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अनुवादकाचे िनवेदन 
 

िंहदु थानवर राज्य करणाऱ्या सवर् मोगल स ाटात अितशय रिसक, रंगेल आिण िततकाच क र 
धमार्िभमानी हणून शहाजहानचा उ ेख करावा लागेल. आपला बाप जहागंीर याच्या िवरु  त्याने 
अयश वी बडं केले. बडंखोरीचे वीष जणुकाही मुसलमान राज्यकत्यार्ंच्या अंगी िभनले होते. हीच बडंखोरी 
औरंगजेबाने केली आिण आप या बापाला–शहाजहानला–जीवतंपणी नरकयातना भोगावयास लाव या. 
शहाजहानचे चिरतर् हणजे आनंद आिण शोक याचंा एक आिव कार आहे. डॉ. सक्सेना यानंी आप या 
गंर्थात हे चिरतर् अ पैलूपणे सादर केले आहे. त्या गंर्थाचा अनुवाद हणजे हे पु तक होय. भाषातंर करताना 
बऱ्याच िठकाणी भाषेमधील वैिवध्यामुळे अनुवाद वैर करावा लागला आहे. जरुर तेथे माझ्या वतःच्या 
तळटीपा िद या आहेत. अ यासू वाचक या अनुवादाचे वागत करतील अशी अपेक्षा आहे. गंर्थ काशनाचे 
काम लाबंणीवर पडले ते काही अपिरहायर् कारणामुंळे. तरी देिखल महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती 
मंडळाने नेटाने काशनाचे काम पुरे केले, याब ल मी मंडळाचा आभारी आहे. त्याच माणे ी. साव ेयानंी 
वतः जातीने लक्ष घालून काम पुरे के याब ल, ी. नारखेडे, संशोधन अिधकारी, दशर्िनका िवभाग यानंी 
मेहनतीने गंर्थसूची के याब ल आिण रचना मुदर्णालयाचे मालक ी. हातेर् यानंी सवर् सहकायर् िद याब ल 
या सवार्ंचा मी ऋणी आहे. 
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करण पिहले 
 

शैशव आिण तारुण्य 
 

जन्म 
इितहास ज्याला धीरोद  शहाजहान या नावाने अिधक ओळखतो, त्या राजपुतर् खुरर्म याचा जन्म, 

लाहोर¹ येथे, त्याचा आजा अकबर याच्या कारकीदीर्च्या ३६ या वषार्ंत ५ जानेवारी १५९२ रोजी गुरुवारी 
रातर्ी झाला. त्याची आई हणजे िजच्याबरोबर सलीमने १५८६² मधे िववाह केला ती रजपूत राजकन्या 
मानमती अथवा जगत गोसाईन ही होय. ती मोता राजा उदय िंसग याची मुलगी होती. 
 
त्याचा भावी काळ 

तूळ रास राशीमंडळात असताना शहाजहानचा जन्म झाला.³ या नक्षतर्ाचं्या समूहाने नवजात 
अभर्काचे भिवत य अितशय महान अस याचे आिण त्याचा आयु यकर्म वादळी अस याचे सूिचत केले. 
दरबारी फलज्योित यानी त्याची गर्हकंुडली तयार केली व त्याचे भिवत य अितशय उज्वल अस याचे 
भिव य त्यानी एकमुखाने वतर्िवले, तर दरबारी कवीनी मो ा चतुरपणे रचले या का यातून मुक्तकंठाने या 
भिव यवाणीची री ओढली. अशा तऱ्हेने रचण्यात आले या का यातील दोन उतारे यािठकाणी उधृत 
करण्यायोग्य आहेत:–⁴ 
 

(१) साऱ्या भमंूडळाला भेदून टाकणाऱ्या सूयार्चा जणू िकरण. 
 

(२) पथृ्वीचा राजा आिण िव ाचा स ाट. आिण जर कदािचत भिव यकाळ सूिचत करणाऱ्या या 
कवींच्या तथाकिथत क पनाशक्तीला जर काही महत्त्व ावयाचे असेल तर वरील का योक्तींपैकी दुसरी 
का योक्ती ही राजपुतर्ाच्या भिव यकािलन जीवनाची खऱ्या अथार्ने िनदशर्क आहे. 
 
अकबराचा आनंद. 

अकबराच्या दृ ीने त्याच्या ा नातवाचा झालेला जन्म हा सवर्सामान्य घटनेपेक्षा अिधक महत्त्वाचा 
होता. त्याला ही घटना दोन अथार्ने शुभसुचक होती. त्याच्यावर रीितिरवाजा माणे होणारा अिभनंदनाचा 
वषार्व तर झालाच, परंतु त्याहीपेक्षा अिधक हणजे पुतर्सुखाला आचवलेली त्याची पत्नी रूिकया सुलतान 
बेगम िहचे ढासळत जाणारे मनोधैयर् या घटनेने सावरून धरले.⁵ या शुभ घटनेचे भिव य ितचा ज्योितषी 
गोिंवद याने अगोदरच वतर्िवले होते आिण नवजात अभर्काला द क घेण्याचा स ा त्याने ितला िदला 
होता. हणून जे हा राजेरजवा ात रूढ असले या थे माणे अकबराला त्याचा मुलगा सलीम याने 
मुलाचा जन्म झा यानंतर सहा या िदवशी नवजात बालकाचे नामकरण करण्यासाठी आमंतर्ण िदले ते हा 
अकबराने त्याचे नाव खुरर्म अथवा आनंददायी असे ठेवले. आिण खरोखरच साऱ्या बादशाही कुटंुबात 
आनंद फैलावनू त्याने आपले नाव साथर् केले. त्याच िदवशी त्याला रूिकयाबेगम िहच्या हवाली करण्यात 
आले आिण ितने त्याला द क घेतले; आिण त्यानंतर तो वयात येईपयतच्या कालावधीत आप या आजीच्या 
ेमळ छतर्ाच्या देखरेखीखालीच तो मोठा झाला. 

 
मोगलामंधे मुलाची सुंता झा यानंतर त्याला ताबडतोब शाळेत घालण्याची प ती होती. या प ती 

नुसार जे हा राजपुतर् चार वष, चार मिहने आिण चार िदवस इतका झाला ते हा त्याचा मकताब समारंभ 
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करण्यात आला. सवर्सामान्य रूढी माणे थाटमाट आिण मौज मजा याचंा बहुधा या समारंभाचे वेळी ज ोष 
उडवनू देण्यात आला.⁶ राजपुतर्ाचा पिहला िशक्षक मु ा कासीम बेग ता ेझी हा होता.⁷ सु िस  िमजार् 
जान ता ेझी याचा हा िव ाथीर्. कासीम बेग हा ािवण्य िमळवलेला िव ान आिण अनेक सुबु  शा ाचंा 
अध्यापक होता, इतकेच न हे तर सुफी तत्त्व ानाच्या अ यासात त्याने ािवण्य संपादन केलेले होते. 
त्यािशवाय भगूोलावरील एक अितशय चडं गंर्थ माजमुआ-इ-बुलदान याच्या अनेक भाषातंरकारापैंकी 
बहुधा तो एक होता. त्याच्यानंतर शहाजहानला जो िशक्षक िमळाला तो हणजे िततकाच िवख्यात असलेला 
हकीम अली गीलानी⁸. अली गीलानी हा फारमोठा नावलौिकक असलेला एक डॉक्टर होता आिण अितशय 
उत्कृ  गुणव ा असलेला एक िव ान होता. वै क शा ामधे तो थम त्याचा मामा हिकम-उल-मु क 
शीराजी याचा िव ाथीर् आिण नंतर शहा फतु ा िगलानी याचा. वदेान्तामधे तो शोख अ द-उन-नबी याचा 
िव ाथीर् होता. राजपुतर्ाचा त्याच्या इतर कोणत्याही िशक्षकापेंक्षा हिकम-अली याच्याबरोबरच अिधक संबधं 
आला आिण त्याच्या बरोबर त्याचे अिधक नात्याचे संबधं िनमार्ण झाले असे िदसते. आप या आयु याच्या 
उ राधार्त शहाजहान हिकम-अली याच्याकडून त्याच्या जीवनातील ज्या िशक्षणाचा मनावर पिरणाम होतो 
अशा काळात त्याला जे ान िमळाले त्याब लच्या ऋणाची तो मो ा आनंदाने आिण मो ा कृत तेने 
आठवण काढतो.⁹ राजपुतर्ाच्या बौ ीक िवकासाचे योग्य ते मागर्दशर्न करणे आिण त्याला वळण देणे ही 
कामिगरी ज्या इतरावंर सोपिवण्यात आलेली होती त्यामध्ये शखे सुफी याचा उ ेख करणे आव यक 
आहे.¹⁰ शखे सुफी हा िमया वजीहउ ीन गुजराती याचा िश य होता. गुजराती हा अितशय उत्कृ  असा 
कवी, एक गोड वभावाचा मनु य आिण वैर वतर्नी असा होता. आणखी एकाचा उ ेख करणे जरूरीचे 
आहे आिण तो हणजे शखे अबुलफजल याचा भाऊ शखे अबुल खैर. शखे खैर हा िश तब  मनाचा बहु ुत 
असा एक तरूण होता.¹¹ 
 
तुकीर् भाषेचे शहाजहानला असलेले अपुरे ान 

अशा तऱ्हेच्या सु िस  िव ानाबंरोबर संबधं आ यामुळे बालदशतेील या िव ाथ्यार्ची बु ीम ा 
झपा  याने ग भ झाली असावी असे समजण्यास हरकत नाही. परंतु त्याच्या बापा माणे त्याच्या ितमेचे 
वरूप हे िंचतनात्मक नसून अिधक यवहारी होते. त्याने थो  याच काळात पिर्शयन भाषेचे ान संपादन 
करून त्या भाषेत बोलण्यात भतु्व संपादन केले. परंतु तुकीर् भाषेमधे त्याने फारसा रस घेतला नाही. 
आप या वाडवडलाचं्या भाषेबाबत राजपुतर्ाने जी उदासीनता दाखिवली होती त्याब ल जहागंीर याने 
रूिकया बेगम िहच्याकडे एकदा तकर्ार के याची न द आहे.¹² अकबराने ही उणीव दूर करण्याचा यत्न 
केला असे आप याला िदसून येते. १६०१ मधे त्याने शहाजहानाला तुकीर् भाषा िशकिवण्यासाठी तातार 
खानाची नेमणूक केली. आप या तरूण िव ाथ्यार्च्या मनात या नवीन िशक्षकाला िकतपत उत्साह िनमार्ण 
करता आला याब ल शकेंला जागा आहे. परंतु खुरर्म हा काही मंद बु ीचा िव ाथीर् न हता. त्याची बु ी ही 
अितशय ती  होती. त्याची मृती आ यर्कारक होती. कोणत्याही गो ींच्या तपशीलात जाण्याची त्याला 
आवड होती आिण अशा गो ीवर भतु्व िमळिवण्याचे सामथ्यर् त्याच्या जवळ होते. 
 
शहाजहानचे शारीिरक िशक्षण 

परंतु मोगल राजपुतर् गंर्थाचा नुसता िपपासु असून चालणारा न हता. त्याच्या िशक्षणाची योजना 
अशातऱ्हेने करण्यात आली की ज्यामुळे त्याचे मन खंबीर आिण शरीर धडधाकट बनणार होते. अकबराने 
खुरर्म याला शारीिरक िशक्षण देखील िमळेल याकडे योग्य ते लक्ष पुरिवले. जे हा ं१५९७ मधे का मीर येथे 
तो अखेरच्या वळेी चालला होता ते हा त्याने आप या नातवाला मीर मुराद जुवैनी याच्या पालकत्वाखाली 
लाहोर येथे ठेवले.¹⁴ मीर त्याला धनुिर्व ा िशकिवणार होता आिण त्याच्यापुढे दररोज त लीम-इ-कीर 
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करून दाखिवणार होता.¹⁵ नंतर जे हा खुरर्म आप या आजाबरोबर दिक्षणेत गेला ते हा अकबराने त्याला 
बदुंकीच्या नेमबाजीचे िशक्षण देण्यासाठी राजा शािलवाहन याची नेमणूक केली.¹⁶ घो  यावर बसणे आिण 
तलवार चालिवणे हे त्याच्या दररोजच्या मेहनतीचे एक भाग बनले आिण राजपुतर्ाने अलंकार शा  आिण 
छंदशा  याचं्या िनरस ध  यापेंक्षा वरील गो ींत अिधक वार य दाखिवले. त्याच्या बापा माणेच तो बदुंक 
आिण धनु यबाण याचंी नेमबाजी करण्यात पटाईत बनला इतकेच न हे तर न थकता ंघो  यावर बसणे, 
अितशय उ मपैकी तलवार चालिवणे हे गुण त्याच्या अंगी आले आिण सवर् मदैानी खेळाबं ल त्याच्या मनात 
अितशय ेम िनमार्ण झाले. 
 
अकबर हा खुरर्म याला वतः जवळच ठेवतो 

काि मरहून परत यावर अकबर हा फारच थोडा काळ लाहोर मधे रािहला आिण तेथून तो त्वरेने 
आगर्ा येथे गेला. त्याने सलीम याला राण्याच्या िवरु  पाठिवण्याचे आिण वतः दिक्षणेत जाण्याचे ठरिवले. 
हणून लाहोरहून जनान्यातील ि यानंा बोलािवण्यासाठी जलद जासुदाचंी रवानगी करण्यातं आली. त्या 
आग्र् याजवळ आ यानंतर जहागंीर याने त्याचें वागत केले. मेवाडकडे कूच करण्याचे अगोदर सलीम याने 
आप या एखा ा मुलाला आप या बरोबर घेऊन जाण्याची बादशहाकडे िवनंती केली. परंतु बादशहा खुरर्म 
याला आप यापासून दूर ठेवण्यास तयार न हता. त्याच माणे खु ाव याला सलीम बरोबर पाठिवणे योग्य 
नाही असाही िवचार त्याने केला. परंतु परवीज याने आप या बापाबरोबर मेवाडकडे जाण्यास आपला 
िवरोध दशर्िवला नाही.¹⁷ 
 
खुरर्म आजारी पडतो 

परंतु त्यक्षात असे घडले की सलीम याने आगर्ा सोड याबरोबर लगेच खुरर्म हा देवीच्या रोगाने 
आजारी पडला. त्याची पिरि थती अितशय गंभीर झाली आिण त्याचा आजा हा त्यामुळे अितशय हवालिदल 
झाला. त्याने ताबडतोब खुरर्मवर उपाय योजना करण्यासाठी अितशय कसबी अशा हिकमानंा बोलािवले 
आिण त्याला लवकर बरे वाटाव े हणून त्याने अितशय कळकळीने परमे राची ाथर्ना करण्यास सुरवात 
केली. त्यानी केले या ाथर्नेचा इ  असाच पिरणाम झाला आिण राजपुतर्ाला लवकरच बरे वाटले. ज्या 
िदवशी रूढी माणे त्याला नान घालण्यात आले ते हा अकबराने हात न आखडता अितशय उदारपणे 
िभके्षची खैरखैरात केली आिण अनेक कै ानंा मुक्त केले. यानंतर खुरर्म आप या आजाबरोबर दिक्षणेत 
गेला.¹⁸ 
 
खुरर्म याची आग्र्याला रवानगी 

सलीम याच्या बडंामुळे अकबराला उ रेकडे जलद कूच करून जाणे भाग पडले. सामोपचाराच्या 
मागार्ने जे हा बडंखोर राजपुतर्ाला वठणीवर आणण्यात अपयश आले ते हा त्याच्या बरोबर कडकपणाने 
वागण्याचा अकबराने मनाशी िन य केला. १६०४ च्या ऑग ट मिहन्यात मोठे सैन्य घेऊन त्याने आगर्ा येथे 
कूच केले.¹⁹ परंतु त्याची आई मृत हुमायनूची प राणी एकाएकी आजारी पड याची बातमी आ यामुळे 
त्याला पुढे कूच करून जाता आले नाही. सुरवातीला त्याचा या गो ीवर िव ास बसला नाही. त्याला असे 
वाटले की त्याला शह देण्यासाठी मिरयम मकानी िहने टाकलेला तो एक डाव असावा.²⁰ सलीम हा िंतचा 
अितशय लाडका होता आिण त्याच्या िवरु  कोणी कडक कारवाई करण्यास ितचा िवरोध होता. 
सहाजीकच प राणीचे हे आजारीपण बनावट नाही याब ल खातर्ी करून घेण्यासाठी हणून अकबराने 
खुरर्म आिण हकीम अली या दोघानंा आगर्ा येथे पाठिवले. खुरर्म हा थेट आप या पणजीच्या महलात गेला. 
तेथे त्याला ितची कृित अितशय गंभीर अस याचे आढळून आले. तो ताबडतोब आप या आजाकडे 
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परतला आिण त्याने अकबराला असे सािंगतले की जर का त्याची आप या आईला जीवतं बघण्याची इच्छा 
असेल तर त्याने ताबडतोब आगर्ा येथे परत िफराव.े अकबर हा अगदी योग्य वळेी ितच्याजवळ पोहोचला. 
ितचा मृत्य ूबरोबर झगडा चालला होता आिण काही तासातच ितचे ाणोत्कर्मण झाले.²¹ 
 
अकबराचे आजारीपण 

आप या आजीच्या मृत्यनंूतर सलीम याने आप या बापाला शरणागती िदली. अकबराची कृती 
आता झपा  याने ढासळत चालली होती. एके िदवशी वळे घालिवण्यासाठी त्याने खु ाव आिण सलीम 
याचं्या ह ीमधे झुंजीचा कायर्कर्म आखला. त्याने आिण खुरर्मने ही झुंज झरोक्यामधुन बिघतली. या झुंजीत 
सलीमच्या ह ीने आप या ित पध्यार्वर मात केली. त्यािशवाय त्याच्या अनुयायानी खु ावच्या माणसाना 
िशवीगाळ केली. याब ल आप या आजाकडे तकर्ार करण्यासाठी खु ाव याने धाव घेतली. अकबराने ही 
मारामारी थाबंिवण्याब ल िनरोप देण्यासाठी खुरर्म याला सलीमकडे पाठिवले.²² अितशय गिलत गातर् 
होऊन अकबर तेथून परतला. सगळी रातर् त्याने बेचैनीत घालिवली. सकाळी त्याच्या अंगात ताप भरला 
आिण त्यात त्याला संगर्हणीचा िवकार जड यामुळे त्याच्या कृतीत आणखी िबघाड झाला. तो आता जवळ 
जवळ मृत्यचू्या उंबरठयात पड यासारखा होता.²³ 
 
दरबारातील कट 

या गो ीमुळे दरबारामधील असंतोषी वृि ची जी मंडळी होती त्यानंा राजदर्ोही कारवाया करण्याची 
संधी िमळाली. त्यानी खु ाव याला िंसहासनावर बसवनू वारसा ह ाची जी प त होती ती बदलण्याचा 
यत्न केला. आप या या बेताला यश िमळाव े हणून त्याने आप या आजारी बापाला सलीम जे हा 
भेटावयास येईल ते हा त्याला कैद करण्याचा बेत आखला. परंतु अगदी आयत्यावेळी िमळाले या सूचनेमुळे 
आप या शतर्ूंच्या तडाख्यातून तो बचावला. आपला मुलगा खुरर्म याच्या सुरिक्षततेब ल त्याला अितशय 
काळजी वाटली. कारण त्याचा अकबराकडे िवलक्षण ओढा होता.²⁴ आिण त्याच्याजवळून हलावयास तो 
तयार न हता. जे हा त्याच्या आईने त्याचे मन वळिवण्याचा यत्न केला ते हा त्याने मो ा खंिबरपणे उ र 
िदले: “ते शक्य नाही! जोपयत शहा बाबा याचं्या ाणाची ज्योत थोडी देखील िश क आहे तोपयत 
कोणतीही गो  त्याचं्या जवळून उठण्यास मला भाग पडू शकणार नाही” आिण आप या आईबरोबर तो 
गेला नाही. हे उ मच झाले कारण बादशहाच्या राजवा  यातून बाहेर पडताच क्षणी त्याला पकडण्यासाठी 
कटवा यानंी आपली माणसे नेमून ठेवलेली होती.²⁵ 
 
अकबराचा मृत्यु 

अखेर जे हा त्याच्या शतर्ूंच्या यत्नानंा यश आले ते हा आप या बापाला अखेरची वदंना 
करण्यासाठी सलीम राजवा  यात गेला. अकबराने आपली क  यार राजपुतर्ाच्या ता यात देण्याब ल आिण 
आप या म तकावरची पगडी त्याच्या डोक्यावर ठेवण्याब ल आप या अनुयायानंा खूण केली. त्याने 
सािंगतले या गो ींची जे हा अंमलबजावणी झाली ते हा अकबराने आपले डोळे अखेरचे िमटून घेतले. 
आता मातर् सलीम याला खुरर्मचे मन आप याबरोबर येण्याबाबत वळिवण्यात यश आले. 
 
सलीमचे राज्यारोहण 

आप या बापाच्या मृत्यनंूतर बरोबर एक आठव  याने हणजे २४ ऑक्टोबर १६०५ रोजी सलीम हा 
िंसहासनािधि त झाला. यानंतर काही काळाने त्याच्या सुरळीत चालले या राज्यकारभाराच्या शातंतेचा 
खु ावच्या बंडामुळ भगं झाला. अकबराच्या कबरीला भेट देण्याच्या िमषाने ६ एि ल १६०६ रोजी 
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संध्याकाळी खु ाव याने आगर्याहून पलायन केले. त्याने पजंाबचा मागर् धरला आिण वाटेमधे त्याला हुसेन 
बेग बदख्शी आिण अबदुरर्हीम हे दोधेजण येऊन िमळाले. खु ावच्या पलायनाची बातमी ऐक यानंतर 
जहागंीर हा अ व थ झाला आिण त्याने शखे फरीद बोखारी याला बडंखोराच्या पाठलागावर जाण्याचा 
हुकुम िदला. थो  या कालावधीनंतर त्याने वतः त्याच्या पाठोपाठ जाण्याचे ठरिवले. राजधानीच्या 
सुरिक्षततेसाठी काही तरी यव था करणे जरूर होते. त्यासाठी एक राज ितिनिध मंडळ बनिवण्यात आले. 
या स ागार मंडळात शखे सलीम याचा नातू आिण पुढे ज्याची बगंालच्या सुभेदारीवर नेमणूक झाली तो 
शखे अलाउ ीन उफर्  िमजार् िगयास बेग तेहरानी, दो त महमद ख्वाजा जहान आिण राजा राविंसग भरूितया 
ही मंडळी होती. राजपुतर् खुरर्म याची या स ागार मंडळाच्या मुख्यािधकारपदी िनयुिक्त करण्यात आली. 
 
सावर्जिनक बाबींशी खुरर्मचा आलेला पिहला संबंध 

सावर्जिनक बाबींशी खुरर्म याचा औपचािरकरीत्या आलेला हा पिहलाच संबधं²⁶. खु ाव याचे बडं 
एक मिहन्याचे आतच संपु ात आले आिण जहागंीर याने ९ मे १६०६ रोजी लाहोर मधे वशे केला. त्याचं्या 
काही िन ावान स ागारानंी त्याला ताबडतोब आगर्ा येथे परत िफरण्याचा स ा िदला, कारण गुजरात, 
दिक्षण आिण बगंाल येथील पिरि थती ताबडतोब दखल घेण्याइतकी बदलली होती.²⁷ 
 
खुरर्म याचे आप या बापाबरोबर काबूल येथे याण 

परंतु पिर्शयनानंी जो धमकीवजा पिवतर्ा घेतला होता त्यामुळे जहागंीरने त्याचंी सुचनानामंजूर 
केली. त्यानंतरचे अकरा मिहने त्यानेसीमेवरील पिरि थतीवर नजर ठेवत लाहोर येथे काढले. पिरि थती 
मुळेपदावर आ यावर त्याचा उ ेश ताबडतोब काबलूच्या दौऱ्यावर जाण्याचा होता. हणून त्याने राजपुतर् 
खुरर्म याला मरयम-उज-जमानी आिण इतर ि या यानंा धेऊन लाहोर येथे येण्याची आ ा िदली. तो जे हा 
लाहोरच्या नजीक येऊन पोहचला ते हा आप या आईला भेटण्यासाठी जहागंीर हा धारपयत पुढे गेला.²⁸ 
राजपुतर् परवीज हा अगोदरच दरबारात दाखल झालेला होता आिण अशा तऱ्हेने कुटंुबातील सवर् मंडळी 
आनंदाच्या वातावरणात एकतर् येण्याचा योग आला. 
 
खुरर्मचा अजुर्मंद बानूबेगम िहच्याबरोबर वाङिन य 

आप या बापाच्या लाहोर येथील मु ामात राजपुतर् खुरर्म याला २१ माचर् १६०७ रोजी त्याची पिहली 
ल करी मनसब ८ हजार जात आिण ५ हजार सवार आिण त्याबरोबर तुमान युतुघ, िनशाण आिण नौबत या 
सिहत िमळाली.²⁹ एक आठव ानंतर त्याचा इितकादखान उफर्  आसफखान याची मुलगी अजुर्मंद बानू 
बेगम िहच्याबरोबर साखरपुडा झाला. जहागंीर याने आप या वतःच्या हाताने आप या भावी सुनेच्या 
बोटात अंगठी धातली. हा संग मो  या थाटामाटाने साजरा करण्यात आला.³⁰ याच वषार्च्या नो हबर 
मिहन्यात जहागंीर याने काबलूहून परत यावर खुरर्म याला उ ैनमधे जहािगरी आिण िहसार िफरोजाचे 
सरकार नेमून िदले आिण सवर्साधारणपणे थोर या राजपुतर्ाला जो िवशषे ह  देण्यात येतो तो हणजे 
ताबं ा कनातीचा तंब ू वापरण्याची परवानगी िदली. या सवार्वर ताण हणजे मुहर पुजाकचा ताबा 
त्याच्याकडे देण्यात आला आिण सवर् फमार्ने आिण परवाने यावर त्याचे िश ामोतर्ब असावे असा हुकुम 
काढण्यात आला.³¹ 
 
काबुलं येथे खुरर्म हा काही इमारतींची दुरु ती करतो 

पिर्शयनाकंडून िनमार्ण झालेला धोका आता नाहीसा झाला होता. जहागंीर याने गुरुवार तारीख २६ 
माचर् १६०७ रोजी लाहोर सोडले. १० आठव ाचं्या वासानंतर ४ जून रोजी त्याने काबलू मधे वशे केला. 
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त्यावळेी सोने आिण चादंी याचं्या मोहरा उधळण्यात आ या. राजपुतर् खुरर्म याचे िनवास थान हणून 
उतार्हबागेची िनयुिक्त करण्यात आली. ितथे असले या इमारती ा राजपुतर्ाला पसंत न पड यामुळे त्याने 
ताबडतोब आप याला पािहजे असले या दुरु त्या तेथे करून धेत या आिण त्यानंतर त्याने बागेला भेट 
देण्यासाठी हणून आप या बापाला आमंतर्ण केले. या बागेचे बदललेले वरूप आिण न या इमारतींची 
कलाकुसरीने केलेली सजावट आिण त्याचंी माणब  रचना पाहून जहागंीर याला अितशय आनंद झाला. 
आप या मुलाच्या घरात त्याने संपूणर् िदवस आनंदात आिण मजेमधे धालिवला. दरबारातील ज्योतीषानंी 
गर्हाचं्या दु पिरणाब ल वतर्िवले या वाईट गो ींचे िनवारण करण्यासाठी बादशहाने वशंपरंपरेने चालत 
आले या रूढींचे पालन न करता राजपुतर्ाचा चादंर्मासा माणे वाढिदवस साजरा केला. त्याची सोने, चादंी 
आिण इतर धातू याचं्याबरोबर तुला करण्यात आली आिण ा व तू गरीबगुरीब आिण गरजू लोकामंधे 
वाटण्यात आ या.³³ 
 
खु ाव याचा कट 

काबलू येथे बादशाही ल याज याबरोबर खु ाव हा होता आिण या िठकाणी त्याच्यावर जो पहारा 
ठेवण्यात आला होता त्यामध्ये िढलाई िनमार्ण झाली. त्याच्या अंगातील अ व थता वाढली आिण त्याने 
आप या पक्षात इितमाद-उ  -दौला याचा मुलगा शरीफ, आसफखान याचा पुतण्या नुरु ीन आिण 
इितबारखान वगैरे बेजबाबदार तरुणानंा सामील करुन घेतले. त्यानंा त्याचं्या सारख्याच मनोवृ ीच्या 
आणखी चारश ेमंडळींना आप या बाजूला िमळवनू धेण्यात यश आले. त्यानंी एखा ा क्षणी बादशहा बेसावध 
असताना त्याचा खून करण्याचा आिण राजपुतर्ाची मुक्तता करण्याचा कट रचला. हा कट कदािचत 
यश वी झाला असता. परंतु कटामध या एका यक्तीने राजपुतर् खुरर्म याचा िदवाण ख्वाजा-वाईस याच्या 
जवळ अनुताप होऊन कटाची संपूणर् कबुली िदली आिण पिरणामी कट फसला. दुसऱ्या एका िठकाणाहून 
आसफखानाला या कटाची थोडीशी सूचना अगोदरच िमळाली होती, परंतु बादशहाला ही महत्त्वाची बातमी 
ज्याने पिह या- थम सािंगतली तो हणजे राजपुतर् खुरर्म. तो आप या बापाकडे ताबडतोब गेला आिण 
त्याने त्याला कटवा याचें बेत सािंगतले. पिरणामी कटाच्या मुख्य सूतर्धारानंा पकडण्यात आले आिण 
त्यानंा िशक्षा देण्यात आली. अशातऱ्हेने कट करणाऱ्याचं्या नागं्याच आखडण्यात आ या. खु ाव याला 
आंधळा करण्याचा हुकूम देण्यात आला. परंतु त्याच्याच एका अिधकाऱ्याने इतकी महत्त्वाची बातमी काढून 
अगदी आयत्यावळेी बादशहाचे जे ाण वाचिवले त्यामुळे राजपुतर् खुरर्म याच्या मोठेपणात भर पडली. याचा 
पिरणाम असा झाला की त्याच्या बापाचे त्याच्याब ल जे मत होते त्यापेक्षा अिधक अशा शसेंला तो पातर् 
झाला.³³ 
 
आगर्ा येथे दरबार परततो 

जे हा हा कट धडून आला ते हा जहागंीर याने अगोदरच काबलूहून कूच केले होते. बडंाचा िबमोड 
झा यानंतर त्याने पुन्हा आपलीं कूच सुरू केली आिण वाटेमध्ये अनेक िठकाणी त्याने आपला आवडता छंद 
कमुरघाह या मध्ये वळे घालिवला.³⁴ हसन अ दाल येथे खुरर्म आिण परवीझ या दोघानंाही िशकारीमधे भाग 
घेण्याची परवानगी देण्यात आली.³⁵ २३ नो हबर १६०७ रोजी बादशहाची वारी लाहोर येथे पोहचली. या 
िठकाणी सहा मिहन्यापेक्षा थोडा अिधक काळ वा त य झा यानंतर आग्ऱ्याचा वास पुढे चालू करण्यात 
आला. १२ माचर् १६०८ रोजी बादशहाने राजधानीत वशे केला. राजपुतर् खुरर्म हा आता एक १६ वषार्चा 
तरूण होता आिण त्याच्यासाठी एक वगेळे िनवास थान आिण नोकरमंडळी याचंी यव था करणे जरुर होते 
परंतु त्याला आप या पासून दूर ठेवणे हे जहागंीर याला आवडले नाही. हणून त्याने खुरर्म याला महमद 
मुकीम उफर्  वजीरखान याचे घर रहाण्यासाठी िदले. हे घर िक यामधे बादशाही िनवास थानानजीकच 
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होते. काबलू माणे या िठकाणीही राजपुतर्ाने आप या अंगातील िश पशा िवषयक अभीरुचीचा त्यय 
आणून िदला. आप या आवडीला साजेल अशा तऱ्हेने त्याने या िनवास थानाचे निवनीकरण केले आिण 
त्याला भेट देण्यासाठी हणून बापाला िनमंतर्ण केले. िश ाचारानुसार राजपुतर्ाने जहागंीर याला मौ यवान 
नजराणा अपर्ण केला आिण जहागंीर याने तो मो ा आनंदाने वीकारला.³⁶ 
 
खुरर्मचा सफवी घराण्यातील राजकन्येबरोबर साखरपुडा, 
हा कोणत्या कारणा तव झाला? 

७ स बर १६०९ रोजी राजपुतर् खुरर्म याला त्याच्या बापाकडून एक मािणक आिण बरोबर दोन सुटे 
मोती भेटीदाखल िमळाले. त्याचंी िंकमत अंदाजे ४० हजार रुपये होती.³⁷ चार मिहन्यानंतर त्याचा िमजार् 
मुज फर हुसेन सफवी याच्या मुलीबरोबर साखरपुडा झाला. सफवी हा पिर्शयाच्या शहा इ माईल याच्या 
वशंातील होता.³⁸ िवशषेतः राजपुतर्ाचा साखरपुडा अगोदरच अजुर्मंद बानू िहच्याबरोबर झालेला असताना 
जहागंीर याने सवर्सामान्य थेच्या बाहेर जाऊन हा संबधं का घडवनू आणला याचे प ीकरण थमदशर्नी 
देता येत नाही. मोगल घराण्यामधे बहुपत्नीकत्व हे अपवादात्मक न हते तर त्येक मोगल बादशहाच्या 
अनेक ि या होत्या असे जरी असले तरी वरील ग़ो  ही काहीतरी जगावगेळी होती. राजपुतर् खुरर्म याचा 
त्याच्या पिह या वाग्द  वधुबरोबर िववाह झाला न हता असे असताना दुसऱ्या साखरपु ाची कोणती 
आव यकता होती? त्याचे लग्नाचे वय झालेले होते हा युिक्तवाद पुढे करता आला नसता कारण सफवी 
घराण्यातील राजकन्येबरोबर त्याचा िववाह ताबडतोब करण्यात आला नाही, तर ा उलट त्यक्ष िववाह 
समारंभ हा जवळ जवळ वषर्भर पुढे ढकलला गेला. खुरर्म एकाएकी ितच्या ेमात पडला असे हणाव ेतर 
समकालीन कागदपतर्ात अशातऱ्हेचा कुठेच उ ेख नाही. िंकबहुना अशातऱ्हेचे अनुमान करण्यास त्याच्या 
पुढील आयु यातील कोणतीही घटना िनदशर्क नाही. या योजनेपाठीमागे काही राजकीय हेतू असावा असे 
हणावे तर त्यालाही काही पुरावा नाही. 

 
बादशहाचे मन अशातऱ्हेने बदलले जाण्यास तशीच काहीतरी िवशषे गो  घडून आली असली 

पािहजे. इतर कोणत्याही पुरा याच्या अभावी या घटनेमधे जे काही अिभ ेत आहे ते पहाणे आिण ज्या 
गो ींब ल भरपूर मािहती आहे त्याचं्या संदभार्त िविश  पिरि थतीची छाननी करणे जरुरी आहे. शरे 
अफगाण हा ३० माचर् १६०७ रोजी बगंालमधे ठार मारला गेला होता. त्याची बायको िमहर उ ीसा िहला 
दरबारात येण्याब ल हुकूम देण्यात आला होता. ती आ यानंतर ितची िनयुक्ती राजमाता सलीमाबेगम 
िहच्या नोकर मंडळींवर करण्यात आली. यानंतर काही काळाने जहागंीरने ितला बिघतले आिण तो ितच्या 
ेमात पडला इतकेच न हे तर त्याने मो ा िनधार्राने आपले ि याराधन सुरु केले असे झाले असण्याची 
शक्यता अिधक संभवते. परंतु ा अितशय हळ या मनाच्या ीचा अनुनय करण्यात त्याला अपयश आले 
ते हा त्याने ितचे ेम िंजकण्यासाठी इतर डावपेच लढिवण्यास वाभािवकतः सुरुवात केली. ितच्या 
पुतणीला बाजूला सारून ितच्या सुखात िवघ्ने आणण्याची धमकी त्याने ितला िदली असावी आिण पिर्शयन 
राजकन्ये बरोबर आप या मुलाचा साखरपुडा उरकून घेण्याचे बाबतीत आपला िन य प ा झाला आहे 
असेही त्याने ितच्या िनदशर्नास आणले असावे. परंतु जे हा या डावपेचामुळे जहागंीर याला पािहजे 
असलेली गो  घडून आली नाही ते हा त्याने २९ ऑक्टोबर १६१० रोजी राजपुतर्ाचा लग्नसमारंभ उरकला. 
तो राजपुतर्ाच्या िनवास थानी गेला आिण ती रातर् त्याने घालिवली. बहुतेक अमीरानंा त्याने मानाचे पोशाख 
भेटीदाखल िदले आिण ग्वा हेरच्या िक यातून पु कळ कै ाचंी मुक्तता केली.³⁹ 
 
िंसहाच्या िशकारीतील खुरर्म याचा वाटा 
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यानंतर १५ िदवसानी जहागंीर हा एका संध्याकाळी िचत्त्याच्या िशकारीत गुंतलेला असताना 
िशकारी लोकाचें नेतृत्त्व करणाऱ्या अनूपराय याने एका मो ा झाडाजवळ अधर्वट खा ेला बलै अक मात 
बिघतला. आणखी एका क्षणाधार्त एक चडं वाघ अितशय गदर् अशा झुडुपातून बाहेर पडला आिण त्याच्या 
जवळून झपा ाने पुढे गेला. त्याने ताबडतोब ा बातमीची खबर जहागंीर याला देण्यासाठी माणसे 
पाठिवली आिण जहागंीर अतीशय जलद आिण उतावीळपणे तेथे दौड करत आला. त्याच्या बरोबर राजपुतर् 
खुरर्म, रामदास, इितमादराय आिण हयातखान हे होते. वाघाने एका झाडाखाली आसरा घेतला होता. 
त्याला पाहून जहागंीर याचा घोडा िबथरला. हणून जहागंीर हा घो ावरून उतरला. राजपुतर् खुरर्म हा 
डावीकडे काही पावलावर उभा रािहला आिण इतरानंी त्याच्यापाठीमागे जागा घेत या. जहागंीर याने 
वाघाला मारलेली पिहली गोळी चुकली परंतु दुसरी गोळी त्याला बरोबर लागली. ते हा वाघाने पळून मुख्य 
िशकाऱ्यावर ह ा केला आिण त्याला जखमी करून तो पुन्हा आप या पिह या जागी जाऊन बसला. 
जहागंीरने पुन्हा नेम धरून ितसऱ्यावळेी गोळी झाडली असेल नसेल तोच वाघाने िशकारी मंडळींवर 
अितशय जोरदार चढाई केली. त्यामुळे त्याचंी तेर्धाितरपीट उडून ते एकमेकाचं्या अंगावर कोसळले. 
इतकेच न हे तर त्याचं्यापैकीच दोघा ितघानंी जहागंीरला पायदळी तुडिवले आिण यातून वर उठण्यास 
अखेर इितमादराय आिण कमाल यानंी जहागंीरला मदत केली. दर यान वाघ हा डावीकडे वळला आिण 
त्याने जीवावर उदार होऊन अनूपराय याच्यावर ह ा केला. अनूपरायाने आप या हातातील काठीने 
त्याच्यावर हार केला परंतु या जनावराच्या नुसत्या वजनानेच अनूपराय हा दबला गेला. वाघाने आपला 
जबडा उघडला, त्यात अनूपरायचे दोन्ही हात पकडले आिण आपले तीं ण सुळे त्यात खुपसले. अनूपराय 
हा वाघाच्या अंगाखाली पडला आिण त्याचा जीव धोक्यात आला. डो याचे पाते लवते न लवते तोच 
राजपुतर् खुरर्म याने आपली तलवार उपसली आिण वाघाच्या कमरेवर वार केला, आिण आपली रक्ताने 
माखलेली तलवार यानब  केली. वाघ हा वदेनानंी कासावीस झाला आिण खाली कोसळला. हयातखान 
खेरीज सोडून इतर कोणाच्याही नजरेस राजपुतर्ाचे कौश य आले नाही आिण जे हा त्याने ही गो  जहागंीर 
याच्या नजरेस आणली ते हा जहागंीर याने आप या मुलाच्या िवनयशीलतेब ल त्याची अितशय तुती 
केली. इतके झा यानंतर देखील वाघाने अनूपराय याला छातीत जखम केली आिण एका मशालजीला ठार 
मारले ते हा त्या वाघाचा अखेर िनकाल लावण्यात आला.⁴⁰ अनूपरायाने जे शौयर् दाखिवले त्याच्याब ल 
त्याला अिनरायिंसगदालन अशी पदवी जहागंीर याने िदली. नवीन वषार्च्या िनिम ाने झाले या उत्सवाच्या 
संगी राजपुतर् खुरर्म याला १० हजार जात आिण ५ हजार सवार अशा मनसबीवर बढती देण्यात आली. 

 
खुरर्म याचा अजुर्मंद बानुबरोबर िववाह 

जहागंीर याला अखेर त्याच्या ेम करणात यश आले आिण त्याने २५ मे १६११ रोजी िमहर उ ीसा 
िहच्या बरोबर लग्न केले.⁴¹ त्याने ितला नूरमहाल हा िकताब िदला आिण िनःसंशय ती बादशहाच्या 
ग यातील ताईत बनली. अंतःपुरात ितचा वशे झा यामुळे दरबारात एक नवीन चैतन्य िनमार्ण झाले. ितने 
सावकाश पण ठामपणे सवर्दूर आपला भाव पाडला. सुरवातीपासून ितचे लक्ष राजपुतर् खुरर्म याजवर होते. 
परंतु आप या पुतणीचे भिवत य त्याच्या हाती सोपिवण्याचे अगोदर त्याचा उत्कषर् केवळ ितच्याच 
आधारावर आहे याची जाणीव नूरमहाल िहला खुरर्मला करून ावयाची होती. हणून ितने त्याची बढती⁴² 
१२ हजार जात आिण ५ हजार सवार इतक्या मनसबीवर २७ माचर् १६१२ रोजी करिवली आिण यानंतर 
सुमारे ४ आठव ानी बराचकाळ ठरलेला दोघाचंा िववाहसमारंभ उरकण्यात आला. 
 
लग्नाचा सोहळा 
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तो िदवस हणजे वर आिण वधु या दोघाचं्या माता-िपत्यानंा मो ा आनंदाचा होता. हा संग 
मो ा भपक्याने आिण थाटामाटाने साजरा करण्यात आला. हा लग्नसोहळा अिधकािधक आनंनदायी 
आिण भ य हावा यासाठी िकती पैसा खचर् होत आहे याची िद त बाळगण्यात आली नाही. िदवसा 
िनघणाऱ्या भ य िमरवणुका आिण रातर्ीच्यावळेी होणारी मो ा माणावरची आतषबाजी यामुळे या 
संगाच्या आनंदात फार मोठी भर पडली. सारे आगर्ा शहर सुखसागरात बुडून गेले. हा आनंदोत्सव 
जवळजवळ १ मिहनाभर चालला असावा कारण मिहनाअखेरीला लग्नािनिम  होणाऱ्या मेजवानीत भाग 
घेण्यासाठी जहागंीर हा आप या मुलाच्या घरी गेला. राजपुतर्ाने आप या बापाला नजराणे अपर्ण केले 
त्याच्या बेगमानंा रत्ने आिण अमीरानंा मानाचे पोशाख.⁴³ 
 
शहाजहानच्या इतर ि या 

राजपुतर् खुरर्म याची ितसरी बायको ही शहानवाज खान याची मुलगी होती. शहानवाजखान हा 
सु िस  अबदूर रिहम खान खानान याचा मुलगा. हा िववाह २३ ऑग ट १६१७ रोजी तो दिक्षणेत असताना 
झाला.⁴⁴ हा जो संबधं घडून आला त्याच्या पाठीशी िनि तच राजकीय हेतू होते. आपले भिव यकालीन 
कायर्के्षतर् हे दिक्षणेमधे आहे याची जाणीव राजपुतर्ाला झाली आिण त्या देशाची यथासागं मािहती असलेला 
उल ा काळजाच्या खानानहून दुसरा कोणीही न हता. त्याचे सवर्तोपरी सहा य िमळिवण्याचा उत्कृ  
मागर् त्याच्या घराण्याबरोबर वैवािहक संबधं जोडण्यासारखा दुसरा कोणताही न हता. त्यािशवाय त्याचा 
मुलगा शहानवाजखान हा ज्याच्यािवषयी मनात आशा बाळगावी असा एक भावी तरुण होता आिण ज्या 
आप या वैयिक्तक अनुचराचंी मो ा खुबीने वाढ करण्याचे काम खुरर्मने चालिवले होते त्यामधे त्याचा 
अंतभार्व करण्याची खुरर्मची इच्छा होती. 
 
शहाजहानची संतती 

राजपुतर् खुरर्म याला त्याच्या पिह या बायको पासून एक मुलगी झाली. ितचा जन्म १२ आग ट 
१६११ रोजी झाला. ितचे नाव परहेज बानू असे ठेवण्यात आले. ितचा ितपाळ रुिकया बेगम िहने केला.⁴⁵ 
त्याच्या दुसऱ्या बायकोपासून त्याला १४ मुले झाली. त्यापैकी ७ लहान असतानाच मरण पावली. जी सात 
जगली ती पुढील माणे होती :– 

 
जहान आरा बेगम, जन्म थान अजमेर, जन्म २३ माचर् १६१४ रोजी. दारा शुको, जन्म थान 

अजमेर, जन्म २० माचर् १६१५ रोजी. शहा शुजा, जन्म थान अजमेर, जन्म २३ जून १६१६ रोजी. रोशनआरा 
बेगम, जन्म थान बुरहाणपूर, जन्म २४ ऑग ट १६१७ रोजी. औरंगजेब, जन्म थान दोहद, जन्म २४ 
ऑग ट १६१८ रोजी. मुराद बक्ष, जन्म थान रोहटस, जन्म २९ ऑग ट १६२४ रोजी. गौर आराबेगम, 
जन्म थान बुरहाणपूर, जन्म ७ जून १६३१ रोजी. 
 
खुरर्मचे यिक्त िचतर्ण 

जहागंीरच्या कारकीदीर्च्या इितहासाची पाने राजपुतर् खुरर्म याने िमळिवले या नेतर्दीपक 
िवजयाचं्या हकीकतीने भरलेली आहेत. त्याला जे लोकिवलक्षण असामान्यत्व ा त झाले त्यामुळे त्याचे 
समकालीन चिकत आिण अचिंबत होऊन गेले. आप या बापाची सिदच्छा आिण सावतर् आईची पिरपूणर् 
मेहेरनजर याचं्या पािंठ यावर त्याने आप या सावर्जिनक जीवनाला सुरुवात केली.⁴⁶ जरी वयोमानाने तो 
तरुण होता तरी पिरप  बुि ची िचन्हे त्याच्यात िदसत होती. त्याच्या अंगचे लोभसवाणे िश ाचार, 
वागणुकीच्या बाबतीतील तो पाळीत असलेले कडक िनयम कतर् याबाबतची, त्याची असीम िन ा आिण 
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त्याच्या अंगातील बेगुमान धाडस या सवार्ंच्या समु याने त्याच्या जीवनाच्या यश वी वाटचालीब ल 
जणूकाही ग्वाहीच िदली. पर परिवरोधात त्याचे भाऊ आिण ित पधीर् याचं्यावर त्याला े त्व िमळाले 
आिण अनेकवेळा त्याना जे अपयश आले त्यामुळे त्याच्या मोठेपणात भर पडली. संिधची त्याला कधीिह वाट 
पहावी लागली नाही, ती त्याच्याकडे आपोआपच चालत आली. त्याच्या अंगातील गुणाचंी पिहली पिरक्षा 
इितहास िस  अशा मेवाडच्या रणमदैानावर झाली. 
 
त्याची मेवाडची मोिहम 

राजपुतान्यामधील सवर् राज्यात मेवाडचेच एक राज्य असे होते की मोगल सा ाज्याच्या चंड 
सामथ्यार्च्या िवरु  बराच काळपयत आपले वातंत्र्य िटकवनू धरणे ज्या राज्याला शक्य झाले. अकबराच्या 
यत्नानंी त्या राज्याचे अि तत्व लुळेपागंळे झाले. परंतु अकबराला त्या राज्याचा नाश करता आला नाही. 
आप या बापाच्याच पावलावर पाऊल टाकून जाणाऱ्या जहागंीरच्या कारकीदीर्तील अगदी पिहली झालेली 
गो  हणजे राजपुतर् परवीज याची राण्याच्या िवरु  मोिहमेवर झालेली नेमणूक ही होय. परंतु खु ावच्या 
बडंामुळे आप या मुलाला परत बोलािवणे जहागंीर याला भाग पडले. पुढे महाबतखान, अबदु ा खान, 
िफरोज जंग, आिण राजा बासू यानंा एकापाठोपाठ मेवाडमध्ये पाठिवण्यात आले परंतु त्याचं्या यत्नानंा 
फारच थोडे यश ा त झाले. यानंतर १६१३ मधे मेवाडमधील मोिहमेची सूतेर् खान आजम अजीज कोका 
याचे हाती सूपूदर् करण्यात आली. परंतु इतरां माणेच त्यालादेखील फारशी काही गती करता आली 
नाही. त्याने केले या सूचनेनुसार जहागंीरने वतः अजमेरकडे कूच केले आिण १६१३ च्या िहवा यात तेथे 
मु ाम ठोकला. १६१४ च्या सुरवातीला त्याने आनंद आिण िवजयोत्सवात असले या राजपुतर् खुरर्म याला 
खान आजम याच्या कडून चालिवले या कारवाईला मजबुती आणण्यासाठी हणून रवाना केले. १२००० 
सैिनक असलेली एक तुकडी त्याच्या अिधपत्त्याखाली देण्यात आली आिण त्याच्या फौजेचा बक्षी हणून 
िफदाईखान याला नेमण्यात आले. त्यक्ष घटना थळी आ यावर अजीजकोका याच्याबरोबर िमळतेजुळते 
घेणे अशक्य आहे असे राजपुतर्ाला आढळून आले. सेनािधकारात आप याहून विर  असले या 
अजीजकोका याच्या वळेकाढू डावपेचाचंी राजपुतर् खुरर्म याला चीड आली आिण त्याने त्याच्यािवरु  
लगोलग आप या बापाकडे तकर्ार केली. खान आजम याच्या मनावर राजपुतर्ाशी िन ा बाळगण्याची जरूरी 
आहे हे िंबबिवण्यासाठी जहागंीर याने इ ाहीम हुसेन याला पाठिवले. परंतु खान आजम याने आपला मागर् 
काही बदलला नाहीं. राजपुतर् खुरर्म याने त्याला बिंद त केले आिण आपण केले या कारवाईची खबर 
आप या बापाचे कानावर घातली. जहागंीर याने कै ाला अजमेर येथे आणण्यासाठी महाबतखानाला 
पाठिवले. 
 

राजपुतर् खुरर्म याच्या अंगी वास करीत असले या आकर्मक महत्त्वाकाकें्षची ही पिहली िनशाणी 
होती. आप या वैभवात इतराना वाटेकरू होऊ देण्याला तो अितशय नाखूष होता आिण वतःची 
साधनसामुगर्ी आिण वतःचेच मागर् याचं्या जोरावर यश वी होण्याब ल तो उत्सुक होता. या कारणा तव 
त्याने वतःला या धुम कर्ात पूणर्पणे लोटून िदले आिण शतर्वूर सवर् बाजूनी हार करण्यास सुरवात केली. 
त्याचा उत्साह आिण मन एकागर् करण्याची त्याची हातोटी यामुळे त्याने आप या अनुयायाचंा िव ास 
संपादन केला. पिरणामी त्याच्या आ ाचें त्याचं्याकडून पूणर्तया पालन होऊ लागले. आपला चुलता राजा 
सुरज िंसग याने इशारा िदला असतानादेखील त्याने ड गराळ देशात मुसंडी मारली आिण िससोिदया 
रजपुताचं्या मुलखात जाळपोळीचा एकच कहर उडवनू िदला आिण त्याना अगदी अ ा दशलेा नेऊन 
सोडले. त्याचं्या मुलखात ठाणी थापन के यामुळे त्याचं्याकडून होणाऱ्या अचानक ह यानंा आळा बसला. 
सतत चालले या यु ामुंळे त्याचं्या संख्येत घट झाली आिण भकेुपोटी त्याचें मनोधैयर् ढासळून गेले. 
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सरतेशवेटी मो ा माणावर त्याच्या फौजेतील सैिनक त्याला सोडून गे यामुळे िवरोधी पक्षाच्या छावणीत 
त्याची ही काही िमतर्मंडळी होती त्याचं्या मदतीने तहाची बोलणी सुरू करणे राणा अमरिंसग याला भाग 
पडले. 
 
राण्याची शरणागती 

दोन्ही पक्षात जासूदाचंी देवाणघेवाण झा यावर तहाच्या अटींबाबत झपा ाने एकवाक्यता झाली. 
ज्या वातंत्र्यासाठी राण्याने इतका काळ लढा िदला ते आपले वातंत्र्य गमावण्याचे आिण वतः येऊन 
राजपुतर् खुरर्म याची भेट घेण्याचे त्याने कबलू केले. परंतु त्यक्ष दरबारातं त्याने हजर हाव ेअसे जे बधंन 
त्याच्यावर होते त्यातून त्याची मुक्तता करण्यात आली आिण त्याचा ितिनिध हणून त्याचा मुलगा करण 
याने दरबारात हजर रहावे असे ठरले. त्यािशवाय आपण यापुढे कधींही िचतोडची मजबुती करणार नाही 
असे राण्याने वचन िदले. जहागंीर याने या तहाला मंजूरी िदली आिण एक फमार्न काढून त्यावर आप या 
शु  हाताच्या पजंाचा ठसा उमटिवला. आप या अनेक अनुयायानंा बरोबर घेऊन अमरिंसग राजपुतर् खुरर्म 
याच्या भेटीला आला आिण तो परत यानंतर त्याचा मुलगा करण हा राजपुतर् खुरर्म याला येऊन भेटला. 
राजपुतर् खुरर्म याने मो ा सन्मानपूवर्क त्याचे वागत केले आिण त्याला एक उत्कृ  मानाचा पोषाख, 
िहरेजिडत तलवार, एक खंजीर, सोन्याचे खोगीर असलेला एक घोडा आिण एक खास ह ी वगैरे गो ी 
भेटीदाखल िद या. खुरर्म याने करण याला जी औदायार्ची वागणूक िदली त्यामुळे त्या दोघामध्ये िनमार्ण 
झालेले नेहाचे नाते त्याचं्या आयु यभर िटकले.⁴⁷ 
 
खुरर्म याचे उत्कषार् त जाणारे भाग्य 

मेवाडचा पाडाव झा यामुळे मोगल सा ाज्याच्या वैभवात भर पडली. या घटनेचा जहागंीर इतका 
अिभमान दुसऱ्या कोणाला वाटला नाही आिण राजपुतर् खुरर्म याच्याइतका आनंद दुसऱ्या कोणाला झाला 
नाही. ज्याचे कौश य पराकोटीला पोहोचले आहे आिण ज्याच्या अंगी कतृर्त्वशक्ती आहे असा एक सेनापती 
हणून त्याला अितशय िनिर्ववाद अशी िस ी िमळाली. वैभवाच्या िशखराकडे ज्याच्या जीवनाची वाटचाल 
होत आहे अशी एक यक्ती हणून लोक त्याच्याकडे पाहू लागले. अजमीरच्या नजीक तो आ यावर त्याला 
सामोरे जाण्याचा आिण मौ यवान भेटी अपर्ण करण्याचा हुकूम दरबारातील सवर् अमीरानंा देण्यात आला. 
जे हा राजपुतर् आप या बापासमोर उभा रािहला ते हा ेम आिण आनंद या भावनानंी त्याला गदगदून आले. 
त्याने त्याला आलींगन िदले, त्याच्या म तकाचे आिण मुखाचे चुबंन घेतले आिण त्याच्यावर खास नेहभाव 
आिण वागताची मेहेरनजर केली. परंतु आप या बापाकडून झालेली वाहवा आिण दरबारी मंडळींकडून 
झालेली तुती या सवार्ंपेक्षाही वरील मोिहमेतून राजपुतर् खुरर्म याला जे िमळाले ते हणजे अितशय िनवडक 
अशा काही यक्तींची मतैर्ी, की ज्या यक्ती त्याच्यावर गुजरले या सवर् बऱ्यावाईट संगात त्याला धरून 
रािह या. या यिक्त हणजे सुंदरदास, मु ा शुकुर् ा, सिहफखान बारहा, िदलावरखान, िकशनिंसग आिण 
मीर िहसाम-उ ीन या होत. राजपुतर् आता त्याच्या दैवाने आगाऊच त्याच्या कपाळी िलहून ठेवले या 
मोठेपणाच्या उंबर ावर होता. 
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तळटीपा 
 

करण पिहले 
 
 

(१) अकबरनामा, खंड ३, पान ९२१. जहागंीर जन्माची तारीख ९९९ िहजरी देतो ती िनि तपणे 
चुकीची आहे. R. B. Vol. Ⅰ.p. 19; कजवीनी, पान ११६; लाहोरी, खंड १, पान १६ मािसर –
इ–जहािंगरी, पान ४२. 

 
(२) अकबरनामा, खंड ३, पान ७४९; बेनी साद, पान ३०, तळटीप ५; िबल (Beale) ितला 

चुकीने बालमती असे संबोिधतो, पान ३६३; ितचे दुसरे नाव जोधबाई होते असे िवधान 
किवराज यामलदास करतो परंतु लग्न झा याची तारीख तो १५८८ या सालातंील देतो. J. 
A. S. B. 1888, p. 71. मानिरक (Manrique) देखील ितचे नाव बालमती असेच देतो. खंड 
२, पान २०१. 

 
(३) अकबर नामा, खंड ३, पान ९२१; कजवीनी आिण लाहोरी यानी िदलेली शहाजहानची पितर्का 

पहा. 
 
(४) शहाजहानच्या जन्माच्यावळेी यापैकी एक तरी कवन तयार करण्यातं आले होते िंकवा नाहीं 

याब ल शकेंला जागा आहे. पादशाहनामा या गंर्थाच्या अगोदरच्या कोणत्याही गंर्थात त्याचा 
उ ेख केलेला आप याला आढळत नाहीं. पिह यामधे आलमगीर या श ावर आिण 
दुसऱ्यामधे शहाजहान या श ावरील ेषालंकार वरील िवधानाला पु ी देतो. 

 
(५) R. B. Vol. Ⅰ, p. 48; कजवीनी, पान १८ मधे गोिंवदच्या भिव यवाणीच्या गो ीचा उ ेख 

करतो. सुलतान बेगम िहचा मृत्य ू जहागंीरच्या कारकीदीर्च्या २० या वषीर् झाला. 
इक्बालनामा, पान २५१. 

 
(६) राजपुतर् सलीमच्या मक्ताब िविधची सिव तर हकीकत अबुल फजल याने िदलेली आहे आिण 

अनुषंगाने खु ावच्या त्याच िविधचा तो उ ेख करतो. अकबरनामा, खंड ३, पान ९२२. परंतु 
खुरर्मच्या मक्ताब िविधब ल तो एक चकार श  देखील काढीत नाहीं. परंतु त्याच्या काही 
िशक्षकाचं्या नावाचंा मातर् तो उ ेख करतो. अिधकृतरीत्या झाले या मक्ताब िविधब लचा 
वृ ान्त पुढील कालखंडात िलिह या गेले या गंर्थातच आप याला फक्त आढळतो. उदा॰ 
कजवीनी, सािलह, आिण प रूप पादशहानामे. कजवीनी, पान ३४; सािलह, खंड १, पाने 
३०-३२. 

 
(७) अबुल फजल याने असे िवधान केले आहे की अध्याित्मक िंचतन करण्यातं त्याने अितशय क  

सहन केले आिण त्याच्या त डून मनाला आं हाद देणारे असे अनेक सुफी वाक् चार सहजतया 
बाहेर पडतात. अकबरनामा, खंड ३, पान ११२२. तवकात-इ-अकबरीचा गंर्थकतार् हणतो 
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की अनेक सयुक्तीक शा ामधे त्याने अतुलनीय अशी पारंगतता संपादन केलेली होती, पान 
५४१; see also Blochmann, p. 517 and p. 106. 

 
(८) राजपुतर् खुरर्म याचा िशक्षक हणून हकीम दवाई याच्या नावाचा कजवीनी आिण सािलह हे 

दोघेही उ ेख करतात. परंतु अकबराच्या कारकीदीर्त ज्या एकमेव दवाईचा उ ेख आलेला 
आहे तो हणजे सु िस  तकर् शा  द वानी याचा वशंज आिण बदाऊनीचा नेही हकीम 
ऐनउलमु क िशराजी हा होय. परंतु हकीम िशराजी याचा मृत्यू िहजरी १००३ मधे झाला. 
साहिजकच खुरर्मचा तो िशक्षक असेल हे अगदी असंभवनीय वाटते. मी अशा अनुमाना त 
आलो आहे की हकीम दवाई हणजे हकीम अली गीलानी हा अिभ ेत असावा. हा हकीम अली 
गीलानी हकीम ऐनउलमु क याच्या बिहणीचा मुलगा होता आिण त्याचा उ ेख त्याच्या 
मामा माणेच करीत अस याची शक्यता संभवते. त्या िशवाय तो राजपुतर् खुरर्मच्या कायमच्या 
सहवासातं होता आिण हकीम अली याच्या अंगातील गुणाचंी जहागंीर हा मुक्तकंठाने तुती 
करतो. हकीम ऐनउल् मु क याच्या ब लच्या अिधक मािहती साठी पहा बदाउनी, खंड ३, 
पान १६४ आिण Blochmann p. 481. हकीम अली याच्याब लच्या मािहतीसाठी पहा 
तबकात, पान २९१; R. B. Vol. Ⅰ, p. 68, p. 152, p. 154; मािसर उल्उमरा, खंड १, पाने 
५६८-७३. 

 
(९) कजवीनी, पान ३४. 
 
(१०) तबकात, पान २९९. सुबह–सािरक, पान १०० मधे महमद सुफी याची हकीकत िदली 

असून, जहागंीरच्या बोलावण्यावरून तो लाहोरला जात असताना वाटेत िहजरी १०१३ मधे 
त्याचा मृत्यू झाला असे त्यामधे िवधान आहे. 

 
(११) थम तो खु ाव याचा िशक्षक होता. अकबरनामा, खंड ३, पान ९२२. 
 
(१२) लाहोरी, खंड १, पाने १३२-३३. ा रुिकया बेगमबरोबरच्या सहवासामुळे राजपुतर् खुरर्म हा 

तुकीर् भाषेतील काही श दाशंी पिरिचत होता असे कजवीनी हणतो, पान १३४. 
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करण दुसरे 
 

वैभवाच्या िशखराकडे वाटचाल 
 
खुरर्मच्या मनसबीत वाढ 

मेवाडच्या अनातथ्यशील ड गराळ देशात बराचसा खडतर काळ घालिव यानंतर राजपुतर् खुरर्म 
याला त्याच्या बापाने अजमीर भोवतालच्या मनोर य देशात दयाला संतोष देणाऱ्या ज्या काही सफरी 
आिण िशकारी याचंी योजना केली त्यामुळे त्याला बराचसा िदलासा िमळाला. 
 

त्याने केले या कामिगरीचे बिक्षस हणून त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात येऊन ती आता १५,००० 
जात आिण ८,००० सवार एवढी करण्यात आली¹ त्याचा दजार् त्याचा मोठा भाऊ परवीज याच्या सारखाच 
झाला आिण त्याला िमळालेले थान हे िनि तच त्याचा अिधक फायदा करून देणारे होते. त्याला 
िमळाले या यशामुळे त्याला एक आगळेच महत्त्व ा त झाले आिण नूरजहान िहने नुकत्याच थापन 
केले या पक्षाने जे काही संघिटत यत्न केले त्यामुळे तो अगर् थानी आला. त्याचे समकालीन आिण 
ित पधीर् याचंी आता त्याच्याबरोबर तुलनाच होऊ शकत न हती इतका तो पुढे गेला होता. 

 
खरर्मने घेतलेले म ाचे घुटके 

शुकर्वार तारीख १ फे ुवारी १६१६ रोजी सौरवषीर्य प ती माणे त्याचा वाढिदवस अजमीर येथे 
साजरा करण्यात आला.² तो आता २४ वषार्ंचा झाला होता, तरी देखील त्याचे ओठ म ाशनाने अजून 
िवटाळले न हते. त्याच्या बापाने या संगी त्याला म ाशन करण्याचा अत्यागर्ह केला. तो हणाला, 
“बाबा! तू आता पोराबाळाचंा बाप झाला आहेस आिण राजे महाराजे आिण त्याचें युवराज यानंी म ाचें 
ाशन केले आहे. आज असा िदवस आहे की तुझी तुला करावयाची आहे, हणून मी तुला िपण्यासाठी म  
देईन आिण त्या माणे मेजवान्याचं्या िदवशी, नवीन वषार्च्या वळेी आिण मो ा-मो ा उत्सवाचें वळेी तुला 
मी दारु िपण्याची परवानगी देईन. परंतु इतके जरी असले तरी तू संयमाच्या मागार्ने जाव ेअसे मला वाटते, 
कारण आप या िववके बु ीचा नाश होईल इतक्या थरापयत दारु िपणे चागंले नाही असा िवचार सू  
माणसे करतात. त्याच माणे दारु िपण्यापासून आपले िहतच साधले पािहजे ही गो  देखील बघण्याची 
जरुरी आहे.” बापाच्या इच्छेला मान देण्यावाचून राजपुतर्ाला गत्यंतर न हते. एका संगी त्याने आपण 
दारुला कधीही पशर् करणार नाही अशी शपथ घेतली. अथार्त ही शपथ त्याने घेतली ती केवळ 
मोडण्यासाठीच. 
 
दिक्षणेतील पिरि थती 

या सुमारास जहागंीर अजमीर येथे आपला वळे जरी ख्याली खुशालीत घालवीत होता तरी 
सा ाज्यातील राजकीय पिरि थतीकडे त्याचे दुलर्क्ष झाले होते असे हणता येणार नाही. दिक्षणेमधील 
घडामोडींकडे त्याचे अितशय बारका याने लक्ष होते, आिण तेथे त्याच्या अिधकाऱ्यानंा जे अपयश आलेले 
होते त्यामुळे त्याचा िहरमोड झाला होता. त्याने दिक्षणेमध्ये वतः जाण्याचा िवचार केला. या क पनेने 
त्याने अबदुल करीम मामूरी त्याला माडूं येथे पाठिवले. तेथे त्याच्या खाजगी िनवास थानासाठी एक नवीन 
इमारत बाधंण्याचा आिण पूवीर्च्या सुलतानाचं्या इमारती दुरु त करण्याचा हुकूम िदला.³ परंतु त्यावळेेपुरता 
तरी त्याने आपला बेत पुढे ढकलला कारण मोगलाचंी गेलेली इ त पुन्हा ा त करून घेण्यासाठी खान 
खानान याने न याने जी हालचाल सुरु केलेली होती त्यामधून काय िन प  होते हे पाहण्याचा त्याचा 
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मनसुबा होता. आपला उ े य साध्य करून घेण्यामध्ये खान खानान याला मोठे यश ा त झाले परंतु 
त्याच्या अिधकाऱ्यामंध्ये िनमार्ण झाले या कलहामुळे त्याच्या गतीत अडथळे िनमार्ण झाले. त्यािशवाय 
खान खानान याच्यािवरु  लाच लुचपतीच्या अफवा दरबाराकडे येऊन पोहोच या होत्या. अशा 
पिरि थतीत आपली मूळ योजना कायर्वाहीत आणणे जरूर आहे याब ल जहागंीरची खातर्ी पटली.⁴ 
 
खुरर्म याची दिक्षणेकडे नेमणूक 

यानुसार खुरर्मची मनसब वीस हजार जात आिण दहा हजार वार इतकी वाढिवण्यात आली आिण 
त्याच माणे नालायकीच्या कारणा तव दिक्षणेच्या सुभेदारीवरून परवीज याला हलिवण्यात आले. त्याची 
बदली अलाहाबादच्या सु यावर करण्यात आली. राजपुतर् खुरर्म याचे अंगी ामािणकपणा आिण 
पिरि थतीचे ान अस याची लक्षणे िदसून आ यामुळे परवीज नंतर दिक्षणेच्या सुभेदारीवर त्याची िनयुक्ती 
करण्यात आली.⁵ आपला मोठा मुलगा परवीज याच्यावर अितशय भयंकर असा अन्याय जहागंीरने केला 
अस याचे ही घटना दशर्िवते. त्याच्या अंगात वयंकतृर्त्त्व आिण ेरणाशक्ती याचंा अभाव होता, ही गो  
खरी आहे. परंतु त्यासाठी दिक्षणेमध्ये जे अपयश आले त्याचे सारे खापर त्याच्या माथ्यावर फोडणे हे 
बुि ला न पटण्यासारखे आहे. व तुि थती अशी होती की परवीजला जसा पािंठबा िमळावयास पािहजे 
होता तसा िदला गेला नाही. एक नामधारी सेनापती यापेक्षा त्याला अिधक महत्त्व न हते तर याउलट खरी 
स ा त्याच्या दु यम अिधकाऱ्याचं्या हाती होती. हे सारे अिधकारी त्याला नेहमीच कमी लेखीत. न्यायाच्या 
भिूमकेतून बिघत यास आपला आवडता मुलगा खुरर्म याला जहागंीरने जी संधी िदली तशीच त्याने परवीज 
याला देणे जरूर होते. त्यक्षात मातर् त्याच्या धाक ा भावाचा मागर् सुकर हावा यासाठी परवीजच्या 
भिवत याचा बळी देण्यात आला. 
 
अ  दु ा खानाच्या वतीने खुरर्म याची मध्य थी 

जहागंीर याने दिक्षणेचा संपूणर् ताबा राजपुतर् खुरर्म याच्याकडे देऊन दिक्षणेच्या राजकीय 
घडामोडींचा सू म दृ ीने अ यास करण्याची संधी त्याला िदली.⁶ यासुमारास काही दुराचरण के याचा 
अ  दु ाखान िफरोजजंग याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आिण त्याला गुजरातेतून बोलवण्यात आले. 
मनाच्या अितशय संत त अव थेत तो अजमीर येथे येण्यासाठी पायी िनघाला. तेथे आ यानंतर त्याने खुरर्म 
याची सहानुभतुी िमळिवली. त्याच्या वतीने खुरर्म याने जहागंीरकडे त्याची रदबदली केली.⁷ त्याच्या 
अपराधाची क्षमा करण्यात आली आिण त्याचा उपकारकतार् खुरर्म याच्याबरोबर दिक्षणेत जाण्याचा त्याला 
हुकुम करण्यात आला. अ  दु ाखान हा एक अितशय अनुभवी असा अिधकारी होता आिण अशा संगी 
त्याची चाकरी आप याकडे खुरर्म याला िमळवनू घेता आली हे खुरर्मचे मोठे नशीबच होते असे हटले 
पािहजे. खुरर्म जाणार होता तो एका अनोळखी अशा मुलखात. तेथील अिधकारी त्याच्याशी वैर बाळगून 
होते असे जरी हणता आले नसते तरी देखील खुरर्मकडे बघण्याचा त्याचंा दृ ीकोन हा मतैर्ीचा खासच 
न हता. अशा पिरि थतीत अबदु ा खानासारख्या यक्तीची मदत खुरर्मच्या दृ ीने मोलाची ठरणार न हती 
का? 
 
खुरर्म याला शहा ही पदवी िदली जाते 

दिक्षणेत जायला िनघण्याचे अगोदर खुरर्म याने आप या फौजेतील िनवडक अशा सैिनकाचंी 
कवायत बादशहासमोर िदवाण-इ-आम मधे घडवनू आणली. कवायतीचे दृ य बघून जहागंीर याला इतके 
समाधान झाले की त्याने खुरर्म याला शहा ही पदवी बहाल केली.⁸ शहाजहानला िमळालेला हा मान 
िवलक्षण होता. याच्या पूवीर् कोणताही स ाट िजवतं असताना राजपुतर्ाला शहा ा बहुमानाने संबोधण्यात 
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आलेले न हते. कदािचत शहाजहानच्या मनात आप या िदमाखाची जी भावना होती ितनेच त्याला अशा 
तऱ्हेचे पाऊल टाकण्यास वृ  केले असले पािहजे. इराणच्या वकीलाचे वा त य त्याच्या दरबारात होते.⁹ 
कदािचत त्याला पिर्शयन वकीलाला असे दशर्वावयाचे होते की त्याच्या धन्यापेक्षा आपण मोठे आहोत कारण 
इराणच्या बादशहाला शहा ही जी पदवी होती ती आपण आप या मुलाला बहाल करू शकतो. कदािचत 
जहागंीर याने आप या मुलाला शहा ही जी पदवी िदली ही त्याची कृती हणजे अलाहाबाद येथे तो 
असतानंा राजपुतर् हणून त्याने ज्या काही क पना आप या उराशी बाळग या होत्या त्यामधून िनमार्ण 
झालेली ही मानिसक ितकृती असावी.¹⁰ ते काहीही असो. या घटनेमध्ये देणाऱ्याला आिण घेणाऱ्याला 
अशा दोघानाहंी अिभमान वाटण्याजोगी व तुि थती होती. 
 
खुरर्म याचे दिक्षणेकडे याण 

६ आक्टोबर १६१६ रोजी शहा खुरर्म याने त्याला िकतीर् आिण िस ी िमळावी याब ल त्याच्या 
बापाने जाहीर रीत्या केले या ाथर्नेच्या गजरातं अजमीर सोडले.¹¹ िफरोजजंग या शूर यो या यितिरक्त 
इतर अनेक अिधकारी त्याच्याबरोबर होते. त्याच्यामध्ये मुख हणजे राजा सूरजिंसग आिण दयानत खान 
हे होते. सैन्याचा बक्षी हणून मोतमद खान याची नेमणूक करण्यात आली.¹² दिक्षणेच्या मागार्वर इदपूर¹³ 
येथे राणा अमरिंसग याने त्याची भट घतली. त्यान राजपुतर् करण याच्या हाताखाली १,५०० घोडे वराचंी 
एक तुकडी त्याच्या िदमतीला िदली. अितशय जलद कूच करीत तो नमर्देच्या िकनाऱ्यावर पोहोचला. तेथे 
खान खानान, खान जहान, महाबतखान आदी दिक्षणी अिधकाऱ्यानंी त्याचे वागत केले. सीमा देशावर 
जा तवळे रगाळत न राहता त्याने सरळ बुरहाणपूरकडे कूच केले.¹⁴ ६ माचर् १६१७ रोजी तो तेथे येऊन 
पोहोचला. 
 
दिक्षणेमधे शांतता 

दिक्षणेमध्ये खुरर्म याचे आगमन झा याबरोबर तेथील राजकीय वातावरणात इ  तो बदल घडून 
आला. आिदलशहा आिण मलीक अंबर यानंा आप या पायाखालील वाळू सरकत चाल याचे िदसून आले. 
त्यानी राजपुतर् खुरर्म याने तहाबाबत जी भिूमका घेतली ितला ताबडतोब ितसाद िदला आिण १५ लक्ष 
रुपये िंकमतीचे नजराणे भेट हणून राजपुतर्ाकडे पाठिवले. मलीक अंबर याने बालाघाट मोगलाना परत 
िदला आिण अहमदनगर आिण इतर िक े मोगलाचं्या वाधीन करण्याचे कबूल केले.¹⁵ अशा तऱ्हेने 
शातंतापूणर् िमळाले या िवजय ीने मोगलाचं्या यत्नानंा यश िमळाले. श ा ाचं्या जोरावर जे इतका 
काळपयत साध्य होऊ शकले नाही ते केवळ मुत्स ेिगरीच्या मागार्ने अगदी थो ा काळात त्यक्षात उतरले 
आिण या सवार्चे ेय शहा खुरर्म याजकडे गेले. मेवाडन तो एक अितशय कुशल असा सेनापती आहे असे 
दाखवनू आिण दिक्षणेने तो एक हुषार मुत्स ी आहे हे िनदशर्नास आणले. नवीन िंजकले या मुलखाची 
योग्य ती देखभाल करण्याची यव था त्याने त्या देशाचा ताबा खान खानान आिण शहानवान खान 
याचं्याकडे देऊन केली.¹⁶ नंतर तो आप या बापाला भेटण्यासाठी उ रेकडे िनघाला. 
 
जहांगीरला झालेला आनंद 

माडूं येथे आप या मुलाच्या दिक्षणेमधील मोहीमेची काय िन प ी झाली ते ऐकण्यासाठी अितशय 
उतावीळ उत्सुकतेने जहागंीर वाट पहात होता. स यद अबदु ा बारहा याने शहाजहान याने केले या 
नवीन राज्य यव थेची बातमी आणली. िमळाले या यशाब ल आनंद कट करण्यासाठी नौबती 
वाजिवण्यात आ या.¹⁷ याच्या पाठोपाठ राजपुतर्ाकडून एक पतर् आले. त्यामधे अफजलखान आिण राय 
रायान हे आिदलशहाच्या वकीलाबरोबर आ याची बातमी होती. त्याने आप याबरोबर िहरे, ह ी आिण 
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घोडे आण याचे राजपुतर्ाने िलहीले होते. अशा तऱ्हेचा नजराणा यापूवीर् कोणाच्याही कारकीर्दीर्त िंकवा 
कोणत्याही काळी आलेला न हता असे त्याचे वणर्न राजपुतर्ाने िदले होते. वतः राजपुतर् १२ आक्टोबर 
१६३७ रोजी आला. राजपुतर्ाचे वागत िदवाण-इ-खास मधे करण्यात आले. बादशहाला मुजरा आिण 
िंसहासनासमोरील जिमनीचे चुबंन आदी िवधी यवि थत पार पड यानंतर जहागंीरने त्याला झरोक्याकडे 
बोलािवले. अमयार्द अशा नेह भावाने आिण ऊतू जाणाऱ्या आनंदाने तो आप या जागेवरून उठला आिण 
त्याने शहाजहानला ेमािंलगनात ब  केले. त्याला िंसहासनाजवळ आसन देण्यात आले आिण त्याचवळेी 
त्याला वीस हजार जात आिण वीस हजार सवार अशी अभतूपूवर् मनसब देण्यात आली. याबरोबर 
शहाजहान ही पदवीही त्याला देण्यात आली. 
 
शहा खुरर्म याच्यावर न या पद यांची खैरात 

यावळेी जहागंीरने त्याच्यावर देणग्याचंी खैरात केली. या संगािनिम  झालेला आनंद कट 
करण्यासाठी नूरजहान िहने एका भ य अशा मेजवानीचा समारंभ आयोिजत केला.¹⁸ 
 

राजपुतर्ानंतर त्याच्याबरोबर दिक्षणेत गेले या अिधकाऱ्याचंी बादशहाला त्याच्यातफ नजराणे 
देण्याची पाळी आली. पिह या थम नजराणा िदला तो खान जहान लोधी याने. त्याच्या नजराण्यात एक 
हजार मोहरा आिण एक हजार रुपये नजर हणून होते आिण पेश कश हणून िहऱ्यानंी भरलेला एक करंडा 
होता. त्याच्यानंतर महाबतखान, राजा भाऊिंसग, खान खानान याचा मुलगा दाराबखान, अबदु ाखान 
याचा भाऊ सरदार खान, दयानत खान, शहाबाज खान, मोतमद खान बक्षी आिण उदाराम दर वनी यानंी 
आपापले नजराणे बादशहाला सादर केले. त्याचं्या नजराण्याचा वीकार करण्यात आला आिण त्याचं्या 
कामिगरीची शसंा करण्यात आली. 
 
शहाजहान याने आप या बापाला िदले या भेटी 

दिक्षणेमधील आप या मोहीमेत शहाजहान याने आप या बापासाठी िहरे आिण इतर मौ यवान व तू 
याचा जो चडं साठा जमा केलेला होता तो सवर् आप या बापाला दाखवीपयत जवळ-जवळ दीड 
मिहन्यापयतचा कालावधी लोटला. गुरुवार ता. २० नो हैबर १६१७ रोजी झरोक्यासमोर िदवाण-इ-खास 
मधे या व तू माडूंन ठेवण्यात आ या. त्याचबरोबर सोने आिण चादंी याचंा भरजरी साज चढिवलेले घोडे 
आिण ह ी याचेंही दशर्न भरिवण्यात आले. आप या मुलाला खूष करण्यासाठी जहागंीर हा वतः या सवर् 
व तंूचे यथातथ्य िनरीक्षण करण्यासाठी खाली आला. या व तंूमधे िंकमती मोती, चकाकणारे िहरे, उत्कृ  
असे लाल आिण सुंदर रंग अितशय नाजूक असलेले असे पाचू होते. परंतु बादशहाच्या मनाला कशानी मोह 
घातला असेल तर पवर्तासारख्या चडं आकाराच्या आिण बाधेंसूद शरीराच्या पाच ह ीनी. या नजराण्याची 
एकंदर िंकमत २२,६०,००० रु. इतकी भरली. यापैकी दोन लक्ष रुपये िंकमतीच्या भेटी राजपुतर्ाने आपली 
सावतर् आई नूरजहान िहला िद या.¹⁹ 
 
गुजराथमधील दौरा 

अशा तऱ्हेने दिक्षणेचा न तात्पुरता तरी सोडवला गेला. यानंतर जहागंीरला ह ीची िशकार 
करण्याची इच्छा झा यामुळे त्याने गुजराथमधे दौरा काढण्याचे ठरिवले. त्याने मिरयम-उज-जमािन आिण 
इतर बेगमा व जनान्यातील मंडळी आिण इतर सामान-सुमान व बरोबरील जादा मंडळी याचंी आगर्ा येथे 
रवानगी केली. तो वतः अहमदाबादकडे रवाना झाला. नूरजहान आिण शहाजहान ही दोघेजण 
त्याच्याबरोबर गेली. अहमदाबादपयतचा वास हा अितशय रमत-गमत असा झाला. वाटेत घार आिण 
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कॅ बे या िठकाणानंा भेटी देण्यात आ या. अखेर बादशहा आप या िनयोिजत िठकाणी ५ जानेवारी १६१८ 
रोजी पोहोचला.²⁰ 
 
जामला िमळालेले यश 

दिक्षणेमधे शहाजहान याला जे यश िमळाले होते, त्याब ल भलावणी हणून गुजरातचा ातं 
शहाजहानकडे नेमून देण्यात आला.²¹ या ातंाच्या ि पक पासारख्या असले या एका बाजूला कच्छ 
नावाचे बेट आहे. या बेटावर भारह नावाच्या अिधपतीचे राज्य होते. याच घराण्यात जन्म झाले या जाम 
नावाच्या दुसऱ्या एका अिधपतीकडे काठेवाडच्या उ र िकनाऱ्यावरील प ीचा ताबा होता. 
 
शहाजहानचे आजारीपण 

अकबर बादशहाच्या कारकीदीर्त या दोघानंी मोगलानंा तात्पुरती शरणागती िदली, परंतु नंतर मातर् 
त्यानंी आपले वातंत्र्य पुन्हा ा त करून घेतले. शहाजहान याने आता त्या दोघानंा वठणीवर 
आणण्यासाठी राजा िवकर्मिजत याची िनयुक्ती केली. पिह या थम जाम हा शरण आला. १६१८ च्या माचर् 
मिहन्यात तो जहागंीरच्या भेटीला आला. त्यानंतर चारच मिहन्यानंी त्याच्या भावाने शरणागती िदली.²² 
गुजराथमधील तात्पुरत्या मु ामाने जहागंीरला फारसा काही आनंद झाला नाही. तेथील जीवघेणी उण्णता 
आिण िजकडे ितकडे पसरलेली धुळ यामुळे तेथील वातावरणाचा त्याला ितटकारा आला. १६१८ च्या मे 
मिहन्यात तो आिण राजपुतर् शहाजहान हे तापाने आजारी पडले. शहाजहान याला इतका अशक्तपणा 
आला की दहा िदवसपयत तो आप या बापाला भेटावयास येऊ शकला नाही.²³ पावसाळा संपण्याचे 
अगोदर गुजराथेतून िनघणे हे अशक्यच होते. हणून पावसा यानंतर २ स बर १६१८ रोजा जहागंीर याने 
आग्याकडे जाण्यासाठी कूच केले. जाताना तो माळ यामधून गेला आिण १६१९ च्या जानेवारी मिहन्याच्या 
सुरुवातीला तो राजधानीजवळ येऊन पोहोचला. परंतु त्या सुमाराला शहरामध्ये लेगची लागण 
अस यामुळे त्याने फ ेपूर येथेच राहण्याचे ठरिवले. या शहरात जहागंीर याने ७ जानेवारी रोजी वशे 
केला. त्याच िदवशी सौरवषार् माणे शहाजहानचा २८ वा वाढिदवस साजरा करण्यात आला. यानंतर नऊ 
िदवसानंी जहागंीर याने शहाजहान याला राजवा ामधे सवर्तर् िफरवनू आणले आिण अकबराने तेथे ज्या-
ज्या इमारती बाधंले या होत्या त्याबाबतची संपूणर् मािहती त्याला िदली. 
 
शहाजहानच्या आईचा मृत्यु 

शुकर्वार ता. ८ एि ल रोजी नूरमंिझल येथे दरबार भरलेला असतानंा शहाजहान याच्या आईचा 
मृत्य ूझाला. दुसऱ्या िदवशी त्याच्याबरोबर त्याचे सातं्वन करण्यासाठी जहागंीर हा त्याच्या िनवास थानी 
गेला आिण त्याने त्याला आप या राजवा ाकडे नेले.²⁴ यानंतर दुसऱ्या िदवशी बादशहाने शाही 
इतमामाने राजधानीत वशे केला. राजधानीत यानंतर सहा मिहने त्याने वा त य केले. ऑक्टोबरमधे तो 
का मीरकडे जाण्यासाठी िनघाला. नेहमी माणे का मीरचा वास रमत गमत आिण संथपणे झाला. 
वाटेमधे िशकारीसाठी सहली काढण्यात आ या आिण करमणुकीचे कायर्कर्म आयोिजत करण्यात आले. 
पालम येथे राजपुतर् शहाजहान याने आप या बदुंकीने दोन काळवीट मारले. अशा तऱ्हेने अितशय 
सावकाशपणे २० माचर् १६२० रोजी बादशहाची वारी ीनगर येथे पोहोचली. िंहदु थानचे नंदनवन असे जे 
का मीर तेथील भेटीचा जहागंीर याने मनमुराद आ वाद घेतला. परंतु अधून मधून दिक्षणेतून येणाऱ्या 
भयंकर बात या त्याचे मन वाथ्य िबघडिवण्यास कारणीभतू झा या. अशा तऱ्हेने येणाऱ्या बात यानीच 
पुढील ऑक्टोबर मिहन्यात त्याला अखेर का मीर सोडणे भाग पडले. 
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कांगडा येथील यश 
दर यान जी एक बातमी त्याला िमळाली त्या बातमीने त्याला खरेखुरे समाधान िमळाले. १६१५ 

सालापासून अधला मधला काही काळ सोडून िद यास कागंडा²⁵ या सु िस  िक यािवरु  मोगलाचं्या 
कारवाया चालू होत्या. परंतु या नाही त्या कारणाने तो िक ा िंजकून घेण्याचे बादशाही फौजाचें सारे यत्न 
फसले. सरतेशवेटी १६१८ च्या ऑग ट मिहन्यात ही मोहीम संपु ात नेण्याची जबाबदारी शहाजहान याने 
आप या वतःच्या अंगावर घेतली. त्याने राजा िवकर्मजीत याला िक याचा पाडाव करण्यासाठी पाठिवले. 
िवकर्मिजत याने थम िक याची पूणर्पणे नाकेबदंी केली आिण नेटाने वढेा चालू केला व िक यावरील 
िशबदंीला शरण येण्यास भाग पाडले. 
 
पुन  दिक्षण 

परंतु सा ाज्याच्या दुसऱ्या एका भागात पिरि थती झपा ाने िबघडत चालली होती. शहाजहानचा 
फार मोठा गाजावाजा झालेला दिक्षणेमधील िवजय हणजे एक िदखाऊ िवजय होता. त्याने िनजामशहा 
आिण आिदलशहा याचं्याबरोबर ज्या अटींवर तह केला होता त्या अटींमधे ि थरतेचा यित्कंिचत लवलेश 
न हता. खरोखरीची संधी येताच मोडण्यासाठीच त्या अटी होत्या, आिण ही संधी त्या दृ ीने योग्य होती. 
बादशहा हा अितदूर का मीर मधे होता. त्याचा पराकर्मी पुतर् त्याच्या बरोबर होता, बऱ्याच मो ा संख्येने 
मुख अिधकारी आिण सेनानी कागंडा येथे गुंतुन पडले होते आिण दिक्षणेमधील मोगल फौजाचं्या 
सेनापतीला मदत येऊन पोहचण्याची शक्यता फार कमी होती. या कारणा तव आपला गेलेला मुलुख 
आिण अहमदनगर राज्याची गेलेली ित ा परत िमळिवण्यासाठी मलीक अंबर याने आप या हालचाली 
सुरू के या. 

 
आप या समान शतर्िुवरु  दिक्षणेमधील दुसऱ्या दोन्ही स ाचंी मदत िमळवणे त्याला शक्य झाले. 

कुतुबशहाने दर् य देऊ केले आिण आिदलशहाने आपली माणसे त्याच्या िदमतीला िदली. मलीक अंबर याने 
प ास हजार सैिनक जमा करुन मोगलािंवरु  आपली मोहीम सुरू केली. त्याने नुकत्याच भरती केले या 
हलक्या मराठा घोडदळाने शतर्लुा आप या गिनमी का याच्या डावपेचाने जेरीस आणले. त्यानंी शतर्चेु 
दळण वळणाचे मागर् तोडले आिण रसदीचा पुरवठा थाबंिवला आिण बालाघाटातून त्याला बाहेर काढले. 
बादशाही फौजानंी मेहेकरकडे माघार घेतली. जवळ जवळ तीन मिहनेपयत त्यानंी शतर्चुी गती रोखून 
धरली. परंतु अ धान्याच्या वाढत्या चणचणीमुळे त्यानंा आणखी माघार घेणे भाग पडले. यामुळे दिक्षणी 
फौजाना आणखी उ ेजन िमळाले आिण त्यानंी बालापूरपयत मोगलाचंा पाठलाग केला. त्यानी बालापूर 
पूणर्पणे तुटले. बादशाही फौजानंी आता बुरहाणपूरकडे माघार घेतली. अशा तऱ्हेने बालाघाट आिण 
पाियनघाट हे दोन्ही मलीक अंबर याच्या हाती पडले. दिक्षणी फौजाच्या ह याना त ड देऊन फक्त दोनच 
शहरे सुरिक्षत रािहली आिण ती हणजे बुरहाणपूर आिण अहमदनगर ही होत. परंतु या शहरानंादेखील 
दिक्षणी फौजानंी मो ा सख्तपणे वढेा िदला. 
 

बुरहाणपूर येथे खान खानान याची पिरि थती अितशय अनुकंपनीय अशी होती. त्याने दरबाराकडे 
मदतीसाठी िवनंत्यावर िवनंत्या पाठिव या. त्याने आप या शवेटच्या खलीत्यात कळिवले की यापुढे 
शतर्िुवरु  िटकाव धरणे आप याला शक्य होणार नाही. त्याने त्याच्यावर ओढिवले या पिरि थतीची तुलना 
अकबराच्या कारकीदीर्त गुजराथमधे अजीज कोका याच्यावर ओढिवले या पिरि थतीशी केली. त्याने 
अकबराने आप या दूधभावाचे ज्या माणे संरक्षण केले त्या माणे जहागंीरने आपले करावे अशी मो ा 
करुणपणाने त्याची याचना केली. त्याने असेही कळिवले की असे न झा यास आप या सैिनकाचंा बळी 
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देऊन जोहार करण्यािशवाय आप याला गत्यन्तर उरणार नाही.²⁶ हा अहवाल जे हा जहागंीरपुढे ठेवला 
गेला ते हा त्याचे दय हेलावले. त्याच्या बापाने अितशय हळूवारपणे ज्याचे संगोपन केलेले होते त्या खान 
खानान ऊफर्  अतालीक याच्याब ल त्याच्या मनात फार मोठा आदरभाव होता. कागंडा करणामुळे 
अजूनपयत पिरणामकारक अशी मदत दिक्षणेमधे पाठिवणे त्याला जमले न हते. आता ते करण संपलेले 
होते आिण त्याचा अिधकारी वगर् दिक्षणेत जाण्यासाठी मोकळा होता. 
 
शहाजहानची दुसऱ्यांदा पाठवणी 

परंतु या मोहीमेची सूतेर् कोण हाती घेणार हा न होता. अशा पिरि थतीत ज्या एका यक्तीची 
िनवड जहागंीरने केली असती ती यक्ती हणजे शहाजहान ही होती. तो कतृर्त्ववान होता. त्याच्या अंगी 
दक्षता होती त्याच माणे त्याच्याजवळ जरूर तो अनुभवदेखील होता. जे हा बादशहाने त्याला खान खानान 
याजकडून आलेले खलीते दाखिवले, ते हा त्याने ही कामिगरी अंगावर घेण्याचे ताबडतोब कबलू केले. 
परंतु या संगी दरबारामधे आपले थान िततकेसे सुरिक्षत नाही असे त्याला आढळून आले. आप याब ल 
नूरजहान िहच्या मनात असलेली मत्सराची भावना आिण आप या बापाच्या वभावातील चचंलता या गो ी 
त्याच्या नजरेस आ या. ज्या पक्षाने त्याला आतापयत संपूणर् पाठींबा िदला होता, त्या पक्षातं आता त्याला 
फाटाफूट झालेली िदसून येत होती. अथार्त पूवीर् इतकाच वर-वर का होईना हा पक्ष त्याला मान आिण 
आदरभाव देत होता ही गो  वगेळी. खु ावला पुन्हा देण्यात येऊ लागलेली सौ यपणाची वागणूक, 
नूरजहान िहच्याबरोबर त्याची दो ती झा याब लच्या अफवा आिण या सवार्बरोबर त्याच्या बापाची ढासळत 
जाणारी कृती या सवर् या गो ीनी शहाजहानला सावध केले. त्याने खु ावला आप या ता यात देण्यात 
याव ेअशी जहागंीरकडे मागणी केली.²⁷ त्याची िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
शहाजहान दारु िपणे सोडून देतो 

शहाजहानच्या दृ ीकोनातून ही मोहीम अितशय अभतूपूवर् अशा महत्वाची आिण अितशय अवघड 
अशी होती. यामधे शहाजहानच्या अंगामधे दशर्न करण्याची जी उत्कट लालसा होती याची आणखी भर 
पडली. सवर्सामान्य जनतेच्या क पनाशक्तीला खेचून धरील आिण संगाचे गाभंीयर् सवार्ंच्या मनावर 
ठसिवता येईल यासाठी काहीतरी िवलक्षण अशी गो  करणे जरूर होते. तो बाबर आिण ितमूर या दोघानंा 
नेहमी आप यापुढे आदशर् हणून ठेवीत असे. त्याने आप या सु िस  पूवर्जाचें अनुकरण करून दारुला 
पुन्हा कधीही पशर् न करण्याची शपथ घेतली. आप यापाशी असलेला दारुचा सवर् साठा चंबळ नदीत 
फेकून देण्याची त्याने आ ा केली. त्याच माणे सोने आिण चादंीचे अितशय मौ यवान असे पेले मोडण्याचा 
हूकूम िदला, आिण ते गरीब आिण गरजू लोकामंधे वाटून टाकले.²⁸ 
 

उ यनी येथे माडूंचा सेनापती महमद तकी याच्याकडून शहाजहान याला पुढील माणे बातमी 
िमळाली, ती अशी : मनसूरच्या नेतृत्वाखाली जवळ-जवळ आठ हजार दिक्षण्यानंी नमर्दा नदी ओलाडंली 
असून त्यानंी आजूबाजूच्या िज ात लुटालूट केलेली आहे. त्याच माणे ते िक याच्या िदशनेे आगेकूच 
करीत असून संरक्षणाच्या दृ ीने िक याची काहीही तयारी नाही. महमद तकी याच्या मदतीसाठी 
शहाजहान याने अबुल हसन आिण बरैाभ बेग याचंी रवानगी केली. आप या मदतीसाठी कुमक येत 
अस याची बातमी कानावर येत अस याचे ऐकून महमद तकी िक याबाहेर पडला आिण त्याने शतर्वुर 
ह ा करून त्याला पळवनू लावले. त्याच्या मदतीसाठी आले या सैन्याचे आगमन झा यानंतर महमद तकी 
याने दिक्षणी फौजािंवरु  पुन्हा आकर्मक पिवतर्ा घेतला आिण ४ कोसपयत त्याचंा पाठलाग केला. यानंतर 
बादशाही फौजानंी माघार घेतली आिण अकबरपूर येथे आपली छावणी िदली.²⁹ 
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माडूं येथे शहाजहान याला खान खानान याच्याकडून एक खलीता आला. त्यात त्याने शहाजहान 

याला माडूं येथेच रहाण्याचा स ा िदलेला होता. याब ल त्याने कारण असे िदलेले होते की आपण वतः 
बुरहाणपूर येथे छावणी करुन आहोत. त्याच माणे आपली माणसे एकितर्त करणे आप याला शक्य नाही 
आिण शतर्चुी संख्या जवळ-जवळ ६० हजार एवढी आहे. परंतु ही योजना शहाजहान याला संमत झाली 
नाही. त्याच्या यशाचे गुपीत गतीमानता, आिण अकि मकता याचं्यामधे होते, आिण या गो ी िवचारात 
घेत यानंतर तो शतर् ूआप यापेक्षा संख्येने बळ आहे याची पवार् करीत नसे. सुदैवाने या सुमारास अ  दु ा 
खान िफरोजजंग हा कालपीहून आपली दोन हजार फौज घेऊन दाखल झाला. शहाजहानजवळ आता 
एकूण १८००० माणसे होती. त्याने २५ माचर् १६२१ रोजी माडूं येथून कूच केले आिण तो सैन्याची युहरचना 
करून बुरहाणपूरच्या िदशनेे िनघाला. सैन्याच्या आघाडीचे नेतृत्व अबदु ाखान याच्याकडे होते, उज या 
फळीचे राजा िवकर्माजीत याच्याकडे, डा या फळीचे अबुलहसन याच्याकडे आिण सैन्याच्या मध्यभागाचे 
खु  राजपुतर्ाकडे होते. अशा तऱ्हेने अितशय संघिटत वरुपात आिण सैन्याच्या फळीत कोणालाही 
िशरकाव करता येणार नाही अशा प तीने कोणत्याही तऱ्हेचे संकट न येता शहाजहान नमर्दा नदी 
ओलाडूंन गेला. जे हा शहाजहान बुरहाणपूरनजीक आला ते हा िक याचे रक्षण करण्यासाठी इतराना 
मागे ठेवनू खानखानान हा एकटाच त्याला भेटण्यासाठी आला. कारण जर का िक यामधून सवर् माणसे 
बाहेर गेलेली आहेत हे शतर्लुा आढळले असते तर त्याने िक ा िंजकून घेण्याचा यत्न केला असता.³⁰ 
 
बुरहाणपूरमधे वेश 

४ एि ल १६२१ रोजी राजपुतर्ाने बुरहाणपूरमध्ये वशे केला. परंतु दिक्षण्यानी त्याची काहीही 
दखल घेतली नाही आिण शहराभोवतालच्या आप या जागानंा ते घरून रािहले. या िठकाणी स ागार 
मंडळाच्या झाले या बठैकीत खान खानान याने पुन्हा एकदा कालापहरण करण्याचे धोरण वीकारण्याचा 
स ा िदला. त्याने असे सुचिवले की तूतर् शतर्लुा नदीच्या पलीकडे हाकलून देण्यात यावे आिण बालाघाट 
िंजकून घेण्यासाठी करण्यात येणारी पुढील कारवाई पावसाळा संपेपयत थिगत करावी. या सूचनेला 
अबुल हसन, अबदु ा खान आिण दाराब खान यानंी आपला पािंठबा आिण अनुमोदन िदले. परंतु 
राजपुतर्ाने या सूचनेचा अ हेर केला आिण दिक्षणेतील करणाला अितशय झपा ाने आिण पिरणामकारण 
तडाखा देण्यासाठीं तयारी करण्यास सुरुवात केली.³¹ 
 
दिक्षणेमधील मोिहम 

त्याच्यासमोर आता जो न िनमार्ण झाला तो हणजे आप या अनुयायाचंी संख्या कशी वाढवावी 
हा होता. तो सोडिवण्यासाठी शतर्नेू ज्या जिमनदाराचं्या जिमनी िहसकावनू घेतले या होत्या त्यानंा 
बोलवण्यात याव ेअसा हुकूम त्याने आप या बक्षीना िदला. त्यानंा भरपूर दर् याचा पुरवठा करण्यात आला 
आिण शक्य तेव ा लवकर त्यानंी त्यानंा नेमून िदलेले सैन्य पाठिवण्याचा हुकूम देण्यात आला. अशा 
तऱ्हेने अगदी थो ा अवधीत जवळ-जवळ ३०,००० सैिनकाचंी जमवाजमव करण्यात आली. या सैन्याची 
िवभागणी पाचं पलटणीमधे करण्यात आली. त्यापैकी दोन खु  राजपुतर्ाच्या सैिनकाचं्या होत्या आिण त्याचें 
अिधपत्य अनुकर्मे राजा भीम आिण राजा िवकर्मािजत याचं्याकडे होते. उरले या ितन्हीपैकी एकीचे नेतृत्व 
दाराबखान याच्याकडे, एकीचे अबदु ाखान याचं्याकडे आिण ितसरीचे अबुल हसन याच्याकडे. सैन्याचे 
औपचािरक सेनापतीपद हे दाराब खान याच्याकडे होते. परंतु खरी हुकमत राजा िवकर्माजीत याच्या हाती 
सोपिवण्यात आलेली होती. दाराबखान याच्या छावणीमधे सवर् सेनापतींनी िवचार िविनमय करावयाचा 
होता.³² शतर्नेू गिनमीका याच्या यु  तंतर्ाचा अवलंब के यामुळे अितशय जागरुक राहण्याची जरुरी होती. 
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हणून शहाजहान याने त्येक पलटणीची िवभागणी चार तुक ामधे करण्यात यावी आिण या चार 
तुक ानंी आळीपाळीने आघाडी आिण िपछाडीवर पहारा करावा असा हुकूम िदला. त्या माणे मोगल सैन्य 
नदीच्या िदशनेे हळूहळू पुढे सरकत असताना दिक्षण्यानंी िपछाडीकडून त्याचं्यावर याकूतखानाच्या 
नेतृत्वाखाली ह ा केला. िपछाडीकडे संरक्षणासाठी अबुल हसन हा होता. थो ा या परंतु घनघोर 
यु ानंतर शतर्लुा पळवनू लावण्यात आले. नदी ओलाडं यानंतर मलकापूर येथे बादशाही फौजावर 
दिक्षण्यानी पुन्हा ह ा चढिवला परंतु तो मोडून काढण्यात आला. अशा तऱ्हेने पुढून आिण पाठीमागून, 
उजवीकडून आिण डावीकडून शतर् ूतंग करीत असताना अितशय क ाने बादशाही फौजानंी बालाघाटमधे 
वशे केला. दिक्षणी फौजाबंरोबर अधून मधून चकमकी झा यानंतर त्यानी बालाघाट ओलाडंला आिण ते 
खडकी येथे पोहोचले. तेथे पोहोच यावर त्यानंी केवळ िवध्वसं करावयाच्या भावनेने खडकी येथे पूवीर्च्या 
१५ वषार्त उभारण्यातं आले या सवर् इमारतींचा नाश केला. ५ मे १६२१ रोजी त्यानंी दौलताबादकडे कूच 
केली. त्यामधे त्याचंा उ ेश मलीक अंबर याला जबरद तीने शरण आणण्याचा होता. परंतु तेथपयतचा मागर् 
हा अडथ यानंी भरलेला होता. दिक्षण्यानी त्याचं्यावर सवर् बाजंूनी ह े केले, मोगलानंा जबरद त धडा 
िशकवला आिण त्यानंी आप यासमोर जे उि  ठेवले होते ते साध्य करणे िकती अशक्य आहे हे दाखवनू 
िदले. दौलताबाद घेण्याचा यत्न मोगलानंा सोडून ावा लागला. 
 

या सुमारास दिक्षणी फौजानी अहमदनगरला अितशय सख्त असा वढेा िदला होता. त्या शहराच्या 
मदतीला जाण्याचा बेत बादशाही फौजानी केला परंतु शतर्नेु त्याचंी वाट अडिवली आिण त्याचं्यावर वारंवार 
ह े चढिवले. एका संगी राजा िवकर्मजीत याने लढाईच्या मदैानात शतर् ुसमोरासमोर येईल अशी कारवाई 
करण्याचा यत्न केला, परंतु पूवीर् माणे याही वळेी शतर्नेु त्याच्याबरोबर लढाई िदली आिण काही 
काळानंतर पळ काढला. बादशाही फौजानंा आपण अितशय कठीण अशा पिरि थतीत सापडलो आहोत 
असे आढळून आले. शतर्चु्या देशात फार दूरवर ते घुसले होते आिण त्याचं्या परतीचा मागर् तोडून 
टाकण्यात आला होता. पावसा याला जवळजवळ सुरवात झालेली होती आिण वातावरणात भयंकर उ मा 
होता. 
 
मलीक अंबरची शरणागती 

शहाजहानचे लक्ष मोिहमेच्या तपशीलावर होते. यासाठी शतर्कुडून बालाघाटमधे कारवाई 
चाललेली असताना त्याने महमद तकी याच्या हाताखाली दुसरे सैन्य वऱ्हाड आिण खानदेश िंजकून 
घेण्यासाठी पाठिवले. महमद तकी याने थो ाच अवधीत दिक्षणी फौजेची हकालप  टी केली आिण दोन्हीं 
ातं ता यात घेतले. दर यान शतर्चु्या फौजानी पुन्हा बालाघाटमधे वशे केला. त्यामुळे शहाजहान याने 
महमद तकी याला बालाघाटमधे वशे करण्याची, तेथील डावपेचाचं्या ीने महत्वाची असलेली िठकाणे 
ता यात घेण्याची आिण मुख्य सैन्याबरोबर दळणवळणाचे मागर् थािपत करण्याची आ ा िदली. 
शहाजहानच्या या डावपेचाला त्यु र हणून मलीक अंबर याने आठ हजार सैन्य देऊन आतीशखान याची 
िनयुक्ती केली. यावर शहाजहान याने राजा भीम याला महमद तकी याच्या मदतीला जाण्याचा हुकूम 
िदला. या दोघानंी बासीमचा ताबा घेतला आिण शतर्चु्या सैन्याची हकालप  टी केली. परंतु 
अहमदनगरवरचा दबाव त्यामुळे कमी होऊ शकला नाही आिण हणून राजपुतर्ाने हे घडवनू आणण्यासाठी 
नािशक आिण संगमनेर इकडे सैन्य पाठिवण्याचा िवचार मनात आणला. परंतु ही योजना त्यक्षात 
आणण्याचे ीने िततकीशी सोपी न हती. परंतु त्यामुळे मलीक अंबर याचा धीर सुटला आिण त्याने 
तहासाठी वाटाघाटी सुरू के या. त्याच्या ितिनधींनी पाटण येथे राजा िवकर्मजीत याची भेट घेतली. 
यािठकाणी िवकर्मजीत याचा आप या मुख्य सेनेसह मु ाम होता. दिक्षणेमधे मोगलाचं्या ता यात एकेकाळी 
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असलेला देश त्याचं्याकडे सोपिवण्याची आिण दिक्षणेमधील इतर दोन स ापंासून अशा तऱ्हेने हमी 
िमळिवण्याची मलीक अंबर यानेत यारी दाखिवली. परंतु जोपयर्न्त अहमदनगरमधून मलीक अंबर आपले 
सैन्य काढून घेत नाही आिण तेथील िशबदंीला जी रसद पाठिवण्यात आलेली होती ती कोणतािह तर्ास 
िद यािशवाय तेथे पोहोचू देत नाही तोपयत राजा िवकर्मजीत याने या योजनेबाबात काहीही ऐकून घेण्यास 
नकार िदला. 
 
दिक्षणेमधे शांतता 

मलीक अंबर याने माडंले या योजनाबाबत त्याच्या ामािणकपणाची खातर्ी पट यावर राजा 
िवकर्मजीत याने दोन्ही पक्षामंधे होणाऱ्या तहाच्या अटीब ल आणखी चचार् केली. अशा तऱ्हेने आपले 
सामथ्यर् आिण यवहार चातुयर् या दोन्ही गो ी मो ा कुशलतेने एकतर् आणून शहाजहान याने दिक्षणेमधे 
शातंता घडवनू आणली. परंतु या िवजयामुळे िजतके थयैर् िनमार्ण हावयास पािहजे होते िततके झाले 
नाही, आिण दिक्षणेचा न हा मोगल सा ाज्याला एखा ा ककर् रोगासारखा गर्ासू लागला. या नाने 
मोगल सा ाज्याची शक्ती पोखरून काढली. परंतु यामुळे शहाजहान याला दोन वळेा यशाच्या िशखरावर 
नेले. त्या मुळे त्याच्या वैभवात भर पडली आिण त्याच्या िकतीर्चा दबदबा िनमार्ण झाला. नेहमी माणेच 
त्याने मो ा समरमाटाने आप याला ा त झाले या यशाची बातमी आप या बापाला कळिवली-त्याने जी 
कामिगरी केली, ितची तुलना त्याने अकबराच्या गुजराथेतील कामिगरीबरोबर केली. इतकेच न हे तर 
आपली कामिगरी त्यापेक्षाही े  आहे याब ल जहािंगरीची खातर्ी पटिवण्याचा त्याने यत्न केला. आप या 
कामिगरीच्या भलावणीसाठी त्याने जी पोरकट िवचारसरणी माडंली आहे ती वाचतानंा ग मत वाटते. ते 
काहीही असले तरी त्याच्या सामथ्यार्ने उ  िशखर गाठले होते यात काहीच शकंा नाही.³³ 
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करण ितसरे 
 

अपकषर् (गर्हण) आिण उदय 
 

शहाजहानचा दजार् 
शहाजहान आता तीस वषार्चा होता. त्याच्या बालवयापासूनच त्याच्या मनाला महत्वाकाकं्षी 

क पनाचें खत पाणी घालण्यात आले होते. अकबर असे उ  गार काढावयाचा की आप या सवर् नातवडंामधे 
खुरर्म यानच माझ्या पावलावर पाऊल टाकले आहे,¹ जहागंीर त्याच्यावरील अित ेमाने लु ध झाला होता 
आिण त्याला खूष करण्याकिरता काहंीही करण्याची त्याची तयारी असे.² तो केवळ सोळा वषार्ंचा असतानंा 
िहसार िफरोजाची जहािगरी कीं जी फक्त गादीवर येणाऱ्या युवराजाची जहािगरी समजली जाई ती 
त्याच्याकडे नेमून देण्यात आली. शहाजहानच्या आयु यकर्मातं ही घटना हणजे अितशय महत्वाची अशी 
ठरली. यानंतर त्याने आखलेली त्येक योजना आिण त्याने हाती घेतलेली त्येक मोहीम यानंा अत्यंत 
िवलक्षण असे यश िमळत गेले. त्याच्या वैभवात ही जी जलद आिण सुलभ अशी वाढ होत गेली त्यामुळे तो 
थोडासा मगरूर³ आिण दुरागर्ही बनला. परंतु त्यामुळे दरबारी असले या त्याच्या वजनात कोणतेही वैगुण्य 
आले नाही. याउलट त्याच्या वभावातील हे िवशषे हणजे त्याच्या दजार्ला शोभणारेच आहेत अशा दृ ीने 
त्याचे अनुयायी त्याच्याकडे बघत. राज्यामधे त्याचा दजार् सव म होता, आिण सा ाज्यामधे त्याच्या 
जहािगरी ा सवार्त वैभवसंप  होत्या. मोगल सैन्याचा मुगुटमणी ज्याला हणता येईल असे सैन्य त्याच्या 
नेतृत्वाखाली होते. त्याचे डोळे िंसहासनावर लागून रािहलेले होते. 
 
शहाजहानच्या आकाक्षांवर पडलेले पाणी 

थो ा वषार्पूवीर् शहाजहान आिण त्याच्या महत्वाकाकें्षचे उि  यामधे कोणताही अडथळा न हता. 
परंतु थो ाच कालावधीत सारे वातावरण बदलले आिण त्याच्या पुढील आशवेर काळे ढग जमा झाले. 
आतापयर्त ज्या शिक्तनी त्याला सहा य केले होते त्याच आता त्याच्यावर उलट या. त्याचे कायर्रत िमतर् 
त्याचे क र शतर् ू बनले. आप यावर येणारे संकट काय आहे हे त्याने जाणले आिण त्याला ितरोध 
करण्याचे दृ ीने िवशषेतः समोर आ वासून उ या रािहले या दुदवाचा हार कमजोर करण्याचे दृ ीने त्याने 
उपाय योजना केली. परंतु जे हा त्याला पिरि थतीच्या गाभंीयार्ची जाणीव झाली ते हा फार उिशर झाला 
होता. त्याने पिरि थतीिवरू  सख्त झगडा िदला, आिण त्यातूंन जो संघषर् िनमार्ण झाला त्याचे वरूप 
भयंकर आिण िभतीदायक असे होते. पर परानंा िचरडून टाकणाऱ्या दोन सामथ्यर्शाली महत्वाकाकं्षी वृ ींचा 
त्याचे बडं हणजे एक झगडा होता. 
 
अिन  सूचक िचन्हे 

दिक्षणेमधील त्याच्या दुसऱ्या िवजयानंतर शहाजहानच्या नजरेस काही ितकूल लक्षणे आली. 
त्याच्या मनातं नूरखानाब ल अगोदरच संशय होता. परंतु आता त्याला असे आढळून आले कीं त्याचा बाप 
देखील पूवीर्सारखा त्याच्याबरोबर नेहाचे संबधं राखून नाही. त्याला िमळाले या यशाच्या बात या जे हा 
अफझल खानाने जहागंीरच्या कानावंर घात या ते हा त्याने त्या बात याचे थोडेफार थंडपणाने वागत 
केले. आप या रोजिनशीत या घटनेचा त्याने मो ा समाधानाने उ ेख केलेला आहे. परंतु या घटनेची 
त्याने त डभरून तुती मातर् केलेली नाही.⁴ िवजय ी िमळवनू आणणाऱ्या शहाजहानवर त्याने न या 
मानसन्मानाची बरसात केली नाही. त्याने रणदंुदुभी वाजिवण्याचा हुकूम केला नाही आिण राजेशाही 
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थाटाची मेजवानी देऊन हा संग साजराही केला नाही. या सवर् घटना अशुभ सूचक होत्या आिण त्यानंी 
शहाजहानला आप या ित पध्यार्ब ल िवचार करावयास लावले. हे ित पधीर् होते तरी कोण? 
 
शाहिरयार 

शाहिरयार याचा आता भाग्योदय होण्यास सुरवात झालेली होती. त्याची बढती ८००० जात आिण 
४००० सवार या हु ावर झालेली होती आिण त्याचा िववाह महाराणीच्या मुलीबरोबर झालेला होता.⁵ परंतु 
अजूनपयत त्याला आपला वारस हणून िनयुक्त करण्याचा जहागंीरचा िवचार आहे असे सूिचत करणारी 
कोणतीही गो  घडली न हती. उलट जे हा शुजा आजारी पडला ते हा ं त्याच्याब लच्या काळजीने 
तोअितशय िंचतागर् त झाला. त्याने आपण बदुंकीने गोळीबार करणार नाही अशी शपथ घेतली आिण त्याला 
बरे वाटावे हणून त्याने परमे राची ाथर्ना केली.⁶ पुन्हा जे हा ंशहाजहानने घो ाचंा पुरवठा करण्याची 
िवनंती केली ते हा ंत्याने शाही पैदाशीच्या घो ापैंकी एक हजार घोडे ताबडतोब पाठिवण्यासंबंधी हुकूम 
केला.⁷ परंतु ा िठकाणी केवळ बादशहाचे हेतु काय होते हे िवचारात घेऊन चालण्यासारखे न हते. 
त्याच्यावर स ा गाजिवणाऱ्या त्याच्या स ा ीचा िवचार करणेही ा त होते. ितचा बाप आिण ितची आई ही 
दोघेजण मरण पावली होती. जहागंीरने इितमाद उ ौला याची सवर् िमळकत ितच्याकडे लावनू िदलेली 
होती आिण बादशहाच्या नंतर ितच्या सन्मानाथर् वाजिव या जाणाऱ्या दंुदुभी आिण त्याच माणे वा  वृर्द 
यानंी वाजत गाजत जाव ेअसा हुकूम त्याने सोडला होता.⁸ इतर अमीर उमरावानंा आप या बाजूकडे 
िंजकून घेण्याचा ितचा यत्न चालू होता आिण ितच्या नवऱ्याच्या चादंर्मासा माणे येणाऱ्या वाढिदवसाच्या 
िदवशी झाले या तुला संगी ितने वरील उमरावापैंकी चाळीस जणानंा मानाचे पोशाख िदले.⁹ 
 

परवीज 
िंसहासन िमळिवण्याबाबत शहाजहानचा दुसरा ित पधीर् परवीज हा होता. अिलकडे बापाकडून 

त्याच्याकडे अिधक लक्ष पुरिवले जात होते. काही मिहन्याच्या अवधीत त्याच्याकडे एका पाठोपाठ एक असे 
दोन जासूद पाठिवले गेले. थम एक खास मानाचा पोशाख घेऊन इितमाद उ ौला हा त्याच्याकडे गेला 
त्याच्या पाठोपाठ काहंी काळानंतर आणखी एक पोशाख, इंदर्नील मणी असलेला रत्नजडीत कमरप ा 
आिण अनेक माणक काही िबहारमधे त्याची बदली झा याचा हुकूम घेऊन राजा सारंगदेव¹¹ हा गेला. 
परवीजकडे मुळामधे अलाहाबाद हा ातं होता. त्यापेक्षाहंी अिधक समृ  आिण िव ताराने मोठा असा 
िबहारचा ातं होता. आप या बापाकडून पुन्हा ं न याने दाखिवले जाणारे हे ेम आिण मायाळूपणा या 
भावनाबं ल तशाच तऱ्हेचा ितसाद देण्याचा आप या पिरने परवीजने यत्न केला. त्याने जे हा आप या 
बापाच्या आजारीपणाची बातमी ऐकली ते हा ंतो जलदीने आगर्ा येथे गेला आिण आप या आजारी बापाच्या 
िबछान्याभोवतीं तीन फेऱ्या करण्यापासून कोणतीही शक्ती त्याला ितरोध करू शकली नाही¹² 
 
खु ाव 

शहाजहानचा ितसरा ित पधीर् खु ाव हा होता. ‘अभतूपूवर् घटनानंी भरलेले जीवन आिण रक्ताने 
भरलेले थडगे हेच त्याच्या निशबी िलिहलेले होते.’ तो आता शहाजहानच्या ता यातील एक कैदी होता. 
आप या मागार्तून त्याला बाजूला करण्यासाठी शहाजहानने त्याचा िनघृर्णपण खून करिवला. एि फन्सटन 
आिण बी हरीज या दोघानंा या घटनेतींल शहाजहानच्या सहापरािधतेब ल शकंा आहे. ¹³ परंतु 
जहागंीरच्या कारिकदीर्च्या इितहासकाराने या करणी शहाजहानचा अपराध िस  करता ं येईल इतका 
चडं पुरावा उपि थत केलेला आहे.¹⁴ हा पुरावा िव ताराच्या दृ ीने जरी पुरेशा असला तरी या पुरा याचे 
वरूप अ त्यक्ष असे आहे कारण या पुरा याचा मुख्य भाग हणजे परदेशी वाशानंी केलेली िनि त िवधाने 
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हा होय. परंतु दुदवाने याबाबत एक समकालीन असा जो पुरावा उपल ध आहे त्यामध्ये या घटनेकडे 
पूणर्पणे डोळेझाक करण्यात आलेली आहे. महमद सािलह कंबू याने शहाजहानच्या हयातीतच आपल 
िलखाण केले आिण शहाजहानवर तुितचा वषार्व करण्यातं तो एक रतीभरही कमी पडत नाही. अशा 
पिरि थतींत त्याने जो पुरावा सादर केलेला आहे तो अितशय िव सनीय असा आहे आिण या संगाचे त्याने 
जे वणर्न केलेले आहे ते या िठकाणी संपूणर्पणे उधृत करण्याइतपत योग्य आहे. 
 
त्याच्या खुनाचा पुरावा 

“आपले भाऊ आिण इतर नातेवाईक यानंा नािहसे करून या मत्यर् जगाची त्याचं्यापासून सुटका 
करणे हे कोणत्याही थोर स ाटाचं्या दृ ीने पूणर्पणे कायदेशीर आहे कारण त्याचंा समूळ नाश होणे है 
सवर्साधारण िहतसंबधंाचं्या दृ ीने साधक ठरते. त्याच माणे अध्याित्मक आिण ापिंचक पुढारी हे 
वहीतासाठी आिण सवर्सामान्याचं्या क याणासाठी ते शुभ िंसहासन िमळिवण्याच्या मागार्त असले या 
ित पध्यार्चा संपूणर् नाश करणे ही गो  िवहीत मानतात. अशा सू  स ागाराचं्या सूचनेवरून ज्या सुलतान 
खु ावला जहागंीर बादशहाने म  सेवनाने मनि थती धंुद झालेली असतानंा शहाबुलंद इकबाल 
(शहाजहान) याच्या वािधन केले होते त्याला सोमवार तारीख २२ फे ुवारी १६२१ रोजीं तुरंुगाच्या खोल 
गततून नाशाच्या मदैानातं पोहचिवण्यातं आले. आप यावरील संशयाचे िकटाळ टाळण्यासाठीं राजपुतर्ाचा 
मृतदेह योग्य त्या सन्मानाने आिण आदराने बुरहाणपूर शहराच्यामधून नेण्यात आला. िस  यिक्त आिण 
अिधकारी वगर् हे सुरावर ाथर्ना हणत आिण मंतर् पुटपुटत राजपुतर्ाच्या मृतदेहाला वाहून नेणाऱ्या 
गाडीबरोबर चालत गेले. बुधवारी रातर्ी राजपुतर्ाचा मृत देह आमलगंज येथे दफन करण्यात आला.”¹⁵ 
 

वर जे वणर्न आलेले आहे त्याच्या प ीकरणासाठी कोणत्याही तऱ्हेच्या भा याची जरुरी नाही. 
त्यामध्ये ज्या काहंी घटना िद या आहेत त्या वयं माण आहेत. जो खून करण्यात आला त्याचे िनिम  
त्यामधून िमळते आिण जी घटना त्यामधून घडून आली त्या घटनेचे समथर्नही त्याबरोबरच त्यामधून 
आप याला िमळते. दरबाराबरोबर ज्याचा अितशय घिन  संबधं होता आिण राज्याचा द तरखाना तपासून 
बघण्याची ज्याला पूणर् मुभा होती अशाच यिक्तने या घटनाचंी न द केलेली आहे. त्यािशवाय ही यिक्तही 
अशी होती कीं संयुिक्तक पुरावा अस याखेरीज त्या यिक्तने शहाजहानवर अशा राक्षसी गुन् ाचा आरोप 
कधीही केला नसता. खु ावचा मृत्यु पोटशुळामुळे होणाऱ्या दुखण्याने झाला ही बातमी ऐक यानंतर 
जहागंीरच्या मनातं कसलाही संशय िनमार्ण होऊ नये ही गो  अितशय आ यर्जनक वाटते. आप या 
रोजिनशीमध्ये या घटनेची न द तो एक कारचे मौन बाळगून आिण कोठ याही तऱ्हेची भावना न दाखिवता 
करतो.¹⁶ 
 
दोषी शहाजहान 

दिक्षणेमध्य हा जो भयंकर खून झालेला होता ती बातमी आ यानंतर राजकीय वतुर्ळात त्याचा 
काहंी पिरणाम झा याची न द समकालीन इितहासकार करीत नाहीत. परंतु अशातऱ्हेचे भयानक कमर् 
करणाऱ्या दुरात् याब ल त्वेषाची भावना िनमार्ण झाली असली पािहजे यातं काहंीच शकंा नाही. दरबारामंध्ये 
खु ावचे पक्षपाती असलेले ज काहंी उमराव होते आिण ज्यानंा खु ावला ज्या तऱ्हेची वागणूक देण्यात 
आली त्यामुळे भयानक ध ा बसला त्याचंी सहानभिूत शहाजहानने िनि तच गमावली असली पािहजे. 
परंतु अशा तऱ्हेच्या भावनात्मकतेब ल त्यानंी कधीच पवार् केली नाही आिण पिरि थितची जडणघडण ते 
मो ा आत्मसंतु  वृ ीने बघत रािहले. आता एकंदर घटना अितशय झपा ाने वाटचाल करीत होत्या 
आिण जलद िनणर्या त येणे जरुरीचे आहे याची जािणव त्याला झाली. परंतु यातून जर आपण असा अथर् 
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काढला की त्याच्या शतर्ुंनी केले या हालचालीमुळे बडं करण्याखेरीज त्याला दुसरा उपाय उरला नाही तर 
ते चूक ठरेल. या उलट अजूनतरी जहागंीरच्या मनात त्याच्याब ल संशय िनमार्ण झाला न हता. 
नूरजहानने वरवर तरी अशी कोणतीही गो  केली न हती कीं ज्यामुळे त्याला तकर्ार करावयाला कारण 
िमळणार होते. संघषार्ला खरी सुरवात केली ती शहाजहानने. 
 
शहा अ बास आिण कंदहार 

गेला काहंी काळपयत कंदहार िंजकून घेण्यासाठी शहा अ बास याची तयारी चाललेली आहे अशा 
तऱ्हेच्या बात या मोगल दरबारामंध्ये सारख्या येऊन रािह या होत्या. परंतु त्या बात या िव ासाहर् आहेत 
असे समजण्यास जहागंीरचे मन घेत न हते. पिर्शयन स ाटाने वरवर िमतर्त्व आिण स  भावना याचंा जो 
देखावा केला त्यावरच त्याचा िव ास होता. दोन्ही दरबारात िनयिमतपणे विकलाचंी देवाण घेवाण होत 
होती आिण त्या सुमारासच जंबल बेग हा दरबारात वा त य करून होता. जर का ं हे मतैर्ीचे संबधं कटू 
करण्याची शहाची इच्छा असती तर िंहदु थानमध्ये आप या ितिनधीला राहू देण्यानें काहंीच साध्य होणारे 
न हते. मनामंध्य कस याही तऱ्हेचा संशय नसले या मोगल बादशहाने आप या मनाचे अशा तऱ्हेचा िवचार 
करून समाधान केले आिण धोक्याची िंकिचतही भावना न बाळगता तो काि मरच्या सहलीवर िनघाला. असे 
िदसते की रावळिंपडी येथे त्याला सुबुि  सुचली आिण त्याने अहदींचा बक्षी जैन अल्  आिबदीन याला 
शहाजहानला बोलावनू आणण्यासाठी रवाना केले. “िवजयी असे सैन्य, पवर्ता माणे चडं असलेले असे 
ह ी आिण दिक्षणेच्या सु यात त्याच्यासाठीं मदतीकिरता िनयुक्त करण्यात आलेला िविवध तोफखाना 
घेऊन शक्य िततक्या वगेाने” येण्याचा आदेश आिबदीनतफ त्याला देण्यात आला.⁵⁷ 
 
शहाजहानला ा त झालेली सुसंिध 

बादशाही जासूद त्याच्याकडे पोहोचण्याचे अगोदरच पिर्शयन स ाटाने कंदहारला िदले या 
वे ाची बातमी शहाजहान याला िमळालेली होती. जैन अल्  आिबदीन याचे आगमन झा यानंतर जे हा 
त्याला असे आढळून आले की आप याकडून िमळणाऱ्या चाकरीची आता जरुरी आहे ते हा ं त्याने असा 
िवचार केला की आप या ित पध्यार्ंना नामोहरम करण्यासाठी ज्या सबळ भिूमकेची आप याला जरुरी 
आहे त्याकरीता आप याला फायदेशीर असा सौदा करण्याचीही योग्य अशी संधी चालून आलेली आहे. 
परंतु त्याच्या मनातं आप या बापाची अव ा करण्याचा जो िनयोिजत िवचार होता त्यावर पाघंरुण 
घालण्यासाठी आिण आपण आप या बापाच्या आ ाचें पालन करण्याचे कामी कोणतीही कुचराई करत 
नाही हे त्याच्या नजरेस आणण्यासाठी त्याने बुरहाणपूरहून कुच केले. वाटेमध्ये त्याला अफझलखान, राजा 
िवकर्माजीत आिण राजा िभम व त्यािशवाय ग डवनचे जिमनदार हे येऊन िमळाले. वरील सरदारानंी 
दिक्षणेच्या सुलतानाकंडून जमा केलेला दर् याचा भरपूर साठा आप याबरोबर आणलेला होता. 
त्याच्यासमोर जो भिव यकाळ होता तो अिनि त अस यामुळे त्याच्या साधन संपतीत ही जी भर पडली ती 
त्याच्या दृ ीने अितशय वागताहर् अशी होती. 
 
शहाजहानन घातले या अटी 

बुराहणपूर आिण माडूं या दोन शहराचं्यामध्ये कुठेतरी शहाजहान याने जैन अल्  अिबदीन याला 
दरबाराकडे परतण्याची परवानगी िदली. त्याने जासूदाबरोबर जे पतर् िदले होते त्यामध्ये त्याने 
आप यातफच्या अटींचे अितशय िधटाईने ितपादन केलेले होते. संकि पत मोिहमेचे नेतृत्व आप याकडे 
यावयाचे झा यास या अटींची पिरपूतर्ता त्याअगोदर झाली पािहजे असे त्याने आप या पतर्ात सुचिवले होते. 
आप याला पावसाळा माडूंमध्ये घालिवण्याची परवानगी देण्यात यावी, अिधकाऱ्यानंा बडतफर्  करण्याचे 
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आिण बढती देण्याचे अिधकार आप याला देण्यात यावते, पजंाबचा सुभा आप याला नेमून देण्यातं यावा, 
भरपूर दर् याचा पुरवठा आप याला करण्यात यावा आिण अखेर आप या कुटंुबीयाचं्या वा त यासाठी आिण 
संरक्षणासाठी रणथाबंोर चा िक ा आप याला देण्यात यावा अशा मागण्या त्याने आप या पतर्ात केले या 
होत्या. त्याच्या मागण्यानंा उ टपणाचा जो दपर् येत होता त्याची ित ता कमी करण्यासाठी त्या त्येक 
मागणीब ल सत्याभास िनमार्ण करणारे प ीकरण देण्याचा यत्न त्याने केलेला होता. नुकत्याच 
आटोपले या दिक्षणेतील मोिहमेमुळे त्याच्या सैन्याला जो थकवा आला होता त्यात त्याच्या पिह या अटीचे 
प ीकरण होते. त्याच्या सैिनकावंर त्याला जो िनिर्ववाद ताबा पािहजे होता त्यातून त्याच्या दुसऱ्या 
मागणीचे समथर्न होत होते. शहा आ बासच्या कुवतीच्या सुलतानाबरोबर िदघर्काल चालणारे जे अपेिक्षत 
यु  होते त्या यु ात मुक्तपणे आिण भरपूर माणात रसदीचा पुरवठा होण्याची जी जरुरी होती त्यामुळे 
त्याने घातले या ितसऱ्या आिण चौथ्या अटींचे समथर्न होत होते, आिण इतक्या दूरच्या देशात त्याच्या 
गैरहजेरीत सुरिक्षततेची भावना िनमार्ण होण्याची जी जरुरी होती त्यामुळे त्याच्या शवेटच्या अटीचे समथर्न 
होत होते परंतु सत्य पिरि थतीचे जे भयानक िचतर् होते ते दडिवण्यासाठी त्याने जो बुरखा पाघंरला होता 
त्याचे वरुप लाक्षिणक अथार्ने िझरिझरीत होते. राजपुतर्ाने आपला बुरखा फेकून िदलेला होता.¹⁸ 
 
जहांगीरला बसलेला ध ा 

जे हा जैनअलअबीदीन याने असले आ हानात्मक आिण मगरुर असे पतर् जहागंीरपुढे ठेवले ते हा 
त्याच्या भावनाना जबरद त ध ा बसला. कंदहारला वढेा िदला जात आहे ही बातमी त्याला संतर् त 
करण्यास पुरेशी होती. परंतु एकेकाळी त्याच्या अितराय आ ाधारक मुलाकडून आता झालेले अमर्याद 
वतर्न हे जहागंीरला िनि तपणे चीड आणणारे होते. तरीदेखील त्याने आप या भावनाना आवर घातला, 
आिण फक्त एवढीच आ ा िदली की बारहा आिण बोखाराचे स यद, शखेजादे, अफगाण आिण रजपुत 
यानी जलद कुच करावे हणून दिक्षणेकडे सजावलाची रवानगी करण्यात यावी. त्याचा मूळचा बेत परवीज 
आिण शहाजहान या दोघानंा वाय य सरह ीकडे पाठिवण्याचा होता आिण हणून त्याने परवीजकडे जासूद 
पाठिवले होते. परंतु जे हा शहाजहान याने आपली वजर्मु ी पुढे केली ते हा परवीज याला ताबडतोब 
बोलावनू आणण्याची अिधक िनकड भासली. मोिहमेच्या पूवर्तयारीची यव था करण्यासाठी जहागंीर याने 
िमरजा रु तूम आिण इितकाद खान याना लाहोर येथे जाण्याचा हूकूम केला.¹⁹ 
 
शहाजहान याने केलेला पिहला आघात 

दर यान शहाजहान याने पिहला हार केला. नूरजहान िहच्या िवनंतीवरुन धोलपूरची जहािगरी 
शाहिरयार याला लावनू देण्यात आलेली होती. परंतु शहाजहान याने देखील ही जहािगरी आप याला 
िमळण्याब ल दरबारकडे िवनंती अजर् केलेला होता. ही जहागीरी आप याला िमळेल याब ल 
आत्मिव ास अस यामुळे त्याने ितचा ताबा घेण्यासाठी आपली माणसे रवाना केली. हे लोक जे हा तेथे 
पोहोचले ते हा त्याना ही जहािगरी शाहिरयार याच्या अिधकाऱ्याचं्या ता यात आहे असे आढळून आले. 
आप या धन्यासारखे ते गिर्व  आिण तापट अस यामुळे त्याचंी शाहिरयारच्या माणसाबंरोबर मारामारीला 
सुरवात झाली आिण त्यानंी जबरद तीने त्याना त्याचं्या ता यातील जहािगरीतून हुसकावनू लावले. ही गो  
जे हा जहागंीरच्या नजरेस आणून देण्यात आली ते हा त्याला अितशय संताप आला आिण शहाजहानवर 
आपण जी मजीर् दाखिवली आिण त्याच्याब ल आपण ज्या इच्छा मनात बाळग या त्याबाबत तो नालायक 
आहे असा िवचार त्याच्या मनात आला. तरीदेखील आप या िबथरले या राजपुतर्ािवरु  अजून हात 
उचलावयाचा नाही असे त्याने ठरिवले आिण समजूतदारपणाचा मागर् आिण स यतेचा उ  दजार्चा र ता 
सोडून त्याच्या पलीकडे आपले पाऊल न टाकण्याब ल आ ा जहागंीरने त्याला िदली. त्याच माणे त्याला 
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असे कळिवण्यात आले की तो ज्या िठकाणी आला आहे तेथून त्याने हलू नये आिण कंदहार िवरु च्या 
मोिहमेत ज्या अिधकाऱ्याचंी मागणी करण्यात आलेली होती त्याना त्याने धाडून ाव.े अथार्त शहाजहानने 
अव ा के यास त्याला िशक्षा केली जाईल ही धमकी मातर् त्याला देण्यात आली.²⁰ 
 
शहाजहानवर शाहरीयार याला अगर्ह  

आप या वतर्नाब ल समाधानकारक प ीकरण देण्यात शहाजहान याने मु ाम उशीर लावला 
याची शक्यता संभवते. परंतु त्याच्या या वतर्नामुळे त्याच्या शतर्चेू मातर् िवनासायास फावले. नूरजहान ही 
आपला जावई शाहीरीयार याचा भाग्योदय हावा हणून यत्न करीत होती. ितला आता आपला मतलब 
पूणर् करून घेण्याची अितशय नामी अशी संिध िमळाली. ितचे आप या नवऱ्यावर अगोदरच फार मोठे वजन 
होते. या वजनाचा ितने आता आपला ित पधीर् जो शहाजहान त्याच्या वाईटासाठी उपयोग केला. ितने 
शहाजहानब ल पूणर्पणे खोटी नाटी मािहती जहागंीरच्या कानात भरिवली. आिण जहागंीरने ितने ज्या 
काही खऱ्या आिण अधर्सत्य गो ी सािंगत या त्यावर िव ास ठेवला.²¹ अशा तऱ्हेने कंदहारच्या मोहीमेचे 
नेतृत्व शाहरीयार याच्याकडे िदले जाण्यात आिण त्याच्या मनसबीत १२००० जात आिण ८००० वार इतकी 
वाढ करून घेण्यात ितला यश िमळाले. ज्या िदवशी ितच्या जावयाची या मोिहमेवर नेमणूक झाली त्या 
िदवशीच ितने आप या नवऱ्याला खूष करण्यासाठी ६० हजार रुपये िंकमतीचे दोन तुकर् तानी मोती त्याला 
भेटी दाखल िदले. ितचे आप या नवऱ्यावरील भतु्व िनिर्ववाद होते आिण ितच्या सागंण्यावरून जहागंीरने 
शहाजहानचा दरबारातील मीर अ दउस सलाम याची दरबारात भेट घेण्याचे नाकारले. अशा तऱ्हेने 
नूरजहानच्या यशाने पिरसीमा गाठली.²² 
 
अफजल खान याची वकीलात 

इकडे दुसरीकडे शहाजहान याला असे आढळून आले की त्याच्या हातातून पिरि थती िनसटत 
चाललेली आहे. दो आब आिण िहसार िफरोजा या सरकारातील त्याच्या जहािगरी देखील ज त करण्यात 
आ या होत्या. शहाजहान याने िनि तपणे त्याला पेलता येणार नाही असा पिवतर्ा टाकला होता. अगदी 
शवेटचा उपाय हणून आपले हेतू शातंतापूणर् अस याब ल आप या बापाची खातर्ी पटिवण्यासाठी आिण 
बायकोच्या स यानुसार त्याने वागू नये हणून त्याचे मन वळिवण्यासाठी त्याने आपला िदवाण अफजल 
खान याची दरबाराकडे रवानगी केली. जहागंीरने या जासूदाची भेट घेतली परंतु त्याच्या युक्तीवादाचा 
जहागंीरच्या मनावर फारसा पिरणाम झाला नाही. त्याला असे प पणे िदसून आले की, शहाजहानच्या 
हातून ज्याकाही बेपवार्ईच्या गो ी घड या त्याना क्षमतेच्या बुरख्याचे पाघंरुण घालण्याचा त्याचा यत्न 
चालला आहे. अशा तऱ्हेने अफजल खानाच्या वकीलातीला अपयश आले. जहागंीरने मानाचा पोशाख 
देऊन त्याला िनरोप िदला. काही काळानंतर गुजराथ माळवा, दिक्षण आिण खानदेश हे सुभे शहाजहानला 
लावनू िद याचे हुकूम जहागंीर याने काढले. त्याच माणे त्याला पसंत असेल त्या कोणत्याही िठकाणी 
आपले कायम िनवास थान ठरवनू घेण्याब ल त्याला सागंण्यात आले.²³ 
 
शहाजहान बंड करतो 

अफजल खानाचे परत येणे आिण त्याच्या ित पध्यार्च्या दरबारातील हालचाली यामुळे पिरि थती 
आवाक्याबाहेर गे याची आिण माघार घेण्यासाठी वळे नस याची शहाजहानला खातर्ी पटली. अशा तऱ्हेने 
इतर कोणत्याही गो ीपेक्षा त्याने ज्या चुकीच्या मागार्ने जाण्याचे ठरिवले त्याचा पिरणाम असा झाला की 
त्याला ज्या मागार्चा अवलंब करणे भाग पडले तो मागर् सा ाज्या माणे त्याला वतःलाही नाशकारक 
ठरला. एका बाजूला त्याची ित ा, त्याची इ त आिण त्याने इतक्या काळपयर्त आप या उराशी ज्या 



 

अनुकर्मिणका 

आकाकं्षा बाळग या होत्या त्या सवार्चा नाश त्याच्यासमोर उभा होता. तर दुसऱ्या बाजूला उघड उघड 
बडंखोरी. त्याने दुसऱ्या मागार्चा ि वकार केला आिण त्यायोगे तो जे गमावणार होता ते मो ा धाडसाने 
िमळिवण्याचा यत्न त्याने केला. सा ाज्यामध या महत्वाच्या भागामधे एकाचवेळी उठाव करून त्याने 
शतर्लूा िचरडून टाकण्याचा बेत केला. त्यानुसार त्याने राजा बासु याचा मुलगा जगतिंसग याला त्याच्या 
देशात पजंाबमधील ड गराळ भागात बडं करण्यासाठी रवाना केले²⁴ आिण त्याने वतः आगर्ा शहराकडे 
मोचार् वळिवला.²⁵ 
 
एक िविचतर् योगायोग 

जे हा राजपुतर् सलीम याने आप या बापािवरु  बडं केले ते हा त्याचा पिहला यत्न आगर्ा शहराचा 
ताबा िमळिवण्याचा होता आिण आता जे हा राजपुतर् शहाजहान याने बडं केले ते हा त्यानेिह तोच यत्न 
करावा हा िविचतर् योगायोग िदसतो. याचे कारण शोधण्यासाठी आप याला फार दूर जाण्याची जरुरी नाही. 
आगर्ा हे सावर्भौम बादशाही शासनाचे मुख िठकाण होते आिण संबधं मोगल संपि  तेथे एकितर्त केलेली 
होती. साराशं ज्या यक्तीला आगर्ा शहराला ताबा घेता येणे शक्य होते त्या यक्तीला या घटनेचा 
िनि तपणे फार मोठा लाभ उठिवता आला असता. परंतु दोन्ही वळेेला हे यत्न फसले. पिह या संगी 
आगर्ा शहराचा सुभेदार कुलीजखान याने बडंखोर राजपुतर्ािवरु  अितशय खंबीर अशी भिूमका घेतली 
आिण त्या संगी इितबार खान हा खोजा आ या संगाला पुरून उरला आिण त्याने बडंखोराचं्या हातातून 
राजधानीचा बचाव केला.²⁶ जे हा शहाजहान आप या सैन्यासह फ ेपूर िशकर्ी समोर येऊन दाखल झाला 
आिण त्याने जे हा आगर्ा शहराच्या िदशनेे कूच केले ते हा आगर्ा शहराचे दरवाजे त्याच्यािवरु  बदं झा याचे 
त्याला आढळून आले. यावर त्याने िवकर्मजीत याला शहराची लूट करण्यासाठी पाठिवले. त्याने ही 
कामिगरी मो ा यश वीरीतीने पार पाडली आिण शहरातील अनेक सरदाराची संपि  लुबाडली²⁷ 
 
जहांगीरचे दुःख 

शहाजहान याने उ रेच्या िदशनेे जी कूच केली त्यामुळे जहागंीरचे मन अितशय दुःखावले. त्याने 
शहाजहान याला जी िवशषे वागणूक िदलेली होती आिण त्याच्याब ल जो दयाळूपणा दाखिवला होता 
त्याच माणे त्याच्यावर त्याने मानमरातब आिण पद या याचंी जी वैर-खैरात केलेली होती ते सवर् त्याच्या 
डो यासमोर उभे रािहले. या घटनेमुळे त्याला जो िनराशचेी ध ा बसलेला होता तो इतका भयंकर होता 
की तो सहन करणे त्याच्या शक्ती पलीकडचे होते. आप या िवचिलत झाले या मनाच्या ि थतीचे त्याने 
मो ा करुण रसपूणर् असे वणर्न केलेले आहे. “दुःख आिण दुबर्लता आिण माझ्या कृतीला कधीही 
मानवणार नाहीं अशा गरम वातावरणात घो ावर बसणे आिण िकर्याशील राहणे मला भाग आहे. अशा 
पिरि थतीत देखील माझी अशी अव था करण्याऱ्या मुलािवरु  मला चाल करून गले पािहजे. गेली अनेक 
वषपयत ज्याचं्याशी मी अितशय ेमान वागलो आिण ज्याना मी अमीर पदाची ित ा िदली अशा माझ्या 
चाकराना आज मी खरे हटले तर उजबेग आिण पिर्शयन याचं्यािवरु च्या लढाईत उपयोगात आणले 
पािहजे. परंतु आज वळे अशी आलेली आहे की त्याचं्या अधमपणाब ल त्याना ंमी िशक्षा केली पािहज आिण 
माझ्या हाताने त्याचंा नाश केला पािहजे.”²⁸ 
 
मुसवी खानाची वकीलात 

परंतु अशा अितशय आणीबाणीच्या संगी त्याला होणारे दुःख आिण काळजी याची कदर 
करावयाची न हती. शहाजहान याने राजस ेच्या अिधकाराला आ हान िदलेले होते आिण हणून त्याला 
िशक्षा होणे हे जरूर होते. जे हा आगर्ा शहराच्या िदशनेे होणाऱ्या शहाजहानच्या गतीची बातमी 



 

अनुकर्मिणका 

जहागंीरच्या कानावर घालण्यात आली ते हा अशा कारच्या मूखर्पणाच्या कृत्यापासून त्याला परावृ  
करण्यासाठी जहागंीरने मुसवीखान याची रवानगी केली.²⁹ मुसवीखानाने फ ेपूर येथे राजपुतर्ाची भेट 
घेतली. आपले हणणे काय आहे ते बापाच्या कानावर घालण्यासाठी शहाजहान याने अ दुल अजीज याला 
मुसवी खानाबरोबर पाठिवण्याचे ठरिवले. परंतु अ दुल अजीज याचे काय सागंणे आहे ते ऐकून घेण्याच्या 
मनि थतीत जहागंीर न हता. त्याने अ दुल अजीज याची कैद खान्यात रवानगी करण्याचा हुकूम िदला.³⁰ 
व तुि थती अशी होती की जहागंीरने मुसवीखानाला शहाजहानकडे जे पाठिवले होते त्यात त्याचा उ ेश 
िमळेल िततका वळे पदरात पाडून घेण्याचा होता. राजपुतर् परवीज याला अितशय वगेाने िनधून येण्याब ल 
तातडीचा िनरोप देऊन जासूद रवाना करण्यात आलेले होते आिण बादशहा त्याच्या आगमनाची वाट पहात 
होता. 
 
महाबतखानाचे आगमन 

दर यान महाबत खानाला तातडीचा िनरोप देऊन बोलािवण्यात आलेले होते. तो दरबारात येऊन 
दाखल झाला. सहािजकच बादशाही कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे काम त्याच्या हाती गेले.³¹ बडंखोर 
राजपुतर्ाबरोबर ज्याचंा िव ास घातकी पतर् यवहार आहे असा एक पक्ष अि तत्वात अस याचे आिण त्याचे 
मुख पुढारी मुहतरीम खान, खलील बेग झुलकदर् आिण िफदाईखान हे आहेत ही गो  त्यान ताबडतोब 
बादशहाच्या नजरेस आणून िदली. त्यानंा कैदेत टाकण्याचा हुकूम देण्यात आला आिण त्याचं्याबाबत संपूणर् 
चौकशी करण्यात आली. िगरजा रु तम यान खलील बेग हा बेईमानी अस याचे शपथपूवर्क सािंगतले 
आिण त्याने िदले या पुरा याला नुरु ीन कुली याने पु ी िदली. त्याच माणे मुहतरीम खान याच्या िव ास 
घातकी वतर्नाब ल अबुसईद याने शपथपूवर्क सािंगतले. त्या दोघाना ंठार करावे अशी आ ा जहागंीर याने 
महाबतखान याला िदली. परंतु िफदाईखानािवरु  असलेले आरोप िस  करता आले नाहींत आिण हणून 
त्याची सुटका करण्यात आली आिण त्याला पुन्हा त्याच्या अिधकारावर नेमण्यात आले³² 
 
शहाजहान याचे पक्षपाती : आसफ खान 

दरबारामध्ये काही यक्तींचा एक गट होता आिण त्याचंी शहाजहानाकडे गु त सहानुभिूत होती 
याब ल काहीच संशय नाही. यामध्ये राजपुतर्ाचा सासरा आसफखान हा मुख होता.³³ त्याने आप या 
कौश याने आिण चातुयार्न आप या मनातील खरे बेत लपिवण्यात यश िमळिवले आिण शवेटच्या क्षणापयत 
त्याने आप या िन ेब ल जहागंीराला संशय येऊ िदला नाहीं ³⁴ तो जरी मनान शातं असला आिण वरवर 
आपला काहीही संबधं नाही असे दाखिवत असला तरी त्याचा पाठींबा हा शहाजहान याला फार मो ा 
सामथ्यार्सारखा होता. शहाजहानच्या बडंात त्याचा त्यक्ष भाग िकतीं होता त्याची न द दरबारी 
इितहासकारानीं केलेली नाही. परतु त्याचा पुढाकार हा िनि त डो यात भरण्यासारख्या असला पािहजे 
यात काहीच शकंा नाही. जे हा त्याला आग्ऱ्याहून³⁵ खिजना आणण्यासाठी रवाना करण्यात आले ते हा ं
त्याने आप या हालचालींची बातमी शहाजहान याला िदली आिण त्याला हा खिजना आणणाऱ्या तां ावर 
ह ा करण्यात उ ुक्त केले असे आपण गृहीत धर यास त्यामध्ये अितशयोक्ती होईल असे वाटत नाही. 
शहाजहान यानें उ रेकडे जे कूच केले त्याची कारण िममासंा आप याला यात िमळते परन्तु या तां ाचे 
नेतृत्व इितबारखान याच्याकडे होते. त्यान मो ा अ ल हुषारीने या बेतापाठीमागील कावा ओळखला 
आिण राजपुतर्ाच्या होणाऱ्या धोकादायक हालचाली लक्षात घेऊन त्याने आसफखानाला खिजना घेऊन 
जाऊ िदले नाहीं³⁶. 
 
मोतमद खान 
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िवरोधकाचं्या छावणीतील शहाजहानच्या बाजूचा दुसरा भारी पक्षपाती मोतमदखान हा होता. 
बादशाहाला चागंले काय आिण वाईट काय याबाबत स ा देणारा तो स ागार होता³⁷ इतक्या िवशषे 
अिधकार युक्त पदावर अस यामुळे त्याला दरबारात होणाऱ्या घटनाचंी तासा तासाला खबर िमळत असे. 
या तऱ्हेने त्याला िमळणारी खबर तो राजपुतर्ाकडे गु तपणे कळिवत असे आपली वतःची कातडी 
बचावण्याकिरता त्यान आपली कामिगरी पार पाडण्यासाठी मुहतरीम खान आिण खलील बेग या दोघाचंा 
उपयोग करून घेतला असण्याची शक्यता संभवते. परंतु वरील गो ीमधून त्यानंा जो काही थोडाफार 
फायदा उठिवता आला असेल त्याचे मोल मातर् त्यानंा आप या ाण्याचं्या रूपाने ाव ेलागले. मोतमदखान 
आप या गंर्थात असे हणतो की महाबत खानाने बादशहाकडे त्याच्यािवरु  देखील तकर्ार केली आिण 
त्याची बदली काबलू येथे करावी असे सुचिवले. परंतु बादशहाने या गो ीला आपली संमती िदली नाहीं³⁸. 
 
शहाजहान याची िद ीच्या िदशेने कूच 

आप या अगोदरच भरपूर असले या खिजन्यात शहाजहान याने आणखी भर घातली आिण आपण 
आप या बापाला भेटण्यासाठी जात आहोत असे जाहीर करून यमुनेच्या काठाकाठाने त्याने आप या 
सैन्यासिहत कूच करण्यास सुरवात केली. परंतु त्याचा हा अिभिनवशे जहागंीर उफर्  राजपुतर् सलीम याने 
अकबरािवरु  बडं केले, त्याच्या अिभिनवशेा सारखाच िदखाऊ होता. बादशहा हा िद ी येथे येऊन 
पोहोचला होता आिण िद ीच्या िदशनेे शहाजहान हा झपा ाने कूच करून येत आहे, ही बातमी जे हा 
बादशहाला कळली ते हा त्याने त्याचा ितकार करण्यासाठी सैन्याची जमवा जमव करण्याचा हुकूम िदला. 
राजपुतर् परवीज याच्या येण्याची वाट पहात बसणे आता शक्य न हते. हणून सैन्याचे नेतृत्त्व महाबत खान 
आिण अबदु ा खान या दोघाकंडे देण्यात आले. सैन्याची आघाडी, दळण वळणाच्या मागार्वर िनयंतर्ण 
आिण खबर खाते या बाबतचे अिधकार िफरोज जंग याच्याकडे सोपिवण्यात आले.³⁹ शहाजहान याने 
दाराबखान याची मुख्य सेनापित हणून नेमणूक केली आिण त्याचे दु यम हणून राजा भींम, रू तम खान 
आिण बरैाम बेग याना नेमले. 
 
