ठेची तुम्हािा 
िवकिच प्ररचती आणून देऊ असेही त्यानी त्यािा कळरविे. तो गोदाविीच्या तीिावि जेव्हा पोहोचिा 
तेव्हा त्यािा रशबदंीने पाठरविेिा विीि रनिोप रमळािा. त्यावि त्याने ३००० घोडेस्वाि बिोबि घेऊन 
झपायाने कूच केिे आरण दुसऱ्या रदवशी सकाळी रदवस उजाडता त्याने दौिताबादिा वढेा रदिा. 
दौिताबादविीि रशबदंीत बहुतेक मिाठा रशपाई होते. आपल्या रशबदंीतीि सैरनक आपल्यावि रूष्ट 
झािेिे आहेत असे मरिक अश्राफ यािा आढळून आल्यावि या घटनेचा त्यािा अरतशय रवषाद वाटिा. 
तो एकाएकी आजािी पडिा आरण पाच रदवसाचं्या आतच त्यािा मृत्यू आिा. मरिक अश्राफ मृत 
झाल्यावि रकल्ल्याविीि रशबदंीने दौिताबादच्या रकल्ल्या अहमदनगिच्या सुितानाच्या हवािी केल्या. 
अहमद रनजामशहाने यावि रकल्ल्यात प्रवशे केिा, रकल्ल्याची जरूि ती डागडुगी किण्याचा त्याने हुकूम 
रदिा आरण रकल्ल्याविीि रशबदंीत त्याने आपल्या फौजेतीि रशपायाचंा भिणा केिा. अहमदनगििा 
पितल्यानंति त्याने बाग रनजाम सभोवाि एक रकल्ला बाधंिा. या रकल्ल्यात त्याने िाि िंगाच्या दगडाचा 
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एक िाजवाडा बाधंिा. यावषी त्याने अंतूिचा रकल्ला आरण िानदेशातीि इति ठाणी काबीज केिी आरण 
गाळणा आरण बागिाण येथीि िाजानंा आपल्यािा िंडणी देण्यास त्याने भाग पाडिे. 
 

(११) रहजिी ९१३ [रहजिी ९१३ इ. स. १५०७] यावषी बुिहाणपूिचा दाऊदशहा हा मिण पाविा 
आरण त्याच्या वािसाहक्काच्या संबंधात तंटे रनमाण झािे. त्याच्या िाज्यातीि एक प्रमुि अरधकािी मरिक 
रहसामुद्दीन याने आिमिान नावाच्या माणसाच्या वतीने अहमद रनजामशहाकडे मदत मारगतिी ति 
महमूदशहा गुजिाती याने हसनिान फारूकीचा मुिगा व आपिा पुतण्या रमिान आरदििान यािा 
मसनदीवि बसरवण्याचा चंग बाधंिा. या हेतूच्या रसद्धीसाठी गुजिातच्या सुितानाने िानदेशाकडे कूच 
केिे. दिम्यान िानदेशच्या [३] (२०५) गादीवि अरधकाि सागंणािा रतसिा एक स्पधुक मरिक िारुन 
याने या दोन्ही फारूकीिाजपुत्रापंैकी कोणाचेच वचुस्व मानण्याचे नाकाििे. त्याच्या ताब्यात असीिचा 
रकल्ला होता. अहमद रनजामशहा आरण इमाद उिमुल्क गाविी हे दोघेजण नुकतेच बुिहाणपूििा पोहोचिे 
होते. तेथे त्याना िऱ्या वस्तुस्स्थतीची जाणीव झािी. तेथे त्याना असेही कळिे की महमूदशहा गुजिाती हा 
भिी मोठी फौज घेऊन ििोिि तापीच्या तीिावि थाळनेि येथे येऊन ठेपिा आहे. यावि त्या दोघानंी 
प्रत्येकी ४००० घोडेस्वाि आिमिानाच्या मदतीस ठेवण्यास आपिी संमती रदिी आरण त्यानी 
गारविगडच्या रदशनेे माघाि घेतिी. ह्ा सैन्याने मात्र िगोिग आिमिानचा पक्ष सोडल्यामुळे अहमद 
रनजामशहा आरण इमाद उिमुल्क याना आपापल्या िाजधान्याकंडे पित रफिाव े िागिे. अशा तऱ्हेने 
दरक्षणेतल्या या दुकिीची मोहीम संपुष्टात आिी. यानंति थोड्याच कािावधीने आिमिान अहमद 
रनजामशहािा येऊन रमळािा आरण अहमदशहाने आपल्यािा त्याच्या कृपाछत्रािािी घ्याव ेम्हणून त्याने 
त्याची याचना केिी. महमूदशहा गुजिातेकडे पित रफिल्यानंति अहमद रनजामशहाने सैन्य घेऊन 
आपल्या िाज्याच्या सिहद्दीकडे चाि केिी आरण िानदेशाच्या िाज्याचा काही भाग आिमिानािा तोडून 
द्या अशी त्याने गुजिातच्या महमूदशहाकडे मागणी केिी. पिंतु महमूदशहाने अहमदशहाच्या वरकिानंा 
अरतशय अपमानास्पद अशी वागणूक रदिी आरण त्यानंा असे रवचाििे की बहमनी सुितानाच्या 
गुिामासाििे असणाऱ्या तुमच्या धन्यािा माझ्याजवळ बिोबिीच्या नात्याने पत्रव्यवहाि किण्याचा अगि 
त्याच्या प्रातंात मोडत नसिेल्या भानगडीत ढवळाढवळ किण्याचा काय अरधकाि आहे. महमूदशहा त्यानंा 
असेही म्हणािा की तुमच्या धन्याने आपिे वतुन बदिण्याचे याउप्पि ठिरविे नाही ति त्यािा जिब 
बसरवणे मिा भाग पडेि. महमूदशहाने आपल्या वरकिाबंिोबि अरतशय उद्धटपणाचे वतुन केिे आहे या 
गोष्टीची अहमद रनजामशहाने दिि घेतिी नाही इतकेच नव्हे ति या गोष्टीबाबत तुटेपयंत ताणायचे आपण 
मनात आणिे ति ते अरवचािाचे ठिेि असा त्याने रवचाि केिा आरण तो मुकाटपणाने आिमिानाबिोबि 
अहमदनगि येथे पित रफििा. 
 

(१२) रहजिी ९१४ [रहजिी ९१४ इ. स. १५०८] या वषी मुख्य वकीि [३] (२०६) आरण पेशवा 
नारसि उिमुल्क हा मिण पाविा. त्याच्या जागी मुकम्मीििान दक्कनी याची वजीिाच्या जागेवि नेमणूक 
किण्यात आिी. यानंति दोन तीन मरहन्यानीच सुितान अहमद रनजामशहा यािा भयंकि तापाने घेििे. 
तेव्हा त्याने आपिा ७ वषांचा अल्पवयीन मुिगा बुिहाण रनजाम यािा आपिा वािस म्हणून रनयुक्त केिे. 
यानंति काही काळाने अहमद रनजामशहाचा मृत्य ूझािा. 
 

(१३) जिी अहमद रनजामशहाच्या अंगचे गुण वणनुापिीकडचे होते तिी देिीि सवुसाधािणपणे 
इरतहासकाि ज्या प्रथेिा पाळतात त्या प्रथेिा अनुसरून त्यापैकी काही गुणाचें वणनु यारठकाणी देण्याचा 
प्रयत्न मी (गं्रथकता फरिश्ता) किणाि आहे. त्याच्या अंगी प्रकषाने वसत असिेिे स्वभावरवशषे म्हणजे 
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त्याचे संयमन आरण रवनयशीिपणा. जेव्हा जेव्हा तो शहिाच्या िस्त्यामंधून घोड्यावि स्वाि होऊन िपेट 
किी तेव्हा तेव्हा न जाणो दुसऱ्याच्या िीवि आपिी दृष्टी पडेि या रभतीने तो आपल्या डाव्या अथवा उजव्या 
बाजूकडे पाहण्याचे देिीि टाळीत असे. तो तरुण असताना जेव्हा गारविगडचा रकल्ला काबीज 
किण्यासाठी कूच करून गेिा तेव्हा युद्ध कैद्यामंध्ये एका असामान्य सौंदयाच्या तरुणीिा कैद किण्यात 
आिे होते. त्याच्या एका अरधकाऱ्याने आपल्या बादशहािा ही िी योर्गय नजिाणा आहे असे समजून रतिा 
बादशहाकडे सुपूदु केिे. रतच्या सौंदयाचा अहमद रनजामशहािा अरतशय मोह पडिा पिंतु त्यािा जेव्हा 
असे सागंण्यात आिे की त्या िीिा नविा असून त्याच्या सवु कुटंुरबय मंडळीसह पकडिेल्या युद्ध 
कैद्यामंध्ये तो आहे. तेव्हा त्याने आपल्या रतच्या संबंधीच्या भावनावि बधं घातिा आरण कोणत्याही पद्धतीने 
रतच्या पारतव्रत्याचा भगं न किता रतिा त्याने भिपूि बरक्षसी देऊन रतच्या नातेवाईकाचं्या स्वाधीन केिे. 
युद्धभमूीवरून त्याचा एिादा अरधकािी पळून माघािी आिा ति त्यािा फैिावि घेण्याऐवजी बरक्षसी 
देण्याची त्याची पद्धत होती. त्याच्या या सहसा आढळून न येणाऱ्या वतुनाचा िुिासा त्याने किण्याबद्दि 
प्रश्न रवचािण्याचे धाडस जेव्हा त्याच्या दिबािातीि एका अरधकाऱ्याने केिे तेव्हा त्याने उत्ति रदिे की मी 
असा का वागिो त्याचे स्पष्टीकिण पुन्हा करधतिी दुसऱ्यावळेी मी तुम्हािा देईन. यानंति थोड्याच 
कािावधीनंति असा प्रसंग घडून आिा की अहमद रनजामशहाने अशा तऱ्हेने बरक्षसी ज्या एका 
अरधकाऱ्यािा रदिी होती त्याने फाि मोठी कतुबगािीची कामरगिी पाि पाडिी. बादशहाकडून त्याच्यावि 
मानसन्मानाची िैि िैिात झािी तेव्हा अहमद रनजामशहा विीिप्रमाणे प्रश्न रवचािणाऱ्या दिबािी 
अरधकाऱ्यािा म्हणािा की रशकािीत तिबेज असणाऱ्या रशकाऱ्याप्रमाणेच सुितानानाच रशकािीसाठी 
तयािी कशी किावी याचा उमज पडिेिा असतो [२२७☐] 

 
(१४) येकंग नावाच्या तिवािीचा अगि काठीचा िढण्यासाठी उपयोग किण्याची प्रथा अहमद 

रनजामशहानेच सुरू केिी रनजामशहािा स्वतः तिवािीचे उत्तम तऱ्हेने हात किता येत असत आरण 
तिवािीचे आपिे कौशल्य दािरवण्यात त्यािा अरतशय आनंद होई. साहरजकच आपल्या बादशहाचे 
अनुकिण किण्यासाठी िोक अरतशय उत्सुक असतात असे जे सवुसाधािणपणे म्हटिे जाते त्यािा 
अनुसरून अहमदनगि िाज्यातीि िहान आरण थोि सवु मंडळींनी या किेच्या नादी आपल्यािा िावनू 
घेतिे आरण मोठमोठ्या मुसिमानी शहिामंधून किा आरण शािे रशकरवण्यासाठी ज्याप्रमाणे महारवद्यािये 
असतात तद्वतच अहमदनगि शहिाच्या सवु भागात येकंगीचे रशक्षण देण्यासाठी आरण कुस्तीची किा 
रशकरवण्यासाठी व्यायामशाळाचंी स्थापना झािी. रजथे रजथे िोक जमत त्यात्यारठकाणी येकंगच्या 
किेरशवाय दुसिी कोणतीही गोष्ट बोििी जात नसे. कािातंिाने दरक्षणेमधल्या मािामािीच्या मस्तीने धंुद 
असिेल्या वाताविणात एकंदि परिस्स्थती इतक्या थिािा पोहोचिी की िोक आपल्या शजेाऱ्यावंि आपिी 
बढाई आरण शिेी रमिव ूिागिे. उतावळ्या आरण अरवचािी तरुण माणसामंध्ये जेव्हा झगडे रनमाण होऊ 
िागिे तेव्हा ते वािंवाि बादशहापुढे जाऊन आपिी बाजू सत्य कशी आहे ते पटवनू देण्याचा प्रयत्न किीत 
आरण बादशहा आपल्या समक्ष त्याचं्यामध्ये तिवािीचे दं्वद्व युद्ध िावनू त्याचं्यामधीि भाडंणाचा रनकाि 
िावी. जो परहल्या प्रथम दुसऱ्याच्या अंगावि प्रहाि करून िक्त काढीत असे तो रवजयी झािा असे 
समजण्यात येई. अशा तऱ्हेच्या प्रथेिा उते्तजन देण्याचा असा परिणाम झािा की दििोज िाजवाड्याजवळ 
आपल्या अंगातीि कौशल्य दािरवण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमा होण्याची िाज्यातल्या तरुण मंडळींना 
एक आदतच पडून गेिी. असा एक रदवसही सुना गेिा नाही की ज्या रदवशी एक अगि दोन माणसे ठाि 
झािी नाहीत. त्यावळेी अहमद रनजामशहाच्या मनात रवचाि आिा की या पद्धतीिा आळा घािण्याची वेळ 
आता रनमाण झािी आहे. तेव्हा त्याने असा हुकूम काढिा की अशा तऱ्हेने िोकाचंी आपल्यामधीि भाडंणे 
रमटरवण्यासाठी होणािे माझ्यासमोिीि प्रदशनु यापुढे होता कामा नये. आपापसातीि भाडंणे जि 
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रमटवायची असतीि ति भाडंण झािेल्या व्यक्तींनी शहिाबाहेि जाऊन आपल्या भाडंणाचंा िुशाि रनकाि 
िावनू घ्यावा. त्यािा माझी ना नाही. अहमदशहाने असेही जाहीि केिे की अशा तऱ्हेच्या दं्वद्वात जि दोन्ही 
व्यक्तींनी युध्दाचे [३] (२०८) सवु रनयम पाळून प्रामाणीकपणे युध्द केिे आरण त्यात एिादी व्यक्ती ठाि 
झािी ति त्याबद्दि सूड घेतिा जाण्याची मना किण्याची माझी आज्ञा आहे. ह्ा भयानक प्रथेप्रमाणे आपिी 
भाडंणे रमटरवण्याची दरक्षणेतीि मुसिमानानंा इतकी चटक िागिी होती की या प्रथेचा प्रसाि 
अहमदनगिपासून दूिवि अंतिापयंत फैिाविा. हल्लीच्या रदवसातं ति अशा तऱ्हेने आपिी भाडंणे रमटवणे 
हे भषूणावह समजिे जाते आरण अमीिउमिाव आरण िाजपुत्र मंडळीच काय पिंतु रवद्वान धमुज्ञ आरण 
तत्त्वज्ञानी पंडीतही आपल्यामधीि मतभेदाचा रनकाि िावण्यासाठी दं्वद्वाचा अविंब कितात. त्याचं्या 
मुिानंी असे दं्वद्व िेळण्याबद्दि यस्त्कंचीतही चुकािपणा अथवा कमजोिी दािरविी ति आपल्या मुिाचं्या 
अंगी ििािुिा मदुपणा वाणिा आहे असे मानण्यास त्याचें मन तयाि होत नाही. ह्ा मनोवृत्तीचा प्रत्यक्ष 
अनुभव या गं्रथाच्या िेिकािा (महमद कासीम फरिस्ता) रवजापूिच्या िस्त्यात जी एक घटना पडून आिी 
त्यामध्ये पाहण्यास रमळािा. सय्यद मुतुजा आरण सय्यद हसन हे दोघे भाऊ होते. त्याचं्या किड्या 
दाढ्यावंरून त्याचें वय झाल्याचे रदसून येत होते. रवजापूि दिबािी देिीि त्याचं्या शब्दािा हकमत होती 
आरण त्यानंा मानाचे स्थान होते. त्याचें काही क्षलु्लक कािणावरून तीन दरक्षणी माणसाबंिोबि भांडण झािे. 
हे रतघेजणही भाऊभाऊ होते. ते दिबािात वािंवाि जात आरण त्याचेंही वय झािेिे असून िोक 
त्याचं्याकडे आदिाने बघत असत. प्रथम सय्यद मुतुजाच्या २० वषाच्या तरुण मुिाने विीि रतघा दरक्षणी 
माणसापंैकी एकािा दं्वद्वाचे आव्हान रदिे पण एका क्षणातच तो तरुण ठाि माििा गेिा. यावि त्या 
तरुणाचा बाप (सय्यद मुतुजा) आरण चुिता यानंी दुसऱ्या दोघा दारक्षणात्यानंा दं्वद्वाचे आव्हान रदिे पण या 
दं्वद्वातही ते दोघेजण ठाि झािे. त्याचें मृतदेह दं्वद्वाच्या जागेपासून हिवनू त्याचें मृतकमु होईपयंत दं्वद्वात 
अंगावि झािेल्या जिमानंी त्याचें रतघे प्ररतस्पधीही मिण पाविे. अशा तऱ्हेने केवळ काही रमरनटाचं्या 
अवरधत ज्याचें पिस्पिाबंिोबि प्रत्यक्षात असे काहीही वैि नव्हते अशी ६ सभ्य माणसे ठाि माििी जाऊन 
आपल्या नातेवाईकानंा आरण ते िहात असिेल्या समाजािा मुकिी. दरक्षणेमधीि मुसिमान तिवािीचे 
कसब दािरवण्यात अरतशय रनष्ट्णात आहेत आरण रवशषेतः दं्वद्वात त्याचंा हात धिणािा कोणी नाही ही गोष्ट 
रनर्मववाद आहे. पिंतु अशा तऱ्हेचे दं्वद्व ते पायावि उभे िाहून िेळतात आरण घोड्याच्या पाठीवि बसून 
आपल्या हातातीि तिवािीची फेक किण्याची ते सवय किीत नाहीत त्यामुळे घोडदळातीि सैरनक 
यादृष्टीने त्यानंा कमी महत्त्व आहे (जिी िाजगी दं्वद्वात आरण िस्त्याविीि मािामािीत ते एिाद्या 
हसहाप्रमाणे िढतात तिी). पायदळी फौजाचं्या प्रचडं समुहात िढताना त्याचं्या अंगातीि कौशल्य एकदम 
कुचकामाचे आहे [३] (२०९). 
 

(१५) बहमनी िाज्य रवियािा गेल्यानंति दं्वद्वयुद्धाच्या या प्रथेिा दरक्षणेतीि इति सुितानानंी 
दडपून टाकण्याचे ऐवजी त्यानंी या प्रथेच्या वाढीिा आपल्या पिीने अरधकच उते्तजन रदिेिे आहे. यािा 
अपवाद म्हणजे फक्त रवजापूिचा सुितान दुसिा इब्राहीम आरदिशहा हा होय. त्याने या प्रथेचा रबमोड 
किण्याचा जणू चंगच बाधंिा आहे. अशी आशा किण्यास जागा आहे की त्याच्या सािख्या इति शहाचं्या 
िाजपुत्राचं्या कसोशीच्या प्रयत्नानंा यश येऊन जगातल्या इति कोणत्याही सुसंस्कृत देशात माहीत 
नसिेल्या या रतिस्किणीय आरण भयानक प्रथेचे समूळ उच्चाटन होईि. 
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बुरिाि णनजामशिा पणिला [३] (२१०–२११) 
 

(१६) बुिहाण रनजामशहा अहमदनगि येथे आपल्या बापाच्या गादीवि आिा तेव्हा त्याचे वय सात 
वषांचे होते. अहमदनगिच्या िाज्यात मुकम्मीि िान दक्कनी हा अरतशय कतुबगाि मुत्सद्दी आरण सेनानी 
होता. अहमद रनजामशहाच्या हयातीत पेशवा आरण [२२८☐] अमीि जुमिा या अरधकािाच्या जागेवि 
त्याचीच नेमणूक झािेिी होती. बुिहाण रनजामशहाने त्यािा वकीि हकवा संिक्षणकता या अरधकािावि 
नेमिे. त्याचा मुिगा रमया जमािउद्दीन यािा [२२९☐] अजीज उि् मुल्क हा रकताब रमळािा आरण त्याची 
सिनोबतीच्या जागेवि रनयुक्ती किण्यात [३] (२१२) आिी. अशा तऱ्हेने बापाने आरण मुिाने शाही कुटंुब 
आपल्या अरधकािािािी आणल्यावि सिकािी कािभािाच्या सवु बाबींवि त्यानंी आपिी हुकमत पूणुपणे 
प्रस्थारपत केिी. अशा तऱ्हेने तीन वष े उिटिी. अजीजउि् मुल्क याचा गर्मवष्टपण आरण उद्दामपणाची 
वागणूक इति अमीिानंा अरतशय असह् झािी. रुमीिान, किीमिान आरण रमििान ह्ा अरमिानंा त्याच्या 
सते्तबद्दि मत्सि वाटू िागिा आरण त्यानंी त्याची सत्ता उिथून पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केिे. त्यानंी 
आपल्या बाजूिा रबबी आयेषा रहिा वळवनू घेतिे. (आयेषा ही बुिहाण रनजाम शहाच्या आईची दाई असून 
रतच्या पूणु रवश्वासातिी होती), त्यानंी संगनमताने असे ठिरविे की आयेषाने बुिहाण रनजामशहाचा 
अल्पवयी असिेिा भाऊ िाजाजू यािा अमीिाचं्या हवािी किावे. अमीिानंी िाजाजूिा [२३०☐] हसहासनावि 
बसरवण्याचा दृढरनिय केिा. बुिहाण रनजामशहािा अशा तऱ्हेने हसहासनावरून काढून टाकल्यावि 
मुकम्मीििान आरण अजीजउि् मुल्क याचं्या एकतंत्री दडपशाहीमधून आपल्यािा मुक्त होता येईि असे 
त्यानंा वाटिे. याप्रमाणे रबबी आयेषा रहने िाजाजूिा एक रदवस मुिीचा पोषाि केिा आरण त्यािा 
स्वतःच्या पाििीत बसवनू आपल्याबिोबि शहिाकडे चािरविे. ती थोडीशी पुढे जाते न जाते आहे तोच 
िाजमातेने आपल्या मुिाची चौकशी केिी. तो रतिा असे आढळून आिे की िाजाजू आपल्या जागेवि नाही. 
िाजवाड्यात आरण िाजवाड्याबाहेि असिेल्या सेवकगणाचंी त्यामुळे अरतशय ते्रधारतिपीट उडािी. 
काहींनी असा अंदाज बाधंिा की तो कािंजात अगि रवरहिीत पडिा (३) [२१३] असावा, आरण ते त्यािा 
शोधण्यासाठी गेिे ति काहींनी रबबी आयेषाच्या पाठोपाठ जाऊन ती शहिात पोहोचण्याचे अगोदि रतिा 
गाठून रतिा आरण िाजाजूिा पित पाठीमागे आणिे. आयेषा ही िाजवाड्यातीि वृद्ध िी असून रतिा 
िाजपुत्राचं्या आजीप्रमाणे मानण्यात येत असे. आपल्याबिोबि नेहमी िाजपुत्रानंा शहिात घेऊन जाण्याची 
रतिा सवय होती. रतथे ते कधी कधी दोन-तीन रदवस देिीि मुक्काम किीत. या गोष्टीमुळे रतने यावळेी 
असा बहाणा केिा की नेहमीप्रमाणेच शहिािा भेट देण्यासाठी आपण िाजपुत्रािा आपल्या बिोबि घेऊन 
जात आहोत. पिंतु थोड्याच रदवसातं विीि कट उघडकीस येऊन रतने हे कृत्य अमीिाचं्या संगनमताने 
केिे असल्याचे रसद्ध झािे. तेव्हा मुकम्मीििान आरण अजीज उि् मुल्क यानी अरधक जागरुकपणे 
िाजपुत्रावि नजि ठेवण्यासाठी जािीने उपाय योजना केिी. बुिहाण रनजामशहाच्या रशक्षणाकडे इतक्या 
जातीने िक्ष पुिरवण्यात आिे की वयाच्या १० व्या वषीच त्यािा सहजपणे आरण योर्गय त्यारठकाणी जोि 
देऊन करवतावाचन किता येऊ िागिे. रिरहण्याची किाही त्यािा उत्तम प्रकािे अवगत झािी. इतक्या 
िहान वयात त्याने बादशहाची कतुव्ये कोणती यावि रिरहिा गेिेिा एक प्रबधं नकिून काढिेिा 
अहमदनगिच्या शाही गं्रथाियात या गं्रथाच्या िेिकाने प्रत्यक्ष पारहिा आहे. थोड्याच कािावरधत पेशवा 
मुकम्मीििान याच्या मुख्य शत्रूंवि त्याचं्या अनुयायासंरहत अहमदनगिचे िाज्य सोडून जाण्याची पाळी 
आिी. त्याचंी संख्या जवळ जवळ ८००० माणसे एवढी भििी. ते वऱ्हाडचा सुितान अिाउद्दीन इमाद 
उि् मुल्क याच्या चाकिीत रशििे आरण त्यानंी त्यािा बुिहाण रनजामशहाच्या िाज्यावि हल्ला किण्यास 
रचथाविे. अहमदनगिचे िाज्य काबीज किणे म्हणजे आपल्या सहज आवाक्यामधीि आहे अशी इमाद 
उिमुल्क याची समजूत झािी. त्याने मोठी फौज घेऊन एरिचपूिहून रनजामशाही िाज्याच्या सिहद्दीच्या 
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रदशनेे [२३१☐] चाि केिी. मुकम्मीि िानाच्या मदतीसाठी पिंड्याच्या ख्वाजा जहान दक्कनीची फौज 
आिी. मुकम्मीििानाने बुिहाण रनजाम शहािा बिोबि घेऊन शत्रूशी मुकाबिा किण्यासाठी [३] (२१४) 
कूच केिे. दोन्ही फौजामंध्ये रहजिी ९१६ [रहजिी ९१६ इ. स. १५१०] यावषी िाहुिी येथे तंुबळ युद्ध झािे. 
या युद्धात इमाद उि् मुल्क याचा संपूण ुपिाभव झािा. िंणागणावरून त्याने जो पळ काढिा तो एरिचपूि 
येथे पोहोचेपयंत तो थाबंिा नाही. त्याचे सवु सामानसुमान, हत्ती आरण घोडे ही रनजामशाही सैन्याच्या हाती 
पडिी. 
 

(१७) या िढाईमध्ये बुिहाण रनजामशहा हा अल्पवयी असल्यामुळे आपिा रशक्षक अजदाि िान 
याच्या समवते घोड्यावि स्वाि होऊन िणागंणामध्ये गेिा. घोड्यावरून दौड कित असताना घोड्याच्या 
िोरगिावि तो अजदाििानाच्या पुढे बसिा. इमादउिमुल्क यािा आपिा पाठिाग होत आहे असे जेव्हा 
रदसून आिे तेव्हा त्याने एरिचपूि सोडिे आरण बुिहाणपूिकडे पळ काढिा. तेथे त्याने आपल्यावतीने तह 
किण्यासाठी मध्यस्थी किण्याबद्दि िानदेशच्या सुितानाची मदत मारगतिी. त्यानुसाि काही रवद्वान 
व्यक्तीना मुकम्मीििानाकडे पाठरवण्यात आिे. त्यानंी मुकम्मीििानाकडे असे प्ररतपादन केिे की एकाच 
मुसिमानी धमाच्या अनुयायानंी पिस्पिारंवरुद्ध शि उचिणे म्हणजे इस्िामच्या संस्थापकाने घािून 
रदिेल्या रनयमारवरुद्ध वतुन किण्यासाििे आहे. यावि मुकम्मीििानाने तह किण्यास आपिी संमती 
रदिी व तहाच्या अटी मुक्ि झाल्या आरण दोन्ही पक्षानी आपापल्या िाज्याकंडे कूच केिे. 
 

(१८) असे म्हणतात की रनजामशाही घिाण्यातीि सुितानाचें पूवुज हे पाथिी या गावचे िरहवासी 
होते. पिंतु काही कािण घडून त्याचं्यापैकी एका कुिकणी वतनदािाने [२३२☐] आपल्या जन्मस्थानाचा त्याग 
केिा आरण तो रवजयनगििा जाऊन तेथेच स्थारयक झािा. जेव्हा या कुटंुबाकडे िाजसत्ता आिी तेव्हा 
त्याचे नातिग हे अहमदनगििा आिे आरण त्यानंी पाथिीच्या िेड्यातीि पूवापाि चाित आिेिे आपिे 
कुिकणी वतनदािीचे अरधकाि आपल्यािा रमळवनू देण्यात यावेत [३] (२१५) अशी इच्छा प्रकट केिी. 
पाथिी हे गाव वऱ्हाडच्या प्रदेशात पिंतु रनजामशाही िाज्याच्या सिहद्दीिा अगदी िागून असे होते. यावि 
मुकम्मीि िानाने बुिहाण रनजामशहाच्या अरधकािािािी आरण त्याच्या वतीने इमादउिमुल्क यािा पत्र 
रिहून रवनंती केिी की, रनजामशाही घिाण्याचे रहतसंबधं पाथिी या गावामध्ये इतके गुंतिेिे आहेत की 
तुमचे आरण रनजामशाही घिाण्याचे पूवापाि वैयस्क्तक संबधं िक्षात घेऊन आपण पाथिीच्या रजल्ह्ाविीि 
आपिा अरधकाि सोडून द्यावा. त्या रजल्ह्ाच्या बदिी त्याहीपेक्षा अरधक उत्पन्न असिेिा दुसिा कोणताही 
रजल्हा आम्ही तुम्हािा त्याच्याबदिी तोडून देऊ. अशा तऱ्हेची अदिाबदि किण्यास संमती देण्याचे 
इमादउिमुल्क याने नाकाििे. आपण अदिाबदि किण्यास नकाि रदिा या घटनेतून कदारचत 
युद्धप्रसंग रनमाण होईि अशी भीती वाटल्यामुळे इमादउिमुल्क याने पाथिी येथे रकल्ला बाधंण्यास सुरुवात 
केिी. या पासून त्यािा पिावृत्त किण्याचा मुकम्मीििानाने प्रयत्न केिा पण त्याचे प्रयत्न फुकट गेिे. 
अिेि रकल्ल्याचे बाधंकाम पुिे झािे. त्यानंति काही काळाने मुकम्मीििान हा दौिताबादेस असताना 
पाथिीनरजक एिोऱ्याची िेणी पाहण्याच्या रनरमत्ताने काही मंडळींना बिोबि घेऊन सहिीसाठी म्हणून 
गेिा. तेथून त्याने अचानक पाथिीवि चाि केिी आरण हल्ला करून पाथिी गावाचा कबजा घेतिा. यानंति 
त्याने पाथिी गावाचा अरधकािी म्हणून रमया महमद घोिी याची नेमणूक केिी. पाथिी घेण्याचे कामी घोिीने 
प्रशसंनीय कामरगिी बजारविी होती. मुकम्मीििानाने महमद घोिी यािा कारमििान हा रकताबही 
बहाि केिा. 
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(१९) दिम्यान बुिहाण रनजामशहा हा वयात आिा. त्याच्या मनावि अमीना नावाच्या एका 
नतुकीची मोरहनी पडिी. त्याने रतच्याशी िर्गन केिे आरण रतिा आपल्या जनानिान्यातीि रियाचंी प्रमुि 
म्हणजे आपिी पट्टिाणी बनरविे. रतच्यापासून त्यािा दारू रपण्याचे व्यसन िागिे. ही गोष्ट जेव्हा 
मुकम्मीििानािा समजिी तेव्हा तो हसहासनापाशी हजि झािा आरण आपल्या अरधकािाची रनदशकु 
रचन्हे सुितानाच्या पायाजवळ ठेवनू म्हणािा, “आपण जेव्हा िहान होता तेव्हा आपल्या हसहासनाच्या या 
नम्र सेवकाने िाज्यकािभािाच्या ज्या बाबी माझ्याकडे सोपरवण्यात आल्या त्याचंा कािभाि माझ्या 
कुवतीप्रमाणे यथाशक्ती चािरविा. पिंतु आता तुम्ही िाज्य कािभाि चािरवण्यास व्यक्तीशः समथु 
झाल्यामुळे तुम्ही मिा िाज्याच्या कािभािाच्या जबाबदािीतून मुक्त किण्याची कृपा किावी.” [३] (२१६) 
बुिहाण रनजामशहाने मुकम्मीििानाच्या रवनंतीिा आपिी मान्यता रदिी पिंतु अजीजउिमुल्क आरण 
त्याचे इति मुिगे याचंी त्याने मोठ्या पदावि नेमणूक केिी आरण पेशवपेदावि शिे जाफि दक्कनी यािा 
नेमिे. मुकम्मीि यानंति िाज्यकािभािातून रनवृत्त झािा आरण त्याच्या रमत्रानंी अरतशय आग्रहच जि 
केिा ति क्वरचत प्रसंगी तो दिबािात जाई. िाज्यकािभािात त्याने पुन्हा पडाव े यासाठी झािेल्या सवु 
प्रयत्नानंा त्याने रनकिाने आपिा नकाि रदिा. सिते शवेटी रनसग ु रनयमाने मुकम्मीि िान या नश्वि 
जगािा सोडून गेिा 
 

(२०) रहजिी ९३० [रहजिी ९३० इ. स. १५२३] यावषी शहा तारहि जुनैदी याच्या मध्यस्थीने 
बुिहाण रनजामशहा आरण इस्माईि आरदिशहा याचंी सोिापूिच्या रकल्ल्यात भेट घडून आिी. इस्माईि 
आरदिशहाची बरहण रबबी मरियम ही बुिहाण रनजामशहािा रववाहादािि देण्यात आिी आरण 
रववाहसमािंभ मोठ्या थाटामाटाने साजिा किण्यात आिा. याप्रसंगी असे झािे की इस्माईि आरदिशहाचे 
वतीने हजि असिेिा वकीि बेळगावचा आसदिान याने आपल्या सुितानाचे वतीने सोिापूिचा रकल्ला 
रबबी मरियमच्या िर्गनारप्रत्यथु हंुडा म्हणून देण्याचे कबिू केिे. पिंतु पुढे इस्माईि आरदिशहाने असे 
किण्याबद्दि आपण आसदिानािा सवारधकाि रदिे असल्याचे नाकबिू केिे. तेव्हा शहा तारहि याच्या 
मध्यस्थीमुळे बुिहाण रनजामशहाने आपिी सोिापूिची मागणी मागे घेतिी आरण तो अहमदनगििा 
पितिा. बुिहाण रनजामशहाची आवडती िाणी अरमना रहने आपिे पट्टिाणीपदाचे अरधकाि रबबी मरिमय 
रहच्यावि गाजरवण्यास सुरुवात केिी. तेव्हा रतने एका सवुसामान्य किावरंतणीिा शाही अंतःपुिात प्रवशे 
देऊन आपल्यासािख्या िाजघिाण्यातीि िीिा अपमानाची वागणूक देण्यात येत असल्याबद्दि आपिा 
भाऊ इस्माईि आरदिशहा याजकडे तक्ाि केिी. रवजापूिच्या दिबािात हजि असिेल्या अहमदनगिच्या 
स्थारनक वरकिाकडे अरतशय कडक भाषेमध्ये रवजापूिच्या सुितानाने आपिा रनषेध प्रकट केिा. या 
घटनेमधूनच [३] (२१७) दोन्ही िाज्यात शत्रतू्व वाढीिा िागिे. बुिहाण रनजामशहाने रबदिच्या 
बिीदशहाकडे आरण गारविगडच्या इमाद शहाकडे आपिे वकीि पाठवनू त्यानंा रवजापूिच्या इस्माईि 
आरदिशहारवरुद्ध एकजूट किण्याचे आपल्या वरकिाकिवी आवाहन केिे. यानुसाि या रत्रवगाने रहजिी 
९३१ [रहजिी ९३१ इ. स. १५२४] या वषी सोिपूि रवरुद्ध कूच केिे. इस्माईि आरदिशहा आपल्याबिोबि 
९००० रतिंदाज घेऊन सोिापूिच्या संिक्षणासाठी धावनू गेिा. सिहद्दीजवळ दोन्ही पक्षाचं्या फौजात 
भयानक युद्ध झािे. या युद्धात इतका िक्तपात झािा की त्याच्या नुसत्या आठवणीने देिीि अंगावि काटा 
उभा िाहतो. इमादशहािा बेळगावच्या आसदिानाने तोंड रदिे आरण त्याच्यावि हल्ला करून त्याच्या 
फौजेची फळी मोडिी. कसिाही रवचाि न किता इमादशहाने गारविगडकडे पळ काढिा. त्यारदवशी सूयु 
आकाशात भयंकि तेजाने तळपत होता. त्यामुळे बुिहाण रनजामशहा उष्ट्म्याने गरितगात्र झािा. त्यािा 
युद्धाच्या मदैानातून पाििीत घािून बाहेि काढण्यात आिे. त्याच्या फौजेतीि पिदेशी सैरनकानंी त्यािा 
अहमदनगििा वाहून नेिे. 
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(२१) रहजिी ९३३ [रहजिी ९३३ इ. स. १५२७] यावषी इस्माईि आरदिशहा आरण सुितान कुिी 
कुतुबशहा याचं्या रचथावणीवरून इमादशहाने सैन्य घेऊन पाथिीवि चाि केिी आरण पाथिीचे गाव त्याने 
हजकून घेतिे. पिंतु त्यानंति िगेच बुिहाण रनजामशहाने पाथिीिा वेढा रदिा आरण दोन मरहन्याच्या 
सख्त वढे्यानंति त्याने पाथिी गाव पित हजकून घेतिे. याप्रसंगी त्याने पाथिीचा रकल्ला जमीनदोस्त केिा 
आरण पाथिी आरण पाथिीचा रकल्ला त्याने आपल्या ब्राह्मण नातेवाईकानंा दान म्हणून रदिा. तो त्याचं्याकडे 
अनेक रपढ्या अकबि बादशहाच्या कािरकदीपयंत चािू िारहिा. पाथिीचा नाश केल्यावि बुिहाण 
रनजामशहा तसाच चाि करून पुढे गेिा आरण माहूिचा रकल्ला त्याने हजकून घेतिा. त्यानंति त्याने 
एरिचपूिच्या रदशनेे कूच केिे. एकयाने रनजामशाही सैन्यािा टकि देणे इमादशहाच्या आवाक्याबाहेिचे 
झाल्यामुळे त्याने बुिहाणपूिकडे पळ काढिा आरण तेथे त्याने िानदेशचा सुितान महमदिान फारुकी 
याचे मन आपल्यािा मदत देण्यारवषयी वळरविे. याप्रमाणे दोघानंी एकजूट करून बुिहाण 
रनजामशहारवरुद्ध [३] (२१८) चाि केिी. पिंतु त्याचंी ससेहोिपट होऊन त्याचंा पूण ु पिाभव झािा. 
त्याचें सवु सामानसुमान आरण त्यारशवाय ३०० हत्ती बुिहाण रनजामशहाच्या ताब्यात गेिे. त्याचप्रमाणे 
वऱ्हाडमधीि अनेक रठकाणे बुिहाण रनजामशहाच्या हाती पडिी. परिस्स्थतीने असे स्वरूप धािण केिेिे 
पारहल्यानंति इमादशहा आरण महमदिान फारुकी यानंी गुजिातच्या बहादुिशहाकडे वकीि पाठवनू 
त्याच्याकडे मदतीची याचना केिी बहादुिशहाने मोठ्या िुषीने त्याचंी रवनंती मान्य केिी आरण िगोिग 
रहजिी ९३५ [रहजिी ९३५ इ. स. १५२९] यावषी मोठे सैन्य घेऊन त्याने सुितानपूि आरण नंदूिबाि या मागे 
दरक्षणेकडे कूच केिे. आपल्यारवरुद्ध झािेल्या एकजुटीमध्ये गुजिातने पुढाकाि घेतल्याचे पाहून बुिहाण 
रनजामशहािा भय वाटिे. त्याने बाबि यािा रदल्लीच्या हसहासनावि आरूढ झाल्याबद्दि अरभनंदनाचे पत्र 
पाठरविे आरण इस्माईि आरदिशहा, अमीि बिीदशहा आरण सुितान कुिी कुतुबशहा याजंबिोबि 
देिीि पत्रव्यवहाि केिा. त्याचं्यापैकी फक्त अमीि बिीदशहा याने रनजामशहािा मदत देऊ केिी आरण 
६ हजाि पिदेशी घोडेस्वािानंा घेऊन तो रनजामशहािा येऊन रमळािा. 
 

(२२) माहूि आरण पाथिी इमादशहाच्या किता हजकून घेण्यासाठी बहादुिशहा गुजिातीने 
वऱ्हाडात प्रवेश केिा. वऱ्हाडचा त्यािा इतका मोह पडिा की वऱ्हाडातच त्याने काही रदवस मुक्काम केिा. 
यामुळे आपिे िाज्य बहादुिशहाच्या सैन्याकडून उद्ध्वस्त केिे जाईि अशी इमादशहािा भीती वाटिी 
आरण त्याने बहादुिशहािा रवनंती केिी की आपण आता बुिहाण रनजामशहाच्या प्रदेशात चाि करून जा 
आरण त्याच्या िाज्याचा काही भाग माझ्यासाठी हजकून घ्या. आपण असे केिे म्हणजे मी माझी कुटंुरबय 
मंडळी गावीिमधून हािवीन. तो रकल्ला मी तुमच्या स्वाधीन किीन आरण मग सातत्याने आपल्या पायाशी 
सेवसेाठी हजि िाहीन. याप्रमाणे बहादुिशहाने बुिहाण रनजामशहाच्या सैन्याच्या रदशनेे चाि केिी आरण 
बीडजवळच्या डोंगिाळ मुििात त्याने आपिा तळ रदिा. यारठकाणी अमीि बिीदशहाने स्वतःचे तीन 
हजाि स्वाि आरण आरदिशहाने पाठरविेल्या घोडेस्वािाचें दळ यासरहत गुजिातच्या सैन्याच्या एका 
तुकडीवि हल्ला चढरविा. ही तुकडी बीड आरण (३) [२१९] पैठणच्यामध्ये गुजिातच्या मुख्य सैन्यापासून 
पूणपुणे अिग पडिी होती. या िढाईत ३००० माणसे कामास आिी आरण संपत्तीने िादिेिे ७० च्या वि 
उंट हले्लिोिाचं्या हाती पडिे. आपल्या तुकडीच्या पिाभवाची हकीकत जेव्हा बहादुिशहािा कळिी तेव्हा 
त्याने या पिाभवाचे उटे्ट काढण्यासाठी आपिा वजीि िुदावदंिान यािा २०,००० घोडेस्वाि देऊन 
ताबडतोब िवाना केिे. या तुकडीवि देिीि दबा धरून बसिेल्या बिीदशहाच्या सैन्याने हल्ला करून रतचा 
पिाभव केिा. तेव्हा बहादुिशहाने इमादशहाच्या हातािािी २०,००० स्वािाचंी रतसिी तुकडी 
िुदावदंिानािा कुमक देण्यासाठी पाठरविी. रतच्यामुळे बुिहाण रनजामशहािा प्रथम पिंड्याच्या रदशनेे 
माघाि घेणे भाग पडिे आरण अिेिीिा तेथूनही त्यािा जुन्निचा माग ुधिावा िागिा. 
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(२३) यानंति कसिाही प्ररतकाि न होता बहादुिशहा अहमदनगििा पोहोचिा आरण बुिहाण 
रनजामशहाच्या िाजवाड्यात त्याने आपिा तळ रदिा. तेथे तो ४० रदवस िारहिा. नंति रकल्ल्याच्या 
वढे्याचे काम त्याने इमादशहावि सोपरविे आरण त्याने दौिताबादकडे कूच केिे. दिम्यान बुिहाण 
रनजामशहाने गुजिातच्या सैन्याभोवती रघिया घािून त्याचंी िसद तोडून काढण्याचा प्रयत्न केिा. 
 

(२४) परिस्स्थती जेव्हा या थिािा पोहोचिी तेव्हा बुिहाण रनजामशहाने इस्माईि आरदिशहािा 
पत्र रिहून कळरविे की मिा बधूंसमान मानून आपण जि स्वतः माझ्या मदतीसाठी चािून आिा नाहीत 
ति शत्रकूडून माझ्यावि जो दबाव आणिा जात आहे त्यािािी बुडून जाण्यािेिीज माझ्याजवळ दुसिा 
माग ु उिणाि नाही. यावि इस्माईि आरदिशहाने उत्ति पाठरविे की रवजयनगिच्या काफि हहदंूनी 
िायचूिजवळ आपिी छावणी रदिी आहे. यावळेी मी जि आमच्या देशातून बाहेि पडिो ति रवजयनगिचा 
िाया माझ्या िाज्यावि ताबडतोब आक्मण किीि. म्हणून मी तुम्हािा माझ्या सैन्यातीि रनवडक ५०० 
घोडेस्वाि माझा सेनापती हैदि उि् मुल्क कजरबनी याच्या अरधपत्यािािी पाठरवत आहे. मिा अशी आशा 
आहे की आपण िवकिच शत्रिूा पितवनू िावण्यात यशस्वी व्हाि. बुिहाण रनजामशहाने आपल्या मनाशी 
ज्या आशा बाळगल्या होत्या त्याची परिपूती होण्यात त्यािा अपयश आल्यामुळे त्याने शिे जाफि यािा 
पेशवपेदावरून दूि केिे. शिे जाफि हा [३] (२२०) िाज्यातीि सवु वगांच्या िोकातं अरतशय अरप्रय 
झािा होता. शिे जाफिच्या जागी त्याने कविसेन (कान्हू निसी) या ब्राह्मणाची नेमणूक केिी. कविसेन 
हा अरतशय शहाणा, कुशाग्र बुद्धीचा आरण प्रामारणक असा मनुष्ट्य होता. त्याच्या सल्ल्यावरून रमळेि तेवढी 
फौज जमा करून बुिहाण रनजामशहाने जुन्निहून अहमदनगिकडे कूच केिे. नंति त्याने मोठ्या 
सावधरगिीने आपिी छावणी हिरविी आरण गुजिाती सैन्याच्या तळापासून ८ मैि अंतिावि 
दौिताबादजवळीि टेकड्यामंध्ये त्याने आपिे मोचे िाविे. आपल्या जागेवरून जवळ जवळ तीन मरहने 
त्याने शत्रसैून्याबिोबि वािंवाि बािीकसािीक युद्धप्रसंग करून आरण िात्रीच्या वेळी त्याच्यावि हल्ले करून 
त्यािा सतावनू सोडिे. त्यानंति दोन्ही बाजूत समोिासमोि युद्धप्रसंग झािा. त्यात बुिहाण रनजामशहाचा 
पिाभव झािा. यानंति महमदिान फारुकी आरण इमादशहा याचं्या मध्यस्थींने अिेि बुिहाण रनजामशहाचे 
मन तह किण्यासाठी म्हणून वळरवण्यात आिे. त्याने विीि दोघा सुितानानंा िढाई चािू असताना 
त्याचं्याकडून घेतिेिे रकल्ले आरण हत्ती त्यानंा पित देण्याचे वचन रदिे. याप्रमाणे या दोघा सुितानानंी 
गुजिातचा सेनापती िुदावंदिान यािा रनवदेन केिे की आम्ही बहादुिशहािा आमच्या मदतीसाठी 
बोिारविे ते माहूि आरण पाथिी पित रमळरवण्यासाठी. ही मदत आम्हािंा रदल्याबद्दि बहादुिशहाच्या नाव े
वऱ्हाड आरण अहमदनगिमध्ये िुत्बा वाचण्याचे आरण प्ररतवषी गुजिातच्या सुितानािा नजिाणा देण्याचे 
आम्ही कबूि केिे. पिंतु आता तुमच्या सुितानाचा बेत आमच्या देशाचा संपूणपुणे ताबा घेण्याकडे 
वळिेिा रदसतो. यावि िुदावदंिानाने उत्ति रदिे की हा सवु दोष तुमचाच आहे कािण तुम्हा दरक्षणेतीि 
सुितानाचंी पिस्पिात एकवाक्यता झािी ति सवांचेच भिे होईि यात काहीच संशय नाही. 
िुदावदंिानािा यातून काय सुचवावयाचे आहे याचा उमज महमदिान फारुकी आरण इमादशहा यानंा 
पडिा आरण त्यानंी आपापसातीि एकजुटीचे रवसजुन किावयाचे ठिरविे. [३] (२२१) याप्रमाणे 
इमादशहाने आपल्या छावणीमधून दौिताबादच्या रकल्ल्यावि िसद आरण दाणागोटा नेिा जाण्यास 
पिवानगी रदिी. आरण पावसाळा सुरू झाल्याबिोबि तो एरिचपूिकडे चािता झािा. 
 

(२५) या घटनेनंति दरक्षणेत िहावयाचे की माघाि घ्यावयाची याबाबत बहादुिशहा आरण रमिान 
महमदिान फारूकी यानंी पिस्पिात रवचाि रवरनमय केिा. दोन्ही पक्षाचं्या मंत्र्यानंी असा रवचाि प्रकट 
केिा की पावसाळा सुरू झाल्यानंति नद्यानंा दुथडी भरून पूि येईि आरण तेव्हा गुजिात हकवा 
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िानदेशमधून कुमक अथवा दाणागोटा रमळरवणे अशक्यप्राय होईि त्याचप्रमाणे दरक्षणेतीि सुितानामंध्ये 
अजूनही एकजूट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्स्थतीत आपण (बहादुिशहाने) इमादशहा आरण 
रनजामशहा याचंा मुिूि त्याचं्या ताब्यात पित सोपरवणे आरण याचं्याकडून रमळणाऱ्या नजिाण्यावि संतोष 
मानून आपल्या देशाकडे पित रफिणे शहाणपणाचे ठिेि. बहादुिशहाने या योजनेिा आपिी संमती 
दशरुविी. त्यानुसाि बुिहाण रनजामशहाकडे िरिता िवाना किण्यात आिा. िरिता घेऊन आिेल्या 
वरकिाबिोबि नजिाणे देऊन रनजाम शहाने त्याचंी िवानगी केिी. त्याने बहादुिशहाच्या नावे जाहीि 
रदल्या िुत्ब्याचे वाचन किरविे. एवढे झाल्यावि बहादुिशहा गुजिातेस पित गेिा. अहमदनगि येथे पित 
रफिल्यावि बुिहाण रनजामशहाकडे रमिान महमदिानाने आपिे िढाईत घेतिेिे हत्ती पित 
किण्यासंबंधी धिणे पाठरविे. त्याप्रमाणे त्याचे हत्ती पित किण्यात आिे. इमादशहाने त्याचप्रमाणे माहूि 
आरण पाथिी पित किण्याबद्दि तशीच मागणी केिी. त्यािा रनजामशहाने टाळाटाळीचे उत्ति रदिे आरण 
त्याच्या रवनंतीचा बुिहाण रनजामशहाने अव्हेि केिा. 
 

(२६) पुढीि वषी बुिहाण रनजामशहाने शहा तारहि यािा कापड, हत्ती आरण घोडे याचंा उंची 
नजिाणा देऊन बहादुिशहाकडे िवाना केिे. शहा तारहिची भेट घेण्यास बहादुिशहाने बिाच रविंब 
िाविा आरण रमिान महमद िानािा रिरहिे की बुिहाण रनजामशहाने फक्त एकच वळेा िुत्बा माझ्या 
नावाने वाचल्याचे आरण नंति ती प्रथा बदं केल्याचे माझ्या कानावि आिे आहे ते ििे आहे का? यावि 
रमिान महमदिानाने बहादुिशहािा रिहून आश्वारसिे की बुिहाण रनजामशहा हा तुमचा आज्ञाधािक 
माडंरिक आहे. त्याने जि तुमच्या नावाने [३] (२२२) एकदाच िुत्ब्याचे वाचन केिे असेि ति ते 
दरक्षणेतीि इति सुितानामध्ये आपिी मानहानी होऊ नये याच केवळ उदे्दशाने. म्हणून मिा असा रवश्वास 
वाटतो की आपण त्यािा क्षमा किाि आरण त्याच्या वरकिाचंी भेट घ्याि. यावि बहादुिशहाने शहा 
तारहिची भेट घेतिी पिंतु त्यािा त्याने काही काळपयंत सन्मानपूवुक वागणूक न देता त्याच्याकडे दुिुक्ष 
केिे. पिंतु अिेि आपिी गाढी बुरद्धमत्ता आरण रवद्वत्ता याचं्या जोिावि शहा तारहिने गुजिातच्या 
सुितानाची वाहवा संपादून घेण्यात यश रमळरविे. त्यानंति बहादुिशहाने शहा तारहि बिोबिची आपिी 
वागणूक बदििी. यानंति शहा तारहि ३ मरहनेपयंत त्याच्या दिबािी होता. त्यानंति बहादुिशहाने मोठ्या 
सन्मानपूवुक त्यािा रनिोप रदिा. 
 

(२७) रहजिी ९३७ [रहजिी ९३७ इ. स. १५३०] या वषी बहादुिशहाने माळवा हजकून घेतिा. या 
रवजयाबद्दि त्याचे अरभनंदन किण्यासाठी म्हणून बुिहाण रनजामशहाने त्याच्याकडे शहा तारहि व निसू 
परंडत या दोघानंा िवाना केिे. िानदेशच्या रमिान महमदिान याने या दोघा श्रेष्ठाचंा बुिहाणपूि येथे 
गुजिातच्या सुितानाबिोबि परिचय करून रदिा. त्या वळेी रमिान महमदिान म्हणािा की 
हहदुस्थानातीि मुख्य प्रातंाचें साम्राज्य आता रतमूि घिाण्याकडे आिेिे आहे. रदवसेंरदवस त्या घिाण्याचा 
भार्गयिवी वैभवाची चढती कमान गाठत आहे. अशा वळेी आपण बुिहाण रनजामशहाबिोबि मैत्रीचे संबंध 
जोडणे हे मुत्सद्दीपणाचे ठिेि. बहादुिशहा हा अरतशय महत्त्वाकाकं्षी असा सुितान होता आरण रदल्लीच्या 
बादशहाच्या आपण बिोबिीचे आहोत असे तो समजत असे. त्याने रमिान महमदिानाने रदिेिा सल्ला 
मानिा. त्याने शहा तारहिवि मानसन्मानाची भिपूि िैििैिात केिी आरण त्यािा त्विेने बुिहाणपूिहून 
अहमदनगिकडे बुिहाण रनजामशहाने बुिहाणपूि येथे बहादुिशहाची भेट घ्यावी यासाठी बुिहाण 
रनजामशहाचे मन वळरवण्यासाठी िवाना किण्यासाठी रनिोप रदिा. 
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(२८) बुिहाण रनजामशहाने परहल्याप्रथम या भेटीिा आपिा नकाि दशरुविा पिंतु अिेि शहा 
तारहि आरण कविसेन याचं्या सागंण्यावरून त्याने बहादुिशहाबिोबिीि भेटीिा आपण तयाि असल्याचे 
कळरविे. स्वतःच्या गैिहजेिीत त्याने आपिा मुिगा िाजपुत्र हुसेन रनजामशहा यािा िाज्याच्या 
कािभािाकडे बघण्यासाठी कविसेनाच्या अरधकािािािी अहमदनगि येथे ठेविे. नंति तो स्वतःबिोबि 
सोबत म्हणून जवळ जवळ ७००० हजाि घोडेस्वािानंा घेऊन [३] (२२३) बुिहाणपूिकडे रनघािा. आपिा 
बुिहाणपूि येथे योर्गय त्या इतमामाने आदि सत्काि व्हावा म्हणून आपल्यातफे दोन वकीि संभाजी 
रचटणीस आरण ख्वाजा इब्राहीम यानंा पुढे पाठरविे. बुिहाणपूिजवळ तापी नदीच्या रकनाऱ्याविीि चगंदेवी 
या गावी तो येऊन पोहोचिा. तेथे त्याची रमिान महमदिान याने गाठंभेट घेतिी आरण त्यािा असे 
सारंगतिे की बहादुिशहा माझ्या हसहासनावि बसून तुमची भेट घेईि त्यावळेी हसहासनाच्या दोन्ही बाजूिा 
फक्त धमुरनष्ठ मंडळींना बसण्याची पिवानगी देण्यात येईि बाकीच्या सवांना, मग त्याचंा दजा काहीही 
असो आपिी शिे आपल्यासमोि हातात धरून बहादुिशहा समक्ष उभे िहाव ेिागेि. 
 

(२९) रमिान महमदिानाने अशा तऱ्हेचा रनिोप आपल्यािा का सारंगतिा हे बुिहाण रनजामशहाने 
पूणपुणे जाणिे आरण उत्तिादािि तो काहीही बोििा नाही. पिंतु रमिान महमदिान रनघून गेल्यावि 
त्याने आपल्या िास सल्लागािानंा गुप्तपणे आपल्याकडे बोिाव ू पाठरविे आरण तो त्यानंा म्हणािा की 
बहमनींच्या घिाण्यापासून फुटून रनघून माझे स्वातंत्र्य मी जाहीि केिेिे आहे. बहादुिशहाच्या 
हसहासनासमोि उभे िाहण्याच्या अपमानकािक प्रसंगाची मानहानी मी कोणत्याही परिस्स्थतीत सहन 
किणाि नाही व भेटीिा न जाता मी तो प्रसंग टाळीन, आरण पिमेश्विाच्या हाती माझे भरवतव्य मी सुपूदु 
किीन. यावि शहा तारहि म्हणािा की पिमेश्वि दयाळू आहे आरण मिा अशी आशा आहे की तो आपल्या 
इच्छेप्रमाणे सवु गोष्टी घडवनू आणण्याची कृपा तुमच्यावि दािरवि. तुम्ही उतावळेपणा दािव ूनये हकवा 
अशा तऱ्हेची रनवदेने करू नयेत. कािण एक रदवस अशा तऱ्हेच्या मानहानीच्या प्रसंगािा तोंड देणे तुम्हािा 
मुत्सद्दीपणाच्या दृरष्टकोनातून भाग पडेि. कदारचत तुम्ही असे केल्यास या पुढचे तुमचे सवु आयुष्ट्य तुम्हािा 
सते्तचा उपभोग घेण्यात घािरवता येईि, असाही योगायोग असेि. बुिहाण रनजामशहा याच्या अंगात 
सािासाि रवचाि किण्याची बुद्धी होती. त्याने अंशतः शहा तारहिने माडंिेल्या कािणमीमासेंिा आपिी 
संमती दशरुविी. शहा तारहि तेव्हा म्हणािा की आपल्यावि हा अपमानाचा प्रसंग येऊ नये असे काहीतिी 
किण्याची एक युक्ती मी शोधून काढिी आहे. [२३३☐] त्याने सारंगतिे की अिीच्या हस्ताक्षिातीि 
कुिाणाची एक प्रत माझ्यापाशी आहे. ती पहावी अशी बहादुिशहािा अरतशय इच्छा आहे. ही प्रत मी 
माझ्याबिोबि घेऊन [३] (२२४) येईन. मी असा आिो म्हणजे त्या प्रतीिा आदिाच्या भावनेने सामोिे 
जाण्यासाठी हसहासनावरून िािी उतिणे गुजिातेच्या सुितानािा भाग पडेि. दुसऱ्या रदवशी ज्या वळेी 
भेटीची वळे ठििी होती तेव्हा बुिहाण रनजामशहा आपल्या चाकिानंा घेऊन बहादुिशहाच्या तंबूपाशी 
आिा. शहा तारहिने ती कुिाणाची प्रत आपल्या डोक्यावि ठेविी. त्यािा िाबं अंतिावरून येताना 
बरघतल्यानंति बहादुिशहाने आपिा वजीि िुदावदंिान यािा रवचाििे की शहा तारहि डोक्यावरून काय 
आणत आहे? शहा तारहिच्या डोक्यावि अिीच्या हस्तक्षिातीि कुिाणाची प्रत आहे असे कळल्याबिोबि तो 
झटकन हसहासनावरून िािी उतििा. कुिाणाच्या प्रतीचे त्याने ३ वळेा चुबंन घेतिे, आरण ती प्रत त्याने 
आपिे डोळे आरण आपिे मस्तक यावि टेकरविी. यानंति त्याने बुिहाण रनजामशहाकडून मानवदंना 
स्वीकाििी आरण आपिे कुशि आहे का असे त्यािा गुजिाती भाषेत रवचाििे. यावि रनजामशहाने त्यािा 
फािशी भाषेत उत्ति रदिे. यानंति बहादुिशहा पुन्हा हसहासनावि बसिा आरण बुिहाण रनजामशहा व शहा 
तारहि हसहासनासमोि उभे िारहिे. शहा तारहिसाििी परहल्या दजाची धमुरनष्ठ व्यक्ती उभी आहे असे 
पाहून बहादुिशहाने त्यािा बसण्याची रवनंती केिी. पिंतु आपिे धनी रनजामशहा हे उभे आहेत या 
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सबबीवि त्याने बसण्याचे नाकाििे. तेव्हा बहादुिशहाने रनजामशहािा देिीि बसण्याची रवनंती केिी. 
यावि फािशी भाषेत त्याच्याशी बोिण्यास बहादुिशहाने सुरुवात केिी. त्याने त्यािा रवचाििे की 
तुमच्यावि नुकत्याच ओढविेल्या प्रसंगािा तुम्ही कसे काय तोंड रदिे. यावि बुिहाण रनजामशहा म्हणािा 
की ज्या प्रसंगाचा शवेट भिभिाटीत होती आरण जे प्रसंग संपल्यानंति सुिाच्या गाठीभेटी घडून येतात 
त्यामुळे भतूकाळाच्या कटू आठवणी माणसाच्या मनातून नाहीशा किण्यास हे प्रसंग कािणीभतू ठितात. 
संभाषणाच्या अिेिीिा बुिहाण रनजामशहा म्हणािा की गेल्या अनेक वषांत ज्या अनेक कटू प्रसंगानंी 
माझ्या सहनशक्तीची पिीक्षा घेतिी, त्या सवांचे आजच्या या भेटीच्या प्रसंगी मिा पूणपुणे भिपाई रमळून 
चीज झािे आहे, अशी माझी धािणा आहे. हे उत्ति ऐकल्यानंति बहादुिशहा रमिान महमदिानाकडे वळून 
म्हणािा की बुिहाण रनजाम उिमुल्क याने रदिेिे उत्ति तुम्ही ऐकिेत का? (बहादुिशहा [३] (२२५) 
बुिहाण रनजामशहािा अजून शहा असे संबोरधत नसे). रमिानिानाने उत्ति रदिे की रनजाम उिमुल्क 
याचे उत्ति मी ऐकिे नाही. यावि बहादुिशहाने पुन्हा तोच प्रश्न रवचाििा आरण रनजामशहाने त्यािा पुन्हा 
तेच उत्ति रदिे. नंति बहादुिशहाने सवांना ऐकू जाईि एवढ्या मोठ्या आवाजाने रनजामशहाची स्तुती 
केिी. यावि शहा तारहि उठून उभा िारहिा आरण म्हणािा की, रदवसेंरदवस रनजामशहाविीि 
बहादुिशहाची मजी अशीच वृहद्धगत होत जावो. बहादुिशहाने नंति आपल्या कमिेिा बाधंिेिी तिवाि 
आरण रहऱ्याने जडरविेिा एक िंजीि घेऊन बुिहाण रनजामशहाच्या कमिेिा ही दोन्ही शिे बाधंिी, 
आरण तो म्हणािा “पिमेश्विाची कृपा होवो आरण शहा ही पदवी आपल्यािा फिदायी ठिो.” त्याचवळेी 
त्याने माळव्याच्या सुितानाकडून हजकून घेतिेिे छत्र हकवा शाही कनात त्यािा नजि केिी. यानंति 
त्याने आपिा वजीि िुदावदंिान आरण रमिान महमदिान फारूकी यानंा सारंगतिे की तुम्ही 
रनजामशहािा त्याच्या सत्कािासाठी उभाििेल्या शामीयान्यात घेऊन जा. हा शामीयानादेिीि माळव्याचा 
सुितान महमूद रििजी याच्याकडून बहादुिशहाने हजकून घेतिा होता. दुसऱ्या रदवशी बहादुिशहाने 
थाटाची मेजवानी रदिी. या प्रसंगी त्याने आपल्या हसहासनासमोि सोन्याच्या िुच्यांवि बुिहाण रनजामशहा 
आरण रमिान महमदिान यानंा आसने रदिी. ही मेजवानी संपल्यानंति रनजामशहािा त्याने ५ घोडे, २ 
हत्ती आरण १२ रशकािी हिणे भेट म्हणून रदिी. नंति दोघे सुितान हे चौगानचा िेळ िेळिे. बुिहाण 
रनजामशहाने नंति आपल्या वतीने बहादुिशहािा नजिाणा अपुण केिा. बहादुिशहािा हा सवु नजिाणा 
अरतशय पसंत पडिा. पिंतु त्यापैकी कुिाणाची प्रत, एक तिवाि (या तिवािीवि आबासी ििीफापंैकी 
एकाचे नाव कोििेिे होते.) आरण त्यारशवाय ४ हत्ती आरण २ अिबी घोडे एवढेच घेण्याचे त्याने कबिू 
केिे. यानंति तो म्हणािा की मी तुम्हािा तुमच्या इति सवु देणर्गया आरण दरक्षण देशाचा सवु मुिूि पित 
देत आहे. असे म्हणून त्याचवळेी त्याने रनजामशहािा अहमदनगििा पित रफिण्याची पिवानगी देऊन 
[३] (२२६) रनिोप रदिा. याप्रमाणे बुिहाण रनजामशहाने बहादुिशहाची िजा घेतिी आरण तो दौिताबाद 
मागे जाण्यास रनघािा. तेथे दफन केिेल्या थोि थोि अवरियाचं्या कबिींचे दशनु घेऊन त्याने त्यानंा 
मानवदंना केिी. यानंति त्याने हौज ई कुतिूजवळ आपिा मुक्काम रदिा. या रठकाणी त्याची त्याचा मुिगा 
हुसेन रनजामशहा, वजीि कविसेन आरण रवजापूि व गोवळकोंडा याचं्या सुितानाचं्या वरकिाबंिोबि 
गाठंभेट झािी. हे सवुजण त्याचे अरभनंदन किण्यासाठी तेथपयंत आिे होते. 
 

(३०) बहादुिशहा आरण बुिहाण रनजामशहा याचं्यामधीि मतभेद अशा तऱ्हेने संपुष्टात आल्यावि 
बुिहाण रनजामशहािा आपल्या िाज्याच्या िाज्यकािभािाच्या बाबींकडे िक्ष देण्यास वेळ रमळािा. 
त्याप्रमाणे त्याने आपिा मंत्री कविसेन याने रदिेल्या मुत्सद्दीपणाच्या सल्ल्यानुसाि वागून थोड्याच 
अवकाशात मिाठ्याचं्या ताब्यात असिेिे ३० रकल्ले हजकून घेतिे. या रकल्ल्याचं्या अरधपतींनी अहमद 
रनजामशहाच्या मृत्यपूासून िाज्यरनष्ठेचे प्ररतक म्हणून िंडणी रदिेिी नव्हती. या अरधपतींना त्याने आपल्या 
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चाकिीत रुजू करून घेतिे आरण त्याचं्या जरमनी त्यानंा जहारगिीदािि पित रदल्या. त्याने फक्त एवढीच 
अट घातिी की िाज्यािा जरूि िागेि त्या वळेी त्यानंी फौज पुिवावी. बहादुिशहाच्या भेटीच्या वळेी 
बुिहाणपूि येथे रनजामशहाचे [२३४☐] अगोदि गेिेल्या ख्वाजा इब्राहीम आरण संभाजी रचटणीस या दोन 
वरकिानंा ते अहमदनगििा पितल्यानंति त्याने अनुक्मे ितीफिान आरण पितबिाय (प्रतापिाय) या 
पदव्या देऊन त्याचंा सन्मान केिा. त्याच्या रवश्वासातिे जे काही िास अरधकािी होते त्याचं्यामध्ये बुिहाण 
रनजाम शहाने त्या दोघानंा यापुढे रुजू करून घेतिे आहे असा हुकूम काढिा. 
 

(३१) रहजिी ९३८ [रहजिी ९३८ इ. स. १५३१] या वषी इस्माईि आरदिशहाने कल्याणी आरण 
कन्धाि हे रकल्ले अमीि बिीद शहापासून हजकून घेण्याचे ठिरविे. अमीि बिीदशहाने रनजामशहाकडे [३] 
(२२७) मदतीची याचना केिी. रनजामशहाने आरदिशहािा एक उपमदुकािक पत्र रिहून या 
रवचािापासून ताबडतोब पिावृत्त होण्याबद्दि त्यािा कळरविे. यामुळे दोन्ही िाज्यातं सिहद्दीबद्दि पुन्हा 
भाडंणे सुरू झािी. आरदिशहाने आपल्या उत्तिात रनजामशहािा कळरविे की, “अहमदनगिमध्ये 
तुमच्यावि नुकताच जो बाका प्रसंग ओढविा होता त्याचे तुम्हास रवस्मिण पडिे काय? माळव्याच्या 
सुितानाचे फाटकेतुटके वि अंगावि बाळगण्यात जि तुम्हािा अरभमान वाटत असेि ति तुमची ही 
घमेंडिोि बढाई रतिस्किणीय आहे. गुजिातेच्या सुितानाने तुम्हािा शहा ही पदवी अपुण केिी आहे, 
रतच्याबद्दिही फुकट रमजास बाळगण्याचे तुम्हािा कािण नाही. कािण माझे सुितानपद सावुभौमाच्या 
वशंापासून चाित आिेिे आहे. सावुभौमाच्या घिाण्याचा मी वािस आहे. महमद पैगंबिाचे वशंज जे 
पर्मशयाचे सुितान त्याचं्याकडून मिा सुितानपद प्राप्त झािे आहे. माझा तुम्हािा असा सल्ला आहे की 
तुम्ही मूिुपणा आरण उद्धटपणा याच्या मागाने न जाता शहाणपणाने वागण्यास रशका. तुम्ही असे न 
केल्यास तुमच्या बागई रनजाम या बागेत आनंदाचा उपभोग घेण्यात तुम्ही जे गकु आहात त्याचा त्याग 
किण्यास मी तुम्हािा भाग पाडीन आरण िणागंणावि तिवािीच्या िणिणाटाचा आवाज तुम्हािा कसा 
काय आवडतो हे तिी मी पाहीन.” 
 

(३२) बुिहाण रनजामशहािा तसे बरघतल्यास आपल्या वतुणुकीची िाज वाटिी तिीदेिीि त्याने 
पिस्पि उमिजपूिकडे कूच केिे. आपल्या फौजेची जमवाजमव किीत काही रदवस त्याने तेथे मुक्काम केिा 
आरण नंति त्याने इस्माईि आरदिशहाच्या िाज्याची सिहद्द ओिाडंिी. इस्माईि आरदिशहाने बुिहाण 
रनजामशहाचा संपूण ुपिाभव केिा आरण त्यािा अहमदनगिकडे माघाि घेण्यास भाग पाडिे. त्याने आपिे 
सवु सामानसुमान आरण जवळजवळ ४००० माणसे गमारविी. त्याच्याविीि या आपत्तीने बुिहाण 
रनजामशहाचे पूणपुणे गवुहिण झािे. 
 

(३३) रहजिी ९३९ [रहजिी ९३९ इ. स. १५३२] या वषी दोन्ही देशाचं्या वरकिाचं्या मध्यस्थीने 
बुिहाण रनजामशहा आरण इस्माईि आरदिशहा याचंी भेट झािी. तेव्हा दोघा सुितानामंध्ये असे ठििे की 
बुिहाण रनजामशहाने वऱ्हाड हजकून घ्यावा आरण इस्माईि आरदिशहाने [३] (२२८) तेिंगण काबीज 
किावा आरण दोघानंी पिस्पिामंध्ये बधूंभाव िािून दरक्षण देशाची आपापसात वाटणी करून घ्यावी. पिंतु ही 
योजना इस्माईि आरदिशहाचा मृत्य ूआरण त्याचे वािस आरण बुिहाण रनजामशहा याचं्यामध्ये जे किह 
रनमाण झािे त्यामुळे बािगळून पडिी. 
 

(३४) रहजिी ९४४ [रहजिी ९४४ इ. स. १५३७] या वषी शहा तारहि याच्या सागंण्यावरून बुिहाण 
रनजामशहाने िुत्ब्यातून सारहबाचंी नावे [२३५☐] काढून टाकिी आरण त्याचं्या जागी इमामाचंी नाव ेबदिी 
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म्हणून घािण्याचा त्याने हुकूम रदिा. इमामाचं्या रनशाणाचंा िंग रहिवा असल्यामुळे (असे समजिे जाते 
की अंरतम न्यायदानाच्या रदवशी पैगंबिाच्या रनशाणाचा िंगही रहिवाच िाहीि). बुिहाण रनजामशहाने 
आपिे छत्रचामि आरण रनशाण याचंाही िंग बदिून रहिवा केिा. त्याने (पिमेश्वि त्यािा क्षमा किो) काही 
माणसानंा नेमणुका बहाि करून परहल्या तीन िरिफानंा आरण त्याचं्या अनुयायानंा रशव्या देण्याची आरण 
त्याचंी हनदानािस्ती किण्याची कामरगिी त्याचं्यावि सोपरविी. अशी हनदानािस्ती त्यानंी 
मरशदीमरशदीतून आरण िस्त्यािस्त्यावि किावी अशी बुिहाण रनजामशहाने आज्ञा केिी. अशा तऱ्हेने 
आपल्या सिदािाचं्या रविोधामुळे रवजापूिचा युसुफ आरदिशहा जे करू शकिा नाही आरण त्याबद्दिची 
त्याची इच्छा त्याच्या मृत्यबूिोबिच रवियािा पाविी ते बुिहाण रनजामशहाने कृतीत उतिवनू ती इच्छा पुिी 
केिी. पिंतु आपल्या धार्ममक उत्साहाच्या हव्यासात बुिहाण रनजामशहावि अनेक संकट प्रसंग कोसळिे. 
मुल्ला रपि महमद नावाचा एक कट्टि सुन्नी होता. त्याने बुिहाण रनजामशहाचे धोिण पसंत नसिेल्या अनेक 
रवघ्नसंतोषी मंडळींना गोळा करून िाजवाड्यािा वढेा रदिा. त्यािा रनजामशहाने कैद करून बरंदवासात 
ठेविे. तेव्हा त्याने उडरविेिी धमाि शातं झािी. सुन्नी पथंाचा अशा तऱ्हेने बुिहाण रनजामशहाने केिेिा 
अपमान बघून गुजिात, रवजापूि आरण िानदेश या देशाचें सुितान िवळिे. त्यानंी पिस्पिाशंी दोस्तीचा 
तह केिा आरण बुिहाण रनजामशहाचे िाज्य आपापसात वाटून घेण्याच्या योजनेिा आपिी संमती रदिी. 
यावि बुिहाण रनजामशहाने [३] (२२९) हुमायनू बादशहाकडे आपिी वरकिात पाठरविी आरण 
गुजिातविीि स्वािीत माझी तुम्हािा मदत देण्याची तयािी आहे असे त्यािा कळरविे. पिंतु याच 
दिम्यानच्या काळात शिेशहाच्या बडंाचा प्रादुभाव झाल्यामुळे गुजिातविीि हुमायनूची स्वािी होण्यास 
प्ररतबधं झािा. बुिहाण रनजामशहाने काही ना काही माग ु स्वीकारून गुजिात आरण िानदेच्या 
सुितानाबंिोबिीि भाडंण समाधानकािकपणे रमटरविे. इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या चाकिीमधून 
नुकत्याच काढून टाकिेल्या सवु रशया पथंाच्या मुसिमानानंा त्याने आपल्या चाकिीत रुजू करून घेतिे 
आरण रवजापूिवि आक्मण किण्याच्या हेतूने कूच केिे. या मोरहमेत त्यािा इतके यश रमळािे की, त्याने 
रवजापूिकिाकंडून १०० हत्ती आरण काही तोफा काबीज केल्या. मोठ्या रवजयोन्मादाने त्याने हे हत्ती आरण 
तोफा अहमदनगि येथे आणल्या. 
 

(३५) रहजिी ९४९ [रहजिी ९४९ इ. स. १५४२] या वषी रवजापूिच्या दिबािात बेळगावचा 
आसदिान आरण त्याचा धनी इब्राहीम आरदिशहा या दोघामंध्ये रवतुष्ट रनमाण झािे. या परिस्स्थतीचा 
फायदा रनजामशहाने घेतिा आरण अरमि बिीदशहािा दोस्तीचा तह किण्याबद्दि पाचािण केिे. आरण 
याचवळेी त्याने अशी बातमी फैिाविी की आपल्या धार्ममक भावनाचंा मान िािण्यासाठी आसदिानाने 
आम्हा दोघा सुितानानंा रवजापूिच्या िाज्यात येण्याचे आमंत्रण केिे असून आम्ही तसे केल्यास बेळगाव हे 
शहि त्याने माझ्या ताब्यात देण्याचे कबूि केिे आहे. या गोष्टीमध्ये जिी सत्याचा यस्त्कंरचतही िविेश 
नव्हता तिी रवजापूिच्या शत्रूंनी मोठ्या कसोशीने ह्ा बातमीिा प्ररसद्धी रदिी. ते आपल्या कामरगिीत इतके 
यशस्वी झािे की इब्राहीम आरदिशहाचे मन आपल्या वजीिारवरुद्ध कधी नव्हते एवढे किुरषत झािे. 
बुिहाण रनजामशहाने सोिापूिवि चाि केिी. सोिापूि त्याने हजकून घेतिे आरण ख्वाजा जहान दक्कनी 
याच्याकडे साडेपाच रजल्ह्ाचंा मुिूि त्याने सोपरविा. नंति त्याने बेळगावकडे कूच केिे आरण त्या 
शहिाचा त्याने ताबा घेतिा. त्याच्या आगेकूचीत त्याच्या अरधकाऱ्यानंा ज्या ज्या रठकाणी रविोध झािा त्या 
त्या रठकाणाचंी त्याने िुटािूट आरण जाळपोळ केिी. इब्राहीम आरदिशहाचे मन शत्ररुवरुद्ध चाि करून 
जाण्यारवषयी वळरवण्याबद्दि आसदिानाने प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा केिी पिंतु आपल्यािा दगाफटका होईि 
याची त्यािा रभती वाटिी. [३] (२३०) आसदिान आरण आरदिशहा याचं्या मनात रनमाण झािेल्या 
संशयाचे स्वरूप इतक्या रवकोपािा गेिे की बुिहाण रनजामशहािा आपण जाऊन रमळािो तिच आपिी 
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धडगत आहे असा आसदिानाने रवचाि केिा. त्याप्रमाणे तो आपल्या हातािािी असिेल्या ६००० 
सैरनकानंा घेऊन बुिहाण रनजामशहािा जाऊन रमळािा. त्यानंति बुिहाण रनजामशहाने सिळ रवजापूिवि 
चाि केिी. इब्राहीम आरदिशहा अशा तऱ्हेने आपल्या वरजिािा मुकिा आरण त्याच्या सभोवाि असिेल्या 
कोणाविही त्याचा रवश्वास नव्हता. या परिस्स्थतीत त्याने रवजापूि सोडिे आरण इमादशहाकडून कुमक 
येऊन पोहोचेपयंत त्याने कुिबर्गयाचा आश्रय घेतिा. वऱ्हाडचे सैन्य कूच किीत बुिहाण रनजामशहाच्या 
सैन्याजवळ काही काळानंति येऊन पोहोचिे. आरदिशहाच्या मदतीस चाििेिे सैन्य इतक्या जवळ 
आिेिे पाहून आसदिानािा रनजामशहाची बाजू सोडून जाण्याची आरण आपल्या देशाच्या दोस्ताच्या 
फौजेिा जाऊन रमळण्याची संधी प्राप्त झािी. त्याप्रमाणे आसदिान इमादशहाच्या फौजेिा जाऊन 
रमळािा. हे पारहल्यानंति बुिहाण रनजामशहाने ताबडतोब अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. तेथपयंत 
दोस्ताचं्या फौजानंी (म्हणजे वऱ्हाड आरण रवजापूि याचं्या संयुक्त सैन्याने) त्याचा पाठिाग केिा. आता 
आपल्या िाजधानीचे शहि सोडून जाण्याची पाळी त्याच्यावि येऊन शहि सोडून जाणे त्यािा भाग पडिे. 
अहमदनगि शहि याप्रमाणे त्याने आक्मकाचं्या जणू काही ताब्यातच रदिे आरण दौिताबादच्या मजबूत 
रकल्ल्याचा त्याने आश्रय घेतिा. यारठकाणी अरमि बिीदशहा हा मिण पाविा. तेव्हा बुिहाण रनजामशहाने 
तह केिा आरण सोिापूिचे ५½ रजल्हे हे त्याने इब्राहीम आरदिशहाच्या पुन्हा हवािी केिे. 
 

(३६) पुढीि वषी बुिहाण रनजामशहाने शहा तारहि यािा आपिा वकीि म्हणून गोवळकोंड्याच्या 
जमशीद कुतुबशहाच्या दिबािाकडे तो हसहासनावि आल्याबद्दि त्याचे अरभनंदन किण्यासाठी िवाना 
केिे. त्याचवेळी त्याने आपण रवजयनगिचा हहदू िाजा िामिाजा याच्याशी संगनमत करून रवजापूि 
िाज्यारवरुद्ध एकजुटीचा तह करू अशी गुप्तपणे बोिणी िाविी. [३] (२३१) 
 

(३७) रहजिी ९५३ [रहजिी ९५३ इ. स. १५४६] या वषी िामिाजाच्या रचथावणीवरून बुिहाण 
रनजामशहाने कुिबगा घेण्यासाठी चाि केिी. त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाने 
रवजापूिहून कूच केिे. तो हूिचीन या गावी आल्यावि त्यािा असे आढळून आिे की भीमानदीच्या 
पूवुतीिावि बुिहाण रनजामशहा मजबुतीने ठाण माडूंन बसिा आहे. नदी ओिाडूंन जाणे अशक्य आहे असे 
आढळून आल्यामुळे त्याने नदीच्या परिकडल्या तीिावि आपिी छावणी रदिी. यानंति पाऊस सुरू झािा. 
त्यामुळे नदीच्या दोन्ही बाजूिा पिस्पिासंमोि दोन्ही देशाचं्या फौजा जवळजवळ तीन मरहने कसिीही 
हािचाि न किता स्वस्थ िारहल्या. सितेशवेटी होत चाििेल्या रदिंगाईिा कंटाळून इब्राहीम 
आरदिशहाने नदी ओिाडूंन जाण्याचा माग ुशोधून काढिा. नदी ओिाडूंन त्याने रनजामशाही फौजावंि 
हल्ला चढरविा आरण त्याचंा संपूण ुपिाभव केिा. रनजामशाही सैन्याने २५० हत्ती आरण १७० तोफा आरण 
हत्यािाचें गाडे एवढी सामग्री युद्धामध्ये गमारविी. या युद्धाच्या प्रसंगी इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या 
अंगात रकती असामान्य साहस आरण शौयु आहे याचाही प्रत्यय या युद्धाच्या वळेी आणून रदिा. पिंतु तो 
स्वतः मात्र या युद्धात रमळािेल्या रवजयाचे श्रेय आसदिानाच्या अरद्वतीय वतुनािा देत असे. 
आसदिानािा त्याने या कािणास्तव त्याच्या ताब्यात असिेल्या अगोदिच्या जहारगिी व्यरतरिक्त इति 
अनेक रजल्हे जहारगिीदािि बहाि केिे. 
 

(३८) या पिाभवानंति बुिहाण रनजामशहाने आपिा रवश्वासू मंत्री शहा तारहि यािा अिी 
बिीदशहाकडे मदतीची याचना किण्यासाठी िवाना केिे. अिी बिीदशहाने मात्र अशी मदत देण्यास 
आपिा नकाि कळरविा. यामुळे पुढीिवषी रबदिरवरुद्ध ससैन्य चािून जाण्यास बुिहाण रनजामशहािा 
रनरमत्त रमळािे. त्याने रबदिविीि आपल्या मोरहमेच्या कािवाईची सुरुवात औशाच्या रकल्ल्यािा वढेा 
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देऊन केिी. दिम्यान अिी बिीदशहाने इब्राहीम आरदिशहाकडे रनिोप पाठरविा की आपण जि माझ्या 
मदतीसाठी कूच करून आिा ति मी आपल्या हवािी कल्याणीचा रकल्ला किण्याचे वचन देतो. 
आरदिशहाने ते मान्य केिे आरण रवजापूिच्या [३] (२३२) फौजा रबदिच्या फौजानंा कल्याणी येथे येऊन 
रमळाल्या. औशाचा वढेा उठरवण्यात दोस्ताचं्या फौजानंा यश प्राप्त झािे. रनजामशाही फौजाबंिोबि 
रकल्ल्यापासून ४ मैि अंतिावि त्याचंी िढाई झािी. या िढाईत दोस्ताचें मोठे नुकसान होऊन त्याचंा 
पिाभव झािा. रनजामशाही सैन्याचा जय होऊन काही कािावधीनंति औशाचा रकल्ला त्याचं्या हाती 
पडिा. तेथून रनजामशहाने उद गीिवि चाि केिी. उद गीिचा त्याने पाडाव केिा आरण तेथून त्याने 
कन्धािच्या रदशनेे कूच केिे. कन्धािचा वेढा उठरवण्याचे कामी दोस्तानंी आपल्या प्रयत्नाचंी रशकस्त केिी. 
पिंतु दुसऱ्यादंा त्यानंा पिाभव िावा िागून त्याचें सवु जड सामानसुमान रनजामशाही सैन्याच्या हाती 
पडिे. कन्धािचा यानंति िवकिच पाडाव झािा आरण रहजिी ९५५ [रहजिी ९५५ इ. स. १५४८] या वषी 
बुिहाण रनजामशहा आपल्या िाजधानीकडे पित रफििा. अहमदनगिच्या वाटेवि रवजापूिमधीि एका 
िाजकीय पक्षाचे प्ररतरनधी त्यािा भेटिे. त्यानंी त्यािा असे रनवदेन केिे की इब्राहीम आरदिशहाच्या 
जुिमािा आरण गैिकािभािािा िोक अरतशय वैतागून गेिेिे आहेत. रवजापूि दिबािातीि अरमिाचंी 
इच्छा त्यामुळे इब्राहीम आरदिशहािा गादीवरून काढून टाकून त्याचा धाकटा भाऊ िाजपुत्र अबदुल्ला 
यािा त्याचे जागी बसरवण्याची आहे. या सुमािास िाजपुत्र अबदुल्ला याने गोव्याच्या पोतुुगीजाचंा आश्रय 
घेतिा होता. पिंतु यावि पोतुुगीजानंी कळरविे होते की बुिहाण रनजामशहाची मदत रमळाल्यारशवाय 
आम्ही याबाबत काहीही करू शकत नाही. विीि योजना अमिात आणण्यासाठी गोवळकोंड्याचा जमशीद 
कुतुबशहा यािा अहमदनगिच्या सुितानाबिोबि एकजूट किण्यासाठी म्हणून आवाहन किण्यात आिे. 
याप्रमाणे तह झाल्यानंति अहमदनगि आरण गोवळकोंड्याच्या सुितानानंी रवजापूिच्या िोिाने चाि 
केिी. बुिहाण रनजामशहाने प्रथम रवजापूिच्या प्रदेशावि आक्मण केिे पण बेळगाव हजकून घेण्याचे कामी 
त्यािा अपयश आल्यामुळे त्यािा माघाि घेणे भाग पडिे. याच सुमािास त्याच्या िास मजीमधीि वजीि 
शहा तारहि याचा मृत्य ू झाल्यामुळे त्यािा िाजधानीकडे पित रफिण्यािेिीज दुसिा माग ु उििा नाही. 
अहमदनगि येथे पितल्यावि त्याने वजीिाच्या अरधकािाची रचन्हे [३] (२३३) कासीम बेग हकीम आरण 
गोपाळिाव नावाचा ब्राह्मण या दोघाचें हाती सुपुदु केिी. 
 

(३९) याच सुमािास रवजापूिचा उमिाव बेळगावचा जहारगिदाि आसदिान हा मिण पाविा. त्या 
संधीचा फायदा घेऊन बुिहाण रनजामशहाने पुन्हा एकदा रवजापूिच्या िाज्यावि हल्ला किण्याचे ठिरविे. 
त्याने आपिे वकीि िामिाजाकडे पाठरविे आरण रवजापूिरवरुद्ध संगनमत किण्यासाठी त्यािा आवाहन 
केिे. या प्रसंगी दोन्ही िाज्यामंध्ये नजिाणे आरण पिस्पिास साहाय्य देण्याची कबुिी याचंी देवाणघेवाण 
झािी. ही गोष्ट कानावि पडताच रवजापूिच्या दिबािात रवजयनगि िाज्याचे कायम असिेिे जे वकीि 
त्यानंा उघडउघड अपमानास्पद वागणूक देण्यास सुरुवात झािी. तेव्हा त्यानंी रितीप्रमाणे रवजापूिच्या 
सुितानाचा रनिोप देिीि न घेता मोठ्या संतापाने रवजापूि सोडिे आरण ते रवजयनगििा चािते झािे. 
रवजयनगििा आल्यावि त्यानंी रवजयनगिच्या दिबािाने बुिहाण रनजामशहाबिोबि मैत्रीचा तह किण्याचे 
ठिरविे होते त्याबद्दि प्ररतरक्या म्हणून इब्राहीम आरदिशहाने आपल्याबिोबि जी वागणूक केिी त्याची 
सरवस्ति हकीकत िामिाजािा सारंगतिी. सितेशवेटी ते म्हणािे की आम्ही जि पळािो नसतो ति 
आम्हािा बहुतेक ठािच मािण्यात आिे असते. आपल्या वरकिाचंा जो अपमान किण्यात आिा त्यामुळे 
िामिाजाने अरतशय रचडून बुिहाण रनजामशहािा रिरहिे की, “रबदिच्या बिीदशहाने इब्राहीम 
आरदिशहाच्या मतै्रीिाति माझ्या मैत्रीचा त्याग केिा, अशा परिस्स्थतीत त्याच्यापासून कल्याणीचा रकल्ला 
हजकून घेणे हा एकच माग ुमिा योर्गय वाटतो.” 
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(४०) यावि रबिकुि वेळ न दवडता बुिहाण रनजामशहाने अहमदनगिहून कूच केिे. त्याने 
कल्याणीिा वढेा रदिा, आरण रकल्ल्याचे बाहेिच्या जगाशी असिेिे सवु दळणवळण त्याने 
परिणामकािकरित्या बदं पाडिे. रकल्ल्यािा मदत पोहोचरवण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाने कूच केिे. 
शत्रचू्या दृरष्टपथात येईि इतक्या अंतिावि तो आिा. तेथे त्याने आपिी छावणी रदिी, आरण चािी बाजूिा 
मोचे उभाििे. बुिहाण रनजामशहाची वढेा उठरवण्याची इच्छा नव्हती, म्हणून त्यानेही आपल्या छावणीची 
मजबतूी केिी. शत्रचू्या छावणीकडे जाणािे िस्ते िोिून धिण्यासाठी आरदिशहाने आपिे मिाठा घोडदळ 
िवाना केिे. आपल्या घोडेस्वािाचंा उपयोग त्याने शत्रचूी िसद मािण्याकडेही केिा. हे स्वाि आपल्या 
कायात इतके यशस्वी झािे की अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे रनजामशाही फौजावंि मोठी हिािीची [३] 
(२३४) परिस्स्थती ओढविी. अशा परिस्स्थतीत बुिहाण रनजामशहाने आपल्या सिदािाचंी एक बठैक 
बोिाविी. त्यापैकी काहींनी वढेा उठरवण्याचा माग ु सुचरविा आरण तह किण्यासाठी म्हणून 
अहमदनगिकडे माघाि घेण्याचा सल्ला रदिा. पिंतु शहा जाफि आरण कासीमबेग यानंी शत्रवूि अचानक 
आरण जोिदाि हल्ला चढरवण्याची रशफािस केिी. हा सल्ला बुिहाण रनजामशहाने मानिा आरण त्याप्रमाणे 
सैफउद्दीन ऐनउि् मुल्क याने इति अनेक तुकी अरधकाऱ्यानंा बिोबि घेऊन िमजानच्या उपवासाच्या 
सकाळी रदवस उजाडता उजाडता रवजापुिच्या सैन्यावि अचानक हल्ला चढरविा. इब्राहीम आरदिशहा 
त्यावळेी हमामिान्यात होता. त्यािा जेमतेम पळून जाण्याइतका अवधी रमळािा आरण तो पळून बीड आरण 
पिंड्याकडे गेिा. या अचानक हल्ल्यामुळे रवजापूिच्या सैन्याची इतकी दाणादाण उडािी की त्यानंी 
आपल्या िाहुया, सामानसुमान आरण तोफिाना तसेच टाकून काढता पाय घेतिा. ही सवु साधनसामुग्री 
रनजामशाही सैन्याच्या हाती पडिी. याच वळेेिा रनजामशाही सैन्याने कल्याणीच्या रकल्ल्यावि हल्ला 
चढरविा. फािसा प्ररतकाि न होता तो रकल्लाही रनजामशाही सैन्याच्या ताब्यात आिा. या पिाजयानंति 
शत्रचू्या हातून आपल्या प्रदेशाचा रवध्वंस होऊ नये म्हणून इब्राहीम आरदिशहाने शत्रचू्याच प्रदेशातून 
पिायन केिे. तो एकाएकी पिंडा रकल्ल्यासमोि येऊन हजि झािा आरण रकल्ल्याचे दिवाजे 
ििवािदािानंी बदं करून घेण्याचे अगोदि तो रकल्ल्यात घुसिा. त्याने रकल्ल्याचा ताबा घेतिा आरण 
त्याच्या देििेिीचे काम आपल्या एका दरक्षणी अरधकाऱ्यावि सोपरविे. नंति त्याने आजूबाजूच्या मुिुिात 
जाळपोळ आरण िुटािूट केिी आरण िोकाकंडून जबिदस्त िंडणी वसूि केिी. पिंतु बुिहाण 
रनजामशहा चाि करून येतो आहे असे पाहताच त्याने रवजापूिच्या रदशनेे माघाि घेतिी. रनजामशाही 
सैन्याने पिंड्याच्या रदशनेे आपिी आगेकूच चािू ठेविी. रनजामशाही सैन्य रकल्ल्यापासून ४० मैि 
अंतिावि येऊन पोहोचिे तोच इब्राहीम आरदिशहाने रकल्ल्याच्या िक्षणासाठी ठेविेल्या भ्याड 
अरधकाऱ्याने िातोिात रकल्ल्यातून पळ काढिा. ही हकीकत ज्यावळेी [३] (२३५) घडिी [२३६☐] त्या 
काळात िाहात असिेल्या शहा जमािउद्दीन अंजू याने मिा सारंगतिे की पिंड्याच्या सुभेदािाने एकच 
आग्रह धरििा की “मी बुिहाण रनजामशहाच्या सैन्यातीि तुताऱ्याचें आवाज ऐकिे” आरण याच बोिण्यािा 
तो रचकटून िारहिा. अथात त्या वळेी बुिहाण रनजामशहा ४० मिै अंतिावि होता आरण सुभेदािाने 
ऐकिेिा हा आवाज म्हणजे दुसिे रतसिे काहीही नसून त्याच्याच िोिीत गुणगुणणाऱ्या एका माशीचा 
आवाज होता. सुभेदाि पळून गेल्यानंति रतसऱ्या रदवशी बुिहाण रनजामशहाच्या सैन्याने रकल्ला रिकाम्या 
स्स्थतीत ताब्यात घेतिा. रकल्ला ख्वाजा जहान दक्कनी याच्या ताब्यात देऊन बुिहाण रनजामशहा 
अहमदनगि येथे पित रफििा. 
 

(४१) [रहजिी ९५७ इ. स. १५४९] पुढीि वषीच बुिहाण रनजामशहाने रवजापूिवि आक्मण केिे 
आरण रवजापूि िाज्याचा बहुतेक प्रदेश आपल्या सैन्याच्या पायािािी घातिा. त्यािा कसिाही प्ररतकाि 
झािा नाही. िायचूि रकल्ल्याच्या जवळपास त्याची आरण िामिाजाची मुिाित झािी त्यात असे ठििे की 
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दोघानंी रवजापुिच्या प्रदेशावि हल्ला चढवनू आपल्यािा पारहजे असेि तेवढ्याच मुिुिावि हात मािावा. 
त्याचप्रमाणे िामिाजाने िायचूि आरण मुद्गि हे रकल्ले आरण या रकल्ल्याचं्या अरधपत्त्यािािी असिेिा 
कृष्ट्णा नदीच्या दरक्षणेकडीि सवु मुिुि घ्यावा आरण बुिहाण रनजामशहाने सोिापूि आरण कुिबगा यावि 
आक्मण किावे. 
 

(४२) यानुसाि बुिहाण रनजामशहाने सोिापुिच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. तीन मरहने वढेा 
चािल्यानंति रकल्ल्यावि हल्ला चढवनू रकल्ल्याचा पाडाव किण्यात आिा. बुिहाण रनजामशहा यानंति 
कुिबर्गयाकडे कूच किण्याच्या रवचािात होता. तोच त्यािा िबि रमळािी की िामिाजाने िायचूि आरण 
मुद्गि याचंा पाडाव केिा असून तो रवजयनगिकडे पितिा आहे. तेव्हा बुिहाण रनजामशहानेही 
अहमदनगिकडे पित रफिाव ेहे योर्गय आहे असा रवचाि केिा. 
 

(४३) रहजिी ९६१ [रहजिी ९६१ इ. स. १५५३] यावषी बुिहाण रनजामशहाने पुन्हा एकदा 
िामिाजाबिोबि संगनमत केिे आरण रवजापूिच्या िोिाने चाि केिी. त्यािा प्ररतकाि किणे अशक्य 
झाल्या. [३] (२३६) मुळे इब्राहीम आरदिशहाने पन्हाळ्याच्या रकल्ल्याकडे माघाि घेतिी. रवजयनगि 
आरण अहमदनगिच्या संयुक्त फौजानंी रवजापूििा वेढा रदिा तोच बुिहाण रनजामशहािा एकाएकी 
आतड्याच्या भयंकि रवकािाने घेििे. त्यामुळे त्यािा ताबडतोब िाजधानीकडे पितणे भाग पडिे. यानंति 
िवकिच त्याचा मृत्य ू झािा. त्याचे पे्रत कुजू नये म्हणून त्यात मसाल्याची सुगंधी द्रव्ये भिण्यात आिी 
आरण पे्रत किबिा येथे िवाना किण्यात आिे. अिीचा मुिगा आरण पैगंबिाचा नातू हसन याच्या 
कबिीजवळ त्याच्या शवाचे दफन किण्यात आिे. 
 

(४४) बुिहाण रनजामशहाचा वयाच्या ५४ व्या वषी मृत्य ूझािा. त्याने एकंदि ४७ वष ेिाज्य केिे. 
त्याच्या दोन रियापंासून त्यािा एकंदि चाि मुिगे झािे. त्यापैकी हुसेन आरण अबदूि कादि हे त्याची 
आवडती नतुकी अरमना रहच्यापासून आरण शहाअिी आरण रमिान महमद बाकि हे युसुफ आरदिशहाची 
मुिगी रबबी मरियम रहच्यापासून. त्यारशवाय त्यािा शहा हैदि नावाचा आणिी एक मुिगा होता. ह्ाचे 
ख्वाजा जहान दक्कनी याच्या मुिीबिोबि िर्गन झािेिे होते. [२३७☐ २३८☐] 
 

िुसेन णनजामशिा पणिला [३] (२३७) 
 

(४५) हुसेन रनजामशहा आपल्या बापाचे मृत्यनंूति गादीवि आिा. त्यावळेी त्याचे वय १३ वषांचे 
होते. त्याचा सख्िा भाऊ िाजपुत्र अब्दुि कादि इति िाजपुत्रासंह त्याच रदवशी अहमदनगिमधून पळून 
गेिा. या क्षणापासून अहमदनगिच्या िाज्यामध्ये दोन पक्ष रनमाण झािे. परहिा पक्ष हुसेन रनजामशहाची 
बाजू उचिून धिणािा पिदेशी मुसिमान आरण हबशी याचंा आरण दुसिा अबदुि कादिचा अनुनय 
किणािा दरक्षणी मुसिमान आरण हहदू याचंा. अिेि मात्र अबदुि कादिचा पाठपुिावा किणाऱ्यांनी त्याचा 
त्याग केिा तेव्हा अबदुि कादि हा वऱ्हाडात पळून गेिा. आरण तेथे त्याने वऱ्हाडचा सुितान इमाद 
उिमुल्क याच्यापाशी आश्रय घेतिा. 
 

(४६) शहा अिी आरण रमिान महमद बाकि हे दोघेजण त्याचंा चुिता रवजापूिचा इब्राहीम 
आरदिशहा याजकडे पळून गेिे. शहा हैदि हा आपिा सासिा पिंड्याचा सुभेदाि ख्वाजा जहान दक्कनी 
याजकडे पळून गेिा आरण तेथून त्याने आपल्या सासऱ्याच्या मदतीने अहमदनगिच्या तख्तावि आपिा हक्क 
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सारंगतिा. [३] (२३८) हसहासनावि हक्क सागंणाऱ्या शहा हैदि याजवि चाि करून जाण्यास हुसेन 
रनजामशहा रबिकुि कचििा नाही. इतकेच नव्हे ति त्याने ख्वाजा जहान आरण शहा हैदि याजंवि हल्ला 
करून त्याना रवजापूि येथे पळून जाण्यास भाग पाडिे. पिंडा याप्रमाणे रनजामशाही फौजाचं्या हाती पडिे. 
ही घटना घडून आल्यानंति रवजापूिच्या इब्राहीम आरदिशहाने उघड उघड शहा हैदि आरण ख्वाजा 
जहान याचंा पाठपुिावा केिा आरण त्याने हुसेन रनजामशहारवरुद्ध युद्ध पुकाििे. बुिहाण रनजामशहाच्या 
कािरकदीत सोिापूिचा रकल्ला अहमदनगिच्या ताब्यात आिा होता. त्या रकल्ल्यारवरुद्ध आरदिशहा चाि 
करून गेिा. दिम्यान हुसेन रनजामशहाने वऱ्हाडच्या इमादशहाबिोबि दोस्तीचा तह केिा. इमादशहाने 
त्याच्याकडे मदतीदािि ७००० घोडेस्वाि िवाना केिे. त्यानंति हुसेन रनजामशहाने सोिापूिचा वढेा 
उठरवण्यासाठी कूच केिे. या मोरहमेची संपूण ुहकीकत इब्राहीम आरदिशहाच्या इरतहासात रदिेिी आहे. 
 

(४७) पूवी सैफऐन् उि् मुल्क हा रनजामशाही सिदाि अहमदनगि सोडून रवजापूिच्या आश्रयास 
गेिा होता. पिंतु त्या िाज्यातून त्यािा काढून िावण्यात आिे तेव्हा त्याने अहमदनगि िाज्यात पित 
येण्यासाठी पिवानगी मारगतिी. हुसेन रनजाम शहाने ती पिवानगी त्यािा रदिी. काही काळानंति हुसेन 
रनजामशहाने रवश्वासघाताने ऐनउि् मुल्क यािा ठाि माििे. ऐनउि् मुल्क याचा मुख्य आरश्रत काबिूिान 
हा होता. त्याने मोठ्या शौयाने ऐनउि् मुल्कच्या कुटंुबीय मंडळींचे प्राण वाचरविे, आरण त्यानंा सुिरक्षतपणे 
गोवळकोंडा येथे पोहोचरविे. गोवळकोंड्याचा सुितान इब्राहीम कुतुबशहा याने काबूििानािा आपल्या 
चाकिीत घेतिे. साऱ्या दरक्षण देशात ऐनउि् मुल्क हा आपल्या शौयाबद्दि आरण त्याच्या हातािािीि 
घोडेस्वािाचं्या अंगी वसत असिेल्या कुशितेबद्दि प्ररसद्ध होता. आपल्या हातािािीि घोडेस्वािाबंिोबि 
तो बंधुत्वाच्या नात्याने वागत असे. यासुमािास रवजापूि येथे इब्राहीम आरदिशहा मिण पाविा. त्याचा 
फायदा घेऊन हुसेन रनजामशहाने गोवळकोंड्याच्या इब्राहीम कुतुबशहाबिोबि संगनमत करून रवजापूिच्या 
िाज्यावि आक्मण किण्यासाठी कूच केिे. पिंतु कुतुबशहाने मनापासून [३] (२३९) या स्वािीत हुसेन 
रनजामशहािा साथ रदिी नाही आरण तो आपल्या िाजधानीकडे रनघून गेिा. त्यामुळे हुसेन 
रनजामशहािाही अहमदनगिकडे माघािी रफिणे भाग पडिे. इब्राहीम आरदिशहानंति अिी आरदिशहा 
हा रवजापूिच्या गादीवि आिा होता. त्याने रवजयनगिचा िामिाजा आरण इब्राहीम कुतुबशहा याजंबिोबि 
मतै्रीचा तह केिा. हुसेन रनजामशहाने देिीि वऱ्हाडच्या इमादउि् मुल्काबिोबि संधान बाधंिे. 
इमादउि् मुल्काने हुसेन रनजामशहाची रहजिी ९६७ [रहजिी ९६७ इ. स. १५५९] यावषी गोदाविीच्या 
तीिावि सोनपेठ मुक्कामी भेट घेतिी. याप्रसंगी इमादउि् मुल्कच्या मुिीबिोबि हुसेन रनजाम शहाचा 
रववाहसमािंभ साजिा झािा. 
 

(४८) याचवषी हुसेन रनजामशहाने आपिे दोन सिदाि महमद उस्ताद रवजापूिी आरण छिबी 
रूमीिान यानंा देवदंड्याच्या रकल्ल्यावि पाठरविे [२३९☐.] हा रकल्ला समुद्ररकनाऱ्यावि पोतुुगीजानंी बाधंिा 
होता. पोतुुगीजानंी त्याचं्याबिोबि तह केिा आरण अहमदनगि िाज्याच्या प्रजाजनाचंा आम्ही छळ किणाि 
नाही असे कबिू केिे. हुसेन रनजामशहाने आपल्या सैन्यासह िानदेशच्या मुििावि देिीि आक्मण 
केिे आरण गाळण्याचा रकल्ला हजकून घेतिा. 
 

(४९) दिम्यानच्या काळात रवजापूि, गोवळकोंडा आरण रवजयनगि या देशाचं्या िाजानंी 
रनजामशाही प्रदेशावि आक्मण केिे. शिसंधी किावयाचा असेि ति कल्याणी आरण सोिापूि हे रकल्ले 
आमच्या स्वाधीन किा अशी त्यानंी हुसेन रनजामशहाकडे मागणी केिी. हुसेन रनजामशहाने ही अट मान्य 
किण्याचे नाकबिू केिे तेव्हा विीि रतन्ही िाज्याचं्या फौजानंी एकजुटीने अहमदनगि िाज्यावि हल्ला 
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केिा. १,००,००० घोडेस्वाि आरण ९,००,००० पायदळ एवढी प्रचडं फौज घेऊन ते अहमदनगि शहिापाशी 
येऊन पोहोचिे. 
 

(५०) इतक्या प्रचडं फौजेशी सामना देणे हुसेन रनजामशहािा [३] (२४०) शक्य न झाल्यामुळे 
त्याने अहमदनगिहून पळून जाऊन पैठण गाठिे. तेथून त्याने वऱ्हाडचा इमाद उिमुल्क, िानदेशचा 
रमिान मुबािक शहा फारूकी आरण रबदिचा अिी बिीदशहा याजंकडे आपिे वकीि पाठरविे आरण 
आपल्या मदतीसाठी ताबडतोब कूच करून या अशी त्याजंकडे याचना केिी. अरि बिीदशहाचा भाऊ िान 
जहान याने काही काळापूवीच रबदि सोडिे होते आरण तो इमाद उिमुल्क याच्या चाकिीत रशििा होता. 
त्याने अहमदनगिच्या सुितानािा कसिीही मदत न देण्यारवषयी दया इमाद उिमुल्क याचे मन वळरविे. 
एवढेच नव्हे ति सहा हजाि घोडेस्वाि माझ्या रदमतीस द्या आरण अहमदनगिच्या सिहद्दीवि हल्ला 
किण्याची मिा पिवानगी द्या याबद्दि त्याने दया इमाद उिमुल्क याच्यावि दडपण आणिे. दया इमाद 
उिमुल्क याने या गोष्टीिा पिवानगी रदिी. िानजहान असे काहीतिी किीि अशी अटकळ हुसेन 
रनजामशहाने अगोदिच बाधंिी होती. त्यामुळे रनजामशाही फौजेच्या एका घोडदळाच्या तुकडीने 
िानजहान याचा संपूण ु पिाभव केिा. या पिाभवामुळे िानजहान यािा इमाद उिमुल्क याच्याकडे 
जाण्याची िाज वाटिी आरण तो आरदिशाही फौजेिा येऊन रमळािा. आता दोस्ताचं्या सैन्यानंी 
अहमदनगििा वढेा रदिा. पिंतु अहमदनगिचा रकल्ला हजकून तो आरदिशहाने आपल्या िाज्यात सामीि 
किावा ही गोष्ट इब्राहीम कुतुबशहािा पसंत पडिी नाही. तेव्हा त्याने आपल्या छावणीतून रकल्ल्यातीि 
रशबदंीकडे िसदीचा पुिवठा होऊ रदिा आरण रतकडे पूणपुणे दुिुक्ष केिे. याचवळेी कुतुबशहाच्या 
चाकिीत असिेल्या मुल्लाइनायतउल्ला नेवायत याने पैठण येथे असिेल्या हुसेन रनजामशहाबिोबि आरण 
रकल्ल्यात कोंडल्या गेिेल्या रशबदंीबिोबि साििा पत्रव्यवहाि चािू ठेविा. अशा तऱ्हेच्या घडामोडी फाि 
काळ गुप्त िाहणे शक्य नव्हते. साहरजकच अरि आरदिशहा आरण िामिाजा यानंी इब्राहीम कुतुबशहाकडे 
याचा जबाब मारगतिा. पिंतु त्याने जबाब देण्याची दिि न घेता िातोिात छावणी सोडिी आरण 
गोवळकोंड्याकडे कूच केिे. त्याचा अरधकािी मुल्ला इनायतउल्ला याने प्रथम रकल्ल्यात प्रवशे करून घेतिा 
आरण नंति तो पैठण येथे हुसेन रनजामशहािा जाऊन रमळािा. िानजहान याचा पिाभव झाल्यानंति 
त्याने अहमदनगि िाज्यावि जो हल्ला केिा होता त्याची भिपाई किण्यासाठी म्हणून दया इमाद उिमुल्क 
याने िूप मोठे सैन्य जहागंीि िानाच्या हातािािी [३] (२४१) हुसेन रनजामशहाच्या मदतीसाठी 
पाठरविे. हे सैन्य हुसेन रनजामशहािा येऊन रमळािे. त्याने या सैन्याचा उपयोग रकल्ल्यािा वढेा घािून 
बसिेल्या दोस्ताचं्या फौजेची िसद तोडण्यासाठी केिा. त्यामुळे दोस्ताचं्या फौजेत भयंकि दुष्ट्काळ रनमाण 
झािा. एकंदि सवु परिस्स्थती ही अशी जुळून आिी की दोस्तानंा अहमदनगिचा वढेा उठवनू अष्टी येथे 
माघाि घेऊन तळ देणे भाग पडिे. अष्टी येथे गेल्यानंति दोस्तानंी असे ठिरविे की सैन्याची एक तुकडी 
पिंड्यावि आरण दुसिी औशावि पाठरवण्यात यावी. नंति सैन्यासाठी भिपूि िसदीची तितूद केल्यानंति 
अहमदनगिच्या रकल्ल्यािा वेढा देण्यासाठी पित रफिावे. 
 

(५१) पिंतु रनजामशहाने आपिे दोन अरधकािी कासीम बेग आरण मुल्ला इनायतउल्ला यानंा 
िामिाजाकडे तहाची याचना किण्यासाठी पाठरविे होते. िामिाजाने पुढीि अटींवि अहमदनगिबिोबि 
तह किण्यास आपिी संमती रदिी. त्या अटी अशा : 
 

(१) हुसेन रनजामशहाने कल्याणीचा रकल्ला अिी आरदिशहािा द्यावा. 
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(२) दया इमाद उिमुल्क याच्या सहाय्यक फौजेचे अरधपत्य जहांगीििान याजकडे होते. त्याने 
दोस्ताचं्या फौजाचंा भयंकि उच्छाद माडंिा होता. रनजामशहाने जहागंीििानाचा वध किावा. 
 

(३) हुसेन रनजामशहाने िामिाजािा भेट देण्याचे आरण त्याच्या हातातून रवडा [२४०☐] घेण्याचे 
मान्य किावे. आपल्या िाज्याचा बचाव व्हावा या हेतूने या अटींना हुसेन रनजामशहाने आपिी मान्यता 
रदिी. िणामध्ये शौयु गाजरविेल्या जहागंीििानाचा वध किण्यासाठी त्याने मािेकऱ्याचंी एक टोळी त्याच्या 
तंबतू पाठवनू त्यािा ठाि माििे. 
 

(५२) अशा तऱ्हेने तहाच्या दुसऱ्या अटीचे त्याने पािन केिे. [३] (२४२) िामिाजासािख्या 
काफिाच्या रचथावणीवरून त्याने एका कट्टि मुसिमानाचा वध किरविा आरण “िाजे िजवाड्याचं्या 
शब्दावंि कोणीही रवश्वास ठेव ूनये,” या उक्तीतीि सत्याची प्ररचती अशा तऱ्हेने हुसेन रनजामशहाने आणून 
रदिी. यानंति तो िामिाजाच्या छावणीकडे गेिा. हुसेन रनजामशहाने छावणीत प्रवशे केल्यावि िामिाजा 
उठिा, आरण त्याने त्याचा हात आपल्या हातात घेतिा. हुसेन रनजामशहा यािा आपल्या स्वतःबद्दि 
अरतशय अरभमान वाटत असे. त्याने पाण्याचे एक भाडें आरण तस्त मागरविे आरण िामिाजाच्या स्पशामुळे 
आपिे हात जणू काही दूषीत झािे आहेत असे दािवनू तस्तामध्ये हात धुऊन टाकिे. हे पारहल्यावि 
िामिाजा आपल्या भाषेत उद गाििा की, “हा जि माझा पाहुणा नसता ति याचे हात मी तोडिे असते आरण 
त्याच्या मानेभोवती टागंून ठेविे असते.” नंति त्यानेही पाणी मागरविे आरण आपिे हात धुवनू टाकिे. 
दोन्ही बाजूकडीि भावना इतक्या प्रक्षबु्ध झाल्या की दोन्ही पक्ष त्याच जागी हमिीतुमिीवि येऊन मािामािी 
कितात की काय असे वाटू िागिे. हुसेन रनजामशहाने कल्याणीच्या रकल्ल्या िामिाजाच्या स्वाधीन करून 
म्हटिे की “ह्ा मी तुम्हािा भेट म्हणून देत आहे.” िामिाजाने ताबडतोब त्या आरदिशहाकडे िवाना 
केल्या. नंति त्याने हुसेन रनजामशहािा पानाचा रवडा रदिा. यावि अिी आरदिशहािा न भेटता हुसेन 
रनजामशहा अहमदनगििा चािता झािा. तेथे आल्यानंति त्याने अहमदनगिचा रकल्ला रफरून दगडाने 
बाधंिा. हा रकल्ला पूवी फक्त मातीत बाधंण्यात आिा होता. त्याचप्रमाणे हुसेन रनजामशहाने रकल्ल्याभोवती 
एक िोि िंदक िणण्याची आज्ञा केिी. अहमदनगि आरण रवजयनगि याचं्यामध्ये तह घडवनू 
आणण्याचे कामी हुसेन रनजामशहाच्या वतीने कासीम बेग आरण मुल्ला इनायतउल्ला व िामिाजाच्या वतीने 
व्यंकटाद्री आरण येितम् िाज यानंी भाग घेतिा होता. 
 

(५३) रहजिी ९७० [रहजिी ९७० इ. स. १५६२] या वषी हुसेन रनजामशहा आरण इब्राहीमशहा हे 
कल्याणीच्या परिसिात एकमेकास भेटिे. त्यारठकाणी हुसेन रनजामशहाची मोठी मुिगी रबबी जुमिी रहचा 
रववाह इब्राहीम कुतुबशहाबिोबि साजिा किण्यात आिा. त्यानंति ताबडतोब त्यानंी कल्याणीच्या 
रकल्ल्यािा वेढा रदिा. या परिस्स्थतीत त्याचं्यावि िामिाजा आरण अिी आरदिशहा यानंी हल्ला केिा. 
त्यानंा रबदिहून अिी बिीदशहा आरण [३] (२४३) वऱ्हाडहून बुिहाण इमादशहा हे दोघेजण येऊन 
रमळािे. बुिहाण इमादशहा हा नुकताच आपिा बाप दया इमादशहा याच्या मृत्यनंूति गादीवि आिा होता. 
हुसेन रनजामशहाने अब्रचूी चाड न बाळगता जहागंीििानाचा जो िून किरविा होता त्यामुळे बुिहाण 
इमादशहा हा आतल्याआत हुसेन रनजामशहावि जळत होता. शत्रचेू सैन्य आपल्यावि चािून येत आहे असे 
पाहून हुसेन रनजामशहाने आपिा जनाना औशाच्या रकल्ल्यात पाठवनू रदिा. नंति त्याने रनिरनिाळ्या 
पल्ल्याच्या ७०० तोफा आरण ५०० हत्ती यासंह इब्राहीम कुतुबशहा समवते कूच केिे आरण तो शत्रूपासून १२ 
मिै अंतिापयंत येऊन पोहोचिा. त्याने त्या रठकाणी जेमतेम मुक्काम केिा न केिा आहे तोच एक प्रचडं 
वादळ घोंघावत आिे आरण त्या वादळाने हुसेन रनजामशहाच्या छावणीतीि सवु तंबूचंी रवल्हेवाट िावनू 
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टाकिी. इतक्यात मुसळधाि पावसाचा मािा सुरू झािा आरण त्यात त्याची जनाविे आरण रवशषेतः 
तोफाही पूणुपणे कुचकामी झािी. रनजामशहाने आपिी छावणी रदिी होती तो प्रदेश दाट काळ्याभोि 
मातीचा होता. तुफान पडिेल्या पावसाने रतथे अगदी िाडा होऊन गेिा आरण त्यात हुसेन रनजामशहाचा 
तोफिाना रुतून बसिा. दुसऱ्या रदवशी सकाळी शत्रचू्या बािगीि घोडेस्वािानंी इब्राहीम कुतुबशहाच्या 
छावणीवि सवु बाजूनी हल्ले चढरविे. कोणताही प्ररतकाि न किता इब्राहीम कुतुबशहाच्या सैन्याने पळ 
काढिा. कुतुबशहा आपल्यािा सोडून छावणीतून पळून गेल्याचे हुसेन रनजामशहाने जेव्हा पारहिे तेव्हा 
त्यानेही काढता पाय घेण्याचे ठिरविे. या माघािीमध्ये त्याने िणागंणावि आणिेल्या ७०० तोफापंैकी 
जेमतेम ४० तोफा त्यािा आपल्याबिोबि नेणे शक्य झािे. [२४१☐] 
 

(५४) रतसऱ्या रदवशी हुसेन रनजामशहाने ज्या काही तोफा बिोबि घेतल्या होत्या त्याचंाही त्याग 
किणे त्यािा भाग पडिे. तोफा तशाच टाकून त्याने [३] (२४४) अहमदनगिकडे पळ काढिा. माघाि 
घेताना आपिे शाही रकनिाबाचे छत्र चामि मात्र त्याने आपल्या बिोबि घेतिे. जिी त्याच्याजवळ जेमतेम 
१००० घोडेस्वाि होते तिी शत्रचू्या सहा हजाि घोडेस्वािाचंी फळी फोडून तो पाि झािा. ठिारवक आरण 
नेमिेल्या वेळी नमाज पढण्याचा हुसेन रनजामशहाने कडक रशिस्ता पाळिा होता. एके रदवशी दुपािी शत्रू 
त्याच्या अगदी पाठीवि आिेिा होता. अशा वळेी घोड्यावरून उतरून नमाज पढण्यामध्ये रकती धोका आहे 
याची त्यािा त्याच्या अरधकाऱ्यानंी जाणीव रदिी. पिंतु हुसेन रनजामशहाने त्याच्या अरधकाऱ्यांनी त्यािा 
रदिेल्या इशाऱ्याकडे पूणपुणे दुिुक्ष केिे. त्याने दािरविेल्या असामान्य धैयाचा त्याच्या शत्रूंना अरतशय 
अचंबा वाटिा आरण काही अंतिावि पाठिाग किण्याचे थाबंवनू त्यानंी रनजामशहाच्या अप्रतीम शौयाची 
प्रशसंा केिी. नमाज पढून झाल्यानंति त्याच्या असे दृष्टोप्तत्तीस आिे की आपल्या कमिेवि सोन्याचा 
कमिपट्टा आहे. सोन्याचा कमिपट्टा घािून नमाज पढणे हे अरतशय रनषेधयुक्त आहे याची रनजामशहािा 
जाणीव झािी. त्याने कमिपट्टा काढून फेकून रदिा आरण पुन्हा त्याने नमाज पढून पुिे केिे. आता 
रनजामशहाचा पाठिाग किणे अप्रस्तुत आहे अशा रनष्ट्कषाप्रत शत्र ूयेऊन पोहोचिा आरण त्याचा पाठिाग 
किण्याचे सोडून देण्याचे त्यानंी ठिरविे. त्यानंति हुसेन रनजामशहाने अहमदनगिच्या रकल्ल्यात भिपूि 
िसदीचा पुिवठा केिा आरण स्वतः जुन्निच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेण्यासाठी त्याने कूच केिे. दोस्तानंी 
पुन्हा अहमदनगिच्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा. िामिाजाच्या हहदू सैरनकानंी मुसिमानी प्रजा आरण त्याचंी 
मािमत्ता याचं्यावि कल्पनाही किता येणाि नाही एवढे अत्याचाि आरण मानिंडना किणािी कृत्ये केिी. 
त्यानंी मुसिमानाचं्या मरशदी उध्वस्त केल्या आरण रियाचं्या अब्रचेू अपहिण केिे. अरि आरदिशहािा या 
अत्याचािाचंी घृणा आिी आरण त्याने िामिाजािा अहमदनगिचा वढेा उठवनू हुसेन रनजामशहाचा 
जुन्निकडे पाठिाग किण्याबद्दि सल्ला रदिा. शत्रू आपल्या पाठिागावि पुन्हा आिा आहे हे पारहल्यावि 
हुसेन रनजामशहाने जवळपासच्या उंच पवुतिाजींचा आसिा घेतिा. त्याने हुसेन रुस्तुमिान दक्कनी, 
आधमिान हबशी आरण सिाजी कोळी या आपल्या रतघा अरधकाऱ्यानंा सैन्य घेऊन शत्रचू्या छावणीभोवती 
रघिया घािण्याचे आरण त्याची िसद तोडण्याचे कामरगिीवि िवाना केिे. त्यानंी दोस्ताचं्या 
छावणीभोवतािचा प्रदेश इतका उजाड आरण उध्वस्त करून टाकिा की त्यामुळे शत्रूिा पाऊि पुढे 
टाकणेही अशक्यच होऊन बसिे. हुसेन रुस्तुम िानाची आरण शत्र ू [३] (२४५) सैन्याची कानूि या 
िेडेगावापाशी गाठ पडिी. अरिआरदिशहा हा त्या वळेी रशकािीसाठी गेल्यामुळे छावणीत गैिहजि होता. 
तेव्हा रुस्तुम िानाने रवजापूिच्या सैन्यावि एकाएकी छापा घातिा. यावळेी झािेल्या धुमिक्ीत 
अरिआरदिशहाचा चुिता ठाि माििा गेिा. पिंतु रवजापूिच्या सैन्याने अिेि बाजू रुस्तुमिानावि 
इतक्या यशस्वीरित्या उिटरविी की हुसेनिान आरण त्याचे दोन हजाि सैरनक िणागंणावि ठाि माििे 
गेिे. पावसाळ्यािा सुरुवात होण्याचे अगोदि दोस्तानंी पुन्हा अहमदनगििा वेढा घािण्यासाठी कूच केिे. 
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रसना नदीच्या रकनाऱ्यावि रकल्ल्याच्या दरक्षणेिा िामिाजाच्या सैन्याने तळ रदिा. त्यावळेी डोंगिामध्ये 
मुसळधाि पावसाने कहि केिा. िात्रीच्या वळेी नद्यानंा भयंकि पूि चढिा. या पुिात दोस्त सैन्याचे ३०० 
घोडे आरण सामान सुमान वाहून नेणािी असंख्यात जनाविे बुडािी. त्यारशवाय कमीतकमी २० पेक्षा जास्त 
असे उच्च दजाचे अरधकािी आरण २५ हजािापेंक्षा अरधक सैन्यामधीि िहान-मोठे अरधकािी नदीिा 
आिेल्या प्रचंड पुिात वाहून गेिे. या भयंकि दुरिन्हामुळे िामिाजाने अहमदनगि रकल्ल्याचा वढेा उठरविा 
आरण कनाटकच्या रदशनेे कूच केिे. अिी आरदिशहाने त्याचाच रकत्ता रगिविा, आरण नळदुगचु्या 
रकल्ल्याकडे, त्या रकल्ल्याची संिक्षणाच्या दृष्टीने मजबतूी किण्यासाठी कूच केिे. जेव्हा दोस्ताचं्या फौजा 
होटगी येथे पोहोचल्या तेव्हा दाणापाण्याची व्यवस्था किण्याच्या रमषाने िामिाजाने तेथे मुक्काम केिा, आरण 
त्या संधीचा फायदा घेऊन त्याने रवजापूि आरण गोवळकोंडा याचं्या काही रजल्ह्ाचंी िुटािूट केिी. अिेि 
आपल्या िाजधानीिा पित रफिण्याचे अगोदि त्याने अिीआरदिशहा आरण इब्राहीम कुतुबशहा या 
दोघाकंडून बिाचसा मुिूि तोडून घेऊन तो आपल्या िाज्यात सामीि केिा. 
 

(५५) अिी आरदिशहाने नळदुग ु रकल्ल्यावि मूतुजािान अंजू याचीं रकल्लेदाि म्हणून नेमणूक 
केिी, आरण तो रवजापूिकडे पितिा. त्यावळेी सोिापूि रजल्हा हा हुसेन रनजामशहाच्या ताब्यात होता. 
रवजापूिच्या अरधकाऱ्यानंी वािंवाि या रजल्ह्ात आक्मणे केिी. सोिापूिवि आता हल्ला होणाि अशी रभती 
वाटल्यामुळे [३] (२४६) रनजामशहाने िढाऊ सैरनक देऊन मोठ्या बदंोबस्ताने शहिावि हल्ला झाल्यास 
अरण रकतीही काळपयंत वेढा चािू िारहल्यास अन्नधान्य पुिेसे पडाव े म्हणून १ हजाि बिैावंि धान्याचं्या 
गोणी िादून त्या सोिापूिकडे िवाना केल्या. नळदुग ु येथे मूतुजािानािा सोिापूिकडे चाििेल्या या 
ताडं्याची िबि रमळािी. त्याने ताबडतोब बािगीि घोडेस्वािाचंी एक मोठी तुकडी घेऊन नळदुगवुरून कूच 
केिे आरण सोिापूि व पिंडा याचं्यामध्ये तो रनजामशाही फौजेवि तुटून पडिा. दोन्ही फौजात िढाई 
झािी, आरण त्यात रनजामशाही फौजेचा पिाभव झािा. त्यानी १५० हत्ती गमाविे. रवजापूिच्या बािगीि 
घोडेस्वािानंा रमळािेल्या रवजयाचा उन्माद चढिा. त्यानंी िुटािूट किण्यास आरण इतस्ततः 
फैिावण्यास सुिवात केिी. मूतुजािानाने हत्तींची िवानगी रवजापूिकडे केिी, आरण तो स्वतः नळदुगकुडे 
पितिा. दिम्यान रनजामशाही फौजेपैकी काही सैरनकानंा मूतुजािानाने पकडिे होते आरण नंति सोडून 
रदिेिे होते. त्यानंी आपल्या मुख्य सैन्याकडे जाऊन मूतुजािानाचे सैन्य कसे रवस्कळीत झािेिे आहे 
याची हरककत आपल्या अरधकाऱ्यानंा रनवदेन केिी. यावि त्यानी जवळजवळ २ हजाि घोडेस्वािाचंी 
जमवाजमव केिी, आरण आरदिशाही सैरनकाचंा पाठिाग सुरू केिा. त्यानंी एकाएकी मूतुजािानावि 
हल्ला केिा, त्यािा पकडिे आरण त्याची िानगी अहमदनगिकडे केिी. सोिापूि येथे रशबदंीिा 
प्ररतकािासाठी िसद पोहोचरवण्याचा हुसेन रनजामशहाचा रनधाि अद्याप कायम होता. त्याने स्वतः 
अहमदनगिहून आपल्या सैन्यासह कूच केिे आरण सोिापूि शहिात १२ हजाि गोणी इतके धान्य कुमक 
म्हणून यशस्वीरित्या पोहोचरविे. 
 

(५६) ज्या वषी िामिाजा या रवजयनगिच्या हहदू िाजाच्या वाढत्या सामर्थयाचा नायनाट 
किण्यासाठी अहमदनगि, रवजापूि, रबदि आरण गोवळकोंडा येथीि मुसिमान सुितानानंी तह करून 
एकजूट केिी ते वष ुम्हणजे रहजिी ९७२ [रहजिी ९७२ इ. स. १५६४] हे होय. या सवु सुितानाचंी सैन्ये 
एकरत्रत झािी आरण त्यानंी दरक्षणेच्या रदशनेे कूच केिे. या सैन्याने कृष्ट्णा नदी ओिाडंिी आरण तेथूनच 
१२ मिै अंतिावि असिेल्या हुकेिी नदीवि त्यानंी आपिा तळ रदिा. या सैन्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी 
िामिाजाने ७० हजाि घोडेस्वाि आरण ९० हजाि पायदळ एवढी सेना घेऊन कूच केिे. या सैन्यात [३] 
(२४७) रतिंदाज आरण तोफिान्यातीि गोिंदाज या रशवाय बव्हंशी बदुंका चािरवणािेच अरधक होते. 
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दरक्षणेच्या सुितानानंी िामिाजाबिोबि तह किण्यासाठी आपिी तयािी दािरविी. आमची सैन्ये कूच 
करून येत असतानंा जे तुमचे रजल्हे आम्ही ताब्यात घेतिे आहेत ते तुम्हािा पित करू असे वचनही त्यानंी 
िामिाजा तह किण्यास कबूि व्हावा म्हणून त्यास रदिे. सुितानानंी असा परवत्रा घेण्याचे कािण म्हणजे 
िामिाजाच्या इतक्या प्रचडं सैन्याबिोबि मुकाबिा किण्यास आपिी शक्ती अपुिी पडेि असा जो रवचाि 
त्यानंी केिा हे होय. पिंतु िामिाजाने कसल्याही तऱ्हेच्या तडजोडीिा साफ नकाि रदिा. त्याने आपिा 
भाऊ व्यंकटाद्री यािा २ िक्ष पायदळ, २५ हजाि घोडेस्वाि आरण ५०० हत्ती एवढे सेनादि बिोबि देऊन 
डाव्या फळीवि अरि आरदिशहाचा प्ररतकाि किण्यास पाठरविे. आपिा दुसिा भाऊ येितम् िाज यािा 
त्याने २५ हजाि घोडेस्वाि, २ िक्ष पायदळ आरण ५०० हत्ती देऊन इब्राहीम कुतुबशहा आरण अिी बिीद 
यानंा उजव्या फळीवि प्ररतकाि किण्यासाठी िवाना केिे. तो स्वतः त्याच्या शजेािच्या देशातीि िाजानंी 
पाठरविेिे १५ हजाि रनवडक सैरनक, १ हजाि हत्ती आरण ५ िक्ष पायदळ एवढा सैनासंभाि घेऊन 
सैन्याच्या मध्यभागी हुसेन रनजामशहाच्या सैन्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी उभा ठाकिा. त्याची इच्छा 
इब्राहीम कुतुबशहा आरण अरि आरदिशहा. यानंा जन्मभि िोिंडी हपजऱ्यामध्ये बंरदस्त करून ठेवण्याची 
होती. म्हणून त्याने आपल्या सैरनकानंा शक्य झाल्यास त्या दोघानंा रजवतं पकडून कैदी म्हणून आणण्याचा 
आदेश रदिा. त्याने आपल्या हातािािीि सैन्याच्या तुकडीिा शक्य झाल्यास हुसेन रनजाम शहाचे रशि 
धडावगेळे करून आपल्यापाशी आणण्यास सारंगतिे. 
 

(५७) िामिाजाबिोबि कोणत्याही अटीवि तह होण्याची आशा न रदसल्यामुळे रनिाश झािेल्या 
मुसिमान सुितानानंी प्राणपणाने शत्रूबिोबि मुकाबिा किण्याचे ठिरविे. त्यानंी पुढीिप्रमाणे आपल्या 
फौजेची िढाईसाठी िचना केिी. अरि आरदिशहाने उजवी बाजू संभाळिी, हुसेन रनजामशहा हा 
आघाडीच्या मध्यावि उभा ठाकिा, आरण इब्राहीम कुतुबशहा आरण अरिबिीद यानंी डाव्या फळीचा ताबा 
[३] (२४८) घेतिा. शत्रवूि हल्ला किण्यासाठी कूच किण्याचे अगोदि प्रत्येक फळीतीि सेना रवभागाने १२ 
इमामाचं्या सन्मानाथु १२ रनशाणे उभी केिी. हुसेन रनजामशहाच्या आघाडीवि रनिरनिाळ्या पल्ल्याचं्या 
६०० तोफा होत्या. एकेका ओळीत २०० तोफा अशा तऱ्हेने तोफाचं्या ३ ओळी किण्यात आल्या होत्या. 
परहल्या ओळीत भािी तोफा होत्या. दुसऱ्या ओळीत कमी पल्ल्याच्या तोफा होत्या आरण रतसऱ्या ओळीत 
जंबरूूि अथवा तोफगोळे टाकणािी रफिती यंते्र होती. या सवु तोफ िान्यावि अरधकािी म्हणून छिबी 
रूमीिान या अरधकाऱ्याची नेमणूक किण्यात आिी होती. रूमीिानाने मध्य आरशया िंडात कतुबगाि 
अरधकािी म्हणून नाव कमाविे होते, आरण युिोप िंडातही त्याने तोफिान्यावि काम केिे होते. त्याने जो 
व्यहू िचिा होता तो शत्रचू्या नजिेस पडून शत्र ूसावध होऊ नये म्हणून त्याच्या आघाडी वि २००० पिदेशी 
रतिंदाजाचंी फळी उभािण्यात आिी. त्यानंी पुढे चाि करून येणाऱ्या शत्रवूि बाणाचंा अिंड वषाव चािू 
ठेविा. हहदूचे सैन्य जसजसे आगेकूच करू िागिे तसतसे हे रतिंदाज मागे झािे. हहदूचे सैन्य याप्रमाणे 
तोफिान्याच्या अगदी नजीक येऊन पोहोचिे. त्याचं्यावि मुसिमानाचं्या तोफिान्याने इतका अचूक आरण 
प्रचडं भरडमाि केिा की त्याचंी भयंकि प्राणहानी होऊन त्यानंी गोंधळात माघाि घेतिी. पिंतु या 
आकस्स्मक हल्ल्याने त्याचं्यामध्ये जो घबिाट उडािा होता त्यातूंन ते झटपट सावििे आरण त्यानंी आपिी 
जमवाजमव केिी. िामिाजाने त्याचं्यामध्ये द्रव्य वाटिे आरण आणिी द्रव्याची त्यानंा भिुावणी दािवनू 
दुसऱ्यादंा मुसिमानाचं्या तोफिान्यावि हल्ला किण्यासाठी म्हणून त्याना उद्युक्त केिे. यावळेी हहदंूच्या 
सैन्याने जो हल्ला केिा त्यामुळे मुसिमानाचंी सवु आघाडी पेटून उठिी. हहदंूनी मुसिमानाचं्या आघाडीच्या 
मध्यावि जो हल्ला केिा तो इतका प्रिि होता की मुसिमानाचं्या डाव्या आरण उजव्या फळीविीि सैन्याने 
माघाि घेतिी. शत्रू अरतशय जवळ येऊन ठेपिा ति त्यावि हल्ला किण्यासाठी म्हणून छिबी रूमी िानाने 
तोफातं ताबं्याची नाणी ठासून भििी होती. या तोफानंी केिेिा मािा इतका नाशकािक ठििा की पाच 
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हजािापेक्षा जास्त सैरनक तोफाचं्या तोंडाजवळ मरून पडिे. यानंति हहदंूनी माघाि घेतिी. मुसिमानी 
तोफिान्याविीि आिेिा हहदंूचा हल्ला पितरवण्यात आिा. या घटनेने िढाईचा रनकाि जवळजवळ 
िागल्या साििाच झािा. शत्रमूध्ये उडािेल्या गोंधळाचा फायदा मुसिमानी सेनारवभागाच्या मध्यावि 
हुसेन रनजामशहाच्या हातािािीि रवजापुिी सैन्यातीि सेनापती रकश्वििान िािी याने घेतिा. त्याने 
तोफाचं्या िागेंतीि रिकाम्या जागेमधून आपिे पाचहजाि घोडेस्वाि [३] (२४९) पुढे घुसरविे आरण माघाि 
घेणाऱ्या शत्रूचा िामिाजाच्या सेनारवभागाच्या मध्यापयंत पाठिाग केिा. तेथे िामिाजा हा पायी पळून 
जाण्याचा प्रयत्न किीत असताना रनजामशाही सैन्यातीि एका हत्तीने त्यािा गाठिे आरण आपल्या सोंडेत 
त्यािा पकडिे. िामिाजािा हुसेन रनजामशहासमोि आणण्यात आिे. िामिाजाचा हुसेन रनजामशहाच्या 
हुकुमावरून रशिच्छेद किण्यात आिा. िामिाजाचे सवु सैन्य रवजयनगिकडे पळून गेिे. यानंति झािेल्या 
घटनाचंी संपूण ु हकीकत आरदिशाही घिाण्याच्या इरतहासात यापूवीच कथन किण्यात आिेिी आहे. 
यारठकाणी एवढेच सारंगतिे तिी पुिे आहे की रवजयनगिचा सवु प्रदेश मुसिमानी सैन्याचा हाती आिा. 
यानंति हुसेन रनजामशहा अहमदनगििा पितिा. व्यसनाचं्या अरतिेकाने त्याच्या शिीिाची भयंकि हानी 
झािी आरण त्यातच काही काळानंति त्याचा अंत झािा. त्याच्या पाठीमागे त्याचे चाि मुिगे आरण चाि 
मुिी होत्या. पुढीि शब्दामध्ये त्याच्या मृत्यचूी आठवण गुंफण्यात आिी आहे. [२४२☐] 
 

दरक्षणेच्या सूयाचे तेज अव्यक्त झािे. 
 

मुततजा णनजामशिा 
ऊफत  

णदवािा अथवा वेडा णनजामशिा [३] (२५०) 
 

(५८) मुतुजा [२४३☐] रनजामशहा जेव्हा गादीवि आिा तेव्हा तो अल्पवयी होता. त्यामुळे त्याची 
आई िूनजा हुमायनू ही सहा वषेपयंत िाजप्ररतरनधी होती आरण िाज्याच्या सवु बाबींचे काम त्या काळापयंत 
रतने साभंाळिे. रतने आपल्या रतघा भावानंा-ऐनउिमुल्क, ताजउिमुल्क आरण एरतबाि िान-िाज्यातीि 
परहल्या प्रतीचे उमिाव बनरविे. रतने मुल्ला इनायतउल्ला याची िाज्याचा वकीि आरण पेशवा या 
अरधकािावि नेमणूक केिी. तो दििोज दिबािात हजि िाही आरण रचकाच्या पडद्याआड बसून 
दिबािातीि कामकाज पाही; रतचा मुिगा मुतुजा रनजामशहा हा मात्र त्याच्या वयािा साजेिशा 
व्यवसायात आपल्यािा गुंतवनू घेई. 
 

(५९) रनजामशाही दिबािातीि कािभािाची अशा तऱ्हेची [३] (२५१) परिस्स्थती असताना 
रवजापूिच्या अरि आरदिशहाने आपिे सैन्य घेऊन हहदंूवि (रवजयनगि) चाि केिी. अनागोंदी येथे 
रवजयनगिच्या प्रातंातच आता त्याचंी सत्ता उििी होती आरण त्याचंा िाजा स्वगवुासी िामिाजाचा भाऊ 
व्यंकटाद्री हा पेणकोडा येथे िहात असे. दुसिा काहीच उपाय न उिल्यामुळे आरण भयंकि संकटाने 
ग्रासल्यामुळे व्यंकटाद्रीने िूनजा हुमायनू रहच्याकडे मदतीची याचना केिी. रतने आपल्या सवु सैन्यासरहत 
आपिा तरुण मुिगा मुतुजा रनजामशहा यािा बिोबि घेऊन रवजापूिच्या िाजारवरुद्ध चाि केिी. 
अहमदनगिच्या फौजानंी केिेल्या आक्मणामुळे अनागोंदीहून माघाि घेऊन आपल्या िाज्याच्या 
संिक्षणासाठी पाठीमागे येणे अरि आरदिशहािा भाग पडिे. पिंतु यानंति िवकिच अहमदनगि आरण 
रवजापूि या दोन मुसिमानी िाज्यामंध्ये तह झािा. या तहानंति रवजापूि आरण अहमदनगि या दोन 
िाज्याचं्या सुितानानंी वऱ्हाडचा बुिहाण इमादशहा याचा वकीि आरण पेशवा तुफाि िान याच्या रवरुद्ध 
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मतै्रीचा किाि केिा. तुफाििानाने बुिहाण इमादशहािा बाजूिा सारून आपल्या हातात सवु सत्ता 
बळकाविी होती. या तहाप्रमाणे आरदिशाही आरण रनजामशाही फौजानंी वऱ्हाडवि आक्मण केिे आरण 
त्या प्रदेशातं िुटािूट केिी. पावसाळा सुरू होण्यापूवी त्याचं्या फौजा आपापल्या िाज्याकंडे पित रफिल्या. 
दोन्ही फौजा आपापल्या िाजाकडे जात असताना आरदिशहाने अहमदनगिच्या तरुण सुितानािा 
रवश्वासघाताने पकडण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु अरि आरदिशहाच्या या बेताची मारहती अगोदिच मुतुजा 
रनजामशहाची आई िाजप्ररतरनधी िूनजा हुमायनू रहिा िागिी होती. रतने त्विेने िातोिात छावणी 
सोडिी आरण मधिी नदी पाि केिी. दिम्यान नदीिा आिेल्या प्रचडं पुिामुळे रनजामशाही आरण 
आरदिशाही फौजा आपोआपच पिस्पिापंासून रवभागल्या गेल्या आरण रनजामशाही फौजानंा 
अहमदनगिच्या रकल्ल्यामध्ये सुिरूपपणे पोहोचणे शक्य झािे. 
 

(६०) रहजिी ९७५ [रहजिी ९७५ इ. स. १५६७] या वषी अरि आरदिशहाने रनजामशाही िाज्यावि 
स्वािी केिी. अहमदनगि िाज्यातीि अनेक रठकाणे त्याने काबीज केिी आरण रनजामशाही फौजाचंा 
पिाभव केिा. दिम्यान िाज्य प्ररतरनधी िूनजा हुमायनू रहने िाज्यातल्या िायक माणसानंा बाजूिा सारून 
आपल्या नातेवाईकानंा मोठमोठ्या जागा देण्याचे जे धोिण [३] (२५२) स्वीकाििे होते त्यामुळे त्या सबंध 
वगामध्ये अरतशय रचडीची भावना रनमाण झािी. सितेशवेटी सुितान मुतुजा रनजामशहा याची सहकािी 
मंडळी—शहा जमािउद्दीन हुसेन अंजू, कासीम बेग हकीम आरण इति—यानंी त्याच्या आईच्या वतुनाबद्दि 
त्याच्याकडे तक्ाि केिी. त्यावि मुतुजाशहाने उत्ति रदिे की माझे सवुच मंत्री आरण वजीि माझ्या आईशी 
एकरनष्ठ आहेत. अशा परिस्स्थतीत रतने जो अरधकाि बळकारविा आहे त्यािा मी सुरंुग िावनू माझ्या हाती 
सत्ता कशी काय घेऊ? यावि त्यानंी उत्ति रदिे की जि तुमची पिवानगी असेि ति रतच्या पक्षाकडे 
असिेल्या काही सिदािानंा सहज आपल्याकडे वळवनू घेता येईि आरण आपिा कायुभाग साधता येईि. 
यावि मुतुजा रनजामशहाने त्याचं्या बेतािा आपिी संमती रदिी. तेव्हा वि उल्लेरििेिे अरमि आपल्या 
रमत्रमंडळीसमवते काही काळानंति िाजवाड्याकडे गेिे. रतथे मुतुजा रनजामशहा आपल्या आईबिोबि 
बसिेिा त्यानंा रदसिा. आपिे गुरपत आता उघडकीस आिे असे मुतुजा रनजामशहाच्या बारिश बुद्धीिा 
वाटिे. आता आपिी आई याचा वचपा काढणाि म्हणून आपिे प्राण रतच्या क्ोधापासून बचावाव े म्हणून 
त्याने रतिा सारंगतिे की िाज्यातल्या काही अरधकऱ्यानंी तुिा पकडण्याचे कािस्थान िचिे होते. यावि 
िूनजा हुमायनू रहने ताबडतोब रतच्यारवरुद्ध कािस्थान किणाऱ्या मुख्य मुख्य अरधकाऱ्यानंा पकडून 
बरंदस्त केिे. 
 

(६१) रहजिी ९७७ [रहजिी ९७७ इ. स. १५६९] या वषी िाजमाता िूनजा हुमायनू रहने आपिा 
मुिगा मुतुजा रनजामशहा यािा बिोबि घेऊन रवजापूिचा सेनापती रकश्वििान याने केिेल्या आक्मणािा 
तोंड देण्यासाठी चाि केिी. कूच कित ते धामणगाव येथे येऊन पोहोचिे. मुतुजा रनजाम शहा यािा आता 
आपिे रहत अनरहत कळू िागिे होते. तेव्हा त्याने आपल्या आईच्या िगामरुपी बंधनातून स्वतःची सुटका 
करून घेण्याचा रनिय केिा. या हेतूने त्याने िाज्याच्या मुख्य अरमिानंा आपल्या बाजूिा वळवनू घेतिे 
आरण नंति हबशिान यािा िूनजा हुमायनूकडे पाठवनू असे कळरविे की, यापुढे तू कोणत्याही प्रकािे 
िाजकािणात भाग घेऊ नयेस आरण इति िाजघिाण्यातंीि रियापं्रमाणे रनवृत्तीत आयुष्ट्य कंठावसे असे 
आम्हािा वाटते. हा रनिोप रमळाल्यावि रतिा भयंकि संताप आिा. रतने आपल्या अनुचिानंा बोिारविे, 
आपल्या चेहऱ्यावि बुििा टाकून ती घोड्यावि स्वाि झािी आरण िाजवाड्याबाहेि पडिी. आपल्यापाशी 
रतने धनुष्ट्यबाण, तिवाि, आरण िंजीि ही शिे घेतिी. पिंतु रतच्याकडून थोडासाच प्ररतकाि झाल्यावि 
रतिा पकडण्यात आिे. रतचा सेवकगण पळून गेिा. [३] (२५३) यानंति िाज्याच्या कािभािाची सूते्र 
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मुतुजा रनजामशहाने आपल्या हाती घेतिी. त्याने नंति फौजेची जमवाजमव केिी आरण रवजापूिचा 
रकश्वििान याच्यावि हल्ला किण्याच्या उदे्दशाने धारूिच्या रदशनेे कूच केिे. 
 

(६२) शत्रचू्या [२४४☐] छावणीपासून थोड्या अंतिावि तो येऊन पोहोचल्यानंति रकश्वििानाकडून 
त्याच्याकडे बंद ििोटा घेऊन एक जासूद आिा. मुतुजाशहाने ििाटा उघडून आतीि मजकूि वाचिा. 
आतीि मजकुिात इतक्या उद्धटपणाची भाषा वापििेिी होती की, मुतुजा रनजामशहा संतापाने अगदी 
वडेारपसा होऊन गेिा घोड्यावि स्वाि होऊन त्याने अशी प्ररतज्ञा केिी की, धारूिच्या रकल्ल्यात प्रवशे 
रमळाल्यारशवाय मी घोड्यावरून उतिणाि नाही. एवढे बोिून त्याने घोड्यािा टाच माििी आरण तो वगेाने 
रकल्ल्याकडे रनघािा. त्याच्या बिोबिच्या सिदािानंी त्यािा रवनवनू सारंगतिे की, रकल्ले हजकून 
घेण्यासाठी घोडदळाचा काहीही उपयोग होत नाही, त्याचप्रमाणे मूठभि माणसेही कामास येत नाहीत. 
तेव्हा आपण अरवचािाने शत्रवूि हल्ला करून आपिे जीरवत धोक्यात आणण्याचे साहस करू नये. यावि 
मुतुजा रनजामशहा म्हणािा की, मी पिमेश्विाची कसम िाऊन सागंतो की, तिवािीच्या घावानंी मी 
रकल्ल्याचा दिवाजा फोडून काढीन, आरण शत्रू सैरनकाचं्या पे्रताचंा िच पाडून रकल्ल्यात जाण्यासाठी वाट 
करून घेईन. जि रवजयश्रीने मिा माळ घातिी, ति मिा काहीच अपाय होऊ शकत नाही आरण जि मिा 
मृत्य ू यावा ही रवरधघटना असेि ति तो धोका टाळण्याचा प्रयत्न किणे रनिथुक आहे. मुतुजा 
रनजामशहाच्या मनाना ठाम रनिय बरघतल्यानंति त्याच्या अरधकाऱ्यानंी त्याची अशी रवनवणी केिी की, 
कृपा करून आपण रनदान रचिित तिी अंगावि चढवावे. तसे किण्यास युद्धाच्या रनयमाप्रमाणे पैगंबिाची 
अनुमती आहे. मुतुजाशहाने या गोष्टीिा आपिी संमती रदिी आरण त्याप्रमाणे रचिित अंगावि चढवनू 
शत्रवूि हल्ला किण्यासाठी तो पुढे सिसाविा. रकल्ल्याच्या दिवाजाजवळ पोहोचल्यावि रकल्ल्याच्या 
तटावरून त्याच्यावि बंदुका, बाण आरण अस्र्गनबाण याचंा एकच वषाव किण्यात आिा. या माऱ्यािािी 
त्याचे अनेक सैरनक आरण काही हत्ती आरण घोडे माििे गेिे. तिीदेिीि मुतुजारनजामशहा आपल्या 
रनियापासून िेसभिही मागे सििा नाही आरण कोणत्याही तऱ्हेची जिम न होता तो सुिरक्षत िारहिा. 
सिते शवेटी रकल्ल्यावरून होणािा गोळीबाि एकाएकी थाबंिा. यामुळे मुतुजा रनजामशहा रवस्मयचरकत 
झािा. त्याने या गोष्टीचे कािण शोधून काढण्यासाठी आपिी माणसे िवाना केिी. कसल्याही तऱ्हेचा 
प्ररतकाि न होता त्याच्या सैरनकानंी रकल्ल्यात प्रवशे केिा. तेव्हा त्यानंा असे आढळून आिे की, रकल्ला 
िािी करून शत्र ूरनघून गेिा आहे. बहुधा एिादा बाण चुकून रकश्वििानाच्या हृदयाचा भेद करून गेिा 
असावा, कािण रकश्वििानाचे पे्रत जरमनीवि पडिेिे होते. मुतुजा रनजामशहाच्या रवजयी सैरनकानंी 
त्याचे मस्तक धडावगेळे केिे आरण रकल्ल्याच्या [३] (२५४) तटावि टागंून ठेविे. आपल्यािा रमळािेल्या 
रवजयाबद्दि प्राथुना करून सुितानाने पिमेश्विाचे आभाि मानिे. आता रनजामशाही सैन्याने 
गोवळकोंड्याचा इब्राहीम कुतुबशहा याजबिोबि संगनमत करून रवजापूिवि आक्मण केिे. अथात् पुढे 
मुतुजा रनजामशहाने शहा अबिू हसन याने केिेल्या कािस्थानामुळे इब्राहीम कुतुबशहाशी इतके वैि धििे 
की इब्राहीम कुतुबशहािा आपिी छावणी रनजामशाही सैन्याच्या हाती िुटािूट किण्यासाठी ठेवनू पळून 
जाण्यािेिीज दुसिा मागु उििा नाही. यानंति थोड्याच काळाने अरि आरदि शहा व मुतुजा रनजामशहा 
या दोघामंध्ये तह झािा. मुतुजा रनजामशहा अहमदनगििा पित रफििा. तेथे आल्यावि त्याने 
जमािउद्दीन हुसेन याची आपिा मुख्य वकीि आरण पेशवा म्हणून नेमणूक केिी. यानंति तो पोतुुगीजाचं्या 
ताब्यात असिेल्या िेवदड्याचं्या रकल्ल्यावि चाि करून गेिा. पिंतु वढेा काही मरहने चािल्यानंति 
रनजामशहािा तो उठरवणे भाग पडिे. कािण पोतुुगीजानंी नजिाणे आरण रवशषेतः दारू याचंी िाच 
रदल्याने रनजामशाही अरधकाऱ्यानंी आपल्या धन्याचा रवश्वासघात केिा आरण पोतुुगीजांना समुद्रमागे 
कुमक आणण्याचे कामात अडथळा रनमाण केिा नाही. [२४५☐] या मोरहमेवरून पितल्यानंति सुितानाने 
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आपल्या अनेक अरधकाऱ्यानंा बडतफु केिे आरण िाज्याचा मुख्य वकीि म्हणून चेंगीझिानाची नेमणूक 
केिी. चेंगीझिानाच्या अंगी असामान्य कतुृत्व होते. त्याने काळजीपूवुक िक्ष देऊन िाज्याच्या कािभािाची 
घडी पूवुस्स्थतीप्रत नेिी. त्याने आपल्या रहकमतीने अरि आरदिशहा आरण इब्राहीम कुतुबशहा याचं्यामध्ये 
होऊ घातिेिा मैत्रीचा किाि मोडून काढिा आरण आपिा धनी रनजामशहा आरण अिी आरदिशहा 
याचं्यामध्ये एकोपा घडवनू आणिा. दोन्ही सुितानाचंी भेट िाज्याचं्या सिहद्दीपाशी झािी, आरण त्यात असे 
ठििे की अरि आरदिशहाने वऱ्हाड आरण रबदि याचं्यापासून रमळणाऱ्या उत्पन्नाचं्या बिोबिीइतका मुिूि 
कनाटकातून हजकून आपल्या ताब्यात घ्यावा, ति मुतुजारनजामशहािा ही दोन्ही िाज्ये [३] (२५५) 
अनुक्मे तुफाििान आरण अरिबिीदशहा याचं्याकडून रहसकावनू घेऊन आपल्या ताब्यात घेण्याची 
पूणपुणे मुभा देण्यात यावी. 
 

(६३) रहजिी ९८० [रहजिी ९८० इ. स. १५७२] या वषी मुतुजा रनजामशहाने वऱ्हाडवि आक्मण 
केिे. त्याचा सेनापती चेंगीझिान याने दािरविेिे शौयु आरण चातुयु याचं्या जोिावि त्याने 
तुफाििानािा एरिचपूिमधून हाकिून िाविे. इतकेच नव्हे ति तुफाििान आरण त्याचा मुिगा 
समशिेउिमुल्क या दोघानंा पळून जाऊन डोंगिाळ मुििाचा आश्रय घेणे भाग पडिे. त्याचें २०० हत्ती 
आरण त्यारशवाय सवु जड सामानसुमान रनजामशहाने काबीज केिे. जवळ जवळ ६ मरहनेपयंत 
तुफाििानाचा या जंगिातून त्या जंगिात रनजामशाही फौजा पाठिाग किीत होत्या. ६ मरहन्याच्या 
अिेिीस एका अरंुद हिडीत रनजामशाही फौजानंी त्याची वाट अडवनू त्यािा कोंडिे. येथे तो ििा 
रनजामशाही फौजेच्या तावडीतच सापडावयाचा पिंतु वाटेमध्ये मीि मुसा माहजदिानी या एका अंधश्रद्धाळू 
अवरियाने त्याची गाठ घेऊन धमाच्या भोळसट सबबीिािी त्याचा पुष्ट्कळसा कािापव्यय केिा. 
सुितानाच्या मनात १२ इमामाचं्या बद्दि जी पे्रमभावना होती रतच्यावि नेमके बोट ठेवनू मीिमुसाने 
सुितानािा आपल्यािा १२ हजाि होनाइतकी िक्कम रदल्यािेिीज पुढे कूच करून न जाण्याचा इशािा 
रदिा. मीिमुसा याने केिेल्या रवनंतीप्रमाणे त्याच्या पदिात १२ हजाि होन टाकीययंत सुितानाने त्याच 
रठकाणावि मुक्काम केिा. चेंगीझिानाने सुितानाची रवनवणी केिी की छावणीतीि तंब ूठोकून होईपयंत 
मीिमुसािा पैसे देण्याचे पुढे ढकिावे. पिंतु सुितानाने त्याची रवनंती अमान्य केिी. या भानगडीत जो वेळ 
गेिा त्यामुळे तुफाििानािा पिायन करून जाण्याची संधी रमळािी. तो बुिहाणपूिकडे पळून गेिा, 
आरण त्याने िानदेशच्या सुितानाकडे संिक्षण मारगतिे. पिंतु मुतुजा रनजामशहा आपल्यावि सूड 
उगवीि या जारणवनेे तुफानिानािा संिक्षण देण्याची िानदेशच्या सुितानािा रभती वाटिी. 
 

(६४) [रहजिी ९८० इ. स. १५७२] तेथून तुफाििान वऱ्हाडकडे पित रफििा आरण 
निनाळ्याच्या डोंगिी रकल्ल्याचा त्याने आश्रय घेतिा. तेथून त्याने रदल्लीपती बादशहा अकबि याजकडे 
मदतीची याचना केिी. अकबिाने मुतुजा रनजामशहाकडे आपिा वकीि पाठरविा आरण त्यािा ताबडतोब 
वऱ्हाडविीि आक्मणापासून पिावृत्त होण्याची ताकीद रदिी. पिंतु [३] (२५६) मुतुजा रनजामशहाने या 
तारकदीकडे पूणपुणे दुिुक्ष केिे. थोड्याच अवधीत निनाळा आरण वऱ्हाडमधीि इति सवु महत्त्वाचे रकल्ले 
मुतुजा रनजामशहाच्या हाती पडिे. तुफाििान, त्याचा धनी सुितान बुिहाण इमाद उिमुल्क आरण 
इमादशाही घिाण्यातीि सवु पुरुषमाणसे आरण बायकामंडळी यानंा कैद किण्यात येऊन वऱ्हाडमधल्या 
अहमदनगिने घेतिेल्या रकल्ल्यापंैकी एका रकल्ल्यात त्यानंा बरंदस्त किण्यात आिे. काही काळानंति तेथे 
त्या सवांचा मृत्य ूझािा. असे म्हणतात की त्यानंा रवषप्रयोग करून ठाि मािण्यात आिे असावे. 
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(६५) वऱ्हाडमधीि मोहीम आटोपल्यानंति मुतुजा रनजामशहा अहमदनगिकडे पित रफिण्याच्या 
रवचािात होता. पिंतु चेंगीझिानाने त्यािा असे रनवदेन केिे की अरि आरदिशहा हा रवजयनगिचा प्रदेश 
हजकून घेऊन आपिी ताकद वाढरवण्याच्या मागािा िागिा आहे. अशा वळेी अहमदनगि िाज्याने स्वस्थ 
न बसता पूवी ठिल्याप्रमाणे अहमदाबाद रबदि हजकून घेण्यासंबंधीची योजना पुिी पाडण्याच्या मागािा 
िागणे हे मिा अरतशय श्रेयस्कि वाटते. चेंरगजिानाचा सल्ला मुतुजा रनजामशहािा पटिा आरण 
त्याप्रमाणे त्याने अहमदाबाद रबदिच्या रदशनेे कूच केिे. दिम्यान िानदेशचा सुितान रमिान महमदशहा 
याने मुतुजा रनजामशहा हा आता वऱ्हाडमधून रनघून गेिा आहे या संधीचा फायदा घेऊन वऱ्हाडचा भतूपूवु 
सुितान दया इमादउिमुल्क याचा आपण मुिगा आहोत असे सागंून वऱ्हाडच्या गादीवि हक्क सागंण्याऱ्या 
एका इसमािा साहाय्य किण्यासाठी ३००० घोडेस्वाि आरण ७ ते ८ हजाि पायदळ एवढे सैन्य वऱ्हाडात 
िवाना केिे. रनजामशाही सैन्याच्या ताब्यातीि अनेक रठकाणावंरून त्यानंा हाकिून देण्यात आरण 
वऱ्हाडचा बिाच मोठा भाग आपल्या ताब्यात पित रमळरवण्याचे कामी या फौजेिा यश आिे. ही बातमी 
कळताच मुतुजा रनजामशहा मोठ्या घाईघाईने पुन्हा वऱ्हाडकडे पित रफििा. त्याने आपल्याबिोबि 
सैन्याची िहानशी तुकडी घेऊन वऱ्हाडात प्रवशे केिा आरण मुख्य फौजेिा बिोबि घेऊन आपल्या 
पाठोपाठ येण्याची चेंगीझिानािा आज्ञा रदिी. रनजामशाही सैन्याचा एक सैनापती सय्यद मुतुजा याने 
मुतुजा रनजामशहाच्या अगोदि कूच केिे होते. त्याच्या बिोबि ८००० घोडेस्वािाचंी फौज होती. त्याची वि 
उल्लेरििेल्या तोतयाशी गाठ पडिी. सय्यद मुतुजा याने तोतयािा पळवनू िाविे आरण त्याच्या 
अनुयायाचंी पागंापागं केिी. दिम्यान मुतुजा रनजाम [३] (२५७) शहाने िोहनिेडा घाटाच्या मागाने 
िानदेशात घुसून बुिहाणपूिच्या अगदी दिवाजापयंतचा त्या िाज्याचा मुिूि उध्वस्त करून टाकिा. 
 

(६६) चेंगीझिानािा अरसिचा रकल्ला बघण्याची अरतशय उत्कंठा होती. या रकल्ल्याचा आसिा 
रमिान महमदशहा फारूकी याने घेतिा होता. त्या रकल्ल्याची पाहणी किण्यासाठी म्हणून चेंगीझिान तेथे 
८००० घोडेस्वाि घेऊन गेिा. रमिान महमदशहाने चेंगीजिानाचा मदतीचा मागु तोडण्यासाठी म्हणून 
आपल्या फौजेची एक तुकडी पाठरविी. पिंतु चेंगीझिानाने या तुकडीचा हल्ला पितवनू िावनू शत्रचेू 
भयंकि नुकसान केिे. इतकेच नव्हे ति त्या तुकडीतीि काही अरधकािीही त्याने कैद केिे. यानंति मुतुजा 
रनजामशहा हा स्वतः अरसिच्या रकल्ल्यावि चाि करून गेिा. तेथून त्याने आपल्या सैन्याच्या तुकड्या 
रकल्ल्याभोवतािच्या प्रदेशात िवाना केल्या. त्यानंी तो प्रदेश इतका उध्वस्त केिा की माणसाचंी 
नावरनशाणी देिीि तेथे िारहिी नाही. सितेशवेटी रमिान महमदशहाने दंडादािि भिीमोठी िक्कम 
मुतुजा रनजाम शहाकडे भििी आरण नंति मुतुजा रनजामशहाने िानदेशातून आपल्या फौजा काढून 
घेण्याचे कबूि केिे. 
 

(६७) यानंति थोड्याच काळाने इब्राहीम कुतुबशहाचा वकीि रमजािान इस्पहानी हा मुतुजा 
रनजामशहाचा रबदिविीि रनयोरजत हल्ला होऊ नये म्हणून प्रयत्न किण्यासाठी रनजामशाही छावणीत 
येऊन पोहोचिा. आपिा उदे्दश साध्य करून घेण्यासाठी त्याने बिीच मोठी िक्कम चेंगीझिानािा देऊ 
केिी. चेंगीझिानािा या गोष्टीचा संताप आिा. त्याने िक्कम घेण्याचे नाकारून इस्पहानीिा बजाविे की 
माझी इच्छा असिी ति सािा रनजामशाही िरजना माझ्या रदमतीिा हजि आहे. अथात् तो यावि असे 
म्हणािा की आम्ही रबदिचा पाडाव केल्यानंति मात्र अकबि बादशहाचे दरक्षणेवि सवु शस्क्तरनशी जे 
संभाव्य आक्मण होण्याची शक्यता आहे त्यारवरूद्ध मुतुजा रनजामशहा, इब्राहीम कुतुबशहा आरण अरि 
आरदिशहा यानंी एकजूट किणे जरूि आहे. चेंगीझिानािा िाच देऊन आपल्याकडे वळवनू घेण्यात 
अपयश आल्यामुळे इस्पहानी याने आपिा बेत रसद्धीस नेण्यासाठी सारहबिानािा आपल्या बाजूिा वळवनू 
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घेण्याचा डाव टाकिा. सारहबिान हा मुतुजा रनजामशहाच्या िास मजीतिा होता आरण चेंगीझिानाने 
त्यािा आपल्या वागणुकीने दुिाविे होते. रमजािान इस्पहाना यानें सारहबिानापाशी चेंगीझिानाबद्दि 
असा आिोप केिा की चेंगीझिानाचा बेत वऱ्हाडात स्वतंत्र िाज्य स्थापून सुितानपदावि रविाजमान 
होण्याचा आहे. अशा आिोपाने सारहबिानािा अथातच आनंद झािा आरण मोठ्या िुषीने रमजािान 
इस्पहानीच्या चेंगीझिानारवरुद्ध केिेल्या आिोपािा त्याने मान डोिाविी. त्याप्रमाणे सारहबिानाने रमजा 
इस्पहानीने चेंगीझिानावि केिेिा आिोप सुितानापाशी येऊन सारंगतिा. पिंतु सारहबिानाने 
चेंगीझिानारवषयी [३] (२५८) वाटत असिेल्या दे्वषबुद्धीने हा आिोप केिा असावा असे मुतुजा 
रनजामशहाने मानून ह्ा आिोपावि रवश्वास ठेविा नाही. सारहबिान यावि आपल्या चेंगीझिानावि 
केिेल्या आिोपापासून िेसभिही ढळिा नाही इतकेच काय पण त्याने िडण्याचेही सोंग आणिे. त्याने 
सुितानाची अशी रवनवणी केिी की जि आपिा माझ्यावि रवश्वास नसिा ति चेंगीझिानाच्या मूळच्या 
गावचाच रमजा िान इस्पहानी आहे त्यािा आपण बोिाव ूपाठवाव ेआरण त्यािा जे काही सागंावयाचे आहे 
ते आपण ऐकून घ्याव.े त्याप्रमाणे मुतुजा रनजामशहाने रमजािानािा बोिारविे तेव्हा तुम्ही ऐकिेिी बातमी 
ििी आहे असे सागंून रमजािानाने सुितानाची िातिजमा केिी. रमजािानाने सारंगतिेल्या बातमीचा 
सुितानाच्या मनावि बिाच परिणाम झािा पिंतु त्याने आणिी पुिावा रमळेपयंत काहीही कािवाई न किता 
थाबंण्याचा रनिय केिा. सिते शवेटी त्याने चेंगीझिानािा आपल्यापाशी हजि होण्यास सारंगतिे आरण 
तो आल्यावि मुतुजाशहाने आता आपल्यािा साििे िणागंणावि िाहण्याचा कंटाळा आिा असून आपिी 
इच्छा आता अहमदनगिकडे पित रफिण्याची आहे असे त्यािा सारंगतिे. यावि चेंगीझिान म्हणािा की 
नवीन हजकिेल्या प्रदेशात तेथीि िरहवाशाचंा रवश्वास संपादन किण्यासाठी म्हणून आपण स्वतः पाचसहा 
मरहने िाहाणे हे सवु दृष्टीने योर्गय आहे. पिंतु जि का असे किणे आपल्यािा पसंत नसेि ति आपण मिा 
त्या कामासाठी सैन्यासह कोणत्याही परिस्स्थतीत मागे ठेवावे. चेंगीझिानाने केिेल्या सूचनेमुळे मुतुजा 
रनजामशहाची साहेबिानाने त्याच्यावि जो आिोप केिा होता तो ििा असल्याबद्दिची िात्री पटिी. 
त्याबिोबि सुितानाने चेंगीझिानाबिोबिची आपिी वागणूक ताबडतोब बदििी. चेंगीझिानाच्या ही गोष्ट 
जेव्हा िक्षात आिी तेव्हा त्यािा आपल्या जीरवताच्या सुिरक्षततेबद्दि रभती रनमाण झािी आरण आपण 
आजािी आहोत या सबबीिािी त्याने काही रदवस दिबािात हजि िाहण्याचे टाळिे. चेंगीझिानाच्या या 
वागणुकीचा परिणाम सुितानाच्या मनात त्याच्याबद्दि आिेिा संशय दृढमूि होण्यात झािा. सुितानाने 
त्यािा ठाि मािण्याचे मनाशी ठिरविे आरण त्याने आपल्या हकीमािा चेंगीझिानािा औषध म्हणून रवषािी 
अकु देण्याचा आदेश रदिा. आपल्यािा औषध म्हणून रवष देण्यात येत आहे हे चेंगीझिानाने ओळििे 
आरण प्रथम ते घेण्यास नकाि रदिा. पिंतु आपल्या नकािाचा काहीही उपयोग होणाि नाही त्याची त्यािा 
जाणीव झािी. त्याने आत्मयाग किण्याकडे मनाची तयािी केिी आरण रवषाचा घोट मोठ्या आनंदाने प्राशन 
केिा. आपल्या शवेटच्या क्षणी त्याने मुतुजा रनजामशहािा उल्लेिून पुढीिप्रमाणे पत्र रिरहिे, “आपिा 
बदंा आरण रवश्वासू सेवक असा मी (रमिक) आपल्यािा असे कळव ू इस्च्छतो [३] (२५९) की माझ्या 
जीवनरूपी सूयाने हयातीची साठ दािने ओिाडंिी आरण झपायाने हयातीच्या सत्तिाव्या दािनाकडे 
त्याची वाटचाि चािू होती. ईश्विाप्रत पोहोचण्याच्या उंबिठ्यावि मी उभा आहे आरण माझे मस्तक 
आपल्यापुढे रवनम्रतेने िवरविेिे आहे. माझ्या जीवनरूपी जिामध्ये भयानक हिाहि ओतिेिा हा 
औषधाचा प्यािा मी घटाघट रपऊन टाकिा आहे. आपल्या उदािधी स्वभावामुळेच माझा अभ्युदय झािा. 
माझी कतुव्यरनष्ठा आरण िाजरनष्ठा ही केवळ आपल्याच आजे्ञच्या आधीन आहेत हे पूणुपणे जाणून इति 
कोठल्याही गोष्टी मी मनात न आणता माझ्या नजिेआड केल्या आहेत. मिा जि तुझी इच्छा काय आहे असे 
रवचाििे ति मी असे म्हणेन की आपिे जीवन आरण आपिे सावुभौमत्व ही आता माझे होऊ घातिेिे 
कबिस्तान रजतके रचिकाि रटकणािे आहे रततकीच रचिकाि आरण कायम रटको. मी शिीिात जीव वास 
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करून िाहात असताना आपण मिा रजतके चाहात होता रततकेच हकबहुना जास्त आपण मी या जगातून 
नाहीसा झाल्यावि मिा चाहाव े आरण माझी भिावणी किावी अशी आपल्याकडे माझी प्राथुना आहे. मी 
माझ्या स्वतःच्या हस्ताक्षिात रिहून ठेविेल्या आरण माझ्या अंतसमयी प्रकट केिेल्या माझ्या इच्छेप्रमाणे 
आपण किाि आरण िाज्याच्या सवु प्रजाजनामंध्ये अरतशय रनष्ठावान आरण आपल्या चिणी सवुस्व अपुण 
केिेल्यामंध्ये सवुश्रेष्ठ म्हणून माझी गणना किाि असा मिा रवश्वास वाटतो. माझी परहिी अशी इच्छा आहे 
की आपण माझा देह दफन किण्यासाठी किबिा येथे िवाना किावा. [२४६☐] माझी दुसिी इच्छा म्हणजे 
िािी नमूद केिेल्या अरधकाऱ्यावंि माझ्या अंगातीि गुणवैरशष्ट्यािा ते साजेिसे आहेत म्हणून आपण 
आपिा विदहस्त ठेवावा आरण माझ्या पदिी जे पिदेशी मुसिमान माझे अनुचि म्हणून चाकिी किीत 
आहेत त्यानंा तुम्ही आपल्या संिक्षकदिात रुजू करून घ्यावे.” 
 

(६८) आपिे हे अिेिचे मृत्युपत्र चेंगीझिानाने काही सूचना देऊन सय्यद मुतुजाच्या स्वाधीन 
केिे. नंति तो आपल्या रबछान्यावि दुसऱ्या रदवसापयंत पडून िारहिा. त्या रदवशी त्याचा आत्मा त्याच्या 
निि देहास सोडून गेिा. त्याच्या आत्म्याने काही क्षणासाठी उसने आणिेिे हे तात्पुिते आरण नाशवंत 
घिकुि अशा तऱ्हेने रवियास गेिे. 
 

(६९) आपल्या वरजिाच्या प्रामारणकपणाबद्दिची आरण त्याच्या आपल्या विीि िऱ्यािुऱ्या 
भस्क्तभावाची जाणीव मुतुजा रनजामशहािा फाि उरशिा झािी. चेंगीझिानाच्या मृत्यचेू मुतुजा 
रनजामशहािा अरनवायु आरण अपिंपाि दुःि होऊन त्यािा अरतशय वाईट वाटिे. अहमदनगििा 
पितल्यानंति त्याने इहिोकीच्या िाजकािणातून रनवृत्त होण्याचा रनिय केिा. त्याने अहमदनगिमधीि 
प्रमुि प्रमुि नागरिकानंा आपल्या समक्ष बोिावनू घेतिे आरण त्यानंा तो म्हणािा, “आपल्यािा [३] 
(२६०) मिा सागंावसेे वाटते की मी िाज्य किण्यािा नािायक आहे. कािण मिा असे आढळून आिे आहे 
की बिोबि कोणते आरण चूक कोणते यातंीि भेदभाव सागंण्याची कुवत माझ्यामध्ये नाही आरण म्हणून 
अनेक वेळा न्यायाच्या बुिख्यािािी दडून अनेकवळेा जुिूम जबिदस्तीचा गुन्हा माझ्या हातून घडिेिा 
आहे. त्यामुळे जेव्हा सत्य गोष्ट आपोआप उघडकीस येते त्यावळेी सािासाि बुद्धीप्रमाणे रनणयु घेण्याच्या 
शक्तीचा माझ्या अंगी जो अभाव आहे त्याचे मिा दुःि होते. पैगंबिाच्या वशंजापंैकी काजी बेग ह्ाची माझा 
वकीि आरण पेशवा म्हणून मी नेमणूक किीत आहे. त्यासाठी तुम्हािा मी साक्षीदाि म्हणून आरण तुमच्या 
समक्ष ही मी नेमणूक केिी आहे असे पिमेश्विासमोि अिेिच्या रदवशी सागंण्यासाठी म्हणून बोिरविे आहे. 
त्याची नेमणूक किण्यामध्ये माझा उदे्दश कायद्याप्रमाणे त्याने प्रत्येकाबिोबि आपिी वागणूक ठेवावी आरण 
आपल्या िाजगी बाबींचा रवचाि न किता केवळ एिादी व्यक्ती बिवान आहे म्हणून त्या व्यक्तीिा दुबुळ 
व्यक्तीपेक्षा प्राधान्य देऊ नये हा आहे. जि का एिाद्या माणसाने एिाद्या दुिच्या िीपासून सुई जिी चोरून 
घेतिी आरण अंरतम न्यायदानाच्या रदवशी त्या संबधंातं मिा जि प्रश्न रवचािण्यात आिा ति मी असे उत्ति 
देईन की अशा तऱ्हेच्या व्यवहािात माझा कोठल्याही तऱ्हेचा संबंध नाही आरण त्या सवु गोष्टी महमद 
पैगंबिाच्या वंशजापंैकी एक काजी बेग याजंवि मी सोपरविेल्या आहेत.” यानंति मुख्य वकीि आरण पेशवा 
काजी बेग याजकडे वळून तो म्हणािा, “सिकािच्या िाज्यकािभािाची सािी सूते्र आता तुझ्या हातात 
आहेत. जि का तुिा िाज्याचा कािभाि एकयाने चािरवणे जमणाि नसिे ति िाज्यकािभाि 
चािरवण्यासाठी तू भागीदाि म्हणून अमीि उिमुल्क, रमजा महमद तकी कासीम बेग हकीम यानंा 
आपल्याबिोबि घे. माझी चेंगीझिानाबिोबि जी वागणूक झािी त्याचा मिा आता अरतशय पिात्ताप होत 
आहे. त्या सवुशक्तीमान पिमेश्विाचा क्ोध आरण तो मिा जी रशक्षा किीि त्याची मिा अरतशय रभती 
वाटत असून त्यासंबंधीच्या काळजीने माझे मन अरतशय व्यरथत झािे आहे. माझी आता िाज्याच्या 
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भानगडीतून रनवृत्त होण्याची आरण माझे उििेिे रदवस पिात्तापदर्गध मनःस्स्थतीत आरण प्राथुना 
किण्यामध्ये घािरवण्याची आहे.” एवढे बोिून मुतुजा रनजामशहा हा अहमदनगिच्या िाजवाड्यातीि एका 
दािनात रनघून गेिा. या िाजवाड्यािा बगदाद िाजवाडा असे म्हणत. त्या िाजवाड्यात त्याच्या समक्ष 
सारहबिानारशवाय इति कोणत्याही िी अगि पुरुष यानंा जाण्याची बदंी किण्यात आिी. [३] (२६१) 
 

(७०) रहजिी ९८४ [रहजिी ९८४ इ. स. १५७६] या वषी रशकािीच्या रनरमत्ताने अकबि बादशहाने 
दरक्षणेच्या सिहद्दीपयंत कूच केिे. तेव्हा मुतुजा रनजामशहा हा एका बदं पाििीत बसून आरण बिोबि 
काही सैरनक घेऊन अकबि बादशहाच्या हािचािींचे रनिीक्षण किण्यासाठी आरण आपल्या िाज्याचे 
त्याच्या संभाव्य हल्ल्यापासून िक्षण किण्यासाठी म्हणून अहमदनगि िाज्याच्या उत्ति सिहद्दीकडे गेिा. 
त्याच्या सिदािाने जि त्याच्या रवनवण्या केल्या नसत्या ति तो अकबि बादशहावि हल्ला किण्यासाठी चाि 
करूनही गेिा असता. पिंतु आपल्या अरमिाचं्या रवनंतीवरून मुतुजा रनजामशहा अकबि बादशहा आपल्या 
िाज्याकडे पित रफिेपयंत सिहद्दीपाशीच ठाण देऊन थाबंिा. अकबि पित रफिल्यानंति तो पुन्हा 
अहमदनगि येथे आपल्या एकातंवासी जीवनात िममाण झािा. पावसाळ्यामध्ये तो दौिताबाद येथे गेिा. 
तेथे अनेक अवरियाचं्या कबिी होत्या. मोठ्या धार्ममक उत्साहाने त्याने त्या कबिींना भेट देऊन त्याचें दशनु 
घेतिे. एक रदवस सारहबिानाच्या सुद्धा नकळत तो आपल्या िाजगी रनवासस्थानातून बाहेि पडिा, 
आरण पायीच इमाम िोजा याच्या कबिीकडे रनघािा. त्यािा तेथल्या एका िरहवाशाने ओळििे आरण 
सुितान पायी रनघाल्याची िबि काजी बेग याच्याकडे पोहोचविी. फाि मोठ्या प्रयत्नाने काजी बेगने मन 
पित रफिण्यासाठी वळरविे. यानंति सुितान अहमदनगि येथे पित आिा आरण तो हश्तरबहीश्त [२४७☐] 
या बागेमध्ये िाहू िागिा. या सुमािास सुितानाच्या मजीतिा सारहबिान आरण त्याचे सवंगडी यानंी 
चािरविेल्या अत्याचािानंी सीमा गाठिी. सारहबिानाच्या सहकाऱ्यामंध्ये तीन हजाि हिकट दरक्षणी 
िोकाचंा भिणा होता. गरिच्छ हेतू मनात धरून ते आईबापापासून अनेकदा मुिानंा जबिदस्तीने पळवनू 
नेत. अशा तऱ्हेच्या एका प्रसंगात मीिमेहदी याच्या मुिीचा उल्लेि किावा िागेि. आपल्या कुटंुबाची अब्र ू
बचारवण्याच्या कामी रतने आपल्या प्राणाचें बरिदान रदिे. या अत्याचािामुंळे काजीबेगच्या मनात जिी 
अरतशय संताप रनमाण झािा तिीही सारहबिानाचे सुितानावि जे वजन [३] (२६२) होते त्याची त्यािा 
रभती वाटिी. सारहबिानाची मजि अिेि इतकी गेिी की त्याने उद्धटपणे एक अरमिािा आपिे नावं 
बदिण्याचा हुकूम रदिा कािण त्या अरमिाचे नाव सारहबिान असेच होते. त्या अरमिाने जेव्हा नकाि 
रदिा तेव्हा त्याचा नाश किण्याचे सारहबिानाने ठिरविे. पिंतु सिाबतिानाने ही गोष्ट होऊ रदिी नाही 
आरण सुितानाच्या कानावि ही परिस्स्थती घातिी. या गोष्टीचा सारहबिानािा िाग आिा आरण तो 
दिबािातून रनघून गेिा. सारहबिानाच्या गैिहजेिीमुळे सुितानािा चैन पडेना. तो त्याच्या पाठोपाठ 
रनघािा आरण त्याने सारहबिानािा अहमदाबाद रबदि येथे गाठिे. सुितानाने त्याच्या दोन अयोर्गय अटी 
मान्य केल्याविच त्याने अहमदनगििा पित रफिण्याचे कबूि केिे. परहिी अट म्हणजे सुितानाने 
सिाबतिानािा त्याच्या अरधकािावरून काढून टाकाव ेआरण दुसिी अट म्हणजे सारहबिानािा बक्षीस 
देण्यासाठी म्हणून अहमदाबाद-रबदि हे शहि सुितानाने अिीबिीद शहाकडून हजकून घ्यावे. सुितानाने 
जेव्हा रबदि शहिािा वढेा रदिा तेव्हा बिीदशहाने अरि आरदिशहाकडे मदतीची याचना केिी. त्याप्रमाणे 
आरदिशहाने मदत पाठरविी. 
 

(७१) या सुमािास सुितानाचा भाऊ बुिहाण रनजामशहा हा जुन्निच्या रकल्ल्यामधून पळािा, 
आरण त्याने आपल्या भावारवरुद्ध बडंाची रनशाणी उभाििी. यामुळे मुतुजारनजामशहािा अहमदनगििा 
ताबडतोब पित रफिणे भाग पडिे. सिाबतिानािाही त्याने पित बोिारविे. यामुळे पुन्हा दुसऱ्या वळेी 
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सारहबिान हा सुितानािा सोडून पळािा. इकडे बुिहाण रनजामशहा याचा पिाभव झािा आरण तो 
रवजापूििा पळून गेिा. यानंति सुितानाने रफरून एकदा सारहबिानाबिोबि समझोता किण्याचा आरण 
त्याची समजूत पटरवण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु सारहबिानाचे मन वळरवण्यासाठी पाठरविेल्या उमिावानंी 
त्यािा ठाि माििे. आपल्यािा प्ररतकाि कित असताना सारहबिान माििा गेिा अशी त्यानंी सुितानाची 
समजूत घातिी सारहबिानाच्या मृत्यनंूति सिाबतिान हा मुख्य वजीि झािा. त्यािा कोणीही प्ररतस्पधी 
उििा नाही. त्याने अनेक वषेंपयंत वजीि म्हणून काम केिे आरण आपल्या वागणुकीने िोकानंा संतोष 
रदिा. महमूदशहा बहमनीची कािरकदु झाल्यापासून मिाठ्याचं्या प्रदेशावि इतक्या उत्तम तऱ्हेने 
सिाबतिानािेिीज कोणीही िाज्यकािभाि केिा नाही. [२४८☐] 
 

(७२) रहजिी ९८८ [रहजिी ९८८ इ. स. १५८०] या वषी रवजापूिचा अरि आरदिशहा मिण 
पाविा. त्यानंति त्याचा [३] (२६३) पुतण्या इब्राहीम हा गादीवि आळा. त्यावळेी त्याचे वय फक्त ९ वषांचे 
होते. रवजापूिचा सुितान हा अल्पवयी आहे ही संधी रवजापूिचा प्रदेश हजकून घेण्यासाठी अरतशय उत्कृष्ट 
आहे असा रवचाि सिाबतिानाने केिा. त्याने मुतुजा रनजामशहाचे मन रवजापूिवि आक्मण 
किण्याकिता वळरविे. याप्रमाणे एक मोठे सैन्य बईजादउिमुल्क याच्या हातािािी रवजापूि रवरुद्ध 
पाठरवण्यात आिे. या सैन्याचा पिाभव झािा आरण सैन्याबिोबि गेिेिे सवु हत्ती रवजापूिकिानंी काबीज 
केिे. या वषी घडिेल्या इति सवु घटना रवजापूिच्या इरतहासात यापूवीच सागंण्यात आिेल्या आहेत. 
 

(७३) रहजिी ९९२ [रहजिी ९९२ इ. स. १५८४] यावषी सुितानाने एक भव्य वरकिात 
रवजापूिकडे िवाना केिी. या वरकिातीचा उदे्दश इब्राहीम आरदिशहाची बहीण िुदीजा रहिा रमिान 
हुसेन याजबिोबि िर्गनासाठी मागणी घािण्याचा होता. ही मागणी इब्राहीम आरदिशहाने मान्य केिी. 
यानंति मोठ्या थाटामाटाने िुदीजा रहिा अहमदनगि येथे आणण्यात आिे. या सुमािास िाज्यातल्या 
अनेक उमिावानंी सिाबतिानािा वरजिीच्या अरधकािावरून काढून टाकण्यासाठी आपापसात कट 
केिा. तेव्हा सिाबतिानाने सुितानाचे मन रकल्ल्यामध्ये िहावयािा जाण्याकिता वळरविे आरण तो 
स्वतः त्याच्या रवरुद्ध कट केिेल्या बडंिोि अरमिावंि चािून गेिा. त्याने बंडिोि अरमिाचंी दाणादाण 
उडरविी. यानंति काही काळाने दिबािातीि असंतुष्ट मंडळींच्या एका गटाने सुितानाचा भाऊ बुिहाण 
रनजामशहा यािा एका फरकिाचा वेष देऊन अहमदनगििा आणिे आरण त्यािा हसहासनावि 
बसरवण्याचा कट िचिा. पिंतु ज्या रदवशी हा प्रयत्न किण्याचा त्याचंा बेत ठििा होता त्याचरदवशी 
सिाबतिानाने हा कट उघडकीस आणिा. बुिहाणने जेमतेम आपिा जीव वाचरविा. पिंतु आता या 
रठकाणी आपिे जीरवत सुिरक्षत आहे असे त्यािा वाटेना म्हणून त्याने रदल्लीपती अकबि बादशहा 
याच्याकडे आश्रय मारगतिा. त्यानंति काही काळाने अकबिबादशहाने त्यािा रमजा अजीजकोका याच्या 
हातािािी सैन्य रदिे. या सैन्यािा घेऊन मुतुजारनजामशहावि बुिहाण रनजामशहाने हल्ला किण्यासाठी 
कूच केिे. ही बातमी अहमदनगि येथे पोहोचिी त्याक्षणीच मूतुजा रनजामशहाने [३] (२६४) रमजा 
महमदतकी याच्या हातािािी २० हजाि सैरनकाचंी फौज देऊन त्यािा िाज्याच्या सिहद्दीकडे िवाना केिे. 
रमजा महमदने िानदेशचा िाजा अिीिान याच्याबिोबि आपल्या सैन्याची एकजूट करून नमुदेच्या 
तीिाविीि हंडीया या गावाकडे कूच केिे. रमजा अजीजकोका याने यापूवीच नदी ओिाडंिी होती पिंतु 
दरक्षणी फौजेवि िणागंणामध्ये आपल्यािा िढाई द्यावी िागल्यास रवजय रमळेि याची िात्री न वाटल्याने 
त्याने एकाएकी आपिा मोहोिा रफिवनू वऱ्हाडात कूच केिे, आरण एरिचपूि व बाळापूि ही रठकाणे 
काबीज केिी. पिंतु आपिा पाठिाग होत आहे आरण ज्या मागाने आपण आिो त्या मागाने पित रफिणे 
शत्रनेू अशक्य केिे आहे असे त्यािा आढळून आिे तेव्हा त्याने परिमेच्या बाजूने कूच केिे, आरण एकाएकी 



 अनुक्रमणिका 

सुितानपूि आरण नंदुिबाि या शहिावि घसिा केिा. या शहिात त्याने िुटािूट केिी, आरण तो 
माळव्याकडे पित रफििा. रमजा अजीज पित रफिल्याचे पाहून रनजामशाही आरण िानदेशाच्या फौजाही 
आपापल्या िाज्याकडे पितल्या. 
 

(७४) यासुमािास सारहबिानाच्या जागी फतीशहा नावाच्या नतुकावि मुतुजा रनजामशहाची मजी 
बसिी. त्याने सुितानाकडून मोठमोठ्या जरमनी आपल्या नाव ेबरक्षसीदािि करून घेतल्या. सुितानाने 
त्याच्यावि रनहायत िूष होऊन शाही जामदाििान्यातीि जडजवारहिाची त्याच्यावि मुक्त हस्ताने 
िैििैिात केिी. या दोन्ही गोष्टींमुळे त्याच्या हातात सत्ता संपादन किण्याचे साधन आिे आरण या सते्तचा 
त्याने दुरुपयोग किण्यास सुरुवात केिी. सितेशवेटी त्याने सुितानाकडे दोन गळ्यातीि ित्नहािाचंी 
मागणी केिी. हे ित्नहाि पूवी रवजयनिची जी िुटािूट झािी होती त्या िुटीतून जामदाििान्यात आणिे 
गेिे होते. ह्ा ित्नहािातं मौल्यवान मोती, माणके आरण पाचू बसरवण्यात आिेिे होते. हे ित्नहाि 
फतीशहािा देण्यात याव े अशी मुतुजा रनजामशहाने आज्ञा रदिी. पिंतु ज्याचंी रकमतीत गणना किता 
येणाि नाही अशा या रचत्ताकषकु वस्तू शाही िरजन्यािा पािख्या व्हाव्यात ही गोष्ट होऊ नये अशी 
सिाबतिानाची इच्छा होती म्हणून त्याने दोन िोया रहऱ्याचें बनरविेिे ित्नहाि मूळ ित्नहािाचं्या जागी 
बदिी केिे. काही काळ गेल्यानंति फतीशहाने त्याची किण्यात आिेिी फसवणूक ओळििी. त्याने 
मुतुजा रनजामशहाकडे त्याबद्दि तक्ाि केिी. मुतुजा रनजामशहािा याचा अरतशय संताप आिा आरण 
त्याने सिाबत िानािा जामदाििान्यातीि सवु रहऱ्याचें दारगने [३] (२६५) पाहणीसाठी िाजवाड्यातीि 
दािनात माडंण्यात हुकूम रदिा. जामदाििान्यातीि अरतशय मौल्यवान असे जे दारगने होते ते 
सिाबतिानाने िपरविे आरण उििेिे सवु सुितानाच्या आजे्ञप्रमाणे माडूंन ठेविे. सुितानाने काही 
दारगने तेथे नाहीत हे ओळििे आरण त्यािा भयंकि संताप आिा. आपल्यासमोि होते नव्हते तेवढे दारगने 
त्याने मोठा रवस्तव पेटवनू त्यात फेकून रदिे आरण िागाने मन भिकटून गेल्यासाििा तो आपल्या दािनात 
रनघून गेिा. तो रनघून गेल्यावि सिाबतिानाने आगीच्या ज्वािात दारगने भस्म होऊन जाऊ नयेत म्हणून 
ते वाचवण्याचा प्रयत्न केिा. या आगीत काही मोत्यानंाच फक्त आगीची झळ पोहोचिी होती. ह्ा 
वळेेपासून सुितानािा वडे िागिे असा समज सवुसाधािणपणे प्रसृत झािा. 
 

(७५) यानंति मुतुजा रनजामशहाने आपल्या डोक्यात असे भिवनू घेतिे की त्याचा मुिगा रमिान 
हुसेन हा त्यािा हसहासनावरून ओढून काढण्याच्या िटपटीत आहे. यामुळे मुतुजाशहाने रमिान हुसेन 
यािा ठाि मािण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु सिाबतिानाने िाजपुत्र रमिान हुसेन याच्या जीरवताच्या 
सुिरक्षततेची डोळ्यात तेि घािून जपणूक केिी. याच वळेी इब्राहीम आरदिशहाने मागणी केिी की 
आपल्या बरहणीचा रववाहसमािंभ रमिान हुसेनबिोबि ताबडतोब साजिा तिी व्हावा हकवा िाजकन्येिा 
रवजापूि येथे पित पाठरवण्यात यावे. पिंतु सिाबतिानाने कोणत्याच मागणीची दाद घेण्याचे नाकाििे 
आरण मागणी आम्ही मान्य किावी असे वाटत असल्यास सोिापूिचा रकल्ला आमच्या स्वाधीन किावा असे 
आरदिशहािा कळरविे. यावि इब्राहीम आरदिशहाने अहमदनगिबिोबि युद्ध पुकाििे आरण औशाच्या 
रकल्ल्यािा वेढा रदिा. सिाबतिानाच्या वागणुकीचा मुतुजा रनजामशहािा अपमान वाटिा आरण 
रवश्वासघात केल्याबद्दि त्याने त्याची कानउघाडणी करून त्यािा सारंगतिे की तुझ्या ताबेदािीिा मी 
आता कंटाळिो आहे. यावि आपिी िाजरनष्ठा व्यक्त किण्यासाठी सिाबतिानाने सुितानािा अशी 
रवनंती केिी की मी कैदी म्हणून कोठे िाहाव े असे कोठिेही रठकाण आपण नेमून देऊन मिा सागंा मी 
आपणहून माझ्या पायावि सािळदंड चढवीन आरण त्या रठकाणी कैदी म्हणून िाहण्यासाठी जाईन. मुतुजा 
रनजामशहाने तू दंडिाजपुिीच्या रकल्ल्यात जा असे सिाबतिानािा सारंगतिे. सिाबतिानाची 
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रमत्रमंडळी आरण त्याचे असंख्यात आरश्रत तुम्ही ही भिती गोष्ट ऐकण्याच्या भिीस पडू नका असे सागंत 
असताना देरिि सिाबतिान सुितानाच्या िक्षकाचं्या स्वाधीन झािा. त्यानंी सिाबतिानािा 
बरंदवासात ठेवण्यासाठी दंडिाजपुिीच्या रकल्ल्याकडे नेिे. 
 

(७६) सिाबतिानािा कैदेत ठेवल्यानंति सुितानाने िाजप्ररतरनधी म्हणून कासीम बेग हकीम 
याची नेमणूक केिी आरण रमजा महमदतकी यािा वरजिीच्या अरधकािावि नेमिे. त्या दोघानंाही त्याने 
इब्राहीम आरदिशहाबिोबि तह किण्याची आज्ञा केिी. यानंति िाजकन्या िुदीजा रहचा रववाह िाजपुत्र 
रमिान हुसेन याजबिोबि मोठ्या थाटामाटाने साजिा किण्यात आिा. या घटनेिा काही [३] (२६६) काळ 
िोटतो न िोटतो तोच सुितानाच्या मनात आपल्या मुिाबद्दि संशय रनमाण झािा आरण त्याने त्याचा 
नाश किण्याचे ठिरविे. आपिा हेतू साध्य किण्याकिता त्याने आपल्या वरजिानंा असे सारंगतिे की माझ्या 
मुिाचा सहवास मिा रमळावा अशी उत्कंठा माझ्या मनात रनमाण झािी आहे. सुितानाच्या मनात 
िाजपुत्राबद्दि पे्रमभावनेचा पुन्हा उदभव झािा आहे हे बघून वरजिानंा अत्यंत आनंद झािा आरण त्यानंी 
िाजपुत्रािा रकल्ल्यामध्ये सुितानाकडे पाठरविे. सुितानाने िाजपुत्राबद्दि आपल्यािा अरतशय माया 
रनमाण झािी आहे असा आभास रनमाण करून त्यािा िाहाण्यासाठी आपल्या िोिीशजेािीच िोिी रदिी. 
पिंतु दुसऱ्या रदवशी सकाळी िाजपुत्र झोपिेिा असताना त्याने त्याच्या रबछान्याविीि कपड्यानंा आग 
िाविी आरण स्वतः बाहेि येऊन दिबाजािा कडी घातिी. कपडे पेटल्याच्या धुिाने िाजपुत्रािा जाग 
आिी. त्याने अंगाविचे कपडे फेकून रदिे आरण तो दिवाजाकडे धाविा. दिवाजा बदं आहे असे पाहून 
त्याने मदतीसाठी आिडा ओिडा केिा. धुिामुळे त्याचा जीव कासावीस झािा. तेवढ्यात त्यािा 
सुितानाच्या मजीतिा फतीशहा याने येऊन सोडरविे. त्यािा घेऊन फतीशहा हा कासीम बेग हारकम 
याजकडे गेिा. कासीम बेगने गुप्तपणे त्याची िवानगी दौिताबादिा केिी. यानंति काही वेळाने आपिा 
मुिगा आता जळून गेिा असेि अशा समजुतीने त्याच्या हाडाचंी िाि बघण्यासाठी सुितान त्याच्या 
िोिीत गेिा पिंतु हाडाचंी िाि न रमळाल्यामुळे तो क्ोधारवष्ट झािा. फतीशहाने त्यािा सारंगतिे की 
िाजपुत्राची जळून िाि झािी आहे. पिंतु सुितानाने त्याच्यावि रवश्वास ठेविा नाही. फतीशहानेच त्यािा 
आगीपासून बचाविे असाव े असा सुितानािा संशय आिा. त्याने िाजपुत्रािा ताबडतोब हजि 
किण्यारवषयी फतीशहािा आज्ञा केिी. अिेि फतीशहाने घडिेिी ििी हकीकत सारंगतिी. यावि 
सुितानाने सवु मंत्र्यानंा बोिावणे पाठरविे. या सवांना बदंीस्त किाव े असा हुकूम त्याने सोडिा आरण 
त्याचं्या जागी त्याने दुसऱ्याचं्या नेमणुका केल्या. नवीन नेमिेल्या वरजिानंी िाजपुत्रािा ठाि किण्याचे 
नाकाििे. तेव्हा सुितानाने केवळ नऊ रदवसानंति त्याना बडतफु केिे, आरण िाजप्ररतरनधीची जागा 
रमजािानािा रदिी. 
 

(७७) सुितानािा बुरद्धभ्रंश झािा आहे आरण त्याचे डोके ताळ्यावि नाही हे रमजािानाने पारहिे. 
त्याने सुितानाने रदिेल्या हुकुमाशंी आपण पूणपुणे सहमत आहोत असा देिावा रनमाण केिा आरण 
फतीशहा आरण त्याचे आरश्रत यानंा [३] (२६७) वािंवाि देणर्गया देऊन त्याचंी मजी संपादण्याचे त्याने 
प्रयत्न केिे. पिंतु गुप्तपणे रवजापूिकडे त्याने पत्र रिहून कळरविे की मुतुजा रनजामशहािा आता वडे 
िागिे आहे. त्यािा आपल्या मुिाचा िून किावयाचा आहे. अशा परिस्स्थतीत आपण जि सैन्याची एक 
तुकडी सिहद्दीजवळ पाठवाि ति आपल्या सैन्याचे आक्मण झािे आहे या सबबीिािी मी सैन्याची 
जमवाजमव किीन आरण उघड उघड हुसेनशहाच्या नावाने सुितानारवरुद्ध बंडाची रनशाणी उभािीन. 
रवजापूिचा िाजप्ररतरनधी रदिावििान हा होता. त्याने विीि रवनंती मान्य केिी आरण आपिे सैन्य 
अहमदनगिच्या सिहद्दीवि पाठरविे. तेव्हा रमजािानाने सुितानािा रवचाििे की शत्ररूवरुद्ध कोणती 



 अनुक्रमणिका 

उपाययोजना किावयाची याचा मिा आपण हुकूम द्यावा. सुितानाने त्यािा सारंगतिे की तुिा योर्गय 
वाटेि त्या उपायाची योजना तू शत्रू सैन्यारवरुद्ध कि. यावि रमजािानाने सैन्याची जमवाजमव केिी आरण 
अहमदनगिहून कूच केिे. िाणुिी या गावापाशी आल्यानंति रमजािानाच्या हुकुमावरून तेथे अहमदनगिचे 
सैन्य थाबंिे आरण िाणुिी येथे त्यानंी छावणी रदिी. ते पुढे कूच करून जात नाहीत याचे सुितानािा 
आियु वाटिे आरण त्याने प्रस्तुत इरतहासाच्या िेिकािा त्याची कािणे शोधून काढण्यासाठी पुढे 
पाठरविे. सुितानाबद्दि माझ्या मनात रनष्ठायुक्त पे्रम आहे याची रमजािानािा जाणीव होती. तेव्हा त्याने 
असे अनुमान केिे की, त्याचे बेत जि माझ्या नजिेस आिे ति त्याची िबि मी सुितानाकडे नेऊन 
पोहोचवीन. यावि रमजािानाने फतीशहािा िाचं देऊन सुितान मिा पित बोिावण्यासंबधंी आरण 
सैन्यािा ताबडतोब आगेकूच किण्याबद्दि हुकूम देववीि अशी तजवीज केिी. फतीशहा आिा त्यावळेी मी 
छावणीत होतो. रमजािानाचे ििे डावपेच काय आहेत हे मी ओळििे होते. तेव्हा त्याने मिा पित 
जाण्यास प्ररतबधं किणािे हुकूम सोडिे. पिंतु हुकुमाची िबि मिा वेळीच रमळाल्यामुळे िात्रीच मी छावणी 
सोडून पिायन केिे. अहमदनगि शहिात आल्यावि मी जे जे काही पारहिे होते आरण ऐकिे होते ते 
फतीशहा यािा सारंगतिे. पिंतु मी सारंगतिेल्या कोणत्याच गोष्टीवि आपिा रवश्वास नाही अशी 
फतीशहाने बतावणी केिी. यावि मी म्हणािो की िोटे सागंून मिा माझे रहतही साधावयाचे नाही हकवा 
कोणाचा दे्वषही किावयाचा नाही. या दोन्हीही गोष्टी मिा साधावयाच्या नसल्यामुळे रमजािानावि िोटा 
आिोप किण्याचेही मिा कािण नाही. मी जी काही हरककत सारंगतिेिी आहे त्या हरककतीची सत्यता 
ताबडतोब रदसून येईिच. आम्ही अशा तऱ्हेने बोित असताना दूतानंी बातमी आणिी की िाजपुत्र रमिान 
हुसेन यािा आणण्यासाठी आरण त्यािा हसहासनावि बसरवण्यासाठी रमजािानाने दौिताबादेकडे कूच 
केिे. सुितानावि [३] (२६८) येऊ घातिेल्या संकटरूपी वादळाचे रनवािण कसे किावयाचे यासंबधंी 
त्याने माझा सल्ला रवचाििा यावि मी उत्ति रदिे की, रनरित यश रमळवनू देतीि असे दोनच माग ुमिा 
रदसतात एक म्हणजे आपण ताबडतोब आपल्या अज्ञातवासातून बाहेि पडावे आरण आपल्या िक्षक दिािा 
बिोबि घेऊन शहिाबाहेि कूच किावे. आपण असे केल्यास बहुतेक सवु अमीि हे रमजािानाचा पक्ष 
सोडतीि आरण आपल्यािा येऊन रमळतीि. यावि सुितानाने उत्ति रदिे की आजािीपणामुळे घोड्यावि 
बसण्याइतकी ताकद माझ्या अंगात नाही. तेव्हा मी सुितानािा दुसिा उपाय सुचरविा. त्यािा मी 
सारंगतिे की तुम्ही सिाबतिानािा दंड िाजपुिीहून ताबडतोब बोिावनू घ्या आरण िाज्याच्या मुख्य 
अरधकाऱ्याच्या जागेवि त्याची नेमणूक किा. िाज्यातंीि सवुजणाचें त्याच्यावि पे्रम आहे आरण सवुजण 
त्यािा मानतात. साहरजकच तो मुख्यारधकािावि आल्यानंति सािेजण त्याच्या रनशाणािािी जमा 
होतीि. त्यािा भेटण्यासाठी म्हणून तुम्ही स्वतः जुन्निच्या रकल्ल्यापयंत सामोिे जावे. सुितानाने माझा हा 
सल्ला मानिा. त्याने सिाबतिानाची ताबडतोब सुटका किण्यात यावी असे हुकूम तातडीने िवाना केिे 
आरण स्वतः कूच किण्याची तयािी केिी. यावि फतीशहा त्याच्या पायापाशी पडिा आरण िडतिडत 
त्यािा म्हणािा की जि का आपण स्वतः िाजवाडा सोडून रनघून गेिात ति िाजवाड्याचे िक्षक 
आपल्यािा ताबडतोब कैद कितीि आरण नव्या सुितानािा आपिे मानाचे मुजिे अपुण किण्यासाठी 
तयाि होतीि. फतीशहाने जेव्हा असे सारंगतिे तेव्हा सुितानाने आपिा बेत बदििा आरण सिाबतिान 
येण्याची वाट पाहात िाजवाड्यातच िाहण्याचे त्याने ठिरविे. सुितानाच्या दुबुळपणाचे हे प्रदशनु पाहून 
फौजेने मोठ्या संख्येने सुितानास सोडून दौिताबादचा माग ु धििा. तेव्हा रमजािान हा तेथून त्विेने 
िाजपुत्र रमिान हुसेन यािा बिोबि घेऊन सिाबतिान अहमदनगि येथे पोहोचण्याचे अगोदिच तेथे 
पोहोचाव े या उदे्दशाने दौिताबादहून रनघािा. तो ज्यावळेी अहमदनगिास पोहोचिा त्या वळेी 
िाजवाड्याच्या िक्षणाची जबाबदािी माझ्यावि होती आरण मी िाजवाड्याचे िक्षणाथु शत्रूिा प्ररतकाि 
किण्याचे ठिरविे. पिंतु माझे सवु सैरनक मिा सोडून गेिे. सुितानापाशी एक फतीशहा आरण थोडेसे 
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घिकाम किणािी चाकिमानी माणसे एवढीच फक्त उििी. त्यामुळे आमच्या प्ररतकािािा काहीच अथु 
उििा नाही. िाजपुत्र आरण रमजािान हे ४०००० सशि माणसे घेऊन रकल्ल्यामध्ये घुसिे. त्यानंा 
कसिाही प्ररतकाि झािा नाही रकल्ल्यात घुसल्यावि त्यानंी त्याचं्या हाती जो सापडिा त्यािा ठाि माििे. 
माझ्या नरशबाने िाजपुत्राची आरण [३] (२६९) माझी ओळि होती आरण आम्ही पाठशाळेत एकत्र रशकिो 
होतो आरण आम्ही दोघेही एकत्रच वाढिो होतो. या गोष्टी िाजपुत्राने रवचािात घेतल्या आरण माझ्या 
प्राणािा धक्का िाव ू नये असा हुकूम सोडिा. आपल्या बापाच्या दािनात पोहोचल्यावि िाजपुत्र रमिान 
हुसेन याने शब्दाने आरण प्रत्यक्ष कृतीने मुतुजा रनजामशहाचा जेवढा किता येईि तेवढा अपमान केिा. 
मुतुजा रनजामशहा स्तब्ध िारहिा आरण त्याने रतिस्कािपूवुक फक्त एकदा त्याच्याकडे बरघतिे. अिेि 
िाजपुत्राने म्यानातून आपिी तिवाि काढून रतचे नंगे पाते मुतुजा रनजामशहाच्या छातीवि ओढल्यासाििे 
करून त्यािा म्हटिे की, ‘मी तुम्हािा यमसदनास पाठरवणाि आहे.” मुतुजा रनजामशहाने यावि एक दीघु 
रनश्वास सोडून उद्गाि काढिे, “अहािे रदवया! त्या पिमेश्विाच्या क्ोधाचा अंगाि तुझ्यावि का पडत 
नाही! आपल्या बापाचे जे काही थोडे रदवस िारहिेिे आहेत ते त्यािा मुिाने द्यावते आरण बापाचा योर्गय 
तऱ्हेने आब िािावा अशी इच्छा तो पिमेश्वि तुझ्या मनात का बिे रनमाण किीत नाही.” क्षणभि का होईना 
पिंतु बापाच्या या शब्दानी िाजपुत्र रमिान हुसेन याच्या मनात चिरबचि झािी आरण तो बापाच्या 
िोिीतून बाहेि पडिा. पिंतु बापाच्या मिणाची तो वाट पाहात असिा तिी तो मिेि त्या क्षणापयंत धीि 
धिण्याइतकी रमिान हुसेन याची तयािी नव्हती. मुतुजा रनजामशहा त्या वेळी एका भयंकि िोगाने 
मिणोन्मुि झािा होता ही गोष्टही रमिान हुसेनने ध्यानात घेतिी नाही. त्यामुळे अत्यंत अधीिेपणाने त्याने 
मुतुजा रनजामशहािा उकळत्या पाण्याचे गिमगिम वाफािे येणाऱ्या हमाम िान्यात कोंडून ठेविे आरण 
हमामिान्याचे दिवाजे आरण रिडक्या पक्क्या बदंोबस्ताने त्याने बदं केल्या. त्या िोिीत आता हवचेा एक 
कणही जाऊ शकिा नसता. इतके झाल्यानंति त्याने त्या िोिीच्या िािी एक मोठा जाळ पेटरविा. अशा 
भयानक परिस्स्थतीत सुितानाचा गुदमिल्यामुळे मृत्य ू ओढविा. रमिान हुसेनने रपतृहत्येचे हे भयानक 
कृत्य रहजिी ९९६ या [रहजिी ९९६ इ. स. १५६७] वषी केिे. मृत सुितानाचे त्यािा साजेिशा इतमामाने 
िोजा बागेमध्ये दफन किण्यात आिे. पिंतु काही काळानंति त्याची हाडे दफन पेटीतून काढण्यात आिी 
आरण त्याचंी िवानगी किबिा येथे किण्यात आिी. तेथे ती हाडे मुतुजा रनजामशहाचा बाप आरण आजा 
याचं्या कबिीशजेािी पुिण्यात आिी. मुतुजा रनजामशहाने एकंदि २४ वष ेआरण काही मरहने िाज्य केिे. 
 

(७८) अिेिे! माणसाच्या दैवामध्ये देिीि कुठे स्थैयु आहे. या भार्गयाच्या वतुुळाच्या भ्रमंतीचा थागं 
िागणे हे मानवी आकिनशक्तीच्या पिीकडचे आहे. काळाची तुमच्या जीवनावि जी कुिघोडी नेहमी चािू 
असते रतच्यापासून आपिी सुटका होईि अशी फोि आशा तुम्ही उिाशी बाळगू नका. कािण काळाच्या कू्ि 
िङ्गाच्या प्रहािापासून कोणाची सुटका नाही हकवा कोणािा दयामायाही दािरविी जाणाि नाही. [☐२५०] 
 

णमरान िुसेन णनजामशिा [३] (२७०) 
 

(७९) रमिान हुसेन रनजामशहा याचा स्वभाव अरतशय अरवचािी होता. कू्िपणा त्याच्या वतुणुकीत 
वािंवाि रदसून येई. अहमदनगि िाज्याच्या हसहासनावि जेव्हा तो रविाजमान झािा तेव्हा त्याने आपल्या 
कािरकदीची सुरुवात जुिुम-जबिदस्ती व दडपशाही यानंी केिी. त्याने रमजािानािा आपिा मुख्य 
वजीि नेमिे. पिंतु त्याच्या सल्ल्याकडे त्याने फािच थोडे िक्ष रदिे. साहरजकच रमिान हुसेनिा आपल्या 
हातातीि बाहुिे बनरवण्याची जी आशा रमजािानाने आपल्या मनाशी बाळरगिी होती त्याबाबत रमिान 
हुसेनच्या वतुनाने त्याची पूण ु रनिाशा झािी. त्याचप्रमाणे सािी सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याचे त्याचे 
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स्वप्नही रवियािा गेिे. रमिान हुसेन याने आपल्याच वयाच्या अनेक तरुणानंा मोठमोठ्या अरधकािाच्या 
जगावंि नेमिे आरण आपिी रवषयिोिुपता आरण व्यसनाचंा अरतिेक [३] (२७१) यामध्ये त्यानंा सहभागी 
केिे. पुष्ट्कळदा असे होई की, दारूच्या पूण ु बेहोषीत असताना तो अनेक वळेा आपल्या दारुड्या 
सहकाऱ्याबंिोबि शहिामधून घोड्यावि बसून फेिफटका मािी आरण अनेक माणसानंा त्याचंा कोणत्याही 
तऱ्हेचा अपिाध नसताना यमसदनास पाठवी. यानंति रमिान हुसेनच्या कानावि पुढीि हरककत पडिी. ती 
अशी : रमजािानाने गुप्तपणे मुतुजा रनजामशहाचा भाऊ शहा कासीम यािा रशवनेिीच्या रकल्ल्यावरून 
आणिे आहे आरण त्याच्या बाजूने िाज्यामध्ये बडंाळी रनमाण किण्यासाठी त्यािा आपल्या घिात छपवनू 
ठेविे आहे. ही बातमी कळताच रमिान हुसेन अरतशय घाबरून गेिा आरण त्याने रमजािानािा पकडून 
कैदेत टाकिे. पिंतु दुसऱ्या रदवशी जेव्हा त्यािा असे आढळून आिे की रमजािानाविीि आिोप सवुस्वी 
असत्य आहेत तेव्हा त्याने त्यािा पूवीच्याच अरधकािाच्या जागी नेमिे आरण त्याच्यावि िाज्याच्या 
कािभािाची जबाबदािी सोपवनू पूपुपणे आपिा रवश्वास टाकिा. यापुढे रमिान हुसेनच्या मनात 
आपल्याबद्दि संशय रनमाण होऊ नये म्हणून त्याने त्यािा शाही घिाण्यातीि हयात असिेल्या सवु पुरुष 
माणसाचंी कत्ति किण्याचा सल्ला रदिा. या सल्ल्याप्रमाणे एका रदवशीच एकंदि १५ िाजपुत्राचंा िून 
किण्यात आिा. या घटनेनंति काही काळ गेल्यावि रमजािानाचा सत्ता सुितानाच्या सवगंड्यानंा जाचक 
होऊ िागिी. तेव्हा त्यानंी रमजािानावि पुन्हा रवश्वासघाताचा आिोप केिा. रमिान हुसेन शहाचा या 
गोष्टीवि रवश्वास बसिा. दारूच्या धंुदीत असताना तो एकदा असे उद्गाि काढी की मी माझ्या हातानंी 
रमजािानाचे रशि धडावगेळे किीन ति दुसऱ्या वळेी तो म्हणे की मी रमजािानािा हत्तीच्या पायािािी 
तुडवनू ठाि मिीन. ही परिस्स्थती जेव्हा रमजािानाच्या कानावि घािण्यात आिी तेव्हा त्याने सुितानािा 
गादीवरून काढून टाकून आपल्या जीरवतािा धोका पोहोचणाि नाही अशी कोशीस किण्याचा प्रयत्न केिा 
ति रमिान हुसेन शहाने रमजािानािा आपल्या काबूत आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न केिे. जमारदि उि् 
अव्वाि मरहन्याच्या १० ताििेिा रहजिी ९९७ [जमारदि उि् अव्वाि १० रहजिी ९९७ माचु १५ इ. स. 
१५८८] या वषी रमिान हुसेन आपिा आवडता सेवक बगंशिान याच्या घिी गेिा आरण तेथून त्याने 
रमजािानािा मेजवानीत भाग घेण्यासाठी आमंत्रण पाठरविे. यामध्ये त्याचा उदे्दश रमजािानािा ठाि 
मािण्याचा होता. पिंतु रमजािान पूणपुणे जागरूक होता. त्याने आपण एकाएकी आजािी पडिो आहोत 
[३] (२७२) अशा सबबीिािी मेजवानीिा जाण्याचे नाकाििे. आपिा हा रनिोप पोहोचरवण्यासाठी त्याने 
आपिा रमत्र आगामीि यािा पाठरविे. आगामीि जेव्हा बगंशिानाच्या घिी पोहोचिा तेव्हा रमिान 
हुसेनशहाचे जेवण नुकतेच झािे होते. पिंतु रशष्टाचाि पाळण्यासाठी म्हणून बगंशिान रमजािानाबिोबि 
भोजन घेण्यासाठी थाबंिा होता. आगामीि याने थोडेसे जेवण झाल्यावि आपल्या पोटात भयंकि कळा येत 
असल्याचा बहाणा केिा आरण आपल्यािा रवषप्रयोग किण्यात आिा आहे असे जाहीि करून त्याने 
बगंशिानाचे घि सोडिे. यानंति रमजािानाने थोड्याच वळेानंति रमिान हुसेनशहाकडे रनिोप पाठविा 
की आगामीि मृत्युपथंािा िागिा आहे आरण त्याची तुम्हािा भेटण्याची अिेिची इच्छा आहे. मनामध्ये 
कसिाही हकतू न बाळगता रमिान हुसेन त्यािा भेटण्यासाठी बिोबि अगदी थोडे अनुयायी घेऊन 
रकल्ल्यामध्ये गेिा. तेथे त्यािा रमजािानाने धििे आरण बरंदस्त केिे. त्यानंति रमजािानाने रमिान 
हुसेनशहाचा चुिता बुिहाण रनजामशहा याचे दोन मुिगे िोहगडच्या रकल्ल्यात बरंदवासात होते त्यानंा 
आणण्यासाठी रमि ताहीि रनशापुिी याची िवानगी केिी. ते येईपयंत रमिान हुसेनशहािा आपण कैद केिे 
आहे हे गुप्त ठेवनू त्या दोघापंैकी एकाची हसहासनावि बसरवण्यासाठी रनवड किण्याचा त्याचा बेत होता. 
 

(८०) गेल्यापासून रतसऱ्यारदवशी रमि तारहि हा िाजपुत्रानंा घेऊन पितिा. एकाचे नाव इब्राहीम 
असे होते आरण दुसऱ्याचे इस्माईि. त्यानंति रमजािानाने िाज्याच्या अनेक प्रमुि सिदािानंा रकल्ल्यामध्ये 
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बोिावनू घेतिे आरण त्याचं्यासमोि त्याने रमिान हुसेन यािा हसहासनावरून काढून टाकल्याचे आरण 
धाकटा िाजपुत्र इस्माईि रनजामशहा यािा गादीवि बसरवल्याचे जाहीि केिे. इस्माईिचे वय त्यावळेी 
फक्त बािा वषांचे होते तेथे जमिेिी अमीि उमिाव मंडळी नवीन सुितानािा िडी ताजीम देण्यात गुंतिी 
होती त्यावळेी रकल्ल्याच्या दिवाजाजवळ मोठी दंगि माजिेिी ऐकण्यात आिी. तेथे िष्ट्किातीि एक 
अरधकािी जमाििान हा मुख्यत्वकेरून अनेक हबशी आरण दरक्षणी अरधकािी आरण सैरनक यानंा 
घोळक्याने घेऊन आिा होता. त्याने अहमदनगिचा अरभरषक्त सुितान रमिान हुसेनशहा याजबिोबि 
आपिी भेट किवनू देण्याबद्दि मागणी केिी. यावि रमजािानाने त्याच्याकडे रनिोप पाठरविा की रमिान 
हुसेन हा िाज्य किण्यास नािायक असल्यामुळे [३] (२७३) त्यािा काढून टाकण्यात आिेिे आहे. 
त्याच्या जागी सुितानपदावि त्याचा चुितभाऊ इस्माईि हा आिा आहे. तो तुम्हािा भेटावयास येईि 
आरण तुमच्या बदंगीचा स्वीकाि किीि. यावि जमाििानाने अरधकच दंगि माजरवण्यास सुरुवात केिी. 
त्याने आपिे िोक िस्त्यातूंन दवडंी रपटरवण्यास पाठरविे की रमजािानाने आपल्या पिदेशी भाडोत्री 
रशपायाचंी मदत घेऊन सुितानािा गादीवरून काढून टाकिेिे आहे आरण दुसऱ्या िाजपुत्रािा गादीवि 
बसरविे आहे. त्यािा जि याप्रमाणे कोणािाही गादीवि बसरवण्याची मुभा देण्यात आिी आरण 
अरनयंरत्रतपणे वागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आिे ति एतदे्दशीय अरमिउमिाव आरण प्रजाजन मंडळी ही सवु 
या भाडोत्री वाटमाऱ्याचंी गुिाम बनरविी जाण्यात काहीच वळे िागणािा नाही. िाजधानीमधीि दरक्षणी 
सैरनक आरण सामान्य प्रजाजन या जाहीिनाम्यामुळे िवळून उठिे आरण त्यानंी आपल्या हाती शिे घेतिी. 
थोड्याच वेळातं ५००० घोडेस्वाि आरण पायदळी सैरनक असंख्यात प्रजाजनाबंिोबि जमाििानािा 
जाऊन रमळािे. त्यारशवाय जमाििानािा िाज्यातीि सवु हबशी मंडळींनी आपिा पूण ुपाहठबा रदिा. 
 