िबलोच पुरची लढाई 

दोन्ही िवरोधी फौजामधे िद ी जवळ कुबलूपूर आिण िबलोचपूर या गावामधे लढाईला सुरवात 
झाली. दोन्ही फौजानंी पर परावर तोफाचंा भडीमार केला आिण यु ाला चागंलेच त ड लागले. ही लढाई 
चालू असताना अ दु ाखान हा पूवीर्च ठरले या बेतानुसार आप या अनुयायाना घेऊन िवरु  बाजूला 
जाऊन िमळाला. त्याच्या शहाजहानच्या छावणीमधील आगमनामुळे तेथे भयंकर ग धळ उडाला. कारण 
राजा िवकर्मजीत सोड यास इतर कोणालाही या िनयोिजत पिरत्यागाची खबर न हती. या संबधंी खबर 
देण्यासाठी तो दाराबखानाकडे चाललेला असताना वाटेत अचानक एक गोळी लागून तो ठार झाला यामुळे 
पिरि थती अिधकच वाईट झाली. बादशाही फौजानंी मो ा धाडसाने िव कळीत झाले या शहाजहानच्या 
फौजेवर ह ा केला आिण त्यानंा पळवनू लावले. राजा िवकर्मजीत याचा मृतदेह रणागंणावर तसाच 
टाकण्यात आला. तेथील खे ाच्या मुकादमाने त्याचे म तक घडावगेळे केले आिण खान आजम 
याच्याकडे पाठवनू िदले. त्याने ते दरबाराकडे रवाना केले.⁴⁰ 
 
जहांगीरच्या हालचाली 

आगर्ा शहराच्या िदशनेे जहागंीर याने आपली कूच चालू ठेवली. १० एि ल १६२३ रोजी तो फ ेपूर 
येथे येऊन पोहचला. राजधानीकडे न जाता त्याने अजमीरच्या िदशनेे कूच केले. कारण दिक्षणेच्या आप या 
वाटेवर शहाजहान याने त्या र त्याने कूच केले होते. तो िंहदु थान येथे असताना राजपुतर् परवीज याच्या 
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आगमनाची खबर त्याला देण्यात आली. बलशाली राजपुतर् आिण नामािंकत अमीर उमराव यानी त्याला 
सामोरे जाव ेअसा हुकूम जहागंीरने िदला. काही हरानंतर दरबारामधे औपचािरकिरत्या त्याचे वागत 
करण्यात आले. त्याला ४० हजार जात आिण ३० हजार वार या मनसबीवर बढती देण्यात आली. 
त्यानंतर महाबतखान आिण इतर अनेक अिधकारी याचं्याबरोबर बडंखोर राजपुतर्ाच्या पाठलागावर 
जाण्याचा हुकूम त्याला देण्यात आला⁴¹ राज्याचा मुख्य बक्षी सादीक खान याची पजंाबच्या सुभेदारीवर 
नेमणूक करण्यात आली. जगत िंसग याचा पुडंावा मोडून काढण्याचा हुकूम त्याला देण्यात आला.⁴² 
 
शहाजहान याची माघार 

िबलोचपूर येथे शहाजहानचा पराभव झा यानंतर त्याने राजपुतान्यामधे वशे केला आिण राजा 
जयिंसग याच्या गैरहजेरीत आमेर लुटले. राजा जयिंसग हा त्यावळेी दरबारात बोलािवणे आ यामुळे 
राजपुतान्यात न हता.⁴³ १७ ऑग ट १६२३ रोजी तो माडूं येथे पोहोचला परंतु राजपुतर् परवीज आिण 
महाबत खान यानी त्याचा सख्त पाठलाग चालिव याचे त्याला जे हा कळले ते हा त्याने दुसऱ्याच िदवशी 
आमेर सोडले, आिण बुरहणापूरकडे कूच केले. त्याने असा िवचार केला की बुरहाणपूर येथे आप याला 
थोडीफार िव ातंी िमळिवता येईल. परंतु बादशाही फौजानंी वाटेतच त्याला गाठले. बडखोराबंरोबर 
हातघाईवर येण्याचे अगोदर महाबत खानाने शहाजहानकडील खूपशा िशपायानंा अिमषे दाखवनू 
आप याकडे वळवनू घेतले. आपला सबधं तोफखाना घेऊन बकर् अंदाज खान हा शहाजहानला सोडून 
िनघून गेला आिण त्याच्या पाठोपाठ महमद मुराद बदक्क्षी, रू तूम खान आिण इतर अनेक जण 
शहाजहानला सोडून गेले.⁴⁴ ही घटना शहाजहान याला नाऊमेद करण्यास पुरेशी होती. पिरणामी 
शहाजहान याने नमर्दा नदी ओलाडली. 
 
खानखानान याने केलेला िव ास घात 

अखेरचा उपाय हणून बादशाही फौजािवरु  नमर्दा नदीच्या तीरावर फळी उभारण्याचा यत्न 
त्याने केला आिण त्यासाठी त्याने पिलकड या बाजूला असलेली सवर् जहाजे अिलकड या बाजूला घेतली. 
त्यािशवाय त्याने दोन्ही तीरावर कडक पहारा ठेवण्यासाठी आिण िवशषेतः नदी ओलाडूंन जाण्याच्या 
तीरावर लक्ष ठेवण्यासाठी बरैाम बगै याची नेमणूक केली. या घटकेस खान खानान याने जो िव ासघात 
केला होता त्याची उघडीक शहाजहान याच्याजवळ करण्यात आली. महाबत खान याच्याकडे त्याचा जो 
जासूद महमद तकी हा जात असे, त्याला शहाजहानसमोर उभे करण्यात आले. खान खानान याने महाबत 
खानाला िलिहलेली पतेर् त्याच्याजवळ होती. त्यामंधे पुढील अितशय महत्त्वाच्या ओळी असलेले एक कवन 
होते. 
 

शभंर माणसे माझ्यावर नजर ठेवनू आहेत 
नाहीतर मी या तर्ासातून पळून गेलो असतो. 

 
जे हा शहाजहान याने हे पतर् खान खानान आिण दाराबखान यानंा दाखिवले ते हा त्याब ल 

आप याला काही मािहती अस याचे त्यानी नाकारले. परंतु शहाजहान याने सादर केलेला पुरावा हा 
िनणार्यक होता. पिरणामी वरील दोघाना त्याचं्या कुटंुबीय मंडळीसहीत बदंी त करून ठेवण्यात आले.⁴⁵ 
 

येथून पुढे शहाजहान याने असीरगडच्या िदशनेे मोचार् वळिवला. जमाल उ ीन हुसेन अंजू याचा 
मुलगा िहसाम उ ीन याने शहराचे दरवाजे उघडले आिण बडंखोरानंा शहरात वशे िदला.⁴⁶ आप या 
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काही ि या आिण जड सामान सुमान तेथे ठेवनू राजपुतर्ाने खान खानान आिण दाराब खान यानाबरोबर 
घेऊन बुरहाणपूरकडे कूच केले. वाटेवर त्याने राव रतन हाडा याला महाबत खानाबरोबर तहाच्या 
वाटाघाटी करण्यासाठी पाठिवले. अशा तऱ्हेच्या कोणत्याही वाटाघाटी होण्यासाठी पिह या थम खान 
खानान याची सुटका होण्याची अट महाबत खान याने घातली. अितशय िनराश अशा मनि थतीत आिण 
असहा य होऊन शहाजहान याने हात जोडून आिण गुडघ्यावर वाकून शाही पक्षाबरोबर आपली बाजू 
माडंण्याची भीक खान खानान याच्यापाशी मािगतली. खान खानान याला आपण कसे वागतो आहोत 
याब ल कधीच िविधिनषेध न हता. त्याने आपली याचना करणाऱ्या शहाजहान याला आपला श द िदला.⁴⁷ 
परंतु तो नमर्देच्या दिक्षण तीरावर पोहोचेपयर्त बादशाही फौजानंी नदी ओलाडंलेली होती आिण त्यामुळे 
बडंखोरावंर त्यानंा थोडीशी मात करता आली होती. खान खानानपुढे आता मोठा न िनमार्ण झाला होता. 
आपण आगेकूच करून जाव ेका माघार घ्यावी हेच त्याला आता कळेना. अखेर त्याने राजपुतर् परवीज 
याच्याकडे जाण्याचे आिण आपली चाकरी त्याच्या पायाशी रुजू करण्याचे ठरिवले.⁴⁸ 
 
दिक्षणेतून शहाजहानची ससेहोलपट 

बादशाही फौजाचें नदी ओलाडूंन जाणे आिण खान खानान याने केलेला पक्षत्याग या गो ीमुळे 
शहाजहान गलीत ध्यैयर् होऊन गेला. अितशय ग धळले या मनःि थतीत त्याने १० स बर १६२३ रोजी तापी 
नदी ओलाडंली. मलीक अंबर आिण आिदल शहा याचं्याबरोबर चालले या त्याच्या वाटाघाटीना यापूवीर्च 
अपयश आलेले होते. अशा पिरि थतीत त्याच्यापुढे असलेला एकच मागर् त्याने ि वकारला आिण तो हणजे 
ग वळक ातूंन ओिरसाकडे जाण्यासाठी मागर् शोधण्याचा आिण बगंालमधे आप या नशीबाची परीक्षा 
पाहण्याचा. बादशाही फौजानंी ४० करोहपयर्त त्याचा पाठलाग के यानंंतर त्या बुरहाणपूरला परत या.⁴⁹ 
बुरहाणपूर येथे राजपुतर् परवीज याला अगदी आव यक असलेली िव ािंत िमळाली. परंतु शहाजहानला 
मातर् क्षणाचीही उसंत न हती. त्याच्या नशीबाला लागलेले गर्हण हे आता पूणर् झालेले होते. त्याचे दो त 
त्याच्यापासून दूर गेलेले होते, खु  त्याच्या अनुयायानंी त्याला सोडलेले होते, त्याच्या साऱ्या वैभवाचा आता 
पूणर्पणे लोप झालेला होता. एका जागेहून दुसऱ्या जागेकडे त्याचा पाठलाग करण्यात येत होता. अशा 
पिरि थतीत त्याचे जीवन हणजे दुःखाने काठोकाठ भरले या एखा ा पे यासारखे होते. तरीदेखील 
त्याच्या दयात आप याला यश ा त होईल अशा आशा बळावत होत्या. त्याच्या जोरावर त्याने मो ा 
घडाडीने एका मो ा नवीन साहसात उडी घेतली. 
 
कुतूबशहाकडून शहाजहानचे वागत 

जे हा तो गोवळक ाच्या राज्याच्या सरह ीपाशी पोहोचला ते हा त्याने आप यावर ओढवलेली 
दुःखद आप ी महमद कुतूबशहा याचे कानावर घालून आिण त्याच्यापासून मदत िमळिवण्यासाठी मीर अ द 
उस सलाम याला कुतूब शहाकडे रवाना केले. कुतुबशहाने शहाजहानच्या जासुदाचे वागत केले आिण 
त्याला मदत देण्याचे कबूल केले. त्याने जर फार काळपयत कोणत्याही एका िठकाणी वा त य न के यास 
त्याला आप या राज्यातून जाऊ देण्याची परवानगी कुतुब शहाने देण्याचे कबूल केले. त्यािशवाय 
सरह ीवरील आप या अिधकाऱ्यानंा राजपुतर्ाला योग्यतापूवर्क आिण सन्मानाने वागिवण्याब ल हुकूम 
सोडले. याही पुढे जाऊन त्याने त्याच्याकडे काही दर् यही पाठिवले. अथार्त कुतुब शहाची ही उदारता 
अनाठायी ठरली. कारण शहाजहान याने गादीवर आ यानंतर या उदारतेची परतफेड अितशय वाईट 
रीतीने केली.⁵⁰ 
 
शहाजहान ओिरसा यापतो 
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तेलंगण ओलाडं यानंतर शहाजहान मसुली पटमच्या बदंरात पोहोचला. तेथून त्याने ओिरसाकडे 
कूच केली. शहाजहान जे हा सरह ीवर येऊन पोहोचला ते हा त्याला त ड देण्याची बादशाही फौजाचंी 
कोणत्याही कारची तयारी न हती. ओिरसाचा सुभेदार अहमद बेग खान याचा चुलता इ ािहम खान हा 
बगंालचा सुभेदार होता. त्याने राजपुतर्ाच्या हालचालीिवषयी सूचना⁵¹ िदली होती. परंतु राजपुतर्ाच्या 
हालचाली इतक्या झपा ाने होतील अशी अपेक्षा त्याने केली न हती. यामुळे सरह ीच्या रक्षणासाठी 
कसलीही उपाय योजना न करता िंकवा यव था न करता एका थािनक जमीनदाराच्यािवरु  तो 
मोिहमेवर गेलेला होता.⁵² त्याने जे हा शहाजहान आ याचे ऐकले ते हा त्याने मोहीम सोडली आिण तो 
िपपली येथे परतला. परंतु त्याचे साहस त्याला आता सोडून गेले होते. त्याने अितशय ग धळात कटककडे 
माघार घेतली आिण तेथून बर दानकडे.⁵³ तेथे तो जफरबेग याचा पुतण्या सालीह याला जाऊन िमळाला. 
आप या पुढचा मागर् मोकळा आहे असे शहाजहानला आढळून आंले आिण ओिरसामधे कसलाही ितकार न 
होता त्याने बगंालमधे वशे केला. बडंखोरानंा जाऊन िमळण्याब ल सालीह याचे मन बळिवता येणे अशक्य 
झाले. वर ान येथे सालीह याने त्याचा ितकार केला. परंतु थो ाशा चकमकीनंतर त्याचा पराभव 
करण्यात आला आिण िवजयी सैन्याने आपली आगेकूच चालू ठेवली. 
 
बंगाल 

सालीहिवरु  िमळाले या िवजयानंतर शहाजहान याने बगंालचा सुभेदार इ ािहम खान याला एक 
पतर् िलिहले. त्यात त्याने त्याला असे कळिवले की जर त्याला आपली मानहानी करून घ्यावयाची नसेल 
तर त्याने दरबाराकडे िनघून जाव े अथवा शरण याव.े⁵⁴ परंतु इ ािहम खानाने मो ा घाडसाने 
शहाजहानला कळिवले की जीवात जीव असे तोपयर्त आपण ितकार करू त्यानंतर तो डाक्क्याहून 
राजमहालकडे गेला आिण त्या िक याची त्याने मजबतूी केली.⁵⁵ शहाजहान देखील तेथे येऊन पोहोचला. 
तो वतः शहरामधे थाबंला परंतु त्याने स यद जफर, शुजातखान, स यद कासीम आिण स दरखान यानंा 
िक याला वेढा घालण्यासाठी पाठवनू िदले. इ ािहम खान याने मो ा कणखरपणे आिण कौश याने 
िक ा लढिवला. परंतु जे हा िक यामधे असले या काही लोकाचं्या शहरामधे असले या कुटंुिबयानंा 
पकडण्याचा यत्न बडंखोरानंी केला ते हा तो आप या माणसाना घेऊन िक याबाहेर पडला. त्याने 
बडंखोराबरोबर घनघोर यु  केले आिण लढतालढता रणभमूीवर आपले ाण सोडले.⁵⁶ यावर 
त्याच्यािशबदंीने शरणागती िदली. शहाजहान याने यानंतर िक याचा ताबा घेतला आिण तेथून डाक्क्याकडे 
कूच केले. तेथे त्याला अहमद बेग खान याने शरणागती िदली आिण ४० लक्ष रुपये त्याला देऊ केले. सारा 
बगंाल देश आता राजपुतर्ाच्या जणूकाही पायाशी आलेला होता. त्याच्या अगोदरच रीत्या झाले या 
खिजन्यात ३० लक्ष रुपयाचं्या लुटीची भर पडली. त्याच माणे ५०० ह ी आिण जहाजाचंा एक ताफा यामुळे 
त्याच्याजवळील साधन सामुगर्ीत चंड भर पडली. वरील गो ीनी त्याचा सुटू पाहणारा धीर सरसावला 
आिण आपण आता पुढील कारवाई करावी या िवचाराने त्याला उ ुक्त केले. 
 
िबहारच्या िदशेने कूच 

बगंाल ातंाचा ताबा दाराबखान याच्याकडे सोपवनू शहाजहान याने आणखी पूवकडे कूच केले. 
राजा भीम याने पाटणा काबीज केले आिण अशा तऱ्हेने सबधं िबहार सहज बडंखोराचं्या ता यात आला⁵⁷. 
रोहटासचा अिंजक्य िक ा स यद मुबारक याने बडंखोराच्या वाधीन केला⁵⁸. या िठकाणाहून अबदु ा 
खान याला अलाहाबादकडे आिण दाराबखान याला औधकडे पाठिवण्यात आले. अबदु ाखान हा झसूी 
येथे पोहोचला आिण त्याने गंगा नदी ओलाडंली. नंतर त्याने शहरात मु ाम केला आिण अलाहाबाद 
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िक याला वढेा िदला. त्याला मदत करण्यासाठी हणून आप या जवळील जहाजाचं्या काफी यासह 
शहाजहान जौनपूर येथे येऊन पोहोचला. 
 
महाबत खान शहाजहानला पळवून लावतो 

दर यान दरबारातून अितशय घाईने कूच करून येण्यासंबधंी बोलावणे आ यावरून⁵⁹ महाबतखान 
आिण राजपुतर् परवीज याने झपा ाने दिक्षणेतून कूच केले आिण बंडखोराबरोबर सामना देण्यासाठी ते 
अलाहाबादजवळ येऊन पोहोचले. त्यानंी िक याला वढेा देऊन बसले या अबदु ा खान आिण इतर याना 
हुसकावनू लावले आिण त्यानंा जौनपूरपयत रेटले. शहाजहानची पिरि थती आता मोठी अडचणीची झाली 
होती. ितन्ही बाजंूनी त्याला बादशाही फौजानंी वढेले होते. त्यानंी त्याचा रसदीचा आिण दाण्यागो ाचा 
पुरवठा तोडला होता. त्याच माणे त्याचे बगंालमधील दो त जे नावाडी त्यानीही पोबारा केला होता. 
जीवावर उदार होऊन त्याने लढाईचा धोका ि वकारला. या लढाईत त्याचा पराभव झाला आिण त्याचे 
बहुतेक अनुयायी ठार तरी मारले गेले िंकवा पळून तरी गेले⁶⁰. त्याने रोहटासच्या िदशनेे माघार घेतली. 
येथे राजपुतर् मुराद याचा जन्म झाला. 
 
शहाजहान दिक्षणेकडे परततो 

त्याचा पूवकडील िवजय हा क्षणभगुंर ठरला. बादशाही फौजानंी थो ाच अवधीत िबहार परत 
िंजकून घेतला. रोहटास येथे तीन िदवसापेक्षा अिधक मु ाम करणे अशक्य आहे असे त्याला आढळून आले. 
त्याच्या दुःखात आणखी भर हणून की काय दाराबखान याने त्याच्याकडे पाठ िफरिवली.⁶¹ अशा 
पिरि थतीत अकबर नगरकडे माघार घेणे त्याला भाग पडले. तेथून त्याने दिक्षणेचा र ता धरला. 
त्याच्याबरोबर दारा आिण औरंगजेब हे दोन राजपुतर् होते. िनराशनेे क ी झाले या त्याच्या मनाला त्याच्या 
िव ासू अनुयायानी िदलासा देण्याचा यत्न केला. ओिरसा आिण तेलंगण हे दोन ान्त त्याने ओलाडंले 
आिण िनजामउल्  मु क याच्या राज्यात त्याने वशे केला. मलीक अंबर याने मो ा ेमाने त्याचे वागत 
केले. दोघामध्ये अितशय घिन  असा मिैतर्चा तह घडून आला. या मिैतर्ला साधणार दुवा हणजे शाही 
शासनाब ल दोघानंाही वाटत असलेली शतर्तु्वाची भावना. 
 
बुरहाणपूरला वेढा 

आप या न या दो ताचं्या साहा याने शहाजहान याने मोगलाचं्या ता यातील दिक्षणेत वशे केला 
आिण बुरहाणपूरला ंवढेा िदला. बादशाही फौजानी राव रतन याच्या नेतृत्वाखाली अितशय कणखर असा 
ितकार केला. ह ेखोरानंी अनेकवार ह े केले परंतु त्यात त्याना अपयश आले. वरील माणे कारवाया 
चालू असताना महाबत खान आिण परवीज हे दुसऱ्यादंा दिक्षणेमधे आले. पिरणामी शहाजहान याला वढेा 
उठवनू रोहन खेडकडे माघार घेणे भाग पडले.⁶² वाटेत तो अितशय आजारी पडला आिण त्याच्या दुःखात 
आणखी भर हणून की काय अशा आणीबाणीच्या पिरि थतीत अबुदु ा खानहाही त्याला सोडून िनघून 
गेला.⁶³ 
 
शरणागती 

शहाजहान याचे मनोधैयर् आता पूणर्पणे खचून गेलेले होते आिण त्याच्या िमजाशीची धंुदी आता 
ओसरली होती. बादशाही स ेबरोबर लढा चालू ठेवणे त्याला आता अशक्य होते. त्याला मदत करावयाला 
माणसेही न हती, ना त्याच्याजवळ दर् य होते. अशा पिरि तीत बादशहाने आप याला क्षमा करावी असे 
िवनंती अजर् त्याने दरबाराकडे रवाना केले. यावर बादशहाने त्याला कळिवले की त्याने ताबडतोब असीर 
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गड आिण रोहटास बादशाही फौजाचं्या हाती सोपिवण्याब ल आप या अिधकाऱ्यानंा आदेश ावते आिण 
याच्यापुढे त्याची वतर्णूक चागंली राहील याब ल अमानत हणून दारा आिण औरंगजेब या दोन राजपुतर्ानंा 
ओलीस हणून दरबाराकडे रवाना करावे. शहाजहान याने या मागण्या मान्य के या आिण वर तीन लक्ष रु. 
बादशहाला नजर हणून रवाना केले.⁶⁴ परंतु त्याला अजूनही बादशाही मुलखात वशे करावयाची िभती 
वाटत होती आिण हणून त्याने नािशक येथे आपला मु ाम केला. अशा तऱ्हेने शहाजहानचे हे बडं संपु ात 
आले. या बडंामुळे जवळ-जवळ तीन वषार्पेक्षा अिधक काळ साऱ्या सा ाजात अशातंतेची पिरि थती िनमार्ण 
केली होती. आिण मनु यबळ आिण िव  याची अपिरिमत हानी झाली होती. या बडंामुळे शहाजहानला 
िंसहासन िमळण्याच्या संभवात अिधक वाढ झाली असे हणाव ेतर ती शक्यता देखील न हती. 
 
अपयशाची कारणे 

शहाजहानच्या या अपयशाची कोणती कारणे असावीत याची िममासंा होणे जरूर आहे. पिह या 
थम त्याचे चुकलेले ल करी डावपेच. त्याने उ रेकडे जे कूच केले त्यामुळे तो संकटाच्या खाईत सापंडला 
आिण त्याने जे हा घाईघाईने माघार घेतली ते हा त्याला कोणत्याही एका िठकाणी ठामपणे ितकार करणे 
जवळ जवळ अशक्य होऊन गेले. दुसरी गो  हणजे त्याच्या अिधकाऱ्यानंी त्याला िदलेला पािंठबा हा 
मनापासून िदलेला न हता. खान खानान आिण दाराब खान हे िन वळ संिध साधू होते आिण त्यानी त्याची 
बाजू घेतली ती त्यानंा दुसरा मागर् उरला नाही हणून. त्याच माणे त्याच्या साथीदारामध्ये असे अनेकजण 
होते की ज्याचें मन या ल ात न हते. या कारणामुळे शहाजहानच्या पक्षातील अनेक जणानंा आप याकडे 
फोडून घेण्यात महाबत खानाला यश िमळाले. ितसरी गो  हणजे त्याच्या पु कळशा िव ासू सेनानींना 
आलेला मृत्य.ू ल ाच्या अगदी सुरवाततीच्या काळातच राजा िवकर्मजीत मरण पावला. आिण 
जौनपूरनजीक राजा भीम हा ठार मारला गेला. चौथी गो  हणजे शहाजहान जवळील अपुरी साधन 
सामुगर्ी. आतापयत त्याने जी यश वी भिूमका वठिवली होती ती त्याला शाही शासनाकडून जो पािंठबा 
िमळाला होता, केवळ त्याच्या जोरावरच, आिण आता त्याच शासनािवरु  जे हा उभे राहण्याचा संग 
त्याच्यावर आला ते हा त्याचा पराभव होणार हे िवधी िलिखतासारखे ठरलेले होते. परंतु त्याला पूवीर् जे 
िवजय िमळाले होते त्यामुळे त्याच्या मयार्दाकंडे त्याची डोळे झाक झाली. शहाजहान याची झालेली 
मानहानी आिण अधःपात यामुळे नूरजहानही आप या उि ाच्या अिधक जवळ आली असे मातर् झाले नाही. 
 
नूरजहानचे बेत 

एका ित पघ्यार्ला दडपण्यात आले परंतु त्याच्या जागी मदैानात दुसरा ित पधीर् उभा राहीला. 
महाबत खान आिण राजपुतर् परवीज याचं्यामध्ये जे घिन  संबधं िनमार्ण झाले होते त्यात ितला घोक्याचा 
इशारा िदसला. महाबत खानाबरोबर तर ितचे जन्माचेच वैर होते. ितने त्याचे अि तत्व सहन केले याला 
कारण शहाजहानचा समाचार घेऊ शकेल असा दुसरा कोणताही लायक अिधकारी ितच्या दृ ीपथात 
न हता. परंतु आता बडंाची इित ी झालेली होती आिण हणून महाबत खानाला त्याच्या पिह या मुख 
थानावर ठेवण्याची गरज उरली न हती. त्यािशवाय परवीजपासून त्याची फारकत झाली हणजे 
वाभािवकतया परवीजला त्याचा जो सबळ पािंठबा होता तो नाहीसा झाला असता त्यानुसार महाबत 
खानाला अितशय दुरच्या अशा बगंाल ातंाकडे जाण्याचा हुकूम देण्यात आला आिण जहागंींरचा अितशय 
राजिन  सेवक खानजहान याची राजपुतर् परवीज याचा पालक हणून महाबत खानाचे जागी नेमणूक 
करण्यात आली⁶⁵. 
 
महाबत खानाच्या नाशाचा नूरजहानने केलेला यत्न 



 

अनुकर्मिणका 

इतके करून नूरजहान थाबंली नाही. ितला महाबत खानासारख्या कसले या योध्याचा संपूणर् नाश 
करावयाचा होता. आप या मनातील अितशय महत्वाकाकं्षी अशा योजना तडीस जा या यासाठी ितला 
अितशय चतुर अशा माणसाच्या पािंठ याची जरुरी होती, आिण एकदा का होईना ती आिण ितचा भाऊ 
आसफ खान यानंी एका मनाने िवचार करण्याचे ठरिवले. त्या दोघानंी िमळून महाबत खानिवरु  कट 
रचण्यास सुरवात केली. त्याच्यावर पैशाची अफरातफर के याचा आिण राजिन ा सोड याचा असे आरोप 
करण्यात आले. त्याच्यावरील या आरोपाचें त्याने खंडन करावे असेही त्याला सागंण्यात आले. परंतु 
त्याच्या शतर्नूी त्याला गोत्यात आणण्यासाठी रचले या बेताची योग्य ती पारख करण्याइतका बु ीमान तो 
होता आिण हणून आप या शतर्नूा धडा िशकिवण्यासाठी त्याने आप याजवळ िन ा बाळगून असले या 
रजपूत अनुयायानंा बरोबर घेऊन बगंालमधून कूच केले. जे हा बादशाही छावणी झेलम नदीवर होत होती 
ते हा तो तेथे येऊन पोहोचला आिण त्याने बादशहा आिण नूरजहान या दोघानाही कैद केले. आसफखान 
हा अटककडे पळून गेला. परंतु त्याला लौकरच त्याला शरण जाणे भाग पडले⁶⁶.आपले शतर् ूआप या हाती 
आता पूणर्पणे गवसले आहेत अशा पिरि थतीत महाबत खानाने बादशहाला घेऊन काबलूकडे याण केले. 
काबलूच्या वाटेवर त्याच्यािवरु  अनेक ितकट झाले. आिण पिरणामी त्याची स ा खूपच कमकुवत 
झाली. काबलूहून परतताना बादशहाची सुटका करण्यात नूरजहानला यश िमळाले आिण पिरणामी महाबत 
खानाचा दजार् जो एखा ा स ािधशासारखा होता तो पालटून त्याची ि थती एखा ा बडंखोखोरा माणे 
झाली. बादशाही फौजेने त्याचा अितशय सख्तपणे पाठलाग केला. अशा पिरि थतीत महाबत खानाला 
मेवाडच्या जंगलाचा आसरा घेण्यािशवाय दुसरा मागर् उरला नाही. 
 
शहाजहान याचे िंसधकडे कूच 

महाबत खानाच्या अचानक बडंाच्या या बातमीने शहाजहानचे िवचार मंथन सुरू केले. बादशहा 
काबलूमधे होता आिण दिक्षणेमधे परवीज आिण खान जहान याचं्या पाठीशी भरपूर कामिगऱ्या होत्या. 
दिक्षणेमधील राज्यकत्यार्ंच्या कृपा छतर्ाखाली आता फार काळ त्याचे वा त य झालेले होते⁶⁷. मलीक अंबर 
मरण पावला होता आिण शाही दरबारातील पिरि थती ही अिनि त झालेली होती. ते हा आपण दिक्षण 
सोडावी आिण इराणच्या शहाच्या मदतीने िंसघ ातं ता यात घेण्याचा यत्न का करू नये असा िवचार 
त्याच्या मनात आला. त्यािशवाय नािशकची हवा त्याच्या कृतीला मानवत न हती आिण दिक्षणी लोकाचंा 
िवशषेतः हबशाचंा िव ासघात त्याच्या मनात काळजी िनमार्ण करीत होता⁶⁸. हणून त्याने ८ जून १६२६ 
रोजी आ य घेतले या िठकाणाचा त्याग केला आिण एका मिहन्यानंतर तो अजमीर येथे पोहोचला. तेथे 
त्याने शखे मुईन उ ीन िच ती याच्या दरग्याला भेट िदली. नंतर नागौर आिण जैसल मीर या माग त्याने 
थ ाच्या िदशनेे कूच केले. त्याचा पूवर्ज हुमायनू याने राजपुताना पार करून जाताना जो मागर् घेतला होता 
तोच मागर् शहाजहानने यावे यावळेी घेतला. आक्टोबरच्या सुरवातीस तो थत्त्यासमोर येऊन पोहोचला आिण 
त्याने त्या शहराला वढेा िदला. 
 
त्याच्या माघारीची कारणे 

परंतु वढेा देऊन एक मिहना संपला न संपला तोच त्याला िंसधमधून माघार ध्यावी लागली आिण 
तेथून दिक्षणेचा मागर् ि वकारावा लागला. त्याने हा जो िनणर्य घेतला त्याला अनेक कारणे झाली. पिहले 
कारण हणजे िक ा घेण्यात त्याला आलेले अपयश आिण त्याच्या राजा गोपाल दास गौड आिण अलीखान 
तरीन या दोन एकिन  अिधकाऱ्याचंा मृत्य.ू दुसरे कारण हणजे परवीज याच्या गंभीर आजाराची आलेली 
बातमी. ितसरे हणजे महाबत खानाच्या वचर् वाचा झालेला शवेट. शवेटचे कारण हणजे इराणच्या शहाने 
शहाजहानबाबत घेतलेली िनराशा जनक भिूमका. 



 

अनुकर्मिणका 

 
शहाजहानचे पिर्शयाच्या शहाबरोबरील संबंध 

शहाजहान याचा काही वष इराणच्या शहाबरोबर पतर् यवहार चालू होता. शहाकडे त्याने 
पाठिवलेला पिहला जासूद हणजे जािहद बेग हा होता.⁶⁹ तो जे हा पिर्शयात येऊन पोहोचला ते हा त्याला 
शहा आ बास कंदहारच्या वे ात गुंत याचे आढळून आले. शहा या मोिहमेहून परत येईपयत जािहद बेग 
याला शहाच्या भेटीची परवानगी देण्यात आली नाही. परत यानंतर जािहद बेग याने शहाजहान याची 
फ ेपूर येथे भेट घेतली. शहाजहान याचा दुसरा वकील ख्वाजा हाजी हा होता. शहाजहान याने जे हा 
दिक्षणेकडे माघार घेतली ते हा त्याने त्याला पिर्शयाकडे रवाना केले होते.⁷⁰ शहाला राजपुतर्ाने जे पतर् 
िलिहले त्यात त्याने कोणत्या पिरि थतीमधे त्याला उ रेकडे कूच करावे लागले त्याचे वणर्न केले आहे. 
याच पतर्ात िद ीजवळ बादशाही फौजाजंवळ त्याला ज्या लढाया ा या लाग या त्याच्या िनकालाबाबत 
अितशय संिदग्घ असे उलेख त्याने केलेले आहेत. ा पतर्ाचा शवेट पुढील श दाने केलेला आहे. “मी 
माझ्या पूवर्जा ं माणे तुमच्याकडे मदतीसाठी वळलेला आहे आिण मला अशी आशा आहे की योग्य वळेी 
तुमच्याकडून मला योग्य असा स ा िमळेल.”⁷¹ परंतु शहाजहान याने शहाला जी कळकळीची िवनंती 
केली त्याला उ र आले ते मातर् अगदी औपचािरक. राजपुतर्ाने आप या बापाबरोबर िन ा बाळगावी आिण 
आ ाधारकपणे वागाव े असा स ा शहाने राजपुतर्ाला िदला. त्याने असेही सािंगतले की त्याच्याबाबत 
जहागंीरकडे रद बदली करण्यासाठी आपण आप यातफ एका वकीलाची रवानगी करीत आहोत.⁷² 
शहाजहान याने जे ितसरे पतर् पाठिवले ते तो शरण गे यानंतर. या पतर्ात शाही शासनाबरोबर त्याने ज्या 
अटीवर सलोखा केलेला होता. त्या अटी त्याने शहाला कळिव या.⁷³ कादािचत आपला जासूद ईशक बेग 
याच्याबरोबर शहाला त्याने त डी िनरोप िदला असावा आिण आप याला मदत करण्यािवषयी शहाचे मन 
वळिवण्यास त्याने त्याला सािंगतले असाव े दुसऱ्या कोणत्याही गो ीपेक्षा शहाकडून आप याला मदत 
िमळेल अशी जी त्याला आशा होती त्यामुळे तो िंसधच्या िदशनेे कूच करण्यास वृ  झाला. इराणला कूच 
करून जाण्याचा तेथून िंसहासनावर ताबा सागंण्यासाठी हुमायनू सारखा तेथून परतण्याचाही त्याने मनाशी 
बेत रचला. परंतु राजपुतर्ाब ल आपला स  भाव यक्त करण्यापलीकडे आिण राजपुतर्ाबाबतच्या एकंदर 
घडामोडी बाबत आिण काळजी यक्त करण्यापिलकडे शहाची मजल गेली नाही. पूवीर्च्याच एका संगी 
त्याने जो स ा िदला होता त्याची उजळणी त्याने या पतर्ात केली.⁷⁴ 
 
परवीज याचा मृत्य.ू 

त्याच्या िजवाभावाच्या िमतर्ाने त्याच्याबाबत जी थंडपणाची भिूमका ि वकारली आिण थ ा येथे 
त्याचा जो पराभव झाला त्यामुळे शहाजहान याला दिक्षणेत परतण्यािशवाय दुसरा मागर् उरला नाही. 
वाटेमधे त्याच्यादृ ीने आनंदाची अशी परवीज याच्या मृत्यचूी बातमी त्याच्या कानावर आली. त्याने 
ताबडतोब आपली गती वाढिवली, कारण या घटनेने त्याच्या दयात न या आशाना पालवी फुटली. तो 
वासामधे असताना महाबत खानाने त्याच्याकडे िमतर्त्वपूणर् ताव रवाना केले. शहाजहान याने त्याला 
अनुकूल अशी उ रे पाठिवली. १६२६ च्या नो हेबरमधे तो नािशक येथे पोहोचला. तेथे त्याला िखदमत 
पर तखान आिण स यद मुजफर बारहा हे येऊन िमळाले. नािशकची हवा त्याच्या कृतीला 
मानवण्यासारखी नस यामुळे िनजामउल् मु क याच्या परवानगीने तो माचर्मधे जु र येथे गेला. यािठकाणी 
मलीक अंबर याने एक अितशय सुंदर असे िनवास थान बाधंलेले होते. येथे २२ आक्ट बर १६२७ रोजी 
महाबत खान हा दोन हजार घोडे वार घेऊन आला.⁷⁵ पुन्हा दुसऱ्यावळेी शहाजहानचे नशीब जोरावर 
येणार की काय असा रंग िदसू लागला. 
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जहांगीरचा मृत्य ू
दर यान दरबारातील घडामोडीमधे िवलक्षण झपा ाने बदल होण्यास सुरवात झाली होती. 

महाबत खानाच्या गुलामिगरीमधून सोडवणूक झा यानंतर जहागंीर हा का मीरमधे गेला, कारण त्याच्या 
कृितला लाहोरची उ णता आता मानवत न हती. परंतु या िठकाणी त्याची जुनी तकर्ार हणजे दमा हा 
परत जोराने उसळून आला. त्याच माणे राजपुतर् शाहरीयार हा देखील कस यातरी रोगाने आजारी 
पडला. यावर जहागंीरने लाहोरला परतण्याचे ठरिवले. लाहोरला दरबार पोहोचण्याचे अगोदर तेथे 
जाण्याचा आिण त्यािठकाणी आप या औषध पाण्याची यव था करण्याचा हुकूम राजपुतर्ाला देण्यात 
आला. वाटेमधे जहागंीरच्या कृतीत अितशय िबघाड झाला आिण रिववार िदनाकं २९ आक्टोबर १६२७ 
रोजी त्याचा राजौरी येथे देहान्त झाला. 

 
बादशहाच्या मरणामुळे वारसाचा न पुन्हा ामुख्याने पुढे आला. अशा तऱ्हेची िबकट पिरि थती 

आज ना उ ा ओढवणार या अपेके्षने बराच काळपयत आपले वचर् व िटकून राहाव ेयासाठी नूरजहान िहचे 
अटी तटीचे यत्न चाललेले होते. ितने शहाजहानला िदलेला पािंठबा काढून घेतलेला होता, कारण 
त्याच्या कणखर वभावामुळे आप याला त्याच्यावर हुकमत चालिवता येणार नाही याब ल ितची खातर्ी 
पटली होती. िंसहासनासाठी ितने आप यातफ शाहरीयार याची उमेदवार हणून िनवड केलेली होती. 
कारण तो वभावाने बुळा होता आिण मनु य हणून कुचकामी होता. त्याच्या बाजूला उजाळा देण्याचे आिण 
त्याला पुढे आणण्याचे ितने सवर्काही यत्न त्याच्या गैरहजेरीत करून बिघतले परंतु दुदवाने अगदी ऐन 
घटकेच्या वळेी घटना थळापासून तो दूर होता. िंसहासन िमळण्याबाबत त्याला जी काही आशा होती ती 
त्याच्या गैरहजेरीमुळे फार मो ा माणावर दुरावली. याला कारण असे झाले की त्याच्या बाजूला येऊन 
िमळणारे असे जे काही काकंूं करणारे अमीर अमराव होते त्यानंा ित पधीर् उमेदवाराच्या पक्षपात्यानी सहज 
तया आप या बाजूला वळवनू घेतले. 
 
नूरजहान िहचा अखेरचा यत्न 

तरी देखील स ा आप या हातामधे िटकवनू धरण्याचा नूरजहान िहने अखेरचा यत्न केला. ितने 
आपला जावई शाहरीयार याच्याकडे घाईघाईने एक जासूद पाठवनू संघषार्साठी तयार होण्याब ल त्याला 
कळिवले आिण िशवाय आप या भावाला कैद करण्याचा देखील यत्न ितने केला.⁷⁶ परंतु आसफखान हा 
अितशय सावध होता, आिण ितच्या कार थानाना बळी न पडण्याइतका कावबेाजपणा त्याच्यामधे होता. 
ितच्या भेटीला जाण्यास त्याने नकार िदला आिण आप या सहकाऱ्याचं्या मदतीने शहाजहान याला वारसा 
ह  ा त करून देण्यासाठी त्याने जे काही बेत केलेले होते त्याचंी पूतर्ता करण्यास सुरवात केली. पिह या 
थम मीर बक्षी इरादत खान याला त्याने आप या पक्षाकडे वळवनू घेतले. त्यानंतर त्याच्याबरोबर िवचार 
िविनमय करून आपले पाऊल अशा तऱ्हेने टाकले की ज्यामुळे त्याच्या बेतात िनमार्ण होणाऱ्या घटनात्मक 
अडचणीवर ताबडतोब मात होणार होती आिण त्यामधून असा एक पेच संग िनमार्ण होणार होता की 
त्यामुळे पिरणामी जो बेत आखलेला होता त्याला त्यामुळे सहा य होणार होते. 
 
आसफ खानाचे बेत 

शहाजहान यावळेी फार दूर दिक्षणेमधे होता आिण त्याच्या गैरहजेरीत सवर्सामान्य माणूस आिण 
िशपाई यादे याचंी िन ा त्याच्याकडे वळवनू घेणे हेही अितशय कठीण होते. त्याकाळात या माणसानंा 
लढण्याची सवय होती ती यक्तीसाठी, एखा ा िविश  कारणासाठी न हे. त्यक्ष हाडामासात या 
यक्तींच्या ितमेचा त्याचं्यावर िजतक्या वाभािवक तया भाव पडे िततके आकषर्ण एखा ा अमूतर् अशा 
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क पनेब ल त्याना वाटत नसे. त्यािशवाय त्यक्ष जाग्यावर असले या यक्तीकडे त्याची िन ा पिह या 
थम रुजू होत असे. स  पिरि थतीत शाहिरयार हा शहाजहानपेक्षा अिधक जवळ होता. अशा पिरि थतीत 
आसफ खानासमोर जो न उभा होता तो हणजे शाहिरयारबरोबर ताबडतोब संघषार्ची शक्यता असताना 
शहाजहानबाबत सवर् साधारण सहानुभतूीचे वातावरण कसे िनमार्ण करावयाचे हा. या घटकेला बादशहा 
हणून शहाजहानच्या नावे तो ाही िफरव ूशकत न हता. कारण त्यामुळे फारच थोडे साध्य झाले असते. 
त्याच माणे शाहरीयारबरोबर तो यु ही करू शकत न हता, कारण त्यामुळे उघड उघड बडं पुकार यागत 
झाले असते. त्याने जे काही करावयाचे ठरिवले होते ते काय ाच्या चौकटीत बसावे यासाठी राज्यपदाच्या 
मुख थानी घटनात्मकदृ ा िजची िनवड झालेली आहे अशा यक्तीची जरुरी होती. अशा पिरि थतीत 
दावरबक्ष याची बादशहा हणून ाही िफरिवण्याचा बेत त्याने मनाशी आखला.⁷⁷ कारण त्यामुळे सवर् 
सामान्य जगताच्या क पना सृ ीत िनमार्ण झालेली एक पोकळी भरून िनघणार होती. आसफ खानाचा हा 
डाव िनि तपणे मुत्सदेिगरीचा होता यात शकंा नाही. भतूपूवर् जहागंीर बादशहाची मजीर् काहीकाळ या 
राजपुतर्ावर होती. दावर बक्ष हा मृत खु ाव याचा मुलगा होता. याउलट शाहीरीयार हा एका गुलाम ीचा 
मुलगा होता आिण जरी महाराणीचा तो जावई असला तरी देखील पिरि थतीमुळे शाहरीयारपेक्षा दावर 
बक्षाचा िंसहासनावर अिधक अिधकार पोहोचत होता. 
 

वरील बेतानुसार दावर बक्ष याला पुढे करून आसफ खान आिण त्याच्या पक्षातील मंडळीनी 
िंभभारकडे कूच केली. आप या शतर्ूंनी हा जो अनपेक्षीत डाव टाकला होता त्याची बातमी कानावर 
आ यानंतर नूरजहानही पूणर्पणे ग घळून गेली. ितने वगर्वासी बादशहाच्या मृत देहाला घेऊन त्याच्या 
पाठोपाठ ताबडतोब कूच केले. ितच्याबरोबर दारा, शुजा आिण औरंगजेब हे तीन राजपुतर् होते. िंभभार येथे 
आसफखान याने शहाजहान याच्या बाजूला आणखी काही मंडळीना िमळवनू घेतले आिण ितथे रहात 
असले या खा जा अबुल हसन याच्या मदतीने त्याने आप या बिहणीच्या ता यातून ितघा राजपुतर्ाना 
सोडिवण्यात आिण बादशहाचा मृत देह दफनासाठी लाहोरला रवाना करण्यात यश ा त करून घेतले. 
यानंतर त्याने सादीक खान याच्याबरोबर सलोखा केला. शहाजहानब ल त्याच्या मनात फारशी सहानुभतूी 
न हती. त्याच माणे आपण त्याच्यावर केवढी मोठी जोखीम टाकणार आहोत याब ल त्याची खातर्ी करून 
त्याला िदलासा देण्यासाठी आसफ खानाने ितन्ही राजपुतर्ाचंा ताबा त्याच्याकडे सोपिवला.⁷⁸ आता 
नूरजहान िहचा समाचार घेण्याचे काम अितशय सुलभ होते. ितला ताबडतोब नजर कैदेत ठेवण्यात आले 
आिण ितच्याकडे जाण्याची अथवा ितच्याबरोबर बोलण्याची सवार्ना बदंी करण्यात आली. 
 
शाहरीयार याने चालिवलेली तयारी 

जे हा शाहरीयार याने आपला बाप मरण पाव याची आिण शतर्कूडून तयारी होत अस याची बातमी 
ऐकली ते हा त्याने वतःच्या नाव ेबादशहा हणून ाही िफरिवली. त्याने लाहोर येथे असलेला खिजना 
आिण का मीरला जाते वळेी जहागंीर याने तेथे ठेवलेला तोफखाना आप या ता यात घेतला त्यािशवाय 
त्याने अमीराचंी मालम ा ज त केली आिण त्याचं्या बायका व मुले यानंा कैद केले. नंतर त्याने मुक्त ह ताने 
पैशाची खैरात करून चडं सैन्याची भरती केली आिण हे सैन्य त्याने दानीयालचा मुलगा बसैंधर याच्या 
हाताखाली िदले. बसैंधर यानें खाजा अबुलहसन याच्या ता यातून सुटून पलायन केले होते आिण तो 
लाहोरला आला होता. आसफ खानाने देखील आप या सैन्याची माडंणी यु ाच्या पिवत्र्यात केली आिण 
शतर्चु्याबरोबर सामना देण्याच्या उ ेशाने पुढे चाल करून जाण्यास सुरवात केली. 
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दोन्ही िवरोधी फौजाचंी गाठ लाहोरपासून तीन मलैावर पडली. आप या अनुयायाचं्या आपण 
सारखे नजरेसमोर रहावे आिण त्यानंा लढण्यासाठी उ ेजन देता याव े या हेतूने आसफ खान ह ीवर 
आरूढ झाला होता. त्याच्या सैन्याजवळ जरी भरपूर यु  सामुगर्ी न हती तरी त्याच्या फौजेतील माणसे 
अनेक लढाया बिघतलेली अशी अनुभवी होती. 
 
शाहरीयार याचा पराभव 

याउलट शाहरीयार याचे सैन्य घाईघाईने भरती केलेले होते आिण या सैन्याला बाजार बुणग्यापेंक्षा 
अिधक महत्त्व देता आले नसते, कारण त्याचं्या पैकी बहुतेकानंी तोफेचा आवाज देखील ऐकलेला न हता. 
िवरु  पक्षाने केले या पिह या ह यातच त्याचंी फळी मोडली आिण त्यानंी पलायन केले. शाहरीयार हा 
यावळेी आप या सेनापितकडून मदतीसाठी येण्याब ल खुणेची काहीतरी िनशाणी येईल याची वाट पहात 
होता. परंतु त्याच्या छावणीत याचवळेी असले या अफजल खानाने आपण त्याचे िमतर् आहोत असा बहाणा 
करून आिण अनेक लटपटी करुन त्याला अटकावनू ठेवले. सहािजकच जे हा शाहरीयार याने आप या 
सेनापती बेसंधर याचा पराभव झा याचे ऐकले ते हा त्याने िक यात माघार घेतली आिण िक याचे 
दरवाजे बदं केले. परंतु त्याच्या निशबाने त्याची सजा आता िनि त केलेली होती. 
 
शाहरीयार याला कैद केले जाते 

लढाईच्या मदैानातून आसफ खान हा िक याच्या बाजूने पुढे सरकला आिण त्याने मेहंदी कासीम 
खान याच्या बागेत आपला मु ाम िदला. इथे अफजल खान त्याला भेटण्यासाठी आला. त्याच्या पाठोपाठ 
शाहरीयार याचा पक्ष सोडून गेलेले त्याचे अनेक पक्षपाती मो ा संख्येने त्याला भेटण्यासाठी आले. 
िक यामधे अशा तऱ्हेने वशे करणे हे सुलभ झा यामुळे इरादत खान आिण शाय ता खान यानंी रातर्ीच्या 
वळेी िक यात वशे केला आिण बादशाही आवारात आपली छावणी ठोकली. सकाळी त्यानंी िक याचा 
ताबा घेतला आिण शाहरीयार याच्या शोधाला सुरवात केली. शाहरीयार हा जनानखान्यात लपून बसला 
होता. परंतु िफरोज खान आिण िखदमत खान या दोन खोजाचें आसफ खाना बरोबर संगनमत होते. त्यानंी 
राजपुतर्ाचा िव ास घात केला आिण त्याला अ ावदीर् खान याच्या ता यात िदले. त्याने याला दावर बक्ष 
याच्या समोर आणले आिण त्याला मुजरा करण्यास त्याच्यावर सक्ती केली. त्याला कैद करण्यात यावे 
असा हुकूम देण्यात आला आिण दोन िदवसानंी त्याचे डोळे काढण्यात आले. काही काळानंतर याचे दोन 
मुलगे ताहमूर आिण होशगं याचंी तुरंुगात रवानगी करण्यात आली.⁷⁹ अशा तऱ्हेने मो ा कौश याने डाव 
टाकत आसफ खानाने शहाजहान याचे ित पधीर् एका पाठोपाठ दूर केले. दावर बक्ष हणजे होमकंुडात 
बळी देणाऱ्या बोकडासारखा आहे हे त्येकजण ओळखून होता. जहागंीर नंतर बादशहा हणून त्याच्या 
नावाने ाही िफरिवण्यात येणार अस याची बातमी जे हा त्याला सागंण्यात आली ते हा त्याचा िव ास 
बसला नाही.⁸⁰ सरते शवेटी जे हा या बातमीच्या खरेपणा संबंधाने आसफ खान आिण इरादत खान यानंी 
त्याच्या समक्ष शपथा घेत या ते हा त्याचा या बातमीवर िव ास बसला. परंतु या दोघापैंकी एकाही 
उमरावाला अशी जाणीव झाली नाही की त्यानी जी काही कृती केलेली आहे त्यामुळे अशी एक था पडणार 
होती की ज्या थेमुळे भिव य काळात अनेक िनरपराध राजपुतर्ाचे रक्त साडंणार होते. त्यावळेेपुरता तरी 
त्याचंा िवचार शहाजहान ब लचाच होता आिण त्याला िंसहासन ा त करुन देण्यासाठी काय वाटेल ते 
करण्याची त्याचंी तयारी होती. 
 
दावर बक्षाची बळीच्या बोकडासारखी झालेली ि थती 
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ज्या िदवशी आसफखानाने दावर बक्ष याच्या नाव ेबादशहा हणून ाही िफरिवली, त्याच िदवशी 
त्याने आपली िशक्याची अंगठी देऊन बनारसी िंहदू याला दिक्षणेस शहाजहान याच्याकडे रवाना केले. पतर् 
िलिहण्यासाठी वळे नस यामुळे त्याने जासूदा बरोबर त डी िनरोप पाठिवला त्याच माणे त्याने जासूदाला 
शक्य िततक्या लौकर वास करण्यास सािंगतले.⁸¹ बनारसी िंहदू याने वीस िदवसात अंतर तोडले आिण 
रिववार १८ नो हेबर १६२७ रोजी तो जु र येथे पोहोचला. वाटेमध्ये तो महाबत खान याला भेटला आिण 
दोघेजण राजपुतर्ाचे अिभनंदन करण्याकरीता एकतर् गेले.⁸² परंतु शहाजहान याने वरवर आप या बापाच्या 
मृत्यबू ल िंचता दिर्शत केली आिण सुतकाचे िदवस संपेपयत दिक्षणेत राहण्याचा आपला मनोदय त्यानंा 
सािंगतला. त्याच्या स ागारानीं मातर् त्याला ताबडतोब िनघण्याचा स ा िदला. फलज्योितषाना उ रेकडे 
वास करण्यासाठी शुभ वेळ शोधून काढण्यासाठी सागंण्यात आले. त्यानंी नंतर येणारा गुरुवार हा 
मुहूतार्चा चागंला िदवस आहे असे सािंगतले. ठरले या वळेी शहाजहान याने जु रहून कूच केले. त्याने 
आपण दिक्षणेहून अहमदाबादकडे कूच के याची बातमी आसफ खान याला कळिवण्यासाठी अमान उ ा 
आिण बायजीद यानंा पाठिवले. 
 
जान िनसार खानाजी शहाजहानकडून खान जहानकडे रवानगी 

जरी शहाजहानच्या नाव े अिधकृतपणे त  बादशहा झा याची ाही िफरिवली न हती तरी 
शहाजहान आता त्यक्षात मोगल सा ाज्याचा सावर्भौम बादशहा झाला होता. यामुळे आप यावर कोणत्या 
जबाबदाऱ्या पडले या आहेत याची त्याला पूणर्पणे जाणीव झालेली होती. त्याच्या मनाला दिक्षणेतील 
पिरि थतीब ल बरीच िंचता वाटत होती. तेथे आणखी घोटा याची पिरि थती िनमार्ण होऊ नये याकरता 
ज्या िदवशी त्याने जु रहून कूच केले त्याच िदवशी त्याने जान िनसार खान याला खान जहान लोघी 
याच्याकडे रवाना केले. खान जहान याला त्याच्या अिधकारावर कायम के याचा आिण त्याला इतर अनेक 
सवलती देण्यात आ याचा असे हुकुमनामे िनसार खानाबरोबर देण्यात आले. परंतु खान जहान याने िनसार 
खानाबरोबर अितशय तुसडेपणाची वागणूक केली आिण कसलेही उ र न देता त्याला परत पाठिवले. 
त्यािशवाय त्याने िनजाम शहाबरोबर संघान बाधंले की ज्यामुळे दिक्षणेतील मोगल िहत संबधंाना धोका 
पोहोचणार होता.⁸³ 
 
शहाजहानची उ रेकडे कूच 

शहाजहान याची उ रेकडील कूच ही एखा ा िवजय सूचक िमरवणूकी सारखी होती. त्याच्या 
जीवनातील दुदवाचा कालखंड आता संपलेला होता आिण त्यच्या जीवनातील वैभवाची दुसरी पहाट आता 
सुरू झालेली होती. 
 

गुजरातच्या सरह ीपाशी त्याला नाहरखान उफर्  िशरखान याच्याकडून सुभेदार सैफखान याच्या 
दुट पी वतर्नाचा अहवाल िमळाला. शहाजहान याने त्याची सुभेदार हणून नेमणूक केली आिण सैफखान 
याला कैदी हणून दरबारात आणण्याचा हुकूम केला. सैफखान याने अजुर्मंद बानू बेगम िहच्या बिहणीशी 
िववाह केला होता आिण बानू बेगमची ही बहीण अितशय आवडती होती. सैफखान याच्या सुरिक्षततेब ल 
ितला अितशय िभती वाटली. मजीर् मधून उतरले या आप या मेहुण्याच्या जीवीताला धोका पोहोचू नये 
हणून ितने पर त खान याला अहमदाबाद येथे रवाना केले.⁸⁵ 

 
चांदर्मासीय वषार्नुसार वाढिदवसाचा साजरा केलेला समारंभ 



 

अनुकर्मिणका 

बाबा िपयारा येथील तरीपाशी नमर्दा नदी ओलाडंण्यात आली. शाहंी लवाजमा नो हबर मिहन्याच्या 
अखेरीला िसनूर येथे पोहोचला. या िठकाणी मिहन्याच्या २८ तारखेला शहाजहान याने चादंर्मािसय 
वषार् माणे आपला ं वाढिदवस साजरा केला. वाढिदवसाचा समारंभ चाललेला असताना आसफखानाने 
शाहरीयार याचा पराभव के याची बातमी देणारे पतर् शीरखान याच्याकडून आले. या बातमीमुळे 
शहाजहानच्या आनंदात अिधक भर पडली आिण हा िवजयोत्सव साजरा करण्यासाठी त्याने नगारे 
वाजिवण्याचा हुकूम िदला. 
 
शहाजहान गुजरात मधे 

शहाजहान याचे वागत करण्यासाठी अहमदाबाद पासून १२ करोह अंतरावर असले या 
महमूदाबाद येथे शीरखान येऊन पोहोचला. शाही छावणी कानकयर् तलावाजवळ ठोकण्यात आली. या 
िठकाणी राज्यकारभाराच्या काही बाबीबाबत यव था करण्यासाठी आिण थोडी िव ािंत घेण्यासाठी 
शहाजहान याने एक आठवडाभर मु ाम केला. शीरखान याला पाच हजार जात आिण आठ हजार सवार 
अशी आिण िमजार् ईसा याला चार हजार जात आिण पचंवीसश ेसवार अशी बढती देण्यात आली. िखदमत 
पर तखान याला आसफखानासाठी एक फमार्न देऊन लाहोर येथे पाठिवण्यात आले. या फमार्नात त्याला 
असा हुकुम देण्यात आला की, काही राजकीय आिण सावर्जिनक बाबी िवचारात घेता शाहरीयार, दावर बक्ष 
आिण त्याचे भाऊ ताहमूर आिण होशगं याचें डोळे काढण्यात यावे आिण शक्य झा यास त्याना दरबारात 
आणावे. त्याला पुढे असेही सागंण्यात आले की ही गो  न जम यास त्याचंी रवानगी त्याना योग्य अशा 
िनवास थानी करण्यात यावी. या हुकुमामध्ये त्याना ठार करण्यात याव ेअशी च्छ  सूचना शहाजहान याने 
आसफ खानाला िदली.⁸⁶ 
 
शहाजहान राजपुतान्या मध्ये 

१ जानेवारी १६२८ रोजी शहाजहान गोगंद येथे पोहोचला. या िठकाणी मेवाडचा राणा करण याने 
त्याला मौ यवान मेटी अपर्ण के या. या भेटीच्या बदली शहाजहान याने त्याला अितशय िंकमती असा 
मानाचा पोषाख, रत्नजिडत तलवार, उंची खडे बसिवलेला एक खंिजर, ३० हजार रुपये िंकमतीचा, 
कूतबी बदखशानी मािणक जडिवलेला एक हार, एक चादंीच्या झलूीने मढिवलेला ह ी आिण सोन्याची 
िरकीब असलेला एक घोडा वगैरे गो ी िद या.⁸⁷ ६ तारखेला शहाजहान याने सौरवषार् माणे आपला तुला 
समारंभ मंडेल तलावाच्या काठावर केला. १४ तारखेला तो अजमेरला पोहोचला आिण अनासागरवर त्याने 
छावणी िदली आिण आपला बाप आिण आजा याचं्या माणेच तो शखे मुईन उ ीन िच ती याच्या कबरीपयत 
गेला. ितथे गे यानंतर मेवाडच्या मोिहमेवर असताना त्याने संगम रबरी दगडाचा दगार् बाधंण्याची जी 
ित ा केली होती त्या ित ेच्या पूतीर्साठी त्याने त्याबाबत हुकूम सोडले. अजमीरच्या सुभेदारीवर त्यानें 
महाबत खानाची नेमणूक केली आिण नंतर त्याने आगर्ा येथे जाण्यासाठी कूच केले. वाटेवर खान आलम, 
मुजफर खान मामूरी, बहादूरखान उजबेग, राजा जयिंसग, राजा भारत, स यद बारह वगैरे अमीरानी 
त्याच्या ट याट यावर भेटी घेत या. 
 
शहाजहानच्यानावे खुत् याचे वाचन 

अमान उ ा आिण बायाजीद याचें आगमन झा यानंतर इतर अमीराचं्या मतानुसार आसफ खानाने 
१९ जानेवारी १६२८ रोजी शहाजहान याच्या नाव े खूत्बा वाचला. याच िदवशी त्याने दावर बक्ष याची 
तुरंुगात रवानगी केली. दोन िदवसानंतर िखदमत पर तखान हा शहाजहानकडून दुसरे फरमान घेऊन 
आला. या फरमानानुसार आसफ खानाने दावर बक्ष आिण त्याचा भाऊ गुरशा प, शाहरीयार आिण ताहमूर 
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व होशगं या दानीयाल याच्या मुलानंा ठार मारले.⁸⁸ साराशं पाच अितशय िनरपराध अशा राजपुतर्ाचंा 
हकनाक बळी िदला गेला. जरी या संगी दैवाने शहाजहानवर कृपा केली तरी अखेरीला सूड देवतेला तो 
बळी पडला आिण िजवतंपणी त्याला आप या दोन मुलाचंी कठोरपणी झालेली हत्या आिण ितसरा मुलगा 
नाहीसा झालेला बघण्याचे नशीबी आले. 

 
आग्र्याच्या नजीक शहाजहान हा गुरुवार तारीख २८ जानेवारी १६२८ रोजी पोहोचला. १२ िदवस 

तो दहारा बागेमध्ये थाबंला याचे कारण राजधानी मध्ये शाही इतमामात वशे करण्यासाठी जी शुभ घिटका 
ठरिवली होती ती त्यानंतर होती. सोमवार तारीख ४ रोजी ज्योितषानी सािंगतले या वळेेवर न या 
बादशहाचा राज्यािभषेकाचा समारंभ पार पडला.⁸⁹ त्याच्या नावे खुत्बा वाचण्यात आला आिण त्याने अबलू 
मुजफर शहाबु ीन महमद साहीब िकराणसानी ही भ य पदवी धारण केली. अितशय जलद गतीने जाणाऱ्या 
जासूदाचंी दूरदूरच्या ातंामंध्ये शहाजहानचे राज्यारोहण झाले हे जािहर करण्यासाठी रवानगी करण्यात 
आली. बादशहाने या संगी अितशय उदारपणे जी खैर खरात केली त्यामध्ये शखे आिण स यद, कवी 
आिण ज्योितषी, िव ान आिण धािर्मक हे सवर् सहभागी झाले. हकीम रुकनाई काशी, सईदाई िगलानी आिण 
मीर सालीह यानी संगानुरुप अशी का य रचना केली आिण त्याब ल त्यानंा शहाजहान कडून भरपूर 
िबदागी देण्यात आली. 
 
वरील संगानुरुप झालेले समारंभ 

िदवाण-इ-आम मधून बादशहा जनान खान्यातं गेला. तेथे त्याचे अिभनंदन करण्यासाठी अजुर्मंद 
बानू बेगम, जहानआरा आिण इतर ि या त्याच्या भोवती जम या. त्यानंी त्याच्यावर सोने आिण चादंी याचंा 
वषार्व केला आिण मुक्त ह ताने गरीब गुरीबानंा दानधमर् केला. ेम आिण ममता या भावनाचंा त्याच्या वर हा 
जो वषार्व झाला त्याचा शहाजहान याला अितशय आनंद झाला आिण त्याने त्याची परतफेड अितशय िवपुल 
अशा देणग्या देऊन केली. त्याची बायको महाराणी मुमताज महाल िहला त्याने दोन लक्ष अ फी आिण 
सहालक्ष रुपये बक्षीस हणून िदले आिण ितच्याकरता दहा लाख रुपयाचंी वािर्षक नेमणूक करून िदली. 
जहानआरा बेगम िहला त्याने १ लक्ष अ फी आिण चार लक्ष रुपये िदले आिण सहा लक्ष रुपये वािर्षक 
नेमणूक करुन िदली. यापैकी अधीर् र म ितला शाही खिजन्यातून रोख देण्यात यावयाची होती आिण 
उरले या अध्यार् र मेच्या िकमती इतक्या जहागीरी ितच्या नाव ेकरण्यात आ या. इतर राजपुतर् आिण 
राजकन्या याचं्या करता तनखे आिण देणग्या देखील बाजूला काढण्यात आ या. बादशहाने आठ लक्ष रुपये 
आप या बायकोला िदले. त्यापैकी चार लक्ष ५० हजार रुपये दारा, शुजा आिण औरंगजेब याचं्या करता 
वगेळे काढून ठेवण्यात आले आिण उरलेली र म मुराद, लुतफु ा, रोशनआरा आिण सुर या बेगम याचं्या 
मधे वाटण्यात यावयाची होती. 
 
शहाजहान याने िदले या बढत्या 

अशा संगी दरबारातील मंडळी आिण अिधकारी यानंा बढत्या देण्याची आिण त्याचंा मानसन्मान 
करण्याची था होती. या थेचे शहाजहान याने आप या इतर कोणत्याही पूवर्जापेंक्षा अिधक सढळ हाताने 
पालन केले. पिह या थम त्याने सन्मान केला तो आसफखानाचा. त्याला त्याने आठ हजार जात आिण 
आठ हजार सवार, दो अ प िसह आ पा ही मनसब, चुलता ही पदवी आिण सा ाज्यातील सव  उमराव 
हा िकताब देऊन त्याचा सन्मान केला. यानंतर त्याने महाबत खानाला बढती िदली ती सात हजार जात 
आिण सात हजार सवार, दो अ प िसह आ पा ही मनसब आिण खान खानान या पदवीने िदली. या संबधंात 
आणखी काही नावाचंा उ ेख करणे जरूर आहे. ती नाव े हणजे वजीरखान, स यद मुज फर बारह, 
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िदलावर खान, बहादूर खान, सरदार खान, राजा िव  ठलदास आिण िखदमत पर तखान, ही होत. 
यापैकी पर तखान याला मीर तुजूक या जागेवर बढती देण्यात आली. 
 

बढत्या नंतर शहाजहान याने जे बदल केले ते शासन प तीत. राजिन  अिधकाऱ्यानंा त्याचं्या 
जागावंर कायम करण्यात आले तर ज्याचं्याब ल संशय होता आिण ज्यानी अव ा केली त्याचं्या जागी 
िव ासू सेवकाचंी भरती करण्यात आली. पिह या वगार्त आसफ खान, इितकाद खान, खान जहान आिण 
बाकर खान नज्म सानी हे होते. दुसऱ्या वगार्त िमजार् रु तूम, याचे जागी िबहार मधे खान आलम याला 
नेमण्यात आले; र वाजा अबूल हसन, याचे जागी काबलूमधे ल कर खानाची नेमणूक करण्यात आली; 
िफदाई खान, याचे जागी बगंालमधे कासीम खान जूवैनी याची नेमणूक करण्यात आली; सैफ खान याचे 
जागी गुजरात मधे िशरखान याला नेमण्यात आले; मुज फर खान, याचे जागी माळ यात महाबत खानाचा 
मुलगा खान जमान याला नेमण्यात आले; जहागंीर कुली याचे जागी अलाहाबाद मधे जान िसपार खान 
याला नेमण्यात आले आिण मुखलीस खान याचे जागी िद ी मधे कुलीज खान याला नेमण्यात आले. 
 
आसफ खानाचे आगमन 

राज्यािभषेका िनिम  करण्यात येणारे जे समारंभ होते याचंी समा ती आसफ खान याचे आगमन 
होईपयर्त झाली नाही. आसफ खान हा २६ फे ुवारी १६२८ रोजी आगर्ा शहराच्या पिरसरात पोहोचला. 
वाटेत तो िसकंदरा येथे थाबंला. त्याला भेटण्यासाठी मुमताज महाल आिण जहान आरा बेगम तेथे गे या. 
बराच काळ ताटातूट झा यानंतर मुलाचंी भेट झा यामुळे महाराणीला अितशय आनंद झाला. दुसऱ्या 
िदवशी आसफ खान याचे भ य वागत करण्यात यावे असा बादशहाने हुकूम िदला. दरबारातील सवर् मुख 
सरदारानंी त्याचे वागत करण्यासाठी जाव ेआिण त्याला दरबारात घेऊन यावे असा बादशहाने हुकूम 
िदला. त्याला राजपुतर्ा बरोबर झरोक्या जवळ नेण्यात आले. तेथे पाळी पाळीने राजपुतर्ानंी आपापले 
नजराणे बादशहाला अपर्ण केले. त्यानंतर शहाजहान हा खाली आला आिण त्याने अितशय वात्स याने 
आप या मुलानंा आिंलगन िदले आिण आसफखानाला आप या पायाचे चुबंन घेण्याची परवानगी िदली. 
बादशहाकडून अशा तऱ्हेचा अपूवर् सन्मान होणे हे त्याकाळात देखील अितशय अपूवर् असे समजले जाई. 
महाराणीच्या िवनंती वरून शाही िशक्याची अंगठी त्याच्याकडे सोपिवण्यात आली. त्यानंतर शहाजहान याने 
त्याची नेमणूक वकील या अिधकारावर केली. 

 
आसफ खानानंतर त्याच्या बरोबर लाहोर पयत जे अमीर आलेले होते आिण ज्यानी 

शहाजहानसाठी अितशय शौयार्ने लढा िदला होता त्यानंा बादशहाच्या भेटीसाठी दरबारात आणण्यात 
आले. शाय ता खान, सादीक खान, िशर खान, मीर िहसाम उ ीन अंजू, शहानवाज खान, मीर जु ला, 
मोतमद खान आिण ज्याचंी गणती करता येणार नाही असे इतर अनेक यानंा बादशहाच्या समक्ष नेण्यात 
आले. त्यानंी केले या कामिगरीब ल बादशहाने त्यानंा भरपूर बक्षीसी िदली आिण त्याचं्या िन ेब ल त्याचंी 
शसंा केली. 

 
साराशं एका नवीन कारकीदीर्ला सुरवात झाली. ही कारकीदर् िंहदु थानच्या इितहासात अितशय 

भ य झाली असे भा य इितहासकारानंी केले आहे. 
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तळटीपा 
 

करण ितसरे 
 
 

(१) कजवीनी, पान ३५ ब. 
 
(२) R. B., Vol. Ⅰ. p. 436. 
 
(३) रो, खंड १, पान १९१; मेथबो ड याने राजपुतर् खुरर्म याचे वणर्न पुढील माणे केले आहे; 

‘त्याच्या अंगात वतः ब लच्या ौढीची जी भावना होती ती त्याच्या अनुयायानी केले या 
तुतीच्या पोटी खास िनमार्ण झालेली न हती. तो महत्वाकाकं्षी होता. त्याने आप या 
भाग्योदयातं वतःच्या इच्छाशक्तीला काय ा माणे मानले आिण वैभवाचा तो पाठलाग 
करतो तो एका ा मुसलमाना माणेच.’ The English Factories in India (1624-23), p.46 
केरीज याने शहाजहानचे जे मू यमापन केले आहे त्यासाठी पहा, English Factories in India 
(1624-29) pp. 205·207. 

 
(४) R. B., Vol. Ⅱ. p. 206. 
 
(५) R. B., Vol. Ⅱ. pp. 187. and 189. 
 
(६) R. B., Vol. Ⅱ. p. 203. 
 
(७) R. B., Vol. Ⅱ. p. 209. 
 
(८) R. B., Vol. Ⅱ. p. 228. 
 
(९) R. B., Vol. Ⅱ. p.221. 
 
(१०) R. B., Vol. Ⅱ. p.200. 
 
(११) R. B., Vol. Ⅱ.p. 194. 
 
(१२) R. B., Vol. Ⅱ.p. 215. 
 
(१३) J.R.A.S. (1907), p. 599; Elphinstone, ‘History of India,’ Vot. Ⅱ, 368. 
 
(१४) Beni Prasad, ‘History of Jahangir,’ pp. 336–40 and notes. 
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(१५) सािलह, खंड१, पान १३७ आिण पाने १६३-६५. 
 
(१६) R. B., Vol. Ⅱ.p. 228; खु ावच्या खुनामधे शहाजहानचे अंग होते हे दशर्िवणाऱ्या 

समकालीन पुरा यासाठी पहा English Factories in India, 1622–23 िवशषेतः बगंहॅमची 
बुरहाणपूर ते सुरत ही पतेर् पान ५९ आिण पान ९४ आिण मेथवो डची मसूलीपटम ते सुरत ही 
पतेर् पान ५९ आिण पान ९८. मेथवो डने याबाबत काढलेले उद्गार िवशषे उ ेखनीय आहेत, 
“सुलतान खु ाव याची जी कारणािवना ातृहत्या झाली त्याबाबत अजूनपयत घेण्यात न 
आले या वच याचा सवर् बोजा ज्याचें हात रक्ताने माखलेले आहेत अशा साथीदारावंर 
कठोरपणे पडणार यात काहीच संशय नाही. हे साथीदार लाबंवरचे अंतर लक्षात घेता आिण 
त्याचं्या ने ानंी डोळेझाक के यामुळे खुनाची बातमी मोगल बादशहापासून लपवनू ठेवण्यात 
यश वी होतील. परंतु जगामधे अशी एक सवर्  शक्ती आहे की िजला बादशहा चा बादशहा 
असे हणता येईल ती कारणिवना आिण िव ासघाताने िनरपराध यक्तीच्या साडं या 
गेले या रक्ताब ल िशक्षा के यावाचून कधीही व थ बसणार नाही.” िपटर मंडी, पान २४४; 
िपएटर्ो डे ा हॅ े, खंड १, पान ५८; फुतूहात आिदलशाही मधे आलेला शहाजहानच्या 
बडंाब लचा वृ ान्त हा जरी ग धळ िनमार्ण करणारा असला तरी जहागंीरने मनातं नसताना 
देखील खु ावला शहाजहानच्या वाधीन कसे केले याचे अितशय बहारदार वणर्न त्या गंर्थात 
आप याला आढळते; गंर्थकतार् हणतो, ‘यानंतर काही काळाने खु ावचा खून झाला अशी 
बातमी कानावर आली.’ (पाने २८१-८५) 

 
(१७) R. B., Vol. Ⅱ.p. 231; इक्बालनामा, पान १९२; कजवीनी, पान १०२ ब; मािसर–इ–

जहागंीरी, पान १०५. 
 
(१८) कजवीनी, पान १०३ ब; सािलह, खंड १, पाने १६७-६८. जहागंीर शहाजहानला 

कंदहारकडे पाठिवण्याकरता तीन कारणासाठी उत्सुक होता: (१) कारण तो एक कतृर्त्ववान 
सेनानी आिण मुर वी मुत्स ी होता; (२) कारण इमाम कुली खानाने ामुख्याने शहाजहानच्या 
नावाचा जहागंीराला िंलिहले या आप या पतर्ात उ ेख केला होता (लाहोरी, खंड १, पाने 
२३२-३३), आिण (३) कारण जहागंीरला असे वाटले की शहाजहानचा अ बास बरोबर 
पतर् यवहार अस याने त्याचे शहाअ बासवर वजन पडेल. शहाजहान िवरू  काहीही 
करण्याचा जहागंीरचा िवचार देिखल न हता हे यावरून िस  होते आिण अजूनपयर्त 
नूरजहानचा त्याच्यावर फार थोडा भाव पडला होता. 

 
(१९) R. B., Vol. Ⅱ. pp. 234–35; यावळेी मोतमदखान हा दिक्षणेतून परतला. पहा 

इक्बालनामा, पान १९३. 
 
(२०) R. B., Vol. Ⅱ.p. 236 जहागंीरने आप या मुलाशंी वतर्णूक करताना इतकी अनुदारता 

दाखिवली की शहाजहानच्या मुलाबं ल त्याला जो मोठा आदर आिण माया वाटत असे 
त्याि त्यथर् आपण बदूंक हातात धरणार नाही ही त्याने केलेली ित ा मोडली. सुरतेचा एका 
पतर्ातं धोलपूरच्या करणाचा उ ेख आहे (The English Factories in India, pp. 90 and 
94) 
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(२१) इक्बालनामा पान १९४; कजवीनी, पान १०४; सािलह, खंड १, पाने १६८-६९. 
 
(२२) R. B. Vol. Ⅱ.p. 237; कजवीनी, पान १०४ ब. 
 
(२३) R. B. Vol. Ⅱ. p. 238–39; इक्बालनामा, पान १९६ 
 
(२५) शहाजहानचे िवचार. शातंत पूणर् होते असे िवधान कजवीनी अ िण मोतमदखान हे दोघेहीजण 

करतात. ते पुढे हणतात की उ रेकडे शहाजहान जो चाल करून गेला त्यामधे त्याची इच्छा 
आप या बापाला भेटण्याची आिण त्याच्या बरोबर समझोता करण्याचीच होती. परंतु 
त्याच्याबरोबर चडं सैन्य होते एवढी एकच गो  या िवधानाचा खोटेपणा िस  करण्यास 
पुरेशी ठरण्यासारखी आहे. इक्बालनामा पान २००, कजवीनी, १०५ ब. 

 
(२६) R. B., Vol. Ⅱ. p. 247; इक्बालनामा, पान २००. 
 
(२७) R. B., Vol. Ⅱ. pp.249–50; डे ा, हॅ े, पान १२१. 
 
(२८) R. B., Vol. Ⅱ. p. 248. 
 
(२९) R. B., Vol. Ⅱ. p. 249. 
 
(३०) R. B., Vol. Ⅱ. p. 250; इक्बालनामा पान २००. 
 
(३१) R. B. Vol. Ⅱ. p. 251; इक्बालनामा पान २०१. 
 
(३२) R. B. Vol. Ⅱ. p. 249; इक्बालनामा पान १९९; मािसर-इ जहागंीरी मधे मोतमदखानाच्या 

नावाचा समावशे केलेला आहे (पान १९०) 
 
(३३) याबाबत डे ा हॅले हणतो की “आसफखानाच्या बाबतीत असे हणतात की बडंखोरीच्या 

संशयावरून बादशहाने त्याला बिंद त करून ठेवले होते” (पान १२१); आगर्ा येथून 
िवलोबीने सुरतेला पुढील माणे पतर् पाठिवले, “बादशहा हा न ी आगर्ा येथे येईल आिण 
आसफ खानाला कैदी हणून लालावीरिंसग याचा वाधीन करण्यात आले आहे.” (The 
English Factories in India, 1622–23, p. 197) 

 
(३४) इक्बालनाम, पान १९५. 
 
(३५) व तुतः आसफखान याला आगर्ा येथे पाठिवण्यातं आले आिण ही जी घटना घडली ती 

महाबतखान याच्या इच्छेला मान देण्यासाठी हणूनच. कारण आपला क र शतर्ू जो आसफ 
खान त्याची उचलबागंडी झा या खेरीज दरबारातं हजर होणे ा गो ीला महाबतखानाची 
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मान्यता न हती. मोतमदखानाच्या वृ ान्ता माणे आसफखान याला बगंालकडे पाठिवण्यात 
याव ेअशी मूळ सूचना नूरजहानची होती. R. B., Vol. Ⅱ. p. 245; इक्बालनामा, पान १९५; 
डे ा हॅ ेयाबाबत िलिहतो “आग्र्याहून खिजना हलिवण्याचा हुकूम आसफखानाला देण्यात 
आला अशी जी त्याच्याब लची अखेरची बातमी आहे त्यावरून बादशहाचा त्याच्यावर िव ास 
होता ही गो  िस  होते.” (पान ५९). 

 
(३६) खिजना हलिवण्याच्या कामात आसफखान याला इितबार खान याने बहुधा ितबधं केला 

असावा. अथार्त इक्बालनामा आिण मािसर-इ-जहागंीरी ा गंर्थातील हकीकती 
खबरदारीच्या ज्या उपाय योजना करण्यात आ या त्याचे ेय आसफ खान याला देतात. 
तुजुक इ-जहागंीरीबाबत बोलावयाचे हट यास या काळापासूनच गंर्थातील हकीकत 
मोतमदखानाने पुढे चालू केली. पहा इक्बालनामा, पान १९९; मािसर-इ-जहागंीरी. पान १८९ 
ब; R. B., Vol. Ⅱ. p.248. 

 
(३७) R. B., Vol. Ⅱ. p. 246. 
 
(३८) इक्बालनामा पान १९८. 
 
(३९) R. B. Vol. Ⅱ. p. 251; इक्बालनामा पान २०१; मािसर-इ-जहागंीरीने अबदु ाखानाच्या 

वतर्नाचे समथर्न केले आहे. त्यात असे हटले आहे की बादशहा आिण स ा ी या दोघािंवरू  
त्याच्या मनात आकस होता (पान १९० ब); सािलहने या हकीकतीत भर घालून हटले आहे 
की ‘अबदु ाखानाची राजपुतर्ाबरोबर हातिमळवणी आहे आिण तो खोटे अहवाल तयार करुन 
ते खरे अस याची ग्वाही सादर करतो या गो ी मािहत नस यामुळे जहागंीरने या जागेवर 
अबदु ाखानाची िनयुक्ती केली. (खंड१, पान १७१); हबर्टर् याने अबदु ाखानाचे वणर्न 
त्याकाळचा ‘वातकु ु ट’ असे केलेले आहे (पान ९५). 

 
(४०) R. B., Vol. Ⅱ. pp. 254-55; याबाबत इक्बालनामा, पाने 202–203 आिण मािसर-इ 

जहागंीरी, पान १९१ यामधील मजकूर अितशय तर्ोटक आहे. 
 
(४१) R. B., Vol. Ⅱ. pp. 258–59; इक्बालनामा, पान २०४. 
 
(४२) R. B., Vol. Ⅱ. p.259; इक्बालनामा, पान २०३. 
 
(४३) गौरी शकंर हीराचदंर् ओझा, ‘राजपुताना का इितहास’ (History of Rajputana), पाने 

८२४-२५. 
 
(४४) इक्बालनामा, पान २०९, R. B. Vol. Ⅱ. pp. 271–272. 
 
(४५) R. B., Vol. Ⅱ. p. 274; इक्बालनामा, पान २१०; मािसर-इ-जहागंीरी, पान १९४; मािसर-

इ-जहागंीरी, पान १९४; मािसर-उल्-उमरा, खंड १, पान ७०६. 
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(४६) R. B. Vol. Ⅱ. p. 278. 
 
(४७) R. B. Vol. Ⅱ. pp. 278–79 
 
(४८) R. B. Vol. Ⅱ. pp. 278–79. 
 
(४९) सािलह, खंड१, पान १७७. 
 
(५०) डे ा हॅ े याबाबत िलिहतो, “त्याच्या बापाच्या िभतीपोटी कुतुबशहाने त्याला (शहाजहान) 

मदत केली नाही तर त्याब ल त्याच्या मनात जी आदराची भावना होती त्या भावनेपोटी 
कुतुबशहाने त्याला आप या राज्यातून काढून लावले नाही. परंतु शहाजहानने त्याच्या 
राज्यातील ज्या िविश  छो ाशा देशात आसरा घेतला होता त्या छो  याशा देशाच्या 
मालकी ह ाचा आनंद उपभोगण्यास मातर् त्याने त्याला मना केले नाही.” (पान ४१९); 
शहाजहानला ज्या अटींवर गोवळक  यात वशे करण्यास परवानगी देण्यातं आली होती 
त्याचें वणर्न मसलीपटमहून सुरतेला पाठिवले या आप या पतर्ात थॉमस आिण जॉन डॉड 
यानंी केलेले आहे (The English Factories in India, pp. 313–15.) कजवीनी, पान १०६; 
इक्बालनामा, पान २१५; R. B. Vol. Ⅱ. p. 291; हदीकत-उस-सलातीन, पान २२९; 
फुतूहात-इ-आिदलशाही, पाने २८५-८७. 

 
(५१) शहाजहानने केलेली ही हालचाल जहागंीरच्या नजरेस आली. R. B., Vol. Ⅱ. pp. 280–

81; सािलह, खंड १, पाने १७७-७८. 
 
(५२) हा जिमनदार हणजे िगरधर होय असे िवधान इक्बालना यातं आहे. (पान २१७). 
 
(५३) सािलह मधील वृ ान्ता माणे अहमदबेग याने शहाजहानची वाट बदं केली आिण त्याच्या 

बरोबर यु  केले. परंतु या यु ात त्याचा पराभव झाला आिण नंतर त्याने बगंालकडे माघार 
घेतली (खंड १, पान १७९.) 

 
(५४) R. B. Vol. Ⅱ. p.299; इक्बालनामा, पान १२८; सािलह, खंड १, पान १८०. 
 
(५५) कजवीनी, पान १०६ ब; इक्बालनामा, पान २१९; इ ािहमखान याने माघार घेतली तो िक ा 

हणजे अकबरनगर हा न हे; त्याने आप या संरक्षणासाठी माघार घेतली ती आप या मुलाच्या 
कबरीत. ही कबर लहान होती त्यामुळे ितच्या िवरु  ह याला त ड देणे सहज शक्य होते. 

 
(५६) ा लढाईच्या सिव तर वृ ान्तासाठी पहा इक्बालनामा, पाने २१९-२२ मािसर-इ-जहागंीरी, 

पान १९८; सािलह, पाने, १८१-८४; कजवीनी, पाने, १०६-१०७ ब. 
 
(५७) इक्बालनामा, पान २२२; मािसर-इ-जहागंीरी, पान १९८ ब. 
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(५८) इक्बालनामा, पान २२२; रोहटसच्या अिधक सिव तर मािहतीसाठी पहा कजवीनी पान 

१०७. 
 
(५९) R. B., Vol. Ⅱ. p. 294. 
 
(६०) इक्बालनामा, पाने २३२-३४; लढाईच्या सिव तर हकीकतीसाठी पहा मािसर-इ-जहागंीरी, 

पाने २०२ ब– २०५ब; शहाजहानने आप या स ागारानंी िदले या स यानुसार जौनपूर 
मधून माघार घेतली एवढेच िवधान कजवीनी याने केले आहे (पान १०९ब) सािलहचा कतार् 
याबाबत असे हणतो की आप या बापाने आप या िवरु  पाठिवले या सैन्याबरोबर यु  
करणे योग्य होणार नाही असा िवचार शहाजहानने केला आिण जौनपूरहून माघार घेतली 
(खंड १, पान १८७) 

 
(६१) इक्बालनामा, पान २३९. 
 
(६२) इक्बालनामा, पान २४४. 
 
(६३) इक्बालनामा, पाने २४८-४९. 
 
(६४) इक्बालनामा, पान २७४; कजवीनीने ही र म १० लक्ष रुपये अशी िदली आहे (पान १०९ ब) 
 
(६५) इबाक्लनामा पान २४५; मािसर-इ-जहागंीरीने िवधान केले आहे की दिक्षणेच्या सरदारातं 

त्याच्याब ल असंतोष िनमार्ण झा यामुळे त्याची दुसरीकडे नेमणूक करण्यातं आली. (पान 
२१३). 

 
(६६) बगंहॅम या लढाईच्या वळेी त्यक्ष हजर होता आिण त्याने या लढाईचा अितशय रोमहषर्क 

वृ ान्त सादर केला आहे. 
 
(६७) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पाने २९३-९५; हदीकत–उस–सलातीन, पान २९२. 
 
(६८) सािलह, खंड १, पान १९३. 
 
(६९) आलम आराय अ बासी, पाने २४३ब-४४; जामउल्इन्शा, पाने २११-१४; जामअल्, 

मरािसलात, पाने २२६-२७. 
 
(७०) आलम आराय अ बासी, पाने २७५ब-७६; जामउल्इन्शा, पान २१४–१६; जामअल् 

मरािसलात, पान २२८. 
 
(७१) आलमआराय अ वासी, पाने २७५ब-७६. 
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(७२) जामउल्इन्शा, पाने २१६-१८; जामअल् मरािसलात, पान २२७. 
 
(७३) इक्बालनामा, पान २८०. 
 
(७४) जामअल् मरािसलात पान २२७. 
 
(७५) इक्बालनामा, पान २८९; कजवीनी, पान १११ ब; समकािलन वृ ान्तासाठी पहा. President 

Kerrige’s letter to E.I.Co. (The English Factories in India, 1624-29), pp. 204–
205. 

 
(७६) इक्बालनामा, पान २९४; कजवीनी, पान ११३ब; नूरजहानचा शाहिरयार बाबतच्या 

िहतसंबधंाकरता पहा. The English Factories in India (1624-29), pp. 171-72. 
 
(७७) इक्बालनामा, पान २९४; कजवीनी, पान ११४. 
 
(७८) इक्बालनामा, पान २९९; कजवीनी, पान ११४; लाहोरीने याबाबत असे िवधान केले आहे की 

आसफखानाने बुलाकीच्या (दावर वख्श) नाव े ाही िफरिवली अस याने, या राजपुतर्ाना 
जवळ ठेवणे त्याला श त वाटले नाही, आिण हणून त्याने त्यानंा सािदकखानाच्या वाधीन 
केले (खंड १ पान ७२). 

 
(७९) इक्बालनामा, पाने २९६-९७; कजवीनी, पाने ११५-१७. 
 
(८०) इक्बालनामा, पान २९४. 
 
(८१) इक्बालनामा, पान २९४. 
 
(८२) इक्बालनामा. पान २९८; कजवीनी, पान ११७; िमरातइ अहमदी पान ८१ब. 
 
(८३) इक्बालनामा, पान २९९; कजवीनी पान ११८. 
 
(८४) इक्बालनामा पान ३००; कजवीनी, पान ११८ब; िमरातइ अहमदी. पान ८२. 
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(८७) कजवीनी, पान १२०ब; कजवीनी याबाबत असे सागंतो की करणला ५००० जात आिण 
५००० सवार इतकी मनसब देण्यात आली (खंड १, पान ८०). गौरीशकंर हीराचदंर् ओझा 
(History of Rajputana), राजपुताना का इितहास, p. 828. 

 
(८८) कजवीनी, लाहोरी आिण मोतमद खान यानंी असे ठासून सािंगतले आहे की शहाजहानच्या 

आ ेवरून पाचही राजपुतर्ाना ठार करण्यात आले. परंतु पिर्शयाच्या ऐितहािसक वृ ान्तात 
आिण काही युरोिपयन वाशाचं्या हकीकतीत आप याला बुलाखी अथवा दावरबख्श याचा जो 
जीव बचावला त्याबाबत अितशय चमत्कारीक असे कथन केलेले आढळते. असे हणतात की 
दाबरबख्श याने आप याबदली दुसऱ्या माणसाला ठेवनू पलायन केले (तािहर वहीद, पान 
१७ब). जाम-इ-मरािसलात येथे पिर्शयाच्या शहाने सुलतान बुलाकी याला िलिहलेली दोन 
पतेर् आप याला आढळतात (पान २६३) खुतद-इ-बरीन, पाने २५९ ब-२६१ ब. बुलाकी हा 
कजवीनमध्ये अस याब ल पुरा यासिहत िवधान मनँ्डेत् लो यान केले आहे, पान ११९. हबर्टर् 
हा देिखल याच गो ीचा पुनरु ार करतो. मनुची (खंड १, पान १८१) आिण टॅ हरिनयर 
(खंड १, पान ३३८) देिखल हीच घटना आप या हकीकतीत देतात. टॅ हरिनयरने तर असे 
िवधान केले आहे की बिर्नयर याने बुलाकीला त्यक्ष पािहले आिण त्याचे त्याच्यावर बोलणे 
झाले. (पान ३३९). परंतु गो याचा हॉइसरॉय िफिलप बादशहाला िलिहले या एका पतर्ातं 
कळिवतो की हा माणूस तोतया होता. (The English Factories in India (1630-33), Ⅵ, 
no, 1) 

 
(८९) राज्यारोहणाच्या सिव तर वृ ान्तासाठी पहा कजवीनी, पाने १२१ ३२; लाहोरी, खंड१, पाने 

८२-९९. लाहोरीने असे िवधान केले आहे की आसफखानाच्या सूचनेवरून शहाजहानने 
िशहाबु ीनच्या िंबरूदावलीचा ि वकार केला (पान ९६). 
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करण ४ थे 

 
सरकार िवरु  बंडे 

 
शहाजहानच्या कारिकदीर्मध्ये जी तीन महत्वाची बडें उ  भवली ती बडें हणजे िंहदु थानातंील 

मुसलमानी कारिकदीर्च्या इितहासातं सवर्साधारणपणे जी वृि  आप याला नेहमी आढळून येत असे त्या 
वृि चेच पुनरु ीवन झा याचे िनदशर्क आहेत. यापैकी त्येक बडंाचे पुढारीपण हे जहागंीरच्या 
मजीर्मध या यिक्तकडे होते, हा एक केवळ योगायोग होता असे हणता येण्यासारखे नाही. जहागीरीची 
प ित नाहीशी करून आिण कायर्क्षमतेवर भर देऊन अकबराने सावर्भौम स ा आिण अमीर उमराव याचं्या 
मधील संबधंाला एक नवीन तऱ्हेचा उजाळा िदला. या नवीन धारणेनुसार अमीर उमरावाकंडून अिधक 
ताबेदारीच्या भावनेची अपेक्षा बादशहाने केली. अमीर उमरावाचें बादशहाबाबत जे काही कतर् य होते त्या 
कतर् याचा एक भाग हणून बादशहाजवळील त्याचंी िन ा आिण भिक्तभाव याचंी गणना होऊ लागली. या 
कतर् याच्या भावनेपोटी त्यानंा कोणतेही खास अिधकार िमळणार न हते तर त्याचं्या अिधकाराचंी या ती 
बादशहाच्या मजीर्तून िमळणाऱ्या अिधकारापुंरतीच मयार्िदत रािहली. दुसऱ्या श दातं सागंावयाचे झा यास 
बादशहाचे आप या अमीर उमरावाकंडे कस याही तऱ्हेचे ऋण राहू शकत न हते. िनरंकुशपणे जुलमी राज्य 
िटकिवण्यासाठी अितशय जरूर असलेली हीयोग्य अशी तत्व णाली होती. ा तत्व णालीचा जहागंीरच्या 
कारकीदीर्त ऱ्हास झाला इतकेच न हे तर ही तत्व णाली त्याज्य देिखल ठरिवण्यातं आली. या गो ीचे 
पिरणाम निजकच्या काळातं मोगल सावर्भौमत्वाला धोका देण्याइतके जरी गंभीर ठरले नाहीत तरी 
सरतेशवेटी मोगल सा ाज्याचा नाश घडवनू आणण्यास जी एक वाईट गो  कारणीभतू झाली त्या गो ीला 
फार मोठे ोत्साहन िदले गेले. पुढील हकीगतीमध्ये काहंी उदाहरणे िदलेली आहेत त्यावरून आप याला 
असे िदसून येईल की त्याचं्याच वतःच्या देशातं िद या गेले या जहागीरी िंकवा जादा दाखिवला गेलेला 
पक्षपात िंकवा या दोन्ही गो ींचे एकीकरण राज्यामध्ये बडंाचंा उदेर्क होण्यास कारणीभतू ठरले. 
 
खानजहान 

खानजहान याच्या शरीराची घडण मोठी मदार्नी होती आिण िदसायला तो अितशय देखणा होता. 
जरी जन्मतःच त्याच्यावर ी चा वरदह त न हता तरी दैवाची त्याच्यावर मेहरनजर होती. त्यामुळे त्याचे 
जीवन मो ा सुखात आिण िवपुलतेत त्याला यतीत करता आले. जातीने तो अफगाण अस यामुळे 
मानापमानाच्या बाबतीत तो अितशय संवदेनाशील होता. त्याची वागण्याची तऱ्हा आडदाडंा सारखी होती 
आिण त्याची वागणूक गिर्व  अशी होती. िनसगार्ने यिक्तगत धाडसाच्या बाबतीत त्याच्यावर पूणर्पणे 
वरदह त ठेवला होता. परंतु तो कुशल सेनानीही न हता िंकवा बुि मान मुत्स ीही न हता. तो भावनावश 
आिण िंहमतवान होता परंतु त्याच्यामध्ये सहनशक्ती फार थोडी होती. तो िंहदंूचा अितशय ेष करी परंतु 
वतःच्या धािर्मक समजुतीबाबत तो सनातनी वृ ीचा होता असे मातर् हणता येणार नाही. आपण सु ी 
पथंाचे अनुयायी अस याचे तो सागें परंतु तो बहुतेक करून पिर्शयन मंडळीच्या संगतीत रहात असे. त्याची 
नेहमीची एक हण होती आिण ती हणजे अलीच्या ठायी भक्तीभाव अस याखेरीज कोणाच्याही अंगी 
शूरपणा येणे अशक्य आहे. शखे फजलु ा बुरहाणपुरी याच्यावरील भावामुळे त्याच्या अंगी सुफी पथंाब ल 
आवड िनमार्ण झाली. असे हणतात कीं त्याने अनेक रातर्ी दरवशे आिण धम पदेशक याचं्या संगतीत 
घालिव या. अशा तऱ्हेने खानजहान आिण बादशहा जहागंीर या दोघामंध्ये पु कळच गो ींत सारखेपणा 
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होता. जहागंीरच्या कारिर्कदीर्त खानजहान याची अितशय झपा ाने झालेली भरभराट याचे कारण हणजे 
वरील गो  होय.¹ 
 
दिक्षणच्या सु याचीं ताबेदारी 

या पूवीर्च्या करणातं शहाजहान याच्या बडंाचा कसा िबमोड करण्यातं आला आिण ा 
िठकाणाहून त्या िठकाणी त्याचा िपच्छा बादशाही फौजा काढीत असतानंा त्याला िनजामशहाकडे आ य 
घेणे भाग पडून कस हतबल करण्यातं आले या संबधंी हकीगत सागंण्यातं आली आहे. त्याच्या ज त 
करण्यातं आले या जहागीरी पैकी गुजराथ, दावरबक्ष याच्याकडे लावनू देण्यातं आला आिण त्याचा मामे 
आजा खान आजम याला त्याचा पालक हणून नेमण्यातं आले.² परंतु वरील नेमणुकीनंतर थो ाच 
अवधींत खान आजम मरण पावला³ आिण दावरबक्ष याला दरबारामध्ये परत बोलािवण्यातं आले. त्या 
ातंाचा ताबा घेण्यासाठी हणून खानजहान याला पाठिवण्यात आले.⁴ काहंी काळानंतर नूरजहान िहच्या 
सूचनेवरून राजपूतर् परवीज याचा पालक महाबतखान याची जागा घेण्यासाठी हणून त्याला पाठिवण्यात 
आले.⁵ परवीजच्या मृत्युनंतर दिक्षणेचा सुभेदार हणून त्याची नेमणूक कायम करण्यातं आली.⁶ येथे त्याने 
िनजाम शहाबरोबर मतैर्ीचे संबधं जोडले आिण ३ लक्ष रुपये घेऊन बालाघाट िनजाम शहाच्या वाधीन 
केला.⁷ 
 
राजकीय वातावरणांब ल त्याने केलेले चुकीचे समालोचन 

अशा तऱ्हेने जहागंीरच्या मृत्यनंूतर खानजहान हा मोगल सा ाज्याचा दर्ोही ठरला. दर यान मोगल 
दरबारातंील झपा ाने बदलत जाणाऱ्या राजकीय वातावरणाचे त्याने अवलोकन केले. त्याच्या 
दृि कोनातून िंसहासनाकिरता होणारा झगडा हा शाहिरयार आिण दावरबक्ष याचं्यामध्येच होता. 
दरबारातंील खऱ्या पिरि थतीिवषयी तो पूणर्पणे अनिभ  रािहला. नूरजहान िहला यश िमळेल याब ल 
त्याची पूणर् खातर्ी झाली होती आिण ितची आप याला सहजतया समजूत घालता येईल असा त्याने िवचार 
केला.⁸ दुदैवाने शहाजहानला िंसहासन िमळण्याची िकतपत आशा आहे या बाबतचा योग्य तो अंदाज 
त्याला करता आला नाही. िंकबहुना अशी शक्यता संभवतच नाही अशी त्याने क पना केली असावी अस 
मानण्यास जागा आहे. खानजहान हा हुषार मुत्स ी िनि तच न हता आिण दुसरे हणजे आसफखान याच्या 
योजना हणजे फार जपून ठेवलेली अशी गुिपते होती की ज्याब ल फारच थो ाना मािहती होती. अशा 
पिरि थतीत त्याचे िमतर् दयार्खान रोिहला आिण दिक्षणेचा िदवाण फािजलखान यानी िदले या दु  
स यामुळे तो चुकीच्या मागार्ने गेला यातं काहीच आ यर् नाही. िंसहासनावर अिधकार सागंणाऱ्या दोन 
ित पध्यार्मधील कलहाचा शवेट होईपयर्त थाबंण्याचा स ा या दोघानंी त्याला िदला होता. 

 
खानजहानकडून शहाजहानच्या तावाची फेटाळणी 

त्यक्ष व तुि थतीत त्यानी खानजहान आिण शहाजहान या दोघामंधील संबधं िनि तपणे तोडले 
असे हणण्यास काहंीच हरकत नाही. त्यानंी खानजहान याला असे सािंगतले की शहाजहान याने सैन्याच्या 
मुख्य सेनापतीच्या पदावर व तुतः खानजहानचा अिधकार असताना ते महाबतखानाला िदले.⁹ हणून 
जे हा जान िनसारखान बुरहाणपूर येथे शहाजहानकडून िनरोप घेऊन आला ते हा खानजहानची मनि थती 
पर पर िवरोधी भावनानंी ि धा झाली होती. त्याने अितशय थंडपणे जान िनसारखानाचे वागत कले आिण 
त्याने आणले या पतर्ाला कोणत्याही तऱ्हेचे उ र न देता आिण कोणताही िश ाचार न पाळता त्याला 
िनरोप िदला. त्याने जान िनसारखानाला फक्त त डी असे सािंगतले की शहाजहानची चाकरी करण्याच्या 
पिरि थतीत तो नाही.¹⁰ 
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खानजहानची शरणागती 

जान िनसारखान परत यानंतर खान जहान याने बुरहाणपूरहून माळ याकडे कूच केले. त्यातं 
त्याचा उ ेश माडूंचा सुभेदार अबदूरर् र ाक मामुरी याच्याकडून ते शहर िहसकावनू घेण्याचा होता.¹¹ 
त्याच्या समवते राजा जयिंसग आिण गजिंसग हे दोघेजण होते. परंतु शहाजहान अजमीर येथे आ याचे 
त्याचं्या कानावर येताच ते दोघेजण त्याला सोडून गेले.¹² पिरि थती इतक्या िनकरावर आली ते हा 
खानजहान याला आपण कोणत्या भयानक संकटातं सापडलो आहोत याची अखेर जाणीव झाली आिण 
आपली अ  ूबचावयाची अस यास न या बादशहाला शरण जाण्याखेरीज दुसरा मागर् नाही याची त्याला 
खातर्ी पटली. यानुसार शहाजहानची माफी मागण्यासाठी आिण आपला आ ाधारकपणा आिण िन ा 
याब ल त्याला आ ासन देण्यासाठी त्याने एका दूताची रवानगी आगर्ा येथे केली. बादशहाने मो ा 
सौजन्याने खानजहानतफ आले या आवदेनाचा ि वकार केला. वऱ्हाड आिण खानदेश या ातंाचं्या 
सुभेदारीवर त्याला कायम केले आिण दिक्षणेमधील गमावलेला मुलूख परत िंजकून घेण्याची त्याला आ ा 
िदली.¹³ 
 
दिक्षणेमधून बदली 

परंतु दिक्षणेमध्ये कोणत्याही कारचे पिर म करण्यास खानजहान हा नाखूष होता.¹⁴ जे हा ं
बादशहाच्या हे दृ ोत्प ीस आले ते हा त्याने त्याची माळ यातं बदली केली. जुजहारिंसग हा दरबारातूंन 
पळून गे यावर त्या बडंखोराला वठणीवर आणण्याच्या कामामध्ये महाबतखानाला सहकायर् देण्याचा 
खानजहान याला हुकूम देण्यात आला. जुजहारिंसग याने लौकरच शरणागती िदली. यानंतर खानजहान 
याला दरबारातं हजर होण्यािवषयी हुकूम देण्यातं आला. दरबारातं आ यानंतर त्याचे ज्या तऱ्हेने वागत 
झाले त्यामुळे तो अितशय िवमन क झाला. त्याचे वागत करण्यासाठी दरबारातंील कोणताही मनु य पुढे 
आला नाही आिण त्याला मानवदंना करण्यासाठी कोणतीही तयारी करण्यातं आली नाही. परंतु जहागंीर 
बादशहाच्या कारिर्कदीत खानजहान याला जो मान देण्यातं येत असे तो िवचारात घेऊन शहाजहान याने 
महाबतखान याला िद ी येथे पाठिवले. कारण महाबतखान याचा ल करी हु ा हा उ  ितचा अस यामुळे 
आिण त्याला खान खानान ही पदवी अस यामुळे खान जहान याला तो मुजरा करणे शक्य न हते.¹⁵ 
 
खानजहान याची दुमुर्खलेली वागणूक 

परंतु ज्या अि तीय अशा िवशषे ह ाचंी आिण मान मरातबाचंी त्याला सवय लागून गेली होती 
आिण ज्या गो ी आपला अिधकार हणूनच आप याला ा त झा या आहेत असा तो िवचार करीत असे, 
त्याबरोबर तुलना करतानंा वरील कार हणजे काहंीच न हते. या गो ींच्या अनुषंगाने त्याच्या मनातं 
अपमानाची आिण शरमेची जी भावना िनमार्ण झाली त्यामुळे तो उदासीन आिण संशयी बनला. जे हा त्याला 
त्याच्या अनुयायानंा कमी करण्याब ल हुकूम देण्यातं आला आिण त्याच्या काहंी जहािगरी परत घेण्यातं 
आ या ते हा मातर् तो भयभीत झाला.¹⁶ ा गो ी जणू काहंी पुरेशा न हत्या हणून की काय आणखी एक 
संग घडून आला. त्यामुळे खानजहान अिधकच भयिभत झाला. एका रातर्ी मुखिलसखान याचा मुलगा 
िमरजा ल करी चे ेमध्ये खानजहान याच्या मुलाजंवळ हणाला कीं त्यानंा आिण त्याचं्या बापाला लौकरच 
तुरंुगातं टाकण्यात येणार आहे. हे ऐक यानंतर खानजहान याची िह मत खचली आिण तो आप या 
िनवास थानाकडे िनघून गेला. त्याच्या दोन हजार अफगाणानंा त्याने वतःभोवती पहारा करण्यासाठी 
ठेवले, आिण त्याने दरबारातं जाणे सोडून िदले. 
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समेट 
त्याची गैरहजेरी शहाजहानच्या ताबडतोब ध्यानामध्ये आली. या गैरहजेरीच्या कारणाची त्याने 

आसफखानाजवळ चौकशी केली. अिधकृतपणे त्याच्याकडे आले या अहवालाने त्याचे जे हा समाधान झाले 
नाही ते हा ंत्याने खानजहानकडे त्याच्या दरबारातंील गैरहजेरीचे कारण िवचारण्यासाठी इ लामखानाची 
रवानगी केली. इ लामखानाजवळ आप याला वाटणाऱ्या िभतीची खानजहान याने उघड उघड कबुली 
िदली आिण त्याला असे सािंगतले की बादशहाकडून त्याच्याकडे त्याच्यावर मेहरबानी दाखिवणारे असे 
फमार्न जर आले तरच त्याच्या मनाला पुन्हा शातंी िमळेल. आसफखानाच्या मध्य तीमुळे शहाजहानने 
खानजहान याला धीर देणारे असे एक पतर् िलिहले. या पतर्ामुळे तेव ापुरते तरी खानजहान याचे समाधान 
झाले.¹⁷ परंतु आप याला धोका देण्याचा बादशहाचा हेतू नस याब ल त्याची िनणार्यकपणे खातर्ी करणे 
अशक्य होते. 
 
खानजहानच्या िभतीची कारणे 

याउलट निवन कारभाराचे त्याने जसजसे अिधकािधक िनिरक्षण केले तसतशी त्याची िभती 
वाढतच गेली. त्याच्या असे दृ ीस आले की सरकारी कामकाजाच्या प ित या अिधकािधक कडक होत 
चाल या आहेत आिण खऱ्या खोटयाची चाड नसणाऱ्या कामचुकार अिधकाऱ्यानंा त्याचं्या कृत्याचा जाब 
िवचारण्यातं येत आहे. त्याच माणे मध या अंदाधंुदीच्या काळामध्ये ज्यानंी बेकायदेशीर मागार्नीं आपला 
फायदा करून घेतला होता त्यानंा आता वठणीवर आणले जात आहे आिण न या बादशहाच्या 
पक्षािंभमान्यानंा जागा करून देण्यासाठी जहागंीरच्या मजीर्त या लोकानंा दूर करण्यातं येत आहे. याचे एक 
उदाहरण हणजे जुजहार िंसगाबाबत घडलेली गो  हे होते. दुसरे उदाहरण हणजे लाहोर येथे शाहिरयार 
याने वच्छंदीपणे उधळले या पैशाची वसुली करण्याचे बादशाही अिधकाऱ्याचें यत्न हे होते. या संगानंी 
त्याला घाबरवनू टाकले आिण त्याच्या हातून झाले या अपराधाचंी टोचणी त्याच्या मनाला लाग यामुळे 
त्याची पिरि थती जीवावर उदार झा यासारखी झाली. 

 
त्याने िनजामशहाकडुन फार मोठी लाचं घेतलेली होती. मोगलानंी गमावलेला मुलूख परत 

घेण्यासाठी यत्न करण्यात त्याने उघडउघड नकार िदला होता आिण शहाजहानकडून िनरोप घेऊन 
आले या ितिनधीला त्याने अिश ाचार पूवर्क परत पाठवनू िदले होते. अशा िरतीने वतःच्याच दृ ीला तो 
एखा ा गुन्हेगारासारखा आिण रा टर्दर्ो ासारखा वाटत होता. स ेच्या आिण भावीपणाच्या उंच 
जागेवरून आपण िहनपणा आिण बदनामीच्या खोल गतत पडलो आहोत हा केवळ िवचारच त्याच्या 
अपमानावर डागण्या देणारा होता. त्याला भावीकाळात िमळणाऱ्या िशके्षब ल ज्या अफवा पसर या होत्या 
त्यामुळे त्याला झालेले दुःख आिण िनराशा ही अिधकच िवकोपाला गेली. त्याच्या वभावात फार काळपयत 
खोटेपणाचा बुरखा पाघंरून रहाणे हे शक्य न हते आिण हणून त्याने पळून जाण्याचा िन य केला. 
 
खानजहानचा पळून जाण्याचा बेत 

५ आक्टोबर १६२९ या िदवशी रातर्ी आसफखान याची पहारा चढिवण्याची पाळी होती. त्याच्या 
काहंी अनुयायाचंी घरे खानजहान याच्या अगदी घराजवळ होती. खानजहानचा आग्र्याला पळून जाण्याचा 
बेत अस याची बातमी त्यानंी आसफखान याला िदली. यावर बादशहाला या गो ीची खबर देण्यासाठी 
आिण खानजहान याच्या घराला वढेा घालून त्याला िशक्षा करण्यासाठी बादशहाची परवानगी घेण्याकरीता 
आसफखानाने वजीरखान याला रवाना केले. परंतु शहाजहानने खानजहान याला नुकतेच त्याला क्षमा 
करणारे जे फमार्न पाठिवले होते ते लक्षातं घेऊन शहाजहान याने वरील परवानगी देण्याचे रोखून धरले 
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आिण खानजहान याचा पळून जाण्याचा बेत हा मूतर् वरुपात उतरेपयत आसफखान याला थाबंण्यास 
सािंगतले. 
 
खानजहानचा पाठलाग 

जे हा ं रातर्ीचा पिहला हर उलटला ते हा ं खानजहान, आपले नातेवाईक आिण िमतर्मंडळी 
याचं्यासह पळून गे याची बातमी बादशहाला देण्यासाठी आसफखान घाईघाईने ितकडे िनघाला.¹⁹ 
बडंखोराचंा पाठलाग करण्याचा शहाजहान याने खाजा अबुल हसन, स यद मुज फर खान, नसीरीखान, 
राजा जयिंसग, खान जमान, स दर खान, अलावदीर् खान, िफदाईखान, मोतमदखान आिण इतर अनेक 
अिधकारी यानंा हुकूम िदला. वरील अिधकाऱ्यापैंकी स यद मुज फर खान, राजा िव  लदास, खवास 
खान, िखदमत पर तखान आिण पथृ्वीराज राठोड वगैरेनी रातर्ीची चमत्कारीक वळे आहे िंकवा 
आप याजवळ असले या वाराचंी संख्या फार थोडी आहे या गो ींची पवार् न करता भ या पहाटेच्यावळेी 
झपा  याने कूच केले आिण खानजहान आिण त्याचे अनुयायी यानंा धोलपूरनजीक गाठले. 
 
खानजहानला बादशाही फौजा गाठतात 

समोर चबंळ नदीचे पसरलेले पाणी आिण पाठीमागे सूड घेण्यासाठी स  झाले या तलवारी अशा 
पिरि थतीत जे हा ंबडंखोर सापडले ते हा ंत्यानंी आजूबाजूच्या खा ा आिण उताराचं्या जागाचं्या िठकाणी 
आपले मोके पकडले व बादशाही फौजेकडून ह ा येण्याची ितक्षा ते करीत रािहले. दोन्ही पक्षामंधे 
थोडावळे परंतु भयानक असे यु  झाले. बादशाही फौजा त्याचं्या राजिन ेला साजेल अशा उत्साहाने 
लढ या आिण शूर अफगाणानंी आप या सवर् शिक्तिनशी त्याचंा ितकार केला. यु  चालू असतानंा एका 
संगी पथृ्वीराज राठोड आिण खानजहान पर परासंमोर उभे ठाकले. खानजहान हा घो ावर बसला 
होता परंतु पथृ्वीराजाचा घोडा मारला गे यामुळे तो पायीच लढत होता. तरी देिखल दोघानंी एकमेकावंर 
अितशय आवेशाने ह ा चढिवला. दोघेजण या ह यात जबर जखमी झाले. यु  भमूीवर अनेक िठकाणी 
बादशाही फौजा आिण बडंखोर याचं्यामध्ये अशी वैयिक्तक ं  यु े झाली. बादशाही सैन्यातील जवळ 
जवळ शभंर माणसे ठार झाली. या मध्ये िखदमत पर तखान, मीर आितश, खवास खान भ ी, 
मरहमतखान आिण स यद मुज फर याचा नातू महमदशफी हे होते. राजा िव लदास, पथृ्वीराज राठोड 
आिण स यद मुज फर यानंा जबर जखमा झा या. बडंखोरानंी साठ माणसे गमावली. त्यामध्ये 
खानजहानचे दोन मुलगे अजमत आिण हुसेन आिण जावई श स हे होते. या गो ी खान जहानचा अवसान 
घात करण्यास पुरेशा होत्या. पिरणामी त्याने लढाईच्या मदैानातूंन पळ काढला. 
 
बादशाही फौजांचा धोलपूर येथे मु ाम 

खानजहानचा पाठलाग बादशाही फौजा करू शक या नाहीत कारण त्याचें मुख सेनानी यु ातं 
जखमी झाले होते. हणून आजारी आिण जखमी असले याना िव ातंी देण्यासाठी त्यानंी धोलपूर येथे 
मु ाम केला. यानंतर काहंी काळान मोतमदखान, अिनराय, जयिंसग, खान जमान हे एका पाठोपाठ एक 
झपा ाने तेथे येऊन पोहोचले. बडंखोराचं्या पाठलागाचे काम हाती घेण्याचा त्याचंा बेत होता. परंतु चबंळ 
नदीला पूर आलेला होता आिण त्यामुळे नदी ओलाडूंन जाणे कठीण झाले होते. दुपारच्या हरी र वाजा 
अबुल हसन हा देिखल उरलेले सैन्य घेऊन घोलपूर येथे येऊन पोहोचला. अितशय जलद कूच करून 
आ यामुळे त्येकजण दमून गेलेला होता हणून पुन्हा पाठलाग सुरू करण्याचे अगोदर थोडी िव ातंी 
घ्यावी असे ठरले. जखमींची रवानगी आगर्ा येथे करण्यातं आली. तेथे शहाजहानने मो ा उदारपणे त्यानंा 
बक्षीसी आिण बढत्या देऊन त्याचंा गौरव केला. 
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खानजहानचे दिक्षणेकडे पलायन 

आप या पराजयानंतर खानजहान याने चबंळ नदी ओलाडूंन जाण्याची युिक्त योजली. त्याची 
कुटंुबीय मंडळी संख्येने बरीच होती. त्या सवार्ंना बरोबर घेऊन जाणे जवळ जवळ अशक्य ाय होते. हणून 
त्याने आपली सवर् छावणी आिण खिजना व त्याच माणे आप या सवर् ि यानंा ितथेच सोडून िदले. आपले 
दोन मुलगे आिण इतर पाचं अफगाण याना बरोबर घेऊन ह ीवर बसून तो मो ा क ाने नदी ओलाडूंन 
गेला. बादशाही फौजानंी धोलपूर येथे केले या मु ामामुळे त्याला पळून जाण्याला वळे िमळाला. त्याने 
बुदेंलखंडात वशे केला आिण िवकर्मजीत याच्या मदतीने त्याने आड वळणानंी ग डवनातं वशे केला. तेथे 
त्याने काहंी काळ िव ातंी घेतली आिण वऱ्हाडातूंन कूच करीत त्याने अहमदनगर राज्यातं वशे केला. या 
राज्यामध्ये आ य घेण्याचा त्याच िवचार होता. 
 
खानजहानच्या पाठलागाला पुन्हा सुरवात 

दोन िदवसाचं्या िव ातंीनंतर जे हा बडंखोराचंा पाठलाग पुन्हा सुरू करण्यासाठी ख्वाजा अबुल 
हसन याने चबंळ नदी ओलाडंली ते हा त्याला त्याचंा काहंीच ठाविठकाणा लागला नाही हणून त्याने 
कुठेना कुठे तरी बडंखोरानंा गाठता याव े या आशनेे ग्वा हेर-अंतर्ी र ता घेतला. जरी त्याने मो ा 
झपा ाने कूच केले तरी शतर्चूा मागमूस देिखल त्याला लागला नाही. िवकर्मजीताकडून कोणतीही 
मािहती न िमळा यामुळे त्याने उज या बाजूने बुदेंलखंड सोडले. तेथून तो चदेंरीच्या िदशनेे गेला आिण 
तेथून नंतर उदयपूरकडे त्याने कूच केले. अखेर दरबाराकडून पुढील आदेशाचंी वाट बघत तो सलवान येथे 
मु ाम करून रािहला.²⁰ 
 
खानजहानचा त्याच्या दो तांबरोबर िमलाफ 

खानजहान हा िनजामशाही देशातं आ यानंतर त्याला जालनापूरचा जहागीरदार िसकंदर 
दोतानी आिण बालापूरचा जहागीरदार बहलोल िमयाना हे दोघेजण येऊन िमळाले. तेथून त्यानंी 
दौलताबादेकडे कूच केले आिण जे हा ं ते शहराच्या सीमेवर येऊन पोहोचले ते हा ं िक याच्या बाहेर 
छावणीत मु ाम करून असलेला दुसरा मूतर्जा आप या पुराण्या दो ताचें वागत करण्यासाठी त्यानंा 
सामोरा गेला. त्याने खानजहान याला छावणीमध्ये नेले. त्याला त्याने मसनदीच्या मध्यभागी बसिवले आिण 
आपण वतः एका कोपऱ्यातं उभा रािहला. खानजहानब ल आप या मनातंील स  भावना कट 
करण्यासाठी मूतर्जाने बीडचा परगणा त्याच्या नावे करून िदला आिण खचार्साठी त्याला आगाऊ र म 
िदली. त्याच्या अनुयायानंा देिखल काहीही न देता त्याने तसेच ठेवले नाही. त्याना देिखल मूतर्जाने चागंली 
वागणूक िदली आिण त्यानंा जहािगरी लावनू िद या.²¹ 
 
मूतर्जाने मनांत बाळगले या आकांक्षा 

तसे पािहले तर खानजहान याच्या आगमनाने मूतर्जाच्या आकाकं्षानंा नवीन उजाळा िदला. त्याच्या 
मदतीने मोगलाचं्या ता यातं अजूनपयत असलेला त्याच्या राज्याचा उवर्रीत भाग त्याचं्यापासून िंजकून घेता 
येईल असाही िवचार त्याच्या मनातं आला. दिक्षणेमध्ये असले या बादशाही अिधकाऱ्यामंध्ये खानजहानचे 
अनेक िमतर् अथवा पूवीर्च्या त्याच्या चाकरापैंकी लोक होते. िनजामशहाची अशी धारणा झाली की 
खानजहानने नुसता इशारा केला की त्याचं्या अिधकाराखाली असलेला देश ते ताबडतोब आप या 
वाधीन करतील. काहंी बाबतीत त्यक्ष असे घडले यातं काहंीच संशय नाही. आप या यत्नाना अिधक 
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धार देण्यासाठी दुसऱ्या मूतर्जाने एका िविश  प ितने मोगलािंवरू  आप या आकर्मक हालचालींना 
सुरवात केली. 
 
दिक्षणेमध्ये मोगलांचे झालेले नुकसान 

त्याने मोगलाचं्या ता यातंील देशावर आप या अिधकाऱ्याचं्या नेमणुका के या. त्याने त्यानंा 
त्याचं्याकडे नेमून िदलेला देश िंजकण्याचा आिण त्या देशाचा महसूल वसूल करण्याचा हुकूम िदला. 
अशा तऱ्हेने दुसऱ्या मूतर्जाने आप या माणसानंा त्यानंी वतंतर्पणे पिर म करावे यासाठी उ ेजन िदले. 
अगोदरच दिक्षण देशावरील मोगलाचंा ताबा डळमळीत होता. मूतर्जाच्या वरील धोरणामुळे कधी न हे ती 
मोगलाचंी पिरि थती आता अितशय धोकादायक झाली. त्याचं्या ता यातंील मोक्याची िठकाणे इत ततः 
िवखुरलेली होती आिण त्याचं्या जवळील साधन संपि  ही तुटपुजंी होती. त्यामुळे त्यावळेेपुरते का होईना 
दिक्षण्याबंरोबर मुकाबला करणे त्यानंा शक्य झाले नाही. अशा तऱ्हेने दुसऱ्या मूतर्जाला आप या शतर्वूर 
कुरघोडी करता आली आिण त्याने आप या राज्यातं असले या उपऱ्याचंी हकालप ी केली. आप याला 
ा त झालेला िवजय हा दोन घटनामंधील कालखंडासारखा तात्पुरता आहे याचा उमज त्याला पडला 
नाही आिण आप यावर भयानक संकटाचंी परंपरा ज्यामुळे कोसळणार आहे असे साहस आपण हाती घेतले 
आहे याचीही त्याला जाणीव झाली नाही. दिक्षणेमध्ये आपले सा ाज्यवादी घोरण पुन्हा ंसुरू करण्यासाठी 
त्याने मोगल बादशहाला जणू एक सबबच िदली असे हट यास त्यातं काहंीच वावगे होणार नाही. अथार्त 
मोगल स ाटाला अशा तऱ्हेची सबब पािहजे होतीच असे मातर् नाही. परंतु त्या क्षणापुरता का होईना न्याय 
हा मोगल बादशहाच्या बाजूने होता. 
 
शहाजहानने आखले या योजना 

दिक्षणेमध्ये जी आणीबाणीची ि थती िनमार्ण झाली होती ितचे आकलन करण्यात शहाजहान याने 
एक क्षणही यथर् घालिवला नाही. त्याने तात्कािलक आिण पिरणामकारक होईल अशातऱ्हेने पुढे पाऊल 
टाकण्याचे ठरिवले. त्याच्या बापाच्या आिण आज्याच्या कारिकदीर्त दिक्षणेवर ज्या मोहीमा झा या त्यानंा 
अपयश आले होते. त्यापासून त्याने जो घडा घेतला त्यातं त्याला असे िदसून आले की ज्या अिधकाऱ्याकंडे 
मोहीमेची सूतेर् िदली जातात त्यापैकी त्येकजण िकतीही कायर्क्षम आिण उत्साही असला तरी अखेर ते सवर् 
िनरथर्क ठरते. सहािजकच त्याच्या कारकीदीर्तील ही जी पिहलीच मोहीम त्याच्याकडून अंगीकारीली 
जाणार होती ती फार काळ रखडत रहावी ही गो  त्याला मानवणे शक्य न हते. हणून अपयशाच्या सवर् 
संभा य धोक्यािंवरू  तरतूद करण्यासाठी आिण आप या अिधकाऱ्याकंडून एकजुटीने कारवाई होईल 
याब ल िनि ती करण्यासाठी त्याने तो राजपुतर् असतानंा ज्या तऱ्हेने कारवाई केली त्या माणेच आता 
दिक्षणेमधील हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी हणून त्याने वतः मोहीमेवर जाण्याचे ठरिवले. या 
बेतानुसार ३ िडसबर १६२९ रोजी त्याने आगर्याहून कूच केले. त्याने माळ यातं वेश केला, परंतु माडूं येथे 
मु ाम न करता त्याने सरळ नमर्दा नदीची वाट धरली आिण अकबरपूर येथे त्याने नदी ओलाडंली. 
खानदेशच्या सरह ीवर २ फे वूारी १६३० रोजी त्याने आप या सवर् सैन्याची पाहाणी केली. दुसऱ्या िदवशी 
दिक्षणेचा सुभेदार इरादतखान याने आप या ातामंध्ये शहाजहानचे वागत केले. 
 
दिक्षणेमधील हालचाली 

दिक्षणेमध्ये आ यानंतर ताबडतोब शहाजहानने आपली मोहीम उघडली. त्याच्या बहुिवध सैन्याने 
एखा ा चडं पुरासारखा बालाघाट यापून टाकला. इरादतखान याला बादशहाने आजमखान ही पदवी 
िदली आिण त्याच्या सेनापती पदाखाली बादशाही सैन्याच्या तीन मो ा तुक ानंी िनजामशाही देशाच्या 
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मध्यभागी दबाव आणण्यास सुरवात केली. या हालचाली पाठीमागे दोन उ ेश होते. एक हणजे गमावलेला 
देश परत िंजकून घेणे आिण दुसरा हणजे बीड येथे ठाण माडूंन असले या खानजहान याचा संपूणर् 
पराभव करणे. पावसा याला सुरवात होईतोपयर्त बालाघाट मधील कारवाया चालू रािह या. पाऊस सुरू 
झा यानंतर त्या थाबंिवणे मोगलानंा भाग पडले. १६३० या वषीर् जून मिहन्यामध्ये बादशाही फौजा आिण 
दिक्षणी फौजा याचं्यामध्ये अितशय तंुबळ असे यु  झाले. या यु ातं सरतेशवेटी दिक्षण्याचंा पराभव 
करण्यातं आला आिण त्यानंा पळवनू लावण्यातं आले. परंतु िमळाले या िवजयाच्या उन्मादात असतानंा 
बादशाही फौजा िव कळीत झा या आिण मुख्य सैन्यापासून एक तुकडी अलग पडली. खानजहान याने 
आप या हाताखालील बारा हजार सैन्यानीशी पाठीमागे पडले या या तुकडीवर ह ा केला आिण त्याचंी 
भयंकर मनु य हानी त्याने केली.²² 

 
पावसा यामध्ये दोन्ही पक्षानंी आपाप या तळाकडे माघार घेतली. आजमखान आिण त्याचे सैिनक 

यानंी देवलगावंकडे कूच केले आिण खानजहान याने बीड नजीक आ य घेतला. पावसा  यानंतर एखा ा 
मध्यिंबदूपाशी किदर्त होऊन आिण नंतर मोगलाबंरोबर लढा देण्याचा दिक्षण्याचंा बेत होता. परंतु 
आजमखानाने त्याचं्या या योजनत त्याचं्यावर मात करण्याचा आिण त्याचं्या एक जूटीला ितबधं करण्याचा 
िन य केला. त्याच्या असे कानावंर आले की फार थो ा सैिनकासमवते खानजहान हा राजूरी येथे रहात 
आहे आिण आजूबाजूच्या खे ामंध्ये लुटालूट करून िमळिवलेली लुट तो वाटीत आहे. ही बातमी आ या 
बरोबर त्याने खानजहान याच्यावर ह ा करण्यासाठी देवल गावंाहून कूच केले.²³ 

 
आजमखान याला बडंखोरानंा चकीत करावयाचे होते. हणून त्यानंी पाथर्ी िक याचा िक ेदार 

शफिशकन खान याला िक याबाहेर येऊन खानजहान याला गुंतवनू ठेवण्यास सािंगतले. यातं त्याचा 
उ ेश बादशाही फौजाचं्या आगमनाबरोबर खानजहान याने पळ काढून जाऊ नये असा होता. 
आजमखानाचा हा बेत अपेके्षबाहेर यश वी झाला. कारण शफिशकन खान हा बडंखोराबंरोबर लढत 
असतानंा त्याचं्या िपछाडीशी आजमखान हा येऊन ठेपला. यामुळे घाबरून जाऊन खानजहान याने आपली 
छावणी सोडून पलायन केले आिण शजेारीच असले या एका टेकडीवर ती चढून जाऊन ितच्या पलीकडे 
जाण्याचा यत्न त्याने केला. बादशाही फौजा काहंी क्षणापुरत्या िव कळीत झा यासारख्या झा या कारण 
सैन्याितल िशपायानंी शतर्नेू सोडून िदलेली छावणी लूटण्यास सुरवात केली. परंतु बहादूरखान रोिहला, 
इहितमानखान आिण नरहरदास झाला या सारख्या धाडसी अिधकाऱ्यानंी आप याजवळ फार थोडे सैिनक 
आहेत याची तमा न बागळता झपा ाने टेकडीचा माथा गाठला आिण बडंखोराचं्या पाठलागाला सुरवात 
केली. यावर बडंखोरानंी पलट खा ी आिण बादशाही सैन्याबरोबर लढत देण्यासाठी ते थाबंले. थोडावळे 
बीडच्या ओबड धोबड टेक ामंध्ये तंुबड यु  झाले आिण अगदी वळेेवर आले या कुमकेमुळे मोगलाचंा 
पराजय होण्यापासून बचाव झाला. परंतु नरहरदास झाला हा लढता लढता मरण पावला. आिण 
बहादूरखान रोिहला हा दोन वळेा जखमी झाला. खान जहान आिण त्याचे सैिनक यानंी त्याचं्यावर 
फेकण्यातं येणाऱ्या अ ाचंा मारा चालू असतानंा शवेगावंकडे पळ काढला. बडंखोराचंा पाठलाग 
जवळजवळ दोन मलैापंयत चालू होता. त्यामध्ये राजा पहाडिंसग याने खानजहानचा एक िव ासु अनुयायी 
बहादुरखान याला ठार मारले.²⁴ 

 
बडंखोराचंी बीड येथून हकालप  टी के यानंतर आजमखान हा मछलीगावं या िठकाणाकडे 

परतला. याचे कारण त्याच्या लवाज यामध्ये असले या दिक्षणी सरदारापैंकी काहंींच्या िन ेचा त्याला 
संशय आला हे होते.²⁵ खानजहान हा शवेगावं येथे पोहोचला. तेथे त्याला दयार्खान येऊम िमळाला. 



 

अनुकर्मिणका 

आपला पाठलाग होईल अशी िभती अजूनही त्याला वाट यामुळे तेथून तो दौलताबादकडे िनघाला 
दौलताबादहून दयार्खानाने पायीन घाटकडे कूच केले. चाळीस गावं आिण धरणगावं या शहराचंी त्याने 
यश वीपणे लूटालूट केली आिण तो बालाघाट कडे परतला. 
 
आप याकडे आ यासाठी आले या पाहुण्याब ल मूतर्जाने दाखिवलेली भावनाशून्यता. 

एकीकडे बादशाही फौजा सवर् बाजंूनी िनजामशाही मुलूख उध्व त करीत होत्या तर दुसरीकडे 
दौलताबादभोवती भयंकर दु काळाने थैमान घातले होते. अशा पिरि थतीत सवर्सामान्य लोकाचं्या 
हालअपे ातं भयानक भर पडली.²⁶ 

 
ज्या गो ीपासून कोणतीही फल ा ती नाही अशा गो ीच्या पाठीमागे लागून आपण आप यावर जी 

संकट परंपरा ओढवनू घेतली ितचा आता दुसऱ्या मूतर्जाला प ाताप झाला. त्यािशवाय त्याने 
खानजहानकडून केले या अपेक्षा तो पूर करू शकला नाही. त्याने हाती घेतले या कायार्मध्ये संताप 
आणणारी अशी घरसोडीची वृ ी आिण संिदग्धपणा दाखिवला होता. दुसऱ्या मूतर्जाला ही गो  आवडली 
नाही आिण त्याने आप या पाहुण्याबंरोबरील वागणुकीमध्ये बदल केला. त्याने खानजहानबरोबर पूवीर् 
इतकी मतैर्ी ठेवली नाही. इतकेच न हे तर त्याने आप या देशातं यापुढे राहू नये असेही दुसऱ्या मूतर्जाने 
त्याला सूिचत केले. 
 
खानजहानचे दिक्षणेतून पलायन 

वरील सूचनेनुसार खानजहान याने दयार्खान व आपले हयात असलेले मुलगे यानंा बरोबर घेऊन 
दौलताबाद सोडले. तेथून त्याने पजंाबकडे जाण्याच्या उ ेशाने माळ याकडे कूच केले. त्यामध्ये त्याचा 
उ ेश त्याचे देशबाधंव जे अफगाण त्याचं्या बरोबर संगनमत करून धामधूम करण्याचा होता. पायीन 
घाटामध्ये त्याला अडिवण्यासाठी बादशहाने अगोदरच अबदु ाखान याची रवानगी केली होती. परंतु 
खानजहान याने डो यातं तेल घालून लक्ष ठेवण ऱ्या मोगल सेनापतीला हुलकावणी देऊन पलायन केले 
आिण धरमपुरी येथे नमर्दा नदी ओलाडंली. शहाजहान याने आता अबदु ा खानाच्या मदतीसाठी स यद 
मुज फर याला पाठिवले.²⁷ त्याने अकबरपूर येथे नमर्दा नदी ओलाडंली आिण तो िदपालपूर येथे 
पोहोचला. तेथे गे यावर उ यीनच्या मुक्तीचा अितशय भयानक िरतीने खानजहानच्या अनुयायानंी खून 
के याचे त्याला कळले. िदपालपूरहून स यद मुज फर याने तालगावंकडे कूच केले. तेथे त्याला अबदु ा 
खान येऊन िमळाला. तेथून दोघानंी िखलजीपूरकडे कूच केले आिण तेथून िसर जकडे. तेथे त्यानंा असे 
कळले की बडंखोरानंी त्याचं्यावर दोन िदवसाचंी आघाडी िमळिवलेली आहे. 
 
खानजहानचा पाठलाग 

िसर जहून खानजहान उजवीकडे वळला आिण त्याने बुदेंलखंडात वशे केला. परंतु िवकर्मजीत 
पूवीर्सारखा त्याच्याबरोबर मतैर्ी बाळगून रािहला न हता. बडंखोराचंा समाचार घेण्यातं. आप याला अपयश 
आ यास त्यामुळे होणाऱ्या ंपिरणामाचंी जािणव त्याने शहाणपणाने मनाशीं केली. जानेवारी ११, १६३१ रोजीं 
त्याने खानजहान याच्या िपछाडीवर ह ा केला. िपछाडीचे नेतृत्व दयार्खान याच्याकडे होते. झाले या 
लढाईत दयार्खानाला ाणािंतक जखम झाली. बुदेंला सैिनकानंा तो खानजहानच आहे असे वाटले. त्यानंी 
त्याच्या भोवती गदीर् केली आिण त्याचा िशरच्छेद करून त्याचे म तक दरबाराकडे रवाना केले. अशा तऱ्हेने 
खानजहानला पळू जाऊ देण्यातं आले. त्याने ईशान्येच्या िदशनेे पलायन केले आिण त्याने बाधूं मिधल नीनी 
या गावंी वशे केला.²⁸ 



 

अनुकर्मिणका 

 
खानजहानचे बादशाही फौजाबरोबर यु  

परंतु बादशाही फौजानंी त्याचा सरळ पाठलाग केला. खानजहान हा फार मो ा आिण दमवनू 
टाकणाऱ्या वासानंतर थोडीसी िव ातंी घेत असतानंा स यद मुज फर याने त्याला अचानक गाठले. अशा 
पिरि थतीत जीवावर उदार होऊन खानजहानने िचलखत अंगावर चढिवले आिण आप या पाचंश ेअथवा 
सहाश सैिनकानंा बरोबर घेऊन त्याने स यद मुज फर याला ितकार केला. झाले या लढाईत त्याचा 
मुलगा महमूद आिण त्याचा गु त स ागार सदर् रोिहला हे ठार झाले. खानजहान याने आप या ह ींचा 
त्याग केला आिण कािंलजरच्या िदशनेे त्याने पळ काढला. तेिथल अिधकारी स यद अहमद याने त्याचा 
मागर् रोखून धरला. स यद अहमद याने खानजहान याचे बावीस ह ी पकडले आिण त्याचा मुलगा हसन 
याला कैद केले. बादशहाच्या हुकुमावरून अहमद याने हसनला ठार मारले. 
 
खानजहानची शेवटची धडपड आिण मृत्य ू

अितशय हालातं आिण िनराश मनि थतीत खानजहान हा िंसध नदीजवळ पोहोचला. येथे त्याचे 
काहंी अनुचर त्याला सोडून गेले. काहंी काळानंतर स यद मुज फर आिण माघोिंसग हे आप या 
सैिनकासंह तेथे येऊन दाखल झाले. फासावर जाऊन मृत्य ूयेण्यापेक्षा रणागंणावंर आलेला मृत्य ूचागंला 
असा िवचार खानजहान याने केला आिण अफगाणाच्या शौयार्ला साजेल अशा प ितने तो बादशाही 
फौजावंर तुटून पडला. काहंी वळेातंच त्याने आपला घोडा गमावला. परंतु पाय उतारा होऊन त्याने आपले 
लढणे चालूच ठेवले. त्याने मोधोिंसगाच्या दंडधाऱ्यावर ह ा चढिवला परंतु रजपूत सैिनकानंी त्याला 
कबजात आणले. माधोिंसगाने त्याच्यावर खंजीराचा वार करून त्याला जखमी केले आिण त्याच्या 
अनुयायानंी खानजहानचे तुकडे तुकडे केले. थो ाच वळेात अबदु ाखान यु  भिूमवर येऊन दाखल 
झाला आिण त्याने खानजहानचे म तक दरबाराकंडे रवाना केले. हे म तक घेऊन येणारा र वाजा कामगार 
याला घैरत खान ही पदवी िमळाली. 
 
समालोचन 

अशा तऱ्हेने खानजहान याच्या बडंाचा सोळा मिहन्याचं्या अविधत िबमोड करण्यातं आला. तो 
अपराधी होता याब ल दुमत असण्याचे काहंीच कारण नाही. वतःच्या मोठेपणाब ल त्याच्या फाजील 
क पना होत्या. जहागंीरने त्याला जी आवा तव मेहरबानीची वागणूक िदली त्याचा पिरणाम या क पनाचें 
वारे खानजहानच्या म तकातं िशरण्यातं झाला. सुरिक्षततेसाठी त्याने दिक्षणेकडे पळून जाण्याची मोठी चूक 
केली. त्याऐवजी त्याला पंजाबमध्ये जाता आले असते आिण अफगाणाचं्या मदितने अिधक यश संपादन 
करता आले असते. जर का ंत्याला अपयश आले असते तर आ यासाठी त्याला पिर्शयामध्ये पळून देिखल 
जाता आले असते. त्याच्या बडंाच्या संपूणर् कालाविधत त्याने के हाहंी ठाण माडूंन िनकराने लढा िदला नाही 
आिण आप या अनुयायाचंी सहानुभिूत गमावली. सरतेशवेटी दुसऱ्या मूतर्जाच्या सहानुभिूतलाही तो पारवा 
झाला. अशा तऱ्हेने मागचा पुढचा िवचार न करता केले या गो ींमुळे त्याने वतःचा नाश ओढवनू घेतला 
इतकेच न हे तर उतरती कळा लागले या िंकबहुना मरणोन्मुख झाले या अहमदनगर राज्याला त्वरेने 
नाशाच्या मागार्कडे नेले. 
 
बीरिंसग याच्यावर जहांगीरने दाखिवलेली मेहरनजर 

दुसरे जे बडं झाले त्याचे नेतृत्व जुजहारिंसग याच्याकडे होते. त्याच्या आिण खानजहान याच्या 
बडंात अनेक बाबतीत सारखेपणा होता आिण दोघाचं्या बाबतीतील काहंी कारणे ही देिखल सारखीच होती. 



 

अनुकर्मिणका 

जुजहारिंसग याचा बाप बीरिंसग देव³⁰ हा खानजहान माणेच जहागंीरच्या खास मजीर्तला होता. त्याने 
आप या वृ ीने आिण वागणुकीने वीरिंसग याची अशी समजूत करून िदली कीं त्याने आप या चाकरींत 
अलौकीक अशी कामिगरी के यामुळे आपण बीरिंसगाशी उपकार ब  आहोत. मोगल दरबारातं बीरिंसग 
याला इतके महत्वाचे थान ा त झाले की त्याच्या अमयार्द वागणुकीब ल तकर्ार करण्याची िंकवा तशा 
तऱ्हेची वागणूक बादशाहाच्या नजरेस आणण्याची कोणाचीही िंहमत न हती. कालातंराने बादशहाच्या 
मजीर्मधून िमळालेले आिण कोणत्याही कारणािशवाय काढून घेतले जाणारे हे अिधकार हणजे आपले हे 
िविश  ह  आहेत असे मानण्याची सवर् साधारणपणे कोणाही यिक्तची िवचार करण्याची जी वृि  असते 
त्यानुसार वरील अिधकार ज्यानंा िमळाले त्याचंी वृि  झाली. दुसऱ्या श दात सागंावयाचे झा यास 
जहागंीरची बीरिंसगाबाबत झालेली पिहली चूक हणजे त्याने त्याच्यावर दाखिवलेली अमयार्द मेहरबानी 
ही होय. दुसरी आिण गंभीर अशी चूक हणजे बीरिंसग याला जहागंीरने त्याच्या जन्मभमूीत त्याला कायम 
जहागीरी िदली ही होय. 
 
जुजहारिंसग आिण त्याचा मुलगा 

बीरिंगग हा १६२७ मध्य मरण पावला. त्याच्यानंतर त्याचा मोठा मुलगा जुजहारिंसग याच्याकडे 
त्याचे अिधकार पद आले. जे हा ं िंसहासनावर आले या निवन सा ाटाचे अिभनंदन करण्यासाठी 
जुजहारिंसग हा आगर्ा येथे गेला ते हा ंबुदेंलखंडाचा राज्य कारभा त्याने आपला मुलगा िवकर्माजीत याच्या 
हातीं सोपिवला. िवकर्माजीत हा तरूण आिण बडंखोर होताच परंतु िशवाय वभावाने तापट आिण कूर्र 
होता. थो ाच अविधत राज्याच्या जुन्या अिधकाऱ्याबरोबर त्याचे पटेनासे झाले. त्यापैकी काहींना त्याने 
कारणावाचून िशक्षा िदली. आिण इतराना बदंीवासात टाकले. बदंीवासात टाकले यामंध्ये िबरिंसग देव 
याचा वकील आिण मुख स ागार कृपाराम गौड हा होता. िवकर्माजीत ाने त्याला ओच्छार्च्या िक यात 
कैदेत टाकले आिण त्याचे हालहाल करण्यास सुरवात केली. कृपाराम याने त्याच्यावरील रक्षकानंा लाचं 
िदली आिण बदंीवासातून तो पळून गेला. त्याने दिक्षणेकडे पळ काढला. िवकर्माजीत याने त्याचा 
धामूनीपयत पाठलाग केला. तथािप कृपाराम बुरहाणपूर येथे पोहोचला तेथून तो मोगल दरबाराकडे 
आ यासाठी गेला. आिण बादशाही चाकरींत िशरला.³¹ 
 
जुजहारिंसग याचे आगर्ा येथे आगमन आिण पलायन 

एि ल १०, १६२८ रोजीं जुजहार िंसग हा आगर्ा येथे पोहोचला. त्याने बादशहाला एक हजार रुपये 
आिण एक ह ी इतका नजराणा पेश केला. बादशहाने त्याला चार हजार जात आिण चार हजार सवार या 
मनसबीच्या अिधकारावर कायम केले. 

 
बादशहाने त्याला मौ यवान खडे बसिवलेला खंजीर िनशाण आिण नौबत देऊन त्याचा सन्मान 

केला. अशा तऱ्हेने दरबारामंध्ये झालेले त्याचे वागत हे समाधानकारक होते.³² परंतु काहंी काळानंतर 
जुजहार िंसगाच्या बापाने अनिधकृतिरत्या जी संपि  िमळिवली होती त्याबाबत चौकशी करण्याचा हुकूम 
िदला.³³ बादशाहाचे समाधान आप याला करता येईल ही गो  जुजहारिंसग याला अितशय असंभविनय 
वाटली. आपली उघड उघड मानहानी होण्याची वळे आता ा त झालेली आहे यामुळे तो भयिभत झाला 
आिण ११ जून रोजीं गु तपतेर् त्याने आगर्ा येथून पळ काढला. त्याचा पाठलाग तात्पुरता थिगत करण्यातं 
आला³⁴ कारण त्याच सुमारास नजर महमद याने काबुलवर वारी केली होती. परंतु जे हा,ं त्यामुळे िनमार्ण 
झालेली भानगड िमटली ते हा शहाजहानने आपले लक्ष जुजाहार िंसग याच्याकडे वळिवले. 

 



 

अनुकर्मिणका 

महाबतखानाच्या सवसाधारण सेनापती पदाखालंी एका मो ा सन्याची रवानगी आगर्ा येथून 
करण्यातं आली. या सैन्यामंध्ये दहा हजार घोडे वार दोन हजारबदुंकची आिण पाचंश े खंदक खोदणारे 
होते. महाबत खानाचा आवशे आवाक्यातं ठेवण्यासाठी त्याच्याबरोबर बादशाहाने इ लाम खान याला 
पाठिवले. त्यािशवाय माळ यातूंन आप या आठ हजार सैिनकासंह ओच्छार्कडे कूच करून जाण्याचा हुकूम 
खानजहान याला देण्यातं आला. बुदें याच्या गादीवर आपला ह  सागंणारा ित पधीर् राजा भारत बुदेंला 
याला त्याने बरोबर न्याव ेअसेही खानजहान याला सागंण्यात आले.³⁵ अबदु ा खान आिण बहादुर खान 
रोिहला याचं्या हाताखाली असले या ितसऱ्या सेना िवभागाला पूवकडून ओच्छार्वर चाल करून जाण्याचा 
हुकूम देण्यातं आला.³⁶ 
 
शहाजहानचे ग्वा हेरकडे कूच 

वरील सवर् हालचालींत एकसुतर्ता आणण्यासाठी आिण मोगल सैन्याकंडून होणाऱ्या 
हालचालीमध्ये शीघर्ता आणण्यासाठी शहाजहान याने आक्ट बर १६२८ मध्य आगर्ा सोडले. वाटेत 
रमतगमत कूच करीत आिण िठकिठकाणी िवशषेतः बारी येथे िशकार करण्यासाठी मु ाम करत तो ३ 
जानेवारी १६२९ रोजीं ग्वा हेर येथे पोहोचला. दर यान बादशहाच्या आघाडीवर महाबतखान हा कूच 
करून चालला होता. तो ग्वा हेरच्या बाजूने गेला. आिण त्याने बुदेंलखंडामध्ये वेश केला. तो ओच्छार्च्या 
पि मेस ब ीस मलैावर येऊन पोहोचला. त्याचवळेी खानजहान हा दिक्षणेकडून ओच्छार्च्या आणखी जवळ 
येऊन पोहोचला होता. त्याने आजूबाजूचा देश उध्व त करण्यास सुरवात केली. अबुदु ाखान हा बुदेंल 
खंडाच्या पूवर्िसमेवरून आंत घुसला आिण त्याने ईरजच्या िक याला सख्तपणे वढेा िदला. बाकरखान 
आिण इतर अिधकारी याचं्या मदतीने त्याने िक यावर पूवकडून ह ा केला. बहादूरखान रोिहला याने 
उ रेच्या िदशनेे िक यावर ह ा केला. राजा पहाडिंसग³⁷ याने आप या ह ीला िक याच्या बाहेरील 
िभतीवर धडक ावयास लावनू ती जिमन दो त केली. तर मुख्य दरवाजातूंन बहादूर खान याने िक यात 
वशे करण्यास यश िमळिवले. िक यावरील िशबदंी मो ा शौयार्ने लढली आिण तीन हजार िंहदु सैिनक 
ठार मारले गेले. 
 
जुजहारिंसग याची शरणागती 

ईरज िक याचा पाडाव आिण बादशाही सैनािंननी हाती घेतले या कामात दाखिवलेली मनाची 
एकागर्ता यामुळे जुजहारिंसग हा भयिभत होऊन गेला³⁸ त्यािशवाय या सुमारास त्याच्या वतःच्या 
जाजनामंध्ये त्याच्यािवषयी असंतोषाची भावना िनमार्ण झाली होती. याला झालेले कारण हणजे आप या 
पत्नीबरोबर त्याचा भाऊ हरदेविंसग याचे अितशय घिन  संबधं आहेत अशा केवळ संशयावरून त्याने 
हरदेविंसगाला केलेला िवष योग हे होते.³⁹ अशा पिरि थतीत आकर्मण करून आले या फौजेला ितकार 
करण्याचा त्याने यत्न करणे हणजे िन वळ िनरथर्क ठरले असते. पिरणामी त्याने ितकाराचा बेत सोडून 
िदला आिण त्याच्या वतीने महाबतखानाने मध्य थी करावी हणून त्याने महाबतखानाची⁴⁰ भेट घेतली. 
बादशाहाने जुजहार िंसगाच्या अपराधाकडे कानाडोळा केला. 
 
जुजहारिंसगाची बादशहाबरोबर भेट आिण त्याला क्षमा 

वरील वाटाघाटी यश वीपणे पार पड यानंतर ७ फे ुवारी १६२९ रोजी शहाजहान याने ग्वा हेर 
सोडले. एका आठव ानंतर तो आगर्ा येथे येऊन पोहोचला. येथे महाबतखानाने बडंखोर जुजहारिंसग 
याला बादशाहाच्या पु ातं नेले. जुजहार िंसगाने बादशाहाला पधंरा लक्ष रुपये खंडणीदाखल िदले आिण 
चाळीस ह ी पेशकश हणून िदले. या बद यातं शहाजहानने त्याची मुळची मनसब त्याला परत िदली. 



 

अनुकर्मिणका 

परंतु त्याच्या काहंी जहागंीरी ज त के या. या जहागीरी खानजहान, अबदु ाखान, रशीदखान, स यद 
मुज फरखान आिण पहाडिंसग या अिधकाऱ्यामंध्ये वाटण्यात आ या. जुजहार िंसग याला दोन हजार 
घोडे वार आिण दोन हजार पायदळ घेऊन दिक्षणेमध्ये हजर रहाण्याचा हुकूम देण्यात आला.⁴¹ 

 
दिक्षणेमधील त्याच्या कामिगरीची न द 

खानजहान याच्या िवरू  झाले या मोिहमेत जुजहार िंसग याने आजमखानाच्या 
सेनापतीपदाखाली काम केले. मोगल िनशाणाखाली तो मो ा शौयार्ने लढला. त्याने दाखिवले या 
शौयार्ब ल बिक्षस हणून जानेवारी १६३० मध्ये त्याला पाचं हजार जात आिण पाचं हजार सवार या 
अिधकारावर बढती देण्यात आली त्याच वषार्च्या मे मिहन्यातं तो आिण त्याचा भाऊ पहाडिंसग या दोघानंा 
राजा ही पदवी देण्यातं येऊन त्याचंा सन्मान करण्यात आला.⁴² जुजहारिंसग याचे कसब आिण धाडस 
यामुळे आजमखान इतका भािवत झाला होता की अनेकदा तो जुजहारिंसग याला आप या स ागार 
मंडळाच्या बैठकीस बोलावणे करी आिण त्याने केले या सूचनाबाबत योग्य तो िवचारिवनीमय करी. 
धारूरचा वढेा चालू असतानंा जुजहार िंसगाच्या अनुयायानंी दिक्षण्याचं्या लढाऊ िठकाणावंर ह ा करून 
अनेक ह ी घोडे, खचरे आिण बलै पकडून आणले. त्या िक याचा पाडाव झा यानंतर जुजहारिंसगाने 
केले या कामिगरीब ल त्याला साजेलशी बक्षीसी देण्यातं आली. जे हा ंआजमखानाची नेमणूक र  करून 
त्याच्या जागीं आसफखान याला नेमण्यातं आले ते हा ंत्याला जाऊन िमळण्याचा जुजहार िंसग याला हुकूम 
देण्यातं आला⁴³ दिक्षणेमध्ये तो १६३४ पयत होता. त्यान दौलताबादला महाबतखानाने घातले या वे ात 
आिण दौलताबादच्या पाडावातं भाग घेतला. त्यानंतर महाबतखानाच्या परवानगीने त्याने आपला मुलगा 
जगराज याला दिक्षणेमध्ये आपला ितिनधी हणून ठेवले आिण तो आप या देशाकडे परतला.⁴⁴ 
 
ओच्छार् येथे त्याचे पुनरागमन आिण त्याने केलेली अघोर कृत्ये 

ओच्छार् येथे आ यानंतर त्याने फार मो ा महत्वाकाकं्षी हालचाली करण्यासं सुरवात केली आिण 
आप या राज्याची वाढ करण्याकडे आपले लक्ष िदले. त्याने पिह या थम केले या बडंात बराचसा देश 
गमावलेला होता. त्यावळेी झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी ही योग्य अशी वळे होती. बादशहा या वळेी 
आगर्यापासून दूर होता आिण दिक्षणेमध्ये अजून शातंता थािपत झालेली न हती. वरील बेतानुंसार त्याने 
काहंीही कारण नसतानंा राजा ेमनारायण याच्यावर ह ा चढिवला आिण त्याच्या चौरागढ या मजबतू 
ठाण्याला त्याने वढेा देऊन त्याला आंतमध्ये क डले. संकटातं सापडले या राजाने ह े खोराबरोबर 
समझोता करण्याचा यत्न केला. परंतु जुजहार िंसगाने ेमनारायण याने लावलेली बोलणी िझडकारून 
टाकली. यावर जुजहार िंसगाच्या आकर्मणािंवरू  मदितची याचना करण्यासाठी ेमनारायण याने आपला 
एक दूत शहाजहान याच्याकडे रवाना केला. शहाजहानने आप या एका सेवकाची जुजहार िंसगाकडे त्याने 
वढेा उठवावा हणून त्याचे मन वळिवण्यासाठी रवानगी केली. परंतु त्याने ितर काराने वरील सूचनेचा 
अ हेर केला. जुजहारिंसगाला ितकार करणे अशक्य झा यामुळे ेमनारायण याने काहंी अटींवर 
शरणागती िदली. परंतु जे हा ं तो िक याबाहेर आला ते हा ं बुदेंल याने पण लावनू िदले या आप या 
वचनाकडे दुलर्क्ष केले आिण गैर सावध असले या राजाला वढेले. राजाने जीवावर उदार होऊन आप या 
सवर् ि यानंा ठार मारले आिण आप या दोनश िंकवा तीनश शूर अनुचरासिहत लढता लढता तो मरण 
पावला. जुजहारिंसगाने चौरागढचा िक ा आप या ता यातं घेतला. 
 
जुजहारिंसगािवरु  तकर्ारी 



 

अनुकर्मिणका 

दर यान राजा ेमनारायण याचा मुलगा खान दौरान याला माळ यातं जाऊन िमळाला होता. 
जुजहार िंसगाने केलेले अकारण आकर्मण आिण त्याच्या हातून राजा ेमनारायण याला आलेला भयानक 
मृत्यु याब ल बादशहाकडे तकर्ार करण्यासाठी त्यान माळ यातूंन दरबाराकडे याण केले. 
जुजहारिंसगाब ल शहाजहानला संताप यावा अशी पिरि थती आता िनमार्ण झाली होती. त्याने बादशहा 
संमती िशवाय त्याच्या सारख्याच एका माडंलीक राजावर ह ा केलेला होता आिण याहीपेक्षा त्यानी केलेली 
वाईट गो  हणजे बादशाही हुकूमानंा त्याने तुच्छ लेखले होते. त्यािशवाय दिक्षणच्या र त्यावर अगदी 
मोक्याच्या िठकाणी असले या एका बळ राजाला िशक्षा न लावता तसेच राहू देणे हे अदूरदशीर्पणाचे ठरले 
असते. परंतु त्याच्यावर ह ा करण्याचा अंतीम िनणर्य घेण्याचे अगोदर शहाजहान याने जुजहारिंसगाला 
काहंी अटी देऊ के या. या अटींचा वीकार त्याने के यास बादशहाकडून त्याला क्षमा होणार होती. 
 
कवीराय याची वकीलात 

बादशहाने सुंदर कवीराय याच्याजवळ जुजहारिंसगाला देण्यासाठी एक पतर् देऊन ओच्छार्कडे 
रवाना केले. त्या पतर्ातं पुढील माणे मजकूर होता. “आमच्या परवानगीिशवाय तू ेमनारायण याच्यावर 
केलेला ह ा हा अयोग्य होता. परंतु याच्यापेक्षाहंी तू जी वाईट गो  केलीस ती हणजे िदलेला श द तू 
खोटा ठरिवलास आता जे होऊन गेलेले आहे त्याची भरपाई करता येणार नाही. तुझ्या हातून जे अपराध 
झालेले आहेत त्याचे क्षालन करण्याचा एकमेव मागर् हणजे जबरद तीने ता यात घेतलेला देश तू सोडून 
देणे हा होय. त्याच माणे ेमनारायण याची जी संप ी तुझ्या हातीं पडलेली आहे त्यापैकी दहा लक्ष रुपये तू 
दरबाराकडे आदा करावेस. परंतु जर तुला तू िंजकलेला देश ता यात ठेवावयाचा असेल तर तुझ्या 
देशातील िततकाच देश तुला तोडून ावा लागेल.⁴⁵ 
 
शहाजहान याने दाखिवले या वृ ीचे पिरक्षण 

या पतर्ातूंन शहाजहानचे नीचपणाचे बेत उघड झालेले आप याला िदसतात. दुबर्ल पक्षाच्या 
हणजे त्याच्याच एका माडंलीक राज्याच्या ह ाचें संरक्षण करण्याचे ऐवजी जुजहार िंसगाने आप या 
वतःच्या यत्नाने जे काही आप या पदरातं पाडून घेतले होते ते सवर् लाटण्याचा बादशहाचा इरादा होता. 
जुजहारिंसग याने बादशाही मोठेपणाचा उपमदर् केलेला होता आिण त्याने माडंलीक राजाचं्या वतर्नाबाबतचे 
परंपरागत िनयम मोडलेले होते. परंतु दर् याने सवर् काहंी गो ींबाबत क्षमा िमळिवणे शक्य होते. त्याच्या 
हातून घडलेली काळीबेरी कृत्य देिखल पैशामुंळे पिवतर्ता पावणार होती. ेमनारायण याच्या वारसानंा 
भरपाई देण्याबंाबत बादशहाने एक चकार श द देिखल काढला नाही. त्याला वतःसाठी फक्त पैसा पािहजे 
होता. दुसऱ्या श दातं सागंावयाचे झा यास त्याची इच्छा एखादा चोर ज्या माणे दुसऱ्या चोराने जमा 
केले या तुटीत आपला भाग असावा असे इिच्छतो त्या माणे होती, परंतु एखा ा राजा माणे आप या 
वतःच्या जेचे संरक्षण करावे अशी मातर् न हती. गो  अशी होती कीं जुजहारिंसगाने अन्यायाच्या मागार्ने 
िमळिवले या कमाईवर त्याचा डोळा होता आिण ही कमाई त्याच्यापासून िहसकावनू घेण्यासाठी त्याला 
एखादे िनिम  पािहजे होते. 
 
शहाजहानची मागणी मान्य करण्यास जुजहारचा नकार 

वरील मागण्यानंा फक्त एकच उ र होते. त्या उ रा माणे कृती करण्यास जुजहारिंसगाने साफ 
नकार िदला. जर का ंआठ मिहन्याचं्या सतत यत्नानंतर त्याच्या पदरातं जो आिर्थक आिण ादेिशक लाभ 
पडलेला होता त्या लाभाला जर त्याला मुकावयास लागणारे होते तर इतका तर्ास घेण्याचे त्याला कारण 
तरी काय होते? पिरणामी त्यान बादशाही दूताला भीडभाड न धरता िनरोप िदला. त्याने आपला मुलगा 
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जगराज⁴⁶ ४६ याला दिक्षणेमधून गु तपणे पळून येऊन आप याला िमळण्याचा िनरोप पाठिवला. त्यानुसार 
िशकार करण्याचे िनिम  काढून जगराज याने दौलताबादेहून पलायन केले. बालाघाटचा सुभेदार खान 
जमान याने त्याचा पाठलाग केला नाही. परंतु पाईनघाटचा अिधकारी खान दौरान याने अिधक दक्षता 
दाखिवली. त्याने पळून जाणाऱ्या जगराजचा मो ा धडाक्याने पाठलाग करून त्याला गाठले आिण 
माळ यामधील अशथा येथे त्याचा पराभव केला. परंतु अलावदीर्खान याने िन काळजीपणा दाखिवला. त्याने 
जर खान दौरान याला सहकायर् िदले असते तर जगराज पकडला गेला असता⁴⁷ तो पळून गेला आिण 
सुरिक्षतपणे धामूनी येथे पोहोचला. 
 
जुजहार याला वठिणवर आणण्यासाठी तयारी 

शहाजहान याने िदले या अटी नाकार यामुळे आिण जगराज याने दिक्षणेतून पलायन के यामुळे 
जुजहारिंसग याच्यािवरू  कडक उपाय योजना करण्यासाठी जरूर ते समथर्न शहाजहान याला िमळाले. 
सा ाज्याच्या तीन नावाजले या सेनािंनच्या नेतृत्वाखाली वीस हजार फौजेला बुदेंल खंडात वशे 
करण्याचा आिण बडंखोराचंा नाश करण्याचा हुकूम देण्यात आला. खान दौरान याला सहा हजार फौज 
घेऊन चदेंरीच्या माग िबच्छोर येथे जाण्याचा आिण पावसाळा तेथेच काढण्याची आ ा देण्यातं आली. 
त्याच्याबरोबर देबीिंसग⁴⁸ या बुदेंला गादीवर आपला ह  सागंणाऱ्या राजपुतर्ाला बरोबर देण्यातं येणार 
होते. देबीिंसग याला राजा ही पदवी आिण तीन हजार जात आिण तीन हजार सवार इतकी मनसब देण्यातं 
आली. अबदु ा खान याला ईरज िंजकून घेण्याचंा आिण भाडंीर येथे मु ाम करण्याचा हुकूम देण्यातं 
आला. स यद खान जहान याला बदायनू येथे पावसाळा घालिवण्याची आ ा देण्यात आली. 
पावसा याच्या अखेरीला तीनही सेनापतींनी ओच्छार्वर एकतर् येऊन ह ा चढवावयाचा होता. 
 
जुजहारने बोलणी करण्यासाठी केलेले यत्न 

या चडं माणावरील ल करी तयारीमुळे जुजहारिंसगाच्या दयातं धडकी भरली. त्याने 
आसफखान याची भेट घेतली आिण आप या वतीन बादशहाजवळ रतबदली करण्याची त्याला िवनंती 
केली. शहाजहान याने सुंदर किवराय याला ओच्छार्वर पुन्हा पाठिवण्यास आपली संमती िदली. परंतु या 
वळेेला शहाजहान याने आप या मागण्याचंी या ती अिधक खर केली. जुजहारिंसगाला तीस लक्ष रुपये 
खंडणी दाखल देण्याचा चौरागढच्या ऐवजी िनयानवानचे⁴⁹ सरकार मोगलाचं्या वाधीन करण्याचा 
खानजमान याच्या हाताखाली चाकरी करण्यासाठी जगराज याला दिक्षणत पाठिवण्याचा आिण जुजहार 
िंसगाच्या चागं या वतर्नाब ल ग्वाही हणून दरबारामध्ये रहाण्यासाठी त्याच्या नातवाला पाठिवण्याचा वगैरे 
मागण्या जुजहार िंसगाकडे करण्यातं आ या. हा िनरोप घेऊन जाणारा जासूद परत येईपयत मोगल 
सेनापतींना त्यानंी योिजले या हालचाली थिगत करण्याचा हुकूम देण्यातं आला.⁵⁰ 

 
पूवीर्च्या अटीं माणेच नवीन अटी जुजहारिंसग याला मान्य होण्यासारख्या न हत्या. परंतु त्याने 

आपण भयभीत झा याचे जे दाखिवले होते ते कदािचत त्याचे ढ ग असाव ेआिण वाटाघाटी सुरू हा या असे 
त्याला मनापासून वाटत न हते. आपली तयारी पूरी करण्यासाठी वेळ िमळावा हणून त्याने ती एक लबाडी 
केलेली होती. हणूनच जूजहारिंसग याने सुंदर किवराय याला पुन्हा एकदा अितशय तुच्छेतेची वागणूक 
िदली आिण त्याने आणलेला नवीन ताव ऐकून घेताच त्याला तडकापडकी िनरोप िदला.⁵¹ मोगलाचं्या 
नवीन मागण्या मान्य करणे त्याच्या क्यापिलकडचे होते असे न हे. कारण त्याच्यापाशी भरपूर दर् य होते. तो 
असे वागण्याचे कारण हणजे त्याच्या हातातून पैसा सुटत न हता हेच केवळ होते. इतर अनेक 
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बडंखोरां माणे त्यानेही मोगल अिधपतीच्या सामथ्यार्ब लचा आिण आप या शतर्ूंिवरू  त्या ताकदीचा 
पिरणामकारकिरत्या उपयोग करण्याच्या शहाजहानच्या िन याब ल चुकीचा अंदाज केला. 
 
मोिहमेची सुरवात 

बादशहाकडे जे हा ं जुजहार िंसगाच्या उ ट वागणुकीसंबंधी हकीकत कळिवण्यातं आली ते हा ं
त्याने पूवीर् तयार केले या योजनेनुसार मोिहमेला सुरवात करण्याचा आप या अिधकाऱ्यानंा हुकूम िदला. 
जवळ जवळ सारख्याच दजार्च्या⁵² असले या आप या तीनही सेनापतींमध्ये कलह होऊ नये हणून 
शहाजहान याने राजपुतर् औरंगजेब याची मुख सेनापतीपदावर नेमणूक केली. आिण शाय ताखान याला 
त्याचा पालक आिण स ागार हणून नेमले. राजपुतर्ाची मनसब १५ हजार जात आिण ५ हजार सवार 
इतकी मुकर्र करण्यातं आली. आिण शाही अिधकाऱ्यानंा आप या सवर् योजना त्याला सादर करण्याचंा 
आिण त्या माणे कारवाई करण्याचे अगोदर त्याची संम ी घेण्याचा हुकूम देण्यातं आला. 
 
औरंगजेबाची भूिमका 

काहंीनी असे मत कट केले आहे कीं राजपुतर् औरंगजेब याची या जबाबदारीच्या जागेवर योजना 
झाली ती त्याच्या दिक्षणेच्या सुभेदारीवरील िनयोजीत नेमणुकीकडे लक्ष देऊनच. शक्य िततक्या लवकर 
त्यक्ष राज्यकारभाराशीं राजपुतर्ाचंा संपकर्  आणण्याची था मोगल घराण्यातं होती यात काहीच संशय 
नाही. परंतु या संगी औरंगजेबाची नेमणूक ही त्या दृ ीकोनातून केलेली नसून ितचे वरूप केवळ 
नावापुंरतेच होते. त्याच्या नेमणुकीची तुलना राण्याच्या िवरू  िंकवा दिक्षणेतील मोिहमेच्या वळेीं 
शहाजहानने जे हा ंसवार्िधकार आप याकडे घेतले त्याबरोबर करता येत नाही. दोन्ही संगी शहाजहानच्या 
श दाला अिधक िंकमत होती आिण दोन्ही मोिहमाचं्या वळेेला पुढाकार हा शहाजहानकडेच होता. परंतु 
बुदेंल खंडावरील मोिहमेच्या वळेीं अशा तऱ्हेची कोणतीच भिूमका औरंगजेबाकडे न हती आिण जर का ं
त्याला कसलाही अनुभव िमळाला असेल तर तो एक ेक्षक हणून. मोिहमेच्या यवहायर् बाजूशी त्याचा 
कुढ याही तऱ्हेचा संबंध न हता. 
 
एखा ा वन्य पशु माणे जुजहारिंसगाची िशकार 

लवकरच जुजहारिंसगाच्या ता यातील मजबतू िठकाण बादशाही सैन्याने िहसकावनू घेतली. परंतु 
त्यामुळे बादशहाचे समाधान झाले नाही. जुजहारिंसगाचा नाश के याखेरीज बादशहाला चैन पडणार 
न हते. त्याच्या मते अशा तऱ्हेच्या बडंखोराला एकमेव अशी िशक्षा हणजे मृत्युचीच होती. अशा पिरि थतीत 
नुकत्याच िमळाले या िवजयामुंळे जोसात येऊन बादशाही सेनािननी चौरागढच्या िदशनेे कूच केले. 
जुजहारिंसगाचा धीर आता पूणर्पणे खचून गेलेला होता. चौरागढ येथे ठाण माडूंन बादशाही सैन्याला 
धडाडीने ितकार करण्याचे तर्ाण आता त्याच्यात रािहलेले न हते. बादशाही सैन्याच्या आगमनाबरोबर 
त्यान आप या तोफाचंा नाश केला, इमारती उध्व त के या आिण शहापूरकडे पळ काढला. तेथून तो 
लाजंीच्या माग दिक्षणेकडे गेला. ही बातमी जे हा ंबादशाही सैन्याच्या कानावर आली ते हा ं त्यानंी जलद 
कूच करून चौरागढ गाठले. खान दौरान याने िक यातं वशे केला, िक यामिधल मुख्य मंिदराच्या 
िशखरावर तो चढला, तेथे त्याने अजान वाचले आिण शहाजहानच्या नावंे ाथर्नाचें पठण केले. अहदाद 
खान आिण इतर अिधकारी यानंा त्याने िक याचं्या रक्षणासाठी ठेवले आिण जुजहारिंसगाचा पाठलाग 
पुन्हा ंसुरू करण्यासाठी तो अबदु ा खान याला येऊन िमळाला. 
 
मोगल जुजहारला गाठतात त्याचा वध 
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शहापूर येथे राघू चौधरी याने बडंखोराचं्या हालचालीची बातमी खान दौरान याला पुरिवली. तो 
आिण अबदु ाखान यानंी बडंखोराला गाठण्याकरीता झपा ाने कूच केले. त्याचं्या पाठोपाठ िपछाडीचे 
संरक्षण करीत राजपुतर् औरंगजेब हा सावकाश कूच करीत आिण अिधकाऱ्याकंडून िनयिमतपणे अहवाल 
घेत चालला. हे अहवाल तो दरबाराकडे धाडून देत असे. शहाजहान याने राजपुतर्ाला धामूनीकडे 
परतण्याचा हुकूम िदला. परंतु खान दौरान आिण अबदु ाखान यानंी बडंखोराचंा चां ाकडे पाठलाग केला 
व जवळजवळ त्याला गाठले. खान दौरानचा बेत बडंखोरावंर भयाण रातर्ीच्या वळेी तुटून पडण्याचा होता. 
परंतु अबदु ाखान याने त्याला थोपवनू धरले. जुजहारिंसग याला या हालचालींची वळेेवर बातमी िमळाली 
आिण तो गोवळकोङयाकडे पळून गेला. परंतु खान दौरान याने त्याला लौकरच गाठले. जीवावर उदार 
होऊन बुदें यानंी बीरिंसग देव याची प राणी पावर्ती िहला ाणािंतक जखमा के या आिण मोगल जनान 
खान्यातं लािजरवाणे जीणे जगण्याचा संग येऊ नये हणून आप या ि यानंा िवदूर्प केले. परंतु जुजहार 
िंसग याचा मुलगा दुगर्भान आिण नातू दुजर्नसाल या दोघानंा िंजवत कैद करण्यातं आले. जुजहार िंसग 
आिण जगराज या दोघानंी मातर् शजेारील जंगलातं पळून जाण्यातं यश िमळिवले परंतु तेथे गोडानंी त्यानंा 
ठार मारले. त्याचंी मृत शरीरे खान दौरान याला सापडली. त्यानें त्याचंा िशरच्छेद करून त्याचंी म तके 
दरबाराकडे रवाना केली.⁵³ 
 
मोगलांचा झालेला लाभ 

दर यान जुजहारिंसगाने जंगले आिण िवहीरी यामध्ये ठेवलेली संप ी उकरून काढण्याचा हुकूम 
बादशाहाने स यद खान जहान याला िदला. खान जहान याला मदत करण्यासाठी इशाक बेग येजदी बाकी 
बेग कलमाक आिण मकर्मत खान याचंी नेमणूक करण्यातं आली. थािनक रिहवा यानंी िदले या 
सूचनानुसार त्यानंी धामूनी आिण दितया यामधील मुलूख रगडून काढला. काही काळातच त्यानंी 
अ  ठावीस लक्ष रुपये िंकमतीचा खिजना उकरून काढण्यातं यश िमळिवले. एकंदर एक कोटी रुपयाचंी 
र म शाही खिजन्यातं जमा करण्यातं आली. बादशाही अिधकाऱ्यानंा छडा लागला नाही. त्याचा शोध 
थािनक रिहवाशी िंकवा िशपाई व अहदी यानंी लावला आिण त्या व तु आप या कबजातं घेत या. 

 
शहाजहानची धािर्मक असिह णुता 

अशा तऱ्हेने जहािंगर बादशाने आ य िदले या बुदेंला घराण्याच्या अितशय समृ  असले या अशा 
कुटंुबाचा त्याचा मुलगा शहाजहान याच्या ह ते दुःख पयर्वसायी असा शवेट झाला. बडंखोर हणून जुजहार 
िंसग याला अितशय कडक असे शासन हावयास पािहजे होते याब ल कोणतेच दुमत नाही. परंतु त्याच्या 
िजवतं पकडले या मुलाचें जबरद तीने करण्यातं आलेले धमार्ंतर राजवा ाम ये अथवा अमीर 
उमरावाचं्या घरीं बदनामीचे जीवन जगाव े हणून त्याच्या ि यावंर लादण्यातं आलेली गुलामिगरी आिण 
सरतेशवेटी त्याच्या मुलुखातील देवळाचा अितशय प तिशरपण करण्यातं आलेला िव ंस आिण ाचार 
या गो ींना कोणतेच समथर्न देता येणार नाही. या उपाय योजना राजपुतर् औरंगाजेबाच्या पुढाकारामुळे 
करण्यातं आ या न हत्या. या िवषयी संशय मानण्यास कोणतीच जागा नाही. अशा कारच्या धोरणाची 
जडण घडण करण्याइतके पौढपण त्याला िनि तच आले न हते. 

 
व तुि थती अशी होती कीं, शहाजहान आप या मुसलमान अिधकाऱ्यानंा धािर्मक बाबतींत बेलगाम 

पणे वागण्यास उ ेजन देत होता. इतकेच काय परंतु ओच्छार्च्या भ य देवळाचा नाश करण्याचा हुकूमही 
त्यानेच िदला होता. त्याच्या आज्याने ज्या सलोख्याच्या धोरणाचा ि वकार केला होता त्याच्या अगदी 
िवरू  धोरणे ि वकारणे त्याला शक्य झाले याचे कारण आप याला अितशय कमी िवरोध होईल अशी त्याने 
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अपेक्षा केली. शहाजहानच्या चाकरीमध्ये जे िंहदू अिधकारी होते ते त्याचं्यापैकी काहंी धाडसाच्या बाबतींत 
कमी पडले नसते. परंतु ते संख्येने कमी होते, अिधकाराने खालच्या दजार्चे होते आिण चािरत्र्याच्या 
बाबतीत ते अगदी हीन दशलेा पोहोचलेले होते. राजा जयिंसग, राजा जग  िंसग, िवठलदास गौड, 
नरहरदास झाला, िकशनिंसग बहादुरीया आिण त्याचं्या सारखे इतर यानंा त्याचंी अ  ूआिण त्याचं्या धमार्चे 
पािवत्र्य याचं्यापेक्षा त्याचं्या हाती असलेली स ा आिण त्याचें थान हे अिधक यार होते. परंतु या सवार्मध्ये 
ज्याला अिधक दोष लावता येईल असा राजा देबी िंसग हा होता. त्यान कशाचीही िद त अथवा शरम न 
बाळगता त्याचंी कृत्य उघ ा डो यानी पािहली. इतकेच न हे तर त्यामध्ये तो सहभागीही झाला. त्याची 
नजर बुदें याचं्या गादीवर होती, ती त्याने िमळिवली परंतु ती आप या नातेवाईकाचं्या साडंले या रक्ताने 
डागाळूनच आिण त्याच्या धमार्च्या बेई तीने दुिषत झालेली अशीच. बुदेंल खंडाच्या गादीचे राजेपण 
त्याच्याकडे आले परंतु बीरिंसगदेव अथवा जुजहार िंसग यानंी त्या गादीमुळे जो सन्मान ा त करून घेतला 
तो मातर् त्याला िमळिवता आला नाही. 

 
बुदेंल खंडामिधल उरलेले िक े िंजकून घेण्यास फारसा अवधी लागल नाही. दितया लवकरच 

ता यातं घेण्यातं आले. परंतु झाशंी येथे जुजहारिंसगाचा एक अनुयायी बसंत याने थोडासा ितकार केला. 
परंतु मकर्मत खानाने िक याला अितशय जारीने असा वढेा िदला आिण िक याच्या िशबदंीला शरण 
येण्यास भाग पाडले. या िठकाणी िवजयी सैन्याला मौ यवान अशी लूट िमळाली. दारूने भरले या 
कोठीसहीत संपूणर् तोफखाना, धान्याचे भरलेली कोठार आिण खुपसा खिजना त्याचं्या हातात पडला. 
िवठलदासाचा मुलगा िगरधर याच्या ता यातं त्याच्या बापाने बजावले या कामिगरीचे चीज हणून हा िक ा 
देण्यातं आला. 
 
शहाजनची बंुदेल खंडाला भेट 

आप या बापाला औरंगजेबाने जे पतर् िलिहले त्यातं त्याने बुदेंलखंडाचे अ ितम सृ ीस दयर्, 
जंगली जनावरानंी भरलेली तेिथल दाट जंगले, त्या देशातील कृितर्म तलाव आिण िहर यागार टेक ा 
यािवषयी त्याने मो ा भरघोसपणे वणर्न केले. 

 
शहाजहानची उत्सुकता त्यामुळे चालिवली गेली आिण तो जरी दिक्षणेकडे जाण्यासाठी िनघाला 

होता तरी ग्वा हेरपासून तो पूवकडे वळला आिण त्याने बुदेंल खंडात वशे केला. भमूगढ येिथल 
अ हाददायी धबधबा आिण दितया येिथल सुंदर इमारती यामुळे त्याला खऱ्याखुऱ्या आनंदाचा त्यय 
आला. ओच्छार् येथे तो बीरिंसग देव ाच्या भ य ासादातं रािहला. त्याने बीरसागरला भेट िदली आिण तेथे 
पाणक ब ाचंी िशकार केली. धामूनीच्या जवळ राजपुतर् औरंगजेबाने आप या बापाचे आगत वागत केले. 
ा िठकाणाहून आप या दिक्षणेच्या वासास पुन्हा ं सुरवात करण्यासाठी त्या दोघानंी िसरोजकडे कूच 

केले.⁵⁴ 
 
चंपतराय याच्या हालचाली 

जुजहारिंसगाच्या पाडावानंतर बुदें याचं्या इितहासातंील अखंडता नाहीशी झाली, परंतु त्याचं्या 
राजाचं्या वा ाला जे िनघृर्ण भिवत य आले आिण िवजयी मोगलानंी त्याचं्यावर जे भयानक अत्याचार केले 
त्यामुळे बुदेंल खंडाच्या रिहवा यामंध्ये िवरोधाची वृ ी िनमार्ण झाली. लवकरच एका कतुर्त्ववान आिण 
उत्साही पुढाऱ्याने आप या नेतृत्वाखाली त्यानंा खेचुन घेतले आिण मोगलाबंरोबर यु ाची घोषणा केली. हा 
पुढारी हणजे महोबाचा अिधपती उदयजीत याचा वारस चपंतराय हा होय. ओच्छार् घराण्याच्या दैिद तमान 
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तेजापुढे त्याचे घराणे िफके पडले होते. चपंराय हा बीरिंसग याचा नेही होता आिण त्याने जुजहारिंसग 
याला त्याच्या बडंात मदत कलली होती. जुजहारिंसगाच्या बडंाचा िबमोड झा यानंंतर त्याने जुजहारचा 
धाकटा मुलगा पथृ्वीराज याला द क घेतले. बुदेंला गादीचा ित पधीर् वारस हणून त्याला पकडण्याचे 
कामी बादशाही फौजानंा अजूनपयर्त यश आले न हते. आप या उत्साही अनुयायाचं्या मदितने चपंतरायाने 
आता इ लामाबाद या नावाने ओळखला जाणाऱ्या झतर्ाच्या महालावंर छापा घातला. त्या सरकारचा 
फौजदार बाकीखान याने चपंतरायाच्या हालचालींना ितबधं करण्यासंाठीं त्याला शक्य होते तेवढे केले. 
परंतु बुदें याचं्या गिनमी का याच्या िहकमतीमुळे त्याच्या सवर् बेतावंर पाणी पडले.⁵⁵ 
 
चंपतरायाला वठणीवर आणण्यासाठी अबदु ा खानाची रवानगी 

जे हा ंसाधारण जानेवारी १६३९ च्या मध्यावर शहाजहान याने लाहोरला जाण्यासाठी आगर्ा सोडले 
ते हा ंचपंतरायाने पूवीर्पेक्षा अिधक साहसीपणा दाखिवण्यास सुरवात केली. त्याने मोगलाचं्या ठाण्यावंर 
िनध कपणे ह े चढिवले आिण सुभेदारानंी पाठिवलेले ताडें िबनघोरपणे अडिवले. त्याने मोगल देशात 
चालिवलेली लुटालूट ही िसर ज िभलसा आिण धामूनी येथपयत पोहोचली होती. त्यामुळे दिक्षणेकडे 
जाण्याच्या मागार्ला जी असुरिक्षतता िनमार्ण झाली ती दूर करण्यासाठी बडंखोराला पकडण्याकिरता 
शहाजहान याला अबदु ा खानाची रवानगी करणे भाग पडले.⁵⁶ एका वषार्पेक्षा अिधक काळ चपंतरायाला 
वठणीवर आणण्याचे अबदु ाखानाने यत्न केले परंतु त्याच्या यत्नातं त्याला फारच थोडे यश आले. 
अखेरीला एि ल १६४० मध्ये त्याच्या हेराने चपंतराय आिण पथृ्वीराज हे दोघेजण ओच्छार् आिण झाशी 
याचं्यामध्ये असले या जंगलातं अस याची बातमी त्याला िदली. बडंखोराचंा मोड करण्यासाठी आपण 
वतः जाव ेअशी अबदु ा खानाची इच्छा होती. परंतु या मोिहमेचे नेतृत्व आप याकडे सोपिवण्यात यावे 
यासाठी बाकीखानाने त्याचे मन वळिवले. त्याने बुदें याना यश वीरीत्या अचानक गाठले आिण 
पथृ्वीराजाला पकडले. त्याला ग्वा हेरच्या िक यात कैद करण्याचा हूकूम झाला. परंतु धूतर् असा बडंखोर 
चपंतराय हा िनसटला, आिण बुदेंलखंडामध्ये बडंखोरी चालूच रािहली.⁵⁷ 
 
बहादूरखानाचे यत्न 

अबदु ा खानाने ज्या धीमेपणाने मोिहमेचे नेतृत्व केले होते त्याब ल शहाजहान हा नाखूष झाला 
होता. हणून त्याने त्याला परत बोलिवले. त्याच्या जागी तरूण आिण िहमतवान अशा बहादूरखान रोिहला 
याची नेमणूक करण्यातं आली. न या सेनापतीने आपले काम मो ा उत्साहाने सुरू केले आिण लवकरच 
बडंखोराचं्या एका टोळीचा त्यानंी धु वा उडिवला. परंतु दरबारातंील त्याच्या शतर्नूी त्याच्या हालचालींब ल 
बादशाहाकडे िवपयर् त मािहती िदली आिण त्याला अशी सूचना िदली की बहादूरखानाला बुदेंल खंडात 
राहू िद यास तो बुदेंलखंडाचे दुसरे रोिहल खंड करील.⁵⁸ बादशहाने त्याला माघारी बोलिवले आिण 
दुसऱ्यादंा अबदु ा खानाची रवानगी केली.⁵⁹ परंतु पिरि थतीमध्ये सुधारणा घडवनू आणण्यासाठी त्याला 
फारच थोडे करता आले. बुदेंल खंडाच्या रिहवाशानी चपंतरायाला खंबीर असा पाठींबा िद यामुळे 
चपंतरायाने नेहमी मोगलानंा झुलिवत ठेवले. 
 
पहाडिंसगाचे यश 

यामुळे बादशाहाने पहाडिंसग याला त्याच्या मायदेशातंील बडंाळीचा िबमोड करण्याचा हुकूम 
िदला. पहाडिंसग हा बीरिंसग देव याचा मुलगा. सहािजकच त्याला त्याच्या देशबाधंवाचंी िन ा 
आप याकडे वळवनू घेणे शक्य होते. याचा पिरणाम चपंतरायाची एकंदर पिरि थती िनि तच दुबर्ल 
होण्यातं झाला असता. त्यािशवाय ज्यािठकाणी त्याचा जन्म झाला तेिथल देशाची त्याला उ मपैकी 
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मािहती होती, आिण हणून बडंखोराबंरोबर त्याचं्याच श ानंी त्याला लढणे शक्य झाले असते. १६४२ च्या 
मे मिहन्यातं तो बुदेंलखंडात आला. एका मिहन्यातं चपंतराय त्याला शरण आला, आिण बादशाहाच्या 
संमितने तो त्याच्या चाकरीत िशरला. असे िदसते की काहंीकाळपयत चपंतरायाने पहाडिंसग याची िन ेने 
चाकरी केली. परंतु लवकरच पहाडिंसग याला चपंतरायाला ा त झाले या लोकि यतेचा मत्सर 
वाटावयास लागला. पिरणामी चपंतरायाने त्याची चाकरी सोडली आिण तो दाराच्या चाकरींत िशरला.⁶⁰ 
 
चंपतराय दाराची नोकरी सोडतो 

पहाडिंसगाबरोबरील त्याच्या संबधंात जरीं िबघाड झाला होता तरी देखील चपंतरायाने वरवर का ं
होईना त्याच्या बरोबर सलोख्याचे संबधं ठेवण्याचा यत्न केला. परंतु पहाडिंसग हा खऱ्याखो ाची चाड 
न बाळगणारा होता. एका संगी चपंतराय हा त्याला भेटण्यासाठी आलेला असतानंा पहाडिंसगाने त्याला 
िवष योग करण्याचा अयश वी यत्न केला. कालातंराने दुसऱ्या एका वळेी पहाडिंसगाने चपंतरायाच्या 
छावणींत चोरीची मालम ा लपूनछपून आत घुसिवली, त्याच्यावर चोरीचा आळ घेतला आिण अशा तऱ्हेने 
त्याची बे अदबी केली. चपंतरायाने राजपूतर् दारा याच्याकडे तकर्ार केली. त्याने या घटनेबाबत चौकशी 
करण्याचे ऐवजी पहाडिंसग याच्याबर िव ास ठेवला आिण चपंतरायाची जहागीर त्याच्याकडून काढून 
घेतली.⁶¹ या गो ीमुळे त्याचे आिण राजपुतर्ाचे संबंध दुरावले आिण मोगलाबंरोबरील शतर्चू्या भावनेला 
त्याने पुन्हा उजाळा िदला. परंतु त्याने पुढे चबंळ नदी पार करण्याचा फारसा मािहत नसलेला मागर् 
औरंगजेबाला दाखवनू आिण सामुगढ येथे औरंगजेबाच्या बाजूने लढून दारावर पूणर् सूड घेतला.⁶³ 

 
परंतु औरंगजेबाबरोबर चपंतरायाचा झालेला समेट हा फक्त तात्पुरता होता. चपंतरायाचा मुलगा 

सु िस  छतर्सान याने िंसहासनावर आ यानंतर मोगल स ेला आ हान िदले आिण बुदेंलखंडात खूप 
गडबड उडवनू िदली. 
 
नूरपूरचे जिमनदार 

माऊनूरपूरचा जिमनदार राजा बासू⁶³ हा जहागंीरच्या मजीर्तला होता. त्याच्या मृत्यनंूतर त्याचा 
मुलगा सूरजमल हा गादीवर आला. परंतु त्याने बादशहाबरोबर िव ासघाताची वतर्णूक केली आिण हणून 
त्याचे जागी जगतिंसग⁶⁴ याला बसिवण्यातं आले. जहागंीरने जगतिंसग याला एक हजार जात आिण 
पाचंश ेसवार या मनसबीवर बढती िदली आिण िवकर्माजीत याला कागंडाच्या वे ातं मदत करण्यासाठी 
त्याची िनयुक्ती केली. अधूनमधून जरी तो मोगलाबंरोबर फरकारून वागला हे जरी खरे असले तरी तो 
बादशाही चाकरीतच रािहला आिण जहागंीरच्या कारकीदीर्च्या अखेरीला त्याच्या मनसबींत तीन हजार 
जात आिण दोन हजार सवार इतकी वाढ झाली होती. जे हा ंशहाजहान िंसहासनावरती चढला ते हा ंत्याने 
जगतिंसग याला त्याच्या मनसबींत कायम केले.⁶⁵ १३ माचर् १६३४ रोजीं जगतिंसग हा बादशहाला 
भेटण्यासाठी सराय इितमाद उ ौला येथे आला⁶⁶. 
 
जगतिंसगाच्या चाकरीचा आढावा 

त्याच वषीर्च्या नो हेबर मिहन्यातं जगतिंसग याला खटक⁶⁷ बडंखोराचंा मोड करण्यासाठी मध्य 
बगंशचा ठाणेदार हणून नेमण्यातं आले. त्याने तीन वषपयर्त आप या वरी ानंा समाधान होईल अशा तऱ्हेने 
आप यावर सोपिवण्यात आलेली कतर् ये पार पाडली. १६३७ च्या जानेवारी मिहन्यात काबूलच्या सु याशी 
तो संलग्न होता. तेथे त्याने अहदाद⁶⁸ याचा मुलगा करीमदाद यानी केलेले ह े परतवनू लावण्यात आिण 
त्याला पकडण्याचे कामी सुभेदाराला मदत केली. १६६९⁶⁹ च्या फे ुवारी मिहन्यातं तो लाहोर येथे 
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दरबारातं हजर झाला आिण पुढील मिहन्यात सबंध बगंशचा ताबा घेण्यासाठी त्याची नेमणूक झाली⁷⁰ 
त्यानंतर एका वषार्ने बादशहा काि मरकडे जात असतानंा जगतिंसगाला ितकडे जाण्याचा मागर् मोकळा 
करण्याचंा हुकूम देण्यात आला.⁷¹ 
 
राजरुप 

दरबारामंधील त्याच्या गैरहजेरीच्या काळातं नूरपूर सं थानचा का भारजगत िंसग याचा मुलगा 
राजरूप याने चालिवला. त्याने आप या वतःसाठी कागंडा दरीची फौजदारी ा त करून घेतली. त्याने 
बादशाहाला बरीच मोठी खंडणी देण्यास कबुली िदली परंतु त्याच्या उधळेपणामुळे त्यान आप या अंगावर 
घेतलेली जबाबदरी त्याला पार पाडणे शक्य झाले नाही. बादशाहाच्या खिजनदाराकडून जे हा ंपैशासंबधंी 
मागणी आली ते हा ं त्याने बडंखोरीची वृ ी दाखिवण्यास सुरवात केली. त्याने घेतले या या पिवत्र्यातं 
त्याला त्याच्या बापाने गु तपणे उ ेजन िदले. कागंडा दरीतील सरकारी अिधकाऱ्यानंा राजरुपचा बदंोब त 
करणे जमले नाही. 
 
जगतिंसग आप या मायदेशी परततो 

जगतिंसगाने आप या मुलाच्या वतर्नाब ल आपण नाखूष अस याचे ढ ग केले आिण त्याच्या 
िवरु  काढण्यातं येणाऱ्या मोिहमेचे नेतृत्व आप याकडे देण्यातं याव ेअशी िवनंती केली. जगतिंसग हा 
अ मािणक आहे िंकवा त्याच्या मनातं िव ासघात करावयाचा आहे असा संशय शहाजहान याला आला 
नाही. त्याने ऑग ट १६४० मध्ये जगतिंसगाला आप या मायदेशी परतण्याची परवानगी िदली. त्याब ल 
जगतिंसगान दरवषार्ला चार लक्ष रुपये खंडणी दाखल देण्याची हमी घेतली त्यानंतरचे जवळजवळ बारा 
मिहने जगतिंसग हा आप या मायदेशातं असतानंा कोणतीही िवपरीत घटना घडून आली नाही, आिण त्याने 
बादशाही आ ाचें तंतोतंत पालन केले. परंतु त्याच्या वागणुकीब ल शहाजहान याला समाधान न 
वाट यामुळे त्याने कागंडा दरीची फौजदारी जगतिंसगाकडून काढून घेतली आिण त्याच्या जागीं सैदखान 
जफरजंग याचा मुलगा खानजादखान याची नेमणूक केली.⁷² 

 
जगतिंसगािवरु  जे काहंीं िनि त असे आरोप होते त्या संबंधी कोणतीही न द उपल ध नाही. 

समकालीन बखरीमध्य त्याच्या बडंाच्या कारणाब ल जे िनि त िवधान आप याला सातत्याने आढळते ते 
असे की त्याच्या थानाच्या सुरिक्षततेिवषयीं जगतिंसग याला वाजवीपेक्षा अिधक आत्मिव ास वाटत होता. 
परंतु हे िवधान काहंीं त्याच्या बडंखोरीब ल पुरेसे प ीकरण देऊ शकत नाही. िंहदु थानामधील 
जिमनदाराचंी शासनाच्या स ेला तुच्छ लेखण्याची सवर्सामान्यपण आढळणारी वृ ी आिण वसुलाचा भरणा 
सरकारी ितजोरींत जमा करण्याब ल त्याचंी नाखूषी हे जगतिंसगाच्या बडंाळीचे संभविनय कारण असाव े
असे हणता येईल. परंतु कोणत्याही तऱ्हेची अथवा प ितची पुरेशी चेतावणी नसतानंा अशातऱ्हेच्या बडंाचा 
उदेर्क झा याची उदाहरणे फारच िचत आप याला िदसतात. याउलट जगतिंसगान केलेले बडं हे 
कोणत्याही कारणा तव होते असे मानणे हे िनरथर्क ठरेल. जगतिंसग हा मूखर्ही न हता िंकवा लबाड 
देिखल न हता. त्याच्याबाबत पुढे जी मािहती उपल ध होते त्यावरून तो शूर युयुत्सु आिण दूरदशीर् होता 
असे िदसते. असे असतानंा आप यावर संकट आिण िवनाश ओढवनू घेण्याचा जणू काहंी त्याने आटािपटा 
केला ही पिरि थती थम दशर्नी तरी आप याला गूढ वाटते. 

 
परंतु जगिंसगाने बडं करण्याचे अगोदर ज्या अनेक घटना घड या त्या त्याच्या वृ ीला 

कारणीभतू ठर या. पिह या थम बादशाहाची त्याच्याबाबतची थोडीफार उदािसनता त्याच्या ध्यानातं 
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आली. त्याने बादशाहाच्या ि त्यथर् अितशय उ ेखिनय अशी कामिगरी केलेली असतानंा देिखल त्याला 
बढती िमळालेली न हती. पिरणामीं तो दुमुर्खलेला आिण असमाधानी बनला. दुसरी गो  हणजे 
सरकारकडून होणाऱ्या मागण्या पुऱ्या करण्यासाठी त्याच्या देशाची साधन संपि  अपुरी होती असे 
आप याला िदसते. त्याला नेमून देण्यातं आलेली जहागीरी ही तूटीफूटी आिण खडकाळ अशी होती. 
सहािजकच अंतगर्त शातंता आिण सु यव था राखण्यासाठी लागणाऱ्या उत्प ापेक्षा ं त्या जहागीरीपासून 
येणाऱ्या वसुलापेक्षा ंजा त असणे शक्य न हते. िंकबहुना ते कमीच होते. ितसरे कारण हणजे तो आप या 
राज्यातं आ यानंतर त्याने चबंाच्या राजावर अितकर्मण केले, त्याच्या राज्याचा काहंी देश आप या 
राज्याला जोडला आिण तेथे तारागडचा िक ा बाधंला. जगिंसग याने केलेले हे आकर्मण आिण त्यामुळे 
त्याला ा त झालेले सामथ्यर् यामुळे बादशाहा त्याच्यावर नाराज झाला. त्याच्या दृ ीने काि मरच्या वाटेवर 
उ ाम राजाचे अि तत्व हे अितशय धोकादायक होते. शवेटी जगतिंसगाने आपला मुलगा राजरुप 
याच्यािवरु  कडक उपाययोजना करण्यातं केलेली टाळाटाळ ही घटना शहाजहानच्या मनातं 
ताबडतोबीने त्याच्याब ल नाराजीची भावना िनमार्ण करण्यास कारणीभतू ठरली. शहाजहानने कागंडाच्या 
फौजदारीवर जगतिंसगाऐवजी दुसऱ्या अिधकाऱ्याची नेमणूक केली. 
 
आप या वतर्नाचे पि करण देण्यास जगतिंसगाचा नकार 

सरकारकडून दरबारातं हजर होण्याब ल आले या खलीत्या माणे वागण्यास त्याने िदलेला 
नकार हणजे त्याने बडंाची िनशाणी पुकार याची पिहली खूण होती. जगतिंसगाकडून याब ल प ीकरण 
मागण्यासाठी आिण त्याचे भावी बेत काय आहेत याब ल मािहती िमळिवण्यासाठी शहाजहान याने सुंदर 
कवीराय याला पाठिवले. कवीराय याने आप या अहवालातं असे कळिवले कीं जगतिंसग याने जरीं वरवर 
िन ा आिण आ ापालन याचंा आव आणला असला तरी बडं करण्याचा त्याचा िवचार आहे. यावर 
शहाजहान याने आपले तीन सेनापती स यद खानजहान, सैद खान बहादूर जफरजंग आिण असालत खान 
यानंा जगतिंसगाच्या ड गरी देशातं वशे करण्याचा बडंखोराचं्या मजबतू ठाण्यावर ह ा करण्याचा आिण 
िनमार्ण झाले या बडंखारीचा नायनाट करण्याचा हुकूम िदला. त्यावळेीं राजपूतर् मुराड हा काबूलहून परत 
येत होता. त्याच्याकडे त्याने या मोिहमेची सवार्िधकार सूतर् सोपवली. ⁷³ 
 
मोिहम 

पावसा याचा मोसम संपेपयत मोिहमेला सुरवात झाली नाही. जे हा ं राजपुतर् मुराद पैठण येथे 
आला ते हा ंत्याला सैद खान बहादूर हे दोघेजण येऊन िमळाले. सैद खान याने पावसाळा बहरामपूर येथे 
घालिवला होता आिण असालत खान हा ज मूमधील जिमनदाराकंडून खंडणी वसूल करून परतला 
होता.⁷⁴ 

 
बादशाहाने एकंदर कारवाईची जी योजना आखली होती त्यानुसार एकाच वळेीं माऊ आिण नूरपूर 

या िक यानंा वढेा ावयाचा होता त्यानुसार पैठण, पासून आठ मलैावर असले या माऊला वढेा 
घालण्यासाठी सैदखान, असालत खान आिण जयिंसग याचंी रवानगी करण्यात आली. सैन्याला रसदीचा 
पुरवठा बरोबर होत आहे िंकवा नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राजपूतर् मुराद हा पैठण येथे छावणी देऊन 
होता. सैद खान याने हाडा दरींतून कूच केले तर जयिंसग आिण असालतखान च ी नदी पार करून 
दऱ्हार्चा मागे घेतला. सैदखान हा पिह या थम माऊ येथे येऊन पोह चला आिण त्याने दऱ्हार् आिण माऊ 
टेक ाचं्यामध्ये असले या राजा बासू या बागेला लागून असले या सपाट जिमनीच्या एका तुक ावर 
आपली छावणी िदली. त्याच्यानंतर थो ाच अविधत जयिंसग आिण असालतखान तेथे येऊन पोहोचले 
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त्यानंा अबदु ाखान कुिलजखान, बहादूरखान, अ ावदीर् खान आिण जफरघान याचंी आणखी कूमक 
िमळाली. 

 
माऊचा िक ा घनदाट जंगलानें आच्छादले या अशा उंचिंनच अशा ड गरातं होता. आजूबाजूच्या 

ड गराचं्या ज्या रागंाचं्या मध्यभागी िक ा उभा होता. त्यामधील पोकळ जागा ा अितशय मजबतू अशा 
िचरेबदंी कामाने बुजवनू टाकण्यातं आले या होत्या आिण अशा तऱ्हेने िक याकडे येण्याचे सवर् मागर् बदं 
करून टाकण्यातं आलेले होते. छावणीच्या रक्षणासाठी सैिनकाचंी एक तुकडी पाठीमागे ठेऊन मोगल 
सेनापतीने आप या सेनेची िवभागणी अनेक भागामंध्ये केली आिण त्याचंी रवानगी िक याच्या अवतीभवती 
उभारण्यातं आलेली कृितर्म तटबदंी जमीनदो त करण्यासाठी करण्यातं आली. शतर्नेू त्याचंी गित रोखून 
धरण्यासाठी आप या परीने सवर् यत्न केले आिण अधूनमधून आजूबाजूच्या जंगलातं जळण आिण वैरण 
गोळा करण्यासाठी गेले या िशपायानंा एकटे दुकटे गाठून त्याचं्यावर ह े केले. एकदा ंवढेा चालू असतानंा 
आप या तारुण्य सुलभ उत्साहाच्या भरातं राजा जयिंसग हा शतर्बूरोबर यु  करण्यासाठी आप या रजपूत 
सैिनकानंा फक्त घेऊन चाल करून गेला. परंतु शतर्नेू तोफाचंा अचूक भडीमार केला आिण त्याला माघार 
घेण्यास भाग पाडले या संगामुळे बादशाही सैन्यामंध्ये बरीचशी औदािसन्याची भावना िनमार्ण झाली आिण 
पुढील तीन मिहन्यातं वे ाच्या कामातं फारशी गित होऊ शकली नाही. 

 
काहंी थािनक जिमनदारानंी केले या सुचनेवरून माऊ िक याचा वढेा अिधक जोरदारपणे 

रेटण्याचा िनणर्य घेण्यातं आला. त्यानुसार नजाबतखान नजर बहादूर खैशगी, अकबर कुली सुलतान 
ख र आिण राजा मान ग्वालीजोरी यानंा नूरपूरच्या सैन्यातूंन काढून माऊ येिथल सैन्याला कूमक हणून 
पाठिवण्यातं आले. त्याचें तेथे आगमन झा यावर ९ नो हबर १६४१ रोजीं सैद खान याने माऊ सोडले आिण 
त्याने िक याच्या िपछाडीवर मारा करता येणारी एक टेकडी िंजकून घेण्यासाठी रापेरच्या िदशनेे कूच 
केले. त्याने आपले दोन मुलगे सादु ा आिण अबदु ा आिण जुि पकार खान यानंा सैन्याची एक तुकडी 
बरोबर टेकडीच्या माथ्यावर छावणी करण्यास योग्य अशी जागा शोधून काढण्यासाठी रवाना केले. परंतु 
त्यानंा टेकडीवर दाट झाड झुडपे अस याचे आढळून आले हणून त्यानंी आप या बापाकडे जागेची 
साफसफाई होईतोपयत आहे तेथेच राहण्याचा िनरोप पाठिवला. ते आप या कामामध्ये गुतंलेले असताना ं
बडंखोरानंी शजेारच्या एका टेकडावरून त्याचं्यावर तोफाचंा भडीमार केला आिण मोगल तुकडींत त्यानंी 
एकच ग धल उडिवला. यावर सैद खानाने आपला दुसरा मुलगा लुतफु ा याला सादु ाच्या मदितसाठी 
पाठिवले परंतु लुतफु ा पराजीत होऊन जखमी झाला आिण त्याचा ह ा परतिवण्यातं आला. सरतेशवेटीं, 
शतर्लूा हाकलून देण्यातं जुि पकार खानाला यश आले. दुसऱ्या िदवशीं सैद खान राबेर येथे पोहोचला 
आिण त्याने पुढे कूच केले. त्येक मु ामाच्या वळेीं त्याने बडंखोराकंडून रातर्ीच्या वळेीं होणाऱ्या ह याला 
ितबधं करण्यासाठी आप या छावणी भोवती काटेंरी झाडे आिण झुडुप याचंी छाती इतकी उंच िंभत उभी 
केली. त्यान सावकाशपण परंतु िन लपण आगेकूच केले. परंतु शतर्ूने त्येक इंच इंच भमूी लढिवली. 

 
१५ नो हबर रोजी सैदखानाच्या सैन्याच्या आघाडीचे नेतृत्व असलेला नजाबतखान हा राजा बासू 

बागेच्या िवरु  िदशलेा असले या शतर्चू्या बचाव फळीवर मारा करता येईल अशा एका उंचव ाचे 
िठकाणीं पोहोचला. तेथे शतर्नेू अितशय मजबतू असे संरक्षक दल ठेवलेले होते. परंतु जुि पकार खान 
आिण त्याचे बदुंकधारी सैिनक यानंी एका बाजूने आिण नजर बहादूर खेशगी, शखे फरीद आिण राजा मान 
यानंी दुसऱ्या बाजंून त्याचं्यावर ह ा चढिवला. परंतु बडंखोर त्याचं्याबरोबर अितशय शौयार्ने लढले आिण 
आकर्मकाचें त्यानंी अितशय भयंकर असे नुकसान केले. वरील तटबदंीवर अचानक ह ा करून ती 
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घेण्याच्या यत्नानंा अपयश आले. त्यावेळेपुरते तरी माऊवरील कारवाईला खळ पडली. राजा मान याला 
जवळच असलेला एक िक ा िंजकण्यासाठी पाठिवण्यात आले. िक ा िंजकून घेण्यातं त्याला यश आले. 

 
लढाईच्या दुसऱ्या एका कदर् थानी देिखल पिरि थती फारशी आशादायक न हती. नूरपूरचा िक ा 

िंजकून घेण्यासाठी स यद खानजहान याची िनयुिक्त करण्यातं आली होती. त्या िक याजवळ 
पोहोचण्याच्या अडचणी ा माऊ िक यात वशे िमळिवण्यासाठी ज्या अडचणी होत्या यापेक्षा काहंी कमी 
न हत्या.त्या िक याच्या उ र आिण दिक्षण बाजू याचें संरक्षण उंच होत जाणाऱ्या ड गरानंी केलेले होते 
आिण ा टेक ा नूरपूरचा िक ा ज्या टेक ाचं्या माथ्यावर होता त्यािहपेक्षा उंच होते. या िक याच्या 
पि म बाजूला एका बाणाच्यापैकी एव ा अंतरावर अितशय सोसाटयाने वाहणारा आिण पार करून न 
जाता येणारा असा ओढा होता. या िक याच्या पूबर् बाजूला जेथे िक याचा मूख्य दरवाजा होता तेथे 
चढउतार असलेत एक मदैान होते, आिण सैन्याने छावणी करण्यासं ते पूणर्पणे िनरुपयोगी होते. त्या िशवाय 
िक यावरील िशवदंीजवळ रसद आिण लढाईसाठी लागणारी इतर सवर् साधन सामुगर्ी याचंा भरपूर साठा 
होता. यातं आणखी भर हणून शतर्नेू आजूबाजूच्या सवर् इमारती उध्व त करून टाक या होत्या. 

 
नूरपूरच्या वाटेवर असतानंा स यद खानजहान हा २८ स बर १६४१ रोजीं िब हवान येथे 

पोहोचला. तेथे आ यावर त्याला असे कळले कीं त्याची वाट राजरूप याने सुस  अशा एका सैिनकाचं्या 
तुकडीच्या मदतीने रोखून धरली आहे. आक्टोबर १५ रोजीं त्याच्याबरोबर लढाई देण्यासाठी त्याने कूच 
केले. सैन्याच्या आघाडीचे नेतृत्व नजाबतखान याच्याकडे होते. त्याने राजरूप याला पळवनू लावले. 
दुसऱ्या एका तुकडीने मोगलाचंी गित रोखून धरण्यासाठी ज्या गवडंी कामाची उभारणी केली होती ते 
काम जिमनदो त केले. परंतु या यशामुळे स यद खानजहान हा आप या उि ानजीक आला असे मातर् 
हणता येणार नाही. नूरपूरकडे जाण्याची वाट अजून खुली झालेली न हती. त्येक जागेचे संरक्षण 
बदूंकधारी सैिनक आिण ितरंदाज हे उ म तऱ्हेने करत होते. परंतु खान जहान याने ड गरावर रहाणाऱ्या 
एका तेिथल रिहवाशाच्या मदतीने एका अनोखी मागार्ने कूच केले आिण ९ नो हबर रोजी तो नूरपूरपासून 
एक मलैावर येऊन पोहोचला. 

 
या िठकाणी त्याला िक याच्या संरक्षणासाठी जगतिंसग याने जी चडं तयारी केली होती त्याची 

बातमी कळली. िक याच्या संरक्षणासाठी एकंदर दोन हजार बदुंकधारी सैिनक होते. तरी देिखल स यद 
खानजहान याने मो ा उत्साहाने वे ाच्या कामाला सुरवात केली. त्याने िक या सभोवार खंदकं 
खोदले आिण मो ा क ाने तटबदंीच्या जवळ जाण्यात यश िमळिवले. सुरंूग पेरून तटबदंी उडवनू 
टाकण्याचा त्याने यत्न केला. परंतु त्येक वळेी िनरिनरा या मागार्ने िशबदंीने त्याचे यत्न हाणून पाडले. 
काहंी वळेा सुरंूग पेरले या ंिठकाणी त्याने भरपूर पाणी सोडले तर दुसऱ्या वळेी तटबदंीची िंभत दैिदत्यमान 
काशाने ते उजळून टाकीत त्यामुळे बादशाही सैिनक त्याचं्या खर माऱ्याची िनशाणी बनत. इतकच न हे 
तर सुरंूगाच्या पेरणीचे काम करणे त्यानंा अशक्य होऊन जाई. जे हा ंनजाबतखान आिण इतर अिधकारी 
यानंा स यद खानजहान याच्या सैन्यातून काढून टाकण्यात आले. ते हा ंतर त्याची गित जवळजवळ 
थाबंली. तरी देिखल त्याच्या दोन गोलंदाजानंी िक याच्या तटबदंीच्या खाली सात सुरंूग पेरले. त्यापैकी 
सहा सुरंूग िक यावरील िशबदंीने शोधून काढले. परंतु सातवा सुरंूग त्याचं्या नजरेतून िनसटला. हा 
सुरंूग देिखल िशबदंीने लोक झपा ाने शोधून काढतील या िभतीने स यद खानजहान याच्या मुलाने त्यातं 
दारू भरली आिण त्या सुरंूगाला ब ी देण्याच्या आ ेची आपण वाट पहात आहोत असा िनरोप त्याने 
आप या बापाकडे पाठिवला. आपली माणसे बरोबर घेऊन स यद खानजहान हा तेथे आला आिण 
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सुरंूगाच्या फोटामुळे जे िंखडार पडले त्यामधून ह ा करण्यासाठी तेथे तो तयारीने उभा रािहला. परंतु हा 
सु ा सुरंूग यवि थत भरला न गे यामुळे िंभतीचा काहंी भागच उडाला आिण मोगलाचंा हाही यत्न 
फसला. 

 
माऊ आिण नूरपूर येथे केले या हालचालींना आले या अपयशामुळे शहाजहान याला आप या 

बेतात थोडासा बदल करणे भाग पडले. त्याने असालतखान याला नूरपूर येथे जाण्याचा हुकूम िदला आिण 
स यद खानजहान याला माऊच्या िक याकडे पाठिवले. राजपूतर् मराद याला पैठाणचा ताबा राव उमराव 
िंसग आिण िमजार् हसन सफवी याचं्याकडे सोपवनू माऊच्या िक याला देण्यात आले या वे ाचे कामावर 
समक्ष देखरेख करण्यासाठी जाण्याचा हुकूम देण्यातं आला. बादशाही यत्नाचे एका िठकाणी झालेले हे 
कदर्ीकरण पाहून जगतिंसग हा भयभीत झाला, आिण त्याने आप या वागणुकीब ल माफी मागण्यासाठी 
आिण बादशाही दयेची भीक मागण्यासाठी आपला मुलगा राजरूप याला अ ावदीर्खान याच्यातफ 
राजपुतर्ाकडे पाठिवले. क्षमेचे अिभवचन िमळा यानंतर २८ नो हैबर १६४१ रोजी राजपुतर् मुराद याला 
येऊन भेटला. झाले या मुलाखतीत त्याने काहंी अशक्य अशा अटी सुचिव या त्यावर राजपुतर्ाने उ गार 
काढले कीं आ ा पालन हणजे जे िदले आहे त्याचा वीकार करणे आिण आप याला इच्छा आहे त्या 
माणे मागणी न करणे. राजपुतर्ाच्या या उ -गारामुळे जगतिंसग याच्या मनाने पलट खा ी आिण आपले 
यत्न जारी राखण्यासाठी तो आप या िक याकडे िनघून गेला. 

 
माऊचा वढेा आता पूवीर्पेक्षाही अिधक जोरदारपणे चालिवण्यातं आला. स यद खानजहान रू तम 

खान आिण बहादूर खान यानंा गंगथळ’च्या बाजूने िक याकडे जाण्याचा हुकूम देण्यातं आला आघाडीच्या 
सैन्याचे नेतृत्व बहादूरखानाकडे होते. त्याने शतर्बूरोबर पुढे कूच करता करता लढाई चालू ठेवली आिण 
त्यातं त्याची सातश ेमाणसे जाया झाली. परंतु त्यामुळे नाउमेद न होता या सेनापतींनी धाडसीपण आपली 
आगेकूच चालू ठेवली. दर यानं १३ िडसबर रोजी राजपुतर् मुराद याने िक यावर ज्या टेकडीवरून 
देखरेख ठेवता येईल ती काबीज केली आिण िक यावर एकितर्तपणे ह ा करण्याचा हुकूम िदला. 
जयिंसग आिण अ ावदीर्खान यानंी दऱ्हार्च्या बाजूने िक यावर ह ा चढिवला. आिण िक यामध्ये 
सहजतया वेश केला. इकडे डा या बाजूने कुिलज खानाने डा या बाजूकडील “ह याचे नेतृत्व केले. 
इतर अिधकाऱ्यानंी ऊज या बाजूने जंगलात वशे केला आिण िक यावर ताबा चालिवता येईल अशा 
टेक ा काबीज के या. जगतिंसग याचा धीर आता सुटला आिण तो तारागढकडे पळून गेला. याचवळेी 
नूरपूर येिथल िशबदंीचाही धीर सुटला आिण त्यानंी िक ा खाली केला. मोगलानंी िक याचा ताबा 
घेतला. 

 
जरी जगतिंसगाच्या ता यातील देशाचा मुख भागाचा मोगलानंी ताबा घेतला होता तरी देिखल 

त्याच्यावरील मोहीम अजून संपु ातं आलेली न हती. अजूनपयत त्याच्याकडे तारागढच्या िक याचा ताबा 
होता. २८ िडसबर रोजी बहादूरखान आिण असालतखान याचंी िक ा िंजकून घेण्यासाठी रवानगी 
करण्यातं आली. त्याचं्यापुढे मो ा संख्येने बेलदार आिण चर खणणारे जंगल साफ करण्यासाठी आिण 
र ता रंूद करण्यासाठी रवाना करण्यात आले. त्या िशवाय चबंाचा राजा ि थीचदं याला आप या मायदेशी 
परतण्याचा आिण िक याच्या वे ाचे कामी मदत करण्यासाठी तयारी करण्याचा हुकूम देण्यातं आला. 
त्याच्या समवेत जगतिंसग याचा क र शतर्ू राजा मान ग्वालीओरी हाही गेला. चबंा िज ामध्ये असलेली 
आिण िजच्यावरून तारागढ िक यावर हुकुमत चालिवता येईल अशी टेकडी ता यात घेण्याची आ ा 
त्यानंा करण्यातं आली.⁷⁵ 
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अिजतिंसग याची शरणागित 

१६४२ च्या जानेवारी मिहन्याच्या सुरवातीला तारागढचा वढेा सुरू करण्यातं आला. वढेा दोन 
मिहने चालला जरी बादशाही फौजाचंी फारच थोडी गित होऊ शकली तरी जगतिंसग हा मोगलाबंरोबर 
चालले या संघषार्ला थकला. आप या वतींने राजपुतर् आिण बादशाहा याचं्याजवळ मध्यि थ करण्यासाठी 
आिण त्याची मनसब आिण राज्य त्याला परत िमळवनू देण्याकरींता िवनंती करण्यासंाठी त्याने आपला 
मुलगा राजरूप स यद खानजहान याच्याकडे पाठिवले.⁷⁶ राजपुतर् मुराद याच्या िशफारसीवरून जगतिंसग 
याला आणण्यासाठी स यद खानजहान याला पाठिवण्यातं आले. तो जे हा ंतारागढ येथे पोहोचला ते हा ं
जगतिंसग याने त्याला िक यामध्ये घेतले आिण त्याच्या सन्मानाथर् एक थाटाची मेजवाणी िदली. या 
मेजवाणीला त्याने बहादूरखान आिण असालत खान यानंाही आमंतर्ण िदले. यानंतर काहंी काळाने 
तारागढची तटबदंी जिमनदो त करण्याब ल बादशाहाकडून हुकूम येऊन पोहोचले. त्याचा पिरणाम 
बादशाही अिधकाऱ्यातं मतभेद िनमार्ण होण्यातं झाला. वरील आ ाचें ताबडतोब पालन करावे असा 
बहादुरखान आिण असालत खान याचंा मानस होता, परंतु खानजहान याने थोडा सबरीचा स ा िदला. 
बहादुरखान आिण असालत खान यानंी ि वकारले या धोरणामुळे जगतिंसग हा संत त झाला आिण त्यानंा 
असे हणाला, “मी तु हालंा िक यात घेत यामुळे तु ही िक यामध्ये वशे करू शकला. अजून देिखल 
सवर् काहंी गमाव यासंारखे झाले नाही. मी िक याच्या बाहेरील तटबंदी स यद खानजहान याच्या ता यातं 
देत आहे आिण िक याच्या दुसऱ्या संरक्षण फळीच्या पाठीमागे मी मागे होत आहे. तु ही माझ्यावर कशी 
मात करता ंतेच मला पाहू दे.” आप या हणण्या माणे जगतिंसग खरोखरीच बालेिक याकडे गेला आिण 
मोगलानंा आणखी ितकार करण्यासाठी तयारी त्याने सुरू केली.⁷⁷ 
 
या घटनेतील खानजहानचा भाग 

यावर खानजहान याने पुढील मजकुराचा खलीता शहाजहाकडे पाठिवला मी जगतिंसगाबाबत 
िशफारस केली ती त्याच्याब ल मला िभती वाटत होती हणून न हे त्यक्षात त्याच्या नरडीचा घोट घेण्यातं 
मी उत्सक होतो. वरील माणे िशफारस करण्यातं माझी कारणे वगेळी होती. राजपुतर् आिण इतर मुख 
अिधकारी याचं्या नेतृत्वाखालील मोहीम फार काळ लाबंली होती आिण जगतिंसगाने ज्या िक याचंा 
आसरा घेतला होता तो अिंजक्य होता. यापुढे कारवाई चालू ठेवली असती तर त्यामुळे बादशाही इ तीला 
ध ा पोहोचला असता मी जमालखानाला पाठिवत आहे. तो आलमपन्हाना एकंदर सवर् पिरि थतीचे 
प ीकरण करून सागेंन. बडंखोरानंा क्षमा करावयाची िंकवा नाही ते ठरिवण्याबाबतचा िनणर्य घेण्याचंा 
अिधकार आलमपन्हानाकडे आहेत” वरील पतर् पाठिव यानंतर खानजहान याने बादशाहाकडून आले या 
आ ाचें पालन करण्याबाबत बहादूरखान आिण असालतखान यानंा यश वीपणे ितबधं केला आिण एकंदर 
पिरि थतीब लची सवर् जबाबदारी कागद पतर्ी आप या िशरावर घेतली. 

 
शहाजहान याने तारागढची तटबदंी जिमनदो त करण्याबाबत आगर्ह धरला असावा असे िदसते. 

कारण स यद खानजहान याने बादशाहाला पुढे जे एक पतर् पाठिवले त्यात तो असे िलिहतो की आप या 
कुटंुबाला राहण्याकिरता ज्या इमारती बाधंण्यातं आ या आहेत त्यानंा ध ा न लाव यास जगतिंसग 
तारागढची तटबदंी जिमन दो त करण्याब लची आपली जी अट आहे त्याला संमती देण्यास तयार आहे. 
िक याची बाहेरील तटबदंी जिमनदो त के यानंतर आिण िक याच्या उरले या िंभती आिण इतर िक े 
भईुसपाट करण्याच्या कामिगरीवर आपला जावई स यद िफरोज याला ठेऊन स यद खानजहान हा ११ 
माचर् १६४२ रोजी जगतिंसगाला घेऊन राजपुतर्ाकडे आला. एका आठव ानंतर बादशाहाबरोबर 
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जगतिंसगाची भेट करून देण्यात आली आिण त्याच्या मनसबीबर त्याला परत नेमण्यात आले. त्याने आपले 
उवर्रीत आयु य बादशाहाच्या चाकरीत घालिवले.⁷⁸ 
 
बंुदे यांच्या बंडाबरोबर तुलना 

हे बडं आिण बुदें याचें बडं ही दोन्ही अगदी सारखी अस याचे आप याला िदसून येईल इतकेच 
न हे तर या दोन्ही बडंामध्ये पु कळ बाबतीतसमभाव अस याचे आप याला आढळेल. दोन्ही बडंाचंा उगम 
सारख्याच कारणामधून झाला आिण दोन्ही बडंाचें काहंी तपिशल पर पराशंी जुळणारे आहेत. जुजहार 
िंसगाने चौरागढचा बळजबरींने ताबा घेतला त्याची तुलना आप याला छंबा राज्यावर जगतिंसग याने जे 
आकर्मण केले त्या बरोबर करता येईल. ेमनारायण याचा जो िव ासघाताने खून झाला आिण जवळजवळ 
तशाच पिरि थतीत ि थीचदं याच्या बापाचा जो खून झाला त्याबाबतची एकरूपता आप याला िस  करता 
येईल आिण जर जुजहारिंसग याचा मुलगा िवकर्माजीत हा काहंीकाळपयत राजदर्ोही होता असे आप याला 
िदसते तर जगतिंसग याचा मुलगा राजरूप यानेहीं आपण तसेच आहोत असा आव आण याचे आप याला 
िदसून येईल. दोन्ही बडंात फरक एवढाच की एका बाबतींत बडंखोराचं्या संपूणर् वशंाचा उच्छेद करण्यातं 
आला तर दुसऱ्या बाबतीत त्याचं्यावर दया दाखिवण्यातं येऊन त्यानंा क्षमा करण्यातं आली. ाबाबत 
कारण शोधण्यासाठी आप याला फार दूर जावयास नको. बुदें याचं्या बाबतींत त्याचं्या संप ीने मोगल 
बादशहाचंी दर् य लालसा चेतिवली गेली. आिण ही संप ी िमळवावयाची तर बुंदे याचें अि तत्व नाहीसे 
के याखेरीज ते अशक्य होते. जगतिंसगाचे बाबतीत अशा कारचे कोणतेही लोभन न हते आिण जे हा ं
एकदा जगतिंसगाने आप या ता यातील सवर् िक े जिमनदो त करण्यास संम ी िदली ते हा बंडखोर आता 
िनरूपदर्वी झालेले आहेत या समजुतीने शहाजहानला त्याचं्याबाबत आणखी पुढे पाऊल टाकणे जरूर आहे 
असे वाटले नाही. 
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तळ टीपा  
करण चौथे 

 
(१) खान जहानचे पूवर्ज आिण त्याचे पूवार्यु य याचं्या हिककतीसाठी पहा मरवजन-इ-अफाघ्ना 

R. B., Vol. I, pp. 87-89; मािसर उळ उमरा, Vol. Ⅰ. pp. 716-32. 
 
(२) R. B. Vol. Ⅱ, p. 260. 
 
(३) इक्बालनामा, पाने २२९-३१, मािकद उल् उमदा, खंड १, पाने ६७५-९३. 
 
(४) इ ालनामा, पान २३१. 
 
(५) इ ालनामा, पान नं. २४५. 
 
(६) इ ालनामा, पान २७९. 
 
(७) या लाचेब लचा उ ेख फक्त मोतमदखान हा करतो; या मु ाबाबत ज्यानी मौन बाळगले 

आहे त्यामध्ये कजवीनी, लाहोरी आिण शहानवाजखान देिखल आहेत, शहानवाजखान 
सागंतो की महाबतखान हा माडूंवर चाल करून येत आहे अशा बात या फैलाव या ते हा ंखान 
जहान याने िनजाम उल् म क याच्याबरोबर दो ती केली (इक्बालनामा, पान २८४, 
कजवीनी, पान ११८, लाहोरी, खंड १, पान ७६; मािस उल् उमदा, खंड १, पान ७२२). 

 
(८) “खानजहान याने आप या मुलाला भडोच येथे रवाना केलेले आह आिण या ातंातील त्याच्या 

सवर् जहागीरीमध्ये आिण निदया  मध्ये देिखल बुलाकीच्या खु याचा उपयोग केला जात आहे 
(The English Factories in India) (1624-29) (p. 223.) 

 
(९) मािसर उल् उमरा, खंड १, पान. ७२२. 
 
(१०) कजवीनी, पान ११८; The English Factories in India (1624-29) p. 241. 
 
(११) कजवीनी, पान ११८; लाहोरी, खंड १, पान ७६. 
 
(१२) कजवीनी, पान १७९ब; लाहोरी, खंड १, पान ७६. 
 
(१३) कजवीनी, पान १८०; खान जहान याने मोत्याचंी एक माळ शहाजहानाकडे पाठिवली असे 

िवधान मािसर उल् उमरा मधे आहे (खंड १, पान ७२३). 
 
(१४) लाहोरी, खंड १, पान २७३. 
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(१५) मािसर उल् उमरा, खंड १: पान नं. ७२३. 
 
(१६) मािसर उल् उमदा, खंड १, पान २७३. 
 
(१७) कजवीनी, पाने १८०ब-१८१; लाहोरी, पाने २७४-७५. 
 
(१८) कजवीनी, पाने ११५ब; लाहोरी, खंड १, पान ७२. 
 
(१९) जे हा खान जहान िहितया पूल गेटाजवळ ((The Elephant Gate) पोहोचला ते हा तो 

उद्गारला अरे देवा मी माझी अ  ूवचावण्यासाठी पळून जात आहे; माझ्या मनातं बडंखोरीचे 
बेत नाहींत (मािसर उल् उमरा, खंड १, पान ७२५). 

 
(२०) कजवीनी, पाने १८०-८३ब; लाहोरी खंड १, पाने २७६-८० 
 
(२१) मािसर उल् उमदा, खंड १, पान ७२६. 
 
(२२) कजवीनी, पान १९२; लाहोरी, खंड १, पाने ३०४-३०५; खान जहानच्या अधर्वट 

उत्साहीपणाब ल मािसर उल् उमराच्या कत्यार्ने एक मनोरंजक गो  िदली आहे. तो हणतो 
की लढाईच्या िदवशीं खानजहा मो ा आत्मसंतु पणे पालखीत बसून तंबाखू ओढीत होता. 
यावर त्याचा मुलगा अजीज त्याला हणाला की “तु हाला जर लढावयाचे असेल तर 
घो ावर वार हा आिण लढा; नाहीतर इतक्या जीवाचं्या नाशाला कारणीभतू होण्याचे 
तु हाला कारण काय आहे?” यावर खानजहानने उ र िदले की “तुला असे वाटते का आपण 
बादशाही फौजािंवरु  यश वी होऊ? परमे र हा त्याचं्या बाजूला आहे. मला माझ्या 
वागणुकीने शातंतेला पोषक असे वातावरण िनमार्ण करावयाचे आहे हणजे तुला तुझा उत्कषर् 
करून घेण्याची संिध िमळेल आिण मला म े ला जाता येईल.” (मािसर उल उमदा, खंड १, 
पाने ७२६-२७) . 

 
(२३) कजवीनी, पान २००; लाहोरी खंड १, पान ३२१. 
 
(२४) कजवीनी, पाने २००ब-२०२-ब; लाहोरी खंड १, पान ३२२-२६ 
 
(२५) कजवीनी, पान २०२ब; लाहोरी, खंड १, पाने ३२६. 
 
(२६) कजवीनी, पान २०७; लाहोरी, खंड १, पाने २३४-३५. 
 
(२७) लाहोरी, खंड १, पान २३६, कजवीनी, पान २०७ब. 
 
(२८) लाहोरी खंड १, पान २३८-३९; कजवीनी, पाने २०८-२०९ब. 
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(२९) लाहोरी, खंड १, पाने २४८-५२; कजवीनी, पान २१५ब-२१७ब. 
 
(३०) मािसर उल् उमदा, खंड २, पाने १९७-९९; वीर िंसग देव याच्या पूवर्जाचं्या मािहतीसाठी शखे 

जलाल िहसादीचा वृ ान्त, पाने १३७-३९; आिण छतर् काश पहा. 
 
(३१) शखे जलाल िहसारी, पान १३९ब. 
 
(३२) कजवीनी, पान १५२, लाहोरी, खंड १, पान १९६. 
 
(३३) कजवीनी, पान १६८ब; जुझाद िंसगाच्या या अचानक पलायनाब ल कोणतेही कारण 

लाहोरी देत नाही (खंड १, पान २०३); शखे जलाल कजवीनीबरोबर सहमत आहे (पान 
१४०), मािसर उल् उमदा, खंड २, पान २१५. 

 
(३४) जुझाद िंसगाचा पाठलाग करण्याचे पुढे ढकलण्यातं आले याला कारण बादशाहाने त्याब ल 

परमे रावर िनवार्ळा ठेवला असे प ीकरण कजवीनी आिण लाहोरी हे दोघेजण देतात. 
(कजवीनी पान १६८ब, लाहोरी, पाने २०३-२०४) . 

 
(३५) मािसर उल् उमदा, खंड २, पाने २१२-१४; कजवीनी, पान १६९. 
 
(३६) कजवीनी, पान १६९; महावतखानाच्या उतावीळपणाला मयार्िदत करण्यासाठी इ लाम 

खानाची नेमणूक करण्यातं आली असे िवधान लाहोरी करीत नाहीं (खंड १, पान २४); शखे 
जलाल, पान १४० 

 
(३७) मािसर-उल्-उमदा, खंड २, पाने २५६-६०. 
 
(३८) कजवीनी, पान १७२, वाटाघाटींची सुरवात इदजचा पाडाव होण्यापूवीर् झाली असे लाहोरीचे 

मत आहे. (खंड १, पान २४६); या संगाबाबत शखे जलाल िहसारी याने िदलेला वृ ान्त 
अितशय तर्ोटक आहे (पान १४०) . 

 
(३९) छतर् काश, तावना, पाने ९-१०; दुदवाने याम सुंदर दास याने बुदेंलखंडावरील या दोन 

मोिहमाचंी ग त केली आहे. 
 
(४०) कजवीनी िवशषेेकरून महावतखानाच्या नावाचा उ ेख करीत नाही (पान १७२); परंतु 

लाहोरी िनि तपणे त्याच्या नावाचा उ ेख करतो (खंड १, पान २४६) शखे जलाल 
लाहोरीबरोबर सहमत आहे (पान १४०) . 

 
(४१) कजवीनी, पान १७३; लाहोरी, खंड १, पाने २५४-५५. 
 
(४२) लाहोरी, खंड १, पाने २९६ आिण ३०३. 
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(४३) लाहोरी, खंड १, पान ४०५. 
 
(४४) कजवीनी, पान ३४३, लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ९५; शखे जलाल, पान १४०. 
 
(४५) कजवीनी, पान ३४३; तवातबाई, पान १३६ब; लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ९५; शखे 

जलाल, पान १४१. 
 
(४६) खान जहान याचा पाठलाग करण्याची जी कामिगरी िवकर्माजीत याने बजािवली त्याब ल 

पािरतोषक हणून त्याला जगराज हा िकताब िमळाला; कजवीनी, पान २०९; लाहोरी, खंड 
१, पान ३३९. 

 
(४७) तबातबाई असे सागंतो की अलावदीर्खान हा त्याच्या (जगराज) मागार्वर होता आिण त्याने 

त्याचा पाठलाग केला (पान १३७); परंतु वर उ ेिख या माणेच कजवीनी, लाहोरी आिण 
शखे जलाल याचें मत आहे. 

 
(४८) राजा भारत बुदेंला (मृत्य ू १६३३-३४) याचा हा मुलगा होता, साहािजकच परंपरागत 

वारसाह ान्वये िमळणारे मुखपद हे त्याच्याकडे सोपिवले गेले (मािसक उल्-उमदा, खंड 
२, पाने २९५-९७) 

 
(४९) Jarret, खंड २, पाने १८८. 
 
(५०) कजवीनी, पान ३४४ब, तवातबाई, पान १३७ब, लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ९६. 
 
(५१) कजवीनी, पान ३४८ब, लाहोरी, खंड १, भाग २, पाने ९८-९९. 
 
(५२) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ९९. 
 
(५३) लाहोरी, खंड १, भाग २, पाने ११०-१६; कजवीनी, पान ३५३ब आिण पाने ३५७-५९ब; शखे 

जलाल याची हिककत घामुनी काबीज होईपयर्तच सािंगतलेली आहे कारण त्यानंतर त्याचा 
आ यदाता स यद खान जहान याला जंगले आिण िविहरी यातं दडवनू ठेवलेली 
जुजहारिंसग याची संपि  उकरून काढण्याच्या कामिगरीवर िनयुक्त करण्यातं आले. परंतु 
शखे जलाल हा काही श ातच जुजहारिंसग याच्या पाडावाचे वणर्न देतो. 

 
(५४) कजवीनी याने बुदेंलखंडावरील वारीच्या वणर्नाचा जो वृ ान्त रचला त्यामुळे बादशाहाची 

त्याच्यावर मजीर् बसली. (पान १० आिण पाने ३५५-५६ब). 
 
(५५) छतर् काश, पाने १०–११; मािसर-उल्-उमरा मधील वाकीखान याचा वृ ान्त पहा, खंड १, 

पाने ४२७-२९, लाहोरी, खंड २, पान १३६. 



 

अनुकर्मिणका 

 
(५६) बुदें यानंी जी धामधूम उडवनू िदली त्यासाठी गा हेरच्या तुरंुगाचा अिधक्षक स यद 

मुज फर वारह खान जहान याची पतेर् पहा (पाने १-२५); लाहोरी, खंड २, पान १३६; छतर् 
काश, पान २५. 

 
(५७) लाहोरी, खंड २, पाने, १९३-१९४. 
 
(५८) लाहोरी, खंड २, पाने २२१ आिण २४७, मािसर उल् उमरा, खंड १, पान १२०. 
 
(५९) लाहोरी, खंड १, पान २४७. 
 
(६०) लाहोरी, खंड २, पाने ३०३-३०४; मािसर-उल्-उमरा, खंड, पाने २५७-५८; छतर् काश, 

पाने ३०-३१, कुन्चचा परगणा चपंतला नेमून देण्यातं आला होता. 
 
(६१) छतर् काश, पाने ३१-३२. 
 
(६२) छतर् काश, पाने ३६-३७. 
 
(६३) मािसर उल्-उमरा, खंड २, पाने १५७-६०; R. B., Vol. Ⅰ. p. 49; Archaeological Survey 

of India, Annual Report, 1904-05, pp. 110-20. 
 
(६४) मािसर उल्-उमरा, खंड २, पाने १७६-७९ आिण पाने २३८-४१ R. B., Vol Ⅱ, pp. 54-57. 

and pp. 74–75. 
 
(६५) शाहिरयार बरोबर झाले या यु ातं जगतिंसग शहाजहानच्या बाजूने लढला (कजवीनी, पान 

११६); लाहोरीच्या हकीकतीनुसार तो आसफखानाबरोबर आगर्ा येथे आला ३,००० जात 
आिण ५०० सवार या अिधकारात त्याची नेमणूक कायम करण्यातं आली. शहाजहानच्या 
कारिकदीर्चे १० व ेवषर् पूणर् झाले ते हा तो ३,००० जात आिण २,००० सवार या अिधकाराच्या 
जागी होता. (खंड १, पान १८३) . 

 
(६६) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ९; कजवीनी, पान ३०७. 
 
(६७) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ६४; कजवीनी, पान ३३४. 
 
(६८) लाहोरी, खंड २, पान १३. 
 
(६९) त्याने कंदहार परत िंजकून घेण्याच्या कामिगरीत भाग घेतला होता आिण तो सईदखानाकडे 

तैनात झाला होता (लाहोरी, खंड २, पान १३५) . 
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(७०) लाहोरी, खंड २, पान १४४. 
 
(७१) लाहोरी, खंड २, पान १९०. 
 
(७२) लाहोरी, खंड २, पाने २३७-३८. 
 
(७३) लाहोरी, खंड २, पान २३९; शखे जलाल, पाने १२८ब-१३०व. 
 
(७४) लाहोरी, खंड २, पान २६१; शखे जलाल, पान १३०. 
 
(७५) लाहोरी, खंड २, पाने २६१-७८; शखे जलाल, पाने १३०-३५. 
 
(७६) शखे जलाल, पान १३५. 
 
(७७) शखे जलाल, पान १३५. 
 
(७८) अजर्दा त, पाने २०ब-२४. 
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करण पांचवे 

 
(शहाजहानच्या) लहान सहान मोिहमा आिण (सा ाज्यातील) 

बारीक सारीक बंडाळी. 
 
पोतुर्गीज 

इ. स. १५३७ मध्ये सानदीपमधील काही पोतुर्गीज यापारी लोकानंी बगंालच्या तत्कालीन 
राजाकडून¹ हुगळीच्या एका बाजूकडील यापाराची सनद िमळिवली. सुरवातीला लहान असलेले हुगळी 
गाव लवकरच िव तार आिण लोकसंख्येच्या बाबतीत झपा ाने वाढले. तेथील रिहवाशानंी मजबतू घरेदारे 
बाधंली, आिण त्याचं्या छपरावर छो ा बदुंका आिण मदैानी तोफा याचें मोच उभे केले. गंगेच्या एका 
उपनदीने शहराच्या एका बाजूला संरक्षणाची िनसगर्तया तरतूद केली होती, तर उरले या ितन्ही बाजंूना 
कृितर्म खंदकानंी वढेलेले होते.² बगंालच्या यापारी राजर त्याच्या त डावरच वसले या या शहराला 
पिरि थतीचा फायदा िमळाला आिण थो ाच कालावधीत त्या भागातील एक वैभव संप  आिण 
गजबजलेले बदंर हणून हुगळी िस ीला आले. या िठकाणी िंहदु थानच्या इतर भागातून चीनमधून. 
मोलुकासमधून आिण मिॅन ामधून आलेली गलबते नागंर टाकून असत. आिण तेथे मोगल, पिर्शयन आिण 
आम िनयन यापारी हे अितशय तेजीत यापार करीत असत.³ 

 
बंगालमधील त्यांची पिरि थती 

१६ या शतकाच्या उवर्रीत कालखंडात बगंालमधील अि थर राजकीय पिरि थती ही पोतुर्गीजाचं्या 
दृ ीने फार मोठी फाय ाची ठरली. त्यानंी तेथे आपले वचर् व थािपत केले. आिण आपला यापार 
वाढिवला. त्यानंी सरकारकडून मीठाबाबत मक्तेदारी ा त करून घेतली. आिण मोगल खिजन्यामध्ये 
सालीना दहा-हजार टंका इतका महसूल भरण्यास सुरवात केली. थो ाच कालावधीत बगंालमधील 
पोतुर्गीज जमात ही ीमंत आिण संप  बनली, आिण त्याचंी जवळजवळ वतंतर् अशी हुकमत चालू झाली 
आिण त्याचं्या अंतगर्त बाबीमध्ये मोगल सुभेदार कधीही ह तके्षप करीत नसे. बगंालमधील पोतुर्गीजाचंा 
कारभार एक मुख आिण चार िनवडलेले नागिरक पहात असत. त्याचं्या ज्या थो ाफार आध्याित्मक 
गरजा होत्या त्या भागिवण्यासाठी एक चचर् होते आिण या चचर्ची देखभाल ‘ऑग टीिनयन’ धमर् चारक 
करीत असत. बगंालमधील बहुतेक पोतुर्गीज हे िम  जातीय होते. ज्याचं्यापासून त्याचा जन्म झाला होता 
त्यानंा ते गोवा, कोचीन आिण मोलुकस येथे सोडून आलेले होते. बगंालमधील पोतुर्गीज हे वृ ींने साहसी 
आिण उल ा काळजाचे होते.⁴ 

 
या पोतुर्गीजानंी िचतगाव येथील चाच्याबंरोबर एकजूट केली. हे चाचें देखील पोतुर्गीज असून 

त्यानंा वरील वणर्न पूणर्पणे लागू होते. या दोघानंी िमळून आजूबाजूच्या समुदर्प ीत भयंकर उपदर्व माडंला. 
गंगानदीच्या अनेक उपन ामंध्ये त्यानंी वशे केला. आिण खालच्या बगं यातील अनेक बेटे उध्व त केली. 
“अनेक वळेा ते अंतभार्गात ४० ते ५० लीग घुसत असत. आिण बाजाराच्या िदवशी आिण पु कळ वळेा जे हा 
रिहवाशी लग्न समारंभ िंकवा इतर काही उत्सवाचे संगी एकतर् जमत ते हा (खे ामधून सवर् लोकानंा 
पळवनू नेत.” अशा कारे पळवनू आणले या लोकानंा ते गुलाम हणून अितशय भयंकर अशी वागणूक देत. 
“पु कळ वळेा ते अितशय हाताऱ्या अशा लोकानंा त्याचं्या राहत्या जागी िवकावयास काढीत. पु कळ वळेा 
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आप या आई-वडीलानंा त्याचं्या गुलामिगरीतून सोडिवणाऱ्या तरूण माणसानंा बघताना जो देखावा िनमार्ण 
होत असे तो देखावा अितशय करुणाजनक असे”⁵ 

 
पोतुर्गीजाचं्या यापारात झाले या वाढीमुळे सात गाव आिण सोनार गाव याचं्या भरभराटीला फार 

मोठा धोका पोहोचला. या उलट पोतुर्गीजानंी केले या लुटमारीमुळे आजुबाजुच्या शहराचंी नासधूस झाली. 
त्यािशवाय त्याच्या हुकमतीखाली आले या सवर् लोकावंर त्यानंी सातत्याने कॅथॉिलक धमर् जबरद तीने 
लादण्याचा यत्न केला.⁶ अशा तऱ्हेने धमर् पिरवतर्न केले या लोकानंा पोतुर्गीजाचं्या ता यातील इतर 
देशातं गुलाम हणून पाठिवण्यातं येई अथवा मोगलाचंा अितशय क र असा जो शतर्ू, आराकानचा⁷ माघ 
राजा त्याची गलबते चालिवण्यासाठी िवकण्यात येई. आराकानच्या या राजाला पोतुर्गीज बदुंकीची दारू, 
इतर दारू गोळा, सोरामीठ व लढाईसाठी लागणारी इतर यु सामुगर्ी याचा पुरवठा करीत. साराशं 
खालच्या बागंला देशच्या शातंतेला आिण भरभराटीला पोतुर्गीजाचं्या अि तत्वापासून अितशय भयंकर असा 
धोका िनमार्ण झाला. याला कारण हणजे एकेकाळी शातंतेने यापार करणाऱ्या पोतुर्गीजाचें पिरवतर्न 
भटकणाऱ्या चाचं्यामध्ये झालेले होते. परंतु जहागंीरच्या कारकीदीर्त जोपयत त्यानंी सरकारने मागणी 
केले या र मेचा भरणा केला तोपयत मन चाहेल तसे वागण्याची त्यानंा पूणर् मुभा होती. परंतु 
शहाजहानच्या बाबतीत मातर् त्याचं्यािवरू  मनामध्ये आकस बाळगण्यास त्याला अितशय सबळ असे कारण 
होते. कारण बडंखोर हणून तो बगंालमध्ये गेलेला असताना त्याला मदत करण्यास पोतुर्गीजानंी नकार 
िदला. इतकेच न हे तर त्यानंी राजपूतर् परवीज याच्याबरोबर सहकायर् केले. आिण त्याचं्यापैकी एकाने 
शहाजहानजवळ लाडी लबाडी केली हुगळीचा एक रिहवासी मनॅ्यअूल रॅ हसर् याने शहाजहानबरोबर थम 
संगनमत केले. परंतु शहाजहानवर जे हा आिणबाणीचा संग ओढवला ते हा त्याने ाचा पक्ष सोडला. 
आिण उंची मालान भरले या काही गलबताचंा ताबा घेऊन त्याने शहाजहानच्या गुलाम ि यानंा घेऊन 
यानंी पळ काढला. यामध्ये मुमताजमहाल िहच्या दोन गुलाम दासी होत्या याच वळेेला दुसरा एक संग 
घडून आला, आिण तो हणजे िमगेल रॉडर्ीगज या अितशय शूर व सन्मानीत आिण त्याच माणे बगंालचा 
सुभेदार इ ाहीमखान याच्या भजीर्त या तरूणाची उ ट वागणूक. जे हा त्याला शहाजहान याने 
आप याला येऊन िमळण्यािवषयी कळिवले ते हा त्याने शहाजहानच्या नोकरीत येण्यासंबधंी उघड उघड 
नकार िदला. शहाजहानचे अनेक वळेा झालेले हे अपमान त्याच्या मनात डाचत होते आिण अिधकारावर 
आ याबरोबर त्याने त्याब ल सूड घेण्याचा िवचार मनातं आणला. शहाजहान गादीवर आ यानंतर देखील 
त्याची समजूत घालण्याचा कोणताही यत्न पोतुर्गीजानंी केला नाही. इतकेच न हे तर त्याला भेटी व 
अिभनंदनपर संदेश पाठिवण्याचे देखील त्यानंी टाळले.⁸ 

 
परंतु के या कृत्याचा झाडा देण्याचा क्षण अजून आलेला न हता. त्याचं्या नशीबाने शहाजहान 

सा ाज्यामधील इतर घडामोडीमध्ये गुंतलेला होता. त्याच्यावर कोसळणाऱ्या भयानक संगाची 
पोतुर्गीजानंा कसलीही जाणीव न हती. आिण हणून त्यानंी आपले लुटारूपणाचे आिण धमकी देऊन पैसे 
उकळण्याचे धोरण तसेच चालू ठेवले. १६२९ मध्ये डी एगो द-सा हा भाघ देशातून एकदम बाहेर पडला 
आिण डा ा शहरानजीक असले या एका मो ा खे ाच्या िदशनेे त्याने आपली गलबते हाकारली, आिण 
अितशय िनदर्यपणे त्या खे ाची लुटालुट केली. त्यािशवाय त्याने एका उ  पद थ मोगल ीला कैद 
केले. ही ी आपली मुलगी आिण सून याचं्यासह एका आच्छादले या गाडीतून पळून जात होती. द सा 
याने ितची अ  ू लुटण्याचा यत्न केला. या अत्याचाराब ल ितच्या नवऱ्याने बादशहाकडे तकर्ार केली. 
वरील घटनेमुळे शहाजहान अितशय संत प झाला. परंतु पोतुर्गीजानंा शासन करण्यासाठी पिरणामकारक 
कारवाई करण्यासाठी १६३२ साल उजाडाव ेलागले. 
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⁹या सुमाराला सातगाव मधील एक आिण हुगळी मधील एक अशा दोन पोतुर्गीज यापाऱ्यामंध्ये 

भाडंण झाले. पोतुर्गीजावंरील िनयोजीत ह याला या संगाचे िनिम  िमळाले. त्यापैकी एक मािर्टन 
अफोन्सो द मे ो याने आपला ित पधीर् मािर्टन यथूर याला भाडंण िमटवण्यासाठी हुगळी या शहारामध्ये 
बोलािवले. परंतु लूथर याचे वरपयर्त विशले अस यामुळे आप याला योग्य िनवाडा िमळेल याब ल 
अफोन्सो याला आशा वाटत न हती. हणून तो डाक्क्याचा सुभेदार कासीमखान याच्याकडे गेला. त्याने 
त्याच्याकडे हुगळी शहरािवरू  तकर्ार केली. त्याने तेथील रिहवाशावंर अशा गुन् ाचें आरोप केले की, 
ज्याच्यािवरु  कस याही पुरा याची जरूरी न हती. कासीम खानाची नेमणूक झाली त्यावळेी बादशहाने 
त्याला िनि तपणे पोतुर्गीजाचंा नाश करण्याची आ ा िदलेली होती, आिण त्यानंतर बादशाहाने त्याला 
वारंवार फमार्ने पाठवनू या गो ींची आठवण िदलेली होती. अफोन्सो याने केलेली तकर्ार आिण त्याने 
कासीमखानाला िदलेले मदतीचे आ ाशन. यामुळे त्याला तो फार काळ शोधीत असलेली संिध िमळाली.¹⁰ 

 
त्याने पोतुर्गीजावंर अचानक ह ा करण्याचा बेत केला.¹¹ या बेतानुसार त्याने आपला मुलगा 

इनायत उ ा याला बर ान मधील िहजली या िठकाणीवर मोिहम करण्याच्या िमषाखाली रवाना केले. तेथे 
त्याला ीपूर येथून र वाजा शीर, मासुम जमीनदार महमद सालीह आिण इतर हे आरमारी जहाजे घेऊन 
येईपयत थाबंण्याचा हुकूम िदला. त्यािशवाय बहादूर याला इनायत उ ा ाने ख्वाजा शीर याच्या 
अिधपत्याखाली येणाऱ्या आरमाराबरोबर हातिमळवणी के याबरोबर त्याच्याशी सहकायर् करण्यासाठी 
पाचंश े सैिनक देऊन मखसुसाबाद येथे पाठिवण्यात आले. पूवीर् ठरले या संकेतानुसार इनायत उना हा 
बर ान मधून बाहेर पडला. आिण चोवीस तासात सातगाव आिण हुगळी याच्याबरोबर मधे असले या 
हळदीपूर यािठकाणी पोहोचला. थो ाच अवधीत बहादूर हा आप या तुकडीिनशी त्याला येऊन िमळाला 
आिण पोतुर्गीजानंी हुगळीमधून पळून जाऊ नये हणून त्यानंी हुगळीच्या मागार्ची नाकेबदंी करण्यास 
सुरवात केली. ह ा करणाऱ्या मोगलाचं्या सैन्यातं ६०० जहाजे १४००० घोडे वार, ९० ह ी आिण बरेच 
मोठे पायदळ होते. 

 
¹²जे हा पोतुर्गीजानंी इतके चडं सैन्य जिमनीवरून आिण जलमागार्ने चाल करून येतानंा बिघतले 

ते हा त्याची घाबरगुंडी उडाली. त्यानंी हुगळी शहरातील सोसायटी ऑफ जीससमधील धमर्गुरंूना आकर्मण 
करून येणाऱ्या मोगल सैन्याबरोबर सलोख्याचा समेट घडवनू आणण्यासाठी आवाहन केले. ¹³ यानुसार 
जॉन कॅ ाल हा मोगल सेनापतीची भेट घेण्यासाठी दोन संरक्षक घेऊन गेला. मोगल सेनापतीने हुगळी 
येथील पोतुर्गीजावंर, माघ राजाने मुिर्शदाबादवर जो ह ा केला आिण त्या शहराची जी नासधूस केली 
त्यामध्ये त्याचं्याशी संगनमत के याचा, त्याच माणे त्याचं्यापैकी एकाने स यद जमातीतील एका ीला 
िवकत घेत याचा गुन्हा के याचा आिण अखेर त्याचं्यातर गुलामाचंा यापार के याचा आरोप केला. अझवदे 
या पोतुर्गीज अिधकाऱ्याने पिह या आिण ितसऱ्या आरोपाब ल नाकबलूी िदली आिण दुसऱ्या आरोपाब ल 
त्याने असे सािंगतले की यिक्तनी केले या कृत्याब ल त्याला जबाबदार धरता येत नाही. यावर 
बहादूरखानाने पोतुर्गीजाचं्या िनवास थानाची झडती घेण्यासाठी आपली माणसे पाठिवण्याची योजना 
सुचिवली. त्याने असेही सािंगतले की ज्याचं्या ता यात गुलाम असतील त्यानंा िशक्षा करण्यातं यावी. परंतु 
याही गो ींला देखील पोतुर्गीज क तानानंी मान्यता िदली नाही. सरतेशवेटी कॅ ाल याने पुन्हा एकदा दोन्ही 
पक्षामध्ये समझौता घडवनू आणण्याचा यत्न केला. परंतु त्यातं त्याला यश आले नाही. दोन्ही पक्षानंी आता 
यु ाची तयारी करण्यास सुरवात केली. काहंी काळ हुगळीमध्ये भयंकर ग धळ माजून रािहला. कारण 
तेथील सवर् रिहवाशाचें कोणत्याच बाबतीत एकमत होईना त्याचं्यापैकी काहीजण म गलाचं्या वाधीन 
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गुलाम करण्यास खुशी होते. इतकेच न हे तर म गलाचं्या इतर मागण्या देखील मान्य करण्याची त्याचंी 
तयारी होती. पिरणामी शहरामध्ये एक मोठी सभा घेण्यात आली. या सभेत वरील नाचंी संगोपागं चचार् 
करण्यात आली. सभेमध्ये जमले या लोकामंध्ये बहुसंख्य लोकाचें मत लढाई करावी असे होते. आिण 
त्या माणे िनणर्य घेण्यातं आला. शहराच्या संरक्षणासाठी संघटना करण्याचे काम अझवदेो याच्यावर 
सोपिवण्यात आले. त्याला फार मो ा अडचणींना त ड ाव ेलागले. थािनक लोकावंर त्याला िव ास 
ठेवता येईना आिण त्याच्या हाताखालील गोऱ्या लोकाचंी संख्या जेमतेम ३०० एवढी होती. त्यािशवाय 
शहराच्या संरक्षणासाठी कोठ याही कारची तटबदंी न हती. शहराच्या संरक्षणाची एकमेवर यव था 
हणजे त्या शहराभोवती असलेला खंदक ही होय. अझवदेोने जी कारवाई यावर केली ती हणजे तात्पुरती 
तटबदंी उभारून शहरामधील अनेक घरे एकमेकानंा जोडणे ही होय. या तटबदंीवर त्याने आप या 
जवळील लहान तोफाचें मोच उभारले. अशातऱ्हेने संरक्षणाची जुजबी यव था के यानंतर मोगलाचं्या 
ह याचा ओघ अडिवण्याचे दृ ीने तो ठाण माडूंन उभा रािहला. 

 
पिह या िदवशी म गलानंी आप या ल करी सामथ्यार्चे दशर्न करून शहरातील िशबदंीला 

िभविवण्याचा यत्न केला. त्यानंी ह ा करण्याची बतावणी केली, आिण नंतर माघार घेतली. १ जुलै रोजी 
त्यानंी शहराच्या अगदी नजीक कूच केले, आिण पोतुर्गीजाचं्या तोफाचं्या ट यामध्ये ते आले. या तोफा 
बाहेरून दृ ीस पडणार नाहीत अशातऱ्हेने लपिवले या होत्या. शहरामधील िशबदंीने तोफाचंा भयंकर 
भडीमार केला, आिण शतर्चेू भयंकर नुकसान करून हा ह ा परतवनू लावला. दुसऱ्या िदवशी मोगलानंी 
जिमनीवरून आिण समुदर्ावरून एकितर्त असा ह ा चढिवला. जिमनीवरून पोतुर्गीजाचं्या संरक्षण फळीच्या 
इतक्या नजीक ते आले की शतर्चू्या हातातून चापाच्या बदूंका आिण िप तूले सहज िहसकावनू घेणे त्यानंा 
शक्य झाले असते. परंतु समुदर्ावर त्यानंा अितशय मार खावा लागला. कारण दोन्ही पक्षामध्ये जे यु  झाले 
त्यामधे त्यानंी जवळजवळ ६०० माणसे गमावली. 

 
वरील लढाईत झाले या भयंकर मनु य हानीने मोगल अिधकाऱ्याचा धीर खचला आिण त्यानंी 

इनायत उ ा याला त्याने मोक्याच्या ज्या जागा तेथून माघार घेण्याब ल िवनंती केली. परंतु बादशाही 
इ तीला कोणत्याही कारे कमीपणा येईल असे काहीही करण्यास तो नाखूष होता. आिण हणून तो होता 
त्या िठकाणीच रािहला. शतर् ू सु ा आता दमून गेलेला होता आिण काही काळ पयर्त यु  थाबंले. 
पोतुर्गीजानंी मोगल सेनापतीबरोबर तहाच्या वाटाघाटीची चचार् करण्यासाठी फादर ाय ॲन्टोिनओ द 
िखर् टो याला पाठिवले. त्यानंी त्याच्याबरोबर एका मोगल ीची रवानगी केली. यामधे त्याचंा उ ेश ितच्या 
उपि थतीचा मोगल सेनापतीवर दबाव पाडावा असा होता. इनायत उ ा याने आप यातफ तीन मागण्या 
माडं या. पिहली मागणी अशी होती की पोतुर्गीजानंी जबरद तीने पकडलेली चार लढाऊ जहाजे परत 
करावी, दुसरी मागणी पोतुर्गीजानंी सवर् बगंाली गुलामानंा मुक्त करावे, आिण ितसरी मागणी जी 
पोतुर्गीजाचं्या दृ ीने त्याचंी मानखंडना करणारी होती ती अशी की, शहरातील त्येक पोतुर्गीजाचें 
यिक्तशः इनायत उ ा याच्याकडे येऊन त्याला मुजरा करावा आिण त्याला वदंन करावे. 

 
पिह या मागणीला पोतुर्गीज क तानाने ताबडतोब मान्यता िदली आिण पकडलेली जहाजे 

मोगलाचं्या वाधीन केली. दुसऱ्या मागणीबाबत त्याने शहरातील नागिरकाचंी एक सभा बोलावली. या 
सभेमधे बहुसंख्य लोकानंी या मागणीचा ि वकार हावा असे मत िदले परंतु सोसायटी ऑफ जीसस मधील 
धमर्गुरूनी फादर मॅ यएूल कोहेलो याच्या नेतृत्वाखाली अस ितपादन केले की पोतुगीजानंी लोकाचं्या 
धािर्मक भावनेला आवाहन करावे आिण अगदी िवरू  अशा मागार्चा अवलंब करावा. परंतु त्याने जो ताव 



 

अनुकर्मिणका 

माडंला त्याला कोणीही मान्यता िदली नाही आिण पोतुर्गीज क तानाने जवळजवळ ९० िखर् न गुलाम 
मोगलाचं्या वाधीन केले. यावर मोगलानंी त्याचं्या ता यातील त ेिशय ि या त्याचें सवर् कुशल आचारी, 
त्याचं्या नतर्क मुली, त्याचें हलवाई आिण त्याचें िशवणकाम करणारे आप या वाधीन करण्याचा आगर्ह 
धरला. काहींनी याही गो ीला मान्यता िदली. आिण शहरातील चचर्मधे वर वणर्न केलेली मंडळी मो ा 
संख्येने जमा केली. पोतुर्गीजानंी आता कसलीही माघार घेण्याला ज्याचंा िवरोध होता अशा पोतुर्गीज 
िशपायानंी या लोकानंा उधळून लावले. परंतु ितसरी मागणी मातर् श दशः मान्य करण्यात आली. 

 
यानंतर पोतुर्गीजानंी खंडणी िकती ावी ते ठरिवण्याची वळे आली. मोगल सेनापतीने सात लक्ष 

पटकाचंी मागणी केली. परंतु पोतुर्गीजानंी तेवढी मोठी र म देण्यास नकार िदला. त्यावर इनायत उ ा 
याने ते हा जॉन कॅ ाल द िखर् तो आिण त्याचं्याबरोबर आलेली मोगल ी या पोतुर्गीजाच्या पूणार्िध ारानंा 
अटकावनू ठेवले. दुसऱ्या िदवशी त्याने कॅ ाल याची सुटका केली. त्यामधे त्याचा उ ेश त्याने त्याच्या 
िमतर्ाचे मन वरील अटी ि वकारण्याब ल वळवावे असा होता. परंतु कॅ ाल हा जे हा जाण्यास िनघाला 
ते हा त्याला एका अम िनयन माणसाने सािंगतले की, बोलणी लाबंिवण्यासाठी मोगल सेनापतीने वळे 
काढूपणाचे धोरण ि वकारले आहे आिण तो अिधक कुमक येण्याची वाट पहात आहे. हेरानी या बातमीला 
दुजोरा िदला, आिण पोतुर्गीजानंी लढण्याचे ठरिवले. परंतु वाली आिण हुगळी या दोन्ही िठकाणाचे संरक्षण 
करणे शक्य न झा यामुळे त्याने हुगळीकडे माघार घेतली. मोगलानंी बालीचा ताबा घेतला, आिण तेथील 
रिहवाशाचंी लुटालूट करून त्याचंी क ल करून आिण घरादारानंा आगी लावनू आप याला िमळालेला 
िवजय त्याने साजरा केला. तथािप बाली येथील िखर् न महािव ालय आिण काही इतर घरे यानंा मातर् 
त्याने हात लावला नाही. यानंतर जवळजवळ दीड मिहना मोगल आिण पोतुर्गीज याचं्यामध्ये चकमकीचे 
यु  चालूच रािहले. यानंतर मोगलाचंा १२ प डी आिण त्यापेक्षा अिधक गोळे फेकणाऱ्या १२० तोफा 
असलेला भारी तोफखाना हुगळीला पोहोचला. त्याच माणे िशबदंीचा क र शतर्ू मािर्टन अफोन्सो हा सुरंूग 
पेरणाऱ्याचंी एक तुकडी आिण काही लढाऊ गलबते घेऊन वढेा घातले या मोगल फौजेच्या मदतीला 
येऊन पोहोचला. अशातऱ्हेने मोगलाचं्या ताकदीत वाढ झा यावर त्यानंी हुगळी शहरावर सवर् बाजूनी 
तोफाचंा भडीमार करण्यास सुरवात केली. त्यािशवाय पोतुर्गीजाचं्या नोकरीमध्ये जे व हेकरी होते त्यानंा 
िभविवण्यासाठी मोगलानंी जवळजवळ ४००० कुटंुबानंा कैद केले. आप या बायका आिण मुले यानंा 
वाचिवण्यासाठी हे सवर् व हेकरी एकतर् िमळून पोतुर्गीजानंा सोडून िनघाले आिण मोगलानंा येऊन 
िमळाले.¹⁴ 

 
वरील घटनेमुळे पोतुर्गीजाचंी बाजू कमकुवत झाली. आप याला कुमक येईल यािवषयी खातर्ी न 

वाट यामुळे त्यानंी पुन्हा ितसऱ्या वळेी वाटाघाटीना सुरवात केली. इनायत उ ा याने त्याचं्याबरोबर 
समझोता करण्याला ताबडतोब आपली संमित िदली. कारण फौजेतील तात्पुरत्या अ  टंचाईमुळे त्याच्या 
सैन्यातील िशपाई िनघून जाऊ लागले होते. काही काळ वाटाघाटी झा यानंतर खंडणीचा पिहला ह ता 
हणून पोतुर्गीजानंी १०००० टंका िद या व उरलेला २ लक्ष टंकाचंा काही ह ता काळानंतर देण्याचे कबलू 
केले. पोतुर्गीजाचं्याकडून िमळाले या या दर् यामुळे मोगलाचं्या खिजन्यात भर पडली. आिण इनायत उ ा 
याने आप या फौजेला मजबतूी आणली. त्याने चडं तु या, िखळे, आक ाचं्या काबंी आिण साख या 
याचं्या मदतीने अनेक गलबतानंा एकतर् बाधूंन एक तरंगत पूल तयार केला. या पुलाच्या एका टोकापासून 
दुसऱ्या टोकापयर्त एक जड दोरखंडा होता. आिण हुगळीच्या खाडीच्या या िकनाऱ्यापासून त्या 
िकनाऱ्यापयर्त त्यामुळे जणूकाही एक कमानच िनमार्ण झालेली होती. त्या िशवाय त्याने शहरामधून बाहेर 
पडण्याचे इतर सवर् मागर् देखील रोखून धरण्यात यश िमळिवले. 



 

अनुकर्मिणका 

 
इनायत उ ा याने ही जी चडं तयारी केलेली होती त्याची पोतुर्गीजानंा दहशत बसली. पिरणामी 

काही काळपयर्त त्याचं्यामध्ये अितशय ग धळाचे वातावरण आिण पर पर िवरोधी मसलती यानंी एकच 
घोटाळा माजिवला. सहािजकच अशा पिरि तीत मोगल सेनापितबरोबर चालले या वाटाघाटी मोड या. 
व तुि थती अशी होती फी इनायत उ ा वाटाघाटी मोडण्यासाठी काही िनिम  िमळते का याची वाटच 
पहात होता आिण त्याने हुगळीचा वढेा अिधक जोरदारपणे चालिवण्यास सुरवात केली. मोगल आकर्मकानंी 
आप या ह याचा रोख शहरातील चचर्कडे वळिवला. कारण या िठकाणी शहराभोवती असलेला खंदक हा 
अरंुद आिण अिधक उथळ होता. मोगलानंी हा खंदक सहजपणे कोरडा केला आिण बहादूरखान, 
अ ायारखान व स यद हसन कामुना यानंी आपले मोच थेट चचर्च्या पायापयत नेले. त्यानंतर त्यानी सुरंुग 
खणले आिण त्याचं्यामधे दारु भरली. शहरामधील िशबदंीने त्यापैकी दोन हुडकून काढले आिण त्यामधे 
दारू ऐवजी माती भरली. परंतु बहादूरखानाच्या मोचार्मधे असलेला ितसरा सुरंूग त्याचं्या नजरेतून 
िनसटला. आपली फौज या िठकाणी मोगलानंी एकितर्त केली. पिरणामी या भागापाशी पोतुर्गीज आपोआप 
जमा झाले. जे हा ते अशा तऱ्हेने जमा झाले ते हा सुरंूगाला ब ी देण्यात आली. सुरंूगाच्या फोटामुळे 
िशबदंीचे भयंकर नुकसान झाले आिण जे वाचले त्याचं्या मनोधैयार्ला कधीही भरून न येण्याजोगा तडा 
गेला. 

 
आप यापैकी ५० अथवा ६० माणसानंा पाठीमागे ठेवनू उरले या पोतुर्गीजानंी सवर् िमळून 

जहाजातून हुगळी सोडली. यावर मोगलानंी ताबडतोब शहराचा ताबा घेतला आिण शहरामधे भयानक अशी 
क ल सुरू झाली. र त्यामधे ेताचे खच पडले. अनेक घरे जाळून टाकण्यात आली. मोगलानंी 
शहराभोवती घातलेली साखळी तोडून नदीतून पळून जाण्याचा यत्न पोतुर्गीजाचं्या एका आरमारी ता याने 
केला. पोतुर्गीजाचं्या जवळ मो ा संख्येने गलबते होती परंतु त्याचें नावाडी अशक्त आिण बेिश त होते. 
फक्त मनॅ्यअूल अजवदेो याचे जहाज िफरकी तोफ आिण बदुंका यानी स  होते. परंतु त्यानंा ितकार 
करणाऱ्या सैन्याजवळ ५०० जहाजे आिण १ लक्ष सैिनक असून त्याच्या रक्षणाथर् पाच लीग लाबंीचे खंदक, 
१२० तोफा आिण अमोज बदुंका एवढी सामुगर्ी स  होती. 

 
जे हा मोगलानंी पोतुर्गीजानंा नदीवर पािहले ते हा त्यानंी सोळा गलबतावंर उभारलेला आिण 

भरपूर जळाऊ लाकूड डाबंर, सोरामीठ आिण गंधक याचा साठा असलेला जळता तराफा त्याचं्या िदशनेे 
रवाना केला. परंतु शतर्चु्या आरमारी कािफ याला पेटवनू देण्याचा त्याचंा यत्न फसला. या उलट 
पोतुर्गीजानंी तो तराफा पकडला आिण त्याचंी वाट ज्या साखळीने बदं करण्यात आली ती साखळी त्यानंी 
मोडून काढली. आता पोतुर्गीजाचं्या अत्यंत ाण घातक अशा पाठलागाला सुरूवात झाली. आिण त्यामधे 
शकेडो जीवाचंी हत्या झाली. िनवार्िसतानंी भरलेली पोतुर्गीजाचंी गलबते एकापाठोपाठ एक पकडण्यातं 
तरी आली अथवा बुडिवण्यात आली. त्याचं्यापैकी एक जहाज भरपूर संपि ने भरलेले होते. ते जहाज 
हुगळीमधील एक मुख यापारी गोमेज बारे िसरोज याच्या मालकीचे होते. मोगलानंी जहाजावरील 
खलाशानंा कबज्यात आणले आिण जहाजावरील माणसानंा कैद केले. तरीदेखील काही पोतुर्गीजानंी पळून 
जाण्यात यश िमळिवले आिण ते सागौर येथे पोहोचले. तेथे एक पॅगोडाची त्यानंी िक यासारखी मजबतूी 
केली. नंतर त्यानंी जॉन कॅ ाल याला आराकानच्या माघ राजाबरोबर तह करण्यासाठी पाठिवले. 

 
अशा तऱ्हेने हुगळी येथील चाच्याचंा िबमोड झाला. या मोिहमेत वृ , तरूण, बायका आिण मुले 

िमळून एकंदर दहा हजार माणसानंा ठार मारण्यात आले त्यािशवाय युरोपीयन ी-पुरुष, गुलाम-पुरुष 



 

अनुकर्मिणका 

आिण ि या, ज्यानंा सख्तीने िखर् न धमार्ची िदक्षा देण्यात आली होती, अशा ४४०० मंडळीना कैदी 
करण्यात आले. त्यािशवाय पोतुर्गीजाचं्या हाती पडलेली शजेारचे परगणे आिण खेडी यामधील १०,००० 
मंडळी पोतुर्गीजाचं्या कैदेतून मुक्त करण्यात आली. मोगलाचें झालेले नुकसानही काही कमी न हते 
मोगलानंी जळणाऱ्याचे बोटीचा जो तराफा पाठिवला होता त्यात त्याचंी ३८ गलबते नाश पावली. त्यािशवाय 
त्यानंी शहराभोवती उ या केले या साखळीत ६० गलबताचंा नाश झाला, आिण १०० पेक्षा अिधक गलबते 
िकनाऱ्यावर अडकून पडली, आिण त्यामुळे िनरुपयोगी झाली. त्याचं्या मृत झाले या सैिनकाचंी संख्या 
हजारोनी मोजता आली असती. 

 
पकड या गेले या कै ाचें भिवत य भयंकर होते. नाजूक ि या ंआिण िन पाप मुले-बाळे यानंा 

वादळी हवलेा त ड देत जवळजवळ अकरा िदवसाचंा अितशय कंटाळवाणा असा वास करावा लागला. 
त्यानंतर ही सवर् मंडळी आगर्ा येथे पोहोचली. तेथे त्यानंा शहाजहान समोर उभे करण्यात आले. त्याने या 
ि या ंआिण मुले यानंा आपले राजपुतर् आिण सरदार याचं्यामधे वाटून टाकण्याचा हुकूम िदला. काही सुंदर 
ि याना मातर् त्याने आप या जनानखान्यात भरती केले. त्यािशवाय काही पोतुर्गीज पादर्ी लोकानंा मानाच्या 
जागा आिण आकषर्क् अशी बिक्षसे देण्याचे वचन देऊन मुसलमान धमर् ि वकारण्याब ल त्याचंी मने 
वळिवण्याचा बादशाहाने यत्न केला. परंतु त्यानंी मो ा हेकटपणे बादशाहाने केलेली ही िवनंती 
घुडकावनू लावली, इतकेच न हे तर आप या आत्याचा अधोगतीपासून बचाव करण्यासाठी बादशाहानच 
िखर् न धमार्चा ि वकार करावा असे द िखर् तो याने मो ा धाडसाने बादशहाला सुचिवले. द िखर् तो याची 
तुरंूगामधे रवानगी करण्यात आली. तेथे त्याने एखा ा खऱ्या िखर् न माणसा माण नऊ वष कर्ॉस अंगावर 
बाळगून आपले आयु य घालिवले. दोन िखर् न पाद्र्यानंा, जे हुगळीमधे रािहले होते, अितशय भयंकर अशी 
वागणूक डा ा येथील मु ानी िदली. या दोहोपैकी एकाला चेचून ठार करण्यात आले. आिण दुसऱ्याला 
अितशय भयंकरपणे जखमी करण्यात आले. इतर पोतुर्गीजापैकी ज्यानी इ लामचा ि वकार केला त्याचंी 
ताबडतोब सुटका करण्यात आली, तर इतरानंा कैद करण्यात आले आिण िनदर्यपणे त्याचें हालहाल 
करण्यात आले.¹⁵ 

 
हुगळीचा करण्यात आलेला नाश आिण पोतुर्गीजानंा देण्यात आलेली अमानुष वागणूक या दोन्ही 

गो ींब ल कारण हणून नेहमी शहाजहान याच्या धािर्मक असिह णुतेकडे बोट दाखिवण्यात येते. हे सत्य 
आहे परंतु संपूणर् सत्य नाही, आतापयत ज्या काही गो ी सागंण्यातं आले या आहेत त्यावरून एक गो  
उघड होते की धािर्मक उन्मादािशवाय इतर आणखी अनेक कारणे शहाजहानच्या वागणुकीला जबाबदार 
होती. याउलट शहाजहान याच्या वतर्नाब ल जे त्याचा िधः ार करतात ते पोतुर्गीजाचं्या बाजूने एक श द 
देखील उ ारत नाहीत. हुगळीमधे सनदशीर मागार्ने यापार करणारा आिण शातंता ि य असलेला असा 
समाज असे पोतुर्गीजाचें िचतर् कोणीही रंगिवत नाही. त्याचंी चाचेंिगरी, लोकाचें धमर्पिरवतर्न 
करण्याबाबतचा त्याचंा दाडंगा उत्साह आिण त्याचंा अ ामािणकपणा याची न द परदेशी आिण थािनक 
समकालीन त्येक इितहास गंर्थात केली गेलेली आहे. त्याचं्या नशीबाने त्याना जे भोग भोगावयास लागले 
ते त्याचं्या कृती बघता अितशय योग्य असेच होते. परंतु त्याना जी िशक्षा करण्यात आली ितची अ मल 
बजावणी अितशय कठोरपणे करण्यात आली. पोतुर्गीजाचंा नाश आिण शहाजहान याने धािर्मक 
असिह णुतेच्या धोरणाचा केलेला ि वकार या गो ी योगायोगाने जर एकाचवळेी घडून आ या तर 
शहाजहानचे हे धोरण पोतुर्गीजाचं्या नाशाला कारणीभतू ठरले असे अनुमान काढणे हे चुकीचे ठरेल. 
 
छोटा ितबेट 



 

अनुकर्मिणका 

या कालखंडातील, शहाजहानचा देश िंजकण्यासाठी ज्या काही बारीक सारीक मोिहमा झा या 
त्यामधील अितशय धाडसाची हणून छो ा ितबेटच्या मोिहमेचा उ ेखं करावा लागले. जहागंीरच्या 
कारिकदीर्त हशीमखान याने हा देश िंजकण्याचा यत्न केला होता. परंतु त्यात त्याला भयंकर अपयश 
आलेले होते¹⁶ शहाजहान याला या यत्नाची पुनरावृ ी करण्याचा मोह झाला आिण त्यात त्याच्या पदरात 
थोडे फार यशाचे माप पडले. समकालीन इितहासकारानंी त्याचं्या नेहमीच्या प ती माणे उ रेकडच्या 
अितथ्यिवन्मुख अशा ड गराळ देशातील बादशाहाच्या मोिहमेचे समथर्न करण्याचा यत्न केला नाही ही 
गो  मोठी आ यर्कारक वाटते. कारण त्यक्ष व तुि थतीत ज्या गो ीकडे अिभमानाने बोट दाखिवता येईल 
अशी फारच थोडी आकषर्णे छो ा ितबेटमधे होती. कारण तेथील एकमेव उत्प  हणजे अितशय 
खरखरीत अशी लोकर एवढेच होते. परंतु असे िदसते की त्या देशाचा राजा अबदाल याने का मीरचे मूळ 
राज्यकत जे चाक या राजघराण्यातील होते त्यानंा आसरा देऊन मोगलानंा दुखावले होते. हे लोक वारंवार 
पूवीर् आप या ता यात असले या देशात वशे करीत आिण तेथे अशातंतेचे वातावरण िनमार्ण करीत 
का मीरचा सुभेदार जफरखान याने १६३४ मध्ये मोगलाचें सावर्भौमत्व मान्य करण्यािवषयी, आिण 
बादशाहाच्या नाव ेखु या वाचण्याब ल अबदाल याचे मन वळिवले.¹⁷ परंतु नंतरच्या ४ वषार्तच तो आपले 
वचन िवसरला आिण त्याने तहाचा अि वकार केला. हणून १६३७-३८ च्या वसंत ऋतुत शहाजहान याने 
जफर खानाला ितबेट िंजकण्याची आ ा िदली. जफरखान हा २००० घोडे वार आिण १०,००० पायदळ 
घेऊन मोिहमेवर िनघाला आिण त्याने छो ा ितबेटमधे वशे केला. अबदाल याने एका मोक्याच्या 
िठकाणापासून दुसऱ्या मोक्याच्या िठकाणापयत माघार घेण्याचे धोरण ि वकारले आिण ते हा आप याला 
आता वळे िनभावनू नेता येणार असे त्याला वाटले ते हा तो जफरखानाला शरण गेला. शहाजहानच्या नावंे 
पुन्हा एकदा खु बा वाचण्यास आला. अबदाल याने १० लक्ष रुपये खंडणी दाखल िदले. 

 
छो ा ितबेटमधील िवजय हा श  सामथ्यार्पेक्षा च्छ  आिण िव ासघाताच्या मागार्नी 

िमळिवण्यात आलेला होता. परंतु अबदाल याच्या शरणागतीपेक्षाही खास अिधकार अथवा इतर बारीक 
सारीक करणे यावरून कुरबरी िनमार्ण होत. परंतु त्यानंी कधीही गंभीर वरूप धारण केले नाही. १६४७ 
मधे गौहातीच्या फौजदाराकडून अहोम राजाकडे एक िमतर्त्व िनदशर्क वकीलात पाठिवण्याचा उ ेख 
सापडतो. परंतु मोगल बादशहाचा त्याला अिधकृत पािंठबा होता िंकवा नाही याब ल संशय आहे.¹⁹ त्यक्ष 
व तुि थती अशी होती की १६३९ नंतर मोगल इितहासकारानंी आसामची फारच थोडी दखल घेतलेली 
आहे. अशा पिरि थतीत त्या िवभागामधे मोगलानंी िवचारपूवर्क धोरण अंिगकारले असे अनुमान काढणे हे 
जरा साहसाचे ठरेल. कामरुपचा मोगलानंी जो ताबा घेतला ही घटना अितशय क्षु क वरूपाची असून 
शहाजहानच्या कारिकदीर्मधे मोगल दरबारचे जे सवर्साधारण धोरण होते त्याच्याशी या घटनेचा अथार्अथीर् 
काहीही संबध न हता. शहाजहान याला आप या सा ाज्याची वाढ वाय येकडे आिण दिक्षणेच्या िदशनेे 
करावयाची होती. बगंालच्या पलीकडे असले या पूवकडील िवभागाकडे त्याची नजर कधीच वळली नाही. 
आसामबरोबर त्याने जे यु  पुकारले त्यामधे त्याचा उ ेश ामुख्याने कामरूपचे रक्षण करणे हा होता. जरा 
का अहोम राजाने बलीनारायण याला उ ेजन िदले नसते आिण त्याच्या पक्षाच्या पाठपुरावा केला नसता 
तर त्या िवभागामधे मोगलानंी आपली इतकी शिक्त आिण वळे याचंा अप यय केला. असता िंकवा नाही 
याब ल संशयाला जागा आहे. 

 
मध्य िंहदु थानातील बीरभमु आिण पाचेतपासून रतनपूर पयतचा आिण दिक्षण िबहारमधील 

रोहटसगढपासून ओिरसाच्या सीमेपयतचा संपूणर् देश याला मध्य युगीन कालखंडात झारखंड असे नावं 
होते हा देश अनेक वतंतर् राज्यामंधे िवभागला गेलेला होता. या राज्याकंडून मोगलानंा अधून मधून 
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उपदर्व होई हा िवभाग अितशय ड गराळ आिण जंगलानंी भरलेला अस यामुळे तेथील राजे राजवा ानंा 
वठणीवर आणणे हणजे फार मो ा काळाचा अप यय करण्यासारखे होते. त्या िशवाय तशाच तऱ्हेच्या 
इतर काही जमीनदारां माणे अिधक महत्वाची घटना हणजे हबीब चाक आिण अहमद चाक याचं्या 
कुटंुिबयानंा झालेली कैद ही होय. इि काद खान हा का मीरचा सुभेदार असताना अहमद चाक 
याच्याकडून तेथे भयंकर उच्छाद केला गेला होता. आता अबदाल याने त्याची रवानगी बादशाही सैन्याची 
िपछाडी धोक्यात आणण्यासाठी आिण त्याचंा पुरवठा खंिडत करण्यासाठी केली. परंतु हबीब चाक हा 
अजून ितबेटमधे होता. तो आप या शभंर अनुयायासंह जफरखान याला शरण गेला. आप या ातंामधे 
काहीतरी गडबड होईल या िभतीने जफरखान हा अबदाल आिण चाक या कै ासिहत ताबडतोब 
का मीरमधे परतला.¹⁸ 
 
आसाम 

जे हा शहाजहान िंसहासनावर आरूढ झाला ते हा सा ाज्याच्या ईशान्य सीमेवरील राजकीय 
पिरि थती कोणत्याही घोटा यापासून मुक्त होती असे हणता येणार नाही. कूच िबहार या ातंावर 
ल मीनारायण याचंा मुलगा बीर नारायण हा राज्य करीत होता. कामरूप या ातंाचा तात्पुरता ताबा शखे 
जािहद या मोगल अिधकाऱ्याकड होता. या िवभागात जवळजवळ दहा वषपयत कोणतीही गडबड झाली 
नाही. कारण कामरूपच्या राजकारणात ह तके्षप करून मोगलाबंरोबर िन कारण भाडंणात वतःला गुंतवनू 
घेण्यात आसामच्या अहोम राजाची पूणर्पणे अिनच्छा होती. 

 
शातंतेचे हे वातावरण सातत्याने िटकून धरण्यासाठी बंगालचा सुभेदार कासीम खान याने अहोम 

राजाकडे आपला एक दूत एका आसामी यापाऱ्याबरोबर रवाना केला. परंतु अहोमच्या राजाने काही वाथीर् 
स ागाराचं्या दडपणाखाली मध्य थी करणाऱ्या यापाऱ्याला ठार मारण्याचा हुकूम िदला आिण मोगल 
विकलाला भेटण्यास नकार िदला. त्यािशवाय पिरिक्षतचा मुलगा बली नारायण याला त्याने कामरूपवर 
आकर्मण करण्यास मदत केली. मोगलानंी पिरिक्षत याची कामरूपमधून हाकालप ी केलेली होती. साराशं 
अशा तऱ्हेने दोन्ही पक्षात यु ाचा ड ब पेटला. हे यु  जवळजवळ दोन वषपयत चालले आिण त्याने िजिवत 
आिण संप ी याची अितशय भयंकर अशी हानी घडवनू आणली. 

 
या ह याला त ड देण्याची मोगलाचंी कसलीही तयारी न हती. पिरणामी कामरूपमधून लौकरच 

त्याचंी हाकालप ी झाली आिण कामरूपची राजधनी हाजो िहचा ताबा आकर्मकानंी घेतला. दर यान 
बगंालमधे कासीमखानाचे जागी इ लाम खानाची नेमणूक झालेली होती. इ लामखानाने अिधकारगर्हण 
के याबरोबर पूवकडील बादशाही ित ा पुन्हा थािपत करण्याचा अितशय कसोशीने यत्न केला. त्याने 
कामरूपकडे भरीव मदतीची रवानगी केली. पिरणामी त्याच्या अिधकाऱ्यानंी बलीनारायण आिण त्याचे 
अनुयायी याना पळवनू लावले. मोगल कारवाई चालू असतानाच बलीनारायण हा मरण पावला. अशातऱ्हेने 
पूवर् िवभागातील अंदाधुदीला जबाबदार असलेले एक मोठे कारण नाहीसे झाले. 

 
कामरूपमधे ही सवर् धामधूम माजिवण्यास कारणीभतू असले या अहोम राजावर सूड 

उगिवण्यासाठी मोगलानंी लढाईची या ती आसाममधे नेण्याचे आिण मोगल सा ाज्याच्या सीमा 
अिधकािधक पूवकडे वाढिवण्याचे ठरिवले. त्यानंी कजली या अहोषाचं्या ठाण्यावर ह ा केला आिण ते 
ता यात घेतले. कजली येथे त्यानी मजबतू िंशबदी ठेवली. तेथून मोगलानंी पुढे कूच केले आिण समघारा 
येथे मु ाम केला. मोगलाचं्या चढाईचा ओघ थाबंिवण्यासाठी अहोम राजाने आता मो ा कसोशीने तयारी 
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करण्यास सुरवात केली. त्याने समधाराच्या िक यावर भरपूर यु  सािहत्य पाठिवले आिण िशबदंीची तेथे 
रवानगी केली. अशा तऱ्हेने शतर्बूरोबर आपली ताकद अजिवण्यासाठी तो उभा ठाकला. मोगलानंी जे हा 
आसाममधे वशे केला. ते हा अहोमानी केले या तयारीची त्यानंा क पना आलेली न हती. त्याचं्यावर 
अहोम राजाने जोरदारपणे ह ा चढिवला आिण त्यानंा पुतर्ा नदीच्या पलीकडे हाकलून िदले. 
कजलीचा िक ा पुन्हा अहोगाचं्या हाती पडला. त्यानी आता कामरूपची राजधानी गौहाती येथे हालिवली. 

 
यानंतर १६५८ पयत मोगल आिण अहोम राजा याच्यामधील संबधं िमतर्त्वाचे जरी नाहीत तरी 

शातंतेचे होते. अधून मधून दोन्ही राज्यामधील सीमा, यापाराबाबतचे वादळाची चाहूल लाग यावर ते 
वाकत असत आिण त्यानंतर लगेच पिह या माणे वागण्यास सुरवात करीत. 
 
उ ईिनया 

बक्सारजवळ उ ईिनया या गावचा जमीनदार ताप याचा मोड करण्याब ल शहाजहान याने 
अबदु ा खान िफरोज जंग याला हुकूम केला. इकडे अबदु ा खान याने ताप याच्या भोजपूरच्या मजबतू 
ठाण्याला सख्तपणे वढेा िदला तर जबरद त खान याच्या हाताखालील एका तुकडीने दिक्षणेच्या िदशलेा 
असले या कोहापूरच्या िक यावर ह ा चढिवला आिण तो िक ा िंजकून घेतला. भोजपूरचा वढेा 
जवळजवळ सहा मिहनेपयर्त िटकला. िक यावरील िशबदंीची पिरि थती अितशय अनुकंपनीय झाली. 
सरतेशवेटी ताप याने मुख्यिक यातून माघार घेतली आिण आत या बाजूला असले या बागेचा आ य 
घेतला. या िठकाणी देखील त्याला फार काळ िटकाव धरता आला नाही. त्याचा बेत जफर खानाच्या 
मुलानंी अगोदरच ता यात घेतले या िक याचा आसरा घेण्याचा होता. पिरणामी दोन्ही पक्षामधे भयंकर 
यु  झाले आिण या यु ात जफर खानाची मुले ठार झाली. आता मोगलानंी िक यामधील ताप याला 
वढेले आिण त्याला शरण येण्यास भाग पाडले. तो अबदु ा खान याला भेटण्यासाठी आला. त्यावेळी त्याने 
फक्त कमर बंध बाधंला होता आिण त्याने आप या बायकोला हात धरून पुढे चालिवले होते. अबदु ा खान 
याने त्याला तुरंूगात टाकण्याची आ ा िदली. आिण आप याला िमळाले या यशाचा अहवाल दरबाराकडे 
रवाना केला. ताप याला ठार करावे अशी बादशाहाने आ ा िदली आिण त्याच्या बायकोला एखा ा 
मुसलमान अिधकाऱ्याच्या हवाली करण्याचा हुकूम िदला.²⁰ 
 
रतनपूर, १६३४-३५. 

अबदु ा खान याने यानंतर जो ह ा चढिवला त्याचा रोख रतनपूरवर होता. रतनपूरचा जमीनदार 
बाबू लछमन हा होता. तो हेकेखोर आिण अव ा करणारा असा झाला होता. बाधुंचा जमीनदार अमरिंसग 
याची मदत घेऊन अबदु ा खानाने रतनपूरकडे कूच केले. वाटेमधे बाबू लछमन याच्या पक्षपात्यानंी 
त्याच्या वाटेत त्याला अडथळे आणण्याचा यत्न केला. परंतु अबदु ा खानाने त्याचा मोड केला आिण 
नंतर ितयुंथरच्या िक याला वढेा िदला. जीवावर उदार होऊन िक यावरील िशबदंीने आप या बायका 
आिण मुले यानंा ठार मारले आिण शतर्शूी सामना देण्यासाठी मो ा शौयार्ने ते िक याबाहेर पडले. त्यानंी 
मो ा शौयार्ने ितकार केला. परंतु मोगलाचं्या संख्याबळापुढे त्याचें काहीही चालले नाही आिण त्याचंी 
एकूण एक माणसे ठार झाली. बादशाही फौजानंी ितयुंथर या त्याचं्या मजबतू ठाण्याचा ताबा घेतला. 
अबदु ाखानाने तेथून रतनपूरकडे कूच केले. बाबू लछमन याने अमरिंसग याच्या मध्य थीने तहाच्या 
वाटाघाटीना सुरवात केली. बाब ूलछमन याला बादशहाकडून क्षमा करण्यात येईल असे आ ासन त्याला 
देण्यासाठी अबदु ाखान याने किवराय याची रवानगी केली. बाबू लछमन याने शरणागती िदली आिण तो 
िफरोज जंग याच्याबरोबर दरबाराकडे गेला.²¹ 
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पलामाउ 

वरील दोन्ही मोिहमापेंक्षा अिधक ल यवधेक घटना हणजे पलामाउची मोिहम ही होय. हा िज हा 
त्याच्या सभोवतालच्या देशासारखाच घनदाट जंगलानंी भरले या टेक ाचंा वे ावाक ा 
समूहासारखा होता. हा देश हणजे छोटा नागपूरचे पठार आिण त्यामधील सुपीक दऱ्याखोऱ्यापासून 
िनघाले या एखा ा शाखेसारखा होता. कोलारीयन जमातीची एक चेरो नावाची शाखा होती. ितच्या 
ता यात हा देश होता. या सुमारास त्याच्यावर ताप हा राजा राज्य करीत होता. िबहारचा सुभेदार याची 
त्याने केलेली अव ा हा अितशय अक्ष य असा गुन्हा होता आिण या अपराधाची कडक िशक्षा त्याला होणे हे 
अितशय जरूर होते. परंतु तापचे नशीब बलव र होते. त्यामुळे अबदु ाखान हा जे हा त्या ातंाचा 
सुभेदार होता ते हा तो इतर बऱ्याच भानगडीत गुंतला अस यामुळे तापकडे लक्ष देण्यास त्याला वळे 
िमळाला नाही. मोगल इितहासकाराचं्या श ात सागंावयाचे झा यास, “राजा हा अितशय तामसी बनला 
आिण ातंाचा नवीन सुभेदार शाय ताखान याच्याशी त्याने अितशय उ टपणाची वागणूक केली. जे हा 
शाय ताखानाने ही घटना दरबाराकडे कळिवली ते हा ंबादशहाने ताप याला हाकलून देण्याचा आिण 
त्याच्या अि त्वाच्या घाणीपासून देशाची मुक्तता करण्याचा त्याला हुकूम िदला.” 

 
वरील आ ेनुसार शाय ताखानाने आप या मुलाला पाटणा शहराचे अिधकार देऊन वतः १२ 

आक्टोबर १६४१ रोजी पलामाउकडे याण केले. त्याच्याबरोबर ५००० घोडे वार आिण १५००० पायदळ 
एवढे सैन्य होते. त्याने यु ाच्या यहूरचनेनुसार कूच केले. त्याने सैन्याच्या मध्य आघाडीचे नेतृत्व वतःकडे 
ठेवले. सैन्याची आघाडी जबरद तखान याच्या हाताखाली िदली. सैन्याच्या डा याबाजूवर आितशखान 
दख्खनी याला ठेवले, उजवी आघाडी बखितयारखान याच्या नेतृत्वाखाली िदली आिण सैन्याच्या 
िपछाडीवर स यद िभजार् याला ठेवले. गयेनंतर पुढे शाय ताखानाने अितशय सावधिगरीने कूच केले. 
त्येक मु ामावर तो शतर्ूकडून अचानक ह ा होऊ नये हणून आप या छावणी भोवती मातीची िंभत 
उभारीत असे. कूच करण्याचे अगोदर मुख्य सैन्याच्या पुढे सैन्यातील जंगल तोड करणारे जंगल साफ 
करण्यासाठी आिण र ता रंुद करण्यासाठी पुढे जात असत. ज्या र त्याने सैन्य कूच करीत असे त्या 
र त्याच्या दोन्ही बाजूकडील खेडी अितशय कूर्रपणे लुटली जात आिण त्याचंा नाश केला जाई. यामधे 
त्याचंा उ ेश शतर्चू्या दयात धडकी भरिवण्याचा असे. तरी देखील अधूनमधून सभोवारच्या जंगलातून चेरो 
जमातीचे लोक बाहेर पडत व मोगल सैन्यातील पाठीमागे रािहले या सैिनकावर ह े करीत. २६ जानेवारी 
१६४२ रोजी बादशाही सैन्याने आरू येथून कूच केले, आिण पलामाउ िक याच्या उ रेच्या बाजूच्या 
रोखाने ते िनघाले. ज्या बाजूला र ता िवभागत होता तेथे शतर्नेू बादशाही सैन्याचा मागर् अडिवण्याचा यत्न 
केला. परंतु अितशय घनघोर यु ानंतर शतर्चूी हाकालप ी करण्यात आली. यानंतर शाय ताखानाने 
छावणीची जागा मुकर्र करण्यासाठी एका अिधकाऱ्याची िनयुक्ती केली. परंतु त्याच्यावर शतर्नेू ह ा केला 
आिण त्याच्या सैन्याचे चडं नुकसान केले. सरतेशवेटी फार मो ा क ानंतर िक याच्या बाजूने वाहात 
असले या एका नदीच्या िकनाऱ्यावर आपली छावणी देण्यात शाय ताखानाला यश िमळाले. परंतु शतर्नेू 
त्याच्या सैिनकानंा सतावण्याचे कायर् चालूच ठेवले. काही काळानंतर बादशाही फौजानंी िक यासमोरील 
टेकडीचा ताबा घेतला आिण तेथून त्यानी िक यावर चडं भिडमार सुरू केला. त्यावर ताप हा अितशय 
भयिभत झाला आिण त्याने आप याला बादशहाकडून क्षमा केली जाईल याची खातर्ी िमळत अस यास ८० 
हजार रुपये पेषकश हणून देण्यास आपण तयार आहोत असा िनरोप पाठिवला. त्याच माणे मोगल 
सुभेदाराला भेटून त्याला हजेरी सादर करण्यासाठी पाटणा येथे जाण्यास आपण तयार आहोत हे देखील 
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त्याने कबूल केले. पावसाळा नजीक आ यामुळे शाय ताखानाला ही मोिहम चालू ठेवावयाची न हती. 
त्याला या अटी समाधानकारक वाट या आिण हणून तो मोिहमेवरून परत िफरला. 

 
परंतु या घटनेनंतर थोडाकाळ लोटला नाही तोच पलामाउमधे मुलकी यव थेत काही ग धळ 

िनमार्ण झा यामुळे तेथील कारभारात ह तके्षप करण्याचे आणखी एक ताजे िनिम  मोगलानंा िमळाले. असे 
िदसते की ताप याने आप या अिधकाऱ्याबंरोबर अितशय उ टपणे वतर्न केले, आिण पिरणामी त्यानंी 
त्याला राज्यावरून काढून टाकण्याचा कट रचला. शाय ताखानानंतर इितकादखान याची िबहारच्या 
सुभेदारीवर नेमणूक झालेली होती. त्याने आप या अिधकाराची सूतेर् हाती घेत यावर दयार्राय आिण 
तेजराय हे दोघे चेरो मुख त्याला भेटण्यासाठी आले. त्यानंी त्याचा पािंठबा िमळिवला आिण ताप याला 
कैदी हणून पाटणा येथे पाठिवण्याचे वचन िदले. त्यानंतर ते पलामाउ येथे परतले आिण आप या िमतर्ाच्या 
मदतीने त्यानंी ताप याला कैद करण्यात यश िमळिवले. तेजराय आता जमातीचा मुख झाला. जे हा 
इितकादखान याने त्याला आपले वचन पूणर् करण्याब ल सािंगतले, ते हा त्याने िदरंगाई करण्यास सुरवात 
केली. परंतु तेजराय याला देखील आपली भिूमका फार काळ िटकवनू धरता आला नाही. कारण त्याचा 
मोठा भाऊ दिरयाराय याने काही काळानंतर त्याच्या िवरोधी भिूमका घेतली. तेजराय याला िशक्षा 
करण्यासाठी इितकादखान याने दिरयाराय याला आप याकडे वळवनू घेतले. दिरयाराय याने असे कबूल 
केले की जर का इितकादखान याने आपली माणसे पाठिव यास तो देवगाव त्याच्या वाधीन करील. 

 
वरील बोलीनुसार इितकादखान याने िशपायाचंी एक तुकडी जबरद तखान आिण शहाबादचा 

जमीनदार याचं्या हाताखाली रवाना केली. आक्टोबर १६४३ च्या सुरवातीला हे सैन्य देवगाव येथे पोहचले. 
दिरयाराय हा आपले मुलगे आिण इतर काही चेरो मुख याना बरोबर घेऊन त्यानंा भेटण्यासाठी आला 
आिण त्याने िक ा त्याचं्या वाधीन केला. जबरद तखानाने दिरयाराय आिण त्याचे अनुयायी यानंा पाटणा 
येथे रवाना केले आिण देवगाव येथील आप या ठाण्याची मजबुती करण्पास त्यान सुरवात कली. आ ेचे 
पालन करणाऱ्यानंा त्याने बिक्षसी देऊन आप या बाजूला वळिवले आिण दुरागर्ही व िशरजोर यानंा त्याने 
िशक्षा लावली. यानंतर त्याने जंगल साफ करण्यासाठी आिण पलामाउचा र ता रंूद करण्यासाठी टेहेळणी 
करणाऱ्या तुकडीची रवानगी केली. १५ आक्टोबर रोजी अशी बातमी आली की मोगल फौजानंा रोखून 
धरण्यासाठी तेजराय याने सहाश ेघोडे वार आिण सात हजार पायदळ याचंी रवानगी आपला वकील मदन 
िंसग ठाकूराय याच्या हाताखाली बाओली चीवन या िठकाणाकडे आिण आणखी दोन सैिनकाचं्या 
तुक ाचंी रवानगी मोरदा आिण कंुदा या िठकाणाकंडे केलेली आहे. या बातमीत आणखी असे हटले होते 
की ठाकूराय याच्या हाताखालील तुकडीने मोगलावंर रातर्ीच्या वळेी अचानक ह ा करण्याचा बेत केलेला 
आहे. जबरद तखान शतर्चू्या ह याची अितशय धीमेपणाने वाट पहात रािहला आिण शतर्नेू ह ा के यावर 
तो त्याने परतवनू लावला. 

 
दर यान तेजराय याने मो ा काळजीपूवर्क जी तयारी केलेली होती या संबधंीच्या बात या 

इितकादखान याच्या कानावर आ या. त्याने देवगाव येथील आप या फौजेला कुमक हणून बाकरखान 
नज्म सानी याचंी ताबडतोब रवानगी केली. परंतु बाकरखान हा आप या िनयोिजत थळी पोहोचण्याचे 
अगोदरच पलामाउ येथे कर्ानं्ती घडून आलेली होती. ५ नो हबर रोजी िशकारीसाठी तेजराय हा गेलेला 
असताना त्याच्या गैरहजेरीत सुरतिंसग आिण सबळिंसग या मदनिंसग ठाकूरायी याच्या मुलानंी ताप 
याला मोकळे केले आिण त्याच्या ित पध्यार्ंच्या पक्षपात्याना त्याच्या हवाली केले. तेजराय याच्या नशीबी 
घरदार नसले या एखा ा भटक्या सारखे या िठकाणाहून त्या िठकाणी पळ काढण्याचे व जंगले ड गर 
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याचं्यामध्ये आसरा शोधण्याचे िजणे आले. त्याचा वकील मदनिंसग याच्यावर देखील अशाच तऱ्हेचे जीवन 
कंठण्याची पाळी आली. यावर जबरद तखानाने देवगावचा ताबा धींरदर् उ ियिनया याच्याकडे सोपवनू 
पलामाउकडे कूच केले. त्याने वाटेतील घनदाट जंगल पार केले आिण तो मानगढ येथे येऊन पोहोचला. 
तेथे त्याला ताप याचे शरणागतीचे आिण आ ा पालनाचे असे न  पतर् िमळाले. परंतु जबरद तखानान 
त्याला उ र िदले की पाटण्यापयत, आप या बरोबर येण्याची त्याने स मती िदली तरच त्याच्या श ावर 
िव ास ठेवणे आप याला शक्य होईल. ताप याने जबरद तखान याच्या या योजनेला आपला िवरोध 
दशर्िवला. यावर जबरद तखान याने त्याला बाकरखानाचे आगमन झा यानंतर होणाऱ्या गंभीर 
पिरणामाब ल ताकीद िदली. या गो ीची ताप याला दहशत वाटून त्याने वरील अटींना आपली मान्यता 
िदली आिण १७ नो हबर रोजी पाटण्याला जाण्यासाठी तो जबरद त खानाबरोबर िनघाला. वाटेत त्याची 
बाकरखानाबरोबर गाठ पडली. पाटणा येथे ताप याने १ लक्ष रुपये खंडणी देण्याचे कबलू केले आिण 
इितकाद खान याने ताप याला मनसब देण्यात यावी अशी िशफारस सरकारकडे केली. बादशहाने त्याची 
एक हजारी मनसबदार हणून नेमणूक केली. अशा तऱ्हेने पुढील काळात औंरंगजेबाच्या कारिकदीर्त 
पलामाउवर जी आप ी कोसळली ितच्यापासून यावळेेपुरता तरी पलामाउचा बचाव झाला.²² 
 
माळवा 

माळ यामधे बादशाही अिधकाऱ्याना ग ड आिण िभ  अधून मधुन उपदर्व देत. माळ यातील 
खाताखेरीचा जमीनदार भागीरथ िंभ  हा होता. त्याला आतापयर्त माळ याचा कोणताही सुभेदार वठणीवर 
आणू शकला न हता. त्याने आप या ता यातील मजबतू ठाणे हे पूणर्पणे अिंजक्य आहे यावर िवसंबनू १६३२ 
च्या िडसबरमधे काही अत्याचारी कृत्ये केली. माळ याचा सुभेदार नसीरीखान याने त्याला िशक्षा 
करण्यासाठी चाल केली. यामुळे भागीरथ हा घाबरून गेला आिण त्याने त्याचा शजेारी कुनरचा जमीनदार 
संगर्ाम याने आप या वतीने मध्य थी करावी हणून त्याला िवनंती केली. त्याने आपण एकिन  आिण 
आ ाधारक राहू असे वचन िदले आिण बराच काळ त्याचे िनवास थान असलेला िक ा मोगलाचं्या ता यात 
परत देण्याचे ऐवजी िनयिमतपणे खंडणी देण्याचे त्याने कबूल केले. पुढे त्याने अशीही िवनंती केली की 
दरबारात त्यक्ष हजर न राहण्याची आप याला मुभा देण्यात यावी. या टाळाटाळीच्या उ रानंी नसीरीखान 
याचे समाधान झाले नाही, आिण त्याने पुन्हा आगेकूच करण्यास सुरवात केली तो जे हा 
खाताखेरीच्याजवळ चार मलै अंतरावर आला ते हा भािगरथ याचा धीर सुटला आिण त्याने आप याला क्षमा 
करण्यात येईल आिण सुरिक्षत जाऊ देण्यात येईल या वचनावंर िक याचा ताबा नसीरीखानाकडे िदला. 
त्याने २४ िडसबर १६३२ रोजी िक याचा ताबा घेतला, बादशहाच्या नाव े िक यामधे ाथर्ना हट या 
आिण मुसलमानी सं कारा माणे िक याचे शु ीकरण केले.²³ 

 
यानंतर १० वषार्ंनी ग डवनामधील ड गरात या कुनारमधे थोडीफार गडबड झाली. तेथील 

जमीनदार संगर्ाम हा मोगल सरकार बरोबर एकिन  होता. त्याच्या मृत्यनंूतर त्याचा मुख्य अिधकारी 
माखीग ड याने त्याचा मुलगा भपूत याचे अिधकार िहरावनू घेतले आिण राज्य वतः बळकािवले. त्याने 
अगदी क्षदुर् वेतनवर त्याची बोळवण केली व तेथीलच एका पक्षाच्या मदतीने आपले थान मजबतू केले. 
नंतर त्याने मोगलाबंरोबरील आपली राजिन ा झुगारून िदली आिण वािर्षक खंडणी देण्याचे थाबंिवले. 
त्याने घालून िदलेला िक ा इतरानंी िगरिवला. इतर अनेक जमीनदारानी आपली खंडणी आडवनू ठेवली. 
आिण मोगलाबंरोबरील संबधंात खुनशी वृ ी धारण केली. 
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या घटनेमुळे पिरि थती ही अस  झाली आिण अितशय ताबडतोबीच्या आिण पिरणामकारक अशा 
उपाय योजना करण्याची गरज भासली. खान दौरान याने रायसेन सोडले आिण बडंखोरानंा िशक्षा 
लावण्यासाठी त्याने कूच केले. त्याने त्याच्या राज्यात वशे केला आिण जंगलातूंन र ता साफ होईतोपयत 
तो तेथेच मु ाम करून रािहला. परतीच्या मागार्वर त्याने वगेवगे या ट यावंर पुरेसे रक्षक दल ठेवले आिण 
त्याने कुनारच्या दरीत जाण्यासाठी वशे केला. एि ल २६,१६४३ रोजी शतर्तू्वाची भावना बाळगून असलेले 
ग डाचें पाच हजार सैन्य त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी सामोरे आले. त्यानंा ७०० ते ८०० बदुंकधारी 
सैन्याची कुमक होती. या सैन्याने त्याची वाट अडवनू धरली. थो ाशा चकमकीनंतर खान दौरान याने 
त्याना उधळून लावले. पावसा याच्या मोसमात त्याने त्याच दरीमधे मु ाम केला. दर यान त्याने 
सैिनकाचंी एक तुकडी आजूबाजूची खेडी उध्व त करण्यासाठी रवाना केली. मोगल सेनापतीच्या िनधार्राची 
माखी ग ड याला दहशत बसली. पिरणामी उभय पक्षात शातंतापूणर् तडजोड घडवनू आणण्यासाठी हणून 
त्याने िमजार्वली आिण गोिंवद दास या खान दौरान याच्या िव ासू अनुयायंाची भेट घेतली. आप या 
िमतर्त्वाचे िनदशर्क हणून त्याने मोगल छावणीमधे भपूत याची रवानगी काही ज्ये  अिधकाऱ्याबंरोबर 
केली. 