(८१) रमजािानाने असा रवचाि केिा की ही दंगि जि आटोक्यात आणावयाची असेि ति 
त्यासाठी रमिान हुसेन यािा ठाि मािणे हाच एकच मागु आहे. याप्रमाणे त्याने आपल्या सैरनकानंा रमिान 
हुसेनचा रशिच्छेद किण्यास फमारविे. रमिान हुसेनचे शीि त्याने एका िाबंावि अडकरविे आरण 
रकल्ल्याच्या एका तटावि त्याने तो िाबं िोवनू टाकिा. याचवेळी रकल्ल्यावरून एक माणूस िािी 
जमिेल्या िोकसमुहािा उदे्दशून मोठ्याने ओिडून म्हणािा की सुितानाचा मृत्य ू झािा आहे. याबद्दि 
आता तिी तुमची िात्री पटिीच पारहजे. तेव्हा तुम्ही आता जि काहीही गडबड न किता शातंपणे 
आपापल्या घिी पित जाि ति तुमचे सावुभौम सुितान इस्माईि रनजामशहा याचं्या कृपेस पात्र व्हाि. 
यावि रतथे जमिेल्या पुढाऱ्यापंैकी अनेकानंी घिी पितण्याचे ठिरविे. पिंतु जमाििानाने ओिडून सवांस 
असे सारंगतिे की जि का रमिान हुसेन यािा ठाि मािण्यात आिे ति आपण सवांनी त्याच्या मृत्यचूा सूड 
या पिदेशी मुसिमानावंि घेतिाच पारहजे आरण इस्माईि रनजामशहाच्या सिकािी कामकाजाची सवु सूते्र 
आपल्या हाती घेऊन या पिदेशी मुसिमानाकंडून आपल्या देशाचा िाज्यकािभाि केिा जाण्याची आपत्ती 
टाळिी पारहजे. यावि जमाििानाने रकल्ल्यावि हल्ला किण्याचा रनिय केिा. त्याचप्रमाणे तेथे जमिेल्या 
िोकानंी रकल्ल्याच्या दिवाजािा िागून िाकडे आरण गवत याचें रढगािे िचिे, आरण त्यािा आग िावनू 
रदिी. [३] (२७४) सूयास्ताच्या सुमािास दिवाजे जळून िाक झािे, पिंतु िािेतीि रनिािे आगीने इतके 
धगधगत होते की मध्यिात्रीपयंत रकल्यातून बाहेि येणे हकवा रकल्ल्यात जाणे हे कोणािाच जमिे नाही. 
मध्यिात्रीच्या सुमािास रमजािान आरण त्याचे सहकािी दोस्त यानंी दिवाजातून बाहेि घुसण्याचा प्रयत्न 
केिा. दिवाजातून आपल्यािा पळून जाता येईि की काय हेही त्यानंी बरघतिे. बाहेि जाण्याचा प्रयत्न 
किण्याच्या नादात अनेकजण दिवाजाबाहेि जमिेल्या िोकाकंडून ठाि माििे गेिे. रमजािान मात्र या 
गडबडीतून पळून जाण्यात यशस्वी झािा आरण त्याने जुन्निच्या रकल्ल्याच्या रदशनेे पिायन केिे. यावि 
सवु दरक्षणी सैरनक, हबशी आरण तेथे जमिेिा िोकसमुदाय हे रकल्ल्यात घुसिे आरण रकल्ल्यात 
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सापडिेल्या प्रत्येक पिदेशी मुसिमानािा त्यानंी ठाि माििे. या ठाि माििेल्याचंी संख्या जवळ जवळ 
३०० एवढी होती, आरण त्यातं मोठमोठ्या अरधकािाविीि िानदानी प्ररतष्ठेची मंडळी होती. त्याचें मुडदे 
रकल्ल्याबाहेिीि मोकळ्या मदैानात फिफटत आणण्यात आिे. या मुडद्याचें दफन न किता ते तसेच िाहू 
द्यावते असा हुकूम देण्यात आिा. आतापयंत केिेल्या कत्तिीने समाधान न झाल्याने अहमदनगि 
शहिातीि प्रत्येक पिदेशी मुसिमानाचंी मग त्याचा अरधकाि हकवा धंदा कोणताही असो, कत्ति किण्याचा 
आरण त्याचंी घिेदािे िुटून जाळून टाकण्याचा हुकूम जमाििानाने आपल्या अनुयायानंा रदिा. 
जमाििानाचे रशपाई आरण अनुयायी यानंा असे मोकळे सोडल्यावि त्यानंी पिदेशी अमीिउमिाव, 
नोकिचाकि, मािक-व्यापािी, उदीम, याते्रकरू आरण पिदेशी पाथंस्थ या सवांची सिास आरण कसिीही 
तमा न बाळगता कत्ति केिी. त्याचं्या घिादािानंा आगी िावण्यात आल्या. अशा तऱ्हेने ज्याचंी मस्तके 
नुकतीच आपल्या कतुबगािीने अस्मानाकडे झुकिी होती त्याचें छेदन किण्यात आिे, आरण त्यानंा मातीत 
तुडरवण्यात आिे. ज्या रियानंी आतापयंत चदं्र आरण सूयु याचं्यापासून शिमेने आपिे चेहिे बुिख्याआड 
िपवनू ठेविे होते त्या रियानंा त्याचं्या केसािा धरून, दारू रपऊन धंुद झािेल्या उन्मत्त जमावात 
फिफटत आणण्यात आिे. बिोबि चौर्थया रदवशी रमजािानािा जुन्निजवळ पकडण्यात आल्यानंति 
जमाििानापाशी आणण्यात आिे त्याची प्रथम शहिातून गाढवावरून हधड काढण्यात आिी. नंति त्याच्या 
शिीिाचे तुकडे तुकडे किण्यात येऊन शहिातीि रनिरनिाळ्या इमाितींवि ते रचकटरवण्यात आिे. 
रमजािानाबिोबि त्याच्या कैद किण्यात आिेल्या अनेक रमत्रानंा ठाि मािण्यात आिे आरण त्याचंी शिीिे 
तोफातं कोंबून [३] (२७५) हवमेध्ये उडरवण्यात आिी. ७ रदवसाचं्या अवधीत जवळ जवळ १ हजाि 
पिदेशी मुसिमानाचंा िून किण्यात आिा. फक्त काही थोडेच दरक्षणी अगि हबशी अरधकाऱ्यानंी रदिेल्या 
संिक्षणामुळे सुटून जाऊ शकिे. रमिान हुसेन रनजामशहाची कािकीदु फक्त १० मरहने आरण २ रदवस 
रटकिी. इरतहासामध्ये ज्यानंी आपल्या बापाचा िून करून िाज्य रमळविेिे आहे, अशा िाजपुत्राचंी जी 
नोंद रमळते त्यात कोणाचीही कािकीदु एक वषापेक्षा जास्त झाल्याचा उल्लेि आपल्यािा रमळत नाही. एका 
कवीने म्हटल्याप्रमाणे आपल्या बापाचा नाश किणािे जे असतात त्यानंा िाजेपण शोभनू रदसत नाही हकवा 
अशा हिकटाचंी कािकीदु फाि काळ रटकत नाही. 
 

इस्माईल णनजामशिा [३] (२७६) 
 

(८२) मुतुजा रनजामशहािा बुिहाण रनजामशहा नावाचा भाऊ होता. बुिहाण रनजामशहाने मुतुजा 
रनजामशहािा हसहासनावरून िेचून काढण्याचा प्रयत्न केिा पण हा प्रयत्न हाणून काढण्यात आिा ही 
हकीकत मुतुजा रनजामशहाच्या कािरकदीच्या इरतहासात नमूद किण्यात आिी आहे. बुिहाण रनजामशहा 
हा आश्रयासाठी अकबि बादशहाच्या दिबािात पळून गेिा. त्याच्या पाठीमागे त्याचे दोन मुिगे इब्राहीम 
आरण इस्माईि हे अहमदनगिमध्ये िारहिे. त्यानंा मुतुजा रनजामशहाने िोहगडच्या रकल्ल्यात कैदेत 
ठेविे. रमिान हुसेन रनजामशहाच्या मृत्यनंूति विीि मुिापंैकी धाकयािा हसहासनावि बसरवण्यात 
आिे. त्याने इस्माईि रनजामशहा हा रकताब धािण केिा. अहमदनगि िाज्यामधीि पक्षोपपक्षाचं्या 
संघषात यशस्वी झािेल्या जमाििानाने त्याच्या अरधकाि ग्रहणािा मान्यता रदिी. [३] (२७७) 
 

(८३) जमाििान हा मेहेदवी पथंाचा होता. त्याने इस्माईि रनजामशहाचे मन त्या पथंाचा स्वीकाि 
किण्यासाठी म्हणून वळरविे. इतकेच नव्हे ति िाजाच्या सवु अरधकािाची सूते्र या पथंाच्या अनुयायाचं्या 
हवािी किण्याबाबत त्याच्यावि दडपण आणिे. त्याच्या हातात सत्ता आल्यावि त्याने परहल्या काही 
रदवसातंच रमिान हुसेन रनजामशहाच्या कािरकदीत पिदेशी मुसिमानाचंी जी कत्ति झािी होती त्यातून 
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वाचिेल्यानंा अहमदनगि सोडून जाणे भाग पडिे. त्याने त्याचंी सवु मािमत्ताही जप्त केिी. यापैकी 
बहुतेकानंी रवजापूिच्या सुितानाकडे चाकिी पत्कििी. यामध्ये प्रस्तुत इरतहासाचा गं्रथकता होता. त्याने 
कािातंिाने रवजापूिच्या दिबािात अरधकािाच्या जागेवि नेमणूक करून घेण्यात यश संपादन केिे. 
मेहेदवी पथंाचे िोक हे इस्िाम धमापासून एक फुटीि वृत्ती धािण किणाऱ्या पथंाचे िोक आहेत. ते असे 
प्ररतपादन कितात की रहजिी ९६७ (इ. स. १५५०) [२५१☐] या वषी स्वतःिा सय्यद महमद म्हणून घेणािा 
हनाफी पथंातीि एक इसम म्हणजेच ििािुिा या परृ्थवीवि अवतीण ु होणािा इमाम मेहेदवी हा होय. 
त्यावळेी अशी काही परिस्स्थती रनमाण झािी की रतचा या तोतयाने स्वतःचे रहत साधण्यासाठी िाभ 
उठरविा आरण इमाम मेहेदवीचा अवताि होण्याचीच ही रचन्हे आहेत असे भासरविे. त्यामुळे 
हहदुस्थानातीि अनेक िोकाचंा हाच इमाम मेहेदवी आहे या गोष्टीवि रवश्वास बसिा. सय्यद महमद हा 
इमाम मेहेदवी आहे या गोष्टीवि रवश्वास ठेवणाऱ्यापंैकी जमाििान हा एक होता. हा जमाििान मेहेदवी 
या नावाने ओळििा जाई आरण इस्माईि रनजामशहाच्या चाकिीत असिेल्या मेहेदवी पथंाच्या 
अनुयायाचंा तो पुढािी समजिा जाई. त्याने अनेक प्रसंगी आपल्या अंगच्या शौयु साहसादी गुणानंी रकती 
संपादन केिी होती. इस्माईि रनजामशहाच्या िाज्यािोहणाचे वळेी त्याच्या अंगातीि साहस रवशषेेकरून 
रदसून आिे. या कावबेाज प्रमुिाच्या हातात इस्माईि रनजामशहा हा एक बाहुिे बनून िारहिा. त्याने 
आपल्या कािरकदीची सुरुवात स्वतःच्या पथंाचे जे नाहीत त्याचंा सवांचा छळ किण्यास प्रािंभ केिा. 
त्याचप्रमाणे मेहेदवी पथंाचे जे अनुयायी होते त्यानंा त्याने उच्चपदावि चढरविे आरण स्वतःच्या अवतीभोवती 
त्याचें जणू एक वियच रनमाण केिे. एकंदि घडामोडीवि नािूष असिेल्या सिदािातं वऱ्हाडचे अमीि 
होते. त्याचें वास्तव्य अहमदनगिपासून काही अंतिावि असल्यामुळे त्यानंी सिाबतिानाची सुटका केिी. 
सिाबतिानािा वऱ्हाडच्या [३] (२७८) सिहद्दीवि असिेल्या िेडल्याच्या रकल्ल्यात बरंदस्त करून 
ठेवण्यात आिेिे होते. मेहेदवी पथंीयाचंा प्ररतकाि किण्यासाठी त्यानंी सिाबतिानाच्या रनशाणािािी 
आपिी एकजूट केिी. अहमदनगिच्या िाज्यामधून मेहेदवी िोकाचंी पूणुपणे हकािपट्टी किण्याचा 
वऱ्हाडच्या अरमिानंी रनिय केिा. हा हेतू मनात धरून त्यानंी अहमदनगिच्या रदशनेे कूच केिे. रवजापूिचा 
सुितान त्यावळेी अल्पवयी होता आरण िाज्यप्ररतरनधी म्हणून रदिावििान हा कािभाि पाहात असे. 
त्यानेही याच सुमािास मेहेदवींचा नाश किणयासाठी म्हणून दरक्षणेच्या रदशनेे आपल्या सैन्यासरहत कूच 
केिे. 
 

(८४) आपल्यावि झािेल्या या दुहेिी आक्मणामुळे जमाििानाने धीि सोडिा नाही ति उिट 
आपल्या अनुयायानंी उते्तजन रदल्यामुळे त्याने प्रथम सिाबतिानारवरुद्ध चाि केिी. गोदाविीच्या 
तीिाविीि पैठण या गावी त्याने सिाबतिानाचा पूणुपणे पिाभव केिा आरण त्यािा बुिहाणपूिच्या रदशनेे 
माघाि घेणे भाग पाडिे. त्यानंति त्याने रवजापूिकडीि आक्मकानंा तोंड देण्यासाठी उत्ति रदशनेे चाि 
केिी. रवजापूिच्या सैन्याशी त्याची गाठ अष्टी या गावी पडिी. दोन्ही फौजा पिस्पिासंमोि या रठकाणी 
जवळ जवळ पधंिा रदवस ठाण माडूंन उभ्या होत्या. दोघानंीही पिस्पिरविोधी अशी कोणतीही कािवाई 
केिी नाही. सितेशवेटी दोन्ही फौजातं तह घडून आिा. या तहाच्या अटीप्रमाणे असे ठििे की मृत 
आरदिशहाची रवधवा िी आरण इस्माईि रनजामशहाची आत्या चादंरबबी रहिा रवजापूिच्या छावणीत 
पाठरवण्यात याव े आरण युद्धाचा िचु भरून काढण्यासाठी म्हणून रनजामशाही सिकािने रवजापूि 
सिकािकडे २,७०,००० होन आदा किाव.े 
 

(८५) रहजिी ९९८ [रहजिी ९९८ इ. स. १५८९] या वषी सिाबतिानाने बुिहाणपूिहून अजी 
पाठरविी आरण अहमदनगिमध्ये पित येण्याची पिवानगी आपल्यािा रमळावी अशी रवनंती केिी. आपिे 
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देहावसान [३] (२७९) अहमदनगिमध्येच व्हाव ेअशी इच्छा त्याने प्रकट केिी होती. त्यावळेी त्याचे वय ७० 
वषांचे होते. त्याची रवनंती मान्य किण्यात आिी. सत्वि तो अहमदनगिात येऊन तळेगाव या [२५२☐] 
त्यानेच वसरविेल्या गावी स्थारयक झािा. त्याचवषी त्यािा मृत्यू आिा आरण तो प्रधानपदावि असताना 
अहमदनगिच्या दरक्षणेस असिेल्या एका टेकडीवि बाधंिेल्या कबिस्थानामध्ये त्याचे दफन किण्यात 
आिे. [२५३☐] रनजामशाही िाज्याच्या िाजधानीमध्ये चाििेल्या अंदाधंुदीची हकीकत जेव्हा अकबि 
बादशहाच्या कानावि गेिी तेव्हा त्याने बुिहाण रनजामशहािा त्याच्या बगंश येथीि जहारगिीवरून पित 
बोिारविे. बंगश हे गाव हहदुस्थान आरण काबुि याचं्या दिम्यान आहे. त्याने त्यािा असे सारंगतिे की 
तुझ्या वरडिार्मजत हसहासनावि ििा तुझा हक्क आहे. तुझ्या मुिाने आपल्या जुिमी वरजिाच्या सहाय्याने 
त्याचा अपहाि केिा आहे ते रमळवनू देण्यासाठी माझी, तुिा फौजेचे सहाय्य देण्याची तयािी आहे. यावि 
बुिहाण रनजामशहाने उत्ति रदिे की जि मी तुमच्याकडून मदतीचा स्वीकाि केिा ति दरक्षणेतीि प्रजाजन 
घाबरून जातीि आरण माझ्या अरधकािािा मान्यता देण्यास रविोध दशवुतीि. तिी आपण मिा माझ्या 
िाज्याच्या सिहद्दीपयंत माझ्या अनुयायासंह जाण्याची पिवानगी देण्यास तयाि असाि ति मी तडजोडीने 
माझ्या प्रजाजनाचंी मने माझ्याकडे वळवनू घेण्याचा प्रयत्न किीन. अकबिाने बुिहाण रनजामशहाच्या या 
योजनेिा आपिी मान्यता रदिी आरण त्यािा दरक्षणेत जाणयाची पिवानगी रदिी. अहमदनगि िाज्याचे 
सवारधकाि बुिहाण रनजामशहाच्या ताब्यात येईपयंत त्याच्या िचासाठी म्हणून आपल्या िाज्याच्या 
सिहद्दीविीि हंरडया रजल्ह्ाचे उत्पन्न त्याने त्यािा तोडून रदिे. त्याचवळेी अकबिाने िानदेशचा सुितान 
िाजा अरििान यािा बुिहाण रनजामशहािा मदत देण्यारवषयी रिहून कळरविे. अहमदनगिच्या 
पुष्ट्कळशा अरमिानंी बुिहाण रनजामशहाकडे संधान बाधूंन त्यािा आपिा पाहठबा दशरुविा. बुिहाणशहाने 
आपल्या मुिारवरुद्ध चाि केिी पण त्यात त्याचाच पिाभव झािा. यानंति थोड्याच कािावधीने त्याने 
आपिे िाज्य [३] (२८०) रमळरवण्याच्या प्रयत्नानंा पुन्हा सुरुवात केिी. यावेळी त्यािा मोठ्या संख्येने 
अहमदनगिचे सैरनक आरण रवजापूिच्या सुितानाने पाठरविेिी फौज येऊन रमळािी. रवजापूिच्या 
सैन्याने त्यािा मदत किण्यासाठी पुष्ट्कळ पल्ले मजि माििी. 
 

(८) बुिहाण रनजामशहाची तयािी पाहून जमाििानानेही आपल्या फौजेची जमवाजमव केिी. या 
फौजेत १०००० मेहेदवी पथंाचे िोक होते. जमाििानाने वऱ्हाडच्या सय्यद अमजद-उि्-मुल्क यािा 
आपल्या सवु सैन्यािा घेऊन उत्ति सिहद्दीवि िाजा अरििान आरण बुिहाण रनजामशहा याचंा प्ररतकाि 
किण्यासाठी कूच किण्याचा हुकूम रदिा आरण तो स्वतः रवजापूिच्या सैन्यािा तोंड देण्यासाठी चािून 
गेिा. दोन्ही फौजाचंी गाठ दािासून या िेड्याजवळ पडिी आरण युद्धािा तोंड िागिे. त्यात रवजापूिचा 
पिाभव झािा आरण त्यानंी ३०० हत्ती गमाविे. त्यानंति ४ रदवसानंी िबि आिी की वऱ्हाडची फौज 
बुिहाण रनजामशहािा जाऊन रमळािी आहे. तेव्हा जमाििानाने आपिे रवजयी सैन्य घेऊन रवरुद्ध 
रदशनेे बुिहाण रनजामशहाचा समाचाि घेण्यासाठी वऱ्हाडकडे कूच केिे. इकडे इब्राहीम आरदिशहाने 
बािगीि व घोडदळाची आपिी सवु पथके जमाििानाच्या मागावि त्याची िसद तोडण्याकिता िवाना 
केिी. जमाििानाची मदाि आता पूणपुणे त्याच्या मेहेदवी अनुयायावंि होती. त्याचे बिेवाईट होणे आरण 
त्याचे भरवतव्य याचंी सागंड त्याच्या मेहेदवी अनुयायाचं्या अस्स्तत्वाबिोबि आता घातिी गेिी होती. 
जमाििानाचे सैरनक दििोज त्याचा पक्ष सोडून जात होते पिंतु त्याची पवा न किता जमाििानाने 
िोहनिेडा घाटाकडे कूच केिे. रतथे गेल्यावि त्यािा असे आढळून आिे की िोहनिेडा घाटाचा शत्रूने 
अगोदिच ताबा घेतिा आहे. शत्रचूी फळी फोडल्यास आपिे नुकसान होईि याची त्यािा जाणीव होती 
पिंतु हा धोका पत्किण्याची त्याची तयािी नसल्यामुळे तो दुसऱ्या मागाने रनघािा. हा माग ु जाण्यािा 
अरतशय कठीण होता आरण वाटेत पाण्याचा पुिवठा अरतशयच कमी होता. त्याने आपिी छावणी 
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देण्यासाठी एका जागेची पाहणी करून तेथे तंब ू ठोकिे तेव्हा त्यािा अशी मारहती रमळािी की त्या 
जागेपासून आणिी पुढे सहा मिैावंि पाण्याचा भिपूि साठा आहे. तेव्हा त्याने त्या जागेकडे जाण्यासाठी 
कूच केिे. रतथे पोहोचण्याचे अगोदि त्यािा कळिे की, शत्रनेू ती जागा अगोदिच व्यापिी आहे. 
जमाििानाची फौज आता संकटात [३] (२८१) सापडिी होती. अरतशय उष्ट्णता आरण वाटेतल्या 
प्रसंगानंा त्यानंा द्याव े िागिेिे तोंड यामुळे पुढे जाणे अगि माघाि घेणेही आता संपूणतुया अशक्य होते 
आरण म्हणून तो ज्या रठकाणी आता येऊन ठेपिा होता त्या रठकाणी आपिी छावणी किण्यावाचून दुसिा 
माग ुत्यािा उििा नाही. जमाििानाच्या फौजेने प्रथम पाणी रमळरविे आरण नंति त्याने त्यानंा शिसज्ज 
होण्याचा हुकूम रदिा. शत्रशूी दोन हात करून आपल्या भरवतव्यात काय वाढून ठेविे आहे हे 
अजमारवण्याचा त्याचा रनिय होता. त्याप्रमाणे त्याने शत्रवूि हल्ला केिा. रवजयश्रीने त्याच्या गळ्यात माळ 
घािून युद्धाचा डाव जवळ जवळ संपवीत आणिा होता. तोच त्यािा चुकून बदुंकीची गोळी िागून तो ठाि 
झािा. त्याचा मृत्य ू म्हणजे पिाभवाची रनशाणी ठििी. कािण त्याची फौज आता त्याचें नेतृत्वच नाहीसे 
झाल्यामुळे दाही रदशानंा पळून गेिी. त्यानंी इस्माईि रनजामशहािा आपल्याबिोबि नेिे. त्यािा बुिहाण 
रनजामशहाच्या फौजानंी एका िेड्यात गाठिे. त्याचा बाप बुिहाण रनजामशहा याने त्यािा बरंदवासात 
ठेविे आरण आपल्या मुिािा हसहासनावरून काढून तो स्वतः हसहासनावि बसिा. इस्माईि 
रनजामशहाची कािकीदु एकंदि दोन वष ेझािी. [२५४☐] 
 

बुरिाि णनजामशिा दुसरा [३] (२८२) 
 

(८७) बुिहाण रनजामशहा दुसिा हा आपिा भाऊ मुतुजा रनजामशहा याच्या कािरकदीत 
िोहगडच्या रकल्ल्यावि बरंदवासात होता. मूतुजा शहाने त्याच्या उदिरनवाहासाठी मोठी जहागीि नेमून 
रदिेिी होती. त्यामुळे बुिहाण रनजामशहािा आयुष्ट्यातीि चैनीची आस्वाद घेता आिा नाही असे म्हणता 
येणाि नाही. ज्यावेळी सारहबिानाने मुतुजा रनजामशहाबद्दि घृणा वाटून अहमदनगि सोडिे आरण 
मुतुजाशहा त्यािा पित आणण्याकिता त्याची मनधिणी किण्यासाठी रबदिपयंत गेिा त्यावळेी 
दिबािातीि काही मंडळींनी बुिहाण रनजामशहािा हसहासनाविीि आपिा हक्क सागंण्यासाठी प्रोत्साहन 
रदिे. त्यानंी त्यािा सारंगतिे की, [३] (२८३) मुतुजा रनजामशहा वडेा आहे आरण िाज्य किण्यास 
नािायक आहे. या सबबीिािी तू िाज्यावि अरधकाि सागं. या पक्षाकडून रमळािेल्या मदतीच्या वचनानंा 
भिूुन बुिहाण रनजामशहाने िोहगडच्या सुभेदािाचे मन आपल्या बाजूिा वळरविे. त्याने आपल्या भोवती ६ 
हजाि घोडेस्वाि जमा केिे आरण त्यानंा बिोबि घेऊन अहमदनगिच्या रदशनेे चाि केिी. मुतुजा 
रनजामशहािा या बडंाळीची हकीकत कळताच तो ताबडतोब रबदिहून अहमदनगिकडे पित रफििा. 
िस्त्यातून िाजवाड्याच्या मागाकडे जात असताना त्याने आपिा हत्ती एका औषधाच्या दुकानापाशी 
थाबंरविा आरण दुकानदािािा रवचाििे की, तुझ्याजवळ वडेेपणा दूि किीि असे एिादे औषध आहे का? 
तो असेही म्हणािा की, माझी इच्छा एकातंवासात जीवन कंठण्याची आहे आरण तिीही मिा िाज्य 
किावयाचे आहे; आरण माझा भाऊ सुिोपभोगाचे जीवन जगत आहे. पिंतु सावुजरनक जीवनाच्या 
धकाधकीत स्वतःिा िोटून द्याव ेअसे त्यािा वाटते. आता तूच सागं आम्हा दोघापंैकी वेडा कोण? आरण 
दोघापंैकी या औषधाची जरुिी अरधक कुणािा आहे? यावि तो औषध रवके्ता म्हणािा की, तुमचा भाऊच 
वडेा आहे कािण तुमच्या कृपाछत्रािािी सुिाने िाहात असताना देिीि बंड किण्याइतका कृतघ्नपणा 
त्याच्यात आहे. त्याने देशद्रोह किण्याचा जो घाट घातिा आहे त्यामुळे त्याची कधीही भिभिाट होणाि 
नाही. यानंति दुसऱ्याच रदवशी दोन्ही भावातं िढाई झािी. बुिहाण रनजामशहाचा पिाभव झािा आरण तो 
पळून रवजापूिकडे रनघून गेिा. यानंति दोनच वषांनीं रफरून एकदा त्याने िाज्य रमळरवण्याचा प्रयत्न 
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केिा. पिंतु त्यािा फािसे यस आिे नाही. त्याने अकबि बादशहापाशी आश्रय घेतिा. त्याचा मुिगा 
इस्माईि रनजामशहा हा गादीवि येईपयंत तो अकबि बादशहापाशीच होता. त्याने आपल्या मुिािा 
हसहासनावरून काढून गादी कशी बळकाविी ही हकीकत वि सारंगतिेिी आहेच. 
 

(८८) बुिहाण रनजामशहा जेव्हा हसहासवावि आरूढ झािा त्या वळेी त्याचे वय बिेच होते. आपिे 
वय झािे आहे हे िक्षात न घेता आरण आपण एका िाज्याचे सुितान आहोत ह्ा गोष्टीचाही रवचाि न किता 
त्याने वयािा न शोभणाऱ्या अशा सुिोपभोगात स्वतःिा गुंतवनू घेतिे. त्याच्या कािकीदीत त्याने केिेिी 
परहिी गोष्ट म्हणजे जमाििानाने मोठ्या प्रयासाने आरण मेहेनतीने मेहेदवी पथंाची जी स्थापना केिी 
होती, त्या पंथाचे उच्चाटन किण्यासाठी त्याने काढिेिा वटहुकूम ही होय— इतकेच नव्हे ति त्या पथंाचे 
तिीदेिीि पािन किणाऱ्या सवांना ठाि [३] (२८४) किण्यात याव,े अशा आज्ञा बुिहाण रनजामशहाने 
रदल्या. याचा परिणाम असा झािा की अहमदनगि िाज्यातून मेहेदवी पथंाची पूणपुणे हकािपट्टी झािी. 
बुिहाण रनजामशहाने रशया पथंाची अहमदनगि िाज्यात पुन्हा स्थापना करून त्या पथंािा त्याच्या पूवीच्या 
वैभवाप्रत नेऊन पोहोचरविे. याचा परिणाम असा झािी की, रमजािानाच्या बंडामुळे अहमदनगिच्या 
िाज्यातून जे पिदेशी मुसिमान हाकििे गेिे होते त्यापैकी बिेचसे पित आिे. रवजापूि िाज्याचा भतूपूवु 
प्ररतरनधी रदिावििान हा होता. त्यािाही इब्राहीम आरदिशहाचे िाज्य सोडून रबदिच्या िाज्याचा आश्रय 
घेण्यासाठी पळून जाणे इब्राहीम आरदिशहाच्या त्याच्या जवळीि वागणुकीमुळे भाग झािे होते. तोही आता 
रनजामशहाच्या दिबािात दािि झािा. बुिहाण रनजामशहाने त्याचा योर्गय प्रकािे आदिसत्काि केिा. 
रदिावििानािा आश्रय रदल्यामुळे इब्राहीम आरदिशहाने बुिहाण रनजामशहािा पते्र रिहून आपिा 
रनषेध कडक शब्दातं त्यािा कळरविा. बुिहाण रनजामशहाने या पत्रानंा अत्यंत अपमानकािक असे उत्ति 
पाठरविे. परिणामी दोन्ही िाज्यातं युद्धाचा प्रसंग रनमाण झािा. त्याची हकीकत इब्राहीम आरदिशहा 
दुसिा याच्या इरतहासात कथन केिी आहे. 
 

(८९) रहजिी १००१ [२५५☐] [रहजिी १००१ इ. स. १५९२] या वषी बुिहाण रनजामशहाने आपिे 
सैन्य घेऊन िेवदंड्याच्या पोतुुगीजारंवरुद्ध चाि केिी. त्याने बिेचसे सैन्य चेऊि या समुद्रकाठच्या 
बदंिाकडे पाठरविे. पोतुुगीजाचं्या िेवदंड्याच्या बदंिातीि प्रवशेािा अडथळा रनमाण किणे शक्य व्हावे 
म्हणून त्याने या फौजेिा चेऊि येथे एक रकल्ला बाधंण्याचा हुकूम रदिा. या रकल्ल्यािा त्याने कोििा असे 
नाव रदिे. पोतुुगीजानंी िात्रीच्या वळेी आपिी जहाजे हाकारून तेथून पिायन केिे. पिंतु िूपशी कुमक 
घेऊन ते पित माघािी आिे. [२५६☐, २५७☐] त्याचं्या कब्जात रकनािपट्टीविीि जी अनेक बदंिे आिी होती 
[३] (२८५) तेथून त्यानंी ही कुमक आणिी. यानंति त्यानंी दोन वळेा िात्रीच्या सुमािास मुसिमानावंि हल्ले 
केिे. प्रत्येक हल्ल्यात त्यानंी ३ ते ४ हजाि दरक्षणी मुसिमानानंा ठाि माििे. मुसिमानाचंा असा धुव्वा 
उडािेिा पाहून बुिहाण रनजामशहाने कोिल्याच्या रकल्ल्यािा कुमक म्हणून फिहादिानाच्या 
अरधपत्यािािी ४ हजाि सैरनकाचंी एक तुकडी िवाना केिी. दमण आरण वसई येथूनही फौजेच्या 
कुमकेची अपेक्षा होती. यानंति बुिहाण रनजामशहाने िेवदंड्याची नाकेबदंी किण्याच्या कामासाठी 
बहादूििान रगिानी यािा कोििा रकल्ल्याच्या सुभेदािीवि नेमिे आरण त्याच्याकडे सवु पिदेशी 
मुसिमानाचं्या फौजेचे अरधपत्य सोपरविे. कोिल्याविीि मुसिमानी रशबदंी इतकी जागरूक िारहिी की, 
त्याचं्यावि अचानक हल्ला करून त्यानंा पेचात पाडणे पोतुुगीजानंा शक्य नव्हते. त्यानंति पोतुुगीजानंी 
कोिल्याच्या रकल्ल्यावि जेव्हा पुन्हा हल्ला केिा तेव्हा त्यानंा २०० युिोरपयन आरण २०० तदे्दशीय पोतुुगीज 
रशपाई गमवाव ेिागिे. या घटनेनंति िेवदंड्याचा वेढा इतका सख्त किण्यात आिा आरण कोिल्याच्या 
रकल्ल्यावरून िेवदंड्याच्या बदंिाची इतकी कडक नाकेबदंी किण्यात आिी की समुद्रातून रकल्ल्याकडे 
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पोतुुगीजानंा मदत रमळणे अशक्य झािे. शत्र ूआता शिणागती देणाि असा समय प्राप्त झािा होता. अशा 
वळेी बुिहाण रनजामशहाने आपल्या जुिमी वागणुकीचा इतका कहि केिी की, त्याच्या अनेक 
अरधकाऱ्यानंी छावणी सोडिी आरण ते अहमदनगिकडे चािते झािे. या सुमािास पोतुुगीजाचं्या मािकीची 
६० जहाजे कोिल्याच्या अगदी नजीक आिी. या जहाजावंि भिपूि िढाऊ सैरनक आरण युद्धसामुग्री होती. 
िात्रींच्या काळोिाच्या दाट आविणािािी ही जहाजे नागंिटीसाठी सुिरक्षतपणे िेवदंडा बदंिात पोहोचिी. 
या जहाजातून ४००० सैरनक िेवदंडा बंदिात उतििे, आरण [२५८☐] दुसऱ्या रदवशी सकाळी भि उजेडात 
कोिल्यावि हल्ला किण्यासाठी त्यानंी कूच केिे. युिोरपयन सैरनक आपल्यावि हल्ला किण्यासाठी येत 
आहेत हे पाहून अनेक मुसिमान रशपाई गोंधळून जाऊन सैिावैिा रकल्ल्याकडे पळत सुटिे. त्याचंा इतका 
सख्त पाठिाग पोतुुगीजानंी [३] (२८६) केिा की पोतुुगीज सैरनक त्याचं्या पाठोपाठ रकल्ल्याच्या 
दिवाजाजवळ पोहोचिे आरण त्यानंी मुसिमानी सैरनकावंि हल्ला करून सिसकट त्याचंी कत्ति किण्यास 
सुरुवात केिी. त्याचें शत्रुबिोबिीि प्रमाण एकास दोन असे होते तिी बुिहाण रनजामशहाच्या सैरनकानंी 
पोतुुगीजानंा फािच थोडा प्ररतकाि केिा. पोतुुगीजाचं्या तिवािीिा १२ हजािाच्यावि मुसिमान बळी 
पडिे. दरक्षणी मुसिमानाचं्या झािेल्या या नाशाचे बुिहाण रनजामशहािा दुःि झािे नाही. याउिट त्याने 
ही कत्ति म्हणजे एक दैवी इष्टापत्तीच मानिी. त्याने अहमदनगिच्या िाज्यात पिदेशी मुसिमानानंा मोठ्या 
अरधकािपदावंि नेमिे, आरण त्यानंा चेऊिकडे कूच करून जाण्याचा हूकूम रदिा. पोतुुगीजावंि त्याच 
वळेी हल्ला किण्याचा त्याचा बेत होता पिंतु त्याने तो पुढे ढकििा. कािण इब्राहीम आरदिशहािा 
गादीवरून काढून टाकण्याच्या प्रयत्नात त्याचा भाऊ इस्माईि आरदि हा होता त्यािा बुिहाणशहा मदत 
किण्यात गुंतिा होता. त्यानुसाि बुिहाण रनजामशहा याने रहजिी १००३ [रहजिी १००३ इ. स. १५९४] या 
वषी अहमदनगिहून बेळगावच्या रदशनेे कूच केिे. पिंतु पिंडा येथे आल्यावि त्यािा असे कळिे की 
िाजपुत्र इस्माईि यािा इब्राहीम आरदिशहाने कैद करून ठाि माििेिे आहे. यामुळे पाणउतािा 
झाल्यासाििा बुिहाण रनजामशहा हा अहमदनगिकडे पितिा. तेथे थोड्याच कािावधीनंति भयंकि 
तापाने त्यािा घेििे. इकडे इब्राहीम आरदिशहाने आपिा भाऊ इस्माईि आरदि यािा पाहठबा 
रदल्याबद्दि बुिहाण रनजामशहािा शासन किणयाचे ठिरविे आरण अहमदनगिच्या सिहद्दीविीि मुिूि 
उद ध्वस्त किण्याचा आपल्या सैन्यािा हुकूम रदिा. यावि बुिहाण रनजामशहाने आपिे वकीि पेणकोंडा 
येथे रवजयनगिचा व्यंकटाद्री याच्याकडे मतै्रीचा तह किण्यासाठी िवाना केिे. त्याप्रमाणे व्यंकटाद्रीने 
अहमदनगिबिोबि तह किण्यास आपिी अनुमती रदिी. या तहाप्रमाणे असे ठििे की दरक्षणेकडून 
व्यंकटाद्रीने रवजापूिवि आक्मण किाव े आरण बकंापूिचा रकल्ला हजकून घ्यावा, व बुिहाण रनजामशहाने 
उत्तिेकडून चढाई करून सोिापूिचा पाडाव किावा. याप्रमाणे दोन्हीबाजंूनी अहमदनगि आरण रवजयनगि 
यानंी रवजापूिवि चढाई केिी. सोिापूिविीि हल्ल्यात सोिापूि रकल्ल्याच्या तटबंदीिािी 
अहमदनगिचा सेनापती उझबेक बहादूि हा ठाि झािा आरण त्याच्या फौजेचा पिाभव झािा. या बातमीने 
अगोदिच संत्रस्त झािेल्या बुिहाण रनजामशहाची प्रकृती अरधकच नाकरुस्त झािी. त्याच्या दुिण्याने तो 
[३] (२८७) रबछान्यािा जिडिा गेिा. त्याने आपिा मुिगा इब्राहीम यािा बोिाव ू पाठरविे. त्याचा 
थोििा मुिगा इस्माईि याचा गादीविीि अरधकाि त्याने दूि साििा आरण इब्राहीमिा आपिा वािस 
म्हणून नेमिे. याचे कािण इस्माईिची रशयापथंीयाचंा शत्र ू आरण कट्टि मेहेदवी म्हणून प्ररसद्धी होती. 
बुिहाण रनजामशहाच्या मृत्यपूूवी इस्माईि गादीवि येणाि अशी बातमी फैिाविी. त्यामुळे अनेक पिदेशी 
मुसिमान आपापल्या अरधकािाच्या जागा सोडून रवजापूिकडे पळून गेिे. इस्माईि हाच बुिहाण 
रनजामशहानंति गादीवि यावा असे वाटणाऱ्यापंैकी इििासिान [२५९☐] मोविीद हा एक होता. त्याची 
मजि इस्माईिशहाच्या वतीने सैन्य उभारून अहमदनगिवि चाि करून जाण्यापयंत गेिी. यावि आपण 
िोगाने पीरडत आहोत याची तमा न बाळगता बुिहाण रनजामशहा हा पाििीत बसिा आरण बिोबि सैन्य 
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घेऊन त्याने हुमायनूपूिच्या रदशनेे कूच केिे. िाजपुत्र इस्माईि याचा त्याने पिाभव केिा. इस्माईि पळून 
पिंड्याकडे गेिा. या धावपळीमुळे बुिहाण रनजामशहािा अरतशय अशक्तपणा आिा आरण िाजधानीिा 
पितल्यानंति दुसऱ्या रदवशी म्हणजे १८ शाबान रहजिी १००३ [शाबान १८ रहजिी १००३ मे १५ इ. स. 
१५९४] या रदवशी तो मिण पाविा. त्याची कािकीदु एकंदि ४ मरहने आरण १६ रदवस झािी. सुप्ररसद्ध 
िेिक मौिाना जहूिी याने आपिा साकीनामा हा गं्रथ बुिहाण रनजामशहािा अपुण केिा. साकीनाम्यात 
जवळ जवळ ४ हजाि ओव्या आहेत. 
 

इब्रािीम णनजामशिा [३] (२८८) 
 

(९०) आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति इब्राहीम रनजामशहा हा गादीवि आिा. त्याच्या बापाने 
मितेसमयी प्रगट केिेल्या इच्छेप्रमाणे त्याने रमयामंजू दख्िनी यािा आपिा मुख्य वजीि नेमिे. रमयामंजू 
हा इब्राहीम शहाचा बाप बुिहाण रनजामशहा दुसिा याचा रशक्षक होता. इब्राहीमशहा गादीवि आल्यावि 
इििासिानाने त्याच्याकडे आपल्यािा क्षमा किण्यात यावी अशी याचना केिी. इथे ही गोष्ट िक्षात 
ठेवण्याजोगी आहे की बुिहाण रनजामशहाच्या कािरकदीत त्याने प्रत्यक्ष इब्राहीम रनजामशहािा िणागंणात 
रविोध केिा होता. हे जिी ििे असिे तिी इब्राहीमशहा आरण त्याचा नवीन वजीि यानंी इििासिानाच्या 
अंगातीि साहस आरण त्याचा महत्त्वाकाकं्षी स्वभाव या गोष्टी रवचािात घेतल्या आरण त्याची क्षमायाचनेची 
रवनंती मान्य किणे शहाणपणाचे आहे असे ठिरविे. त्याप्रमाणे इििासिान हा अहमदनगििा येऊन 
दािि झािा आरण त्याने आल्याबिोबि आपल्याभोवती हबशी आरण मोविीद याचंी मोठ्या संख्येने 
जमवाजमव किण्यास सुरुवात केिी. ही गोष्ट जेव्हा रमयामंजूच्या दृष्टोत्पत्तीस आिी तेव्हा त्यानेही आपल्या 
अनुयायानंा [३] (२८९) एकत्र आणण्यास सुरुवात केिी. त्याचा परिणाम असा झािा की, थोड्याच 
रदवसातं अहमदनगिमध्ये दोन पक्ष अस्स्तत्वात आल्यासाििे रदसून आिे. प्रत्येक पक्षाने आपल्यािाच 
पुढािीपणाचा मान रमळावा आरण िाजकािणात अगे्रसित्व रमळाव े असा अट्टाहास धििा. परिणामी 
अहमदनगि िाज्यामध्ये अरतशय अंदाधंुदीची परिस्स्थती रनमाण झािी आरण यादवी युद्ध अटळ आहे असे 
वाटू िागिे. दिबािात दोन्ही पक्षाचं्या अनेक बठैकी होत त्या वळेी प्रामुख्याने रवजापूिच्या सुितानावि 
चाि करून जाणे हे योर्गय आहे हकवा नाही या एकाच गोष्टीची चचा होत असे. इब्राहीम रनजामशहा गादीवि 
आल्यानंति त्याच्या बापाच्या मृत्यबूद्दि दुिवटा व्यक्त किण्यासाठी आरण तो गादीवि आल्याबद्दि त्याचे 
अरभनंदन किण्यासाठी त्याकाळी प्रचरित असिेल्या रूढीप्रमाणे इब्राहीम आरदिशहा दुसिा याचा वकीि 
मीि सफवी हा अहमदनगि येथे आिा होता. त्याच्याबिोबि इििासिान आरण रमयामंजू याचं्या 
पक्षानुयायानंी अरतशय उद्धटपणाची वतुणूक केिी. मीि सफवी याचंा जन्म सुप्ररसद्ध सय्यद घिाण्यात 
झािेिा होता. ही गोष्ट ध्यानात घेतल्यावि त्याचें मीि सफवी बिोबिचे वतुन हे रनरितपणे अश्लाघ्य होते. 
इब्राहीम आरदिशहाच्या कानावंि मीि सफवीचा अपमान झाल्याची हकीकत जेव्हा गेिी तेव्हा त्याने 
अहमदनगिरवरुद्ध युद्ध पुकाििे. अहमदनगि िाज्यात रनमाण झािेल्या दुहीमुळे इब्राहीम रनजामशहाच्या 
हातातीि सत्ता जवळ जवळ नाहीशी झािी होती. त्यािा पाहठबा देण्यासाठी म्हणून इब्राहीम आरदिशहाने 
शहादुगकुडे कूच केिे. रवजापुिी फौजेिा तोंड देण्यासाठी इििासिानाने तयािी केिी. पिंतु मुख्य 
वजीि रमयामंजू याने त्याच्याशी बोिणी सुरू करून असे सुचरविे की, यावळेी इब्राहीम आरदिशहाबिोबि 
आपण तह किावा म्हणजे अकबि बादशहा दरक्षणेवि जी स्वािी किण्याच्या रवचािात आहे त्या स्वािीिा 
दरक्षणेतीि सवु फौजानंा एकरत्रत करून एकजुटीने तोंड देता येईि. पिंतु इििासिानािा त्याच्या 
बेतापासून पिावृत्त किण्यात रमयामंजूिा यश रमळािे नाही. त्याने आपिे सवुस्व पणािा िावनू इब्राहीम 
आरदिशहाबिोबि िढाई किण्याचा धोका पत्किण्याचा रनिय केिा. रमयामंजूने यावि आपिे काहीच मत 
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रदिे नाही पिंतु इब्राहीम रनजामशहाने मात्र इिािासिानाच्या बेतािा मान्यत रदिी. जेव्हा रनजामशाही 
फौजा आपल्या िाज्याच्या सिहद्दीजवळ पोहोचल्या तेव्हा त्यानंा असे रदसून आिे की आरदिशाही फौजानंी 
अजून अहमदनगिच्या मुिुिावि आक्मण केिेिे नाही. हे पारहल्यानंति रमयामंजूने पुन्हा एकदा सुचरविे 
की दोन्ही िाज्यामंध्ये समझोता घडवनू आणण्यासाठी रवजापूिबिोबि तहाची बोिणी सुरू किावी. इब्राहीम 
रनजामशहा यावळेी व्यसनाच्या अरतिेकात बुडून गेिा [३] (२९०) होता. त्याने या बेतािा साफ अमान्यता 
दशरुविी आरण पुढे कूच किण्याचा आपल्या सैन्यािा हुकूम रदिा. याप्रमाणे त्याने आपल्या िाज्याची 
सिहद्द ओिाडूंन रवजापूिच्या हद्दीत प्रवेश केिा आरण रवजापूिच्या मुििातीि िेड्यामंधून जबिदस्तीने 
वसुिी केिी. आरदिशाही सेनापती हमीदिान हा आघाडीवि होता. त्याने अहमदनगिच्या फौजानंा 
प्ररतकाि किण्यासाठी कूच केिे. रमयामंजूने जेव्हा पारहिे की परिस्स्थती भयानक रूप धािण कित आहे 
तेव्हा त्याने आपिे काही गुप्त अनुचि हमीदिानाकडे पाठरविे आरण इब्राहीम रनजामशहाच्या वतुनाबद्दि 
त्याची क्षमा मारगतिी. हमीदिानािा पाठरविेल्या रनिोपात त्याने कळरविे की, इब्राहीम रनजामशहा 
अजून पोिकट स्वभावाचा आहे. त्याने स्वतःिा दारूच्या व्यसनात धंुद करून घेतिेिे आहे. हल्ली तो कपटी 
आरण कािस्थानी िोकाचं्या हातात सापडिेिा आहे. चािू मरहना हा रजल्हजचा मरहना आहे. या 
मरहन्यात मुसिमानानंी पिस्पिाशंी युद्ध किणे हे धमुरवहीत आहे. म्हणून माझी आपल्यािा अशी रवनंती 
आहे की इब्राहीम रनजामशहावि हल्ला किण्याचे आपण थोडा काळपयंत स्थरगत किावे. दिम्यानच्या 
कािावरधत इब्राहीम रनजामशहाचे मन मी तहािा मान्यता देण्यासाठी वळवीन. याप्रमाणे आपण 
रवजापूिवि हल्ला किणाि नाही असा शब्द रमयामंजूने हमीदिानािा रदिा तेव्हा हमीदिानाने रनजामशाही 
फौजानंा टाळिे आरण त्याचं्यापासून दोन मिैाचं्या अंतिावि त्याने आपिी छावणी रदिी. इब्राहीम 
रनजामशहाने हे जेव्हा पारहिे तेव्हा त्यािा असे वाटिे की हमीदिानाने अहमदनगिच्या फौजापंुढे आपण 
कमजोि आहोत हे जाणून विीि परवत्रा घेतिेिा आहे. तेव्हा इब्राहीम रनजामशाहाने दुसऱ्या रदवशी 
हमीदिानावि हल्ला किण्याचे ठिरविे. अशा तऱ्हेचा मूिुपणा इब्राहीम रनजामशहाने करू नये म्हणून 
त्यािा पिावृत्त किण्याच्या प्रयत्नात रमयामंजू आरण अहमदनगिच्या सैन्यातंीि अनेक अरधकािी यानंी 
सािी िात्र जागून काढिी पिंतु इब्राहीम रनजामशहा साििा दारू पीतच िारहिा, आरण दुसऱ्या रदवशी 
त्याने हमीदिानावि हल्ला केिा. दोन्ही फौजातं एकंदि ५०००० घोडेस्वाि आरण रशवाय अनेक पायदळी 
सैरनक होते. अहमदनगि आरण रवजापूि याचंी सैन्ये पिस्पिास रभडिी आरण एकच िणधुमाळी माजिी. 
युद्ध चािू असताना एक रविक्षण प्रकािची घटना घडून आिी. रनजामशाही फौजेच्या उजव्या फळीने 
आरदिशाही फौजेची डावी फळी मोडून काढिी ति डाव्या फळीने शत्रचू्या उजव्या फळीच्या सैरनकानंा 
जबिदस्त माि देऊन त्यानंा [३] (२९१) माघाि घ्यावयास िाविी आरण िढाईच्या मदैानापासून त्याचंा 
जवळ जवळ ६ मिैापंयंत पाठिाग केिा. इब्राहीम रनजामशहा हा सैन्याच्या उजव्या फळीबिोबि होता. 
त्यािा असे वाटिे की आपल्या फौजानंी शत्रवूि रवजय रमळरविा आहे. आरदिशाही सैन्याची उजवी बाजू 
सुहेििानच्या अरधपत्यािािी होती. त्याने िात्र पडिी तिी आपिी जागा सोडिी नाही. िात्र 
झाल्याबिोबि त्या रदवसापुिते युद्ध समाप्त झािे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी आपिा शत्र ूअजून आपल्यासमोि 
ठाण माडूंन उभा आहे हे परहल्यानंति दोन्ही पक्षानंा आियाचा धक्का बसिा. इब्राहीम रनजामशहाने सािी 
िात्र दारू रपण्यात घािरविी होती. विीि प्रकाि पाहून त्याने कडक मरदिेचे पेल्यावि पेिे रिते केिे आरण 
आपल्या सैरनकानंा शिसज्ज होऊन शत्रूवि हल्ला किण्याचा हुकूम रदिा. अहमदनगिच्या फौजेपैकी पुष्ट्कळ 
सैरनक आरदिशहाच्या उजव्या फळीविीि सैरनकाचंा पाठिाग किावयास गेल्यामुळे गैिहजि होते. 
रवजापूिच्या फौजेत आता मुख्य सेनापतीच्या िािोिाि उपसेनापती म्हणून सुहेििानाकडे अरधकाि 
होते. त्याने आरदिशाही फौजेचे सवु सेनारधकाि आपल्याकडे घेतिे आरण इब्राहीम रनजामशहाच्या 
अरधपत्यािािी हल्ला करून आिेल्या रनजामशाही फौजेच्या प्रिि हल्ल्यािा तोंड देण्यासाठी तो पुढे 
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सिसाविा. दुदैवाने इब्राहीम रनजामशहाच्या मस्तकात बदुंकीची गोळी िागून तो ठाि झािा आरण त्याची 
फौज त्याच्या मृत देहािा बिोबि घेऊन अहमदनगिच्या रदशनेे पळून गेिी. त्याच्याबिोबि रमयामंजू हा पण 
गेिा. अहमदनगि येथे गेल्यावि त्याने अहमद नावाच्या मुिािा दौिताबादहून आणरवण्यासाठी माणसे 
पाठरविी. अहमदचे वय १२ वषांचे होते आरण तो बादशाही घिाण्यापंैकी एक आहे अशा समजुतीिािी 
त्यािा दौिताबादच्या रकल्ल्यावि बरंदस्त करून ठेवण्यात आिे होते. त्याचवळेी इब्राहीम रनजामशहाचा 
अल्पवयी मुिगा बहादूि याची त्याने चावंडच्या रकल्ल्यावि बरंदवासात ठेवण्यासाठी म्हणून िवानगी केिी. 
चाि मरहन्याचं्या छोयाशा कािरकदीनंति इब्राहीम रनजामशहाच्या िाजवटीचा अशा तऱ्हेने अंत झािा. 
[२६०☐] 

 
अिमदशिा ताणिरचा मुलगा [३] (२९२−२९३) 

 
(९१) इििासिान आरण त्याचे अनुयायी यानंी िाज्याच्या इति अरमिानंा मसितीत घेऊन 

आपल्या मूिुपणामुळे आरण अरवचािामुळे बेजबाबदाि वतुनाच्या इब्राहीम रनजामशहाचा पूणुपणे नाश केिा. 
त्याचवळेी रमयामंजू हा अहमदनगिमध्ये येऊन दािि झािा आरण त्याने िाज्याचा िरजना आरण 
अहमदनगिचा रकल्ला आपल्या ताब्यात घेतिा. इििासिान आरण इतक अरधकािी हे देिीि 
अहमदनगिात दािि झािे. अहमदनगि िाज्याचा कािभाि कशा तऱ्हेने चािरवता येईि यासंबंधी योजना 
आिण्यासाठी रवचािरवरनमय किण्याकिता रमयामंजूने त्यानंा रकल्ल्यात बोिावणे पाठरविे. मृत इब्राहीम 
रनजामशहाची आत्या चादंरबबी रहचा पाठपुिाना सवु हबशी सिदािानंी केिा. त्यानी असे सुचरविे की 
इब्राहीम रनजामशहाचा अजून अल्पवयी असिेिा एकुिता एक मुिगा बहादूि यािा रतच्या 
िाजपािकत्वािािी हसहासनावि बसवावे. पिंतु रमयामंजूने ही योजना रझडकाििी. तेव्हा सवानुमते असे 
ठििे की, रनजामशाही घिाण्यातीि एक पुरुष अहमद हा तूतु दौिताबादेस आहे त्यािा हसहासनावि 
बसवाव.े या बेतानुसाि एक औपचारिक प्ररतरनधी मंडळ मोठ्या इतमामाने शहाताहीिचा मुिगा अहमद 
यािा आणण्यासाठी तेथे िवाना किण्यात आिे. अहमद यािा १० रजल्हज रहजिी १००३ [रजल्हज १० 
रहजिी १००३ ऑगस्ट ६ इ. स. १५९४] िोजी िाज्यारभषेक किण्यात आिा आरण १२ इमामाचं्या नावे 
िुत्ब्याचे वाचन किण्यात आिे. िाज्याच्या सवु अमीिउमिावानंी जवळ जवळ सवु िाज्य जहारगिीत 
आपापसात वाटून घेतिे. नंति त्यानंी इब्राहीम रनजामशहाचा पोिका मुिगा बहादूि यािा त्याची आत्या 
चादंरबबी रहच्या पािकत्वािािून काढून घेतिे आरण जबिदस्तीने चावडंच्या रकल्ल्यात बरंदवासात 
ठेवण्यासाठी पाठविे. त्यानंति िवकिच अहमदशहा हा रनजामशही घिाण्यातीि पुरुष नसून त्याने 
अहमदनगिच्या हसहासनावि जो अरधकाि सारंगतिा त्यािा कोणताही पुिावा नाही या गोष्टी उघडकीस 
आल्या. यावि इििासिान आरण इति हबशी सिदाि यानंा अहमदशहाच्या हसहासनावि बसण्याच्या 
योजनेिा पारठबा रदल्याबद्दि पिाताप झािा. अहमदशहाच्या घिाण्याच्या कुिवृत्तातंाची हकीकत 
पुढीिप्रमाणे आहे. [३] (२९४) 
 

(९२) अहमद रनजामशहाचा मुिगा परहिा बुिहाण रनजामशहा याचा मृत्य ू झाल्यानंति त्याचा 
मुिगा हुसेन रनजामशहा हा गादीवि आिा. त्यािा पाच भाऊ होते. 
 

(१) महमद िुदाबदंा 
(२) शहा अिी 
(३) महमद बाकि 
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(४) अब्दुि कादि 
(५) शहा हैदि 

 
त्याचं्या मनामध्ये असा रवचाि आिा की, हसहासनावि बसिेल्या आपल्या भावाच्या दे्वषार्गनीत 

आपिी आहुती पडण्याची शक्यता आहे म्हणून ते िाज्य सोडून पळून गेिे. मुतुजा रनजामशहाच्या 
कािरकदीच्या अिेिच्या काळात स्वतःिा शहा ताहीि म्हणवनू घेणािा एक इसम दौिताबाद येथे आिा. 
त्याने असे जाहीि केिे की, महमद िुदाबदंा यािा बंगािमध्ये अमुक रदवशी मृत्य ूआिा आरण मी स्वतः 
िुदाबदंाचा औिस मुिगा असून बगंािमध्ये माझ्यावि रवपन्न अवस्था ओढवल्यामुळे मी दरक्षणेत आिो 
आहे. मुतुजा रनजामशहाच्या सिदािानंी या गोष्टीची सत्यासत्यता शाबीत किण्याच्या इच्छेने ही सवु 
परिस्स्थती बादशहाच्या आरण रवशषेतः अहमदनगिचा सुप्ररसद्ध वजीि सिाबतिान याच्या कानावंि 
घातिी. त्यावळेी या परिस्स्थतीचा समाधानकािकपणे उिगडा झािा नाही. कािण बगंाि आरण 
दरक्षणेमधीि मोठे अंति आरण ज्यावेळी ही घटना घडिी त्यानंति उिटिेिा बिाच कािावधी. पिंतु 
शहाताहीि याने आपण िाजवशंातीि असल्याचा दावा सारंगतल्याने आरण कदारचत् एिादे वळेी तो प्रत्यक्ष 
हसहासनावि अरधकाि सागंण्याची रभती असल्याने त्यािा एका रकल्ल्यात बदंीस्त करून ठेवण्यात आिे. 
यानंति काही काळाने िाजपुत्र िुदाबदंा यािा जाणणाऱ्या काही मान्यवि मंडळींना, पुढे अहमदनगिच्या 
गादीवि आिेल्या बुिहाण रनजामशहाची भेट घेण्यासाठी आरण विीि गोष्टीची शहारनशा किण्यासाठी 
आग्रा येथे अकबि बादशहाच्या दिबािात पाठरवण्यात आिे. यावेळी बुिहाण रनजामशहा हा आग्रा येथे 
अकबि बादशहाच्या दिबािात िाहात होता. बुिहाण रनजामशहाने शहाताहीिने सारंगतिेल्या गोष्टीचा [३] 
(२९५) पूणुपणे इन्काि केिा आरण असे सारंगतिे की माझा चुिता िाजपुत्र िुदाबदंा हा प्रत्यक्ष माझ्याच 
घिात मिण पाविा. त्याच्या घिाण्यातीि जी काही पुरुष आरण बायकामाणसे अजूनपयंत हयात आहेत ती 
सवु माझ्या घिी आग्रा येथे िाहात आहेत. याउप्पि जि कोणा एिाद्याने आपण िुद्द िुदाबदंाचा मुिगा 
आहोत असे सारंगतिे असिे ति हे रवधान साफ चुकीचे आहे आरण असे सागंणािी व्यक्ती तोतया आहे. 
यावि वजीि सिाबतिान म्हणािा की ज्याअथी त्या माणसाने आपण िाजपुत्र िुदाबदंा याचा मुिगा 
असल्याचे जाहीि केिे आहे त्याअथी ही गोष्ट िोटी आहे याबद्दि िोकाचंी समजूत किणे अरतशय कठीण 
जाईि. उिट या गोष्टीमुळे हसहासनावि आपिा अरधकाि आहे असे रसद्ध किण्यासाठी त्याच्या हाती एक 
हत्याि रदल्यासाििे होईि. अशा परिस्स्थतीत त्या माणसािा आयुष्ट्यभि एकाद्या रकल्ल्यात बरंदवासात 
ठेवणे हे शहाणपणाचे ठिेि. याप्रमाणे शहा ताहीि यािा बरंदवासात ठेवण्यात आिे. काही वषांनंति शहा 
ताहीि मिण पाविा. त्याच्या पाठीमागे त्याचा एक मुिगा हयात होता. त्याचे नाव अहमद. आपल्या 
नसानसात िाजघिाण्यातीि पुरुषाचे िक्त वाहात आहे असा जो दावा अहमद याने माडंिा त्यािा रमयामंजू 
याने पाहठबा रदिा आरण यापूवी सारंगतल्याप्रमाणे त्यािा हसहासनावि बसरवण्याची योजना माडंिी. तेव्हा 
मोविीद आरण हबशी या सहवतुमान इििासिान यािा ििी वस्तुस्स्थती काय आहे याची जाणीव झािी. 
तेव्हा त्यानंी अहमदचा पक्ष सोडिा. यानंति रमयामंजू याने दरक्षणी िोकानंा बिोबि घेऊन मोठ्या संख्येने 
अहमदनगि रकल्ल्याच्या नरजक असिेल्या काळ्या चबुत्र्याच्या मदैानात तळ रदिा. इििासिानाच्या 
नेतृत्वािािी जमा झािेल्या िोकाचंी पागंापागं किण्यासाठी रमयामंजूने आपिा मुिगा रमयाहसन यािा 
७०० घोडेस्वाि देऊन िवाना केिे. तो स्वतः अहमदिा घेऊन एकंदि परिस्स्थतीचा काय रनकाि िागतो ते 
बघण्यासाठी रकल्ल्याच्या तटावि गेिा. तेथून त्यािा इििासिान आरण रमयाहसन याचं्यात मािामािी 
सुरू झाल्याचे रदसून आिे. या धुमिक्ीचा रनकाि काय िागतो त्याबाबत बिाच वेळपयंत अरनितता 
िारहिी. तेवढ्यात बडंिोिापंैकी एकाने माििेल्या बदुंकीची गोळी अहमदच्या डोक्यावि असिेल्या 
छत्रावि येऊन िागिी आरण त्यामुळे रकल्ल्यात एकच गोंधळाचे वाताविण रनमाण झािे. अहमद मेिा असे 
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िोकानंी उद्गाि काढिे आरण त्याच शब्दाचंा पुनरुच्चाि रकल्ल्याच्या तटावरून झािा. साहरजकच ही 
बातमी पिस्पिातं िढणाऱ्या इििासिान आरण रमयाहसन याचं्या सैन्यात पसििी. रमयाहसन [३] 
(२९६) याने त्वरित िणागंणातून पळ काढिा आरण माघाि घेत घेत तो रकल्ल्यामध्ये घुसिा. यामुळे 
इििासिानाच्या िोकाचंा आत्मरवश्वास वाढिा आरण त्यानंी आगेकूच किण्यास सुरुवात केिी. त्यानंी 
रकल्ल्याची सख्त नाकेबदंी केिी आरण रकल्ल्यात जाण्याच्या नेहमीच्या वाटा बदं करून रकल्ल्यािा वढेा 
रदिा. त्याचवळेी इििासिानाने दौिताबादच्या सुभेदािािा रनिोप पाठवनू दुसऱ्या बुिहाण 
रनजामशहाच्या कािरकदीच्या वळेेपासून दौिताबादच्या रकल्ल्यावि बरंदवासात असिेल्या नेहंगिान 
आरण हबशिान मोविीद याचंी सुटका किण्याचा हुकूम रदिा. दौिताबादच्या सुभेदािाने ह्ा हुकुमाची 
ताबडतोब तारमिी केिी. पिंतु इििासिानाने असाच हुकूम चावडं रकल्ल्याच्या सुभेदािािा िाजपुत्र 
बहादूि यािा हवािी किण्याबद्दि केिा. त्या हुकुमाचे पािन किण्याचे रमयामंजू याच्या िेिी आजे्ञरशवाय 
चावडंच्या सुभेदािाने नाकाििे. दिम्यान इििासिानाने अहमदनगिच्या बाजािात बहादूिच्या वयाचाच 
एक मुिगा पैदा केिा आरण तोच इब्राहीम रनजामशहाचा वशंज आरण रनजामशाही घिाण्याच्या तख्त्याचा 
कायदेशीि वािस असल्याचे जाहीि केिे. आपल्या जाहीिनाम्याच्या जोिावि त्याने जवळ जवळ १० ते १२ 
हजाि घोडेस्वािाचंी जमवाजमव केिी. इििासिान आरण त्याचे साहाय्यक हबशी सिदाि यानंा 
रमळािेिा पाहठबा आरण त्यानंी आपिा उदे्दश तडीस जावा या हेतूने केिेिी तयािी पाहून रमयामंजूचे धाबे 
दणाणिे आरण त्याने रनिाशचे्या भिात त्यावळेी गुजिातेत सुभेदािीवि असिेिा अकबि बादशहाचा मुिगा 
िाजपुत्र मुिाद रमजा यािा पत्र रिरहिे. या पत्रात त्याने मुिादिा ताबडतोब आपल्या साहाय्यासाठी कूच 
करून येण्यास कळरविे आरण त्या रप्रत्यथु त्याने अहमदनगि िाज्याच्या उत्पन्नाचा काही भाग त्यािा 
देण्याचे कबूि केिे. दरक्षणेवि यानंीही त्या उपायाने सिते शवेटी आक्मण किण्याच्या संधीचा फायदा 
घेण्याच्या उदे्दशाने मुिाद रमजा याची गुजिातच्या सुभेदािीवि नेमणूक झािी होती. रमयामंजूने त्यािा 
पाठरविेल्या बोिावण्याचा त्याने पूणुपणे फायदा घेतिा. पिंतु रमयामंजूने त्यािा पाठरविेिे पत्र त्याच्या 
हातात पडण्याच्या अगोदि िाज्यातीि रनिरनिाळ्या भागाचं्या वाटणीबद्दि हबशी सिदािामंध्ये मतभेद 
होऊन त्याचं्यात दुफळी पडिी आरण इििासिानाच्या छावणीत बडंाचा प्रादुभाव झािा. याच सुमािास 
त्याच्या पक्षातीि अनेक दरक्षणी सिदािानंी मोठ्या संख्येने त्याचा पक्ष सोडिा [३] (२९७) आरण ते सवु 
रमयामंजू यािा रकल्ल्यामध्ये जाऊन रमळािे. त्यानंी इििासिानाच्या परिस्स्थतीचे जे वणनु केिे त्यामुळे 
त्याचा आत्मरवश्वास इतका वाढिा की दुसऱ्या रदवशी म्हणजे शरनवाि २५ मोहिम रहजिी १००४ [मोहिम 
२५ रहजिी १००४ सप्टेंबि १८ इ. स. १५९५] या रदवशी त्याने रकल्ल्यातून बाहेि पडून इदर्गयाच्या 
आसमंतात चाि केिी आरण हबशावंि अकस्मात हल्ला चढवनू त्याचंा पूणुपणे रबमोड केिा. त्याच्या हाती 
अनेक कैदी पडिे. या कैद्यामंध्ये इििासिानाने सुितान म्हणून जाहीि केिेिा बाजािातून धरून 
आणिेिा मुिगा होता. यानंति काही कािावधीने िाजपुत्र मुिाद रमजा हा ३०००० मोगि व िजपूत 
घोडेस्वािानंा बिोबि घेऊन अहमदनगिच्या रकल्ल्याजवळ येऊन ठेपिा. त्याच्याबिोबि िानदेशचा 
सुितान िाजा अिीिान आरण अकबिाचा एक सेनापती िान िानात हे दोघेजण होते. दिम्यानच्या 
काळात रमयामंजूने हबशानंा मोडून काढण्यात यश रमळरविे होते आरण त्याच्या इच्छेप्रमाणे 
अहमदनगिमधीि प्रकिणाचंी वासिात िागणाऱ्या मागाची वाटचाि चािू झािी होती. त्यािा मुिाद 
रमजा यािा आपल्या मदतीसाठी बोिावणे केल्याबद्दि पिात्ताप झािा. त्याने िाजधानीवि मुिादकडून 
हल्ला झाल्यास त्याचा प्ररतकाि किण्याची तयािी केिी. त्याने अनेक रदवस वढेा पडिा तिी पुिेि एवढ्या 
िसदीची अहमदनगि शहिात तितूद केिी. िाजधानीच्या संिक्षणासाठी त्याने आपल्या अनुयायापंैकी एक 
अन्साििान यािा आरण िाजप्ररतरनधी म्हणून चादंरबबी रहिा असे दोघानंा अहमदनगिमध्ये ठेविे आरण 
आरदिशाही आरण कुतुबशाही सुितानाकंडून मदतीची याचना किण्यासाठी औशाच्या मागाने त्याने कूच 
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केिे. त्याने आपल्याबिोबि अहमदनगिचा तरुण सुितान अहमदशहा यािा घेतिे. ज्या क्षणापासून 
रमयामंजू आरण अहमदशहा यानंी रकल्ला सोडिा त्याक्षणापासून चादंरबबीने रकल्ल्यािा पडिेिा वढेा 
िढरवण्याची सवु सूते्र आपल्या हाती घेतिी. थोड्याच रदवसातं रतने अन्साििानाचा िून किरवण्यात यश 
[३] (२९८) रमळरविे आरण बहादूिशहाची अहमदनगिचा सुितान म्हणून द्वाही रफिरविी. िाज्याचा सवु 
कािभाि रतने आपल्या हाती घेतिा. या कामी रतिा महमदिानाचे साहाय्य झािे. यानंति रतने 
समशिेिान हबशी आरण अफझििान बोरिशी यानंा त्याचं्या अनेक अनुयायासंरहत आपल्या पक्षाकडे 
रमळवनू घेतिे आरण रकल्ल्यामध्ये आपल्यािा येऊन रमळण्याबद्दि त्याचें मन वळरविे. 
 

(९३) त्याच वषी िबीउससानी मरहन्याच्या २३ [िबीउससानी २३ रहजिी १००४ रडसेंबि १४ इ. स. 
१५९५] ििेिा िाजपुत्र मुिाद रमजा याने अहमदनगि शहिाच्या उत्तिेच्या बाजूिा आपिी छावणी 
हिरविी. इदर्गयाच्या रठकाणावरून जेव्हा त्याचे सैन्य जाऊ िागिे तेव्हा त्याच्या छावणीतीि सैरनक 
आरण रकल्ल्याविीि रशबदंी याचं्यामध्ये गोळीबाि झािा मोगि फौजेने बुिहाण रनजामशहा परहिा याने 
बाधंिेिी बाग हश्तरबरहस्त येथे आपिा तळ टाकिा. िाजपुत्र मुिाद याने ताबडतोब बुिहाणाबाद 
शहिातीि नागरिकाचें संिक्षण किण्यासाठी म्हणून सैन्याची एक सुसज्ज तुकडी िवाना केिी. बुिहाणाबाद 
हे शहि बुिहाण रनजामशहा दुसिा याने वसरविे होते. मुिादने बुिहाणाबादमधीि नागरिकाबंिोबि 
सौजन्याने वागण्याबद्दि आपल्या सैरनकानंा हुकूम रदिा. त्याचप्रमाणे मोगि सैरनक ज्या प्रदेशामधून 
जातीि तेथीि सवु िरहवाशानंा सवु तऱ्हेचे संिक्षण देण्याबद्दिही त्याने आपल्या सैरनकानंा बजारविे. त्याने 
असा आदेश रदिा की तुम्ही ताब्यात घेतिेल्या प्रदेशातीि िरहवाशाबंिोबि अशा तऱ्हेने वागल्यास 
मोगिाचं्या चागुंिपणावि त्याचंा रवश्वास बसून तुमच्यावि अविंबनू िाहण्याकडे त्याचं्या मनाची प्रवृत्ती 
होईि. दुसऱ्या रदवशी िाजपुत्र मुिाद स्वतः छावणीबाहेि पडिा आरण आपल्या फौजेतीि 
स्थापत्यशािज्ञाचं्या सल्ल्यानुसाि रकल्ल्यािा वढेा देण्याचे कामासाठी मोचे कोठे उभािाव ेयासंबंधी पाहाणी 
केिी. पहाणी केिेल्या जागावंि मोचे उभािाव े असे ठििे. नंति त्याने रकल्ल्यातीि सवु रशबदंीिा वढेा 
घािता येईि अशा तऱ्हेने रकल्ल्याभोवतािच्या वगेवगेळ्या मोक्याच्या जागा आपल्या सैन्यातीि प्रत्येक 
तुकडीकडे वाटून रदल्या. याच मरहन्याच्या २७ [िबीउससानी २७ रहजिी १००४ रडसेंबि १७ इ. स. १५९५] 
ताििेस शहाबाजिान नावाचा मोगि सेनापती घोड्यावि स्वाि झािा आरण आपण रशकािीसाठी जात 
आहोत अशी बतावणी करून त्याने छावणीमधून बुिहाणाबादकडे दौड केिी. शहाबाजिानाची त्याच्या 
रशपायाबंाबत अरतशय हुकुमशाहीची वृत्ती असल्याबद्दि आरण सवु प्रजाजनाबंद्दि अरतशय क्ौयुपूणु 
वागणूक असल्याबद्दि प्ररसद्धी होती. बुिहाणाबाद येथे पोहोचल्यावि त्याने िाजपुत्र मुिादच्या हुकुमारवरुद्ध 
आपल्या फौजेिा तेथे िुटािूट किण्याबद्दि प्रवृत्त केिे आरण त्या कामी [३] (२९९) त्याने स्वतःच 
पुढाकाि घेतिा. याचा परिणाम असा झािा की जेमतेम एका तासाभिाच्या अवरधत अहमदनगि आरण 
बुिहाणाबाद ही शहिे िुटून साफ फस्त किण्यात आिी. मुिादच्या कानावंि या िुटािुटीची हकीकत 
जेव्हा गेिी तेव्हा त्याने त्यात भाग घेणाऱ्यानंा कैद किण्यास फमारविे. कैद किताना ज्याचं्याजवळ प्रत्यक्ष 
िुटीचा माि रमळािा त्या सवांना छावणीसमोि फासावि चढरवण्यात याव ेअसा हुकूम त्याने रदिा. पिंतु 
या दोन्ही शहिाचं्या िरहवाशानंी मोगिाचं्या वचनावि रवश्वास ठेवनू िाहण्याचे साफ नाकाििे आरण 
िातोिात दोन्ही शहिे सोडून ते पळून गेिे. 
 

(९४) यावळेी रकल्ल्यामधीि सिकािारशवाय रनजामशाही दिबािात आणिी तीन पक्ष होते ही गोष्ट 
नमूद किणे अत्यावश्यक आहे. 
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परहिा पक्ष म्हणजे रमयामंजू आरण त्याचा बगिबच्चा अहमदशहा याचंा. त्यानंी आपिा मुक्काम 
इब्राहीम आरदिशहाकडे मदतीची याचना किण्यासाठी आरदिशाही िाज्याच्या सिहद्दीवि केिा होता. 
 

दुसिा पक्ष इििासिानाचा. त्याने दौिताबाद शजेािीच छावणी रदिी होती. तेथून जवळपासच 
त्याने मोती नावाच्या एका मुिािा पैदा केिे होते आरण तोच ििा अहमदनगिच्या गादीचा कायदेशीि 
वािसा आहे असे जाहीि केिे होते. 
 

रतसिा पक्ष नेहंगिान हबशी याचा. तो रवजापूिच्या िाज्याच्या मुिुिात गेिा होता. तेथे परहल्या 
बुिहाण रनजामशहाचा मुिगा शहा अिी हा होता. त्याचे वय आता सत्तिाच्या वि होते. नेहंगिानाने त्यािा 
रवजापूिमधीि अज्ञातवासातून बाहेि पडण्यास आरण बादशहा म्हणून छत्रचामिे धािण किण्यास संमती 
देण्यासाठी म्हणून उद्युक्त होते. 
 

(९५) इििासिानाने १२००० घोडेस्वाि घेऊन अहमदनगिकडे कूच केिे. तो अहमदनगिकडे 
कूच करून जात असताना दौितिान िोदी या मोगि अरधकाऱ्याने ६००० मोगि घोडेस्वाि घेऊन 
मुिादच्या हुकुमाप्रमाणे त्याच्यावि हल्ला केिा आरण गोदाविीच्या तीिावि त्याचा संपूण ुपिाभव केिा. हा 
रवजय रमळाल्यानंति न थाबंता तो पैठण येथे येऊन दािि झािा. पैठण हे शहि त्या काळी अरतशय 
भिभिाटिेिे असे होते. त्याने ते शहि पूणपुणे िुटिे आरण अंगावि पाघंिायिा [३] (३००) पुिा कपडा 
िारहिा नाही अशी तेथीि िरहवाशाचंी दैना करून टाकिी. 
 

(९६) जिी चादंरबबीने बहादूि रनजामशहाच्या नाव े द्वाही रफिरविी होती तिी तो चावडंच्या 
रकल्ल्यात अजून बंरदस्त होता. रमयामंजू हा देरिि अहमदशहाबिोबि बऱ्याच मोठ्या सैन्यासह 
रवजापूिच्या सिहद्दीवि होता. त्याने नेहंगिान आरण शहा अिी याचं्याकडे बोिणी िावनू त्याचें मन 
चादंरबबीिा सवांनी रकल्ल्यात जाऊन रमळण्याबद्दि वळरवणे हेच सद्यःपरिस्स्थतीत शहाणपणाचे आहे असे 
ठिरविे. या बेतािा नेहंगिानाने मान्यता रदिी आरण आपल्या फौजेिा कूच किण्याचा हुकूम रदिा. 
त्याच्या फौजेत ७००० सैरनक होते. कूच किीत तो अहमदनगिपासून १२ मैिावंि येऊन ठेपिा. तेथून 
मोगिाचं्या छावणीची हािहवाि काय आहे आरण छावणीचा कोट फोडून रकल्ल्यात घुसण्याची रकतपत 
शक्यता आहे ह्ाची िातिजमा किण्यासाठी आपिा एक हेिकिी त्याने िवाना केिा. त्यािा अशी बातमी 
कळिी की रकल्ल्याच्या पूवु बाजूिा वढेा पडिेिा नाही आरण तेवढा एकच मागु रकल्ल्यामध्ये उत्तम तऱ्हेने 
त्यािा प्रवशे किता येण्याजोगा िुिा आहे. यावि नेहंगिानाने िातोिात कूच केिे. त्याने सभोवाि 
टेहळण्याचंी पथके ठेवनू आरण दोन्ही बगिानंा संिक्षक सैरनक ठेवनू संिक्षणाची उत्तम तजवीज केिी. 
रकल्यापासून तीन मिै अंतिापयंत आल्यावि त्यािा असे आढळून आिे की रकल्ल्यामध्ये प्रवेश 
किण्यासाठी जो सिळ माग ु रकल्ल्याच्या रदशनेे होता त्या मागाविच मोगिांच्या छावणीचा काही भाग 
पसििेिा आहे. येथे असिेिे मोगि सैरनकाचें पथक त्या रदवशीच हश्तरबरहस्त बागेतून तेथे पाठरवण्यात 
आिे होते. या पथकामध्ये एकंदि १००० सैरनक असून त्याचें अरधपत्य िानिानानकडे होते. आदल्या 
रदवशी सकाळी जेव्हा िाजपुत्र मुिाद हा मोचाची पाहणी किण्यासाठी गेिा होता तेव्हा नजि चुकीने 
रकल्ल्याच्या त्या भागािा वढेा घािण्याचा िाहून गेल्याचे त्याच्या िक्षात आिे होते. याचा परिणाम म्हणून 
विीि पथक त्याने तेथे िवाना केिे. नेहंगिानाने प्रिि वढे्याची फळी फोडून रकल्ल्यामध्ये घुसण्याचे 
ठिरविे. त्याने अचानक मागात असिेल्या मोगि सैरनकाचं्या पथकावंि हल्ला केिा आरण अनेक मोगि 
सैरनक कापून काढिे. मोगि ठाण्यािा िसद पाठरवण्यात आिी पिंतु तेवढ्यात नेहंगिान त्याचंी फळी 



 अनुक्रमणिका 

फोडून आपल्याबिोबिीि थोड्याशा सैरनकासंह रकल्ल्यात घुसिा. शहा अिी यािा मात्र नेहंगिानाबिोबि 
आत घुसणे शक्य न झाल्यामुळे त्याने माघाि घेण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु या प्रयत्नात त्याच्या जवळ जवळ 
७०० सैरनकानंा दौितिान [३] (३०१) िोदीच्या हातािािीि मोगि सैरनकानंी कापून काढिे. 
 

(९७) रवजापूिच्या इब्राहीम आरदिशहािा या पिाभवाची हकीकत कळल्याबिोबि आरण मोगिाचें 
सामर्थयु केवढे अफाट आहे याची जाणीव झाल्यावि त्याने आपिा िोजा सुहेििान यािा आपल्या 
िाज्याच्या सिहद्दीवि शहादुग ु येथे २५००० घोडेस्वाि देऊन पाठरविे आरण पुढीि हुकुमाची वाट पाहात 
तेथे थाबंनू िाहण्याची त्यािा आज्ञा रदिी. या रठकाणी त्यािा ताबडतोब रमयामंजू आरण अहमदशहा आरण 
त्याचप्रमाणे इििासिान हे येऊन रमळािे. अहमदनगिचे सिकाि बचावण्यासाठी िाज्यातीि सवु 
अरमिाचंी एकी किावी या आशनेे इििासिानाने तात्पुिते आपापसातीि िाजगी मतभेदाचे प्रश्न दूि 
साििे होते. या फौजेिा िगोिग हैद्राबादहून कुतुबशहाने अरतशय तातडीने िवाना केिेिा आपिा 
सिदाि महेदी कुिी सुितान तुकुमान हा आपल्या ६००० घोडेस्वािासंरहत येऊन रमळािा. 
 

(९८) शहादुग ु येथे जमा झािेल्या सैन्याच्या या प्रचडं जमवाजमवीची हकीकत िाजपुत्र मुिाद 
रमजा याच्या कानावि आिी. (या सुमािास त्याच्यामध्ये आरण त्याचा सेनापती िानिानान याच्यामध्येही 
काही गोष्टींवरून मतभेद रनमाण झािे होते.) त्याने ताबडतोब आपल्या युद्धमंडळाची बठैक बोिाविी. 
युद्धमंडळाने असे ठिरविे की शहादुग ु येथीि फौजेकडून रकल्ल्याची वढे्यातून सुटका किण्याचे प्रयत्न 
होण्याचे आतच रकल्ल्यावि शक्य तो िवकि हल्ला चरढण्यात यावा. या बेताप्रमाणे काही रदवसातंच 
रकल्ल्याच्या एका बाजूकडीि तटािािी ५ सुरंुग बाधंण्यात आिे. या सुरंुगातं बदुंकीची दारू ठासून 
भिण्यात आिी होती. ज्या रठकाणाहून हल्ला किण्याचे मुक्ि किण्यात आिे तो सुरंुग सोडून बाकीचे सवु 
सुरंुग मंगळवाि िज्जब १ [िज्जब १ रहजिी १००४ फेबु्रवािी २० इ. स. १५९६] च्या िात्री चुना आरण दगड 
यानंी बाधूंन काढण्यात आिे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी सवु सुरंुगाचंा धडाका उडवनू देण्यात यावा असा 
रनणयु घेण्यात आिा. 
 

(९९) रकल्ल्यातीि रशबदंीने प्ररतकािात दािरविेिे असामान्य धैयु पाहून ख्वाजा महमदिान 
रशिाजी यािा कौतुक वाटिे. अशा िोकाचंा हकनाक बळी जावा ही गोष्ट त्यािा आवडिी नाही. म्हणून 
त्या रदवशी िात्री तो रकल्ल्याच्या तटाच्या हभतीपाशी गेिा आरण रकल्ल्याविीि िोकानंा त्याचं्यावि 
ओढविेल्या [३] (३०२) भयंकि संकटाची त्यानंा जाणीव रदिी. यावि रकल्ल्याविीि रशबदंीने 
चादंरबबीच्या सागंण्यावरून मोगिानंी भििेिे सुरंुग नष्ट किण्याच्या कामािा सुरुवात केिी. चादंरबबीने 
त्याना आपिे स्वतःचे उदाहिण या कामरगिीमध्ये घािून रदिे. रदवस उजाडेपयंत त्यानंी दोन सुरंुगाचंा 
नाश केिा होता आरण उििेल्याचं्या शोधामध्ये ते होते. त्याच वळेी िाजपुत्र मुिाद रमजा याने िानिानान 
यािा न सागंता आपल्या सैन्यािा छावणीबाहेि पडण्याचा हुकूम रदिा आरण िानिानानिा बिोबि न 
घेता रकल्ल्यावि हल्ला किण्याचे ठिरविे. रकल्ल्याविीि रशबदंी रतसऱ्या सुरंुगातीि दारू काढण्याच्या 
प्रयत्नात गुंतिी होती. हा सुरंुग सवांत मोठा होता. त्याचवळेी िाजपुत्र मुिाद याने सुरंुग उडरवण्याचा 
हुकूम रदिा. त्यामुळे झािेल्या स्फोटात रशबदंीतीि अनेक िोक ठाि झािे, आरण रकल्ल्याची अनेक गज 
हभत कोसळून पडिी. रकल्ल्याच्या हभतीिा हिडाि पडिेिे पाहाताच रकल्ल्याविीि अनेक प्रमुि 
अरधकाऱ्यानंी पळून जाण्याची तयािी केिी. या उिट चादंरबबीने अंगावि रचिित चढरविे, चेहऱ्यावि 
बुििा टाकिा आरण हातात नंगी तिवाि घेऊन ती रकल्ल्यािा पडिेल्या हिडािाच्या िक्षणासाठी धावनू 
गेिी. चादंरबबीने प्रगट केिेल्या या असामान्य साहसाने पळून जाणाऱ्यानंा पाठीमागे िेचून आणिे आरण 
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त्याचं्यापैकी एकूण एक माणसांनी रतच्या सहाय्याथु िढाईमध्ये उडी घेतिी. िाजपुत्र मुिाद आरण हल्ला 
किणािे मोगि सैरनक दुसऱ्या सुरंुगाच्या स्फोटाची वाट पाहात होते. तेवढ्या वळेात रकल्ल्याविीि 
रशबदंीिा रकल्ल्याभोवतािच्या िंदकात तोफगोळे, दारू आरण इति ज्वािाग्रही वस्तू टाकण्याची आरण 
रकल्ल्याच्या तटािा पडिेल्या हिडािावि तोफा डागण्याची संधी रमळािी. 
 

(१००) सिते शवेटी मोगिानंी रकल्ल्यावि हल्ला चढरवण्यासाठी आगेकूच केिे. तटािा ज्या 
रठकाणी हिडाि पडिे होते त्याच्या पायर्थयाशी रशबदंीने प्ररतकािाची कमाि केिी. त्यानंी केिेल्या 
तोफाचं्या भयंकि भरडमािामुळे मोगिाचें अतोनात नुकसान झािे. मेिेल्या माणसाचं्या रढगाऱ्यानंी िंदक 
भरून गेिा होता. संध्याकाळी ४ वाजल्यापासून तो िात्र पडेपयंत मोगिाचं्या टोळ्या हिडािावि एका 
पाठोपाठ सिीप्रमाणे कोसळत होत्या. पिंतु मोगिाचंा हा मािा यशस्वीपणे पितवनू िावण्यात आिा. 
हिडािाचे संिक्षण किण्याच्या कामात चादंरबबीिा सवांनी पारहिे होते. रतने याप्रसंगी साहसाची जी अचाट 
कृत्ये केिी ती शत्रचू्या छावणीत संभाषणाचा रवषय बनिी, आरण साऱ्या जगभि रतच्याबद्दि प्रशसेंचे 
उद्गाि कानावंि [३] (३०३) येऊ िागिे. अहमदनगि िाज्याची िाज्यप्ररतरनधी या अरधकािात रतिा 
आतापयंत चादंरबबी या साध्या नावाने ओळित. पिंतु रतच्या असामान्य शौयाने रतिा चादं सुिताना हे 
नाव रमळवनू रदिे. सवु िात्रभि रतने रकल्ल्यािा पडिेल्या हिडािाची जी दुरुस्ती चाििी होती त्यावि 
देििेि ठेविी आरण रदवस उजाडताच तटािा पडिेिे हिडाि ७ ते ८ फूट एवढ्या उंचीपयंत बाधूंन 
काढण्यात आिे. त्यावेळी अहमदनगि, रवजापूि आरण गोवळकोंडा याचं्या संयुक्त फौजा कूच किीत 
बीडपयंत आल्या होत्या. दुसऱ्या रदवशी चादंरबबीने रकल्ल्याविीि रशबदंीची िसदीपायी झािेिी दुिावस्था 
पत्र रिहून त्यानंा कळरविी आरण ताबडतोब रकल्ल्याच्या मदतीिा रनघून येण्याबद्दि त्यानंा आवाहन 
केिे. दुदैवाने ही सवु पते्र शत्रचू्या हातात पडिी. ती मुिादने दोस्ताचं्या फौजाकंडे पुढे िवाना केिी पिंतु 
त्याचबिोबि एक पत्र रिहून त्यानंा तुम्ही येण्याची त्विा किा, तुमची गाठ घेण्यास मी अरतशय उत्सुक आहे 
असेही कळरविे. रजतक्या िवकि याि रततके बिे असेही एक वाक्य त्याने िवचटपणे रिरहिे. 
 

(१०१) अहमदनगिमधीि रशबदंीच्या मदतीस रनघािेल्या दोस्त फौजाचं्या हाती ही पते्र पडताच 
त्यानंी मारणकदौंड डोंगिाच्या वाटेने अहमदनगिकडे कूच केिे. या सुमािास मोगिाचं्या छावणीत 
अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे आधीच हिािीची परिस्स्थती रनमाण झािी होती. त्यात दोस्त·फौजा जवळ 
येऊ िागल्यामुळे अरधकच भि पडिी. दोस्ताचं्या फौजानंी रकल्ल्यािा वढेा देऊन बसिेल्या मोगि 
फौजाचंी कुमक मािण्याचे आपिे काम अरवित चािू ठेविे. अशा परिस्स्थतीत मुिादने रकल्ल्याविीि 
रशबदंीबिोबि तडजोडीची भाषा सुरू किणे योर्गय ठिेि असा रनणुय घेतिा. वऱ्हाडचा प्रातं मोगिानंा 
तोडून रदल्याची सनद आपल्यािा रमळण्याच्या अटीवि आरण वऱ्हाडविीि आपिे सावुभौमत्व अहमदनगि 
िाज्याने अरधकृतरित्या सोडून रदल्याची कबुिी रदल्यास आपण अहमदनगिचा प्रदेश सोडून जाऊ असे 
त्याने कबिू केिे. प्रथम चादं सुिताना रहने या अटी रझडकािल्या. पिंतु नंति रतने रवचाि केिा की, जि 
का दोस्ताचं्या फौजाचंा पिाभव झािा ति या अटींना देिीि शत्रूकडून पुढे मान्यता रमळणाि नाही. म्हणून 
रतने तहावि सही केिी. यानंति [३] (३०४) मोगिानंी दौिताबाद आरण जयपूि–कोटिीघाट या मागाने 
अहमदनगि िाज्यातून आपिे सैन्य पित नेिे. 
 

(१०२) मोगिाचंा वढेा उठल्यानंति तीन [२६१☐] रदवसानंी दोस्ताचें सैन्य तेथे येऊन पोहोचिे. 
अहमदशहाशी सवुजण रनष्ठा व्यक्त कितीि अशी रमयामंजू याची अपेक्षा होती. पिंतु रकल्ल्याविीि 
अरमिानंी या गोष्टीिा पसंती देण्यास साफ साफ नकाि रदिा. नेहंगिानाने रमयामंजूिा रकल्ल्यात न घेता 
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रकल्ल्याचा दिवाजा बदं केिा आरण बहादूिशहािा चावडं रकल्ल्याविीि त्याच्या बरंदवासातून 
आणण्यासाठी फौजेची एक तुकडी िवाना केिी. अहमदनगि िाज्यामध्ये अंतगतु यादवी युद्धािा हा जो 
प्रािंभ झािा होता तो मोडून काढण्यासाठी चादं सुिताना रहने आपिा पुतण्या रवजापूिचा सुितान 
इब्राहीम आरदिशहा याच्याकडे मदत पाठरवण्याबद्दि रवनंती केिी. आरदिशहाने रतच्या मदतीसाठी 
मुस्तफािान यािा ४ हजाि घोडेस्वािाचंी तुकडी देऊन पाठरविे. त्याच वळेी त्याने रमयामंजू यािा पत्र 
रिहून कळरविे की अहमदशहा याच्या अहमदनगिच्या हसहासनाविीि अरधकािाचा दावा माडंण्याचे तू जे 
प्रयत्न चािरविे आहेस ते तू ताबडतोब सोडून दे आरण रवजापूि येथे रनघून ये. तेथे आल्यावि एकंदि 
परिस्स्थतीचा साधक-बाधकपणे रवचाि किता येईि. या पत्राप्रमाणे रमयामंजू याने सुहेििान आरण 
मुस्तफािान याचं्या समवते रवजापूिकडे प्रयाण केिे. रवजापूि येथे तो पोहोचल्यावि इब्राहीम 
आरदिशहाने अहमद हा रनजामशाही घिाण्याचा ििािुिा वािस नाही याबद्दि िात्रीपूवुक िातिजमा 
करून घेतिी. त्याने अहमदशहाच्या नाव ेत्याच्या हयातीपयंत भिपूि जाहारगिी त्यािा बहाि करून रदिी 
आरण आपल्या िाज्याच्या अरमिामंध्ये रमया मंजूचे नाव दािि केिे. [२६२☐ २६३☐] 
 

बिादूर णनजामशिा [३] (३०५) 
 

(१०३) बहादूि रनजामशहा यािा चावंडंच्या रकल्ल्याविीि त्याच्या बरंदवासातून मुक्त करून 
आणण्यात िाणी चादं रहिा यश प्राप्त झाल्यावि त्याची अहमदनगिचा सुितान म्हणून जाहीिरित्या द्वाही 
रफिरवण्यात आिी. यानंति रतने आपिा स्नेही आरण सल्लागाि महमदिान याची वरजिीच्या जागेवि 
नेमणूक केिी. [३] (३०६) पिंतु त्याने थोड्याच काळात (आरण हे काही जगाच्या चारिरिती बघता फािसे 
वावगे नव्हते.) िाज्याची सत्ता पूणुपणे हातात आल्यावि सिकािातीि मुख्य मुख्य अरधकािाच्या जागावंि 
आपिे अनुयायी आरण नातिग यानंा बढती देऊन नेमण्यास सुरुवात केिी. मोगिाबंिोबि झािेल्या 
संघषात त्यानंी आपल्या शौयाने नाव कमाविे होते त्याचंी त्याने उचिबागंडी केिी. अशा तऱ्हेची अरधकाि 
पदच्युती ते मुकाटपणे सहन कितीि अशी अपेक्षा किणे म्हणजे रनव्वळ भ्रम होता. तेव्हा महमदिानाने 
नेहंगिान आरण समशिेिान हबशी यानंा पकडून कैदेत टाकणे हाच शहाणपणाचा माग ुआहे असा रवचाि 
केिा. यावि आपल्याविही असाच प्रसंग ओढवेि या रभतीने िाज्यातीि इति अमीिउमिाव िाज्याचा त्याग 
करून पळून गेिे. 
 

(१०४) या घडामोडी चािल्या असताना रदल्लीच्या फौजानंी वऱ्हाड ताब्यात घेतिा होता आरण त्या 
अजून जवळपासच्या मुिुिातच ठाण माडूंन होत्या. िाजधानीत महमदिानाचे वजन आरण सामर्थयुही 
अमयाद होते. अशा परिस्स्थतीत िाणी चादंिा असे रदसून आिे की आपल्या हातातीि सत्ता अस्तंगत 
होण्याचा समय आता अगदी नरजक आिा आहे. तेव्हा रतने आपिा पुतण्या इब्राहीम आरदिशहा यािा पत्र 
रिहून अहमदनगिच्या िाजकािणात हस्तके्षप किण्याबद्दि त्यािा रवनरविे आरण त्यािा रवनंती केिी की 
अहमदनगिमधीि अरधकाि आता महमदिानाने बळकारविे आहेत, त्याचा रबमोड करून अहमदनगिच्या 
सिकािची पुनघुटना किण्यासाठी मोठे सैन्य अहमदनगििा पाठरवण्याची व्यवस्था किावी. या 
रवनंतीप्रमाणे आरदिशहाने सुहेििानािा विीिप्रमाणे कायुवाही किण्यासाठी अहमदनगििा सैन्य घेऊन 
पाठरविे आरण िाणी चादंच्या मजीिा येईि त्याप्रमाणे स्वतःची वतुणूक ठेवण्याचा आरण त्याप्रमाणे 
वागण्याचा त्यािा हुकूम रदिा. 
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(१०५) रहजिी १००५ [रहजिी १००५ इ. स. १५९६] या वषाच्या सुरुवातीिा सुहेििान हा 
अहमदनगििा येऊन पोहोचिा. अहमदनगिमध्ये त्यािा प्रवशे किण्यास महमदिानाने प्ररतकाि केिा 
तेव्हा सुहेििानाने रकल्ल्यािा वेढा रदिा. रकल्ल्याची नाकेबदंी चाि मरहनेपयंत चाििी. आपल्यारवरुद्ध 
बिशािी असा पक्ष रनमाण झािेिा आहे हे महमदिानािा जेव्हा आढळून आिे तेव्हा त्याने वऱ्हाडमध्ये 
तेथे असिेल्या मोगि फौजेचा सिसेनापती िानिानान यािा पते्र रिहून आपल्यािा येऊन 
रमळण्यारवषयी कळरविे आरण [३] (३०७) त्याबदिी अहमदनगिचे िाज्यावि आपण रदल्लीच्या बादशहाचे 
नाव े िाज्यकािभाि चािव ू असे त्याने िानिानानिा वचन रदिे. महमदिानाने जीवावि उदाि होऊन 
ठिरविेल्या या योजनेची कुणकुण रकल्ल्याविीि रशबदंीच्या कानावि गेिी तेव्हा रशबदंीच्या रशपायानंी 
महमदिानािा पकडिे आरण त्यािा िाणी चादंच्या हवािी केिे. या एकाच गोष्टीमुळे िाणी चादंची सत्ता 
रकल्ल्यावि पुन्हा प्रस्थारपत झािी. रतने ताबडतोब नेहंगिान हबशी याची सुटका केिी आरण त्याची 
नेमणूक िाज्याचा पेशवा म्हणून केिी. यानंति रतने सुहेििानािा मानाचा पोषाि आरण काही वस्तू 
भेटीदािि रदल्या आरण त्यािा रवजापूि येथे पित जाण्याची पिवानगी रदिी. रवजापूिच्या वाटेवि तो 
असताना भीमा नदीच्या काठावि िाजापूि ह्ा िेड्यात त्याचा मुक्काम झािा. तेथे त्यािा असे कळिे की 
अहमदनगिबिोबि झािेल्या किािाप्रमाणे मोगिानंी वऱ्हाड आपल्या ताब्यात घेतिा आहे. एवढेच नव्हे ति 
पाथिी आरण इति गावे ज्याचंा विीि किािाप्रमाणे वऱ्हाडात समावशे झािा नव्हता याचं्यावि हल्ला करून 
ती उद्ध्वस्त करून टाकिी आहेत. ही बातमी कानावि पडल्यावि त्याने कूच करून पुढे जाण्याचा रवचाि 
िद्द केिा आरण या नवीन रनमाण झािेल्या परिस्स्थतीबद्दि इब्राहीम आरदिशहािा रिहून कळरविे. 
मोगिानंी केिेल्या हल्ल्याचंी अशाच तऱ्हेची हकीकत िाणी चादं रहने रवजापूि आरण हैद्राबादच्या 
सुितानानंा रिहून कळरविी. सुहेििानाने मोगि आक्मकावंि चाि करून जावे असा हुकूम 
आरदिशहाने त्याच्याकडे पाठरविा. त्याने महमद कुिी सुितान यािाही आपिी फौज घेऊन 
सुहेििानाबिोबि सहकायु किण्याचा आदेश रदिा. या फौजेिा अहमदनगिहून िवाना किण्यात आिेिे 
२०००० स्वाि येऊन रमळािे. अशा तऱ्हेने सुहेििानाच्या हातािािी एकंदि ६०००० घोडेस्वािाचें सैन्य 
जमा झािे. या सैन्यासह त्याने वऱ्हाडकडे कूच केिे आरण सोनपेठ या गावी आपिा मुक्काम केिा. 
 

(१०६) या वेळी मोगि सेनापती िानिानान हा जािना येथे छावणी करून होता. त्याने आपल्या 
सैन्याच्या सवु तुकड्यानंा छावणीकडे पितण्याचा हुकूम रदिा आरण तो स्वतः शहापूि येथे िाजपुत्र मुिाद 
याजकडे पुढीि कािवाई काय किावयाची यासंबंधी हुकूम घेण्यासाठी दािि झािा. तेथे त्यािा 
िानदेशाचा िाजा अिीिान, िाजा जगन्नाथ आरण इति मातबि सिदाि मंडळी येऊन रमळािी. शहापूिहून 
िानिानान हा जािन्याकडे पित रफििा आरण तेथून त्याने ताबडतोब दरक्षणेच्या फौजाचं्या रदशनेे मोचा 
वळवनू गोदाविीच्या तीिावि आपिी छावणी [३] (३०८) रदिी. शत्रचू्या अगदी नरजक त्याने मोक्याच्या 
जागा धिल्या आरण आपिे मोचे उभाििे. जवळ जवळ पंधिा रदवसपयंत रविोधी सैन्याच्या घोडदळातं 
बािीकसािीक चकमकीरशवाय मोठी अशी िढाई झािीच नाही. मोगिानंी मोठ्या युद्धाचा या काळात प्रसंग 
येऊ रदिा नाही याचे कािण त्यानंा दरक्षणी रशपायाचंी युद्धक्षमता अजमावनू पाहावयाची होती. पिंतु 
जमारदउससानी मरहन्याच्या पधंिाव्या रदवशी िानिानानने आपल्या सैन्याची युद्धासाठी व्यहूिचना केिी. 
हा रदवस म्हणजे रहजिी १००५ [जमारदउससानी १८ रहजिी १००५ जानेवािी २६ इ स. १५९७] 
जमारदउससानी मरहन्याची १८ तािीि होय. मोगिाचं्या हल्ल्यािा सकाळी ९ वाजता सुरुवात झािी; 
आरण िढाईिाही त्याचवेळी सुरुवात झािी. दुपािी ३ वाजेपयंत म्हणण्याइतका युद्धाचा भडका उडािा 
नाही. पिंतु त्यानंति मात्र दोन्ही सैन्यातं तंुबळ युद्ध सुरू झािे. रवजापूिकडून झािेल्या तोफाचं्या 
भरडमािात िानदेशचा िाजा अिीिान आरण िाजा जगन्नाथ हे ठाि झािे. पिंतु मोगि घोडदळाच्या प्रिि 



 अनुक्रमणिका 

हल्ल्यािा तोंड देणे रनजामशाही आरण कुतुबशाही फौजानंा अशक्य झािे, आरण सूयोदयापूवी त्यानंी 
माघाि घेतिी. सुहेििानाने मात्र अरतशय शौयाने प्ररतकाि करून आपिी बाजू एकयाने रटकवनू धििी. 
आरदिशाही घोडदळाने मोगिाचंी फळी फोडिी आरण त्यानंा चेपीत चेपीत शहापूिपयंत मागे िेटिे. तेथे 
िाजपुत्र मुिाद हा आपिी छावणी रिकामी किण्याच्या बेतात होता. तोच त्यािा असे कळिे की 
िानिानानने कणिि प्ररतकाि करून आपिी फळी रटकवनू धििी आहे. िाजपुत्र मुिाद आपिी छावणी 
मोडण्याच्या रवचािात आहे हे दरक्षणी िोकानंी पारहिे तेव्हा हा आपिा रवजयच झािा आहे असे समजून 
त्यानंी िुटािूट किण्यास सुरुवात केिी. सुहेििानाने त्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी केिेल्या कोणत्याच 
प्रयत्नानंा त्यानंी जुमानिे नाही, आरण त्यानंी केिेिी िूट आपल्याबिोबि घेऊन ते आपापल्या 
िाजधान्याकंडे चािते झािे. 
 

(१०७) िात्रीचे काही प्रहि उिटून गेल्यावि िानिानान आरण सुहेििान यानंा असे आढळून 
आिे की, ते एकमेकापंासून बदुंकीच्या गोळीच्या एका टप्प्याच्या अंतिावि आहेत. या परिस्स्थतीची जाणीव 
होताच त्यानंी आपापल्या रवस्कळीत झािेल्या फौजानंा एकरत्रत आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केिे. 
सकाळ झािी तेव्हा दोन्ही फौजा पिस्पिावंि हल्ला किण्याच्या तयािीने एकमेकासंमोि [३] (३०९) िड्या 
उभ्या ठाकल्या. िानिानानने सुहेििानाकडे युद्ध थाबंरवण्याचा प्रस्ताव माडंिा. पिंतु समझोता 
किण्याची आपिी रबिकूि तयािी नाही असे सुहेििानाने कळरविे आरण मोगिावंि आपल्या तोफाचं्या 
भरडमािािा सुरुवात केिी. आदल्या रदवशीपेक्षा अरतशय प्रिि अशा युद्धािा सुरुवात झािी. अिेि 
आरदिशाही सैन्याचा पिाभव झािा. अगदी थोड्या सैरनकानंा बिोबि घेऊन सुहेििानािा माघाि घेणे 
भाग पडिे. तो कसाबसा शहादुगिुा जाऊन पोहोचिा. आदल्याच रदवशी रनजामशाही आरण कुतुबशाही 
फौजानंी पळ काढिा होता. रनजामशाही फौजा अहमदनगिकडे आरण कुतुबशाही फौजा गोवळकोंड्याच्या 
मागाने माघाि घेत िारहल्या. या रवजयानंति िानिानानने आपिे बहुतेक सैन्य वऱ्हाडमधीि निनाळा 
आरण गावीिगड हे रकल्ले हजकून घेण्यासाठी िवाना केिे आरण तो स्वतः जािना येथेच मुक्काम [२६४☐] 
करून िारहिा. 
 

(१०८) िाजपुत्र मुिाद याचा सादीक महमदिान हा रशक्षक होता. तो ५ हजािी मनसबदाि होता. 
त्याच्या रचथावणीवरून िाजपुत्र मुिाद याने िानिानानिा असे कळरविे की या रवजयानंति न थाबंता 
मोगि सैन्याने ताबडतोब अहमदनगि हजकण्याकिता कूच किाव ेआरण अहमदनगि िाज्याचा सवु प्रदेश 
ताब्यात घ्यावा. यावि िानिानानकडे असे कळरविे की वऱ्हाडमधीि अनेक मजबतू रकल्ले अजून हजकून 
आपल्यािा ताब्यात घ्यावयाचे आहेत. तेव्हा रनजामशाही प्रदेशावि आक्मण किण्यासाठी आपण पुढीि 
वषापयंत थाबंणे हे शहाणपणाचे ठिेि. िानिानानने त्याच्याशी सहमत होण्यास रविोध दािवनू वगेळे मत 
प्रदर्मशत केल्यामुळे िाजपुत्र मुिाद यािा आपिा अपमान झाल्यासाििे वाटिे आरण म्हणून त्याने रदल्ली येथे 
आपिा बाप अकबि बादशहा यािा रिहून िानिानानबद्दि त्याच्याकडे तक्ाि केिी. आपल्या तक्ािीिा 
पुष्टी देण्यासाठी त्याने शहापूि येथीि आपल्या [३] (३१०) छावणीमधून बादशहाकडे आणिी काही 
िाजगी पते्र िवाना केिी. अिेि अकबि बादशहाने िानिानान यािा पित बोिारविे आरण त्याच्या जागी 
दरक्षणेतीि फौजाचंा सिसेनापती या अरधकािावि शिे अबुि फजि [२६५☐] याची नेमणूक केिी. [रहजिी 
१००६ इ. स. १५९७] [२६६☐] 
 

(१०९) दिम्यान अहमदनगिचा मुख्य वजीि आरण पेशवा नेहंगिान याने आपल्या हाती अमयाद 
सत्ता प्राप्त करून घेतिी आरण िाणी चादं रहिा पकडण्याचा घाट घातिा आरण त्याचप्रमाणे 
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अहमदनगिचा पोिका सुितान आरण अहमदनगि िाज्याचा कािभाि याचंी व्यवस्था आपल्या हाती 
आणण्याचे दृष्टीने कािवाया सुरू केल्या. िाणी चादंिा जेव्हा त्याच्या विीि बेताची कुणकुण िागिी तेव्हा 
रतने रकल्ल्याचे दिवाजे बदं करून घेतिे आरण सुितानािा ताब्यात घेऊन नेहंगिानािा रकल्ल्यात प्रवशे 
करून देण्याचे नाकाििे. रतने त्यािा बजारविे की पूवीप्रमाणे तू सावुजरनक कामाच्या बाबींची वासिात 
रकल्ल्यात न िावता अहमदनगि शहिातच िाज्याचा सवु कािभाि बघावास. काही रदवसपयंत 
नेहंगिानाने रबनतक्ाि चादंरबबीच्या हुकुमािा मान तुकरविी पण अिेि त्याने आपिा चागुंिपणाचा 
बुििा टाकून रदिा आरण रकल्ल्यावि हल्ला चढरविा. िाजपक्षीय मंडळी आरण बंडिोि याचं्यामध्ये अनेक 
िहानमोठ्या चकमकी उडाल्या. या भाडंणात इब्राहीम आरदिशहाने दोन्ही पक्षातं समेट घडून यावा 
यासाठी प्रयत्न केिे पिंतु दोन्ही पक्षानंी तहाची बोिणी धुडकावनू िाविी. दुसऱ्या पक्षाने आपल्यािा 
कोणतीही अट घातल्यारशवाय पूणुपणे शिणागती द्यावी असा प्रत्येकाने हट्ट धििा. नेहंगिानाच्या हातात 
स्थारनक कािभाि असल्यामुळे त्याने आपल्या सामर्थयात हळूहळू वाढ केिी होती. त्याने िानिानान हा 
आता दरक्षणेत नाही त्याचा फायदा घेतिा. पावसाळ्यािाही सुरुवात झािी होती. गोदाविी दुथडी भरून 
वाहात होती. कोठल्याही रठकाणी नदीिा उताि नव्हता. अशा परिस्स्थतीत त्याने बीड शहिाचा ताबा 
मोगिापंासून घेण्याकिता आपल्या सैन्याची एक तुकडी िवाना केिी. रनजामशाही फौजेिा प्ररतकाि 
किण्यासाठी बीड शहिाचा सुभेदाि शिेिान हा शहिापासून १२ मिै चाि करून आिा. [३] (३११) पिंतु 
युद्धात त्यािा जिम होऊन त्याच्या फौजेचा पिाभव झािा. मोठ्या कष्टाने तो बीडपयंत जाऊन पोहोचिा. 
त्याच्या पाठोपाठ रनजामशाही फौजानंी चाि करून जाऊन बीड शहिािा वढेा रदिा. शिेिानाने रदल्लीिा 
पत्र रिहून आपल्यािा कुमक पाठरविी जात नसल्याबद्दि अकबि बादशहाकडे तक्ाि केिी आरण आपिी 
एकंदि परिस्स्थती त्याच्या कानावि घातिी. अकबि बादशहा िानिानानिा दरक्षणेत पुन्हा पित 
पाठरवण्याच्या आरण अबुि फजि यािा माघािी बोिावनू घेण्याच्या रवचािात होता. त्याच वळेी त्यािा, 
व्यसनाच्या अरतिेकामुळे िाजपुत्र मुिाद, यािा शहापूि येथे मृत्यू आल्याची बातमी कळिी. तेव्हा बादशहाने 
आपिा सवांत धाकटा मुिगा िाजपुत्र दारनयि रमजा याची दरक्षणेच्या सुभेदािीवि नेमणूक केिी आरण 
िानिानान यािा दरक्षणेतीि फौजाचंा सिसेनापती म्हणून त्याच्याबिोबि जाण्यासाठी रनयुक्त केिे. ते 
जेमतेम िाज्याच्या सिहद्दीपयुत पोहोचिे न पोहोचिे तोच शिे अबुि फजि याच्या अत्याग्रहावरून 
अकबि बादशहा हा स्वतः रहजिी १००८ [रहजिी १००८ इ. स. १५९९] या वषी दरक्षणेकडे कूच करून 
येण्यासाठी रनघािा. बुिहाणपूि येथे आल्यावि त्याने दरक्षणेमधीि िाजकीय परिस्स्थतीबद्दि वास्तपुस्त 
केिी. तेव्हा त्यािा असे कळिे की िाणी चादं आरण नेहंगिान याचं्यामधीि फाटाफुटीमुळे अहमदनगि 
िाज्यात अजून अस्स्थितेची परिस्स्थती आहे. त्यामुळे अकबिाने िुद्द अरसिच्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा आरण 
िाजपुत्र दारनयि रमजा आरण िानिानान यानंा अहमदनगिवि पाठरविे. यावि नेहंगिाना हबशी याने 
बीडिा घातिेिा वढेा उठरविा आरण १५००० घोडेस्वाि आरण पायदळी फौज घेऊन जयपूि कोटिीघाट 
ताब्यात घेण्याच्या उदे्दशाने कूच केिे. त्या रठकाणी मोगिाचंा प्ररतकाि किण्याचे त्याने ठिरविे. पिंतु 
नेहंगिानाच्या या बेताची मारहती अगोदिच िागल्यामुळे िाजपुत्राने जयपूि कोटिी घाटातून कूच 
किण्याचे टाळिे आरण मनूि िेड्यावरून असिेल्या मागाने तो अहमदनगिकडे रनघािा. आपल्यावि बाजू 
उिटल्याचे पाहून आरण मोगि फौजानंा प्ररतकाि किणे अशक्य झाल्याने नेहंगिानाने आपल्याजवळीि 
जड सामानसुमानािा आग िावनू रदिी आरण त्याने अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. तेथे त्याने आपिी 
तडजोड किण्याची इच्छा आहे असे चादंरबबीिा कळरविे पिंतु रतने त्याचे कोणतेही म्हणणे [३] (३१२) 
ऐकून घेण्यास नकाि रदल्यामुळे त्याने जुन्निच्या रदशनेे पळ काढिा. कसिाही प्ररतकाि न होता मोगि 
फौजा रकल्ल्यापयंत पोहोचल्या. पूवीप्रमाणेच त्यानंी रकल्ल्यािा वढेा रदिा आरण रकल्ल्याभोवती सुरंुगाची 
पेिणी किण्यास सुरुवात केिी. िाणी चादंचे धैयु यस्त्कंरचतही कमी झािे नव्हते. पण दुदैव रतच्या हात 
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धुऊन पाठीस िागिे. रतच्या भोवतािी असिेल्या सवांविचा रतचा रवश्वास उडािा. रतने या परिस्स्थतीत 
रकल्ल्यामधीि एक विच्या दजाचा अरधकािी आरण िोजासिा हमीदिान याच्याकडे सल्ला मारगतिा. 
त्याने असे सारंगतिे की आपण सवांनी िढा द्यावा आरण मोगिाचं्या रवरुद्ध रकल्ल्याचे िक्षण किावे. यावि 
िाणी चादं उत्तििी की गेल्या काही वषांपासून ज्या अनेक अरधकाऱ्याचंी मिा मारहती आहे त्याचें हातून 
झािेिे आचिण बरघतल्यावि मी त्याचं्यापैकी कोणाविही रवश्वास टाकू शकत नाही. माझ्या मते 
रकल्ल्याविीि रशबदंीच्या जीरवताबद्दि आरण त्याचं्या मािमते्तबद्दि मोगिानंी सुिरक्षततेची हमी रदल्यास 
रकल्ला िािी किण्यासंबंधीच्या वाटाघाटी मोगिाबंिोबि सुरू किणे हाच या परिस्स्थतीत शहाणपणाचा 
आरण योर्गय उपाय आहे असे मिा वाटते. मोगिानंी विीि अट मान्य केल्यास माझ्यामते आपल्या तरुण 
बादशहािा घेऊन जुन्निकडे जाणे हेच अरधक श्रेयस्कि ठिेि. िाणी चादं असे म्हणाल्यावि हमीदिान 
रकल्ल्यातून िस्त्यावि बाहेि पडिा आरण त्याने पुकािा केिा की चादं सुिताना ही अहमदनगिचा रकल्ला 
मोगिाचं्या ताब्यात देण्यासाठी त्याचं्याबिोबि संगनमत करून िारहिी आहे. यानंति हमीदिानािा पुढे 
करून अदूिदशी आरण कृतघ्न अशी सवु दरक्षणी मंडळी चादं सुितानाच्या िाजगी महािात रशििी आरण 
त्यानंी रतिा ठाि माििे. [२६७☐] ही घटना घडल्यानंति थोड्याच रदवसाचं्या कािावधीत मोगिानंी 
रकल्ल्याच्या तटािािी सुरंुगाचंा स्फोट किण्यात यश रमळरविे. तटािा अनेक हिडािे पडिी. मोगिानंी 
ताबडतोब रकल्ल्यावि हल्ला चढवनू रकल्ला आपल्या ताब्यात घेतिा. त्यानंी कोणाविही यस्त्कंरचतही 
दयामाया दािरविी नाही. बहादूिशहासह िाजघिाण्यातीि सवु मुिामुिींना कैद किण्यात आिे. 
अहमदनगिचा दुदैवी सुितान बहादूिशहा यािा त्याची सवु बादशाही रचन्हे आरण जडजवारहि या 
सहवतुमान बुिहाणपूि येथे अकबि बादशहाकडे िवाना किण्यात आिे. या सुमािासच अरसिचा रकल्ला 
मोगिाचं्या ताब्यात आिा. बादशहाने िानदेशचा प्रातं आरण दरक्षणेतिा हजकून घेतिेिा मुिुि िाजपुत्र 
दारनयिच्या ताब्यात सोपरविा आरण त्याने आपिे िाजधानीचे शहि अकबिाबाद आग्रा इकडे कूच केिे. 
आपिा बादशहा कैद झािा तिी [३] (३१३) त्याची तमा न बाळगता रनजामशाही सिदािानंी शहा अिीचा 
मुिगा मुतुजा याचे नावे सुितान म्हणून द वाही रफिरविी आरण काही काळपयंत पिंड्यािा आपिी 
िाजधानी हिरविी. 
 

(११०) बहादूि रनजामशहाची कािकीदु एकंदि तीन वष े झािी. मी या गं्रथाचा कता हे रिहीत 
असताना तो दुदैवी िाजपुत्र अजूनही र्गवाल्हेिच्या रकल्ल्यात बरंदवासात आहे. [२६८☐ २६९☐ २७०☐] 

 
मुततजा णनजामशिा दुसरा [३] (३१४) 

 
(१११) अकबि बादशहा उत्तिेकडे पितल्यानंति भतूपूवु रनजामशाही सिकािातीि दोन व्यक्तींनी 

आपिे धाडस आरण कतुृत्व याचं्या बळावि िौरकक कमाविा. ह्ापैकी एक म्हणजे मरिक अंबि. हा हबशी 
होता आरण दुसिा रमयािाजू दख्िनी. [२७१☐] या दोघानंी मोगि फौजा प्रचडं संख्येने दरक्षणेत असताना 
देिीि अजूनपयंत रनजामशाही िाज्याचा बहुतेक सवु मुिूि आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश रमळरविे 
आहे. 
 

(११२) यापैकी मरिक अंबिच्या ताब्यात कुतुबशाही आरण आरदिशाही िाज्याचं्या सिहद्दीपासून 
उत्तिेकडे बीडपासून एक कोसापयंत आरण [३] (३१५) अहमदनगिपासून ४ कोसापंयंत पसििेिा आरण 
त्यारशवाय दौिताबादच्या परिमेकडे ८ कोसापंयंत आरण चेऊिच्या बदंिापासून तेवढ्याच अंतिापयंत 
पसििेिा एवढा मुिूि आहे. 
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(११३) रमया िाजूच्या ताब्यात उत्तिेकडे दौिताबादेपयंत आरण दरक्षणेस गुजिाथच्या 
सिहद्दीपासून अहमदनगिपयंत ६ कोस यामध्ये असिेिा मुिूि आहे. मरिक अंबि आरण रमया िाजू हे 
दोन्ही रनजामशाही अरधकािी तोंडदेििे का होईना पिंतु दुसऱ्या मुतुजा रनजामशहाबिोबि आपण िाजरनष्ठ 
आहोत असे दािरवतात. आपिी िाजरनष्ठा व्यक्त किण्यासाठी त्यानंी प्रथम सुितानािा िाहाण्याकरिता 
म्हणून औशाचा रकल्ला त्याच्या ताब्यात रदिा आरण त्याच्या उदिरनवाहाकरिता सभोवतािच्या काही 
िेड्याचंा वसूि त्यािा नेमून रदिा. पिंतु सुितानाच्या या दोन पक्षपात्यामंध्ये पिस्पिाबंद्दि अरतशय 
मत्सिाची भावना होती, आरण त्यामुळे दोघामंध्ये तंटेबिेडे रनमाण होत. अहमदनगि रकल्ल्याचा मोगि 
सुभेदाि िानिानान हा होता. त्यािा जेव्हा मरिक अंबि आरण रमया िाजू याचं्यामध्ये असिेल्या मत्सिाची 
हरककत कळिी तेव्हा त्याने वऱ्हाडमधीि सैन्याच्या एका तुकडीिा कूच करून तेिंगणाच्या सिहद्दीविीि 
मरिक अंबिच्या ताब्यातीि एक छोटासा रजल्हा ताब्यात घेण्याचा हुकूम केिा. मोगिाचं्या आक्मणाची 
बातमी कळताच मरिक अंबिने ६ ते ७ हजाि घोडेस्वािाचंी एक तुकडी घेऊन मोगिाचंा प्ररतकाि 
किण्यासाठी चाि केिी. त्याने मोगिावंि रवजय रमळरविा, आरण त्यानंी घेतिेिा रजल्हा पित काबीज 
केिा. ही बातमी कळताच िानिानान याने ताबडतोब आपिा मुिगा रमजाइिीच यािा ५ हजाि रनवडक 
घोडेस्वाि देऊन मरिक अंबिवि हल्ला किण्यासाठी आरण मोगिाचं्या सामर्थयािा िागिेिा अपयशाचा 
डाग धुऊन काढण्यासाठी िवाना केिे. रमजाइिीच आरण मरिक अंबि याचंी गाठ नादेंड शहिाजवळ 
पडिी. दोन्ही फौजातं घनघोि िणसंग्राम झािा. दोन्ही बाजूचे अनेक रशपाई िणागंणावि पडिे. पिंतु 
अिेि दरक्षणी फौजाचंा पिाभव झािा. मरिक अंबि हा जिमी होऊन िणागंणावि पडिा. पिंतु त्याच्या 
रशपायाचं्या अप्ररतम शौयामुळे शत्रचू्या हातात युद्धबदंी म्हणून पडण्याच्या आपत्तीतून त्याची सुटका झािी. 
मरिक अंबििा [३] (३१६) सोडरवण्यासाठी त्याच्या अनेक सैरनकानंा आपल्या प्राणाचें बरिदान किावे 
िागिे. मरिक अंबि त्यािा झािेल्या जिमातूंन बिा झािा, आरण त्याने ताबडतोब अरधक सैन्याची 
जमवाजमव किण्यास सुरुवात केिी. मरिक अंबिचा धाडसी स्वभाव आरण देशात असिेिी त्याची अमाप 
िोकरप्रयता याचंी िानिानानिा जाणीव होती. त्यािा अशी भीती वाटिी की, सितेशवेटी केवळ 
संख्येच्या बळावि इतक्या असामान्य कतुृत्वाच्या पुढाऱ्याच्या नेतृत्वािािी मोगिाचंा पिाभव किणे दरक्षणी 
िोकानंा सुिभ होईि. ह्ा कािणाकिता िानिानानने त्याच्याबिोबि तहाची बोिणी सुरू किण्याकडे 
आपिा कि दािरविा. याउिट मरिक अंबििा रमयािाजूच्या शत्रतू्वाची पूणुपणे जाणीव होती आरण 
मोगिानंी नुकताच जो त्याच्यावि हल्ला केिा होता तो रमयािाजूच्या रचथावणीवरून झािा असावा असा 
त्यािा दाट संशय होता. म्हणून त्याने तहाची बोिणी किण्यास मोठ्या आनंदाने आपिी अनुमती 
दशरुविी. त्याप्रमाणे मोगि आरण मरिक अंबि याचं्यामध्ये तह झािा, आरण पिस्पिाचं्या प्रदेशाच्या सीमा 
कोणत्या असाव्या याबद्दि रनरिती झािी. हा तह झाल्यापासून तो आतापयंत मरिक अंबि आरण 
िानिानान याचे संबंध अरतशय रमत्रत्वाचे आहेत. 
 

(११४) या सुमािास व्यकंटिाव कोळी, फिहादिान मोवरिद, आरण मरिक संदाि िोजासिा 
ह्ानंी इति काही अरधकाऱ्यासंह मरिक अंबिचा पक्ष सोडिा आरण ते औसा येथे दुसऱ्या मुतुजा 
रनजामशहािा जाऊन रमळािे. तेथे त्यानंी मोठी फौज जमरविी. आपल्यापासून फुटून रनघािेल्या या 
अरधकाऱ्यारंवरुद्ध मरिक अंबिने चाि केिी, आरण औसा रकल्ल्याच्या तटबदंीिािीच त्यांच्यावि हल्ला 
करून त्याचंी पागंापागं केिी. या िढाईत व्यंकटिाव कोळी यािा मरिक अंबि याने कैद केिे. इति 
अरधकािी मुतुजा रनजामशहािा बिोबि घेऊन रकल्ल्यात पळून गेिे. दुसऱ्या रदवशी त्यानंी मरिक 
अंबिबिोबि तह केिा. फाि काळपयंत मरिक अंबििा पिंडा आपल्या ताब्यात घेण्याची इच्छा होती. त्याने 
सुितानािा आपल्याबिोबि घेऊन त्या रकल्ल्याकडे कूच केिे. रकल्ल्याचा सुभेदाि रमत्तनिान हबशी हा 
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होता. रकल्ल्याच्या सुभेदािीवि तो जवळजवळ २० वष े होता. त्याने सुितानािा असे कळरविे की मी 
आपल्यािा भेटण्यास येईन. आपल्या हुकमाचा ताबेदाि म्हणून आपल्यािा रकल्ल्यात प्रवशे देण्यास मी 
तयाि आहे. पिंतु मरिक अंबि याने मोगि सेनापतीशी तह केिा आहे आरण म्हणून तो जवळजवळ त्याचं्या 
पक्षापैकीच एक झािा आहे आरण मरिक अंबििा रकल्ल्यात प्रवशे देण्यास मी कोणत्याही अटीवि तयाि 
नाही. मरिक अंबिने यावि कळरविे की माझ्या रवरुद्ध नुकतेच जे रवश्वासघाताचे आरण [३] (३१७) 
घातपाताचे प्रकाि झािे त्यामुळे मोगि सेनापती िानिानान याजबिोबि मैत्रीचा तह किणे मिा भाग 
पडिे ही गोष्ट ििी आहे. पिंतु मी रनजामशाही घिाण्याचा ििािुिा आरण एकरनष्ठ सेवक आहे आरण 
शिीिात िक्ताचा अिेिचा थेंब असेपयंत त्या घिाण्याच्या संिक्षणासाठी िढण्याची माझी तयािी आहे. 
मरिक अंबि याने आपल्या वतुनाचे जे स्पष्टीकिण रदिे त्याचा रमत्तनिानावि कोणत्याही तऱ्हेचा परिणाम 
झािा नाही. मुतुजा रनजामशहा आरण रमत्तनिान याचंी हातरमळवणी होऊ नये यासाठी म्हणून मरिक 
अंबिने मुतुजा रनजामशहािा तात्पुिते िाजकैदी म्हणून वागरवण्याचे ठिरविे. फिहादिान आरण मरिक 
संदाि यानंा जेव्हा मरिक अंबिने मुतुजा रनजामशहािा कैद केल्याची बातमी कळिी तेव्हा ते पिंड्याकडे 
पळािे आरण त्यानंी रकल्ल्यात प्रवशे केिा. मरिक अंबिने रकल्ल्यािा वढेा रदिा पिंतु जवळजवळ एक 
मरहन्यापयंत त्यानंी वढे्याचा प्ररतकाि केिा. सिते शवेटी रकल्ल्याचा सुभेदाि रमत्तनिान याच्या मुिाने 
रकल्ल्याविीि िरहवाशानंा कू्िपणाची वागणूक रदल्यामुळे त्यानंी त्याच्यारवरुद्ध बडं करून त्यािा ठाि 
माििे. तेव्हा रमत्तनिानािा रकल्ल्यामधून पळून जाऊन स्वतःचा जीव बचावणे भाग पडिे. त्याच्याबिोबि 
फिहादिान आरण मरिक संदाि हेही पळािे. ते सवुजण रवजापूि येथे गेिे आरण आरदिशाही 
सुितानाच्या चाकिीत रशििे. पिंड्याच्या रशबदंीने काही काळपयंत प्ररतकाि केिा. अिेि मरिक अंबिने 
दुसऱ्या मुतुजा रनजामशहाविीि सवु रनबंध काढून टाकिे. तेव्हा त्यािा मुतुजा रनजामशहािा रकल्ल्यात 
प्रवशे करून देण्यास पिवानगी रमळरवता आिी. मरिक अंबि मात्र रकल्ल्याच्या बाहेिच तळ देऊन 
िारहिा. 
 

(११५) रहजिी १०१३ [रहजिी १०१३ इ. स. १६०४] या वषी िाजपुत्र दारनयि याने बुिहाणपूिहून 
दौिताबाद आरण नारशकच्या मागाने इब्राहीम आरदिशहाच्या मुिीबिोबि िर्गन किण्यासाठी म्हणून 
अहमदनगिच्या िोिाने कूच केिे. पूवी मरिक अंबि याने त्याचे सावुभौमत्व मान्य केिे होते. तेव्हा 
दारनयि याने अशी अपेक्षा केिी की मरिक अंबिप्रमाणेच रमयािाजू हा देिीि त्याचे अरभनंदन 
किण्यासाठी त्याची भेट घेईि आरण [३] (३१८) त्याचे दरक्षणेविीि सावुभौमत्व मान्य किीि. याच 
उदे्दशाने िाजपुत्र दारनयि याने त्यािा आपल्या छावणीकडे येण्यासाठी बोिाव ूपाठरविे. पिंतु िाजपुत्राच्या 
वचनावि रमयािाजू याचा रवश्वास नसल्यामुळे त्याने िाजपुत्राची भेट घेण्यास नकाि रदिा. जिी 
मोगिाबंिोबि समोिासमोि युद्धािा उभे िाहणे त्यािा शक्य नव्हते तिी त्याने आपल्या हातािािीि ८००० 
घोडदळाचा साहाय्याने दारनयिच्या फौजेिा सळो की पळो करून सोडिे. अिेि जािन्याहून कुमक 
आणण्याकिता िानिानानकडे रनिोप पाठरवणे िाजपुत्र दारनयििा भाग पडिे. िानिानान हा स्वतः 
झपायाने ५००० घोडदळािा घेऊन कूच करून आिा आरण िाजपुत्रािा येऊन रमळािा. यामुळे रमया 
िाजूिा माघाि घेणे भाग पडिे. िाजपुत्र दारनयि हा आपल्या नवपरिणीत वधूिा घेऊन अहमदनगिहून 
पितिा. त्याने गोदाविीच्या तीिावि पैठण येथे मुक्काम केिा. आपिा रववाह समािंभ साजिा किण्यासाठी 
तेथे काही रदवस त्याने मुक्काम केिा. यानंति त्याने बुिहाणपूिकडे कूच केिे आरण िानिानान आपल्या 
जािन्याकडीि छावणीकडे रनघून गेिा. 
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(११६) दिम्यान दुसऱ्या मुतुजा रनजामशहाने आपल्याकडून रमयािाजूकडे माणसे पाठरविी आरण 
मरिक अंबि याजकडून त्यािा जी वाईट वागणूक रमळत होती त्याजबद्दि त्याच्याकडे तक्ाि केिी. 
मुतुजा रनजामशहािा रमयािाजूचा सरक्य पाहठबा होता. त्याने पिंड्यापयंत चाि केिी. वाटेत त्यािा 
कोणताही प्ररतकाि झािा नाही. तेथे त्याने मुतुजाशहाची भेट घेतिी आरण आपल्या प्ररतस्पध्यांचा रबमोड 
किण्याचे त्यािा वचन रदिे. रमयािाजू आपल्यावि चािून येत आहे हे जेव्हा मरिक अबंििा कळिे तेव्हा 
त्यानेही त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी कूच केिे. पिंडा रकल्ल्याच्या तटबदंीजवळ दोन्ही फौजा तळ देऊन 
िारहल्या. एका मरहन्याच्या अवरधत दोन्ही फौजातं अनेक चकमकी झडल्या. या बहुतेक चकमकीत 
रमयािाजूच्या पक्षािाच रवजय रमळत गेिा. तेव्हा मरिक अंबिने िानिानान यािा अनेकवाि पते्र रिहून 
जािन्याहून मदत पाठरवण्यासंबधंी त्याची याचना केिी. 
 

(११७) त्यावेळी बीडचा मोगि सेनापती आरण सुभेदाि रमजाहुसेन अिीबेग हा होता. त्यािा 
िानिानानने ताबडतोब ३००० घोडेस्वाि घेऊन मरिक अंबिच्या मदतीसाठी जाण्यास फमारविे. 
त्याप्रमाणे हुसेनअिीबेग हा ३००० घोडेस्वाि घेऊन पिंड्यािा गेिा. तेथे गेल्यावि त्याने रमयािाजूच्या 
फौजेवि हल्ला केिा [३] (३१९) आरण त्याचा पिाभव केिा. रमयािाजू पळून दौिताबादेकडे रनघून गेिा. 
 

(११८) या सुमािास िाजपुत्र दारनयि याचा मृत्यू झािा. त्याच्या जागी िानिानानची नेमणूक 
झािी. आपल्या अरधकािावि रुजू होण्यासाठी तो जािन्याहून बुिहाणपूि येथे गेिा. िाजपुत्राचा मृत्यू 
आरण िानिानानचे उत्तिेकडे जाणे या संधीचा मरिक अंबिने फायदा घेतिा आरण प्ररतचढाईिा सुरुवात 
केिी. त्याने त्याप्रमाणे आपल्या फौजाचंी जमवाजमव केिी आरण दौिताबाद येथे तो रमया िाजूरवरुद्ध 
चाि करून गेिा. पिंतु झािेल्या िढाईत त्याचा पुन्हा पिाभव झािा आरण म्हणून त्याने िानिानानकडे 
मदतीसाठी याचना केिी. पिंतु िानिानानने दौिताबाद येथीि एकंदि परिस्स्थतीचा आढावा घेतिा 
आरण तो स्वतःच रतथे कूच करून गेिा. जवळजवळ सहा मरहने पयंत त्याने मरिक अंबि आरण रमयािाजू 
यानंा पिस्पिावंि हल्ला किण्यापासून थोपवनू धििे. यावळेी मरिक अंबििा असे रदसून आिे की 
िानिानानचा कि आपल्या प्ररतस्पध्याकडे अरधक झुकिा आहे तेव्हा त्याने िानिानानच्या इच्छेत मान 
देण्यातच शहाणपणा आहे असे ठिरविे आरण त्याच्याबिोबि तह किण्यास मान्यता रदिी. यानंति मरिक 
अंबि पिंड्यािा पितिा आरण िानिानान जािन्याकडे रनघून गेिा. पिंतु तेथे मरिक अंबिने जेव्हा असे 
पारहिे की दुसिा मुतुजा रनजामशहा हा त्याच्यारवरुद्ध साििी कािस्थाने किीत आहे आरण त्यािा 
प्ररतस्पधी पक्ष रनमाण किीत आहे तेव्हा त्याने मुतुजाशहािा हसहासनावरून काढून टाकण्याचे आरण 
त्याच्या जागी कमी उपद्रव देण्याऱ्या अशा एिाद्या नामधािी व्यक्तीिा हसहासनावि बसरवण्याचे ठिरविे. 
 

(११९) या बाबतीत त्याने रवजापूिच्या इब्राहीम आरदिशहाबिोबि रवचािरवरनमय केिा. पिंतु 
त्याने याबाबतीत आपिे हात झटकून या योजनेिा पाहठबा देण्यास आपिा रविोध दशरुविा. अिेि मरिक 
अंबिने मुतुजाशहािा हसहासनावरून काढून टाकण्याचा बेत सोडून रदिा. रहजिी १०१६ [रहजिी १०१६ 
इ. स. १६०७] या वषी त्याने मुतुजाशहािा वागणुकीबाबत पुष्ट्कळच स्वातंत्र्य रदिे आरण तो त्यािा अरधक 
सन्मानाने वागव ूिागिा. याचा परिणाम असा झािा की दोघामंध्ये पिस्पिाबंद्दि रवश्वासाची भावना वाढत 
गेिी. त्याचवषी मुतुजा रनजामशहा हा आपिा सेनापती मरिक अंबि याच्या समवते १०००० फौज बिोबि 
घेऊन पिंडा येथून जुन्निवि चाि करून गेिा. मुतुजा रनजामशहाने पुन्हा जुन्नि हे रनजामशाही िाज्याची 
िाजधानीचे रठकाण केिे. तेथून त्याने दौिताबादवि रमयािाजू रवरुद्ध [३] (३२०) सैन्याची िवानगी केिी. 
काही काळानंति रमयािाजूचा पिाभव झािा आरण त्यािा कैद किण्यात आिे. त्याच्या ताब्यातीि प्रदेश 
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पुन्हा एकदा रनजामशाही सिकािच्या अमिािािी आिा. मरिक अंबि [२७२☐] मात्र रदवसेंरदवस आपल्या 
िाज्याच्या वैभवात आरण सामर्थयात भि घािीतच िारहिा. आजच्या घटकेिा रनजामशाही घिाण्याच्या 
हसहासनावि शहा अिीचा मुिगा दुसिा मुतुजा रनजामशहा रविाजमान झािेिा आहे. त्याच्या िाज्याचा 
कािभाि त्याचा वजीि मरिक अंबि चािवीत आहे. पण प्रत्यक्षात ति वस्तुस्स्थती अशी रदसते की ह्ा 
िाज्याचा रवनाशकाि आता समीप आिा आहे. कािण रदल्लीचा बादशहा हे िाज्य हजकून आपल्या िाज्यािा 
जोडण्याच्या योर्गय संधीची वाट पहात असल्यासाििे रदसत आहे. पिमेश्विाच्या मनात काय घाटत आहे ते 
एक पिमेश्विच जाणे. [२७३, २७४, २७५, २७६, २७७☐] 
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पुस्तक णतसरे 
प्रकरि णतसरे 

 
आणदलशिा या नावाने मािीत असलेल्या णवजापूरच्या सुलतानाुंचा इणतिास 

 
युसुफ आणदलशिा [३] (३-४) 

 
(१) अबुि मुजफ्फि युसुफ आरदिशहा याने आरदिशाही घिाण्याची स्थापना केिी. हा ओटोमन 

कुटंुबातीि रुमच्या एका बादशहाचा मुिगा होता. याचा बाप आगा मुिाद रहजिी ८५४ (इ. स. १४५१) या 
वषी मिण पाविा. त्याच्यानंति त्याचा मोठा मुिगा महमूद हा गादीवि आिा. या प्रसंगी (िाज्याच्या) 
मंत्र्यानंी पुढीिप्रमाणे रवचािरवरनमय केिा. आगा मुिाद याच्या कािरकदीच्या सुरुवातीस मुस्तफा नावाच्या 
माणसाने आपण एिदिम बयाजीद याचा मुिगा आहोत असे जाहीि करून िाज्यामध्ये मोठी धामधूम 
उडवनू रदिी होती. हे ध्यानात घेता िाजघिाण्यातीि एकाच िाजपुत्रािा यापुढे हयात िाहू देणे श्रेयस्कि 
होय. (मंत्र्याचं्या) या सूचनेिा सुितान महमूद याने आपिी संमती रदिी. त्याचा भाऊ युसुफ हा त्या वळेी 
पोिसवदा होता. त्यािा ठाि मािण्यात याव ेअसा महमूद याने हुकूम केिा. या हुकुमाची अंमिबजावणी 
किणाऱ्यानंी युसुफच्या आईकडे जाऊन युसुफिा आपल्या हवािी किण्यास सारंगतिे. तसे किण्यात 
त्याचंा उदे्दश युसुफिा गळा दाबनू ठाि मािल्यानंति त्याच्या मृत देहाचे जाहीि प्रदशनु किण्याचा होता. 
िाणीने आपल्या अल्पवयी मुिाच्या प्राणाची भीक युसुफच्या मािेकऱ्याजंवळ मारगतिी. रतने अशीही 
रवनवणी केिी की िाज्याचे रहतसंबधं सुिरक्षत िािण्यासाठी इतक्या कठोि बरिदानाची आवश्यकताच जि 
असेि ति युसुफच्या प्राणदानाची वेळ एक रदवसाने पुढे ढकििी जावी कािण तेवढ्या अवरधत या 
रवषादपूण ु प्रसंगािा तोंड देण्यासाठी रतिा रतच्या मनाची तयािी किता येईि. मंत्र्यानंी रतची रवनवणी 
मान्य केिी. आपल्या मुिाचा जीव वाचरवण्यासाठी रमळािेल्या या संधीचा फायदा घेण्याचे िाणीने ठिरविे. 
त्याप्रमाणे रतने सावा या गावचा एक व्यापािी ख्वाजा इमादउद्दीन यािा [३] (५) बोिाव ू पाठरविे. 
इमादउद्दीन जवळून िाणी बहुधा नेहमी इिाणातून आिेल्या मािाची ििेदी किीत असे. (तो आल्यावि) 
रतने त्याच्याजवळ ताबडतोब काही गुिाम रवकावयाचे आहेत काय याबद्दि चौकशी केिी. ख्वाजाने 
आपल्यापाशी पाच जॉर्मजयन आरण दोन रसिकॅरशयन गुिाम रवकाव ूआहेत असे उत्ति केिे. या गुिामामध्ये 
एक रसिकॅरशयन गुिाम असा होता की सवुसाधािणपणे त्याच्यामध्ये आरण िाजपुत्र युसुफमध्ये बिेचसे 
साम्य होते. या गुिामािा रतने रवकत घेतिे आरण त्याच वळेी युसुफिा रतने इमादउद्दीनच्या स्वाधीन केिे. 
इमाउद्दीनिा रतने मोठी िक्कम देऊ केिी आरण सुितानाच्या िाज्याबाहेि सुिरक्षत अशा जागी युसुफिा 
घेऊन जाण्याबद्दि त्याची करुणा भाकिी. पैशाच्या िोभाने ख्वाजा इमादउद्दीन याने ही कामरगिी 
पत्कििी आरण त्याच िात्री अल्पवयी युसुफिा बिोबि घेऊन तो मागसु्थ झािा. दुसऱ्या रदवशी सकाळी 
मंरत्रमंडळी िाणीच्या महािाच्या दिवाजापाशी दािि झािी आरण त्यानंी युसुफची रतच्याजवळ मागणी 
केिी. त्याचं्यापैकी एकािा रतने आपल्या महािात घेतिे. या मंत्र्यावि रतचा पूण ु रवश्वास होता. रतने 
त्यािा प्राजंळपणे आपण केिेल्या बनवाबनवीची हकीकत सारंगतिी आरण त्याच्यावि देणर्गयाचंी िैििैिात 
करून हा मामिा तडीस नेण्याचे त्याच्याकडून वचन घेतिे. त्या रसिकॅरशयन गुिामािा युसुफ समजून 
गळा दाबनू ठाि किण्यात आिे. युसुफचा तथाकरथत मृतदेह कफनात गुंडाळून त्या मंत्र्याकडून बाहेि 
काढण्यात आिा. त्या मंत्र्याच्या प्राणारणकपणाबद्दि कोणािाही यस्त्कंरचतही संशय नसल्यामुळे कसिीही 
तपासणी न किता त्या मृतदेहाचे दफन किण्यात आिे. 
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(२) ख्वाजा इमादउद्दीन याने तरुण युसुफिा अदुवीि या गावी नेिे. तेथे शिे सुफी नावाचा पूज्य 
अवरिया होता. त्याच्या रशष्ट्यगणामंध्ये त्याने [३] (६) युसुफचा समावशे करून रदिा. त्यानंति त्याने 
युसुफिा सावा या शहािात नेिे. युसुफिा जेव्हा सातव े वषु िागिे तेव्हा ख्वाजाने त्यािा त्याच्या 
जन्मासंबधंीचे गुरपत सारंगतिे. त्यानंति ख्वाजाने युसुफची आपल्या मुिाबिोबि शाळेत िवानगी केिी. 
पुढीि वषी सावा येथे युसुफच्या आईने आपल्या मुिाची हािहवाि काढण्यासाठी एका माणसािा 
पाठरविे. जाण्यायेण्यात या माणसाचे एकंदि नऊ मरहने िचु झािे. तो आपल्या पितीच्या मागािा 
िागिा. अिेक्झारंिया येथे तो भयंकि आजािी पडिा. इतका की त्यािा तेथे एक वषु आरण सहा मरहने 
िाहणे भाग पडिे. नंति तो िाणीकडे पितिा आरण त्याने रतिा युसुफने स्वतः रिरहिेिे पत्र रदिे. या 
पत्रात युसुफने आपल्या आईिा स्वतःच्या ख्यािी िुशािीची रतिा आनंद देणािी हकीकत रदिी होती. 
युसुफच्या आईने आपल्या मुिािा सुिरक्षत ठेवण्याबद्दि (पिमेश्विाजवळ) कृतज्ञता व्यक्त किण्यासाठी 
गोिगरिबानंा दान रदिे. यानंति थोड्याच कािावधीनंति रतने युसुफकडे त्याच्या दाईची िवानगी केिी. 
दाईबिोबि रतचा मुिगा गजनफि बेग [२७८☐] आरण मुिगी रदिशद आगा यानंाही रतने पाठरविे आरण 
आपल्या मुिाचं्या उपयोगी पडावी म्हणून रतने मोठी िक्कम त्याजबिोबि रदिी. या सवांना सोबत म्हणून 
रतने आपल्या पूवीच्याच सेवकाची िवानगी केिी. वयाची सोळा वष ेपूण ुहोईतोपयंत युसुफ हा सावा येथेच 
िारहिा. याचवळेी युसुफच्या दाईने त्याच्या जन्माबद्दिची गुप्त हकीकत अरवचािीपणे प्रकट केिी. सावाचा 
सुभेदाि अकु्कइनिू (Akkooinloo) जमातीतीि एक तुकु होता. त्याच्या कानावि ही हरककत गेिी. (या 
परिस्स्थतीत) साव्याहून सुिरक्षतपणे युसुफिा रनसटून जाऊ देण्यासाठी सुभेदािाने युसुफकडून ४०० तुमान 
एवढे द्रव्य उकळिे. साव्याच्या सुभेदािाची उचिबागंडी होईतोपयंत कुम या रठकाणी िाहण्याचा युसुफचा 
बेत होता. पिंतु काही काळानंति तो कुम सोडून रनघािा आरण कशान, इस्फहान ही गाव ेकित तो अिेि 
[३] (७) रशिाज येथे येऊन पोहोचिा. तेथे अशी एक दंतकथा प्रचरित आहे की रिज्र नावाचा अवरिया 
युसुफच्या स्वप्नात आिा आरण त्याने त्यािा पर्मशया (इिाण) सोडून जाण्याची आरण हहदुस्थानकडे िवाना 
होण्याची आज्ञा केिी. हहदुस्थानात त्यािा सावुभौम सत्ता प्राप्त होईि असे त्या अवरियाने युसुफिा 
सारंगतिे. या आदेशानुसाि युसुफने रशिाज सोडिे आरण तो समुद्र रकनाऱ्याच्या िोिाने रनघािा. गुम्ब्रनू 
येथे तो हहदुस्थानकडे जाणाऱ्या जहाजावि चढिा आरण रहजिी ८६४ या वषी दाभोळ येथे पोहोचिा. तेथे 
आल्यावि त्याचा ख्वाजा महमूद गुर्मजस्तानी याजबिोबि परिचय झािा. हा व्यापािी व्यापाि धंद्याच्या 
रनरमत्ताने दाभोळ येथे आिा होता. युसुफ हा त्यावळेी फक्त १७ वषांचा होता. युसुफचे एकंदि स्वरूप आरण 
चािचिणूकही एकदम डोळ्यात भिण्याजोगी आरण रवशषे उल्लेिनीय अशी होती. याचे कािण म्हणजे 
त्यािा सावा येथे रमळािेिे उत्तम रशक्षण हेच होते. ख्वाजा गुर्मजस्तानी याने अहमदाबाद रबदि येथे 
आपल्या समवेत चिण्याबद्दि युसुफचे मन वळरविे. रबदि येथे (बहमनी िाज्याचा) वजीि ख्वाजा महमूद 
गावान याने त्यािा एक जॉर्मजयन गुिाम म्हणून रवकत घेतिे आरण त्याची शाही शिीििक्षक दिात भिती 
केिी. ही हरककत प्रस्तुत गं्रथकत्यािा (फरिश्ता) युसुफ आरदििान याने रवजापूि येथे युसुफ 
आरदिशहा या नावाने जेव्हा आपिे स्वातंत्र्य पुकाििे त्यावळेी साव्याचा रमजा महमद याजकडून कळिी. 
हा रमजा महमद म्हणजे युसुफ आरदििानाचा मुख्य वजीि रगयासुद्दीन याचा मुिगा. हीच हरककत शहा 
हुसेन अंजू याचा मुिगा शहाजमािउद्दीन हुसेन याने आपल्या इरतहास गं्रथात कथन केिी आहे. याच 
हरककतीचा पाठपुिावा बहमनी घिाण्यातीि ख्वाजा नज्र या गृहस्थाने केिा आहे. गुिबगा येथे (बहमनी) 
िाजपुत्र अहमद याचे िर्गन रबबी मुसती [२७९☐] रहच्याबिोबि जेव्हा झािे तेव्हा रतने इति सवु िाण्याचं्यावि 
अग्रस्थान घेतिे. याबाबत नंति जेव्हा रतच्याकडे तक्ाि किण्यात आिी तेव्हा रतने उत्ति रदिे की युसुफ 
आरदिशहाची मुिगी आरण रुमच्या दोन बादशहाचंी पुतणी आरण नात या रतच्या संबधंाकंडे पाहता 
दरक्षणेच्या कोणत्याही (िाजघिाण्यातीि) िीपेक्षा आपण कमी आहोत असे समजण्याचे काही कािण आहे 
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असे आपणािा वाटत नाही. रबदिचा [३] (८) अमीि बिीद याने पुढे हे रवधान िोटे ठिरवण्याचा प्रयत्न 
किण्यासाठी कॉन्स्टॅन्टीनोपि येथे आपल्यातफे काही इसम पाठरवण्याची तसदी घेतिी. पिंतु या 
रवधानािा पुष्टी देणािा वस्तुरनष्ठ पुिावा इतका बळकट होता की हा रवषय पुन्हा उकरून काढण्याची 
कोणीही तसदी घेतिी नाही. युसुफ आरदििानािा सवाई ही [२८०☐] संज्ञा प्राप्त झािी याचे कािण सावा 
येथे त्याचे सवु रशक्षण झािे ही वस्तुस्स्थती होय असे म्हटिे जाते. 
 

(३) यानंति दोन-तीन मरहन्यानंी ख्वाजा महमूद गावानं याने िाजमातेच्या पसंतीने युसुफची 
घोडदळाचा प्रमुि मोतद्दाि अजीमिान याचे हातािािी नेमणूक केिी. अजीमिान हा स्वतः आता वृद्ध 
आरण दुबळा झािा होता. युसुफ या कामािा योर्गय आहे असे त्यािा आढळून आिे. तेव्हा त्याने युसुफची 
घोडदळाच्या िात्याची सवु कामे बघण्यावि रनयुक्ती केिी. यामुळे महमदशहा बहमनीच्या समोि जाण्याची 
संधी अनेकवाि युसुफिा प्राप्त झािी. युसुफकडे महमद शहा बादशहाचे िक्ष वेधिे. अजीजिानाचा मृत्यू 
झाल्यावि (ख्वाजा महमूद गावान याच्या रशफािसीवरून) युसुफकडे घोडदळाच्या प्रमुि मोतद्दािाचे सवु 
अरधकाि देण्यात आिे. पिंतु या िात्याचे रहशबे ठेवणाऱ्या ब्राह्मण अरधकाऱ्याबिोबि मतभेद झाल्यामुळे 
युसुफने आपल्या अरधकािाचा िाजीनामा रदिा. यानंति त्याने दिबािातिा एक अमीि रनजामउिमुल्क 
तुकु याचंी दुय्यमकी पत्कििी. युसुफने त्याच्याबिोबिीि स्नेहसंबधं इतके वाढरविे की तो त्यािा आपल्या 
भावासमान िेिू िागिा. 
 

(४) पुढे रनजामउिमुल्क याची वऱ्हाडचा सुभेदाि म्हणून नेमणूक झािी. त्याने आपिा रमत्र युसुफ 
यािा दिबािाकडून आरदििान ही पदवी देवरविी. त्याजबिोबि त्यािा ५०० घोड्याचंा मनसबदाि 
किण्यात आिे. रनजामउिमुल्काने वऱ्हाडच्या सुभेदािीवि जाताना युसुफ यािा आपल्याबिोबि नेिे. 
रनजामउिमुल्क पुढे िेडिा येथे ठाि माििा गेिा. तेव्हा युसुफ आरदििान यानें िेडल्याच्या रकल्ल्यात 
शि सज्ज रशबंदी ठेविी आरण तो सैन्यासरहत मागे रफििा. त्याची [३] (९) मोहीम पूणुपणे यशस्वी झािी 
होती आरण अगरणत िूट त्यािा रमळािी होती. त्याच्या ताब्यातं तीस हत्तीही आिे होते. या त्याच्या 
कामरगिीबद्दि सुितानाची त्याने शाबासकी रमळरविी होती. या वळेेपासून युसुफ आरदिच्या भार्गयिवीचे 
तेज रदवसेंरदवस वृहद्धगत होऊ िागिे. 
 

(५) कािातंिाने महमदशहा (बहमनी)चा मृत्य ू झािा. बहमनींच्या िाज्यात रजकडेरतकडे 
अंदाधंुदी माजिी. अशा वळेी िाज्यातीि बहुतेक पिदेशी अरधकािी आरण सैरनक यानंी युसुफ 
आरदििानाचा पक्ष स्वीकाििा. युसुफिा असे रदसून आिे की महमूदशहाचे सवु मंत्री त्याचा (युसुफचा) 
नाश किण्याचा हेतू मनात बाळगून आहेत. तेव्हा त्याने आपिी कुटंुरबय मंडळी आरण अनुयायी या समवेत 
अहमदाबाद रबदि सोडिे आरण रवजापूिकडे प्रयाण केिे. त्याने स्वतंत्र िाज्याची स्थापना किण्याचा 
मनाशी रनिय केिा आरण त्याप्रमाणे वेगवेगळे प्रदेश हजकून आपल्या ताब्यातीि प्रदेशात भि घातिी. 
 

(६) ज्यावळेी उत्कषाच्या हुमारूपी [२८१☐] पक्षाने आपल्या पंिाचंी सावट युसुफ आरण मरिक 
अहमद बहिी याचं्या मस्तकावि पसििी त्यावळेी म्हणजे रहजिी ८९५ यावषी (इ. स. १४८९) युसुफने 
आपल्या नाव ेसावुजरनकरित्या िुत्बा वाचिा जावा असा आदेश रदिा. बादशाही रचन्हाचें रनदशकु अशी 
छत्रचामिे त्याने धािण केिी आरण त्यावळेी सवु पिदेशीयानंी युसुफ आरदििा एकमुिाने सुितान म्हणून 
मान्यता रदिी. ज्यािा शि धािण किता येते त्याच्यासाठीच िङ्ग असते आरण जो जेता होऊ शकतो 
त्याच्यासाठीच िाज्य असते या कुिणातीि उक्तीचा यावळेी प्रत्यय आिा. या घटनेनंति त्याने महमूदशहा 
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बहमनीच्या सुभेदािाकंडून अनेक रकल्ले रहसकावनू घेतिे. भीमानदीपासून तो रवजापूिपयंतच्या सवु 
प्रदेशावि त्याने आपिी सत्ता स्थापन केिी. या प्रदेशातीि सवु िरहवाशानंी युसुफच्या सते्तपुढे आपिी मान 
तुकरविी. त्याने जेव्हा अहमदाबाद रबदि सोडिे होते तेव्हा अनेक दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी त्याच्या पक्षाचा 
त्याग केिा होता ते त्यािा आता येऊन रमळािे. त्यामुळे त्याची सत्ता रदवसेंरदवस वाढत गेिी. [३] (१०) 
 

(७) कासीम बिीद तुकु याची स्वतःची आकाकं्षा रवजापूि येथे िाज्य स्थापन किाव े अशी होती. 
त्याने रवजयनगिच्या िाजािा पत्र रिहून कळरविे की मुद्गि आरण िायचूि हे रकल्ले युसुफ आरदिकडून 
त्याने रहसकावनू घेतल्यास ते त्यािा तोडून देण्याची महमूदशहा बहमनीची तयािी आहे. यावेळी बहादूि 
रगिानी याजकडे गोवा आरण दयाबाद (दरक्षणेच्या भाषेत या प्रदेशािा कोकण असे संबोधिे जाते) हा 
प्रदेश होता. त्याने युसुफ आरदििानाच्या प्रदेशावि हल्ला किावा असे त्यािा आवाहन किणािी पते्रही 
त्याजकडे िवाना किण्यात आिी. 
 

(८) रवजयनगिच्या िाजाचा सेनापती रतम्मिाज हा होता. त्याने तंुगभद्रा नदी ओिाडंिी आरण 
मुद्गि आरण िायचूिपयंतचा प्रदेश उद्ध्वस्त करून टाकिा. बहादूि रगिानीने जमहिडीचा रकल्ला 
हजकून घेतिा. या हल्ल्याचंा प्ररतकाि शि सामर्थयाच्या जोिावि किण्याची ताकद युसुफ 
आरदििानापाशी नव्हती. म्हणून त्याने रतम्मिाजाबिोबि तडजोड केिी आरण बहादूि रगिानीिा आपल्या 
प्रदेशातून हाकिून िाविे. त्याने जमहिडीचा रकल्ला पित घेण्याचा प्रयत्न केिा नाही पिंतु 
आपल्याजवळीि ८००० पिदेशी सैरनकासंमवते त्याने कासीम बिीदच्या रवरुद्ध िाजधानीकडे मोचा 
वळरविा. 
 

(९) कासीम बिीद याने मरिक अहमद बहिी आरण त्याचप्रमाणे पिंड्याचा सुभेदाि ख्वाजाजहान 
दख्िनी याजंकडे मदतीची याचना केिी. त्याप्रमाणे ख्वाजाजहान त्यािा येऊन रमळािा. रबदिहून 
महमूदशहा बहमनी दुसिा यािा बिोबि घेऊन सैरनकानंी कूच केिे. त्याची गाठ युसुफ आरदिशहाबिोबि 
नळदुगचु्या जवळ पडिी. दोन्ही फौजातं िढाई झािी. (रवजापूिच्या) सैन्याच्या मध्यभागी युसुफ 
आरदििान होता. उजव्या फळीवि दयािान होता आरण डाव्या फळीचे नेतृत्व फि उिमुल्कतुकु 
याजकडे होते. त्यारशवाय युसुफ आरदििानाचा दुधभाऊ गजनफि बेग [३] (११) हा १००० पिदेशी 
धनुधाऱ्याचंी स्वतंत्र पिटण आपल्या अरधपत्यािािी तयाि ठेवनू प्रसंग पडल्यास (उपयोगात 
आणण्यासाठी) सज्ज होता. युद्धािा तोंड िागल्याबिोबि कासीम बिीदने सुितानािा बिोबि घेऊन 
िणागंणातूंन काढता पाय घेतिा. कासीम बिीदच्या पिायनाबिोबि युसुफ आरदििान आरण मरिक 
अहमद बहिी यानंी युद्ध थाबंरविे, िणागंणाविच त्यानंी पिस्पिाशंी तह केिा आरण ते आपापल्या 
िाज्याकंडे पितिे. बहमनी (सुिताना)ंच्या इरतहासकािाने या युद्धाचे वणुन वगेळ्या तऱ्हेने केिे आहे. तो 
म्हणतो की मरिक अहमद बहिी स्वतः िणागंणावि (हजि) नव्हताच. िणागंणावि त्याचा सेनापती 
ख्वाजाजहान हाच फक्त (हजि) होता. त्या इरतहासकािाच्या हकीकतीप्रमाणे या युद्धात युसुफ 
आरदििानाचा पिाजय झािा आरण त्याने रवजापूिकडे माघाि घेतिी; काही काळानंति त्याने आपल्या 
शत्रबूिोबि तह केिा. त्यानंति जेव्हा त्यािा कळिे की रवजयनगििा अंतगुत मतभेदानंी ग्रासिे आहे तेव्हा 
त्याने िायचूि पुन्हा हजकून घेण्यासाठी चाि केिी. 
 

(१०) कृष्ट्णा नदीच्या काठावि पोहोचल्यानंति युसुफ आरदििानाने काही काळ रशकािीत 
घािरविा. पिंतु अरतश्रमामुळे त्यािा सदी आरण हहवताप आिा आरण त्यामुळे दोन मरहने त्यािा 
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अंथरुणावि पडून िाहाव ेिागिे. या कािावरधत त्याचा दुधभाऊ गजनफि बेग हा िाज्याची सवु कामे बघत 
असे. दिम्यान रवजयनगिचा प्रधान रतम्मिाज याने रवजयनगिच्या तरुण िाजाबिोबिीि आपिे सवु मतभेद 
रमटरविे आरण तो प्रचडं सैन्यासरहत िायचूिवि चाि करून आिा. या सैन्याने युसुफ आरदििानाच्या 
फौजेत दहशत रनमाण केिी. युसुफ आरदििानािा बिे वाटाव े म्हणून त्याच्या प्रजेने मनोभावाने प्राथुना 
केिी. काही काळाने युसुफ आरदििानािा बिे वाटल्यावि त्याने मरदना, किबिा आरण नजफ येथीि 
धार्ममक वृत्तीची माणसे आरण सय्यद जमात याजमध्ये ६०,००० रुपयाचंी िैििैिात केिी. युसुफ 
आरदििान जेव्हा हहदुस्थानात आिा तेव्हा त्याच्याबिोबि एकाच जहाजातून ख्वाजा अबदुल्ला रहिवी 
[२८२☐] हा आिा होता. त्याच्या स्वाधीन युसुफ आरदििानाने मोठी िक्कम केिी. त्यािा युसुफ 
आरदििानाने सावा येथे मशीद बाधंावी आरण उििेिी िक्कम त्या शहिातीि गोिगरिबामंध्ये वाटून टाकावी 
असा आदेश रदिा [३] (१२) 
 

(११) दिम्यान युसुफ आरदिशहाकडे िबि आिी की रतम्मिाजाने तंुगभद्रा ओिाडंिी असून तो 
रवजापूिकडे चाि करून येत आहे. युसुफ आरदििानाने आपल्या सैन्याची जमवाजमव केिी. 
आपल्यापाशी एकंदि ८००० (दोन घोडे असिेिे) घोडेस्वाि आरण २०० िहानमोठे हत्ती आहेत असे त्यािा 
रदसून आिे. गजनफि बेग, रमजा जहागंीि आरण दाऊदिान िोदी हे त्याच्या िास मजीतिे अरधकािी 
होते. त्यानंा उदे्दशून तो म्हणािा की या सैन्याच्या जोिावि शत्रूचा पिाजय किता येईि असा आपल्यािा 
रवश्वास आहे. एवढे सागंून शत्रवूि चाि करून जाण्याचा आपिा रनिय त्याने विीि अरधकाऱ्यानंा रवरदत 
केिा. दुसऱ्या रदवशी त्याने त्याप्रमाणे कूच केिे आरण रतम्मिाजाच्या फौजेपासून थोड्या अंतिावि त्याने 
आपिी छावणी रदिी. छावणीची जागा त्याने आपल्या अरधकाऱ्यामंध्ये परिस्स्थतीचा जास्तीत जास्त उठाव 
घेता येईि अशा तऱ्हेने वाटून रदिी. शत्रूचा अचानक हल्ला आपल्या छावणीवि आल्यास बंदोबस्त म्हणून 
त्याने छावणीभोवती मोचेबंदी उभाििी. अशा तऱ्हेने कोणत्याही तऱ्हेची चकमक न झडता अनेक रदवस 
गेिे. अिेि रहजिी ८९८ या वषी िज्जब मरहन्यात (एरप्रि १४९३) शरनवािी दोन्ही फौजा आपापल्या 
छावण्यातून बाहेि पडून युद्धासाठी उभ्या ठाकल्या. युद्धाच्या सुरुवातीिा झडिेल्या चकमकीत युसुफ 
आरदििानाचे ५०० सैरनक ठाि झािे आरण त्यामुळे उििेल्या सैरनकानंी गोंधळात माघाि घेतिी. या 
सुमािास सुदैवाने शत्रकूडून कैद झािेल्या युसुफ आरदििानाच्या एका अरधकाऱ्याने आपिी सुटका 
करून घेतिी. त्याने येऊन असे सारंगतिे की शत्र ूयावेळी (बेसावधपणे) िुटािूट किण्यात पूणुपणे गुंतिा 
आहे आरण अशा वेळी शत्रवूि हल्ला केल्यास ते अरतशय फायदेशीि ठिेि. हे ऐकल्यावि युसुफ 
आरदिशहाने आपल्या सैन्याची पुनिुचना केिी आरण शत्रवूि पुन्हा हल्ला चढरवण्यासाठी तो सज्ज झािा. 
रतम्मिाजािा मात्र आपल्या सवु सैन्याची जमवाजमव किता आिी नाही. युसुफ आरदिशहािा तोंड 
देण्यासाठी त्याने ७००० घोडेस्वाि, बिेचसे पायदळी रशपाई आरण ३०० हत्ती िणागंणात उभे केिे. 
आरदिशहाने आपल्या सैन्यासरहत रतम्मिाजावि [३] (१३) इतक्या त्वषेाने हल्ला चढरविा की या 
हल्ल्याचा मािा सहन न झाल्यामुळे त्याने िणागंणात २०० हत्ती आरण एक हजाि घोडे सोडून पळ काढिा. 
हे हत्तीघोडे आरण त्यारशवाय ६० िक्ष होन जडजवाहीि आरण इति मौल्यवान िूट आरदिशहाच्या हाती 
पडिी. रतम्मिाज आरण रवजयनगिचा िाजा हे दोघेजण रवजयनगिकडे पळून गेिे. िढाईत झािेल्या 
जिमामुंळे रवजयनगिच्या िाजािा िस्त्यातच मृत्यू आिा. रतम्मिाजाने िाज्याची सूते्र बळकारविी. 
रवजयनगिच्या बऱ्याचशा प्रमुि सिदािानंी रतम्मिाजाच्या या कृत्याबद्दि रविोध दशरुविा त्यामुळे 
रवजयनगिच्या िाज्यात बेरदिी माजिी. युसुफ आरदििानािा यामुळे िाज्याच्या त्या बाजूच्या 
सिहद्दीसंबंधात थोडे तिी स्वास्र्थय िाभिे. 
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(१२) (बहमनी सुितानाचंा इरतहासकाि) दुस्तूििान याबाबत असे सागंतो की युसुफ 
आरदििानाने पुढीि युक्तीचा अविंब करून युद्धात रवजय रमळरविा. आपल्या सैन्यामध्ये उडािेिा 
गोंधळ पारहल्यानंति युसुफ आरदििानाने रतम्मिाजाकडे रनिोप पाठवनू तहाची याचना केिी. त्याने 
आपण आपल्या ताब्यातीि प्रदेशाबाबत रवजयनगिच्या िाज्याशी रनष्ठा बाळगण्यास तयाि आहोत (त्याचे 
सावुभौमत्व आपल्यािा मान्य आहे) असे कळरविे. हा रनिोप आल्याबिोबि रतम्मिाज आरण रवजयनगिचा 
िाजा हे िणागंणामध्ये वाटाघाटी किण्यासाठी बिोबि ३०० ते ४०० अनुयायी आरण आपिे प्रमुि सिदाि 
घेऊन आिे. तेव्हा आपल्या सवु सैन्यासरहत युसुफ आरदििानाने त्याचं्यावि अचानक हल्ला चढवनू त्याचंा 
पूण ु मोड केिा आरण त्याचं्यापैकी ७० उच्चपदस्थ व्यक्तींना ठाि माििे. सैन्यातीि म्होिकी मंडळी ठाि 
झाल्यामुळे रवजयनगिच्या फौजेत घबिाट पसििा आरण त्यानंी िणागंणातून पळ काढिा. त्याचंी सबधं 
छावणी युसुफ आरदििानाच्या फौजेने िुटिी. 
 

(१३) आपल्या या रवजयानंति युसुफ आरदििानाने िाव जंग बहादूििान यािा ५० हत्ती आरण 
एक िक्ष होन बहाि केिे आरण िायचूि आरण मुद्गि ह्ा रकल्ल्याचंा पाडाव किण्यासाठी सैन्याची एक 
तुकडी देऊन त्याची िवानगी केिी. ही कामरगिी त्याने चाळीस रदवसाचं्या अवरधत पाि पाडिी. त्यानंति 
युसुफ आरदिशहा आपिी िाजधानी रवजापूि येथे पितिा. या रवजयामुळे युसुफ [३] (१४) 
आरदिशहाच्या संपत्तीत फाि मोठी भि पडिी, त्याच्या सामर्थयांत वाढ झािी आरण त्याच्या सते्तिा पुष्टी 
रमळािी. असे म्हणतात की युसुफ आरदिशहाने आपल्यािा रमळािेल्या रवजयाची अरधकृत िबि 
महमूदशहा बहमनी याजकडे पाठरविी आरण नजिभेट म्हणून दोन भपकेबाज अंगििे आरण घोडे 
त्याच्याकडे िवाना केिे. या अंगिख्याच्या कडा मौल्यवान िड्याच्या मरहिपीनी भिण्यात आल्या होत्या. 
घोड्यानंा सोन्याचे नाि मािण्यात आिे होते आरण त्याचं्याविीि िोगीि आरण त्याचें िगाम यानंा रहिे 
जडरवण्यात आिे होते. 
 

(१४) बहादूि रगिानीने पूवी युसुफ आरदििानाकडून जमहिडी हजकून घेतिे होते. 
जमहिडीवि चाि करून जाण्यासाठी युसुफ आरदििान आता तयािी कित होता. याच वळेी गुजिातच्या 
सुितानाकडून बहादूि रगिानीरवरुद्ध तक्ािी आल्यामुळे त्याच्यारवरुद्ध चाि करून जाण्याचे महमूदशहा 
बहमनीने ठिरविे. या प्रसंगी या स्वािीत महमूदशहाबिोबि हजि िाहण्यासाठी म्हणून युसुफ 
आरदििानाने आपिा सेनापती कमाििान दख्िनी यािा ५००० घोडेस्वाि देऊन पाठरविे. जमहिडीचा 
पाडाव झािा. जमहिडी युसुफ आरदििानाच्या स्वाधीन किण्यात आिे. याप्रसंगी झािेल्या िढाईत 
बहादूि रगिानी हा ठाि माििा गेिा. महमूदशहा बहमनी या मोरहमेवरून पितल्यानंति युसुफ 
आरदििान त्यािा भेटण्यासाठी सामोिा गेिा. महमूदशहािा तो रवजापूि येथे घेऊन गेिा. रवजापूि 
शहिाभोवती नुकतीच दगडाची हभत बाधंण्यात आिी होती. रवजापूिमध्ये युसुफ आरदििानाने महमूदशहा 
बहमनीचे दहा रदवस मोठ्या थाटामाटाने आगत-स्वागत केिे. महमूदशहा जेव्हा जाण्यासाठी रनघािा 
तेव्हा त्यािा युसुफ आरदििानाने २० हत्ती, ५० घोडे, रहऱ्याने जडरविेिी चाि कंकणे आरण इति भािी 
रकमतीच्या दुर्ममळ आरण मौल्यवान वस्तू नजि केल्या. यापैकी महमूदशहाने फक्त एका हत्तीचाच स्वीकाि 
केिा आरण इति सवु वस्तू पित पाठरवल्या. युसुफ आरदििानािा त्याने एक िाजगी रनिोप पाठवनू 
कळरविे की या वस्तू आपिा वजीि कासीम बिीद बळकाविे म्हणून आपण त्या पित किीत आहो. या 
वस्तू तुम्ही आमच्या म्हणून स्वतःजवळ ठेवा. तुम्ही आमचे एकरनष्ठ [३] (१५) सेवक आहात. आम्ही ज्या 
जाळ्यात हल्ली अडकिो आहोत त्यातून जेव्हा तुम्ही आमची सुटका किाि तेव्हा त्या वस्तू तुम्ही आम्हािा 
पित किाव्या. 
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(१५) महमूदशहािा कासीम बिीदच्या बधंनातून त्वरित मुक्त किणे युसुफ आरदििानािा 
सहजतया शक्य होते पिंतु अशा तऱ्हेची कािवाई किणे त्यािा उरचत वाटिे नाही. म्हणून त्याने 
महमूदशहा बहमनीिा कळरविे की अशा तऱ्हेची योजना अंगीकािण्यात अहमदनगिचा मरिक अहमद 
बहिी आरण त्याचप्रमाणे गारविगडचा इमादउि् मुल्क हे जि तयाि होत असतीि तिच ती यशस्वी होऊ 
शकेि. म्हणून आपण िाजधानीिा पोहोचल्याबिोबि या दोघाकंडे रनिोप पाठवनू आपल्या नाठाळ 
वरजिािा रशक्षा किण्यासाठी मिा सामीि होण्याबद्दि त्याचंी मने वळवा. युसुफ आरदििानाच्या या 
आश्वासनाने महमूदशहा बहमनीचे समाधान झािे आरण त्याने आपल्या िाजधानीकडे प्रयाण केिे. त्याने 
रवजापूि सोडण्याचे अगोदि युसुफ आरदििानाने त्याजकडे गुप्तपणे मोठी िक्कम पोहोचती केिी. या 
मोरहमेत महमूदशहाबिोबि कासीम बिीद आरण कुतुबउि् मुल्क हेही हजि होते. त्यानंाही युसुफ 
आरदििानाने बऱ्याचशा वस्तू भेटीदािि रदल्या. 
 

(१६) यावळेी दस्तुि रदनाि या हबशी िोजाच्या ताब्यात कुिबगा, सागि, आळंद हे रजल्हे आरण 
इति रकल्ले व भीमा आरण तंुगभद्रा या नद्यामंधीि रजल्हे एवढा प्रदेश होता. रहजिी ९०१ या वषी (इ. स. 
१४९५) आपण आपिे स्वतंत्र िाज्य प्रस्थारपत किावे अशी ईष्ट्या त्यािा रनमाण झािी. या इच्छेने पे्ररित 
होऊन त्याने मरिक अहमद बहिी याजबिोबि संधान बाधंिे. त्याने मरिक अहमदिा असे कळरविे की 
ज्याप्रमाणे फतेउल्ला इमादउि् मुल्क याने वऱ्हाडात युसुफ आरदिशहाबिोबि संगनमत करून शाही 
रचन्हाचंा स्वीकाि केिा, तद्वत आपण मिा शाही रचन्हाचंा स्वीकाि किण्यासाठी पाहठबा रदल्यास आपल्या 
मतै्रीिा ते साजेिसेच होईि. मरिक अहमद बहिी याचा बाप रनजामउि् मुल्क याने दस्तुि रदनाि यािा 
आपिा मुिगा म्हणून मानिेिे होते. त्यामुळे मरिक अहमदच्या पाहठब्याची आपण अपेक्षा केिी ति त्यात 
काही वावगे नाही असे दस्तुि रदनाि यािा वाटिे. असा रवचाि मनाशी करून दस्तुि रदनाि याने 
छत्रचामिादी िाजरचन्हे स्वीकाििी. [३] (१६) त्यानंति बहमनींची िाजधानी अहमदाबाद रबदिच्या 
अंरकत असिेिे अनेक रजल्हे त्याने बळकारविे आरण कासीम बिीदच्या अरधकाऱ्याचंी हकािपट्टी केिी. 
 

(१७) कासीम बिीद याने याप्रसंगी युसुफ आरदििानाकडे मदतीची मागणी केिी. त्याप्रमाणे 
युसुफ आरदििानाने आपिे सेनानी गजनफि बेग, दयािान आरण इति अरधकािी यानंा बहमनी 
सुितानाच्या मदतीकिता िवाना केिे. त्याबिोबिच त्याने महमूदशहािा रिहून कळरविे की या स्वािीवि 
मी स्वतःच येणे योर्गय होते. पिंतु मी स्वतः आिो असतो ति दस्तुि रदनािच्या मदतीिा आपल्या सवु 
सैन्यासरहत मरिक अहमद बहिी याने स्वतःच जाण्याचे ठिरविे असते ही शक्यता माझ्या नजिेसमोि 
आिी. असे झािे ति युद्ध रनष्ट्कािणच िाबंेि. यानंति कािातंिाने बातमी आिी की मरिक अहमद 
बहिीच्या रचथावणीवरून ख्वाजाजहान दक्कनी याने बिेच मोठे सैन्य घेऊन दस्तुि रदनािच्या मदतीकिता 
पिंड्याहून कुिबर्गयाकडे कूच केिे आहे. त्याबिोबिच मरिक अहमद हा देिीि कूच करून जाण्याची 
तयािी किीत आहे. अशा परिस्स्थतीत आपण आपल्या फौजेिा जाऊन रमळणे श्रेयस्कि असा युसुफ 
आरदििानाने रवचाि केिा. त्याप्रमाणे त्याने महमूदशहा बहमनी आरण कासीम बिीद याजंबिोबि संपकु 
साधिा आरण त्विेने आपल्या सवु सैन्यासरहत दस्तुि रदनािरवरुद्ध चाि केिी. त्यानंा रविोध किण्यासाठी 
दस्तुि रदनािने चाि केिी. त्याच्याजवळ ८००० घोडेस्वाि, बब्हंशी हबशी आरण पिण्ड्याचा ख्वाजाजहान 
याच्या हातािािी मरिक अहमद बहिीने साहाय्याथु पाठरविेिे १२००० सैरनक होते. दोन्ही फौजातं 
घनघोि िढाई झािी. दस्तुि रदनािचा पिाभव होऊन त्यािा कैद किण्यात आिे. कासीम बिीदच्या 
सागंण्यावरून महमूदशहाने त्यािा ठाि मािण्याचीच रशक्षा रदिी असती पिंतु तसे झाल्यास कासीम 
बिीदचे स्थान अरधक बळकट होईि आरण तसे होऊ देणे इष्ट नाही असे वाटून युसुफ आरदििानाने 
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त्याचेबाबत िदबदिी केिी. दस्तुि रदनािकडे पुन्हा कुिबर्गयाचा ताबा देण्यात आिा. यानंति 
महमूदशहाची भेटसुद्धा [३] (१७) न घेता युसुफ आरदििान रवजापूििा पित आिा. महमूदशहा आरण 
दस्तुि रदनाि हे आपापल्या िाजधान्याकंडे रनघून गेिे. दस्तुि रदनाििा येऊन रमळण्यासाठी मरिक 
अहमद बहिी याने कूच केिे होते. दोन्ही पक्षात तह झाल्याचे जेव्हा त्यािा समजिे तेव्हा तो देिीि 
अहमदनगिकडे पित रफििा. 
 

(१८) रहजिी ९०३ (इ. स. १४९७) या वषी महमूदशहा बहमनीने युसुफ आरदििानाची 
अल्पवयीन मुिगी रबबी मुसती रहची आपिा मुिगा अहमदशहा याजबिोबि रववाह किण्यासाठी मागणी 
केिी. कुिबगा हे रठकाण रववाहाचा साििपुडा किण्यास योर्गय आहे असे ठिवनू महमूदशहा आरण युसुफ 
आरदििान तेथे येऊन पोहोचिे. या घटनेमुळे आपिी फाि मोठी मानहानी झािी असे दस्तुि रदनाि 
यािा वाटिे. याप्रसंगी युसुफ आरदििानाने महमूदशहािा िाजगीरित्या असे सारंगतिे की 
महमूदशहाची जि कासीम बिीदिा अरधकािावरून काढून टाकण्याची इच्छा असेि ति त्याने आपल्याकडे 
(रवजापूिकडे) दस्तुि रदनािच्या ताब्यात हल्ली असिेिे रजल्हे सोपवनू द्यावे. कािण रवजापूिच्या 
ताब्यातीि मुिूि आरण कासीम बिीदचा जहारगिीचा प्रदेश यामध्ये दस्तुि रदनािच्या ताब्यातीि रजल्हे 
आहेत. हे रजल्हे जि आपल्या ताब्यात आिे ति त्यामध्ये सैन्य घुसरवण्याची सोरयस्कि सबब आपल्यािा 
रमळेि आरण या बेताची िबि मरिक अहमद बहिी अथवा कासीम बिीदिा मदत किण्याची ज्याचंी इच्छा 
आहे त्याचं्या कानावि जाण्याचे अगोदि कासीम बिीदची हकािपट्टी किण्याची संधी आपल्यािा रमळेि. 
महमूदशहाने या योजनेिा आपिी मान्यता रदिी आरण त्याप्रमाणे विीि रजल्हे युसुफ आरदििानाकडे 
सोपरविे. दस्तुि रदनािच्या अरधकाऱ्याचंी हकािपट्टी किण्यात आिी. (युसुफ आरदििानाचा) प्ररतकाि 
किणे शक्य न झाल्यामुळे दस्तुि रदनािने विीि रजल्ह्ावं्यरतरिक्त असिेल्या आपल्या प्रदेशात 
गोवळकोंड्याचा सुितान कुिीकुतुबिान याचा दुय्यम म्हणून िाहण्यास मान्यता रदिी. या घटनेमुळे 
कासीम बिीद घाबरून गेिा. आपिी मानहानी झािी आहे असे त्यािा वाटिे. तो महमूदशहािा सोडून 
रनघािा आरण आपल्या अनुयायानंा बिोबि घेऊन त्याने आळंदकडे कूच केिे. 
 

(१९) यानंति युसुफ आरदििानाने महमूदशहािा बिोबि घेऊन [३] (१८) कासीम बिीदवि 
चाि किण्यासाठी कूच केिे. महमूदशहाबिोबि सुितान कुिी कुतुबशहा आरण मरिक इरियास हे होते. 
कासीम बिीदचा त्यानंी गुंजोटी या गावापाशी पिाभव केिा. पिारजत कासीम बिीदने रनिरनिाळ्या 
रकल्ल्याचंा आश्रय घेतिा. या रवजयानंति सोन्याच्या झाििीने मढरविेिा एक उंची गारिचा जरमनीवि 
पसिण्यात आिा. महमूदशहाने युसुफ आरदििानाचा हात धरून त्यािा आसनावि बसण्यास सारंगतिे. 
युसुफ आरदििान या गोष्टीिा प्रथम अनुमती देईना पिंतु महमूदशहाने अरतशय आग्रह केल्यावि त्याने 
आसन स्वीकाििे. या बठैकीत असे ठििे की पुढीि वषी उपस्स्थत असिेल्या सवांनी कूच करून जावे 
आरण कासीम बिीदची सत्ता पूणपुणे उिडून काढावी. वि उल्लेरििेल्या िढाईत मरिक इरियास हा ठाि 
माििा गेिा. त्याची जहारगि युसुफ आरदििानाने त्याचा मुिगा महमद यािा बहाि केिी आरण त्यािा 
ऐनउि् मुल्क ही पदवीही रदिी. यानंति महमूदशहािा सोडून युसुफ आरदििान रवजापूिाकडे पितिा. 
 

(२०) पुढीि वषी युसुफ आरदििानाने दस्तुि रदनािरवरुद्ध चाि केिी. पिंतु मरिक अहमद 
बहिी त्याच्या साहाय्याथु चािून आल्यामुळे युसुफने रबदिच्या रदशनेे माघाि घेतिी. तेथे त्यािा सुितान 
कुिी कुतुबिान आरण वऱ्हाडचा इमादउि् मुल्क याजंकडून मदतीची आश्वासने रमळािी. यावि दस्तुि 
रदनाि आरण मरिक अहमद बहिी यानंी प्रत्यक्ष संघषाचा प्रसंग आणू देण्याचा धोका न घेता आपापल्या 
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िाजधान्याकंडे कूच केिे. रवजापूििा पितल्यानंति युसुफ आरदििानाने मरिक अहमद बहिी आरण 
इमादउि् मुल्क याजंकडे आपिे वकीि िवाना केिे. त्याने असा प्रस्ताव माडंिा की अनेक सावुभौम 
सत्तारधशानंी िाज्य किण्यािा दरक्षण देश (रवस्तािाने) अरतशय िहान आहे. तिी आपण रतघानंी आपल्या 
सुिरक्षततेसाठी एकजूट किावी आरण सबधं देश व्यापून टाकण्याच्या दृष्टीने पाऊिे टाकावी. दीघु 
वाटाघाटीनंति असे ठििे की माहूि, िामगीि, आरण िुदावदंिान हबशी याच्या ताब्यातीि सवु प्रदेश 
इमादउि् मुल्क याने घ्यावा; दौिताबाद, अंतूि, जािना [३] (१९) हे रकल्ले आरण या रकल्ल्यापंिीकडीि 
गुजिातच्या सिहद्दीपयंत पसििेिा सवु प्रदेश मरिक अहमद याने घ्यावा; युसुफ आरदििानाने आपल्या 
वाटणीचा प्रदेश म्हणून दस्तुि रदनाि आरण ऐनउि् मुत्क याचं्या ताब्यातीि मुिुि रहसकावनू घ्यावा; आरण 
कासीम बिीदिा सुितान कुिी कुतुबउि् मुल्क याचा प्रदेश व्यापण्याची पिवानगी देण्यात यावी. हा प्रदेश 
त्याने िाजधानीचे शहि अहमदाबाद रबदि आरण रबदिच्या सभोवतािी असिेिा इति मुिुि याचंा अंरकत 
म्हणून साभंाळावा. या तहाच्या अटीप्रमाणे असे ठििे की या तहात सामीि असिेल्या पक्षानंी या तहाने 
आिून रदिेल्या योजनेशी रवसंगत असे काहीही करू नये. पिंतु तसा प्रसंगच रनमाण झाल्यास या 
योजनेप्रमाणे कृती किण्यासाठी एकजूट रनमाण किावी. 
 

(२१) या तहाच्या अटीप्रमाणे युसुफ आरदििानाने ऐनउि् मुल्क हा आपिे सावुभौमत्व मान्य 
किण्यास िाजी आहे हकवा नाही याची प्रचीती घेण्यासाठी त्याच्याकडे आपल्या समक्ष ताबडतोब हजि 
होण्यासाठी याने असा हुकूम िवाना केिा. यापूवी युसुफ आरदििान केव्हाही त्यािा रिरहताना समतेच्या 
भरूमकेवरून रिहीत असे. ऐनउि् मुल्क याने विीि आजे्ञचा मोठ्या आनंदाने स्वीकाि केिा. त्याने असे 
जाहीि केिे की आपल्या एकरनष्ठेिा कसोटीिा िावल्यानंति युसुफ आरदििान आपल्यािा एकरनष्ठ 
मानतो अशी आपिी िात्री झािी आहे. त्याने या प्रसंगाबद्दि गोव्याच्या रकल्ल्यात एक आठवडाभि 
आनंदोत्सव साजिा केिा आरण ६००० घोडेस्वाि घेऊन रवजापूिकडे कूच केिे. तेथे युसुफ आरदििानाने 
तो आपिा एक सामान्य नागरिक आहे असे समजून त्याची भेट घेतिी आरण एकाद्या हसहासनारभरषक्त 
िाज्यारधपरतप्रमाणे त्याच्याकडून आपिे आगतस्वागत करून घेतिे. यानंति त्याने ऐनउि् मुल्क यािा 
मानाचा पोषाि अपुण केिा 
 

(२२) वि उल्लेरििेल्या दरक्षण देशाचे रवभाजन किणाऱ्या तहाप्रमाणे जि कृती झािी ति त्यात 
आपिा संपूणु नाश ओढरवणाि आहे हे जेव्हा दस्तुि रदनाि यािा कळून चुकिे तेव्हा त्याने अमीि बिीद 
याजकडे मदतीची याचना केिी. अमीि बिीद ह्ाने आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति त्या वळेी महमूदशहा 
बहमनीचा वजीि म्हणून सूते्र हाती घेतिी होती. अमीि बिीद याने दस्तुि रदनाि यािा मदत [३] (२०) 
किण्यासाठी म्हणून ३००० घोडेस्वाि िवाना केिे. दस्तुि रदनाि याने भीमा नदीच्या काठावि तळ रदिा. 
या रठकाणी त्यािा पिंड्याचा ख्वाजाजहान आरण त्याचा भाऊ जैनिान हे येऊन रमळािे. ख्वाजाजहान 
आरण जैनिान यानंा उपरिरनर्मदष्ट रवभाजनाच्या किािाच्या भारगदािीतून मरिक अहमद याने वगळिे 
होते. ते दोघेजण आपल्याबिोबि ५००० घोडेस्वाि घेऊन आिे. या वळेी मरिक अहमद हा दौिताबाद 
हजकून घेण्यात आरण गुजिातच्या सुितानाने त्याच्यावि केिेल्या आक्मणापासून आपिा बचाव किण्यात 
गुंतिा होता. 
 

(२३) आपिे शत्र ू आपल्यापेक्षा संख्याबिाने विचढ आहेत याची रफकीि न किता युसुफ 
आरदििानाने आपल्या फौजेची जमवाजमव केिी. रवजयनगिच्या सैन्यापासून घेतिेिी िूट त्याने 
आपल्या फौजेत मुक्त हस्ताने वाटून रदिी. त्यानंति त्याने रवजापूिहून कूच केिे आरण शत्रूपासून दहा मैि 
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अंतिावि त्याने आपिा तळ रदिा. दुसऱ्या रदवशी त्याने आपल्या फौजेची युद्धासाठी तयािी केिी. 
गजनफि बेग याचा भाऊ महमद कुिी बेग याच्या हातािािी २००० रनवडक घोडेस्वाि आघाडीचे म्हणून 
त्याने पुढे िवाना केिे. शत्रूच्या छावणीपासून दोन मिै अंतिावि तळ देऊन त्याचे िक्ष वेधून घेण्यासाठी 
हल्लेिोिाचं्या टोळ्या शत्रवूि पाठरवण्याची त्याने महमद कुिी बेग यािा आज्ञा रदिी. त्याच वळेी दस्तुि 
रदनाि याजकडे त्याने रनिोप पाठवनू त्यािा असे आश्वासन रदिे की जि तो शिण जाण्यास आरण आपिे 
सावुभौमत्व मानण्यास तयाि असेि ति आपल्या सिकािात आपण त्यािा आरण त्याच्या सवु अनुयायानंा 
मोठे मानाचे स्थान देण्यास तयाि आहो. पिंतु मूिुपणामुळे आपण पुढे केिेिा सहकायाचा हात 
रझडकािण्याची त्यािा दुबुुद्धी झािी ति त्याचे भरवतव्य पुढे होणाऱ्या युद्धाचा रनकािच ठिवीि. 
 

(२४) दस्तुि रदनाि याने युसुफ आरदििानाच्या अटी रझडकािल्या आरण हबशी घोडेस्वािाचंी 
एक मोठी तुकडी त्याने युसुफ आरदििानाच्या आघाडीवि आिेल्या सैरनकावंि हल्ला किण्यासाठी पुढे 
िवाना केिी. या तुकडीचा पिाभव झािा. त्यातीि सैरनकाचंी भयंकि कत्ति झािी आरण अनेक हत्ती 
आरण घोडे रवजयी पक्षाच्या हाती पडिे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी शत्रशूी सामना देण्यासाठी [३] (२१) 
युसुफ आरदििानाने चाि केिी आरण शत्रचू्या छावणीजवळ पुढीिप्रमाणे आपल्या सैन्याची व्यहूिचना 
केिी. गजनफि बेग उजव्या फळीवि, हैदि बेग तारब्रजी डाव्या फळीवि आरण िुद्द युसुफ आरदिशहा 
रनवडक दिासमावते आघाडीच्या मध्यावि अशी सैनानींची रनयुक्ती झािी. त्यारशवाय रमजा जहागंीि कुमी 
याच्या हातािािी प्ररतहल्ला चढरवणाऱ्या िष्ट्किी रशपायाचं्या तुकड्या डाव्या फळीबिोबि देण्यात आल्या. 
दस्तुि रदनाि यािा आपल्या संख्याबिाचा आत्मरवश्वास वाटत होता. त्यानेही आपल्या फौजेिा युद्धासाठी 
उभे ठाकिे. हहदुस्थानात त्या काळी प्रचरित असिेल्या युद्धतंत्राप्रमाणे दस्तुि रदनािच्या सवु सैरनकानंी 
िोिंडी रचििते घातिेिी होती. त्याने आपिे गजदळ आघाडीविीि रनिरनिाळ्या भागातं रविुििे होते 
आरण भरडमाि किणािी यंते्र सेनादिाच्या समोि आणून उभी केिी होती. युद्धािा तोंड िागिे आरण रमजा 
जहागंीि याने प्रथम चाि करून रवजेच्या वगेाने शत्रूवि हल्ला चढरविा. त्याच वळेी गजनफि बेग आरण 
हैदि बेग यानंी एकसमयावच्छेदेकरून उजव्या आरण डाव्या फळीवरून शत्रवूि इतक्या प्रचडं वेगाने चाि 
केिी की त्याचं्या हल्ल्याच्या माऱ्यापुढे कोठल्याही प्ररतकािाचा रटकाव िागिा नाही. पिमेश्विाची जणू 
काही तशी इच्छा होती म्हणूनच की काय या हल्ल्यामध्ये दस्तुि रदनाि माििा गेिा. भयचरकत झाल्यामुळे 
गोंधळून गेिेल्या त्याच्या सैरनकानंी िणागंणातून पळ काढिा. गजनफि बेग यािा या धुमिक्ीत जिम 
झािी होती. तो युसुफ आरदििानाच्या नरजक आिा आरण त्याचे अरभनंदन किण्यासाठी म्हणून त्याने 
आरण इति सिदािानंी युसुफ आरदििानापुढे गुढघे टेकून त्यािा मानाचे मुजिे केिे. रवजयश्रीने माळ 
घातल्यामुळे प्रचरित पद्धतीिा अनुसरून त्यानंी युसुफ आरदििानाच्या मस्तकाभोवती द्रव्य आरण रहिे 
ओवाळून टाकिे. युसुफ आरदििानाने आपिा साहसी भाऊ गजनफि बेग याच्या डोळ्याचें आरण 
कपाळाचे चुंबन घेतिे आरण त्यािा गाढ आहिगन रदिे. त्याने आपल्या देििेिीिािी गजनफि बेगच्या 
जिमानंा औषधोपचाि केिा, पिंतु हे सवु व्यथु गेिे. कािण परवत्र कुिाणाच्या वचनात सारंगतल्याप्रमाणे– 
 

“जेव्हा मृत्यचूी सावट पडते तेव्हा आपण एक क्षणभिही त्यािा अडव ूशकत नाही.” 
 

तीन रदवस आरण िात्री हा वीिपुरुष मृत्यशूी अिंड झंुज देत होता पण अिेिीस तो या नश्वि 
जगाचा त्याग करून गेिा. [३] (२२) 
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(२५) गजनफि बेगच्या मृत्यमुूळे युसुफ आरदििानािा अरतशय दुःि झािे. पिंतु त्याने त्याच्या 
उत्तिरक्येचे सवु संस्काि पाि पाडिे आरण युद्धासाठी कंबि कसून कुिबगा, सागि आरण मृत दस्तुि 
रदनािच्या ताब्यातीि सवु रकल्ले आरण प्रदेश त्याने हजकून घेतिा. आपल्या रवश्वासातीि अरधकाऱ्याकंडे 
त्या प्रदेशाचा ताबा त्याने सोपरविा. त्यानंति मोठ्या रवजयोन्मादाने तो रवजापूिकडे पित रफििा. शहिात 
पित आल्यावि त्याने रमजा जहागंीि आरण हैदि बेग यानंा त्यानंी युद्धात दािरविेल्या शौयाबद्दि 
िाज्यातीि सवु अरमिामंध्ये मानाचे स्थान रदिे. दस्तुि रदनािबिोबि झािेल्या युद्धात ज्या ज्या 
अरधकाऱ्यानंी आरण सैरनकानंी मदुुमकी गाजरविी होती त्या सवांवि त्याने मानमिातब आरण बरक्षसी याचंी 
िैििैिात केिी. 
 

(२६) याप्रमाणे युसुफ आरदििान आपल्या कतुृत्वाच्या जोिावि ऐश्वयाच्या रशििावि पोहोचिा. 
यासमयी त्याने एक धार्ममक संकल्प पाि पाडण्याचे ठिरविे. अनेक वषांपासून हा संकल्प पाि पाडण्याचा 
त्याने आपल्या मनामध्ये रनिय केिा होता. हा हेतू मनात धरून त्याने रहजिी ९०८ (इ. स. १५०२) या वषी 
आपल्या प्रमुि नागरिकाचंी एक परिषद भिरविी. या परिषदेिा त्याने रमजा जहागंीि, हैंदि बेग आरद 
रशया पथंीय मंडळी, त्याचप्रमाणे रशया पथं अनुसिणािे सय्यद अहमद रहिवी आरण इति रवद्वान मंडळी 
यानंाही पाचािण केिे. त्याचं्या समोि त्याने भाषण केिे. भाषण कितानंा त्याने सारंगतिे की िुद्द महमद 
पैगंबि आपल्या स्वप्नात आिे होते आरण आपल्यािा आज जे मानाचे स्थान प्राप्त झािे आहे त्याचे भरवष्ट्य 
कथन करून त्यानंी आपिे अरभनंदन केिे. त्याच वळेी आपण असा रनिय केिा की जि कधीकाळी 
स्वप्नात झािेिा दृष्टान्त फिदू्रप झािा ति इमामानंी पुिस्कारििेल्या धमुतत्त्वाचंा (म्हणजे रशया पथंाचा) 
आपण प्रचाि करू आरण त्याचं्या नामारभधानाचा जयजयकाि करून व्यासपीठानंा दुमदुमुन टाकू. आपल्या 
विीि रनियािा ज्यावेळी रतम्मिाज आरण बहादूि रगिानी यानंी आपल्या प्रदेशावि हल्ला केिा आरण 
आपल्या हातातून िाज्याची सवु सूते्र जवळजवळ रहसकावनू घेतिी त्या वळेी आपण उजाळा रदिा. आता 
आपण जमिेल्या सवु मंडळींनी विीि गोष्ट कृतीत उतिरवण्यास हीच वळे योर्गय आहे हकवा नाही याबद्दि 
मत द्याव ेअशी माझी इच्छा आहे. [३] (२३) 
 

(२७) जमिेल्या मंडळींनी आरदिशाही घिाण्याचा भार्गयोदय व्हावा यासाठी एकमुिाने 
पिमेश्विाची प्राथुना केिी. जमिेल्यापंैकी काहींनी आरदिशहाच्या ठाम रनियािा अनुमती दशरुविी ति 
त्याचं्यापैकी जे सुज्ञ होते त्यानंी असे मत प्रकट केिे की आपिी सत्ता अजून केवळ बाल्यावस्थेत आहे; 
महमूदशहा बहमनी हा जिी दुबुळ असिा तिी त्यािा अजून सवुजण दरक्षण देशाचा कायदेशीि सुितान 
म्हणून मान्यता देतात; एवढेच नव्हे ति आपल्या स्वतःच्या अमीिउमिावापंैकी तुकु, दरक्षणी आरण हबशी हे 
सुन्नी पथंाचे अनुकिण किणािे आहेत आरण त्यारशवाय आपल्याभोवती पसििेल्या दरक्षणेतीि िाज्याचें 
सुितान, मरिक अहमद रनजामउि् मुल्क बहिी, अमीि बिीद आरण इति हे आपापल्या धार्ममक भावनाचें 
पािन किण्याबाबत फाि काटेकोि आरण आस्थेवाईक आहेत. अशा परिस्स्थतीत िाज्यातीि स्स्थत 
धमुपथंामध्ये बदि घडवनू आणल्यास आपल्या एकयाच्या ताकदीवि रनभावनू नेता येणाि नाही एवढ्या 
रविोधी शक्ती एकत्र येण्याची अरधक शक्यता आहे. यावि युसुफ आरदिशहाने उत्ति रदिे की ज्या 
पिमेश्विाने अत्यंत चागुंिपणाने आपल्यािा िाज्यपदावि चढरविे आहे त्या पिमेश्विािा साक्ष ठेवनू आपण 
प्ररतज्ञा केिी आहे आरण आपल्यािा असा पूणु रवश्वास आहे की त्या प्ररतजे्ञची पूतुता केल्यावि त्याच 
पिमेश्विाचा विदहस्त आपल्यािा पूणुपणे पाहठबा देईि. याच वेळेिा अशी बातमी आिी की पार्मशयाचा 
सुितान शहा इस्माईि सफवी याने आपल्या िाज्यात सवुत्र रशया धमाची स्थापना केिी आहे. युसुफ 
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आरदििान हा सफवी घिाण्याच्या पिंपिेवि रवश्वास ठेवणािा होता. या बातमीने त्याचा रनिय दृढति 
झािा. आपिी योजना कृतीत उतिरवण्यासाठी त्याने ताबडतोब उपाययोजना केिी. 
 

(२८) त्यानंति एका शुभ रदवशी रवजापूिच्या रकल्ल्यातीि भव्य मरशदीत त्याने मोठ्या 
थाटामाटाने आरण समािंभाने पदापुण केिे. युसुफ आरदििानाच्या आजे्ञने मरदनेतीि एक पूज्य सय्यद 
नकीबिान हा व्यासपीठावि उभा [३] (२४) िारहिा आरण रशया पंरथयाचं्या पद्धतीप्रमाणे त्याने अिी हा 
पिमेश्विाचा रमत्र असल्याचा आपण दाििा देत आहोत अशी नमाज पढण्यासाठी मोठ्याने आिोळी रदिी 
आरण त्यानंति त्याने १२ इमामाचं्या नावाने िुत्ब्याचे जाहीिरित्या [२८३☐] पठण केिे. हहदुस्थानामध्ये 
जाहीिरित्या अशा तऱ्हेचा रवधी घडवनू आणण्याचें धाडस दािरवणािा युसुफ आरदिशहा हा परहिाच 
सुितान होता. अशा तऱ्हेचा रवधी किण्याचे धैयु युसुफ आरदिशहाने दािरविे तिीसुद्धा आपल्या प्रजेने 
सारहबाच्या [२८४☐] संबधंी बदनामीकािक आरण रशविाळ भाषा उच्चािण्यास त्याने प्ररतबधं केिा. याचा 
परिणाम असा झािा की धमु वडेाचे भयानक रवष इतस्ततः फैिाविे जाण्यास ओघानेच प्ररतिोध झािा. 
यामुळे जाफिची रवद्वान रशष्ट्यमंडळी आरण त्याचप्रमाणे महमद हनीफ याने पुिस्कारििेल्या धमुतत्त्वाचंा 
गाढा अभ्यास केिेिी मंडळी आरण रशया पथंाचे पािन किणािे प्रजाजन हे सवु रमत्रत्वाने एकत्र नादूं 
िागिे. रनिरनिाळ्या परंथयाचं्या मरशदीमध्ये प्रत्येकजण दुसऱ्याच्या धमुपािन रवधीमध्ये हस्तके्षप न किता 
आपापल्या धमुश्रदे्धप्रमाणे स्वतःिा प्रणीत असिेल्या पिमेश्विाचे पूजन करू िागिे. जणू काही कायद्याने 
आिून रदल्याप्रमाणे चाििेल्या या रशस्तबद्ध संयमी वागणुकीकडे पारहल्यानंति धमुगुरू आरण तडीतापसी 
यानंा अरतशय रवस्मय वाटिा. युसुफ आरदिशहाच्या अंगी अद भतू कतुृत्वशक्ती वसत आहे आरण त्या 
शक्तीमुळेच हा चमत्काि घडून आिा आहे असे त्यानंी प्ररतपादन केिे. प्रस्तुत गं्रथकत्याच्या मनात हे 
ऐकल्यानंति काही सुितानानंी धमुपािनाच्या बाबतीत जी सहनशीिता दािरविी त्या संबधंात काही 
आख्यारयका येतात. वाचकाचं्या मारहतीसाठी त्या यारठकाणी सादि किाव्या असे प्रस्तुत गं्रथकत्यािा 
(फरिश्ता) वाटते. त्या आख्यारयका पुढीिप्रमाणे आहेत— 
 

(२९) पर्मशयामध्ये मौिाना रगयासुद्दीन नावाचा एक अरतशय सुप्ररसद्ध अवरिया होता. त्याचं्या अंगी 
असिेल्या कतुृत्वामुळे आरण त्याच्या सत् चरित्र्यामुळे त्याच्याबद्दि िोकानंा अरतशय आदि वाटत असे. 
त्यािा एकदा इब्राहीम आरदिशहाने रवचाििे की इस्िामच्या सवु पथंामंध्ये श्रेष्ठ पथं कोणता? त्यावि त्याने 
[३] (२५) उत्ति रदिे की एिाद्या िाजवाड्यामध्ये एकदा श्रेष्ठ सम्राट आसनस्थ झािा आहे. त्या 
िाजवाड्यामध्ये प्रवशे किण्यासाठी अनेक दिवाजे आहेत. त्यातीि कोणत्याही दिवाजाने तुम्ही गेिात तिी 
तुम्हािा सम्राटाचे दशनु घडते आरण सम्राटाच्या समक्ष तुम्ही जाऊ शकता. तुमचे कायु आरण रसद्धी त्या 
सम्राटाबिोबि आहे. त्या सम्राटाकडे जाण्यासाठी असिेल्या दिवाजाबिोबि नाही. इब्राहीम आरदिशहाने 
त्या अवरियािा रफरून रवचाििे की त्याच्या मते सवोत्कृष्ट पथं कोणता? त्याने उत्ति रदिे की प्रत्येक 
पथंातीि अत्युत्कृष्ट व्यक्ती ही नेहमीच श्रेष्ठति पथंाचे पािन किीत असते. या उत्तिाने इब्राहीम आरदिशहा 
िूष झािा आरण त्याने मौिाना रगयासुद्दीनवि बरक्षसाचंी िैििैिात केिी. 
 

(३०) अशारितीने रशयापरंथयाचं्या रिवाजाप्रमाणे युसुफ आरदिशहा याने रवजापूि िाज्यात िुत्बा 
वाचिा आरण रशया पथंाची तत्त्व ेप्रस्थारपत केिी. त्याचेच अनुकिण दयािान, फिउि् मुल्क तुकु आरण 
इति प्रमुि अरमिानंी केिे आरण रशया पथंाचा स्वीकाि केिा. पिंतु काही कट्टि सुनींनी तसे किण्याचे 
नाकाििे आरण युसुफ आरदिशहाची चाकिी सोडून जाण्याची आपिी इच्छा प्रकट केिी. 
पथंपरिवतुनाच्या सावुजरनक प्ररतरक्येची िबि जेव्हा युसुफ आरदिशहाच्या कानावि गेिी तेव्हा त्याने 
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िाज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीिा आपापल्या मताप्रमाणे धमुपािन किण्याची मुभा रदिी. “माझा धमु 
माझ्यापाशी आरण तुमचा धमु तुमच्यापाशी” या तत्त्वाचा त्याने स्वीकाि केिा. त्यामुळे अिेि सवुत्र 
समाधानाचे वाताविण रनमाण झािे. या सुमािास युसुफ आरदिशहा हा ऐनउि् मुल्क रगिानी याच्या 
वाढत्या वचुस्वामुळे संत्रस्त झािा आरण त्याने त्याची सैन्यातीि मनसब िािसा केिी. ऐनउि् मुल्कचा 
बाप हयात असताना त्याच्या ताब्यात असिेिे रजल्हे आरदिशहाने आपल्याकडे घेतिे आरण 
ऐनउि् मुल्किा आपिा चरिताथु चािरवण्यासाठी त्या रजल्ह्ाचं्या बदिी हुके्किी आरण बेळगावची 
जहारगिी रदिी. दिबाि सोडून त्याने आपल्या जहारगिीच्या गावी जाव े आरण आपल्या मताप्रमाणे 
धमुतत्त्वाचे पािन किाव े अशी मुभाही त्याने त्यािा रदिी. त्याचप्रमाणे सवु सुन्नी अरमिानंा आपापल्या 
जहारगिीमध्ये सारहबाच्या नाव े िुत्ब्याचे पठण किण्यास आपिी पिवानगी त्याने जाहीि केिी आरण 
सावुजरनकरित्या आपल्या मताप्रमाणे पूजाअचुनाचे रवधी प्रत्येकाने केल्यास त्यािा आपिा रविोध नाही असे 
त्याने सारंगतिे. युसुफ आरदिशहाने [३] (२६) जिी इतके उदािमतवादी धोिण स्वीकाििे तिी देिीि 
सुन्नी पथंाच्या कट्टि प्रमुि अनुयायाचं्या वागणुकीवि सक्त नजि ठेवणे त्यािा आवश्यक वाटिे. 
 

(३१) मरिक अहमद बहिी आरण अमि बिीद हे सुन्नी पथंाचे कट्टि आरण आस्थेवाईकपणे 
अनुकिण किणािे होते. दरक्षणेमध्ये प्रचरित असिेल्या धमामध्ये याप्रमाणे होत असिेिा आमूिाग्र बदि 
पाहून त्यानंा धास्ती वाटिी आरण त्यानंी या परिवतुनाचा कडक शब्दांत रनषेध केिा. अिेि त्यानंी 
दोस्तीचा तह करून आरदिशहाच्या मुिुिावि आक्मण केिे. अमीि बिीद याने गुंजोटी आरण युसुफ 
आरदिशहाने दस्तुि रदनािकडून रहसकावनू घेतिेल्या अनेक रजल्ह्ावंि आपिा कबजा केिा, ति 
मरिक अहमद बहिी याने रवजापूि दिबािाकडे आपिे वकीि पाठवनू नळदुगुचा रकल्ला ताबडतोब 
आपल्या स्वाधीन किण्याची मागणी केिी. आपल्या प्रदेशावि रवनाकािण झािेल्या ह्ा आक्मणाची युसुफ 
आरदिशहािा अरतशय चीड आिी. त्याने संतापाने मरिक अहमद बहिीच्या पत्रािा प्रत्युत्ति रदिे आरण 
ताबडतोब गुंजोटीवि चाि करून ते रठकाण आपल्या कबजात घेतिे. महमूदशहा बहमनी आरण अमीि 
बिीद यानंी आता सुितान कुिी कुतुबउि् मुल्क, इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान हबशी याजंकडे 
मदतीची याचना केिी. सुितान कुिी हा अंतयामी रशया पथंाचा चाहता होता. पिंतु अजून त्याने बहमनी 
सुितानाचें वचुस्व झुगारून रदिे नसल्याकािणाने आपल्या अरधकाऱ्याचं्या सल्लामसितीनुसाि आपिी 
फौज महमूदशहाच्या छावणीच्या रदशनेे हिरविी. पिंतु इमादउि् मुल्क आरण िुदावदंिान यानंी 
रनिरनिाळ्या सबबी पुढे करून कािहिण केिे आरण आरदिशहारवरुद्ध एकत्र झािेल्या दोस्तानंा 
रमळण्याचे टाळिे. यावि अमीि बिीद याने आपिा मुिगा जहागंीििान यािा अहमदनगि येथे पाठरविे. 
तेथे त्याने मरिक अहमद बहिी याची इतकी मनधिणी केिी आरण त्यािा इतके भिीस घातिे की त्याने 
१०००० घोडेस्वाि आरण तोफिान्याची एक तुकडी घेऊन त्याच्याबिोबि कूच केिे. यातं अमीि बिीद आरण 
सुितान कुिी कुतुबशहा याचं्या सैन्याची भि पडल्यावि एक प्रचडं फौज एकवटिी गेिी. या सेनासंभािाचे 
नाममात्र नेतृत्व महमूदशहाकडे होते. या फौजेच्या मानाने युसुफ आरदिशहाची फौज कमजोि होती. तेव्हा 
आपल्यापेक्षा प्रबळ असिेल्या सेनेबिोबि तंुबळ िढाईचा प्रसंग आणणे [३] (२७) धोक्याचे आहे असा त्याने 
रवचाि केिा. आपिा अल्पवयी पाच वषांचा मुिगा इस्माईि यािा त्याने सवु संपत्ती आरण हत्ती यासंह 
आळंदहून रवजापूििा िवाना केिे. रवजापूि शहिाचे संिक्षण किणे आरण एकंदि परिस्स्थतीबाबत योर्गय तो 
रनणयु घेणे ही कामे त्याने कमाििान दख्िनीवि सोपरविी. यानंति त्याने कुिबगा शहिाचे संिक्षणासाठी 
दयािान आरण फिउि् मुल्क तुकु याचंी रनयुक्ती केिी आरण स्वतः ऐनउि्मुल्क आरण इति अनेक 
पिदेशी अरधकािी व त्याच्याशी पूणुपणे एकरनष्ठ असिेिे ६००० घोडेस्वाि यानंा घेऊन बीडकडे कूच केिे. 
वाटेत त्याने मुििाची जाळपोळ आरण नासधूस केिी. युसुफ आरदिशहा आपल्या प्रदेशात िुटािूट 
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किीत चाििा आहे असे पाहून मरिक अहमद बहिी हा महमूदशहा बहमनी, अमीि बिीद आरण 
कुतुबउि् मुल्क यासहवतुमान त्याच्या पाठिागावि रनघािा. युद्धाची झळ आपल्या प्रदेशािा िागू नये 
म्हणून विीि मागाचा अविंब युसुफ आरदिशहाने केिा होता. त्याने आपल्या शत्रबूिोबि उघड उघड 
सामना देण्याचे जिी टाळिे तिी त्याच्याभोवती तो सतत रघिया घािीत िारहिा. त्याच्या सैरनकानंा त्याने 
त्रारहभगवान करून सोडिे आरण याचंी िसद त्याने तोडिी. पिंतु त्याच्या या रहकमतीत त्यािा म्हणावे 
रततके यश आिे नाही आरण त्याची फौज सािख्या दौडीने दमून गेिी. तेव्हा त्याने प्रथम दौिताबादच्या 
आसमंतातिा मुिूि उद्ध्वस्त केिा आरण इमादउि् मुल्कच्या मैत्रीवि रवसंबून तो वऱ्हाडात रशििा. 
इमादउि् मुल्क त्या सुमािास गावीि येथे आपल्या सैन्यासरहत छावणी करून होता. त्याने या वादात संपूणु 
तटस्थता पाळण्याचे आरण आपल्या प्रदेशाचे संिक्षण होईि एवढ्यापुितेच या वादात िक्ष घािण्याचे 
ठिरविे. अथात् इमादउि् मुल्क याने युसुफ आरदिशहाचे स्नेहभावाने स्वागत केिे. पिंतु आपण जि 
युसुफ आरदिशहािा उघड उघड पाहठबा रदिा ति त्याच्यारवरुद्ध एकवटिेिे दरक्षणेतीि सुितान 
वऱ्हाडवि स्वािी कितीि असे त्यािा वाटिे म्हणून त्याने युसुफ आरदिशहािा असे सारंगतिे की 
त्याच्यारवरुद्ध त्याच्याशत्रूंनी केिेिी एकजुट मोडून काढण्याची एिादी योजना आििी जाईतोपयंत 
सद्यस्स्थतीत त्याने बुिहाणपूिचा आसिा घेणेच योर्गय होईि. इमादउि् मुल्क [३] (२८) याने युसुफ 
आरदिशहाच्या मनावि ठामपणे असेही हबबरवण्याचा प्रयत्न केिा की शत्रूबिोबि समझोता घडवनू 
आणण्याच्या रदशनेे एक पाऊि म्हणून त्याने रवजापुिात सुन्नी पथंाच्या चारिरितींचे पुनरुत्थापन किावे. 
इमादउि् मुल्क याने रदिेिा सल्ला मानणे योर्गय आहे अशी युसुफ आरदिशहाची िात्री पटिी आरण त्याने 
त्यानुसाि कमाििानाकडे हुकुमनामे िवाना केिे. दिम्यान युसुफ आरदिशहाने इमादउि् मुल्क याचा 
रनिोप घेतिा आरण बुिहाणपूिकडे कूच केिे. िानदेशच्या सुितानाने त्याचे त्यािा साजेिशा इतमामाने 
आगत-स्वागत केिे. 
 

(३२) इकडे इमादउि् मुल्क याने आपल्या अगदी जवळच्या नात्यातीि एका इसमास मरिक 
अहमद बहिी आरण सुितान कुिी कुतुबउल्कमुल्क याजंकडे िवाना केिे. त्याने त्याजबिोबि असा रनिोप 
पाठरविा की अमीि बिीद यािा स्वतःसाठी रवजापूि बळकारवण्याची इच्छा आहे आरण त्यासाठी त्याने 
धमुिक्षणाच्या रमषािािी युसुफ आरदिशहाचा नाश किण्याचा घाट घातिा आहे. इमादउि्मुल्क याने पुढे 
असे कळरविे की अमीि बिीद याच्या ताब्यात आता फािच थोडा प्रदेश आहे. अशा परिस्स्थतीत बहमनी 
सुितानाच्या रनव्वळ नावािािी त्यािा जि एवढी गोष्ट साध्य किता येणे शक्य झािे आरण पुढे-मागे 
त्याच्या अमिािािी फाि मोठा प्रदेश आिा ति ओघानेच दरक्षणेतीि आपल्या सवांचेच स्वातंत्र्य धोक्यात 
येईि. कोणत्याही परिस्स्थतीत कोणाही व्यक्तीिा दुसऱ्याच्या धार्ममक बाबतीत हस्तके्षप वा ढवळाढवळ 
किण्याचा यस्त्कंरचतही अरधकाि नाही. कािण सितेशवेटी त्या सवुसाक्षी पिमेश्विासमोि प्रत्येकािा 
आपापल्या कृत्याचंा जबाब रनरितच द्यावा िागेि. अशी जिी वस्तुस्स्थती असिी तिी देिीि युसुफ 
आरदिशहाने आता रशया पथंाचे पािन किण्यासंबधंी काढिेिा फतवा अरधकृतपणे मागे घेतिा आहे 
आरण सुन्नी पंथाच्या तत्त्वाचें पुन्हा अंगीकिण केिे जावे अशा तऱ्हेचा हुकूम रवजापूिकडे िवाना केिा आहे. 
अशा परिस्स्थतीत युसुफ आरदिशहारवरुद्ध युद्ध चािू ठेवण्यात आपल्या मते कोणतेही सयुस्क्तक कािण 
आता रदसत नाही. आपल्या रनिोपाचा समािोप किताना इमादउि् मुल्क याने मरिक अहमद बहिी आरण 
कुतुबउि् मुल्क यानंा ठामपणे सारंगतिे की युद्ध करून स्वतःिा कमकुवत करून घेण्याऐवजी आरण अमीि 
बिीद सािख्या कावबेाज व्यक्तीकडून फसरविे जाण्याऐवजी तुम्ही आपापल्या िाज्याकंडे पित जाणे हेच 
इष्ट होय. मरिक अहमद बहिी आरण सुितान [३] (२९) कुिी कुतुबउि् मुल्क हे इमादउि् मुल्कसािख्या 
वृद्ध आरण अनुभवी मुत्सद्याच्या उपदेशपि गोष्टी सागंण्यािा अरतशय मानीत असत. त्याने केिेल्या 
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कािणमीमासेंने त्याचंी िात्री पटिी आरण एका िात्री एकाएकी सुितान महमूदशहाचा रनिोपही न घेता ते 
आपापल्या िाजधान्याकंडे चािते झािे. 
 

(३३) आपिे दोस्त आपल्यािा एकाएकी सोडून का गेिे याच्या कािणाचंी अमीि बिीद यािा 
काहीच कल्पना नव्हती. त्याने इमादउि् मुल्क याजकडे रवजापूिवि आक्मण किण्यासाठी मदत 
मारगतिी. पिंतु रवफि वाटाघाटी किण्यातच बिेच रदवस रनष्ट्कािण मोडून त्याचा कािापव्यय झािा. 
दिम्यान युसुफ आरदिशहा हा बुिहाणपूिाहून गावीि येथे येऊन पोहोचिा. आपण कोणत्या भयंकि 
परिस्स्थतीत सापडिो आहोत याची अमीि बिीदिा आता जाणीव झािी. त्याने आपिी छावणी तशीच 
सोडिी आरण फक्त काही अनुचि बिोबि घेऊन त्याने सुितान महमूदशहािा बिोबि घेऊन पिायन केिे. 
वऱ्हाडच्या फौजेने त्याची छावणी िुटून फस्त केिी. युसुफ आरदिशहाने इमादउि् मुल्क याचा रनिोप 
घेतिा आरण जवळजवळ तीन मरहन्याचं्या अनुपस्स्थतीनंति तो रवजापुिाकडे पित रफििा. आपल्या 
शत्रकूडून आपल्यािा आता काही भय नाही याबद्दि तो रनहित झािा आरण त्याने सावुजरनकरित्या रशया 
पथंाचे आचाि-रवचाि आचिणात आणण्यास पुन्हा सुरुवात केिी. आणिी प्रदेश हजकून आपल्या िाज्याची 
वाढ किण्याचा रवचाि त्याने मनातून काढून टाकिा आरण आपिे सािे िक्ष त्याने िाज्यातीि 
परिस्स्थतीमध्ये सुधािणा घडवनू आणण्याकडे कें रद्रभतू केिे. या सुमािास त्याने पर्मशयाचा िाजा शहा 
इस्माईि सफवी याजकडे आपिा वकीि सय्यद अहमद रहिवी यािा नजिाणा आरण स्नेहसंबधंाचे 
रनदशकु असे आदेश देऊन िवाना केिे आरण आपल्यािा रशया पंथाच्या संस्थापनेमध्ये आिेल्या यशाचा 
वृत्तातं देणािी हकीकत त्यािा कळरविी. [२८५☐] 
 

(३४) रहजिी ९१५ [रहजिी ९१५ इ. स. १५१०] या वषी रफिंर्गयानंी गोवा शहिावि अचानक हल्ला 
केिा आरण गोव्याचा सुभेदाि आरण अनेक मुसिमान प्रजाजन यानंा ठाि माििे. ह्ा घटनेचा वृत्तान्त 
कळताच युसुफ आरदिशहाने अरतशय झपायाने ३००० रनवडक दरक्षणी आरण पिदेशी [३] (३०) 
सैरनकानंा बिोबि घेऊन कूच केिे आरण रफिंर्गयावंि अचानक हल्ला करून रकल्ला पुन्हा ताब्यात घेतिा 
[२८६☐] आरण अनेक रफिंर्गयानंा ठाि माििे. तथारप काही रफिंर्गयानंी आपल्या जहाजातं बसून समुद्राकडे 
पळून जाण्यात यश रमळरविे. गोव्याच्या संिक्षणाची भिपूि तितूद केल्यानंति युसुफ आरदिशहा 
रवजापूििा पितिा. रवजापूि येथे जिोदिाच्या रवकािाने त्यािा मृत्य ूआिा. त्यावळेी त्याचे वय ७५ वषांचे 
होते. त्याने एकंदि २१ वष ेमोठ्या वैभवाने िाज्य केिे. सय्यद अहमद रहिवी हा आरदिशहाच्या दिबािी 
मंडळींपैकी एक बिाच काळ आरदिशहाच्या दिबािात वास्तव्य करून होता. युसुफ आरदिशहा याच्या 
अंगी मुत्सद्दीपणा होता आरण मानवी स्वभावाचे त्यािा नैसर्मगकतया आकिन किता येत असे, असे सय्यद 
अहमद रहिवी याने आपल्यािा सारंगतिे असे शहा तारहि म्हणतो. त्याचप्रमाणे त्यािा उत्तम व्यस्क्तमत्त्व 
िाभिे होते. त्याच्या अंगी उत्कृष्ट वक्तृत्वकिा होती आरण ज्याप्रमाणे रवद्वान म्हणून त्यािा कीती िाभिी 
होती रततकीच औदायु आरण शौयु या गुणाबंद्दि त्याची प्ररसद्धी होती. तो चतुि िेिक होता आरण उत्तम 
काव्याचा ददी आरण जाणकाि होता. इतकेच नव्हे ति कधी कधी तो स्वतः काव्यिचना किी. 
आरदिशहाच्या काळात संगीतकिेमध्ये जे नावाजिेिे अग्रगणी होते त्या सवांपेक्षा युसुफ आरदिशहाच्या 
अंगी संगीताबद्दिची आवड आरण त्यामधीि बािकाव ेजाणून घेण्याची बुरद्धमत्ता अरधक बाणिी होती. या 
संगीताच्या मुकुटमणींना त्याने भिपूि रबदागी देऊन आपल्या दिबािात हजेिी िावण्याबद्दि आवाहन केिे. 
त्याने स्वतः दोन-तीन वाद्यावंि आपिे अप्ररतम हस्तकौशल्य दािवनू सवांकडून वाहवा रमळरविी होती 
आरण अनेकदा संगीताच्या धंुद वाताविणात रवहित असताना त्याने स्वतः िचिेल्या काव्यािा आपल्या 
गळ्यातीि सुिाचंी साथ रदिी होती. िाजकािणाचा िेळ िेळत असताना जीवनातिे सािे सुि त्याने 
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भिपूि उपभोगिे पिंतु आपल्या िाजकीय इषचे्या आड त्याने आपिी सुिारसनता कधीही येऊ रदिी नाही. 
आपल्या अरधकाऱ्यानंा न्यायीपणाने आरण प्रामारणकपणाने वागण्याबद्दि त्याची नेहमी ताकीद असे आरण 
तो आपल्या स्वतःच्या वतुनाने जीवनातीि ह्ा अमोि मूल्याशंी आपण रकती एकरूप झािो आहोत हे 
दािवनू देत असे. [३] (३१) त्याने पर्मशया, तुकुस्तान आरण िोम या देशामंधून अनेक रवद्वान मंडळी, 
साहसी किंदि आरण अनेक नावाजिेिे किाकाि आरण कािागीि यानंा आपल्या दिबािात स्थारयक 
होण्यासाठी पाचािण केिे. युसुफ आरदिशहाच्या उदाि व्यस्क्तमत्त्वाच्या छायेत या सवांनी सुिाने 
कािक्मणा केिी. युसुफ आरदिशहाच्या कािरकदीत रवजापूिच्या रकल्ल्याचे बाधंकाम भिीव दगडाने 
किण्यात आिे. 
 

(३५) जेव्हा युसुफ आरदििानाने रवजापूिचे स्वतंत्र िाज्य स्थापन केिे तेव्हा त्याच्या कानावि 
असे आिे की बहमनी िाज्याच्या सिकािात मुकंुदिाव मिाठा आरण त्याचा भाऊ असे दोघेजण 
अरधकािपदावि होते. त्यानंी अनेक शतेकऱ्यानंा आपल्याभोवती जमवनू पळ काढिा आहे आरण डोंगिाळ 
मुिुिातं मजबतू आरण मोक्याच्या जागाचंा त्यानंी आश्रय घेतिा आहे व युसुफ आरदििानाच्या सते्तिा 
रविोध किण्याचा ठाम रनधाि केिा आहे. हे जेव्हा युसुफ आरदििानािा कळिे तेव्हा त्याने २००० 
घोडेस्वाि आरण ५००० पायदळ घेऊन त्याचं्यावि चाि केिी. युसुफ आरदििानाबिोबि झािेल्या युद्धात 
मुकंुदिावाचा आरण त्याच्या भावाचा पिाभव झािा आरण त्याचंी बायकामुिे युसुफ आरदििानाच्या हाती 
िागिी. यामध्ये मुकंुदिावाची बहीण होती. रतच्याशी युसुफ आरदििानाने रनक्का िाविा आरण रतिा 
बुबुजीिानम ही पदवी रदिी. बुबुजीिानमपासून त्यािा तीन मुिी आरण इस्माईि नावाचा मुिगा झािा. 
युसुफ आरदििानानंति हाच गादीवि आिा. तीन मुिींपैकी सवांत मोठी मरियम रहचे िर्गन 
अहमदनगिचा बुिहाण रनजामशहा बहिी याजबिोबि झािे. दुसिी िुरदजा रहचा रववाह गावीि आरण 
वऱ्हाडचा सुितान अल्लाउद्दीन इमादउिमु्ल्क याजबिोबि झािे आरण रतसिी रबबी मुसीती रहचा रववाह 
यापूवीच सारंगतल्याप्रमाणे कुिबर्गयाचा अहमदशहा बहमनी याजबिोबि झािा. [२८७☐] 
 

इस्माईल आणदलशिा [३] (३२-३३) 
 

(३६) इस्माईि आरदिशहा हा जेव्हा तख्तावि आिा तेव्हा िाज्याचा कािभाि व्यवस्स्थत तऱ्हेने 
किण्या इतके मोठेपण त्याच्या अंगी आिे नव्हते. त्यामुळे िाज्याच्या कािभािाची सािी सूते्र कमाििान 
दख्िनी याच्या हाती सोपरवण्यात आिी. कमाििान हा सुितान महमूदशहा बहमनी दुसिा याच्या 
दिबािातीि एक प्ररतरष्ठत उमिाव होता. पिंतु युसुफ आरदिशहाने आपिे स्वातंत्र्य पुकािल्यानंति 
कमाििान याने युसुफ आरदिशहाकडे चाकिी पत्कििी. युसुफ आरदिशहाने त्यािा आपिा रमिनोबत 
केिे. यानंति रवजयनगिच्या रतम्मिाजाबिोबिच्या झािेल्या युद्धात त्याने असामान्य शौयु गाजरविे आरण 
युसुफ आरदिशहाच्या तो िास मजीतिा बनून त्याचे दिबािी वजन वाढिे, इतके की त्याच्या हाती मुख्य 
वरजिीचे अरधकाि आिे. आपल्या अंतःकाळी युसुफ आरदिशहाने त्यािा बोिाव ूपाठरविे आरण आपिा 
मुिगा इस्माईि हा वयात येईतोपयंत त्याचा िाजप्ररतरनधी म्हणून काम बघण्याची त्यािा आज्ञा केिी. 
त्याचप्रमाणें त्याने दयािान, फिउि् मुल्क, रमजा जहागंीि, हैदि बेग आरण िाज्याचे इति अरधकािी यानंा 
आपापसात एकोप्याने वागण्याचे आरण कमाििानाशी मतै्रीचे संबंध ठेवण्याबद्दि अरतशय कळकळीने 
आवाहन केिे. युसुफ आरदिशहाचा हा आदेश ध्यानात ठेवनू हे सवु कमाििानािा आपिा वरिष्ठ मानून 
त्यािा योर्गय तो मान देत. त्याचप्रमाणे िाज्याची सवु सूते्र त्याच्या मागदुशनुावि सोपवनू त्याने रदिेल्या 
हुकुमाचें ते पािन किीत. 
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(३७) कमाििानाने आपल्या नवीन अरधकािपदाचा स्वीकाि केल्या [३] (३४) नंति सुन्नी पथंाची 
पुन्हा स्थापना करून आपल्या अंगातीि मोठ्या धोिणीपणाचा प्रत्यय आणून रदिा. त्याच्या या कृतीने त्याने 
िोकाचंी मने हजकिी, त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या सौजन्यशीि वागणुकीने िाज्यातीि अरमिाचंा पाहठबा 
आरण रनष्ठा संपादन केिी. आपल्या शजेािीि िाष्ट्राचें अहमद रनजामशहा, सुितान कुिी कुतुबशहा आरण 
अमीि बिीद शहा आरद सुितानाबंिोबि त्याने मैत्रीचे संबधं प्रस्थारपत केिे. युसुफ आरदिशहाने माघाि 
घेतल्यानंति युिोरपयनानंी गोव्यािा वढेा रदिा होता आरण तेथीि सुभेदािािा मोठी िाच चारून गोव्यावि 
आपिा ताबा पुन्हा रमळरविा होता. त्याचं्याबिोबिही त्याने तह केिा. ही घटना इस्माईि आरदिशहा 
अल्पवयात हसहासनावि आल्यानंति घडून आिी होती. सितेशवेटी युिोरपयनानंी समुद्ररकनाऱ्याविीि 
इति शहिे आरण रजल्हे यानंा उपद्रव देऊ नये या अटीवि गोव्याचे बदंि त्यानंी आपल्याकडेच ठेविे. 
याबाबत दोन्ही बाजूत एकमत झािे. यानुसाि त्या काळापासून पोतुुगीजानंी गोव्यावि आपिा ताबा कायम 
ठेविा आहे आरण या तहाच्या अटीप्रमाणे वागून आरदिशहाच्या प्रदेशावि कोणत्याही तऱ्हेचे आणिी 
आक्मण केिेिे नाही. 
 

(३८) याप्रमाणे िाज्यकािभािाच्या बाबींचा व्यवस्स्थतपणे बदंोबस्त केल्यानंति कमाििानाने 
िाजप्ररतरनधी म्हणून आणिी काही काळ काम पारहिे. दिम्यान दयािान आरण फिउि् मुल्क याचंा मृत्यू 
झािा. तेव्हा त्याने त्याचंी जहागीि आपिे नातेवाईक आरण आरश्रत याचं्यामध्ये वाटून टाकिी. त्यारशवाय 
त्याचं्याकिता त्याने मानसन्मान आरण सिकािी नोकऱ्याचंी तितूद केिी ते वेगळेच. याच वळेी त्याने 
आपल्या अनुयायानंा बहाि किण्यासाठी म्हणून रमजाजहागंीि आरण हैदिबेग याचं्या जहारगिीतीि काही 
पिगणे रहसकावनू घेतिे. िाज्याचे जे जे अरधकािी मृत झािे अथवा िाजद्रोहाचा गुन्हा शाबीत होऊन ज्या 
अरधकाऱ्यानंा रशक्षा झािी होती त्याचं्या ताब्यातीि जरमनी त्याने जप्त केल्या आरण आपल्या माणसामंध्ये 
वाटून टाकल्या. या मागाचा अविंब करून कमाििानाने आपिी सत्ता इतकी वाढरविी की त्यािा जे उच्च 
स्थान प्राप्त झािे होते त्यामुळे सितेशवेटी त्याचे डोके रफरून गेिे. हसहासनच आपण बळकावनू घ्यावे 
अशा तऱ्हेचे रवचाि [३] (३५) त्याच्या मनात येऊ िागिे. हा हेतू साध्य किण्याच्या दृष्टीने त्याच्या िुनशी 
बुद्धीने त्या रदशनेे पाविे टाकण्याकडे त्यािा चािना रदिी. 
 

(३९) रवश्वासघातकी वरजिाचं्या िाक्षसी महत्त्वाकाकं्षा दरक्षण देशामधल्या कायदेशीिपणे गादीवि 
आिेल्या सुितानानंा यापूवीच भयंकि मािक ठिल्या होत्या. अशा तऱ्हेने गादी बळकारवणािा परहिा मंत्री 
म्हणजे रतम्मिाज. त्याने रशविायाचा मुिगा, रवजयनगिचा तरुण बादशहा यािा रवष घािून ठाि माििे. 
आपिे कुरटि हेतू साध्य किण्यासाठी त्याने बादशहाच्या अल्पवयी भावािा आपल्या हातातीि िेळणे 
बनरविे. हळूहळू त्याने िाज्यातल्या जुन्या अरमिाचंी सत्ता झुगारून रदिी, आरण सितेशवेटी आपिी सत्ता 
सवु िाज्यातं प्रस्थारपत केिी. कासीम बिीद आरण इति यानंी दुसऱ्या महमूदशहािा नामधािी सुितान 
करून सोडिे, आरण सितेशवेटी आपल्या नाव े िुत्ब्याचे वाचन किण्याची प्रथा त्यानंी सुरू केिी. 
कमाििानासमोि अशा तऱ्हेने यश रमळािेल्याचंी ही सवु उदाहिणे होती. त्यामुळे त्याचीही बुद्धी चळिी. 
स्वातंत्र्य जाहीि किण्यासाठी िागणाऱ्या सवु गोष्टींची तितूद त्याने केिी आरण अमीि बिीद यािा मोठ्या 
धूतुपणाचे असे पत्र रिरहिे. त्यात त्याने असे कळरविे की जि तुम्हािा आपल्या िाज्याची वाढ किावयाची 
असेि ति अरतशय उत्तम तऱ्हेची संधी आपणहून चािून आिेिी आहे. अहमदनगिच्या िाज्यावि अरतशय 
दुबुळ अशा सुितानाचे िाज्य आहे आरण वऱ्हाडचा सुितान इमादउि् मुल्क हा तारुण्याच्या सुिोपभोगात 
दंग होऊन गेल्यामुळे त्यािा आपण काहीतिी िष्ट्किी कामरगिी करून दािवावी अशा तऱ्हेचे आकषणु 
उििेिे नाही. अशा परिस्स्थतीत तुम्ही जि मिा रवजापूिचा िाजमुगुट रमळवनू देण्यासाठी मदत किाि 
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ति अहमदनगिच्या बाबतीत तुमचे जे काही मनसुबे आहेत त्याचंा मी पाठपुिावा किीन. फाि काळापासून 
अमीि बिीदची इच्छा आपल्या सते्तत वाढ किण्याची होती. त्याने मोठ्या िुषीने कमाििानाच्या बेतािा 
आपिी संमती रदिी. त्यानुसाि दोघामंध्ये पिस्पि अनाक्मणाचा एक गुप्त तह किण्यात आिा. या 
तहाप्रमाणे असे ठिरवण्यात आिे की यापूवी दस्तुि रदनाि याच्याकडून काबीज केिेिा भीमा नदीपयंतचा 
कुिबगा, आळंद, गुंजोटी आरण नळदुग ु आदीकरून मुिूि अमीि बिीद यािा तोडून देण्यात यावा. 
उििेिा मुिुि म्हणजे रवजापूि, कोकण, मुदग्ि आरण िायचूि इति काही रठकाणासरहत कमाििानाने 
आपल्या हाती ठेवावा. त्याने इस्माईि [३] (३६) आरदिशहािा गादीवरून दूि किाव ेअथवा त्याचा वध 
किावा, आरण नंति त्यािा वाटल्यास त्याने रवजापूि आरण जैनिानाच्या ताब्यातीि मुिूि हजकून 
घेण्यासाठी कूच किावे. 
 

(४०) यावि परहल्या प्रथम अमीि बिीद याने आपिा सावुभौम दुसिा महमूदशहा यािा 
िाजवाड्यात कैदेत ठेविे आरण त्याने स्वतः कुिबर्गयाकडे कूच केिे. इकडे कमाििानानेही आपिा 
सुितान इस्माईि आरदिशहा यािा त्याची आई बुबुजी िानम रहजबिोबि रवजापूिच्या रकल्ल्यात बरंदस्त 
केिे. यानंति तो स्वतः सैन्यासह सोिापूिवि चाि करून गेिा आरण त्याने रकल्ल्यािा वढेा रदिा. वढेा 
जवळजवळ तीन मरहने चािू होता. अहमदनगिकडून कुमक येण्याची काहीही आशा नाही असे जेव्हा 
जैनिानाने पारहिे तेव्हा त्याने आपिी मुिेमाणसे आरण संपत्ती याचं्या सुिरक्षततेची कमाििानाकडून हमी 
घेतिी आरण रकल्ला आरण रकल्ल्यासभोवािचा ५½ रजल्ह्ाचंा त्याच्या ताब्यातीि मुिूि त्याने 
कमाििानाच्या स्वाधीन केिा. अशा तऱ्हेने पूवी वाटणी होण्याचे कािण पुढीिप्रमाणे होते: जेव्हा बहमनी 
घिाण्याच्या उमिावानंी आपल्या रनष्ठेचे जू झुगारून रदिे तेव्हा त्या वळेी प्रत्येकाने त्याच्या ताब्यात 
असिेिा मुिूि बळकारविा. त्या वेळी ख्वाजाजहान दक्कनी हा पिंड्याचा सुभेदाि असून त्याच्या 
हातािािी ११ रजल्हे होते. त्याचा भाऊ जैनिान हा सोिापूिचा सुभेदाि होता. त्याने विीिपैकी ५½ 
रजल्ह्ावंि आपिा हक्क सारंगतिा आरण त्याप्रमाणे आपिा हक्क शाबीत किण्यासाठी रबदिहून शाही फमाने 
रमळरवण्यासंबंधी त्याने प्रयत्नही केिे. पिंतु अहमदनगिच्या बुिहाण रनजामशहाच्या पाहठब्यावि 
ख्वाजाजहानिा ११ रजल्हे आपल्या ताब्यात ठेवण्यामध्ये आरण जैनिानाने रबदिच्या दिबािात ५½ रजल्हे 
आपल्याकडे देण्यात याव े यासाठी जो डाव टाकिा होता तो हाणून पाडण्यात यश रमळािे. सितेशवेटी 
अहमदशहा बहमनीच्या मृत्यनंूति युसुफ आरदिशहा हा ख्वाजा जहान रवरुद्ध चाि करून गेिा आरण 
त्याने ख्वाजाजहान दक्कनी यािा आपिा भाऊ जैनिान यािा ११ रजल्ह्ापंैकी ५½ रजल्हे तोडून देण्यास 
भाग पाडिे. यावळेी अमीि बिीद कुिबर्गयािा वढेा देऊन बसिा होता. कमाििानाने रवजापूिच्या 
मुिुिापैकी कबिू केिेिे रजल्हे आरण रठकाणे रवजापूिच्या अरधकाऱ्यानंी त्याच्या [३] (३७) स्वाधीन 
केिी. यावि सोिापूि येथे कमाििानािा जो रवजय प्राप्त झािा होता त्याबद्दि अरभनंदनपि पत्र अमीि 
बिीद याने त्यािा िवाना केिे. यावि िाजप्ररतरनधीचे काम बघणाऱ्या कमाििानािा पूवीपेक्षाही सते्तची 
अरधक धंुदी चढिी आरण आपल्या सुितानािा गादीवरून काढून टाकण्याचे आरण िाज्य बळकारवण्याचे 
हेतूने आरण अशा तऱ्हेने त्याने रवश्वासघाताने सते्तचा ग्रास किण्याचे जे कुरटि कािस्थान सुरू केिे होते ते 
पुिे किण्यासाठी तो रवजापूििा पितिा. 
 

(४१) रवजापूििा पोहोचल्यानंति त्याने दिबािी मंडळीकडून मानवंदना स्वीकािण्यासाठी म्हणून 
तरुण इस्माईि आरदिशहािा दिबािात आणण्याचा देिावा केिा. आपिी बाजू बळकट किण्याच्या 
हेतूने त्याने िासिेि अथवा शाही िक्षक दिाची संख्या ३००० पिदेशी सैरनकावंरून ३०० सैरनकावंि 
आणिी आरण उििेल्यानंा एका आठवड्याच्या आत रवजापूि सोडून जाण्याचा हुकूम त्याने केिा. ह्ा 
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हुकुमाचे पािन त्यानंी न केल्यास मृत्यचू्या सजेची आरण त्याचंी सवु मािमत्ता सिकािजमा किण्याची 
धमकी त्याने त्यानंा रदिी. आपण अशा तऱ्हेच्या अन्यायािा बळी पडू नये म्हणून हे सवु दुदैवी रनिारश्रत 
सैरनक झपायाने आरण रविंब न िावता रजकडे जाता येईि रतकडे त्विेने रनघून गेिे. आपण गादीवि 
येण्यामध्ये जे काही प्रमुि अडथळे होते त्याचंी अशा तऱ्हेने उचिबागंडी कमाििानाने केिी आरण 
रनजामशाही दिबािात रूढ असिेल्या प्रथेचे अनुकिण करून ३००० घोडेस्वािाचं्या अरधकाऱ्यािा यापुढे 
तीन हजािी मनसबदाि म्हणण्यात यावे असा वटहुकूम त्याने काढिा. त्याचप्रमाणे त्याने मोठ्या संख्येने 
घोडे िाऊताचंी [२८८☐] भिती केिी. सितेशवेटी त्याच्याशी एकरनष्ठपणे वतुन किीि असे २०००० स्वािाचें 
घोडदळ त्याच्या स्वाधीन झाल्यावि त्याने आपल्या बगिबच्च्यानंा १ सफि रहजिी ९१७ [सफि १, रहजिी 
९१७, एरप्रि २९, इ. स. १५११] यावषी एकत्र बोिारविे. यामध्ये त्याचा हेतू इस्माईि आरदिशहािा 
गादीवरून काढण्यासाठी आपिे स्वतःचे नाव रवजापुिात िुत्ब्याच्या वाचनामध्ये घािरवण्यासाठी शुभ 
रदवस कोणता याबद्दि त्याचं्याबिोबि सल्लामसित किण्याचा होता. बऱ्याच वाद- [३] (३८) रववादानंति 
असे ठििे की पुढीि मरहन्याची म्हणजे िबीउि्अव्वािची परहिी तािीि ही विीि उदे्दश साध्य 
किण्यासाठी शुभमुहूताची म्हणून गृहीत धिावी. पिंतु त्यािा हे कळिे नाही की त्याच्या रनिथुक जीवनाच्या 
गं्रथाची शवेटची पाने ििडण्यात रनयतीचे रटप्पणदाि त्यावेळी गढून गेिे होते. 
 

(४२) कमाििानाच्या कुरटि कािस्थानाची िबि जेव्हा इस्माईि आरदि आरण त्याची आई 
याचं्या कानावि गेिी तेव्हा ती दोघेजण अरतशय घाबरून गेिी. त्याचें रहतहचतक जिी अरतशय थोडे होते 
तिी त्याचं्यावि आिेल्या भयानक प्रसंगातून त्याचंी सुटका किण्याची योजना त्यानंी आििी. आरदिशाही 
घिाण्याचे िक्षण व्हाव े आरण त्याचे िाजकीय वचुस्व फाि काळपयंत चािू िहाव े ही त्या सवुव्यापी 
पिमेश्विाचीच इच्छा असल्यामुळे ज्योरतष्ट्यानंी कमाििानापाशी असे रनवदेन केिे की आकाशात रदसून 
येणाऱ्या ग्रहताऱ्यावंरून आम्ही असा अंदाज बाधंिा आहे की चािू मरहन्यातीि काही रदवस तुमचा बेत पाि 
पाडण्यासाठी म्हणून अरतशय अशुभ आहेत. तेव्हा आमचा तुम्हािा असा सल्ला आहे की तुम्हािा 
ज्याच्याबद्दि मनात यस्त्कंरचतही संशय आहे अशा माणसाच्या जवळ जाण्याचे तुम्ही टाळावे. या रनवदेनाचा 
कमाििानावि अरतशय परिणाम झािा आरण त्याने शहिाची व्यवस्था बघण्याचे काम आपल्या आरश्रतावंि 
सोपरविे. नंति त्याने शाही िाजवाड्याजवळच रकल्ल्यामधीि एक रदवाणिाना स्वतःच्या िाहण्यासाठी 
मुक्ि केिा आरण त्यामध्ये त्याने आपिी कुटंुबीय मंडळी आरण अरधकािी यासह आपल्यािा जवळ जवळ 
कोंडून घेतिे. ह्ानंति त्याने रकल्ल्याच्या दिवाज्यानंा आतून मजबतू अडसि घातिे आरण बाहेिच्या 
बाजूिा िक्षक रशपायाचंा पहािा ठेविा. याप्रमाणे िबिदािी घेतल्यावि आपल्यािा डोकेदुिीचा भयंकि 
त्रास होत आहे या सबबीिािी तो बिेच रदवस एका िोिीतच िारहिा. त्यािा असे वाटिे की आपण अशा 
तऱ्हेची िबिदािी घेतल्यामुळे दैवाने त्याच्या नरशबी दुदैवरूपी जे ताट वाढून ठेविे होते त्यातूंन त्यािा 
सहज रनसटून जाता येईि. कमाििानाचा नाश किण्यासाठी िाजमातेने ज्या बेताची आिणी केिी होती 
तो रसद्धीस जाण्यासाठी कमाििानाने आपल्यासाठी जी िबिदािी घेतिी होती ती पूिक आरण फायद्याची 
ठििी. आपिी योजना रसद्धीस जावी म्हणून रतने इस्माईि आरदिशहाचा मानिेिा बाप युसुफतुकु यािा 
तुम्ही त्याकिता माझ्या प्ररतरनधीची भरूमका स्वीकािावी म्हणून आवाहन केिे. युसुफतुकु यािा 
कमाििानाने अरतशय अपमानास्पद अशी वागणूक रदिेिी होती [३] (३९) आरण म्हणून तो 
कमाििानाचा प्राणपणाने दे्वष किीत असे. ह्ा वृद्ध आरण अनुभवी अरधकाऱ्याने िाजमातेच्या योजनेत 
सामीि होण्यास आपिी अनुमती रदिी आरण त्याने असे वचन रदिे की रकतीही संकटे आिी तिी 
कमाििानािा ठाि किण्याची जबाबदािी मी आपल्या अंगावि घेईन. िाजपुत्रावि जीव ओवाळून 
टाकण्यासाठी एका ऐवजी पिमेश्विाने मिा एक हजाि वळेा जीवन का रदिे नाही याचीच माझ्या मनािा 
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िंत वाटत आहे. कािण ८००० दरक्षणी आरण हबशी िोकारंवरुद्ध एकटा माणूस काय करू शकणाि त्याची 
उघडउघड कल्पना आपल्यािा किता येईिच. तिीसुद्धा कमाििान हा हसहासनावि बसल्यास त्या 
क्षणीच माझा प्राण घेईि याची मिा पूणुपणे कल्पना असल्यामुळे माझ्या सुितानासाठी यज्ञ म्हणून माझ्या 
जीरवताचा स्वाहाकाि किण्याची माझी इच्छा आहे आरण या कामी माझा कशा तऱ्हेने उपयोग होईि हे 
जाणून घेण्याची मिा इच्छा आहे. 
 

(४३) यानंति िाजमातेने आपल्या स्वतःच्या िी-नोकिवगापैकी एका वृद्ध िीिा बोिाव ूपाठरविे. 
रतच्या हािचािीवि नजि ठेवण्यासाठी कमाििानाने हेि म्हणून त्या िीिा नेमिे असल्याचे रतिा कळिे 
होते. ती येताच कमाििानाच्या आजािीपणामुळे आपण अरतशय बेचैन झाल्याचा आरवभाव िाजमातेने 
आणिा. त्यािा िवकि बिे वाटावे यासाठी त्याच्यावि ओवाळून टाकण्यासाठी आरण त्याच्या प्रकृतीची 
ख्यािी-िुशािी कळावी म्हणून त्या िीने आपल्यापासून द्रव्य घ्यावे अशी इच्छा िाजमातेने प्रकट केिी. ती 
वृद्ध नोकिाणी रतच्या महािातून बाहेि पडिी आरण काही पाविे चािून गेिी नाही तोच जणू काही 
आपल्यािा एकाएकी आठवण झाल्याची बतावणी करून िाजमातेने रतिा माघािी बोिारविे आरण ती 
म्हणािी की माझा रवश्वासू सेवक युसुफतुकु याची मनःस्स्थती अगदी िचल्यासाििी झािी आहे आरण 
त्याची इच्छा मके्कच्या याते्रिा जाव े अशी आहे. तेव्हा माझ्या मनात असे आहे की तू तुझ्याबिोबि त्यािा 
घेऊन जा आरण त्यािा िजा देण्याबद्दि तू कमाििानािा गळ घाि. त्यािा रनिोप देण्यासाठी नेहमीच्या 
पद्धतीप्रमाणे कमाििानाने आपल्या हाताने त्यािा पान [२८९☐] द्याव ेअसाही आग्रह तू धि. कमाििानािा 
तू असा रनिोप सागं की तुम्ही असे केल्यास माझ्यावि आपिा हा वैयस्क्तक अनुग्रह आहे असे मी समजेन. 
त्या वृद्ध िीने या गोष्टीिा आपिी संमती दशरुविी. [३] (४०) नंति ती प्रथम कमाििानाकडे गेिी. रतने 
िाजमातेने रदिेिी भेट त्यािा रदिी आरण रतचा रनिोप अशा काही पद्धतीने सारंगतिा की त्यामुळे 
कमाििान अरतशय िूष होऊन गेिा आरण त्याने युसुफतुकु यािा आपल्या महािात येऊ देण्याचा हुकूम 
केिा. युसुफतुकु सवुसामान्य पद्धतीनुसाि मोठ्या आदबीने आरण िीनतेने पुढे आिा आरण त्याने 
कमाििानािा अरभवादन केिे. त्याने कमाििानाच्या स्तुतीपि असे अनेक उद्गाि काढिे. त्यामुळे 
कमाििान अरतशय िूष झािा. त्याने युसुफतुकु यािा आपल्याजवळ बोिारविे आरण त्यािा पान 
देण्यासाठी आपिा हात पुढे केिा. युसुफने आपल्या िादं्यावि ठेविेल्या कपड्याच्या आच्छादनािािी 
आपिा हात ठेविा आरण जणू काही आपण पान घेण्यासाठीच जात आहोत अशा बतावणीने तो काही 
पाविे पुढे गेिा. त्या कपड्यावि पान ठेवण्यासाठी कमाििानाने आपिा हात िाबं पुढे केिा. तेव्हा 
युसुफने रवजेच्या चपळाईने त्या कपड्यािािी िपरविेिा िंरजि बाहेि काढून आपल्या अंगातीि सवु 
शस्क्तरनशी कमाििानािा छातीमध्ये भोसकिे. कमाििान जरमनीवि िािी पडिा आरण एकदा 
मोठ्याने कण्हून ताबडतोब गतप्राण झािा. यावि त्याचे अनुचि युसुफतुकुवि धावनू गेिे आरण त्यानंी िुनी 
युसुफतुकुची आरण त्या वृद्ध िीने युसुफतुकुजवळ संगनमत करून हे कािस्थान घडवनू आणिे असावे 
म्हणून रतची देिीि तिवािीने िाडंोळी केिी. 
 

(४४) कमाििानाच्या आईच्या अंगात पुरुषासाििे मनोधैयु होते. रतने नोकिाचाकिानंी गडबड 
आरण आिडाओिडा करू नये म्हणून सख्त ताकीद रदिी. रतने कमाििानाचे अंगावि पोषाि असिेिे पे्रत 
उशाचं्या आधािाने िाजवाड्यातीि गच्चीवि जणूकाही दिबािी मंडळींच्याकडून अरभवादन 
स्वीकािण्यासाठी म्हणून मसनदीवि ठेविे. नंति रतने कमाििानाचा मुिगा सफ्दििान यािा सारंगतिे 
की तू िािी जा आरण पहािेकऱ्यानंा सागं की शाही रदवाणिान्यािा वढेा द्यावा आरण 
इस्माईिआरदिशहािा पकडाव ेअशी कमाििानाची आज्ञा आहे. शहिाबाहेि असिेल्या फौजेिाही रतने 
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ताबडतोब शहिात चाि करून या आरण िाजप्ररतरनधी कमाििान यािा तुमचा सुितान म्हणून मानवदंना 
द्या अशा तऱ्हेचे हुकूम िवाना केिे. [३] (४१) 
 

(४५) रकल्ल्यामधीि सैरनकाचंी संख्या इस्माईि आरदिशहािा कैद किण्यासाठी पुिेशी आहे हे 
सफ्दििानाने पारहिे आरण रकल्ल्याचे दिवाजे त्याने बदं करून घेतिे. नंति बदुंका, तिवािी, भािे 
आरण धनुष्ट्यबाण वगैिे आयुधानंी सज्ज असिेल्या आपल्या नातेवाईक आरण अनुयायी मंडळींना घेऊन ज्या 
रठकाणी इस्माईि आरदिशहा आपिी आई आरण इति कुटंुबीय मंडळी यानंा घेऊन िाहात होता तेथे 
जाण्यासाठी त्याने आपिा मोहोिा वळरविा. िाजमातेिा असे वाटिे की युसुफतुकु आपल्या प्रयत्नातं 
अयशस्वी झािा आहे आरण म्हणून संतापून जाऊन कमाििानाने इस्माईििा गादीवरून काढून 
टाकण्यासाठी आििेल्या बेताची अंमिबजावणी ताबडतोब किण्याचे ठिरविे आहे. म्हणून रतने युसुफच्या 
बेताबद्दि आपण अगदी अनरभज्ञ आहोत असे दािरवण्याचे आरण कमाििानाच्या संतापरूपी वादळाचे 
त्याची प्रशसंा करून आरण त्यािा शिणागती देऊन शमन किणेच तूतु तिी शहाणपणाचे आहे असा रवचाि 
केिा. पिंतु इस्माईि आरदिशहाची रदिशदआगा म्हणून मानिेिी आत्या होती. ती युसुफ 
आरदिशहाच्या कािरकदीच्या उत्तिाधात पर्मशयामधून हहदुस्थानात आिी होती. रतने असा रवचाि प्रकट 
केिा की अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी शिणागतीपेक्षा साहस आरण मनोधैयु हीच अरधक कामािा येतीि. 
रतने ताबडतोब िाजवाड्याचे दिवाजे बदं किण्याचा हुकूम रदिा आरण आपिा िोजा मरिक संडाि यािा 
जनानिान्याच्या बाहेिच्या बाजूस असिेल्या पटागंणात रतचे जे थोडे फाि देशबाधंव पहाऱ्यावि होते 
त्याजंकडे पाठरविे आरण त्यानंा असे कळरविे की तुमचा सावुभौम सुितान आरण तुमच्याप्रमाणेच ज्याचे 
पूवुज पर्मशयामधून आिेिे होते अशा इस्माईि आरदिशहािा हसहासनावरून काढून टाकण्यासाठी आरण 
त्याचा आरण त्याच्या सवु कुटंुबीय मंडळींचा वध किण्यासाठी म्हणून कमाििान हा चाि करून येत आहे. 
रतने म्हणून त्यानंा असे आवाहन केिे की तुमच्या अंगी जि ििेिुिे पौरुष वास किीत असेि ति तुम्ही शत्रू 
हा तुमच्यापेक्षा संख्येने अरधक आहे या गोष्टीची दिि न घेता आपिा सुितान इस्माईि आरदिशहा यािा 
देशद्रोही कमाििानारवरुद्ध तुमच्या अंगातीि शौयािा साक्ष ठेवनू मदत किाि. मिा अशी िात्री आहे की 
पिमेश्विाच्या आशीवादाने कमाििानाने आपल्या हिकट कृतघ्नपणाची जी परिसीमा गाठिी त्यात 
त्याच्यावि आपल्यािा सहज मात किता येईि. 
 

(४६) पहाऱ्यावि असिेल्या पिदेशी सैरनकानंी आपल्या सुितानाचे प्राणपणाने िक्षण किण्याचा 
रनिय केिा. रदिशद आगा आरण बुबुजी िानम (िाजमाता) या दोघीजणी पुरुषाचा वषे धािण करून 
आरण अंगावि रचिित चढवनू [३] (४२) व धनुष्ट्यबाणासरहत िाजवाड्याच्या बाहेि पडल्या. 
त्याचं्याबिोबि सुितान इस्माईि आरदिशहा हा देिीि होता. त्याच्या मस्तकावि त्याच्या बापाचे रपवळे 
छत्र जनान्यातीि मुतुफा नावाच्या एका तुकी िीने धििे होते. 
 

(४७) दिम्यान कमाििानाचा मुिगा सफ्दििान हा दिवाजे उघडण्याच्या प्रयत्नात गुंतिा 
होता. त्याच्यावि िाजवाड्याच्या हभतीवरून तुकी सैरनकानंी बाणाचंा वषाव करून त्यािा तोंड रदिे. 
इस्माईि आरदिशहा आरण जनानिान्यातीि रियानंी त्यानंा साहाय्य केिे पिंतु शत्र ूत्याचं्यापेक्षा संख्येने 
इतक्या पटीने अरधक होता की त्या शूि तुकी रशपायाचंी शत्रपूुढे धडगत िागेि हकवा नाही याबद्दि शकंाच 
होती. त्याचं्यापैकी अनेकानंा बदुंकीच्या गोळ्या िागून ते ठाि झािे. बाकीच्यानंी माघाि घेतिी आरण 
रजकडेरतकडे रनिाशचेी एकच कणकुटु हककाळी घुमिी. यापूवी रकल्ल्याची ििवािदािी मुस्तफािान 
आरण रसकंदििान कुमी याजंकडे होती. ते दुबुि आरण क्षुल्लक आहेत असे मानून त्याचंी हकािपट्टी 
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किण्यायोर्गय देिीि ते नाहीत असा कमाििानाने रवचाि केिा होता. त्यानंी जेव्हा रकल्ल्यात झािेिी 
गडबड ऐकिी तेव्हा ते ५० दरक्षणी बदुंक्यानंा बिोबि घेऊन िाजवाड्याच्या हभतीच्या पायर्थयाशी गेिे आरण 
रदिशदआगाच्या नाव ेहाक मािीत गच्चीवि चढून जाऊन सुितानाच्या बाजूने िढणाऱ्या सैन्यािा जाऊन 
रमळािे. जिी कमाििानाच्या सैरनकानंा थोपवनू धिण्यात सुितानाच्या बाजूिा तात्पुिते यश रमळािे तिी 
त्याचंा हल्ला यशस्वीपणे पितवनू िावणे त्यानंा शक्य झािे नाही. दोन्ही बाजंूची अनेक माणसे या धुमिक्ीत 
मृत्युमुिी पडत होती. यावळेी रदिशदआगाने गुप्तपणे आपिा एक अनुचि हभतीवरून शहिाकडे िवाना 
केिा आरण शहिातीि सवु पिदेरशयानंा कळरविे की तुमचा सुितान अरतशय मोठ्या संकटात सापडिा 
आहे तिी तुम्ही ताबडतोब त्याच्या मदतीसाठी धावनू या अशी माझी रवनवणी आहे. तुम्ही येत असल्यास 
तुम्हा सवांना िाजवाड्यापाठीमागे असिेल्या बुरुजावरून मी आत प्रवशे रमळवनू देईन. ही जागा अजून 
बडंिोिाचं्या ताब्यात आिी नव्हती. तेव्हा या रठकाणावरून सुितानाचे अनेक चाहते धाडशी 
रदिशदआगाने या सवु मंडळींनी तो बुरूज चढून याव े यासाठी िािी टाकिेल्या दोिावरून वि चढून 
आिे. असे होता होता िाजवाड्यात एकंदि १५० पिदेशी रतिंदाज, ५० बदंुंकची, १९ तुकी गुिाम आरण २५ 
हबशी इतकी मंडळी जमा [३] (४३) झािी. रदिशदआगाने डोक्यावि बुििा घेऊन त्याचं्या बिोबिीने युद्ध 
केिे आरण स्फूती देणािी भाषणे करून त्याचं्या वीििसािा चेतनात्मक पे्रिणा रदिी. रतने त्यानंा सारंगतिे 
की तुम्ही रजद दीने िढल्यास तुमच्यावि सुितान मोठमोठ्या मानमिातबाचंी िैििैिात किीि. 
िाजवाड्यातीि मंडळींची संख्या वाढिी आहे हे जेव्हा सफ्दििानािा रदसून आिे तेव्हा त्याने अरधक 
माणसानंी आतमध्ये घुसून जाऊ नये म्हणून आत रशिण्याची सवु प्रवशेद्वािे आपल्या ताब्यात घेतिी आरण 
िाजवाड्याच्या हभती जमीनदोस्त किण्यासाठी तोफिाना आणून ५०० माणसासंरहत िाजवाड्यावि 
रनकिाने हल्ला चढरविा. या हल्ल्यात िाजवाड्यातीि अनेक माणसे ठाि झािी आरण बहुतेक सवु दरक्षणी 
आरण हबशी मंडळींनी तटावरून उड्या टाकून पळ काढिा. यावि सवु पिदेशी सैरनक छपून िारहिे आरण 
तटाच्या हभतीपाठीमागे गुपचुपपणे पुढे काय होते याची वाट बघत बसिे. ते पळून गेिे असाव े असे 
सफ्दििानाने अनुमान केिे आरण िाजवाड्याचा बाहेिचा दिवाजा त्याने तोडून काढून मोकळ्या पटागंणात 
तो घुसिा. पिंतु िाजवाड्याचा आतीि दिवाजा उिडून काढण्याच्या प्रयत्नात तो असताना त्या शूि 
रदिशद आगाने िाजवाड्याच्या गच्चीवरून त्याचं्यावि बदुंकीच्या गोळ्या आरण बाण याचंा एकच वषाव 
किरविा आरण हल्लेिोिामंध्ये भयंकि कत्ति घडवनू आणिी. कमाििानाच्या पक्षातीि अनेक प्रमुि 
मंडळी यामध्ये ठाि माििी गेिी वा जिमी झािी. एक बाण सफ्दििानाचा डोळा फोडून आत घुसिा 
आरण ज्या हभतीवि सुितान स्वतः उभा होता त्या हभतीच्या िािीच तो आश्रयाकिता धाविा. सुितानाने 
हा सफ्दििान म्हणून त्यािा ओळििे, आरण गच्चीमधून त्याच्या डोक्यावि एक मोठा दगड गडगडत 
िोटून रदिा. वरून येणािा दगड आपल्या डोक्यावि पडू नये म्हणून आपिे अंग मुडपून सफ्दििान उभा 
होता. पिंतु त्या दगडािािी रचिडून तो ठाि झािा. आपिा पुढािी ठाि झािा हे त्याच्या सैरनकानंी पारहिे 
आरण ते कमाििानाच्या घिाकडे पळािे. तेथे गेल्यावि त्यानंा कळिे की कमाििानसुद्धा ठाि झािा 
आहे. यावि त्यानंी रकल्ल्याचे दिवाजे उघडिे व रनिरनिाळ्या रदशाकंडे त्यानंी पिायन केिे. िुश्रविान 
तुकु हा युसुफ आरदिशहाचा अरतशय रवश्वासू गुिाम होता. त्याने बरघतिे की [३] (४४) िाजवाड्याबाहेि 
असिेल्या शत्रचूी संख्या फाि मोठी आहे. तेव्हा त्याने दिवाजा पुन्हा बदं केिा. नंति रदिशदआगा रहने 
सुचरवल्यावरून कमाििान आरण त्याचा मुिगा याचंी मस्तके रतने सबधं शहिातीि िस्त्यावरून 
रमिरवण्यासाठी आरण िोकाचं्या नजिेस दोघाचं्या मृत्यचूी गोष्ट आणण्यासाठी म्हणून एका िक्षकाबिोबि 
हल्ला किण्याच्या जागेवि पाठरविी. यानंति महमद ऐनउिमुल्क याने कमाििानाच्या सवु प्रमुि 
मंडळींना एकत्र जमा केिे आरण आपिी घिेदािे सोडून ते शहिाबाहेि पळून गेिे. ऐनउि् मुल्क याने 
सफ्दििानािा आपिी मुिगी रववाहादािि रदिी होती. सितेशवेटी बडंिोिाचंा शहिामधून पूणुपणे 
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उच्छाद किण्यात आिा. यानंति सुितान स्वतः आपिा मानिेिा बाप युसुफ याच्या मृत देहािा बिोबि 
घेऊन बाहेि आिा आरण त्याच्या पे्रताचे दफन त्याने पूज्य अशा ऐनउद्दीन जुनैदी याच्या कबिीजवळ 
किरविे. यानंति त्याने गोिगरिबानंा दान वाटिे आरण आपल्या रवश्वासू सेवकािा ज्या रठकाणी पुिण्यात 
आिे होते त्या जागी एक घुमट उभािण्याची आज्ञा रदिी. त्याचप्रमाणे एक मशीद बाधंण्यासाठी त्याने हुकूम 
केिा आरण सिकािी जरमनी त्या मरशदीचा िचु चािरवण्यासाठी नेमून रदल्या. आपल्या सवु कािरकदीभि 
इस्माईि आरदिशहा हा मरहन्यातून एकदा या कबिस्थानास रनयरमतपणे भेट देत असे. 
 

(४८) दुसऱ्या रदवशी सकाळी रदवस उजाडता उजाडता सुितान हसहासनारूढ झािा आरण 
त्याने िोकाचंी मानवदंना स्वीकािण्यासाठी दिबाि भिरविा. यासमयी दिबािातीि सवु अरधकािी आरण 
शहिातीि सवु िरहवाशी यानंी सुितानािा मानवदंना रदिी आरण आपल्या मानाप्रमाणे आरण कुवतीप्रमाणे 
सुितानािा नजिाणे अपुण केिे. शजेािीि िाष्ट्रानंा िरिते पाठरवण्यात आिे. त्या िरित्यात 
कमाििानाचा मृत्य ूकसा ओढविा आरण सुितानाची सुदैवकेरून त्याच्या तावडीतून कशी सुटका झािी 
याबद्दि हकीकत कळरवण्यात आिी. अमीि बिीदिा ही हकीकत जेव्हा कळिी तेव्हा त्याने कुिबर्गयाचा 
वढेा उठरविा. रवजयनगिच्या रतम्मिाजाने रवजापुिातीि गडबडीचा फायदा घेऊन रवजापूिच्या प्रदेशावि 
आक्मण केिे होते. तो मात्र िायचूि समोिच िेंगाळत िारहिा. इस्माईि आरदिशहा हा आपल्या 
सिकािची सत्ता पुन्हा प्रस्थारपत किण्याच्या कामात पूणपुणे गुंतून िारहिा असल्यामुळे िायचूिकडे त्यािा 
मदत पाठरवता आिी नाही त्यामुळे िायचूिमधीि रशबदंीने [३] (४५) अिेि शत्रिूा शिणागती रदिी. 
 

(४९) इस्माईि आरदिशहाने प्रथम कामरगिी केिी ती ही की नुकतीच त्याच्यावि जी भयानक 
आपत्ती कोसळिी होती त्यावळेी त्यािा मदत किणाऱ्या सवांना त्याने बरक्षसी रदिी. नंति त्याने रमजा 
जहागंीि, िावजंग हैदिबेग आरण िाज्यातीि इति उमिाव जे कमाििानाच्या जाचणुकीिा कंटाळून िाज्य 
सोडून पळून गेिे होते त्यानंा पते्र पाठरविी आरण आपल्या दिबािात येण्याचे व आपापल्या जागावंि रुजू 
होण्याचे त्यानंा त्याने आमंत्रण रदिे. थोि िाजािा शोभेिसा मनाचा उदािपणा त्याने दािवनू 
कमाििानाची आई आरण त्याच्या कैद किण्यात आिेल्या इति कुटंुबीय मंडळींच्या अपिाधावि त्याने 
क्षमारूपी िेिणीची िेघ ओढिी म्हणजे त्याने त्याचं्या अपिाधाचंी क्षमा केिी. त्याने त्या सवांना भिपूि 
िक्कम रदिी आरण त्यानंा रवजापूिचे िाज्य सोडून जाण्यास फमारविे. ज्या ज्योरतष्ट्यानंी कमाििानािा 
त्याच्यावि ओढवणाऱ्या भयानक भरवतव्याचे ज्योरतष वतुवनू रदिे होते त्या सवांना त्याने आपल्या चाकिीत 
रुजू करून घेतिे. इस्माईि आरदिशहाचा बाप युसुफ आरदिशहा याच्यावळेची सवु जुनी जाणती मंडळी 
सगळीकडून रवजापुिास येऊ िागिी आरण त्यामुळे इस्माईि आरदिशहापाशी कणिि तुकी आरण मोगि 
िोकाचंा एक शूि सेनासमुदायच जमा झािा. इस्माईि आरदिशहावि आिेल्या संकटातून त्याची सुटका 
किणाऱ्यापंैकी िुश्राव तुकु हा एक होता. त्यािा इस्माईि आरदिशहाने आसदिान ही पदवी देऊन त्याचा 
सन्मान केिा आरण बेळगाव त्यािा जहारगिीदािि रदिे. इस्माईि आरदिशहा बरंदवासात असताना 
त्याने दरक्षणी अथवा हबशी िोकानंा आपण चाकिीत घेणाि नाही अशी प्ररतज्ञा केिी होती. आपिी प्ररतज्ञा 
त्याने पुढे जवळजवळ १२ वषपेयंत पाळिी. या काळात त्याने पिदेशी माणसािंेिीज इति कोणाचाही 
आपल्या सैन्यात भिणा केिा नाही. पिंतु सितेशवेटी त्यानंीच रवनंती केल्यामुळे प्रथम त्याने हहदुस्थानात 
पिदेशी िोकाचं्या जन्म झािेल्या मुिाचंी सैन्यात भिती किण्यास पिवानगी रदिी आरण नंति थोड्या 
थोड्या प्रमाणात दरक्षण देशाचे जे मूळचे िरहवाशी नाहीत अशा अफगाण आरण िजपूताचंी सैन्यात भिती 
किण्यास त्याने संमती रदिी. या प्रथेचे दुसऱ्या इब्राहीम आरदिशहाच्या कािरकदीपयंत आरदिशाही 
दिबािात अरतशय काटेकोिपणे पािन किण्यात आिे. 
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(५०) रमजा जहागंीि रवजापूिच्या दिबािात पित आल्यावि आरदिशहाने त्यािा कुिबर्गयाचे 
रजल्हे जहारगिीदािि रदिे. त्याने अमीि बिीदच्या [३] (४६) सैन्याची हाकिपट्टी केिी. अमीि बिीदने 
आपिे ४०० सैरनक या संघषात गमाविे. त्याचप्रमाणे त्याने नुिताबाद सागि आरण एटरगिचे रकल्लेही पुन्हा 
हजकून घेतिे आरण कमाििानाच्या िाजप्ररतरनरधत्वाच्या काििंडात रवजापूिचा जेवढा म्हणून मुिूि 
शत्रनेू हजकून घेतिा होता तेवढा त्याने सवुच्यासवु पुन्हा आपल्या ताब्यात आणिा. आपल्या ताब्यातीि 
प्रदेश गेल्याचे पाहून अमीि बिीदिा अरतशय संताप आिा, आरण त्याने महमूदशहाच्या नाव ेदरक्षणेतीि 
सवु सुितानानंा आज्ञापते्र पाठवनू मदतीसाठी येण्याचे आवाहन केिे. यावि बुिहाण रनजामशहा, सुितान 
कुिीकुतुबशहा आरण अिाउद दीन इमादशहा यानंी बहमनींच्या रनशाणािािी सामीि होण्यासाठी 
आपापल्या सैन्याच्या तुकड्या िवाना केल्या. रहजिी ९२० [रहजिी ९२०, इ. स. १५१४] यावषी अमीि बिीद 
याने बहमनी सुितानािा अहमदाबाद बीदि येथून रवजापूिच्या रदशनेे जवळजवळ २५ हजािावि 
घोडेस्वािाचंी फौज घेऊन कूच करून जाण्यास भाग पाडिे. 
 

(५१) ही फौज त्याच्या दोस्ताचं्या सैरनकाचंी रमळून बनिेिी होती. रवजापूिच्या मागावि त्यानंी 
भयंकि िुटािूट केिी आरण अत्याचाि केिे. शत्रिूा कोणताही प्ररतकाि होऊ न देता इस्माईि 
आरदिशहाने अल्लापूि या गावापयंत येऊ रदिे. हे शहि युसुफ आरदिशहाने बाधंिेिे होते, आरण 
रवजापूिपासून ते दीड मैि अंतिावि होते. शत्रूसैन्य या गावाशी येईतोपयंत रवजापुिातच िाहणे 
शहाणपणाचे आहे असे त्याने ठिरविे. पिंतु शत्र ूया गावी पोहोचताच त्याने शहि सोडिे आरण बािा हजाि 
सैन्य घेऊन तो बाहेि पडिा. यामध्ये बहुतेक सवु पिदेशी घोडेस्वाि होते. या सैन्याने शत्रवूि हल्ला 
चढरविा. शत्र ूआपल्यापेक्षा संख्येने विचढ आहे या गोष्टीची तमा न बाळगता रवजापूिच्या सैन्याने शत्रचूा 
संपूण ु पिाभव केिा. शत्रनेू िणागंणातून पळ काढिा. महमूदशहा आरण त्याचा मुिगा अहमद हे दोघे 
िढाई चािू असताना िणागंणात घोड्यावरून िािी पडिे. त्या दोघानंा शत्रचेू सैरनक तसेच सोडून रनघून 
गेिे. पळणाऱ्या सवु शत्रूसैरनकाचें सामानसुमान रवजयी सैन्याच्या हाती पडिे. बहमनी सुितानावि 
ओढविेिी ही परिस्स्थती जेव्हा इस्माईि आरदिशहाच्या कानावि गेिी तेव्हा तो स्वतः त्यािा मानवदंना 
किण्यासाठी गेिा. त्याने त्यािा घोडे आरण रहिे बसरविेिे िाकूड-सामान वगैिे वस्तंूचा नजिाणा अपुण 
केिा. आपण [३] (४७) तुम्हािा मोठ्या बडेजावाने पाििीत बसवनू रवजापूििा घेऊन जातो आरण 
अमीि बिीदच्या जाचातून तुमची सुटका कितो असेही त्याने त्यािा सारंगतिे. पिंतु मद्दमूदशहाने रवजापूि 
शहिात प्रवशे किण्यास आपिी संमती रदिी नाही आरण तो अल्लापूि नजीक छावणी देऊन िारहिा. या 
रठकाणी युद्धामध्ये घोड्यावरून पडल्यामुळे झािेल्या जिमा बऱ्या होईपयंत काही काळ तो िारहिा. त्याने 
नंति आरदिशहािा अशी रवनंती केिी की माझा मुिगा अहमद आरण तुमची बहीण रबबी मुसीती या 
दोघाचंा साििपुडा यापूवीच झािा आहे. त्या दोघाचंा रववाहसमािंभ आता उिकून घ्यावा. इस्माईि 
आरदिशहाने रववाहसमािंभ उिकून घेण्यािा आपिी संमती रदिी. िर्गनसमािंभ साजिा किण्यासाठी 
कुिबर्गयाचे प्राचीन शहि रनयुक्त किण्यात आिे. दोन्ही सुितानानंी कुिबगा येथे प्रयाण केिे. तेथे मोठ्या 
थाटामाटात िर्गनसमािंभ साजिा किण्यात आिा. वधूची पाठवणी िाजपुत्र अहमद याच्याकडे किण्यात 
आिी. शाही जोडप्याबिोबि हजि िाहण्यासाठी म्हणून ५ हजाि घोडेस्वािाचें एक पथक इस्माईि 
आरदिशहाने पाठरविे. हे ५ हजाि घोडेस्वाि महमूदशहाबिोबि अहमदाबाद बीदि येथे गेिे. त्याचं्या 
आगमनाबिोबि अमीि बिीद शहि सोडून पळून गेिा. यानंति काही काळपयंत दुसऱ्या महमूदशहा 
बहमनीने स्वातंत्र्यसुिाचा मनसोक्त आस्वाद घेतिा. त्याची त्याचा वजीि अमीि बिीद याच्या तावडीतून 
काही काळपयंत सुटका किण्यात आिी. पिंतु रवजापूिच्या सैन्याने बीदि सोडिे न सोडिे तोच अमीि 
बिीद तेथे पुन्हा पितिा आरण त्याने पूवीप्रमाणेच िाज्याचा कािभाि पुन्हा आपल्या हाती घेतिा. 



 अनुक्रमणिका 

(५२) ह्ा गोष्टी होण्यापूवी काही वषे पर्मशयाचा सुितान शहा इस्माईि सफवी याने हहदुस्तानातीि 
रनिरनिाळ्या िाज्यातं आपिे वकीि पाठरविे होते. रवजयनगिचा िाजा आरण गुजिाथेचा सुितान यानंी 
या वरकिाचंा योर्गय तो मानमिातब िाििा. याच वळेी महमूदशहाकडेही सफवीचा वकीि आिा. 
महमूदशहाने त्याची योर्गय ती आदब िाििी. त्यािा उंची नजिाणे देऊन रनिोप देण्याचा महमूदशहाचा बेत 
होता पिंतु तसे किण्यास त्यािा अमीि बिीदने प्ररतबंध केिा. अशा तऱ्हेचा प्रसंग ओढविा असताना त्या 
वरकिाने इस्माईि आरदिशहािा रिहून आपल्यािा [३] (४८) अहमदाबाद बीदि येथे अटकाव करून 
ठेविे आहे अशी तक्ाि केिी. पर्मशयाच्या वरकिाची ताबडतोब सुटका किण्यात यावी अशी मागणी 
रवजापूिच्या सुितानाने केल्यावि वरकिािा जाण्यासाठी पिवानगी देण्यात आिी. हा वकीि नंति 
रवजापूि येथे आिा. अल्लापूि येथे इस्माईि आरदिशहाने त्याची गाठ घेतिी. आरदिशहाने उंची भेटी 
त्यािा देऊन त्याचा सत्काि केिा आरण दाभोळच्या बदंिापयंत त्याच्या इतमामािा साजेि इतक्या 
माणसाचें पथक त्याच्या बिोबि देण्यात आिे. दाभोळहून त्याने आपल्या पर्मशयाच्या पितीच्या प्रवासािा 
सुरुवात केिी. आपल्या वरकिाची इतकी देिभाि केल्याबद्दि पर्मशयाच्या सुितानाने रहजिी ९२५ 
[रहजिी ९२५, इ. स. १५१९] या वषी आपिा एक थोि अरधकािी इब्राहीम बेग तुकुमान याची िवानगी पते्र 
आरण नजिाणे देऊन इस्माईि आरदिशहाकडे केिी. या नजिाण्यामध्ये मौल्यवान रहिे बसरविेिी एक 
तिवाि होती. या पत्रात पर्मशयाच्या बादशहाने इस्माईि आरदिशहाचा स्वतंत्र सुितान म्हणून उल्लेि 
केिा त्यामुळे आरदिशहा या वरकिािा भेटण्यासाठी िाजधानीपासून १२ मिै सामोिा गेिा. आपल्या 
सावुभौमत्वािा पर्मशयाच्या बादशहाने जी श्रेष्ठत्वाची मान्यता रदिी होती त्यामुळे इस्माईि आरदिशहा 
अरतशय िूष झािा. त्याने मोठ्या सन्मानाने आरण थाटामाटाने इब्राहीमबेगचे स्वागत केिे, आरण आपल्या 
सैन्यातीि अरधकाऱ्यानंा १२ कोन असिेिी शेंदिी िंगाची रशििाणे परिधान किण्याचा हुकूम केिा. 
शिेसुफी याचे अनुयायी अशाच तऱ्हेच्या पोशािावरून इतिापंासून ओळििे जात असत. त्याने अशीही 
आज्ञा रदिी की प्रत्येक शुक्वािी सुटीच्या रदवशी पर्मशयाच्या िाजघिाण्याचे अरभष्टहचतन किण्यासाठी 
मरशदीमधून प्राथुना म्हटिी जावी. 
 

(५३) रहजिी ९२७ [रहजिी ९२७ इ. स. १५१९] या वषी रवजयनगिच्या िाजापासून मुद्गि आरण 
िायचूि हजकून घेण्यासाठी कूच किण्याची इस्माईि आरदिशहाने तयािी केिी. रवजयनगिच्या िाजािा 
ह्ा बेताची अगोदिच मारहती रमळाल्याने त्याने मोठी फौज घेऊन कूच केिे, आरण कृष्ट्णा नदीच्या तीिावि 
आपिी छावणी रदिी. तेथे त्यािा त्याचे अनेक माडंरिक येऊन [३] (४९) रमळािे. त्याच्याजवळ आता 
जवळ जवळ ५० हजाि घोडेस्वाि आरण असंख्य पायदळी सैरनक जमा झािे. रवजयनगिच्या िाजाच्या 
सैरनकानंी कृष्ट्णा नदी ओिाडूंन जाण्यासाठी असिेिा सवु गिबताचंा ताबा रमळरविेिा असल्या कािणाने 
इस्माईि आरदिशहाच्या मनात ही मोहीम पुढे ढकिावी की काय असा रवचाि आिा. पिंतु एकदा तंबू 
ठोकल्यावि मोरहमेिा उशीि किणे म्हणजे त्यात आपिी मानहानी आहे असा रवचाि त्याने केिा. म्हणून 
त्याने ७ हजाि घोडेस्वाि घेऊन कूच केिे आरण हहदंूची छावणी असिेल्या नदीच्या रकनाऱ्यासमोिच्या 
रकनाऱ्यावि त्याने आपिी छावणी रदिी. त्याच्या घोडदळात बहुतेक सवु पिदेशी सैरनक होते. या रठकाणी 
नदी तरून जाण्यासाठी तिाफे बाधूंन होण्याची वाट पहात आरण नंति शत्रवूि हल्ला किण्याच्या रवचािाने तो 
तेथेच मुक्काम करून िारहिा. या रठकाणी आल्यावि काही रदवसानंी आपल्या िाहुटीत तो रवश्रातंी घेत 
बसिा असताना तंबचू्या बाहेि असिेल्या त्याच्या एका दिबािातीि अरधकाऱ्याने म्हटिेिी पुढीि करवता 
त्याच्या कानावि पडिी. ती अशी, “हे िाजा ऊठ आरण धुळीमध्ये पेिा पडून त्याचा चक्काचूि होण्याच्या 
आंत हा सोन्याचा चषक तू आनंदरूपी मद्याने काठोकाठ भि.” या करवतेपासून सुितानािा जणू काही 
स्फूती रमळाल्यासाििे झािे. त्याने आपल्या िास मजीतल्या मंडळींना बोिारविे. मौजरूपी गारिचा जणूं 
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काही त्याने आपल्यासमोि पसििा आरण संगीत आरण मद्य यापासून रमळणाऱ्या सुिोपभोगाचंा एकच 
जल्लोष त्याने उडवनू रदिा. याप्रमाणे चाििेिी मेजवानी वाजवीपेक्षा जास्त काळ चाििी, आरण मद्यामुळे 
येणाऱ्या धंुदीचे परिणाम तेथे जमिेल्या सवांवि रदसून येऊ िागिे. तेव्हा आपण आता नदी ओिाडंावी 
आरण शत्रवूि हल्ला किावा या कल्पनेने त्यािा घेििे. याप्रमाणे त्याने आपल्या िष्ट्किी अरधकाऱ्यानंा 
बोिावनू नावा आरण तिाफे तयाि किण्यास इतका रविंब का िागत आहे याचे कािण त्यानंा रवचाििे. 
त्यानंी उत्ति रदिे की १०० जहाजे जवळजवळ तयाि झािी आहेत व उििेिी थोड्याच रदवसातं तयाि 
होतीि. मेजवानीची धंुदी सुितानाच्या डोळ्यावंि अगोदिच चढिेिी होती. त्याने ताबडतोब नदी 
ओिाडूंन जाण्याचे ठिरविे. आपिे बेत कोणािा कळव ून देता तो हत्तीवि आरूढ झािा आरण जणू काही 
आपण देिभाि किण्यासच जात आहोत अशा रमषाने त्याने नदीच्या बाजूने कूच केिे. पिंतु एकाएकी 
त्याने असा हुकूम रदिा की रजतक्या सैरनकानंा तिाफ्यामध्ये जाता येईि तेवढ्यानंी ताबडतोब जाव ेआरण 
इतिानंी माझ्या हत्तीच्या पाठोपाठ यावे. [३] (५०) अशा तऱ्हेने बाका प्रसंग ओढवनू आणण्यात रकती 
भयंकि धोका आरण अरववेक आहे हे सुितानािा त्याच्या अरधकाऱ्यानंी पटवनू देण्याचा रनिथुक प्रयत्न 
केिा. पिंतु सुितानाने यावि काहीच उत्ति न देता आपिा हत्ती नदीच्या प्रवाहात घातिा. ताबडतोब 
त्याच्या पाठोपाठ २५० हत्तींवि बसून त्याचे काही अरधकािी आरण सैरनक गेिे. त्याचें दैव मोठे बिवत्ति 
म्हणून ते सुिरूप नदीच्या पिीकडीि तीिावि पोहोचिे आरण शत्र ू त्यानंा प्ररतकाि किण्यास रसद्ध 
होईपयंत नदी ओिाडूंन जाणे ज्या दोन रठकाणाहून शक्य होते तेथून तिाफे आरण नावा यात बसून अनेक 
रशपायानंी त्याच वळेी नदी पाि केिी. पिंतु हहदंूची संख्या एवढी प्रचडं होती की सुितानािा जय 
रमळण्याची यस्त्कंरचतही आशा नव्हती. कािण त्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी शत्रचेू ३० हजाि सैन्य िडे 
होते ति त्याच्यापाशी दोन हजािावि देिीि सैरनक नव्हते. पिंतु इस्िामच्या वीिानंी एकरदिाने जणू काही 
भारून गेल्याप्रमाणे शत्ररूवरुद्ध अशी काही तिवाि गाजरविी की काफिाचें १ हजाि सैरनक िणागंणात 
पडिे. त्यामध्ये रवजयनगिचा मुख्य सेनापती संगतिाय हा होता. पिंतु रवजयनगिच्या सैरनकानंी 
मुसिमानावंि तोफा, बदुंका आरण हातगोळे याचंा इतका प्रचंड भरडमाि केिा की त्याचं्यापैकी रनम्मे 
सैरनक गािद झािे आरण उििेल्यानंी जीव वाचरवण्याच्या आशनेे नदीमध्ये उड्या टाकल्या. 
सुितानाबिोबि त्याच्याच हत्तीत बसून तुिसुन बहादूि आरण इब्राहीम बेग हे नदी पाि करून गेिे होते. 
त्यानंी हत्तीिा नदीच्या प्रवाहातून पुढे काढण्याचा प्रयत्न केिा. नदीच्या प्रवाहािा इतकी ओढ होती की हा 
आरण इति सात हत्ती सोडून सवु हत्ती पाण्यात बुडािे. सुितानाने हा जो अरववके दािरविा होता 
त्याबद्दि त्यािा एवढे भयंकि नुकसान सोसाव ेिागून कडक अशी रशक्षा रमळािी. आपल्यावि पिाजयाचा 
हा किंक िागिेिा आहे त्याची नावरनशाणी पुसिी जाईपयंत दारूिा स्पश ुकिणाि नाही अशी गंभीि 
प्ररतज्ञा सुितानाने केिी. आपल्यावि हे जे दुभार्गय कोसळिे होते त्याची हानी भरून काढण्यासाठी म्हणून 
त्याने आपल्या स्वतःिा पूणुपणे वाहून घेतिे. 
 

(५४) रवजयनगिबिोबि झािेल्या िढाईत रमजा जहागंीि हा ठाि झािा होता. या युद्धातीि हानी 
भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनाचंी [३] (५१) आवश्यकता आहे यासाठी सुितानाने 
आसदिानाकडे सल्ला रवचाििा. आसदिानाने उत्ति रदिे की, आपिी हानी भयंकि झािेिी आहे. 
आपिी फौजदेिीि नाउमेद झािी आहे. अशा परिस्स्थतीत रवजापूििा पितणे हे माझ्या दृष्टीने योर्गय 
आहे. तेथे गेल्यावि बुिहाण रनजामशहाशी मतै्री करून आपण आपिी बाजू बळकट किावी. आपल्या 
हद दीवि ठाण माडूंन बसिेिा आपिा शत्र ू अमीि बिीद याची सिहद दीवरून हकािपट्टी किावी आरण 
मगच शत्रचूा सूड घेण्याचे रवचाि मनात आणावे. तोपयंत त्याचा रवचाि देिीि करू नये असे मिा वाटते. 
विीि उरद्दष्टे एकदा साध्य झाल्यानंति मग काफिानंा रशक्षा िावण्याचे काम सहजगत्या हाती घेता येईि. 
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हा सल्ला सुितानािा पटिा आरण त्याने कृष्ट्णेच्या तीिावरून रवजापूिकडे कूच केिे. त्याने आसदिानािा 
णसपाि सालार ही पदवी बहाि केिी, त्याच्या जहारगिीत अनेक रजल्ह्ाचंी भि टाकिी, आरण 
िाज्यकािभािाच्या सवु महत्त्वाच्या बाबतीत त्याने आसदिानािा आपल्या प्रमुि सल्लागािाचे स्थान रदिे 
 

(५५) पर्मशयाच्या बादशहाकडे यापूवी इस्माईि आरदिशहाने सय्यद अहमद रहिवी यािा आपिा 
वकीि म्हणून िवाना केिे होते. त्यािा त्याने आता अहमदनगि आरण रवजापूि या िाज्यामंधीि रमत्रत्वाचे 
संबधं अरधक दृढ किण्यासाठी म्हणून आपिा वकीि या अरधकािात अहमदनगिकडे पाठरविे. 
शहिानजीक शहा तारहि आरण इति प्रमुि सिदाि यानंी त्याची भेट घेतिी. नंति बुिहाण रनजामशहाने 
त्याची भेट घेतिी. सय्यद अहमदचा त्याने मोठा मानमिातब करून सत्काि केिा. यापूवीच पिस्पिामंध्ये 
पत्राचंी देवाणघेवाण आरण इति बोिणी चािणी झािी होती. या भेटीत असे ठिरवण्यात आिे की सोिापूि 
या शहिामध्ये रवजापूि आरण अहमदनगि या िाज्याचं्या सुितानाचंी मुिाित घडवनू आणावी. या भेटीच्या 
प्रसंगी बुिहाण रनजामशहाने इस्माईि आरदिशहाची बहीण रबबी मिीयम रहिा मागणी घातिी. दोघाचंा 
रववाह समािंभ मोठ्या थाटाने पाि पाडण्यात आिा. दोन्ही सुितानानंी हत्ती आरण घोडे आरदकरून 
अरतशय मौल्यवान नजिाण्याचंी पिस्पिामंध्ये देवाणघेवाण केिी. दोन्ही िाज्यातं याप्रमाणे मतै्रीचा जो तह 
झािा त्यारप्रत्यथु आनंदोत्सव सबंध मरहनाभि मोठ्या थाटामाटाने साजिा किण्यात (३) [५२] आिा. हे 
वष ुम्हणजे रहजिी ९३० [िज्जब रहजिी ९३० मे इ. स. १५२४] हे होय. यानंति दोन्ही सुितानानंी पिस्पिाचंा 
रनिोप घेतिा आरण ते आपापल्या िाजधान्याकंडे पितिे. 
 

(५६) असा दावा सारंगतिा जातो की, याप्रसंगी दोन्ही िाज्यातं जो तह झािा त्या तहात इस्माईि 
आरदिशहाने आपल्या बरहणीच्या िर्गनाचा हंुडा म्हणून बुिहाण रनजामशहािा सोिापूिचा [२९०☐] रकल्ला 
आरण रकल्ल्या सभोवािचा ५। रजल्ह्ाचंा मुिूि देण्याचे कबिू केिे. हा मुिूि कमाििानाने 
जैनिानाकडून हजकून घेतिा होता. पिंतु तहामधीि या किमाची अंमिबजावणी ताबडतोब किण्यात 
आिी नाही हे मात्र रनःसंशय होते. काही कािापयंत बुिहाण रनजामशहाने जाणून-बुजून झािेल्या या 
चुकवाचुकवीकडे दुिुक्ष केिे. पिंतु पुढीि वषी त्याने वऱ्हाडचा सुितान इमादशहा आरण बीदिचा 
प्ररतरनधी अमीि बिीद याचें सहकायु रमळरविे. या रतघानंी बिोबि ४० हजाि फौज घेऊन सोिापूििा वढेा 
देण्यासाठी आरण सोिापूि बिोबिचे ५॥ रजल्हे ताब्यात घेण्यासाठी कूच केिे. 
 

(५७) या आक्मणाचा प्ररतकाि किण्यासाठी इस्माईि आरदिशहाने १० हजाि पिदेशी 
घोडेस्वािाचें सैन्य घेऊन चाि केिी. दोन्ही सैन्ये जवळजवळ ४० रदवस सोिापूि आरण नळदुग ुया दोन 
रकल्ल्यामंधीि मदैानात छावणी देऊन िारहिी. या रकल्ल्यामंधीि अंति ४ मिैाएंवढेच होते. या ४० 
रदवसातं दोन्ही फौजातं कोणताच संघष ुझािा नाही. इस्माईि आरदिशहा दििोज आपल्या फौजेतीि ३ 
हजाि पिदेशी रतिंदाजानंा शत्रचू्या छावणीभोवती रघिया घािण्यासाठी आरण शत्रूची िसद तोडून 
टाकण्यासाठी पाठवीत असे. आपिी कामरगिी बजावण्यात या रतिंदाजानंा अपेके्षबाहेि यश आिे. त्यावळेी 
बुिहाण रनजामशहाच्या छावणीत पिंड्याचा सुभेदाि ख्वाजाजहान दख्िनी हा होता. रनजामशहाकडून 
[३] (५३) कोणत्याच तऱ्हेची हािचाि होत नाही हे रदसून आल्यानंति तो अरतशय त्रासून गेिा. त्याने 
रवजापूिच्या रतिंदाजावंि अचानक हल्ला किण्याचा रनिय करून आपल्याबिोबि ४ हजाि रनवडक दरक्षणी 
घोडेस्वाि घेऊन छावणी सोडिी. दुसऱ्या रदवशी संध्याकाळी रवजापूिच्या सैन्यातीि पिदेशी सैरनकानंी 
नेहमीप्रमाणे नदीच्या रकनाऱ्यावि िात्रीच्या पहाऱ्यासाठी आपापल्या जागा घेतल्या. त्यानंी आपल्या 
घोड्यानंा िंुयानंा बाधंिे आरण आपल्या अंगाविीि शिे उतिरविी आरण त्याचें नोकि त्याचं्यासाठी जो 
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उपहाि आणणाि होते त्याची ते वाट पहात बसिे. अशा वळेी जेव्हा िात्रीचा काळोि नुकताच पडू िागिा 
होता तेव्हा ख्वाजाजहान दख्िनी याने देिभाि किणाऱ्या एका तुकडीिा बिोबि घेऊन त्याचं्यावि हल्ला 
केिा. पिंतु टेहळणीच्या जागेवि असणाऱ्या एका रशपायाने ख्वाजाजहान यािा तो रवजापूिच्या 
छावणीपासून नजीक आल्यावि ओळििे, आरण ताबडतोब धोक्याची सूचना रदिी. रवजापुिी सैन्यातीि 
रतिंदाज ताबडतोब आपल्या घोड्यावि स्वाि होऊ िागिे. पिंतु ते स्वाि होऊन त्याच्यावि चािून 
येण्याच्या आतच ख्वाजाजहानने त्याचं्यावि हल्ला केिा, आरण त्याच्यापैकी ३०० जणानंा ठाि माििे. 
उििेल्यानंी आपापल्या घोड्यानंा टाच देऊन जिद गतीने पळ काढल्यामुळे त्याचंा जीव ते बचाव ूशकिे. 
पळणाऱ्या रवजापुिी सैरनकाचंा पाठिाग करून पितल्यावि ख्वाजाजहानचे दरक्षणी रशपाई रवजापूिच्या 
रतिंदाजानंी ज्या रठकाणी छावणी रदिी होती त्या जागेपाशी आिे. रतथे ते घोड्यावरून उतििे आरण 
त्यानंी छावणीची िुटािूट किण्यास व रवस्तवावि भाडं्यात जे अन्न रशजत िारहिे होते ते िाण्यास 
सुरुवात केिी. अशा तऱ्हेच्या नामुष्ट्कीचा पिाभव झाल्यामुळे रवजापुिी सैरनकानंा आपिी अरतशय मानहानी 
झाल्याचे वाटत होते. त्यानंी या परिस्स्थतीचा फायदा घेऊन शत्रवूि बाजू उिटरवण्याचे ठिरविे. शत्रचू्या 
छावणीवि आपणही अशाच तऱ्हेचा अचानक छापा घािावा असा त्यानंी रनिय केिा. असा हल्ला बुिहाण 
रनजामशहाच्या छावणीवि किण्याचे त्यानंी ठिरविे. या रनियाप्रमाणे त्यानंी ताबडतोब रनजामशहाच्या 
तळाकडे कूच केिे. पहाऱ्याविीि सैरनकानंा असे वाटिे की, ख्वाजाजहानच्या सैन्याची तुकडीच 
छावणीकडे पित येत आहे. असा रवचाि करून त्यानंी या सैरनकानंा पुढे जाण्यास पिवानगी रदिी. 
तळाच्या मध्यभागी आल्यावि रवजापुिी रतिंदाजानंी बाणाचंा वषाव करून एकच हिकल्लोळ उठवनू रदिा, 
आरण ते बुिहाण रनजामशहाच्या तंबचू्या रदशनेे चाि करून जाऊ िागिे. छावणीच्या प्रत्येक भागात यामुळे 
एकच गोंधळ माजिा. रमत्र कोण आरण शत्र ू कोण [३] (५४) याचंीही ओळि पटणे करठण झािे. 
रवजापूिच्या रतिंदाजानंी अशा परिस्स्थतीत मनसोक्त कत्ति आरण िुटािूट केिी व स्वतःचे फािसे 
नुकसान होऊ न देता ते माघािी पितिे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी शत्रूबिोबि सामना देण्यासाठी इस्माईि 
आरदिशहा चाि करून आिा. आदल्या िात्री त्याच्यावि शत्रचूा जो अचानक हल्ला झािा होता त्यामुळे 
त्यािा जी दहशत बसिी होती त्याचे परिणाम अजूनही नष्ट झािेिे नव्हते. त्यािा तोंड देण्यासाठी बुिहाण 
रनजामशहा आरण इमादशहा यानंी आपिे सैन्य िडे केिे. पिंतु ते इतके बेरशस्त होते आरण त्याचं्यामध्ये 
इतक्या गोंधळाची परिस्स्थती रनमाण झािी होती की रवजापुिी सैन्याने केिेल्या हल्ल्यािा तोंड देणे त्यानंा 
अशक्य झािे. इमादशहावि आसदिानाने हल्ला केिा. यस्त्कंरचतही प्ररतकाि न किता त्याने िणागंणातून 
पळ काढिा. िात्रीची वळे सोडून रदिी ति वऱ्हाडातीि त्याच्या ताब्यातीि रकल्ला गावीि येथे पोहोचेपयंत 
त्याने कोठेही मुक्काम केिा नाही. बुिहाण रनजामशहाही पिाभव पावण्याच्या अगदी बेतात होता. पिंतु 
अमीि बिीद याने आयत्या वळेी सहा हजाि घोडेस्वािाचंी ताजी कुमक रदल्यामुळे त्याने आपिा प्ररतकाि 
काही काळपयंत चािू ठेविा. सितेशवेटी रवजापूिच्या सैन्यातीि दोन अरधकािी िूष गेल्डी आगा आरण 
इस्माईि आगा यानंी दोन हजाि घोडेस्वाि घेऊन शत्रचूी रपछाडी गाठिी. त्याच वळेी आसदिानाने 
शत्रचू्या उजव्या फळीवि हल्ला चढरविा. या हल्ल्यामुळे शत्रचू्या आघाडीवि एकच गोंधळ उडून गेिा. 
बुिहाण रनजामशहाच्या अंगाविीि रचििताचे ओझे त्यािा असह् झािे. त्यािा मूच्छा येऊन तो 
घोड्यावरून पडतो की काय असे वाटू िागिे. युद्धािा अशा तऱ्हेची किाटणी रमळािी तेव्हा काही तुकी 
गुिामानंी अहमदनगिचा सुितान अशा तऱ्हेच्या भयंकि परिस्स्थतीत सापडल्याचे बरघतिे. त्यानंी त्याचा 
घोडा युद्धाच्या मदैानातून बाहेि काढिा. यानंति त्याच्या सैन्याचा पूण ुरवध्वसं होण्यासाठी फािसा अवधी 
िागिा नाही. त्याचे सैन्य िणातून पळ काढू िागिे. रवजापूिच्या सैन्याने त्याचा पाठिाग सुरू केिा. 
पाठिागात अहमदनगिच्या सैन्यापैकी ३ हजाि सैरनक माििे गेिे. रनजामशहाची िाजरचन्हे 
आसदिानाच्या हाती पडिी. त्यारशवाय ४० हत्ती, अनेक तोफा आरण शत्रचू्या सैन्यातीि सवु तंब ूआरण 
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सामानसुमान [३] (५५) इतकी िूट रवजयी सैन्याच्या हाती पडिी ती वगेळीच. युद्धातीि रवजयानंति 
इस्माईि आरदिशहाने मोठ्या रवजयोन्मादाने रवजापूिकडे पित कूच केिे. तेथे त्याने एक मरहनाभि 
आनंदोत्सव साजिा केिा. िढाईमध्ये ज्या अरधकाऱ्यानंी अरद्वतीय कामरगिी बजाविी होती त्याचं्यावि 
त्याने बरक्षशी आरण मानसन्मान याचंी िैििैिात केिी. आसदिानािा त्याने ५ मोठे आरण ६ िहान हत्ती 
बक्षीस रदिे. याच वळेी त्याने आपल्या सैन्यातीि प्रत्येक रशपायाच्या पगािात वाढ केिी. हा िचु 
भागरवण्यासाठी म्हणून त्याने त्याच्या सैन्यातीि रशपायांच्या जनान्याच्या तनख्याकिता म्हणून िावनू 
रदिेल्या सवु जरमनी सिकािजमा केल्या. त्याच उदे्दशाने त्याने प्रत्येक रकल्ल्यापाशी जमा किण्यात 
येणाऱ्या जकातीपासूनचे रनम्मे उत्पन्न िावनू रदिे एक रदवस त्यािा असे सागंण्यात आिे की काही 
अरधकाऱ्याचंी अजून सोय िागिेिी नाही आरण त्यावि आरदिशहाच्या वरजिाने जेव्हा असे सारंगतिे की 
इतक्या मोठ्या सैन्यािा त्याचंा हल्लीचा पगाि देणे हे िरजन्यािा झेपण्यासाििे नाही. तेव्हा आरदिशहाने 
रवचाििे की माझा जामदाििाना आरण मुदपाकिाना याचंा िचु चािरवण्यासाठी िावनू देण्यात आिेल्या 
रजल्ह्ाचंी संख्या रकती आहे? त्यासाठी एकंदि २४ रजल्हे िावनू रदिे आहेत याची त्याने शहारनशा केिी 
आरण त्यापैकी रनम्मे सैन्याच्या पगािासाठी िावनू देण्यात याव ेअसा हुकूम त्याने रदिा. त्याने यावळेी असे 
उद्गाि काढिे की माझ्या सैरनकानंा तक्ाि किण्यािा जागा देण्याऐवजी मिा जि काही गैिसोयी 
सोसाव्या िागल्या ति मी ते फाि बिे आहे असेच म्हणेन. 
 

(५८) रहजिी ९३५ [रहजिी ९३५ इ. स. १५२८] या वषी अमीि बिीदशहाबिोबि संगनमत करून 
बुिहाण रनजामशहाने पुन्हा एकदा इस्माईि आरदिशहाच्या प्रदेशावि आक्मण केिे. पिंतु रवजापूिपासून 
२० कोस अंतिावि आसदिानाने त्याचंा पूणपुणे पिाभव केिा. या िढाईच्या प्रसंगी पिंड्याचा 
िव्वाजाजहान आरण इति अनेक मातबि अरधकाऱ्यानंा कैद किण्यात आिे. आसदिानाने पिाभतू सैन्याचा 
पिंड्यापयंत पाठिाग केिा आरण शत्रचेू बिेचसे सामानसुमान आरण २० हत्ती काबीज केिे. या हत्तीमध्ये 
बुिहाण [३] (५६) रनजामशहाची अंबािी [२९१☐] वाहून नेणािा हत्ती होता. इस्माईि आरदिशहाने अल्लाबक्ष 
नावाचा हत्ती वगळून इति सवु हत्ती आसदिानािा बरक्षसादािि रदिे आरण आपल्या सेनानीिा जी 
फमाने त्याने पाठरविी त्या सवु फमानातं आसदिानािा फिजंद ही पदवी बहाि करून त्याचा सन्मान 
केिा. याच वषी आसदिानाच्या सल्ल्यावरून इस्माईि आरदिशहाने आपिी बहीण िुरदजा रहिा 
वऱ्हाडचा सुितान अल्लाउद दीन इमादशहा यािा रववाहादािि रदिे. हा रववाहसमािंभ साजिा 
किण्यासाठी दोन्ही सुितानानंी उिसंुगी येथे पिस्पिाचंी गाठभेट घेतिी. रववाहसमािंभ साजिा झाल्यावि 
दोन्ही सुितानानंी आहेिाचंी देवाणघेवाण केिी आरण पुन्हा एकदा आपिे संबंध दृढति झाल्याची 
पिस्पिासं र्गवाही देऊन दोघानंी एकमेकाचंा रनिोप घेतिा. 
 

(५९) याच वषी गुजिातच्या बहादूिशहाने बुिहाण रनजामशहाच्या मुिुिावि स्वािी केिी. आपिा 
दोस्त रनजामशहा यािा मदत म्हणून इस्माईि आरदिशहाने १० िाि होन आरण ६००० घोडेस्वाि 
मदतीदािि पाठरविे. बहादूिशहा आपल्या देशाकडे पित गेल्यावि विीि सैन्य रवजापूिकडे पितिे. 
त्यानी आपल्या बादशहापाशी तक्ाि केिी की अमीि बिीद याने आम्हािा रफतरवण्याचा प्रयत्न केिा आरण 
आम्हािा असे सारंगतिे की, रवजापूिवि हल्ला किण्यात तुम्ही मिा येऊन रमळा. बरक्षसादािि म्हणून 
रवजापूिच्या हजकिेल्या प्रदेशापैकी काही भाग देण्याचे मी तुम्हािा वचन देतो. अमीि बिीदच्या या 
रवश्वासघातकी वागणुकीचा इस्माईि आरदिशहािा अरतशय संताप आिा, आरण त्याने अमीि बिीदिा 
शासन किण्याचा रनिय केिा. रहजिी ९३६ [रहजिी ९३६ इ. स. १५२९] या वषी त्याने आपिे हुशाि 
वकीि बुिहाण रनजामशहाकडे पाठवनू त्याच्याबिोबि त्याने पुढीिप्रमाणे तक्ािवजा रनिोप पाठरविा. तो 
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असा– “अमीि बिीद हा नेहमी माझ्या घिाण्यारवरुद्ध कािस्थाने किण्यात गुंतिेिा असतो. अनेक वेळा 
त्याने माझ्या शत्रूंना माझ्या िाज्यावि स्वािी किण्यासाठी उद्युक्त केिेिे आहे. आतापयंत त्याच्यावि [३] 
(५७) हल्ला किण्यापासून मी स्वतःिा पिावृत्त केिे. पिंतु आता मात्र त्याच्यावि हल्ला किण्याचे मी ठिरविे 
आहे. यािा कािणे धार्ममक आरण िाजकीय बाबीतून उद भवतात. मिा तुम्हािा असे सागंावेसे वाटते की 
िाडंर्गयाबिोबि सभ्यपणाचे वतुन किणे हकवा सपावि दया दािवणे हे शहाणपणाच्या अगदी रवरुद्ध आहे. 
म्हणून मिा तुम्हािा सिते शवेटी अशी रवनंती किावयाची आहे की याप्रसंगी तुम्ही तटस्थपणाची भरूमका 
घ्यावी आमच्या घिाण्याचा पूवापाि वैिी अमीि बिीद याचा पुिेपूि सूड घेण्याचे काम मी िौकिच हाती 
घेण्याचे ठिरविे आहे.” बुिहाण रनजामशहावि नुकताच जो प्रसंग ओढविा होता त्यात इस्माईि 
आरदिशहाकडून त्यािा भिपूि मदत रमळाल्यामुळे तो त्याच्या ऋणात होता. साहरजकच आरदिशहाने 
प्रगट केिेल्या इच्छेिा त्याने आपिी अनुकूिता दशवुिी. आरदिशहाचे वकीि रनजामशहाचे होकािाथी 
उत्ति घेऊन पितिे. यानंति इस्माईि आरदिशहाने आपल्या रनयोरजत मोरहमेच्या तयािीिा ताबडतोब 
सुरुवात केिी. 
 

(६०) इस्माईि आरदिशहाने या मोरहमेसाठी १० हजाि घोडेस्वािाचें सैन्य जमा केिे. या सैन्यात 
अिबी, पर्मशयन, तुकु, उजबेग, कुदु आरण इति पिदेशी सैरनकाचंा भिणा होता. आरदिशहाने त्यानंा 
इतकी उदािपणाची वागणूक रदिी होती की, त्याच्या रहतसंबधंाशी ते पूणपणे एकरूप झािे होते. या 
सैन्यासरहत आरदिशहाने अहमदाबाद बीदिच्या रदशनेे कूच केिे. अमीि बिीद आता वृद्ध आरण अपगं 
झािा होता. त्याने आपिा ब्राह्मण मंत्री हेमाजी याच्या सल्ल्यावरून बीदि रकल्ल्याचा ताबा आपिा मोठा 
मुिगा अिी बिीद याजकडे सोपरविा आरण त्याने स्वतः उदगीिच्या रकल्ल्याकडे माघाि घेतिी. 
 

(६१) अहमदाबाद बीदि शहिानजीक इस्माईि आरदिशहा येऊन पोहोचिा आरण त्याने शहिाची 
सवु बाजंूनी नाकेबंदी केिी. रकल्ल्याविीि रशबदंीने त्याच्यावि वािंवाि हल्ले चढरविे. रशबदंी आरण वेढा 
देऊन बसिेिे सैन्य जवळजवळ तुल्यबळ असल्याने इस्माईि आरदिशहाच्या रकल्ला हजकून घेण्याच्या 
बेतात पुष्ट्कळ अडथळे आिे आरण त्याची म्हणण्यासाििी प्रगती होईना. सितेशवेटी अमीि बिीदचे मुिगे ५ 
हजाि घोडेस्वािानंा घेऊन शहिाबाहेि आिे. रवजापूिी सैन्यात फक्त रतिंदाजाचंाच भिणा असल्यामुळे 
त्यानंी आपल्या ढािीच्या िक्षणािािी रवजापूिी सैन्यावि हल्ला किण्याचे आरण हातघाईची िढाई करून 
िड् गयुद्धात रवजापूिच्या सैन्याची कत्ति किण्याचे ठिरविे. इस्माईि आरदिशहाने शत्रकूडून याप्रमाणे 
हल्ला केिा जाईि अशी अटकळ बाधंिी होती. त्याने आपल्या रतिंदाजाचं्या [३] (५८) मदतीसाठी ३ 
हजाि घोडेस्वाि आरण कुशि तिवाि बहाद्दि तयाि ठेविे होते. या सवु घोडेस्वािाचं्या आरण त्याचप्रमाणे 
त्याचं्या माडंीिािीि घोड्याचं्या अंगावि रचििताचे आच्छादन होते. या तुकडीचा सेनानी सय्यद हुसेन 
या नावाचा अरतशय नावाजिेिा अिब अरधकािी होता. बिीदच्या सैन्याने रवजापूिच्या सैन्यावि जो हल्ला 
केिा त्यामध्ये रकल्ल्याच्या बहमनपुिा दिवाजासमोिीि मदैानात दोन्ही बाजूत युद्धाची प्रचडं िणधुमाळी 
उडािी. या युद्धात दरक्षणी आरण पिदेशी सैरनकानंी अरतशय शौयु दािरविे. आसदिान रविोध कित 
असताना देिीि इस्माईि आरदिशहा हा स्वतः युद्धामध्ये उतििा, आरण त्याने अमीि बिीदच्या दोन 
मुिानंा आपल्या हाताने ठाि माििे. या दोघानंी त्याच्यावि त्या रदवशी िागोपाठ हल्ले चढरविे होते दोन्ही 
सैन्यातंीि सैरनकानंी सुितानाच्या पिाक्माबद्दि त्याची भिपूि प्रशसंा केिी. िुद्द त्याचे अरधकािी 
घोड्यावरून उतििे आरण त्याच्या घोड्याच्या रिरकबीचे त्यानंी चुबंन घेतिे. दोन्ही सैन्यातीि िढाई 
जेमतेम संपिी न संपिी तोच उजव्या बाजूिा सैरनकाचं्या ४ तुकड्या नजिेस आल्या. या तुकड्यात अंदाजे 
४ हजाि सैरनक होते असे रदसून आिे. आसदिानाने ताबडतोब आपिा गुदरूज नावाचा एक अनुचि, 
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बिोबि ४० घोडेस्वाि देऊन हे सैरनक कोण आहेत ते जाणून घेण्यासाठी पाठरविा. त्यानंा असे कळून आिे 
की, हे ४ हजाि घोडेस्वाि म्हणजे गोवळकोंड्याच्या सुितान कुिीकुतुबशहाने अमीि बिीद याचं्या 
मदतीसाठी पाठरविेिे स्वाि आहेत. हे बरघतल्यानंति इस्माईि आरदिशहाने आसदिानािा त्याचंा 
प्ररतकाि किण्याचा हुकूम केिा, आरण त्याने स्वतः अमीि बिीद याच्या सैन्यावि पुन्हा हल्ला किण्याची 
तयािी केिी. यावळेी सय्यद हुसेन अिब याने ही कामरगिी आपल्यावि सोपरवण्यात यावी अशी 
सुितानाजवळ अरतशय कळकळीची रवनंती केिी, आरण आपण रनष्ट्कािण शत्रवूि हल्ला करून आपिा 
जीव धोक्यात आणू नये असे त्यािा रवनरविे. सय्यद हुसेन याने अशा तऱ्हेने सुितानाच्या बेतािा आपिा 
रविोध दािरवल्यामुळे सुितानाने आपिा बेत बदििा आरण मी केवळ िढाईचे रनिीक्षण किीन असे वचन 
त्यािा रदिे. त्याच वळेी त्याने सय्यद हुसेन यािा शत्रचेू िक्त रजच्या धािेतून अजून रठबकत आहे अशी 
आपिी तिवाि बक्षीस रदिी. रवजापूिच्या दोन्ही सेनापतींना रवजय रमळािा. अमीि बिीद आरण 
कुतुबशहा यानंी प्रत्येकी ५०० माणसे गमाविी. त्याचें सैन्य रवस्कळीत झािेिे होते. अशा [३] (५९) 
परिस्स्थतीत त्यानंी िणागंणाचा ताबा इस्माईि आरदिशहाकडे देऊन पळ काढिा. या िढाईत 
आसदिानाने नामी कामरगिी करून श्रेय रमळरविे. कािण त्याने कुतुबशहाच्या ४ हजाि तेिंगी रशपायानंा 
प्रथम पळवनू िाविे आरण मग तो सय्यद हुसेन यािा मदत किण्यासाठी धावनू आिा. या रवजयानंति 
आरदिशहा घोड्यावरून उतििा आरण िढाईच्या मदैानापासून जवळच असिेल्या एका उंचवयावि 
बसिा. त्याने आपल्या सवु अरधकाऱ्याचें आभाि मानिे. रवशषेतः आसदिानािा त्याने दृढ आहिगन 
देऊन इतिापेंक्षा त्याचा अरधक सन्मान केिा. सय्यद हुसेन यािा त्याने िढाईत तो स्वतः ज्या घोड्यावि 
स्वाि झािा होता तो घोडा बक्षीस म्हणून रदिा. शत्रकूडीि अमीि बिीद याचे दोन मुिगे आरण कुतुबशहाने 
पाठरविेल्या घोडेस्वािाचंा सेनापती रूस्तुम बेग असे रतघेजण ठाि झािे. 
 

(६२) आता इस्माईि आरदिशहाने बीदि शहिािा पूवीपेक्षा अरधक जािीने वढेा रदिा. त्यामुळे 
अमीि बिीद याची परिस्स्थती अरतशय केरविवाणी झािी. त्याने अल्लाउद्दीन इमादशहा यािा पत्र रिहून 
ताबडतोब रनघून येण्याची आरण तहासाठी मध्यस्थी किण्याची अरतशय कळकळीची रवनंती केिी. अमीि 
बिीद याने उद्गीिकडे माघाि घेतिी होती. त्याचे पत्र पोहोचल्यानंति अल्लाउद्दीन इमादशहाने उद्गीिकडे 
न जाता बीदिकडे कूच केिे, आरण बीदििा वेढा घािून बसिेल्या सैन्यापासून जेमतेम एक मिै अंतिावि 
तो उतििा. वऱ्हाडच्या सुितानाच्या भेटीिा आपल्या मुख्य अरधकाऱ्यानंा घेऊन इस्माईि आरदिशहा 
गेिा. या प्रसंगी इमादशहाने आरदिशहाचे त्यािा नुकत्याच रमळािेल्या रवजयाबद्दि अरभनंदन केिे, 
आरण तो असे म्हणािा की, इथे कूच करून येण्यामध्ये माझा हेतू फक्त आपल्या रवजयामध्ये सहभागी 
होण्याचा होता. पिंतु इथे आल्यानंति माझ्या मनात अशी आशा रनमाण झािी की मिा आपल्यात आरण 
अमीि बिीदमध्ये मध्यस्थी किणे शक्य होईि. आरदिशहाने यावि उत्ति रदिे की अमीि बिीदकडून माझ्या 
घिाण्यावि इतके अन्याय झािे आहेत की ते सागंता येणे सुद्धा कठीण आहे. या िढाईमध्ये माझे [३] (६०) 
अनेक शूि अरधकािी पतन पाविे आहेत. आता माझी मागणी एकच आहे आरण ती म्हणजे अमीि बिीद याने 
मिा सपशिे शिणागती द्यावी. त्यारशवाय काहीच ऐकण्याची माझी तयािी नाही. इमादशहाने इस्माईि 
आरदिशहाचा रनिय पारहिा आरण याबाबतीत त्याने अरधक दडपण त्याच्यावि आणिे नाही. इमादशहा 
आरण आरदिशहा यानंी त्यानंति एक आठवडा एकत्रपणे अगदी मजेत घािरविा, आरण ते पिस्पिापंासून 
दूि झािे. या घटनेची हकीकत अमीि बिीद याच्या कानावि गेिी. तेव्हा त्याने उद गीि सोडिे आरण तो 
इमादशहाच्या छावणीत येऊन दािि झािा. शातंता प्रस्थारपत किण्यासंबधंी त्याने पुन्हा एकदा 
इमादशहाची मनधिणी केिी. पिंतु इमादशहाने त्यािा सारंगतिे की बीदि शहि प्रत्यक्ष आपल्यािा शिण 
आिे पारहजे, यािेिीज दुसिी कोणतीही गोष्ट आपण ऐकण्यास तयाि नाही असे इस्माईि आरदिशहाचे 
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म्हणणे आहे. इमादशहाच्या जवळच असिेल्या छावणीत बिीदशहा उद रवर्गन मनःस्स्थतीत पितिा. त्याच्या 
मनािा काळज्यानंी ग्रस्त केिे होते. त्यामुळे त्याच्या मनािा होणाऱ्या यातना कमी किण्यासाठी तो 
चैनबाजीच्या रविासात दंग झािा. अमीि बिीदच्या फौजेिा रवजापुिी सैन्याने अरतशय तंग केिे. िात्र 
पडल्यावि घ्यावयास पारहजे तेवढी काळजी त्याने घेतिी नाही. छावणीच्या बाहेि शत्रवूि टेहळणी 
किण्याकिता जे रशपाई ठेवण्यात आिे होते ते झोपी गेिे आरण सैन्यातीि अनेकानंी आपल्या सुितानाचेच 
अनुकिण करून दारूच्या बेहोषीत स्वतःिा धंुद करून घेतिे. 
 

(६३) अमीि बिीदचे आगमन झाल्याची बातमी जेव्हा इस्माईि आरदिशहािा कळिी तेव्हा त्याने 
आसदिानािा २ हजाि रनवडक घोडेस्वाि घेऊन त्याच्या छावणीवि अचानक हल्ला किण्यास सारंगतिे. 
आसदिानाने नेहमीप्रमाणे िंदकात जे रशपाई होते त्याचंी पाळी बदिण्याची आज्ञा आपण देत आहोत या 
रमषािािी आपल्या फौजेिा आपापल्या जागेवि हजि होण्यासाठी ताकीद रदिी. पिंतु जेव्हा छावणीचा 
तळ ओिाडूंन ते सवुजण पिीकडे गेिे तेव्हा त्याने त्यानंा आपल्या िऱ्या उदे्दश्याची जाणीव करून रदिी, 
आरण शत्रचू्या िाहुयाकंडे शक्य तेवढे दबकत दबकत कूच केिे. शत्रचू्या छावणीबाहेि असिेल्या 
टेहेळ्याचं्या जागेजवळ रवजापुिी सैरनक येऊन पोहोचिे. कोणतीही बािीक हािचाि अथवा आवाज 
त्याचं्या कानावि पडिा नाही. तेव्हा आसदिानाने आपल्या सैरनकानंा एकदम शातं िहाण्याची आज्ञा 
रदिी, आरण एकंदि परिस्स्थती काय आहे आरण शत्रूची तयािी रकतपत आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्याने 
हेिाचंी िवानगी केिी. हेिानंी पित आल्यावि आसदिानािा सारंगतिे की आम्ही कोणत्याही तऱ्हेचा 
अडथळा न होता अमीि बिीदच्या छावणीपयंत चाि करून गेिो. तेथे िक्षक म्हणून असिेिे काही सैरनक 
झोपी गेिे होते. आपल्या सागंण्याच्या पुष्ट्यथु त्यानंी त्या सैरनकापंासून चोरून आणिेिी पागोटी आरण 
तिवािी आसदिानापुढे काढून ठेविी. आसदिानाने आपल्या सैरनकानंा कोणत्याही [३] (६१) प्रकािचा 
आवाज न किता आपण पित येईतोपयंत त्याचरठकाणी िाहण्यास सारंगतिे आरण तो स्वतः २५ घोडेस्वाि 
आरण काही पायदळी फौज घेऊन शत्रचू्या छावणीतून माग ुकाढीत अमीि बिीदच्या छावणीकडे रनघािा. 
यारठकाणी त्याने तंबूचं्या ििवािदािानंा दारूच्या धंुदीत बेशुद्ध असल्यागत इतस्ततः अस्ताव्यस्त 
पसििेिे पारहिे. त्याचं्या अवतीभोवती तुकडे तुकडे झािेिी दारूची भाडंी रविुििेिी होती. त्याचं्या 
अशा अगरतक परिस्थीतीत त्याचं्यावि हात टाकून त्यानंा ठाि मािणे आसदिानािा प्रशस्त वाटिे नाही. 
तेव्हा त्याने आपल्या काही सैरनकानंा नर्गन तिवािी हातात घेऊन त्याचं्यापैकी कोणी शुद्धीवि येऊन 
इतिानंा सावध किण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यानंा प्ररतिोध किण्याकिता पहािा देण्यास सारंगतिे. यानंति 
आसदिान घोड्यावरून िािी उतििा आरण अमीि बिीदच्या तंबतू काही रशपायानंा घेऊन रशििा. त्याने 
अमीि बिीदिा रजवतं पकडून नेण्याचे ठिरविे पिंतु त्यािा सोडवनू नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यािा ठाि 
मािावयाचे आरण त्याचे डोके तोडून आरदिशहाकडे नेण्याचा त्याने रनिय केिा. अमीि बिीदशहा आपल्या 
रबछान्यावि बेशुद्धावस्थेत पडिा होता. त्याच्या अवतीभोवती दारूच्या भाडं्याचें तुकडे इतस्ततः पसििे 
होते. दारूचा रशडकावही त्याचप्रमाणे झािा होता. या गिाड्यात त्याच्या चाकिीतीि िी-पुरुष नतुक 
आरण गारयका वडे्यावाकड्या अवस्थेत आरण स्वतःचे भान नसिेल्या स्स्थतीत िोळत पडिे होते. अमीि 
बिीदची कीती एक वृद्ध, अनुभवी आरण कावेबाज मुत्सद दी म्हणून होती. त्या अमीि बिीदचा रबछाना 
आसदिानाच्या रशपायानंी अिगद वि उचििा. अमीि बिीदरूपी जे बक्षीस त्यानंा रमळािे होते ते घेऊन 
ते सवु छावणीबाहेि गुपचूप पडत होते. तेव्हा दरक्षणेत ज्यािा रदवया म्हणतात आरण ज्याचे काम 
सुितानािा िात्री वाट दािरवण्याचे असते असा एक रदवया अचानक जागा झािा आरण तो मोठ्याने 
आिोळी ठोकण्याच्या बेतात होता तोच आसदिानाने त्या रदवयाच्या तोंडावि आपिा हात दाबून धििा. 
त्याच्या सैरनकानंी त्या रदवयािा ताबडतोब धििे आरण जागच्याजागी गळा दाबनू त्याचा प्राण घेतिा. 
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त्यानंति कोणत्याही प्रकािचा उपद्रव न होता आसदिान आरण त्याच्या बिोबिचे सैरनक छावणीच्या अगदी 
टोकािा त्याचंी वाट बघत असिेल्या सैन्याच्या तुकडीपयंत येऊन पोहोचिे. त्या रठकाणी आसदिान 
आपल्या सैरनकानंा उदे्दशून म्हणािा की ज्या हेतूने हे धाडस किण्याचे काम आपण आपल्या अंगावि घेतिे 
होते तो मुख्य हेतू साध्य झािा आहे. तेव्हा आता शत्रचू्या [३] (६२) छावणीवि िात्रीचा हल्ला किण्यात 
आता काही स्वािस्य उििे नाही. कािण िात्रीच्या घनदाट अंधािात हहदू कोणता आरण मुसिमान कोणता 
हे शोधून काढणे कठीण जाईि आरण परिणामी अनेक सद्धमाचे पािन किणािे मुसिमान ठाि माििे 
जाण्याची शक्यता आहे. एवढे बोिून त्याने आरदिशहाच्या छावणीकडे कूच केिे. आपल्या कैद्यािा जागे 
किण्याचा कोणताही प्रयत्न न किता त्याने त्यािा तसेच रनजू देऊन आपल्याबिोबि चािरविे. अमीि 
बिीदशहािा जेव्हा आपिा रबछाना हित आहे असे आढळून आिे तेव्हा तो जागा झािा. त्याची अशी 
कल्पना झािी की भतेुिेते हकवा िाक्षस हे आपल्यािा हवतूेन पळवनू नेत आहेत. तेव्हा तो घाबरून 
मोठ्याने ओिडू िागिा आरण या मंत्रजाळातून आपिे िक्षण किण्यासाठी त्याने पिमेश्विाचा धावा सुरू 
केिा. यावि आसदिानाने त्यािा तो कोणत्या परिस्स्थतीत सापडिा आहे याची जाणीव रदिी आरण 
अरवचािीपणाने वागल्याबद्दि त्याची रनभुसुना केिी. तो अमीि बिीदिा म्हणािा की, “तुम्ही एक पूजनीय 
वृद्ध गृहस्थ आहा. िाज्यकािभाि चािरवण्याच्या किेचा आपल्यािा पूण ुअनुभव आहे. अशा परिस्स्थतीत 
शत्रचू्या छावणी शजेािी दारूने धंुद होऊन तुम्ही पडिेिे असताना शत्रनेू तुम्हािा तशा परिस्स्थतीत पळवनू 
न्याव ेहे रजतके आपल्या चारित्र्यािा िाछंनास्पद आहे रततकेच ते आपल्या बुरद्धमते्तिा कारळमा आणणािे 
आहे.” अमीि बिीद हा िाजेने आरण रचडीने काळा रठक्कि पडिा होता. त्याने काहीच उत्ति केिे नाही. 
आसदिानाने त्याचे सातं्वन करून त्यािा असे म्हटिे की, “सुितानाजवळ माझे भिपूि वजन आहे. 
तुम्हािा चागंिी वतुणूक रमळावी यासाठी मी प्रयत्न किीन.” 
 

(६४) रवजापूिच्या छावणीशी आल्यानंति आसदिानाने रविंब न िावता जणू काही एिादी 
महत्त्वाची ठेवच आपण आणिी आहे अशा पद्धतीने अमीि बिीदिा इस्माईि आरदिशहासमोि हजि केिे. 
आसदिानाच्या धाडशी योजनेिा जे यश रमळािे त्यामुळे आरदिशहािा अरतशय आनंद झािा. त्याने 
अमीि बिीदशहािा बोिावनू असे रवचाििे की, “तुम्ही आपल्या संबधं आयुष्ट्यात इतके चातुयु आरण 
कावबेाजपणा आपल्या अंगात बाणवनू वागिा असताना अशा तऱ्हेने कसे फसविे गेिात ही मोठी आियु 
किण्यासाििी गोष्ट आहे, असे तुम्हािा वाटत नाही काय?” यावि तो बरंदस्त सुितान उद्गाििा की, 
“माझे नशीब आरण पिमेश्विाची इच्छाच अशी होती की माझ्यावि हा प्रसंग ओढवावा.” यावि सुितानाने 
त्यािा आसदिानाच्या स्वाधीन केिे आरण दुसऱ्या रदवशी दिबािात कैद्यािा घेऊन येण्याची त्याने आज्ञा 
रदिी. 
 

(६५) दुसऱ्या रदवशी सकाळी दिबािात इस्माईि आरदिशहा [३] (६३) हसहासनावि बसिेिा 
असताना त्याच्यासमोि अमीि बिीद यािा उभे किण्यात आिे. बिीदच्या मस्तकावि काहीही नव्हते. त्याचे 
हात पाठीशी घट्ट बाधंण्यात आिेिे होते. अमीि बिीद यािा तळपत्या उन्हात उभे किण्यात आिेिे होते. 
अशा परिस्स्थतीत दोन तास गेल्यानंति इस्माईि आरदिशहाने त्यािा ठाि मािण्याची आज्ञा रदिी. या 
हुकुमाचे पािन किण्यासाठी मागं हातामध्ये नर्गन तिवाि घेऊन पुढे सिसाविा. अमीि बिीदने आपिी 
परिस्स्थती अरतशय अगरतक आरण केरविवाणी झािी आहे हे जाणिे आरण आपल्या प्राणाची भीक 
मागण्यासाठी त्याने आरदिशहापुढे आपिे गुढगे टेकिे. तो म्हणािा की, “तुम्ही आरण ज्याचंी स्मृती 
मनािा आनंद देते असे तुमचे वडीि युसुफ आरदिशहा याचंा अनेक वळेा अपमान केल्याचा अपिाध माझ्या 
माथी आहे, याबद्दि काहीच शकंा नाही. त्यासाठी आपण माझ्यावि सूड घेतल्यास त्यात वावगे काहीच 
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नाही, याचीही मिा पूणपुणे जाणीव आहे. पिंतु उदाि मनाने आपण माझे अपिाध रवसिाि आरण मिा 
प्राणदान करून पिात्तापदर्गध होण्याची संधी द्याि ति मी आपल्यािा अहमदाबाद शहिाचा बीदि 
रकल्ल्यासरहत ताबा देईन. मी आपणास असे सागंू इस्च्छतो की, शत्रचू्या सैरनकानंा या रकल्ल्याच्या 
तटबदंीवि रशड्या िावनू चढून जाण्यात आतापयंत कधीही यश रमळािे नाही. यारशवाय मी आपणािा 
असे वचन देतो की, बहमनी घिाण्याची जी संपत्ती माझ्याकडे आहे रतचाही ताबा मी आपणािा देईन.” 
 

(६६) वि सारंगतिेल्या अटींवि इस्माईि आरदिशहाने अमीि बिीदचे प्राण न घेण्यािा आपिी 
अनुमती रदिी. तेव्हा अमीि बिीद याने आपल्या एका मुिाकडे रनिोप पाठरविा आरण आपल्यावि 
ओढविेल्या परिस्स्थतीची व आरदिशहाबिोबि त्याने केिेल्या तडजोडीची हकीकत त्यािा कळरविी. 
अमीि बिीदच्या मुिाने पुढीिप्रमाणे उत्ति पाठरविे : “आपण आता वृद्ध झािा आहात. या पृर्थवीविीि 
आपिे अस्स्तत्व संपुष्टात येण्याचा काळ आता जवळ आिेिा आहे. तेव्हा तुमच्या आयुष्ट्याचे जे थोडे रदवस 
िारहिे आहेत त्यासाठी बीदिसाििा रकल्ला शत्रचू्या स्वाधीन किण्याइतका मूिुपणा दुसिा होणाि नाही.” 
अशा तऱ्हेने पाठरविेल्या रनिोपाचा उदे्दश अमीि बिीदशहाच्या रमत्रापंासून मदत रमळण्याच्या आशनेे 
रजतका वळे काढता येईि रततका काढण्याचा होता. कािण बिीदशहाच्या मुिानंी आपल्या रवश्वासातीि 
काही माणसानंा जि का बिीदशहाचे प्राण ििोििच धोक्यात असतीि ति इस्माईि आरदिशहाच्या अटी 
मान्य किाव्यात अशा गुप्त सूचना देऊन िवाना केिेिे होते. अमीि बिीदने आपल्या मुिाचं्या 
रनदुयपणाबद्दि तक्ाि करून आपल्यािा अरतशय दुिः झािे आहे असे दािरविे पिंतु इस्माईि 
आरदिशहािा विीि कािस्थानाचा संशय आिा आरण त्याने बिीदशहािा रपसाळिेल्या हत्तीसमोि फेकून 
देण्याचा हुकूम केिा. त्याने उद्गाि काढिे की शहिावि [३] (६४) हल्ला करून माझ्या सैन्याच्या मदतीने 
शहिाचा मी पाडाव किीन याची मिा पूणु िात्री आहे. अमीि बिीद याने पुन्हा एकदा इस्माईि 
आरदिशहाची रवनवणी किण्याचा मागु स्वीकाििा आरण त्याची याचना करून त्यािा सारंगतिे की तुम्ही 
मिा रकल्ल्याच्या रवरशष्ट बुरुजासमोि घेऊन चिा, म्हणजे माझी काय रवकिावस्था झािी आहे हे त्यानंा 
(माझ्या मुिानंा) रदसेि आरण माझे प्राण वाचरवण्याच्या दृष्टीने ते धावपळ कितीि. याप्रमाणे बिीदशहािा 
बुरुजासमोि नेण्यात आिे. आपल्या बापाचा प्राण वाचरवण्यासाठी संपूणु शिणागती रदल्यारशवाय दुसिा 
माग ुनाही हे त्यानंी बरघतिे आरण त्यानंी असे कळरविे की आम्ही आरण आमची मुिे माणसे अशानंा तुम्ही 
आमच्या सवांच्या अंगाविीि कपड्यासंह आमची कोणतीही तपासणी केल्यारशवाय जाऊन देत असाि ति 
आम्ही शहि आरण रकल्ला तुमच्या हवािी करू. आरदिशहाने या अटीिा मान्यता रदल्यावि अमीि 
बिीदच्या मुिानंी आपल्या स्वतःच्या आरण आपल्या बायकाचं्या अंगावि बहमनी िाजघिाण्याचे रजतके 
मौल्यवान अिंकाि आरण कपडेिते्त िपवता येतीि रततके िपविे. यानंति ती सवु मंडळी आपल्या 
अनुयायंासह कोणत्याही तऱ्हेचा उपद्रव न होता उद गीिच्या रकल्ल्याकडे चािती झािी. 
 

(६७) आसदिानाने काही रनवडक सैरनक घेऊन िुटािूट होऊ नये म्हणून शहिात प्रवशे केिा. 
त्यानंति त्याने पिाभतू अमीि बिीदशहाची संपत्ती आरण त्याच्या मािकीच्या इति वस्तू याचंी यादी 
किण्यास सुरुवात केिी. इस्माईि आरदिशहाने एक शुभ वळे मुक्ि केिी आरण आपिे सवु अरधकािी 
आरण अमीिउमिाव यानंा बिोबि घेऊन तो पायी शहिाच्या दिवाजापासून िाजवाड्यापयंत चाित गेिा. 
िाजवाड्यातीि दिबािाच्या भव्य रदवाणिान्यात त्याने प्रवशे केिा आरण बहमनी सुितानाच्या 
हसहासनावि तो आसनस्थ झािा. याप्रसंगी त्याने आपल्यािा रमळािेल्या रवजयाबद्दि पिमेश्विाचे आभाि 
मानिे आरण आपिा मुिगा िाजपुत्र मल्लुिान याच्याबिोबि आसदिान आरण इति अरधकािी बिोबि 
देऊन अल्लाउद्दीन इमादशहा यािा दिबािात येण्यासाठी रनमंत्रण देण्याकिता पाठरविे. इमादशहाची 
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िाजवाड्याच्या पायऱ्यावंि इस्माईि आरदिशहाने भेट घेतिी आरण दोघेजण एकाच हसहासनावि 
आसनस्थ झािे. [३] (६५) 
 

(६८) यानंति दोन्ही सुितानासंमोि िरजना ठेवण्यात आिा. या िरजन्यात १०००००० होन 
एवढी िोि िक्कम, अनेक मौल्यवान रहिे, मोठ्या प्रमाणावि सोने आरण चादंीचे पते्र, उत्तमोत्तम रचनी 
मातीची भाडंी आरण बहुमोि विे अशी सामग्री होती. इस्माईि आरदिशहाने अल्लाउद्दीन इमादशहािा 
सारंगतिे की यापैकी तुम्हािा पारहजे असेि ते तुम्ही घ्या. बहमनी घिाण्याच्या संपत्तीचा अपहाि 
किण्यासाठी आपण युद्ध केिे असा आिोप आपल्यावि येऊ नये म्हणून त्याने आपल्या हाती आिेल्या 
संपत्तीची रवभागणी केिी आरण त्यातीि काही त्याने शजेािीि िाज्याकंडे नजिाण्यादािि पाठरविी 
आरण काही आपल्या सैन्यामध्ये वाटून टाकिी. त्याने स्वतःसाठी एक दमडी देिीि िािून ठेविी नाही. 
त्याने ५०००० होन रवद्वत्ता आरण प्रामारणकपणा यासाठी प्ररसद्ध असिेल्या सय्यद अिी अिीि याजकडे 
रदिे आरण हे द्रव्य नजफ, किबिा आरण मुशीद येथीि गिीबगुरिबामंध्ये दान म्हणून वाटून टाकण्याबद्दि 
त्यािा आदेश रदिा. त्याचप्रमाणे ५०००० होनाचंी िक्कम त्याने सय्यद अहमद रहिवी यािा देऊन रवजापूि 
िाज्यामधीि रवद्वान मंडळींना दान देण्यासाठी त्या िकमेचा उपयोग किण्यास त्यािा सारंगतिे. नंति 
त्याने कुमचा कवी मौिाना सय्यद यािा िरजन्याकडे जाण्यास सारंगतिे आरण नेता येईि तेवढे सोने 
उचिून नेण्याची त्यािा आज्ञा केिी. पिंतु मौिाना सय्यद हा आजािीपणामुळे अपगं झािा होता तेव्हा तो 
असे उद गाििा की, “मी परहल्या प्रथम जेव्हा आपल्या दिबािात आिो तेव्हा माझ्या ताकदीबद्दि म्हणाि 
ति आजच्या इतकाच बिवान मी तेव्हा देिीि होतो.” यावि इस्माईि आरदिशहा हसून म्हणािा की, 
“तू दोनदा प्रयत्न करून तुिा नेता येईि तेवढे सोने तू नेिेस तिी माझी त्यािा काहीच हिकत नाही.” 
यावि मौिाना सय्यद त्यािा म्हणािा की, “ते काहीही असिे तिी असा प्रयत्न किण्याचे अगोदि ह्ा 
आजािातून मी बिा होईपयंत थाबंण्याची माझी इच्छा आहे.” यावि इस्माईि आरदिशहाने पुढीिप्रमाणे 
करवतेची ओळ म्हणून दािरविी : “उशीि किण्यात धोका साठविेिा असतो आरण आजी किणाऱ्याच्या 
रहतसंबधंािा त्यामुळे बाध येतो”. यावि मौिाना सय्यद याने दोन वेळा िरजन्यातून द्रव्याच्या थैल्या वाहून 
नेल्या. दोन्ही रमळून त्याने नेिेल्या द्रव्याची एकूण िक्कम २५००० होनएवढी भििी. एवढी िक्कम मौिाना 
सय्यद याने नेल्याचे जेव्हा िरजनदािाने इस्माईि आरदिशहािा सारंगतिे तेव्हा तो म्हणािा की आपल्या 
अशक्तपणाबद्दि मौिाना सय्यद याने जी तक्ाि केिी त्यात त्याने सत्य तेच सारंगतिे यात काहीच शकंा 
नाही. यानंति [३] (६६) त्याने असे जाहीि केिे की या सवु िुटीची रवल्हेवाट िावल्यािेिीज मी आता 
उठणाि नाही. यानुसाि त्याने आसदिानािा बोिाव ूपाठवनू सैन्यामध्ये िुटीची िक्कम वाटून टाकण्याबद्दि 
त्यािा आज्ञा केिी. ही वाटणी इतक्या योर्गय प्रकािे किण्यात आिी की प्रत्येकजण त्याच्या वाटणीिा 
संपत्तीचा जो भाग आिा त्यावि िूष झािा. 
 

(६९) यानंति पुन्हा एकदा इमादशहाने अमीि बिीदच्या वतीने मध्यस्थी केिी. इस्माईि 
आरदिशहाने सिते शवेटी अमीि बिीदिा आपल्या अरधकाऱ्यामंध्ये दािि करून घेण्यािा जि का 
आसदिान त्याच्या रवश्वासूपणाबद्दि िात्री देण्यास कबिू असिा ति संमती रदिी. कल्याणी, उद रगि 
आरण इति रजल्हे आरण रशवाय बीदिशहिािगतच्या जरमनी पासून येणािे उत्पन्न हे सवु अमीि बिीदच्या 
उपजीरवकेसाठी म्हणून िावनू देण्यात आिे. इस्माईि आरदिशहाने अमीि बिीदवि एक अट िादिी 
आरण ती म्हणजे त्याने ३००० घोडेस्वाि घेऊन इस्माईि आरदिशहाच्या सैन्याबिोबि िहावे. ही घटना 
झाल्यानंति एका आठवड्याने इस्माईि आरदिशहाने आपल्या सैन्यासह वतुमान दरक्षणेच्या बाजूने कूच 
केिे. त्याच्याबिोबि अल्लाउद्दीन इमादशहा आरण अमीि बिीद याचं्या फौजा होत्या. या दिम्यान 



 अनुक्रमणिका 

रवजयनगिमधीि िाज्यकािभािामध्ये अरतशय गोंधळाची परिस्स्थती रनमाण झािी होती यािा कािण 
म्हणजे हेमिाजाचा मृत्यू. हेमिाजानंति त्याचा मुिगा िामिाजा हा गादीवि आिा होता. िामिाजारवरुद्ध 
अनेक िाजानंी बडंिोिीिा रचथावणी रदिी आरण त्यामुळे मुसिमानानंी रवजयनगिच्या प्रदेशात जी 
आगेकूच चािरविी होती रतिा कोणताच प्ररतकाि अथवा अडथळा झािा नाही. िायचूि आरण मुद्गि ही 
रठकाणे एकंदि तीन मरहन्याचं्या वढे्यानंति मुसिमानी फौजानंा शिण जाऊन त्याचं्या ताब्यात आिी. ही 
रठकाणे जवळजवळ १७ वष ेया क्षणापयंत काफिाचं्या ताब्यात होती. 
 

(७०) हे दोन्ही रकल्ले हजकून घेईपयंत आपण दारूिा स्पश ु किणाि नाही अशी इस्माईि 
आरदिशहाने प्ररतज्ञा केिी होती. त्याच्या मनाने आता आपण मोठ्या प्रमाणावि आनंदोत्सव साजिा किावा 
असे घेतिे. प्रसंगी त्याने दारूचे भिपूि सेवन केिे आरण मनःपूतं समाचिेत या न्यायाप्रमाणे आपल्या 
नैसर्मगक प्रवृत्तीविीि बधंनाचे िगाम त्याने रढिे केिे. या मेजवानीत अल्लाउद्दीन इमादशहा आरण अमीि 
बिीद या दोघानंी भाग घेतिा. आसदिानािा देिीि त्याचं्या समवते [३] (६७) बसण्याची पिवानगी 
देण्यात आिी. इतकेच नव्हेति इस्माईि आरदिशहाने वापििेल्या मद्यचषकातून त्याने दारूचा आस्वाद 
घेतिा. हा चषक आरदिशहाने आपल्या हातानंी भििा. त्याच्या बदिी आसदिानाने मद्याचा दुसिा पेिा 
भरून तो आरदिशहाच्या हाती रदिा. ह्ा प्रसंगी आसदिानाने रवनंती केिी म्हणून १५०० युद्ध कैद्यानंा 
मुक्त किण्यात आिे. या युद्ध कैद्यानंा शेंदिी िंगाची रशििाणे आरण जारकटे बक्षीस म्हणून देण्यात आिी. 
यापैकी अनेक कैद्यानंी आसदिानाच्या चाकिीत िाहण्याची आपिी इच्छा प्रकट केिी. या गोष्टीिा 
इस्माईि आरदिशहाने आपिी पिवानगी रदिी. हा उत्सवसमािंभ चािू असताना इस्माईि आरदिशहाने 
अमीि बिीदिा असे वचन रदिे की रवजापूििा पोहोचताच मी अहमदाबाद बीदिचे सिकाि तुमच्या 
स्वाधीन किीन. हा उत्सवसमािंभ जवळजवळ एक मरहनाभि चािू होता. या समािंभाच्या स्मृतीरप्रत्यथु 
मुल्ला इब्राहीम इस्पहानी याने त्या समािंभाचे वणनु किणािी एक करवता रिरहिी. या करवतेत एक हजाि 
कडवी होती. या सुमािास अशी बातमी आिी की गुजिाथच्या बहादुिशहाने दरक्षणेवि पुन्हा आक्मण 
किण्याची तयािी चािरविी आहे. यावि इस्माईि आरदिशहाने अल्लाउद्दीन इमादशहािा िाजधानीकडे 
जाण्यासाठी रनिोप रदिा. तो स्वतः रवजापूिकडे पितिा. रतथे गेल्यावि त्याने अमीि बिीदिा सहा 
मरहन्याच्या आत अहमदाबाद बीदि शहि पित देण्याचे कबिू केिे. त्याने फक्त एकच अट घातिी की, या 
अवधीत अमीि बिीदने कल्याणी आरण कंदहाि हे रकल्ले इस्माईि आरदिशहाच्या स्वाधीन किावे. त्याने हे 
कबिू केल्यावि या कािणासाठी त्यािा रवजापूि सोडून जाण्याची पिवानगी देण्यात आिी. कोणी 
इरतहासकाि असे सागंतात की रवजयनगिविीि स्वािीच्या वळेी एकदा अल्लाउद्दीन इमादशहाने इस्माईि 
आरदिशहाचा सत्काि केिा आरण मौल्यवान रहऱ्यानंी भििेिी ताटे त्याने सुितानािा अपुण केिी आरण 
ती त्याने स्वीकािावी असा त्यािा िास आग्रह केिा. यानंति काही रदवसानंी इस्माईि आरदिशहाने एका 
मेजवानीिा अल्लाउद्दीन इमादशहािा बोिारविे आरण आपिे १२००० पिदेशी घोडेस्वाि त्याच्यासमोि 
कवाईतीसाठी उभे करून त्यािा म्हटिे की माझ्या कािरकदीत तुम्हािा समोि रदसत आहेत तीच रहिे 
माणके मी गोळा केिी आहेत. यामधीि तुमच्या उपयोगासाठी तुम्हािा आवडतीि ते घोडे तुम्ही रनवडून 
घ्या. अल्लाउद्दीन [३] (६८) इमादशहाने इस्माईि आरदिशहाच्या शहाणपणाची तािीफ केिी आरण एक 
रनःश्वास टाकून असे उद्गाि काढिे की मी जि अशीच तयािी केिी असती ति माहूिचा रकल्ला 
गमारवण्याचा प्रसंग माझ्यावि आिा नसता. 
 

(७१) रदिेल्या वचनाप्रमाणे अमीि बिीद याने कल्याणी आरण कन्धाि या रकल्ल्याचं्या रकल्ल्या 
पाठरवण्यामध्ये टाळाटाळ केिी तेव्हा ते रकल्ले जबिदस्तीने हजकून घेण्याचे रदिशहाने रहजिी ९३८ 
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[रहजिी ९३८ इ. स. १५३१] या वषी ठिरविे आरण आपल्या छावणीचे सामान आपल्या एका मुिाबिोबि 
कूच करून जाण्याची तयािी किण्यासाठी रवजापूि शहिाबाहेि पाठरविे. दिम्यान अमीि बिीद याने 
बुिहाण रनजामशहाकडे मदतीची याचना केिी. रनजामशहाने रवजापूि दिबािकडे वकीि पाठरविे आरण 
इस्माईि आरदिशहाने अमीि बिीद रवरुद्ध कािवाई किण्याच्या बेतापासून पिावृत्त व्हाव े असा रनिोप 
त्यािा पाठरविा. उत्तिादािि इस्माईि आरदिशहाने कळरविे की तुम्ही जेव्हा माहूिवि हल्ला केिा 
तेव्हा मी कोणत्याही तऱ्हेचा हस्तके्षप केिा नाही. इतकेच नव्हे ति तुमची बाजू संभाळून धिण्याच्या हेतूने 
पोतुुगीजापंासून गोवा पित रमळरवण्याचे प्रयत्न किण्यापासून मी अरिप्त िारहिो. इस्माईि आरदिशहाने 
आपल्या िरित्यात पुढे कळरविे की आता रहवाळ्याचा मोसम सुरू झािा आहे आरण या सुमािास 
िाजधानीमध्ये बसून स्वस्थपणे वेळ घािरवण्याची माझी इच्छा नाही. माझ्या िाज्याच्या प्रदेशातून दौिा 
काढण्याचा माझा हेतू आहे आरण तो हेतू मनात धरून मी सोिापूि आरण नळदुगु या स्थळानंा भेटी देणाि 
आहे. अशा परिस्स्थतीत माझे तुम्हािा असे सागंणे आहे की तुम्ही आपल्या सिहद्दीविीि अरधकाऱ्यानंा 
ताकीद किावी की यामुळे तुम्ही घाबरून जाण्याचे अथवा माझ्या या हािचािीमुळे मनात कसिा तिी 
रवपिीत हकतू आणण्याचे कािण नाही. बुिहाण रनजामशहािा जेव्हा हे पत्र रमळािे तेव्हा गुजिात अथवा 
वऱ्हाड याजंकडून त्याच्यावि आक्मण होण्याची भीती आता पूणुपणे नाहीशी झािी होती. त्यामुळे त्याने 
इस्माईि आरदिशहािा बजारविे की मी तुम्हािा जी रवनंती केिी आहे, ती नाकािल्यास त्याचे जे काही 
परिणाम होतीि ते ध्यानात घ्या आरण िाजधानीमध्ये िाहणेच सद्यःपरिस्स्थतीत तुमच्या रहताचे आहे ही 
जाणीव मनात धरून िाजधानी सोडून कुठे बाहेि पडण्याचे धाडस करू नका. 
 

(७२) इस्माईि आरदिशहा हा यापूवीच कूच करून रवजापूिहून रनघून गेल्यामुळे त्यािा हा 
िरिता बहमनहक्की येथे तो संध्याकाळचे नमाज पढत असताना [३] (६९) रमळािा. तो वाचून 
आरदिशहािा इतका क्ोध आिा की तो फक्त ४०० स्वाि आरण ४० सैरनक घेऊन छावणीबाहेि पडिा 
आरण दुसऱ्या रदवशी संध्याकाळचे नमाज पढण्याची वेळ होईपयंत नळदुगचु्या िािून वाहणाऱ्या नदीपयंत 
येऊन पोहोचिा. तेथून त्याने रनजामशहाच्या वरकिानंा रनिोप रदिा आरण त्यानंा असे सारंगतिे की 
िढाई टाळण्यासाठी माझ्याकडून जेवढे किता येणे शक्य होते तेवढे सवु मी केिे आहे. आता मी मिा 
बधुंवत वाटणािे तुमचे बादशहा याचंी यापूवी अनेक वेळा जशी िणागंणात गाठ घेण्यासाठी वाट बरघतिी 
आहे त्याप्रमाणे आताही वाट बघत िाहीन. िढाईरूपी सागिामध्ये आता घनघोि िणधुमाळी उडणािच आहे 
त्यावि दृष्टी ठेवनू तो रनकिाचा क्षण येईपयंत मी माझे मनिंजन तिी करून घेईन. 
 

(७३) इस्माईि आरदिशहाने रदिेिे आव्हान बुिहाण रनजामशहाने स्वीकािण्याचे नाकाििे नाही 
ति अमीि बिीदिा बिोबि घेऊन २५००० घोडेस्वाि आरण तोफाचंा मोठ्या प्रमाणावि ताडंा बिोबि घेऊन 
त्याने रवजापूिच्या सिहद दीच्या रदशनेे कूच केिे. इस्माईि आरदिशहाने िढाईसाठी सैन्याची िचना 
किण्याचे काम आसदिानावि सोपरविे. त्याने सैन्याची पुढीिप्रमाणे िचना केिी—सैन्यातीि सवु तरुण 
रशपाई, पिदेशी सैरनकाचें मुिगे आरण िजपूत सैरनक यानंा एकत्र केिे आरण त्याचंी त्याने एक तुकडी 
बनरविी. या तुकडीचे अरधपत्य त्याने रमजा जहागंीि कुमीचा मुिगा संजाििान याजकडे रदिे. या सवांचे 
बाप वयाने वृद्ध होते त्यानंा त्याने छावणीतच पाठीमागे ठेविे. या तऱ्हेने िचना केल्यावि आसदिान 
म्हणािा की आजचा रदवस तरुण सैरनकानंी आपल्या अंगातीि शौयु दािरवण्याचा आहे. आसदिानाने 
स्वतः सैन्याच्या उजव्या फळीचे नेतृत्व आपल्याकडे घेतिे आरण डाव्या फळीचे अरधपत्य मुस्तफा आगा, 
रसकंदि आगा आरण िुषगेल्डी आगा इत्यादी नावाजिेल्या तुकी अरधकाऱ्याचं्याकडे सोपरविे. सैन्याच्या 
मध्य भागाचे िुद्द सुितानाने अरधपत्य स्वीकाििे. युद्धाची फळी िढाईसाठी तयाि झाल्याबिोबि इस्माईि 
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आरदिशहा सैन्यािा येऊन रमळािा. रतथे आल्यावि त्यािा असे रदसून आिे की बुिहाण रनजामशहाच्या 
छत्राचा, त्याच्या ध्वजरचन्हाचंा आरण रनशाणाचा िंग पूवी पाढंिा होता तो आता बदिून रहिवा किण्यात 
आिा आहे. या बदिाचे कािण इस्माईि आरदिशहाने रवचाििे. त्यािा असे सागंण्यात आिे की ही 
िाजरचन्हे गुजिाथच्या बहादुिशहाने बुिहाण रनजामशहािा अपुण केिेिी आहेत. याप्रमाणे तो बोित 
असताना वि उल्लेि केिेल्या तुकडीची शत्रचू्या सैन्याबिोबि गाठ [३] (७०) पडिी. इस्माईि 
आरदिशहाने त्याबिोबि ताबडतोब आपल्या हातािािीि मधल्या फळीिा घेऊन आगेकूच केिे. त्याचा 
परिणाम असा झािा की, दोन्ही बाजूच्या सैरनकातं युद्धािा तोंड िागिे. दोन्ही बाजंूनी युद्धाची गती 
इतक्या कसोशीने साभंाळिी की युद्धामध्ये रवजय कोणािा रमळेि याबद्दि बिाच काळपयंत संशय 
येण्याजोगी परिस्स्थती रनमाण झािी. सितेशवेटी रनजामशाही सैन्याचा सेनापती िुर्मशदिान हा ठाि 
माििा गेिा आरण त्याच्या सैरनकानंी बेरशस्तपणे िणागंणातून पळ काढिा. यानंति थोड्याच वळेाने 
रवजापूिच्या मोगि घोडेस्वािानंी बुिहाण रनजामशहािा घेििे. तो कैदी होण्याचा धोका रनमाण झािा. 
तोच त्याच्या शिीििक्षकानंी मोठ्या शतीचा प्रयत्न करून त्याची सुटका केिी, आरण त्यािा सुिरक्षतपणे 
िणागंणाच्या बाहेि नेिे. आपिे रवस्कळीत झािेिे सैन्य एकरत्रत किण्याच्या भानगडीत न पडता बुिहाण 
रनजामशहाने घाईघाईने अहमदनगिकडे पळ काढिा. रवजापूिच्या रवजयी सैन्याच्या हाती िूप िूट 
पडिी. सवु दरक्षणेमध्ये यामुळे इस्माईि आरदिशहाचे श्रेष्ठत्व प्रस्थारपत झािे. या िढाईिा पिदेशी 
तरुणाचंा रवजय असे नाव रदिे गेिे. कािण त्यानंी गाजरविेल्या शौयामुळेच प्रामुख्याने ही िढाई हजकणे 
आरदिशहािा शक्य झािे. रदवसेंरदवस ह्ा तुकडीविीि सुितानाची मजी वाढतच गेिी. त्यातीि 
अनेकानंा त्याने आपल्या वरडिाचं्या हयातीत जी कामरगिी बजाविी त्याची बरक्षसी म्हणून उमिावपदाचे 
मानकिी केिे. इस्माईि आरदिशहा आरण बुिहाण रनजामशहा यामध्ये झािेिा हा शवेटचा युद्ध प्रसंग 
होता. या घटनेनंति दोघामंध्ये रमत्रत्वाचा तह किण्यात आिा. दोन्ही सुितानाचंी गाठ त्याचं्या िाज्याच्या 
सिहद दीवि पडिी. त्यामध्ये असे ठििे की इस्माईि आरदिशहािा कुतुबशहाचे िाज्य हजकून घेण्याचे 
स्वातंत्र्य रमळाव ेआरण रनजामशहािा वऱ्हाड आपल्या िाज्यािा जोडण्याची मुभा रमळावी. यामध्ये त्यािा 
कोणत्याही प्रकािचा उपद्रव देण्यात येऊ नये. 
 

(७४) [रहजिी ९४० इ. स. १५३३] विीि किािात ठिल्याप्रमाणे इस्माईि आरदिशहाचा अमीि 
बिीदबिोबि समझोता झािा. आरदिशहाने त्यािा आपल्याबिोबि तेिंगणाविीि आपल्या स्वािीत येऊन 
रमळण्यारवषयी उद्युक्त केिे. या बेताप्रमाणे दोघानंी कूच केिे आरण कोरविकोंड्यािा वढेा [३] (७१) 
रदिा. कोरविकोंडा हा तेिंगणाच्या सिहद्दीविीि प्रमुि रकल्ल्यापंैकी एक होता. हा रकल्ला जवळजवळ 
पाडाव होण्याच्या बेतात होता तोच इस्माईि आरदिशहािा अरतशय भयंकि अशा तापाने घेििे. त्यामुळे 
त्यािा रबछान्यावि पडून िाहणे भाग पडिे. आपिे आजािपण वाढतच चाििे आहे असे इस्माईि 
आरदिशहािा जेव्हा आढळून आिे तेव्हा त्याने आसदिान िािी आरण अमीि बिीद या दोघानंा बोिाव ू
पाठरविे. दोघेही शत्रचूा प्रदेश उद वस्त किण्यात गुंतिेिे असल्यामुळे छावणीत हजि नव्हते. ते दोघेजण 
पित आल्यानंति इस्माईि आरदिशहाने अशी इच्छा प्रकट केिी की तुम्ही दोघेजण वढे्याचे काम चािू 
ठेवा. मी हवापािट म्हणून कुिबगा येथे जातो. मिा बिे वाटल्याबिोबि मी ताबडतोब सैन्यािा येऊन 
रमळेन. यानुसाि असे ठििे की दुसऱ्या रदवशी सकाळी सुितानाने पाििीत बसून आपल्या प्रवासासाठी 
रनघाव.े पिंतु झंुजुमंुजू होत आहे न होत आहे तोच आरदिशहाच्या तापाने एकाएकी पिट िाल्ली आरण 
त्याचे प्राण त्याच्या नश्वि देहािा सोडून गेिे. ही घटना बुधवाि तािीि १६ सफि रहजिी [सफि १६ 
रहजिी ९४१ सप्टेंबि ६ इ. स. १५३४] या वषी घडिी. इस्माईि आरदिशहाची यशस्वी कािकीदु एकंदि 
२५ वष ेइतकी झािी. 
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(७५) आसदिानाने सुितानाचे शव कुजू नये म्हणून त्यात िासायरनक मसािे भरून ठेविे आरण 
एका बदं पाििीत घािून त्याची िवानगी गोगी या गावाकडे केिी. त्याने सुितानाच्या मृत्यचूी बातमी दोन 
रदवसपयंत गुप्त ठेविी. दोन रदवसानंति या दुदैवी घटनेची िबि त्याने अमीि बिीद आरण इति सवु 
अमीिउमिाव यानंा रदिी. त्यानंा त्याने असा सल्ला रदिा की आपण शत्रचू्या प्रदेशात आहोत. त्या रठकाणी 
दोन्ही िाजपुत्रामंध्ये किह होण्याचे टाळण्यासाठी म्हणून तुम्ही ही घटना गुप्त ठेवा. या बठैकीत असा 
रनणयु घेण्यात आिा की कोरविकोंड्याचा वढेा उठवावा आरण गादीवि कोणी यावयाचे त्या संबधंीची 
व्यवस्था कुिबर्गयािा पोहोचेपयंत पुढे ढकिण्यात यावी. तेथे गेल्यावि त्या शहिात दफन किण्यात 
आिेल्या त्या परवत्र सय्यद महमद रगसू दिाज या अवरियाच्या कबिस्थानापाशी जाऊन गादीवि कोणािा 
बसवावयाचे त्यासंबधंीच्या रनवडीच्या रनणयुासंबधंी स्फूती घेऊन त्याप्रमाणे किावे. आसदिानाने रदिेल्या 
या सल्ल्यािा इति सवु अमीिानंी आपिी अनुमती रदिी. त्यानंति आसदिानाने सबधं सेनेचे नेतृत्व 
आपल्याकडे घेतिे आरण [३] (७२) दोन्ही िाजपुत्रानंा बिोबि घेऊन त्याने कोरविकोंड्याहून कूच केिे. 
 

(७६) सय्यद अहमद रहिवीने असे कथन केिे की इस्माईि आरदिशहा हा न्यायी, शहाणा, संयमी 
आरण उदाि वृत्तीचा होता. त्याच्या अंगातीि रदिदािपणा इतका रवपुि होता की आपल्या िरजन्याची 
परिस्स्थती काय आहे याची काटेकोिपणे तपासणी न किता देिीि तो बरक्षसाचंी िैिात किी. त्याच्या अंगी 
अरतशय औदायु होते आरण त्यामुळे तो िाज्यातल्या गुन्हेगािानंा वािंवाि अपिाधांची क्षमा किी. दुसऱ्याची 
हनदा, कुचाळकी ऐकण्यामध्ये त्यािा अरतशय रतटकािा वाटत असे. तो बोिताना भावनोत्कटतेने भििेिी 
भाषा कधीच वापित नसे. त्याच्या अंगी अरतशय हजिजबाबीपणा होता आरण त्यािा त्याने भािदस्त आरण 
कुशाग्र अशा रवचािशक्तीची जोड रदिेिी होती. रचते्र िंगरवणे, िोगण देणे, वाण तयाि किणे आरण 
िोरगिाच्या कापडावि भितकाम किणे या किातं तो अरतशय पािंगत होता. वाद्य आरण काव्य या बाबतीत 
त्याचा हात धिणािा त्याच्या काळात तिी दुसिा कोणीही नव्हता. त्यािा रवद्वान आरण कवी मंडळींच्या 
सहवासाची अरतशय आवड होती. अशा अनेक मंडळींना त्याने मोठ्या दानशूिपणे आपल्या दिबािात आश्रय 
रदिा होता. संभाषणात िोचकपणे उत्तिे-प्रत्युत्तिे किण्यात त्यािा अरतशय आनंद होई. त्याच्यापाशी 
रवनोदप्रचुि चुटक्याचंा मोठा साठा होता आरण आपल्या दिबािातीि मंडळींबिोबि होणाऱ्या वादरववादात 
तो वािंवाि त्याचंा उपयोग किीत असे. दरक्षणेतीि इति कोणताही सुितान या बाबतीत त्याची बिोबिी 
करू शकत नसे. त्यािा दरक्षणीपेक्षा तुकी आरण पर्मशयन चारििीती, संगीत आरण भाषा याचंी अरधक आवड 
होती. दरक्षणी भाषेचा तो बोिण्यात फािच क्वरचत उपयोग किीत असे. त्याने असा पक्षपात दािरवण्याचे 
कािण म्हणजे त्याचे सवु रशक्षण त्याची आत्या रदिशद आगा [२९२☐] रहच्या मागदुशनुािािी झािेिे होते हे 
होय. इस्माईि आरदिशहाचा बाप युसुफ आरदिशहा याने प्रकट केिेल्या इच्छेनुसाि रतने शक्यतोपिी 
सुितानािा दरक्षणी िोकाचं्या संगतीपासून अरिप्त ठेविे. साहरजकच त्या िोकाबंद्दि सुितानाच्या 
मनात फािच थोडी आपुिकी होती. इस्माईि आरदिशहािा गोगी येथे त्याचा बाप युसुफ आरदिशहा 
याच्या कबिीशजेािीच पुिण्यात आिे. 
 

[२९३☐] मल्लू आणदलशिा 
 

(७७) इस्माईि आरदिशहा मृत्यवूश व्हावयाच्या अगोदि काही काळ [३] (७३) त्याने 
आसदिानािा बोिावनू असे सारंगतिे की माझा मोठा मुिगा मल्लूिान याच्या अंगी िाज्य किण्याची कुवत 
आहे हकवा नाही याबद्दि मी अरतशय साशकं आहे. पिंतु रपतृपे्रमामुळे मिा असे वाटते की वयाने तो 
वरडिकीच्या अरधकािाचा असल्यामुळे माझ्या पाठीमागून त्याने गादीवि यावे. इतके सागंून इस्माईि 
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आरदिशहाने आसदिानाची िाज्याच्या संिक्षणाच्या कामरगिीवि नेमणूक केिी आरण िाजपुत्र मल्लू यािा 
हसहासनावि बसरवण्यासंबंधीचे सवारधकाि त्याच्याकडे सोपरविे. तू मल्लूिानाशी एकरनष्ठ िाहण्यामध्ये 
रबिकुि कसूि करू नयेस असेही त्याने आसदिानािा बजारविे. अिेि इस्माईि आरदिशहा त्यािा 
म्हणािा की तुझ्या कतुृत्वशक्तीवि माझा संपूणुपणे भिवसा आहे आरण माझ्या मुिाच्या हातून अभारवतपणे 
अथवा मूिुपणाने ज्या काही गोष्टी होतीि त्यामुळे होणाऱ्या वाईट परिणामाचंी अगि नुकसानीची तुझ्या 
कतुृत्वामुळे तू पूणपुणे भिपाई [३] (७४) किशीि याबद्दि मिा िात्री आहे. 
 

(७८) इस्माईि आरदिशहाचा सवांत धाकटा मुिगा िाजपुत्र इब्राहीम याच्या मनामध्ये बऱ्याच 
काळापासून हसहासनावि सुितानपदी रविाजमान होण्याची महत्त्वाकाकं्षा बळाविी होती. त्याने या 
रवचािसिणीिा दिबािातीि अनेक उमिावानंा आपल्या बाजूने अनुकूि करून घेतिे होते. इस्माईि 
आरदिशहाच्या झािेल्या मृत्यचूी हकीकत त्याच्यापासून आता िपवनू ठेवणे जेव्हा अशक्य झािे तेव्हा 
प्रत्यक्ष शत्रचू्या प्रदेशातं असताना आरण कोरविकोंड्याच्या वढे्याचे काम चािू असताना देिीि दोन्ही 
भावामंध्ये युद्धाच्या आगीचा डोंब उसळतो की काय असा प्रसंग रनमाण झािा होता. आरदिशाही 
छावणीमध्ये घडिेल्या एकंदि प्रकािाचंी िबि जेव्हा गोवळकोंड्याच्या सुितान कुिी कुतुबशहा यािा 
रमळािी तेव्हा ही संधी आपल्यािा अरतशय फायदेशीि आहे असा त्याने रवचाि केिा आरण आपल्या 
सैन्यािा त्याने आरदिशाही छावणीभोवती रघिया घािून त्यानंा सतारवण्यास आरण त्यानंा रमळणाऱ्या 
िसदीच्या पुिवठ्यावि धाड घािून ती बंद किण्याची आज्ञा रदिी. शत्रचू्या पकडिेल्या सैरनकाचें कान 
आरण नाक तोडून टाकण्यारवषयी त्याने आपल्या अरधकाऱ्यानंा हुकूम पाठरविे आरण हे दोन्ही अवयव 
तोडिेल्या अशा स्स्थतीत त्याचंी सुटका करून त्यानंा आरदिशाही छावणीकडे हाकिून देण्याचा सपाटा 
त्याने सुरू केिा. [२९४☐] सैन्यातीि अरधकाऱ्यानंी एकमेकाचं्या रवरुद्ध बाजूस आपल्या मताचा कौि 
टाकल्यामुळे शत्ररूवरुद्ध आपल्या तुकड्या घेऊन िढण्याकिता जाण्यास साफ नकाि रदिा. कािण त्यानंा 
असे वाटिे की आपण जि छावणीमधून या कामरगिीवि गेल्यामुळे गैिहजि िारहिो ति आपल्या 
अनुपस्स्थतीचा फायदा आपिे प्ररतस्पधी उठवतीि. तेिंगी सैरनकाचं्या हल्ल्यामुंळे रवजापुिी छावणीतीि 
बाजाि किणाऱ्याचें अतोनात नुकसान होऊ िागिे. िुद्द आरदिशाही सैन्याकडूनच त्यानंा संिक्षण 
रमळेनासे झाल्यामुळे त्यानंी िसद अथवा दाणागोटा आणण्याच्या कामात टाळाटाळ किण्यास सुरुवात 
केिी. त्यामुळे सैन्यामध्ये भयंकि दुष्ट्काळी परिस्स्थती रनमाण झािी आरण फौजेमध्ये असंतोष आरण 
ते्रधारतिपीट यानंी सवांना घेििे. छावणीतीि सवुजण आसदिानािा मानीत असत. त्याने जेव्हा असे 
बरघतिे की फौजेतीि रवस्कळीतपणा रदवसेंरदवस वाढत चाििा आहे तेव्हा त्याने आपल्या हातातीि 
सते्तचा उपयोग करून परिस्स्थती काबतू आणण्याचा छातीठोकपणे रनणयु घेतिा. परहल्या प्रथम त्याने 
दोघा िाजपुत्रानंा पिस्पिारंवरुद्ध िावनू देणाऱ्या दुष्ट प्रवृत्तीच्या माणसानंा पकडिे आरण त्यानंा मृत्यूची 
रशक्षा ठोठाविी. नंति त्याने सवु अमीिउमिावानंा एकत्र बोिाव ू पाठरविे आरण दोघाही िाजपुत्राचं्या 
भेटीिा जाण्याची त्यानंा मनाई केिी. त्याने त्यानंा असा आदेश रदिा की [३] (७५) सद्यःपरिस्स्थतीत 
तुम्ही नेहमीप्रमाणे दिबाि भिरविा जातो त्या शारमयान्यात माझ्या समवते हजि िहात जाव.े आपण असे 
केल्याने दोघा िाजपुत्रापंैकी कोणा एिाद्यािा हसहासनावि बसरवण्याची योर्गय संधी प्राप्त होईपयंत 
आपल्यािा िाज्यकािभािाच्या बाबी व्यवस्स्थतपणे पाि पाडता येतीि. दोन्ही पक्षानंी आसदिानाने 
सुचरविेल्या योजनेिा मान्यता रदिी. आरदिशाही सैन्याने देिीि आसदिानाने केिेल्या कृतीिा आपण 
पूण ु पाहठबा दािरविा आरण त्याच्या इच्छेप्रमाणे कािवाई किण्याचे वचन फौजेने त्यािा रदिे. यानंति 
आसदिानाने िाज्यिक्षक हा रकताब धािण केिा आरण आपल्या सैन्याची एक तुकडी छावणीच्या नजीक 
रघिया घािणाऱ्या तेिंगी सैरनकानंा हुसकावनू िावण्यासाठी िवाना केिी. त्याप्रमाणे आपल्या 
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आरश्रतापंैकीच काही सैरनकाचंा सख्त पहािा त्याने िाजपुत्रावंि ठेविा. त्याने त्यानंा असे कळरविे की 
हसहासनावि बसण्यासाठी जी शुभ वळे असणे जरूि आहे त्यासाठी १० रदवसाचंा काळ िोटिा पारहजे 
असे ज्योरतष्ट्यानंी सारंगतिे आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या मते शत्रचू्या प्रदेशात आणिी अरधक काळ िाहणे हे 
अरतशय धोक्याचे आहे त्यामुळे मी सैन्यािा ताबडतोब कुिबर्गयाकडे कूच करून जाण्याची आज्ञा केिी 
आहे. रतथे गेल्यावि हसहासनावि कोणी यावयाचे यासंबधंात आपल्यािा सय्यद महमद रगसू दिाज याच्या 
शुभ आत्म्यािा आवाहन करून त्याप्रमाणे रनणयु घेता येईि. 
 

(७९) िाजपुत्रानंी आसदिानाने सुचरविेल्या या योजनेिा आपिी अनुमती रदिी आरण 
कोरविकोंड्याचा वढेा उठरविा. त्यानंति आरदिशाही सैन्याने गुिबर्गयाकडे कूच केिे. तेथे 
आसदिानाने इस्माईि आरदिशहाच्या जनान्यातीि प्रमुि रिया आरण अमीिउमिाव याजंबिोबि 
सुितानपदासाठी कोणाची रनवड किावयाची याबाबत चचा केिी. सवांनी असे मत दशरुविे की मृत 
सुितानाने आपल्या अिेिीिा जी इच्छा प्रकट केिी रतचे अगदी काटेकोिपणे पािन होणे जरूि आहे. 
तेव्हा आसदिान हा देिीि त्याचं्याशी सहमत झािा. त्याने िाजपुत्र इब्राहीम यािा बरंदवासात ठेविे 
आरण मल्लू आरदिशहा यािा हसहासनावि बसरविे. अमीिउमिाव आरण आरदिशाही फौजेने ताबडतोब 
त्याजपाशी आपिी रनष्ठा व्यक्त केिी. रवजापूि येथे पितल्यावि नव्या सुितानाच्या वतुनाबद्दि 
आसदिानाच्या मनात घृणा उत्पन्न झािी. त्याने इब्राहीमच्या पािनपोषणाची जबाबदािी त्याची आजी 
बुबूजी िानम रहच्यावि सोपरविी. त्याने दिबािातीि आपल्या अरधकािपदाचा त्याग केिा आरण आपल्या 
कुटंुबातीि सवु मुिामाणसानंा घेऊन तो आपिे जहारगिीचे गाव बेळगाव [३] (७६) येथे रनघून गेिा. 
त्याच्या जागी मुख्य वरजिाच्या अरधकािपदावि इस्माईि दक्कनी याची नेमणूक किण्यात आिी. [२९५☐] 
 

(८०) मल्लू आरदिशहाविीि बंधन अशा तऱ्हेने दूि झाल्यावि त्याने व्यसनाचंा अरतिेक किण्यास 
सुरुवात केिी. रिया, दारू रपणे, संगीत, नाच आरण इति दुगुणुाचं्या तो पूणपुणे आधीन झािा. ह्ा 
व्यसनाच्या नादात त्याने आपिा सवु वेळ घािरवण्यास सुरुवात केिी. िाज्यकािभािाची व्यवस्था बघण्याचे 
काम त्याने आपल्या मजीतीि हिकट प्रवृत्तीच्या सहकाऱ्यावंि सोपरविे. िाज्यातंल्या सत्प्रवृत्तीच्या 
प्रजाजनाबंिोबि त्याची वागणूक अरतशय उद्धटपणाची झािी. त्याचं्या मुिाबाळावंि त्याची मजी बसिी ति 
त्याचं्याबिोबि बेशिमपणाचे व्यवहाि किण्यासाठी तो त्यानंा जबिदस्तीने पकडून िाजवाड्यात नेऊ 
िागिा. सिते शवेटी युसुफिान नावाच्या एका उच्च पदस्थ तुकी सिदािाच्या एका मुिािा आपल्याकडे 
पाठरवण्यात याव े असा त्याने हट्ट धििा. ही गोष्ट पुिी किण्यास युसुफिानाने नकाि रदिा. यावि मल्लू 
आरदिशहािा इतका संताप आिा की त्याने आपल्या काही िक्षकाचंी िवानगी केिी आरण त्यानंा अशी 
आज्ञा केिी की युसुफिानाने आपल्या नकािाचा हट्ट कायम धििा ति त्याचे मंुडके तोडून आणा. 
युसुफिानाने प्ररतकािाची तयािी केिी आरण सुितानाच्या रशपायानंा उधळून िाविे. त्याच रदवशी त्यािा 
झािेल्या प्ररतकािािा न जुमानता तो आपिी कुटंुबीय मंडळी आरण अनुयायी या समवते आपिे जहारगिीचे 
गाव रकत्तुि येथे रनघून गेिा. िाज्यातीि इति मान्यवि व्यक्तींनी त्याच्याच उदाहिणाचे अनुकिण करून 
दिबाि सोडिा आरण ते आपापल्या जहारगिींकडे रनघून गेिे. पिंतु आपल्यारवरुद्ध होणाऱ्या बडंाची ही 
रनशाणी आहे याची यस्त्कंरचतही दिि सुितानाने घेतिी नाही हकवा त्याने आपल्या वागणुकीतही बदि 
घडवनू आणिा नाही. 
 

(८१) इस्माईि आरदिशहाची आई िाजमाता बुबूजी िानम रहिा देिीि सुितानाच्या बेताि 
दुगुणुाचंी झळ िागिी आरण रतने त्यािा हसहासनावरून िािी ओढण्याचे ठिरविे. रतने युसुफिानािा 
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पत्र रिहून कळरविे की मल्लू आरदिशहा हा िाज्य किण्याचे कामी नािायक आहे तेव्हा तुम्ही मिा त्यािा 
हसहासनावरून [३] (७७) काढण्यासाठी आरण त्याचा धाकटा भाऊ इब्राहीम यािा मसनदीवि 
बसरवण्यासाठी मदत किावी. युसुफिानाने आपल्या एका स्नेह्ाची िवानगी बेळगाव येथे आसदिानाकडे 
करून त्यािा असे कळरविे की मल्लू आरदिशहाच्या जुिमािा कंटाळून मी रवजापूिाहून पिायन केिे 
आहे. आता मिा िाजमाता बुबूजी िानम रहच्याकडून मल्लू आरदिशहािा काढून त्याच्या जागी इब्राहीमिा 
बसरवण्यासंबंधी मदत किण्याबद्दि पत्र आिे आहे. आसदिानाने त्यािा उत्तिादािि असे कळरविे की 
िाज्यामधीि सवु प्रजाजनानंा सुितानाच्या वागणुकीचा रतटकािा आिा आहे. िाज्याचा आब िािावयाचा 
असेि आरण ते सुिरक्षत ठेवावयाचे असेि ति माझ्या मते आपण क्षणाचाही रविंब न िावता बुबजूी िानम 
रहने सुचरविेल्या मागानेच जाणे हे जरुिीचे आहे. यावि युसुफिानाने िाजमातेच्या हिकाऱ्यानंा पित 
पाठवनू त्याचं्याबिोबि असा रनिोप रदिा की तुमच्याकडून जे काही हुकूम माझ्याकडे येतीि त्याचें अगदी 
काटेकोिपणे पािन किण्याची हमी मी तुम्हािा देतो. यानंति काही काळाने दोघामंध्ये ठिवनू रदिेल्या 
रदवशी युसुफिान हा झपायाने कूच करून रवजापूि येथे येऊन पोहोचिा आरण २०० स्वाि व रशपायानंा 
घेऊन तो अचानक रकल्ल्यात रशििा. रकल्ल्यातीि रशबदंीचा अरधकािी नूििान याच्याकडून त्यािा 
फािच थोडा प्ररतकाि झािा. मल्लू आरदिशहािा पकडून त्याच्या आजीच्या हुकुमावरून त्यािा आरण 
त्याजबिोबि त्याचा धाकटा भाऊ अलू्लिान ह्ािा आंधळे किण्यात आिे. मल्लूिानाची अपेशी कािकीदु 
जेमतेम ६ मरहने एवढीच झािी. यानंति िगेच िाजपुत्र इब्राहीम यािा अमीि-उमिाव आरण प्रजाजन 
याचं्या जयघोषाचं्या नादात हसहासनावि बसरवण्यात आिे. [२९६☐] 
 

[२९७☐] इब्रािीम आणदलशिा पणिला 
 

(८२) इब्राहीम आरदिशहाने गादीवि आल्यानंति िुत्ब्यातून [३] (७८) इमामाचंी नाव े काढून 
टाकिी. त्याने िाज्यामध्ये सुन्नी पथंाचे पुनुरुत्थापन केिे. त्याने असाही वटहुकूम काढिा की िाज्यामध्ये 
यापुढे कोणत्याही व्यक्तीने बािा कोन असिेिी शेंदिी िंगाची टोपी वापरू नये. अशा तऱ्हेची टोपी 
वापिण्याची प्रथा पर्मशयन िोकाचें अनुकिण करून त्याच्या बापाच्या फौजेतीि सवु सैरनकानंी अमिात 
आणिी होती. त्याने पिदेशी सैरनकाचं्या ऐवजी आपल्या चाकिीत दरक्षणी िोकाचंा भिणा केिा. त्याने 
आपल्या शिीििक्षक दिातीि पिदेशी सैरनकाचंी संख्या फक्त ४०० वि आणून ठेविी. आसदिान िािी, 
िूष गेल्डी आगा, रुमीिान आरण शुजातिान कुदु हे अरधकािी सोडून त्याने इति सवु पिदेशी 
अरधकाऱ्याचंा दजा कमी केिा. त्याचं्या जागी त्याने दरक्षणी आरण हबशी अरधकाऱ्यानंा बढत्या [३] (७९) 
रदल्या. अशा तऱ्हेने रवजापूिच्या चाकिीतून बडतफु किण्यात आिेिे पिदेशी सैरनक रनिरनिाळ्या 
सुितानाचं्या चाकिीत रशििे. रवजयनगिचा हहदू िाजा िामिाजा याने त्यापैकी ३००० सैरनकानंा आपल्या 
पदिी ठेवनू घेतिे. त्यािा मान तुकवनू मुजिा किण्याची सवय त्यानंा जडावी म्हणून जेव्हा जेव्हा ते त्याच्या 
भेटीिा जात तेव्हा तेव्हा आपल्यासमोि िामिाजा नेहमी कुिाणाची प्रत ठेव ूिागिा. त्यामुळे धमाने रदिेल्या 
आज्ञापािनाच्या व्रताचा भगं न किता त्यानंा िामिाजाने घािून रदिेल्या पद्धतीप्रमाणे वागणे शक्य झािे. 
 

(८३) इब्राहीम आरदिशहाने केिेल्या या नवीन कानुनाबिहुकूम त्याच्या जवळ ३०००० 
घोडेस्वािाचें दि रनमाण झािे. हे सवु स्वाि सुितानाच्या िास घोड्यावंि स्वाि होणािे असत. इस्माईि 
आरदिशहाच्या कािकीदीत [२९८☐] िाज्यामध्ये ज्या काही रूढी प्रचरित होत्या त्याचंी इब्राहीम 
आरदिशहाने पूणुपणे हकािपट्टी केिी. पूवीच्या काळात िाज्याच्या जमािचाच्या बाबी पर्मशयन भाषेत 
रिहून ठेवल्या जात असत त्या आता हहदी भाषेत रिरहल्या जाऊ िागल्या. [३] (८०) िाजाच्या 
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जमािचाचे िाते ब्राह्मणाचं्या देििेिीिािी सोपरवण्यात आिे. थोड्याच अवकाशात ब्राह्मणानंी िाज्याच्या 
कािभािात आपल्यािा असामान्य महत्त्व प्राप्त करून घेतिे. आपल्या चाकिीत दरक्षणी िोकाचंी भिती 
किण्याची आरण सुन्नी पथंाचा स्वीकाि किण्याची आज्ञा आसदिानािा देण्यात आिी. आसदिानाने 
आपल्या चाकिीतीि १००० पिदेशी सैरनकापंैकी ६०० सैरनकानंा नोकिीतून काढिे. पिंतु आपिा धमुपंथ 
बदिण्यास मात्र त्याने सपशिे नकाि रदिा. आपल्या छावणीमध्ये आरण आपल्या जहारगिीवि देिीि तो 
रशया पथंाच्या आचािरवचािाप्रमाणे वतुन किीत असे. गादीवि आल्यािा एक वषु झाल्यानंति सुितानाने 
रवजयनगिच्या िाजाने मागणी केल्यामुळे आपल्या सैन्यासह रतकडे चाि केिी. पिंतु या मोरहमेची 
सरवस्ति हकीकत सागंण्याचे अगोदि ती मोहीम आरदिशहाने अंगावि घेण्याची कािणमीमासंा आरण 
रवजयनगिच्या दिबािात जी िाज्यक्ातंी झािी रतची थोडी हकीकत देणे हे जरूि आहे. [२९९☐] 
 

(८४) रवजयनगिचे िाज्यपद जवळजवळ ७०० वष ेएका घिाण्यात अबारधत वािसाहक्काने िारहिे 
होते. रवजयनगिचा िाजा रशविाय हा मिण पावल्यानंति त्याचा अल्पवयी मुिगा गादीवि आिा. पण 
थोड्याच कािावधीत तो मिण पाविा आरण त्याच्यामागून गादीचा वािसा त्याच्या धाकया भावाकडे 
गेिा. पिंतु फाि काळ िोटिा नाही तोच तोही मिण पाविा. त्याच्या पाठीमागे त्याचा ३ मरहने वयाचा 
अल्पवयी मुिगा हयात होता. रवजयनगिच्या घिाण्याचा तीमिाज हा प्रमुि मंत्री होता. चातुयु आरण 
अनुभव याबद्दि त्याची प्ररसद्धी होती. तो एकमेव िाजप्ररतरनधी झािा. जवळजवळ चाळीस वषेपयंत 
िाज्यातीि सिदाि आरण माडंरिक यानंी मोठ्या िुशीने त्याचे आज्ञापािन केिे. जेव्हा हा िाजपुत्र मोठा 
होऊन [३] (८१) िाज्यकािभाि किण्यायोर्गय झािा तेव्हा तीमिाजने त्यािा रवषप्रयोग केिा आरण 
आपल्या हातात िाजप्ररतरनधी पदाचा अरधकाि कायम िाहावा हा हेतू मनात धरून िाजघिाण्यातीि एका 
अल्पवयी मुिािा िाज्यावि बसरविे. अिेिीिा तीमिाजचा मृत्य ूझाल्यानंति त्याचे अरधकाि त्याचा मुिगा 
िामिाज याच्याकडे आिे. त्याने रशविायाच्या मुिीबिोबि िर्गन केिे. साहरजकच या नवीन सोयरिकीमुळे 
त्याचे वजन आरण सत्ता यामध्ये अमयाद वाढ झािी. त्याने हळूहळू आपल्या घऱाण्यािा िाज्यामधीि 
अरतशय श्रेष्ठ अशा पदावि नेऊन पोहोचरविे आरण िाज्यातीि जुन्या सिदाि घिाण्याचंा त्याने नाश केिा. 
िाज्यपद आपल्या स्वतःच्या नाव े रमळरवण्याची महत्त्वाकाकं्षा त्याच्या मनात रनमाण झािी आरण त्यासाठी 
त्याने रशविायाचे सािे घिाणेच नामशषे किण्याचा चगं बाधंिा. पिंतु िाज्यामधीि पुष्ट्कळ सिदािानंी 
त्याच्या या बेतािा रविोध केल्यामुळे त्यांच्या इच्छेिा त्याने मान तुकरविी आरण िाजघिाण्यातीि एका 
िीच्या अल्पवयी मुिािा त्याने हसहासनावि बसरविे. या मुिाची काळजी घेण्याचे काम त्याने मुिाचा 
चुिता भोज रतिमििाय याच्यावि सोपरविे. भोज रतिमिची गणना जवळजवळ वडे्यातच होत होती. 
त्यामुळे ह्ाच्यापासून आपल्यािा कोणताच धोका नाही असा रवचाि िामिाजाने केिा. पाचसहा वषांच्या 
कािावधीत िामिाजाने रवश्वासघाताने ज्या ज्या सिदािानंी त्याच्या हसहासनावि आरूढ होण्याच्या 
महत्त्वाकाकें्षिा रविोध केिा होता त्या त्या सवांचा त्याने नायनाट केिा. त्यानंति त्यानेच उच्चारधकािाप्रत 
नेिेल्या एका गुिामाच्या ताब्यात त्याने रवजयनगि शहि सोपरविे आरण त्याने स्वतः मिबाि देशाच्या ज्या 
काही िाजानंी रवजयनगिच्या िाजाकडे िंडणी देणे तहकूब केिे होते त्याचं्यारवरुद्ध सैन्य घेऊन चाि 
केिी. िवकिच त्याने या सवु िाजानंा शिण येण्यास िाविे आरण त्यांचे रकल्ले त्याने रहसकावनू घेतिे. 
यानंति तो रवजयनगिच्या दरक्षणेस असिेल्या एका बिाढ्य जरमनदािारवरुद्ध चाि करून गेिा. तेथे 
िामिाजा जवळजवळ सहा मरहने अडकून पडिा. दोन्ही पक्षातं अनेकवळेा युद्धाची धुमिक्ी उडािी पण 
त्या जमीनदािारवरुद्ध [३] (८२) िामिाजािा रनणायक असे काहीही किता आिे नाही. 
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(८५) आपल्या िष्ट्किाच्या तितुदीसाठी नेिेिा िरजना िामिाजाने या युद्धात िचं करून 
संपरविा आरण त्यानंति त्याने आपल्या दुय्यमािा युद्ध पुढे चािरवता येणे त्यािा शक्य व्हाव े म्हणून 
रवजयनगिमधून द्रव्याचा पुिवठा किण्यासाठी रिरहिे. पिंतु जेव्हा त्याच्या दुय्यमाने िरजन्याची रतजोिी 
उघडिी तेव्हा त्यामधीि अफाट संपत्ती त्याच्या नजिेस पडिी. त्याचे डोके रफििे आरण आपल्या 
रहतकत्यारवरुद्ध बडंाची रनशाणी उभािण्याचा त्याने रतथल्या रतथे रनिय केिा. त्याने िाजािा कैदेतून 
मुक्त केिे. हे किण्याचे अगोदि त्याने भोज रतिमििाय यािा आपल्या पक्षाकडे वळवनू घेतिे. 
िामिाजाच्या जुिमी िाजवटीमुळे अनेक माडंरिक िाजे संतप्त झािे होते. आपल्या कायदेशीि िाजािा 
पाहठबा देण्याकिता म्हणून त्यानंी झपायाने रवजयनगिकडे कूच केिे. थोड्याच काळात िाजाच्या 
रनशाणािािी ३० हजाि घोडेस्वाि आरण असंख्यात पायदळी फौज इतकी सेना जमा झािी. िामिाजाने 
ज्या गुिामािा रवजयनगिचा कािभाि बघण्यासाठी मंत्री म्हणून ठेविे होते त्यािा हे बडं केल्याबद्दि 
पिात्ताप होईि आरण सितेशवेटी ह्ा सवु गोष्टींची चहाडीक तो िामिाजाजवळ किीि असे भोज 
रतिमििाय यािा वाटिे. म्हणून त्याने आपल्या उपकािकत्यािा ठाि माििे आरण रवजयनगिच्या 
िाज्यकािभािाची व्यवस्था आपल्या हाती घेतिी. 
 

(८६) या बडंाची हकीकत िामिाजािा कळताच िामिाजाने घाईघाईने शत्रबूिोबि तह केिा आरण 
तो स्वतः रवजयनगिकडे पितिा. पिंतु रवजयनगिकडे येताना वाटेत त्याचे अनेक अरधकािी आपल्या 
कायदेशीि िाजािा रमळण्यासाठी म्हणून त्यािा सोडून रनघून गेिे. तेव्हा िामिाजाने सद्यःपरिस्स्थतीत 
युद्धाच्या भानगडीत न पडणे आरण स्वतःच्या ताब्यातीि मोठ्या जहारगिीवि समाधान मानून िाहाणे 
श्रेयस्कि आहे असा रवचाि केिा. यानुसाि िामिाजा आरण रवजयनगिचा तरुण िाजा या दोघामंध्ये तह 
झािा. या तहानुसाि िामिाजाने आपल्या ताब्यातीि प्रदेशाचा स्वतःरसद्धपणे उपभोग घ्यावा असे ठििे. 
याप्रमाणे आता शातंता प्रस्थारपत झाल्यावि िाजधानीमध्ये जी िाज्यक्ातंी झािी रतिा पाहठबा देण्यासाठी 
आिेिी सिदाि मंडळी िाज्यातीि आपापल्या रनिरनिाळ्या रजल्ह्ाकंडे रनघून गेिी. त्यानंी आपल्या तरुण 
िाजाच्या िक्षणाची जबाबदािी त्याचा [३] (८३) चुिता भोज रतिमििाय याच्याकडे सोपरविी. ही घटना 
घडल्यानंति काही काळाने भोज रतिमि यास िाज्य किण्याची महत्त्वाकाकं्षा रनमाण झािी. त्याने आपल्या 
पुतण्यािा गळा दाबून ठाि माििे आरण रवजयनगिचे हसहासन बळकारविे. भोज रतिमि हा 
िाजघिाण्यातीि एक असल्यामुळे िामिाजाच्या सते्तऐवजी भोज रतिमि याची सत्ता िाज्यातीि सिदािानंी 
ग्राह् ठिरविी. पिंतु थोड्याच कािावधीत भोज रतिमि याने जुिूम, जबिदस्ती आरण दडपशाही त्याचंा 
इतका कहि केिा की ती सहन किणे त्याचं्या आवाक्याबाहेि गेिे. भोज रतिमि याच्याबद्दि त्याचं्या 
मनात संताप रनमाण झािा. त्यानंी िामिाजािा बोिारवणे पाठरविे आरण िाज्याचा कािभाि हाती 
घेण्याबद्दि त्यािा रवनंती केिी. 
 

(८७) त्याचं्या या कािस्थानाची बातमी भोज रतिमििाय यािा रमळािी. त्याने रवजापूिच्या 
इब्राहीम आरदिशहाकडे सहा िक्ष होन इतकी िक्कम आरण अनेक मौल्यवान नजिाणे देऊन आपल्या 
वरकिाचंी िवानगी केिी. आपल्यािा मदत किण्यासाठी कूच करून येण्याबद्दि त्याने इब्राहीम 
आरदिशहाची याचना केिी. या मदतीच्या बदिी मी तुमचा माडंरिक म्हणून कायम िाहीन आरण तुमचे 
सैन्य कूच करून येत असताना प्रत्येक रदवसाच्या िचासाठी ३ िाि होन तुम्हािा मी देईन असे वचन 
त्याने इब्राहीम आरदिशहािा रदिे. भोज रतिमिने जी मोठी आरमषे दािरविी त्याचा इब्राहीम 
आरदिशहािा मोह पडिा आरण आसदिानाच्या सल्ल्यानुसाि रहजिी ९४२ [रहजिी ९४२ इ. स. १५३५] 
या वषी त्याने आपल्या िाजधानीतून कूच केिे. कुठिाही प्ररतकाि न होता तो रवजयनगििा येऊन 
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पोहोचिा. भोज रतिमििाय याने स्वतः त्यािा शहिात नेिे, आरण रवजयनगिच्या हसहासनावि त्यािा 
बसरविे. जवळजवळ ७ रदवस या प्रसंगारनरमत्त उत्सव समािंभ चािू िारहिे होते. याच सुमािास िामिाजा 
आरण त्याच्याशी संगनमत केिेिे सिदाि यानंी रवजयनगिच्या िायािा (भोज रतिमििाय) पत्र पाठवून 
बडं केल्याबद्दि आपल्यािा पिात्ताप झाल्याचे कळरविे. यापुढे िाजरनष्ठेमध्ये कोणत्याही प्रकािे कसूि 
केिी जाणाि नाही असे आश्वासन असिेिा मजकूिही त्यानंी त्यामध्ये रिरहिा. त्याचप्रमाणे त्यानंी 
आपल्या देशाच्या िाजकािणात मुसिमानानंा आत घुसवण्याचे जे भयंकि परिणाम होतीि त्याचे भयानक 
रचत्रही त्यानंी िाजासमोि उभे केिे. त्यानंी असेही [३] (८४) रिरहिे की तुम्ही असे केल्यास आपिी देवळे 
आरण मूती ही यवनाकंडून अपरवत्र होतीि आरण त्याचंा रवध्वसं केिा जाईि आरण बहमनी सुितानाचं्या 
कािरकदीत घडिेल्या इरतहासाची पुनिावृत्ती होऊन िाज्यातल्या सवु थिातंीि प्रजाजनाचंी मुिेबाळे 
बरंदवासामध्ये घािून मुसिमानाकंडून अपहिण केिी जातीि. िामिाजाने या पत्रात आपल्या िाजािा असे 
प्ररतज्ञापूवुक आश्वासन रदिे की जि तुम्ही रवजापूिचा सुितान आपल्या िाज्यामध्ये पित माघाि घेईि 
अशी कािवाई किाि ति तुमच्या बिोबिच्या रनष्ठेपासून मी कधीही च्युत होणाि नाही. भोज रतिमि यािा 
असे वाटिे की आता आपल्यािा रवजापूिच्या सुितानाच्या मदतीची काहीच गिज नाही. त्यामुळे त्याने 
मुसिमानी सैन्यािा माघािी रफिण्याची रवनंती केिी. इब्राहीम आरदिशहाबिोबि झािेल्या किािानुसाि 
त्याने सैन्याच्या िचादािि िोि िक्कम म्हणून ५० िक्ष होन रदिे. त्यारशवाय अरतशय भािी रकमतीचे 
नजिाणेही त्याने इब्राहीम आरदिशहाकडे भेट म्हणून िवाना केिे. यामध्ये १२ उत्तमोत्तम हत्ती आरण काही 
अिबि घोडेही होते. 
 

(८८) इब्राहीम आरदिशहा अजूनपावतेो कृष्ट्णा नदी देिीि ओिाडूंन गेिा नव्हता तोच िामिाजा 
आरण त्याचे साथीदाि यानंी रदिेिे वचन मोडिे आरण त्यानंी झपायाने रवजयनगिकडे कूच केिे. 
शहिातीि पुष्ट्कळशा रशबदंीिा त्यानंी अगोदि िाच देऊन रफतरविे होते. भोज रतिमिने आपल्या 
पुतण्याचा म्हणजे रवजयनगिच्या िाजाचा िून केिा त्याबद्दि सूड घेण्यासाठी म्हणून भोज रतिमििा ठाि 
मािण्याचा रनिय केिा आहे आरण म्हणून आम्ही रवजयनगिवि चाि करून जात आहो असा आव त्यानंी 
आणिा. आपिा रवश्वासघात किण्यात आिा आहे असे जेव्हा भोज रतिमि यािा कळून चुकिे तेव्हा 
त्याने रवजयनगिच्या रकल्ल्यात आपल्यािा कोंडून घेतिे. रनिाशनेे तो अगदी वेडारपसा झािा आरण त्याने 
शाही हत्ती आरण घोडे याचंा आपल्या शत्रूिा उपयोग होऊ नये म्हणून त्यानंा आंधळे केिे आरण त्याचं्या 
शपेया कापून काढल्या. अनेक शतके रवजयनगिच्या िाजघिाण्याने जमा केिेिे रहिे, माणके, ित्ने, 
जडावाच्या वस्तू, इति मौल्यवान धातू आरण मोती याचंा त्याने भािी वजनाच्या जात्यात घािून चुिाडा 
केिा आरण त्याचंी भकुटी त्याने जरमनीवि रफसकारून टाकिी. नंति त्याने आपल्या रदवाणिान्यातीि 
एका िाबंािा एक तिवािीचे पाते घट्ट अडकरविे आरण त्यावि तो आपल्या छातीचा भाग पुढे करून 
इतक्या जोिाने जाऊन आदळिा की ते पाते त्याच्या छातीत आिपाि घुसून पाठीमागून बाहेि आिे. अशा 
तऱ्हेने त्याने आपल्या जीरवताचा शवेट करून घेतिा. अगदी [३] (८५) त्याच वेळी त्याच्या शत्रिूा प्रवशे 
देण्यासाठी म्हणून िाजवाड्याचे दिवाजे उघडिे जात होते. िामिाजा आता रवजयनगिचा िाजा बनिा 
आरण त्यािा कोणीही प्ररतस्पधी उििा नाही. 
 

(८९) िायचूि येथे पोहोचल्यावि इब्राहीम आरदिशहाच्या कानावि या िाज्यक्ातंीची बातमी गेिी 
तेव्हा त्याने आसदिानािा आपल्या फौजेंपैकी जवळजवळ सवु फौज देऊन अधोनीच्या महत्त्वाच्या 
रकल्ल्याचा पाडाव किण्यासाठी म्हणून िवाना केिे. रकल्ला अगदी पडण्याच्या बेतात होता तोच 
रवजयनगिहून िामिाजाचा धाकटा भाऊ वेंकटाद्री अधोनीिा कुमक किण्यासाठी म्हणून मोठे सैन्य घेऊन 
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चाि करून आिा. तो नजीक चािून आिा आहे हे पारहल्यनंति आसदिानाने वढेा उठरविा. आरण 
त्याच्या िोिाने त्याने चाि केिी. दोन्ही फौजातं भयंकि धुमिक्ी उडािी. शत्रचू्या प्रचडं सैन्यबळापुढे या 
िढाईत आपिी वाताहत होऊन आपल्यािा हाि िावी िागेि हे आसदिानाने ओळििे. त्याने अरतशय 
[३००☐] रशस्तीत माघाि घेतिी. वेंकटाद्रीच्या रवजयी सैन्याने जवळजवळ सात फसुि एवढ्या अंतिापयंत 
त्याचा पाठिाग केिा. त्यानंति आसदिानाने आपल्या सैन्याची छावणी रदिी. दुसऱ्या रदवशी शत्रचू्या 
माघािीत त्यािा रवघ्ने रनमाण किण्याच्या उदे्दशाने तयाि असाव े [३०१☐] या हेतूने वेंकटाद्रीने 
आसदिानाच्या छावणीपासून ६ फसुि अंतिावि मोठ्या समाधानतेने मुक्काम केिा. आसदिानाची 
मनोमन इच्छा वेंकटाद्रीने असेच काहीतिी किावे अशी होती. दुसऱ्या रदवशी उजाडावयाच्या आत 
आसदिानाने वेंकटाद्रीच्या छावणीवि अचानक हल्ला चढरविा. आसदिानाकडून अशी काहीतिी कािवाई 
होईि याची वेंकटाद्रीिा मुळीच जाणीव नव्हती. त्यािा इतका आत्मरवश्वास वाटत होता की त्याने 
बेसावधपणे संिक्षणाची काहीच तितूद केिी नाही. शत्र ू आल्याची धोक्याची सूचना रदिी जाईतोपयंत 
आसदिान वेंकटाद्रीच्या तंबपूयंत जाऊन पोहोचिा. वेंकटाद्रीिा पळून जाण्यासाठी जेमतेम अवधी 
रमळािा. त्याने आपिी सवु संपत्ती, जनाना आरण हत्ती पाठीमागे ठेविे. ते सवु आसदिानाच्या रवजयी 
सैन्याच्या हाती पडिे. रदवस उजाडल्यावि आपिे रवस्कळीत झािेिे सैन्य गोळा करून त्याने जणू काही 
आपण शत्रबूिोबि सामना देणाि असा आभास रनमाण किण्यासाठी त्या सैन्याची उभािणी केिी. पिंतु 
आपल्यावि मात किण्याच्या रनणायक तयािीने [३] (८६) आसदिान उभा ठाकिा आहे या जारणवनेे 
आरण आपण युद्ध केल्यास आपिी पत्नी आरण मुिे याचं्यावि कोणता प्रसंग गुदिेि या भीतीने त्याने सामना 
देण्याचे टाळिे. त्याने काही मिै पाठीमागे माघाि घेतिी आरण तेथे आपिी छावणी रदिी. तेथून त्याने 
आपल्यावि कोसळिेल्या भयंकि दुघुटनेची हकीकत िामिाजािा रिहून कळरविी. आरण त्याच्याकडे 
कुमक पाठरवण्याबद्दि रवनंती केिी. िामिाजाने ताबडतोब द्रव्य आरण माणसे याचंी भिपूि कुमक पाठरविी 
आरण युद्ध चािू ठेवण्याचा आपिा रनधाि प्रकट केिा. पिंतु त्याने िाजगीरित्या आपल्या भावािा असे 
कळरविे की इब्राहीम आरदिशहा हा अधोनीिा वढेा देण्यास जो उद्युक्त झािा तो आपणहून झािा नाही 
असे मानण्यास भिपूि जागा आहे त्याचप्रमाणे त्या प्रातंातीि जमीनदािानंी त्यािा िढाई किण्यासाठी या 
म्हणून बोिाव ू पाठरवल्याचा मिा दाट संशय येत आहे. त्याचप्रमाणे तुझ्या सैन्यातीि काही अरधकािी 
शत्रिूा सामीि झािे असावते असेही मिा वाटते. म्हणून यासमयी मुसिमानाबंिोबि तह किण्याचे तुझ्या 
दृष्टीने शहाणपणाचे ठिेि अशी माझी धािणा आहे. यासाठी तू त्याप्रमाणे कािवाई करून आसदिानाकडून 
तुझी बायकामुिे आरण इति कुटंुबीय मंडळी याचंी सुटका करून घे. िामिाजाने रदिेल्या या सल्ल्यानुसाि 
वेंकटाद्रीने आसदिानाच्या मध्यस्तीने आरण वजनाने इब्राहीम आरदिशहाकडे तह घडवनू आणण्यासाठी 
बोिणी िाविी. ही मागणी मान्य किण्यात आिी आरण दोन्ही पक्षानंा समाधानकािक अशा अटीवि तह 
झािा. त्यानंति इब्राहीम आरदिशहा आसदिान आरण आपिे इति उमिाव आरण फौज यानंा बिोबि 
घेऊन रवजापूििा पितिा. 
 

(९०) या मोरहमेत एका दुष्ट प्रवृत्तीच्या माणसाने सुितानािा असे सारंगतिे की तहासाठी मध्यस्थी 
घडवनू आणण्याकिता आरण युद्ध-कैद्याचंी सुटका व्हावी म्हणून आसदिानािा िामिाजाकडून भिपूि द्रव्य 
आरण त्यारशवाय रहिे आरण सोने व चादंीच्या रचपा िाच म्हणून रमळाल्या आहेत. ह्ा गोष्टीने िाग 
येण्याऐवजी हकवा आसदिानािा ज्या मोठ्या िकमा रमळाल्या होत्या त्याबद्दि अरभिाषा रनमाण 
होण्याच्या ऐवजी इब्राहीम आरदिशहाने ही मारहती देणाऱ्याची रनभतु्सुना केिी आरण तो असे म्हणािा की, 
“माझ्या पदिी आसदिानासाििा चाकि आहे. त्यािा िंडणी देण्यासाठी मोठमोठे िाजे मनाशी इच्छा 
बाळगून असतात, [३] (८७) आरण आपल्या मानेवि शिणागतीचे (आधीनतेचे) जोकड ठेवनू त्याच्या 
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समोि येतात. असा चाकि रदल्याबद्दि मी पिमेश्विािा धन्यवाद देतो.” यानंति त्याने ही बातमी 
देणाऱ्याच्या समक्ष आसदिानािा बोिाव ू पाठरविे. तो आल्यानंति आपिा िास पोशाि देऊन त्याने 
आसदिानाचा सन्मान केिा, आरण त्याच्यावि आपिी मेहिबानगी झािी आहे हे दािरवण्यासाठी 
त्याच्यावि त्याने िास मानमिातबाचंी िैििैिात केिी. इब्राहीम आरदिशहाच्या या कृतीने 
आसदिानाच्या शत्रूंना गोंधळात टाकिे आरण काही काळ त्याच्यारवरुद्ध कािस्थाने किण्याच्या कामी 
त्यानंा प्ररतबधं केिा. 
 

(९१) रवजापूि येथे पितल्यानंति सुितानाने आसदिानाची मुख्य वरजिाच्या अरधकािावि आरण 
त्याचप्रमाणे फौजेच्या सैनापरतपदावि रनयुक्ती केिी. आसदिानािा अशा तऱ्हेने बढती रमळाल्यामुळे 
त्याच्या शत्रचूा त्याच्यारवषयीचा मत्सि रदवसेंरदवस अरधकारधकच होत गेिा. आसदिानाचे िाज्यातीि 
महत्त्व एकंदि परिस्स्थतीिा धोका रनमाण किण्या इतपत वाढिे आहे असे सूरचत किण्याची एकही संधी 
त्याचे शत्र ू वाया दवडीत नसत. बऱ्याच काळपयंत आसदिानारवरुद्ध किण्यात आिेल्या आिोपाकंडे 
कोणीही फािसे िक्ष रदिे नाही तिी देिीि सितेशवेटी सुितानाच्या मनावि या आिोपाचंा थोडाफाि 
परिणाम झािाच आरण िाजगीरित्या सुितान आपल्या वरजिाचा नक्षा उतिरवण्याची माझी मनापासून 
इच्छा आहे असे उद्गाि काढू िागिा. युसुफ तुकु म्हणून सुितानाचा एक िाजगी कािभािी होता. त्याने 
सुितानािा आसदिानाबद्दि इषािा देण्याची ही योर्गय संधी आहे असा रवचाि केिा आरण तो 
सुितानाजवळ बोििा की आसदिान आरण बुिहाण रनजामशहा हे दोघेजण एकाच धमुपथंाचे अनुकिण 
किणािे आहेत. त्यामुळे आसदिानाचा बुिहाण रनजामशहाबिोबि गुप्तपणे पत्रव्यवहाि चािू असतो. 
आसदिानाचा बेत बुिहाण रनजामशहाकडे बेळगावचा रकल्ला स्वाधीन किण्याचा आरण त्याच्या चाकिीत 
रुजू होण्याचा आहे. या हकीकतीने इब्राहीम आरदिशहाच्या मनातीि संशयािा अरधकच बळकटी आिी. 
त्याने आपल्या रवश्वासातीि मंत्र्यािा म्हणजे युसुफ तुकुिा रवचाििे की आसदिानािा पकडावयाचे 
म्हटल्यास अरतशय िात्रीिायक अशा कोणत्या मागाची तू रशफािस किशीि. युसुफ तुकु याने सल्ला रदिा 
की बेळगावहून त्यािा दिबािात हजि िाहण्यासाठी बोिवावे. या बोिरवण्यासाठी त्यािा असे कािण द्यावे 
की िाजपुत्र अिी याची संुता किण्याच्या समािंभासाठी तुझे येणे अवश्य आहे. यासाठी तो आल्यानंति 
त्यािा सहज बरंदस्त किता येईि हकवा त्याच्या अरधकािामध्ये काटछाट किता येईि. सुितानाच्या 
चाकिीतीि पाणी थंड किण्याच्या कामावि असिेल्या [३] (८८) नोकिाने दोघामंधीि हे संभाषण ऐकिे. 
त्याने आपल्या कुटंुबातीि मंडळींना गुप्तपणे ती बातमी सारंगतिी आरण त्यानंी ती बातमी आपल्या 
रमत्रमंडळीमध्ये फैिारविी. त्याचा परिणाम असा झािा की थोड्याच कािावधीत सुितानाची 
आसदिानावि गैिमजी झािी आहे ही गोष्ट झाडून साऱ्या िोकाचं्या चचेचा रवषय होऊन बसिी. ही गोष्ट 
आसदिानािा कळिी आरण तो त्यामुळे सावध झािा. त्यामुळे जेव्हा त्यािा दिबािात हजि िाहण्यासंबधंी 
सुितानाकडून िरिता गेिा तेव्हा आपण आजािी आहोत या सबबीिािी त्याने दिबािात हजि िाहण्याचे 
टाळिे. यानंति त्याच्या नोकिानंा िाच देऊन आसदिानािा रवषप्रयोग किण्याचे प्रयत्न किण्यात आिे. 
पिंतु त्याचंा काहीही उपयोग झािा नाही. त्याच्या रवरुद्ध सुितानाने जे उपाय अंमिात आणिे त्याचा 
परिणाम असा झािा की आपल्या रवरुद्ध रवश्वासघात होईि या भीतीने तो अरधक जागरूक िाहू िागिा. 
सितेशवेटी असे ठििे की सुितानाने युसुफ तुकु यािा बेळगावंच्या जवळपास जहारगिी दािि 
जमीनजुमिा द्यावा. त्या जहारगिीवि युसुफ तुकु याने आपल्या आरश्रतासंह जाव ेअसेही सुितानाने त्यािा 
सारंगतिे. असे किण्यात त्याचा असा उदे्दश होता की एिादी योर्गय संधी चािून आल्यास रतचा फायदा 
घेऊन आसदिानािा घेिण्यासाठी युसुफ तुकु हा जवळपास असावा. 
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(९२) आसदिान हा कसिेिा आरण अरतशय सावधरगिी बाळगणािा मुत्सद दी होता. अशा 
तऱ्हेची कािस्थाने केल्यामुळे तो सहजासहजी फसेि अशी सुितानाची अपेक्षा असिी तिी ती िोटी होती. 
एक रदवस बेळगावपासून काही अंतिावि असिेल्या एका बागेतीि िाजवाड्यािा भेट देण्यासाठी 
आसदिान आपल्याबिोबि फक्त थोडेसेच नोकि-चाकि घेऊन रनघािा पिंतु आपल्या पाठोपाठ ४०० 
घोडेस्वािानंा येण्याची त्याने आज्ञा देऊन ठेरविी. युसुफ तुकुच्या एका हेिािा आसदिानाच्या ह्ा 
हािचािींची बातमी िागिी. तो घाईघाईने आपल्या धन्याकडे गेिा आरण त्याने त्यािा सारंगतिे की 
बिोबि एकही चाकि न घेता आसदिान हा एकटाच बाहेि पडिा आहे. त्याच्यावि अचानक हल्ला करून 
त्यािा कैद किण्याची ही उत्कृष्ट संधी चािून आिी आहे. याप्रमाणे युसुफ तुकु याने बागेच्या रदशनेे कूच 
केिे. पिंतु बागेिा रशपायानंी रदिेिा वेढा बरघतल्यानंति त्यािा आियाचा धक्का बसिा. त्यािा जेव्हा 
असे आढळून आिे की आपल्या सैरनकाचंी संख्या शत्रसैुन्यापेक्षा विचढ आहे तेव्हा त्याने जबिदस्तीने 
आपिा उदे्दश साध्य किण्यासाठी प्रयत्न किण्याचे ठिरविे. पिंतु आसदिानाने त्याचा हल्ला पितवनू 
िाविा आरण त्याचे [३] (८९) अनेक सैरनक कैद करून मोठ्या रवजयोत्साहाने तो बेळगाविा पितिा. 
 

(९३) आपल्या संमतीने हा हल्ला किण्यात आल्याचे इब्राहीम आरदिशहाने नाकबिू केिे. आपल्या 
म्हणण्याच्या पुष्ट्यथु त्याने युसुफिा दिबािात हजि होण्याचा हुकूम रदिा आरण त्यािा कैदेत टाकिे. 
त्याचवळेेिा त्याने आसदिानािा रिहून कळरविे की युसुफच्या वतुनाने माझा अपमान झाल्यासाििे मिा 
वाटत आहे आरण तुमची इच्छा असेि त्याप्रमाणे त्यािा कसिीही रशक्षा िावण्याची माझी तयािी आहे. या 
घटनेच्या सत्य परिस्स्थतीची आसदिानािा पूणुपणे जाणीव असल्यामुळे त्याने या पत्रािा उत्ति पाठरविे 
आरण मोठ्या नम्रपणे रिरहिे की या सवु प्रकिणात मीच एकटा दोषी आहे आरण आपिी क्षमायाचना 
किण्यासाठी मोठ्या िुषीने मी दिबािात हजि झािो असतो. पिंतु माझ्या वतुनाकडे आपणहून बादशहानी 
दुिुक्ष किण्याची कृपा केल्यामुळे माझ्या मनात असिेल्या उतिाईपणाची भावना मी कोणत्या शब्दानंी व्यक्त 
किावी याबद्दि माझा गोंधळ उडून गेिा आहे. या पत्राबिोबि त्याने आपल्याकडीि सवु कैदी पाठरविे. 
प्रत्येकािा त्याने मानाचा पोषाि नजि केिा आरण सुितानािा देण्यासाठी मौल्यवान भेटी त्याचं्या ताब्यात 
सोपरवल्या. 
 

(९४) सुितान आरण त्याचा वजीि आसदिान याचं्यामध्ये रनमाण झािेिी तेढ दरक्षणेत सवुमुिी 
झािी. त्याचा फायदा घेऊन बुिहाण रनजामशहा आरण अरमि बिीद यानी असे िोटेनाटे आरण िबाड 
वतुमान पसिरविे की आम्ही जि बेळगाववि चाि करून गेिो ति ते शहि आमच्या हवािी किण्याचे वचन 
आसदिानाने आम्हािा रदिे आहे आरण यानुसाि त्यानंी रहजिी ९४९ [रहजिी ९४९ इ. स. १५४२] या वषी 
इब्राहीम आरदिशहाच्या प्रदेशावि आक्मण केिे. त्यानंी त्याच्या अरधकाऱ्यापंासून सोिापूिसह पाच 
रजल्ह्ाचंा मुिूि रहसकावनू घेतिा आरण त्याचंा ताबा ख्वाजा जहान दक्कनी याच्या अरधकाऱ्याकंडे 
सोपवनू त्यानंति त्यानंी बेळगावच्या रदशनेे कूच केिे. परहल्याप्रथम आसदिानाचे या मोरहमेत कोणत्याही 
प्रकािचे अंग नव्हते. पिंतु शत्र ूतेव्हा ६००० घोडेस्वाि घेऊन चाि करून आिा तेव्हा [३] (९०) आपल्या 
जहारगिीचा िूटमािीपासून बचाव व्हावा या हेतूने त्याने शत्रबुिोबि हातरमळवणी किणे शहाणपणाचे ठिेि 
असा रवचाि केिा. यामुळे विीि दोस्ताचं्या सामर्थयांत वाढ होऊन त्यानंा अरधक चेतावणी रमळाल्यासाििे 
झािे आरण त्यानंी रवजापूिच्या आवती-भोवती पयंतच्या प्रदेशातं िूटमािीचा उच्छाद करून सोडिा. 
त्यानंा िणागंणात तोंड देणे आपल्याच्याने शक्य होणाि नाही असा इब्राहीम आरदिशहाने रवचाि केिा 
आरण तो आपल्या कुटंुरबयासंमवते कुिबर्गयाकडे रनघून गेिा. 
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(९५) जिी आसदिानाचा त्याच्या सावुभौमाने त्याग केिा होता तिी आसदिान मात्र आपल्या 
सावुभौमाच्या रहतसंबधंाचे िक्षण किण्याबाबत एकरनष्ठ होता. त्याने आपिा एक अरतशय रवश्वासू सेवक 
अिी महमद बदक्षी यािा गुप्तपणे वऱ्हाडचे िाजधानीचे शहि एरिचपूि येथे पाठरविे. तेथे सुितान 
अल्लाउद दीन इमादशहा [३०२☐] याजपाशी त्याने आसदिानाचा पुढीिप्रमाणे रनिोप कळरविा तो असा : 
‘दैवाच्या रवरचत्र आरण अस्स्थि अशा फेिबदिामुळे अशी एक घटना घडून आिी आहे की त्यामुळे 
गोंधळरूपी चक्व्युहात मी अडकून गेिो आहे. अशा परिस्स्थतीत तुम्ही इब्राहीम आरदिशहाच्या मदतीसाठी 
कूच करून याव ेअशी माझी तुम्हािा रवनंती आहे. तुम्ही सिहद दीपाशी येऊन पोहोचल्यावि शक्य रततक्या 
िवकि मी तुम्हािा येऊन रमळेन.’ इमादशहाने आसदिानाकडून आिेल्या या कळकळीच्या रवनंतीिा 
मान देऊन रविंब न िावता कुिबर्गयाच्या रदशनेे कूच केिे. त्यावळेी बुिहाण रनजामशहा आरण अरमि 
बिीद हे दोघेजण रवजापूिच्या रकल्ल्यािा वढेा देऊन बसिे होते. त्यानंी वढेा उठरविा आरण शहिाच्या 
उपरवभागाची नासधूस किीत वऱ्हाडच्या सैन्याचा इब्राहीम आरदिशहाबिोबि रमिाफ होण्यास प्ररतबंध 
किण्यासाठी म्हणून त्यानंी कूच केिे. यापूवीच ठिल्याप्रमाणे आता आसदिानाने दोस्ताचंा पक्ष सोडून 
रदिा आरण आपल्या सवु अनुचिासंरहत तो इमादशहािा येऊन रमळािा. त्याच्यापाशी त्याने रनवदेन केिे 
की देशद्रोही युसुफ याने माझ्या रनष्ठेबद्दि सुितानाच्या मनात संशय रनमाण केिा. माझी बेअदबी 
किणाऱ्या प्रत्येक फाितू गोष्टीिा [३] (९१) इब्राहीम आरदिशहाने ध्वन्यथाने आपिा कान रदिा. 
परिणामी सुितानाची माझ्यावि जी अवकृपा झािी होती रतचा फायदा बुिहाण रनजामशहाच्या वरजिानंी 
घेतिा. आपिा स्वाथु रसद्धीस जावा या हेतूने त्यानंी उघडपणे जाहीि केिे की अहमदनगिचा सुितान 
जि रवजापूिच्या मुिुिावि आक्मण किीि ति आसदिानाने त्यािा येऊन रमळण्याचे कबिू केिे आहे. 
या दुष्ट गोष्टीवि इब्राहीम आरदिशहाचा रवश्वास बसिा आरण तो माझ्यावि अरधकच संतापिा. त्याने मिा 
माझ्या अरधकािावरून काढून टाकिे इतकेच नव्हे ति तऱ्हेतऱ्हेचे प्रयत्न करून माझा प्राण घेण्याची 
कोशीस केिी. आसदिानाने पुढे असे सारंगतिे की आपल्या रहकमती अशा तऱ्हेने यशस्वी झाल्याचे जेव्हा 
शत्रिूा आढळून आिे तेव्हा आपल्या बाजूिा मुिामा देण्यासाठी त्यानंी माझ्या जहारगिीत प्रवशे केिा. 
मिा जेव्हा असे आढळून आिे की माझ्या सावुभौमाचा मिा कसल्याही प्रकािचा आधाि नाही तेव्हा केवळ 
माझ्या कातडीचा बचाव व्हावा या हेतूने त्या वळेेपुिते तिी शत्रिूा जाऊन रमळणे मिा भाग पडिे. आता 
आपण माझ्या मदतीसाठी आिा आहात तिी शत्रूने केिेल्या रनिाधाि आिोपामुंळे आरदिशहाच्या मनावि 
जे परिणाम झािे आहेत त्याचे रनिाकिण किण्याचे बाबतीत मी तुमच्यावि रवसंबनू आहे. पिंतु तसे किता 
येणे अशक्य झाल्यास माझ्या सुितानाच्या मनात जी रशक्षा मिा द्यावी असे वाटेि ती रशक्षा मोठ्या िुषीने 
भोगण्याची माझी तयािी आहे. 
 

(९६) आसदिानाच्या रनष्ठेबद्दि इमादशहाची पूणपुणे िात्री पटिी तेव्हा त्याने मनापासून त्याची 
बाजू उचिून धििी. त्याने त्यािा त्याच रदवशी इब्राहीम आरदिशहाकडे नेिे आरण त्याने इब्राहीम 
आरदिशहाची रनष्ट्कािण जी गैिसमजूत झािी होती त्याबद्दि सवु परिस्स्थती त्याने उघड करून 
सारंगतिी. इब्राहीम आरदिशहाने आसदिानािा घट्ट आहिगन रदिे आरण त्यािा त्याने जी वाईट 
वागणूक रदिी होती त्याबद्दि पिात्तापाची भावना व्यक्त केिी. आपल्या मनात आता कसिाही हकतू 
िारहिा नाही हे आसदिानाच्या मनावि हबबरवण्यासाठी त्याने आपल्या रवश्वासाचा गैिफायदा घेणाऱ्या 
युसुफ आरण त्याच्या हस्तकानंा कैद केिे. इतकेच नव्हे ति युसुफची जहारगिी त्याने, ऐनउि् मुल्क 
रगिानी यािा बहाि केिी. ऐनउि् मुल्क हा नामवतं अरधकािी पूवी अरमि बिीदच्या चाकिीत [३] (९२) 
होता. त्याची नोकिी सोडून आरदिशहाच्या नोकिीत रशिण्यारवषयी त्याचे मन आसदिानानेच वळविे 
होते. आरदिशहा आरण त्याचा वजीि याचं्यामध्ये झािेल्या समेटामुळे एकंदि परिस्स्थती साफ बदिून 
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गेिी. इब्राहीम आरदिशहा आरण इमादशहा हे शत्रबूिोबि िढाई किण्यासाठी कूच करून गेिे. पिंतु शत्रूने 
मोठ्या घाईने दौिताबादकडे माघाि घेतिी. त्याचंा रवजापुिी आरण इमादशाही फौजानंी सक्त पाठिाग 
केिा आरण रवजापूिच्या मुिुिातं शत्रूने जो उच्छेद केिा होता त्याची भिपूि भिपाई करून घेतिी. पिंतु 
एक अशी घटना घडून आिी की ज्यामुळे दोन्ही पक्षातं तह झािा. अरमि बिीद एकाएकी मिण पाविा 
आरण बुिहाण रनजामशहाची परिस्स्थती इतकी अगरतक झािी की त्यािा तहाची याचना किणे भाग पडिे. 
तहाची बोिणी किण्याबाबत त्याने त्या धमुरनष्ठ शहा तारहििा आपिा वकीि म्हणून आरदिशहाकडे 
िवाना केिे. या बोिण्यातून दोन्ही पक्षामंध्ये तह झािा आरण असे ठििे की रनजामशहा आरण बिीदशहा 
यानंी हजकून घेतिेिे सोिापूिचे पाच रजल्हे इब्राहीम आरदिशहाकडे सुपूदु किण्यात यावे. त्यावि आपण 
आपिा कधीही अरधकाि सागंणाि नाही असे बुिहाण रनजामशहाने कबिू केिे. या तहावि दोन्ही पक्षाचं्या 
सह्ा झाल्या आरण कागदपत्राचंी एकमेकाकंडे देवाणघेवाण किण्यात आिी. यानंति दोन्हीही सुितान 
आपापल्या िाजधान्याकंडे पित रफििे. 
 

(९७) पुढीि वषी म्हणजे रहजिी ९५० [रहजिी ९५० इ. स. १५४३] मध्ये इब्राहीम आरदिशहाने 
अल्लाउद दीन इमादशहाची मुिगी रुरबया सुितानाबिोबि [३०३☐] िर्गन िाविे. िर्गनाचा समािंभ मोठ्या 
थाटामाटाने साजिा किण्यात आिा. बुिहाण रनजामशहािा आरदिशहाच्या िष्ट्किी सामर्थयाचे वैमनस्य 
वाटिे. नुकत्याच झािेल्या िढाईचा जो शवेट झािा होता त्यामुळे देिीि त्याची मनःस्स्थती उरद्वर्गन 
झािी. त्याने असे जाहीि केिे की मागीि युद्धानंति रवजापूिकडे पाच रजल्हे मिा सक्तीने देण्यास भाग 
पाडिे गेिे ते पित रमळरवल्यािेिीज माझ्या मनािा स्वस्थता िाभणाि नाही. त्याप्रमाणे काही काळानंति 
इब्राहीम आरदिशहा आरण इमादशहा याचं्यामध्ये काही मतभेद रनमाण झािे होते त्याचा फायदा घेऊन 
बुिहाण रनजामशहाने रवजापूिच्या मुिुिाच्या दरक्षणेिा आरण पूवेिा युद्ध [३] (९३) पेटरवण्यासाठी 
रवजयनगिचा िाजा िामिाजा आरण गोवळकोंड्याचा सुितान जमरशद कुतुबशहा याजंबिोबि मतै्रीचे गुप्त 
किाि केिे आरण त्याने स्वतः आपिी फौज आरण अरमि बिीद आरण ख्वाजा जहान याचंी सैन्ये घेऊन 
रवजापूिच्या प्रदेशावि ईशान्येच्या बाजूने चढाई केिी. या फौजेने रवजापूि िाज्याचे अनेक रजल्हे उद्ध्वस्त 
केिे आरण त्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी पाठरवण्यात आिेल्या रवजापुिी सैन्याचा अनेकवाि पिाभव केिा. 
जमरशद कुतुबशहाने पूवेच्या बाजूने रवजापूिच्या मुििात प्रवशे करून काकनीचा रजल्हा बळकारविा 
आरण त्या प्रदेशात एक मजबतू रकल्ला बाधूंन त्याने कुिबर्गयाच्या वेशीपयंतचा अगदी सवु मुिूि व्यापून 
टाकिा. त्यानंति त्यान सागिच्या नजीक असिेल्या एटरगिच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. इकडे दरक्षणेच्या 
बाजूने िामिाजाने आपिा भाऊ वेंकटाद्री यािा िायचूिच्या रकल्ल्याचा पाडाव किण्यासाठी िवाना केिे. 
साहरजकच रवजापूिच्या िाज्यावि एकाच वेळी वगेवगेळ्या रदशानंी तीन िाष्ट्राचं्या सुसज्ज सेनारवभागानंी 
हल्ला केल्यामुळे रवजापूिच्या िाज्याचा आता नाश होणाि की काय असे वाटण्यासाििी परिस्स्थती रनमाण 
झािी. 
 

(९८) आता आपण कसे वागाव े याबद्दि इब्राहीम आरदिशहाच्या मनात संशय रनमाण झािा. 
आपल्या सल्लागािानंी प्रकट केिेल्या मताविचा देिीि त्याचा रवश्वास उडािा. अशा परिस्स्थतीत त्याने 
आसदिानािा बेळगावहून बोिाव ू पाठरविे आरण आता काय किाव े याबद्दि त्याचा सल्ला रवचाििा. 
त्यावि आसदिानाने आपिे मत रदिे की आपिा ििोिि जि कोणी शत्र ूअसेि ति बुिहाण रनजामशहा. 
त्यानेच इतिानंा आपल्याबिोबि शत्रतु्वाचे धोिण स्वीकािण्यास उदु्यक्त केिेिे आहे. त्याचा जि बदंोबस्त 
किता आिा ति इतिाचंी व्यवस्था अगदी सहजगत्या िावता येईि. तेव्हा माझा आपल्यािा असा सल्ला 
आहे की सोिापूिच्या पाच रजल्ह्ाचंा मुिूि त्यािा तोडून द्यावा आरण त्याच्याशी तह किावा. 
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आसदिानाने अशीही रशफािस केिी की िामिाजाकडे देिीि स्वतंत्ररित्या तह किण्यासाठी बोिणी 
िावावी आरण त्याच्याबिोबि मतै्रीची भावना रनमाण किण्यासाठी त्याच्याकडे भेटीदािि वस्तू पाठवाव्या. 
कािण माझ्या मते त्याच्यादािि काही थोड्या फाि सविती केल्यास त्यािा आपल्यािा सहज आवि 
घािता येईि. कािण िामिाजाच्या स्वतःच्याच कनाटकच्या िाज्यात आता पूणुपणे स्स्थिस्थावि आहे असे 
कोणत्याच [३] (९४) अथाने म्हणता यावयाचे नाही. त्याचे अंरकत असे अनेक िाय याचं्या बडंाचा अजून 
उपशम झािेिा नाही. म्हणून माझ्या म्हणण्याचा उदे्दश असा की या दोन िाज्याकंडून आपल्यावि होणाऱ्या 
हल्ल्यातून आपिी सुटका झािी की कुतुबशहािा वठणीवि आणण्याची कामरगिी मी माझ्या स्वतःकडे 
घेईन. अगदी थोड्या कािावधीत त्याने रवजापूिकडून आपल्या ताब्यात घेतिेिी सवु स्थळे मी पुन्हा 
हजकून घेईन असे वचन मी आपल्यािा देतो. 
 

(९९) आसदिानाच्या या सल्ल्याप्रमाणे इब्राहीम आरदिशहाने कािवाई केिी. त्यानुसाि बुिहाण 
रनजामशहा आरण िामिाजा याजबिोबि तह किण्यात आिा. यानंति आसदिानाने जमरशद 
कुतुबशहारवरुद्ध चाि केिी आरण त्याने नुकत्याच बाधंिेल्या काकनीच्या रकल्ल्याचा तीन मरहन्याचं्या 
वढे्यानंति पाडाव केिा. तो रकल्ला त्याने जमीनदोस्त केिा. नंति त्याने एटरगिच्या रदशनेे कूच केिे तो 
चाि करून येत आहे हे पारहल्यावि शत्रूने एटरगिचा वढेा उठरविा. त्याच्याबिोबि िढाई देण्याचा धोका 
पत्किणे शहाणपणाचे ठिणाि नाही असा शत्रनेू रवचाि केिा आरण त्याने आपल्या िाज्याकडे माघाि 
घेतिी. आसदिानाने अगदी सख्तपणे गोवळकोंड्याच्या वशेीपयंत त्याचा पाठिाग केिा. रतथे ठाण 
माडूंन जमरशद कुतुबशहाने आसदिानाबिोबि युद्ध केिे. याप्रसंगी युद्धाची मोठी धुमिक्ी उडून 
गोवळकोंड्याच्या सुितानाचा पिाभव झािा. आसदिानाचे आरण त्याचे दं्वद्व युद्ध झािे आरण त्यामध्ये 
आसदिानाच्या तिवािीचा वाि िागून कुतुबशहाच्या गािािा जिम झािी. आयुष्ट्यभि त्यामुळे 
त्याच्यामध्ये व्यंग िारहिे. याप्रमाणे मोठ्या यशस्वी िीतीने आपिी मोहीम संपवनू रवजयीहोत्साता 
आसदिान रवजापूििा पितिा. तेथे इब्राहीम आरदिशहाने सन्मानपूवुक त्याचा सत्काि केिा. याप्रमाणे 
आपण जे जे करू असे आसदिानाने सुितानािा वचन रदिे त्याप्रमाणे बव्हंशी कृती करून ते त्याने पुिे 
केिे. 
 

(१००) या मोरहमेिा काही कािावधी िोटल्यावि िामिाजाने बुिहाण रनजामशहािा रचथावनू 
कुिबर्गयाचा पाडाव किण्यासाठी चाि करून जाण्यास उद्युक्त केिे. त्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी म्हणून 
इब्राहीम आरदिशहाने रवजापूिहून कूच केिे. तो हूिचीन गावानजीक आल्यावि रवजापुिी सैरनकानंा असे 
आढळून आिे की भीमा नदीच्या परिकडीि रकनाऱ्यावि बुिहाण रनजामशहा मजबतूपणे ठाण माडूंन 
बसिा आहे. त्या रठकाणावरून नदी पाि करून जाणे अशक्य आहे हे जेव्हा रदसून आिे [३] (९५) तेव्हा 
इब्राहीम आरदिशहाने नदीच्या उजव्या बाजूच्या काठावि आपिी छावणी रदिी. जवळजवळ तीन मरहने 
पावसाळा चािू असताना दोन्ही सैन्ये समोिा समोि ठाण माडूंन बसिी होती. त्याचं्यात एकदाही संघषु 
उडािा नाही आरण एक नदी काय ती त्याचं्यामध्ये होती. सितेशवेटी इब्राहीम आरदिशहािा या 
अडवणुकीचा कंटाळा आिा. त्यािा नदी पाि करून जाण्यासाठी योर्गय अशी जागा रमळािी आरण 
त्याप्रमाणे तो नदीपाि झािा. यानंति दोन्ही फौजा पिस्पिापंाशी रभडल्या. झािेल्या िढाईत बुिहाण 
रनजामशहाच्या फौजाचंा पूणुपणे पिाभव झािा. त्याचें अरतशय नुकसान झािे. िणभमूीवि २५० हत्ती, १७० 
तोफा, दारूसामान, पेटािे आरण त्यारशवाय िाजरचन्हे आरण छावणीचे सवु सामान त्यानंी गमाविे. या 
िढाईत इब्राहीम आरदिशहा व्यस्क्तशः अरतशय शौयाने िढिा आरण त्याने आपल्या हातातीि िङ्गाने 
आपल्या तीन प्ररतस्पध्यांना कंठस्थान घातिे. पिंतु ह्ा रवजयाचे संपूणु श्रेय त्याने आसदिानाच्या 
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कतुृत्वािा देऊन आपल्या मनाचा मोठेपणा दािरविा. त्याने आसदिानािा त्याच्या जहारगिीव्यरतरिक्त 
इति अनेक रजल्हे बहाि केिे. 
 