 
दोन्ही पक्षात वाटाघाटी चालले या असताना िशबदंीमधील काही मंडळी भपूतची सुटका 

करण्याचा यत्न करीत आहेत असे आढळून आले. यावर खान दौरान याने भपूत बरोबर आले या ज्ये  
मंडळीना बिंद त केले आिण भपूतची कैदखान्यामधे रवानगी केली. माखी म ड याने िक याचा ताबा न 
िद यामुळे खान दौरान याने आगेकूच केली. आिण लखरा टेकडीचा ताबा घेतला. परंतु िक याचा पाडाव 
होईल याब ल िवशषे मोठी अशी आशा न हती. कारण कुनारचा िक ा हा एका दुमजली ड गराच्या 
माथ्यावर असून हा ड गर हणजे उ या चढत गेले या चडं फ राच्या गो यासारखा होता. या 
िनसगर्िनिर्मत तटबदंीतील एकमेव िंखडार हे भरीव बाधंकामाने भरून काढण्यात आलेले होते आिण या 
बाधंकामाच्या त्येक इंचाइंचाचे रक्षण करण्यासाठी तोफाचें मोच होते. 

 
अशा पिरि थतीत भारी तोफखान्याचे सहा य अस याखेरीज िक यावर ह ा करणे हे अशक्य 

होते. हणून खान दौरान याने मो ा तोफा आिण रसद आप याकडे पाठिवण्याब ल शहाजहानकडे 
िवनंती केली. यावर शहाजहान याने वुरहाणपूरहून रशीदखान अन्सारी याला पहाडिंसग बुदेंला याला 
त्याच्या जहािगरीमधून मंदसूरहून जानिसपारखान याला अ िण रामपूरहून पथृ्वीराज राठोड याला खान 
दौरान याच्या मदतीसाठी ताबडतोब कूच करून जाण्याचा हुकूम िदला. मदतीसाठी िनघाले या या फौजा 
येऊन पोहोच यानंतर १८ फे ुवारी १६४४ रोजी खान दौरान याने वे ाला सुरवात केली आिण 
उभारले या मोचार्मधून तोफाचंा भिडमार करण्याला ारंभ केला. ितकार करण्यात आता अथर् उरला 
नाही याची खातर्ी झा यामुळे मारवी ग ड याने तहाची याचना केली आिण माचर् मिहन्याचे अखेरीला तो खान 
दौरान याला भेटण्यासाठी आला. खान दौरान याने िक याचा ताबा घेतला आिण आपला भाऊ महमद 
सालीह याला त्याने िक याच्या अिधकारावर नेमले. त्याच्या िदमतीसाठी त्याने ५०० घोडे आिण ७०० 
बदुंकची याचंी एक तुकडी िदली²⁴. 
 
गढवाल आिण कुमाऊन 

मोगल स ाटाचें लक्ष गढवाल आिण कुमाऊन या ड गराळ राज्यानी देिखल वधूेन घेतले. 
अधूनमधून ती राज्ये आप या ता यातं आणण्याचे यत्न देिखल त्याचं्याकडून करण्यात आले. जहागंीरच्या 
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कारिकदीर्त कुमाऊनचा राजा दरबारात आला होता आिण मो ा सढळ हाताने त्याच्यावर बिक्षसाचंी 
खैरात करण्यात आली.²⁵ त्याने मोगल घराण्याबरोबर सातत्याने िन ा दाखिवली असे िदसते. 

 
शहाजहानच्या कारिकदीर्त गढवाल िंजकून घेण्याचा अगदी सुरवातीचा यत्न एि ल १६३५ मधे 

करण्यात आला. ते हा कागंडाचा फौजदार नजाबत खान याने ीनगरवर ह ा करण्याची परवानगी 
आप याला देण्यात यावी अशी िवनंती केली. त्याने िसरमूर टेक ामधे वशे केला, यमुनेच्या काठावरील 
शीरगड िंजकून घेतला आिण हर ार पयतच्या देशावर आपला क जा केला. या िठकाणी त्याने गंगानदी 
ओलाडंली, गढवालमधे वशे केला आिण ीनगरपासून सहा मलैावर तो येऊन पोहोचला. १० लक्ष रुपये 
खंडणी देण्याचे वचन त्याला देऊन राजाने त्याला फसिवले आिण ड गराळ िवभागात त्याला अडकवनू 
ठेवले. मोगलाचंी माघारीची वाट त्याने बंद केली. आिण त्याचंी क डी करून त्याचं्या संपूणर् सैन्याचा नाश 
केला. झाले या संहाराची दरबाराकडे खबर देण्यासाठी एकटा नजाबतखान हा िजवतं रािहला. 
कागंडाच्या फौजदारीवरून त्याला काढण्यात आले.²⁶ 

 
यानंतर २० वषार्नी १६५४ मधे ीनगर िंजकून घेण्याचा अयश वी यत्न खलील उ ा याने केला. 

बादशाही फौजानंी त्या देशात बहादूरपूर येथपयत धडक मारली, कुमाउनच्या राजाची शरणागती 
िमळिवली आिण तेथून ते परत िफरले.²⁷ १६५६ च्या जानेवारीमधे कासीमखान मीर आितश याने चार हजार 
सैन्य घेऊन गढवालवर वारी केली. त्याच वषीर्च्या जुलै मिहन्यात ीनगरच्या राजाचा मुलगा मेदनीिंसग 
हा दरबारात हजर झाला आिण त्याने आप या बापाचे वतीने बादशहाकडे आपली शरणागती िदली.²⁸ 
िंहदु थानच्या वाय य सरह  ातंामधील ड गरी जमातीत आ ा पालन न करण्याची वृ ी आिण नेहमी 
काहीतरी गडबड करण्याकडे कल या गो ी कायम वा त य करून होत्या. जहागंीरच्या कारिकदीर्त 
अहदाद याच्या अ व थतेच्या वृ ीमुळे बादशाही अिधकाऱ्याना अितशय उपदर्व झाला, परंतु १६२५-२६ मधे 
जफरखान याने त्याला जेरीस आणले आिण नवाक येथे त्याला वढेले. यािठकाणी बदुंकीची एक अचानक 
गोळी लागून बडंखोर ठार झाला.²⁹ अहदादनंतर त्याचा मुलगा अबदुल कादीर हा गादीवर आला. 
जफरखान हा खैबरिंखडीच्या माग काबलूकडे कूच करून जात असताना त्याची छावणी अबदुल कादीर 
याने लुटली. या संगी मोगल सुभेदाराच्या संपूणर् सैन्याचा नाश झाला. शहाजहान िंसहासनावर 
आ यानंतर काबलूच्या सुभेदारीवर जफरखानाचे जागी त्याने ल कर खानाची नेमणूक केली.³⁰ 
 

खान जहान याने बडं केले ते हा कमालु ीन नावाच्या एका यक्तीने काबूल आिण अटक याचं्या 
दर यान असले या अफगाण टोळीवा याना िचथावनू देऊन गडबड माजिवली. परंतु सैदखान याने 
त्याचं्यािवरू  ताबडतोब कूच केले, आिण अबदुल कािदर याला अलग पाडून बडंखोराचंा िबमोड केला.³¹ 
१६३८ मधे पुन्हा एकदा नग्झमध्ये टोळीवा यानंी सावर्ितर्क उठाव केला, परंतु त्याचंा पुढारी करीमदाद 
याला िंजवतं पकडण्यात आले आिण त्याचा वध करण्यातं आला.³² यानंतर दोन वषार्ंनी युसुफजाईनी 
बडंखोरीचा मागर् ि वकारला, परंतु त्याचं्या बडंाचा िबमोड सुलभतेने करण्यातं नौशरेाचा ठाणेदार स यद 
िदलीरखान याला यश िमळाले.³³ इ. स. १६५० मधे खुशहाल खटाक याची त्याने आपणहून केले या 
िवनंतीनुसार युसुफजाईना काबतू आणण्याच्या कामिगरीवर नेमणूक करण्यातं आली. त्याला या कामी यश 
आले असावेसे िदसते. त्यािशवाय िंहदु थानमधून कन्दहारच्या मोिहमेवर सैन्याची जी सातत्याने हालचाल 
चालू रािहली त्यामुळे शहाजहानच्या उवर्रीत कारिकदीर्त टोळीवा यानंा काहीही हालचाल न करता व थ 
राहणे भाग पडले.³⁴ 
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कजवीनी याने आप या हकीकतींत सािंगतले आहे की लाहोरच्या जवळ बाईसनघर याचा पराभव 
झा यानंतर त्याने बदक्शानमिधल कैलासकडे पळ काढला. तेथेच तो मरण पावला. परंतु एका अ ात 
इसमाने त्याचे नाव धारण केले आिण वा खवा मागर् ि वकारला. तेथे त्याचे पणे वागत करण्यातं आले. 
एकदा तर त्याचा िववाह आप या घराण्यात लावनू ावा असा देिखल िवचार वा खच्या सुलतानाने केला. 
परंतु त्याच्या खरेपणािवषयी शकंा आ याने त्याने ही गो  त्यक्षात उतरिवण्याचे टाळले. ा तोतयाने नंतर 
बात्खहून इराणकडे याण केले. तेथे श हाने जरी त्याची समक्ष भेट घेतली नाही तरी अ त्यक्षिरत्या त्याने 
त्याच्यासाठी भरग  मनोरंजनाचे कायर्कर्म आखले. इराणमधून त्याने बगदाद आिण तुकर् तानकडे वास 
केला आिण अखेर तो थ ा येथे येऊन पोहोचला. येथेही त्याने आप या ढ गीपणाचा बुरखा थ ाचा सुभेदार 
दौलतखान याजपुढे िमरिवला. परंतु दौलतखानाने त्याला कैद केले आिण त्याची रवानगी दरबाराकडे 
केली. तेथे त्याचे ढ ग व ास हाजी याने उघडकीस आणले. यावर त्याला ठार मारण्याचा हुकूम देण्यातं 
आला. ही घटना इ.स.१६३६ मधे घडली.³⁵ 
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तळटीपा 
 

करण पांचवे 
 

 
(१) ‘Imperial Gazetteer of India,’ Vol. ⅫⅠ p. 164; ‘History of the Portuguese in 

Bengal,’ Chapter Ⅴ; Danvers says that about this time attempts were made to 
extend the Portuguese influence in Bengal. ‘The Portuguese in India,’ Vol.Ⅰ p. 
422. 

 
(२) तबातबाई, पान ११ ब; कजवीनी, पान २५२; लाहोरी, खंड १, पान ४३४. 
 
(३) Manrique, Vol. Ⅱ, p. 392 (Cabral’s letter). 
 
(४) Manrique, Vol. Ⅱ, p. 393. 
 
(५) बिर्नयर, पाने १७४-७६; कजवीनी, पान २५२ ब. 
 
(६) Danvers, Vol. Ⅱ, p. 246; सातगाववर जी िवप ाव था ओढिवली ितचा उ ेख कजवीनी 

करताना आप याला आढळतो. 
 
(७) Manrique, Vol, Ⅱ. p. 314. 
 
(८) Letter of J. Cabral. 
 
(९)          ,,            ,, 
 
(१०) पोतुर्गीजाचंा नाश करण्याचा शहाजहानने जो हुकूम िदला, त्यातं त्याचा धािर्मक हेतू होता 

असे जे, का ाल याने ठामपणे ितपादन केले आहे. कजवीनी (पान २५२ ब) आिण लाहोरी 
(खंड १, पाने ४३४–३५) हे धाम क बाजूला दु यम पण राजकीय दृि कोनातूंन िवचार करता 
कोणत्याही दृि ने कमी महत्वाचे नसलेले असे थान देतात. परंतु डॅन हसर् याने गृिहत धरले 
आहे की दिक्षणेमिधल आप या पराभवाचा वचपा भरून काढण्यासाठी शहाजहान याने 
हुगळीवर ह ा चढिवला हे चुकीच्या िवचारसरणीवर आधारलेले आहे (खंड २, पान २४७.) 
मोगलाचंी दृ ी वदेंलच्या संपि वर होती ही गो  का ालन दृ ीत्प ीस आणून िदलेली आहे. 
मुमताज महालच्या आराहामुळे हा ह ा झाला असावा अशी मनुची याची िवचारसरणी होती. 
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(११) कजवीनी, पाने २५२ ब–५३; लाहोरी, खंड १, पाने ४३५–३६. का ाल कािसमखानाला 
बादशहाचा एक िव ासू अनुयायी या नावाने संबोिधतो आिण कजिवनी आिण लाहोरी 
या माणेच असे िवधान करतो की कािसमखान घाव घालण्यासाठी योग्य त्या संिधचीच वाट 
पहात होता. (Manrique, Vol. Ⅱ, p. 396). 

 
(१२) या आक ाचा उ ेख मनॅिरक याने केला असून तो हणतो की बचाव करणाऱ्याचंी संख्या 

१८० पोतुर्गीज आिण ६०० गुलाम एवढी असून ह ेखोराचं्या दृ ीला हीच संख्या एवढी चडं 
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करण सहावे 

 
अहमदनगरचा नाश 

 
अहमदनगर राज्याचे समालोचन 

अहमदनगरच्या राज्याची थापना इ.स. १४९० मधे मिलक अहमद िनजाम उलमु क याने केली.¹ 
तो बहमनी सा ाज्यापासून फुटून बाहेर पडला. नामधारी सुलतान महमूद याने त्याला वठणीवर आणण्याचे 
वारंवार केलेले यत्न त्याने हाणून पाडले. परंतु मिलक अहमदच्या मृत्यनंूतर काहीकाळातच राज्यामध्ये 
फुटीर वृ ीनी डोके वर काढले. यानंतर बराच काळपयर्त अहमदनगरचे राज्य अ तीत्वात होते. परंतु 
( जेच्या दृ ीने) िहतकारक अशा योजना त्यक्षातं आणणाऱ्या िंकवा सु यवि थतपणे राज्य कारभार 
चालिवणाऱ्या शासनाची थापना करणाऱ्या अशा एका देिखल सुलतानाची कारिकदर् आप याला या 
कालखंडात झालेली िदसून येत नाही. अशातऱ्हेने बंडखोर पुढाऱ्याचं्या लढाऊ महत्वाकाकं्षानंा खतपाणी 
घालणारी भमूी एवढेच अहमदनगरचे या सवर् कालखंडात थान रािहले. या बडंखोर पुढाऱ्याचंा एकमेव 
उ ेश आपले वचर् व कायम िटकवनू धरणे एवढाच असे, आिण या उि ाच्या पूतीर्साठी राज्याच्या 
एकात्मतेला धोका िनमार्ण झाला तरीदेखील त्याची त्याना पवार् वाटत नसे. या पिरि थतीत िवजापूर आिण 
गोवळक डा याजबरोबर सातत्याने चालले या यु ाची आपण भर घातली, तर अहमदनगर राज्याच्या 
दुदर्शापूणर् िवप ाव थेचे िचतर् पुरे होते. सोळा या शतकाच्या शवेटच्या दशकातं आिण सतरा या शतकाच्या 
पिह या काहंी दशकातं अहमदनगर राज्याची ि थती शिक्तचा ऱ्हास झा यामुळे, साधनसंप ीत घट 
पड यामुळे आिण शासन यंतर्णा पूणर्पणे िव कळीत झा यामुळे एखा ा चेतनािहन कलेवरा माणे झाली 
होती. मिलक अंबर याने एखा ा सडले या देहा माणे झाले या अहमदनगर राज्यातं पुन्हा काहीकाळ 
चेतना िनमार्ण केली परंतु त्याच्या मृत्यनंूतर अहमदनगर राज्याच्या िवनाशाला पुन्हा सुरवात झाली. 
 
मोगलांबरोबर संबंध 

अहमदनगर आिण मोगल याचं्यामधील औपचारीक संबधंाची सुरवात पिह या बुरहाण िनजाम 
शहाच्या कारिकदीर्त जे हा बुरहाण िनजाम मुहाने गुजराथचा सुलतान बहादूरशहा याच्या अरेरावी िवरु  
बाबर² आिण हुमायनू³ याचं्याकडे संरक्षणाची याचना केली ते हा झाली. परंतु या संबधंाची राजनैितक 
पातळीवरून थापना होण्यासाठी ितसरा मोगल बादशाहा िंसहासनावर येऊन सोळा वष होईपयतचा 
कालावधी जावा लागला. गुजराथवरील आप या पिह या वारीत अकबराने िनजामशहाच्या दरबारातं मीर 
मुहसीन िरजवी⁴ याला पाठिवले. आप या ा कृितने त्याने असे सुिचत केले की आपण गुजराथ िंजकून 
घेत यामुळे आपोआपच आप याला अहमदनगरवर सावर्भौमत्व ा त झालेले आहे.⁵ परंतु त्यावळेेपुरते तरी 
िनजामशहाने त्याच्याकडे जी तकलुपी राजिन ा दाखिवली आिण जे नजराणे त्याच्याकडे रवाना केले 
त्यावर त्याने आपले समाधान झा यासारखे दाखिवले. त्याची स ा अजून उ रेमध्ये प ी दृढमूल झाली 
न हती आिण अशा पिरि थतीत दिक्षणेमधील राज्यकत्यार्ंना आ हान देणे हे शहाणपणाचे⁶ न हते. 
 
दिक्षणेच्या िदशेने झाले या अकबराच्या गितची कारणे 

परंतु यानंतरच्या वीस वषार्मधे मोगलानंी आपले वचर् व िनिर्ववादपण थािपत केले. बगंालच्या 
पूवर् सीमापंासून तो पि मेस कंदहारपयर्त आिण उ रेत काि मरपासून तो दिक्षणेस नमर्दा नदीपयत साऱ्या 
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देशाने एका सावर्भौमाच्या स ेपुढे मान तुकिवली आिण साऱ्या देशाने समान अशा राज्यकारभाराच्या 
प ितचा अनुभव घेतला. सा ाज्याचा हा जो चडं इमला उभारण्यात आला होता त्याच्या गा याचे मुख्य 
सूतर् ल करी हुकुमशाही हे होते आिण अशा तऱ्हेची ल करी राजवट सातत्याने िकर्याशील ठेवण्यासाठी 
कायम ादेिशक आकर्मणाचा पुर कार करणारे धोरण अंगीकारणे जरूर होते. त्यािशवाय या सामथ्यर्शाली 
सा ाज्याचे अि तत्व संख्येने बळ असले या सैन्यावर अवलंबनू होते, आिण या सैन्याची सारखी वाढ होत 
होती. या सैन्याची यव था हजारो शूर िशपाई आिण कायर्क्षम अिधकारी याचं्या हाती होती आिण त्यानंा 
िनरु ोगी ठेवणे हणजे राज्याच्या अंतगर्त सुरिक्षततेला फार मोठा धोका िनमार्ण करण्यासारखे होते. 
िशवाय एव ा मो ा सैन्याला कामिगरीवाचून ठेवणे हणजे फार मोठे खचार्चे होते. साराशं वाजवीपेक्षा 
अिधक वाढ झाले या सैन्याला काहीतरी उ ोग देणे अकबराला कर्म ा त झाले. या नातूनच 
अकबराच्या दिक्षणेबाबतच्या धोरणाने साकार वरुप धारण केले. 
 

दुसऱ्या एका िवचाराचा अकबराच्या मनावर या संदभार्त पिरणाम झाला असावा आिण तो हणजे 
चकर्वतीर्पदाचा⁷ मान आप याला ा त हावा ही त्याच्या मनात िनमार्ण झालेली महत्त्वाकाकं्षा हा होय. 
त्याच्या डो यासमोर उ रेकडील देश िंजकण्याचे काम पुरे के यानंतर दिक्षणेकडे ज्यानंी मोचार् वळिवला 
आहे अशा अनेक िंहदू स ाटाचंी उदाहरणे होती. ही उदाहरणे इितहासजमा झालेली होती असे जरी गृहीत 
धरले तरी अलाउ ीन िखलजी आिण महमद तघलक याचंी कारकीदर् संपून फार मोठासा काळ लोटला 
होता असे हणता आले नसते आिण या दोघाबंरोबर तुलना करता अकबराच्या वा ाला कमी गुणव ा 
आलेली न हती. 
 

उ रेकडील स ाचंी दिक्षणेच्या िदशनेे आप या सामाज्याचा फैलाव करण्याची जो एक अिनवायर् 
वृि  होती त्यािशवाय आणखी एका िवचाराचा भाव अकबराच्या मनावर पडला. त्येक देशामध्ये चागंली 
शासन यंतर्णा थापन करण्याची कामिगरी कोण्या एका परमे री संकेतानुसार आप यावर सोपिवण्यात 
आलेली आहे अशी त्याच्या मनाची दृढ भावना होती. त्याच्या दृ ीकोनातून चागंला राज्यकारभार करणारे 
सरकार हणजे मोगल शासनयंतर्णेिशवाय दुसरे असू शकत नाही ही क पना अिभ ेत होती. अशा 
पिरि थतीत त्याच्या मनातंील क पना त्यक्षात उतरिवण्यासाठी अहमदनगरसारखी दुसरी योग्य भमूी 
न हती. 
 
अहमदनगरमधील अराजक ि थती 

मूतर्जा िनजामशहाच्या बेताल राज्यकारभारामुळे अहमदनगर राज्यामध्ये पक्षोपपक्षातंील 
कलहाच्या वृ ींना खतपाणी घातले गेले. हुसेन आिण इ माईल िनजाम शहा याचं्या फारच थोडा काळ 
झाले या कारिकदीर्त “अहमदनगर शहर आिण राज्य यामध्ये वारंवार होणाऱ्या क ली आिण सवर्तर् होणारी 
लुटालुट या वृ ींनी इतका धुमाकूळ घातला की जणू काहंी जगामधून शातंता आिण सुरिक्षतता यानंी 
पलायन केले आहे की काय असा आभास िनमार्ण झाला.”⁸ आप या माथेिफरू भावाच्या जुलमी 
वागणुकीपासून वतःचा बचाव करण्यासाठी दुसरा बुरहाण अकबराकडे पळून आला;⁹ त्याच माणे अनेक 
अिधकाऱ्यानंी देखील पलायन करून मोगल दरबाराचा आ य घेतला. अशातऱ्हेने अहमदनगर राज्यामध्ये 
िनमार्ण झालेली अंदाधंुदीची पिरि थती, त्या राज्यावर ह  सागंणाऱ्या एका राजपुतर्ाचे त्याच्या दरबारातंील 
अि तत्व आिण त्याने मदतीसाठी केलेली याचना या गो ीमुळे अहमदनगरच्या कारभारातं ढवळाढवळ 
करण्यासाठी सवर्साधारणपणे ज्याचे समथर्न करता येईल असे एक िनिम  मोगल स ाट अकबर याला 
िमळाले. 
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बुरहाणचा उ ामपणा 

दुसऱ्या बुरहाणला आपण मदत के यास दिक्षणेमधे आपले वचर् व अिधक भािवतपणे आप याला 
थािपत करणे शक्य होईल असे अकबराला वाटले. परंतु आप या िपत्त्या अगदीच बुळा िनघेल ही जी 

अकबराची अपेक्षा होती ती मातर् खोटी ठरली. गादीवर आ यानंतर काहंी काळानंतर त्याने अकबरापाशी 
असलेली आपली राजिन ा सोडून िदली आिण त्याचा शजेारी खानदेशचा सुलतान याने िदले या नेहाच्या 
स याकडे त्याने दुलर्क्ष केले. इतकेच न हे तर ज्यावेळी मोगलाचंा वकील फैजी याचे त्याच्या दरबारातं 
आगमन झाले ते हा दुसऱ्या बुरहाणने त्याच्याबरोबर वागताना थोडीफार देखील सौज्यन्यशीलता 
दाखिवली नाही. इतकेच न हे तर अकबराकडे त्याला साजेलसा नजराणा¹⁰ पाठिवण्यास देखील 
िनगर्हपूवर्क नकार िदला. इतके कारण अकबराचा कर्ोधािग्न ज्वलीत करण्यास पुरेसे होते. दुसऱ्या 
बुरहाण िनजामशहाच्या मृत्यनंूतर अहमदनगरमध्ये पर पर िवघातक असे जे झगडे िनमार्ण झाले त्यामुळे 
अकबराला अिधकच उ ेजन िमळाले. त्याने राजपुतर् मुरादच्या हाताखाली एका चडं सैन्याची रवानगी 
केली. या सैन्याने अहमदनगरला वढेा िदला आिण पिरणामी वऱ्हाडचे दान आप या पदरातं अकबराने 
पाडून घेतले.¹¹ 
 
मोगलांकडून वऱ्हाड खालसा आिण त्याचे झालेले पिरणाम 

वऱ्हाडचे मोगल सा ाज्यातं झालेले िविलनीकरण हणजे मोगलानंी दिक्षणेमध्ये ज्या चढावाच्या 
धोरणाचा ि वकार केला त्याची सुरवात होती असे हणण्यास हरकत नाही. यामुळे उ र आिण दिक्षण 
यामध्ये असलेली िंभत कोसळून पडली आिण या घटनेने मोगल सरकार आिण िनजामशाही राज्य यानंा 
सातत्याने चालले या झगङयातं जखडून टाकले. दिक्षणेवर आपले राजकीय वचर् व िटकवनू धरणे या 
तत्वाने मोगलाचं्या दिक्षणेबाबतच्या धोरणावर छाप पाडली आिण हणूनच अहमदनगरचा संपूणर् िवनाश 
के हा ंहोतो हा न काहंी काळापुरताच मयार्दीत रािहला. १५९५ मध्ये राजपुतर् मुराद याने सुरू केलेली 
कामिगरी पूणर् करण्यासाठी अकबर वतः दिक्षणेमध्ये उतरला. त्याने खानदेशचे राज्य िंजकून घेतले, 
वऱ्हाड ातं पुन्हा आप या ता यात घेतला आिण बालाघाट मोगल सा ाज्याला जोडला परंतु एकाएकी 
िनमार्ण झाले या गंभीर घटनेमुळे¹² त्याला दिक्षणेतील आपली कामिगरी अधर्वट सोडून उ रेकडे परत 
िफरणे भाग पडले. 
 
अंबरचा उदय 

आप या ता यात आले या मुलुखामध्ये सुसूतर्पणा आणण्याचे कामी मोगल कमी पड याचा 
तडकाफडकी पिरणाम असा झाला की अहमदनगर राज्याचे काहंी भाग त्या राज्यातील महत्वाकाकं्षी अशा 
सरदाराचं्या ता यात गेले. या पैकी दोघेजण हणजे अंबर आिण राजू िवशषे करून पुढे आले आिण 
दोघामंध्ये वचर् व िमळिवण्यासाठी झगडा सुरू झाला. आप या अंगातील कौश य आिण धाडस याचं्या 
जोरावर मलीक अंबरने आप या ित पध्यार्चा पराभव केला, आप या ता यातंील मुलूखावर आपली पकड 
घ  केली आिण अहमदनगर राज्याच्या वैभवाला उजाळा देऊन त्याच्या मसलतीने चालणाऱ्या एका 
इसमाची दुसरा मूतर्जा िनजामशहा या नावाने ाही िफरिवली¹³ त्यानंतर त्याने उ रेकडून आले या 
आकर्मकाचंा ितकार केला आिण त्याना खानदेशकडे हाकलून िदले. जहागंीर बादशहाच्या सवर् 
कारिकदीर्त िहकमती मलीक अंबर आिण मोगल सा ाज्याचे सेनानी याचं्यामध्ये सतत यु ाची धुम कर्ी 
चालली होती. खानखानान, खानजहान, अजीजकोका वगैरे सवार्ंनी एका पाठोपाठ आप या कौश याची 



 

अनुकर्मिणका 

िशक त केली. परंतु पराकर्मी मिलक अंबरने त्या सवार्ंचे ह े परतवनू लावले. सरतेशवेटी राजपूतर् 
शहाजहान याला दिक्षणेत पाठिवण्यात आले. त्याला मिलक अंबर वरील दोन मोिहमानंतर मोगल 
घराण्याचा आब पुन्हा थापन करण्यातं यश ा त झाले. या ित ेला शहाजहानच्या बडंामुळे पुन्हा काळीमा 
ा त झाला. जे हा १६२६ मध्ये मिलक अंबर मरण पावला ते हा ंदिक्षणेतील मोगलाचं्या ता यातील देशातं 
खानदेश, वऱ्हाड, अहमदनगराचा िक ा आिण बालाघाटचा काहंी भाग याचंा समावशे होता. 
 
दुसरा मूतर्जा आिण फतेखान 

मिलक अंबर नंतर त्याचा मुलगा फतेखान याच्याकडे वजीर पदाचे अिधकार आले. परंतु दुसऱ्या 
मूतर्जाचा त्याच्यावर िव ास न हता. त्या दोघामंधील बेबनाव िवकोपाला जाण्यास पुढील घटना 
कारणीभतू झाली. ती अशी: शहाजहानच्या पाठलागावर खानजहान असताना मुसळधार पाऊस 
पड यामुळे ख नजहानची पिरि थती अितशय अनुकंपनीय अशी झाली. त्या वळेी त्याला पकडण्याचे कामी 
फ ेखानला अपयश आले.¹⁴ फतेखान राजधानीला परत यावर दुसऱ्या मूतर्जाने त्याला िस रच्या 
िक यातं बिंद त करून ठेवले. परंतु फतेखानाने त्याच्यावरील रक्षकानंा लाचं चारून आपली सुटका 
करून घेतली आिण तो अहमदनगरचा मोगल सेनापती िसपाहदारखान याच्याकडे पळून आला. त्याने 
फतेखानाचे वागत केले.¹⁵ लौकरच फतेखानाभोवती मो ा संख्येने अनुयायाचंी जमवाजमव झाली. 
त्याने दुसऱ्या मूतर्जा बरोबर लढाई देण्यासाठी आगेकूच केले. परंतु या लढाईत त्याचा पराभव होऊन तो 
कैद झाला. यावळेी त्याला दौलताबादच्या िक यातं बिंद त करून ठेवण्यात आले. दुसऱ्या मूतर्जाने 
मुकरर्बखान याची सरसेनापती हणून आिण इखलास खान याची पेशवा हणून नेमणूक केली.¹⁶ 
 
खान जहानची बेईमानी 

जहागंीरच्या मृत्युनंतर महाबत खानाचे बडं आिण नूरजहान आिण आसफखान या दोघामंधील 
मत्सरगर् त हेवादावा यामुळे मोगल दरबारातं अितशय ग धळ िनमार्ण झाला. त्याचा फायदा दुसऱ्या 
मूतर्जाने घेतला आिण दिक्षणेचा सुभेदार खान जहान याच्या कडून बालाघाटचा काही भाग आिण 
मोगलाचं्या ता यातील दिक्षणेतील काही देश आप या पदरात पाडून घेण्यात यश िमळिवले.¹⁷ खान 
जहानच्या या िव ास घातकी वतर्नामुळे अहमदनगर मधे बादशहाच्या ता यात फक्त अहमदनगरचा 
िक ाच तेवढा रािहला. िक याचा िक ेदार िसपाहदारखान याने मातर् िक याची शरणागती िदली नाही. 
जे हा शहाजहान िंसहासनावर आला ते हा त्याने दिक्षणेच्या सुभेदारीवरील खानजहानची नेमणूक कायम 
केली आिण गमावलेला मुलूख परत िंजकून घेण्याची त्याला आ ा केली. परंतु खानजहानने 
वळेकाढूपणाचे धोरण ि वकारले. पिरणामी त्याची नेमणूक र  करण्यात येऊन¹⁸ त्याच्या जागेवर 
खानजहान याचा मुलगा महाबत खान या अिधक िहकमतीच्या अिधकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

परंतु सुभेदारात जरी बदल झाला तरी त्यामुळे पिरि थतीत मातर् सुधारणा झाली नाही. 
दिक्षणेमधील ल करी कारवाया आिण दोन्ही पक्षातील बोलणी ही पूवीर् माणेच रखडत चालू रािहली. त्या 
िशवाय मोगल आकर्मणाला ितकार करण्यासाठी दुसऱ्या मूतर्जाला त्याच्या शजेारील सुलतानाकंडून 
मदत िमळाली. अहमदनगरचे अि तत्व हे िवजापूर आिण गोवळक डा याचं्या दृ ीने अत्यंत महत्वाचे होते. 
या दोन्ही राज्यामध्ये जरी पर पराबं ल मत्सराची भावना असली तरी देखील दोघाचंा एकमेव शतर्ू जे 
मोगल त्याचं्यािवरु  लढा देण्यासाठी अनेक वळेा ही दोन्ही राज्ये एकतर् आलेली आप याला िदसून 
येतात. परंतु अशा तऱ्हेने दोन्ही राज्यातं होणाऱ्या संगनमताचे वरूप अगदी तात्पुरते असे. पु कळदा अशा 



 

अनुकर्मिणका 

तऱ्हेचे संगनमत झा याबरोबर ते मोडले जाई. पर परािंवषयी संशय, धमकावण्या आिण मोगलाकंडून देऊ 
केली जाणारी आकषर्क लोभाने यापैकी कोणतेही एक कारण या संगनमतात सामील झाले या एका 
अथवा दोन्ही पक्षानंा ितसऱ्यापासून फूटून िनघण्यास उ ुक्त करण्यास आिण पूवीर्च्या आप या िमतर्ास 
एकाकी सोडून देण्यास पुरेसे होते. परंतु अखेर अखेर िवजापूर आिण गोवळक डा या दोन्ही राज्यानंी आिण 
िवशषेतः िवजापूरने अहमदनगर राज्याची एकात्मता जरी नाही तरी त्या राज्याचे बा  वरूप िटकवनू 
धरण्याचे कामी मदत केली. अशातऱ्हेने अहमदनगर राज्याला बाहेरून ही जी मदत िमळाली त्याचा 
पिरणाम अहमदनगर राज्याचा अंतीम िवनाश अिधक लाबंणीवर पडण्यात झाला. 
 
खानजहानचे बंड 

खान जहान याचे जागी थो ाच काळाने इरादत खान¹⁹ याची नेमणूक दिक्षणेच्या सुभेदारीवर 
झाली. काही कालावधीनंतर खान जहान याने दरबारातून पलायन केले आिण दुसऱ्या मूतर्जाकडे आ य 
घेतला. दौलताबाद येथे बडंखोराचे झालेले आगमन आिण ितथे त्याचे झालेले जोरदार वागत ही 
पिरि थती शहाजहानला सहन होण्यासारखी न हती. मोगल सा ाज्याचे वत्व आता दोन गो ींमुळे पणाला 
लागले होते. या दोन गो ी हणजे िनजामशहाने चोरटे पणाने बलाघाटचा ताबा घेतला होता आिण आता 
त्याने खानजहानची बाजू घेऊन बादशाही स ेला उघड उघड आ हान िदलेले होते. अहमदनगरचे 
अि तत्व आता मोगलानंा सहन होण्यासारखे न हते. 
 
अहमदनगर राज्याचे के्षतर्, शहाजहानचे बेत 

या सुमारास अहमदनगर राज्यातं औरंगाबादचा संपूणर् सुभा, जालना, नािशक, बागलाण आिण 
बाणकोट पासून क याणपयत कोकणातंील क याणचा िज हा इतक्या देशाचा समावशे होता. गिनमी 
का याच्या यु ाचे तंतर् आत्मसात केले या आिण या यु  प ितचे ज्यानंी खास िशक्षण घेतले होते अशा 
दिक्षण्यानंा अहमदनगरच्या तु ाफु ा देशाचे भौगोिलक िवशषे हे अितशय अनुरूप असे होते. मोगल 
सैन्यावर त्याचें जे अचानक ह े होत ते मोगलाना व नवत वाटत असत. त्याचंी चपळाई आिण चलाखी 
यामुळे बादशाही सेनापतींची मती गुंग होऊन जाई. आप या बाजूकडील ही ितकुलता काढून टाकून 
शतर्शूी समतोल आणण्यासाठी शहाजहानने जी योजना आखली ती अशी: आप या िन वळ संख्येने शतर्लूा 
घेराव घालणे आिण एकाच वळेी शतर्चू्या मोक्याच्या जागावंर ह े चढिवणे. त्याने एक मोठे सन्य 
बालाघाटमध्ये घुसवनू खानजहानवर कुरघोडी करण्यासाठी आजमखानाच्या (इरादतखान) हाताखाली 
रवाना केले; दुसरी एक सैन्याची तुकडी त्याने नािशक आिण संगमनेर या शहराचंी लुटालूट करून ती 
ता यात घेण्यासाठी ख्वाजा अबुलहसन याच्या हाताखाली रवाना केली; ितसऱ्या तुकडीची रवानगी त्याने 
पूवकडे तेलंगणात नसीरी खानाच्या हाताखाली केली.²⁰ 
 
मराठा अिधकाऱ्यांचा सन्मान 

मोगलानंी आप या ल करी डावपेचातं आणखी एक महत्वाचा पिवतर्ा टाकला होता आिण तो 
हणजे मोगलाचं्या चाकरीत पिह या पासून असले या मराठा अिधकाऱ्याचंा सन्मान करणे हा होय. या मध्ये 
त्याचंा उ ेश इतर मराठा अिधकाऱ्याना िनजामशहाची नोकरी सोडून येण्यासाठी लोभन दाखवनू वृ  
करणे आिण अशातऱ्हेने िनजामशहाच्या सेनादलाला संख्येच्या दृ ीने कमकुवत करणे हा होता. ा 
पिवत्र्यानुसार शहाजहान दिक्षणेत आ याबरोबर खेळोजी, मालोजी आिण उदाजीराम दख्खनी याना 
शहाजहानच्या भेटीला नेण्यातं आले. त्याने त्याना पद या देऊन आिण त्याचं्या हुकमतीत वाढ²¹ करून 
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त्याचंा मानसन्मान केला. त्यानंतर त्या उल ा काळजाच्या जाधवरावाचे भाईबधं दरबरात हजर झाले 
आिण त्याचंाही सन्मान करण्यातं आला.²² मोगलाचं्या पक्षाकडे आले या मुसलमान अिधकाऱ्यापैंकी ज्याचंा 
उ ेख करणे आव य आहे ते हणजे आितशखान, याकुतखान आिण खुदावदंखान हे होत. 
 
घारुरचा पाडाव 

आजमखानाने आप या मोहीमेची सुरवात िनजामशाही सैन्याचा दणदणीत पराभव करून केली. 
त्याने खानजहान याची अहमदनगर मधून हकालप ी केली आिण बालाघाट ओलाडूंन जाणाऱ्या 
र त्यावरील ल करी दृ ा अितशय महत्वाच्या असले या धारूर या िठकाणाला वढेा िदला. िक याच्या 
तटबदंीला असले या झरोक्यातूंन गोळीबार करून मोगल सैन्याने धारूरच्या िशबदंीमधील गोलंदाजाना 
ठार मारले आिण त्याचंी संख्या कमी केली. िक याच्या तटावरून अचानकपणे एक तोफ खाली पडली. 
या घटनेमुळे िक याचे संरक्षण करणाऱ्या िशबदंीमधील िशपाई अिधकच नाउमेद झाले. तशामध्ये जे हा 
ह े खोरापैंकी काहंीजण िश ा आिण दोरखंडाचे फास याचं्या सहा याने तटबदंी चढून जाण्यात यश वी 
झाले ते हा िक ेदार िस ी सलीम याचा धीर सुटला आिण त्याने िक याची शरणागती िदली.²³ 
 
परडा शहराची लुटालूट 

या सुमारास आिदलशहाने आपला सेनानी रणदु ाखान याची िनयुिक्त आप या राज्याच्या 
सरह ीवर देखभाल करण्यासाठी केली होती. धारूरचा पाडाव झा यानंतर त्याच्या बरोबर िनरथर्क 
वाटाघाटी करण्यातं आजमखानाने काही काळ यथर् घालिवला.²⁴ िवजापूर मध्ये यावळेी राज्याची सवर् सूतेर् 
खवास खान याच्याकडे होती. िनजामशहाब ल त्याचा दृ ीकोन अनुकूल अस याच्या अफवा कानावर 
आ यामुळे आजमखानाला धा ती वाटली आिण त्याने बादशहाकडे आप याला कुमक पाठिवण्याब ल 
िवनंती केली.²⁵ यानंतर थो ाच काळाने अनुकर्मे िवजापूर आिण गोवळक डा येथून भेटी घेऊन येत 
असले या शखे मुईन उ ीन आिण शखे मुहीउ ीन याना सुरिक्षतपणे वासाचा परवाना िमळवनू 
देण्याब लचे हुकूम आसफ खाना कडून त्याच्याकडे येऊन पोहोचले.⁶⁶ दिक्षण्याचें अवधान िवचलीत 
करण्यासाठी आजम खानाने पर ावर दबाव आणण्याचे ठरिवले. त्याने परडा शहर आिण शहराचे 
उपिवभाग या मध्ये लुटालुट करण्यासाठी जयिंसग आिण मु तफतखान याचंी रवानगी केली. बादशाही 
सैन्याच्या हाती खूप लूट पडली. त्यामध्ये सात ह ी होते.²⁷ 
 
अहमदनगर आिण िवजापूर यांच्यामधील तह 

पर ाची लूट आिण मोगल सैन्याचे अितसािनध्य यामुळे मुकरर्बखान अ व थ झाला. त्याने 
मदतीसाठी रणदु ाखानाकडे अितशय कळकळीची िवनंती केली. त्याने अहमदनगर राज्याची झालेली 
िवप ाव था त्याच्या नजरेस आणून त्याला कळिवले की अहमदनगर राज्याचे अि तत्व जवळ जवळ 
संपु ात आ या सारखेच आहे. कारण सवर् देश मोगलानंी आप या ता यात घेतलेला आहे. नािशक आिण 
संगमनेर या शहाराचंी लुटालूट करून अबुल हसन याने त्या शहराचंा ताबा घेतलेला आहे. आता 
मोगलाबंरोबर मतैर्ीचे नाते जोडले या शहाजीचा जु र, चाकण आिण पुण यावर ताबा आहे; धारूरचा 
पाडाव झालेला आहे, कंधार पडण्याच्या अगदी बेतात आले आहे आिण दौलताबाद शहराच्या आवतीभोवती 
भयंकर दु काळाने थैमान घातलेले आहे. मुकरर्बखानाने पुढे असे िलहले की परडा शहर देखील ता यातं 
जाऊ देण्यात आले तर िनजामशाही घराण्याचा िवनाश पूणर् झा यासारखा होईल. इतके िलहून त्याने 
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रणदु ाखानाला असे बजावले की असे झाले तर िवजापूर िंजकून घेण्याचा मोगलाचंा मागर् मोकळा करून 
िद यासारखे होईल.²⁸ 
 
परडा िंजकून घेण्याचा िन फळ यत्न 

रणदु ाखान आिण मुकरर्बखान याचं्यामध्ये चालले या पतर् यवहारासंबधी अहवाल 
आजमखानाकडे सारखे येत होते. दोन्ही राज्यामध्ये शातंतेचा तह झाला आहे आिण खवासखानान 
मुकरर्बखानाला मदत करण्याची रणदु ाखानाला आ ा िदली आहे या िवषयी जे हा आजमखानाची खातर्ी 
पटली ते हा त्याने परडा िंजकून घेण्याचे ठरवले. कुमक येण्याची वाट न पाहता त्याने पर ाच्या वे ाला 
सुरवात केली. िक याला तीन बाजुनी वढेा देण्यातं आला आिण िनरिनरा या अिधकाऱ्याचंी वे ाचे 
कामावर िनयुिक्त करण्यातं आली. घनघोर युध्दानंतर मोगलानंी खंदकाकडे जाणाऱ्या एका वाटेचा ताबा 
िमळवला. हा खंदक बुजिवण्याचे काम बादशाही फौजानंी सुरू केले. िवप ाव थेत असले या 
िक यावरील िशबदंीने मुकरर्बखानाकडे मदत पाठिवण्याब ल िवनंती केली. िक याला वढेा देऊन 
बसले या मोगल सैन्यावर छापा घालण्यासाठी मुकरर्बखानाने िवठोजीची रवानगी केली, परंतु बादशाही 
फौजानी त्याचा ह ा परतवनू लावला. 
 

दर यान मोगल छावणीतील अ धान्याचा पुरवठा कमी होऊ लागला. सहािजकच दुरवर 
असले या िज ातं दाणावैरण आणणाऱ्या टो याचंी रवानगी करणे वढेा घालून बसले या मोगल सैन्याला 
जरूर पडले. यामुळे अशा टो यानंा सतावण्याची मोठी संधी दिक्षणी सैिनकानंा िमळाली. एका संगी 
मु तफतखान आिण खुदावंदखान हे दोघेजण सपर्ण आिण वैरण घेऊन परत येत असतानंा मुकरर्बखान 
त्याचं्यावर तुटून पडला. परंतु ऐनवळेी आजमखान तेथे येऊन पोहोच यामुळे िनमार्ण झालेला धोका 
टळला. शतर्चेू चडं नुकसान करण्यातं येऊन त्याचा ह ा परतवनू लावण्यातं आला. बादशाही फौजानंी 
सहाश ेउंट, दोनश ेघोडे आिण अनेक बलै आप या ता यातं घेतले. 
 

अशातऱ्हेच्या दुःसह पिरि थतीत वढेा चालू ठेवणे जवळजवळ अशक्य होते. मोगल दु काळी 
पिरि थतीच्या भयंकर कचा ातं भयंकर कचा ातं सापडले होते आिण छावणीतून एक इंचभर देखील 
हालचाल करणे शतर्नेू त्याना अशक्य करून सोडले होते. िवजापूरच्या सहकायार्मुळे िनजामशाही फौजाचंी 
ताकद दुपटीने वाढलेली होती. यात भर हणूम की काय अपेक्षीत असलेली कुमक वळेेवर येऊन पोहोचली 
नाही हणून आजमखानाला पर ाहून माघार घेणे भाग पडले. त्याने धारूरच्या िदशनेे माघार घेतली. या 
माघारींत शतर्नेू त्याचा सख्त पाठलाग केला. ड गराळ देश आप या माघारीत ओलाडूंन जात असताना 
दो ताचं्या फौजानंी त्याच्यावर एकाचवेळी पुढून आिण पाठीमागून ह ा केला. फार मोठे क  सहन 
के यानंतर तो आप या िनयोिजत थळी येऊन पोहोचला. 
 
कंधारचा पाडाव 

काहीकाळ धारूर येथे िव ातंी घेत यानंतर आजमखानाने आपली मोहीन पुन्हा उघडली. बहलोल 
नावाचा िनजामशाही अिधकारी रणदु ाखानापासून अलग होऊन पडला होता. त्याच्यावर त्याने आचानक 
ह ा चढिवला. त्याने नऊश ेघोडे, दोनश े उंट आिण अनेक बलै पकडले. नंतर तो अंबा येथे परतला. 
याचवळेी दो ताचं्या फौजानंी कंधारच्या बचावासाठी कूच केले. परंतु आजमखानाने त्याचंा मागर् यश वीपणे 
रोखून धरला. इकडे कंधारचा वढेा नसीरीखानाने मो ा जोरदारपण चालू ठेवला होता. त्याने 
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सरफराजखान या दिक्षणी अिधकाऱ्याने अचानकपणे केलेला ह ा परतवनू लावला. िक याच्या 
तटबदंीखाली सुरंूग भरण्याचे काम मोगलानंी चालू ठेवले एकवीस सुरंूगावंर काम सुरू करण्यातं आले 
होते. त्यापैकी सहाचें काम पूणर् करण्यातं येऊन ते ब ी देण्यासाठी तयार ठेवण्यातं आले. आजमखानाचे 
आगमन झा यानंतर त्यापैकी तीन सुरंूग उडिवण्यात आले. त्यापैकी एक सुरंूग फुसका िनघाला. परंतु 
दुसऱ्या दोन सुरंूगानंी बाहेरचे मातीकाम आिण अधार् बुरूज उध्व त करून टाकला. िक यावरील 
िशबदंीने अिग्नबाण, उखळीतोफा, दगड आिण दारूगोळे याचंा भडीमार सतत चालू ठेवला. परंतु ह ा 
करणाऱ्या मोगल िशपायानंी आपला दबाव कायम ठेवला. मध्यान्हीच्या वळेेपासून सूयार् तापयत घनघोर 
रणकंदन माजले. परंतु िक याच्या िंभतीला पडले या भगदाडातून आंत घुसणे अशक्य झा यामुळे मोगल 
ह ेखोरानंा माघार घेणे भाग पडले. रातर्ीच्यावळेी मोगलानंी आप या मोचार्चे चर पुढे खणत नेले आिण 
उरले या तीन सुरंूगानंा ब ी देण्याची तयारी करण्यात आली. िक याचा पाडाव होण्याचा समय आता 
जवळ आला आहे याची जाणीव झा यामुळे िक यावरील िशबदंीने काही अटीवर शरणागती िदली. 
बादशाही फौजानंी ७ मे, १६३१ रोजी िक याचा ताबा घेतला.³⁰ 
 
अहमदनगर राज्याच्या पि म िज ांतील बादशाही फौजांची हालचाल 

अहमदनगरमधील मोगलाचं्या हालचालीचा वृ ातं पुरा करावयाचा हट यास ज्या दुसऱ्या दोन 
मोगल सेनानींना अनुकर्मे वऱ्हाड आिण नािशक या भागात पाठिवण्यात आलेले होते त्याचं्या हालचालींचा 
उ ेख करणे आव य आहे. वजीर खानाने अितशय झपा ाने शतर्लूा वऱ्हाड बाहेर हाकलून काढले आिण 
तो बुरहाणपुर येथे परतला. परंतु अबुल हसन याच्यावर सोपिवण्यात आलेली कामिगरी इतक्या 
सहजासहजी पुरी होण्यासारखी न हती. बादशहाने िदले या हुकमानुसार त्याने आप या दु यम 
अिधकाऱ्यानंा गाळणा आिण पातोरा या महालातं लुटालूट करण्यासाठी रवाना केले. या आकर्मकानंा 
िवरोध करण्यासाठी दुसऱ्या मूतर्जाने महालदारखान आिण दादा पिंडत याचंी रवानगी केली. परंतु 
बादशाही फौजानंी त्याचंा पराभव करून संगमनेरपयत त्याचंा पाठलाग केला. बादशहाच्या कारिकदीर्चे वष 
संपतासंपता अबुलहसन याने नािशक आिण संगमनेर याचंा ताबा घेतला. यावळेी शहाजी मोगलानंा येऊन 
िमळालेला होता. त्याच्या ता यात नािशक देण्याचा आिण नसीरीखानाच्या मदतीसाठी कूच करून 
जाण्याचा हुकूम त्याला देण्यातं आला.³¹ 
 
अहमदनगरमधील राज्यकर्ांती 

मोगलाकंडून मो ा माणावर होणाऱ्या ा हालचालीमुळे देशाचा िवध्वसं होत असताना 
िनजामशाही दरबारातं राजकर्ातंी घडून आली आिण त्या दुदवी राज्याच्या िवनाशाचे जणू िश ाम तर्बच 
झाले. मुकरर्बखानाने अजूनपयत मोगलाचं्या चढाईस ितकार चालू ठेवला होता. परंतु त्याच्या 
कामिगरीची दुसऱ्या मूतर्जाला फारशी आपरूपता वाटली नाही. त्यािशवाय आपला भाऊ फतेखान याची 
सुटका करण्याब ल मूतर्जाच्या बायकोने³² त्याच्या पाठीशी अगदी लकडा लावला होता. त्याला 
सोड यास पिरि थतीमध्ये मनासारखा बदल घडून येईल असे ितचे हणणे होते. ितला खूष करण्यासाठी 
दुसऱ्या मूतर्जाने फतेखानाची सुटका केली आिण त्याची नेमणूक पुन्हा वकील आिण पेशवा हणून केली. 
परंतु फ ेखानाच्या अिधकार गर्हणामुळे मोगलाचं्या िवरू  चालले या हालचालीत नवा जोम िनमार्ण 
होण्याच्या ऐवजी त्या थंडाव या आिण या उलट आप याला बाजूला सारून दुसऱ्याला अिधकार िद यामुळे 
मुकरर्बखानाची मनि थती संतर् त झाली आिण तो आजमखानाला भेटला. त्याच्या मध्य थीने तो बादशाही 
चाकरीत िशरला. त्याला रू तमखान ही पदवी देण्यातं आली.³³ 
 



 

अनुकर्मिणका 

दुसऱ्या मूतर्जाला कैद आिण त्याचा झालेला खून 
दुसऱ्या मुतर्जाब ल फतेखानाच्या मनातं असलेली अिव ासाची भावना अजून दूर झालेली 

न हती. त्याने दुसऱ्या मूतर्जाला िंसहासनावरून काढून तुरंूगामध्ये बदंी त करण्याच्या सधंीचा ताबडतोब 
फायदा घेतला. नंतर त्याने शहाजहानला आपण तुमच्या बरोबर िन ा बाळगण्यास तयार आहोत असे 
कळिवले. शहाजहानकडून त्याला िदलासा देणारे असे उ र आले आिण आपली िन ा खरोखरीची आहे 
याचा पुरावा हणून त्याने त्याच्या कैदेत असले या दुसऱ्या मूतर्जाला ठार माराव ेअसे त्याला सागंण्यात 
आले. यावर फतेखानाने दुसऱ्या मूतर्जाला िवषाने भरलेला पेला बळजबरीने यावयास लावला आिण 
त्याला आलेला मृत्यु नैसिर्गक कारणामुळे आलेला आहे असे जाहीर केले. मूतर्जाच्या जागी त्याने हुसेन 
नावाच्या एका दहा वषार्च्या मुलास गादीवर बसिवले³⁴. 
 

आता शहाजहानने फतेखानाला िनजामशहाचे ³⁵ सवर् जवाहीर आिण ह ी आप या वाधीन 
करण्याचा हुकूम केला. परंतु या हुकूमाची तामीली करण्याचे फतेखानाने लाबंणीवर टाकले. या 
कारणा तव बादशहाने रू तमखान आिण वजीरखान यानंा दौलताबाद िंजकून घेण्याचा हुकूम िदला. 
यामुळे फतेखान भयभीत झाला आिण त्याने आप या वतर्णुकीब ल माफी मागण्यासाठी हणून अबुल फते 
याची रवानगी केली. यानंतर थो ाच काळाने अबदुलरसूल हा दरबारातं दाखल झाला आिण त्याने 
बादशहाला तीस ह ी, नऊ घोडे आिण आठ लक्ष रुपये िंकमतीचे जवािहर नजर केले³⁶ फतेखानाने 
खुत याचे वाचन बादशहाच्या नाव े के यावर आिण नाणी देखील त्याच्या नाव पाड यानंतर शहाजहानचे 
समाधान झाले आिण त्याने ६ माचर् १६३२ रोजीं बुरहाणपूर³⁰ सोडले. 
 

शहाजहानच्या उ रेकडील याणाबरोबर अहमदनगर राज्य िंजकून घेण्याच्या मोगलाचं्या 
उि ातील पिहला ट पा संपु ातं आला. परंतु आतापयत झालेली कायर्िन पि  ही थायी वरूपाची होती 
असे मातर् हणता येणार नाही. खानजहानचे बडं मोडण्यातं आले होते, बालाघाट परत िमळिवण्यातं आला 
होता, आिण मोगलाचें वचर् व पुन्हा थापन करण्यात आले होते. या गो ी जरी खऱ्या अस या तरी खरी 
शातंता अजून थापन झालेली न हती आिण असंतोषाच्या िठणग्या अजून देखील धुमसत होत्या. जु र 
आिण आजूबाजूचे िज हे ज्याच्या ता यातं आहेत असा शहाजी हा एक होता. त्याची वृ ी मोगलानंा 
अनुकूल होती असे हणता येण्यासारखे न हते आिण त्यािशवाय खु  फतेखानाचा ामािणकपणा हा 
संशयाितत न हता. दौलताबादचा ताबा त्याच्याकडे ठेवणे ही मोगलाचं्याकडून झालेली फार मोठी अशी 
चूक होती आिण सरतेशवेटी आपले िहतसंबधं सुरिक्षत ठेवण्याचे दृ ीने अहमदनगर राज्याचें पुनरु ीवन 
करण्यासाठी िवजापूरची अजून देखील अहमदनगरला मदत करण्याची तयारी होती. 
 
शहाजहानच्या परत येण्याची कारणे 

तथािप शहाजहानला पिरि थतीचे पूणर्पणे आकलन झालेले होते याब ल शकंा घेण्याला कोणतीही 
जागा न हती. दिक्षणेच्या सु याची सुभेदारी त्याने आसफखान याला देऊ केली. त्यात त्याचा उ ेश 
दिक्षणेमध्ये ज्याचे वजन आहे अशा माणसाची तेथे िनयुक्ती करण्याचा होता. परंतु आसफखानाने त्याला 
देऊ करण्यात आले या पदाचा अि वकार केला. ³⁸ अशा पिरि थतीत शहाजहानने महाबतखान या 
कसले या िशपाईग ाची मोगल सैन्याच्या सेनापित पदावंर आिण त्याच माणे दिक्षणेचा सुभेदार हणून 
िनवड केली. शहाजहानने उ रेकडे जाण्याचा जो िनणर्य घेतला त्याला मुख्यतः दोन गो ी कारणीभतू 
झा या. एक हणजे दिक्षणेमध्ये दु काळाने घातले या भयंकर थैमानामुळे त्याच्या साधन सामुगर्ीत झालेली 
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घट आिण त्याच्या सैिनकानंा सोसावी लागलेली गैरसोय आिण दुसरी हणजे त्याला ती  दुःखाच्या खाईत 
लोटणारी घटना त्याची ि यपत्नी मुमताज महाल िहचा मृत्यु ही होय.³⁹ त्याला दिक्षणेब ल अितशय 
ितटकारा आला आिण तेथे वा त य करण्याची त्याला इच्छाच होईना. शहाजहान कोणतीही गो  िचतच 
अधर्वट ठेवीत असे. परंतु ा संगी मनु यमातर्ाच्या अंगी असले या मनोदौबर् याने त्याच्यावर मात केली. 
 
गाळण्याची शरणागित 

महाबत खान दिक्षणेमध्ये येईपयत त्याचा मुलगा खान जमान याला बापाचे जागी काम करण्याचा 
हुकूम देण्यात आला. आप याकडे सोपिवले या अिधकाराबाबत खानजमान याने अितशय चोख अशी 
दक्षता घेतली. बादशहा उ रेकडे गे यावर खानजमान याच्या नजरेस आणण्यात आले की गाळण्याचा 
िक ेदार महमूदखान याने फ ेखाना बरोबरील आप या िन ेचा त्याग केलेला आहे आिण आता 
मोगलाबंरोबर ज्याने उघडउघड शतर्तु्व पुकारले आहे अशा शहाजीकडे गाळण्याचा िक ा सुपूदर् करण्याचा 
त्याचा िवचार आहे. यावर अलंग िक याचा मोगल िक ेदार मीर कासीम हरवी याला खानजमान याने 
सािंगतले की “तू गाळण्याचा िक ा बादशाही फौजाचं्या वाधीन करण्याबाबत महमूदखान याला वृ  
कर. मीर कासीम याने महमूदखानाला अनेक अिभवचनाचंी लोभने देऊ केली. यावर महमूदखानाने 
शहाजीच्या विकलानंा हाकलून िदले आिण आपले दोन मुलगे मुजफर आिण मनसूर याना आपला वकील 
काजी अबुलफझल याच्याबरोबर खानजमान याच्याकडे रवाना केले. खानजमान याने त्याचें सन्मानपूवर्क 
वागत केले आिण त्याना मनसब देण्यातं यावी अशी त्याने दरबाराकडे िशफारस केली. शहाजहानने 
महमूदखानाची चार हजार जात आिण चार हजार वार या अिधरावर नेमणूक केली. यानंतर 
खानजमानच्या सैिनकानंी गाळण्याचा िक ा आप या ता यातं घेतला.⁴⁰ 
 

दिक्षणेत आ यावर महाबतखानाला अितशय गुंतागुंतीच्या अशा पिरि थितशी त ड ाव ेलागले. 
जे हा शहाजी शहाजहानला शरण आला ते हा फतेखानाच्या खाजगी मालम ेपैकी काही महाल 
त्याच्याकडे नेमून देण्यात आले होते. परंतु जे हा फतेखानाने मोगलाकंडे आपली शरणागती िदली ते हा 
त्याचा जिमनजुमला त्याच्याकडे पुन्हा लावनू देण्यात आला.⁴¹ या निवन तजवीजीचा शहाजीला संताप 
आला आिण मोगल व फतेखान या दोघािंवरू  त्याच्या भावना दुखाव या गे या. फतेखानािवरू  जेमध्ये 
जी असंतोषाची भावना होती. त्याचा फायदा घेऊन शहाजीने आिदलशहाच्या दरबारातंील एक वजनदार 
वजीर मुरारी पिंडत याच्याबरोबर पतर् यवहार सुरू केला. त्याच्या मध्य थीने त्याने दौलताबादचा पाडाव 
करण्यासाठी मोठे सैन्य रवाना करण्यास आिदलशहाला उ ुक्त केले.⁴² शहाजी आिण आिदलशहा याचें 
संयुक्त यत्न आिण त्यातं भर हणून त्याच्या वतःच्या अिधकाऱ्यामंधील असंतोष यामुळे फतेखानाची 
घबराट उडाली. शतर्चू्या कचा ातून आपली आिण दौलताबादची सुटका करण्यासाठी त्याने 
महाबतखानाकडे याचना केली. महाबत खानाने ताबडतोब मदतीसाठी आले या या हाकेला साद िदली 
आिण आपला मुलगा खानजमान याला फतेखानाच्या मदतीसाठी रवाना केले. 
 

बादशाही फौजाचंी आगेकूच आिण त्याना ितबधं करण्यातं आलेले अपयश यामुळे आिदलशाही 
सेनापती रणदु ाखान याने फतेखानाबरोबर बोलणी सुरू केली. फतेखानाने आपला पक्ष बदल यास तीन 
लक्ष होन देण्याचे आिण िक याला भरपूर रसदीचा पुरवठा करण्याचे त्याने त्याला अिभवचन िदले. 
रणदु ाखानाने फतेखानाच्या मनावर असेही िंबबिवण्याचा यत्न केला की फतेखानाला मदत करण्याचे 
ऐवजी िक याचा ताबा वतःसाठी आप याकडे घेण्यास मोगल अिधक उत्सुक आहेत. फतेखानाचे मन 
वळिवण्याच्या या यत्नात रणदु ाखानाला यश ा त झाले आिण फतेखान मोगलापंासून फुटून िनघाला. 



 

अनुकर्मिणका 

फतेखानाची िव ासघाताची ही वागणूक जे हा महाबतखानाच्या नजरेस आणून देण्यात आली ते हा ंत्याने 
रणदु ाखान आिण फ ेखान याचं्या मधील पतर् यवहार मध यामध्ये अडकिवण्याचा, िनजामपूर येथे तळ 
देऊन असले या शतर्चूी पागंापागं करण्याचा आिण दौलताबादचा वेढा सुरू करण्याचा हुकूम खानजमान 
याला िदला. 
 

दर यान आप या मुलाचा पाठपुरावा करण्यासाठी हणून महाबतखानाने फार मो ा माणावर 
आपली तयारी केली. त्याच्या अगोदर बालाघाटमध्ये आले या अिधकाऱ्यानंा जे अपयश आले होते 
त्यापासून त्याने धडा घेतला आिण त्याने जे पिहले पाऊल टाकले ते हणजे आप याला रसदीचा पुरवठा 
होईल याची घेतलेली खबरदारी हे होय. ही गो  सुलभ हावी हणून त्याने उ र िंहदु थानातील बजंारा 
जमातीच्या लोकानंा ह ी, घोडे आिण मानाचा पोशाख देऊन आपलेसे करून घेतले. त्याचं्या मदतीने त्या 
काळी धान्याची िनयार्त करणारी दोन मुख कदेर् हणजे आगर्ा आिण गुजरात याजंबरोबर त्याने अ याहत 
असे दळणवळण जोडले. 
 

आप या मनासारखी यव था पूणर् झा यानंतर महाबतखानाने बुरहाणपूर सोडले आिण एक माचर् 
१६३३ रोजी तो दौलताबाद येथे दाखल झाला. िक याचा वढेा आता अिधक जोमाने जारीकरण्यात आला 
आिण मोक्याच्या िठकाणी तोफाचें मोच उभारण्यात आले. यामुळे घाबरून जाऊन फतेखानाने हुसेन 
िनजामशहाला कालाकोट येथे हलिवले, तो वतः महाकोट येथे रािहला आिण त्याने अंबरकोट व 
दौलताबाद िक याची इतर िठकाणची तटबदंी याचंी मजबतूी कली. त्याच्या दिक्षणी अिधकाऱ्यानंी केलेला 
िव ासघात आिण रणदु ाखान व शहाजी याचं्या हालचालीमुळे उडालेला ग धळ याने डगमगून न जाता 
महाबतखानाने अंबरकोटवर िनकराचा ह ा करून त्याचा पाडाव केला. त्यानंतर त्याने महाकोटािवरु  
चाल केली. 
 

मोगल सैन्याच्या हातून वारंवार पराभव झालेला असताना देखील रणदु ाखान आिण शहाजी 
यानंी िक यावरील िशबदंीला थोडीफार कुमक पोहोचिवण्याचा एक आणखी िनकराचा यत्न केला. 
िक यावरील िशबदंीवर आता जवळजवळ उपासमारीची पाळी आलेली होती आिण त्याना िमळणारे अ  
हणजे मेले या जनावराचंी िशजवलेली कातडी हे होते. हणून रणदु ाखान आिण शहाजी यानंी 
िक याच्या िदशनेे धान्यानी भरले या तीन हजार गोणी घेऊन कूच केले. या धान्याची रवानगी त्यानी 
कनार्टकी बदुंकचींच्या संरक्षणाखाली केली. धान्य घेऊन येणाऱ्या या रक्षकावंर ह ा करून त्याचं्या बरोबर 
असलेली रसद पकडण्याचा हुकूम महाबतखानाने नसीरीखान याला िदला. या ह याला ितकार न 
करताच कनार्टकी बदुंकचीनी पळ काढला आिण बादशाही फौजा धान्याचा सबधं साठा बरोबर घेऊन 
छावणीमध्ये परत या. 
 

या सुमारास मुरारी पडंीत हा ताज्या दमाने सैन्य घेऊन िवजापूरहून आला. त्याच्या आगमनामुळे 
रणदु ाखानाला उमेद आली आिण त्याने खडकी आिण दौलताबाद याचं्या दर यान धामधूम करण्यास 
सुरवात केली. त्याने मोगल सैन्याला हुलकावण्या देत तुक ातुक ानंी आप या मागावर आणण्याचे 
आिण अशा गटागटानंी मागावर आले या या तुक ाचंा पराभव करण्याचे यत्न केले. परंतु 
महाबतखानाच्या जागरूकतेमुळे बादशाही सैन्याचा रणदु ाखानाने टाकलेला या फासातूंन बचाव झाला. 
दर यान महाकोट दरवाज्याच्या तटबदंीत सुरंूग भरण्याचे काम पुरे झाले आिण महाबतखानाने त्या 
सुरंूगाला ब ी देण्याचे ठरिवले. फतेखानाची यामुळे घाबरगुंडी उडाली आिण त्याने आप याला तहकुबी 



 

अनुकर्मिणका 

देण्यातं यावी अशी महाबतखानाकडे िवनंती केली. परंतु महाबतखानाने फतेखानाला असे कळिवले की 
तुमचा हेतु चागंला आहे हे दाखिवण्यासाठी ओलीस हणून तु ही आप या मुलाला माझ्याकडे रवाना 
करावे. ा मागणीला मान्यता देण्यातं जे हा ंफतेखानाने चालढकल चालिवली ते हा महाबतखानाने सुरंूग 
उडिवण्याचा हुकूम िदला. या सुरंूगाच्या फोटामुळे एक बुरूज आिण पधंरा गज तटबदंी जिमनदो त 
झाली. तटबदंीला पडले या या िंखडारातूंन बादशाहीफौजानंी ह ा चढिवला आिण महाकोटचा बालेिक ा 
आप या ता यातं घेतला. 
 

महाकोटचा पाडाव आिण िक यावरील िशबदंीला ितच्या हालअपे ातूंन िदलासा देण्यातं मुरारी 
पडंीत याला आलेले अपयश यामुळे फतेखान पूणर्पणे िनराश झाला. त्यामध्येच रोगराईचा उदेर्क झा यामुळे 
मोगलाचं्या ह याला आणखी कोणताही ितकार करणे हे संभवतच न हते. हणून आप या हातून 
नुकतीच जी िव ासघाताची वागणूक झालेली होती त्या बाबत क्षमायाचना करण्यासाठी आिण िक ा 
खाली करण्यासाठी एक आठव ाची मुदत मागण्यासाठी फतेखानाने आपला मुलगा अबदुरर्सुल याला 
महाबतखानाकडे पाठिवले. महाबतखानाने वरील िवनंत्या मान्य के या इतकेच न हे तर िक ा सोडून 
जाण्याचे कामी मदत हणून फतेखानाकडे पधंरा लक्ष रुपये पाठिवण्याची यव था केली. त्या िशवाय 
महाबतखानाने फतेखानाच्या िदमती साठी ह ी, उंट आिण इतर मालवाहू जनावरे रवाना केली. 
ठर या माणे एका आठवङयानंतर फतेखानाने िक ा सोडला. १७ जून १६३३ रोजी बादशाही फौजानंी 
िक याचा ताबा घेतला.⁴³ 
 

यानंतर दौलताबादची यव था नसीरीखान, स यद मूतर्जा आिण इतर याजवर सोपवनू 
महाबतखानाने जफरनगरकडे कूच केले. वाटेमध्ये त्याच्या फौजेच्या बगलेवर आिदलशाही फौजानंी 
िघर ा घालून त्याला जेरीस आणले. जफरनगरच्या जवळ आ यानंतर मुरारी पडंीताच्या वतीने तह 
करण्यासाठी हणून फरहादखान हा महाबतखानाला भेटण्यासाठी आला. परंतु त्याची भेट घेऊन त्याचे 
बोलणे ऐक यािंशवायच महाबतखानाने त्याची बोळवण केली.⁴⁴ जफरनगर येथे त्याने आप या माणसाना 
काहीकाळ िव ातंी घेऊ िदली. दर यान दौलताबाद परत िंजकून घेण्याचा शतर्नेू एक अखेरचा ाणपणाने 
यत्न केला. त्यानी असा िवचार केला की नसीरीखान आिण त्याचे सैिनक आता दमलेले आहेत. त्याच 
माणे िक याच्या तटबदंीची मोडतोड झालेली आहे. अशा पिरि थतीत त्यानी ह ा के यास िक याचा 
सहजासहजी पाडाव होईल. परंतु नसीरीखान यावळेी त्याच्या कसोटीला पूणर्पणे उतरला आिण 
िक यामधून त्याने वारंवार शतर्वूर ह े चढवनू त्याचे चडं नुकसान केले. महाबत खानाने देखील 
जफरनगरहून कूच केले. त्यावर शतर्नेू माघार घेतली.⁴⁵ 
 
महाबतखानाची कायर्क्षमता 

दौलताबादवरील मोहीम आिण दौलताबादचा पाडाव या घटना हणजे मोगलानी अहमदनगर 
खालसा केले त्यातील दुसरी पायरी असे हणता येईल. यासाठी मोगलानंी केले या हालचाली बराच काळ 
रगाळत्या. के हाके हा मोगल सैन्यातील दिक्षणी अिधकाऱ्यानंी केले या िव ासघातकी वतर्नामुळे 
मोगलाचंी पिरि थती अनेकदा मोठी िबकट झाली. परंतु महाबतखानाने दाखिवलेली िवलक्षण िचकाटी 
आिण त्याचा िहकमती वभाव यामुळे त्याने गंभीर संकटावर मात केली आिण ितकूल पिरि थतीत 
असताना देखील िवजय संपादन केले. या संगी त्याच्या अंगातील ल करी कतृर्त्वाने कायर्क्षमतेची मयार्दा 
गाठली. अितशय चलाखी दाखवनू त्याने धोक्याची िठकाणे वचूेन काढली, त्या िठकाणाचंा कडेकोट 
बदंोब त केला आिण शतर्नेू योजलेले बेत उधळून लावले. अनेक वेळा भयंकर संकटािवरू  झगडण्याचा 
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संग त्याच्यावर ओढावला परंतु पिरि थतीवरील आपला काब ू त्याने कधीही सुटू िदला नाही. महाबत 
खानाने आप याबेतापासून ढळावे यासाठी मुरारी, रणदु ाखान आिण शहाजी यानंी आप या परीने होईल 
िततके शथीर्चे यत्न केले. परंतु त्याने आप या समोर जे उ ी  ठेवले होते त्याला तो िनगर्ही पणाने घ  
धरून रािहला. त्याला िमळालेले यश हे खरोखरच अि तीय समजले पािहजे. कारण ते त्याने आप या 
वतःच्या यत्नाने साध्य करून घेतलेले होते. दिक्षणेमध्ये इतका अलौिकक उत्साह यापूवीर् मोगल 
सा ाज्याच्या एकाही सेनापतीने दाखिवला न हता. 
 

एका आठव ाच्या आतच दौलताबादचा पाडाव झा याची बातमी दरबारामध्ये कळिवण्यात 
आली. ही बातमी ऐकून शहाजहानला अितशय आनंद झाला. त्याने मानाचा एक पोशाख, रत्नजडीत 
तलवार, एक चादंीचा साज असलेला आिण एक सोन्याचा साज असलेला असे दोन घोडे, एक 
िकनरवाबाची झलू असलेला ह ी आिण एक ह ीण या गो ी महाबतखानाकडे रवाना के या. एक मानाचा 
पोशाख, एक घोडा आिण एक ह ी खानजमानकडे रवाना करण्यात आले; नसीरीखानाला खान दौरान 
असा िकताब देण्यात येऊन त्याचा सन्मान करण्यात आला. इतर अिधकाऱ्यानंा त्याचं्या गुणव े माणे 
बढत्या आिण बक्षीशी देण्यात आली. 
 

फतेखानाने पूवीर् केले या िव ासघातामुळे महाबतखानाला त्याच्या िवषयी अिव ास वाटत होता 
आिण हणून बुरहाणपूर येथे आ यानंतर त्याने त्याच्यावर सख्त नजर ठेवली. त्या सुमारास इ लामखान हा 
गुजराथेतून उ रेकडे जात होता. त्याच्या बरोबर फतेखानाला पाठिवण्याची शहाजहानने महाबतखानाला 
आ ा केली. २१ स बर १६३३ रोजी फतेखान आिण हुसेन िनजामशहा हे आगर्ा येथे येऊन पोहोचले. हुसेन 
िनजामशहाला ग्वा हेरच्या िक यात कैद करून ठेवण्यासाठी स यदखानजहान याच्या वाधीन करण्यात 
आले. ग्वा हेर येथे िनजामशाही घराण्यातील एक राजपुतर् बहादुर हा आपले िदवस मोजीत होता. 
अहमदनगरच्या पाडावानंतर त्याला कैद करण्यात आले होते. फतेखानाच्या बाबतीत त्याच्या गुन्हयाचंी 
त्याला क्षमा करण्यात आली, त्याच्या जहािगरी त्याच्याकडे परत सोपिवण्यातं आ या आिण दरवषीर् दोन 
लक्ष रुपयाचंी नेमणूक त्याला करून देण्यात आली.⁴⁶ 
 

दौलताबादचा मोगलानंी घेतलेला ताबा हा जरी मोगलाचं्या दृ ीने अि तीय असा िवजय होता तरी 
अहमदनगरच्या पाडावाची िनणार्यक पायरी मातर् त्यामुळे गाठली गेली असे हणता येणार नाही. त्यामळे 
मोगलानी नवीन िंजकले या मुलुखातं ना शातंता आली िंकवा सु यव था थािपत झाली. या उलट 
एखा ा देशाचा ल कराने ताबा घेत यावर अनुषंगाने जी संकट परंपरा त्या देशावर कोसळते त्या सवार्ंचा 
अनुभव या नवीन िंजकले या देशाला आला. त्या िशवाय सगळीकडे आपली उपि थती दाखिवणाऱ्या 
आिण अितशय चपळ अशा शतर्चू्या ता यातं या देशातील जिमनीचे लहान लहान तुकडे होते. 
पि मेकडील िज हे िवशषेतः जु र, पुणे, चाकण आिण कोकण हे मोगल अिधस ेच्या आवाक्या पिलकडचे 
होते, आिण याच देशातं मरा ाचं्या भावी स ेच्या रोपाचंी मुहूतर्भेढ रोवली जात होती. दिक्षणेमध्ये उ
गीर आिण औसा ही िठकाणे िनजामशाही अिधकाऱ्याचं्या ता यातं होती, आिण ा िठकाणाचंा ताबा 
नवागताचं्या हाती देण्यासं ते िबलकूल राजी न हते. परंतु सवर् कटकटींचा कदर्िबदु एकेकाळी 
िनजामशहाकडे असलेले परंतु आता आिदलशाही अिधकाऱ्यानंा हाती असलेले परडा हे िठकाण होते.⁴⁷ 
 
शहाजीच्या हालचाली 



 

अनुकर्मिणका 

परडा िंजकून घेण्याचा महाबतखानाने आणखी एक िनकराचा यत्न केला परंतु त्यात त्याला 
अपयश आले आिण भग्न दयी होऊन तो मरण पावला. यावर शहाजीने िनजामशाही घराण्याचे पुनरू ीवन 
करण्यासाठी हणून आप या हालचाली परत सुरू के या. त्याला एका गो ीचा िवशषे फायदा िमळाला 
आिण ती हणजे ल करी दृ ा बादशाही बाजूचा दुबळेपणा ही होय. राजपुतर् शुजा हा अगोदरच िनघून 
गेलेला होता आिण खान दौरान हा माळ याकडे परतला होता. दिक्षण्यानंा काबूत ठेवणारा आिण त्याचं्या 
मनातं िभती िनमार्ण करील असा एकदेखील कायर्क्षम सेनानी दिक्षणेत न हता. मूतर्जाखान⁴⁸ हा 
दौलताबादचा सुभेदार आिण अलावदीर्खान⁴⁹ हा पायीन घाटचा सुभेदार होता. जरीं दोघाचीही वैयिक्तक 
शौयार्ब ल ख्याती होती तरी दोघापैंकी कोणाचीही कसलेला सेनापती हणून गणना करता आली नसती. 
दु यम अिधकाराचं्या जागामंध्ये त्यानंी िवशषे उ ेखनीय कामिगरी बजावली होती, परंतु पदिस  सेनापती 
हणून कधीच न हे. त्याचं्या बरोबर तुलना करता शहाजी त्याचं्यापेक्षा अिधक िहकमती, न हे थोडा अिधक 
धाडसी होता. त्यािशवाय तो दिक्षणी होता आिण त्यामुळे त्याच्या देशबाधंवाचं्या सिह णुततेला तो 
यश वीपणे आवाहन करू शकत होता. याउलट दिक्षण्याचं्या दृ ीकोनातून मोगल हे परके आिण आगातुंक 
होते. 
 

शहाजीचा धान हेतु दौलताबाद परत िंजकून घेण्याचा होता. हणून त्याने आजुबाजुचे महाल 
आप या ता यातं घेतले आिण नामधारी िनजामशहाच्या तफ महसूल गोळा करण्यास सुरवात केली. 
िक याचे संरक्षण करण्याची आिण त्याच माणे शतर्लूा िक याबाहेरून हुसकावनू लावण्याची 
मूतर्जाखानाची पिरि थती न हती. परंतु खान दौरान याला दिक्षणेत िनमार्ण झाले या आणीबाणीच्या 
पिरि थतीची बातमी लागताचं त्याने बुरहाणपूरकडे कूच केले. या शहराचा ताबा त्याने माधोिंसग आिण मीर 
फतु ा याजंकडे सोपिवला आिण त्याने दौलताबादकडे झपा ाने कूच केले. तेथे तो २७ जानेवारी १६३५ 
रोजी येऊन पोहोचला. येथे त्याला बातमी कळली की शतर्नेू रामदूदकडे माघार घेतलेली आहे. हणून 
दौलताबाद येथे िव ािंतसाठी त्याने एक िदवस मु ाम केला. 
 

दुसऱ्या िदवशी त्याने शहाजीच्या माणसाचं्या पाठलागाला सुरवात केली आिण त्यानंा िशवगावं येथे 
गाठले. परंतु शहाजीची माणसे पागंली आिण त्यानंी पलायन केले. खानदौरान याने त्याचंा जारीने पाठलाग 
केला आिण त्याचंी छावणी ता यातं घेतली. नंतर त्याने पाथर्ीकडे कूच केले आिण तेथून तो अहमदनगरकडे 
गेला. िक यावर त्याने दाणागोटा आिण वैरण याचंी भरपूर पुरवठा करून तरपूद केली. काहीं 
कालावधीनंतर खानजमान याचे बालाघाटमध्ये आगमन झा याची आिण दौलताबादच्या िदशनेे त्याच्या 
झाले या गतीची बातमी त्याच्या कानावर घालण्यातं आली. जे हा त्याला त्याची नेमणूक पायीनघाटचा 
सुभेदार हणून झा याचे हुकूम िमळाले ते हा ंत्याने अहमदनगर सोडले आिण तो बुरहाणपूर येथे गेला⁵⁰. 
 

परंतु अजूनतरी शहाजीचे सवर् उपाय थकले न हते. त्याने पूवीर्इतक्याच िधटाईने मोगल देशातं 
नासधूस करण्याचे आपले काम चालूच ठेवले. या त्याच्या हालचालींत आिदलशहाकडून त्याला मदत 
आिण उ ेजन िमळाले हे सागंण्याची काहीच गरज नाही. त्यािशवाय जुझारिंसग याचे बडं आिण बादशाही 
फौजाचंी बुदेंलखंडामध्ये रवानगी यामुळे शहाजीला मोकळे मदैान िमळाले. समकालीन बखरकारानंी 
त्याच्या हालचालींची तपशीलवार न द केलेली नाही. त्याने खूप धामधूम उडवनू िदली, एवढच िवधान ते 
करतात परंतु बादशहाचे लक्ष त्याच्या धामधुमीमुळे वधूेन घेतले गेले आिण त्याला दिक्षणेकडे कूच करून 
जाणे भाग पडले. या गो ी दिक्षणेमधील पिरि थती आिणबाणीची झाली होती आिण त्या पिरि थतीशी 
मुकाबला करणे हे खानजमानच्या ताकदीपलीकडचे होते हे दशर्िवतात. 



 

अनुकर्मिणका 

 
२१ स बर १६३५ रोजीं शहाजहान याने दोन उि  मनातं धरून आगर्ा सोडले. त्यापैकी पिहले 

उ ी  बुदेंलखंडातं मोहीमेवर असणाऱ्या त्याच्या अिधकाऱ्यामंध्ये एकसूतर्ता आणणे हे होते आिण दुसरे 
दौलताबादला भेट देऊन अहमदनगरच्या पाडावाचे काम पूणर् करणे हे होते. नमर्दा नदीच्या िकनाऱ्यावरील 
िंहदीया या िठकाणाहून त्याने आिदलशहा आिण कुतुबशहा याचं्याकडे आपले वकील रवाना केले. 
त्याचं्यातफ त्याने त्यानंा कळिवले कीं नवीन िंजकून घेतले या देशातं मी शातंता थािपत करण्याचे 
यत्न करीत आहे. त्या कामी तु ही सहकायर् न िद यास अथवा अडथळा करण्याचा यत्न के यास त्याचे 
अितशय भयानक असे पिरणाम होतील. ४ जानेवारी १६३६ रोजीं याने नमर्दा नदी ओलाडंली. बुरहाणपूर 
नजीक अलावदीर्खानाने सामोरे जाऊन त्याचे वागत केले. शहराच्या बाहेर शहाजहानने सौर वषार् माणे 
आपला वाढिदवस साजरा केला आिण दौलताबादकडे कूच केले. दौलताबाद नजीक आ यानंतर 
खानजमान त्याला सामोरा गेला. खानजमानने मुबारीजखान, राव छतर्साल, पथृ्वीराज राठोड, राव 
हाथीिंसग, मालोजी भोसले, परसोजी आिण दािनशखान हबशी वगैरे दिक्षणी अिधकाऱ्याचंी बादशहाला 
ओळख करून िदली. 
 
शहाजहानने आखले या योजना 

दौलताबाद येथे शहाजहानने आप या मोिहमेच्या योजना पक्क्या के या. एकंदर पिरि थतीची 
िनकड लक्षातं घेऊन त्याने आप या सैन्याचे तीन िवभाग केले. खान दौरान आिण राजा जयिंसग याचं्या 
हाता खाली १२ हजार सैिनकाचंी एक तुकडी िवजापूर आिण गोवळक डा याचं्या संयुक्त सरह ीवर नजर 
ठेवण्यासाठी हणून याने कन्धार आिण नादेंडकडे रवाना केली. शतर्कूडून धोक्यात आले या िठकाणानंा 
कुमक पोहोचिवण्यासाठी आिण उ गीर आिण औसा याचंा पाडाव करण्यासाठी कूच करून जाण्याच्या 
तयारीत राहण्याचा आणखी हुकूम या तुकडीला देण्यात आला. दुसऱ्या तुकडीची रवानगी खानजमान 
याच्या हाताखाली करण्यातं आली. या तुकडीला अहमदनगरवर चाल करून जाण्याचा, चाभंार ग दा 
आिण अ ी हे शहाजीचे महाल क जातं घेण्याचा आिण आिदलशहाच्या मुलुखावर ह ा करण्याबाबत पुढील 
हुकूमाचंी वाट पाहण्याचा हुकूम देण्यातं आला. शाय ताखानाच्या हाताखाली असले या ितसऱ्या तुकडीला 
शहाजीच्या स ेचे केदर् असलेले जे जु र ते िंजकून घेण्याचा आिण संगमनेर, नािशक आिण िंतर्बक ही शहरे 
ता यात घेण्याचा हुकूम देण्यात आला.⁵⁴ 
 
शहाजीची त्याच्या ता यातील िठकाणावरून हकालप ी 

त्या भागात असलेले अनेक िक े िंजकून घेण्यासाठी दोन हजार सैिनक बरोबर देऊन 
अलावदीर्खानाची शाय ताखानाने उ रेच्या िदशनेे रवानगी करून आपली मोहीम उघडली. 
अलावदीर्खानाने चादंोर आप या ता यातं घेतले आिण हंबीरराव नावाच्या एका वजनदार मराठा 
सेनापतीला दोन हजार जात आिण एक हजार सवार या संख्येची मनसब आिण प ास हजार रुपये बिक्षसी 
देऊन आप या पक्षाकंडे वळवनू घेतले. त्याचं्यामदतीने अलावदीर्खानाने अनेक िक यावंरील िशबदंीला 
फूस लावनू त्या िक याचंा पाडाव केला. या िक यापैंकी एका मध्ये िनजामशाही कुटंुबातील काहीं 
मंडळींचे वा त य होते. या िक यासंमोर जे हा ंअलावदीर्खान येऊन उभा ठाकला ते हा ं त्यानंी पळून 
जाण्याचा यत्न केला परंतु त्याना पकडण्यात आले.⁵⁵ 
 



 

अनुकर्मिणका 

दर यान शाय ताखानाने शहाजीच्या माणसानंा संगमनेर मधून काढून लावले आिण त्या 
िज हयातंील रिहवाशानंा शतेी करण्याब ल उ ुक्त करून आिण संरक्षणाची हमी देऊन तेथे सु यव था 
तािपत केली. नंतर त्याने जु रकडे कूच केले आिण शहाजीच्या माणसाकंडून ते िंजकून घेण्यासाठी 

बाकरखानाची रवानगी केली. जु र वरील दबाव कमी करण्यासाठी शतर्नेू बाकरखानाला क कणच्या 
िदशनेे हुलकावणी देत नेले परंतु त्यामुळे जु र िक याच्या संरक्षण फळीत क ा दुवा िनमार्ण झाला. ते हा ं
शाय ताखान अहमदनगरमध्ये होता. त्याच्या कानावर जे हा ही गो  आली ते हा त्याने जु रचा पाडाव 
करण्यासाठी पाचश ेसैिनकाचंी एक तुकडी रवाना केली. हा डाव यश वी झाला आिण बादशाही फौजानंी 
िक ा िंजकून घेतला. परंतु या नंतर थो ाच अवकाशातं शतर्नेू बाकरखानाला हुलकावणी िदली आिण 
शतर् ूसैिनक जु र िक यासमोर आले. तेथून त्यानंी िक यावर असले या शहाजीच्या कुटंुबीयाचंी सुटका 
करण्याचा यत्न केला. यावळेी बादशाही फौजावंर फार मोठा दबाव पडलेला होता. परंतु शाय ताखानाचे 
वळेीच आगमन झा यामुळे वळे िनभावनू नेण्यातं बादशाही फौजा यश वी झा या. अशातऱ्हेने 
अहमदनगरच्या पि मेकडील िज हयातं जरी मोगलाचं्या पिरि थतीत बरीचशी सुधारणा झाली तरी ते 
पूणर्पणे संकट मुक्त झाले असे मातर् हणता येणार नाही. 
 
शहाजहानचे याण; औरंगजेबाची सुभेदारी 

आिदलशहाकडून शरणागती िमळिव यानंतर राजपुतर् औरंगजेब याची िनयुिक्त दिक्षणेचा सुभेदार 
हणून करून शहाजहानने दौलताबाद सोडले.⁵⁷ आप याला लक्ष देण्याइतक्या बऱ्याच गो ी दिक्षणेमध्ये 
आहेत असे राजपुतर्ाला आढळून आले. शहाजीच्या हालचाली अजून मोगलाचं्या आवाक्या पलीकडच्या 
होत्या आिण उ गीर व औसा हे िक े शतर्चु्या हातात होते. िवजापूर बरोबर तह झा यानंतर खान दौरान 
याने या िक याचंा ताबा शातंतेच्या उपायानंी िमळिवण्यासाठी हणून यत्न केला. त्यात अपयश 
आ यामुळे त्याने उ गीर कडे चाल केली आिण १७ ऑग ट १६३६ रोजी िक याला वढेा िदला. त्याने 
िक याच्या तटबदंीखाली सुरंूग पेरले आिण त्यापैकी एकाला त्याने ब ी िदली. त्यामुळे तटबदंीला जरी 
िंखडार पडले तरीं आत घुसण्याच्या दृ ीने त्याचा उपयोग न हता. इतर सुरंूग उडिवण्याला तो उत्सुक 
न हता. कारण त्याला असे वाटले की मोगलानंी एकदम केले या ह यातं िक यामध्ये असले या दुसऱ्या 
इ ाहीम आिदलशहाच्या नातवाला त्यामुळे धोका पोहोचेल. याकारणा तव त्याने िक यातील िशबदंीच्या 
एका ितिनधीला बोलावनू घेतले आिण त्याला आपली सवर् तयारी दाखिवली. हा ितिनधी िक यातं परत 
गे यावर त्याने िक ेदाराला िक याच्या तटबदंीच्या झाले या भयानक अव थेबाबत सािंगतले. यावर 
िक ेदाराने शरणागती िदली. याच तंतर्ाचा उपयोग औसा येथे करण्यात आला. िक याचा िक ेदार 
भोजराज याची िंहमत खचली आिण त्याने िक याची शरणागती िदली.⁵⁸ 
 
शहाजीचा बंदोब त 

शहाजीबाबत त्याचा बदंोब त करण्यासाठी राजपुतर् औरंगजेबाने खानजहान याची नेमणूक केली. 
शहाजीने बादशाही फौजापंासून जु र, चाकण आिण पुणे ही िठकाणे िंजकून घेतली होती आिण त्याच्या 
ता यातील असले या देशातं त्याचे सामथ्यर् पिह यापेक्षाही अिधक होते. खानजहान याने जु रकडे कूच 
केले आिण िक याला वेढा देण्यासाठी तेथे त्याने सैन्याची एक तुकडी ठेवली आिण तो वतः पुण्यामधून 
शहाजीला हुसकावनू लावण्यासाठी कुच करून िनघाला. खानजमान बरोबर सहकायर् करण्याची 
आिदलशहाने रणदु ाखान याला आ ा केली. “उ रेकडून आिण दिक्षणेकडून ह ा होत असताना 
शहाजीने मो ा कौश याने स ादर्ी मधून कोकणातं माघार घेतली. तेथून त्याने पुन्हा पलट खा ी आिण 
त्याच घाटातून माघार घेत घेत तो पुन्हा देशावर येऊन पोहोचला. इकडे त्याचा पाठलाग करणारे सैन्य 
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स ादर्ीच्या पि मेकडे अजूनही त्याला शोिधतच रािहले.” अखेर खानजमान याने शहाजीच्या हालचालींचा 
माग घेतला. शहाजीचा त्याने एका िठकाणाहून दुसऱ्या िठकाणाकडे पाठलाग केला. सरतेशवेटी शहाजीने 
माहुलीच्या िक याचा आ य घेतला. 
 

मोगल आिण आिदलशाही याचं्या संयुक्त सैन्याने माहुलीच्या िक याला वढेा घातला. 
िक यावरील िशबदंीची संख्या फक्त दोनश े एवढी होती आिण ह ेखोराचंा ितकार करणे हणजे 
मूखर्पणा करण्यासारखे होते. तरी देिखल शहाजीने शतर्लूा फसिवण्याचे यत्न केले. परंतु त्यात अपयश 
आ यामुळे त्याने तहाची याचना केली. नामधारी िनजामशहा आिण त्याच्या माणसाचं्या अजून ता यात 
असलेले अहमदनगरमधील सहा िक े याचंी शरण गती देण्याब ल त्याला सागंण्यातं आले. या अटींना 
त्याने मान्यता िदली. नंतर त्याला आिदलशहाच्या नोकरीत िशरण्याची परवानगी देण्यातं आली. 
आिदलशहाने त्याला पुण आिण सूपा जहािगरीदाखल लावनू िदले.⁵⁹ 
 

“अशातऱ्हेने चाळीस वष चालले या ल ानंतर दिक्षणेमधील एकंदर पिरि थितमध्ये ि थरतेचे 
वातावरण िनमार्ण झाले. बादशाही स ा तेथे िनिर्ववाद थािपत झाली आिण त्या स ेला आता कोणीही 
आ हान देऊ शकत न हता. त्याच्या राज्याच्या सीमा िनि तपणे आख या गे या आिण दिक्षणेकडील 
राज्यावंर त्याचे सावर्भौमत्व अिधकृत पणे थापन केले गेले. जरी औरंगजेबाच्या आठ वषार्च्या सुभेदारीत 
कोणत्याही तऱ्हेच्या िवधायक सुधारणा झाले या आप याला िदसून येत नस या तरी देिखल त्याच्या 
कारिकदीर्त सवर्साधारणपणे देशातील एकंदर पिरि थती शातंतेची गेली. या कारिकदीर्त दोन मोहीमा 
झा या. पिहली मोहीम ग ड राजाकंडून खंडणी वसूल करण्यासाठी खान दौरान याच्या हाताखाली झाली 
आिण दुसरी बागलाण िंजकून घेण्यासाठी मालोजी आिण महमद तािहर खुरासानी याचं्या हाताखाली 
झाली. परंतु या मोहीमामुंळे राज्यातंील अंतगर्त सुरिक्षततेला कोणलाही धोका पोहोचला नाही⁶¹. आप या 
अिधकाराच्या जागेवर असताना औरंगजेबाने दोन वळेा आगर्याला भेट िदली. एकदा िदलरस बानू बेगम 
िहच्याबरोबरील त्याच्या िववाहासाठी १६३७ मध्ये आिण दुसऱ्यादंा त्याचीबहीण जहान आरा ही अितशय 
भाज यामुळे ितला पहाण्यासंाठी हणून १६४४ मध्ये. 
 
दिक्षणेमिधल सुधारणा 

दिक्षणेमधील औरंगजेबाच्या सुभेदारीच्या दुसऱ्या कालखंडात तेथे जेला िहतकारक अशा 
सुधारणा करण्यात आ या. या ताचंी आिर्थक पिरि थती अितशय शोचनीय अशी होती. एका पाठोपाठ 
झपा ाने झाले या सुभेदाराचं्या बद या आिण त्याचं्या पैकी काहीनी जबरद तीने केलेली वसुली यामुळे 
देशातंील पिरि थती अशा तऱ्हेने िवनाशा त पोहोचली होती. “शतेीला कोठ याही तऱ्हेचे उ ेजन देण्यातं 
आलेले न हते, शतेकरी वगार्ची कोणतीही काळजी घेण्यातं आलेली न हती आिण निवन जमीनी मशागती 
खाली आणण्यातं आले या न हत्या. तर या उलट मशागती खाली असलेली पु कळशी जमीन जंगलाखंाली 
गेलेली होती, शतेकऱ्याचं्या संख्येत आिण साधन सामुगर्ीत घट झालेली होती आिण जिमनीपासून येणारा 
महसूल कमी झाला होता.” यापैकी काहीं संकटातूंन देशाची मुक्तता करण्याची कामिगरी राजपुतर्ाचा 
कतर्बगार िदवाण मुिर्शद कुलीखान याच्यावर पडली. त्याने आपले सवर् व पणाला लावनू या कामिगरीला 
वाहून घेतले. 
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त्याने तोडरमल याची प ती दिक्षणेला लागू केली. त्याने केलेली पिहली गो  हणजे ओसाड 
पडलेली खेडी पुन्हा वसिवणे आिण त्यामध्ये दैनंिदन जीवन पुन्हा थािपत करणे ही होय. “सगळीकडे 
त्याने जिमनीची मोजणी करण्यासाठी ज्याच्या जिमनींची आखणी यवि थत झालेली आहे त्याचंी न दणी 
तयार करण्यासाठी आिण लागवडी खाली आणता येण्याजोग्या जिमनींची न द खडकाळ जिमनी व 
पाण्याचे ओघ यापासून वगेळी करण्यासाठी हणून समंजस अमीन आिण ामािणक मोजणीदार याचं्या 
नेमणूका के या. ज्या खे ाला मुख न हता त्या िठकाणी त्याने नवीन मुखाचंी नेमणूक केली. ही िनवड 
करताना त्याने अशी काळजी घेतली की शतेीला उ ेजन देण्याची ज्याचंी तयारी आहे आिण जे 
शतेकरीवगार्ब ल सहानुभतूीने िवचार करतील अशाचंीच नेमणूक त्या जागेवर केली जाईल. िकबहुना अशा 
मुखाचंी िनवड करताना त्याचं्या वभावाचा कल वरील गो ींकडे आहे िंकवा नाही याचाही त्याने िवचार 
केला. गुरेढोरे, बी-िबयाणे आिण शतेीला उपयोगी पडणाऱ्या इतर व तू िवकत घेण्यासाठी त्याने अितशय 
गरीब अशा शतेकऱ्यानंा सरकारी खिजन्यातून कज िदली. या माणे देण्यातं येणाऱ्या कजार्ची वसूली 
सुगीच्या वळेी ह त्याह त्याने करण्यातं येई.⁶² अशा तऱ्हेने नवीन ातंामंध्ये जी सुधारणा करण्यात आली 
त्यामुळे िवजापूर आिण गोवळक डा मोगल सा ाज्याला जोडण्याचा मागर् मोकळा केला गेला असे 
हणण्यास काहीच हरकत नाही. 
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(१५) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान ३२५ 
 
(१६) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान ३२५; इकबालनामा, पान २८३. 
 
(१७) इकबाल नामा, पान २८४. 
 
(१८) लाहोरी, खंड १, पान १९९. 
 
(१९) कजवीनी, पान १७५; लाहोरी, खंड १ पान २५७. 
 
(२०) कजवीनी, पान १८९ ब; लाहोरी, खंड १, पाने २९३-९४. 
 
(२१) लाहोरी, खंड १, पान २९३ 
 
(२२) कजवीनी, पान १९४ ब; लाहोरी खंड १, पान ३१०. 
 
(२३) कजवीनी, पाने २०९ब-२११; लाहोरी खंड १, पाने ३३९-४३. 
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तपशीलवार माहीती साठी पहा कजवीनी, पाने २११ ब-१२; लाहोरी, खंड १, पाने ३४४-४६. 
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करण सातवे 

 
िवजापुर आिण गोवळक डा 

 
िवजापुरच्या आिदलशाही बरोबर अकबराचे संबंध 

बहमनी सा ाज्याचे तुकडे झा यावर ज्या काही शा ा अि तत्वात आ या त्यामध्ये िवजापुरची 
आिदलशाही ही अितशय बला  होती. अहमदनगरची िनजामशाही ज्या सुमारास थापन झाली त्याच 
सुमारास युसुफ आिदलशहा याने आिदलशाहीची थापना केली. आिदलशाहीचे अि तत्व सुमारे २०० वष 
िटकले. िवजापुरचा ितसरा सुलतान अली आिदलशहा याच्या कारकीदीर्त िवजापुरचा मोगलाबंरोबर संबधं 
आला. मोगलाचंा वकील ख्वाजा अबदु ा हा दिक्षणेतुन १५७९ मध्ये परत याची अबुलफजल आप या 
गंर्थात न द घेतो आिण असेही सागंतो, “जरी आिदलशहाने योग्य कारे हुकुमाचें पालन करण्यातं कसुर 
केली तरी दिक्षणेतील इतर सुलतानां माणेच त्याने विकलातीकडे धोरणी मुत्स ी आिण िनवडक भेटी 
रवाना करण्यात कोणतेही अनमान केले नाही. अकबर बादशहा याने त्याच्याकडे हकीम गीलानी याला 
आिदलशहाचे िहतपर अशा स ा मजकुराचे पतर् देऊन ख्वाया अबदु ा बरोबर रवाना केले आिण या 
स या माणे न वाग यास त्याच्यावर मोगलाबंरोबर यु  करण्याचा संग ओढवेल अशी ताकीद 
आिदलशहाला देण्याचा बादशहानी हकीम गीलानी याला आदेश िदला.”¹ हकीम गीलानी हा िवजापुरकडे 
गे यावर याला वतः अली आिदलशहा हा सामोरा गेला, आिण मो ा इतमामाने त्याने त्याच्याबरोबर 
िवजापुर शहरात वशे केला. हकीम गीलानी नंतर िवजापुरकडे आलेला मोगलाचंा दुसरा वकील हणजे 
ऐनउलमु क िशराजी हा होय. याचाही िततक्याच इतमामाने आदर-सत्कार करण्यात आला. 

 
हकीमअली याला आिदलशहाने त्याला योग्य अशा भेटी देऊन िनरोप िदला. परंतु त्याचा सहकारी 

मातर् १५८१ पयत हणजे ज्या वषीर् अली आिदलशहाचा खुन झाला² तो पयत िवजापुर येथेच होता. 
 

अकबर बादशहाचा मुलगा दािनयाल याचा दुसऱ्या इ ाहीम आिदलशहाच्या मुलीबरोबर िववाह 
अली आिदलशहाच्या मृत्यनंूतर दुसरा इ ाहीम आिदलशहा हा िवजापुरच्या गादीवर आला. त्याची 

कारकीदर् बरीच मोठी हणजे एकंदर ४७ वष झाली. या कारकीदीर्च्या उ राधार्त िवजापुरचा मोगलाबंरोबर 
अिधक घिन  असा संबधं आला. याला कारण घडले ते हणजे या काळात मोगल सा ाज्याची दिक्षणेच्या 
बाजूने जी वाढ झाली हे होय. इ.स. १६०० मध्ये अकबर बादशहाने सरमदी³ याला दुसऱ्या इ ाहीमच्या 
दरबारात पाठिवले. यानंतर तीनच वषार्ंनी राजपुतर् दानीयाल याचा िववाह⁴ आिदलशहाच्या मुलीबरोबर 
झाला. मोगल स ाटाबरोबर अशा तऱ्हेने संबध थािपत करून त्याच्या बरोबर आपली कीती मतैर्ी आहे हे 
दाखिवण्याचा आिदलशहाने यत्न केला तरी देिखल मोगलाबंरोबर चालले या ल ात मलीक अंबर⁵ हा 
पळून िवजापुरकडे आ याला गेला असता त्याला सवर्तोपरी सहा य करण्याचा मोह दुसऱ्या इ ाहीम 
आिदलशहाला टाळता आला नाही. िनजामशाही राजवटीची पुन्हा थापना करण्याचे अहमदनगरचा हबशी 
सरदार मलीक अंबर याचे जे अटीतटीचे यत्न चालले होते त्या मध्ये इ ाहीम आिदलशहाने त्याची बाजू 
घेतली आिण त्याला ोत्साहन िदले, असे रा तपणे गृहीत धर यास त्यामध्ये काहीच चूक होणार नाही. 
आिदलशहाने मलीक अंबरच्या संबंधात जे धोरण वीकारले ते िनि तपणे मुत्स ीपणाचे होते यात काहीच 
शकंा नाहीं. 
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जहांगीर आिण दुसरा इ ाहीम आिदलशहा 

जहागंीर बादशहाच्या कारकीदीर्त मोगल आिण आिदलशहा याचं्यामधील राजनैितक संबधंाचे 
वरूप अितशय आि थर असे होते. सुरवातीच्या काळात बादशाही आकर्मणाला पायबदं घालण्याचे मलीक 
अंबर याचे जे यत्न चालले होते त्यामधे आिदलशहाने सातत्याने मलीक अंबर बरोबर हातिमळवणी केली. 
साहािजकच दिक्षणेच्या सुभेदारीवर नेमणूक झा यानंतर शहाजहान जे हा थम दिक्षणेत आला ते हा त्याने 
थम जी गो  करण्याचे ठरिवले ती हणजे दिक्षणेमधील स ाचंी युती मोडून काढणे ही होय. त्याने मलीक 
अंबर याला एकाकी पाडले आिण त्याला शरण आणले. परंतु दिक्षणेमधून तो परत यावर पुन्हा तेथील 
पिरि थती मूळ पदावर आली. या गुंतागुंतीच्या पिरि थतीतून मागर् काढण्याची जबाबदारी पुन्हा त्याच्यावरच 
पडली. 
 

मलीक अंबर याचा अ युदय आिण अहमदनगर राज्याचे पुनरू ीवन यामुळे ताबडतोब होणाऱ्या 
मोगल आकर्मणापासून िवजापुरची सुटका झाली. परंतु त्यामुळे अहमदनगर आिण िवजापूर याचं्यामध्ये 
मतैर्ीचे संबध िनमार्ण होण्यात कोणतीही चालना िमळाली नाही. जे हा शहाजहान याने आप या बापािवरू  
बडं केले ते हा दिक्षणेत त्याच्या पाठलागावर महाबतखान आिण राजपुतर् परवीज हे आले. त्यावळेी िवजापुर 
आिण अहमदनगर ही दोन्ही राज्ये जवळ-जवळ यु ाच्या तयारीने उभी ठाकली होती. त्याच माणे दोन्ही 
राज्ये मोगलाबंरोबर िमळते जुळते घेण्यास उत्सुक होती. महाबतखानाचा मलीक अंबर याच्यावर िव ास 
नस यामुळे त्याने दुसऱ्या इ ाहीमकडे नेहाची बोलणी लावली. पिरणामी इ ाहीम आिदलशहाने 
मोगंलाबरोबर आकर्मक आिण बचावात्मक अशा तऱ्हेचा तह केला.⁶ 
 

यानंतर काही काळाने शहाजहान याने बगंाल आिण िबहार मध्ये धामधूम केली. बडंखोराचा 
समाचार घण्यासाठी महाबतखान आिण राजपुतर् परवीज यानंा उ रेकडे परतण्याचा हुकूम देण्यात आला. 
मलीक अंबरच्या दृ ीने ही संधी होती. त्याने आिदलशाही राज्यावर आकर्मण केले. त्या राज्याच्या मुलूखात 
वशे केला आिण िबदरची लूटालूट केली. तेथून त्याने झपा ाने िवजापुरकडे कूच केले, नौरसपुरची 
लूटालूट केली आिण िक याच्या वे ाला सुरवात केली. परतु िवजापुरचा सरदार महमद लारी हा मोगल 
दख्खन मध्ये ५००० फौज घेऊन गेला होता, तो लगोलग आपले नवीन दो त जे मोगल त्यानंा बरोबर 
घेऊन दाखल झाला. त्याने मलीक अंबर याला माघार घेण्यास भाग पाडले. यानंतर झाले या पाठलागात 
मलीक अंबर याने पलट खा ी, महमद लारी याचा पराभव करून त्याला ठार मारले, आिण िवजापुरी 
सैन्याची पागंापाग केली.⁷ मोगलावंर देखील अ धान्याच्या टंचाईमुळे जवळ-जवळ असाच संग 
ओढवला. मलीक अंबर याने पुन्हा िवजापुरवर आकर्मण केले, आिण सोलापुरवर ह ा केला.⁸ या सुमारास 
राजपुतर् परवीज आिण महाबतखान हे दिक्षणेत परतले होते, आिण हणुन मलीक अंबर याने िवजापुरपासून 
माघार घेतली. जु र येथे रहात असताना शहाजहान याने दुसऱ्या इ ाहीम बरोबर नेहपूणर् पतर् यवहार 
चालू ठेवला. अधुनमधून दुसऱ्या इ ाहीमने शहाजहानकडे दर् य, अ धान्य आिण साधनसामुगर्ी याचंी 
पाठवणी केली.⁹ दुसरा इ ाहीम हा बुधवार, स बर १२, १६२७ रोजी मरण पावला. 
 
दुसऱ्या इ ाहीमचा मृत्यु आिन महमदचे राज्यारोहण 

त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या उमरावानी वारसाच्या नासंबधंी चचार् केली. अखेर राजमाता बडी 
सािहब िहच्या अनुमतीने महमद आिदलशहा याची सुलतान हणून ाही िफरिवण्यात आली. शहाजहान 
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आिण महमद कुतुबशहा याचं्याकडून अिभनंदनपर संदेश आले. शहाजहान याने अफजलखान याची आिण 
कुतुबशहाने शखे महमद तािहर याची रवानगी केली.¹⁰ दुसऱ्या मुतर्जाने वकील पाठिवण्याचे टाळले. त्याने 
पाळलेली मुग्घता ही अिन  सुचक होती कारण त्याने जे हा आप या मुग्धतेला वाचा फोडली ते हा त्याचा 
उ ेश आिदलशाही िसहासनावर ह  सागंणारा ित पधीर् उमेदवार राजपुतर् दरवीश महमद याला आपला 
पाठींबा देण्याचा होता. त्याने मो ा सैन्यासिहत िवजापुरवर आकर्मण केले आिण इखलासखानाच्या 
हाताख लील आिदलशाही सैन्याचा संपूणर् परभव केला.¹¹ 
 
आिदलशहा आिण दुसरा मूतर्जा यांच्यामध्ये थािपत झालेली शांतता 

दोन सुलतानामंधील कलहाची बातमी जे हा शहाजहान याच्या कानावर गेली ते हा त्याने तह 
घडवनू आणण्यासाठी शखे मुईन उ ीन याला पाठिवले. दोन्ही राज्याचं्या ितिनधींची िवजापुर येथे 
मु तफाखानाच्या वा ात भेट झाली. परंतु सोलापुरच्या नावरून दोन्ही पक्षामधील वाटाघाटी कंुठीत 
झा या. कारण सोलापुरचा ताबा िवरू  बाजूकडे जाऊ देण्यास दोन्ही पक्षाचंी तयारी न हती. आिदलशाही 
ितिनधी अबुल फतह हा िचडखोर वभावाचा होता. त्याने ितटकारा येऊन मसलतीचा त्याग केला आिण 
बठैक मोडली. अशा तऱ्हेने शखे मुईन उ ीन याची विकलात असफल झाली आिण अहमदनगर आिण 
िवजापुर यामधील तणाव पूवीर्इतकाच कायम रािहला.¹² परंतु आिदलशहाने बादशाही वकीलाचा त्याच्या 
इतमामा माणे आदरसत्कार केला आिण बादशहासाठी त्याच्याकड मौ यवान भेटी िद या.¹³ 
 
मु तफा खान: मोगलांचा एक पक्षपाती 

दर यान खान जहान याच्या बडंामुळे शहाजहानला दिक्षणेत येणे भाग पडले. त्याने 
अहमदनगरमध्ये आप या सवर्कष मोिहमेची सुरवात केली. मोगलाबंाबतचा दृ ीकोन काय असावा याबाबत 
िवजापुरच्या दोन्ही बला  पुढाऱ्यामंध्ये मतभद होते. मु तफाखानाचा कल मोगलाकंडे होता आिण तो 
िनजामशहाचा क र वैरी होता. याचे कारण त्याचा सासरा महमद लारी याला मलीक अंबर याने ठार 
मारले होते. हणून त्याने मोगलाचं्या सहकायार्ने अगमदनगरचा संपूणर् नाश करावा अशी भिूमका माडंली. 
परंतु रणदु ा खान आिण इतर काही ित ीत अमीर याचंा या भिूमकेला िवरोध होता. त्यानी 
मु तफाखानाच्या मताशी महमद आिदलशहा याने सहमत होऊ नये हणून त्याचे मन वळिवण्याचा यत्न 
केला. परंतु त्यावळेेपुरते का होईना मु तफा खानाने आप या िवरोधकावंर मात केली. सुलतानाने रणदु ा 
खानाला सरह ीकडे कूच करून बादशाही फौजानी मदत मािगत यास त्याना मदत देण्याच्या तयारीत 
राहण्याचा हूकूम केला¹⁴ 
 
रणदु ा आिण आजमखान यांच्यामधील वाटाघाटी. 

आजमखान याने धारूर िंजकून घेत यानंतर, िनजामशाही राज्याचा जो मुलुख बादशहाने 
आिदलशहाकडे मुखत्यारी दाखल सोपिवला होता तो िंजकून घण्यासाठी काय बेत आखावा याब ल चचार् 
करावी हणून रणदु ाखान आिण त्याचा बाप फरहादखान यानी आजमखानाची मुलाखत मािगतली. 
त्याचं्या उ ेशाची ामािणकता पडताळून पाहण्यासाठी आजमखानाने िनजामशाही सैन्याच्या पाठलागात 
आप याला मदत करण्याब ल त्याना कळिवले आिण तो धारूर येथे त्याचं्या येण्याची वाट पहात थाबंला. 
त्याच माणे त्याचें संशय दूर हाव े हणून आजमखानाने आप या भेटीसाठी जे हा ते येईल ते हा त्यानंा ५०० 
संरक्षक सैिनक आणण्याची परवानगी िदली. धारूर येथे ते आ यावर आजम खानाने त्याचें सन्मानपूवर्क 
वागत केले आिण त्यानंा २४ घोडे आिण २४ मानाचे पोशाख भेटीदाखल िदले.¹⁵ 
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रणदु ा खानाच्या मागण्यांना नकार 

वरील औपचािरक भेटीनंतर झाले या बठैकीत, िनजामशाही मुलुखातील पाचं िक यापैंकी एक 
हणून धारूर आप या ता यात देण्याची रणदु ा खानाने आजमखानाला िवनंती केली. हा िक ा 
आिदलशहाला देण्याचे बादशहाने वचन िदलेले होते. परंतु अजमखानाने या िवनंतीचा अ हेर केला. पिहले 
कारण त्याने असे िदले की िनजामशहाबरोबर झाले या त्याच्या संघषार्त त्याच्या बरोबर सहकायर् करण्यात 
रणदु ा खान अपयशी ठरला. दुसरे कारण त्याने असे िदले की स  पिरि थतीत धारूरचा ताबा 
मोगलाचं्याकडे असणे हे अितशय महत्वाचे होते. परंतु शतर्चु्या िवरू  त्याच्याकडून यापुढे होणाऱ्या 
कारवायात त्याच्या कडून सहकायर् िमळा यास त्याची िवनंती दरबाराकडे पाठिवण्याचे वचन आजमखानाने 
िदले.¹⁶ परंतु मोगलानंा कसलीही मदत करण्याची रणदु ा खानाची इच्छा न हती आिण पिरणामी 
बठैकीचा िवचका झाला. 
 
रणदु ा खान आिण मुकरर्बखान यांच्यामधील तह 

पुन्हा जे हा मुकरर्ब खानाचा पाठलाग करीत आजमखान शहागड येथे आला ते हा त्याने शतर्लुा 
बालाघाट पार करण्यास ितबधं करण्याब ल रणदु ा खान याला सािंगतले परंतु आप याजवळ सैन्याचा 
तुटवडा आहे या सबबीवर रणदु ा खानाने आपले अंग काढून घेतले, आिण असे उ र पाठिवले की आपण 
तयारी करण्यासाठी नळदुगर्कडे जात आहोत आिण आप या सरकारकडून पुढील आदेश येईपयत तेथे 
थाबंनू रहाणार आहोत.¹⁷ 
 

दर यान मुकरर्बखान याच्याकडून त्याला भरुळ घालणारी अशी सागंी आली की मी मोगलािंवरू  
मदत िद यास त्याबदली आपण सोलापूर तोडून देण्यास तयार आहोत.¹⁸ हे होईतोपयत मु तफाखानाचे 
वजन कमी झाले होते आिण त्याच्यामध्ये व खवासखानामध्ये गैरसमज िनमार्ण झाले होते. रणदु ाखानाला 
ही संधी होती. त्याने मुकरर्ब खानाच्या अटी वीकारण्याब ल खवास खानाचे मन वळिवले. या बदलले या 
वातावरणाचा ताबडतोब पिरणाम झाला. तो असा की िवजापुरहून शखे मुईन उ ीन हा भेटी घेऊन येत होता 
त्याला अटकाव करण्यात आला आिण िबदर येथे कैदेत टाकण्यात आले. खवासखानाने बादशाही 
वकीलाच्या सवर् चीजव तू िहरावनू घेत या. पळून जाऊन त्याने अखेर आपला जीव वाचिवला.¹⁹ 
 
रणदु ाखान बेसावध मोगलावंर अचानक छापा घालतो 

फतेखानाच्या हाती स ा आ यानंतर रणदु ाखानाने आजमखानाकडे तहाच्या योजनेसंबधी पुन्हा 
बोलणी सुरू केली. त्याने त्याला असे वचन िदले की आप या धन्याच्या दु कृत्याब ल त्याला क्षमा 
करण्यात आली तर तो मोगलािंवरु  कधीही जाणार नाही आिण शखे मुईन उ ीन याला बादशहासाठी 
असले या देणग्यासिहत िबदर सोडण्यास परवानगी देईल.²⁰ रणदु ाखान ग्वाही देऊन सागंत 
अस या माणे वागण्याची त्याची तयारी आहे िंकवा नाही हे पाहण्यासाठी आजमखानाने भालकीच्या िदशनेे 
कूच केले आिण रणदु ा खानाचा वगेळाच काही उ ेश अस याचे आढळून आ यास भालकी लुटण्याचा 
त्याने बेत केला. परंतु आजम खान आपली छावणी माजंरा नदीच्या तीरावर ठोकत असतानंा 
रणदु ाखानाने त्याच्यावर अचानक धाड घातली आिण बहादूरखानाच्या हाताखाली असले या एका 
तुकडीवर तो तुटून पडला. बहादूरखान हा जखमी होऊन कैद झाला. भालाकीहून दोन मु ामाचं्या 
अंतरावर घाईघाईने माघार घेणे आजमखानाला भाग पडले. पावसाळा घालिवण्यासाठी आजमखान 
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नादेंडच्या िदशनेे परत िफरला.²¹ साराशं रणदु ाखानाबरोबर चालले या वाटाघाटी िन फळ ठर या व 
मोगल आिण िवजापुर याचं्या संबंधामधील तणाव तसाच रािहला. 
 
िवजापुरवर वारी करण्याचा आसफखानाचा हुकूम 

फतेखानाच्या शरणागतीनंतर शहाजहानला आिदलशहाकडे लक्ष देणे शक्य झाले. ३ िडसबर 
१६३१ रोजी त्याने िवजापुरवर ह ा करण्यासाठी जवळजवळ सवर् सैन्यािनशी आसफखानाची रवानगी 
केली. हे सैन्य नुकतेच अहमदनगरच्या मोिहमेत गुंतलेले होते. कंधारपासून भालकी पयत मोगल सैन्याच्या 
गतीत खंड पडला नाही. भालकी येथे तेथील िशबदंीने ितकार केला तो सहजतया मोडून काढण्यात 
आला.²² कमलापूर येथे आसफखानाला आिदलशहाकडून आलेला िरजकु ा हा जासुद भेटला. त्याने 
आणले या पतर्ात आिदलशहाने आप या वतर्ना ल प ाताप कट केला होता. क्षमेची िवनंती केली होती 
आिण खंडणी देण्याचे वचन िदले होते. परंतु िरजकु ा हा आिदलशहाचा अिधकृत जासुद नस यामुळे 
आसफखानाने त्याच्या िश ाईला फारसे महत्व िदले नाही आिण त्याला तडकाफडकी िनरोप िदला.²³ 
िवजापुरकडील कूच पुन्हा सुरू करण्यात आली. वाटेमध्ये बादशाही फौजानी गुलबगार् शहर लुटले आिण 
तेथील रिहवा याचंी क ल केली.²⁴ िभमा नदीवर आसफखानाने आप या सैन्याची पाहणी केली ते हा 
सैन्याची संख्या तीस हजार एवढी होती. 
 
बादशाही फौजांची अ याहत गती 

बादशाही फौजानी नौरसपूर आिण शाहापूर याचं्यामधे आपली छावणी िदली आिण िवजापूरच्या 
वे ाला सुरवात केली.²⁵ वेढा देण्याऱ्या फौजा आिण िशबदंी याचं्या मधे दररोज चकमकी होऊ लाग या. 
िक यामधून होणाऱ्या सततच्या भडीमारामुळे मोगलाचंी पुढील गती रोखली गेली. दर यान काही 
आिदलशाही अिधकाऱ्यानंी ह ेखोराबंरोबर शातंातपूणर् समेट हावा हणून वाटाघाटी सुरू के या. 
पिह या थम थम शखे डबीर हा मोगलाकंडे आला. त्याने खवासखानाच्या वृ ीने िविश  योजना सादर 
के या परंतु त्याचंा तडकाफडकी अ हेर करण्यात आला. यावर िवजापूरी उमरावानी मोगलाबंरोबर 
तहासाठी मध्य थी करण्याब ल मु तफाखान याला गळ घातली कारण, त्याचे मोगलापंाशी थोडेफार 
वजन आहे अशी सवर्साधारण समजूत होती.²⁶ 
 
शांततेसाठी वाटाघाटी 

व तूि थती अशी होती की मु तफाखानाचा आसफखानाबरोबर या अगोदरच पतर् यवहार सुरू 
झाला होता. त्याने पु कळ वळेा पाठींबा देण्याची अफाट वचन देखील िदली होती. एका संगी त्याने 
आपला द क घेतलेला मुलगा आलीिरजा ाच्यातफ असा िनरोप पाठिवला की आप या खंदकामधून 
बादशाही फौजाना िक यात वशे करू देण्याची त्याची तयारी आहे. िदले या या श दाला आपण पाळु 
अशा तऱ्हेच्या शपथा अनेक वळेा घत या असतानंा देखील त्याने आपला श  िफरिवला.²⁸ त्याच्या 
दुट पीपणामुळे आसफखानाचा त्याच्यावरील िव ास उडाला आिण त्याने असा आगर्ह धरला की तहाच्या 
अटी पक्या करण्यासाठी खु  मु तफाखान आिण खैिरयतखान आ याखेरीज आपण कोणताही करारनामा 
करणार नाही. त्या माणे रातर्ीच्या वळेी दोघेजण िक याबाहेर आले. त्यानंा घेण्यासाठी निसिरखान हा 
आला.²⁹ 
 
मु तफाखान अटी िनि त करतो 
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बराच काळपयत वाटाघाटी चाल यानंतर असे ठरले की आिदलशहाने अंशतः रोखीमध्ये आिण 
अंशतः जडजवाहीर आिण इतर मौ यवान व तू याचं्या रूपाने खंडणी हणून चाळीस लक्ष रुपये ावे. 
वरील अटींचा समावशे असणारा करारनामा तयार करण्यात आला. यावर योग्य ते िश ामोतर्ब 
करण्यासाठी आिण आप या धन्याची त्याला मान्यता िमळिवण्यासाठी मु तफाखान हा िक याकडे 
परतला. हा करारनामा परत आणण्यासाठी आसफखानाचा एक अनुचर अबदुर िरहान हा 
मु तफाखानाबरोबर गेला. आप या सिदच्छेचे िनदशर्क हणून पूवीर् एका संगी त्याच्या अिधकाऱ्याने 
पकडले या बहादुरखान आिण युसुफखान यानंा आिदलशहाने पुन्हा मोगलाचं्या हवाली केले. ³⁰ 
 
खवासखानाचा अटी वीकारण्यास नकार 

परंतु जे हा मु तफाखानाने तहाच्या अटी खवासखानाला दाखिव या ते हा त्याने त्या मान्य 
करण्याचे नाकारले. त्याच्या ा भिूमकेला इतर अनेक सरदारानंी आपला पाठींबा िदला. खवासखानाने 
अदबुरिरहान याला दोन िदवस पयर्त अडकवनू ठेवले आिण नंतर त्याच्याच बरोबर िनरोप पाठिवला की 
करारना यावर द तखत झा यावर त्याची रवानगी आपण आप या ितिनधी माफर् त करू. जे हा त्याचें 
आगमन झाले ते हा त्यानी न या अटी सादर के या. आसफखानाने त्याचंा वीकार केला. त्यानी दुसऱ्या 
िदवशी करारनामा पाठिवण्याचे अिभवचन िदले.³¹ 
 
खवासखानाची युक्ती 

परंतु वाटाघाटी लाबंिवण्यात खवासखानाचा उ ेश आप याला अिधक वळे िमळावा आिण मोगल 
छावणीतील पिरि थतीब ल त्याला जी बातमी िमळाली होती त्याबाबत मािहती गोळा करणे हा होता. जे हा 
त्याची बादशाही सैन्याचे दुबळेपण कशामध्ये आहे याब ल खातर्ी पटली ते हा त्याने आपला श द मोडला 
आिण शहराममध्य खरेदी करण्यासाठी हणून वशे केले या मोगल सैिनकावंर ह ा केला.³² 
 
आसफखानाच्या चुका 

आिदलशहा बरोबर तह करण्यासाठी आसफखानाला जी उत्सुकता होती त्याचे कारण टंचाईमुळ 
दुदर्शा झाले या त्याच्या अनुयायाचें जे हाल होत होते त्याब ल त्याला वाटणारी िंचता हे होते. आप याला 
पुरवठा चालू राहील याब ल योग्य ती यव था न करता त्याने अितशय मूखर्पणाने शतर्चु्या देशाच्या अगदी 
अंतर्भागी चाल केली होती. एकदा का होईना त्याचे सेनापतीपद कसास लागले आिण त्याने आप या 
कतर्त्वाचे अितशय भ गळ असे दशर्न केले. बादशाही फौजा येण्याचे अगोदर आिदलशहाने आजूबाजूचे 
िज हे पूणर् पणे उध्व त केले होते आिण हणून वढेयाच्या काळात धान्य पैदा करणे त्याना अितशय किठण 
गेले. टंचाई इतकी भयानक होती की एक शरे एका रुपयाला िवकला जात होता आिण चारा तर जवळ-
जवळ िमळतच न हता.³³ ही पिरि थती खवासखानाचा दृ ीकोन बदलण्यास कारण ठरली आिण मोगल 
सैन्याच्या सामथ्यार्ची उपेक्षा करण्यास ितने त्याला उ ुक्त केले. 
 
आसफखानाची माघार 

जे हा खवासखानाचे जासुद मोगल छावणी सोडून जात होते ते हा त्याचं्याबरोबर गेले या 
मु तफाखानाच्या एका माणसाने एक िचठी टाकली. या िचठीत त्याने खवासखानाच्या दुट पी वतर्नाची 
माहीती आसफखानाच्या िनदशर्नास आणली होती.³⁴ अशा पिरि थतीत आपण छावणी मोडणे आिण ज्या 
िज हयात सैिनकाचं्या अ धान्याची सोय करता येईल ितकडे माघार घेणे आसफ खानाला भाग पडले. 
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वाटेत मोगलानंी अनिन्वत अ याचार केले. ज्या ज्या शहरामधून ते गेले ती शहरे त्यानी उध्व त केली आिण 
लुटली आिण ीया आिण मुले यानंा त्यानंी सरसकट गुलाम केले.³⁵ साराशं आपला सुड िनरपराध 
लोकावंर उगिवत आिण पाठीमागे दुःख आिण उदािसनता याचंी सावट ठेवीत िवजापुरी सैन्याकडून 
पाठलाग होत होत ते बीड येथे पोहोचले.³⁶ मोगलाचं्या आकर्मणाची अशा तऱ्हेने वाताहात झाली आिण 
आिदलशहा नमिवला गेला नाही. 
 
परडा िंजकून घेण्याची महाबतखानाची महत्वाकांक्षा 

यानंतर दिक्षणेचा सुभेदार हणून महाबतखानाची नेमणूक करून बादशहाने उ रेकडे कूच केले. 
त्याच्या दौलताबादच्या वे ात रणदु ाखान, शहाजी आिण इतर य.नी त्याला सतत जेर केले होते. परंतु 
तो िक ा िंजकून घेत यानंतर परडा ता यात घेण्याच्या महत्वाकाकें्षने त्याला घेरले. हा िक ा सुरवातीला 
िनजामशहाच्या ता यात होता. त्याचा िक ेदार आकिरजा³⁷ याने १६३२ मधे तो आिदलशहाच्या वाधीन 
केला. महाबतखानाने बादशहाला िलहीले की दौलताबादच्या पाडावामुळे दिक्षणेमधील स ात घबराट 
आिण वैफ य िनमार्ण झाले आहे आिण िवजापुरला नमिवण्याची ही योग्य संधी आहे. त्याने पुढे असेही 
लीहीले की आपले सैिनक दमलेले आहेत आिण हणून जर का ही मोहीम हाती घेण्यासाठी ताज्या दमाची 
फौज देऊन एखा ा राजपुतर्ाला िनयुक्त करण्यात आले तर िवजय हा खातर्ीने िनि त आहे.³⁸ 
 

महाबतखान याचे आडाखे पूणर्पणे चुकलेले होते हे संशयाितत आहे. त्याने नुकतीच जी एक 
कामिगरी पार पाडली होती–आिण दौलताबादचा पाडाव ही काही िनि तच कमी महत्वाची कामिगरी 
न हती—त्यामुळे त्याच्या मनात िनमार्ण झालेली समाधानाची भावना पराकोटीला गेली होती. त्यामुळे 
िवजापुरच्या सामथ्यार्चा त्याने कमी अंदाज बाधंला आिण खु  अहमदनगरमध्ये जी अशातंता धुमसत होती 
ितकडे त्याने पूणर् दुलर्क्ष केले. बादशहा िवषयी बोलावयाचे झा यास दिक्षणेमधील खऱ्या पिरि थतीची 
त्याला जाणीव न हती आिण हणून खु  दिक्षणेतच असले या माणसाने आिण िवशषेतः हा मनु य 
महाबतखान अस यामुळे पिरि थती ब लचे जे िनदान केले त्यावर त्याने िव ास ठेवला. त्यािशवाय 
मोगलाचं्या सा ाज्यवादी धोरणाबरोबर महाबतखानाची महत्वाकाकं्षा ही जुळणारी अस यामुळे त्याने 
केले या िवनंतीचा वीकार करण्यात शहाजहान याने अनमान केले नाही. 
 
राजपुतर् शुजा याची दिक्षणेत रवानगी 

या िवनंतीनुसार राजपुतर् शुजा याला दहा हजार जात आिण दहा हजार सवार या अिधकारावर 
बढती देण्यात आली आिण त्याची रवानगी मोठमो ा अिधकार पदावर असले या यक्तींना बरोबर देऊन 
दिक्षणेत करण्यात आली. बादशहाने यक्तीशः त्याला सुयश िंचतले आिण रथ िंकवा हलक्या या 
बलैगाडीतून राजवा ातून याण करण्याची त्याला आ ा िदली. राजपुतर्ाबरोबर जे अमीर आिण 
मनसबदार गेले त्यामधे ज्याचंा उ ेख केला पािहजे ते हणजे स यदखानजहान, राजा जयिंसग, राजा 
िव लदास, अ ावदीर्खान आिण रशीद खान अन्सारी राजपुतर्ाच्या सेनासंभारात एक हजार अहदी, एक 
हजार बदुंकधारी आिण मो ा संख्येने पायदळी सैिनक होते. मोहीमेच्या खचार्साठी शाही खिजन्यातून 
अडीच लक्ष रुपयाचंी र म आगाऊ देण्यात आली होती आिण माळ याच्या खिजन्यावर आणखी दीड लक्ष 
रुपयाचें बेचनपतर् िदलेले होते.³⁹ 
 
राजपुतर् शुजा पर पर पर ाकडे जातो 
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जे हा राजपुतर् शुजा दिक्षणेत आला ते हा वाटेतच महाबतखानाने त्याची भेट घेतली आिण पर पर 
पर ाकडे चाल करून जाण्याचा त्याला स ा िदला.⁴⁰ मलकापूरहून खान जहान याची रवानगी 
िवजापूरच्या सरह ीवर असले या िज हयाचंी लूटमार करण्यासाठी करण्यात आली. यामधे मोगलाचंा 
उ ेश िवजापूरकराजंवळील दाणागोटा िहरावनू घेऊन पर ाकडे कुमक पाठिवण्यास त्याना ितबंध 
करण्याचा होता.⁴¹ बरूहाणपूर बरोबरचे आपले दळण-वळणाचे मागर् सुरिक्षत राहावते यासाठी 
महाबतखानाने जफरनगर, जालनापूर, शहागड आिण बीड येथे चौक्या थापन के या, आिण त्येक 
चौकीच्या यवि थत संरक्षणासाठी सैिनकाचंी तुकडी ठेवली.⁴² 
 
शहाजीच्या हालचाली 

मोिहमेत दुदवाने सुरवातीपासूनच अडचणी िनमार्ण होत गे या. शहाजीने िनजामशहाचा एक 
नातलग शोधून काढला आिण सुलतान हणून त्याचे नाव े ग्वाही िफरवली.⁴³ अशा तऱ्हेने भतूपूवर् 
िनजामशाही राजघराण्याब ल ज्यानंा थोडाफार आदर वाटत होता आिण मोगलािंवरू  ज्याना आकस 
वाटत होता त्या सवार्ना शहाजीने आप या िनशाणाखाली जमा केले आिण मोगलाचंी दिक्षणेमधून 
हकालप ी करण्याचा त्याने चगं बाधंला. िवजापूर बरोबर दो तीचे संबध अस यामुळे पर ावरील दबाव 
कमी हावा या दृ ीने साहिजकच त्याने आप या हालचालींची आखणी केली. त्याने जफरनगर येथे 
मोगलाचंी फळी तोडण्याचा यत्न केला परंतु शहाजीला परतवनू लावण्यासाठी, जु रपयत त्याचा 
पाठलाग करण्यासाठी, चाभंारग दा येथील त्याचे घर उध्व त करण्यासाठी आिण संगमनेरहुन त्याच्यावर 
पिरणामकारक दबाव ठेवण्यासाठी राजपुतर्ाने तीन हजार सैिनक देऊन खवास खान याची रवानगी केली. 
⁴⁴ 
 
खानजमानचे अपयश 

खान जमान हा परडा येथे आला आिण िक यापासून दोन मलै अंतरावर िज हयातूंन वैरण आिण 
गवत आणण्यासाठी त्याने आपली माणसे पाठिवली. त्याने आप या अिधकाऱ्यामंध्ये हुकमती वाटून िद या. 
अ ावदीर् खानाकडे त्याने तटबदंी खाली सुरंूग पेरण्याचे आिण तोफाचें मोच तयार करण्याचे काम 
सोपिवले. अ ावदीर् खानाच्या माणसावंर तोफाचंा मारा करून त्याचं्या गतीत अडथळे आणण्याचा यत्न 
िशबदंीने केला परंतु त्याचं्या जवळील मो ा तोफाचं्या आच्छादनाखाली त्यानी आपली गती चालू 
ठेवली. तरी देखील यश िमळण्याची अपेक्षा पूवीर्इतकीच दूर रािहली. खानजमान याच्या यत्नानंा 
भरीवपणा आणण्यासाठी महाबतखान याने राजा िव लदास याला पाठिवले परंतु पिरि थतीत सुधारणा 
झाली नाही.⁴⁵ 
 
बादशाही छावणीत आव यक व तंुचा तुटवडा 

सरतेशवेटी महाबतखानाने वतः मलकापूर सोडले आिण राजपुतर्ाबरोबर परङयाकडे कूच केली. 
आपली माघारीची वाट सुरिक्षत ठेवण्यासाठी आिण िशबदंीला कुमक पोहोचण्यास ितबधं हावा यासाठी 
त्यानी िक यापासून थो ा अंतरावर आपली छावणी िदली. परंतु एकाच िठकाणावर मोगलानंी गदीर् 
के यामुळे फार मो ा अडचणी िनमार्ण झा या. महाबतखानाने सवर् कारची सावधिगरी बाळग यानंतर 
देखील बादशाही छावणीत आव यक व तंुचा तुटवडा पडला आिण हणून दूर अंतरावर वैरण 
आणण्यासाठी तुक ाचंी रवानगी करणे भाग पडले. यामुळे आप या गिनमीका याच्या यु  तंतर्ाचा उपयोग 
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करण्याची, बादशाही तां ाना अटकाव करण्याची आिण उपासमारीने भकेु मरण्याची मोगलावंर पाळी 
आणण्याची संधी शतर्लुा िमळाली. 
 
महाबतखानाचे िशक तींने मलायन 

एका संगी तर शतर्चु्या जवळ-जवळ दहा हजार सैिनकानंी महाबतखानाची क डी केली. त्याच्या 
आघाडीचे नेतृत्व असले या महेशदास राठोड आिण रघुनाथ भ  याचंी ह ेखोराबंरोबर भीड पडली आिण 
त्यातील एकूण एक माणूस मारला गेला. या नुकसानीमुळे महाबतखानाची मोठी चमत्कािरक पिरि थती 
झाली. परंतु निशबाने खान दौरान त्याच्या मदतीसाठी वळेेवर आला. त्याच्या आगमनामुळे शतर् ुनाउमेद 
झाला, त्याचंी फळी मोडली आिण त्यानें पलायन केले.⁴⁷ शतर्कुडून असे अचानक ह े वारंवार होत असत. 
या ह याचंा बादशाही फौजानंा सतत जाच होव ूलागला. 
 
पर ावरील िशबंदीचा शौयार्चा ितकार 

त्यािशवाय िक यावरील िशबदंी आपली कामिगरी अितशय जागरूकपणे पार पाडीत होती. त्यानी 
तटबदंीखाली भरण्यात आलेला त्येक सुरंूग शोधून काढला आिण या सुरंूगातील दारू तरी काढुन 
टाकली⁴⁸ िंकवा ती पाण्यात िभजवनू तरी टाकली. काही काळानंतर अ ावदीर्खानाच्या मोचार्मधील एक 
सुरंूग पुरा करण्यात आला आिण िशबदंीच्या लक्षात येणार नाही अशा तऱ्हेने तो भरण्यात आला. 
राजपुतर्ाच्या समक्ष त्याचा फोट करण्यात आला आिण जरी त्या सुरंूगाने एक बुरूज उडवनू िदला तरी 
तटबदंीला आत घुसण्याइतके िंखडार त्यामुळे पडले नाही. या अपयशाने वढेा घालून बसले या सैिनकाचं्या 
उत्साहावर िवरजण पडले आिण असाच यत्न पुन्हा करून बघण्याची आशा अितशय दुरावली.⁴⁹ 
 

यात भर हणून की काय महाबतखान आिण खान दौरान याचं्यामध्ये कटूपणा िनमार्ण झाला. खान 
दोरान हा नेहमी महाबतखानाची सुटका के याची बढाई मारत असे.⁵⁰ महाबतखान हा िचडखोर बनला 
आिण आप या अिश  वतर्नाने त्याने इतर अिधकाऱ्यानंा देखील दुखावले. ते सवर् एकजुटीने त्याच्या िवरू  
गेले आिण त्याच्या बेतातं मोडता घालण्याची कोणतीही संधी त्यानी सोडली नाही. अशा पिरि थतीत 
यशािवषयी िनराशा होऊन त्याने राजपुतर्ाला वढेा उठिवण्याचा स ा िदला. त्यानुसार बादशाही फौजानंी 
आपली छावणी मोडली आिण बुरहाणपुरकडे माघार घेतली.⁵¹ 
 
महाबतखानाचा मृत्यु 

दौलताबाद येथे िमळाले या नेतर्िदपगक िवजयानंतर परडा येथे आले या अपयशाने 
महाबतखानाचा अितशय पाणउतारा झाला. बादशहाने अितशय कडकपणे त्याची िनभर्त्सना केली आिण 
सवर् सैन्यासहीत ताबडतोब परतण्याचा राजपुतर् शुजा याला हुकूम िदला.⁵² महाबतखानाचे अगोदरच 
उतारवय झालेले होते आिण या उघड-उघड झाले या मानहानीचा त्याच्या कृतीवर गंभीर पिरणाम 
झाला. त्याला नाडी णाची यथा होती आिण हे दुखणे आता िवकोपाला गेले त्याचा मुलगा खान जमान 
याच्या दरबाराकडील पलायनामुळे तो अिधकच उदािसन झाला आिण अखेर-अखेर त्याच्या मनाचा तोल 
जाऊ लागला. त्याला आत्मसंयमन करता येईनासे झाले आिण परडा िक यािवरू  पुन्हा यत्न 
करण्यासाठी हणून तो बुरहाणपुरच्या बाहेर छावणी देऊन रािहला. परंतु त्याच्या वाढत्या दुबर्लतेमुळे तो 
अिधक िवषण्ण झाला आिण अशाच बेभान मनि थतीच्या भरात त्याने चार हजार अ फी आप या 
सेवकामध्ये वाटून टाक या, त्याला िमळाले या लूटीतील िश क त्याने सीलबदं केली आिण ितची 
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दरबाराकडे रवानगी केली. यानंतर लवकरच त्याच्या मृत्यबरोबर त्याच्या यश वी परंतु शोकपयर्वसायी 
अ या जीवनाची अखेर झाली. ही घटना ऑक्टोबर १६३४ मध्ये घडली.⁵³ 
 
िवजापूरमधील अ व थता 

त्याच्या मृत्युमुळे दिक्षणेमध्ये अितशय ग धळाची पिरि थती िनमार्ण झाली आिण शहाजीने आप या 
हालचाली पुन्हा एकदा सुरू के या. परंतु िवजापुरकडून आकर्मण झा याची कुठेही न द नाही. याचे कारण 
शोधण्यास आप याला दूर जाण्याची जरूरी नाही. या सुमारास म तफाखान आिण खवासखान या 
दोघाचं्या पक्षोपक्षीय भाडंणाने िवजापूर मधील वातावरण अ व थतेचे होते. खवासखानाने राज्यकारभाराचा 
ताबा आप याकडे घेतला होता आिण त्येकाबरोबर त्याचे दोन हात होत होते. त्याचा उजवा हात हणजे 
मुरारी पडंीत हा होता. खवासखानाचा त्याच्यावर पूणर् िव ास होता आिण तो त्याला अितशय मानीत असे. 
सुलतान त्याच्या हातातील िन वळ बाहुले बनला आिण त्याने सािंगत या माणे हुकुमावंर आपली द तखत 
करू लागला. अखेर बादशाही िश ा आप या हाती सोपिवण्याब ल मु तफाखानाला हुकूम करावा यासाठी 
त्याने महमद आिदलशहाचे मन वळिवले. हा िश ा दुसऱ्या इ ाहीमच्या कारिकदीर्पासून मु तफाखानाच्या 
ता यात होता. त्याने जे हा या गो ीस नकार िदला ते हा खवासखानाने त्याला कैद करवीले.⁵⁴ 
 
शहाजहानला खूष करण्याचे खवासखानाचे यत्न 

जे हा शहाजहान याचे बुंदेलखंडामध्ये आगमन झाले आिण त्याच्या दिक्षणेवर चाल करून 
जाण्याच्या िनयोजीत बेताची खबर खवासखानाला िमळाली ते हा त्याने अितशय िंकमती असे नजराणे 
देऊन शखे डबीर याला मोगल दरबाराकडे पाठिवले. यामधे तीस हजार होन इतक्या िंकमतीचा एक 
नीलमणी होता. परंतु जे हा खवासखानाचे अरेरावीचे वतर्न बादशहाच्या नजरेस आणून देण्यात आले ते हा 
त्याने वकीलाची भेट घेण्यास नकार िदला.⁵⁵ िंहिदया येथून शहाजहान याने आिदलशहाला 
पाठिवण्यासाठी एक फमार्न तयार केले आिण ते मकर्मतखान याच्याबरोबर रवाना केले.⁵⁶ या फमार्नातील 
मजकूर अितशय िच वधेक आहे, कारण त्यामधे धाकदपटशा आिण सौजन्य, मनधरणी आिण ताकीद याचें 
चमत्कारीक िम ण आहे. या मजकुरातून िवजापूरबाबतच्या शहाजहान याच्या धोरणाने कसा आकार 
घेतला, आिदलशहाला सवलती देण्याची त्याची कशी इच्छा होती आिण जरूर पड यास आपली इच्छा 
बळाच्या जोरावर लादण्याची त्याची कशी तयारी होती याचे हुबेहुब िचतर्ण आप याला बघावयास िमळते. 
 
खवासखानाचा अधःपात आिण खून 

परंतु हे जे काही यवहार झाले त्याचंी सिव तर मािहती देण्याचे अगोदर िवजापूरच्या 
इितहासातील ज्या काही घटनानंी त्याचं्या मोगलाबंरोबरील संबधंावंर भाव पाडला त्याचंी न द घेणे जरूर 
आहे. मु तफाखान याला कैद के यावर खवासखान याने अितशय अिनबध अशा वागणुकीला सुरवात 
केली. त्याच्या िवरू  असंतोषाची झपा ाने वाढ होत गेली आिण िस ीिरहान याच्या नेतृत्वाखाली एका 
पक्षाने त्याला उघड उघड िवरोध करण्यास सुरवात केली. हाच िस ी िरहान पुढे इखलासखान हणून 
मान्यता पावला. रणदु ा खान याच्या सकर्ीय पाठीं याने िस ीिरहान याने खवासखानाचा खून घडवनू 
आणला आिण मुरारी पंडीत या त्याच्या आवडत्या स ागाराची त्याच मागार्ने रवानगी केली.⁵⁷ 
खवासखानाच्या खूनाच ताबडतोब पिरणाम झाला आिण तो हणजे मु तफाखानाची सुटका आिण पेशवा 
हणून झालेली त्याची नेमणूक. परंतु काही काळ तरी िवजापूर दरबारातील वातावरण अिव ास आिण 
संशय यानी भरलेले रािहले. 
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मकर्मतखान याचा अहवाल 

जे हा मकर्मतखान हा िवजापूर येथे येऊन पोहोचला ते हा त्याला तेथे चमत्कारीक पिरि थती 
अस याचे आढळून आले. तरीसु ा महमद आिदलशहा याने त्याचे सन्मानपूवर्क वागत केले आिण त्याला 
घेण्यासाठी तो बडखेड येथे आला. दर यान मु तफाखानाने परत अिधकारावर आ यावर आपला जावई 
अबुलहसन याला आिदलशहाच्या हातून नुकतेच जे िव ासघाताचे वतर्न झाले होते त्याब ल बादशहाकडे 
क्षमा मागण्यासाठी पाठिवले. त्याच्या बरोबर रणदु ा खानाचा ितिनधी काजी अबु सैद हा गेला. 
आसफखानाच्या तफ वकीलानंा बादशहा समोर रूजू करण्यात आले. िवजापूरहून त्यानंी जे नजराणे 
आणले होते ते त्यानी बादशहा समोर ठेवले.⁵⁹ 
 
िवजापुरची नासधूस आिण मानहानी 

परंतु मकर्मतखान याने सादर केलेला अहवाल हा ितकुल होता. कारण िवजापूरी उमरावामंधे 
शतर्तु्वाची भावना असलेली त्याला िदसून आली होती. यामुळे शहाजहान याच्या मनात बदल झाला आिण 
त्याने आप या अिधकाऱ्यानंा िवजापूरवर ह ा करण्याचा हुकूम िदला⁶⁰ आिदलशहाच्या दयात धडकी 
भरिवण्याचा जर का मोगलाचंा उ ेश असला तर मोगलाचं्या ितन्ही सेनापतीनी⁶¹ लूटारू कृत्ये करून 
िवजापूरच्या दुदवी देशात जी जाळपोळ आिण क ली के या यामुळे त्याचंा हेतू पूणर् पणे साध्य झाला. 
मु ताफाखान आिण रणदु ा खान या दोघामधे बादशहाबरोबर तह घडवनू आणण्याबाबत आता 
एकवाक्यता िनमार्ण झाली. त्यानंी आपाप या ितिनधींना मोगलाबंरोबर ताबडतोब तह घडवनू 
आणण्याबाबत सूचना िद या. परंतु जे हा आसफखानाने आिदलशाही विकलानंा बादशहाच्या समक्ष नेले 
ते हा त्याने आिदलशहाच्या दुट पी धोरणाब ल अितशय कडवटपणे तकर्ार केली. या सुमारास 
अिदलशहाचे ४ वकील मोगल दरबारात वा त य करून होते. बादशहाचा सतंाप इतक्या पराकोटीला 
पोहोचला की खवासखानाने दरबारात पाठिवले या शखे डबीर आिण शहा दाऊद यानंा ठार मारण्याचा 
त्याने हुकूम िदला. परंतु आसफखानाने मध्य थी के यामुळे त्याचं्या जीवावरचे संकट टळले.⁶³ 
 
अबुलहसन याचे शांतता थािपत करण्याचे यत्न, तह 

बादशहाच्या संतापाने घाबरून न जाता अबुल हसन याने त्याची सवर् बाबतीत समजूत घालण्याचे 
आिण त्याचे समाधान करण्याचे आपले यत्न चालू ठेवले. सरतेशवेटी शहाजहान याने िवजापूर बरोबर तह 
करण्यास आपली मान्यता िदली आिण तहाच्या अटींचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार 
आिदलशहाने मोगलाचें सावर्भौमत्व मान्य करावयाचे होते, तहाब ल पेशकश हणून वीस लक्ष रुपये 
ावयाचे होते, गोवळक ाबरोबर शातंतेचे संबधं ठेवावयाचे होते, आिण कुतुबशहा बरोबरील भाडंणाचं्या 
संबधंात, बादशहाच्या मध्य थी करता अशी भाडंणे सादर करावयाची होती. त्यािशवाय वरील अटीनुसार 
शहाजहान याने िवजापूरच्या सरह ी िनि त के या आिण िनजामशाही देशाचा काही भाग आिदलशहाला 
तोडून िदला. अखेरची अट अशी होती की दोन्ही पक्षानंी पर पराचं्या अिधकाऱ्यानंा पर परापंासून 
िफतवावयाचे न हते. या अटीनुसार शहाजीने जु र आिण िंतर्बक याचंा ताबा न िद यास त्याला शरण 
आणण्याचे कामी आिदलशहाने मोगलाबंरोबर सहकायर् करण्याचे कबूल केले महमद आिदलशहाने जे हा 
या अटींना आपली मान्यता दशर्िवली ते हा शहाजहान याने ६ मे १६३६ रोजी एक िवधीयुक्त फमार्न 
पाठिवले. या फमार्नावर िंहगळूात बुडिवले या बादशहाच्या पजं्याचा ठसा उमटिवण्यात आलेला होता. 
परमे र आिण महमद पगंबर यानंा आवाहन करून त्या फमार्नात ज्या अटी नमुद करण्यात आले या होत्या 
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त्या पुऱ्या करण्याचे बादशहाने वचन िदले होते. त्याचवषीर्च्या जुलै मिहन्याच्या ११ तारखेला िवजापुरहून 
भेटी घेऊन मकर्मतखान आला.⁶⁴ 
 
शहाजहान याने आिदलशहाच्या वागणुकीवर घेतलेला आके्षप आिण त्याबाबतचा पिहलाच संग 

अतःपर महमद आिदलशहाच्या मृत्युपयत मोगल आिण आिदलशाही दरबार याचं्या मधील संबध 
सवर्साधारणपणे शातंतेचे रािहले. तथापी दोन संग असे िनमार्ण झाले की शहाजहान याला आिदलशहाला 
ताकीद ावी लागली. इ.स. १६४२-४३ मधे मु तफाखानाच्या स ेत झाले या अमयार्द वाढीमुळे संतापून 
जाऊन आिदलशहाने त्याला कैद केले. यामुळे शहाजहान नाखूष झाला कारण मु तफाखान हा मोगलाचंा 
पक्षपाती होता. या कारणा तव शहाजहान याने आिदलशाही वकील िमरजा र ब याला अडकवनू ठेवले 
आिण मु तफाखानाची सुटका करण्याचा हुकूम आिदलशहाला देण्यासाठी त्याच्या बरोबर िमरजा मुज फर 
हूसेन खवाफी याला पाठिवले. जे हा बादशाही वकील िवजापूर येथे पोहोचला ते हा महमद आिदलशहा 
याने बादशहाच्या आ ाचें पालन केले आिण मु तफा खानाची पूवीर्च्या जागेवर पुन्हा नेमणूक केली.⁶⁵ 
 
शहाजहान याने आिदलशहाच्या वागणुकीवर घेतलेला आके्षप आिण त्याबाबतचा दुसरा संग 

मोगल स ाटाचे आ ापालन करून महमद आिदलशहा याने जो तह ा त करून घेतला तो 
त्याच्या देशाला फारच लाभदायक ठरला. उ रेकडून आकर्मण होण्याच्या काळजीतून मुक्त झा यामुळे 
आिदलशहाने दिक्षण-कनार्टक िंजकून आप या राज्याच्या मयार्दा वाढिव या. “अशा तऱ्हेने त्याच्या 
कारकीदीर्त िवजापूरच्या राज्याने िव तार, सामथ्यर् आिण मोठेपणा याचंी कमाल मयार्दा गाठली. साऱ्या 
भारतीय उपखंडात अरबी समुदर्ापासून ते बगंालच्या उपसागरापयत त्याचे राज्य पसरलेले होते.”⁶⁶ 
शहाजहान याने या व तूि थतीला मान्यता िदली आिण १६४८ मध्ये त्याला शहा ही पदवी िदली.⁶⁷ न याने 
झाले या या सन्मानामुळे िवजापूरच्या सुलतानाचा िदमाख वाढला. िक याच्या बाहेर एका भ य ासादात 
त्याने दरबार भरिवण्यास सुरवात केली, उघ ा मदैानात तो ह ींच्या झुंजी पाहु लागला आिण आप या 
मुख उमरावाला त्याने खान-खानान ही पदवी बहाल केली.⁶⁸ यावर शहाजहान याने त्याला ताकीद वजा 
असे एक पतर् िलहले. महमद आिदलशहाने कसलाही िवरोध न दाखिवता माघार घेतली आिण त्याने सुरू 
केलेली उ टपणाची था सोडून िदली.⁶⁹ शहाजहानचा आिदलशहावर नाखूष होण्याचा हा दुसरा संग 
होता. 
 