(१०१) िढाईत रमळािेल्या या उज्ज्वि यशाचा गवु चढून इब्राहीम आरदिशहाने बुिहाण 
रनजामशहाकडून तहासाठी बोिणी किण्यास आिेल्या वरकिानंा अरतशय रतिस्कािपूण ु अशी वागणूक 
रदिी. यानंति आपल्या प्रजाजनाबंिोबिचे त्याचे वतुनही अरतशय कू्िपणाचे होऊ िागिे. त्याने आपल्या 
काही सवोत्कृष्ट अरधकाऱ्यानंा ठाि माििे आरण अनेकानंा बािीकसािीक कािणावरून अरतशय कठोि अशा 
रशक्षा केल्या. त्याच्या अशा या वागणुकीचा परिणाम त्याच्या सिकािात भयंकि असंतोषाची भावना रनमाण 
होण्यात झािा. या असंतोषाचा फायदा बुिहाण रनजामशहाने घेतिा आरण पुन्हा एकदा रवजापूिच्या 
सुितानारवरुद्ध युद्ध पुकाििे. सहा मरहन्याच्या अवरधत त्याने दोनवळेा झािेल्या िढायातं रवजापूिकिाचंा 
पिाभव केिा. या प्रसंगी त्याने रवजापूिचे अनेक हत्ती पाडाव केिे. रनजामशाही फौजेने रवजापूिच्या 
मुिुिात इतका हाहाःकाि उडरविा की िुद्द इब्राहीम आरदिशहाच्या सते्तच्या अस्स्तत्वािाच धोका रनमाण 
झािा. रवजापूिच्या सुितानाने आपिी अशी समजूत करून घेतिी की आपिे हे जे नुकसान झािेिे आहे 
त्यािा कािणीभतू त्याच्या अरधकाऱ्यामंधीि असंतोष आरण त्याच्या मुिकी बाबींचा व्यवहाि बघणािे 
मुख्यारधकािी ब्राह्मण [३] (९६) याचंी कािस्थाने ह्ा गोष्टी आहेत. परिणामी कािण नसताना देिीि 
त्याच्या मनात उद भविेल्या संशयामुळे त्याने दोन मरहन्याच्या थोड्याशा कािावरधत उच्चारधकािावि 
असिेल्या ४० हहदू आरण ७० मुसिमान अरधकाऱ्याचंा वध किरविा. सिते शवेटी रनिाश होऊन काहीही 
माग ु न उिल्यामुळे त्याच्या अरमिापंैकी अनेकानंी सुितानािा हसहासनावरून काढून टाकण्याच्या आरण 
त्याचा भाऊ अबदुल्ला यािा गादीवि बसरवण्याचा गुप्त कट िचिा. इतक्या थिािा गोष्टी पोहोचल्या तेव्हा 
कटवाल्यापैकी एकाने आपल्यािा भिपूि बरक्षशी रमळेि या आशनेे इब्राहीम आरदिशहापाशी विीि कटाची 
उघडीक केिी. इब्राहीम आरदिशहाने त्यािा आरण त्याने कटात सामीि असिेल्या ज्या ज्या 
सिदािारंवरुद्ध मारहती रदिी होती त्यापैकी बहुतेकानंा प्राणदंडाची रशक्षा रदिी. इब्राहीम आरदिशहाचा 
भाऊ अबदुल्ला ह्ाने अरतशय कष्टाने गोव्याकडे पळून जाण्यात यश रमळरविे. तेथे पोतुुगीजानंी मोठ्या 
सन्मानपूवुक त्याचा सत्काि केिा आरण त्यािा संिक्षण देऊ केिे. [३०४☐] इब्राहीम आरदिशहा हा त्याच्या 
पिायनामुळे अरतशय चवताळिा आरण पोरिस अरधकाऱ्यावंि देििेि किण्याचे ज्याचें काम होते त्या 
ब्राह्मणानंा त्याने रवजापूिच्या मोठ्या चौकात हािहाि करून ठाि मािण्याची रशक्षा रदिी. तेथे अरतशय 
भयानक अशा यातना भोगीत असताना त्याचें प्राणोत्क्मण झािे. ह्ाच सुमािास त्याच्या मनात 
आसदिानाच्या रनष्ठेबद्दिच्या त्याच्या जुन्या संशयाने पुन्हा डोके वि काढिे आरण त्याने आसदिानापाशी 
अशी काही वागणूक ठेविी की आता वृद्ध झािेल्या त्या वरजिािा बेळगाव येथीि त्याच्या जहारगिीकडे 
स्वसंिक्षणाथु माघाि घेऊन िाहणे भाग पाडिे. तेथून त्याने आपल्या एका रवश्वासातीि रमत्रािा बिोबि ९ 
हत्ती, ९ घोडे आरण पुष्ट्कळ हकमतवान अशा दुर्ममळ वस्तू देऊन एका पत्रासरहत सुितानाकडे िवाना केिे. 
हे पत्र पुढीिप्रमाणे होते : “िुदावतं तुमच्यामध्ये आरण माझ्यामध्ये अशा तऱ्हेची फािकत रनमाण व्हावी असे 
काय बिे घडिे? [३] (९७) मी असे काय केिे हकवा आपण माझ्याबद्दि असे काय ऐकिे हकवा माझ्या 
वतुणुकीत आपण गैि असे काय पारहिे? 
 

“जि का माझ्या हातून काही गुन्हा घडिा असेि ति माझी गदुन िड् गाच्या प्रहिाबिोबि धडा 
वगेळी होऊन जाऊ दे. पिंतु कािणारशवाय असा क्षोभ होऊ देणे म्हणजे ते औदायाचे िक्षण नाही हकवा 
न्यायीपणाचे देिीि नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

“आपल्या ह्ा अवकृपेचे कािण काय आहे हे मिा समजत नाही हकवा आपल्या माझ्याबिोबिच्या 
उदासीन वागणुकीिा काय प्रसंग घडिा हेही मिा कळू शकत नाही. 
 

“माझ्या रहतशत्रूंनी मी जे जे काही गुन्हे केल्याचा माझ्यावि आिोप केिा आहे ते कदारचत् माझ्या 
हातून शकेडो वळेा घडून आिे असतीि पिंतु त्यानंा मिा कोणत्या आिोपािंािी रनरितपणे दोषी 
धिावयाचे आहे हेच मिा समजत नाही. युसुफचा नाश केल्याचा आिोप ज्या िाडंर्गयावि किण्यात आिा 
त्याच्याप्रमाणे मी रनदोष आहे. मी गुन्हा केिेिा कोणी पारहिा नसताना हकवा माझ्याबद्दि तसे काही 
ऐरकवात आिे नसताना मिा रशक्षा फमारवण्यात आिेिी आहे. जे शब्द मी बोिल्याचा आिोप ते माझ्यावि 
कितात ते माझ्या तोंडून कधीच गेिे नाहीत हकवा माझ्या मनात दुष्ट कािस्थानाच्या रवचािाचंी व्युप्तत्ती 
कधीच झािी नाही. 
 

“ह्ा रकल्ल्यात मिा रविंब िागिा आहे आरण मी दिबािात गैिहजि आहे याचे कािण माझ्या 
शत्रूंची माझ्या रवरुद्ध जी कािस्थाने चाििी आहेत त्यािा बळी न पडणे हे आहे. कािण ते दििोज आपल्या 
कानावि माझ्या हेतंूच्या शुरचतेरवषयी आरण माझी आपल्या ठायी जी भक्ती आहे रतच्या ििेिोटेपणाबद्दि 
भितेसिते घाितात. अगोदिच त्यानंी माझ्या चारित्र्यावि मी माझ्या रनष्ठेपासून ढळल्याचा डाग िावनू 
हशतोडे उडरविे आहेत इतकेच काय ति आपल्या हृदयरूपी शारंतरूपािा त्यानी औदारसन्याची गुहा–छे 
रतिा दुःिाचीच गुहा असे म्हणाव ेिागेि–आरण ज्विंत पेटणाऱ्या अर्गनीचे रनवासस्थान बनवनू टाकिे 
आहे. माझ्यावि रवश्वासघातकीपणाचा आिोप करून त्यानंी आपल्या मनातीि आनंदाच्या तेवत्या ज्योतीचा 
प्रकाश कमी करून टाकिा आहे. माझ्या एकरनष्ठेच्या शुद्ध सोन्यात त्यानंी संशयरूपी धातू रमसळून ते गढूळ 
बनरविे आहे आरण सदा पीडा देणाऱ्या मत्सिाच्या मुशीत आपल्या हृदयािा त्यानंी रवतळवनू टाकिे आहे. 
[३] (९८) 
 

“पिंतु आपण सुितानाचें सुितान आहात. जि का आपण आपल्या दयाळू स्वभावातून माझ्या 
परिस्स्थतीबद्दि अननुभतूी प्रकट करून माझ्या शत्रनूा िाजेने माना िािी घािावयास िावल्या आरण मिा 
आपल्या समक्ष हजि होण्याची आज्ञा रदिी ति मी पावसाळा संपत आल्यावि आपल्या हसहासनाच्या 
पायाशी सपशिे िोटागंण घािण्याकिता येण्यासाठी येथून कूच किीन. एका मरहन्यात आपल्यािा नजि 
किण्यासाठी मनािा तोषरवणाऱ्या भेटी आरण देणर्गया बिोबि घेऊन दिबािात त्वरित मी हजि होईन.” 
 

(१०२) हे पत्र वाचल्यानंति इब्राहीम आरदिशहाचे हृदय हेिावनू गेिे. त्यावेळी आसदिानाची 
कुटंुबीय मंडळी रवजापूििा होती. त्याचं्यावि त्याने आपल्या कृपेची रवशषे िैििैिात केिी. 
आसदिानाकडे बेळगाविा जाण्यासाठी तो जवळजवळ त्यानंा पिवानगी देण्याच्या बेतात होता तोच 
िाजपुत्र अबदुल्ला याच्या बंडाचा एकाएकी प्रादुभाव झािा आरण इब्राहीम आरदिशहाच्या मनात त्याच्या 
वरजिाच्याबद्दि असिेल्या संशयाने रफरून उचि िाल्ली आरण त्याच्याबद्दि सुितानाच्या मनात जी 
अनुकूि प्रवृत्ती होती रतचा िोप झािा. 
 

(१०३) आपल्या भावाच्या कू्ि वागणुकीतून िाजपुत्र अबदुल्ला याने आपिी सुटका करून घेऊन 
गोव्यािा पिायन केिे. तेथे त्याच्याबिोबि रवजापूिचे जे अमीि गेिे होते त्यांनी त्यािा अहमदनगिचा 
बुिहाण रनजामशहा आरण गोवळकोंड्याचा जमरशद कुतुबशहा याचं्याबिोबि त्याचंी मदत रमळरवण्याच्या 
आशनेे पत्रव्यवहाि किण्यास उद्युक्त केिे. रवजापूिमधीि कािभािाची अंदाधंुदीची परिस्स्थती रनजामशहा 
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आरण कुतुबशहा याचं्या अविोकनात आिी होती आरण आसदिानाच्या मनात उत्पन्न झािेल्या घृणेची 
त्यानंा पूणपुणे कल्पना होती. तेव्हा त्यानंी अबदुल्ला यािा हसहासनावि बसरवण्यासाठी मदत देण्याचे वचन 
रदिे. त्याचवेळी त्यानंी गोव्याच्या पोतुुगीजानंा रिहून कळरविे की इब्राहीम आरदिशहाचे कौयु आरण 
जुिूम हे बरघतल्यानंति आम्हािा ति असे रदसत आहे की त्याच्या िाज्यकािभािात इतक्या काही 
त्रासदायक घटना घडून येतीि की कोणत्याही उपायाचंा अविंब केिा तिी त्या दडपून टाकता येणे 
त्यािा शक्य होणाि नाही. तेव्हा आमची अशी इच्छा आहे की िाजपुत्र अबदुल्ला यािा आमच्याकडे 
पाठरवण्यात याव े कािण त्याच्या भावाच्या जागी हसहासनावि त्यािा बसरवण्याचा आमचा बेत आहे. 
पोतुुगीजानंी या योजनेिा पाहठबा देण्याचे कबिू केिे पिंतु त्याच वळेी त्यानंी असे कळरविे की जि या 
कामी आसदिानाचे मनोभाव ेसहकायु [३] (९९) रमळािे ति यश येण्याची काहीतिी आशा आहे. 
 

(१०४) पोतुुगीजाकंडून विीि उत्ति आल्यावि बुिहाण रनजामशहाने आपल्या एका प्रमुि ब्राह्मण 
वरजिािा आसदिानाचे मन विीि कटात सामीि होण्याकिता वळरवण्यासाठी म्हणून त्याच्याकडे िवाना 
केिे. पिंतु आपल्या एकरनष्ठेपासून च्युत होण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेच त्या रवश्वासू वरजिाच्या अंगाचा 
थिकाप उडािा आरण त्याने कु्द्ध होऊन त्या ब्राह्मणािा सारंगतिे की सुसंस्कृत िाष्ट्राचें जे काही 
कायदेकानू आहेत त्यानुसाि वरकिातीच्या माणसाचंा आदि िािावा असे आहे. असे कायदेकानू जि नसते 
ति मी तुिा िरचत ठाि माििे असते. आसदिान त्यािा पुढे असेही म्हणािा की तुिा जि तुझा जीव 
प्यािा असेि ति माझ्या क्ोधाने माझ्या रववकेबुद्धीवि मात किण्याचे अगोदि आरण मी माझ्या मूळ 
स्वभावातीि चागुंिपणा रवसरून माझ्या नैसर्मगक प्रवृरत्तरवरुद्ध वागणूक किण्याचे अगोदि माझ्या 
अरधकािकके्षच्या बाहेि तू ताबडतोब रनघून जा. हा रनिोप घेऊन तो ब्राह्मण बुिहाण रनजामशहाकडे आिा 
पिंतु पोतुुगीजाचंी मात्र अशी समजूत झािी की एक आसदिान सोडून दरक्षणेतीि इति सवु सत्तारधश 
िाजपुत्र अबदुल्ला यािा पाहठबा देण्यासाठी एकजूट करून उभे आहेत. त्यामुळे त्यानंी अबदुल्ला बिोबि 
घेऊन गोव्याहून कूच केिे. अबदुल्ला याने त्यानंति उघडउघड आपल्या नावे सुितान म्हणून द्वाही 
रफिरविी. िाजधानीतीि बहुतेक सवु अमीि इब्राहीम आरदिशहाचा पक्ष सोडून अबदुल्ला यािा जाऊन 
रमळण्याच्या तयािीत होते. तोच एक अशी घटना घडून आिी की ज्यामुळे साऱ्या िाजकािणाचा िंग 
पािटिा. आसदिान हा अरतशय आजािी झािा. आता तो मिणाि अशी मनाची समजूत करून घेऊन 
बुिहाण रनजामशहाने आपिी दृष्टी बेळगावच्या रकल्ल्याकडे वळरविी आरण अबदुल्लािा बिोबि घेऊन 
सिळ रवजापूिकडे कूच करून जाण्याचे ऐवजी आपिे स्वतःचे बेत तडीस नेण्याकिता त्याने रमिज येथे 
मुक्काम केिा. तो रवजापूिकडे गेिा असता ति रवजापूिच्या हसहासनावि िाजपुत्र अबदुल्ला याच्या 
स्थापनेची रनरिती झािी असती. रमिजेहून त्याने उपरिरनर्मदष्ट बेळगाविा पूवी गेिेल्या आपल्या ब्राह्मण 
अरधकाऱ्यािा भिपूि द्रव्य देऊन बेळगावकडे जाण्यासाठी रनयुक्त केिे. त्याने त्यािा असा आदेश रदिा 
की आसदिानाच्या मृत्यचूा प्रसंग ओढवल्यास तू रकल्ल्याविीि रशबदंीमधीि रशपायानंा भिपूि िाच 
चािण्यासाठी त्या िकमेचा उपयोग करून ते तुझ्या हवािी रकल्ला कितीि अशी तजवीज कि. त्याच्यावि 
सोपरविेल्या कामरगिीत त्या ब्राह्मणािा जवळजवळ यश प्राप्त झािे तोच आसदिानाच्या [३] (१००) 
नजिेस विीि कट येऊन कटाची उघडीक झािी. त्याबिोबि आसदिानाने त्या गुप्त हेिािा आरण त्याने 
अगोदिच िाच देऊन आपिेसे केिेल्यापंैकी ७० रशपायानंा पकडून ठाि माििे. रवजापूिच्या सिदािाचं्या 
कानावि जेव्हा ही घटना गेिी तेव्हा िाजपुत्र अबदुल्ला याच्या बडंामध्ये वृद्ध आसदिानाचा कोणत्याही 
प्रकािे हात नाही याबद्दि त्याचंी पूणुपणे िात्री पटिी. साहरजकच आरदिशहाजवळीि त्याचंी रनष्ठा दृढ 
िारहिी. इकडे रदवसेरदवस िाजपुत्र अबदुल्लाच्या अनुयायातं घट होत िारहिी. [३०५☐] 
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(१०५) आसदिानाची प्रकृती रदवसेरदवस ढासळत गेिी. वृद्धावस्थेमुळे िोगाशी प्ररतकाि 
किण्याची शक्ती देिीि कमी झािी तेव्हा त्याने मृत्यिूा तोंड देण्याची तयािी केिी आरण इब्राहीम 
आरदिशहािा पुढीिप्रमाणे काव्यरूप पत्र पाठवनू आपल्यािा अिेिची भेट देण्याची कृपादृष्टी 
दािरवण्याची रवनंती केिी. “हे शहेनशहा सुप्रभातीच्या वायुसाििा मैरत्ररूपी िताकंुजािा भेट देण्यासाठी 
त्विा कि. आकषकु असिेल्या सुरूच्या झाडासाििा मैत्रीच्या उपवनाकडे ताबडतोब ये.” 
 

(१०६) मोहिुम रहजिी ९५६ जानेवािी इ. स. १५४९ आसदिानाच्या रवनंतीिा मान देणे योर्गय 
आहे असा रवचाि इब्राहीम आरदिशहाने केिा आरण रहजिी ९५६ या वषीच्या मोहिुम मरहन्यात त्याने 
बेळगावकडे कूच केिे. हुकेिीच्या पुढे गेल्यावि आसदिानाच्या मृत्यचूा वृत्तान्त त्यािा रमळािा. तेथून 
सुितानाने झपायाने कूच केिे. त्याच रदवशी िात्री तो बेळगाविा येऊन पोहोचिा. तेथे त्याने 
आसदिानाची कुटंुबीय मंडळी आरण अनुचि याचें सातं्वन केिे आरण माझी तुमच्यावि कृपादृष्टी िाहीि 
असे त्याने त्यानंा अरभवचन रदिे. पिंतु दिम्यान त्याने आसदिानाची जहारगिी आरण िरजना 
सिकािजमा केिा. परिस्स्थती अशा प्रकािची [३] (१०१) असताना पोतुुगीजानंी गोव्याकडे पित कूच 
केिे. त्यानंी आपल्याबिोबि िाजपुत्र अबदुल्ला यािाही बिोबि नेिे. या कटात सामीि असिेल्या इति 
दोस्त मंडळींनीही आपापल्या मुिुिाकडे माघाि घेतिी. 
 

(१०७) आसदिानाचा सािासाि रवचाि आरण बुरद्धमत्ता ही अरतशय रविक्षण होती. इस्माईि 
आरदिशहाच्या कािरकदीत त्याने आपल्या जहारगिीचा कािभाि इतका व्यवस्स्थत केिा की उत्कृष्ट 
कािभािी म्हणून त्याचे नाव इरतहासात गाजिे. जवळजवळ २० वषेपयंत दरक्षणेतीि धमुरनष्ठ आरण प्ररसद्ध 
पुरुषाचंा तो आश्रयदाता आरण संिक्षक होता. साऱ्या जगाने त्याची वाहव्वा केिी आरण त्यािा चाहिे. 
त्याच्या उच्चअरधकािपदािा साजेि अशातऱ्हेच्या भपक्यात आरण झगमगाटात तो िारहिा. रवजयनगिचा 
िाजा आरण इति िाजेिजवाडे त्यािा वािंवाि सन्मानपूवुक अशी पते्र पाठवनू आरण मूल्यवान भेटी पाठवनू 
त्याची मजी संपादन किण्याचा प्रयत्न किीत. त्याच्या अंगची थोि कतुबगािी आरण त्याचे वजन याबद्दि 
आपल्यािा र्गवाही असल्याची जाणीव ते नेहमी देत. त्याच्या जार्मजयन, रसिकॉरशयन, हहदू आरण हबशी 
घिगुती अनुचिाचंी संख्या जवळजवळ २५० होती. त्याच्या मािकीचे ६० मोठे आरण १५० िहान आकािाचे 
हत्ती होते. त्याच्या तबेल्यात ४०० एकमेव अशा रमश्र-अविादीचे अिबी घोडे होते आरण त्याचंी पैदास 
हहदुस्थानात झािी होती. त्याने आपल्या जहारगिीच्या कािभािात अफाट संपत्ती जमरविी होती त्याच्या 
भटाििान्यात दििोज दरक्षणी वजनाप्रमाणे १०० मण तादूंळ, ५० मेंढ्या आरण १०० कोंबड्या इतक्या 
सामग्रीचा उपयोग केिा जाई. यावरून इति वस्तंूवि रकती िचु केिा जात असेि यारवषयी सहज कल्पना 
किता येण्यासाििी आहे. त्याने प्रथमतः सोनेिी विाच्या कापडाचा कमिपट्टा आरण िंजीि वापिण्याची 
प्रथा सुरू केिी. त्या वेळेपासून या देशात उच्चपदस्थ व्यक्तींनी ह्ा गोष्टी वापिण्याची प्रथा अमिात आिी. 
हत्तींना काबूत ठेवण्यासाठी िुजूक अथवा अंकुश वापिण्याऐवजी िगाम घािून हत्तीवि बसण्याची प्रथा 
रूढ किण्याचा प्रयत्न त्याने [३] (१०२) केिा. पिंतु हत्ती ह्ा प्राण्यािा वािंवाि एकाएकी रपसाळण्याची 
सवय असल्याने हत्तीिा अशातऱ्हेने काबूत ठेवण्याच्या पद्धतीिा प्ररतसाद रमळािा नाही. आसदिानाने 
मृत्युसमयी प्रकट केिेल्या इच्छेप्रमाणे इब्राहीम आरदिशहाने त्याची मुिगी महताब रबबी ही अिी 
बिीदशहािा रववाहात रदिी. या िर्गनारनरमत्ताने त्याने अिी बिीदशहा याच्याबिोबि मैत्री संपादन केिी. 
 

(१०८) आसदिानाच्या मृत्यनंूति िवकिच बुिहाण रनजामशहाने आपिे वकीि नजिाणे बिोबि 
देऊन िामिाजाकडे िवाना केिे. दोघा िाजपुत्रामंध्ये पिस्पिाबंद्दि आत्मीयतेच्या भावना प्रकट किण्यात 
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आल्या. ह्ा परिस्स्थतीची जाणीव होताच इब्राहीम आरदिशहाने रवजापूि दिबािी असिेल्या 
रवजयनगिच्या वरकिानंा इतक्या तुच्छतापूवुक वागणूक रदिी की ते भयभीत झािे आरण इब्राहीम 
आरदिशहाचा रनिोपही न घेता एकाएकी रवजयनगििा रनघून गेिे. तेथे गेल्यावि त्यानंी िामिाजािा 
सारंगतिे की आपण बुिहाण रनजामशहाबिोबि जो दोस्तीचा किाि केिा आहे त्यामुळे संतापून जाऊन 
इब्राहीम आरदिशहा आम्हािा ठाि किण्यास उद्युक्त झािा. आम्ही केवळ पळून गेिो म्हणून त्याच्या 
हातून बचाविो. हे ऐकल्यानंति िामिाजािा अरतशय संताप आिा आरण इब्राहीम आरदिशहािा 
अहमदनगिच्या सुितानाबिोबि युद्धात गोवण्यासाठी त्याने बुिहाण रनजामशहािा रिरहिे की तुम्ही 
इब्राहीम आरदिशहाचा दोस्त अिी बिीद त्याच्या ताब्यातीि कल्याणीवि हल्ला किा. 
 

(१०९) या पत्रानुसाि बुिहाण रनजामशहाने फौज बिोबि घेऊन अहमदनगिहून कूच केिे. त्याने 
कल्याणीिा वढेा रदिा आरण अरतशय परिणामकािकरित्या त्याने कल्याणीची नाकेबदंी केिी. अिी 
बिीदच्या रवनंतीवरून इब्राहीम आरदिशहाने कल्याणीविीि दडपण कमी किण्यासाठी चाि केिी. त्याने 
शत्रचू्या नजीकच आपिी छावणी रदिी. सपाटीवि शत्रबूिोबि सामना देण्यात धोका आहे हे त्याने 
ओळििे आरण म्हणून त्याने आपल्या छावणीभोवती मोचे िोदून मजबुती केिी. बुिहाण रनजामशहािाही 
वढेा उठवावा अशी मनापासून इच्छा नव्हती. तेव्हा त्यानेही आपल्या [३] (१०३) छावणीचा कडेकोट 
बदंोबस्त केिा. अशी परिस्स्थती असताना इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या सैन्यातीि अरतशय कुशि अशा 
बगी अरधकाऱ्यानंा छावणीकडे येणािे िस्ते ताब्यात घेण्याचा आरण धान्य आरण िसद याचंा पुिवठा शत्रकूडे 
होऊ नये म्हणून प्ररतबंधक उपाययोजना किण्याची आज्ञा रदिी. हे बगी अरधकािी हिक्या शिानंी 
िढण्यात तिबेज होते. ह्ा हुकुमाची अंमिबजावणी इतक्या काटेकोिपणे किण्यात आिी की बुिहाण 
रनजामशहाच्या छावणीत िवकिच दुष्ट्काळी परिस्स्थती रनमाण झािी. परिणामी िमजानच्या मरहन्यात 
सुितान आरण त्याची फौज या सद्धमाचे पािन किणाऱ्यानंा आरण हहदंूना अशा दोघानंाही कोणताच दुसिा 
उपाय न चािल्याने उपवास घडिा. [३०६☐] याप्रमाणे बुिहाण रनजामशहाची अवस्था मोठी केरविवाणी 
झािी तेव्हा त्याने आपल्या सेनापरतबिोबि रवचािरवरनमय केिा. काहीनी सल्ला रदिा की आपण वढेा 
उठवावा आरण अहमदनगिकडे माघाि घ्यावी. काहीनी असे सारंगतिे की आपण इब्राहीम 
आरदिशहाबिोबि समझोता घडवनू आणावा. बुिहाण रनजामशहाच्या चाकिीतीि शहाजाफि आरण 
कारसम बेग या दोघा पिदेशी वरजिाचें मत मात्र या दोन्ही रवचािसिणींच्या रवरुद्ध पडिे आरण त्यानंी 
शत्रबूिोबि िढाई देण्यात यावी असा िणिणीत सल्ला रदिा. त्यानंी माडंिेिा प्रस्ताव प्रत्यक्ष कृतीत 
उतिरवण्याचा बुिहाण रनजामशहाने रनिय केिा. याप्रमाणे िमजानचा उपवास सोडण्याचे रदवशी सकाळी 
उजाडता उजाडता सैफउद दीन ऐनउि् मुल्क याने इति अरधकाऱ्यासंमवते इब्राहीम आरदिशहाच्या 
छावणीवि अचानक हल्ला केिा. आरदिशहाचे सैरनक बेसावध होते आरण िमजानच्या उत्सवाची त्याचंी 
तयािी चाििी होती. इब्रारहम आरदिशहा हा त्यावळेी गिम पाण्याच्या स्नानगृहात होता. त्यािा आपिा 
जीव बचावनू पळून जाण्यास जेमतेम अवधी रमळािा. त्याच्या सैरनकानंी इतक्यात गोंधळिेल्या अवस्थेत 
पळ काढिा की रवजयी बुिहाण रनजामशहाच्या हाती आरदिशहाचे सवु तंबू, सामानसुमान आरण 
तोफिाना पडिा. रमळािेल्या यशाने फुगून जाऊन त्याच रदवशी कल्याणीच्या रकल्ल्यावि हल्ला 
चढरवण्यात यावा असा हुकूम बुिहाण रनजामशहाने [३] (१०४) रदिा. आपल्या दोस्ताचा पिाभव 
झाल्यामुळे भयचरकत झािेल्या रकल्ल्याविीि रशबंदीने आपिी शिे िािी ठेविी आरण कोठल्याही 
प्ररतकािारशवाय रकल्ल्याची शिणागती रदिी. 
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(११०) या घटनेमुळे इब्राहीम आरदिशहा नाउमेद झािा असे मात्र रबिकुि झािे नाही. आपिा 
प्रदेश शत्रचू्या हातून उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून उिट त्याने शत्रचू्या प्रदेशावि आक्मण केिे. तो एकाएकी 
पिंड्यासमोि येऊन उभा ठाकिा. पिंड्याचा दिवाजा िुिा होता. त्याबिोबि फौजेच्या एका तुकडीिा 
घेऊन तो रकल्ल्यात घुसिा. रकल्ल्याविीि रशबदंीने शिणागती रदिी. रकल्ला इब्राहीम आरदिशहाने एका 
दरक्षणी अरधकाऱ्याच्या ताब्यात सोपरविा तेथून त्याने आजूबाजूच्या रजल्ह्ाचंा मुिूि उद्ध्वस्त 
किण्यासाठी कूच केिे. तेथून त्याने भिपूि िंडणी गोळा केिी आरण बुिहाण रनजामशहा येतो आहे असे 
पाहून तो रवजापूिकडे पित रफििा. बुिहाण रनजामशहाने पिंडा पुन्हा हजकून घेण्यासाठी कूच केिे. 
रकल्ल्यापासून बऱ्याच मिै अंतिापयंत तो होता तोच रकल्ल्याच्या भ्याड सुभेदािाने घाबरून जाऊन 
िातोिात पिायन केिे. आपिा बेत त्याने आपल्या अनुयायानंादेिीि कळरविा नाही. दुसऱ्या रदवशी 
सकाळी त्यानंीदेिीि आपल्या अरधकाऱ्याचे अनुकिण करून रकल्ल्यावरून पळ काढिा. यानंति रतसऱ्या 
रदवशी रिकामा झािेिा रकल्ला रकल्ल्याच्या पूवीच्या रकल्लेदािाने गाजावाजा न किता आपल्या ताब्यात 
घेतिा. 
 

(१११) रवजापूि येथे पोहोचल्यानंति उपरिरनर्मदष्ट दरक्षणी अरधकाऱ्यािा इब्राहीम आरदिशहाने 
ठाि माििे आरण त्याने कल्याणीचा रकल्ला पित हजकून घेण्यासाठी तयािी किण्यास सुरुवात केिी. या 
बेताची िबि जेव्हा बुिहाण रनजामशहािा िागिी तेव्हा त्याने आपिे वकीि िामिाजाकडे िवाना केिे. 
िामिाजाने पुढीि वषी िढाईची कािवाई किण्यासाठी कोणती योजना आिावी याबद्दि रवचाि 
किण्यासाठी िायचूिनजीक बुिहाण रनजामशहािा भेटण्याचे कबूि केिे. त्यानुसाि रहजिी ९५९ [रहजिी 
९५९ इ. स. १५५१] या वषी िामिाजाने बिीच मोठी फौज घेऊन िायचूिकडे कूच केिे. तेथे असा ठिाव 
झािा की बुिहाण रनजामशहाने मुद्गि आरण िायचूिचे रकल्ले िामिाजासाठी हजकून घेण्यास मदत किावी 
आरण िामिाजाने सोिापूि शहि आरण आवतीभोवतीचा मुिूि हजकण्यास बुिहाण रनजामशहािा मदत 
[३] (१०५) किावी. या बेताप्रमाणे दोस्तानंी िायचूि हजकून घेतिे. त्याचं्या हाती िायचूि पडल्यावि 
मुद्गि येथीि रशबदंीने कोणताच प्ररतकाि न किता शिणागती रदिी. यानंति िामिाजाने आपिा धाकटा 
भाऊ वेंकटाद्री यािा बुिहाण रनजामशहािा मदत किण्यासाठी बिेच सैन्य देऊन पाठीमागे ठेविे आरण तो 
रवजयनगििा पितिा. थोड्याच कािावधीत बुिहाण रनजामशहाने सोिापूि हस्तगत केिे. सोिापूिची 
त्याने मजबुती केिी आरण तो अहमदनगििा पितिा. 
 

(११२) काही काळानंति बुिहाण रनजामशहा कािवश झािा. त्याच्या पाठीमागून गादीवि 
आिेिा त्याचा वािसा हुसेन रनजामशहा आरण इब्राहीम आरदिशहा याचं्यामध्ये समझोता घडून आिा. 
दोन्ही सुितानाचंी त्याचं्या िाज्याचं्या सिहद दीवि रमत्रपूण ुवाताविणात मुिाित झािी आरण पिस्पिाचं्या 
मनातीि रकस्ल्मष पूणु नाहीसे होऊन त्यानंी एकमेकाचंा रनिोप घेतिा. पिंतु हे चागुंिपणाचे वाताविण 
फाि काळपयंत रटकिे नाही. ख्वाजाजहान [३०७☐] दक्कनी हा आपिा सावुभौम जो हुसेन रनजामशहा याची 
गैिमजी टाळण्यासाठी पळून गेिा होता. तो रवजापूि येथे आिा. त्याने इब्राहीम आरदिशहाच्या मनात 
सोिापूि पित घेता येईि या आशचेा अंकुि रुजरविा. हे कायु रसद्धीस जाव ेम्हणून इब्राहीम आरदिशहाने 
िामिाजाबिोबि तह केिा आरण मिहूम बुिहाण रनजामशहाचा सिसेनानी सैफ ऐनउि् मुल्क यािा आपल्या 
चाकिीत येण्याचे आवाहन केिे. ऐनउि् मुल्क याने हुसेन रनजामशहाच्या त्रासािा कंटाळून वऱ्हाडात 
आश्रय घेतिा होता. इब्राहीम आरदिशहाने आपल्यािा येऊन रमळण्यासाठी केिेल्या आवाहनाचा सैफ 
ऐनउि् मुल्क याने स्वीकाि केिा. इब्राहीम आरदिशहाने त्यािा मोठी जहारगिी बहाि करून त्याच्यावि 
पदव्याचंी िैििैिात केिी आरण ताबडतोब िोि िक्कम बरक्षसीदािि रदिी. त्याच्या सल्ल्यावरून इब्राहीम 
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आरदिशहाने आपल्या दिबािात आश्रयासाठी आिेिा बुिहाण रनजामशहाचा मुिगा िाजपुत्र अिी याचा 
पक्ष उचिून धििा. त्या दोघामंध्ये असा किाि ठििा की अहमदनगिच्या हसहासनावि अिी 
रनजामशहाची स्थापना झाल्यावि त्याने [३] (१०६) कल्याणी आरण सोिापूि हे दोन रकल्ले इब्राहीम 
आरदिशहाच्या स्वाधीन किावे. हे उदे्दश साध्य होण्यासाठी म्हणून िाजपुत्र अिी ह्ाने त्याच्याबिोबि 
अहमदनगिहून आिेल्या २००० घोडेस्वािाचं्या पिटणीिा घेऊन अहमदनगिच्या सिहद दीकडे त्या 
िाज्याच्या अरमिानंी आपिा पक्ष उचिून धिावा म्हणून त्यानंा रफतरवण्यासाठी कूच केिे. पिंतु त्याच्या या 
प्रयत्नात त्यािा फािच थोडे यश आिे. इकडे हुसेन रनजामशहाने आपल्या फौजेिा कूच किण्याचा हुकूम 
रदिा. इब्राहीम आरदिशहानेदेिीि िाजपुत्र अिी यािा पाहठबा देण्यासाठी रवजापूिहून कूच केिे. कूच 
किण्याचे अगोदि त्याने आपल्या फौजेत मोठ्या िकमा बरक्षसीदािि वाटल्या. 
 

(११३) दोन्ही फौजाचंी गाठ सोिापूिच्या मदैानावि पडिी आरण दोन्ही फौजा युद्धासाठी िड्या 
झाल्या. इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या सैन्याच्या उजव्या फळीचे नेतृत्व सैफ ऐनउि् मुल्क आरण 
अंकुसिान याजंकडे रदिे ति डाव्या फळीचे नूििान आरण इमादउि् मुल्क याजंकडे रदिे. तो स्वतः 
सैन्याच्या मध्यभागी आपल्या िाजगीकडीि सैन्याची तुकडी घेऊन उभा िारहिा. रहिावि अथवा 
आघाडीच्या तुकडीचे नेतृत्व सैफ ऐनउि् मुल्क याजकडे होते. त्याने सैन्याच्या फळीपासून पुढे कूच केिे 
आरण मोठ्या आवशेाने िणधुमाळीिा सुरुवात केिी. मुख्य सैन्यापासून त्याची अशातऱ्हेने झािेिी फािकत 
पाहून इब्राहीम आरदिशहाने नापसंती दशरुविी. त्याने असा हुकूम केिा की जरूि पडल्यास ताबडतोब 
पित येणे सोपे जावे म्हणून सैफ ऐनउि् मुल्क याच्या हातािािीि तुकडीने सैन्याच्या मुख्य फळीच्या 
नजीकच िाहावे. उत्तिादािि सैफ ऐनउि् मुल्क याने कळरविे की बादशहानी केिेिे अनुमान हे अरतशय 
योर्गय आहे, यात काहीच शकंा नाही. पिंतु मी कूच किीत इतक्या दूि अंतिावि जाऊन पोहोचिो आहे की 
मी पित माघािी रफिल्यास शत्रिूा त्यामुळे अरधकच चेव येईि. अशा तऱ्हेचा रनिोप पाठवनू त्याने आणिी 
चढाई केिी आरण शत्रचूा तोफिाना आपल्या ताब्यात घेऊन तोफातं रिळे ठोकिे. त्याचप्रमाणे शत्रचू्या 
आघाडीच्या पथकानंा [३] (१०७) त्याने त्याचं्या मुख्य सैन्यापयंत मागे िेटिे. या रठकाणी मात्र हुसेन 
रनजामशहाने त्यािा कडवा प्ररतकाि केिा. हुसेन रनजामशहाने स्वतः शि धािण केिे होते तिी देिीि 
रनजामशाही सैन्याची फळी मोडण्यास सुरुवात झािी. जि का सैफ ऐनउि् मुल्क याने बजारविेल्या 
अरद्वतीय शौयाचा योर्गय तऱ्हेने पाठपुिावा झािा असता ति परिणामी रनजामशाही सैन्यािा हाि देिीि 
िावी िागिी असती. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी उजव्या फळीकडे िढण्यात गुंतिेिे अनेक रनजामशाही 
अरधकािी आपल्या बादशहाच्या मदतीिा येण्यासाठी पुढे सिसाविे. त्यानंी सैफ ऐनउि् मुल्क यास 
जवळजवळ घेििे. त्याच्या तुकडीची तात्पुिती का होईना दाणादाण उडािी. दूिवि का होईना त्यािा 
इब्राहीम आरदिशहाचा ध्वज अजून फडकताना रदसत होता. आणीबाणीचा प्रसंग ओढवल्यास नेहमी तो या 
मागाचा अविंब किीत असे. त्यानुसाि तो आपल्या घोड्यावरून िािी उतििा आरण हजकण्याची हकवा 
धािारतथी देह ठेवण्याची त्याने प्ररतज्ञा केिी. सैन्यातीि काही रशपायानंी त्यािा जेव्हा घोड्यावरून 
उतिताना पारहिे तेव्हा त्यानंी आरदिशहािा सारंगतिे की सैफ ऐनउि् मुल्क हा शत्रिूा जाऊन रमळािा 
आहे आरण हुसेन रनजामशहािा कुर्मनसात किण्यासाठी म्हणून तो आताच घोड्यावरून िािी उतििा 
आहे. इब्राहीम आरदिशहाच्या मनात प्रथमपासूनच ऐनउि् मुल्क याच्या रनष्ठेबद्दि संशय वास करून होता. 
या संशयािा आता बळकटी आिी. त्याने िणागंणातून पळ काढिा. रवजापूििा पोहोचेपयंत तो वाटेत 
कुठेच थाबंिा नाही. सुितान पळून गेिा आहे हे जेव्हा ऐनउि् मुल्क यािा समजिे तेव्हा त्याने शौयाने 
िढत आरण भयंकि नुकसान सोसून देिीि शत्रचूी फळी फोडून रनसटण्यात यश रमळरविे. िाजधानीिा 
येऊन पोहोचल्यानंति त्याने अरतशय आदबशीिपणे सुितानािा रनिोप कळरविा की, “माझे सवु 
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सामानसुमान गमाविे आहे इतकेच नव्हे ति माझ्या स्वतःसाठी अथवा माझ्या दुदैवी सैरनकासंाठी तंब ूअगि 
दुसिे काहीही रनवािा घेण्यासाठी उििे नाही. तेव्हा माझी आपिे चिणी अशी रवनंती आहे की माझी 
झािेिी नुकसानी भरून काढण्यासाठी आरण माझा हुद्दा आरण इतमाम यािा साजेिशा रितीने दिबािात 
हजि होणे सुकि व्हाव े म्हणून आपण मिा िोकड द्रव्य पाठवावे” इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या मनाचा 
असा ग्रह करून घेतिा होता की ऐनउि् मुल्क याच्या पिाभवाचे कािण आपण त्याच्या आघाडीच्या 
पथकानंा मागे रनघून येण्याचा जो हुकूम रदिा होता त्याची त्याने अवज्ञा केिी हेच आहे. म्हणून त्याने 
ऐनउि् मुल्क यािा उत्ति पाठरविे की, “आजे्ञचे उल्लंघन किणाऱ्या आरण आपिेच ििे किणाऱ्या हट्टी 
नोकिाचंी मिा जरुिी नाही. तुिा पारहजे असेि तेथे तू रनघून जा आरण स्वतःची वाटेि ती सोय कि.” 
आपल्या हातून एिादा अपिाध झािा आहे असे मानण्याची ऐनउि् मुल्क याची तयािी नव्हती. त्यामुळे 
विीि रनिोप [३] (१०८) पोहोचल्यावि आियारतशयाने तो थक्क झािा. त्याने सुितानाकडे आपिी बाजू 
पुन्हा एकदा माडंण्यासाठी कळरविे की वळेी माझा जीव धोक्यात घािून आरण आपल्या जवळीि एकरनष्ठा 
पणािा िावनू मी आपिी चाकिी केिी आहे. िणागंणावि माझ्या ५०० शूि संबरंधताचंा आरण स्नेह्ाचंा मी 
आपल्यासाठी बळी रदिा आहे. माझ्यावि हा जो दुःिकािक प्रसंग गुदििा आहे त्या परिस्स्थतीत येथून 
हिणे मिा अशक्यप्राय आहे. मिा जो काही आसिा आता उििा आहे तो आपल्याच दिबािात आपल्या 
पायापाशी. आपण बोिारवल्यामुळे मी माझ्या पूवीच्या धन्याची चाकिी सोडून आपल्याकडे आल्यामुळे 
दुसऱ्या कोणत्याही दिबािी चाकिीसाठी जाणे हे मिा आता तिी शक्य नाही ऐनउि् मुल्क याजकडून 
आिेल्या रनिोपाचा पुढचा भाग म्हणजे आपल्यावि अप्रत्यक्षरित्या चढरविेिा शास्ब्दक हल्ला आहे अशी 
इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या मनाची समजूत करून घेतिी. त्याने हा रनिोप घेऊन येणाऱ्या सेवकािा 
बदडून काढण्याची आरण आपल्यासमोि हाकिून काढण्याची आज्ञा रदिी. 
 

(११४) आपल्या गाऱ्हाण्याची दाद िागेि याबद्दि सैफ ऐनउि् मुल्क रनिाश झािा. आता यापुढे 
कसे पाऊि टाकाव ेयाबाबत त्याने आपल्या स्नेहीमंडळींची सल्लामसित घेण्याचे ठिरविे. त्यानंी त्यािा 
असा सल्ला रदिा की, “तू आपल्या जहारगिीकडे रनघून जा आरण नुकत्याच तयाि झािेल्या रहवाळी 
रपकातून तू वसुिाची उभािणी कि. यानंति जि सुितानाने तुिा काढून िावण्यासाठी सैन्याची पाठवणी 
केिी ति तुिा रजकडे जाणे सयुस्क्तक वाटेि त्यारठकाणाचा तू आसिा घे.” याप्रमाणे त्याच्या 
स्नेहीमंडळीनी सारंगतिेिी योजना सैफ ऐनउि् मुल्क याने स्वीकाििी. त्याने रवजापूिहून माणदेशाकडे 
[३०८☐] कूच केिे. तेथे त्याने सािावसुिी केिी आरण वसूि झािेिे द्रव्य त्याने आपल्या सैरनकातं वाटून 
टाकिे. माणदेशातून ऐनउि् मुल्क यािा काढून िावण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या एका 
अरधकाऱ्यािा ५००० घोडेस्वाि देऊन िवाना केिे. पिंतु सुितानाच्या फौजेिा हाि िावी िागिी. 
ऐनउि् मुल्क यािा यामुळे बडंिोिीिा प्रोत्साहन रमळािे. रमळािेल्या यशामुळे त्याचा धाडसीपणा वाढतच 
गेिा आरण त्याने वाळवा, रमिज आरण इति बऱ्याच रजल्ह्ातंीि सािावसुिी केिी. आता सुितानाने 
ऐनउि् मुल्करवरुद्ध रनजाम कुिीबेग आरण रदिावििान हबशी या दोघाचं्या आरधपत्यािािी १०००० 
घोडेस्वाि आरण पायदळ याचंी रनयुक्ती केिी. ह्ाही फौजेचा ऐनउि् मुल्काकडून पिाजय झािा आरण 
अनेक हत्ती आरण घोडे व अरतशय मौल्यवान असे प्रचडं सामानसुमान ऐनउि् मुल्काच्या हाती पडिे. इतके 
यश प्राप्त झाल्यावि त्या प्रदेशात आपण एक स्वतंत्र अरधपती म्हणून [३] (१०९) िाज्याची स्थापना किावी 
या रवचािाची ऐनउि् मुल्काने गंभीिपणे दिि घेण्यास सुरुवात केिी. हा हेतू मनात ठेवनू त्याने 
अरधकारधक सैन्यभिती किण्यास सुरुवात केिी. 
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(११५) सितेशवेटी इब्राहीम आरदिशहाने ऐनउि् मुल्कारवरुद्ध िणागंणात िुद्द उभे ठाकण्याचा 
रवचाि केिा आरण ५००० रनवडक घोडेस्वाि, ३००० पायदळ आरण तोफिान्याचे पथक बिोबि घेऊन 
त्याने कूच केिे. ऐनउि् मुल्काने माण नदीवि छावणी रदिी. सुितानही तेथे येऊन पोहोचिा आरण 
ऐनउि् मुल्कावि हल्ला न किता त्याने त्याच्या छावणीच्या रवरुद्ध रकनाऱ्यावि आपिा मुक्काम केिा. आपण 
माघाि घ्यावी हकवा नाही याबाबत ऐनउि् मुल्क यािा ठाम असा रनणंय घेता आिा नाही आरण त्याने 
आरदिशहाबिोबि सामना रदल्यारशवाय माणदेश सोडून जावयाचे नाही असा दृढरनिय केिा. िागोपाठ 
तीन रदवस जणूकाही िढाई देण्यासाठी म्हणून त्याने सुितानाच्या छावणीच्या रदशनेे कूच केिे आरण 
प्रत्येक वळेी आपल्या छावणीकडे िढाई न देता तो पित रफििा. सुितानाचे सैन्य आपल्यावि शत्रकूडून 
हल्ला होईि अशी अपेक्षा किीत सूयोदयापासून सूयास्तापयंत प्रत्येक वळेी शिसज्ज िारहिे. चौर्थया रदवशी 
ऐनउि् मुल्क याने पुन्हा एकदा आपल्या फौजेिा कूच किण्याची आज्ञा रदिी. सुितानािा असे वाटिे की 
मागीि तीन रदवसापं्रमाणेच आताही त्याचा उदे्दश नुसती हुिकावणी देण्याचा आहे. या समजुतीिािी 
त्याच्या सैन्याच्या तोंड देण्याची तयािी किण्याकडे सुितानाने दुिुक्ष केिे. फक्त छावणीमध्ये नेहमी पहािा 
किणािे सैरनक तेवढे मात्र शिसज्ज झािे. सिते शवेटी जेव्हा शत्रचू्या सैन्यातीि ध्वज आरण पटका 
दृष्टोत्पत्तीस आिा तेव्हा इब्राहीम आरदिशहाने मोठ्या घाईघाईने आपिी फौज एकत्र जमरविी आरण 
ऐनउि् मुल्काबिोबि सामना देण्यासाठी तो छावणीतून बाहेि पडिा. िुद्द सुितानाबिोबि िढाईत उभे 
िाहण्याची कल्पना ऐनउि् मुल्क यािा पटिी नाही आरण त्याने त्याबाबत आपल्या स्नेहीमंडळीशी 
सल्लामसित केिी. तो असे म्हणािा की, “शाही ध्वज समोि असताना युद्धािा उभे ठाकणे म्हणजे देशद्रोह 
किण्यासाििे आहे.” त्याचा हा रवचाि मुतुजािान अंजू िेिीज सोडून इति सवांना पटिा. मुतुजािान 
अंजू म्हणािा की, “सुितानाची ध्वजरचन्हे काही िढाईत [३] (११०) भाग घेत नाहीत आरण युद्ध झािेच 
ति शाही िक्त िणभमूीवि साडंण्याचा काहीच धोका नाही.” या युस्क्तवादाने ऐनउि् मुल्काचे समाधान 
झािे. आता हल्ला किावा हकवा न किावा याबद्दि रवचाि किण्याची वळे रनघून गेिी आहे असे त्यािा 
रदसून आिे. तेव्हा त्याने इब्राहीम आरदिशहाच्या सैन्यावि चाि केिी आरण इब्राहीम आरदिशहा 
सैन्याच्या मध्यभागी ठाण माडूंन उभा होता त्याच्यावि त्याने हल्ला चढरविा. त्याने आरदिशाही सैन्यावि 
इतक्या रनकिाने मािा केिा की सैन्याची मधिी फळी मोडून एकच गोंधळ झािा आरण सुितानाने पळ 
काढिा. सुितानाने पळ काढल्याचे रदसताच संबंध आरदिशाही सैन्याची फळी मोडिी. रवजयश्रीने 
ऐनउि् मुल्काच्या गळ्यात माळ घातिी. ऐनउि् मुल्काने सुितानाचे छत्रचामि, हत्ती आरण तोफिाना व 
त्यारशवाय सवु तंब ू आरण इति सामानसुमान यावि आपिा कबजा केिा. सुितानाने आपल्यािा 
रवजापूिच्या रकल्ल्यात कोंडून घेतिे. शहिातल्या प्रजाजनामंध्ये इतका भयंकि घबिाट पसििा की 
आरदिशाही घिाण्याच्या नाश आता सिळ आहे अशी भरवष्ट्यवाणी वतुरवण्यात आिी. आपल्यािा 
रमळािेल्या रवजयाचा पाठपुिावा कित ऐनउि् मुल्क रवजापुिासमोि येऊन दािि झािा. तेथे त्याने अनेक 
रदवसपयंत शहिाच्या रनिरनिाळ्या भागावंि हल्ले चढरविे आरण शहिाची िसद तोडण्याचे शथीने प्रयत्न 
केिे. 
 

(११६) अशा आणीबाणीच्या परिस्स्थतीत इब्राहीम आरदिशहाने रवजयनगिचा हहदू िाजा िामिाजा 
याच्याकडे १२ िक्ष होन एवढी िक्कमं भेटीदािि पाठवनू त्याच्याकडे मदतीची याचना केिी. यावि 
िामिाजाने आपिा भाऊ वेंकटाद्री याच्या बिोबि मोठे सैन्य देऊन शत्रिूा घािवनू िावण्यासाठी म्हणून 
िवानगी केिी. सैफ ऐनउि् मुल्क याने आसदिानाचे अनुकिण किण्याच्या हेतूने काफिाचं्या छावणीवि 
अचानक हल्ला किण्याचा रवचाि केिा. पिंतु वेंकटाद्रीिा त्याच्या बेताचा अगोदिच सुगावा िागल्याने त्याने 
आपल्या फौजेिा तयाि िाहण्याचा हुकूम रदिा. त्याने िाकडाचें मोठमोठे ओंडके जमा केिे आरण त्याचं्या 
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एका टोकािा तेिात रभजरविेिे कपड्याचें बोळे बाधूंन आपल्या सैरनकानंा अशी आज्ञा केिी की, 
“धोक्याची सूचना रमळताच तुम्ही हे ओंडके पेटवा आरण शक्य होईि तेवढ्या उंचीवि ते धरून शत्रूची 
हािचाि पूणपुणे आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येईि असे किा.” सैफ ऐनउि् मुल्क याने आपल्या बेताची 
अंमिबजावणी किण्यासाठी एका िात्री २००० सैरनकाचंी रनवड [३] (१११) केिी आरण 
सिाबतिानासमवते त्याने शत्रचू्या छावणीकडे कूच केिे. कोणत्याही तऱ्हेचा प्ररतकाि केिा न जाता 
त्यािा छावणीत प्रवशे करून देण्यात आिा. पिंतु पूवी ठिल्याप्रमाणे धोक्याची सूचना देण्यात आल्यावि 
सवु कोरिते ताबडतोब पेटरवण्यात आिी. वेंकटाद्री हा पूणु तयािीरनशी रसद्धच होता. त्याने इतक्या 
यशस्वीरित्या शत्रवूि हल्ला चढरविा की छावणीतून बाहेि रनसटून जाईपयंत ऐनउि् मुल्काच्या फौजेतीि 
५०० सैरनक ठाि माििे गेिे. मोठ्या मुस्ष्ट्किीने ऐनउि् मुल्क आरण सिाबतिान हे छावणीतून पळून 
जाण्यात यशस्वी झािे. भयाण काळोख्या िात्रीत त्याचंी वाट चुकिी. पळून गेिेिे काही सैरनक 
पितल्यावि त्याच्या छावणीत अशी बातमी पसििी की ऐनउि् मुल्क हा ठाि माििा गेिा आहे. अशा 
परिस्स्थतीत सापडल्यामुळे ऐनउि् मुल्काचे सैन्यात अरतशय घबिाट पसििी. िात्रीच्या अवधीत 
ऐनउि् मुल्काचे सैरनक सवु रदशानंा फैिाविे आरण त्यानंी इतस्ततः पिायन केिे. रदवसाउजेडी 
ऐनउि् मुल्क आरण सिाबतिान २०० घोडेस्वािारंनशी आपल्या छावणीच्या जागी येऊन दािि झािे. सवु 
सैरनक पळून गेल्याने ओसाड पडिेिी आपिी छावणी बरघतल्यावि त्या दोघानंी मायदेशच्या मागाने हुसेन 
रनजामशहाच्या िाज्याकडे पळ काढिा. तेथे त्यानी रनजामशहापाशी संिक्षणाची याचना केिी पिंतु त्याने 
रवश्वासघात करून नीचपणाने त्याचंा वध केिा. यासंबधंीची सरवस्ति हकीकत योर्गय जागी रनजामशाही 
घिाण्याच्या इरतहासात कथन किण्यात येईिच. 
 

(११७) यानंति आपल्या िाज्याचा कािभाि पूवुवत स्स्थतीवि आल्यानंति इब्राहीम आरदिशहाने 
दारूच्या अरतरिक्त सेवनात आपल्यािा झोकून रदिे. वाईट वतुनाच्या रियाबंिोबि त्याने अरनबंध 
स्वैिाचाि केिा. परिणामी अनेक दुिाग्रस्त आरण रबकट िोगानंी त्याच्या शिीिािा ग्रासिे. त्याच्या 
आजािीपणात त्यािा जे जे हकीम बिे किण्यात अयशस्वी झािे त्यानंा त्याने गदुन छाटून अथवा हत्तीच्या 
पायािािी तुडरवण्याची रशक्षा देऊन ठाि माििे. परिणामी या सत्रातून सुटून रजवत [३] (११२) 
िारहिेल्या हरकमाचंी घाबिगुंडी उडून त्यानंी इब्राहीम आरदिशहाच्या िाज्यातून पळ काढिा. सिते शवेटी 
हरकमानंीच त्याचा त्याग केल्यामुळे तो या नश्वि जगािा सोडून पििोकवासी झािा. ते वषु रहजिी ९६५ 
[रहजिी ९६५ इ. स. १५५७] हे होते. गोगी येथे त्याचा बाप आरण आजा याचं्या शजेािीच त्याचे दफन 
किण्यात आिे. त्याची कािकीदु २४ वषे आरण काही मरहने झािी. त्याच्या पाठीमागे त्याचे दोन मुिगे 
आरण दोन मुिी एवढी हयात होती. 
 

अली आणदलशिा [३] (११३) 
 

(११८) आपल्या िहानपणापासूनच अिी आरदिशहा याची हजिजबाबीपणा आरण रवरवध 
के्षत्रातंीि प्रावीण्याबद्दि ख्याती होती. अिी आरदिशहा हा तरुण असताना एकदा त्याचा बाप इब्राहीम 
याने त्याच्या समक्ष पिमेश्विाची स्तुती करून म्हटिे की, “धन्य त्या पिमेश्विाची की त्याने मिा माझा बाप 
आरण आजा यानंी स्वीकाििेल्या पािंडी धमुतत्त्वाचंा त्याग किण्याची आरण पैगंबिप्रणीत िऱ्या धमाचा 
स्वीकाि किण्याची बुद्धी रदिी.” यावि िाजपुत्र अिी आरदिशहा हा रवनोदाने उत्तििा “आपण आपल्या 
वाडवरडिानंी स्वीकाििेल्या धमापासून च्युत होणे योर्गय आहे असा रवचाि केिा तेव्हा साहरजकच इतक्या 
उत्कृष्ट उदाहिणाचे अनुकिण किण्याची जबाबदािी सवु आज्ञाधािक मुिावंि बुद्ध्या येऊन पडते यात 
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काहीच प्रत्यवाय नाही.” अिी आरदिशहाच्या या व्याजोक्तीपूण ु बोिण्याचा िाग येऊन इब्राहीम 
आरदिशहाने त्यािा रवचाििे की, “कोणता पथं तुिा अनुकिण किावासा वाटतो?” त्यावि [३] (११४) 
अिी आरदिशहा उत्तििा की, “या वेळेपुिते रवचािाि ति मी आपल्या मताशीच सहमत आहे पिंतु 
यापुढचे रवचािाि ति पिमेश्विच जी काय बुद्धी देईि ते ििे.” या उत्तिावरून इब्राहीम आरदिशहाने असे 
अनुमान काढिे की याचा कि रशया पंथाकडे झुकणाि आहे आरण उपायादािि म्हणून त्याने अिी 
आरदिचा गुरु ख्वाजा इनायतउल्ला रशिाजी याची मानिंडाना केिी. यानंति थोड्याच रदवसाचं्या 
अवधीनंति त्याने रवजापूिच्या सुन्नी धमुपरंडतानंी त्यािा जी रशक्षा ठोठाविी त्यानुसाि इनायतउल्ला यािा 
ठाि माििे. इनायतउल्लाच्या ऐवजी मुल्ला फतेउल्ला रशिाजी याची अिी आरदिचा धमुगुरू म्हणून रनयुक्ती 
किण्यात आिी. या रवद्वानाचा किही गुप्तपणे रशयापथंाकडेच झुकत होता. अथात आपिी कातडी 
बचावण्यासाठी का होईना तो महमद हनीफच्या रसद्धातंाचा विकिणी पुिस्काि किीत असे. अिी 
आरदिची आपल्या गुरूवि अरतशय भक्ती होती. ही घटना घडल्यािा फािसा कािावधी िोटिा नाही 
तोच दिबािातीि काही उमिाव मंडळींनी बुिहाण रनजामशहाने िचिेल्या कािस्थानात हातरमळवणी 
केिी. त्यानंी असे ठिरविे की मुदपाकिान्याच्या मुख्य कािकुनािा िाच चारून इब्राहीम आरदिशहािा 
रवषप्रयोग किायचा. त्याच्या मृत्यनंूति त्याचा भाऊ अबदुल्ला यािा हसहासनावि बसरवण्याचा आरण रशया 
पथंाची जाहीिरित्या पुन्हा स्थापना किण्याचा त्यानंी बेत केिा होता. मुदपाकिान्याचा मुख्य कािकून या 
कािस्थानात प्रथम सामीि झािा होता. पिंतु त्याच्या कानावि जेव्हा कटवाल्याचंा बेत धमुपंथामध्ये बदि 
घडवनू आणावयाचा असल्याची हकीकत गेिी तेव्हा त्याने सुितानाजवळ विीि कािस्थानाची उघडीक 
केिी. याचे कािण तो स्वतःत सुन्नी पंथाचा कट्टि अनुयायी होता. इब्राहीम आरदिशहाने सवु कटवाल्यानंा 
ठाि माििे पिंतु िाजपुत्र अबदुल्ला मात्र गोव्याच्या बदंिाकडे पळून गेिा. या घटनेपासून इब्राहीम 
आरदिशहाच्या मनात आपल्या मुिारवषयीचा संशय बळाविा. त्याने त्याची िवानगी त्याच्या 
रशक्षकासमवते रमिजेच्या रकल्ल्याकडे केिी. त्याने रकल्ल्याचा सुभेदाि रशकंदििान यािा सख्त हुकूम 
पाठरविा की अिी आरदिवि बािीक नजि ठेवावी आरण रशया पथंाच्या कोणाही अनुयायािा त्याच्याजवळ 
जाऊ देऊ नये. अथवा त्याच्या समक्ष रशया पथंाच्या रसद्धान्ताचा उच्चाि देिीि होऊ देऊ नये. पिंतु 
वस्तुस्स्थती अशी होती की रकल्ल्याचा सुभेदाि [३] (११५) आरण त्याचा जावई कारमििान दक्कनी याचंा 
ओढा िाजगीरित्या रशया पंथाकडे होता. त्यामुळे सुितानाच्या आजे्ञचे पािन किण्याचेऐवजी ते दोघेजण 
िाजपुत्र अिीच्या भजनी िागिे आरण त्याची मजी संपादन किण्यासाठी त्यानंी अिीची कोणतीही इच्छा 
पुिरवण्याचे कामी मुक्तहस्ताने मदत केिी. जेव्हा इब्राहीम आरदिशहा आजािी पडिा आरण त्याचा शवेट 
होणाि अशी रचन्हे रदसू िागिी तेव्हा िाजपुत्र अिीने मरशदीत जाऊन व्यासपीठावि चढून जाण्याचा आरण 
रशयापरंथयाचं्या रिवाजाप्रमाणे प्राथुना म्हणण्याचा उपक्म सुरू केिा. पुष्ट्कळदा िुद्द कारमििान ही 
कामरगिी स्वतःचे अंगावि घेऊन पाि पाडीत असे. अिीची अशा तऱ्हेची वागणूक जेव्हा इब्राहीम 
आरदिशहाचे कानावि गेिी तेव्हा त्याने आपिा धाकटा मुिगा तद्दमास्प याची आपिा वािस म्हणून 
रनयुक्ती किण्याचे ठिरविे. पिंतु जेव्हा त्यािा कळून चुकिे की तहमास्प हा आपल्या भावाशी तुिना 
किता अरधक कट्टिपणे रशया पथंाचे अनुकिण किणािा आहे तेव्हा इब्राहीम आरदिशहा हा त्याच्यावि 
संतापून उठिा आरण त्याने तहमास्पची बेळगावच्या रकल्ल्यात बरंदवासात ठेवण्यासाठी म्हणून िवानगी 
केिी. त्याने असे उद्गाि काढिे की माझ्या पाठीमागून गादीवि कोणी यावयाचे हे ठिरवण्याचे काम मी एक 
पिमेश्विावि आरण माझ्या िाज्याच्या मंत्र्यावंि सोपरवतो. माझ्या मृत्यनंूति दोन्ही िाजपुत्रापंैकी कोणाचीही 
त्यानंी आपिा सावुभौम म्हणून रनवड किावी. 
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(११९) जेव्हा इब्राहीम आरदिशहाच्या जीरवताची आशा सवांनी सोडिी त्यावेळी हुकेिी, बेळगाव 
आरण िायबाग ह्ा रजल्ह्ाचंा सुभेदाि महमद रकश्वििान याने रमिजेच्या रकल्ल्याकडे चाि केिी. 
रकश्वििान हा संपत्तीमान असून िाज्यात त्याचे अरतशय वजन होते. रमिजेच्या रकल्ल्याचा अरधकािी 
रशकंदििान याजजवळ त्याने असे बोिणे सुरू केिे की, “सुितानाचा शवेट आता जवळ आिा आहे. 
तेव्हा असे होण्याची शक्यता आहे की दिबािातीि अनेक अमीि-उमिाव आरण जहारगिदाि हे िाजपुत्र 
तहमास्पची बाजू उचिून धितीि आरण िाज्यामध्ये तंटेबिेडे रनमाण कितीि. तेव्हा आपण जि ताबडतोब 
िाजपुत्र अिीसाठी छत्रचामिादी िाजरचन्हाचंी तयािी केिी आरण िगोिग रमिजेच्या रकल्ल्याच्या 
तटबदंीिगतच तळ रदिा ति एका दृष्टीने [३] (११६) असे किणे बिोबिच ठिेि. कािण त्यामुळे 
सुितानाचा मृत्य ूझाल्यावि िाजपुत्र अिीच्या रनशाणािािी येऊन रमळणे प्रजाजनानंा सहज शक्य होईि 
आरण यस्त्कंरचतही वेळ न दवडता आपण रवजापूिकडे चाि करून जाऊ शकू.” या गोष्टीिा 
रशकंदििानाने मान्यता रदिी आरण त्याप्रमाणे त्याने िाजपुत्र अिी यािा छत्रचामिादी िाजरचन्हानंी युक्त 
केिे आरण आपिा जावई कारमििान यािा िाजपुत्र अिी याजबिोबि रकल्ल्याबाहेि जाण्यासाठी सोबत 
म्हणून िवाना केिे. अिी यािा ताबोडतोब रकश्वििान येऊन रमळािा. त्याने त्यािा बिीच मोठी िक्कम 
नजिाणा म्हणून अपुण केिी. अिीने पितफेड म्हणून पोषाि देऊन रकश्वििानाचा सन्मान केिा आरण 
त्यािा आपिा सेनापती म्हणून रनयुक्त केिे. कारमििान दक्कनी याची उमिावपदावि बढती किण्यात 
आिी. िाजपुत्र अिी याजकडून केल्या जाणाऱ्या कािवाईची हकीकत सवुदूि पसििी आरण िाज्याच्या 
रनिरनिाळ्या भागातूंन सुितानाची फौज त्याच्या रनशाणािािी सामीि होण्यासाठी म्हणून जमा होऊ 
िागिी. इब्राहीम आरदिशहाच्या दिबािातीि अनेक अरधकािी आपापिी शिीििक्षक सैरनकाचंी दिे 
घेऊन रवजापूि सोडून रनघािे आरण घाईघाईने अिी आरदिशहाकडे बदंगी अपुण किण्यासाठी दािि 
झािे. इब्राहीम आरदिशहाचा मृत्य ूझाल्यानंति याहकरचतही वळे न घािरवता अिी िाजधानीच्या िोिाने 
रनघािा. िस्त्यात त्यािा सवु दिबािी मंडळी जाऊन भेटिी. त्यानंी आपल्याबिोबि मिहूम इब्राहीम 
आरदिशहा धािण किीत असिेिी सवु िाजरचन्हे आणिी होती. ती त्यानी आपल्या नूतन बादशहाच्या 
चिणापाशी रुजू केिी. रवजापूि शहिापासून २ मैि अंतिावि आल्यानंति रकश्वििानाच्या बागेत अिी 
आरदिशहाने हसहासनावि आिोहण केिे. त्याच्या िाज्याची भिभिाट व्हावी म्हणून सवु सय्यद आरण 
रवद्वान मंडळींनी ईश्विाची प्राथुना केिी. अमीि-उमिाव आरण िाज्याचे इति अरधकािी यानंी जयघोषाचे 
आवाज उंचावनू सुितानाचे अरभनंदन केिे आरण आपापिे नजिाणे त्यािा अपुण केिे. आपल्या 
िाज्यािोहणाची स्मृती िाहावी म्हणून त्या जागेनजीकच एक शहि वसरवण्याचा हुकूम त्याने रदिा. 
िवकिच शहिाची बाधंणी पूण ुझािी. या शहिािा शहापूि असे नाव रदिे गेिे. सुितानाचा कि रशया 
पथंाकडे होता. त्याचा त्याच्या वतुनामध्ये ताबडतोब पडताळा रदसून आिा. कािण त्याने आपल्या 
आजाच्या कािरकदीतल्याप्रमाणे इमामाचं्या नाव े आपल्या सवु िाज्यभि िुब्याचे वाचन केिे जाव े अशा 
तऱ्हेचा हुकूम फमारविा. त्याचप्रमाणे त्याने रशयापथंीय ज्या पद्धतीचे [३] (११७) अनुकिण कितात त्याबि 
हुकूम सारहबानंा रशव्या घािण्यासाठी आपल्या िास पथकातं ४० इसमाचंी बागं घािण्याचे कामासाठी 
भिती केिी. परिणामी मरशदीमध्ये, जाहीि सभामंध्ये आरण सुितान जेव्हा जेव्हा बाहेि पडत असे तेव्हा 
तेव्हा त्याच्या समक्ष सारहबाचं्या नाव ेरशव्या घातल्या जाऊ िागल्या. न्याय हा एक असा िरजना आहे की 
अरधक िचाने त्याची वृद्धी होते. त्याचप्रमाणे न्यायाची तुिना एकाद्या भव्य प्रासादाबिोबि किता येईि की 
अर्गनी जो जाळू शकत नाही आरण काििथाच्या संक्मणाची चके् ज्याचा नाश करू शकत नाहीत. 
सुितानाने या गुणाची जोपासना किण्याकडे इतक्या काटेकोिपणे िक्ष पुिरविे की अरतशय प्रामारणक 
म्हणून नावाजिेल्या सुितानामंध्ये त्याची गणना होऊ िागिी. आपल्या प्रजेच्या रहतसंबधंाकडे तो इतक्या 
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आस्थेवाईकपणे िक्ष देत असे की िाज्याच्या वसुिी उत्पन्नात भि पडिी आरण िाज्याच्या सीमा अरतशय 
रवस्ताि पावल्या. 
 

(१२०) कल्याणी आरण सोिापूि हे रकल्ले हुसेन रनजामशहाच्या हाती पडिे होते. 
िाज्यकािभािाच्या परहल्याच वषी हे रकल्ले आपण हजकून घ्यावते अशी इच्छा अिी आरदिशहाच्या मनात 
रनमाण झािी. त्याकाळी िाज्यावि नवीन आिेल्या सुितानाचे अरभनंदन किण्याची पद्धती होती. 
त्यानुसाि शजेािीि िाज्याचं्या वतीने त्याचे रूढीनुसाि अरभनंदन किण्यासाठी पाठरविेल्या वरकिाचंी भेट 
घेण्या. [३०९☐] साठीदेिीि न थाबंता त्याने रवजयनगिचा िाजा िामिाजा याजबिोबि मतै्रीचा तह 
किण्यासाठी म्हणून रकश्वििान आरण शहा अबुतुिाब याचंी िवानगी केिी. त्याचवळेी याच कामासाठी 
म्हणून त्याने महमद हुसेन सारदकी यािा अहमदनगििा पाठरविे. िामिाजाने अिी आरदिशहाकडून 
आिेल्या वरकिाचें सन्मानपूवुक स्वागत केिे. त्याने आपल्या िाजगीकडिा एक अरधकािी 
रकश्वििानाबिोबि सुितानाचे [३] (११८) हसहासनावि आरूढ झाल्याबद्दि अरभनंदन किण्यासाठी 
िवाना केिा. हुसेन रनजामशहाने मात्र अिी आरदिशहा सोिापूि हजकून घेण्यासाठी जे कािस्थान िचीत 
होता त्याबद्दिच्या रवदे्वषाने त्याच्याकडून आिेल्या वरकिाचंा योर्गय तो सन्मान किण्यात कुचिाई 
दािरविी. एवढेच नव्हे ति अिी आरदिशहाकडे आपिा वकीि देिीि त्याने िवाना केिा नाही. आपिे 
अिी आरदिशहाबिोबिचे संबधं रनरितपणे शत्रतु्वाचे आहेत याची उघड उघड जाणीव मात्र त्याने आपल्या 
वतुनाने रदिी. अिी आरदिशहाने मात्र आपल्या िाज्यात भि घािण्याच्या आरण आपल्या बापाच्या 
कािरकदीत गमाविेिा मुिूि पित रमळरवण्याच्या हेतूने िामिाजाबिोबि दृढ मतै्रीचा तह केिा. 
िामिाजाच्या एका मुिाचा जेव्हा मृत्य ूझािा तेव्हा त्याने केवळ १०० घोडेस्वाि बिोबि घेऊन रवजयनगििा 
जाण्याचे आरण िामिाजावि ओढविेल्या दुःिकािक प्रसंगात त्याचे व्यक्तीशः सातं्वन किण्याचे धाडस 
दािरविे. िामिाजाने अरतशय सन्मानपूवुक अिी आरदिशहाचे स्वागत केिे. सुितानाने देरिि मोठ्या 
हळूवािपणे आपल्या मुिाच्या मृत्यचेू दुःि बाजूिा ठेवण्याबद्दि िामिाजाचे मन वळरविे. िामिाजाच्या 
पत्नीने या प्रसंगी अिी आरदिशहािा आपिा मानसपुत्र म्हणून मानिे. यानंति तीन रदवसपयंत िामिाजा 
आरण अिी आरदिशहा यानंी पिस्पिाचं्या मतै्रीचे रनदशकु असे व्यवहाि किण्यात आरण एकमेकानंा भेटी 
देण्यात घािरविे. शवेटी अिी आरदिशहाने िामिाजाचा रनिोप घेतिा. पिंतु िामिाजा त्यािा शहिाबाहेि 
घािरवण्यास न आल्यामुळे त्यािा आपिा अपमान झािा आहे असे वाटिे. ह्ा अपमानास्पद वागणुकीची 
त्याने मनात दिि घेऊन ठेविी. पिंतु काळािा ओळिून वागण्याचे शहाणपण त्याचे अंगी असल्याने 
त्याने त्यावळेी कोणत्याही तऱ्हेने आपिी नािुषी उघडपणे दािरविी नाही. [३१०☐] [३] (११९) 
 

(१२१) रदवसेंरदवस मात्र अिी आरदिशहाच्या मनात हुसेन रनजामशहाबद्दि वाटणािी शत्रतु्वाची 
भावना वाढतच गेिी तेव्हा त्याने शहा हुसेन अंजूयाच्यातफे त्यािा रनिोप पाठवनू असे कळरविे की, 
“साऱ्या जगािा हे उघडपणे माहीत आहे की कल्याणी आरण सोिापूि हे रकल्ले पूवापाि चाित आिेल्या 
हक्कानुसाि माझ्या घिाण्याच्या मािकीचे आहेत. माझ्या वडिाचं्या कमनरशबामुळे हे रकल्ले रनजामशाही 
सिकािच्या ताब्यात गेिे पिंतु आता मिा आशा आहे की हे दोन्ही रकल्ले हकवा त्यातल्या त्यात कल्याणीचा 
रकल्ला तिी आपल्याकडे पित सोपरविा जाईि.” शहा हुसेन अंजूने आपल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा करून 
दोहोपैकी एक तिी रकल्ला देण्याबाबत हुसेन रनजामशहाचे मन वळरवण्याचा प्रयत्न केिा, पण त्यात त्यािा 
अपयश आिे. तेव्हा अिी आरदिशहाने आपल्यातफे दुसिा वकीि अहमदनगिकडे िवाना केिा आरण 
त्याच्याकडून असे रनवदेन केिे की, “इतक्या महत्त्वाच्या िाजकीय प्रश्नाबाबत चचा किताना भावनावशता 
आरण हटवादीपणा हा थोि पदावि अरधरष्ठत असिेल्या सम्राटानंा शोभत नाही. यातून होणािे दुष्ट्परिणाम 
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टळावते म्हणून आपण हे रकल्ले सोडून देणे ह्ातच ििा न्याय आहे या गोष्टींची दिि घ्याि. तसे झािे 
म्हणजे आपल्या दोन िाज्यामंधीि मतै्री वृहद्धगत होईि. तसे न झाल्यास आपल्या िाज्यात आमचे सैन्य 
चाि करून येईि आरण दयामाया न दािरवता आपल्या प्रदेशाची धुळदाण उडवीि याबद्दि िात्री 
बाळगून असा”. 
 

(१२२) हा रनिोप रमळाल्यावि हुसेन रनजामशहा भयंकि संतापिा. त्याने त्यावि इतके 
हिकटपणाचे उत्ति पाठरविे की ते सागंणे देिीि सयुस्क्तक ठिणाि नाही. या उत्तिामुळे अिी 
आरदिशहाचा संताप इतका पिाकोटीिा पोहोचिा की त्याने आपिे छत्र आरण रनशाण याचंा िंग 
रपवळ्याचा रहिवा केिा. हुसेन रनजामशहाच्या छत्र आरण रनशाणाचा िंगही रहिवाच होता. असे किण्याने 
त्याने हुसेन रनजामशहािा तुच्छ िेिून (दरक्षणेतीि प्रचरित पद्धरतनुसाि) आपल्यावि चाि करून 
येण्याचे आरण स्वतःचा अशा तऱ्हेने रहिाविा गेिेिा मान पित रमळरवण्याचे जणूकाही [३] (१२०) 
आव्हानच रदिे. 
 

(१२३) रहजिी ९६६ [रहजिी ९६६ इ. स. १५५८] यावषी अिी आरदिशहाने िामिाजािा 
आपल्यािा येऊन रमळण्याबद्दि बोिावणे पाठरविे. दोन्ही िाजानंी हुसेन रनजामशहाच्या प्रदेशावि 
आक्मण केिे आरण त्या प्रदेशाची इतक्या प्रमाणावि नासधुस केिी की पिंड्यापासून जुन्निपयंत आरण 
अहमदनगिपासून दौिताबादपयुत िोकसंख्येची नावारनशाणी देिीि रशल्लक िारहिी नाही. अशा तऱ्हेची 
संधी रमळावी अशी रवजयनगिच्या काफिाचंी फाि वषांपासूनची इच्छा होती. त्यानंी कोणतेही क्ौयु 
किण्याची बाकी ठेविी नाही. त्यानंी मुसिमान रियाचंा रवनयभगं केिा, मरशदींचा रवध्वसं केिा आरण 
परवत्र कुिाणाचा देिीि त्यानंी मान ठेविा नाही. हुसेन रनजामशहाने कारसम बेग हकीम, शहा जाफि 
आरण इति वरजिाचं्या सल्ल्यानुसाि िणागंणामध्ये शत्रूिा रविोध किण्याचे टाळून पैठणकडे माघाि घेतिी 
आरण अिी आरदिशहाकडे कल्याणीचा रकल्ला सुपूदु करून काही काळानंति कसाबसा तह केिा. पिंतु 
शत्रचूी पाठ रफिते न रफिते तोच त्याने इब्राहीम कुतुबशहाबिोबि मतै्रीचा तह केिा आरण त्याच्याबिोबि 
हातरमळवणी करून नुकताच आरदिशहाच्या स्वाधीन केिेिा रकल्ला पित घेण्यासाठी चाि केिी. या 
युतीची बातमी जेव्हा अिी आरदिशहािा रमळािी तेव्हा त्याने पुन्हा एकदा िामिाजाकडून मदत 
रमळरवण्यासाठी रकश्वििान आरण अबुतुिाब याचंी िवानगी केिी. त्याने या जुटीत सामीि होण्यासाठी 
अिी बिीदशहािा देिीि आवाहन केिे. सुितान अिी आरदिशहािा िामिाजा पूणपुणे ओळिून होता. 
त्याने असा रवचाि केिा की जिा का यावळेी आपण मदत देण्याचे नाकाििे ति आरदिशहा मुसिमान 
सत्तारधशाबंिोबि समझोता घडवनू आणीि आरण त्याचं्या साहाय्याने िायचूि आरण मुद्गि पित हजकून 
घेण्याचा प्रयत्न किीि, आरण म्हणून त्याने ५०००० घोडेस्वाि आरण असंख्य पायदळी फौज बिोबि घेऊन 
आरदिशहािा रमळण्यासाठी कूच केिे. दोघा दोस्ताचंी भेट कृष्ट्णा [३] (१२१) नदीच्या तीिावि झािी. 
तेथून त्यानंी ताबडतोब कल्याणीच्या रदशनेे कूच केिे तेव्हा रनजामशाही आरण कुतुबशाही फौजानंी 
कल्याणीिा वेढा रदिेिा होता. 
 

(१२४) इब्राहीम कुतुबशहाचा नेहमीचा परिपाठ असा होता की ज्याची बाजू अरधक मजबतू त्यािा 
जाऊन रमळावयाचे. त्यानुसाि त्याने रनजामशहाचा पक्ष सोडिा आरण अचानक तो अिी आरदिशहािा 
येऊन रमळािा. परिणामी हुसेन रनजामशहाने यस्त्कंरचतही वळे न दवडता अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. 
दोस्तानंी अहमदनगि शहिापयंत अरतशय जिद गतीने हुसेन रनजामशहाचा पाठिाग केिा. 
अहमदनगिातं िाहणे तशा परिस्स्थतीत त्यािा शहाणपणाचे वाटिे नाही. तेव्हा त्याने रकल्ल्यात भिपूि 
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कुमक आरण दाणागोटा पोहोचरवण्याची तजवीज केिी आरण त्याने स्वतः जुन्नि शहिाकडे माघाि घेतिी. 
यावि रतघा सावुभौमानंी अहमदनगििा वढेा रदिा आरण आजूबाजूचा प्रदेश उद्ध्वस्त किण्यासाठी 
सैन्याच्या तुकड्याचंी िवानगी केिी. रवजयनगिच्या हहदंूनी भयानक अशी िूटमाि केिी. त्यानंी इमािती 
जाळल्या आरण जमीनदोस्त केल्या. आपिे घोडे त्यानंी मरशदीत घातिे आरण मरशदीसािख्या परवत्र 
रठकाणी त्याचं्या रतिस्किणीय पद्धतीनुसाि मूर्मतपूजेचे सोहाळे पाि पाडिे. अहमदनगिच्या वेढ्याचे काम 
त्यानंी अरतशय जािीने चािू ठेविे पिंतु रकल्ल्याविीि रशबदंीने पावसाळा नजीक आल्यावि शत्रिूा वढेा 
उठवनू जाणे भाग पडेि या आशवेि अरतशय नेटाने प्ररतकाि चािू ठेविा त्यानंी मनाशी ही जी आशा 
बाळगिी होती त्याबाबत त्याचंी रनिाशा झािी नाही. कािण ज्यावळेी पावसाळ्यािा सुरुवात झािी 
त्यावळेी पूि, हवतेिा दमटपणा आरण दाण्यागोयाचा तुटवडा यामुळे दोस्ताचं्या छावणीत अरतशय 
हािािीची परिस्स्थती रनमाण झािी. याच वळेी इब्राहीम कुतुबशहाने रकल्ल्यामधीि रशबदंीबिोबि गुप्तपणे 
पत्रव्यवहाि चािू ठेविा आरण िाजगीरित्या त्यानंा दाणागोयाचा पुिवठा केिा. रकल्ल्यातीि रशबदंी 
इतक्या हटवादीपणे प्ररतकाि का किीत आहेत याबद्दिच्या कािणाबद्दि अिी आरदिशहाच्या मनात संदेह 
रनमाण झाल्यामुळे आरण आपल्या हहदू दोस्ताचं्या वतुनामुळे बेअब्र ू झाल्यामुळे आरदिशहाने वढेा 
उठरवण्याबद्दि आरण सोिापूिकडे कूच करून जाण्याबद्दि िामिाजाचे मन वळरवणे. त्या रकल्ल्यापासून 
काही मिैाचें अंतिावि आल्यानंति रकश्वििानाच्या मनात िामिाजाच्या चढाऊिोि धोिणामध्ये कोणता 
भयंकि धोका सामविेिा आहे याबद्दि रवचाि आिा आरण [३] (१२२) त्याने अिी आरदिशहापाशी 
रनवदेन केिे की, “जि का सोिापूिच्या रकल्ल्याचा पाडाव झािा ति कदारचत िामिाजा तो रकल्ला 
स्वतःच्या ताब्यात ठेवनू घेईि आरण शजेािीि देशात आपल्या दृरष्टकोनाचा प्रभाव पाडीि. तेव्हा मिा असे 
वाटते की परहल्याप्रथम नळदुगाचा पाडाव किण्याच्या प्रयत्नािा िागाव ेआरण सोिापूिच्या रकल्ल्याच्या 
मािकी हक्कासंबधंी स्पधा रनमाण होण्याची धास्ती नाहीशी होईि अशा एिाद्या सोयीस्कि वेळी त्या 
रकल्ल्याच्या पाडावाचे काम हाती घ्यावे. हाच माग ुमाझ्या दृष्टीने सवुथैव योर्गय आहे.” आरदिशहािा हा 
सल्ला पटिा. त्याने िामिाजाचे मन आपिा बेत बदिण्यासंबंधी वळरविे. सोिापूिहून िाजा नळाने पूवी 
बाधंिेल्या बळकट रकल्ल्याकडे कूच करून जाण्यािा िामिाजा अिी आरदिशहाने सारंगतल्यावरून 
तयाि झािा. या रठकाणी आल्यावि दोस्तानंी येथे दगडाच्या मोठ्या कामाची उभािणी केिी आरण 
पिस्पिाचंा रनिोप घेऊन ते आपापल्या िाज्याकंडे रनघून गेिे. 
 

(१२५) परहल्या मोरहमेत जेव्हा अिी आरदिशहाने िामिाजािा आपल्या मदतीसाठी बोिारविे 
तेव्हा हहदंूनी अहमदनगि येथे भयंकि अत्याचाि केिे. सद्धमुपािकाचं्या धमासंबधंी अनादि दािरवण्याची 
एकही संधी त्यानंी सोडिी नाही. इतकेच काय ति िुद्द मरशदीत देिीि त्यानंी नाचगाणे आरण आपिे 
रतिस्किणीय आरण िुळचट समजुतींनी भििेिे पूजारदक प्रकाि पाि पाडिे. या गोष्टीने आपिा अरतशय 
अपमान झािा आहे असे सुितानानंा वाटिे. पिंतु या गोष्टींना प्ररतबधं किण्याचे साधन त्याचं्याजवळ 
नसल्यामुळे या गोष्टी त्यानंी आपल्या ध्यानात आल्या न आल्यासाििे दािरविे. मोहीम जेव्हा सपंत आिी 
तेव्हा िामिाजाने मुसिमान सुितानाचंी तुच्छतापूवुक अवहेिना केिी. त्याचप्रमाणे ते अगदीच क्षलु्लक 
आरण रनरुपद्रवी आहेत असे मानून त्याच्याबिोबि बोिणी किण्यासाठी पाठरवण्यात आिेल्या अरधकाऱ्यानंा 
योर्गय ती सन्मानाची वागणूक जाणूनबुजून रदिी नाही. िामिाजाने जेव्हा त्या अरधकाऱ्यानंा आपल्यासमक्ष 
बोिाव ूपाठरविे तेव्हा त्याने आसनस्थ होण्यास देिीि पिवानगी रदिी नाही आरण इतकेच नव्हे ति त्यानंा 
त्याने अरतशय रतिस्कािाने आरण उद्धटपणाने वागरविे. जाहीि कायुक्मात िामिाजाने त्यानंा आपल्या 
िवाजम्याबिोबि पायी चािणे भाग पाडिे आरण स्वतःचा हुकूम होईपयंत त्याने त्यानंा घोड्यावि स्वाि 
होण्यास पिवानगी रदिी नाही. नळदुगाविीि शवेटच्या मोरहमेवरून पित रफिताना त्याच्या [३] (१२३) 
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सैन्यातीि अरधकाऱ्यानंी आरण रशपायानंी मुसिमानानंा उघड उघड बेमुवुतिोिपणाची वागणूक रदिी 
आरण त्याचं्याशी बोिताना हनद्यपूण ुभाषेचा उपयोग केिा. त्याचंा रनिोप घेतल्यावि िामिाजाची पापी दृष्टी 
कुतुबशहा आरण आरदिशहा याचं्या प्रदेशावि पडिी आरण त्याने त्या दोघाचं्या सिहद दीवि सैन्याची 
िवानगी केिी. िामिाजाने आपल्याबाबत उदािपणाचे धोिण स्वीकािाव े यासाठी अिी आरदिशहािा 
त्याच्याकडे एटरगि आरण बागिकोट हे रजल्हे सोपरवणे भाग पडिे, ति िामिाजाने अशाच प्रकािचा 
दृरष्टकोन आपल्याबाबत ठेवावा यासाठी कोरविकोंडा, पानगळ आरण गुंतूि या रजल्ह्ावंि कुतुबशहाने पाणी 
सोडिे. 
 

(१२६) िामिाजाने रदवसेंरदवस मुसिमानी िाज्यावंि आक्मण किणे चािूच ठेविे तेव्हा 
आरदिशहाने त्याच्या उन्मत्तपणािा आळा घािण्याचा आरण मुसिमानी सुितानाचंी एकजूट करून 
त्याची सत्ता काबीज किण्याचा रनिय केिा. हे उरद्दष्ट साध्य किण्यासाठी त्याने आपिे स्नेही आरण 
रवश्वासू सल्लागाि याचंी बठैक बोिारविी. यामध्ये रकश्वििान िािी आरण शहा अबुतुिाब रशिाजी याचं्या 
अंगातीि कतुृत्वाचा या अगोदिच प्रत्यय आिेिा होता. त्यानंी अशी बाजू माडंिी की, “रवजयनगिच्या 
िाजाच्या गवाचे हिण किण्याची आपिी इच्छा ही अरतशय कौतुकास्पद आरण रनरितच मोठ्या 
मुत्सदे्दरगिीची आहे. पिंतु दरक्षणेमधीि सवु मुसिमान सुितानाचंी एकजूट घडवनू आणल्यािेिीज या 
इच्छेिा मूतु स्वरूप देता येणे शक्य नाही. याचे कािण असे आहे की िामिाजाच्या ताब्यातीि [३११☐] ६० 
बदंिे आरण अनेक भिभिाटिेिी शहिे यामधून त्यािा रमळणाऱ्या वसुिाची िक्कम प्रचडं आहे. साहरजकच 
मोठी फौज ठेवणे त्यािा सहज शक्य होते. त्याच्या रवरुद्ध एकया- [३] (१२४) दुकया मुसिमान 
सुितानाने युद्धासाठी उभे िाहण्याचा प्रयत्न केल्यास यशाची यस्त्कंरचतही आशा नाही.” यावि अिी 
आरदिशहाने अशा तऱ्हेची सावुजरनक एकजूट घडवनू आणण्याचा उदे्दश साध्य किण्यासाठी उपाययोजना 
किण्याची रकश्वििानािा आज्ञा रदिी. यानंति ताबडतोब इब्राहीम कुतुबशहा याच्या मनाचा अंदाज 
घेण्यासाठी त्याच्याकडे एका वरकिािा पाठरवण्यात आिे. इतकेच नव्हे ति त्याच्याजवळीि चचेतून काही 
रनष्ट्पन्न होईि असे वाटल्यास त्याच्याजवळ या सवु बेताची उघडीक किावी असेही त्या वकीिािा 
सागंण्यात आिे. 
 

(१२७) इब्राहीम कुतुबशहा हा िामिाजाच्या उद्धट मगु्रिीमुळे आरण त्याच्या दडपादडपीच्या 
वतुनामुळे मनातल्या मनात िागाने नुसता धुमसत होता. विीि दोस्तीच्या योजनेिा त्याने अरतशय 
आतुितेने आपिा पाहठबा रदिा. त्याने अिी आरदिशहा आरण हुसेन रनजामशहा या दोघामंध्ये मध्यस्थी 
किण्यास आपिी तयािी दािरविी. या दोघामंध्ये भाडंणाच्या कािणाचे मूळ सोिापूिचा रकल्ला हे होते. तो 
रकल्ला आपण आरदिशहािा रमळवनू देऊ असेही अरभवचन त्याने रदिे. इब्राहीम कुतुबशहाच्या दिबािात 
मुस्तफािान आर्मदस्तानी हा अरतशय बुरद्धमान असा सिदाि होता. त्याने वि सारंगतिेिे अरभवचन पुिे 
किण्याच्या उदे्दशाने त्यािा अिी आरदिशहाकडे पाठरविे. त्याने मुस्तफािानािा असा हुकूम रदिा की, 
“मुसिमान सुितानाचंी एकी किण्याचा हा जो प्रयत्न आहे त्यािा अिी आरदिशहाचा मनापासून पाहठबा 
आहे असे तुिा आढळून आल्यास तू तेथून तसाच पुढे अहमदनगििा जा आरण दोस्तीच्या तहाबाबतची 
कािवाई पुिी कि.” मुस्तफािान त्याप्रमाणे रवजापूििा येऊन पोहोचिा तेव्हा त्यािा असे रदसून आिे की 
या दोस्तीचा एकमेव उदे्दश काफिारंवरुद्ध िढाई किण्याचा आहे. यावि त्याने तसेच अहमदनगिकडे कूच 
केिे आरण हुसेन रनजामशहापुढे दोस्तीच्या तहाची कल्पना रवशद करून माडंिी. त्याने त्यािा या गोष्टीची 
आठवण करून रदिी की, “बहमनी घिाण्याच्या कािरकदीत मुसिमानाचंी सत्ता एकछत्री अमिािािी 
एकवटिी होती. त्यामुळे रवजयनगिच्या िाजाच्या सते्तरवरुद्ध समतोिपणा िािणे त्यानंा शक्य झािे होते. 
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आता जिी मुसिमानी साम्राज्य रवभागिेिे होते तिी आपल्या सवांचा शत्रू असिेिा तो रवजयनगिचा िाजा 
िामिाजा त्याच्या वाढत्या सते्तिा पायबंद घािण्यासाठी सवु मुसिमान सुितानानंी एकजूट किणे हेच 
शहाणपणाचे धोिण ठिेि.” तो पुढे असेही म्हणािा की, “रवजयनगिच्या िाजाने आपल्या सामर्थयाच्या 
जोिावि कनाटकच्या सवु िाजानंा एका जोकडािािी बाधूंन रनस्तेज [३] (१२५) केिेिे आहे. त्यािा 
पायबदं घािणे हे अरतशय जरुिीचे आहे. त्याचप्रमाणे इस्िामच्या ताब्यातीि देशात त्याचा जो दबदबा 
आहे तो नाहीसा किण्याचीही आवश्यकता आहे. असे झािे म्हणजे सवांच्या िाज्यातीि प्रजाजन-ज्याचंी 
देिभाि किण्याची कामरगिी पिमेश्विाने आपल्याविच सोपरविी आहे असे आपण समजिे पारहजे– 
काफिाचं्या अत्याचािापासून सुिरक्षतपणे िाहून जीवन जगू शकतीि आरण त्याचं्या मरशदी आरण इति 
परवत्र धमुस्थाने ही काफिाचं्या भ्रष्टाचािापासून अरिप्त िाहून त्यािा बळी पडण्यापासून वाचतीि.” 
 

(१२८) मुस्तफािानाच्या या उद्गािाचंा हुसेन रनजामशहाच्या मनावि फाि िोिवि परिणाम 
झािा. त्याने इब्राहीम कुतुबशहाकडून जो रनिोप आणिा त्यावि तो अरतशय िूष झािा. त्याने 
मुस्तफािानािा आपल्या रवश्वासातिा एक म्हणून वागणूक रदिी. साहरजकच जी कामरगिी पाि 
पाडण्याच्या उदे्दशाने तो आिा होता त्याबाबत त्याच्या इच्छेप्रमाणे पारहजे तशी संधी त्यािा रमळत गेिी. 
काही रदवसानंति असे ठििे की हुसेन रनजामशहाने आपिी मुिगी चादंरबबी रहचा अिी 
आरदिशहाबिोबि रववाह किावा आरण हंुडा म्हणून सोिापूिचा रकल्ला द्यावा. त्याचप्रमाणे असेही ठििे की 
अिी आरदिशहाची मुिगी हरदया सुिताना ही हुसेन रनजामशहाने आपिा मोठा मुिगा मुतुजा 
याच्यासाठी वधू म्हणून नेमस्त करून घ्यावी. त्याचप्रमाणे दोन्ही िाज्यामंध्ये कायम मतै्रीचा तह किण्यात 
यावा आरण दोन्ही िाज्यानंी िामिाजाची सत्ता नेस्तनाबतू किण्याच्या हेतूने प्रामारणकपणे एकत्र यावे. हा 
उदे्दश रसद्धीस जावा म्हणून शक्य रततक्या िवकि िामिाजारवरुद्ध चाि करून जावे असाही रनणुय घेण्यात 
आिा. या मुद्यावि एकमत याप्रमाणे झाल्यावि मुस्तफािानाबिोबि रवजापूिकडे अहमदनगितफे मुल्ला 
इनायतउल्ला हा वकीि म्हणून गेिा. याप्रसंगी िाजकीय किािमदाि आरण िर्गनासंबधंी झािेिी बोिणी 
पक्की किण्यात आिी आरण दोन्ही [३] (१२६) पक्षानंी शपथा घेऊन त्यानंा मान्यता रदिी. याच वेळी असेही 
ठििे की िर्गन ठिल्यारप्रत्यथु समािंभ आरण मेजवान्या रवजापूि आरण अहमदनगि येथे साजऱ्या किण्यात 
याव्या आरण दोन्ही िाजकन्यानंा वि झािेल्या किािात ठिल्याप्रमाणे अहमदनगि आरण रवजापूि दिबािी 
िवाना किण्यात यावे. यानंति हुसेन रनजामशहा, अिी आरदिशहा, इब्राहीम कुतुबशहा आरण अिी 
बिीदशहा यानंी िामिाजारवरुद्धच्या मोरहमेची मोठ्या जािीने तयािी किण्यास सुरुवात केिी. 
 

(१२९) िामिाजारवरुद्ध िढाई पुकािण्याचे तयािीने आरण िामिाजाबिोबि संबधं तोडून 
टाकण्यासाठी काहीतिी रनरमत्त रमळाव े म्हणून अिी आरदिशहाने त्याच्या दिबािात एका वरकिाची 
िवानगी केिी. िामिाजाने आरदिशहाकडून वेळोवेळी एटगीि, वाग्राकोट, िायचूि आरण मुद्गि ही 
रठकाणे रहसकावनू घेतिी होती. त्याची त्याने या वरकिातफे मागणी केिी. आरदिशहाने अपेरक्षल्याप्रमाणे 
िामिाजाने त्या वरकिािा दिबािातून त्याची बेअदबी करून हाकिून रदिे. दरक्षणेतीि सुितानानंी 
इस्िामचा एकमेव शत्र ू असिेिा जो िामिाजा त्याचा नाश किण्यासाठी ह्ा घटनेचे रनरमत्त करून 
जिदीने त्याच्यारवरुद्ध तयािी किण्यास सुरुवात केिी. रहजिी ९७२ [जमारदि अव्वाि २० रहजिी ९७२ 
रडसेंबि २६ इ. स. १५६४] या वषी चािही सुितान आपापल्या सैन्यासरहत रवजापूिच्या मदैानात येऊन 
रमळािे आरण त्याच वषीच्या जमारदि अव्वाि मरहन्याच्या २० ताििेिा तेथीि आसमंतातून त्यानंी कूच 
केिे. काही रदवसानंति ते तारिकोट [३१२☐] येथे येऊन पोहोचिे. कृष्ट्णेच्या तीिावि मुसिमान 
सुितानाचं्या सैन्याने आपिी छावणी रदिी. कृष्ट्णेच्या या तीिाच्या उत्तिेकडचा मुिूि आरदिशाही 
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प्रदेशात मोडत होता. अिी आरदिशहाने आपल्या सवु दोस्ताचंी मोठ्या थाटामाटाने सिबिाई केिी. त्याने 
आपल्या िाज्याच्या सुभेदािानंा सक्त हुकूम सोडिे की तुम्ही आपापल्या रजल्ह्ातूंन छावणीवि रनयरमतपणे 
िसदीचा पुिवठा किण्यात कुचिाई करू नये [३] (१२७) 
 

(१३०) आपल्यारवरुद्ध झािेिी मुसिमानी सुितानाचंी ही प्रचडं एकजूट जिी िामिाजाच्या 
दृष्टोत्पत्तीस आिी तिी देिीि त्याच्या दपोस्क्तपूण ु भाषेत काडीमात्रही बदि झािा नाही. त्याने 
मुसिमानी सुितानाचं्या शत्रुत्वािा अरतशय क्षलु्लक िेििे आरण त्याचं्या वरकिानंा अरतशय अपमानास्पद 
अशी वागणूक रदिी. त्याने परहल्याप्रथम आपिा सवांत धाकटा भाऊ:एल्तमिाज यािा २०००० घोडेस्वाि, 
५०० हत्ती आरण १००००० पायदळ एवढी फौज देऊन कृष्ट्णेच्या उजव्या रकनाऱ्याचा ताबा घेण्यासाठी आरण 
नदीपाि करून जाण्याच्या सवु मागांवि कबजा किण्यासाठी पाठरविे. आपिा दुसिा भाऊ वेंकटाद्री 
यािाही त्याने इतकेच मोठे सैन्य देऊन िवाना केिे आरण तो स्वतः आपल्या िाज्याच्या सवु सामर्थयारनशी 
मजि–दिमजि किीत त्याच्या पाठोपाठ रनघािा. मुसिमानी सुितानानंा जेव्हा रदसून आिे की शत्रूने 
माहीत असिेल्या तिी आरण उताि याचंा अगोदिच ताबा घेतिेिा आहे तेव्हा त्यानंी आपल्या सैन्यािा नदी 
ओिाडूंन जाण्यासाठी एिादी जागा सापडेि या आशवेि नदीकाठी धंुडण्यासाठी गुप्तचिाचंी िवानगी 
केिी. शवेटी शहारनशा झाल्यावि असे रदसून आिे की सैन्यािा नदी पाि करून जाण्याचा एकच सुिरक्षत 
उताि आहे आरण तो शत्रूच्या छावणीच्या अगदी समोि आहे. हाही उताि अथात शत्रचू्याच ताब्यात होता 
आरण शत्रनेू उतािाच्या रवरुद्ध बाजूच्या रकनाऱ्यावि तटबदंी बाधंिी होती आरण तोफा िोिून आरण दारूची 
यंते्र बसवनू रतिा मजबुती आणिी होती. ही मारहती रमळाल्यावि मुसिमानी सुितानानंी 
रवचािरवरनमयासाठी बठैक भिरविी. या बठैकीत पुढीिप्रमाणे रनणुय घेण्यात आिा. तो असा : आपण 
सवांनी रमळून नदीच्या दुसऱ्या भागाकडे जणूकाही नदी उतािा होऊन जाण्याच्या उदे्दशाने कूच करून 
जाव.े आपण असे केल्यास शत्रिूा त्याची जागा सोडण्याची आरण आपिा पाठिाग किण्याची बुद्धी होईि. 
असे झाल्यास आपण अचानक मागे रफिाव ेआरण शत्रूकडून कोणताही अडथळा होण्याच्या आत पूवी पाहून 
ठेविेल्या उतािावरून आपल्या सैन्याचा काही भाग नदीच्या परिकडल्या तीिावि न्यावा. या बेताबिहुकूम 
दुसऱ्या रदवशी सकाळी मुसिमानाचं्या सैन्याने आपिा तळ हिरविा आरण तीन रदवसापंयंत त्यानंी सतत 
कूच चािू ठेविी. यामुळे शत्रचूी पूणुपणे रदशाभिू झािी. त्याने सवु मोक्याच्या रठकाणावरून आपिे [३] 
(१२८) सैन्य काढून घेतिे आरण नदीच्या परिकडच्या तीिावि आपल्या सैन्याच्या व्यहूिचनेिा सुरुवात 
केिी. इकडे मुसिमानी सुितानानंी रतसऱ्या रदवशी िात्री एकाएकी आपिी छावणी मोडिी आरण इतक्या 
जिद गतीने त्यानंी कूच केिे की दुसऱ्या रदवशी शत्रनेू सोडून रदिेल्या उतािावि त्यानंी कबजा केिा 
आरण कसिाही प्ररतकाि न होता त्यानंी नदी पाि केिी. दुसऱ्या रदवशी सकाळी त्यानंी आगेकूच किण्यास 
सुरुवात केिी आरण िामिाजाच्या छावणीपासून दहा मैि अंतिावि ते येऊन पोहोचिे. शत्रचू्या या अचानक 
हािचािीमुळे िामिाजा आियुचरकत झािा. पिंतु यामुळे त्याचे धैयु मात्र रबिकूि िचिे नाही. त्याने 
आपल्या भावानंा माघाि घेण्याची आरण आपल्यािा येऊन रमळण्याची आज्ञा रदिी. मुसिमान सुितानानंी 
िामिाजाबिोबि युद्ध िेळण्यासाठी म्हणून आपल्या फौजेची आता व्यहूिचना केिी. सैन्याच्या उजव्या 
फळीचे नेतृत्व अिी आरदिशहा याजकडे सोपरवण्यात आिे ति डावी फळी संभाळण्याची जबाबदािी अिी 
बिीदशहा आरण इब्राहीम कुतुबशहा याजवि टाकण्यात आिी. सैन्याच्या मध्यभागी हुसेन रनजामशहा ठाण 
माडूंन उभा िारहिा. सैन्यातीि तोफिाना मजबतू सािळदंड आरण दोि यानंी घट्ट बाधूंन आघाडीसमोि 
उभा किण्यात आिा. त्या काळच्या पद्धतीनुसाि युद्धासाठी तयाि केिेल्या हत्तींना रनिरनिाळ्या जागी 
ठेवण्यात आिे. प्रत्येक सुितानाने आपापल्या फौजेच्या मध्यभागी स्वतःचा रवरशष्ट असा ध्वज उभा केिा 
आरण त्यानंति मुसिमान सुितानाचं्या फौजानंी एकवटून शत्रचू्या रवरुद्ध चाि केिी. 
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(१३१) िामिाजाने आपिा भाऊ एल्तमिाज याच्याकडे आपल्या उजव्या फळीचे नेतृत्व सोपरविे 
आरण कुतुबशहािा प्ररतकाि किण्याचा त्यािा हुकूम रदिा. सैन्याची डावी फळी आपिा दुसिा भाऊ 
वेंकटाद्री याजकडे त्याने सोपवनू अिी आरदिशहािा रविोध किण्याची त्यािा आज्ञा रदिी. त्याने स्वतः 
सैन्याच्या मध्यभागाचा ताबा आपल्याकडे घेतिा. २००० युद्धसज्ज हत्ती आरण १००० तोफा त्याने आपल्या 
फौजेच्या वगेवगेळ्या भागातं रवभागून ठेवल्या. साधािण दुपािच्या वेळी िामिाजा हा एका अंबािीत आरूढ 
झािा. त्याच्या अरधकाऱ्यानंी त्याने घोड्यावि बसणे अरधक सुिरक्षत आहे असे सागंून विीि गोष्टीिा 
आपिा रविोध दािरविा पिंतु यावि िामिाजा म्हणािा की पोिाटोिारंवरुद्ध (शत्ररुवरुद्ध) इतकी िबिदािी 
घेण्यासाििी काही ही वळे नाही. परहल्या हल्ल्याच्या सपायासिशी शत्रिूा पळून जाणे भाग पडेि. दोन्ही 
[३] (१२९) सैन्यानंी आता पिस्पिारंवरुद्ध कूच किण्यास सुरुवात केिी होती. ती आता एकमेकारंवरुद्ध 
युद्धासाठी सज्ज झािी. काफिानंी अस्र्गनबाणाचं्या [३१३☐] प्रचडं वषावाने आरण तोफिान्याच्या जिद फैिी 
झाडून हल्ल्यािा सुरुवात केिी. या हल्ल्यामुळे मुसिमान सुितानाचंा धीि मात्र िचिा नाही. यावि 
युद्धाची एकच धुमिक्ी उडािी आरण दोन्ही पक्षाकंडीि अनेक माणसे ठाि झािी. िामिाजाने अपेक्षा केिी 
होती एक पण प्रत्यक्षात त्यािा आिेिा अनुभव वेगळा होता. या परिस्स्थतीत तो आपलं्या अंबािीवरून 
िािी उतििा आरण रहऱ्यानंी मढरविेल्या एका भपकेबाज हसहासनावि आरूढ झािा. हे हसहासन 
रकिरमजी िंगाच्या मिमिी छत्रािािी माडंिे होते आरण त्यािा सोन्याची बेिबुट्टी किण्यात आिेिी 
असून मोत्याचं्या झाििीने ते सुशोरभत केिेिे होते. िामिाजाने आपल्या िरजनदािािा आपल्या सभोवाि 
पैशाचे ढीग िचावयास सारंगतिे; अशा उदे्दशाने की जे रशपाई सन्मानािा पात्र आहेत त्याचं्यावि बरक्षसाचंी 
िैििैिात किावी. याच कािणासाठी त्याने आपल्यासमोि सोने आरण रहिे याचें उंचीउंची अिंकाि 
ठेवण्याचाही आपल्या िरजनदािािा हुकूम केिा. आपल्या िाजाच्या या दातृत्वामुळे काफि सैरनकानंा जोष 
आिा आरण त्यानंी मुसिमानी सैन्याच्या उजव्या आरण डाव्या फळीवि इतके जोिदाि हल्ले चढरविे की त्या 
दोन्ही आघाड्यावंि तात्पुिती का होईना गोंधळाची परिस्स्थती रनमाण झािी. अिी आरदिशहा आरण 
इब्राहीम कुतुबशहा हे दोघेजण रवजयासंबधंी रनिाश झािे आरण त्यानंी माघाि घेण्याची तयािी किण्यास 
देिीि सुरुवात केिी. हुसेन रनजामशहा मात्र आघाडीच्या मध्यभागी ठामपणे पाय देऊन उभा िारहिा 
आरण त्याने इतक्या जोिदािपणे मुसंडी माििी की िामिाजाच्या हातािािीि सेनारवभागात एकच गोंधळ 
माजिा. यावि िामिाजाचे वय जिी ७० वषांचे होते तिी तो पित आपल्या अंबािीत पुन्हा चढून बसिा. पिंतु 
हुसेन रनजामशहाच्या सैन्यातीि एक बेफाम हत्ती चाि करून येत आहे हे पारहल्यावि अंबािी वाहून 
नेणाऱ्या भोई िोकानंी अंबािी िगोिग टाकून देऊन पळ [३] (१३०) काढिा. यामधून सावध होऊन 
आरण घोड्यावि तो स्वाि होण्याचे अगोदि मुसिमानाचं्या एका तुकडीने त्यािा कैद केिे आरण 
तोफिान्याचा प्रमुि छिबी रुमीिान याच्यापुढे त्यािा नेिे. रुमीिानाने िामिाजािा हुसेन 
रनजामशहासमोि हजि केिे. हुसेन रनजामशहाने ताबडतोब त्याची गदुन छाटण्याची आरण तो मेिा आहे 
याची शत्रूिा जाणीव व्हावी यासाठी त्याचे मंुडके एका िाबं भाल्याच्या टोकावि ठेवनू तो भािा उभा 
किण्याची आज्ञा केिी. आपिा प्रमुि िामिाजा याचा अशा तऱ्हेने नाश झाल्याचे जेव्हा हहदंूनी बरघतिे 
तेव्हा त्यानंी िणागंणातून अरतशय रवकिावस्थेत पिायन केिे. पुढािी गेल्यावि [३१४☐] पळून जाण्याची 
नाही तिी त्याचं्यात पद्धतच होती! मुसिमान सैरनकानंी त्याचंा सक्तपणे पाठिाग करून त्याचं्यापैकी 
इतक्याजणानंा कंठस्नान घातिे की त्याचं्या िक्ताने नदीचा िंग ताबंडा झािा. तज्ज्ञ इरतहासकािाचं्या 
अंदाजाप्रमाणे वि झािेल्या िढाईत आरण नंतिच्या पाठिागात जवळजवळ एक िािाच्यावि काफि ठाि 
माििे गेिे. िढाईतीि िूट इतकी प्रचंड होती की फौजेतीि प्रत्येक सैरनकािा सोने, रहिे, तंबू, शिे, 
घोडे आरण गुिाम वगैिे मुबिक प्रमाणात प्राप्त झािी. मुसिमान सुितानानंी आपल्या स्वतःसाठी फक्त 
हत्ती िािून ठेविे आरण इतिानंा त्याचं्या हाती जे जे पडिे ते ते ठेवण्याची पिवानगी रदिी. [३१५☐] 
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िढाईत रमळािेल्या या अरतशय महत्त्वाच्या रवजयाचे वृत्तान्त सुितानानंी [३] (१३१) आपल्या िाज्यातीि 
रनिरनिाळ्या प्रातंाकंडे आरण शजेािीि िाज्याकंडे पत्राने रिहून कळरविे. सुितानानंी स्वतः िढाईनंति 
काही काळाने िामिाजाच्या मुिुिात अनागोंदी पयंत [३१६☐] चाि केिी. आघाडीच्या सैरनकानंी 
रवजयनगिापयंत रशिकाव केिा. ते शहि त्यानंी िुटिे. तेथीि मुख्य इमािती त्यानंी भईुसपाट केल्या, 
आरण कल्पनातीत असे अत्याचाि केिे. याप्रमाणे सभोवतािचा मुिूि मुसिमान सुितानानंी पूणपुणे 
उद्ध्वस्त केिा. िामिाजािा भाऊ वेंकटाद्री िढाईतून जीव बचावनू दूिच्या रकल्ल्यात पळून गेिा होता. 
त्याने मुसिमान सुितानाचं्याकडे रवनवणी किणािी याचना-पते्र पाठरविी, आरण आपिा भाऊ िामिाजा 
याने त्याचं्याकडून रहसकावनू घेतिेिी सवु रठकाणे त्यानंा पित देण्याचे कबिू केिे. रवजयी सुितानाचें 
यामुळे समाधान झािे. त्यानंी िायचूि येथे पिस्पिाचंा रनिोप घेतिा आरण ते आपापल्या िाज्याकंडे पितिे. 
या िढाईनंति रवजयनगिच्या िाज्यािा त्याचे प्राचीन वैभव कधीच हस्तगत किता आिे नाही. रवजयनगि 
शहिाचा इतका नाश किण्यात आिा की आता ते पूणपुणे बेरचिाि आरण िोकवस्ती-रविहीत आहे. 
रवजयनगि िाज्याचा मुिूि त्याच्या माडंरिक प्रमुिानंी बळकाविा असून प्रत्येकाने आपापल्या रजल्ह्ात 
स्वतंत्र सते्तचे रनशाण उभाििे आहे 
 

(१३२) या घटनेनंति काही काळ िोटिा आरण हुसेन रनजामशहा मिण पाविा. त्याच्या 
पाठीमागून त्याचा अल्पवयी मुिगा मुतुजा हा गादीवि आिा. आपल्या िाज्याचा दरक्षणेच्या रदशनेे रवस्ताि 
किावयािा ही योर्गय अशी संधी आहे असा अिी आरदिशहाने रवचाि केिा. त्याने मोठे सैन्य घेऊन 
अनागोंदीकडे कूच केिे. त्याचा उदे्दश वेंकटाद्रीिा काढून त्याच्या जागी िामिाजाचा मुिगा रतमिाज यािा 
पेणकोंड्याच्या गादीवि बसरवण्याचा होता. असे केल्याने हळूहळू आपल्यािा रवजयनगिच्या मुिुिाचा 
काही भाग रमळवता येईि अशी त्यािा आशा वाटिी. आरदिशहाच्या या कािस्थानाची जेव्हा वेंकटाद्रीिा 
िबि रमळािी तेव्हा त्याने मुतुजा रनजामशहा आरण त्याच्या वतीने िाज्यकािभाि चािरवणािी त्याची आई 
िूनजा सुिताना या दोघाचं्याकडे मदतीची याचना केिी. रवजापूिच्या सुितानाचे [३] (१३२) चढाईिोि 
वतुन िूनजा सुिताना रहिा मानविे नाही. रतने मुल्ला इनायतउल्ला याच्या सल्ल्यानुसाि आपल्या मुिािा 
बिोबि घेतिे आरण मोठे सैन्य बिोबि घेऊन रतने रवजापूिकडे कूच केिे. परिणामी अिी आरदिशहािा 
अनागोंदीमधून घाईघाईने माघाि घेणे आरण आपल्या िाजधानीच्या संिक्षणासाठी पितणे भाग पडिे. तेथे 
त्यािा िाजधानीसमोि अहमदनगिच्या सैन्याने छावणी रदल्याचे आढळून आिे. दोन्ही फौजातं अनेकवळेा 
चकमकी उडाल्या. सितेशवेटी िूनजा सुिताना रहिा असे रदसून आिे की रनष्ट्कािण दोन्ही िाज्यातं 
शत्रतू्व आणिी वाढवाव े हे काही बिे नाही ति आपण आपल्या िाज्याकडे मुिािा घेऊन पितावे हेच 
श्रेयस्कि आहे. 
 

(१३३) पुढीि वषी अहमदनगिच्या िाजमातेच्या रवनंतीवरून अिी आरदिशहा हा 
अहमदनगिच्या सैन्याबिोबि वऱ्हाडात चाि करून गेिा. त्यानंी वऱ्हाडचा प्रातं उद्ध्वस्त केिा आरण 
पावसाळा सुरू होण्याच्या आत ते आपापल्या िाजधान्याकंडे पित रफििे. त्या वषी रवजापूि सभोवतािच्या 
दगडी हभतीचे काम पूण ुकिण्यात आिे. िूनजा सुिताना रहच्या नातेवाईकानंी केिेल्या गैिकािभािामुळे 
मुतुजा रनजामशहाच्या िाज्यात एकच अस्वस्थता माजिी होती! त्याचा फायदा घेऊन अिी आरदिशहाने 
त्या िाज्याचा काही प्रदेश आपल्या िाज्यािा जोडण्याची योजना आििी. हा आपिा बेत रसद्धीस जाण्यास 
सुिभ जाव ेम्हणून त्याने कमाि रकश्वििान यािा आसदिानाचे ध्वजरचन्ह रदिे. त्यावि एका क्ोधारवष्ट 
हसहाचे रचत्र कोिण्यात आिे होते. ९७५ रहजिी [रहजिी ९७५ इ. स. १५६७] या वषाच्या सुरुवातीिा त्याने 
रकश्वििानािा वीस हजाि घोडेस्वाि देऊन रनजामशाही प्रदेशावि आक्मण किण्यासाठी िवाना केिे. 
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रकश्वििानाने काही रजल्हे आपल्या ताब्यात घेतिे. त्यािा फािच थोडा प्ररतकाि झािा. थोड्यात 
कािावरधत विीि प्रदेशाच्या िक्षणाथु त्याने एक रकल्ला बाधंिा आरण त्याचे नाव धारूि असे ठेविे. या 
सुमािास मुतुजा रनजामशहा याने तारुण्यात पदापुण केिे होते. त्याने आपल्या आईकडून [३] (१३३) 
िाज्याची सूते्र रहसकावनू घेतिी आरण आपिा गेिेिा प्रदेश रमळरवण्यासाठी कूच केिे. यावि 
रकश्वििानाने रकल्ल्यात आपल्यािा कोंडून घेतिे. रकल्ल्यामध्ये त्याने सामानसुमान आरण िसद याचंा 
भिपूि पुिवठा करून ठेविा होता आरण प्रसंग आल्यास बिाच काळपयंत वढेा सहन किण्याची तयािी 
त्याने केिी होती. रकश्वििानाबद्दि अिी आरदिशहाच्या मनात दे्वष असावा अथवा त्याचा रवश्वासघात 
किण्याचे त्याच्या मनात असावे, हकवा मूिुपणामुळे त्याने रकश्वििानाच्या मदतीसाठी अंकुसिान आरण 
इति सिदाि पाठरविे होते. त्यानंी ‘आपण अहमदनगिभोवतािचा मुिूि उद्ध्वस्त कितो आरण तेथे 
जाळपोळ कितो म्हणजे शत्रचूी मनःस्स्थती रद्वधा होऊन वढे्याविीि त्याचे िक्ष उडेि’ असे सागंून ते 
रकश्वििानािा सोडून रनघून गेिे. त्याचं्या या डावपेचाचा मुतुजा रनजामशहावि यस्त्कंरचतही परिणाम 
झािा नाही. त्याने रकल्ल्याचा पाडाव केल्यािेिीज पित रफिावयाचे नाही अशी प्ररतज्ञा केिी. धारूििा 
पोहोचल्यावि त्याने रकल्ल्यावि योजना करून चाि करून जाण्याऐवजी रकल्ल्यावि अचानक हल्ला 
चढरविा. या हल्ल्यामध्ये आपल्यािा जय रमळेि अशी त्याच्या सैरनकानंा देिीि िात्री नसताना 
रवजयश्रीने त्यािा माळ घातिी. कािण रकल्ल्याच्या संिक्षणाचे काम बघत असताना अचानक दैवयोगाने 
रकश्वििान हा बाण िागून ठाि माििा गेिा. आपल्या प्रमुिाचा अशारितीने मृत्यू झाल्याचे पाहून त्याचे 
सवु सैरनक रकल्ल्याच्या एका छोयाशा दिवाजातून पळून गेिे. रकल्ला आरण अिी आरदिशहाच्या सैन्याने 
त्याच्या ताब्यातून रहसकावनू घेतिेिे सवु रजल्हे मुतुजा रनजामशहाच्या हाती पडिे. यानंति मुतुजा 
रनजामशहाने ताबडतोब आपिे दोन अरधकािी ख्वाजा रमिि आरण पीििान इस्फहानी यानंा मोठे सैन्य 
देऊन अहमदनगिच्या रदशनेे िुटािूट किण्याच्या उदे्दशाने रनघािेल्या रवजापूिच्या ऐनउि् मुल्क या एका 
अरधकाऱ्याच्या पाठिागावि िवाना केिे. रनजामशहाच्या अरधकाऱ्यानंी त्यािा गाठिे. दोन्ही पक्षातं तंुबळ 
िणकंदन झािे. त्यामध्ये ऐनउि् मुल्क हा माििा गेिा. त्याचा दुय्यम नूििान यािा कैद किण्यात आिे. 
अिी आरदिशहाचे उििेिे सैन्य मोठ्या मुष्ट्कीिीने रवजापूिकडे पितिे. [३] (१३४) 
 

(१३४) [रहजिी ९७६ इ. स. १५६८] पुढीि वषी युिोरपयन िोकाचं्या ताब्यातून गोवा पित 
रमळरवण्यासाठी अिी आरदिशहाने गोव्याकडे कूच केिे. पिंतु त्याचा उदे्दश साध्य झािा नाही. त्याच्या 
सैरनकाचंी प्रचंड हानी झािी आरण अपयश पदिी घेऊन त्यािा पित रफिाव ेिागिे. [३१७☐] त्यानंति त्याने 
आदोनीच्या रकल्ल्यारवरुद्ध चाि केिी. आतापयंत झािेल्या मुसिमानाचं्या हल्ल्यानंा या रकल्ल्याने दाद 
रदिी नव्हती. हा रकल्ला आता मृत िामिाजाच्या एका प्रमुि अरधकाऱ्याच्या ताब्यात होता. िामिाजाचा मृत्यू 
झाल्यानंति त्याने स्वातंत्र्य पुकाििे होते. अंकूसिानाबिोबि आठ हजाि घोडेस्वाि, पायदळाचंी एक 
तुकडी आरण मोठा तोफिाना देऊन हा रकल्ला घेण्याच्या कामरगिीवि त्याची िवानगी किण्यात आिी. 
रकल्ल्यासमोिीि उघड्या मदैानात दोन्ही पक्षातं अनेक चकमकी झाल्या. पिंतु त्या रनणायक झाल्या 
नाहीत. सितेशवेटी विीि प्रमुिाने रकल्ल्यामध्ये आपल्यािा कोंडून घेतिे. रकल्ल्यामध्ये दाणागोटा आरण 
इति सामुग्री याचंा भिपूि साठा होता. तिीदेिीि अंकूसिानाने रकल्ल्यािा इतक्या नेटाने वढेा रदिा की 
रकल्लेदािाने त्यािा शिणागती रदिी. आदोनीचा रकल्ला हा एका उंच डोंगिाच्या मार्थयावि बाधंिेिा आहे. 
रकल्ल्यावि अनेक तळी आरण स्फरटकासमान स्वच्छ आरण गोड पाण्याची कािंजी आहेत. त्याचप्रमाणे तेथे 
अनेक प्रासादतुल्य इमािती बाधंिेल्या आहेत. रवजयनगिचे िाजे ह्ा रकल्ल्यािा अभेद्य मानीत, आरण 
आपल्या कुटंुबीय मंडळींना िाहण्यासाठी एक सुिरक्षत स्थान म्हणून त्यानंी तो रकल्ला मजबतू किण्याचे 
मोठ्या कसोशीने प्रयत्न केिे होते. या रकल्ल्यािा एकाच्या आत एक अशा अकिा हभती बाधूंन मजबुती 
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किण्यात आिी होती. साहरजकच बळाच्या जोिावि हा रकल्ला हजकून घेणे अशक्य आहे असे वाटत असे. 
अंकूसिानाने अरतशय सक्त आरण बिाच काळपयंत रदिेिा वेढा हेच त्या रकल्ल्याचे पाडावाचे एकमेव 
कािण [३] (१३५) असे म्हणाव ेिागेि. 
 

(१३५) या रकल्ल्याच्या पाडावामुळे अिी आरदिशहाच्या िष्ट्किी सामर्थयाबद्दि अरधकच दबदबा 
रनमाण झािा. त्याने आता अरधक प्रदेश हजकून घेण्याचा रनिय केिा. ही योजना प्रत्यक्षात उतिरवण्याचे 
अगोदि मुतुजा रनजामशहाबिोबि एकदा गाठभेट होणे जरुिीचे आहे असा त्याने रवचाि केिा. अिी 
आरदिशहाच्या रवनंतीवरून मुतुजा रनजामशहा हा त्यािा भेटण्यासाठी रवजापूिच्या सिहद दीवि येऊन 
दािि झािा. या प्रसंगी असे ठििे की रनजामशहािा वऱ्हाड हजकून घेण्याची मुभा रमळावी आरण अिी 
आरदिशहािा रवजयनगिच्या िाज्याचा मनचाहेि रततका मुिूि हजकून घेण्याची पिवानगी असावी. या 
कामामध्ये मुतुजा रनजामशहाकडून कोणत्याही प्रकािचा हस्तके्षप होऊ नये असाही रनणयु घेतिा गेिा. 
[३१८☐ ३१९★] 
 

(१३६) विीि योजनेनुसाि रहजिी ९८१ [रहजिी ९८१ इ. स. १५७३] या वषी अिी आरदिशहाने 
तुकुुि या रकल्ल्यारवरुद्ध चाि केिी. िामिाजाने केिेल्या आक्मणाचेवळेी हा रकल्ला अिी आरदिशहाचे 
हातातून गेिा होता. िामिाजाच्या मृत्यनंूति हा रकल्ला वेंकटी येसूिाय या रवजापूि सिकािच्या 
अरधकाऱ्याच्या हातात पडिा होता. त्याने तो रकल्ला स्वतःसाठी जबिदस्तीने बळकारविा होता. रकल्ल्याचा 
वढेा सात मरहने चाििा होता. त्यानंति कैदी म्हणून तो आरदिशहाच्या स्वाधीन झािा. अरतशय हािहाि 
करून येसूिाय यािा ठाि किण्यात आिे. यानंति अिी आरदिशहाने धािवाड हजकण्याच्या उदे्दशाने कूच 
केिे. धािवाडचा रकल्ला त्या काळी कनाटकात अरतशय मजबतू म्हणून समजिा जाई. त्यावळेी हा रकल्ला 
िामिाजाच्या एका अरधकाऱ्याच्या ताब्यात होता. हा अरधकािी दि वषी जिी थोडीशी िंडणी येि् तमिाज 
यािा देत असे तिी तो अरतशय प्रबळ झािा होता. आरदिशहाने मुस्तफािान अर्मदस्तानी याची आपिा 
मुख्य वजीि म्हणून नेमणूक केिी होती. त्याच्याच कतुृत्वामुळे सहा मरहन्याच्या वढे्यानंति रकल्ल्याचा 
पाडाव झािा. रकल्ल्याच्या सभोवतािच्या मुिुिात आपिा अंमि पूणपुणे बसरवल्यानंति अिी 
आरदिशहाने आपल्या मुख्य वरजिाच्या सागंण्यावरून बंकापूिवि आपल्या [३] (१३६) सैन्यासरहत चाि 
केिी. बकंापूि हे रठकाण वेिंपािाय याचे मुख्य रनवासस्थान होते. वेिपािाय हा मूळचा िामिाजाच्या प्रमुि 
सेवकगणापंैकी होता. िामिाजाच्या मृत्यनंूति त्याने आपिे स्वातंत्र्य जाहीि केिे व जेहु, [३२०☐] चदंिगुटी 
आरण कारूि येथीि िायानंा आपिे माडंरिकत्व स्वीकािण्यास नुकतेच भाग पाडिे होते. रवजापूिचे सैन्य 
चाि करून येत आहे हे पारहल्यानंति त्याने आपल्यािा रकल्ल्यात कोंडून घेतिे. 
 

त्यानंति त्याने संधी रमळेि त्याप्रमाणे शत्रिूा त्रास देण्यासाठी आरण शत्रचूी िसद तोडण्याचा 
प्रयत्न किण्यासाठी आपल्या मुिािा एक हजाि घोडेस्वाि आरण दहा हजाि पायदळ इतकी फौज देऊन 
आजूबाजूचे िान आरण हिडीतीि माग ुयाचंा ताबा घेण्यासाठी िवाना केिे. त्याचवेळी त्याने िामिाजाचा 
भाऊ वेंकटाद्री यािा पत्र पाठवनू असे कळरविे की, “मी तुमचा पक्ष सोडून गेल्याबद्दि मिा अरतशय 
पिात्ताप होत आहे. मुसिमानारंवरुद्ध तुम्ही मिा मदत किावी अशी माझी तुम्हािा रवनंती आहे आपण 
मिा मदत रदल्यास मी दिवषी आपल्यािा िंडणी देईन आरण रनष्ठेच्या मागापासून कधीही च्युत होणाि 
नाही.” वेंकटाद्रीने उत्तिादािि त्यािा रिरहिे की, “तुझ्या हिकटपणामुळे आरण तुझ्या दगाबाज 
वतुनाची िी ओढून आमच्या घिाण्याच्या सवु आरश्रतानंी बडंिोिीचा माग ु स्वीकाििा आरण आपल्या 
कतुव्यरनष्ठेपासून ते ढळिे. तारिकोटच्या िढाईनंति मुसिमान सुितानानंी माझ्या ताब्यात पेणकोंडा 
आरण चदं्ररगिी ही दोनच रठकाणे ठेविी. तुमच्या या अशा वतुनामुळे जेमतेम मिा माझे संिक्षण त्या 
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रठकाणाहून किणे जमत आहे. तेव्हा माझा तुिा असा सल्ला आहे की द्रव्य अथवा रहिे देऊन मुसिमानाशंी 
समझोता किणे जि शक्य असेि ति कोणत्याही अटीवि तू त्याचं्याबिोबि तह घडवनू आणावास. हे किणे 
जि तुिा अशक्य असेि ति माझा तुिा असा सल्ला आहे की तू सवु प्रयत्न करून आजूबाजूच्या 
िाजेिजवाड्याचंी मने तुझा पाठपुिावा किण्यासाठी वळव. [३] (१३७) मुसिमानाचंी िसद तोडून आरण 
िात्रीच्या वळेी त्याचं्यावि वािंवाि हल्ले करून त्यानंा सतरवण्यासाठी, ‘सैन्यासरहत माझ्या मुिािा तुम्ही 
जाऊन रमळा,’ असेही त्यानंा रिही. ते याप्रमाणे वागतीि यासाठी तू आपल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा कि. 
माझ्यावतीने मी तुिा असे वचन देतो की तुिा मदत किण्याबद्दि मी माझ्या सवु माडंरिकानंा हुकूम देईन. 
अथात ते माझी आज्ञा मान्य कितीिच याची िात्री मात्र मी देऊ शकत नाही.” 
 

(१३७) वेंकटाद्रीकडून आिेल्या या उत्तिामुळे वेिपािाय ह्ाची मनःस्स्थती अत्यंत उरद्वर्गन झािी. 
तिीदेिीि वेंकटाद्रीने रदिेल्या सल्ल्याप्रमाणे त्याने अनेक प्रमुिाचंी मने आपल्या मुिािा जाऊन 
रमळण्यारवषयी वळरविी. त्याने शत्ररुवरुद्ध इतकी जोिदाि कािवाई केिी की अिी आरदिशहाच्या 
छावणीत धान्याचा तुटवडा पडिा. दििोज िात्री दिोडेिोि आरण मािेकऱ्याचं्या टोळ्या सुितानाच्या 
छावणीवि हल्ला किीत. या हल्ल्यातं त्याचे अनेक सैरनक बळी पडत. शत्रकूडीि कनाटकी पायदळातीि 
सैरनक हे आपल्या जीवाची यस्त्कंरचतही पवा किीत नसत. [३२१☐] त्याचं्या अंगावि जवळजवळ काहीच 
आच्छादन नसे आरण शत्रूकडून सहजगत्या आपण पकडिे जाऊ नये म्हणून ते आपिे शिीि तेिाने मािून 
घेत. अशी तयािी करून ते िात्रीच्या वळेी तंबमूध्ये घुसत, आरण दयामाया न दािरवता रनजिेल्या 
सैरनकानंा भोसकून ठाि मािीत. अशा तऱ्हेच्या घातकी मागाचा अविंब करून प्रत्येक िात्री ते अनेकजणानंा 
ठाि मािीत. परिणामी सैरनकातं इतकी जिब बसिी आरण इतका असंतोष पसििा की वेढा उठवनू 
सुितानािा पित रफिण्यास भाग पाडण्याच्या बेतात ते होते. अिेि दुष्ट्काळाचे संकट दूि किण्यासाठी 
आरण िात्री होणाऱ्या िुनी हल्ल्याचंा प्ररतबधं किण्यासाठी मुस्तफािानाने उपाययोजना केिी. त्याने 
आपल्या सैन्यातीि बगी प्रमुिानंा सहा हजाि घोडेस्वाि देऊन िणागंणात शत्रूबिोबि िढा देण्यासाठी 
रनयुक्त केिे, आरण प्रत्येक िात्री छावणीच्या भोवती संिक्षणाची सािळी रनमाण किण्याच्या हेतूने आठ 
हजाि पायदळी सैरनकाचंी योजना केिी याप्रमाणे घेतिेल्या िबिदािीमुळे दिोडेिोि िात्रीच्या वळेी 
छावणीवि हल्ले किीनासे झािे. कािण एकदा त्यानंी छावणीत प्रवशे केल्यावि छावणीतून कसिाही 
प्ररतकाि झाल्यारशवाय बाहेि पडणे त्यानंा अशक्य होऊन गेिे. बगी प्रमुिानंी त्याचं्यावि सोपरविेिी 
कामरगिी इतक्या काटेकोिपणे पाि पाडिी की आजूबाजूच्या प्रदेशाबिोबि दळणवळण पुन्हा [३] (१३८) 
िुिे झािे आरण छावणीमध्ये पुन्हा सुबत्ता नादूं िागिी. तिीदेिीि वढेा एक वष ुआरण तीन मरहने चािू 
िारहिा. अिेि रकल्ल्यामधीि रशबदंीचा धान्यपुिवठा कमी पडू िागिा. त्यातच वेिपािायचा मुिगा मिण 
पाविा आरण त्याच्या मदतीिा आिेिे सवु सिंजामदाि हे आपापल्या जहारगिीकडे रनघून गेिे. आता 
विेपािाय मदत रमळण्याबाबत पूणु रनिाश झािा आरण त्याने सुितानाकडे असे कळरविे की, “माझी 
बायकामाणसे आरण सामानसुमान यासरहत तुम्ही मिा जाऊ देत असाि ति रकल्ला तुमच्या स्वाधीन 
किण्याची माझी तयािी आहे.” ही रवनंती योर्गय आहे असे अिी आरदिशहािा वाटून त्याने ती मान्य केिी 
आरण अशा तऱ्हेने रकल्ला िािी किण्यात आिा. रकल्ल्यावि असिेिे एक अत्युत्कृष्ट देवािय उद्ध्वस्त 
करून टाकावे असा हुकूम सुितानाने रदिा. देवळाच्या पायावि एक मशीद बाधंण्यात आिी. मरशदीच्या 
बाधंकामाचा परहिा दगड सुितानाने स्वतः बसरविा आरण रमळािेल्या रवजयाबद्दि पिमेश्विाची प्राथुना 
केिी. मुस्तफािानाने दािरविेल्या कतुृत्वाबद्दि सुितानाने त्यािा िूप धन्यवाद रदिे. एक उत्तम 
पोषाि देऊन सुितानाने त्याचा सन्मान केिा आरण हजकिेल्या प्रदेशातीि अनेक शहिे आरण रजल्हे 
त्यािा जहारगिीदािि रदिे. अिी आरदिशहाची वृत्ती सुिोपभोगात दंग होण्याची होती. त्याने िाज्याच्या 



 अनुक्रमणिका 

कािभािाची सवु मुित्यािी मुस्तफािानाकडे सोपरविी. त्याने आपिा रशक्कादेिीि त्याच्या स्वाधीन केिा 
आरण त्यािा अशी आज्ञा रदिी की, “कोठिेही वैयस्क्तक हुकूम घेण्याच्या भानगडीत न पडता तुझ्या 
मनािा येईि त्याप्रमाणे तू माझ्या रशक्क्याचा उपयोग कि.” 
 

(१३८) बकंापूिचा पाडाव झाल्यािा चाि मरहने झािे. सुितानाच्या अरधकाऱ्यानंी देशात शातंता 
प्रस्थारपत केिी. त्याचप्रमाणे रनिरनिाळ्या प्रमुिानंी िंडणी देण्याचे केिे. या घटनानंंति आरदिशहाने 
आपिे रनवासस्थान रकल्ल्यामध्ये नेिे. तेथे तो आपिा वळे तऱ्हतऱ्हेच्या षोकात घािव ू िागिा. त्याने 
मुस्तफािान यािा जेहु आरण चदंिगुटी या रकल्ल्याचंा पाडाव किण्यासाठी वीस हजाि घोडेस्वाि,िुपसे 
पायदळ आरण तोफिाना देऊन िवाना केिे. मुस्तफािान [३] (१३९) हा जेहुच्या रकल्ल्याजवळ येऊन 
पोहोचिा. तेथीि िायाने शिणागती रदिी, आरण िंडणी देण्याचे कबूि केिे. िायाच्या शिणागतीचा 
स्वीकाि किण्यात आिा. त्यािा कोणत्याही तऱ्हेने शासन न किता सैन्याने चंदिगुटीकडे कूच केिे. 
तेथीि िायाने प्ररतकािाची रसद्धता केिी होती. मुस्तफािानाने रकल्ल्यािा वेढा रदिा आरण िायाच्या 
मदतीसाठी आिेल्या इति िाजेिजवाड्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी आपल्या बगी प्रमुिानंा रनयुक्त केिे. 
वढेा चौदा मरहने चाििा. त्यानंति रहजिी ९८३ [रहजिी ९८३ इ. स. १५७५] या वषी रकल्ल्यावि अचानक 
हल्ला करून त्याचा पाडाव किण्यात आिा. रकल्ल्यािा भेट देण्यासाठी अिी आरदिशहा बकंापूिहून 
आिा. तेथे तीन मरहने वास्तव्य केल्यानंति रवजयाच्या उन्मादात तो रवजापूििा पितिा. जवळजवळ तीन 
वषांपेक्षाही जास्त काळ अिी आरदिशहा हा आपल्या िाजधानीबाहेि होता. मुिुिामध्ये स्स्थिस्थावि 
किण्यासाठी मुस्तफािान हा चदंिगुटी येथे िारहिा. बादशाही सही-रशक्का त्याच्या ताब्यात ठेवण्यात 
आिा. त्याचप्रमाणे सवु िातेप्रमुिानंा असा आदेश देण्यात आिा की, “रवजापूिहून जे काही हुकूम 
तुम्हािा आणावयाचे असतीि ते संमतीसाठी तुम्ही मुस्तफािानाकडे सादि किावते.” 
 

(१३९) पुढीि वषी मुस्तफािानाने सुितानाकडे एक अजी दािि केिी. त्यात त्याने असे 
कळरविे होते की, “चदंिगुटीचा प्राचीन रकल्ला हा एका उंच टेकडीवि बाधंण्यात आिा होता. हल्लीच्या 
मदैानाविीि रकल्ल्याशी तुिना किता प्राचीन रकल्ल्याची संिक्षणक्षमता अरधक होती. माझी अशी इच्छा 
आहे की आपण याव े आरण रकल्ल्याची पाहणी किावी. जि का आपण मान्यता रदिीत ति जुन्या 
रकल्ल्यािा पित तटबदंी उभािता येईि.” आपल्या वरजिाच्या रवनंतीनुसाि अिी आरदिशहा थोडी 
माणसे बिोबि घेऊन त्या रठकाणी गेिा. रकल्ल्याच्या बाधंकामाच्या ज्या योजना त्याच्यापुढे ठेवण्यात 
आल्या होत्या, त्यानंा त्याने मान्यता रदिी आरण रकल्ला बाधंण्याचा त्याने हुकूम रदिा. एका वषाचे अवरधत 
रकल्ल्याचे बाधंकाम पूणु झािे. रकल्ल्याची पाहणी किण्यासाठी सुितान रवजापूिाहून पुन्हा तेथे गेिा. तेथे 
त्यािा भेटण्यासाठी शकंि नाईक आिा. त्याने त्याच्या देशात सुितानाने दौिा किण्याबद्दि आमंत्रण 
रदिे. अिी आरदिशहाने या आमंत्रणाचा स्वीकाि केिा. त्याने आपिे मुख्य सैन्य चदंिगुटी येथे ठेविे 
आरण मुस्तफािान व चाि ते [३] (१४०) पाच हजाि सैरनक घेऊन त्याने कारूिच्या रकल्ल्याच्या रदशनेे 
कूच केिे. हा रकल्ला डोंगिाळ भागात बाधंिेिा असून तेथे घनदाट जंगि आहे. तेथे जाण्याचा माग ुइतका 
कठीण आहे की तेथीि बहुतेक वाटातूंन एका वेळी एकच घोडेस्वाि जाऊ शकत असे. अशा प्रदेशातून 
हहडणे सुितानािा न मानवल्यामुळे त्याने शकंि नाईकाच्या त्या देशाविीि सते्तिा मान्यता रदिी आरण तो 
चदंिगुटीिा पित आिा. पिंतु सुितानाच्या तथाकरथत औदायािा गुणवते्तचा मुिामा देण्याच्या हेतूने 
मुस्तफािानाने शकंि नाईकािा असे सारंगतिे की, “हा प्रदेश हजकून घेण्याच्या उदे्दशापासून मी मोठ्या 
रमनतवािीने सुितानािा पिावृत्त केिे आहे. जि का तुिा तुझ्या सुिरक्षततेची पवा असेि ति तू स्वतः 
िंडणी देण्यास कबूि हो आरण आजूबाजूच्या िाजेिजवाड्याचें मन तसेच किण्याबद्दि वळव.” शकंि 
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नाईकाने जेहुचा रकल्लेदाि रशवा नाईक, बासीिोिची महािाणी आरण इति अनेक प्रमुि याचंी मने 
सुितानाची भेट घेण्याबाबत वळरविी. त्याप्रमाणे त्यानंी सुितानािा मोठमोठ्या िकमेचे नजिाणे 
भेटीदािि रदिे आरण वार्मषक िंडणी देण्याचे कबूि केिे. ज्या रदवशी या प्रमुिानंा सुितानाकडून 
मानाचे पोषाि रमळािे त्याच रदवशी हिदेवी, बासीिोिची िाणी भािदेवी आरण दुसिी एक िाणी 
याचं्यासाठी रियानंा साजेिसा सिंजाम बनरवण्यात आिा. त्यानंी तो स्वीकािण्याचे नाकारून असे 
कळरविे की, “जिी आम्ही रिया असिो [३२२☐] तिी आम्ही आमची िाज्ये आमच्या कणिि मनोवृत्तीच्या 
जोिाविच रटकरविी आहेत.” त्यावि सुितानाने त्यानंा पुरुषाचें पोषाि पाठरविे आरण त्यानंी 
दािरविेल्या उत्कृष्ट मनोधैयाबद्दि त्याचंी वािाणणी केिी. ह्ा देशावंि बिाच काळपयंत बायकानंी िाज्य 
केिे. िाज्यावंि नेहमीच मुिी अरधकािग्रहण किीत असत आरण त्याचं्या हातािािी पुरुष अरधकािी म्हणून 
नोकऱ्या किीत. िाण्याचं्या नवऱ्यानंा िाज्यात कोणतीही सत्ता नाही. [३] (१४१) 
 

(१४०) नवीन हजकून घेतिेल्या प्रदेशात अिी आरदिशहाने स्स्थिस्थावि केल्यानंति वसुिावि 
देििेि किण्यासाठी त्याने एका ब्राह्मणाची नेमणूक केिी. त्या सवु प्रदेशाचा सेनाप्रमुि म्हणून त्याने 
मुस्तफािान यास ठेविे. वरकिाच्या जागेवि त्याने अफझििान रसिाजी याची नेमणूक केिी. यानंति तो 
रवजापूििा पितिा. मुस्तफािान हा सुितानाचा एकरनष्ठ सेवक होता. आपल्या सुितानाची सत्ता 
वाढरवण्यारवषयी तो उत्सुक असे. काही काळानंतिच त्याने आपल्या एका रवश्वास रमत्रािा दिबािाकडे 
पाठरविे आरण पेणकोंड्यारवरुद्ध चाि करून जाण्याची योजना त्याच्याकिवी सुितानापुढे सादि केिी. 
अिी आरदिशहाने या सूचनेचा स्वीकाि केिा. त्याने आपल्या सैन्यािा एकत्र येण्याचा हुकूम रदिा आरण 
आदोनीकडे त्याने कूच केिे. तेथून मुस्तफािानाच्या सैन्याचा कनाटकच्या फौजेशी रमिाफ झाल्यावि तो 
पेणकोंड्याचं्या रदशनेे चाि करून गेिा. आरदिशहा कूच करून आल्याचे पाहताच वेंकटाद्रीने 
पेणकोंड्याचे िक्षण किण्याचे काम आपल्या एका सिदािाकडे सोपरविे आरण आपिा िरजना व इति 
सामानसुमान घेऊन त्याने चदंिगुटी रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. सुितानाने शहिािा वढेा रदिा आरण तीन 
मरहनेपयंत शहिाची पूणुपणे नाकेबदंी केिी. ह्ा वेळेपयंत शहिातीि रशबदंी िसदीच्या अभावी शिण 
जाण्याचा अगदी बेतात होती. तेव्हा वेंकटाद्रीने बगीचा प्रमुि हंदीयातम नाईक यािा चोवीस िाि रुपये 
आरण पाच हत्ती िाच म्हणून रदिे. “तू आपल्या अनुयायासंरहत सुितानाचा पक्ष सोडून ये आरण त्याच्या 
छावणीिा जेिीस आण” असे त्याने त्यािा सारंगतिे. त्याने ही कामरगिी इतक्या परिणामकािकरित्या पाि 
पाडिी की अिी आरदिशहािा वढेा उठवनू बंकापूिच्या परिसिात माघाि घेणे भाग पडिे. तेथून काही 
काळानंति त्याने रवजापूिकडे कूच केिे आरण सिहद दीचे िक्षण किण्याचे काम मुस्तफािानावि 
सोपरविे. 
 

(१४१) रहजिी ९८६ [रहजिी ९८६ इ. स. १५७८] या वषी रवजयनगिच्या आजूबाजूच्या आपल्या 
जहारगिीमध्ये बगी िोकानंी जुिुमाचा कहि केिा तेव्हा सुितानाने तीन हजाि पिदेशी धनुधुि आरण 
अनेक दरक्षणी व हबशी सैरनक देऊन मुतुजािान अंजू यािा त्याचं्यारवरुद्ध पाठरविे [३] (१४२) 
बगीबिोबि जवळजवळ १ वष ु त्याचं्या चकमकी झाल्या. पिंतु त्याचंा बगीच्या सामर्थयावि यस्त्कंरचतही 
परिणाम झािा नाही. यावि मुस्तफािानाने सुितानािा असे सारंगतिे की, “बगीच्यावि सैन्य पाठरवण्यात 
काहीही अथु नाही. अशीच एिादी युक्ती योजून रवजापूििा येण्यारवषयी त्याचें मन वळवावे. तेथे त्यानंी 
केिेल्या रवश्वासघातकी वतुणुकीिा साजेि असे शासन मी त्यानंा देऊ शकेन” अिी अरदिशहािा हा 
सल्ला पटिा आरण त्याने येसू परंडत आरण बगी िोकाचें दिबािातीि इति स्नेही याचंी बगी िोकानंा 
रवजापूििा येण्याचे आमंत्रण देण्यासाठी िवानगी केिी. हंदीयातम नाईक याने बगी िोकानंा असे 
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सारंगतिे की, “आपण केिेल्या रवश्वासघातामुळे पेणकोंडा हजकून घेण्याचे कामी आिेिी रनिाशा अिी 
आरदिशहा रवसिेि हे मिा तिी शक्य वाटत नाही.” त्याने असेही सारंगतिे की, “तुम्हािा दिबािात 
येण्याचे आिेिे आमंत्रण हे तुमचा नाश किण्यासाठी योजिेिी एक क्िृप्ती आहे.” त्याच्या या सागंण्याचा 
बगीच्यावि काहीही परिणाम झािा नाही. बहुतेक बगी प्रमुि आरण त्याचें अनुयायी हे रवजापूििा पित 
गेिे. हंदीयातम नाईक हा पेणकोंड्यािा गेिा आरण तेथे त्याने वेंकटाद्रीची चाकिी पत्कििी. काही 
काळपयंत सुितानाने बगीच्यावि कृपादृष्टी ठेविी. पिंतु सितेशवेटी त्याने त्या सवांना ठाि माििे. 
 

(१४१ अ) अिी आरदिशहािा मुिगा नव्हता. त्यामुळे रहजिी ९८७ [रहजिी ९८७ इ. स. १५७९] 
यावषी आपिा भाऊ शहा तहमास्प याचा मुिगा म्हणजे त्याचा स्वतःचा पुतण्या इब्राहीम यािा आपिा 
वािस म्हणून नेमिे. त्याच्या पुढल्याच वषी अिी आरदिशहाच्या एका िोजाने त्याचा िून केिा. या 
िोजािा आरदिशहाने त्याच्या मनारवरुद्ध अहमदाबाद रबदि येथून रवजापूिच्या दिबािात येण्यास भाग 
पाडिे होते. [३२३☐] 
 

(१४२) अिी आरदिशहाचे रवजापूि शहिात दफन किण्यात [३] (१४३) आिे. त्याच्या कबिीिा 
िोजा अिी असे नाव असून अजूनही ती अस्स्तत्वात आहे. त्याच्या कािरकदीत रदल्लीच्या अकबि 
बादशहाकडून दोन वळेा त्याच्या दिबािात वकीि आिे. अिी आरदिशहाचा िून झािा तेव्हा दुसिा 
वकीि हा रवजापूि शहिातच होता. अिी आरदिशहाच्या हुकुमावरून जुम्मा मशीद, हौज-इ-शापूि, 
रवजापूि शहिाभोवतािची हभत आरण रवजापूि शहिात िस्तोिस्ती पाणी वाहून नेणािे कािवे बाधंण्यात 
आिे. [३२४☐] 
 

इब्रािीम आणदलशिा दुसरा [३] (१४४) 
 

(१४३) इब्राहीम आरदिशहा जेव्हा तक्तावि आिा तेव्हा त्याचे वय ९ वषाचे होते. त्यामुळे िाज्याचा 
सवु कािभाि कामीििान दक्कनी हा पाहू िागिा. अिी आरदिशहाची पत्नी महािाणी चादंरबबी रहच्यावि 
िाजपुत्राच्या रशक्षणाचे काम सोपरवण्यात आिे. बुधवाि आरण शुक्वाि सोडून इति प्रत्येक रदवशी इब्राहीम 
यािा दिबािातीि हसहासनावि बसरवण्यात येत असे, आरण त्याच्या समक्ष िाज्यकािभािाच्या बाबी 
रनकािात काढल्या जात. काही काळपयंत आपल्या उच्चारधकाि पदािा स्मरून कामीििान हा संयमाने 
वागिा. पिंतु कािान्तिाने सते्तच्या मदाने धंुद होऊन त्याने चादंरबबीच्या संबधंात अपमानकािक वागणूक 
किण्याचा अपिाध [३] (१४५) केिा. चादंरबबीने त्याचा नाश कसा किता येईि याचा रवचाि सुरू केिा. 
रतने त्यासाठी हाजी रकश्वििान नावाच्या उच्चपदस्थ अरधकाऱ्याकडे गुप्तपणे पुढीिप्रमाणे रनिोप 
पाठरविा. “कामीििान हा िाजप्ररतरनधीचे काम किण्यास नािायक आहे. त्यािा दूि किण्याची आरण 
ती जागा तुमच्यावि सोपरवण्याची माझी इच्छा आहे.” आपल्यािा अशा तऱ्हेने एकदम बढती रमळणाि या 
आशनेे मोहीत होऊन हाजी रकश्वििानाने इति अनेक सिदािाचं्या साहाय्याने कामीििानािा 
पकडण्याचा कट िचिा. एके रदवशी संध्याकाळी कामीििान रहिव्या िाजवाड्यात दिबािी हजेिी घेत 
असताना रकश्वििानाने अचानक चािश ेसशि माणसारंनशी रकल्ल्यात प्रवशे केिा, रकल्ल्याचे दिवाजे बंद 
केिे, रशबदंीच्या अरधकाऱ्यानंा बरंदस्त केिे आरण कामीििानािा पकडण्यासाठी त्याने पुढे चाि केिी. 
त्यामुळे भयभीत होऊन कामीििानाने चादंरबबीकडून आपल्यािा संिक्षण रमळेि या आशनेे 
जनानिान्याकडे पळ काढण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु त्याच्याबद्दि सरदच्छा बाळगून असिेल्या काही 
िोज्यानंी ह्ा कटाची सूत्रधाि चादंरबबीच आहे असे त्यािा सारंगतिे. या बातमीने गोंधळून जाऊन त्याने 
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िाजवाड्याबाहेि पळ काढिा, आरण पळून जाण्याचा एकमेव मागु म्हणून त्याने रकल्ल्याच्या हभतीवरून 
पिीकडीि पाण्याने भििेल्या अशा िंदकात उडी टाकिी. तो िंदक तो पोहून गेिा आरण शहिाच्या 
इमाम दिवाजापाशी कोणाच्याही दृष्टीस न पडता पोहोचिा. हा दिवाजा बदं होता. पिंतु आपल्या फेयाचा 
पट्टा आरण इति कपडे याचं्या सहाय्याने त्याने एक दोिी तयाि केिी आरण शहिाच्या हभतीच्या एका 
बुरुजािा बाधंिी. तेथून तो िािी उतििा आरण नरजकच असिेल्या आपल्या घिाकडे झपायाने गेिा. 
तेथे त्याने आपल्या रमत्रासंह पळून जाण्याची तयािी केिी. कामीििान हा सापडत नाही असे पाहून हाजी 
रकश्वििान यािा असे वाटिे की तो अजून रकल्ल्यातच आहे आरण म्हणून त्याने जवळजवळ एक तासभि 
तेथीि इमािती आरण िपता येतीि अशा जागा शोधण्यात घािरविा. त्यानंति त्याने तो रकल्ल्याबाहेि 
गेिा असेि या समजुतीने, त्यािा धरून आणण्यासाठी सैरनकाचंी एक तुकडी पाठरविी. कामीििानाने 
त्यािा जो थोडा अवधी रमळािा त्या दिम्यान घेता येतीि रततके रहिे आरण द्रव्य आपल्याबिोबि घेतिे 
आरण सात-आठ अनुचि बिोबि घेऊन अहमदनगिकडे पिायन केिे. पिंतु तो चािपाच मिै दूि गेिा [३] 
(१४६) असेि नसेि तोच रकश्वििानाच्या माणसानंी त्यािा गाठून पकडिे, आरण त्याचे मस्तक 
धडावगेळे करून ते रकश्वििानापाशी आणिे. पिंतु त्याच्यापासून रहसकावनू घेतिेिे रहिे आरण इति 
संपत्ती ही मात्र त्यानंी दडपिी. 
 

(१४४) हाजी रकश्वििान याने कामीििानाचेच अनुकिण केिे. चादंरबबीचा जो आधाि त्यािा 
रमळािा होता त्याच्या सहाय्याने त्याने िाज्याची सवु सत्ता बळकाविी आरण अरनयंरत्रत पद्धतीने 
िाज्यकािभाि किण्यास सुरुवात केिी. ह्ावळेी मुतुजा रनजामशहाचा मीर नोबत बेहजाद उि् मुल्क तुकु 
याने अहमदनगिहून पंधिा हजाि घोडेस्वाि रवजापूिच्या काही रजल्ह्ाचंा पाडाव किण्याच्या हेतूने कूच 
केिे. यावि आपल्या सिहद्दीपाशी आिेल्या शत्रचूी हकािपट्टी किण्यासाठी रकश्वििानाने ऐनउि् मुल्क 
रगिानी यािा सैन्य देऊन िवाना केिे. बेहजादउि् मुल्क याचा शहादुगजुवळ पूणुपणे पिाभव झािा आरण 
त्याचे छावणीचे सामान, तंब,ू हत्ती, आरण तोफिाना ही रवजापूिच्या सैन्याच्या हातात पडिी. रवजयाच्या 
घोषणा किीत रवजापूिचे सैन्य िाजधानीिा पोहोचिे. चादंरबबीच्या सल्ल्यावरून रकश्वििानाने तीन 
रदवपयंत रमळािेल्या रवजायरनरमत्त आनंदोत्सव किण्याचा हुकूम रदिा आरण विीि मोरहमेत ज्या 
अरधकाऱ्यानंी शौयाची कामरगिी बजाविी होती त्यानंा भािी भािी नजिाणे आरण मानाचे रकताब बहाि 
केिे. पिंतु काही काळ गेल्यानंति विीि िढाईत पाडाव किण्यात आिेिे हत्ती सुितानाकडे देण्यात यावे 
असा हुकूम आपण काढिा ति तो योर्गय आहे असा रवचाि त्याने केिा. त्यामुळे अनेक अमीि-उमिावानंा 
आपिा अपमान झािा आहे असे वाटिे. त्यानंी विीि हुकुमाची तारमिी किण्याचे नाकबिू केिे. एवढेच 
नव्हे ति प्ररतरनधी पदावरून रकश्वििानािा काढून टाकण्यासाठी गुप्तपणे ते संघरटत झािे. काहींनी असा 
रवचाि माडंिा की आपण चादंरबबीिा एक पत्र पाठवाव ेआरण, “आपण िाज्याच्या कािभािाची धुिा अंगावि 
घेण्यासाठी बंकापूि येथून मुस्तफािानािा बोिावनू घ्यावे,” अशी रशफािस रतिा किावी, [३] (१४७) ति 
काहींनी असे मत प्रदर्मशत केिे की तूतु कोणतीही उपाययोजना किण्याचे काम पुढे ढकिाव.े कािण 
बेहजादउि् मुल्क याच्या पिाभवाचा सूड घेण्यासाठी वऱ्हाडचा सुभेदाि सय्यद मुतुजा हा अहमदनगिहून 
चाि करून रनघािा आहे. त्यामुळे शत्रिूा सिहद दीपासून हाकिून रदल्यािेिीज मंरत्रमंडळामध्ये 
कोणत्याही तऱ्हेचा बदि किणे हे शहाणपणाचे ठिणाि नाही. पिंतु तो उदे्दश साध्य झाल्यावि आपण सवांनी 
जणूकाही सवु गोष्टींचा रतटकािा आिा आहे असे दािवनू रवजयनगिकडे रनघून जावे आरण तेथून 
चादंरबबीशी संगनमत करून आपिा उदे्दश सफि होण्यासाठी उपाययोजना किावी. 
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(१४५) रकश्वििानािा या बेताची बातमी िागिी तेव्हा त्याने त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी 
उपाययोजना केिी. त्याने शाही रशक्क्याचा एक हुकूम बकंापूिनरजकचा एक जहारगिदाि मीि नुरुद्दीन 
ह्ािा पाठवनू त्यािा कळरविे की, “तू मुस्तफािानाचा िून कि. तसे केल्यास मुस्तफािानाची जहागीि 
आरण त्यािा असिेिे मानाचे रकताब हे तुिा देण्याचे मी वचन देतो.” नुरुद्दीन हा जिी मुस्तफािानाचा 
आरश्रत होता आरण त्यािा त्याच्या सद्यःस्स्थरतप्रत आणण्यात मुस्तफािानच कािणीभतू होता तिी ही नीच 
कामरगिी पाि पाडण्याचे काम त्याने अंगावि घेतिे. त्याने शाही हुकूम घेऊन आिेल्या दूतािा 
रकल्ल्यामध्ये पाठरविे, आरण त्याचवळेी महमदअमीन नावाच्या इसमाबिोबि रशबदंीच्या मुख्य 
अरधकाऱ्याकंडे गुप्तपणे रनिोप पाठरविा की, “तुम्हा सवांना ठाि मािण्याचा आरण रकल्ला कनाटकच्या 
िाजाच्या स्वाधीन किण्याचा मुस्तफािानाचा रवचाि आहे. आपल्या सुितानाची सत्ता झुगारून 
िावण्यासाठी त्याने कनाटकाच्या िाजाबिोबि एक कािस्थान केिे आहे म्हणून हा रनिोप घेऊन येणािा 
महमद अमीन याच्याबिोबि रदिेल्या िरित्यातीि हुकुमाची अंमिबजावणी करून आरण तुमचा 
रवश्वासघातकी सुभेदाि मुस्तफािान यािा ठाि मारून तुम्ही तुमचे कतुव्य पाि पाडाव.े या कामरगिीबद्दि 
तुम्हािा सुितानाकडून भिपूि बरक्षशी रदिी जाईि.” बकंापूिच्या वशेीपाशी येऊन पोहोचल्यावि, “मी 
[३] (१४८) सुितानाकडून एक िरिता घेऊन आिो आहे,” असा रनिोप महमद अमीन याने 
मुस्तफािानाकडे पाठरविा. यावि मोठ्या मानमिातबाने त्यािा शहिात घेण्यात आिे, आरण त्याच्या 
िाहण्याची सोय किण्याचा मुस्तफािानाने हुकूम रदिा. आता िात्र बिीच झािी आहे तेव्हा सुितानाकडून 
मी आणिेिा हुकूम उद्या सकाळी दािरवण्याची मिा पिवानगी देण्यात यावी अशी इच्छा महमद अमीन 
याने प्रकट केिी. यात काही दगा असेि असा मुस्ताफािानािा यस्त्कंरचतही संशय आिा नाही आरण 
त्यामुळे त्याने सुितानाचा हुकूम पाळण्यास जो रविंब होणाि होता त्याची दिि घेतिी नाही. त्या िात्री 
महमद अमीन याने रशबदंीच्या अरधकाऱ्यानंा विीि िरिता दािरविा. मुस्ताफािानािा ठाि मािण्यात 
याव,े अशा तऱ्हेचा सुितानाचा हुकूम पारहल्यावि त्यानंी त्या. हुकमाची अंमिबजावणी किण्याचे कबूि 
केिे. त्यानुसाि दुसऱ्या रदवशी सकाळी मुस्तफािान हा नमाज पडत असताना रशबंदीचे अनेक अरधकािी 
त्याच्यावि धावनू गेिे आरण धनुष्ट्याच्या दोिीचा गळफास िावनू त्यानंी त्यािा ठाि माििे. 
 

(१४६) ह्ा घडामोडींची बातमी जेव्हा रवजापूि येथे पोहोचिी तेव्हा चादंरबबी ही अरतशय संतप्त 
झािी आरण रतने अरतशय कडक शब्दात रकश्वििानाच्या वतुनाबद्दि आपिी नापसंती व्यक्त केिी. 
रकश्वििानाने आपल्या मनात चादंरबबीबद्दि वाटत असिेिा रतिस्काि त्यावळेी प्रकट केिा नाही. पिंतु 
थोड्याच अवरधत त्याने रतच्यावि रतचा भाऊ मुतुजा रनजामशहा यािा रवजापूिवि स्वािी किण्यासाठी 
गुप्तपणे उद्युक्त केल्याचा आिोप केिा. त्याने काही काळपयंत साताऱ्याच्या रकल्ल्यात रतिा बरंदस्त 
ठेवण्याबद्दिचा हुकूम सुितानाकडून रमळरविा. विीि हुकूमाप्रमाणे जनानिान्यातून रतिा जबिीने बाहेि 
काढण्यात आिे. रतची अनेक प्रकािे बेइज्जत किण्यात आिी आरण कैदी म्हणून रतिा साताऱ्याकडे िवाना 
किण्यात आिे. याप्रमाणे कािवाई केल्यानंति रकश्वििान हा रनहित झािा, आरण त्याने कोणत्याही 
तऱ्हेचा संयम न बाळगता िाज्याचा कािभाि किण्यास सुरुवात केिी. रमया बुद दू दक्कनी या अरधकाऱ्याच्या 
एकरनष्ठेबद्दि त्यािा अरतशय रवश्वास होता. त्यािा त्याने सीमेविीि सेनेचे अरधकाि रदिे आरण 
सैन्यातीि बहुतेक हबशी अरधकाऱ्यानंा दगाबाजी करून पकडण्याचा आरण शहादुगचु्या रकल्ल्यात बरंदस्त 
किण्याचा हुकूम रदिा. हा बेत विीि हबशी अरधकाऱ्याचं्या नजिेस आिा. तेव्हा त्यानंी प्रथम [३] (१४९) 
रमया बुद दू यािा पकडण्याचा आरण नंति रकश्वििानािा काढून टाकण्याचा रनिय केिा. या हेतूने हबशी 
सिदािाचंा प्रमुि इििासिान याने रवजापूिहून िाजपुत्राचा जन्म झाल्याची बातमी आपल्यािा कळिी 
आहे असे भासवनू एका मोठ्या समािंभाचा थाट उडवनू रदिा. या समािंभािा त्याने रमया बुद दू यािा 
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आमंत्रण रदिे. इििासिानाच्या बेतारवषयी संशय न आल्याने काही थोड्या रमत्रमंडळींना घेऊन रमया 
बुद दू हा इििासिानाच्या तंबूत गेिा. त्याने ज्या युक्तीचा अविंब करून इििासिानािा पकडण्याचे 
ठिरविे होते तशाच युक्तीने इििासिानाने रमया बुद दू यािा कैद केिे. त्याच रदवशी इििासिानाने 
इति सवु अरधकािी आरण सैन्य यासरहत रवजापूिच्या रदशनेे कूच केिे. वाटेवि ऐनउि् मुल्क आरण 
अंकुसिान हे सिदाि आरण सैन्यात असिेिी रकश्वििानाची स्नेही मंडळी ही सैन्यािा सोडून आपापल्या 
जहारगिीकडे रनघून गेिी. 
 

(१४७) आपल्या रवरुद्ध झािेल्या या युतीची बातमी रकश्वििानाच्या कानावि आिी तेव्हा त्याने 
प्ररतकाि किण्याचा सवु रवचाि सोडून रदिा. पिंतु आपिी इज्जत रटकून िाहावी आरण शहिाच्या 
िरहवाशानंी आपल्यािा बरंदस्त करू नये यासाठी त्याने सुितानािा आपल्या स्वतःच्या घिी मेजवानीिा 
येण्याचे आमंत्रण रदिे. पिंतु िस्त्यातून तो सुितानाबिोबि जात असताना सवुसामान्य नागरिकानंी आरण 
रियानंी देिीि त्यािा मोठमोठ्याने रशवीगाळ केिी आरण सय्यदाचंा [३२५☐] िुनी आरण चादंरबबीिा कैद 
किणािा वगैिे शब्दानंी त्यािा संबोधिे. आपल्यारवरुद्ध िोकाचंी मने िवळिेिी आहेत हे जेव्हा 
रकश्वििानािा रदसून आिे तेव्हा आता आपण पळून जाण्याची तयािी किणे योर्गय असा त्याने रवचाि 
केिा. रवजापूिचे सैन्य जेव्हा शहिापासून एक रदवसाच्या टप्प्यावि आिे असल्याची बातमी त्यािा कळिी 
तेव्हा कुिबाग नावाच्या एका शाही बागेत रशकािीच्या रमषाने आपल्याबिोबि येण्यासाठी त्याने सुितानाचे 
मन वळरविे. तेथे गेल्यावि [३] (१५०) सुितानाच्या तब्येतीवि उष्ट्ण हवचेा दुष्ट्परिणाम होईि अशी त्याने 
भीती प्रकट केिी आरण सुितानाने िाजवाड्याकडे रनघून जावे याबद्दि त्याची याचना केिी. “शहापूि 
येथीि बागाचें रनिीक्षण केल्याबिोबि मी आपल्या पाठोपाठ येतो,” असे त्याने सुितानािा वचन रदिे. 
त्याच्या रवनंतीनुसाि सुितान िाजवाड्याकडे पितिा. रकश्वििानाबिोबि चािश े घोडेस्वािाचंी तुकडी 
होती. त्याचं्यामध्ये त्याने आपल्याजवळीि रहिे आरण द्रव्य वाटून टाकिे होते. त्याच्या बायका आरण मुिे 
शहिात पाठीमागे िारहिी होती. अशा परिस्स्थतीत त्याने अहमदनगिचा िस्ता धििा. तेथे गेल्यावि त्यािा 
असे आढळून आिे की अहमदनगिचा दिबाि त्यािा संिक्षण देऊ इस्च्छत नाही. यावि तो कुतुबशहाची 
िाजधानी गोवळकोंडा इकडे गेिा. तेथे गेल्यावि काही काळाने मुस्तफािानाच्या एका नातेवाइकाने 
मुस्तफािानाबिोबि दगाबाजी केल्याचा सूड म्हणून त्याचा िून केिा. 
 

(१४८) इकडे हबशी सिदािानंी कोणताही प्ररतकाि न होता रवजापूिात प्रवशे केिा. तेथे त्यानंा 
सुितानाने मानाचा पोषाि आरण इति प्रशंसात्मक मानरचन्हे देऊन सत्काि केिा. इििासिानाने 
िाज्यप्ररतरनधीपद आपल्याकडे घेतिे. चादंरबबीिा साताऱ्याच्या कैदेतून मुक्त करून िाजधानीिा 
आणण्यात आिे, आरण तरुण सुितानाची देिभाि किण्याची कामरगिी पुन्हा रतच्यावि सोपरवण्यात 
आिी. रतच्या रवनंतीवरून अफजििान रशिाजी याची पेशवा [३२६☐] म्हणून आरण येसू पंडीत याची 
मुस्तफी म्हणून नेमणूक किण्यात आिी. पिंतु नवीन िाजप्ररतनीधीने हे दोघेजण आपल्या रहतसंबधंारवरुद्ध 
चादंरबबीशी संगनमत करून कट किण्याच्या बेतात आहेत अशा संशयावरून काही काळानंति त्यानंा ठाि 
माििे. त्याने अनेक [३] (१५१) उच्च पदस्थ अरधकाऱ्यानंा रवजापूिमधून हाकिून रदिे आरण हमीदिान 
आरण रदिावििान याचं्याशी संगनमत करून मन चाहेि त्याप्रमाणे िाज्यकािभाि किण्यास त्याने सुरुवात 
केिी. त्याने ऐनउि् मुल्क यािा त्याच्या जहारगिीवरून दिबािात येण्याचे आमंत्रण रदिे. तो शहिाजवळ 
येऊन पोहोचल्यावि त्याच्याबद्दि आदि दािरवण्यासाठी आपल्या दोन सहकाऱ्यासंमवते तो त्यािा 
भेटावयास गेिा. आपल्याबिोबि अगदी थोडे सेवक घेऊन ते रतघेजण आपल्यािा भेटण्यास येत आहेत हे 
जेव्हा ऐनउि् मुल्क याने पारहिे तेव्हा त्याने रवश्वासघाताने त्यानंा पकडिे आरण त्याचं्या अंगावि जडजड 
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सािळदंड चढरविे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी िाज्याची सूते्र ताब्यात घेण्यासाठी आपल्या कैद्यानंा हत्तीवि 
घािून शहिात प्रवशे किण्याची त्याने तयािी केिी. त्याने जेव्हा शहिात प्रवशे केिा तेव्हा त्यािा असे 
आढळून आिे की रशबदंीने रकल्ल्याचे दिवाजे बदं केिे आहेत आरण त्यािा प्ररतकाि किण्याच्या तयािीत 
ते आहेत. यावि त्याने आपल्या ताब्यातीि कैद्यानंा बिोबि न घेताच झपायाने माघाि घेतिी आरण तो 
आपल्या जहारगिीकडे चाित झािा. इििासिान आरण त्याचे सहकािी याचंी अशा तऱ्हेने 
अनपेरक्षतरित्या सुटका झािी. त्यानंी िाज्याची सूते्र पित आपल्याकडे घेतिी पिंतु दिबािातीि काही 
अमीिउमिावानंी त्यानंा रविोध केल्यामुळे रवजापुिात अरतशय अंदाधंुदीची परिस्स्थती माजिी. परिणामी 
िाज्याच्या शत्रूंना िाज्यावि आक्मण किण्यास यामुळे चेतावणी रदिी गेिी. 
 

(१४९) यापूवी सारंगतल्याप्रमाणे अहमदनगिचा सेनापती बेहजाद उि् मुल्क याने आपल्या 
पिाभवानंति माघाि घेतिी होती. तो आता वऱ्हाडचा अमीि उि् उमिा सय्यद मुतुजा याच्यासह पुन्हा चाि 
करून आिा. महमद कुिी कुतुबशहा याने देिीि मुतुजा रनजामशहा याजबिोबि दोस्तीचा किाि केिा 
त्याने गोवळकोंड्याहून कूच केिे आरण तो त्याच्या सेनापतींना शहादुगचु्यासमोि येऊन रमळािा. या 
रठकाणािा दोस्ताचं्या सैन्याने सख्त वेढा रदिा. रवजापूिमध्ये अंदाधंुदीची परिस्स्थती आहे याचा परिणाम 
आपल्यावि होऊ न देता शहादुगचु्या सुभेदािाने मोठ्या शौयाने शत्रचूा प्ररतकाि केिा आरण बेइमानी करून 
रकल्ला स्वाधीन किण्यासाठी त्याचा फायदा करून देणाऱ्या उत्कृष्ट संधीकडे त्याने पाठ रफिरविी. त्याने 
असे उद गाि काढिे की, “माझ्या मानािा मी कधीच वेशीवि टागंणाि नाही. माझ्या मानाचा [३] (१५२) 
परिहाि झाल्यास जगातीि दुसिी कोणतीही गोष्ट तो भरून काढण्यास असमथु ठिेि कािण माझ्या 
मानाबिोबिच जगामध्ये माझ्या चागंल्या नावािा देिीि मिा रतिाजंिी द्यावी िागेि.” शहादुग ुघेण्याचे 
आपिे सवु प्रयत्न रनष्ट्फळ झाल्याचे जेव्हा दोस्तानंा रदसून आिे तेव्हा त्यानंी वढेा उठवनू रवजापूिरवरुद्ध 
चाि करून जाण्याचा रनिय केिा. त्यानंा असे वाटिे की रवजापूि येथे मंरत्रमंडळात जी दुफळी आहे 
त्यामुळे आपिे कायु रसद्धीस जाण्यास मदत होईि. त्यानंी असाही रवचाि केिा की, िाजधानी घेण्यात 
आपल्यािा यश रमळािे ति रवजापूि िाज्याचा इति मुिूिही िवकि हस्तगत होईि. या रवचािानुसाि 
दोस्तानंी शहादुग ु येथीि आपिी छावणी मोडिी आरण चाळीस हजाि घोडेस्वािारंनशी ते रवजापूिसमोि 
दािि झािे. 
 

(१५०) त्यावेळी रवजापुिात दोन-तीन हजािापेक्षा जास्त सैन्य नव्हते. त्यामुळे हबशी सैरनक 
शहिामध्येच ऐनउि् मुल्क आरण अंकुसिान येईतोपयंत दबा धरून बसिे. हे दोघेजण त्यानंति आठ हजाि 
घोडेस्वाि घेऊन आिे आरण त्यानंी अल्लापूि वशेीपाशी तळ रदिा. आपण संख्येने शत्रूपेक्षा कमी आहोत 
याची तमा न बाळगता त्यानंी शत्रबूिोबि वािंवाि चकमकी रदल्या. सितेशवेटी मुसळधाि पावसामुळे 
शहिाची वीस गज रभतं कोसळिी. हबशी प्रमुिाचं्या वतुनाचा रतिस्काि वाटून ऐनउि् मुल्क आरण 
अंकुसिान हे त्याच िात्री शत्र ूपक्षािा जाऊन रमळािे. दोस्तानंी आता शहिावि हल्ला चढरवण्याचा रनिय 
केिा. पिंतु बेहजाद उि् मुल्क यािा आपल्यावि अग्रस्थान रदल्यामुळे सय्यद मुतुजा हा नािूष झािा 
होता. त्याने या बेताची ताबडतोब अंमिबजावणी होण्यास प्ररतिोध केिा. त्यामुळे रवजापूिच्या सैरनकानंा 
हभतीिा पडिेिे हिडाि बुजरवण्यास अवधी रमळािा. अिेि जेव्हा हबशी प्रमुिानंा असे आढळून आिे की, 
आपिा हुकूम मानण्यास प्रमुि उमिाव आरण अरधकािी तयाि नाहीत आरण त्यामुळे सुितानाच्या मदतीिा 
येण्यास ते काकूं किीत आहेत तेव्हा त्यानंी चादंरबबीकडे असे रनवेदन केिे की, “आपण ज्या व्यक्तीची 
नेमणूक किाि त्या व्यक्तीच्या हातात आम्ही आमची सत्ता सोपरवण्यास तयाि आहोत. कािण आम्ही 
िाजरनष्ठ आहोत आरण िाज्याची भिभिाट व्हावी अशी आमची इच्छा [३] (१५३) आहे. पिंतु या गोष्टी 
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आमच्या हातून पाि पडू शकत नाहीत याचे कािण दिबािातीि इति अमीिउमिावानंा आमच्याबद्दि 
वाटणािा मत्सि हे आहे.” 
 

(१५१) त्यानंी केिेल्या या रनवदेनावि रवसंबनू चादंरबबीने शहा ताहीि याचा मुिगा शहा अबुि 
हसन यािा अमीर जुमला या [३२७☐] पदाची विे रदिी. त्याने ताबडतोब कनाटकच्या बगी प्रमुिाकंडे 
जासूद पाठवनू त्यानंा आपल्या कामरगिीवि हजि िहाण्यासाठी उते्तजनपि असे हुकूम रदिे. शहा 
ताहीिच्या घिाण्याबद्दि सय्यद मुतुजा यािा अरतशय आदि होता. त्यािाही अबुि हसन याने पत्र रिहून 
रवजापूिचा मुिूि सोडून जाण्याबद्दि दोस्ताचें मन वळरवण्यासंबंधी सल्ला रदिा. त्याबिोबिच त्याने अशी 
धमकी रदिी की, जि का त्याने याप्रमाणे केिे नाही ति िवकिच जेव्हा बगी िोक सुितानािा येऊन 
रमळतीि तेव्हा त्याचं्या माघािीचा माग ुतोडिा जाईि. वऱ्हाडचा सेनापती सय्यद मुतुजा यािा मनापासून 
असे वाटत होते की कुतुबशहा आरण बेहजाद उिमुल्क याचं्या अरधपत्यािािी दोस्तानंी चारिविेल्या 
प्रयत्नानंा यश येऊ नये. त्यामुळे त्यानंा माघाि घेण्यास उद्युक्त किण्यासाठी उपाययोजना किण्यास त्याने 
सुरुवात केिी. परहल्याप्रथम त्याने रवजापूिचा पक्ष सोडून दोस्तानंा येऊन रमळािेल्या ऐनउि् मुल्क आरण 
अंकुसिान यानंा पत्र रिहून पित रवजापूििा जाण्याची रशफािस केिी. त्याने असे कळरविे की, “इतकी 
धोक्याची परिस्स्थती रनमाण झािेिी असताना केवळ सुितानाचे वजीि आपल्यािा आवडत नाहीत या 
सबबीिािी सुितानापासून पळून जाणे हे त्याचं्यासािख्यानंा शोभत नाही.” याप्रमाणे त्याचरदवशी 
संध्याकाळी त्यानंी रवजापुिात पित प्रवेश केिा आरण इब्राहीम आरदिशहाजवळ आपल्या एकरनष्ठतेची 
पुन्हा र्गवाही रदिी. िाज्ययंत्रणेत बदि झाल्याचे जेव्हा अमीिउमिाव आरण बगी यानंा कळिे तेव्हा ते 
बहुतेक सवु आपापल्या अनुयायासंरहत दिबािाकडे त्वरित रनघून आिे. अबुि हसन याने प्रामारणकपणे 
केिेल्या प्रयत्नामुळे केवळ एक मरहन्याच्या आतच वीस हजािापेक्षाही जास्त [३] (१५४) सैन्य िाजधानीत 
गोळा झािे. िाजधानीतीि कािभािाने आता नवीन तऱ्हेचा जोष धािण केिा. शत्रिूा सतारवण्यासाठी 
आरण त्याची िसद तोडण्यासाठी बगीं प्रमुिानंा रनयुक्त किण्यात आिे. त्यानंी आपिी कामरगिी इतक्या 
यशस्वीिीत्या पाि पाडिी की थोड्याच अवकाशात शत्रचू्या छावणीत दुष्ट्काळाची दाट छाया पसििी आरण 
रवजापूिवि स्वािी केल्याबद्दि त्यानंा पिात्ताप झािा. 
 

(१५२) रदवसेंरदवस वढेा देणाऱ्या सैन्यातीि रवपन्नावस्था वाढू िागिी. तेव्हा यातून मागु 
काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना किाव्या हे ठिरवण्यासाठी त्यानंी ििबते केिी. सितेशवेटी असे 
ठिरवण्यात आिे की प्रत्येकाने आपापल्या फौजा रवभागाव्या. कुतुबशहाने कुिबर्गयाकडे कूच करून जावे 
आरण बेहजाद उि् मुल्क आरण सय्यद मुतुजा यानंी शहादुगिुा पुन्हा वढेा द्यावा. याप्रमाणे त्यानंी एकाएकी 
रवजापूि समोरून मुक्काम हिरविा. पिंतु काही रवरशष्ट घटना घडल्यामुळे रनजामशहाचे सैन्य वाटेत 
कऱ्हाड आरण रमिज या रजल्ह्ात िुटािूट किीत अहमदनगिकडे पितिे. या घटनाचंा उल्लेि या पुढच्या 
वृत्तान्तात किण्यात येईिच. इकडे महमद कुिी कुतुबशहा याने आपिा सेनापती मुस्तफािान यािा 
इब्राहीम आरदिशहाच्या काही रजल्ह्ाचंा पाडाव किण्यासाठी सैन्याची एक तुकडी देऊन पाठीमागे ठेविे 
आरण तो स्वतः गोवळकोंडा येथे पितिा. जवळजवळ तीन मरहन्यानंंति रदिावििानाच्या अरधपत्यािािी 
रवजापूिहून पाठरवण्यात आिेल्या सैन्याच्या एका तुकडीने मुस्तफािानाचा पूणुपणे पिाजय केिा. या 
रवजयाबिोबि न थाबंता रदिावििानाने गोवळकोंड्याच्या वशेीपयंत शत्रचूा पाठिाग केिा आरण वाटेत 
भिपूि िूट जमा केिी. 
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(१५३) रवजापूि शहिािा वऱ्हाड, अहमदनगि आरण गोवळकोंडा या िाज्याचं्या सुितानाचं्या 
एकत्र झािेल्या सैन्याचंा जवळजवळ बािा मरहने वढेा पडिा होता. या कािावरधत शहिाच्या हभतीिा एक 
मोठे हिडाि पाडण्यात आिेिे होते. शहिातीि रशबंदीची बंडाकडे प्रवृत्ती झुकिी होती. ति साऱ्या 
िाज्यात अंदाधंुदीने धुमाकूळ घातिा होता. अशा परिस्स्थतीत माझे असे म्हणणे आहे की, केवळ एका 
माणसाच्या अतीव प्रयत्नामुळे रवजापूिच्या िाजघिाण्याचा बचाव झािा [३] (१५५) यावि कोणाचाही 
रवश्वास बसणाि नाही हे मी जाणतो. हकबहुना ही गोष्ट अशक्यप्राय आहे असेच सवुजण म्हणतीि. पिंतु 
प्रत्यक्षात ही वस्तुस्स्थती होती आरण रतिा कािण असिेिी व्यक्ती म्हणजे शहा अबुि हसन ही होय. त्याने 
दोन-तीन मरहन्याचं्या कािावरधत वीस हजाि घोडेस्वािाचें सैन्य उभारून युद्धासाठी सज्ज केिे, आरण 
त्यानंति एकच मरहन्याने त्याने शत्रवूि हल्ला केिा आरण त्यािा वढेा उठरवण्यास भाग पाडिे. एवढेच नव्हे 
ति दोस्तापंैकी एकाच्या सैन्याचा पाठिाग त्याच्या िाजधानीच्या वशेापयंत केिा आरण त्याच्यापासून 
एकशपेन्नास हत्ती आरण इति भिपूि िूट आपल्या ताब्यात घेतिी. कुतुबशाही सैन्याच्यारवरुद्ध केिेल्या 
यशस्वी मोरहमेवरून रदिावििान माघािी रफििा तेव्हा तो गवाने इतका चढून गेिा की, वरजिाचे पद 
आपल्यािा रमळाव ेअशी आकाकं्षा त्याच्या मनात रनमाण झािी. आपिा होतू रसद्धीस जावा यासाठी त्याने 
रवजापूिच्या रकल्ल्याचा रकल्लेदाि हैदििान यािा आपल्याकडे वळवनू घेतिे आरण िाज्याचा वजीि 
इििासिान यािा पकडण्याचा मनसुबा िचिा. रकल्ल्यामध्ये सुितानाचे वास्तव्य असे. आपिा बेत 
रसद्धीस नेण्याची जेव्हा पूणुपणे तयािी झाल्याचे त्यािा रदसून आिे तेव्हा त्याने झपायाने िाजधानीकडे 
कूच केिे. त्याने अल्लापूि वशेीजवळ आपिी छावणी रदिी. इििासिानाकडे त्याने वािेमाप स्तुती 
किणािी पते्र आरण त्याच्याबद्दिच्या एकरनष्ठतेची र्गवाही देणािे इतके िरिते पाठरविे की, इििासिान 
स्वतःरवषयी पूणपुणे बेसावध िारहिा. शहि आरण िाजवाडा याचं्या संिक्षणाची योर्गय ती तितूद किण्याचे 
कामीही त्याच्या हातून कुचिाई झािी. एके रदवशी इििासिान हा रकल्ल्यातीि आपल्या रनवासस्थानी 
रवश्रातंी घेत असताना रदिावििानाने आपिे मुिगे आरण बिोबि सातश े घोडेस्वाि आरण पधंिा हत्ती 
घेऊन अचानक शहिात प्रवशे केिा. तो सिळ िाजवाड्याकडे रनघािा. पूवी रदिेल्या वचनाप्रमाणे 
हैदििानाने त्यािा िाजवाड्यात प्रवशे रदिा. यानंति त्याने सुितानाची भेट घेतिी आरण सवु रदशानंा 
आपिे िक्षक सैरनक पहाऱ्यावि ठेविे. काही काळानंति इििासिानाने चाि हजाि [३] (१५६) सैरनक 
घेऊन वशेीकडे चाि केिी. पिंतु तटावरून झािेल्या तोफाचं्या भरडमािामुळे त्यािा काही अंतिापयंत 
माघाि घ्यावी िागिी. आता त्याने रकल्ल्याची नाकेबंदी केिी, आरण ती चाि मरहन्यापयंत चािरविी. 
पिंतु त्याचा प्रमुि अरधकािी बरिििान हा त्याच्या बहुसंख्य अनुयायासंरहत त्याचा पक्ष सोडून रनघून 
गेिा. अशा परिस्स्थतीत पळून जाणे त्यािा अपमानास्पद वाटिे. त्याच्या िाहत्या घिातच रदिावििानाने 
त्यािा कैद केिे. त्याने दािरविेिी मेहेिनजि आरण दयाळूपणा याचंा रदिावििानािा पूण ु रवसि 
पडिा. त्याने कृतघ्नपणे त्याचे डोळे काढिे आरण त्यािा बरंदस्त केिे. याप्रसंगी दोन्ही बाजूच्या 
सैरनकाकंडून शहिामधीि िरहवाशानंा िूपच त्रास झािा आरण तोफिान्याच्या भरडमािामुळे शहिातीि 
उत्तमोत्तम इमाितींचा नाश झािा. 
 

(१५४) िाजप्ररतरनधी म्हणून नेमणूक झाल्यावि रदिावििानाने दिबािातीि अमीिउमिावाशंी 
संधान बाधूंन त्यानंा आपल्या बाजूकडे वळरवण्याचा प्रयत्न केिा. त्याचप्रमाणे िाज्यातीि मोठमोठ्या जागा 
आपल्या नातेवाईकानंा आरण रवशषेतः आपल्या मुिानंा देऊन आपल्या पक्षाचे बळ वाढरवण्याचाही त्याने 
प्रयत्न केिा. सुितानाच्या िाजगीतल्या सवु जागा त्याने आपल्या मुिाकंडे सोपरवल्या. रदिावििानािा 
रमळािेल्या यशाचा मोठा वाटा त्याच्याकडे पळून आिेल्या बरिििानाकडे होता. त्यािा त्याने आपिा 
मुिगा म्हणून मानिे. त्याने फक्त शभंि पिदेशी मुसिमान आरण साठ हबशी चाकिीमध्ये ठेविे, आरण 
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बाकीच्या सवांची िाज्यामधून हकािपट्टी केिी. रवजापूि िाज्याचा बचाव किण्यात शहा अबुि हसन याचा 
अरतशय मोठा वाटा होता. इििासिानाने पूवी रवजापूििा वढेा रदिा होता. त्यानंति एका डोंगिी 
रकल्ल्यावि अबुि हसन त्यािा कैदी म्हणून पाठरवण्यात आिे होते. रदिावििानाने त्यािा प्रथम आंधळे 
केिे आरण नंति त्यािा ठाि माििे. मिहूम अिी आरदिशहाच्या मजीतीि हाजी बशीि याचीही त्याने 
अशीच वाट िाविी. िाजप्ररतरनधी चादंरबबी रहची सत्ता देिीि त्याने पूणुपणे नामशषे केिी. परिणामी 
दिबािातीि कोणीही रतच्या आज्ञानंा मान देईनासा झािा. रदिावििानाने आदोनीच्या रकल्ल्याचा 
सुभेदाि घारिबिान यािा मोठ्या युक्तीने [३] (१५७) आपल्या ताब्यात आणिे. त्याने बडं केिे होते. 
घारिबिानाचे त्याने डोळे काढिे. त्याने रवजापूिात सुनीधमुपंथाच्या तत्त्वाचंी स्थापना केिी. आठ 
वषपेयंत त्याने िाज्य कािभािाच्या प्रत्येक बाबतीत अरनबंध सत्ता आरण प्रभतु्व गाजरविे. या काळामध्ये 
त्याने सिकािच्या उत्पन्नाच्या बाबीत कल्पनातीत भि घातिी. 
 

(१५५) आपल्यािा सुिरक्षतता प्राप्त झािी आहे अशी जेव्हा त्यािा िात्री पटिी तेव्हा त्याने 
परहल्या प्रथम जी गोष्ट केिी ती ही : त्याने बरिििानािा सैन्य देऊन मिबािच्या िाजाकंडून थकिेिी 
िंडणीची बाकी वसूि करून आणण्यासाठी िवाना केिे. बरिििानािा जेहुचा िाजा अिसपानाईक हा 
येऊन रमळाल्यानंति त्याने कारूिचा िाया शकंि नाईक याच्यारवरुद्ध िंडणी देण्यास त्याने नकाि 
रदल्याबद्दि चाि केिी. वढेा चािू असताना एके रदवशी िात्री बरिििान हा तोफाचं्या मोचांची पहाणी 
किण्याकरिता गेिा असताना दुदैवाने शत्रचू्या सैरनकाचं्या एका तुकडीकडून पकडिा गेिा. त्यािा 
रकल्ल्यावि नेण्यात आिे आरण जडजड सािळदंड चढवनू त्याची बरंदवासात िवानगी किण्यात आिी. 
आपिा सेनापती नाहीसा झाल्याचे पाहून त्याच्या सैरनकानंी वढेा उठरविा आरण वगेवगेळ्या रदशानंा ते 
पागंिे. काही काळानंति बरिििानाने आपल्या पहािेकऱ्यानंा आरण रकल्ल्यावि गवत रवकणाऱ्यािा 
मोठ्या बरक्षसाची िािूच दािवनू आपिी सुटका किण्याचे कामी मदत किण्याबद्दि त्याचंी मने वळरविी. 
गवत रवकणािाने गवताच्या एका भाऱ्यामध्ये त्यािा छपवनू आपल्या िादं्यावरून त्यािा रकल्ल्याबाहेि नेिे. 
सोयीस्कि अशा जागी आल्यानंति बरिििान आपल्या अंगाविीि सािळदंड तोडून टाकण्यात यशस्वी 
झािा. त्याने तेथून मोठ्या घाईने रवजापूिच्या सिहद दीकडे कूच केिे. तेथे सुिरक्षतपणे येऊन 
पोहोचल्यानंति त्याने एक घोडा रमळरविा आरण तो बकंापूिकडे रनघािा. तेथून त्याने आपल्या सुटकेची 
हरककत रदिावििानाकडे कळरविी. शकंि नाईकाचा सूड घेण्यासाठी सैन्याची तुकडी पाठरवण्याबद्दिही 
त्याने त्यािा रवनंती केिी. पिंतु त्यावळेी तिी त्या रदशनेे आक्मणाचा कोणत्याही दृष्टीने प्रयत्न किण्यास 
त्याने सपशिे [३] (१५८) नकाि रदिा. 
 

(१५६) त्याचवषी मुतुजा रनजामशहाबिोबि मैत्रीचा तह किावा यासाठी रदिावििानाने 
अहमदनगिच्या दिबािी आपल्या वरकिाचंी िवानगी केिी. रहजिी ९९२ [रहजिी ९९२ इ. स. १५८४] या 
वषी मुतुजा रनजामशहाने आपिा मुिगा िाजपुत्र हुसेन याच्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाची बहीण िुरदजा 
सुिताना रहिा मागणी घातिी. आरदिशहाने आपिी सम्मती रदल्यावि कासीमबेग हा िाजकन्येचे स्वागत 
किण्यासाठी आरण रतिा अहमदनगििा घेऊन जाण्यासाठी चािश े घोडेस्वािाचंी एक तुकडी घेऊन 
रवजापुिात येऊन दािि झािा. चाि मरहन्याचं्या कािावधीनंति िाजकन्येने मोठ्या थाटामाटाने रवजापूि 
सोडिे. रतची आत्या चादंरबबी रहिा आपल्या भाऊ मुतुजा रनजामशहा यािा भेटण्याची इच्छा झाल्यामुळे 
रतनेही िाजकन्येबिोबि अहमदनगिकडे प्रयाण केिे. 
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(१५७) रहजिी ९९५ [रहजिी ९९५ इ. स. १५८६] या वषी सुितान इब्राहीम आरदिशहा हा वयात 
आिा. पिमेश्विाने घािून रदिेल्या रनयमाप्रमाणे पिमेश्विाचा पे्ररषत महमद पैगंबि याने म्हटिेच होते; 
‘वशंाची वृद्धी आरण वाढ किा.’ म्हणून िाज्याच्या प्रमुिानंा असे वाटिे की, सुितानाने आता रववाह 
किावा. ह्ा कािणास्तव भागानगि या िाजधानीच्या शहिी महमद कुिी कुतुबशहाची बहीण िाजकन्या 
मरिका जहान रहिा मागणी घािण्यासाठी िवाना किण्यात आिे. भागानगििा त्या नंतिच्या काळापासून 
हैद्राबाद असे म्हणतात. या नाजूक कामरगिीवि ख्वाजा रतल्लाबेग रसिाजी याची िवानगी किण्यात आिी. 
वाटेमध्ये प्रत्येक मुक्कामावि सुितानाच्या हुकुमाने त्याची उत्तम तऱ्हेने बडदास्त ठेवण्यात आिी. भागानगि 
येथे त्याचे मोठ्या सन्मानाने स्वागत किण्यात आिे. विीि गोष्ट अहमदनगिचा मुतुजा रनजामशहा याच्या 
संमतीवाचून किण्यात आल्यामुळे तो इतका संतापिा की त्याची संमती घेतल्यारशवाय िाजकन्येची आपण 
िवानगी करू नये हे शहाणपणाचे होईि असा महमद कुिी कुतुबशहाने [३] (१५९) रवचाि केिा. असे 
किण्यास तो रवशषेकरून उद्युक्त झािा याचे कािण मिहुम इब्राहीम कुिी कुतुबशहा याने आपल्या 
मृत्युशय्येवि आपल्या मुिािा, मुतुजा रनजामशहा याची संमती घेतल्यावाचून मरिका जहान रहचा रववाह 
करू नये अशी आज्ञा केिी होती. रवजापूिचा वजीि आरण िाजप्ररतरनधी रदिावििान याचंी अशी समजूत 
झािी की, िाजकन्येची जी अडवणूक झािी आहे रतिा मुतुजा रनजामशहा हा कािण आहे आरण म्हणून 
त्याने रवजापूिचे सैन्य घेऊन अहमदनगिच्या सिहद्दीच्या रदशनेे चाि केिी. मुतुजा रनजामशहा हा बऱ्याच 
काळापासून िाजकािणातून रनवृत्त झािा होता. रदिावििान हा औसाच्या रकल्ल्याजवळ येऊन 
पोहोचिा. तेव्हा त्यािा असे वाटिे की, रवजापूिकडून झािेल्या या आक्मणािा आपल्या वरजिाचें वतुन 
कािणीभतू असाव.े या समजुतीने त्याने सिाबतिानािा बरंदस्त केिे आरण कासीमबेगची त्याच्या जागेवि 
नेमणूक केिी. कासीमबेग याने अहमदनगिचा प्रदेश सोडून देण्याबद्दि रदिावििानाचे मन वळरविे. 
रवजापूिच्या सैन्याने त्यानंति महमद कुिी कुतुबशहा याच्या िाज्याकडे चाि केिी. शातंता िाििी जावी 
म्हणून कुतुबशहाने आपल्या बरहणीची िवानगी इब्राहीम आरदिशहाकडे केिी. 
 

(१५८) मुतुजा रनजामशहाचे डोके रफििे आहे अशी बिाच काळपयंत समजूत होती. रहजिी ९९६ 
[रहजिी ९९६ इ. स. १५८७] या वषी त्याच्या वतुनात उघडउघड वडेेपणाची रचन्हे रदसून येऊ िागिी. 
त्याने आपिा मुिगा रमिान हुसेन याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केिा. यावि अहमदनगिचा वजीि रमजािान 
याने मुतुजा रनजामशहािा कैद किण्याचे कामी रमिान हुसेन यािा मदत किणे योर्गय आहे असा रवचाि 
केिा. हा बेत रसद्धीस जावा म्हणून त्याने रदिावििानािा मदतीची रवनंती केिी. त्याने इब्राहीम 
आरदिशहािा घेऊन रवजापूिहून कूच केिे पिंतु तो अहमदनगिपयंत येऊन पोहोचण्यापूवीच रमिान हुसेन 
याने आपल्या बापािा पदच्युत केिे होते. इब्राहीम आरदिशहाने रमिान हुसेनचे [३] (१६०) िाज्यावि 
बसल्याबद्दि अरभनंदन केिे. त्याने रमिान हुसेन आरण त्याची बायको म्हणजे आपिी बहीण या 
दोघाबंिोबि आपिी मुिाित व्हावी अशी इच्छा प्रकट केिी. या कािणास्तव अहमदनगि शहिापासून 
काही मिै अंतिावि त्याने आपिा मुक्काम ठेविा. पिंतु त्यािा जेव्हा कळिे की, हुसेन रनजामशहाने 
आपल्या बापािा प्रथम कैद करून नंति त्यािा हािहाि करून ठाि माििे आहे तेव्हा त्यािा इतकी 
दहशत बसिी की त्याने हुसेन रनजामशहाचे तोंडही न बघण्याचा रनिय केिा. त्याने रमि हुसेन कुदु यािा 
हुसेन रनजामशहाकडे पाठरविे. मीि हुसेनची स्पष्ट वक्ता म्हणून प्ररसद्धी होती. आरदिशहाने 
त्याच्याबिोबि हुसेन रनजामशहािा सागंण्यासाठी पुढीिप्रमाणे रनिोप रदिाः ‘मी रवजापूिहून कूच केिे ते 
रनव्वळ तुम्हािा हसहासनावि बसरवण्याच्या हेतूनेच! त्याचप्रमाणे तुमच्या वरडिानंी एकाद्या रकल्ल्यावि 
रनघून जाव ेआरण आपिा काळ धार्ममक हचतनात व्यतीत किावा म्हणून त्यानंा भाग पाडाव ेअसाही माझा 
हेतू होता. पिंतु जेव्हा मिा असे कळिे तुम्ही आपल्या वरडिानंा दुष्ट रितीने ठाि माििे आहे तेव्हा मी 
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तुमची भेट घेण्याचा बेत िरहत केिा. कदारचत मी तेथेच िारहिो असतो ति आक्मण किण्याचा माझा हेतू 
आहे अशी िोकाचंी समजूत झािी असती म्हणून मी मनाशी असा रवचाि केिी की, तुमच्या अपिाधाबद्दि 
सूड घेण्याचे काम त्या पिमेश्विाविच सोपवाव ेआरण आपण आपल्या िाज्याकडे रनघून जावे.” अशा तऱ्हेचा 
रनिोप पाठरवल्यानंति इब्राहीम आरदिशहा रवजापूििा पितिा. तेथून त्याने मिाबािच्या िाजाकडून 
िंडणीची थकिेिी बाकी वसूि किण्यासाठी बरिििानाची बािा हजाि घोडेस्वाि देऊन िवानगी केिी. 
त्यानंी िंडणी देण्याचे नाकािल्यास त्याचें रकल्ले हजकून घेण्याची आज्ञा त्याने बरिििान यास रदिी. 
 

(१५९) विीि गोष्टीिा जेमतेम एक वष ुिोटिे असेि नसेि तोच हुसेन रनजामशहाचा िून झािा 
आरण जमाििान नावाच्या एका व्यक्तीकडे िाज्याची सवु सूते्र आिी. अहमदनगिकडे माजिेल्या या 
गोंधळाचा फायदा घेण्यासाठी अहमदनगिवि चाि करून जाण्याचा सल्ला रदिावििानाने इब्राहीम 
आरदिशहािा रदिा. त्यानुसाि बरिििानािा मिबािहून ताबडतोब पितण्याचा [३] (१६१) हुकूम 
देण्यात आिा. रहजिी ९९७ [रहजिी ९९७ इ. स. १५८८] या वषी सुितानाने रवजापूिहून कूच केिे. 
बरिििानाच्या बिोबि आपल्या सैन्याचा रमिाफ होईि या आशनेे रदिावििानाने आपल्या फौजेिा 
शहादुग ुयेथे जवळजवळ१ मरहना थाबंवनू धििे. त्या अवरधत बरिििान हा न आल्यामुळे त्या रठकाणी 
अरधक काळ थाबंणे धोक्याचे आहे असा रदिावििानाने रवचाि केिा आरण त्याने अहमदनगिच्या रदशनेे 
कूच केिे. दिम्यान जमाििानाने इस्माईि रनजामशहािा बिोबि घेऊन पंधिा हजाि घोडेस्वाि, पुष्ट्कळ 
पायदळ आरण तोफिाना यासरहत रदिावििानाशी मुकाबिा किण्यासाठी चाि केिी. दोन्ही फौजा 
बिाच काळपयंत चकमक न होता समोिासमोि ठाण माडूंन उभ्या होत्या. सितेशवेटी तहासाठी बोिणी 
किणे हेच योर्गय आहे असा जमाििानाने रवचाि केिा. “जि का इब्राहीम आरदिशहाची बहीण म्हणजेच 
हुसेन रनजामशहाची रवधवा िी िुरदजा रहिा रवजापूि येथे इब्राहीम आरदिशहाकडे पाठरवण्यास तयाि 
असाि ति आरण िढाईचा झािेिा िचु अहमदनगि दिबाि देण्यास कबूि असेि ति आपण तहाच्या 
योजनेिा मान्यता देऊ,” असे रदिावििानाने कळरविे. यावि यस्त्कंरचतही रविंब न िावता 
जमाििानाने िाजकन्येची, रतची सवु मािमत्ता आरण रहिे आरण त्यारशवाय भिपूि द्रव्य देऊन पाठवणी 
रदिी. त्याबिोबि रदिावििानाने आपल्या फौजा माघािी नेल्या. त्याच रदवशी बरिििान 
रदिावििानािा येऊन रमळािा. त्याच्या उपस्स्थतीची आता जरुिी नव्हती. त्याने मिबािमधीि कटकटी 
जवळजवळ रमटवत आणिेल्या होत्या. साहरजकच त्यािा पितण्याची आपण उगीचच आज्ञा रदिी असे 
रदिावििानािा वाटिे. कािण त्याच्या येण्यामुळे तेथीि परिस्स्थती पित रबघडिी. 
 

(१६०) बरिििानािा येण्यासाठी जो रविंब िागिा होता त्याचा रदिावििानािा संताप आिा. 
बरिििानाने हा रविंब हेतुपुिस्पि केिा असे रदिावििानािा वाटिे. बरिििानाने िंडणी म्हणून ज्या 
वस्तू बिोबि आणल्या होत्या त्याचें त्याने कमी मूल्यमापन केिे, आरण त्याच्याबिोबि सुितानािा 
भेटण्यासाठी समक्ष आिेल्या मिबािमधीि िाजांकडून त्याने उििेल्या िंडणीच्या बाकीची मागणी केिी. 
बरिििानाची अरधक मानिंडना किण्यासाठी त्याने सुितानाच्या समक्ष, [३] (१६२) “तू जाणूनबुजून 
सुितानाच्या छावणीत हजि िाहण्याची घाई किण्याबद्दिचा हुकूम पाळिा नाहीस,” असा त्याच्यावि 
आिोप केिा. सुितानाचे मत आपल्यारवषयी चागंिे आहे याची बरिििानािा िात्री होती म्हणून त्याने 
रधटाईने उत्ति रदिे की, “कोणत्याच अपिाधाबद्दि मी दोषी नाही, आरण सुितानासमक्ष हजि होण्यास 
अपरिहायु एवढाच रविंब मिा िागिेिा आहे.” तो पुढे असेही म्हणािा की, “िंडणीच्या बाकीदािि 
मोठी िक्कम मिा ताबडतोब रमळावयाची होती अशा वळेी मिा पित रफिण्याचा हुकूम झािा आहे असे जि 
मी िगोिग जाहीि केिे असते ति तेवढ्या िकमेची भिपाई िरजन्यात झािी नसती. त्यारशवाय फौजेिा 
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अरधक अडचणी सहन किाव्या िागल्या असत्या त्या वगेळ्याच! मिा ति असे म्हणावयाचे आहे की, 
शत्ररूवरुद्ध अचानक चाि करून जाण्यास तुम्ही सुितानानंा जे भाग पाडिेत त्यासाठी माझ्याऐवजी 
तुम्हासच दोष रदिा पारहजे. तुम्ही जि आणिी पधंिा रदवस शहादुग ुयेथे मुक्काम करून िारहिा असतात 
ति मिबािचे सैन्य तुम्हािा येऊन रमळािे असते आरण रनजामशहाच्या मुिुिावि आपल्यािा यशस्वीपणे 
स्वािी किता आिी असती. असे जिी असिे तिी माझ्या हातून घडिेल्या चुकाचंी कबुिी देण्याची माझी 
तयािी आहे आरण माझ्या हातून जे काही गुन्हे घडिे असतीि त्यासाठी सुितानाचं्या कृपाळू पायाशंी मी 
िोळण घेईन.” बरिििानाच्या रधटाईच्या बोिण्यामुळे रदिावििानािा आपल्या प्ररतष्ठेिा तडा गेिा 
आहे असे वाटिे. पिंतु या गोष्टीची आपण आताच दिि घेतिी ति त्यामधून रनष्ट्कािण कटकटी 
उद भवतीि असा रवचाि करून त्याने स्वतःची नािुषी मनातच ठेविी. पिंतु विवि मात्र त्याने प्रशसेंचा 
आव आणत सुितानािा असे म्हटिे की, “बरिििान हा िाजरनष्ठ सेवक आहे आरण त्याने मोठी 
कामरगिी पाि पाडिेिी आहे. त्यािा मुख्य सैन्यािा येऊन रमळण्यास जो वळे झािा त्याबद्दि पटू 
शकतीि अशी कािणे आहेत. म्हणून माझी आपल्यािा रवनंती आहे की, आपण त्यािा क्षमा किावी आरण 
आपल्या िुषीदािि म्हणून त्याचा सन्मान किावा.” ह्ा रवनंतीिा सुितानाने त्वरित आपिी संमती रदिी 
आरण एक भािी पोषाि देऊन त्याचा सन्मान केिा. दिबाि बििास्त झाल्यानंति रदिावििानाने 
बरिििानािा वेगळे [३] (१६३) आपल्या तंबकूडे नेिे आरण त्याचे भिपूि आदिारतर्थय करून व्यवस्स्थत 
पाहुणचाि केिा. आपल्या मागीि वतुनाबद्दि रदिावििानाने बरिििानाची क्षमा मागून असे म्हटिे की, 
“सवु िोकानंा माहीत आहे की, तुिा मी माझ्या मुिासाििे मानिे आहे. तेव्हा सिकािी बाबतीत जि का 
मी तुझ्याशी वागताना इतिाइंतकाच कडकपणा जिा दािरविा नाही ति मी माझ्या बाजूकडीि 
िोकाबंाबत पक्षपातीपणाची वागणूक कितो असा माझ्यावि आिोप केिा जाईि.” यानंति अिसपा नाईक 
याचा मुिगा आरण त्याचप्रमाणे सुितानािा भेटण्यासाठी बरिििानाबिोबि आिेिे मिबािमधीि अनेक 
िाजेिजवाडे यानंा मानाचा पोषाि बहाि किण्यात आिा आरण आपापल्या देशाकडे जाण्यासाठी त्याचंी 
सन्मानपूवुक िवानगी किण्यात आिी. रदिावििानाने आपल्या ढोंगीपणाच्या वागणुकीने बरिििानाच्या 
मनातीि आपल्याबद्दि आिेिा संशय दूि केिा. परिणामी तो शूि सेनापती स्वतःच्या सुिरक्षततेबद्दि 
बेरफकीि िारहिा. रवजापूिचे सैन्य पितल्यािा आता काही मरहन्याचंा अवधी िोटिा होता. 
इििासिानाच्या काळात बरिििानाने रदिावििानाप्रीत्यथु जी थोि कामरगिी बजाविी होती, रतचा 
आता रदिावििानािा पूण ु रवसि पडिा. त्याने रवश्वासघाताने बरिििानािा कैद किरविे आरण 
सुितानािा कळू न देता त्यािा आंधळे केिे. या गोष्टीमुळे जिी सुितानािा संताप आिा तिी तो 
रदिावििानाच्या इतका काबतू होता की, स्वतःिा आिेिा संताप उघड करून दािरवण्याचे धाडसही 
त्यािा झािे नाही. पिंतु या सहनशस्क्तपिीकडे गेिेल्या गुिामरगिीच्या परिस्स्थतीतून स्वतःची सुटका 
करून घेण्याची संधी िवकिच त्यािा रमळािी. 
 

(१६१) रहजिी ९९८ [रहजिी ९९८ इ. स. १५९८] या वषी सुितानाने आपल्या वरजिाच्या 
रवनंतीवरून रवजापूिहून अहमदनगिकडे कूच केिे. अहमदनगि येथे जमाििानाने बुिहाण 
रनजामशहािा बाजूिा सारून त्याच्या मुिािा िाज्यावि बसरविे होते. अहमदनगिवि चाि करून 
जाण्याचा त्याचा उदे्दश जमाििानाच्या सते्तचा नाश किण्याचा होता. जमाििानानेही बिेचसे सैन्य 
जमरविे आरण इस्माईि रनजामशहािा घेऊन तो सुितानाच्या सैन्यापासून १६ मिै अंतिापयंत येऊन 
ठेपिा. त्याचा उदे्दश मात्र सुितानाच्या सैन्याबिोबि युद्ध किण्याचा नव्हता. अशा परिस्स्थतीत, 
रदिावििानाने तह किण्यास [३] (१६४) संमती द्यावी या हेतूने त्याने मोठमोठे प्रस्ताव देऊन आपल्यातफे 
वकीि रदिावििानाकडे िवाना केिे. पिंतु रदिावििानाने कोणत्याही तऱ्हेची बोिणी किण्यास सपशिे 
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नकाि रदिा. त्याच वळेी जमाििानाचे अनेक अरधकािी त्याचा पक्ष सोडून रनघून गेिे. जमाििानाने 
आपल्यावि अचानक हल्ला झाल्यास आपण सुिरक्षत िाहाव ेयासाठी तुटीफुटी जमीन आरण उताि सभोवाि 
असेिल्या परिसिाच्या रठकाणी आपल्या छावणीची मजबुती केिी. हा परिसि भीमा नदीच्या काठी 
सुितानाच्या छावणीपासून काही अंतिावि होता. आपिा शत्रू आता दुबुळ झािा आहे असे समजून आरण 
रवजयाबद्दि िात्री वाटून जमाििानावि हल्ला किण्यासाठी सुितानाची इच्छा नसताना देिीि त्याने 
कूच केिे. त्याच्याबिोबि तीस हजाि घोडेस्वाि होते. शत्रिूा आपण कैद करू शकू याचा त्यािा रवश्वास 
होता. जमाििान ज्या रठकाणी मजबूतपणे ठाण माडूंन बसिा होता, तेथे येऊन पोहोचल्यावि त्यािा 
आपल्या उतावळेपणाचा पिाताप झािा. पिंतु माघाि घेण्याची त्यािा शिम वाटिी. आपिे सवु सैन्य 
िवकिच आपल्यािा येऊन रमळेि या आशनेे त्याने तेथे मुक्काम केिा. या सुमािास इब्राहीम 
आरदिशहाकडून एक अरधकािी येऊन दािि झािा आरण त्याने असे सारंगतिे की, “िढाईसाठी 
सैन्याची अजून रसद्धता झािेिी नाही. तेव्हा सुितानाचा तुम्हािा असा रनिोप आहे की तुम्ही िढाईचा 
रवचाि तूतु पुढे ढकिा आरण सैन्याची व्यवस्स्थत जमवाजमव होईतोपयंत तेथेच मुक्काम करून िाहा.” 
रदिावििानाने यावि उत्ति रदिे की, “मी िवकिच जमाििानािा बरंदस्त करून आपल्या समक्ष घेऊन 
येईन.” याप्रमाणे रनिोप पाठरवल्यानंति त्याने ताबडतोब शत्रचू्या रदशनेे कूच केिे. मोठमोठे िंड्ड असिेिे 
दिदिीने भििेिे असे मदैान त्याचे सैन्य मोठ्या कष्टाने पाि करून गेिे. कूच करून जाताना त्याचं्यामध्ये 
व्यवस्स्थतपणा अगि कोणतीही व्यहूिचना नव्हती. ते जेव्हा शत्रूच्या आघाडीशी येऊन पोहोचिे तेव्हा 
रदिावििानाने शत्रचू्या रपछाडीकडून कोणीही पळून जाऊ नये म्हणून आपल्या बगी घोडेस्वािानंा शत्रचू्या 
रपछाडीवि हल्ला किण्यासाठी रनयुक्त केिे. आपण वढेिे गेिो आहोत हे जेव्हा जमाििानाने पारहिे 
तेव्हा आपल्या तिवािीविच रभस्त ठेवण्याचा त्याने रनिय केिा. त्याने आपल्या सैरनकानंा युद्धासाठी दक्ष 
िाहण्याचा हुकूम केिा आरण शत्रूिा प्राणपणाने प्ररतकाि किण्याची तयािी केिी. दोन्ही सैन्यातं युद्धािा 
जेव्हा तोंड िागिे तेव्हा ऐन उि् मुल्क, अंकुसिान आरण आिमिान हे आपापल्या तुकड्या घेऊन [३] 
(१६५) आरण रदिावििानािा नाशाच्या िाईत एकटे सोडून धािाशीव येथीि सुितानाच्या छावणीकडे 
रनघून गेिे. सुितान हा रदिावििानावि नािाज आहे हे माहीत असल्यामुळे त्यानंा असे किण्याचे धाडस 
झािे. रदिावििानािा नािाज आहे हे माहीत असल्यामुळे त्यानंा असे किण्याचे धाडस झािे. 
रदिावििानािा या घटनेची काहीच कल्पना नव्हती. तो आपल्या सैरनकासंह इतक्या मदुुमकीने िढिा 
की त्याने शत्रू सैरनकातं एकच गोंधळ उडवनू रदिा. यावि त्याचे सैरनक छावणीची िूट किण्यासाठी 
रठकरठकाणी पागंिे. त्यामुळे जेमतेम दोनश ेघोडेस्वाि रदिावििानापाशी िारहिे. रवजयाचे थोडेसे रचन्ह 
रदसताच अशा तऱ्हेचे वतुन किण्याची हहदुस्थानातीि िोकाचंी पद्धतच होती. शत्रचू्या सैरनकाचं्या एका 
तुकडीने आपिा सुितान इस्माईि रनजामशहा याच्या समवते व्यवस्स्थतपणे माघाि घेतिेिी होती. त्यानंी 
जेव्हा विीि प्रकाि बरघतिा तेव्हा ते हल्ला किण्यासाठी पुनः चािून आिे. रदिावििानाने िढाईची शथु 
केिी. पिंतु आपिा संपूणु नाश होणाि असे जेव्हा त्यास रदसून आिे तेव्हा आपिा जीव बचावनू जाणे हे 
अरधक योर्गय होय असा रवचाि करून बिोबि सात माणसे घेऊन त्याने िणागंणातून पळ काढिा. या सात 
मंडळीत मी म्हणजे प्रस्तुत गं्रथाचा कता होतो. वाटेमध्ये हेिानंी अशी बातमी आणिी की, त्याचा पक्ष सोडून 
गेिेिे ऐनउि् मुल्क आदी अरधकािी सुितानाकडे जाण्यासाठी जिदीने कूच किीत आहेत आरण त्याचंा 
उदे्दश सुितानापाशी रदिावििानाचे असिेिे वजन नाहीसे किण्याचा आहे. यावि रदिावििानाने 
अरधक जिद गतीने कूच किण्यास सुरुवात केिी आरण ऐनउि् मुल्क आदी सिदािाचं्या अगोदि तो 
धािाशीव येथे जाऊन पोहोचिा. वाटेमध्ये पिारजत झािेल्या सैरनकापंैकी तुकड्यातुकड्यानंी त्यािा येऊन 
रमळािेिे तीन हजाि सैरनक त्याच्याबिोबि होते. रवजयी रनजामशहाचे सैन्य कदारचत आपिा पाठिाग 
किीि म्हणून त्याने सुितानािा बिोबि घेऊन िातोिात शहादुगकुडे कूच केिे. दुसऱ्या रदवशी सकाळी तो 
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तेथे येऊन पोहोचिा. जमाििानािा रमळािेिा रवजय अनपेरक्षत असा होता. या युद्धात त्यािा शभंि 
हत्तींची िूट रमळािी. त्याने धािाशीवच्या रदशनेे चाि केिी. युद्धामध्ये मिा पुष्ट्कळ जिमा झाल्या होत्या 
आरण अशक्तपणामुळे प्रवास करून जाणे मिा शक्य नव्हते. त्यामुळे मी जमाििानाच्या हाती सापडिो. 
पिंतु एका युक्तीचा अविंब करून मी माझी सुटका करून घेतिी. इकडे जमाििानािा कळिे की, 
बुिहाण रनजामशहा हा आपिे दोस्त िानदेशचा िाजा अरििान आरण वऱ्हाडातीि प्रमुि [३] (१६६) 
अमीि याचं्या सहवतुनात चाि करून येत आहे. तेव्हा त्याने धािाशीवहून उत्तिेच्या रदशनेे चाि केिी. 
त्याच्या पाठोपाठ रवजापूिचे सैन्य रनघािे आरण त्यानंी त्याचंा जवळजवळ एकशसेाठ मिैापंयंत पाठिाग 
केिा. ‘मुख्य सैन्यासरहत आपण आता थाबंावे,’ असा इब्राहीम आरदिशहाने रवचाि केिा. त्याने शत्रचूी 
िसद तोडण्यासाठी आरण त्याच्या मागात त्यािा संत्रस्त किण्यासाठी आपल्या बगी घोडेस्वािाचं्या 
तुकडीिा शत्रूच्या पाठिागावि धाडण्याचे ठिरविे. सुितानाने यस्त्कंरचतही रविंब न िावता िोहणिेडा 
घाटाकडे जाव े असा रदिावििानाने आग्रह धििा. या वळेी त्याचे वतुन आरण त्याने वापििेिी भाषा 
यामुळे सुितानािा आपिा अरतशय उपमदु झािा आहे असे वाटिे. इब्राहीम आरदिशहा आता वयात 
येऊन स्वतः रसद्ध झािेिा होता. रदिावििानाच्या बंधनात सदा सवुकाळ िाहण्याचा त्यािा आता कंटाळा 
आिेिा होता. रदिावििानाचा नाश करून स्वतःची विीि परिस्स्थतीतून सुटका करून घेण्याचा त्याने 
रनिय केिा. 
 

(१६२) िाजवाड्याचे सवु अरधकािी आरण सुितानाच्या िक्षक दिातीि सवु सैरनक याचंी 
रदिावििानाच्या रठकाणी रनष्ठा होती. आपण आपल्या मनातीि इच्छा त्यानंा सारंगतल्यास ते आपिा 
रवश्वासघात कितीि अशी सुितानािा रभती वाटिी. याबाबत अरतशय सावधरगिीची उपाययोजना 
केल्यानंति सुितानाने अरतशय क्षुल्लक असिेल्या दोन हहदू अनुचिाचंी या महत्त्वाच्या प्रसंगातून पाि 
पडण्यासाठी आपिे रवश्वासू सेवक म्हणून रनवड केिी. रदिावििानाच्या आपल्या संबंधातीि अरतशय 
गहुणीय अशा वतुणुकीबद्दि तक्ाि किण्यासाठी या दोघाचंी त्याने अमीि उि् उमिाव ऐनउि् मुल्क 
याच्याकडे गुप्तपणे िवानगी केिी. ऐनउि् मुल्क याने, “माझा तुम्हािा भिपूि पाहठबा आरण साहाय्य 
आहे,” अशा तऱ्हेचे रनरित अरभवचन उत्तिादािि पाठरविे. विीि दोन हहदू अनुचिामंाफुत बऱ्याच 
वाटाघाटी झाल्यानंति असे ठििे की, एका रवरशष्ट िात्री जेव्हा रदिावििान रनरद्रस्त असेि तेव्हा 
सुितानाने अचानकपणे एक मैि अंतिावि असिेल्या ऐनउि् मुल्क याच्या छावणीत येऊन दािि व्हावे. 
ऐनउि् मुल्क त्याच्या हुकुमाचे अरतशय काटेकोिपणे पािन किणाऱ्या आिमिान आरण अंकुसिान या 
दोघानंी तेथे त्यािा येऊन रमळाव ेअसेही या वाटाघाटीत ठििे. [३] (१६७) 
 

या वचनावि रवसंबनू िाहून रहजिी ९९८ [िज्जब १४ रहजिी ९९८ मे ८ इ. स. १५९०] या वषाच्या 
िज्जबमरहन्याच्या १४ ताििेच्या िात्री इब्राहीम आरदिशहा हाआपल्या िाजगी महािातून बाहेि 
पडिाआरण कफ्षदाििानयािा एक घोडा आणण्याचा त्याने हुकूम रदिा. रदिावििानाच्या हुकुमािेिीज 
विीि गोष्ट किण्याचे धाडस आपल्यािा नाही, असे सागंून मोतद्दािाने हुकुमािेिीज विीि गोष्ट किण्याचे 
धाडस आपल्यािा नाही, असे सागंून मोतद्दािाने विीि आज्ञा मान्य किण्यास नकाि रदिा. कफ्षदाििान 
यािा ह्ा उद्दाम उत्तिाचा संताप येऊन त्याने मोतद्दािािा बिेचसे दणके घातिे. यावि घोड्याचंा ििािा 
किणािे तबेल्यातीि अनुचि घाबििे, आरण त्यानंी ताबडतोब घोडे आणिे. सुितानाने घोड्यावि स्वाि 
होऊन तंबतूीि आपल्या अनुचिासंरहत तेथून कूच केिे. वाटेत पाहऱ्यावि असिेिा त्याच्या दाईचा मुिगा 
इरियासिान याने इब्राहीम आरदिशहािा या धामधुमीचे कािण रवचाििे. ही वळे स्पष्टीकिण किण्याची 
नाही, पिंतु तू जि आमच्याबिोबि आिास ति तुिा कािण समजेि, असे उत्ति त्यािा रमळािे. त्याने 
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ताबडतोब बिोबि शभंि अरधकउणे स्वाि घेऊन सुितानाबिोबि कूच केिे. ऐनउि् मुल्क याच्या 
छावणीपासून काही अंति आल्यावि आिमिान, अंकुसिान आरण स्वतः ऐनउि् मुल्क हे त्यािा येऊन 
रमळेपयंत त्याने त्या रठकाणी मुक्काम केिा. सुितान कूच करून बाहेि पडल्याची बातमी जेव्हा सवुत्र 
पसििी तेव्हा अनेक अरधकािी जवळजवळ तीन हजाि सैरनक बिोबि घेऊन त्यािा येऊन रमळण्यासाठी 
िातोिात जिदीने रनघािे. त्याचं्यामध्ये मी स्वतः होतो. 
 

(१६२ अ) रदिावििानाचे वय आता ८० पेक्षाही अरधक होते. त्या िात्री दरक्षणेतीि एका संुदि 
कुमारिकेच्या उपभोगाचा आनंद घेण्यात तो िममाण झािेिा होता. ही तरुणी आपल्यािा रमळावी अशी 
फाि काळपासून त्याची इच्छा होती. साहरजकच जेव्हा अनेक दूतानंी सुितानाच्या पिायनाची बातमी 
त्याच्या कानावि घािण्यासाठी अनेकवाि प्रयत्न केिे तेव्हा त्याच्या सेवकाने रदिावि- [३] (१६८) 
िानािा ही गोष्ट सागंण्याचे नाकाििे. कोठच्याही परिस्स्थतीत आपल्यािा त्रास देण्यात येऊ नये असा 
सक्त हुकूम रदिावििानाने त्या सेवकािा रदिेिा होता. ह्ा परिस्स्थतीमुळे आपिे बेत रसद्धीस 
नेण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहािा भिपूि अवधी रमळािा. सूयोदय होण्याच्या सुमािास रदिावििानािा 
त्याच्या सुिस्वप्नातून जागे किण्यात आिे. त्याने आपिे मुिगे, सहा हजाि घोडेस्वाि आरण काही हत्ती 
घेऊन सुितानाच्या पाठोपाठ कूच केिे. आपण नजीक आल्यावाि सुितानाचे दोस्त त्यािा सोडून जातीि 
आरण आपल्या ताब्यात पुन्हा परहल्यासाििे येणे त्यािा भाग पडेि अशी त्यािा आशा वाटिी. जेव्हा 
सुितानाच्या छावणीनजीक तो येऊन पोहोचिा तेव्हा त्यािा प्ररतकाि किण्याचा हुकूम सुितानाने 
ऐनउि् मुल्क यािा रदिा. पिंतु ऐनउि् मुल्क याने रदिावििानाकडे गुप्तपणे रनिोप पाठवनू कळरविे की, 
“तुम्ही जेव्हा सुितानािा पळवनू नेण्याचा प्रयत्न किाि त्या वेळी मी तटस्थ िाहीन.” या अरभवचनाने 
रदिावििानािा अरधक उमेद आिी. त्याने आपल्या अनुयायानंा काही अंतिावि थाबंवनू धििे, आरण 
आपण स्वतः शभंि घोडे आरण चाि हत्ती घेऊन सुितानापाशी आिा आरण त्यािा उदे्दश म्हणािा की, 
“िात्रीच्या वेळी कूच करून जाणे हे अरतशय अयोर्गय आहे. पिंतु मिा अशी आशा आहे की, तुम्ही आता 
छावणीकडे पित याि.” या उद्धटपणाचा इब्राहीमिा अरतशय संताप आिा आरण तो उद गाििा : “या 
रवश्वासघातक्यािा कोणी रशक्षा किणाि नाही का?” यावि शिीिसंिक्षक दिातल्या अरदनािान नावाच्या 
एका अरधकाऱ्याने आपिा घोडा टाच मारून रदिावििानापाशी नेिा, आरण त्याने त्याच्यावि तिवािीचा 
एक प्रहाि करून त्यािा जिमी केिी. त्याच्यावि दुसिा वाि किण्याच्या तयािीत अरदनािान होता. तोच 
हत्यािावंि उजेड पडून त्याची चमक डोळ्यात गेल्यामुळे रदिावििानाचा घोडा रबथििा आरण आपल्या 
मागीि पायावि उभा िारहिा आरण त्याने रदिावििानािा आपल्या पाठीवरून फेकून रदिे. हे होते आहे 
नाही तोच रदिावििानाच्या हत्तीचे माहूत त्याच्या आरण अरदनािानाच्यामध्ये धावनू गेिे. त्यामुळे 
रदिावििानािा आपल्या स्वतःच्या फौजेकडे जाण्यास अवधी रमळािा. त्याने आपल्या सैरनकानंा 
सुितानारवरुद्ध चाि करून जाण्याचा हुकूम रदिा. पिंतु आपल्या सुितानावि हल्ला किण्यास ते काकंूं 
करू िागिे. इतकेच नव्हे ति त्याचं्यापैकी काहीजण सुितानाच्या पक्षािा जाऊन रमळािे. 
रदिावििानाची मनःस्स्थती गोंधळामुळे अरतशय संत्रस्त झािी आरण तो अहमदनगिच्या रदशनेे पळून 
गेिा. पिंतु त्याचा मुिगा कमाििान यािा [३] (१६९) मात्र सुितानाच्या फौजेने धािाशीव येथे गाठिे 
आरण त्याचा वध केिा. याप्रमाणे जेव्हा दैववशात् रदिावििानाच्या सते्तचा नाश झािा आरण 
सुितानासभोवाि पसििेिे अंधुकपणाचे विय नाहीसे झािे तेव्हा त्याने ऐनउि् मुल्क, आिमिान आरण 
अंकुसिान यानंा मानाचे पोषाि बहाि केिे. आपल्या वचनाची पूतुता काटेकोिपणे किण्यात त्यानंा 
अपयश आल्याचे सुितानाने मनावि घेतिे नाही. विीि घटनेनंति त्या रठकाणीच सुितानाने 
हसहासनाविोहण केिे आरण जाहीिरित्या दिबाि भिरविा. त्या िात्री ज्या ज्या व्यक्तींनी आपल्या रनष्ठापूणु 
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वागणुकीने कतुबगािी पाि पाडिी होती, अशा व्यक्तींना सुितानाने अरतशय उदाि हस्ताने त्याचं्या 
अपेके्षपिीकडे बरक्षशी रदिी. त्याचप्रमाणे अमीि उमिाव आरण सैरनक यानंा त्याने भिपूि बरक्षशी देऊन 
संतुष्ट केिे. त्यानंति सुितान जेव्हा रवश्रातंी घेण्यासाठी आपल्या िाजगी महािात आिा त्यावळेी 
घडिेिी घटना नमूद किण्यासाििी आहे. रदिावििान हा हनाफी पथंाचा अनुयायी असल्यामुळे त्याने 
आपल्या कािकीदीत सुन्नी चािीरिती प्रस्थारपत केल्या होत्या. पिंतु अमीि उमिावामंध्ये अनेकजण कट्टि 
सुन्नी होते. त्यानंी अधीिेपणाने असे अनुमान काढिे की, सुितान आपिा बाप आरण चुिता याचं्याच 
तत्त्वाचंा अंगीकाि करून रशया पथंी बनेि. या समजुतीिािी त्यानंी रशया परंथयाचं्या पद्धतीप्रमाणे 
संध्याकाळचे नमाज पढण्यास सुरुवात केिी. सुितानाने त्याच्या रशक्षणकािात हनाफी पथंाचे अनुकिण 
केिेिे होते. त्याने जेव्हा नमाज पढण्यासाठी रदिेिी बाुंग ऐकिी तेव्हा नमाज पडण्याच्या चािीत 
झािेल्या बदिाचा त्यािा संताप आिा, आरण त्याने विीिप्रमाणे बाुंग घािणाऱ्यानंा बरंदस्त किण्याचा 
हुकूम रदिा. पिंतु ह्ा बदिाचे कािण जेव्हा त्यािा सागंण्यात आिे तेव्हा सुन्नी अमीि-उमिावाचं्या या 
अचानक पंथपरिवतुनाचे त्यािा हसू आिे. त्यामुळे तो अनेकवाि त्याचंा उपहास किी, आरण त्यानंा 
िाजकािणी रशया या नावाने संबोधे. त्याने प्राथुना कशी किावायाची याबाबत आपापल्या मताप्रमाणे वतुन 
किण्याचे प्रत्येकािा स्वातंत्र्य रदिे. त्याचा पूवुज युसूफ आरदिशहा याच्या काळात दोन्ही परंथयानंा 
आपापल्या [३] (१७०) मताप्रमाणे धार्ममक िीतीरिवाज पाळण्याची जशी मुभा होती, तशीच मुभा त्याने आता 
रशया आरण सुन्नी परंथयानंा रदिी. 
 

(१६३) रदिावििानाची हकािपट्टी केल्यावि काही काळाने जमाििानाचा पिाभव झाल्याची 
आरण बुिहाण रनजामशहा गादीवि बसल्याची िबि आिी. इब्राहीम आरदिशहाने या प्रसंगाबद्दि त्याचे 
अरभनंदन किणािी पते्र पाठरविी. आता िढाईच्या मदैानात सज्ज िाहण्याचे कािण न उिल्यामुळे सुितान 
हा रवजापूििा पितिा. तेथे त्याने िाज्यकािभािाचा रनिरनिाळ्या बाबीत व्यवस्था आणण्याचे कामी 
स्वतःिा वाहून घेतिे. त्याने हे कायु इतक्या न्यायाने, दयाबुद्धीने, आरण शहाणपणाने पाि पाडिे की, 
यापूवी सहन किावा िागिेिा त्रास सवुसामान्य जनता रवसििी. रदिावििानाच्या बधंनातून आपल्या 
सुितानाची अरतशय सुिकािकरितीने सुटका झािी याबद्दि पिस्पिाचें अरभनंदन किण्यासाठी जणूकाही 
त्यानंा संधी रमळािी. 
 

(१६४) रदिावििान जेव्हा अहमदनगिकडे पळािा तेव्हा बुिहाण रनजामशहाने त्याचा 
आदिपूवुक सत्काि केिा. त्याने रदिावििानाची आपल्या उमिावात भिती केिी आरण सोिापूि व 
शहादुग ुह्ा रकल्ल्याचंा पाडाव किण्यासाठी त्यािा रनयुक्त केिे. इब्राहीम आरदिशहाच्या नजिेस ही गोष्ट 
आल्यानंति त्याने आपिे वकीि बुिहाण रनजामशहाकडे पाठवनू अशी रवनंती केिी की, “बडंिोि 
रदिावििान यािा आरण जमाििानाने त्याच्यापासून जे हत्ती पाडाव केिे होते त्यानंा माझ्याकडे आपण 
िावनू द्यावे.” इब्राहीम आरदिशहाची मागणी पुिी किण्याचे ऐवजी बुिहाण रनजामशहाने इब्राहीम 
आरदिशहाने पूवी केिेिे सवु उपकाि रवसरून जाऊन युद्धाची तयािी केिी. रदिावििानाच्या 
रचथावणीवरून रहजिी १००० [जमादी उस्सानी रहजिी १००० माचु इ. स. १५९२] वषांच्या जमादी 
उस्सानी मरहन्यात त्यानेरवजापूिच्या सिहद्दीच्या रदशनेे चाि केिी. सिहद्द ओिाडूंन त्याने पुढे कूच केिे 
आरण वाटेतीि सवु मुिूि उद ध्वस्त केिा. मंगळवेढा येथे येऊन पोहोचल्यानंति आपल्यािा प्ररतकाि 
किण्यासाठी िणागंणात कोणतेही सैन्य पाठरवण्यात आिे नाही हे जेव्हा बुिहाण रनजामशहािा रदसून 
आिे तेव्हा त्यािा अशा संशय आिा की, रवजापूिच्या अंतभागात िूप दूिपयंत आपण चाि करून जावे, 
याकरिता इब्राहीम [३] (१७१) आरदिशहाने ही कोणती तिी क्िृप्ती योजिेिी असावी. त्यामुळे माघाि 
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घेण्याचा रवचाि त्याच्या मनात आिा. पिंतु भीमा नदीपयंत कूच करून जाण्यासाठी रदिावििानाने 
त्याच्यावि दडपण आणिे. तेथे त्याने मुक्काम केिा आरण तेथे मोडक्यातोडक्या स्स्थतीत असिेिा एक 
रकल्ला बघून त्याची दुरुस्ती किण्याचा त्याने हुकूम रदिा. हे होईपयंत इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या 
अमीि-उमिावानंा एकत्र होण्याचा हुकूमही रदिेिा नव्हता हकवा आपल्या देशाचे िक्षण किण्याची 
उपाययोजनाही केिेिी नव्हती. विीि हकीकत ऐकल्यानंति तो म्हणािा की, “मातीच्या हभती बाधूंन 
आपल्याच हातानंी त्याचंा नाश किणाऱ्या एिाद्या िहान मुिाप्रमाणे बुिहाण रनजामशहा िवकिच वागू 
िागल्यास त्यात आियु नाही.” आपल्या प्रदेशात शत्र ूजणूकाही घुसिेिाच नाही अशा तऱ्हेने त्याने आपिे 
व्यवहाि चािू ठेविे. बुिहाण रनजामशहाच्या हािचािींचे रनिीक्षण किण्यासाठी काही घोडेस्वाि 
पाठरवण्याची केवळ तजवीज त्याने केिी, आरण आपण स्वतः सुिोपभोगातं दंग आहोत असाच आभास 
जणूकाही त्याने रनमाण केिा. सवांना त्याच्या या वागणुकीचे आियु वाटिे. त्याच्या िाज्यामध्ये आरण 
शत्रचू्या छावणीतीि प्रत्येक इसमाने इब्राहीम आरदिशहाच्या या वागणुकीसंबंधाने स्वतःचे तकुकुतकु 
बाधंिे पिंतु तो असा का वागत आहे याची कािणमीमासंा मात्र कोणािाच किता आिी नाही. बुिहाण 
रनजामशहाने आपिे अरधकािी आरण त्याचप्रमाणे रदिावििान यांजबिोबि या रवषयासंबंधाने 
रवचािरवरनमय केिा. काहीजण असे म्हणािे की इब्राहीम आरदिशहा हा तरुण असल्याने सुिोपभोगात 
गुंग होऊन गेिा आहे आरण िाज्यकािभािाकडे त्याने दुिुक्ष केिे आहे. ति दुसऱ्याने असे सारंगतेि की, 
त्यािा आपल्या अरधकाऱ्याचं्या रनष्ठेरवषयी संशय आहे आरण म्हणून आपल्या अरधकाऱ्यानंा एकत्र येण्याचा 
हुकूम देण्याची त्यािा भीती वाटत आहे. एकंदि होणाऱ्या घडामोडींची इत्थंभतू हकीकत सुितानाचे हेि 
त्यािा आणून देत, आरण त्याचप्रमाणे सुितानाच्या असामान्य अकायुक्षमतेमुळे शत्रचूा आत्मरवश्वास रकती 
वाढिा आहे या संबधंीचे भयानक वृत्तान्त त्याच्या कानावि घािीत असत. 
 

(१६५) अिेि आपिे हेतू आता रसद्धीस जातीि अशा तऱ्हेची परिस्स्थती रनमाण झािी आहे असे 
जेव्हा इब्राहीम आरदिशहािा वाटिे तेव्हा त्याने रदिावििानाकडे जासूद पाठवनू त्यािा पित येण्याची 
आरण आपल्या िात्याचा कािभाि हाती घेण्याची रवनंती केिी. त्याने असेही कळरविे की, “तुमच्या- [३] 
(१७२) सािख्या िायक सेवकारवरुद्ध कािस्थानी शत्रूंनी मिा ज्या काही गोष्टी सारंगतल्या त्या ऐकून 
त्यावि रवश्वास ठेवण्यात मी मूिुपणा केिा आहे, याची उरशिा का होईना पण मिा जाणीव झािी आहे. 
तुम्ही जि पित येऊन तुमच्या अरधकािाचा स्वीकाि किाि ति तुमच्याबाबत सवु तऱ्हेचा समजूतदािपणा 
दािरविा जाईि याबद्दि तुम्ही िात्री बाळगून असा.” इब्राहीम आरदिशहाकडून आिेल्या ह्ा 
आमंत्रणामुळे रदिावििानािा अरतशय आनंद वाटिा. त्याने उत्तिादािि असे कळरविे की, “जि 
आपण मिा माझे रजवीत आरण मािमत्ता यािा कोणताही धोका पोहोचणाि नाही याची र्गवाही देत असाि 
ति आपल्या पायाशी हजि होण्याची मी त्विा किीन.” रदिावििानाने मारगतिेिी सवु आश्वासन 
आरदिशहाने त्यािा रदल्यावि आपल्या हातात आता पूण ु सत्ता येईि आरण आपण पूवीप्रमाणेच 
सुितानािा बरंदवासात ठेव ू या आशनेे त्याने बुिहाण रनजामशहापाशी रवजापूििा जाण्याकरिता रनिोप 
मारगतिा. बुिहाण रनजामशहाने त्यािा िूप सारंगतिे की, “तू रवजापूिकडे जाण्यात आपिा सवुनाश 
ओढवनू घेण्याची त्विा किीत आहेस. कािण तू तुझ्या सुितानाबिोबि ज्या तऱ्हेने वागिा आहेस त्यािा 
सहजासहजी क्षमा होईि असे मिा वाटत नाही.” रदिावििानाने बुिहाण रनजामशहाच्या सागंण्याकडे 
दुिुक्ष केिे. रदिावििान हा त्यानंति रवजापूिकडे रनघािा. संध्याकाळी तो तेथे येऊन पोहोचिा. त्या 
सुमािास बािा इमामाचं्या बागेतून इब्राहीम आरदिशहा हा समािंभपूवुक िाजवाड्याकडे चाििा होता. 
रदिावििानाने सुितानाची भेट घेऊन त्यािा कुरनसात केिा आरण सुितानाबिोबि चाििेल्या 
िवाजम्यात तो पायीच सामीि झािा. काही पाविे चािून गेल्यानंति सुितानाने एरियासिानािा 
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बोिाविे. रदिावििानाची रशक्षा देण्याची आवडती पद्धत – एिाद्या माणसाचे डोळे काढून टाकण्याची 
होती. ती रशक्षा कशी असते याची चुणूक रदिावििानािा दािरवण्याची सुितानाने एरियासिानािा 
आज्ञा केिी. रदिावििानाने सुितानािा आणून–भाकून सारंगतिे की, “तुम्ही रदिेल्या क्षमा आरण 
सुिरक्षतता याचं्या आश्वासनावि मी येथे आिो आहे.” रदिावििानाच्या या सागंण्याचा काही उपयोग 
झािा नाही. सुितानाने त्यािा सारंगतिे की, “तुिा मी जे आश्वासन रदिे होते ते फक्त तुझ्या जीरवतािा 
आरण मािमते्तिा धक्का िावणाि नाही असे. तुझे डोळे काढल्याने या दोहोंपैकी कशािाच धक्का िागत 
नाही.” सुितानाच्या आजे्ञनुसाि रदिावििानािा आंधळे [३] (१७३) किण्यात आिे. त्याची साताऱ्याच्या 
रकल्ल्यामध्ये िवानगी किण्यात आिी. तेथेच तो मिेपयंत कैदी म्हणून िारहिा. [३२८☐] 
 

(१६६) याप्रमाणे यशस्वीरित्या आपल्या भयंकि शत्रचूा रनकाि िावल्यानंति सुितानाने आपल्या 
सवु सिदािानंा जहारगिीवरून त्वरित रनघून येणाची आरण बुिहाण रनजामशहारवरुद्ध चाि करून 
जाण्यासाठी तयािी किण्याची आज्ञा केिी. त्याने प्रथम आपल्या बगीं प्रमुिानंा सहा हजाि घोडेस्वाि 
देऊन शत्रचू्या छावणीचे दळणवळण आरण िसद तोडण्यासाठी िवाना केिे. यानंति त्याने शाबान [शाबान 
रहजिी १००० एरप्रि इ. स. १५९२] मरहन्यात रुमीिान दक्कनी यािा आपल्या सैन्याचा सेनापती नेमिे 
आरण दहा हजाि घोडेस्वाि देऊन त्याची िवानगी केिी. त्यानंतिकाही काळाने एरियासिानािा आपल्या 
िाजगीतिे तीन हजाि सैरनक देऊन रुमीिानािा मदत किण्यासाठी िवाना केिे. बगी प्रमुिानंी शत्रिूा 
अरतशय सत्रस्त केिे आरण त्याचं्यावि पाठरवण्यात आिेल्या अनेक तुकड्याचंा पिाभव केिा. अिेिीिा 
बुिहाण रनजामशहा स्वतः त्याचं्यावि चाि करून जाण्यासाठी रनघािा. िड्या फौजेशी मुकाबिा किता 
येणे अशक्य झाल्याने बगीनी भीमानदी पित ओिाडंिी. तेव्हा भीमानदीिा उताि होता. पिंतु ते पिीकडे 
पोहोचल्यानंति डोंगिातून वाहून आिेल्या उसळत्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे नदी दुथडी भरून वाहू 
िागिी. बगीच्या सुदैवाने आिेल्या या पुिामुळे रनजामशाही फौजानंा त्याचंा पाठिाग किता आिा नाही. 
यावि बुिहाण रनजामशहा आपल्या छावणीकडे पितिा. शत्रचू्या छावणीत आता दुष्ट्काळ आरण िोगिाई 
यानंी भयंकि धुमाकूळ घातिा. शत्रचूी [३] (१७४) अनेक माणसे आरण जनाविे त्यात नष्ट झािी. त्यामुळे 
थोडीफाि िसद रमळरवण्याच्या हेतूने आपल्या देशाच्या बाजूने काही मजिा एवढी माघाि घेणे शत्रिूा भाग 
पडिे. बुिहाण रनजामशहािा जेव्हा िसदीचा साठा रमळािा आरण त्याच्या छावणीतीि िोगिाईचे प्रमाण 
जेव्हा कमी झािे तेव्हा सोिापूिच्या रकल्ल्यािा वढेा देण्याच्या उदे्दशाने त्याने पुन्हा चाि केिी. त्यािा 
वाटेत रुमीिान आरण एरियासिान यानंी प्ररतकाि केिा आरण वऱ्हाडचा अमी उि् उमिाव नूििान याच्या 
हातािािी असिेल्या त्याच्या सैन्याच्या मुख्य भागाचा त्यानंी पिाभव केिा. रनजामशहाच्या सैन्यातीि 
शभंि हत्ती आरण चािश े घोडे त्यानंी हस्तगत केिे. या नुकसानीमुळे बुिहाण रनजामशहाची परिस्स्थती 
रदवसेंरदवस ढासळत चाििी. सतत आरण दमरवणाऱ्या मोरहमानंा त्याचे सैरनक कंटाळून गेिे आरण 
त्याच्या छावणीतून त्यानंी पळ काढिा. त्याच्या अनेक अरधकाऱ्यानंी त्यािा ठाि मािण्याचा कट केिा. 
त्यािा पदच्युत करून त्याचा मुिगा इस्माईि यािा हसहासनावि बसरवण्याची त्याचंी इच्छा होती. हा कट 
त्याच्या नजिेस आिा. त्याच्या भोवती असिेल्या सवांचा त्यािा संशय येऊ िागिा आरण त्याने 
अहमदनगिच्या रदशनेे माघाि घेण्यास सुरुवात केिी. पिंतु परहल्याच मजिीत शत्रनेू त्यािा इतके हैिाण 
केिे की इब्राहीम आरदिशहाबिोबि तह घडवनू आणण्यािेिीज आणिी माघाि घेणे शहाणपणाचे नाही 
असा त्याने रवचाि केिा. या कािणास्तव त्याने आपिे वकीि इब्राहीम आरदिशहाकडे िवाना केिे, आरण 
विीि हेतू रसद्धीस जावा म्हणून त्याने किमुल्ला येथे मुक्काम केिा. जवळजवळ एक मरहन्यापयंत इब्राहीम 
आरदिशहाने कसिेही बोिणे किण्यास साफ नकाि रदिा. त्याने रवजापूिच्या सिहद दीत भीमा नदीच्या 
तीिावि बुिहाण रनजामशहाने बाधंिेिा रकल्ला उद ध्वस्त करून टाकण्यास त्यािा भाग पाडिे. अरतशय 
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नािुषीने रनजामशहाने ही गोष्ट केिी, आरण तटबदंीचा परहिा दगड त्याने आपल्या हाताने फेकून रदिा. 
त्यानंति त्याच्या सैरनकानंी रकल्ल्याचे सवु बाधंकाम पाडून टाकिे. ह्ा रकल्ल्याच्या बाधंकामासाठी बुिहाण 
रनजामशहािा अरतशय कष्ट पडिे होते आरण िूप द्रव्यही िचु किाव े िागिे होते. इब्राहीम 
आरदिशहाच्या मुििावि कोणतीही कािण नसताना आक्मण केल्याबद्दि त्यािा पूणुपणे पिाताप झािा 
होता. त्याच [३] (१७५) मनःस्स्थतीत त्याने अरतशय जिदरित्या अहमदनगिकडे पित कूच केिे. 
 

(१६७) [रहजिी १००१ इ. स. १५९३] याप्रमाणे िाज्याच्या सवु कािभािाची घडी पुन्हा सुव्यवस्स्थत 
बसरवल्यावि सुितानाने मिबािच्या िायानंा वठणीवि आणण्याचे ठिरविे. बरिििानािा तेथून पित 
बोिारवल्यापासून त्यानंी िंडणी देण्यामध्ये कुचिाई केिी होती. या कािणास्तव त्याने त्याचं्यावि भिपूि 
सैन्य देऊन मंजनिानाची िवानगी केिी. मंजनिानाने बकंापूि येथे आल्यावि मुक्काम केिा आरण तेथे 
मिबािच्या िाजानंा आपापिी िंडणी घेऊन त्यािा भेटण्यासाठी बोिाविे. जे आज्ञा मान्य कितीि त्यानंा 
संिक्षण देण्याचे त्याने मान्य केिे पिंतु जे बडंिोिी कितीि त्याचंा सूड घेतिा जाईि अशी त्याने धमकी 
रदिी. बहुतेक िाजानंी त्याच्या मागण्या मान्य किण्याचे आरण एकत्र रमळून येऊन त्यािा भेटण्याचे 
ठिरविे. मिबािच्या िायामंध्ये गंगा नाईक हा प्रमुि होता. त्याच्याकडे दहा हजाि घोडेस्वाि आरण 
पायदळ एवढी फौज होती. तो मंजनिानािा प्रथम भेटण्यासाठी गेिा. इति िायानंा त्याच्या सामर्थयाचा 
मत्सि वाटिा आरण आपल्यारवरुद्ध कािस्थान किण्यासाठी तो मंजनिानाकडे गेिा असावा असा त्यानंा 
संशय आिा. त्यामुळे त्यानंी ठिरविेल्या बेताप्रमाणे वागावयाचे नाही असा रनणयु घेतिा आरण ते आपल्या 
डोंगिातीि तळाकंडे माघािी रफििे. अनोळिी अशा देशात त्याचंा पाठिाग किणे शहाणपणाचे ठिणाि 
नाही असा मंजनिानाने रवचाि केिा आरण गंगा नाईकािा घेऊन अिसपा नाईक याच्या ताब्यातीि जेहु 
या रठकाणारवरुद्ध त्याने चाि केिी. अिसपा नाईकाने आपल्या दोस्ताबंिोबि संगनमत करून वीस हजाि 
फौज जमा केिी आरण मंजनिानाने जेहुिा घातिेिा वढेा उठरवण्याचा प्रयत्न केिा. जवळजवळ तीन 
रदवसपयंत रवजापूिच्या सैरनकाबंिोबि त्याच्या भीषण चकमकी झाल्या. आजुबाजूच्या उंच-सिि 
जरमनीमुळे रवजापुिी सेनेिा आपल्या घोडदळाचा उपयोग किणे शक्य झािे नाही. त्यामुळे त्यानंा 
रमळािेिा रवजय हा कायम स्वरूपाचा आहे हकवा नाही यारवषयी शकंा रनमाण झािी. पिंतु अिेि 
सुितानाच्या दैवयोगाने परिस्स्थतीवि मात केिी. यापुढे आणिी प्ररतकाि किणे हे [३] (१७६) रनिथुक 
आहे याबद्दि अिसपा नाईक याची िात्री पटिी. त्याने िंडणी देण्याचे कबिू केिे. मंजनिानािा त्याने 
दोन उत्कृष्ट हत्ती नजि रदिे, आरण सुितानासाठी अनेक दुिुभ आरण मौल्यवान रचजा भेटीदािि 
रदल्या. तो रवजापूिच्या सैन्यािा देिीि येऊन रमळािा आरण म्हैसूिच्या वढे्यात त्याने मंजनिानिा मदत 
रदिी. म्हैसूि त्यावळेी वेंकटाद्रीच्या ताब्यात होते. तीन मरहन्यातं म्हैसूिचा पाडाव झािा. त्याबिोबिच वीस 
उत्कृष्ट हत्ती रवजापुिी सैरनकाचं्या ताब्यात आिे. प्रदेश हजकून घेण्याच्या कामात मंजनिान झपायाने 
प्रगती किीत होता अशावळेी बेळगाव येथे सुितानाच्या भावाने बडं केल्यामुळे त्यािा पुन्हा पित 
बोिारवण्यात आिे. पुन्हा एकदा मिबािमधीि वाताविण अस्स्थिपणाकडे झुकिे. 
 

(१६८) िाजपुत्र तहमास्प यािा दोन मुिगे होते. एकाचे नाव इब्राहीम आरदिशहा आरण दुसऱ्याचे 
िाजपुत्र इस्माईि. इस्माईिचे िहानपण हे त्याच्या भावाबिोबिच गेिे. तो जेव्हा वयात आिा तेव्हा येथीि 
िाज्यकत्यांच्या सवुसाधािण पद्धतीप्रमाणे रदिावििानाने त्यािा बेळगावच्या रकल्ल्यात बरंदवासात 
ठेवण्यासाठी िवाना केिे. रदिावििानाची हकािपट्टी झाल्यावि इब्राहीम आरदिशहाने आपिा एक 
िाजगी सेवक इस्माईिकडे पाठवनू त्याच्याबिोबि असा रनिोप रदिा की, “आपण दोघानंी एके रठकाणी 
िाहाव े अशी जी तुझी इच्छा आहे ती मिा िाजकािणाच्या काही नाजूक बाबींमुळे पुिी किता येत नाही 
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याबद्दि मिा अरतशय वाईट वाटत आहे. असे जिी असिे तिी माझे तुिा असे आश्वासन आहे की, तुझ्या 
दजाप्रमाणे तुिा कसेही वागण्याची मी मुभा देईन आरण तुझ्यारवषयी माझ्या मनात त्या अनुषंगाने पे्रमाची 
भावना िाहीि.” त्याचवळेी त्याने बेळगावच्या सुभेदािािा हुकूम पाठरविा की, “िाजपुत्र इस्माईि यािा 
रकल्ल्यामध्ये मुक्त स्वातंत्र्य रदिे जावे आरण बरंदवासामुळे त्यािा जो त्रास सहन किावा िागत आहे त्याची 
तीव्रता कमी होण्यासाठी म्हणून त्यािा सवु तऱ्हेच्या सुिसोयी आरण किमणुकीची साधने उपिब्ध करून 
देण्यात यावीत.” त्यारशवाय इब्राहीम आरदिशहाने त्याच्या िाजगी िचासाठी म्हणून दिमहा एक हजाि 
होनाचें उत्पन्न त्यािा नेमून रदिे. काही काळपयंत िाजपुत्र इस्माईि हा आपल्या परिस्स्थतीबद्दि समाधान 
बाळगून िारहिा. पिंतु नंति एकाएकी आपल्या भावाच्या उदाि वागणुकीबद्दिची जाणीव त्याच्या मनातून 
[३] (१७७) नाहीशी झािी आरण त्याने इब्राहीम आरदिशहारवरुद्ध कािस्थान केिे. बेळगावचा सुभेदाि 
आरण तेथीि रशबदंी यानंा त्याने हळूहळू आपल्या पक्षाकडे वळवनू घेतिे. त्याने गुप्तपणे दिबािातीि काही 
अरधकािी िाच देऊन आपल्या बाजूकडे वळरवण्यात यश संपादन केिे. ९ िमजान, रहजिी १००२ 
[िमजान ९ रहजिी १००२ मे १२ इ. स. १५९३] या वषी त्याने रकल्ल्याचा ताबा घेतिा, आरण उघडउघड 
बडंाचे रनशाण उभाििे. 
 

(१६९) आपल्या भावाच्या वागणुकीिा आपल्या काही कृतघ्न अमीिाचंा रवश्वासघातकीपणा 
कािणीभतू झािा आहे हे इब्राहीम आरदिशहाने ओळििे. आपल्या भावारवरुद्ध कोणत्याही अरतिेकी 
उपायाचंी योजना किण्यास तो नािूष होता. म्हणून त्याने िाजपुत्र इस्माईि यािा भिपूि तंबी देऊन रतचा 
त्याच्या मनावि काय परिणाम होतो हे बघण्याचे ठिरविे. हा उदे्दश रसद्धीस नेण्यासाठी म्हणून त्याने 
पूजनीय अशा शहानूि आिम यािा इस्माईिकडे िवाना केिे, आरण त्याच्या किवी इस्माईििा असा 
रनिोप पाठरविा की, “तू जि तुझ्या बेताि कािस्थानापासून पिावृत्त होशीि ति मी तुिा क्षमा किीन आरण 
पूवी ज्या आदिाच्या आरण आपुिकीच्या भावनेने तुिा वागवीत असे तशीच वागणूक मी तुिा पुढे देईन.” 
शहा नूि आिम याने तऱ्हेतऱ्हेने िाजपुत्र इस्माईि याचे मन वळरवण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु त्याचा 
रहतोपदेश ऐकण्याचे ऐवजी त्याने त्यािा कैदेत टाकिे. आपल्या भावारवरुद्ध िणागंणात उभे िाहण्याची 
त्याने जािीने तयािी सुरू केिी. त्याच वळेेिा त्याने आपिे वकीि बुिहाण रनजामशहाकडे पाठवनू 
त्याच्याकडे मदतीची याचना केिी. बुिहाण रनजामशहाने मोठ्या सैन्यारनशी त्यािा मदत किण्याचे 
आश्वासन रदिे. िाजपुत्र इस्माईि याने अमीि उि् उमिा, ऐनउि् मुल्क आरण अंकुसिानाचा मानिेिा 
मुिगा यानंा आपल्या बाजूकडे वळवनू घेतिे होते. हसहासनाबाबत उद भविेल्या कटकटी इतक्यातच रमटू 
नयेत अशी ऐनउि् मुल्क याची इच्छा होती आरण म्हणून त्याने इस्माईििा उघडउघड मदत देण्यास 
नकाि रदिा. साहरजकच इस्माईििा दिम्यानच्या काळात बेळगावचा रकल्ला आरण आजूबाजूचा प्रदेश 
याविच समाधान मानून िाहणे भाग पडिे. तेथे त्याच्या नाव ेखुद बा वाचण्यात आिा. ऐनउि् मुल्क याने 
इब्राहीम आरदिशहािा फसरवण्यासाठी आपल्या िाजरनष्ठेचा देिावा पिाकोटीिा नेिा. त्यात त्याचा उदे्दश 
असा होता की, [३] (१७८) िाजपुत्र इस्माईिच्या वतीने केिेिे कािस्थान प्रत्यक्षात उतिरवण्याइतकी 
परिस्स्थती रनमाण होईपयंत आपल्यािा संधी रमळावी. इब्राहीम आरदिशहािा िाजपुत्र इस्माईि याने शहा 
नूि आिम याच्या संबंधात केिेल्या वतुनाची हकीकत कळताच त्यािा अरतशय संताप आिा. त्याने मीर 
नोबत एरियासिान याची बडंाचा रबमोड किण्यासाठी आरण बेळगाविा वढेा देण्यासाठी सैन्य देऊन 
िवानगी केिी. 
 

(१७०) िवकिच एरियासिान दहा हजाि सैरनक घेऊन बेळगावसमोि दािि झािा. 
इस्माईििा त्याचे पारठिािे अजून येऊन रमळािे नव्हते. तेव्हा त्याने आपल्यािा रकल्ल्यात कोंडून घेतिे. 
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यावि सुितानाच्या फौजेने रकल्ल्यािा जािीने वढेा रदिा. ऐनउि् मुल्क हाही आपल्या िाजरनष्ठेचा आब 
कायम िािण्यासाठी म्हणून एरियासिानाच्या सैन्यािा येऊन रमळािा पिंतु िाजगीरित्या त्याचा कि हा 
िाजपतु्र इस्माईिकडे असल्यामुळे त्याने त्याच्याबिोबि सतत पत्रव्यवहाि चािू ठेविा, आरण रकल्ल्यातीि 
रशबदंीिा िात्रीच्या वळेी आपल्या छावणीतून धान्य आरण इति जरुिीच्या गोष्टी पुिरवण्यास सुरुवात केिी. 
या रवश्वासघातकी वतुनाची िबि सुितानािा रमळािी. तेव्हा ऐनउि् मुल्क याच्या िाजरनष्ठेची पिीक्षा 
घेण्याच्या उदे्दशाने त्याने त्यािा दिबािात रनघून येण्याचा हुकूम पाठरविा. “काही महत्त्वाच्या बाबींवि 
तुमचा सल्ला घेण्याची माझी इच्छा आहे आरण या बाबी तुमच्यारशवाय इति दुसऱ्या कोणाजवळही मी सागंू 
शकत नाही,” असेही सुितानाने त्यािा कळरविे. आपल्यारवषयी संशय बळाविे या भीतीने आपल्या 
अनेक रमत्र-मंडळीसरहत ऐनउि् मुल्क याने रवजापूिकडे कूच केिे. तेथे तो इतक्या चतुिपणे वागिा की, 
त्याच्यावि केिेल्या आिोपाबाबत िुद्द इब्राहीम आरदिशहाच्या मनातच संभ्रम रनमाण झािा. क्षलु्लक 
संशयापोटी आपल्या एका जुन्या चाकिाचा नाश किणे इब्राहीम आरदिशहाच्या जीवावि आिे. त्यािा असे 
वाटिे की, प्रत्यक्षात आपल्या मनात आिेल्या संशयािा जिी जागा असिी तिी देिीि आपल्याकडून 
ऐनउि् मिुकवि वेळोवळेी जी मेहेिनजि झािी आहे रतची पाळेमुळे त्याच्या मनात िोिवि रुजून बसिेिी 
असतीि. अशा परिस्स्थतीत त्याने आपल्या मनाशी रवश्वासघातकी कटाचा कदारचत बेत िचिा असिा 
तिी देिीि विीि गोष्ट त्यािा या गोष्टीपासून रनरित दूि िाहण्यास भाग पाडेि. हा हेतू मनात धरून आरण 
त्याचा सन्मान किण्याच्या [३] (१७९) उदे्दशाने त्याने भि दिबािात त्यािा बोिावनू त्यािा मोठ्या मानाची 
वागणूक रदिी. तत्कािीन पद्धतीप्रमाणे ऐनउि् मुल्क याने तीन वेळा जरमनीचे चुबंन घेतिे आरण तो 
हसहासनाकडे चािू िागिा. हसहासनापाशी आल्यावि त्याने रसहासनाच्या िुिाचेंही चुबंन घेतिे. पिंतु 
त्याक्षणी त्याच्या मनातल्या सद सद रद्ववकेबुध्दीने इतक्या जोिाने उचि िाल्ली की, त्याचे शिीि थिथि कापू 
िागिे. ते पारहल्यावि सुितानाने त्यािा बसावयाची आज्ञा केिी, आरण त्याची मनःस्स्थती पूवुवत व्हावी 
म्हणून आपिे तोंड बाजूिा रफिरविे. त्यानंति सुितानाने स्वतःबिोबि भोजन किण्याची त्यािा पिवानगी 
रदिी. हे झाल्यावि सुितानाने त्याच्यारवषयी हितऱ्हेने चागुंिपणाची भावना प्रगट केिी, आरण त्यािा 
अरतशय उंची असा पोषाि, ित्नजरडत िंजीि, काही अबिि घोडे आरण रहऱ्याचा कमिपट्टा या वस्तू 
बरक्षशीदािि रदल्या व ताबडतोब त्यािा सैन्यािा जाऊन रमळण्याची पिवानगी रदिी. दुसऱ्या रदवशी त्या 
रवश्वासघातकी ऐनउि् मुल्काने िाजधानीतून प्रयाण केिे, आरण सुितानाने त्याच्याबाबत दािरविेिी 
दयाबुद्धी रवसरून िाजपुत्र इस्माईिबिोबि त्याने पत्रव्यवहाि सुरू केिा आरण पूवींप्रमाणेच त्यािा सवु 
तऱ्हेने मदत देण्यास सुरुवात केिी. बादशहाच्या छावणीत ऐनउि् मुल्कचे वतुन हा एक सवुसाधािण 
चचेचा रवषय होऊन बसिा. यानंति थोड्याच काळाने रवजापूिचा कोतवाि रहयातिान हा दारूगोळा 
आरण िसद पोहोचरवण्याच्या कामावरून छावणीकडून पितत असताना ऐनउि् मुल्क याच्या 
रनवासस्थानाजवळून चाििा होता. ऐनउि् मुल्कने त्यािा चाि घटका मौज किण्याकरिता बोिारविे. 
त्याच्याकडून आपल्यािा भिपूि पैसा उकळता येईि असे रहयातिानािा वाटिे. ऐनउि् मुल्क याच्या 
रवश्वासघातकी वतुनाचा पुिावा त्यािा छावणीत रमळािा होता. रहयातिानाने त्याबद्दि त्याची भिपूि 
रनभतु्सुना केिी, आरण त्याचवळेी आपल्यािा माहीत असिेिी सवु हकीकत सुितानाच्या कानावि 
घािण्याची धमकीही त्याने ऐनउि् मुल्क यािा रदिी. तेव्हा ऐनउि् मुल्क यािा असे वाटिे की, आपण 
केिेिे कािस्थान हे आता छपवनू ठेवण्याच्या पिीकडे गेिेिे आहे. म्हणून त्याने रहयातिान याच्या 
हातापायात बेड्या चढरवल्या आरण उघडउघड सुितानाच्या रवरुद्ध [३] (१८०) बडं पुकािल्याचे जाहीि 
केिे. त्याने रठकरठकाणच्या रशबदंीच्या सुभेदािानंा पते्र रिहून िाजपुत्र इस्माईि यािा ताबडतोब येऊन 
रमळण्यारवषयी त्यानंा आवाहन केिे. त्यापैकी बहुतेकानंी अनुकूि अशी वचने रदिी आरण उघडपणे 
कािवाई किण्याचे अगोदि त्यानंी एकंदिीत परिस्स्थतीचे वािे कसे वाहतीि हे पाहण्याचे ठिरविे. पिंतु 
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रमिज येथीि रशबदंीने आपल्या सुभेदािािा बरंदस्त केिे आरण इस्माईिच्या नाव े सुितान म्हणून द्वाही 
रफिविी. आता ऐनउि् मुल्क याने बुिहाण रनजामशहािा तातडीची पते्र पाठवनू असे कळरविे की, 
“िाजपुत्र इस्माईि याच्या बाजूने अरतशय अनुकूि अशी परिस्स्थती रनमाण झािी आहे, तिी तुम्ही 
अहमदनगिहून त्विेने कूच करून या. आपल्या मदतीने सवांचा शवेट सुिदायी होईि याबद्दि मिा िात्री 
आहे. आपण ही मदत मिा रदल्यास सोिापूि आरण शहादुग ुहे रकल्ले आरण त्याचं्या अंमिािािीि रजल्हे 
आपल्या हाती सोपरवण्याचे वचन मी देतो.” ऐनउि् मुल्क याने रकल्ले देण्याबद्दिचे जे वचन रदिे त्या 
वचनाचा बुिहाण रनजामशहािा मोह पडिा, आरण त्याने अहमदनगिहून कूच केिे. ऐनउि् मुल्क याने 
आपिी तुकडी पाठीमागे काढून घेतिी आरण एरियासिानाशी संगनमत करून बेळगावसमोरून कूच 
किण्यास सुरुवात केिी. या घटनेमुळे रवजापूि िाज्याच्या साऱ्या प्रदेशात एकच गोंधळ माजून िारहिा. ह्ा 
संधीचा फायदा घेऊन मिबािच्या हहदंूनी बकंापूिच्या रजल्ह्ावंि आक्मण केिे. एरियासिानाने भीतीने 
म्हणा हकवा रवश्वासघाताने म्हणा बेळगावचा वढेा उठरविा आरण हुकुमारशवाय तो िाजधानीिा पितिा. 
त्याच्या तेथीि आगमनाने दिबािात एकच घबिाट पसििी. सवुत्र िाज्यािा धोका देणाऱ्या बडंाचा उद भव 
झािा आरण बडंिोि िाजपुत्राची मजी संपादन किण्याच्या हेतूने अनेक दिबािी मंडळींनी िाजवाड्याचा 
ताबा घेण्याचे मनसुबे िचिे. इब्राहीम आरदिशहाची ह्ा प्रसंगी पिीक्षाच होती. पिंतु त्याने यावेळी मनाचा 
जो कणििपणा दािरविा त्याने िाष्ट्रद्रोहाच्या ज्या ज्या कािवाया केल्या गेल्या होत्या त्यावि मात केिी. 
त्याने एरियासिान, हाजी महमद आरण रुमीिान यानंा त्याचं्या पदावरून दूि केिे. दिबािातीि अनेक 
मंडळी रवश्वासघातकी वतुनाकडे वळिी असावीत अशा दाट संशय इब्राहीम आरदिशहाच्या मनात होता. 
त्यानंा जिब बसावी म्हणून त्याने विीि रतघानंा कडक बरंदवासात ठेविे आरण त्याचवळेी त्याने आपल्या 
[३] (१८१) सवु अरमिानंा िाजधानीकडे रनघून येण्यासंबधंीचे हुकूम सोडिे. 
 

(१७१) आपल्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी िणागंणात फौज नाही हे पारहल्यावि ऐनउि् मुल्क याने 
दहा हजाि घोडेस्वाि आरण वीस हजाि पायदळ घेऊन बेळगावकडे कूच केिे. तेथे त्याने रकल्ला सोडून 
जाण्याबद्दि इस्माईिचे मन वळरविे. या सुमािास बुिहाण रनजामशहाने अहमदनगिहून कूच किण्यास 
सुरुवात केिेिी होती. तो येऊन रमळण्याची वाट न पाहताच ऐनउि् मुल्क याने इब्राहीम आरदिशहावि 
चाि करून जाण्याचे ठिरविे. विीि हािचािीची बातमी इब्राहीम आरदिशहािा िागताच त्याने 
हमीदिानाची आपल्या सैन्याच्या सेनापती पदावि नेमणूक केिी आरण त्यािा बडंिोिारंवरुद्ध पाठरविे. 
तो इसापूि येथे येऊन पोहोचल्यावि बडंिोिाचं्या सैन्यातीि काही रवश्वासू अरधकाऱ्यानंी त्याची भेट 
घेतिी. त्याने आपल्यािा येऊन रमळण्यारवषयी हमीदिानाचे मन वळरवण्याचा प्रयत्न केिा. इब्राहीम 
आरदिशहाकडून त्यािा रमळािेल्या गुप्त आदेशाप्रमाणे त्याने विीि दूताचें चागंल्या प्रकािे स्वागत केिे. 
त्याने त्यानंा असे आश्वासन रदिे की, “प्ररतकाि किण्याचा माझा रबिकुि इिादा नाही. उिट िाजपुत्रािा 
येऊन रमळण्याचेच माझ्या मनात आहे. िाजपुत्राने रकल्ला सोडून जि सेनेचे अरधपत्य स्वीकाििे ति 
कोणत्याही परिश्रमारशवाय हकवा बुिहाण रनजामशहाच्या उपकािाच्या ओझ्यािािी िारहल्यारशवाय त्यािा 
हसहासन सहज रमळरवता येईि.” या स्पष्टीकिणामुळे ऐनउि् मुल्क फसिा आरण नेहमीसाििी काळजी न 
घेता मूिुपणाने त्याने िाजपुत्र इस्माईििा घेऊन बेळगावपासून काही अंतिावि असिेल्या एका मोठ्या 
मदैानाकडे कूच केिे. या रठकाणी आपण अरतशय सुिरक्षत आहोत या भावनेने हमीदिान आरण 
आरदिशहाच्या सैन्यातीि इति अरधकािी याचं्या स्वागताची तयािी किण्याच्या बेतातच तो दंग िारहिा. 
ऐनउि् मुल्क याचा मुिगा घारिबिान याने इब्राहीम आरदिशहाबिोबि कृतघ्नपणाने वागल्याबद्दि 
आपल्या बापाजवळ नापसंती दािरविी होती. त्याचा काहीच उपयोग झािा नव्हता. घारिबिानाने आता 
आपल्या बापािा हमीदिानारवरुद्ध इषािा रदिा आरण अचानकपणे घािा पडू नये म्हणून कोणत्याही 
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परिस्स्थतीत सावधपणा बाळगण्याबद्दि त्यािा रवनरविे. बडंिोिाचं्या [३] (१८२) छावणीच्या रदशनेे 
हमीदिान रशस्तबद्धपणे चाि करून आिा. तेथे िाजपुत्र आरण ऐनउि् मुल्क आपल्या प्रमुि 
पारठिाख्यासंह त्याचे स्वागत किण्यासाठी एका भव्य शारमयान्यात उभे होते. त्यामुळे कोठिाही प्ररतकाि न 
होता त्याचं्या अगदी नजीक त्यािा सहजपणे जाता आिे. तेथे येऊन पोहोचल्यावि त्याने आपिा बुििा 
फेकून रदिा आरण बडंिोिाचं्या छावणीवि जोिाचा हल्ला करून त्याचं्यामध्ये धामधूम उडवनू रदिी. 
िाजपुत्र आरण ऐनउि् मुल्क यानंा जेव्हा आपिी फसवणूक झाल्याचे रदसून आिे तेव्हा ते घोड्यावि स्वाि 
झािे आरण आपिी फौज एकत्र जमरवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न त्यानंी केिा. ऐनउि् मुल्क यािा 
तिवािीचा वाि िागून तो घोड्यावरून िािी पडिा आरण ताबडतोब सुहेििानाने त्याचे मस्तक 
धडावगेळे केिे. िाजपुत्र इस्माईिचा उदे्दश अंकुसिानाकडे पळून जाऊन त्याच्या मदतीने बुिहाण 
रनजामशहािा जाऊन रमळण्याचा होता. त्या प्रयत्नात असताना त्यािा पकडण्यात आिे. बंडिोिाचं्या 
सैन्याची दाही रदशानंा पागंापागं झािी. हमीदिानाने आपल्यािा रमळािेल्या रवजयाचा वृत्तान्त, 
ऐनउि् मुल्क याच्या मस्तकाबिोबि रवजापूििा पाठवनू रदिा. ‘आपल्या िाजवाड्याच्या मुख्य दिवाजाच्या 
समोि एका मोठ्या िाबंावि बडंिोिाचे मस्तक ठेवण्यात यावे’ असा इब्राहीम आरदिशहाने हुकूम रदिा. 
त्या रठकाणी जवळजवळ एक आठवडाभि ऐनउि् मुल्क याचे मस्तक टागंून ठेवण्यात आिे. त्याचवळेी 
शुजातिान कुदु याची िवानगी छावणीकडे किण्यात आिी. आणिी नवीन बडंाचा उद भव होऊ नये 
म्हणून तेथे त्याने सुितानाच्या हुकुमावरून िाजपुत्र इस्माईि याच्या जीवनाची इरतश्री केिी. हमीदिान 
रवजापूििा पित आिा. तेथे इति अनेक अरमिाबंिोबि सुितानाच्या मेहेिबानीने तो उच्च पदावि चढिा. 
ऐनउि् मुल्कच्या मस्तकाचे कोणतेही अवशषे िाहू नयेत म्हणून ते एका मोठ्या तोफेत घािून हवेत 
उडरवण्यात आिे. रमिजेच्या रशबदंीतीि सतिा जणानंा रवजापूििा बेड्या घािून आणण्यात आिे. [३] 
(१८३) त्यानंी आपल्या सुभेदािािा कैद करून बडंिोिाचंी बाजू घेतिेिी होती. इतिानंा जिब बसावी 
म्हणून त्या सवांना ठाि किण्यात आिे. बडंिोिानंा मदत किण्यासाठी बुिहाण रनजामशहा हा पिंडा 
रकल्ल्यापयंत चाि करून आिा होता. त्यािा जेव्हा बंडाचा उपशम झाल्याची आरण सिकािचे अरधकाि 
पुन्हा प्रस्थारपत झाल्याची बातमी कळिी तेव्हा त्याने अरतशय घाईघाईने अहमदनगिच्या रदशनेे माघाि 
घेतिी. 
 

(१७२) ज्याने आपल्या एका शब्दाने हे रवश्व रनमाण केिे तो आरद पुरुष आपल्या अतुिनीय 
सामर्थयाची चुणूक दािरवण्याकरिता वािंवाि मानवी कल्पनाशक्तीिा आियुचरकत किणाऱ्या क्ातं्या 
घडवनू आणतो. त्याचे अरतशय मोठे असे प्रात्यरक्षक इब्राहीम आरदिशहािा रमळािेल्या या सवांनी 
अनपेरक्षिेल्या रवजयारशवाय कोणतेही असू शकत नाही. कािण दिबािातीि सवु अरमिाचंा ओढा 
इस्माईिकडे होता आरण रवजापूि िाज्यातीि सवु जमीनदािवग ुहा बंड किण्याच्या तयािीत होता. 
 

(१७३) या घटना झाल्यािा काही काळ िोटल्यानंति बुिहाण रनजामशहाने पेणकोंड्याच्या 
िायाबिोबि मैत्रीचा तह केिा आरण इब्राहीम आरदिशहाच्या िाज्यावि पुन्हा आक्मण किण्याचे ठिरविे. 
त्याप्रमाणे त्याने मुतुजािान अंजू याची दहा हजाि घोडेस्वाि देऊन शहादुग ुआरण सोिापूि याचंा पाडाव 
किण्यासाठी िवानगी केिी. त्याचवळेी त्याचा दोस्त पेणकोंड्याचा िाया याने कनाटकच्या 
सिहद्दीिगतच्या काही रकल्ल्यानंा वढेा रदिा. मुतुजािान अंजू हा पिंड्यापयंत चाि करून आिा. तेथे 
त्यािा असे कळिे की, पेणकोंड्याच्या िायाने अजून कूच किण्यास सुरुवात केिेिी नाही तेव्हा त्याने 
तेथेच मुक्काम किण्याचा रवचाि केिा. पिंड्याहून त्याने आजूबाजूचा प्रदेश उद ध्वस्त किण्यासाठी आरण 
िुटण्यासाठी आपल्या सैन्यातीि तुकड्याचंी िवानगी केिी. रनजामशाही फौजानंा इब्राहीम 
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आरदिशहाच्या सैन्याने जबिदस्त पायबंद घातिा. रनजामशाही फौजाचंा सेनापती उजबेकिान हा एका 
चकमकीत ठाि झािा. या घटनेची इति सैन्यािा अरतशय दहशत बसिी आरण त्यानंी आपल्या इति 
हािचािी थाबंरवल्या. [िज्जब १००३ माचु १५९५] िज्जब मरहन्यात बुिहाण रनजामशहा हा अरतसािाच्या 
रवकािाने भयंकि आजािी पडिा. [३] (१८४) या बातमीने पिंडा येथे असिेल्या त्याच्या सैन्यामध्ये भयंकि 
िळबळ माजिी. तेथे असिेल्या सैन्य-प्रमुिातं मतभेद रनमाण झािे. मुतुजािानािा अशी भीती वाटिी 
की, बडंिोि अरधकाऱ्याकंडून आपिा िून होईि. या भीतीने त्याने आपिे अरधकाि सोडिे आरण 
आपल्या अनेक रमत्रासंरहत तो अहमदनगििा रनघून गेिा. याचवेळी िरिफअिाब आरण रकजिबाशिान 
हे दोघेजण इब्राहीम आरदिशहाकडे आश्रयासाठी पळून गेिे. आजािामुळे बुिहाण रनजामशहाच्या 
शिीिाची दुदुशा झािी होती, ति अरधकाऱ्यामंधल्या भाडंणामुळे त्याने मन उरद्वर्गन झािे होते. अशा 
परिस्स्थतीत तो मिण पाविा. त्याच्यामागे त्याचा मुिगा इब्राहीम हा गादीवि आिा. रमया मंजू दक्कनी हा 
िाज्याचा प्ररतरनधी झािा. इब्राहीम रनजामशहाची आई ही हबशी होती. रतने आपल्या देशातीि अरमिानंा 
इतक उते्तजन रदिे की, रमया मंजू दक्कनीिा आपिा अरधकाि चािरवणे अशक्य झािे. रवजापूिच्या 
वरकिाबंिोबि या उपऱ्या हबशी अरमिानंी इतक्या बेअदबीचे वतुन केिे की, त्याचं्या वतुनाचा रतटकािा 
येऊन त्यानंी अहमदनगिचा त्याग केिा. 
 

(१७४) आपल्या वरकिाचं्या झािेल्या बेअदबीचा इब्राहीम आरदिशहािा इतका संताप आिा की, 
त्याने इब्राहीम रनजामशहावि सूड घेण्याचा रनिय केिा. या कािणास्तव त्याने २० शाबान [शाबान २० 
रहजिी १००३ मे १८, इ. स. १५९५] िोजी रवजापूिहून कूच केिे आरण बहमन हळ ळी येथे मुक्काम केिा. 
तेथून तो शहादुगवुि चािून गेिा. रनष्ट्कािण युद्ध व्हाव े अशी त्याची इच्छा नव्हती. त्याने मनाशी असा 
रनिय केिा होता की, जि का हबशी वरजिाचं्या वतुनाबद्दि माफी मागण्यासाठी आरण तहाची इच्छा प्रकट 
किण्यासाठी जि अहमदनगिहून वकीि पाठरवण्यात आिे ति या मोरहमेवरून पित रफिावयाचे या आशनेे 
त्याने रनियपूवुक पिंतु सावकाशपणे शहादुगकुडे कूच केिे, [३] (१८५) आरण तेथे त्याने आपल्या 
सैन्याची मुख्य छावणी रदिी. 
 

(१७५) इििासिान आरण अहमदनगिचे हबशी अमीि यानंी या शातंतेच्या वाटाघाटी फिदू्रप 
किण्याऐवजी इब्राहीम रनजामशहािा घेऊन तीस हजाि सैन्य आरण पुष्ट्कळशा तोफिान्यासरहत 
सिहद्दीकडे कूच केिे. ही बातमी कळल्यावि आता रविंब िावणे फिदायी नाही असा रवचाि करून 
इब्राहीम आरदिशहाने अहमदनगिच्या सैन्यारवरुद्ध हमीदिानािा इति नावाजिेल्या अरधकाऱ्यासंह 
िवाना केिे. जि का इब्राहीम रनजामशहा हा रवजापूिच्या िाज्यात चाि करून आिा नाही ति त्याच्या 
रवरुद्ध युद्धाची कािवाई टाळण्याची सूचना त्याने त्यानंा रदिी. रनजामशाही सैन्याने रवजापूिच्या सीमा 
ओिाडंल्या. त्याबिोबि रविंब न िावता हमीदिानाने त्याचं्यावि हल्ला केिा. दोन्ही फौजातं िणधुमाळी 
माजिी आरण रवजापूिच्या सैन्यावि पिाभवाची पाळी येऊन ठेपिी. त्याचं्या सैन्याची डावी फळी रवस्कळीत 
होऊन तेथीि सैरनक िणागंणातून पळून गेिे. त्याचंा शत्रचू्या उजव्या फळीतीि सैरनकानंी जािीने 
पाठिाग केिा पिंतु हमीदिानाने फौजेच्या मध्य आरण उजव्या आघाडीच्या जोिावि कणििपणाने िढाई 
चािू ठेरविी. सुरुवातीिा आपल्यािा धोका पोहोचू नये म्हणून इब्राहीम रनजामशहा हा सैन्याच्या 
रपछाडीिा होता. त्याने जेव्हा शत्रचू्या आघाडीच्या काही भागातंीि सैरनक पळताना पारहिे तेव्हा तो 
आपिे िाजगीतीि सैरनक घेऊन पुढे सिकिा. आरदिशाही सैन्याच्या उजव्या फळीचे नेतृत्व सुहेििान 
या िोजाकडे होते. त्याने जेव्हा ही गोष्ट पारहिी तेव्हा त्याने इब्राहीम रनजामशहावि हल्ला चढरविा. 
त्यावळेी इब्राहीम रनजामशहाच्या िक्षकानंी त्यािा पाठीमागे रफिण्याची रवनंती केिी पिंतु त्याने या गोष्टीिा 
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संमती रदिी नाही. त्याने असे उद गाि काढिे की, “माझा भाऊ इस्माईि याने रदिावििानापासून पळून 
जाणे अपमानास्पद मानिे तेव्हा मी एका िोजासमोरून पळ काढणे हे रनरितच मिा भषूणावह नाही.” 
इतके बोिून त्याने आपिी तिवाि उपसिी आरण आपल्या हत्तीिा सुहेििानाकडे चिण्याचा इषािा 
केिा पिंतु [३] (१८६) थोड्याशाच झटापटीनंति त्यािा बाणाचा वमी घाव बसिा आरण तो ताबडतोब 
मिण पाविा. त्याच्या सेवकानंी त्याचा देह उचििा आरण ते अहमदनगिकडे पळून गेिे. हमीदिानाशी 
िढत असणाऱ्या सैन्याच्या दुसऱ्या भागाने जेव्हा आपल्या सुितानाच्या मृत्यचूी बातमी ऐरकिी तेव्हा ते 
अरतशय भयरचकत झािे आरण रवजय हातातोंडाशी आिेिा असताना देिीि त्यानंी िणागंणातून पळ 
काढिा. अहमदनगिच्या सैन्याने आपिे सवु सामानसुमान आरण तोफिाना व त्याचप्रमाणे सुितानाचे 
हत्ती वगैिे सामुग्री िणागंणात तशीच टाकिी. रवजयाची यस्त्कंरचतही अपेक्षा न किणाऱ्या रवजापुिी 
सैरनकानंा अनपेरक्षतरित्या रवजयश्रीने माळ घातिी. विीि सवु िूट त्याचं्या हाती पडिी. आपल्या 
रवजयाच्या नशते हमीदिान दंग असताना शहादुग ुयेथे आपल्या सैन्याचा पिाभव झाल्याची वाता इब्राहीम 
आरदिशहािा कळिी. कािण युद्धाच्या सुरुवातीिा आरदिशहाच्या डाव्या फळीतीि सैरनकाचंा पाडाव 
होऊन ती रवस्कळीत झािी होती. त्यातीि अनेक सैरनक सुितानाच्या छावणीपयंत पळून गेिे होते. त्यानंी 
िढाईचा जो भयंकि वृत्तानं्त सारंगतिा त्यामुळे इब्राहीम आरदिशहाच्या छावणीत एकच घबिाट रनमाण 
झािी. काहीजण म्हणािे की, बहुतेक सवु अमीि ठाि झािे असून एका हत्तीरशवाय इति सवु हत्ती शत्रचू्या 
हाती सापडिे आहेत. जवळजवळ तीन रदवसपयंत विीि युद्धासंबंधीचे अरनरित वृत्तानं्त आरण 
भीतीदायक हरककती छावणीत येऊन पोहोचत होत्या. पिंतु चवर्थया रदवशी आरदिशाही सैन्यािा 
रमळािेल्या अनपेरक्षत रवजयाची आरण इब्राहीम रनजामशहाच्या मृत्यचूी वाता देणािे वृत्तान्त काहींनी 
आणिे. परिणामी अनेकाचं्या भीतीने स्पंदन पावणाऱ्या हृदयात आनंदाच्या िाटा उसळल्या. या घटनेचा 
फायदा घेता येईि अशी रनरित परिस्स्थती रनमाण झािेिी असताना आरण शत्रचू्या िाज्यात गोंधळाचे 
वाताविण पसििे असताना देिीि इब्राहीम आरदिशहाने रनजामशाही प्रदेशावि आक्मण किण्यास 
संमती रदिी नाही. त्याने हमीदिानािा सिहद्दीपासून मागे बोिारविे आरण त्या मरहन्याच्या दुसऱ्या 
पधंिवड्यात तो रवजापूििा माघािी रफििा. [३] (१८७) पिंतु त्याने रहजिी १००४ [रहजिी १००४ इ. स. 
१५९५ इ. स. १५९६] पयंत िाजधानीत प्रवशे केिा नाही. त्याने भीमेच्या तीिावि मुक्काम केिा. विीि 
युद्धाचा फायदा घेऊन कनाटकच्या एका जमीनदािाने आदोनीच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा होता. िसदीच्या 
अभावी रकल्ला पडण्याचे बेतात होता. आरदिशहाने आपल्या छावणीवरून त्या जरमनदािारवरुद्ध सैन्याची 
िवानगी केिी. १३ मोहिम [१३ मोहिम, रहजिी १००४ ९ सप्टेंबि, इ. स. १५९६] या रदवशी सुितानाने 
रवजयोन्मादात शहिात प्रवशे केिा. नागरिकानंी जयजयकािात त्याचे स्वागत केिे या प्रसंगी त्यानंी 
शहिातीि िस्ते सोने आरण चादंी याचें धागे, मिमि, रकनिाब इति उंची कापडे आरण भािीभािी दारगने 
यानंी सुशोरभत केिे होते. यानंति िवकिच बातमी आिी की, शाही फौजा चाि करून येत आहेत हे 
पहाताच कनाटकातीि काफिानंी आदोनीचा वढेा उठवनू आपल्या देशाकडे पळ काढिेिा आहे, आरण 
त्याचं्यातीि अनेकजणाचंी पाठिागात कत्ति किण्यात आिेिी आहे. या सुमािास मीिमहमद सािेह 
हमदानी हा सन्मान्य सय्यद रवजापूिनजीक येऊन पोहोचिा. त्याने महमद पैगंबिाचे काही केस 
आपल्याबिोबि आणिे होते इतक्या अमूल्य अवशषेाचे दशनु [३२९☐] घ्याव े याची उत्सुकता सुितानािा 
वाटिी आरण म्हणून तो मीि हमदानी यािा भेटण्यासाठी शहिाबाहेि गेिा. त्याने त्यािा रवजापूि शहिात 
आणिे आरण अनेक रदवसपयंत बादशाही थाटाने त्यािा िाहवनू घेतिे. सुितानाने मीि हमदानी यािा 
रवजापूि दिबािात कायमचे िाहण्याबद्दि गळ घािण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु मके्कची यात्रा किण्याबद्दि 
मीि हमदानी हा अरतशय उत्सुक [३] (१८८) होता. त्याने जेव्हा मके्किा जाण्यासाठी सुितानाचा रनिोप 
घेतिा त्यावेळी सुितानाने त्यािा अनेक भािी वस्तू भेटीदािि रदल्या. मीि हमदानीने सुितानािा 
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पैगंबिाचे दोन परवत्र केस रदिे त्याने त्या केसाची स्थापना अरतशय काळजीपूवुक, रहऱ्यानंी मढरविेल्या 
एका सोन्याच्या मििात केिी. या रठकाणािा दि शुक्वािी िात्री आरण इति सवु सुट्ट्यांच्या रदवशी तो 
वािंवाि भेट देत असे. 
 

(१७६) या सुमािास अहमदनगि िाज्यामध्ये सिदािामंध्ये रनमाण झािेल्या भाडंणानंी पिमावधी 
गाठिी. परिणामी एका पक्षातीि अरमिानंी बादशहा अकबि याचा मुिगा मुिाद रमझा यािा दरक्षणेत 
पाचािण केिे. दरक्षणेमध्ये मोगिाचं्या सते्तचा प्रसाि किण्यासाठी या दुहीचा फायदा घेण्याच्या उत्कट 
इच्छेने महमद मुिाद याने तीस हजाि फौज घेऊन गुजिाथेतून अहमदनगिकडे कूच केिे. अहमदनगि 
शहिािा त्याने वढेा रदिा. पिंतु वढेा अनेक मरहने चािल्यानंति तो उठरवणे त्यािा भाग पडिे. वेढल्या 
गेिेल्या रनजामशाही िाजधानीच्या मदतीसाठी इब्राहीम आरदिशहाने मोठे सैन्य देऊन सुहेििानािा 
िवाना केिे. तो तेथे येऊन पोहोचण्याचे अगोदिच मोगि वढेा उठवनू रनघून गेिे होते. [३३०☐ ३३०अ★ ३३१★ 
३३२★ ३३३★ ३३४★ ३३५★ ३३६★] 
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पुस्तक चौथे 
प्रकरि चौथे 

 
खानदेशच्या फारुकी घराण्याचा इणतिास 

 
मणलक राजा फारुकी [४] (२८०) 

 
(१) िानदेशच्या प्रातंात परहल्याप्रथम स्वातंत्र्य पुकािणािा पुरुष म्हणजे मरिक िाजा हा होता. हा 

िान जहान फारुकीचा मुिगा. याचे वाडवडीि अल्लाउद्दीन रििजी आरण महमद तघिघ याचं्या 
कािकीदीत रदल्ली दिबािातीि प्ररतरष्ठत अमीिउमिावापंैकी होते. 
 

(२) ख्वाजा जहानच्या मृत्यचेू वेळी त्याचा मुिगा मरिक िाजा हा अरतशय तरुण होता. त्याच्या 
वायािा फािच थोडी वरडिार्मजत जहागीि आिी. त्याच्या स्वभावात पारहजे रततका आत्मरवश्वास 
नव्हता. पिंतु [४] (२८१) त्याजबिोबि सवुसाधािणपणे िाजे-िजवाड्याभंोवती िाळ घोटीत रफिणाऱ्या 
नीच आरण हिकट िुषमस्कऱ्याचं्या समूहातूंन आपिी वणी िावावी असे कधीही न वाटण्याइतका 
स्वारभमान त्याच्या अंगात होता. वयाने तो थोडा मोठा झाल्यावि त्यािा असे आढळून आिे की त्याच्या 
वायािा आिेल्या थोड्याशा जहारगिीपैकी आता त्याच्या जवळ काहीच रशल्लक उििे नाही. म्हणून तो 
सुितानाच्या फौजेत िाजगी रशिेदाि म्हणून भिती झािा. रशकािीच्या नादापाई तो अगदी वेडा होत असे. 
एक रदवस तो सुितानाच्या रदमतीस रशकािीसाठी सुितानाची स्वािी गेिी असताना होता. तेव्हा त्याचे 
असामान्य कौशल्य काही दिबािी मंडळींच्या दृष्टोत्पत्तीस आिे. याचा परिणाम असा झािा की त्याची भिती 
रफिोज तघिघ याच्या घोिमिास ऊफु िास शिीि संिक्षकदिात झािी. यानंति काही काळाने एका 
प्रसंगी सुितान रशकािीसाठी गुजिाथेत गेिा असताना सुितानाने १३ ते १४ कोस एका काळरवटाचा 
पाठिाग केिा. सुितानाच्या अनुयायापंैकी एकदोघेजण सोडिे असता बाकीचे सवु पाठीमागे पडिे. 
सुितान आरण त्याचा घोडा याचंी पुिी दमछाक झािी. सुितान आता आपल्या छावणीपासून िूपच दूि 
आिा होता. त्याचा घोडा पाि दमून गेिा होता. अशावळेी रकत्येक तास भटकण्यात घािरविे तिी 
सुितान आपल्या छावणीत पोहोचण्याची शक्यता अरतशय कमी होती. अशावळेी एका रशकािी कुत्र्याच्या 
जोडीिा पाठीशीघािून दौडत येत असिेिा एक घोडेस्वाि सुितान आरण त्याचे अनुयायी याचं्या दृष्टीस 
पडिा. िाजाच्या अनुयायानंी त्यािा आपल्याकडे येण्यास िुणाविे. तो आल्यावि सुितानाच्या चाकिानंी 
िाण्याचे रमळरवण्याची तो काही व्यवस्था करू शकेि काय असे त्यािा रवचाििे. त्याच्यापाशी घोडा होता. 
घोड्यावि त्याने केिेिी रशकाि िादिी होती. घोड्याकडे बोट दािवनू तो म्हणािा, “माझ्यापाशी काही 
िाद्यपदाथु आहेत, आरण जि बादशहाची इच्छा असिी ति मी इथल्याइथे रवस्तव पेटवनू उत्तमपैकी अन्न 
तयाि करून देईन.” बादशहािा असे कळिे की, हे सागंणािा दुसिा रतसिा कोणी नसून त्याचा 
भतूकाळातीि एक मान्यवि अरधकािी िानजहान याचा मुिगा मरिकिाजा हा आहे. हे कळल्यावि त्याने 
मरिकिाजा यािा बढती देण्याचे ठिरविे. त्यानंति परहल्याप्रथम जो दिबाि भििा त्यात त्याने 
मरिकिाजा यािा दोन हजाि घोडेस्वािाचंा मनसबदाि या अरधकािावि नेमिे. पुढे काही काळाने 
दरक्षणेच्या सिहद्दीवि असिेल्या थाळनेि आरण कुिोंडे या रजल्ह्ाचंी जहारगिी त्याने त्यािा बहाि केिी. 
[४] (२८२) 
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रहजिी ७७२ [(३) रहजिी ७७२ इ. स. १३७०] यावषी मरिक िाजाने सैन्य घेऊन आपल्या 
सिहद्दीकडे कूच केिे. िक्ताचा एक थेंबही न साडंता त्याने शातंतेने आपल्या जहारगिीच्या िहान 
रजल्ह्ावि कबजा केिा. पिंतु बागिाणाचा िाजा बहजी याचा त्याने पिाभव केिा, आरण रदल्लीच्या 
सुितानानंा वार्मषक िंडणी देण्याचे त्याच्याकडून कबूि करून घेतिे. त्याच्या या परहल्या मोरहमेत त्यािा 
िंडणी म्हणून पाच मोठे आरण दहा िहान असे हत्ती आरण त्यारशवाय मोती आरण जडजवाहोि, 
त्याचप्रमाणे सोनेचादंी भिपूि प्रमाणात रमळािी. स्वािीहून पितल्यानंति त्याने सोन्याच्या झाििीने 
मढरविेल्या रकनिाबाच्या झुिी हत्तींवि चढरवण्याचा हुकूम केिा आरण िानदेशामध्ये तयाि होणािी 
मिमि आरण इति अनेक वस्तू आरण त्याचप्रमाणे मोती अनेक उंटावंि िादून सुितानाकडे भेट म्हणून 
त्याचंी िवानगी केिी. रफिोझ तुघिघने त्यावळेी असे उद गाि काढिे की, मरिक िाजाने आज जी गोष्ट 
केिी ती गुजिाथच्या सुभेदािाने यापूवीच पाि पाडणे अशक्य होते. मरिक िाजाच्या या कतुबगािीमुळे 
सुितानाने त्यािा िानदेशाचा रसपाह सािाि [३३६·१☐] म्हणजे सिसेनापती हा रकताब देऊन त्याचा 
सन्मान केिा, आरण ३ हजाि घोडेस्विाचंा अरधकािी या जागेवि त्यािा बढती रदिी. काही वषांच्या 
अवरधतच त्याने आपल्याजवळीि स्वािाचंी संख्या १२ हजािावंि नेिी, आरण गोंडवनापासून 
गढमंडिापयंतचे िाजेिजवाडे याजंवि िंडणी िादिी. त्याच्या नावािा इतकी रकती प्राप्त झािी की, 
जजनगि या देशाच्या िाजाने त्याचा देश आरण िानदेश यामधीि मोठे अंति िक्षात घेऊनही मरिक िाजा 
याच्याबिोबि मतै्रीचे संबधं प्रस्थारपत केिे. 
 

(४) रफिोजशहा याच्या मृत्यनंूति माळव्यामध्ये रदिावििान घोिी याने आपिे स्वातंत्र्य जाहीि 
केिे. त्यानंति रदिावििान आरण मरिक िाजा याचं्यामध्ये अरतशय घरनष्ट असे संबधं प्रस्थारपत झािे. 
इतके की, रदिावििानाने आपिी मुिगी िानदेशचा सुभेदाि मरिक िाजा याचा मुिगा मरिकनसीि 
यािा रववाहात रदिी. याच सुमािास गुजिाथचा मुजफ्फिशहा याने आपिे स्वातंत्र्य जाहीि [४] (२८३) 
केिे. यानंति काही अंतस्थ बंडाळीचा उद भव झािा त्याचा फायदा घेऊन आरण रदिावििानाच्या 
पाहठब्यावि पूणतुया रवसावनू मरिक िाजाने गुजिाथच्या प्रातंावि आक्मण केिे आरण सुितानपूि आरण 
नंदुिबाि हे रजल्हे उद ध्वस्त केिे. मुजफ्फिशहा त्यावळेी आपल्या िाज्यातीि हहदू काफिाचंी बडंाळी 
मोडण्यात गुंतिा होता. त्याच्या कानावि विीि बातमी पडताच त्याने झपायाने सुितानपूिकडे चाि 
केिी. तेथून माघाि घेणे शहाणपणाचे आहे हे मरिक िाजािा उमगिे आरण त्याने थाळनेि रकल्ल्याचा 
आश्रय घेतिा. या रकल्ल्यापयंत मुजफ्फिशहा चाि करून आिा आरण त्याने रकल्ल्यािा सख्त वढेा 
रदिा. याप्रसंगी मुजफ्फिशहाबिोबि संधी घडवनू आणण्यासाठी त्याने आपल्या आश्रयािािीि चतुिि 
आरण रवद्वान मंडळींची रनयुक्ती केिी. आपल्या िाज्यातीि काफिाचं्या बडंाचा रबमोड किण्यासाठी 
आपल्यािा िानदेश आरण माळवा येथीि सुितानाचंी मदत रमळेि अशी त्यािा आशा होती आरण म्हणून 
त्याने तहाच्या अटींना आपिी संमती रदिी. यानंतिच्या काळात मरिक िाजाने आपल्या ताब्यातीि 
मुिुिापुित्याच आपल्या िष्ट्किी कािवाया मयारदत ठेवल्या. आपिी उवुरित हयात त्याने अत्यंत दुदुम 
उत्साहाने संस्कृतीच्या रनिरनिाळ्या किाकुसिीच्या अंगोपागंाचंी आरण शतेीच्या किेची वृद्धी आरण रवकास 
किण्यात व्यतीत केिी. आपिा मृत्युकाळ समीप आिा आहे याची जेव्हा त्यािा जाणीव झािी तेव्हा त्याने 
आपिे दोन मुिगे मरिक नसीि आरण मरिक इस्फ्तकाि यानंा बोिावू पाठरविे. त्यापैकी थोिल्यािा त्याने 
आपिा कुिगुरु आरण आचायु दौिताबादचा शिेजैनुद्दीन याजकडून प्रसाद म्हणून रमळािेिा इच्छा आरण 
अनुमती याचंा रनदशकु असा पेहेिाव रदिा आरण त्याची आपिा युविाज म्हणून रनयुक्ती केिी. आपिा 
धाकटा मुिगा मरिक इस्फ्तकाि यािा त्याने थाळनेिचा रकल्ला आरण रजल्हा जहारगिी म्हणून बहाि 
केिा. रहजिी ८०१ [शाबान २२ रहजिी ८०१ एरप्रि २८ इ. स. १३९९] या वषी, शाबान मरहन्याच्या २२ 
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ताििेिा मरिक िाजा मिण पाविा. त्यािा थाळनेि या गावी पुिण्यात आिे. त्याची एकंदि कािकीदु २९ 
वष ेएवढी झािी. [३३६·२☐] [४] (२८४) 
 

(५) रहजिी १०१३ (इ. स. १६०४) या वषी मी, या गं्रथाचा कता, रवजापूिच्या इब्राहीम 
आरदिशहाच्या मुिीच्या पाििीबिोबि रवजापूिहून बुऱ्हाणपूि येथे गेिो. असीिच्या रकल्ल्याचा पाडाव 
झाल्यानंति मी रमजा अिी इस्फहानी यािा फारुकी घिाण्याचा एिादा इरतहास उपिब्ध आहे हकवा काय 
याबद्दि रवचाििे. रमजाने आपल्या मारहतीत असा इरतहास नाही असे उत्ति रदिे. पिंतु तो पुढे असे 
म्हणािा की मरिक िाजापयंत मारहती असिेिा फारुकी घिाण्याचा वशंवृक्ष आपल्या पाहण्यात आिा. या 
वशंवृक्षाची आपण नक्कि केिी आरण ती आपल्याजवळ आहे. वशंावळीत फारुकी घिाण्याची उत्पत्ती कशी 
झािी याचा वंशवृक्ष आहे तो पुढीिप्रमाणे आहे : िानदेशचा मुसिमान सुितान मरिक िाजा हा िरिफ 
उमि फरुक याचा वशंज. मरिक िाजा हा आपल्या वंशावळीचा माग पुढीिप्रमाणे िावतो—मरिक िाजा 
हा िानजहानचा मुिगा, िान जहान हा अरििानाचा मुिगा, अरििान हा उथमनिानाचा मुिगा, 
उथमनिान हा रसमानशहाचा मुिगा, [३३६·३☐] रसमानशहा हा अशवशहाचा मुिगा, अशवशहा हा 
अर्ममयनशहाचा मुिगा, अर्ममयनशहा हा बाल्िच्या इब्राहीमशहाचा मुिगा, इब्राहीमशहा आधमशहाचा 
मुिगा, आधमशहा हा अहमदशहाचा मुिगा, अहमदशहा हा महमूदशहाचा मुिगा, महमूदशहा हा 
महमदशहाचा मुिगा, महमदशहा हा आजीमशहाचा मुिगा, आजीमशहा हा अशगिचा मुिगा, अशगि हा 
महमद अहमदचा मुिगा, महमद अहमद हा इमाम नसीि अबदुल्ला याचा मुिगा आरण इमाम नसीि हा उमि 
उि् फरुक ऊफु िरिफा अथात पिमेश्विाच्या शवेटच्या पे्ररषताचा प्ररतरनधी याचा मुिगा. 
 

(६) मरिक िाजाने दौिताबादचा सद्धमी अवरिया जैनुद्दीन [४] (२८५) याचे रशष्ट्यत्व पत्कििे. 
त्याच्याकडून त्यािा इच्छा आरण अनुमती याचंा रनदशकु असा पेहेिाव प्राप्त झािा. तो त्याने आपिा मुिगा 
नसीि याच्या स्वाधीन केिा. त्याने विीिप्रमाणेच तो आपल्या मुिाकडे सोपरविा. याप्रमाणे बापाकडून 
मुिाकडे अशी या पोषािाची पाठवणी जवळजवळ २०० वषेपयंत झािी. िानदेशाच्या स्वतंत्र 
सुितानापैकी शवेटचा सुितान म्हणजे िाजा अिीिान. असा हा बहुमुल्य ठेवा िाजा अिीिानाचा मुिगा 
बहादुििान याने जेव्हा आपिे िाज्य गमाविे तेव्हा त्याच्याजवळ होता. 
 

नसीरखान फारुकी [४] (२८६) 
 

(७) मरिक नसीि याच्या कािरकदीत या घिाण्याची सत्ता अमयाद वाढिी. मरिक नसीििान 
याने देिीि िाजसते्तची रनदशकु अशी रचन्हे धािण केिी. त्याच्या कािरकदीत रवद्वान मंडळींना 
रठकरठकाणाहून पाचािण किण्यात आिे आरण वाङमयाच्या रवकासािा उते्तजन देण्यात आिे. मरिक 
नसीि यािा गुजिाथेच्या सुितानाकडून िान ही पदवी रमळािी. आपिा बाप मरिक िाजा फारुकी हा 
जेव्हा मृत्युवश झािा तेव्हा त्याची इच्छा शाहीछत्र आरण चामि धािण किण्याची होती हे जाणून त्याने 
आपल्या नाव ेजाहीिरित्या िुत्बा वाचिा जावा असा हुकूम रदिा. त्याने आसाअहीि याजकडून असीिचा 
रकल्ला हजकून घेतिा. [३३६·४☐] 
 

(८) असीिचा रकल्ला मूळ ज्याचं्या कबजात होता त्या [४] (२८७) घिाण्यासंबधंीची मारहती 
अरतशय उद बोधक असल्यामुळे ती मी या रठकाणी संपूणपुणे देत आहे. िानदेशातल्या एक ऊंच 
डोंगिमार्थयावि एक मेंढपाळ िाहात असे. त्याच्याजवळ गुिेढोिे आरदकरून अमाप संपत्ती होती. ििे 
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सागंायच ति िानदेशामधल्या एका प्रमुि जमीनदािापंैकी तो होता. त्याच्या वाडवरडिाचं्या ताब्यात ही 
जहागीि जवळजवळ ७०० वष े चाित आिेिी होती. त्याचं्या ताब्यात गुिाढोिाचें जे कळप होते त्याचें 
जंगिात सुळसुळाट असणाऱ्या दिोडेिोिाचं्या हल्ल्यापासून संिक्षण किण्यासाठी त्यानंी फाि पूवी 
असीिच्या टेकडीभोवती एक कोट बाधंिा होता. आपल्या बापाची जहारगिी आसािा रमळािी. अरतशय 
काटकसिी असल्यामुळे त्याच्याजवळीि गुिाचं्या कळपाचंी संख्या ५ हजाि म्हशी, ५ हजाि गाई, २० हजाि 
मेंढ्या आरण १ हजाि घोड्याइंतकी झािी. त्यारशवाय त्याने आपल्या स्वतःच्या संिक्षणासाठी आरण शतेीच्या 
सवु कामािा उपयोगात आणता येतीि असे १ हजाि अनुचि बाळगिे. ज्या ज्या वळेी गोंडवन आरण 
िानदेश येथीि शतेकऱ्यावंि संकटे आिी तेव्हा तेव्हा त्यानंी आसाकडे मदतीसाठी धाव घेतिी आरण 
आसा हकवा ज्यािा आसा गवळी म्हणूनही ओळित त्याने या संकटाचंा परिहाि केिा. आसाअहीि 
याच्याजवळीि संपत्तीत आरण सामर्थयात जिी अमयाद वाढ झािी तिीदेिीि त्यािा आसाअहीिा हकवा 
गवळी हे नाव कायमचे रचकटिे. मरिक िाजा हा थाळनेि येथे येण्यापूवी काही काळ अगोदि िानदेश 
आरण गोंडवन या रजल्ह्ातं भीषण असा दुष्ट्काळ पडिा. या दुष्ट्काळाच्या परिणामातून कोळी अथवा रभल्ल 
जमातीचे जेमतेम दोन-तीन हजािावंि िोक देिीि सहीसिामत रनसटू शकिे नाहीत. यावळेी गोंडवन 
आरण िानदेश येथे आसाच्या ताब्यात अनेक धान्याचंी कोठािे होती. धान्य रवकण्यासाठी [४] (२८८) 
आसाच्या अरधकाऱ्यानंी ती िुिी केिी. आसाची बायको ही अत्यंत उदाि स्वभावाची होती. रतने आसाची 
प्राथुना केिी की, “तुम्ही गिीबगुिीबाकंडून द्रव्य न घेता त्यानंा हे धान्य नेण्याची पिवानगी द्या आरण अशा 
तऱ्हेने इहिोकात चागंिे नाव संपादन किा, आरण पििोकात मोक्षसाधना किा (हकवा अमित्व प्राप्त 
करून घ्या).” दुष्ट्काळ पीरडतानंा मदत व्हावी म्हणून आसाने शहिाच्या जुन्या हभती पाडून टाकल्या आरण 
शहिाभोवती मजबतू दगडाच्या एका रकल्ल्याची उभािणी केिी. या कामामुळे त्यािा अनेक मजुिांना 
चाकिीवि घेता आिे. ज्यानंा शािीरिक कष्ट किता येणे शक्य नव्हते अशा वृद्ध आरण अपगं माणसानंा त्याने 
धान्य वाटिे. या दगडी बाधंकामािा आसाअहीि असे नाव पडिे आरण पुढे त्याचा अपभ्रंश असीि असा 
झािा. [३३६·५☐] 
 

(९) मरिक िाजा याने िानदेश प्रातंावि आपिी सत्ता स्थापन केल्यावि तेथीि जमीनदािामंध्ये 
परहल्या प्रथम आसाने त्याच्याशी रनष्ठा व्यक्त केिी. याचे कािण आसा हा शातं प्रवृत्तीचा आरण अरत-
महत्त्वाकाकं्षा नसिेिा असा होता. मरिक िाजािा आपल्या जागी स्स्थिस्थावि होण्यासाठी ज्या ज्या काही 
वस्तंूची गिज िागिी त्या त्या सवु त्याने मरिक िाजािा भेट म्हणून रदल्या. काही काळानंति मरिक 
िाजाच्या मनात असा रवचाि आिा की असीिचा रकल्ला हा अरतशय मजबतू आरण आपल्या िाज्याचं्या 
मध्यभागी वसिेिा आहे. असा रकल्ला जि एिाद्या महत्त्वाकाकं्षी अरधकाऱ्याच्या ताब्यात गेिा ति आपल्या 
िाज्याच्या सिकािची घडी रिळरिळी किण्यास आरण ती हादिवनू टाकण्यास अशा व्यक्तीिा सहज शक्य 
होईि. पिंतु मरिक िाजावि आसाचे इतके उपकाि होते की, जबिदस्तीने असीिचा रकल्ला त्याच्या [४] 
(२८९) हातातून रहसकावनू घेणे हे मरिक िाजािा प्रशस्त वाटिे नाही. [३३६·६☐] ज्यावळेी मरिक नरसि 
याने िाज्यकािभाि हाती घेतिा त्यावेळी आसाकडून त्यािा अनेक प्रकािे वैयस्क्तक मदतीचा िाभ झािा. 
मरिक नरसििा अशी िात्री पटिी की आपल्या शातंतारप्रय स्वभावामुळे आसा त्याच्यावि हल्ला 
किण्यासाठी आपल्यािा कोणतेही रनरमत्त देणाि नाही. तिी देिीि नसीि याने बळकारवण्याचा आरण तेथे 
आपिी िाजधानी किण्याचा रनिय केिा. आपिा बेत रसरद्धस नेण्यासाठी म्हणून त्याने पुढीि योजना 
आििी. त्याने आसािा पुढीि मजकुिाचे पत्र पाठरविे. बागिाण आरण अंतूि येथीि िाजानंी मोठ्या 
फौजा जमा केल्या आहेत. त्यानी आपिे वडीि मरिक िाजा याजंबिोबि जसे संबंध ठेविे होते तसे 
आपल्याबिोबि ठेविेिे नाहीत. िेडल्याच्या िाजानेही त्यािा धमकी रदिी आहे. थाळनेिचा रकल्ला 
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आपल्या वरडिानंी आपल्या मृत्युसमयी प्रकट केिेल्या इच्छेनुसाि आपिा भाऊ मरिक इस्फ्तकाि याच्या 
ताब्यात आहे. िाहिगचा आपल्या ताब्यातीि रकल्ला शत्रचू्या मुिुिाच्या इतक्या नजीक आहे की, तो 
कोणतेच संिक्षण आपल्यािा देऊ शकणाि नाही. म्हणून माझी आपल्यािा अशी रवनंती आहे की माझ्या 
जनान्याच्या मंडळींना आपण असीि रकल्ल्यात आधाि द्यावा. आसाने या गोष्टीिा िुषीने आपिी संमती 
रदिी. मरिक नसीि याचा जनाना येईि त्यानंा िाहण्यासाठी सुिसोयींनी योर्गय अशा िोल्या तयाि 
ठेवण्याची आरण त्याचं्याकडे पूणपुणे िक्ष देण्याची त्याने आज्ञा केिी. परहल्या रदवशी रियानंी भििेल्या 
पुष्ट्कळ डोल्या [३३६·७☐] रकल्ल्यामध्ये आल्या. या रियानंा आसाची [४] (२९०) बायको आरण मुिी 
भेटण्यासाठी गेल्या. दुसऱ्या रदवशी िबि आिी की, मरिक नरसि याची बायको, आई आरण इति जनाना 
यानंा घेऊन २०० डोल्या येत आहेत. ही बातमी कळल्यावि त्याचें स्वागत किण्यासाठी आसाने रकल्ल्याचे 
दिवाजे िोिण्याचा हुकूम रदिा. त्यानंा भेटण्यासाठी म्हणून आपल्या सवु मुिासंह आसा आपल्या 
अंतःपुिापासून बऱ्याच अंतिापयंत गेिा. पिंतु जेव्हा त्याने ह्ा डोल्यातं रियाचं्या ऐवजी सशि रशपाई 
भििेिे बरघतिे तेव्हा त्याच्या आियािा पिावाि उििा नाही. ह्ा रशपायानंी डोल्यामंधून पटापट उड्या 
मािल्या आरण आसािा त्याच्या सवु कुटंुरबयासरहत ठाि माििे. त्याच्या घिाण्यातीि एकही पुरुष मनुष्ट्य 
त्यानंी रशल्लक ठेविा नाही. (सवु िहान सहान मुिाचंी देिीि त्यानंी कत्ति केिी.) रकल्ल्यातीि 
िरहवाशानंा या घटनेचा इतका भयंकि धक्का बसिा की, ज्या रठकाणी अशी कू्ि कत्ति झािी तेथून पळून 
ते आपल्या कुटंुरबयासंरहत बाहेि रनघून गेिे. मरिक नरसि ह्ावळेी िाहिगच्या रकल्ल्यात होता. आपिा 
बेत रसद्धीस गेल्याचे जेव्हा त्यािा कळिे तेव्हा तो असीि येथे आिा, आरण त्याने रकल्ल्याची मजबूत 
डागडुजी किण्यास प्रािंभ केिा. पिंतु ते काहीही असिे तिी फारुकी घिाण्यातीि कोणत्याही व्यक्तीिा 
आसाच्या संपत्तीचा उपभोग घेता आिा नाही, ही घटना पुिाव्यारनशी रसद्ध झािी आहे. असीिचा रकल्ला 
पडिा त्यावळेी जी संपत्ती व जडजवाहीि मरिक नसीिच्या ताब्यात आिे ते सवु पुढे अकबि बादशहा २०० 
वषांनंति दरक्षणेत चाि करून आिा आरण असीिचा रकल्ला त्याने ताब्यात घेतिा तेव्हा त्याच्या हाती 
पडिे. [३३६·८☐] 
 

(१०) फारुकी घिाण्याचा रहतकता आरण गुरुस्थानी असिेिा रसद्धपुरुष दौिताबादचा शिे 
जैनुरद्दन यािा ही बातमी कळिी. तेव्हा काफिाचं्या [४] (२९१) रवरुद्ध रमळािेल्या यशाबद्दि मिीक 
नसीिचे अरभनंदन किण्यासाठी त्याने िानदेशाकडे कूच केिे. शिेिा भेटण्यासाठी म्हणून मिीक नसीि 
आपल्या कुटंुरबयासंरहत पुढे कूच करून गेिा आरण त्याने तापी नदीच्या परिम रकनाऱ्यावि आपिा तळ 
रदिा. शिे जैनुरद्दन आपल्या अनेक रशष्ट्यानंा घेऊन तेथे पोहोचिा आरण त्याने आपिे तंबू नदीच्या पूवु 
रकनाऱ्यावि ठोकिे. मिीक नसीि नदीपाि करून गेिा आरण त्याने शिेची आपल्याबिोबि असीििा 
पितण्यासाठी म्हणून िूप मनधिणी केिी. आपल्यािा तापी नदी पाि किण्याची पिवानगी नाही असे 
सागंून शिेने नसीिची रवनंती नाकाििी. काही काळ मिीक नसीि आरण शिे आपापल्या छावण्यातं 
मुक्काम करून िारहिे. त्यानंति शिेने आपिी तेथून जाण्याची इच्छा प्रकट केिी. शिेने िानदेशाच्या 
प्रातंात एिाद्या जहारगिीचा स्वीकाि किावा अशी मिीक नसीिने त्यािा अरतशय गळ घातिी. त्यावि 
शिेने उत्ति रदिे की, आमच्यासािख्या रविक्तानंा जहारगिीची काय गिज आहे? पिंतु मिीक नसीि याने 
नदीच्या पूवु रकनाऱ्यावि एक शहि बाधंाव ेआरण त्यािा शिेच्या नावावरून जैनाबाद असे नाव द्याव,े आरण 
परिम रकनाऱ्यावि नसीि ज्या रठकाणी तळ देऊन होता त्या रठकाणी दुसिे शहि बाधूंन त्या शहिािा 
दौिताबादचा प्ररसद्ध शिे बुिहाण उद्दीन [३३६·९☐] याच्या नावावरून बुऱ्हाणपूि असे नाव द्याव ेएवढी मात्र 
रवनंती त्याने मिीक नसीििा केिी. मिीक नसीि याने बुऱ्हाणपूि येथे आपिी िाजधानी बसवावी अशी 
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रशफािस शिेने केिी. याप्रमाणे दोन्ही शहिे बाधंण्यात आिी. त्यापैकी बुऱ्हाणपूि हे नंति फारुकी 
घिाण्याच्या िाजधानीचे शहि बनिे. 
 

(११) एक अरतशय जुनी पिंतु अरतशय सत्य अशी म्हण आहे ती अशी की, एका गोधडीत दहा 
दिेशी िाहतीि पिंतु दोन सुितानानंा सामावण्यास एिादे मोठे िाज्यही िहान आहे. िानदेशाच्या 
बाबतीत अगदी असेच घडिे. कािण जेव्हा मिीक नसीि याने असीिवि ताबा रमळरविा तेव्हा त्याची 
कुरटि दृष्टी आपल्या भावाच्या थाळनेि येथीि जहारगिीवि पडिी. थाळनेिचा ताबा घेण्यासाठी त्याने 
माळव्याच्या [४] (२९२) सुितानािा आपल्यािा मदत देण्यास उद्युक्त केिे. हा हेतू मनात धरून रहजिी 
८२० [रहजिी ८२० इ. स. १४१७] या वषी मिीक नसीि याने थाळनेिच्या रदशनेे कूच केिे आरण आपिा 
मेव्हणा माळव्याचा सुितान होशगंशहा याचंी मदत रमळरविी. मिीक इस्फ्तकाि यािा आपिा भाऊ 
सैन्यासह येताना पाहून आियाचा धक्का बसिा. त्याने मिीक नसीिकडे रनषेध प्रगट केिा, आरण 
गुजिाथचा सुितान अहमदशहा याच्याकडून मदत रमळरवण्यासाठी त्यािा रिरहिे. पिंतु त्याचा हा प्रयत्न 
व्यथु गेिा. सुितान होशगं याचा मुिगा आरण मिीक नसीि याचा पुतण्या रगजनीिान हा ५ हजाि 
घोडेस्वाि घेऊन मिीक नसीिच्या मदतीसाठी आिा. त्याचं्या संयुक्त कािवाईिा यश येऊन थोड्याच 
कािावधीत थाळनेिचा रकल्ला पडिा. मिीक इस्फ्तकाि हा कैद झािा. त्यािा असीिच्या रकल्ल्यावि 
पाठरवण्यात आिे. थाळनेिचा रकल्ला अशा तऱ्हेने हजकल्यावि िानदेश आरण माळवा याचं्या फौजात असा 
ठिाव झािा की दोन्ही फौजानंी कूच किाव े आरण माळव्याच्या सुितानाच्या नाव े सुितानपूिचा कब्जा 
घ्यावा. ह्ा हेतूने दोन्ही फौजानंी त्विेने कूच केिे आरण सुितानपूिच्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा. ही बातमी 
कळल्यावि गुजिाथच्या अहमदशहाने आपिे सवु सैन्य घेऊन दरक्षणेकडे कूच केिे. मिीक महमूद तुकु 
याच्याबिोबि बऱ्याचशा तुकड्या देऊन त्यािा त्याने आघाडीवि पुढे िवाना केिे. गुजिाथच्या सैन्याच्या 
हािचािीची बातमी कळताच रगजनीिान याने माडूंकडे पळ काढिा, आरण मिीक नसीि याने 
थाळनेिकडे माघाि घेतिी. मिीक महमूद तुकु याने थाळनेििा सक्त वढेा रदिा. दिम्यान अहमदशहा 
सुितानपूि तेथे येऊन पोहोचिा. माळव्याच्या िाजपुत्राने ऐनवेळी दगा देऊन पळ काढल्यामुळे थाळनेि 
येथे मरिक नसीिची अरतशय रवपन्न अवस्था झािी. त्याने अहमदशहाच्या काही वजीिाकंडे शिसंधीची 
बोिणी सुरू केिी. ही बोिणी यशस्वी झािी. गुजिाथच्या सुितानाने मिीक नसीिने पाठरविेिा [४] 
(२९३) नजिाणा स्वीकाििा एवढेच नव्हे ति मोबदल्यात त्याने मरिक नसीििा पाढंिे छत आरण गुिाबी 
चामि ही बहाि केिी, व त्याचा िान ही पदवी देऊन सन्मान केिा. िान ही पदवी त्यानंति मिीक नसीि 
मिेपयंत िावीत असे. 
 

(११ अ) यानंति काही वषांनी दरक्षणेच्या अहमदशहा बहमनीिा आपल्या मुिाच्या रववाहाच्या 
रनरमत्ताने सन्माननीय सोयरिकी घडवनू आणावी असे वाटिे. म्हणून त्याने आपल्यातफे नसीििानाकडे 
वकीि पाठरविे आरण आपिा मुिगा िाजपुत्र अल्लाउद्दीन याच्यासाठी नसीििानाच्या मुिीची मागणी 
केिी. अशा तऱ्हेचा संबधं जुळून आल्यास आपल्या सामर्थयात भि पडेि असे नसीििान यािा वाटिे. 
त्याने अहमदशहा बहमनीच्या रवनंतीचा ताबडतोब स्वीकाि केिा. बुऱ्हाणपूिहून अहमदाबाद रबदि येथे 
िानदेशाच्या िाजकन्येिा अहमदशहा बहमनीच्या वरकिानंी अरतशय मानसन्मानाने पोहोचरविे. 
 

(१२) रहजिी ८३३ [रहजिी ८३३ इ. स. १४२९] या वषी जिवािा रजल्ह्ाचा िाजा, िाजा कान्हा 
हा गुजिाथच्या सामर्थयापुढे पिाभव पावनू पळािा आरण असीि येथे पोहोचिा. तेथे त्याने नसीििानािा 
काही हत्ती आरण इति मौल्यवान वस्तू भेट म्हणून रदल्या. आपिा प्रदेश रमळवनू देण्यास नसीििानाने 
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मदत किावी अशी त्याने नसीििानापाशी याचना केिी. यावि नसीििानाने उत्ति रदिे की, “गुजिाथच्या 
सामर्थयािा टक्कि देता येईि एवढी ताकद माझ्यापाशी नाही. पिंतु तू जि दरक्षणेच्या सुितानाकडे 
मदतीसाठी रवनंती केिीस ति कदारचत तो तुझ्या कायात तुझ्यासाठी प्रयत्नाचंी रशकस्त किीि.” याबाबत 
दरक्षणेच्या सुितानािा देण्यासाठी एक िरिता देण्याचे नसीििानाने िाजा कान्हा यािा आश्वासन रदिे. 
नसीििानाच्या सागंण्यावरून अहमदशहा बहमनीने एक छोटासा सेनारवभाग िाजा कान्हािा आपिा प्रदेश 
हजकून घेण्यासाठी मदतीदािि रदिा. सैन्याची ही तुकडी नंदुिबाि येथे पोहोचल्यावि त्यातीि सैरनकानंी 
नंदुिबाि रजल्ह्ात िुटािूट केिी. या सैन्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी आपल्या सैन्याची एक पिटण 
पाठरवण्याचा गुजिाथच्या सुितानाने हुकूम केिा. परिणामी दोन्ही फौजातं िढाई झािी. या िढाईत 
दरक्षणी फौजाचंा पूणुपणे पिाभव झािा आरण [४] (२९४) त्याचं्यापैकी अनेकजण ठाि माििे गेिे. या 
िढाईचा परिणाम साहरजकच दरक्षणेच्या सुितानाचा गुजिाथच्या सुितानाबिोबि संघष ुरनमाण होण्यात 
झािा. कािण आपल्या पिाजयामुळे झािेिी मानहानी आरण सामर्थयािा िागणािा कारळमा धुऊन काढिा 
जावा असे अहमदशहा बहमनीिा वाटिे. म्हणून त्याने विीि हेतू मनात धरून िाजपुत्र अल्लाउद्दीन याच्या 
हातािािी मोठे सैन्य देऊन ही कामरगिी पाि पाडण्यासाठी त्यािा पाठरविे. हे सैन्य दौिताबाद येथे 
पोहोचल्यावि िाजा कान्हा आरण नसीििान त्यािा येऊन रमळािे, आरण सवांनी रमळून गुजिाथेच्या रदशनेे 
चाि केिी. दोन्ही फौजा समोिासमोि आल्या आरण झािेल्या िढाईत [३३६·१०☐] पुन्हा एकदा दरक्षणेच्या 
फौजाचंा पिाभव झािा. िाजा कान्हा यािा िढाईतून पळून जाऊन िानदेशाच्या डोंगिाळ मुििाचा 
आश्रय घेणे प्राप्त झािे. 
 

(१३) रहजिी ८४० [रहजिी ८४० इ. स. १४३६] यावषी नसीििानाच्या मुिीने आपिा नविा 
अल्लाउद्दीन शहा याजकडून आपल्यािा वाईट वागणूक रमळत असल्याची हकीकत पत्र रिहून आपल्या 
बापािा कळरविी. परिणामी नसीििानाने आपल्या जावयाबिोबिचे सवु स्नेहसंबंध तोडून टाकिे. रहजिी 
८४१ [रहजिी ८४१ इ. स. १४३७] यावषी गुजिाथच्या सुितानाच्या रचथावणीवरून त्याने बहमनींच्या 
मुििावि स्वािी केिा. प्रथम त्याने वऱ्हाडावि आक्मण केिे. बहमनींच्या कािभािावि असंतुष्ट असिेल्या 
अनेक दरक्षणी अरधकाऱ्यानंी त्यािा पाहठबा रदिा. त्याच्या जोिावि नसीििानाने जाहीिरित्या िुत्बा 
आपल्या नावाने वाचिा. नंति त्याने निनाळ्याच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. पिंतु अल्लाउद्दीन शहाने मोठे 
सैन्य देऊन मिीकउत् तुज्जाि याची त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी िवनागी केिी. त्याच्यापुढे रटकाव न 
िागल्यामुळे मिीक नसीि आरण त्यािा सामीि झािेिे दरक्षणी अरधकािी यानंा पिायन किणे भाग 
पडिे. मिीकउत् तुज्जाि याने त्याचंा बुऱ्हाणपूिपयंत पाठिाग केिा, आरण ते शहि त्याने िुटून साफ 
उद ध्वस्त केिे. नसीििानाने यानंति िाहिगच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा, आरण गुजिाथ आरण माळवा 
याचं्या [४] (२९५) सुितानाकंडे मदत पाठरवण्यासाठी त्यानंा रवनंती केिी. त्याचं्याकडून मिीक 
नसीििा मदत पोहोचण्याचे अगोदिच त्याच्यावि हल्ला किण्याचे मिीकउि् तुज्जाि याने ठिरविे. त्याने 
झपायाने िाहिगच्या रदशनेे कूच केिे आरण रनवडक अशी तीन हजाि रतिंदाजाच्या तुकडीसह तो 
िाहिग येथे येऊन पोहोचिा. नसीििानापाशी फक्त २ हजाि सैरनक होते. तिी त्याने मिीकउत् तुज्जािवि 
हल्ला चढरविा. युद्धाची एकच िणधुमाळी माजिी. नसीििानािा माघाि घेणे भाग पडिे. मोठ्या कष्टाने 
तो कसाबसा रकल्ल्यात येऊन पोहोचिा. या िढाईत त्याने जवळजवळ २० हत्ती आरण आपिे सवु 
िणसारहत्य गमाविे. 
 

(१४) या गंडातंिाचा नसीििानाच्या मनावि अरतशय रवपरित असा परिणाम झािा आरण त्यानंति 
थोड्याच रदवसानंी तािीि २० िरबउिअव्वाि, रहजिी ८४१ [िरबउि् अव्वाि, २० रहजिी ८४१ सप्टेंबि १९ 
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इ. स. १४३७] या रदवशी एकंदि ४० वषांच्या कािरकदीनंति तो मिण पाविा. नसीििानाच्या मुिाने 
थाळनेि येथे नसीििानाचा बाप मरिकिाजा याचे ज्या रठकाणी दफन केिे होते त्याच्या जवळच 
नसीििानाचे दफन केिे. 
 

णमरान आणदलखान फारुकी [४] (२९६) 
 

(१५) नसीििानाच्या मृत्यूनंति त्याचा मुिगा रमिान आरदििान हा गादीवि आिा. त्याने माळवा 
आरण गुजिाथ या देशाचं्या सुितानानंा आपल्यािा ताबडतोब मदत पाठरवण्याबद्दि अरतशय तातडीची पते्र 
रिरहिी. त्याप्रमाणे गुजिाथचे सैन्य थोड्याच अवधीत सुितानपूि येथे पोहोचिे. या सैन्याने 
मिीकउत् तुज्जाि यािा िाहिगचा वढेा उठरवण्यास आरण दरक्षणेकडे माघाि घेण्यास भाग पाडिे. या 
घटनेनंति रमिान आरदििानाने एकंदि तीन वष ेिाज्य केिे. शुक्वाि ८ रजल्हज, रहजिी ८४४ [रजल्हज 
८ रहजिी ८४४ एरप्रि २८ इ. स. १४४१] या वषी बुऱ्हाणपूि शहिामध्ये तो ठाि माििा गेिा. [३३६·११☐] 
त्यािा कसा मृत्य ूआिा यासंबधंीची समाधानकािक हकीकत रमळरवणे मिा शक्य झािे नाही. म्हणून या 
रवषयावि मी अरधक मारहती देऊ शकत नाही. थाळनेि येथे आपल्या बापाच्या कबिी शजेािीच त्याची 
(रमिान आरदििान) कबि आहे. 
 

णमरान मुबारकखान फारुकी [४] (२९७) 
 

(१६) रमिान आरदििानाच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा रमिान मुबािक हा गादीवि आिा. त्याच्या 
कािरकदीरवषयी आपल्यािा उपिब्ध असिेिी जी मारहती आहे ती अशी :— त्याने एकंदि १७ वष ेिाज्य 
केिे. या कािावधीत त्याने कोणत्याही पिकीय सते्तरवरुद्ध आक्मण किण्याची योजना हाती घेतिी नाही 
अथवा स्वतःवि आपल्या शजेािीि देशाचा सुितानाचंा वैिभावही ओढवनू घेतिा नाही. १२ िज्जब, रहजिी 
८६१ [िज्जब १२ रहजिी ८६१ मे १७ इ. स. १४५७] या वषी तो मिण पाविा. थाळनेि तेथे त्याचे दफन 
किण्यात आिे. 
 

णमरान घुनी [४] (२९८) 
ऊफत  

आणदलखान फारुकी पणिला 
 

(१७) रमिान मुबािकिान याच्या मृत्यनंूति त्याचा मोठा मुिगा आरदििान हा गादीवि आिा. 
यापूवीच्या िानदेशाच्या कोणत्याही सुितानाच्या कािरकदीत िानदेशािा जेवढे वैभव प्राप्त झािे नव्हते 
त्याच्या अनेक पटीने आरदििानाच्या कािरकदीत िानदेशची भिभिाट झािी. आपल्या शजेािच्या 
िाजानंा आरदििानाने िंडणी देण्यास भाग पाडिे, आरण गोंडवन आरण गढमंडिा येथीि िाजानंा 
त्याच्याशी रनष्ठा व्यक्त किण्यावाचून दुसिा उपाय उििा नाही. त्याच्या कािरकदीत िाज्यातिे िस्ते कोळी 
हकवा रभल्ल जमातीच्या दिोडेिोिाचं्या होणाऱ्या त्रासापासून मुक्त झािे, आरण िानदेशातीि रनिरनिाळ्या 
शहिातंीि िरहवाश्याचं्या सुिी जीवनाचाही कधी भगं झािा नाही. आरदििानाने असीिचा रकल्ला आणिी 
तटबदंी उभारून अरधक मजबतू केिा आरण रकल्ल्याच्या बाहेिच्या बाजूिा अरधक मजबूत तटबदंी 
उभाििी. या तटबदंीिा मल्लीगि असे नाव पडिे. त्याने बुऱ्हाणपूिचा बािेरकल्लाही बाधूंन काढिा आरण 
बुऱ्हाणपूिच्या शहिात अनेक भव्य प्रासादाचंी उभािणी केिी. आरदििानाची सत्ता इतकी अमयाद वाढिी 
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की परिणामी त्याने शिा-ई-झारखुंड (जंगिचा िाजा) असा रकताब धािण केिा. त्याच्या पूवुजानंी 
गुजिाथच्या सुितानािा िंडणी देण्यात कधीही िंड पाडिा नव्हता. आरदििानाने मात्र आपल्या 
सते्तच्या मदाने धंुद होऊन गुजिाथच्या सुितानािा वार्मषक िंडणी देण्याची प्रथा मोडिी, आरण 
“गुजिाथच्या सुितानाचा ताबा आम्ही ओळरित नाही आरण त्याच्याशी रनष्ठा बाळगण्यास आम्ही बाधंीि 
नाही” असे जाहीि केिे. या जाहीि रनवदेनाची िबि गुजिाथचा सुितान महमूदशहा बेगाडा [४] (२९९) 
यािा कळल्याबिोबि त्याने िगोिग आपल्या सैन्यािा िानदेशात चाि करून जाण्यास आरण 
आरदििानाने इतक्या काळपयंत थकरविेल्या वार्मषक िंडणीची बाकी वसूि केल्यािेिीज िानदेशातून 
पित न रफिण्याचा हुकूम रदिा. 
 

(१८) या प्रमाणे रहजिी ९०४ [रहजिी ९०४ इ. स. १४९८] यावषी गुजिाथचे सैन्य िानदेशात 
घुसिे. िानदेशाच्या सैन्यानेही या आक्मणाचा प्ररतकाि किण्यासाठी चाि केिी. दोन्ही फौजातं िढाई 
होऊन िानदेशाच्या फौजा मोठ्या मेटाकुटीने थाळनेि आरण असीि येथपयंत माघाि घेत आल्या. त्यानंी 
त्या रकल्ल्याचंा आश्रय घेतिा. गुजिाथच्या फौजानंी दोन्ही रठकाणानंा वढेा रदिा. महमूदशहाच्या अमयाद 
सामर्थयाबिोबि टक्कि देणे आरदििानाच्या कुवतीबाहेि गेिे. स्वतःचा जीव बचावण्यासाठी आरण आपिे 
सिकाि शाबूत िाहावे म्हणून आरदििानािा गुजिाथची सवु थकबाकी चुकती किणे भाग पडिे. 
त्यानंतिच गुजिाथच्या फौजा आपल्या देशाकडे पित रफिल्या. या घटनेनंति ५ वषांनी शुक्वाि तािीि १४ 
िबीउि् अव्वाि, रहजिी ९०९ [िबीउि् अव्वाि १४ रहजिी ९०९ एरप्रि ८ इ. स. १५०३] या वषी 
आरदििान मिण पाविा. त्याने एकंदि ४६ वष े िाज्य केिे. मृत्युसमयी त्याने प्रकट केिेल्या िास 
इच्छेवरून त्याचे बुऱ्हाणपूि येथीि दौित मदैान [३३६·१२☐] िाजवाड्याजवळ दफन किण्यात आिे. 
 

दाऊदखान फारुकी [४] (३००) 
 

(१९) आरदििान मेल्यानंति त्याच्या जागी त्याचा धाकटा भाऊ दाऊद [३३६१३☐] हा सुितान 
पदावि आिा. याचे कािण रमिान आरदििान यािा मुिगा नव्हता. त्यािा िाज्यारभषेक झाल्यानंति 
िगेच हुसेन अिी आरण याि अिी या दोघा मोगि बधंूंचे वचुस्व अरतशय वाढिे आरण दाऊदिानाच्या 
[४] (३०१) भोवती त्यानंी जणूकाही आपल्या वचुस्वाची मोरहनी टाकिी. परिणामी दाऊदिानाने हुसेन 
अिी यािा आपिा मुख्य वजीि नेमिे, आरण त्यािा रहसामउद्दीन ही पदवी रदिी. रहसामउद्दीन याच्या 
रचथावणीवरून रहजिी ९०९ [रहजिी ९०९ इ. स. १५०३] या वषाच्या शवेटच्या मरहन्यात दाऊदिानाने 
अहमदनगि िाज्याच्या सिहद्दीविीि काही शहिावंि हल्ला किण्याचा आपिा उदे्दश जाहीि केिा. 
दाऊदिानाकडून अशा तऱ्हेची काहीतिी कािवाई होईि याची अहमद रनजामशहा बहिी याची अटकळ 
होती. त्याने आपिे सैन्य घेऊन िानदेशाच्या प्रातावंि [४] (३०२) चाि केिी. दाऊदिानाने माघाि 
घेऊन असीिच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा, आरण माळव्याचा सुितान नसीिउद्दीन याच्याकडे मदत 
मागण्यासाठी आपल्या वरकिाची माळव्यािा िवानगी केिी. माळव्याच्या सुितानाने दाऊदिान हा 
आपिा शजेािी आहे आरण आपिा नातेवाईकही आहे हे िक्षात घेऊन त्याच्या मदतीसाठी आपिा एक 
अरधकािी येकबाििान यािा सैन्य देऊन पाठरविे. माळव्याच्या सुितानाबिोबि संघष ुओढवनू घेण्याची 
रनजामशहा बहिी याची इच्छा नसल्यामुळे त्याने अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. तिीदेिीि येकबाििान 
हा आगेकूच किीत िारहिा आरण तो बुऱ्हाणपूििा येऊन पोहोचिा. तेथे त्याने सुितान नसीिउद्दीन याच्या 
नाव ेिुत्बा वाचिा जाईि अशी दाऊदिानावि सक्ती केिी. त्यानंति त्याने दाऊदिानाकडून दोन हत्ती 
आरण इति अनेक रकिकोळ मौल्यवान रजनसा िंडणी म्हणून वसूि केल्या आरण तो माडूं येथे पित 
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रफििा. यानंति काही वषांनी बुधवाि तािीि १ जमादीिउि् अव्वाि, रहजिी ९०६ [जमादीिउि् अव्वाि 
१ रहजिी ९१६ ऑगस्ट ६ इ. स. १५१०] या वषी एकंदि ८ वषे िाज्यकािभाि केल्यानंति दाऊदिान मिण 
पाविा. त्याच्या मृत्यनंूति मिीक रहसामऊद्दीन आरण दिबािातीि इति अरधकािी यानंी दाऊदिानाचा 
मुिगा रगजनीिान यािा हसहासनावि बसरविे. पिंतु यानंति २ रदवसानंी रहसामउद्दीन याने तरुण 
बादशहािा रवषप्रयोग किरविा. त्यािा कािण काय घडिे ते एक पिमेश्विच जाणे. 
 

आणदलखान फारुकी दुसरा 
ऊफत  

आजम िुमायनू [४] (३०३) 
 

(२०) रगजनीिानाच्या मृत्यनंूति िानदेशात िाजघिाण्यापैकी कोणीही पुरुषमनुष्ट्य हयात नव्हता. 
त्यावळेी फारुकी घिाण्यातीि एक िाजपुत्र आिमिान हा अहमदनगि येथे वास्तव्य करून होता. 
िानदेशाच्या सिदािानंी अहमद रनजामशहा याच्याकडे आपिे प्ररतरनधी मंडळ पाठरविे आरण 
िानदेशाच्या सुितान पदावि आिमिान यािा बसरवण्याची आपल्यािा पिवानगी देण्यात यावी अशी 
त्यानंी रनजामशहािा रवनंती केिी. यावि रनजामशहा बहिी आरण वऱ्हाडचा सुितान इमादउि् मुल्क याचंी 
संयुक्त बठैक भििी. या बैठकीत त्यानंी आिमिान [३३६·१४☐] यािा िानदेशाचा सुितान म्हणून मान्यता 
देण्याचा रनणुय घेतिा. त्यावळेी असीि रकल्ल्याचा रकल्लेदाि मिीकिारून नावाचा िानदेशाचा अरधकािी 
होता. त्याने नव्या सुितानाची सत्ता मान्य किण्याचे नाकाििे. यावळेी आरदि म्हणजे हसनचा मुिगा 
आरण गुजिाथच्या सुितानाच्या मुिीपासून झािेिा नसीििानाचा नातू हा थाळनेि येथे िाहात होता. 
त्याने महमूदशहाकडे आपल्या आईच्या सागंण्यावरून एक अजी दािि केिी. महमूदशहाने आपल्या 
पूवुजाचंी गादी रमळरवण्याचे कामी [४] (३०४) आपल्यािा मदत किावी अशी रवनंती आरदिने या अजात 
केिी. या एकंदि घडामोडींचा परिणाम िानदेशाच्या िाज्यात यादवी युद्ध सुरू होण्यात होणाि आहे, हे 
महमूदशहाने जाणिे, आरण आपिा नातू आरदििान याच्या वतीने िानदेशाच्या अंतगतु बडंाळीत 
हस्तके्षप किण्याचा रनिय केिा. या हेतूने त्याने स्वतः िानदेशावि चाि केिी. महमूदशहा स्वतः चाि 
करून येत आहे हे बरघतल्यावि रहसामउद्दीन घाबििा आरण त्याने अहमदनगि आरण वऱ्हाडच्या 
सुितानानंा आिमिानािा पाहठबा देण्याबद्दि रिहून कळरविे. या दोन्ही सुितानानंी आपल्या फौजाचं्या 
तुकड्या िानदेशाकडे िवाना केल्या. या सैन्यात एकंदि ४ हजाि घोडेस्वाि होते. गुजिाथच्या सैन्याबिोबि 
टक्कि देणे आपल्यािा शक्य होणाि नाही, याची जाणीव होऊन िानदेशाच्या सैन्यांतीि अरधकािी 
इतस्ततः पागंिे परिस्स्थतीने अशा तऱ्हेने पिटी घेतिेिी जेव्हा रहसामउद्दीन याने पारहिी तेव्हा त्याने 
आिमिानािा दरक्षणेत पाठरविे आरण तो स्वतः गुजिाथच्या सुितानािा जाऊन रमळािा. असीिच्या 
रकल्ल्याचा ताबा िािनिान याने या पूवीच घेतिा होता. तोही गुजिाथच्या सुितानािा जाऊन रमळािा. 
एवढे झाल्यानंति महमूदशहाने बुऱ्हाणपूिच्या िाज्यावि आरदििान यािा बसरविे आरण त्यािा आजम 
हुमायनू हा रकताब रदिा. त्यानंति त्याने मुजफ्फिशहाच्या मुिीशी त्याचा रववाह िावनू रदिा. या 
रववाहाच्या प्रसंगी त्याने आरदििानािा तीन िक्ष चादंीच्या टंका भेट म्हणून रदल्या. आरदििानाची 
बायको म्हणजे गुजिाथच्या बहादुिशहाची सख्िी बहीण. 

 
(२१) आरदििान फारुकीने महमूदशहाच्या सागंण्यावरून गादीवि आल्यावि मरिक िािन 

यािा िानजहान ही पदवी आरण अहवासची जहारगिी रदिी. रहसामउद्दीनिा शाहरियाििान ही पदवी 
देऊन उमिावपद देण्यात आिे आरण दानऊि हे शहि जहारगिीदािि त्यािा बहाि किण्यात आिे. 
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त्यारशवाय थाळनेिची मुित्यािी त्याच्याकडे सोपरवण्यात आिी. या दोघारंशवाय इति अनेक सिदािानंा 
पदव्या आरण िहान जहारगिी देण्यात आल्या. त्या नंति महमूदशहा बेगाडा हा अहमदाबाद येथे पितिा. 
 

(२२) याप्रमाणे िानदेशाच्या िाज्यकािभािावि आपल्या [४] (३०५) आजाच्या मदतीने स्थानापन्न 
झाल्यावि आरदििानाने आपिी मािमत्ता आरण कुटंुबीय मंडळी यानंा थाळनेिहून बुऱ्हाणपूि येथे 
हिरविे. त्याबिोबिच रहसामउद्दीन याने बुऱ्हाणपूिहून थाळनेि येथे स्थिातंि केिे. थाळनेिचा संपूणु 
रजल्हा त्यािा आरदििानाकडून जहारगिीदािि रमळािा. काही काळानंति आरदििानािा असे 
आढळून आिे की त्यािा हसहासनावरून काढून आिमिानािा गादीवि बसरवण्याच्या हेतूने रहसामउद्दीन 
याची अहमदनगिच्या दिबािाबिोबि कािस्थाने चाििेिी आहेत. त्याने ताबडतोब रहसामउद्दीनिा 
दिबािात हजि िाहण्याबद्दि हुकूम केिा. दिबािात बोिावणे कशासाठी आिे आहे रह रहसामउद्दीन याने 
ओळििे. ह्ा आजे्ञचा अनादि करून आरदििानािा रचडण्याचे रनरमत्त द्यावयाचे नाही हकवा 
आपल्याबिोबि अगदी थोडी माणसे घेऊन आपल्यािा सहजासहजी पकडण्याची संधी आरदििानािा 
द्यावयाची नाही असा रहसामउद्दीन याने रनिय केिा. याप्रमाणे ठिरवल्यानंति बिोबि ४००० घोडेस्वािाचंी 
फौज घेऊन तो बुऱ्हाणपूििा गेिा. तेथून काही अंतिावि त्याची आरण आरदििानाची भेट झािी. 
आरदििानाजवळ जेमतेम ३०० स्वािाचंा िवाजमा होता. रहसामउद्दीन याची आरदििानाने सवु तऱ्हेने 
बडदास्त ठेविी आरण दिबािी रिवाजानुसाि त्याने दुसऱ्या रदवशी इतमानाने आरदििानािा भेट द्यावी 
असे ठिरवण्यात आिे. ह्ा प्रसंगी रहसामउद्दीन हा रदवाणिाना सोडून गेल्याबिोबि िगेच त्यािा ठाि 
मािाव े अशा तऱ्हेचा हुकूम आरदििानाने आपल्या अनुयायानंा रदिा. अपेके्षप्रमाणे रहसामउद्दीन 
आरदििानाच्या भेटीसाठी िाजदिबािात आपल्या सवु अरधकाऱ्यानंा बिोबि घेऊन आिा. आरदििानाने 
दबकून जाव े ह्ा हेतूने त्याने आपिे घोडेस्वािाचें सवु सैन्य बाहेि िडे उभे केिे होते. बऱ्याच वेळपयंत 
आरण रितीरिवाजाप्रमाणे दोघाचंी भेट झाल्यावि आरदििानाने रहसामउद्दीन यािा शजेािच्या िाजगी 
रदवाणिान्यात नेिे. “आपल्यािा काही महत्त्वाच्या आरण िाजगी गोष्टीबद्दि तुझ्याशी बोिावयाचे आहे,” 
असे त्याने रहसामउद्दीन यािा सारंगतिे. तेथून पितल्यावि आरदििानाच्या िक्षकानंी रहसामउद्दीनवि 
हल्ला करून त्याची कत्ति केिी. गुजिाथचा सुितान महमूदशहा बेगाडा याने आपिा एक अरधकािी 
मरिक बुिहाण यािा आरदििानाचा मंत्री म्हणून आपल्या पाठीमागे ठेविे होते. त्याने रहसामउद्दीनच्या 
अरधकाऱ्यावंि ताबडतोब हल्ला केिा आरण [४] (३०६) त्याचं्यापैकी बहुतेकानंा यमसदनी पाठरविे. हा 
हल्ला होत असतानाच रतकडे गुजिाथच्या फौजेतीि रनवडक घोडेस्वािाचंी एक तुकडी रहसामउद्दीनच्या 
घोडदळावि तुटून पडिी आरण त्यानी त्याचंी पागंापागं केिी. आरदििानाने योजिेल्या या उपायातं जिी 
भयानक िक्तपात झािा तिी परिणामी त्याची सत्ता थाळनेिच्या सबधं रजल्ह्ावि प्रस्थारपत झािी. 
थाळनेिच्या रजल्ह्ाने त्याच्या िाज्याचा जवळजवळ अधा भाग व्यापिा होता. रहसामउद्दीनच्या मृत्यमुूळे 
आरदििानाचा एक महत्त्वाकाकं्षी आरण बिवान प्ररतस्पधी नाहीसा झािा. 
 

(२३) यानंति काही काळाने आरदििानाने असीिच्या रकल्ल्यािा भेट रदिी. तेथे शिेिान आरण 
सैफिान हे दोन गुजिाथी अरधकािी आपल्या रवरुद्ध अहमदनगिच्या रनजामशहा बहिी याजंबिोबि 
कािस्थान किीत आहेत असे त्यािा आढळून आिे. प्रत्यक्षात रनजामशहा बहिी हा आिमिानािा बिोबि 
घेऊन िानदेशाच्या सुितानपदावि त्यािा बसरवण्यासाठी िानदेशाच्या सिहद्दीवि येऊन दािि झािा. 
आरदििानाने गुजिाथच्या मुजफ्फिशहाकडे आपिा एक दूत पाठवनू त्यािा एकंदि घडामोडींची साद्यतं 
हकीकत कळरविी आरण आपल्यािा मदतीसाठी म्हणून फौज पाठरवण्याबद्दि त्याच्याकडे याचना केिी. 
दूताबिोबि पाठरविेिा रनिोप रमळाल्यानंति मुजफ्फिशहाने सैन्य उभे किण्यासाठी म्हणून 
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आरदििानाकडे १२ िक्ष टंका पाठरवण्याबद्दि आपल्या िरजनदािािा हुकूम केिा आरण रदिावििान व 
सफ्दििान या दोन अरधकाऱ्याचं्या हातािािी मोठे सैन्य देऊन त्यानंा िानदेशाकडे िवाना केिे. 
आरदििानािा त्याने त्याजबिोबि असेही कळरविे की, “जरूि पडल्यास तुझ्या हक्काचें संिक्षण 
किण्यासाठी मी स्वतः चाि करून येईन.” तो असेही उद गाििा, “रनजामउि् मुल्क बहिी हा स्वतःिा 
सुितान म्हणरवतो. पिंतु दरक्षणेच्या सुितानाचं्या िाजघिाण्यातीि एक गुिाम एवढीच त्याची िायकी 
आहे. फारुकी घिाण्याच्या औिस वािसापंैकी जो आरदििान त्याच्या रवरुद्ध आक्मण किण्याचे धाडस 
दािरवल्याबद्दि त्यािा प्रायरित्त भोगावे िागेिच. त्याचा अपिाध अरधक आहे, कािण त्याने माझ्या 
जावयारवरुद्ध आक्मण केिे आहे.” गुजिाथच्या दिबािात रुजू असिेल्या अहमद रनजामशहाच्या 
वरकिािाही मुजफ्फिशहाने बोिावणे [४] (३०७) पाठवनू विीि अथाची कडक शब्दाने त्यािा समज 
रदिी. त्यािा असेही सागंण्यात आिे की, “प्रत्यक्ष आमचा िाजमुकुट जिी धोक्यात आिा तिी देिीि 
आरदििानािा सवुतोपिीने मदत देण्याचा आमचा ठाम रनिय आहे.” परिस्स्थतीने घेतिेिी किाटणी 
अहमद रनजामशहाने पारहिी आरण माघाि घेणे शहाणपणाचे ठिरविे. शिेिान आरण सैफिान यानंा 
गावीिगडाकडे माघाि घेऊ देण्यात आिी. यानंति गुजिाथच्या सुितानाकडून िानदेशात 
आरदििानाच्या मदतीकिता पाठरविेिे सैन्य येऊन पोहोचिे. त्या सैन्याचा उपयोग आरदििानाने 
गाळण्याच्या िाजाकडून िंडणी वसूि करून घेण्याकडे केिा. गाळण्याचा िाजा हा अहमदनगि िाज्याचा 
माडंरिक होता. त्याच्याकडून आरदििानाने िंडणीच्या रूपाने मोठी िक्कम वसूि केिी. यानंति 
आरदििान बुऱ्हाणपूिकडे पितिा आरण त्याने गुजिाथच्या फौजेिा आपल्या देशाकडे जाण्यासाठी रनिोप 
रदिा. 
 

(२४) रहजिी ९२३ [रहजिी ९२३ इ. स. १५१७] यावषी आरदििान आपिा सासिा गुजिाथचा 
सुितान मुजफ्फिशहा याजबिोबि फौज घेऊन माडूं येथे गेिा. मुजफ्फिशहाच्या माळव्याविीि मोरहमेत 
आरदििानाने त्यािा सवुतोपिी सहाय्य केिे. या िढाईची संपूण ुहकीकत मी गुजिाथ आरण माळवा या 
दोन्ही देशाचं्या इरतहासात रदिी असल्या कािणाने या रठकाणी ती पुन्हा देण्याचे कािण नाही असा रवचाि 
मी केिा. 
 

(२५) रहजिी ९२६ [रहजिी ९२६ इ. स. १५२०] या वषी आरदििान अरतशय आजािी पडिा 
आरण बुऱ्हाणपूि येथे त्यािा मृत्य ूआिा. त्याची कािकीदु एकंदि १९ वष ेझािी. त्याच्यानंति त्याचा वडीि 
मुिगा रमिान महमद हा गादीवि आिा. ह्ाची आई म्हणजे गुजिाथचा सुितान बहादूिशहा याची बहीण. 
[३३६·१५☐] 
 

णमरान मिमदखान फारुकी 
ऊफत  

णमरान मिमदशिा [४] (३०८) 
 

(२६) रमिान आरदििान फारुकी दुसिा याच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा रमिान महमदिान हा 
गादीवि आिा. तो कािभािावि आल्यानंति काही कािावधीने वऱ्हाडचा सुितान इमादशहा आरण 
अहमदनगिचा सुितान बुिहाण रनजामशहा याचं्यात पिस्पिामध्ये संघष ुसुरू झािा. या युद्धामध्ये आपिा 
सवु मुिुि इमादशहाने गमारविा आरण आश्रयासाठी तो बुऱ्हाणपूि येथे आिा. तेथून इमादशहा आरण 
िानदेशाचा रमिान महमदिान या दोघानंी गुजिाथचा सुितान बहादूिशहा यािा पत्र रिरहिे आरण 
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अहमदनगिचा सुितान बुिहाण रनजामशहा याच्याबिोबि रनमाण झािेल्या मतभेदात हस्तके्षप 
किण्याबद्दि त्यािा रवनंती केिी. यावि बहादूिशहाने पट्टणचा सुभेदाि ऐनउि् मुल्क याची बुऱ्हाणपूिकडे 
िवाना होण्यासाठी रनयुक्ती केिी आरण दोन्ही पक्षातं तह घडवनू आणण्यासाठी मध्यस्थाचे काम त्याने [४] 
(३०९) किावे अशी त्यािा आज्ञा केिी. गुजिाथच्या दिबािाने प्रकट केिेल्या इच्छेिा मान देण्यासाठी 
म्हणून दोन्ही पक्षातीि मतभेद तात्पुिते रमटाव ेअशा पुढे आिेल्या प्रस्तावािा त्याने आपिी संमती रदिी. 
पिंतु बहादूिशहाचा वकीि पितल्यानंति िगेच त्याने माहूिवि हल्ला केिा आरण माहूिचा रकल्ला हजकून 
घेतिा. त्याचप्रमाणे वऱ्हाडचे दुसिे अनेक रजल्हे त्याने काबीज केिे. याचा परिणाम म्हणून रहजिी ९३४ 
[रहजिी ९३४ इ. स. १५२७] या वषी िानदेशाच्या रमिान महमदिानाबिोबि इमादउि् मुल्कने मैत्रीचा 
किाि केिा. रमिान महमदिानाने आपिे सवु सैन्य आरण हत्ती घेऊन इमादउि् मुल्क याच्या मदतीसाठी 
कूच केिे. दोघा सुितानाचं्या फौजाचंा रमिाफ गोदाविी नदीच्या तीिावि झािा. काही रदवसानंति 
त्याचं्या फौजातं आरण बुिहाण रनजामशहाच्या फौजातं युद्ध झािे आरण त्यात बुिहाण रनजामशहाचा 
पिाजय झािा. आपल्यािा रमळािेल्या यशाचा इमादउि् मुल्क यािा गवु चढिा आरण त्याने आपल्या 
फौजेिा िुटािूट किण्यासाठी पिवानगी रदिी. त्यामुळे त्याची फौज इतस्ततः पागंिी गेिी. त्यामुळे 
आपल्या सैन्याची पुनिुचना किण्याची संधी शत्रूिा रमळािी. बुिहाण रनजामशहाने ३ हजाि घोडेस्वािाचं्या 
तुकडीिा बिोबि घेऊन वऱ्हाड आरण िानदेश याच्या संयुक्त फौजावंि हल्ला चढरविा. त्या हल्ल्यात त्याने 
पूवी गमाविेिे आपिे सामानसुमान रमळरविे. एवढेच नव्हे ति िानदेशाच्या सैन्यातीि अनेक हत्ती 
काबीज केिे. िानदेशाच्या सैन्यापैकी अनेक सैरनक माििे गेिे. नुकत्याच रवजयी झािेल्या 
इमादउि् मुल्क याच्या सैन्याचा धुव्वा उडािा आरण त्याचंा ८ मिैापेक्षा जास्त अंतिापयंत पाठिाग 
किण्यात आिा. रमिान महमदिानाने असीिच्या मागाने माघाि घेतिी, ति त्याचा दोस्त इमाद उिमुल्क 
हा गावीिगडाकडे पळािा. दोघानंी आपापल्या रठकाणाहूंन त्याचं्यावि गुजििेल्या प्रसंगाची हकीकत 
गुजिाथच्या बहादूिशहािा कळरविी. अनेक वाि त्याच्या रवनवण्या केल्यानंति गुजिाथचा सुितान हा 
स्वतः बुऱ्हाणपूि येथे चािून आिा. तेथून त्याने [४] (३१०) रमिान महमदिान आरण इमादउि् मुल्क यानंा 
बिोबि घेऊन दरक्षणेकडे चाि केिी. तो जािन्यापयंत घुसिा. वाटेत त्यािा कोणताही प्ररतकाि झािा 
नाही. तेथे आल्यानंति वऱ्हाड स्वतःचे ताब्यात आणण्याचे दृष्टीने बहादूिशहाने योर्गय त्या उपाययोजना 
केल्या आरण वऱ्हाडच्या िाज्यकािभािात इमादउि् मुल्कच्या अरधकाऱ्यानंा काढून टाकून त्याचं्या जागी 
आपल्या अरधकाऱ्यानंा नेमण्याची धमकी त्याने इमादउि् मुल्क यािा रदिी. बहादूिशहाच्या बेताचंा सुगावा 
इमादउि् मुल्क यािा िागिा तेव्हा त्याने याबाबत काय किावयाचे यासंबधंी रमिान महमदिान 
याच्याबिोबि रवचािरवरनमय केिा. रमिान महमदिानाने पुढीिप्रमाणे उत्ति रदिे. : “पिकीयाचंी मदत 
मारगतल्याचा हा साहरजकच परिणाम आहे. यावि उपाय एकच आरण तो म्हणजे बहादूिशहाच्या नावे 
सावुजरनक रठकाणी िुत्बा वाचणे, त्याच्या नाव े नाणी पाडणे, त्याचे माडंरिकत्व कबूि किणे आरण 
त्याच्या िाज्याचे आपण सेवक असल्याची र्गवाही देणे हा होय.” रमिान महमदिानाने सुचरविेिी योजना 
अरतशय अपमानास्पद होती. तिीही रतचा स्वीकाि किण्यात इमादउि् मुल्कने कोणतीही कुचिाई 
दािरविी नाही. परिणामी त्याने बहादूिशहािा विीिप्रमाणे सुचरविे, आरण त्याप्रमाणे कािवाई 
किण्यासाठी म्हणून ताबडतोब अहमदनगिच्या रदशनेे कूच किावे असा सल्ला त्याने बहादूिशहािा रदिा. 
यामुळे बहादूिशहा इतका िुष झािा की त्याने इमादउि् मुल्क आरण रमिान महमदिान त्यानंी 
सुचरविेल्या योजनेिा आपिी पूणपुणे संमती रदिी. यानंति त्याने वऱ्हाड आरण िानदेश याचं्या 
सैन्यासहवतुमान अहमदनगिच्या रदशनेे कूच केिे. गुजिाथच्या इरतहासात यापूवीच रनवदेन केल्याप्रमाणे 
गुजिाथच्या सुितानाच्या नाव े जारहिरित्या िुत्ब्याचे वाचन किण्यात आिे. ही मोहीम संपल्यानंति 
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बहादूिशहाने भडोचकडे कूच केिे आरण रमिान महमदिान व इमादउि् मुल्क हे आपापल्या िाजधान्याकंडे 
पितिे. 
 

(२७) रहजिी ९३९ [रहजिी ९३९ इ. स. १५३२] या वषी माळव्याचा प्रदेश हजकून घेण्यासाठी 
बहादूिशहाने माळव्याच्या रदशनेे कूच केिे. या मोरहमेत बहादूिशहाने जेव्हा माडूंचा रकल्ला हजकून घेतिा 
त्या प्रसंगी रमिान महमदिान हा हजि होता. त्यानंति तो बुऱ्हाणपूि येथे पितिा. [४] (३११) माळव्याचे 
िाज्य बहादूिशहाने आपल्या ताब्यात घेतल्यामुळे अहमदनगिच्या बुिहाण रनजामशहाच्या मनात भयंकि 
धास्ती रनमाण झािी. त्याने रमिान महमदिानाकडे आपिा वकीि िवाना केिा. वरकिातफे त्याने 
िानदेशाच्या सुितानाबद्दि आपल्यािा वाटणािा आदि प्रगट केिा आरण अहमदनगि आरण गुजिाथ या 
दोन िाज्यामंध्ये त्यावळेी अस्स्तत्वात असिेिे काही मतभेद रमटरवण्यासाठी आपल्या वतीने गुजिाथच्या 
सुितानापाशी बोिणी किण्याची त्याने रमिान महमदिानािा रवनंती केिी. 
 

(२८) पुढीि वषी बहादूिशहा हा बुऱ्हाणपूिकडे कूच करून गेिा. तेथे त्याची आरण बुिहाण 
रनजामशहाची भेट झािी. बुिहाण रनजामशहािा त्याने सफेत छत्र आरण शेंदिी िंगाचे चामि ही बहाि 
केिी. ह्ानंति बुिहाण रनजामशहा हा अहमदनगिकडे पितिा आरण बहादूिशहाने माळव्याकडे कूच 
केिे. गुजिाथच्या सुितानाच्या रचतोडविीि मोरहमेत रमिान महमदिान हा त्याच्याबिोबि होता. 
बहादूिशहावि नंति हुमायनू बादशहाने हल्ला केल्यामुळे त्यािा माडूंपयंत माघाि घ्यावी िागिी. त्यावळेीही 
रमिान महमदिान त्याच्याबिोबि होता. हुमायनूने त्यानंति संपूणु गुजिाथच्या प्रदेशावि आपिा ताबा 
बसरविा आरण आपिा एक वरिष्ठ अरधकािी आसफिान यािा दरक्षणेकडीि देशातूंन िंडणी वसूि 
किण्यासाठी िवाना केिे. तो स्वतःही बुऱ्हाणपूिकडे कूच किण्यासाठी रनघािा होता. त्याचा उदे्दश 
रनःसंशय बुऱ्हाणपूि ताब्यात घेण्याचा होता. पिंतु बगंािमधून शिेशहाने रदल्लीच्या ताब्यातीि मुिुिात जी 
धडक माििी त्यामुळे माळव्यातून आग्र्याच्या रदशनेे पित रफिणे हुमायनूिा भाग पडिे. त्याचसुमािास 
बहादूिशहाने गुजिाथ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केिा. त्याचवळेी त्याने रमिान महमदशहािा माळव्यावि 
हल्ला करून रदल्लीच्या अरधकाऱ्याचंी हकािपट्टी किण्याची रवनंती केिी. त्याप्रमाणे रमिान महमदिानाने 
कािवाई केिी आरण गुजिाथ सिकािने पूवी नेमिेिा माळव्याचा सुभेदाि मल्लूिान याच्याशी संगनमत 
करून माडूंचा ताबा घेतिा. रमिान महमदिान हा [४] (३१२) तेथे असताना त्याच्या कानावि बातमी 
आिी की दीव येथीि काफि पोतुुगीजाचं्या हातून बहादूिशहा हा ठाि माििा गेिा आहे आरण 
बहादूिशहाच्या आईने आपल्या दिबािातीि अमीि उमिावाचं्याबिोबि मसित केल्यानंति िानदेशाचा 
रमिान महमदिान यािा गुजिाथचा सुितान म्हणून जाहीि केिे आहे. त्यानंति थोड्याच काळाने रमिान 
महमदिान यािा गुजिाथेिा घेऊन जाण्यासाठी माडूं येथे काही प्ररतरनधी आिे. दिम्यान 
अनौपचारिकरित्या त्यािा माडूं येथे िाज्यारभषेक किण्यात आिा. रमिान महमदिानाने रमिान महमदशहा 
ही पदवी घेतिी. पिंतु त्याची कािकीदु ही फािच थोड्या काळपयंत रटकिी. कािण अहमदाबादकडे 
जाण्याच्या मागावि असताना त्यािा भयंकि तापाने घेििे आरण तो एकाएकी १३ रजिकाद रहजिी ९४२ 
[रजिकाद १३ रहजिी ९४१ मे ४ इ. स. १५३५] या वषी मिण पाविा. त्याचे शव बुऱ्हाणपूि येथे नेण्यात 
आिे. त्याचा बाप आरदििान दुसिा याच्या कबिीशजेािीच त्याचे दफन किण्यात आिे. 
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णमरान मुबारकखान फारुकी [३३६·१६☐] [४] (३१३) 
 

(२९) रमिान महमदशहाचा मृत्य ू झािा त्यावळेी त्याची सवु मुिे िहान होती आरण िाज्याचा 
कािभाि हाती घेता येण्याइतके कोणत्याच मुिाचे वय नव्हते. रमिान महमदशहा याचा बुऱ्हाणपूि येथे मृत्यू 
झाल्याचे त्याचा भाऊ मुबािक याच्या कानावि पडिे. तेव्हा त्याने ताबडतोब शहा हे रबरुद धािण केिे 
आरण आपल्या नाव ेिानदेशाचा सुितान म्हणून द्वाही रफिरविी. तो सुितान पदावि आल्यानंति काही 
काळाने गुजिातच्या अरमिानंी त्याच्याकडे िाजपुत्र महमूद यािा ताब्यात घेण्यासाठी म्हणून गुजिाथ 
िाज्याचा एक अरधकािी इस्ख्तयाििान याची रनयुक्ती केिी. िाजपुत्र महमूद हा गुजिाथच्या बहादूिशहाचा 
पुतण्या िरतफिान [३३६·१७☐] याचा मुिगा होता. बहादूिशहाने त्यािा आपल्या हयातीतच िानदेशाच्या 
रमिान महमदिानाकडे पाठवनू त्यािा आयुष्ट्यभि [४] (३१४) एिाद्या डोंगिी रकल्ल्यावि बरंदस्त करून 
ठेवण्यास सारंगतिे होते. रमिान मुबािक यािा गुजिाथच्या हसहासनावि सुितान म्हणून येण्याची 
महत्त्वाकाकं्षा होती. त्याचा भाऊ रमिान महमदशहा यािा त्याच्या मृत्यचू्या अगोदि काही काळच 
गुजिाथच्या हसहासनावि बसरवण्यात आल्याचे त्याने पारहिे होते. म्हणून त्याने िाजपुत्र महमूद याची 
सुटका किण्याच्या कामामध्ये अनेक अडथळे रनमाण किण्यास सुरुवात केिी. पिंतु महमूद यािा कैदेत 
ठेवल्याबद्दि गुजिाथच्या अरधकाऱ्यानंी आपिी प्ररतरक्या इतक्या तीव्रपणे प्रकट केिी की 
सद्यःपरिस्स्थतीत महमूदिा सोडण्याचे धोिण हेच िाभदायी ठिणाि आहे या जाणावनेे तसा रनणयु घेणे 
रमिान मुबािक यािा भाग पडिे. परिणामी त्याने इस्ख्तयाििानािा िाजपुत्र महमूदचा ताबा घेण्याची 
पिवानगी रदिी. महमूदिा गुजिाथेत नेण्यात आिे आरण त्यानुसाि रहजिी ९४३ [रहजिी ९४३ इ. स. 
१५३६] या वषी अहमदाबाद येथे त्यािा िाज्यारभषेक किण्यात आिा. 
 

(३०) याच सुमािास गुजिाथचा एक अरधकािी इमादउि् मुल्क याने गुजिाथेतून पळ काढिा आरण 
तो बुऱ्हाणपूि येथे आश्रयाथु आिा. रमिान मुबािकिान याने त्याचा आदिसत्काि करून त्यािा आश्रय 
रदिा आरण त्याने १२००० गुजिाथी घोडेस्वािाचंी जमवाजमव किण्याबद्दि सवुतोपिी उते्तजन रदिे. या 
फौजेिा बिोबि घेऊन दोघानंी रमिान मुबािकिान यािा गुजिाथेच्या हसहासनावि बसरवण्याच्या हेतूने 
गुजिाथेच्या रदशनेे कूच केिे. त्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी गुजिाथचा सिदाि दयािान हा गुजिाथचा 
सुितान महमूदशहा रतसिा यािा बिोबि घेऊन पुढे सिसाविा. दोन्ही फौजाचंी गाठ पडून अरतशय तंुबळ 
असे युद्ध झािे आरण त्यात िानदेशाच्या फौजाचंा पिाभव झािा. मुबािकिानाने असीि येथे पळ काढिा 
आरण इमादउि् मुल्क याने माडूंच्या रदशनेे पिायन केिे. तेथे त्याने [४] (३१५) माळव्याचा सुितान 
कादि याचा आश्रय घेतिा. आपल्या रवजयानंति पित न रफिता गुजिाथच्या फौजानंी दयािानाच्या 
अरधपत्यािािी पुढे चाि केिी आरण िानदेशाच्या मुििात आक्मण करून त्यात त्यानंी िुटािूट केिी 
आरण तो प्रदेश साफ उद्ध्वस्त केिा. रमिान महमदिान यािा त्यानंी अरतशय जबिदस्त दंड देण्यास भाग 
पाडिे. महमूदशहा हा जेव्हा असीिच्या रकल्ल्यात बरंदवासात होता तेव्हा त्याने रमिान मुबािकिानािा 
असे वचन रदिे होते की जि का कधीकाळी आपणािा गुजिाथच्या हसहासनावि बसण्यात यश रमळािे ति 
आपण रमिान मुबािकिानािा नंदुिबािचा रजल्हा तोडून देऊ. या प्रसंगी त्याने अरधकृतपणे नंदुिबािचा 
रजल्हा रमिान मुबािकिानाच्या ताब्यात सोपरविा. 
 

(३१) रहजिी ९६९ [रहजिी ९६९ इ. स. १५७२] या वषी मोगिाचं्या फौजानी केिेल्या हल्ल्यासमोि 
रटकाव न िागल्यामुळे माळव्याचा सुितान बाजबहादूि यािा माघाि घेणे भाग पडिे. माळवा सोडून तो 
रमिान मुबािकिान याच्या आश्रयािा आिा. सुितान बाजबहादूि यािा माळव्यातून पीि महमदिान या 
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मोगि सेनापतीने हाकिून िाविे होते. त्याने बाजबहादूिचा िानदेशाच्या अगदी अंतभागापयंत पाठिाग 
केिा आरण तो बुऱ्हाणपूिपयंत घुसून आिा. वाटेतीि सवु प्रदेश त्याने उद्ध्वस्त केिा, बुिहाणपूि शहिाची 
नासधूस केिी आरण अनेक रियाचंी बेअब्र ू केिी. त्याने इतके रनघुृण अत्याचाि केिे की ते या रठकाणी 
सागंणे अनुरचत ठिेि. आपल्यावि ओढरविेल्या या भयानक प्रसंगात आपल्यािा सहाय्य किण्यारवषयी 
रमिान मुबािकिान याने वऱ्हाडचा सुभेदाि तुफाििान याची पत्र रिहून याचना केिी. मुबािकिानावि 
ओढरविेल्या प्रसंगाच्या गंभीितेिा पोषक ठिेि इतक्या जिदगतीने तुफाििानाने आपल्या सवु 
सैन्यासरहत िानदेशाच्या रदशनेे कूच केिे आरण तो रमिान मुबािकिान आरण सुितान बाजबहादूि यानंा 
येऊन रमळािा. पीि महमदिानाच्या िानटी फौजा िाण्यारपण्याच्या अरतिेकात आरण रवषयासक्तीत 
इतक्या मशगूि होऊन गेल्या होत्या आरण त्यानंी केिेल्या िुटीची त्याचं्या संपत्तीत एवढी भि पडिी होती 
की आपणहून संघष ु ओढवनू घेऊन हाती पडिेिी िूट गमारवण्याकडे त्याचंा रबिकूि कि नव्हता. 
साहरजकच स्वतःची इच्छा नसताना देिीि त्याचंा सेनापती पीि महमदिान यािा माळव्यातून माघाि घेणे 
भाग पडिे. त्याच्या फौजेतीि काही सैरनकानंा आपल्या रठकाणावि पोहोचण्याची इतकी घाई झािी की 
त्यानंी पीि महमदिानाच्या अगोदिच आगेकूच केिे. त्याचं्या पाठोपाठ उििेल्या छोयाशा फौजेची तुकडी 
आरण जड सामानसुमान व िष्ट्किी सामग्री बिोबि घेऊन पीि महमदिान हा रनघािा. तुफाििानाच्या 
[४] (३१६) अरधपत्त्यािािी दोस्ताचं्या फौजानंी मोगिाचंा पाठिाग केिा. मोगिाचं्या फौजा इतस्ततः 
पागंल्या गेल्या असल्याची बातमी त्यानंा रमळािी. तेव्हा त्यानंी अरतशय झपायाने कूच केिे आरण 
नमुदेच्या रकनाऱ्यावि पीि महमदिानािा गाठिे. दोस्ताचं्या फौजानंी िगोिग शत्रवूि हल्ला चढरविा. 
मोगिाचं्या फौजेपेक्षा दोस्ताचं्या फौजा संख्येने अरधक होत्या. त्यामुळे पिायन किण्यातच आपिी 
सुिरक्षतता आहे असे वाटून मोगि फौजेने पळ काढिा. त्याचं्यापैकी अनेकजण नदीत बुडून मेिे. पीि 
महमदिानाने आपिा हत्ती नदीच्या पाण्यात घुसवनू देण्याचा हुकूम रदिा होता. वि बुडािेल्या अनेक 
सैरनकाबंिोबि पीि महमदिान हा पण बुडून मेिा. दोस्ताचं्या रवजयी फौजानंी आपिी आगेकूच तशीच पुढे 
चािू ठेविी आरण ते माडूं येथे पोहोचिे. तेथे गेल्यावि सुितान बाजबहादूि याने िाज्याच्या कािभािाची 
सूते्र आपल्या हाती घेतिी. यानंति दोस्ताचं्या फौजा आपापल्या देशाकंडे पितल्या. यानंति काही वषांनी 
रमिान मुबािकिान हा बुधवाि ६ जमारदिउि्आिि रहजिी ९७४ [जमारदिउि्आिि ६ रहजिी ९७४ 
रडसेंबि २४ इ. स. १५६६] या रदवशी िात्री मिण पाविा. त्याने एकंदि ३२ वष ेिाज्य केिे. 
 

णमरान मिमदखान फारुकी [४] (३१७) 
 

(३२) रमिान मुबािकिान मेल्यानंति त्याचा मुिगा रमिान महमद हा गादीवि आिा. याचवषी 
गुजिाथचा सुितान मुजफ्फिशहा रतसिा याचा मुख्य वजीि एरतमादिान याच्या रचथावणीवरून 
गुजिाथचा एक अरधकािी चेंगीजिान याने नंदुिबाि रजल्ह्ावि आक्मण केिे. त्याच्या हल्ल्यापुढे 
िानदेशाच्या अरधकाऱ्यानंा माघाि घेणे भाग पडिे. चेंगीजिानाने मोठ्या धडाडीने थाळनेिच्या 
रकल्ल्याच्या रदशनेे धडक माििी. आपल्या प्रदेशात झािेल्या आक्मणाची बातमी कानी पडल्यावि रमिान 
महमदिान याने वऱ्हाडचा तुफाििान यािा मदतीसाठी बोिारविे. िानदेश आरण वऱ्हाड याचं्या संयुक्त 
फौजा िानदेशाच्या परिम सिहद्दीकडे कूच करून गेल्या. थाळनेि येथे आल्यावि त्यानंा असे रदसून आिे 
की, चेंगीजिानाच्या फौजा मजबतू ठाण माडूंन बसल्या असून त्याच्या दोन्ही बाजूिा िोि दऱ्याचें संिक्षण 
आहे. त्याचप्रमाणे त्याचा तोफिाना आरण त्याच्या फौजेत असिेिी सवु प्रकािची वाहने यानंी त्याच्या 
आघाडीवि एक मजबतू फळी उभी केिी आहे. िानदेश आरण वऱ्हाडच्या फौजा थाळनेि येथे आल्यावि 
चेंगीजिानाने आपिे मोचे सोडून पुढे याव ेयासाठी रमिान महमदिानाने त्या रदवशी रनिथुक [४] (३१८) 
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आपल्या प्रयत्नाची पिाकाष्ठा केिी. पिंतु िात्रीच्या वेळी आपिे सवु सैन्य आरण तोफिाना मागे ठेवनू 
चेंगीजिान एकटा भडोचकडे पळून गेिा. दुसऱ्या रदवशी रमिान महमदिानाने शत्रनेू सोडून रदिेल्या 
जागेचा ताबा घेतिा. यावेळी गुजिाथ िाज्यात अरतशय गोंधळाची आरण अंदाधंुदीची परिस्स्थती होती आरण 
देशात यादवी युद्धाचा प्रादुभाव झािा होता. गुजिाथेचा सुितान मुजफ्फिशहा हा एरतमादउि् मुल्क याच्या 
हातातीि रनव्वळ एक बाहुिे बनिा असून महमूदशहाचा तो मुिगाच नव्हे असे गुजिाथच्या बहुतेक अमीि 
उमिावाचें मत होते आरण त्यानंी साहरजकच त्याच्या हसहासनाविीि अरधकािािा मान्यता देण्यास नकाि 
रदिा. गुजिाथेच्या गादीचे कायदेशीि वािस आपणच आहोत अशी रमिान महमदिानाने आपिी स्वतःची 
समजूत करून घेतिी, आरण आपण जि धडाडीने गुजिाथेच्या िाज्याविीि आपिा हक्क सारंगतिा ति 
गुजिाथेच्या सिदािाकंडून आपल्यािा पाहठबा रमळेि, असे कळल्यामुळे रमिान महमदिानाने ३० हजाि 
घोडेस्वाि जमरविे आरण अहमदाबादकडे कूच केिे. दिम्यान गुजिाथेमधीि यादवी युद्धात चेंगीजिान हा 
यशस्वी झािा होता. तो गुजिाथेच्या िाजधानीच्या शहिी होता. तेथून त्याने आपिा प्ररतस्पधी 
एरतमादउि् मुल्क आरण मुजफ्फिशहा याचंी हकािपट्टी केिी होती. रमिान महमदिान हा मोठी फौज 
घेऊन अहमदाबादनजीक येऊन पोहोचिा आहे अशी बातमी चेंगीजिान यािा रमळािी. तेव्हा त्याने 
त्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी केवळ ७ हजाि फौज घेऊन कूच केिे. रदल्लीच्या रमजानी त्यािा पाहठबा 
रदिा. (याचंा उल्लेि गुजिाथ आरण रदल्ली याचं्या इरतहासात आिेिा आहेच.) िानदेशाच्या फौजाबंिोबि 
झािेल्या युद्धात चेंगीजिानािा संपूणु रवजय रमळािा. रमिान महमदिान याने असीिकडे सुिरक्षतपणे 
माघाि घेण्यात यश रमळरविे, आरण तेवढ्याविच आपण बचाविो म्हणून स्वतःिा धन्य मानिे. 
िणागंणावि त्याचे सवु हत्ती, तोफिाना आरण िानदेशाचे सुितान धािण किीत असिेिी शाही रचन्हे ही 
गुजिाथच्या फौजाचं्या हाती पडिी. ही घटना घडल्यानंति काही काळाने रमजांनी दरक्षण गुजिाथेचा 
बहुतेक भाग िुटािूट करून [४] (३१९) उद्ध्वस्त केिा. िानदेशाविही त्यानंी आक्मण केिे, आरण 
रमिान महमदिान त्यािा प्ररतकाि किण्यासाठी पुिेशी फौज जमा किीपयंत त्यानंी गुजिाथेचे अनेक रजल्हे 
उद्ध्वस्त केिे. तेथून त्यानंी िंडणी वसूि केिी. रमिान महमदिानाबिोबि गाठ पडण्याचे अगोदिच ते 
िानदेशाचा प्रातं सोडून चािते झािे. 
 

(३३) रहजिी ९८२ [रहजिी ९८२ इ. स. १५७४] यावषी अहमदनगिच्या मुतुजा रनजामशहा बहिी 
याने वऱ्हाडच्या प्रदेशावि आक्मण केिे आरण तो प्रदेश काबीज केिा. त्याने तुफाििानािा पकडिे 
आरण बरंदवासात ठेविे. त्याच्या सिकािातिा एक अरधकािी िानदेशात दािि झािा. त्याने आपण 
इमादउि् मुल्क आहोत आरण तुफाििानाचे प्ररतरनधी म्हणून आपण आिो आहोत असे सागंून रमिान 
महमदिानाकडे आपल्यािा मदत देण्यासंबधंी याचना केिी. हा माणूस तोतया होता. पण त्याच्या 
सागंण्यावरून रमिान महमदिानाची इतकी फसवणूक झािी की त्याने वऱ्हाड पित हजकून घेण्यासाठी 
त्याच्याबिोबि जाण्यासाठी म्हणून ५००० सैरनकाचंी तुकडी िवाना केिी. तोतया इमादउि् मुल्कने 
वऱ्हाडवि चाि केिी आरण तो सवु प्रदेश उद्ध्वस्त केिा. पिंतु आपिा मुख्य वजीि चेंगीजिान [३३६·१८☐] 
इस्फहानी याच्या सागंण्यावरून मुतुजा रनजामशहा वऱ्हाडकडे पित रफििा. िानदेशाच्या फौजाचंी त्याने 
शळे्यामेंढ्यापं्रमाणे पागंापागं केिी आरण वऱ्हाडविीि तथाकरथत इमादउिमुल्कच्या आक्मणािा 
कािणीभतू झािेल्या रमिान महमदिानाकडे आपिा मोचा वळरविा. परिणामी अहमदनगिच्या सुितानाने 
बुऱ्हाणपूि शहि बेरचिाि केिे आरण तो असीिवि चािून गेिा आरण त्या रकल्ल्यािा त्याने सख्त वढेा 
रदिा. बिाच काळ वढेा चािल्यानंति रमिान महमदिानािा तहासाठी याचना किणे भाग पडिे. तहाच्या 
अटीप्रमाणे त्याने मुतुजा रनजामशहािा सहा िक्ष मुजफ्फिी [३३६·१९☐] रुपये म्हणजे ३ िक्ष चादंीचे रसक्का 
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एवढे द्रव्य नािबहा म्हणून रदिे. त्यारशवाय मुतुजा रनजाम. [४] (३२०) शहाचा मुख्य वजीि चेंगीजिान 
यािा २ िक्ष मुजफ्फिी त्याने रदल्या त्या वगेळ्याच. 
 

(३४) रहजिी ९८४ [रहजिी ९८४ इ. स. १५७६] या वषी रमिान महमदिान यािा तापाने घेििे. 
काही मरहनेपयुत ज्विाने त्याची कुचबंणा केिी. त्यानंति रमिान महमदिान मिण पाविा. त्याचा एकुिता 
एक वािस म्हणजे त्याचा मुिगा हुसेनिान हा होता. तो त्यावळेी अल्पवयी होता. 
 

राजा अलीखान फारुकी [४] (३२१) 
 

(३५) रमिान महमदिानािा ज्या तापाने प्रथम घेििे आरण पुढे त्यातच त्याचा मृत्य ूझािा, त्या 
तापाची परहिी िबि त्याचा भाऊ िाजा अिीिान यािा रमळािी तेव्हा तो आग्रा येथे होता. त्याने 
ताबडतोब बुऱ्हाणपूिकडे कूच केिे आरण आपल्या भावाच्या मृत्यनंूति ३ रदवसानंी तो तेथे येऊन पोहोचिा. 
िाज्यातीि अमीिउमिाव त्यािा शहिाबाहेि भेटण्यासाठी सामोिे गेिे. हुसेनिान हा अल्पवयी असल्यामुळे 
त्यानी त्यािा हसहासनावरून काढिे आरण िाज्याच्या मसनदीवि िाजा अिीिान यािा बसरविे. या 
सुमािास बगंािपासून हसधपयंतच्या माळवा आरण गुजिाथ आरदकरून हहदुस्थानातीि सवु देशाचें 
सुितान अकबि बादशहाच्या रवजयी शिबिापुढे पिारजत झािे होते. अकबिाच्या प्रचडं सामर्थयािा तोंड 
देण्यापेक्षा त्याच्याबिोबिीि संघष ुटाळणेच श्रेयस्कि आहे असा रवचाि िाजा अिीिान याने केिा. त्याच्या 
भावाने सुितान म्हणून स्वतःिा घेतिेल्या पदवीचा त्याने त्याग केिा आरण अकबिािा पत्र रिहून त्याने 
आपल्यािा मोगिसाम्राज्याचा माडंरिक आरण िंडणीदाि म्हणून समजाव े अशी त्याच्याजवळ याचना 
केिी. आपण रकती प्रामारणक आहोत याबद्दि अकबिाची िात्री पटरवण्यासाठी त्याने अनेक भािी आरण 
मूल्यवान नजिाणे त्याच्याकडे पाठरविे. काही वषापयंत त्याने दरक्षणेतीि सुितानाबंिोबि अरतशय मतै्रीचे 
संबधं ठेविे. िाजा अिीिान हा अरतशय रविक्षण बुरद्धमते्तचा मनुष्ट्य होता. िाज्यकत्याच्या [४] (३२२) 
अंगी असावा िागणािा न्यायीपणा त्याच्यात होता. मुत्सद्याची हुशािी आरण शहाणपण त्याच्यात पुिेपूि 
होती. योद्ध्याच्या अंगी असणाऱ्या शौयु आरण साहसारद गुणानंी तो युक्त होता. उत्साहाचे वािे त्याच्या 
अंगात िेळत होते. ति दुदुम्य महत्त्वाकाकं्षा त्याच्या अंगी बाणिी होती. त्याची प्रजा त्यािा देवासमान 
मानीत असे. दुसऱ्याचं्या बिोबि आक्मक युदे्ध िेळण्यात त्याने आपिी शक्ती िचु केिी नाही. हकवा 
आपल्या प्रदेशावि दुसऱ्याकडून होणािे आक्मण स्स्थतप्रज्ञाप्रमाणे त्याने कधीही सहन केिे नाही. हनाफी 
पथंाच्या रवद्वान धमुपरंडताबंिोबि धमुगं्रथाचें वाचन किण्यात तो आपिा वळे घािवीत असे. रनिरनिाळ्या 
किाकुसिींना उते्तजन देण्यात त्याच्यासाििा दुसिा कोणी नव्हता. ही परिस्स्थती रहजिी १५९३ [रहजिी 
१००२ इ. स. १५९३] पयंत (म्हणजे मुतुजा रनजामशहाने िाज्याच्या कािभािातून आपिे अंग काढून घेतिे 
त्या वषापयंत) रटकिी. त्यावषी अहमदनगिचा िाजप्ररतरनधी सिाबतिान आरण वऱ्हाडचा सुभेदाि 
सय्यद मुतुजा याचं्यात भाडंण रनमाण झािे आरण अहमदनगिपासून १२ मैि अंतिावि दोघामंध्ये युद्धाची 
रठणगी पडिी. या युद्धात सय्यद मुतुजाचा पिाभव झािा. त्याने १२ हजाि सैरनक आरण आपिे काही 
अरधकािी यासहवतुमान एरिचपूिकडे माघाि घेतिी. त्याचंा सिाबतिानाकडून कसोशीने पाठिाग 
किण्यात आिा तेव्हा सय्यद मुतुजा आरण त्याचे अरधकािी यानंी आपिा मोचा बुऱ्हाणपूिकडे वळरविा. 
त्यानंी िाजा अिीिान याचे साहाय्य मारगतिे. त्याने त्यानंा साहाय्य किण्याचे वचन देऊन उते्तजनही 
रदिे नाही हकवा त्यानंा वाटाण्याच्या अक्षताही िावल्या नाहीत. दिम्यान रनरित उत्ति रमळण्यास िाजा 
अिीिानाकडून रविंब िागल्यामुळे संयम सुटून सय्यद मुतुजाच्या रशपायानंी बुऱ्हाणपूि शहिाची िुटािूट 
केिी आरण नंति आग्र्याच्या रदशनेे त्यानंी कूच केिे. िाजा अिीिानाने त्याचंा पाठिाग केिा आरण या 
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बडंिोि िुटारंूना नमुदेच्या तीिावि गाठून त्याचंा पिाभव केिा. त्याचें सवु सामानसुमान आरण वाहतुकीची 
जनाविे िाजा अिीिानाच्या हाती पडिी. या जनाविामंध्ये १०० हत्ती होते. सय्यद मुतुजािा मात्र नदीपाि 
होणे शक्य झािे आरण नदी ओिाडूंन पिीकडे गेल्यावि अकबि बादशहाची गाठ घेण्यासाठी म्हणून तो 
रनघािा. बादशहाची भेट झाल्याबिोबि त्याच्यापाशी त्याने िाजा अिीिान आरण रवशषेतः सिाबतिान 
याचं्याकडून त्यािा जी वाईट वागणूक रमळािी होती त्याबद्दि त्याने बादशहापाशी तक्ाि केिी. 
अकबिािा [४] (३२३) फाि काळापासून दरक्षणेवि आक्मण किण्याची इच्छा होती. आपिी योजना 
प्रत्यक्ष अंमिात आणण्यासाठी ही चािून आिेिी संधी उत्कृष्ट आहे असा त्याने रवचाि केिा. हा हेतू मनात 
ठेवनू त्याने दरक्षणेमधून आपल्याकडे रनवारसत म्हणून आिेल्या सय्यद मुतुजा आदींना आपल्या चाकिीत 
दािि करून घेतिे आरण त्यांची िष्ट्किातल्या मोठमोठ्या अरधकािपदावि नेमणूक केिी. अकबिाने 
दरक्षणेच्या अरधकाऱ्यानंा इतके मोठे पदारधकाि रदिेिे जेव्हा िाजा अिीिानाने पारहिे तेव्हा रदल्लीपतीच्या 
आक्मणाचे वािे कोणत्या रदशनेे वाहणाि याची त्यािा कल्पना आिी आरण त्याने आपल्यातफे एका 
वरकिाची अकबिाच्या दिबािाकडे जाण्यासाठी रनयुक्ती केिी. त्याच्याबिोबि सय्यद मुतुजाकडून त्याने 
हजकून घेतिेिे सवु हत्ती आरण त्यारशवाय बिीचशी िक्कम अकबिाकडे रुजू किण्यासाठी त्याने रदिी. 
अकबिाने हा नजिाणा स्वीकाििा. पुढीि वषी म्हणजे रहजिी १००३ [रहजिी १००३ इ. स. १५९४] या वषी 
सय्यद मुतुजा आरण दरक्षणेतीि त्याच्याबिोबि आिेिे इति अरधकािी यानंा माडूंकडे कूच किण्याचा 
आदेश देण्यात आिा. वऱ्हाडवि आक्मण किण्यासाठी म्हणून माडूं येथे रमजा अजीज कोका याने त्याच्या 
साहाय्याथु भिपूि सैरनक त्याचं्या समवते रदिे. या सैन्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी म्हणून अहमदनगिच्या 
सुितानाने रमजा महमद तकी यािा िवाना केिे. नमुदेच्या तीिाविीि हंरडया या गावी रदल्लीची फौज 
येऊन पोहोचल्यावि सेनाप्रमुिाने आपल्यातफे एक माणूस िाजा अिीिानाने अहमदनगि आरण वऱ्हाडच्या 
अरधकाऱ्यात समझोता घडवनू आणण्यासाठी मध्यस्थी किण्याच्या हेतून िाजा अिीिानाकडे पाठरविा. 
इकडे िाजा अिीिानाने दरक्षणेच्या सैन्यािा येऊन रमळावे म्हणून त्यािा उद्युक्त किण्यासाठी 
रनजामशाही सेनापती महमद तकी यािा त्याबद्दि िाजा अिीिानाकडे बोिणी किण्यासाठी सवारधकाि 
देण्यात आिे. एकंदि सवु परिस्स्थतीचा मुत्सद्यािा साजेिशा परिपूणतेुने रवचाि केल्यानंति िाजा 
अिीिानाने दरक्षणेच्या फौजेबिोबि हातरमळवणी किणेच योर्गय आहे असा रनणुय घेतिा आरण त्याप्रमाणे 
त्याच्याबिोबि त्याने हंरडयाच्या रदशनेे कूच केिे. मोगि सैन्याच्या तळापासून दोन मिैाच्या अंतिावि 
आल्यानंति त्यानंी दुसऱ्या रदवशी मोगिावंि हल्ला किण्याचे ठिरविे. [४] (३२४) पिंतु त्या रदवशी िात्री 
आपिी उभाििेिी छावणी तशीच ठेवनू आरण रदव ेजळते ठेवनू मोगि सेनापतीने छावणी सोडिी आरण 
वऱ्हाडचा मागु धििा. वाटेतिा प्रदेश उद्ध्वस्त करून मोगि सैन्य एरिचपूि आरण बाळापूि या शहिावंि 
घसििे आरण ती शहिे त्यानंी उद्ध्वस्त केिी. मोगि सेनापतीने टाकिेल्या डावपेचाची हकीकत जेव्हा 
िाजा अिीिान आरण रमजा महमद तकी याचं्या कानावि पडिी तेव्हा त्यानंी देिीि आपिी छावणी 
उठवनू कूच केिे. पिंतु दिम्यान आपल्या हंरडया येथे मागे ठेविेल्या सैरनकाबंिोबि कोणत्याही 
प्ररतकािािा तोंड द्यावे न िागता मोगिानंी पुन्हा हातरमळवणी केिी. इकडे अहमदनगि आरण िानदेश 
याचं्या सेनानींनी आपल्यावि मोगिाचंा हल्ला होणाि नाही याबद्दि योर्गय ती काळजी घेतिी आरण ते 
आपापल्या देशाकडे पितिे. 
 

(३६) रहजिी १००४ [रहजिी १००४ इ. स. १५९५] या वषी बुिहाण रनजामशहा याचा मृत्यू झािा. 
त्यानंति अकबि बादशहाचा मुिगा िाजपुत्र मुिाद रमजा आरण बिैामिानाचा मुिगा िानिानान यानंी 
दरक्षण देश पादाक्ातं किण्यासाठी म्हणून उत्तिेकडून कूच केिे. त्याच्याबिोबि िाजा अिीिानानेही कूच 
केिे. िानिानान आरण अहमदनगिच्या फौजेचा सेनापती सुहेििान याचं्यामध्ये झािेल्या अिौरकक 
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िणसंग्रामात दारूगोळ्याच्या गाडीत झािेल्या प्रचडं स्फोटात िाजा अिीिान आरण त्याचबिोबि अनेक 
नावाजिेिे अरधकािी ठाि झािे. [३३६·२०☐] 
 

(३७) [रहजिी १००५ इ. स. १५९३] िाजा अिीिानाची कािकीदु एकंदि २१ वष ेझािी. त्याचे 
शव बुऱ्हाणपूि येथे नेण्यात आिे आरण त्यािा साजेिशा इतमामाने त्याचे दफन किण्यात आिे. 
 

बिादूरखान फारुकी [४] (३२५) 
 

(३८) िाजा अिीिानाचा रहजिी १००५ [रहजिी १००५ इ. स. १५९६] मध्ये मृत्य ू झाल्यानंति 
त्याचा मुिगा बहादूििान हा गादीवि आिा. अकबि बादशहाचा सेनापती िानिानान याचे त्यािा पूणु 
साहाय्य होते. गादीवि आल्यानंति बहादूििान हा आपल्या अंतःपुिातीि रियाचं्या सहवासात स्वतःिा 
पूणपुणे रवसरून गेिा. त्याने िाज्यकािभािाकडे संपूणपुणे दुिुक्ष केिे आरण हाजंीिोि आरण नतुक याचं्या 
नादात तो आपिा वेळ घािव ू िागिा. जेव्हा िाजपुत्र मुिादरमजा शहापूि या शहिी मिण पाविा तेव्हा 
त्याच्या जागेवि दरक्षणेच्या मोरहमेवि सेनापती म्हणून िाजपुत्र दारनयि रमजा याची नेमणूक झािी. 
तदे्दशीय प्रथेप्रमाणे बहादूििानाने दारनयि रमजाकडे त्याच्या भावाच्या मृत्यबूद्दि दुिवयाचा संदेश 
पाठरविा नाही हकवा दरक्षणेमधीि मोगि फौजेचा सेनापती या अरधकािपदावि नेमणूक झाल्याबद्दि त्याचे 
अरभनंदन देिीि केिे नाही. यानंति काही वषांनी अकबि बादशहा दरक्षणेवि आक्मण किण्याच्या 
उघडउघड हेतूने माडूं येथे येऊन दािि झािा. बहादूििानाचा बाप िाजा अिीिान याचे धोिण अकबि 
बादशहाच्या चागुंिपणावि रवसंबनू िाहण्याचे होते. बहादूििानाने या धोिणाचा त्याग केिा आरण आपिे 
सैन्य घेऊन अकबिाबिोबि सहकायु किण्याचे ऐवजी तो असीिच्या रकल्ल्याकडे चािता झािा आरण तेथे 
त्याने आपल्यािा कोंडून घेतिे. एवढेच नव्हे अकबिाने रकल्ल्यािा वढेा रदल्यास वढे्यािा तोंड देण्याच्या 
दृष्टीने तयािी सुरू केिी. या तयािीची पतुृता किण्याकिता त्याने गावातीि कामगाि, कािागीि [४] 
(३२६) आरण दुकानदाि, वगैिे रमळून एकंदि १५००० िोकानंा असीिच्या रकल्ल्यात बोिावनू घेतिे. काम 
किण्यासाठी उपयोग व्हावा म्हणून त्याने घोडी आरण गुिेढोिे रकल्ल्यात आणून भििी. पुढेमागे त्याचंा 
उपयोग भक्ष्य म्हणून आरण इति कामासाठी होईि असाही त्याचा उदे्दश असावा. अकबि बादशहाच्या 
कानावि जेव्हा बहादूििानाने चािरविेल्या तयािीची हकीकत गेिी तेव्हा त्याने िानिानान आरण 
िाजपुत्र दारनयि रमजा यानंा अहमदनगिचा वेढा चािू ठेवण्यासाठी हुकूम िवाना केिा आरण त्याने स्वतः 
दरक्षणेकडे कूच केिे. त्याने बुऱ्हाणपूि शहिाचा ताबा घेतिा आरण आपल्या एका अरधकाऱ्यािा 
असीिगडिा वढेा देण्यासाठी पाठीमागे ठेविे. रकल्ल्याची नाकेबंदी बऱ्याच काळपयंत चािू िारहिी. 
तेथल्या घाणीने हवा दूरषत झािी आरण दििोज मिणाऱ्या अनेक गुिाढोिामुंळे अनेक साथींनी धुमाकूळ 
घातिा. या सुमािास प्रचरित असिेल्या एका दंतकथेिा अरधकच प्ररसद्धी रमळािी आरण रकल्ल्याविीि 
रशबदंीचा सहजगत्या त्यावि रवश्वास बसिा. ती दंतकथा म्हणजे जादूटोण्याचा उपयोग करून रकल्ले 
हजकून घेण्याचे सामर्थयु अकबिाच्या अंगात आहे आरण ज्या मोरहमेवि अकबि बादशहा रनघत असे तेव्हा 
त्याच्याबिोबि जादूगाि जात असत. आपल्यावि ओढविेल्या आपत्तीचे मूळ म्हणजे अकबि उपयोगात 
आणीत असिेिा जादूटोणा हे होय अशी बहादूििानाने आपल्या मनाची समजूत करून घेतिी आरण 
त्याच्या भोवतािच्या भयानक परिस्स्थतीने जो धुमाकूळ घातिा होता रतचा प्ररतकाि किण्यासाठी त्याने 
कोणतीच उपाययोजना केिी नाही. मृत जनाविाचंी वासिात िावण्यासाठीही त्याने आज्ञा रदिी नाही 
हकवा शुश्रूषागृहे उभािण्यासंबधंी काही हािचाि केिी नाही. ज्याचंा रकल्ल्यावि काही उपयोग नव्हता 
अशा माणसानंा बाहेि पाठरवण्याची तजवीज देिीि त्याने केिी नाही. सितेशवेटी रकल्ल्याविीि रशपाई 
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अगदी थकून गेिे आरण कतुव्य पाि पाडण्याकडे त्याचें पूणपुणे दुिुक्ष होऊ िागिे. अिेि मोगिानंी 
रकल्ल्यावि धडक रदिी आरण मल्लीगि या नावाने ओळििा जाणािा िािचा रकल्ला आपल्या ताब्यात 
घेतिा. बहादूििानाजवळ दहा वषे पुिेि एवढे धान्य आरण अपाि द्रव्यसंचय होता तिी देिीि 
बहादूििानाचा उन्मत्तपणा इतक्या थिािा गेिा की त्याने आपल्या सैरनकाचं्या पगािाची थकबाकी ठेविी. 
रकल्ल्याविीि रशपायानंी शवेटी पारहिे की आपल्या गाऱ्हाण्याचंी दाद िागण्याची काही आशा नाही तेव्हा 
त्यानंी बहादूििानािा पकडण्याचे आरण त्यािा अकबि बादशहाच्या स्वाधीन किण्याचे ठिरविे. पिंतु 
त्याचंा हा बेत रसद्धीस [४] (३२७) जाण्याचे अगोदिच बहादूििानािा या बेताचा सुगावा िागिा. त्याने 
आपल्या अरधकाऱ्याचंी सल्लामसित घेतिी. त्यानंी एकमताने असा रनणयु रदिा की यापुढे उपाययोजना 
किण्याच्या पिीकडे परिस्स्थती गेिी आहे. दिम्यान िोगिाईने भयानक धुमाकूळ घातिा. रकल्ल्याविीि 
रशबदंीचे धैयु पूणुपणे िचिे आरण ती दुबुि झािी. रकल्ला अकबि बादशहाच्या स्वाधीन किण्यासाठी 
बोिणी सुरू किणे एवढा एकच माग ुआता उििा. रकल्ल्याविीि रशबदंीच्या प्राणानंा धोका देण्यात येऊ 
नये आरण त्यानंा आपल्या मािमते्तसह रकल्ल्यावरून सुिरक्षत जाऊ देण्यात यावे या गोष्टीची याचना 
तहाच्या वाटाघाटीत किण्याचे ठििे. अकबि बादशहाने या अटींना मान्यता रदिी पिंतु बहादूििानािा 
त्याच्या िाजगी मािमते्तसह रकल्ल्यावरून बाहेि सुिरक्षतपणे जाऊन देण्याचा प्रस्ताव मात्र अकबि 
बादशहाने नाकाििा. ही सवु मािमत्ता अकबिबादशहाच्या हाती पडिी. 
 

(३९) फारुकी घिाण्यातीि शवेटचा सुितान बहादूििान हा अशा रितीने रहजिी १००८ [रहजिी 
१००८ इ. स. १५९९] या वषी अकबिबादशहाच्या आधीन झािा. असीिचा अहजक्य रकल्ला त्याविीि दहा 
वषपेयंत पुिेि इतक्या सामुग्रीसह आरण अगरणत संपत्तीसह अकबि बादशहाच्या रवजयी सैन्याच्या हाती 
पडिा. 
 

(४०) बुऱ्हाणपूि [३३७★] शहिाच्या [३३८★] नजीकच असिेिे बहादूिपूि हे शहि बहादूििानाने 
वसरविे होते. 
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पुस्तक ५ वे 
प्रकरि ५ वे 

 
वऱ्िाडच्या इमादशािी घराण्याचा इणतिास 

 
फत्तउेल्ला इमादउल  मुल्क [३] (४८५) 

 
(१) या घिाण्यातीि प्ररसद्धी पाविेिा परहिा पुरुष हा रवजयनगिच्या हहदू काफिाचंा वंशज 

होता. हा िहान असताना (बहमनींच्या) रवजयनगिबिोबि झािेल्या युद्धात कैद केिा गेिा. वऱ्हाडचा 
सुभेदाि आरण प्रमुि सेनापती िानजहान याच्या संिक्षक दिात त्याची भिती झािी. तो जसजसा मोठा 
होत गेिा तसतसे त्याच्या अंगचे गुण आरण धारिष्ट ही प्रकषाने प्रकट होऊ िागिी. िानजहानचे त्याच्या 
गुणाकंडे िक्ष गेिे आरण त्याची त्याच्यावि इतकी मजी बसिी की त्याने फते्तऊल्लाची रनयुक्ती 
उच्चारधकािावि केिी. िानजहानच्या मृत्यनंूति तो बहमनींच्या महमदाबाद रबदि येथीि दिबािी दािि 
झािा. महमदशहा बहमनीच्या कािरकदीत ख्वाजा महमूद गावानच्या दिबािातीि प्ररतष्ठेमुळे त्यािा इमाद 
उिमुल्क [३] (४८६) ही पदवी देण्यात आिी. त्यानंति त्याची नेमणूक वऱ्हाडच्या फौजेच्या सेनापतीच्या 
अरधकािपदावि किण्यात आिी. [३३९☐] 

 
रहजिी ८९० [रहजिी ८९० इ. स. १४८४] या वषी त्याने आपिे स्वातंत्र्य पुकाििे. त्यानंति 

थोड्याच अवधीनंति तो कािवश झािा. त्याच्यानंति त्याचा मोठा मुिगा सुितान पदावि आिा. [३३९अ★] 
 

अल्लाउद्दीन इमादशिा [३] (४८७) 
 

(२) फते्तऊल्ला याच्या मृत्यूनंति त्याचा मोठा मुिगा अल्लाउद्दीन हा िाज्यारधकािावि आिा. 
बहमनी घिाण्याच्या इति अरमिाचंा रकत्ता त्याने रगिरविा आरण स्वतःिा त्याने सुितान म्हणून जाहीि 
केिे. त्यावळेी त्याने अल्लाउद्दीन इमादशहा ही पदवी घेतिी आरण आपिे शाही रनवासस्थान गावीि येथे 
स्थापन केिे. अमीि बिीद याच्या छळािा कंटाळून महमूदशहा बहमनी याने जेव्हा पिायन केिे तेव्हा 
महमूदशहािा हसहासनावि पुन्हा बसरवण्याच्या उदे्दशाने अल्लाउद्दीन इमादशहाने वऱ्हाडचे सवु सैन्य घेऊन 
रबदिकडे कूच केिे. बहमनी घिाण्याचे पुनरुत्थापन होईि या भीतीने बुिहाण रनजामशहा बहिी हा अमीि 
बिीदच्या मदतीिा धावनू गेिा. यापूवी सागंण्यात आल्याप्रमाणे िढाई अगदी ऐन िंगात आिी असताना 
महमूदशहाने आपल्या उपकािकत्याजवळून पळ काढिा आरण आपल्यािा पुन्हा अमीि बिीद याच्या 
बधंनात जिडून घेतिे. 
 

(३) रहजिी ९२३ [रहजिी ९२३ इ. स. १५१६] या वषी अमीि बिीद याने रबदिहून कूच केिे आरण 
प्रथम माहूिचा रकल्ला हजकून घेतिा. त्यानंति त्याने िामगीिवि हल्ला चढरविा आरण रकल्ल्यावि घसिा 
करून तो काबीज केिा. रकल्ल्याचा रकल्लेदाि िुदावंदिान हबशी यािा त्याने ठाि केिे. [३] (४८८) या 
आक्मणाची बातमी समजताच अल्लाउद्दीन इमादशहाने िुदावदंिानाच्या कुटंुरबयानंा मदत किण्याच्या 
रमषाने आपल्या फौजेची जमवाजमव किण्यास सुरुवात केिी. इमादशहाबिोबि युद्ध टाळावे या हेतूने 
अमीि बिीद याने माहूि आरण िामगीि या दोन रकल्ल्यावंि िुदावदंिानाच्या मुिाचं्या नेमणुका केल्या 
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आरण त्यानंी अल्लाउद्दीन इमादशहाचे माडंरिक म्हणून िाहाव ेअसा सल्ला त्याने त्यानंा रदिा. अल्लाउद्दीन 
इमादशहा कूच किीत रकल्ल्याजंवळ आिा आरण त्याने दगाफटका करून दोन्ही रकल्ल्यावंि आपिा 
कबजा केिा. िुदावदंिानाचे मुिगे बुिहाण रनजामशहाकडे आश्रयाकिता पळून गेिे. इकडे अल्लाउद्दीन 
इमादशहा याने रकल्ल्यावंि आपल्या तफेचे रकल्लेदाि आरण रशबदंी याचं्या नेमणुका केल्या. 
 

(४) अल्लाद्दीन इमादशहाने जबिीने विीि रकल्ल्यावंि कबजा केल्यामुळे आरण वऱ्हाड 
बळकारवल्यामुळे रनजामशहाच्या दिबािात अरतशय चीड आरण असंतोष रनमाण झािा. परिणामी 
अहमदनगि आरण वऱ्हाड या िाज्यामध्ये वािंवाि िढाया झाल्या. या िढ्यात इमादशहाची इतकी 
ससेहोिपट झािी की त्यािा आपिी िाजधानी गावीि इकडे पळून जावे िागिे. यापूवी अल्लाउद्दीनचा 
रववाह इस्माईि आरदिशहा याच्या मुिीबिोबि झािा होता. त्यामुळे त्या दोघामंध्ये मैत्रीचे दृढसंबंध 
रनमाण झािे होते. पिंतु या सुमािास इस्माईि आरदिशहा हा रवजयनगिच्या िाजाबिोबि युद्धात गुंतिा 
असल्याकािणाने त्यािा आपिा दोस्त आरण जावई अल्लाउद्दीन यािा मदत किणे शक्य नव्हते. या 
परिस्स्थतीचा फायदा घेऊन बुिहाण रनजामशहाने अल्लाउद्दीन इमादशहाकडून माहूि आरण िामगीि हे दोन 
रकल्ले रहसकावनू घेतिे. 
 

(५) रहजिी ९३४ [रहजिी ९३४ इ. स. १५२७] या वषी अल्लाउद्दीन इमादशहा याने िानदेशचा 
सुितान रमिान महमदिान [३] (४८९) याजबिोबि संगनमत करून बुिहाण रनजामशहाचा सूड 
घेण्यासाठी त्याच्यावि चाि केिी. 
 

(६) दोहो बाजूस घनघोि युद्ध झािे आरण बुिहाण रनजामशहािा रवजयश्रीने माळ घातिी. 
त्याच्या ताब्यात शत्रचेू सवु हत्ती आरण तोफिाना ही आिी. अल्लाउद्दीन आरण महमदिान यानंी आपापल्या 
िाजधान्याकंडे काढता पाय घेतिा. अल्लाउद्दीन आरण महमदिान यानंी प्रथम इस्माईि आरदिशहाकडे 
मदतीचे याचना केिी होती. वि झािेल्या युद्धात महमदिानाने आपिे सवु हत्ती आरण तोफिाना 
गमारविी होती. त्याचे गुजिाथचा बहादूिशहा याजबिोबि नाते होते. त्याजकडे त्याने मदतीसाठी याचना 
केिी. बहादूिशहाची आपल्या िाज्याचा रवस्ताि व्हावा हीच एकमेव इच्छा होती. आपिा हा बेत प्रत्यक्षात 
आणण्यासाठी ही एक चागंिी संधी आहे असा त्याने रवचाि केिा. त्याने त्याप्रमाणे आपल्याबिोिबि बिीच 
मोठी फौज घेऊन दरक्षणेच्या रदशनेे कूच केिे. पिंतु अल्लाउद्दीन यािा गुजिाथच्या सुितानाच्या 
िऱ्यािुऱ्या बेताचा िगोिग सुगावा िागिा. त्याने गावीि येथे बहादूिशहाच्या नाव ेिुत्बा वाचिा आरण 
त्याचे वऱ्हाडविीि सावुभौमत्व मान्य केिे. त्याच वेळी िानदेशाचा रमिान महमदिान याने 
अहमदनगिच्या िाज्यावि बहादूिशहाने ताबडतोब चािून जाव ेअसा त्याच्या पाठीशी धौशा घेतिा आरण 
अहमदनगिच्या रनजामशाही घिाण्यावि बहादूिशहाने सख्तीने शिणागती िादावी असा त्यािा आग्रह 
केिा. अल्लाउद्दीन आरण रमिान महमद याचं्या तोंडपुजेपणाचा बहादूिशहािा अंतयामी अरतशय आनंद 
झािा आरण त्याने दौिताबादमागे अहमदनगिकडे कूच केिे. पूवी कथन केल्याप्रमाणे तेथे त्याने आपल्या 
नावाची नाणी पाडिी आरण सावुभौमसत्ताधीश म्हणून आपल्या नावाने द्वाही रफिरविी. यानंति 
उपरिरनर्मदष्ट सुितान आपापल्या िाजधान्याकंडे पित रफििे. थोड्याच कािावधीनंति अल्लाउद्दीन 
इमादशहा मिण पाविा. त्याच्या नंति त्याचा मोठा मुिगा सुितानपदावि आिा. 
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दया इमादशिा [३] (४९०) 
 

(७) गादीवि आल्यानंति काही काळ उिटल्यावि दया इमादशहा याने आपिी मुिगी रबबी 
दौित रहचे बुिहाण रनजामशहाशी िर्गन िाविे. दया इमादशहाने आपल्या मृत्यूपयुत दरक्षणेमधीि सवु 
सुितानाबंिोबि अत्यंत सिोख्याचे संबंध ठेवनू िाज्यकािभाि केिा. त्याच्या मृत्यनंूति त्याचा अल्पवयी 
मुिगा सुितानपदावि आिा. 
 

बुरिाि इमादशिा [३] (४९१) 
 

(८) दया इमादशहाचा मृत्य ूझाल्यानंति त्याचा मुिगा बुिहाण इमादशहा हा गादीवि आिा. तो 
वयाने पोिगेिासा होता. त्याचा मंत्री तुफाििान दक्कनी हा िाजप्ररतरनधी म्हणून िाज्यकािभाि पाहू 
िागिा. बुिहाण इमादशहा हा वयात येऊन आपल्या िाज्याचा अरधकाि पाहाण्यायोर्गय होण्याचे अगोदिच 
तुफाििानाने िान देशाचा सुितान आरण रनजामशाही दिबाि याचं्या मदतीने वऱ्हाडचे िाज्य बळकाविे. 
सितेशवेटी त्याने गादीचा ििा वािस बुिहाण इमादशहा यािा िोिंडी बेड्या घािून निनाळ्याच्या 
रकल्ल्यात बरंदवासात ठेविे आरण स्वतःिा िाज्यरभषेक करून घेतिा. (तो स्वतःिा सुितान म्हणवनू 
घेऊ िागिा.) 
 

तुफालखान [३] (४९२) 
 

(९) तुफाििान हा अरतशय साहसी होता. योजिेिे बेत पूणतु्वािा नेण्यासाठी ज्या उदात्त 
गुणवते्तची आवश्यकता असते ती त्याच्या अंगी प्रकषाने एकवटिेिी होती. ही गुणवत्ता म्हणजे पहाडािाही 
िाजवीि असे साहस आरण पूणतु्वास पोहोचिेिे युक्तीचापल्य. त्याने वऱ्हाडची गादी बळकारवल्यानंति 
त्याच्या सामर्थयांत इतकी झपायाने वाढ होत गेिी की रवजापूि आरण अहमदनगिच्या सुितानानंा 
तुफाििानाचा नाश केल्यािेिीज गत्यंति नाही असे वाटू िागिे. त्यानंी आपल्या फौजा एकवटून 
त्याच्यावि चाि केिी. दोन्ही सुितानानंा तोंड देणे तुफाििानाच्या कुवतीपिीकडचे होते. म्हणून त्याने 
अिी आरदिशहा आरण त्याचा वजीि याचं्याशी संधान बाधंिे. आरदिशहाने युद्ध थाबंवाव े म्हणून त्याने 
आरदिशहाकडे मौल्यवान रहिे-माणकाचंा नजिाणा भेट म्हणून पाठरविा. मुतुजा रनजामशहाच्या हे 
संगनमत जेव्हा दृष्टोत्पत्तीस आिे तेव्हा त्याने अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. पिंतु रहजिी ९८० [रहजिी 
९८० इ. स. १५६८] या वषी बुिहाण इमादशहाची निनाळा रकल्ल्याच्या बदंीवासातून मुक्तता किण्याच्या 
इिाद्याने तुफाििान रवरुद्ध मुतुजा रनजामशहाने पुन्हा चढाई केिी. 
 

(१०) या आक्मणाचा मात्र तुफाििानाने धसका घेतिा आरण मदत मागण्यासाठी आपल्या 
वरकिािा त्याने गोवळकोंड्याचा इब्राहीम कुतुबशहाकडे िवाना केिे. कुतुबशहाकडून मदत आल्यावि 
त्याने अहमदनगिचा वजीि [३] (४९३) चेंगीजिान याच्यावि हल्ला चढरविा. पिंतु तुफाििानाचा 
पूणपुणे पिाभव झािा. त्याचा सक्त पाठिाग किण्यात आिा. पाठिागात त्याची िूप हानी झािी. अिेि 
त्यािा निनाळ्याच्या रकल्ल्यात कोंडण्यात आिे. त्याच्या मुिाने गारविगडच्या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. 
निनाळ्याचा रकल्ला एका उंच डोंगिावि असून अरतशय मजबतू होता. सहजासहजी त्याचा पाडाव होणे 
कठीण होते. हे ध्यानात घेऊन मुतुजा रनजामशहाने तात्पुिता त्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा आरण अिेि 
अहमदनगििा पित रफिण्याचे ठिरविे. पिंतु रकल्ल्याविीि रशबदंीपैकी पुष्ट्कळानंा रफतरवण्यात 
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चेंगीजिानािा यश आिे. त्याचं्यापैकी काहीजण रकल्ल्यावरून रनसटून त्यािा येऊन रमळािे. त्यानंा 
भिपूि बरक्षशी देण्यात आिी. इकडे रकल्ल्यावि िसद आरण दाणागोयाची तूट पडिी आरण त्यामुळे 
रकल्ल्याविीि अनेकानंी पळून आिेल्याचें अनुकिण केिे. सितेशवेटी रकल्ल्यावि तोफा चािरवणािे फक्त 
बािा गोिंदाज रशल्लक िारहिे. रकल्ल्याविीि बदंोबस्ताची उत्तम प्रकािे मारहती पळून आिेल्या 
सैरनकाकंडून चेंगीजिानाने रमळरविी. अरतशय मोठ्या प्रयत्नाने त्याने एक तोफ रकल्ल्यावि चढरवण्यात 
यश रमळरविे. या तोफेच्या भरडमािाने रकल्ल्याचा एक बुरूज उद्ध्वस्त करून टाकण्यात आिा. त्यामुळे 
पडिेल्या हिडािाजवळ एका िात्री एक अरधकािी २८ सैरनक आरण एक रबगुिवािा यानंा घेऊन 
पोहोचिा. त्यानंी तटबदंी पाि केिी. आरण त्याचवळेी रबगुिवाल्यािा रबगुि वाजरवण्याचा हुकूम देण्यात 
आिा. तुफाििानापाशी आता फािच थोडी माणसे रशल्लक होती. त्यािा वाटिे की रकल्ल्यावि 
शत्रकूडीि बऱ्याच माणसानंी प्रवशे रमळरविा आहे. या समजुतीने त्याने रकल्ल्याचे िक्षण किण्याचा 
कसिाही प्रयत्न न किता रकल्ल्यािगतच्या डोंगिात पळ काढिा. दुसऱ्या रदवशी मुतुजा रनजामशहाने 
रकल्ल्याविीि ताब्यात घेता येण्याजोर्गया सवु सामुग्रीवि आपिा कबजा केिा आरण आपल्या सैरनकानंा 
रकल्ला आरण शहि िुटण्याची मुभा रदिी. तुफाििानाच्या पाठिागावि सय्यद हुसेन अिाबादी यािा 
पाठरवण्यात आिे होते. रतसऱ्या रदवशी त्याने तुफाििानािा गाठिे आरण त्यािा कैद करून मुतुजा 
रनजामशहाच्या छावणीत आणिे. त्यानंति काही [३] (४९४) काळाने गारविगडचा रकल्ला मुतुजा 
रनजामशहाच्या स्वाधीन झािा. तुफाििानाचा मुिगा समशिेउि् मुल्क यािा कैद किण्यात आिे. कैदेत 
असिेल्या बुिहाण इमादशहािा वऱ्हाडच्या गादीवि बसरवण्याचे ऐवजी मुतुजा रनजामशहाने त्याची 
िवानगी तुफाििान आरण त्याचा मुिगा समशिेउि् मुल्क याचं्याबिोबि रनजामशाही िाज्यातीि एका 
रकल्ल्यावि केिी. तेथे त्यानंा बरंदस्त किण्यात आिे. असे म्हणतात की त्या रठकाणी काही कािावधीनंति 
रनजामशहाच्या आजे्ञने त्या रतघानंा गळा दाबनू ठाि मािण्यात आिे. काहीजणाचं्या मते तुफाििान 
आरदकरून सवांची ४० कंुटंुबीय मंडळी होती. ही सवुजण एका िात्री रकल्ल्याविीि िक्षकानंी त्याचंा 
कू्िपणे छळ केल्यामुळे मिण पाविी. त्याचें हािहाि किण्याचे कािण म्हणजे त्याचं्या रनवाहासाठी 
रमळणािी िक्कम िक्षकानंा िुबाडून घ्यावयाची इच्छा रनमाण झािी. पिंतु त्या दुदैवी कैद्यानंी या गोष्टीिा 
मान्यता देऊनही त्या िक्षकाचें समाधान झािे नाही. त्यानंी त्या सवु कैद्यानंा एका िात्री छोयाशा तळघिात 
कोंडिे. त्या िात्री भयंकि उष्ट्मा होत होता. श्वास कोंडल्यामुळे रदवस उजाडावयाचे आतच ते सवु कैदी 
मृत्युमुिी पडिे. अशा तऱ्हेने इमादशाही घिाण्याचा आरण वऱ्हाडची गादी बळकारवणाऱ्या तुफाििानाचा 
अस्त झािा. [३४०★ ३४१★] 
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णबदरच्या बरीदशािी घराण्याचा इणतिास 
 

कासीम बरीद [३४२☐] [३] (४९५) 
 

(१) बिीदशाही घिाण्याची अहमदाबाद रबदि या िाजधानीच्या रठकाणी स्थापना झाल्यानंति आज 
तागायत त्या घिाण्यातीि सात पुरुष सुितानपदावि आिे. [३४३★] 
 

(२) कासीम बिीद तुकु यािा ख्वाजा शहाबुद्दीन अिी येजदी याने रबदि येथे आणिे आरण 
जॉर्मजयन गुिाम म्हणून त्यािा सुितान महमूदशहा िष्ट्किी बहमनी यािा रवकिे. महमूदशहाने 
आपल्याजवळीि जॉर्मजयन सेवकामंध्ये त्याची भिती केिी. महमूहशहाच्या कािरकदीत पैठण आरण चाकण 
यामधीि प्रदेशात मिाठा बंडिोिानंी पुडंाई माजरविी होती. रतचा मोड किण्यासाठी कासीम बिीद यािा 
पाठरवण्यात आिे. या कामरगिीत आपल्या शौयाने कासीम बिीद नावारूपािा आिा. एका रठकाणी 
झािेल्या चकमकीत कासीम बिीद याने रवशषे शौयु गाजवनू जय रमळरविा आरण साबाजी मिाठा यािा 
ठाि माििे. सुितानाने साबाजीच्या मुिीबिोबि कासीम बिीदचा मुिगा अमीि बिीद याचा त्याने केिेल्या 
सेवाचाकिीचे बक्षीस म्हणून रववाह िावनू रदिा. साबाजीच्या ताब्यातीि मुिूि देिीि त्याच्याकडे िावनू 
देण्यात [३] (४९६) आिा. साबाजीच्या चाकिीत असिेिे ४०० च्या वि मिाठे रशपाई कासीम बिीदच्या 
चाकिीत रशििे. त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळ जणाचंी मने त्याने मुसिमान धमु स्वीकािण्याबद्दि वळरविी. कासीम 
बिीदच्या चाकिीत रशििेल्या या मिाठा रशपायाबंद्दि अमीि बिीदच्या मनात अरतशय आपुिकीची भावना 
होती. मुिाच्या िर्गनामुळे रनमाण झािेिे जे नवीन नाते होते त्यामुळे कासीम बिीदचे त्याच्या 
जहारगिीविीि वचुस्व अरतशय वाढिे. त्याचा परिणाम असा झािा की, सुितान महमूदशहा बहमनीच्या 
कािरकदीत इति अरमिापं्रमाणेच त्याच्याही मनात आपल्यािा िाजकीय सत्ता प्राप्त व्हावी अशी इच्छा उत्पन्न 
झािी. आरदिशहा, रनजामशहा आरण इमादशहा याचं्या सल्ल्यावरून त्याने औसा, कन्धाि आरण उद्गीि 
हे रकल्ले बळकारविे. त्याने बहमनी सुितानाकडे अहमदाबाद रबदि हे शहि आरण रबदिचा रकल्ला ठेवनू 
स्वतःच्या नावे िुत्बा वाचिा आरण नाणी पाडिी. आपल्या जहारगिीवि त्याने एकंदि १२ वष ेमहमूदशहा 
बहमनीच्या कािरकदीतच स्वतंत्रपणे िाज्य चािरविे. कासीम बिीदचा मृत्य ूरहजिी ९१० [रहजिी ९१० इ. 
स. १५०४] या वषी झािा. 
 

अमीर बरीद [३४४★ ते ३४९] 
 

(३) आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति अमीि बिीद सुितान पदावि आिा. याच्या िाजवटीत 
महमूदशहा बहमनी कािवश झािा. बहमनी घिाण्यातीि शवेटचा सुितान किीमउल्ला शहा बहमनी हा 
रबदिहून अहमदनगिकडे पळून गेिा. याच सुमािास इस्माईि आरदिशहाने रबदि हजकून घेतिे पण ते 
त्याने अमीि बिीद याच्या पुन्हा स्वाधीन केिे. ज्यावळेी अिाउद्दीन इमादशहा आरण िानदेशाचा सुितान 
रमिान महमदिान याचं्या रचथावणीवरून गुजिाथच्या बहादूिशहाने [३] (४९७) दरक्षणेवि आक्मण केिे, 
त्यावळेी इस्माईि आरदिशहाने अमीि बिीद यािा रवजापूि येथे बोिाव ूपाठरविे. अमीि बिीदकडे ४००० 
पिदेशी घोडदळाचे अरधपत्य रदिे. या घोडदळातीि घोडेस्वािानंी इमामाचें अनुयारयत्व दािरवणािी १२ 
कोनी रशििाणे परिधान केिी होती. यापूवीच सागंण्यात आल्याप्रमाणे हे घोडदळ बुिहाण रनजामशहाच्या 
सहाय्याथु पाठरवण्यात आिे. अमीि बिीद याने बहादूिशहाबिोबि झािेल्या िढाईत असामान्य शौयु 
गाजरविे. अिेि यानंति काही वषांनी बुिहाण रनजामशहाच्या सहाय्याथु कूच करून जात असताना अमीि 
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बिीद एकाएकी आजािी पडिा आरण त्यािा दौिताबाद येथे मिण आिे. त्याचा भाऊ ख्वाजा जहान याने 
अमीि बिीदचे शव अहमदाबाद रबदि येथे आणिे. रबदि येथे त्याचे दफन किण्यात आिे. 
 

(४) [रहजिी ९४५ इ. स. १५२९] अमीि बिीद याची एकंदि कािकीदु ४५ वषे एवढी झािी. 
 

अली बरीदशिा [३५२★ ते ३५५★] 
 

(५) बिीदशाही घिाण्यामध्ये स्वतःिा सुितान म्हणवनू घेणािा परहिा पुरुष म्हणजे अिी 
बिीदशहा. कािण जिी त्याचा आजा कासीम बिीद याने िाजरचन्हे धािण केिी होती तिी तो स्वतःिा 
सुितान म्हणवनू घेत नसे. अिी बिीदशहा गादीवि आल्यानंति जेव्हा बुिहाण रनजामशहाने आपिा 
वजीिशहा तारहि यािा बिीदशहाचे अरभनंदन किण्यासाठी पाठरविे तेव्हा अिी बिीदशहाने परिणामाचंी 
रक्षती न बाळगता शहा तारहिचा धमुपंथ आरण त्याची मते यावि कडाडून हल्ला चढरविा. यावळेी अिीबिीद 
याने बोिण्याच्या ओघात शहा तारहििा जे टोमणे माििे त्यामुळे शहा तारहिची मनःस्स्थती संतप्त झािी 
आरण तो अिी बिीदशहाच्या दिबािातून चािता झािा. अहमदनगि येथे पित आल्यावि त्याने आपल्यािा 
रमळािेल्या अपमानास्पद वागणुकीची हकीकत बुिाहाण रनजामशहाच्या कानावि घातिी आरण रबदिवि 
सैन्यासहवतुमान चािून जाण्यासाठी त्याने [३] (४९८) बुिहाण रनजामशहािा उद्युक्त केिे. अिी 
बिीदशहाने कल्याणीचा रकल्ला इस्माईि आरदिशहाच्या ताब्यात रदिा आरण त्याची मदत मारगतिी. 
इतके जिी झािे तिी बुिहाण रनजामशहाने इतक्या झपायाने कूच केिे की त्याच्या फौजा नरजक 
आल्याबिोबि औसा, कन्धाि आरण उद्गीि हे रकल्ले त्याच्या स्वाधीन झािे. त्याने रबदिच्या िाज्याचा 
बहुतेक सवु मुिूि पादाक्ान्त केिा. अिी बिीदशहाच्या ताब्यात सािीना ४००,००० होन उत्पन्न येईि 
एवढा मुिूि जेमतेम िारहिा. 
 

(६) ९८७ [रहजिी ९८७ इ. स. १५७९] यावषी मुतुजा रनजामशहा याने रबदिच्या ताब्यातीि 
उवुरित मुिुिावि आक्मण केिे आरण िुद्द रबदिच्या िाजधानीिा वढेा रदिा. अिी बिीदची परिस्स्थती 
अरतशय शोचनीय झािी आरण त्याने मदतीसाठी अिी आरदिशहाकडे आपिा वकीि पाठरविा. अिी 
आरदिशहाने अिी बिीदकडीि दोन गुिामाचंी मागणी केिी आरण ते आपल्याकडे पाठरवल्यास आपण 
मदत करू असे कळरविे. अिी बिीदशहाने या गोष्टीिा संमती रदिी. अिी आरदिशहाकडून २००० 
घोडेस्वाि महमदाबाद रबदिचा वढेा उठरवण्यासाठी म्हणून अिी बिीदच्या मदतीसाठी कूच करून गेिे. 
अिी बिीदशहाच्या मदतीिा आरदिशाही फौजा येत आहेत याची मुतुजा रनजामशहािा िबि कळिी. 
त्याचवळेी आपिा भाऊ बुिहाण रनजामशहा याने अहमदनगि येथे बडंाचा झेंडा उभािल्याचेही त्यािा 
कळिे. तेव्हा त्याने अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. रकल्ल्याचा वढेा चािू ठेवण्याकिता त्याने रमजा 
यादगाि यािा आरण त्याच्या मदतीसाठी म्हणून गोवळकोंड्याकडून अहमदनगिच्या फौजेिा येऊन 
रमळािेल्या कुतुबशाही फौजेिा पाठीमागे ठेविे. पिंतु रवजापूिच्या फौजा रबदिपासून काही मिै अंतिावि 
चािून आल्या नाही तोच रमजा यादगाि याने माघाि घेतिी. यानंति अिी बिीदशहाने वि उल्लेरििेल्या 
दोन गुिामानंा त्याचं्या इच्छेरवरुद्ध रवजापूिकिाचं्या स्वाधीन केिे. एका धन्याकडून दुसऱ्या धन्याच्या 
ताबेदािीत जाव े िागल्यामुळे झािेिा अपमान त्या तरुण गुिामानंा अत्यंत असह् झािा. यापूवीच 
सारंगतल्याप्रमाणे या दोन गुिामानंा जेव्हा रवजापूि येथे आणण्यात आिे तेव्हा त्यातीि एकाने अिी 
आरदिशहािा यमसदनास पाठरविे. यानंति काही काळाने अिी [३] (४९९) [रहजिी ९९० इ. स. 
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१५६२] बिीदशहा मिण पाविा. त्याची कािकीदु एकंदि २५ वष ेझािी. त्याच्यानंति त्याचा मोठा मुिगा 
सुितानपदावि आिा. [३५६☐] 
 

इब्रािीम बरीदशिा[*] 
 

(७) [रहजिी ९९७ इ. स. १५६९] इब्राहीम बिीदशहाने एकंदि सात वष ेिाज्य केिे आरण नंति तो 
मिण पाविा. [३५७☐] 
 

कासीम बरीदशिा दुसरा 
 

(८) [रहजिी १००० इ. स. १५७२] इब्राहीम बिीदशहाच्या मृत्यनंूति त्याचा धाकटा भाऊ कासीम 
बिीदशहा दुसिा हा गादीवि आिा त्याने तीन वष ेिाज्य केिे आरण नैसर्मगकरित्या त्याचा मृत्य ूझािा. 

 
णमजा अली बरीदशिा 

 
(९) कासीम बिीदशहा दुसिा याच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा गादीवि आिा. हा िहान असून 

त्याचे नाव रमजा अिी बिीद असे होते. त्याचा एक नातिग अमीि बिीद याने काही कािावधीनंति रबदिचे 
िाज्य बळकारविे आरण रमजा अिी बिीद यािा रबदिमधून भागानगििा काढून िाविे. त्यानंति त्याने 
स्वतःिा िाज्यारभषेक करून घेतिा आरण अमीि बिीद ही पदवी धािण केिी. 
 

अमीर बरीदशिा दुसरा [३] (५००) 
 

(१०) प्रस्तुत वषु रहजिी १०१८ [रहजिी १०१८ इ. स. १६०९] हे आहे. यावळेी रबदिच्या 
हसहासनावि सुितान म्हणून अमीि बिीदशहा दुसिा हा आहे. 
 

गोवळकोंड्याच्या कुतुबशािी घराण्याचा इणतिास 
 

सुलतान कुली कुतुबशिा [३] (३२१) 
 

(१) इब्राहीम कुतुबशहाच्या कािरकदीत पर्मशयाचा एक िरहवासी शहा िुझा याने एक गं्रथ 
रिरहिा. त्या गं्रथात त्याने कुतुबशाही घिाण्याच्या उदयाचा इरतहास रदिा होता. या गं्रथाची प्रत मिा 
रमळू शकिी नाही त्यामुळे या घिाण्याच्या इरतहासासंबधंी जेवढी मारहती मिा रमळरवता आिी 
तेवढ्याविच समाधान मानणे मिा भाग पडिे. 
 

(२) सुितान कुिी हा वटािुू तुकुमान जमातीच्या वशजंापैंकी होता असे म्हणतात. ही जमात अिी 
शुकुि याच्या संप्रदायातीि होती. [३] (३२२) त्याच्या दिबािातीि काही अरमिउमिावानंी असे ठामपणे 
प्ररतपादन केिे की सुितान कुिी हा पर्मशयाचा सुितान रमजा जहानशहा याचा नातू होता. त्यानंी प्रकट 
केिेल्या या मताचा पुिस्काि किणािा रनरित आरण ठाम पुिावा मात्र मिा रमळू शकिा नाही. असे 
सारंगतिे जाते की सुितान कुिीचा जन्म हमदान येथे झािा आरण महमदशहा बहमनीच्या कािरकदीच्या 
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अगदी अिेिीिा तो दरक्षणेत आिा. त्यावळेी तो तारुण्याच्या एैन भिात होता. महमदशहा बहमनीच्या 
शिीििक्षक दिात अनेक तुकी िोकाचं्या पिटणी होत्या. त्यापैकी एका पिटणीत त्याची भिती झािी. 
कोणत्याही अरधकािाच्या जागेिा उपयुक्त अशा उत्कृष्ट रशक्षणाचा िाभ त्यािा झाल्यामुळे त्यानंति एका 
सिकािी रवभागात एका िात्याचा सरचव म्हणून त्याची रनयुक्ती किण्यात आिी. यानंति काही काळाने 
बहमनी दिबािाकडे तक्ािी आल्या की तेिंगणातीि िरहवासी आरण छोटे छोटे जमीनदाि यानंी सिकािी 
सािा भिण्याचे सपशिे नाकाििे आहे आरण त्यानंी बडंाचे रनशाण उभाििे आहे. तेव्हा महमदशहा 
बहमनीने तेिंगणात एका अरधकाऱ्याच्या हातािािी फौजेची िवानगी किण्याचे ठिरविे. पिंतु सुितान 
कुिीने आपण फौज घेतल्यारशवाय तेिंगणात जातो आरण तेथीि परिस्स्थती समाधानकािकपणे 
आटोक्यात आणतो अशी सुितानाकडे सागंी पाठरविी. त्याप्रमाणे त्याची या कामावि नेमणूक किण्यात 
आिी. त्याच्या कामरगिीत त्यािा इतके यश आिे की थोड्याच कािावरधत त्याने हहदंूनी बळकारविेिे 
तेिंगणातीि अनेक िहान िहान रजल्हे पित हजकून घेतिे. 
 

(३) महमूदशहा बहमनीच्या कािरकदीत सुितान कुिीिा अमीिपदाचा मान देण्यात आिा आरण 
त्यािा कुतुबउि् मुल्क या पदवीचा मानकिी किण्यात आिे. त्यानंति काही काळाने युसुफ आरदिशहा, 
महमद रनजामशहा आरण फतेउल्ला इमादशहा यानंी बहमनींबिोबिची िाजरनष्ठा झुगारून रदिी आरण 
आपिे स्वातंत्र्य जाहीि केिे आरण आपापल्या मुिुिात १२ इमामाचं्या नाव े िुत्ब्याचे जाहीि पठण व्हावे 
असा हुकूम काढिा. या परिस्स्थतीत बहमनी घिाण्याचा एक अरधकािी आरण सेनापती या नात्याने सुितान 
कुिी यानेही बािा इमामाचं्या नाव े जाहीिरित्या िुत्ब्याचे पठण किण्याची प्रथा सुरू केिी. रहजिी ९१८ 
[रहजिी ९१८ इ. स. १५१२] यावषी महमूदशहा बहमनीच्या हातातीि उििीसुििी सत्ता नाहीशी झािी. 
िाज्यकािभािात त्याच्या अंगी दुबळेपणा आिा आरण [३] (३२३) िाज्यातीि सत्ता त्याचा वजीि बिीद 
याजकडे जाऊन बिीदचे वचुस्व िाज्यकािभािात प्रस्थारपत झािे. तोपयंत सुितान कुिी याने आपिे 
स्वातंत्र्य पुकाििे नाही. पिंतु विीिप्रमाणे परिस्स्थती अस्स्तत्वात आल्यानंति त्याने आपिे स्वातंत्र्य जाहीि 
केिे. 
 