औरंगजेबाची िवजापूरवर वारी 

४ नो हबर १६५६ रोजी महमद आिदलशहा हा मरण पावला. त्याच्या मागून त्याचा मुलगा अली हा 
गादीवर आला. राजपुतर् औरंगजेब या सुमारास दिक्षणेचा सुभेदार होता. त्याची लोभी नजर िवजापूरवर 
पडली. न या सुलतानाचा जन्म संशया पद कुळात झालेला आहे आिण साऱ्या राज्यात अितशय ग धळाची 
पिरि थती आहे या सबबींवर त्याने िवजापूरच्या राज्यावर वारी करण्याची परवानगी देण्यासाठी आप या 
बापाचे मन वळिवले. शहाजहान याने अशी इच्छा कट केली की औरंगजेबाने “मीर-जु ला याला बरोबर 
घेऊन िवजापूरच्या सरह ीकडे कूच करून जाव ेआिण शक्य झा यास सारे राज्य िंजकाव;े नाहीतर १६३६ 
च्या तहा माणे जुन्या अहमदनगर राज्याचा जो भाग िवजापूरला तोडून देण्याचे आला होता तो िंजकून 
घ्यावा आिण जर का िवजापूरने दीड कोट रुपये नुकसान भरपाई िद यास, बादशहाच्या नाव ेनाणी पाडून 
त्याचे सावर्भौमत्व मान्य के यास आिण िवजापूरमधील यासपीठावंरून बादशहाच्या िवरूदावलींचे 
सावर्जिनक िरत्या पठण के यास िवजापूरच्या देशाला त्याने कोणत्याही कारे धोका पोहोचव ूनये” जर 
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का दुसऱ्या कारात िदलेले पयार्य त्यक्षात अमलात आणले गे यास औरंगजेबाने त्याच्या िनशाणाखाली 
जे चडं सैन्य जमा झालेले होते त्याचा उपयोग गोवळक डा िंजकण्याचा कामी करावयाचा होता. 
राजपुतर्ाने मोहीमेची सुरवात बऱ्याचशा आिदलशाही अिधकाऱ्याना भरपूर लाच चारून आप याकडे फुस 
लावनू केली. त्यानंतर त्याने िवजापूर राज्यात वशे केला आिण बीदरला वढेा िदला. िक याचे रक्षण 
िस ी-मजार्न याने मो ा शौयार्ने केले. परंतु अचानक झाले या फोटामुळे तो जे हा जबर जखमी झाला 
ते हा त्याच्या अनुयायानंी माघार घेतली. यानंतर ज्या िठकाणाला मोगलानंी वढेा िदला ते हणजे 
क याणी. चार मिहने वे ात िटकाव धर यानंतर हेही िठकाण पडले. िवजापूरचा मागर् आता खुला झाला 
होता परंतु अचानक औरंगजेबाला यु  बदं करण्याचा हुकूम िमळाला आिण त्याने आिदलशहाबरोबर तह 
केला. या तहा माणे आिदलशहाने बादशाहाने ठरिवलेली नुकसान भरपाईची र म देण्याचे आिण बीदर, 
क याणी, परडा, िनजामशाही कोकणातील सवर् िक े आिण वागंीचे इतर िज हे मोगलानंा तोडून देण्याचे 
कबूल केले.⁷⁰ 
 
गोवळक डा 

बहमनी घराण्याची राजिन ा झुगारून देणारा सुलतान कुलीकुतुबशहा हा शवेटचा अिधपती होता. 
⁷¹ त्याने ज्या राजघराण्याची थापना केली त्या घराण्याने त्यातील सुलतानाच्या शौयर् आिण साहस या 
गुणावंर मान्यता िमळिवली नसली तरी देखील शातंतापूणर् सहजीवनाचा िवकास घडवनू आण याच्या 
ेयावर त्या घराण्याला िन ीत अिधकार सागंता येईल. त्या घराण्यातील बहुतेक सुलतान चैनीच्या 
जीवनाला चटावलेले होते. आिण यामधेच त्यानी त्याचें शजेारी आिण त्यात या त्यात मोगल बादशहा 
याचं्या बरोबर जे अितशय दुबळे आिण शरणागतासारखे धोरण वीकारले त्याचे प ीकरण िमळते. या 
घराण्याच्या इितहासात कुतुबशाही सुलतानानंी अितशय नतर्दीपक असे ल करी िवजय िमळिव याचे 
आप याला फारसे आढळून येत नाही. तर या उलट लढाईच्या मदैानातून गोवळक ाच्या सुलतानानी 
पलायन के याचे संगच आप या नजरेस येतात. असे जरी असले तरी या घराण्याच्या इितहासात असे 
काहीतरी अग य आहे की त्यामुळे आप याला त्याब ल सहानुभिूतबरोबर कौतुक देखील वाटते. 
 
मोगलांबरोबरील संबंध 

अकबराचा समकालीन महमद कुलीकुतुबशहा हा होता. हा या घराण्यातील पाचवा सुलतान. जरी 
दिक्षणेतील इितहासकार अकबराबरोबरील त्याच्या संबंधाची न द ठेवीत नाही. तरी देखील अकबरनामा या 
गंर्थात गोवळक ाकडून भेटी िमळा याचा अधून-मधून उ ेख आहे.⁷² तसे बिघतले तर ही गो  इतकीशी 
महत्वाची नाही कारण मध्ययुगीन कालखंडातील स ाटामंधे पर परातं मिैतर् दाखल भेटींची देवाण घेवाण 
करण्याची जी एक रूढ था होती तीचाच वरील गो  हणजे एक भाग होता. यामधून ताबेदारीचा वीकार 
अथवा सावर्भौमत्वाला मान्यता या गो ी सूिचत होत नाही. जहागंीर बादशहाच्या कारिकदीर्त थम महमद 
कुली आिण त्याचा वारस महमद कुतुबशहा यानी मोगलािंवरू  मलीक अंबर याचा सातत्याने पाठपुरावा 
केला. िवजापूरने त्याच्याकडे आप या सैन्याची रवानगी केली तशी न करता त्यानी त्याला ामुख्याने 
दर् याची मदत केली. राजपुतर् शहाजहान याने दोन वळेा जो दबाव आणला त्यामुळे महमद कुतुबशहा याला 
िनजामशहाचा पक्ष सोडावा लागला. व तुि थती अशी होती की दिक्षणेच्या राजकारणात वतःला गुंतवनू 
घेण्याच्या महमद कुतुबशहा हा अगदी िवरू  होता. 
 

दुदवाने महमद कुतुबशहाच्या कारकीदीर्ची सिव तर न द आप याला उपल ध नाही आिण 
आप या मािहतीचे एकमेव साधन हणजे समकालीन मोगल इितहासकार हे होत. परंतु या राज्याच्या 



 

अनुकर्मिणका 

अंतगर्त इितहासावर त्याचं्याकडून फारसा काश टाकला जात नाही. मोगलाबंरोबरील संबधंाबाबत एक़च 
महत्वाची घटना आहे आिण ती हणजे १६२१ मध्ये महमद कुतुबशहाने २० लक्ष रुपये दाखल देण्यास 
िदलेली कबुली हे होय. कुतुबशहाचा हा वाटा अिधकात अिधक होता कारण िवजापुरला एक लक्ष ऐंशी 
हजार आिण अहमदनगरला फक्त एक लक्ष वीस हजार ाव ेलागणार होते. एका वषार्नंतर राजपुतर् 
शहाजहान याने जे हा बडं केले ते हा गोवळक ाच्या सुलतानाने त्याला आप या देशातून ओिरसाकडे 
जाऊ िदले आिण इतकेच न हे तर त्याला दर् याची मदत िदली.⁷³ 
 
अबदु ा आिण शहाजहान 

३१ जानेवारी १६२६ रोजी महमद कुतुबशहा मरण पावला आिण त्याचे जागी त्याचा साडे अकरा 
वषार्चा लहान मुलगा अबदु ा हा गादीवर आला. कालानुगतीक चालत आले या थेनुसार समकालीन 
स ाट गादीवर आले या न या सुलतानाचे अिभनंदन करण्यासाठी दुतानंा पाठिवत असत. दुसऱ्या इ ाहीम 
आिदलशहाने शहा अबुल हसन याला पाठिवले आिण दुसऱ्या मुतर्जा िनजामशहाने शहा मीर जाफर याची 
रवानगी केली. जरी शहाजहान अजून बादशहा झाला न हता तरी भतूपूवर् सुलतानाने त्याला िदले या 
मदतीब ल कृत तेचे िनदशर्क हणून त्याने इखलासखान कजवीनी याला गोवळक ाकडे पाठिवले. 
तेथे त्याचे सन्मानपूवर्क वागत झाले आिण योग्य त्या िश ाचार पालनानंतर त्याला परत जाण्याची 
परवानगी देण्यात आली.⁷⁴ सुलतानाच्या अ ानपणात राज्याचा कारभार हा अिधकाऱ्याचं्या स ागार 
मंडळाकडून चालिवण्यात येत असे. या अिधकाऱ्यामंधे पर पराबं ल मत्सराची भावना होती. महमद 
कुतुबशहाच्या मृत्युनंतर शहा महमद याला पेशवा हणून नेमण्यात आले परंतु एक ाने जबाबदाऱ्या पार 
पाडणे त्याच्या कुवती पलीकडचे अस याने त्याच्या बरोबर काम पाहण्यासाठी हणून शखे महमद याला 
नेमण्यात आले. 
 
अ ानपणातील राज्यकारभार 

त्याला सहायक पेशवा हा िकताब आिण डबीर ही अिधकाराची जागा देण्यात आली. मन्सुर या 
िनरक्षर हबशाला मीर जुमला हणून नेमण्यात आले. त्याने ा हणानंा आ य िदला आिण अथर्िवषयक 
बाबींचा कारभार संपूणर्पणे त्याचं्यावर सोपिवला.⁷⁶ या नेमणुकाचंा उ ेख केलेला आहे याचे कारण त्याचंा 
कुतुबशहा आिण मोगल बादशहा याचं्या संबधंावर अ त्यक्ष असा पिरणाम झालेला आहे. 
 
मुहीउ ीन याची वकीलात 

गादीवर आ यानंतर शहाजहान याने शखे मुही-उ ीन याला गोवळक ाकडे पाठिवले. तो 
राजधानीजवळ आ यानंतर मीर कासीम याने त्याचे वागत केले. कुतुबशाही दरबारात त्याचे वा त य 
असताना त्याच्यामधे आिण शहा महमद याच्यामधे गैरसमज िनमार्ण झाले. शहा महमद याने त्याला योग्य 
अशी वागणूक िदली नाही. लवकरच त्याची बडतफीर् झाली आिण त्याच्या जागी शखे महमद याला 
नेमण्यात आले. शखे महमद हा लायक आिण िततकाच कावबेाजही होता. दरबारी िरती-िरवाजाचें 
काटेकोरपणे पालन हाव ेअशा मताचा तो होता. ही गो  शखे मुही-उ ीन याला नापसंत होती. त्याने शखे 
महमद याच्या बरोबर िश ाचाराला न साजेशी वागणूक केली. त्याच्या वतर्नाब ल तकर्ारवजा असे पतर् शखे 
महमद याने आसफखान याला िलिहले आिण पिरणामी शखे मुहीउ ीन याची आसफखानाने खरडप ी 
काढली.⁷⁶ जे हा शहाजहान हा दिक्षणेत आला ते हा गोवळक ाहून भेटी घेऊन शखे मुहीउ ीन हा 
वफाखानाबरोबर परतला. या भेटी बादशहाला २३ माचर् १६३१ रोजी नजर करण्यात आ या.⁷⁷ 



 

अनुकर्मिणका 

 
कुतुबशहाला वाटलेली िभती : खेडपारचा पाडाव 

दिक्षणेत फार मो ा सैन्याची उपि थती आिण िवशषेतः नसीरीखानाने कंधारला िदलेला वढेा 
यामुळे कुतुबशहा भयभीत झाला. त्याने मोगलाचं्या आकर्मणािवरु  आप या सरह ीवर ग त 
घालण्यासाठी हणून आदमखान हबशी, ऐन-उल-मु क आिण अ ाकुली तुकर्  सरदार याचंी रवानगी 
कौलासकडे केली. परंतु दोन्ही बादशहा मध्ये असले या मिैतर्च्या संबधंात िबघाड होईल अशी काहीही 
घटना या भागात झाली नाही. या उलट ओिरसाचा लढाऊ वृ ीचा सुभेदार बाकरखान नज्म सानी याने 
िडसबर १६३० मध्ये मन्सुरगडचा िक ा आप या ता यात घेतला. यावरून असे िदसते की त्याला 
कुतुबशाही देशात आणखी पुढे मुसंडी मारावयाची होती. १६३१ च्या सुरवातीला त्याच्या िवरू  
पाठिवण्यात आले या काही अिधकाऱ्याचंा त्याने पराभव केला. परंतु अबदु ाने ही गो  शहाजहान याच्या 
िनदशर्नास आणली ते हा त्याने सीमेवरून परत िफरण्याचा बाकरखान याला हुकूम िदला. 
 
शहा-अली-बेग याची गोवळक ाकडे रवानगी 

शहाजहान याने लवकरच वफाखान याला िनरोप िदला आिण त्याच्याबरोबर शहा-अली-बेग या 
एकहजारी मनसबदारी रवानगी केली. वाटेत वफाखान हा मरण पावला. त्यावळेी त्याचे वय ऐंशी वषार्चे 
होते. शहा-अली-बेग हा एकटाच हैदर्ाबादकडे िनघाला.⁸⁰ राजधानी जवळ फसीहु ीन महमद याने त्याचे 
वागत केले. २४ नो हबर १६३१ रोजी त्याला शहाचे भेटीस नेण्यात आले. त्याने शहाजहानकडून बरोबर 
आणलेले पतर् कुतुबशहाला िदले. या पतर्ात शहाजहान याने फार मो ा रकमेची आिण त्याच माणे काही 
रत्नाचंी कुतुबशहाकडे मागणी केली होती. अबदु ा िंकवा तसे पािहले तर त्याचे स ागार या मागण्या पुऱ्या 
करण्याच्या िवरु  होते. परंतु त्याचवळेी त्याचं्या मनात मोगल बादशहाच्या ल करी सामथ्यार्ब ल दहशत 
देखील होती. कुतुबशहाच्या नशीबाने या सुमारास मोगलाचें सारे सैन्य आसफखानाच्या हाताखाली 
िवजापूरच्या मोिहमेत गुंतलेले होते. या हालचालीं मधून काय िन प  होते यावर कुतुबशहा मो ा उत्कंठेने 
नजर ठेवनू होता. त्याने मोगल वकीलाला िनरिनराळी वचने देऊन गुंतवनू ठेवले आिण त्याला परत 
पाठिवण्याब ल शहाजहानकडून वारंवार हुकूम येत असताना देखील त्याने त्याला अटकावनू ठेवले. परंतु 
जे हा िवजापूरमधे मोगल सैन्याची दाणादाण झा याच्या बात या त्याला िमळा या ते हा त्याने मोगल 
वकील शहा-अली-बेग याची कोणतेही िश ाचार पालन न करता हकालप ी केली.⁸¹ 
 
गोवळक ामधील उत्सव समारंभ आिण इतर घटना 

शहाजहान जे हा उ रेकडे परतला ते हा तो संग गोवळक ामधे मोठे उत्सव समारंभ करून 
साजरा करण्यात आला.⁸² या नंतरच्या चार वषार्त मोगलाकंडून फारच थोडा ह तके्षप झाला. अबदु ाची 
इच्छा देखील वतःला अिल त ठेवण्याची होती आिण जे हा दौलताबादला महाबतखानाने वढेा िदला 
त्यावळेी दौलताबादवरील दबाव कमी करण्याच्या त्याच्या यत्नात आप याशी सहकायर् करावे असे जे हा 
त्याला महमद आिदलशहा याने सािंगतले ते हा त्याने मुग्धता वीकारली.⁸³ तर या उलट मोगल िवरोधी 
धोरणाब ल कु िस  असले या खवासखानाचा पाडाव होण्याच्या कार थानात कुतुबशहाने मो ा 
िहरीरीने भाग घेतला. त्याच माणे जे हा अबदु ा खान िफरोज जंग आिण खान दौरान हे जुजहारिंसग 
याचा पाठलाग करीत गोवळक डा राज्याच्या सरह ीपाशी आले आिण मत बडंखोराच्या हयात असले या 
नातेवाईकानंा हवाली करण्याची मागणी त्यानंी केली ते हा कुतुबशहाने मागणी मान्य केली. परंतु 
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कुतुबशहाची ही शरणागती भीतीच्या पोटी िनमार्ण झाली होती कारण दौलताबादकडे शहाजहान याने चाल 
के याची बातमी गोवळक ापंयर्त पोहोचली होती.⁸⁵ 
 
कुतुबशहा आिण मोगल यांच्यामधील संबंधामंधे झालेला बदल 

साराशं आप याला असे आढळून येईल की दुसऱ्या कोणत्याही गो ी पेक्षा मोगल आिण कुतुबशहा 
याचं्यामधील राजनैितक संबधंावंर भीतीचा भाव अिधक होता. परंतु ते युग ल करशाहीचे होते आिण अ या 
युगात दुसरी कोणतीच गो  अपेक्षीत न हती. भाडंणाचा िनकाल तलवारीच्या मध्य थीने लावनू घेण्यास 
कुतुबशहा हा अितशय नाखूष होता आिण ते दु  िविधलीखीत चुकिवण्याचा त्याने नेहमी दर् याच्या मदतीने 
यत्न केला. परंतु जे हा एकदा गोवळक ाची संप ी शहाजहानच्या नजरेत भरली ते हा त्याच्या 
मागण्या अिधकािधक वाढत गे या आिण त्याच्या धमक्यानंा अिधक ती ता आली. परंतु त्याच्या 
दिक्षणेमधील दुसऱ्या आगमनाबरोबर दोन्ही राज्यामधील संबधंाचं्या इितहासात एक नवीन पायंडा पडणार 
अशी िचन्हे िदसू लागली. अजून पयत आप या सावर्भौमत्वाच्या अिधकृत मान्यतेबरोबर कुतुबशहा कडून 
अधून मधून पाठिव या जाणाऱ्या भेटींवर शहाजहान खूष होता. परंतु आता त्याला काहीतरी अिधक पाहीजे 
होते. 
 
गोवळक ाच्या सावर्भौमत्वाचे वरूप 

या िठकाणी गोवळक डा राज्याचे राजकीय थान काय होते याब ल थोडासा उ ेख के यास ते 
अनुिचत ठरणार नाही. पिहला सुलतान कुलीकुतुबशहा हा आप या नाव ेखुत् याचे वाचन करीत असे आिण 
त्याने िशया धमार्ची राज्यधमर् हणून थापना केलेली होती. त्याच्या वारसानंी त्याच थेचे अनुकरण केले. 
िवजापूर िंकवा अहमदनगर याचं्या सुलतानां माणे गोवळक ाचा संबध इराणबरोबर १७ या शतकाच्या 
सुरवातीपयर्त आला नाही. गोवळकोडा येथे इराणच्या वकीलाचे १६०३ मधे आगमन झा याचे आप याला 
वाचावयास िमळते. त्याने महमद कुली-कुतुबशहा याच्यासाठी ताज आणला. कुतुबशहाने इराणच्या 
शहाला आपले अिभवादन सादर करण्यासाठी थम कंबर-अली आिण नंतर मेहदी कुली सुलतान तालीश 
याला पाठिवले.⁶⁸ यापुढे दोन्ही दरबारात वारंवार वकीलाचंी देवाण घेवाण झाली. दोन्ही स ामधे हे जे 
घिन  संबध िनमार्ण झाले त्याचा एक पिरणाम झाला आिण तो हणजे गोवळक ामधे शहाच्या नावाचा 
खुत् यामधे समावशे झाला. हा बदल के हा झाला हे िन ीत पणे सागंता येणार नाही परंतु शहाजहान याने 
त्याब ल जे हा तकर्ार केली ते हा ही था अि तत्वात होती. थोडक्यात गोवळक डा राज्याची ऐिहक आिण 
अध्याित्मक िन ा ही इराणचा शहा आिण मोगल बादशहा याचं्यामधे िवभागली गेली होती. अशा कारची 
पिरि थती शहाजहान याला अस  झाली. पिहली गो  हणजे तो वतः सु ी होता आिण हणून त्याच्या 
माडंलीक राज्यामंधे ज्या धािर्मक तत्वाचें तो अनुकरण करीत होता ती तत्वे जारी करणे आिण महमद पैगंबर 
याचे सहचारी आिण पिहले तीन खिलफा यानंा िशवीगाळ होणार नाही हे पाहणे त्याचे 
 
आपला धमर् जारी करण्याचा शहाजहानचा यत्न 

कतर् य होते. दुसरी गो  हणजे एकीकडे मोगल बादशहाचे सावर्भौमत्व मान्य करावयाचे आिण 
दुसरीकडे इराणच्या शहाच्या नाव े खुत् याचे वाचन करावयाचे हा एक राजकीय िवरोधाभास होता. 
मोगलाचंी स ा ही िंहदु थानात अितशय बळ अशी होती आिण हणून इतर सवर् स ानंी त्या स ेसमोर 
गौण असणे अपिरहायर् होते. त्या काळातील राजकीय मत णाली ही अशी होती. अ या पिरि थतीत 
अितिरक्त ादेशीक िन ेचे अि तत्व त्यक्षात सहन होणे कसे शक्य होते? परंतु या बाबतीत आ यार्चा भाग 



 

अनुकर्मिणका 

असा होता की या तत्वाची अंमलबजावणी फक्त अबदु ा कुतुबशहाच्या बाबतीत करण्यात आली आिण 
महमद आिदलशहाच्या अशाच तऱ्हेच्या वतर्नाची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. याचे कारण 
शोधण्याला फार दूर जाण्याची गरज नाही. कुतुबशहा हा दुबळा आिण आ ापालन करणारा होता आिण 
त्याच्या दुबर्लतेचा फायदा घेण्यात आला. 
 
शहाजहानच्या मागण्या 

त्या बरहुकूम जे हा शहाजहान नमर्दा नदीच्या दुसऱ्या बाजूला िंहदीया येथे आला ते हा त्याने 
अबदु ा लतीफ गुजराती याला गोवळक ाकडे पाठिवले. त्याच्याबरोबर जे पतर् देण्यात आले होते 
त्यातील मजकूर उ बोधक आहे. पतर्ाची सुरवात गोवळक ातून िशयापथं र  करण्याच्या औपचािरक 
मागणीने करण्यात आलेली होती. बादशहा पुढे हणतो की सु ीपथंीय स ाट या नात्याने धमर् तेचा 
नायनाट करणे हे त्याचे कतर् य आहे. इतके िलहून त्याने अबदु ा याला असा आदेश िदलेला आहे की 
त्याने पगबराच्या सहकाऱ्याना होणाऱ्या िशवीगाळीवर बदंी घालावी आिण अशी िशवीगाळ करण्याचा आगर्ह 
धरणाऱ्यानंा िशक्षा करावी. अबदु ा याने या आदेशाचे पालन न के यास त्याचा देश ता यात घेणे हे 
काय ाला िवहीत आहे असे आपण समजू. खुत् याच्या संदभार्त बादशहाने पुढील माणे िलहीले. “तू जर 
वतःला माझा अनुयायी समजतोस तर इराणच्या बादशहाकडे वळण्याची गरज तुला का वाटते”? आिण 
पतर्ाच्या अखेरीला बाकी राहीले या खंडणीची मागणी केलेली असून ितची पूतर्ता जवाहीर, दागदािगने 
आिण दाक समुदर् आिण िबसगर् या सारखे ह ी वगैरे पाठवनू करावी असे सुचिवले आहे. वरील भेटीच्या 
व तू दरबारामधे के हा पोहचिव या जा यात या बाबात िन ीत वळे सुचिवण्यात आलेली असून त्या माणे न 
झा यास तू आिण तुझे जाजन याचं्यावर जे संकट कोसळेल त्याब ल तुझी कृतीच जबाबदार राहील, 
अशी धमकी देण्यात आली आहे. 
 
अबदु ा आप या िन ेचा पुरावा सादर करतो 

परंतु हे फमार्न िनघण्याचे अगोदरच अबदु ाने आप या आ ाधारक वृ ीब ल पुरावा िदलेला 
होता. अबदु ाखान िफरोजजंग आिण खान दौरान हे जूजहार िंसग याचा पाठलाग करीत 
गोवळक ाच्या सरह ीवर आले होते आिण त्यानी अबदु ाकडे आ याथर् आले या त्याच्या नातेवाईकानंा 
आप या वाधीन करण्यात याव े अशी मागणी केली होती. आप या िन ेचा पुरावा हणून ही मागणी 
कुतुबशहाने मान्य केली होती. 
 

अबदु ाने त्याला आलमखान याच्याबरोबर रवाना केले. त्याने बुरहाणपूर नजीक त्याना 
शहाजहानच्या समक्ष नेले. यामुळे बादशहा अितशय खूष झाला आिण त्याने आलमखान याला एक घोडा 
आिण मानाचा पोशाख देवनू िनरोप िदला.⁸⁸ याच्यानंतर शहाजहानकडे पाठिवण्यात आलेला आणखी एक 
वकील हणजे मु ा तकीयाइ िशराजी हा होय. याला अितशय जल  कूच करून जाण्याचा आिण मोगल 
बादशहाला भेटी अपर्ण करण्याचा हुकूम देण्यात आला. त्याने शहाजहान याची दौलताबाद येथे भेट 
घेतली.⁸⁹ 
 
बादशाही वकीलाचे वागत 

५ फे ुवारी १६३६ रोजी शखे अबदु ा लतीफ हा गोवळक ाच्या सरह ीवर आला आिण तेथे 
त्याला करीमखान हा भेटला. वाटेत आणखी पुढे गे यावर मीर मुईउ ीन मु ीफ याने त्याचे वागत केले 
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आिण तो काही अंतरापयर्न्त त्याच्याबरोबर गेला. हैदर्ाबादजवळ शखे महमद तािहर हा त्याला सामोरा गेला 
आिण त्याने त्याला त्याच्या राहण्यासाठी िनयुक्त केले या िनवास थानाकडे नेले. ११ फे ुवारी रोजी त्याची 
अबदु ा कुतुबशहाबरोबर भेट करवनू देण्यात आली. अबदु ाने वकीलाचा मो ा थाटामाटाने पाहुणचार 
केला आिण नुसत्या श दानंी त्याला खुलिवण्यास सुरवात केली.⁹⁰ दर यान खान दौरान हा 
गोवळक ाच्या सरह ीवर येवनू दाखल झाला आिण त्याने येथील काही िज हयाचंी नासधूस केली. 
यामुळे कुतुबशहा भयभीत झाला. त्याने सरह ीचे रक्षण करण्यासाठी बऱ्याचशा अिधकाऱ्याचंी रवानगी केली 
आिण गोवळक ाचा िक ा आिण आजूबाजूची इतर ठाणी याचंी डागडुजी करण्याचा हुकूम िदला. 
त्याच माणे या सवर् िठकाणी बदुंका आिण दारूगोळा याचंा भरपूर पुरवठा करण्याब ल त्याने आदेश िदले. 
तोफाचें मोच बाधंणे आिण त्यात सुधारणा करणे या कामासाठी त्याने कुशल अशा गोलंदाजाचंी नेमणूक 
केली आिण मोगलाचें आकर्मण झा यास िशबदंीला पुरवठा हावा या हेतूने अ धान्याचे भरपूर साठे करून 
ठेवण्यात आले. गोवळक ाकडे जाणारे सवर् र ते बदं करण्यात आले आिण त्याचें रक्षण करण्यासाठी 
पहारेकऱ्याचंी िनयुक्ती करण्यात आली.⁹¹ 
 
अबदु ाकडून शहाजहान याच्या आ ेचे पालन 

परंतु मो ा माणावर करण्यात आले या या ल करी तयारीचे शहाजहान याला यत्कींचीतही भय 
वाटले नाही आिण त्याने आप या मागण्या, िवशषेत. खुत् यामधे त्याचे नाव इराणच्या शहाच्या नावाऐवजी 
घालण्याची त्याची मागणी, पुऱ्या हा या याब ल आगर्ह धरला. बराच काळ का कंू के यानंतर अबदु ाने 
शाही आ ा मान्य करण्याचे कबलू केले. परंतु लोकाकंडून होणाऱ्या िंनदेतून पळवाट काढण्यासाठी त्याने 
काजी आिण उलेमा याचंी एक सभा त्याचंा स ा घेण्यासाठी बोलवली. त्यानी एकमताने असा स ा िदला 
की िन कारण होणारा रक्तपात टाळण्यासाठी बादशहाने लादलेली अट कीतीही ितर काराहर् असली तरी 
वीकारावी.⁹³ या स यानुसार शहाजहान याच्या नावाचा खुत् यामधे समावशे करण्यात यावा अशी 
अबदु ा याने आ ा िदली आिण अबदुल लतीफ याचे गोवळक ामधे वा त य असेपयर्त आप या आ ाचें 
पालन होत आहे िकवा नाही हे पाहण्यासाठी त्येक शुकर्वारी त्याने मशीदीत जाण्याचा उपकर्म चालू केला. 
यामुळे बादशहाचे समाधान झाले आिण त्याने गोवळक ाच्या ह ीपासून परत िफरण्याचा खान दौरान 
याला हुकुम िदला.⁹⁴ 
 
तहाच्या अटी 

२६ मे १६३६ रोजी अबदु ा याने अबदुल लतीफ गुजराथी याला िनरोप िदला आिण त्याच्याबरोबर 
शखे महमद तािहर याला पाठिवले. त्याने एक लेखी करारनामा सादर केला. त्यात पुढील माणे अटी 
होत्या: 
 

१) मशीदीमध्ये हट या जाणाऱ्या ाथर्नात पैगंबराच्या चार सहकाऱ्याचं्या नावाचंा प  उ ेख 
असावा, खु याचे वाचन बादशहाच्या नाव े केले जाव े आिण नाण्यावर बादशहाच्या मुदेर्चा ठसा 
उमटिवण्यात यावा. 

 

२) बादशहाच्या राज्यरोहणाच्या नव या वषार्पासून अबदु ा याने दोन लक्ष होन वािर्षक 
खंडणीदाखल ावे आिण ही र म त्याने दिक्षणेच्या सुभेदारीवर जो राजपुतर् असेल त्याच्याकडे िंकवा 
बादशहाने िनयुक्त केले या दुसऱ्या कोणत्याही अमीराकडे पोहोचती करावी. त्यािशवाय बादशहाच्या 
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कारकीदीर्च्या ८ या वषार्च्या अखेर पयत अबदु ाकडून येणे असले या ब ीस लक्ष रुपयाचंी एकंदर 
खंडणीपैकी िश क रािहलेली आठ लक्ष रुपयाचंी र म चालू वषार्च्या हणजे ९ या वषार्च्या दोन लक्ष 
होनासिहत अबदु ाने बादशहाकडे पोहोचती करावी. त्याच माणे गोवळक डा आिण शाहीदरबारयामधील 
िंकमतीमुळे पडणारी फरकाची र मही अ दु ाने आप या ितिनधी बरोबर ताबडतोब शाही खिजन्यात 
भरणा करावी. हीच प त नंतरच्या वषार्तही चालू ठेवण्यात यावी या गो ीचा देिखल या अटीत समावशे 
करण्यात आला. 

 
३) अबदुल लतीफ याच्या समक्ष कुराणाची साक्ष ठेवनू शपथ घेत या माणे अबदु ाने बादशहाशी 

सातत्याने राजिन ा राहण्याचे कबलू केले, आिण या अटीनुसार त्याच्याकडून वतर्न न झा यास त्याचा 
देश िंजकण्याचा बादशहाला सवर्तोपरी अिधकार राहील ही गो  या अटीत नमुद करण्यात आली. 

 
४) जर का िवजापूरकडून आकर्मण झाले तर बादशाही ितिनधीने अबदु ाला मदत करावी आिण 

याउलट जर का आिदलशहाने त्याला िविश  र म देणे भाग पाडले तर िततक्या रकमेएवढीच र म 
शाहीखंडणीतुन वजा करण्यात यावी.⁹⁵ 

 
वरील घटनांचे िव ेषण 

या सवर् अटी कडक होत्या हे सागंणे नकोच. अबदु ा आिण त्याचे स ागार यानी भेकडपणे जी 
शरणागती िदली त्याला कारण िन वळ त्याचंा याडपणा हे होते. व तुि थती अशी होती की कुतुबशहा हा 
त्याचा समकालीन व शजेारी आिदलशहा याच्यापेक्षा अिधक कारे हुकूमाचें पालन करणारा होता. तरी 
देखील आिदलशहाबरोबर ज्या अटींवर तह करण्यात आला त्या अटी अिधक सौ य होत्या. िवजापूर मधील 
ज्या धािर्मक था होत्या त्याबाबत शहाजहानकडून कोणताच ह तके्षप झाला नाही आिण िवजापूरवर 
िनयिमत अशी खंडणी लादण्यात आली नाही. एकंदरीत अबदु ा कुतुबशहा पेक्षा महमदआिदलशहाला 
अिधक योग्यतापूवर्क वागणूक देण्यात आली. कुतुबशहाला संगी आपली इ त आिण धािर्मक समजुती 
याचंा बळी देऊनही मोगल बादशहाला खूष करण्यात कसलीही िद त वाटत नसे. परंतु खरी गो  अशी 
होती की या अटी संगीनीच्या जोरावर कुतुबशहाकडून बळजबरीने मान्य करून घेण्यात आ या होत्या. 
 
अबदु ाकडून शहाजहानला आलेला नजराणा 

दौलताबाद येथे वकीलाचें आगमन होई पयर्त शहाजहान याने मु ाम केला. जे हा ते शहराजवळ 
आले ते हा त्यानंा छावणीचा कोतवाल शहा-अली-बेग िमजार् जान कुली आिण अफजलखान हे ितघे सामोरे 
गेले. आप या धन्याकडून आणले या भेटी शखे तािहर याने बादशहाला नजर के या. या भेटोत जवािहर, 
मौ यवान रत्ने, शहाजहानच्या नाव ेपाडण्यात आले या काही हजार अ फी आिण रुपये, शभंर ह ी आिण 
सोन्याचे जीन असलेले प ास घोडे अ या एकंदर ६ लक्ष रुपये िंकमतीच्या व तू होत्या. कुतुबशाही 
वकीलाला शहाजहानच्या घुसलखान्यात िनमंतर्ीत केले जाण्याचा अितशय दुलर्भ असा मान िमळाला. या 
िठकाणी शहाजहानने त्याला आप या जवळील जवाहीराचंा संगर्ह दाखिवला. कुतुबशहाचा वकील 
माडुंपयत बादशाही छावणी बरोबर गेला. तेथे त्याला परत जाण्यासाठी रजा देण्यात आली. त्याच्याबरोबर 
बादशहाने राजा तािहर याला पाठिवले. तो वाटेत बुरहाणपूर येथे मरण पावला. त्याच्या जागी ख्वाजा 
जाहीद याला नेमण्यात आले. हे दोघेजण गोवळक डा येथे १६३६ च्या िडसबर मिहन्याच्या अखेरीला िंकवा 
थोडे नंतर पुढील वषार्च्या जानेवारीच्या सुरवातीला पोहोचले. बादशहाच्या वतीने ख्वाजा जाहीद याने 
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सोन्याची झलू चढिवलेला एक ह ी, ५० कापडाचे खण, मोत्याचंी एक माळ आिण पाचू, सुंदर चौकटीत 
बसिवलेली शहाजहानची ितमा आिण तहाच्या अटी कोरण्यात आलेली एक सोन्याची लेखिशला अशा 
गो ी अबदु ा कुतुबशहाला नजर के या. काही काळानंतर बादशाही वकील गोवळक ाहून परतला.⁹⁶ 
 
तहाच्या मसु ाची कलमे 

वर उ ेिखले या सोन्याच्या लेखिशलेवर कोरण्यात आलेला तहाचा मजकूर हा अितशय उ
बोधक आहे कारण त्यामधे समावशे करण्यात आले या अटी ा पाळ या जाण्याऐवजी अिधकवळेा मोड या 
गे या. ा अटी थोडक्यात पुढील माणे होत्या. “तु ही आमच्या आ ाचें पालन केलेले अस यामुळे आिण 
सु ी प तीनुसार खुत्बा वाच याने आिण आमच्या नाव ेनाणी पाड याने आिण त्याच माणे ही प त चालू 
ठेवण्याचे वचन िद याने आिण त्यािशवाय ठरलेली वािर्षक खंडणी पाठिवण्याचे आिण ा खंडणीबरोबर 
िनजाम उल्-मु क याला तुमच्याकडून जे आठ लक्ष रुपये जात त्याच्या बरोबरी इतकी र म हणजे दोन 
लक्ष होन देण्याचे कबलू के यामुळे या तहा माणे आ ही तुमच्या सवर् अपराधाचंी तु हालंा क्षमा करीत 
आहोत आिण तु हाला तुमचा देश परत करीत आहोत. त्यािशवाय परमे र आिण त्याचा ेिषत महंमद 
पैगंबर याची शपथ घेऊन आ ही तु हाला असे वचन देतो की, जो पयत तु ही आिण तुमचे वारस वरील 
अटींचे पालन करीत राहाल तोपयत आ ही, आमची मुले आिण वारस तुमच्या देशाची कोणत्याही कारची 
नुकसानी करणार नाही आिण या लेखिशलेवर कोरण्यात आले या अटींिवरु  कस याही तऱ्हेची कृती 
केली जाणार नाही’⁹⁷ परंतु मोगलाचं्या गोवळक डया बरोबरील संबधंाचंा पुढील इितहास बिघत यानंतर 
असे िदसून येईल की या सवर् अटींची मोगल स ाटाकंडून एखा ा कागदाच्या कप ापेक्षा अिधक गणना 
होणार न हती. 
 
औरंगजेब आिण अबदु ा 

या नंतरची आठ वष दिक्षणेच्या राज्यकारभाराची सुतेर् राजपुतर् औरंगजेब याच्या हाती होती. 
त्याच्या एकंदर धोरणावरून त्याचे भिव यकालीन बेत काय असावते याची प पणे क पना येते. 
औरंगजेबाने आपला वतःचा ितिनधी सतत गोवळक डा येथे ठेवला. त्याला आिण त्याच माणे त्याच्या 
धन्याला खूष ठेवण्याची खबरदारी अबदु ा याला ध्यावी लागत असे. 
 

औरंगजेबाचा पिहला ितिनधी बदंा रीजाई होता. अबदु ाने त्याला अितशय सन्मानपूवर्क 
वागिवले आिण आप या उमरावानंाही त्याच्याबरोबर तशाच कारे वागण्याचा हुकूम केला. बदंा रीजाई 
याने खूप संप ी जमा केली आिण तो अितशय डोईजड झाला. त्या िशवाय अबदु ाने राजपुतर्ाला 
देण्यासाठी त्याच्या जवळ िदले या संप ीचा त्याने बऱ्याच वळेा अपहार देखील केला. सरतेशवेटी 
कुतुबशहाने त्याच्या िवरु  तकर्ार केली. औरंगजेबाने त्याला परत बोलािबले आिण त्याला तुरंूगात 
टाकले. त्याच्या जागी काजी अजीज ाची नेमणूक झाली.⁹⁸ 
 

राजपुतर् औरंगजेब याने दिक्षणेच्या सुभेदारीचे अिधकार हाती घेत यानंतर केवळ एका वषार्नंतर जी 
एक घटना घडली ती त्याच्या महत्वाकाकं्षी आिण दुसऱ्यावर अिधकार चालिवणाऱ्या वभावाची िनदशर्क 
आहे. १६३७ मधे अबदु ा कुतुबशहाने मु ा मुकीम याला दौलताबाद येथे राजपुतर्ाला भेटण्यासाठी आिण 
आप यातफ त्याला चादंीची झलू चढिवलेले तीन ह ी आिण इतर िकरकोळ भेटी देण्यासाठी पाठिवले. 
परंतु या सवर् गो ी आप या अपेके्षपेक्षा कमी दजार्च्या आहेत हणून औरंगजेबाने त्या वीकारण्यास नकार 
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िदला. पिरणामी आणखी दोन ह ी, ठरले या खंडणीपैकी एक लक्ष होन आिण बादशहाला पाठिवण्यासाठी 
त्याने खास राखून ठेवलेला एक मोठा िहरा अशा गो ी औरंगजेबाकडे पाठिवणे अबदु ाला भाग पडले. या 
वळेी राजपुतर्ाचे समाधान झाले आिण त्याने भेटींचा वीकार केला. साराशं सव कारच्या आिण कस याही 
क्षु क सबबीवर गोवळक ाच्या सुलतानाला िपळून काढण्यात आले.⁹⁹ 
 
मीर अफीजु ा याची वकीलात 

१६३७ च्या जुलै मिहन्याच्या सुरवातीला बादशहाचा वकील मीर अफीजु ा हा गोवळक डा येथे 
आला. नेहमी माणे त्याचे मो ा सन्मानपूवर्क वागत करण्यात आले. २८ जुलै रोजी त्याची 
सुलतानाबरोबर भेट झाली. त्याने बादशहाच्या वतीने अबदु ा कुतुबशहा याला चादंीचा मुलामा 
चढिवलेली काहंी भाडंी नजर केली. कुतुबशहाचा पेशवा शखे महमद याने अफीजु ा याला मो ा थाटाची 
मेजवाणी िदली. शहाजहान याच्या आदेशा माणे पुढील नो हबर मिहन्यात त्याला परत जाऊ देण्यात 
आले. कूतुबशहाने त्याला बादशहासाठी ४००० होन आिण ६० रती वजनाइतका एक िहरा िदला. परंतु 
दुदवाने अबदु ाचा वकील मीरजामहमद जौहार याचा मृत्य ूझा यामुळे मीर अफीजु ा हा अडकून पडला 
आिण १६३८ च्या जानेवारी मिहन्याच्या सुरवातीपयत त्याला िनघता आले नाही. त्याच्याबरोबर आता मीजार् 
नािसर हा गेला. पुन्हा १६४० च्या माचर्मध्ये शहाजहान कडून शफीआ हा वकील हणून आला आिण १० 
मिहन्याच्या वा त यानंतर िडसबरमधे त्याला परतण्याची परवानगी देण्यात आली. मीर फसीहू ीन हा 
त्याच्याबरोबर राजपुतर् औरंगजेब याला भेटण्यासाठी गेला आिण त्याने औरंगजेबाला देण्यासाठी दोन लक्ष 
होन आिण इतर िकमती नजराणे बरोबर घेतले.¹⁰⁰ 
 

िनजाम उ ीन महमद याने अबदु ा कुतुबशहा याचा िलिहलेला आपला इितहास १६४० पयत 
आणून संपिवला आहे. यानंतर गोवळक डा राज्याब ल िमळणारी मािहती ही अितशय तर्ोटक आहे. परंतु 
एक गो  उघड िदसते की िद ी आिण हैदर्ाबाद या दोन दरबारातील संबधं अिधकृतिरत्या जरी नेहाचे 
असले तरी त्यक्षात मातर् ते सलोख्याचे न हते. खंडणीची बाकी रािह याब ल वारंवार तकर्ारी होत होत्या 
आिण थकबाकी िदली न गे यास कडक कारवाईच्या धमक्या िद या जात होत्या. अशा पिरि थतीत जे हा 
शाय ताखान हा दिक्षणेचा सुभेदार होता आिण त्याने जे हा अबदु ा याला त्याच्याकडील बाकीब ल 
आठवण िदली ते हा अबदु ाने त्याला िलिहले. “थकलेली बाकी फेडून टाकण्याब ल मी काळजी घेईन. 
या पतर्ाबरोबर मी दोन लक्ष होन पाठिवत आहे आिण उरलेली र म मी लवकरच चुकती करीन”¹⁰¹ एक 
गो  या िठकाणी नमुद करणे आव यक आहे आिण ती हणजे ही थकबाकी साठत जाण्याचे कारण हणजे 
वारंवार बदलणारा िवनीमयाचा दर हे होते.¹⁰² 
 
औरंगजेबाची दुसरी सुभेदारी 

जे हा औरंगजेब दुसऱ्या वळेी १६५३ मधे दिक्षणेच्या सुभेदारीवर आला ते हा त्याने कुतुबशहाबाबत 
अितशय कडक धोरण वीकारले. त्याने त्याला थकबाकी ताबडतोब चुकती करण्यास सािंगतले अथवा त्या 
ऐवजी त्याने आप या राज्याचा काही भाग तोडून ावा अशी मागणी केली. वािर्षक दोन लक्ष होन इतक्या 
खंडणीचा बोजा पुरेसा भारी न हता हणून की काय राजपुतर्ाने आता िविनमयाच्या दरात फरक पड यामुळे 
मागील सवर् वषार्ंची जी बाकी िनघत होती ती ताबडतोब देण्यात यावी अशी कुतुबशहाकडे मागणी केली. 
अशा तऱ्हेने कुतुबशहाच्या डोक्यावर आणखी २० लक्ष रुपये खंडणीचा बोजा लादण्यात आला. मोगलानंा 
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कुतुबशहाब ल तकर्ार करण्यास आणखी एक कारण िमळाले आिण ते हणजे कुतुबशहाने मोगलाचं्या 
परवानगीिशवाय कनार्टक िंजकून घेतला हे हौय. या सवार्वर कडी हणजे मीर जु ला याचे करण होते. 
 
गोवळक ावर वारी 

साहिजकच या अमयार्द मागण्या अबदु ा कुतुबशहा याच्याकडून पुऱ्या होणे शक्य न हते आिण 
पिरणामी त्याला बादशहा आिण राजपुतर् या दोघाचंाही रोष ओढवनू घ्यावा लागला. खरा पेच संग 
ओढवला तो जे हा मीर जु ला याच्या आ ाभगंाच्या वतर्नामुळे कुतुबशहाने २१ नो हबर १६५५ रोजी मीर 
जु ला याच्या कुटंुबातील मंडळी आिण त्याचा मुलगा महमद अमीन याना कैद केले. ते हा औरंगजेबाने 
ताबडतोब या घटनेची खबर आप या बापाला िदली आिण गोवळक ाबरोबर यु  करण्याची परवानगी 
देण्याब ल िवनंती केली. बादशाही आ ा आप याला येणारच असे गृहीत धरून औरंगजेबाने आपला 
मुलगा महमद सुलतान याच्या हाताखाली नादेंड येथे सैन्याची जमवाजमव केली. दर यान त्याने आप या 
बापाकडून आलेली फमार्ने अबदु ा कुतुबशहाकडे पाठवनू मीर जु ला याच्या कुटंुबातील मंडळीना 
सोडण्याचा त्याला हुकूम केला आिण त्याला असा आदेश िदला की मीर जु ला याची नेमणूक पाच हजारी 
मनसबदार हणून झा यामुळे तो बादशाही दरबाराकडे येण्यासाठी िनघा यास त्याला कोणतीच हरकत 
करु नये. कुतुबशहाने या हुकूमाकंडे दुलर्क्ष केले. ते हा औरंगजेबाने आप या मुलाला गोवळक ात 
घुसण्याची आ ा िदली. महमद अमीन याची सुटका करण्यात आली आिण त्याला राजपुतर्ाकडे 
पाठिवण्यात आले तरी देखील राजपुतर् महमद याने आपली आगेकूच चालू ठेवली आिण तो हैदर्ाबादला 
पोहोचला. शहराची लूटालूट करण्यात आली आिण ते उध्व त करण्यात आले. 
 

अबदु ा याने गोवळक ाकडे पळ काढला आिण वतःला िक यात क डून घेतले. राजपुतर् 
महमद याला आपली शरणागती देण्यासाठी आिण तहाची याचना करण्यासाठी अबदु ा दररोज 
त्याच्याकडे आपले वकील पाठवी. परंतु औरंगजेब तेथे येवनू पोहोचेपयत राजपुतर्ाला काहीही करता येणे 
शक्य झाले नाही. औरंगजेब ६ फे ुवारी १६५६ रोजी तेथे येऊन पोहोचला आिण त्याने गोवळक ाच्या 
वे ाला सुरवात केली. दर यान एकीकडे औरंगजेबाचे मन वळिवण्यासाठी अबदु ाने आप या यत्नाचंी 
पराका ा केली तर दुसरीकडे बादशहा आिण त्याचा वारसपुतर् दारा यानंा आप याकडे वळवनू घेण्याचा 
िततकाच िशक तीचा यत्न त्याने केला. अखेर गोवळक ाचे राज्य खालसा करावे अशी परोपरीची 
िवनंती औरंगजेबाने केली असताना देखील शहाजहान याने त्याला यु  थाबंिवण्याचा आिण तह करण्याचा 
हुकूम िदला. हणून ३० माचर् रोजी बादशहाच्या हुकूमानुसार औरंगजेबाने गोवळक ाचा वढेा उठिवला. 
१६५६ मध्ये दोन्ही राज्यामंधे जरी तह झाला होता तरी देखील गोवळक डा आिण िद ी याचं्या मधील 
कलहाची कारणे मातर् रािहली आिण औरंगजेबाने गादीवर आ यानंतर आपले सा ाज्यवादी धोरण तडीला 
नेण्यासाठी या कारणाचंा भरपूर उपयोग करून घेतला. 
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तळटीपा 
 

करण ७ वे 
 
 

(१) अकबरनामा, खंड ३, पान ३८८. 
 
(२) फिर ता, खंड २, पान ४८. 
 
(३) अकबरनामा, खंड ३, पान ११७१. 
 
(४) अकबरनामा, खंड ३, पान १२३९; तजिकरत-उल्-मुलूक, पाने २२५ ब-२२७; फुतूहात-इ- 

आिदलशाही, पान २५०. 
 
(५) मोगलानंी अहमदनगर िंजकून घेत यानंतर बराच काळपयत मिलक अंबर याने िवजापूर येथे 

वा त य केले असे फुतूहातचा कतार् हणतो. (पान २६१ ब) 
 
(६) फुतूहात, पाने २८६-९५; बेनी साद, ‘History of Jahangir’, पान ३८७. 
 
(७) बेनी साद, ‘History of Jahangir’, पाने ३८९-९०, फुतूहात-इ- आिदलशाही, पाने २८६ब-

२९४. 
 
(८) बेनी साद, ‘History of Jahangir’ पाने ३८९-९०; फुतूहात इ-आिदलशाही, पाने २८६ब-

२९४. 
 
(९) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान २९४. 
 
(१०) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान २९७ ब आिण पान ३१५; ब सातीन-उस-सलातीन, पान ४१. 
 
(११) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पाने ३१५-१९ 
 
(१२) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पाने ३२१-२१ब 
 
(१३) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान ३२१ब; कजवीनी, पान २१३ ब; लाहोरी, खंड १, पान ३५६. 
 
(१४) बसातीन-उस-सलातीन, पान ४५ (ब) 
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(१५) पहा करण ६, तळटीप २४. 
 
(१६) कजवीनी, पान २१२ ब. 
 
(१७) कजवीनी, पान २१३; लाहोरी, खंड १, पान ३५५. 
 
(१८) कजवीनी, पान २१३ ब; लाहोरी, खंड १, पान ३५८. 
 
(१९) लाहोरी, खंड १, पान ३७९; कजवीनी, पान २१३ ब, बसातीन-उस-सलातीन मधे असे 

िवधान केले आहे की िवजापूर बरोबर झाले या तहाच्या अटींचा भगं करून बादशाही फौजानंी 
धारूरवर जो ह ा केला या कारणा तव मुईनउ ीन याला अटकाव करून ठेवण्यात आले. 
(पान ४६); हदीकतच्या कत्यार्ने बादशाही फौजानंी िवजापूरच्या सरह ीवर लुटालुट 
के यामुळे आिण मुइनउ ीन याच्या खचार्साठी कुतुबशहाने दर् य पाठिव यामुळे मोगल 
वकीलास अटकाव करण्यात आला असे िवधान केले आहे. (पान २४८ब) 

 
(२०) कजवीनी, पान २२९ ब; लाहोरी, खंड १, पान ३७९. 
 
(२१) कजवीनी, पान २३०; लाहोरी, खंड १, पाने ३८०-८१. 
 
(२२) लाहोरी, पाने ४११-१२; कजवीनी, पान २४२. 
 
(२३) कजवीनी, पान २४२ ब. 
 
(२४) कजवीनी, पान २४२ ब; लाहोरी, खंड १, पान ४१३; हदीकत-उस-सलातीन, पान २४९. 
 
(२५) कजवीनी, पान २४२ ब; लाहोरी, खंड १, पान ४१३; हदीकत उस-सलातीन, पान २४९. 
 
(२६) कजवीनी, पान २४३ ब; लाहोरी, खंड १, पान ४१४. 
 
(२७) फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान ३२३ ब; हदीकत-उस-सलातीन २४९. 
 
(२८) कजवीनी, पान २४३ ब-४४; लाहोरी, खंड १, पाने ४१४-१६, फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान 

३२३ ब. 
 
(२९) कजवीनी, पान २४३ब-४४; लाहोरी, खंड १, पाने ४१४-१६; फुतूहात इ-आिदलशाही, पान 

३२३ब. 
 
(३०) कजवीनी, पान २४३ब -४४; लाहोरी, खंड १, पाने ४१४-१६; फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान 

३२३ ब. 
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(३१) कजवीनी, पान २४३ब-४४; लाहोरी, खंड १, पाने ४१४-१६; फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान 

३२३ब. 
 
(३२) कजवीनी, पान २४३ब-४४; लाहोरी, खंड १, पाने ४१४-१६; फुतूहात-इ-आिदलशाही, पान 

३२३ब. 
 
(३३) लाहोरी, खंड १, पान ४१६; कजवीनी पान २४४. 
 
(३४) पहा तळटीप २८. 
 
(३५) फुतूहातचा कतार् असे हणतो की आसफखानाच्या अपयशामुळे शहाजहानची त्याच्यावर 

बरीच ख पामजीर् झाली परंतु आसफखानाने बादशहाला मौ यवान नजराणे आदा करून खूष 
केले (पान ३२४). 

 
(३६) बसातीनमिधल वृ ान्तानुसार मुरारी पिंडत याने मोगल सैन्याचा पाठलाग केला असे आहे 

(पान ४६). 
 
(३७) पहा करण ६, तळटीप ४७. 
 
(३८) लाहोरी, खंड १, पान ५३७; कजवीनी, पान ३००. 
 
(३९) कजवीनी, पाने ३००ब-३०१; लाहोरी, खंड १, पाने ५३७-३९. 
 
(४०) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ३४; कजवीनी, पान ३१९ ब. 
 
(४१) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ३५; कजवीनी, पाने ३१९ ब २०. 
 
(४२) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ३५; कजवीनी, पान ३१९ ब २०. 
 
(४३) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ३६; कजवीनी, पान ३२०. 
 
(४४) लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ३६; कजवीनी, पान ३२०. 
 
(४५) कजवीनी, पान ३२० ब; लाहोरी, खंड १, भाग २, पाने ३६-३९. 
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करण आठवे 

 
टर्ान्स ऑिक्सयाना 

 
ब ा मोगल स ाटांची महत्वाकांक्षा 

१६ या आिण १७ या शतकामधे िंहदु थानामधील मोगल स ाटाचंी क पनाशिक्त आप या 
वाडविडलाचं्या ता यातील देश पुन्हा िंजकुन घेण्याच्या व नानी चेतवली गेली. त्याचं्या धमन्यामधे 
तीमूरचे रक्त वहात अस या कारणाने कायदेशीर वारसा ह ाने टर्ान्स ऑिक्सयाना आपलाच आहे असे ते 
मानीत. उ रेकडील रखरखीत देशावर मातर् त्यानी आपली वखवखलेली नजर कधीच टाकली नाही. 
समकंद आिण बोखारा परत िमळिवण्यासाठी आप या धािर्मक स सि वके बु ीचे बिलदान करण्यापयर्त 
बाबरची मजल गेली.¹ हुमायनूच्या कायार्ची या ती बदख्शानच्या पलीकडे गेली नाही. अकबराला सामना 
देण्याचा संग आला तो तापशाली अबदु ा खान उजबेग याच्याबरोबर. काबुलच्या सु याच्या 
सरह ीपलीकडे एवढीदेखील हालचाल करणे त्याला शक्य झाले नाही. आिण जे हा दिक्षणेमधील 
युध्दानंतर त्याला संधी िमळाली ते हा त्याच्या मुलाच्या बडंाने त्याचे सारे लक्ष वधूेन घेतले. जहागंीरने 
आप या बापाच्या महत्वाकाकें्षचा वारसा उचलला.² परंतु यवहािरक क पनाशिक्तचा त्याच्यामधे अभाव 
होता. पिह या थम खु ावचे बडं आिण नंतर अंतगर्त घडामोडीत त्याची झालेली गुंतवणूक यामुळे 
उ रेकडे आप या देशाची वाढ करण्याची कोणतीही योजना जवळजवळ अशक्य ाय होती. हणून 
त्याच्या कारिकदीर्त टर्ान्स ऑिक्सयानाच्या सुलतानाबरोबर िमतर्त्वाच्या संबधंाचे पालन करण्यात आले. 
 
अ ाखान जमात 

टर्ान्स ऑिक्सयानावर त्यावळेी अ ाखान जमातीचे राज्य होते. चिगज खानाच्या वशंजाची ही 
जमात हणजे एक शाखा होती. जवळ जवळ दोनश ेवष ते अ ात वासात अस यासारखे होते. “अखेरीस 
आपापसातील कलह िंकवा त्यापेक्षाही अिधक हणजे रिशयन सरदाराचें वाढते सामथ्यर् यामुळे त्याना 
वसाहतीसाठी नवा देश शोधणे भाग पडले. पिरणामी यार महमद खान याने आपला मुलगा जानी खान 
याला बरोबर घेऊन टर्ान्स ऑिक्सयानाकडे थलातंर केले.³ इथे शायीबानीद इ कंदर खान याने त्याचे 
आगत वागत केले आिण आपली मुलगी जुहरा खािनम⁴ िहचा िववाह यार महमद याच्याबरोबर १५६७ मधे 
लावनू िदला. यानंतर न याने मानले या आप या देशाच्या राजकारणामधे अ ाखानी जमात िमसळून 
गेली. त्याचं्या निशबाची अनेक पिरवतर्ने झा यावर यार महमद याचा पणतु १६११ मधे समकदच्या 
िंसहासनावर आरूढ झाला. राजकीय स ा ा त करून घेत यानंतर इमाम कुली याने आपला भाऊ नजर 
महमद याला मोठी साभंाळून वागणूक िदली आिण बा खच्या ातंाची मुखत्यारी त्याच्याकडे सोपिवली.⁵ 
 
इमाम कुलीचा जहांगीरकडे ताव 

जे हा शहा अ बास पिहला याने कंदहार काबीज केले (१६२२) ते हा इमाम कुली याने मोगल 
दरबारातं अबदुरर् रहीम ख्वाजा याची रवानगी केली. जर कदािच  राजपुतर् शहाजहानला कंदहार िंजकून 
घेण्याच्या मोिहमेवर पाठवावयाचे झा यास त्या मोिहमेत आपण सहकायर् करण्यास तयार आहोत हे 
दशर्िवण्याचा इमाम कुली याचा उ ेश होता. त्यािशवाय दोन्ही सैन्याची संयुक्तपणे खुरासान िंजकून 
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घेण्याची योजना देखील इमाम कुली याने जहागंीरपुढे माडंली. त्याने असा ताव माडंला की या मोिहमेत 
भाग घेणाऱ्या दोन्ही पक्षात खुरासानची िवभागणी हावी. परंतु या योजनेला मूतर् वरूप कधीच ा त झाले 
नाही. अबदुरर् रहीम याचे लाहोर येथेच वा त य झाले आिण जहागंीरच्या मृत्युनंतर तेथे ज्या घटना घडून 
आ या त्या त्याने आप या डो यानी समक्ष पािह या. शहाजहानच्या राज्यारोहणानंतर तो आगर्ा येथे आला. 
तेथे त्याचे सन्मानपूवर्क वागत झाले. नवीन बादशहाच्या मनात त्याच्याब ल इतक्या आदराचे थान होते 
की त्याच्या िशफारसीवरून बादशहाने अबदु ा खान िफरोजजंग याला त्याच्या अपराधाची क्षमा केली 
आिण त्याची त्याच्यापूवर् पदावर पुन्हा िनयुक्ती केली.⁶ 
 
नजर महमदची काबुलवर वारी 

इमाम कुली हा शातंता ीय असा राज्यकतार् होता. मोगल बादशहाबरोबरील सबंधंात िबघाड येईल 
अशी कोणतीही गो  त्याने केली नाही. परंतु त्याचा भाऊ नजर महमद हा एका बेफाम अशा महत्वाकाकें्षने 
भारलेला होता. त्याच्या महत्वाकाकें्षच्या पूतीर्साठी बा खच्या माडंलीक राज्याचा मुलुख हा अितशय अपुरा 
होता. परंतु आप या मो ा मनाच्या भावाच्या िंकवा सामथ्यर्वान अशा पिर्शयाच्या शहाबरोबर उघडउघड 
ट र घेण्याचे धारी  त्याला न हते. परंतु िंहदु थानच्या राजकीय वातावरणात एकाएकी िनमार्ण झाले या 
वादळाने आप या ादेिशक िव तार वादाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्याची अितशय उत्कृ  अशी संधी 
त्याला ा त झाली. जहागंीरचा मृत्य ूआिण त्यानंतर शाहरीयार आिण दावर बक्ष या दोघामंधे वारसा 
ह ासाठी झालेला कलह यामुळे मोगल दरबारातं अितशय ग धळाची पिरि थती िनमार्ण झाली.त्यािशवाय 
या सुमारास सरह ीवरील टोळीवा याकंडून मोगल सैन्यावर जो भयंकर संग गुजरला होता त्यामुळे 
काबुलमधे बादशाही इ तीला फार मोठा कमीपणा आलेला होता. या पिरि थतीमुळे नजर महमद याला 
काबलू िंजकुन घेण्यासाठी अितशय योग्य संधी आहे असे वाटले. त्याच्या या िवचारािवरु  त्याचा मोठा 
भाऊ इमाम कुली याची इच्छा आिण उपदेश ही होती. 
 

त्याने आपला मुलगा अबदुल अजीज याला त्याचा िशक्षक अबदुरर् रहमान बी याच्याबरोबर पुढे 
रवाना केले. ते जूहाकवर चाल करून गेले आिण त्यानी तेथील मोगलसेनापती खंजर खान याला अचानक 
गाठले. परंतु त्याने मो ा िधमेपणाने िक याचंी संरक्षण यव था संघटीत केली आिण जे हा उजबेगाचंी 
आघाडीची तुकडी दरवाजासमोर येऊन उभी ठाकली ते हा तो िक याबाहेर पडला आिण त्याने त्याना 
पळवनू लावले. दुसऱ्या िदवशी हणजे ८ मे १६२८ रोजी नजर महमद हा मुख्य सैन्यानीशी आप या मुलाला 
येऊन िमळाला आिण त्याने िक यावर अचानक ह ा करून तो घेण्याचा अयश वी यत्न केला. त्याला 
आले या अपयशामुळे तो िचडला आिण त्याने आप या काही अिधकाऱ्याचंी िनभर्त्सना केली. पुन्हा एकदा 
त्याने आप या सैन्याची अनेक तुक ामधे योजना केली आिण िक यावर ह ा चढिवला. परंतु खंजर 
खानाने त्याचे चडं नुकसान करून त्याला िपटाळून लावले. जुहाक येथे आणखी कालाप यय करणे हे 
त्याच्या दृ ीने अिन  अस यामुळे काबुलचा पाडाव होईपयत जुहाक िंजकून घेणे त्याने लाबंणीवर टाकले. 
त्याने िक याचा वढेा उठिवला, आिण पुढे कूच केले. 
 

जे हा त्याला घोरबदं आिण चारीकारान र ता बदं अस याचे आढळून आले ते हा त्याने अितशय 
झपा ाने िसयाहसंगच्या माग आगेकूच केले. त्याने दगाफटका आिण बळाचा उपयोग करून पमघान मधे 
वशे केला आिण कसलीही दयामाया न दाखवता संबधं िज ात लुटालुट केली. त्यानंतरच्या कूचीमधे 
तो काबुलपासून जवळजवळ दहा मलैावर येऊन पोहोचला. या िठकाणाहून त्याने बादशाही अिधकाऱ्याचं्या 
नाव ेपतेर् पाठिवली. त्याने त्याना आकषर्क बक्षीसाचंी लालूचतर दाखिवलीच परंतु भयंकर सूड उठिवला 
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जाईल अशा धमक्याही त्याबरोबर िद या. त्याचे जासूद नजर ख्वाजा आिण कुलबाबा याचंी 
िद ीदरवाजाजवळ िशबदंीच्या ितिनधीनी भेट घेतली.त्यानी पतर्ात या मजकुराची टर उडिवली, त्यानी 
जी भिूमका घेतली होती त्या भिूमकेपासून रेसभरही ढळण्यास नकार िदला, आप या बादशहाजवळील 
एकिन ेची पुन्हापुन्हा ग्वाही िदली, आिण त्यानी उजबेग जासुदाबंरोबर त्याचं्या धन्याला देण्यासाठी असा 
िनरोप िदला की त्याने ताबडतोब आप या देशाकडे परत िफरावे, तो परत न िफर यास आमच्या मदतीला 
जे बादशाही सैन्य अितशय जलद गतीने येत आहे त्या सैन्याच्या ह ते त्याच्यावर अितशय भयानक असा 
संग ओढवेल. 

 
परंतु या धमकीचा नजर महमद याच्यावर थोडासादेखील पिरणाम झाला नाही. कारण 

िहदु थानातून कुमक येण्याचे अगोदरच आपली कारवाई पुरी करण्याचे त्याचे उ ी  होते. िक याला वढेा 
देण्यासाठी त्याने काबूल शहराच्या िदशनेे कूच केले. २९ मे १६२८ रोजी त्याच्या सैन्यातील टेहेळे हे फ े 
काल याच्या कडेपाशी आिण बीबी माहरू येथे येऊन पोहोचले. परंतु बादशाही फौजानंी दीह-इ-अफघानान 
या टेकडीवर आिण मेहदी ख्वाजा याच्या कबरीपाशी ठाण माडूंन त्याचंा मागर् रोखून धरला. संबंध िदवसभर 
दोन्ही पक्षामधे चकमकी होत रािह या. संध्याकाळी मोगल िक याकडे परतले. आता आप याला मागर् 
मोकळा िमळाला आहे हणून नजर महमद यान शहरात वशे केला आिण िक याच्या उ रेला असले या 
अबदुरर् रहमान बेग तरनाबी याच्या घरामधे आपला मु ाम िदला. 
 

दुसऱ्या िदवशी सकाळी त्याने िक यासभोवार खंदक खणून वे ाला सुरवात केली. 
िक यावरील िशबदंीने तोफाचंा चडं भडीमार करून आकर्मकामंधे घबराट िनमार्ण करण्याचा यत्न 
केला परंतु ह ेखोरानंी मो ा िनभर्यपणे आपले मोच पुढे नेले. सरतेशवेटी ते खंदकाच्या अगदी जवळ 
येऊन पोहोचले आिण त्यानंी िक यावर ह ा चढिवण्यासाठी तोफाचें मोच उभारले. यामुळे िक यावरील 
िशबदंी भयभीत झाली कारण वढेा पड यास त्याला त ड देण्याइतपत त्याचंी तयारी न हती. ठाण माडूंन 
जागा लढवता येईल इतकी माणसे िंकवा साधनसामुगर्ी िक यावर न हती आिण िदवसेिदवस पिरि थती 
अिधक आिणबाणीची होत चालली. अखेर एके िदवशी ख्वाजा अबुल हसन याचा एक अनुयायी मीर मूसा हा 
िक याबाहेर पडला, आिण त्याने महमद बाकी बी कलमाक याच्या मोच्यार्ंवर ह ा करून अनेक 
उजबेगानंा ठार मारले आिण त्यानी उभे केलेले तोफाचें मोच जिमनदो त केले. 
 
शहाजहानने योजलेले उपाय 

दर यान काबुलला पडले या वे ाची बातमी मो ा त्वरेने दरबाराकडे कळिवण्यात आली. २७ 
जून १६२८ रोजी बादशहाने िशबदंीच्या मदतीला जलदीने जाण्याचा महाबत खानाला हुकूम िदला.दर यान 
काबुलचा नवा सुभेदार ल कर खान आप या कामाचा ताबा घेण्यासाठी िनघाला होता, त्याला वाटेत ही 
बातमी कळली. ते हा त्याने जलद गतीने कूच केले आिण तो पेशावर येथे येऊन पोहोचला. त्याने आपला 
मुलगा सजावर खान याला सैन्याची एक तुकडी देऊन पुढे पाठिवले आिण जफर खान याला त्याच्याबरोबर 
जाण्यास सािंगतले. काही काळानंतर ल कर खान त्याचं्या पाठोपाठ िनघाला.पिरि थतीचे गाभंीयर् ओळखून 
महाबत खान येण्याची वाट न पहाता तो तसाच जलालाबादकडे िनघाला आिण तेथून तो िनरूला येथे 
पोहोचला. येथे जफर खानाची माणसे त्याला येऊन िमळाली. त्यानी त्याला थोडीशी िव ातंी घेण्याचा 
स ा िदला. परंतु ही सूचना त्याने िवचारात घेतली नाही आिण तो तसाच गंदमककडे कूच करून गेला. 
आपली यव था पूणर् करण्यासाठी तेथे त्याने दोन िदवस मु ाम केला. 
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नजर महमद याची माघार 
काबुलपासून चौवीस मलैावर बरीक आब येथे बादशाही फौजा आ याचे कानावर आ यानंतर नजर 

महमद याने वे ाचे काम टाकले, आिण ल कर खानाबरोबर यु  करण्यासाठी त्याने िबगर्ामकडे माघार 
घेतली. बा खच्या अिधपतीबरोबर दोन हात करण्यासाठी ल कर खान हा अितशय उत्सुक होता. तो 
ताबडतोब पुढे पाठिवले या सैन्याच्या तुकडीला येऊन िमळाला. ल कर खानाच्या गतीमुळे नजर महमद 
हा भयभीत झाला, आिण अखेरीस का होईना त्याला त्याच्यावर ओढवले या भयंकर पिरि थतीची जाणीव 
झाली. तो एका परक्या देशात होता आिण त्याच्याजवळील सैिनक हणजे आप याला मो ा माणावर 
लूट िमळणार आहे ा आशनेे त्याच्याभोवती जमा झालेले भाडोतर्ी गुंड होते. वे ाला सुरवात झा यानंतर 
काही काळानेच त्याचं्यापैकी अनेकजण आपली हाव भागिवण्यासाठी इतः ततः फैलावले होते आिण 
पिरणामी नजर महमद याच्या हाताखाली असले या सैिनकाचं्या संख्येत गंभीर अशी घट पडलेली होती. 
अशा तुटपुंज्या अनुयायािंनशी मोगलाचं्या िश तब  सैन्याबरोबर लढा देणे हणजे िनि त संकटाला 
आमंतर्ण देण्यासारखे होते. त्यािशवाय जुहाकच्या ठाण्याचा अजुन पाडाव झालेला न हता. कदािच  त्याचा 
पराभव झा यास त्याचा माघारीचा मागर् तेथील िशबदंीने बदं पाडला असता. हणून नजर महमद याने 
यु ाचा धोका न पत्करण्याचे ठरवले, आिण २८ ऑग ट १६२८ रोजी त्याने आप या देशाकडे माघार 
घेतली. त्यानंतर एका आठव ाने ल कर खानाने काबुलमधे वशे केला.⁸ 
 

नजर महमद याने घेतले या माघारीची बातमी महाबत खान याला िसरिंहद येथे कळिवण्यात 
आली. दरबाराकडून पुढील आदेशाची वाट पहात त्याने तेथे मु ाम केला. बादशहाने त्याला परत 
िफरण्याचा आिण मृत बादशहाच्या जनान खान्यातील लाहोर येथील ि याबंरोबर संरक्षणासाठी हणून 
मुतिकद खान याला पाठिवण्याचा हुकूम िदला. आकर्मकानी काबुल येथील रिहवाशावंर केले या 
अत्याचाराचें दुःख कमी करण्यासाठी तेथील गरीब आिण गरजू याना वाटण्यासाठी बादशहाने एक लक्ष 
रुपये रवाना केले. 
 

नजर महमद याने जरी काबुल घेण्याचा िन फळ यत्न केला तरी शहाजहान याने त्याचा भाऊ 
इमाम कुली याच्याबरोबर नेहाचे संबंध जोडण्याचे आपले यत्न चालूच ठेवले. त्यानुसार ३ नो हबर 
१६२८ रोजी त्याने बोखारा येथील दरबारात विकलातीच्या कामिगरीवर हकीम हािजक याची रवानगी 
केली. त्याच्या बरोबर पैगबंरवासी अबदुरर्रहीम ख्वाजा याचा मुलगा महमद िस ीक ख्वाजा हाही गेला. 
त्याचं्याबरोबर पाठिवण्यातं आले या नजराण्याची िंकमत दीड लक्ष रुपये होती, आिण त्यामधे जडावाचे 
रत्नखिचत दािगने आिण िंहदु थानातील उत्कृ  अशा इतर व तंुचा समावशे होता. आणखी तीस हजार 
रूपये िस ीक ख्वाजा याला देण्यात आले आिण दहा हजार रुपये त्याचा चुलता हसन ख्वाजा याच्यासाठी 
पाठिवण्यात आले. 
 
इमाम कुलीकडे वकीलाची रवानगी 

इमाम कुली याला पाठिवले या पतर्ात पैगंबरवासी बादशहा जहागंीर याला इमाम कुली याने 
पाठिवले या पतर्ाचा, अबदुरर् रहीम ख्वाजा याला झाले या खोळं याचा, त्याच्या आगर्ा येथील आगमनाचा 
आिण त्याच्या मृत्यचूा उ ेख आढळतो. या पतर्ातं पुढे असेही हटले आहे की गादीवर आ यानंतर 
ताबडतोब वकील पाठिवण्याची बादशहाचंी इच्छा होती. परंतु ख्वाजाचा अचानक मृत्यु झा यामुळे आिण 
काहीही कारण नसताना नजर महमद याने काबुलवर ह ा के यामुळे बादशहाला वकीलाची खानगी 
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करता आली नाही. परंतु बादशाही फौजानी नजर महमद याचा ह ा परतवनू लाव यानंतर नजर महमद 
याच्या अिवचारी कृतीने जर काही गैरसमजूत झाली असेल तर ितचे िनराकरण करण्यासाठी आिण दोन्ही 
घराण्यात िमतर्त्वाच्या संबधंाची पुन्हा थापना करण्यासाठी आपण हकीम हािजक याची रवानगी करीत 
आहोत असेही बादशहाने या पतर्ात पुढे हटले होते.⁹ 
 

शहाजहानची ही कृती आिण ा संगी त्याने धारण केलेला पिवतर्ा ही अितशय मुत्स ेिगरीची 
होती. उ र सीमेवर ावळेी शातंतेची जरूरी होती. नजर महमद याने आप या साहसी वागणुकीची 
पुनरावृ ी करावी अशी त्याची इच्छा न हती. मोगल आिण टर्ान्स ऑिक्सयानाचे सुलतान याचं्यामधे पूवार्पार 
चालत आले या मतैर्ीच्या संबधंावर भर देऊन आिण इमाम कुली याच्याबरोबर िश ाचाराने पतर् यवहार 
करून शहाजहान याने नजर महमद हा पूणर्पणे दोषी आहे असे त्याचे िचतर् त्याच्याच देशबाधंवासंमोर उभे 
करण्याचा िवचार केला, आिण अशा तऱ्हेने बोखाऱ्याच्या दरबाराची सहानुभिुत अथवा पाठींबा त्याला 
िमळणार नाही असा डाव त्याने टाकला. दुसरे हणजे शहाजहानच्या अशा कृतीमधे नजर महमद याला 
एक तऱ्हेची धमकी अिभ ेत होती. याचे धमकीवजा ात्यिक्षक हणून बादशाही फौजानी अ ाखानी याचे 
बमीयान¹⁰ हे ठाणे १६२९ च्य. मे मिहन्यात काबीज केले. 

 
नजर महमद आिण मोगल बादशहा याच्यामधे शांतता 

या पिवत्र्याचा वरवर पिरणाम असा झाला की नजर महमद याची हालचाल थंडावली आिण मोगल 
बादशहाबरोबरील आप या संबधंात त्याने जवळ जवळ नकारात्मक असे धोरण अवलंिबले. कालातंराने 
त्याने मोगल बादशहाबरोबर पुन्हा मतैर्ीचे संबंध जोडले. याला काय कारण घडले असाव े हे उघड होत 
नाही. १६३२ मधे त्याने व ास हाजी याची रवानगी केली. त्याच वषार्च्या जुलै मिहन्याच्या आठ तारखेला 
तो मोगल दरबारात येऊन दाखल झाला. आगर्ा शहराच्या बाहेर त्याचे मोतिमद खानाने वागत केले आिण 
बादशहा जवळ त्याचा पिरचय करून िदला. आप या सुलतानाच्या वतीने विकलाने शहाजहानला घोडे, 
उंट आिण बा ख ातंामधील इतर व तु असा एकंदर पधंरा हजार रुपये िंकमतीचा नजराणा भेटी दाखल 
िदला. त्याच िदवशी बादशहाने त्याला एक मानाचा पोशाख आिण रत्नाने मढिवलेली चार हजार रुपये 
िंकमतीची तलवार देणगी हणून िदली.¹¹ 

 
तरिबयत खानाची वकीलात 

पुढील वषीर् १६३३ च्या फे ुवारी मिहन्यात शहाजहान याने नजर महमदच्या दरबारातं आप यातफ 
परतीचा वकील हणून तरिबयत खान याला पाठिवले. नजर महमद याला शहाजहानने जे पतर् िलिहले 
त्यामधे दिक्षणेमधील मोगलानंा िमळाले या िवजयाचंा आिण तेथील खुप िक े िंजकून घेत याचा थोडासा 
उ ेख आहे. पुढे शहाजहान गादीवर आ याब ल उशीराने का होईना परंतु त्याचे अिभनंदन के याची पोच 
त्याने िदली आहे आिण काबुलवर केले या आकर्मणाब ल वकीलाने जी त डी माफी मािगतली ितचा 
वीकार के याचे कळिवले आहे. परंतु त्याचवळेी आपण गादीवर आ याचे ऐक यानंतर नजर महमद याने 
केले या असमथर्नीय कारवाईब ल आिण आप याच धमर्बाधंवाचं्या देशाबाबत अशा तऱ्हेचे धोरण 
वीकार याब ल त्याची कानउघाडणी केलेली आहे. वरील पतर्ाला ताजा कलम हणून शहाजहान याने 
हुगळीच्या पाडावाचा वृ ातं िदला आहे.¹² 

 
शहाजहानची काबुलला भेट 
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त्यानंतरच्या पुढील सहा वषार्त दोन्ही दरबारात वारंवार वकीलाचंी देवाणघेवाण झाली. १६३९ च्या 
फे ुवारी मिहन्यात काबुलला भेट देण्यासाठी शहाजहान याने लाहोरहून कूच केले. असे हणतात की 
यामधे त्याचा खरा उ ेश टर्ान्स ऑिक्सयानाकडे जाण्यासाठी असलेले र ते आिण दळणवळणाची साधने 
याब ल मािहती िमळिवण्याचा होता.¹³ त्याने आप यापुढे राजपुतर् दारा याला मोठे सैन्य आिण वे ासाठी 
उपयोगात येणारा तोफखाना देऊन पाठिवले. नौशहरा येथे बादशहाने आप या सैन्याची पहाणी केली. 
आप या सैन्याची संख्या ५०,००० इतकी भरते असे त्याला आढळून आले. काबुल येथे आ यानंतर त्याने 
काही सरह ीवरच्या टो याना वठणीवर आणण्याचा सैदखान याला हुकूम िदला. या टोळीवा याना 
कहमदर्चा सुभेदार पलंगतोष याने नजर महमद याचे वतीने आप या बाजुला वळवनू घेतले होते. 
सहािजकच काबुल येथे शहाजहानचे वा त य आिण त्याने घेतलेला आकर्मक पिवतर्ा यामुळे इमाम कुली 
आिण नजर महमद हे दोघेजण भयभीत झाले. त्यानी आप यातफ आपली न ता दशर्िवण्यासाठी वकीलाचंी 
खानगी केली आिण खुरासान िंजकण्यासाठी आपण सहकायर् देण्यास तयार आहोत असे शहाजहानला 
कळिवले.¹⁴ परंतु अजून िनणार्यक अशी कृती करण्याचा समय ा त झाला न हता, आिण हणून िनरोप 
घेऊन आले या जासुदानंा योग्य ती उ रे देऊन शहाजहान १५ ऑग ट १६३९ रोजी लाहोर येथे परतला. 

 
टर्ान्स ऑिक्सयानामधील राजकीय बदल 

परंतु पुढील काहंी मिहन्यात टर्ान्स ऑिक्सयानाच्या राजकीय बाबतीत अितशय वगेाने बदलणाऱ्या 
घटना घडून आ या. अ ाखान जमातीबाबत मोगल स ाटाचं्या भिूमकेत जो फेरफार पुढे घडून आला तो 
समजण्याच्या दृ ीने या घटनाचंी दखल घेणे जरूर आहे. बराच काळपयर्त त्यादेशात आपली स ा 
गाजिव यानंतर इमाम कुली याला डोळयाच्या िवकाराने घेरले आिण पिरणामी त्याला त्वरीत आंधळेपण 
आले. इमाम कुलीच्या या राजवटीसारखी राजवट कोणालाही लाभली न हती. आप या भावाचे दुदव हे 
नजर महमद याच्या दृि ने एखा ा सुसंधी सारखे होते. त्याने राज्यकारभार चालिवण्याचे कामी आपली 
मदत देण्याची तयारी आहे असे आप या भावाला िलहून कळिवले. आप या भावासाठी िनवृ  होण्याच्या 
क पनेला इमाम कुलीचा िवरोध न हता. परंतु जे हा त्याने आप या अिधकाऱ्याचंा स ा घेतला ते हा त्यानी 
नजर महमद याच्या िवषयी अितशय ेषाची अशी भावना कट केली. यावर इमाम कुलीने काही काळ 
थाबंण्यािवषयी आप या भावाला िलहून कळिवले. 

 
परंतु नजर महमद अिधरा झाला होता. त्याने आप या भावाने पाठिवले या जासूदाला बिंद त केले 

आिण आपला मुलगा अबदुल अिजज याला िहसार आिण समरकंद याचंा पाडाव करण्यासाठी रवाना केले. 
या दोन्ही िठकाणाचंा ताबा घेत यावर त्याला असे वाटले की बोखाऱ्याच्या आप याबरोबर शतर्तू्व बाळगून 
असले या उमरावानंा वठणीवर आणणे हे अितशय सोपे जाईल. परंतु उत्साहाच्या पिह या भरात 
बोखाऱ्यातील उमरावानंी नजर महमद याच्या बेताना त ड देण्यासाठी इमाम कुली याला समरकंद येथे 
आणले. दुदवाने िहसारचा लवकरच पाडाव झाला. पिरणामी आंध या इमाम कुलीच्या पाठीराख्याचंा 
उत्साह फुटले या फुग्यातील हवा जशी िनघून जाते तसा नािहसा झाला. त्याचं्यापैकी अनेकजणानंा नजर 
महमद याने आप या बाजूला वळवनू घेतले आिण इमाम कुली अगदी एकाकी पडला. आप या भावाला 
शरण जाण्याखेरीज दुसरा मागर् त्याला उरला नाही. ३१ ऑक्टोबर १६४१ रोजी नजर महमद याचे नावे 
खुत्बा वाचण्यात आला. 

 
३ िदवसानंतर इमाम कुली आप या म े च्या तीथर्यातेर्साठी िनघाला. त्याची इच्छा िंहदु थानच्या 

मागार्ने जाण्याची होती परंतु नजर महमद याने या गो ीला संमती न िद याने त्याने खुरासानचा मागर् 
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घेतला. परंतु नजर महमद याचा नीचपणा या िठकाणी संपला नाही. त्याने आप या भावाची सवर् चीज व तु 
हरण केली, त्याची बायको आय खानुय हीला बिंद त केले आिण इमाम कुली म हर् येथे पोहोचेपयर्त त्याला 
उसंत िदली नाही. अखेर त्याने पिर्शयाच्या शहाकडे आप यातफ जासूद पाठिवले आिण त्याचं्यातफ इमाम 
कुली याला मदत न करण्यािवषयी त्याला िवनवणी केली. परंतु शहाने त्याच्या िवनंतीकडे दुलर्क्ष केले, 
आप याकडे आले या िनराि ताचें वागत केले, त्याला चागंली वागणूक िदली आिण त्याच्या मनातील हेतू 
साध्य करून देण्यातं त्याला मदत केली. “आप या वयाच्या ६२ या वषीर् मेिदना येथे त्याला मरण आले.”¹⁵ 
 

गादीवर आ यानंतर काही काळातच नजर महमद याला असे कळून चुकले की जरी त्याच्या 
भावाच्या राज्याचा वारसा त्याच्याकडे आला असला तरी त्याच्या भावाची जी लोकि यता तेथील 
रिहवाशामंध्ये होती त्या लोकि यतेचा वारसा मातर् त्या राज्याबरोबर त्याच्याकडे आला नाही. राज्यकारभार 
करताना त्याने ज्या कडक उपायाचंा अवलंब केला त्यामुळे त्याच्या अि यतेत अिधकच भर पडली. त्याने 
नालायक अिधकाऱ्यानंा त्याचं्या अिधकारावरून काढून टाकले आिण जहािगरीची प त नाहीशी करून 
त्यािठकाणी त्या बदली रोख र म देण्याच्या प तीची थापना करण्याचा यत्न केला. त्यािशवाय त्याने 
सयरूघाल आप या ता यात घेत या आिण अशा तऱ्हेने काही धािर्मक पुढाऱ्याचं्या भावना दुखाव या. त्याच्या 
िवरू  असंतोषाची अितशय झपा ाने वाढ होऊ लागली परंतु त्याच्या िवरू  िनमार्ण झालेली अशातंता 
ही भमूीगतच रािहली. जे हा त्याने ख्वारीजम देशाचा राजा इ फंदयारखान याचा मृत्य ूझाला ते हा तो देश 
िंजकण्यासाठी आप या सैन्याची रवानगी केली, ते हा हया अशातंतेचा फोट झाला. इ फंदयार खान याचा 
मुलगा बहराम सुलतान याचा अतालीक बाकीयजू याने ताबडतोब ता कंद येथे बडंाचे िनशाण उभारले. 
त्याच्या सबंध राज्यात वावटळी माणे पसरणाऱ्या बडंाची ही घटना हणजे जणू काही एक िनशाणीच 
ठरली. नजर महमद याने आपला िदवाणबेगीअबदूरर् रहमान याची रवानगी बडंखोराला वठणीवर 
आणण्यासाठी केली. तो ता कंद येथे पोहोचला आिण त्याने िव ासघाताने िक याचा ताबा घेतला. यावर 
बाकीयजू याने खोजंद मध्ये वशे केला आिण इमामकुली याचा नातू संजर याची त्याने खान हणून ाही 
िफरवीली. आता नजरमहमद याने बडंखोराचंा मोड करण्यासाठी अबदूल अजीज याला पाठिवले. अबदुल 
अजीज याने खोजंदकडे कूच केल आिण १५ िदवस खोजंदला वढेा िदला. या सुमारास त्याच्या 
अनुयायामध्ये अशातंतेचे वातावरण िनमार्ण झाले. बोखाऱ्याच्या सैिनकानंी बडंखोराबंरोबर हातिमळवणी 
केली आिण अबदूलअजीज याने त्याचें ित पधीर् बा खचे सैिनक यानंा बडतफर्  करावे आिण वतःची 
बोखाऱ्याचाखान हणून ाही िफरवावी अशी त्याच्याकडे मागणी केली. अबदूल अजीज याने नाखुषीने का 
होइना या मागण्या मान्य के या. १६४५ च्या एि ल मध्ये त्याच्या नावे औरीटीपा येथे खुत्बा वाचण्यात आला. 
यानंतर तो समरकंद येथे परतला. 

 
अबदूलअजीज याचा अधःपात 

या घटना नजरमहमद याच्या कानावर कारशी येथे घालण्यात आ या. परंतु अबदूल अजीज आिण 
त्याचे अनुयायी यानी बोखारा शहर लुटून उध्व त केलेले अस यामुळे नजरमहमद हा आ यासाठी बा ख 
येथे गेला. बोखारा व समरकंद याचंा खान हणून जे अिधकार त्याला ा त झाले होते तरीदेखील 
अबदूलअजीज याचे समाधान झाले न हते. आप या बापाकडून अिधकािधक देश त्याला िहसकावनू 
घ्यावयाचा होता. या नुसार त्याने िहसार आिण चारजु याचंा ताबा घेण्यासाठी सैन्याची रवानगी केली. 
नजरमहमद याने सुभानकूली आिण अबदूरर् रहीम याचंी यािठकाणावरील दबाव कमी करण्यासाठी रवानगी 
केली. दर यान मोगलानंी कहमदर् काबीज के यामुळे त्याच्यापुढे आणखी एक संकट उभे रािहले आिण 
त्याने मोगलाबंरोबर लढण्यासाठी सुभानकुली आिण अबदूरर् रहमान यानंा परत बोलािवले.¹⁶ 



 

अनुकर्मिणका 

 
शहाजहान याने आगेकूच करण्याचा िदलेला हुकूम 

टर्ान्स ऑिक्सयाना येथे बडंाचा जो फोट झाला होता त्याकडे मोगल बादशहा ेष िम ीत आनंदाने 
पहात होता. आपले वडलोपाजीर्त राज्य पुन्हा िमळिवण्याची पूवर् तयारी हणून त्याने बदकशान िंजकून 
घेण्याची योजना आखली. त्यानुसार २८ माचर् १६४५ रोजी त्याने असालतखान याला काबुल येथे जाण्याचा 
आिण अमीर-ऊल्-उमरा अली मदार्नखान याच्याबरोबर िवचार िवनीमय करून जरुर ती यव था 
करण्याचा हुकूम िदला. अिमर-उल्-उमरा याला मदत करण्यासाठी बहादूरखान, रू तूमखान, 
कुलीजखान, नजाबतखान, नजर बहादूर, रायिंसग वगैरे अनेक अिधकाऱ्याचंी िनयुक्ती करण्यात आली. 
कोणत्यावळेी आिण कशा प तीने ह ा करावयाचा त्याबाबत सवर् अिधकार अमीर-ऊल्-उमरा याच्याकडे 
सोपिवण्यात आले.¹⁷ 

 
मोगल कहमदर् िंजकतात आिण गमावतात 

१६४५ च्या जून मिहन्याच्या सुरवातीला घोरबदंचा ठाणेदार खलील बेग हा काबुल येथे आला. 
त्याने कहमदर्चा पाडाव होण्याची शक्यता असालतखान याच्या नजरेस आणून िदली. त्याचे कारण त्याने 
असे सािंगतले की, िहसारचा बचाव अबदुल अजीजखान याच्यापासून करण्यासाठी कहमदर्चा सेनापती 
तारदी अली कूतघान हा सुभान कुली याच्या मदतीसाठी गेलेला आहे आिण त्यामुळे िशबदंीची ताकद बरीच 
कमी झालेली आहे. असालतखानाने अमीर-ऊल्-उमरा याच्या संमतीने एक हजार घोडे वार खलीत बेग 
याच्या िदमतीला िदले. त्याने कहमदर्वर चाल केली आिण िवशषे क ािशवाय ते ता यात घेतले. परंतु 
त्याच्या अननुभवीपणामुळे आिण गवार्मुळे िक यावर पुरेशी िशबदंी ठेवण्याची योग्य ती काळजी त्याने 
घेतली नाही. तेथे त्याने फक्त प ास घोडे वार आिण काही बदुंकची ठेवले आिण तो वतः जुहाक येथे 
परतला. दर यान नजरमहमद याला मोगल आकर्मणाची खबर िमळाली आिण हे आकर्मण मोडून 
काढण्यासाठी त्याने आप या अिधकाऱ्याचंी रवानगी केली. अबदूरर् रहमान आिण तारिद अली याने 
िक यावरील तुटपुजं्या िशबदंीची हकालप ी केली आिण िक याचा ताबा घेतला. माघार घेणाऱ्या 
सैिनकावंर त्यानंी ह ा केला आिण त्याचं्यापैकी अनेकानंा जखमी केले. 

 
असालतखानाचा अयश वी यत्न 

असालतखान याला कहमदर्च्या पाडावानंतर घडले या घटनाचंी काहीच मािहती न हती. 
कहमदर्चा जो झपा ाने पाडाव झाला त्या उत्साहाच्या भरात बदक्शान मधील मोहीमेची सुरुवात 
करण्यासाठी हणून त्याने दोन ऑग ट १६४५ रोजी काबुल सोडले. एका आठव ानंतर अलीमदार्नखान 
हा आप या सैिनकासंहीत त्याला येवनू िमळाला. िंहदु थानमधून आणखी कुमक येवनू पोहोचण्यास उशीर 
लागेल असा िवचार त्याने केला आिण हणून या मदतीची वाट देखील त्याने बिघतली नाही. वाटेमधे त्याना 
कहमदर्चा पाडाव झा याची खबर िमळाली. परंतु त्यानी तसेच घोरबदंकडे कूच केले. येथे त्याना खलील 
बेग येवनू भेटला आिण त्याने बदक्शानकडे जाणारे िंचचोळे र ते आिण रसद व दाणागोटा याचंा तुटवडा 
यामुळे मोहीम चालिवणे हे कसे अशक्य आहे ते त्याचं्या िनदशर्नास आणून िदले. त्यात आणखी 
िहवा याच्या आगमनामुळे बादशाही सेनापतींची आणखीनच घाबरगुंडी उडाली. अशा पिरि थतीत 
सरह ीवरच्या काही िज ात लुटालुट के यानंतर सैन्य काबुलला परतले. 

 
जगतिंसग याचे साहस 
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काही काळानंतर मोगलाचंी गेलेली इ त परत िमळवण्याचा धाडसी यत्न राजा जग िंसग याने 
केला. अमीर-ऊल-उमरा याची परवानगी घेवनू १५ ऑक्टोबर १६४५ रोजी त्याने काबुल सोडले आिण तूल 
िंखडीच्या मागार्ने त्याने खो तमधे वशे केला. नंतर त्याने सराबकडे कूच केले परंतु चडं िहमवृ ी 
झा याने तेथे त्याचा तीन िदवस खोळंबा झाला. तेथील रिहवा याचं्या स यानुसार त्याने सराब आिण 
इंदराब या गावाचं्यामधे एक जागा मुकर्र केली आिण तेथे एक लाकडी िक ा उभारून एक दगडाची िंभत 
त्याच्या सभोवार बाधंली. पाण्याचा भरपूर पुरवठा हावा हणून त्याने त्या िठकाणी दोन िवहीरी खण या. 
वरील तयारी जेमतेम पुरी होत आहे न होत आहे तोच राजा जग िंसग याला तेथून उठवनू लावण्यासाठी 
क श कलमाक हा तेथे मोठे सैन्य घेवनू हजर झाला. परंतु राजा जग िंसग याने मो ा शौयार्ने लढा 
िदला, िक याचे संरक्षण केले आिण शतर्चुी हकालप ी के यानंतर तो पजंशीर येथे परतला.¹⁸ 

 
नजरमहमद याचा आप या ता यातील देशाचे रक्षण करण्याचा यत्न 

दर यान नजरमहमद याच्यावर मोठा बाका संग ओढवला होता आिण त्याची पिरि थती 
अिधकािधक आिणबाणीची होत चालली होती. व तुि थती अशी होती की, टर्ान्स ऑिक्सयाना मध्ये शातंता 
आिण सुरिक्षतता याचंा जवळजवळ लोप झाला होता. लुटारंूच्या भटकणाऱ्या टो यानंी साऱ्या देशाला 
संतर् त केले होते. सवर्तर् लुटालुट करणाच्या नादात त्यानी कोणाच्या वयाकडे िंकवा धमार्कडे बिघतले 
नाही आिण साधीसुधी माणसे आिण दु  यानंा सारखीच वागणुक िदली. िहसार येथे त्यानी स यद इ ाहीम 
या एकातंात राहाणाऱ्या दरवशेाची त्याच्या चारश े बाल िव ाथ्यार्ंसमवते क ल केली आिण िनलर् पणे 
कुराणाच्या ती जाळ या. चगीजखानाचे युग जणुकाही पुन्हा अवतरले आहे असा भास झाला. तरी देखील 
नजरमहमद याने िहसार िमळिवण्याचा अखेरचा यत्न केला आिण आपले सार सैन्य तेथे रवाना केले. 
त्याचा मुलगा अबदुल अजीज यानेही आप या देशावरील ताबा राखण्यासाठी तोच मागर् ि वकारला. 

 
दोन्ही िवरोधी फौजानंी िहसारच्या िक या पासून काही मलै अंतरावरच आपापला तळ िदला. 

दोन्ही फौजामंध्ये अिनणीर्त असे यु  लढले गेले. या यु ानंतर दोन्ही बाजुकडील सवर्सामान्य सैिनकात 
अितशय िवलक्षण अशी दोलायमान पिरि थती िनमार्ण झाली आिण काही काळ तरी टर्ान्स ऑिक्सयानाचा 
अखेरीस खान कोण आहे याब लचा िनणर्य अिनि त झाला. दोन्ही पक्षाचें जे आधार तंभ होते त्यानी 
आपाप या मुखानंा ताबडतोब त्या िठकाणी येण्याचे आवाहन केले. या चढाओढीत जो िंजकेल त्याला 
राज्यिंसहासन िमळाव ेअसा जणुकाही संकेत ठरला. अ दूल अजीज याने अितशय घाईघाईने िहसारकडे 
कूच केले आिण बहुसंख्य सैन्याने त्याच्यापाशी राजिन ेची शपथ घेतली. त्याच्या िमतर्ाने िदले या अितशय 
सावधिगरीच्या स यामुळे नजरमहमद हा बा खमध्ये अडकून पडला आिण त्याने आपली संधी गमावली. 
आप या नवीन अनुयायाचं्या मदतीने अ दुल अजीज याने ितरिमजला वढेा िदला. या िठकाणी त्याच्याकडे 
बा खमधील काही मुख ख्वाजा नजरमहमद याच्याकडून शातंतेच्या वाटाघाटीसाठी आले. आप या 
बापाच्या ता यात बा ख राहू देण्यास अ दुल अजीज याने संमती िदली आिण तो बोखारा येथे गेला. परंतु 
दोघामंध्ये झालेला हा तात्पुरता तह होता आिण आप या सुरिक्षततेब ल िभती वाट यामुळे नजरमहमद 
याने शहाजहान याला आप याला मदत करण्यासाठी येण्याब ल िनमंतर्ण केले.¹⁹ 

 
नजरमहमद याचा वकील 

११ जानेवारी १६४६ रोजी त्याचा वकील नजर बी याने शहाजहान याची भेट घेतली. त्याने आप या 
धन्याकडून आणलेले पतर् आिण बादशहाला देण्यासाठी नजरमहमद याने पाठिवले या भेटी शहाजहानला 
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नजर के या. पतर्ातील मजकुर वाच यानंतर शहाजहान अंतयार्मी अितशय खुष झाला. कारण बलवानाचं्या 
िवरु  दुबर्लाना आपण मदत कसे करतो हे जगाला दाखिवण्याची त्याच्या दृ ीने ही एक संधी होती. परंतु 
त्याच वळेी त्याच्या राजघराण्याने बराच काळ बाळगलेली महत्वाकाकं्षा, की जी महत्वाकाकं्षा त्याचा 
िवख्यात पूवर्ज अकबर याला पुरी करणे शक्य झाले नाही, ती आज पुरी झा याचे त्याला िदसत होते. 
अितशय उदा  अशा हेतंुच्या आवरणाखाली त्याच्या सा ाज्यवादी धोरणाला आता वाव िमळणार होता. 
आिण या गो ीच्या अपेके्षने त्याला अपिरमीत आनंद झालेला होता. परंतु तीमूरचा देश िंजकुन घेण्याच्या 
मागार्त ज्या काही अडचणी होत्या त्या संबंधी त्याने बाधंलेले आडाखे त्याच्या कमनशीबाने संपूणर्पणे चुकीचे 
ठरले. नुसत्या मोठेपणाच्या क पनेनेच त्याची दृ ी धंुद होवनू गेली. 

 
शहाजहान याचे उ र 

त्याने नजरमहमद याला अितशय तत्परतेने उ र पाठवनू त्याच्या पतर्ाची पोच िदली. परंतु 
पतर्ातील मजकुराच्या संिदग्धपणाब ल आिण टर्ान्स ऑिक्सयाना मधील खरीखुरी राजकीय पिरि थती 
काय होती याबाबत मौन बाळग याब ल त्याने तकर्ार केली. परंतु बा ख खेरीज सोडून नजरमहमद 
याच्याकडे त्याचा कोणताच देश उरला नाही आिण त्याच्या देशात भयंकर अशी अंदाधंुदी माजलेली आहे 
हे कळ यावर, त्या दोघामंध्ये बराच काळ जी मतैर्ी चालत आलेली होती त्यामुळे आिण दोघामधील 
धमर्साध यार्मुळे नजरमहमद याच्या मदतीला कूच करून जाणे हे आपले कतर् य आहे असे शहाजहान याला 
वाटले. त्यानुसार त्याने लाहोर सोडले आिण तो काबुल येथे येवनू पोहोचला. तेथून त्याने आपला मुलगा 
राजपुतर् मुराद याची चडं सन्य देवनू बदक्शानमध्ये वशे करण्यासाठी, तेथील लुटारंूचा उच्छाद 
करण्यासाठी आिण नजरमहमद याच्याकडून पुढील आदेशाचंी वाट बघण्यासाठी िनयुक्ती केली. साराशं 
नजरमहमद याने मदतीसाठी जे आवाहन केले होते त्याला ितसाद²¹ देण्यामध्ये शहाजहान याने 
अपेके्षपेक्षादेखील अिधक तत्परता दाखिवली. 

 
मुराद याची मोहीम 

तसे पािहले तर शहाजहान याला त्याक्षणीतरी आप या यशाब ल कसलाही संदेह वाटत न हता. 
वकीलाचे आगमन झा याबरोबर त्याने मो ा माणावर तयारी करण्याचा हुकूम िदला. नशीबाने त्या 
सुमारास सा ाज्यामध्ये संपूणर् शातंता नादंत होती. राजपुतर् मुराद याच्याकडे या मोहीमेचे नेतृत्व 
सोपिवण्यात आलेले होते. त्याच्या हाताखाली ५०००० घोड वार आिण बदुंकची, हातगोळे फेकणारे आिण 
गोलंदाज धरुन १०००० पायदळी सैिनक इतक्याचंा समावशे होता. जवळजवळ सा ाज्यातील सवर् 
नामािंकत सेनानींना त्याच्या मदतीसाठी िनयुक्त करण्यात आले होते, आिण सबंध सैन्याची िवभागणी रूढ 
प तीनुसार सात िवभागात करण्यात आलेली होती. सैन्याच्या मध्यभागाचे नेतृत्व राजपुतर्ाकडे असून 
त्याच्या मदतीला अली मदार्नखान, नजाबतखान वगैरै सरदार होते. उज या बाजुला कुलीजखान, 
शहाबेगखान, राजा देबीिंसग बुदेंला वगैरे सरदार होते, तर डावीकडे रू तुमखान, दौलतखान वगैरे 
सरदार होते. सैन्याची डावी फळी असालतखान, राजा जयिंसग, राजा राजरूप वगैरच्या नेतृत्वाखाली 
होती तर डा या फळीचे नेतृत्व खलील उ ाखान, राजा पहाडिंसग आदी सरदाराकंडे होते. सैन्याच्या 
आघाडीचे नेतृत्व बहादुरखान, िव लदास, राव छतर्साल हाडा आदी सरदाराकंडे होते. सैन्याची 
मध्यआघाडी िमरजा नवरोज आिण लहरा पखान आदी सरदाराचं्या हाताखाली होती. मध्य आघाडी 
सोड यास सैन्यामधील अिधकाऱ्याचंी एकूण संख्या २२०८ एवढी होती. या चडं अशा सैन्याला काबुलकडे 
कूच करून जाण्यासाठी ६ फे ुवारी १६४६ रोजी हुकूम देण्यात आला. 

 



 

अनुकर्मिणका 

नेहमीच्या प तीनुसार बादशहाने सैन्याच्या हालचाली करण्यासंबधंीच्या योजनेबाबत अितशय 
तपिशलवार सूचना िद या. या सैन्याने ख रच्या देशातून कूच करावयाचे होते आिण अटक व हसन 
अ दालच्या माग पुढे जावयाचे होते. कारण या दोन िज ामध्य अ धान्य आिण चारा याचंा भरपुर पुरवठा 
होता. 

 
सैन्याला देण्यात आले या सूचना 

वसंतऋतूच्या सुरवातीला काबुलचा र ता जाण्यायोग्य झा यावर राजपुतर् आिण सैन्याच्या एका 
िवभागाने पेशावर मागार्ने कूच करावयाचे होते आिण दुसऱ्या िवभागाने खालच्या वगं देशाच्या मागार्ने 
जावयाचे होते. या दोन िवभागाचंा िमलाफ काबुल येथे झा यावर कुलीजखान खलील उ ा आिण िमरजा 
नवरोज याने कहमदर् आिण घोरी याचंा पाडाव करावयाचा होता. तेथून संपूणर् सैन्याने बदक्शान मध्य वशे 
करून तो ातं िंजकावयाचा होता आिण तेथून नंतर बा खमध्ये वशे करावयाचा होता. 

 
सैन्याला या ज्या सूचना िदले या होत्या त्या शहाजहान याचा खरा उ ेश काय होता तो उघड 

करतात. शहाजहान याने आप या मनात जरी संपूणर् टर्ान्स ऑिक्सयाना नाही तरी िनदान बदक्शान तरी 
ता यात घेण्याचे ठरिवले होते हे अगदी उघड आहे. नजरमहमद याच्या हाती बा ख राहू देण्यास तो 
कदािचत राजी होता परंतु त्याच्या बद यात नजरमहमद याने मोगल स ाटाचें सावर्भौमत्व मान्य करावे 
अशी त्याची अपेक्षा होती. परंतु त्याच्या अिधकाऱ्याचंी उदासीनता आिण राजपुतर्ाचा अिवचारीपणा यामुळे 
त्याच्या साऱ्या बेतावर पाणी पडले. 

 
मुरादची नाराजी 

परंतु दुदवाने राजपुतर् मुराद हा सुरवातीपासूनच ा मोिहमेिवषयी आप या बापाइतका उत्साही 
न हता. त्याने सावकाशपणे कूच करण्यास सुरवात केली. त्यामुळे झपा ाने कूच करून जाण्याब ल 
शहाजहानला त्याला तंबी ावी लागली.²² १५ म १६४६ रोजी तो काबुल येथे येवनू पोहोचला आिण नऊ 
िदवसानंतर त्याने तूलच्या र त्यातुन बफर्  काढून टाकण्यासाठी बहादूरखान आिण असालतखान याच्या 
हाताखाली एका सैन्याच्या तुकडीची रवानगी केली. २६ मे रोजी त्याने काबुल सोडले आिण तीन 
मजलाइंतकी कूच के यानंतर तो चारीकारान येथे आला. येथून त्याने कुलीजखान आिण इतर याचंी 
रवानगी घोरी आिण कहमदर् याचंा पाडाव करण्यासाठी केली आिण तो वतः बदक्शानकडे जाण्यासाठी 
िनघाला. 

 
कुलीजखानाला िमळालेले यश 

कुलीजखान आिण त्याच्या हाताखालील सैिनक यानंी एका अरंुद र त्यातून आपली कूच चालू 
ठेवली. या र त्यातून सैन्याच्या सबंध तुकडीला एकतर् चाल करून जाणे अशक्य झा यामुळे या तुकडीचे 
अनेक बारीक बारीक भाग पाडण्यात आले. हे सैन्य घोरबदं येथे येवनू पोहोचले, त्यानी पजंशीरच्या 
खोऱ्यात वशे केला आिण १३ जून रोजी काबुलची सरह  ओलाडंली. सरह ीवर बा खमधून येणाऱ्या 
काही यापाऱ्याकंडून कुलीजखान याला असे कळले की, कहमदर् येथील िशबदंीला कूच करून येणाऱ्या 
बादशाही सैन्याब ल कसलीही मािहती नाही. यावर कुलीज खानाने त्याचं्यावर अचानक ह ा 
करण्यासाठी अहदी आिण बदुंकची याचंी एक तुकडी खलीलबेग याच्या हाताखाली रवाना केली. 
कोणाच्याही नजरेस न पडता खलीलबेग हा िक याजवळ येवनू पोहोचला आिण भयाने गभर्गळीत 



 

अनुकर्मिणका 

झाले या िशबदंीने त्याला शरणागती िदली. १६ जून रोजी कूलीजखान तेथे आला. दोन िदवस त्या 
िठकाणी मु ाम के यावर त्याने घोरीच्या िदशनेे धडक मारली. फारसा यास न करता हे िठकाण काबीज 
करण्यात आले. 

 
मुरादचे पुढे कूच करून जाणे 

दर यान राजपुतर् मुराद तुल िंखडीच्या रोखाने पुढे सरकला आिण त्याने असालतखानाच्या 
हाताखाली एका टेहेळणीपथकाची रवानगी केली. असालतखान हा टेकडी चढून गेला परंतु त्याला 
उतारावर जवळजवळ दीड गज जाडीचा बफर्  साच याचे आढळून आले. यावर अलीमदार्न खानाच्या 
सैिनकानंा र ता साफ करण्याचा आिण त्यामधून ओझ्याने लादलेला उंट जाव ू शकेल इतका तो रंुद 
करण्याचा हुकूम देण्यात आला. हे काम अितशय संथ गतीने चालले आिण बादशाही फौजानंी ड गर पार 
करून सराबमध्ये वशे केला ते हा १५ जून ही तारीख उजाडली होती. या िठकाणी राजपुतर्ाकडे आ य 
मागण्यासाठी खु ाव हा आला. असालतखान याने त्याचे वागत केले आिण नंतर तो राजपुतर् मुराद याला 
भेटला. मुरादने त्याची दरबाराकडे रवानगी केली. 

 
सबधं फौजेने आता एकतर्ीतपणे कूच करण्यास सुरवात केली. सराब आिण दीह-इ-तािजकान 

त्यानी पार केले आिण ते नािरन येथे पोहोचले. येथून असालतखानाच्या हाताखाली एका तुकडीला पुढे 
घुसण्याचा आिण शतर्कुडून कंुदूज हा िक ा िहसकावनू घेण्याचा हुकूम देण्यात आला. शहामहमद कुतघान 
याने मोगलाचंी होत असलेली गती पाहुन िज ामधे सवर्तर् लुटालूट केली आिण बायकामुलाचंी क ल 
करून िक ा सोडून िदला. असालतखानाचा मागर् आता पूणर्पणे मोकळा होता आिण त्याने २२ जून रोजी 
कंुदूज आप या ता यात घेतले. िक ेदार हणून बादशहाने राजा राजरुप याची नेमणूक केली आिण 
लोकानंा उ ेजन देण्यासाठी आिण टोळीवा याचं्या लुटालुटीमुळे झाले या नुकसानीची भरपाई 
करण्यासाठी त्याचं्यामध्ये पचंवीस हजार रुपये वाटण्याचा हुकूम त्याने िदला. 

 
शहाजहान याच्या मुरादला सूचना 

अशा तऱ्हेने बदक्शान हा ात बादशाही फौजाचं्या ता यात आला आिण ते बा खच्या पूवर् सरह ीवर 
येवनू पोहोचले. यािठकाणी राजपुतर् मुराद याला बादशहाकडून एक पतर् आले. नजरमहमद याला त्याने 
अितशय उदार अशी वागणूक ावी आिण तो जर न तेने आिण शरणागतासारखे वाग यास बा ख ातं 
त्याला परत ावा असे बादशहाने िलिहले होते. त्यािशवाय समकद आिण बोखारा याचंा ताबा 
िमळिवण्यासाठी नजरमहमद याने यु  करण्याची इच्छा दाखिव यास राजपुतर्ाने त्याला सवर्तोपरी सहा य 
करावे असे बादशहाने कळिवले होते. अशा तऱ्हेने बादशहाने आप या मुलाला शक्य झा यास बा खचा 
ताबा घेण्याची आिण यवहायर् अस यास ऑक्ससच्या पलीकडे आप या फौजा नेण्याची च्छ  अशी सूचना 
िदली होती. राजपुतर्ाला पाठिवले या पतर्ाबरोबर नजरमहमद याला िलिहलेले एक पतर् पाठिवण्यात 
आलेले होते आिण हे पतर् त्याच्याकडे पोहोचते करण्यात याव ेअसा हुकूम करण्यात आलेला होता. 

 
मुराद याची बा खमधील गती 

यानुसार जे हा राजपुतर् मुराद आिण अलीमदार्न खान हे खु म येथे आले ते हा त्यानी इशाकबेग 
याला बादशहाचे पतर् घेवनू नजरमहमद याच्याकडे पाठिवले. वरकरणी आनंद झा याचे दाखवत 
नजरमहमद याने इशाकबेग याचे वागत केले परंतु त्यक्षात मातर् पतर्ातील मजकुर वाच यानंतर त्याचे 
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मन वा थ्य िबघडले. तसे बिघतले तर त्याची िह मत खचून जाण्याइतकी अितशय गंभीर पिरि थती होती. 
आप याला मदत करण्यासाठी हणून त्याने मोगल बादशहाला बोलावणे केले होते. परंतु त्याला ज्यामुळे 
ध ा बसला ती गो  हणजे त्याच्या अडचणीचा फायदा घेण्याचा यत्न मोगल बादशहा करीत आहे असे 
त्याला आढळून आले. बदक्शानचा ताबा मोगलानंी घेत यावर त्याचे डोळे उघडले आिण मोठे सैन्य घेवनू 
राजपुतर् मुराद याने केलेली गती बिघत यावर तो काही मतैर्ीच्या हेतूने येते नाही याब ल त्याची खातर्ी 
पटली. परंतु खरी गो  अशी आहे की, थो ा फार अंशी का होईना तो िन कारण घाबरून गेला होता. 
त्याचे जे स ागार होते त्याचंी मोगलाबं ल शतर्तु्वाची भावना हाती आिण त्यानी त्याला जो धोका हाता 
त्याचे वरूप िन कारण मोठे करून सािंगतले. तो जर बा खमध्ये रािहला असता तर त्याच्या पलायनामध्ये 
त्याला जो तर्ास आिण मानहानी सोसावी लागली त्यापैकी थोडीफार तरी टाळता आली असती. 

 
नजरमहमद याची झालेली तेर्धा 

इशाकबेग याने नजरमहमद याच्या दरबारात जी घबराट उडालेली होती ती पािहली इतकेच न हे 
तर त्याच्या अनुयायापैंकी काहीजण मोगलाबं ल तुच्छतेने बोलत होते तेही त्याच्या कानावर आले. हणून 
त्याने राजपुतर्ाला ताबडतोब बा खमध्ये येण्याची िवनंती केली. वाटेमध्ये नजरमहमद याने पाठिवले या 
चुचाकबेग आिण इतर यानी राजपुतर् मुराद याची भेट घेतली आिण नजरमहमदने िदलेले पतर् त्यानी 
मुरादला िदले. ा पतर्ात नजरमहमद याने म े ला जाण्याच्या आप या तयारीसाठी तीन िदवसाचंी मुदत 
देण्यात यावी अशी िवनंती केलेली होती. परंतु नजरमहमद याने ही काहीतरी लबाडी केली आहे अशी 
राजपुतर् आिण अलीमदार्न खान याचंी खातर्ी पटली आिण हणून त्यानी सरळ बा खकडे कूच केले आिण 
शहरापासून चार मलै अंतरावर आपली छावणी िदली. ा िठकाणी त्यानंा इशाकबेग येवनू भेटला आिण 
त्याना जो िनरोप पाठिवला होता त्याचीच पुन्हा त्याने री ओढली. यानंतर थो ा काळाने बहराम आिण 
सुभानकुली हे दोघे जण बा खमधील काही उमरावानंा घेवनू राजपुतर्ाला भेटण्यासाठी आले. मुराद याने 
त्याचंा योग्य तो आदरसत्कार केला. 

 
२ जुलै गुरुवार रोजी राजपुतर्ाने बा खकडे कूच करून जाण्यास सुरुवात केली. त्याने रू तुमखान 

आिण मीरकासीम ाचं्या हाताखाली तोफखाना पुढे पाठिवला आिण त्याना बा खच्या िक यातं वशे 
करण्याचा हुकूम केला. राजपुतर्ाने शुतखर्वार दरवाज्याच्या समोर असले या चारताकच्या िज ात 
आपला तंबू ठोकला आिण आप या सैिनकानंा जागृत राहण्यासंबधंी इशारा िदला. राजपुतर्ाला येऊन 
भेटण्यासंबधंी नजरमहमद याचे मन वळिवण्यासाठी पुन्हा एकदा इशाकबेग याला त्याच्याकडे पाठिवले. 
परंतु मोगल सैन्याच्या आकर्मक पिवत्र्याने तो घाबरला आिण त्याने िक यामधून गु तपणे पळून जाण्याचे 
ठरिवले. आप या हालचाली कोणाच्याही नजरेस येव ूनयेत आिण आपला कोणी संशय घेव ूनये हणून 
शक्य तेवढी काळजी त्याने घेतली. आपले मुलगे सुभानकुली आिण कतलाक महमद यानंा घेवनू तो 
िक याच्या एका दरवाज्याकडे त्याला नेता येईल तेवढा खजीना बरोबर घेवनू िनघाला. जरी 
रू तुमखानाने िक यात वशे केला होता तरी िक याच्या आठही दरवाज्यावर पहारेकरी ठेवणे त्याला 
शक्य न हते. यापैकी एका दरवाज्यावर नजर महमद याच्याच माणसाकडे रखवालीचे काम होते आिण त्या 
दरवाजातूनच नजरमहमद याने पळ काढला. 

 
मोगलांकडून बा खवर ताबा 
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त्याच्या पलायनाची बातमी शहरामध्ये पसरली आिण या बातमीन शहरात खूपच घबराट पसरली. 
शहरामधील बंडखोर मंडळी ही बेताल बनली आिण त्यानी लुटालुट व जाळपोळ करण्यास सुरुवात केली. 
नजरमहमद याच्या खजीन्याचा बराच मोठा भाग त्यानी जबरद तीने ता यात घेतला. परंतु दुसऱ्या िदवशी 
खलील उ ाखान आिण मु तफतखान यानी शहरात थोडीफार शातंता थािपत केली आिण ऊजबेग 
टोळीवा याचं्या तावडीतून एक कोटी वीस लक्ष रुपये इतक्या िंकमतीचे जड जवािहर आिण दािगने, 
पचंवीस हजार घोडे आिण तीनश ेऊंट वाचिवले. हे सवर् नजरमहमद याच्या मालकीचे होते. बहराम आिण 
अबदुरर् रहीम या त्याच्या दोन मुलानंा त्याचं्या कुटंुिबयासंिहत लहरा प याच्या हवाली करण्यात आले. 
शहराचा कोतवाल हणून शुकरू ा अरब याची नेमणुक करण्यात आली. ७ जुलै १६४६ रोजी राजपुतर्ाने 
शहरात वशे केला. काही काळानंतर ितरमीजचा िक ाही पाडाव झाला आिण अशा तऱ्हेने संपूणर्बा ख 
ातं मोगलाचं्या ता यात आला. 

 
नजरमहमद याचा पाठलाग 

नजरमहमद याच्या पलायनाची बातमी कळ याबरोबर राजपूतर् मुराद याने बहादूरखान आिण 
असालत खान यानंा त्याच्या पाठलागावर जाण्याचा हुकूम िदला. त्यानी त्याला शबरघान येथे गाठले आिण 
घनघोर यु ानंतर त्याचा पराभव केला. त्याने अन्दखुदकडे पलायन केले. वाटेमध्ये त्याच्या काही 
अनुयायानंी सुभानकुली याच्यासह त्याला सोडले आिण ते बोखाऱ्याकडे िनघाले. अन्दखुद येथे 
पोहोच यानंतर नजर महमद याला ३०० सैिनकाचंी एक तुकडी येऊन िमळाली. त्याना बरोबर घेऊन त्याने 
म हर्कडे याण केले. त्याने खुरासाणमध्ये वशे केला आिण तो मशहदला पोहोचला. तेथील सुभेदार 
मुतर्जाकुलीखान याने त्याचे वागत केले परंतु १५ िदवसा नंतर त्याला जे हा आढळून आले की 
नजरमहमद याचा उ ेश मैमना येथे परतण्याचा आहे ते हा त्याने त्याच्या घरावर पहारा करावयाचे ठरिवले. 
या गो ीचे नजर महमद याला अितशय दुःख झाले आिण शहाकडच्या औपचारीक पतर्ाची वाट न पाहता तो 
इ फहानकडे िनघाला. 

 
शहाजहानला झालेला आनंद 

दर यान शहाजहानच्या कानावर बा खचा ताबा मोगलाकंडे आ याची बातमी पडली ते हा त्याला 
अितशय आनंद झाला आिण त्याने आठ िदवस उत्सव करण्याचा हुकूम िदला. समकद आिण बोखारा याचंा 
आता िनि त पाडाव होणार असे त्याला वाटले. दरबारी मंडळीनी त्याचे अिभनंदन केले आिण ा संगाला 
अनुरुप अशा तऱ्हेचे का य करण्यासाठी त्याचं्यामध्ये अहमअहमीका लागून रािहली. सवार्त उत्कृ  का य 
नसीराई िशराजी याचे होते आिण बादशहाने त्याची अितशय शसंा केली. ज्या अिधकाऱ्यानंी साहसाने 
आिण िन याने आपापली कतर् ये पार पाडलेली होती त्याना बक्षीसी देण्याचा बादशहाने हुकूम केला. 
बादशहाने बहादूर खान, असालतखान, महेशदास राठोड, रूपिंसग, रामिंसग राठोड याचं्या कामिगरीची 
िवशषे वाखाणणी केली. त्याना मो ा दजार्च्या मनसबी देण्यात आ या. त्याच माणे इतर अनेकानंा बक्षीसे 
आिण बढत्या देण्यात आ या. 

 
मुराद याची बा खमधून परत िफरण्याब लची िवनंती 

परंतु हे उत्सव समारंभ पुरे होत आहेत तोच आिण न याने काबीज केले या देशामध्ये सु यव था 
थािपत होत आहे न होत आहे तोच राजपूतर् मुराद याच्याकडून जी एक िवनंती आली ती इतकी 

चमत्कारीक होती की बादशहा त्यामुळे अितशय िव मयचकीत आिण संतर् त झाला. बा खमध्ये असले या 
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आप या एका अिधकाऱ्याच्या हाती तेथील ताबा सोपवनू बा खमधून आप याला परत येण्याची परवानगी 
असावी अशी िवनंती करणारे एक पतर् मुरादने आप या बापाकडे पाठिवले. अशा तऱ्हेची गैरवाजवी िवनंती 
के याब ल बादशहाने अितशय कडक श दात मुरादची िनभर्त्सना केली आिण तो ज्या िठकाणी होता तेथेच 
राहाण्याचा आिण त्या देशाचा राज्यकारभार पाहाण्याचा हुकूम त्याने त्याला िदला. त्याने त्याला आणखी 
असे कळिवले की समकद आिण बोखारा याचंा पाडाव झा यानंतर टर्ान्स ऑिक्सयाना या ातंाचा सुभेदार 
हणून तुझी नेमणूक करण्याची आपली इच्छा आहे. परंतु त्याच्या उज्वल भिव याब ल शहाजहान याने 
त्याला जे कळिवले होते त्याचा त्याच्या मनावर कसलाही पिरणाम झाला नाही. मुराद हा अजून तरूण 
आिण तापट डोक्याचा होता आिण सतत क ाचे जीवन जगण्याची िंकबहुना असे जीवन आप याला 
जगावयास लागणार आहे याची क पना सहन करण्याची पातर्ता त्याच्या अंगी न हती. 

 
राजपुतर् मुराद याने पुन्हा आपली िवनंती सादर केली आिण तु हाला एकदा येऊन भेट याखेरीज 

आपण बा खमध्ये व थपणे राहु शकणार नाही असे आडमुठेपणाने त्याने शहाजहानला कळिवले. 
बापाकडून उ राची वाट देखील न पाहता त्याने बहादूरखान, आिण असालत खान यानंा शबरघान येथून 
परत बोलिवले इतकेच न हे तर त्याचं्या मदतीसाठी तेथे गेले या खलीलउ ा खानालाही परत बोलिवले. 
बा खचा राज्यकारभार त्याचं्या हाती सोपिवण्याचा आिण दरबारात परतण्याचा राजपुतर्ाचा िन य झालेला 
होता. त्याच्या हया िन यात त्याला बऱ्याच अिधकाऱ्याचें उ ेजन होते आिण हे अिधकारी असे होते की 
अनाितथ्यशील असले या देशात चाकरी करण्यास ज्याचं्या मनाचा कल न हता. त्याला कारण हणजे त्या 
देशातील वारंवार बदलणारी ा आिण त्याच बरोबर भटकणाऱ्या लुटारू टो याचं्या धाडी. त्या िशवाय या 
अिधकाऱ्यापैंकी बहुतेकाचंी अशी समजुत झाली होती की बा खमधील मोहीम ही अगदी तात्पुरत्या 
वरूपाची आहे. परंतु जे हा त्यानंा असे कळुन चुकले की बादशहाचा बेत त्याना तेथे कायम ठेवण्याचा आहे 
ते हा ते िबथरले आिण त्यानी तकर्ारी करण्यास सुरुवात केली. 

 
सादु ा खान याची िश ाई 

शहाजहान याने राजपूतर्ाचे मन त्याच्या मूखर्पणाच्या बेतापासून वळिवण्यासाठी आिण 
अिधकाऱ्यामध्ये बदंोब त आिण िश त थािपत करण्यासाठी सादु ाखान हयाची रवानगी केली. परंतु 
राजपुतर् मुराद याने आपला दुरागर्ह कायम ठेवला आिण सादु ाखान याने जो स ा िदला त्याची अवहेलना 
केली. राजपुतर्ाला सेनापती पदावरून दूर करण्यात आले आिण बा खच्या राज्यकाभारासाठी नवी यव था 
करण्यात आली. बा खचा ताबा घेण्यासाठी बहादूर खान आिण असालत खान याचंी नेमणूक करण्यात 
आली आिण त्याच्या हाती अमर्याद स ा देण्यात आली. बदक्शानची सुभेदारी वीकारण्यास नजाबतखान 
याने नकार िद यामुळे कुलीजखान याची त्या ातावंर नेमणूक करण्यात आली आिण अंदखुदचा ताबा 
घेण्याचा हुकूम रू तुम खान याला देण्यात आला. बा खमध्ये सारात असलेली िहणकस आिण बनावट 
नाणी र  करण्यात येऊन त्याचं्या जागी नवी आिण शु  नाणी पाडण्यात आली. आपण ा िठकाणी कायम 
राज्यकरण्यासाठी आलेले आहोत याची खातर्ी थािनक रहीवाशानंा पटावी हणून सवर् कारची उपाय 
योजना करण्यात आली. सादु ाखानाने त्याच्यावर सोपिवण्यात आलेली कामिगरी २२ िदवसात पार 
पाडली आिण ६ स बर रोजी तो काबलूला परतला.²⁵ ा िठकाणी मोगल स ाटाने राजनीतीचा जो 
वाकडा मागर् ि वकारला त्याब ल चार श द िलिह यास ते अयोग्य ठरणार नाही. बदक्शानचा ातं पाडाव 
करून िंजकावा ही शहाजहानची आकाकं्षा होती आिण नजर महमद याचे पिर्शयाच्या शहाबरोबर मिैतर्चे 
संबधं आहेत ा गो ीची त्याला जाणीव अस यामुळे त्याने शहाने याबाबतीत तट थ रहाव े हणून 
जानिनसारखान ाची शहाकडे रवानगी केली.²⁶ 



 

अनुकर्मिणका 

 
मोगल राजनीतीवर अिभ ाय 

दुसरा शहाअ बास याच्या राज्य रोहणाब ल त्याचे अिभनंदन करण्याच्या िमषाखाली त्याने 
जानिनसारखान याची रवानगी केली. जानिनसारखान हा इ फहानच्या वाटेवर असताना वर वणर्न 
केले या घटना बा खमध्य घड या आिण नजर महमद हा मोगलाचं्या ता यात आपला देश सोडून देऊन 
पळून गेला. धारण केले या बुरख्याचे वरूप कायम ठेवण्यासाठी नजर महमद याला पिर्शयामध्ये 
भेटण्याकरता हणून एक पतर् देऊन शहाजहान याने िमरअजीज याची रवानगी केली. 

 
या पतर्ातील मजकुराची दखल घेणे हे या िठकाणी यथायोग्य ठरेल. पतर्ाच्या सुरूवातीला राजपुतर् 

मुराद हा बा ख जवळ आ यानंतर त्याच्या भेटीला नजर महमद याने सुभानकुली आिण बहराम सुलतान 
याना इतर जे  अिधकाऱ्याबंरोबर पाठिवले त्याचा उ ेख आहे. पतर्ाचा दुसरा पिरच्छेद माफीवजा दुसऱ्या 
श दात िलहीलेला आहे तो अितशय उ बोधक असा आहे. “जे हा राजपुतर्ाने बा खच्या समोर आपली 
छावणी िदली ते हा त्याचे तरुणवय आिण अनुभवाचा अभाव व त्याच माणे त्याच्याबरोबर असले या जे  
मंडळीचा आळशीपणा आिण िन काळजीपणा यामुळे आपला िक यात मु ाम असताना रू तुम खानाने 
िक यामध्ये वशे करण्यासारख्या अशा काही घडु नये अशा गो ी घड या. ा गो ीमुळे तु हाला अितशय 
दुःख आिण िभती वाटली अस यास ते मी समजू शकतो आिण ते ऐकून मला अितशय खेद होत आहे... 
परंतु तु ही आमच्याकडे परत याल आिण इतर कोठेही जाणार नाही अशी माझी अपेक्षा होती... परतु 
संक पापेक्षा ार ध हे अिधक बलव र असते. बा ख मधील बडंखोरी करणाऱ्या लोकाचंा िवमोड करावा 
आिण तो ातं तुमच्या वािधन करावा आिण इतकेच न हे तर टर्ान्स ऑिक्सयाना आपण पुन्हा िंजकून घ्यावा 
अशी जे हा तुमच्या मनाला इच्छा होईल त्यावळेी तु हाला मदत करण्यासाठी माझे सैन्य तुमच्या िदमतीस 
घ्याव ेअशी माझी इच्छा होती”. शहाजहान याने पतर्ाचा समारोप िमतर्भाव दिर्शत करून केला आहे आिण 
नजर महमद ाच्या कुटंुबीय मंडळींना नजरमहमद सागेंल त्या िठकाणी पाठिवण्याची त्याने तयारी 
दाखिवली आहे. 

 
परंतु नजर महमद याच्याब लची मतैर्ीची भावना आिण त्याच्याब ल यक्त केलेली काळजी याचें 

वरूप केवळ औपचािरक होते. खरी व तुि थती अशी होती की पिरि थतीने जी पलट खा ेली होती 
त्याचा बादशहाला अितशय आनंद झालेला होता. वर जे पतर् उ धृत केलेले आहे त्याची िवचारसरणी 
पाहता आपण जर असे अनुमान काढले की नजर महमद पिर्शयामध्ये पळुन गे यामुळे त्याचा देश आपण 
ता यात घेणे समथर्नीय ठरते असा शहाजहान याने िवचार केला तर त्यात काहीच चूक होणार नाही. 
शहाजहानने पतर्ात उ ेख केला आहे तो भतूकाळातील त्याच्या थोर िवचारसरणीचा. परंतु 
भिव यकाळामध्ये घडणाऱ्या गो ींब ल त्याने कसलीही आशा दाखिवलेली नाही. दुसऱ्या श दात 
सागंावयाचे झा यास शहाजहानला जर खरोखरच मनाचा उदारपणा दाखवावयाचा असता तर त्याला 
आताही नजर महमद याला प पणे कळिवता आले असते की जर तु परत आलास तर तुझा देश तुझ्या 
परत वाधीन करण्यात येईल. परंतु त्याने अिधकािधक वचन जे िदले ते नजर महमद याच्या कुटंुबातील 
मंडळींना परत पाठिवण्याचे. शहाजहान याने असर्लान बेग याच्यातफ दुसऱ्या शहाअ बास याला जे पतर् 
पाठिवले त्यामध्ये त्याचा दुट पीपणा उघडकीस येतो. 

 
बा खमधील अडचणी 
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बा ख आिण बदक्शान हे ातं िंजकून घेणे हे त्यात या त्यात सोपे होते. परंतु या देशावर 
राज्यकारभार करणे ही जी सम या होती त्या सम येने मोगल अिधकाऱ्याचंी कायर्क्षमता पणास लावली. 
सबधं रा टर् त्याच्या िवरु  हातात श  घेऊन उभे ठाकलेले त्याना आढळून आले आिण संख्याबळ आिण 
िश त यामध्ये वरचढ असताना देखील कपट कलेत िन णात असले या उजबेग टोळीवा यानंा ता यात 
ठेवणे त्याना शक्य झाले नाही. त्यानी जी नाकी उभारली होती ती उजबेगाचं्या ह याच्या सतत 
दडपणाखाली होती. इतकेच न हे तर बादशाही सैन्याच्या अनेक िवभागानंा वे ाच्या पिर थोतीत जीवन 
जगण्याची पाळी आली होती. शतर्बूरोबर त्याचं्या वारंवार लढाया होत परंतु या चकमकी कधीही िनणार्यक 
ठरत नसत. अधूनमधून या ज्या चकमकी होत त्याचंी सिव तर हकीकत देण्याची जरी आव यकता नसली 
तरी एकंदर पिरि थतीचे यथाथर् आकलन होण्यासाठी या चकमकींची थोडक्यात रूपरेखा देण्यास काहीच 
हरकत नाही. 

 
मोगलाचं्या ता यातील काबूलचा ातं हा िंहदूकुश पवर्ताच्या रागेंपयत पसरलेला होता. या ातंाचे 

सीमेवरील नाके पवर्तराजींच्या पलीकडील बिमयान हे होते. बा ख आिण बदक्शान याचंा पाडाव 
झा यामुळे मोगल सा ाज्याच्या सीमा या ऑक्सस नदीचा दिक्षण िकनारा आिण तशाच पुढे आिब पजंापयत 
िभड या होत्या. बा खचा ातं हा सपाट आिण मदैानी देश होता. तर बदक्शान मधे अधूनमधून टेक ा 
पसरले या होत्या आिण या टेक ाचं्या उतारावंर जोरदार वाह असलेले ओढे धावत होते. या दोन 
ातंाचं्या संरक्षणासाठी बादशाही अिधकाऱ्यानंी जी तरतूद केलेली होती ती डावपेचाचं्या दृि ने अितशय 
अपुरी होती. जवळजवळ पूणर्पणे समातंर असणाऱ्या दोन ओळीत मोगलानंी आपली तीन ठाणी थािपत 
केली. एक ठाणे हजरत इमाम पासून बदक्शानच्या पि म सीमा ओलाडूंन िंहदूकुश मिधल खंजान आिण 
इन्दर्ाब पयत गेलेले होते; आिण दुसरे जरा कमी पसरलेले ठाणे अन्दखुदहून सुरू होऊन शबेरघान मधून 
जातजात बुंद-इ-तुकीर् तानच्या रागंामधील सरपुल येथे पोहाचले होते. बुदं-इ-तुकीर् तानच्या 
रागंापलीकडे अगदी पि मसीमेवरील मोगलाचें ठाणे हणजे ममैनाचे होते. अशा तऱ्हेने बा खचा ानं्त या 
दोन ओळींच्यामधे बिंद तपणे घेरला गेलेला होता. 

 
मोगल सैन्याच्या माडंणीमधील जो क ा दुवा होता तो हणजे जरी मोगलानंी पि म सरह  

सुरिक्षत राहील याब ल आिण त्याच माणे अंतगर्त शातंतेब ल जरूर ती उपाययोजना केलेली असली तरी 
देखील त्यानी त्याचंी उ रेकडील अितशय ममर्भे  संरक्षण फळी हणजे ऑक्सस नदी ितच्या संरक्षणाकडे 
यित्कंिचतही लक्ष पुरिवले न हते. तेथे मजबतू अशी ठाणी फारच थोडी होती. आकचा, खु म आिण कंुदूज 
ही ठाणी तसे पािहले तर बरीचशी दिक्षणेच्या बाजूला होती. साराशं उजबेग आिण इतर भटक्या जमातींच्या 
इत ततः भटकणाऱ्या टो यानंा बा खमधे िशरण्याचा आिण मोगल अिधकाऱ्यानंा जेरीस आणण्याचा मागर् 
मोकळा होता. त्यािशवाय नवीन िंजकले या देशातील रिहवासी हे वतः देिखल शातंताि य अथवा 
काय ाचेही पालन करणारे नागिरक न हते. त्याचें न याने आले या राज्यकत्यार्ंपेक्षा त्याचं्या उ रेकडील 
भाईबधंाबंरोबर अिधक सा य होते. 

 
टोळीवा यांचा उठाव 

बादशाही अिधकाऱ्याकंडून वरील माणे कारवाया जरी चालू होत्या तरी त्याचें हाल चालूच होते. 
कंुदूजचा पाडाव पुरा होत आहे न होत आहे तोच उजबगाचं्या एका टोळीने त्या ठाण्यावर ह ा चढिवला. हा 
ह ा राजा राजरूप याने परतवनू लावला. यानंतर त्याचं्या तडाख्यात सापडले ते अंदखूदचे ठाणे. या 
ठाण्यावर अशाच एका टोळीने ह ा चढिवला. हा ह ा रू तुमखानाने परतवनू लावला. अशा तऱ्हेने 
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मोगलानंी उभारले या दोन्ही संरक्षक रागंातील जवळजवळ त्येक ठाणे उजबेगाचं्या दबावाखाली तरी 
आले िंकवा त्यानी ते लुटले तरी. पि मेकडे त्यानी थेट शबेरघानपयत आिण पूवकडे खंजनपयत आप या 
लुटमारीचे सतर् नेले. त्यानी बा खच्या अगदी सीमेपयत कूच केले आिण रूसताख, कंुदूज आिण खानाबाद 
या बदक्शानच्या उ र िज ातील गुरेढोरे वारंवार पळिवण्याचा उपकर्म सुरू केला. अितशय भयानक 
अशी थंडी आिण अशा थंडीसमवते अनुषंगाने येणाऱ्या इतर गो ी यामुळे बादशाही फौजाचं्या अडचणीत 
आणखी भर पडली. त्यािशवाय त्याचं्या शतर्ू माणे अितशय जलद हालचाली करणे त्याना जमत न हते 
आिण पिरणामी शतर्चू्या थो ा फार माणसाना ठार करण्यापलीकड इतर कोणतीही कारवाई त्याचं्या 
हातून होत न हती 

 
सरसेनापतीपदाची उणीव 

मोगलानंी संरक्षणाची जी यव था केली होती त्यामधे आणखी एक दोष होता आिण त्याचा त्याचं्या 
एकंदर संघटनेवर फार मोठा पिरणाम झाला. हा दोष हणजे सैन्याचे सवार्िधकार असले या सरसेनापतीची 
नेमणूक झालेली न हती. बहादूरखान, असालतखान, कुलीजखान, आिण रू तुमखान या सवार्ंचा दजार् 
जवळजवळ सारखा होता, आिण यिक्तशः त्याचं्यापैकी त्येकजण हा जरी शूर, कायर्क्षम आिण मेहेनती 
होता तरी सवार्ंनी एकतर् येऊन एकादी समान योजना आखण्याचे त्याना किधच जमले नाही. शहाजहानला 
या गो ींची पूणर्पणे जाणीव होती आिण हणूनच मुरादने ितकडे रहाव ेयाब ल त्याने आगर्ह धरला. अली 
मदार्न खान याची सर सुभेदार हणून त्याला नेमणूक करता आली असती, परंतु बा खच्या रिहवाशामंधे तो 
िकतपत लोक ि य होईल याब ल शकेंला जागा होती. शवेटी, अखेरचा उपाय हणून त्यान संपूणर् देश 
िनरिनरा या अिधकाऱ्यामंधे वाटण्याची योजना अमलात आणली. पण ही योजना अपयशी ठरली. अशा 
पिरि थतीत आपली सवर् फौज बा खमधून काढून घेणे आिण तो देश आिण त्याचे निशब असे हणून व थं 
बसणे हा मागर् शहाजहानच्या दृि ने शहाणपणाचा ठरला असता. परंतु महत्वाकाकें्षच्या पोटी दूरदिर्शपणा 
आिण सावधिगरी या गो ींकडे त्याने दुलर्क्ष केले आिण ित ेच्या खो ा क पनेला बळी पडून आप या 
वाडविडलाचं्या पूवार्पार ता यात असले या देशावर आपला ध्वज फडकािवत ठेवण्यासाठी त्याने अितशय 
िनकराचे यत्न केले. 

 
यानुसार त्याने बा खमधे शातंता पुन्हा थािपत करण्यासाठी राजपुतर् औरंगजेब याची मोिहमेच्या 

नेतेपदी नेमणूक केली.²⁹ बादशहाने अितशय मो ा माणावर मोिहमेची तयारी केली, मोठमो ा रकमा 
काबलूकडे रवाना के या आिण इशाऱ्याचा पिहला श द येताच कूच करण्याची तयारी असावी या हेतूने 
पेशावरपासून काबलूपयत मोक्याच्या सवर् िठकाणी त्याने चडं सैन्याची जमवाजमव केली. राजपुतर्ाने ७ 
एि ल १६४७ रोजी काबलूहून याण केले आिण कहमदर्च्या िदशनेे कूच केले. दरार्-इ-गज येथे कुतलुक 
महमद खानाच्या अिधपत्या खालील अ ाखानीनी त्याचा जाण्याचा मागर् अडवनू धरला. पण थो ाशाच 
चकमकीनंतर त्याना उधळून लावण्यात आले. बादशाही फौजाचंी गती रोखून धरण्याच्या हेतूने त्यानी 
त्याचं्या बगलेसभोवार िघर ा घालण्याचा उपकर्म सतत चालू ठेवला परंतु राजपुतर् औरंगजेब आिण अली 
मदार्न खान यानंी यश वीपणे त्याना परतवनू लावले आिण आप या इि सताकडे आगेकूच चालू ठेवली. २५ 
मे रोजी ते बा ख येथे पोहोचले. 

 
अबदुल अजीज खान याची स ा आता टर्ान्स ऑिक्सयानामधे मजबतूपणे ि थरावली होती. त्याच्या 

कानावर जे हा दिक्षणेकडून मोगलाचें चडं सैन्य चाल करून येत अस याची बातमी पडली ते हा त्याने 
बा खमधून मोगलानंा हुसकावनू लावण्यासाठी एक मोठा यत्न करण्याचा िन य केला. त्याने एक लाख 
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वीस हजार इतक्या चडं सैन्याची जमवाजमव केली आिण ऑक्सस नदीवर आपला तळ िदला. मोगलाचंी 
गती रोखून धरण्यासाठी त्याने एका सेनािवभागाची कुतलुक महमद याच्या हाताखाली रवानगी केली 
आिण बेग उघली याच्या हाताखालील दुसऱ्या एका सेनािवभागाला, नदी ओलाडूंन अकचाकडे कूच 
करण्याचा आिण बा ख व अन्दखूदचे सीमेवरील ठाणे याचं्यामधोमध आपला तळ देण्याचा त्याला हुकूम 
िदला. बेग उघली याने कलीफ येथे नदी ओलाडं याचे जे हा बहादुरखानाच्या कानावर पडले ते हा त्याला 
हुसकावनू लावण्यासाठी त्याने कूच केले परंतु राजपुतर् औरंगजेबाने त्याला परत बोलिवले. 

 
३१ मे १६४७ रोजी शतर् ू ठाण माडूंन बसले या त्याच्या न या मोच्यार्पासून त्याला हुसकावनू 

लावण्यासाठी राजपुतर्ाने आप या सवर् सैन्यासिहत कूच केले. बादशाही सैन्याच्या हालचाली अितशय 
सावध िगरीने चालले या होत्या. बहादूरखान हा आघाडीवर होता. “ह ीवर बसलेला औरंगजेब 
याच्याकडे सेनेच्या मध्यभागाचे नेतृत्व होते आिण सैन्याच्या या मध या फळीने सामानसुमान आिण 
बाजारबुणगे यानंा आप या पोटातं घेतले होते. सैन्याची िपछाडी अली मदार्न खान याने साभंाळली होती. 
तोफखाना पाठीशी असले या पायदळी बदुंकचीनी सैन्याच्या आगेकुचीचा मागर् मोकळा करण्याचे काम 
जारी ठेवले होते. आवतीभोवती िघर ा घालणाऱ्या उजेबेगाबंरोबर सातत्याने लढत मोगल फौजा पुढे 
घुस या आिण दरार्-इ-गज येथे पराभव झा यानंतर बेग उघली याला जाऊन िमळाले या कुतलुक महमद 
याची छावणी त्यानी लुटली. परंतु शतर्नेू बादशाही फौजेच्या डा या फळीवर ह ा केला. या फळीचे 
सेनापितपद वृ  आिण दुब या अशा सईदखान बहादूर जफर जंग याच्याकडे होते. उजबेगाचं्या 
दबावाखाली बादशाही फौजेची फळी फुटली. परंतु औरंगजेब ऐन मोक्याचे वळेी त्याचं्या मदतीसाठी 
आ यामुळे या सेनािवभागाचा संपूणर् नाश होण्यापासून बचाव झाला. 

 
अितशय भयंकर हालअपे ा होत असताना देिखल मो ा िचकाटीने मोगल फौजेने आपली 

आगेकूच चालू ठेवली. अली मदार्नखान याचे कौश य व सेनानेतृत्व यामुळे अनेक आप ींपासून मोगलसैन्य 
सहीसलामत सुटले. अखेर मोगल फौजा पाशाईजवळ येऊन पोहोच या. तेथे औरंगजेबाने शतर्चू्या 
छावणीचा जबरीने ताबा घेतला आिण शतर्नेू जबरीने पकडून कैदेत ठेवले या शतेकरी लोकाचंी सुटका 
केली. दर यान बा खवर ह ा करण्यासाठी सुभान कुली याने मो ा फौजेिनशी कूच केले. त्याला त ड 
देण्यासाठी जून ५ ला औरंगजेबाने पाशाईहून माघार घेतली आिण दोन िदवसानंतर बोखाऱ्याच्या सवर् 
सामथ्यार्िनशी आले या सैन्याला तो िभडला. बोखाऱ्याच्या सैन्यात अबदुल अजीज, सुभान कुली, बेग 
उधली आिण इतर मुख सेनानी हजर होते. त्यानी बादशाही फौजेच्या तीन मोक्याचे िठकाणावंर आप या 
ह याचा रोख ठेवला. परंतु पुन्हा एकदा मोगलानंा त्याचंा तोफरवाना आिण त्याचंी वरचढ िश त यामुळे 
िवजय ीने माळ घातली आिण जून ११ रोजी औरंगजेब सुरिक्षतपणे बा खला परतला. 

 
राजपुतर् औरंगजेब याची धीरगंभीर िचकाटी बिघत यानंतर शतर्चू्या दयात िभतीने धडकी भरली 

आिण अबदुल अजीज याने तहाच्या वाटाघाटी हा यात अशी इच्छा कट केली. “औरगंजेबाला िचरडून 
टाकण्याच्या त्याच्या आशा आकाकं्षाना मूठमाती िमळाली होती. राजपुतर्ाच्या अंगी जे असामान्य साहस वास 
करीत होते त्याचा मनात भरणारा असा पुरावा त्याने त्यक्ष आप या डो यानी पािहला होता. कारण एक 
िदवस यु  अगदी ऐन भरात आलेले असताना संध्याकाळचे नमाज पढण्याची वळे येऊन ठेपली. 
औरंगजेबाने आपली चटई जिमनीवर पसरली, गुढघे टेकून तो वाकला आिण आजूबाजूला चाललेली 
धामधूम आिण धुम ी याचंी कसलीही तमा न बाळगता त्याने शातंपणे आपले नमाज पढण्याचे काम पुरे 
केले. सबंध मोिहमेच्या काळात तो जसा िचलखत आिण िशर ाण यािशवाय होता तसाच तो यावळेीही 
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होता. या दृ याकडे बोखाऱ्याचे सैन्य िव मयचिकत होऊन एकटक पहात होता. ते पाहून अबदुल अजीज 
याने औरंगजेबाची अितशय मुक्त कंठाने संशा करून यु  थाबंिवले आिण तो उद्गारला की अशा 
माणसाबरोबर यु  करणे हणजे आत्मनाशाला िनमंतर्ण देण्यासारखे आहे. 

 
परंतु तहाची बोलणी करण्यास ज्या पिरि थतीने अबदुल अजीज याला भाग पाडले त्याला कारण 

औरंगजेबाचे िन वळ शौयर्च झाले असे नाही. अबदुल अजीज याच्या वतःच्या फौजेत ब हंशी भटक्या 
जमातीमिधल टोळीवा याचंाच भरणा होता आिण मोगलाबंरोबरील लढाईत त्याला अपयश आलेले 
िदसताच त्यानंी त्याच्यापासून पोबारा केला. िवशषेतः तुक मानानी आपले घोडे िवकले आिण ऑक्सस नदी 
पलीकडे त्यानी पळ काढला. हणून अबदुल अजीज याने बोखारा हे आपला धाकटा भाऊ सुभान कुली 
याला परत देण्यात यावे असा ताव औरंगजेबापुढे माडंला. औरंगजेबाने हा न आपण बादशहाकडे 
िनणर्यासाठी पाठव ूअसे जे हा त्याला वचन िदले ते हा अबदुल अजीज हा आप या देशाकडे जाण्यासाठी 
परत िफरला. दर यान बा खच्या भतूपूवर् सुलतानाने अशाच तऱ्हेची िवनंती शहाजहानकडे रवाना केली. 

 
नजर महमद याने शबेरघानहुन माघार घेत यानंतर इ फहानकडे कूच केले. तेथे त्याचे शहाने 

मो ा शाही इतमामाने वागत केले. आप या पाहुण्याच्या सन्मानाथर् दुसऱ्या अ बासने अनेक मेजवान्या 
िद या आिण नजर महमद याने आपली यथा िवसरावी हणून आप या परीने सवर् यत्न केले. परंतु 
आप याशी दगाबाजी करणाऱ्या आप या माणसावर सूड उगिवण्यासाठी नजर महमद हा अितशय उतावीळ 
झाला होता आिण त्याने आप याला मदत देण्यासाठी शहाची वारंवार मनधरणी केली. यावर दुसऱ्या 
शहाअ बास याने त्याच्याबरोबर खुरासानी आिण इराकी फौजा देऊन सारूखान तावीश याची रवानगी 
केली. दर यान नजर महमद याला काही उजबेग मुखानी िमतर्त्वाचे पाठिवलेले संदेश िमळाले आिण 
हणून त्याने पिर्शयन सेना मुखाला पाठीमागे ठेऊन मे हर्कडे कूच केले. या शहराचा सुभेदार अली कुली 
खान याच्याबरोबर त्याचे िवतु  अस यामुळे त्याने शहरात वशे न करता मे हर्पासून आठ मलै अंतरावर 
आपली छावणी िदली. 
 