(४) हहदुस्थानात रूढ असिेल्या सवुमान्य पद्धतीचे अनुकिण न किता सुितान कुिी याने 
आपल्या दिबािी रितीरिवाजाबाबत पर्मशयातीि चािीरितींचे अनुकिण केिे. त्यापैकी एक रूढ पद्धत 
रदवसातून पाच वळेा नौबती अथवा शाही वाद्यवृदंाकंडून वादे्य वाजरवण्याची होती. त्याने िाज्यातीि 
अरधकािाच्या सवु जागावंि आपल्या देशबाधंवाचंी भिती केिी. सुितानपदाच्या सवु मानभिातबाचंा 
स्वीकाि केल्यानंतिही तो रबदिच्या महमूदशहा बहमनीकडे उंची आरण भािी नजिाणा भेट म्हणून पाठवीत 
असे. 
 

(५) दरक्षणेमधीि सवु सुितानाबंिोबि सुितान कुिी कुतुबशहा याचे संबधं शातंतेचे आरण मतै्रीचे 
होते. या प्रसंगािा अपवाद म्हणजे ज्यावळेी फतेउल्ला इमादशहा याच्या रचथावणीवरून गुजिाथचा सुितान 
बहादूिशहा याने दरक्षणेवि आक्मण केिे आरण अहमदनगिच्या रनजामशाही िाज्याच्या बव्हंशी सवु 
प्रदेशात जाळपोळ आरण िुटािूट केिी हा होय. त्यावळेी सुितान कुिी कुतुबशहा याने आपिा वकीि 
पाठरविा आरण बहादूिशहाबिोबि मैत्रीची बोिणी सुरू केिी. पिंतु बहादूिशहा जेव्हा गुजिाथेिा पितिा 
तेव्हा रहजिी ९४० [रहजिी ९४० इ. स. १५३३] या वषी बुिहाण रनजामशहाच्या रचथावणीवरून इस्माईि 
आरदिशहा याने सुितान कुिी कुतुबशहाच्या ताब्यातीि कल्याणीच्या रकल्ल्यािा वढेा रदिा. 
आरदिशाही फौजाबंिोबि मुकाबिा किणे सुितान कुिी कुतुबशहा यािा शक्य न झाल्याने त्याने 
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रवजापूिच्या फौजाचंी िसद तोडण्यासाठी म्हणून आपल्या सैन्याची केवळ एक तुकडी िवाना केिी. 
कुतुबशहाचे सुदैव म्हणून याच सुमािास इस्माईि आरदिशहािा एकाएकी तापाने घेििे आरण त्यातच 
त्याचा मृत्य ूझािा. यावि सुितान कुिी कुतुबशहा याने तह घडवनू आणण्यासाठी मध्यस्थी म्हणून बुिहाण 
रनजामशहाकडे आपिा एक दूत पाठरविा. यानंति रवजापूि आरण गोवळकोंडा यामध्ये तह झािा. 
 

(६) सुितान कुिी कुतुबशहाचा सवांत मोठा मुिगा जमशीद हा होता. आपल्या बापाचा मृत्यू कधी 
होईि याची तो बिाच काळपयंत मागु–[३] (३२४) प्ररतक्षा किीत होता. विीि घटनेनंति काही काळाने 
त्याने आपल्या एका गुिामािा सुितान कुिी कुतुबशहाचा िून किण्यास उद्युक्त केिे. त्याप्रमाणे एके 
रदवशी कुतुबशहा काही रहऱ्याचंी पािि कित असताना ह्ा गुिामाने िंजीि उपसिा आरण कुतुबशहाच्या 
हृदयात िोिवि िुपसिा. ही घटना रहजिी ९५० [रहजिी ९५० इ. स. १५४३] या वषी झािी. आपण 
केिेिे कृत्य सागंण्यासाठी िुनी गुिाम जमशीदकडे धावतपळत गेिा पिंतु या िुनाच्या पाठीमागे आपिा 
हात आहे हे जगजाहीि होईि या भीतीने त्याने त्या गुिामािा जागचेजागी तिवािीचा वाि करून ठाि 
माििे. 
 

(७) सुितान कुिी कुतुबशहा याने एकंदि ३३ वषेपयंत िाज्यकािभाि केिा. त्याच्या पाठीमागे 
त्याचे जमशीद, हैदि आरण इब्राहीम असे तीन मुिगे हयात होते. [३५८★] 

 
 

जमशीद कुतुबशिा [३] (३२५) 
 

(८) आपल्या बापाच्या मृत्यनंूति जमशीद कुतुबशहा हा तख्तावि आिा. त्या प्रसंगी बुिहाण 
रनजामशहाचा मुख्य वकीि आरण पेशवा व धमुगुरू शहा तारहि याचे तेथे आगमन झािे. शहा तारहिने 
जमशीद कुतुबशहाचे अरभनंदन केिे. यानंति काही काळाने आरदिशाही आरण रनजामशाही सुितानामंध्ये 
युद्ध पेटिे. तेव्हा रनजामशहािा मदत किण्यासाठी म्हणून जमशीद कुतुबशहाने आपल्या फौजेची 
जमवाजमव केिी. त्यानंति त्याने काकनी या गावाकडे कूच केिे आरण तेथे त्याने एक मजबूत रकल्ला 
बाधंिा. आरदिशहा या सुमािास िामिाजा आरण बुिहाण रनजामशहा याच्या संयुक्त फौजाबंिोबि 
मुकाबिा किण्यात गुंतिा असल्यामुळे कुतुबशहावि चािून जाण्यासाठी सैन्याची िवानगी त्यािा किता 
आिी नाही. याचा फायदा घेऊन कुतुबशहाने काकनीहून एटगीिच्या रकल्ल्याकडे कूच केिे आरण 
रकल्ल्यािा त्याने वढेा रदिा. दिम्यान इब्राहीम आरदिशहाने आपल्या दुसऱ्या शत्रूंबिोबि शिसंधी केिी 
होती. त्याने आपिा एक सेनापती आसदिान िािी याच्याबिोबि भिपूि फौज देऊन त्यािा एटगीिचा वढेा 
उठरवण्यासाठी िवाना केिे. ही बातमी कळल्यावि जमशीद कुतुबशहाने बुिहाण रनजामशहािा पत्र 
रिरहिे. त्यात त्याने असे कळरविे की मी जे काही केिे ते तुम्ही आरण िामिाजाने आरदिशहारवरुद्ध 
केिेल्या कािवाईबिोबि एकोपा साधण्यासाठीच. या पत्रात जमशीद कुतुबशहाने त्याचा सल्ला 
घेतल्यारशवाय हकवा आरदिशहाबिोबि जो व्यवहाि झािा त्याबद्दि त्याच्या कानावि काहीच न घािता तो 
केल्याबद्दि बुिहाण [३] (३२६) रनजामशहाची ििडपट्टी काढिी. जमशीद कुतुबशहाच्या या पत्रावि 
बुिहाण रनजामशहाने कळरविे की आपण जे काही केिे त्याचे स्वरूप कायम नसून ती केवळ तात्पुित्या 
स्वरूपाची तडजोड आहे. बुिहाण रनजामशहाने जमशीद कुतुबशहािा काकनी येथे भिपूि रशबदंी 
ठेवण्याचा सल्ला रदिा आरण त्यािा असे वचन रदिे की पावसाळा संपल्यानंति आपण दोघानंी आपल्या 
फौजा एकवटून संगनमताने आरदिशाही मुििावि चढाई किण्याची योजना आिू. मी स्वतः आरदिशाही 
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मुिुिाचा भीमानदीच्या पूवेकडचा सवु भाग आपल्या ताब्यात घेईन. बुिहाण रनजामशहाने असेही सुचरविे 
की एटगीि, सागि आरण कुिबगा ही तुम्ही आपल्या ताब्यात घ्यावी आरण नळदुग ुआरण सोिापूि यावि 
माझा हक्क िाहावा. रनजामशहाच्या कािस्थानी स्वभावाची जमशीद कुतुबशहािा पूणुपणे कल्पना होती. 
त्याने काकनीवि आपिा ताबा ठेविा, एवढेच नव्हे ति एटगीिचा वढेा अरधक सख्त केिा. पिंतु 
रवजापूिचा सेनानी आसदिान िािी याने प्रथम काकनीच्या रकल्ल्यावि हल्ला केिा. रकल्ल्याचा वढेा तीन 
मरहने चािल्यावि त्याने अचानक फौजा घुसवनू रकल्ला सि केिा. रकल्ल्याविीि एकूण-एक रशबदंीिा 
त्याने ठाि केिे आरण तेथून झपायाने कूच किीत तो एटगीिच्या रदशनेे रनघािा. आसदिान िािीच्या 
फौजा नजीक आल्याचे रदसताच जमशीद कुतुबशहाने रकल्ल्याचा वेढा उठरविा आरण आपल्या देशाकडे 
त्याने माघाि घेतिी. आसदिान िािीने त्याचा पाठिाग केिा. दोन्ही फौजातं झािेल्या अनेक चकमकीत 
आसदिानािाच नेहमी रवजय रमळत गेिा. यापैकी अिेिच्या चकमकीत आसदिान आरण जमशीद 
कुतुबशहा याचंी िढाई जंुपिी. या िढाईत आपल्या तिवािीचे आसदिानाने जमशीद कुतुबशहावि घाव 
घातिे. त्याच्या तिवािीच्या वािाने कुतुबशहाच्या नाकाचे टोक तुटिे, त्याच्या गािावि िोिवि जिम 
झािी आरण त्याच्या विच्या ओठाचा थोडासा भाग फाटिा. या जिमामुंळे कुतुबशहाच्या चेहऱ्यावि 
कायमचे व्यंग िारहिे एवढेच नव्हे ति त्यािा धडपणे िाणे अथवा रपणे हेही कठीण झािे. आपल्या 
िाजधानीिा पितल्यावि त्याने आपिे वकीि रवजापूि येथे पाठरविे आरण त्यानंी रवजापूिच्या 
सुितानाबिोबि शिसंधी घडवनू आणिी. यानंति कुतुबशहाने हहदंूच्या ताब्यात असिेिा प्रदेश हजकून 
घेण्याकडेच स्वतःच िक्ष वळरविे. त्यासाठी झािेल्या िढायातं तो आजािी पडिा आरण दोन वष ेति तो 
जगतो की मितो अशी परिस्स्थती रनमाण झािी. [३] (३२७) त्याची अस्वस्थता जसजशी वाढत गेिी 
तसतसा त्याचा स्वभाव रदवसेंरदवस रिन्न बनत गेिा. अगदी क्षलु्लक कािणावरून सुद्धा त्याने अनेकानंा 
देहदंडाची रशक्षा रदिी. त्याच्या कौयामुळे त्याची प्रजा भयचकीत होऊन हवािरदि झािी. त्याचे दोघे 
भाऊ रबदििा पळून गेिे. त्यापैकी मोठा हैदििान हा काही कािानंति मिण पाविा आरण त्याच्याहून 
धाकटा भाऊ इब्राहीम ह्ाने रवजयनगिकडे पळ काढिा. दिम्यानच्या काळात जमशीद कुतुबशहािा 
देिीि रहजिी ९५७ [रहजिी ९५७ इ. स. १५५०] या वषाच्या सुरुवातीिा मृत्यू आिा. त्याने एकंदि सात 
वषपेयंत िाज्य केिे. [३५९★ ३६०★] 

 
[३६१☐] इब्रािीम कुतुबशिा [३] (३२८) 

 
(९) पुढे रदिेल्या वृत्तानं्तावरून त्या काळी दरक्षण देशात दं्वद्व युद्ध िेळण्याची िोकाचंी मजि 

कुठपयंत गेिी होती हे रदसून येईि. इब्राहीम कुतुबशहा हा आपिा भाऊ जमशीद कुतुबशहा 
सुितानपदावि असताना रवजयनगि येथे होता. त्याची िामिाजाने उत्तम प्रकािे बडदास्त ठेविी आरण 
त्याच्या उदिरनवाहासाठी एका जहारगिीचे उत्पन्न नेमून रदिे. ह्ा जहारगिीची मािकी िामिाजाचा 
अरधकािी अंबििान हबशी याजकडे होती. एकदा त्याची इब्राहीम कुतुबशहाबिोबि िस्त्यात गाठ पडिी 
आरण अंबििानाने आपिी जहारगिी बळकारवल्याचा इब्राहीम कुतुबशहावि आिोप केिा. इब्राहीम 
कुतुबशहाने यावि उत्ति रदिे की सुितानानंा आपल्या ताब्यातीि जहारगिीची मजीप्रमाणे वासिात 
िावण्याचा अरधकाि आहे आरण रवजयनगिच्या िाजाने स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे आपल्यािा ती जहागीि 
बहाि केिी [३] (३२९) आहे. एवढे बोिून इब्राहीम कुतुबशहा आपल्या वाटेने रनघािा. पिंतु अंबििानाने 
तिवािीच्या बळावि आपल्या सुितानपदावि हक्क शाबीत करून घेण्याची तुझी रहम्मत नाही असे बोिून 
इब्राहीम कुतुबशहािा रडवचिे आरण तू भ्याड आहेस असे सागंून त्याची रनभतु्सना केिी. अंबििानाच्या 
उद्धटपणाबद्दि इब्राहीम कुतुबशहाने त्यािा ताकीद रदिी. पिंतु इब्राहीमने दािरविेल्या संयमामुळे 
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अंबििानाच्या क्ोधात अरधकच भि पडिी आरण त्याने गरिच्छ भाषेत इब्राहीम कुतुबशहािा रशव्या 
देण्यास सुरुवात केिी. यावि इब्राहीम कुतुबशहा घोड्यावरून िािी उतििा आरण त्याने म्यानातून 
तिवाि उपसिी. अंबििानही त्याच्यावि धाऊन गेिा. पिंतु इब्राहीमच्या प्रसंगावधानाचा त्यािा फायदा 
रमळािा आरण त्याने आपल्या प्ररतस्पध्यािा कंठस्नान घातिे. अंबििानाचा भाऊ जवळच उभा होता. 
त्याने आपल्या भावाचीच तळी उचिून धििी आरण इब्राहीमवि हल्ला केिा. पण त्याने दािरविेल्या 
अरवचािीपणामुळे त्याचाही बळी पडिा. इकडे जमशीद कुतुबशहाचा मृत्य ू झाल्यानंति त्याच्या दिबािी 
मंडळींनी त्याच्या २ वषांच्या अल्पवयी मुिािा हसहासनावि बसरविे. यावि कुतुबशहाच्या अरमिानंी 
िाजवाड्यात एकच गदी जमरविी आरण एकच कोिाहि माजरविा. त्याचंी दंगि इतकी वाढिी की 
िाज्याचा वकीि आरण पेशवा मुस्तफािान याने रवजयनगििा असिेल्या इब्राहीम कुतुबशाहािा रिरहिे 
आरण ताबडतोब गोवळकोंड्यािा रनघून येण्यारवषयी त्यािा कळरविे. िाज्याच्या सिहद्दीपाशी तो 
आल्यावि मुस्तफािान त्यािा सामोिा गेिा. मुस्तफािानािा त्याने रमिजुमिा ह्ा अरधकािपदावि नेमिे 
आरण त्यािा मानाचा पोषाि रदिा. थोड्याच कािावरधत इब्राहीम कुतुबशहािा सिाबतिान ३००० 
घोडेस्वाि घेऊन येऊन रमळािा आरण त्याचप्रमाणे दिबािात दंगि माजरवणािे आरण अल्पवयी 
सुितानाची बाजू घेणािे दरक्षणी यानंा सोडून आिेिे अरधकािी त्यािा सामीि झािे. इब्राहीम कुतुबशहा 
गोवळकोंड्याच्या िाजधानीिा पोहोचेपयंत त्यािा येऊन रमळािेल्या स्वािाचंी संख्या ६००० वि गेिी. 
यामुळे त्याच्या तख्तनशीन होण्याबाबत कोणतीच अडचण उििी नाही. दुसऱ्या रदवशी इब्राहीम कुतुबशहा 
हा सुितनपदावि कोणत्याच प्रकािचा रविोध न होता रविाजमान झािा. या परिस्स्थतीिा कािण म्हणजे 
मुस्तफािानाची अमाप िोकरप्रयता होती. हे ध्यानात घेऊन इब्राहीम कुतुबशहाने यानंति काही काळाने 
आपिी बहीण मुस्तफािानािा रववाहात रदिी. [३] (३३०) 
 

(१०) रहजिी ९६५ [रहजिी ९६५ इ. स. १५५८] या वषी इब्राहीम कुतुबशहाने हुसेन 
रनजामशहाबिोबि संगनमत करून रवजापूिच्या िाज्यावि आक्मण केिे. दोघामंध्ये त्यावळेी असे ठििे की 
हुसेन रनजामशहाने कुिबगा घ्याव े आरण इब्राहीम कुतुबशहाने एटगीिचा कब्जा घ्यावा. या योजनेनुसाि 
दोघाजणानंी परहल्याप्रथम कुिबर्गयाच्या रदशनेे कूच केिे. त्यावळेी इब्राहीम कुतुबशहािा हुसेन 
रनजामशहाच्या प्रबि सामर्थयाची कल्पना आिी आरण त्या सामर्थयाचा साम्राज्यतृष्ट्णेच्या कामी उपयोग 
किण्याकिता सहाय्य किण्यास त्याने आपिी अरनच्छा प्रकट केिी आरण म्हणून काही रदवसानंति 
एकाएकी तो आपिी छावणी उठवनू गोवळकोंड्याकडे चािता झािा. आरदिशाही फौजाबंिोबि एकाएकी 
मुकाबिा किणे हुसेन रनजामशहािा अशक्य झाल्यामुळे त्याने अहमदनगिकडे माघाि घेतिी. जेव्हा अिी 
आरदिशहा आरण िामिाजा याचं्या संयुक्त फौजानंी हुसेन रनजामशहारवरुद्ध चाि केिी तेव्हा त्यानंी 
इब्राहीम कुतुबशहािा आपल्यािा येऊन रमळण्यारवषयी आवाहन केिे आरण िाजकीय स्वाथी हेतू मनात 
बाळगून कुतुबशहा त्यानंा जाऊन रमळािा. आरदिशहा आरण िामिाजा यानंी अहमदनगििा वेढा रदिा. 
त्यावळेी वढे्यात तो हजि होता. पिंतु अहमदनगिचा पाडाव झाल्यावि त्याच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे 
आरदिशहा आरण िामिाजा यानंा न रवचािता आरण न सागंता-सविता त्याने आपल्या सैरनकासं कुि 
फौजेतून काढून घेतिे. आपल्या छावणीचा थोडासा भाग त्याने जागेवि ठेविा आरण स्वतः 
गोवळकोंड्याकडे माघाि घेतिी. युद्ध संपल्यानंति इब्राहीम कुतुबशहाने आपिा वकीि हुसेन 
रनजामशहाकडे पाठरविा आरण त्याची मुिगी रबबी जुमिी रहच्याबिोबि रववाह किण्यासंबधंीची आपिी 
इच्छा त्याने रनजामशहािा कळरविी. हुसेन रनजामशहाने कळरविे की अिी आरदिशहाकडून 
कल्याणीचा रकल्ला संयुक्तरितीने चढाई करून रहसकावनू घेण्यास आपण संमती देत असाि ति आपण 
केिेिी रवनंती मिा मान्य आहे. कुतुबशहाने या बेतािा मंजुिी रदिी आरण त्याप्रमाणे रहजिी ९७१ [रहजिी 
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९७१ इ. स. १५६४] यावषी रनजामशहा आरण कुतुबशहा यानंी आपापल्या िाजधान्याहूंन कल्याणीच्या 
रकल्ल्याचा पाडाव किण्यासाठी कूच केिे. कल्याणीजवळ कुतुबशहा आल्यावि त्याचा आरण रबबी जुमिी 
रहचा रववाह मोठ्या थाटाने साजिा झािा. त्यानंति दोघाचं्या संयुक्त फौजानंी कल्याणीिा वढेा रदिा. 
दिम्यान अिी आरदिशहा याने अहमदनगि आरण गोवळकोंडा या िाज्याचं्या सुितानारंवरुद्ध िामिाजा, 
तुफाििान आरण अमीि बिीद याचं्याशी संगनमत करून दोस्तीचा तह केिा होता. [३] (३३१) त्यामुळे 
कल्याणीचा वेढा उठरवणे शहाणपणाचे आहे असा हुसेन रनजामशहा आरण इब्राहीम कुतुबशहा यानंी रवचाि 
केिा आरण त्यानंी आपापल्या िाजधान्याकंडे वढेा उठवनू माघाि घेतिी. िामिाजा आरण अिी आरदिशहा 
यानंी अहमदनगिपयंत हुसेन रनजामशहाचा पाठिाग केिा. मागातीि सवं रनजामशाही मुिूि त्यानंी 
उद्ध्वस्त केिा. पितताना त्यानंी तेिंगणाच्या सिहद्दीविीि उदगी या गावी जवळजवळ ६ मरहने छावणी 
केिी आरण तेिंगणाच्या िाज्याच्या काही भागात जाळपोळ आरण िुटािूट केिी. तेिंगणाच्या सवु िाज्यातं 
घबिाटीचे वाताविण पसििे. तेव्हा इब्राहीम कुतुबशहाने आपिा वकीि पाठरविा आरण तहाची याचना 
केिी. 
 

(११) यानंति पुढल्याच वषी म्हणजे रहजिी ९७२ [रहजिी ९७२ इ. स. १५६५] या वषी इब्राहीम 
कुतुबशहा याने दरक्षणेतल्या इति मुसिमान सुितानाबंिोबि संगनमत करून िामिाजारवरुद्ध चाि केिी. 
या िढाईत िामिाजा ठाि माििा गेिा आरण त्याचा सवु प्रदेश मुसिमान सुितानानंी व्यापिा. या यशस्वी 
मोरहमेवरून पितल्यानंति कुतुबशहाचा वजीि आरण मेहुणा मुस्तफािान आर्मदस्तानी हा िायचूि येथे 
कुतुबशहापासून वगेळा पडिा आरण मके्किा जाण्याच्या रमषािािी तो अिी आरदिशहािा जाऊन 
रमळािा. मुतुजा रनजामशहाच्या कािरकदीत त्याची आई िुनजा सुिताना रहने माजरविेिी बेरदिी आरण 
सवु िाज्यभि रनमाण केिेिी फाटाफूट यासंबधंी थोडीफाि हकीकत वी रदिेिी आहे. या सुमािास 
रवजापूिच्या पूवु सिहद्दीवि एक मजबूत रकल्ला बाधंण्याकिता अिी आरदिशहाने आपिा सुप्ररसद्ध 
सेनापती रकश्वििान िािी यास िवाना केिे. या रकल्ल्यािा त्याने धारूि असे नाव रदिे. याच वळेी त्याने 
रनजामशाही सिकािातीि अनेक गावे हजकून घेतिी. 
 

(१२) मुतुजा रनजामशहा या वळेी वयात आिा होता. आपल्या आईच्या कािस्थानी स्वभावापासून 
आपिी कातडी बचावावी या हेतूने आईिा रकल्ल्यात बरंदस्त करून ठेवण्यास तो उद्युक्त झािा. यानंति 
त्याने िानिानानिा फौज [३] (३३२) देऊन धारूिचा रकल्ला काबीज किण्यासाठी रनयुक्त केिे आरण 
त्याच वळेी त्यािा मदत किण्यासाठी म्हणून इब्राहीम कुतुबशहािा आवाहन केिे. पिंतु कुतुबशहा धारूि 
येथे पोहोचण्याचे अगोदिच धारूिचा रकल्ला रनजामशाही फौजाचं्या हाती पडिा होता. त्यामुळे आता 
कुतुबशाही आरण रनजामशाही फौजानंी रमळून रवजापूिच्या मुिुिावि आक्मण केिे. दोघाचं्या फौजा कूच 
करून जात असताना इब्राहीम कुतुबशहाने अिी आरदिशहािा पिस्पिामधीि संपूण ुमतै्रीची र्गवाही देणािे 
असे पत्र रिरहिे आरण केवळ स्वतःपुित्याच शिसंधीच्या अटी अिी आरदिशहािा सादि केल्या. अिी 
आरदिशहाने हे पत्र तसेच मुतुजा रनजामशहाकडे िवाना केिे. इब्राहीम कुतुबशहाची दगिबाज कािवाई 
नजिेस आल्याबिोबि रनजामशहाने त्याच्या छावणीवि हल्ला किण्यासाठी घोडेस्वािाचें एक पथक िवाना 
केिे. कोणत्याही प्ररतकािाचा प्रयत्न न किता इब्राहीम कुतुबशहाने गोवळकोंड्याकडे पळ काढिा. या 
पळापळीत त्याने १५० हत्ती ति गमाविेच पिंतु त्याबिोबिच अनेक उत्कृष्ट अरधकािी आरण सैरनक यानंा तो 
मुकिा. त्याचा मुिगा अबदूि कादि हा जेव्हा िाज्याच्या सिहद्दीपाशी आिा तेव्हा त्याने आपण स्वतः 
काही अरधकाऱ्यानंा बिोबि घेऊन दबा धरून िाहण्याची आरण पाठिाग किीत येणाऱ्या शत्रचूा सैन्याच्या 
रपछाडीवि हल्ला किण्यासाठी बापाची पिवानगी मारगतिी. इब्राहीम कुतुबशहािा साहरजकच आपल्या 
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मुिाचा मत्सि वाटिा. त्यािा असे वाटिे की िाजपुत्राचा आपल्यािा ठाि मािण्याचा बेत आहे आरण हा 
बेत रसद्धीस गेल्यास त्यािा हसहासन बळकावनू सुितान पदावि रविाजमान व्हावयाचे आहे. म्हणून 
कुतुबशहाने अबदूि कादि यास एका रकल्ल्यावि कैद करून ठेविे आरण काही काळाने त्यािा रवष घािून 
ठाि मािण्याचा हुकूम रदिा. 
 

(१३) रहजिी ९८९ [रहजिी ९८९ इ. स. १५८१] या वषी इब्राहीम कुतुबशहा एकाएकी मिण 
पाविा. त्याने एकंदि ३२ वष ेिाज्य केिे. [३६२★] 

 
मिमद कुली कुतुबशिा [३] (३३३) 

 
(१४) इब्राहीम कुतुबशहाच्या पाठीमागे त्याचे तीन मुिगे होते. त्यापैकी सवांत मोठा महमद कुिी 

हा त्याच्यानंति गादीवि आिा. त्या वळेी त्याचे वय १२ वषांचे होते. सुितानपदावि आल्यानंति त्याने 
ताबडतोब शहा रनजाम इस्पहानी याच्या मुिीबिोबि िर्गन केिे. इस्पहानी हा तुबातीबा जमातीतीि सय्यद 
घिाण्यातिा होता. इब्राहीम कुतुबशहाच्या कािरकदीत बऱ्याच काळपयंत तो अमीिजुम्िा या अरधकािाच्या 
जागेवि होता. सय्यद इस्पहानीच्या रचथावणीवरून त्याने अहमदनगिचा सेनापती सय्यद मुतुजा 
सबजाविी यािा रमळण्यासाठी कूच केिे. त्याचं्या संयुक्त कािवाईचा उदे्दश नळदुगवुि हल्ला किण्याचा 
होता. पिंतु नळदुगचुा वढेा बिाच काळ चािल्यानंतिही नळदुगचु्या रकल्लेदािाने दाद न रदल्याने त्यानंी 
रवजापूिवि चाि करून जाण्याचे ठिरविे. पण रतथेही दुदैव आरण अपयश हात धूवनू त्याचं्या पाठीशी 
िागिे. तेव्हा महमद कुिी कुतुबशहाच्या दिबािी मंडळींनी आपिे म्हणणे त्याच्यासमोि सादि केिे. ते 
असे–दरक्षणेमधीि सुितान जि प्रत्यक्ष िढाईत भाग घेण्यासाठी गेिे ति आपल्या दोस्त िाष्ट्राचंी मदत 
मागण्याची प्रथा त्याचं्यामध्ये प्रचरित आहे आरण अशा वळेी त्या दोस्त िाष्ट्राचें सुितान त्यानंा मदत 
किण्यासाठी प्रत्यक्ष चाि करून जातात. अहमदनगि आरण गोवळकोंडा या िाज्यामंध्ये पूवापाि अशी प्रथा 
चाित आिेिी आहे. त्यामुळे अहमदनगिच्या [३] (३३४) एका सेनापरतबिोबि आपल्यासािख्या 
बादशहाने प्रत्यक्ष िढाईत भाग घेणे हे त्या दृरष्टकोनातून रवचाि केिा असता भषूणावह आहे असे म्हणता 
येत नाही. दिबािी मंडळींचे हे रनवदेन वस्तुतः महमद कुतुबशहािा सय्यद मुतुजाबिोबि चाि करून 
जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या सय्यद इस्पहानीिा उदे्दशून होते. पण या रनवदेनातीि अचूक सत्य महमद 
कुतुबशहािा तंतोतंत पटिे आरण त्याप्रमाणे त्याने सय्यद मुतुजाच्या फौजेबिोबि चािून जाण्यास सपशिे 
नकाि रदिा. यावि अहमदनगिच्या सेनापतीने रनजामशहािा असे सुचरविे की, कुतुबशाही आरण 
रनजामशाही फौजानंी आपापल्या देशाकंडे पित रफिावे. त्याचप्रमाणे अहमदनगििा िागून असिेिा 
आरदिशाही मुििाचा भाग रनजामशाही फौजानंी आपल्या ताब्यात घ्यावा आरण कुतुबशाही फौजानंी 
आपल्या इच्छेप्रमाणे कुिबगा आरण सिहद्दीविीि इति रठकाणे ताब्यात घ्यावी. हा प्रस्ताव रनजामशहािा 
संमत झाल्यावि दोन्ही फौजा पिस्पिापंासून रवभक्त झाल्या आरण त्यानंी आपापल्या सिहद्दीकडे कूच केिे. 
महमद कुिी कुतुबशहा हा कुिबगा येथे येऊन पोहोचिा. तो रजल्हा हजकून घेण्यासाठी त्याने आपिा 
सेनापती रमजा जैन ऊफु मुस्तफािान यािा ७ हजाि घोडेस्वािाचंी फौज आरण अनेक हत्ती देऊन ठेविे. 
नंति तो स्वतः गोवळकोंड्याकडे रनघािा. तेथे त्याने आपिा वजीि आरण सासिा शहा रमजा यािा त्याने 
रदिेल्या सल्ल्याबद्दि बरंदवासात ठेविे. यानंति काही काळाने त्याने शहा रमजा यािा त्याचे मूळ गाव 
इस्पहान येथे पाठरवण्याचा हुकूम केिा. पिंतु वाटेतच तो मिण पाविा. 
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(१५) दिम्यान मुस्तफािानाने कुिबर्गयािा िागून असिेिी अनेक गाव े हजकून घेतिी. पिंतु 
त्याच्यावि रवजापूिचा सेनापती रदिावििान याने बिाढ्य सैन्यारनशी हल्ला केिा. झािेल्या िढाईत 
रदिावििानािा रवजय रमळािा. या रवजयापाठोपाठ मुस्तफािान गोवळकोंड्यािा पोहोचण्याच्या 
अगोदि रदिावििानाने त्याच्यापासून १२० हत्ती आरण इति पुष्ट्कळ मौल्यवान सामानसुमान काबीज केिे. 
 

(१६) या प्रसंगानंति दोन्ही िाज्यामंध्ये तह झािा तो तह आजतागायत रटकून आहे. रहजिी [३] 
(३३५) ९९५ [रहजिी ९९५ इ. स. १५८६] या वषी रवजापूिहून गोवळकोंड्याकडे एका वरकिाची िवानगी 
झािी. या वरकिातीचा उदे्दश कुतुबशहाच्या बरहणीची इब्राहीम आरदिशहाबिोबि रववाहासाठी मागणी 
घािण्याचा होता. त्याप्रमाणे िाजकन्येची िवानगी रवजापूििा किण्यात आिी. 

 
(१७) महमद कुिी कुतुबशहाच्या कािरकदीिा जेव्हा सुरुवात झािी तेव्हा तो भागामती नावाच्या 

एका नतुकीच्या नादाने िुब्ध झािा. त्याने रतच्या कायम सेवते िाहण्यासाठी म्हणून १ हजाि घोडेस्वािाचें 
एक पथक िावनू रदिे. गोवळकोंड्याचंी हवा दूरषत आरण िाहण्यासाठी अयोर्गय अशी झाल्यामुळे त्याने 
तेथून ८ मिै अंतिावि एका भव्य शहिाची स्थापना केिी. आपिी आवडती कंचनी भागामती रहच्या 
नावावरून त्याने या शहिािा भागानगि असे नाव रदिे. जिी हल्ली या शहिाच्या एका भागाचे भागानगि हे 
नाव रटकून आहे तिी कािातंिाने या शहिािा हैद्राबाद असे नाव पडिे. या शहािाचा घेि एकूण १० मैि 
आहे. हहदुस्थानातल्या इति शहिापं्रमाणे येथीि िस्ते नसून ते रंुद आरण स्वच्छ आहेत. तेथीि हवा 
आरतशय रनिोगी असून शहिातीि काही प्रमुि बाजािपेठामंधून वाहत्या पाण्याचे झिे िेळरवण्यात आिेिे 
आहेत. िस्त्याचं्या दोन्ही बाजूिा झाडाचं्या िागंा िावण्यात आिेल्या असून त्यामुळे चािणाऱ्यानंा 
आल्हादकािक साविी आरण मनोहािी देिावा याचंा भिपूि आनंद उपभोगण्यास रमळतो. िस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूस असिेिी दुकान मजबतू दगडाने बाधूंन काढण्यात आिेिी आहेत. महमद कुिी कुतुबशहाच्या 
िाजवाड्याचे वणनु हहदुस्थानातीि अरतशय संुदि आरण प्रशस्त या शब्दातं केिे जाते. [३६३★] 
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तळटीपा 
 

कुलबर्ग्याचे बिमनी घरािे 
 

[(१) ★ फरिश्त्याने बहमनी सुितानाचंा इरतहास इ. स. १६०२ मध्ये रिहून पुिा केिा ति बुरिािचा कता सय्यद अिी याने आपिे 
रििाणाचे काम इ. स. १५९२ मध्ये संपरविे.] 
 

[(२) ★ या रठकाणी ही गोष्ट नमूद किण्यासाििी आहे की, अिीशहाने धारूि येथे आपल्या नावे द्वाही रफिरविी आरण अिाउद्दीन हा 
रकताब धािण केिा. काही काळानंति त्याचा भाऊ परहिा बहमनी सुितान हसन गंग ूयानेही हीच पदवी धािण केिी. ििे पारहिे ति त्यानंी धािण 
केिेिी ही पदवी म्हणजे त्याचंा चुिता ज्या रििजी घिाण्याचा सेवक होता त्या घिाण्यातीि अिाउद्दीन रििजी या नावावरूनच होय. 
त्याचप्रमाणे हसहासनावि येण्यापूवी हसन गगं ू याने जफििान ही जी पदवी धािण केिी ती त्याचा चुिता रहजबरुद्दीन जफििान याच्या 
नावावरूनच. इसामी (४६४) या सबंध जमातीचा उल्लेि जफििानी आरण रििजी रनजाद असा कितो.] 
 

[(३) ★ गगं ू या ब्राह्मणाचे नाव सोडून रदल्यास इति सवु अरधकाऱ्याचंा उल्लेि इसामी (५२५–२७) आरण बुिहाण (१६) या गं्रथात 
आढळतो. गगंू ब्राह्मणाचा उल्लेि फक्त फरिश्ता कितो.] 
 

[(४) ★ रमजान मरहना संपण्याचे अगोदि ४-५ रदवस सुितानाने रदल्लीकडे कूच केिे. त्याने ईदचा सण सुितानपूि येथे साजिा 
केिा. या रठकाणी सुितानाने साम्राज्यामध्ये उद भविेिी बडें आरण दंगेधोपे याचं्या कािणाबाबत रजयाउद्दीन बिनी याच्याबिोबि चचा केिी.] 
 

[(५) ★ ह्ा आरण इति अनेक रठकाणी फरिश्त्याचा गं्रथ वाचताना दैवयोगाचा कसा जबिदस्त पगडा िेिकाच्या मनावि पडिा होता 
हे ध्यानात आल्यावाचून िाहात नाही.] 
 

[(६) ★ िाज्यािोहणाची तािीि बरनी (५१४) याने शुक्वाि २३-११-१३४७ ही रदिी आहे. ही तािीि चुकीची आहे. कािण त्यावेळी 
हजि असिेिा इसामी ही तािीि ३-८-१३४७ अशी देतो.] 
 

[(७) ★ मुुंतखाब (१, २३६) या गं्रथात असे रवधान केिे आहे की जफििानाने इस्माईि यािा पदच्युत केिे आरण स्वतः हसहासनावि 
आिोहण केिे.] 
 

[(८) ★ फरिश्त्याच्या गं्रथाच्या हस्तरिरितात सगळीकडे ही रवसंगती रदसून येते. कािण जि का सुितानाचे नाव हसन असे असते 
ति शहिाचा उल्लेि हसनाबाद असा किण्यात आिा असता. पिंतु ज्यानंी या गं्रथाची नक्कि केिी त्याचं्या हातून सुितानाच्या अथवा शहिाच्या 
नावाबद्दि काहीतिी गफित झािेिी रदसते.] 
 

[(९) ★ बहमनी घिाण्याची स्थापना झाल्यावि परिम अहमदनगिच्या डोंगिाळ भागातीि कोळ्यानंी आपल्यािा बिेच स्वातंत्र्य प्राप्त 
करून घेतिे. ह्ामधीि एक कोळी अरधकािी जव्हािचा िाजा झािा. जव्हािच्या िाज्यात सुरुवातीिा अहमदनगि रजल्ह्ाचा बिाचसा भाग मोडत 
असे (Trans. Bom. Geog. Soc. I. 244) जव्हािच्या अरधपतींच्या ताब्यात २२ रकल्ले असून त्याचें वार्मषक उत्पन्न ९ िाि रुपये होते. 
(Mackintosh in Trans. Bom. Geog. Soc. I. 240)] 
 

[(१०) ★ बहमनशहा हा जेव्हा गादीवि आिा तेव्हा िाजधानी म्हणून गुिबर्गयाचा उल्लेि झािा तिी प्रत्यक्ष दिबाि मात्र दौिताबाद 
येथेच होता.] 
 

[(११) ★ या आरण इति अनेक रठकाणी फरिश्त्याचे हहदू समाजाच्या स्स्थतीबद्दिचे अज्ञान आपल्यािा रदसून येते. नाहीति त्याच्या 
काळातच नव्हे ति दरक्षणेत मुसिमानी आक्मण होण्याचे अगोदि बिाच काळ ब्राह्मणाकंडेच फक्त सिकािी रहशबे ठेवण्याचे काम होते ही गोष्ट 
त्यािा ज्ञात झािी असती.] 
 

[(१२) ★ कनाटक म्हणजे कोल्हापूि आरण रबदि यानंा समातंि काढिेल्या िेषेच्या दरक्षणेकडीि कानडी भाषा बोििा जाणािा प्रदेश 
होय.] 
 

[(१३) ★ या रठकाणी ही गोष्ट नमूद किणे आवश्यक आहे की बहमनींनी सुरुवातीिा परिम अहमदनगि आरण पुणे हा प्रदेश ५२ 
महािामंध्ये रवभागिा. प्रत्येक रवभागावि त्यानंी वंशपिंपिेच्या हक्काने एका कोळी प्रमुिाची नेमणूक केिी आरण त्यािा बहमनी िाज्याच्या 
सिदािात दािि करून घेतिे. या ५२ प्रमुि अथवा नाईकावंि त्यानंी सरनाईक या अरधकाऱ्याची नेमणूक केिी. सरनाईक हा मुसिमान असे 
आरण त्याचा िाज्यकािभाि जुन्नि येथून चािे. (Mackintosh in Trans. Bom. Geog Soc. I. 238)] 
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[(१४) ★ मेजि हकग यानंी बुरिािे माणसर या सय्यद अिीच्या फािशी गं्रथाच्या परहल्या भागाचे इंग्रजीत भाषातंि केिे. त्यातीि 
परहल्या प्रकिणािा टीप म्हणून मेजि हकग यानंी तजणकरत-उल -मुलुक या गं्रथातिा उतािा रदिा आहे. त्यात बहमनी घिाण्याची उत्पती आरण 
अल्लाउद्दीन हसन शहा बहमनी याची कािकीदु यासंबंधीचा वृत्तान्त रदिा आहे. समकािीन इति गं्रथातं असिेल्या मजकुिात आरण या वृत्तातंात 
बिीच तफावत आहे. तिीसुद्धा एक मनोिंजक आरण वेगळ्या पद्धतीने रदिेिी हकीकत म्हणून ती िािी देत आहे. 
 

कुशाग्र बुद्धीच्या वाचकापंासून बहमनी घिाण्याच्या कुिवृत्तातंाची हकीकत िपवनू ठेवण्यात काहीच अथु नाही. त्या घिाण्यातीि अनेक 
व्यक्तींना मी भेटिो आहे. त्याचं्यापैकी काहीजण असे सागंतात की, पर्मशयाचा बादशहा बहमन हा आपिा मूळ पुरुष होता. बहमन हा 
इस्फस्न्दयािचा मुिगा आरण गिशास्पचा नातू. 
 

दुसऱ्या एका हकीकतीत असे म्हटिे आहे की हसन गंग ूहाच बहमनी घिाण्याचा संस्थापक. हा हसन गंग ूएक उच्च घिाण्यातिा तरुण 
होता पिंतु दैव उिटल्यामुळे त्याच्यावि दुिावस्था ओढरविी. 
 

एक रदवस तो जंगिात एका झाडाच्या साविीिािी झोपिा होता. गगं ूपरंडत बहमन (ब्राह्मण) त्या रठकाणाहून जात असताना त्याने 
झाडािािी झोपिेल्या या तरुणािा बरघतिे. त्याच्या डोक्यावि एका जारतवंत रवषािी नागाने आपिी फडा धििी होती. रहिव्यागाि गवताची एक 
धािदाि पाती त्या नागाने आपल्या तोंडात धििी होती आरण हसन गगंूच्या तोंडावि बसणािी रचिटे तो नाग हाकिून िावीत होता. गगं ूब्राह्मणाने 
विीि गोष्ट पारहिी आरण त्यािा कळून चुकिे की या तरुणाच्या दैवात मोठे भार्गय साठरविे आहे. हसनिा जाग येईपयंत तो नाग त्याच्या 
डोक्यावि फणा धरून होता. तो जागा झाल्यावि नागाने फडा िािी केिी आरण तो आल्या मागाने चािता झािा. यावि तो ब्राम्हण हसनकडे गेिा 
आरण त्याच्या कुिारवषयी त्याने चौकशी केिी. हसनने आपल्याबद्दिची सवु मारहती त्यािा सारंगतिी. गगंू परंडत हसनिा म्हणािा, “अरतशय 
मोठे भार्गय तुझ्या नरशबी मिा रदसते.” हसनने त्यािा रवचाििे, “आपण असे का म्हणता?” गुंगू पंरडत उत्तििा, “आताच मी एक रवरचत्र घटना 
बरघतिी. तू रनरद्रत असताना एक मोठा नाग तेथे आिा आरण तुझ्या मस्तकावि आपिी फडा उभारून, तोंडात गवताची काडी धरून तुझ्या 
तोंडाभोवती उडणाऱ्या माशा तो मािीत िारहिा. तू जागा झािास, आरण एिाद्या चाकिाप्रमाणे मान िािी घािून तो येथून नाहीसा झािा. 
नागासािख्या भयंकि जनाविाने ज्या अथी तुझी अशी सेवा केिी आहे त्या अथी तुझे भार्गय उदयास येणाि आहे यात काहीच शकंा नाही. 
भरवष्ट्यकाळात तुझ्या छत्रािािी चाकिी किावयास रमळावी असे मी अगदी मनापासून इस्च्छतो. कदारचत योगायोग जमून तुझी कृपा झाल्यास मिा 
एकादी मोठी मानाची जागाही रमळेि. माझी तुझ्यापाशी अशी नम्र रवनंती अजी आहे की तुझ्या नावाच्या अिेि तू माझे नाव जोडावेस आरण तू आरण 
तुझे वंशज यानंी आपल्या सवु फमानावंि बहमनी दस्तित किावी.” गगंू परंडताच्या या रवनंतीचा हसनने स्वीकाि केिा. त्याने आपल्या नावापुढे 
बहमनी असे रिरहण्यास सुरुवात केिी. पुढे त्याच्या कुळातीि १८ सुितानानंीही आपणास बहमनी असे म्हणवनू घेतिे. 
 

हसन गंग ूहा शिे महमद रसिाज जुनैदी या शिेसाहेबाच्या चाकिीत कोणत्या तिी अरधकािावि होता. आपिा बहुतेक वेळ तो आपल्या 
कामाच्या िोिीत घािवीत असे. त्या काळी गंगी हा रमिज रजल्ह्ाचा (यािा हल्ली मुतुजाबाद असे म्हणतात) एक भाग होता. तेथे एक रदवस शिे 
जुनैदी स्नान किावे या बेतात होता. आपिे पागोटे त्याने मस्तक धुण्यासाठी म्हणून काढिे. ते िगेच हसन गंगूने आपल्या हातात घेतिे आरण 
स्वतःच्या डोक्यावि ठेविे. यावि शिे म्हणिा, “हसन गंग ूजणू माझ्यापासून सुितानशाहीचा मुकुटच मागनू घेत आहे.” 
 

याप्रमाणे काही काळ गेल्यावि हसनने एक रदवस फाि अडचणीत असल्याची तक्ाि शिे जुनैदीकडे केिी. शिे उत्तििा, “सवु गोष्टी 
वेळ जमून आिी म्हणजेच घडून येतात.” 
 

मुतुजाबादचा प्रदेश काफिाचं्या मुिुिात मोडत होता. त्या रठकाणी एक देिीि मशीद नव्हती. शेिने तेथे एक मशीद स्थापन केिी. 
तेथे असिेल्या सवु मुसिमानानंी एकमुिाने शिेिा त्या मरशदीचा मुख्य नेमिे. 
 

एक रदवस कमुधमुसंयोगाने हसनने मातीने एक भाडें भििे आरण ते त्याने वि उचििे. शिे जुनैदी ते पाहून म्हणािा, “हसनची इच्छा 
या जगाचे ओझेच जणू वाहण्याची रदसते.” 
 

एक रदवस शिे जुनैदी रनरद्रस्त होता. त्याच्या अंगावि सूयुरकिण येऊ िागिे. हसनने आपल्या अंगिख्याने त्याच्यावि साविी धििी. 
शिे जागा झािा आरण त्याच्या नजिेस ही गोष्ट आिी. तेव्हा तो म्हणािा, “हसन माझ्यापासून जणू शाही कनातीचीच अपेक्षा किीत आहे.” 
 

एकदा हसनची आई शिे जुनैदीनकडे गेिी आरण रतने त्यािा आपिी हिािीची परिस्स्थती सारंगतिी. शिेने रतिा एका रवरशष्ट 
जागेवि िणण्यास सारंगतिे आरण तो म्हणािा, “तुमच्या सवु इच्छा पुऱ्या होतीि.” शिेच्या आजे्ञप्रमाणे त्यानंी ती जागा िणण्यास सुरुवात केिी. 
िणता िणता त्यानंा दगड आरण चुना यात बाधंिेिे बाधंकाम आढळिे. त्याची मारहती त्यानंी शिेिा रदिी. शिे म्हणािा, ‘तुमच्या इच्छा पुऱ्या 
झाल्या असे समजून तुम्ही त्या सवुसाक्षी पिमेश्विाचे आभाि माना. तुम्ही आभाि मानिेत ति तुमचे वैभव मी अरधक वृहद्धगत किीन.’” 
 

एक रदवस हसन आपल्या धन्याच्या चाकिीत गुंतिा असताना शिे म्हणािा, “हे िाजारधिाज तू सैन्य गोळा कि आरण रजहाद पुकारून 
पािंड्याचंा सवु प्रदेश इस्िामच्या छायेिािी आण.” हसनने उत्ति रदिे, “महािाज, रजहाद पुकािण्यासाठी आरण िढाईची तयािी किण्याकिता 
द्रव्याची जरुिी आहे आरण आता मी ति असा रभकािी आहे.” यावि शिे जुनैदी म्हणािा, “त्या अरतशय परवत्र आरण अरतशय उच्चस्थानी वास 
किीत असिेल्या पिमेश्विाने तुझ्यावि संपत्तीची िैिात केिी आहे.” यानंति शिे हसनिा घेऊन त्याने ज्या जागी त्यािा िणण्यास सारंगतिे होते 
तेथे तो गेिा. त्या रठकाणी पडिेिी संपत्ती जुनैदीने हसनिा दािरविी. जुनैदीच्या सागंण्याप्रमाणे हसनने आपल्यािा पारहजे होते तेवढे द्रव्य 
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तेथून नेिे. त्या द्रव्याच्या जोिावि त्याने फौज जमरविी. यानंति तो शिेकडे आिा आरण त्याने शिेिा ही गोष्ट सारंगतिी. गगंू परंडताने हसनची 
चाकिी किण्यात आपल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा केिी. या गोष्टी घडल्यानंति शिे जुनैदी हसनिा म्हणािा, “आता तू शुक्वािी या रठकाणी हजि 
िाहा कािण रवरधरिरिताने नेमून रदिेिा तोच रदवस आहे.” 
 

िात्र पडल्यावि हसन त्या रठकाणी हजि झािा. शिेबिोबि असिेल्या फौजेसमवेत त्याने फारतहाची प्राथुना म्हटिी. शिेने हसनच्या 
कमिेिा कमिपट्टा बाधंिा आरण त्यािा रमिजेच्या रदशनेे कूच किण्यास सारंगतिे. 
 

हसन रमिजेच्या आसमंतातल्या प्रदेशात येऊन पोहोचिा. त्या रकल्ल्याची सुभेदािी एका िीकडे होती. रतचे नाव िाणी दुगावती असे 
होते. त्याचं्या येण्याची कल्पना नसल्यामुळे ती प्रवासावि गेिी होती. दोघांची गाठ पडिी आरण चकमकीिा सुरुवात झािी. 
 

या िढाईत मुसिमानाचं्या फौजेिा संपूणु रवजय प्राप्त झािा. िाणी दुगावतीिा कैद किण्यात आिे. मुसिमानी सैन्य रमिजेच्या 
रकल्ल्यात रशििे. या रवजयाची िबि एका पत्रान्वये शिेकडे िवाना किण्यात आिी. शिे जुनैदीिा या बातमीने आनंद झािा. त्याने हसनिा 
उत्ति पाठवनू कळरविे की तुिा आरण इस्िामच्या प्रजेिा हा परहिा रवजय शुभदायी असल्यामुळे रमिज शहिािा मुबािकाबाद हे नाव देण्यात 
यावे. ही घटना रहजिी ७४८ (इ. स. १३४७) या वषी घडिी यानंति शिे जुनैदीने हसनिा आरशवाद देऊन सारंगतिे “आता तुम्ही आक्मण चािू 
ठेवा, रवजयश्री तुमच्या बाजूिा आहे.” 
 

मुबािकाबाद आरण आजूबाजूचे रजल्हे याप्रमाणे हसनच्या ताब्यात आिे. यानंति मुसिमानाचें वैभव आरण सत्ता याचंी रदवसेरदवस वाढ 
होत गेिी. त्यानंी त्या बाजूच्या प्रदेशातंीि बंडाळीचा रबमोड केिा आरण प्ररतस्पध्यांचा रविोध मोडून काढिा. नंति त्यानंी शिे जुनैदीच्या 
सल्ल्यानुसाि गुिबर्गयाच्या रदशनेे कूच केिे. 
 

गुिबर्गयाच्या आसमंतातीि प्रदेशातं आल्यावि त्यानंी गुिबर्गयाच्या रकल्ल्याचा कोतवाि आरण त्या रकल्ल्याविीि रशबदंी याचं्या 
हािचािी आरण कािवाया याचं्यावि सख्त नजि ठेविी. रकल्ल्याविीि रशबदंीची संख्या आरण त्यानंी केिेिी युद्ध-सामुग्रीची जमवाजमव 
याबद्दिचा त्यानंी अंदाज घेतिा. एकंदि परिस्स्थतीची कल्पना आल्यावि त्यानंी असे ठिरविे की शत्रूशी तुिना किता आपिी फौज कमी आहे 
आरण आपल्याकडून रकल्ला घेणे जमणाि नाही. याप्रमाणे त्यानंी शिे जुनैदीिा सारंगतिे. त्याने उत्ति रदिे, “बुधवािी िात्री पितबिाय हा आपल्या 
देवतेच्या दशनुािा जाईि. ती जागा गुिबर्गयापासून तीन फरसाखच्या (अंदाजे साडेदहा मैि) अंतिावि आहे.” त्याच वेळेची संधी साधून तू 
रकल्ल्यावि चाि करून जा, कािण रवजय हा तुमचाच आहे. 
 

शिेचे उत्ति ऐकून हसनिा आनंद झािा. त्याने शिे जुनैदीच्या पायाचे चुंबन घेतिे. ठििेल्या रदवशी िात्री त्याने रकल्ल्याच्या रदशनेे 
कूच केिे. रकल्ल्यातीि रशबंदीिा पितबिाय (बहुधा रकल्ल्याचा कोतवाि असावा) पित आिा असावा असे वाटिे. त्यानंी रकल्ल्याचा दिवाजा 
उघडिा. हसन गंगनेू धाडसाने रकल्ल्यात प्रवेश केिा आरण रकल्ल्यातीि रशबदंीिा बाहेि काढून िाविे. ही बातमी कळताच पितबिाय गोंधळून 
गेिा. आपल्या फौजेसरहत तीथुके्षत्राहून तो माघािा रफििा आरण इस्िामच्या फौजेिा येऊन रभडिा. िढाईची एकच धुमिक्ी उडािी. 
मुसिमानी फौजेने शत्रूवि बाणाचंा पाऊस पाडिा. या धामधुमीत पितबिाय माििा गेिा आरण त्याची फौज पागंिी. पितबिायाचे शिीि 
रकल्ल्याच्या दिवाज्याजवळ पुिण्यात आिे. त्याची रनशाणी अजून अस्स्तत्वात आहे. 
 

गुिबर्गयाचे नाव बदिून अहमदाबाद असे ठेवण्यात आिे. आणिी कोणताही प्रसंग न घडता हसन गंगिूा अहमदाबाद शहिामध्ये 
िाजहसहासनावि बसरवण्यात आिे. त्याने सुितान अल्लाउद्दीन बहमनशहा हा रकताब धािण केिा. त्याने गगंू पंरडतािा मोठ्या हुद्यावि चढरविे. 
दोघामंध्ये असा किाि झािा की, “सुितान अल्लाउद्दीन आरण त्याचे सवु वािस यानंी “बाहमनशहा” हे आडनाव िावावे.” ही घटना णिजरी ७४८ 
(इ. स. १३४७) या वषी घडिी. 
 

अल्लाउद्दीन हसनशहा याने शहाणपणाने आरण िंबीिपणे िाज्यकािभाि केिा. त्याची कािकीदु १३ वषे, १० मरहने आरण २७ रदवस 
झािी. तो णिजरी ७६१ (इ. स. १३५९) या वषी मृत्यू पाविा. त्याने आपल्या हयातभि शिे जुनैदीचे रशष्ट्यत्व पत्कििे. त्याच्या वािसानंीही या 
बाबतीत त्याचाच रकत्ता रगिरविा. 
 

सुितान हसनने आपिा मोठा मुिगा सुितान महमद यास आपिा वािस म्हणून नेमिे. 
 

तजणकरत उल  मुलुक या गं्रथामधीि टीप समाप्त.] 
 

[(१५) ★ सुितानाच्या नवीन हसहासनाविीि िाज्यािोहणाची तािीि सि हेग यानंी २१–३–१३६५ अशी रदिी आहे ती चुकीची आहे.] 
 
[(१६) ★ शिे रसिाजउद्दीन जुनैदी याने महमदशहािा िाज्यारभषेक केिा. शिे रसिाजउद्दीन याचा जन्म इ. स. १२७१ मध्ये पेशावि 

येथे झािा. तो महमद णबन-तुघिक याच्याबिोबि दरक्षणेत आिा. असे म्हणतात की त्याने प्रतापरुद्र याने मन इस्िाम धमाचा स्वीकाि 
किण्याबाबत वळरविे. ३१–५–१३३० िोजी तो रवजापूि येथे गेिा. तेथून तो कोची या िेडेगावात िाहण्यासाठी गेिा. पुढे अल्लाउद्दीन हसन याने 
त्यािा आपिा धमुगुरू मानिे. काही काळाने तो गुिबगा येथे गेिा. वयाच्या १११ व्या वषी इ. स. १३८० मध्ये तो मिण पाविा.] 
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[(१७) ★ महमदशहा बहमनीच्या कािरकदीत णशलेदार हा शब्द रूढ झािा असावा. त्याची तुिना युिोपातीि घोडेस्वािाबिोबि किता 
येईि. युिोपात घोडेस्वाि हा रवरशष्ट प्रतीचा सिदाि असून िाजाच्या पाठोपाठ घोड्यावि स्वाि होऊन तो जाई. त्याच्याबिोबि एक अथवा दोन 
अनुचि असत.] 
 

[(१८) ★ बुरिाि-इ-माणसर, तबकाते-अकबरी आरण इति ग्रथातं सैफुरद्दन घोिी याच्या नावाचा उल्लेि आढळत नाही. इतकेच नव्हे 
ति समकािीन इसामी याच्याही गं्रथात त्याचा रनदेश केिेिा नाही.] 
 

[(१९) ☐ नोबत म्हणजे एक प्रकािचे वाद्य. अगदी सुरुवातीिा नोबत या प्रकािात नऊ वाद्याचंा एक ताफा असे. यामधीि वाद्याचंी 
संख्या सुितानाच्या मजीनुसाि वाढरविी जात असे.] 
 

[(२०) ☐ अशा तऱ्हेने अरभवादन किण्याची पद्धती हहदुस्थानच्या अनेक भागातूंन आता नाहीशी झािी आहे. ही बहुधा तातुि िोकाचं्या 
बिोबि हहदुस्थानात आिी. पेरकनमधीि तातुि िोकाचं्या दिबािातीि कतू पद्धतीशी या पद्धतीचे बिेच साम्य आहे. अजूनपावेतो पेरकनमधीि 
इंग्रज वरकिानंी या पद्धरतप्रमाणे अरभवादन किण्यास नकाि रदिा आहे.] 
 

[(२१) ★ महमदशहाच्या नाण्यावि अद्दसनाबाद आरण फतेबाद या टाकंसाळी असिेल्या गावाचंा रनदेश आढळतो. गुिबर्गयािा 
अहसनाबाद हे नाव परहल्या बहमनी सुितानाने रदिे.] 
 

[(२२) ★ तेिंगणाच्या िाजाचे नाव कान्हानायक असे होते. तुघिक सुितानाचंा पाडाव किण्याचे कामी त्याने एके काळी जफििान 
यािा मदत केिी होती. त्याचा मृत्य ू१३७५ या वषी झािा.] 
 

[(२३) ☐ या रठकाणी रब्रर्गज असे सागंतो की, “मुळात असिेल्या नावात बदि किण्यास माझे मन धजाविे नाही. हे नाव असिेिे 
कोणतेही शहि माझ्या ऐरकवात नाही. जवळजवळ २०० वषांनंति वेिमकोंडा अथवा वेल्लमकोंडा हे एका बिवान िाजाच्या िाजधानीचे शहि होते. 
माझ्या मते ििा शब्द वेल्लमकोंडा हाच असावा. कािण पट्टण (शहि) आरण कोंडा (टेकडी) हे शब्द जि का एिादे गाव टेकडीच्या पायर्थयाशी वसिे 
असेि ति समानाथाने वापितात. इथे उल्लेि आिेिे गाव याप्रमाणे टेकडीच्या पायर्थयाशी वसिेिे आहे. अथात या अनुमानािा एक आके्षप आहे 
आरण तो म्हणजे असा की या रठकाणी उल्लेरििेिी कौिास आरण कल्याणी ही गावे कुिबगा आरण वेल्लमकोंडा यानंा जोडणाऱ्या अगदी 
जवळातल्या जवळच्या अशा िस्त्यावि नाहीत.”] 
 

[(२४) ☐ बहादूििानाची नेमणूक यापूवी विंगळच्या िाजाकडे वकीि म्हणून झािेिी होती.] 
 

[(२५) ☐ या रठकाणी अरिप्त िाहण्याचा जो रवशषेाथाने उल्लेि किण्यात आिेिा आहे तो आंबविेल्या पदाथापासून किण्यात 
आिेल्या दारूबाबतचा आहे. हहदुस्थानामधीि मुसिमान सुितानाचें ही दारू म्हणजे एक आवडते पेय असावे असे रदसते.] 
 

[(२६) ☐ सय्यद म्हणजे महमद पैगंबिाचे, त्याची मुिगी फारतमा रहच्यापासून झािेिे वंशज.] 
 

[(२७) ☐ तोिफत-उस-सलातीन या गं्रथाचा कता मुल्ला दाऊद रबदिी याने कथन केिेिा वृत्तान्त ग्राह् मानावयाचा ठिवल्यास हहदंूनी 
या काळी तोफाचंा वापि किण्यास सुरुवात केिी होती असे म्हणावे िागेि. यानंति आिेल्या परिच्छेदात असे म्हटिे आहे की पुढीि मोरहमेत 
मुसिमानानंी प्रथमच तोफाचंा उपयोग केिा. पिंतु माझी या दोन्हीही रवधानावंि रवश्वास ठेवण्याची तयािी नाही. पुढीि परिच्छेदावरून फाि ति 
असे म्हणता येईि की १३६८ मध्ये मुसिमानंानी परिमी िाष्ट्राकंडून कदारचत तोफा पैदा केल्या असाव्यात. कािण यापूवी १८ वष ेअगोदि के्सीच्या 
िढाईत आठव्या एडवडुने तोफाचंा उपयोग केिा होता असे म्हणतात. अथात असे अनुमानही असंभवनीय वाटते. आरण फरिश्ता जेव्हा असे सागंतो 
की मुसिमानानंी तोफिान्याचा वापि किण्याची ती परहिीच वेळ होती, त्यावेळी त्याने असेही सारंगतिेिे आहे की गोिंदाजीत प्रवीण असिेिे 
तुकु आरण युिोपीयन हे गोिंदाजाचें काम किीत. इ. स. १४९८ मध्ये पोतुुगीज हहदुस्थानात आिे त्याअगोदि येथे तोफिान्याचा सिास उपयोग 
केिा जात असे हे रनरित. कािण तसा उल्लेि फणरया-इ-सोजा यामधीि हकीकतीत आपल्यािा आढळतो. (पहा िंड १, प्रकिण ५, पान ५९ 
आरण प्रकिण ९, पान ९९) अथात हे जिी काहीही असिे तिी मुसिमानानंी पारिमात्त्य देशाकडून तोफिान्याचा वापि किण्याची किा 
रशकण्याच्या अगोदि हहदूजवळ तोफा होत्या असे अनुमान आपल्यािा विीि परिस्स्थतीवरून काढता येत नाही.] 
 

[(२८) ☐ हहदंूच्या धार्ममक भावनाशंी जो परिरचत आहे त्यािा गोहत्त्या हहदूच्या दृष्टीने भयंकि भ्रष्टाचािाचा एक प्रकाि आहे हे सागंण्याची 
आवश्यकता नाही.] 
 

[(२९) ☐ म्हणजे वाघाच्या रशकािीत तिबेज आरण शौयु आरण साहस यामध्ये त्याबाबतीत प्ररसद्ध असिेिा.] 
 

[(३०) ★ Sewell याने आपल्या A Forgotten Empire (37) या पुस्तकात भोजमििाय याचे ििे नाव मल्लीनाथ होते असे रदिे आहे.] 
 

[(३१) ☐ सवुसाधािणपणे देव अथवा रदव या शब्दामध्ये पिमेश्वि अरभपे्रत नसिा तिी पुष्ट्कळदा िाजाचा उल्लेि किण्यासाठी देिीि 
हा शब्द उपयोगात आणिा जातो. यानुसाि देवरगिीच्या िाजाचा आरण त्याच्या मुिाचा उल्लेि आपल्यािा िामदेव आरण शकंिदेव असा अनुक्मे 
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केिेिा आढळतो. तेिंगणाच्या िाजािा रवनायकदेव असे संबोधिेिे आपल्यािा आढळते. अजूनपावेतो देिीि िाजमहेंद्रीचा िाजा आरण 
हहदुस्थानच्या पूवुरकनाऱ्याविीि अनेक िाजेिजवाडे िाजा ही पदवी धािण किीत असल्याचे आपल्यािा रदसते.] 
 

[(३२) ☐ महािाष्ट्राचा उल्लेि फरिश्ता नेहमी महरुत असा कितो.] 
 

[(३३) ★ बहिामिानाच्या बडंाचा फायदा घेऊन मरिकिाजा याने िानदेशच्या िाज्याची स्थापना केिी असे रवधान Camtbridge 
History of India (3, 494) या गं्रथात केिे आहे, ते चुकीचे आहे.] 
 

[(३४) ★ शिे जैनुद्दीन दाऊद याचा जन्म इिाणमध्ये रसिाज या गावी १३०२ या वषी झािा. तो १३२७ मध्ये दौिताबाद येथे आिा. 
नरसििान फारुकी याने िानदेशातीि जैनाबाद या शहिाचे नाव या अवरियाच्या नावावरून ठेविे. त्याचा मृत्य ू २७–१०–१३६९ मध्ये झािा. 
बहिामिानाच्या बंडाबाबत बुरिाि (३३) या गं्रथात असे रदिे आहे की बहिामिान हा शिेजैनुद्दीन याच्याकडे दािि झािा. त्याने 
बहिामिानािा सुितानाची क्षमा मागण्याबद्दि सारंगतिे. सुितानाने बहिामिानािा क्षमा केिी पिंतु त्यािा िाज्य सोडून जाण्याचा हुकूम 
केिा.] 
 

[(३५) ☐ ५ िािाचं्या वि हहदंूची कत्ति झाल्याचे वणुन किताना फरिश्त्यािा होत असिेल्या आनंदाच्या उकळ्या पारहल्यावि असे 
वाटते की मोठ्या माणसाचं्या मनाची देिीि रूढी आरण पिंपिागत रशक्षण यामुळे केवढी तिी रदशाभिू होऊ शकते.] 
 

[(३६) ★ महमदशहाची कािकीदु अकिा वषे, दोन मरहने आरण सात रदवस झािी असे तबकाते-अकबरी आरण बुरिाि या गं्रथात 
रदिेिे आहे. पिंतु बुरिाि या बाबतीत रवश्वसनीय नाही. कािण महमदशहा गादीवि आल्याची तािीि तो ७५८ णिजरी ही देतो. पण प्रत्यक्षात ही 
तािीि १-३-७५९, ११-२-१३५८ ही आहे.] 
 

[(३७) ☐ फरिश्ता आरण त्याने आधािादािि रदिेिा गं्रथकता या दोघाचंीही गोव्याच्या दरक्षणेस परिम रकनाऱ्यावि असिेिे 
सुदाशवेगि जवळीि िामेश्वि म्हणजेच हहदुस्थानाच्या पूवु रकनाऱ्याविीि अगदी दरक्षण टोकािा असिेिे रसिोन बेटाच्या समोिचे ििेिुिे सेतुबधं 
िायेश्वि अथवा िामेश्वि असे मानण्यात चुक झािी असल्याची शक्यता संभवते. यारठकाणी उल्लेि आिेिे रठकाण नकाशावि केप िामस असे 
दािरविेिे आहे आरण प्राचीन रवजयनगिच्या िाज्याच्या सीमाप्रदेशात ते मोडते.] 
 

[(३८) ☐ याच सुमािास बुक्किायाचा मृत्य ूझािा आरण हरिहि दुसिा हा गादीवि आिा. वेंकटिामनय्या यानंी आपल्या मुजारहदशहा 
बहमनी या गं्रथात असे रवधान केिे आहे की बुक्क याचा मृत्य ू २६–१२–१३७६ आरण २४–२–१३७७ या दिम्यान झािा असावा. मुजारहदशहाने 
िामेश्विपयंत मजि माििी असणे शक्य नाही असेही रवधान त्यांनी केिे आहे.] 
 

[(३९) ☐ पूवी कधीही समुद्र न पारहल्याने िामेश्वििा भेट देण्याच्या आिेल्या या संधीचा फायदा घ्यावा असे सुितानािा वाटणे 
साहरजकच होते. तेथीि एका रवश्वसनीय िरहवाशाने मिा सारंगतिे की िामेश्वि येथे अजून एक मशीद आहे आरण मुसिमानी जमातीच्या 
अस्स्तत्वाची तेवढीच एक रनशाणी आसमंतातल्या प्रदेशात आहे. ऐरतहारसकदृष्ट्या बरघतिे असता या प्रश्नािा महत्त्व नाही असे म्हणता येणाि 
नाही आरण म्हणून त्याबाबत सत्य परिस्स्थती काय आहे हे शोधून काढणे हा एक संशोधनाचा रवषय होऊ शकेि. कािण अल्लाउद्दीन रििजीच्या 
कािरकदीत एका मरशदीची बाधंणी किण्यात आल्याचा उल्लेि त्याच्या कािरकदीच्या वृत्तातंात नमूद केिेिा आहे. आपल्या काळात ती मशीद उभी 
असल्याचे फरिश्ता सागंतो. मिा ज्याने विीि मारहती सारंगतिी तोही बहुतेक विीि मरशदीच्या संदभात बोित असावा.] 
 

[(४०) ☐ तोफिाना हकवा दारुगोळ्याच्या इति कोणत्यातिी शिप्रकािाचा मुकिुबिान हा सवारधकािी असावा असे रदसते. तो मूळचा 
आरशया-मायनिचा िरहवाशी होता.] 
 

[(४१) ☐ मुल्ला दाऊद रबदिी आरण ज्या इति गं्रथकत्यांपासून फरिश्त्याने आपल्या इरतहासगं्रथाचे संकिन केिे त्यानंी नमूद केिेिे 
िामेश्वि म्हणजे रसिोन बेटाच्या समोिचेच होय ही फरिश्त्याच्या मनाची पक्की समजूत झािेिी रदसते. पिंतु कृष्ट्णिायाच्या ताब्यात म्हैसूि 
पिीकडचा कोणताही प्रदेश नव्हता आरण त्याचप्रमाणे फरिश्ता ज्या काििंडाचा उल्लेि कितो त्यावेळी मदुिा येथे तामूि घिाण्याचे बिशािी 
िाज्य अस्स्तत्वात होते याबद्दि संशयािा काहीच जागा नाही. या गोष्टीची फरिश्त्यािा जाणीव असावी असे रदसत नाही. तेथीि िोक कानडी 
हकवा तेिंगी यापैकी कोणतीच भाषा बोित नसत ति त्याहून अगदी रभन्न असिेिी तामूि भाषा बोित. अथात याबाबत आियु वाटण्याचे काहीच 
कािण नाही, कािण फरिश्ता हा इिाणमधीि िाहणािा आरण हहदुस्थान देशािा अरतशय नविा असा होता. त्यामुळे हहदंूबद्दिची त्यािा असिेिी 
सवुसाधािण मारहती आरण मुसिमानानंी भेट न रदिेल्या हहदुस्थानातीि भागाचंा भगूोि याबद्दिचे त्याचे ज्ञान अरतशय अपरिपक्व आरण पुष्ट्कळदा 
चुकीचे असे.] 
 

[(४२) ☐ थळघाट म्हणजे डोंगिािािचा समुद्ररकनाऱ्याविीि कोकण या नावाने ओळििा जाणािा प्रदेश.] 
 

[(४३) ☐ भाषातंिकािाने अदोनीिा भेट रदल्यािा अनेक वष े होऊन गेिी. जिी भाषातंिकािाने अदोनीची बािकाईने पाहणी केिी 
नसिी तिी देिीि हहदुस्थानातीि अनेक डोंगिी रकल्ल्यापैंकी एक प्रचंड आरण रवस्तृत असा तो रकल्ला आहे असे त्यािा रदसून आिे.] 
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[(४४) ★ याबाबत बुरिािमध्ये (३५) असा उल्लेि आहे की सुितानाचा िून कृष्ट्णेच्या तीिावि झािा. याउिट तजकीरत (८६) या 
गं्रथात रदिेिी गोष्ट वेगळी आहे. ती अशी–सुितान हा सुिरक्षतपणे अहसनाबाद गुिबगा येथे पोहोचिा. शुभ वेळ बघून शहिात प्रवेश किावा असे 
त्याने ठिरविे, आरण शहिाबाहेि त्याने छावणी रदिी. येथे मुजारहद आरण एक हबशी याचें भाडंण होऊन दुसऱ्या रदवशी मुजारहदचे मस्तक 
नसिेिे धड हसहासनावि टाकिेिे आढळून आिे. बुरिाि-इ-माणसरच्या आपल्या भाषातंिातीि रतसऱ्या प्रकिणािा मेजि हकग यानंी टीप 
रदिेिी आहे. या टीपेत तजकीरत-उल  -मुलुक या गं्रथामधीि मजकूि देण्यात आिा आहे.] 
 

[(४५) ★ मुजारहदशहा बिवंत बहमनी याची कािकीदु 
सुितान महमदशहा याच्या मृत्यूनंति मुजारहदशहा बहमनी हा गादीवि आिा. त्यािा बिवंत—सामर्थयुवान असे म्हणत. एका 

जेवणाच्या वेळी तो ३० शिे धान्याइतक्या पदाथांचा सप्पा उडवीत असे. (१ शिे म्हणजे ७९ णदरिम आरण एक णदरिम म्हणजे ४८ गे्रन) आरण 
रदवसातून अशी तीन जेवणे तो घेत असे. ििी गोष्ट काय ती एक पिमेश्विािाच माहीत. 
 

दरक्षणेतीि सुितान िाज्यािोहणाचे प्रसंगी एक प्रथा पाळीत. ती अशी— दरक्षणेतीि अवरिया शिे महमद रसिाजउद्दीन 
सुितानपदावि येणाऱ्या व्यक्तीिा एक पैिण आरण पागोटे भेट म्हणून देई. ही विे सुितान अंगावि चढवी आरण शुभमुहूतावि मग त्यािा 
िाज्यारभषेक किण्यात येई. सुितान मुजारहदिा िाज्यारभषेक झािा तेव्हा असाच समािंभ झािा. 
 

सुितान मुजारहद दििोज शिे रसिाजउद्दीनच्या दिर्गयात जाई. तेथे त्याच्याबिोबि तो िाज्यकािभािरवषयक चचा किीत असे. एक 
रदवस मुजारहद शिेिा म्हणािा की इस्िामचे वैभव वाढरवण्यासाठी पािंड्यारंवरुद्ध रजहाद पुकािण्याची माझी इच्छा आहे. शिे रसिाजउद्दीनने 
फारतहात म्हटिा आरण मुजारहदची योजना आपल्यािा पसंत असल्याचे सारंगतिे. मुजारहदने यानंति अनेक रदवस सैन्याची तयािी किण्यात 
घािरविे. फौजेची जमवाजमव झाल्यानंति त्याने मोठी फौज बिोबि घेऊन अदोनी रकल्ल्यावि चाि केिी आरण रकल्ल्यािा वेढा रदिा. वेढा 
वषभुि चाििा होता. अिेि पाण्याचा तुटवडा पडल्याने रशबदंीने आपण शिण येत असल्याचे कळरविे. रकल्ल्याचा सुभेदाि बाहेि येऊन 
सुितानािा भेटिा. तहाच्या अटी ठिल्यावि रकल्लेदाि रकल्ल्याकडे पितिा. रकल्ला मोकळा करून रकल्ल्याचा ताबा घेण्यासाठी सुितानाचा एक 
अरधकािी रकल्लेदािाबिोबि रकल्ल्यात गेिा. 
 

शिे रसिाजउद्दीनचा एक अनुचि म्हणािा की सुितान मुजारहदशहाने आपल्यापासून रवजयसूचक आरशवाद घेतिा आरण इतिानंीही 
त्यािा तुझा युद्धात जय होईि असे शुभाशीवाद रदिे. यावि शिे उत्तििा की माझा रवजय रनदशकु आरशवाद मी आता पित घेतिा आहे. या 
अनुचिाने विीि अथु सूरचत किणािा एक िरिता मुजारहदशहाकडे नेऊन पोहोचरविा आरण शिे रसिाजउद्दीन जे काही बोििा होता ते सवु 
त्याने सुितानािा सारंगतिे. यावि सुितानािा जेव्हा शिेच्या िरित्यातीि मजकुिाचा अथु कळिा तेव्हा दिबािात तो िरिता त्याने वाचून 
दािरविा आरण तो म्हणािा, “माझ्या पूवुजानंी या फरकिड्यानंा जेव्हा िाजसते्तचा उपयोग किण्याचा अरधकाि रदिा तेव्हा आपण काय किीत 
आहो हे त्यानंा कळून आिे नाही. हे फकीि सदा भकेुिे आरण कंगाि असतात. त्याचं्यात आरण आपल्यामध्ये कसिा आिा आहे बंधुभाव? जा 
आरण शिे रसिाजउद्दीनिा रवचािा की त्याच्या या मगरूि बोिण्याचा अथु काय? त्यािा मी योर्गय वागवावयाचे कसे याचा धडा रशकरवतो.” यावि 
तो अनुचि म्हणािा, “तुझ्या मनात जि हेच रवचाि असतीि ति तुिा रवजय कधीच रमळणाि नाही.” 
 

त्या रदवशी िात्री मुसळधाि पाऊस पडिा. त्यामुळे रकल्ल्यातीि रशबदंीिा भिपूि पाण्याचा पुिवठा रमळािा. त्यानंा सुितानाबिोबि 
तह केल्याचा पिात्ताप झािा आरण त्यानंी रकल्ल्याची पुन्हा मजबुती किण्यास सुरुवात केिी. रकल्ल्यातीि िोकानंी मुजारहदशहाच्या 
रकल्ल्याविीि प्ररतरनधीचे मंुडके तोडिे आरण ते तोफेत भरून मुजारहदशहाच्या फौजेच्या रदशनेे ती तोफ उडरविी. 
 

जेव्हा मुजारहदशहाच्या कानावि रकल्ल्याविीि रशबंदीच्या प्ररतकािाची बातमी गेिी तेव्हा तो अहसनाबादकडे पितिा. दुसऱ्या रदवशी 
शुभ मुहूतावि शहिात प्रवेश किावा या हेतूने त्याने शहिाबाहेिच तळ रदिा. त्याने शिे रसिाजउद्दीनच्या अनुयायानंा अनेक धमकावण्या रदल्या. 
मुजारहदशहाच्या फौजेत आरण सिदािातं अनेक हबशी होते. त्याचं्या हातून झािेल्या काही कृत्यानंी मुजारहदशहा संतापिा आरण त्यानंाही तो 
धमकीवजा बोििा. त्यामुळे हबशानंा मुजारहदशहाची दहशत बसिी. दुसऱ्या रदवशी मुजारहदशहाचे मस्तकारशवाय नुसते धड हसहासनावि 
पडिेिे िोकानंा आढळिे. सवांची अशी समजूत झािी की हे भयंकि कृत्य किणािे म्हणजे जीनच असावेत. शिे रसिाजउद्दीनच्या अनुयायानंी 
मुजारहदशहाचे शव सुितानाचंी पे्रते पुित त्या जागी पुरू रदिे नाही. तेव्हा मुजारहदशहािा तेथून जवळच दुसऱ्या रठकाणी पुिण्यात आिे. 
 

तजणकरत उल  मुलुक मधील टीप समाप्त.] 
 

[(४६) ★ मुजारहदचा चुिता असा दाउदचा उल्लेि फरिश्त्याने केिेिा आहे तो चुकीचा आहे. तबकाते अकबरी या गं्रथात दाउद हा 
मुजारहदचा चुित भाऊ आहे असे म्हटिे आहे. याउिट बुरिािचा कता (३६) दाउदचा उल्लेि मुजारहदचा धाकटा भाऊ असा कितो.] 
 

[(४७) ★ या बाबत बुरिािमध्येही असेच रवधान केिे आहे की दाऊद हा जागच्या जागी ठाि झािा.] 
 

[(४८) ★ दाउदनंति गादीवि आिेल्या िाजपुत्राचे नाव फरिश्त्याने चुकीने महमूद असे रदिे आहे. ििे नाव महमद असे आहे.] 
 

[(४९) ☐ म्हणजे अनुक्मे दौिताबाद, माहूि आरण कौिास या उत्तिेकडीि प्रातंाचें तीन सुभेदार.] 
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[(५०) ☐ मुळामध्ये शब्द आहे गुलाम-इ-तुकत  म्हणजे रवकत घेतिेिा तुकु. पिंतु या गुिामानंा सवुसाधािणपणे मुसिमानामंध्ये 
मोठमोठ्या पदावि चढरवण्यात आिेिे आपल्यािा रदसते आरण त्याचं्यापैकी अनेकानंी नवीन िाज्याचंी स्थापना केल्याचेही आपल्यािा आढळून 
येते.] 
 

[(५१) ★ रगयासुद्दीनच्या नाण्यावि तिमतन ही पदवी आहे. बुरिाि या गं्रथाच्या हैद्राबाद येथून रनघािेल्या प्रतीवि रगयासुद्दीन बहमन 
हे नाव आढळते ते अथात चुकीचे आहे.] 
 

[(५२) ☐ प्रधान मंत्र्यािा पेशवा या पदवीने संबेधण्याची पद्धत या सुितानाच्या कािरकदीत रूढ झािी. त्यानंति अहमदनगिच्या 
सुितानानंी आपल्या मंत्र्यानंा त्या पदाने रवभरूषत केिे आरण त्याचं्यापासून साताऱ्याच्या िाजानंी ती प्रथा उचििी.] 
 

[(५३) ★ जफरुलवली या गं्रथात तगिचीन याचा उल्लेि एक रििजी उमिाव असा केिेिा आहे. एके काळी तो सुितानाचा गुिाम 
असल्याचे या गं्रथात सारंगतिे आहे. (१,१६०)] 
 

[(५४) ☐ िाज्याचे सवारधकाि बहाि केल्याचे सूरचत किणािी ही पदवी राजप्रणतणनधी पदाच्या बिोबिीची आहे.] 
 

[(५५) ☐ रफिोजशहा बहमनी हा सुितान अबुि मुजफ्फि, गाजी, रफिोजशहा, िोज अफजून म्हणजे रवजयश्रीचा सावुभौम अरधपती, 
परवत्र योद्धा, सुितान रफिोज आरण ज्याचे वैभव प्रत्यंरदनी वृहद्धगत होत आहे असा या पदव्यानंी रवभरूषत होता.] 
 

[(५६) ★ फेयाच्या आकािाचा ित्नजडीत मुकुट वापिणािा रफिोजशहा हा परहिाच बहमनी सुितान होता–तबकाते अकबरशािी 
(३०)] 
 

[(५७) ☐ म्हणजे तात्पुिता रववाह] 
 

[(५८) ☐ १६ व्या शतकात रिरहणाऱ्या फरिश्त्याने युिोरपयन आरण िरशयन हे दोन रवरभन्न जमातीचे िोक आहेत असे मानिे आहे.] 
 

[(५९) ☐ नवे आरण जुने बायबि.] 
 

[(६०) ☐ कृष्ट्णा आरण तंुगभद्रा नद्यामंधीि प्रदेश.] 
 

[(६१) ★ शिेवानी आपल्या पुस्तकात (१७४) सागि हजकून घेतल्याचे वष ु १३९८ हे देतात बुरिािमध्ये ही तािीि १३९९ ही रदिी 
आहे.] 
 

[(६२) ☐ माळवा आरण िानदेश या प्रदेशाचें सुितान.] 
 

[(६३) ★ यारठकाणी फरिश्त्याने माडूंच्या परहल्या सुितानाबद्दि मारहती देताना चुकीचे रवधान केिेिे आहे. कािण रदिावििान 
घोिी याने १४०२ पयंत आपिे स्वातंत्र्य जाहीि केिेिे नव्हते.] 
 

[(६४) ☐ हेिाडॉट सच्या काळात टायरग्रसमध्ये ज्या तऱ्हेच्या होड्याचंा उपयोग केिा जात असे त्यानंा टोपिी होड्या म्हणत. येथीि 
िोकानंा माहीत असिेल्या होड्या आरण विीि प्रकािच्या होड्या जवळ जवळ सािख्याच होत्या. मोठ्या तोफा असिेिी रब्ररटश सैन्याची एक 
तुकडी इ. स. १८१२ मध्ये त्या तोफा न उतिरवता देिीि अशाच तऱ्हेच्या टोपिी होड्यातून तंुगभद्रा नदी पाि करून गेिी.] 
 

[(६५) ☐ एक प्रकािचे वाद्य.] 
 

[(६६) ☐ तेिंगी रिया वाद्य-संगीताबिोबि पदन्यास किीत असताना अरतशय कौशल्याने प्रत्येक हातात दुधािी िंजीि घेऊन जो 
अप्ररतम िेळ कितात, तो पारहल्यानंति ििोििच कौतुक वाटल्यावाचून िाहात नाही.] 
 

[(६७) ☐ तह घडवनू आणणाऱ्या मध्यस्थािा तहानुसाि िाजािा रमळणाऱ्या िकमेचा दहावा रहस्सा देण्याची प्रथा हहदुस्थानात 
आतापयंत जे अनेक तह रिरित असे उपिब्ध आहेत त्यामध्ये स्वीकाििेिी आपल्यािा रदसून येते. तहाच्या अटीमध्ये उघड उघड ही िक्कम नमूद 
केिी जाई आरण तह घडवनू आणणाऱ्या यशस्वी मुत्सद्द्ािा रमळणािे एक वाजवी बक्षीस या दृष्टीनेच त्याकडे बरघतिे जाई.] 
 

[(६८) ☐ तैमूिकडे रफिोजशहाने पाठरविेिी वरकिात आरण रतचे परिणाम हे जेव्हा माळवा आरण िानदेशच्या सुितानानंा ज्ञात झािे 
तेव्हा रफिोजशहाच्या बेताचंी त्यानंा जाणीव झािी. कुिबर्गयाहून अरतशय दूि असिेल्या िेडल्याविीि हल्ल्यामुळे रफिोजशहाच्या महत्त्वाकाकं्षी 
बेताबद्दि जे संशय सुितानाचं्या मनात रनमाण झािे होते त्यानंा पाहठबा रमळािा. साहरजकच उत्तिेकडीि सुितानानंी रवजयनगिच्या 



 अनुक्रमणिका 

िाजाबिोबि बचावात्मक तह किण्यासाठी वाटाघाटी सुरू किाव्या हे अगदी साहरजक होते. कािण बहमनी सुितानाचें िक्ष्य उत्तिेकडीि 
सुितानापंासून रद्वधा किण्याचे सामर्थयु रवजयनगिच्या िाजाकडे होते यात काहीच शकंा नाही.] 
 

[(६९) ★ याबाबत बुरिाि (४४) या गं्रथात असे रवधान केिे आहे की भानूि आरण मुसिकि वगैिे प्रान्त यावेळी सुितानाच्या सैन्याने 
आपल्या ताब्यात घेतिे होते. पहा. Venkataramnayya, Ind. Ant., 1941, p. 35.] 
 

[(७०) ☐ हहदू िाजाचंी परिस्स्थती इतकी अपमानास्पद अवस्थेप्रत नेण्यात आिी असिी पारहजे की आपल्या मुिी मुसिमानानंा 
देण्यािेिीज दुसिा इिाज त्याजंजवळ उििा नसावा. एक िाजकीय धोिण म्हणून हहदंूना मुसिमानानंा याबाबत शिण जाणे भाग पडिे असावे. 
मुसिमानाचं्या स्वभावातीि नीचति अशा भावनाचें शमन किण्यासाठी जिी या प्रथेचा उपयोग केिा गेिा तिी प्रत्यक्षात मात्र परिणामी मुसिमान 
आरण हहदू अरधक जवळ येतीि अशीच अपेक्षा ह्ा प्रथेचा अविंब किताना केिी गेिी. दोन्ही जमातीत अशा तऱ्हेचे संबधं प्रस्थारपत होण्यापूवी जी 
कटूति दे्वषाची भावना होती रतचे विीि गोष्टीमुळे पुष्ट्कळसे शमन झािे.] 
 

[(७१) ☐ या कामाचे अवशषे अजूनही (१५० वषांपूवी) दृष्टीस पडतात. पिंतु हल्लीच्या िरहवाशानंा कोणत्या उदे्दशाने ही किाकृती 
बाधंण्यात आिी होती त्यारवषयी काहीएक कल्पना नाही.] 
 

[(७२) ☐ या सत्पुरुषाची कबि अजूनही (१५० वषांपूवी) उभी आहे. ही बहुधा इ. स. १६४० मध्ये सय्यद महमद गीसू दिाज याचा वंशज 
महमद अमीन हुसेनी याने रवजापूिचा सुितान महमद आरदिशहा याच्या कािरकदीत दुरुस्त केिी अथवा बाधूंन काढिी.] 
 

[(७३) ☐ पानगळ हे अदोनीपासून ७० मिैापेंक्षा जास्त अंतिावि नाही.] 
 

[(७४) ★ याबाबत जफरूलवली (१६२) या गं्रथात गुजिाथच्या सुितानाने रफिोजशहािा मदतीचे आश्वासन रदल्याचे रवधान आहे.] 
 

[(७५) ☐ दोन्ही नावे जागरुकता अथवा दक्षता असा अथु दािरवतात.] 
 

[(७६) ☐ ह्ा असामान्य पिंतु नेहमी व्यापािािा िागणािे सामानसुमान वाहून नेणाऱ्या जमातीरवषयी मारहती Transactions of the 
Literary Society of Bombay, Vol. I या गं्रथात रमळते.] 
 

[(७७) ★ होशीयाि आरण बेदि हे दोघेजण िणागंणात ठाि माििे गेिे असे बुरिाि (५१) या गं्रथात रवधान केिेिे आहे.] 
 

[(७८) ★ बुरिािे माणसरच्या आपल्या भाषातंिातीि आठव्या प्रकिणािा टीप म्हणून मेजि हकग यानंी तजणकरत उल  मुलुक या 
गं्रथातिा सुितान रफरुजशहाच्या कािरकदीसंबधंीचा उतािा रदिा आहे. त्याचा अनुवाद पुढे रदिा आहे. 
 

सुलतान णफरुजशिाची कारकीदत 
णफरुजशिा बिमनी 

 
सुितान रफरुज हा न्यायी, उदाि, धार्ममक आरण सत् प्रवृत्त बुद्धीचा होता. तो कुिाणाच्या नकिा करून द्रव्याजुन किीत असे आरण 

आपिा उदिरनवाह किी. त्याच्या जनान्यातीि रिया ह्ा सुद्धा करशद्याचे काम करून ते रवकीत आरण रमळािेिा पैसा आपल्या उपरजरवकेकरिता 
िचु किीत. त्याच्यासाििा दुसिा बादशहा झािा नाही. त्याचा न्यायीपणा आजतागायत महशूि आहे. त्याने बाधंिेल्या अनेक किाकृती आज 
पहावयास रमळतात. कृष्ट्णा नदीच्या तीिावि त्याने एक मोठे शहि वसरविे. त्या शहिात त्याने एक प्रचंड इमाित बाधंिी. त्या शहिासभोवाि त्याने 
कोिीव दगडाची ६००० याडु िाबंीची एक हभत बाधंिी. त्या शहिी तो बऱ्याच काळपयंत चैनीत आरण सुिासमाधानात िारहिा. (१ फरसख = 
६००० याडु). 
 

एकदा अरतशय मुसळधाि पाऊस पडिा. नदीच्या पाण्यािा इतका पूि आिा की नदीच्या आजूबाजूचा ३ ते ४ फरसख इतक्या प्रदेशात 
पाणीच पाणी झािे. त्याने अरतशय नुकसान झािे. शहिाच्या िस्त्यातं आरण बाजािपेठातं इतके पाणी झािे की सुितानािा आरण त्याच्या 
कुटंुरबयानंा सात रदवस आरण िात्री वि उल्लेरििेल्या इमाितीच्या विच्या मजल्यावि िहावे िागिे. ते शहि आरण त्या सभोवाि बाधंिेिा तट 
अजून उभा आहे. पिंतु सुितानाने स्वतःसाठी बाधंिेिा िाजवाडा मात्र आज नाहीसा झािा आहे. सुितानाने बाधंिेिे शहि आज रफरुजाबाद या 
नावाने प्ररसद्ध आहे. 
 

सुितान रफरुजने बाबा कमाि या अवरियािा आपिा गुरू केिे आरण त्याचे रशष्ट्यत्व पत्कििे. सुितानाच्या कबिीसमोि बाबा 
कमािची ठाशीव बाधंणीची कबि आहे. त्या कबिीिािी सुितानाने आपल्या हयातीत बाधंिेिे एक पाण्याचे टाके आहे. विीि कबि आरण 
कबिीिािचे पाण्याचे टाके आजही पहावयास रमळतात. 
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िाज्याच्या िहानमोठ्या बाबीतिा सवु कािभाि सुितान रफरुजने सुितान अहमदच्या हाती सोपरविा. सुितान रफरुज मात्र आपल्या 
सेवाधमांत गकु झािा. याचा परिणाम असा झािा की सुितान अहमदचे िाज्यातीि सामर्थयु अरतशय वाढिे, िाज्याचे अमीि, उमिाव, वजीि आरण 
सािी फौज यानंा त्याने आपल्या बाजूिा वळवनू घेतिे आरण सुितान रफरुजरवरुद्ध कािस्थाने किण्याच्या तो प्रयत्नास िागिा. 
 

एक रदवस सुितान रफरुज यािा कोणी एकाने अशी िबि रदिी की सुितान अहमद त्याच्यारवरुद्ध बंड किण्याच्या रवचािात आहे. 
त्याचा बेत सुितानािा कैद करून हसहासनावि बसण्याचा आहे. याच माणसाने सुितानािा सावध िाहण्यारवषयी सल्ला रदिा. सुितान रफरुजने 
उत्ति रदिे, “देवगरतरवरुद्ध उपाययोजना किणे कधी तिी शक्य आहे का? माझ्यानंति तो िाज्यपदावि येणाि यात काहीच संशय नाही.” 
 

एकदा सुितानाच्या फौजेतीि सत्ति सैरनकानंी बंडाळी केिी. सुितान रफरुजने त्यानंा ठाि किण्याची आज्ञा रदिी. पण सुितान 
अहमदने हस्तके्षप केल्यामुळे त्यानंा माफ किण्यात आिे. एवढेच नव्हे ति त्यानंा बढतीही देण्यात आिी. हीच माणसे सुितान रफरुजिा ठाि 
मािण्याच्या सुितान अहमदने केिेल्या कटात त्यािा सामीि झािी. सुितानाच्या चाकिीत त्याच्या िाजगीकडे अनेक हबशी गुिाम होते. 
त्यापैकी एक सुितानाच्या जामदाििान्याचा अरधकािी होता. तो दििोज सकाळी सुितानाच्या महािात त्याचा पोषाि आणीत असे आरण तो 
सुितानाच्या अंगावि चढवी. रदवसेंरदवस जसजशी सुितान अहमदची सत्ता वाढत गेिी त्याप्रमाणात त्याची िाज्यपद घेण्याची इच्छा बळावू 
िागिी. त्याने सुितान रफरुजचे हबशी गुिाम आरण िक्षक रशपाई यानंा तऱ्हतऱ्हेची िोटी आरमषे दािरविी आरण सुितान रफरुजिा ठाि 
मािण्याच्या कटात त्याने त्या सवांना आपल्याकडे वळवून घेतिे. 
 

यानंति एक रदवस कटाची सवु रसद्धता झाल्यावि सुितान अहमद हा सुितान रफरुजिा ठाि मािण्याच्या उदे्दशाने रफरुजच्या 
िाजवाड्याशी येऊन दािि झािा. िाजवाड्याच्या िक्षक सैरनकानंी सुितान अहमदिा याप्रमाणे पारहिे आरण त्यानंी अहमदच्या बिोबि 
असिेल्या माणसावंि हल्ला चढरविा. झािेल्या चकमकीत दोन्ही बाजंूची अनेक माणसे ठाि झािी. अिेि सुितान रफरुजच्या जामदाििान्याचा 
मुख्य हबशी जमादाि याने िक्षक सैरनकानंा सारंगतिे की मी सुितानाकडे जातो आरण त्यािा सुितान अहमदने केिेल्या हल्ल्याची िबि देऊन 
येतो. पण या अगोदिच हबशी जमादािाने सुितान अहमदिा असे वचन रदिे होते की चकमक चािू असताना मी सुितान रफरुजिा ठाि किीन. 
याप्रमाणे चकमक चािू असताना संधी साधून तो हबशी जमादाि सुितान रफरुजच्या अंतःपुिात रशििा. सुितान रफरुज त्यावेळी कुिाण 
वाचण्यात दंग झािा होता. त्या हबशाने सुितान रफरुजिा छातीत िंजीि िुपसून ठाि माििे आरण बाहेि येऊन िोकानंा सुितान ठाि झाल्याचे 
जाहीि केिे. 
 

सुितानाचा िून झाल्याची बातमी त्याच्या फौजेिा कळिी. तेव्हा त्यानंी युद्धातून माघाि घेतिी. प्रत्येकजण आपापिा जीव 
वाचरवण्याच्या मागास िागिा. िाज्यातल्या काही अरमिानंी सुितान रफरुज याच्या मोठ्या मुिािा हसहासनावि बसरविे. पिंतु सुितान अहमदने 
त्याच क्षणी त्यािा ठाि माििे आरण स्वतःच्या नावाने सुितान म्हणून द्वाही रफिरविी. 
 

सुितान रफरुजने एकंदि २५ वषे ७ मरहने आरण १२ रदवस िाज्य केिे. सुितान रफरुजपयंत गादीवि एकंदि आठ बहमनी सुितानानंी 
अहसनाबाद येथे िाज्य केिे. त्या सवांची रमळून कािकीदु एकंदि ८२ वष,े ५ मरहने आरण १८ रदवस झािी. पिंतु यासंबधंी पिमेश्विच काय ते 
जाणे. 
 

तजणकरत उल  मुलुक या गं्रथामधीि आठव्या प्रकिणािा रदिेिी टीप समाप्त.] 
 

[(७९) ★ सागि शहिाच्या उपनगिात िौजा येथीि जुन्या मरशदीतीि नमाज पढण्याच्या जागी एक दगड बसरवण्यात आिेिा आहे. 
त्यावि रशयाबुद्दीन ही पदवी आढळते. बुरिाि (५३) परहल्या अहमदचा याच पदवीने उल्लेि कितो. सुितानाच्या बापाचे नाव दाउद नसून 
अहमदिान असे होते आरण हा अहमदिान बहमनशहाचा मुिगा होता असेही बुिहाण या गं्रथात रदिे आहे. उपिब्ध झािेल्या नाण्यावंरून 
बुरिािमधीि या रवधानािा पुष्टी रमळते. 
 

(Speight, Coins of the Bahamani Kings, Isl, Cul. 1935, p. 295)] 
 

[(८०) ☐ विी अथवा साधुपुरुष ही पदवी धािण किणािा हहदुस्थानातीि एकमेव सुितान म्हणजे अहमदशहा बहमनी होय असे मत 
रब्रर्गजने प्रकट केिे आहे.] 
 

[(८१) ☐ मरिक-उत् -तुज्जाि या पदवीचा शब्दशः अथु व्यापाऱ्याचंा िाजा अथवा मािक असा होतो.] 
 

[(८२) ☐ प्रत्येक अरधकाऱ्याच्या हातािािी रकती माणसे आहेत हे दशरुवणािी िष्ट्किी पदवी देण्याची प्रथा पूवेकडे फाि पुिातन 
काळापासून प्रचरित आहे. बायबिात १० आरण १०० रशपायावंिचे अरधकािी याचंा उल्लेि आपल्यािा आढळतो. िोमन िोकाचें देिीि १०० 
सैरनकाचें सेनानी होते. तातुिाचें युजबाशी म्हणजे १०० सैरनकाचें आरण मीनबाशी म्हणजे हजाि सैरनकाचें सेनानी होते. हहदुस्थानी मुसिमानानंी ही 
पद्धती आपल्याबिोबि आणिी आरण ५००० सैरनकाचंा सेनानी त्यानंी रनमाण केिा. पचंहजािी हे सेनानीपद सासं्ख्यक दजा दािरवणािे सवांत उच्च 
समजिे जात असे. यापेक्षा जास्त सैरनकाचं्या अरधकाऱ्यािा सरलष्ट्कर अथवा सेनापती असे म्हणत.] 
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[(८३) ☐ तोघ अथवा तोघा म्हणजे रनशाण. हे रतबेटमध्ये सापडणाऱ्या गाईच्या शपेटीपासून बनवीत असत. तातुिानंी ही प्रथा 
हहदुस्थानात आणिी आरण त्याचप्रमाणे परिम युिोपमध्ये देिीि नेिी. कॉन्स्टॅस्न्टनोपि येथे स्थापन झािेल्या तुकी सिकािने एक-दोन अथवा 
तीन शपेयाचें रनशाण वापिावयािा सुरुवात केल्यावि युिोरपयन या तऱ्हेच्या रनशाणाशी परिरचत झािे. युिोरपयन जो तोघा वापितात तो 
घोड्याचं्या केसापासून बनरविेिा असतो.] 
 

[(८४) ★ सुितानाच्या सवु स्वाऱ्याचें वणुन किताना अशा तऱ्हेचे उल्लेि जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा बुरिािच्या गं्रथकत्यािा आनंदाच्या 
उकळ्या फुटतात. काफि आरण अनेक देवावंि रवश्वास ठेवणािे रहन्दू याचंा सुितानाने नाश केिा आरण देवळे पाडून त्या जागी मरशदी बाधंल्या, या 
गोष्टींचे वणुन बुरिािचा कता मोठ्या चवीने कितो. (५८–६०) या बाबतीत बुरिािचा कता आरण फरिश्ता हे दोघेही साििेच आहेत. शिेवाणी 
(२२०) यानंी आपल्या पुस्तकात या दोघाचंी भिावणी किण्याचा प्रयत्न केिा आहे पिन्तु ती मनािा पटण्यासाििी नाही.] 
 

[(८५) ☐ या काळात तोफा आरण बदुंका याचंा उपयोग केिा जात नसे, असे जे मत मी प्रकट केिे त्यािा या परिच्छेदातीि मजकुिाने 
पुष्टी रमळते.] 
 

[(८६) ☐ यारठकाणी बाधंिा असा जो शब्द आहे तो पुन्हा बाधंिा अथवा दुरुस्त केिा असा असावयास पारहजे होता. कािण जि का हा 
रकल्ला प्रथमतः एिाद्या मुसिमान सुितानाने बाधंिेिा असता ति त्यािा दुसिे एिादे नाव रदिे गेिे असते. पिंतु ज्या एकाच नावाने हा रकल्ला 
ओळििा जातो त्यावरून त्या रकल्ल्याची बाधंणी हहदू असावी इतकेच नाही ति तो िूप जुना असावा आरण त्याचा काळ गवळी िाजाचं्या 
काििंडाचा असावा, ह्ा गोष्टी रनरितपणे रसद्ध होतात. ह्ा गवळी िाजाच्या िाज्यारवषयी आपल्यािा जी मारहती रमळते रतचे रिरहिेिे वृत्तान्त 
उपिब्ध नसून त्याबद्दिची हकीकत ही रनव्वळ दंतकथावंि आधाििेिी आहे.] 
 

[(८७) ★ बुरिािचा कता (६१) माळव्याच्या सुितानाचा उल्लेि ईििान असा कितो. हा उल्लेि त्याने आल्फिान या ऐवजी चुकीने 
केिा असावा. गादीवि येण्यापूवी होशगं घोिी याचे आल्फिान हे नाव होते.] 
 

[(८८) ☐ हिम या शब्दाचा अरधक अथु सागंण्याची जरुिी नाही. शब्दशः हिम म्हणजे इज्जत. मुसिमानाची बायको आरण त्याच्या 
कुटंुबातीि इति बायका मंडळी ही त्याच्या इज्जतीसाििी असतात.] 
 

[(८९) ★ याबाबत बुरिािने (५४) जून १४२४ अशी तािीि रदिी आहे. रबिग्रामी हा आपल्या तारीख-इ-दक्खन या गं्रथात रहजिी 
८३३ ही तािीि देतो. या ताििेिा दुसिा कोणताही आधाि नाही. िरफउद्दीन रसिाजी हा असे म्हणतो की गादीवि आल्याबिोबि अहमदने आपिी 
िाजधानी रबदि येथे नेिी.] 
 

[(९०) ☐ रबदिचा रकल्ला हा अरतशय मजबूत असून त्याच्या भोवतािचा िंदक हा ज्या कातळावि रकल्ला बाधंण्यात आिेिा आहे 
त्यातूनच िोदिेिा आहे. दरक्षणेतीि अरतशय संस्मिणीय अशी किाकृती म्हणून या रकल्ल्याचा उल्लेि किावा िागेि. त्या रकल्ल्यावि अचानक 
हल्ला चढवनू कधीतिी तो घेण्यात आिा असेि ही गोष्ट मिा तिी असंभवनीय वाटते. शहिातीि काही अवशषे आरण उपनगिातीि अनेक कबिी 
ह्ावरून एके काळी ह्ा शहिाची िचना भव्य असावी याची िात्री पटते. हहदुस्थानातीि मुसिमानी िाज्याशी संबंरधत असिेल्या प्रत्येक गोष्टीप्रमाणे 
या शहिाची देिीि रवपन्नवास्था झािेिी आहे आरण रदवसेंरदवस झपायाने या शहिाचा ऱ्हास होत आहे.] 
 

[(९१) ☐ ही रतन्ही िाज्ये पूवी कधीतिी एका हहदू िाजाच्या अमिािािी एकवटिी होती ही गोष्ट असंभवनीय वाटते. पिंतु रबदि हे 
कोणे एके काळी एिाद्या हहदू िाजाची िाजधानी असण्याची शक्यता संभवते.] 
 

[(९२) ★ या बाबत बुरिािचा गं्रथकता असे म्हणतो की सुितानाच्या कािरकदीची १२ वष े पूणु झाल्याविच िाज्याची रवभागणी 
किण्यात आिी.] 
 

[(९३) ★ बुरिाि या गं्रथात महमद याचा सुितानाचा दुसिा मुिगा असा उल्लेि आहे. इतित्र िाजपुत्र महमूद याचाही उल्लेि 
आढळतो. कदारचत एकाच िाजपुत्राचा गं्रथकत्याने दोन्ही नावाने उल्लेि केिा असावा.] 
 

[(९४) ★ इ. स. १४२९ मध्ये बहमनी िाज्यातं जरमनीची मोजणी होऊन नवीन पद्धतीवि सािा आकािणी केिी गेिी. रतचे काम दादू 
निसू काळे ह्ा ब्राह्मणावि आरण दिबािातीि एका तुकी िोजासिावि सोपरविे गेिे. (Grant Duff’s Marathas, 26).] 
 

[(९५) ☐ या काळाच्या पूवी कधीतिी कोकणावि हल्ला झािा असावा असे म्हणण्यास जागा नाही. या रठकाणा कोकणावि झािेल्या 
स्वािीचा जो उल्लेि आिा आहे रतचा कोकण प्रदेश हजकून घेण्याचे ऐवजी तेथे िुटािूट किण्यापुिताच मयारदत असावा असे रदसते. फाि प्राचीन 
काळात दाभोळ आरण चेऊि ही बंदिे मुसिमानाचं्या ताब्यात असल्याचा उल्लेि आढळतो. पण त्याचं्या ताब्यात अंतभागाचा रकती मुिूि होता 
याबद्दि मात्र संशय घेण्यास भिपूि जागा आहे.] 
 

[(९६) ☐ माहीम म्हणजे मंुबई. माहीमवि झािेल्या या हल्ल्याचे कोणत्याही दृष्टीने समथुन किता येणाि नाही. याचा परिणाम दरक्षणी 
िोकाचंा त्या रठकाणी आरण इति रठकाणी अनेक वेळा अरतशय मानहानीकािकपणे पिाभव होण्यावाचून दुसिा काहीच झािा नाही.] 
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[(९७) ☐ दरक्षणेच्या फौजेने गगंथडीच्या मागाने िानदेशात प्रवेश केिा.] 
 

[(९८) ★ ही मोहीम इ. स. १४२७ मध्ये झािी असे बुरिाि या गं्रथात रदिे आहे.] 
 

[(९९) ★ या वृत्तान्ताबाबत बुरिािच्या गं्रथकत्याने रदिेल्या मारहतीत बिीच तफावत आहे. गुजिाथच्या इरतहासासंबधंी हकीकत 
देताना बुरिािचे वृत्तान्त त्रोटक वाटतात.] 
 

[(१००) ☐ आपिा मोठा भाऊ रफिोज याचा गळा दाबून त्यािा ठाि मािण्यास सुितानािा या इसमाने उदु्यक्त केिे असा आिोप 
त्याच्यावि केिा जातो. या इसमाच्या िक्तरपपासू वृत्तीची जाणीव झाल्यामुळे आपल्या हसहासनाविीि अरधकािािा हा धोकेबाज प्ररतस्पधी आहे 
असे अनुमान सुितानाने साहरजकच काढिे.] 
 

[(१०१) ☐ मेसापोटेरमयातीि किबल्याचा िरहवासी. या रठकाणी महमद पैगबिंाचा नातू हुसेन हा ठाि माििा गेिा आरण तेथेच त्याचे 
दफन किण्यात आिे.] 
 

[(१०२) ☐ या संबधं प्रकिणात पौवात्त्य देशामधीि िष्ट्किातल्या उमिावाचं्या अमयाद उद्धटपणाचे अरतशय भडक असे रचत्र 
िंगरवण्यात आिे आहे. आरण त्याच अनुषंगाने अहमदशहा विी याने अवरियाचं्या ठायी जो भस्क्तभाव प्रकट केिा आहे त्याचे मोठ्या धीिोदात्ततेने 
रचत्रण किण्यात आिे आहे.] 
 

[(१०३) ☐ रबदि येथीि त्याच्या कबिीवि रदिेिी तािीि ८३९ रहजिी अशीच फक्त आहे. ज्या वेळी या कबिीचे बाधंकाम पुिे किण्यात 
आिे ती ही तािीि असावी. कबिीच्या दिवाजावि पुढीिप्रमाणे शीिािेि आहे :– माझ्या हृदयात जि कधीकाळी वेदना उत्पन्न झािी ति त्यावि 
माझा उपाय पुढीिप्रमाणे आहे — दारूचा एकच प्यािा आरण मिा अत्यानंद अनुभरवत असल्याची अनुभतुी रमळेि.] 
 

[(१०४) (१०५) ★ बुिहाणच्या वृत्तान्ताप्रमाणे अहमद परहिा हा ३–१०–८२५ / २२–९–१४२१ या वषी गादीवि आिा आरण त्याने १२ 
वष े ९ मरहने २४ रदवस िाज्य केिे. पिंतु यावरून परहल्या अहमदच्या मृत्यचूी जी तािीि रमळतेत्यापेक्षा वेगळी तािीि अरधक समकािीन 
पुिाव्यावरून उपिब्ध होते. ती म्हणजे अहमदशहाच्या कबिीमध्ये शुकु्ल्ला कजवीनी याने कोििेिी २९–९–८३९ / १७–४–१४३६ ही तािीि होय. 
तजणकरत (१०४१) या गं्रथात रदिेिी ८४२ रहजिी सन १४३९ ही अहमदच्या मृत्यचूी तािीि चुकीची आहे.] 
 

[(१०६) ★ बुरिाि या गं्रथात वरकिाचंी रदिेिी नावे पुढीिप्रमाणे आहेत. ती अशी : शहा रनमतुल्ला याचा रशष्ट्य शिे िोजन, िाजपुत्र 
महमद याचा गुरू काजी मुसा नौिािी आरण मिीक-उस-शिाक किंदििान (५४)] 
 

[(१०७ ) ☐ अिेक्झाडंिने आपल्यािा स्वप्नात रदसिेिी व्यक्ती म्हणजेच जरूसिेम येथीि ज्य ू िोकाचंा धमुगुरू याबाबत 
सारंगतिेिी गोष्ट आरण यारठकाणी सारंगतिेिी गोष्ट यामधीि योगायोग हा अरतशय रविक्षण वाटतो. अिेक्झाडंििा आपण ज्युरपटिचा मुिगा 
आहोत अशी प्ररसद्धी रमळण्याबद्दि जशी तीव्र इच्छा होती तद्वतच अहमदशहा बहमनीिा आपण विी अथवा साधु पुरुष म्हणून ओळििे जावे 
याबद्दि होती. 
 

बुरिािे माणसर या गं्रथाच्या आपल्या भाषातंिातीि नवव्या प्रकिणािा मेजि हकग यानंी पुढीिप्रमाणे टीप रदिी आहे :] 
 

[(१०८) ★ तजणकरत-उल-मुलुक या ग्रुंथात आलेली सुलतान अिमदशिाच्या कारणकदीची िकीकत मिमदाबाद ऊफत  णबदर शिराचा बिमनी 
सुलतान अिमद वली शिा याची कारकीदत अिमदशिा बिमनी 

 
सुितान रफरूज याचा िून झाल्यानंति सुितान अहमद हा गादीवि आिा. 

 
एकदा सुितान (महमदाबाद) रबदि नरजकच्या जंगिात रशकािीसाठी गेिा होता. तेथे त्याने सशाच्या शपेटीिा कुत्र्याने धिल्याचे 

दृश्य बरघतिे. ससा कुत्र्यावि उिटिा आरण त्याने आपिी सुटका करून घेतिी. हे पाहून सुितान अहमद उद गाििा, “एक यःकरित् ससा 
कुत्र्यावि कुिघोडी कितो त्या अथी या प्रदेशातिे वाताविण वीिवृत्तींना पोषक आहे. येथे जि मी शहिाची स्थापना केिी आरण त्या शहिािा माझी 
िाजधानी बनरविे ति या रठकाणी जन्मािा येणािे आरण येथल्या हवेत वाढणािे आरण पोसणािे सवुजण रनरितच शूि रनपजतीि.” यारशवाय 
अहसनाबाद शहिामध्ये सुितानािा िक्तस्रावाचा रवकाि झािा होता. त्यामुळे अहसनाबाद शहि हे िाजधानीिा योर्गय असे रठकाण नव्हते. या 
कािणामुळे एका शुभ मुहूतावि त्याने महमदाबाद शहिाच्या बाधंणीिा सुरुवात केिी. थोड्याच काळात शहिाची बाधंणी सुितानाच्या मनाप्रमाणे 
पूणु झािी. या शहिात मग सुितानाने आपिे उवुरित आयुष्ट्य सुिासमाधानात आरण ख्यािीिुशािीत घािरविे. 
 

सुितान अहमदशहाच्या कािरकदीत मिदूम िाजाजहान हा िुिासाणातून व्यापािाच्या रनरमत्ताने रबदि येथे आिा. िाजकािणात 
त्याने अरतशय कतुबगािी दािरविी आरण बहमनी सुितानाचंी रवश्वासाने आरण इमाने-इतबािे चाकिी केिी. िाजाजहानचा मृत्य ू सुितान 
हुमायनू याचा मुिगा सुितान महमद शहा याच्या कािरकदीच्या अिेिीस झािा. त्याच्या अंगातल्या कतुबगािीने त्याची सवुत्र प्ररसद्धी झािी. 
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सुितान अहमद हा णिजरी ८३० (इ. स. १४२६) मध्ये गादीवि आिा. त्याच वषी त्याने महमदाबाद शहिाच्या बाधंणीिा सुरुवात केिी. 
त्याची कािकीदु १२ वष,े ९ मरहने आरण २४ रदवस एवढी झािी. त्याने शातंतेने आरण सुिाने िाज्य केिे आरण प्ररसद्धी रमळरविी. तो णिजरी ८४२ 
(इ. स. १४३८) मध्ये मिण पाविा. पण या संबंधीची हकीकत पिमेश्विािाच ठाऊक. 
 

खाजाजिानचे दणक्षिेत आगमन. खाजाजिान बिमनींच्या चाकरीत णशरतो. खाजाजिान मोठ्या पदावर चढतो. 
 

मागे सागंण्यात आिे आहेच की मिदूम िाजाजहान हा कमुधमुसंयोगाने दाभोळ बदंिात उतििा. दाभोळिा त्या काळी मैमून 
मुस्तफाबाद असेही म्हणत. िाजाजहान हा शहाणा, सुस्वभावी आरण अनुभवी असा पुरुष होता. दाभोळ येथे त्याची ज्या ज्या काही व्यक्तींची गाठ 
पडिी त्याचं्या वागण्याने तो अरतशय स्स्तरमत आरण आियुचरकत झािा. एक रदवस बाजािात तो एका व्यापाऱ्याच्या दुकानात बसिा होता तेव्हा 
दाभोळ बंदिाचा सुभेदाि मोठ्या भपक्याने आरण डामडौिाने बाजािातून रमिवीत चाििेिा त्याने पारहिा तो एका हसहासनावि बसिा होता. 
त्याच्या हातावि एक बुिबुि पक्षी होता आरण त्या पक्ष्याबिोबि तो िेळत होता. हे पाहून िाजाजहानिा अरतशय आियु वाटिे आरण तो आपल्या 
मनाशीच रवचाि किता झािा. “ह्ा देशातीि िोक अरतशय साधे आरण िेळकि वृत्तीचे रदसतात यात काहीच संशय नाही. या िोकामंध्ये एिादा 
आपिे जीवन अरतशय सुिाने घािव ूशकेि आरण त्याचं्या संगतीत भिपूि आनंद िुटू शकेि, आरण अशा तऱ्हेने त्याचं्यात िाहून त्याचा मानमिातब 
वाढेि.” 
 

अशा तऱ्हेचा रवचाि किीत असताना िाजाजहानिा असे वाटिे की आपण रबदि या िाजधानीच्या शहिी जावे. पिंतु सुितानाने अशी 
आज्ञा जािी केिी होती की पिदेशी माणूस अथवा व्यापािी मग तो कोणत्याही देशातून आिेिा असो, त्याने आपिे जे काही काम असेि ते आल्या 
बदंिामध्ये उिकून घ्यावे. पिंतु त्यािा दिबािात येण्याची सक्त मनाई असावी. यानुसाि िाजाजहानने दाभोळ बंदिाच्या सुभेदािाची भेट घेतिी. 
त्याने सुभेदािािा अनेक मूल्यवान भेटी रदल्या आरण आपल्यािा रबदि या िाजधानीच्या शहिाकडे जाण्याची पिवानगी देण्यात यावी अशी त्याने 
याचना केिी. सुभेदािाने त्यािा सुितानाच्या विीि आजे्ञचे कािण पुढे केिे आरण त्यािा पिवानगी नाकाििी. यावि िाजाजहान म्हणािा, “मी 
आतापयंत रुम, रसरिया, इरजप्त, िुिासाण, तुकुस्तान इत्यारद देशातं प्रवास केिा आहे. या देशातं प्रवास किीत असताना मी अरतशय दुर्ममळ अशा 
वस्तू गोळा केल्या आहेत. त्या िाजेिजवाड्यानंा भेटी देण्यास योर्गय आहेत. अशा वस्तू सुितानाच्या नजिेस सुद्धा पडू नयेत ही मोठी दुःिाची गोष्ट 
आहे.” तो असेही म्हणािा की, “यासंबधंी मी सुितान आरण त्याचे मंत्री यानंा रिहून कळरविे आहे. त्यानंा मी अनेक भेटी िवाना किीत आहे. 
आपणही सुितानाच्या अरधकाऱ्यानंा यासंबधंी काही तिी रिहून कळवा. असे झाल्यास मिा माझ्या कायात यश येण्याची शक्यता आहे.” 
 

यावि दाभोळ बदंिाच्या सुभेदािाने िाज्याच्या अरधकाऱ्याकंिवी सुितानाकडे एक िरिता िवाना केिा. याच सुमािास िाजाजहानने 
पाठरविेिी पते्र िाज्याच्या अरधकाऱ्यानंा रमळािी. पत्रातीि मजकूि जाणून घेतल्यावि सवांनी रमळून त्यासंबंधात सुितानाची भेट घेण्याचे 
ठिरविे. पिंतु िाजाजहानिा रबदि येथे कोणत्याही परिस्स्थतीत येऊ देऊ नये असे सुितानाचे मत होते. सुितान आपल्या अरधकाऱ्यानंा 
म्हणािा, “ही पिदेशी माणसे मोठी हुशाि आरण कािस्थानी असतात. येथीि िोकानंा ते सहज फसव ूशकतीि. या माणसािा जि आपण इथे 
येण्याची पिवानगी रदिी ति तो इथे आल्यानंति अगदी थोड्या अवधीत सत्ता आरण सामर्थयु संपादन किीि आरण असे झाल्यास ते तुम्हा 
कोणािाही आवडणाि नाही.” सुितानाच्या या बोिण्यावि त्याचे अरधकािी म्हणािे, “एकटा एक माणूस असे काय करू शकतो आरण हा ति एक 
व्यापािी आहे. आपण तो कोणत्या दजाचा माणूस आहे आरण चाकिी किण्यािा तो योर्गय आहे हकवा नाही याची परिक्षा पाहू. तो जि ििोििी 
नािायक असेि ति मग त्याचे इथिे वास्तव्य थोड्या काळापुितेच िाहीि. त्याचे काम िवकिच आटपेि आरण त्यानंति आपण त्यािा येथून 
जाण्यास सागंू” याप्रमाणे सुितानाच्या अरधकाऱ्यानंी िाजाजहानसंबंधी सुितानािा अरतशय गळ घातिी. अिेि सुितानाने िाजाजहानिा 
येण्यास पिवानगी रदिी. काही रदवसानंंति िाजाजहान हा रबदि येथे येऊन पोहोचिा. त्याच्याबिोबि त्याने आणिेिा माि होता. त्याने 
दिबािातल्या प्रत्येक अरधकाऱ्याची गाठ घेतिी आरण त्यानंा आपल्या येण्याचा उदे्दश समजावनू सारंगतिा. सिदािानंी त्यािा सारंगतिे की 
सुितानािा तू काही वस्तू नजि म्हणून दे. या सल्ल्याप्रमाणे िाजाजहानने काही अिबी घोडे, दुर्ममळ िेशमी कपडा, काही तुकी आरण हबशी 
गुिाम, अनेक तऱ्हेचे मोती आरण मूल्यवान रहिेमाणके आरण उत्तमोत्तम हस्ताक्षिातल्या आरण उत्कृष्ट बाधंणीच्या कुिाणाचं्या प्रती वगैिे गोष्टी 
सुितानािा नजि केल्या. या वस्तू घेऊन तो दिबािात रनघािा तेव्हा विीि कुिाणाचं्या प्रतींपैकी एक प्रत त्याने आपल्या मस्तकावि घेतिी. इति 
त्याने आपल्या गुिामाचं्या डोक्यावि ठेवल्या आरण तो सुितानानजीक येऊन पोहोचिा. जेव्हा सुितानािा कळरवण्यात आिे की गुिामाचं्या 
डोक्यावि कुिाणाच्या प्रती आहेत, तेव्हा तो आपणहून हसहासनावरून उठिा. त्याने िाजाजहानच्या मस्तकाविीि कुिाणाची प्रत आपल्याकडे 
घेतिी आरण ती आपल्या हसहासनावि ठेविी. नंति तो वरजिाकंडे वळून म्हणािा, “िाजाने आपल्याबिोबि कुिाणाची प्रत आणिी. साहरजकच 
पिमेश्विी वाणीिा मान देण्यासाठी मिा माझ्या हसहासनावरून उठणे भाग पडिे. माझ्याच दिबािात जणू काही िाजाने मिा आज्ञा 
केल्यासाििेच हे झािे. आता यापुढे त्याच्या हातून काय होते ते बघावयािाच पारहजे.” सुितानाने िाजाने नजिाणा म्हणून आणिेल्या सवु वस्तू 
नजिेिािून घातल्या आरण िाजवाड्यात िवाना केल्या. यानंति त्याने िाजाजहानकडे इति िाजेिजवाड्याबंद्दि चौकशी केिी. िाजाने 
सुितानाने रवचाििेल्या सवु प्रश्नाचंी व्यवस्स्थत आरण मनासाििी उत्तिे रदिी. त्याने इति िाज्यातंल्या िोकाचं्या चािीरिती आरण िाहणी 
याबद्दिची तऱ्हेतऱ्हेची मारहती सुितानािा रदिी. िाजाजहानने सारंगतिेल्या मारहतीने सुितानािा अरतशय आियु वाटिे आरण त्याने अरधक 
मारहती सागंण्याबद्दि िाजाजहानिा आग्रह केिा. िाजाजहानच्या संगतीने सुितान अरतशय िूष झािा आरण त्याने िाजाजहानिा दििोज 
आपल्याकडे येण्याची आज्ञा रदिी. त्याने िाजाजहानवि अनेक बरक्षसाचंी िैििैिात केिी आरण त्यािा िाहण्याकरिता एक मोठी प्रशस्त आरण 
भव्य इमाित रनयुक्त करून रदिी. दिबािातल्या इति चाकिापं्रमाणे िाजाजहान दिबािात दििोज हजि िहात असे. प्रत्येक वेळी तो सुितानािा 
नजि किण्यासाठी भेटी आणीत असे. त्यामुळे रदवसेंरदवस सुितानाची त्याच्याविची मजी वाढत गेिी. सुितानाजवळ िाजाजहानचे वजन इतके 
वाढिे की तो िाज्यकािभािरवषयक आरण आर्मथक बाबींबाबत िाजाजहानचा सल्ला घेऊ िागिा. िाजाजहानच्या सल्ल्याने आरण संमतीने 
सुितानाने केिेल्या प्रत्येक गोष्टीत त्यािा यश रमळत गेिे. याचा परिणाम असा झािा की सुितान प्रत्येक बाबीत िाजाजहानवि अरधकारधक 
रवसंबनू िाहू िागिा. िाजाजहानचा अरधकाि आरण दजा ही पण त्यामुळे वाढिी. या घडामोडी चािू असताना सुितान अहमद मिण पाविा. 
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तजणकरत उल मुलुक मधिी टीप समाप्त.] 
 

[(१०९) ★ याबाबत बुरिाि या गं्रथात जफििान ऊफु अल्लाउद्दीन अहमद हा सुितानाचा (अहमदशहा विी बहमनी) सवांत मोठा 
मुिगा होता असे ठामपणे रवधान केिेिे आहे.] 
 

[(११०) ☐ ििफ हसन ऊफु मरिक-उत्-तुज्जाि हा पिदेशी व्यापािी असल्याचे पूवीच सारंगतिे आहे. दरक्षणेतीि सुितानाचं्या 
कािरकदीत दरक्षणी आरण हबशी व पर्मशयन आरण तुकी यामंधीि वैमनस्य सातत्याने रटकून िारहिे.] 
 

[(१११) ☐ दरक्षणी इरतहासकािानंी मोगि हे नाव अिबी, पर्मशयन अथवा तातुि वगैिे सवु जातींच्या पिदेशी मुसिमानानंा सिसकट 
रदिे. वस्तुतः मोगि हे नाव फक्त एका जातीपुितेच मयारदत असावयास पारहजे.] 
 

[(११२) ☐ हा िहानसा आरण आता क्षुल्लक समजिा जाणािा रकल्ला एकेकाळी नारसििानाचे मजबतू असे आश्रयस्थान असावा असे 
रदसते. शकेडो गडकोटानंी भििेिा बागिाणाचा प्रदेश अजून मुसिमानाचं्या कबजात आिेिा नव्हता. पिंतु त्याने असीिच्या रकल्ल्यात आश्रय 
घेतिा नाही, ही घटना चमत्कारिक वाटते कािण जि तेथे त्याने तयािी केिी असती ति दरक्षणेच्या फौजानंा प्ररतकाि किणे त्यािा रनरित सहज 
शक्य झािे असते.] 
 

[(११३) ☐ अरतशय चमत्कारिक आरण बोधपि म्हणून या घटनेचा उल्लेि किावा िागेि. हहदंूच्या मनात पिकीयाबंिोबि संबधं 
ठेवण्याबाबत जी एक रतिस्कािाची भावना असते ती त्याचं्या रहतसंबंधाच्या आड येत असल्यास ती ते सहज दूि करू शकतात हे यावरून रदसून 
येते. हहदू िाजा मुसिमानारंवरुद्ध िढण्यासाठी मुसिमानाचंी भिती किीत असल्याचे याहून प्रतीकात्मक असे दुसिे उदाहिण सापडणे अशक्य 
आहे.] 
 

[(११४) ☐ मुसिमानाचं्या मनात देिीि काफिासंमोि मान वाकरवण्याबद्दि संदेह होता या भावनेिा प्ररतसाद देण्यासाठी हहदू िाजा 
आपल्या पुढ्यात कुिाणाची प्रत ठेवी आरण मुसिमान त्यापुढे मान वाकवीत. हा आदि त्यानंी आपल्यािाच रदिा आहे अशी हहदू िाजा आपल्या 
मनाची समजूत करून घेई. अशा तऱ्हेने दोन्ही पक्षाचं्या भावनाचंी बूज िाििी जाई.] 
 

[(११५) ☐ रशके हे कोकणातल्या अरतशय प्राचीन अशा घिाण्याचे आडनाव होते. हल्लीच्या साताऱ्याच्या िाजाची आई ही रशके 
घिाण्यातीि होती.] 
 

[(११६) ☐ िेिकाच्या शिैीची कल्पना यावी यासाठी उदाहिण म्हणून विीि उतािा जसाच्या तसा शब्दशः रदिा आहे. कोकण 
प्रातंाच्या सवुसाधािण स्वभाव रवशषेाचें यथातर्थय वणुन किणािा उतािा म्हणून या वणुनाचा उल्लेि किावा िागेि. अथात मुसिमानी सैन्याचा ज्या 
रठकाणी सवुनाश किण्यात आिा ते रठकाण रनरित किणे हे मात्र रततके सोपे नाही.] 
 

[(११७) ☐ चाकण येथे सय्यदावंि जो हल्ला झािा त्याची तुिना फरिश्ता किबिा येथे अबदूल्ला-बीन-रजयाद आरण शम्स-उि-जोशन 
यानंी महमद पैगबंिाचा नातू हुसेन आरण त्याचे ७० अनुयायी याजवि चाि करून जो हल्ला केिा आरण त्याचंा नाश केिा त्याचबिोबि कितो.] 
 

[(११८) ☐ हुसेनवि हल्ला किण्याची रचथावणी देणाऱ्यामंध्ये िरिफ येजीद हा होता.] 
 

[(११९) ☐ शत्रूची फळी फोडण्याबद्दि प्ररसद्धी रमळािेिा म्हणजे सफरशकन ऊफु कासीम बेग.] 
 

[(१२०) ★ या बाबत फरिश्त्याने रदिेिी हकीकत चुकीची आहे असे शिेवानी (२५५) यानंी रवधान केिे आहे. तुिफतुसलातीन या 
गं्रथामध्ये एकही िी अगि मूि ठाि माििे गेिे नाही असा उल्लेि आढळतो.] 
 

[(१२१) ★ ही सािी घटना फरिश्त्याने रकती कटुतेने सारंगतिेिी आहे हे वाचकाच्या सहज नजिेस येईि. पिंतु याबाबत समािोचन 
किणाऱ्या १९ व्या शतकातीि युिोरपयन माणसािा त्याच घटनेकडे बघणाऱ्या रशया मुसिमानाइंतके भावनावश होता येणाि नाही. सेंट 
बाथोिोम्युच्या रदवशी जी कत्ति झािी रतचे वणुन किणाऱ्या एिाद्या प्रॉटेस्टन्ट िेिकाच्या मनःस्स्थतीची जि त्याने कल्पना केिी ति या प्रसंगाचे 
वणुन किताना मुसिमान इरतहासकािाच्या मनाची कशी रवदीणु अवस्था झािी असेि त्याचा थोडासाच का होईना पण अंदाज त्यािा किता 
येईि.] 
 

[(१२२) ☐ म्हणजे अनुषंगाने सुितानाचा पुतण्या.] 
 

[(१२३) ☐ चाकण येथीि पिकीयाचं्या कत्तिीतून पळून गेिेिा कासीम बेग तोच हा.] 
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[(१२४) ☐ ज्यावेळी रनिाशचे्या आहािी जाऊन व्यक्ती आपल्या हाताने आपल्या पायावि कुऱ्हाड पाडून घेतात अगि जुिमापुढे मान 
वाकरवण्याची तयािी नसल्यामुळे त्या जुिमाचा नाश किण्यास प्रवृत्त होतात त्यावेळी हुकुमशहाच्या वतुनावि जाहीिरित्या कडक भाषा वापरून जे 
कोिडे ओढिे जातात त्याचे विीि घटना म्हणजे एक उदाहिण आहे. 
 

तजणकरत–उल -मुलुक या गं्रथात सुितान अल्लाउद्दीन याच्या कािरकदीच्या आिेल्या हकीकतीचे मेजि हकग यानंी भाषातंि केिे. 
त्याचा मिाठी अनुवाद िािी रदिा आहे. 
 

अल्लाउद्दीन शिा बिमनी 
सुलतान अिमदशिाचा मोठा मुलगा 
सुलतान अल्लाउद्दीन याची कारकीदत] 

 
[(१२५) ★ सुितान अहमदशहाचा मृत्य ू झाल्यावि त्याच्या जागी त्याचा मुिगा सुितान अल्लाउद्दीन हा गादीवि आिा. त्याचा 

व्यवस्स्थत जम बसिा. सुितान अहमदशहा हा मिदूम िाजाजहान याचा व्यवस्स्थत मान ठेवी, त्यापेक्षाही जास्त मान सुितान अल्लाउद्दीन त्याचा 
ठेव ूिागिा. िाजाजहानने िाज्याची भिभिाट किण्यासाठी आपल्या प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा केिी. त्याच्या सुव्यवस्थेमुळे िाज्याचे उत्पन्न अरतशय 
वाढिे आरण िरजन्यात द्रव्याची भि पडिी. िाजाजहानच्या धोिणाने िाज्याच्या वसुिाची कल्पनातीत वाढ झािी आरण िरजन्यात इतके द्रव्य 
जमा झािे की त्याच्या एक शताशं इतक्या रहश्शानेही पूवीच्या सुितानाचं्या काळी कधी वसूि झािा नव्हता. िाजाजहान हा पुष्ट्कळ प्रसंगी 
िाज्याच्या सिहद्दीवि काफिाचं्या प्रदेशावि फौज पाठवीत असे. अशा वेळी त्याचंा मुिूि ती आपल्या ताब्यात घेत असे आरण पिारजतांपासून िंडणी 
म्हणून तो भिपूि द्रव्य वसूि किी. ज्या ज्या रदशिेा सुितानाची फौज मोरहमेवि जात असे, त्या त्या रठकाणी रवजयश्री त्याचं्या गळ्यात माळ 
घािी. िाजाजहान वजीि असताना सगळीकडून आरण सवु देशातूंन रशपाई फौजेत भिती होण्यासाठी आरण व्यापािी व्यापाि किण्यासाठी रबदि 
शहिात जमा होत. 
 

सुितानाची एकंदि कािकीदु २३ वषे, ९ मरहने आरण ७ रदवस झािी. तो णिजरी ८६६ (इ. स. १४६१-६२) या वषी मिण पाविा. त्याने 
आपल्या हयातीतच आपिा मुिगा हुमायनूशहा यािा आपिा वािस म्हणून नेमिे होते.] 
 

[(१२६ ) ★ परहल्या अहमदचा मृत्य ू१७ एरप्रि १४३६ िोजी झािा. त्याचा मुिगा अहमद दुसिा याने २३ वष े९ मरहने िाज्य केिे असे 
िफ्त इवलीम या गं्रथात रदिे आहे. बुरिाि (८८) या गं्रथात त्याच्या पाठीमागून गादीवि आिेल्या हुमायनूचा िाज्यािोहण समािंभ ७ मे १४५८ िोजी 
झािा असे रवधान आहे. म्हणजे ७-५-१४५८ ही तािीि दुसऱ्या अहमदच्या मृत्यचूी समजिी पारहजे. पिंतु दुसऱ्या अहमदचा मृत्य ू३ एरप्रि १४५८ 
या ताििेच्या अगोदि झािा असिा पारहजे. कािण या ताििेिा हुमायनूने आपिा भाऊ हसनिान यािा पदच्युत केिे. तबकाते (११८) या 
गं्रथात त्याने अहमद हे आपल्या बापाचे नाव िाज्यािोहणाचे वेळी धािण केल्याचे रदिे आहे. सफवी हा देिीि हुमायनूिा अहमदशहाचा मुिगा असे 
संबोरधतो.] 
 

[(१२७) ☐ िुिासाणात शहा रनयतउल्ला याजकडे ज्या धमुरनष्ठ व्यक्तींना पाठरवण्यात आिे होते त्यापैकी एक. ही बहुतेक सवु मंडळी 
अनेकदा तेथीि दिबािी भानगडीत पडल्याचे आपल्यािा रदसून येते.] 
 

[(१२८) ☐ िाजवाड्यातीि शयनगृहे आरण िाजगी रदवाणिान्याचें अरधकािी.] 
 

[(१२९) ☐ सैफिानािा ठाि मािण्यात आिे; िाजपुत्राचे डोळे काढण्यात आिे. हबीबुल्ला यािा धमाबाबतच्या त्याच्या रवरशष्ट 
स्थानामुळे फक्त बंदीवासाची रशक्षा देण्यात आिी.] 
 

[(१३०) ★ िरफउद्दीन रशिाजी हा आपल्या गं्रथात असे सागंतो की महमूद गावान हा हहदुस्थानात परहल्या अहमदच्या कािरकदीत 
आिा. ही हकीकत ििी नसावी कािण उपिब्ध पुिावा तो १४५३ मध्ये आल्याचे दशरुवतो. उत्ति इिाणमधल्या रिश्त या गावाजवळीि गावानचा तो 
िरहवासी. म्हणून त्यािा गावान हे नाव रमळािे. मुुंतखाब (३,१०५) या गं्रथात असे रदिे आहे की एकदा गावानने आपल्या सैरनकानंा काही बजंािा 
जमातीचे िोक हाकित असिेल्या आरण अशा िीतीने शत्रूिा फसवनू चाििेल्या दोन हजाि गाईंवि (गावान) स्वाि होऊन दौड किावयास 
िाविे म्हणून त्यािा गावान असे नाव रमळािे. या गोष्टीिा इति कोठेही आधाि रमळत नाही. हकबहुना हीच गोष्ट ििफ हसन बसिी आदी 
व्यक्तींच्या बाबतही सागंण्यात आिेिी आहे.] 
 

[(१३१) ☐ पौवात्य देशामध्ये अशी पद्धत होती की सिकािी अरधकाऱ्यानंी एक रदवसाकिता देिीि त्यानंा दिबाि सोडून बाहेि 
जावयाचे झाल्यास सुितानाची पिवानगी घेतल्यावाचून जाऊ नये. ज्यावेळी अशी पिवानगी रमळत नसे तेव्हा तो आपिा अपमान झािा असे 
संबरंधत अरधकािी समजे आरण सुितानारवरुद्ध बंडाची तयािी किी.] 
 

[(१३२) ☐ िाजघिाण्यातीि आपापसात होणाऱ्या रववाहप्रसंगाच्या वेळी आपल्या प्रजाजनासंह हजि िाहणे हे रकती गैिसोयीचे होते हे 
या रठकाणी पूणुपणे रदसून येते. अथात रसकंदििानाने जो आव आणिा होता तो त्यािा न शोभणािा आरण उद्धटपणाचा होता.] 
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[(१३२ अ) ★ बुरिाि (९२) या गं्रथात रनजामउल्मुल्क यािा ठाि मािल्याची हकीकत रदिी आहे. पिन्तु पान ९८ वि बुरिाि या 
गं्रथात असे रवधान केिे आहे की रनजाम-उद्दीन अहमदशहा याच्या कािरकदीत माळव्याच्या महमूद रििजीवि झािेल्या स्वािीत रनजाम उल्मुल्क 
हा होता. यावरून हुमायनूशहाकडून त्याचा वध झािा नसावा असे म्हणण्यास हिकत नाही.] 
 

[(१३३) ☐ सुितानाच्या शिीििक्षकातं प्रामुख्याने रवकत घेतिेल्या गुिामाचंा भिणा असे. या गुिामानंा अरतशय सन्मानपूवुक वागणूक 
रदिी जाई आरण अनेकदा ते थोि कीर्मतप्रत पोहोचत असत. या िक्षकातूंन सुितान आपिे अनुचि आरण रवश्वासू वैयस्क्तक सेवक याचंी रनवड 
किी. आपल्या जीवनात यशाची पुढची पायिी गाठावयाची झाल्यास एक सुितानच ते करू शकेि अशी रशकवण त्यानंा रदिी जाई. पौवात्य 
देशातंीि दिबािातं विीि प्रथा सातत्याने रटकून िारहिी. िोमन बादशहाचे पदिी असिेिी पे्रटोरियन पथके, फ्रान्सचे स्वीस िक्षकदि आरण 
कॉन्स्टॅस्न्टनोपिचे जॅरनसिीस म्हणजे अरनयंरत्रत हुकुमशहाचंी या तऱ्हेच्या सत्ता आरण संिक्षण देणाऱ्या साधनाबंद्दिची अरनवाि आवड असल्याचा 
भिपूि पुिावा आहे.] 
 

[(१३४) ☐ सुितानाच्या कािरकदीच्या सुरुवातीिा त्याच्या हसहासनाविीि अरधकािाबाबत वादंग रनमाण किणािा सुितानाचा 
नातेवाईक आरण िाजपुत्र हसकदििानाचा बाप.] 
 

[(१३५) ☐ बीड हे यावेळी शहा रनमतउल्लाच्या वािसाच्या ताब्यात होते. साहरजकच शहा हबीबुल्लािानाबद्दि त्यानंा रजव्हाळ्याची 
भावना होती.] 
 

[(१३६) ☐ इिाणचा प्राचीन काळातीि एक बादशहा याने आपिा सैतानाबिोबि सौदा केिा. परिणामी त्याच्या कच्छपी दोन सपु 
िागिे. त्याच्या िादं्यातून ते वि येत आरण दििोज माणसाचा मेंदू िायिा घािण्याची त्याच्याजवळ मागणी किीत.] 
 

[(१३७) ☐ अिबस्तानचा एक कू्ि आरण जुिमी िाजा.] 
 

[(१३७ अ) ★ इ. स. १४६० मध्ये दरक्षण हहदुस्थानात पावसाच्या अभावी जो भयंकि दुष्ट्काळ पडिा त्यािा दामाजीपंताचा दुष्ट्काळ 
म्हणून ओळिते जाते. (Lieut. Colonel Etheridges Report on Famines in the Bombay Presidency (1868).] 
 

[(१३८) ☐ महानदीच्या तीिावि बसिेिे ओरिसाचे प्राचीन िाजधानीचे शहि.] 
 

[(१३८ अ) ★ बुरिाि (९६) या गं्रथात हुमायनूशहाच्या मृत्यपूत्राची हकीकत रदिी आहे. त्यामध्ये असे सारंगतिे आहे की महमूद 
गावानने हुमायनूच्या तीन मुिापैंकी सुितानपदािा योर्गय असिेल्या कोणाही एकािा गादीवि बसवावे असा सल्ला रदिा. या हकीकतीवि रवश्वास 
ठेवणे कठीण आहे. कािण हुमायनूचा मोठा मुिगा हाच आठ वषांचा होता. साहरजकच त्यािा गादीवि बसरवण्याचा प्रश्न वादातीत होता.] 
 

[(१३८ ब) ★ हुमायनूशहाचा िून झािा असावा असे बुरिाि या गं्रथाचा कता सूचीत किीत नाही. हुमायनूशहािा नैसर्मगक 
कािणामुळेच मृत्य ूआिा असण्याची शक्यता अरधक संभवते असे अनुमान बुरिािचा कता काढतो.] 
 

[(१३९) ☐ रकिमानचा सुप्ररसद्ध शहानीमत उल्ला याचा शहा मुहीबउल्ला हा नातू होता.] 
 

[(१४०) ☐ फरिश्त्याने या रठकाणी सहीसही रबदिचा मुल्ला दाऊद आरण बहमनी घिाण्याचे इति इरतहासकाि याचंी भाषा उचिताना 
योर्गयायोर्गयतेचा अथवा संशोधनक्षमतेचा उपयोग हहदंूनी एकाएकी माघाि का घेतिी त्याची कािणे शोधून काढण्याकडे केिा नाही. कािण 
तेिंगणाचा ताबा रमळरवण्यासाठी रवचािपूवुक झािेिी युती ही केवळ १६० सैरनक चाि करून आल्यावि मोडून पडिी असे समजणे हास्यास्पद 
आहे.] 
 

[(१४१) ☐ या रठकाणी रकल्ल्याच्या नावाचा फरिश्ता उल्लेि किीत नाही.] 
 

[(१४२) ☐ तिवािीच्या मुठी भिीव पोिादाच्या किीत असत आरण रंुद पात्याचं्या तिवािींचे वजन पेिावे म्हणून त्या भािी बनवीत 
असत.] 
 

[(१४३) ☐ हत्ती रपसाळल्यावि बेफाम बनत आरण बव्हंशी एकमेकावंि हल्ला किीत. अनुवादकािाने या तऱ्हेचा प्रसंग एकदा प्रत्यक्ष 
पारहिा होता. त्यात दोन्ही हत्तींच्या माहुतानंी केिेल्या कसोशीच्या प्रयत्नामुळे ज्या हत्तीवि हल्ला झािा होता त्यावि बसिेल्या व्यक्ती हत्तीच्या 
पायािािी सापडून हचधड्या होण्यापासून बचावल्या होत्या.] 
 

[(१४४) ☐ सुितानाची रनशाणी ही नेहमी हत्तीवरून वाहून नेत आरण सुितान जेव्हा िणागंणात जाई तेव्हा ती त्याच्या समवेत नेत 
असत. हहदुस्थानातीि फौजाचें भरवतव्य अनेकदा ह्ा रनशाणीच्या अभावी ठिविे गेल्याचे सवुशु्रत आहे. हल्ली जेथे सैन्याच्या प्रत्येक तुकडीचे 
अथवा रवभागाचे स्वतंत्र असे रचन्ह आहे आरण त्यारशवाय बिोबि तोफिानाही आहे तेथे अशा सेनारवभागाचे मनोधैयु सहजासहजी कमकुवत होत 
नाही.] 
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[(१४५) ☐ बािेरकल्ला अथवा रकल्ला अजूनही तग धरून िारहिा.] 
 

[(१४६) ☐ प्रत्येक िाज्याकडून होणाऱ्या आक्मक हािचािींरवरुद्ध िाज्यािाज्यामंध्ये आपापसात जी असूयेची भावना रनमाण होते ती 
नेहमीच त्याचं्या सामर्थयावि दबाव आणण्यास कािणीभतू ठिते. युिोपमधीि िाज्यानंी जो समतोिपणा वािंवाि प्रस्थारपत केिा आरण ज्याची 
अरतशय काटेकोिपणे देिभाि केिी, त्याची रततक्याच काटेकोिपणे मुसिमानानंी दिि घेतिी. पिंतु त्या सवांनाच जेव्हा एका प्रकािच्या 
मनोदौबुल्याने पछाडिे तेव्हा ते सवु मोगिाचं्या अरधसते्तिा बळी पडिे.] 
 

[(१४७) ☐ या रठकाणी ज्या अनेक महमूदाचंा उल्लेि आिा आहे त्याचं्यामधीि रवरभन्नता दािरवण्याची पूणुपणे काळजी घेण्यात आिी 
आहे हे वाचकाचं्या सहज दृष्टोप्तत्तीस येईि. माळव्याच्या िाजाच्या नावापाठीमागे नेहमी सुितान ही पदवी िावण्यात आिी आहे ति गुजिातच्या 
सुितानाच्या नावापाठीमागे शहा हे पद रचकटरवण्यात आिे आहे. या उिट दरक्षणेच्या वरजिाचंा त्याच्या िाजा आरण गावान या रवरशष्ट 
नामारभधानानंी उल्लेि किण्यात आिा आहे.] 
 

[(१४८) ☐ रवषुववृत्ताविीि वाताविणात तहान आरण उष्ट्णता यापासून संभवणाऱ्या भयंकि यातनाचंा अनुभव केवळ काही तासापुिताही 
ज्याने सहन केिा नाही त्याच्या मनािा या अनुभतूीची कल्पना आणून देणे जवळजवळ अशक्यप्राय आहे. पाण्यारशवाय मोठ्या अंतिापयंत कूच 
किण्यामुळे जे बळी पडतात (आरण या गोष्टी पौवात्य देशातीि रब्ररटश सैन्याबाबतही बऱ्याच वेळा घडून आल्या आहेत.) ते हीच गोष्ट दशुरवतात की 
प्रत्येक मजिीिा पाण्याचा आरण इति वस्तंूचा भिपूि पुिवठा आहे हकवा नाही याबद्दि िात्री अगोदि करून घेणे हे अरतशय महत्त्वाचे आहे.] 
 

[(१४९) ☐ गोंड हे हहदू नाहीत ही गोष्ट सवुसाधािण हहदी माणसािा आरण रवशषेेकरून युिोपीयन माणसािा ज्ञात नाही, या गोष्टीची 
जाणीव फरिश्त्यािा आहे असे रदसते. या अरतशय कुतूहिाच्या वस्तुस्स्थतीबद्दि संशोधन किण्यात रम. रिचडु जेस्न्कन्स यानंी पुष्ट्कळ वेळ आरण 
मेहनत िची घातिी आहे. त्याचं्या संशोधनापासून काय रनष्ट्पत्ती झािी त्याबाबत अरधक प्रकाश ते जगासमोि टाकतीि अशी आशा प्रकट किणे 
प्रस्तुत आहे.] 
 

[(१५१) ☐ कू्िकम्या हुमायनूच्या पाठीमागे रनजाम, महमद आरण अहमद हे तीन मुिगे हयात होते.] 
 

[(१५२) ☐ ही दुदैवी घटना कोणत्या ताििेिा घडिी ती फरिश्ता नमूद किीत नाही. सुितान जेव्हा हसहासनावि बसिा तेव्हा त्याचे 
वय फक्त ८ वषांचे होते आरण त्याचा वयाच्या चौदाव्या वषी झािेिा रववाह हा िाजाजहान याच्या मृत्यूपयंत झािेिा नव्हता. साहरजकच ही 
घटना घडिी तेव्हा सुितानाचे केवळ बािवय असावे. ही गोष्ट हेच दशरुवते की आरशया िंडातीि हुकूमशहानंा ते अगदी िहान असतानाच अशा 
तऱ्हेच्या िक्तिंजीत हत्याकाडंाशंी परिरचत व्हावे िागे.] 
 

[(१५२ अ) ★ सुितान महमद याच्या कािरकदीच्या सुरुवातीच्या काळात िाजाजहान तुकुशाही या तुकुस्तानातून गुिाम म्हणून 
आिेल्या पिंतु नंति सत्ता बळकारविेल्या उमिावाच्या हाती िाजसूते्र होती. त्याची बडतफी झाल्यानंति मिीक-उत्-तुज्जाि ऊफु ख्वाजाजहान 
महमूद गावान या तुकी अरमिाकडे िाज्याचे अरधकाि गेिे. बहमनींच्या िाजकािणात याप्रमाणे तुकुस्तानातून हहदुस्तानामध्ये गुिाम म्हणून 
आिेल्या पण आपल्या कतृुत्वाने उच्च पदािा चढिेल्या अशा अनेक व्यक्तींचा रशिकाव झािा विीि दोघारंशवाय इति अनेक तुकी सिदाि 
बहमनींच्या दिबािात िहानमोठ्या अरधकािावि होते. िाजाजहान तुकुशाही आरण महमूद गावान या दोघानंी सुितान महमदशहाची कािकीदु 
गाजरविी. महमदशहाच्या कािकीदीत पडिेिा पायंडा पुढे महमूदशहाच्या कािकीदीत हसनिान िुिासानी, ऐन उि्मुल्क जहागंीि िान ऊफु 
अिी तुकु वगैिेंनी चािू ठेविा.] 
 

[(१५२ ब) ★ मुुंतखाब (३, १०३) या गं्रथात सुितानाने यावेळी केिेल्या भाषणाचा सािाशं रदिा आहे. त्यामध्ये महमूद गावानिा 
अिाउद्दीन या पदवीने संबोधिे आहे. ही पदवी दुसऱ्या कोणत्याही गं्रथात रमळत नाही.] 
 

[(१५३) ☐ अशा तऱ्हेने वेढा संपरवण्याची पद्धती अनेक वेळा यशस्वीरित्या उपयोगात आणिी गेिी आहे. वेढ्यात अडकिेिी रशबदंी 
वेढा घािणाऱ्यावि जे हल्ले चढरवते त्यावेळी त्यानंा पत्किावा िागणािा हा एक अरतशय मोठा धोका असतो.] 
 

[(१५४) ☐ सिहद्दीवि असिेल्या प्रातंातीि उत्पन्नाची वसुिी व कािभाि ही अनेकदा िष्ट्किी मनसबदािावंि सोपरवण्यात येई. याचा 
उदे्दश त्या प्रातंाचे पिचक्ापासून संिक्षण व्हावे असा असे. पिंतु पुष्ट्कळदा या धोिणाची परिणती त्या प्रांतावि नेमण्यात आिेल्या अरधकाऱ्याकडून 
बडंाचे रनशाण उभािण्यात होई.] 
 

[(१५५) ☐ महमूद गावान यािा मरिक-उत्-तुज्जाि म्हणजे व्यापाऱ्याचंा मुख्य आरण ख्वाजाजहान या पदव्या होत्या. िाज्यातीि सवांत 
मानाची जागा ही व्यापाऱ्याचंा प्रमुि या नामारभधानाने ओळििी जावी ही वस्तुस्स्थती तत्कािीन संस्कृतीची स्स्थती दािरवणािे एक मनोहािी 
उदाहिण आहे असे म्हणावे िागेि.] 
 

[(१५६) ☐ पूवी एकदा मुसिमानी सैन्याचा नाश, िेळणा ऊफु रवशाळगडच्या िाजाने घडवनू आणिा होता ही घटना या अगोदिच 
कथन केिेिी आहे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

[(१५७) ☐ ताजीम देण्यासाठी आरण आनंदाचे प्रसंग साजिे किण्यासाठी या प्रथेचा अविंब तोफा उपयोगातं येण्याच्या पूवी किण्यात 
येत असे.] 
 

[(१५७ अ) ★ रफिोजशहा बहमनीच्या काळात गोवा हे बहमनींच्या ताब्यात असावे अथवा बदंि म्हणून बहमनींना गोव्याचा वापि करू 
देण्याबाबत रवजयनगिबिोबि बहमनींचा किाि झािा असावा. कािण १४७२ मध्ये महमूद गावानने महमदशहा रतसिा याच्या कािरकदीत ते काबीज 
केिे.] 
 

[(१५८ अ) ★ Sewell and Aiyangar याचं्या मते गोवा १४७० सािी हजकून घेण्यात आिे पिंतु महमूद गावान याने िढाईच्या 
मदैानातून रिरहिेल्या पत्रावरून गोव्याचा पाडाव १ फेबु्रवािी १४७२ पयंत झािा नसावा असे रदसते.] 
 

[(१५९) ☐ सावुजरनक जीवनामधून िाजमाता बऱ्याच काळापूवीपासूनच रनवृत्त झािी होती. पिंतु आपिी मोहीम यशस्वीरित्या संपवून 
आिेल्या सेनापतीचा सन्मान किण्यासाठी या िास प्रसंगी रतने आपल्या रनियापासून तात्पुिते दूि होण्याचे ठिरविे असावे असे रदसते.] 
 

[(१६०) ☐ िूष कदम यािा आता रकश्वििान ही पदवी होती. त्याच्या ताब्यािािी पूवी दाभोळ आरण कोल्हाि हे प्रातं होते.] 
 

[(१६० अ) ★ रनकीटीन हा िरशयन प्रवासी अनेक मरहने रबदि येथे वास्तव्य करून होता. त्याने िाजधानीतिे जीवन अगदी सूक्ष्मपणे 
बरघतल्यानंति त्याचे वणुन आपल्या गं्रथात केिेिे आहे. रबदिचा उल्लेि तो सवु मुसिमानी रहन्दुस्तानातीि मोठे शहि असा करितो. यारठकाणी 
रहन्दुस्तानातीि सवु भागातून िोक जमा होत. िोकारंवषयी सागंताना रनकीटीन असे म्हणतो की, सवुसाधािणपणे प्रजा गिीब होती. पिंतु 
अमीिउमिाव मात्र अरतशय श्रीमंत होते. सुितानाचा रबदि येथे भव्य वाडा असून त्याचे संिक्षण शभंि सशि सैरनक किीत. येणाऱ्या-जाणाऱ्या 
प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेविी जाई. सुितानासंबंधी रिरहताना रनकीटीन असे रिरहतो की, सुितानाचे वय २० वषाचे असून तो चणीने बािीक 
होता. त्यािा रशकािीची अरतशय आवड होती. रनकीटीनने ईदच्या रदवशी सुितानाच्या रनघािेल्या रमिवणुकीचे अरतशय सुंदि असे वणुन रदिेिे 
आहे. महमूद गावानरवषयी तो असे सागंतो की वरजिाबिोबि दििोज ५०० माणसे भोजनासाठी बसत. ही मंडळी समाजातीि उच्चवणीय वगापैकी 
नसत. वरजिाच्या तबेल्यात दोन हजाि घोडे िातं्ररदवस जय्यत तयािीरनशी ठेविे जात.] 
 

[(१६१) ☐ ओरिया म्हणजे ओरिया देश हकवा ओरिसा.] 
 

[(१६२) ☐ हे रठकाण म्हणजे बहुधा अन्तूि आरण अजंठा यामधीि उषागड हे असावे.] 
 

[(१६३) ☐ या सुरवख्यात उमिावाचा बिाच काळपयंत दौिताबादवि ताबा होता. यावेळी मात्र दौिताबादेच्या प्रमुिाच्या कामात बिीच 
वाढ किण्यात आिी. युसुफ आरदििानाच्या अरधपत्यािािी आता जो प्रातं देण्यात आिा होता त्याचा दौिताबादचा रकल्ला आरण सभोवािचा 
रजल्हा म्हणजे एक छोटासा भाग होता.] 
 

[(१६४) ☐ िाजंणी म्हणजे बहुधा िानजंगम. त्याच नावाच्या रजल्ह्ाचे ते प्रमुि शहि असावे.] 
 

[(१६५) ☐ वरजिाच्या मािकीच्या त्यािा देण्यात येत असिेल्या संपत्तीचा सुितानाने अव्हेि किणे म्हणजे कृतघ्नपणा 
दािरवण्यासाििे झािे असते. पूवेतीि देशामध्ये अशा तऱ्हेने देणगीचा अव्हेि किणे म्हणजे अपमानाचे रनदशकु समजत असत, आरण त्यामधून 
असा अथु काढीत की देऊ केिेिी संपत्ती ही घेण्यायोर्गय तिी नाही हकवा ती देणाऱ्याची अशा तऱ्हेने नजिाणा देण्याची पात्रता तिी नाही. त्यामुळे 
सावुजरनक जीवनातीि व्यक्तींनी अशा तऱ्हेने बरक्षसाचंी देवाण-घेवाण किणे हे त्या िाज्याच्या रवरशष्ट धोिणाचे अंग बनून जाते. ज्या रठकाणी 
युिोपीयन िोकाचंा संबधं आिा तेथे ही प्रथा जवळजवळ बदं होत चाििी आहे, पिंतु जोपयंत पौवात्य देशातीि िाजे आपिे दिबाि संभाळून 
आहेत आरण आपल्या देशातीि चािीरिती आरण सवयी यानंा रचकटून आहेत तोपयंत अशा प्रथाचें संपूणु रनिाकिण किणे कठीण आहे.] 
 

[(१६६) ☐ ह्ा उपान्त्याक्षिातं पौवात्य रवद्वानािा रद्वपकल्पाच्या दरक्षणेतीि भागात वापिल्या जाणाऱ्या भाषेची छाया पडिेिी रदसून 
येईि.] 
 

[(१६७) ☐ हा रकल्ला आता रब्रटीश फौजानंी व्यापिेिा असून त्या प्रदेशातीि सपाटीवि असिेिा अरतशय मजबतू असा रकल्ला म्हणून 
त्याची गणना होते.] 
 

[(१६७ अ) ★ दरक्षणेमध्ये परहल्याप्रथम सुरंुगाच्या दारूचा उपयोग या रठकाणी केिा गेिा ही गोष्ट नमूद किण्यासाििी आहे. २२९] 
 

[(१६७ ब) ★ या स्वािीमध्ये महमूद गावानबिोबि त्याचा मुिगा अरि मरिक-उत्-तुज्जाि हा गेिा होता. त्याने िढाईत रमळािेल्या 
यशाबद्दि काही ओळी िचल्या. त्या ओळी बुरिाि या गं्रथात रदल्या आहेत.] 
 

[(१६८) ☐ ज्यानंी दुष्ट्काळाचा अनुभव घेतिेिा नाही त्यािा रवषुववृत्ताविीि प्रदेशातं बऱ्याच काळपयंत पडिेिी अवषणेु आरण 
रनयरमत पडणाऱ्या पजुन्यवृष्टीतीि िंड यामुळे जी भयंकि परिस्स्थती उदभवते त्याची कल्पना किता येणाि नाही.] 
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[(१६९) ☐ बहमनी हे रबरुद धािण किणाऱ्या िाजघिाण्याचा उदय ज्या परिस्स्थतीत झािा ती परिस्स्थती वाचकाने या रठकाणी 
आठवावी.] 
 

[(१६९ अ) ★ परहल्या सुितान महमद याने मसनद-इ-अिी ही पदवी दौिताबादच्या सुभेदािािा रदिी होती. यावेळी मात्र ही पदवी 
कोणत्याही प्रातंाच्या सुभेदािािा रदिी जात असावी असे रदसते. बुरिाि.] 
 

[(१७०) ☐ या प्रदेशािा पूवुकािात आिेिी युिोपीयन मंडळी निहसगा असे म्हणत. कदारचत ह्ा िाजपुत्राच्या नावावरूनच त्या 
प्रदेशािा ते नाव पडिे असावे.] 
 

[(१७१) ☐ या रठकाणी फरिश्त्याने रकल्ल्याच्या नावाचा उल्लेि केिेिा नाही.] 
 

[(१७२) ☐ या वाक्यावरून आपल्यािा असे रदसून येते की, मरिक हसन रनजाम उल्मुल्क (एक दरक्षणी अरधकािी) हाही बिोबि गेिा 
असावा. पिन्तु संदभात असे स्पष्टीकिण रदिे आहे की सैन्यामध्ये पिदेशी सैरनक आरण दौिताबाद व जुन्नि येथीि फौजाचं्या तुकड्या होत्या. 
त्यावरून मरिक हसन हा रनरितपणे या फौजेबिोबि गेिा नव्हता.] 
 

[(१७३) ★ ‘मुस्लीम पोणलणटकल थॉट अॅन्द्ड अॅडणमणनस्रेशन’ या आपल्या पुस्तकात हरूनिान शिेवानी यानंी महमूद गावान याने 
केिेल्या सुधािणाबद्दि पुढीि मारहती रदिेिी आहे : 
 

महमूदने िाज्याची रवभागणी ८ माफक आकािाच्या रवभागात केिी. जुन्या वऱ्हाडचे गावीि आरण माहूि, जुन्या दौिताबाद प्रातंाचे 
दौिताबाद आरण जुन्नि, जुन्या गुिबर्गयाचे रवजापूि आरण गुिबगा आरण नवीन भि पडिेल्या तेिंगणाचे िाजमहेंद्री आरण विंगळ याप्रमाणे िाज्याचे 
आठ प्रातं पाडण्यात आिे. महमूद गावानने पूवीच्या प्रातंाचें आकाि रनम्म्याहून कमी केिे. इतकेच नव्हे ति प्रत्येक प्रातंातीि काही प्रदेश त्याने 
नव्या सुभेदािाचं्या अमिािािून काढून तो सुितानाच्या प्रत्यक्ष अमिािािी आणिा. या प्रदेशाचा उल्लेि खासा-इ-सुलतानी असा किण्यात येऊ 
िागिा. अशा तऱ्हेने प्रारंतक सुभेदार अथवा सिंजामी तरफदार याच्यावि त्याच्याच प्रातंात रनयंत्रण ठेवण्याचा आपिा हेतू महमूद गावानने 
रसद्धीस नेिा. 
 

यापूवी प्रत्येक तिफदािाची त्याच्या हातािािीि प्रातंाच्या िष्ट्किी कािभािावि अरनयंरत्रत सत्ता असे. त्याच्या मनाप्रमाणे तो आपल्या 
हातािािी सैरनकाचंी भिती करू शकत असे. इतकेच नव्हे ति त्यािा रमळािेल्या मनसबीच्या प्रमाणात सैरनकाचंी संख्या न ठेवता जी बचत होई 
ती तो आपल्या ताब्यात ठेव ू शकत असे. अशा परिस्स्थतीत िाज्यावि पिचक् आल्यास धोकादायक परिस्स्थती रनमाण होण्याची शक्यता होती. 
महमूद गावानने िष्ट्किी कािभािात आमूिाग्र सुधािणा घडवनू आणल्या. त्याने असा रनयम घािून रदिा की, सबंध प्रातंात तिफदािाच्या प्रत्यक्ष 
अमिािािी एकच रकल्ला असावा व इति रकल्ल्यावंिीि रकल्लेदािाचंी नेमणूक ही मध्यवती सिकाितफे व्हावी आरण त्या सते्तिाच ते जबाबदाि 
िाहावेत. मनसबदाि हे त्यानंा नेमून रदिेल्या सैरनकाचं्या संख्येपेक्षा कमी सैरनक बाळगतात आरण त्यामुळे प्रातंाच्या कािभािात अंदाधंुदी आरण 
गैिरशस्त माजते म्हणून महमूद गावानने असा रनयम केिा की, प्रत्येक मनसबदािाने आपल्या हातािािी ठेविेल्या प्रत्येक ५०० माणसागंरणक 
त्यािा १ िक्ष होन देण्यात यावे. जि का नक्त िकमेऐवजी मनसबदािािा जहागीि देण्यात आिी ति जहारगिीपासून रजतके उत्पन्न कमी येईि 
त्याची भिपाई मध्यवती सिकािने किावी. जि का एिाद्या मनसबदािाने अथवा जहारगिदािाने नेमून रदिेल्या सैरनकाचं्या संख्येएवढी फौज 
बाळगिी नाही ति त्या प्रमाणात त्याने आपल्या उत्पन्नाचा भाग सिकािी िरजन्यात आदा किावा. हा रनयम करून त्याने प्रत्येक मनसबदािािा 
सिंजामी फौजेविीि िचाबाबत मध्यवती सिकािशी जबाबदाि धििे. या बाबतीत त्याने स्वतः धडा घािून रदिा. िचुवेच वजा जाता उििेिी 
िक्कम तो िरजन्यात जमा किी. स्वतःसाठी या िकमेतून तो एक छदामही िचु किीत नसे. मुिकी आरण िष्ट्किी सुधािणावं्यरतरिक्त महमूद 
गावानने शतेसाऱ्याच्या पद्धतीत आमूिाग्र सुधािणा घडवनू आणिी. त्याने जरमनीची पद्धतशीि मोजणी केिी, िेडी आरण शहिे याचं्या सीमा 
रनरित केल्या आरण शतेसाऱ्याबाबत संपूणु चौकशी करून त्याने तो रनरित केिा. थोडक्यात एकीकडे त्याने िाज्याचे उत्पन्न रनरित 
ठिरवण्याबाबतची योजना आििी ति दुसिीकडे अमीिउमिावाचं्या सते्तवि बंधन घािून त्याने मध्यवती सिकािचा वचक वाढरवण्याचा प्रयत्न 
केिा. (पाने २३७–२४१)] 
 

[(१७४) ☐ एक होन म्हणजे अंदाजे साडेतीन रुपये. या अंदाजाप्रमाणे पाचश ेघोडेस्वाि बाळगण्यासाठी रदिेल्या जहारगिीचे उत्पन्न 
साडेतीन िाि रुपये येईि. त्यामधून वसुिी अरधकािी आरण मुिकी पोिीस दि याचं्याविीि दहा टके्क िचु उणा केल्यास तीन िक्ष पधंिा हजाि 
रुपये नक्त रशल्लक िाहतात. हल्लीच्या रदवसात वि वणुन केिेिे घोडेस्वािांचे दि हहदुस्थानात रब्रटीश सैन्यामध्ये उभािण्यास त्याकरिता 
िचावयास िागणाऱ्या िकमेपेक्षा विीि िक्कम ५० टक्क्यापेंक्षाही जास्त आहे. 
 

अशा तऱ्हेचा तौिरनक अभ्यास उपयोगी आरण मारहतीपूणु ठिेि. सकृत्दशनुी पारहिे असता इरतहासकािानंी केिेल्या या रवधानावि 
रवश्वास ठेवावयाचा म्हटल्यास आपल्यािा असे रदसून येईि की आजच्यापेक्षा त्यावेळी हहदी सैन्यातीि रशपायानंा भिपूि पगाि रदिा जाई. जि 
आपण धातंूच्या हल्लीच्या आरण त्या काळातंीि संबरंधत हकमती रवचािात घेतल्या ति विीि फिकािा फाि मोठे स्वरूप देण्यात आिे आहे असे 
आपणासं रदसून येईि. 
 

१४१७ मध्ये दरक्षणेतीि बहमनी िाजे आरण १८२८ मधीि दरक्षणेतीि रब्रटीश सिकाि याचं्या हातािािी स्वतःचे घोडे आरण शिे आरण 
त्याचप्रमाणे दाणा गोटाही स्वतःच पुिरवणाऱ्या पाचश ेघोडेस्वािाचं्या तुकडीच्या पगािाचा तुिनात्मक तक्ता पुढे रदिा आहे : 
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संज्ञा १४१७ मधीि बहमनी घोडदळाची एक तुकडी 
१८२८ मधीि रब्रटीश घोडदळाची एक 

तुकडी 
शिेा 

 प्रत्येक हुदे्ददािािा दिमहा 
हुदे्ददािाचंा कुि 

पगाि 
प्रत्येक हुदे्ददािािा 

दिमहा 
हुदे्ददािाचंा कुि 

पगाि 
 

सेनापती २५०० २५०० १००० १००० 

रब्ररटश 
सेनेमध्ये 
सेनापती हा 
युिोरपयन 
असे 

रिसािदाि ८०० ८०० ५०० ५०० 

पाच जमादाि २०० १००० १०० ५०० 

वीस दफादाि ९० १८०० ६० १२०० 

रहशबेनीस अथवा पगाि 
वाटणािा 

१५० १५० ५० ५० 

५०० रशपाई ४० २०००० ३० १५००० 

  २६२५०  १८२५०  

  × १२ मरहने  × १२ मरहने  

  ३१५०००  २१९०००  
 

[(१७५) ☐ या आरण इति प्रसंगी दरक्षणी आरण हबशी िोकानंी पिकीयारंवरुद्ध एकजूट केिेिी आपल्यािा रदसून येते.] 
 

[(१७६) ☐ या रठकाणी केिेल्या कोटीचे भाषातंि किता येणे शक्य नाही. म्हातािपणी पाढंऱ्या शुभ्र दाढीिा िाि िंग देऊन प्रथम 
िंगरवतात आरण नंति नीळ िावनू रतिा काळी कितात.] 
 

[(१७६ अ) ★ याबाबत बुरिाि (१२९) या गं्रथात असे सारंगतिे आहे की, ख्वाजा महमूद गावान हा त्या रदवशी िाजवाड्यात गेल्यास 
त्याचे अरतशय घोि परिणाम होतीि असे भरवष्ट्य ज्योरतष्ट्यानी वतुरविे होते. िफ्त इक्लीम (६०) या गं्रथात असे रदिे आहे की महमूद गावानच्या 
हातािािी दहा हजाि रशपाई होते. पिंतु त्याचंा उपयोग किण्याचा रवचािही त्याने मनात आणिा नाही.] 
 

[(१७७) ☐ या रठकाणी परवत्र इरतहास गं्रथात सारंगतिेल्या सुप्ररसद्ध जोसेफच्या गोष्टीचा उल्लेि केिेिा आहे.] 
 

[(१७८) ☐ इंग्रजीमध्ये भाषातंि केिेल्या या पर्मशयन शब्दातून वरजिाच्या मृत्यूची म्हणजे णिजरी ८८६ ही तािीि रनघते.] 
 

[(१७८ अ) ★ महमूद गावानच्या मृत्युबद्दि सफवी याने आपल्या जउललामी (१०, १४४) या गं्रथात बुरिाि आरण फणरश्ता याचं्यापेक्षा 
वेगळी हकीकत रदिेिी आहे. ती अशी : महमूद गावान हा सुितानािा िहानपणी उधळेपणा न किण्याबद्दि आरण नोकिाचाकिानंा पैसा आरण 
मिातब वाटण्याबाबत नेहमी छेडीत असे. सुितान जेव्हा वयात आिा तेव्हा त्याच्या वतुनावि गावानने घातिेिी बंधने त्यािा आवडेनाशी झािी. 
आपल्या िक्षणकत्यािा दूि किण्याचा माग ुतो शोधू िागिा. एकदा असे झािे की सुितान हा सतिा रदवस निहसहाच्या प्रदेशात स्वािीवि होता. 
या संधीचा फायदा महमूद गावानच्या शत्रूंना त्याच्या चारित्र्यावि हशताडे उडरवण्यासाठी रमळािा. त्यानंी सुितानाच्या िास मजीतीि काही वजीि 
िाजाकडे पाठरविे आरण त्याचं्याबिोबि सुितानाचा पुढीिप्रमाणे रनिोप रदिा. तो असा : “मी आपल्यापासून बिाच काळपयंत दूि िारहिो आहे. 
याबद्दि मिा अरतशय िेद होत आहे. निहसहाच्या सैन्याकडून िात्रीच्यावेळी हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याच्यारवरुद्ध सवु तऱ्हेचा 
बदंोबस्त किणे जरूि आहे हे मी आपल्यािा मुद्दाम कळव ूइस्च्छतो”. या िोया धोक्याच्या सूचनेवि महमूदने रवश्वास ठेविा आरण ही सूचना िुद्द 
सुितानाकडूनच आिी आहे असे वाटून त्याने आपल्या हातािािीि सैन्यािा सुसज्ज होण्याचा हुकूम रदिा. यावि गावानच्या शत्रूंनी झपायाने 
सुितानाकडे कूच केिे आरण सुितानािा सारंगतिे की, “महमूद गावान हा रमळेि त्या परहल्या संधीिा आपल्या छावणीवि हल्ला किण्याची 
तयािी किीत आहे. आमच्याबद्दि आपल्या मनात संशय आिा असल्यास या तयािीची प्रत्यक्ष पाहणी किण्यास आपण कोणािा तिी पाठवावे. 
त्यानुसाि पाठरविेल्या गुप्त हेिाने ख्वाजाने चािरविेल्या तयािीची िबि रदिी. त्यावेळी सुितान दारू रपऊन धंुद झािा होता. त्याने िाजािा 
आपल्या समक्ष येण्याचा हुकूम रदिा. ज्यावेळी िाजा सुिताना समक्ष आिा त्यावेळी त्यािा त्याच्यारवरुद्ध जे कपट कािस्थान केिे गेिे होते 
त्याची यस्त्कंरचतही कल्पना नव्हती. िाजावि सुितानाच्या एका गुिामाने तिवािीचा प्रहाि केिा आरण त्याचे प्राण जाईतोपयंत तो िाजावि 
प्रहाि किीत िारहिा. ही घटना ६ सफर ८८६ णिजरी या वषी घडिी. आसदिान हाही त्याच रदवशी माििा गेिा. ही बातमी जेव्हा मक्का येथे 
पोहोचिी तेव्हा मी रतथे होतो. ज्याने ज्याने ती बातमी ऐकिी त्यािा अरतशय दुःि झािे. या वृत्तातंावरून आपल्यािा असे म्हणता येईि की 
सफवी यािा मक्का येथे जशी बातमी पोहोचिी तशी त्याने ती रदिी. या बातमीत जिी थोडेफाि तर्थय असिे तिी महमूद गावानिा आपल्या रवरुद्ध 
चाििेल्या कटाबद्दि यस्त्कंरचतही मारहती नव्हती असे म्हणणे बुद्धीिा पटत नाही. बुरिाि मध्ये या घटनेची तािीि ५ एरप्रि १४८१ अशी रदिी 
आहे. सफवी ही तािीि ६ एरप्रि १४८१ अशी देतो.] 
 

[(१७९) ☐ १७ व्या शतकाच्या अिेिीिा औिंगजेबाने रबदि हजकून घेतिे. त्याने दूिवि पसििेल्या या भव्य इमाितींचा उपयोग दोन 
कािणासंाठी करून घेतिा. एक दारूगोळा साठरवण्याचे कोठाि म्हणून आरण दोन घोडदळातीि सैरनकाचं्या बिाकी म्हणून. एकदा चुकून तेथीि 
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दारूचा स्फोट झािा. त्या स्फोटात या भव्य इमाितींचा बहुतेक भाग नष्ट झािा. आजूबाजूिाही या स्फोटाने भयंकि नुकसान घडवनू आणिे. 
तिीपण आजतागायत तेथीि बऱ्याचशा इमािती ज्या उभ्या आहेत त्यावरून त्याचं्या भव्यतेची आरण किाकुसिीच्या सुंदितेची थोडीफाि कल्पना 
येते. पूवी असिेल्या चौकाची रूपिेिा आरण अजूनही संपूणु स्स्थतीत असिेिी काही दािने आपल्या दृष्टीस पडतात. अजूनही पूवीचा एक मनोिा 
आहे तसा उभा आहे. त्याची उंची १८० फुटापेंक्षा अरधक असून त्याच्यावि रठकरठकाणी संगमिविाचे चौकोनी दगड बसरवण्यात आिे असून त्यावि 
कुिाणातीि वाक्ये पाढंऱ्या अक्षिात कोििेिी आहेत. हे दगड तीन फूट िाबं असून ते रहिव्यागाि िंगाच्या आरण सोन्याने वेरष्टिेल्या पृष्ठभागावि 
बसरविेिे आहेत. ते बरघतल्यावि एकेकाळी ही किाकृती केवढी भव्य असावी याची कल्पना पे्रक्षकािा येते. रबदि येथे भिभिाटीस आिेल्या 
बहमनी आरण बिीद घिाण्याचं्या वैभव संपन्नतेच्या अनेक सुंदि अवशषेापैंकी एक म्हणून रबदिमधीि महारवद्याियाचा उल्लेि किावा िागेि. सवु 
प्रवाशानंा आरण रवशषेतः जे या इरतहासाच्या अभ्यासात िस घेतात त्यानंा रबदििा भेट देण्यासाठी हे अवशषेच जीवन्त होऊन आिे आहेत की काय 
असे वाटते.] 
 

[(१८०) ☐ िािी म्हणजे दोन रशिींग हकमत असिेिे चादंीचे नाणे.] 
 

[(१८१) ☐ त्या काळी कवडी हे एक नाणे होते. ३० कवड्याचंी हकमत एक पेनी एवढी होती.] 
 

[(१८२) ☐ फिाश म्हणजे छावणीतीि सामानसुमानाचा अरधकािी.] 
 

[(१८२ अ) ☐ महमदशहाच्या मृत्यचूी तािीि बुिहाण (१३४) २७ माचु १४८२ अशी देतो. महमदशहाने वीस वषे, आठ मरहने आरण दोन 
रदवस िाज्य केिे असेही या गं्रथात सारंगतिे आहे. िफ्त इक्लीम (६२) या गं्रथात हा अवधी एकोणीस वष ेआरण साडेचाि मरहने असा रदिा आहे.] 
 

[(१८३) ★ सुितानािा आपिा मृत्यू जवळ आिा आहे असे वाटू िागिे. त्याने िाजपूत्र महमूद याची वािस म्हणून रनयुक्ती केिी. 
िाज्यातीि अरमि-उमिावाकंडून त्याने िाजरनष्ठेच्या शपथा घेवरवल्या. आपिे दुःि रवसिण्यासाठी तो व्यसनासक्त बनिा. २७ माचु १४८२ िोजी 
वयाच्या २९ व्या वषी सुितान मिण पाविा. (Sewell and Aiyangar यानंी सुितानाच्या मृत्यूची तािीि २१ माचु ही रदिी आहे–A Forgotten 
Empire, 102).] 
 

[(१८४) ★ सुितान महमूदशहा याच्या िाज्यािोहणानंति बहमनींच्या प्रमुि सिदािामंधीि झािेल्या संघषाची हकीकत पुढे रदिेिी 
आहे :— रबदिमधीि परिस्स्थती अरनरित आहे आरण मध्यवती सत्ता केव्हा कोसळून पडेि याचा नेम नाही असे पाहून रठकरठकाणच्या प्रारंतक 
सुभेदािानंी या गोष्टीचा फायदा घेण्याचे ठिरविे. प्रथम उठाव कासीम बिीद याने केिा. सुितानाने त्याच्यारवरुद्ध रदिावििानास पाठरविे. 
त्याच्यासमोि रटकाव न िागल्याने कासीम बिीद हा बािकोंड्याकडे पळून गेिा. त्याचा पाठिाग किीत असताना रदिावििानास ठाि माििे 
गेिे. तेव्हा कासीम बिीद पाठीमागे रफििा आरण सिळ िाजधानीवि चािून आिा. तेथे आल्यावि त्याने वरजिाचे अरधकाि आरण दौिताबाद व 
बािाघाट हे प्रातं आपल्यािा जहारगिी म्हणून देण्यास महमूदशहािा भाग पाडिे, (बदायुनी ३, १२६). कासीम बिीदने िाज्यकािभाि आपल्या 
हाती घेण्याचा प्रयत्न केिा पिंतु त्याच्या रवरुद्ध िाज्यातीि इति सिदािानंी उठाव केिा, आरण देवनी येथे कासीम बिीदच्या फौजाचंा पाडाव 
केिा. िढाई चाििेिी असताना सुितान घोड्यावरून िािी पडिा. असे म्हणतात की त्यािा इति सिदािानंी मोठ्या सन्मानाने िाजधानीत 
नेऊन हसहासनावि बसरविे. ही िढाई सुितानाचं्या मृत्युपूवी एक वष ुझािी असे सय्यद अिीने केिेिे रवधान चूक आहे. कािण त्यापूवी अनेक 
वष ेअगोदि कासीम बिीदचा मृत्य ूझािा होता.] 
 

[(१८५) ★ बुरिाि (१०९) आरण मुुंतखाब (३, १०२) या गं्रथातं सुितान जेव्हा गादीवि आिा तेव्हा त्याचे वय १५ वषांचे होते असे 
सारंगतिे आहे.] 
 

[(१८५ अ) ★ रनजाम-उद्दीन अहमद याने आपल्या तबकाते अकबरशािी या गं्रथात (४३०) सुितान महमूदशहा याचे नाव शहाबुद्दीन 
महमूदशहा बहमनी असे रदिे आहे.] 
 

[(१८६) ☐ माझे असे मत आहे की, फरिश्ता हा स्वतः पर्मशयन असल्यामुळे त्याने या रठकाणी वापििेिा गुिाम हा शब्द अरतशय इमानी 
चाकि असे दशरुवतो. पर्मशयामध्ये संिक्षक दिातीि रशपायानंा गुलाम-इ-शािी असे रबरुद असते, आरण या दिात देशातीि अरतशय नावाजिेल्या 
अरमिउमिावाचं्या मुिाचंी भिती केिी जात असे.] 
 

[(१८७) ☐ या रठकाणी रदिेिे वणुन अरतशय बहािदाि आहे आरण ते आरशयातीि दिबािात हजि असिेल्या व्यक्तींच्या 
मनःचक्षुसमोि त्याकाळी घडिेल्या प्रसंगाचे उत्कृष्ट रचत्रण उभे किते.] 
 

[(१८८) ☐ पिस्पिाचं्या हातात हात घािून चािणे हे उत्कृष्ट मतै्रीचा आरण पिस्पिाबंद्दिच्या आदिाच्या भावनेचा दाििा देते. या 
रठकाणी युसुफसमोि दोन उरद्दष्टे होती. त्याने वरजिाचा उजवा हात आपल्या डाव्या हातात घेऊन त्याच्याबद्दि आपल्या मनातीि अरतशय स्नेहाची 
भावना दािरविी. पिंतु त्याचवेळी आपिा उजवा हात मोकळा ठेवनू त्याने वरजिािा आपल्याजवळीि बाजूच्या शिाचा उपयोग किता येणाि 
नाही एवढी िबिदािी घेतिी.] 
 

[(१८९) ☐ सुितानाच्या अज्ञानपणात िाजप्ररतरनधीच्या अरधकािासाििेच अरधकाि असिेिा एक हुद्दा.] 
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[(१९०) ☐ याचा अथु असा की िाज्यातीि अधी सत्ता रनजाम उि ्मुल्क बहिी याच्या आश्रयािािी असिेल्या हबशी आरण दरक्षणी 
याचं्या हातात होती आरण अधी सत्ता युसुफ आरदििानाच्या आश्रयािािी असिेल्या पिदेशी मुसिमानाचं्या हातात होती.] 
 

[(१९१) ☐ आरदििान दक्कनी हा विंगळचा उप-सुभेदाि होता. हा आरदििान म्हणजे रवजापूिचा सुभेदाि, िाजा महमूद गावान 
याचा रमत्र आरण पिदेशी मुसिमानाचंा पुढािी युसुफ आरदििान तुकु हा नव्हे.] 
 

[(१९२) ☐ शहिातंीि पोिीस दिाचा प्रमुि.] 
 

[(१९३) ☐ शिीििक्षक दिाचा सेनापती.] 
 

[(१९४) ☐ यािा फि-उि्मुल्क अशी ही पदवी होती.] 
 

[(१९५) ☐ इंदापूि हे अशा रठकाणी वसिेिे होते की, पिंडा आरण सोिापूिपासून िाजा जहान दक्कनीच्या सैन्याबिोबि रमिाफ 
होण्यािा सहज अटकाव झािा असता. त्याचप्रमाणे जुन्निहून मिीक अहमद चेऊि येथे पोहोचताच चेऊिच्या मदतीसाठी दरक्षण कोकणात पाि 
घाटातून सैन्य उतिरवणे शक्य झािे असते.] 
 

[(१९६) ☐ िाजा महमूद गावान याने प्रत्यक्षात अमिात आणिेल्या नवीन रनयमानुसाि प्रातंामधीि ज्या रकल्ल्यावंि रशबदंीची भिती 
ही दिबािातून पाठरवण्यात आिेल्या सैरनकामंधून होत असे त्या रकल्ल्यावंि प्रातंाचे तिफदाि अथवा सुभेदाि याचंा ताबा चाित नसे, ही गोष्ट या 
रठकाणी नमूद किणे जरुिीचे आहे.] 
 

[(१९७) ★ बहमनींचा वजीि महमूद गावान िाजा जहान हा इिाणच्या रगिान प्रातंाचा िरहवासी होता. त्याने आपल्या देशबाधंवानंा 
आपल्या हातािािी अरधकािाचं्या जागा रदल्या. बहादूि रगिानी हा महमूद गावानचा देशबाधंव. रकश्वििानाचा उल्लेि यापुढीि हकीकतीत अगि 
इतित्र कोठेही येत नाही पिन्तु त्याच्या रकश्वििान िाजा जहानी या नावावरून तो महमूद गावानच्या आरश्रतापैंकी असावा असे रदसते. कोकण 
प्रातं आरण ििफ हसन मिीक उत्-तुज्जाि याच्या ताब्यात असिेल्या प्रदेशावि तो सुभेदािीच्या अरधकािावि असावा असे मानण्यास जागा आहे. 
त्याच्यानंति सुभेदािीच्या जागेवि बहादूि रगिानी याची नेमणूक झािी. महमूद गावानचा िून झाल्याचे त्याच्या कानावि पडिे तेव्हा त्याने बंड 
केिे. (Bailey, History of Gujarat, 217–219) गुजिाथबिोबि त्याचे वैमनस्य आिे नसते ति कदारचत् त्यािा स्वतंत्र घिाण्याची स्थापना किता 
आिी असती. तिी सुद्धा त्याने सवु कोकण प्रातं आरण दरक्षणेतीि काही रजल्हे व रकल्ले यावि १३ वष ेआबादीत सत्ता गाजरविी.] 
 

[(१९८) ☐ सुितान कूिी ऊफु कुतुब उि्मुल्क यानेच गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाही घिाण्याची स्थापना केिी.] 
 

[(१९९) ☐ हे शहि कोणते याचा नक्की ठावरठकाणा िावता येत नाही.] 
 

[(१९९ अ) ★ तबकाते (४३४) या गं्रथात बहादूि रगिानीकडून पाठरवण्यात आिेल्या वरकिाचे नाव देण्यात आिे आहे. त्याचप्रमाणे 
िाजपुत्राचा जन्म रमिज रकल्ल्याच्या तटबदंीबाहेि झािा असेही सागंण्यात आिे आहे.] 
 

[(२००) ☐ पगािासाठी दिबािावि अविंबनू असिेल्या फौजेवि अरधकाि चािरवणािे िष्ट्किी अरधकािी.] 
 

[(२०१) ☐ हे गाव अक्किकोटजवळ आहे.] 
 

[(२०२) ☐ या मोरहमेत घडिेल्या प्रसंगाचंी सरवस्ति हकीकत रवजापूिच्या सुितानाचं्या इरतहासात रदिेिी आहे.] 
 

[(२०३) ☐ या घडामोडी चािू असताना शहा इस्माईि सफवी याजकडून एक वकीि आिा. शहा इस्माईि सफवी याच्याकडून 
आिेल्या वरकिाचे नाव रमजा इब्राहीमिान असे होते. तबकाते अकबरी या गं्रथात हे नाव यादगाि बेगकीजिबाश असे रदिे आहे. इब्राहीमिानाने 
पूवी गुजिाथचा सुितान दुसिा मुजफ्फि यािा भेट रदिी होती. त्याने इब्राहीमिानाचा अरतशय मानमिाबत ठेविा. पिन्तु तेथे माळव्याचा 
शहाजादा सुितान महमद याने त्याचा अरतशय अपमान केिा. (Bailey, Gujarat 244–247) बहमनी सुितानाकडून तो नंति सुितान इस्माईि 
आरदिशहा याच्या दिबािात गेिा. त्याने इब्राहीमिानाचा मानसन्मान केिा.] 
 

[(२०४) ★ सुितानाच्या रवजयनगिविीि मोरहमेची हकीकत पुढीिप्रमाणे आहे : बहमनींच्या िाज्यातीि अंदाधंुदी बरघतल्यानंति 
रवजयनगिचा िाजा सािुव निहसह याने या परिस्स्थतीचा फायदा घेण्याचे ठिरविे. सािुव निहसहाने इ. स. १४८५ मध्ये रवजयनगिचा िाजा 
रवरुपाक्ष रतसिा यािा गादीवरून काढून गादी स्वतः बळकारविी होती. निहसहाने आपिा सेनापती ईश्विनायक आरण त्याचा मुिगा निसा नायक 
यानंा बहमनींवि चािून जाण्याची आज्ञा केिी. त्याप्रमाणे त्या दोघानंी कंदुकुि येथे बहमनींच्या छावणीवि हल्ला करून त्याचंा संपूणु पिाभव केिा. 
तेथून त्यानंी ओरिसाच्या मुििावि चढाई केिी. बहमनींकडून त्यानंा कोणताही प्ररतकाि झािा नाही. (Aiyangar, Sources of Vijaynagar 
History, 9, 88 and 106.) रवजयनगिचा हा रवजय अल्प मुदतीचा ठििा. कािण ओरिसाचा िाया पुरुषोत्तम याने रतसऱ्या महमदशहाच्या 



 अनुक्रमणिका 

मृत्यनंूति ६ वषांच्या आत गोदाविी-कृष्ट्णा दुआबात आपिा कब्जा केिा, आरण बहमनींची कोंदाहबदूपयंत हकािपट्टी केिी. ओरिसा आरण 
रवजयनगि या िाज्यामंध्ये त्यानंति संघषाचे अनेक प्रसंग आिे. (Banerji 315, 316) 
 

इ. स. १४९८ मध्ये कुतुब उल्मुल्क याची तेिंगणचा सुभेदाि म्हणून नेमणूक झािी. त्याने बहमनींचे वचुस्व पुन्हा प्रस्थारपत किण्याचा 
प्रयत्न केिा. इ. स. १५०४ मध्ये शीतबिान नावाच्या स्थारनक अरधकाऱ्याने विंगळ हजकून घेतिे आरण ओरिसाचा िाजा िामचंद्र याजबिोबि मैत्री 
केिी. तेव्हा कुतुब उल्मुल्क याने विंगळवि चाि करून ओरिसाचा िाजा आरण शीतबिान याच्या संयुक्त फौजाचंा पिाभव केिा. ओरिसाच्या 
िाजाने या वेळी गोदाविी नदी ही बहमनी आरण ओरिसा या िाज्यामंधीि सिहद्द मानण्याचे कबिू केिे इ. स. १५०३ मध्ये सुितानाने 
रवजयनगिच्या ताब्यातीि िायचूि आरण मुद्गि रजकून घेण्यासाठी ५ हजाि स्वाि आरण ७० हजाि पायदळ घेऊन त्या रदशनेे चाि केिी. 
सुितानािा अकिी येथे कुतुब उल्मुल्क आरण अंकोि येथे युसूफ आरदि हे दोघेजण येऊन रमळािे. ऐनउल्मुल्क हा कऱ्हाड आरण कोल्हापूिच्या 
बाजूने रवजयनगिकडे रनघािा. याचा परिणाम होऊन रवजयनगिचा िाजा शिण आिा आरण थकिेिी िंडणी त्याने रदिी. िायचूि आरण मुद्गि 
याचंा ताबा युसुफ आरदिकडे सोपरवण्यात आिा. इ. स. १५०९ कृष्ट्णदेविाय हा रवजयनगिच्या गादीवि आिा. त्याने आक्मक धोिण स्वीकारून 
युसुफ आरदिचा मुिगा इस्माईि याच्या ताब्यातून िायचूि आरण मृद्गि ही दोन शहिे हजकून घेतिी. इ. स. १५१४ मध्ये त्याने ओरिसाच्या 
िाजाकडून उदयरगिी आरण २३ जून १५१५ िोजी कोन्दाहबदू ही शहिे हजकून घेतिी. त्यानंति त्याने वेणुकोन्डा, अमिावती, िाजमहेन्द्री, कोंडापल्ली 
आरण नािगोंडा यावि कब्जा केिा. याप्रमाणे त्याने दरक्षण हहदुस्तानच्या पूवु रकनाऱ्याविीि बहमनी आरण ओरिसा याचा अंमि उठवनू िाविा. इ. 
स. १५१६ मध्ये ओरिसाच्या िाजाने कृष्ट्णदेविायाबिोबि तह केिा. या कृष्ट्ण देविायाने िुद्द रबदिवि हल्ला करून ते शहि उद्ध्वस्त केिे अशी एक 
आख्यारयका आहे. (Dr. Shrinivasachar, History of Warangal in Hyderabad Arch. Report, 1934-1935, 33)] 
 

[(२०५) ★ बहमनी सुितान आरण त्यामधून रनमाण झािेल्या ५ शाह्ा याचें आरण रवजयनगिचे सतत संघष ु होत िारहिे. 
रवजयनगिच्या िाज्याची िाजकीय, आर्मथक आरण सामारजक परिस्स्थती याबद्दिची मारहती करून घेणे हे दरक्षणेचा मध्ययुगीन कािातीि इरतहास 
समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने अरतशय महत्त्वाचे आहे. रवजयनगि िाज्याची स्थापना ही संगमाच्या ५ मुिानी केिी असे इरतहासकाि रसवेि याचें 
म्हणणे आहे. ति हेिास याचं्या मते रवजयनगिची िाजधानी अनागोंदी रहची स्थापना होयसळ िाजा वीि बल्लाळ रतसिा याने केिी. रवजयनगिचे 
परहिे घिाणे संगमाच्या नावाने ओळििे जाते. हिीहि परहिा आरण बुक्क परहिा यानंी आपल्याकडे संपूणु सावुभौमत्वाचे पद घेतिे नाही. पिंतु 
त्याचं्यामागनू गादीवि आिेल्या दुसऱ्या हिीहिाने मात्र आपल्यािा महािाजारधिाज अशी पदवी घेतिी. या हिीहिाचा मुिगा बुक्क दुसिा याने 
बहमनी िाज्याच्या उत्ति सीमेवि हल्ला केिा. याच्या कािरकदीत रवजयनगिच्या िाज्याची िूपच वृद्धी झािी. त्याच्यामागनू इ. स. १४०६ मध्ये 
देविाय परहिा हा गादीवि आिा. बहमनींबिोबि झािेल्या िढायातं त्यािा बऱ्याच वेळा पिाजय पत्किावा िागिा. हा १४२२ मध्ये मिण पाविा. 
त्याच्यानंति त्याचा नातू देविाय दुसिा म्हणून गादीवि आिा. बहमनींबिोबि झािेल्या युद्धात जिी त्यािा म्हणण्यासाििे यश आिे नाही तिी 
त्याने िाज्यकािभािात सुधािणा केिी. आपल्या चाकिीत त्याने मुसिमानाचंा समावेश करून िाज्याच्या व्यापािाची व्यवस्था िक्ष्मण नावाच्या 
अरधकाऱ्याकडे सोपरविी. देविाय १४४६ मध्ये मिण पाविा. त्यानंति मरल्लकाजुुन हा गादीवि आिा. त्याने बहमनी सुितान आरण ओरिसाचा 
िाजा याचें झािेिे हल्ले पितवनू िाविे. याचा मृत्य ू१४६५ मध्ये झािा. त्याच्यानंति गादीवि आिेिा रवरुपाक्ष दुसिा हा अकायुक्षम ठििा. बहमनी 
आरण ओरिसा या िाज्यानंी रवजयनगिचा बिाच प्रदेश हजकून घेतिा. रवरुपाक्षािा चंद्ररगिीचा मुख्य निहसह सािुव याने इ. स. १४८६ मध्ये 
पदच्युत केिे. त्याने रवजयनगिचा बिाचसा प्रदेश पित हजकून घेतिा. याचे बहुतेक शे्रय सािुवाचा सेनापती निसा नायक याच्याकडे जाते. इ. स. 
१५०५ सािी निसा नायकाचा मुिगा वीि निहसह याने सािुव िाजािा पदच्युत करून आपण गादी बळकारविी. याच्यानंति त्याचा मुिगा 
कृष्ट्णदेविाय हा गादीवि आिा. रवजयनगिच्या गादीवि आिेल्या िाजातं कृष्ट्णदेविायाचे स्थान फाि मोठे आहे. याच्या कािरकदीत रवजयनगि 
िाज्याची वाढ झािी इतकेच नव्हे ति सवांगीण प्रगतीही झािी. त्याची शवेटची मोहीम इ. स. १५२० मध्ये इस्माईि आरदिशहारवरुद्ध झािी. 
िायचूि येथे त्याने मोठा रवजय रमळरविा. कृष्ट्णदेविाय १५३० मध्ये मिण पाविा. त्याच्यानंति त्याचा सावत्रभाऊ अच्युतिाय हा गादीवि आिा. 
याच्या कािरकदीत िाज्यातीि अरधकाि त्याच्या दोन मेव्हण्यानंी बळकारविे. त्याचं्या रवरुद्ध िाज्यातीि सुभेदािानंी िाम, रतरूमि आरण वेंकट या 
आिरवडू घिाण्यातीि रतघा भावाचं्या नेतृत्वािािी बडं केिे. िाज्यामध्ये अंदाधंुदी रनमाण झािी. अच्युतिायानंति वेंकटाद्री गादीवि आिा. त्याची 
कािकीदु जेमतेम सहा मरहने रटकिी आरण अच्युतिायाचा पुतण्या सदारशविाय हा गादीवि आिा. प्रत्यक्षात कािभाि मात्र वि उल्लेरििेल्या 
िामिायाकडेच होता. िामिायाचे धोिण दरक्षणेतीि शाह्ाचं्या भाडंणात हस्तके्षप किण्याचे होते. त्याचा इरतहास आरण तारिकोटच्या िढाईत या 
धोिणाची झािेिी परिणती याची हकीकत वि आिेिी आहेच. तारिकोटच्या पिाभवानंति रवजयनगिचे दरक्षणेच्या िाजकािणातीि महत्त्वाचे 
स्थान नाहीसे झािे. 
 
णवजयनगरचे वैभव : 
 

१५ व्या आरण १६ व्या शतकात अनेक पिदेशी प्रवासी हहदुस्थानात आिे. त्यानंी रवजयनगिचे अरतशय उत्तम वणुन रिहून ठेविे आहे. 
इ. स. १४२० मध्ये रनकोिाय कोन्टी या इटारियन प्रवाशाने रवजयनगििा भेट रदिी. तो म्हणतो रवजयनगि शहिाचा घेि ६० मैि आहे. शहिात 
९० हजाि शिधािी सैरनक आहेत. रहन्दुस्थानातल्या इति कोणत्याही िाजापेंक्षा रवजयनगिचा िाजा सामर्थयुवान आहे. इ. स. १४४२–४३ मध्ये 
अब्दुि िज्जाक हा रवजयनगि येथे आिा. तो म्हणतो रवजयनगिचे िाज्य िोकानंी गजबजिेिे आहे. िाजाच्या िरजन्यात दािनापाठीमागे दािने 
असून ती सोन्याने गच्च भििेिी आहेत. िाज्यातीि सवु नागरिक, गिीब आरण श्रीमंत, हे अंगािादं्यावि सोन्याचे आरण रहऱ्याचे अिंकाि घाितात. 
पाइस हा पोतुुगीज प्रवासी म्हणतो रवजयनगिच्या िाजाची संपत्ती अफाट असून त्याच्याजवळ असंख्यात रशपाई आरण हत्ती आहेत. रवजयनगि 
शहिात सवु देशातीि िोक असून शहिामध्ये सवु वस्तंूची सुबत्ता आहे. 
 

विीि वणुनावरून रवजयनगिच्या भिभिाटीची कल्पना येते. शतेी हा िाज्यातीि िोकाचंा प्रमुि धंदा होता. त्यारशवाय इति अनेक 
उद्योगधंदे होते. कािागीि आरण व्यापािी याचं्या संघटना असून िाज्याच्या आर्मथक जीवनात त्याचंा मोठा भाग होता. व्यापािािा रवजयनगि िाज्यात 
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अरतशय मोठे स्थान होते. अब्दुि िज्जाक म्हणतो रवजयनगिच्या िाज्यात एकंदि ३०० बंदिे होती. ब्रह्मदेश, चीन, अिबस्थान, पर्मशया, पोतुुगाि 
वगैिे देशाशंी या बंदिातून व्यापाि चािे. कापड, तादूंळ, िोिंड, सािि आरण मसाल्याचे पदाथु याचंी रनयात होई. ति हत्ती, घोडे, मोती, ताबें, 
पािा, वेिवेट वगैिे वस्तंूची आयात होई. रवजयनगि िाज्याची नाणी सोने, ताबें आरण रुपे या धातंूपासून पाडीत. नाण्यावंि देवता आरण प्राणी याचंी 
रचते्र कोििेिी असत. हकमतीचे प्रमाण अरतशय कमी असे. 
 

रवजयनगि िाज्यात रियाचें स्थान अरतशय मानाचे होते. देशाच्या िाजकीय आरण सामारजक जीवनात त्या भाग घेत असत. रियानंा 
सवु प्रकािच्या किाचें रशक्षण रदिे जाई. बहुपत्नीकत्त्वाची प्रथा िाज्यात रूढ होती. पती मृत झाल्यानंति रिया सती जात. देशाच्या सामारजक 
आरण धार्ममक जीवनात ब्राह्मणाचें स्थान महत्त्वाचे होते. 
 

सासं्कृरतक आरण किात्मक जीवनातही रवजयनगिचे स्थान अग्रगण्य होते. रवजयनगिचे िाजे संस्कृत, तेिगु, तामीळ आरण कन्नड या 
भाषाचें आश्रयदाते होते. त्याचं्या आश्रयािािी अरतशय उच्च प्रतीचे असे सारहत्य रनमाण झािे. रवजयनगिचा िाजा कृष्ट्णदेविाय हा स्वतः उत्तम 
सारहस्त्यक होता. त्याने तेिगु भाषेत अमुक्त मूल्यदा नावाचा उत्कृष्ट गं्रथ रिरहिा. त्याचा िाजकरव पेदण्णा याचे तेिगु िेिकामंध्ये अरतशय मोठे 
स्थान आहे. स्थापत्यशािामध्ये रवजयनगिची प्रगती वािाणण्यासाििी होती. रवजयनगि शहिाचे अवशषे पारहल्यानंति रवजयनगिने स्वतःची 
अशी रवरशष्ट स्थापत्य पिंपिा रनमाण केिी असे म्हटिे ति त्यात काहीच वावगे होणाि नाही. याचे उत्कृष्ट उदाहिण म्हणजे सुप्ररसद्ध हजाि आरण 
रवठ्ठिस्वामी या देवळाचें देता येईि. रचत्रकिा आरण गायनकिा यानंीही रवजयनगि िाज्यात मानाचे स्थान रमळरविे. 
 

रवजयनगि िाज्यात िाज्यकािभािाचे स्वरूप मध्यवती आरण केन्द्रशासीत असे होते. रवजयनगिच्या िाजाजवळ नेहमी िडे सैन्य तयाि 
असे. काही िेिकानंी रवजयनगि िाज्यातीि कािभािाचा उल्लेि िष्ट्किी िाजवट असा केिेिा आहे तो मात्र चुकीचा आहे. िाजाची सत्ता मुिकी 
आरण कायदेरवषयक बाबीत अरनयंरत्रत असे. पिंतु या सते्तचा िाजाकडून कधीही दुरुपयोग केिा जात नसे. कृष्ट्णदेविायाच्या अमुक्त मूल्यदा या 
गं्रथात िाजाच्या कतुव्याचे उत्तम तऱ्हेने वणुन केिेिे आहे. िाजानी धमाकडे िक्ष ठेवनू िाज्य किावे असे तो म्हणतो. िाजािा मदत किण्यासाठी 
एक मंरत्रमंडळ असे. त्या रशवाय वेगवेगळ्या िात्यावंि वेगवेगळ्या अरधकाऱ्याचं्या नेमणुका केल्या जात. िाज्याची रवभागणी प्रातंामंध्ये झािेिी 
असून प्रातंावि प्रातंारधकाऱ्याची नेमणूक होई. रवजयनगि िाज्याचे असे ६ प्रातं होते. प्रातंारधकािी हे मुल्की, िष्ट्किी आरण कायदेरवषयक बाबीत 
मुित्याि असत. रवजयनगि िाज्यात स्थारनक संस्थाचंा िाज्यकािभाि िेडे हे घटक धरून केिा जात असे. िाज्याचा िेड्याच्या 
िाज्यकािभािाविीि संपकु मिानायकाचायत या अरधकाऱ्यामाफुत ठेविा जाई. जरमनीपासून येणािा शतेसािा ही िाज्याची उत्पन्नाची मुख्य बाब 
असे. जरमनीच्या साऱ्याची आकािणी जरमनीच्या कसाप्रमाणे ठिरविी जाई. शतेसाऱ्यारशवाय जनतेवि इति अनेक कि िादिे जात. िाजारशवाय 
न्यायदानासाठी इति अनेक अरधकाऱ्याचं्या नेमणुका केल्या जात. अपिाधाबद्दि गुन्हेगािानंा अरतशय कडक शासन केिे जाई. रवजयनगिच्या 
सैन्याची रशस्त अरतशय उत्कृष्ट असे. मुख्य सेनानीिा दुंडनायक असे म्हणत. सैन्यामध्ये पायदळ, घोडदळ, हत्ती, उंट आरण तोफिाना असे 
रवभाग असत. जरूि िागेि तेव्हा मध्यवती सेनादिािा माडंरिक आरण प्रारंतक सुभेदाि याचं्या सैन्याची मदत होई. विीि वणुनावरून 
रवजयनगि िाज्यामधीि एकंदि परिस्स्थतीची आपल्यािा कल्पना येते.] 
 

[(२०६) ★ बहमनीकािीन िाज्यव्यवस्था पुढीिप्रमाणे होती : बहमनींच्या अमिािािी महािाष्ट्र हा िाजकीय आरण भौगोरिक दृष्ट्या 
एक स्वतंत्र घटक बनिा. बहमनींच्या नव्या िाज्यव्यवस्थेचे दूिगामी परिणाम महािाष्ट्राच्या िाजकीय आरण सामारजक जीवनावि झािे. 
िाज्ययंत्रणेच्या बाबतीत बहमनींनी रदल्लीच्या सुितानाचंाच वािसा पुढे चािू ठेविा. िाज्यकािभाि चािरवणे सोयीचे जावे म्हणून त्यानंी 
िाज्यरहतदक्ष अशा अरधकाऱ्याचं्या नेमणुका केल्या. िाज्याचा प्रमुि हा सुितान असून त्याच्या मदतीसाठी रदल्लीच्या सुितानासाििेच मंरत्रमंडळ 
असे. बहमनी िाज्याची पुनिुचना किण्याची जरुिी दुसिा बहमनी सुितान महमदशहा (परहिा) यािा भासिी. त्याने आपिा वजीि मिीक 
सैफुरद्दन घोिी याच्या सल्ल्यावरून िाज्याची रवभागणी दौिताबाद, वऱ्हाड, रबदि आरण गुिबगा या चाि प्रातंात केिी. यापैकी दौिताबाद, वऱ्हाड 
आरण गुिबगा या प्रातंात महािाष्ट्राचा बहुतेक भाग सामाविेिा होता. या प्रातंाचं्या सुभेदािानंा अनुक्मे मसनद-इ-अली, मजलीस इ-अली, 
आजम-इ-िुमायनू आरण मलीक नायब अशा पदव्या होत्या. 
 

ही प्रारंतक िाज्यव्यवस्था जवळजवळ शभंि वष े रटकिी. िाज्याची पुनिुचना किण्याचा प्रश्न महमूद गावानने शमसुद्दीन महमद 
(रतसिा) याचं्या कािरकदीत हाती घेतिा. शभंि वषांत बहमनींच्या प्रदेशात जी वाढ झािी होती त्यामुळे प्रातंाचा आकाि उत्तम िाज्यव्यवस्थेच्या 
दृष्टीने अवास्तव होता. िाज्याची पुनघुटना किण्याची जरुिी महमूद गावानिा आणिी एका कािणास्तव वाटिी. प्रारंतक सुभेदािाचं्या ताब्यात फाि 
मोठा मुिूि आल्यामुळे त्याचंी सत्ता आरण सामुग्री यात अमाप वाढ झािी होती. त्यामुळे प्रारंतक अरधकाऱ्याचंी मजि केन्द्रीय सते्तबिोबि फटकून 
वागण्यापयंत गेिा. यामधीि धोका महमूद गावानने ओळििा आरण प्रारंतक सुभेदािाचंी सत्ता कमी किण्यासाठी िाज्यकािभािामध्ये आमूिाग्र 
सुधािणा किण्याचे त्याने ठिरविे. िाज्याच्या पूवीच्या चाि प्रातंाऐंवजी त्याने आता िाज्याची आठ प्रातंांत रवभागणी केिी. सुभेदािावंि वचक 
िाहण्यासाठी प्रत्येक प्रातंातिा काही भाग त्याने खास-इ-सुलतानी म्हणून सुितानाच्या िाजगीकडे तोडून रदिा. याबिोबिच त्याने िाज्याच्या 
िष्ट्किी संघटनेत आमूिाग्र बदि घडवनू आणिे. पूवी प्रातंातल्या प्रत्येक रकल्ल्यावि सुभेदाि हा रकल्लेदािाची नेमणूक किीत असे. महमूद 
गावानने प्रातंातीि एक रकल्ला सोडून बाकी सवु रकल्ल्यावंि रकल्लेदािाचं्या नेमणुका केन्द्रीय सिकािकडून केल्या जाव्या असे ठिरविे. प्रारंतक 
सुभेदाि त्यानंा ठिवनू रदल्याप्रमाणे सैरनकाचंी संख्या पुिी किीत नसत. नवीन सुधािणािािी सैरनकाचं्या संख्येनुसाि सुभेदािािा िोि िक्कम 
देण्यात यावी असे ठििे. या सुधािणाचंा प्रभाव फािसा पडिा नाही कािण महमूद गावानच्या रवरुद्ध कािस्थाने होऊन त्यात त्याचा िून झािा. 
बहमनी िाज्याची अिेि काय झािी याचा इरतहास सवुशु्रत आहेच. 
 

बहमनी सुितानानी जहारगिी देण्याच्या पद्धतीचा अविंब केिेिा होता. पिंतु जहारगिीदािि सिास जमीन देण्याचे धोिण मात्र त्यानंी 
स्वीकाििे नाही. जहारगिीची मुदत सुितानाच्या मजीविती अविंबनू असे. जहागीि एकाकडून काढून दुसऱ्याकडे सुितान सोपवू शकत असे. या 
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जहारगिी वंशपिंपिागत स्वरूपाच्या नव्हत्या. त्याचें स्वरूप रनव्वळ िष्ट्किी होते. जहारगिदािाची भरूमका दुहेिी होती. एकाच वेळी तो सुितानाच्या 
दिबािाचा सदस्य असे आरण त्याचप्रमाणे स्थारनक कािभािाचा तो प्रमुिही असे. दिबािाचा सदस्य म्हणून तो मंरत्रमंडळािा जबाबदाि िाही. पिंतु 
स्थारनक कािभािाबाबत मात्र त्याच्या हाती भिपूि सत्ता असे. बहमनींनी जहारगिीच्या ऐवजी प्रत्यक्षात मात्र मोकासा देण्याच्या पद्धतीिाच जास्त 
प्राधान्य रदिे. मोकासादािाची जबाबदािी सिकािच्या वतीने महसुिाची जबाबदािी बघण्याची असे. जहारगिदािाप्रमाणेच मोकासदािाची 
भरूमकाही दुहेिी असे. 
 

बहमनींची िष्ट्किी संघटना ही रदल्ली सुितानाचं्या िष्ट्किी संघटनेसाििीच होती. या संघटनेत बदि किण्याची जरुिी बहमनींना 
वाटिी नाही. बहमनींनी आपल्या सैन्याचा रवकास परिस्स्थतीनुरूप होऊ रदिा आरण युद्धाचे बदिते तंत्र आपल्या िष्ट्किी दिात सामावनू घेतिे. 
युद्धकिेत आता एका नवीन प्रभावी शिाचा अंतभाव झािा होता. हे शि म्हणजे तोफिाना. तोफाचंा उपयोग अदोनीच्या वेढ्यात इ. स. १३६६ 
मध्ये झाल्याचे उल्लेि आहेत. या नवीन शिामुळे सािे युद्धतंत्रच बदिून गेिे. डोंगिी रकल्ले बाधंण्यात येऊ िागिे आरण शहिाभोवती मजबूत हभती 
बाधंण्यात आल्या. बहमनींना सैरनकाचंा तुटवडा कधीच पडिा नाही. बहमनींनी त्याचं्या अस्स्तत्वाच्या कािात ज्या युद्धात भाग घेतिा त्यावरून 
त्याचं्या सैन्याची संख्या १ िािाच्या आसपास असावी. या संबंधात १५ व्या शतकाच्या मध्यात हहदुस्तानात आिेिा इटािीयन प्रवासी रनकोिाय 
कोन्टी याने मोठे उदबोधक रववेचन केिे आहे. बहमनींचे िाज्य दरक्षणेच्या परिम रकनाऱ्यावि पसििे असल्याचे तो सागंतो. त्याचें नौदि 
सामर्थयुशािी असून बहमनींच्या िाज्यातीि गोद्यामंध्ये बाधंिी जाणािी गिबते ही इटिीमध्ये बाधंल्या जाणाऱ्या गिबतापेंक्षा मोठी होती असे तो 
म्हणतो. युद्धशािाचे वणुन किताना तो म्हणतो की, सैरनक तिवािी, भािे, धनुष्ट्यबाण आरण ढािी या शिाचंा उपयोग किीत. त्याचप्रमाणे 
दारुगोळ्याचंा भरडमाि किणािी यंते्र आरण तोफा याचंाही उपयोग केिा जाई. 
 

बहमनी कािीन िाजकीय परिस्स्थती काय होती याबद्दिची चचा यारठकाणी अप्रस्तुत होणाि नाही. बहमनी िाज्याची स्थापना आरण 
माळवा, िानदेश आरण गुजिाथ ही रनमाण झािेिी नवी िाज्ये यामुळे दरक्षणेचा उत्तिभािताबिोबिीि संबंध पूणुपणे तुटिा. ही परिस्स्थती १६ व्या 
शतकाच्या अिेिीिा मोगि दरक्षणेकडे येईतोपयंत कायम िारहिी. या दिम्यानच्या काळात दरक्षणेमध्ये ज्यािा दरक्षणेचे म्हणता येईि असे 
िाजकीय आरण सासं्कृरतक वाताविण रनमाण झािे. बहमनींची सत्ता स्स्थि झाल्यावि इिाण, इिाक आरण अिबस्तान या देशातून अनेक पिदेशी 
मुसिमान दरक्षण भाितात आिे. त्यामध्ये साधुसंत, रवद्वान, कवी आरण व्यापािी याचंा समावेश होता. या पिकीयानंा गरीब-उद-णदयार आरण 
अफकी या नावाने ओळरित ति उत्तिेकडून दरक्षणेत स्थारयक झािेल्यानंा दरक्षणी असे संबोरधत. बहमनींच्या कािरकदीत ज्या िाजकीय संस्थाचंा 
उगम आरण सासं्कृरतक रवकास झािा त्यावि या दोन्ही पक्षातीि वैमनस्याची छाप पडिेिी आपल्यािा रदसून येईि. पिदेशी मुसिमानानंी 
आपल्या रवद्वतेने रवशषेतः महमूदशहा बहमनी दुसिा याची कािकीदु गाजरविी. महमूदशहा हा स्वतः रवद्वान असून त्यािा पर्मशयन आरण अिबी या 
भाषा येत होत्या. त्याने रमि फजिुल्लाइंजू आरण िाजा शमसुद्दीन हाफीज या रवद्वान पिदेशी मुसिमानानंा हहदुस्तानात बोिारविे. गुिबगा, रबदि, 
कंधाि, एरिचपूि, दौिताबाद, जुन्नि, चेउि, दाभोळ वगैिे िहानमोठ्या शहिात त्याने रशक्षणाची केन्दे्र उघडिी. या रठकाणी हे नमूद 
किण्यासाििे आहे की बहमनींच्या परहल्या पन्नास वषांच्या कािरकदीत पिदेशी आरण दरक्षणी याचं्यामधीि स्पधेचे स्वरूप हे िाज्याच्या सुस्स्थतीिा 
पोषक असे होते. त्याचे शे्रय बहमनींचे जवळजवळ ५० वषे ज्याने िाज्य चािरविे त्या मिीक सैफुरद्दन घोिी या वरजिािा द्यावे िागेि. वरजिाचा इ. 
स. १३९७ मध्ये मृत्य ू झाल्यावि ही स्पधा रवकोपािा गेिी, आरण गादीवि आिेिा सुितान रफिोजशहा याने पिदेशी मुसिमानाचं्या अमयाद 
अरधकािावि बंधन घािण्याचे ठिरविे. त्यासाठी त्याने हहदंूना िाज्यकािभािात अरधकारधक स्थान देण्याचा आरण रशया धमािा उते्तजन देण्याचा 
उपक्म सुरू केिा. रफिोजशहाच्या मृत्यनंूति गादीवि आिेल्या अहमदशहाने त्याच्या रवरुद्ध धोिण स्वीकाििे. त्याने मुख्य वरजिाच्या जागी 
ििफ हसन बसिी या पिदेशी मुसिमानाची नेमणूक केिी. या नेमणुकीमुळे दरक्षणी आरण पिदेशी याचं्यामध्ये वैमनस्य रनमाण झािे. ििफ हसन 
बसिी यािा जे शे्रष्ठत्व प्राप्त झािे त्यामुळे दरक्षणी मुसिमानानंा त्याचा दे्वष आरण मत्सि वाटू िागिा. यातूनच दरक्षणी आरण पिदेशी 
मुसिमानाचं्या िढाऊ स्पधेिा सुरुवात झािी आरण रतचा शवेट बहमनी िाज्याचा रवनाश होण्यात झािा. याच सुमािास शहा रनमतुल्ला रकिमानी 
याचा नातू शहा नुरुल्ला हा दरक्षणेत आिा. त्याचा एका िाजकन्येबिोबि रववाह झािा. यामुळे दरक्षणी आरण पिदेशी मुसिमान याचं्यामधीि 
संघषािा धाि चढिी. ही तेढ दिबािातीि िाजकािणापुिती मयारदत न िाहता युद्ध के्षत्रापयंत पोहोचिी. परिणामी बहमनींना अनेक िढायांत 
पिाभव पत्किावा िागिा. याची परिणती अल्लाउद्दीन अहमद दुसिा याच्या कािरकदीत हजािो पिदेशी मुसिमानाचंी चाकण येथे कत्ति होण्यात 
झािा. काही कािानंति महमूद गावानचे दरक्षणेत आगमन झािे. त्याने स्वीकाििेल्या रवरशष्ट धोिणामुळे ही तेढ तात्पुिती शमिी. त्याने 
िाज्यातीि महत्त्वाच्या जागा दोन्ही पक्षातं रवभागनू रदल्या. जिी ही स्पधा तात्पुिती कमी झािेिी रदसिी तिी रतचे पूणुपणे रनमूुिन किण्यात 
त्यािा यश आिे नाही. या स्पधेतून बहमनी िाज्याचा नाश होणाि याची त्यािा पूणु कल्पना आिी. पिमेश्विी संकेतच म्हणून की काय महमूद 
गावानचाच या स्पधेत बळी पडिा. या काििंडात झािेल्या प्रगतीचे आरण तो काििंड गाजरवणाऱ्या महमूद गावानचे अरतशय उत्तम असे वणुन 
रनकीटीन या िरशयन प्रवाशाने रदिे आहे. रनकीटीन हा रहन्दुस्तानामध्ये १४६९ ते १४७४ या कािावधीत होता. तो म्हणतो—मुसिमानी 
रहन्दुस्तानचे मुख्य शहि म्हणजे बहमनींची िाजधानी रबदि होय. केवळ दरक्षणेमधीि िोकच या रठकाणी जमत असत असे नाही ति सवु 
रहन्दुस्तानातीि िोकाचंी रबदि शहिात आवक होई. बहमनी िाज्यात गुिबगा नावाच्या शहिात रहन्दुस्तानातीि सवु भागातून व्यापािी जमा होत 
आरण दहा रदवसपयंत तेथे व्यापाि किीत. िाजधानीमधून वीस हजाि घोडे यारठकाणी रवक्ीसाठी दिवषी आणिे जात. बहमनी िाज्याचे व्यापाि 
उदीमाचे मुस्तफाबाद दाभोळ हे शहि होते. यारठकाणी रमसि, अिबस्तान, िुिासाण, तुकुस्तान वगैिे रठकाणाहूंन ििेदी-रवक्ीसाठी घोड्याचंी 
आवक होई आरण रहन्दुस्तानच्या आरण आरफ्रकेच्या रकनाऱ्याविीि शहिाबंिोबि मोठ्या प्रमाणावि येथून व्यापाि होई. रनकीटीन पुढे म्हणतो की, 
बहमनींच्या िाज्यातीि सवुसाधािण प्रजा गिीब होती. पिंतु अरमिउमिाव मात्र अरतशय श्रीमंत होते. अरमिउमिाव चादंीच्या पािख्याचंा जाण्या-
येण्यासाठी उपयोग किीत. त्याचं्या बिोबिीि स्वािीत ३०० घोडेस्वाि, ५०० सैरनक, १० रदवटे आरण १० वादक असत. ज्या िाजवाड्यात 
सुितानाचे रनवासस्थान असे तो रदसावयािा अप्रतीम होता. त्या वाड्यातीि प्रत्येक वस्तूवि कोिीव काम होते अथवा रतच्यावि सोन्याचा अगि 
चादंीचा मुिामा चढरवण्यात आिेिा होता. ईदच्या रदवशी प्रत्यक्ष सुितानािा पहाण्याचा योग रनकीटीन यािा आिा होता. बहमनी िाज्याच्या या 
वैभवात महमूद गावानचा फाि मोठा वाटा होता. त्याने रहन्दुस्तानाबाहेिीि देशाशंी सासं्कृरतक संबंध जोडिे. त्या काळातीि अत्युत्कृष्ट फािसी 
िेिक म्हणून महमूद गावानची प्ररसद्धी होती. णरयाजूल इन्द्शा या नावाने प्ररसद्ध झािेिा त्याचा पत्रसंग्रह या रवधानािा साक्ष देईि. अरतशय 



 अनुक्रमणिका 

रवद्वान म्हणून गणल्या गेिेल्या मौिाना जामी, शिफुरद्दन अिी अि याजदी, िाजा उबेदुल्ला अिअहिाि, जिािुरद्दन दावनी, आरण इति अनेक 
रवद्वान मंडळींबिोबि त्याचा सतत पत्रव्यवहाि चािू असे. बहमनींचा ऱ्हास झाल्यावि त्याचं्या बिोबिच या वैभवािा उतिती कळा िागिी.] 
 

[(२०७) ★ बहमनी. सुितान हे किा, स्थापत्य आरण शाि याचें आश्रयदाते होते. बहमनी काळामध्ये ज्या रशल्पाची बाधंणी झािी त्या 
रशल्पामध्ये भाितीय, तुकी, इरजप्शीयन आरण फािसी रशल्प शािाचंा सुिेि आरवष्ट्काि झािेिा आपल्यािा रदसून येतो. बहमनी रशल्पकिेची 
उत्कृष्ट उदाहिणे म्हणून गुिबर्गयाची जामी-मशीद, दौिताबादचा चादंरमनाि (१४३५) आरण रबदि येथीि महमूद गावानने बाधंिेिे महारवद्यािय 
याचंा दाििा आपल्यािा देता येईि. बहमनी कािीन बाधंल्या गेिेल्या अनेक इमाितींची उभािणी जुन्या देवळाचं्या जागी आरण त्या देवळासाठी 
उपयोगात आणिेल्या बाधंकामातूनच अनेकवाि झाल्यामुळे त्या इमाितीवि रहन्दू रशल्पाची छाया पडणे अपरिहायु होते. पुढे परिम आरशया आरण 
आरफ्रका येथून मुसिमानाचंी आयात झाल्यावि तुकी आरण इरजस्प्शयन स्थापत्यशािाचे परिणाम बहमनी रशल्पावि झािे. १५ व्या शतकाच्या 
उत्तिाधात इिाणमधून मुसिमानाचंी आवक झािी आरण इिाणी स्थापत्याचा प्रभाव बहमनी रशल्पावि पडिा. कािातंिाने एतदे्दरशय स्थापत्य-किेने 
पिदेशातून आिेल्या रशल्पकिेवि मात केिी. १६ व्या शतकात अहमदनगि, रवजापूि आरण वऱ्हाड येथीि िाज्यातं ज्या रशल्पाची उभािणी झािी 
त्या रशल्पावि एतदे्दशीय रशल्पकिेचा प्रभाव पडिा. रवजापूिच्या आरदिशहाने बाधंिेल्या सवु किाकृती या रवधानाची प्ररचती देतीि. 
अहमदनगिच्या सुितानाचं्या काळात बाधंल्या गेिेल्या वास्तंूचे जे वणुन इतित्र आिे आहे त्यावरूनही विीि रवधानाची सत्यता पटेि.] 
 

[(२०८) ★ बहमनी आरण बहमनींनंति ज्या ५ शाह्ानी दरक्षणेत िाज्य केिे त्याचं्या कािकीर्मदच्या ३५० वषांच्या काििंडात वाङमयाचा 
उत्तम तऱ्हेने रवकास झािा. यामध्ये रवशषेतः मिाठी आरण फािसी या भाषाचंा उल्लेि किावा िागेि. यादवकािीन महािाष्ट्राच्या इरतहासातीि १३ 
वे शतक म्हणजे वाङमयाच्या प्रातंातीि पुनरुद्धािाचे युग असेच म्हणावे िागेि. दरक्षणेविीि मुसिमानाचंी स्वािी, यादवाचंा पाडाव आरण 
मुसिमानी सते्तची दरक्षणेतीि स्थापना या घटनानंी दरक्षणेमधीि िाजकीय आरण सामारजक घडीिा जबिदस्त हादिा रदिा आरण येथीि धार्ममक 
आरण दैनंरदन जीवनात आमूिाग्र क्ातंी घडवनू आणिी. या घटनेचे तत्कािीन वाङमयावि अरतशय दुिगामी असे परिणाम झािे. िाजाश्रय 
सुटिेिे मिाठी वाङमय आता पोिके बनिे. त्या काळात रनमाण झािेल्या मिाठी वाङमयाचा आदश ु सामान्य माणसाचं्या सुिदुःिाशी समिस 
होणािे असाच िारहिा. या कािातीि आणिी एका महत्त्वाच्या गोष्टीने तत्कािीन वाङमयावि परिणाम केिा आरण ती म्हणजे सूफी पंथाचे 
तत्त्वज्ञान. हा सूफी पथं महािाष्ट्रातीि भस्क्तसंप्रदायाच्या अगदी जवळचा असे म्हटल्यास ते सयुक्तीकच होईि. हकबहुना १५ व्या शतकात उदयास 
आिेल्या महानुभाव आरण दत्ताते्रय पंथी यानंी रहन्दू आरण मुसिमान या दोन धमांना एकत्र आणून त्यामधून एक नवीन रवचािप्रणािी माडंण्याचा 
प्रयत्न केिा. दत्ताते्रय पंथाचा प्रामुख्याने प्रचाि किणािी व्यक्ती म्हणजे श्रीपाद श्रीवल्लभ ही होय. त्याचें रशष्ट्योत्तम गंगाधि सिस्वती यांनी 
‘गुरुचणरत्र’ हा गं्रथ रिरहिा. या गं्रथात दत्ताते्रयाच्या जीवनातीि अनेक प्रसंग आरण दंतकथा अरतशय िसाळ वाणीने वणुन केिेिे आहेत. या 
गं्रथाचे स्वरूप अध्यास्त्मक िारहिे नाही. दत्ताते्रय पथंाने महािाष्ट्रातीि िोकाचं्या मनावि शकेडो वषपेयंत आपिी पकड िाििी होती. या पथंाचे 
एक सुप्ररसद्ध पुिस्कते जनादुनस्वामी हे अहमदनगिच्या सुितानाचं्या चाकिीत होते. त्यांनी काही गीते आरण अभगं याचंी िचना केिी. पिंतु या 
काििंडातीि वाङमयात ज्यानंी प्रचंड भि घातिी ते म्हणजे जनादुनस्वामींचे रशष्ट्य एकनाथ महािाज (जन्म १५४८) हे होत. एकनाथानंा स्फुती 
रमळािी ती ज्ञानेश्विीपासून. त्यानंी प्रथम भागवतपुिाणाच्या अकिाव्या अध्यायावि भाष्ट्य केिे. ज्ञानेश्विी सोडल्यास इति कोणत्याही गं्रथाने 
एकनाथाचं्या या भाष्ट्याइतकी रवद्वते्तची मजि गाठिी नाही. या भाष्ट्यात तत्त्वज्ञान आहे, काव्य आहे. त्यामधून आपल्यािा एकनाथाच्या गहन रवचाि 
बुद्धीची आरण िारित्याने भििेल्या शिैीची प्ररचती येते. त्यानंी रिरहिेिे इति गं्रथ म्हणजे रुल्ममिी स्वयुंवर, बालक्रीडा, प्रल्िादचणरत्र, 
सुखशतक, आनुंदलिरी, अनुभवानुंद, रामायि वगैिे. एकनाथानंा समकािीन अशा रवठा-िेणुकानंद, जनी-जनादुन आरण िाम-जनादुन याचंाही 
या रठकाणी उल्लि किणे अवश्य आहे. या सवांनी आरण रवशषेतः जनी-जनादुन यानंी भक्तीने भििेिे अभगं आरण तत्त्वज्ञान रवषयक गं्रथ याचंी 
िचना केिी. एकनाथाचें इति समकािीन म्हणजे वरदनागेश या गं्रथाचा कता अडाण्या कवी, कान्हो, नामा, रनमुि पाठक, आरण गीतेच्या दहाव्या 
अध्यायावि भाष्ट्य रिरहणािा आरण चमत्कारिक स्वभावाबद्दि प्ररसद्ध असिेिा बरहिा रपसा. पिंतु या सवांत प्रामुख्याने उल्लेि किावा िागेि तो 
दास पंत कवी याचंा (जन्म १५५१). याचें वडीि अहमदनगिच्या सुितानाचं्या चाकिीत होते. दासोपंताचें रििाणही प्रचंड असून त्यानंी भगवत्
गीतेवि ६ वेगवेगळी भाष्ट्ये िचिी. त्यानंी रिरहिेिे इति गं्रथ म्हणजे पदाितव वाक्य णववृणत्त आरण पुंचीकरि हे होत. यातीि शवेटचा गं्रथ 
कापडावि रिरहिा असल्या कािणाने पासोडी या नावाने तो प्ररसद्ध आहे. 
 

एतदे्दशीय भाषेचा जो रवकास या काििंडात झािा तो एक तऱ्हेच्या दडपणािािी झािा. याउिट फािसी भाषा ही िाजाश्रयािािी 
नादूं िागल्यामुळे त्या भाषेचा रवकास जेत्याची भाषा म्हणून झािा. त्या काळातीि फािसी िेिकानंी काव्य, चरित्र, इरतहास, धमु या आरण इति 
अनेक रवषयावंि गं्रथिचना केिी. ऐरतहारसक गं्रथामध्ये शहा ताहीि दक्कनी याचं्या फतनामा या गं्रथाचा, िूिशहा याच्या तारीखी इलची-इ-णनजाम 
या गं्रथाचा, सय्यद अिी अजीजुल्ला तबातबा याच्या बुरिाि-इ-मासीर या गं्रथाचा आरण महमद कासीम रहन्दूशहा याच्या तारीखी फणरश्ता या 
गं्रथाचा उल्लेि किावा िागेि. 
 

त्या काळच्या पर्मशयन िेिकामध्ये पत्ररूपाने गं्रथिेिन हे अरतशय मोठ्या प्रमाणावि केिे गेिे. यामध्ये बहमनी सुितानाचंा सुप्ररसद्ध 
वजीि महमूद गावान याच्या णरयाजुल इन्द्शा या गं्रथाचा प्रामुख्याने उल्लेि किावा िागेि. 
 

पर्मशयन कवींमध्ये ज्याचंा प्रामुख्याने उल्लेि किावा िागेि त्याचंी नावे पुढीिप्रमाणे—मौिाना कासीम मशहदी, शिे मुश्नुरद्दन महमद, 
मुल्ला मुशीन िािी, ख्वाजा अहमद रसिाज, मुल्ला मिीक कुमी, मुल्ला हैदि किहानी, शहा कासीम मशहदी आरण रमिजा सादीक.] 
 

[(२०९) ★ दुसिा प्रवासी म्हणजे डुिाते बािबोसा. हा १५०० ते १५१४ या काळात हहदुस्तानात होता. युसुफ आरदिशहािा गोवा हे 
अरतशय आवडत असे आरण गोवा येथे तो बिाच काळ िहात असे, असे बािबोसा म्हणतो. आरदिशहाच्या िाज्यात अनेक िहानमोठी शहिे होती. 
तेथीि शतेी संपन्न असून िाज्यात धान्याची भिपूि सुबत्ता होती. िाज्याचा व्यापाि मोठ्या प्रमाणावि चाित असून त्यापासून सुितानािा मोठे उत्पन्न 



 अनुक्रमणिका 

रमळत असे. बािबोसाने दुसऱ्या महमूदशहा बहमनीचे अरतशय उत्कृष्ट असे वणुन रदिेिे आहे. रवजापूिचे सुितान काही काळपयंत तिी नामधािी 
बहमनी सुितानानंा मानीत असत. साहरजकच बािबोसाने रदिेिे तत्कािीन िाजकीय परिस्स्थतीचे वणुन या रठकाणी उदधृत किणे अरतशय उद
बोधक ठिेि : 
 

दुसिा महमूदशहा बहमनी हा अरतशय वैभवात आरण चैनीमध्ये अहमदाबाद रबदि या शहिी िहात असे. सुितानाचे सवु िाज्य त्याच्या 
मुसिमान अरमिामंध्ये रवभागिेिे असून प्रत्येकाकडे िहानमोठी शहिे आरण िेडी रवभागनू रदिेिी होती. हे अमीि आपल्या मजीप्रमाणे िाज्य 
चािवीत. त्यामुळे सुितानािा आज्ञा देण्याचा कधीही प्रसंग येत नसे. कािभािात तो कधीही ढवळाढवळ किीत नसे. हे सवु अमीि त्यािा मानत 
असत, आरण त्याच्या भेटीिा येते वेळी नजिाणा म्हणून िाज्यातीि वसूि त्यािा देत. त्याचं्यापैकी एिाद्याने बडं केल्यास इति त्याच्यावि चाि 
करून जात, त्याचा नाश किीत हकवा त्यािा सुितानाच्या आज्ञा पाळणे भाग पाडीत. ह्ा अरमिामंध्ये पिस्पिातं युदे्ध होत. कधी कधी एकमेकाचंा 
मुिूिही ते हजकून घेत. पिंतु सुितान त्याचं्यामध्ये शातंता प्रस्थारपत किी. प्रत्येक अमीिाकडे घोडेस्वाि आरण रतिंदाज असत. त्याचंा पोषाि 
कापसाच्या धार्गयापासून बनरविेिा असे, आरण ते डोक्यावि टोप्या घािीत. आपल्या रशपायानंा ते भिपूि पगाि देत. त्यानंा अिबी, पर्मशयन आरण 
तदे्दरशय दरक्षणी भाषा बोिता येत. हे अमीि िढाईवि जाताना कापडाचे तंबू घेऊन जात. ते घोड्यावि बसून युद्ध किीत. त्याचें शि म्हणजे दुधािी 
तिवाि असे. अनेकाचं्या जवळ िोिंडी दंड आरण कुऱ्हाडी असत. प्रत्येक रशपायाजवळ दोन सैरनकानंा पुितीि एवढी िढाऊ हत्यािे असत. 
त्याचं्यापैकी अनेकजण िढाईवि जाताना आपल्या रियानंा बिोबि घेऊन जात. या िाज्यातीि रहन्दू प्रजाजन हे िंगाने काळे, उत्तम शिीियष्टीचे 
आरण शूि होते. बहुतेकजण पायदळी युद्ध कित. ति काहीजण घोड्यावि बसून युद्ध किीत. त्याचंी शिे म्हणजे तिवाि, ढाि, धनुष्ट्य आरण बाण 
ही असत. त्याचंी रतिंदाजी उत्कृष्ट असे. गोमासं सोडून इति सवु मासं ते भक्षण किीत. ते मूतीची पूजा किीत. त्याचं्यामध्ये मनुष्ट्य मिण पावल्यावि 
त्यािा दहन किीत. त्याचं्यामध्ये पुरुष मृत झाल्यावि त्याची पत्नी स्वेच्छेने स्वतःिा रचतेवि जाळून घेई.] 
 

[(२१०) ★ बहमनी सत्ता अशा तऱ्हेने रवियािा जात असताना रवजयनगिचे सामर्थयु वाढत होते. त्याचप्रमाणे पोतुुगीजानंीही परिम 
रकनािपट्टीवि आपिा अंमि बसरवण्यास सुरुवात केिी होती. इ. स. १५१४ मध्ये त्यानंी गोव्यावि कायम ताबा रमळरविा होता. इ. स. १५०९ मध्ये 
रवजयनगिच्या गादीवि कृष्ट्णदेविाय हा आिा होता. इ. स. १५१० मध्ये पोतुुगीज गव्हनुि अल्बुककु याने रवजापूि आरण झामोिीन याचं्या रवरुद्ध 
तहाची बोिणी किण्यासाठी रवजयनगिकडे आपिा वकीि फादि िुईस यािा पाठरविे. पिंतु पोतुुगीजानंा त्यात यश न येऊन िुईसचा िून 
झािा. कृष्ट्णदेविायािा यशस्वीपणे तोंड देण्यात थोड्याफाि अंशी युसुफ आरदि आरण कुतुब उल्मुल्क हे यशस्वी झािे. (Sewell and Aiyangar, 
242)] 
 

[(२१० अ) ★ महमूदशहाच्या मृत्यूची A History of Forgotten Empire या गं्रथात रदिेिी १८–१२–१५१७ ही तािीि आरण 
बुरिािमध्ये रदिेिी २०–१२–९२४ (रहजिी) ही तािीि या दोन्ही ताििा चुकीच्या आहेत.] 
 

[(२११) ☐ पूवेकडीि देशामंध्ये कोणीही हशकल्यास ते सुरचन्हाचे अथवा दुरचन्हाचे िक्षण समजिे जाई. पिंतु त्यामुळे काहीतिी बदि 
घडून येणाि असे मात्र नेहमीच समजिे जात असे.] 
 

[(२१२) ★ बहमनी िाज्याचे तुकडे झाल्यावि ज्या पाच शाह्ा अस्स्तत्वात आल्या त्यासंबंधी पुढीि मारहती उदबोधक ठिेि. 
कॉन्स्टॅरटनोपिचा सुितान अमुिाथ (१४२१–१४५१) याचा युसुफ आरदिशहा हा मुिगा हा जन्माने तुकु होता. याने रवजापूिच्या आरदिशाही 
घिाण्याची स्थापना केिी. या घिाण्यात एकंदि ९ सुितान झािे आरण त्यानंी जवळ जवळ २०० वष े िाज्य केिे. (see Bijapur Statistical 
Account) याच सुमािास गोवळकोंडा येथे सुितान कुतुबउि्मुल्क याने कुतुबशाही (१५१२ ते १६८७) घिाण्याची आरण रबदि येथे कारसम बिीद 
याने बिीदशाही घिाण्याची स्थापना केिी (१४९२–१६०९) बहमनी सुितान हे िाज्यपदाच्या अत्युच्च अरधकािावि जिी १५२६ पयंत िारहिे तिी इ. 
स. १४९० मध्ये अहमदनगि आरण १४८९ मध्ये रवजापूि येथीि सुभेदािानंी आपल्या िाजरनष्ठेचे जू झुगारून रदल्यावि आरण आपिे स्वतंत्र िाज्य 
स्थापन केल्यावि बहमनी सुितानाचंी सत्ता संपुष्टात आिी असे म्हणावे िागेि. कनुि मेडोज टेििच्या मते एक हुमायनूशहा (१४५७–१४६१) 
सोडल्यास बाकीच्या बहमनी सुितानानंी प्रजेचे संिक्षण करून न्यायाने आरण चागंिे िाज्य केिे. दरक्षणेतीि हहदंूमध्ये सामारजक धािणा आरण 
स्थारनक सिकािे याचंी दृढमुि असिेिी बीजे रटकून िारहिी इतकेच नव्हे ति मुसिमान िाजकत्यांनी त्याचंी जोपासना केिी. तत्कारिन 
सामारजक व िाजकीय परिस्स्थतीत ढवळाढवळ न किता हकवा स्थारनक संस्थाचें िंगरूप पािटण्याचा प्रयत्न न किता मुसिमान िाज्यकत्यांनी 
स्वतःच्या कायुरसद्धीसाठी त्याचंा उपयोग करून घेतिा. मरशदीबिोबि संिर्गन असिेल्या आरण उत्पन्नाची बाब म्हणून जरमनी िावनू रदिेल्या 
िेड्यातंीि शाळानंी फािसी आरण अिबी रशक्षणाची वाढ केिी. ह्ाचा परिणाम िाजकत्यांचे वाङमय आरण त्याचंा धमु याचंा प्रसाि होण्यात झािा. 
या रशक्षणाचे परिणाम अजून देिीि बहमनी िाज्याच्या अंरकत असिेल्या प्रदेशात आपल्यािा रदसून येतीि. दरक्षणेची िाजधानी असिेिे रबदि 
शहि येथे मोठ्या प्रमाणात पिदेशी व्यापािाची वृद्धी झािी. देशोदेशीचे व्यापािी आरण प्रवासी रबदििा भेट देऊ िागिे. बहमनी सुितानानंी 
सावुजरनक उपयोगाची फािच थोडी बाधंकामे केिी. पाणीपुिवठ्यासाठी धिणे वा बंधािे, िस्ते हकवा पूि आरण सिाया हकवा टपाि व्यवस्था याचंा 
जवळ जवळ अभावच होता. त्याचंी प्रमुि बाधंकामाची कामरगिी म्हणजे त्यानंी बाधंिेिे प्रचंड रकल्ले. आज ५०० वषानंति देिीि त्याचंी स्स्थती 
परहल्याइतकीच भक्कम आरण मजबूत आहे. यापैकी डोंगिी रकल्ल्यानंा भयुािे, बोगदे, बाजूिा अधेमधे बुरुज असिेिी तटबदंी, रंुद असे पाण्याने 
भििेिे अथवा कोिडे िंदक यानंी अहजक्य केिे, ति भईुकोट रकल्ल्यानंा मुख्य तटबंदीरशवाय थोड्या थोड्या अंतिावि असिेल्या बुरुज आरण 
रशििे यानंी युक्त असिेल्या उंच बाधंिेल्या हभतींनी मजबतूी आणिी. मोठ्या संख्येने हहदंूचे जबिदस्तीने धमांति झािेिे आपल्यािा आढळत 
नाही. पिदेशी मुसिमानाचंी इिाण, अिबस्तान, तातुि, अफगारणस्तान आरण अॅरबरसरनया या देशामंधून सातत्याने आवक होत िारहिी. यापैकी 
बहुतेक पिदेशी मुसिमान िष्ट्किी पेशाचे होते. त्यानंी एतदेशीय हहदू रियाबंिोबि रववाह केिे आरण दरक्षणेत मुसिमानाचंी एक नवी जात 
अस्स्तत्वात आणिी. (Architecture of Bijapur, 12–13)] 
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अिमदनगरची णनजामशािी : तळटीपा 
 

[(२१३) ☐ अहमदनगिच्या रनजामशही घिाण्याचा संस्थापक अहमद रनजाम उि्मुल्क याचा उल्लेि बुरिािचा कता सय्यद अिी याने 
अगदी सुरुवातीिा सुितान आरण शहाजादा या नावाने केिा आहे अथात् त्यावेळी त्यािा हे दोन्हीही रकताब नव्हते. सयद अिीने अहमदिा 
इतिही अनेक सन्मानाथु रवशषेणानंी संबोधिे आहे. याचे कािण उघड आहे. ते असे : बुरिाि-इ-मासीर या गं्रथात यानंति बहमनी घिाण्याचा 
इरतहास संपून अहमदनगिच्या रनजामशाही घिाण्याचा इरतहास सुरू होतो.] 
 

[(२१४) ☐ मरिक हसन रनजाम उि्मुल्क याचा मुिगा मरिक अहमद हा महमदशहा िष्ट्किी यािा एका सुंदि ब्राह्मण मुिीपासून 
झािा असे सवुत्र म्हटिे जाई. असे म्हणतात की काही ज्योरतषाचं्या सागंण्यावरून या मुिािा मरिक हसन याच्या स्वाधीन किण्यात आिे. (िफ्त 
इक्लीम, ६३; बुरिाि, १६८) मरिक अहमदचे वंशज हे पुढे अहमदनगिचे सुितान झािे. त्याचें कुळ हे मोठे आहे हे दािरवण्यासाठी बहुधा या 
गोष्टी िचण्यात आल्या असाव्या.] 
 

[(२१५) ☐ आपिा बाप मरिक नायब याच्या िुनाबद्दि मरिक अहमद याने कोणतीही प्ररतरक्या दािरविेिी रदसत नाही.] 
 

[(२१६) ☐ रमिजुम्िा म्हणजे अथुमंत्री.] 
 

[(२१७) ☐ जैनुरद्दन अिी तािीश हा पुणे रजल्ह्ातीि चाकणचा सुभेदाि होता.] 
 

[(२१८) ☐ ही टेकड्याचंी िागं अहमदनगि शहिािा समातंि िेषेमध्ये धावते. हल्ली या टेकड्यानंा कदुिाबाद या नावाने ओळिीत 
नाहीत. मुिी घाट हा अहमदनगि शहिापासून नैऋत्येस ४० मिैावंि आहे.] 
 

[(२१९) ☐ हे कदुिाबाद म्हणजे जािना शहि होय.] 
 

[(२२०) ☐ रतसगावचा घाट हा देऊळगावचा घाट या नावानेही प्ररसद्ध आहे. हा हभगाि गावाच्या नरजक आहे. या रठकाणीच पुढे 
अहमदनगि शहिाची बाधंणी किण्यात आिी.] 
 

[(२२१) ☐ जहागंीििानाच्या या हािचािींचा परिणाम शत्रूच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूि अशी परिस्स्थती रनमाण होण्यात झािा. 
पिण्ड्याहून कोणत्याही प्रकािची मदत रमळण्याची आशा त्यािा िारहिी नाही.] 
 

[(२२२) ☐ आजमिान हा पिण्ड्याच्या ख्वाजाजहानचा मुिगा.] 
 

[(२२३) ☐ या बाग-इ-रनजामचे अवशषे आज देिीि अहमदनगि येथे दृष्टीस पडतात.] 
 

[(२२४) ☐ याबाबत असे म्हणता येईि की फरिश्त्याच्या काळात अशा तऱ्हेची पद्धत अस्स्तत्वात असावी पिंतु दरक्षणेमध्ये जेव्हा हहदू 
िाजाचं्या िाजवटी सुरू झाल्या त्यावेळी छत्र वापिण्याचा अरधकाि वंशपिंपिेने सिदािी ज्याचं्याकडे आहे असे अरधपती अथवा िाजाने तसे िास 
अरधकाि ज्या व्यक्तीिा रदिे आहेत अशाकंडेच होता.] 
 

[(२२५) ☐ िानदेशािा रतन्ही बाजंूनी वेढणािा जो डोंगिाळ मुिूि आहे तो चोि-दिोडेिोिाचं्या दृष्टीने इतका उपयुक्त होता की पूवी 
आरण आता देिीि दिोडेिोिानंा त्या प्रदेशात उत्कृष्ट संिक्षण रमळत असिे पारहजे.] 
 

[(२२६) ☐ मुसिमान इरतहासकाि मिाठा घोडदळ आरण कोळी घोडदळ याचंी सवुसाधािणपणे गल्लत कितो.] 
 

[(२२७) ☐ ज्या वेळी फक्त एकच तिवाि अथवा काठीचा उपयोग केिा जातो तेव्हा त्या प्रकािािा येकंग बाजी म्हणत. ज्या वेळी ढाि 
अगि एकेका हातात एक अशा दोन तिवािींचा उपयोग केिा जातो तेव्हा त्या प्रकािािा दोअंग बाजी असे म्हणत. आजतागायत ह्ा प्रकािच्या 
िेळातं मिाठ्याइंतके वाकबगाि दुसिे कोणी नाही. मिाठा तरुण पंधिा वषांचा झािा आहे आरण तो तिवािबहाद्दि नाही अशी गोष्ट फािच क्वरचत 
आढळून येईि.] 
 

[(२२८) ☐ पेशवा म्हणजे पििाष्ट्र िात्याचा मंत्री.] 
 

[(२२९) ☐ सुितानाच्या िाजगीकडीि घोडदळाच्या प्रमुिािा सरनोबत असे म्हणत.] 
 

[(२३०) ☐ प्राच्य देशातीि परंडतािा मुसिमान सुितानािा िाजाजू या नावाने संबोधल्याबद्दि प्रथम आियाचा धक्काच बसेि. पिंतु 
त्याचा बाप एका ब्राह्मणाच्या वंशातिा होता आरण या ब्राह्मणाने मुसिमानी धमाचा स्वीकाि केिा होता ही गोष्ट विीि परिस्स्थतीवि सहज प्रकाश 
टाकते. या कुटंुबाने वऱ्हाडामधीि पाथिी या िेड्याच्या कुिकणीपणाचे वतनावि वंशपिंपिेने आपिा अरधकाि सारंगतिा होता. पिंतु त्यानंी 
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मुसिमानी धमाचा स्वीकाि केल्यावि तो हक्क गमाविा. अहमदनगिच्या सुितानानंी मात्र या अरधकािािा आपण मुकिो आहोत अशी कधीही 
स्वतःची समजूत करून घेतिी नाही. त्यासाठी त्याचंी युद्ध किण्यापयंत देिीि मजि गेिी. आपिा हा हक्क प्रस्थारपत किण्याबाबत त्याचंा 
वऱ्हाडच्या सुितानाबिोबि संघष ुओढविा आरण त्यामध्ये इमादशाही घिाण्यािा आपिे िाज्य गमवावे िागिे.] 
 

[(२३१) ☐ या रठकाणी ही गोष्ट नमूद किणे जरूि आहे की पिंडा आरण आजूबाजूचा मुिूि अहमदनगिच्या सावुभौमत्वािािी 
अजूनही ख्वाजाजहानच्या ताब्यात होता आरण त्याच्या या अरधकािाशी दुसऱ्या कोणाही सुितानाचा संबंध नव्हता.] 
 

[(२३२) ☐ कुिकणी म्हणजे िेडेगावचा रपढीजाद फडणवीस. हा अरधकाि रटकरवण्यासाठी या हहदू कुटंुबाने जे प्रयत्न केिे ते 
पारहल्यानंति असे रदसून येते की हहदुस्थानातीि िोक अशा तऱ्हेच्या अरधकािानंा अरतशय महत्त्व देत. अशा तऱ्हेच्या अरधकािापासून रमळणाऱ्या 
प्राप्तीिा जिी आंतरिक मूल्य कमी असिे तिी त्याची ते पवा किीत नसत.] 
 

[(२३३) ☐ या भेटीमध्ये शहातारहिने आपल्या अंगातीि मुत्सद्दीपणाचे जे कसब दािरविे आहे त्याचे िेिकाने अरतशय यथातर्थय वणुन 
केिे आहे.] 
 

[(२३४) ☐ णचटिीस ही प्रथम पदवी होती आरण णचटिीस म्हणजे सणचव हे पद पुढे मिाठ्यानंी आपल्या अरधकाि नामाविीमध्ये 
अंतभूुत केिे.] 
 

[(२३५) ☐ हे तीन ििीफ म्हणजे महमदानंति िगोिग िरिफ पदावि आिेिे अब ूबक, उमि आरण उथमान हे होत.] 
 

[(२३६) ☐ शहा जमािउद्दीन याचा फरिश्ता हा समकािीन होता. आपल्या काळात घडिेल्या गोष्टींची त्याने याप्रमाणे शहारनशा केिी 
आहे.] 
 

[(२३७) ☐ अहमदनगिरवषयी १६ व्या शतकाच्या सुरुवातीस पोतुुगीज प्रवासी बािबोसा हा पुढीिप्रमाणे रिरहतो : गुजिातेतून 
दरक्षणेच्या बाजूने आरण हहदुस्थानाच्या अंतभागाच्या रदशनेे बाहेि पडल्यावि एका दरक्षणी सुितानाचे िाज्य आहे. हा सुितान मूि (मुसिमान) 
असून त्याच्या िाज्यातीि बहुसंख्य िोक हे जेन्टाईि (हहदू) आहेत. तो एक बडा सुितान आहे आरण त्याची अफाट प्रजा आहे. त्याच्या ताब्यात 
फाि मोठा प्रदेश असून तो अंतभागात दूिवि पसििेिा आहे. त्याच्या िाज्यात मोठा व्यापाि असिेिी अनेक चागंिी बदंिे असून त्यामधून त्याच्या 
िाज्यात उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या वस्तंूचा व्यापाि होतो. त्यापैकी मुख्य बदंि म्हणजे मंुबईच्या दरक्षणेस १० मैिावंि असिेिे चेऊि हे होय 
(Stanley’s Bartosa, 66.)] 
 

[(२३८) ☐ तत्कारिन पोतुुगीज बििकािाचं्या मते बुिहाण रनजामशहाच्या अंगी िाष्ट्रीय वृत्ती बाणिेिी असून त्याच्या जवळ िाजकीय 
चातुयु भिपूि होते. त्याकाळच्या हुशाि आरण रवद्वान मंडळींना त्याच्या दिबािात अगत्यपूवुक आसिा रदिा जाई. त्याच्या दिबािीमंडळींमध्ये रसमाव 
पेरिस नावाचा पोतुुगीज होता. त्याने मुसिमान धमु स्वीकाििा होता. त्यािा सुितान इतका चाहत असे की त्याने त्यािा आपिा वजीर आरण 
सैन्याचा सेनापती नेमिे. पेरिसने जिी आपिा धमु बदििा होता तिी तो आपल्या पोतुुगीज धमुबाधंवाजंवळ मैत्रीचे संबंध ठेवी. त्याचे स्वतःचे 
अनुकिण करून आपिा धमु सोडणाऱ्याबद्दि त्याच्या मनात यस्त्कंरचतही आदि नसे. सुितान मृत्युशय्येवि असताना त्याने आपल्या वािसािा 
पेरिससािख्या रवश्वासू चाकिाच्या सल्ल्याने िाज्यकािभाि चािरवण्याची रशफािस केिी. पेरिसने देिीि त्याच्यावि सोपरविेल्या सवु कामरगऱ्या 
अत्यंत प्रामारणकपणाने पाि पाडल्या. सुितानाच्या मृत्यनंूति िवकिच नव्याने गादीवि आिेल्या सुितानाचा आरदििानाबिोबि िटका उडािा 
आरण त्यात पेरिसने प्राण गमाविे. रनजामउि्मुल्क यािा आता धीिसोगभंीि असा सल्ला देणािा कोणी उििा नव्हता आरण त्याच्या शहाण्या बापाचे 
उदाहिणही आता त्याच्यासमोि नव्हते. सािा िाज्यकािभाि आता त्याच्या िहिीपणावि चािू िागिा. रडओगो–ड–कान्टो याच्या वृत्तातंाप्रमाणे 
बुिहाण रनजामशहािा महािोग (यािा तो सेंट िाजािसचा िोग असेही म्हणतो) झािा होता. त्यािा बिे किण्यासाठी केिेिे सवु वैद्यकीय उपाय 
अयशस्वी झािे. अिेिचा उपाय म्हणून त्याच्या एका दिबािी वैद्याने त्यािा िहान मुिाच्या िक्ताने स्नान किण्याची रशफािस केिी. मोठमोठे हौद 
मुिाचं्या िक्ताने भिण्यात आिे. पण िक्तस्नानाचा हा उपाय देिीि अयशस्वी ठििा. ( Da Cunha’s Chaul, 44-45).] 
 

[(२३९) ☐ चिबी रुमीिानाने अहमदनगि येथे (आता रवजापूि येथे असिेिी) एक सुप्ररसद्ध रपतळेची तोफ ओतिी. इंग्रज िाजवटीत 
रुमीिानाच्या अहमदनगि येथीि कबिीचे इंग्रज अरधकाऱ्याचं्या रनवासस्थानात रूपातंि किण्यात आिे. ज्या मुशीत ही तोफ ओतण्यात आिी ती 
मूस बागेमध्ये दुिुरक्षिेल्या अवस्थेत पडून आहे.] 
 

[(२४०) ☐ जेव्हा पान हकवा रवडा हे हाताने रदिे जाते त्यावेळी देणाऱ्याचे शे्रष्ठत्व त्यामध्ये अध्याहृत असते. ज्यावेळी ते चादंीची अथवा 
सोन्याची पेटी हकवा तबक यामधून रदिे जाते त्यावेळी ही गोष्ट समानता दशरुवत. हे सूक्ष्म भेदाभेद अरतशय कसोशीने पाळिे जातात. 
वागण्यासंबधंीचे हे जे काही रनयम असतात त्याबाबत कोणीही अनास्था दािरवल्यास ती मनािा िावनू घेतिी जाते आरण कधीकधी त्याबाबत तीव्र 
नापसंतीही प्रकट केिी जाते.] 
 

[(२४१) ☐ असे म्हणतात की या प्रसंगी रवजापूिमध्ये असिेिी ४० टन वजनाची प्रचंड तोफ काबीज किण्यात आिी. ही अरतशय 
उत्कृष्ट अशी तोफ बुिहाण रनजामशहाच्या कािरकदीत ओतण्यात आिी होती आरण साऱ्या जगात ओतीव रपतळ्याची दुसिी एवढी मोठी तोफ नाही. 
ही तोफ म्हणजे त्या काळच्या हहदुस्थानात तोफा ओतण्याची किा रकती प्रगत होती त्याचे रनदशकु आहे. अशी ही तोफ इंर्गिंडमधीि एिाद्या 
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जाहीि रठकाणी ठेविी जाणेच योर्गय आहे. तेथे रतचे एक बघण्याजोगी वस्तू म्हणून प्रदशनु तिी झािे असते आरण युिोरपयन जगतात ती कौतुकाचा 
रवषय बनिी असती. त्याऐवजी रवजापूिच्या मोडक्यातोडक्या रकल्ल्यात उपेरक्षिेल्या अवस्थेत ती रिचपत पडावी यासाििी दुसिी मनािा दुःि 
देणािी गोष्ट आहे असे वाटत नाही.] 
 

[(२४२) ☐ तािीकोटच्या िढाईसंबंधी अरधक आरण जिा वेगळी अशी रवस्तृत हकीकत The Bijapur Statistical Account मध्ये 
रमळते. पिंतु ही िढाई हजकण्याचा मान हुसेन रनजाम आरण अहमदनगिची फौज याजकडे होता. याबाबत मात्र या वृत्तान्ताचे इति हकी कतीशी 
एकमत आहे.] 
 

[(२४३) ☐ मुतुजा रनजामशहाबद्दि सय्यद अिीने पुढीि उद गाि काढिेिे आहेत. न्यायबुद्धी, शौयु आरण औदायु या रतन्ही गुणानंी 
मूतुजा परिपूणु होता. त्याच्या न्यायरप्रयतेमुळे िाज्यातीि चोि, डाकू, िुटारू इत्यादींच्या कृत्यानंा आळा बसिा. त्याने इतका दानधमु केिा की 
त्याचा िरजना रिकामा होऊन गेिा. काही रवद्वानाचं्या मते मुतुजा शहा हा वेडा होता. पिंतु त्याची तीक्ष्ण बुद्धी आरण धमुशािातीि गती पाहता तो 
बुरद्धमान, समजुतदाि आरण शहाणा होता असेच म्हणावे िागेि. (अ. णन. पाने २५२–२५३)] 
 

[(२४४) ☐ अबुि फजि याच्या अकबिनाम्यात याबाबत पुढीिप्रमाणे हकीकत रदिेिी आहे : 
 

बुिहाण-उि्-मुल्क हा मुतुजा रनजाम-उि्-मुल्क याचा धाकटा भाऊ होता. जेव्हा हुसेन रनजाम-उि्-मुल्क मिण पाविा तेव्हा 
रनजाम-उि्-मुल्की िाज्य त्याच्या मोठ्या मुिाकडे आिे. पिंतु प्रत्यक्षात मात्र सुितानाच्या आईच्या हातात िाज्यकािभािाची सूते्र गेिी. त्यानेही 
त्याच्या वरडिापं्रमाणेच आपल्या सवु रमत्रांपेक्षा बुिहाणिाच अरधक जवळचे मानिे. कािातंिाने मतिबी व्यक्तींनी त्याच्यामध्ये आरण त्याच्या 
नातेवाईकात किह रनमाण केिे. परिणामी त्याने आपिी आई आरण भाऊ यानंा कैद केिे आरण एका रकल्ल्यावि पाठवनू रदिे. त्याचा अज्ञानीपणा 
आरण त्याची िुनशी वृत्ती यामुळे रनष्ठावंत आरण चागंल्या व्यक्तींपासून तो दुिाविा. त्यािा नीच माणसाचंी संगत िागिी आरण त्याचं्या 
बदसल्ल्याने त्याची मनोवृत्ती रफििी. त्याने हुसेन नावाच्या एका हिक्या कुळात जन्मिेल्या माणसाबिोबि मतै्री केिी. ह्ा हुसेनचा कोंबड्याचंी 
झुंज िावण्याचा व्यवसाय होता. मूतुजा रनजाम-उि्-मुल्काने त्यािा असफिान ही पदवी रदिी. ह्ा हिक्या कुळात जन्मिेल्या माणसाने 
रबदिरवरुद्ध युद्धाचा उठाव केिा. कंधािमध्ये दोन्ही पक्षात तंुबळ युद्ध सुरू झािे. कोणत्याही कािणारशवाय रनमाण झािेल्या या युद्धाची बातमी 
दूिवि पसििी. बुिहाणने रकल्लेदािाच्या मदतीने कैदेतून आपिी सुटका करून घेतिी आरण त्याने बडंिोिी किण्यास सुरुवात केिी. पिंतु त्याचे 
मन रद्वधा होते आरण त्याचे दैव झोपी गेिे होते. त्याने दुसऱ्याच्या संपत्तीवि आपिी दुष्ट नजि िोििी आरण त्याचं्यावि जबिदस्ती किण्यास प्रािंभ 
केिा. जेव्हा ह्ा बंडाची बातमी रनजाम-उि्-मुल्किा समजिी तेव्हा तो ताबडतोब पाठीमागे रफििा आरण ठििेल्या रदवशी अहमदनगि येथे 
पोहोचिा. बुिहाणचे अनेक िोक त्यािा सोडून गेिे आरण िढल्यारशवाय त्यािा पळून जाणे भाग पडिे. त्यानंति तो बीजनगि (येथे रवजापूि 
पारहजे) येथे आरदििानाकडे गेिा. पिंतु तेथे कोणत्याही तऱ्हेचा कायुभाग साध्य न झाल्यामुळे तो एका जोर्गयाच्या वेषात अहमदनगि येथे गेिा. 
तेथे तो गुप्तपणे िारहिा आरण आपल्या सभोवाि नीच माणसे गोळा किण्याचा त्याने प्रयत्न केिा. पिंतु तो अहमदनगि येथे असल्याचे उघडकीस 
आिे आरण म्हणून त्याने बागलािच्या सुभेदािाकडे पिायन केिे. पिंतु तेथेही डाळ न रशजल्यामुळे तो कुतुबुरद्दनिान याच्याकडे रबदि येथे गेिा. 
रबदिहून त्याने अकबि बादशहाच्या दिबािाकडे प्रयाण केिे. दिबािात मोठ्या स्नेहाने त्याचे स्वागत किण्यात आिे. (इणलयट आणि डॉसन, िंड 
६ वा, पाने ७०–७१) या घटनेबाबत रनजामउद्दीन अहमद याच्या ‘तबकाते अकबरी’ या गं्रथात पुढीि हकीकत रदिी आहे : 
 

दरक्षणेचा सुितान मुतुजा रनजाम-उि्-मुल्क याचा भाऊ बुिहाण-उि्-मुल्क हा आपल्या भावाकडून कुतुबुरद्दनिानाकडे पळून गेिा. 
तेथून बादशहाकडून हुकूम आल्यामुळे तो बादशहािा भेटण्यासाठी रज्जब मरहन्यात येऊन दािि झािा. या अगोदि स्वतःिा बुिहाण-उि्-मुल्क 
म्हणवनू घेणाऱ्या एका इसमाने बादशहाची भेट घेतिी होती आरण त्याच्याकडून जहारगिी रमळरविी होती. पिंतु आता जेव्हा त्या नावाची ििी 
व्यक्ती येऊन दािि झािी तेव्हा तोतयाचे सोंग उघडकीस आिे. तोतया बुिहाण-उि्-मुल्क याने पळ काढिा आरण तो िपून बसिा. पिंतु एका 
आठवड्यातच जोगी िोकाचं्या मेळाव्यात तो सापडिा आरण त्याची तुरंुगात िवानगी किण्यात आिी. (इणलयट आणि डॉसन, िंड ५ वा, पान 
४२९).] 
 

[(२४५) ☐ १५६९–७० या दोन वषांत मुतुजा रनजामशहाचा पोतुुगीजाबंिोबि जो संघषु झािा त्याची हकीकत फणरआ-इ-सोजा याने 
पुढीिप्रमाणे रदिी आहे : 
 

१५६९ च्या रडसेंबिमध्ये मूतुजा रनजामशहाचा सेनापती फिहादिान याने ८ हजाि घोडेस्वाि आरण २० हजाि पायदळ घेऊन चेऊििा 
वेढा रदिा. अहमदनगिचे मुख्य सैन्य मुतुजा रनजामशहाच्या अरधपत्यािािी कोकणात उतििे. (जानेवािी १५७०). पोतुुगीजाचं्या अंदाजाप्रमाणे 
या सैन्यात ३४ हजाि घोडेस्वाि, १ िक्ष पायदळ, १६ हजाि अरधकािी, ४ हजाि गवंडी, िोहाि आरण इति कामकिी, तुकुस्थान, इिाण, िुिासान 
आरण इरथओरपया येथीि िरहवासी आरण त्यारशवाय ३६० हत्ती, असंख्य मािवाहू जनाविे आरण मोठ्या आकािाच्या ४० तोफा एवढी सामग्री होती. 
शत्रूसैन्यातीि ४ हजाि घोडेस्वािाचं्या एका तुकडीने कोकणच्या रकनाऱ्याने उत्तिेकडे चाि करून वसई आरण पोतुुगीजाचं्या ताब्यातीि इति 
रठकाणाहूंन त्यानंा रमळणािी िसद कापण्याचा प्रयत्न केिा. यानंति मुतुजा रनजामशहाने चेऊिवि सवु बाजंूनी एकदम हल्ला किण्याचा हुकूम 
रदिा. पिंतु प्रत्येक रठकाणी त्याच्या सैरनकानंी केिेिे हल्ले पितवनू िावण्यात आिे. रकल्ल्यातून २०० पोतुुगीज सैरनक रकल्ला सोडून बाहेि पडिे. 
रकल्ल्यािािीि मैदानावि दोन्ही फौजात िढाईिा तोंड िागिे. या िढाईत रनजामशहाची तीन हजाि माणसे कामी आिी. सितेशवेटी दोन्ही 
पक्षात तह झािा. (रब्रर्गज, फणरश्ता, िंड ३, पान ५२२)] 
 

[(२४६) ☐ हे अरधकािी कोणते याचंी नावे मात्र फरिश्ता देत नाही.] 
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[(२४७) ☐ ही बाग आरण त्या बागेतीि िाजवाडा ही अजूनही अहमदनगि येथे दृष्टीस पडतात. ही बाग बेणिश्ती बाग म्हणून प्ररसद्ध 
आहे.] 
 

[(२४८) ☐ बुिहाण-उि्-मुल्क हा मुतुजा रनजाम उि्-मुल्काचा धाकटा भाऊ. जेव्हा हुसेन रनजाम-उि्-मुल्क मिण पाविा तेव्हा 
अहमदनगिचे िाज्य त्याच्या मोठ्या मुिाकडे आिे. पिंतु प्रत्यक्षात मात्र िाज्यकािभािाची सवु सूते्र िाजपुत्राच्या आईच्या हाती गेिी. मुतुजाने 
बापाप्रमाणेच आपल्या सवु रमत्रानंा बाजूस सारून बुिहाणिाच जवळ केिे. पिंतु कािातंिाने मतिबी व्यक्तींनी मुतुजा आरण त्याचे नातेवाईक 
याजंमध्ये बेबनाव घडवनू आणिा. परिणामी त्याने आपिी आई आरण भाऊ यानंा पकडून त्याचंी एका रकल्ल्यावि िवानगी केिी. त्याचे अज्ञान 
आरण िुनशी वृत्ती यामुळे तो प्रामारणक आरण सत्प्रवृत्तीच्या व्यक्तींच्या सहवासािा दुिाविा. दुष्ट प्रवृरत्तच्या माणसाबिोबि त्याची जवळीक वाढिी 
आरण त्यानंी रदिेल्या बदसल्यामुळे त्याचं्या मनःप्रवृत्तीत रतढेपणा आिा. त्याने कोंबड्याचंी झुंज िावणाऱ्या हुसेन नावाच्या एका हिक्या कुळातीि 
माणसािा आपिा सवंगडी केिे आरण मूिुपणाने त्यािा असफिान ही पदवी रदिी. या हिकट माणसाने रबदिरवरुद्ध युद्ध घडवनू आणिे. आरण 
रबदिच्या उत्तिेस ६० मिैावंि कन्धाि येथे दोन्ही फौजात घनघोि युद्ध झािे. या रनिथुक संघषाची हकीकत सवुदूि पसििी. परिणामी बुिहाणने 
रकल्लेदािाच्या मदतीने आपिी सुटका करून घेतिी आरण बंडाळी माजरवण्यास सुरुवात केिी. पिंतु त्याची मनःस्स्थती रद्वधा झािी होती आरण दैव 
त्याच्यावि रुसिे होते. त्याने आपिी हाविी दृष्टी इतिाचं्या संपत्तीकडे वळरविी आरण त्याचं्यावि जुिूम जबिदस्ती किण्यास सुरुवात केिी. जेव्हा 
मूतुजािा या बडंाळाची बातमी देण्यात आिी तेव्हा तो झपायाने मागे रफििा आरण इस्च्छल्या रदवशी तो अहमदनगििा येऊन पोहोचिा. 
बुिहाणची अनेक माणसे त्यािा सोडून पळािी आरण न िढताच पळून जाणे त्यािा भाग पडिे. यानंति तो रवजापूििा आरदििानाकडे गेिा. 
तेथे कोणताच मतिब साध्य न झाल्यामुळे एका जोर्गयाच्या वेषात तो अहमदनगिास गेिा. तेथे तो गुप्तपणे वास करून िारहिा आरण हिकट 
प्रवृत्तीच्या िोकाचंा एक पक्ष आपल्या बाजूने उभािण्याचे त्याने प्रयत्न चािू केिे. पिंतु त्याच्या भानगडी उघडकीस आल्याने तो नारशक मधीि 
बागिाणच्या सुभेदािाकडे गेिा. पण रतथेही डाळ न रशजल्यामुळे तो रबदि येथे कुतुबुद्दीन िानाकडे गेिा. तेथून बादशाही दिबािाकडे गेिा. तेथे 
त्याचे भव्य स्वागत किण्यात आिे.] 
 

[(२४९) ☐ रमजा अजीज हा परिमेच्या रदशनेे गेिा नाही ति तो ज्या मागाने आिा त्याच मागाने तो हंरडयािा पित गेिा अथवा 
वऱ्हाडच्या डोंगिाच्या रदशनेे जाऊन शेंदुिजणा घाट उतरून गेिा असे मानण्यािा भिपूि जागा आहे.] 
 

[(२४९ अ) ★ सयद अिीने फते उल्ला-इमाद-उल्मुल्क याच्या मृत्यचूी तािीि चुकीची रदिी आहे. त्याचा मृत्य ू१५०४ या वषी झािा. 
युसुफ आरदिशहाच्या मृत्यचू्या अनेक ताििा रदल्या जातात. तबकाते अकबरीमध्ये इ. स. १५०७ ही त्याच्या मृत्यचूी तािीि रदिी आहे. रमजा 
िरफउरद्दन रसिाजी आरण रमि इब्राहीम असदिान इ. स. १५१९ हे वष ुदेतात. सयद अिी दोघाचंा मृत्यू एकाच वषी झािा असे सागंतो पण तािीि 
देत नाही. यापूवी आिेिा त्याचं्या बाबतचा अिेिच्या उल्लेिाचे वष ुइ. स. १५०६ हे आहे. त्यानंति काही काळाने दोन्ही सुितान मिण पाविे. इ. 
स. १५०५ मध्ये कासीम बिीद मिण पाविा. त्याच्या जागी त्याचा मुिगा अरमि बिीद गादीवि आिा. कासीमने बहमनींच्या िाजकािणाची नाडी 
ओळििी होती. त्याने असे ठिरविे की आपिी सत्ता जि दृढ किावयाची असेि ति बहमनी सुितानाविीि आपिे वजन कमी होऊ देता कामा 
नये. परिणामी त्याच्या मृत्यचू्या वेळी बहमनी सुितानाचें महत्त्व पूणुपणे कमी झािे, आरण त्यानंा कोणीही त्राता उििा नाही. 
 

इ. स. १५०८ मध्ये अहमद रनजाम उल्मुल्क, युसुफ आरदि आरण फते्त उल्ला-इमाद-उल्मुल्क हे मिण पाविे. 
 

अहमद नंति बुिहाण, युसुफ आरदिनंति इस्माईि आरण इमाद-उल्मुल्क नंति अल्लाउद्दीन दयािान हे िाज्यपदावि आिे. अरमि 
बिीद याने आपल्या मजीनुसाि अरधकािाच्या जागाचंी रवभागणी केिी. इस्माईि आरदि याचे वचुस्व सहन न झाल्यामुळे त्याने सुितानािा 
त्याच्यारवरुद्ध चािून जाण्यास रचथावून रदिे. आिंदपूि येथे दोन्ही पक्षाचंी गाठ पडिी. सुितान आरण िाजपुत्र यानंा िणागंणावि सोडून अरमि 
बिीद हा पळून गेिा. इस्माईि आरदि याने सुितानािा इतमामाने रवजापूि येथे नेिे. सुितानाने िाजधानीिा जाण्याची इच्छा प्रदर्मशत केल्यावि 
इस्माईिने त्याच्याबिोबि ४।५ हजाि मोगि रशपाई देऊन त्याची िवानगी रबदि येथे केिी. याचवेळी इस्माईिने आपिी बहीण रबबी रसती रहिा 
िाजपुत्र अहमदबिोबि िवाना केिे. (बदायुनी ३, १२९).] 
 

[(२५०) ☐ व्हेनेरशयन प्रवासी रसझादे फे्रडेरिक हा इ. स. १५८६ मध्ये अहमदनगिबद्दि पुढीिप्रमाणे रिरहतो : मूि सुितान जामाल्लुको 
(म्हणजे रनजाम-उि्-मुल्क) हा अरतशय बिवान असून त्याच्यापाशी २ िक्ष िढाऊ सैरनक आरण प्रचंड तोफिाना आहे. त्यातीि काही तोफा 
मोडता-जोडता येण्याजोर्गया आहेत. कािण त्या आकािाने मोठ्या असल्याने एकटाक·वाहून नेण्यास कठीण पडतात. जिी या तोफा मोडता-
जोडता येत असत तिी त्यातून गोिंदाजी फािच आियुजनक रितीने किता येत असे. त्यातून उडवावयाचा गोळा दगडी असून असे काही तोफगोळे 
एका दुर्ममळ वस्तूचे नमुने म्हणून पोतुुगािच्या िाजाकडे पाठरवण्यात आिे होते. सुितान जामाल्लुको जेथे िहात असे ते गाव म्हणजे अबुकीि 
(म्हणजे अहमदनगि) हे होय. चेऊि बदंिापासून ते अंतभागात सात आठ रदवसाचं्या प्रवासमागावि होते. (Hakluyt’s Voyages, II, 345.)] 
 

[(२५१) ☐ या पथंाचे बिेचसे िोक दरक्षणेत आहेत. पण या पथंाचा प्रसाि काही अफगाण जमातींपुिताच मयारदत आहे. रनजाम 
सिकािचे माडंरिक असणािे कुनुुि, एरिचपूि, तुळजापूि आरण इति रठकाणचे नवाब हे याच पंथाचे होत.] 
 

[(२५२) ☐ तळेगावं हे गाव पुण्याच्या वायव्येस आहे. याच रठकाणी १२ जानेवािी १७७९ मध्ये मिाठ्यानंी रब्ररटश सैन्याचा पिाभव 
केिा.] 
 



 अनुक्रमणिका 

[(२५३) ☐ रनजामशाही घिाण्याची रविोभनीय िाजधानी अहमदनगि येथीि एक मनोहािी रठकाण म्हणून सिाबतिानाच्या कबिीचा 
उले्लि किावा िागेि.] 
 

[(२५४) ★ बुिहाण रनजामशाही-दुसिा याने आपिा मुिगा इस्माईििान याच्याकडून अहमदनगिचे िाज्य बळकावनू घेतल्याची 
हकीकत अबुि फजिच्या ‘अकबरनाम्यात’ पुढीिप्रमाणे रदिी आहे : जेव्हा बुिहाण-उि-मुल्क याने दरक्षणेतीि िाज्य हजकून घेण्याचा परहिा 
प्रयत्न केिा आरण त्यात तो अयशस्वी झािा तेव्हा तो आपल्या जहारगिीकडे रनघून गेिा. यावेळी िान-ए-आजम हा गुजिाथेत गेिा होता, आरण 
शाहबाजिान हा मिण पाविा होता तेव्हा तो िानदेशचा सुितान िाजा अरििान याच्याकडे येऊन दािि झािा. अकबि बादशहाच्या 
हुकुमानुसाि िाजा अरििान त्यािा मदत किण्याबद्दि उत्सुक होता. त्याने रवजापूिच्या आरदििानाबिोबिही असा किाि केिा होता. की, ते 
दोघेजण अहमदनगिनजीक आल्यावि आरदििानाने रवजापूिहून त्याचं्या मदतीसाठी फौजेची िवानगी किावी. त्याप्रमाणे िाजा अरििानाच्या 
सैन्याचे आगमन होण्याची वाट बघत फौजेची एक तुकडी सिहद्दीवि िवाना किण्यात आिी. अहमदनगिचा सुभेदाि जमाििान याने या दोन 
फौजाचंा रमिाफ होऊ नये यासाठी प्ररतकाि किण्याचे ठिरविे. बुिहाण-उि्-मुल्क हा नजीक येण्याचे अगोदि जमाििानाने त्याचा मुिगा 
इस्माईि याचा पिाभव केिा. नंति त्याने रवजापूिच्या फौजावंि हल्ला किण्यासाठी कूच केिे आरण सहजगत्या त्याचंा पिाभव केिा. यानंति जेव्हा 
बुिहाण-उि्-मुल्क वऱ्हाडात रशििा तेव्हा त्यािा महमद-उि्-मुल्क आरण इति अमीि येऊन रमळािे. पूवी रमळािेल्या रवजयामुळे 
जमाििानािा गवु चढिा होता. त्याने अरवचािाने बुिहाण-उि्-मुल्किा प्ररतकाि किण्यासाठी कूच केिे. िाजा अरििानाने वऱ्हाडच्या 
अरमिावंि प्रमुि म्हणून बुिहाण-उि्-मुल्क याची रनयुक्ती केिी आरण जमाििानाबिोबि युद्धािा सुरुवात केिी. दोन्ही फौजातं तुबंळ युद्ध झािे. 
पिंतु बदुंकीची गोळी िागनू जमाििान ठाि झािा आरण त्याच्या सैन्याची वाताहत झािी. बुिहाण-उि्-मुल्क यािा याप्रमाणे मोठा रवजय प्राप्त 
झािा. त्यानंति िवकिच त्याचा मुिगा इस्माईििान यािा कैदी म्हणून आणण्यात आिे आरण त्याची िवानगी तुरंुगात किण्यात आिी. 
िानदेशचा सुितान सैन्याची एक तुकडी घेऊन अहमदनगिवि चाि करून गेिा आरण थोड्याच कािावरधत त्याने सवु प्रदेशावि आपिी सत्ता 
प्रस्थारपत केिी. 
 

जेव्हा बुिहाण-उि्-मुल्क यािा अहमदनगिचा ताबा रमळािा तेव्हा त्यािा आपिी कृतज्ञता आरण िाजरनष्ठा दािवनू इति 
िाजकत्यांना आपिा वतुनाचा रकत्ता घािून देण्याची उत्कृष्ट संधी आिी होती. पिंतु रमळािेल्या रवजयाच्या धंुदीने त्याच्यावि पगडा बसरविा. 
त्याच्यावि बादशहाने अनेक प्रकािाने कृपा दािरविी होती, आरण त्यािा जे उपकृत करून ठेविे होते, ते तो रवसििा. त्याने आपल्या 
अमिािािीि प्रजेची गाजंणूक केिी, आरण दुसऱ्याचे वाईट करून त्यामधून तो आपिा स्वाथु साधू िागिा. बुिहाणिा आता जे मानाचे स्थान 
प्राप्त झािे होते, ते रमळवनू देण्यािा िाजा अरििान कािणीभतू झािा होता. बादशहाने प्रथम त्याच्याकडे आपिा वकीि पाठरवण्याचे ठिरविे. 
त्याच्याबिोबि आरण त्या प्रदेशातीि इति िाजाबंिोबि बुिहाण-उि्-मुल्क याच्या प्रदेशावि स्वािी किण्याबाबत रवचाि रवरनमय किण्याचा रनणुय 
बादशहाने घेतिा. विीि योजनेिा त्यानी संमती रदिी ति वरकिाने पितावे असे ठििे. न रदल्यास बादशाही फौजा िवाना किाव्या असे ठििे. 
 

करवजनाचंा मुकुटमणी असा जो शिे अबुि फजि फैजी यािा त्यानुसाि िाजा अरििान आरण बुिहाण-उि्-मुल्क याचं्याकडे िवाना 
किण्यात आिे. (इणलयट आणि डॉसन, भाग ६, पाने ८७-८८).] 
 

[(२५५) ★ इ. स. १५९२ मरधि पोतुुगीज आरण बुिहाण रनजामशहा याचं्या संघषाची हकीकत फणरया-इ-सोजा याने पुढीिप्रमाणे 
थोडक्यात रदिी आहे. : 
 

बुिहाण रनजामशहाने एरप्रि १५९२ मध्ये चेऊि येथे पोतुुगीजावंि हल्ला चढरविा. चेऊिच्या संिक्षणाचे उत्कृष्ट काम रकल्ल्यामध्ये 
असिेल्या १५०० युिोरपयन आरण १५०० एतदे्दशीय सैरनकानंी केिे. रकल्ल्याविीि रशबदंीने बुिहाण रनजामशहािा वेढा उठरवणे भाग पाडिे. 
रनजामशाही सैन्यातीि ७५ तोफा आरण ५ हत्ती पोतुुगीजानंी काबीज केिे. अहमदनगिचा सेनापती फिहादिान याची बायको आरण कुटंुबातीि 
इति मंडळी यानंा कैद किण्यात आिे. फिहादिानाच्या बायकोची दंडादािि िक्कम पावती झाल्यानंति सुटका झािी. पिंतु फिहादिान आरण 
त्याची मुिगी यानंी धमुपरिवतुन करून रिस्बनकडे प्रयाण केिे. (रब्रर्गज फणरश्ता, िंड ३ पान ५२५).] 
 

[(२५६) ☐ पोतुुगीज इरतहासकािाचं्या वृत्तान्ताप्रमाणे ३०० माणसे वसईहून आरण २०० माणसे साष्टीहून आिी. ही माणसे आरण 
रकल्ल्याविीि रशबंदी रमळून १५०० युिोरपयन आरण रततकेच एतदे्दशीय सैरनक एवढी संख्या झािी. या संख्येने त्यानंी मुसिमानावंि हल्ला केिा 
आरण त्याचं्यापैकी १०,००० सैरनकानंा ठाि माििे. फिहादिान सुभेदाि आरण त्याची कुटंुबीय मंडळी यानंा कैद किण्यात आिे. त्याने आरण 
त्याच्या मुिीने रिस्ती धमु स्वीकाििा आरण ती दोघेजण पोतुुगाििा रनघून गेिी. या प्रसंगी पोतुुगीजानंी ७५ तोफा जंकून घेतल्या. 
 

(फणरया-इ-सोजा, िंड ३, भाग १, प्रकिण ८)] 
 

[(२५७) ★ बुिहाण रनजामशहा आरण पोतुुगीज याचं्यामधीि युद्धाची हकीकत सय्यद अरिने पुढीिप्रमाणे रदिी आहे : रनजामशहाच्या 
ताब्यात असिेिे ‘हुसेनी’ नावाचे जहाज मके्कहून चेऊकडे येत असताना वसईजवळ बुडािे. त्याविीि सवु मािमत्ता वसई येथीि पोतुुगीजानी 
आपल्या ताब्यात घेतिी. बुिहाण रनजामशहाने चेऊिचा सुभेदाि फरहमिान यािा ती संपत्ती ताब्यात घेण्याचा हुकूम केिा. त्याने झािेिी 
हकीकत रनजामशहािा कळरविी. रनजामशहाने पोतुुगीजावंि हल्ला किण्याचे ठिवनू चेऊिजवळीि कोल्याच्या टेकडीवि एक रकल्ला बाधंण्याचे 
ठिवनू चेऊिकडीि पोतुुगीजाचंी वाट बदं किण्याचे ठिरविे. या मोरहमेवि फिहादिान हबशी याची नेमणूक किण्यात आिी. सैन्याचा सरनौबत 
म्हणून एरतमादिान यािा नेमण्यात आिे. सैन्यामध्ये शुजातिान, ताजिान, बजिािान, बहादूििान, नरसि उि् मुल्क, अण्णेिाव, 
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कारमििान, शुष्ट्तबािान आरण शिे फिीद िाजा वगैिे अरधकािी होते. तोफिान्याचा अरधकािी रुम्मी िान हा होता. शाबान मरहन्याच्या दोन 
ताििेस (२ मे १५९३) रनजामशाही फौजानंी िेवदंड्याच्या रदशनेे कूच केिे. सय्यद अिी, पोतुुगीज आरण बुिहाण रनजामशहा याचं्यामधीि युद्धाची 
आरण या युद्धात बुिहाण रनजामशहाचा जो पिाभव झािा त्याची हकीकत देत नाही. याचे कािण उघड आहे-सय्यद अिी हा बुिहाण रनजामशहाचा 
आरश्रत होता. साहरजकच बुिहाण रनजामशहाच्या पिाभवाची हकीकत देण्याचे त्याने टाळिे आहे. (अ. णन. पाने २७६-२७९).] 
 

[(२५८) ★ याबाबत पोतुुगीज इरतहासकाि असे सागंतात की वसईहून ३०० माणसे आरण साष्टीहून २०० माणसे पोतुुगीजाचं्या 
मदतीसाठी आिी. ही माणसे आरण रशबदंी रमळून एकंदि १५०० रफिंगी आरण जवळजवळ रततकेच एतदे्दशीय रशपाई यानंी मुसिमानावंि हल्ला 
केिा आरण १०,००० मुसिमानानंा ठाि माििे. रकल्लेदाि फिहादिान आरण त्याच्या कुटंुबातीि माणसे कैद झािी. तो आरण त्याच्या मुिी यानंी 
रििन धमु स्वीकाििा आरण पोतुुगािकडे प्रयाण केिे. या प्रसंगी अहमदनगिच्या ७५ तोफा काबीज किण्यात आल्या. (Fari-e-Souza, III, Part I 
Chapter 8 in Brigg’s Ferishta, III, 285 Foot-note)] 
 

[(२५९) ☐ मौअिीद या शब्दाचा अथु हहदुस्थानात जन्मिेिा पिदेशी मुसिमान. या जातीतीि बहुतेकाचं्या आया भाितीय होत्या.] 
 

[(२६०) (२६१) ★ दुसिा बुिहाण रनजामशहा मिण पावल्यानंति इब्राहीम रनजामशहा आरण आरदिशहा याचं्यामध्ये झािेल्या युद्धाची 
थोडीशी हकीकत अबुि फजि याने आपल्या ‘अकबर नामा’ या गं्रथात रदिी आहे ती अशी : 
 

बादशहाने आपिी कृपादृष्टी दरक्षण देशावरून काढून घेतिी. त्या वेळेपासून त्या देशावि संकटाची पिंपिा कोसळिी आरण असंतोष 
धुमसू िागिा. रनजाम-उि्-मुल्क बुिहाण हा मिण पाविा होता आरण त्याचा मुिगा इब्राहीम हा गादीवि आिा होता. त्याने कुमागाचा अविंब 
केिा. त्याच्या रवरुद्ध रवजापूिहून एका फौजेच्या तुकडीने कूच केिे. १६ अमुिदाद या रदवशी अहमदनगिपासून ४० मिैावंि अहमदनगि आरण 
रवजापूि याचं्या सैन्यात युद्ध झािे. या युद्धात बाण िागनू इब्राहीम मिण पाविा. रवजयी झािेिे रवजापूिचे सैन्य पित रफििे आरण रनजाम-उि्-
मुल्की सैन्याची वाताहत होऊन ते इतस्ततः पागंिे.] 
 

[(२६२) ★ िानदेशचे िाज्य िािसा केल्यानंति िानिानानने दरक्षणेच्या मोरहमेवि रनघण्यासाठी कूच केिे. या मोरहमेची परहिी 
पायिी म्हणजे अहमदनगििा वेढा देण्याची होती. त्यावेळी त्या प्रातंाची िाज्यकती चादंरबबी होती. रतने अकबिािा वऱ्हाडचा प्रदेश तोडून देऊन 
तह केिा. (Maasir-i-Rahimi in Elliot and Dowson VI, 241) रनजामउल्मुल्काची बरहण चादंरबबी रहने बिाच काळपयंत रकल्ल्याच्या संिक्षणाथु 
िढा रदिा. मोगिानंी रकल्ल्यािा जेव्हा वेढा रदिा तेव्हा मोगि फौजेतीि दुफळीमुळे रकल्ल्याची शिणागती टळिी. (Faizi Sirhindi’s 
Akbarnama, Elliot and Dowson, VI, 144).] 
 

[(२६३) ★ मोगि आरण दरक्षणेतीि सुितान याचं्यामध्ये जो संघषु झािा त्याची हकीकत अबुि फजि याने आपल्या ‘अकबर नामा’ 
या गं्रथात रदिी आहे. ती पुढीिप्रमाणे : 
 

अहमदनगिचे प्रकिण आरण इति काही दुदैवी घटना यामुळे दरक्षणेमधीि सैन्याची अरतशय नामुष्ट्की झािी होती. साहरजकच बादशाही 
फौजाचंा प्ररतकाि करून आपिे अपयश धुवनू काढावे अशी दरक्षणेतीि सेनानींच्या मनात इच्छा उत्पन्न झािी. बादशाही सैन्याचे अरधपत्य शहा 
मुिाद याच्याकडे होते. युद्ध किाव ेअसे त्याचे मत होते. पिंतु सैन्यातीि अनुभवी अरमिानंी त्यािा रविोध दशरुविा, आरण तो सतत चािू ठेविा. 
अिेि रमजा शाहरूि याची सेनापतीपदावि नेमणूक किण्यात आिी आरण िानिानान व इति प्ररतरष्ठत उमिाव यानंा वेगवेगळ्या कामरगिीवि 
पाठरवण्यात आिे. युद्धसामुग्रीचे पेटािे, हत्ती आरण तोफिाना याचंा बदंोबस्त किण्यात आिा आरण इति सवु गोष्टींचीही व्यवस्था िावण्यात 
आिी. रमजा शाहरूि आरण िानिानान याचं्याकडे सेनेच्या मध्य रवभागाचे अरधपत्य देण्यात आिे, मोगि सैन्याने शहापूिमधून कूच केिे आरण 
पाथिीपासून १२ कोसावि आपिे मोचे रदिे. 
 

शत्रूने देिीि युद्धाची तयािी केिी. रनजामउि् मुल्क याचे सैन्य मध्यभागी होते, आरदिशाही फौज सैन्याच्या उजव्या फळीवि आरण 
कुतुब-उि्-मुल्क याचे सैन्य डाव्या फळीवि होते. २८ बिमन या रदवशी रदवसाचा १ प्रहि उिटल्यावि गगंनदी (गोदाविी) पाि किण्यात आिी. 
शत्रूच्या उजव्या फळीवि हल्ला किण्यात आिा आरण युद्धािा तोंड िागिे. पिंतु शत्रूने सक्त प्ररतकाि करून पाय िोवनू धििे आरण मोगिावंि 
सतत तोफाचंा भरडमाि चािू ठेविा. दोन्ही बाजूच्या सैरनकानंी शौयाची शथु केिी. युद्ध बिाच काळपयंत आरण अरतशय तंुबळ असे झािे. शतू्र 
संख्येने अरधक होता. त्याने केिेल्या तोफिान्याच्या जबिदस्त माऱ्यामुळे बादशाही फौजानंा जिब बसिी आरण त्याचें मनोधैयु डळमळू िागिे. 
जगन्नाथ आरण इति अनेक िजपूत यानंी परिस्स्थतीची सूते्र ताब्यात घेतिी. ते िेसभिही सििे नाहीत. रतकडे आरदििानी सेनेने िानदेशच्या 
िाजा अिीिानावि हल्ला चढरविा. त्याने मोठ्या रनकिाने प्ररतकाि केिा. शौयाने िढता िढता त्यािा मृत्य ू आिा. त्याच्याबिोबि त्याचे ३५ 
नावाजिेिे अरधकािी आरण ५०० एकरनष्ठ सैरनक हेही ठाि झािे. 
 

रमजा शाहरूि आरण िानिानान व त्याचप्रमाणे सय्यद कासीम आरण इति अरधकािी हे आपापल्या युद्धकक्षेत रवजयी झािे होते. 
शत्रूची अशी समजूत झािी होती की, िानदेशचा अरधपती हा मोगि सेनेच्या मध्यभागी आहे आरण त्याच्याबिोबि रमजा शाहरूि आरण 
िानिानान याचंाही पिाभव झािा आहे. िात्रीच्या भयाण काळोिात आपल्या पक्षािा रवजय रमळािा आहे अशा समजुतीने दोन्ही बाजूची सैन्ये युद्ध 
न किता समोिासमोि नुसती उभी िारहिी होती. िात्रीच्या वेळी इतस्ततः रविुििी गेिेिी सैन्याची पथके आपापल्या सेना रवभागानंा येऊन 
रमळािी. िानदेशचा िाजा अिीिान शतू्रिा जाऊन रमळािा आहे अशी मोगि सेनेची समजूत होऊन त्यानंी त्याचे सामानसुमान िुटिे. 
आघाडीवि असिेिा द्वािकादास आरण डाव्या फळीविीि सय्यद जिाि यानंी रनिवीकडे माघाि घेतिी. िामचंद्र हा िाजा अिीिानाच्या 
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सैरनकाबंिोबि शत्रूशी अरतशय शौयाने िढिा होता. त्यािा वीस जिमा झाल्या होत्या. िात्रीच्या वेळी जिमी झािेल्या सैरनकाचं्या मध्येच तो 
िारहिा. काही रदवसानंी तो मिण पाविा. 
 

जेव्हा सकाळ झािी तेव्हा केवळ सात हजािाच्या संख्येने असिेल्या मोगि सेनेिा आपल्यासमोि पचंवीस हजाि शतू्र सैरनक िडे 
असल्याचे आढळून आिे. िात्रभि तहानेने त्याचें प्राण व्याकुळ झािेिे होते. त्यानंी आता सुगाम नदीकडे मोचा वळरविा. शत्रूची अवस्थाही संभ्ररमत 
अशी होती. या िष्ट्किी हािचािीमुळे शतू्र सैरनकाचंा धीि सुटिा आरण त्यानंी पिायन केिे. त्यानंी फािच थोडा प्ररतकाि केिा. बऱ्याच काळ 
चाििेल्या संघषामुळे मोगि सैरनक मेटाकुटीिा आिेिे होते, आरण पाठिाग किणे त्याचं्या आवाक्याबाहेिचे होते. मोरहमेच्या सुरुवातीिा 
बादशाही सैरनकाचंी संख्या फक्त पधंिा हजाि होती ति शत्रूची संख्या साठ हजाि एवढी होती. तिी देिीि त्यानी मोठा रवजय रमळरविा आरण 
शत्रूचे चाळीस हत्ती आरण पुष्ट्कळ तोफिाना काबीज केिा. (इणलएट आणि डॉसन-िंड ६, पाने ९५-९६)] 
 

[(२६४) ★ अकबि बादशहाच्या कािकीदीत मोगिाचंा दरक्षणेतीि शाह्ाबंिोबि जो संघषु झािा, त्याची हकीकत अबुि फजि याच्या 
‘अकबर नामा’ या गं्रथात पुढीिप्रमाणे आिी आहे. 
 

पूवी रदिेल्या हुकमानुसाि िाजपुत्र मुिाद याने दरक्षणेविीि स्वािीची तयािी केिी. पिंतु िान िानान याची माणसे संथपणाने 
जमल्यामुळे त्यािा मात्र उशीि झािा. तो िाजपुत्र मुिाद यािा येऊन रमळण्याचे अगोदि त्या दोघामंध्ये थोड्याफाि मतभेदािा सुरुवात झािी. 
िाजपुत्राची अशी इच्छा होती की, सवु सेनाप्रमुिानी त्यािा येऊन रमळावे आरण नंति गुजिाथेतून दरक्षणेकडे कूच किावे. याउिट सेनाप्रमुि िान 
िानान याचे असे मत होते की, माळव्यातून दरक्षणेकडे चाि करून जावे. त्या दोघाचं्या मतामध्ये अशा तऱ्हेने फिक पडल्यामुळे २० आबान या 
रदवशी िाजपुत्राने अहमदाबादेहून कूच केिे आरण आपल्यािा आणिी सैरनक येऊन रमळतीि या अपेके्षने त्याने काही काळ भडोच येथे मुक्काम 
केिा. २२ िुदाद या रदवशी त्याने भडोच सोडिे. िान िानान सैन्य जमरवण्यासाठी रभिसा या रठकाणी काही काळ िारहिा. रभिसा हे त्याच्या 
इक्त्यामध्ये होते. ह्ामुळे िाजपुत्रािा अरतशय संताप आिा आरण त्याने त्यािा आपल्यािा येऊन रमळण्यासंबंधीचा रनिोप पाठरविा. िानिानानने 
िाजपुत्रािा उत्ति रदिे की, “िानदेशच्या अरधपतीने जी फौजेची तुकडी पाठरवण्याचे मिा वचन रदिे आहे ती मिा येऊन रमळाल्याबिोबि मी 
तुम्हािा येऊन रमळेन. दिम्यान तुम्ही गुजिाथेमध्ये रशकािीच्या सुिाचा उपभोग घ्यावा.” या उत्तिाने िाजपुत्र भयंकि संतापिा. त्याच्या 
िुशमस्कऱ्याने त्याच्या संतापात भि घातिी. त्याने आपल्या सैन्यासरहत अहमदनगिकडे कूच केिे. 
 

सैन्यातीि प्रमुि अमीि आरण िाजा अिीिान याचें मत िाजपुत्रासाििेच होते. त्याची जेव्हा िान िानान यािा कल्पना आिी तेव्हा 
त्याने आपिी फौज, तोफिाना आरण हत्ती हे रमजा शाहरुि आरण इति अमीि याचं्या ताब्यात रदिे आरण तो स्वतः िाजा अिीिानािा बिोबि 
घेऊन िाजपुत्रािा भेटण्यासाठी घाईघाईने रनघािा. १९ आजुर या रदवशी अहमदनगिपासून तीस कोसावि असिेल्या चाँद या रकल्ल्यापाशी तो 
िाजपुत्रािा भेटिा. ही भेट रततक्याशा प्रसन्न वाताविणात झािी नाही. बिाच काळ बोिणी झाल्यावि दिबाि भिरवण्यात आिा. त्यानंति जैव्हा 
सैन्याने कूच केिे तेव्हा एकीचा संपूणु अभाव होता. िान िानानजवळ मोठे सैन्य होते. पिंतु आपिा अपमान झािा आहे अशी त्याची समजूत होती. 
त्यामुळे चाििेल्या एकदंि घडामोडींपासून तो अरिप्त िारहिा. सारदक िानाने शहाबाजिानाबिोबि असिेिे आपिे एक जुने भाडंण उकरून 
काढिे आरण दिबािात तो क्वरचतच हजेिी िावू िागिा. ८ ताििेिा शहिापासून अध्या कोसावि सैन्याने छावणी केिी आरण त्या रदवशी िान 
िानान आरण शहाबाजिान हे शहिाकडे गेिे. त्याचं्या रनष्ट्काळजीपणामुळे शत्रूने फौजेच्या सामानसुमानावि हल्ला चढरविा. मोठ्या कष्टाने तो हल्ला 
पितवनू िावण्यात आिा. मोगि सैन्यातीि असिेिे मतभेद जेव्हा उघड्यावि आिे तेव्हा शहिातीि िोकानंा अरधकच उते्तजन रमळािे. ८ 
ताििेिा रकल्ल्यािा वेढा घािण्यात आिा. बुिहाणची बहीण चादंरबबी रहने प्ररतकािाची तयािी केिी. िाजपुत्र अहमद यािा त्यानंी अगोदिच 
पळवनू नेल्यामुळे इििासिान हा मोती नावाच्या एका मुिािा घेऊन अहमदनगि येथे आिा. पिंतु त्याचा पिाभव होऊन तो पाटणकडे पळािा. 
 

बादशहाचे सैन्य नजीक आल्यावि मुख्य वजीि मंजू हा िरजन्याचा थोडासा भाग आरण काही हत्ती बिोबि घेऊन अहमदसह 
रवजापूिकडे रनघून गेिा. तो पकडिा जाण्याच्या बेतात होता. योर्गय तऱ्हेचा दारूगोळा उपिब्ध न झाल्यामुळे रकल्ल्याचा वेढा िाबंिा. आपल्यािा 
कैद केिे जाईि याची चादंरबबीिा भीती वाटत होती. पिंतु रतिा जेव्हा हल्लेिोिाचं्या परिस्स्थतीबद्दि मारहती देण्यात आिी तेव्हा शहिाचे संिक्षण 
किण्यासाठी रतिा स्फूती आिी. ९ ताििेिा शहा अरि आरण अभगंिान यानी मोठे सैन्य घेऊन िात्रीच्या वेळी िान िानानच्या मोच्यांवि हल्ला 
चढरविा. पिंतु तेथीि सैरनक मोठ्या शौयाने िढिे. हल्लेिोिापैंकी अनेकानंा त्यानंी ठाि माििे आरण हल्ला पितवनू िाविा. शत्रूच्या पिाभवाचा 
फायदा घेऊन जि का मोचातीि सैरनकानंी त्याचंा पाठिाग केिा असता ति पळून जाणाऱ्या हल्लेिोिाबंिोबि त्यानंा कदारचत रकल्ल्यात प्रवेश 
किता आिा असता आरण रकल्ल्याचा पाडाव झािा असता. 
 

रकल्ल्याची सक्त नाकेबदंी आरण िसदीचा तुटवडा याचे परिणाम रकल्ल्यातीि रशबंदीवि रदसून येत होते. १३ ताििेिा शत्रूने 
छावणीवि अयशस्वी हल्ला केिा. १६ ताििेिा गुजिाथेकडून एक ताडंा नजीक आिा, पिंतु सादतिानाने तो ताडंा िुटिा. १९ ताििेिा शिे 
ख्िाजा, शिे दौित, कामिान बेग आरण दौितिान यानंा सैन्यासरहत पाटणकडे पाठरवण्यात आिे. त्यानंी इििासिानाचा पिाभव केिा आरण 
अरधक िूट रमळरवण्याच्या आशनेे त्यानंी पाटण येथीि िरहवाशानंा िुटिे. मोगि सेनापतीकडून यापूवीच पाटण शहिािा अभयदान रमळािे होते. 
इस्फंदिमज मरहन्याच्या ११ ताििेिा तटबदंीचा एक भाग मोडून काढण्यात आिा िाजपुत्राच्या मोचापासून एक सुरंूग काढण्यात आिा आरण तो 
रकल्ल्याच्या तटबदंीिािून बाहेि नेण्यात आिा. त्यात दारू भिण्यात आिी होती. सुरंूगाचा स्फोट किण्यात आिा. या स्फोटामुळे तटबदंीचा 
तीस गज िाबं इतका भाग कोसळून पडिा. हल्ला किण्यासाठी सैरनक तयाि होते. पिंतु शहाबाजिानाच्या मोचापासून तटबदंीपयंत नेण्यात 
आिेिा एक सुरंूग रकल्ल्याविीि रशबदंीने शोधून काढिा आरण त्यातीि दारू त्यानंी काढून घेतिी. रचतोडिा मोगि सैरनकावंि जे अरिष्ट 
कोसळिे होते त्याचीच पुनिावृत्ती होईि अशी रभती वाटून हल्ला किण्यासाठी रनघािेिे िोक तेथेच थाबंिे. त्यामध्ये बिाच रविंब झािा. 
रदवसाच्या छाया जाऊन अंधाि पडिा. िात्रीच्या वेळी रकल्ल्याविीि रशबदंीने तटािा पडिेिे भगदाड बुजवनू टाकिे. पिंतु वेढा घािून 



 अनुक्रमणिका 

बसिेल्या सैरनकाचं्या हािचािीमुळे रकल्ल्याविीि रशबंदी नाउमेद झािेिी होती. त्यानंी तहाची बोिणी सुरू केिी. बुिहाण उि्-मुल्कच्या 
मुिाचा मुिगा बहादूि यािा रनजाम उि्-मुल्क ही पदवी देऊन हसहासनावि बसरवण्याचे आरण मोगि सम्राटाचें माडंरिकत्व स्वीकािण्याचे त्यानंी 
कबिू केिे. अहमदनगिच्या प्रदेशाचे िाज्य त्यािा देण्यात यावे आरण वऱ्हाडचा प्रातं बादशहािा तोडून देण्यात यावा ह्ा अटीिा त्यानंी कबुिी 
रदिी. रहिे, उत्तमोत्तम हत्ती आरण इति वस्तू िंडणी म्हणून बादशहाकडे पाठरवण्यात याव्या असे ठििे. अहमदनगि येथीि परिस्स्थती अरतशय 
नाजूक झािी होती. अन्नसामुग्रीचा अरतशय तुटवडा पडिा होता. ही परिस्स्थती ध्यानात घेतल्यानंति देिीि विीि अटींना मान्यता देण्यात आिी 
आरण १७ इस्फुं दर मज या रदवशी तहावि सह्ा किण्यात आल्या. (इणलएट आणि डॉसन-िंड ६, पाने ९२-९४)] 
 

[(२६५) ☐ िान िानानच्या छावणीचे नष्ट झािेिे अवशषे अजूनही जािना शहिाच्या दरक्षणेकडे असिेल्या सिोविापाशी सापडू 
शकतात.] 
 

[(२६६) ☐ अबुि फजि हा अकबर नामा, ऐन-इ-अकबरी आरण त्याने रिरहिेिी पते्र यासाठी प्ररसद्ध आहे. ही पते्र म्हणजे 
हहदुस्थानात सवुमान्य पत्रव्यवहािाचा एक उत्कृष्ट नमुना म्हणून गणिी जातात.] 
 

[(२६७) ☐ अकबि बादशहाने अबुि फजि यािा दरक्षणेत पाठरविे. त्याबद्दिची हकीकत अबुि फजि स्वतः देतो ती पुढीिप्रमाणे 
आहे : 
 

बादशहा पजंाबमधून पितल्यानंति त्याने िाजधानीिा भेट न देता दरक्षणेत तसेच कूच करून जाण्याचा बेत केिा. पिंतु िाजपुत्राचे 
आगमन न झाल्यामुळे त्याचे मन हचताग्रस्त झािे होते आरण त्यातच िाजपुत्रासंबंधी अनेक वदंता त्याच्या कानावि घािण्यात आल्या होत्या. तेव्हा 
त्याने मुत्सद्दीपणाचा एक डाव म्हणून मुक्काम किण्याचे ठिरविे आरण पुन्हा एकदा िाजपुत्रानंा आपल्या समक्ष बोिाव ूपाठरविे. त्या मरहन्याच्या २५ 
ताििेिा मिा (अबुि फजि) दरक्षणेत जाण्याचा आरण बिोबि िाजपुत्र सुितान मुिाद यािा घेऊन येण्याचा हुकूम रमळािा. जि का दरक्षणेतीि 
अरमिाचंी तेथीि िाज्यकािभाि बघण्याची तयािी असिी ति त्याप्रमाणे त्याचं्याकडे व्यवस्था सोपवनू िाजपुत्रासह मी रनघून यावे असे मिा 
सागंण्यात आिे. पिंतु अरमिाचंी तशी तयािी नसल्यास मी िाजपुत्रािा दिबािात पाठवावे आरण दरक्षणेत िाहून तेथीि अरधकाऱ्याचं्या सहकायाने 
रमजा शाहरूि यािा पाहठबा द्यावा अशी मिा आज्ञा देण्यात आिी. रमजािा सैन्यभिती करून ते सुसज्ज किणे सोपे जावे म्हणून माळव्याचा प्रातं 
त्यािा तोडून देण्यात आिा एक ध्वज आरण नौबत त्यािा बहाि किण्यात आिी. त्याचप्रमाणे जेव्हा जरूि पडेि तेव्हा त्याने दरक्षणेत पितावे अशी 
आज्ञा त्यािा देण्यात आिी. (इणलएट आणि डॉसन, िंड ६, पाने ९६-९७)] 
 

[(२६८) ☐ दरक्षणेच्या इरतहासाची नारयका आरण दंतकथाचंा कथारवषय म्हणून चादंरबबीचा उले्लि किावा िागेि. िाफीिान सुद्धा 
असे सागंतो की रतने मोगि छावणीवि रुप्याचं्या गोळ्याचंा भरडमाि केिा. अहमदनगिमध्ये प्रचरित असिेिी रूढ आख्यारयका अशी की जेव्हा 
चादंरबबीजवळचा दारूगोळा संपिा तेव्हा रतने आपल्या तोफेत ताबें, रूपे आरण सोने याचंी नाणी भििी आरण जेव्हा रतच्यावि स्वतःजवळीि रहिे 
तोफेत घािून उडरवण्याची पाळी आिी तेव्हाच ती तहाच्या वाटाघाटींना तयाि झािी. (Elphinstone’s History, 456)·कनुि मेडोज टेििच्या 
मते अहमदनगि आरण रवजापूि येथे चादंरबबीइतके दरक्षणेतल्या इति कोणत्याही मुसिमान िाजकन्येचे चारित्र्य आरण वीिकृत्ये ही आपल्या तेजाने 
तळपिी नाहीत. िोकामंध्ये ज्या अनेक गोष्टी प्रचरित आहे त्यापैकी अहमदनगि शहिाचे चादंिाणीने जे मोठ्या धाडसाने िक्षण केिे त्याबाबतच्या 
कथेइतकी दुसिी कोणतीच गोष्ट िोकानंा रप्रय नाही. हहदुस्थानच्या इरतहासात अत्यंत आणीबाणीचे प्रसंगी उच्च पदस्थ िीने आपल्या अंगचे 
िाजकीय चातुयु, असामान्य मनोधैयु आरण असीम स्वाविंबन दािरवल्याची जी उदाहिणे आहेत त्यापैकी एक असा चादंरबबीचा उले्लि किावा 
िागेि. बहुधा एका पािशी रचत्रकािाने िंगरविेिे रतचे रचत्र रवजापूि येथे आहे. उत्कृष्ट किेचा नमुना आरण चादंरबबीची ििीिुिी प्ररतकृती म्हणून 
या रचत्राचा उले्लि कािावा िागेि. त्या रचत्राच्या एका बाजूवरून ती उजळिंगाची, रनळे अथवा किडे डोळे असिेिी, धािधाि नारसकाग्र आरण 
बाधेंसुद अवयव असिेिी, िीत्वाच्या कोमिपणाबिोबि रनग्रही स्वभाव असिेिी आरण उमद्या आरण िेिीव आकृतीची तरुणी असावी असे रदसते. 
(Architecture of Bijapur 36).] 
 

[(२६९) ☐ अहमदनगिचा पाडाव झाल्यानंति अहमदनगिमध्ये झािेल्या घडामोडींची अबुि फजिने रदिेिी हकीकत पुढीिप्रमाणे 
आहे : 
 

जिी बादशाही फौजापुंढे अहमदनगिचा पाडाव झािा होता तिी धान्याचा तुटवडा पडल्यामुळे मोगि सत्ता थोड्याच काळात दुबुळ 
झािी. िाज्यातीि रवघ्नसंतोषी िोक एकत्र जमा झािे आरण त्यानंी बंडाचे रनशाण उभाििे. त्यानंी शहा अिीचा मुिगा आरण मुतुजा रनजाम-उि्-
मुल्क याचा चुिता अिी यािा आपिा पुढािी म्हणून रनयुक्त केिे. अहमदनगिचा सेनापती या पदावि िानिानान याची नेमणूक किण्यात आिी 
आरण मिा नारशक येथे जाण्याचा हुकूम देण्यात आिा. पिंतु नारशक येथे जाणे मिा शक्य झािे नाही. कािण शहा अिीच्या मुिारवरुद्ध माझी 
िवानगी किण्यात आिी. या गोष्टीिा साहरजकच अरधक महत्त्व होते. मागीि वषांच्या इस्फन्द्दर मज मरहन्यात मी विणगावं नजीक िान 
िानानिा येऊन रमळािो होतो. पिंतु दिम्यान बातमी आिी की आरदििान रवजापुिीचा एक प्ररतरष्ठत माडंरिक पाच हजाि घोडेस्वाि आरण बािा 
हजाि पायदळ एवढे सैन्य घेऊन अहमदनगिवि चाि करून येत आहे. त्याच्या हािचािीवि नजि ठेवणे िानानिा आवश्यक वाटल्यामुळे·त्याने 
जािनापूिकडे कूच केिे आरण शहा अिीच्या मुिारवरुद्ध चािून जाण्यासाठी मिा मागे ठेविे. २७ ताििेिा मी गगंानदीच्या (गोदाविी) 
रकनाऱ्यावि पोचिो. २९ ताििेिा अहमदनगि िाज्यातीि कािना (गाळणा) या प्रमुि रकल्ल्याचा मी ताबा घेतिा. याचवेळी बादशाही फौजाचंा 
सेनापती अिी मदानिान याचा तेिंगणात पिाभव होऊन त्यािा कैद किण्यात आिे. यानंति या बडंाचा रबमोड किण्याकडेच माझ्या सवु 
हािचािींचा िोि होता. मी माझ्या मुिािा १२०० घोडेस्वाि देऊन शत्रूवि िवाना केिे. खुदाद मरहन्याच्या ६ ताििेिा त्याने शत्रूचा पिाभव केिा. 
शत्रूच्या चािश ेसैरनकानंा त्याने ठाि केिे आरण अनेकानंा जिमी केिे. (इणलएट ॲण्ड डॉसन, िंड ६, पाने १०१-१०२)] 



 अनुक्रमणिका 

[(२७०) ☐ दुसऱ्या बुिहाण रनजामशहाच्या मृत्यनंूति अहमदनगिमध्ये झािेल्या घडामोडी आरण मोगिाचंी दरक्षणेविीि स्वािी याची 
फरिश्त्याने अकबि बादशहाच्या इरतहासात जी हरककत रदिी आहे रतचा पुढे थोडक्यात अनुवाद रदिा आहे : 
 

दुसऱ्या बुिहाण रनजामशहाचा मुिगा इब्राहीम रनजामशहा हा आरदिशहाबिोबि झािेल्या िढाईत माििा गेिा. अहमदनगिचा वजीि 
रमयाँ मंजू याने अहमद नावाच्या एका मुिािा हसहासनावि बसरविे. ही गोष्ट अहमदनगिच्या अरमिानंा पसंत न पडल्याने त्यानंी बडं केिे आरण 
रमयाँ मंजू यािा अहमदनगि येथे कोंडिे. या परिस्स्थतीिा तोंड देणे अशक्य झाल्याने रमयाँ मंजूने आपिी माणसे अहमदाबाद येथे िाजपुत्र 
सुितान मुिाद याजकडे पाठवनू त्याच्या मदतीची याचना केिी आरण त्यािा अहमदनगिचा रकल्ला देण्याचे कबिू केिे. मुिादने ही रवनंती 
आनंदाने मान्य केिी आरण झपायाने दरक्षणेकडे कूच केिे. दिम्यान मोगि सेनापती रमजािान यािा ही बातमी कळिी तेव्हा त्याने माळव्याचा 
सुभेदाि शहारूि, शहाबाजिान कंबु, िाजा जगन्नाथ, िाजा दुगादास, िाजा िामचंद्र आरण इति सिदाि याचं्याबिोबि दरक्षणेकडे कूच केिे. त्याने 
िानदेशचा सुितान िाजा अिीिान याचे मन ६००० घोडेस्वाि घेऊन मोगिानंा येऊन रमळण्याबद्दि वळरविे. सवु मोगि फौजा गाळणा येथे 
एकरत्रत झाल्या आरण त्यानंी मजि दिमजि किीत अहमदनगिकडे कूच केिे. 
 

दिम्यान रमयाँ मंजूने अहमदनगि येथीि बडंाचा मोड केिा होता. त्यािा मोगिानंा बोिारवल्याबद्दि आता पिाताप झािा होता. त्याने 
अहमदनगिच्या िक्षणाची तयािी केिी. िक्षणाचे काम त्याने चादंरबबीवि सोपरविी, आरण स्वतः उििेिी फौज घेऊन रवजापूिच्या सिहद्दीच्या 
रदशनेे कूच केिे. मुिाद आरण रमजािान हे आता रमत्र म्हणून येत नसून शतू्र म्हणून अहमदनगििा वेढा देण्यासाठी येत होते. णिजरी १००४ या 
वषीच्या रबी उस्सानी (नोव्हेंबि १५९५) मरहन्यात मोगिानी अहमदनगििा वेढा रदिा आरण रकल्ल्यासभोवाि आपिे मोचे उभाििे. चादंरबबी 
मोठ्या शथीने मोगिानंा प्ररतकाि किीत होती. रतने इब्राहीम आरदिशहा आरण कुतुबशहा याचं्याकडे मदतीची याचना केिी. वेढा तीन मरहने 
चािल्यानंति मोगिानंी रकल्ल्याच्या तटापयंत पाच सुरंूग नेिे. त्यातीि दोन रकल्ल्यातीि रशबदंीने रनकामी केिे. िाजपुत्र रमजा आरण सारदक 
महमदिान याचें रमजािानाबिोबि वैमनस्य होते. रज्जब मरहन्याच्या १ ल्या ताििेिा (१७ फेबु्रवािी) त्याने रमजािानािा न कळरवता मोचांवि 
चाि केिी आरण सुरंूगाना बत्ती रदिी व रकल्ल्याची पन्नास गज तटबदंी उद्ध्वस्त झािी. रकल्ल्यातीि रशबदंीने दोन सुरंूग रनकामी केिेिे आहेत 
हे माहीत नसल्याने त्याचंा स्फोट होईि याची वाट बघत मोगि सैरनक बसिे असता दिम्यानच्या काळात रकल्ल्यातीि रशबदंीने तटािा पडिेल्या 
हिडिाचंा शथीने बचाव केिा. चादंरबबी बुििा घेऊन त्यारठकाणी हजि झािी. शत्रूवि तोफाचंा भरडमाि किण्याची रतने आज्ञा रदिी. अनेकवाि 
शत्रूनी केिेिे हले्ल पितवनू िावण्यात रकल्ल्याविीि रशबंदीिा यश आिे. िात्रीच्या वेळी रतने आपल्या समक्ष तटाची दुरुस्ती करून नऊ फुटाएवढे 
भगदाड भरून काढिे. दिम्यान अशी बातमी आिी की आरदिशाही सिदाि सुहेििान कुतुबशाही फौजेसरहत मोगिाचंा वेढा उठरवण्यासाठी 
सत्ति हजाि फौज घेऊन येत आहे. त्याचवेळी मोगि सैन्यात अन्नधान्याचा तुटवडा पडिा. तेव्हा िाजपुत्र मुिाद आरण रमजािान यानंी तहाच्या 
वाटाघाटी किणे उरचत आहे असा रवचाि केिा. दोन्ही पक्षात असे ठििे की, वऱ्हाडचा ताबा मोगिाकंडे जावा आरण उििेल्या प्रदेशाविीि 
बहादूिशहाचे (दुसऱ्या बुिहाण रनजामशहाचा नातू) स्वारमत्व मोगिानंी मान्य किावे. तहाच्या मसुद्यावि सह्ा झाल्यावि िाजपुत्र मुिाद आरण 
रमजािान यानंी वऱ्हाडाकडे कूच केिे. तेथे बाळापूि नजीक त्यानी शहापूि या गावाची बाधंणी केिी आरण तेथे आपिी िष्ट्किी छावणी केिी. 
 

मोगि फौजा रनघून गेल्यावि चादंरबबीने िाज्याची सूते्र बहादूि रनजामशहाच्या स्वाधीन केिी. त्याने िाज्याचे सवु अरधकाि नेहंगिान 
आरण इति उमिाव याचं्याकडे सोपरविे. त्यानी चादंरबबीच्या सल्ल्यारवरुद्ध आरण नुकत्याच झािेल्या किािाचा भगं करून मोगिाना वऱ्हाडामधून 
हुसकावनू िावण्यासाठी पन्नास हजाि घोडेस्वाि घेऊन उत्तिेकडे चाि केिी. इकडे िानिानान याने िाजपुत्र मुिाद आरण सारदक महमद यानंा 
शहापूि येथे ठेविे, आरण वीस हजाि घोडेस्वाि बिोबि घेऊन िाजा अिीिान फारुकीसह विीि फौजेिा गोदाविी नदीच्या तीिावि तोंड 
देण्यासाठी त्याने कूच केिे. सुपा या िेड्याजवळ पोहोचल्यानंति एकंदि परिस्स्थतीची जाणीव करून घेण्यासाठी आरण शत्रूची ताकद 
अजमारवण्यासाठी िानिानानने तेथे काही रदवस मुक्काम केिा. नंति त्याने नदी पाि करून दरक्षण तीिावि आपिे सैन्य िडे केिे. णिजरी १००५ 
या वषी जमाणदल आवाल या मरहन्याच्या १७ ताििेिा इब्राहीम आरदिशहाचा अरधकािी सुहेििान याने दरक्षणी फौजाचें अरधपत्य आपल्याकडे 
घेतिे व मोगि फौजासंमोि तो युद्धासाठी सज्ज झािा. सैन्याच्या मध्यभागी आरदिशाही स्वाि होते, उजव्या बाजूिा रनजामशाही स्वाि आरण डाव्या 
बाजूिा कुतुबशाही स्वाि होते. 
 

मोगि सैन्याच्या मध्यभागी िानिानानने आपिी जागा मुक्ि केिी. िानदेशचा िाजा अिीिान आरण िाजा िामचंद्र यानंी दरक्षणी 
फौजावंि चढाई केिी. मोगिाचंा परहिा मािा इतका जबिदस्त होता की त्यानंी दरक्षणी फौजाचंी आघाडी मोडून काढिी आरण ते सुहेििानावि 
तुटून पडिे. पिंतु या रठकाणी त्याचं्यावि तोफिाना, बदुंका आरण हातगोळे याचंा जबिदस्त भरडमाि झािा. मोगि सैन्यात भयंकि कत्ति होऊन 
िाजा अिीिान, िाजा िामचंद्र आरण त्याचें तीन हजािावंि सैरनक ठाि झािे. मोगिाचं्या सैन्याचा मध्यभाग आरण डावी फळी ही त्याचवेळी 
रवस्कळीत झािी आरण िणागंणाच्या त्या भागात सुहेििानािा संपूणु जय रमळािा. इकडे िानिानानने उजव्या फळीवि दरक्षणी सैन्याचा पिाभव 
केिा होता आरण इति रठकाणी काय झािे आहे याची जाणीव नसल्याने त्याने त्याचंा पाठिाग सुरू केिा होता. थोड्याच वेळात काळोि पडिा 
हीता. प्रत्येक पक्षािा आपिा जय झािा आहे असे वाटिे. सुहेििानाने पिारजत सैन्याचा पाठिाग केिा नाही, पिंतु त्याचे रनम्मे सैन्य मात्र 
िात्रीच्या वेळी रमळािेिी िूट घेऊन पळून गेिे. 
 

पाठिागावरून पित आल्यावि िानिानान अचानक दरक्षणी तोफिान्यासमोि येऊन थडकिा. शत्रूचा पिाभव झािा आहे अशा 
समजुतीत तो होता साहरजकच या गोष्टीचे त्यािा आियु वाटिे. त्यािा आता िबि रमळािी की, बहुतेक मोगि सैन्याचा पिाभव झािा असून ते 
वऱ्हाडात पळून गेिे आहे. सुहेििानाच्या सैरनकानंी िात्रीच्या वेळी आगया पेटरवल्या होत्या, त्यामुळे त्याचं्या छावणीची जागा हुडकून काढून 
त्याचं्यावि काही तोफगोळे टाकणे िानिानानिा शक्य झािे. सुहेििानाच्या सैन्यात तात्पुिता गोंधळ उडािा. त्याने ताबडतोब आपल्या 
छावणीची जागा बदििी आरण संभाव्य धोका टाळिा. रजतकी माणसे जमरवता येतीि रततकी जमरवण्याचा त्याने प्रयत्न केिा. िानिानाननेही 
तुताऱ्या वाजवनू आपिी माणसे जमरविी. मोगि सैरनक आरण दरक्षणी सैरनक याचं्यात चकमकी उडाल्या. प्रत्येकाचे डोळे रदवस उजाडण्याकडे 
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िागिे. रदवसा उजेडी सुहेििानाने बािा हजाि सैरनक घेऊन मोगिावि चाि केिी. िानिानानजवळ जेमतेम ३-४ हजाि सैन्य होते. तिी त्याने 
िढण्याचा रनिय केिा. घनघोि युद्ध झािे. सुहेििान जिमी होऊन घोड्यावरून पडिा. त्याच्या आरश्रताने त्यािा िणाबाहेि नेिे. त्याच्या 
पाठोपाठ दरक्षणी सैन्यानेही पळ काढिा. त्याचंा पाठिाग न किता िानिानान शहापूििा पितिा. याच वेळी मुिाद आरण िानिानान याचं्यातीि 
दे्वषभाव रवकोपािा गेिा. या भाडंणाचे रवपिीत परिणाम होऊ नयेत म्हणून अकबि बादशहाने युसूफिान मशदी आरण शिे अबुि फजि यानंा 
णिजरी १००६ (इ. स. १५९७) या वषी िाजपुत्राजवळ िाहण्यासाठी िवाना केिे. िानिानान यािा बादशहाने पित बोिारविे. काही काळ तिी 
बादशहाची िानिानानवि अवकृपा झािी. थोड्याच काळात वऱ्हाडातीि निनळा, गावीि गड, िेडिा आरण इति रकल्ले मोगिानंी हजकून 
घेतिे. णिजरी १००७ या वषाच्या शव्वाल मरहन्यात (मे १५९९) िाजपुत्र मुिाद मिण पाविा. दिम्यानच्या काळात रनजामशाही फौजानंी मोगि 
सिदाि शिे ख्िाजा याचा पिाभव केिा. युसुफिान आरण अबुि फजि यानंा या परिस्स्थतीत दरक्षणी फौजावंि हल्ला किण्याचे धाडस झािे नाही. 
या सुमािास बादशहाची िानिानानवि पुन्हा मजी बसिी आरण त्याने त्यािा सुसज्ज असे सैन्य देऊन िाजपुत्र दारनयि रमजा याच्यासह दरक्षणेत 
िवाना केिे. रनजामशाही प्रदेश ताब्यात घेण्याचा त्याने त्यािा हुकूम रदिा. िुद्द अकबि बादशहाने णिजरी १००८ (इ. स. १५९९) या वषी 
दरक्षणेकडे कूच केिे. दिम्यान दारनयि रमजा आरण िानिानान यानंी दरक्षणेत चाि केिी. िानदेशाचा सुितान रमिान बहादुििान याने त्यानंा 
सहकायु न रदल्यामुळे मोगिानंी गोदाविीच्या तीिावि मुक्काम केिा. पिंतु अकबिाने स्वतः असीिच्या रकल्ल्यािा वेढा देण्याचे ठिरविे आरण 
िाजपुत्र दारनयि आरण िानिानान यानंा अहमदनगिवि चाि करून जाण्याचा हुकूम रदिा. त्यानंी ३० हजाि घोडेस्वािारनशी अहमदनगिवि 
चाि केिी. त्याचं्यासमोि नेहंगिान हबशी आरण इति दरक्षणी सिदाि यानंी पळ काढिा. इकडे अकबिाने बुिहाणपूिकडे चाि केिी आरण 
आपल्या अरधकाऱ्यानंा असीिच्या रकल्ल्यािा वेढा देण्यासाठी पाठरविे. रकल्ल्यावि युद्धसामग्री आरण धान्यपुिवठा भिपूि होता, पिंतु रकल्ल्यामध्ये 
िोगिाई फैिाविी. साहरजकच रकल्ला िढरवण्याबद्दि रमिान बहादुि रनिाश झािा. याचवेळी अहमदनगिचाही पाडाव झािा. णिजरी १००९ (इ. 
स. १६००) यावषी रमिान बहादुििानाने असीिचा रकल्ला अकबिाच्या स्वाधीन केिा. अकबिाशी समझोता किण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाने 
आपिा वकीि अकबिाकडे िवाना केिा. अशा तऱ्हेने असीि, बुिहाणपूि, अहमदनगि आरण वऱ्हाड याचंा मोगि िाज्यात समावेश किण्यात 
आिा. 

(फरिश्ता, भाग २, पाने २७०-२८०)] 
 

[(२७१) ☐ अहमदनगिच्या पाडावाचे मोगि इरतहासकािानंी रदिेिे वृत्तान्त पुढीिप्रमाणे आहेत : दुसऱ्या वळेी जेव्हा िानिानान 
याने अहमदनगिवि हल्ला केिा तेव्हा सेनापती म्हणून आरदिशहाने सुहेििान हबशाची नेमणूक केिी आरण त्याच्या हातािािी रनजामउिमुल्क, 
आरदिशहा, कुतुबउिमुल्क याचंी सैन्ये व बिीदशाहीचा प्रमुि यानंा रदिे. मोगिाबंिोबि मुकाबिा किण्यासाठी मोठी फौज घेऊन 
आत्मरवश्वासाने तो बाहेि पडिा. िानिानानच्या हातािािीि थोड्याशा फौजेने सुहेििानावि संपूणु रवजय रमळरविा. तेथून िानिानानने 
अहमदनगििा वेढा देण्यासाठी कूच केिे. अहमदनगिचा त्याने पाडाव केिा आरण दरक्षणेचा सवु प्रातं त्याने रदल्लीपतीच्या अमिािािी आणिा 
(Masiri Rahimi in Illiot and Dowson, VI. 241·2) 
 

अहमदनगिचा वेढा बिाच काळपयंत चाििा आरण बादशाही फौजेिा िसद रमळण्यात अनेक अडचणी रनमाण झाल्या. हिकट 
प्रवृत्तीच्या माणसानंी सवु बाजूंनी उठाव किण्यास सुरुवात केिी. तेव्हा रमजा रुस्तुम यािा िाजपुत्र दारनयिकडे १ िक्ष मोहिा देऊन पाठरवण्यात 
आिे. याचसुमािास नारशक मोगि अरधकाऱ्याचं्या हाती पडिे. पावसाळा संपल्यावि अकबिाने आपिे िक्ष अहमदनगिच्या पाडावावि कें द्रीभतू 
केिे. त्याने प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा किण्याबद्दि आदेश रदिे आरण तो स्वतः बुिहाणपूिकडे रनघािा. ह्ा गं्रथाचा कता अबुिफजि याजबिोबि 
केिेल्या तहाचे पािन किावे असे चादंरबबीचे मत होते. पिंतु अभगं ऊफु नेहंगिान, हा हबशी आरण दरक्षणी िोकाचंी मोठी फौज हाताशी घेऊन 
रतच्यारवरुद्ध िढत होता. २६ फरवदीनला बादशाही सैन्य आिे आरण दरक्षणी फौजाचं्या मनात संशयाचे जाळे रवणिे गेिे. प्रत्येकजण दुसऱ्याच्या 
कानाशी िागनू म्हणािा की आपल्या पुढाऱ्यानंी बादशाही फौजाबंिोबि समझोता केिेिा रदसतो. याचा परिणाम असा झािा की अभगंच्या या 
सेनारवभागाने धीि सोडिा आरण कोणताही प्ररतकाि न किता त्यानंी माघाि घेतिी. २ उदीणबिीश्तला रनिरनिाळे मोचे वेगवेगळ्या अरमिाचं्या 
हातािािी नेमून देण्यात आिे. चादंरबबीचा कि तहाप्रमाणे वागण्याचा होता. रकल्ल्याविीि अनेक प्रमुि व्यक्तींनी अशा परिस्स्थतीत िढाईची 
सूते्र आपल्या हाती घेतिी आरण मोगि सैन्यावि अनेक अयशस्वी हले्ल चढरविे. िाजपुत्राच्या मागदुशनुािािी ३० ते ४० गज रंुद आरण ७ गज 
िोि असिेिा िंदक बुजरवण्यासाठी प्रयत्नाचंी पिाकाष्ठा केिी गेिी. रकल्ल्याची हभत रनळ्या िंगाच्या दगडाचंी होती आरण रतची उंची २७ गज 
होती. िाजपुत्र आरण रमजा युसुफिान याचं्या िंदकापासून सुरंूग तयाि किण्यात आिे. पिंतु रकल्ल्यातीि रशबदंीने तेथपयंत घुसून सुरंूग 
बुजवनू टाकिे. इतकेच काय पिंतु त्यानंी रकल्ल्याच्या आतीि बाजूने उिट सुरंूग भििा आरण त्यािा बत्ती रदिी. पिंतु त्यामुळे फािसे नुकसान 
झािे नाही. सुरंूगामुळे रकल्ल्याच्या बुरुजािा मात्र तडा गेिा. ही गोष्ट जेव्हा उघडकीस आिी तेव्हा हे भगदाड साफ किण्यासाठी प्रयत्न केिे गेिे 
आरण त्याप्रमाणे भगदाड साफ केल्यावि त्यामध्ये १८० मण बदुंकीची दारू भिण्यात आिी. ६ शाणरयरला सुरंुगािा बत्ती देण्यात आिी. तो बुरूज 
आरण ३० गज हभत स्फोटामुळे आकाशात उडािी. उडून पडणाऱ्या दगडामुळे रशबंदीचे नुकसान झािे पिंतु वेढा देऊन बसिेल्या सैन्यावि एक 
कणही उडािा नाही. हल्लेिोि ह्ा भगदाडातून आत घुसिे आरण रमजा युसुफिानाच्या मोचामधून दुसऱ्या एक तुकडीने आत प्रवेश रमळरविा. 
रशबंदीपैकी १५०० जणानंा कंठस्नान घािण्यात आिे. उििेल्याचंा जीव त्याचं्या रमत्रमंडळींनी केिेल्या कळकळीच्या रवनंतीने वाचिा. इब्राहीमचा 
मुिगा आरण बुिहाणचा नातू म्हणजे ज्यािा रनजामउि् मुल्क म्हणून गादीवि बसरवण्यात आिे होते त्यािा कैद किण्यात आिे. अरतशय मौल्यवान 
रहिे, उठावकाम केिेिी शिे, उत्कृष्ट गं्रथािय, भिजिी िेशीम आरण २५ हत्ती एवढी िूट मोगिाचं्या हाती पडिी. तोफा आरण दारूगोळा हा 
गणतीच्या पिीकडे होता. पावसाळ्यात वेढा चािू ठेवण्यात आिा. रवजय रमळाल्यानंति एका रदवसात मुसळधाि पावसािा सुरुवात झािी. वेढा 
चाि मरहने आरण चाि रदवस चाििा होता. (Abul Fazal, Akbarnama in Elliot and Dowson, VI. 99-101). 
 

या वेढ्याचे आणिी एक वणुन पुढीिप्रमाणे आहे : 
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िाजपुत्र दारनयि याने फौजेतीि काही उच्चपदस्थ अरमिाचं्या मदतीने अहमदनगिचा रकल्ला हल्ला करून काबीज केिा. वेढा जवळ 
जवळ सहा मरहने चािू होता आरण सातत्याने रकल्यावि तोफाचंा भरडमाि चािाि होता. पण त्याचा काहीच परिणाम झािा नाही. शवेटी 
िानिानानने रवचाि केिा की सुरंुग पेिणे हा एकच माग ुउििा आहे. इति उमिाव त्याच्याबिोबि सहमत झाल्यामुळे सुरंूग भिण्यात आिा. त्यात 
१८० मण बदुंकीची दारू ठासण्यात आिी. तो सुरंूग अकबि बादशहाच्या कािरकदीच्या ४५ व्या वषी २० शाणरयरला उडरवण्यात आिा. रकल्ल्याचा 
एक बुरूज ७० ते ८० गज हभतीसकट हवेत उडािा. िानिानान, िाजा जगन्नाथ आरण इति अरमिानंी सैरनकानंा चेतावणी देण्यासाठी जािीने 
प्रयत्न केिे आरण असे हुकूम सोडिे की फौजेने स्फोट झाल्यानंति भगदाडातून आत घुसावे आरण उििेल्या कामरगिीची पूतुता किावी. ह्ा 
हुकूमाची अंमिबजावणी किण्यात आिी. दुसऱ्या एका जागी मातीच्या रढगाऱ्यावरून अथवा िाकिेज बनवनू त्यावरून युसुफिानाच्या 
हातािािीि एक तुकडी रकल्ल्याच्या हभतीवरून चढून गेिी. हल्लेिोिानंी रशबंदीिा चेरपत नेिे. िढाईची एकच धुमिक्ी उडािी. वेढा 
घातिेल्या मोगिाचें १००० सैरनक िणात पडिे आरण अिेि रकल्ला काबीज झािा. रनजामउल्मुल्काच्या नातवािा कैद किण्यात आिे आरण 
बादशहाकडे त्याची िवानगी किण्यात आिी. (Faizi Sirhindi’s Akbarnama in Elliot and Dowson VI. 144-5)] 
 

[(२७२) ☐ मिाठ्याचं्या इरतहासाच्या एका िेिकाने रमया िाजू दक्कनी हा हहदू असून मुसिमान नव्हता असे प्ररतपादन केिे आहे. असे 
प्ररतपादन किण्यास कोणता पुिावा उपिब्ध झािा आहे हे मात्र त्याने रदिे नाही.] 
 

[(२७३) ☐ मरिक अंबिच्या शासनातीि न्यायीपणा आरण चातुयु ही दरक्षण देशात सवुतोमुिी झािी आहेत. हहदुस्थानच्या इरतहासात 
अरतशय प्रगत अशा अथुतज्ञामध्ये मरिक अंबिचा अंतभाव आपल्यािा किावा िागेि. औिंगजेबाने ज्या शहिािा पुढे औिंगाबाद असे नाव रदिे त्या 
शहिाचा तो संस्थापक होता.] 
 

[(२७४) ☐ अहमदनगिचे रनजामशाही घिाणे किाकुसिीच्या कामाच्या बाधंणीबाबत अरतशय प्ररसद्ध होते. त्यानंी स्वतः रवरवध 
प्रकािच्या आरण सुंदि इमािती बाधंल्या. एवढेच नव्हे ति आपल्या दिबािी मंडळींनाही अशा कामाची बाधंणी किण्याबाबत उते्तजन रदिे. 
रनजामशाही घिाण्याच्या काििंडात बाधंिेल्या काही उत्कृष्ट किाकृती आज शकेडो वषानंतिही रटकून आहेत. या किाकृती ज्यानंी बाधंल्या 
त्याचं्या अरभरुचीचे उत्कृष्ट प्ररतक म्हणून आजही त्याचंी गणना किता येईि त्यापैकी काहींचे वणनु पुढे रदिे आहे. 
 

अहमदनगिचा रकल्ला : शहिापासून पूवेिा अध्या मिैाच्या अंतिावि बाभळीच्या आरण वडाच्या झाडाचं्या दाट गदीत सपाटीवि हा रकल्ला 
बाधंण्यात आिेिा आहे. रकल्ल्याचा पिीघ १ मिै आरण ८० याडु एवढा आहे. रकल्ल्याभोवती वृक्षाच्छादीत बाधं आहे. हा बाधं रकल्ल्याचे तटदेिीि 
दृष्टीपासून िपवनू ठेवतो. या बाधंाच्या आतल्या बाजूिा ८५ ते १८० फूट रंुद आरण १४ ते २० फूट िोि असा िंदक आहे. रकल्ल्याच्या तटाच्या 
हभतीसाठी वापिण्यात आिेिा दगड या िंदकातीिच आहे. तटाच्या हभती ५ फूट रंुद आहेत. तटािा दोन दिवाजे असून एक दिवाजा परिम 
रदशिेा आहे या दिवाजातून तोफाचें गाडे नेण्यासाठी वाट आहे. दुसिा दिवाजा हा प्रामुख्याने माणसाचं्या वाहतुकीसाठी असून यावि काढता 
घािता येण्याजोगा पूि बसरविेिा आहे. रकल्ल्याच्या हभतीची उंची िंदकाच्या तळापासून ३० फूट इतकी आहे. हभतीिा रठकरठकाणी बुरूज 
बाधंिेिे आहेत. रकल्ल्याच्या तटबदंीवि एकाच वेळी १०२ तोफा चढरवण्याची सोय आहे. आज जुन्या काळी बाधंिेल्या थोड्याफाि इमािती रशल्लक 
आहेत. रकल्ल्यामध्ये दारूगोळा साठरवण्यासाठी प्रचंड कोठाि आहे. रकल्ल्याच्या परिसिात चाि रवरहिी असून त्यामधून १२ मरहने रपण्याच्या 
पाण्याचा उत्तम पुिवठा होता. 
 

रुमीिानाचा दगा–या दर्गयािा मक्का मशीद असेही म्हणतात. हा दगा बुिहाण रनजामशहाच्या कािरकदीत रुमीिान दक्कनी याने 
बाधंिा. दर्गयाची बाधंणी चुना आरण काळ्या दगडाची आहे. दरक्षणोत्ति दर्गयाची िाबंी ४० फूट असून पूवुपरिम दगा ३० फूट रंुद आहे. दर्गयािा 
दोन मजिे असून परहिा मजिा हा रवश्रारंत-गहृ म्हणून आरण दुसिा मजिा प्राथुनेची जागा म्हणून बाधंिेिा आहे. दर्गयाचे छप्पि सपाट असून ते 
४ िाबंावंि आधाििेिे आहे. प्रत्येक िाबंाची गोिाई ३ फूट असून उंची ८ फूट आहे. हे िाबं मके्कहून आणिे असे म्हणतात आरण म्हणूनच या 
दर्गयािा मक्का मशीद असे नाव रदिे आहे. दर्गयाच्या छप्पिाचा परिमेकडीि भाग कोसळिेिा आहे. 
 

कासीमिानाचा िाजवाडा-हा िाजवाडा अहमदनगिचा परहिा सुितान मरिक अहमद याच्या कािरकदीत बाधंण्यात आिा. 
िाजवाड्याच्या मध्यभागी एक भव्य रदवाणिाना असून, या रदवाणिान्याचे छत उंच अशा अिंड काळ्या फत्तिाच्या िाबंावि आधाििेिे आहे. 
रदवाणिान्याच्या बाजूिा िोल्या असून, प्रत्येक िोिीवि घुमट आहे. प्रत्येक घुमटावि अरतशय शोरभवंत असे कोिीव काम आहे. 
 

चेंगीजिानाचा िाजवाडा-हा िाजवाडा अहमदनगिचा सुप्ररसद्ध आरण दुदैवी सिदाि चेंगीजिान याने हुसेन रनजामशहाच्या 
कािरकदीत बाधंिा. िाजवाड्याची इमाित अरतशय भव्य अशी असून रतिा अनेक मजिे आहेत. िाजवाड्याच्या चौथऱ्यावि एक अक्षिे कोििेिा 
दगड बसरविेिा आहे.] 
 

[(२७५) ☐ पायिाडु ह्ा फ्रें च प्रवाशाने १६०१ आरण १६०८ या कािावरधत रहन्दुस्तानिा भेट रदिी. चेउिचे वणुन किताना तो 
म्हणतो— चेउिच्या िाजपुत्राचे नाव मरिक असे आहे आरण तो मोगि बादशहाचा माडंरिक आहे. त्याच्याजवळ अनेक हत्ती आहेत. तो जेव्हा 
भोजन कितो तेव्हा अनेक सुंदि रिया नाच आरण गायन कितात. जेवण झाल्यानंति आपल्या वैभवाचा आरण मानवी जीवनाच्या अशाश्वततेचा 
रवचाि किीत सुितान आपल्या िाजवाड्यात रनद्राधीन होतो.] 
 

[(२७६) ☐ न्यामतिानाचा िाजवाडा आरण दगा या इमाितीचा नकाशा सिदाि फिहबक्ष याने तयाि केिा आरण इमाितीचे बाधंकाम 
परहल्या मुतुजा रनजामशहाच्या कािरकदीत न्यामतिान दक्कनी याने पुिे केिे. या इमाितीत एक अरतशय मोठे असे स्नानगहृ होते. या इमाितीिा 



 अनुक्रमणिका 

पाण्याचा पुिवठा नेपती नावाच्या कािव्यापासून होत असे. न्यामतिानाचा दगा ४ फूट उंचीच्या पायावि बाधंण्यात आिेिा असून बाधंकाम कोिीव 
दगड आरण चुन्यात केिेिे आहे. दर्गयाचे छप्पि सपाट असून आधािासाठी त्यािा ८ िाबं आहेत. प्रत्येक िाबं ५ फूट उंच असून चौकोनी आहे. 
दर्गयाच्या दरक्षण रदशिेा प्रत्येकी ३ कमानींच्या दोन िागंा आहेत. उजव्या बाजूिा न्यामतिान आरण त्याची बायको याचं्या कबिी आहेत. िाजवाडा 
आरण स्नानगहेृ यानंी जवळ जवळ ५०० चौ. वाि एवढी जागा व्यापिेिी आहे. दिवाजावि रहन्दी आरण अिबी भाषेतीि मजकूि कोििेिा आहे. 
त्यावरून दगा बाधंल्याची तािीि म्हणजे इ. स. १५७९ ही कळून येते.] 
 

[(२७७) ☐ अहमदनगिकािीन िाज्यव्यवस्थेचे थोडक्यात वणुन पुढे रदिे आहे. अहमदनगिच्या िाज्यात पुढीि प्रदेशाचा समावेश 
होता. वऱ्हाडचा बव्हंशी भाग, पुढीि काळात औिंगाबाद सुभा या नावाने ज्याचा उल्लेि कितात, तो संपूणु सुभा, गाळणा आरण नारशक आरण 
िानदेश यामधीि इति रजल्हे आरण कोकणमधीि कल्याण रजल्हा व चेउिचे बदंि. बहमनींप्रमाणे अहमदनगिचा सुितान हा िाज्यप्रमुि होता. 
सुितान, िाज्याचे इति अरधकािी, वजीि आरण अरमि रमळून मध्यवती सिकाि होत असे. या मध्यवती सिकाििा राखतखाना अथवा मध्यवती 
कािभाि मंडळ असे म्हणत. िाज्यकािभािाबाबतचे सवु हुकूम या मंडळाकडून रनघत असत. िाज्यकािभािाच्या कामात सुितानािा त्याने 
रनवडिेल्या अरधकाऱ्याचंी मदत होई. हे अरधकािी सुितानािा जबाबदाि असत. िाज्यकािभािात तीन प्रमुि अरधकािाच्या जागा असत (१) 
वकील अथवा पेशवा (२) वजीर आरण (३) अमीर जुमला. वजीिाकडे महसूिाबाबतचे अरधकाि असत ति अमीर जुमला याच्याकडे अथुिात्याची 
व्यवस्था असे. िाज्यातीि परगिे िाितिान्यातीि अरधकािीवगाकडे कािभािासाठी सोपरविेिे असत. विीि अरधकाऱ्यारंशवाय िाज्यातीि इति 
अरधकािी पुढीिप्रमाणे असत : सरणशलेदार, सरनोबत, अमीरउल उमरा, मुख्य नाईकवाडी, आणि णचटिीस. िाज्याची रवभागणी रजल्ह्ामध्ये 
किीत. हे रजल्हे परगिा, कयात, सुंमत, मिाल आरण तालुका या नावािािी रवभागिे जात. िाज्याचा परिम भाग हा डोंगिाळ असून त्याची 
व्यवस्था रहन्दू अरधकाऱ्याकंडे सोपरविेिी असे. महसूि गोळा किणाऱ्या अरधकाऱ्यािा अणमल असे म्हणत. त्याच्याकडे िाज्यातीि पोरिस आरण 
मुल्की कज्ज े याचंी व्यवस्था असे. जरमनीबाबतचे मुल्की कज्ज े पचंायतीकडे दािि केिे जात. अहमदनगि िाज्यात रहन्दंूची दुय्यम अरधकािाचें 
जागावंि नेमणूक केिी जात असे. काही मोठ्या अरधकािावि असिेल्या रहन्दंूचीही नावे रमळतात. उदा. नसी, अण्णेिाव, भोपाििाय, साबाजी 
अनंत, समत्या आरण ताया. रकल्ल्याचें रकल्लेदाि म्हणून बव्हंशी. मुसिमानाचंी नेमणूक किीत. क्वरचत रहन्दूची पण नेमणूक होई. रशबंदीमध्ये 
मिाठे, कोळी आरण धनगि याचंा भिणा असे. मुल्की कािभािासाठी मिाठे आरण ब्राम्हण याचं्या नेमणुका झाल्याची अनेक उदाहिणे सापडतात. या 
अरधकाऱ्यानंा रजल्ह्ावि नेमून देशमुि या नावाने संबोरधिे जाई. मुसिमानापं्रमाणेच रहन्दूना जहारगिी रदिी जाई. असे रहन्दू आरण मुसिमान 
जहागीिदाि रमळून िाज्यातीि सिदाि वग ुबने. बहमनींप्रमाणेच अहमदनगि सिकािनेही िष्ट्किी मनसबदािी देण्याची प्रथा चािू ठेविी. अशा 
मनसबदािानंा देण्यात येणािी जहारगिी ही ते बाळगत असिेल्या िष्ट्किाच्या प्रमाणात रदिी जाई. िाज्यासाठी उत्तम कामरगिी बजाविेल्या रहन्दू 
अरधकाऱ्यानंा राजा; नाईक आरण राव अशा पदव्या रदल्या जात.] 
 

[(२७८) ☐ १५ व्या आरण १६ व्या शतकातं अनेक पिदेशी प्रवाशानंी हहदुस्थानिा भेटी रदल्या. त्यामध्ये बािबोसा नावाचा एक प्रवासी 
होता. त्याने अहमदनगि िाज्याचे पुढीिप्रमाणे वणुन रदिेिे आहे. ते असे :– अहमदनगिचा सुितान हा मुसिमान असून त्याचे बहुसंख्य प्रजाजन 
रहन्दू आहेत. त्याच्या ताब्यात मोठा प्रदेश असून तो िूप दूिवि पसििेिा आहे. िाज्याच्या रकनािपट्टीिा अनेक व्यापािी बदंिे असून त्यातीि प्रमुि 
बदंि चेउि आहे. चेउिचे वणुन देताना तो म्हणतो चेउि गाव हे िहानसे असून त्यामधीि घिे सुिेि आरण शाकाििेिी अशी आहेत. चेउि 
व्यापािाचे मोठे रठकाण असून रडसेंबि ते माचु या मरहन्यात मिबाि आरण इति भागातूंन मािाने भििेिी अनेक गिबते येथे येतात. बिोबि 
आणिेिा नािळसुपाऱ्या, मसाल्याचे पदाथु, औषधे हा माि चेउि बदंिात उतरून पितीच्या प्रवासासाठी येथीि गहू, भाजीपािा, तादूंळ, तीळ, 
रतळाचे तेि, बाजिी वगैिे माि ते जहाजात भितात. चेउिमधे ताबं्याची मोठ्या प्रमाणावि रवक्ी होते. याचे कािण िाज्यातीि नाणी ही ताबं्यापासून 
बनरवतात आरण अन्न रशजरवण्याकरिता ताबं्याच्या भाडं्याचंा उपयोग कितात. वषाचे हे ३–४ मरहने सोडून रदिे ति चेउि बदंिात इति वेळी 
फािच थोडी वस्ती असते. चेउि बदंिाचा सुभेदाि हा मुसिमान असून तो दरक्षणच्या सुितानाचा माडंिीक आहे. तो महसूि गोळा करून 
सुितानाकडे जमा कितो. 
 

सीझािे फे्रिीक ह्ा व्हेनेरशयन प्रवाशाने १५८६ मध्ये अहमदनगििा भेट रदिी. त्याने अहमदनगिच्या मूिसुितानाचे नाव जमारिको 
(रनजाम उल्मुल्क) असे रदिे आहे. हा सुितान अरतशय सामर्थयुवान असून त्याच्याजवळ दोन िक्ष िडे सैन्य आरण प्रचंड तोफिाना होता असे तो 
म्हणतो. त्यातीि काही तोफा इतक्या प्रचंड होत्या की, त्याचें वेगवेगळे भाग करून त्या वाहून न्याव्या िागत. तोफेतीि गोळा हा दगडाचा असून 
त्यातीि काही गोळे पोतुुगािच्या िाजाकडे सवोत्कृष्टपणाचा नमुना म्हणून पाठरवण्यात आिे होते. सुितानाचे रनवासस्थान अबुकि (अहमदनगि) 
हे असून ते चेउिपासून ७–८ रदवसाचं्या प्रवासाच्या अंतिावि होते.] 
 

णवजापूरची आणदलशािी : तळटीपा 
 

[(२७९) ☐ गजनफि बेग हा युसुफ आरदििानाबिोबि हहदुस्थानात आिा. रवजापूि येथे आरदििानािा सुितानपद प्राप्त झाल्यावि 
गजनफि बेगची त्याचा एक अरतशय नावाजिेिा सेनापती म्हणून प्ररसद्धी झािी. पुढे रवजापुिात बडं झािे आरण या बडंात इस्माईि 
आरदिशहावि प्राण गमारवण्याची जवळ जवळ पाळी आिी होती. त्या बडंात गजनफि बेगची बहीण रदिशद आगा रहिा फाि प्ररसद्धी रमळािी.] 
 

[(२८०) ☐ रबबी मुसती म्हणजे युसुफ आरदिशहाची मुिगी.] 
 

[(२८१) ☐ पोतुुगीज इरतहासकाि वैकल्याने त्यािा सावायी आरण रहदिचान या नावाने संबोधतात.] 
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[(२८२) ☐ हा कपोिकस्ल्पत पक्षी ज्याच्या मस्तकावि फेि धिेि त्या व्यक्तीिा िाज्यपद रमळण्याचे ते सूचक आहे अशी 
सवुसाधािणपणे समजूत आहे.] 
 

[(२८३) ☐ रहिवी म्हणजे िुिासाणातीि रहिातच िरहवासी.] 
 

[(२८४) ☐ कुिाणामधीि नैरमरत्तक स्तवन म्हटिे जाण्याअगोदिची प्रास्तारवक प्राथुना असते रतिा िुत्बा असे म्हणतात.] 
 

[(२८५) ☐ अिीिा वगळून टाकण्यासाठी ज्या तीन ििीफाचंा उपयोग केिा गेिा त्यानंा सारहबा या नावाने संबोधिे जाते. ते 
रतघेजण म्हणजे अबबूक्, उथमान आरण उमि. त्याचंा रशयापरंथयानंा भयंकि रतिस्काि वाटतो.] 
 

[(२८६) ☐ फणरया-इ-सौजा (िंड १, प्रकिण ५) या गं्रथातीि वृत्तान्तानुसाि अल्बुककु याने गोव्यावि हल्ला केिा. गोव्याच्या संिक्षणाचे 
काम याकूत नावाच्या जॉर्मजयन माणसाकडे होते. [२० फेबु्रवािी १५१०] या वषी मीि अिीने अिेि गोव्याची शिणागती रदिी. पोतुुगीजानंा तेथे 
दारूगोळ्याचा भिपूि साठा आढळिा.] 
 

[(२८७) ☐ याबाबत पोतुुगीज वृत्तान्तात असे आढळते की मे मरहन्यात ईस्माइि आरदिशहाचा सेनापती कमाििान याने २० 
रदवसाचं्या वेढ्यानंति गोवा पित हजकून घेतिे. या वृत्तान्तात रदिेिी हकीकत बहुधा ििी असावी.] 
 

[(२८८) ☐ फणरया-इ-सौजा या गं्रथात पोतुुगीज आरण रवजापूि याचं्यामध्ये गोव्याबाबत झािेल्या संघषाची हरककत पुढीिप्रमाणे रदिी 
आहे : 

 
फेबु्रवािी २०, १५१० : युसुफ आरदिशहा सवाई याच्या ताब्यातून अल्बुककु याने गोवा घेण्याचे ठिरविे. कॅनिाच्या (रवजयनगिच्या) 

रतमोजाने (रतमिाज) त्यािा मदत केिी. २० फेबु्रवािीिा गोव्याचा पाडाव किण्यात आिा. दारूगोळा आरण िष्ट्किी सामग्री याचंा प्रचंड साठा 
पोतुुगीजाचं्या हाती पडिा. आरदिशहाने मे मरहन्यात २० रदवसाचं्या वेढ्यानंति गोवा पोतुुगीजापंासून पित घेतिे. अल्बुककु यािा मदतीसाठी 
म्हणून [२२ नोव्हेंबि १५१०] युिोपातून १३ जहाजे येऊन दािि झािी. तेव्हा त्याने २३ गिबते आरण १५०० रशपाई घेऊन गोव्यावि हल्ला 
किण्यासाठी कूच केिे. रतमोजाचा दयासािंग माधोिाव हा त्याच्या मदतीिा होता. पोतुुगीजानंी गोवा हजकून पित घेतिे. गोव्याचा मुिकी 
कािभाि अल्बुककु याने रतमोजी आरण मरल्लिाव याजंकडे सोपवनू मिबािकडे प्रयाण केिे. यानंति इ. स. १५१५ मध्ये पोतुुगीज आरण रवजापूिचा 
सुितान याचें गोव्यावरून युद्ध झािे. रवजापूिचा सिदाि अंकुसिान हा मोठ्या सैन्यारनशी कोकणात उतििा. पोतुगीजानंी त्याच्यावि फोंडा येथे 
हल्ला चढरविा. रवजापूिच्या एका सिदािािा त्याने आपल्याकडे वळवनू घेतिे. त्यानंति रवजापूिचे सैन्य पितिे. (रब्रर्गज फरिश्ता िंड ३, पाने 
५०८–५०९, ५११)] 
 

[(२८९) ☐ घोडा राऊत म्हणजे मिाठा घोडेस्वाि. यानंा वार्मषक तनिा रदिा जात असे, आरण ज्याज्या वेळी हुकूम रदिा जाई त्यावेळी 
कामरगिीसाठी संपूणु तयािीरनशी हजि िाहण्याचे त्याचं्यावि बधंन असे. ते आपल्याबिोबि स्वतःचा घोडा, सिंजाम आरण पोषाि व शिािे आणीत 
आरण स्वतःच्या पोटापाण्याची सोय बघत.] 
 

[(२९०) ☐ ज्याप्रमाणे युिोपात रनिोप देताना हाताचे चुंबन घेण्याची पद्धत असे त्याप्रमाणे हहदुस्थानात िाजाकडून रनिोप देताना सुगधंी 
रवड्याचे पान रदिे जाई.] 
 

[(२९१) ☐ ११ रजल्हे, पिंडा आरण सोिापूि एवढा मुिुि फक्उिमुल्क याच्या जहारगिीत परहल्याप्रथम होता. त्याच्या मृत्यनंूति त्याचे 
दोन मुिगे ख्वाजा जहान आरण जैनिान यानंी या जहारगिीची वाटणी केिी. जैनिानाने ही जहारगिी रवजापूिचा िाज प्ररतरनधी कमाििान 
याच्या हवािी केिी.] 
 

[(२९२) ☐ अंबािी म्हणजे सुितानािा हत्तीवि बसणे सोईचे जावे म्हणून तयाि किण्यात आिेिे हसहासन. या हसहासनावि छत असून 
टोकावंि असिेल्या िाबंाचंा त्या छतािा आधाि रदिा जाई. अंबािीिा जसे छत असे तसे हौद्यािा नसे.] 
 

[(२९३) ☐ रदिशद आगा ही त्याच्या दुधभावाची आत्या आरण त्याच्या दाईची बहीण होती.] 
 

[(२९४) ☐ इ. स. १५४३ मध्ये पोतुुगीजानंी रवजापूिचा िाजपुत्र मल्लूिान यािा आश्रय रदिा. त्याबाबत फणरया इ-सौजा या गं्रथात 
पुढीिप्रमाणे हकीकत आहे. ‘पोतुुगीज गव्हनुि जनिि डॉन गॉर्मशया याने रवजापूिचा िाजपुत्र मल्लूिान यािा आपल्या स्वाधीन किावे म्हणून 
बेळगावच्या असदिानाने त्याच्याकडे नजिाणा पाठरविा. रवजापूिचा सुितान परहिा इब्राहीम आरदिशहा यानेही त्या संबंधातच पोतुुगीजाशंी 
वाटाघाटी सुरू केल्या. आपिा हेतू रसद्धीस जावा म्हणून असदिानाने दहा िाि पौंड इतका वसूि असिेिा कोकणप्रातं पोतुुगीजाचं्या हवािी 
किण्याचे वचन रदिे. पोतुुगीज गव्हनुि जनििने मल्लूिानाचा पाठपुिावा किण्याचे ठिरविे. दिम्यान बेळगावच्या असदिानाचा मृत्य ू झािा. 
आपल्यािा असदिानाची सवु संपत्ती रदिी गेल्यास िाजपुत्र मल्लूिान यािा तुमच्या स्वाधीन करू असे पोतुुगीजानंी इब्राहीम आरदिशहािा 
कळरविे. त्यानुसाि विीि संपत्ती ख्िाजा शमसुद्दीन याच्या हातािािी गोव्यािा पाठरवण्यात आिी. आपल्यािा एकंदि संपत्तीचा फक्त दहावा 
रहस्स रमळािा असा पोतुुगीजानंी िाजपुत्र मल्लूिान यािा इब्राहीम आरदिशहाकडे पाठरवण्यास रविंब िाविा. पुढे इब्राहीम आरदिशहाने 
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सािशटे्टी आरण बािदेस ही रठकाणे िाजपुत्र मल्लूिान यािा आपल्याकडे पाठरवल्यास पोतुुगीजानंा देण्याचे कबिू केिे. पोतुुगीजानी बािदेसचा 
ताबा घेतिा. पिंतु मल्लूिानािा रवजापूिच्या स्वाधीन किण्याचे मात्र नाकाििे. यावि रवजापूिच्या सुितानाने बािदेस घेण्यासाठी सैन्य िवाना 
केिे. या सैन्याने केिेिा हल्ला पोतुुगीजानंी पितवनू िाविा रवजापूिच्या सैन्याने फोंडा घाटाच्या पायर्थयाशी माघाि घेतिी. रवजापूिचा सेनापती 
सिाबतिान या िढाईत ठाि माििा गेिा. श्रीवधुन आरण गोवा यामधीि प्रत्येक बदंिावि पोतुुगीजानंी हल्ला करून ती उद ध्वस्त केिी. इ. स. 
१५४९ मध्ये पोतुुगीज आरण रवजापूि याचं्यातनंति तह घडून आिा. 

 
इ. स. १५५४ मध्ये मल्लू आरदििान याने स्वतःिा रवजापूिचा सुितान म्हणून जाहीि करून फोंड्याचा रकल्ला काबीज केिा. सवु 

कोकणप्रातं याने पोतुुगीजानंा तोडून रदिा. यानंति तो रवजापूिवि चाि करून गेिा पिंतु त्याचा पिाभव होऊन त्यािा कैद केिे गेिे. इब्राहीम 
आरदिशहाने नंति मल्लूिानािा ठाि माििे. (रब्रर्गज फणरश्ता िंड ३, पाने ५१६–५१८).] 
 

[(२९५) ☐ फरिया-इ-सौजा या गं्रथात ही हकीकत अरतशयोक्तीपूणुपणे िंगरवण्यात आिेिी आहे. त्यात असेही सागंण्यात आिे की 
गोवळकोंड्याच्या वेढ्याच्या वेळी सुितान कुिीच्या चाकिीत १२ पोतुुगीज होते.] 
 

[(२९६) ☐ मुसिमानी इरतहासकािानंी रदिेल्या या बाबतच्या हकीकतींचे महत्त्व आरण ििेपणा जो वाचक पोतुुगीज वृत्तान्तात रदिेिी 
अस्ताव्यस्त हकीकत पडताळून बघण्याचे श्रम घेईि त्यािाच पूणुत्वाने प्रत्ययास येईि.] 
 

[(२९७) ☐ पोतुुगीज वृत्तान्ताप्रमाणे इ. स. १५८४ मध्ये िाजपुत्र मल्लूिानाचा मुिगा गफूििान (फणरया-इ-सौजा यामध्ये त्याचा उले्लि 
उपोकान असा केिेिा आहे.) याने रवजापूिचे िाज्यावि येण्याची महत्त्वाकाकं्षा धििी. पिंतु रवजापूिच्या सुितानाच्या चाकिीत असिेल्या जेम्स 
िोपेज नावाच्या एका पोतुुगीजाने गोव्यािा येऊन िाजपुत्रािा कैद केिे आरण रवजापूि येथे सुितानाबिोबि झािेल्या किािानुसाि त्याचे डोळे 
काढिे. (रब्रर्गज फणरश्ता िंड ३, पान ५२४).] 
 

[(२९८) ☐ शवेटचा बहमनी सुितान किीम उल्ला हा इ. स. १५३८ च्या सुमािास अहमदनगि येथे मृत्यू पाविा. त्यािा रवषप्रयोग 
झािा असावा असे म्हटिे जाते. त्याच्या नावंाची नाणी १५३६, १५३७ या वषापयंतची रमळतात. (Speight, 275, 386) इ. स. १५३० मध्ये 
आरदिशहाने मुद्गि हजकिे. रवजापूि शहिाभोवती असिेल्या तटावि त्याने या घटनेची रनशाणी कोििी. त्यामध्ये त्याने स्वतःचा उल्लेि 
मजिीस इ-िफी आरदििान असा केिा आहे. (Sewell, 160) त्याचप्रमाणे इ. स. १५३७ मधल्या ख्वाजा संबूि याच्या मरशदीजवळ रमळािेल्या 
रशिािेिातही रवजापूिच्या ४ र्थया सुितानाचा उले्लि विीिप्रमाणेच असे. विीउल्लाच्या नावंाचे शवेटचे नाणे हे १५३७ मधीि आहे. रवजापूिच्या 
सुितानाचंा १५३७ पयंतचा उले्लि विीिप्रमाणे येतो, त्यावरून विीउल्लाचा मृत्यू १५३८ च्या सुमािास झािा असावा. (Memorial Archaeological 
Survey of India No. 49, p. 26, Inscription No 3251) यानंति इ. स. १५३९ च्या रशिािेिातं रवजापुिच्या सुितानाचा उल्लेि इब्राहीम 
आरदिशहा असा येतो. हा रशिािेि रवजापूि येथीि इदर्गयावि कोििेिा आहे. (Ibid p. 26, Inscription No. 410) असेही मानण्यास जागा आहे 
की अहमदनगिचे वाताविण सुिरक्षत न वाटल्याने किीम उल्ला रवजापूििा गेिा असावा. त्याच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा इल्हा मुल्ला हा वेषातंि 
करून मके्किा गेिा. तेथेच त्याचा अंत झािा. (बदायुनी ३, १३९)] 
 

[(२९९) ☐ हहदुस्थानातीि िाज्याचंी घटना कशा प्रकािची होती त्याबाबत काही रवश्लेषण या रठकाणी किणे जरूि आहे. अगदी 
सुरुवातीिा प्रत्येक हहदू िाज्याचा प्रदेश हा िाज्यातीि मोठमोठ्या िष्ट्किी अरधकाऱ्यामंधे रवभागिा जात असावा असे रदसते. सवुसाधािणपणे 
ठिरवल्या गेिेल्या काही तत्त्वानुंसाि त्याचं्या िाज्यकािभािाचे रनयमन केिे जाई पिंतु िाज्यप्रमुिाच्या प्रत्यक्ष हुकमतीिािी त्याचं्या कािभािाची 
अंगोपागें येत नसत. मुसिमानाचंी सत्ता प्रस्थारपत झाल्यावि अगदी सुरुवातीिाच त्यानंी या प्रथेचा स्वीकाि केिा. प्रत्येक प्रारंतक सुभेदाि हा 
एकाच वेळी प्रातंाचा िष्ट्किी प्रमुि आरण मुिकी अरधकािी असे. अंदाजे येणाऱ्या उत्पन्नाचा एक रहस्सा मुिकी िचासाठी बाजूिा काढून ठेविा 
जाई. दुसिा रहस्सा सुभेदािाच्या आस्थापनिचासाठी आरण उििेिी रशल्लक िक्कम ही फौजफायाच्या वधापनासाठी िािून ठेविी जाई. ह्ा 
फौजेची भिती पूणुपणे सुभेदािाच्या अित्यािात होत असे आरण या फौजेत मुख्यतः घोडदळाचा भिणा असे. या घोडदळात णशलेदार म्हणजे 
कवचधािी आरण बारगीर असत. युिोपमधीि सिंजामशाहीच्या काळातीि हुजिे आरण वि उल्लेरििेिे बारगीर याचं्यात पुष्ट्कळसे साम्य होते आरण 
हे बारगीर मोठमोठ्या सिदाि मंडळींच्या पदिी िाहात. बारगीर या शब्दाचा अथु सामानसुमान ज्याच्या ताब्यामध्ये आहे तो असा होतो. या शब्दाचा 
पुढे अपभ्रंश होऊन त्याचे बारगीर म्हणजे आस्र्गनबाण वाहक असे रूप बनिे. कािण या नंतिच्या काळात ते आपल्या घोड्यावि अस्र्गनबाण वाहून नेत 
आरण शतू्रिा सतारवण्यासाठी िात्रीचे हले्ल किण्याकिता त्याचंी रनयुक्ती केिी जाई. रशिेदािाचें स्वतःच्या मािकीचे घोडे असत आरण आपल्या 
पदिी असिेल्या बािगीिानंा ते घोडे पुिवीत.] 
 

[(३००) ☐ प्रारंतक सुभेदाि हे िाजरनष्ठ िाहावेत याबद्दि जातमुचिका म्हणून प्रत्येक प्रारंतक सुभेदािािा आपिा मोठा मुिगा अगि 
जवळचा नातेवाईक याच्या हुकमतीिािी दिबािात आपल्या अनुयायापैंकी काहीना ठेवण्याचे बधंन असे. स्वतः सुितान आपिी प्ररतष्ठा आरण 
सामर्थयु आपल्या िाजगीकडे मोठे सैन्य बाळगनू त्याचं्या मदतीने रटकवीत असे. हे सैरनक बव्हंशी पिदेशी मुसिमानापैंकी असत आरण ते पूणुतया 
बादशहाविच अविंबनू िाहात.] 
 

[(३०१) ☐ अंदाजे २१ मिै.] 
 

[(३०२) ☐ अंदाजे १८ मिै.] 



 अनुक्रमणिका 

[(३०३) ☐ अल्लाउद्दीन इमादशहाचा युसूफ आरदिशहाच्या मुिीबिोबि रववाह झािा आरण त्यामुळे त्याचे या िर्गनसंबधंामुळे इब्राहीम 
आरदिशहाबिोबि चुित्याचे नाते होते.] 
 

[(३०४) ☐ रुरबया सुिताना ही िाजकन्या इब्राहीम आरदिशहाची आत्या िुरदजा सुिताना रहची मुिगी होती.] 
 

[(३०५) ☐ फणरया-इ-सौजा हा पोतुुगीज इरतहासकाि अबदुल्लािानाचा उले्लि किीत नाही. तो असे सागंतो की गोव्यानरजकचा 
रवजापूिचा काही प्रदेश ताब्यात घेण्याचा आसदिानाने पोतुुगीजानंा सल्ला रदिा. त्यानंति पोतुुगीजावंि रवजापूिचे जे सैन्य चाि करून त्याचे 
अरधपत्य असदिानाकडे होते. पोतुुगीज वृत्तान्त गोंधळ रनमाण किणािा, असमाधानकािक आरण संपूणुपणे असंभवनीय आहे. त्यावेळी फणरया-इ-
सौजा हा स्वतः हहदुस्थानात होता तिी देशातल्या अंतगतु परिस्स्थतीबद्दि तो पूणुपणे अज्ञानी असावा असे रदसते, आरण त्याचा वृत्तान्त ति असंबद्ध 
अरतशयोक्तीने भििेिा आहे.] 
 

[(३०६) ☐ या घटनेनंति जेमतेम ५० वषांनीच फरिश्त्याने त्याबाबतची हकीकत रवजापूि येथे रिरहिी तेव्हा त्यािा चुकीची मारहती 
रमळािी असावी हे संभवत नाही. तिीसुद्धा पोतुुगीज वृत्तान्तात असे ठासून सारंगतिे आहे की अबदुल्लाच्या बाजूने जो बडंाचा उठाव झािा त्याचा 
प्रमुि सूत्रधाि असदिान हा होता. अबदुल्लािा ते मल्लूिान असेच चुकीने समजून त्याचा उल्लेि ते रमिी असा कितात.] 
 

[(३०७) ☐ रमजान हा मुसिमानाचंा उपवासाचा मरहना असून त्या मरहन्यात त्यानंा फक्त सूयास्त आरण सूयोदय याच्या दिम्यानच्या 
काळातच भोजन किण्याची पिवानगी असते.] 
 

[(३०८) ☐ ख्वाजाजहान दक्कनी याचा उले्लि वािंवाि पिण्ड्याचा रपढीजाद अरधपती असा केिेिा आढळतो.] 
 

[(३०९) ☐ ज्या प्रदेशातून माण नदी वाहते त्या प्रदेशािा माणदेश असे नाव आहे.] 
 

[(३१०) ☐ रवजयनगिच्या िाजाचे नाव िामिाजा असे आहे. पिंतु फरिश्त्याने त्याचा उल्लेि िामिाज असा केल्यामुळे आपणही इंग्रजी 
भाषातंिात िामिाज हेच नाव कायम ठेविे आहे असा रब्रर्गजने तळटीपेत िुिासा केिा आहे.] 
 

[(३११) ☐ पूवेकडे आरण रवशषेतः हहदुस्थानात अशा तऱ्हेच्या व्यवहािाच्या बािीकसािीक बाबीकडे दुिुक्ष केल्यास त्यािा रकती महत्त्व 
रदिे जाते हे अरतशय उल्लेिनीय आहे. आपल्याकडे आिेल्या पाहुण्यािा थोड्या वाटेवि पोहोचवनू येण्याची पद्धत रजतकी मुसिमान सुितानात 
होती रततकी हहदुिाजामंध्ये नव्हती. रफिोजशहा बहमनी इ. स. १४०६ मध्ये देविायाच्या दिबािातून भेटीनंति बाहेि पडिा तेव्हा देविायाने या 
प्रचरित प्रथेप्रमाणे वागण्याकडे दुिुक्ष केिे. रफिोजशहाचा अपमान किण्याचा देविायाचा यास्त्कंरचतही उदे्दश नसताना त्याच्यावि सूड घेण्याची 
रफिोजशहाने प्ररतज्ञा केिी. विीि घटनेत अिी आरदिशहा आरण िामिाजा याचं्या भेटीत जाणूनबुजून कोणाचाही अपमान व्हावा असा उदे्दश 
नव्हता. इरतहासामध्ये रदसून येणाऱ्या अनेक उदाहिणापैंकी विीि उदाहिण एक आहे असे म्हणावे िागेि. ज्या िोकामंध्ये आम्ही िाहात आहोत 
आरण ज्याचं्या मनात आमच्याबद्दि सरदच्छा उत्पन्न व्हावी अशी आमची इच्छा आहे त्याचं्या चारििीतींचे सूक्ष्म रनिीक्षण किण्याच्या जरुिीतून विीि 
गोष्ट नैरमरतक अनुभवाने आम्हािा रशकरविी आहे.] 
 

[(३१२) ☐ या रठकाणी फरिश्त्याने अरतशयोक्ती अिंकािाचा उपयोग केिेिा रदसतो. कािण हहदुस्थानच्या दोन्ही रकनाऱ्याविीि 
बदंिाची संख्या देिीि एवढी भिणाि नाही. त्यारशवाय पोतुुगीज वृत्तान्तावरून देिीि असे कळते की परिम रकनाऱ्याच्या बऱ्याच मोठ्या भागावि 
िामिाजाची अरधसत्ता नव्हती.] 
 

[(३१३) ☐ मुसिमान या िढाईिा तारिकोटची िढाई असे नाव देतात कािण या िढाईत भाग घेणाऱ्या अनेक सुितानाचं्या प्रमुि 
छावणीचे रठकाण तारिकोट या िेड्याजवळ होते. तारिकोटची िढाई कृष्ट्णा नदीच्या दरक्षण रकनाऱ्याकडे जवळजवळ २० मिै अंतिावि झािीं.] 
 

[(३१४) ☐ युिोरपयन युद्धशािात नुकतेच प्रवेश झािेिे हे शाि हहदंूना ३०० वष े आरण कदारचत त्याच्या अगोदिच्या काळातही 
परिरचत असावे असे मानण्यािा जागा आहे.] 
 

[(३१५) ☐ रवजापूिच्या रकल्ल्याच्या एका गटािाच्या झाकणावि आज िामिाजाच्या मस्तकाचे कोििेिे रचत्र बरघतल्यावि 
मुसिमानाचं्या मनात िाजिाजाबद्दि वसत असिेल्या प्रिि दे्वषाच्या भावनेचे आरण त्या काळी रहनावस्थेिा पोहोचिेल्या अरभरुचीचे एक 
जळजळीत उदाहिण आपल्या दृष्टीप्रत्तीस येते. रहही गोष्ट आम्हािा माहीत आहे की िामिाजाचे प्रत्यक्ष मस्तक हे त्याचा िून किणाऱ्या वंशजाच्या 
ताब्यात आजतागायत असून त्याच्यावि तेि आरण शेंदूि याचंा घट्ट थि आहे. तारिकोटच्या िढाईचा स्मृरतरदन म्हणून दिवषी विीि मंडळी त्या 
मस्तकाचे दशनु गेिी २५० वष ेअहमदनगिमधीि धार्ममक मुसिमानानंा घडवीत असतात.] 
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[(३१६) ☐ िामिाजाच्या सैन्यातीि दोन मुसिमान अरधकाऱ्याचं्या रवश्वासघातकी वतुनामुळे हहदु िढाई हििे असे रसझािे फे्रडरिक हा 
सागंतो. ही घटना सागंण्याचे फरिश्त्याने टाळिे आहे. पोतुुगीजाचं्या सते्तने उत्कषाचा पिमोच्च हबदू गाठल्याच्या काििंडातं झािेिी अरतशय 
महत्त्वाची िाजकीय घटना असा या िढाईचा उल्लेि किावा िागेि. पिंतु पोतुुगीज इरतहासकाि या िढाईची रबिकूि दिि घेत नाहीत.] 
 

[(३१७) ☐ रवजयनगिजवळचे एक रठकाण.] 
 

[(३१८) ☐ ताििेच्या बाबतीत रवश्वसनीय असिेल्या पोतुुगीज इरतहासकािानी या घटनेची तािीि १५६९ साि सिता आरण १५७० 
साि उजाडता अशी रदिी आहे. त्यानंी मुसिमानी फौजेच्या िष्ट्किी हािचािींची अगदी संपूणु आरण रवस्तािपूवुक अशी हकीकत रदिी आहे. 
(पाहा फणरया-इ-सौजा िंड २, भाग ३, प्रकिण ७)] 
 

[(३१९) ★ इ. स. १५७० मध्ये अहमदनगि आरण रवजापूिचे सुितान व कारिकतचा िाजा यानंी पोतुुगीजावंि एका वेळी हल्ला 
किण्याचा रनिय केिा. अिी आरदिशहाने १ िाि पायदळ, ३५ हजाि घोडेस्वाि, २१४० हत्ती आरण ३५० तोफा घेऊन फोंडा घाटातून कोकणवि 
स्वािी केिी. कोणताही प्ररतकाि न होता त्याने गोव्यापयंत मजि माििी आरण गोव्यािा रतन्ही बाजंूनी वेढा रदिी. गोव्याचे संिक्षण किण्यासाठी 
फक्त १६०० सैरनक आरण ३० तोफा पोतुुगीजाजंवळ होत्या. त्यानंी शत्रूच्या मोचांवि अनेकवेळा यशस्वी हले्ल केिे. दिम्यान आरदिशाही सिदाि 
सुिेमान आगा याने पाच हजाि सैरनक घेऊन गोवा बेटावि प्रवेश केिा पिंतु पोतुुगीजानंी त्याच्यावि हल्ला केिा आरण त्याच्या सैन्यािा उधळून 
िाविे. झािेल्या िढाईत सुिेमान आगा ठाि झािा. गोव्याचा व्हॉइसिाय िुई याने रवजापूिचा सेनापती नूििान यािा सागंनू पाठरविे की, 
“तुम्ही अिी आरदिशहाचा िून केल्यास पोतुुगीज तुम्हािा रवजापूिच्या गादीवि येण्यास मदत कितीि.” हा कट उघडकीस येऊन त्यािा वेळीच 
प्ररतबंध झािा. ऑगस्ट १५७९ मध्ये जवळजवळ १० मरहन्याचं्या वेढ्यानंति अिी आरदिशहाने गोव्याचा वेढा उठरविा. पोतुुगीजाबंिोबिीि 
संघषात त्याची १२ हजाि माणसे, ३०० हत्ती, ४ हजाि घोडे आरण ६००० मािवाहू जनाविे कामी आिी. (फणरया-इ-सौजा, रब्रर्गज फणरश्ता िंड ३, 
पाने ५२०—५२१)] 
 

[(३२०) ☐ जेहु या रठकाणाचा पत्ता िागत नाही.] 
 

[(३२१) ☐ हैदि हकवा हैदि अिी याच्या रचतळदुगचु्या वडे्याचे रवल्क्सने रदिेिे वणुन याबाबत पाहा.] 
 

[(३२२) ☐ मिबाि आरण कॅनिा येथे िाणीवशातीि रियाचं्या सिकािाचे अस्स्तत्व या रठकाणी सूरचत किण्यात आिेिे आहे. त्या 
काळी असिेल्या पद्धतीमध्ये आजतागायत काहीही फिक पडिेिा नाही.] 
 

[(३२३) ☐ या घटनेबाबतची अरधक संपूणु हकीकत फरिश्त्याने आपल्या रबदिच्या सुितानाचं्या इरतहासात रदिेिी आहे. फरिश्ता हा 
अिी आरदिशहाचा पुतण्या दुसिा इब्राहीम आरदिशहा याच्या आश्रयािािी होता. त्याचा अरधके्षप होऊ नये म्हणून या रठकाणी त्या रवषयावि 
रिरहण्याचे त्याने टाळिे आहे. सुितानािा ज्या कािणपित्वे मृत्य ू आिा ते अरतशय घृणास्पद आरण रववेकबुद्धीिा चीड आणणािे असे आहे 
फरिश्त्याने जेव्हा त्या कािणाचा उल्लेि केिा तेव्हा त्याबाबत वाटणाऱ्या घृणेची तीव्रता कमी व्हावी असा कोणताही प्रयत्न फरिश्त्याने केिा नाही. 
रवजापूिच्या इरतहासाच्या एका आधुरनक िेिकाने अिी आरदिशहाच्या वतुनाचे समथुन किणािी कािणमीमासंा दािि केिी आहे. फरिश्त्याने 
अिी आरदिशहाच्या स्मृतीिा काळे फासण्याचा प्रयत्न केिा आहे असे सागंण्याचा या इरतहासकािाने आटारपटा केिा आहे.] 
 

[(३२४) ☐ या सवु किाकृती आजही अस्स्तत्वात आहेत आरण अिी आरदिशहाच्या कािरकदीचे उत्कृष्ट प्रतीक म्हणून त्याचंा उले्लि 
किावा िागेि.] 
 

[(३२५) ☐ बकंापूिचा सुभेदाि मुस्तफािान आर्मदस्तानी हा मोठ्या घिाण्यातल्या सय्यदापैंकी होता.] 
 

[(३२६) ☐ प्रधानमंत्र्यािा पेशवा ह्ा पदवीने उल्लेरिण्याची प्रथा चादंरबबीने अहमदनगिच्या रनजामशाही दिबािातून याप्रसंगी सुरू 
केिी.] 
 

[(३२७) ☐ गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाही दिाबािात रवत्त मंत्र्यािा अमीर जुम्ला ही पदवी होती. गोवळकोंड्याचा शवेटचा अमीि जुम्िा 
याच नावाने औिंगजेबािा रमळाल्यानंति मोगि दिबािात प्ररसद्धीस आिा.] 
 

[(३२८) ☐ दुसिा इब्राहीम आरदिशहा याचा फरिश्ता हा आरश्रत होता. त्याच्याच कािरकदीत त्याने या इरतहास गं्रथाचे संकिन 
किण्याचे काम हाती घेतिे होते. असे असताना देिीि या सबधं घडामोडींचे सरवस्ति कथन किण्याचे धाडस फरिश्ताने दािरविे आहे याबद्दि 
कौतुक केल्यावाचून िाहवत नाही. रवजापूि सोडण्यापूवी आपल्या सुितानाबिोबि रवश्वासघाताचे वतुन रदिावििानाने केिेिे होते. त्याचप्रमाणे 
अहमदनगिच्या सुितानािा रवजापूिावि हल्ला किण्यास उदु्यक्त करून आपिा सुितान आरण आपिा देश याचंा रवश्वासघात केल्याच्या दुहेिी 
अपिाधाचा तो धनी झािा होता आरण मृत्यचूी त्यािा झािेिी रशक्षा ही योर्गयच होती. तिी देिीि आपल्या शत्रूिा आपल्या कचायात 
आणण्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाने ज्या क्िृप्तीचा अविंब केिा रतचा कोणत्याही परिस्स्थतीत पाठपुिावा किता येणे अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे 
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त्याच्या कािरकदीच्या इरतहासकािाचे मत देिीि आपल्या सुितानाच्या वतुनाची चाहा किण्यास धजत नाही. कोणत्याही तऱ्हेचा अरधक उणा 
शब्द न देता तो या प्रसंगी जे घडिे ते सही सही सत्य कथन कितो.] 
 

[(३२९) ☐ वा वास्तू अजून देिीि एका छोयाशा चादंीच्या पेटीत रवजापूिच्या िाजवाड्यातं ठेवल्या आहेत. त्या असर शेरीफ म्हणजे 
परवत्र अवशषे या नावाने ओळिल्या जातात. या घटनेनंति जवळजवळ १०० वषांनी औिंगजेबाने रवजापूि हजकून घेतिे तेव्हा पैगंबिाच्या दाढीचा 
केस जतन करून ठेविेिे एक परवत्र स्थान त्याने उध्वस्त केिे व दुसिे तसेच सोडिे. इटिी हजकल्यानंतिच्या अरिकडीि एका रवजेत्याने 
तेथीि शहिाचंी जी दशा केिी त्याबिोबि तुिना किता औिंगजेबाने रवजापूि शहिाबाबत मनाचे मोठेच औदायु दािरविे असे म्हणावे िागेि.] 
 

[(३३०) ☐ या कािावधीनंति जवळ जवळ १६ वष ेम्हणजे इ. स. १६१२ पयंत फरिश्त्याने आपिे इरतहास रििाणाचे काम चािू ठेविे 
होते. रवजापूिचा इरतहास अगदी शवेटी रिरहण्याचा त्याचा उदे्दश असावा हे ह्ा रठकाणी त्याने आपिा मजकूि एकाएकी अधवुट सोडून रदिा आहे 
त्यावरून वाटते. त्याच्या कायाशी रनगडीत असिेिी प्रत्येक गोष्ट त्याचा मृत्य ूत्याच्या ऐन तारुण्यात झािा असावा ह्ाच मताची सागंता किताना 
रदसते. त्यािा अचानक मृत्यू आिा असावा हेच यातून संभवते.] 
 

[(३३०) (अ) ★ इ. स. १६३९ मध्ये फ्रें च प्रवासी मनॅ्डेस्िो याने रवजापूििा भेट रदिी. त्याने रवजापूिचे पुढीिप्रमाणे वणुन केिे आहे. 
तो म्हणतो रवजापूिचा िाजा हा जिी मोगि बादशहाचा माडंरिक असिा तिी तो दोन िािाचें सैन्य उभारू शकत असे. त्याचा तोफिाना सुप्ररसद्ध 
असून रहन्दुस्तानामधीि कोणत्याही िाजापेक्षा त्याच्याकडे अरधक तोफा होत्या. त्याच्याकडे असिेिी एक रपतळ्याची तोफ एका इटारियन 
कािागीिाने तयाि केिेिी असून त्या तोफेच्या गोळ्याचे वजन आठ हंिेडवेट एवढे होते. या िाज्यातून सुित, इिाण आरण युिोप येथे रमिी िवाना 
होत असत. रहन्दुस्तानातीि इति प्रातंात िेशमी कापडाच्या बदल्यात कॅरिकोचे कापड िवाना होई. धान्याचा व्यापाि वंजािी जमातीच्या िोकाचं्या 
हाती होता. हे िोक एका वेळी एक हजाि जनाविे घेऊन धान्याची ने-आण किीत. तेथे प्रचािात असिेिे नाणे लारी या नावाने ओळििे जाई. 
येथीि बहुसंख्य प्रजा रहन्दू होती. 
 

इ. स. १६४८ मध्ये टॅव्हिरनयि या प्रवाशाने रवजापूििा भेट रदिी. तो म्हणतो की रवजापूिच्या सुितानाचे मोगिाबंिोबि नेहमी युद्ध 
चािू असे. पिंतु गोवळकोंडा आरण आजूबाजूच्या छोया िाजेिजवाड्याकंडून त्यािा मदत रमळत असल्याने मोगिाचें त्याच्यारवरुद्ध काही चाित 
नसे. त्याचप्रमाणे रवजापूिच्या िाज्यात पाणी आरण धान्य याचंा तुटवडा असल्याने सैन्याच्या हािचािींना तो प्रदेश कठीण होता. रवजापूिच्या 
िाज्यात दोन मोठ्या व्यापािी पेठा होत्या. एक बेळगावच्या हद्दीतीि िायबाग ही रमऱ्याकंरिता प्ररसद्ध होती आरण दुसिी ित्नारगिीच्या हद्दीतीि 
वेंगुिा ही वेिचीच्या व्यापािासाठी प्ररसद्ध होती.] 
 

[(३३१) ★ रवजापूिचा पाडाव होण्याचे काही काळ अगोदि इंस्र्गिश भगूोि तज्ज्ञ ऑरगल्बी याने १६८० मध्ये रवजापूिचा वृत्तान्त रदिा 
आहे. तो म्हणतो रवजापूिात अनेक जवारहिे असून ते भािी हकमतीच्या ित्नाचंा आरण मोत्याचंा व्यापाि किीत. रवजापूि िाज्यातीि सैरनक रंुद 
तिवािी, भािे, धनुष्ट्यबाण आरण बिची ही हत्यािे वापिीत असत. कूच करून जाताना मुक्कामासाठी ते कॅरिकोच्या कापडाचे तंबू नेत. आपिे 
सामानसुमान नेण्यासाठी ते बिैाचंा उपयोग किीत. रवजापूिच्या सुितानापाशी अनेक हत्ती होते. तो अरतशय सामर्थयुवान असून िढाईच्या वेळी 
दोन िािापंयंत सैन्य तो िणागंणात आणू शकत असे. त्याच्या सैन्यात दोनश े मोठ्या तोफा होत्या. सुितानाचे नाव आरदिशहा असे होते. 
िाजधानीच्या शहिी रदवाणी िटिे कोतवाि चािवीत असे आरण फौजदािी िटिे सुितान चािवीत असे. आिोपींना सुितानाच्या समक्ष अरतशय 
कू्िपणे रशक्षा देण्यात येई. अनेकदा गुन्हेगािानंा हत्तीच्या पायािािी देत, कू्ि जनाविाचें भक्ष्य बनवीत आरण त्याचं्या शिीिाचे अवयव छाटून 
टाकीत. ॠणकोने कजुफेड न केल्यास त्यािा फटक्याचंी रशक्षा देत आरण त्याचं्या बायकामुिानंा गुिाम म्हणून धनकोिा रवकत असत.] 
 

[(३३२) ★ रवजापूि िाज्यातीि िाज्यव्यवस्था : तत्कािीन परिस्स्थती आरण सामारजक स्स्थती ही अहमदनगि िाज्याहून फािशी रभन्न 
नव्हती. आरदिशाही घिाण्याचा संस्थापक युसूफ आरदिशहा याने इ. स. १४७८ मध्ये महमूद गावानने महसुिाबाबतच्या केिेल्या सुधािणा 
आपल्या िाज्यािा िागू केल्या. इतकेच नव्हे ति ज्या सुधािणामुंळे इ. स. १४९० मध्ये बहमनींच्या िाज्यात क्ातंी होऊन महमूद गावानचा िून 
झािा, त्याही सुधािणा त्याने स्वीकािल्या. बहमनींप्रमाणेच िाज्यकािभािाचा मुख्य हा सुितान असून त्यािा पुढीि अरधकाऱ्याचंी मदत होत असे : 
वकील आरण पेशवा, वजीर, अमीर जुमला, सर णशलेदार, सरनोबत, अमीर-उल -उमरा, मुमय नाईकवाडी आणि णचटिीस वगैिे. या सवांरमळून 
मध्यवती कायािय बनत असे. या कायाियाची रवभागणी रनिरनिाळ्या रवभागातं झािेिी असे. या रवभागानंा णदवाि असे म्हणत. िाज्याचे परगिे 
विीि अरधकाऱ्याकंडे मोकासा हकवा जिागीर म्हणून सोपरविे जात. साहरजकच मध्यवती सिकािचे प्ररतरनधी आरण पिगण्याचे प्रमुि हे दोन 
अरधकािी एकाचवेळी त्याचं्याकडे असत. आरदिशाहीच्या पूवाधात वरकिाच्या पदािा फाि मोठा मान असे. आरदिशाहीच्या उत्तिाधात वजीर 
आरण पेशवा ही पदे एकाच पातळीत आणण्यात आिी. अनेक वेळा अमीर जुमला आरण वकील हे अरधकाि एकाच व्यक्तीकडे सोपरविे जात. 
अहमदनगिप्रमाणेच देशाची रवभागणी रजल्ह्ामंध्ये झािेिी होती. रजल्ह्ाची रवभागणी तािुके, प्रातं अथवा देश यामध्ये होई. जरमनीच्या वसुिाचे 
काम िंडून रदिे जाई. महसूि गोळा किणाऱ्या अरधकाऱ्यािा अमील असे म्हणत. अमील या अरधकाऱ्याच्या विचा अरधकािी मोकासादार असे. 
पुष्ट्कळदा मोकासादािीवि तहह्ात नेमणुका होत. कधी कधी मोकासादािाच्या मुिाची नेमणूक त्या जागेवि होई. मोकासादािाच्या विचा अरधकािी 
प्रारंतक सुभेदाि असे त्यािा सुभा असे म्हणत. प्रत्यक्षात सुभा हा रजल्ह्ाचे रठकाणी कधीच िाहात नसे हकवा रजल्ह्ाचा महसूि कािभािात भाग घेत 
नसे. त्याचें काम त्यानंी नेमिेिे दुय्यम अरधकािी किीत. रवजापूि सिकािातं अहमदनगिपेक्षा रहन्दू अरधकाऱ्याचंी संख्या अरधक होती. त्याचं्यापैकी 
अनेकजण जिागीरदार होते ति अनेकजण मुिकी आरण िष्ट्किी अरधकािावि होते, त्यापैकी काहींची नावे पुढीिप्रमाणे होती. जावळीचे चंद्रिाव 
मोिे, फिटणचे नाईक हनबाळकि, मािवडीचे झुंजाििाव घाटगे, जतचे डफळे, म्हसवडचे माने आरण कापशीचे घोिपडे.] 
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[(३३३) ★ रवजापूिची न्यायपद्धती पुढीिप्रमाणे होती : न्यायाबाबतचे सवु अरधकाि सुितानाकडे होते. पुष्ट्कळदा समाजातीि प्रमुि 
व्यक्तींचा न्यायदानाच्या बाबतीत सल्ला घेतिा जाई. सुितानाच्या नंतिचा अरधकािी म्हणजे मुख्य न्यायायीश. त्यािा काजी असे म्हणत. त्याची 
नेमणूक सुितानाकडून केिी जाई आरण तो सुितानािा जबाबदाि असे. त्यािेिीज वजीर आरण अमीर यानंा त्याचं्या ताब्यातीि प्रदेशाबाबत 
न्यायदानाचे अरधकाि असत. बहुधा हे अरधकािी आपल्या दुय्यमाकंडे आपल्या जबाबदाऱ्या सोपवीत पिंतु ते जेव्हा स्वतः न्यायदान किीत तेव्हा ते 
मजिीसचा सल्ला घेत. मजिीसप्रमाणेच गोत सभा ही देिीि न्यायसंस्थेचे एक प्रमुि अंग होती. 
 

पिगण्यातीि सवु सिकािी अरधकािी रमळून णदवाि बनत असे. यामध्ये प्रमुि अरधकािी म्हणजे काजी, मोकाशी आणि सभासद हे 
असत. त्यािेिीज रदवाणमध्ये देशमुख, देशपाुंडे, वतनदार आरण णमरासदार हेही असत. प्रत्येक पिगण्यािा अशी मजलीस अथवा णदवाि असे. 
कधीकधी पिगण्यामध्ये असिेल्या रकल्ल्यात मजलीस अगि णदवाि याचंी बैठक कज्जाचें रनकाि देण्यासाठी बोिावीत असत.] 
 

[(३३४) ★ रवजापूि िाज्य आरण तेथीि िोक याचें अरतशय उत्कृष्ट वणुन त्याकाळी रहन्दुस्तानात आिेल्या पिदेशी प्रवाशानंी रदिे 
आहे. त्यापैकी काहींनी रदिेल्या वणुनाचा सािाशं पुढे रदिा आहे : 
 

वाथेमा हा इटारियन प्रवासी १५०२ मध्ये रहन्दुस्थानात आिा. रवजापूिचा सुितान हा अरतशय सामर्थयुवान, श्रीमान, उदाि आरण 
मोठ्या वैभवात आरण भपक्यात िाहणािा होता असे वणुन त्याने केिे आहे. त्याच्या चाकिापैंकी अनेकजण आपल्या पायातीि पादत्राणातं ित्ने, रहिे 
आरण इति माणके बसवनू घेत. बव्हंशी तेथीि िोक िंगाने रपगटं होते. त्याचंा पोशाि हा उत्तम िेशमी कापडापासून बनरविेिा असून त्याचं्या 
पोशािाची तऱ्हा ििाशाप्रमाणे असे. तेथीि रिया बाहेि जाताना बुििा घेत असत. रवजापूिच्या सैन्यात २५ हजाि पायदळ आरण घोडेस्वाि असून 
त्यापैकी बहुतेक पिदेशी होते. सुितानाच्या ताब्यात अनेक जहाजे होती. तो रफिंर्गयाचंा अरतशय दे्वष किी. सुितान जेव्हा आपल्या सैन्यात 
सैरनकाचंी भिती किी तेव्हा त्याचं्यावि मुष्टीप्रहाि करून तो त्याचंी ताकद अजमावीत असे.] 
 

[(३३५) ★ इ. स. १६६० मध्ये बाि-दे-ऑस या डच प्रवाशाने रवजापूि िाज्यािा भेट रदिी. तो म्हणतो–रवजापूिचे िाज्य ७५० मिै 
िाबं आरण ४५० मैि रंूद एवढे होते. रवजापूिचा सुितान हा नाममात्र स्वतंत्र असून प्रत्यक्षात मात्र तो मोगिाचंा माडंिीक होता. त्याच्या फौजेत १ 
िक्ष ५० हजाि घोडेस्वाि असून असंख्यात पायदळ होते. रवजापूि िाज्यात मीठ तयाि किण्याचे अनेक काििाने होते.] 
 

खानदेशचे फारुकी घरािे : तळटीपा 
 

[(३३६·१) ☐ रसपाह सािाि म्हणजे मुख्य सेनारधकािी.] 
 

[(३३६·२) ☐ रवरशष्ट रशल्पामध्ये बाधंिेल्या परहल्या फारुकी सुितानाचं्या अनेक कबिी अजून बऱ्या स्स्थतीत थाळनेि येथे आहेत. पिंतु 
त्यापैकी कोणत्याही कबिीवि वाचता येण्याजोगे रशिािेि असे नाहीत.] 
 

[(३३६·३) ☐ शहा या शब्दाचा मूळ अन्वयाथु साधू असा आहे. या शब्दाचा परहल्या प्रथम उपयोग पर्मशयाच्या सूफी सुितानानंी 
हसहासनावि आल्यानंति किण्यास सुरुवात केिी. या शब्दापाठीमागे जी पारवत्र्य रनदशकु भावना होती ती रवचािात न घेता हहदुस्थानातीि 
सुितानानंी त्याच पदवीने आपल्यािा संबोधून घेण्यास सुरुवात केिी.] 
 

[(३३६·४) ☐ अहीि या शब्दाचा अथु मेंढपाळ. हहदुस्थानामधीि जुन्यात जुने असे जे रकल्ले आहेत त्या रकल्ल्याचं्या रकल्लेदािाचें जीवन 
मेंढपाळाचं्या जीवनाशी रनगडीत असल्याचे आपल्यािा आढळनू येते. ज्या वेळी भाितवासीयानंा एकादी जुनी किाकृती अथवा रशल्प याची रनरित 
तािीि देता येत नाही तेव्हा ते रतचा संबधं गवळी िाजाचं्या कािमानाबिोबि जोडतात. माझ्यासमोि अशा डोंगिी रकल्ल्याचंी जी काही ठळक 
उदाहिणे आहेत, त्यामध्ये असीि, गावीिगड, गोवळकोंडा, वेण्णकोंडा आरण र्गवारियि या रकल्ल्याचंा मी प्रामुख्याने समावेश कितो. माझ्या मते 
र्गवारियि ह्ा रकल्ल्याच्या नावामध्ये विीि अथुच अरभपे्रत असावा.] 
 

[(३३६·५) ☐ या पूवी अनेक शतके होऊन गेिेल्या अश्वत्थाम्याचे रनवासस्थान म्हणून असीिच्या देवळाचा उल्लेि कितात. हहदंूच्या 
अमिािािी या रकल्ल्याची स्स्थती कशीही असो पिंतु तेथे आता रदसणािा दगा आरण तोफानंा तोंड देऊ शकेि अशी तटबदंी व इति सुधािणा 
पारहल्यावि त्याचे शे्रय मुसिमानी िाजवटीिा द्यावे िागेि यात काहीच शकंा नाही.] 
 

[(३३६·६) ☐ मुसिमानानंी दरक्षण हजकण्याचे अगोदि असा हा बहुधा देवरगिीच्या यादवाचं्या प्रारंतक सुभेदाि असावा. देवरगिीच्या 
िाजघिाण्याचा नाश झाल्यावि हे प्रारंतक सुभेदाि आपापल्या रनष्ठेतून मुक्त झािे आरण त्यानंी शक्य झािे तोपयंत आक्मकानंा तोंड देण्याची 
पिाकाष्ठा केिी. या परिस्स्थतीत अनेक प्रारंतक सुभेदाि स्वतंत्र होणे साहरजकच होते. पिंतु दरक्षणेमधीि सुभेदािाचें काय झािे याबद्दि आपल्यािा 
रनरित मारहती नाही. म्हणून याबाबत अनुमानाविच आपल्यािा अरधक भि द्यावा िागेि.] 
 

[(३३६·७) ☐ रिया आरण आजािी माणसे वाहून नेण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या पािख्या अथवा आच्छादिेिे मेणे.] 
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[(३३६·८) ☐ नसीििान आरण त्याचे वंशज याबद्दि फरिश्त्यािा वाटणाऱ्या िागात फरिश्त्याचा मुसिमानीपणा गोठून गेिा आहे. 
असाच्या संपत्तीसंबंधी फरिश्त्याने येथे जे उद्भाि काढिे आहेत त्याचा अथु असा की रनयतीने असाच्या संपत्तीचा नसीििानाच्या वंशजानंा उपयोग 
घेऊ रदिा नाही.] 
 

[(३३६·९) ☐ दौिताबादजवळ असिेल्या िोजा या गावी या दोन अवरियाचें दफन केिेिे आहे. दरक्षणेमध्ये या दोन अवरियाचं्या 
नावानंा िोक अजून मानतात.] 
 

[(३३६·१०) ☐ ही िढाई मारणकपुंज घाटाच्या वि असिेल्या सपाटीवि झािी. रहचा उल्लेि दरक्षण देशचे इरतहासकाि किीत 
नाहीत.] 
 

[(३३६·११) ☐ या शब्दातून िून असा अथु रनघतो.] 
 

[(३३६·१२) ☐ बुिहाणपूिच्या उत्तिेिा एक मिैावि असिेल्या सपाटीच्या मदैानािा दौितमैदान असे म्हणतात. िाजवाड्यासमोि 
असिेिी मोकळी जागा अनेक एकिावंि पसििेिी असून रतच्यापैकी काही जागेचा उपयोग बादशहाच्या घोडेस्वािानंा तािीम देण्यासाठी आरण 
रशकरवण्यासाठी केिा जाई. अजूनही या जागेिा पूवीचेच नाव आहे. १८२१ मध्ये मी जेव्हा बुिहाणपूििा भेट रदिी तेव्हा एकेकाळी तऱ्हतऱ्हेच्या 
फळझाडानंी गजबजिेल्या पण आता ओसाड असिेल्या या बागेत सुितानाची कबि शोधून काढावयास मिा फाि कष्ट पडिे. ही कबि आरण 
रतच्यासािख्याच अनेक वास्तू असिेिे हे मदैान आता झाडाझुडपानंी गच्च भििेिे असून रवषािी सपु आरण िानटी प्राणी याचें आश्रयस्थान झािेिे 
आहे.] 
 

[(३३६·१३) ☐ मरिक िाजाच्या कािरकदीच्या इरतहासाची सागंता किताना फरिश्ता असे म्हणतो की इ. स. १६०४ मध्ये मी जेव्हा 
बुिहाणपूििा भेट रदिी तेव्हा िानदेशच्या फारुकी सुितानाचंा इरतहास रमळरवण्यात मिा अपयश आिे; म्हणून मी रमजाअिी (इस्फहानचा) 
याजकडे असिेल्या फारुकींच्या वंशवृक्षाची नक्कि करून घेतिी. यामध्ये ७३० वषांवि पसििेल्या १६ रपढ्याचंी नावे रमळतात. म्हणजे प्रत्येक 
रपढीिा ४५ वषे, ७ मरहने आरण १५ रदवस एवढा कािावधी रमळतो. हा काििंड सि आयजॅक न्यटून आरण इति कािक्मगणना तज्ज्ञानुंसाि 
अरधक बाजूचा असा आहे. 
 

फरिश्त्याने भेट रदल्यानंति दोनश े वषांपेक्षा अरधक कािावधीनंति रब्रर्गजने बुिहाणपूििा भेट रदिी. वि उल्लेरििेल्या 
वंशवृक्षाव्यरतरिक्त इति कसिेही ऐरतहारसक सारहत्य त्यािा रमळािे नाही. विीि वंशवृक्ष शहा शम्सउद्दीन या प्ररतरष्ठत घिाण्यातीि एका 
व्यक्तीकडे त्यािा रमळािा. आपण परहल्या आरदििानाचा मुिगा अजीजिान याचे वंशज असल्याचा त्याचा दावा होता. अजीजिानाचा हक्क 
त्याचा चुिता दाउद याने बळकारविा असे त्याचे म्हणणे होते. फरिश्ता हा अजीजिानाचा उले्लि किीत नाही. साहरजकच शम्सउद्दीन याच्या 
कुिवृन्ताताचे ििेिोटेपण तूतु तिी त्याच्याच शब्दावि ठिवाव े िागेि. त्याच्या घिाण्याचे आडनाव फारुकी आहे हे रनःसंशय. त्याचप्रमाणे 
बुिहाणपूि येथे त्याचा जो वरडिोपार्मजत जमीनजुमिा आहे त्याचा काििंड हा बुिहाणपूिमध्ये सध्या अस्स्तत्वात असिेल्या दप्तिातीि 
ताििापेंक्षा अरधक जुना आहे. 
 

फरिश्त्याने रदिेल्या वंशवृक्षापेक्षा शहा शम्सउद्दीन याने रदिेिा वंशवृक्ष अरधक परिपूणु आहे. त्यात ३७ रपढ्या दािरवल्या असून त्याचंा 
काििंड ८१९ वष ेएवढा आहे. म्हणजे प्रत्येक रपढीपाठीमागे २२ वषे, १ मरहना आरण अंदाजे १९ रदवस एवढा कािावधी रमळतो. हा वंशवृक्ष पुढे 
रदल्याप्रमाणे आहे. : 
 

िरिफ उमि फरुक िान जेहान 
अबदुल्ला िानदेशचा परहिा सुितान मरिकिाजा 
ओबेदउल्ला नसीििान 
नारसि रमिान आरदििान 
महमद अहमद रमिान मुबािकिान 
आजीम परहिा आरदििान 
महमद अजीजिान 
महमूद कैसििान 
अहमद िाजा रफिोजिान 
आदम िाजा कारसमिान 
इब्राहीम रमिान मुबािक शहा 
आर्ममअन सारहबिान 
जुिकुफूि मोहबतिान 
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आरशआ महमद हुसेनिान 
दारनयि महाबत िान ऊफु बाबासारहब 
ख्वाजा रतल्ला शहा शम्सउरद्दन-जरमनजुम 
रसकंदि त्याचा मािक आरण कुटंुब प्रमुि 
शहीब हल्ली वास्तव्य बुिहाणपूि 
रसमेआन  
उथमान  
अिी  

 
[(३३६·१४) ☐ आिमिान हा कोणाचा मुिगा होता अथवा हसहासनावि त्याचा अरधकाि कसा पोहोचत होता याचे स्पष्टीकिण कुठेच 

केिेिे नाही.] 
 

[(३३६·१५) ☐ या नात्याचा या रठकाणी उल्लेि किण्यात आिा आहे याचे कािण गुजिाथच्या मुजफ्फिशहािा अनेक बायकापंासून 
मुिे झािी. पिंतु िानदेशच्या सुितानाची बायको आरण गुजिाथचा बहादूिशहा ही दोघे एकाच आईची मुिे होती. म्हणूनच रमिान महमदशहा 
यािा गुजिाथच्या हसहासनावि बसरवण्यात आिे.] 
 

[(३३६¿१६) ☐ त्याने जिी स्वतिा शहा अथवा सुितान ही पदवी घेतिी तिी या सन्मान्य उपारधवि त्याचा काहीही अरधकाि नव्हता. 
कािण कोणत्याही िाज्याचे िाजेपण त्याच्याकडे आिेिे नव्हते. याबाबत घोटाळा होऊ होऊ नये म्हणून मी त्याचा उले्लि िान असा केिेिा आहे.] 
 

[(३३६¿१७) ☐ बहादूिशहाचा भाऊ ितीफिान याने गुजिाथचे हसहासन रमळरवण्यासाठी केिेिे प्रयत्न यापूवीच कथन किण्यात 
आिेिे आहेत. िानदेशचा सुितान आरण गुजिाथचे हसहासन यामध्ये अडथळा फक्त महमूद याचाच होता आरण त्याचा सोरयस्किपणे रनकाि 
िावणे हे एक िानदेशच्या सुितानािाच शक्य होते. तत्कािीन परिस्स्थती रवचािात घेता रमिान महमदशहापेक्षा महमूद यािा अरधक आयुष्ट्य 
िाभिे ही गोष्ट रमिान महमदच्या रनरितच जमेच्या बाजूिा आहे.] 
 

[(३३६¿१८) ☐ अहमदनगि आरण गुजिाथ याचं्या वरजिाचंी नावे एकाच वेळी चेंगीजिान अशी असावीत हा मोठा योगायोगच समजिा 
पारहजे. पिंतु दोन िाज्यामंधीि वैरशष्ट्य ध्यानात घेतल्यास वाचक रनरितच दोघामंध्ये गोंधळ किणाि नाहीत हे सागंणे नको.] 
 

[(३३६·१९) ☐ या रवधानानुसाि एक मुजफ्फिी म्हणजे अधा रुपाया हकवा १५ इंस्र्गिश पेन्स. मुजफ्फिी हे नाणे रहणकस रुप्याचे असून 
ते गुजिाथच्या रतसऱ्या मुजफ्फिशहाच्या कािरकदीत पाडण्यात आिेिे होते. त्याच सुमािास ते िानदेशमध्ये प्रचरित झािे पिंतु आता ते 
चिनामधून पूणुपणे नामशषे झािे आहे.] 
 

[(३३६·२०) ☐ त्यानंी सुितानपूि आरण नंदुिबाि मागे वऱ्हाडमधून माघाि घेतिे हे मोगि इरतहासकािाचें रवधान माझ्या मते चुकीचे 
असिे पारहजे. ज्या मागाने त्यानंी वऱ्हाडात प्रवेश केिा त्याच मागावि असिेल्या डोंगिाळ भागातून बहुधा ते पितिे असावे असे मानण्यास जागा 
आहे.] 
 

[(३३७) ★ इस्फन्द्दरमज मरहन्याच्या २२ ताििेिा िाने आजम, असफिान, शिे फिीद आरण मी (अबुि फजि) अशा चौघानंा 
असीिच्या रकल्ल्यािा वेढा घािण्याचा आरण सभोवाि मोचे उभािण्याचा हुकूम देण्यात आिा. पिंतु या कामरगिीसाठी शिे फिीदच्या हातािािी 
जी फौजेची तुकडी देण्यात आिी होती त्या तुकडीत शतू्र सैरनकाबंिोबि तुिना किता सैरनकाचंी संख्या अरतशय कमी होती. साहरजकच 
रकल्ल्यापासून तीन कोस अंतिावि मुक्काम किणे शहाणपणाचे ठिेि असा रनणुय घेण्यात आिा. काही अननुभवी आरण टवाळ व्यक्तींनी विीि 
गोष्टीबाबत बादशहाचे मन भडकरवण्याचा प्रयत्न केिा. पिंतु मी स्वतः त्याच्या भेटीिा गेिो आरण िऱ्या परिस्स्थतीची त्यािा जाणीव करून रदिी. 
साहरजकच त्याचा िाग रनवळिा. त्याच रदवशी िानदेशच्या प्रातंाचा ताबा घेण्याच्या कामावि माझी नेमणूक किण्यात आिी. त्या प्रातंामध्ये मी २२ 
ठाण्याचंी स्थापना केिी आरण प्रत्येक ठाण्यावि एका जबाबदाि अरधकाऱ्याची नेमणूक केिी. एका ठाण्यावि मी आपिा भाऊ शिे अबुि बिकत 
याची नेमणूक केिी, आरण त्याच्या रदमतीिा काही अनुभवी दुय्यम अरधकािी रदिे. दुसऱ्या एका ठाण्यावि मी माझा मुिगा शिे अब्दुि िहमान 
यािा नेमिे. थोड्याच काळात िानदेशातीि बंडिोिानंा वठणीवि आणण्यात आिे आरण अनेकानंी आनंदाने बादशहाची चाकिी पत्कििी. 
िानदेशातंीि सैरनक शातंतेने शिण आिे आरण शतेकऱ्यानंी शतेीच्या कामासाठी आपल्यािा वाहून घेतिे. (इणलएट ॲण्ड डॉसन, िंड ६, पाने 
९७–९८)] 
 

[(३३८) ★ फैजी रसिरहन्दी याने अकबिाच्या दरक्षणेतीि मोरहमेसंबधंी रदिेिी हरककत संरक्षप्त स्वरूपात त्याच्या अकबरनामा या 
गं्रथातून पुढे रदिी आहे. ती अशी :– 
 

दरक्षणेत तीन िाज्ये आहेत. 
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(१) रनजाम-उि्-मुल्कीया (२) आरदििानीया (३) आरण कुतुबुि्मुस्ल्कया. पिकीयाचें आक्मण झाल्यास ते आपापसातीि भाडंण 
रवसरून त्याचं्याबिोबि िढत. मोगि सैन्याने जेव्हा दरक्षणेवि स्वािी केिी तेव्हा त्यानंी एकत्र येऊन मोगिाबंिोबि युद्ध केिे. त्याचंी हजाि माणसे 
कामी आिी. मोगिाकंडीि िाजा अिीिान ठाि झािा. िामचंद्रकचवाहा हा जिमी झािा. त्यानंति शत्रूचे सैन्य छावणीकडे पितिे. संध्याकाळी 
िानिानानने शत्रूवि पित चाि केिी. शत्रूही युद्धासाठी सज्ज झािा. पिंतु झािेल्या िढाईत शत्रूची भयंकि कत्ति होऊन मोगिानंा संपूणु रवजय 
रमळािा. दरक्षण देश आपल्या अमिािािी आणण्याचे मोगिाचें काम अशा तऱ्हेने चािू होते. दिम्यान शहा मुिाद याचा मृत्यू झािा. त्याच्या जागी 
िाजपुत्र दारनयि यािा रतकडे पाठरवण्यात आिे. दरक्षणेतीि परिस्स्थतीरवषयी बादशहाचे मन साशकं झाल्यामुळे बादशहाने स्वतः दरक्षणेकडे 
जाण्याचे ठिरविे. मजि दिमजि किीत बादशहाने कारियाद आरण उजै्जन याचं्या दिम्यान मुक्काम केिा. या रठकाणी िानदेशचा िाजा 
अिीिानाचा मुिगा बहाददूििान आपल्यािा येऊन रमळेि असे त्यािा वाटिे. बहाददूििानाच्या मनात काही संशय असल्यास तो दूि किावा 
या हेतूने त्याने आपिा वकीि रमिान सद्रईजहान यािा िानदेशकडे पाठरविे. तेथे गेल्यावि त्यािा असे कळिे की, गादीवि येण्याचे अगोदि 
जवळजवळ तीस वषे बहाददूििान हा बरंदवासात होता. िाजनीती आरण िाज्यकािभाि याची त्यािा यस्त्कंरचतही मारहती नव्हती. साहरजकच 
िाजा अिीिानाच्या मृत्यनंूति त्यािा िाज्यपद रमळािे तेव्हा तो व्यसनात गुिफटिा. िाजा अिीिानाची मुत्सदे्दरगिी आरण कुवत याचंा िविेशही 
त्याच्या अंगी नव्हता. त्याच्या मनात बादशहाजवळ आपिी कृतज्ञता व्यक्त करून िंडणी आदा किण्याचे नव्हते हकवा त्याच्या मनात आपल्या 
बापाचा सूड घेण्याचाही रवचाि आिा नाही. बहाददूि िान हा रमिानिा सामोिा गेिा. रमिानने त्यािा बादशहाबिोबि रनष्ठा बाळगणे रकती 
अगत्याचे आहे हे त्याच्या मनावि हबबरवण्याचा प्रयत्न केिा पिंतु दैवच त्याच्यावि उिटिे होते. रमिानने रदिेल्या सल्ल्याचा त्याच्यावि काहीही 
परिणाम झािा नाही. कधी तो आपण बादशहाच्या भेटीिा जाणाि असे म्हणे ति कधी िोकाचं्या बोिण्याने संशय रनमाण होऊन तो भेटीिा 
जाण्याचे टाळी. पिंतु त्याने रमिानिा असे वचन रदिे की, “माझ्या मुिािा मी बादशहाकडे पाठवीन इतकेच नव्हे ति माझ्या मनाविचे दडपण 
नाहीसे झाल्यावि मी स्वतःच बादशहाचं्या भेटीिा जाईन.” त्याचा हा नकाि त्याच्या चंचि मनःस्स्थतीचे द्योतक तिी असावा हकवा त्याच्या मनातीि 
रवश्वासघाताचे रनदशकु तिी असावा. आपल्या सल्ल्याचा काहीही परिणाम होत नाही असे जेव्हा रमिानिा कळिे तेव्हा त्याने त्याप्रमाणे बादशहािा 
कळरविे. या गोष्टीचा बादशहािा िाग आिा आरण त्याने शिे फिीद बोिािी यािा िानदेशकडे िवाना केिे. बहाददूििानाची समजूत घािून 
त्यािा बादशहाकडे घेऊन येण्याचा आरण त्याने न ऐकल्यास असीिच्या रकल्ल्यािा वेढा देऊन तो ताब्यात घ्यावा असे शिे फिीद यािा सागंण्यात 
आिे होते. शिे फिीद याने नमुदा नदी ओिाडंिी. तेथे त्यािा असे कळिे की, बहाददूििानाचे सैन्य िाजा अिीिानाचा जावई सादत िान 
याच्या हातािािी आहे आरण बादशाही फौजाचें िक्ष रद्वधा किाव ेम्हणून त्यािा नंदूिबाि आरण सुितानपूिकडे पाठरवण्यात आिे आहे. त्याच्यावि 
िक्ष ठेवण्यासाठी एका तुकडीची िवानगी किण्यात आिी आरण बाकीचे सैन्य िानदेशात कूच करून गेिे. धििोि येथे आल्यावि शिे फिीद 
यािा बहाददूििानाकडून एक िरिता आिा. त्यात त्याने आपल्यािा पिात्ताप झाल्याचे आरण आपल्या मुिािा नजिाणा देऊन बादशहाकडे 
पाठरवण्याची आपिी तयािी असल्याचे कळरविे होते. आपल्यावतीने िदबदिी किण्याची रवनंती त्याने शिे फिीद यािा केिी होती. हे पत्र शिे 
फिीद याने बादशहाकडे पाठरविे. यावि बादशहाने उत्तिादािि साजेिसे पत्र रिहून बहाददूििानािा क्षमा केल्याचे आरण आपल्यािा 
ताबडतोब येऊन भेटण्याबद्दि कळरविे होते. 
 

मोगिाचंी िानदेशात आगेकूच चािूच होती. रमिानने प्रथम असा सल्ला रदिा होता की, मोगि सैन्याने असीिकडे न जाता 
बुिहाणपूिकडे जावे. असीिकडे गेल्यास बहाददूििानाची रनिाशा होईि. पिंतु बादशहािा हे मत मान्य न झाल्यामुळे त्याने मोगि सैन्यािा 
असीिकडे कूच करून असीििा वेढा देण्याचा हुकूम रदिा. त्याप्रमाणे मोगि सैन्य असीिहून दोन-तीन कोसावंि येऊन ठेपिे. रमिानप्रमाणेच 
बादशहाने आपिा दुसिा एक अरधकािी पेशिाविान यािाही बहाददूििानाकडे पाठरविे होते. या दोघाचं्याही सागंण्याचा बहाददूििानावि 
परिणाम झािा नाही. ते दोघेही असीिहून बुिहाणपूिकडे पितिे होते. त्यानंी तेथून आपल्यािा अपयश आल्याचे बादशहािा कळरविे. पुढे जेव्हा 
शिे फिीद असीिजवळ आिा तेव्हा बहाददूििानाने त्यािाही विीिप्रमाणेच पत्र पाठरविे. त्यािा उत्ति म्हणून असे कळरवण्यात आिे की, 
“दरक्षणेमधीि सुितानानंी बादशहारवरुद्ध युद्ध पुकाििे. बादशहाच्या बाजूने िढताना िाजा अिीिान मिण पाविा. बादशहाचा उदे्दश आता िाजा 
अिीिानाच्या मृत्यूचा सूड घेण्याचा आहे. याकरिता तुम्ही रविंब न िावता आपल्या सैन्यासरहत बादशहापाशी येऊन दािि व्हा आरण तुमच्या 
बापाच्या मिणाचा सूड घ्या.” पिंतु दैवाने फारुकी घिाण्याकडे पाठ रफिरविी होती आरण बहाददूििान हा बिेवाईट ऐकण्याच्या परिस्स्थतीत 
िारहिा नव्हता. (या रठकाणी फैजी रसिहहदी याने फारुकी घिाण्याची कुळकथा रदिेिी आहे ती फरिश्त्याने रदिेल्या हरककतीशी बिीचशी जुळती 
असल्याने या रठकाणी रदिेिी नाही.) यानंति शिे फिीद याने असीिच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. िुद्द बादशहा वेढ्याच्या कामावि देििेि 
किण्यासाठी नमुदा पाि करून आिा. 
 

दिम्यान अबुि फजि हा दरक्षणेतून बुिहाणपूि येथे येऊन दािि झािा. त्यािा शिे फिीदिा जाऊन रमळण्याचा हुकूम देण्यात 
आिा. त्याच्या छावणीची जागा मुक्ि किण्यासाठी बाज बहाददूि उजबेक आरण किाबेग यानंा िवाना किण्यात आिे. त्यानंी िबि रदिी ती अशी 
: “असीिसाििा रकल्ला आम्ही कोणत्याही देशात पारहिा नाही. रकतीही काळ सैन्य वेढा देऊन बसिे तिी बादशहाचे नशीब जोिावि असल्यासच 
रकल्ला हाती येऊ शकेि.” (या रठकाणी फैजी रसिहहदी याने रकल्ल्याचे सरवस्ति वणुन रदिे आहे. रकल्ल्याचा आजुबाजूचा प्रदेश, त्यावि असिेिी 
सामुग्री याबद्दि त्याने बिीच मारहती रदिेिी आहे. वढे्याचे वणुन देण्याअगोदि तो रकल्ल्याविीि युद्धसामुग्रीची मारहती देतो. ही सामुग्री 
रकल्ल्याचा पाडाव झाल्यानंति मोगिाचं्या हाती पडिी असे तो म्हणतो. या मारहतीप्रमाणे रकल्ल्यावि िहानमोठ्या १३०० तोफा होत्या. त्यातून 
उडरवण्यासाठी असिेिे तोफगोळे दोन मणापासून एक शिे वजनापयंत होते. त्याचप्रमाणे अनेक िुकदान (उिळी तोफा) आरण मुंजनीक नावाची 
हत्यािे होती. त्यामधून एक ते दोन हजाि मणी दगडाचंा मािा किता येत असे. बदुंकाचंी ति गणतीच किता आिी नाही. हजािो मण दारूगोळा 
इतक्या रदवसाच्या सतत चाििेल्या माऱ्यानंतिही रकल्ल्यावि होता. रकल्ल्यावि प्रचंड तिाव होते.) 
 

शिे फिीद याने रकल्ल्याबद्दिची सवु मारहती गोळा करून ती बादशहाकडे पाठरविी. बादशहाने स्वतः येऊन प्रत्यक्ष परिस्स्थती 
बघण्याचे ठिरविे. या सुमािास अबुि फजिही बुिहाणपूिहून असीि येथे दािि झािा. त्यािा भेटण्यासाठी शिे फिीद रनघािा असताना 
दुसऱ्या रदवशी बहाददूििान भेटीिा येणाि असल्याचे त्यािा आठविे. दुसऱ्या रदवशी बहाददूििान शिे फिीदच्या भेटीिा आिा. दोघाचंी 



 अनुक्रमणिका 

बोिणी झािी. पिंतु त्यातून काहीच रनष्ट्पन्न झािे नाही. बहाददूििान रकल्ल्यावि पितिा. दुसऱ्या रदवशी शिे फिीदने अबुि फजिची भेट 
घेतिी. त्यानंति वेड्याचे काम कसे पाि पाडावयाचे याबद्दिच्या योजनेची आिणी किण्यात आिी. बुिहाणपुि आरण असीि या दिम्यान १००० 
घोडेस्वािाचंी तुकडी ठेवण्यात आिी. या तुकडीने रकल्ल्याकडचे सवु माग ुिोिून धििे. बुिहाणपूि शहि अगोदिच बादशाही सैन्याच्या ताब्यात 
आिे होते. यानंति शिे फिीद याने रकल्ल्याच्या अवतीभवती मोचे िणिे आरण रकल्ल्याकडे जाणािे सवु िस्ते िोिून धििे. एक रदवस शिे 
फिीद हा रकल्ल्याची पाहणी किीत असता त्याच्यावि रकल्ल्यावरून एक तोफ डागण्यात आिी. पिंतु तोफ ठेविेिा बुरूज आरण तोफ ही कोसळून 
िािी पडिी. मोगि सैन्याने हा एक शुभ शकुन मानिा. बादशहाचा मुक्काम या वेळी असीिपासून ७-८ कोसावंि असिेल्या बुिगाव या रठकाणी 
होता. तेथे शिे फिीदने बादशहाची भेट घेतिी. बुिगावहून बादशहाने आपिा मुक्काम हिरविा आरण २५ रमजान या रदवशी तो बुिहाणपूि येथे 
पोहोचिा. ३ शव्वाल या रदवशी बादशहा रकल्ल्यानजीक येऊन दािि झािा. वेढ्याचे कामावि वेगवेगळ्या रठकाणी िान-इ-आजम, 
आसफिान, रमजा जानी बेग वगैिेंची रनयुक्ती किण्यात आिी. रकल्ल्याच्या तटापयेत सुरंुग नेणे शक्य नसल्याने मोचे रकल्ल्याच्या अगदी नजीक 
नेण्याचे प्रयत्न मोगि फौजानंी केिे. रकल्ल्यावरून िातं्ररदवस तोफाचंा अरवित भरडमाि होत असल्याची आरण मोगि सैन्य दमदािपणे तो सहन 
किीत असल्याची बातमी आजमिान आरण आसफिान यानंी बादशहाकडे रदिी. 
 

णजलकाद मरहन्याच्या सुरुवातीिा बहाददूििानाने आपिी आई व मुिगा यानंा ६४ हत्ती बिोबि देऊन बादशहाकडे पाठरविे आरण 
आपल्या अपिाधाबद्दि क्षमा किण्यारवषयी रवनरविे. बादशहाने “तू स्वतः येऊन शिणागती दे” असा रनिोप त्यािा पाठरविा. णजल णिज्जा 
मरहन्याच्या १६ ताििेिा रशबदंीने मोगिावि हल्ला चढरविा. हल्ला पितवनू िावण्यात आिा. मोगिाचं्या हाती रकल्ल्यावि मािा किता येईि अशी 
कोरिया नावाची छोटी टेकडी पडिी. तेथून जवळच असिेल्या आणिी एका टेकडीचा ताबा शथीने िढून मोगि सैन्याने घेतिा. 
 

यानंति काही रदवसानंी बहाददूििानाने आपिे दोन प्रमुि अरधकािी सादतिान आरण पीि महमद हुसेन याना बादशहाकडे क्षमा 
याचनेची रवनंती किण्यासाठी िवाना केिे. दोन रदवसानी पीि महमद यािा पित पाठरवण्यात आिे. त्याच्याबिोबि आिेल्या माणसानंा पित 
जाण्यास सागंण्यात आिे. पिंतु त्यानंी रकल्ल्यात जाण्याची आपिी इच्छा नाही असे कळरविे. त्याचं्याजवळ जामीन मागण्यात आिा. ज्यानंी तो 
रदिा त्यानंा छावणीत ठेवण्यात आिे, बाकीचे रकल्ल्यात पित गेिे. रकल्ल्याचा पाडाव होण्याच्या कािणापैंकी एक कािण म्हणजे रकल्ल्याविीि 
दूरषत हवा आरण त्यामुळे रनमाण झािेिे दोन भयंकि िोग. त्यापैकी एका िोगामुळे कमिेिािचा भाग िुळा पडत असे ति दुसऱ्यामुळे दृष्टी मंद होत 
असे. परिणामी रकल्ल्याविीि रशबदंी गरितगात्र आरण नाउमेद झािी आरण त्यानंी बहाददूििानािा शिणागती देण्यास सारंगतिे. त्याचं्या 
सागंण्यावरून बहाददूििानाने बादशहाकडे आपिी शिणागती कळरविी. अशा तऱ्हेने रकल्ल्याचा वेढा संपिा. बहाददूििान रकल्ल्यातून बाहेि 
आिा तेव्हा अकबि बादशहाने मोठा दिबाि भिरविा. १७ सफर िोजी बादशाही फौजानंी रकल्ल्यात प्रवेश केिा. बादशहाने स्वतः रकल्ल्याची 
पाहणी केिी बादशहा त्या रठकाणी तीन रदवस िारहिा आरण तेथून त्याने बुिहाणपूिकडे प्रयाण केिे. (इणलएट ॲन्द्ड डॉसन, िंड ६, पाने १३१-
१४७).] 
 

वऱ्िाडची इमादशािी : तळटीपा 
 

[(३३९) ☐ िुदावन्दिान हबशी याच्याकडे िामगीि, माहूि आरण वऱ्हाडप्रातंाचा दरक्षण भाग हा प्रदेश कािभािासाठी सुपूदु किण्यात 
आिा होता. याच वेळी एरिचपूि, गावीि आरण वऱ्हाड प्रातंाचा उत्ति भाग हा प्रदेश फते्तउल्लाइमादउि्मुल्क याच्या ताब्यात देण्यात आिा होता.] 
 

[(३३९ अ) ★ वऱ्हाडच्या फते्तउल्लाइमादउि्मुल्क याने रवजापूिचा युसुफ आरदििान आरण अहमदनगिचा रनजाम-उि्-मुल्क 
याचं्याबिोबि इ. स. १४९० मध्ये स्वातंत्र्य पुकाििे. त्याच्या नावावरून त्या िाज्यािा इमादशाही घिाणे असे नाव पडिे. महमूद गावानने जेव्हा 
िाज्याची आठ भागामंध्ये रवभागणी केिी तेव्हा इमाद-उि्-मुल्क याच्याकडे गावीिची सुभेदािी आिी. महमूद गावानचा िून झाल्यानंति त्याने 
महमद शहाबिोबि फटकून वागण्यास सुरुवात केिी. पुढे सुितानाने जेव्हा बेळगावकडे कूच केिे तेव्हा फते्तउल्ला सुितानाच्या आजे्ञप्रमाणे येऊन 
दािि झािा पिंतु सुितानाबिोबि कूच करून जाण्याचे अथवा त्याची भेट घेण्याचेही त्याने नाकाििे. नंति सुितानाची भेट न घेता तो वऱ्हाडात 
रनघून गेिा. महमदशहाचा मृत्य ूझाल्यानंति त्याचा मुिगा महमूद हा गादीवि आिा. फते्तउल्ला याने आपिे पूवीचे धोिण पुढे चािरविे. त्यावेळी 
दरक्षणी आरण पिदेशी मुसिमान याचं्यामधीि वैमनस्य रवकोपािा गेिे होते. त्यावेळी फते्तउल्ला याने मरिक नायब याच्याबिोबि िाज्यकािभािात 
वजीिपद स्वीकाििे. पिंतु रबदिमधीि कटकटीिा कंटाळून तो वऱ्हाडकडे चािता झािा, १४९० मध्ये आपिे स्वातंत्र्य जाहीि किीपयंत त्याने 
रबदिकडीि भानगडीकडे िक्ष रदिे नाही.] 
 

[(३४०) ★ वऱ्हाडच्या तुफाििानासंबधंी सय्यद अिीच्या बुरिािे मासीर या गं्रथात पुढीिप्रमाणे हकीकत रदिेिी आहे : 
तुफाििानाने वऱ्हाडच्या इमादशहाचा रवश्वास संपादन करून मुख्य वरजिाचे पद आपल्याकडे घेतिे. पुढे त्याची महत्त्वाकाकं्षा इतकी वाढिी की, 
त्याने दया इमादशहािा पदच्युत किण्याचे ठिरविे. इमादशहाने हुसेन रनजामशहाची मदत मारगतिी. हुसेन रनजामशहाने आपिी फौज 
वऱ्हाडकडे पाठरविी तेव्हा तुफाििानाने वऱ्हाड सोडून बुिहाणपूिचा आश्रय घेतिा. पुढे तािीकोटच्या िढाईनंति मुतुजा रनजामशहा आरण अिी 
आरदिशहा यानंी वऱ्हाडवि स्वािी किण्याचे ठिरविे. अहमदनगितफे फिहादिान आरण रवजापूितफे रदिावििान हे वऱ्हाडवि िवाना झािे. 
तुफाििानाने गावीि गडाचा आश्रय घेतिा. अहमदनगिच्या सैन्याने रकल्ल्यािा वेढा रदिा. दिम्यान तुफाििानाने आरदिशहािा िाच देऊन 
रकल्ल्याचा वेढा उठरवण्यासंबधंी त्याचे मन वळरविे. त्याप्रमाणे अहमदनगि आरण रवजापूि याचंी सैन्ये वेढा उठवनू आपापल्या िाज्याकडे पित 
रफििी. इ. स. १५७२ मध्ये पोतुुगीजाकंडून अहमदनगिचा पिाभव झाल्याचा फायदा घेऊन अिी आरदिशहा आरण तुफाििान यानंी एकजूट 
केिी. प्रथम रनजामशहाने रवजापूिचा समाचाि घ्यावा असे ठिरविे. पिंतु रवजापूिच्या सहकायािेिीज तुफाििानाचा नाश किता येणाि नाही 
म्हणून त्याने रवजापूिशी समझोता केिा. तेव्हा असे ठििे की, आरदिशहाने तेिंगणावि चाि किावी आरण रनजामशहाने वऱ्हाडवि. रनजामशहाचे 
सैन्य त्याप्रमाणे वऱ्हाडात घुसिे. मुतुजा रनजामशहा पाथिी येथे थाबंिा. तो प्रातं त्याने आपल्या अरधकाऱ्यामंध्ये वाटून रदिा. दिम्यान त्यािा असे 



 अनुक्रमणिका 

कळिे की, तुफाििानाने कंधाि प्रातंावि चाि केिी आहे. तेव्हा रनजामशाही सैन्यही कंधािकडे चािून गेिे. हे ऐकून तुफाििानाने रबदिच्या 
रदशनेे चाि केिी. रनजामशहाचे सैन्यदेिीि त्या रदशनेे गेिे. दोन्ही सैन्याची गाठ रबदिजवळ रशकािीच्या मदैानातच पडिी. दोन्ही फौजातं त्या 
रदवशी भयानक युद्ध झािे. पिंतु िातोिात तुफाििान माहूिच्या रदशनेे रनघून गेिा. त्याच्या मागावि रनजामशाही सैन्य गेिे. मेतापूि येथे उभय 
सैन्याची गाठ पडिी. दोन प्रहि िात्रीपयंत युद्ध चाििे होते. मागीिप्रमाणेच तुफाििान पित पळून गेिा. त्याच्या मागावि िुदावन्दिान आरण 
रुस्तुमिान हे होते. त्यानंी तुफाििानाच्या हािचािीकडे दुिुक्ष केिे आरण ते ऐषािामात िारहिे. त्याचा फायदा घेऊन तुफाििानाचा मुिगा 
समशिे-उि्-मुल्क याने अचानक हल्ला करून रनजामशाही सैन्याचा पिाभव केिा. रुस्तुमिान या युद्धात मिण पाविा. मुतुजा रनजामशहाने 
आपल्या सैन्याच्या मदतीसाठी ताबडतोब कूच केिे. तुफाििान आता बुिहाणपूिच्या सिहद्दीवि पोहोचिा होता. त्यािा आश्रय देऊ नये असे 
मुतुजा रनजामशहाने िानदेशचा सुितान रमिानमहमदशहा यािा कळरविे. तेव्हा महमदशहाने तुफाििानािा हाकिून रदिे. तुफाििानाने 
निनाळ्याच्या रकल्ल्याचा आरण समशिे-उि्-मुल्कने गावीिगड रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. या दोन्ही रकल्ल्यानंा रनजामशाही सैन्याने वेढा रदिा. 
जवळ जवळ एक वषभुि रकल्ल्याचंा वेढा चाििा होता. सितेशवेटी निनाळ्याचा पाडाव झािा. तुफाििान रकल्ल्यामधून रनसटिा पिंतु त्यािा 
जवळच्याच एका िेड्यात पकडण्यात आिे. निनाळा पडल्याची बातमी समशिे-उि्-मुल्क यािा कळताच त्यानेही गावीिगडचा रकल्ला 
रनजामशाही सैन्याच्या ताब्यात रदिा. तुफाििान, त्याची इति मुिे, समशिे-उि्-मुल्क आरण इमादशाही घिाण्यातीि इति मंडळी यानंा 
िोहगड येथे बरंदवासात ठेवण्यात आिे. अशा तऱ्हेने वऱ्हाड प्रातं हा रनजामशाही िाज्यात सामीि झािा. मुतुजा रनजामशहाने वऱ्हाडचा सर 
लष्ट्कर म्हणून ित्तािान काशी याची नेमणूक केिी. बहिामिान रगिानी याची गावीिगडचा रकल्लेदाि आरण सय्यद अिी जरहि याची 
निनाळ्याचा रकल्लेदाि म्हणून नेमणूक किण्यात आिी.] 
 