येथे त्याला क श कलमाक हा येऊन िमळाला. त्याने त्याला बोखाऱ्याकडे घाईघाईने कूच करून 
जाण्यािवरु  आिण त्याला पकडण्याची इच्छा असले या त्याच्या उजबेग िमतर्ाचं्या कपटी बेतािवरू  
इशारा िदला. यामुळे बोखाऱ्याकडे कूच करून जाण्याचा बेत नजर महमद याने सोडून िदला आिण क श 
कलमाक बरोबर त्याने माउचाककडे कूच केले. तेथे कलमाक जमातीचे लोक मो ा संख्येने त्याच्या 
अिधपत्याखाली गोळा झाले. आप या या दो ताचं्या सहा याने त्याने मोगलानंा त्याचं्या चैचाकटू आिण 
ममैना या ठाण्यावरून हुसकावनू लावण्याचा अनेकवार यत्न केला. परंतु त्येक वळेी त्याना पराभव 
पत्करावा लागला. औरंगजेब चडं सैन्यािनशी चाल करून येत आहे ा बातमीने त्याचा धीर सुटला. नजर 
महमद याने त्यामुळे वलेिचराघच्या िदशनेे माघार घेतली. तथािप जे हा त्याला कळले की मोगल 
ह ेखोरानंा परतवनू लावण्यासाठी अबदुल अजीज हा कूच करून जात आहे ते हा त्याने बा खवर 
अचानक ह ा करण्यासाठी कुतलुक महमद याला काही फौज हाताखाली देऊन रवाना केले. परंतु त्याचे 
सैिनक अबदुल अजीज याच्या माणसाना जाऊन िमळाले. 
 

साहिजकच अशा पिरि थतीत अबदुल अजीज आिण औरंगजेब याचं्यामिधल ल ाची पिरणती 
काय होते याच्याकडे डोळे लावनू बसण्यािशवाय नजर महमद याला दुसरा काहीच मागर् उरला नाही. 
आप या मुलाच्या पदरात अपयश पडलेले बिघत यानंतर नजर महमद याने आपला देश पुन्हा आप या 
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ता यात परत िमळावा यासाठी वाटाघाटीना सुरवात केली. बा खवर आपला ताबा ठेवणे अशक्य आहे 
याब ल आता शहाजहान याची खातर्ी पटली होती. बराच िवचारिविनमय के यानंतर त्याने नजर महमद 
आिण त्याचा मुलगा सुभान कुली या दोहोपैकी नजर महमदच्या बाजूने आपला कौल देण्याचे ठरिवले. परंतु 
त्याअगोदर पिह या थम नजर महमद याच्याकडून क्षमायाचना आिण संपूणर् शरणागती िमळवावी असा 
हुकूम बादशहाने औरंगजेबाला िदला. तथािप नजर महमद याने वाटाघाटी िन कारण लाबंिव या आिण 
आजारीपणाचे सबबीवर त्यासाठी आप या नातवडंाना पाठिवले व वतः जाण्याची टाळाटाळ केली. 
औरंगजेबाला यावरच समाधान मानून घ्याव ेलागले कारण थंडीची िचन्हे िदसू लागली होती आिण त्याच्या 
सैन्यापुढे दु काळ आवासून उभा होता. अशा पिरि थतीत ३ ऑक्टोबर १६४७ रोजी त्याने बा खमधून माघार 
घेतली. 
 
नजरमहमद याचे अखेरचे िदवस 

नजर महमद याचे पुढे काय झाले हे यािठकाणी थोडक्यात सागंण्यास काहीच हरकत नाही. 
आपले राज्य जरी त्याने परत िमळिवले तरी त्यानंतर फार काळ काही त्याला त्याचा मुलगा अबदुल अजीज 
याने शातंता लाभ ू िदली नाही. काही काळपयत बा खचे जाजन त्याच्याशी राजिन  रािहले. परंतु 
सातत्याने चालू असले या भाडंणाचंा अखेर त्याना कंटाळा आला आिण ते त्याचा पक्ष सोडून त्याच्या 
मुलाला जाऊन िमळाले. सरते शवेटी नजर महमद याने िंसहासनासाठी चालले या झग ातून अंग 
काढून घेण्याचे ठरिवले आिण आप या आयु याचे अखेरचे िदवस तरी शातंतेने घालिवता याव ेयासाठी 
मेिदना येथे जाण्याचा त्याने मनाशी िन य केला. आप या मुलाबाळाबंरोबर पुन्हा मनिमळवणी हावी आिण 
त्याना आपले आशीवार्द ाव ेअशी त्याची इच्छा होती. परंतु िपतृवात्स याच्या भावनेच्या त्याच्याकडून 
होणाऱ्या या अिव काराला ितसाद देण्याला सुभान कुली याने नकार िदला. िनराशमुेळे मनोभगंाचे दुःख 
बरोबर घेऊन नजर महमद याने आप या यातेर्ला सुरवात केली. परंतु वाटेत १६५० मधे िसमनान येथे तो 
मरण पावला. जोपयर्न्त बा खमधे त्याच्या हातात स ा होती तोपयर्न्त त्याने मोगल स ाटाबरोबर नेहपूणर् 
सबधं ठेवले. त्याच्या दरबारातून मोगलाकंडे विकलाचें आगमन झा याचे उ ेख आप याला सातत्याने 
िमळतात. 
 
उपसंहार 

या नंतरच्या टर्ान्स ऑिक्सयानाच्या इितहासाला मोगल दरबार आिण त्याची धोरणे याचं्या दृि ने 
फारसे महत्व उरत नाही. बाबर याने टर्ान्स ऑिक्सयाना हा देश िंजकण्याचे जे साहस केले त्यानंतर 
तीमूरच्या ता यातील मूळचा देश आप या सा ाज्याला जोडण्याचा त्यानंतर झाले या मोगल 
बादशहापैंकी शहाजहान याने केलेला हा पिहलाच िवचार पूवर्क यत्न होता असे हणाव ेलागेल. हा यत्न 
फसला याचे पिहले कारण हणजे जरी शहाजहान याला त्याबाबत अितशय कळकळ होती तरी शहाजहान 
याचे बहुसंख्य अिधकारी इतक्या लाबंच्या देशात आिण अितशय जीवघेण्या अशा हवामानात आपले 
आयु य घालिवण्याच्या नुसत्या क पनेलाच िवरोध करीत होते. हे अिधकारी आिण बाबरचे अिधकारी 
याचं्यामधील िवरोधाभास हा यामुळे अितशय उघडपणे िदसून येतो. बाबरचे अिधकारी हे चाम ाचा कोट 
अंगावर घालून लढणारे कणखर असे यो े होते आिण िंहदु तानच्या अत्यंत उ ण अशा मदैानी देशात 
आपण आपले शारीिरक सामथ्यर् गमावनू बसू याची त्यानंा सारखी िभती वाटत होती. या गो ीमुळेच 
शहाजहान याचं्या अिधकाऱ्याचें अितशय समपर्क असे वणर्न मलमलीच्या झग्यामध्ये दडलेली िन तेज 
चेहऱ्याची माणसे असे केलेले आप याला आढळते. बा खचा ातं आप या ता यात ठेवण्यात मोगलाना 
अपयश आले याचे आणखी एक कारण हणजे तेथील लोकाचंी सहानुभतूी जेते हणून मोगलानंा 
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आप याकडे वळवनू घेता आली नाही. टर्ान्स ऑिक्सयानाचे रिहवाशी अजून मानवी सं कृतीच्या भटक्या 
अव थेत होते आिण हणूनच ते आप या पुढाऱ्यानंा हेकेखोरपणे िचकटून रािहले. याच भिूमकेवरून 
शहाजहान याने बदक्शान ातंाचे सरकार नजाबतखान याला देऊ केले कारण या ातंावर त्याच्या 
पूवर्जानंी पूवीर् राज्य केलेले होते. मोगलानंा अपयश येण्याचे शवेटचे कारण हणजे उजबेग आिण छगताई 
या जमातींमध्ये जे िपढीजात वैर चालत आलेले होते त्यामुळे बादशाही फौजानंा हाती श  घेऊन उ या 
ठाकले या साऱ्या रा टर्ाला त ड ाव ेलागले. सहािजकच त्याचंा तेथे फार काळ िटकाव लागू शकला 
नाही. साराशं आपले व न त्यक्षात उतरिवण्याच्या यत्नात मोगल बादशहाला फार मोठी िंकमत ावी 
लागली. 
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तुलना तािहर विहदने जोसेफच्या भावाबंरोबर केली आहे (पान२६). तो पुढे असे सागंतो की 
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इमाम कुली याला मदत न करण्याब ल नजर महमद याने शहाला केलेली िवनंती 
िझडकारून लावण्यातं आली (पान १६). इमाम कुली याच्या अधःपतनाब ल अशाच तऱ्हेची 
हकीकत खु द-इ-वरीनमधे आप याला आढळते (पाने १६५-६८). इमामकुली याचे 
पिर्शयामधे झालेले आगमन आिण त्याचे तेथे झालेले आदराितथ्य याचा उ ेख वली कुली 
शामलू हा देखील करतो. 
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करण नववे 
 

पिर्शयाबरोबरील संबंध 
 

ज्यावळेी आपण मोगल स ाटाचं्या परदेशी धोरणाब ल चचार् करतो त्यावळेी त्यामधे मोगलाचें 
टर्ान्स-ऑिक्सयाना आिण पिर्शया या दोन देशाबरोबरील संबधं आप याला अिभ ेत असतात. यापूवीर्च्या 
करणातं टर्ान्स ऑिक्सयानबरोबरील संबधंाचे वणर्न करण्यात आलेले आहे. आता आपण मोगलाचं्या 
पिर्शयाबर बरील संबंधींची चचार् करू. पिर्शयाबरोबरील संबधंाबाबत आप याला असे िदसून येईल की जरी 
चगताई स ाटानंी पिर्शयाबरोबरील संबधंात दो ती आिण सिदच्छा या भावना कट के या आिण या 
भावनाना पिर्शयाच्या सफवीद स ाटानंी तशाच तऱ्हेने ितसाद िदला, तरी देखील या दोन्ही घराण्यातंील 
स ाट पर पराबं ल मत्सर आिण अिव ास बाळगून होते हे दाखिवण्यास भरपूर पुरावा उपल ध आहे. 
पिर्शयाच्या दरबाराच्या बाबतीत बोलावयाचे झा यास िंहदु थानच्या स ाटाचं्या भपकेबाज पद यानंा 
मान्यता देण्याचे त्यानी शक्यतोवर टाळले, आिण त्याचं्याबरोबरील संबधंात आपण जणूकंाही त्याचें 
आ यदातेच आहोत असा अिवभार्व त्यानी आणला. समकालीन पतर् यवहारात शहा इ माईल याने बाबर 
बादशहाला िदले या मदतीचा आिण शहा तहमा प याने हुमायनूला जे संरक्षण िदले त्याचा त्यानी वारंवार 
उ ेख केलेत्ला आहे. याउलट मोगल स ाट हे पिर्शयाच्या स ाटापेंक्षा आपण कोणीतरी े  आहोत असे 
मानीत, कारण त्याचं्या राज्याची याि त अिधक होती आिण लौिककातं त्याचं्या जवळील संप ी ही पिर्शयन 
स ाटापेंक्षा जा त होती. गु त मािहती िमळिवण्याचा दोन्ही दरबारानंा जो छंद लागलेला होती त्यापेक्षाहंी 
दोन्ही राज्याराज्यामंधे वारंवार विकलातीची जी देवाणघेवाण होत असे त्या पाठीमागचे खरे कारण दोन्हीं 
पक्षाचंी पर परानंा आप या वैभवाने िदपवनू टाकण्याची इच्छा हेच होते.¹ 

 
कंदहारचा न 

सफवीद आिण चगताई घराण्यातंील मतैर्ीच्या संबधंात अधुनमधून िबघाड होण्याला कारण हणजे 
कंदहारचा ताबा िमळिवण्यासाठी दोन्ही राज्यामंधे होणारे झगडे हे होते. शहा इ माईल याचा कंदहारवर 
डोळा होता परंतु बाबर याने त्याचा ताबा घेतला.² हुमायुनच्या मृत्युनंतर िनमार्ण झाले या धामधुमीच्या 
काळातं तहमा प याने कंदहारचा ताबा घेतला, परंतु अकबराने लबाडीच्या मागार्ने कंदहार परत िंजकून 
घेतले.³ सफवीद स ाटापैंकी ज्याचा सवर् े  हणून उ ेख करता येईल असा जो पिहला शहा अ बास हा 
जे हा गादीवर आला ते हा त्याने कंदहार परत िंजकून घेणे हे आप या राजिनतीचे ध्येय ठेवले. न्या य भाषा 
वापरून आिण वारंवार आप यातफ जासूद पाठवनू त्याने आपला समकालीन मोगल स ाट जहागंीर याच्या 
मनातील संशयाचे िनराकरण केले आिण आप या स हेतूब ल व िव ासू पणाब ल त्याची खातर्ी 
पटिवली. त्याचा वकील झंबल बेग हा मोगल दरबारातं वा त य करून असताना देखील कंदहारची 
संरक्षण यव था कमकुवत आहे याचा त्याने फायदा घेतला आिण अचानक कंदहारवर ह ा केला आिण ते 
शहर काबीज केले. या जखमेवर आणखी मीठ चोळण्याच्या उ ेशाने हणून की काय त्याने जहागंीरकडे 
एक पतर् पाठवनू आप या वागणुकीचे समथर्न केले आिण आपण केले या कारवाईची कारणे सािंगतली.⁴ 

 
पिहला शहा अ बास आिण शहाजहान यांच्यामधील गु त संबंध 

यानंतर काही काळपयत दोन्ही दरबारामधील संबधं िबघड यासारखे झाले; परंतु राजपुतर् 
शहाजहान आिण पिहला शहा अ बास याचं्यामधील गु त आिण अनािधकृत पतर् यवहार चालूच रािहला. 



 

अनुकर्मिणका 

शहाजहानने पाठिवलेले शवेटचे पतर् हे त्याने आप या बापाला शरणागती िद यानंतरचे होते. तथािप 
राजपुतर् परवीज याच्या मृत्यचूी बातमी जे हा शहाच्या कानावर आली ते हा जहागंीर बादशहाच्या दुःखामधे 
त्याचे सातं्वन करण्यासाठी हणून आप यातफ वकील पाठिवण्याचा िवचार त्याने केला. या कामिगरीवर⁵ 
जाण्यासाठी हणून त्याने तख्त बेग याची नेमणूक केली; परंतु पिर्शयाहून वकील िनघण्याचे अगोदर 
जहागंीरच्या मृत्युची बातमी येऊन थडकली. त्यानंतर मोगल सा ाज्यामधे िनमार्ण झालेली ग धळाची 
पिरि थती जे हा पिह या शहा अ बास याच्या कानावर आली ते हा त्याने शहाजहानकडे बहरी बेग याला 
एक पतर् देऊन रवाना केले आिण शहाजहान याला जरूर अस यास मदत करण्याची आपली तयारी 
अस याचे त्याला कळिवले. आगर्ा शहराच्या बाहेर मुतकीद खान याने वकीलाचे वागत केले आिण ५ जुलै 
१६२९ रोजी त्याची बादशहाबरोबर मुलाखत करून देण्यात आली.⁶ 

 
महमद अली बेग आिण मीर बकर्  

बहरी बेग हा िंहदु थानच्या वाटेवर असताना पिहला शहा अ बास याचा ९ जानेवारी १६२९ रोजी 
माजंदरान येथे मृत्यु झाला. त्याच्यानंतर दुदवी सफी िमजार् याचा मुलगा आिण शहा अ बास याचा नातू साम 
िमजार् हा गादीवर आला. न या बादशहाने नंतर आप या राज्यारोहणाचे वळेी आप या बापाचीच पदवी 
घेतली. इितहास त्याला शहा सफी याच नावाने ओळखतो. तत्कालीन मान्यता पावले या िश ाचारा माणे 
शहाने शहाजहानच्या राज्यारोहणाब ल त्याचे अिभनंदन करण्यासाठी हणून आप यातफ लवकरात 
लवकर वकील पाठिवण्याची त्वरा केली. या कामासाठी त्याने महमद अलीबेग याची िनवड केली आिण 
त्याला आगर्याकडे रवाना केले. त्याच्याबरोबर जे पतर् होते ते नेहमी माणेच तुतीने भरलेले आिण ज्या 
मिधल श दानंा कसलाही अथर् नाही अशा भपकेबाज वाक् चारानी नटलेले होते.⁷ दर यान शहाजहानच्या 
कानावर शहा अ बास याचा मृत्यु झा याची बातमी आली होती. त्याने अगदी वरील तऱ्हेचीच कामिगरी पार 
पाडण्यासाठी मीर बकर्  याला पिर्शयाकडे रवाना केले.⁸ वीटेमधे दोन्ही वकील कदािच  पर पराजंवळून 
गेले असण्याची शक्यता संभवते. 

 
शहाजहानचे शहाला पतर् 

आप या पतर्ामधे शहाजहान याने बहरी बेग याचे आगमन झा याचे कळिवले होते. त्याच माणे 
गादीवर आ याब ल त्याने शहा सफी याचे अिभनंदन करून मृत बादशहाबरोबर असले या आप या 
मतैर्ीच्या संबंधाचा आिण आप या वतःच्या राज्यारोहणाचा त्याने या पतर्ात उ ेख केला होता. हे सागंताना 
त्याने आपले ित पधीर् आिण शतर्ु याचंाही अ पसा उ ेख केला होता. नंतर मृत शहाने त्याला मदत 
देण्याची जी तयारी दाखिवली होती त्याला उ र हणून की काय त्याने शहा सफी याला वतःची स ा 
मजबतू करण्यासाठी हणून मदत देण्याची आपली तयारी आहे असेही शहाजहानने शहाला िलिहले. 
पतर्ाच्या शवेटी त्याने शहाला मतैर्ीचा स ा देऊन पतर्ाचा समारोप करताना अशी सुचना केली की शहाने 
आप या आज्याच्या पावलावंर पाऊल ठेवनूच राज्यकारभार करावा. या सुमारास शहा हा तुकर्  लोकाबंरोबर 
उ भवले या कटकटीत गुंतला अस यामुळे त्याची भेट घेण्यासाठी मीर बकर्  याला इत्फहान येथे थाबंाव े
लागले. तेथे शहा परत यानंतर िंहदु थानच्या वकीलाने आप या बादशहाकडून आणले या भेटी शहापुढे 
ठेव या. आप या पतर्ात शहाजहान याने आप या दुताची शक्य तेव ा लवकर पाठवणी करावी अशी जरी 
शहाची िवनंती केली होती तरी देखील मीर बकर्  याला पिर्शयन दरबारात एक वषार्पेक्षा अिधक काळ 
अडकवनू ठेवण्यात आले.⁹ 

 



 

अनुकर्मिणका 

महमद अली बेग याचे वागत 
जे हा महमद अली बेग हा आगर्ा येथे आला ते हा शहाजहान खान जहान लोधी याच्या बडंाचा 

िबमोड करण्यासाठी दिक्षणेत गे याचे त्याला आढळून आले. परंतु बादशहाला त्याचे आगमन झा याचे 
कळ याबरोबर त्याने महमद अली बेग याच्या दिक्षणेच्या वासाची यव था केली. कारण तो वतः आगर्ा 
येथे परत जाईपयत अली बेग याला ताटकळत ठेवण्याची त्याची इच्छा न हती. मकर्मत खान याला 
बुरहाणपुर येथून मानाचा एक पोशाख देऊन रवाना करण्यात आले आिण अली बेग वाटेत ज्या िठकाणी 
भेटेल तेथे त्याला तो पोशाख अपर्ण करण्याचा आदेश त्याला देण्यात आला. महमद अली बेग याच्याबरोबर 
माडूंपयर्त सोबत हणून जाण्याचा आिण माळ याचा सुभेदार मोतकद खान याच्याकडे त्याच्या इतमामाची 
यव था करण्यासाठी त्याला सोपिवण्याचा आदेश मकर्मत खान याला देण्यात आला.¹⁰ 

 
काही काळ माडूं येथे िव ािंत घेत यानंतर महमद अली बेग याने दिक्षणेच्या वासाला सुरवात 

केली. बुरहाणपूरजवळ त्याचे अफजलखान आिण सिदक खान यानी वागत केले. जे हा त्याला 
बादशहाच्या भेटीसाठी नेण्यात आले ते हा त्याने शहाचे पतर् मोगल बादशहाच्या हवाली केले. त्याच िदवशी 
शहाजहानने वीस हजार रुपये िंकमतीची बक्षीसे त्याला िदली. यानंतर सहा िदवसानंी महमद अली बेग 
याने पिर्शयाहून आणले या तीन लक्ष रुपये िंकमतीच्या भेटीच्या व तू शहाजहान याला अपर्ण के या. 
पिर्शयन विकलावर मुक्त ह ताने शहाजहान याने देणग्याचंी खैरखैरात केली, आिण आप या मोठेपणाचा 
भाव त्याच्यावर पडावा हणून त्याला िंकमतवान अशी भेट देण्याचा एकही संग त्याने वाया जाऊ िदला 
नाही. १९ स बर १६३१ पयत महमद अली बेग हा बुरहाणपुर यथे रािह यानंतर परतण्याची तयारी 
करण्यासाठी हणून आगर्ा येथे जाण्याब ल त्याला सागंण्यात आले. परंतु ३० जून १६३२ मधे मीर बकर्  परत 
येइपयत महमद अली बेग याला परत जाण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.¹¹ 

 
कोशंजच्या जिमनदारांचे मोगल दरबारांत आगमन 

दर यान कंदहार येथे एक संग घडून आला. या संगामुळे त्यक्षात जरी नाही तरी कदािचत 
मोगल स ाट आिण शहा याचं्यामधील दो तीच्या संबधंात िबघाड होण्याची शक्यता होती. पिह या शहा 
अ बास याने कंदहार िंजकून घेत यापासून शीर खान तरीन हा कोशजंचा सुभेदार होता. त्याला शहा 
अ बास हा मो ा सन्मानाने वागवीत असे. शहा अ बास ाच्या मृत्युनंतर शीर खान हा शीरजोर झाला 
आिण त्याने िंहदु थान आिण पिर्शया यामध्ये वास करणाऱ्या वाशावंर हात टाकण्यास सुरवात केली. 
त्याला शासन करण्याच्या संधीची कंदहारचा सुभेदार अली मदार्न खान हा वाटच पहात होता. जे हा 
१६३०–३१ मधे सीवी मधे लुटालुट करण्यासाठी त्याने कोशजं सोडले ते हा अली मदार्न खान याने एक 
हजार सैिनक घेऊन कोशजंवर चाल केली आिण ते ता यात घतले. शीर खान याने त्याच्याबरोबर फार 
मोठी िनकराची लढाई िद यानंतर दोकीकडे पलायन केले. नंतर तो मुलतानचा सुभेदार अहमद बेग 
याच्याकडे गेला. त्याने त्याच्यातफ एक अजर् दरबाराकडे पाठिवला गेला. तो मंजूर करण्यात आला. शीर 
खान याने १३ माचर् १६३२ रोजी बादशहाची भेट घेतली. बादशहाने त्याला पजंाबमधे जहागीर नेमून िदली. 
¹² 

 
पिर्शयाकडे स दर खान याची रवानगी 

पिर्शयन दरबारात परत पाठवणीसाठी वकील हणून स दर खान याची िनवड करण्यात आली. 
१६ मे १६३३ रोजी त्याने आगर्ा सोडले. त्याच्याजवळ शहाला देण्यासाठी हणून चार लक्ष रुपये िंकमतीच्या 



 

अनुकर्मिणका 

भेटी देण्यात आ या होत्या. दरबारामधे वागण्याच्या प ती बाबत त्याला सुचना देण्याची शहाजहान याने 
अितशय बारकाईने काळजी घेतली. शहाला जे पतर् ावयाचे होते त्याचा मसुदा अफजल खान याने तयार 
केला होता. या पतर्ामधे शहाजहान याने महमद अली बेग याची विकलात आप याकडे आ याचे कळिवले 
होते, त्याच माणे कतर्बगार माणसे जवळ बाळगण्याची जरूर अस याचे शहाला सुिचत केले होते, 
बादशहाची कतर् ये काय असतात हे त्याला िवशद करून सािंगतले होते आिण पतर्ाचा शवेट खानजहान 
याच्या बडंाचा झालेला िबमोड, कुतुबउलमु क याची शरणागित, आिदलशहा िवरू  मोहीम, हुगळीचा 
पाडाव, आिण पोतुर्गीजाचंा नायनाट या गो ीचा उ ेख करून केला होता. नेहमी माणेच वकीलाला शक्य 
िततक्या लवकर परत पाठिवण्याची िवनंतीही या पतर्ात केली होती.¹³ 

 
वकीलाचे पिर्शयामधील वागत 

जे हा स दर खान इ फहान येथे येऊन पोहोचला ते हा शहा सफी याने नुकतीच आपली इखान 
िवरू ची यश वी मोहीम संपिवलेली होती.¹⁴ काशान येथे वकीलाची शहाबरोबर भेट करवनू देण्यात 
आली. परंतु शहाजहान याने सुिचत केले या वळेेपेक्षा अिधक काळ त्याला दरबारात अडकवनू ठेवण्यात 
आले. परंतु पिर्शयन दरबारातील त्याच्या वा त याने एक महत्वाचे कायर् िस ीस गेले. तो एखा ा 
छायेसारखा शहा सफी याच्या पाठीशी रािहला आिण जहागंीरच्या कारिकदीर्त झंबल बेग याने जी कामिगरी 
िंहदु थानात पार पाडली, तशीच कामिगरी स दर खान याने आपला धनी जो मोगल स ाट त्याच्यासाठी 
पार पाडली. दुसऱ्या श दातं सागंावयाचे झा यास त्याने शहा सफी याची राजकीय उ ी े कोणती आहेत 
याब ल इथ्थंभतू बातमी शहाजहान याच्याकडे पोहोचवली. 

 
पिहला शहा अ बास याच्या मृत्युनंतर घडले या गो ी 

पिहला शहा अ बास याच्या मृत्युमुळे पिर्शयामधे अंतगर्त आिण बिहगर्त शातंतेचे िनमार्ण झालेले 
वातावरण पूणर्पणे मोडून पडले आिण पिर्शयाच्या शतर्नूी आप या आकर्मक बेतानंा पुन्हा उजाळा देण्यास 
सुरवात केली. पि मेच्या बाजूला तुकर् थानचा लढाऊ सुलतान चौथा मुराद आिण पूवला उजबेग आिण 
अ ाखान जमातीचे लोक याचंा पिर्शयाला सतत धोका होता. उजबेग आिण अ ाखान जमािंतच्या लोकानी 
केलेले ह े खूरासानच्या सुभेदारानंी वारंवार परतवनू लावले होते परंतु चौथा मुराद हा मातर् अितशय 
बला  आिण अितशय िचवट असा होता. १६३० मधे त्याने कुदीर् थानमधे वशे केला, एका पिर्शयन 
सैन्याचा त्याने पराभव केला आिण हमदान िंजकून घेतले. पुढील वषीर् त्याने बगदाद िवरू  जी मोहीम 
केली तीमधे त्याल अपयश आले. चार वषार्नंतर (१६३५) त्याने इखानच्या ताबा घेतला. अथार्त शहाने 
पुढ या वषीर्च्या वसंत ऋतूमधे ते पुन्हा िंजकून घेतले.¹⁵ 

 
परंतु इखान िंजक यानंतर पि म सीमेवरील यु  मातर् त्यामुळे बदं पडले नाही. थो ाच 

कालाविधनंतर कुदीर् थानचा सुभेदार अहमद बेग खान अदर्लान याने बडं केले आिण तुकीर्ं लोकाचं्या 
मदतीने त्याने खूप धामधूम उडवनू िदली. परंतु पिर्शयन सैन्याच्या एका तुकडीने बडंखोर आिण त्याचे 
तुकीर्मदतनीस याचंा पराभव केला. या लढाईत अहमद बेग खान हा ठार झाला. या घटनेच्या पाठोपाठ 
चौथ्या मुरादचा बगदादवरील संभा य ह ा, उजबेगाचंी खुरासानवरील वारी आिण इखान िंजकून 
घेण्याचा तुकर्  लोकानी केलेला अयश वी यत्न वगैरे बात या आ या.¹⁴ वरील राजकीय दुघर्टना हणजे 
शहा सफी याला फार मोठी िंचता िनमार्ण करणाऱ्या गो ी होत्या आिण त्यामुळे त्याच्या दरबारात िनि तच 
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बराच ग धळ िनमार्ण झाला असावा. दरबारातील बदलणाऱ्या सवर् पिरि थतीब ल स दर खानाने आप या 
बादशहाला सिव तरपणे िलहून कळिवले. 

 
जे हा शहा सफी आप या शतर्बूरोबर मुकाबला करण्यात गुंतला होता ते हा त्याच्या दरबारात 

िमरजा हुसेन ा िंहदु थानातील एका वकीलाचे आगमन झाले.¹⁷ त्याने जे पतर् आप याबरोबर आणले होते 
त्यामधून शहाला दौलताबादचा पाडाव, जुजहारिंसग याच्या बडंाचा िबमोड, िवजापूरवरील वारी, 
आिदलशहाची शरणागित, त्याने वीस लक्ष रुपये देण्याचे िदलेले आ ासन आिण कुतुबशहाने मोगलाना 
खंडणी हणून िदलेली चाळीस लक्ष रुपयाचंी र म वगैरे बात या कळ या. आप या पतर्ाच्याशवेटी 
शहाजहान याने औरंगजेब याची दिक्षणेचा सुभेदार हणून झालेली नेमणूक आिण वतःचे आगर्ा येथे 
पुनरागमन या गो ींचा उ ेख केला होता. पतर्ामधे ज्या तऱ्हेचा सूर होता त्यावरून आप याला असे िदसते 
की पिर्शयन दरबारात िमरजाहुसेन याची रवानगी करण्याचा उ ेश िंहदु थानचा बादशहा हा शहा बरोबर 
िमतर्त्वाची भावना बाळगून आहे याब ल शहाला आ ासन देण्याचा होता. परंतु या वकीलातीचा खरा 
उ ेश स दर खान याने ज्या बात या पाठिव या होत्या त्याचंा खरेखोटेपणा पडताळून पाहाण्याचा होता. 

 
अली मदार्न खान याला वाटलेली िभती 

त्यक्ष व तुि थतीत आप याला असे िदसून येते की या सुमारास काही िंहदु थानी अिधकाऱ्यानी 
िवशषेतः कुिलज खान याने कंदहारच्या शरणागितब ल अली मदार्न खान याच्या बरोबर बोलणी सुरू केली 
होती. पिर्शयाचा नवा वजीर सारू तकी याच्या कडक राज्यकारभाराब ल अली मदार्न खान याला अितशय 
भीती वाटली. त्याच्याकडून महसूलाची जी फार मोठी बाकी येणे होती त्याब लची हिकगत सारू तकी याने 
शहाच्या नजरेस आणली. आप या बाजूचे समथर्न करण्यासाठी अली मदार्न खान याला दरबारात हजर 
होण्याचा हुकूम करण्यात आला. परंतु त्याने टाळा टाळ करण्यास सुरवात केली आिण वगेवगे या सबबी 
देण्यास सुरवात केली. जे हा त्याच्यावर आणखी दडपण आणण्यात आले ते हा त्याने उघडउघड धान 
मंत्र्यावरील आपला अिव ास कट केला. परंतु त्याने असे वचन िदले की आप याला मोकळे सोड यास 
दर वषीर् आपण बारा हजार तुमान वसूली दाखल देण्यास तयार आहोत. त्याने आपला मुलगा महमद अली 
बेग याला दरबारात पाठिवले. परंतु त्यामुळे शहाचे समाधान झाले नाही. कंदहारच्या सुभेदारािवरू  
कडक उपाययोजना करण्याचे लाबंणीवर टाकावे अशी सुचना जानीखन कुचीर् बाशी याने केली असताना 
देखील शहाने अली मदार्न खानाकडून त्याचे अिधकार काढून घेण्यास िसयायशू को ार आकासी याला 
रवाना केले आिण शक्य होईल त्या मागार्ंन अली मदार्न खान याला दरबाराकडे रवाना करण्याचा हुकूम 
त्याला िदला. 

 
मोगल अिधकाऱ्यांकडे मदतीची याचना 

कंदहारसमोर िसयायशू खान जे हा चडं सैन्य बरोबर घेऊन उभा ठाकला ते हा अली मदार्न खान 
हा जीवावर उदार झाला. त्याच्या कटकटीत भर हणून की काय िक यावरील िशबदंी एकजूटीने 
त्याच्याबरोबर िन ा बाळगुन न हती. िशबदंीपैकी काही िकजल बाशी िशपाई हे त्याला सोडून िसयायशूला 
जाऊन िमळाले. अशा पिरि थतीत ितकार करण्याचा नच उ भवत न हता. शहा आप यावर सूड 
घेईल या भीतीने कंदहारचा एक मुख जिमनदार मिलक मूघदूद याने मोगलाचंी मदतीसाठी याचना 
करण्याब लची केलेली सुचना त्याने अत्यागर्हाने ि वकारली. त्यानुसार त्याने आप यावर जो 
आिणबाणीचा संग कोसळला आहे त्यामधे आप या मदतीला येण्याची िवनंती करण्यासाठी हणून 
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मूघदूदचा भाऊ कामरान याला गझनीचा अिधकारी ऐवजखान काकशाल आिण काबुलचा सुभेदार सद 
खान याचं्याकडे रवाना केली. त्याच माणे त्याने शहाजहान यालाही पतर् िलहून वचन िदले की कंदहार 
िक याचा ताबा घेण्यासाठी तेथे पुरेसे सैन्य देऊन एखा ा अिधकाऱ्याची रवानगी करण्यात आ यास 
आपण कंदहारची शरणागित देऊ. परंतु नंतर जे हा अली मदार्न खान याची पिरि थती अिधक िबकट 
झाली ते हा त्यानें सैद खान आिण कूलीजखान याचं्याकडेच अिधक कळकळीने आप याला मदत 
करण्याब ल िवनंती केली. 

 
कंदहारची शरणागित 

१४ फे ुवारी १६३८ रोजी ऐवज खानाने एक हजार वार बरोबर घेऊन गझनीहून कूच केले आिण 
बारा िदवसात तो कंदहारला पोहोचला. अली मदार्न खान याने त्याला ताबडतोब िक यात घेतले. नंतर 
त्याने २८ फे ुवारी रोजी शहाजहानच्या नाव ेखु याचे वाचन केले आिण दरबाराकडे निवन पाडले या नऊ 
मोहरा पाठवनू िद या. त्याबरोबरच त्याने आपण शहाजहानला शरण आ याचे एक पतर् पाठवनू ऐवज खान 
याचे िक यात आगमन झा याचे त्याला कळिवले. दर यान सैद खान याने काबुलहून कूच केले आिण तो 
िकलात िघलजई येथे पोहोचला. या िठकाणाची शरणागित त्याने ि वकारली आिण तेथून त्याने 
कंदहारकडे कूच केले. ऐवज खानानंतर चार िदवसानंी तो तेथे जाऊन पोहोचला. 

 
िक यावरील िशबंदीत िनमार्ण झाले या कटकटी 

दर यान िक यावरील िशबदंीमधे एका निवन कुरबुरीला सुरवात झाली. त्याचं्यापैकी काही 
जणाना अली मदार्न खान याने केले या कारवाईचा अितशय संताप आला आिण त्याने िसयायशू बरोबर 
गु त पतर् यवहार सुरू केला. शतर्तु्वाची भावना मनात बाळगून असले या या पक्षाचे पुढारीपण कंदहारचा 
काजी महमद अमीन याच्याकडे होते. त्याने ऐवज खानाचा िव ासघाताने खून करण्याची व त्याचे म तक 
शहाकडे रवाना करण्याची सूचना अली मदार्न खान याला केली. त्याने केले या युक्तीवादाचा अली मदार्ंन 
खानावर बराच भाव पडला असावा असे िदसते. यानंतर काही काळाने मशहद कुली नावाचा दुसरा एक 
अिधकारी अली मदार्न खान याच्याकडे आला. अली मदार्न खानाने जे हा आप या मनातील संघषार्ब ल 
त्याला सािंगतले ते हा गो ी इतक्या थराला गे यानंतर आता आप या दृि कोनात बदल करणे कसे 
िनरथर्क आहे याब ल मशहद कुली याने अली मदार्न खानाची खातरजमा केली. त्या िदवशी रातर्ी अली 
मदार्न खान हा अितशय शातंपणे िनदर्ािधन झाला, आिण दुसऱ्या िदवशी सकाळी त्याने िक याचा ताबा 
यथािवधी बादशाही फौजाकंडे सोपिवला.²² परंतु िसयायश याची उपि थती ही अली मदार्नखान याच्या 
मनाला हादरा देत होती, आिण तो काबुल आिण मुलतान येथून येणाऱ्या कुमकेची मो ा अ व थतेने वाट 
पहात होता. 

 
शहाजहानला झालेला अपिरमीत आनंद 

जे हा कुलीज खान आिण सैद खान याचंी बातमी पतेर् आिण अली मदार्न खान याची पतेर् शहाजहान 
याला िमळाली ते हा त्याचा आनंद मनात मावनेा. दिक्षणेमधे त्याला िमळाले या घवघिवत िवजयानंतर 
कंदहारची शरणागित ही घटना हणजे आप याला यशाच्या िशखरावर नेणारी आहे असे त्याने मानले. 
त्याने काबुलच्या खिजन्यातून पाचं लक्ष रुपयाचंी र म घेऊन ताबडतोब अली मदार्न खान याच्या मदतीला 
जाण्याची सैद खान याला तातडीची आ ा केली. यापैकी एक लक्ष रुपये त्याने अली मदार्न खान याला 
ाव,े दोन लक्ष रुपये त्याने वतःसाठी ठेवाव ेआिण उरलेले दोन लक्ष रुपये त्याने इतर नोकराचाकरात 
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वाटाव ेअसेही त्याला सागंण्यात आले. त्यािशवाय त्याचा भाऊ मलीक मूघदूद आिण अली मदार्न खान याचे 
इतर अनुयायी यानंा भरपूर बक्षीसी देण्याब लही त्याला आदेश देण्यात आला.²³ 

 
कंदहारच्या बचावाची शहाजहानने केलेली यव था 

कंदहारच्या संरक्षणाची यव था पुरी करण्यासाठी बादशहाने कुलीज खान याला पाचं हजार जात 
आिण पाचं हजार सवार या अिधकाराच्याजागी बढती िदली आिण िक याच्या संरक्षणाची यव था 
त्याच्याकडे सोपिवली. कदािचत पिर्शयन सैन्याने कंदहार परत िंजकून घेण्याचा यत्न के यास 
िक यावरील िशबदंीला मदत हणून त्याने भ रचा सुभेदार यसुूफ महमद खान ता कंदी आिण सै तानचा 
सुभेदार जान िनसार या दोघाना कंदहारकडे कूच करून जाण्याचा हुकूम िदला. आणखी बदंोब तादाखल 
हणून त्याने राजपूतर् सुजा याला बारा हजार जात आिण आठ हजार सवार या अिधकाराच्याजागी बढती 
िदली आिण त्याची रवानगी काबुलकडे केली. जर का शहा सफी याने कंदहार िवरू  मोहीम वतःच्या 
अंगावर घेतली तर कंदहारकडे कूच करून जाण्याचा त्याला हुकूम देण्यात आला. अन्यतः खान दौरान, 
जयिंसग, अमरिंसग, गजिंसग, माधोिंसग, लहरा प वगैरे अिधकाऱ्यानंा पाठिवण्याब ल त्याला सागंण्यात 
आले. या सैन्याला रसदीचा पुरवठा करण्याची यव था करण्याबाबत पजंाबचा सुभेदार वजीर खान याला 
सुचना देण्यात आ या. 

 
पिर्शयन सैन्याची िपछेहाट 

यावळेी कंदहारबाबत पिरि थती अशी होती की तेथे गे यानंतर सैद खान याने तेथील ि थतीचे 
समालोचन केले. िक यावरील िशबदंीमधे संशयाचे आिण शतर्तु्वाचे जे वातावरण होते त्याचा उगम 
िसयायशू याच्या उपि थतीत आहे या गो ीकडे त्याचे ताबडतोब लक्ष गेले. त्याने बाहेरील शतर्ूला त्याच्या 
जागेवरून काढून लावण्याचा आिण सु यव था थािपत करण्याचा बेत आखला. आपला मुलगा आिण 
अलीमदार्न खान याना िक यामधे ठेवनू एक एि ल रोजी त्याने िक याबाहेर कूच केले. शतर्िूवरू  
लढाई देण्याच्या संपूणर् तयारीने तो चाल करून आला आिण दोन्ही पक्षाच्या आघाडीवरील संरक्षक दले 
पर परासं िभडून यु ाला सुरवात झाली. बादशाही फौजाचें सेनापितपद राजा जगतिंसग याच्याकडे होते. 
त्याने ह ेखोराचं्या जोरदार ह याला ठामपणे ितकार केला आिण त्याना माघार घेण्यास भाग पाडले. 
यानंतर दोन्ही सैन्ये सवर्दूर एकमेकाशी िभडली. या लढाईत अली मदार्न खान याच्या अिधकाऱ्याचं्या 
नेतृत्वाखाली असलेली मोगल सैन्याची उजवी फळी कोसळून पडली. परंतु सैद खान याचे वळेेवर आगमन 
झा यामुळे पिरि थती िनभावनू गेली. मोगल सैन्य पुन्हा एकवटले आिण त्यानी शतर्चूा ह ा परतवनू 
लावला. दोन्ही फौजातंील यु  समा त झाले. िसयायशूने हलमंद ओलाडूंन पळ काढला. बादशाही सैन्याने 
त्याचा पाठलाग केला आिण त्याची सबधं छावणी ता यात घेतली. यानंतर सैद खान कंदहारकडे परतला 
आिण त्याने बादशहाकडे आपला अहवाल रवाना केला. बादशहाने त्याला िब त आिण जिमदावंर काबीज 
करण्याचा हुकूम िदला²⁴ 

 
पिर्शयाहून यादगर बेग याचे आगमन 

कंदहारचा ताबा घेत यानंतर या माणे जोरदार कारवाया चाल या असताना स दर खानाबरोबर 
पाठिवण्यात आलेला शहा सफी याचा वकील यादगार बेग हा मोगल दरबारात येऊन पोहोचला. त्याने 
आप याबरोबर जे पतर् आणले होते त्यामधे शहा सफी याने तुकर् थानच्या बलाढय सुलतानाकडून इखान 
िंजकून घेण्यात त्याला िमळाले या यशाचे मो ा तोऱ्यात वणर्न केलेले होते.²⁵ आगर्ा येथे नेहमी माणेच 
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विकलाचे त्याच्या इतमामा माणे वागत करण्यात आले. परंतु विकलाबरोबर स दर खान हाही आला 
होता असा उ ेख दरबारी इितहासकार करीत नाहीत. 

 
स दरखान याचे आगमन 

असे िदसते की शहा सफी याचा दृ ीकोन आिण त्याची तयारी याबाबत मािहती करून घेण्यासाठी 
तो पिर्शयामधे रगाळला असावा. तो जे हा कंदहार येथे आला ते हा त्याने कंदहारचा पाडाव झा यामुळे 
शहाला कसा भयंकर संताप आला आहे याब ल सािंगतले. त्याच माणे तो पुढे असेही हणाला की शहाने 
असे उद्गार काढले की एकवळे इरवान अथवा बगदाद माझ्या हातून गेली तरी चालतील परंतु कंदहारचा 
पाडाव कधीच भरून िनघणार नाही, आिण परत ते िंजकून घेण्यासाठी वाटेल ते यत्न करण्यास मी 
मागेपुढे पहाणार नाही. स दर खान याने सैद खान याला पुढे असेही सािंगतले की एका चडं सैन्याची 
पाठवणी करण्याचा शहाचा उ ेश आहे.²⁶ परंतु मोगलाचें नशीब बलव र होते हणून चौथ्या मुरादने 
बगदाद िंजकून घेत यामुळे शहा सफी याला त्याच्या पि म सरह ीवरून डोके वर काढण्यास देखील वळे 
झाला नाही. आिण जे हा तुकर् थानबरोबर तह के यानंतर तो जे हा कंदहार येथे परतला ते हा काही 
करण्याची वेळ िनघून गेली होती. याचे कारण मोगलाचंी बाजू तेथे आता अिधक मजबतू झाली होती. तरी 
देखील शहाने रू तम खान याला खुरासानकडे कूच करून जाण्याचा आिण मोिहमेसाठी सैन्य जमा 
करण्याचा हुकूम िदला. परंतु ही योजना त्यक्षात येण्याचे अगोदर २ मे १६४२ रोजी शहा मरण पावला. 

 
िमरजाहुसेन याची पिर्शयामधील वकीलात 

या िठकाणी िमरजाहुसेन याच्या विकलातीब ल दोन श द िलिहणे जरूर आहे. पिर्शयाच्या 
दरबारामधे त्याचे मो ा आदराने वागत करण्यात आले. शहा सफी याने शहाजहान याच्या पतर्ाला 
लवकरच उ र रवाना केले. त्याने मोगल स ाटाचा उ ेख ‘चुलता’ असा केला, त्याच्या यशाब ल आपला 
आनंद यक्त केला, परंतु दिक्षणेमधील सुलतानाचंा उ ेख करण्याचे मातर् त्याने टाळले.²⁷ हा अनु ेख 
साकेंितक असाच समजला पािहजे याचे कारण िवजापूर आिण गोवळक डा या दोन्ही राज्याबंरोबर शहाचे 
संबधं सलोख्याचे होते आिण मोगल बादशहाकडून त्याला जो धाकदपटशा िदला जात होता तो त्याला 
आवडत न हता. आपली नापसंती दशर्िवण्याचा मुत्स ीपणाचा एकमेव मागर् हणजे त्या िवषयाचा कसलाही 
उ ेख टाळणे हाच होता. िंहदु थानामधील पिर्शयन वकील यादगार बेग आप या देशाकडे १६३९ मधे 
परतला. त्याने आप या बादशहाकरता जे पतर् नेलेले होते त्यामधे शहाजहानने कंदहारच्या घटनेब ल 
समथर्न केलेले होते, आिण शहाची माफी मािगतलेली होती. त्याच माणे त्याने ती घटना िवसरून 
जाण्याब ल शहाला िवनंती केली होती.²⁸ परंतु यापुढच्या काळात मोगल आिण सफवीद दरबारातील 
पर पर संबधं हे िमतर्त्वाचे रािहले नाहीत यात काहीच शकंा नाही. 

 
अ बास दुसरा 

शहा सफी त्याच्यानंतर दुसरा शहा अ बास हा गादीवर आला त्यावळेी तो केवळ अकरा वषार्चा एक 
मुलगा होता. त्याच्या अ ान वयात राज्याचा कारभार वजीर सारू तकी याच्या हाती होता. पिर्शयाचे दैव 
बलव र अस यामुळे या सुमारास देशाच्या बा  शतर्नुी कोणत्याही तऱ्हेचा उठाव केलेला न हता. सुलतान 
मुराद याचा मृत्यु झाला होता आिण त्याच्यानंतर गादीवर आलेला इ ािहम हा त्याच्या बापा इतका 
महत्वाकाकं्षी न हता. उजबेग हे त्यावळेी आप या अंत थ भाडंणात गुंतलेले होते. सहािजकच कंदहार 
िवरु  मोहीम उघडण्यास ही अितशय सुयोग्य वळे आहे असा िवचार सारु तकरी याने केला. त्याने शहाच्या 
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मृत्युनंतर इत ततः िवखुरले या सैन्याला एकतर्ीत करण्याचा हुकूम रु तमखान याला िदला. जे हा या 
तयारीची खबर शहाजहानकडे पोहोचली ते हा त्याने या संगाला त ड देण्यासाठी मोठे सैन्य घेऊन कूच 
करून जाण्याचा राजपुतर् दारा याला हुकुम िदला. यावर सारुतकी याने मो ा शहाणपणाने आपला बेत 
सोडून िदला. 

 
जान िनसार खान याची पिर्शयाकडे रवानगी 

का मीरहून परत यानंतर बा खवरील मोहीमेवर देखरेख करण्यासाठी काबुलला जाण्याच्या 
उ ेशाने ज्यावेळी शहाजहान लाहोर येथे मु ाम करून होता ते हा त्याने २६ माचर् १६४६ रोजी जान िनसार 
खान याला वकील हणून पिर्शयाकडे रवाना केले. शहा सफी याच्या मृत्युनंतर शहाजहानकडून आलेली 
ही पिहली वकीलात होती. ही विकलात शहाजहानने पाठिवली त्यामधे कंदहार मोगलानंी घेत यानंतर 
शहाबरोबर तुटलेले संबधं मतैर्ीच्या नात्याने जोडावते अशी शहाजहानची इच्छा अस याचे िनदशर्क होती. 
त्यािशवाय अ ाखान घराण्याच्या करणात दुसरा अ बास शहा तट थ राहील याची काळजी घेणे जरूर 
होते कारण मोगल स ाटाला टर्ान्स ऑिक्सयाना या देशाबाबत त्याने आखले या योजना तडीस नेण्यासाठी 
या गो ीची जरूरी होती. दुसरा शहा अ बास िंसहासनावर आला त्याकरता त्याचे अिभनंदन करण्याचे 
िनिम  काढून विकलाची रवानगी करण्यात आली. तसे पािहले तर या िनिम ात काहीच अथर् न हता. 

 
पतर्ाधील मजकूर 

जान िनसार खान याने शहा करता एक मोठे लाबंलचक पतर् शहाजहानकडून नेले. समकालीन 
राजनीती काय होती हे पहाण्याचे दृ ीने हे पतर् अितशय मनोरंजक असे आहे. या पतर्ामधे आप याला 
सातं्वन आिण अिभनंदन व उपदेश आिण क्षमायाचना याचे अितशय िविचतर् असे िम ण झा याचे आप याला 
आढळून येते. या पतर्ाच्या अलंकारीक भाषा णालीत आप याला सगळीकडे आपमतलबी बेताचंा जोरदार 
वाह वाहाताना िदसतो. त्या काळात चिलत असले या प तीनुसार पतर्ाची सुरवात परमे र आिण 
परमे राचा ेिषत याच्या तुतीने झालेली होती. त्यानंतर शहा सफी याच्या मृत्युब ल दुःखाची भावना 
यक्त करणारे काही श द होते. त्यामधे शहाजहान हणतो की स दरखानाच्या तफ आपण पाठिवले या 
पतर्ात जो स ा िदला होता त्याकडे दुलर्क्ष के यामुळे शहा सफी याला मरण आले. यानंतरचा मजकूर 
शहाअ बास गादीवर आ याब ल त्याच्या अिभनंदनपर आहे. यानंतर पतर्ाचा मुख्य मसुदा आिण 
कंदहारच्या करणाचा उ ेख आहे. “ त्येकाला ही गो  माहीत आहे की अली मदार्न खानाने आमच्या 
दरबाराला जी शरणागित िदली ती पिरि थतीने भाग पाड यामुळे. ही शरणागित अली मदार्न खानाने 
वचे्छेने िदलेली न हती.” त्याच्या कृतीचे समथर्न करून त्याचे कारण भतूपूवर् शहाने केलेली अितरेकी 
वागणूक हे होय असे िवधान करून शहाजहान शहाला अशी िवनंती करतो की अली मदार्न खानाचा मुलगा 
जो अजून पिर्शयामध्ये आहे त्याची शहाने िंहदु थानात रवानगी करावी. पतर्ाच्या शवेटी शहाजहान याने 
नेहपूवर्भावाने शहापुढे मदतीचा आिण सहा याचा हात पुढे केला आहे. जान िनसार खान याच्या 
विकलातीला यश िमळाले यात काहीच शकंा नाही.³¹ 

 
परंतु पिर्शयाच्या बादशहाला ग प बसावयाला कारण शहाजहानने टाकलेला मतैर्ीचा पिवतर्ा हे मातर् 

िनि त न हते. त्याच्या िन कर्ीयतेचे खरे कारण त्याच्या देशातील राजकीय पिरि थती हे होते. दुसरा शहा 
अ बास अजून अ ान होता आिण अ ानाच्या राज्यकारभाराच्या काळात देशापुढे ज्या सम या उ या 
रािह या त्यामुळे भावी अशा पररा टर्ीय धोरणाचा पाठपुरावा करणे अशक्य होते. मुख्य वजीर सारु तकी 
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हा राज्यामधील सवर्सूतेर् आप या हाती एकतर्ीत करण्याच्या यत्नात होता आिण आप या ित पध्यार्ंना तो 
एकापाठोपाठ दूर करीत होता. त्याने रु तम खान आिण त्याचे भाऊ व तोफखान्याचा मुख मीर फतु ा 
याना ठार मारले. अनेक अिधकाऱ्याबंरोबर त्याचे मतभेद झा यामुळे त्याच्या सागंण्यावरून त्याना बडतफर्  
करण्यात आले. सरतेशवेटी त्याच्यािवरूध्द असंतोष झपा ाने वाढत गेला आिण १ ऑक्टोबर १६४५ रोजी 
त्याचा खून करण्यात आला. 

 
बा खच्या मोिहमेनंतर शहाजहान याचे दुसरा शहा अ बास याला पतर् 

अशा तऱ्हेने शहाजहान याला टर्ान्स ऑिक्सयाना मधील आप या हालचाली कसलाही अडथळा न 
होता पार पाडता आ या आिण त्याने बा खवर वारी केली. बा खचा सुलतान नजर महमद याने 
पिर्शयाकडे पलायन केले आिण शहाकडे संरक्षणाची याचना केली. आप याला ा त झाले या िवजयानंतर 
शहाजहान याने असर्लान बेग याच्या ह ते दुसरा शहा अ बास याला पतर् पाठिवले.³³ या पतर्ात त्याने टर्ान्स 
ऑिक्सयानामधील आप या मोिहमेचे वणर्न केले होते, आिण त्याब ल समथर्न केले होते. त्याने असे 
िलिहले की त्या देशात मुसलमानावंर जुलुम जबरद ती केली जात होती. त्याचें िजिवत आिण अ ु याच्या 
संरक्षणासाठी तो लाहोर सोडून काबुलला आला होता आिण त्याने राजपुतर् मुराद याची रवानगी बा ख 
िंजकण्यासाठी केली होती. शहाजहान याने आप या पतर्ाचे शवेटी जे श द िलिहले आहेत त्याचा उ ेख 
करणे आव य आहे. “बा ख आिण बदकक्षान याचंा पाडाव झाला ही त्या परमे राची धन्य होय. ज्या 
परमे राच्या पायाशी आ ही नेहमी ाथर्ना करतो तो परमे र ा िवजयापासून आ हाला परमसुख िमळेल 
असे करो आिण आ हाला समकद आिण बुखारा यावर ताबा िमळेल असे वरदान देवो.” परंतु टर्ान्स 
ऑिक्सयानामधील िवजय िजतका झंजावाती होता िततकाच तो क्षणभगुंर ठरला. ऑक्टोबर १, १६४७ पयत 
मोगलाबरोबर शतर्तु्वाची भावना बाळगून असले या त्या देशातून माघार घेणे मोगलाना भाग पडले. 

 
मोगल सैन्याच्या ित ेला आलेला बाध 

बा खमधे मोगलानंा जे अपयश आले त्यामुळे टर्ान्स ऑिक्सयानामधील त्याच्या ल करी ित लेा 
जबरद त असा फटका बसला. अितशय जलद गतीने एकापाठोपाठ हाती घेण्यात आले या या दोन 
मोहींमानी मोगल सैन्यातील िशपाई दमून गेले आिण तेथील तर्ासदायक हवनेे त्याचंी िह मत खचून गेली. 
त्यािशवाय १६४८ मधे दुसरा शहा अ बास हा वयात आला आिण राज्यकारभाराची सूतेर् त्याने आप या हाती 
घेतली. तो शूर आिण महत्वाकाकं्षी होता, काहीतरी िवलक्षण अशी कामिगरी करून आप या कारिकदीर्ची 
सुरवात मो ा झगमगाटाने झाली आहे असे दशर्िवण्याची त्याची इच्छा होती आिण िंहदु थानच्या 
स ाटाबरोबर तलवारीचे दोन हात खेळूनच आप याला आप या वैभवाच्या कमानीची उंची वाढिवता येईल 
याब ल त्याची खातर्ी पटली होती. वतःची ित ा िटकवनू धरावयाची अस यास कंदहार िंजकून घेण्याचा 
यत्न करणे हाच एकमेव मागर् होता आिण मोगल सैन्याची जी दमछाक झालेली होती त्याचा आप याला 
मोठा फायदा उठवता येईल असे त्याला वाटत होते. 

 
कंदहार िंजकून शहाने केलेली तयारी 

शहाने आपली तयारी मो ा गु तपणे केली आिण आप या तयारीची बातमी िंहदु थानात 
पोहोचणार नाहीं ा िवषयी त्याने जरूर तेवढी सवर् खबरदारी घेतली. त्याच्या दरबारात उपि थत 
असले या दोन मोगल वकीलाना त्याने िनरोप िदला. नंतर त्याने आप या राज्याच्या पि म आिण ईशान्य 
सीमा याचं्या सुरिक्षततेब ल वतःची खातरजमा करून घेतली. नजर महमद, उकंर्जचा अबुल घाझी खान 
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आिण सुलतान इ ाहीम याचं्याकडून त्याच्या दरबारात जे वकील आले त्यामुळे त्याच्या शातंतापूणर् 
बेतािवषयी त्याची खातर्ी पटली आिण आप या योजना कसलाही अडथळा न येता आप याला पार पाडता 
येतील या िवषयी तो िनिं त झाला. या गो ीनंतरच मोगलाबंरोबरच्या भावी संघषार्साठी आपली सवर् 
साधनसामुगर्ी एकतर्ीत आणणे त्याला शक्य झाले. 

 
आप या थोर पूवर्जाचं्या पावलावर पाऊल टाकूनच दुसरा शहा अ बास याने शहाकुली बेग याच्या 

ह ते शहाजहान याला एक पतर् रवाना केले. या पतर्ात मोगल बादशहाने बा ख नजर महमद याच्याकडे 
सोपिव याब ल त्याची तारीफ केली होती आिण त्याबरोबरच मो ा युक्तीने कंदहार आप या ता यात 
परत करण्याब ल शहाजहान याला िवनंती केली होती. या िवनंतीला काय उ र िमळणार हे शहाला 
पूणर्पणे मािहत होते आिण त्या अपेके्षनेच त्याने संपूणर् ल करी तयारी करण्याचा हुकुम िदला होता. त्याने 
मोक्याचे जागी सामानसुमान आिण अ सामुगर्ी याचंा भरपूर साठा करून ठेवला, अनेक मो ा तोफा 
लढाईसाठी तयार करून ठेव या आिण हुकुम िमळताच कोणत्याही क्षणीं कूच करून जाईल अशा चंड 
सैन्याची जमवाजमव केली. त्याच्या कारिकदीर्मधील ही पिहलीच ल करी मोहीम होती आिण हणून 
अपयशाचा धोका टाळण्यासाठी सवर् तऱ्हेची बारीक सारीक काळजी त्याने घेतली होती. अपेक्षा 
के या माणेच मोगल बादशहाने शहाची मागणी फेटाळून लावली. यावर शहाने कंदहारकडे कूच केले. १६ 
िडसबर १६४८ रोजी तो तेथे येऊन पोहोचला आिण ताबडतोब त्याने िक याला वढेा देण्याचा हुकूम िदला. 

 
कंदहारचा पाडाव होऊ नये यासाठी शहाजहानचा यत्न 

दुसरा शहा अ बास याच्या कंदहार िंजकून घेण्याच्या उ ेशाच्या बातमीन मोगल दरबारात मोठी 
धामधूम उडवनू िदली. शहाजहानचा बेत ताबडतोब काबुलकडे कूच करून जाण्याचा आिण पिरि थतीवर 
मात करण्याचा होता. परंतु कडक थंडीच्या संकटाला त ड ावयाला त्याचे वजीर घाबरले होते आिण 
हणून त्यानी शहाजहान याला त्याच्या या योजनेिवरू  स ा िदला. पिरणामी िद ीहून दरबार 
हल यानंतर कंदहारकडील घडामोडीबाबत पुढील बातमी कळावी हणून लाहोर येथे मु ाम करण्यात 
आला. काबुलचा सुभेदार अली मदार्न खान याने संभा य ह याला त ड देण्यासाठी हणून पाच हजार 
सैिनक आिण पाच लक्ष रुपये िक याच्या रक्षणाला मजबतूी आणण्यासाठी ताबडतोब रवाना केले. परंतु 
त्याने केलेली तजवीज िन फळ ठरली. अशातऱ्हेने शहाजहानच्या स ागाराचंा याडपणा आिण खु  
त्याच्याकडून सावधपणा बाळगण्यात झालेली कुचराई यामुळे वाय य सरह ीवरील दोन मोक्याच्या 
िक यापैकीं एकाला तो मुकला. 

 
दुसऱ्या शहा अ यासच्या हालचाली 

या िठकाणी कंदहारमधील पिर्शयनाचं्या हालचालीबाबत सिव तर वृ ातं देण्याची आव यकता 
नाही.³⁷ दुसरा शहा अ बास याने ितन्ही मुख्य िक याना एकाच वळेी वढेा िदला आिण कंदहारचा वढेा 
त्याने अिधक जोरदारपणे चालिवला. िब तचा सुभेदार परदल खान याने थो ाशा ितकारानंतर 
शरणागित िदली. जिमदावर येथील िशबदंीबरोबर कंदहारचा पाडाव होशपयत तात्पुरता तह करण्यात 
आला. येथील िक ेदार दौलत खान याच्यावर अितशय नाजुक अशा पिरि थतीला त ड देण्याची पाळी 
आली. वयोवृ  अस यामुळे आिणबाणीच्या पिरि थतीवर मात करण्यासाठी जो कणखर िनगर्ह लागतो 
त्याचा त्याच्यािठकाणी अभाव होता. त्यािशवाय त्याचे सवर्च अनुयायी त्याच्याजवळ एकजीतपणे नी ा 
बाळगून न हते. शादीखानाच्या नेतृत्वाखाली असले या पक्षाने िक याची ताबडतोब शरणागित देण्यात 
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यावी असा आगर्ह त्याने धरला. दौलत खानाने जो पिलतर्ा घेतला होता त्याब ल समाधान न वाट यामुळे 
त्याने िक याबाबतच्या सवर् गु त गो ी आकर्मकाना उघड करून सागंण्यास सुरवात केली. एका संगी तर 
त्याने िक यावरील िशबदंीमध्ये असले या मतभेदाचा वृ ातं िलहून तो एका बाणाला अडकिवला आिण तो 
बाण त्याने पिर्शयनाच्या िदशनेे धन्यु यामधून उडिवला. 

 
यावर दुसऱ्या शहा अ बास याने दौलत खानाला धमकावणीने, भरलेले आिण त्याची मनधरणी 

करणारे असे पतर् िलिहले त्याने आप या फौजेच्या सामथ्यार्ने ठासून ितपादन केले. त्याने असेही िलिहले 
की तुकार्ंच्यापासून इरवान ज्या सैन्याने िंजकुन घेतले तेच हे सैन्य आहे. दौलत खानाने शरणागित िद यास 
त्याला आप याकडे सन्मानाची नोकरदारी देण्याचे अिमषही त्याने दौलत खानाला दाखिवले. हे पतर् घेऊन 
येणाऱ्या अनुचाराला शादी खान याने िक यात वेश िदला, आिण तो आ याचे त्याने दौलत खानाला 
कळिवले. शादी खानाबरोबर कडकपणे वागण्याचे ऐवजी आिण त्याला ताबडतोब दुसऱ्याला धडा बसेल 
अशी िशक्षा करण्याचे ऐवजी दौलत खानाने त्याला बोलाव ूपाठिवले आिण त्याला त्याच्या वतर्नाचा जाब 
िवचारला. नंतर िनरोप घेऊन येणाऱ्या अनुचाराची भेट घेण्याला त्याने संम ी िदली. शहाचे पतर् 
वाच यानंतर त्याने पाच िदवसाकिरता संधीची िवनंती केली. शहाने ही िवनंती मान्य केली. 

 
कंदहारचा पाडाव 

पाच या िदवशी अली कुली नावाचा एक पिर्शयन अिधकारी दौलत खानाचा िनणर्य जाणून 
घेण्यासाठी शादी खानाच्या मोचार्जवळ आला. दर यानच्या काळात दौलत खानाने ितकार चालू 
ठेवण्याब ल िशबदंीचे मन वळिवण्यासाठी आप या यत्नाचंी पराका ा केली परंतु जेथे सक्तीची जरूरी 
होती तेथे मनधरणी ही िनरथर्क ठरली. अखेर शादी खानाने वइसकणर् दरवाजा पिर्शयनाचं्या वाधीन केला. 
ते हा दौलत खानाची पिरि थती मोठी अनुकंपिनय झाली. त्याच्यावरील संकटात आणखी भर हणून की 
काय िशबदंीने आप या जागा सोड या आिण कोणतेही काम करावयास नकार िदला. अशा पिरि थतीत 
दुसरा कोणताच पयार्य न उर यामुळे दौलत खानाने काही अटींवर शरणागित िदली. ११ फे ुवारी १६४९ 
रोजी पिर्शयनानी िक याचा ताबा घेतला. शहाने िमहराब खान याची िक ेदार हणून नेमणूक केली आिण 
शहा कुली खान याच्याबरोबर क्षमायाचनेचे एक पतर् देऊन त्याला शहाजहानकडे रवाना केले. 

 
सामालोचन 

कंदहारचा ताबा कोणाकडे असावा याबाबत पिर्शयन आिण मोगल स ाट याचं्यामध्ये जे 
पर परिवरोधी दावे होते त्याबाबत िनणार्यक अशा अनुमाना त येणे अितशय कठीण आहे. जर का नैसिर्गक 
सरह ी आिण अगर्ह ाने असलेले अिधकार या गो ी िवचारात घेत या तर कंदहारवर न्याया माणे 
मोगलाचंाच अिधकार होता. कारण हलमंद नदी ही पिर्शयाची सीमारेषा होती आिण बाबर बादशहाने 
कंदहार शहर हे त्या शहराच्या मूळ अिधपितपासून िंजकून घेतलेली होते. पिर्शयनानी आप या ह ाचं्या 
समथर्नाथर् दोन गो ी पुढे के या होत्या. पिहली गो  हणजे कंदहारचा ताबा घेण्यसाठी शहाहुसेन अरघुन 
याने शहा इ माईल याला केलेले पाचारण आिण दुसरी हणजे आपला देश परत िंजकून घेण्य चे कामी 
शहा तहमा प याने केले या मदतीब ल परत फेड हणून कंदहार त्याच्या वािधन करण्याचे हुमायुनने 
त्याला िदलेले वचन. थम दशर्नी पिर्शयाची बाजु आप याला अिधक बळकट वाटते परंतु जर का आपण 
शहा तहमा प याने हुमायुन याला िदले या मदतीचे पिरक्षण केले आिण पिर्शयन सैन्याचा हुमायुन बाबतचा 
दृ ीकोन ध्यानात घेतला तर आप या मनात शकेंला जागा िनमार्ण होते. आणखी एक गो  हणजे खु  शहा 
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तहमा प यानेच थम दुट पीपणाचे तंतर् अंिगकारले. पिरणामी कंदहार कोणाच्या ता यात असावे या 
नाला आपले वचर् व िटकिवण्यासाठी दोन्ही पक्षानंी आप या सामथ्यार्ची पिरक्षा घेण्याचे वरूप ा त 

झाले. 
 
औरंगजेबाची पिहली मोहीम 

जे हा कंदहारला शहाने वढेा िद याबाबत वृ ातं देणारा दौलत खानाने पाठिवलेला खिलता 
शहाजहान याला िमळाला, ते हा िक यावरील दबाव कमी करण्यासाठी त्याने राजपुतर् औरंगजेब आिण 
सादु ाखान यानंा प ास³⁸ हजार वार घेऊन कूच करून जाण्याचा हुकूम िदला. दोन्ही सेनानी भीरा येथे 
एकतर्ीत झाले आिण त्यानी पेशावरच्या रोखाने चाल केली. तेथून कोहात, जमरूद आिण जलालाबादमाग 
२५ माचर् १६४९ रोजी ते काबलू येथे पोहोचले. दर यान कंदहारचा पाडाव झालेला होता. हणून बादशहाने 
झपा ाने कूच करून जाण्याची राजपुतर्ाला आ ा केली आिण पिर्शयन सैन्याने कंदहार येथे मजबतू पाय 
रोवण्याचे अगोदर तेथे पोहोचण्याचा त्याला हुकुम केला. 

 
त्याचं्याजवळ जरी तुटपुजंी साधनसामुगर्ी होती आिण वाटेत ती िमळत िवण्यात जरी अनेक 

अडचणी होत्या तरीदेखील राजपूतर् आिण सादु ाखान यानी बादशहाच्या आ ेचे तंतोतंत पालन केले. 
काबलू येथे िन कारण वळे न घालवता त्यानी गझनीकडे कूच केले. तेथे िमळेल ती साधनसामुगर्ी घेऊन 
बदंोब त करण्यासाठी त्यानी पधंरा िदवस मु ाम केला. नंतर त्यानी पुन्हा कूच करण्यास सुरवात केली 
आिण ९ मे रोजी ते िकलात िगलजइ येथे येऊन पोहोचले. दर यान बादशहा काबुल येथे येऊन पोहोचला 
होता. वरील िठकाणाहूंन बादशहाच्या आदेशा माणे सादु ाखानाने सन्याच्या पाच तुक ा घेऊन कूच 
केले. त्यामधे त्याचा उ ेश कंदहार येथील िशबदंीला वसंत ऋतुतील िपकाची कापणी करूै देण्यास ितबधं 
करण्याचा होता. सादु ाखान १४ मे रोजी तेथे येऊन पोहोचला. त्यानंतर दोन िदवसानी राजपुतर् त्याला 
येऊन िमळाला. त्याच िदवशी कंदहारचा वेढा चालू करण्यात आला. 

 
दुदवाने बादशाही फौजावंर सुरवातीपासूनच माघार घेण्याचे संग ओढवले. राजा मान ग्वा हेरी 

आिण जगत िंसग याचा मुलगा भाऊ िंसग यानी िचलजीना नावाच्या टेकडीची संरक्षणाची यव था फार 
तुटपुजंी आहे हे बिघतले आिण आप या तारूण्यसुलभ उत्साहाच्या भरात ती टेकडी अचानक ह ा करून 
घेण्याचा यत्न केला. परंतु िमहराव खान याने गु तपणे बदुंकधारी सैिनकाचंी एक तुकडी तेथे पाठिवली. 
या तुकडीने बादशाही सैन्य गोळीबाराच्या आटोक्यात येताच त्याचं्यावर जबरद त मारा केला. रजपुताचें 
अतोनात नुकसान होऊन त्यानी माघार घेतली. तरी देखील टेकडीच्या अध्यार् वाटेवर त्यानी एक मेढेकोट 
बाधंला आिण काहीकाळ पयत तेथून त्यानी झुंज िदली. 

 
राजपुतर् हा कंदहारच्या वे ात गुतंलेला असताना त्याने आजुबाजुच्या िज ात लुटालुट 

करण्यासाठी कुलीज खान याची रवानगी केली. त्याने िब तसभोवार असलेली उभी िपके ता यात घेण्यात 
यश िमळिवले आिण सी तान मधील खुनशीवर ह ा केला. नंतर त्याने िकबाद खान आिण अ ा कुली खान 
याचंी जिमनदावर लुटण्यासाठी रवानगी केली. तेथून जमिवलेली लुट परत घेऊन हे सेनानी येत असताना 
त्याचं्यावर नजफ कुली मीर आखुर आिण हाजी मनुचहर याच्या नेतृत्वाखालील पिर्शयन सैन्याने ह ा केला 
आिण त्याना हलमंद नदीच्या पिलकडे हाकलून लावले. आप या अिधकाऱ्याचा पराभव झा यामुळे कुलीज 
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खान याने कुशक नाखुद कडे माघार घेतली. तेथून तो कंदहारच्या नैऋतेस चोवीस मलैावर असले या संग 
बाला िहसारच्या िदशनेे मागे सरला. 

 
पिर्शयन सैन्य चाल करून येत आहे याब लचा पिहला इशारा जे हा त्याचं्या दोन हजार सैिनकाचं्या 

एका तुकडीने राजपुतर् औरंगजेबाच्या छावणी पासून चार मलैापयर्त कूच करून बऱ्याचशा जनावरानंा 
उचलून नेले, ते हा िमळाला. परंतु त्याचंा पाठलाग केला गेला आिण आपली लुट टाकून पळून जाण्यास 
त्याना भाग पाडण्यात आले. राजपुतर्ाने सादु ाखानाबरोबर िवचार िविनमय करून कुलीजखानाच्या 
मदतीसाठी रू तमखानाची रवानगी केली. २५ ऑग ट रोजी बाला हीसार येथे तो कुलीज खानाला जाऊन 
िमळाला या िठकाणाहून पिर्शयनाचं्या हालचालीब ल बातमी काढण्यासाठी गु त हेराचंी रवानगी करण्यात 
आली. मोगल सैन्याने आता बाला हीसार आिण शहा मीर या शहराचं्या अध्यार् वाटेवर आपली छावणी 
िदली. काही काळानंतर पिर्शयन सेनापती मुतर्जाकुली हा मोगल सैन्याच्या माऱ्याच्या ट यात आला. 

 
शहा मीरची लढाई 

यु ाला सुरवात दोन्ही फौजामंधील आघाडीच्या तुक ामधील अिनणीर्त अशा चकमकीने झाली. 
मोगलानंी माघार घेतली आिण अधर्न्दाबवर असले या शहा मीर येथे आपले मोच प े  केले. जे हा त्यानी 
पिर्शयन सैन्य चाल करून येत आहे हे बिघतले ते हा रू तम खानाने आप या सैन्याची लढाई देण्याच्या 
दृ ीने युह रचना केली. त्याच्या लाबंचलाबं पसरले या तोफखान्याच्या रागेंच्या पाठीमागे नजर बहादुर 
आिण राव छतर्साल याचं्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सैिनक होते. सैन्याच्या मध्य भागाच्या उज या बाजुचे 
नेतृत्व रू तम खानाकडे होते आिण डा या बाजुचे कुलीज याच्याकडे. त्या दोघाचं्या सेनादलाची िमळून 
सैन्याची दुसरी फळी तयार झालेली होती. या दुसऱ्या फळीच्या दोन्ही टोकानंा संरक्षण उज या बाजूकडे 
सरदार खानाच्या हाताखालील सैन्याने आिण डा या बाजूला शाद खान याच्या हाताखालील सैन्याने 
िदलेले होते. शतर्नेू देखील आप या सैन्याची युहरचना वरील माणेच केली. पिर्शयन सैन्याचा 
सरसेनापती मुतर्जाकुली याचे आगमन त्यािदवशी सकाळीच झाले होते. िंहदु थानी सैन्याचा पराभव 
के याखेरीज आपण आपला उपवास सोडणार नाही अशी त्याने ित ा केली. 

 
शहा मीरच्या यु ाला ारंभ झाला तो दोन्ही बाजुनी पर परावंर केले या तोफाचं्या चडं 

भिडमाराने. सैन्याच्या आघाडीच्या बाजूला यु ाची धुम कर्ी चालू असताना पिर्शयनानी गोलाकार 
पलटखाली आिण मोगलाचं्या दोन्ही फ या आिण िपछाडी यावर दबाव आणला. कुलीज खान आिण शाद 
खान हे पिर्शयनाचं्या माऱ्याला त ड देत दुिर्नवार उभे रािहले. परंतु सरदार खान याची घसरगुंडी झाली. 
त्याच्या मदतीसाठी रू तम खान हा अगदी वळेेवर चाल करून गेला आिण दोन्ही पक्षात घनघोर यु  
झा यावर त्याने ह ा करणाऱ्या शतर्लुा परतवनू लावले. पिर्शयनानी केलेला ह ा अशातऱ्हेने मोडून 
काढण्यात आला आिण रातर्ीच्या आवरणाखाली त्यानी माघार घेतली. िवजयी मोगल सैन्याने पिर्शयन 
सैन्याने टाकून िदले या अनेक तोफा आिण बदुंका ह तगत के या. 

 
कंदहारच्या नवीन मोहीमेत मोगलाचं्या दृ ीने मनाला समाधान देणारी गो  हणजे हा िवजय होता 

असे हणाव ेलागेल. परंतु अंितम िवजय िमळिवण्याच्या दृ ीने त्यामुळे काही सुधारणा झाली असे मातर् 
हणता येणार नाही. कंदहारचा वढेा रगाळतच चालला आिण राजपुतर् औरंगजेबाला काय कराव े ते 
समजेनासे झाले. अखेर सादु ा खानाच्या सुचेनेवरून खंदकामधील पाण्याचा िनचरा करण्यासाठी 



 

अनुकर्मिणका 

जिमनीखालून एक पाट काढण्यात आला. परंतु वढेा घालून बसले या मोगल सैन्याचे सवर् यत्न िशबदंीने 
िक यावरून तोफाचंा चंड भडीमार करून उधळून लावले. िहवा याचे आगमन आिण वे ासाठी 
लागणाऱ्या तोफाचंा अभाव यामुळे आप या अिधकाऱ्याना वढेा उठवण्याचा हुकूम देणे बादशहाला भाग 
पडले. त्यानुसार ३ स बर १६४९ रोजी राजपुतर् औरंगजेबाने कंदहारपासून आप या माघारीला सुरवात 
केली. 

 
पिर्शयन वकीलाची भेट घेण्यास शहाजहानचा नकार 

कंदहारच्या वे ाला सुरवात झा यानंतर एक मिहन्याने पिर्शयन वकील शहा कुली हा काबुल येथे 
येऊन पोहोचला. बादशहाची मनःि थती इतकी संत त झाली होती की त्याने वकीलाला आप या भेटीस 
बोलािवले नाही. त्याने जफर खान याला वकीलाची वा तपु त करण्यास सािंगतले. एक मिहन्यानंतर 
शहाच्या पतर्ाला लेखी उ र िद यािशवायच वकीलाला िनरोप देण्यात आला. पिर्शयामधे त्याला जाऊ 
देण्यािवषयी राजपुतर् औरंगजेब याला आ ा देण्यात आली. बादशहाच्या वतीने जफर बेग याने पिर्शयाच्या 
शहाला सागंण्यासाठी हणून पुढील त डी िनरोप वकीलाजवळ िदला: “आप या बादशहाला तु ही असे 
सागंा की दोन्ही घराण्यामधे असलेले सलोख्याचे आिण मतैर्ीचे संबंध पुढे चालू ठेवणे हेच त्याना अिधक 
शोभनू िदसले असते. परंतु बला  िमतर्ाचंी िंकमत ही ज्याना बु ीम ा आहे त्यानाच कळू शकते.....ते 
काही असो. जे हा तुमच्या बादशहाच्या कंदहार िवरू च्या मोहीमेची बातमी आ हाला कळली ते हा 
कंदहारचा ताबा आमच्याकडे ठेवण्यासाठी आ ही राजपुतर् औरंगजेब याला चडं सैन्य देऊन रवाना केले 
आिण आ ही काबलू येथे छावणी करून आहोत. आमचे सैन्य चाल करून येत आहे याची बातमी तुमच्या 
बादशहाला कळ यावर त्यानी हेरातकडे माघार घेतली. त्याचं्याबरोबर यु  खेळण्यास राजपुतर् अितशय 
उत्सुक होता. त्याने कंदहारला वढेा िदला. जेवढे शक्य होते िततके परमे राच्या कृपेने मी केलेले आहे 
आिण याच्यापुढे जे काही मी करीन त्याला तो परमे र आिण सारे जग साक्ष राहील.³⁹” 

 
मोगलांच्या अपयशाची कारणे 

या िनरोपामधे असले या मगूर्रीची बरोबरी कंदहार येथे मोगल सैन्यावर जी नामु कीची पिरि थती 
ओढवली तीनेच केली. स ेचा बेभान असा जो गवर् शहाजहानला झाला होता त्याच्या धंुदीत पिर्शयनाची 
साधनसामुगर्ी िंकवा ितकार करण्याची त्याची शिक्त या दोन्ही गो ीची न द त्याला घेता आली नाहीं. 
कंदहारचा िक ा यापूवीर् अचानक के हा ह ा करून घेणे कोणालाही शक्य झाले नाही ही गो  शहाजहान 
िवसरला. परंतु आपली गेलेली अ ु परत िमळिवण्यासाठी त्याला मोहीम सपंिवण्याची घाई झाली, पिरणामी 
त्याने जे सैन्य पाठिवले त्या सैन्याजवळ धड यु  सामुगर्ीही न हती िंकवा अ धान्याचा पुरवठाही न हता. 
एव ा चडं सैन्याला अ धान्य पुरिवण्याइतका कंदहारचा देश हा सुपीक न हता. 

 
परंतु मोगल स ाटाची सवार्त मोठी घोडचूक हणजे पिर्शयनानी आपला पिरपूणर् तोफखाना 

लढाईच्या मदानात उतरिवला होता त्याकडे त्याने केलेले दुलर्क्ष ही होय. तुकार्ंच्या बरोबर सातत्याने त्याचे 
यु  चाललेले अस यामुळे तोफखान्याचा उपयोग अिधक चागं या तऱ्हेने करणे हे मोगलापेंक्षा त्याना 
अिधक चागं या तऱ्हेने अवगत होते. याउलट मोगलाचं्या तोफखान्यावरील अिधकारी वगर् हा िम  जातीय 
युरोिपयनाचंा होता. कंदहारमधे असले या इतर तोफाचं्या जोडीला आणखी दोन भारी प याच्या तोफा 
होत्या. त्याचं्याशी बरोबरी करील अशी एकही तोफ मोगलाकंडे न हती. मोगल सैन्यातील अिधकारी आिण 
सैिनक वगर् याचं्यामधे वैयिक्तक शौयर् आिण धाडस या गुणाचंी कमतरता न हती. परंतु धाडसी आिण िभतेर् 
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त्याचं्यामधे कसलाही भेदभाव न दाखिवणाऱ्या चडं भडीमारासमोर हे गुण कसे उपयोगातं येणार होते? 
त्यािशवाय पिर्शयन सेनानी िमहराब याच्या अंगी असामान्य िह मत आिण धीरोद  िनधार्र हे गुण होते आिण 
मोगलाचं्या वाताहातीला िमहराबच्या हाताखाली असलेला भारी दजार्चा तोफखाना िजतका कारणीभतू 
झाला िततकेच त्याच्या अंगातील कतृर्त्व कारण ठरले यात काहीच शकंा नाही. 

 
कंदहार घेण्याचा दुसरा यत्न 

कंदहार िंजकून घेण्याचा यत्न १६४९ मधे सोडून देण्यात आला. १६५२ मधे कंदहार िंजकून 
घेण्यासाठी िफरून यत्न केला गेला. १६५१ च्या ऑग ट मिहन्यातच काि मरमधून परतताना शहाजहान 
याने योिजले या मोिहमेसाठी आप या अिधकाऱ्याना एकितर्त होण्यासाठी हुकूम सोडले. शहा शुजा याला 
बगंालमधून बोलावण्यात आले. राजा जयिंसग, राजा जयवतंिंसग, रू तम खान, अलावदीर्खान, राजा 
िवठलदास वगैरेना १६५२ च्या वीस जानेवारी पयत दरबारात हजर राहण्याचा हुकूम देण्यात आला. 
रू तम खान लाहोर येथे बादशहापाशी येऊन दाखल झाला. त्याने बरोबर दोन लाख रुपये आणले होते. 
आपली तुला करण्याचा समारंभ साजरा के यानंतर शहाजहानने लाहोर सोडले आिण तो ४ एि ल १६५२ 
रोजी काबूल येथे येऊन दाखल झाला. 

 
पूवीर् माणेच आता देखील मोिहमेचे नेतृत्व राजपुतर् औरंगजेब आिण सादु ाखान याजंकडे होते. 

त्या दोघानंा २ मे १६५२ रोजी कंदहारचा वढेा सुरू करण्याचा हुकुम देण्यात आला. सैन्यामधील िशपायाचंी 
संख्या प ास हजार आिण साठ हजार याचं्या दर यान होती आिण त्याचं्यापैकी एक पचंमाशं बदुंकची आिण 
गोलंदाज होते. “अिधकाऱ्याचंी संख्या एकंदर सैन्याच्या एक िवसाशं एवढी होती. तोफखान्यामधे स र 
प डी दोन मो ा तोफा होत्या, चार ते पाचं प डी वीस लहान तोफा होत्या, ह ीवर लादलेले वीस आिण 
उंटावर लादलेले शभंर असे जंबरूख होते. मालाची नेआण करण्याची यव था खास बादशहाच्या 
तबे यातले िनवडक ह ी आिण त्यािशवाय इतर अिधकाऱ्याचं्या ता यातील ह ी आिण तीन हजार उंट 
एव ा दलाकडे सोपवली होती.” मागील वे ाचे वळेी घडले या संगाचीच पुनरावृ ी झाली. िचलझीना 
टेकडी आिण कैतुल कडा अचानक ह ा करून िंजकून घेण्याचा राजरुप आिण महाबत खान याचंा यत्न 
पूणर्पणे फसला. राजपुतर् औरंगजेब आिण सादु ाखान याचें मोच सरकणे अशक्य झाले आिण िवजयाची 
आशा ही पूवीर् इतकीच दूर रािहली. बादशाही फौजेची आप या तोफखान्यावर फार िभ त होती. परंतु 
अगदी आिणबाणीचे वळेी त्याचं्या तोफखान्याने त्याना दगा िदला. राजपुतर्ाच्या गोलंदाजानी भारी वजनाचे 
गोळे तोफातून उडवण्याचा यत्न के यामुळ ऐंशी तोफाचें खंदकामधेच फुटुन तुकडे झाले. कासीम 
खानाच्या खंदकात दोन तोफा िनरुपयोगी झा या आिण अनुभवी माणसाच्या अभावी सादु ा खानाच्या 
खंदकातील तोफाचंा उपयोग करता येणे शक्य झाले नाही. याच्याउलट कसले या पिर्शयन गोलंदाजानी 
मोगलावंर आप या गोलंदाजीतून मृत्युचा जणू काही पाऊसच पाडला. गोळीबार करण्याचे अगोदर शतर् ू
आप या तोफखान्याच्या माऱ्यात येण्याची ते शातंपणे वाट पहात असत. 

 
वढेा चालू असताना राजपुतर् औरंगजेबाने पिर्शयन सेनापती औतारखान याला लाच देण्याचा यत्न 

केला. कंदहार येथे िमहराब खान याचे जागी त्याची नेमणूक झालेली होती. औरंगजेबाने त्याचेकडे 
मोगलाच्या चाकरीत तु हालंा मानाची मोठी जागा देतो असा िनरोप देऊन हाजी बहादुर याला पाठिवले. 
परंतु औतारखानाने राजपुतर्ाला पूवीर् आले या अपयशाचा उ ेख करून हाजी बहादुर याला टोमणे िदले, 
आिण त्याने कुित्सतपणे उ गार काढले की राजपुतर्ाला िंहदु थानात जाण्याची जर शरम वाटत असेल तर 
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त्यान पिर्शयाला जाव,े आिण त्याचा पूवर्ज हुमायनू याच्या माणेच त्याने पिर्शयाच्या शहाकडे चाकरी 
शोधावी. या उ राने हाजीबहादुर याला मोगल छावणीकडे पाठिवण्यात आले. 

 
मोगलांचे अपयश 

मोगलाचंी तयारी इतकी डामडौलाची आिण भपक्याची असूनदेखील त्याना कोणतीच कामिगरी 
पार पाडणे शक्य झाले नाही आिण हणून शहाजहान याने वढेा उठिवण्याचा हुकूम िदला. राजपुतर् 
औरंगजेबाने त्याने आप याला थोडा अिधक अवधी ावा यासाठी त्याचे मन वळिवण्याचा यत्न केला. 
परंतु तसे न करण्याइतका शहाणपणा शहाजहानने दाखिवला. सारी सेना थकून गेली होती. बराच काळ 
रखडले या परंतु अपयशी झाले या त्याचं्या मोिहमेनंतर सैन्यातील िशपाई मायदेशी परतण्यास उत्सुक 
झालेले होते. त्यानुसार ९ जुल रोजी राजपुतर्ाने कंदहार सोडले आिण ७ ऑग टला तो काबलू येथे 
आप या बापाला येऊन िमळाला. 

 
ितसऱ्या मोिहमेची तयारी 

लागोपाठ झाले या दोन मोिहमातं औरंगजेबाला आलेले अपयश आिण माणसे आिण दर् य यामध्ये 
झालेले चडं नुकसान या गो ी शहाजहानच्या गवार्चा उपशम करण्यास पुरेशा ठर या नाहीत. त्याच्या 
मनात अजूनदेखील िवजयाची थोडीफार आशा होती. आतापयत जे साध्य झाले न हते ते आपण साध्य 
करून दाखव ूया दाराने िदले या वचनामुळे या आशलेा उजाळा िमळाला. काबूल आिण मुलतान हे दोन 
सुभे त्याच्याकडे नेमून देण्यातं आले, त्याचा दजार् तीस हजार जात आिण वीस हजार सवार इतका 
वाढिवण्यात आला, आिण कंदहार घेण्याचे कामी यत्न करण्याची संधी शहाजहानने त्याला िदली. 
राजपुतर् आप या बापाबरोबर लाहोर येथे आला आिण त्याने मो ा माणावर तयारी करण्याचे हुकूम िदले. 
तोफखान्यामध्ये सुधारणा आिण मजबुती करण्याकडे यावळेी िवशषे लक्ष देण्यात आले. मीर आितश 
कािसमखान आिण बादशाही तोफखान्याचा मुशिरफ महमद सािलह याच्या देखरेखीखाली एक मण आिण 
सोळा शरे वजनाचा गोळा फेकण्याऱ्या दोन मो ा तोफा ओतण्यात आ या. ितसरी तोफ राजपुतर्ाचा 
मीरआितश जफर खान याच्या देखरेखीखाली ओतण्यात आली. वे ाची तयारी तीस हजार गोळे, पाच 
हजार मण दारु, पाचश ेमण िशसे आिण चौदा हजार अिग्नबाण जमा करून पुरी करण्यात आली. 

 
राजपुतर्ाजवळ सेनादल पुढील माणे होते: एकश े सात मनसबदार, पाच हजार अहदी; 

त्याचं्यापैकी अध घो ावर वार झालेले बदुंकधारी आिण उरलेले अध घो ावर वार झालेले ितरंदाज 
होते; दोन हजार पायदळी सैिनक; त्याचं्यामध्ये बदुंक चालवणारे गोलंदाज आिण अिग्नबाण फेकणारे याचंा 
समावशे होता; सहा हजार चर खोदणारे, पाचश े सुरंुग पेरणारे आिण पाचश ेपाणी वाहून नेणारे. मुख 
अिधकाऱ्यामध्ये जयिंसग, कुिलज खान, रु तुम खान छतर्साल आिण अली मदार्न खान हे होते. वहातुकीचे 
साधन हणून आठश ेह ी आिण तीन हजार उंट याचंी सोय करण्यात आली. राजपुतर्ाकडे मोिहमेच्या 
खचार्साठी दोन कोट रुपये सोपिवण्यात आले. सवर् दृ ीने िवचार करता शहाजहानच्या कारिकदीर्मधील ही 
मोिहम सवर् दृ ीनी भपकेबाज अशी होती परंतु त्या मोिहमेला िवलक्षण असे अपयश ा त झाले.⁴⁰ 

 
दाराचे लाहोर येथून याण 

दाराने ११ फे ुवारी १६५३ रोजी लाहोर सोडले आिण वीस िदवसात तो मुलतान येथे पोहोचला. 
आप या अिधकाऱ्यानंा आप याला येऊन िमळता याव ेयासाठी त्याने तेथे काही काळ मु ाम केला. त्याने 



 

अनुकर्मिणका 

२२ माचर् रोजी िंसधु नदी ओलाडंली. वाटेमधील रिहवाशाना कोठ याही तऱ्हेचा उपदर्व न देण्यासंबंधीचे 
कडक हुकूम त्याने आप या सैिनकानंा िदले. जरी त्याच्या सैन्यापैकी बरेचसे सैन्य अजून आले न हते 
तरीदेखील वढेा सुरू करण्याचा मुहुतार्चा िदवस जवळ येत चाल याने राजपुतर्ाने छावणीसाठी मदैान मुकर्र 
करण्याकिरता रू तम खानाला कंदहारकडे पाठिवले. 

 
कंदहार येथे आगमन 

२३ एि ल १६५३ रोजी दारा कंदहार येथे पोहोचला आिण िक यासभोवार खंदक खणून त्याने 
वे ाला औपचािरकरीत्या सुरवात केली. त्याने िब तच्या र त्यावर देखभाल करण्याचा आिण 
िक यावरील िशबदंीला कुमक पोहोचु देण्यास ितबधं करण्याचा रू तम खानाला हुकूम िदला. पूवीर्च्या 
दोन वे ाचें संगी बादशाही फौजेची जी युह रचना होती त्या माणेच याहीवळेी सैन्याची रचना करण्यात 
आली. िक यापासून एक मलैावर महमद कामरानच्या बागेतील ल ा टेकडीच्या पाठीमागील 
तलावानजीक राजपुतर्ाने आपली छावणी िदली. पाठीमागील दरवाजापाशी राजा जयिंसग याची जागा 
मुकर्र करण्यात आली आिण कुिलज खान याला वइस कणर् दरवाज्याच्या िवरू  बाजूला, बाबावली 
दरवाज्याच्या िवरू  बाजूला महाबत खान याला आिण िचलजीना टेकडीच्या िवरू  बाजूला इखलास 
खान याला अशा जागा नेमून देण्यात आ या. खंदकाचं्यामधे मोक्याच्या िठकाणी तोफखाना ठेवण्यात 
आला. 

 
वे ाला सुरवात 

िक यावरील िशबदंीला जे हा िंहदु थानी सैन्याच्या आगेकुचीची बातमी समजली ते हा 
औतारखानाने एक अितशय जलद जासूद कुरबान अली याला मदत मागिवण्यासाठी दरबाराकडे रवाना 
केले. कंदहारच्या मदतीसाठी जाण्याचा हाजी मनुचहर आिण वकलान बेग याना शहाने हुकूम िदला. 
त्यािशवाय सरसेनानी अलीकुली खान याला बु ताम येथे आप या सैन्याची जमवाजमव करण्याची आ ा 
देण्यात आली. परंतु वरील कुमकेची फौज कंदहार येथे येण्याचे अगोदरच मोगल तेथे येऊन पोहोचले 
होते. तरीदेखील मोगलाचें संख्याबल अिधक असताना मो ा साहसाने औतारखानाने आकर्मकानंा 
िक यावरून तोफाचंा भडीमार करून उ र िदले. त्याने त्यासाठी राजपुतर् मु ाम करून असले या 
खंदकालाच िवशषेकरून ल य केले आिण पिरणामकारकिरत्या आप या तोफाचंा भडीमार त्या िदशनेे 
केला. 

 
बादशहाने िदले या आदेशानुसार पिर्शयनािंवरू  हलमंदची फळी धरून ठेवण्यासाठी दाराने 

रू तम खानाची रवानगी केली. २१ मे १६५३ रोजी तो िब त येथे पोह चला आिण दहा िदवसाचं्या 
वे ानंतर त्याने िब तचा अिधकारी मेहदी कुली याला काही अटीवर शरण येण्यास भाग पाडले. काही 
काळानंतर गर कचा िक ाही मोगलानी आप या ता यात घेतला. 

 
िब तच्या पाडावानंतर दाराने िक यावरील िशबदंीला उ ेशून एक का यरचना करून पाठिवली. 

त्यात त्याने अशी धमकावणी िदली की त्यानंी सामोपचाराने िक याची शरणागित न िद यास त्याचंी सरार्स 
क ल केली जाईल. यावर िक यावरील िशबदंीने मो ा िधमेपणाने पुढील माणे उ र पाठिवले. साऱ्या 
िव ाची समशरे आमच्या िवरू  चेताउन उठु दे, जर का परमे राची तशी इच्छा नसेल तर ती आ हाला 
छेदू शकणार नाही. धमकावणीनंतर दाराने मन वळिवण्याचा मागर् ि वकारला, आिण िक यावरील 



 

अनुकर्मिणका 

िशबदंीने चाकरी सोडून पळून जाण्याचे कबलू के यास सन्मानाच्या जागा आिण मनाला मोह पाडतील अशी 
बिक्षसे या गो ींची लालूच दाखिवली. काहीजण या मोहाला बळी पडले आिण त्यानी िक ा सोडला परंतु 
िक यावरील बहुसंख्य िशबदंीने अखेरपयत लढण्याचा आपला िनधार्र कट केला. 

 
वरील माणे खळबळजनक अशा वाटाघाटी चालले या असताना राजा राजरूप याने चीलिजना 

टेकडीवर ह ा करून घेण्याचा १४ जुलै रोजी यत्न केला. त्याने लाकडाचे ओंडके आिण फ या याचं्या 
सहा याने आच्छादलेला असा एक मागर् तयार केला आिण या मागार्च्या आडोशाने त्याने टेकडी चढण्यास 
सुरवात केली. टेकडीला संरक्षण देणारा बुरूज जिमनदो त करण्यासाठी त्याने तोफाचंा भडीमार सुरू 
केला, परंतु त्याच्या तोफाचं्या माऱ्याच्या बाहेरच्या बाजूला तो बुरूज पडला. पिरि थती आणखी िबकट 
करण्यासाठी हणून की काय बुरूजाच्या पाठीमागून िक यावरील िशबदंीने वढेा घालणाऱ्या मोगल 
सैिनकावंर गो याचंा नुसता पाऊस पाडला आिण त्याचंी भयंकर िजिवत हानी केली. 

 
रू तम खानाच्या पदरातही अशाच तऱ्हेचे अपयश पडले. िब तच्या पाडावानंतर त्याला 

जमीनदावर िंजकून घेण्याचा हुकूम करण्यात आला होता. तो तेथे जाऊन पोहोचला आिण त्याने 
आजुबाजूच्या िज ायात लुटालुट केली. एका संगी त्याने हलमंद नदी देखील ओलाडंली आिण तेथे 
जमा झाले या काही पिर्शयन सैिनकाचंी पागंापागं केली. परंतु तेथील िशबदंीने ितकार के यामुळे आिण 
कूच करून येणाऱ्या पिर्शयन सैिनकाचं्या धाडीमुळे लवकरच त्याची पिरि थती अनुकंपनीय झाली. त्याने 
जमीनदावर सोडले आिण िब तकडे माघार घेतली. येथे देखील त्याला तग धरता आली नाही. त्याने िब त 
सोडले आिण कंदहारकडे माघार घेतली. बादशहाने या गो ीब ल अितशय नापसंती दशर्िवली. 

 
जे हा दारा मुलतानहून येत होता ते हा लमाणाचं्या एका मुखाने त्याला कंदहारच्या िशबदंीजवळ 

अ धान्याची फार मोठी टंचाई अस याची बातमी िदली. त्यानुसार त्याला असे वाटले की आपण 
िक याच्या वे ाचे काम रगाळत ठेव यास आप याला िक याचा पाडाव करता येईल. ही अफवा मोगल 
सैन्यामधे देिखल पसरलेली होती. मोगल सैन्याच्या िनि कर्यतेचे थोडेफार प ीकरण आप याला यामधे 
िमळते. या अफवलेा ितरोध करण्यासाठी औतारखानाने घैरत खानाच्या मोचार्मधे एक पतर् टाकले. त्या 
पतर्ात िक यावरील िशबदंीला दोन वष पुरेल इतका अ धान्याचा साठा आहे अशा तऱ्हेचा मजकूर होता. 
वरील मजकुरािशवाय त्याने अजुनपयत काहीही लाभ उठिवण्यात अपयश आ याब ल बादशाही पक्षाला 
टोमणे िदले होते आिण ह ा करण्याब ल त्याना आ हान िदले होते. या पतर्ाला दाराने उ र िदले की 
कोण याही क्षणी आप या दोन तोफा येण्याची आपण वाट पहात आहोत आिण त्या जे हा येतील ते हा 
आपण संरक्षकाचंी फळी जिमनदो त करू. औतारखानाने या धमकीची टर उडिवली आिण िलिहले “जो 
पयत माझे म तक माझ्या खां ावर शाबतू आहे तोपयत कंदहारचा पाडाव अशक्य आहे; हणूनच कंदहार 
घेण्याची क पना डोक्यातून काढून टाका आिण िंहदु थानकडे परत िफरा.” 

 
औतार खानाने मोगलानंा छ ीपणाने जे आ हान िदले होते त्याचा योग्य तो पिरणाम झाला. िक ा 

िंजकून घेण्याचा अखेरचा यत्न करण्याचा दाराने िन य केला. सैन्यातील सवर् मो ा तोफा एका िठकाणी 
गोळा करण्यात आ या. असे के यामुळे तोफाचं्या माऱ्याच्या आडोशाने बादशाही फौजानंा खंदकापयत 
पोहोचता आले असते आिण खंदकामधे मातीने भरलेली पोती टाकता आली असती. परंतु ही योजना 
फसली. यानंतर धरणाचा बधंारा फोडून खंडकामधून पाणी काढून टाकण्याचा यत्न करण्यात आला.परंतु 
िक यावरील िशबदंीने दुसऱ्या िठकाणाहून आपला पाण्याचा पुरवठा चालू ठेवला. सरतेशवेटी ऑग ट 
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मिहन्याच्या सुरवातीला मो ा तोफा वे ाचे िठकाणी येऊन पोहोच या आिण बादशाही फौजानी आपला 
तोफाचंा भडीमार सुरू केला. या तोफाचं्या भडीमाराने ितनश ेयाडर् लाबंीची संरक्षक फळी आिण बाहेरचे 
मातीचे काम जिमनदो त झाले. परंतु िक याच्या पायाशी िचखल अस यामुळे िक याच्या रोखाने चाल 
करून जाणे हे अशक्य झाले. 

 
दाराचे पुनरागमन 

िक याचा वेढा सुरू होऊन आता चार मिहने झालेले होते, आिण िवजय िमळण्याची आशा ही पूवीर् 
इतकीच दुरापा त होती. बादशाही. फौजाजंवळील दारू गोळयाचा साठा आता खलास झालेला होता 
आिण त्याचंा तोफाचंा भडीमार आता थाबंला होता. यावर िशबदंीने िक याच्या संरक्षण फळीची दुरू ती 
करण्यास सुरवात केली. दाराने िक ा िंजकून घेण्याचा आणखीन एक यत्न करण्याचा िन य केला. 
असा बेत आखण्यात आला की एका बाजूकडून मुख्य सैन्य िक यावर ह ा चढवनू िशबदंीचा मारा 
आप या िदशनेे ओढवनू घेत असताना राजा जयिंसग याने दुसऱ्या िठकाणाहून िक याच्या िंभती चढून 
जाऊन आत वशे करावा. परंतु यासाठी नेमून िदले या सैन्याच्या िविवध िवभागानंी पर पराबंरोबर 
सहकायर् न के यामुळे ही योजना फसली आिण बादशाही सैन्याचे चडं नुकसान झाले. 

 
सरतेशवेटी मोहीम िन कारण लाबंिवण्यामधील िनरथर्कपणा शहाजहान याला िदसून आला. 

कंदहार हे अिंजक्य होते. कंदहारला वेढा देऊन िंकवा त्यावर अचानक ह ा करून ते िंजकून घेण्याचा 
यत्न करणे हणजे िन वळ वडेेपणा होता. हणून त्याने दाराला माघारी बोलावले. २७ स बर रोजी त्याने 
कंदहार सोडले आिण ऑक्टोबरमधे तो मुलतान येथे पोह चला. एक मिहन्यानंतर त्याचे लाहोर येथे 
आगमन झाले. 
 
कंदहारच्या मोिहमेचे पिरक्षण 

साराशं कंदहार िवरु  मोगलानंा आले या अपयशाची कारणे पाहता त्यात आप याला असे िदसून 
येईल की त्याचं्या अपयशाचे मुख्य कारण हणजे दु यम दजार्चा तोफखाना आिण बदुंका, तोफा आिद 
श ाब ल त्याना असलेली अपुरी मािहती हे होते. त्यािशवाय पिर्शयनानंी नेहमी बचावाचा पिवतर्ा घेतला 
त्यामुळे त्याना जो फायदा उठिवता आला त्यामधे िक याची िविश  माडंणी आिण मजबुती याचंी भर 
पडली. अली मदार्न खान याने िक याच्या मजबुतीत फार मोठी भर घातलेली होती. त्यािशवाय िक याचे 
दोन िक ेदार िमहराब खान आिण त्यानंतर औतार खान या दोघाचं्या अंगी असामान्य असे कतृर्त्व होते. 
त्यानी संकटाला नेहमीच तुच्छ लेखले, आप या धाडशीपणात त्यानी कधीही उणेपणा आणू िदला नाही 
आिण आप या अनुयायाचंा िव ास त्यानी कायम राखून ठेवला. शवेटी कंदहारच्या अनाितथ्यिशल देशाने 
अ धान्याचा साठा पुरा पाडण्याबाबत मोगलाना अितशय मो ा अशा संकटात नेहमीच गुंतिवले. मोगल 
बादशहाने केलेली सवार्त मोठी चूक हणजे चडं सैन्याची त्यानी केलेली रवानगी ही होय. या सैन्याला 
फार मो ा छावणीची जरूर भासे. याचा पिरणाम असा झाला की बादशाही सैन्याची आगेकूच होण्यात 
मदत होण्याचे ऐवजी त्याची गती मातर् त्यामुळे रोखून धरली गेली. 

 
पिर्शयन आिण मोगल दरबारामधील अिधकृत संबधं औरंगजेब गादीवर येईपयत संपु ातं आले. 

वारसा ह ाच्या युध्दाला सुरवात होण्याअगोदर राजपुतर् मुराद याचा दुसऱ्या शहा अ बास याच्याबरोबर 
जोरदार पतर् यवहार चाललेला आप याला िदसून येतो. िंसहासन िमळिवण्यासाठी त्याने योजले या 
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बेतानंा पूतर्ता यावी हणून मुरादने शहा अ बासकडे मदतीची िवनंती केली. त्यक्षात कंदहारमधे शहाने 
काही सैन्याची जमवाजमव केली आिण मुरादकडून मागणे आ यास त्याच्या मदतीला जाण्यासाठी सैन्य 
तयार ठेवले. परंतु तशी वळे आलीच नाही. औरंगजेबाकडून वाताहात झा यानंतर दाराने देखील शहाला 
पतर् िलहून त्याच्याकडे संरक्षण देण्यािवषयी िवनंती केली. परंतु कंदहार येथे त्याच्या सैन्याला ज्या 
लािजरवाण्या संगातून जाव ेलागले त्याचा िवसर शहाजहानला आप या हयातीत कधीही पडला नाही 
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करण १० वे 
 

(शहाजहानकालीन) सं कृित िनदशक सं था 
 

शहाजहानचा दरबार हा शाही वैभवाच्या पराकोटीचा एक गमक हणून मानला जाई. त्याच्या 
कारिकदीर्त मोगल सा ाज्याने भरभराट आिण सुब ा याचंा परमो  िंबदू गाठला. िंहदु थानच्या 
संपि च्या¹पसरले या िकतीर्ने िंहदु थानाकडे आकिर्षत झाले या सातासमुदर्ापलीकडून येणाऱ्या परदेशी 
वाशाचंी रीघ लागली. बादशहा आिण त्याच्या आजूबाजूचा पिरवार याचं्या भ य भपकेबाजपणामुळे त्याचें 
नेतर् िदपून गेले. त्याच्या दरबारातील थाटमाटाची नेतर्िदपकता ही त्याचं्या क पनाशक्तीला अनाकलनीय 
ठरली आिण त्यामुळे ितच्याब ल त्यानी हातचे दाखून न ठेवता मनमोकळेपणाने शसेंचे उ गार काढले. 
बिर्नयर, टॅ हरिनयर आिण मनुची यानी त्याना आले या अनुभवाचंी अितशय िवलोभनीय अशी वणर्ने िलहून 
ठेवली आहेत. त्याचंा वृ ान्त पूणर्पणे िव सनीय आहे असे जरी हणता आले नाही तरी त्यानी मािहतीचा 
जो चडं साठा आप याला उपल ध करून िदला आहे त्यावरून मोगल दरबाराच्या िविचतर् वैिचत्र्याची 
आिण त्याचं्या अदभतुतेची आप याला थोडीफार क पना येते. 
 
बादशहा (शहाजहान) 

वैभव आिण थाटमाट याचं्या या भ य झगमगाटाचे कदर् थान मोगल स ाटाने िवभिूषत केलेले असे. 
तो (शहाजहान) मध्यम बाधं्याचा आिण ग हाळी वणार्चा होता. त्याचा भाल देश रंूद होता, भवुया 
उभारले या होत्या, नाक थोडेसे बाकदार पण सरळ होते, त्याचे डोळे राखी रंगाचे पण एक तऱ्हेची 
तजेलदार चमक असलेले होते. परंतु बुबुळे मातर् काळीभोर होती. त्याच्या नाकाच्या डा या बाजूला एक 
चामखीळ होता. त्याचे त ड िनमुळते होते आिण त्याचे दात सुंदर आिण वच्छ होते. त्याचा आवाज अितशय 
मधुर होता आिण तो फारशी भाषेत अ खलीतपणे बोलू शकत असे. त्याचा बाप जहागंीर आिण आजा 
अकबर यानंी दाढी ठेवली न हती पण शहाजहान याने मातर् जुन्या वळणाच्या मुसलमान पध्दित माणे 
भरघोस दाढी ठेवली होती. त्याचे बाहु य फार लाबंही न हते िंकवा त्यानंा आखूडही हणता आले नसते. 
त्याच्या उज या हाताच्या चारी बोटावंर तीळ होते. असे तीळ असणे हणजे सुिचन्हदशर्क समजले जात 
असे. साराशं त्याचे सवर्साधारण यिक्तमत्व हे स ाटाला शोभनू िदसणाऱ्या सवर् गुणाबंरोबर िमळते जुळते 
होते. 
 
त्याचा वभाव 

वभावतःच तो अितशय उ ोगी आिण मेहेनती होता. वच्छतेचीय तो अगदी काटेकोरपणे दक्षता 
बाळगीत असे. दररोजचे नमाज पढणे िंकवा राजधानीला अस यास येणारा रमजान उपवास तो फारच 
िचत चुकवीत असे. मुसलमान धमार्त सािंगत या माणे येणाऱ्या शुभ रातर्ींचे वळेी तो त्यातील अधार्वळे 
ाथर्ना हणण्यात आिण दानधमर् करण्यात घालवीत असे. तो अ राचंा ददीर् होता आिण त्याच्या 
कपङयावर ही अ रे मुक्तह ताने िंशपडली जात. संभाषणात तो स यता आिण आदरािभनय याचें कधीही 
उ ंघन किरत नसे आिण अगदी खालच्या वगार्च्या अनुचराशंी बोलताना देिखल त्याना तो ‘तू’ या अक्षराने 
संवोिधत नसे. 
 
लौिकक दृि कोनाचे िनराकरण 



 

अनुकर्मिणका 

‘त्या काळातले राजिंसहासन हे एका ा गुलाबाच्या फुलाचं्या ताट यासारखे खिचतच न हते. 
बादशहाला त्याची हणून करावी लागणारी कतर् ये होती आिण त्याला उपल ध असले या वळेाची 
िवभागणी हे दाखिवते की या व तुि थतीची त्याला जाणीव होती.² सरकारानी केलेले हे भा य अगदी 
यथाथर् आहे. मोगल बादशहाचे जीवन हणजे सुखािसनता, लोलुपता, खेळ आिण कामुकता याचंी एक 
कधीही न संपणारी जुगुलबंदी आहे असा एक सवर्सामान्य समज आहे. परंतु हे समज कसा चुकीचा आहे 
याचा त्यय आप याला त्याचं्या दैनंिदन जीवनचयची जी बारीक सारीक तपशीलवार मािहती िमळते 
त्यावरून येतो. समकालीन फारशी इितहास गंर्थातं याबाबत आप याला भरपूर मािहती उपल ध होते. ा 
आखले या दैनंिदन कायर्कर्माची अंमलबजावणी बादशहा हा छावणीमधे असला तरी िंकवा राजधानीमधे 
त्याचे वा त य असले तरी अगदी काटेकोरपणे केली जाई. शहाजहानचे जीवन अितशय क द होते आिण 
त्याने आपला वळे सरकारी कामकाज आिण ख्याली खुशाली यामधे त्या त्या माणातं िवभागाला होता ही 
गो  िसध्द करण्यासाठी अितशय िबनतोड असा पुरावा उपल ध आहे. 
 
िदनचयार् 

सूय दयाच्या अगोदर³ दोन हर तो उठत असे. दररोजचे ातिर्वधी उरक यानंतर तो आप या 
खाजगी मशीदीत जाई आिण तेथे ाथर्नेच्या समयाची वाट बघत चटईवर बसून राही. सकाळची ाथर्ना 
हणून झा यावर तो सूय दय होईपयत मरणी ओढत राही. जे हा तो वासात असे ते हा ाथर्ना तो 
आप या खास महालातं हणत असे. 
 
झरोका 

मिशदीमधून तो झरोका दशर्न⁴ मधे जाई. तेथून दररोज सकाळी आप या जाजनानंा दो दशर्न 
देई. या सू  थेचा अवलंब पिह या थम अकबराने केला आिण त्याच्या वारसानंी ती था पुढे चालिवली. 
या थेच्या मुळाशी जी ताित्वक भिूमका होती ितचा िवशषे हणजे ती भिूमका सावर्भौमत्वाच्या औ त्त्यातून 
िममार्न झालेली नसून ितच्या पािठशी सावर्भौमाच्या मनातं आप या जेच्या आपण अिधकािधक जवळ जावे 
ही जी इच्छा होती ितच्यामधून ितचा उगम झाला होता. त्यािशवाय सा ाज्याच्या डोलाऱ्याचे अि तत्व हे 
केवळ बादशहाच्या यिक्तमत्वावर अवलंबनू आहे अशी समजूत असले या त्या युगातं आपण हुशार आहोत 
आिण आपली शरीर कृित ही धडधाकट आिण िनरोगी आहे याब ल आप या जेला िदलासा देणे ही गो  
बादशहाच्या दृि ने अितशय जरूरीची होती. यािठकाणी सवर्सामान्य जाजनानंा त्याच्याकडे जाण्यासाठी 
मुक्त ार होते आिण हे िठकाण असे होते की त्यािठकाणी सवर्सामान्य जाजन उ पद थ सरकारी 
अिधकाऱ्यािंवरू  देिखल कोणत्याही मध्य थाच्या मदतीिशवाय न्यायाची दाद मागू शकत असत. 
 

सवर्सामान्य जाजनानंा बादशहाकडे आप या गाऱ्हाण्याचंी दाद लावनू घेण्यासाठी जाण्याइतके 
धािर  होते िंकवा नाही याब ल शकेंला जागा आहे. त्याच्या शाही ित ेला त्याना जरब बसली असती; 
परंतु त्याहीपेक्षा अिधक महत्वाची गो  हणजे शासन सं थेवर ज्याचंा ताबा होता अशा खुनशी आिण 
लाचलुचपतखोर अिधकाऱ्याबंरोबर शतर्तू्व ओढवनू घेण्यास त्यानंा िभती वाटली असती. अथार्  
शहाजहानपुरते बोलावयाचे झा यास तो आप या राज्यातील अगदी क्षु क यिक्तच्या तकर्ारीकडे देिखल 
लक्ष देत असे आिण गुन्हेगाराला, मग तो राज्यातील केव ाही उ  दजार्चा अिधकारी असला तरी देिखल 
त्याला कडक िशक्षा देण्यातं हयगत करीत नसे या गो ीची न द घेणे जरूर आहे. मोगल स ाटानंी आप या 
जेला न्याय िमळावा यासाठी त्याना िविश  न्यायसं था उपल ध करून िदली ही गो  िनि तच त्याचं्या 



 

अनुकर्मिणका 

जमेच्या बाजूला धरली पािहजे यात काहीच शकंा नाही; आिण या सं थेचा उपयोग मोगल जेला करणे 
शक्य झाले नसेल िंकवा त्यानंी तसा उपयोग केला नसेल तर तो अपराध पूणर्तः मोगल स ाटाचंा आहे असे 
हणता येणार नाहीं. 

 
जेच्या तकर्ारींची न द घेणे आिण जेकडून सलामी घेणे यािशवाय झरोका दशर्नाचे वळेी इतर 

अनेक गो ींकडे स ाटाला लक्ष देणे भाग पडत असे. यािठकाणी न याने पकडलेले ह ी की ज्याना 
िदवाणेआमच्या समोरील पटागंणात आणता येणे शक्य होत नसे त्याना बादशहाला दाखिवण्यासाठी आणले 
जाई. ह ींच्या झुंजींचा आपला आवडता खेळदेिखल शहाजहान या झरोका दशर्नमधून पहात असे. 
किधकिध एकापाठोपाठ पाच ह ींच्या जो ाचंा झुंजी पहात शहाजहान गुंग होऊन जात असे. याच 
िठकाणी शाही मनसबदार आपाप या सैिनकाचं्या तुक ा बादशाही िनिरक्षणासाठी आणीत असत. 
 
िदवाण-इ-आम 

झरोका दशर्न मधे साधारणपणे एक तास घालिव यानंतर बादशहा िदवाण-इ आममध्ये जात असे. 
चाळीस खाबंाचा आधार असलेली ताबं ा दगडातं बाधंलेली अितशय भ य अशी ती एक इमारत आहे. या 
इमारतीच्या ितन्ही बाजंूना सभोवार असलेले पटागंण आहे तर चौथी बाजू एका िंभतीने झाकली गेली आहे. 
या िंभतीच्या मध्यभागी एक मोठी कमान असून ती िदवाणखान्याच्या उंचीच्या अिधक उंचीवर बाधंण्यातं 
आलेली आहे. या कमानीची बाधंणी अितशय शु  अशा संगमरवरी दगडातं करण्यातं आलेली असून 
कमानीचे काम आिण खालवर कारण्यातं आलेली फुले यानंी ते अिधक भ यपणे सुशोिभत करण्यातं आलेले 
आहे. िश पाच्या दृि ने आगर्ा येिथल हा िदवाणखाना अितशय साधा आहे. िद ीच्या लाल िक यातील 
िदवाणखान्यातं जे कौश यपूणर् साधन आप या ठायीठायी दृ ीला पडते त्याचंा अभाव या िठकाणी 
आप याला जाणवतो. अशाच तऱ्हेचा, परंतु माफक माणावर, एक िदवाणखाना याच कारणासाठी 
लाहोरच्या िक यातं बाधंण्यात आला होता. बादशहा ज्यावळेी छावणीत मु ामाला असे त्यावळेी िदवाण-
इ-आमची सोय मोठमोठे तंब ूउभारून करण्यातं येत असे. 
 
अगर्मानाचा अनुकर्म 

िदवाणखान्याच्या आत आिण बाहेर बादशहा के हा वशे करतो याची वाट पहात आिण आपली 
नजर कमानीवर दृढ ठेवीत अिधकारी वगर्, दरवारी मंडळी आिण िशपाई िश तीत उभे राहात. 
िदवाणखान्याच्या अगदी बाहेरची बाजू चादंीच्या कठ ाने बदं करण्यात आलेली होती आिण २०० अथवा 
अिधक वार एवढी मनसब असले या अिधकाऱ्यानंाच िदवाणखान्यातं वशे करण्याची मुभा असे. िवशषे 
अिधकार युक्त असले या मनसबदारानंा फक्त खाबंाजवळ जागा नेमून िदलेली असे. कोना ाच्या डा या 
बाजूला हातामधे बादशाही िनशाणे आिण पताका घेऊन कोरची नावाने अिधकारी आप या पाठी िंभतीकडे 
करून उभे राहात. कमानीच्या पायथ्याशी दोन्ही बाजूना राजाचे मुख्य मुख्य अिधकारी बादशहासमोर 
आपाप या िवभागाची द तरे ठेवण्याच्या तयारीने उभे असत. 
 

चादंीच्या कठ ाचं्या बाहेरच्या बाजूला आणखी जागा लाकडी कठडे घालून बिंद त करून 
घेण्यातं आलेली होती. हे लाकडी कठडे ताबं ा लाखेने रंगिवण्यातं आलेले होते. या जागेत उभे 
राहण्यासाठी दोनश े वारापेंक्षा ज्याचंी मनसब कमी आहै अशा मनसबदाराचंी, अहदी, ितरंदाज, गोलंदाज 
आिण जे  ितच्या मनसबदाराचें आि त याचंी सोय करण्यातं आलेली होती. लाकडी कठ ाच्या 



 

अनुकर्मिणका 

बाहेरच्या बाजूला अिमरउमरावाचें घरगडी आिण पायदळ सैिनक उभे राहात. या कठ ाच्या आतमधे 
वशे तीन दरवाजामंधून िदला जाई आिण या दरवाजावंर दक्ष अिधकारी आिण राजदंडधारक याचंा सख्त 
पहारा असे. 
 
कामकाज 

िदवाण-इ-आम मिधल कारभाराला तेथे सकाळी ७ वाजून ४० िमिनटानंी बादशहाचे आगमन 
झा यावर सुरवात होई. पिह या थम मुख्य बख्शी हा मनसबदाराचें अजर् सादर किरत असे आिण बढतीला 
जे लायक असत त्याचंी बादशहाबरोबर भेट घडवनू आणण्यासाठी त्यानंा बादशहासमोर आणीत असे. 
ज्याचंी नेमणूक पर ातंात केली जाई त्यानंा मानाचा पोषाख देण्यात येत असे. त्यानंतर सदर् हा अिधकार 
बादशहासमोर गरीब आिण िनराधार लोकाचें मोकादमे ठेवी आिण िव ान आिण धािर्मक मंडळीची ओळख 
तेथे जमले या मंडळीना करून देई. ानंतर मीर सामान आिण िदवाण िवयतूात हे अिधकारी आपाप या 
िवभागाचें कागदपतर् बादशहापुढे सादर करीत असत. त्यानंतर अहदींचा बक्षी, मीर आतीष आिण 
तोफखान्याचा मु ीफ हे अिधकारी नवीन भरती केलेले रंगरूट आपाप या िवभागाना सादर करीत असत. 
हे झा यावर नंतर दरबारातील वजनदार मनसबदार, ािंतक सुभेदार, िदवाण अथवा बक्षी याजंकडून 
आलेले िवनंती अजर् अथवा भेटी बादशहासमोर ठेवीत. पु कळ वळेा बादशहा हे कागदपतर् वतः 
नजरेखालून घालीत असे आिण त्यावर आप या आ ा िलिहत असे. सवार्ंत शवेटी अजर्-इ-मुकरर्र हा 
अिधकारी मनसब, जहािगरी आिण नकदी याबाबतच्या िटपणी बादशहाला सादर करीत असे. अशातऱ्हेने 
गंभीर बाबींबाबतचे काम संप यावर ठरािवक रतीब असलेले ह ी आिण घोडे याचंी पहाणी होई आिण मग 
दरबार बरखा त होत असे. 
 
िदवाण-इ-खास 

िदवाण-इ-आममधून बादशहा िदवाण-इ-खास अथवा रवाजगी बठैकखान्यामधे जात असे. आगर्ा 
आिण िद ी या दोन्ही शहरामिधल िदवाणखाने हे शहाजहान बादशहाच्या कारिकदीर्त बाधंण्यात आलेले 
होते. आगर्ा येिथल िदवाण-इ-खासचे वणर्न टॅ हिर्नयर याने केले आहे तर महमद वािरस हा िद ी येिथल 
िदवाण-इ-खासचे अितशय बहारदार वणर्न देतो. यानंतरचे दोन तास बादशहा िदवाण-इ-खासमधे 
घालिवत असे. राज्य कारभाराच्या अथवा राजकीय कारणा तव ज्या गो ींबाबत जािहर िनणर्य घेता येत 
नसे अशा कारभाराच्या गो ींची देखभाल या वळेात िदवाण-इ-खास मधे केली जाई. राज्याचे उ पद थ 
वजीर आपापली िनवदेने बादशहापुढे सादर करीत. त्यावर बादशहा आपला हुकुम िलहून घेण्यास सागंत 
असे अथवा आपले हुकुम त्यावर वतः िलिहत असे. अितशय िनकडीचे असे खास मुकदमे सदर् हा 
अिधकारी बादशहासमोर ठेवीत असे आिण त्यावर मदद-इ-मुआश अथवा मदतीसाठी रकमाचंी मंजुरी तो 
बादशहाकडून िमळवीत असे. या िठकाणी बादशहा कलाकुसरीच्या कामाचंी हणजे उदाहरणाथर् िचतर्कला 
आिण भरतकाम याचंी पाहणी करीत असे. शाही इमारतींचे जे नकाश े तयार केलेले असत त्याबाबत 
बादशहाची संमि  िमळिवण्यासाठी दारोगा-इ-इमारत हा िदवाण-इ-खास मधे नेहमी उपि थत असे. या 
नकाशाबंाबत या िठकाणी इत्थंभतू चिर्वतचवर्ण होत असे. शहाजहान बादशहाच्या कारिकदीर्च्या पूवार्धार्ंत 
िश पशा  िवषयक सवर् बाबींसंबंधी बादशहाचा मुख स ागार आसफखान हा होता. वरील गो ीं िशवाय 
िदवाण-इ-खास मधे बादशहाला बिहरी ससाणे, ससाणे आिण पाळीव िच े नजर केले जात असत. 
 
शहाबुजर् 



 

अनुकर्मिणका 

िदवाण-इ-खास मधून बादशहा शहाबुरूज अथवा शाही मनोऱ्याकडे जात असे. येथे अितशय गु त 
अशा मसलतीसाठी बठैक भरत असे. राजपुतर् आिण तीन िंकवा चार अिधकारी याचंा अपवाद वगळता येथे 
कोणालाही वशे नसे. कोणत्याही अिधकाऱ्याला त्याचं्या कामाला लागणाऱ्या वळेापेक्षा अिधक वळे तेथे 
थाबंता येत नसे. शहा बुरूजामधे खाजगी िनणर्य घेतले जात, गु त हुकुमना याचें आलेखन केले जाई, 
आिण त्याचंी रवानगी ािंतक सुभेदाराकंडे करण्यातं येत असे. त्यािशवाय िदवाण-इ-खास मधे ज्या 
बाबींब ल उलाढाल करता येणे शक्य नसे अशा बाबींबाबत हणजे शाही मालकीच्या जिमनी (खालसा), 
पगार (तलब) िंकवा वतेन (तनखा) याबाबत उलाढाल येथे होत असे. आप या कामामधे दुरू त्या 
करण्यासाठी किधकिध बादशहा आप याला शहाबुरूजमधे बोलािवत असे िवधान अमीनाई कजवीनी या 
गंर्थकत्यार्ने केले आहे. साधारणपणे शहाबुरूज मिधल यवहारातं दोन हर यतीत होत असत. 
 

यासुमारास मध्यान्ह होऊन गेलेली असे आिण येथून बादशहा जनानखान्याकडे गमन करीत असे. 
यािठकाणी देिखल त्याच्यासाठी थोडेफार काम खोळंबलेले असे. भोजन के यानंतर तो वामकुक्षी करी. 
बादशहा जागा झा यावर मुमताज महाल त्याच्यासमोर धमार्दायासाठी योग्य अशा मुकद याचंी यादी ठेवीत 
असे. हे मुकदमे ितच्या नजरेस ितची मुख्य दासी, जहागंीरच्या दरबारातील राजकवी तािलब याची बहीण 
सती खानुम िहने आणलेले असत. या यादीमिधल त्येक मुकद याची बादशहा कसून छाननी करीत असे 
आिण त्यावर आप या आ ेचे द तखत करीत असे. गरीब आिण िनराधार अशा मुलींना िववाहासाठीं योग्य 
अशा हंु ाची र म मंजूर करण्यात येई आिण अनेकदा त्याचें िववाहही ठरवनू िदले जात. ज्याचें आईबाप 
हयात नाहीत अशी मुले आिण िवधवा ि या यानंा उदर िनवार्हासाठी दर् याजर्न केले जाई. राजवा ापाशी 
आलेला याचक िवन्मुख होऊन परत पाठिवला गेला आहे असे िचतच घडत असे. अशा तऱ्हेने िपिडताचं्या 
दुःख िनवारण्यासाठी दररोज मोठमो ा रकमाचें वाटप होत असे. 
 
संध्याकाळी बादशहा करीत असलेली सावर्जिनक कामे 

दुपारी तीन वाजण्याचे सुमारास बादशहा राजवा ातून बाहेर पडे. बऱ्याच वळेा तो राजवा ाच्या 
रक्षक दलाची पाहाणी करण्यासाठी िदवाण-इ-आम मधे येई परंतु बहुताशंी दुपारचे नमाज पढण्यासाठी जो 
समुदाय जमला असे त्यामधे तो सवर्साधारणपणे सामील होत असे. यानंतर आपला संध्याकाळचा वळे तो 
िदवाण-इ-खास मधे राज्यकारभाराबाबतची कामे उरकण्यातं घालवीत असे. नंतर तो संगीत ऐकत असे 
अथवा हरणाचंी ं युध्दे बघण्यातं वळे घालवत असे. यासुमारास मोठमोठी झुंबरे पेटिवली जात. त्याचंा 
काश िकनखावाने िवणलेले पडदे आिण लोड याचं्यावर पराविर्तत झा यामुळे एकंदर वातावरणात जो 
उठाव येत असे तो मोठा मनोहारी असेल यात काहीच शकंा नाहीं. संध्याकाळच्या वळेी िद ी येिथल 
िदवाण-इ-खास मिधल िदव ेलाव यानंतर त्याचें झगमगते स दयर् कसे असेल याची आता आपण केवळ 
अंधुकशीच क पना करू शकतो. एकेकाळी ज्या भपकेबाज लाकडी सामानसुमानाने या िदवाण-इ-आमला 
शोभा आणली ते पूणर्पणे न  झालेले असले तरी देिखल िमआज तीला िदवाण-इ-आमच्या िंभतीच्या एका 
बाजूला अमीर सु ावच्या का याच्या ओळी कोरले या आप याला िदसतात त्या आप या मनाला सहज 
सुचवनू जातात की एकेकाळी िदवाण-इ-आम हणजे पथृ्वीवरील वगर्समान असला पािहजे. 
 
िनदर्ा 

सधं्याकाळी आठ वाजता शहाबुरूजामधे अधार् तास आप या स ागाराशंी आणखी स ामसलत 
के यावर बादशहा हा जनानखान्यातं परतत असे. तेथे तो आपले संध्याकाळचे जेवण घेई. त्यानंतर तरूण 



 

अनुकर्मिणका 

ि यानंी गाियलेली गाणी तो ऐकत असे. साधारण १० वाजण्याचे सुमारास तो श यागृहात जाई. यावळेी 
बादशहाला वाचून दाखिवणारे िव ान वासवणर्न, साधुसंताचंी चिरतेर् अथवा इितहास अशा वगेवगे या 
िवषयावंर वाचन करीत. बादशहाचे श यागृह आिण वरील माणे वाचन करणारे िव ान याचं्यामधे एक 
पडदा असे. बाबर बादशहाचे आत्मचिरतर् हा बादशहाचा वाचनाचा आवडता िवषय होता. 
 
न्यायसभा 

या दैनंिदन कायर्कर्मातं फक्त शुकर्वारी आिण बुधवारी बदल होत असे; कारण शुकर्वार हा िदवस 
हणजे मुसलमानाचंा िव ानं्तीचा िदवस असे. त्यािदवशी दरबार भरत नसे. बुधवारच्या िदवशी बादशहा 
पर पर झरोका दशर्नमधून िदवाण-इ-खास मधे जात असे. तेथे तो वरी  न्यायािधश हणून दु यम 
न्यायािधशानंी िदले या िनकालावंर िनणर्य देई आिण न्यायदानाचे काम करी. येथे तो िफरोज तख्त या 
िंसहासनावर अिधि त होई आिण न्यायदानाचे अिधकारी, मु ती आिण कायदेपिंडत याचं्या हजेरीत 
न्यायदानाच्या कामकाजाला सुरवात करी. दारोगा-इ-अदालत हा अिधकारी त्येक मुकदमा 
बादशहासमोर अलग अलग िरत्या ठेवीत असे. बादशहा त्यावर िफयार्दीबरोबर बोलून त्याची बाजू ऐकून 
घेत असे आिण त्येक मुकद याबाबत अगदी काटकोरपणे मुसलमान काय ानुसार (शरा) आपला 
हुकुमनामा द तखत करीत असे. 
 
दरबारातील िश त 

मोगल दरबाराने उभे केलेले िचतर् हणजे िश त आिण सु यव था याचंी िमलावट असले या 
एका ा भ य देखा यासमान असे. त्यक्ष व तुि थती अशी असण्याचे कारण हणजे मोगल दरबारात 
िरतीभातीचे अितशय काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर िदला जाई हे होते. दरबारातं जागा घेताना 
अगर्कर्मत्व हे त्या त्या मनसबदाराचा दजार् अथवा ेणी यावर अवलंबून असे. दरबारातं सवार्ंना उभे रहावे 
लागे. राजपुतर् बसू शकत असत पण ते सुध्दा परवानगी घेत यावाचून नाहीं. जहागंीरने दरबारातं 
शहाजहानला बसण्यासाठी एका सोन्याच्या खुचीर्ची तरतूद केलेली होती. तोच िवशषे ह  शहाजहान याने 
आपला थोरला मुलगा दारा शुको याला िदला होता. फक्त वजीर आिण मीर बख्शी ा दोघा अिधकाऱ्यानंा 
पायऱ्या चढून जाण्याची आिण िंसहासनाजवळ येण्याची परवानगी असे; बाकीच्याना िंसहासनाच्या पायाशी 
उभे रहावे लागे. 
 
मानवंदनेची पध्दित 

आप या वाडविडलाशंी तुलना करता शहाजहान हा त्याच्या धािर्मक दृि कोनाबाबत िनि तपणे 
अिधक सनातन मत णालीचा होता. धमार्ने वागणुकीबाबत जे काही िनयम घालून िदले होते त्याचं्याशी 
पूणर्पणे िवसंगत अशा चािलिरतींचे आचरण तो कधीही सहन करीत नसे. अकबराने आचरणात आणून 
िदलेली आिण शहाजहानच्या काळातं चिलत असलेली िसजदा अथवा सपशले लोटागंण घालून 
मानवदंना करण्याची पध्दित हो या कारच्या चािलिरतीत मोडत होती. इ लामच्या धािर्मक क पनेनुसार 
िसजदा हा मानवदंनेचा कार फक्त परमे राच्या बाबतीतच लागू होता आिण पथृ्वीवरील कोणत्याही 
िजवतं यिक्तला तशा कारे मानवदंना करून घेण्याचा अिधकार न हता. या कारणा तव शहाजहानने 
राज्यावर आ यानंतर पिहली जी आ ा काढली ती ही अपिवतर् था न  करून टाकण्याबाबत. वरील 
थेच्या ऐवजी मानवदंनेची सवर्सामान्य पध्दित रूढ करण्याचा त्याचा मनसुबा होता. परंतु महावत खानाने 
बादशहाच्या तुतीपर उ ार काढत असे ितपादन केले की स ाट आिण राजघराण्यातील यिक्त 
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याचं्याबाबत िवशषेकरून थोडाफार फरक दाखिवणे जरूर आहे कारण परमे रानेच त्याचें थान 
इतरेजनापेंक्षा उ तम ठेवले आहे. यानुसार िसजदा या थेऐवजी जमीनबोस अथवा जिमनीचे चुबंन 
घेण्याची पध्दती रूढ करण्यातं आली. िसजदा या मानवदंनेच्या थेत कोणत्याही यिक्तला गुढगे टेकून 
आपले कपाळ जिमनीवर घासाव ेलागे. परंतु जमीनबोसच्या पध्दितनुसार मानवदंना करणाऱ्या यिक्तला 
आपले दोन्ही हात जिमनीवर टेकवावे लागत आिण नंतर ते आप या कपाळापाशी न्याव ेलागत. परंतु 
कालातंराने जे हा शहाजहानला असे िदसून आले की मानवदंनेच्या या नवीन पध्दतीत आिण पूव च्या 
पध्दतीत फारकत करण्यासारखे जवळजवळ काही नाहीच ते हा त्याने जमीनबोसची मानवदंना करण्याची 
पध्दित र बादल केली आिण ितच्या ऐवजी चार तसलीम ही था अनुकरणातं आणण्याचा हुकुम िदला. 
परंतु िव ान आिण धम पदेशक यानंा जमीनबोस आिण चार तसलीम या पध्दितनुसार मानवदंना करण्याच्या 
बधंनातून मुक्त करण्यात आले, कारण बादशहा त्याचंा िवशषेेकरून चाहता होता. मुसलमानामधे 
सवर्सामान्यपणे रूढ असले या मानवदंनेच्या पध्दितचेच ही मंडळी पालन करीत आिण ही पध्दित हणजे 
दुसऱ्याला त्याच्या जीवनातं शातंीचा लाभ होवो असे हणून त्याचे अिभ िंचतन करण्याची पध्दित होय. 
 

जे हा जे हा बादशहा झरोका येथे जाई िकवा दरबारातं येत असे ते हा ते हा बादशहा िचरायु होवोत 
या तेथे जमले या मंडळीकडून होणाऱ्या चडं गजर्नेने त्याचे वागत होई. त्यानंतर तेथे संपूणर् शातंतेचे 
वातावरण पसरत असे आिण नतंर सवर्सामान्य यवहाराची कामे खालच्या वरातं उरकली जात. जर का 
बादशहाला कोणाबरोबर बोलावयाचे अस यास तो त्या यक्तीच्या िदशनेे फक्त खूण करीत असे. त्यानुसार 
बादशहाचे दंडधारी रक्षक त्या यक्तीला िंसहासनाच्या पायापाशी घेऊन जात. तेथे पोहोच यावर ती यक्ती 
बादशहाला सवर्सामान्य िरतीनुसार मुजरा करीत असे आिण अितशय िवन  भावाने बादशहाच्या त डून 
पडणारे श द ऐकण्यासाठी तेथे उभी रहात असे. जर का बादशहाने या यिक्तला मानाचा पोषाख अपर्ण 
केला तर ही यिक्त पुन्हा एकदा बादशहाला मानवदंना करीत असे आिण बादशहाला पाठ न दाखवता 
तशीच मागे सरकत आप या जागेवर जाऊन उभी राही.¹³ यावळेी त्या यिक्तचे त ड सदैव िंसहासनाच्या 
िदशनेे असे कारण िंसहासनाला कोणीही पाठ दाखिवणे हणजे अनादराची त्या यिक्तकडून पिरसीमा 
गाठली गेली असे समजले जाई. 
 
पररा टर्ांचे वकील 

पररा टर्ाचं्या विकलानंा बादशहाच्या भेटीसाठी िदवाण-इ-आममधे सरदार मंडळी घेऊन येत 
असत. इतर आिशयाई देशाचं्या दूतापेंक्षा पिर्शयाच्या विकलाना अिधक बहुमानाची आिण योग्यतापूवर्क अशी 
वागणूक िदली जाई. त्यानंा त्याचं्या देशाच्या पध्दितनुसार बादशहाला मुजरा करण्याची मुभा असे. 
त्याच माणे त्याचं्यावर िवशषे अशा मानमरातबाचंी आिण बिक्षशीची भरपूर खैरखैरात करण्यातं येई. परंतु 
जे हा पिर्शयाबरोबरच्या संबधंात तेढ िनमार्ण झाली ते हा पिर्शयन विकलानंा िमळणारा बहुमान आिण 
सन्मान हा तुकर् थानच्या ंविकलानंा देण्यातं येऊ लागला. बोखारा, समकर् न्द आिण काशघर या देशाच्या 
विकलानंा फार मो ा सौजन्याने वागिवले जाई परंतु पिर्शयाच्या विकलानंा जे काही िवशषे ह  होते ते 
वरील देशाचं्या विकलानंा किधच उपभोगता आले नाहीत. युरोिपय देशाचं्या दूताबं ल बोलावयाचे 
झा यास त्यानंा िदली जाणारी वागणूक ही तुच्छतेची असे असेच ितचे वणर्न करावे लागेल. एक सर थॉमस 
रो याचा अपवाद वगळ यास सतरा या शतकाच्या पूवार्धार्त असे एकही उदाहरण आप याला आढळणार 
नाही की योग्य त्या सन्मानपूवर्क एका ा युरोपीय रा टर्ाच्या विकलाची बादशहाने भेट घेतली आहे. 
िंकबहुना सर थॉमस रो याला देिखल आप या मानमरातबाचा आब राखण्यासाठी बराच मोठा झगडा 
करावा लागला. शहाजहानच्या कारिकदीर्त डच आिण इंगर्ज याचंा उ ेख कोणत्यािह कारचा राजकीय 
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दजार् नसलेले क्षु क यापारी असा केला जाई. साहिजकच एत ेिशय बखरकारानंी त्यानंा जमेत धरले 
नाही यातं काहीच नवल नाहीं. 
 
सणासुदीचे िदवस 

िदवाण-इ-आम आिण िदवाण-इ-खास याचं्या इमारती त्याचं्यापरीने जरी शोिभवतं अस या तरी 
सणासुदीच्या िदवशी या इमारतीच्या स दयार्ंत भपकेदार आिण सदिभरूची पूणर् अशा सजावटीने आिण 
िव तारपूवर्क अशा केले या रोषणाईने भर टाकली जात असे. नवरोज हणजे बादशहा िंसहासनावर 
आ या िदवसाचा वािर्षकोत्सव, दोन्ही ईदचे उत्सव, शाब-इ बरातचा उत्सव आिण बादशहाचे 
सौरवषार् माणे आिण चादंर्मासा माणे होणारे तुलासमारंभ या सवर् संगी दरबारातं मौजमजेचा मोठा ज ोष 
होत असे. दरबारातील अिमर उमराव मंडळी सोन्याच्या जाड धाग्यानी कडा गुंफले या िकनखाबाच्या 
कापडाच्या भ य छताखाली भपकेदार पोषाख करून जमत आिण िहरे, मोती व इतर बहुमोल धातंूचे 
अलंकार याचं्या भारंभाराने जणू काही मढलेला बादशहा आप या शोिभवतं िंसहासनावर बसत असे आिण 
सरदारदरकदार मंडळींकडून नजराणे ि वकारत असे व त्याचं्यावर बिक्षसाचंी खैरखैरात करीत असे.¹⁴ 
 
शहाजहानच्या दरबारातील आ य 

शहाजहानच्या दरबाराचे सवार्ंत मोठे आ यर् हणजे तेिथल सु िसध्द असे मयरू िंसहासन. 
िंसहासनािभिषक्त झा यावर त्याने मयरूिंसहासन बनिवण्याब ल हुकूम जारी केले. सात वषार्ंत 
मयरूिंसहासनाची रचना पुरी झाली. टॅ हरिनयर याने मयरूिंसहासनाच्या अत्युत्कृ  कारािगरीचे सिव तर 
वणर्न केलेले आहे. शहाजहानच्या दरबारातील मयरूािंसहासनाच्या खालोखालचे दुसरे आ यर् हणजे 
कोह-इ-नूर हा िहरा हे होय. हा िहरा मीर जु ला याने बादशहाला भेट हणून अपर्ण केला होता. 
 
शहाजहानच्या दरबाराचे महत्व 

परंतु शहाजहानच्या दरबाराचे अि तत्व हे त्यामधील भ यतेचे दशर्न करणे यासाठी ामुख्याने 
न हते. दरबारातील वैभवाचे दशर्न हे त्या दरबारातील दैनंिदन जीवनाच्या एका अंगासारखे होते. या 
जीवनाची दुसरी आिण उपयुक्त अशी एक बाजू होती आिण ती हणजे लोकामंधे सां कृितक िवचाराचंा 
िवकास आिण फैलाव करणे यासाठी त्या दरवाराकडून केली जाणारी कायर्वाही ही होय. देशामधे 
त्याकाळात ि थत असलेले शातेंतेचे वातावरण आिण याला जोड हणून स ाटाची जातीने लक्ष घालण्याची 
वृ ी यामुळे कला आिण वाङमय याचं्या वाढीला जोरदार चालना िमळाली. कवी, तत्व , िव ान वगैरे 
मंडळी दरबाराचा आ य िमळिवण्यासाठी मो ा संख्येने गोळा झाली आिण बुिध्दम ेला शहाजहानच्या 
दरबारातून िवन्मुख होऊन परत जाण्याची किधच पाळी आली नाही. गुणव ा ओळखण्यातं बादशहा 
किधही कोता पडला नाही आिण गुणव ेला मुक्त ह ताने त्याने बिक्षसी बहाल केली. त्याच्या दरबारी 
मंडळीनी त्याचे अनुकरण केले इतकेच न हे तर खरोखर कतृर्त्ववान असले या मंडळीना आ य देण्याचे 
कामी त्याचं्यामधे अहमअहिमका लागली. 
 
दरबारी िव ान मंडळी 

यािशवाय शहाजहानच्या दरबारीयापैंकी काही मंडळी वतःच वाङमयाच्या के्षतर्ात मानमान्यता 
पावले यापैंकी होती. त्याचं्या पैकी काही जण हणजे अली मदार्नखान, सादु ाखान, सैदखान, 
जफरखान, खानाजादखान मीर जु ला, अफजलखान, राजाजयिंसग वगैरे होते. रणागंणामधे कुशल यो े 
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हणून जशी याचंी ख्याती होती त तच वाड़मयाच्या ागंणात त्याचा हात धरणारा कोणी न हता. 
दरबारातील िरतीिरवाज आिण परंपरा याचंा वारसा ते आप याबरोबर घेऊन जात आिण सा ाज्याच्या 
वगेवगे या ातंात त्याचंा ते फैलाव करीत. त्याचं्या हातून सां कृितक दृ ा जी काही कामिगरी घडली 
त्याबाबतची पध्दतिशर अशी न द आज आप याकडे उपल ध नाही ही मो ा दुदवाची गो  आहे. परंतु 
त्यासंबिंध जे फुटकळ उ ेख समकालीन राजकीय वाड़मयात आलेले आहेत त्यावरून त्याचं्या हातून जी 
भरघोस कामे घडली त्याबाबत थोडीफार क पना आप याला येऊ शकते. 
 
िशक्षणासाठी सं था 

दरबारा यितिरक्त राज्यामधे ान आिण सं कृित याचंा लोकामंधे सार करण्यासाठी आणखीही 
काही सं था होत्या. ज्याना आपण सरकारी हणू शकू अशा दोन शाळा ते हा होत्या. त्यापैकी एक आगर्ा येथे 
होती आिण दुसरी िद ी येथे. या शाळामंधे िशक्षकाचं्या नेमणूका थेट बादशहाकडून के या जात. अथार्  या 
िठकाणी ही गो  नमूद करणे अव य आहे की आम जनतेच्या िशक्षणासाठी त्यक्ष राज्यसं थेचा कोणत्यािह 
कारे संबंध होता असे यात अिभ ेत नाही. सरकार िशक्षणासाठी मिशदीना अनुदान देत असे, आिण अशा 
मिशदी बहुतेककरून िव ेची केन्दर् थाने बनत असत. 
 

सरकारची कतर् ये काय आहेत याबाबत आपला जो आधुिनक दृि कोन आहे त्यामधून िवचार 
के यास मोगल कालीन शासनसं थेची िशक्षणाबाबतची उदािसनता ही खिचतच िनषेधाहर् आहे यात काहीच 
संशय नाही. असे जरी असले तरीदेिखल ही व तुि थती एक कारची इ ापि च होते असे हट यास 
त्यातं काहीच वावगे होणार नाही. 
 
िशक्षण िवषयक खाजगी यत्न 

याचा एक पिरणाम असा झाला की यितगत आिण खाजगी िशक्षण िवषयक जोखमाची कामे 
अंगावर घेण्याच्या वृ ीला वाव िदला गेला. एका लेखकाने जसे िवधान केले आहे की जहागंीरच्या 
कारिकदीर्त त्येक खेडे¹⁷ आिण शहर यामधे शाळा होत्या. ा शाळा हणजे सरकारकडून ज्याना मदत 
िमळते अशा सं था िनि तच न हत्या. या सं थाचंी थापना थािनक आिण खाजगी यत्नामुळे झाली 
असली पािहजे यात काहीच संशय नाही. त्यािशवाय िशक्षण ही बाब त्याकाळी ज्याना ापिंचक बाबी हणता 
येईल त्याचं्या कके्षबाहेरची होती. संसाराच्या ऐिहक कतर् यापासून बाहेर पडले या योगी लोकासंाठी राखून 
ठेवलेला एक खास यवसाय हणून िशक्षणाकडे बिघतले जाई. हे िशक्षण मोफत िंकवा अगदी मामुली शु क 
घेऊन िदले जात असे. अशा कारे िशक्षण देण्यासाठी सिच्छल यिक्तनी चाल िवले या सं था लाहोर¹⁸, 
अहमदाबाद, बुरहाणपूर अ िण जौनपूर येथे होत्या. शहाजहानच्या कारिकदीर्त िसरिंहद, थाने र आिण 
अंबाला येथे सु िसध्द िव ान मंडळींचे वा त य होते. दूरदूरचे िव ाथीर् त्याचं्या िव ेचा लाभ 
उठिवण्यासाठी यािठकाणी येत असत. 
 

या काळातील िशक्षणाचे आणखी एक महत्वाचे केन्दर् थान हणजे काि मर हे होते.¹⁹ तेिथल 
िनरोगी हवा, ि थत असलेले शातंतामय वातावरण आिण तेिथल स दयार्ंने नटलेली वन ी याचे िव ान 
मंडळीना मोठे आकषर्ण वाटे आिण आपापले गंर्थलेखन करण्यासाठी आिण सुखासीनतेमधे आपले जीवन 
यतीत करण्यासाठी ही मंडळी मो ा संख्येने तेथे येऊन थाियक होत. मु ा हसन फरोधी आिण मु ा 
मुिशन फनी याचंा तर जन्मच काि मरचा. ख्वाजा खुदावन्द महमूद हा त्या ातंातं येऊन थाियक झाला; 
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मु ा शहा हा काि मरमधे वारंवार येत जात असे; आिण कलीम आिण कुदसी यानंी पादशहाना याची 
का यरूप रचना करण्यासाठी काि मरमधे आपले वा त य केले. 
 
िशकिवले जाणारे िवषय 

या शकै्षिणक सं थाचं्या अ यासकर्मामधे िविवध तऱ्हेच्या िवषयाचंा समावशे केलेला असे. हे िवषय 
अ पैलू आिण बहु ुत अशा िशक्षकाकंडून िशकिवले जात असत. आजच्या माणे एकादा िवषय िवशषे 
यासंगाने िशकिवला जाण्याची था त्या वळेी न हती. त्येक उपयुक्त िवषयाचे अ प ान िव ाथ्यार्ला 
िमळाले पािहजे हा त्या काळच्या िशक्षणाचा धान हेतू असे.²⁰ वदेान्त आिण अध्यात्मिव ा या िवषयाचं्या 
अ यासाकडे अिधक लक्ष पुरिवले जात असे हे जरी खरे असले तरी इितहास, गिणत, छन्दशा  आिण 
सुंदर अक्षरलेखन वगैरे िव ाथ्यार्ंचे अ यासाचे आवडीचे िवषय होते. पिरक्षाचंी पध्दित ते हा न हती परंतु 
मानमान्यता पावले या ाध्यापकाचं्या हाताखाली िशक्षण होणे ही व तुि थती त्या यिक्तची पातर्ता 
ठरिवली जाण्यास पुरेशी ठरत असे. 
 
अिधक वाड़मयीन वाटचाल 

या सावर्ितर्क वरूपाच्या िशक्षण पध्दितचा एक अितशय सहजतया जो पिरणाम झाला तो हणजे 
वाङमयीन घडामोडींना गितमानता ा त झाली हा होय.²¹ पिर्शयन ही राजभाषा अस यामुळे ितच्या 
िवकासाला ोत्साहन िमळाले,²² आिण त्या भाषेत चडं माणावर सािहत्याची िनिर्मती झाली. यासुमारास 
दोन मुख असे वाङमयीन सां दाय अि तत्वात आलेले होते. त्यापैकी एक हणजे िंहदु थानी फारशी 
सां दाय आिण दुसरा हणजे िन वळ फारसी सां दाय. पिह या सां दायाचा मान्यवर ितिनधी हणून 
अबुलफजल् याचा उ ेख करावा लाग़ेल. त्याने भाषा आिण शलैी यानंा माणबध्दता आणण्याचे मोठे कायर् 
केले. त्याने अितशय कंटाळवाण्या आिण गुंतागुंतीच्या अशा एका वगे याच शलैीचा पायंडा घालून िदला. 
या शलैीच्या िलखाणातं पु कळदा तालबध्दता आिण वाक्यरचना याचंा संगम साधण्यासाठी अिभ ेत 
अथर्रचनेचा बळी िदला जाई. शहाजहानच्या कारिकदीर्त वरील शलैीच्या णेत्याचे अनुकरण करण्याचा 
यत्न करणारे लेखक मो ा संख्येने झाले. परंतु काही अपवाद वगळता बाकीच्याना केवळ अंशतःच यश 
िमळाले असे हणाव ेलागेल. यालेखकामंधे अबदुलहमीद लाहोरी, महमदवािरस, चनं्दर्भान आिण महमद 
सािलह याचंीच नाव ेठळकपणे नजरेत भरण्यासारखी आहेत. 
 