[(३४१) ★ वऱ्हाड प्रातं रनजामशाहीत सामीि झाल्यावि तेथे झािेल्या काही बडंाचंी हकीकत सय्यद अिीने आपल्या बुरिािे मासीर 
या गं्रथात रदिी आहे. ती अशी : 
 

वऱ्हाडात रमजा कुिीिान हा रनजामशाही सिदाि होता. त्याचे आरण सर लष्ट्कर ित्तािान याचे भाडंण होऊन रमजा कुिीने 
ित्तािानािा ठाि माििे. त्याचे बडं मोडण्याकरिता रनजामशहाने िुर्मशदिानािा सर लष्ट्कर म्हणून वऱ्हाडात पाठरविे. याच वेळी िानदेशच्या 
रमिान महमदशहािा वऱ्हाड हजकून घ्यावा अशी हाव सुटून त्याने आपिा सेनापती सय्यद जैनाि यािा वीस हजाि सैन्य देऊन वऱ्हाडवि 
पाठरविे. या सैन्यासमोि आपिा रनभाव िागणाि नाही असे वाटून िुर्मशदिानाने गावीिगडचा आश्रय घेतिा. निनाळा रकल्ल्यािाही 
िानदेशच्या सैन्याने वेढा रदिा. रनजामशाही सैन्य आरण िानदेशचे सैन्य याचं्यात युद्ध होऊन पूणा नदीच्या काठावि रनजामशाही सैन्याचा पिाभव 
झािा. ही हकीकत कळल्यावि मुतुजा रनजामशहाने सय्यद मुतुजा यािा वऱ्हाडात पाठरविे. आता वऱ्हाडात िहाण्यात काही अथु नाही असे वाटून 
िानदेशचा सेनापती सय्यद जैनाि याने िानदेशच्या रदशनेे माघाि घेतिी. 
 

यानंति काही काळाने रफिोजशहा नावाच्या एका इसमाने आपण इमादशहाच्या मुिापैंकी एक आहोत असे सागंनू बडं केिे. त्याने 
वऱ्हाडचा सुभेदाि िानजमान याचा पिाभव केिा. यावि मुतुजा रनजामशहाने सय्यद मुतुजा यािा वऱ्हाडचा अमीि-उि्-उमिाव म्हणजे सर 
सुभेदार म्हणून नेमिे. बंडिोिानंी ह्ा वेळेपयंत एरिचपूिचा ताबा घेतिा होता. सय्यद मुतुजाने एरिचपूि गाठिे. तेव्हा रफिोजशहाने आमनेि चवी 
या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. रनजामशाही सैन्याबिोबि झािेल्या िढाईत रफिोजशहा माििा गेिा. याचवेळी वऱ्हाडातीि गोंड आरण इति 
जमातींनी उठाव केिा आरण रठकरठकाणी िूटमाि किण्यास सुरुवात केिी. त्याचंाही रनजामशाही सैन्याने बीमोड केिा. सय्यद मुतुजा हा 
त्यानंति एरिचपूि येथे िाहू िागिा. यानंति वऱ्हाडात झािेिे बंड म्हणजे अकबि बादशहाचा िाबंचा चुितभाऊ मुजफ्फि हुसेन रमजा याचे होय. 
या सुमािास अकबि बादशहा हा माळव्याच्या स्वािीवि आिा होता. त्याचे आक्मण होईि या भीतीने मुतुजा रनजामशहाने प्ररतकािाची तयािी 
केिी. मुजफ्फि हुसेन रमजा हा दयापूि येथे होता. त्याने सैन्य जमवनू वऱ्हाडकडे कूच केिे. सय्यद मुतुजाने विवि त्याच्याबिाबि पत्रव्यवहाि चािू 
ठेविा. पिंतु प्रत्यक्षात मात्र िढाईची तयािी चािू ठेविी. दोन्ही फौजाचंी गाठ अंजनगाव येथे पडिी. रमजाच्या सैन्यात सय्यद मुतुजाने फूट 
पाडिी होती. युद्ध सुरू झाल्याबिोबि रमजाचे सिदाि रनजामशाही सैन्यािा येऊन रमळू िागिे. तेव्हा रमजाने युद्धातून पळ काढिा आरण तो 
बुऱ्हाणपूिच्या रदशनेे पळून गेिा.] 
 

णबदरची बरीदशािी : तळटीपा 
 

[(३४२) ☐ बिीदशाही घिाण्याचा इरतहास देताना फरिश्त्याने अशी इच्छा प्रकट केिी की, “ज्यािा कोणािा कुतुबशाही, इमादशाही 
आरण बिीदशाही घिाण्याचा साद्यन्त इरतहास रमळेि त्याने तो माझ्या या गं्रथात अंतभूुत किावा.” रब्रर्गज बिीदशाही घिाण्याच्या इरतहासाचा 
फरिश्त्याने रदिेिी हकीकत अनुवादीत किताना असे सागंतो की, “फरिश्त्याने प्रकट केिेल्या इच्छेनुसािच मी गोवळकोंड्याच्या सुितानाचं्या 
इरतहासाबद्दि पुिवणी जोडिेिी आहे.” ही पुिवणी आपण “मिमद कुली कुतुबशिाचा इणतिास” या गं्रथातून रदिी असल्याचे रब्रर्गजने सारंगतिे 
आहे. या गं्रथाच्या िेिकाने आपिे नाव रदिेिे नाही तिी तो फरिश्त्याचा समकािीन असावा. रब्रर्गज पुढे असे सागंतो की, “इमादशाही आरण 
बिीदशाही घिाण्यातीि सुितानाचंा इरतहास वृत्तान्त रमळावा म्हणून मी पुष्ट्कळ वेळा त्या िाज्याचं्या िाजधान्यानंा भेटी रदल्या. पिंतु त्या 
घिाण्याबद्दिची मारहती रमळरवण्याचे माझे सवु प्रयत्न व्यथु गेिे.”] 
 

[(३४३) ★ महमूद गावानच्या िुनानंति बहमनींची सत्ता जवळजवळ रवियािा गेिी. रबदि येथे कासीम बिीद याने बहमनी सुितान 
महमूद शहा यािा आपल्या हातातीि बाहुिे बनरविे. सय्यद अिीच्या बुरिािे मासीर या गं्रथात त्याच्यासंबंधी आिेल्या हकीकतीचा थोडक्यात 
सािाशं पुढे रदिेिा आहे :– कासीम बिीदचे नाव कासीम तुकु ऊफु िवासिान असे होते. त्याच्याकडे कंधाि आरण आजूबाजूचा प्रदेश हा 
जहारगिीदािि होता. त्याने िाज्यामध्ये झािेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन बडं केिे. सुितानाने त्याच्यावि चाि करून जाण्यासाठी 
रदिावििान हबशी याची नेमणूक केिी. युद्धामध्ये कासीम बिीदचा रटकाव न िागल्याने त्याने माघाि घेतिी, आरण कंधािहून बािकोंड्याकडे 
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कूच केिे. रदिावििानाने त्याच्या पाठिागािा सुरुवात केिी. दुदैवाने त्याच्या सैन्यातीि एक हत्ती रपसाळिा आरण त्याने रदिावििानािा 
पायािािी तुडवनू ठाि माििे. ताबडतोब कासीम बिीद हा पाठीमागे रफििा. तेथून तो रबदििा आिा. त्याने िाज्याचा सवु कािभाि आपल्या हाती 
घेतिा. सुितानािा त्याने नाममात्र बादशहा म्हणून ठेविे. कासीम बिीदिा आता अशी महत्त्वाकाकं्षा रनमाण झािी की, िाज्याच्या सवु अरमिानंी 
आपल्या आज्ञा मान्य किाव्यात. िाज्याच्या अरमिानंा हे न पटल्याने त्यानंी एकत्र येऊन सैन्य जमरविे, आरण रबदिवि चाि केिी. त्यानंा तोंड 
देण्यासाठी कासीम बिीद सुितानािा घेऊन िाजधानीबाहेि पडिा. दोन्ही फौजातं तुमुि युद्ध झािे, आरण प्रत्यक्ष सुितान हा जिमी होऊन 
युद्धभमूीवि पडिा. कासीम बिीद हा पळून गेिा. िाज्याच्या अरमिानंी सुितानािा िाजधानीकडे पित पाठरविे, आरण ते आपापल्या देशाकंडे 
रनघून गेिे. त्यानंति कासीम बिीद पुन्हा िाजधानीिा पित आिा आरण िाज्याची सवु सूते्र त्याने आपल्या ताब्यात घेतिी. या सुमािास हबशी 
िोजा मरिक रदनाि दस्तुि-इ-ममारिक आरण मरिक िुषकदम तुकु अजीज-उि्-मुल्क यानंी बंड केिे. त्याचंा मोड किण्यासाठी कासीम बिीद 
याने सुितानािा घेऊन कूच केिे. वाटेत त्यानंा आरदििान आरण फक्-उि्-मुल्क हे येऊन रमळािे. सैन्याच्या डाव्या फळीवि कासीम बिीद हा 
होता. झािेल्या िढाईत शत्रूचा पूणु पिाभव झािा. या िढाईत सुितान कुिी िवासिान हमदानी याने मोठे शौयु गाजरविे. हाच पुढे कुतुब-
उि्-मुल्क म्हणून प्ररसद्धीस आिा. यानंति सुितानाने आपल्या सवु अरमिासंरहत कूच करून बहादूि रगिानी या कोकणपट्टीविीि सुभेदािाचा 
पिाभव केिा. दिम्यानच्या काळात जिी िाज्यातिे अमीि िढाईच्या प्रसंगी सुितानािा येऊन रमळत तिी प्रत्येकाने आपापल्या जहारगिीत 
स्वातंत्र्य पुकाििे होते. कासीम बिीद याच्याकडे औसा आरण कंधाि हे पिगणे होते. त्याचे आरण िाज्यातीि अरमिाचें पटत नसे. कासीम बिीदचा 
मुक्काम औसाच्या रकल्ल्यात होता. िाज्यातीि काही अरमिानंी सुितानािा रवनंती केिी की, “कासीम बिीद हा िाजघिाण्याशी रविोध किीत आिा 
आहे. तो बडं पुकािण्याचे अगोदि त्याचा नाश किण्यात यावा.” त्याप्रमाणे णिजरी ९०६ या वषी सुितान िाजधानीबाहेि पडिा आरण त्याने 
औसाच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. त्याच्याबिोबि असिेल्या काही अरमिाचें कासीमबिोबि संगनमत होते. िढाईिा तोंड िागताच ते कासीम 
बिीदिा जाऊन रमळािे. हे बरघतल्यावि आरदििान आरण कुतुब-उि्-मुल्क हे दोघेजण आपापल्या प्रातंाकंडे रनघून गेिे. त्यावि कासीम बिीद 
सुितानािा येऊन भेटिा आरण त्याच्याबिोबि रबदििा जाऊन िाज्याचे सवु अरधकाि त्याने आपल्याकडे घेतिे. कासीम बिीदच्या 
िाज्यकािभािाचा दिबािातीि अरमिानंा रतटकािा आिा. त्यानंी पुन्हा एकदा कासीम बिीदचा नाश किण्याचे ठिरविे. हे सुितानािा समजताच 
त्याने रबदिवि चािून येणाऱ्या अरमिाकंडे आपल्यातफे रवद्वान मंडळी पाठरविी. अिेि असे ठििे की, कासीम बिीदसह सवांनी आपापल्या 
प्रातंाकंडे रनघून जावे. पिंतु वषातून एकदा सवु अरमिानंी रबदि येथे एकत्र जमावे. यानंति काही काळाने सुितानाने रवजयनगिवि स्वािी केिी. 
स्वािीवरून पित आल्यानंति सुितानाच्या फौजेचा कासीम बिीदने मोड केिा आरण रबदिचा फौजदाि िानजहान यािा ठाि केिे आरण पुन्हा 
एकदा िाज्याचा कािभाि आपल्या हाती घेतिा. कासीम बिीदचे वचुस्व इति अरमिानंा सहन होणे शक्य नव्हते. त्यानंी पुन्हा एकदा कासीम 
बिीदवि रहजरी ९०९ मध्ये चाि केिी. दोन्ही फौजाचें तंुबळ युद्ध झािे त्यात कासीम बिीदचा पिाभव होऊन त्याने िणागंणातून पळ काढिा. 
णिजरी ९१० यावषी कासीम बिीद मिण पाविा.] 
 

[(३४४) ★ कासीम बिीद हा जातीने तुकु होता. महमदशहा बहमनीचा मृत्यू झाल्यानंति बहमनींच्या दिबािात जे दोन पक्ष झािे 
त्यापैकी मरिकनायब रनजामउल्मुल्क याच्या पक्षािा तो रमळािा. नंतिच्या काळात रबदि येथे पिदेशी मुसिमानाचंी जी कत्ति झािी त्यात 
कासीम बिीद याने भाग घेतिा. मरिक नायब याच्याकडे िाज्याची सूते्र आल्यावि त्याने कासीम बिीद याच्याकडे शहिाच्या कोतवािीचे अरधकाि 
रदिे. काही काळाने मरिक नायब याचा िून झािा. त्याच्यारवरुद्ध सुितानाकडे तक्ाि किण्यात कासीम बिीदचाही हात होता. १४९० मध्ये 
अहमदनगि, रवजापूि आरण वऱ्हाड येथे स्वतंत्र शाह्ाचंी स्थापना झाल्यावि कासीम बिीद याच्याकडे शषे बहमनी िाज्याचे अरधकाि आिे. तो 
स्वतः जिी तुकु होता तिी तो सुन्नी पथंी होता. एकेकाळी त्याची मरिक नायब याच्याबिोबि मतै्री होती. साहरजकच िाज्यातीि दरक्षणी पक्षािा तो 
चािण्यासाििा होता पिंतु पिदेशी मुसिमानाचें आरण त्याचे वावडे होते. त्याने सुितानािा सख्त दडपणािािी ठेविे. सुितानाच्या मताचीही 
त्यािा पवा िारहिी नाही. त्याने सुरुवातीिा िाजधानी भोवतािच्या प्रदेशाचा ताबा घेण्यासाठी उपाय योजिे आरण िाज्यातीि रकल्लेदािारंवरुद्ध 
आपल्या फौजा िवाना केल्या. पिंतु त्यानंी रकल्ले स्वाधीन किण्यास नकाि रदिा आरण सुितानाच्या फौजावंि अनेक रवजय रमळरविे. दिम्यान 
रदिावििान हबशी हा िानदेशमधून सुितानािा मदत किण्यासाठी पितिा. त्याने कासीम बिीदचा पिाभव केिा. पिंतु त्याचा पाठिाग किीत 
असताना अचानकपणे रदिावििान हा माििा गेिा. यावि कासीम बिीद हा रबदििा पितिा. त्याने सुितानाची अरतशय केरविवाणी परिस्स्थती 
करून सोडिी. काही इरतहासकाि असे म्हणतात की, बिीदशाही घिाण्याची स्थापना या घटनेपासूनच झािी. 
 

यानंति कासीम बिीदने प्रास्न्तक सुभेदािाचंा रबमोड किण्याचे ठिरविे. त्याने प्रथम युसुफ आरदिशहावि चाि केिी. त्याने 
आपल्याबिोबि अहमद रनजामशहा आरण ख्वाजा जहान यानंा येण्यासाठी पाचािण केिे. पिंतु ऐनवेळी अहमदशहाने िढाईत भाग न घेतल्याने 
कासीम आरण ख्वाजा जहान याचंा पिाभव झािा. इ. स. १४९३ या वषी कासीम बिीदने सुितानािा घेऊन बहादूि रगिानी याच्यावि चाि केिी. 
बहादूि रगिानी याचा युसुफ आरदिशहारवरुद्ध उपयोग होईि असा रवचाि करून कासीम बिीद याने बहादूि रगिानी यािा अरतशय सौम्य अशा 
तहाच्या अटी देण्याचा प्रयत्न केिा. बहादूि रगिानीचा पुढे ख्वाजा जहान याने वध केिा. रगिानीची जहारगिी ऐन उल्मुल्क यािा देण्यात आिी. 
यानंति काही काळाने सुितान आरण कासीम बिीद यानंी दाभोळ बदंिािा भेट रदिी. इ. स. १४९५ मध्ये दस्तूि रदनाि या बडंिोिाचा मोड 
किण्यासाठी युसुफ आरदिशहाची मदत घेणे भाग पडिे. इ. स. १४९७ मध्ये दरक्षणी मुसिमानानंी पिदेशी मुसिमानारंवरुद्ध कट िचिा. पिंतु तो 
उघडकीस आिा आरण कासीम बिीदने मुख्य कटवाल्यानंा ठाि माििे. इ. स. १४९८ मध्ये सुितानाचा मुिगा अहमद याचे युसुफ आरदिशहाची 
मुिगी रबरबरसती रहच्याशी िर्गन ठििे. याप्रसंगी दस्तूि रदनाि आरण युसुफ आरदि याचं्यामध्ये भाडंण उदभविे. कासीम बिीदने दस्तूि रदनािचा 
पक्ष उचिून धििा. पिंतु कासीम बिीद आरण दस्तूि रदनाि याचंा रटकाव न िागनू त्यानंा पळ काढावा िागिा. युसुफ आरदिने सुितानाकडून 
आपल्या मनाप्रमाणे शती मान्य करून घेतल्या आरण रबदिहून कूच केिे. कासीम बिीद हा पित रबदि येथे दािि झािा आरण आपिे पूवीचे 
अरधकाि त्याने सुितानाकडून बळकारविे. काही काळाने युसुफ आरदिने पुन्हा दस्तूि रदनािवि चाि केिी. पिंतु त्याने कासीम बिीद आरण 
अहमद रनजामशहा याचं्या मदतीने आपिा बचाव केिा. कासीम बिीद याचा मृत्य ूइ. स. १५०४ मध्ये झािा.] 
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[(३४५) ★ रवजयनगिबिोबि संघषु चाििेिा असताना रबदिमध्ये अंतस्थ भानगडींना उत आिा. त्यात कासीम बिीद हा बडतफु 
झािा आरण त्याच्या जागी िान-ई-जहान यासं नेमण्यास आिे. रवजयनगिची मोहीम संपल्यावि बिीदने िान-ई-जहानचा िून किरविा, आरण 
त्याचे जागी आपिी नेमणूक किण्यास त्याने सुितानािा भाग पाडिे. या घटनेमुळे युसुफ आरदि, कुतुब उल्मुल्क आरण दस्तुि-इ-ममािीक हे 
बिीदवि चाि करून आिे. झािेल्या युद्धात बिीदचा पिाभव होऊन तो पळून गेिा. यानंति विीि सिदाि आपआपल्या जहारगिीच्या मुििाकडे 
रनघून गेिे. इ. स. १५०४ मध्ये बिीद तेदूि मुक्कामी सुितानास भेटण्यासाठी आिा. त्याने युसुफ आरदि याच्याबिोबि भाडंण उकरून काढिे. या 
भाडंणात युसुफच्या पक्षाच्या ऐन-उल्मुल्क यािा बिीदच्या माणसानंी ठाि माििे. नंति कासीम बिीद रबदिकडे रनघून गेिा. सुितान पितल्यावि 
बिीद त्यािा जाऊन भेटिा. सुितानाने त्याची नेमणूक नायब बारबेक या पदावि केिी, आरण त्यािा रबदि शहिाच्या कोतवािीच्या अरधकािावि 
नेमिे. (बदायुनी ३, १२९)] 
 

[(३४६) ★ सयद अिी (बुिहाणचा कता) कासीम बिीदच्या मृत्यचूा आरण त्याच्यानंति अमीि बिीद गादीवि आल्याच्या घटनेचा उले्लि 
किीत नाही.] 
 

[(३४७) ★ ७ रडसेंबि १५१८ िोजी अमीि बिीद याने महमूदशहाचा मुिगा अहमद यािा गादीवि बसरविे. अमीि बिीद यािा यावेळी 
गादी बळकारवता आिी असती पिंतु तसे केल्यास रवजापूि, अहमदनगि यानंा तोंड देणे आपल्यािा शक्य होणाि नाही म्हणून त्याने ती गोष्ट 
टाळिी. अथात त्याने अहमदशहावि इतकी पकड ठेविी की, त्यािा िाजवाड्याबाहेि जाणेही त्याने मुश्कीि करून टाकिे. त्याचे जीवन त्याने 
दारू, नाचगाणी आदी व्यसनात गुतंवनू बिबाद केिे. महमूदशहाच्या हयातीपयंत कुतुब उि्मुल्क हा सुितानाकडे नजिाणा पाठवीत असे. तो 
आता त्याने बदं केिा. तेव्हा अहमदशहाने बहमनी घिाण्याचा जुना मुकूट मोडून त्याचे रहिे रवकण्यास सुरुवात केिी. हे अमीि बिीद यािा 
कळताच त्यािा अरतशय संताप आिा आरण त्याने ज्यानंी हे रहिे रवकण्यास मदत केिी त्यानंा ठाि केिे. ह्ा दुदैवी सुितानाचा मृत्य ू१५ रडसेंबि 
१५२० िोजी झािा.] 
 

[(३४८) ★ विीउल्ला यािा रवष देऊन ठाि मािल्यानंति बिीदने किीमउल्ला यािा गादीवि बसरविे. हा अहमदशहाचा मुिगा असे 
बदायुनी म्हणतो (३, १३७) पिंतु त्याच्या नाण्यावंरून तो शहाबुद्दीन महमूदशहा याचा मुिगा होता असे रसद्ध होते. (Speight, plate XIX opposite 
p. 305).] 
 

[(३५०) ★ अमीि बिीद याने अल्लाउद्दीन शहानंति विीउल्ला यािा माचु १५२३ मध्ये गादीवि बसरविे. हा अल्लाउद्दीनचा भाऊ असा 
उले्लि फरिश्ता आरण बदायुनी कितात तो चूक आहे. विीउल्ला हा सुितान महमूद याचा मुिगा.] 
 

[(३५१) ★ बदायुनीने आपल्या गं्रथात असे सारंगतिे आहे की, अहमदशहाचा मृत्यू झाल्यानंति अमीि बिीदच्या रमत्रानंी त्यािा गादीवि 
बसण्याबद्दि आग्रह केिा. (भाग ३ िा, पान १३२) पिंतु अमीि बिीदिा इतके धारिष्ट्य झािे नाही आरण त्याने अहमदशहाचा मुिगा अल्लाउद्दीन 
यािा २८ रडसेंबि १५२० िोजी गादीवि बसरविे. अल्लाउद्दीन हा वृत्तीने अरतशय वेगळा होता. त्याने अमीि बिीद यािा बोिावनू सारंगतिे की, 
“माझ्या वरडिानी रवषयोपभोगात दंग होऊन िाज्यकािभािाकडे दुिुक्ष केिे. माझी इच्छा िाज्यकािभािात भाग घेण्याची आहे. तिी तुम्ही मिा 
माझ्या बंधनातून मोकळे तिी किा हकवा मके्किा जाऊन तेथे आत्मसमपुण किण्याची पिवानगी तिी द्या.” यावि अमीि बिीदने त्याच्याविची काही 
बधंने सैि केिी. या गोष्टीचा फायदा अल्लाउद्दीनिा घेता आिा नाही. त्याने अमीि बिीद याच्या रवरुद्धच नव्हे ति साऱ्या बिीदी जमातीरवरुद्ध शि 
उचिण्याचा कट केिा. पिंतु हा कट उघडकीस आिा आरण सुितानाच्या सवु पाठीिाख्यानंा आपल्या प्राणानंा मुकावे िागिे. अमीि बिीद याने 
सुितानािा ५ माचु १५२३ िोजी पदच्युत केिे.] 
 

[(३५२) ★ इ. स. १५१८ मध्ये महमूदशहा मिण पाविा. त्याचा मुिगा अहमद यािा अमीि अिी बिीदने गादीवि बसरविे. तो इ. स. 
१५२१ मध्ये मिण पाविा. अमीि अिी बिीदने त्याचा भाऊ अल्लाउद्दीन यािा आता गादीवि बसरविे. अल्लाउद्दीन शहाने अमीि अिी बिीदरवरुद्ध 
कािस्थान केिे. पण त्यात त्यािा अपयश आिे. अमीि अिी बिीदने त्यािा कैदेत टाकिे आरण काही काळाने त्याचा वध केिा. 
 

अमीि अिी बिीदिा अजून गादीवि बसण्याचे धाडस होत नव्हते. त्याने अल्लाउद्दीनचा भाऊ विीउल्ला यािा गादीवि बसरविे पिंतु 
त्यानेही अमीि अिी बिीदरवरुद्ध कट केल्याने ३ वषांच्या आतच अमीि अिीने त्यािा पदच्युत केिे आरण त्याचा वध केिा. मृत सुितानाच्या 
िाणीशी त्याने रववाह केिा आरण सुितानाचा भाऊ किीमउल्ला यािा गादीवि बसरविे. या सुितानाने मोगि बादशहा बाबि याच्याशी संधान 
बाधंिे. पिंतु अमीि अिी बिीद यािा याचा सुगावा िागिा असावा याचा संशय येऊन त्याने रबदिहून पळ काढिा. अमीि अिी बिीदच्या स्वातंत्र्य 
रमळरवण्याच्या आकाकें्षिा आता कोणताच अडथळा उििा नाही. 
 

दिम्यानच्या काळात काही रवशषे घटना घडल्या त्या नमूद किणे अवश्य आहे. रवजयनगिच्या कृष्ट्णिायाने अमीि अिी बिीदच्या 
रचथावणीवरून रवजापूिचा िायचूि दोआब हजकून घेतिा होता. इ. स. १५२१ मध्ये हा प्रातं हजकून घेण्याचे इस्माईि आरदिशहाचे प्रयत्न फसिे. 
इ. स. १५२४ मध्ये रवजापूि आरण अहमदनगि याचं्यामध्ये अमीि अिी बिीद रवरुद्ध झािेिा तह सोिापूिच्या प्रश्नावरून रफसकटिा. तेव्हा 
बुिहाण रनजामशहा, अिाउद्दीन इमादशहा आरण अमीि अिी बिीद यानंी इ. स. १५२५ मध्ये रवजापूिवि चाि केिी. पिंतु त्यात या युतीचा पिाभव 
झािा. इ. स. १५२७ मध्ये बुिहाण रनजामशहाने अमीि अिी बिीदच्या मदतीने माहूिचा रकल्ला हजकून घेतिा आरण वऱ्हाडात िुटािूट केिी. 
यावि इमादशहा आरण त्याचा दोस्त िानदेशचा सुितान महमद यानंी गुजिाथच्या बहादूिशहाची मदत मारगतिी, त्यामुळे बुिहाण, अमीि अिी 
बिीद आरण इस्माईि याचंी तात्पुिती एकी झािी. अमीि अिी आरण बुिहाण पिंड्याकडे रनघून गेिे. अिेि बुिहाण रनजामशहाने बहादूिशहाच्या 
नावे िुत्बा वाचण्याचे कबिू केल्यावि बहादूिशहा गुजिाथकडे रनघून गेिा. 



 अनुक्रमणिका 

रवजापूिच्या फौजा यावेळी बुिहाण रनजामशहाच्या मदतीकिता आल्या होत्या. त्यानंा रफतूि किण्याचे अमीि अिी बिीदने प्रयत्न केिे. 
अमीि अिी बिीदिा रशक्षा किण्यासाठी इस्माईिने रबदिवि चाि केिी. अमीि अिी आता वृद्ध झािा होता. त्याने कुतुबशहाकडे मदतीची याचना 
केिी आरण रबदिचे िक्षण किण्याचे काम आपल्या मुिावंि सोपरविे. तो स्वतः उदरगिकडे गेिा. त्याच्या रवनंतीवरून अल्लाउद्दीन इमादशहाने 
रबदिकडे इस्माईि आरदिजवळ िदबदिी किण्यासाठी कूच केिे. रबदि आपल्या ताब्यात रदल्यािेिीज आपण वाटाघाटीिा तयाि होणाि नाही 
असे इस्माईि आरदिने कळरविे. रनिाश होऊन अमीि अिी बिीद नशते दंग झािा त्यािा आसदिानाने पकडून इस्माईिच्या समोि नेिे. 
आरदिशहाने त्यािा उन्हात दोन तास रतष्ठत ठेविे आरण रबदिचा रकल्ला स्वाधीन न झाल्यास त्यािा ठाि मािण्याची धमकी रदिी. अिेि 
बिीदच्या मुिानंी रबदि स्वाधीन केल्यावि अमीि अिीची सुटका किण्यात आिी. आरदिशहाने रबदिमध्ये प्रवेश करून अमीि अिी बिीदिा 
आपल्या सिदािातं दािि करून घेतिे. काही काळानंति आरदिशहाने िायचूि दोआब हजकून घेतिा. त्याप्रीत्यथु त्याने मेजवानी रदिी. अमीि 
अिी बिीदिा त्यावेळी अत्यंत अपमानास्पद िीतीने वागरवण्यात आिे. त्याचा उल्लेि कुत्रा असा करून आरदिशहाने त्याची हेटाळणी केिी. 
झािेल्या अपमानाने अिीच्या डोळ्यात अशू्र आिे. याप्रसंगी इस्माईि आरदिशहाने कल्याणी आरण कंधाि हे देण्याच्या अटीवि अमीि अिीकडे 
रबदि सुपूतु केिे. पुढे अमीि अिीने कल्याणी आरण कंधाि देण्याचे नाकािल्यावि संघषाचा प्रसंग उदभविा. अमीि अिीने बुिहाणची मदत घेतिी 
आरण रवजापूिवि चाि केिी. पिंतु असदिानाने दोघाचंाही पिाभव केिा. इ. स. १५३४ मध्ये अमीि अिीिा बिोबि घेऊन इस्माईिने 
निगोंड्यावि चाि केिी. या स्वािीत इस्माईि आजािी पडून मिण पाविा. इ. स. १५४० मध्ये बुिहाण रनजामशहाने अमीि अिी बिीद यािा 
बिोबि घेऊन पिंड्यावि चाि केिी, आरण त्याने सोिापूि घेतिे. इब्राहीम आरदिशहा गुिबर्गयाकडे रनघून गेिा. बुिहाण आरण अमीि अिी यानंी 
रवजापूि शहिाची िुटािूट केिी आरण गुिबर्गयाकडे मोचा वळरविा. पिंतु इब्राहीम आरदिशहा, दया इमादशहा आरण असदिान यानंी बुिहाण 
आरण अमीि अिी बिीद याचंा पिाभव करून त्यानंा बीडकडे माघाि घ्यावयास िाविी. तेथून ते दौिताबादकडे रनघून गेिे. इ. स. १५४२ सािी 
अमीि अिी बिीद मिण पाविा.] 
 

[(३५३) ★ कासीम बिीदनंति अमीि बिीद याच्याकडे िाज्याचा कािभाि आिा. णिजरी ९०९ या वषी आरदििानाने िाजघिाण्याशी 
संबधं जोडिा. अमीि बिीद आरण आरदििान यानंा पिस्पिारंवषयी दे्वष वाटे. या रववाहाच्या रनरमत्ताने आरदििान हा रबदििा आिा असताना 
अमीि बिीदने आरदििानाच्या सैन्यावि हल्ला केिा. दोन-तीन मरहने हे युद्ध चाििे होते. आरदििानाच्या पक्षातीि मरिक ऐन-उि्-मुल्क हा 
या युद्धात ठाि झािा आरण हे युद्ध तात्पुिते थाबंिे. सुितानाने ऐन-उि्-मुल्क याचा प्रदेश ताब्यात घेतिा. त्यानंति तो रबदििा पितिा. त्याने 
िाजधानीचा कािभाि अमीि बिीद याजकडे सोपरविा. णिजरी ९२० या वषी सुितानाने आरदििानाच्या सल्ल्यावरून गुिबगा शहिावि चाि 
केिी आरण ते शहि धुळीिा रमळरविे. तेथीि सुभेदाि दस्तुि-इ-ममारिक याने अमीि बिीदचा आश्रय घेतिा, णिजरी ९२१ या वषी अमीि बिीद 
याने कुतुब-उि्-मुल्क याच्याबिोबि संगनमत करून दस्तुि-इ-ममारिक यािा बिोबि घेतिे आरण िाजधानीवि चाि केिी आरण रबदििा वेढा 
रदिा. आरदििानाच्या वतीने अजमत-उि्-मुल्क याने सामोपचािाने विीि किह रमटरविा. याच वषी अमीि बिीद आरण दस्तूि-इ-ममारिि 
याचं्यामध्ये किह रनमाण झािा. या वेळी िाज्याचा एक अमीि िुदावन्दिान याने बडं केिे. त्याचा पाडाव किण्यासाठी सुितानाने अमीि बिीदची 
मदत मारगतिी, सुितानाने िुदावन्दिानावि चाि केिी. तेव्हा त्याने इमाद-उि्-मुल्क याच्याकडे मदतीची याचना केिी. त्याच्याकडून मदत 
आल्यावि सुितानाबिोबि त्याच्या फौजेची िढाई झािी. त्यात त्याचा पिाभव झािा आरण तो कैद झािा. त्यािा फाशी देण्यात आिे. यानंति 
िाजधानीमध्ये असिेल्या अनेक अमीिापैंकी शुजातिानाने अमीि बिीदच्या सते्तरवरुद्ध बडं पुकारून िाजधानीतून पळ काढिा. त्याच्या 
पाठिागावि सुितानाने अमीि बिीद याची रनयुक्ती केिी. त्याने शुजातिानाचा पाठिाग करून त्यािा ठाि माििे. त्यानंति तो िाजधानीिा पित 
रफििा, अमीि बिीदची सत्ता रदवसेंरदवस वाढतच गेिी. णिजरी ९२४ या वषी सुितान महमूद हा मिण पाविा. सय्यद अिी असे सागंतो की, 
बिाच काळपयंत सुितान महमूद हा अमीि बिीद याच्या कैदेत होता. त्यातच त्याचा मृत्यू झािा. (येथे एक गोष्ट नमूद किण्यासाििी आहे. ती ही 
की, सय्यद अिी कासीम बिीदच्या मृत्यचूा आरण त्याच्यानंति अमीि बिीद गादीवि आल्याच्या घटनेचा उले्लि किीत नाही.)] 
 

[(३५४) ★ अमीि बिीद याने आता महमूदशहाचा एक मुिगा विीउल्ला यािा गादीवि बसरविे. (फरिश्ता याचा उल्लेि अल्लाउद्दीनचा 
भाऊ असा कितो ति बदायुनी तो अल्लाउद्दीनचा चुित भाऊ असे सागंतो. दोघाचंी मारहती चुकीची आहे.) (अरधक मारहतीसाठी स्पेट ‘Coins of 
the Bahamani King’; इस्िारमक कल्चि, हैद्राबाद १९३५, पान २९०) विीउल्लाने देिीि बधंनातून मोकळे होण्याचा प्रयत्न केिा पिंतु अमीि 
बिीद याने त्यािा जनानिान्यातच कैद करून ठेविे. िाजघिाण्याशी संबधं जोडण्याकरिता म्हणून त्याने मिहूम अहमदशहाची रवधवा िी रबबी 
रसत्ती रहच्याबिोबि रववाह केिा. अमीि बिीद यािा आता जनानिान्यात िाजिोस प्रवेश किता येत असे. त्याचे िक्ष आता सुितानाच्या पत्नीकडे 
गेिे. या गोष्टीिा रतने हिकत घेतल्याने १५२६ च्या सुरुवातीिा अमीि बिीद याने सुितानावि रवषप्रयोग केिा. याबाबत बदायुनी असे सागंतो की, 
अमीि बिीदने सुितानाच्या पत्नीबिोबि िर्गन केिे, आरण नंति सुितानािा ठाि केिे हे संभवत नाही. कािण अमीि बिीदबिोबि िर्गन किण्याचे 
अगोदि रतिा विीउल्लापासून घटस्फोट घ्यावा िागिा असता. रनजामउद्दीन अहमद सागंतो त्याप्रमाणे सुितान मिण पावल्यावि त्याने त्याच्या 
पत्नीबिोबि िर्गन केिे असावे हे अरधक संभवते. विीउल्लाच्या मृत्यनंूतिही अमीि बिीद याने गादी बळकारवण्याचा प्रयत्न केिा नाही. त्याने त्याचा 
भाऊ किीमउल्ला यािा गादीवि बसरविे. बदायुनीच्या हरककतीप्रमाणे हा अहमद शहाचा मुिगा होता. पिंतु त्याच्या नावाची जी नाणी उपिब्ध 
आहेत त्यावरून तो शहाबुद्दीन महमूदचा मुिगा होता असे रसद्ध होते. (स्पेट, पान ३०५) किीम उल्लाने अमीि बिीदच्या कचायातून मुक्त 
होण्यासाठी बाबििा पत्र रिहून त्याची मदत मारगतिी. त्यािा त्याने वऱ्हाड आरण दौिताबाद हे दोन प्रातं देऊ केिे. ही बातमी बाहेि फुटल्याने 
किीमउल्ला जीवाच्या भीतीने रबदि सोडून पळून गेिा. याप्रमाणे किामउल्लाच्या पिायनाबिोबि बहमनी घिाणे संपुष्टात आिे आरण रबदिच्या 
बिीदशाही घिाण्याचा अंमि िऱ्यािुऱ्या अथाने सुरू झािा.] 
 

[(३५५) ★ कासीम बिीदनंति रबदिमधीि सवारधकाि त्याचा मुिगा अमीि अिी बिीद याजकडे आिे. या सुमािास युसूफ 
आरदिशहा याने रशया पथंाचा स्वीकाि केिा त्याच्यारवरुद्धच्या िढ्यात अमीि अिी बिीद, अहमद रनजामशहा आरण कुतुबशहा यानंी युती केिी. 
अमीि अिी बिीदच्या रबदिमधीि प्रभतु्वाबद्दि वैषम्य वाटल्याने अल्लाउद्दीन इमादशहा मात्र या युतीिा रमळािा नाही. या युतीरवरुद्ध आपिा 
रटकाव िागणाि नाही हे जाणून युसूफने िानदेशकडे पळ काढिा. तेथून त्याने अहमदशहा आरण कुतुब-उि्-मुल्क यानंा अमीि अिी बिीदरवरुद्ध 



 अनुक्रमणिका 

रफतविे. त्यानंति त्याने महमूदशहािा पत्र रिहून क्षमेची याचना केिी. त्यावि अमीि अिी बिीदने युसूफ आरदिशहािा अपमानास्पद उत्ति 
पाठरविे. युसूफ आरदि हा िानदेशातून पितिा, आरण इमादशहाची मदत घेऊन त्याने सुितान आरण अमीि बिीद याजंवि कळम येथे हल्ला 
चढरविा. या िढाईत युसूफ आरदिचा रवजय झािा. 
 

इ. १५१४ मध्ये अमीि अिी बिीदने जहागंीििानािा दस्तूि उि्-ममारिक ही पदवी रदिी; आरण त्यािा गुिबगा प्रातंाचा सुभेदाि 
म्हणून नेमिे. नंति त्याने बादशहािा घेऊन रवजापूिवि स्वािी केिी. पिंतु इस्माईि आरदिशहाने त्याचा पिाभव केिा. बादशहािा घेऊन 
इस्माईि आरदिशहा गुिबर्गयाकडे गेिा. तेव्हा अमीि अिी बिीद औसाकडे पळून गेिा. पिंतु त्याने बुिहाण रनजामशहाची मदत घेतिी आरण 
रबदि येथीि रवजापूिच्या फौजेिा हाकिून िाविे. याप्रमाणे त्याने पुन्हा एकदा िाज्याची सूते्र हाती घेतिी. अमीि अिी बिीदच्या जाचािा 
कंटाळून महमूदशहाने वऱ्हाडकडे पळ काढिा. अल्लाउद्दीन इमादशहाने त्यािा मदत देऊ केिी. अमीि अिी बिीदने बुिहाण रनजामशहाची मदत 
घेतिी. िढाईच्या ऐनवेळी महमूदशहा हा अमीि अिी बिीदकडे आिा. इमादशहाने माघाि घेतिी. परिणामी अमीि अिी बिीदने सुितानािा 
कामठाणा येथे बरंदवासात ठेविे. इ. स. १५१७ मध्ये अमीि अिी बिीदने सुितानािा घेऊन माहूिवि चाि केिी. कािण िुदावंदिानाचा मुिगा 
शािजािान याने कंधाि आरण उद्गीि याचंी िुटािूट केिी होती. झािेल्या िढाईत शािजािान माििा गेिा. पिंतु इमादशहाने अमीि अिी 
बिीदवि चाि करून त्यािा माघाि घेणे भाग पाडिे.] 
 

[(३५६) ★ अमीि अिी बिीदच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा अिी बिीदशहा हा गादीवि आिा. इ. स. १५४३ मध्ये रवजापूिरवरुद्ध 
रवजयनगि, गोवळकोंडा आरण अहमदनगि यानंी केिेल्या युतीत अिी बिीदशहा हा सामीि झािा. त्याने आरण बुिहाण रनजामशहाने सोिापूििा 
वेढा घातिा. पिंतु इब्राहीम आरदिशहाने रवजयनगििा फोडल्यामुळे अिेि रवजापूिचा रवजय झािा. रवजापूिरवरुद्ध इ. स. १५४४ मध्ये पुन्हा 
एकदा उठाव झािा. अिी बिीदशहाने या उठावात सामीि होण्याचे नाकािल्याने बुिहाण रनजामशहाने रबदिच्या िाज्यावि हल्ला करून औसा, 
उद्गीि आरण कंधाि हे रकल्ले घेतिे. 
 

इ. स. १५४७ मध्ये बुिहाण रनजामशहाने रवजापूिरवरुद्ध युद्ध पुकारून सोिापूििा वेढा रदिा. पिंतु प्रथम त्याने अिी बिीदशहा याचा 
समाचाि घेण्याचे ठिरविे आरण सोिापूिचा वेढा उठवनू कल्याणीिा वेढा रदिा आरण कल्याणी हजकून घेतिे. यानंति काही वषपेयंत अिी 
बिीदशहा याचा रवजापूि, अहमदनगि आरण गोवळकोंडा याचं्यामधीि संघषात संबधं आिेिा रदसत नाही. १५६२ मध्ये आरदिशहा, सदारशविाय, 
वऱ्हाड आरण रबदि याची अहमदनगि आरण गोवळकोंडा याचं्या रवरुद्ध एकी झािी. या संघषात मुसिमान सुितानानंा रवजयनगिचा अरतशय कटू 
अनुभव आल्याने दरक्षणेतीि मुसिमानी सुितानानंी रवजयनगिरवरुद्ध एकी केिी. अिी बिीदशहा या युतीत सामीि झािा. प्रत्यक्ष िढाईत अिी 
बिीदशहा हा डाव्या फळीवि होता. त्याच्या जोडीिा इब्राहीम कुतुबशहा होता रवजयनगिच्या फौजानंी केिेल्या माऱ्यामुळे मुसिमानाचंी डावी फळी 
कोसळून पडत होती पिंतु हुसेन रनजामशहाच्या फौजानंी बाजू सावरून धििी. रवजयनगिचा या िढाईस पूणु पिाभव झािा. मुसिमानाचं्या 
फौजानंी रवजयनगिचा रवध्वंस केिा. यामध्ये अिी बिीदनेही भाग घेतिा होता. 
 

इ. स. १५७२ मध्ये मूतुजा रनजामशहाने वऱ्हाड हजकून घेण्याचे ठिरविे. वऱ्हाडमध्ये बुिहाण इमादशहा यािा पदच्यतू करून त्याचा 
वजीि तुफाििान याने िाज्यकािभाि आपल्या हाती घेतिा होता. तुफाििानाने अिी बिीदशहाकडे मदत मारगतिी पिंतु त्याने ती नाकाििी. 
मूतुजा रनजामशहाची वऱ्हाडविीि स्वािी यशस्वी झािी आरण वऱ्हाड अहमदनगिच्या िाज्यात सामीि झािे. आता मूतुजा रनजामशहा रबदि 
काबीज किीि अशी भीती कुतुबशहा आरण िानदेशचा सुितान महमद दुसिा यानंा वाटिी. असे झाल्यास अहमदनगिच्या शक्तीत वाढ होईि 
असा रवचाि त्याने केिा. दिम्यान अिी आरदिशहाने दरक्षणेकडून मुिूि हजकल्याने त्याचा धोका आपल्यािा अरधक आहे असे कुतुबशहा यािा 
वाटिे. तेव्हा इब्रारहम कुतुबशहाने अहमदनगिशी समझोता केिा. यानंति मूतुजा रनजामशहाने त्याच्या मजीतल्या सारहबिान या हिकट 
इसमािा “रबदि तुझ्या स्वाधीन कितो” असे वचन रदिे. या कामी त्याने इब्राहीम कुतुबशहाची मदत रमळरविी. या आक्मणाचा प्ररतकाि 
किण्यासाठी अिी बिीदशहाने अिी आरदिशहाकडून अरतशय अपमानास्पद अटीवि मदत रमळरविी. परिणामी मूतुजा रनजामशहािा रबदिचा 
वेढा उठवनू पित जावे िागिे. इ. स. १५७९ मध्ये अिी बिीदशहा याचा मृत्य ूझािा.] 
 

[(३५७) ★ अिी बिीदशहा याच्या मृत्यनंूति त्याचा मुिगा इब्राहीम बिीदशहा हा गादीवि आिा. यानंतिच्या २० वषांच्या काळात 
मोगिाचंा दरक्षणेच्या िाजकािणात प्रवेश झािा. दरक्षणेमधीि िाजकािणात इब्राहीम बिीदशहाने भाग घेतल्याचे फािसे उले्लि नाहीत. १५९९ मध्ये 
मोगिानंी अहमदनगििा वेढा रदल्यानंति बिीदशाही घिाण्यातीि सुितानानंी त्याबाबत कोणता दृरष्टकोन स्वीकाििा हेही समजण्यास जागा 
नाही. इ. स. १६०० मध्ये अकबि बादशहाने िानदेश हजकून घेतल्यानंति रवजापूि, गोवळकोंडा आरण रबदि हजकून घेण्याचे ठिरविे होते. पिंतु 
दिम्यान सिीमच्या बंडामुळे त्यािा दरक्षणेतून पित रफिावे िागिे. अकबिाच्या मृत्यचेू वेळी अहमदनगिचे छोटेसे िाज्य दुसऱ्या मूतुजा 
रनजामशहाकडे नामधािीरित्या होते. रवजापूि आरण गोवळकोंडा ही मोठी िाज्ये आरण रबदिचे छोटेसे िाज्य याचें स्वतंत्र आस्स्तत्व होते. इ. स. 
१६१९ मध्ये रवजापूिच्या आरदिशहाने रबदिचे िाज्य िािसा केिे. अशािीतीने जवळ जवळ १०० वष ेअस्स्तत्वात असिेल्या रबदिच्या बिीदशाही 
घिाण्याचा अस्त झािा.] 
 

[(३५८) ★ फरिश्त्याच्या गं्रथातीि कुतुबशाही घिाण्याचंा वृत्तातं्ताच्या पूणु अनुवाद रब्रर्गज याने रदिेिा आहे. त्याचा मिाठी अनुवाद 
विीि प्रकिणात आिेिा आहे. कुतुबशाही घिाण्याचा अरधक समग्र इरतहास देणािे फरिश्त्याच्या समकािीन िेिकाने रिरहिेिे एक पुस्तक 
रब्रर्गज यािा रमळािे. या िेिकाने आपिे नाव रदिेिे नाही. त्याचेही भाषातंि रब्रर्गज याने केिे आरण फरिश्त्याच्या भाषातंिाच्या शवेटी ते रदिे. 
त्यातीि महत्त्वाचा भाग सािाशंरूपाने पुढे रदिा आहे. अनुवादाची इंग्रजी पानाचंी संख्या १४६ (फरिश्ता भाग ३, पाने ३३९ ते ४८४) एवढी भिते. 
पुस्तकाचा परिचय अपूणु िाहू नये म्हणून प्रकिणाचंा सािाशंही या रठकाणी रदिा आहे. 
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प्रकरि पणिले 
 

सुलतान कुली कुतुबशिा 
 

िेिकाने प्रथम कुिी कुतुबशहाचा कुिवृत्तातं रदिा आहे. तो इिाणातून हहदुस्थानात आिा आरण रबदि येथे गेिा. तेथे महमूदशहा 
बहमनी िाज्य किीत होता. एकदा महमूहशहा बहमनींवि काही हबशी आरण दरक्षणी िोकानंी हल्ला केिा. त्यातून सुितान कुिी याने मोठी 
मदुुमकी दािवनू सुितानाची सुटका केिी. यानंति अनेक प्रसंगी सुितान कुिी याने सुितानाची चाकिी बजाविी. याबद्दि बक्षीस म्हणून 
सुितानाने त्यािा अमीि-उि्-उमिा ही पदवी रदिी आरण त्यािा तेिंगणाचा सुभेदाि नेमिे. यानंति सुितान कुिी हा महमूहशहा बहमनीने 
बहाददूि रगिानीवि केिेल्या स्वािीत हजि होता. काही काळाने मरिक कासीम बिीद याने रबदि येथे सवु सत्ता बळकारविी. त्याचा पाडाव 
किण्यासाठी युसुफ आरदििान, कुतुब-उि्-मुल्क, वगैिे रबदिवि चाि करून गेिे. त्याजबिोबि कासीम बिीदने तात्पुिता समझोता केिा. 
णिजरी ९०८ (इ. स. १५०२) या वषी सुितान महमूदशहा बहमनी याने रवजयनगिवि स्वािी केिी. या स्वािीत सुितान कुिी हा महमूदशहािा ३ 
हजाि घोडेस्वाि आरण दहा हजाि पायदळ घेऊन उटगी या गावी येऊन रमळािा. या स्वािीत िायचूि आरण मुद्गि हे रकल्ले पाडाव किण्यात 
आिे. महमूदशहा बहमनी हा रबदििा पित रफििा. णिजरी ९०९ (इ. स. १५०४) मध्ये कासीम बिीद याने पुन्हा रबदि ताब्यात घेऊन सुितानािा 
बरंदस्त केिे. पुन्हा एकदा प्रारंतक सुभेदािानंी कासीम बिीदवि चाि केिी. सुितान कुिीच्या शौयामुळे प्रारंतक सुभेदािानंा यश रमळािे आरण 
बिीदने औसाकडे पळ काढिा. याच वषी महमूदशहा बहमनीने कुिी कुतुब-उि्-मुल्क यािा घेऊन युसुफ आरदििानावि काही कािणामुळे 
स्वािी केिी पण दोघाचंा समेट झािा. 
 

णिजरी ९११ (इ. स. १५०६) या वषी महमूदशहा बहमनीने पुन्हा एकदा प्रारंतक सुभेदािानंा घेऊन रवजयनगिवि चाि केिी. कुतुब-
उि्-मुल्क याने रवजयनगिाबिोबि झािेल्या िढाईत पिाक्म गाजविा पण बहमनी सैन्यािा माघाि घ्यावी िागिी. यानंति पुन्हा एकदा 
महमूदशहा बहमनी हा कासीम बिीदच्या कच्छपी िागिा. णिजरी ९१२ (इ. स. १५०७) या वषी महमूदशहा बहमनी मिण पाविा. त्याच्या 
मृत्यबूिोबि प्रारंतक सुभेदािानंी आपिा िाजरनष्ठेचा बुििा फेकून देऊन स्वातंत्र्य पुकाििे. यामध्ये सुितान कुिी कुतुब-उि्-मुल्क हाही होता. 
त्याने गोवळकोंडा ऊफु महमदनगि हे आपिे िाजधानीचे रठकाण केिे. आपल्या कािरकदीची परहिी काही वष ेकुतुबशहाने आजूबाजूच्या हहदू 
िाजेिजवाड्याचंा मोड किण्यात घािरविी, त्याने ६० ते ७० रकल्ले हजकून घेतिे. यामध्ये प्रमुि रकल्ले िाजकोंडा, कोरवळकोंडा, देविकोंडा, 
पानगळ, गुणपुिा, रजिकोंडा, येिगंडि, मुिुनगुि, एटगीि, मेडक, भोवंगीि, वेिमकोंडा, विंगळ, कूमामटे, इंद्रकोंडा, िामगीि, कोंडापल्ली, 
एिोि आरण रचटकोळ हे होते. ती हकीकत अशी–प्रथम सुितानाने िाजकोंडा आरण देवकोंडा हे रकल्ले काबीज केिे. ही बातमी रवजयनगिचा 
िाजा कृष्ट्णिाय यािा समजिी तेव्हा त्याने ३५०००० फौज घेऊन गोवळकोंड्यावि स्वािी केिी. त्यानंा प्ररतकाि किण्यासाठी कुतुबशहाने कूच 
केिे. दोन्ही फौजाचंी गाठ पानगळ येथे पडिी. मोठे घनघोि युद्ध झािे. हहदंूचा पिाजय होऊन त्यानंी िणातून पळ काढिा. त्यानंति सुितानाने 
पानगळिा वेढा रदिा. दोन मरहन्याचं्या वेढ्यानंति पानगळचा पाडाव झािा. पानगळहून सुितानाने गुणपुऱ्यावि चाि केिी आरण रकल्ल्यािा 
वेढा रदिा. रकल्ल्यातीि रशबंदीने वािंवाि हले्ल करून मुसिमानाचें पुष्ट्कळ नुकसान केिे. अिेि रकल्ला मुसिमानाचं्या स्वाधीन झािा. 
गुनपुऱ्याहून सुितानाने कोरविकोंड्यावि चाि केिी. येथेही अनेक चकमकी झाल्या. दोन्ही पक्षाचें िूप नुकसान झािे. सिते शवेटी रकल्ला 
मुसिमानाचं्या स्वाधीन झािा. 
 

सुितान या स्वािीवि असताना रकवाम-उि्-मुल्क तुकु नावाच्या बहमनींच्या अरधकाऱ्याने गोवळकोंड्याच्या उत्तिेकडीि प्रदेशावि 
हल्ला केिा होता. विीि मोरहमेवरून पितल्यावि कुिी कुतुबशहाने रकवाम-उि्-मुल्कवि चाि केिी. दोन्ही फौजाचंी गाठ एिगंडिपासून १ 
रदवसाच्या मजिे इतक्या अंतिावि पडिी. त्यात रकवाम-उि्-मुल्काचा पिाभव होऊन तो वऱ्हाडात अल्लाउद्दीन इमादशहाच्या आश्रयािा गेिा. 
कुतुबशहाने इमादशहािा रकवाम-उि् मुल्क यािा आश्रय न देण्याबद्दि कळरविे. ही रवनंती इमादशहाने फेटाळिी. तेव्हा कुतुबशहाने 
इमादशहावि स्वािी केिी. इमादशहाही प्ररतकािाथु रनघािा. दोन्ही फौजाचंी गाठ िामगीिच्या रकल्ल्याजवळ पडून त्यात इमादशहाचा पूणु पिाजय 
होऊन तो वऱ्हाडात पळून गेिा. सुितान कुिी कुतुबशहा हा त्यानंति गोवळकोंड्यािा पितिा. 
 

या सुमािास कुमामेटच्या िाजाने (रसतापती) गोवळकोंड्याच्या प्रदेशावि आक्मण केल्याची बातमी आिी. या िाजाच्या ताब्यात 
कुमामेट, बेिमकोंडा, विंगळ आरण इति रकल्ले होते. सुितानाने प्रथम बेिमकोंड्यावि चाि केिी आरण मोठ्या शतीने तो रकल्ला हजकून घेतिा. 
यावि रसतापतीने सुितानावि चाि केिी. दोन्ही फौजातं घनघोि युध्द झािे. मुसिमानाचें अनेक अरधकािी ठाि झािे पिंतु अिेि िाजा रसतापती 
यािा माघाि घ्यावी िागनू िणागंणातून पळ काढावा िागिा. पिाभतू झािेल्या रसतापतीने कोंडापल्ली, इंद्रकोंडा, वादपल्ली आरण एटगीि येथीि 
िाजाचंी मदत मारगतिी. हे सवु िाजे कुमामेट येथे एकरत्रत झािे. कुतुबशहािा हे कळताच त्याने त्याचं्यावि चाि केिी. कुमामेटपासून जवळच 
दोन्ही फौजातं युद्ध झािे. युद्धात मुसिमानाचंा रवजय झािा. रसतापतीने िामचंद्रदेवाकडे आश्रय घेतिा. यावि कुतुबशहाने कुमामेटवि चाि 
केिी. वेढा बिाच काळपयंत चाििा. मुसिमानाचंी असंख्यात माणसे ठाि झािी. अिेि कुतुबशहाने रनकिाचा हल्ला करून रकल्ला हजकून घेतिा. 
रकल्ल्याविीि सवांची कत्ति किण्यात आिी. वि सारंगतल्याप्रमाणे रसतापतीने कोंडापल्लीचा िाजा गजपरत याचा मुिगा िामचंद्रदेव याच्याकडे 
आश्रय घेतिा होता. गजपतीच्या ताब्यात तेिंगण आरण ओरिसाचा बगंािपयंतचा मुिूि होता. िामचंद्रदेवाने रसतापतीिा मदत देण्याचे ठिरविे. 
त्याने ३,००,००० घोडेस्वाि एवढे सैन्य जमवनू कुतुबशहावि चाि केिी. कुतुबशहाने देिीि शतू्रशी मुकाबिा किण्यासाठी तयािी केिी. दोन्ही 
फौजाचंी गाठ पिूनारचभिू नदीजवळ पडिी. या िढाईत कुतुबशहाचा रवजय झािा आरण समुद्ररकनािपट्टीजवळचा सवु प्रदेश त्याच्या ताब्यात 
आिा. यानंति कुतुबशहाने कोंडापल्ली, एिोि आरण िाजमहेन्द्रीचा पाडाव केिा. िामचंद्रदेवाच्या पिाभवाची बातमी वैजनाथदेव ऊफु गजपरत 
यािा कळताच त्याने वकीि पाठवनू कुतुबशहाबिोबि तह केिा. गोदाविी ही दोन्ही िाज्यामंधीि सिहद्द मानण्यात यावी असे या तहान्वये ठििे. 
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या मोरहमेवरून गोवळकोंड्यािा पितल्यावि रवजयनगिच्या कृष्ट्णिायाने गोवळकोंड्याच्या सिहद्दीनरजकच्या मुिुिावि आक्मण 
केल्याची बातमी आिी. कुतुबशहाने सैन्य जमवनू कोंडवीिच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. पिंतु शत्रूने बेिमकोंडा आरण इनकोंडा या जवळीि 
रकल्ल्यावि गरनमीकाव्याच्या िढाईचा अविंब करून सुितानाच्या फौजेिा इतके सताविे की सुितानाने कोंडवीि सोडून बेिमकोंडा या 
रकल्ल्यावि चाि केिी. रकल्ला िवकि हाती येण्याची रचन्हे रदसेनात. फौजेचे भािी नुकसान होऊ िागिे. अिेि सुितानाने सवु फौजेरनशी 
रकल्ल्यावि हल्ला चढवनू रकल्ला हस्तगत केिा. तेथून सुितानाने कोंडापल्लीकडे कूच केिे. या सुमािास कोंडवीि येथीि िाजपुत्र हैदििान याच्या 
हातािािीि हहदू अरधकाऱ्यानंी बडं केिे तेव्हा सुितानाने िाजपुत्राच्या मदतीसाठी कूच केिे. सुितानाने बेिमकोंडा येथे सुहेििानािा ठेविे 
होते. सुितान पित गेिा असे पाहून कृष्ट्णिाय ने आपल्या पुतण्यािा त्याच्यावि हल्ला किण्यास पाठरविे. सुहेििानािा त्याचा प्ररतकाि किणे 
शक्य नसल्याने त्याने रकल्ला ताब्यात देण्याची तयािी दािरविी. पण त्याचवेळी ही हकीकत त्याने सुितानािा कळरविी. ताबडतोब कुतुबशहाने 
पित रफरून वेढा देऊन बसिेल्या शत्रूचा पिाभव केिा. काही काळाने त्याने कोंडवीिचा रकल्लाही हजकून घेतिा. ही बातमी कृष्ट्णिायािा समजिी 
तेव्हा त्याने आपिा जावई रशविाय याची मुसिमानी सैन्यावि हल्ला किण्यासाठी िवानगी केिी. कुतुबशहाने कोंडवीिहून माघाि घेऊन कृष्ट्णा 
नदीच्या तीिावि आपिी छावणी रदिी. कुतुबशहाच्या छावणीपासून रवजयनगिचे सैन्य काही मिै अंतिावि आल्यानंति त्याने शत्रूवि अचानक 
हल्ला चढरविा. दुपािपयंत िढाई चािल्यावि रवजयनगिच्या सैन्याने कोंडवीिचा आश्रय घेतिा. सुितानाने रकल्ल्यािा पुन्हा वेढा घातिा. रकल्ला 
िढरवणे अशक्य आहे असे रदसून आल्यावि रशविायाने िंडणी देण्याचे आरण कुतुबशहाचे माडंरिकत्व पत्किण्याचे कबिू केिे. 
 

या मोरहमेनंति सुितानाने िाजधानीकडे कूच केिे. वाटेत त्यािा कळिे की रवजयनगिच्या िाजाच्या रचथावणीवरून रवजापूिच्या 
इस्माईि आरदिशहाने कोरविकोंड्याच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा आहे. रकल्ला त्यावेळी जफिबेगच्या ताब्यात होता. त्याने सुितानािा कळरविे 
की वेळेवि मदत न आल्यास रकल्ला शत्रूच्या हाती पडेि. कुतुबशहा सैन्य घेऊन रनघािा आरण गुणपुिा येथे आल्यावि त्याने काफिाचं्या 
रचथावणीवरून हल्ला केल्याबद्दि आरदिशहाची रनभतु्सुना केिी. इस्माईि आरदिशहाने बिेचसे सैन्य वेढ्यावि ठेविे आरण स्वतः कुतुबशहावि 
चाि केिी. दोन्ही फौजाचंी गाठ पडिी. तीन रदवस दोन्ही फौजातं युद्ध झािे पिंतु कोणत्याही पक्षाची सिशी झािी नाही. तेव्हा इस्माईि 
आरदिशहाने गोवळकोंडा िुटण्यासाठी एका तुकडीची िवानगी केिी. कुतुबशहािा हे समजताच त्याने या तुकडीवि हल्ला किण्यासाठी चाि 
केिी. त्यातीि एकूणएक माणूस त्याने कापून काढिा. ही बातमी समजताच इस्माईि आरदिशहाने कोरविकोंड्याकडे माघाि घेऊन वेढा चािू 
ठेविा. दोन्ही पक्षातं चकमकी झडतच िारहल्या. एका चकमकीत कुतुबशहािा तिवािीची जिम होऊन त्याचा गाि आरण नाक कापिे गेिे. 
जवळ जवळ ११ मरहने अशी परिस्स्थती िारहिी. अिेि इस्माईि आरदिशहा अरतशय आजािी पडिा आरण सफर मरहन्याच्या १६ ताििेिा 
णिजरी ९४१ या वषी (२७ ऑगस्ट १५३४) तो मिण पाविा. त्याच्या पाठीमागे त्याचा मोठा मुिगा मलू्ल आरदिशहा गादीवि आिा. त्याने 
कुतुबशहाबिोबि तह करून युद्धाची समाप्ती केिी. 
 

शव्वाि मरहन्यात णिजरी ९३६ या वषी (जून १५३०) सुितानािा मुिगा झािा. त्याचे नाव इब्राहीम कुिी असे ठेवण्यात आिे. रवजापूि 
आरण गोवळकोंडा याचें युद्ध चािू असताना रबदिच्या कासीम बिीदशहाने तेिंगणाचा काही प्रदेश िुटिा. त्याचा सूड घेण्यासाठी कुतुबशहाने 
रबदिवि चाि करून बिीदशाही सैन्याचा मोड करून त्यानंा पळवनू िाविे. नंति त्याने कोरहिच्या रकल्ल्यावि चाि केिी. त्यािा प्ररतकाि 
किण्यासाठी बिीदशहा चािून गेिा. तीन मरहनेपयंत दोन्ही फौजातं चकमकी चािू होत्या. अिेि दोन्ही पक्षातं तह होऊन असे ठििे की 
बिीदशहाने कोहीिचा रकल्ला कुतुबशहािा द्यावा आरण कुतुबशहाने आपल्या िाजाकडे रनघून जावे. 
 

यानंति काही काळाने कुतुबशहाने निगोंड्याच्या रकल्ल्यावि चाि केिी. रकल्ला काही केल्या हाती येईना. अिेि कुतुबशहाने रकल्लेदाि 
िाजा हिीचंदि यािा कळरविे की “तुम्ही माडंरिक म्हणून िाहण्यास कबूि असाि ति मी आपल्या देशािा पित जाईन.” हिीचंदि याने ही गोष्ट 
कबिू केिी. तेव्हा कुतुबशहाने आपल्यािा रकल्ला बघावयाचा आहे अशी इच्छा प्रकट केिी. िाजा हिीचंदि याने हे मान्य केिे. पिंतु दोघानंी 
पिस्पिाचंा रवश्वासघाताने काटा काढावयाचा रनिय केिा. रकल्ल्यावि चढल्यावि दिवाजाविीि िक्षकाचंा सुितानाने आरण त्याच्याबिोबि 
आिेल्या चाि शिधािी सैरनकानंी वध केिा. तोपयंत सुितानाचे सवु सैन्य तेथे येऊन पोहोचिे. िाजास कैद किण्यात येऊन काही काळाने ठाि 
मािण्यात आिे. त्यानंति सुितानाने कोंडवीिच्या रकल्ल्यावि चाि करून जाऊन तो रकल्ला घेतिा. 
 

इकडे रवजापूि येथे वजीि आसदिानाच्या मदतीने मिहूम इस्माईि आरदिशहा याचा धाकटा मुिगा इब्राहीम आरदि याने 
मल्लूिानिा पदच्युत करून गादी बळकारविी होती. कोरहिच्या वेढ्यात सुितान गुतंिा असताना इब्राहीम आरदिशहाने कासीम बिीदबिोबि 
संगनमत करून गोवळकोंड्याच्या मुिुिात िुटािूट केिी. तेव्हा कुतुबशहाने एटगीि रकल्ल्यावि आरण पूवी इस्माईि आरदिशहाने 
बळकारविेल्या काकनी, गुिोिी आरण निगी या रजल्ह्ावंि फौजेची िवानगी केिी. या फौजानंी विीि रजल्हे काबीज केिे. सुितानाने स्वतः 
एटगीिवि चाि केिी आरण बिीदशहाकडे मेडक आरण कौिासची मागणी केिी. बिीदशहाने बुिहाण रनजामशहाकडे मदत मारगतिी. बुिहाण 
रनजामशहा इब्राहीम आरदिशहाबिोबि सोिापूिच्या प्रश्नावरून युद्धात गुतंिा होता. त्याने कुतुबशहाबिोबि बोिणी किण्यास ही वळे योर्गय आहे 
असे समजून आपिा वकीि शहातारहि यािा त्याजकडे िवाना केिे. शवेटी असे ठििे की बिीदशहाने मेडकचा रकल्ला कुतुबशहाच्या स्वाधीन 
किावा आरण रनजामशहािा मदत किण्यासाठी ५००० घोडेस्वाि िवाना किावे. 
 

यावेळी कुतुबशहा ९० च्या घिात पोहोचिा होता. त्याचे शिीि जिी कमजोि झािे होते तिी मन कणिि होते. त्याने आता आपल्या 
िाजधानीिा मरशदी आरण इमािती बाधूंन आरण बागा उठवनू सुशोरभत किण्याचे ठिरविे. जमाणदल अव्वाल मरहन्यात णिजरी ९५० यावषी 
(ऑगस्ट १५४३) तो गोवळकोंड्याच्या मुख्य मरशदीच्या दुरुस्तीचे चाििेिे काम पाहण्यास गेिा. काही कािणामुळे दुरुस्तीचे काम त्याने दुसऱ्या 
म्हणजे २ जमाणद उससानी णिजरी ९५० (४ सप्टेंबि १५४३) या रदवसावि ढकििे. त्या रदवशी तो तेथे गेिा असताना िाजपुत्र जमशीद याच्या 
रचथावणीवरून गोवळकोंड्याचा सुभेदाि मीि महमद हमदानी याने त्यािा ठाि माििे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

[(३५९) ★ फरिश्त्याचे भाषातंि किताना रब्रर्गजिा कुतुबशाही घिाण्याची मारहती देणािा एक गं्रथ रमळािा. त्याचा संपूणु अनुवाद 
रब्रर्गजने आपल्या फरिश्त्याच्या भाषातंिाचे अिेि रदिा. त्यातीि जमशीद कुतुबशहाबद्दिची मारहती पुढे रदिी आहे. 
 

सुितान कुिी कुतुबशहािा हैदििान, कुतुबुद्दीन, याि कुिी जमशीदिान, अबदुि किीम, दौितिान आरण इब्राहीम असे सहा 
मुिगे होते. कुिी कुतुबशहाच्या मृत्यनंूति जमशीदिान हा गादीवि आिा. मृत सुितानाने कुतुबुद्दीन यास आपिा वािस नेमिे होते. त्यािा 
जमशीद कुतुबशहाने आंधळा केिे. िाजपुत्र इब्राहीम हा त्यावेळी देविकोंडा येथे होता. तो कासीम बिीदशहाकडे गेिा आरण त्यािा घेऊन त्याने 
गोवळकोंड्यावि चाि केिी. या आक्मणाच्या बातमीमुळे बुिहाण रनजामशहाच्या मनात बिीदशहाच्या हेतूरवषयी शकंा रनमाण होऊन त्याने 
कुतुबशहाच्या मदतीसाठी कूच केिे. या सैन्याशी मुकाबिा किणे अशक्य झाल्यामुळे त्याने रवजापूिच्या रदशनेे माघाि घेण्यास सुरुवात केिी. 
वाटेत इब्राहीमचे सामानसुमान िुटण्याचा त्याने प्रयत्न केल्यामुळे इब्राहीम त्यािा सोडून रवजयनगिच्या िामिाजाच्या आश्रयािा गेिा िामिाजा हा 
पूवी कुिी कुतुबशहाच्या चाकिीत होता. तो रवजयनगिच्या कृष्ट्णिायाच्या पदिी गेिा. त्याच्या अंगचे गुण पाहून कृष्ट्णिायाने आपिी मुिगी त्यािा 
रदिी. पुढे कृष्ट्णिाया मेल्यानंति त्याचा वािस िहान असल्याने िामिाजाने हसहासन बळकारविे. िामिाजाने इब्राहीमचे सन्मानाने स्वागत केिे. 
इकडे बुिहाण रनजामशहा, जमशीद कुतुबशहा आरण अल्लाउद्दीन इमादशहा यानंी रवजापूिरवरुद्ध युती करून सोिापूिच्या रकल्ल्याचा पाडाव 
किण्यासाठी चाि केिी. या युतीिा तोंड देणे शक्य नाही असे वाटल्यामुळे इब्राहीम आरदिशहाने कासीम बदीिशहािा बिोबि घेऊन पिंड्यावि 
चाि केिी. त्याबिोबि विीि त्रयीने पिंड्याकडे मोचा वळरविा. त्याचं्यावि इब्राहीम आरदिशहाने िासपूिजवळ हल्ला चढरविा पण त्यात 
त्याचाच पिाभव झािा. या िढाईत जमशीद कुतुबशहाने शौय ु गाजरविे. कासीम बिीदचाही त्याने रबदपयंित पाठिाग केिा. नंति तो 
गोवळकोंड्यािा पितिा. 
 

जमशीद कुतुबशहा एकटाच गोवळकोंड्यािा पितिा हे जेव्हा कासीम बिीदिा कळिे तेव्हा तो ८००० घोडेस्वाि घेऊन त्याच्यावि 
हल्ला किण्यासाठी रनघािा तो गोवळकोंड्यापासून ४ कोस अंतिावि रचळकूि येथे येऊन पोहोचिा. त्याबिोबि घाबरून जाऊन त्याने गोवळकोंडा 
सोडिे आरण आपल्या सिदाि मंडळींना जहारगिीवरून ताबडतोब रनघून येण्यासाठी कळरविे. तो स्वतः रबदिवि चाि करून गेिा आरण 
कामठाण्याच्या आसपासचा मुिूि त्याने िुटिा. ही बातमी कळल्यावि कासीम बिीदने गोवळकोंड्याचा वेढा उठरविा आरण तो पित रफििा. 
वाटेत दोन्ही सुितानाचंी गाठ पडिी. दोघानंी आपापल्या प्रदेशाकंडे पित रफिण्याचे कबिू केिे. काही काळाने पुन्हा फौज जमवनू जमशीद 
कुतुबशहाने रबदिवि स्वािी केिी. कौिास येथे आल्यावि त्याने तेथे एक रकल्ला बाधंण्याचे ठिरविे आरण तो तेथून बिीदशहाबिोबि िढण्यासाठी 
रनघािा. नािायणिेडा येथे दोन्ही फौजातं िढाई झािी. पण रनणुय िागिा नाही. दिम्यान कौिासचा रकल्ला पूणु झािा. जमशीद कुतुबशहा एक 
तुकडी घेऊन रतकडे गेिा तेव्हा बिीदशहाने त्याच्या छावणीवि हल्ला करून ती िुटिी. पण नंति तो रबदिकडे रनघून गेिा. इकडे कुतुबशहाने 
कौिास, नािायणिेडा आरण अहसनाबाद हे रजल्हे ताब्यात घेऊन त्यावि जगदेविावाची नेमणूक केिी. 
 

कौिासचा रकल्ला पूणु झाल्यावि कुतुबशहाची छावणी जेव्हा बिीदशहाने िुटिी तेव्हा कुतुबशहाने आपल्यािा येऊन रमळण्यारवषयी 
बुिहाण रनजामशहािा रिरहिे. बुिहाण रनजामशहाने त्याप्रमाणे कूच करून औसाच्या रकल्ल्यािा वेढा रदिा. तेथे कुतुबशहा त्यािा येऊन 
रमळािा. औसाचा वेढा चािू ठेवनू जमशीद कुतुबशहाने मेडककडे चाि केिी आरण रकल्ला हजकून घेतिा. इकडे रनजामशहा आरण कुतुबशहाच्या 
संयुक्त फौजानंी औसा आरण उदरगि हे रकल्ले हजकून घेतिे तेव्हा कासीम बिीदने आरदिशहाकडे मदतीची याचना केिी. इब्राहीम आरदिशहाने 
५००० घोडेस्वाि त्याच्या मदतीिा इििासिानाच्या हातािािी िवाना केिे. या फौजेसह बिीदशहा कौिासकडे रनघािा. नािायणिेडा येथे 
त्यािा कुतुबशहाने गाठिे. दोन्ही फौजातं युद्ध होऊन कासीम बिीदचा पिाभव झािा. जमशीद कुतुबशहा हा त्यानंति गोवळकोंड्यािा पितिा. 
 

या घटनेनंति कुतुबशहाने बुिहाण रनजामशहािा कळरविे की बिीदशहा हा आपल्या शजेािच्या देशाच्या मुििात नेहमीच िुटािूट 
कितो. त्याचा कायमचा काटा काढून टाकावा आरण त्यासाठी इब्राहीम आरदिशहाबिोबि बोिणी सुरू किावी. रनजामशहाने त्याप्रमाणे 
आरदिशहािा रिरहिे. आरदिशहा या गोष्टीिा कबूि झािा. असे ठििे की रनजामशहाने रबदिवि हल्ला किावा आरण आरदिशहाने 
रवजयनगिवि. आरदिशहाच्या रवजयनगिविीि हल्ल्यात रनजामशहाने त्यािा कोणताही उपसग ु देऊ नये असाही प्रस्ताव संमत झािा. या 
किािानुसाि बुिहाण रनजामशहाने कंधािवि हल्ला करून ते हजकिे. बिीदशहािा विीि किािाची काहीच माहीती नसल्याने तो रवजापूिकडे पळून 
गेिा. तेथे त्यािा इब्राहीम आरदिशहाने कैदेत टाकिे. रवजयनगिचा बिाचसा मुिुि नंति आरदिशहाने आपल्या िाज्यािा जोडिा. 
 

रवजापूिच्या िाज्याच्या वाढीमुळे आपल्यािा कदारचत धोका पोहोचेि अशी रनजामशहािा भीती वाटिी आरण त्याने अचानक 
सोिापूिच्या रकल्ल्यावि हल्ला केिा. त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी आरदिशहाने कूच केिे. रनजामशहाने आरण आरदिशहाने कुतुबशहाकडे 
मतै्रीचा हात पुढे केिा. दोहोंपैकी कोणत्यातिी एका पक्षािा रमळणे फायद्याचे ठिेि असे वाटून कुतुबशहाने गोवळकोंड्याहून कूच केिे आरण 
सोिापूिच्या मदैानावि दोन्ही युद्धिोि फौजाचं्यामध्ये त्याने तळ रदिा. त्याचवेळी त्यािा कासीमबिीदकडून रनिोप आिा की तुम्ही माझ्या 
सुटकेचा प्रयत्न केल्यास मी तुम्हास माझ्या िाज्याचा पारहजे तो मुिुि तोडून देईन. कुतुबशहाने आरदिशहाच्या वरकिास बोिावनू सारंगतिे की 
कासीम बिीद याची मुक्तता केल्यािेिीज मी तुमच्या सुितानाजवळ बोिणी किण्यास तयाि नाही. त्याप्रमाणे आरदिशहाने कासीम बिीदची 
सुटका केिी. यानंति जमशीद कुतुबशहाने आपल्या सल्लागाि मंडळाची बैठक बोिावनू सद्यः परिस्स्थतीत कोणत्याच पक्षािा रमळणे शे्रयस्कि 
होणाि नाही असे रनवेदन केिे. त्याने आपिी छावणी उठरविी आरण कासीम बिीदशहाची रबदिच्या गादीवि पुन्हा स्थापना केिी. यानंति तो 
गोवळकोंड्यािा पितिा. तेथे काही काळाने त्यािा एका कठीण िोगाने पछाडिे आरण णिजरी ९५७ (इ. स. १५५०) या वषी त्यातच त्यािा मृत्यू 
आिा. त्याची कािकीदु सात वषांची झािी.] 
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सुभान कुली कुतुबशिा 
 

[(३६०) ★ फरिश्त्याच्या अनुवादाच्या शवेटी रब्रर्गजने त्यािा रमळािेल्या कुतुबशाही घिाण्याच्या एका इरतहास गं्रथाचा अनुवाद रदिेिा 
आहे. त्यात सुभान कुिी कुतुबशहाची हकीकत पुढीिप्रमाणे रदिी आहे. फरिश्ता याच्या कािरकदीचा उल्लेि किीत नाही. 
 

जमशीद कुतुबशहाच्या मृत्यनंूति दिबािातीि अरमिानंी त्याचा ७ वषाचा मुिगा सुभान कुिी यािा गादीवि बसरवण्याचे ठिरविे. 
िाजमातेने अरमिाचं्या सल्ल्याने अहमदनगि येथे रनघून गेिेल्या सैफिान ऐन-उि्-मुल्क यािा पित बोिरवण्याचे ठिरविे. िाज्यात जगदेविाव 
हा शे्रष्ठ अमीि होता. त्याने सुभान कुिीचा धाकटा भाऊ दौितिान यािा गादीवि बसरवण्याचे ठिरविे. पिंतु त्याच्या बेताशी बरहिीिान आरण 
जगतिाव हे दोघे सिदाि सहमत झािे नाहीत आरण त्यानंी जगदेविावािा बडंिोि ठिरविे. जगदेविावाने भोवनगीि येथून दौितिानाची सुटका 
केिी आरण आजूबाजूच्या रजल्ह्ातं त्याची सत्ता स्थापन केिी. 
 

दिम्यान सैफिान हा अहमदनगिहून आिा. त्याने जगदेविावावि चाि केिी. जगदेविावाने वऱ्हाडच्या तुफाििानाची मदत 
मारगतिी. तुफाििानाने ती देऊ केिी. दोन्ही पक्षातं हसगाम येथे घनघोि िढाई झािी आरण सैफिानाचा जय झािा. दौितिानािा पुन्हा 
भोवनगीि येथे ठेवण्यात आिे. सैफिानाच्या हाती आता पूणु सत्ता आिी. त्याने िाज्यातीि अरधकािी आरण अमीि यानंा वाईट िीतीने वागरवण्यास 
सुरुवात केिी. तेव्हा अरमिानंी एकमताने मिहूम जमशीद कुतुबशहाचा धाकटा भाऊ िाजपुत्र इब्राहीम यास गोवळकोंड्यास येऊन िाज्यारधकाि 
ग्रहण किण्यासाठी बोिरवण्याचे ठिरविे. इब्राहीम पूवी सारंगतल्याप्रमाणे रवजयनगि येथे होता. अरमिानंी ठिल्याप्रमाणे गुप्तपणे त्यािा रिरहिे 
तेव्हा इब्राहीम त्याप्रमाणे रवजयनगि सोडून पानगळ येथे येऊन पोहोचिा. िामिाजा त्यािा देऊ किीत असिेिी फौजेची मदत त्याने आपिे 
सल्लागाि सय्यद हाय आरण हमीदिान याचं्या सागंण्यावरून नाकाििी. पानगळ येथे त्याच्यापाशी ८००० फौज जमा झािी. कोरविकोंडा 
रकल्ल्याच्या नाईकवाडींनीही त्यािा रनष्ठेचे आश्वासन रदिे. दििोज इब्राहीमकडे अरधकािी आरण सैरनक याचंी िीघ िागिी. इब्राहीमचा प्ररतकाि 
किण्यासाठी सैफिान हा चाि करून गेिा. तो गुणपुिा येथे पोहोचिा. इकडे इब्राहीमने गोवळकोंड्यािा कोरविकोंड्याचे नाईकवाडी पाठवून 
तेथीि नाईकवाडी रशबदंी आपिीशी करून घेतिी. त्यानंी जगदेविावािा मुक्त केिे आरण जगतिावािा गोवळकोंड्याच्या रकल्ल्यात बरंदस्त 
केिे. सुभानकुिीच्या पक्षातीि प्रमुि अरमिानंा त्यानंी ठाि माििे आरण सुभानकुिीिा कैद केिे. ही इकीकत सैफिानािा कळताच त्याने 
इब्राहीमिा क्षमायाचनेचे पत्र रिरहिे पण “हसहासनावि बसेतोपयंत आपण कोणतेच वचन देऊ शकत नाही” असे त्याने सैफिानािा कळरविे. 
त्यावि सैफिान हाती असिेिा िरजना आरण ५००० घोडेस्वाि घेऊन सिहद्दीकडे रनघून गेिा. इब्राहीमने गोवळकोंड्याकडे कूच केिे. १२ रज्जब 
णिजरी ९५७ जुिै (२७ जुिै इ. स. १५५०) या वषी त्यािा गोवळकोंडा येथे िाज्यारभषेक किण्यात आिा.] 
 

[(३६१) ★ इब्राहीम कुतुबशहाबद्दि सय्यदअिीने आपल्या ‘बुरिािे माणसर’ या गं्रथात पुढीिप्रमाणे मारहती रदिेिी आहे. 
 

“इब्राहीम कुतुबशहा हा न्यायरनष्ठूि होता. िाज्यातीि चोिानंा आरण इति गुन्हेगािानंा त्याने कडक शासन देऊन दाबात ठेविे. चोिी, 
िुटमाि आरण दिोड्याचे सवु प्रकाि इब्राहीम कुतुबशहाने नाहीसे केिे.” (अ. णन. पान २१९)] 
 

[(३६२) ★ फरिश्त्याचा अनुवाद रदल्यानंति रब्रर्गजने त्यािा रमळािेल्या एका कुतुबशाही घिाण्याचा इरतहास देणाऱ्या गं्रथाचा अनुवाद 
रदिेिा आहे. त्यामध्ये इब्राहीम कुतुबशहाबद्दि पुढीिप्रमाणे हकीकत रदिी आहे. 
 

इब्रािीम कुतुबशिा 
 

िाज्यारधकाि ग्रहण केल्यानंति कुतुबशहाने िाज्यकािभािाच्या बाबींकडे िक्ष देण्यास आरण त्या अनुषंगाने कायदेकानू किण्यास 
सुरुवात केिी. दरक्षणेतीि सुितानानंी त्याचे अरभनंदन किणािी पते्र त्यािा रिरहिी. हुसेन रनजामशहाने आपल्यातफे कारसमबेग रशिाजी यािा 
वकीि म्हणून गोवळकोंड्यािा पाठरविे ति इब्राहीम कुतुबशहाने मुस्तफािानाची वकीि म्हणून अहमदनगििा िवानगी केिी. दोघा सुितानानंी 
रबदि आरण कुिबगा या दोन रकल्ल्याचंा पाडाव किावा असे ठििे. त्याप्रमाणे आपापल्या फौजा घेऊन दोघेजण कुिबर्गयािा पोहोचिे आरण 
त्यानंी कुिबर्गयािा वेढा घातिा. रकल्ल्याचा बदंोबस्त मजबतू होता त्यामुळे वेढ्याचा काहीच परिणाम झािा नाही. कुिबगा आरदिशहाच्या 
ताब्यात होते. त्याने रवजयनगिच्या िामिाजाची मदत मारगतिी. िामिाजा स्वतः सैन्य घेऊन आरदिशहाच्या मदतीिा आिा. त्याने कुतुबशहािा 
रनजामशहाशी संगनमत न किण्याचे आरण रवजापूिरवरुद्ध आक्मण न किण्यासंबधंी रिरहिे. अशाच तऱ्हेचे पत्र इब्राहीम आरदिशहाने देशीि 
त्यािा रिरहिे. कुतुबशहाने िामिाजाची भेट घेण्याचे आरण रवजापूि आरण अहमदनगि यामध्ये मतै्री घडवनू आणण्यास आपण तयाि आहोत असे 
कळरविे. चािही िाजाचंी भेट भीमा आरण कृष्ट्णा या नद्याचं्या संगमावि झािी. तहाची बोिणी होऊन पिस्पिानंा समाधानकािक असा तह झािा. 
दिम्यान िामिाजाच्या गैिहजेिीत त्याच्या भावानंी बडें केिी. िामिाजाने कुतुबशहाची मदत मारगतिी, त्याप्रमाणे कुतुबशहाने काबिूिानाची 
िवानगी केिी. िामिाजाने आपल्या भावाचें बडं मोडिे आरण काबिूिानाची सन्मानाने पाठवणी केिी. 
 

इब्राहीम कुतुबशहािा गादीवि बसरवण्यात जयदेविावाची मोठी मदत झािी होती. कुतुबशहाने त्यािा आपिा मुख्य वजीि केिे. त्याने 
दौितिानािा पुन्हा गादीवि बसरवण्याचा कट केिा. त्याचा दुय्यम िायिाव याने मुसिमान अरधकाऱ्याशंी उद्धटपणे वागण्यास सुरुवात केिी. 
त्यानंी सुितानाकडे तक्ाि केिी. सुितानाने प्रथम रतकडे दुिुक्ष केिे पिंतु नंति त्याने िायिावािा पकडून ठाि माििे. हे कळल्यानंति 
जगदेविाव दोनतीन हजाि फौज घेऊन वऱ्हाडाकडे वाटेतिा मुिूि उद्ध्वस्त किीत पळून गेिा. त्यािा बुिहाण इमादशहाने आपल्या चाकिीत 
घेतिे. वऱ्हाडचे त्यावेळी िानदेशच्या रमिान महमद िानाबिोबिोबि युद्ध चाििे होते. इमादशहाने जगदेविावािा सेनापती नेमून त्याची िवानगी 
महमदिानावि केिी. जगदेविावाने िानदेशच्या फौजाचंा पिाभव केिा. वऱ्हाडमधीि िहानसहान िाजेिाजवाड्यानंाही त्याने वठणीवि आणिे. 
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त्यानंति तो वऱ्हाड आरण िानदेशच्या सुितानानंाही जुमानीनासा झािा. बुिहाण इमादशहाने याबद्दि त्यािा जाब रवचाििा तेव्हा त्याने 
वऱ्हाडातून काढता पाय घेतिा. तो येिगंडेि येथे येऊन पोहोचिा आरण तेथून त्याने रवजयनगिकडे जाण्याचे ठिरविे. 
 

विीि बातमी समजताच कुतुबशहाने त्याचा प्ररतकाि किण्यासाठी मुस्तफािानाची िवानगी केिी. मुस्तफािानाने प्रथम जगदेविावाशी 
सामोपचािाने घेण्याचा प्रयत्न केिा पण त्याने युद्धाची तयािी केिी. झािेल्या युद्धात जगदेविावाचा पिाभव झािा आरण तो रवजयनगिकडे पळून 
गेिा. 
 

पूवी सारंगतल्याप्रमाणे िामिाजा, इब्राहीम आरदिशहा आरण इब्राहीम कुतुबशहा याचंी भेट झाल्यावि काही काळाने आरदिशहा मिण 
पाविा. त्याचा तरुण मुिगा अिी आरदिशहा हा गादीवि आिा. या परिस्स्थतीचा फायदा घेऊन हुसेन रनजामशहाने रवजापूिवि स्वािी केिी. 
तेव्हा आरदिशहाने िामिाजाची मदत मारगतिी. तो सैन्य घेऊन आरदिशहाच्या मदतीिा आिा. आरदिशहा आरण िामिाजा यानंी कुतुबशहािा 
आपल्यािा येऊन रमळण्यारवषयी कळरविे त्याप्रमाणे तो कुिबगा येथे त्यानंा जाऊन रमळािा. दोस्तानंी अहमदनगििा वेढा रदिा. रनजामशहाने 
िाजधानी सोडून दौिताबादकडे माघाि घेतिी. दिम्यान कुतुबशहाने रनजामशहा आरण अहमदनगिचा रकल्लेदाि याचं्याशी पत्रव्यवहाि चािू 
ठेविा. त्याने रवजयनगिच्या सैन्यातीि काही अरधकाऱ्यानंा रफतरविे आरण “पावसाळा आता सुरू होईि तेव्हा तुमचे अरतशय हाि होतीि” असे 
सागंनू वेढा उठरवण्यारवषयी त्याचें मन वळरविे. िामिाजा आपल्या अरधकाऱ्याचं्या सागंण्यावरून वेढा उठरवण्यास प्रवृत्त झािा पण अिी 
आरदिशहाने वेढा चािू ठेवण्यारवषयी त्याचे मन वळरविे. कुतुबशहाने मात्र अहमदनगिच्या रकल्ल्यात िसद पाठरवण्याची व्यवस्था केिी आरण 
मुस्तफािानास िामिाजाचे मन वळरवण्यासाठी पाठरविे. रकल्ला पाडाव होण्याच्या बेतात होता आरण रकल्ल्याचा पाडाव होऊ नये असे कुतुबशहास 
वाटत होते. मुस्तफािानाने छावणीत पडिेिी िसदीची टंचाई, पावसाळ्याचे आगमन आरण रनजामशहाच्या मदतीसाठी गुजिाथ आरण िानदेश 
याचं्या येणाऱ्या फौजा वगैिेंच्या योगे िामिाजाचे मन वेढा उठरवण्याबद्दि वळरवण्याचा प्रयत्न केिा. वेढा उठरवल्यास कोंडापल्ली िामिाजास देण्याचे 
कुतुबशहातफे आश्वासन रदिे. याचा उपयोग होऊन िामिाजाने वेढा उठरवण्याचे कबिू केिे. त्याप्रमाणे वेढा उठवनू िामिाजा, आरदिशहा आरण 
कुतुबशहा हे आपापल्या िाज्याकंडे रनघून गेिे. 
 

अहमदनगिचा वेढा चािू असताना बातमी आिी की वऱ्हाडच्या तुफाििानाने तेिंगणात घुसून िुटािूट केिी आहे. तेव्हा िामिाजाने 
कुतुबशहािा सारंगतिे की “तुफाििानाचा पिाभव किण्यासाठी मदत पारहजे असल्यास ती मी देतो.” त्याचा िाग येऊन कुतुबशहाने िामिाजाच्या 
समक्ष आपिा अरधकािी दस्तूििान यािा फक्त १०० सैरनक घेऊन तुफाििानावि चािून जाण्याचा हूकूम केिा. त्याप्रमाणे दस्तूििानाने 
भीमकुळ येथे तुफाििानािा गाठून त्याचा पिाभव केिा. 
 

इब्राहीम कुतुबशहाने अहमदनगिच्या वेढ्यात केिेल्या मदतीबद्दि आभाि मानण्यासाठी हुसेन रनजामशहाने आपिा अरधकािी 
मौिाना-इनायत-उल्ला याची गोवळकोंड्यािा िवानगी केिी. दोघा सुितानानंी कल्याणीच्या रकल्ल्यानरजक भेटावे आरण भेटीनंति कल्याणीचा 
रकल्ला हजकून घ्यावा असे ठििे. त्याप्रमाणे पुढीि वषी दोन्ही सुितान कल्याणी येथे भेटिे. रनजामशहाने आपिी मुिगी कुतुबशहािा 
रववाहादािि रदिी. त्यानंति दोघानंी कल्याणीिा वेढा रदिा. ही बातमी आरदिशहािा समजताच त्याने िामिाजाजवळ मदतीची याचना केिी. 
िामिाजा सैन्यासह आरदिशहाच्या मदतीिा या रवनंतीप्रमाणे रनघािा. अिी बिीदशहा हा पण अिी आरदिशहाच्या मदतीिा आिा. िामिाजाने 
गोवळकोंड्याच्या दरक्षणेकडीि रजल्ह्ावि आपिा भाऊ वेंकटाद्री याची २५००० फौज देऊन िवानगी केिी. ही बातमी कळताच रनजामशहा आरण 
कुतुबशहा यानंी वेढा उठवनू आपापल्या देशाकंडे जाण्याचे ठिरविे. कुतुबशहा हा गोवळकोंड्याकडे जात असताना आरदिशाही फौजानंी त्याचा 
पाठिाग केिा. मोठ्या मुस्ष्ट्किीने कुतुबशहा गोवळकोंड्यािा पोहोचिा. 
 

यानंति काही काळाने रवजापूि, रवजयनगि आरण रबदि याचं्या फौजानंी गोवळकोंड्यावि स्वािी केिी. पानगळ, कोरविकोंडा आरण 
गुणपुिा हे रकल्ले िामिाजाच्या हाती पडिे. या मोरहमेत जगदेविावाने रवशषे कामरगिी बजारविी. अिेि अिी बिीदशहा आरण अिी आरदिशहा 
याचं्या मध्यस्थीने तह होऊन िामिाजाने “गुणपुिा आरण पानगळ हे रकल्ले आपल्यािा रदल्यास आपण रवजयनगििा पितु” असे सागंनू तहािा 
मान्यता रदिी. यानुसाि दोस्ताचं्या फौजा गोवळकोंड्याचं्या िाज्यातून रनघून आपापल्या देशाकडे पित गेल्या. याचवेळी कुतुबशहाने 
गोवळकोंड्याचा रकल्ला, दगड आरण चुना याचें बाधंकाम करून नव्याने बाधूंन काढिा. काही काळाने इंद्रकोंड्याचा रकल्ला घेण्यासाठी कुतुबशहाने 
मुस्तफािानाची िवानगी केिी. मागीि युद्धात रकल्ल्याच्या नाईकवाडीचा प्रमुि काशीिाव याने रकल्ल्याचा रकल्लेदाि महमद मोमीन यािा बरंदस्त 
करून रकल्ला ताब्यात घेतिा होता. मुस्तफािानाने रकल्ला सि करून काशीिावािा ठाि माििे. नंति तो िाजधानीिा पितिा. तेथे त्यािा 
सुितानाने पेशवेपद रदिे. त्याचवेळी सुितानाने नाईकवाडीची सत्ता मोडण्याचे ठिरविे. हे कळल्यावि गोवळकोंड्याच्या नाईकवाडीचा प्रमुि 
सूयुिाव याने सुितान जेव्हा रशकािीिा जाईि तेव्हा िाज्यातीि रकल्ले व िरजना ताब्यात घेण्याचा आरण सवु मुसिमानानंा ठाि मािण्याचा कट 
केिा ह्ा कटाची बातमी त्याने िामिाजािा रदिी. यानंति सुितान सैन्यासरहत रशकािीरनरमत्त िाजधानीबाहेि पडल्यावि नाईकवाडीनी रकल्ल्याचे 
दिवाजे िावनू घेतिे आरण मुसिमानावंि हल्ला चढरविा. ही बातमी दोघा पळून गेिेल्या मुसिमानानंी सुितानाकडे पोहोचरविी तेव्हा 
सुितानाने सवु सैन्यासरहत रकल्ल्यािा वेढा रदिा. हे पाहून सवु नाईकवाडी तटावि जमा झािे आरण मुस्तफािानािा ताब्यात रदल्यास आपण 
आपल्या कामावि पुन्हा पित जाऊ असा रनिोप त्यानंी सुितानाकडे रदिा. सुितानाने या गोष्टीिा नकाि रदिा. काही रदवसानंी सवु नाईकवाडी 
शिण आिे. त्या सवांना सूयुिावासरहत ठाि किण्यात आिे. 
 

दिम्यान एिोिे रकल्ल्याचा रकल्लेदाि रदिावििान याने िाममहेंद्रीवि आपण हल्ला किावा अशी सूचना सुितानािा केिी. त्याप्रमाणे 
सुितानाने रुफतिान िोदी ऊफु मरिक नायब याची १०००० घोडेस्वाि देऊन रतकडे िवानगी केिी. ही हकीकत रवद्याद्री आरण रसतापती यानंा 
कळताच त्यानंी आजूबाजूच्या िाजेिजवाड्यानंा मदतीसाठी बोिारविे आरण प्रचंड सैन्य जमवून मुसिमानावंि चाि केिी. त्यात हहदंूचा पिाभव 
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झािा आरण रवद्याद्री व रसतापती िाजमहेन्द्रीकडे पळून गेिे. मुसिमानानी घोिेश्विपयंत त्याचंा पाठिाग करून तो रकल्ला घेतिा. नंति त्यानंी 
तटपाकवि चाि करून तोही रकल्ला काही कािावरधत हजकून घेतिा. 
 

यानंति इब्राहीम कुतुबशहाने असा रवचाि केिा की िामिाजाकडून आपल्या िाज्यािा जो वािंवाि उपसग ुहोतो त्याचा प्ररतकाि किणे 
जरूि आहे आरण यासाठी दरक्षणेतल्या इति सुितानाबंिोबि संगनमत होणे अवश्य आहे. हा उदे्दश रसद्धीस जावा म्हणून त्याने आपिा वजीि 
मुस्तफािान यािा प्रथम अहमदनगि आरण तेथून पुढे रवजापूि येथे पाठरविे. मुस्तफािान आपल्या कामरगिीत यशस्वी झािा. रतघा सुितानानंी 
सोिापूि येथे एकत्र जमावे आरण तेथून िामिाजावि चाि करून जावे असे ठििे. त्याप्रमाणे णिजरी ९७२ या वषी जमाणदल अव्वाल मरहन्याच्या २० 
ताििेिा (२६ रडसेंबि १५६४) मुसिमानाचं्या फौजानंी कूच केिे. िामिाजानेही प्रचंड फौज जमरविी, णिजरी ९७२ या वषी जमाणदउससानी 
मरहन्याच्या २० ताििेिा शुक्वािी (२५ जानेवािी १५६५) तारिकोट येथे दोन्ही फौजातं िढाई होऊन हहदंूचा पिाजय झािा. तारिकोटहून कूच 
करून मुसिमानी फौजानंी मुद्गि आरण िायचूिचा पाडाव केिा. हे दोन्ही रकल्ले मुस्तफािानाने रवजापूिच्या रकश्वििानाच्या स्वाधीन केिे. 
त्यावि हुसेन रनजामशहाने मुस्तफािानारवरुद्ध कुतुबशहाकडे रिरहल्यामुळे मुस्तफािानावि कुतुबशहाची नािाजी होऊन त्याने त्याची िाज्यातून 
हकाि पट्टी केिी. मुस्तफािान अिी आरदिशहाच्या दिबािात गेिा. तेथे अिी आरदिशहाने त्यािा आपिा वजीि केिे. अिी आरदिशहाच्या 
मृत्यनंूति णिजरी ९८८ मध्ये (इ. स. १५८०) त्याचा िून झािा. 
 

णिजरी ९७३ यावषी रमजान मरहन्याच्या १४ ताििेिा (८ एरप्रि १५६५) सुितानािा मुिगा झािा. त्याचे नाव महमद कुिी असे 
ठेवण्यात आिे. 
 

रवजयनगिविीि मोरहमेवरून पितल्यावि हुसेन रनजामशहा हा अरतशय आजािी पडिा. णिजरी ९७२ या वषी णजल्काद मरहन्याच्या ७ 
ताििेिा शुक्वािी (७ जून १५६५) तो मिण पाविा. त्याचा मुिगा मुतुजा रनजामशहा हा गादीवि आिा. त्याची आई िूनजा हुमायूूँन रहने सत्ता 
आपल्या हाती घेतिी. तेव्हा मुख्य वजीि रकश्वििान याने अिी आरदिशहा यािा अहमदनगिवि चाि करून येण्यास कळरविे. ही गोष्ट मुतुजा 
रनजामशहािा कळताच त्याने कुतुबशहाकडे मदत मारगतिी पण ती येण्याचे आतच आरदिशहा हा सिहद्दीवि येऊन ठेपल्याने मुतुजा 
रनजामशहािा अहमदनगि सोडून जाणे भाग पडिे. तो वऱ्हाडात गेिा. तेथे त्याने तुफाििानाची मदत घेऊन कौिास गाठिे. दिम्यान 
कुतुबशहाच्या फौजाही त्यानंा येऊन रमळाल्या. तेव्हा असे ठििे की अहमदनगि, वऱ्हाड आरण गोवळकोंडा याचं्या संयुक्त फौजानंी रवजापूिवि 
चाि किावी. या फौजानंी रवजापूििा वेढा घािण्याचे अगोदि आरदिशहा िाजधानी सोडून कोकणात गेिा. आरदिशहािा आपिा मुिूि मुतुजा 
रनजामशहािा तोडून देणे भाग पडू नये म्हणून कुतुबशहाने आपल्या दोस्ताचंी मने रवजापूिचा वेढा उठरवण्याबाबत वळरविी आरण त्यानुसाि 
दोस्ताचं्या फौजा आपापल्या िाज्याकंडे रनघून गेल्या. 
 

या घटनेनंति आरदिशहाने रनजामशहाशी बोिणी सुरू केिी. दोघाचंी भेट औसा येथे होऊन असे ठििे की रनजामशहाने वऱ्हाड 
हजकून घ्यावे आरण आरदिशहाने रबदि आरण तेिंगणाचा पाडाव किावा. पिंतु हा तह अमिात येणाचे अगोदि दोघाचं्या फौजानंी तुफाििानावि 
चाि केिी. तुफाििान पळून गारविगडच्या रकल्ल्यात गेिा. रनजामशहा व आरदिशहा याचं्या फौजानी गारविगडिा वेढा रदिा पिंतु 
तुफाििानाने आरदिशहािा २००००० होन आरण ५० हत्ती देऊन आपल्या बाजूिा वळवनू घेतिे आरण त्याच्यातफे रनजामशहािा वेढा 
उठरवण्यास प्रवृत्त केिे. रनजामशहा दरक्षणेच्या बाजूने रनघून गेिा. दोघाचं्या फौजानंी मात्र कौिास घेण्यासाठी कूच केिे पण वाटेत रवजापूिच्या 
मिाठा घोडदळाने रनजामशाही सैन्याच्या रपछाडीवि हल्ला करून िुटािूट केिी. त्यात रनजामशाही सिदाि मन्सूििान हा ठाि झािा. साहरजकच 
विीि तहािा मूठमाती रमळून दोन्ही सुितानाचं्या फौजा आपापल्या िाज्याकडे पितल्या. 
 

मूतुजा रनजामशहा हा अहमदनगि येथे पितल्यावि अिी आरदिशहाचा सूड घेण्याच्या हेतूने त्याने कुतुबशहाशी मतै्री किण्याकिता 
आपल्यातफे वकीि गोवळकोंड्यािा िवाना केिा. त्यानुसाि दोघा सुितानानंी आपापल्या सैन्यासह कृष्ट्णा नदीपावेतो कूच केिे आरण तेथून 
त्यानंी येल्तम िाजािा आपल्यािा येऊन रमळण्यारवषयी रिरहिे. पिंतु अशी एक घटना घडिी की आरदिशहारवरुद्ध झािेिी विीि एकीही 
दुभगंिी. 
 

मूतुजा रनजामशहा गादीवि आिा तेव्हा तो जेमतेम बािा वषाचा होता. त्याची आई िुनजा हुमायूूँ रहने िाज्यकािभाि आपल्या हाती 
घेतिा. रतने येल्तम िाजाकडे दोन िाि होनाचंी मागणी केिी. त्याने ही गोष्ट कुतुबशहािा कळरविी. कुतुबशहाने िुनजा हुमायूूँ रहचा या 
गोष्टीबद्दि रनषेध केिा. पिंतु रतने हा रनषेध फेटाळून िाविा आरण पुन्हा पैशाची मागणी केिी. येल्तम िाजाने ही मागणी फेटाळिी. अिेि येल्तम 
िाजा आरण कुतुबशहा यानंी आपापल्या देशाकंडे पित रफिण्याचे ठिरविे. आपण आरदिशाही सैन्याच्या तावडीत सापडिो आहोत असे पाहून 
मूतुजा रनजामशहाने तेिंगणाचा माग ुगाठून आपल्या िाज्याकडे माघाि घेण्यास सुरुवात केिी. रनजामशाही सैन्याने तेिंगणात िुटािूट किण्यास 
सुरुवात केल्यामुळे कुतुबशाही सैन्याने त्याचं्यावि वािंवाि हले्ल करून त्यानंा संत्रस्त केिे. अिेि कुतुबशाही सिदाि सिाबतिान याने रनजामशाही 
सैन्याचा पिाभव केिा. दुसऱ्या एका िढाईत रनजामशाही सैन्याचा, त्याचप्रमाणे कुतुबशाही सैन्याचा एक सेनापती असे दोघेजण ठाि माििे गेिे. 
िात्र पडल्यामुळे युद्ध संपिे तेव्हा रनजामशाही सैन्याने युद्धातून माघाि घेतिी. रबदिचा प्रदेश येईतोपयंत त्यानंी मुक्काम केिा नाही. 
 

तािीकोटच्या िढाईपूवी रुफतिानािा िाजमहेंद्रीविती पाठरवण्यात आिे होते. या सुमािास पुन्हा त्याची िाजमहेंद्रीचा पाडाव 
किण्यासाठी िवानगी किण्यात आिी. िाजमहेंद्रीकडे रसतापती हा पेत्तापूि आरण िाजबुदंी या रठकाणाहून मदत पाठवीत असे. त्याने या दोन 
रठकाणाचंा प्रथम पाडाव किण्याचे ठिरविे. ही दोनही रठकाणे रुफतिानाने काबीज केिी. रसतापती हा िाजमहेंद्रीकडे पळून गेिा आरण 
रवद्याद्रीिा जाऊन रमळािा. रुफतिानाने त्यानंति िाजमहेंद्रीवि चाि केिी. िाजमहेंद्रीचा वेढा बिाच काळ चाििा. अिेि रसतापती आरण 
रवद्याद्री यानंी िाजमहेंद्री रकल्ला रुफतिानाच्या स्वाधीन केिा. ही घटना णिजरी ९७९ (इ. स. १५६७) या वषी घडिी. 



 अनुक्रमणिका 

िाजमहेंद्रीचा पाडाव झाल्यानंति सुितानाने कॉसीमकोट्टाकडच्या पुढे चािून जाण्यारवषयी रुफतिानािा आज्ञा रदिी. त्याप्रमाणे 
रुफतिानाने ओरिसाकडे चाि केिी. वाटेत वेंकटिाजाने त्याचा प्ररतकाि केिा. त्याचा पिाभव करून रुफतिानाने गोपाळरपल्ली आरण वीिगोटम 
हे रकल्ले घेतिे. तेथून तो पुढे रनघािा. दिम्यान ओरिसातीि दोन प्रमुि िाजे सवुिाज आरण भाय बिंदि यानंी आपिे वकीि तहासाठी म्हणून 
रुफतिानाकडे पाठरविे. भाय बिंदिने गोवळकोंड्याचा माडरिक म्हणून िाज्य किावे या अटीवि तह झािा. तेथून रुफतिानाने गोपाळ ओरिअि 
याच्या िाज्यावि चाि केिी. तो पळून बगंािमध्ये गेिा होता. त्याचा प्रदेश रुफतिानाने घेतिा. त्यानंति रुफतिानाने रवद्याद्रीच्या प्रदेशावि चाि 
केिी. रवद्याद्रीच्या िाज्यातीि देवपुिाि या रकल्ल्यािा त्याने वेढा रदिा. बऱ्याच काळानंति रकल्ल्याचा सुभेदाि वेळूपिाज याने शिणागती रदिी 
तेथून त्याने चंद दिबाि या रठकाणावि चाि केिी. तेथीि अरधपती निहसग आरण शूिहसग हे दोघे भाऊ होते. त्याचंा पिाभव करून रुफतिानाने 
त्यानंा कैद केिे. 
 

यानंति रुफतिानाने ओरिसातीि बिाढ्य िाजा वैजनाथ देव याच्यावि चाि केिी प्रथम त्याने पोटनूिचा रकल्ला काबीज केिा आरण 
तेथून कोंडदेवपल्लीवि चाि केिी. ह्ा रकल्ल्याचा देिीि पाडाव झािा. वैजनाथदेव पचंावन्न हजाि फौज व पाचश ेहत्ती घेऊन रुफतिानावि 
चािून आिा. झािेल्या िढाईत मुसिमानाचंा जय झािा. वैजनाथदेवाने तीस हजाि होन िंडणीदािि आरण चाळीस हत्ती भेट म्हणून देण्याचे 
कबिू करून तहािा मान्यता रदिी. ही मोहीम जवळ जवळ दोन वषांपेक्षा जास्त चाििी होती. 
 

दिम्यान अहमदनगि येथे मूतुजा रनजामशहाने आपल्या आईच्या जाचािा कंटाळून रतिा दौिताबादच्या रकल्ल्यात कैद करून ठेविे. 
अहमदनगि िाज्याची परिस्स्थती अरतशय गोंधळाची होती. त्याचा फायदा घेऊन अिी आरदिशहाने आपिा सेनापती रकश्वििान िािी यािा 
अहमदनगि िाज्यावि पाठरविे. त्याने प्रथम कोंडाणा रकल्ला घेतिा, आरण नंति धारूिवि चाि केिी. तोही रकल्ला त्याने हजकून घेतिा. मूतुजा 
रनजामशहाने आपिा सेनापती ख्वाजारमिक डबीि इस्पहानी ऊफु चेंगीजिान यािा रकश्वििानावि पाठरविे. त्याने धारूििा वेढा रदिा. 
झािेल्या िढाईत रकश्वििान ठाि झािा. त्यावि आरदिशहाने नूििान, ऐन-उि्-मुल्क आरण जिीफ-उि्-मुल्क याचंी िवानगी रनजामशाही 
िाज्यावि केिी आरण तो स्वतः पन्नास हजाि फौज घेऊन अहमदनगि हजकून घेण्याच्या हेतूने रनघािा. मूतुजा रनजामशहाने इब्राहीम कुतुबशहाची 
मदत मारगतिी कुतुबशहाने अिी बिीदशहािा बिोबि घेऊन रनजामशहाच्या मदतीसाठी प्रयाण केिे आरण त्याची वाघदिी येथे भेट घेतिी. 
रतघानंी रवजापूिवि चाि करून जाण्याचे ठिरविे. अहमदनगिच्या शहा तारहिचा मुिगा शहा अबुि हसन हा आरदिशहाचा वजीि होता. त्याचा 
या कािस्थानात हात असावा असे वाटून अिी आरदिशहाने त्यािा कैद केिे. अहमदनगिचा एक सिदाि सय्यद मूतुजा हा आरदिशहाकडे पळून 
आिेिा होता. त्याने रवजापूि आरण अहमदनगि याचं्यात तह घडवनू आणण्यासाठी अहमदनगिच्या छावणीकडे कूच केिे. यात त्याचा उदे्दश 
अबुि हसन याची सुटका घडवनू आणण्याचा होता. मूतुजा रनजामशहाने अबुि हसनची सुटका केल्यास आपण तहाच्या वाटाघाटी किावयास 
तयाि आहोत असे आरदिशहािा कळरविे. त्याप्रमाणे आरदिशहाने अबुि हसनची सुटका करून त्यािा वाटाघाटीसाठी रनजामशहाकडे िवाना 
केिे. त्याने रबदि आरण गोवळकोंड्याच्या सैन्यावंि हल्ला किण्याचा सल्ला रदिा. या सल्ल्यानुसाि रनजामशहाने त्याचं्यावि हल्ला केिा. बिीदशहा 
आरण कुतुबशहा यानंी रबदिकडे माघाि घेतिी. तेथून कुतुबशहा गोवळकोंड्याकडे गेिा. 
 

विीि घटनेमुळे रनजामशहाचा सूड घेण्याचे कुतुबशहाने ठिरविे. त्याकरिता त्याने वऱ्हाडच्या तुफाििानाबिोबि मतै्रीचा तह केिा. 
अिी बिीदशहािाही त्याने मदतीसाठी बोिारविे. अिी आरदिशहाकडे देिीि वकीि िवाना किण्यात आिे. दिम्यान मूतुजा रनजामशहाने 
चेंगीजिानािा पाठवनू अिी आरदिशहाचे मन आपल्या बाजूिा वळरविे. हे पारहल्यानंति कुतुबशहाने वऱ्हाड आरण रबदि याचं्या फौजाचंी 
त्याचं्या देशाकडे िवानगी केिी आरण तो स्वतः गोवळकोंड्यािा आिा. इकडे रनजामशहा आरण आरदिशहा यानी तेिंगण आरण रबदि याचंा 
पाडाव किण्याचे ठिरविे. आरदिशाही फौजानंी कामठाण्याजवळ मुक्काम केिा आरण रनजामशाही फौजानंी रबदििा वेढा रदिा. कुतुबशहाने 
सिाबतिानाची चौदा हजाि फौज देऊन रबदिच्या मदतीसाठी िवानगी केिी. त्यानंी अहमदनगिच्या फौजेवि हल्ला करून रतिा संत्रस्त केिे. 
वेढा उठरवणे भाग आहे याची जाणीव दोस्तानंा झािी. पिंतु तसे केल्यास आपिी फािकत झािी असे कुतुबशहािा वाटेि आरण तो आपल्यावि 
हल्ला किीि अशी आरदिशहा आरण रनजामशहा यानंा भीती वाटिी म्हणून त्यानंी वेढा उठरविा. कुतुबशहाने हल्ला करू नये म्हणून आरदिशहाने 
कारमििान याची आरण रनजामशहाने रमजा यादगाि याची प्रत्येकी पधंिा हजाि फौज देऊन कौिासच्या बाजूिा िवानगी केिी. यानंति मूतुजा 
रनजामशहाने वऱ्हाडकडे कूच केिे आरण अिी आरदिशहाने बकंापूि आरण रवजयनगिच्या माडंरिक िाजावंि स्वािी केिी. कौिास येथे ठेवण्यात 
आिेल्या फौजेने तेिंगणाच्या सिहद्दीविीि मुििात िुटािूट करून तो उद्ध्वस्त केिा. या फौजेवि कुतुबशहाने मीिशहा महमद अंजू याची आठ 
हजाि घोडेस्वाि देऊन िवानगी केिी. या फौजेवि देगिूिचा सुभेदाि शहा हैदि याने वाटेत हल्ला केिा. त्याचा पिाभव झािा. देगिूिचा रकल्ला 
कुतुबशाही फौजानंी हजकून घेतिा आरण त्यानंी पुढे कूच केिे. देगिूि आरण कंधािच्या मध्ये आरदिशाही आरण रनजामशाही फौजाचं्या छावण्या 
पडल्या होत्या. त्याचं्या आघाडीवि असिेल्या बसवंतिाव, रवश्वासिाव आरण कोळीिाव यानंी कुतुबशाही फौजेवि हल्ला केिा. त्याचंा हल्ला पितवनू 
िावण्यात आिा. दुसऱ्या रदवशी दोन्ही फौजातं मोठी धुमिक्ी झािी. युद्धाचा कहीच रनकाि िागिा नाही. शत्रूने िात्री छावणी सोडून रदिी 
होती. त्याचंा पाठिाग कुतुबशाही फौजानंी केिा आरण त्यानंा गाठून पुन्हा एकदा त्याचंा पिाजय केिा. त्यानंति दोन्ही फौजातं बािीकसािीक 
चकमकी होतच िारहल्या. त्यानंति एक मरहन्याने पुन्हा दोन्ही फौजातं मोठी िढाई होऊन कुतुबशाही फौजाचंा रवजय झािा. शत्रूचे सवु 
सामानसुमान िूट म्हणून घेऊन कुतुबशाही फौजा गोवळकोंड्यािा पितल्या. 
 

यापूवी सागंण्यात आिेिेच आहे की, आरदिशहाने रबदिचा वेढा उठरवल्यानंति रवजयनगिवि चाि केिी. तेथीि िाजा श्रीिंगिाय 
यािा रवजापूिचा प्ररतकाि किता न आल्याने त्याने इब्राहीम कुतुबशहाची मदत मारगतिी. कुतुबशहाने त्याप्रमाणे आपिा सेनापती शहा महमद अंजू 
यािा रवजापूिच्या सिहद्दीवि िुटािूट किण्यास पाठरविे आरण तो स्वतः श्रीिंगिायािा मदत किण्यासाठी रनघािा. परिणामी दोघाचें सैन्य एकत्र 
आिे. आरदिशहािा रवजयनगिचा वेढा उठवनू रवजापूििा पितणे भाग पडिे. कुतुबशहा वािंवाि युद्धात गुतंल्यामुळे वेंकटाद्री कस्तुिी रकमिाज 
आरण निहसगिाय यानी कोटबीि येथे ठििेिी िंडणी न देता कृष्ट्णा ओिाडूंन कोंडपल्लीच्या रकल्ल्यावि हल्ला केिा. कुतुबशहाने आपल्या 
सैरनकानंा काही काळ रवश्रातंी रदिी आरण नंति आपिा सेनापती हैदि-उि्-मुल्क यािा विीि िाजाचं्या पाडावासाठी िवाना केिे. हैदि-उि्-
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मुल्कने प्रथम इनकोंड्याचा रकल्ला घेतिा. नंति काचेिि कौटा हा रकल्ला घेतिा, आरण वाटेत कुमुमचा रकल्ला घेऊन कोंडबीिवि चाि केिी. 
दिम्यान त्यािा असे कळिे की, कोंडी रतमन्ना, मुदना रचरनया आरण कस्तुिी िंगय्या यानंी त्याच्यावि हल्ला किण्याची तयािी केिी आहे. त्याचं्यावि 
हैदि-उि्-मुल्क चाि करून गेिा. दोन्ही फौजातं िढाई होऊन हहदंूचा पिाभव झािा. यानंति त्याने कोंडबीिच्या रकल्ल्यावि चाि केिी. वेढा 
बिाच काळ चाििा. तेव्हा हैदि-उि्-मुल्कने कुतुबशहाकडे अरधक मदत मारगतिी कुतुबशहाने शहा मीि याची फौज देऊन िवानगी केिी. त्याने 
जािीने वेढा चािरविा. मुसिमानाचें िूप नुकसान झािे. अिेि रकल्ला णिजरी ९८७ या वषाच्या सफर मरहन्यात (एरप्रि १५७९) मुसिमानाचं्या 
हाती आिा. िामिाजाचा जावई कपूिी रतमिाज हा कैद झािा. त्यािा बिोबि घेऊन शहा मीि गोवळकोंड्यािा पितिा. 
 

या सुमािास मूतुजा रनजामशहाने रबदि हजकून घेण्याचे ठिरविे. या कामी कुतुबशहाची संमती असणे आवश्यक आहे असे वाटून त्याने 
मीि अबुि कासीम यािा कुतुबशहाकडे पाठरविे. कुतुबशहाने दहा हजाि घोडेस्वाि देऊन शहा मीिची अहमदनगिच्या मदतीसाठी िवानगी केिी. 
इकडे अिी बिीदने आरदिशहाची मदत मारगतिी. मदतीदािि एका सुंदि तरुण िोजाची मागणी आरदिशहाने केिी. मोठ्या नािुषीने 
बिीदशहाने त्या िोजािा आरदिशहाकडे िवाना केिे. दोघाचं्या परहल्याच भेटीत आरदिशहाच्या वागणुकीचा संताप येऊन त्या िोजाने त्यािा 
िंरजिाचा वाि करून ठाि केिे. (सफर २३, णिजरी ९८७–एरप्रि २०, इ. स. १५७९) अिी आरदिशहािा मुिगा नसल्यामुळे त्याचा पुतण्या 
इब्राहीम हा गादीवि आिा. रवजापुिात झािेल्या गडबडीचा फायदा घेऊन रनजामशहाने रवजापूिवि हल्ला किण्यासाठी बेहजाद-उि्-मुल्क तुकु 
याची िवानगी केिी. त्याचा रवजापुिी फौजानंी धािाशीव येथे पिाभव केिा. ते माघाि घेत असताना त्यानंा वऱ्हाडातून सय्यद मूतुजा हा येऊन 
रमळािा. रनजामशहाने सय्यद मूतुजा यािा सेनापती नेमिे. कुतुबशाही सैन्य शहामीिच्या हातािािी सय्यद मूतुजािा येऊन रमळािे आरण त्यानंी 
नळदुगकुडे चाि केिी. त्याचंा रवजापुिी फौजाशंी मुकाबिा झािा. रवजापुिी फौजानंी नळदुगचुा आश्रय घेतिा. नळदुगिुा वेढा देऊन दस्ताच्या 
फौजा रवजापूिकडे वळल्या. दिम्यान रकल्ल्यातीि फौजेने बाहेि पडून दोस्ताचं्या अगोदि रवजापूि गाठिे. रवजापूिच्या वेशीपाशी दोन्ही फौजातं 
युद्ध होऊन आयत्या वेळी गोवळकोंड्याच्या घोडेस्वािानंी केिेल्या हल्ल्यामुळे रवजापुिी सैन्याचा पिाभव झािा. दिम्यान बातमी आिी की, 
कुतुबशाही सैन्याची आणिी एक तुकडी अमाि जैन याच्या हातािािी रवजापूिवि चािून येत आहे. या तुकडीिा अडरवण्यासाठी म्हणून 
आरदिशहाने नुरुद्दीन रनशापुिी याची िवानगी केिी. अमीि जैन याने या अगोदि कुतुबशहाच्या आज्ञवरून काकनी नकवी आरण कुनुुि याचंा 
पाडाव केिा होता. ही रठकाणे अिी आरदिशहाने सुभान कुिीच्या कािरकदीत रजकून घेतिी होती. रवजापूिकडे येण्याच्या अगोदि अमीि जैन 
याने मादिगी आरण एटरगि याचंा पाडाव करून गोवळकोंड्याचा रवजापूिने हजकिेिा मुिूि ताब्यात घेतिा होता. दोन वेळा त्यािा अडरवण्याचे 
रवजापुिी फौजानंी केिेिे प्रयत्न रनष्ट्फळ झािे होते. आता रनशापुिीची िवानगी झािी आहे असे कळल्यावि दोस्तानंी त्याच्या (रनशापुिीच्या) 
पाठिागावि फौज िवाना केिी. त्या फौजेने रनशापुिीचा पिाभव केिा आरण अमीि जैन हा दोस्ताचं्या फौजेिा येऊन रमळािा. याचवेळी रवजापूि 
शहिात यादवी युद्धािा जोि येऊन रवजापूिचे दोन सिदाि रकश्वििान व ऐन-उि्-मुल्क हे हबशी िोकाचं्या क्ोधािा आपिा बळी पडू नये म्हणून 
दोस्ताचं्या छावणीत येऊन दािि झािे. 
 

दुसऱ्या रदवशी हबशी अरमिानंी सय्यद मूतुजाकडे वकीि पाठवनू “आपण शहा अबुि हसन यािा वजीि म्हणून नेम,ू तुम्ही कुतुबशाही 
सेनापती शहा मीि याच्यावि हल्ला किावा” असे कळरविे. ही बातमी शहा मीिच्या कानावि गेिी. हे सय्यद मूतुजािा कळल्यावि तो शहा मीिकडे 
गेिा आरण त्याने त्यािा विीि गोष्ट सारंगतिी. दोघा सेनापतींनी पिस्पिानंा मदत किण्याचे वचन रदिे. यावि हबशी सिदािानंी वेढा 
उठरवण्यासाठी दुसऱ्या मागाचा अविंब केिा. त्यानंी दहा हजाि मिाठा घोडेस्वािाचंी, दोस्ताचंी िसद तोडण्यासाठी िवानगी केिी. हे मिाठे स्वाि 
इतके यशस्वी झािे की, दोस्तानंी आपिा वेढा उठरविा, आरण त्यानंी रमिज, िायबाग, पन्हाळा, सातािा आरण हुकेिी या रजल्ह्ातं िुटािूट 
किीत कुिबर्गयाकडे प्रयाण केिे. दिम्यान बातमी आिी की, इब्राहीम कुतुबशहाचा मृत्य ूझािा असून त्याचा मुिगा महमद कुिी कुतुबशहा हा 
गादीवि आिा आहे. सुितानाचा मृत्यू णिजरी ९८८ या वषी रबीउस्सानी मरहन्याच्या २१ ताििेिा म्हणजे २ जून इ. स. १५८० यावषी झािा. त्याचे 
वय ५१ वषाचे असून त्याची कािकीदु ३१ वषे झािी. इब्राहीम कुतुबशहािा तीस मुिे झािी आरण त्यातीि सहा मुिगे आरण तेिा मुिी त्याच्या 
मृत्यचू्या वेळी हयात होती.] 
 

[(३६३) ★ फरिश्त्याने रदिेल्या कुतुबशाही घिाण्याच्या इरतहासाचा अनुवाद केल्यानंति रब्रर्गज याने त्यािा रमळािेल्या 
गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाही घिाण्याचा इरतहास देणाऱ्या दुसऱ्या एका गं्रथाचा अनुवाद रदिा. या गं्रथामध्ये महमद कुिी कुतुबशहा याच्या संबंधी 
रदिेिी मारहती थोडक्यात अनुवारदत केिेिी आहे. 
 

इब्राहीमनंति त्याचा रतसिा मुिगा महमद कुिी हा गादीवि आिा. कुतुबशाही सैन्य त्यावेळी नळदुगचु्या वेढ्यात गुतंिे होते. महमद 
कुतुबशहा आपल्या सैन्यािा जाऊन रमळािा. दिम्यान इब्राहीम आरदिशहाने तहाच्या वाटाघाटीस आपण कबूि आहोत असे कळरविे. यावि 
कुतुबशहाने वेढा उठरविा आरण तो िाजधानीिा पितिा. इब्राहीम कुतुबशहाच्या कािकीदीत अरििान नूि नावाचा हिक्या कुळातीि एक मनुष्ट्य 
अमीि पदावि चढिा होता. त्यािा कोंडबीिच्या भागात असिेल्या सैन्याचा सेनापती नेमण्यात आिेिे होते. त्या प्रातंाचा सुभेदाि िायिाव 
याच्याबिोबि त्याचा तंटा झािा आरण तो रवजयनगिच्या िाजाचा जावई रमकि रतमा याच्याकडे मदतीसाठी गेिा. त्याच्या मदतीने त्याने 
कोंडबीिवि चाि केिी. पिंतु त्याचा िायिावाने पिाभव केिा. अरििानाने आता सैन्य जमवनू मुििात िुटािूट किण्यास सुरुवात केिी. 
कुतुबशहाने त्याच्या पाठिागावि सैन्य पाठरविे. प्रथम अरििानाने अिहदगा या रकल्ल्याचा आश्रय घेतिा. तेथून तो रनजामपट्टम या बदंिाकडे 
गेिा. अिेि कुतुबशाही सेनापती िरहमदाद याच्याबिोबि झािेल्या िढाईत तो ठाि माििा गेिा. या िढाईनंति रवजापूिचा वजीि रदिावििान 
याने कुतुबशहाकडे वकीि पाठवनू इब्राहीम आरदिशहाकरिता कुतुबशहाच्या बरहणीिा मागणी घातिी. दोन्ही सुितानाचंी गाठ नळदुग ु येथे 
पडिी आरण दोन्ही िाज्यातं मतै्रीचा तह झािा. 
 

णिजरी ९९८ (इ. स. १५८९) या वषी कुतुबशहाने आपिी िाजधानी मोसी नदीच्या काठावि हिरवण्याचे ठिरविे. तेथे नवीन शहिाची 
उभािणी किण्यात आिी. या शहिािा त्याने आपल्या पे्रयसीच्या नावावरून भागानगि असे नाव रदिे. रतच्या मृत्यनंूति हे नाव बदिून हैद्राबाद 
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असे ठेवण्यात आिे. शहिात मोठमोठ्या इमािती बाधंण्यात आल्या. काही वष ेयाप्रमाणे शातंतेत गेिी. सुितानाने आता दरक्षणेच्या रदशनेे आपल्या 
िाज्याची वाढ किण्याचे ठिरविे. त्याने सैन्य जमवनू मुसिमोरूच्या रकल्ल्यावि हल्ला केिा. तो रकल्ला हजकून त्याने नंरदयाि आरण कुिगुि या 
रकल्ल्यावंि चाि केिी. हे रकल्ले बसवंतिाय याच्या ताब्यात होते. त्याने कुतुबशहाचा माडंरिक होण्याचे कबिू केिे. त्यानंति त्याने आपिा वजीि 
अमीि-उि्-मुल्क यािा गुरंडकोटा या रकल्ल्यावि हल्ला किण्यास पाठरविे. वेढा काही काळ चािल्यावि रकल्ल्याचा सुभेदाि निहसगिाज याने 
सुितानाचे माडंरिकत्व स्वीकाििे. 
 

यावेळी वेंकटपती हा रवजयनगिचा िाजा होता. त्याने आपिी िाजधानी पेणकोंडा येथे नेिी होती आरण गोवळकोंड्याच्या प्रदेशावि 
आक्मण केिे होते. कुतुबशहाने पेणकोंड्यावि चाि केिी आरण रकल्ल्यािा वेढा रदिा. दिम्यान पावसाळा सुरू झाल्यामुळे सुितानाने वेढा 
उठरविा आरण रठकरठकाणी आपिे सैन्य ठेवनू तो िाजधानीिा पितिा. यावेळी कोंडबीि येथे फािसे सैन्य नव्हते. त्याचा फायदा घेऊन 
वेंकटपतीने उद रगिीदुगचु्या िाजािा रचथावणी देऊन कोंडबीिवि हल्ला किण्यास सारंगतिे. त्याप्रमाणे त्याने कोंडबीिच्या रजल्ह्ात िुटािूट 
केिी. कोंडबीिचा सुभेदाि अफजििान याच्याशी िाजाच्या सैन्याची गाठ पडून अफजििानाचा रवजय झािा. पावसाळ्याचा फायदा घेऊन 
वेंकटपतीने सैन्य जमरविे आरण गुरंडकोटावि हल्ला चढवनू रकल्ल्यािा वेढा रदिा. तेव्हा कुतुबशाही सेनापती मूतुजािान याने कुिपा या 
शहिापयंत मजि माििी आरण त्याच्यावि वेंकटपतीने पाठरविेल्या सैन्याचा पिाभव केिा. ही बातमी कळल्यावि कुतुबशहाने रुस्तुमिानािा 
मूतुजािानाच्या मदतीसाठी पाठरविे. उघड उघड हहदंूशी िढाई देणे अशक्य आहे हे जाणून मूतुजािानाने रुस्तुमिानािा असे सुचरविे की, “मी 
अधे सैन्य घेऊन रवजयनगिकडे चाि करून जातो आरण तुम्ही शत्रूबिोबि गरनमीकाव्याच्या युद्धाने िढा.” त्याचा सल्ला न ऐकता रुस्तुमिानाने 
छावणीसमोिीि नदी ओिाडूंन एकयानेच कूच किण्यास सुरुवात केिी. अरधक संख्येने असिेल्या हहदंूनी त्यानंा घेििे. ऐनवेळी मूतुजािान 
मदतीस गेल्यामुळे मुसिमानाचें बिेचसे सैन्य कत्तिीतून वाचिे. यानंति सुितानाने कोंडबीिचा हवािदाि एरतबाििान येजबी यािा सैन्य जमवनू 
रवजयनगिवि चाि करून जाण्याचा हुकूम केिा. मुसिमान चाि करून येत आहेत असे पाहून हहदंूनी जंगिाचा आश्रय घेतिा. याप्रसंगी 
अनंतगीिचा िाजा निसानंदिाज याने मुसिमान छावणीवि हल्ला किण्याचे ठिरविे. झािेल्या युद्धात हहदंूचा पिाभव झािा. त्यानंति 
एरतबाििानाने कारिसत्री या शहिाकडे चाि केिी. तेथीि सवु देवळे त्याने उद्ध्वस्त केिी. या सुमािास आिमिान, साबाजी मिाठा आरण 
बािािाव वगैिे रठकरठकाणच्या जहागीिदािानी वार्मषक िंडणी देण्याचे नाकारून बडं केिे. कुतुबशहाने त्याचं्यावि मीि जुमिा अमीन-उि्-मुल्क 
यािा पाठरविे. त्याने प्रथम कोंडबीिचा सुभेदाि कौिानंद हाच बडंिोिानंा पाहठबा देतो अशा समजुतीने त्यािा ठाि केिे. तेव्हा बडंिोिानंी 
रवजयनगिच्या िाजाकडे पिायन केिे. त्याचंा प्रदेश अमीन-उि्-मुल्क याने उद्ध्वस्त केिा आरण तो कोंडबीििा पितिा. तेथून तो हैद्राबादिा 
गेिा. 
 

या सुमािास सुितानाचा मृत थोििा भाऊ अबुि कादि याचा एक तोतया रनमाण झािा आरण त्याने आपल्याभोवती सैन्य जमवून 
कृष्ट्णेच्या काठी तळ रदिा. येथून त्याने गोवळकोंड्याच्या उमिावानंा आपल्यािा येऊन रमळण्यास सारंगतिे. या तोतयावि सुितानाने एरतबाििान 
यास चािून जाण्यास सारंगतिे. एरतबाििानाने तोतयावि हल्ला करून त्याचा पिाभव केिा. तोतया रवजापूिकडे पळून गेिा. 
 

या सुमािास कॉसीमकोटा या रजल्ह्ाचा िाजा भायबिंदि हा मिण पाविा. त्याचा मुिगा मुकंुदिाज हा गादीवि आिा. त्यािा 
सुितानाने िाजधानीिा बोिारविे, आरण मानाचा पोषाि रदिा. तेथून पितल्यावि मुकंुदिाजाने गोवळकोंड्याचा त्या देशाचा सुभेदाि 
रबििासिान यािा कैद किण्याचा प्रयत्न केिा. त्याने आपिी वार्मषक िंडणीही पाठरविी नाही. सुितानाने आपिा रुसुमदाि मीि जैन-उि्-
आबीरदन यािा मुकंुदिाजावि पाठरविे. त्याच्या मदतीिा अमीि जुमिा अरमन-उि्-मुल्क याची सुितानाने िवानगी केिी. यामुळे मुकंुदिाज 
घाबििा आरण त्याने आजूबाजूचे िाजे आरण रवजयनगिचा िाजा वेंकटपती यानंा आपल्या मदतीिा बोिारविे. त्या अगोदि मुकंुदिाज आरण 
मुसिमानी फौजा यात घनघोि युद्ध झािे. मुसिमानाचंा पिाजय होण्याच्या बेतात होता पिंतु अमीन-उि्-मुल्क याने आपल्या तुकडीिा घेऊन 
मुकंुदिाजावि अचानक हल्ला केिा. मुकंुदिाजाचा पिाभव झािा आरण तो कॉसीमकोयाकडे पळून गेिा. अमीन-उि्-मुल्कने त्याचा पाठिाग 
केिा. तेव्हा मुकंुदिाजाने पेत्तापूिच्या रदशनेे माघाि घेतिी. अिेि त्याने िामचंद्रिाज या तेथीि एका बिाढ्य िाजाचा आश्रय घेतिा. 
िामचंद्रिाजाचे मुसिमानापुंढे काही चाििे नाही. त्याने गोवळकोंड्याचे माडंरिकत्व स्वीकाििे. मुकंुदिाज बंगािमध्ये पळून गेिा. दिम्यान 
वेंकटपतीने कोंडबीिवि चाि केिी. सुितानाने त्याच्यावि आरदििान बगंी (बगंश) यािा पाठरविे. तेव्हा वेंकटपतीने आपिे वकीि 
गोवळकोंड्याकडे पाठवनू आपिा स्वािी किण्याचा उदे्दश नसल्याचे सारंगतिे. तेव्हा सुितानाने आरदििान बगंी यािा रवजयनगिवि चाि न 
करून जाण्याची आज्ञा रदिी. सुितानाच्या फौजा कॉसीमकोयाच्या िढाईत गुतंल्या असताना िाजमहेंद्री आरण एिोि येथीि िेड्डीबाि िोकानंी 
बडं केिे. त्याचं्यावि सुितानाने आरदििानािा पाठरविे. िेड्डीबािानंी गरनमीकाव्याच्या युद्धनीतीचा अविंब केिा. पिंतु अिेि िेड्डीबािाचंा पिाभव 
होऊन त्यानंी जंगिाचा आश्रय घेतिा. सितेशवेटी त्यानंी सुितानाकडे वकीि पाठवनू आपण शिण आल्याचे कळरविे. याचवेळी िावतिाय 
नावाच्या एका िाजाने अमीन-उि्-मुल्क याने केिेिी आज्ञा न आवडल्याने सुितानाची छावणी सोडिी. त्याने भायबिंदिचा भाऊ हरिचंद्र 
यािाही आपल्याबिोबि घेतिे आरण त्यािा कॉसीमकोटा ताब्यात घेण्याबद्दि रचथरविे. त्याने सुितानाच्या फौजेवि उघडउघड हल्ला केिा. पण 
त्यात त्याचा पिाभव होऊन तो माििा गेिा. हरिचंद्र मात्र पळून गेिा. त्याने वैजनाथ देव आरण मुकंुदिाज यानंा आपल्या बाजूिा वळरविे. त्यानी 
जुिजुिा या रकल्ल्यावि हल्ला केिा. पिंतु त्याचंा पिाभव होऊन त्यानंा वेढा उठवावा िागिा. वैजनाथ देव आरण मुकंुदिाज याचं्या बंडाचा 
सुितानाच्या फौजानंी बीमोड केिा. वैजनाथ देवाने गोवळकोंड्यािा वकीि पाठवनू दिसाि िंडणी देण्याचे कबिू केिे. कॉसीमकोयाचा सवु 
प्रातं मुसिमानाचं्या ताब्यात आिा. दिम्यान िावतिावाचा मुिगा कृष्ट्णिाज याने मुकंुदिाजािा पुन्हा आपिा प्रदेश रमळरवण्यासाठी बडं 
किण्याबद्दि रचथाविे. पिंतु बिाच काळपयंत युद्ध चािल्यानंति मुकंुदिाजाचा पिाभव होऊन तो पुन्हा बगंािमध्ये पळून गेिा. या सुमािास 
सुितानाने सय्यद मीि महमद अमीन यािा मीिजुमिा म्हणून नेमिे. या जागेचा मेहनताना दोन िक्ष होन एवढा होता. 
 

रहजिी १०१२ [रहजिी १०१२ इ. स. १६०३] या वषी पर्मशया या देशाचा सुितान शहा अब्बास याने महमद कुिी कुतुबशहाकडे आपिा 
वकीि पाठरविा. त्याच्या स्वागतासाठी सुितानाने अमीि जैन उद्दीन रनशापुिी याची िवानगी केिी. सुितानाने पर्मशयाचा वकीि उगझिू 
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सुितान याची गोवळकोंडा शहिात काळा चबुतिा येथे भेट घेतिी. वरकिाने पर्मशयाहून आणिेल्या अनेक भेटी सुितानािा नजि केल्या. यावेळी 
मोगिाचें दरक्षणेत आक्मण सुरू झािेिे होते. त्यामुळे हा वकीि सहा वष ेहैद्राबाद येथे िारहिा. मोगिाचं्या दरक्षणेविीि स्वािीमुळे हैद्राबादमध्ये 
अनेक मोगि जमा झािे होते. या सुमािास त्याचं्यापैकी काहींनी नोबत घाटाचा िाजवाडा आरण बाग येथे दंगि केिी. तेव्हा सुितानाने ‘सवु 
मोगिानंी िाज्याबाहेि जावे’ असा हुकूम काढिा. त्यामुळे झािेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन दरक्षणी िोकानंी िुटािूट आरण दंगिी किण्यास 
सुरुवात केिी. ही हकीकत मीि जुमिा महमद अमीन याने सुितानाच्या कानावि घातिी. तेव्हा सुितानाने आपिा हुकूम मागे घेतिा. णिजरी 
१०१८ (इ. स. १६०९) या वषी सुितानाचा धाकटा भाऊ रमझा महमद िुदा बदंा याने बडं केिे. पिंतु सुितानािा ही हकीकत वेळीच कळल्यामुळे 
त्याने बडंाचा बीमोड केिा. िुदा बदंा यािा गोवळकोंडा येथे कैदेत ठेवण्यात आिे. ह्ा काळापयंत कासीम कोयाच्या प्रातंात शातंता नादंत होती. 
या सुमािास रदल्लीच्या जहागंीि बादशहाने आपिा मुिगा िाजपुत्र पिवीज यािा दरक्षण हजकून घेण्यासाठी पाठरविे. या परिस्स्थतीचा फायदा 
घेऊन वैजनाथ देवाने कॉसीम कोयावि हल्ला केिा. वैजनाथ देवाचा बीमोड किण्यासाठी चेंगीजिान आरण धमुिाव यानंा त्याच्यावि िवाना 
किण्यात आिे. वैजनाथ देवाचा पुतण्या कृष्ट्णिाज हा मुसिमानानंा येऊन रमळािा. दिम्यान वैजनाथ देवाचा मृत्य ूझािा. अिेि कृष्ट्णिाज आरण 
कुतुबशाही अरधकािी याचं्यात तह होऊन कृष्ट्णिाजाने िंडणी देण्याचे कबिू केिे. पिंतु कृष्ट्णिाजाने संपूणु िंडणी न भिल्यामुळे कुतुबशहाने 
चेंगीजिानािा त्याच्यावि चािून जाण्याचा हुकूम रदिा. परिणामी कृष्ट्णिाजािा उििेिी िंडणी देणे भाग पडिे. 
 

णिजरी १०१९ [रहजिी १०१९ इ. स. १६१०] या वषी अशी बातमी आिी की, पितबसा या बस्तिच्या िाजाने कुतुबशाही सिहद्दीविीि 
मुििात िुटािूट केिी आहे. त्याच्यावि सुितानाने असीिाव नावाच्या अरधकाऱ्यािा पाठरविे. असीिावाने पितबसाचा पिाभव करून बस्तििा 
वेढा रदिा. वेढ्यात यश न आल्याचे असीिावाने सुितानाकडे कळरविे. सुितानाने आपिा वजीि मीि महमद अमीन यािा असीिावाच्या 
मदतीसाठी पाठरविे. पितबसाने आजूबाजूच्या िाजानंा मदतीिा बोिावनू मुसिमानाचंा प्ररतकाि किण्याची तयािी केिी पिंतु एकाएकी पाऊस 
कोसळल्यामुळे मुसिमानाचंा उदे्दश रसद्धीस गेिा नाही. मीि महमद अमीन याने माघाि घेतिी. त्याच्या मदतीिा सुितानाने मरिक रबिास यािा 
िवाना केिे. 
 

यानंति िवकिच णजलकाद मरहन्याच्या १७ ताििेिा शरनवािी णिजरी १०२० [रहजिी १०२०, रजिकाद १७ इ. स. १६११, रडसेंबि 
१७] या वषी महमद कुिी कुतूबशहा हा एकाएकी आजािी पडिा आरण दोन रदवसानंंति तो मिण पाविा. त्यावेळी त्याचे वय ४९ वषांचे होते आरण 
त्याची कािकीदु ३४ वष ेझािी होती.] 
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सूची 
[श्री. श्याम कृ. रििािे, दशरुनका कायािय, मंुबई, ह्ानंी ही सूची तयाि केिी.] 

 
‘अ’ 

 
अकबि– 

मोगि बादशहा 
रशकािीच्या रनरमत्ताने दरक्षणेपयेत आगमन 
सुितान पदासाठी बुऱ्हाण रनजामशहािा पाहठबा 
दरक्षणेच्या मोरहमेवि 
आरसिगड हजकिा 

अजमत उि् मुल्क डबीि– 
महमूद शहा बहमनीचा सेनापती. 

अजीज उि् मुल्क– 
रमया जमािउद्दीनचा रकताब. 

अघोनी रकल्ला– 
मुजारहदशहाचा वढेा 
आसदिानाने हजकिा 
अिी आरदिशहाच्या ताब्यात 
कनाटकातीि जमीनदािाचा वेढा 

अन्विी– 
तत्वज्ञानी 

अफजििान रशिाजी– 
अिी आरदिशहाकडून वकीि पदावि रनयुक्ती 
इब्रारहम आरदिशहा (२) चा पेशवा म्हणून रनयुक्ती 

अबुि मुजफ्फि युसुफ आरदिशहा– 
आरदिशाही घिाण्याचा संस्थापक. 

अब्दुि कादि– 
इब्रारहम कुतुबशहाचा मुिगा. 

अब्दुि कादि– 
वऱ्हाडचा बहमनी सुभेदाि 
निनाळा रकल्ल्यात आश्रय 
रसकंदििानारवरुद्ध मोहीम 

अब्दुि कादि– 
हुसेन रनजामशहाचा भाऊ, इमाद उिमुल्ककडे आश्रय 

अब्दुि ितीफ– 
अब्दुि कादिचा भाऊ 

अब्दुल्ला– 
इब्रारहम आरदिशहा (१) चा भाऊ 
गोव्याकडे पिायन 
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सुितान म्हणून घोषणा 
अमीना– 

बुऱ्हाण रनजामशहाशी (१) रववाह 
अमीि उि् उमिा– 

इस्माइििान अफगाणची पदवी 
बहादूििानाचा रकताब 
ऐन उि् मुल्कची पदवी 

अमीि बिीदशहा– 
रबदिचा सुितान, कासीम 
बिीदचा भाऊ 
कुिबर्गयाचा पाडाव 
विीउल्ला बहमनीचा वध 
गुजिात सैन्याचा पिाभव 
दस्तुि दीनािबिोबि रवजापूि मोरहमेवि 
मरिक अहमद बहमनीबिोबि 
आरदिशाहीवि स्वािी 
कमाि िानाबिोबि सोिापूििा वढेा 
इस्माइि आरदिशहाकडून पिाभव 
िाजसते्तवि पक्कड 
आसदिानाकडून कैद 
बुऱ्हाण रनजामशहाबिोबि रवजापूिवि स्वािी 
कोरविकोंड्यािा वढेा 
िढाईत मृत्यू 
माहूि हजकिे 

अमीि बिीदशहा (२)– 
रबदिचा सुितान 

अल्लाउद्दीन इमादशहा– 
वऱ्हाडचा सुितान, फते्तउल्ला 
इमाद उि् मुल्कचा मुिगा 
बुऱ्हाण रनजामशहाकडून पिाभव 
पाथिी रकल्ला बाधंिा 
आसदिानाकडून पिाभव 
बुऱ्हाण रनजामशहाच्या मदतीिा 
िुरदजाशी रववाह 
बहमनी हसहासनावि आसनस्थ 
इस्माइि आरदिशहाबिोबि रवजयनगिवि स्वािी 
आसदिानाच्या मदतीिा 
िामगीि व माहूिवि ताबा 
मृत्य ू
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अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२)– 
बहमनी सुितान, अहमदविीचा मुिगा 
वािस म्हणून रनयुक्ती 
गुजिाती सैन्याकडून पिाभव 
कृष्ट्णदेवाबिोबि तह 
िाजपुत्र महमदिानाचा पिाभव 
िष्ट्किात मोगिाचंी भिती 
मृत्य ू(१४५७) 

अल्लाउद्दीनशहा बहमनी– 
बहमनी सुितान 

अल्लाउद्दीन हसन गंगू बहमनी– 
बहमनी सुितान 
सुितान म्हणून रनयुक्ती 
विंगळ िाजाबिोबि तह 
गुजिात स्वािीवि 
बहमनी िाज्याची रवभागणी 
मृत्य ू(१३५८) 

अल्लापूि– 
युसुफ आरदिशहाने वसरविे 

अिी आरदिशहा– 
आरदिशाही सुितान, इब्रारहम आरदिशहा (१) चा मुिगा 
िामिाजाच्या रवरुद्ध मोरहमेवि 
शहापूिची स्थापना 
रवजयनगिमध्ये िामिाजाची भेट 
अहमदनगिच्या मोहीमेवि 
सुितानाचं्या संयुक्त सैन्याबिोबि रवजयनगिवि स्वािी 
पोतुुगीजाकंडून पिाभव 
धािवाडचा पाडाव 
बकंापूिचा पाडाव 
पेणकोंड्यािा वढेा 
िोजाकडून वध (१५८०) 

अिी बिीदशहा– 
रबदि सुितान, अमीि बिीदचा मुिगा 
बुऱ्हाण रनजामशहाकडून पिाभव 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाबंिोबि रवजापूिवि स्वािी 
महताब रबबीशी रववाह 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाबंिोबि 
रवजयनगिवि स्वािी 
शहा ताहीिची भेट 
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मृत्य ू(१५६२) 
अहमद बेग कजरवनी– 

रगयासुद्दीन शहा बहमनीकडून मीि नोबत पदावि रनयुक्ती 
अहमदनगि– 

मरिक अहमद रनजामशहाने वसरविे (१४९४) 
सुितान बहादूिशहाची छावणी 
इमादशाही व आरदिशाही फौजाचंा वढेा 
गोवळकोंडा, रवजापूि व रवजयनगि 
सैन्याचंा वढेा 
अिी आरदिशहा व िामिाजाचा वढेा 
जमाििानाकडून हल्ला 
रमया मंजूचा ताबा 
इििासिानाचा वढेा 
मुिादचा वेढा 
मोगिाचंा हल्ला 
सुहेििानाचा वेढा 
नेहंगिानाचा हल्ला 
मोगिाचंा दुसऱ्यादंा वढेा 
चादंरबबीच्या वधानंति मोगिाचंा ताबा 

अहमद रनजाम उि् मुल्क बहिी– 
मरिक अहमद रनजामशहाची पदवी. 

अहमदशहा– 
रनजामशाही सुितान, शहा ताहीिचा मुिगा. 

अहमदशहा बहमनी (२)– 
बहमनी सुितान, महमूदशहा बहमनीचा मुिगा 
मुसुतीबिोबि कुिबगा येथे रववाह 
मृत्य ू(१५२०) 

अहमदशहा विी बहमनी (अहमदिान)– 
रनजामशाही सुितान, रफिोजशहा बहमनीचा भाऊ 
सागि रकल्ल्याकडे पिायन 
िािचीनकडून मिकोि येथे पिाभव 
िािचीनच्या अनुयायावंि हल्ला 
अमीि उि् उमिापदावि नेमणूक 
सुितानपदावि रबिाजमान 
कृष्ट्णदेविायावि स्वािी 
गावीि रकल्ला बाधंिा 
सुितान होशगंचा पिाभव 
अहमदाबाद-रबदिची स्थापना 
बहमनी िाज्याची रवभागणी 
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तेिंगणातीि हहदू िायाचंा पिाभव 
मृत्य ू(१४३५) 

अहमदाबाद–रबदि– 
अहमदशहा विी बहमनीने वसरविे 
सुितान महमूदचा ताबा 
अमीि बिीदचा आश्रय 
मरिक अहमद रनजामशहाचे आगमन 
मुतुजा रनजामशहाचा वढेा 
अिी बिीदचा ताबा 
इस्माइि आरदिशहाचा वेढा 

अहसनाबाद– 
कुिबगा पाहा. 

अष्टी– 
रवजापूि, गोवळकोंडा व रवजयनगि सैन्याचंा तळ 
रवजापूि व अहमदनगि सैन्याची छावणी 

आजमिान– 
अब्बुि ितीफची पदवी 

आजमिान– 
बहमनी िाज्य पुनिुचनेनंति विंगळवि नेमणूक 

आजम हुमायनू– 
आरदििान (२) फारुकीचा रकताब 

आजम हुमायनू– 
मुजारहद शहाकडून दौिताबादेच्या सुभेदािीवि नेमणूक 
कृष्ट्णिायाबिोबि िढाई 

आरदििान (१)– 
फारुकी सुितान, मुबािकिानाचा मुिगा. 

आरदििान(२)– 
फारुकी सुितान, नसीििानाचा नातू 
हुसेन अिीचा वध 
मृत्य ू(१५२०) 

आरदििान दक्कनी– 
विंगळचा सुभेदाि 

आरदिशाही घिाणे 
आिमिान– 

थळनेिचा रकल्लेदाि 
आसदिान िािी– 

इब्रारहम आरदिशहाचा वजीि 
बुऱ्हाण रनजामशहाच्या चाकिीत 
बेळगाव जहारगिी प्राप्त 
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इमादशहावि हल्ला 
अमीि बिीदचा पिाभव 
अमीि बिीदिा कैद 
मल्लू आरदिशहाचा िाजप्ररतरनधी 
अघोनीिा वढेा 
वजीिपदावि रनयुक्ती 
बुऱ्हाण रनजामशहाशी हातरमळवणी 
जमशीद कुतुबशहाचा पिाभव 
बेळगावकडे प्रयाण 
आजािीपण व मृत्यू 

आसा आहीि– 
िानदेशातीि जमीनदाि 
आसीिगड बाधंिा 
नसीििानाकडून हत्या 

आसीिगड– 
महमूद बेगडाची छावणी 
मुतुजा रनजामशहाकडून काबीज 
अकबिाचा वेढा 
मोगिानंी हजकिा 
नसीििान फारुकीने हजकिा 
दाऊदिान फारुकीचा आश्रय 
मुतुजा रनजामशहाचा वढेा 
मोगिाचंा वढेा 
कासीम बिीदने हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहाने हजकिा 

औसा रकल्ला– 
अमीि बिीदचा आश्रय 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वढेा 
इब्रारहम आरदिशहाचा वढेा 
मुतुजा रनजामशहा (२) चे वास्तव्य 
कासीम बिीदने हजकिा 

अंकूसिान– 
आरदिशाही अरधकािी 
अघोनीचा पाडाव 

अंतूि रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

ॲरिस्टॉटि– 
महमूदशहा बहमनी (१) ची पदवी 
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‘इ’ 
इििासिान– 

हबशी सिदाि 
रमया बुद दूिा कैद 
इब्रारहम आरदिशहा (२) चा िाजप्ररतरनधी 
कैदेतून सुटका 
रदिावििानाकडून कैद 

इमाद-उि्-मुल्क घोिी– 
अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२) कडून अमीि-उि्-उमिा पदावि 
रनयुक्ती 
िाजपुत्र महमदकडून वध 

इििासिान मोबिीद– 
रनजामशाही सिदाि 
सुितानपदासाठी इस्माइि ह्ास पाहठबा 
पुनः अहमदनगिच्या चाकिीत 
अहमदनगििा वढेा 
रमया मंजूकडून पिाभव 
रनजामशाही दिबािातीि एका पक्षाचा नेता 

इब्रारहम– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (२) चा मुिगा 
िोहगड रकल्ल्यात कैदेत 
बुऱ्हाणचा वािस म्हणून रनयुक्ती 

इब्रारहम आरदिशहा (१)– 
आरदिशाही सुितान, इस्माईि आरदिशहाचा मुिगा 
सुितान पदासाठी प्रयत्न 
आसदिानाकडून कैद 
सुन्नी पथंाची स्थापना 
रवजयनगिच्या हसहासनावि रविाजमान 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा पिाभव 
आसदिानास ठाि मािण्याचा कट 
अमीि बिीदकडून पिाभव 
रुरबयाशी रववाह 
कुिबर्गयाच्या मोरहमेवि 
कटवाल्याचंी हत्या 
बुऱ्हाण रनजामशहाकडून पिाभव 
हुसेन रनजामशहाकडून पिाभव 
सैफ ऐनउिमुल्ककडून पिाभव 
आजािीपणामुळे मृत्य ू(१५५७) 

इब्रारहम आरदिशहा (२)– 
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आरदिशाही सुितान, शहा तहमास्पचा मुिगा 
अहमदनगिरवरुद्ध मोहीम 
रदिावििानास कैद 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा पिाभव 
इब्रारहम रनजामशहा रवरुद्ध मोहीम 

इब्रारहम कुतुबशहा– 
गोवळकोंड्याचा सुितान, कुिी कुतुबशहाचा मुिगा 
रवजापूि स्वािीवि 
हुसेन रनजामशहा (१) च्या रवरुद्ध मोरहमेवि 
रबबी जुमिीशी रववाह 
कल्याणी वढे्यातून माघाि 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाबिोबि िामिाजाशी िढाई 
मुतुजा रनजामशहाकडून पिाभव 
अहमदनगििा वढेा 
मृत्य ू

इब्रारहम बिीदशहा– 
रबदिचा सुितान, अिी बिीदचा मुिगा 

इब्रारहम रनजामशहा– 
रनजामशाही सुितान 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा मुिगा 
सुहेि िानाबिोबिच्या िढाईत मृत्यू 

इसापूि– 
हमीदिानाचा मुक्काम 

इस्माइि– 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा मुिगा 
वािसा हक्कापासून वंरचत 
बुऱ्हाण रनजामशहाकडून पिाभव 

इस्माइि– 
तहमास्पचा मुिगा 
बेळगाव रकल्ल्यात बरंदवास 
इस्माइि आरदिशहा रवरुद्ध बडं 
वध 

इस्माइि अफगाण– 
बडंिोिाचंा नेता 
दौिताबाद रकल्ल्यात आश्रय 
जफििानास पाहठबा 

इस्माइि आरदिशहा– 
आरदिशाही सुितान 
युसुफ आरदिशहाचा मुिगा 
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महमदशहा बहमनी (१) चा पिाभव 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा पिाभव 
बडंिोिाचंा पिाभव 
अमीि बिीदचा पिाभव 
रवजयनगि सैन्याकडून पिाभव 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा पिाभव 
अहमदाबाद–रबदििा वेढा 
बहमनी हसहासनावि आसनस्थ 
िायचूि व मुद्गि रकल्ले हजकिे 
कोरविकोंड्यािा वढेा 
आजािीपण व मृत्य ू(१५३४) 
कल्याणीिा वेढा 

इस्माइि दक्कनी– 
आरदिशाही वजीि 

इस्माइि रनजामशहा– 
रनजामशाही सुितान, बुऱ्हाण रनजामशहाचा मुिगा 

इंदापूि 
 

‘उ’ 
 
उजबेकिान– 

रनजामशाही सेनापती, आरदिशाही सैन्याकडून ठाि 
उजबेक बहादूि– 

बुऱ्हाण रनजामशहाचा सेनापती, सोिापूि वढे्यात ठाि 
उदगी– 

रवजयनगि व आरदिशाही सैन्याची छावणी 
उदगीि रकल्ला– 

बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने हजकिा 
कासीम बिीदने हजकिा 

उिसंुगी– 
इस्माइि आरदिशहा व अल्लाउद्दीन इमादशहाची भेट 
 

‘ए’ 
 
एटगीि रकल्ला– 

जमशीद कुतुबशहाचा वढेा 
एरिचपूि– 

इमाद उिमुल्कचे वास्तव्य 
रफिोजशहा बहमनीची छावणी 
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अहमदशहा विीचा मुक्काम 
मोगिाकडून िुटािूट 

एरियासिान– 
इब्रारहम आरदिशहा (२) चा सेनापती 
बेळगाव रकल्ल्यास वढेा 
इब्रारहम आरदिशहाकडून कैद 

एिोिा– 
मरिक अहमद रनजामशहाची छावणी 

एल्तिाज– 
िामिाजाचा भाऊ, इब्रारहम कुतुबशहाशी िढाई 

ऐनउिमुल्क रगिानी– 
रवजापुिी सिदाि, बेहजाद उि् मुल्कचा पिाभव 
इििासिानास कैद 
रहयातिानाकडून कैद 
हमीदिानाकडून वध 
 

‘क’ 
 
कमाििान– 

रदिावििानाचा मुिगा 
धािाशीव येथे वध 

कमाििान दक्कनी– 
युसुफ आरदिशहाचा सेनापती 
जमहिडीचा पाडाव 
इस्माइि आरदिशहाचा िाजप्ररतरनधी 
सुन्नी पथंाची पुनस्थापना 
सुितानपदासाठी अमीि बिीदशी गुप्त तह 
सोिापूििा वेढा 
पिदेशी सैरनकाचंी हकािपट्टी 
युसुफ तुकुकडून हत्या 

किाड– 
महमूदशहा बहमनी (२) चा ताबा. 

करिमउल्लाशहा बहमनी– 
रनजामशाही सुितान, अहमदशहाचा मुिगा 

कल्याणी रकल्ला– 
महमदशहा बहमनीचे आगमन 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने हजकिा 
हुसेन रनजामशहाचा वढेा 
अिी आरदिशहाचा ताबा 
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रनजामशाही व कुतुबशाही सैन्याचा वेढा 
इस्माइि आरदिशहाचा वेढा 

कविसेन– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा पेशवा 

काकनी रकल्ला– 
आसदिानाने हजकिा 
जमशीद कुतुबशहाने बाधंिा 

काजी बेग– 
मुतुजा रनजामशहाचा वकीि 

काजी रसिाज– 
बहमनी अरधकािी 
कृष्ट्णदेवाच्या मुिाची हत्या 
रफिोजशहा बहमनीकडून अमीिपदावि रनयुक्ती 

कामीििान दक्कनी– 
इब्रारहम आरदिशहा (२) चा िाजप्ररतरनधी 
रकश्वििानाकडून हत्या 

कारूि रकल्ला– 
अिी आरदिशहाचा वढेा 

कासीम बिीद– 
रबदिचा सुितान 
मीि नोबत पदावि रनयुक्ती 
महमूद शहा बहमनी (२) चा पिाभव 
रदिावििानाचा पिाभव 
कटवाल्याची हत्या 
युसुफ आरदिशहाकडून पिाभतू 
मृत्य ू(१५०४) 

कासीम बिीद (२)– 
रबदिचा सुितान 
इब्रारहम बिीदचा भाऊ 

कासीम बेग (शफरसकन)– 
अल्लाउद्दीन बहमनी (२) कडून 
दौिताबाद सिकािवि नेमणूक 

कासीम बेग हकीम– 
मुतुजा रनजामशहाकडून िाजप्ररतरनधी पदावि रनयुक्ती 
रमिान हुसेनची कटातून सुटका 

रकल्ले– 
अधोनी 
अहमदनगि 
अहमदाबाद–रबदि 
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आसीि 
औसा 
अंतूि 
उदगीि 
एटगीि 
कल्याणी 
काकनी 
कारूि 
कुहुिदुगु 
कोआिी 
कोििा 
कोरविकोंडा 
कंधाि 
कोंडाणा 
कोंडापल्ली 
िेडिा 
िेळणा 
गावीि 
गाळणा 
गोवा 
गुंजोटी 
र्गवाल्हेि 
चाकण 
चावडं 
चेऊि 
चदंिगुटी 
जीवधन 
जुन्नि 
जेहु 
रतकोणा 
तुकुुि 
तंुग 
तंुबोिा 
थळनेि 
देविकोंडा 
दौिताबाद 
दंड िाजपुिी 
धािवाड 
धारूि 
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निनाळा 
नविगोंडा 
नळदुग ु
पिेंडा 
पन्हाळा 
पाथिी 
पानगळ (रबिकोंडा) 
पािी 
पुिंदि 
पेणकोंडा 
बेळगाव 
बकंापूि 
भोिप 
महोिी 
माहूि 
मुद्गि 
मुिंजन 
िाजंणी 
िामगीि 
िायचूि 
िेवदंडा 
ििींग 
िोहगड 
रवजयनगि 
रवजापूि 
वैिागड 
सागि 
सोिापूि 

रकवाम उिमुल्क (करनष्ठ)– 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून विंगळवि नेमणूक 
तेिंगणावि ताबा 

रकवाम उिमुल्क (वरिष्ठ)– 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून वजीिपदावि रनयुक्ती 

रकश्वििान– 
िूष कदमचा रकताब 

कुतुब उिमुल्क दक्कनी– 
तेिंगणाचा सुभेदाि, जमहिडी वढे्यात ठाि. 

कुतुबशाही घिाणे 
कुिबगा (अहसनाबाद)– 
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अल्लाउद्दीन हसनशहाची िाजधानी 
अमीि बिीदने हजकिे 
अहमद व मुसुतीचा रववाह 

कुिी कुतुब उिमुल्क– 
तेिगंणाचा सुभेदाि 
सुितान म्हणून घोषणा 
कासीम बिीदच्या मोरहमेवि 
रवजापूि मोरहमेवि 
रवजापूि सैन्याशी िढाई 

कुिी कुतुबशहा– 
गोवळकोंड्याचा सुितान 
स्वतंत्र िाज्याची घोषणा 
गुिामाकडून हत्या (१५४३) 

कुहुिदुगु– 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून पाडाव 

कोआिी रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून पाडाव 

कोििा रकल्ला– 
पोतुुगीजानंी हजकिा 

कोरविकोंडा रकल्ला– 
इस्माईि आरदिशहाचा वेढा 
आसदिानाचा वढेा 

कोल्हापूि– 
महमूदशहा बहमनी (२) चा मुक्काम 

कौिास– 
महमदशहा बहमनी (१) चा मुक्काम 

कृष्ट्णदेविाया– 
रवजयनगिचा िाजा 
महमदशहा बहमनी (१) कडून पिाभव 
मुजारहदशहा बहमनीशी िढाई 
िायचूि वढेा उठरविा 
दोआबवि स्वािी 
रफिोजशहा बहमनीकडून पिाभव 
रफिोजशहा बहमनीचा पिाभव 
अहमदशहा विी बहमनीकडून पिाभव 
सैन्यामध्ये मुसिमानाचंी भिती 

कंधाि रकल्ला– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने हजकिा 
कासीम बिीदने हजकिा 
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कंुची– 
हसनगंगूची जहारगिी 

कोंडणा रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

कोंडापल्ली रकल्ला– 
मरिक हसन बहिीने हजकिा 
महमूदशहा बहमनी (२) ने हजकिा 
 

‘ख’ 
 
ििफ हसन– 

अहमदशहा विी बहमनीकडून 
दौिताबादेच्या सुभेदािीवि नेमणूक 
गुजिात सैन्याकडून पिाभव 
बुऱ्हाणपूि िुटिे 
जुन्निवि ताबा 
िेळण्याच्या मोरहमेवि 
शकंििायाकडून वध 
मरिक नरसििानाचा पिाभव 

िान िानान– 
अहमदिानाची पदवी 

िान िानान– 
मोगि सेनापती 
सुहेििानाचा पिाभव 
पुनः सेनापती पदावि रनयुक्ती 
मरिक अंबिशी तह 
रमया िाजूचा पिाभव 
दरक्षणेच्या सुभेदािीवि रनयुक्ती 

िान जहान– 
मरिक िारूनची पदवी 

िान जहान– 
अब्दुि कारदिचा रकताब 

िान जहान– 
अिी बिीदचा भाऊ 
रनजामशाही फौजाकडून पिाभतू 

िान महमद– 
महमदशहा बहमनी (१) चा सेनापती 
रवजापूिशी िढाई 
मुजारहदशहाच्या वधाच्या कटात सामीि 
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सुितानपदासाठी संजििा पाहठबा 
सागि रकल्ल्यात मृत्यू 

ख्वाजा इब्रारहम– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वकीि 
बहादूिशहाशी भेट 

ख्वाजा इमादउद्दीन– 
सावा येथीि व्यापािी 
युसुफ आरदििानास आश्रय 

ख्वाजा जहान– 
मरिक शहाची पदवी 

ख्वाजा जहान– 
महमूद गावानची पदवी 

ख्वाजा जहान अिाबादी– 
अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२) कडून 
मंरत्रपदावि रनयुक्ती 
िाजपुत्र महमदकडून वध 

ख्वाजा जहान दक्कनी– 
रनजामउिमुल्ककडून पिेंड्याच्या सुभेदािीवि नेमणूक 
बहादूि रगिानीचा वध 
पिंडा रकल्ल्यात आश्रय 
हुसेन रनजामशहाच्या चाकिीतून पिायन 
युसुफ आरदिशहाकडून पिाभव 
रवजापूि सैन्याचा पिाभव 

ख्वाजा महमूद गावान– 
महमूद गावान पाहा 

ख्वाजा महमूद रगिानी– 
महमूद गावान पाहा 

िुदावदं िान– 
बहमनी िाज्य पुनिुचनेनंति 
माहूि सिकािवि नेमणूक 

िुदावदं िान– 
बहादूिशहाचा वजीि 
बिीदशाही सैन्याकडून पिाभव 

िुरदजा– 
युसुफ आरदिशहाची मुिगी 
अल्लाउद्दीन इमादउिमुल्क बिोबि रववाह 

िूनजा हुमायून– 
मुतुजा रनजामशहाची आई 
िाजप्ररतरनधी 
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मुतुजाकडून कैद 
िूष कदम– 

महमूद गावानचा अरधकािी 
कोकण स्वािीवि 
सुितानाकडून सन्मान 

िुश्राव तुकु– 
आसदिानाचे नाव 

िेडिा रकल्ला– 
रफिोजशहा बहमनीचा वढेा 
होशगंचा ताबा 
रनजामउिमुल्कचा वढेा 
सिाबतिानाचा बंरदवास 
युसुफ आरदिशहाने हजकिा 

िेळणा रकल्ला– 
मरिकउततुज्जािची मोहीम 
महमूद गावानने हजकिा 
 

‘ग’ 
 
गावीळ रकल्ला– 

अहमदशहाविी बहमनीने बाधंिा 
अल्लाउद्दीन इमादशहाची िाजधानी 

गाळणा रकल्ला– 
मरिक आरश्रफने हजकिा 
हुसेन रनजामशहा (१) ने हजकिा 

रगजनीिान– 
फारुकी सुितान, दाऊदिानाचा मुिगा 

रगयासुद्दीनशहा बहमनी– 
बहमनी सुितान, महमूदशहा बहमनी (१) चा मुिगा 
िािचीनकडून हल्ला 
सागि रकल्ल्यात बरंदवास 
िािचीनचा वध 

गोपाळिाय– 
निहसगिायाचा मुिगा 
रफिोजशहा बहमनीकडून कैद. 

गोवा रकल्ला– 
महमूद गावानने हजकिा 
ऐनउिमुल्कचे वास्तव्य 
युसुफ आरदिशहाने हजकिा 
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गोवा बदंि 
गोहवदिाव मिाठा– 

नाइकाचंा प्रमुि 
महमदशहा बहमनी (१) रवरुद्ध बंडिोिी 
महमदशहाशी िढाई 
िढाईतून पिायन 

गंगू– 
ज्योरतषी 
अल्लाउद्दीन हसनिा गंगू नाव धािण किण्यासाठी आग्रह 
िरजनदाि म्हणून रनयुक्ती 

गुंजोटी– 
युसुफ आरदिशहा व कासीम बिीदची िढाई 

र्गवाल्हेि रकल्ला– 
बहादूि रनजामशहाचा बरंदवास 
 

‘घ’ 
 
घािीबिान– 

िुदावदंिानाचा मुिगा 
माहूिचा ताबा 
रदिावििानाकडून कैद 
 

‘च’ 
 
चाकण रकल्ला– 

सय्यद व मोगिाचंा आश्रय 
पिदेशी मुसिमानाचंी हत्या 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून पाडाव 

चावडं रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 
बहादूिचा बरंदवास 

चेऊि रकल्ला– 
बुऱ्हाण रनजामशहाने बाधंिा 

चेऊि बदंि 
चदंिगुटी रकल्ला– 

मुस्तफािानाने हजकिा 
चादंरबबी (चादं सुिताना)– 

अिी आरदिशहाची बायको 
बहादूि ह्ास सुितानपदासाठी पाहठबा 
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मोगिाशंी प्ररतकाि 
मुिादबिोबि तह 
इब्रारहम आरदिशहािा मदतीचे आवाहन 
नेहंगिानाच्या अटीस नकाि 
अहमदनगिमध्ये हत्या 
कामीििान दक्कनीच्या वधाचा कट 
रकश्वििानाकडून कैद 
बरंदवासातून मुक्ताता 

चेंगीजिान– 
अहमदनगिचा वजीि, निनाळ्यावि हल्ला 

चेंगीजिान– 
गुजिातचा अरधकािी 
िानदेशवि स्वािी 
रमिान महमदिानाचा पिाभव 
 

‘ज’ 
 
जफििान– 

अल्लाउद्दीन शहाची पदवी 
जफििान– 

गुजिात सुितानाचा मुिगा, मरिक उत तुज्जािचा पिाभव 
जमहिडी रकल्ला– 

महमूदशहा बहमनी (२) कडून पाडाव 
बहादूि रगिानीने हजकिा 

जमशीद कुतुबशहा– 
गोवळकोंड्याचा सुितान, कुिी कुतुबशहाचा मुिगा 
रवजापूि प्रदेशावि हल्ले 
आसदिानाकडून पिाभव 
काकनी रकल्ला बाधंिा 
मृत्य ू(१५५०) 

जमािउद्दीन हुसेन– 
मुतुजा रनजामशहाकडून पेशवा पदावि रनयुक्ती. 

जमाििान– 
रनजामशाही अरधकािी 
अहमदनगिवि हल्ला 
अहमदनगि येथे पिदेशी मुसिमानाचंी हत्या 
सिाबतिानाचा पिाभव 
रवजापूि सैन्याचा पिाभव 
िढाईत मृत्यू 
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अहमदनगि िाज्याचा प्रमुि सूत्रधाि 
रदिावििानाचा पिाभव 

जिीफ उिमुल्क अफगाण– 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून 
अमीि उि उमिा पदावि रनयुक्ती 

जिाििान– 
नविगंुडचा सुभेदाि 

जहागंीििान– 
तेिंगणाचा सुभेदाि 
मरिक अहमद रनजामशहारवरुद्ध मोहीम 
िढाईत मृत्यू 

जहागंीििान– 
दस्तुि दीनािचा मुिगा 
अमीि बिीदकडून कुिबर्गयाच्या जहारगिीवि नेमणूक. 

जािना– 
मोगि सेनापती िान 
िानानचा मुक्काम. 

जीवधन रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

जुन्नि रकल्ला– 
मरिक उत तुज्जािने हजकिा 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 
हुसेन रनजामशहाचा आश्रय 
रनजामशाही िाज्याची िाजधानी 

जेहु रकल्ला– 
मुस्तफािानाने हजकिा 

जैनाबाद– 
मरिक नारसििानाने वसरविे. 
 

‘त’ 
 
तख्त इ रफिोजा– 

तेिगंणाच्या िाजाने महमद शहािा भेट रदिेिे हसहासन 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून रवध्वसं 

तहमास्प– 
इब्रारहम आरदिशहा (१) चा मुिगा, बेळगाव रकल्ल्यात बरंदवास 

तळेगाव (अहमदनगि)– 
सिाबतिानाचा मृत्यू 

रतकोणा रकल्ला– 
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मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 
रतमाप्पा– 

मरिक नायब रनजामउिमुल्कचे मूळ नाव 
तीमिाजा– 

रवजयनगिचा वजीि 
िायचूि व मुद्गि हजकिे 
रवजापूिवि स्वािी 
युसुफ आरदिशहाकडून पिाभव 
मृत्य ू

तुकुुि रकल्ला– 
अरि आरदिशहाने हजकिा 

तुफाििान दक्कनी– 
बुऱ्हाण इमादशहाचा िाजप्ररतरनधी 
इमादशाही सत्ता बळकाविी 
मुतुजा रनजामशहाकडून पिाभव 
मुतुजाकडून वध 
मोंगिाचंा पिाभव 
निनाळा रकल्ल्यातून पिायन 

तंुग रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

तंुबोिा रकल्ला– 
अहमदशहा विी बहमनीचा वढेा 
 

‘थ’ 
 
थळनेि रकल्ला– 

मरिक िाजाचा आश्रय 
मरिक नारसििानाने हजकिा 
 

‘द’ 
 
दया इमादशहा– 

वऱ्हाडचा सुितान, अल्लाउद्दीन इमादशहाचा मुिगा 
दयािान– 

वऱ्हाडचा सुभेदाि 
दस्तुि उिमुल्क– 

जहागंीि िानाचा रकताब 
दस्तुि उिमुल्क– 

अल्लाउद्दीनशहा बहमनी (२) कडून सेनापती 
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पदावि रनयुक्ती 
िाजपुत्र हुमायनूचा वध 

दस्तुि दीनाि– 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून 
सागि सुभेदािीवि रनयुक्ती 
स्वतंत्र िाजरचन्हाचा स्वीकाि 
युसुफ आरदिशहाकडून पिाभव 
अमीि बिीदबिोबि रवजापूिवि आक्मण 
िढाईत वध 

दाऊदिान– 
अहमदशहा विी बहमनीचा मुिगा 
तेिंगणाच्या सुभेदािीवि रनयुक्ती 
मृत्य ू

दाऊदिान– 
फारुकी सुितान, रमिान मुबािकचा मुिगा 

दाऊदशहा बहमनी (दाऊदिान)– 
बहमनी सुितान, महमदशहा बहमनी (१) चा भाऊ 
रवजयनगि सैन्याशी िढाई 
मुजारहदशहा बहमनीचा वध 
गुिबगा येथे वध (१३७८) 

दारनयि रमजा– 
अकबिाचा मुिगा 
दरक्षणेच्या सुभेदािीवि रनयुक्ती 
इब्रारहम आरदिशहाच्या मुिीशी रववाह 
मृत्य ू

दाभोळ– 
महमूद गावानचे हहदुस्थानात आगमन 
महमूदशहा बहमनी (२) चा मुक्काम 
युसुफ आरदिशहाचे हहदुस्थानात आगमन 

दािासून– 
रवजापूि व रनजामशाही सैन्याची िढाई 

रदिावििान (अफगाण)– 
अल्लाउद्दीनशहा बहमनी (२) कडून 
वजीि पदावि रनयुक्ती 
सोनिेडच्या िाजाचा पिाभव 

रदिावििान– 
कुतुबशाही सेनापती, 
बऱ्हाण रनजामशहा (२) कडे आश्रय 
मुस्तफािानाचा पिाभव 
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रवजापूिची सूते्र हाती घेतिी 
घािीब िानास कैद 
अहमदनगि रवरुद्ध स्वािी 
व िििानास कैद 
जमाििानावि इल्ले 
इब्रारहम आरदिशहा (२) च्या शिीि िक्षकाकडून हल्ला 
अहमदनगिकडे पिायन 
बुऱ्हाण रनजामशहाबिोबि रवजापूि स्वािीवि 
इब्रारहम आरदिशहा (२) शी भेट 
बरंदवास 

रदिावििान दक्कनी– 
विंगळचा सुभेदाि 

रदिावििान हबशी (आरफ्रकी)– 
महमूदशहा बहमनी (२) चा अरधकािी 
िाजमहेंद्रीवि नेमणूक 
रनजामउिमुल्क वि हल्ला 
बुऱ्हाणपूिकडे पिायन 
कासीम बिीदचा पिाभव 
िढाईत हत्तीकडून ठाि 

देविकोंडा रकल्ला– 
हुमायनूशहा जािीम बहमनीचा वढेा 

दौितिान िोदी– 
मोगि अरधकािी, इििासिानाचा पिाभव 

दौिताबाद– 
महमद सुितानाचा वढेा 
बिैामिानाचा ताबा 
मरिक अहमद रनजामशहाचा वढेा 
मरिक अहमदने हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा आश्रय 
मुतुजा रनजामशहाचा मुक्काम 

दंड िाजपुिी– 
मरिक अहमद रनजामशहाचा ताबा 
सिाबतिानाचा बंरदवास 
 

‘ध’ 
 
धामणगाव– 

मुतुजा रनजामशहा व िुनजा 
हुमायनूचे आगमन 
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धािवाड रकल्ला– 
अिी आरदिशहाने हजकिा 

धािाशीव– 
इब्रारहम आरदिशहा (२) ची छावणी 
कमाििानाचा वध 

धारूि रकल्ला– 
मुतुजा रनजामशहाकडून काबीज 
महमद रकश्वििानाने बाधंिा 
 

‘न’ 
 
निनाळा रकल्ला– 

अहमदशहा बहमनीने दुरुस्त केिा 
िानजहानचा आश्रय 
तुफाििानाचा आश्रय 
मरिक नारसििानाचा वेढा 
बुऱ्हाण इमादशहाचा बरंदवास 
मुतुजा रनजामशहाने हजकिा 

निसू पडंीत (कान्हू निसी)– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वकीि 
बहादूिशहाशी भेट. 

निहसग देविाया– 
िेडल्याचा िाजा 
वऱ्हाडवि स्वािी 
िढाईतून पिायन 
होशगंशहाकडून पिाभव 
माळवा सैन्याची कत्ति 
रफिोजशहा बहमनी बिोबिच्या िढाईत मृत्यू 

नविगोंडा रकल्ला– 
महमूद गावानने हजकिा 
हुमायनूशहा जािीम बहमनीने हजकिा 

नवसािी– 
िाजपुत्र महमदचे आगमन 

नसीिउद्दीन– 
इस्माइििान अफगाणची पदवी 

नसीि उिमुल्क गुजिाती– 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून 
मीि जुमिा पदावि रनयुक्ती 
वकीि म्हणून महमूद बेगडाकडे िवाना 
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मृत्य ू
नसीििान– 

िानदेश सुितान 
वऱ्हाडवि स्वािी 
मरिक उत तुज्जािकडून पिाभव 

नळदुग–ु 
सय्यद मुतुजा सबजाविीचा वढेा 

रनजाम उि् मुल्क– 
इमाद उिमुल्क घोिीच्या पुतण्याची पदवी 
हुमायनूशहा जािीम बहमनीकडून वध 

रनजाम उिमुल्क– 
मरिक हसन बहिीची पदवी 

रनजाम उिमुल्क तुकु– 
रनजामशहा बहमनीचा सेनापती 
माळव्याच्या सुितानाशी िढाई 
ख्वाजा जहानची हत्या 
िेडिा हजकिा 
िेडिा वेढ्यात वध 

रनजामशहा बहमनी– 
बहमनी सुितान, हुमायनूशहा जािीमचा मुिगा 
ओरिसा सैन्याचा पिाभव 
माळवा सुितानाबिोबिच्या िढाईतून माघाि 

रनजामशाही घिाणे 
नेहंगिान हबशी– 

रनजामशाही वजीि 
दौिताबाद रकल्ल्यातून सुटका 
रनजामशाही दिबािातीि पक्षाचा प्रमुि 
मोगि वडे्यातून अहमदनगि रकल्ल्यात प्रवशे 
चादंरबबीकडून पेशवा पदावि रनयुक्ती 
चादंरबबीिा अटक किण्याचा कट 
बीडचा वेढा उठरविा 

नंदूिबाि– 
रमजा अजीज कोकाचा हल्ला 

नादेंड– 
मरिक अंबि व रमजा इिीच ह्ाचंी िढाई 
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‘प’ 
 
पन्हाळा रकल्ला– 

बहादूि रगिानीचा आश्रय 
महमूदशहा बहमनी (२) ची भेट 

पिेंडा रकल्ला– 
इब्रारहम आरदिशहाचा आश्रय 
रनजामशाही िाजधानी 
मरिक अंबिचा वढेा 
इब्रारहम आरदिशहाने हजकिा 

पसंदिान दक्कनी– 
अहमदाबाद रबदिचा सुभेदाि 
रनजामउिमुल्कचा वध 

पाथिी– 
रनजामशाही सुितानाचें मूळ गाव 

पाथिी रकल्ला– 
अल्लाउद्दींन इमाद उिमुल्कने बाधंिा 
बुऱ्हाण रनजामशहाने हजकिा 

पानगळ (रबिकोंडा) रकल्ला– 
रफिोजशहा बहमनीचा वढेा 

पािी रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

पीि महमदिान– 
मोगि सेनापती 
बाज बहादूिचा पिाभव 
मृत्य ू

पुिंदि रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

पेणकोंडा रकल्ला– 
अिी आरदिशहाचा वढेा 

पैठण– 
महमदशहा बहमनी (१) चे आगमन 
जहागंीििानाचा ताबा 
हुसेन रनजामशहा (१) चा मुक्काम 
सिाबतिान व जमाििानाची िढाई 
दौितिान िोदीकडून िूट 
दारनयिचे वास्तव्य 
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‘फ’ 
 
फक् उिमुल्क रगिानी– 

बहमनी िाज्य पुनिुचनेनंति जुन्निच्या दरक्षण भागावि नेमणूक 
फक् उिमुल्क तुकु– 

माहूि रशबदंीचा प्रमुि 
फते्तउल्ला इमाद उिमुल्क– 

इमादशाही सुितान 
वऱ्हाड व िानदेशचा सुभेदाि 
बहमनी िाज्य पुनिुचनेनंति गावि सिकािवि नेमणूक 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून वजीि पदावि नेमणूक 

फिजंद– 
आसदिानाची पदवी 

फारुकी घिाणे 
रफिोजशहा बहमनी (रफिोजिान)– 

बहमनी सुितान, दाऊदशहा बहमनीचा मुिगा 
सागि रकल्ल्याकडे पिायन 
शमसुद्दीनकडून पिाभव 
अहमदिानाबिोबि कुिबगा येथे आगमन 
शमसुद्दीनिा कैद 
रफिोजाबादची स्थापना 
कृष्ट्णदेविायाचा पिाभव 
निहसगदेवाचा पिाभव 
कृष्ट्णदेविायाशी िढाई 
रवजयनगिमध्ये शाही स्वागत 
पानगळिा वेढा 
िान िानानकडून पिाभव 
मृत्य ू(१४२२) 

रफिोजा तख्त– 
तख्त इ रफिोजा पाहा 

रफिोजाबाद– 
रफिोजशहा बहमनीने बसरविे 
हसनिानाचा बरंदवास 
महमूदशहा बहमनी (२) चा मुक्काम 
 

‘ब’ 
 
बिीदशाही घिाणे 
बहमनी हळ ळी– 
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इस्माइि आरदिशहाची छावणी 
बहमनी घिाणे 
बहजी– 

बागिणचा िाजा 
मरिक िाजाकडून पिाभव. 

बहादूि– 
इब्रारहम रनजामशहाचा मुिगा 
चावडं रकल्ल्यात बरंदवास 
इििासिानाकडून सुितान म्हणून द्वाही 
रमया मंजुकडून कैद 
चादंरबबीकडून सुितान पदावि रनयुक्ती 
मोगिाकडून कैद 

बहादूििान– 
महमदशहा बहमनी (१) चा सेनापती 
रवनायक देवाचा पिाभव 
अमीि उि उमिा पदावि रनयुक्ती 
कृष्ट्णदेव िायाशी िढाई 

बहादूििान– 
फारुकी सुितान, अिीिानाचा मुिगा 

बहादूििान रगिानी– 
कोििा रकल्ल्याचा सुभेदाि 

बहादूििान रगिानी– 
बहमनी सुभेदाि 
बडं 
महमूदशहा बहमनी (२) कडून पिाभव 
पन्हाळ्यामध्ये आश्रय 
िढाईत मृत्यू 

बहादूिपूि– 
बहादूि फारुकीने वसरविे 

बहादूिशहा– 
गुजिातचा सुितान 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा पिाभव 
अहमदनगि िाजवाड्यात छावणी 
माळवा हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) शी भेट 
अहमदनगिवि स्वािी 

बाज बहादूि– 
माळव्याचा सुितान 
मोगिाकंडून पिाभव 
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पुनः िाजसूते्र ताब्यात 
बाळापूि– 

रमजा अजीज कोकाकडून पाडाव 
मोगिाकडून िुटािूट 

रबबी जुमिी– 
इब्रारहम कुतुबशहाची मुिगी 
हुसेन रनजामशहाशी रववाह. 

रबबी दौित– 
दया इमादशहाची मुिगी 
बुऱ्हाण रनजामशहाशी रववाह. 

रबबी मरियम– 
इस्माइि आरदिशहाची बहीण 
बुऱ्हाण रनजामशहाशी रववाह. 

रबबी मुसुती– 
युसुफ आरदिशहाची मुिगी 
अहमद रनजामशहा बहमनी (१) शी रववाह 

बीड– 
हसनिानाचा ताबा 
महमूदशहा बहमनीच्या सैन्याचा तळ 
नेहंगिानाचा वढेा 

बुबुजी िानम– 
इस्माइि आरदिशहाची आई 
रवजापूि रकल्ल्यात बंरदवास 
मल्लूिा सुितान पदावरून काढण्याचा कट 

बुऱ्हाण इमादशहा– 
वऱ्हाडचा सुितान, दया इमादशहाचा मुिगा 
मृत्य ू

बुऱ्हाण रनजामशहा– 
मुतुजा रनजामशहाचा मुिगा 
बडं 
रवजापूििा पिायन 
मुतुजा रवरुद्ध मोहीम 
अकबिाकडे पिायन 
सुितान पदासाठी अकबिाची मदत 
इस्माइि रनजामशहाकडून पिाभव 
इस्माइि रनजामशहािा कैद 

बुऱ्हाण रनजामशहा (१)– 
रनजामशाही सुितान, अहमद रनजामशहाचा मुिगा 
अरमताशी िर्गन 
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मरियमशी िर्गन 
अल्लाउद्दीन इमादशहाचा पिाभव 
इस्माइि आरदिशहाकडून पिाभव 
इब्रारहम आरदिशहाकडून पिाभव 
बहादूि शहाची भेट 
सोिापूि हजकिा 
उदगीिवि ताबा 
कल्याणीवि ताबा 
अमीि बिीद बिोबि रवजापूििा वढेा 
मृत्य ू(१५५३) 
अब्दुल्लािा गादीवि बसरवण्याचा कट 
रमिान महमदिानाकडून पिाभव 

बुऱ्हाण रनजामशहा (२)– 
रनजामशाही सुितान 
मेहेदवी पथंाचे उच्चाटन 
चेऊि रकल्ला बाधंिा 
रवजापूि सैन्याकडून पिाभव 
मृत्य ू(१५९४) 

बुऱ्हाणपूि– 
मरिक उत तुज्जािने िुटिे 
अहमद रनजामशहाचे आगमन 
बहादूिशहा व बुऱ्हाण रनजामशहाची भेट 
अकबिाचा मुक्काम 
मरिक नरसििानाने बसरविे 
पीि महमदिानाकडून िुटािूट 
मुतुजा रनजामशहाने िुटिे 
सय्यद मुतुजाने िुटिे 
अकबिाचा ताबा 

बुऱ्हाणाबाद– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने वसरविे 
मोगि सैन्याने िुटिे 

बेदाि रनजाम उिमुल्क– 
अहमदशहा विी बहमनीकडून दौिताबादेच्या 
सुभेदािीवि रनयुक्ती 

बेिूपट्टम– 
महमदशहा बहमनी (१) चे आगमन 
महमदशहाकडून िुटािूट 

बेहजाद उिमुल्क– 
मुतुजा रनजामशहाचा मीि नोबत 
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ऐनउिमुल्ककडून पिाभव 
सय्यद मुतुजाबिोबि रवजापूि स्वािीवि 

बेळगाव रकल्ला– 
महमूदशहा बहमनी (२) ने हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा ताबा 
एरियास िानाचा वढेा 

बिैामिान माहजदिानी– 
बडंिोि 
महमदशहा बहमनी (१) रवरुद्ध उठाव 
महमदशहाशी िढाई 
मसनदअिीवि हल्ले 
गुजिातकडे पिायन 

बकंापूि रकल्ला– 
रफिोजशहा बहमनीने हजकिा 
मीि फैजउल्लाने हजकिा 
अिी आरदिशहाचा वढेा 
मंजििानाचा मुक्काम 
 

‘भ’ 
 
भागानगि– 

हैद्राबादचे जुने नाव 
महमद कुिी कुतुबशहाने वसरविे 

भोजमि– 
रवजयनगिचा सेनापती 
महमदशहा बहमनी (१) रवरुद्ध मोहीम 
िढाईत जिमी 

भोज रतिमि– 
िामिाजाचा चुिता 
रवजयनगिवि स्वािीसाठी इब्रारहम आरदिशहा 
(१)िा आवाहन 
रवजयनगि रकल्ल्यात आत्महत्या 

भोिप रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

हभगाि– 
जहागंीि िानाची छावणी 
मरिक अहमद रनजामशहाचा मुक्काम 
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‘म’ 
 
मिकोि– 

शमसुद्दीन व रफिोजिानाची िढाई 
मरिक अहमद रनजामशहा– 

रनजामशाही सुितान, रनजाम 
उिमुल्क बहिीचा मुिगा 
जुन्निच्या नायब सुभेदािीवि नेमणूक 
स्वतंत्र िाज्याची घोषणा 
चावडं, िोहगड, जुन्नि, तंुग, कोआिी, रतकोणा, कुहुिदुग ु
पािी, महोिी, कोंडाणा, मुिंजन, भोिप, पुिंदि 
जीवधन रकल्ले हजकिे 
चाकणचा पाडाव 
बहमनी सैन्याचा पिाभव 
अहमदनगि शहि स्थापिे 
दौिताबादेवि ताबा 
अंतूिचा पाडाव 
मृत्य ू(१५०८) 

मरिक अश्राफ– 
दौिताबादेचा नायब सुभेदाि 
महमूद बेगडाकडे मदतीसाठी याचना 

मरिक अंबि– 
रनजामशाही सेनापती 
मोगिाशी प्ररतकाि 
पिेंड्यािा वेढा 
रमया िाजूकडून पिाभव 

मरिक इस्फ्तकाि– 
मरिक िाजा फारुकीचा मुिगा 
थळनेि जहारगिीवि ताबा 
मरिक नरसििानाकडून कैद 

मरिक उत तुज्जाि– 
ख्वाजा महमूद गावानचा रकताब 
ििफ हसनची पदवी 

मरिक नरसििान– 
फारुकी सुितान, मरिक िाजाचा मुिगा 
आरसिगड हजकिा 
शिे जैनुद्दीनशी भेट 
थळनेिवि ताबा 
निनाळ्यािा वढेा 
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मृत्य ू(१४३७) 
मरिक नायब– 

िाि चीनचा रकताब 
मीि फैजउल्लाचा रकताब 

मरिक महमद तुकु– 
गुजिाथ सेनानी, थळनेििा वेढा. 

मरिक िारून– 
आसीिगडचा रकल्लेदाि 
आरदििान फारुकी (२) िा पाहठबा 

मरिक िाजा– 
फारुकी सुितान, िान जहानचा मुिगा 
बहजीचा पिाभव 
मृत्य ू(१३९९) 

मरिक वुजी– 
दौिताबादेचा सुभेदाि 

मरिक शहा– 
हुमायनू शहा जािीम बहमनीकडून तेिंगणाच्या 
सुभेदािीवि नेमणूक 
बरंदवास 
रनजामशहा बहमनीचा पािक 
महमदशहा बहमनी (२) चा पािक 
रनजाम उिमुल्ककडून वध 

मरिक सैफउद्दीन घोिी– 
अल्लाउद्दीन हसनशहाकडून वजीि पदावि नेमणूक 
मान सन्मानास नकाि 
दाऊदशहा बहमनीचा वजीि 
मृत्य ू

मरिक हसन बहिी– 
महमदशहा बहमनी (२) कडून तेिंगणाच्या सुभेदािीवि 
नेमणूक 
िाजमहेंद्रीवि ताबा 
ख्वाजा महमूद गावानरवरुद्ध कट 
महमदशहाकडून वजीि पदावि रनयुक्ती 
रदिावििानाकडून पिाभव 
अहमदाबाद–रबदि येथे आगमन 
पसंदिानाकडून हत्या 

मरिक जहान– 
नसीििानाची मुिगी 

मल्लू आरदिशहा– 
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आरदिशाही सुितान, इस्माइि आरदिशहाचा मुिगा 
मसनद अिी– 

महमूदशहा बहमनी (१) चा सेनानी 
महताब रबबी– 

आसदिानाचीं मुिगी 
अिी बिीदशी रववाह 

महमद रकश्वििान िािी– 
रवजापूि सेनापती 
अहमदनगिवि स्वािी 
सुितानपदासाठी अिीिा पाहठबा 
अिी आरदिशहाकडून सेनापतीपदावि नेमणूक 
धारूि रकल्ला बाधंिा 
धारूि वढे्यात ठाि 

महमद कुिी कुतुबशहा– 
गोवळकोंड्याचा सुितान 
इब्रारहम कुतुबशहाचा मुिगा 
भागानगिची स्थापना 

महमदिान– 
अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२) चा भाऊ, 
िामगीि व माहूिवि ताबा 
रवजयनगिवि मोहीम 
अल्लाउद्दीन शहाकडून पिाभव 

महमदिान– 
चादंरबबीचा सल्लागाि 
चादंरबबीकडून वजीि पदावि रनयुक्ती 
कैद 

महमदिान– 
आजम हुमायुनचा मुिगा 
रगयासुद्दीन शहाकडून पेशवा पदावि रनयुक्ती 

महमदशहा बहमनी (१)– 
बहमनी सुितान, अल्लाउद्दीन हसनशहाचा मुिगा 
रवनायक देवाचा वध 
तेिंगणाच्या िढाईत जिमी 
रवजयनगिचा पिाभव 
बिैामिानाचा पिाभव 
मृत्य ू(१३७५) 

महमदशहा बहमनी (२)– 
बहमनी सुितान, हुमायनूशहा जािीमचा मुिगा 
ख्वाजा जहानचा वध 
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बेळगाववि ताबा 
कोंडापल्लीचा पाडाव 
काजंीविमची िूट 
महमद गावानचा वध 
आजािीपणामुळे मृत्य ू(१४८२) 

महमद रसिाजउद्दीन जुतैदी– 
अवरिया 

महमद संजि– 
दाऊदशहा बहमनीचा मुिगा 
वािसा हक्कापासून वंरचत 
रुहपिवि आगाकडून कैद 

महमूद गावान– 
अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२) चा सेनापती 
तेिंगणाच्या स्वािीवि 
नविगंुडचा पाडाव 
वकीि उस सितनतपदावि रनयुक्ती 
रनजामशहा बहमनीचा पािक 
वजीि पदावि नेमणूक 
माळवा सुितानाचा पिाभव 
महमदशहा बहमनी (२) चा पािक म्हणून रनयुक्ती 
िेळणा हजकिा 
बेळगाववि ताबा 
महमदशहाकडून हत्या (१४८१) 
युसुफ आरदििानाची शिीििक्षक दिात भिती 

महमूदशहा– 
माळव्याचा सुितान 
अल्लाउद्दीन शहा बहमनी (२) बिोबिच्या िढाईतून माघाि 
रनजामशाही रवरुद्ध मोहीम 
अहमदाबाद-रबदिवि ताबा 
ख्वाजा महमूद गावानकडून पिाभव 

महमूदशहा बहमनी (१)– 
बहमनी सुितान, अल्लाउद्दीनशहाचा मुिगा 
िान महमदािा कैद 
आजािीपणामुळे मृत्य ू(१३९७) 

महमूदशहा बहमनी (२)– 
बहमनी सुितान 
रनजाम उिमुल्कची हत्या 
दरक्षणी मुसिमानाकंडून हल्ला 
बहादूििानाचा पिाभव 
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सागि रकल्ल्यावि ताबा 
इस्माइि आरदिशहाकडून पिाभव 
मृत्य ू(१५१८) 
अल्लाउद्दीन इमादशहाकडे आश्रय 

महमूदशहा बेगडा– 
गुजिात सुितान 
रनजामशहा रवरुद्ध मोहीम 
अहमद रनजामशहाकडून पिाभव 
सुितानपदासाठी रमिान आरदििानास पाहठबा 

महाबतिान– 
चदेंिीचा सुभेदाि 

महोिी रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

माहीम– 
मरिक उत तुज्जािने हजकिे 

माहूि– 
रफिोजशहा बहमनीचा मुक्काम 
अहमदशहा विी बहमनीचा मुक्काम 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने हजकिा 
अमीि बिीदकडून पाडाव 

रमजा अजीज कोका– 
मोगि सेनापती 

रमजा इिीच– 
िान िानानचा मुिगा 
मरिक अंबिचा पिाभव 

रमजा अिी बिीदशहा– 
रबदिचा सुितान, कासीम बिीद (२) चा मुिगा 

रमजा िान– 
मुतुजा रनजामशहाकडून 
िाजप्ररतरनधी म्हणून रनयुक्ती 
रदिावििानाच्या मोहीमेवि 
रमिान हुसेनकडून कैद 
रमिान हुसेनिा कैद 
रमिान हुसेनचा वध 
जमाििानाकडून वध 

रमजािान इस्पाहानी– 
इब्रारहम कुतुबशहाचा वकीि, चेंगीजिानशी भेट 

रमजा जहागंीि– 
अमीि बिीदचा पिाभव 
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िढाईत मृत्यू 
रमजा जैन (मुस्तफािान)– 

कुतुबशाही सेनापती 
रमजा महमद तकी– 

मुतुजा रनजामशहाचा वजीि 
रमजा हुसेन अिीबेग– 

बीडचा मोगि सुभेदाि 
रमया िाजूचा पिाभव 

रमया जमािउद्दीन– 
मुक्कमीि िानाचा मुिगा 
सिनोबत पदावि रनयुक्ती 

रमया मंजु दक्कनी– 
इब्रारहम रनजामशहाचा वजीि म्हणून रनयुक्ती 
अहमदनगि रकल्ल्याचा ताबा 
इििासिानाचा पिाभव 
रनजामशाही दिबािातीि एका पक्षाचा प्रमुि 
इब्रारहम आरदिशहाशी भेट 

रमया िाजू दक्कनी– 
रनजामशाही सेनापती 
मरिक अंबिचा पिाभव 
मरिक अंबिकडून कैद 

रमिज– 
महमूदशहा बहमनी (२) चा ताबा 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा मुक्काम 

रमिान आरदििान– 
फारुकी सुितान, मरिक नरसििानाचा मुिगा. 

रमिान महमदिान– 
फारुकी सुितान, रमिान 
आरदििान (२) चा मुिगा 
बुऱ्हाण रनजामशहाशी भेट 
आसीिगडमध्ये आश्रय 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) कडून पिाभव 
माडूंवि ताबा 
मृत्य ू(१५३५) 

रमिान महमदिान– 
फारुकी सुितान, रमिान 
मुबािकिानाचा मुिगा 
गुजिात सैन्याकडून पिाभव 
मृत्य ू(१५७६) 
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रमिान मुबािकिान– 
फारुकी सुितान, रमिान आरदििानाचा मुिगा 

रमिान मुबािकिान– 
फारुकी सुितान, रमिान 
महमदिानाचा मुिगा 
मृत्य ू(१५६६) 

रमिान हुसेन रनजामशहा– 
रनजामशाही सुितान, मुतुजा 
रनजामशहाचा मुिगा 
िुरदजाशी रववाह 
मुतुजा रनजामशहाकडून वधाचा कट 
मुतुजा रनजामशहाकडून हल्ला 
रमजािानास कैद 
रमजािानाकडून वध 

मीि फैजउल्ला अंजू– 
मुख्य न्यायाधीश 
वकीि उस सितन 
निहसगिायाचा पिाभव 
वऱ्हाडच्या सेनाप्रमुि पदावि 
बकंापूिचा पाडाव 
िढाईत मृत्यू 

मीि मुसा माहजदिानी– 
अवरिया 

मीि सफवी– 
इब्रारहम आरदिशहाचा वकीि 

मुक्कमीििान दक्कनी– 
मरिक अहमद रनजामशहाकडून 
पेशवा पदावि रनयुक्ती 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वकीि 
इमाद उिमुल्कचा पिाभव 
पाथिी रकल्ला हजकिा 
मृत्य ू

मुकंुदिाव मािठा– 
बहमनी अरधकािी 
युसुफ आरदिशहाकडून पिाभव. 

मुकुिबिान– 
सफदििानाचा मुिगा 
रवजयनगिशी िढाई. 

मुजफ्फिशहा– 
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गुजिात सुितान 
थळनेििा वेढा 
माळव्याच्या मोरहमेवि 

मुजारहदशहा बहमनी– 
बहमनी सुितान, महमदशहा बहमनीचा मुिगा 
कृष्ट्णदेविायाशी िढाई 
अधोनीिा वेढा 
दाऊदिानाकडून वध (१३७८) 

मुतुजािान अंजू– 
अिी आरदिशहाकडून नळदुगचुा रकल्लेदाि म्हणून रनयुक्ती 
रनजामशाही सैन्याचा पिाभव 

मुतुजा रनजामशहा– 
रनजामशाही सुितान 
िुनजा हुमायूनिा कैद 
धारूिवि ताबा 
तुफाििानाचा पिाभव 
आसीिचा पाडाव 
चेंगीझिानास रवषप्रयोग 
रमिान हुसेनच्या वधाचा कट 
रमिान हुसेनकडून हल्ला 
छळामुळे मृत्यू (१५६७) 
वऱ्हाडवि स्वािी 
निनाळ्यावि ताबा 

मुतुजा रनजामशहा (२)– 
रनजामशाही सुितान, शहा अिीचा मुिगा 
मरिक अंबिकडून कैद 
जुन्निवि हल्ला 

मुद्दगि रकल्ला– 
रवजयनगिचा वढेा 
महमदशहाची छावणी 
मुजारहदशहा बहमनीचा मुक्काम 
कृष्ट्णदेविायाने हजकिा 
तीमिाजाचा ताबा 
युसुफ आरदिशहाने हजकिा 
इस्माईि आरदिशहाने हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहाने हजकिा 

मुिाद रमजा– 
अकबिाचा मुिगा 
अहमदनगि येथे आगमन 
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अहमदनगििा वढेा 
चादंरबबीबिोबि तह 
िान िानानशी मतभेद 
मृत्य ू

मुिंजन रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 

मुस्तफािान– 
कुतुबशाही सिदाि 
रदिावििानाकडून पिाभव 

मुस्तफािान आर्मदस्तानी– 
अिी आरदिशहाकडून वजीि पदावि रनयुक्ती 
बकंापूि हजकिे 
चदंिगुटीचा पाडाव 
वध 
इब्रारहम कुतुबशहािा सुितानपदासाठी मदत 
अिी आरदिशहाशी हातरमळवणी 

मेहकि 
मेहदी कुिी– 

कुतुबशाही सेनापती 
इििासिानास मदत 

म्हैसूि– 
मंजनिानाचा ताबा 

मौिाना जहुिी– 
साकीनाम्याचा िेिक 

मंगळवढेा– 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा मुक्काम 

मंजनिान– 
इब्रारहम आरदिशहाचा सेनापती 
गंगा नाइकाशी भेट 
म्हैसूिवि ताबा 
 

‘य’ 
 
युसुफ आरदिशहा (आरदििान)– 

आरदिशाही सुितान, महमदशहा बहमनी 
(२) कडून दौिताबादेच्या सुभेदािीवि 
नेमणूक 
वैिागडचा पाडाव 
बहमनी िाज्य पुनिुचनेनंति दौिताबादेवि नेमणूक 



 अनुक्रमणिका 

रवजापूि तिफदािीवि नेमणूक 
कासीम बिीदचा पिाभव 
दस्तुि दीनािचा वध 
मृत्य ू
हहदुस्थानात आगमन 
ख्वाजा महमूदच्या घोडदळाचा प्रमुि 
स्वतंत्र िाज्याची स्थापना 
तीमिाजाचा पिाभव 
दस्तुि दीनािचा पिाभव 
रशया पथंाची प्रस्थापना 
गोवा काबीज 
मुकंुदिाव मिाठ्याचा पिाभव 

युसुफिान– 
तुकी सिदाि 
मल्लू आरदिशहास कैद 

युसुफ तुकु– 
कमाििानाचा वध 

येितमिाज– 
िामिाजाचा भाऊ, कुतुबशाहीच्या मोरहमेवि 

येसू पडंीत– 
इब्रारहम आरदिशहा (२) कडून मुस्तफी पदावि रनयुक्ती 

 
‘र’ 

 
िाजमहेंद्री– 

मरिक हसन बहिीने हजकिे 
महमदशहा बहमनी (२) चे वास्तव्य 

िाजा अिीिान– 
फारुकी सुितान, रमिान महमदचा भाऊ 
सय्यद मुतुजाचा पिाभव 
मोगिा रवरुद्ध अहमदनगिशी हातरमळवणी 
िढाईत मृत्य ू(१५९७) 

िाजाजू– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (२) चा भाऊ 

िाजापूि– 
सुहेििानाचा मुक्काम 

िाणुिी– 
रमजािानाची छावणी 

िामगीि रकल्ला– 
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महमूद गावानने हजकिा 
अमीि बिीदने हजकिा 

िामिाजा– 
रवजयनगिचा िाजा 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) बिोबि 
रवजापूि मोरहमेवि 
सुितानाचं्या आक्मणाचा प्ररतकाि 
िढाईत वध 
मिबाि िाजाचा पिाभव 
रवजयनगिची सूते्र हाती घेतिी 

िायचूि रकल्ला– 
रवजयनगि सैन्याची छावणी 
मरिक उत तुज्जािचे आगमन 
तीमिाजाचा ताबा 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) व िामिाजाचा ताबा 
युसुफ आरदिशहाने हजकिा 
इस्माइि आरदिशहाने हजकिा 

िावजंग बहादूििान– 
युसुफ आरदिशहाचा सेनापती 

िाहुिी– 
मुक्कारमििान व इमाद उि् मुल्कची िढाई 

रुबीया सुिताना– 
इब्रारहम इमादशहाची मुिगी 
इब्रारहम आरदिशहाशी रववाह 

रुमीिान दक्कनी– 
इब्रारहम आरदिशहाचा सेनापती 
बुऱ्हाण रनजामशहाच्या मोरहमेवि 
बरंदवास 

रूहपिि आगा– 
मुजारहदशहाची बहीण 
सुितानपदासाठी महमदिा पाहठबा 

िाजंणी रकल्ला– 
युसुफ आरदििानाने हजकिा. 

िेवदंडा रकल्ला– 
मुतुजा रनजामशहाचा वढेा 

िेवदंडा बदंि 
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‘ल’ 
 
िहिग रकल्ला– 

मरिक नरसििानाचा आश्रय 
िािचीन– 

तुकी गुिाम 
रगयासुद्दीन बहमनीवि हल्ला 
रफिोजिानाचा पिाभव 
रगयासुद्दीनकडून वध 

िोहगड रकल्ला– 
मरिक अहमद रनजामशहाने हजकिा 
बुऱ्हाण रनजामशहाचा बरंदवास 
 

‘व’ 
 
विीउल्लाशहा बहमनी– 

बहमनी सुितान, महमूदशहा बहमनीचा मुिगा 
रवजयनगि– 

महमदशहा बहमनी (१) चा वेढा 
रफिोजशहा बहमनीचे शाही स्वागत 
हसनिानाचा आश्रय 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) व िामिाजाचा वढेा 
बुऱ्हाण रनजामशहा व अमीि बिीदचा वढेा 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाचंा वढेा 

रवजापूि– 
युसुफ आरदिशहाचे आगमन 
युसुफ आरदिशहा व महमदशहा बहमनीची भेट 
युसुफ आरदिशहाचा बरंदवास 
सफिदिानाचा हल्ला 
ऐनउि् मुल्कचा हल्ला 
मुतुजा रनजामशहा व महमद कुतुबशहाचा वढेा 

रवनायकदेव– 
तेिगंणाचा िाजा 
बहादूििानाकडून पिाभव 
महमदशहा बहमनीकडून वध 

वेंकटाद्री– 
िामिाजाचा भाऊ 
अिी आरदिशहाशी िढाई 
आसदिानाकडून पिाभव 
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सैफ ऐनउि् मुल्कचा पिाभव 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाकंडून पिाभव 

वैिागड– 
युसुफ आरदिशहाकडून पाडाव 
 

‘श’ 
 
शमसुद्दीन बहमनी– 

बहमनी सुितान, महमूदशहा बहमनी (१) चा मुिगा 
रफिोजिानाशी िढाई 
रबदिमध्ये बरंदवास 

शहा अबुि हसन– 
शहा ताहीिचा मुिगा 
अमीि जुमिा पदावि रनयुक्ती 
सुितानाचं्या संयुक्त फौजाशंी िढाई 
रदिावििानाकडून वध 

शहा-इ-झाििंड– 
आरदििान (१) फारुकीचा रकताब 

शहा तहमास्प– 
अिी आरदिशहाचा वािस म्हणून रनयुक्ती 

शहा ताहीि– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वकीि 
बहादूिशहाशी भेट 
जमशीद कुतुबशहाशी भेट 
मृत्य ू
अिी बिीदशी भेट 

शहादुग–ु 
सय्यद मुतुजा व महमद 
कुिीचा वढेा 
इब्रारहम आरदिशहाचा हल्ला 
इब्रारहम आरदिशहाचा मुक्काम 

शहापूि– 
मुिादची छावणी 
मुिादचा मृत्यू 
अिी आरदिशहाने वसरविे 

शहा रमजा– 
महमद कुिी कुतुबशहाचा वजीि 

रशका– 
कोकणचा िाजा 
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मरिक उत तुज्जाििा शिण 
मरिक उत तुज्जाििा मदत 
शकंििायास मदत 

शिे अबुि फजि– 
दरक्षणेचा मोगि सुभेदाि 

शिे उि् मुल्क दक्कनी– 
दरक्षणी अरधकािी 
चाकणमध्ये पिदेशी मुसिमानाचंी हत्या 
वध 

शिे ऐनउद्दीन– 
अवरिया 

शिे जाफि दक्कनी– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) कडून पेशवा पदावि रनयुक्ती 
पेशवा पदातून मुक्तता 

शिे जैनउद्दीन– 
अवरिया 

शिे रनजामउद्दीन– 
अवरिया 

शिे मुवारिद अिब– 
बहमनी सेनापती 
मरिक अहमद रनजामशहाच्या मोरहमेवि 
पिाभव 

शिेिान– 
बीडचा सुभेदाि 
नेहंगिानाकडून पिाभव 

शवेगाव– 
मसनद अिीची छावणी 

शकंि िाया– 
मरिक उत तुज्जािचा वध 
 

‘स’ 
 
सफदििान– 

कमाििानाचा मुिगा 
रवजापूिवि हल्ला 
मृत्य ू

समशिे उि् मुल्क– 
तुफाििानाचा मुिगा 
गावीिमध्ये आश्रय 
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बरंदवासात मृत्यू 
सय्यद अहमद रहिवी– 

इस्माइि आरदिशहाचा वकीि 
बुऱ्हाण रनजामशहाशी भेट. 

सय्यद महमद रगिसु दिाज– 
अवरिया 

सय्यद मुतुजा– 
वऱ्हाडचा सुभेदाि 
सिाबतिानाकडून पिाभव 
अकबिाकडे आश्रय 

सय्यद मुतुजा सबजाविी– 
रनजामशाही सेनानी 
िानदेश सैन्याचा पिाभव 
नळदुगिुा वढेा 

सय्यद हुसेन अिाबादी– 
रनजामशाही सेनानी 
तुफाििानास कैद 

सिाबतिान– 
मुतुजा रनजामशहाकडून वजीि 
पदावि रनयुक्ती 
दंडपुिीमध्ये बंरदवास 
िेडिा रकल्ल्यात बरंदवास 
मृत्य ू
सय्यद मुतुजाचा पिाभव 
इब्रारहम कुतुबशहाशी हातरमळवणी 

सिाबतिान रसस्तानी– 
रगयासुद्दीनकडून वऱ्हाडच्या सुभेदािीवि नेमणूक 

साकी नामा– 
मौिाना जहुिींचा गं्रथ 

सागि रकल्ला– 
िानमहमदचा मृत्यू 
महमूदशहा बहमनीचा (१) चा ताबा 
महमूदशहा (२) चा ताबा 

सारहब िान– 
रनजामशाही अरधकािी 
रमजािान इस्पाहीशी भेट 
चेंगीजिानारवरुद्ध कट 
उमिावाकंडून वध 

हसकदििान– 
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जिाििानाचा मुिगा 
नविगंुडचा ताबा 
ख्वाजा महमूद गावानिा शिण 
िढाईत मृत्यू 

हसकदििान तुकु– 
माळवा सुितानाकडून पिाभव 
बरंदवास 

रसपाह सािाि– 
आसदिानाची पदवी 
मरिक िाजा फारुकीची पदवी 

रसिाजिान जुनैदी– 
रवजापूिचा सुभेदाि 
हसनिानास कैद. 

सुद दू– 
सागिचा रकल्लेदाि 
रफिोजिानास आश्रय. 

सुितानपूि– 
महमदशहा बहमनी (१) चा मुक्काम 
रमजा अजीज कोकाचा हल्ला 
अहमद शहा गुजिातीचे आगमन 

सुहेििान– 
इब्रारहम आरदिशहाचा सेनापती 
इब्रारहम रनजामशहाचा पिाभव 
अहमदनगिच्या मदतीिा 
मोगिारवरुद्ध िढाई 
िान िानानकडून पिाभव 
िढाईत ठाि 

सैफ ऐनउि् मुल्क– 
रनजामशाही सिदाि 
रवजापूि सैन्यावि हल्ले 
हुसेन रनजामशहाकडून वध 
इब्रारहम आरदिशहाकडे आश्रय 
हुसेन रनजामशहाशी िढाई 
माण देशाकडे प्रयाण 
इब्रारहम आरदिशहाचा पिाभव 
वैकंटाद्रीकडून पिाभव 

सैफिान– 
बहमनी अमीि 
हुमायनू रवरुद्ध कट 
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बरंदवास 
सोनपेठ– 

हुसेन रनजामशहा व इमाद उि् मुल्कची िढाई 
सुहेििानाचा मुक्काम 

सोिापूि– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) व इस्माइि 
आरदिशहाची िढाई 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) ने हजकिा 
अमीि बिीद व कमाििानाचा वढेा 
बुऱ्हाण रनजामशहा व मरियमचा रववाह 
हुसेन रनजामशहा व इब्रारहम 
आरदिशहाची िढाई 

संकेश्वि– 
बहादूि रगिानीचे वास्तव्य 

संभाजी रचटणीस– 
बुऱ्हाण रनजामशहा (१) चा वकीि बहादूिशहाशी भेट 
 

‘ि’ 
 
हमीदिान– 

इब्रारहम आरदिशहाचा सेनापती 
रमयामंजुशी हातरमळवणी 
इब्रारहम रनजामशहाशी िढाई 
ऐनउिमुल्कच्या मोरहमेवि 
इस्माइि ह्ास कैद 
रनजामशाही सैन्यावि हल्ले 

हसनिान– 
रफिोजशहा बहमनीचा मुिगा 
वािस म्हणून रनयुक्ती 
अहमदशहा विीकडून अमीिपदावि रनयुक्ती 

हसनिान– 
अल्लाउद्दीनशहा बहमनी (२) चा मुिगा हुमायनूशहाकडून कैद 
रसिाजिान जुनैदीकडून कैद 
वध 

हाजी रकश्वििान– 
आरदिशाही सिदाि 
कामीििानाची हत्या 
मुतस्फािानाचा वध 
चादंरबबीस कैद 
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गोवळकोंडा येथे वध 
रहयातिान– 

रवजापूिचा कोतवाि, ऐनउि् मुल्ककडून कैद 
रहसामउद्दीन– 

हुसेन अिीची पदवी 
हूमायनू– 

अल्लाउद्दीनशहा बहमनी (२) चा मुिगा 
दस्तुि उि् मुल्कचा वध 

हुमायनूशहा जािीम बहमनी– 
बहमनी सुितान 
नविकोंड्याचा पाडाव 
हसनिानाचा पिाभव 
मृत्य ू(१४६१) 

हुसेन अिी– 
दाउदिान फारुकीकडून वजीिपदावि नेमणूक 
आरदििान फारुकी (२) कडून हत्या 

हुसेन रनजामशहा (१)– 
रनजामशाही सुितान, बुऱ्हाण 
रनजामशहा (१) चा मुिगा 
ऐनउि् मुल्कचा वध 
गाळणा हजकिा 
कल्याणीिा वेढा 
अरि आरदिशहाकडून पिाभव 
िामिाजारवरुद्ध मोहीम 
मृत्य ू

हैदििान– 
रवजापूि रकल्ल्याचा सुभेदाि 

हैद्राबाद– 
भागानगि पाहा. 

होशगं शहा– 
माळव्याचा सुितान 
निहसग िायाचा पिाभव 
िेडल्यावि स्वािी 
अहमदशहा विीकडून पिाभव 