न या पिर्शयन भाषेची शलैी 

या काळामधे िंहदु थानी-फारसी वाङमयाची जी िनिर्मती झाली ते वाङमय िनि तपणे िन वळ 
पिर्शयन न हते यात काहीच वाद नाही. आिण अशा तऱ्हेची अपेक्षा करणे हे देिखल िनरथर्क आहे. पिर्शयन 
भाषेचा आता िंहदु थानातं जम बसू लागलेला होता आिण अशा पिरि थतीत आजूबाजूचे जे नवीन आिण 
उ फूतर् असे जे वातावरण होते त्यापासून फार काळपयत ती दुरावनू राहू शकत न हती. ितने िंहदु थानी 
क पना आिण िंहदु थानी िवचार णाली आप यामधे सामावनू घेतली आिण ितचा उपयोग िंहदु थानी िवषय 
िनरूक्ती साठी केला जाऊ लागला. अगदी साहिजकच पिर्शयन भाषेने वतःचे एक िविश पूणर् असे थान 
ा त करून घेतले. या बाबींचा यित्किचतही िवचार न करता पिर्शयन भाषेला अफारशी हणून त्याज्य 
ठरिवणे याचा अथर् िंहदु थानी लोकाचं्या बुि म ेचा साजेलसा गौरव न करण्यासारखे आहे. कोणतीही 
भाषा परकीय लोकाचं्यामधे वावरताना आपले मूळचे शुध्द वरुप कधीही िटकवनू धरू शकत नाही. अथार्त 
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हे परकीय लोक बौिध्दक दृ ा अगदीच नगण्य असले तर गो  वगेळी आिण पिर्शयन भाषा या िनयमाला 
अपवाद आहे असे िसध्द करण्यास कोणतीही सबळ कारणे नाहींत. 
 

िंहदु थानी, फारशी शलैीचा िवकास झाला याचे कारण ितला जो अवा तव दरबारी आ य 
िमळाला हे होय. अबुलफजल याच्या लेखनिव काराने सहजतया शहाजहानला मोिहनी घातली, याचे 
कारण त्याच्या कलाकृतींची अलंकािरक भाषा हे होते. हणून तशाच धतीर्वर आप या कारिकदीर्च्या वृ ाची 
गुंफण जो करू शकेल अशा यिक्तच्या शोधाथर् शहाजहानचा ह यास होता. आिण तसे बिघतले तर 
खरोखरीच या िंहदु थानीफारशी शलैीमधे एक कारची अवणर्नीय गेयता आहे; की जी त्येक िंहदु थानी 
यिक्तच्या दयात शसेंची भावना उि िपत करणे. असे जरी असले तरी या सवार्चा अथर् काय याचे 
रसगर्हण न झा यामुळे कोणाही परदेशी माणसाच्या मनातं िनि त सं म होत असे. अकबर आिण 
शहाजहान याचं्या वैभवशाली कारिकदीर् यापेक्षा कमी  अशा भाषेने िचितर्त करता येणे अशक्य होते. 
 
फारशी सं दाय 

दुसरा सं दाय, ज्याचे वणर्न शुध्द फारशी सं दाय असे करता येईल त्याला आ य दरबारातील 
अिधकाऱ्याचंा होता. हे अिधकारी फारशी वशंाचे तरी होते िंकवा आप या जात कुळीचा उगम फारशी वशंात 
आहे असा तरी त्याचंा दावा होता. शहाजहानच्या कारिकदीर्च्या पूवार्धार्त मु ा शुकुर् ा उफर्  अफजलखान 
याने अनेक फारशी िव ानानंा आप या आ याखाली घेतले. यामधे दोन अितशय िथतयश िव ान हणजे 
अमीनाई कजवीनी आिण जलाल उ ीन तबातबाई. त्याचें समकालीन जे भारतीय लेखक होते त्याचं्या 
बरोबर तुलना करताना या लेखकाचें गंर्थ फार मो ा पातळीवर पोहोचतात आिण दोन्ही शलैीमधे 
असलेला फरक मो ा ठळकपणे पुढे आणतात. 
 
इराणमधून आलेले किव 

या कारिकदीर्चा आिण तसे बिघतले तर १७ या शतकाच्या संपूणर् पूवार्धार्चा एक दृ ीस येणारा 
िवशषे हणजे या कालखंडामधे मो ा माणावर इराण मधून कवींची झालेली आवक हा होय. मोगल 
दरबारामधे फैजीनंतर एकाही िंहदु थानी किवकडे राजकिवचे पद गेले नाही, ही गो  अितशय उ ेखनीय 
अशी आहे. ती असे दशर्िवते की जरी िंहदु थानी फारशीची ग  शलैी माणबध्द करण्यात आलेली होती 
तरी शुध्द पिर्शयन शलैीने आपला वरच मा राखला होता. जे हा शहाजहान याने कलीम याची राजकिव 
हणून नेमणूक केली ते हा त्याने या व तुि थतीशी आप याला ओळख अस याची जाणीव िदली. 

 
किवता 

शलैीच्या नावरून आपण आता या कालखंडात ज्या कारचे वाङमय िनमार्ण झाले त्या ब लच्या 
चचकडे वळू. इितहासानंतर भरपूर िनिर्मतीच्या दृि कोनातून किवतेचा नंबर लागतो. वर उ ेख 
के या माणे उत्कृ  कवी जे होते ते इराणमधून आलेले होते. परंतु एक अथवा दोन अपवाद वगळ यास 
इतर सवर् सामान्य बुध्दीम ेचे होते आिण त्याचं्यापैकी कोणाचीही नवीन िंकवा अ सल कलाकृती िनमार्ण 
करण्याची कुवत न हती. त्याचं्या बहुतेक कलाकृित वाद रिहत आहेत आिण ज्याला आपण क पनेचा 
िव तार आिण भावनेची उदा ता असे हणू त्याचा त्याचं्या कलाकृितमधे ठळक पणे अभाव आहे. आप या 
किवताना न या क पनाचंा साज ृंगार चढिवण्याचे ऐवजी ते आपले ल य श दाचंी रचना बदलण्याकडे 
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अिधक देतात आिण बहुतेक किंवच्या बाबत आप याला असे िदसून येईल की त्याचं्या का याची िनिर्मती ही 
ेरणेतून झालेली नसून त्याचंा उगम केवळ जरूरी मधून झालेला आहे.. 

 
शलैी 

त्यानंी िलिहलेला गझल हा का य कार तयाकिथत सुफी कारातला आहे आिण त्याचं्या का याचे 
िवषय हे ठरािवक साच्याचे आिण सवर्सामान्य असे आहेत. त्यानंी आप या का यात ज्या उपमा आिण रूपके 
याचंा उपयोग केलेला आहे त्या किरता त्यानंी ‘गुल-ओ-बुलबुल’, ‘शीरीन-ओ-फरहाद’ अथवा ‘लैला-ओ-
मजनू’ या रूढ दंत कथाचंा उपयोग केलेला आहे. सवर्सामान्य पातळीच्या वर आप या क पना शिक्तला ते 
िंचतच खेचून नेऊ शकतात. त्याच माणे त्याचं्या क पनेच्या भराऱ्यामंधे त्याचं्या बुध्दीचे अितशय कोते 
दशर्न आप याला िदसून येते. गझल िशवाय या कालखंडातील महत्वाच्या िदशनेे जो िवकास झाला तो 
हणजे कसीदा ा का य काराचा होय. कारण या का यरचनेमध्ये जे िवचारनािवन्य होते त्यामुळे त्याब ल 
कसीदाकाराना भरपूर मोबदला िमळे. बादशहाला आप या तुितपर कवन ऐकण्याची अितशय हौस असे 
आिण जर त्याच्या झाले या तुतीने बादशहा खूष झाला तर तो किवची सुवणार्ची अगर चादंीची तुला 
करीत असे आिण ते सवर् त्याला बक्षीस हणून देत असे. 
 
समारंभाचे संग 

त्या काळामधे काही िनि त असे समारंभाचे संग होते की जे हा किंवनी आपली योग्यता आिण 
ितभा याचे दशर्न घडवनू आणावे अशी अपेक्षा होती. बादशहाच्या चदंर्मासा माणे िंकवा सौरवषार् माणे 
येणाऱ्या वाढिदवसाच्या संगी त्याच माणे राज्यारोहणाचे संगी अथवा बादशाही घराण्यात पुतर् जन्म होई 
त्यावळेी किव तो संग िचतर्ीत करणारे छोटे का य अथवा कसीदा रिचत आिण त्याब ल शोभेल अशी 
बिक्षशी िमळिवत. त्याच माणे दरबारात िनयिमतपणे मुशिहरे ( पधार्) होत असत. त्यावळेी बादशहाचे लक्ष 
आप याकडे वधूेन घेण्यासाठी किवची पर परामधे अहंमअहिमका चाले. 
 
किव 

शहाजहानच्या दरबारात शुध्द फारशी सं दायापैकी जुना आिण जाणकार किव हणजे बहुधा 
सईदाई गीलानी हा होता. त्याच्याकडे जहागंीरच्या कारिकदीर्पासून दारोधा-इ-जरगर खाना अथवा 
िहरेखात्याचा मुख या पदाचे अिधकार होते. त्याच्या यितमत्वामधे आप याला जुन्या आिण न या वृ ीचा 
सुरेख िमलाप िदसतो.²³ त्याने रचलेली काही छोटी का ये ही अितशय सवत्कृ  आहेत. 
 
कलीम 

शहाजहानच्या दरबाराचा राजकिव अबुल तालीब कलीम हा होता. तो मुळचा काशान मधला परंतु 
तो वाढला. हमदानमधे तो जहागंीरच्या कारिकदीर्मधे िंहदु थानामधे आला. त्याला मीर जु ला उफर्  रूह-
अल-अमीन याने आ य िदला. शहाजहानच्या राज्यारोहणानंतर तो बादशाही चाकरीत िशरला. त्याने 
त्याच्या अंगी असले या असामान्य गुणाब ल बिक्षशी हणून त्याच्यावर अितशय उ  अशा सन्मानाची 
खैरखैरात केली. त्याच्या िदवाण मधे कसीदाचंा भरणा असून त्या सवर् शहाजहानला उ ेशून केले या 
आहेत. त्याच्या म नबी मधे शहाजहानने बाधंले या इमारतींची वणर्ने आहेत. त्याने िलिहलेला साकीनामा 
हा का मीरचा सुभेदार जफरखान याच्या ीत्यथर् आहे. त्याने पादशाहनामा या गंर्थाचे का यात रूपातंर 
केले.²⁴ 
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कुदसी 

दुसरा किव हणजे हाजी महमद जान उफर्  कुदसी. याची िलिहण्याची शलैी अितशय सुरेख असून 
ितची सवर्तर् वाहवा होत असे. लौकरच त्याने शहाजहानचे लक्ष वधूेन घेतले. त्याने त्याच्याकडे पादशहा 
नामा या गंर्थाचे का यात रूपातंर करण्याचे काम सोपिवले. त्याने का मीर मधील बगीचाचें वणर्न िलिहले 
आिण शहाजहान याने बाधंले या अनेक इमारतींवर एक किवता रचली. त्यािशवाय १६३० ते ३८ या 
कालखंडावर अनेक साकेंितक लघुका ये िलिहली. कलीम याच्यापेक्षा त्याची का यरचना अिधक समथर् 
आहे असे मानले जात असे.²⁵ 
 
काशी 

मीर महमद याहीया उफर्  काशी हा आप याला शीराजचा मानीत असे. तो िंहदु थानामधे आला 
आिण त्याने बादशहा आिण दाराशुको याचंा आ य िमळिवला. त्याच्यावर देखील पादशाह नामा या गंर्थाचे 
का यात रूपान्तर करण्याचे काम सोपिवण्यात आले. परंतु लौकरच बादशहाची त्याच्यावर गैरमजीर् झाली 
आिण त्याचे काम अधर्वटच रािहले.²⁶ 
 
साईब 

परंतु या काळातला सवर् े  किव हणून ज्याचा उ ेख करावा लागेल आिण ज्याला एका नवीन 
शलैीचा शोध लाव याचे ेय िदले जाते तो हणजे िमरजा महमद अली. याचे का यातले नाव साईब असे 
होते. बराच काळ पयत तो काबलू येथे होता. तेथे त्याला जफरखान याचा आ य िमळाला होता. 
िंहदु थानात शहाजहानने त्याचे अगत्यपूवर्क वागत केले आिण त्याला मु तईदखान ही पदवी िदली. 
तथािप तो दरबारात रािहला नाही. त्याचा मूळचा आ यदाता जफरखान याची का मीरचा सुभेदार हणून 
नेमणूक झा यावर तो त्याच्याबरोबर ितकडे गेला. कालान्तराने दुसरा शहा अ बास याने त्याची दरबारी 
राजकिव हणून नेमणूक के यानंतर तो इराणला गेला.²⁷ 
 
सलीम 

सलीम हा मूळचा तेहरानचा. इतर अनेक किंव माणे त्याने िंहदु थानमधे राजा य िमळिवण्यासाठी 
आपला मायदेश सोडला.²⁸ त्याची लेखणी किवता करण्यात सदैव स  असे आिण तो िशघर्का य देखील 
करू शकत असे. परंतु त्याची किवता लोकि य न हती, इतकेच न हेतर त्याच्या गुणाचंी सवर्दूर तारीफही 
झालेली न हती. तो इ लाम खानाच्या चाकरीत होता आिण त्याने त्याच्या कुचिबहार आिण आसाम मधील 
पराकर्मावर छोटया म नबी रच या. 
 
मसीह 

हकीम रूक्नु ीन उफर्  मसीह हा मूळचा काशानचा. तो पिहला शाह अ बास याच्या चाकरीत होता. 
परंतु त्याच्याकडून अपमान झा यामुळे तो िंहदु थानमधे आला. तेथे त्याने जहागंीर आिण शहाजहान या 
दोघाचंीही मजीर् संपादन केली. तो इराणला परतला, आिण १६५६ मधे मरण पावला.²⁹ 
 
रफी 
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हसन बेग हा रफी या टोपण नावाखाली िलिहत असे. तो मशहद येथून बोखारा येथे गेला. तेथे 
त्याची नेमणूक नजर महमदखान याने फरमाने आिण आ ापतेर् िलिहण्याच्या कामावर केली. तो १६४५ च्या 
सुमारास िंहदु थानात आला आिण शहाजहानचे लक्ष त्याने आप याकडे वधूेन घेतले. तो काही धंदेवाईक 
किव न हता परंतु त्याची शलैी मोठी सुंदर आिण ओघवती होती. जे हा तो आपली किवता बादशहाला नजर 
करीत असे, ते हा ते हा त्याची शहाजहान भरपूर तुती करीत असे.³⁰ 
 
फारूक 

महमद फारूक हा ख्वाजा महमद िस ीक याचा अत्यंत बुध्दीमान मुलगा होता. अिधकारी आिण 
दरबारी मंडळी याचं्यामधे तो अितशय लोकि य होता. तो अितशय सुंदर किवता करीत असे. सुरवातीला 
त्याला अफजल खान याने आ य िदला आिण नंतर सईद खान याने. त्याच्या बरोबर तो काबलू येथे 
रािहला.³¹ 
 
मुनीर 

िंहदु थानी-फारशी सं दायातील किव मधे ज्याचा उ ेख थम करावयाला पािहजे तो हणजे 
मौलाना-अबुल बरकात उफर्  मुनीर हा होय.³² तो अितशय उत्कृ  असा ग  लेखकही होता आिण महमद 
या इितहासकाराचा तो अितशय जानी असा दो त होता. अ पैलू पणाच्या बाबतीत त्याची तुलना फक्त 
फैजी बरोबरच होऊ शकली असती. त्याच्या काही किवता या अितशय आनंददायी अशा आहेत. 
 
शायदा 

मु ा शायदा याचे बालपण फतेपूर येथे गेले, परंतु त्याने िद ी येथे थलान्तर केले. त्याच्या अंगी 
खोचक िवनोद बुध्दी, क पक बुध्दीम ा आिण थोडेफार िवचार नािवन्य होते. एका तासाच्या अवधीत तो 
कसीदा रचू शकत असे. तो कुदसीवर जहाल टीका करीत असे. त्याचा समकालीन मीर इलाही याच्या 
बरोबर त्याचे अगदी उघड शतर्तु्व होते. त्याला लागोपाठ अबदूर रहीम खान-इ-खानान, शाहरीयार आिण 
शहाजहान याचंा आ य िमळत गेला. त्याने मखजन-इ-गंजूरच्या धतीर्वर एक िनतीपर मनवी िलिहली 
आिण ितला दौलत-इ-बीदार असे नाव िदले. आप या आयु याच्या उ राधार्त तो का मीरमधे उरलेले 
जीवन घालिवण्याकिरता गेला. तेथेच तो मरण पावला.³³ 
 
ा हण 

चदंर्भान उपनाव ा हण हा मोगल कालखंडातील पिहला गुणवान िंहदु किव आहे. तो मूळचा 
लाहोरचा. तो वृ ीने सिह णु असून त्याचा दृ ींकोन िवशाल होता. तो सारख्याच सुरेखपणे ग  आिण 
किवता याचें िलखाण करू शकत असे. जर एखा ा लेखकाला अबुल फझल याची शलैी पूणर्पणे आत्मसात 
केली आिण त्याच्या सारखीच हुबेहुब रचना केली असे ेय ावयाचे असेल तर ते िनि तच चदंर्मान 
याच्याकडेच जाईल. त्याचा गंर्थ चारचमन हणजे एखादे ग  िकती अलंकृत आिण गुढ गुंजनात्मक असू 
शकते त्याचे अतुलनीय उदाहरण आहे.³⁴ 
 
हािजक 

हकीम हाजीक हा हकीम अबूल फतेगीलानी याचा पुतण्या. त्याचा जन्म िहदु थानात झाला आिण 
तेथेच त्याचे बालपण गेले. फाशीर् आिण िंहदु थानी सं कृतीच्या सुख  िमलाफाचे त्याचे यिक्तमत्व हणजे 
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एक उत्कृ  उदाहरण होते. त्याची शलैी हणजे न या क पनाचं्या जुन्या िवचाराशंी झाले या िमलाफाचा 
एक सुंदर नमुना होता. तो आप या रचना अितशय भावनोत्कटतेने आिण आतर्तेने हणत असे. त्याचा 
लेखन संभार हा चडं होता परंतु तो लोकि यही होता. तबकात शहाजहानी याच्या लेखकाने हाफीज 
महमद िखयाली हा गुणव ेत अन्वारी याच्या इतकाच े  होता असे िवधान केलेले आहे.³⁵ 
 
िखयाली 

िखयाली याने कधी ीमंताच्या पुढे पुढे केले नाही िंकवा त्यान खुश करण्यासाठी का यरचना केली 
नाही. का यािशवाय खगोलशा , फलज्योितष आिण गिणत या िवषयाचेंही त्याला स यक ान होते.³⁶ 
 
िदलीरी 

िदलींरी हा एक तरूण किव होता. त्याचे आयु य फार मो ा गरीबीत गेलेले होते. अ ािशवाय 
त्याला िदवसा पाठीमागून िदवस काढावे लागत असत. तो उरफी याचा मोठा चाहता होता आिण त्याच्या 
शलैीचे अनुकरण करण्याचा त्याने यत्न केला. त्याला उम ा मुलाचंा षोक होता आिण ि याचंा तो ेष 
करी.³⁷ 
 
माहीर 

महमद अली माहीर हा जातीने पिर्शयन होता. त्याचा जन्म िंहदु थानात झाला आिण त्याचे 
बालपणही तेथेच गेले. एका जागेहून दुसऱ्या जागी सारखे िफरत त्याने एखा ा भटक्या सारखे जीवन 
घालिवले. सुंदर संगीत आिण िवलोभनीय स दय या दोन गो ींचे त्याला अितशय िवलक्षण आकषर्ण होते. 
त्याची शलैी साधी आिण सुंदर अशी होती.³⁸ 
 
ग  

क पनेच्या िवलासाला ग ाच्या ागंणात फार मोठा वाव होता. आपली भाषाशलैी आिण 
तालबध्दता ही अिधकािधक पिरपूणर् व सु वर हावी हणून लेखक वगर् आप याकडून काहीही बाकी ठेवीत 
नसे. लेखकाच्या िलखाणामधे उपमा अलंकाराची खैरखैरात असे आिण चागं यापैकी लेखक आप या 
िलखाणाला का याचा साज चढिवण्याचा यत्न करीत. अशा तऱ्हेने िवकास पावले या पु पमय शलैीतील 
दोन गंर्थ शष फते कागंडा³⁹ आिण चार चमन उपल ध असून त्येक गंर्थामधे एक िविश  सं दाय अिभ ेत 
आहे. यापैकी एक गंर्थ शुध्द फारशी आिण दुसरा िंहदु थानी फारशी शलैीचा नमुना आहे. कलात्मक 
क पना िवलास आिण भाषेची ीमंती यामधे दुसरा गंर्थ पिह यापेक्षा वरचढ आहे. 
 
ग ाचे कार 

ज्यानी आपला वळे फक्त ऐितहािसक गंर्थाचं्या िलखाणासाठी खचर् केला अशा ग  लेखकाचंी 
संख्या फार मोठी आहे. त्याचंी शलैी आिण लेखन िवशषे याब ल चचार् इतरतर् आलेली आहे. ग ाच्या ज्या 
दुसऱ्या एका कारची मो ा पिर माने जोपासना करण्यात आली तो कार हणजे belles lettres हा 
होय. समकालीन खाजगी आिण अिधकृत पतर् यवहाराचे काही संगर्ह गंर्थ आप याला आज उपल ध 
आहेत. त्याचंी सुंदर आिण अलंकारीक शलैी व त्याच माणे चमत्कािरक क पना िवलास याचें ममर् आपण 
सहजतया जाणू शकतो. मुनीर, ा ण, जयिंसग,⁴⁰ अफजलखान,⁴¹ सादु ाखान,⁴² फाजीलखान,⁴³ 
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शखे इबायत उ ा,⁴⁴ मु ा महमूद जैन पुरी ⁴⁵ हकीम हाजीक⁴⁶ शदैा, आिण मु ा तुघराय⁴⁷ याचंी पतेर् 
आज देखील आदशर् हणून पुढे ठेिवली जातात. 
 
तुघराई 

मु ा तुघराई हा जहागंीरच्या कारिकदीर्च्या अखेरीला िंहदु थानामधे आला आिण दिक्षणेमधून 
शहाजहानच्या दरबारात तो दाखल झाला. त्याची नेमणूक राजपुतर् मुराद याचा मुन्शी हणून झाली. 
त्याच्या समवेत तो बा ख येथे गेला. त्याने या मोिहमेचा वृ ान्त िमरात अल-फुतूह या गंर्थात िलिहला. 
त्याच्या इतर ग  गंर्थामधे का मीरच्या तुतीपर असले या िफर दौसीया, शहा शुजा याच्या तुतीपर 
असले या क -अल-मानी, आिण राजपुतर् मुराद याच्या तुतीपर असले या ताज-अल-मदाई याचंा 
समावशे होतो. 
 
इतर ग  गंर्थ 

१६४७ मधे शहाजहान याच्या िवनंतीवरून महमद अफजल या बोखारा येथील िव ानाने 
मलफुजात-इ-तीमूरी या गंर्थाची सुधारलेली आवृ ी तयार केली.⁴⁸ त्याच वषीर् हरमुजच्या राजपुतर् वाला 
अख्तर याचे पराकर्म आिण साहस कथा याचें वणर्न करणारा गंर्थ जौनपूरच्या मुिनर याने रचला. त्या 
काळच्या अितशय अलंकारीक अशा शलैीमधे या गंर्थाची रचना आहे.⁴⁹ 
 

याच कालखंडात चार यापक असे श दकोश रचण्यात आले आिण ते गंर्थ शहाजहान याला अपर्ण 
करण्यात आले. ते पुढील माणे: फरहंग-इ-रशीदी आिण मुन्तखाब उल-लुघाट-इ-शहाजहानी हे अबदूर 
रशीद अल तडवी याने रचलेले; अमान उ ा उफर्  खाना जाद खान याने रचलेला चहार-अन्सार-दािनशा 
आिण महमद सादीक याने रचलेला शहीद-इ-सादीक. यापैकी शवेटचा श दकोश हा शा ीय ान 
कोशासारखा असून त्यामधे िवशषेतः धािर्मक, तत्त्व ान िवषयक, राजकीय, नैितक आिण िव ोत्पित शा  
या िवषयाचंा समावशे आहे.⁵⁰ 
 
भाषान्तरे 

अकबराच्या कारिकदीर्त नंतर दारा शुको याने आणखी एक ग  वाङमयाचा कार उिर्जताव थेला 
आणला तो हणजे सं कृत गंर्थाचें फारशी भाषेमधे भाषान्तर. त्याने वतः िंहदू उपिनषद, भगव गीता आिण 
योगविस  यामधील पािरभािषक सं ाचें भाषातंर केले.⁵¹ त्याचा मुन्शी बनवाली दास याने बोधचदंर् उदय 
याचे फारशी मध्ये भाषान्तर केले आिण त्याचे नाव गुलजार-इ-हाल असे ठेिवले.⁵² दुसऱ्या एका यिक्तने 
हणजे इ न हर करण याने रामायणाचे भाषान्तर केले.⁵³ 

 
धािर्मक गंर्थ 

या कालखंडामधे ज्या धािर्मक गंर्थाचंी रचना झाली त्याचें थोडे फार वणर्न देखील जागेच्या अभावी 
शक्य नाही. परंतु दोन उ ेख करणे अत्यंत जरूरीचे आहे. दारा शुको याने एका मुसलमान अविलयाचे 
चिरतर् िलिहले आिण या गंर्थाचे नाव त्याने सफीनत-अल्-औलीया असे ठेवले.⁵⁴ परंतु अिधकता दशर्क 
धमार्वरील अत्यंत महत्त्वाचा आिण अ सल गंर्थ हणता येईल तो हणजे दिब तान-अल-मजाहीब हा होय. 
या गंर्थाचे िलखाण सु िसध्द लेखक मुहािसन फानी याने केले. हा एक उत्कृ  किव होता, िततकाच 
उ मपैकी ग  लेखकही होता.⁵⁵ 
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औषधशा  

अ यासाचा दुसरा आवडता िवषय हणजे औषधशा  हा होता. या कालखंडातील काही हकीम 
याचंी गणना अितशय बुध्दीमान यिक्तमधे करावी लागेल. आप या शा ामधे ते िन णात होते. इतकेच न हे 
तर इतर िवषयाचें देखील त्यानंा यापक ान होते.⁵⁶ 
 
वजीर खान 

हकीम अलीम उ ीन वजीर खान हा दरबारी राज वै  होता. त्याचा जन्म लाहोर मधे झाला होता 
आिण तेथेच त्याचे बालपण गेले होते. त्याने वै क शा ाचा अ यास हकीम दवाई याच्या हाताखाली केला. 
नाडीवरून रोग िनदान करण्यात तो कुशल होता आिण शहाजहान बादशहा आिण त्याचे मुलगे याचं्या 
वभाव िवशषेाचे त्याला यथातथ्य ान होते. त्याच्याकडे एका पाठोपाठ िदवाण-इ-िबयुतात, खान सामान 
आिण मीर अजर् या अिधकारपदाची सूतेर् आली. अखेर त्याला ५००० वाराचंा अिधकारी करण्यात आले 
आिण पजंाबच्या सुभेदारीवर त्याची नेमणूक करण्यात आली.⁵⁷ 
 

दुसरा नावाजलेला हकीम हणजे हकीम दाऊद हा होय. हा पिह या शहा अ बासच्या मजीर्तला 
होता. आप या आ यदात्याच्या मृत्यनंूतर तो म ा येथे गेला आिण तेथून वास करत तो िंहदु थानात 
आला. शहाजहानने पाच हजार वाराचंी मनसब आिण तकरर्बखान ही पदवी देऊन त्याचा गौरव केला.⁵⁸ 
 
मोिमना 

हकीम मोिमना शीराजी हा जहागंीरच्या कारिकदीर्त िंहदु थानामधे आला आिण महाबत खान 
याच्या चाकरीत िशरला. पुढे त्याची नेमणूक दरबारामधे करण्यात आली आिण शहाजहान याने त्याला दोन 
हजाराचंा अिधकारी केले. तो अितशय हुषार आिण लोकि य असा धंदेवाईक हकीम होता.⁵⁹ 
 
हकीम 

आणखी ज्या काही नावाचंी न द होणे अत्याव यक आहे ती नाव े हणजे हकीम फतू ा शीराजी. हा 
रोगशा  आिण पॅथॉलॉजी यामधील त  होता. दुसरा हणजे हकीम सदर्ा. हा िपढीजात हकीम होता.⁶⁰ 
आणखी दोघेजण हणजे हकीम अबुल कासीम आिण हकीम रूकनाई काशी. त्या काळातील अितशय 
िन णात असे श वै  जगजीवन⁶¹ आिण शखे कासीम हे होते. 
 
खगोलशा  आिण गिणत 

खगोलशा  आिण गिणत या दोन िवषयाचंा देिखल मो ा माणावर यासंग त्या काळखंडात 
होता. मु ा फरीद मुन ीम हा त्या काळातला फार मोठा खगोलशा  होता. त्याने एक 
खगोलशा िवषयक नकाशा तयार केला आिण त्याला आप या आ य दात्याच्या नावानुसार जीच-इ-
शहाजहानी असे नावं िदले.⁶² अताउ ा याने गिणत, मापन शा  आिण बीजगिणत यावर एक बधं 
िलिहला आिण तो शहाजहान आिण दारा यानंा अपर्ण केला.⁶³ अबदूर रशीद याने सं कृत मधून 
बीजगिणतचे भाषातंर केले.⁶⁴ दुसरे सु िसध्द गिणती हणजे मौलाना महमुद जौनपुरी⁶⁵, मौलाना महमद 
याकुब लाहोरी⁶⁶ आिण मीर श सउ ीन िखलजानी⁶⁷ हे होते. 
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वेदान्त िव ान 
न्यायतत्त्व शा , वदेान्त, िनतीशा , तत्त्व ान, आिण समाजशा  हे िसध्द पुरूष आवलीये याचं्या 

अ यासाचे िवषय होते. अशा तऱ्हेच्या िव ानाचंी संख्या ही गणती न करता येण्याएवढी होती. त्येक खेडे 
अथवा शहर यामधे मु ाचें वा त य असे आिण हा मु ा आपला वळे एखा ा मिशदीत वरील पैकी एखा ा 
िवषयाचे िंचतन करण्यात घालवीत असे. या काळातले सु िसध्द िव ान हणजे अबुल मकारीम⁶⁸ हा अबुल 
फजल याचा भाऊ होता. मु ा हैदर क मीरी;⁶⁹ मौलाना अ दउस सलाम लाहोरी⁷⁰ आिण मौलाना हसन 
िदहलवी.⁷¹ 
 
साधुसंत 

आप या सदारचणाब ल आिण धमर्िन ेब ल िवशषेेकरून ज्या यिक्त िसध्द होत्या त्यामधे 
लाहोरचा मु ा शहा,⁷² स यद अहमद कादीरी,⁷³ स यद जलाल गुजराती,⁷⁴ शहा मीर लाहोरी⁷⁵ आिण 
शखे अबदूल हक िदहलवी⁷⁶ हे होते. 
 
िंहदी 

शहाजहानच्या कारिकदीर्चा कालखंड आिण ज्याचे वणर्न वाङमय आिण भाषा याचं्या िवकासाचा 
अितशय तेज वी असा युगारंभ असे करता येईल तो कालखंड हे जवळ जवळ एकमेकाशंी िमळते जुळते 
होते. या िवकासाच्या पिरणामापासून शहाजहान अिल त राहणे हे जवळ जवळ अशक्य होते. तो िंहदी 
बोलत असे. िंहदी संगीताची त्याला आवड होती आिण िंहदी कवींना तो आ य देत असे. त्यावळेी 
दरबाराबरोबर संबंध असले या िंहदी कवींमधे सुंदरदास, िंचतामणी आिण किंवदर् आचायर् याचा उ ेख 
करावा लागेल. 
 
संुदर दास 

सुंदर दास ा ण हा ग्वा हेरचा⁷⁷ राहणारा. शहाजहान याने त्याला राजा य िदला आिण त्याला 
किवराय ही पदवी िदली. यानंतर त्याच्या अंगातील गुणाचंी आप याला कदर आहे हे दशर्िवण्यासाठी त्याने 
या पदवी पाठीमागे महा ही उपाधी जोडली. अधून मधून मुत्स ेिगरीच्या कामिगरीवर शहाजहानकडून 
त्याची नेमणूक केली जाई. जुजहार िंसग याने बडं करण्याचे अगोदर जासूद हणून त्याला त्याच्याकडे 
पाठिवण्यात आले होते. त्याने िंहदी का यकलेवर सुंदर शृगारं हा गंर्थ िलिहला. त्याने िलिहले या आणखी 
दोन गंर्थाचंी नाव े‘िंसघासन ब ीसी’ आिण ‘बारह मासा’ अशी िदली जातात. 

 
िंचतामिण⁷⁸ हा कानपूर िज ाचा रिहवासी होता. चार भावामधे हा सवार्त वडील होता. चौघाही 

भावानंा किवच्या अंगी असले या उकृ  बुध्दी म ेचे वरदान होते. परंतु त्या सवार्मधे िंचतामिण हा उजवा 
होता यात काहीच शकंा नाही. व तूि थती अशी होती की किवतेच्या कलेमधे एका नवीन भावाचा तो 
जनक होता. त्या काळामधे तो सवर् े  किव होता असे सवार्ंचे मत होते. शहाजहानचा त्याला राजा य 
होता. त्याने “छंदिवचार” “का यिववके”, “किवकूल क पतरू” आिण “का य काश” हे गंर्थ िलिहले तो 
िवशषेकरून ीज भाषा बोलीचा किव होता आिण त्याची शलैी अितशय सुरेख आिण उत्कृ  अशी होती. 
अत्यु म किवता आिण छंद यासाठी याने रचलेले रामायण मुख्यत्वकेरून िसध्द आहे. 
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कवीन्दर् आचायर् ⁷⁹ हा बनारसचा रिहवाशी होता. त्याने शहाजहान आिण त्याचे मुलगे याचं्या 
तुितपर “किवदर् क पलता” नावाचा गंर्थ िलिहला त्याच्या गंर्थरचनेत आप याला अवघी आिण ीजभाषा 
या बोलींचा अितशय सुरेख असा संगम झालेला िदसतो. तो एका चागं या पैकी सं कृत किवही होता. त्याने 
योग विस  या गंर्थावर एक भा य िलिहले. 
 
उदूर्चे भिवत य 

परंतु इकडे उ रेमधे िंहदीची भरभराट होत असताना आिण त्या भाषेला पूणर्त्व, स दयर् आिण 
शलैीबध्दता ा त होत असताना िंहदीची भिव य कालीन ित पधीर् होणारी भाषा हणजे उदूर्, िहची मातर् 
अितशय जोमदारपणे दिक्षणेमधे वाढ होत होती, ही गो  अितशय चमत्कारीक हणून नमूद करण्याजोगी 
आहे. उदूर् भाषेचे मूळ हे पूवर् पजंाब आिण पि म उ र देशात होते. उदूर् भाषेने उ रेतून थलातंर केले 
आिण १८ या शतकाच्या उ राधार्पयत ती आप या मूळ देशी परतली नाही. ितच्या िवकासाचे ेय 
शहाजहान याला देणे हणजे अितशय चुकीचे आहे आिण त्या गो ीला ऐितहािसक पुरावा नाही. शहाजहान 
याने ितला राजा य िदला नाही इतकेच न हे तर उ र िंहदु थानात⁸⁰ त्या भाषेमधे ज्याला असामान्य 
भतु्व ा त झालेले आहे असा एकही लेखक आप या आढळण्यात येत नाही. 

 
दिक्षणेमधे उदूर्ची भरभराट का झाली? 

मोगल दरबारामधे उदूर्भाषेला अनुकूलता लाभली नाही याचे कारण अगदी उघड आहे. फारशी 
भाषेचा भाव अजून जाणवण्या इतपत बळ होता आिण इराण बरोबर मोगलाचें घिन  संबधं अस यामुळे 
शहाजहानच्या संपूणर् कारिकदीर्त ितला सातत्याने िदलासा िमळत गेला. इराण बरोबर असलेले हे संबंध 
औरंगजेबाच्या कारिकदीर्त तुटले आिण उ रेमधे उदूर्ची झपा ाने वाढ झाली तर इकडे दिके्षमधे फारशी 
भाषेचा भाव खूपच कमी झाला. िवजापूर आिण गोवळक डा येथे जवळ-जवळ साऱ्या राज्य कारभाराचे 
वरूप िंहदूमय झाले. अशा पिरि थतीत उ रेच्या उदूर्पासून वगेळी असलेली दख्वनी उदूर् िहची वाढ 
फारशी आिण ीजभाषा याचं्यामधे जो संकर झाला त्याच्या भावाने न होता फारशी भाषेचा मराठीवर जो 
भाव पडला त्या मधून झाली, असे गृहीत धर यास त्यात फारशी चूक आहे असे हणता येणार नाही. 

 
िश पशातर् 

सवर् साधारण यिक्तच्या मनात शहाजहानच्या कारिकदीर्च्या वैभवाचे ितिंबब उत्कृ पणे िचितर्त 
करण्यात आलेले आहे, ते त्या काळच्या वाङ्मयात नसून मुख्यत्वेकरून त्या काळच्या कलेमधे आहे. 
बादशहाचे सारे लक्ष िश पशा ाच्या िवकासाकडे किदर्त झालेले होते. त्याच्या कारिकदीर्त बाधंण्यात 
आले या इमारती हणजे िशलाशा ातील अतुलनीय असे जे कसब असते त्याचे चालते बोलते मारक 
आहे असे हणाव ेलागेल. आज देखील त्याचंी मोहकता आिण ताजेपणा पूवीर्इतक्याच जोमाने िटकून आहे 
आिण साऱ्या जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आले या वाशाचं्या डो यानंा अजून देिखल त्याचं्याकडे 
बिघत यावर भरपूर नेतर्सुखाचा आनंद िमळतो. त्याचं्याकडे बिघत यावर आप याला जी िचती येते ती 
उदासतेची, शातंतेची, स दयार्ंची आिण भ यतेची. एखा ा त ाला या वा तंूमधील अितिव तार हा थोडा 
फार िविचतर् वाटला तरी देखील त्या वा तंूचे सवार्ंगीण स दयर् हे एखा ा अनिभ  यिक्तच्या डो यानंा 
अपिरमीत सुख देणारे आहे. जरी त्या काळातील अितशय चडं असे एितहािसक वाड़मय न  झाले असले 
आिण शहाजहानच्या कारिकदीर्ची कथा सागंण्यासाठी केवळ या इमारती जरी उ या अस या तरी देखील 
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इितहासामधील अितशय भ य अशी ती कारिकदर् होती असे आज देखील कोणीही िनि तपणे सागेंल 
याब ल थोडा देखील संशय असावयाचे कारण नाही. 
 
िश पाची घाटणी 

या कालखंडातील िश पाची घाटणी काय असावी याब ल त ामंधे िभ  िभ  दृि कोन आहेत. 
िंहदु थानी ितमेच्या अंगी काहीतरी वतंतर् िंकवा अ सल िनमार्ण करण्याची कुवत आहे हे मान्य करण्यास 
का-ंकंू करणाऱ्या ज्या काही यिक्त आहेत ते याबाबतीत भारतीय िश पावर बाहेरचे अितशय जबरद त असे 
दडपण पड याचा दावा करतात.⁸¹ परंतु याच्या अगदी िवरूध्द असे मत असणारा दुसरा एक वगर् आहे. ते 
असा दावा करतात की या घाटणीची उत्पती भारतीय परंपरेचा जो नैसिर्गक िवकास आिण पूतर्ता झाली 
त्यातूनच केवळ झालेली आहे.⁸² अशा तऱ्हेच्या अितशय नाजूक अशा नावर अिन्तम िनणर्याचे भा य 
करणे हे अशक्य आहे. परंतु सत्य हे या दोन अिन्तम मतामधेच सामावलेले आहे, ही गो  अितशय उघड 
आहे यात शकंा नाही. या दोहोपैकी कोणत्यातरी एका सं कृतीच्या भावाने या घाटणीची िनिर्मती झाली 
असावी असे िनःशकंपणे मानण्यास जागा आहे. या घाटणीचा िवकास अितशय ि थरपणे होत गेला आिण या 
कालखंडात ितला राजा य आिण उ ेजन िमळा यामुळे पूणर्त्व ा त झाले. 
 
धाटणीची वाढ कशी झाली 

अकबराची कारिकदर् आिण त्याचा नातू शहाजहान याची कारकीदर् यामधे बाधं या गेले या 
इमारतींच्या घाटणीमधे अगदी डो यामधे िदसण्याजोगा फरक थम दशर्नी आप याला िदसून येतो. याचा 
पिरणाम असा झाला आहे की या दोन्ही घाटणींमधे काहीतरी दुवा अथवा बधंन आहे ही गो  जे िवचारात 
घेत नाहीत. त्याचं्या दृ ीकोनात शहाजहानच्या कारिकदीर्तील घाटणीचा िवकास हा अकबराच्या 
कारिकदीर्तील घाटणीतून झाला असावा अशी जी िवचारसरणी आहे ितची शक्यता अितशय कमी संभवते. 
परंतु थोडा िवचार के यास अशा तऱ्हेच्या क पना सहज नािहशा होतात. जर का आपण दोन्ही 
कारिकदीर्मधील बाधंण्यात आले या इमारतींचा एकतर्पणे िवचार केला तर त्यामधे एक तऱ्हेचा दुवा आहे 
असे आप याला िसध्द करता येईल आिण या घाटणीचा जो िवकास झाला त्यामधील ट याचंा आप याला 
मागोवा घेता येईल. हा जो एकाएकी बदल झाला त्याचे आणखी एक प ीकरण आहे. ते आप याला 
शहाजहानच्या कारिकदीर्मधे अितशय मो ा संख्येने इमारतींची जी बाधंणी झाली त्यामधे सापडू शकेल. 
त्यािशवाय खु  बादशाहाला िश पाचे जे शा  होते ते पूणर्पणे अवगत होते. त्याच माणे रूपहीन आिण 
िविचतर् यापासून अितशय भ य आिण मनात भरणारे यामधला फरक कसा ओळखावयाचा याचे त्याला 
स यक ान होते. व तुि थती अशी होती की त्येक इमारतीचा नकाशा तो काळजीपूवर्क पहात असे आिण 
आपली अंितम स मित देण्याचे अगोदर त ाबंरोबर तो त्याचे तपशीलवार िववचेन करीत असे.⁸³ अशा 
पिरि थतीमधे एका उत्कृ  आिण अितशय नवीन अशा घाटणीचा ादुर्भार्व झाला अस यास त्यामधे आ यर् 
वाटण्याचे काहीच कारण नाही. 
 
शहाजहानच्या आवडी िनवडी 

शहाजहानला िश पामधे जी आवड होती ितचा उगम आप याला त्याच्या आयु याच्या अगदी 
पूवार्धार्त झालेला िदसून येईल. राजपुतर् असताना देखील त्याला राहण्यासाठी िदले या राजवा ामधे तो 
बदल करीत अस याचे आिण न या दुरू त्या करीत अस याचे िदसून येते. जे हा तो बादशहा झाला ते हा 
त्याने आप या उराशी बाळगले या क पनाना ं वाट करून देण्याचा चगं बाधंला. त्यािशवाय त्याच्या 
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वभावामधे जे काही िवशषे होते त्यामधे त्याने िश पाला जे इतके वाहून घेतले त्याचे प ीकरण िमळते. 
शहाजहान हा बढाईखोर आिण महत्वाकाकं्षी होता. ज्या माणसाच्या अंगी बढाईखोरपणा असतो तो मनु य 
लोकानंी आप याला चागंले हणावे याकरता अगदी जीव टाकीत असतो. हणून त्याला एकाएकी अशी 
जाणीव झाली असावी की आपण जर अितशय भ य अशा इमारतींची उभारणी केली तर आपणाला जे काही 
पािहजे आहे ते िचरंतन िमळू शकेल. दुसरी गो  हणजे त्याच्या अंगी जी इषार् होती ती त्याला 
सवर्साधारणपणे अशक्य असले या गो ी साध्य करण्यास वृ  करी. िचतर्कलेमधे आणखी गित करणे हे 
अशक्य होते, आिण सहािजकच ज्या िश पकलेच्या ातंामधे सुधारणेला भरपूर वाव होता त्या 
िश पकलेकडे तो वळला. त्याच्या कारिकदीर्त ज्या इमारती बाधंण्यात आ या त्यामुळे त्याचा िदमाख आिण 
महत्वाकंाकं्षा थो ा फार अंशी तरी तृ त झाली असली पािहजेत. 
 
त्याने िठकिठकाणी बांधले या इमारती 

शहाजहान याने आप या कारकीदीर्मधे ज्या ज्या थळानंा भेटी िद या त्या त्या िठकाणी 
िश पशा ामधे त्याला जी अिनवार अशी आसक्ती होती. त्याचा ठळक ठसा आप याला िदसून येतो. 
त्याच्या कारिकदीर्मधे ज्या अशा इमारती बाधंण्यात आ या त्याचंी यादी देणे देखील कठीण आहे, मग त्याचें 
तपशीलवार वणर्न करणे हे तर सोडूनच ा. अजमीर येथील शखे मुईन उ ीन िच ती याच्या मो ा 
कबरीतील दगार् आिण अ सागर वरील बारादरी या दोन गो ी हणजे शहाजहानच्या सदिभरूिचचा 
अितशय उत्कृ  अशा पुरा या सारख्या आहेत. समकालीन इितहासकारानी का मीर, लाहोर, आंबाला, 
बारी, फैजाबाद, ग्वा हेर, काबलू आिण इतर अनेक शहरे याचंा उ ेख करून त्यािठकाणी शहाजहान याने 
इमारती बाधं या असे सािंगतले आहे. परंतु शहाजहान याने ज्या इमारती बाधं या त्यापैकी अितशय 
ाितिनिधक आिण ज्या इमारती उत्कृ पणे जतन करून ठेवण्यात आ या आहेत अशा इमारती आगर्ा आिण 
िद ी येथीलच असे हणाव ेलागेल. 
 
आगर्ा 

आगर्याच्या⁸⁴ िक यात असले या इमारती हणजे अकबराच्या काळापासून तो शहाजहानच्या 
काळापयत बाधंण्यात आले या अनेक तऱ्हेच्या इमारती याचंा समु य आहे असेच समजले पािहजे. 
शहाजहान याने तेथे िदवाण-इ-आम आिण िदवाण-इ-खास आिण जनान्यातील ीयासंाठी इमारती याचंी 
उभारणी केली. “या इमारतीतील सभा थाने, दोन इमारतींच्या मधून जाणारे र ते आिण शािमयाने याचंी 
बाधंणी शुध्द पाढंऱ्या संगमरवरी दगडातील आहे, त्यावर अितशय िव तृत असे कोरीव काम आहे आिण 
त्यावर फुलाचंी बहारदार अशी नक्षी रेखाटलेली आहे.⁸⁵” आणखी एक सुंदर बाधंकाम हणजे सामान 
बुरूज. यावर एकेकाळी मौ यवान खडे बसवनू तो सुशोिभत करण्यात आला होता. या िठकाणीच 
शहाजहानचा अंत झाला. आप या आयु याच्या शवेटच्या क्षणी आपली ि य पत्नी जेथे िचरंतन िनदर्ा घेत 
पहुडली होती तेथे हणजे ताजमहालकडे शहाजाहानने आपली दृ ी लावली होती. ती या सामान 
बुरूजावरूनच. 
 
मोती मशीद 

िक यामधील फारशी भ य नसलेली परंतु िजचे वणर्न सव त्कृ  असे करता येईल ती हणजे 
मोती मशीद ही होय. ही मशीद सात वषार्त (१६४५ – १६५३) बाधंण्यात आली. ितच्या बाधंकामावर तीन 
लक्ष रुपये खचर् करण्यात आले. ही इमारत हणजे िश पकंलेची पिरपूणर्ता िजच्यामधे आहे परंतु 



 

अनुकर्मिणका 

त्याचबरोबर िजच्यामधे साधेपणा आहे, याचे एक उत्कृ  उदाहरण आहे. या मिशदीच्या बाधंकामासाठी 
पाढंऱ्या संगमरवराचा उपयोग केलेला आहे. 
 
जामी मशीद 

िक याच्या बाहेर वाय येच्या बाजूला जामी मशीद आहे. शहाजहानची सवार्त मोठी मुलगी जहान 
आराबेगम िहने ती बाधंली आहे. या मिशदीचे बाधंकाम पाच वष चाल यानंतर १६४८ मधे ती पुरी झाली. 
ितच्या बाधंकामासाठी खचर् एकंदर ५ लक्ष रु. आला. धाडसी क पकता, अितशय उ म सफाई आिण भ य 
माणिशलता याचंा उत्कृ  िमलाफ असलेली अितशय सुंदर इमारत असे या मिशदीचे वणर्न करावे 
लागेल.⁸⁸ 
 
ताज 

परंतु आगर्ा शहारातील स दयार्चा मेरूमणी असे ज्याचे वणर्न करता येईल तो हणजे ताज. 
जगामधील अितशय िवलोभनीय असे बाधंकाम असाच ताजमहालाचा उ ेख करावा लागेल. हॅवले 
ताजमहालला िंहदु थानचा ि हनस द िमलो असे संबोिधतो. त्याने असे उ गार काढले आहेत की 
ताजमहाल हणजे एक मोठी आदशर् क पना सृ ी असून ही क पना सृ ी िश पशा ाच्या िव ातं मोडणारी 
नसून कोरीव कामाच्या िव ातं मोडणारी आहे.⁸⁹ ताज महालाची पराका ेची रमणीयता, त्याच्या 
िश पकलेची भ यता, आिण ज्या कारागीरानंी त्याचे बाधंकाम केले त्याचंी पूणार्िभरूची आिण कौश य याचंी 
क पना करून देणे हे देखील अशक्य आहे. ताज महालच्या बाधंकामासाठी वापरलेला शुध्द संगमरवरी 
दगड, त्याचे कलात्मक गोलाकार घुमट, त्याचे उ म कारे कोरीव काम केलेले पडदे आिण त्याचे 
िन कलंक जडाव काम ही सवर् वणर्नाच्या पलीकडे आहेत. ताजमहाल हणजे खरोखर एक स दयार्ची 
ितकृती आहे आिण या तीकृतीपासून मनाला कायम आनंदच िमळत राहील. िंहदु थानच्या 
िश पकलेच्या सबंध इितहासात ताजमहालसारखे काही बाधंले गेले नाही िंकवा कि पलेही गेले नाही. 
ताजमहालपेक्षा अितशय चडं अशा इमारती आहेत इतकेच न हे तर ताजमहालपेक्षा अिधक िव तार 
असले या इमारती अि तत्वात आहेत परंतु भ यता आिण साधेपणा याचंी इतक्या पूणार्ंशाने उभारणी आिण 
माणबध्दतापूवर्क एकोपा आप याला कुठेही आढळून येत नाही. ताजमहालकडे बिघत यानंतर डोळे 
िनवतात आिण दयाला आमोद होतो. मुमताज महालच्या या मारकाच्या उभारणीच्या क पनेचा उगम 
जरी िदमाखातून झालेला असला तरी त्यावर मृदुतेचे आवरण आहे.⁹⁰ 
 
ताजमहालच्या घाटणीबाबत वेगवेगळी मते 

ताजमहालच्या स दयार्ंची शसंा करण्याबाबत जरी सवर् लेखकामंधे मोठा एकोपा असला तरी 
ताजमहालची उत्पि  आिण घाटणी याबाबत त्याचं्या मतामधे फारमोठा िवरोध आहे. आप या ‘Rambles 
and Recollections’ या गंर्थात लीमन याने एक अितशय िवलक्षण सूचना केली आहे आिण ती हणजे 
ताजमहालचा नकाशा ऑि टन बोड  या च वा तुशा ाने तयार के याची.⁹¹ त्याच माणे क पनेला न 
पटणारी हा या पद कलाटणी देऊन तो हा च वा तुशा  हणजे उ ताद ईसा आहे असे ितपादन 
करतो. परंतु ऐितहािसक पुरा याच्या अभावी या सूचनेला पु ी िमळत नाही. मनॅिरक याने जो पुरावा सादर 
केला आहे तो आधारा दाखल घेऊन ही. ि मथ हा ताजमहालच्या नकाशाचे जनकत्व जरिमनो वीरोनेओ 
याच्याकडे देतो.⁹² परंतु ऐितहािसक पुरावा हा सदोष आहे यावर आिण इमारतीच्या घाटणी बाबतचा 
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अंतगर्त पुरावा जो खु  इमारतीवरूनच त्ययास येतो त्याच्या आधारे सर जॉन माशर्ल आिण इ.बी.हॅवले 
यानंी ि मथचे मत अगर्ा  ठरिवले आहे.⁹³ 
 
िद ी 

िद ीचा राजवाडा⁹⁴ हणजे एकाच वेळी बाधंण्यात आलेली आिण एकसारख्या योजनेवर 
आधारलेली अशी समतोल रचना आहे. स दयर् आिण भ यता यामधे पूवकडे तरी ही रचना अि ितय आहे 
आिण कदािचत साऱ्या जगात ितच्यापेक्षा सरस अशी दुसरी रचना आढळणार नाही. फ ेपूर सीकर्ी येथील 
अकबराच्या राजवा ाबरोबर तुलना करताना दोन्हीमधील िवलक्षण िवरोधाभास सहज दृि स पडतो. एक 
हणजे मदार्नी रसरशीत पणाचा नमुना आहे तर दुसरीमधे जनानी सौदयर्िव ताराचे चालते बोलते उदाहरण 
आहे. परंतु दोन्ही रचनामंधे त्याचं्या परीने स दय िवशषे आहेत. मु ाम ज्याची बाधंणी हाती घेण्यात आलेली 
आहे आिण माणबध्द योजनेनुसार जी पार पाडण्यात आलेली आहे अशा परीपूणर् राजवा ाची तजवीज 
काय असते हे समजून घेण्यासाठी िद ी येथील राजवाडा हा िंहदु थानमधील एकमेव आहे असे 
आप याला हणाव ेलागेल. 
 

पि मेकडे असलेले राजवा ाचे मुख्य वशे ार अथवा लाहोरी दवराजा याचे त ड भरपूर 
लाबंरंूद असले या चादंणी चौकाकडे आहे. हा दरवाजा घुमट असले या एका मो ा िदवाणखान्याशी 
जोडलेला असून या िदवाणखान्यातून आत या बाजूला असले या पटागंणातं वशे करता येतो. हे पटागंण 
ओलाडूंन गे यानंतर िदवाण-इ-आमकडे त ड असलेला नौबत खाना आहे. ढबदारपणाच्या बाबतीत 
िदवाण-इ-आमची इमारत आगर्ा येथे असले या तशाच इमारतीपेक्षा वरचढ आहे. राजवा ाच्या उ र 
िवभागात सु िसध्द िदवाण-इ-खास ही इमारत आहे. शहाजहानच्या कारिकदीर्मधील सवर् इमारतीत ही 
इमारत अिधक अलंकािरक आहे. रचना शा ाच्या दृ ीकोनातून बिघत यास या इमारतीची घाटणी 
कदािचत पिरपूणर् नसेल. परंतु ही इमारत अितशय भ य आहे यात काहीच शकंा नाही. या इमारतीत 
ताजमहालचा साधेपणा नसेल परंतु ताजमहालचा ज्या भावनेतून जन्म झाला ती भावना या इमारतीच्या 
मुळाशी न हती ही गो  आपण लक्षात घेतली पािहजे. शहाजहान आप या िकतीर्च्या िशखरावर असताना 
त्याच्या वैभवाचे वणर्न करणे हा या िश पाचा उ ेश होता. आिण ही गो  ध्यानात घेतली तर या िश पाचे यश 
पिरपूणर् आहे असेच हणाव े लागेल. अमीर खु ाव⁹⁵ याने केलेली यथोिचत रचना ही इमारत 
बाधंण्यापाठीमागे जी क पना होती ती अितशय हुबेहुबपणे यतीत करते. 
 

जर का या भतूलावर खरोखरच वगर् असेल 
तर तो इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे, 

 
िद ी िक याच्या बाहेरच्या बाजूला एका उंच चबूतऱ्यावर जामी मशीद आहे. या मशीदीचा 

आराखडा आिण ज्या घाटणीमधे ती बाधंण्यात आलेली आहे त्याबाबत मोती मशीदीबरोबर तुलना के यास 
आप याला दोन्ही मधे असलेला पूणर् िवरोधाभास नजरेस येतो. या मशीदीमधून ज्या राजवा ाचे दशर्न 
होते, त्या राजवा ातील चैतन्यच जणू या मशीदीत मूिर्तमंत खेळत आहे असे वाटते. ही मशीद शाही 
मशीद हणूनच खरी बाधंण्यात आलेली होती. ती पाहण्याकरीता येणाऱ्या लोकाचं्या मनात तसाच िवचार 
येतो. ितची बाधंणी ताबं ा वाळूच्या दगडात करण्यात आलेली आहे आिण यामुळे िक याच्या बाहेरच्या 
िंभतीबरोबर ही रंगसंगती अितशय िमळती जुळती आहे. या मिशदीला दोन संगमरवरी मनोरे आहेत.⁹⁶ 
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िचतर्कला 

जरी शहाजहानचे मुख्य लक्ष वा तूशा ाच्या िवकासाकडे किदर्त झालेले होते तरी त्याने आप या 
बापाची िचतर्कले बाबतची परंपरा पुढे चालू ठेवली. िचतर्कलेच्या शाळेवर आता महमद फकीर उ ा खान 
याची देखरेख होती आिण त्याकाळच्या उत्कृ  ितमाचें िचतर्ण करणारा मीर हािशम हा त्याचा मदतनीस 
होता. बादशहा यितिरक्त दरबारातील िचतर्कलेचे आणखी िसध्द आ य दाते हणजे आसफखान आिण 
राजपुतर् दारा शुको हे होते. त्याचं्या चाळीस अ पाकृित िचतर्ाचंी िचतर्ावली अजून उपल ध आहे. या 
िचतर्ावलीवरून त्याकाळच्या कलेची आप याला क पना येते. 
 

कलेच्या रचना णालीत अनेक बदल झालेले आप या नजरेला येतात. पिह या थम मुळचा 
जोमदारपणा आिण वाभािवकता याचंा अभाव. वरवर पाहता जरी मानवी यत्नामधून िदसून यणाऱ्या 
कसबाची जपणूक झालेली आप याला आढळून येते तरी वा तूचा नकाशा िंकवा क पना यामधे बदल 
करण्याचा थोडा देखील यत्न केला गेला नाही. दुसऱ्या श दात सागंावयाचे झा यास मोगल कालीन 
कलेत अ सल िचतर्ाच्या िनिर्मतीऐवजी नकली िनिर्मतीचे माणच अिधक होते. दुसरी गो  हणजे या 
िचतर्कलेमधे अितशय िवलक्षण आिण िविचतर् िचतर्ाच्या िनिर्मतीब लची चमत्कारीक अशी इच्छा आप याला 
िदसून येते. कदािच  या पाठीमागे िचतर्ाच्या िनिर्मतीत अ सलपणाचा जो अभाव होता तो लपिवण्याचा हेतू 
असावा. ितसरी गो  हणजे त्येक िचतर्ाला अितशय सुशोिभत अशी िकनारप ी देण्याची था सुरू झाली. 
त्याकाळी काढण्यात आलेले कोणतेही िचतर् अशा तऱ्हेची िकनारप ी अस याखेरीज पुरे झाले असे 
समजण्यात येत नसे. पु कळवळेा अशा िकनारप ीत अितशय शोिभवतं अशा फुलाचंी नक्षी असे, परंतु इतर 
िठकाणी आप याला या िकनारप ीत पक्षी अथवा ाणी याचं्या आकृत्या टाकले या आढळतात. चौथी गो  
हणजे अशी िचतेर् काढताना रंगसंगती आिण तपशील ही अिधक भडकपणे दाखिवण्याची वृ ी अिधक 
ामुख्याने आप याला िदसून येते. त्याच माणे सोन्याचा अमयार्दपणे वापर झाला. आप याला िदसून येते. 
अशा तऱ्हेने या िचतर्ातून चकाकीचे जे दशर्न आप याला िमळते त्या मधे समकालीन िश पकलेचे ितिंबब 
आप याला िदसते. 
 
लेखन कला 

िचतर्कलेबरोबरची लेखनाची जी जोडीची कला होती त्या कलेचीही मो ा पिर मपूवर्क वाढ 
करण्यात आली. िचतर्काराइतकाच उ म लेखिनकाँचाही सन्मान केला जात असे.⁹⁸ त्याकाळची काही 
उत्कृ  ह तिलिखते लेखनकला ही िकती पािरभािषक होती हे दाखिवतात. एखादे ह तिलिखत अथर्पूणर् 
करण्यासाठी िचतर्काराच्या कौश याइतकेच लेखिनकाचें कौश य जरूर होते. 
 

त्या काळच्या मुख लेखिनकामधे महमद मुराद शीरीन कलम हा मुख होता. मीर इमाम याचा 
िश य आकारशीदा हा अक्षराचंी वतुर्ळे काढण्यात िन णात होता. मीर अबदु ा मुशकीन कलम याचे मुलगे 
मीर सालीह आिण महमद मोमीन हे आणखी िथतयश लेखिनकामंधे होते. हे दोघेजण किव देिखल होते. 
सालीह हा फारशी आिण िंहदी या दोन्ही भाषातं रचना करीत असे आिण मोमीन हा फक्त फारशी भाषेमधे. 
⁹⁹ 
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त्या काळच्या मुख िशकी ता नवीसामधे कीफायत खान आिण जलाल उ ीन युसूफ हे होते. ते 
दोघे महमद हुसेन खलफ याचे िश य होते. 
 
संगीत 

शहाजहानच्या आवडीच्या िवषयापैंकी आणखी एक हणजे संगीत कला. या संगीत कलेला त्याने 
उदार आ य िदला आिण संगीताच्या अ सल िनिर्मतीकडे त्याने जातीने लक्ष घातले. तसे बिघत यास 
संगीताच्या पध्दतीत फारच थोडा बदल झालेला होता, कारण अकबराच्या दरबारातील सु िसध्द गायक 
तानसेन याने संगीताची जी पध्दती रूढ केलेली होती ितच्यामधे सुधारणा करील अथवा ितच्यापासून वगेळी 
पध्दती िनमार्ण करील असा एकही गुणी गायक शहाजहानच्या दरबारी न हता. घुरपद हा शहाजहानचा 
अितशय आवडता राग होता आिण हा राग अितशय कुशलतेने पेश करणारा गायक हणजे लालखान 
गुनसमुदर् हा होता. लालखान हा तानसेन याचा जावई आिण त्याचा सव म िश य होता. शहाजहानच्या 
दरबारातील उत्कृ  िंहदू गायक जग ाथ हा होता. त्याच्यावर शहाजहान याची अितशय मजीर् होती.¹⁰⁰ 
त्याला महाकिवराय ही पदवी होती. बादशहाच्या तुतीपर तो अनेकवार का य रचना करीत असे. त्या 
िनिम  त्याला बादशहाकडून भरपूर बक्षीसी िमळे. 
 

त्याकाळी संगीतामधे ज्या वा ाचंा उपयोग केला जात असे त्याचंी यादी या िठकाणी देणे शक्य 
नाही. परंतु ही वा े वाजिवणाऱ्या दोघाचंी नाव ेया िठकाणी देणे उिचत आहे. हे दोघेजण हणजे सुखसेन 
आिण सुरसेन. सुखसेन हा रूबाब (िगतार) वाजिवण्यात िन णात होता आिण सुरसेन बीन वाजिवण्यात.¹⁰¹ 
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करण ११ वे 
 

राज्यकारभाराची काही अंगे 
 

मोगल स ाटाचे थान 
शहाजहानच्या सा ाज्याची उभारणी ही अित िव तृत पध्दितच्या शासनयंतर्णेवर झालेली होती. ा 

शासन यंतर्णेच्या अंगोपागंातं आिण अकबराने पूणर्त्वाला नेले या शासनयंतर्णेत हणण्यासारखी तफावत 
अशी फारच थोडी होती. संपूणर् शासन यंतर्णेच्या गतीमानतेचा उगम हा बादशहापासून होता. बादशहाचे 
ऐिहक बाबींबाबत सवार्िधकाराचे थान होते इतकेच न हे तर त्याच्या हाती असले या स ेच्या पाठीशी 
मुसलमान धमार्ंची तत्व णाली खडी उभी होती. बादशहा हा पथृ्वीवरील परमे राची छाया आहे असे 
मानले जात असे¹ आिण हणून त्याच्या आ ाचें पालन कोणताही ितरोध न करता करणे हे त्येकजण 
आपले कतर् य मानीत असे. शासन यंतर्णे बाबतच्या संपूणर् कायदेकानंूचा उगम हा बादशहापासून आहे अशी 
सवर्सामान्य भावना होती आिण जर का धमर् िवषयक मतभेदाचं्या बाबतीत त्याने िदलेला िनणर्य हा शरीत² 
बरोबर िवसंगत नसेल तर तो अंतीम िनणर्य हणून मानला जाई. अशा तऱ्हेने िसध्दान्तापुरते बोलावयाचे 
झा यास त्याची स ा अिनयंितर्त होती. 

 
बादशहाच्या अिनयंितर्तत्वावर रूढीतून िनमार्ण होणाऱ्या काय ाचा असलेला पगडा 

परंतु त्यक्षात मातर् वरवर िदसणारे हे अिनयंितर्तत्व अनेक तऱ्हेच्या बधंनानंी जखडून टाकलेले 
होते. सैन्याच्या बळावर बादशहा आपली इच्छा जेवर लादू शकत असे हे खरे होते, परंतु सवर्काळ आिण 
सवर् संगी हे शक्य होत नसे. आमचा स ाट हा तत्कािलन लोकमताची³ नाडी काय आहे हे जाणून 
घेण्यािवषयी अितशय उत्सुक असे हे िवधान करून अबूल फजल याने बादशहाच्या स ेवर िकती बधंने 
होती हे गिर्भतपणे सूिचत केले आहे. दुसऱ्या श दातं सागंावयाचे झा यास असे हणता येईल की 
बादशहाची इच्छाशक्ती ही जरी बधंनमुक्त असली तरी त्याला रूढीमधून िनमार्ण झाले या काय ाला योग्य 
तो आदरभाव दाखवावा लागे कारण अवार्चीन युगात िलिखत काय ाचे अंगी जे सामथ्यर् आहे ते मध्ययुगीन 
कालखंडात परंपरागत काय ाला होते. 

 
िलिखत काय ाचा अभाव 

मोगल कालखंडात िलिखत काय ाचा असलेला अभाव ही गो  आप याला चमत्कारीक वाटते 
इतकेच न हे तर त्यावरून आप याला अशीही क पना करावीशी वाटते की त्या काळातं मोगल स ाटाने 
आप या इच्छाशिक्तचा मनमानेल त्या पध्दितने उपयोग केला असला पािहजे. या अनुमानाला समकालीन 
युरोिपयन वाशानंी आपले जे अनुभव िनवदेन केलेले आहेत त्याचं्या बळावर भरघोस पु ी िमळते. परंतु 
त्यानंी जी बाजू माडंली आहे ती गृहीत धरण्याचे अगोदर आपण दोन महत्वाच्या गो ी आप या ध्यानातं 
ठेवणे जरूर आहे. पिहली गो  हणजे जर का मोगल स ाटाच्या इच्छाशिक्तचा नेहमी मनमानेल तसा 
उपयोग केला गेला असला तर मोगल शासन यव था इतका काळ िटकून राहूच शकली नसती. आतापेक्षा 
त्याकाळी लोकमानसाची ितकारशिक्त ही अिधक सामथ्यर्शाली होती; आिण राज्याचा सेनासंभार आिण 
सवर्सामान्य जनता याचं्यामधे जवळजवळ फरक असा काही न हताच. दुसरी गो  हणजे बहुतेक 
युरोिपयन वाशाना अगदी तुटपुजंा पुरा याच्या आधारे अनुमाना त येण्याची सवय होती आिण पु कळ वळेा 
त्यक्ष व तुि थतीत ज्याचा अभाव असे त्याची उणीव आप या क पनाशिक्ततून त्या गो ी िनमार्ण करून ते 
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भरून काढीत. आिण त्यामुळे थो ाथोडक्या वळेा नाही तर पु कळदा असा संग येई की आप या 
िनवदेनाच्या भरातं आपणच सािंगतले या गो ी ते खोडून काढीत.⁴ साराशं त्यानंी केलेली िवधाने मो ा 
काळजीपूवर्कच गर्ा  समजली पािहजेत. 

 
मोगल शासन हे िन वळ कागदी शासन आहे 

मोगल शासनयंतर्णा ही मूलतः कागदोपतर्ीची शासनयंतर्णा होती.⁵ शासन यंतर्णेच्या त्येक बारीक 
सारीक गो ींची न द अितशय काटेकोरपणे आिण सू मपणे एकाच िठकाणी न हे तर अनेक िठकाणी केली 
जात असे. या न दी अनेक जणाचं्या हातामधून गे या आिण त्या सवर्साधारणपणे िबनचूक आहेत. अशा 
पिरि थतीत या न दीनी िलिखत काय ाची उणीव भरून काढली असे िवधान जर आपण केले तर ते फारसे 
वावगे ठरणार नाही. या न दींत पूवीर्चे दाखले अंतभूर्त होते आिण जरी या न दीचा सुतर्बध्द अस काय ाच्या 
वरूपात कर्मवार संगर्ह करण्यात आलेला न हता तरी देखील या न दींची अनेक गुंतागुंतीची करणे 
सोडिवण्याचे कामी मदत झाली असली पािहजे यात काहीच शकंा नाही. तसे पािहले तर िलिखत 
काय ाचा अभाव हे एक कारे वरदानच होते कारण त्यामुळे लाचखाऊ विकलाचं्या िपळवणुकीपासून 
खटलेकऱ्याचंा बचाव झाला आिण अितशय जलद न्याय ा त करून घेणे त्याला शक्य झाले.⁶ त्या िशवाय 
काटेकोर आिण कडक अशा िनयमाचें बधंन नस यामुळे न्यायािधशानंा आपली मुखत्यारी आिण बुध्दीम ा 
याचंा भरपूर माणात उपयोग करून घेण्याची संधी िमळत असे. 

 
मोगल हुकुमशाहीच्या वरूपाचे िववरण 

मोगल हुकूमशाहीच्या वरूपाचे िववरण करताना आप या असे नजरेस येते की आप या जेच्या 
वाथ्यािवषयी मोगल स ाटाच्या मनात एक कारची जी सखोल अनुनुभतूी वसत होती हे त्या हुकूमशाहीचे 
वैिश  होते. साराशं िखलजी आिण तुघलक हुकुमशा ापेंक्षा मोगल हुकूमशाही ही ागितक वरूपाची 
होती. िखलजी आिण तुघलक हुकूमशा ामंधे लोकाचं्या िहतसंबधंाकंडे फारच थोडे लक्ष िदले जात असे 
आिण त्याबाबत त्यानंी दाखिवलेली उदािसनता ही त्याचं्या सा ाज्याचंा जो झपा ाने ऱ्हास झाला त्याच्या 
अनेक कारणापैंकी एक मुख कारण होती. त्यािशवाय मोगल स ाटानंी त्याचं्या अिधस ेला मान्यता 
िमळावी हणून िंहदु थानच्या बाहेरील स ाकंडून कधीच अपेक्षा केली नाही आिण त्याचं्याबाबत अितिरक्त 
ादेिशक लागेबाधेंही फारसे न हते. िंहदु थानच्या भिूममधे त्याचं्या सा ाज्याची पाळेमुळे जी इतकी 
खोलवर रूजली गेली त्याच्या मुख कारणापैंकी हे एक कारण होते. 

 
मोगल शासनाचे उ ी  

मोगल शासनाचे उ ी  आिण वरूप काय होते याब ल िविभ  मते आहेत. सरकाराचं्या मते हे 
उ ी  आिधभौितकवादी, िंकबहुना जवळ-जवळ क्षदुर्तेचे िनदशर्क असे होते;⁷ मूरलँड याने असे िवधान 
केलेले आहे की मोगल शासनाचे उ ी  महसूल जमा करणे आिण पुरेसे सैन्य िवभाग जवळ बाळगणे एवढेच 
होते;⁸ आिण डॉ. बेनी साद यानी असे सुचीत केले आहे की मोगल शासनाचे वरुप हे तत्वतः सां कृितक 
होते आिण सामान्य अथवा सवर्साधारण जेची इच्छा शासनाकडून िवचारात घेतली जाई.⁹ शातंतामय 
जीवन जगणे शक्य होईल अशा तऱ्हेची पिरि थती मोगल शासनाने िनमार्ण केली होती ही व तुि थती 
आप याला नाकरता येणार नाही आिण हणून मोगल शासनाचे वणर्न ‘अिभजात हुकुमशाही’ असे केले तरी 
चालण्यासारखे आहे. मोगल शासनाचे हे जे मुख अंग होते त्यावरूनच टॅ हिर्नअर¹⁰ याने असे उ गार 
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काढले की शहाजहान याने आप या लोकावंर जे राज्य केले ते एखादा बादशहा आप या जाजनावंर 
करतो तसे नसून एखादा िपता कुटंुिबय मंडळीवर करतो त्या माणे होते. 

 
इितहासकारांकडून केली जाणारी सवर्सामान्य चूक 

काही अवार्चीन इितहासकारानंी जी एक चूक केली आहे ती हणजे तत्वतः मध्ययुगीन कालखंडात 
मोडणाऱ्या मोगल शासनाची आिण आधुिनक राज्यकारभाराची पध्दती यामधे केलेली तुलना. साहिजकच 
ते ज्या अनुमानां त येऊन पोहोचतात ती िनि तच मोगल शासनाला अनुकुल नसतात.¹¹ परंतु अशा 
तऱ्हेची अनुमाने ही चुकीची आहेत कारण ती काढताना ज्या अनेक सं थाचें अि तत्व आपण आप या 
सं कृतीचा िवचार करताना गृहीत धरतो परंतु ज्या सं थाचंा मध्ययुगीन कालखंडात अभाव होता, आिण 
ज्या ब ल तत्कालीन राज्यकत्यार्ना कोणत्याही तऱ्हेचा दोष देता येणार नाही, या गो ी आपण िवचारात 
घेत नाही. त्याच माणे आणखी एक गो  आपण नेहमी लक्षात ठेवली पािहजे आिण ती ही की १७ या 
शतकापासून आतापयत आप या जेबाबत राज्याची कतर् ये आिण कामे काय असावीत या बाबतच्या 
राजकीय िवचार णालीत बराचसा बदल घडून आलेला आहे. 

 
बादशहा आिण त्याचे मंतर्ी 

अशा तऱ्हेने सा ाज्याचा िव तार, ज्याला आपण दळणवळणाची जलद साधने हणतो त्याचा 
अभाव, आिण शासनाच्या इतर नाना कारच्या सम या या सवर् गो ींचा मोगल हुकुमशाहीच्या ताित्वक 
भिूमकेवर भाव पडला. बादशहाच्या हाती शासनाच्या धोरणाची मुख्य सुतेर् होती परंतु या धोरणाचे बारीक-
सारीक तपशील त्याला जबाबदार असलेले त्याचे अिधकारी अमलात आणीत. तत्वतः हे अिधकारी त्याचे 
नोकर होते परंतु त्यक्षात मातर् ते त्याचे स ागार होते. व तुि थती अशी होती की आप या 
अिधकाऱ्याकंडून स ा मागणे आिण हा स ा वीकारणे अथवा नापसंत करणे हे बादशहाच्या मजीर्वर 
अवलंबनू होते. परंतु सवर्साधारणपणे शासनाने वीकृत केले या धोरणावर जर पिरणाम होणार नसेल तर 
बादशहा हा स ा मानीत असे. आपाप या खात्याबंाबत सरकारी अिधकाऱ्यानंा पु कळ अंशी वातंत्र्य होते 
याबाबत काहीच शकंा नाही. मोगल शासनाच्या शासकीय यंतर्णेची चचार् तीन वतंतर् शीषर्काखंाली करता 
येईल अ) कदर्ीय, ब) ािंतक आिण क) थािनक. या िठकाणी सुरवातीलाच एक गो  नमूद केली पािहजे 
आिण ती हणजे मोगल शासनाची पिहली दोन अंगे ही ितसऱ्या अंगापेक्षा अिधक यवि थत िरतीने संघिटत 
करण्यात आलेली होती. 

 
वकील 

कदर्ीय शासनामधे िंकबहुना सबधं राज्यामधे सव  अिधकारी वकील हा होता¹². 
राज्यकारभाराच्या तो त्यक्षात मुख्य पदावर होता. कोणत्याही अिधकाऱ्याला तो नेमू शकत असे आिण 
बडतफर्  करू शकत असे आिण बादशहा त्याच्याशी वारंवार स ा मसलत करीत असे. शहाजहान याने 
आसफखान याला आपला वकील हणून नेमले आिण आप या स ा ीच्या िशफारसीनुसार त्याच्याकडे 
मुहरउजक¹³ अथवा बादशाही िश ा सोपिवला. 

 
विकलांच्या अिधकारांची या ती 

घरगुती खाते आिण त्याच माणे सामान्य शासन िवभागावर विकलाची हुकमत चाले. पुढील 
अिधकारी त्याला त्यक्ष िरतीने जबाबदार होते:– 



 

अनुकर्मिणका 

 
मीर माल 

जमीन सोडून बादशहाच्या सवर् खाजगी मालम ेची देखभाल करण्याचे काम मीर माल¹⁴ 
याच्याकडे असे. 

 
मीर अजर् 

अजर्दार अथवा अनेक खात्याचे अिधकारी याचंा बादशहाबरोबर पिरचय करून देण्याचे काम मीर 
अजर्¹⁵ करीत असे. 
 
कोरबेगी 

बादशाही िनशाणाचंा ताबा कोरबेगी¹⁶ याच्याकडे होता. 
 

मीर तुजुक 
दरबारी िश ाचार समारंभाची योजना मीर तुजुक¹⁷ हा करीत असे. शहाजहान याने मीर तुजुक या 

अिधकाऱ्याचंी संख्या वाढवनू चार केली.¹⁸ कारण ा अिधकाराशी संलग्न इतकी कामे होती की ती एका 
अिधकाऱ्याकडून पार पडणे अशक्य होते. 

 
मीर बार 

शाही जंगलाचा ताबा मीर बार¹⁹ ाच्याकडे होता. 
 

मीर बहर 
बदंरे आिण जलमागर् याचंा ताबा मीर बहर²⁰ याच्याकडे होता आिण तो बादशाही उपयोगासाठी 

असले या नावाचंी देखभाल करीत असे. 
 

मीर मंिजल 
शाही छावणीची यव था मीर मंिजल²¹ हा करीत असे. 

 
ख्वान सालार 

शाही मुदपाकखान्याचा र वान सालार²² हा मुख्यािधकारी होता. 
 

मीर मुन्शी 
मीर मुन्शी³² हा बादशहाचा मुख्य सचीव होता. सवर्साधारणपणे मीर मुन्शी ही यक्ती सािहत्य 

के्षतर्ात गुणव ा संपादन केलेली असे. शाही पतर् यवहाराचा क ा मजकूर तो तयार करी आिण कधी-कधी 
बादशहाने सािंगतलेले तो िलहून घेत असे. शहाजहान याच्या कारकीदीर्च्या अखेरीला चदंर्भान हा त्याचा 
फमार्न नवीस होता.²⁴ 

 
अख्त बेगी 



 

अनुकर्मिणका 

अख्त बेगी²⁵ हा घो ाचंी पैदास करणाऱ्या खात्याचा मुख होता. 
 

खुश बेगी 
खुश बेग़ी²⁶ हा कर्ीडा खात्याचा मुख होता. 

 
िदवाण-इ-त  आिण िदवाण-इ-खालसा 

वकीलाच्या खालोखालचा अितशय स ावान अिधकारी हणजे िदवाण हा होता. याला वजीर²⁷ 
अथवा िदवाण-इ-कुल असेही हणत. अथर्िवभागाचे मुख पद त्याच्याकडे कायमचे असे. शासनाच्या सवर् 
िवभागाचें काम सुरळीतपणे चालले आहे हे बघण्याची त्याची जबाबदारी होती आिण त्येक महत्वाच्या 
सरकारी कागदपतर्ावंर तो सही करीत असे. त्याला मदत करण्यासाठी हणून दोन दु यम िदवाण होते. 
त्यापैकी एकाला िदवाण-इ-त ²⁸ असे हणत. जहागीरींची देखभाल तो करीत असे. दुसऱ्याला िदवाण-
इ-खालसा²⁹ असे हणत. तो शाही जिमनजुम याचा कारभार बघत असे. पुढील अिधकारी हे वजीराला 
जबाबदार होते. 

 
मु तौफी 

मु तौफी³⁰ हा सा ाज्याच्या आय आिण यय याचंी देखभाल करीत असे. खचार्च्या बाबी कमी 
करण्याचे अिधकार त्याला िदलेले होते. महसूल खात्यासंबधंीच्या सवर् कागदपतर्ावंर तो सही करी. 

 
सािहब-इ-तौजी 

सािहब-इ-तौजी³¹ अथवा बक्षी हा फक्त राजधानीतील नोकर वगार्च्या पगार वाटपाब ल 
जबाबदार होता. गवडंी आिण कारािगर याचं्या वतेन देयकावंर थम याची सही होत असे आिण नंतर ती 
मु तौफी याच्याकडे पाठिवली जात. 

 
अवारज नवीस 

अवारज नवीस³² हा दैनंिदन आय आिण यय याचंा िहशबे ठेवीत असे. 
 

मीर सामान 
मीर सामान³³ याच्याकडे राज्याच्या सामान-सुमानाचा ताबा होता. ही जागा अितशय जबाबदारीची 

होती आिण त्या जागेवर फक्त िव ासू आिण लायक माणसाचंी नेमणूक होत असे. अफजलखान, 
सादु ाखान, फािझलखान, ज्यानंा पुढे विजरी िमळाली, त्यानंा बढती िमळण्याचे अगोदर त्यानंी मीर 
सामान हे पद िवभषूीत केले होते.³⁴ 

 
मु ीफ 

मु ीफ³⁵ हा महसुल खात्याचा विर  कारकून होता आिण खजाचंी हा खिजनदार होता. 
 

वािकआ नवीस 
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वािकआ नवीस³⁶ याच्याकडे सवर् महत्वाचे हुकूम आिण घटना याचंी न द करण्याचे काम असे आिण 
तो राज्याच्या द तराची देखभाल करी. 

 
सदर् 

कदर्ीय शासनामधे आणखी अनेक अिधकाऱ्याचंा समावशे होता. यामधे सदर्-इ-सुदूर³⁷ अथवा 
धम पदेशकाचंा मुख्य अिधकारी याचे थान अितशय महत्वाचे होते. तो दानधमार्बाबत देखरेख करणाऱ्या 
खात्याचा मुख होता आिण िव ान व धम पदेशक याचंी तो बादशहाबरोबर रूजवात करून देई. शहाजहान 
याच्या कारकीदीर्च्या पिह या पधंरा वषार्पयत सदर् हे अिधकार पद मूसवीखान याच्याकडे होते. इ.स. १६४२ 
मधे त्याची वागणूक असमाधानकारक वाट यामुळे त्याला बडतफर्  करण्यात आले, आिण त्याच्या जागी 
स यद जलाल गुजराती याची नेमणूक करण्यात आली.³⁹ 

 
मीर बक्षी 

परंतु सदर्पेक्षा अिधक महत्वाचा अिधकारी मीर बक्षी⁴⁰ हा होता. वजन आिण स ा याबाबत 
योग्यतेने तो िदवाण अथवा वकील याचं्या केवळ खालोखाल होता. तो ल करी खात्याचा मुख होता आिण 
िशपायाचंी भरती, सैन्याची पहाणी आिण ल कराशी संबिधत असले या अशाच कारच्या इतर बाबींवर तो 
देखरेख करीत असे. त्याला मदत करण्यासाठी दु यम बक्षी हा असे आिण याला दुसरा बक्षी असे हणत. 
जे हा ल करी तुक ाचंी रवानगी रणागंणावर होत असे ते हा त्येक तुकडी साठी वगे या बक्षीची नेमणूक 
केली⁴¹ जाई. हे बक्षी बहुधा मुख्य अथवा मीर बक्षी याला यिक्तशः जबाबदार असत. 

 
दारोगा-इ-घुसलखाना 

दारोगा–इ–घुसलखाना⁴³ ही अिधकाराची जागा फक्त जबाबदार आिण िव ासू यिक्तनाच 
िदली जाई. या जागेवर ज्या यिक्तची नेमणूक होई त्या यिक्तच्या अंगी धाडस, योग्य अयोग्य काय आहे ते 
समजण्याची कुवत आिण जागरुकता याचंी आव यकता असे. कारण ज्या िदवाण-इ-खास मधे अितशय 
महत्त्वाच्या आिण गु त अशा गो ींची चचार् होत असे त्या िठकाणी अिन  अथवा नको असले या यक्तीना 
वशे िमळणार नाही हे बघण्याचे ा अिधकाऱ्याचे काम असे. 

 
काजी-उल्-कुजात 

काजी-उल्-कुजात⁴⁴ अथवा मुख्य काजी हा न्याय खात्याचा मुख होता. ािंतक 
न्यायालयाकंडून आले या खट याचं्या सुनावण्या ऐकणे आिण न्यायदानाच्या कामात बादशहाला मदत 
करणे ही त्याची कामे होती. ा जागेवर महमद अ लाम⁴⁵ हा बऱ्याच काळपयत होता. त्याच्यानंतर काजी 
खुशहाल⁴⁶ हा त्या जागी आला ते हा शहाजहान याच्या कारकीदीर्चे २३ व ेवषर् होते. 

 
दारोगा-इ-िकताबखाना 

दारोगा-इ-िकताबखाना⁴⁷ हा मुख्य गंर्थपाल होता. बादशाही गंर्थालयात अितशय उत्कृ  बाधंणी 
असलेली २४,००० ह तिलिखते अस याचा उ ेख मनॅ्डेल लो करतो.⁴⁸ 

 
दारोगा-इ-जरगरखाना 
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दारोगा–इ–जरगरखाना⁴⁹ हा शाही जवाहीरखात्याचा मुख होता. या जागेवर जहागंीरच्या 
कारकीदीर्पासून सईदाई गीलानी हा होता.⁵⁰ त्याच्यानंतर या जागेवर मीर सालीह आिण महमद शरीफ 
याचं्या नेमणुका झा या.⁵¹ 

 
मीर अदल आिण दारोगा-इ-दाग-इ-ताशीह 

छावणीचा मीर अदल⁵² आिण दारोगा-इ-दाग-इ-ताशीह हे देखील महत्त्वाचे अिधकारी होते.⁵³ 
 

कोतवाल 
कोतवालाचा⁵⁴ उ ेख अनेक युरोपीयन वा यानंी केलेला आहे. कोतवाल हा राजधानीचे 

िठकाणी आिण मुख शहरी असे. मनॅ्डेल लो असे सागंतो की त्याचा समावशे बादशहाच्या खाजगी 
स ागार मंडळामधे होत असे.⁵⁵ त्याच्या कामाचे वरूप िविवध कारचे होते. ह ीच्या काळातील 
पोलीसमहािनरीक्षक आिण न्यायािधश या दोघाचंा समन्वय कोतवालामधे साधलेला होता. राज्यामधे 
गुन्हेगार यिक्तवर तो नजर ठेवनू असे आिण त्याच्या अिधकारातील देशात तो शातंता आिण सु यव था 
राखी. गु त बात या िमळिवण्यासाठी तो हलालखोर अथवा झाडूवाले याचंी योजना करीत अस याचे मनुची 
सागंतो.⁵⁶ 

 
सा ाज्याचे सुभे 

साऱ्या मोगल सा ाज्याची िवभागणी २२ सुभे⁵⁷ अथवा ातं याचं्यामधे करण्यात आलेली होती. 
त्येक सु यावर सुभेदार अथवा िसपाहसालार हा अिधकारी असे. यापैकी बादशहाच्या गैरहजेरीत फक्त 
िद ी आिण आगर्ा या सु यावंर सुभेदाराचंी नेमणूक होत असे.⁵⁸ कंदहारचा सुभा पिर्शयनानंी परत िंजकून 
घेतला. बा ख आिण बदक्शान हे सुभे फारच थोडाकाळ सा ाज्यात रािहले. दिक्षणेतील चार सुभे काही-
काही वळेा एकाच अिधकाऱ्याच्या हाताखाली िदले जात.⁵⁹ इतर सु याचंा राज्यकारभार सुभेदाराकंडून 
केला जाई. अवधचा सुभा वगळता⁶⁰ आप याला सा ाज्यामधील सुभेदाराचं्या नेमणुका आिण एका 
सु यातून दुसऱ्या सु यात झाले या बद या याचंा एकितर्त असलेला वृ ातं आप याला िमळतो. अवधचा 
सुभेदार हणून िमजार्खानाच्या जागी इतीकादखान याची नेमणूक झा याचा उ ेख बादशहाच्या 
कारकीदीर्च्या २२ या वषीर् आप याला िमळतो. 

 
ांितक सुभेदार 

ज्याचं्या अंगात काय ाची अंमलबजावणी करण्याची कुवत आहे अशा कायर्क्षम ल करी 
अिधकाऱ्यामंधून ािंतक सुभेदाराचंी⁶¹ िनवड होत असे. अशा यिक्त चािरत्र्य आिण ामािणकपणा यानंी 
संप  असा या अशी सवर्साधारण अपेक्षा असे. ािंतक सुभेदार हे नालायक अथवा दुगुर्णी अस यास 
शहाजहानला ते कधीही सहन होत नसे. जर का अशा सुभेदाराचें वतर्न असमाधानकारक अस यास िंकवा 
त्याचं्याब ल दरबाराकडे तकर्ारी आ यास जरी हे सुभेदार त्याच्या आवडत्या अिधकाऱ्यापैंकी असले तरी 
त्यानंा कामावरून दूर करण्यास तो अनमान करीत नसे. आजम खान आिण शाय ताखान⁶³ यानंा त्याने 
त्याचं्या नालायकीमुळे गुजराथच्या सुभेदारीवरून बडतफर्  केले. त्याच माणे लोकानंी तकर्ारी के यामुळे 
त्याने तरबीयत खानाला का मीरच्या³⁶ सुभेदारीवरून दूर केले. या उलट का मीरच्या रिहवा यानंा 
जफरखान याच्याब ल आवड िनमार्ण झा यामुळे त्याने त्याची नेमणूक का मीरचा सुभेदार हणून केली.⁶⁴ 



 

अनुकर्मिणका 

सुभेदाराची बडतफीर् के याचे आणखी एक उदाहरण वजीर खानाचे होते. जुलूम जबरद ती के याच्या 
आरोपावरून त्याला पजंाबच्या सु यावरून काढण्यात आले.⁶⁵ 

 
सुभेदाराच्या सेवेची मुदत 

ािंतक सुभेदाराचं्या िनयुक्तीची मुदत ही बादशहाच्या मजीर्वर अवलंबनू असे.⁶⁶ सुभेदाराचं्या 
बद या ज्या तत्वावर होत असे एखादे समान तत्व त्यामधून काढता येणे शक्य नाही. परंतु एक गो  वच्छ 
आहे आिण ती ही की त्येक महवत्त्वाकाकं्षी आिण कायर्क्षम यिक्तला या अितशय महत्वाच्या जागेवरून 
अिधकार गाजिवण्याची संधी िदली जाई. 

 
ांितक सुभेदारांचे अिधकार 

ािंतक सुभेदारानंा जी कामे पार पाडावी लागत त्याचें वरूप तीन कारचे होते: १) मु की, २) 
न्यायालयीन आिण ३) ल करी.⁶⁷ त्याच्या मु की अिधकारात तो संपूणर् शासनाचा कायर्कारी मुख होता; 
न्यायालयीन अिधकारात त्याच्याकडे काजी आिण मीर अदल याचं्या िनणर्यावर अपीले ऐकण्याचे काम 
असे; आिण ल करी अिधकारी हणून त्याच्याकडे ातंामधील ल करी तुक ावंर अिधकार चालिवणे आिण 
या तुक ाचं्या देखरेखीचे व त्या उ म ि थतीत ठेवण्याब ल योग्य तो खचर् करण्याचे अशी कामे होती. 
बादशहाकडून ज्याचं्या नेमणुका झा या आहेत असे अिधकारी वगळता इतर दु यम अिधकाऱ्यानंा तो 
बडतफर्  करू शकत असे. बादशहाकडून परवानगी िमळिव यािशवाय देहातं शासनाची िशक्षा तो अंमलात 
आणू शकत नसे. सवर् सामान्य जनतेच्या नागरी ह ाचें पालकत्व त्याच्याकडे होते. त्याच माणे 
शासनामधील अडचणींबाबत चचार् करण्यासाठी जबाबदार अिधकाऱ्याचं्या बठैकी त्याने घ्या यात अशी 
सवर्सामान्यपणे त्याच्याब ल अपेक्षा होती. 

 
िदवाण⁶⁸ हा सु यामधील मुख्य अथर्िवषयक अिधकारी होता. ताित्त्वक दृ ा त्याचे थान 

सुभेदाराशी तुलना करताना दु यम होते परंतु त्यक्षात दजार्च्या दृ ीने तो त्याच्या बरोबरीचा होता. 
 

िदवाण 
त्याची नेमणूक बादशहाकडून पर पर केली जात असे. सुभेदाराच्या कारभारावर नजर ठेवण्याचे 

कामही त्याच्याकडे सोपिवलेले होते. शहाजहानच्या कारिकदीर्त ािंतक िदवाणाकडे एकाच वळेी अनेक 
अिधकाराच्या जागा सोपिव या होत्या. महमद वािरस⁶⁹ याने शखे मूसा िगलानी याचे उदाहरण नमूद 
करून अशी न द केली आहे की शहाजहानच्या कारकीदीर्च्या २१ या वषीर् िगलानीची नेमणूक मु तानचा 
िदवाण, अमीन आिण फौजदार अशी एकाच वळेी झाली होती. अशाच तऱ्हेची अनेक उदाहरणे आप याला 
देता येतील. 

 
आिमल 

आिमल अथवा महसूल गोळा करणारा अिधकारी.⁷⁰ याच्याकडे शतेीच्या सुधारणेबाबतची अनेक 
कामे पार पाडण्याचे काम होते. त्याच्या हाती महसूल आिण कायर्कारी खात्याबाबत अितशय अमयार्द असे 
अिधकार होते कारण ज्या िठकाणी कोतवालाची नेमणूक झालेली नसे तेथे त्याची कामे पार पाडण्याची 
जबाबदारी देखील आिमल याची होती.⁷¹ 
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िबिटकची 
आिमल याला मदत करण्यासाठी दोन अिधकारी होते. (१) िबिटकची⁷² अथवा न दणी अिधकारी 

आिण (२) पोतदार⁷³ अथवा खिजनदार. 
 

पोतदार 
वरील अिधकाऱ्यािंशवाय आणखी एक अिधकारी हणजे ािंतक वािकहनवीस हा होता.⁷⁴ हा 

आपले अहवाल दरबाराकडे िदवाणाच्याकरवी पाठवीत असे. शहाजहानच्या कारिकदीर्त आप याला 
आणखी एका अिधकाऱ्याच्या जागेचा उ ेख िमळतो आिण तो हणजे ािंतक बक्षी. अशावेळी दोन्ही 
अिधकाऱ्याच्या जागा एकाच यिक्तकडे सोपिव या जात.⁷⁵ 

 
सरकार 

ातंाच्या खालोखालचा शासनाचा घटक हणजे सरकार.⁷⁶ अनेक परगणे एकतर् करून हा घटक 
बनिवलेला असे आिण त्याचा कारभार फौजदार ा अिधकाऱ्याकडून केला जाई.⁷⁷ शहाजहान याने 
आप या राज्यारोहणाच्या िदवशी सरकारावंर अनेक नेमणुका के या. समकालीन ऐितहािसक बखरीत 
आप याला ‘फौजदारी-इ-सरकार’ ही सं ा वारंवार आढळते.⁷⁸ 

 
शहाजहानच्या कारकीदीर्त परगणे आिण खेडी याचंा कारभार कसा चालिवला जाई याब ल प  

असा काही उ ेख िमळत नाही. कानंूगो हा परगण्याचा अिधकारी असावा आिण पटवारी हा खे ाचा 
अिधकारी असावा अशी शक्यता संभवते. 

 
न्यायालयीन राज्यकारभार 

वर जो वृ ातं आलेला आहे त्यावरून त्याकाळी न्यायालयीन राज्यकारभार कसा केला जात 
असावा याची क पना करणे किठण नाही. बादशहा हा न्यायखात्याचा मुख होता. त्याच्यासमोर मूळ क  े
चालत आिण त्याच माणे ािंतक न्यायालयाकंडून आलेली अपीलेही चालत. राजधानीमध्ये त्याचा मुख 
कायदेशीर स ागार काजी-उल्-कजा  हा होता आिण ातामंध्ये हेच काम काजी आिण मीर अ ल हे 
करीत.⁷⁹ शहाजहानच्या कारकीदीर्त या दोन्ही जागाचें अिधकार एकाच यिक्तकडे सोपिवले जात. 

 
गु त हेर संघटना 

मोगलाचं्या अितशय उकृ  अशा गु तहेर संघटनेची अनेक युरोपीय वाशानंी तुती केलेली 
आहे.⁸⁰ राजधानीमध्ये गु त हेर खात्याचा मुख वािकहनवीस हा होता. ातंामधे हे काम करण्यासाठी 
दु यम वािकहनवीस याचंी नेमणूक केली जाई आिण शहरामधे हे काम कोतवाल करीत असत. 

 
र ते 

सा ाज्याचे राजधानीचे िठकाण हे अनेक र त्याचं्या मदतीने ातंाबंरोबर जोडलेले होते.⁸¹ यापैकी 
एक र ता पूवकडे बगंालकडे गेलेला होता तर दुसरा पि मेकडे पेशावरच्या िदशनेे गेलेला होता. आणखी 
एक र ता रजपुतान्यातून अहमदाबादकडे आिण तेथून दिक्षणेकडे गेलेला होता. आिण ितसरा र ता 
माळ यातून बुरहाणपूरकडे गेलेला होता. या र त्याचं्या दोन्ही बाजूला सावली देणारी झाडे लावलेली होती 
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आिण ठरािवक अंतरावर िठकिठकाणी सुखसोयीनी युक्त अशी िव ािंत थाने होती. ही िठकाणे हणजे 
वाशानंा आजारीपणात अथवा दम यानंतर अथवा पावसापासून िनवारा आिण आधार देत असे मनॅिरकने 
त्याचें वणर्न केलेले आहे. ही िव ािंत थाने बाधंण्याचा खचर् आजूबाजूच्या खे ामंधून वसूल केल जाई 
अथवा आपली मृती िचरकाल ताजी-तवानी राहावी अशी इच्छा मनात बाळगून असणारे राजघराण्यातील 
पुरूष अथवा ीमंत आिण बलशाली यिक्त ही िठकाणे बाधंण्याचा खचर् देत असत.⁸² 

 
र त्यांची सुरिक्षतता 

वासी आिण यापारी याचं्यासाठी हे र ते सुरिक्षत ठेवण्याची सरकार योग्य कारे काळजी घेत 
असे.⁸³ िदवसा उजेडी होणाऱ्या चोऱ्यािंवरूध्द संरक्षण देण्याची जबाबदारी फौजदाराकडे असे. र त्याचंी 
सुरिक्षतता राखण्यासाठी इ र थािनक अिधकाऱ्यानंी त्याला मदत करावी अशी अपेक्षा असे. तरी देखील 
धमकी देवनू पैसे लुबाडणे अथवा चोऱ्या माऱ्या याचें कार वारंवार होत असलेले आप याला आढळून 
येतात. परंतु जे हा थािनक अिधकाऱ्यानंा गुन्हेगारानंा शोधून काढण्यात अपयश येई ते हा त्याचं्या 
अिधकार कके्षत आलेले नुकसान भरून काढण्याची सक्ती त्याचं्यावर केली जाई अथवा त्यानंा बडतफर्  केले 
जाई.⁸⁴ 

 
ज्या िशके्षला ह ीच्या काळात आपण पशुतु य िशक्षा असे हणू अशा िशके्षचे अनेक कार त्याकाळी 

अि तत्वात होते. त्या काळच्या फौजदारी काय ाचा आ  हेतु सुधारणावादी अथवा मानविहतवादी न हता 
तर या हेतूचे वरूप सूडात्मक असे होते. त्याच माणे गुन् ाच्या माणात िशक्षा िदली जात आहे िंकवा 
नाही याकडे फारच थोडे लक्ष िदले जाई. अवयव च्छेदन, मानखोडा, चाबकाने मारणे आिण (मनुचीने जे 
सािंगतले आहे त्यावर िव ास ठेवावयाचा अस यास) िंवचू, आिण सपर्दंश हे सवर्साधारणपणे िशके्षचे कार 
होते.⁸⁵ 

 
तुरंूग 

ग्वा हेर, रणठंभोर, आिण बहुधा रोहटास या िक याचंा उपयोग राजकीय गुन्हेगारानंा 
ठेवण्यासाठी राज्य तुरंूगासारखा करण्यात येई, परंतु सवर्सामान्य अपराध्यासंाठी थािनक तुरंूग होते. 
त्यानंा बदंीखाना असे हणत. मनॅिरकने यापैकी एका तुरंूगाची हकीगत िदली आहे. तो हणतो की कै ानंा 
खाटा वापरण्याची परवानगी नसे परंतु त्यानंा खाजगी िरत्या औषधोपचार करून घेण्यासाठी परवानगी 
िदली जाई.⁸⁶ 

 
डाक चौकी 

ातंामंधून दरबारामध्ये बात या पोहोचिवण्यासाठी सोयी कर अशा ट यावंर अितशय जलद अशा 
जासुदाचंी िनयुक्ती केली जाई. ही जी संघटना होती ितला डाक चौकी या नावाने ओळखत असत.⁸⁷ 
मोगल शासनाचे िवशषे अंग हणजे त्या शासनाचे ल करी वरूप हे होय. 

 
मोगल शासनाचे वरूप हे ल करी का होते? 

ाचे कारण हणजे पिह या थम मोगलकालीन लोकसंख्येचे वरूप⁸⁸ आिण दुसरे हणजे 
शासनामधे काही बाबीबाबत काहीतरी खास असू शकते या क पनेचा अभाव. मध्ययुगीन कालखंडातील 
बहुसंख्य लोक हे वृ ीने युयुत्सु होते आिण आ ापालन आिण शरणागित या गो ीब ल आजच्यापेक्षा 
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त्याचं्या मनात अिधक ितटकारा होता. अशा तऱ्हेची उध्दट वृ ी त्या काळी अि तत्वात होती आिण त्याला 
पुरावा हणजे अगदी राजधानीच्याजवळ असले या दोआब सारख्या देशातील थािनक बडंाळी मोडून 
काढण्याठी राज्यकत्यार्ंकडून वारंवार मोिहमा हाती घेण्यात आ या हा होय. त्या िशवाय आिमल या 
अिधकाऱ्याला महसूल गोळा करण्याचे कामी मदत करण्यासाठी ातंामधील मुख िठकाणी सैन्य ठेवण्यात 
आलेले असे. 

 
खास नैपुण्याचा अभाव 

शासनाचे शा  हे अजून बा याव थेत होते आिण शासनाच्या िविश  भागातच अिधकाऱ्याचं्या 
एखा ा गटाने नैपुण्य संपादन करण्याची क पना ते हा न हती. या उलट त्येक अिधकारी हा ल करी व 
त्याचबरोबर मु की कतर् ये पार पाडण्यात िततकाच कायर्क्षम आहे असे समजले जाई⁸⁹ आिण सरकारी 
सेवचेे वरूप हे िवशषेेकरून ल करी अस याने संपूणर् राज्य कारभाराला ल करी उठाव ा त झाला. 
शहाजहानच्या कारिकदीर्त सदर् हा देखील ल करी अिधकारी होता आिण आप या ल करी हु ानुसार तो 
आपला पगार काढीत असे.⁹⁰ 

 
मनसबदारी पध्दत 

राज्याची संपूणर् ल करी संघटना ही िजला मनसबदारी पध्दत हणता येईल ितच्यावर अवलंबनू 
होती. मनसब ा सं ेचे प ीकरण देताना आयिर्वन असे हणतो की ितचा उ ेश े त्व ठरिवणे आिण 
वतेनाचा कर्म िनि त करणे हा होता. एखा ा िविश  अिधकाराच्या जागेचा वापर करणे असा अथर् त्यात 
अिभ ेत होता असे न हते. मनसब ा श दाचा अथर् फक्त त्या अिधकाराच्या जागेवरील अिधकारी 
राज्याच्या चाकरीमधे होता आिण गरज पडेल ते हा शासनाला पािहजे ती सेवा देण्याचे त्याच्यावर बधंन 
होते, या पलीकडे अिधक लावता येणार नाही.⁹⁰ मनसबदारीच्या पध्दतीच्या मुळाशी क पना ही अशी होती. 
ताित्वक दृ ा बिघत यास या पध्दतीचे वरूप अितशय साधे होते. परंतु त्यक्षात ही पध्दत इतक्या 
गुंतागुंतीने भरलेली होती की अजून देखील या गुंतागुंतीची पूणर्पणे उकल आलेली नाही. 

 
पध्दतीचा उ ेश 

अकबराने मनसबदारी पध्दत त्याच्या ल करी अिधकाऱ्याचं्याकडून होणारी लबाडी आिण पैशाचा 
अपहार ही टाळण्याकिरता आिण त्याच्या ल करी संघटनेला थैयर् ा त करून देण्यासाठी सुरू केली. 
त्याच्या कारिकदीर्मध्ये दाघ-ओ-ताशीह (घो ाला डाग देणे) या बाबतचे जे कायदे कानून होते.⁹² त्याचें 
अितशय कडकपणे पालन केले जात अस याने मनसबदाराचा दजार् आिण त्यक्षात त्याने हाताखाली 
बाळगलेले सैिनक याचं्यामधे िनि तपणे अनुरूपता संपादली जाई. परंतु त्याच्यानंतर गादीवर आले या 
बादशहाचं्या कारिकदीर्त काही न याने िनमार्ण करण्यात आले या ल करी हु ामुंळे िसध्दातं आिण 
व तुि थती यामधे फार मोठी तफावत िनमार्ण झाली. 

 
सवार हु ा 

यापैकी पिहला हु ा हणजे सवार हा होता. हा हु ा तसे पािहले तर अकबराच्या कारकीदीर्च्या 
अखेरच्या वषार्त अि तत्वात आला. हा हु ा अितशय कृपण अशा वृ ाचं्या अिधकाऱ्यानंा िदला जात असे.⁹³ 
परंतु अकबरानंतर गादीवर आले या त्याच्या वारसाचं्या कारकीदीर्त या हु ाचे वरूप सवर्सामान्य झाले. 
हा हु ा देण्याचा उ ेश एखा ा अिधकाऱ्याच्या हाताखालील सैिनकाचं्या संख्येत त्याला कोणतेही अितिरक्त 
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नैपुण्य न देता वाढ करण्याचा असे. जे हा एखा ा अिधकाऱ्याला असे नैपुण्य िमळत असे ते हा त्याच्या मूळ 
हु ाला जात असे हणत आिण अितिरक्त हु ाला सवार असे हणत. 

 
जात आिण सवार या श दांचे महत्वः लॉचमन 

जात आिण सवार या दोन श दाचंा िवशषे अथर् काय आहे यावर फार मोठे मतभेद आहेत. लॉचमन 
याचे मत आहे की जात ा श दामधे एखा ा मनसबदाराने आप या हाताखालील सैिनकाचंी संख्या िकती 
ठेवावयाची असा अथर् अिभ ेत आहे आिण सवार या श दात त्याच्या हाताखाली िकती सैिनक त्यक्षात 
बाळगलेले आहेत हा अथर् अिभ ेत आहे. लॉचमन आणखी असे हणतो की मनसबदार हा आपले वतेन 
आप या जात या हु ा माणे काढीत असे.⁹⁴ परंतु दोन कारणामुंळे हे मत अगर्ा  आहे. पिहले कारण 
हणजे ज्या कारणासाठी सवार हा हु ा िनमार्ण करण्यात आला त्या पाठीमागचा उ ेश यामुळे ढासळून 
पडतो आिण दुसरे कारण हणजे काही िविश  अिधकारी असे होते की त्याचंा फक्त जात हाच हु ा होता. 
अशा पिरि थतीत जर का आपण लॉचमनचे मत वीकारले तर त्यातून असा अथर् िनघेल की ज्याचंा हु ा 
फक्त जात हा होता त्यानंा जात आिण सवार हे दोन्ही हु े असले या अिधकाऱ्यापेंक्षा अिधक सैन्य बाळगणे 
भाग होते आिण तसे के याने त्याचंा दजार् कमी होत होता. 

 
आयिर्वन 

आयिर्वन याने या बाबतीत असा िवचार कट केला आहे की एखा ाला सवार हा हु ा देणे हणजे 
त्याचा अिधक सन्मान के यासारखे होते आिण जात हा हु ा असले या अिधकाऱ्यापेक्षा त्यक्षात त्याच्याकडे 
िकती घोडे वार अिधक होते हे त्यातून कळत असे.⁹⁵ हा दृि कोन तीन कारणासाठी असमथर्नीय ठरतो. 
पिह या थम जर का हा दृि कोन आपण वीकारला तर मोगल फौजेची एकंदर संख्या क पनातीत अशा 
आक ापलीकडे जाऊन पोहोचेल. दुसरे कारण हणजे जर का ज्या अिधकाऱ्याचा सन्मान करण्यात 
आलेला आहे त्याने जादा घोडे वार आप याजवळ बाळगाव ेअसा याचा अथर् असला तर हा सन्मान हणजे 
त्याच्या दजार्त िवशषे वाढ होण्याचे ऐवजी त्याच्यावर एक कारचा जादा भार टाकण्यासारखे होणार होते. 
ितसरे कारण हणजे काही अिधकाऱ्याचं्या बाबतीत मनसबदाराने बाळगले या घोडे वाराचंी संख्या 
राजपुतर्ाने बाळगले या घोडे वाराचं्या संख्येपेक्षा मोठी होते आिण ही गो  अशक्य ाय होती. 

 
डॉ. ितर्पाठी 

डॉक्टर आर. पी. ितर्पाठी यानी या नाची अितशय सागंोपागं अशी चचार् केलेली आहे आिण 
त्यानी असे अनुमान काढले आहे की सवार हा दजार् एखा ा अिधकाऱ्याचा सन्मान करण्यासाठी िदला जात 
असून त्याकिरता त्या अिधकाऱ्याला जादा भ ा िदला जात असे. परंतु त्यानुसार घोड वाराचंी संख्या 
बाळगण्याचे बधंन त्याच्यावर नसे.⁹⁶ दुसऱ्या श दात सागंायचे झा यास सवार हा दजार् आिण त्यक्षात 
घोडे वाराचंी बाळगण्यात येणारी संख्या याचंा काही संबधं न हता. या संख्येचे िनयमन फक्त जात या 
दजार् माणे होत असे. कोणत्याही अिधकाऱ्याला त्याच्या सवार या दजार्ब ल दर घोडे वारापाठीमागे िकती 
भ ा िदला जात होता तो मु ा अजून वादगर् त आहे. 

 
दो अ प िसह अ प 

सवार ा दजार्पेक्षा आणखी अिधक अशा पुढील दजार्ंची िनिर्मती जहाग़ंीरच्या कारकीदीर्त झाली. 
या पाठीमागचा उ ेश त्या मनसबदाराने वतःच्या हाताखाली जी एकंदर संख्या बाळगावयाची होती ितचा 
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काही भाग अथवा ती संख्या पूणार्ंशाने दाखिवणे असा होता हणजे दो अ प िसह अ प. पादशाहनामा⁹⁷ या 
गंर्थात असा प  उ ेख आहे की दो अ प िसह अ प हा हु ा असले या अिधकाऱ्याने बाळगावयाची 
घोडे वाराचंी संख्या ही सवार हु ा असले या तशाच अिधकाऱ्याने बाळगावयाच्या संख्येच्या दु पट होती. 
उदाहरणाथर् ५००० जात आिण ५०००सवार ही मनसब असले या अिधकाऱ्याने ३०० िसह अ प वार, ६०० 
दो अ प वार आिण १०० एक अ प वार बाळगावे अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याच्या मनसबीत ५००० जात 
आिण ५००० सवार दो अ प िसह अ प अशा तऱ्हेने जर वाढ करण्यात आली तर त्याने ६०० िसह अ प, 
१२०० दो अ प आिण २०० एक अ प अशा तऱ्हेने वार बाळगावते अशी अपेक्षा होती. परंतु या िठकाणी एक 
गो  ध्यानात ठेवण्याजोगी आहे की ज्या मनसबदाराने पूणर्पणे दो अ प िसह अ प या िनयमानुसार वार 
बाळगावयाचे होते अशा मनसबदाराचंी उदाहरणे फारच थोडी होती. 

 
मनसबदारीतील भेदामुळे िनमार्ण झालेली फार मोठी तफावत 

वर उ ेिखले या मनसबदारीचे जे कार होते त्यामुळे त्यक्षात कोणाही मनसबदाराने त्याच्या 
दजार्नुसार बाळगावयाची वाराचंी संख्या आिण त्यक्षात तो बाळगत असले या वाराचंी संख्या यामधे 
फार मोठी तफावत घडवनू आणली. अशा तऱ्हेची पिरि थती योग्य कारे सुधारून यावी याकरता 
शहाजहानने आप या कारिकदीर्च्या िवसा या वषीर् बऱ्याच कारचे वटहुकूम काढले.⁹⁸ 

 
शहाजहानने काढलेले वटहुकूम 

वरील न या हुकूमानुसार ज्या मनसबदाराची जहागीर िंहदु तानामधे आहे त्याने त्याच्या 
मनसबीनुसार बाळगावयाच्या वाराचं्या संख्येपैकी एक तृतीयाशं वार बाळगावयाचे होते. उदाहरणाथर् 
३००० जात आिण ३००० सवार या माणे मनसब असले या अिधकाऱ्याने डाग देण्यासाठी फक्त एकहजार 
वार आणावयाचे होते. परंतु जर का त्याची नेमणूक िंहदु तानाबाहेर असले या ातंात झाली तर त्याला 
आप या मनसबीच्या फक्त एक चतुथार्ंश इतकीच वाराचंी संख्या बाळगावयाची होती. यामधे पुढे आणखी 
घट करण्यात आली आिण ती हणजे बा खच्या मोिहमेच्या वळेी. ते हा हे माण एक पचंमाशं असावे असे 
ठरिवण्यात आले. 

 
ल करातील वेगवेगळे दज 

शहाजहानच्या कारिकदीर्च्या शवेटच्या दशकात सवार्त मोठी मनसब राजपुतर् दारा याच्याकडे 
होती. तो ४० हजार जात आिण २० हजार सवार इतक्या मनसबीचा अिधकारी होता. हे सवर् वार दो अ प 
िसह अ प या वगार्त मोडणारे होते. राजघराण्याच्या बाहेर कोणत्यािह अिधकाऱ्याने ा त करून घेतलेला 
सवार्त मोठा दजार् हणजे ७ हजार जात आिण ७ हजार सवार हा होता. आसफखान याची मनसब ९ हजार 
जात आिण ९ हजार सवार होती. परंतु त्याचे उदाहरण हे अपवादात्मक होते. तो बादशहाचा सासरा होता 
आिण त्याला िंसहासन िमळवनू देण्याच्या कामात त्याचा फार मोठा पुढाकार होता. बादशहाच्या 
कारिकदीर्च्या ितसा या वषार्च्या अखेरीला ७ हजार जात आिण ७ हजार सवार अशी मनसब असलेले फक्त 
तीनच अिधकारी होते, आिण ते हणजे अली मदार्नखान, सैदखान आिण इ लामखान.⁹⁹ 

 
ल करातील दजार्ंचे वगीर्करण 

मनसबदाराचंी जात आिण सवार या दजार्च्या आधारावर आणखी जी िवभागणी झाली होती, ती 
तीन दजार्ंमधे झाली होती. याला अपवाद हणजे ५ हजारापेक्षा ज्याचंी मनसब अिधक आहे असे अिधकारी 
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होते त्यानंा या वगीर्करणातून वगळण्यात आले होते.¹⁰⁰ जर का ५ हजाराखालील जात आिण सवार याचें 
दज सारखे अस यास तो अिधकारी पिह या वगार्चा आहे असे मानले जाई. जर का सवार दजार् हा अधार् 
िंकवा अध्यार्हून अिधक असला तर तो अिधकारी दुसऱ्या वगार्चा आहे असे मानले जाई. परंतु जर का सवार 
दजार् हा अध्यार्पेक्षा कमी असेल तर तो अिधकारी ितसऱ्या वगार्चा समजला जाई.¹⁰¹ 

 
ल करातील दजार्ंची कर्मवारी 

३ हजार जात पासून ७ हजार जात पयत ल करातील दजार्ंच्या कर्मवारीमधे १ हजाराने फरक 
पडत असे. ज्याची मनसबदारी ३५०० आहे असा फक्त एकच अिधकारी होता. १ हजारापासून ते २५०० 
पयत या फरकाचे माण ५०० एवढे असे आिण १००० पासून खाली ५०० पयत हा फरक १०० चा असे. या 
सवर् घटनावंरून आप याला असे िदसून येईल की मनसबदारीचा सवार्त खालचा दजार् हा ५०० चा होता. 
५०० मनसब ही सा ाज्यात दूरवर पसरलेली होती आिण शहाजहानच्या कारिकदीर्त हा दजार् असले या 
मनसबदाराचंी संख्या सवार्त अिधक होती.¹⁰² 

 
तनखे 

ज्यानंा वषार्तील बाराच्या बारा मिहने तनखा िदला जाई असे मनसबदार फारच थोडे होते. 
शहाजहानच्या कारिकदीर्च्या उ राधार्त वषार्तून १० मिहने पगार हीच मयार्दा होती.¹⁰³ तरीदेखील या 
िठकाणी एक िवशषे नमूद करण्यासारखी गो  हणजे जे हा अली मदार्न खान याची ७ हजार जात आिण ५ 
हजार सवार या दजार्चा मनसबदार हणून नेमणूक झाली आिण यापैकी ५ हजार वार हे दो अ प िसह 
अ प या दजार्चे होते ते हा देखील त्याचा तनखा वषार्ला ३० लक्ष रुपये इतका ठरवनू देण्यात आला आिण 
हे वषर् १२ मिहन्याच्या िहशोबा माणे गणती करण्यात आले.¹⁰⁴ कधी कधी बादशहाची खास मजीर् हणून 
एखा ा अिधकऱ्याला त्याच्या दजार्ने ठरवनू िदले या माणापेक्षा देखील अितिरक्त भ ा िदला जाई. असा 
अितिरक्त भ ा आसफखान अली मदार्नखान या दोघानंाही िदलेला होता.¹⁰⁵ 

 
िवशेष हु े  

जात आिण सवार या दजार् यितिरक्त आणखीही काही असे दज होते की ज्यावर लायकी 
असले या अिधकाऱ्याचंी िनयुक्ती केली जाई. सवर्साधारणपणे तुमन ओ-तूघ या हु ावर केवळ 
राजपुतर्ाचीच िनयुक्ती केली जाई. परंतु ७ हजार जात–सवार यापेक्षा ज्याची मनसब कमी नाही अशा 
मनसबदाराला देखील वरील हु ा देण्यात येत असे.¹⁰⁶ त्याच माणे िनशाण आिण नौबत ही िचन्हे देखील 
उ  पद थ अिधकाऱ्यासंाठी राखून ठेवली जात.¹⁰⁷ माही मराटीब हा हु ा फक्त दिक्षणी अिधकाऱ्यासाठीच 
राखून ठेवलेला होता.¹⁰⁸ 

 
सेना िवभागाची पाहणी 

मनसबदारानंा आपाप या हाताखाली सेना मुखाने ठरवनू िदले या कालाविधनंतर पहाणीसाठी 
आणावे लागत असत.¹⁰⁹ ज्याना जहागीर िदलेली असे त्याचं्या सेनािवभागाचंी वषार्तून एकदा पहाणी होई 
आिण त्याना याबाबतीत सवलत हणून ६ मिहन्याचंा कालाविध देण्यात येत असे. परंतु नकदी अथवा 
ज्याचंा तनखा रोख रकमेत िदला जाई ते आपले सेनािवभाग दर सहा मिहन्याने पहाणीसाठी आणीत. 
त्यानंा सवलत हणून जो कालाविध िदला जाई तो फक्त दोन मिहन्याचंा असे. 
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मनसबदार-बादशहाच्या त्यक्ष चाकरीत आिण दरबारातील सेवेत 
राज्यातील मनसबदाराचं्या हाताखालील सेनािवभाग हे एका िठकाणी ि थर असे कधीही नसत. 

त्याच माणे त्यानी दरबारात बादशहाचे सेवसेाठी नेहमी रूजू असाव,े अशीही त्याचं्याकडून अपेक्षा नसे. वर 
उ ेिखले या माणे ल करी कामकाजा माणे मुलकी कामकाजे पार पाडण्यासाठी सुध्दा त्याचंी िनयुक्ती 
केली जात असे. उ  दजार्चे जे मनसबदार असत त्याचंी नेमणूक ातंाचे सुभेदार हणून केली जात असे 
अथवा वाय य सरह  ातंावरील मोिहमाचें मुख्य अिधकारी हणून त्याचंी िनयुक्ती होई. जे हा मनसबदार 
आपली कामिगरी पार पाडण्यासाठी दरबारापासून दूर जात असत ते हा त्याचंा उ ेख तैनात असा केला 
जाई.¹¹⁰ परंतु जे मनसबदार राजधानीच्या िठकाणीच कामासाठी रहात असत त्याचंा उ ेख हािजररकाब 
असा केला जाई.¹¹¹ त्याचं्याकडे चौकीवर पहारा बसिवण्याचे आिण बादशहाच्या हुकुमा माणे इतर कामे 
पार पाडण्याची जबाबदारी असे. 

 
अहदी 

मनसबदारीची पध्दती ही मुलतः अ त्यक्षरीत्या ल करात िशपायाचंी भरती करण्याची जी योजना 
असे त्यावर आधारलेली होती. बादशहा हा त्येक अिधकाऱ्याचा दजार् ठरिवत असे आिण त्यानंतर आप या 
दजार्ला अनुरूप अशी िशपायाचंी भरती करणे हे त्या अिधकाऱ्याचे काम असे. परंतु राज्याच्या सैन्यात 
िशपायाचंी त्यक्षरीत्या देखील भरती होई. अशा तऱ्हेने भरती झाले या िशपायानंा ‘अहदी’ अथवा उ  
कुल थ वार या नावाने ओळखले जाई आिण त्या सवार्ंचा एक ठा उ ेख घरगुती घोडे वार या 
सवर्साधारण िकताबाखाली केला जाई. सवर्सामान्य िशपायापेंक्षा त्यानंा िदला जाणारा तनखा हा अिधक 
चागंला असे. 
 
अिनयमीत सेना िवभाग 

सैन्याचा जो आणखी एक िवभाग होता त्याचा उ ेख आप याला अिनयमीत सेनािवभाग असा 
करता येईल. ¹¹³ यामधे रजपुतान्यामिधल माडंिलक अिधपती आिण इतर जमीनदार यानंी भरती केले या 
वाराचंा समावशे होत असे. परंतु ज्या अिधकाऱ्यानंा अिधकृत मनसबदारीमध्ये समािव  करून घेतले 
असेल त्यानंा आप या जातीनुसार त्यानंी केले या भरती िशवाय त्याचं्या दजार्नुरूप ठरवनू िदले या 
वाराचंी संख्या बाळगण्याचे बधंन असे. 

 
ल कराची वेगवेगळी खाती 

या चडं ल करी संघटनेच्या चार शाखा होत्या. या शाखा हणजे पायदळ, घोडदळ, तोफखाना 
आिण आरमार. 

 
पायदळ 

सेना िवभागाचे एक लढाऊ अंग हणून पायदळाला जे महत्त्व होते ते कमी झाले होते.¹¹⁴ आताचे 
पायदळ हणजे एखा ा संिम  संघटनेसारखे असून त्यामधे काही लढाऊ आिण मो ा संख्येने असले या 
िबनलढाऊ अथवा बाजारबुणगे याचंा समावशे होता. हे बाजार बुणगे हणजे िखदमितया, दरबान अथवा 
पहारेकरी, कहार अथवा पालखी वाहून नेणारे, पहलवान अथवा म  आिण मेवरा अथवा गु त हेर. 
पायदळाच्या लढाऊ िवभागात समिशरबाज अथवा कसलेले भाडोतर्ी योध्दे आिण बकदाज अथवा 
िनशाणबाजी करणारे याचंा समावशे होता.¹¹⁵ 
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घोडदळ 

परंतु ल करी संघटनेची अितशय महत्वाची शाखा हणजे घोडदळ ही असून मनसबदारी पध्दतीची 
ती एक मुख आधार तंभ होती. त्येक घोडे वाराने योग्य जातीचा घोडा बाळगावा आिण त्याला नेमून 
िदले या संख्येनुसार त्याने घोडे बाळगाव ेया िवषयी फार मोठी दक्षता घेतली जाई.¹¹⁶ सवर्सामान्यपणे 
त्येक िशपायाला दोन घोडे बाळगावयाला लागत, एक त्यक्ष चाकरीसाठी आिण दुसरा िशलकी 
ठेवण्यादाखल. साराशं तसे पािहले तर मोगलाचें घोडदळ हे कायर्क्षम आिण अितशय संघटीत असे होते. 
बिर्नयर याने मोगलाचं्या घोडदळाची यथायोग्य अशी शसंा केली आहे.¹¹⁷ 

 
तोफखाना 

शहाजहान याच्या कारिकदीर्त तोफखान्याची सुतेर् मुख्यत्वकेरून युरोिपयन,¹¹⁸ डच, इंिग्लश, 
पोतुर्गीज आिण च याचं्या हातात होती. तोफखान्याचे दोन कार होते, एक भारी आिण एक हलका. 
शहाजहान कालीन हलक्या तोफखान्याचा बदंोब त अितशय उ म कारचा होता, असे मत बिर्नयर याने 
कट केले आहे.¹¹⁹ परंतु भारी तोफखाना हा अकायर्क्षम होता आिण समकालीन पिर्शयन तोफखान्याशी 
तुलना करताना किन  ितचा होता. 

 
आरमार 

शहाजहानच्या काळात मोगलाचे आरमार फारसे नाव घेण्यासारखे न हते.¹²⁰ वहातुक 
करण्यासाठी जहाजाचंा जो लहानसा कािफला होता त्याला नवार   असे हणत. तथापी दोन संगी, 
एकदा हुगळीच्या पोतुर्गीजािंवरूध्द¹²¹ आिण त्यानंतर पुन्हा एकदा आसाम मधील युध्दात¹²² या आरमाराचा 
उपयोग ल कराचे लढाऊ अंग हणून करण्यात आला. 

 
महसुलाबाबत यव था 

ल करी संघटनेच्या खालोखाल परंतु िततकेच महत्वाचे राज्यकारभाराचे अंग हणजे 
महसुलाबाबतची यव था. समकालीन इितहास गंर्थामधे जे काही तुरळक उ ेख आलेले आहेत त्यावरून 
आप याला असे िदसून येते की शहाजहान हा शतेकऱ्याचं्या सुि थतीब ल अितशय दक्ष होता¹²³ महसुल 
वसुल करणारे जे अिधकारी असत त्याचं्या जुलूम जबरद ती मधून शतेकऱ्यानंा िदलासा िमळावा हणून 
त्याने काि मर मधील काही बेकायदेशीर कर र  केले.¹²⁴ शहाजहान याच्या कारिकदीर्तील िवशषे 
उ ेखनीय गो  हणजे ते हा शतेीला पाणी पुरवण्याकरता बाधंण्यात आलेले अनेक कालवे ही होय.¹²⁵ 

 
झबती पध्दती 

परंतु शहाजहानच्या कारिकदीर्त महसुलाच्या यव थेबाबत जी सवर्साधारण पध्दत अि तत्वात 
होती ितच्यामध्ये आिण अकबराने सुरू केलेली आिण पिरपूणर् केलेली जी पध्दत होती ितच्यामधे मुलतः 
फारमोठा फरक आहे. अकबराने सुरूकेलेली झबती अथवा िनयामक पध्दती िहचा उ ेश जहािगरी पध्दती 
नाहीशी करणे आिण जिमन कसणाराबंरोबर त्यक्ष संबधं थािपत करणे हा होता. या पध्दतीचे मख्य 
िवशषे हणजे मोजणी आिण गणती हे होते. या पध्दतीनसार शतेकऱ्याने देण्याचा वसुल हा रोखीत 
घ्यावयाचा होता आिण सरकारकडून शतेकऱ्याकडील मागणी ही एकूण उत्प ाच्या ⅓ इतकी ठरिवण्यात 
आलेली होती. तथािप या िठकाणी एक गो  नमूद करणे जरूर आहे आिण ती हणजे मोगल सा ाज्याच्या 
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ज्या ातंामंधे शासन यवि थतपणे थािपत झालेले होते तेथेच झबती पध्दती चलीत होती.¹²⁷ बगंाल, 
िंसध, काबलू, खानदेश आिण काि मर हे ातं या पध्दतीच्या त्यक्ष या तीच्या मयार्देपलीकडे होते. या 
ातंामधे महसुल गोळा केला जात असे तो घ ाबक्ष अथवा¹²⁸ पीक िवभागणीच्या पध्दतीनुसार, अथवा 
न क¹²⁹ िंकवा गट आकारणी पध्दती नुसार. पिह या पध्दतीत शतेकऱ्याबंरोबर त्यक्ष संबंधाची शक्यता 
होती तर दुसऱ्या पध्दतीत तशी शक्यता न हती. 
 
शहाजहानच्या कारिकदीर्त झालेले बदल 

शहाजहानच्या कारिकदीर्त जहािगरी पध्दतीचे जे पुनरू ीवन झाले त्यामुळे झबती पध्दतीच्या 
जणूकाही मुळावरच हार केला गेला. सा ाज्याचा जवळजवळ सात दशाशं भाग मक्त्याने देण्यात आला 
आिण¹³⁰ त्यानुसार खालसा जिमनींचे ( त्यक्ष शासनाच्या अिधकाराखाली असले या जिमनी) के्षतर् मो ा 
माणावर कमी झाले. गट मोजणीची पध्दती ही अपवादात्मक होण्याऐवजी ितला सवर्मान्य असे रूप ा त 
झाले,¹³¹ आिण सरकारकडून होणारी मागणी ही एक तृितयाशंावरून िन यावर गेली. शतेकऱ्यावरील 
बोजात अिधक वाढ झाली कारण त्यक्ष शतेीखाली असले या जमीनीपोटी त्याला सारा भरावा लागे 
इतकेच न हे तर त्याच्या ता यात असले या जिमनीब ल देखील.¹³² अशातऱ्हेने जिमनीपासून येणऱ्या 
महसुलाचे उत्प  चाळीस कोटी रूपया पयत वाढले.¹³³ 
 
दिक्षणेमधील दु काळ 

शहाजहानच्या कारिकदीर्त दिक्षणेमधे अितशय कडक असा दु काळ पडला होता आिण त्याच माणे 
पजंाब आिण काि मरमधे धान्याची थोडी फार टंचाई िनमार्ण झाली. १६३०–३१ साली पडले या दु काळाचे 
अितशय दुरगामी असे पिरणाम झाले. या दु काळाचे अितशय झळ गोवळक डा, अहमदनगर, गुजरात 
आिण माळ याच्या काही भागानंा लागली. समकालीन जे इितहास गंर्थ उपल ध आहेत त्यामधे या 
दु काळात जी भयानक हत्या झाली व दिक्षणेतील लोकानंा जे भयंकर दुःख सहन करावे लागले त्याब ल 
दयाला हेलावनू सोडणारे असे वृ ान्त आहेत. “भाकरीच्या एका तुक ाकरता लोक आपला जीव 
देण्यास तयार होते परंतु िवकत घेण्यालाच कुणी पुढे येत न हता; आपला दजार् एका साखरेचा ख ा 
बदली देण्याची तयारी असे पण कोणाला त्याची पवार् नसे...... बराच काळपयत कुत्र्याच्या मासापोटी 
बकरीचे मास िवकले जाई आिण मृत माणसाचंा हाडाचे केलेले चूणर् िपठात िमसळून त्याची िवकर्ी होई. 
माणसे माणसानंा खाऊ लागली आिण वतःचा मुलाचे मास त्याच्यावरील ेमाचा बळी घेऊ लागले. गरीब 
आिण िनवार्सीत याच्यासाठी भोजनगृहे आिण धमर्शाळा उघडण्याचे आदेश बादशहाने िदले. त्येक 
सोमवारी बुरहाणपुरच्या गोरगिरबात ५००० रुपयाचंी खैरात केली जाई आिण अहमदाबादेत मो ा 
माणावर सारामाफी करण्यात आली.”¹³⁴ 

 
काि मर 

१६४१ मधे झाले या अितवृ ीमुळे काि मर मिधल खरीप िपकाचंी फार मोठी हानी झाली, आिण 
पिरणामी फार मोठी धान्यटंचाई िनमार्ण झाली. जवळ-जवळ ५०००० लोक परागंदा झाले आिण ते हा 
दरबार ि थत असले या लाहोरमधे त्यानी थलातंर केले. बादशहासमोर आपली दैन्याव था सागंण्यासाठी 
ते एक ा होऊन झरोखा िखडकीसमोर येऊन ठाकले. शहाजहानने त्याचं्यात वाटण्यासाठी एक लक्ष रुपये 
देण्याचा आिण दररोज दोनश े रुपयाचें अ  त्याना िशजवनू देण्याचा वटहुकूम काढला. काि मरमधे 
दु काळी कामावर खचर् करण्यासाठी हणून ३०००० रुपये तरिबयत खानाकडे पाठवनू िदले आिण भाजी 
भाकरी वाटपासाठी पाच वयंपाकगृहे उघडण्याचा त्याला हुकूम िदला. परंतु तरिबयत खानाला पिरि थती 
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आटोक्यात आणण्यात अपयश आले आिण हणून त्याच्या जागेवर जफरखानाची नेमणूक करण्यात आली. 
बादशहाने दु काळी कामासाठी आणखी २०००० रुपये जफरखानाला मंजूर केले.¹³⁵ 
 
पंजाब 

१६४६ मधे पाऊस कमी पड याने पजंाबात दु काळ पडला. बादशहाच्या आ ेने िशजिवलेले अ  
लोकानंा वाटण्यासाठी ान्तामधे दहा भोजनगृहे ा थािपत करण्यातं आली आिण स यद जलाल याला 
गरीब आिण िनवार्सीत याचं्यामधे १०००० रुपये वाटण्या साठी िनयुक्त करण्यात आले. िवकर्ी करण्यात 
आले या मुलासंाठी मो ा रकमा सरकारने भर या आिण त्याना त्याचं्या पालकाचं्या वािधन केले. १६४७ 
च्या फे ुवारीमधे पजंाबमिधल दु काळी कामासाठी बादशहाने आणखी ३०००० रुपये मंजूर केले.¹³⁶ 
 
शासनाची अि मता 

शहाजहानच्या शासकीय कारभारासाठी जी शासकीय यंतर्णा होती ितचा आतापयत आढावा 
घेण्यात आला. आता या यंतर्णे पाठीमागची जी आि मता होती ितचे पिरशीवन करणे जरुरीचे आहे. पिहला 
जो बदल दृि स येतो तो हणजे शासकीय यंतर्णेच्या धािर्मक दृि कोनातील. घ ा याच्या का ा माणे 
आता या दृि कोनाचे माप िनि तच दुसऱ्या टोकाला झुकले होते. मुसलमानी रुढी आिण िरती िरवाजाचें 
पुनरुत्थापन के याब ल इितहासकार शहाजहानची वारेमाप तुती करतात. िसजदा पध्दितचे िनमूर्लन 
आिण बादशहाची ितमा फे ावर वापरण्यास घालण्यात आलेली बदंी ही या बदलले य दृि कोनाची 
ितके हणून दाखिवता येतील. परंतु यापेक्षािह महत्वाचे ितक हणजे िंहदु आिण िखर् न या िबगर 
मुसलमान धिर्मयाबंाबतचा बादशहाचा दृि कोन. 
 
िंहदंूच्या देवळांचा िवध्वंस आिण ाचार 

िंहदंूच्या देव थानाचंा िवध्वंस आिण ाचार याला जहागंीरच्या कारिकदीर्त जरी पुन्हा सुरवात 
करण्यात आली होती¹³⁷ तरी या काराला योजनाब  वरुप शहाजहानने िदले. थम जानेवारी १६३३ 
मधे त्याने सा ाज्यातील आिण िवशषेतः बनारस मधील न याने बाधंण्यात आले या सवर् देवळाचंा िवध्वसं 
करण्याची आ ा िदली.¹³⁸ या पाठोपाठ स बर–ऑक्टोबर मधे दुसऱ्या वटहुकूमानुसार नवी देवळे 
बाधंण्यास िंकवा जुन्याचंी दुरु ती करण्यावर पूणर्पणे बदंी घालण्यात आली.¹³⁹ मुसलमानां माणे पोषाख 
करण्याची, जािहरिरत्या िंकवा खाजगी िरत्या दारु िपण्याची वा िवकण्याची, मुसलमानाचं्या 
कबर थानाशजेारी मृतानंा दहन करण्याची िंकवा सती जाण्याची, आिण त्याच माणे यु ामधील मु लीम 
गुलामानंा खरेदी करण्याची िंहदुना मनाई करण्यात आली.¹⁴⁰ 
 
पाखंडी थांचे उ ाटन 

सा ाज्याच्या काही भागात, िवशषेतः पजंाब, काि मर आिण गुजरात (पजंाब), िंहदू आिण 
मुसलमान मुक्तपणे आपापसात िमसळत आिण रोटीबेटी यवहार करीत. उदा. िंभभारमधे अशी था होती 
की एका ा िंहदूने आपली मुलगी लग्ना दाखल मुसलमानास िदली तर जे हा ितचा मृत्यु होई ते हा ितचे 
दफन केले जाई; परंतु एका ा मुसलमानाने आपली मुलगी िंहदूला िद यास मरणो र ितचे दहन केले 
जाई. १६३४ मधे शहाजहानने ही था बदं केली. आिण िंहदूकडे िदले या मुली पुन्हा परत िमळिवण्याचा 
हुकूम िदला. परंतु एका ा िंहदूने धमार्न्तर के यास त्याला अशी मुलगी पत्नी हणून ठेवण्याची एका 
अटीवर परवानगी देण्यात येई आिण ही अट हणजे त्याने पुन्हा एकदा मुसलमानी िरवाजानुसार त्याचे 
झालेले लग्न िविधयुक्त कराव.े¹⁴¹ 
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सिक्तची धमार्न्तरे 

त्यािशवाय बादशहाच्या हुकूमानुसार िंहदंूचे वखुषीने आिण सक्तीने धमार्ंन्तर करण्याचे प तशीर 
यत्न करण्यात आले.¹⁴² िंहदंूनी वखुषीने धमर् ि वकारावा हणून त्यानंा बिक्षशी आिण नोकरी चाकरीची 
लोभने दाखिवली जात. धमार्न्तराच्या या योजनेवर शहा मीर लाहोरी आिण मुिहब अली िसन्धी याचंी खास 
िनयुक्ती करण्यात आली होती.¹⁴³ अशा कारे बाटले या यिक्तना बादशहासमोर हजर केले जाई आिण 
बादशहा त्याचं्यावर पद या आिण मानसन्मान याचंी खैरात करी िंकवा त्यानंा खास भ ा िनयुक्त करुन देई. 
मुसलमान धमर् ि वकारु नये यासाठी आप या नातेवाईंकावर दबाव आणण्यास अथवा त्याना परावृ  
करण्यास िंहदंूना सख्त मनाई करण्यात आली होती.¹⁴⁴ आिमरउमरावामधे झालेली दोन धमार्न्तराची 
उदाहरणे िवशषे उ ेखनीय आहेत. राजिंसग कचवाह याचा मुलगा राजा भक्तवार िंसग याने मुसलमान 
धमर् ि वकार यावर त्याला मानाचा पोषाख आिण दोन हजार रुपये देण्यात आले; आिण त्याचा मुलगा 
पुरुषो मिंसग याने धमार्न्तर के यावर त्याला सादतमंद ही पदवी बहाल करण्यात आली.¹⁴⁵ 
 

सरकारी अिधकाऱ्याचंी बदली वा बडतफीर् त्याचं्या वैयिक्तक धािर्मक दृि कोनामुळे करण्यात 
आ याची दोन उदाहरणे कागदोपतर्ी सापडतात. ल करखानाची काबलूहून बदली करण्यात आली कारण 
धािर्मक तत्वाब ल त्याची िढलाईची वागणूक ही तेथील लोकानंा अस  झाली;¹⁴⁶ आिण जलालु ीन 
तबातबाई याने िदले या हकीकतीनुसार तनच्या द तरदारीवरुन राय मायदास याची तो िंहदू अस यामुळे 
हकालप ी करण्यात आली. त्याच्या जागी मु ा अबदुल लतीफ गुजराती याला नेमण्यात आले.¹⁴⁷ 
 
धािर्मक धोरणाला पडले या मयार्दा 

परंतु धमार्संबंधी हे जे असिह णु वृ ीचे धोरण होते ते कृतीत उतरिवणे फक्त राजधानी निजकच्या 
ातंामधेच शक्य होते. सा ाज्याच्या सवर् भागात िततक्याच जोरदारपणे या धोरणाचा पाठपुरावा करणे 
केवळ अशक्य ाय होते आिण हणून काही िठकाणी िंहदंूबरोबर समझोता करण्यात आला. कॅ बे मधे गाईंची 
हत्या करण्यास मनाई करण्यात आ याचा उ ेख डे ा हॅले करतो पण त्यासाठी िंहदंूना जबरद त दंड 
पड याचेही तो पुढे सागंतो.¹⁴⁸ िंहदंूना पिवतर् असले या जनावरानंा मारण्यावर ामुख्याने िंहदू व ती 
असले या िज ात कडक िनबध अस याचा मनॅिरक उ ेख करतो.¹⁴⁹ ओिरसामधून वास करीत 
असताना त्याच्या एका अनुयायाकडून एक मोर मारला गेला. याब ल हात तोडण्याची त्याला देण्यात 
आलेली िशक्षा चाबकाचें फटके मारण्यावर िनभावनू नेण्याचे काम त्याला मो ा मुि किलने करता आले.¹⁵⁰ 
यातेर्करुवर कर बसवण्यात आ याचाही उ ेख तो करतो.¹⁵¹ 
 
शहाजहानकाळीन शासनाचा सवर्सामान्य आढावा 

शहाजहानच्या शासकीय कारभाराच्या बा वरुपात तरी जोश आिण चेतना ही दृ ीत्प ोस येत 
होती. वा ख, कन्दहार आिण दिक्षण या ान्तामंधील मोिहमा आिण सा ाज्यान्तगर्त थािपत असलेली 
शातंता ही तत्कालीन शासनाचे थैयर् िस  करण्यासाठी सबळ पुरा यासारखी आहेत. नोकरीमधील बढती 
ही हळू आिण सावकाशीने िमळत असे याब ल बिर्नअर आिण मनुची यानंी केलेले ितपादन कायर्क्षमतेकडे 
िनि तपणे लक्ष िदले जात अस याचा दाखला आहे.¹⁵² शहाजहानच्या कडक न्यायि यतेची मनुचीने 
अनेक उदाहरणे िदली आहेत आिण टॅ हिर्नअरच्या वृ ान्ताने याला पुि  िमळते. तो असे सागंतो की 
शहाजहानच्या कारिकदीर्तील धोरण इतके कडक होते आिण िवशषेतः र त्यावरील सुरिक्षततेबाबत की, 
चोरी के याच्या आरोपावरुन एका ा माणसाला फाशी देण्याची जरुरच कधी पडत नसे.¹⁵³ उपल ध 
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असले या या पुरा याच्या आधारे आपण असे अनुमान काढले की, या काळापयत तरी मोगल शासनाला 
न्याय दक्षतेब ल आित्मयता होती आिण जोपयत लोकाचं्या िंहतसंबधंाचे सरकारी धोरणाशी वावडे न हते 
तोपयत शासन या िहतसंबधंाना जपत असे तर त्यामध्ये फारशी अितशयोिक्त होणार नाही. 
 

परंतु शहाजहानची कारकीदर् एक िवरोधाभासात्मक िचतर् उभे करते. एका बाजूला भपका आिण 
मोठेपणा याचें िवलक्षण असे दशर्न तर दुसरीकडे उघडउघड िदसून येणारी ऱ्हास आिण अवनती याचंी 
िनशाणी. आतापयत आपण आढावा घेतला तो पिह या बाजूचा; आता आपण याच कारिकदीर्ची दुसरी बाजू 
पडताळून पाहू. अगदी थोडेसे समीक्षण जरी केले तरी शासनाची अशी अधोगती का होत गेली ितचे मूळ 
आप याला सहज िदसून येईल; आिण ते मूळ शासकीय यंतर्णेत ज्या दु वृ ीचा बुजबुजाट झाला होता 
त्यात आढळेल. यापैकी काही दोष हे परंपरेने शासकीय यंतर्णेत दृढमूल होऊन गेले होते परंतु त्यातील 
बहुसंख्य दोषाचंा उगम हा सावधिगरी आिण दूरदृि  याचं्या असले या अभावात आप याला आढळेल. या 
ज्या उणीवा होत्या त्याचंी वाढ थोडी का होईना पण िनि तपणे होत होती, आिण या उणीवानींच अखेर 
मोगल सा ाज्याचा िवनाश घडवनू आणला. 
 
ल करी प िततील उणीवा 

साऱ्या सा ाज्याची मदार ज्या ल करी प तीवर आधारलेली होती ितच्यात आता िढलाई िशरली 
होती. िश तीचा संपूणर् अभाव¹⁵⁴, एक ा आिण आखले या डावपेचाचंी िचतच होणारी तालीम¹⁵⁵ आिण 
ह ीदलावर नको तेवढे परावलंबीत्व¹⁵⁶ यामुळे ल करी प ितत ज्या मूलभतू उणीवा िनमार्ण झा या होत्या 
त्या यितिरक्त फार मो ा आिण गंभीर अशा सम यानी ल करी प ितला कीड लागलेली होती. जहािगरी 
प ितची वाढिवण्यात आलेली या ती आिण त्यामुळे दाघ–ओ–तािशह या खात्यात िनमार्ण झालेला 
िन काळजीपणा यामुळे मनसबदारी प ितच्या कायर्क्षमतेवर अितशय िवपरीत पिरणाम झाले होते. 
अितिरक्त मानसन्मान गोळा करण्याची जी वृि  बळावली होती त्यामुळे ग धळात आणखी ग धळाची 
पिरि थती िनमार्ण झाली. त्यािशवाय याच कालखंडात अ पवयीन वारसाला मनसब आदा करण्याची 
अपायकारक आिण दु  प ित अि तत्वात आली.¹⁵⁷ या िठकाणी एक गो  मान्य करावयास पािहजे आिण 
ती ही की, मृत अिधकाऱ्याच्या सेवचेी काहीतरी परतफेड करणे आिण दखल घेणे आव यक होते परंतु या 
अिधकाऱ्याची मनसब त्याच्या अ पवयी वारसाकडे लावनू देणे ा गो ीमुळे कोणत्याही पिरि थतीत 
शासनाचा दजार् उंचावला जाण्यास मदत होणार न हती. 

 
त्यािशवाय सैन्याच्या आकारात फार मो ा माणात वाढ झालेली होती. आिण जरी या सैन्याने 

सा ाज्यातंगर्त आपले काम चोख बजावले होते, तरी परकी स ा ंिवरु , िवशषेतः पिर्शयन स े िवरु  या 
सैन्याची कामिगरी उपेक्षणीय होती. खरोखर पािहले असता शूर आिण कणखर यो याचंी िनि तच वाण 
न हती, परंतु त्याचंी साधनसामुगर्ी अवजड आिण आवाक्याबाहेर झाली होती. पिरणामी सैन्याची वाटचाल 
अगदी कूमर्गतीने होई,¹⁵⁸ आिण अकबराने गुजरातमधे चाल करुन जातेवळेी जी िवलक्षण करामत करुन 
दाखिवली होती त्याची पुनरावृ ी आता अशक्य ाय होती. िशवाय या सैन्याच्या मोक या देशात यु  
खेळण्याच्या कुवतीबाबत शकेंला जागा न हती, परंतु तुटी फुटी जिमन आिण ड गराळ देशात हे सैन्य 
पिरणामकारक कामिगरी करण्यास असमथर् होते. अहमदनगरला नमिवणे सहज शक्य होते याचे कारण 
मोगलाचें सैन्यबळाच्या बाबतीत िनिर्ववादपणे वरच व होते; आिण तरी देिखल ही गो  साध्य झाली ती 
बऱ्याच कालहरणानंतर. तथािप बा खमधील मोिहमेत संख्या बलातील े त्व हे मोगलाचं्या फारच थोडे 
कामास आले. 
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महसूल शासनातील भ गळपणा 

सैन्या माणेच महसूलाच्या शासनाच्या बाबतीतदेिखल ही िढलाई मागील बाजूने िशरली होती. 
राज्याच्या महसुलाने ४० कोटी रुपयाचंी सीमा गाठली होती हे जरी खरे असले तरी अकबर ज्या 
कारणासाठी बराच काळ आिण म किरत झगडला ते हणजे शासन आिण जा यामधे त्यक्ष िनमार्ण 
होणारी अनुभिूत, तीमातर् पूणर्पणे नाहीशी झाली. त्यािशवाय वर सािंगत या माणे शतेकऱ्यावरील कराचें 
ओझे अढीितढीने वाढले. आिण जिमन ही मशागतीखालून हळूहळू कमी होऊ लागली हे बिर्नअर याने 
केलेले िवधान सत्य पिरि थतीला फारसे सोडून नाही.¹⁵⁹ 
 
लाचलुचपत 

परंतु शासन प ित धडाकून िखळिखळी करणारी आणखी एक दु  था हणजे बादशहा आिण 
जे  सरकारी अिधकारी यानंा नजर अथवा नजराणा देण्याची बोकाळलेली विहवाट. या विहवाटीची था 
थम पाडली ती नूरजहानने आिण जहागंीरच्या काळात ितच्या लोकि यतेने तर उधाण गाठले; परंतु 
शहाजहानचे कारिकदीर्त या विहवाटीने अगदी खालची पातळी गाठली. वखुषीने िदलेली भेट असे 
असलेले ितचे मूळ वरुप जाऊन ितला आता सख्तीच्या देणगीचे वरुप आले; पिरणामतः बादशहा हर एक 
औपचािरक सगाचें वळेी आप या दरबारी मंडळीकडून नजराण्याचंी अपेक्षा करु लागला आिण हीच 
दरबारी मंडळी या नजराण्याचंी वसुली त्याचं्या दु यम पदािधकाऱ्याकंडून जुलुम जबरद ती करुन करु 
लागली. लपूनछपून देण्यातं येणारी लाच असाच या नजराण्याचंा अथर् झाला आिण जवळ जवळ त्येक 
युरोिपयन वासी¹⁶⁰ या घटनेची न द घेतो आिण अितशय कडक भाषेत ितची िनभर्त्सना करतो. 
 
इतर आिशयाई स ांबरोबरील संबंध 

या करणाचा समारोप मोगल शासनाचे इतर आिशयाई रा टर्े आिण सा ाज्यान्तगर्त यापार उदीम 
करणारे युरोिपयन यापारी याचं्या बरोबरील संबंधाचे थोडक्यात समालोचन करून के यास ते सयुिक्तकच 
ठरेल. आपण यापूवीर्च्या करणात मोगलाचं्या पिर्शया आिण टर्ान्स ऑिक्सयाना या बरोबरील संबधंाची 
चचार् केलेली आहे आिण आता या करणाच्या समारोपात िंहदु थानी मोगल स ाटाचें तुकर् तानचा 
सुलतान आिण म े चा शरीफ याचं्या बरोबर काय संबधं होते त्याचा आढावा घेण्यात आला आहे. 
 
तुकर् तान बरोबरील संबंधाची सुरुवात 

तुकर् तान आिण मोगल शासन याचं्या मधील पर पर देवाण घेवाणीची सुरुवात मो ा चमत्कािरक 
पिरि थतीने झाली. जरीफ नावाच्या घो ाच्या यापारात वाकबगार असले या एका इसमाने १६३७ मध्ये 
शहाजहानकडून शाही पागेसाठी उ म पैकी घोडे पैदा करण्यासाठी अरेिबया आिण तुकर् तान या देशानंा 
भेट देण्याची परवानगी िमळिवली¹⁶¹ शहाजहानने अफजलखान याला बायझंटाईनच्या सुलतानाच्या धान 
मंत्र्याला एक पतर् िलहीण्यास सागंून त्यात जरीफची सुलतानापाशी िशफारस करण्याचा हुकूम िदला. 
त्यािशवाय, बादशहाने सुलतान मुराद चौथा याला देण्यासाठी एक पतर् आिण एका तलवारीचा समावशे 
असले या भेटी िद या. 
 
तुकर् तानमधे जरीफ 

जरीफ याने लािहरी बदंर येथून वासास सुरुवात केली आिण म ा आिण इिज त मधून वास 
करीत तो मुसल येथे आला. यावळेी बायझंटाईनच्या सुलतानाचा मु ाम मुसल येथे होता. या िठकाणी 
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जरीफ याने सुलतानाकडे हजेरी लावली. शहाजहान याने जे पतर् िदले होते त्यामुळे सुलतान खुष झाला 
परंतु सुलतानाला अिधक आनंद झाला तो शहाजहान याने त्याला जी िहरेजडीत तलवार पाठिवली होती 
त्यामुळे. यावेळी मुरादची बगदादवरील मोिहमेची पूणर् तयारी झाली होती आिण मोिहम हाती घेण्याचे क्षणी 
शहाजहानकडून भेटीदाखल आलेली तलवार त्याने अितशय शुभदायी हणून मानली. आपण मोिहमेवरुन 
परत येईपयत मुरादने जरीफ याला मुसल येथेच मु ाम करुन राहण्यास सािंगतले.¹⁶² 
 
असर्लान आकाची िंहदु थानात रवानगी 

मोिहमेवरुन परत यानंतर मुरादने असर्लान आका याची खानगी मोगल दरबारातील आपला 
वकील हणून केली. त्याच्याबरोबर जरीफ हा देिखल िंहदु थानात परतला. बसरा ते थ ापयत त्यानी 
समुदमाग वास केला. एि ल १६४० मधे तुकर् थानच्या तसुलतानाच्या वकीलाने काि मरमधे शहाजहानची 
भेट घेतली. असर्लान आका जवळ जवळ आठ मिहने िंहदु थानात राहून आप या देशाला परतला.¹⁶³ 
 
स यद मुहीउ ीन याचे आगमन 

यानंतरच्या दहा वषार्त तुकर् तान आिण िंहदु तान या देशामंधे विकलातीचे संबधं आले नाहीत. 
१६५० मध्ये सुरतेच्या अिधकाऱ्यानंी तुकर् तानचा वकील स यद मुहीउ ीन याचे आगमन झा याचे 
बादशहाला कळिवले.¹⁶⁴ उ रेकडे होणाऱ्या या विकलाच्या वासात वगेवगे या ट यावंर स यद 
मुहीउ ीन याचे आगत– वागत करण्यासंबधंीचे सिव तर वटहुकूम शहाजहानने जारी केले. स यद 
मुहीउ ीन याला १०००० रुपयाचंी थैली नजर करण्याचा हुकूम सुरतेच्या अिधकाऱ्यानंा देण्यात आला. 
स यदच्या वासात उ ैन आिण िद ी येथेही त्याला अशाच थै या नजर करण्यात आ या बुरहाणपूर आिण 
माडूं येथे त्याला त्येकी २००० रुपये नजर करण्यात आले. १६५१ मधे बादशहाने त्याला िनरोप िदला. 
 
अहमद सैदची तुकर् तानकडे रवानगी 

िंहदु थानतफ तुकर् तानकडे वकील हणून हाजी अहमद सैद यास पाठिवण्यातं आले.¹⁶⁵ सुलतान 
अहमद याल िलिहले या पतर्ात शहाजहान याने बा ख आिण बदक्क्षान या ातंात घडले या घटनाचंी 
इत्यंभतू हकीकत िलहून कळिवली आिण आप या वतःच्या भिूमकेचे समथर्न धािर्मक बाबीच्या नावाखाली 
केले.¹⁶⁶ ११ जून, १६५३ मधे हाजी अहमद सैद याची तुकर् तानच्या सुलतानाने भेट घेतली.¹⁶⁷ 
 
जुि फकार आका याची िंहदु थानात पाठवणी 

यानंतर सुलतान महमद याने जुि फकार आका याला आपला वकील हणून िंहदु थानात रवाना 
केले¹⁶⁸ त्याच्याबरोबर सोबत हणून हाजी अहमद सैद हा बसऱ्यापयत गेला आिण तेथून दोघाजणानी 
आपापले मागर् चोखाळले. तुकर् तानच्या वकीलाने बसरायेथून आपला वास सुरु केला आिण तो िडसबर, 
१६५३ मधे सुरत येथे येऊन पोहोचला. स यद मुहीउ ीन माणेच जुि फकार आका याचे वागत करण्यात 
आले आिण माचर्, १६५४ मधे तो बादशहासमोर हजर झाला. सुलतान महमद याने आप या पतर्ात¹⁶⁹ नजर 
महमद खान याने मदतीकरता केले या िवनंतीचा आिण शहाजहान िवरु  त्याने केले या अटीतटीच्या 
तकर्ारींचा उ ेख केलेला होता. परंतु हाजी महमद सैद याच्या बरोबर पाठिवले या पतर्ात शहाजहानने 
आप या वतर्नाचे जे समथर्न केले होते त्याब ल समाधान यक्त केले होते. 
 
कैम बेगची तुकर् तानकडे विकलात. 



 

अनुकर्मिणका 

सुलतान महमद याच्या पतर्ातील सूर एका ा आ यदात्याला पतर् िलहाव ेअसा होता. त्यामुळे 
शहाजहान याला आपला अपमान झाला आहे असे वाटले आिण ऑग ट, १६५४ मधे कैम बेग याजबरोबर 
पाठिवले या आप या उ रात¹⁷⁰ त्याने सुलतान महमद याने ज्या प ितने पतर् िलिहले होते त्यावर 
कडाडून टीका केली, याच्या तरुण पणाब ल आिण त्याच्या स ागार मंडळाच्या अननुभवीपणाब ल त्याला 
सपाटुन टोमणे मारले. यानंतर शहाजहानची कारकीदर् संपु ात येईपयतच्या कालखंडात तुकर् तान आिण 
िहदु थान याचं्यामधे वकीलाचंी देवाणघेवाण झा याचा कुठेही उ ेख नाही. 
 
म ा 

शहाजहानच्या कारिकदीर्त म ा आिण मेिदनाचा शरीफ आिण तेथील जाजन याचंा लाभ हावा 
हणून मोठमो ा रकमा आदा के या जात असत.¹⁷¹ शहाजहान गादीवर आ यापासून १६५१ पयत 
म े ला त्याने जवळ जवळ १० लाख रुपये पाठिव याचे महमद वारीस आप या वृ ान्तात सागंतो.¹⁷² हे 
पैसे पाठिवण्याची प त देिखल चमत्कािरक होती कारण एकादा अिधकारी जे हा म े ची तीथर्यातर्ा 
करण्यासाठी याण करीत असे ते हा त्याच्याबरोबर बऱ्याचशा व तु िद या जात. या व तंूची िवकर्ी जे हा 
म ा येथे होई ते हा या िवकर्ीपासून १०० ट े  नफा होत असे. हा नफा आिण मूळ मु ल याचंी िवभागणी 
म ा आिण मेिदनाचा शरीफ आिण तेथील गरीब आिण िनवार्िसत याचं्यामधे केली जाई. 
 
युरोिपय यापारी: पोतुर्गीज 

या कालखंडात िंहदु थानातील पोतुर्गीज स ेचा अितशय झपा ाने ऱ्हास होत गेला तर डच 
आिण इंगर्ज याचं्या सामथ्यार्त वाढ होत गेली. अकबराच्या कारिकदीर्तील छोटासा कालखंड वगळता 
पोतुर्गीजानंा मोगलाबंरोबर सलोख्याचे संबधं िटकवता आले नाहीत. खरे सागंावयाचे झा यास मोगलाचं्या 
यापारी जहाजानंा आप य ता यात घेऊन िंकवा म े ला यातेर्करु घेऊन जाणारी जहाजे अडवनू पोतुर्गीज 
मोगलापंासून सवलती उकळीत असत. िंहदु थानातील कोणतेही जहाज पोतुर्गीजाचंा परवाना 
अस याखेरीज वशे करु शकत नसे आिण या परवान्यासंाठी दमण आिण दीव येथील पोतुर्गीज अिधकारी 
भरमसाट पैसे आकारीत असत.¹⁷³ पिरणामी पोतुर्गीज हणजे न टाळता येणारे संकट आहे आिण त्याचा 
िनःपात करता येत नाही हणून त्याचें अ तीत्व सहन करणे भाग आहे अशी मोगलानंी आपली धारणा करुन 
घेतली होती. 
 

१६३० मधे गो याचा ग हनर्र कॉण्डे द िलन्हारेस याने आपला एक ितिनधी सुरत येथे पाठवनू असा 
ताव माडंला की, मोगलानी सुरतेमधून इंगर्ज आिण पोतुर्गीज याचंी हकालप ी के यास पोतुर्गीज सुरत 

येथे आप या वखारीची थापना करतील इतकेच न हे इंगर्ज आिण डच याचं्या इतकाच यापारउदीम 
सुरतेमधे आणतील. परंतु त्यासुमारास पोतुर्गीजानी नुकतेच एक िंहदु थानी गलबत पकड यामुळे त्याचं्या 
िवरु  सुतरेमधे भावना फार क्षु ध झा या होत्या. यात आणखी भर हणून की काय त्यानंी मुसाई नावाचे 
आणखी एक िंहदु थानी जहाज पकडले होते आिण शाही नावाचे दुसरे जहाज ता यात घेण्याचा त्याचंा 
इरादा अस याची बातमी होती. परंतु इंगर्जाबंरोबर दो ती करण्यात सुरतेच्या यापाऱ्याना यश आले आिण 
इंग्लंडमधून र टेल नावाचा इंिग्लश क तान आरमारी ताफा घेऊन येत होता त्याने पोतुर्गीजाचं्या 
कचा ातून िंहदु थानी गलबताची सुटका केली.¹⁷⁴ 
 

दर यान दिक्षणेमधे मु ाम करुन असले या शहाजहानला पोतुर्गीजाचं्या या वतर्नाची िवलक्षण चीड 
आली आिण त्याने िवजापूरच्या आिदलशहाला गो याची नाकेंबदंी करण्यासाठी िचथावणी िदली. ही 



 

अनुकर्मिणका 

नाकेबदंी आिण िसलोनमधे पोतुर्गीजानंा बसलेला नुकसानीचा तडाखा यामुळे पोतुर्गीजाचंी धंुदी उतरली 
आिण त्यानंी सुरतेच्या अिधकाऱ्याबंरोबर तडजोड केली. त्यानी मुसाई गलबताचा ताबा मोगलाकंडे िदला, 
डच आिण इंगर्ज याचंी हकालप ी करण्याची मागणी मागे घेतली. याबदली सागरी वाहतुकीसाठी द तक 
देण्याच्या त्याचं्या ह ाला मंजुरी देण्यात आली आिण जिमनीवरील त्याचंी जी मालम ा ज त करण्यात 
आली होती ती त्याना परत करण्यात आली. 
 

आता यानंतर पोतुर्गीजाचं्या मनात एकच िभती घर करुन रािहली आिण ती हणजे शहाजहानने 
जर िवजापूरचा पाडाव केला तर त्याचं्या गो यामधील सुरिक्षततेला धोका िनमार्ण होणार होता ही.¹⁷⁵ 
पोतुर्गीजाचंा हा अंदाज खरा ठरला आिण जे हा शहाजहानने १६३५ मधे दिक्षणेवर आकर्मण केले ते हा 
पेनच्या राजाने गो यामधील आप या अिधकाऱ्यानंा िवजापूर आिण अहमदनगर या दोन्ही राज्याचं्या 
सुलतानानंा मदत देण्याची आ ा िदली. १६३८ मधे पोतुर्गीज आिण मोगल याचं्यात वैमन याची िठणगी 
उडाली आिण मोगलानंी दमण आिण दीवला वढेा िदला.¹⁷⁶ परंतु सुरत येथील इंग्लीश फॅक्टरीचा मुख 
ेिसडट े मलीन याच्या मध्य तीने दोन्ही पक्षात समझोता घडून आला.¹⁷⁷ 

 
डच 

या घटना घडत असताना पोतुर्गीजाचंी सागरी स ा आिण यापारामधील वचर् व यानंा ओहोटी 
लागली आिण पोतुर्गीजाचं्या ऐवजी या गो ींवर डचानंी कबजा केला. डचाचंी पिहली फॅक्टरी सुरत येथे 
पीटर हॅन डेन ोएके याने थापन केली आिण दोन वषार्नंतर पीटर िगलेत्झ हॅन रॅ हे टीन याने गुजरातचा 
तात्कालीन सुभेदार राजपुतर् शहाजहान याजकडून यापार करण्यबाबत अितशय समाधानकारक ह  
आप या पदरात पाडून घेतले.¹⁷⁸ जहागंीरच्या कारिकदीर्च्या अखेरीपयत डचानी शातंतापूणर् मागार्ने 
आपली यापार िवषयक जबाबदारी पार पाडली आिण नंतर राज्यारोहणासाठी जे हा शहाजहान याने 
जु रहून आग्ऱ्याकडे याण केले ते हा डचानंी त्याला नजराणे आदा केले आिण शहाजहानने पण त्याचंी 
योग्य ती संभावना केली.¹⁷⁹ परंतु माचर् १६२८ मध्ये आगर्ा येथील त्याचं्या फँक्टरला बादशहाच्या 
परवानगीवाचून सोरामीठ खिरद यामुळे कारावासात टाकण्यात आले. परंतु थोडीशी चतुराई वापरुन लाच 
देऊन त्यानी आप या फॅक्टरची सुटका करुन घेतली. 
 

१६३५ मधे आतापयत सलोख्याचे असलेले डच आिण इंिग्लश यामधील नेह संबधंात इंगर्जानंी 
पोतुर्गीजाबंरोबर तह के याने तणाव िनमार्ण झाला.¹⁸⁰ डच फॅक्टरीचा मुख िपटसर्  न याने सुरतेच्या 
सुभदंाराला दरबाराकडे इंगर्जाबं ल ितकूल अहवाल पाठिवण्यास उ ुक्त केले. उ रादाखल डचानंा 
सवलती देण्याची मोगलानी तयारी दाखिवली. पण त्याकरता अशी अट त्याचं्यावर घालण्यात आली की 
त्यानी दमण आिण दीवमधून पोतुर्गीजाचें उ ाटन कराव ेआिण ते हा जलमागार्वर असलेला इंगर्ज आिण 
पोतुर्गीज याचंा ताबा वतःकडे घेऊन सुरतेमधून समुदर्मागार्ने होणाऱ्या सवर् यापार उदीमाचे िनयमन त्यानंी 
करावे. िपटसर्  नचा कल या अटी मान्य करण्याकडे होता, परंतु त्याच्या बटाि हया येथील वरी  
अिधकाऱ्यानंी अशा कारचा कोणतािह समझोता मोगलाबंरोबर करण्याची त्याला मनाई केली. अखेर 
त्याची मोगल अिधकाऱ्याबंरोबर ज्या मु ावंर तडजोड झाली यतनुसार डचानंा िनळीचा खुला यापार 
करण्याची परवानगी देण्यात आली आिण त्यानी एक कोटी २० लक्ष रुपयाचंी र म अनामत हणून ठेवावी 
असे ठरले. त्यािशवाय त्यानंा गलबते बाधंण्यास आिण वाली यिक्तिरक्त इतर कुठेही गलबते नागंरण्यास 
म ाव करण्यात आला. 
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अशा कारच्या अनुकूल पिरि थतीत डचाचं्या यापारात फार मो ा माणावर वाढ झाली आिण 
त्यानी इंगर्ज आिण पोतुर्गीज यानंा के हाच मागे टाकले. १६४२ मधे त्यानी एक िश मंडळ दरबाराकडे 
रवाना केले. या मंडळाला बादशहाकडून आणखी िकफायतशीर अिधकार आिण ह  आप या पदरात 
पाडून घेण्यात यश ा त झाले परंतु नंतरच्या सहा वषार्त इतक्या कटकटी िनमार्ण झा या की त्यामुळे डच 
आिण मोगल याना एकंदर पिरि थती असमाधानकारक अस याची जाणीव झाली. डचानंी टीनच्या 
यापारात मक्तेदारी िमळिवण्याचा यत्न केला. ते गुजराती यापाऱ्यानंा न मानव यामुळे त्यानंी डचािंवरु  
बादशहाकडे तकर्ार केली.¹⁸² तर दुसरीकडे शाय ताखानाने डचाचंी िपळवणूक करुन त्यानंा चडं 
नुकसानीत आणले आिण ािंतक अिधकाऱ्यानंी त्याना सवर् बाजूने तर्ास देण्यास सुरुवात केली. १६४८ मधे 
डवानी जॅन टॅक याला आप या गाऱ्हाण्याचंी दाद लावनू घेण्यासाठी दरबारात रवाना केले. यावर 
बादशहाने शाय ताखानाला खडसावले आिण डच यापाऱ्याचंी मालम ा परत करण्याचा सुरतेच्या 
अिधकाऱ्यानंा हुकूम िदला; परंतु जॅन टॅक याने बगंालमधे यापाराबाबत खास सवलती देण्याची केलेली 
िवनंती मातर् फेटाळून लावण्यात आली. 
 

दर यान सुरतेमधे मोगलानंी डचावंर जुलुम के याचे वृ  जे हा बटाि हयाच्या अिधकाऱ्यानंा कळले 
ते हा त्यानी मोगल आिण त्याचबरोबर इंगर्ज या दोघावंरही सूड घेण्यासाठी एका आरमारी ता याची 
रवानगी केली. या ता याच्या क तानाने मोगलाचें एक जहाज अडवले आिण डचाचं्या सवर् गाऱ्हाण्याचंी 
दाद लावण्यात यावी अशी मागणी केली. पिरणामी सुरतेच्या अिधकाऱ्यानंी डचाचें झालेले नुकसान पूणर्पणे 
भरुन देण्याचे कबलू केले, आचीनमधे खुला यापार करण्याची त्याचंी मागणी सोडून देण्यास मान्यता 
िदली, खास गुदामामधे डचानंा आपला माल भरुन ठेवण्याची परवानगी मंजूर केली आिण बगंाल आिण 
ओिरसामधे डचाचं्या ज्या काही तकर्ारी होत्या त्या दूर करण्याब ल दरबाराकडे कायर्वाही करण्याचे 
आ ासन िदले. 
 

यानंतर जॅन टॅक याने दुसऱ्यादंा िद ीला याण केले आिण यावळेी शहाजहानने पूवीर्पक्षाही 
अधीक मानसन्मानाने त्याची भेट घेतली. पुढील वषीर् थ ाह येथे यापार करण्याची डचाना परवानगी 
देण्यात आली.¹⁸³ परंतु डचाचं्या सग याच गाऱ्हाण्याचंी, िवशषेतः त्याचं्या बगंालमधील ितिनधींना जी 
वागणूक िदली जात होती त्याची अजून दखल घेतली गेली न हती; हणून मोगलाकंडे ितसरे एक िश  
मंडळ पाठिवण्याचा िनणर्य घेण्यात आला. या मंडळाचे ितिनिधत्व जॅन टॅक आिण जॅन बेकर् हाऊट 
याजंकडे होते. ते राजधानीत पोहोचले ते हा बाहशहा ितथे न हता, त्यामुळे बादशहाची वाट पहात त्याना 
तेथे रखडून रहाव ेलागले. 

 
शहाजहान िद ी येथे परत यावर डच ितिनधींनी दरबारातील काही मुख उमरावमंडळीना 

िफतिवले. यात जहान आरा होती कारण सुरतेवर ितचा मालकीह  होता. ३१ िडसबर, १६५२ रोजी डच 
ितिनधी मंडळाला बादशहासमोर हजर करण्यात आले. जकातीपासून सूट िमळावी अशी त्याचंी मागणी 
फेटाळून लावण्यात आली परंतु त्यानी एकठाक रुपये ५५००० भराव ेअसे त्याना सागंण्यात आले. भरताड 
मालावरील लादलेली बधंने दूर करण्याची आिण मोगलाकंडे पळून आले या आिण धमार्न्तरीत अशा डच 
आि ताना आप या ता यात देण्याची अशा त्याचं्या दोन्ही मागण्याचंी मोगल दरबारने दखल घेण्याचेही 
नाकारले. परंतु बगंालमधे र त्यावंर वसूल के या जाणाऱ्या जकातीपासून सूट देणारे फमार्न काढण्याचे 
आ ासन त्याना देण्यात आले आिण त्याच माणे वालीमधे एक इमारत बाधंण्याची आिण सुरत येथे 
गलबते दुरु त करण्याची आिण बाधंण्याची परवानगी त्याना देण्यात आली. याच्या बदली आचीन आिण 
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डचाचं्या िनयंतर्णाखालील इतर देश याकडे जाणाऱ्या िंहदु थानी जहाजानंा मुक्त परवाने देण्याचे डचानंी 
कबूल केले. 
 

िद ीमधील राहाणीमान महागाईचे अस यामुळे टॅक आिण वकेर् हाऊट हे आग्ऱ्याला परतले परंतु 
जे हा त्याना ठर या माणे फमार्ने िमळाली ते हा ती अितशय असमाधानकारक अस याचे त्याना आढळून 
आले. वकेर् हाऊट हा परत िद ीला येण्यासाठी िनघाला परंतु त्याने बरोबर भेटी आणले या नस यामुळे 
बादशहाने त्याची भेट घेण्याचे नाकारले; यानंतरच्या शहाजहानच्या कारिकदीर्च्या कालखंडात डच आिण 
मोगल याचें पर परामधीलसंबधं असेच हळूहळू िबघडत गेले. बगंालमधे राजपुतर् शुजापासून जॅन हपूर्रटेन 
याने यापाराबाबत काही खास सवलती िमळिवण्याचा यत्न केला, परंतु ही बाब अ ािपही मोगल 
दरबाराच्या िवचाराधीन अस याने, शुजाने ह तके्षप करण्याचे नाकारले. १६५६ मधे जॅन टॅक चौथ्यादंा 
आग्ऱ्याहून डचाचंी जी गाऱ्हाणी होती त्याचंी दाद लावनू घेण्याचा यत्न करण्यासाठी िद ीला गेला.¹⁸⁴ 
 
इंगर्ज 

यापार आिण सागरी वचर् व या दोन बाबतीत डचाचें अितशय क र ित पधीर् इंगर्ज होते. त्याचें 
िंहदु थानात आगमन यापूवीर्च झाले होते ते सावकाश का होईना पण आपला यापार वृिं गत करीत होते. 
जहागंीरच्या कारिकदीर्च्या अखेरीस त्याचें मोगल दरबारातील ितिनधीत्व बगंहॅम आिण क्लेमेन्ट  हे 
दोघेजण करीत होते. क्लेमेन्ट  हा आगर्ा येथील इंगर्ज फॅक्टरीचा उप मुख होता. िडसबर, १६२७ मधे 
आग्ऱ्याकडे याण करण्यासाठी शहाजहान जे हा गुजराथमधे आला, ते हा सुरतेच्या फॅक्टरीचा ेिसडट 
केरीज हा भडोच येथे नजराणा घेऊन त्याच्या भेटीस गेला.²⁸⁵ आगर्ा येथे बगंहॅम आिण क्लेमेन्ट  हे दोघे 
जण नवोिदत स ाटाचे अिभनंदन करण्यासाठी गेले. माचर्, १६२८ मध्ये डचानंा ज्या आरोपावरुन कैद 
करण्यात आले होते त्याच आरोपावरुन दोघानंा बिंद त करण्यात आले, परंतु लवकरच दोन्ही पक्षात 
सलोख्याचे संबधं थािपत झाले. एक वषार्नंतर िंसधमधे फॅक्टरीची थापना करण्यासाठी इंगर्जानंा 
पाचारण करण्यात आले; १६३० मधे र टेल याने एक मोगलाचें जहाज पोतुर्गीजाचं्या हातात पडण्यापासून 
वाचवले.¹⁸⁶ 
 

१६३०–३१ मधे पडले या दु काळाचा इंगर्जाचं्या यापाराला जबरद त तडाखा बसला. एक सूरत 
वगळता दिक्षणेमधील आप या सवर् फॅक्टऱ्या बदं करणे त्यानंा भाग पडले. बाजारातील मंदीमुळे त्याचें जे 
आिर्थक नुकसान झाले होते त्यात आणखी भर पडली कारण िंहदु थानी यापाऱ्यानंी िनळीच्या यापाराची 
मक्तेदारी आप याकडे घेण्याचा यत्न केला; याचवळेी इंगर्जाबंरोबर शतर्तु्वाने वागणाऱ्या सुभेदाराची 
सुरतेला नेमणूक झा यामुळे पिरि थती अिधकच िचघळली.¹⁸⁷ १६३५ मधे इंगर्जाचं्या फॅक्टरीचा ेिसडट 
मेथवो ड याने पोतुर्गीजाबंरोबर तडजोड केली आिण आपले यापाराचे कदर् कॅ बे येथे हलिवण्याचा मनसुबा 
रचला.¹⁸⁸ या बातमीमुळे िंहदु थानी यापाऱ्यामंधे घबराटीचे वातावरण पसरले आिण त्यानंी बादशहाकडे 
या गो ीची तकर्ार केली. यावर शहाजहानने िनळीच्या यापारावर घातलेली तहकुबी मागे घेतली परंतु 
त्याजबरोबर सुरतेला भेट देणाऱ्या जहाजानंी वाली यितिरक्त इतर कुठेही नागंर टाकण्यास आिण 
िंहदु थानमधे गलबते बाधंण्यास बदंी करणारा हुकूम जारी केला. डचां माणे इंगर्जानंादेिखल १ कोटी २० 
लक्ष रुपये अनामत ठेवण्यास सागंण्यात आले. परंतु मेथवो ड हा या अटी ि वकारण्यास िबलकूल राजी 
न हता. 
 



 

अनुकर्मिणका 

दर यान, इंगर्ज चाचं्यानी तौिफकी नावाचे सुरतेचे गलबत आिण महमूदी नावाचे दीवचे गलबत 
पकड याची बातमी येऊन पोहोचली.¹⁸⁹ यावर मेथवो ड याला सुरतेमधे आिण रॉबीन्सन याला 
अहमदाबादेत बदंी त करण्यात आले, आिण आगर्ा आिण थ ाह येथील इंगर्जाचं्या मालावर ज ती 
आणण्यात आली. परंतु मेथवो ड याची आठ आठव ानंतर सुटका करण्यात आली. त्याने मे, १६३६ मधे 
जॉन डर्ेक याला आप यावर झाले या अन्यायाचे पिरमाजर्न हाव ेअशी िवनंती करण्यासाठी बादशहाकडे 
पाठिवले. थ ाह आिण इतरतर् इंगर्जाचंा ज त केलेला माल त्यानंा परत देण्यात आला परंतु सुरतेच्या 
सुभेदारािवरु  कोणत्याही कारची कारवाई करण्यात आली नाही; या अपमानाच्या जखमेत मीठ 
चोळण्यासाठी हणूनच की काय इंगर्जानंा श  धारण करण्यास मना करण्यात आले. परंतु मोगल आिण 
इंगर्ज यात झालेली ही तडजोड इंगर्जाचं्या दृि ने फारच असमाधानकारक होती, आिण हणून १६३७ च्या 
अखेरीस बोनफोडर् याची रवानगी सुरतेहून आगर्ाकडे करण्यात आली.¹⁹⁰ आप या आगर्ा येथील जवळ 
जवळ दीड वषार्ंच्या मु ामात तौिफको आिण महमूदी ही दोन जहाजे पकडली गे याच्या भानगडीत आपले 
देश बाधंव िनरपराध आहेत याब ल बादशहाची खातरजमा करण्यात त्याला यश आले. या घटनेबाबत पुढे 
कधी नुकसान भरपाई देण्याचा न उ भवला तर त्यापासून आप याला संरक्षण िमळाव ेअसे अिभवचन 
त्याने बादशहाकडून िमळिवले. त्याच माणे बगंालमधील इंगर्जाचं्या यापार उदीमाची गती हावी 
यासाठीही बादशहाने एक फमार्न जारी करावे असे आ ासनही त्याने बादशहाकडून घेतले. 
 

१६४३ मधे डचानंी त्याना अनुकूल अशा ज्या खास सवलती मोगल दरबाराकडून िमळिव या होत्या 
तसाच फायदा आप यालाही िमळावा या मोहास बळी पडून,¹⁹¹ इंगर्जानंी बहुमोल भेटी बादशहाकडे 
पाठवनू िद या. त्यानंी ज्या अपेक्षा मनाशी बाळग या होत्या त्याबाबत त्याचं्या पदरी िनराशा पडली नाही; 
कारण बादशहाने एक फमार्न काढून त्याचं्या सवर् मागण्याचंी पूतर्ता केली. परंतु नंतरच्या सात वषार्त अनेक 
तऱ्हेच्या कटकटी िनमार्ण झा या. जुलै, १६५० मधे िरचडर् डे ही  याला िद ी येथे जाण्यासाठी िनयुक्त 
करण्यात आले आिण त्याच्या कडे इंगर्जाचंी गाऱ्हाणी बादशहाच्या कानावर घालण्याची कामिगरी 
सोपिवण्यात आली.¹⁹² यावळेी बरोबर बहुमोल भेटींची िशदोरी जवळ अस यामुळे बादशहाला आपलेसे 
करुन घेण्यात त्याला यश िमळाले. बादशहाकडून त्याला िमळाले या फमार्नानुसार र त्यावरील जकाती 
देण्यापासून इंगर्जानंा पूणर् माफी देण्यात आली होती आिण त्याच माणे इंगर्ज यापाऱ्यानंा कोठ याही 
कारचा उपदर्व न देण्यासंबधंी सूरत आिण िंसध येथील अिधकाऱ्यानंा आ ा देण्यात आ या होत्या. यानंतर 
इंगर्जाचं्या यापाराची झपा ाने वाढ झाली आिण शहाजहानच्या करािकदीर्च्या अखेरीस त्याचं्या 
ता यातील फॅक्टऱ्याचं्या पिरि थतीबाबत त्याना समाधान मानण्यास जागा होती. 
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करण १२ वे 

 
बादशहाच्या जीवनाचा अखेरचा कालखंड 

 
छगताई आमदानीमधील सवर् सुलतानानंी आपले बहुतेक आयु य छावणीमध्ये घालिवले ही गो  

सवार्थार्ने खरी आहे अथार्त त्याबरोबर हेही िनि त आहे. की एका िठकाणाहुन दुसऱ्या िठकाणी होणारी 
त्याचंी हालचाल यापाठीमागचा त्याचंा हेतू केवळ मौजमजा करण्याचा न हता. 

 
म गलांचे छावणीमधील जीवन: त्याची कारणे 

या गो ीला आणखी काही महत्वाची अशी कारणे होती की ज्यामुळे मोगल स ाटानंा छावणी हे 
आपले घर मानाव े लागले. पिहले कारण हणजे मोगलाचंी शासनाची प त की िजच्यावर ल करी 
हुकुमशाही या सं ेचे िश ामोतर्ब करण्यात आलेले आहे. अशा कारच्या शासकीय यंतर्णेत राजा ही ए 
कच यक्ती अशी असते की जो या संपूणर् यंतर्णेला पुढे ढकलू शकतो, आिण हणूनच राजाचे अि तत्व हे ही 
यंतर्णा िजवतं ठेवण्यात अितशय जरुरीचे असते. दुसऱ्या श दात सागंावयाचे झा यास या यंतर्णेकडून 
कारवाई होत असताना िजतक्या जवळ राजाचे अि तत्व िततक्या माणात राजाचे अिधकारी हे तत्पर आिण 
अितशय जागरूक राहतात. या छावणी–छावणीमधून होणाऱ्या हालचालीचे दुसरे कारण हणजे मोगल 
स ाटाचंी अिधकािधक देश आप या सा ाज्यात सामावनू घेण्याची दुदर् य महत्वाकाकं्षा. एका दुदवी 
हूमायुनचा अपवाद वगळ यास बाबर पासून औरंगजेबापयर्तचा त्येक स ाट सा ाज्याची वाढ करण्याच्या 
कधीही न शमणाऱ्या अिनवार लालसेने जणूकाही झपाटलेला होता. वरील संदभार्तील ितसरे कारण 
हणजे त्येक स ाटाला सवर्सामान्य जेबरोबर जरी नसली तरी या नाही त्यारुपाने ातंाच्या 
शासनाबंरोबर वैयिक्तक संपकर्  साधण्याची वाटलेली गरज. सवर् देशामध्ये स ाटाचंा जो दौरा काढण्याची 
प त होती त्याचा पिरणाम ािंतक सुभेदार हे स ाटाबंरोबर राजिन ेने बाधूंन घेतले जाण्यात होत असे. 
कधीकधी या प तीचा उपयोग शासनामध्ये जी लाचलूचपत वाढीस लागली होती ितच्यावर िनबर्ध 
घालण्यामध्ये होत असे तर कधी राज्यामध्ये जे काही भरै यवहार चालत त्याची मािहती बादशहाला 
िमळण्यात होत असे. छगताई घराण्यामधील हे जे स ाट झाले त्याचं्या बाबत एक गो  मातर् जरूर मान्य 
केली पािहजे आिण ती हणजे अशा कारचे गैर यवहार त्याचं्या नजरेस आ यास ते दडपून टाकण्याची 
त्याचंी नेहमी तयारी असे. साराशं पिह या सहा मोगल स ाटाचें जीवन हे अितशय क मय अशा 
धामधुमीच्या हालचालीनी भरलेले होते. 

 
आप या कारकीदीर्च्या ३२ वषार्ंपैकी जवळजवळ िन मी वष शहाजहान हा सा ाज्याच्या 

राजधानीच्या शहराबाहेरच होता. या कालखंडातील त्याच्या िन वळ खाजगी आिण वैयिक्तक जीवनाचा 
जर थोडक्यात परामषर् घेतला तर तो अितशय उ बोधक ठरेल. 

 
शहाजहानची आगर्ा येथील अनुपि थती 

राज्यारोहण झा यानंतर लगेच एका वषार्ंने जुजहारिंसग याच्या बडंाचा िबमोड करण्याची जी 
कारवाई चाललेली होती ितच्यावर देखरेख करण्यासाठी आगर्ा¹ सोडून ग्वा हेरकडे त्याला याण करावे 
लागले. जुजहारिंसग याने शरणागती िदली, आिण जवळजवळ एक मिहन्याच्या अनुपि थतीनंतर बादशहा 
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राजधानीकडे परतला.² यानंतरच्या िडसबर मिहन्यात त्याला पुन्हा एकदा आगर्ा सोडाव े लागले. या 
मोिहमेचा उ ेश दिक्षणेत पळून जाऊन बडंखोरी करणाऱ्या खानजहान लोधी याला जरब बसिवण्याचा 
होता. शहाजहान याने रनथंबोर, चादंा आिण माळवा यामाग याण केले आिण तो १ माचर् १६३० रोजी 
बुरहाणपूर येथे पोहोचला.³ येथे तो नंतरची जवळजवळ दोन वष मु ाम करुन रािहला. 

 
हु नआरा िहचा जन्म 

बुरहाणपूर येथे १३ एि ल रोजी बादशहाच्या एका मुलीचा जन्म झाला; ितचे नाव हु नआरा बेगम 
असे ठेवण्यात आले.⁴ शहाजहानच्या जीवनातील हा काळखंड फार मो ा सुखाचा होता. 
िनजामशाहीमधील िक े एकापाठोपाठ पाडाव होत होते आिण खानजहान याचा एकािठकाणाहन दुसऱ्या 
िठकाणाकडे अ याहतपणे पाठलाग चाललेला होता. अखेर त्याला िंसधजवळ गाठण्यात बादशाही फौजानंा 
यश आले आिण खानजहान याला मृत्यचूी िशक्षा देण्यात आली. बादशहाला हे जे यश िमळाले त्याच्या 
ि त्यथर् दरबारामध्ये समारंभ आिण उत्सव करण्यात आले; त्याच माणे मेजवान्या देण्यात आ या आिण 
अिधकाऱ्याची बढती करण्यास आली परंतू अचानक एकाएकी मोठी आप ी कोसळली आिण बादशदाच्या 
आनंदावर िवरजण पडले. या आप ीमुळे शहाजहानच्या पुढील सपूंणर् आयु याला औदािसन्य आिण िवषाद 
यानंी जवळजवळ घेरले. 

 
बुधवार तारीख ७ जून १६३९ या िदवशी रातर्ी शहाजहानची स ा ी मुमताज महल िहने एका 

मुलीला जन्म िदला. बाळंतपणामुळे झालेला तर्ास ितला सहन झाला नाही आिण ितची कृती झपा ाने 
खालावत गेली. 

 
मुमताजचा मृत्यु 

ितने जहानआरा बेगम िहला आप याजवळ येण्यासाठी बादशहाला बोलाव ूपाठिवण्यास सािंगतले. 
बादशहा त्यावळेी अगदी निजकच्याच एका िदवाण खान्यात आपली पत्नी ज्या िठकाणी मृत्यमुूखी पडलेली 
होती ितथे शहाजहान याने चपळाईने याण केले. मुमताजमहल िहने आपले डोळे िंकिचत उघडले आिण 
आप या मुलाचंी काळजी आिण देखभाल करण्याची शहाजहान याला िवनंती केली आिण त्याचा अखेरचा 
िनरोप घेतला. या सवर् गो ी इतक्या काही जलदगतीने घडून आ या की शहाजहान हा अिनवार अशा 
दुःखाच्या लाटेत बुडून गेला आिण ओक्साबोक्सी त्याने अ ुंना वाट करुन िदली.⁵ 

 
या घटनेनंतर संपूणर् दरबारात सूतक पाळण्यात आले आिण दुःखाचे िनदशर्क हणून अिधकारी 

वगार्ंने सफेद व े पिरधान केली. जवळजवळ एक आठवडा शहाजहानने झरोखा या जागेत येण्याचे टाकले 
त्याच्या जीवनातील सारे वार यच लु त झा याचा आभास िनमार्ण झाला. शहाजहानला जो िवलक्षण शोक 
झाला होता त्याच्या ती तेने त्याचे केस पाढंरे झाले. त्यानंतरची दोन वष तो गाणी बजावणी आिण 
करमणुकीचे इतर कार यापासून पूणर्पणे अिल त रािहला इतकेच न हे तर त्याने भपकेबाज पोषाख 
करण्याचेही सोडून िदले. 

 
शहाजहानचे दुःख 

ईद आिण अशाच कारच्या इतर समारंभाचे संगी तो घळघळा रडत असे आिण आप या 
बायकापैंकी त्याचे िजच्यावर अितशय ेम होते अशी मुमताज त्याला सोडून गे याब ल शोक करी. असे 
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हणतात की त्यावळेी शहाजहान असे वारंवार हणत असे; लोकाचें भले हाव े यासंाठी झगडण्याचा 
परमे राने जर त्याला दैवी संदेश पालन करण्याची आ ा केली नसती तर त्याने आपले सा ाज्य आप या 
मुलामंध्ये िवभागून िनवृ ीचे िजणे आपण जगलो असतो.⁶ 

 
मुमताज महलचे मृत शरीर तात्पुरते तापी नदीच्या पलीकडच्या तीराकडील जैनाबाद या बागेत 

दफन करण्यात आले. १६३१ च्या िडसबर मिहन्याच्या सुरवातीला मुमताजचा मृतदेह राजपुतर् शुजा 
वजीरखान आिण मृत मुमताजची मुख्य दासी सती–उन–िनसा याचं्याबरोबर लवाज यासिहत आगर्ा येथे 
पाठिवण्यात आला. 

 
मुमताजच्या मृतदेहाची आगर्ा येथे रवानगी 

आगर्ा येथे यमुना नदीच्या काठावर एका िरका या जागी मुमताजच्या मृतदेहाचे दफन करण्यात 
आले. ही जागा राजा मानिंसग याच्या मालकीची होती ती या संगी शहाजहान याने त्याचा नातू जयिंसग 
याच्या कडून अगदी मामुली िकमतीत आप या ता यात घेतली.⁷ पुढील १७ वषार्च्या काळात या जागेवर 
शहाजहान याने एका अितशय भ य अशा कबरीची बाधंणी केली. ही कबर (ताजमहल) पत्नीवर िवलक्षण 
ेम करणाऱ्या पतीने या ेमाची िततक्याच उत्कटतेने परतफेड करणाऱ्या पत्नीि त्यथर् केलेले एक मारक 
हणून याव ंदर् िदवाकरो या भतूलावर िस  झाली. 

 
६ माचर् १६३२ रोजी बुरहाणपूर येथील दरबार बरखा त झाला. आिण पुढील वषार्च्या जून 

मिहन्यात⁸ शाही दरबाराचे आगर्ा येथे आगमन झाले. 
 

शहाजहानचे आगर्ा येथे पुनरागमन 
यानंतर पुढील दोन वष शहाजहानचे राजधानीमध्ये वा त य होते. आगर्ा येथे परत यानंतर एका 

पधंरव ाने शहाजहान याने मकतब हणजे त्याचंा सवार्त धाकटा मुलगा राजपुतर् मुराद याच्या 
शाला वशेाचा समारंभ औपचारीक पणे साजरा केला.⁹ मु ा िमरख याची राजपुतर् मुरादचा िशक्षक हणून 
नेमणक करण्यात आली आिण एक हजार रुपयाचंी बिक्षसी देऊन त्याचा सन्मान करण्यात आला. 
या संगाच्या िनिम ाने कोठच्याही कारची मेजवानी अथवा इतर थाट करण्यात आला नाही आिण याचे 
कारण हणजे बादशहाला झाले या दुःखाची आठवण अजून ताजी होती. 

 
शहाजहानला ४१ वष पूणर् झा यावर करण्यात आले या तुला समारंभाची सागंता झा यानंतर 

शहाजहान याने त्याचा मोठा मुलगा दारा िशकोह याच्या िववाहाची तयारी ताबडतोब करण्यासंबधंी हूकूम 
िदले.¹⁰ 

 
दाराचा िववाह 

दाराचा वा िन य मुमताज महल िजवतं असताना आिण बादशहाचा मु ाम दिक्षणेत असताना 
राजपुतर् परवीज याच्या मुलीबरोबर झाला होता. त्यावळेीच अशी आ ा काढलेली होती की गुजराथ, 
बनारस, सातगाव, मलडाह, सोनारगाव आिण पाटण येथून दुिर्मळ आिण मौ यवान चीजा आणून ध्या यात. 
त्याच माणे आगर्ा आिण लाहोर येथील शाही गृहखात्याच्या अिधकाऱ्यानंी िहरे आिण माणके, चादंी आिण 
सोने याचंी भाडंी आिण िववाहाच्या वळेी लागणाऱ्या अशाच कारच्या इतर व तंूची तरतूद करावी असेही 



 

अनुकर्मिणका 

हुकूम देण्यात आलेले होते. परंतु मुमताज महल िहचा अचानक मृत्य ूझा याने ती तयारी पुढे ढकलण्यात 
आली. जानेवारी १६३३ मध्ये पुन्हा एकदा ही जमवाजमव करण्यास सुरवात झाली. 

 
जानेवारी मिहन्याच्या २५ तारखेला जहानआरा बेगम आिण सती–उ –नीसा खानुन ा दोघींच्या 

देखरेखीखाली बादशहा लोकाचंी गाऱ्हाणी ज्या िठकाणी ऐकत असे त्या िदवाणखान्यात िववाहािनिम  
आले या नजराण्याचें दशर्न भरिवण्यात आले. त्या िदवशी दुपारी बादशहा आिण जनानखान्यातील ि या 
यानंी या दशर्नाला भेट िदली आिण संध्याकाळी शाही अिधकाऱ्यानंा ितथे जाण्याची परवानगी देण्यात 
आली. वधूच्या आईने ितला ज्या भेटी देण्यात आले या होत्या त्याचें दशर्न त्याच िदवाणखान्यात 
आयोिजत केले आिण शहाजहान हे ही दशर्न पहाण्यास गेला. १ फे ुवारी रोजी िववाहाच्या अगोदरचा 
हीनाबदंी नावाचा िवधी पार पाडण्यात आला आिण इतक्या काळ पयर्त मुकेपणाने असले या शाही 
वा दवृानें वा ाचें मधुर असे सूर आिण आनंदाच्या लहरी याचंा एकच ज ोष उडवनू जणूकाही 
मुमताजच्या मृत्यमुूळे पाळण्यात येत असलेले सूतक संप याचे जािहर केले. िव ाची पाने, वलेची आिण 
सुकामेवा ही दरबारी मंडळींमध्ये वाटण्यात आली आिण संध्याकाळच्या वेळी लोकाचं्या आनंदाच्या 
आरो यातं यमुनानदीच्या तीरावर दारुकामाची भपकेदार आतषबाजी करण्यात आली. 

 
दुसऱ्या िदवशी राजपुतर् शुजा, औरंगजेब आिण मुराद हे ितघेजण आसफखान आिण इतर ित ीत 

उमराव याच्यासंह दाराचे अिभनंदन करण्यासाठी आिण त्याला िववाहादाखल भेटी देण्यासाठी हणून 
त्याच्याघरी गेले. त्यानंतर एक अितशय भ य अशी िमरवणूक सजिवण्यात आली: दारा हा ह ीवरील 
अंबारीत बसला होता आिण त्याच्या पाठोपाठ दरबारी मंडळी कुणी घो ावंर तर कोणी पायी अशी मो ा 
िदमाखात चालली होती. िववाहािनिम  आले या भेटींचे दशर्न ज्या िठकाणी भरले होते त्या 
िदवाणखान्यात वराला नेण्यात आले. या िठकाणी शहाजहानने त्याला भेटी िद या आिण िहदु थानातील 
रुढीनुसार त्याच्या म तकावर मोती पाचू आिण माणके याचंी तयार केलेली एक माला (िंसहरा) बाधंली. 
शहाजंहान याच्या लग्नाच्या संगी िहच माला जहागंीरने त्याच्या म तकावर बाधंली हो ी. संध्याकाळी 
यमुना नदीच्या तीरावर िद याचंा लखलखाट आिण रोषणाई करण्यात आली होती आिण त्याचवळेी जे 
चडं दारुकाम झाले त्यामुळे लोकाचं्या डो याचे पारणे िफटले. 

 
संगीत, नाच आिण करमणुकीचे इतर कार रातर्ीची दोन पळे आिण दोन घडी होईपयर्त चालले 

होते कारण ही वळे िववाहाचा िवधीपार पाडण्यासाठी हणून अितशय शुभदायी होती. िववाहाच्या ठरले या 
वळेी शहाजहान याने काजी महमद अ लाम याला शहाबुजर् इकडे पाठिवले. यािठकाणी बादशहाच्या समक्ष 
काजी अ लाम याने िववाह िवधीच्या सोह याचे वाचन केले. बादशहाने लग्नाि त्यथर् भेट हणून (मीह) 
पाच लक्ष रुपये िनयुक्त करुन िदले. सोने आिण चादंी याचं्या मोहराचंा िववाहीत जोड यावर वषार्व 
करण्यात आला. ही नाणी घेण्याच्या गडबडीत तेथे जमले या चाकरानंी पर परानंा ध ाबु ी केली आिण 
काहीजण सपशले त डधशी पडले. दारा आिण त्याची पत्नी यानंा सुख िमळाव े हणून ज्या ाथर्ना 
हणण्यात आ या त्यानंी सारे वातावरण दुमदुमून गेले. या संगी उपि थत असले या कवीजनानंी 
या संगाची मृती कायम रहावी हणून का यपकं्तीची रचना केली. बादशहाने दाराच्या राजवा ाला भेट 
िद यानंतर यासवर् उत्सवाचंी सागंता झाली. दाराच्या िववाहािनिम  जो पैसा खचर् करण्यात आला ती 
एकंदर र म ३२ लाख रुपये इतकी भरली. यापैकी ६ लक्ष रुपये बादशाही खिजन्यातून खचर् करण्यात 
आले, १६ लक्ष रुपये जहानआरा बेगम िहने िदले आिण उवर्िरत खचर् वधूच्या आईने केला. 

 



 

अनुकर्मिणका 

या लग्नानंतर थो ाच काळाने शुजा याचा िववाह¹¹ िततक्याच भपक्याने आिण डामडौलाने पार 
पाडण्यात आला. 

 
शुजाचा िववाह 

हे लग्न फे ुवारी २३ रोजी िमजार् रु तम सफवी याच्या मुलीबरोबर करण्यात आले आिण बादशहाने 
लग्नाि त्यथर् देणगी हणून (कबनै) चार लक्ष रुपये नेमून िदले. 

 
यानंतर दरबारचा यवहार नेहमी माणे सुरळीत सुरु झाला आिण जरी आप या ि य पत्नीच्या 

िनधनामुळे झालेले दुःख शहाजहानच्या मनात ताजे होते तरीदेखील शहाजहानने त्याला योग्य वाटेल 
अशा कारे आपले जीवन जगण्यास सुरुवात केली. गायन, नाच, मदैानी खेळ, आिण इतर अशाच 
करमणुकीच्या काराना पुन्हा सुरवात करण्यात आली आिण बादशहाने मो ा उत्साहाने या सवार्त भाग 
घेण्यास सुरुवात केली. २८ मे १६३३ रोजी सुधाकर आिण सुरत सुंदर या दोन चडं ह ींच्या ट रीचा खेळ 
त्याने झरोखा िखडकीच्या पुढे आयोिजत केला. काहीवळेपयर्त हे मदोन्म  ह ी आपापसात झगडले आिण 
नंतर बाजूला झाले. रागाने धंुद झाले या सुधाकराला आपला शतर्ू कोण आहे याची जाण िवसरली आिण 
तो औरंगजेबाच्या िदशनेे धावनू गेला आिण त्याने औरंगजेबावर ह ा चढिवला. 

 
औरंगजेबाची ह ीबरोबर झटापट 

राजपुतर्ाचे वय त्यावळेी जेमतेम १४ वषार्चे होते. ह ी धावनू आ यावर औरंगजेब शातंपणे ि थर 
रािहला, आपला घोडा त्याने पूणर्पणे आप या ता यात ठेवला आिण आप या हातातील भाला त्याने ह ीच्या 
म तकात भोसकला. ह ीने थोडी माघार घेतली आिण पुन्हा औरंगजेबावर ह ा करुन त्याच्या घो ाला 
खाली पाडले. ‘औरंगजेब अितशय जलदपणे जिमनीवर उभा रािहला. त्याने आपली तलवार बाहेर काढली 
आिण चवाताळले या ह ीसमोर तो ठामपणे उभा रािहला.” क्षणभरात राजपुतर् शुजा आिण राजा जयिंसग 
हे औरंगजेबाच्या सहा यास आले आिण त्यानी ह ीवर ह ा चढिवला. त्याच्यावर झाले या भा याचं्या 
फेकी आिण त्याच्यावर करण्यात आलेला दारु गो याचा भिडमार यानी घाबरुन जाऊन ही मदैानातून 
पलायन केले. अगदी याच वळे सुरत सुंदर हा सुधाकर बरोबर झुंज देण्यासाठी पुढे सरसावला होता. 
शहाजहान याने मो ा ेमाने राजपुतर्ाला आिंलगन िदले, त्याच्या िनभर्य पणाचे कौतुक केले आिण त्याला 
बहादूर िंकवा वीरपुरुष असा िकताब िदला. यानंतर तीनच िदवसानी त्याच्यापधंरा या वाढिदवसािनमी  
बादशहाने औरंगजेबाची सुवणर्तुला केली आिणत्याला ५००० मोहरा आिण सुधाकर ह ी भेटीदाखल 
िदला.¹² 

 
याचवषार्च्या ऑग ट मिहन्यात शहाजहान आजारी पडला पण तीन िदवसानंतर त्याला बरे 

बाटले.¹³ पुढील वषार्च्या जानेवारी मिहन्याच्या अखेरीला िंहदु थानचे नंदनवन हणजे काि मर याला भट 
देण्यासाठी आगर्ा सोडले.¹⁴ वाटेमध्ये राजपुतर् दारा याला फार मोठा आजार झाला आिण पिरणामी शाही 
कुटंुबाचा हकीम वजीरखान याला दारावर इलाज करण्यासाठी हणून राजधानीहून ताबडतोब बोलावनू 
घ्याव ेलागले.¹⁵ लाहोर मध्ये थोडाकाळ रािह यानंतर बादशहाने आप या का मीरच्या वासास पुन्हा 
सुरवात केली आिण ५ जून १६३४ रोजी¹⁶ तो का मीरमध्ये दाखल झाला. या ातंाच्या मनमोहक अशा 
सृ ीसौदयार्ने शहाजहानला संभोिहत केले आिण जरी त्याच्याजवळ या िनसगर्सौदयार्ची ितकृती िनमार्ण 
करणारे िचतर्कार न हते तरी त्याच्या जवळ उ मपणे िलखाण करणारे जे लेखक होते त्यानंी का मीरचे 



 

अनुकर्मिणका 

वणर्न उपमा उत् ेक्षानी नटले या भाषेमध्ये अितशय सुंदरपणे केलेले आहे. या वणर्नाचा गाभा जरी का यरुप 
असला तरी त्याचे वरुप मातर् ग ात्मक आहे.¹⁷ 

 
स बर मिहन्याच्या सुरवातीला त्याने का मीर सोउले¹⁸ आिण १६ नो हबर. रोजी तो लाहोर येथे 

पोहोचला.¹⁹ येथे त्याचा दोन मिहने मु ाम झाला १६ जानेवारी १६३५ रोजी त्याने राजधानीच्या िदशनेे कूच 
केले.²⁰ राजपुतर् मुराद याला देवी आ यामुळे त्याने त्याला लाहोर येथे वजीरखान आिण सती–उन– िनसा 
खानून याचं्या देखरेखीखाली ठेवले.²¹ वाटेत त्याने िद ीला छोटीशी भेट िदली आिण १२ माचर् १६३५ रोजी 
तो आगर्ा येथे येऊन पोहोचला²² 

 
आगर्ा येथील बादशहाच्या अनुपि थतीचा फायदा घेऊन जुजहार िंसग याने मोठी महत्वाकाकं्षा 

उराशी बाळगून बडंाचे िनशाण उभारले होते. त्याचे बडं आिण त्याच बरोबर दिक्षणेमधील असमाधानकारक 
पिरि थती यामुळे स बर मिहन्याच्या अखेरीला शहाजहानला ंराजधानी सोडणे भाग पडले.²³ 

 
दिक्षणेत दुसऱ्यांदा आगमन 

बारी येथे आ यानंतर त्याने बुदेंल खंडाला भेट देण्यासाठी आडवाटेने याण केले.²⁴ जानेवारी 
१६३६ च्या सुरवातीला त्याने नमर्दा पार केली²⁵ आिण सरळ दौलताबादच्या िदशनेे कूच केली.²⁶ सहा 
मिहन्याचं्या सातत्याने केले या मोिहमा नंतर अहमदनगर ातंात शातंता आिण सु यव था थािपत 
करण्यात आिण िवजापूर आिण गोवळक डा या राज्याबंरोबर समाधानकारक तह करण्याचे कामी त्याला 
यश आले. जुलै मिहन्याच्या सुरवातीला त्याने दिक्षणेतून कूच केले.²⁷ आिण उ ैन आिण माडूं या शहराचं्या 
माग तो २५ नो हबर रोजी अजमेरला येऊन पोहोचला.²⁸ तेथे त्याने एक आठवडा मु ाम केला आिण नंतर 
आग्ऱ्याकडे कूच केले. आगर्ा येथे तो ५ जानेवारी १६३७ रोजी येऊन पोहोचला.²⁹ 

 
माचर् मिहन्यात शहाजहान आजारी पडला परंतू १९ िदवसात त्याची कृती सुधारली.³⁰ 

 
औरंगजेबाचा िववाह 

पुढील मिहन्याच्या मध्याच्या सुमारास राजपुतर् औरंगजेब शहानवाजखान याची मुलगी िदलरसबानू 
बेगम िहच्याबरोबर िववाह करण्यासाठी हणून दौलताबादेहून आगर्ा येथे येऊन पोहोचला. िववाहाचा िवधी 
८ मे १६३७ रोजी पार पडला आिण िववाहाचे संगी िरतीिरवाजा माणे थाटमाट आिण आनंदोत्सव साजरा 
करण्यात आला³¹ 

 
काबूलेला पिहली भट 

१६३८ च्या फे ुवारी मध्ये अलीमदार्खान याने कंदहारचा ताबा मोगल अिधकाऱ्याचं्याकडे िदला. 
यानंतरची १५ वष शहाजहानचे लक्ष वाय य सरह  ातंातील घडामोडींकडे केिंदर्त झाले होते. 

 
१६३८ च्या ऑग ट मध्ये काबलू शहराला पिह या थम भेट देण्यासाठी त्याने कूच केले³² या 

भेटीमागे त्याचे दोन हेतू होते. एक हणजे परिर्शयन सैन्याकडून कंदहारवर होणारा संभा य ह ा टाळणे 
आिण दुसरा उ ेश टर्ान्सऑक्सीयाना मधील राजकीय पिरि थती कशा कारची आहे याचा अ यास करणे 
१८ मे १६३९ रोजी तो काबूल येथे पोहोचला आिण तेथील चार मिहन्याचं्या वा त यानंतर तो स बर मध्ये 
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लाहोरला परतला.³³ जानेवारी जानेवारी १६४० ते ऑक्टोबर या दर यान त्याने काि मरला दुसरी भेट 
िदली⁴⁴ आिण नो हबर मध्ये तो लाहोरला परतला. त्यानंतरची दोन वष तो लाहोर येथेच होता. ा 
कालखंडात ११ नो हबर १६४१ रोजी आसफखान मरण पावला.³⁵ जुलै १६४२ मध्ये मुरादचा िववाह साजरा 
करण्यात आला.³⁶ १६४३ च्या जानेवारी मिहन्याच्या सुरवातीला शहाजहानचा दरबार पुन्हा आगर्ा येथे 
परतला.³⁷ 

 
जहानआराचे कपडे घेतात 

अजमेरला शहाजहान याने जी छोटीशी भेट िदली ितचा अपवाद वगळ यास पुढील दोन वष 
शहाजहानचा मु ाम आगर्ा येथेच होता.³⁸ १६४४ च्या माचर् मिहन्यात जहानआरा िहचे कपडे पेटले आिण 
बऱ्याच िठकाणी ती भाजली. 

 
ितला झाले या जखमा गंभीर होत्या. या अपघातामुळे शहाजहानच्या मनाला अितशय यातना 

झा या आिण ितच्यावर उपचार करण्यासाठी त्याने उ मो म हिकमानंा बोलावनू घेतले. त्या िशवाय 
गोरगिरब आिण लायक असले या यक्तीना दररोज एक हजार रुपयाचंा दानधमर् करण्याचा त्याने हुकुम 
िदला. राजकन्या जवळजवळ चार मिहने िबछान्याला िखळून होती आिण ितला बरे वाटाव े हणून 
सातत्याने ाथर्ना के या जात होत्या. आप या आजारी असले या बिहणीला भेटण्यासाठी राजपुतर् 
औरंगजेब आिण मुराद हे आपाप या ातंातून आगर्ा येथे दाखल झाले. २५ नो हबर रोजी राजकन्या 
जहानआरा िहला पूणर्पणे बरे वाट याच्या आनंदाि त्यथर् मोठा खचर् करुन अितशय भ य कारचा उत्सव 
समारंभ साजरा करण्यात आला. हा आनंदोत्सव संप यानंतर राजपुतर् औरंगजेब याने आप या बापाला जे 
दुखावले होते त्याच्याब ल जहानआरा िहने िशफारस केली आिण परीणामी औरंगजेबाला त्याला त्याची 
पिहली मनसब आिण मानमरातब पुन्हा देण्यात आले.³⁹ 

 
ाच सुमारास आणखी एक घटना घडली ती हणजे राजा गजिंसग ाचा मुलगा रावअमरिंसग 

याच्या हातून मीरबक्शी सलाबतखान ाचा झालेला खून.⁴¹ आजारीपणामुळे काही काळ अमरिंसग हा 
दरबारातून गैरहजर होता. २६ जुलै १६३४ रोजी तो दरबारात परतला आिण सलाबतखानाने त्याची 
बादशहाबरोबर भेट घडवनू आणण्यासाठी त्याला दाराच्या राजवा ात नेले. जहानआरा आजारी 
अस यामुळे बादशहाचा मु ाम त्या िठकाणी होता अमरिंसग त्यावळेी डावीकडे उभा होता. आपले 
संध्याकाळचे नमाज पढून. झा यानंतर बादशहा एका अिधकाऱ्याला काही आ ा िलहू न घेण्यास सागंत 
होता, ते हा सलाबतखानाने िंसहासनाच्या उजवीकडील जागा सोडली आिण खाली येऊन एका 
अिधकाऱ्याजवळ त्याने बातचीत करण्यास सुरुवात केली. हे चालले असताना अचानक अमरिंसग हा 
आपला खंिजर उगारुन त्याच्या िदशनेे धावला आिण त्याने सलाबतखानाच्या डा या कुशीमध्ये तो खंिजर 
आतवर खुपसला सलाबतखान जागच्या जागीच ठार होऊन पडला. ही भयानक आिण कोठचेही कारण 
नसताना झालेली दुघर्टना त्यक्ष बिघत यानंतर खलीलउ ाखान आिण िव लदास याचा मुलगा अजुन 
यानंी अमरिंसग याच्यावर ह ा केला. ताबडतोब स यद सालार आिण इतर सहासात मनसबदार आिण 
दंडाधारी यानी अमरिंसग याला वढेा िदला आिण त्याला ठार केले. अमरिंसगाच्या िमतर्ाने आिण 
अनुयायानी अजुनचा सूड घेण्याचा यत्न केला आिण नंतर राजवा ाजवळ. िचथावणी देऊन मारामारी 
करण्याचा डाव टाकला. या झटापटीत मीर तुजूक मीरखान आिण मुशरीफ मलूकचदं हे ठार झाले अखेर 
अमरिंसगाच्या सैन्याच्या हौरक्यावंर स यदखानजहान आिण रशीदखान अन्सारी यानंी ह ा केला आिण 
त्यानंा ठार मारले. 
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शहाजहानचे पि म सु यात आगमन 

१६४५ च्या सुरवातीला शहाजहान याने आगर्ा सोडले.⁴¹ आिण नंतरची तीन वष त्याने पि म 
सु यामध्ये वा त य केले. 

 
१६४५ च्या उन्हा यामध्ये त्याने काि मरला भेट िदली⁴² आिण बा ख आिण बदकशान या 

ातंावंरील चालले या मोिहमाना मागर्दशर्न करण्यासाठी आिण देखरेख ठेवण्यासाठी त्याने दोन वळेा 
कावलूला भेट िदली अखेर िंहदूकुश पवर्तापिलकडील देशावर ताबा ठेवणे हे अशक्य ाय आहे याची 
त्याला जाणीव झाली आिण हणून त्याने आप या सैन्याला माघार घेण्यास सािंगतले. १६४७ च्या जून 
मिहन्याच्या शवेटच्या आठव ात त्याने काबलू सोडले.⁴³ आिण तो लाहोर आिण िद ीच्या वाटेने आगर्ा 
येथे येऊन पोहोचला.⁴⁴ 

 
नवीन राजधानी 

आग्ऱ्याकडे कूच करून जात असताना त्याने आप या िद ी येथील अिधकाऱ्यानंा तेथे इमारतींची 
जी बाधंणी चाललेली होती ती झपाटयाने पुरी करण्याचा हुकूम िदला.⁴⁵ पुढील दोन मिहन्यात या 
अिधकाऱ्यानंी िद ी येथील राजवाडा रहाण्यायोग्य सजिवला, २७ माचर् १६४८ रोजी बादशहाने आग्ऱ्याहून 
याण केले.⁴⁶ 

 
एि ल ८ रोजी न या राजधानी मथ्ये थापन करण्याचा िवधीपूवर्क समारंभ उरकण्यात आला. ा 

िदवशी शहाजहान याचंी चादंर्वषार्नुसार तुला करण्यात येत असे. हा समारंभ मो ा भपक्याचा आिण 
थाटामाटाचा हावा ाकरता सवर्तोपरीने यत्न करण्यात आले. िंहदु थानातील िसकंदर लोघीपासून 
मुसलमान सा ाज्याचे राजधानीचे शहर असले ले आगर्ायाची जागा िद ीने घेतली िद ीचे नामपिरवतर्न 
शहाजहानाबाद असे करण्यात आले. सकृतदशर्नीतरी असे वाटले की राजधानी बदल यामुळे एका नघ्या 
युगास ारंभ झाला आहे, परंतु सत्यपिरि थती अशी होती की िद ी शहराने मोगल सा ाज्याला 
भरभराटीचे िदवस कधीच आणले नाहीत. धमर्भोळी जी मंडळी होती त्याचंी अशी धारण झाली की 
राजंधानीमध्ये झालेला हा बदल हणजे मोगल सा ाज्याची सवर्नाशाकडे जी वाटचाल सुरु झाली होती 
ितचे हे पिहले पाऊल होय 

 
शहाजहानचा न या राजधानीत जेमतेम सहा मिहने मु ाम झाला नाही तोच न यान उ भवले या 

एका संकटाने त्याला पुन्हा पि मेच्याकडे याण करावे लागले. 
 

मोगल कंदहार गमावतात 
दुसऱ्या शहाअ बास याने कँदहारवर ह ा करुन ते आप या ता यात घेतले. मोगलाचं्या सैन्याची 

िमजास जर कायम ठेवावयाची असली तर कदहार पुन्हा िंजकून घेणे आव यक होते. हा हेतू मनात धरून 
शहाजहान याने १६४८ मथ्ये िद ीहून कूच केले. (नो हेबरच्या सुरवातीला) जवळजवळ १८ मिहने तो या 
मोिहमेवर होता. मोगलाचंी जी बेइ त गमावलेली होती ती परत िमळण्यासाठी शहाजहान याने िवलक्षण 
कसोशीचे यात्न केले इतकेच न हे तर वतःच्या देखरेखीखाली मोिहमेची सूतेर् आप या हाती घेतली. 
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परंतू ाचे हे सवर् यत्न फुकट गेले. अखेर त्याने काबलू येथील आपली छावणी मोडली आिण ४ जानेवारी 
१६५० रोजी तो आप या राजधानीला येऊन पोहचला.⁴⁸ 

 
पदरात पडलेली िनराशा जणूकाही भरुन काढण्यासाठी शहाजहान याने शाही राजधानीची िद ी 

येथे जी थापना झालेली होती ितची सागंता करुन मो ा माणावर समारंभ करण्यासाठी तयारी करावी 
अशी आ ा िदली.⁴⁹ 

 
भ य माणात साजरुे करण्यात आलेले उत्सव आिण समारंभ 

१६४८ मध्ये ज्या न या इमारती बाधंण्यात आले या होत्या त्याचें थोडेसे काम िश क रािहलेले होते 
तरी या इमारतींचे मुख्य बाधंकाम पुरे झालेले होते. या संगासाठी मयरू िंसहासन आगर्ा येथून िद ीला 
आणण्यात आले आिण न या राजधानीच्या उ घाटनाचा जो सोहळा होणार होता तो त्यक्ष पहाण्यासाठी 
सा ाज्याच्या दूरच्या आिण नजीकच्या अिधकाऱ्यानंा िद ीला येण्यासाठी फमार्ने गेली. त्यावळेी तरी 
िद ीचे रूपातंर उत्सव आिण समारंभ मो ा थाटामाटाने साजरे करीत असले या शहारामध्ये झाले. 
शहराच्या कोनाकोनावर गटागटानी जाजन गायन आिण नतर्न याचंी मजा लुटत अस याचे दृ य िदसत 
होते आिण बादशहा िचरंजीव होवो ा आरो याचंा आवाज आकाशापयत जाऊन िभडत होता. माचर् १० 
१६५० रोजी हा सुखसोहाळा संपु ात आला. 

 
यानंतर जवळजवळ एका वषार्ने फे ुवारी १६५१ मध्ये शहाजहान याने काि मरला अखेरची भेट 

देण्यासाठी याण केले.⁵⁰ 
 

का मीरला अखेरची भेट 
यानंतरचा उन्हाळा त्याने काि मरमध्य काढला आिण स बर मिहन्याच्या मध्यात तो लाहोरला 

परतला. या िठकाणी त्याने कंदहारवर योजलेली जी दुसरी मोिहम होती त्याबाबतची तयारी पूणर् 
करण्याच्या कामावर देखरेख केली. १६ फे ुवारी १६५२ रोजी त्याने लाहोर सोडले.⁵¹ आिण ३ एि लला तो 
काबलू येथे पोहोचला.⁵² परंतू अपयशा मुळे िनराश झाले या मनःि थतीत २ िडसबरला तो िद ीला 
परतला.⁵³ 

 
यानंतरची चार वष शहाजहानचे वा त य सातत्याने िद ीलाच रािहले. ाला अपवाद हणजे 

छो ा मुदतीसाठी दोन वळेा आग्ऱ्याला आिण एकवेळ अजमेरला भेट िदली एवढाच होता १६५८ च्या 
नो हबर–िडसबर मध्ये त्याने मोती मशीदीलाभेट िदली. 

 
शहाजहानचे िद ीतील वा त य 

यानंतर जानेवारी मिहन्यात जसरुप मराठीया⁵⁵ ा माणसाने भरदरबारात बादशहावर ह ा करुन 
त्याचा जीव घेण्याचा अयश वी यत्न केला. तो िंसहासनाच्या पिह या पायरीपयत पोहोचला परंतू 
नौबतखान कोतवाल याने आप या हातातील दं ाचा फटका मारेकऱ्याचा छातीवर िदला. ा फटक्याने 
मारेकरी जिमनीवर कोसळला. मारेकऱ्याने तरीदेखील उठून िंसहासनाच्या पायऱ्या चढण्याचा यत्न केला 
परंतू र वाजा रहमतु ा याने त्याच्यावर तलवारीचा वार करुन त्याचे तुकडे तुकडे केले. या दोन 
अिधकाऱ्याची िन ा आिण तत्परता ाब ल त्यानंा बिक्षसी देण्यात आली. 
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यावषार्च्या माचर् मिहन्यात दाराचा मोठा मुलगा सुलेमान िशकोह ाचा िववाह राजा जयिंसग 

याच्या बिंहणीचा मुलगा राव अमरिंसग याच्या मुलीबरोबर करण्यात आला. 
 

सुलेमान िशकोह याचा िववाह 
लग्न होण्याच्या अगोदर एक मिहना राजकन्येला िद ी येथे आणण्यात आले आिण मोगल 

िरतीिरवाजाचें िशक्षण ितला िमळाव े हणून ितला जनान्यात ठेवण्यात आले. ानंतर ितला इ लामची िदक्षा 
देण्यात आली आिण िववाह संबधंाचा िवधी पार पाडण्यात आला.⁵⁶ 

 
सा ाज्यामधील इतर घडामोडींकडे शहाजहान याचे लक्ष गुंतलेले असताना मेवाडचा राजा 

जगतिंसग याने जहागंीर आिण राणा अमरिंसगयाचं्या मध्ये झाले या तहाचं्या अटींचा भगं करुन िचतौडच्या 
िक याची दुरु ती करण्यास सुरवात केली. 

 
मेवाडचा जगतिंसग 

१६५२ मध्ये जगतिंसग मरण पावला आिण त्याच्यानंतर गादीवर आले या राजिंसगाने 
जगतिंसगाचेच काम पुढे चालवले. ही गो  जे हा बादशहाच्या िनदशर्नास आणण्यात आली ते हा राण्याच्या 
वतर्नाची त्याला िवलक्षण चीड आली. स बर २४, १६५४ रोजी अजमेरला भेट देण्यासाठी आिण राजिंसग 
याला वठणीवर आणण्यासाठी शहाजहानने िद ीहून याण केले. अजमेरहून त्याने ३०००० वार देऊन 
राजिंसग यानें िक याची केलेली डागडुजी उधव त करण्यासाठी हणून सादु ा खानाची रवानगी केली 
आणीबाणीचीं पिरि थती उ दव यास मेवाड येथे कूच करुन येण्यासाठी शाय त खानाला आप या 
सैन्यानीशी तयार राहण्याचा हुकुम देण्यात आला; त्याच माणे राजपुतर् औरंगजेब याणे आपला मुलगा 
सुलतान महमद याला १००० फौज देऊन मंदसूर येथे ठाण माडूंन राहण्यास सािंगतले. परंतु राजिंसग याने 
शरणागित पत्करली आिण िचतोडचा िक ा उध्व त करण्यात आला.⁵⁷ 

 
शहाजहानचे अजमेरहून पुनरागमन 

बादशहाने १४ नो हबर १६५४ रोजी अजमेर सोडले⁵⁸ आिण एक मिहन्यानंतर तो फतपूर येथे 
येऊन पोहचला वाटेमध्ये महमद याचीं बादशहाबरोबर मुलाखत घडवनू आणण्यात आली.⁵⁹ फतपूर येथे 
तीन िदवस मु ाम के यानंतर शहाजहानने आगर्याला याण केले. तेथे तो फक्त एकिदवस रािहला. 
या संगी राजपुतर् दारा आिण अली मदार्नखान यानंी मोतीमंशीद पिह या थमच बाघीतली आिण बादशहा 
वतःमच यात वास करुन आप या ि य पत्नीच्या कबरीचे दशर्न घेण्यासाठी गेला. १८ िडसबरला त्याने 
आगर्ा सोडले आिण दहा िदवसानंतर तो िद ीला पोहचला;⁶⁰ पुढील एका वषार्त कोणत्याही कारची 
दूघर्टना घडून आली नाही. 

 
िद ीमधे रोगांचा ादुभार्व 

१६५६ च्या िडसबर मध्ये एका रोगाचा ादुभार्व झाला आिण हणून शहाजहान हा आप या 
दरबारासमवेत िशकारीसाठी हणून गंगा नदीच्या ितरावरील गढ मुक्ते र येथे गेला तेथून तो ३१ जानेवारी 
१६५७ रोजी राजधानीला परत िफरला⁶¹ परंतु िद ी मधीस रोगराई आटोक्यात आलेली नस यामुळे ६ 
फे ुवारी रोजी िद ी सोडून मुरवलीसपूरकडे याण केले. ⁶² िद ीच्या उ रेला १०० मलै अंतरावर यमुना 
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नदीच्या तीरावर शहर वसलेले आहे. तेथील थंड हवमुेळे उन्हा यातं तेथे राहता येईल यासाठी बादशहाने 
ा शहराची िनवड केलेली होती. यािठकाणी वतःसाठी आिण आप या मो ा मुलासाठी राजवाडे बाधूंन 

त्याने शहराची शोभा वाढिवली होती आिण त्या शहराचे फैजाबाद असे भ य नामातंर केले होते. शहाजहान 
याच्या कारािकदीर्चे पिहले पवर् आता समा त झाले होते आिण हा संग मो ा थाटामाटाने साजरा 
करण्याच्या हेतूने त्याने मो ा भपकेबाज दरबाराची योजना केली, 

 
शहाजहानचे आजारीपण 

१६५७ च्या एि ल मिहन्याच्या अखेरीस शहाजहान िद ीला परतला आिण एका एकी अपचन आिण 
आत ानंा रग लाग यामुळे आजारी पडला. जवळ जवळ एक आठवडा पयर्त शाही हकीमानंी आप या 
यत्नाचंी पराका ा केली परंतु शहाजहान याला झालेला आजार िदवसिदवस वाढतच गेला. त्याच्या 
खालच्या शरीराला सूज आली, त्याची जीभ आिण ताळू कोरडी पडली आिण अधून–मधून त्याला ज्वर 
चढ याची िचन्हे ही िदसू लागली. या आजाराच्या कालावधीर्त शहाजहान याने अ पाणी िंकवा इतर 
काहीही खा  पदाथर् याचें सेनन केले नाही आिण औषधाचंा त्याच्यावर कोणताच पिरणाम झाला नाही. 
त्याला कमालीची ग्लानी आलेली होती आिण त्याला होणाऱ्या यातना अस  होत्या आिण बादशहा या 
यातना एका ा ि थत ा माणे आिण िधरोदा पणे सोशीत होता.⁶³ 

 
वारसदारीच्या नाचे महत्व 

बादशहाच्या आजारपणाची ही बातमी जे हा सा ाज्यात सवर्दूर पसरली ते हा सगळीकडे एकच 
घबराटीचे वातावरण पसरले आिण िक्षतीजावर जणू काही का याकू  राक्षसी ढगाचंी भीषण छाया 
पसरली. त्यावळेी तरी सवर्सामान्य जनतेच्या मनाने ज्या ाचंी पकड घेतली तो  हणजे शहाजहानचा 
जर मृत्य ू झाला तर त्याच्यानंतर गादीवर कोण येणार मुसळमानी राजवटीची िंहदु थानात सुरवात 
झा यापासून हा  नेहमी तलवारीच्या जोरावर सोडिवण्यात आला आहे. बाबराने हा  जे पणाच्या 
वारसा ह ाच्या तत्वावर सोडिवण्याचा यत्न केला परंतू या तत्वाचा रुढीने काय ाची जी परंपरा घालून 
िदली होती ितच्याबरोबर संघषर् आ यामुळे जे पणाच्या वारसाच ाच्या तत्वाचा फारसा भाव पडला नाही. 
बाबर याने हुमायनू याला आपला वारस नेम याची गो  सवर् ुतच आहे. परंतु कायरान याला ही गौ  मान्य 
न होऊन त्याने हुमायनूच्या या ह ाला आ हान िदले. आिण िमजार् िहदाळ याने तर आगर्ा येथे वःच्या 
नावाची बादशहा हणून ग्वाही देखील िफरिवली हुमायनू याने आप या परीने अकबर याची वारस हणून 
िनयुक्ती केली परंतु जोपयर्त िमजी हकीम हा हयात होता तोपयर्त त्याने आप या विडल भावाच्या 
सावर्भौमत्वला कधीच मान्यता िदली नाही. जे हा जहागंीर हा तख्तनशीन झाला ते हा त्याचा मुलगा खु ाव 
ाने िंसहासनासाठी अटीतटीचे यत्न केले. पिरणामी मुसलमानी अमदानीच्या कालखंडात वारसा 

ह ासाठी खडाजंगी आिण रक्तपात या गो ी अपवादात्मक ठरण्या ऐवजी त्यानंा जणू काही कायदेशीर 
थेचे वरुप ा त झाले. 

 
वारसा ह ासाठी आता झालेले यु  इतके रक्तरंिजत का ठरले 

परंतु यापूवीर् वारसाह ाच्या नावरुन जी युध्दे झाली त्यामध्ये इतका रंक्तपता आिण समाज्यात 
चडं उळथादालथ का झाली नाही हा खरोखरच एक यक्ष न आहे. याचे कारण शोधण्यासाठी फार 
खोलवर िवचार करण्याची वरुरी नाही. यापूवीर्च्या कोणत्याही युध्दात िंसहासनासाठी ह  सागंणाऱ्या 
शरसदारानी इतक्या चडं ताकदीिंनशी पर पराबंरोबर संगर्ाम करण्याची जी  दाखिवली न हती कामरान 
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िंहदाल, हकीम आिण खु ाव याना के हाही वरचढ आिण ताकदवान अशा अनुयायाची जोड िमळाली 
न हती परंतु शहाजंहानच्या चारही मुलापैंकी त्येकजण जणूकाही आप या परीने अनाभीिषक्त स ाट 
होता. त्यक्ष व तुि थती अशी होती की ितमूर–चेगीज कुळाच्या परंपरेला अनुसरुल साऱ्या मोगल 
सा ाज्याची िवभागणी िंसहासनावर ह  सागंणाऱ्या वारसामंध्य झालेली होती. 

 
शहाजहानने आपला वारस हणून िनयुक्त केले या दाराकडे अितशय समृध्द आिण उ म शासन 

आिण थैयर् असले या अलाहाबाद, पजंाब आिण सुलतान आिद ान्ताचंा ताबा होता, शहाबुलंद इक्बाल हा 
भारी िकताब आिण चाळीस हजार घोडदळाचा सेनानायक ही अननुभतू अशी पदवी याची बादशहाने 
त्याच्यावर खैरात केली होती. दरबारात त्याला िंसहासनाच्या बाजूलाच असले या सुवणार्सनावर 
आसन थ होण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती आिण बादशहाकडून आप याला अिधकाराची जागा 
िंकवा पदवी िमळावी यासाठी उत्सुक असले या त्येक इछुकाला दाराची िशफारस घ्यावी लागत असे 
थोडक्यात सा ाज्याचा पुढील अनिभिषक्त स ाट दारी आहे ाब ल आमजनतेची खातर्ी पटावी हणून 
सवर्तोपरी यत्न केले जात होते आिण या पाठीमागचा उ ेश शहाजहानच्या मृत्युनंतर न या िभिषक्त 
स ाटाचे राज्यारोहण संगी कोणत्याही कटकटी िनमार्ण होऊ नयेत हा होता. 

 
धािर्मक दृि कानातून िवचार के यास दारा हा उदारमतवादी होता आिण त्याची मते आिण ध्दा 

ही अ दंतवादी मत णालीच्या तत्व ानाशी िमळती जुळती होती परंतु वभावाने तो चंचल तापट, िपरािपरा, 
आिण अ यवहारी होता तुतीने तो फुगून जात असे आिण त्याला स ा देणाऱ्या मंडळीत त डपुजेपणा ं
करणाऱ्या मूखार्चाच भरणा अिधक होता दरबारातील त्याचे यवहार आिण त्याच्याब ल शहाजहान याला 
वाटणारे िवलक्षण ेम यामुळे लाडावनू तो िबघडून गेला होता. राज्यकारभार करण्यासाठी जे कौश य 
असावे लागंते त्या िवषयी तो पूणर्पणे अनिभ  रािहला होता, आिण राज्यातील कतर्बगार आिण कायर्कुशल 
अिधकाऱ्याची मने िंजकून त्यानंा अतकेसे करुन घेण्याची आव यकता कशी आहे या ग़ो ीचे महत्व त्याला 
पटलेले न हते आिण आ यार्ची गो  तसे करण्याची गरज देखील त्याला कधी वाटली नाही. अशा 
पिरि थतीत भिव य काळात त्याला ज्या भयानक िद याला त ड ाव े लागणार होते त्यासाठी 
ज्यामनः वृतीची आिण शकै्षिणक सं काराचंी गरज होती त्या दृ ीने तो अगदी कुचकामी आिण नालायक 
होता.⁶⁴ 

 
शुजा 

शहाजहानचा दुसरा शुजा याचं्या कडे बगंालची सुभेदारी होती. िवलक्षण बुिध्दम ा चोखंदळ 
आवडी िनवडी आिण मनिमळाऊ वभाव ही त्याची गुणवैिश ै होती “परंतु त्याची सुखासीन वृ ी आिण 
भोगलालसा, बगंाल सु याचे सुलभ शंासन आिण जवळ जवळ १७ वष कोणाचीही हाडे िखळिखळी 
करणाऱ्या त्या ं देशातील त्याचे वा त य यानंी त्याला दुबर्ल, आकशी कसून मेहनत आिण क  करण्याचे 
ि ने पूणर्पणे कुचकामी, सातत्याने यत्न करण्याचे आिण एकदर पिरि थतीची काळजी पूवर्क छाननी 
करण्याचे ि ने नालायक बनिवले होते. त्याच माणे राजकारणाचे यथाथर् ान ा त करून घेऊन योग्य 
तो िनणर्ण घेण्याची क्षमता देिखल त्याच्या अंगात न हती िढ या आिण अ ता य त होत जाणाऱ्या सु याच्या 
शासनावर काबू राखण्यात त्याच्या हातून चालढकल झाली होती, आप या सैन्याची क्षमता कमी होत 
चालली आहे याची त्याला दखल न हती आिण आप या सवर् खात्याचंा कारभार भ गळ बनत चालला आहे 
आिण त्याचंी पिरि थती िनदर्ीतव थेत अस यासारखी होत आहे याची देिखल जाणीव त्याला झालेली 
न हती. सु याच्या सवर् कारभारावर जणू काही एक कारची झापड पडली होती बगंालमध या रोगगर् त 
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हवामानाचा त्याच्या त बेतींवर िवपरीत पिरणाम झाला होता, आिण जरी त्याला नुकतेच एकेचाळीसावे वषर् 
लागले होते तरी वृध्दाव थची िचन्हे त्याच्या शरीरावर िदसू लागली होती अथार्  त्याच्या वृिध्दम ेतील 
चाप य आिण त खपणा ाचंी ती णता पिंह यासारखीच कायम होती परंतु जर का एकादी गंभीर सम या 
आिण संग उ दवलाच तर या चाप याला आिण त खपणाला जाग येत असे आिण अधूनमधून वीज जशी 
अ मानात तळपते त दत अशा आिणबािणच्या वळेी िचतच शुजाला ही जाग येई.⁶⁵ 

 
औरंगजेब 

बादशहाचा ितसरा मुलगा औरंगजेब याच्याकडे दिक्षणची सुभेदारी होती त्याच्या ितन्ही भावाशंी 
तुलना करता त्याचे े त्व हे अ ामािणत होते इतकेच न हे तर त्याच्या अंगी असले या गुणव ेने त्याच्या 
यिक्तमत्वात भर पडली होती. वयाच्या सोळा या वषार्ंपासून त्याने आपले आयु य राज्य कारभाराच्या 
धबडग्यात आिण हाणामारीत घालवले होते. त्याच्या अंगातील धीमे क्षातर्तेज कोणतीही गो  अखेरपयर्त 
तडीस नेण्याकडे त्याचा न ढळणारा कटाक्ष आिण त्याची अतुलनीय िचकाटी या गुणामुंळे त्याच्या 
समकालीनामंध्ये त्याच्याब ल जरी आत्मीयतेची भावना िनमार्ण झाली न हती तरी कौतुकाची भावना 
िनि त होती वाटरव आिण कन्दहार मुलतान आिण गुजराथ आिण त्याच माणे िंसधू, आिण दिक्षणदेश 
यामधील आप या कतृर्त्वाने आप या अंगातली िज  आिण कणखरपणा याचंा त्यय सवार्ना आणून िदला 
होता. रणागंणावर िजतका तो शूर आिण साहसी होता िततकाच राज्याचा कारभार शातंपणाने चालिवण्याचे 
जे तंतर् होते त्यासाठी लागणारे यवहारचातुयर् आिण शहाणपणा हे गुण त्याच्या अंगी बाणाले होते आिण 
त्याच्याब ल ेम वाटण्याऐवजी त्याच्या पिरचयातील सवार्ना जरी त्याची दहरात वाटत असे तरी 
कोणत्याही यक्तीच्या वभावाचे मू यमापन करण्याचे कसब त्याच्या अंगी होते आिण कोणाचाही उपयोग 
कसा आिण कुठे करुन घ्यावयाचा यामध्ये तो वाकबगार होता. त्याच्या अंगी असले या या गुणव ेमुळे 
परायवाच्या घनघोर गतच्या त डाशी अस यानंतर देिखल के हाही जयतीला आप याकडे खेचून 
आणण्याची ताकद याच्या अंगात होती. 

 
मुराद 

शहाजहानचा चौथा मुलगा मुराद हा माळवा आिण गुजराथ या ातंाचंा सुभेदार होता. त्याचा 
वभाव हणजे पर पर िवरोधी गुणवगुणाच्या समु या सारखा होता. तो शूर होता पण त्याच्या शौयार्त 
आततायीपणा होता परंतु त्याला अिधक आकषर्ण होते ते सुखासीन आिण कटकटी नसले या जीवनाचे. 
एखा ा िबनधा त सैिंनकाच्या अंगी असलेला तडफदारपणा आिण उतारीळपणा त्याच्या अंगाल होता पण 
एखा ा यश वी सेनानीच्या अंगी असलेले कौश य आिण इतर गुण याचंा त्याच्याजवळ अभाव होता त्याच्या 
या गुणानंा वतर्नात सौजन्य आिण स यता होती पण त्याच्या या गुणा त्याच्या अंगातील भावनावशता आिण 
िबन यवहारीपणा यानंी झाकुन टाकले ह ते थ डक्यात सागंावयाचे झा यासं त्याचे वणर्न िंसहासन 
िमळिवण्यन्च्या आकाके्षने झपाटलेला एक िबनड क तरुण असे करता येईल. परंतु आपली महत्वाकाकं्षा पुरी 
हावी हणून एखा ा उतमपैकी य जनेची आखणी करुन ही य जना त्यक्षात उतरिवण्यासाठी त्या 
यिक्तच्या अंगी जे डावपेच आिण जागरुकता असावी लागते ती त्याच्या यिक्तमत्वात न हती. 

 
दारािवरु  तीन भाहेडांची युती 

यिक्तमत्व आिण वभावधमर् याबाबतीत ज्याचं्यामधे जिमन अ मानाची तफावत होती अशा या तीन 
भावडंाना एकतर् आणणारा एक दुवा होता आिण हा दुवा हणजे दाराब ल याचं्या सवार्ंच्या मनामधे घर 
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करुन बसलेली िवशषेाची भावना जफरना याचा लेखक महमद अमीन असे सागंतो की कन्दहारवरील 
अयश वी मोिहमेवरुन जे हा आपाप या सुभेदारीच्या ान्ताकडे जाण्यासाठी शुजा आिण औरंगजेब िद ीला 
एकतर् आले ते हा िद ी येथील सहा िदवसाचं्या त्याचं्या मु ामात त्या दोघानंी आप यामधील मतैर्ी अिधक 
दृढ करण्याचा यत्न केला शुजा हा औरंगजेबाच्या िनवास थानी गेला आिण ितथे त्यानेतीना िदवसाचंा 
मु ाम केला; याची परतफेड हणून औरंगजेबाने आप या थोर या भावाचा तीन िदवस पाहुणचार घेतला 
ही मतैर्ी प ी करण्यासाठी शुजाने आप या मुलीचा वा िन य सुळतान महमद याजबरोबर आिण 
औरंगजेबाने आप या मुलीचा वा िन य जैन अल आिबदीन याजबरोबर िनि त केला.⁶⁶ 

 
पतर् यवहार 

बादशहा गंभीर िरत्या आजारी पड याची बातमी कळ याबरोबर औरंगजेब, शुजा आिण मुराद यानंी 
पर पराबरोबर जोरदार पतर् यवहार करण्यास सुरवात केली. ही पतेर् जलदगतीने पर परानंा िमळावी 
यासाठी त्यानंी गुजरात आिण बगंाल या सु यात सोिय कर ट यावंर दिक्षण ओिरसा माग पतेर् पोहोचिवणार 
पोहोचे ठेवले.⁶⁷ यापतर्ा पैकी ज्या कािहचा नाश झालेला नाही आिण जी आप या कालखंडापयर्त 
आजतागायत िटकून आहेत त्यापतर्ातून आपला भाऊ दारा याचंा उच्छाद करण्यासाठी या तीन्ही भावानी 
िकती िवलक्षण मनसुबे रचले त्या घटनेचा उलगडा होता. बगंाल मधून शुजाने आिण मुराद आिण औरंगजेब 
यानंी दिक्षणेमधून केलेली कूच त्याचं्यामधे यापूवीर्च जी योजना आखण्यात आली होती त्यानुसारच हीती 
आिण त्यामघे त्या ितघानी आगर्ा येथे एकितर्त होण्याचे पर परानंा अिभवचन िदले होते.⁶⁸ 

 
औरंगजेबाने दाखिवले या कळकळीतील ढ गीपणा 

या पतर् यवहाराच्या अ यासायमधून आणखी एक गो  बाहेर येते आिण ती हणजे आप या दोन्ही 
भावाबरोबर पतर् यवहार करताना त्यातं दाखिवलेली कळकळ आिण आदराची भावना औरंगजेब आिण 
मुराद हे दोघेजण शुजाला भाई िजय ूअसे संबोिधत आप या शुजाला िविहले या एका पतर्ात औरंगजेबाने 
सुचिवले की आप यापैकी त्येकाच्या दरबारात दुसऱ्या दोन भावाचे ितिनधी असावते आिण असे 
करण्याचा उ ेश त्या ितघामधे अिधकािधक एकोपा िनमार्ण होण्यास आिण त्याचं्यामधे ऐक्य अिधक दृढता 
होण्यास सोईच जाव ेअसे आपले मत त्याने कट केले⁶⁹ दुसऱ्या एकापतर्ात त्याने शुजाला िलिहले की जर 
शतर्नेु आप या पैकी कीणा एकावरही ह ा के यास दुसऱ्या दोघानी त्याला सख्त िनकार करावा 
सरतेशवेटी मोिहमेस सुरवात होण्याच्या ऐन वळेी त्याने शुजाला दाराच्या तुतीला आिण तडजोडीच्या 
बोलण्याला न फसण्याचा इशारा िदला.⁷⁰ 

 
औरंगजेब आिण मुराद पतर् यवहार 

मुराद आिण औरंगजेब यामधीलपतर् यवहार हा देिखल िततकाच िचकेवेधक आहे बहुतेक करुन 
मुरादने औरंगजेबाला िलिहले या आप या अगदी पिह या पिह या पतर्ात िवजापूर वरील मोिहमेची जी 
यश वी सागंता करण्यात आली त्याबाबत उ ेख टाळ याब ल तकर्ार केली होती. “परंतु तुझ्या हातून ही 
गो  घडळी याचें कारण हणजे इतर गो ीमधे तुझे यवधान गुतले असावे हेच असले पािहजे; नाहीतर अशा 
संगी आप या पतर् यवहारात असा िवलंब होणे िनि तच अयोग्य आहे.” आणखी एकदा तो िलिहतो 

“आप यामधे जो करार झाला आहे त्याची मुख्य अट हणजे पर पराच्या बात याचंी देवाण घेवाण आिण 
हणून माझी तुला अशी कळकळीची िवनंती आहे की तुला ज्या काही बात या तुझ्या अध्यािन्मक आिण 
ऐिहक थानाकंाकडून कळ या आहेत त्या ताबडतोब मला कळव त्याच माणे बगंालमधे भाई िजयलूा तू 
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काहीतरी िलही असे माझे तुला आगर्हाचे सागंणे आहे.”⁷¹ यावर औरंगजेब मुरादला िलिहतो मला असे 
िव बनीयर्िरत्या कळले आहे की, शासन बद या आिण नंमणूका यामधे शतर्चूा दबाव माणाबाहर आिण 
अवा तव वाढला आहे आता शतर्चेू यत्न खिजना गोळा करणे आिण सैन्याची जमवाजमव यामधे वधेले 
आहे आप याला अितशय सावधिगरी बाळगण्याची वळे आता ा त झाली आहे आिण हणून आपण आप या 
पतर्ात जरुर नसले या कोणत्याही गो ीचा उ ेख करणे टाळले पािहजे.”⁷² या नंतर काही कालावधीतच 
औरंगजेब आिण मुराद याच्यामधे एक तह झाला आिण या तहानुसार दारावर िवजय ा त झा यानंतर 
सा ाज्याच्या पि म भागाचे सावर्भौमत्व मुरादकडे साचिवण्यात यावयाचे होते.⁷³ 

 
औरंगजेबाचे खरे उि  

साराशं औरंगजेब जो सारखे अ ाहासाने ितपादन किरत होती की, दारािवरुध्द मोिहम हाती 
घेण्याचा त्याचा एकमेव उ ेश शहाजहानची दाराच्या कचा ातून सुटका करणे हाच आहे ही गो  हणजे 
त्याचा िन वळ ढ गीपणा आिण लबाडी होती अगदी सुरवातीपासूनचा त्याचा बेत वतःसाठी िसहासंन 
ह तगत करुन घेणे हा, होना कारण आपला बाप आता सा ाज्याचा राज्यकारभार यवि थत िरतीने 
करण्यास लायक रािहला नाही याब ल त्याची मनोयन खातर्ी झालेली होती त्याने शुजा आिण 
ामुख्येकरुन मुराद याला जी अिभवचने िदली होती ती िकतपत मनापासून िदलेली होती यावर मत देणे 
जरा किंठण आहे. परंतु तंतर ज्या काही घटना घडून आ या त्यावरुन औरंगजेब हा लु ेिंगिरचे आिण 
दुट पीपणाचे एक भयानक कार थान खेळत होता ही गो  प  होते पि मेकडील ान्ताचें वािमत्व 
मुरादकडे सोपिव यास मुराद ाच्याबरोबर मतैर्ीचे संबंध न राहता तो णापला एक ित पधीर् हणून होईल 
हे जाणण्याइतका ंचाणाक्षपणा औरंगजेबाच्या अंगी होता ािवषयी शकेंला जागा घेण्यास वाव नाही आिण 
तसे करणे हणजे औरंगजेबाच्या बुिध्दम ेला कमी लेखण्यासारखे होते. त्याचा खापरपणजा हुमायनू याने 
जी अशाच कारची कायर्वाही केली त्याचे जे भयानक पिरणाम झाले त्यािवषयी तो अनिभ  असण्याची 
शक्यता संभवते का हा न िवचार करण्याजोगा आह. शहाजोगपणाचा मागर् हणजे मुरादबरोबर मतैर्ी 
करणे हाच होता आिण एकदा जे हा राजिंकय िक्षतींजावर भराले या वादळाचा उपशम झाला ते हा 
औरंगजेबाने मुरादची तुरंूगामध्ये रवानगी केली औरंगजेबाच्या या कृत्याचा नैितक आिण सदसि दवकेच्या 
भिूमकेवरुन िवचार के यास कोणीही िधःकार करील पण त्याचबरोबर एक गो  लक्षात ठेवली पािहजे आिण 
ती हणजे औरंगजेब जे कािह कार थान खेळत होता ते काही तत्ववते्त्याच्या भिूमकेतून खास न हते त्याचे 
लक्ष हे सावर्भौमपद ा त करुन घेण्याकडे किदर्त झालेले होते. 

 
दारा आप याला ा त झाले या दजार्ची मजबुती करतो 

शहाजहान आजारी पडून आता एक आठवडयापेक्षा अिधक कालावधी लोटला होता त्या 
मनःि थतीत त्याने दारा याचंी आपला वारस हणून िनयुक्ती केली. त्याने आप याअिधकाऱ्याना असे हुकूम 
िदले की त्यानंी त्येक बाबतीत त्येक िठकाणी आिण सदासवर्काळ दाराच्या सवर् आं ाचें पालन त्याला 
स ाट समजून करावे सहािजकच त्याने आप या अिधकाराचंी कक्षा वाढिवण्यास सुरवात केली परंतु 
अितशय महत्वाच्या बाबतीत शहाजहानचा स ा घेण्याची जरुरी आिण अनेक वळेा िनणर्य घेण्याचे बाबतीत 
त्याच्या वतःकडूनच होणाऱ्या चुका यामुळे त्याच्या या यत्नात अनेक तऱ्हेचे अडथळे िनमार्ण होऊन 
त्याला आपला मतलब साध्य करणे कठीण झाले; हे सवर् करण्यापाठीमागे त्याचा काय उ ेश होता त्याबाबत 
सूचना त्याने मीर जु ला, महाबतखान आिण शाही अिधकाऱ्याना त्याने दिक्षणेतून ताबडतोब दरबारात परत 
िफरण्यासाठी आिण िवजापूरच्या मोिहमेसाठी त्यानी जो फौजफाटा आिण रस  नेली होती ती सवर् बरोबर 
घेऊन येण्याचे जे आदेश िदले. त्यामधे चीत होते. यानंतर बादशहाने दाराच्या िशफारशीनुसार त्याचे 



 

अनुकर्मिणका 

अनुयायी आिण िमतर्मंडळी यास बढत्या िद या. िद ीचा सुभेदार हणून खलीलउ ाखानाची नेमणूक 
करण्यात आली आिण कासीमखान याला गुजराथच्या सुभेदारीचे आिमष दाखिवण्यात आले.⁷⁴ 

 
दाराच्या ित पधार्त उडालेली घबराट 

पिरणामी सु याचं्या शासनातील अिधकाऱ्याचं्या बद या आिण िनयुक्ती याबाबत बदल करण्याचा 
जो घाट घालण्यात आला होना त्यामुळे शुजा, औरंगजेब, आिण मुराद याच्यात िवलक्षण घबराट पसरली. 
िबहार ान्त दाराकडे लावनू देण्यात आला तो या योजनेतील पिहला ट पा होता. या िदशनेे आणखी पाऊल 
टाकले जाणार याला पु ी देणारी एक अफवा पसरली आिण ती हणजे मुरादकडून माळ याची आिण 
औरंगजेबाकडून वऱ्हाडची सुभेदारी काढून घेतली जाणार ही⁷⁵ राजपुतर्ाचं्या दृ ीने संघषार्च्या िदशनेे 
पाऊल टाकण्यायोग्य अशी वळे िनमार्ंण झाली होती. 

 
जणू एकादी खूण िमळावी आिण लगोलग सारे 

पुतर् उघडउघड तयारी करतात 
अगणीत चडं अशा सैन्याची आिण धाव घेतात 

यु ाची धडक मारण्यासाठी 
महासागरावर भ ाट होऊन बेलगाम सुटलेले वारे 

जशी धडक घेतात आपापसात तरी 
आिण ि थर करण्यासाठी श ाचंा वापर करुन 

स ाट कोण होणार हे ठरिवण्यासाठी 
 

मराद वातंत्र्य पुकारतो 
नो हबर १६५७ च्या मध्याला शहाजहानला पूणर्पणे बरे वाटले. दिक्षण आिण बंगाल या मधे ज्या 

अफवानंा िपक आले होते आिण त्याच्यात भर हणून दाराने जी तयारी केली होती त्यामुळे सा ाज्याचे 
कधीही भरून न येण्याइतके नुकसान झाले. आक्टोबरच्या सुरवातीला मुरादने आपला िदवाण अलीनकी 
याचा खून केला, नो हबरच्या सुरवातीला सुरतेत लुटालुट केली आिण अखेर ५ िडसबर रोजी वतःच्या 
नाव ेबादशहा हणून ाही िफरिवली.⁷⁶ “सुरवातीला दाराने बादशहातफच हे पतर् मुरादकडे पाठिवले आहे 
अशा अिवभार्वाचे एक पतर् खाना केले आिण त्यामध्ये मुरादची बदली गुजराथेतून वऱ्हाडात केली अस याचे 
त्याला कळिवले. वऱ्हाडची सुभेदारी त्यावेळी औरंगजेबाकडे होती त्यामुळे असे करण्यात दाराचा हेतू मुराद 
आिण औरंगजेब यामध्ये शतर्तु्वाची भावना िनमार्ण करण्याचा होता. मुरादला दाराच्या बेताची क पना 
आली. त्याने कुित्सतपणे त्याला आले या पतर्ातील आदेशाकडे दुलर्क्ष केले आिण त्याने गुजराथेतून कूच 
करण्याची वा औरंगजेबािवरु  हालचाल करण्याची कोणतीच कारवाई केली नाही.⁷⁷ इकडे शुजाने 
बगंालमध्ये आप या नावाची बादशहा हणून दाही िफरिवली. 

 
शहाजहानतफ सैन्यांची पाठवणी 

जे हा शुजा आिण मुराद याचं्या हालचालीची बातमी शहाजहानच्था कानावर घालण्यात आली, 
ते हा त्याने त्या दोघा जरबस बसिवण्यासाठी सैन्य पाठिवण्यास संमती िदली. माळ याकडे दोन 
सेनािवभागाना खाना करण्यात आले. कािसम खानाच्या हाताखालील िवभागाला गुजराथच्या 



 

अनुकर्मिणका 

सुभेदारीवरून मुरादची हकालप ी करण्याचा हुकूम देण्यात आला होता तर जसवतंिंसग याच्या 
हाताखालील दुसऱ्या सेना िवभागाला दिक्षणेतून, आगेकूच करीत येणाऱ्या औरंगजेबाला रोखून धरण्याचा 
आदेश देण्यात आला होता. औरंगजेबाबरोबर नेहसबंधं राखून अस याब ल बादशहाच्या मनात 
शाय ताखानाब ल दाट संशय होता आिण हणून माळ याहून त्याला परत बोलावण्यात आले. दर यान 
मुराद आिण औरंगजेब या दोघानंी उ रेकडे कूच करून जाण्याची आपली योजना आखली होती. िविश  
वळेी आिण िविश  िठकाणी दोघाचं्या सैन्याची भेट हावी हणून िकती ट पे कूच करुन जावयाचे आिण 
िकती वळेात हे देखील ठरिवण्यात आलेले होते.⁷⁸ 

 
औरंगजेब मीर जु ला याला कैद करतो 

दर यान बादशाही फमार्ना नुसार दरबाराकडे कूच करुन येत असले या मीर जु ला यास 
औरंगजेबाने कैद केले,⁷⁹ आिण २० माचर् १६५८ रोजी त्याने बुरहाणपूर सोडले, ३ एि ल रोजी नमर्दा नदी 
ओलाडंली, आिण अकरा िदवसानंंतर तो मुरादला येऊन िमळाला. दर यान जसवतंिंसग आिण कािसम 
खान हे उ ैनला येऊन पोहोचले आिण दोन्ही राजपुतर्ाचं्या काय हालचाली आहेत याब लच्या मािह ीच्या 
अभावी पिरि थतीत कशा कारचा बदल घडून येत आहे यावर नजर ठेवण्यामाठी येथेच मु ाम केला. या 
िठकाणी कवीराय नावाच्या ा हणाने औरंगजबाकडून जसवतं िंसगाला एक पतर् आणून िदले. या पतर्ात 
ितकाराची भिूमका सोडून देऊन शातंपणे जोधपूरला परत िफरण्याचा स ा औरंगजेबान जसवतं िंसग 
याला िदला होता.⁸⁰ परंतू जसवतंिंसगाने बादशहाच्या हूकुमा माण हालचाली करण्याचा आगर्ह धरला, 
औरंगजेबाने केलेली सूचना ि वकारण्यास नकार िदला आिण यु ाची तयारी केली. दोन्ही िवरोधी पक्षात 
धमर्त येथे घनघोर यु  झाले आिण पराभवाची मानहानी पत्करण्याऐवजी रजपूतानंी त्याचं्या नेहमीच्या 
थेनुसार मृत्यचूी खंळी करत आप या ाणाचंी बाजी लावली. एक संग असा आला की, “औरंगजेबाने 
उ रेकडे कूच करुन जाण्याचा जो िनणर्य घेतला त्याब ल त्याला प तावा करण्याची पाळी येते की काय,” 
परंतु औरंगजबाने आप या अनुयायात िज ीची भावना िनमार्ण केली आिण त्यानंा एकतर् केले, ह ेखोरावंर 
सपा ाने ह ा केला आंिण परावाच्या खाईतून िवजय ी खेचून आणली. जसवतंिंसग जखमी झाला आिण 
जोधपूरकडे पळून गेला आिण उवर्रीत मुसलमान फौजेने आग्ऱ्याच्या िदशनेे माघार घेतली.⁸¹ 

 
धमर्तच्या लढाईत महत्व 

वारसाह ाचा हा जो संगर्ाम चालला होता त्यात धमर्तची लढाई ही िनणार्यक ठरली. दिक्षणेतील 
युध्दाचा नायक औरंगजेब हा आता जो जगासमोर आला तो कोणत्यािह कारचे नुकसान न होता आला 
इतकेच न हे तर अखंड िंहदु थानात ज्याच्या लढव या कौश याला कोणतािह ित पधीर् नाही या 
यिक्तमत्वाच्या जोषात त्याला या युध्दात कसलीच झीज सोसावी लागली न हती. ज्याची मनि थती 
दोलायमान हो ी त्यानी िनणर्य घेऊन टाकला. त्याच्या मनात आता इतक्या शािह शकेंला जागा न हती की 
चार भावापैंकी िवजय ीची माळ कोणासाठी भाग्यिवधात्याने िनि त केली होती“ त्यक्ष लढाईच्या 
मदैानावर देिखल,” त्याच्या एका अनुयायाने क्षमनीय अितशयोक्तीने िलिह या माणे, “साऱ्या भतूलाने 
आिण त्यक्ष काळाने देिखल एक िवजेता हणून त्याच्या अिभनंदनाची आरोळी िदली.”⁸² 

 
दाराचे यत्न 

नो हबर १६५७ पासून शहाजहानचे आगर्ा येथे वा त य होते. त्याच्या अलीकडच्या 
आजािरपणापासून तो अशक्त झाला होता आंिण गरमीचा त्याला भयंकर तर्ास होत असे आप या 



 

अनुकर्मिणका 

डॉक्टराच्या स यानुसार ११ एि ल १६५८ रोजी त्याने आगर्ा सोडले. आिण तो िबलोचपूर येथे येऊन 
पोहचला. इथे त्याला धमर्तच्या संगर्ामाची आिण पराभवाची बातमी कळली. दाराने आता आप या बापाला 
आगर्ा येथे परतण्याची गळ घातली आिण बडंखोर राजपुतर्ाबंरोबर मुकाबला करण्यासाठी न या फौजेची 
आगर्ा येथे जमवाजमव करण्याची आपली योजना त्याला सािंगतली. दर यान दोन्ही पक्षात समझोता हावा 
यासाठी काही अधर्वट यत्न करण्यात आले. जहानआरा िहने औरंगजेबाला एक पतर् िलिहले. त्यात 
औरंगजेबाची खातर्ी पटावी हणून ितने त्याला असे कळिवले सा ाज्याच्या कारभारावर बादशहाचे 
पिरणामकारक िनयंतर्ण आहे आिण ाथर्नेत त्याचा यतीत होणारा वळे सोड यास बादशहा आपला सवर् 
वळे आप या जेच्या िहतसंबंधाकडे आिण धमार्ंचा सार करण्याकडे खचर् करतो. औरंगजेबाच्या 
उतािवळपनाब ल ितने त्याला सूचनावजा तािकद िदली आिण त्याला बजािवले‘’ शहाणपणा आिण 
दुरदशीर्पणा याचं्या काटेकोर दृि कोनातून बिघत यास आप या विडल राजपुनािवरुध्दचा लढाईचा पिवतर्ा 
हा अक्ष य आहे तू राजिन  आिण आ ाधारपणा याचंा माग चोखाळवास आिण ज्या िठकाणी कूच करुन 
आला आहेस तेथेच मु ाम करुन राहणे हे योग्य आहे असे मला वाटते. दोन्ही पक्षाकडील मुसलमानाच्या 
िजिवताची िवनाकारण होणारी हानी टाळण्यासाठी तू तुझ्या ितिनिधना दरबाराकडे खाना कर.”⁸³ परंतु 
जहान आराच्या या उपदेशपर पतर्ाचा उपयोग उघ ा घ ावर टाकले या पाण्यासंारखा होऊन 
औरंगजेबाने ितकडे पूणर्पणे दुलर्क्ष केले. 

 
औरंगजेबकडून बादशहाला पतर् 

शहाजहान याने देिखल अशाच कारचा मजकूर असलेले पतर् औरंगजेबाला िलिहले असे िदसते 
या पतर्ात याने औरंगजेब ज्या मागार्ने जात होता त्यापासून त्याला परावृ  करण्याचा यत्न केला हुोता. 
परंतु औरंगजेबाने त्यावर त्याला कळिवले, तुमच्याकडे आता राजकीय वा आिर्थक बाबींचा ताबा उरला 
नाही. ते सवर् अिधकार आता विडल राजपुतर् दारा याने बळकािवले आहेत. त्याने मला सातत्याने तर्ास 
देऊन माझा उच्छाद करण्याचा यत्न केला आहे आिण माझा फायदा ज्या ज्या िदशनेे आिण बाजूने होऊ 
शकेल अशी िठकाणे जाणून बुजून बदं केली आहेत. माझ्या सेनादलाचा नाश हावा हणून दिक्षणच्या 
खिजन्यातील उत्प ात घट पाडण्याची त्याची इच्छा होती. यत्वाचंी पराका ा करून मी िवजापूरची 
इतकी काही दैन्याव था करून सोडली की त्याना एक तर भरपूर खंडणी देणे भाग होते िंकवा त्याचंा सवर् 
देश लुटून आिण जाळून पोळून उध्व त तरी करण्यात आला असता. परंतू विडल राजपुतर्ाने सैन्य मागे 
बोलावनू घेण्याकरता िनरो ये खाना केले आिण िवजापूर मधे शातंता थािपत होण्याबाबत आशा िनमार्ण 
के या. यामुळे िवजापुऱ्यानंा चेतावणी िमळाली आिण त्यानी खूप धामधूम उडिवली––– जर का दुदवाने 
त्या परकीय देशात शाही सैन्यावर एकादी आप ी कोसळली असती तर साऱ्या जगात आप या अ ुच्या 
नाचकीचे वारे लागले असते––– आिण आप याला आपली गेलेली इ त परत ात्प करुन घणे अशक्य 
झाले असते. परमे राची माझ्यावर कृपा होती हणूनच मी सुरिक्षतपण त्या देशातून परत यऊ शकलो. 
त्यािशवाय इतक्यावद त्याचे समाधान झाले नाही हणून की काय त्यान तु हाला माझ्यािवषयी वाटणाऱ्या 
ेमाच्या अभावाचा फायदा घेऊन माझ्यािवरू  िचथावले, माझ्या जहािगरीतून वऱ्हाड काढून घेतला, आिण 
माझ्या ता यातील जो काही थोडाथोडका देश होता तो िहसकावनू घेण्यासाठी जसवतंिंसगाची चडं सैन्य 
देऊन खाजगी केली आिण माझ्या ता यात तळहाताइतकी देिखल जािणव राहू नये असा मनसुबा रचला.ं 
राजकीय बाबींवरील ताबा तुमच्या हातातून गे याची जे हा मला जाणीव झाली आिण जे हा मला असे 
कळले की, त्याच्या सागंण्यावरुन तु ही तुमच्या इतर मुलानंा शतर्वूतं लेखता आिण त्याच्या इच्छेनुसार 
फमार्ने काढता ते हा माझी होणारी मानहानी टाळून वत्व राखण्यासाठी तुमची समक्ष भेट घेऊन एकंदर 
पिरि तीची तु हाला मािहती करुन देण्यासाठी मी वतः येण्याचा िनणर्य घेतला. जसवतंिंसग हा माझ्या 
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मागार्त आडवा उभा रािहला. त्याचा मी दणदणीत पराभव केला. आता माझ्या कानी असे आले आहे की, 
वतः शहा बुलंद इक्बाल हा माझ्या बरोबर सामना देण्यासाठी धोलपूर येथे दाखल झाला आहे. माझ्या 
िवरु  यश ा त करून घेणे त्याला कदािपही शक्य नाही आिण हणून त्याने मुका ाने आप या 
पजंाबमधील जहािगरीकडै िनघून जाव े आिण तुमची सेवाचाकरी माझ्याकडे सोपवावी हेच सवार्यार्ने 
ेय कर आहे.” 

 
दो तांच्या फौजा चंबल पार करतात 

औरंगजेबाच्या मनात दाराब ल इतके वैमन य का होते याचा या पतर्ावरुन उलगडा होता आिण 
आप या बापाच्या हातातून राजस ेचा िनसटू पहाणारा राजदंड आप या पकडीत आणण्याकरता केव ा 
मो ा ठाम िन याने तो रणागंणात उतरला होतायाचीही यावरुन क पना येते. यानंतर मुराद आिण 
औरंगजेब यानंी उ ैनहून कूच केले आिण ते ग्वा हेर येथे येऊन पोहचले. चबंळ नदी पार करण्याचे जे 
उतार होते ते उतार दाराने तेथे जे सैिनक ठवले होते त्यानी अडव याचे त्याना िदसले. यावर चपंतराय 
नावाच्या एका बुदेंला अिधपतीच्या सहा याने औरंगजेबाने चबंळ नदी भदावर येथ पार केली. हा उतार 
फारसा कोणाला मािहत न हता. यावर दारान माघार घेनली आिण साभगुड येथे आप या सैन्याची 
पुनरर्चना केली. सकाळपासून मध्य देश पयर्त चालले या घनघोर युध्दानंतर दाराचा पराभव झाला आिण 
त्याने आगर्याच्या िदशनेे पलायन केले. औरंगजबाची भिव यवाणी अशातऱ्हेन खरी ठरली आिण 
िद ी राचा मुकुटपणी त्याच्या अगदी आवाक्यात आला. 

 
दाराचे पलायन 

सामगढ येथून पलायन के यानंतर आगर्ा येथे मु ाम करण्याचे धािर  दाराला झाले नाही आिण 
हणून त्याने ताजेतवाने सैन्य जमा करुन आप या िवजयी भावाचा मुकाबला करण्यासाठी हणून सरळ 
िदशनेे कूच केले. दर यान थोिडशी िव ानं्ती घेण्यासाठी औरंगजेब आिण मुराद यानंी लढाईच्या 
मदैानावरच मु ाम केला 

 
मुरादचा प ाताप 

धमर्तच्या लढाईनंतर लगेचच बादशहा मृत्य ूपाव याच्या अफवा खो ा आहेत याची मुराद याला 
जाणीव झाली आिण त्याने ताबडतोब आप या बापाला क्षमायाचनेच्या सुरात एक पतर् िलिहले. “माझ्या 
रुदयात तुमच्याब ल आ ाधारकपणा आिण आदर यािशवाय दुसऱ्या कोणत्याही भावनानंा थान नाही. 
परंतु माणसाच्या हातून चुक ही होणारच. तुमच्या िवषयी ती दुदवी बातमी कानावर आ यावर माझ्या हातून 
काही अपराध झाले आिण त्याब ल मला अितशय खेद होत आहे. तुमच्या आजारीपणाच्या काळात 
दादाभाई िजय ूयाने आप या मजीर् िवरुध्द काही गो ी के या, आ ही आिण आमचे दरबारातील ककील 
याचं्यामधील सवर् पतर् यवहारावर बदंी घातली, आिण आमची, िवशषेत माझी पतेर्, आप यासमोर ठेिवली 
जाणार नाहीत अशी कारवाई केली. अशा पिरि थतीत आप याकडून उ राची अपेक्षा मी कशी करु? अशा 
पिरि थतीत मला माझ्या मनातील संशयाचे िनराकरण करुन ध्यावयाचे होते आिण हणून मी दरबारात 
येण्यासाठी कूच केले. मी अजमेर माग आलो नाही याचे कारण त्या मागार्वर असलेले पाण्याचे दुिर्भक्ष आिण 
हणून मी माळ यामधून आलो आिण ितथे मला औरंगजेब येऊन िमळाला. तो देिखल दरबारात तुमचे दशर्न 
घेऊन तुमच्याकडे हजेरी लावण्यासाठी िनघाला होता. जसवतंिंसगाने आमचा मागर् अडिवला आिण आ ही 
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त्याचा पराभव केला.⁸⁶ यानंतर आप या बापाला पाठिवले या एका पतर्ात मुरादने पडते घेऊन आप या 
बापाची सपशले माफी मािगतली आहे. 

 
मुरादची ही मनोवृती पािह यानंतर असे उघडउघडपणे िदसून येते की, जरी मुरादला राजस ेची 

अिभलाषा होती तरी देिखल आपला बाप िजवतं असताना िसहासनावर अिधि त होण्याच्या क पनेचा 
त्याला ितटकारा वाटत होता. गुजरातमध्ये त्याने आप या नावे बादशहा हणून दाही िफरिवला याचे 
कारण आप या बापाचा मृत्य ू झाला आहे या बातमीवर त्याचा िव ास बसला हणूनच; आिण त्याने 
औरंगजेब आिण शुजा या दोघानंा पतेर् पाठवनू आपली भिूमकाच कशी योग्य आहे हे पटिवण्याचा यत्न 
केला शुजाला पाठिवले या एक पतर्ात तो िलिहतो:“ बऱ्याच काळापयर्त बादशहा हा कालवश झा याब ला 
मला खातर्ी होती; परंतु भाई औरंगजेब त्या बातमीवर िव ास ठेवण्या अजॅनही काकू किरत आहे. परंतु 
त्याच्या मागर्दशर्नावर माझा पूणर् िव ास आहे.”⁸⁷ यामधे मुराद आप या यक्तीमत्वामधील 
वभाववैिश ाला जागूस रािहला आिण त्याने वारसाह ाच्या युध्दात जो भाग घेतला तो त्याच्या 
उतावळया वभावाला अनुसरुनच जर तो एकाकी रािहला असता तर त्याच्या विडल भावाने आप या 
बापाला ज्या अपमानाच्या खाईत लोळवयास लावनू आयु य नकोसे केले िततकी भयानक पिरि थती 
भोगण्याची पाळी मुरादने आप या बापावर आणली नसती. 

 
शहाजहानचे अखेरचे यत्न 

मुराद आिण औरंगजेब याचें आगऱ्याच्या पिरसरातं आगमन झा यानंतर शहाजहानने औरंगजेबाला 
ताबडतोब आप या भेटीसाठी पाचारण केले आिण आपण त्याला पाहण्यासाठी आिण भेटण्यासाठी अितशय 
उत्सुक अस याचे कळिवले. औरंगजेबाने अितशय सौजन्याने बादशहाला कळिवले की, या भेटीसाठी तो 
शुभमुहूताचा वाट पहात आहे. त्यानंतर बाप आिण लेक या दोघामंध्ये बराच पतर् यवहार झाला. एका संगी 
खु  जहानआरा बादशहा कडून िनरोप घेऊन औरंगजेबाला भेटण्यासाठी आली आिण ितने त्याला असे 
सािंगतले की ‘तुझी िनयुक्ती वारस हणून करण्याचा, पजंाब आिण पाि मेकडील सुभे याचं्यावर दाराला 
सुभेदारीत कायम करण्याचा, मुआ मला दिक्षण, मुरादला गुजरात आिण शुजाला बगंाल हे ातं लावनू 
देण्याचा बादशहाचा मनसुबा आहे. परंतु औरंगजेबाने यावर असे उ र िदले की, दाराचा पूणर् बदंोब त 
के या खेरीज आपण शहाजहानची भेट घेणार नाही. पिरणामी िनराश होऊन जहानआरा परत गेली.⁸⁸ 

 
आप या समोर कोणत्या कारची पिर थीती आऽऽऽ वासून उभी आहे हे समजण्याइतके चातुयर् 

औरंगजेबामधे िनि तच होते. जोपयर्त दाराच्या हातात स ेचा कणभर देिखल अंश होता तोपयर्त िनि त 
मनाने तो कसा बरे राहू शकणार होता? परंतु त्याने शहाजहानच्या बाबतीत इतका जो कूर्र थंडपणा 
दाखिवला त्यालाही एक कारण होते आिण ते हणजे शहाजहानच्या मनात औरंगजेबा िवषयी शतर्तू्वाची 
भावना होती. याला कारण खलीलउ ाखानाने त्याच्या मनात जो संशय िनमार्ंण केला होता ते होते.⁸⁹ तरी 
देिखल औरंगजेबाने आप या मनाला मुरड घातली आिण आप या बापाला भेटण्यासाठी हणून त्याने 
आप य मु ामा पासून कूच केले, परंतु शाय ताखान आिण शखे मीर यानंी त्याला त्याच्या बेतापासून 
परावृ  केले. यानंतर काही काळाने शहाजहान याजकडून एक फमार्ंन घेऊन दाराकडे आपला एक चेला 
हा िनरो या आला. त्यामुळे शहाजहान याने दाराला िद ी मधेच मु ाम करून राहण्यास सािंगतले होते. 
आिण त्या काळात आपण शतर्ू पक्षाला थातूरभातूर करीत अडकवनू ठेव ूअसे कळिवले होते. शहाजहानचा 
दुट पीपणा यामुळे सरतेशवेटी उघडा झाला आिण औरंगजेबाने त्याच्या भेटीस न जाण्याचे ठरिवले. आगर्ा 
िक याचा या अगोदरच पाडाव झाला होता आिण शहाजहान त्या िक यात बदंि त झाला होता.⁹⁰ 



 

अनुकर्मिणका 

 
दाराची हालचाल 

आगर्ा येथून पलायन के यानंतर त्याने औरंगजेबाब ल इतकी दहशत घेतली की, िद ी येथे 
मु ाम न करताच त्याने लाहोरकडे माघार घेतली आिण त्याच्या िवरुध्द कूच करुन येणाऱ्या शतर्िूवरुध्द 
त्याने िबआस नदीच्या िकनाऱ्यावर मोच उभारले. दर यान औरंगजेबाने आगर्याहून कूच केले आिण 
मथुरेजवळ िव ास घात करुन मुरादला कैद केले त्यानंतर त्याने आपली आगेकूच चालू ठेवली आिण तो 
िद ी येथे येऊन पोहचला त्यािठकाणी त्याने फारच थोडा काळ वा त य केले त्याने दाराच्या 
सेनािधकाऱ्यामध्ये संशयाचे वातावरण िनमार्ण केले आिण ही पिरि थती इतक्या थराला जाऊन पोहचली 
की दाराच्या मनात त्याचा एकिन  सेनानी दाऊदखान याच्याब ल िंकतु िनमार्ण झाला दाराने लाहोर 
खाली केले आिण मुलतान आिण िंसधच्या. िदशनेे पलायन केले औरंगजेबाच्या अिधकाऱ्यानी दाराचा सख्त 
पाठलाग केला िंसधमधून दाराकडे गेला आिण तेथून गुजरातमधे िशरला. गुजराथच्या सुभेदाराने त्याचे 
सन्मानपूवर्क वगत केले तेथे असताना जसपतिंसगाने त्याला मदतीचे आ ासन िदले आिण हणून त्याने 
अचमेरकडे कूच केले, परंतु जसवतिंसग याने आपला मोहरा िफरवनू पक्षपालट केला आिण दाराला 
देवराई येथे औरंगजेबाच्या अिधकाऱ्याबरोबर मोठी अटीतरीची लढाई ावी लागली. त्यात दाराचा पराभव 
झाला आिण त्याने अहमदाबादेकडे पळ काढला. परंतु अहमदाबादच्या सुभेदाराने शहराचे दरवाजे त्याच्या 
तोडावर बदं केले. पिर्शयामधे आ य घेण्याचे उि  मनात ठेवनू दाराने िंसधच्या िदशनेे माघार घेतली. 
िंसधच्या मागार्ंवर दादेरचा जिमनदार मिलक जीवन याने कपटाने त्याला केले आिण औरंगजबाच्या 
अिधकाऱ्याचं्या हाती त्याला सुपूदर् कैद केले. दाराला िद ी येथे आणण्यात आले आिण शहरामधून त्याची 
िंधड काढ यानंतर त्याचा वध करण्यात आला. 
 
शुजा याच्या हालचाली 

आतापयर्त शुजाच्या हालचाली कडे दुलर्क्ष झाले होते. त्याची आता दरवल घेऊ. मुराद माणेच 
त्यानेही बगंालमध्ये बादशहा हणून आप या नावे दाही िफरिवली होती, आिण ितन्ही राजपुतर्ात यापूवीर्च 
ठरिवले या योजनेनुसार त्याने पाटण्याच्या िदशनेे आगेकूच केली. पाटणा शहर लवकरच त्याच्या हाती 
पडले. जे हा शुजाच्या आकर्मणाची बातमी बादशहाला समजली ते हा त्याने जयिंसग आिण सुलेमान 
िशकोह या दोघानंा त्याला ितकार करण्यासाठी पाठवण्यात याव ेया दाराच्या तावाला मान्यता िदली. 
बनारसच्या ईशान्येला पाच मलैावंर असले या बहादूरपूर येथे शुजाचा पराभव करण्यात आला. शुजाने 
बगंालच्या िदशनेे माघार घैतली आिण त्याच्या पाठलागावर सुलेमान िशकोहने कूच केले. परंतु औरंगजेब 
आिण मुराद याचं्या आकर्मणाला त ड देण्यासाठी ताबडतोब परतण्याचे आगर्हाचे आदेश बापाकडून 
आ यामूळे सुलेमान िशकोहला शुजाबरोबर १६५८ च्या मे मिहन्याच्या सुरुवातीला तह करणे भाग पडले. 
दर यान औरंगजेबाने लढा िदला होता आिण िवजय ीने त्याचं्या ग यात माळ घातली होती, त्याने 
िद ीहून शुजायाला ेमाची भावना यक्त करणारे पतर् िलिहले. परंतु औरंगजबाच्या पजंाबमधील 
अनपुि थतीने आगर्ा ता यात घेण्याच्या शुजाच्या महत्वाकाकें्षला खतपाणी घातले गेले. इतकेच न हे तर 
शहाजहानला आप या ता यात घेऊन पूवीर् माणेच राजस ा पुनः थािपत करण्याच्या मनीषेने त्याला 
झपाटले. परंतु त्याच्या सवर् बेतानंा अपयाशाची मूठमाती िमळण्याचे िविधिलिखत होते आिण याचे कारण 
औरंगजेबाचे सामथ्यर् आिण ताकद िकती होती याब लचे त्याचे अंदाज पूणर्पणे चुकले. आक्टोबर १६५८ 
च्या अखेरीला त्याने आप या चडं सैन्यासह कूच केले आिण कस याही कारचा ितकार न होता 
रोहटास, चुनार आिण बनारस या शहराचंा ताबा घेतला. पण यानंतर लवकरच त्याचा समाचार घेण्यासाठी 
औरंगजेबाने कंबर कसली आिण खाजवा येथे त्याचा पराभव केला. शुजाने रणागंणातुन पळ काढला. 
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त्याच्या पाठलागावर गेले या मुआ मखान आिण राजपूतर् सुलतान महमद यानी बगंालमधून त्याची 
ससेहोलपट केली. आराकानच्या िनिवड अरण्यातं शुजाच्या जीवनाची अितशय दुःखद आिण िदनवाण्या 
प तीने इित ी झाली. 
 
सुलेमान िशकोहचे भिवत य 

वारस ह ाच्या या दुघर्टनेच्या कहाणीचा समारोप करण्या अगोदर सुलेमान शुकोहच्या निशबी 
काय वाढून ठेवले गेले याचा इथे थोडासा उ ेख के यास ते संयुिक्तक ठरेल. त्याच्या बापावर 
कोसळले या आप ीची हकीकत कानी आ यावर थम जयिंसगाने त्याचा पक्षत्याग केला आिण काही 
काळानंतर िदलेरखान याने अशा पिरि थतीत त्याने हर ारकडे पळ काढला आिण तो गढवालकडे नदी 
पारकरुन गेला. ितथे ीनगरचा राजा पथृ्वीिंसग याने त्याला आ य िदला. पण पथृ्वीिंसग याने त्याला 
औरंगजेबाच्या हवाली केले. औरंगजेबाने त्याला गुंगी आणणारी मादक दर् ये पाजून ग्वा हेरच्या िक यातं 
त्याला ठार मारले. यावळेी त्याचा चुलता मराड याचे त्याच िक यात. वा ब य होते अलीनकी याचा खून 
के याच्या आरोपावरुन मुरादची पण क ल करण्यात आली. 
 
शहाजहान याची सख्त नगरबंदीची कैद 

यानंतरची जवळ जवळ साडेसात वष आग्ऱ्याच्या िक यात सख्त नजर कैदेत शहाजहान याने 
घालिवली. सुरवातीला आलीया भोगासी असावे सादर या उक्तीला अनुसरून त्याच्यावर ओढवले या 
संगाशी िमळते जुळते न घेण्याचा ह ीपणा केला ंआिण दाराला “त्याच्याब ल आप या मनात अपिमत ेम 
अस याची आिण त्याला मदत आिण स ा मसलत देऊ करणाऱ्या” मजकुराची पतेर् अ याहतपणे 
िलिहण्याचा उपकर्म चालू ठेवला इतकेच न हे तर शुजा हा पाटण्याहून आगर्ा काबीज करण्याच्या उ ेशाने 
चालकरुन येत अस याची वातमी कळ यावर त्याने आप या सुटकेचा अखेरचा यत्न केला. वृ दशा 
झाले या बादशहाने शुजाने हाती घेतले या या मोिहमेला शुभािशवार्द िदले आिण त्याची सुटका 
करण्यासाठी कूच करुन येणाऱ्या शुजाबरोबर हातिमळवणी करण्यासाठी सवर् राजिन  जाजनानंा 
आवाहन करणारी पतेर् पाठिवली. परंतु त्याच्या सवर् यत्नाना अपयश आले आिण या सवार्चा पिरणाम एकच 
झाला आिण तो हणजे त्याच्या कारावासावरील बधन अिधक जाजक करण्यात आली. त्याचा दंडािधकारी 
सुळतान महमद ाच्या फक्त हजेरीत आिण तेदेिखल औरंगजेबाच्या पूवर् संमित नुसार त्याची भेट घेता 
येईल असा दंडक जारी करण्यात आला होता.. त्याच्या तोडंून पडणारा त्येक श दनश द औरंगजेबाच्या 
कानावर घालण्यात येत असे. शहाजहान याला पतर् िलिहण्यास अटकाव करण्यासाठी खोजाचं्या ह ते ही 
पतेर् गुपचूपपणे बाहेर पोहचिवली जात असन त्याना काढण्यात आले इतरानंा ताकीद देण्यात आली अखेर 
बिंद त शहाजहानला िलिहण्याचे सामानच िमळणार नाही अशी तजवीज करण्यात आली.⁹¹ 
 
दंडािधकाऱ्यांकडून शहाजहानचा होणारा तर्ास 

परंतु शहाजहानच्या बदंीवासातील दुराव थेची एव ावरच समाित झाली नाही. शहाजहानला 
अितशय अपमान कारक पध्दतीने बारीक सारीक गो ी वरुन सातत्याने तर्ास देण्याचा उपकर्म सुरु 
करण्यात आला. शहाजहानला अितशय ि य असलेले याचे िहऱ्याचे अलंकार मौ यवान खडे आिण इतर 
व तु याचें औरंगजेबाने अपहरण केले इतकेच न हे तर खास शाही व भाडंार, लाकडी कुलुपे लावण्यात 
आली. या खो या अितशय जबाबदाप अिधकारी िंकवा औरंगजेबाच्या अितशय िव ासातील खोजा 
मुतािसद खान हे हजर अस यािशवाय िचतच उघड या जात असत. पावला पावला आिणक 
तुरंूगामधील रक्षक शहाजहानचा अपमान करीत आिण त्याला एक ा सवर्सामान्य कै ासारखी वागवणूक 
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देत. अखेरीस जणू काही ई री सहा य त्याला ात्प झाले आिण त्याच्या जोरावर त्याला होत असले या 
यमयातना सहन करण्याची ताकद त्याला लाभली. दैवदुिर्बलासाचा हा खेळ आहे अशी त्याने आप या 
मनाची समजूत करुन घेतली आिण आपले उवर्िरत आयु य धािर्मक िवधीचे पालन आिण धािर्मक पु तकाचें 
वाचन यात यतीत करण्यास सुरवात केली. 
 
औरंगजेबच्या वतर्नाचे िरकाम िव ेषण 

नैितक भिूमकेवरुन िवचार के यास औरंगजेबाने आप या बापाला जी वागणूक िदली ितचा अगदी 
कडक श दात िध ार करणे आव यक आहे शहाजहानच्या कैदेमधील कालखंडातील औरंगजेबाचा 
दृि कोन अगदी खोलवर पाळेमुळे गेले या देष आिण सूड याचं्या भावनानंी भािवक झालेला होता 
बदंीवासात असलेला स ाट हा फार मो ा धोक्याचे मूळ बनू शकतो ही गो  जरी खरी असली तरीदेिखल 
शहाजहानच्या दजार्ंयोग्य अशा सवर्सामान्य जीवन जगण्यास जरुर असले या साध्यासुध्या 
गो ीपासूनदेिखल त्याला विंचत करण्याचा जो दु पणा औरंगजेबाने दाखिवला त्याच कोणत्याही 
भिूमकेवरुन समथर्न करता येणे शक्य नाही. एकदा िंसहासनाचा कबजा हातात पड यावर औरंगजेबाला 
पुतर्ाची कतर् ये काय असतात याचा जणू काही पूणर्पणे िवसर पडला अगदी काय ाच्याच दृि कोनातून 
बिघत यास शाही खिजन्यावर अखेरचा मालकीह  हा आमजनतेचा असतो यात काहीच संशय नाही मग 
अशी पचृ्छा केली की खुइ औरंगजेबाने जेच्या क याणाकरता कोणती पावले उचलली तर त्यात काहीच 
चुकणार नाही शाही खिजन्यातला एकितर्त झालेला अभाव धनमंचय त्याने दिक्षणेमधे िनरथर्क लढाया 
करण्यामधे वतःला गुंतवनू अक्षरशः उधळून टाकला भपकेबाज पोषाख करण्याचा िंकवा िहऱ्यामोत्याचें 
अलंकार अंगावर घालण्याचा त्याच्या मनाचा कळ न हता तर ज्याचं्या केवळ दशर्नाने िंकवा हाताळण्याने 
ज्या शहाजहानला मनरची आनंद होत असे तो िहरेजिडत अलंकार याचं्या नुसत्या दशर्न सुखापासून 
शहाजहानला विंचत करण्यामधे औरंगजेबाने काय साधले हा न िवचारता येण्याजोगा आहे आप या 
बापावरील तुरंुगवासाच्या हालाचे ओझे शक्य होईल िततके हलके करण्याचे औरंगजेबाचे मुलगा हणून 
कतर् य न हते काय? औरंगजेबाने आप या बापाला जी वागणूक िदली त्याचे इ लाम धमर्शारणाच्या 
णालेनुसार िकतीही कारे समथर्न केले गेले तरी मानवी वभावाचे िव ेषण करणारे शा  अशी जी 
इितहासाची याख्या केली जाते तो इितहास असा िनणर्य देईल की. औरंगजेबाचे वतर्न हे कधीइी क्षमा 
करता येणार नाही इतके कुर्रपणाचे होते, 
 
शहाजहानचे यक्तीमत्व ए ेशीय बखरकांच्या दृ ीकोनातून 

शहाजहानचे यिक्तमत्व हा एक अितशय वादगर् त असा िवषय आहे िंहदु थानातातील 
बखरकरानी एक आदशर् मुसलमान स ाट असे त्याचे िचतर् रंगिवले आहे⁹² त्याचे वणर्न ते शाराचा 
आधार तंभ धमार्चा संरक्षणकतार् आिण िंहदु थानामघून इ लामची जी अवनती होत होती ती थॉबवनू 
इ लामची ाण ित ा करणारा जसे रंगावलेे आहे. त्याचा धमर्भोकेपणा, त्याची इ लामवरील पराका ेची 
िन ा आिण सबर्सामान्य जाजनाचं्या िहतासाठी त्याला वाटणारी िवलक्षण आत्मीयता या गो ीची ते 
मुक्तकंठाणे तुती करतात, त्याचे अपराध ते पोटात वालतात आिण त्याच्या हातून मानवतेला काळीला 
लावणारी जी काही दृ कृये घडली त्याचे समथर्न याची कृत्ये ही तत्कालीन सवर्सामान्य आिण राजकीय 
नैितक मू यानंा धरुन होती या भिूमकेब ल केलेले आहे साराशं या बखरकादानंी शहाजहानचे जे िचतर् 
रंगिवले आहे त्यानुसार शहाजहान हा एक गुणव ा आिण सौजन्य यानी संप  असलेला एक स ाट होता 
आिण त्याचे यिक्तमत्व इतके भावी होते की, मु ाम आवजंून उ ेख करावा असा एकही दोष त्याच्यान 
न हता. 
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युरोिपयन वाशी 

शहाजहान याच्या यिक्तमत्वाचे अितशय िवरोधात्मक असे िचतर् याउलट युरोिपयन वाशानंी 
रंगिवलेले आहे. शहाजहान याच्या खाजगी जीवनाबाबत जे अितशय घृणा पद असे अनेक वाद होते त्याचें 
बिर्नअर आिण मनुची यानी खुभासदार वणर्न केले आहे. त्याची संभावना ते एक ितर कारणीय पशु हणून 
करतात. त्याच्या जीवनाचे एकमेव ध्येय हणजे पशुतु य वैषिणक लालसा आिण अंगावर शहारे आणणाऱ्या 
बीभत्स. भोगात वतःला बेतालपणे झोकून देऊन त्या धंुदीचा आनंद मानणे हे होते त्यानी िदले या 
हकीकतीनुसार राजवा ात वारंवार भरिवण्यात येणार भपकेदार बाजार, खुइ सरकारतफ फारमो ा 
सं थेने साभंाळला जाणारा नतर्कीचा ताफा, जनानखान्यात शकेडोच्या सं थेने असलेले दासीजनाचे 
अ तीत्व ही सवर् शहाजहान याची पशुतु य लालसा भागवण्याची अनेक साधने होती. 
 

मनुची िलहतो, ” शहाजहाने आप या जीवनात फक्त एकाच गो ीची कदर केली आिण ती हणजे 
आप या पापी वासनेच्या पूतर्तेसाठी देशादेशातून घतलेला ि याचंा मागोवा:”⁹³ शहाजहानचे जाफेरखान 
आिण खलीलु गखान याचं्या बागका ंसमवते जे घाणेरडे संबधं होते त्याचंाही मनुची आप या िलखाणात 
उ ेख करतो आिण पुढे असे िलहतो की, या संबधंाना इतकी कु ािसध्दी िमळाली की जे हा त्या दोघीजणी 
दरबारात जात असत तेथे अवती भोवती जमलेले िभकारी जाफेरखानच्या बायकोकडे कुित्सतपणे बघून 
उध्दार काढीत, ही पहा बादशहाची राख आली अगे तुझा उपयोग बादशहा न्याहारीसाठी करतो तू आमची 
ओळखदेख ठेव बर का” आिण जे हा खलीलु ाखानची बायको तेथुन जात असे ते हा ते ओरडत, ही पहा 
बादशहाची दुसरी राड आली; अगे बादशहा तुझा दुपारच्या भोजनासाठी उपयोग करतो, आ हाला 
काहीतरी मदत कर.”⁹⁴ बिर्नअर असे उध्दार काढतो की, शहाजहान इतकी ीतंर्पट आिण शरीरसुखाला 
लाळचावलेली यिक्त आढळात आली नसती.⁹⁵ शहाजहान याने आप या मुलीच्या मदतीने 
शाय ताखानाच्या वायकोच्या अ वूर घाला घालून ितच्यावर बलात्कार के याचे मनॅिरक िवधान करतो.⁹⁶ 
तर िपटर मुण्डी शहाजहान याचे त्याची वत ची मुलगी चमिनबेगम िहच्याबरोबर अनैितितक संबधं 
अस याचे मो ा खुमासदारपणे वणर्न करतो.⁹⁷ टॅ हिर्नयर याने िदले या हकिकती याहून फारसा वगे या 
नाहीत.⁹⁸ अफवाना 
 

ा मानहानीकारक पु ी देणारा पुरावा िहदंु थानी बखरकाराचं्या गंर्थात शोधून काढणे जवळ 
जवळ अशक्य ाय आहे. ा सवर् अफवा खऱ्या असू शकतील अथवा या अफवामंध्ये कदािच  सत्याचा 
अंशदेिखल नसेल. परंतु मोगल हे एक पाित्न ताचे पालन करणारे न हते याब लमातर् शकेंला जागा 
घेण्यास वाव नाही. शहाजहानचा तीन ि याबंरोबर िववाह झाला होता. जहागीरच्या बायकाचंी संख्या 
जवळ जवळ वीस इतकी होती. अकबराला देिखल अनेक बायका होत्या, शहाजहान याच्या अकबराबादी 
महल आिण फतपुरी महल या दोन आवडत्या गायीका कन्याचंा उ ेख वरीस याणे केलेला आहे.⁹⁹ अशा 
तऱ्हेच्या अनेक शदाजहानच्या मजीर्मध या गािणकाकन्यका अस याची शक्यता संभवते. आिण तरी देिखल 
परदेशी वाशानी शहाजहान सबधी ही जी भरमसाट िवधाने केलेली आहेत ती संिदग्ध अस यासारखी 
वाटतात आिण त्यामध्ये सत्याचा फार कमी अंश आहे. 
 
शहाजहानची गायन आिण नृत्य यामधील आसक्ती 

शहाजहान हा गायकी नृत्य या यलाचंा फार मोठा भोक्ता होता दरबाराचे गायक णून किवन्दर्, 
िचतर्खान, लालखान आिण ोमान याची नाव ेनमूद¹⁰⁰ केलेली आढळतात. दरबाराशी संलग्न असलेला 
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फार भोठा असा नतर्कींचा ताफा होता.¹⁰¹ बािर्नअर त्याचं्या शरीरसीर्ण्डवाची आिण देखणे पणाची शसंा 
करतो.¹⁰² शहाजहान अधून मधून त्याचं्या समवते रंगढंग करण्यात म गुल होऊन जाण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. परंतु याचा अथर् त्याचे सवर् जीवन हणजे पशुतु य वैषाियक पणाच्या एका अिनबर्ध 
िचतर् पटासारखे होते असे मानणे मातर् चुकीचे ठरेल. 
 
शहाजहान हा यसनाधीन होता काय? 

शहाजहान याला दारुचे यसन अस याब ल संशयाला जागा आहे. मनुची असे हणतो की, 
बादशहा हा त्यक्षात वतःिपणारा ग हता परंतु दारुची वाढती यसनाधीनता कमी करण्याची पवार् 
करण्याच्या भरीस तो पडला नाही.¹⁰³ परंतु ेिसडट फेमलीन याने २९ िडसबर १६४० रोजी कंपनीला 
पाठिवले या पतर्ात असे िलिहले आहे की, “हा बादशहा आता चागंला माणूस हणुत बदलण्याच्या मागार्वर 
आहे, कारण त्याने तीन अथवा चार मिहन्यापूंवीर् खाजगीिरत्या ग हनर्रला िलहून आमच्या पासून िंकवा 
पोतुगीजापंासून त्याचं्या भाषत िजचा दर्ाक्षाची दारु हणुन उ ेख आहे ितचा पुरवठा त्याला करण्यासाठी 
कळिवले, या पतर्ानुसार आ ही त्याचं्याकडे कँनरी वाईन आिण ॲलेजंट या दोन कारच्या दारुने भरलेले 
दोन मोठे पेटारेखाना केले. ा पेटाऱ्याचंी रवानगी २० घोडे वाराच्या देखरेखी खाली हमालाचं्या डोईवर 
देऊन काि मरला करण्यात आली त्याला ती दारु आवडली आहे की नाही आिण तसे अस यास त्याच्या 
कडून आ हाला आणखी दारु पाठिवण्याची तजवीज करावी लागेल की काय याबाबत लवकरच कळेल.” 
¹⁰⁴ शहाजहान यान आप या चोिवसा या वाढिदवशी दारुचे सेवन के याचा आिण नंतर दारुचे सेवन 
करण्या पासून वतःला परावृ  के याचा उ ेख या पूवीर्च्या करणात येऊन गेलेलाच आहे. 
 
जहान आरा बरोबरचे अनैसिर्गक संबंध 

ते जरी काही असले तरी थोडीशी दारुच्या सेवनाव ल हवस िंकवा रंगढंगािवषयी लालसा ही 
सतरा या शतंकातील कालखंडाचा िवचार के यास एका ा समाजाच्या यक्तीमत्वावर त्यामुळे िशतोडे 
उडिवण्याइतकी सबळ कारणे ठरू शकत नाहीत. आज िवसा या शतकातही समाजातील ीमंत आिण 
गरीब याचं्यकरता वगेवगेळे नैितक मू ये आहेत, आिण मध्येयुगीन कालखंडात ीमंत लोकाचं्या वागणुकीत 
आजच्या पेक्षा िनि तच अिधक श थी य होते परंतु आप या िजवनातील नैितक मू यानंा आिण 
शूिचथूर्ततेच्या भावनानाअिंत शय जबरद तीचा ध ा देणारा जो आरोप बािनअर याने शहाजहानवर केलेला 
आहे ती हणजे शहाजहानचे आपली मुलगी जहानआदा िहच्यबरोबर असलेले अनैसिर्गक लौिगक सबधं तो 
िलिहतो, शहजहानची सवार्त मोठी मुलगी बेगम सािहब ही अितशय देख़णी आिण सवार्गसुंदर अशी असून 
आप या बापाची अितशय लाडकी आिण ेमातंली होती, त्यावळेी पसरलेली एक अफवा अशी होती की, 
शहाजहानला ितच्यािवषयी वाटणार ेम िव ास ठेवण्याच्या मयार्देच्या पिल कडे गेले होते आिण 
िनलर् पणे त्याने आप या यालालसेचे समथर्न करण्यासाठी पुढे जी मंडळी आणली होती ती हणजे 
इ लामचेच मु ामौलकी िंकवा इ लामचे कायदेशा पिंडत. या कायदेपिंडताचं्या मते जे झाड बादशहाने 
वतः लावले होते त्या झाडाची फळे भक्षण करण्याचा त्याचा जो अिधकार असतो तो त्याच्या पासुन िहरावनू 
घेणे हणजे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.”¹⁰⁵ 
 
ि हसेन्ट ि मथने िदलेला अिभ ाय 

या सवर् घटनसंबधंी ि हन्सेट असे िवधान केले आहे आहे की, शहाजहानचे त्याच्या मुलीबरोबर ज 
अनैसिर्गक लैिगक संबधं होते त्याचा पुरावा आप याला ड लाएटच्या िलखाणात सापडतो आिण त्याला 
दृ ी िदली आहे ती थॉमस हबर्टर् यान या दोन लेखकानी आप या िलखाणात जो पुरावा सादर केला आहे 



 

अनुकर्मिणका 

त्याच्या आधारे ि मथ यान असे अनमान काढले आहे, की शहाजहान आिण त्याची मुलगी जहानआरा ा 
दोघािवरुध्द अि य का होईना परंतु जो आरोप करण्यात आला आहे तो जरी िनिर्ववादपण िसध्द करण्यात 
आलेला नसला तरी त्याच िनि तपण सडण देिखल झालेले नाही. हा आरोप असंभवनीय आहे असे जरी 
सकृदशर्नी आपण कबूल केल तरी तो अगदीच अशक्य कोटीतील आहे असाही िनणर्य आपण तडका 
फडकी घऊ शकत नाही.¹⁰⁶ दुसरीकडयाच िवषयाच्या संदभार्ंत िलिहताना मर्थन असा अिभ ाय िदला 
आहे की, शहाजहानच्या िवषयासक्तीन आिण लालसेन पिरसीमा गाठलली होती ही घो  जरी नाकारता 
यणार नसली आिण त्याच माण शहाजहानची मुलगी जहानआरा िहचे अनक यक्तीबरोबर अनैितक संबंध 
होते ा गो ीला ही जरी सबळ पुरण्यािनशी िसध्द करता आल असते तरी सकृदुशर्नी आप याला ही गो  
असंभवनीय वाटते की शहाजहान आिण जहानआरा याचं्यावर ज्या कारचा आरोप करण्यात आलेला 
िततका ती दोघेजण बेताल बनली असतील आिण बापलेक याचं्या ं संबधंातील सवर् मयार्दा झुगारुन 
देण्याइतका बेशरमपणा त्यानी दाख़िवला असेल अथार्त काही वषार्पूवीर् दिक्षण आि केमधील तथाकािथक 
शुध्द आचरणाच्या बोअर लोकातं अशा कारचे संबधं आहेत िंकवा होते आिण असे हटले जाते की, अशा 
कारच्या संबधंाचे समथर्न करण्यासाठी त्यानंी धमर्गर्थातून आ ारादाखल उतारही िदले होते. 

 
ि हसेन्ट ि मथ याने हे संबंध के हा अि तत्वात आले याची ठरिवलेली काळवेळ 

साराशं ङलाएट आिण हबर्ड यानंी जो भरभ म पुरावा सादर केला आहे त्यावर आधारलेले एक 
िनि त असे अनुमान ि मथ याने काढलल आहे आिण बिनअर आिण हॅिनअर यानंी याबाबत ज ठामपण 
ितपाढून केलल त्यामूळे या अनुमानाला पुि  िमळते. एका अितशय चमत्कारीक अशा युक्तीवादाचा 
आधार घेऊन शहाजहान आिण जाहनआरा याचं्यामधील अनैितक संबधंाना के हा सुरवात झाली याची वळे 
िनि त केली आहे; तो िवधान करतो की, मुमताज महल िहचा दिक्षणेत मृत्य ू झा याबरोबर लगेच 
शहाजहान आिण जहानआरा याचं्यातमधील यिभचारी वतर्नास सुरवात झाली असावी. त्याने पुढे असेही 
मत कट केले आहे की, हे यिभचारी संबधं १६५८ मधे संपू ात आले. 
 
खातर्ीलायक पुरा यावर न आधारलेला ि मथचा युक्तींवाद 

शहाजहान आिण जहानआरा याचं्या हातून घडले या या यिभचारी गुन्याचे राक्षसी वरूप लक्षात 
घेत यानंतरही आप याला असे हणावे लागेल की, ज्या पुरा याच्या आधारावर ि ायाने आपला युक्तीवाद 
माडंला आहे तो पूणर्पणे पूदीर्ष आहे, असे हणता येणार नाही. उलापट हा फार तर उ मपैकी संगर्हक 
होता पण ए . ए . बनॅजीर् यानी असे मत कट केले आहे त्याने जी मािहती आप या गंर्थासाठी गोळा केली 
ती अितशय पिर म पूवर्क अशी केली होती. आिण इतकेच न हे तर ती अितशय िव ा चूर अशी होती. 
¹⁰⁷ आपण क्षणभर जरी असे गृहीत धरले की, सुरत येथील डच फॅक्टसर् बरोबर तो संपकर्  साधून होता तरी 
देिखल तेथून त्याला िमळालेली मािहती ही पूणर्पणे िव सनीय होती याचा हवाला कोण देणार? अशी ही 
शक्यता संभवत नाही का की डच फॅक्टरनी ते हा लोकामंध्ये जो वाद पसरला होता ितच मािहती त्याला 
पुरवली आिण ड लाऐट याने कसलाही िवचार न करता ती सहीसही आप या िलखाणात उतरवली? 
हबर्टर्िवषय बोलावयाचे झा यास तो एक प ा वा :मयचोर होता. सुरत आिर्ण वाली ही शहरे वग यास 
त्याने इतर कोणत्याही िठकाणाला भेट िदली न हती आिण तरी तो अनेक शहराचें अगदी ठळकपणे वणर्न 
देतो. आिण थेट ितमूर आिण चेगींजखाना पासूनच्या भोगल स ाटाचंा कुल देिखल फारशा िव ासाहर् 
साधना सामुगर्ीवर आधारलेली आहे. असे हणता येणार नाही. 
 



 

अनुकर्मिणका 

तथािप या उपख्यानातं चमत्कािरक वाटणारी गो  हणजे ि थ सारखा इितहासाच्या अितशय 
काटेकोर अ यासकाने मनुचीने ठायपणे ज्या गो ी घड याची िवधाने केली आहेत त्याचंा परामषर् घेताता 
दाखिवलेला िन काळजीपणा. तो असे हणतो की बिर्नअर याने जे िवधान कले आहे ते पूणर् पणे खालच्या 
दजार्च्या लोकामंधे जे वाद होते िंकवा त्याचं्यात जी बोलणी होत त्यावर आधारलेले होते.¹⁰⁸ त्यािशवाय 
मनुची याने बिर्नअरने जो पुरावा सादर केला आहे जी ितकर्ीया िदलेली आहे ती मोठी उ बोधक आहे. तो 
असे हणतो की, “बिर्नअर आप या पदरच्या अनेक गो ी मोगलाचंा इितहास िलिहताना घुसडून देतो––
– अनेक न घडले या गो ी देिखल तो आप या वृ ान्तान देतो –– त्याला इथ या घटनाचंी देिखल 
फारशी मािहती नसावी कारण मोगल दरबारामधले त्याचे वा त य आठ वषार्ंपेक्षा अिधक झालेले न हते, या 
दरबाराचे वरुप इतके भ य होते की, या दरबारातं िनिरक्षण करण्याजोग्या व तू आिण या गो ींचे िनिरक्षण 
करणेही त्याला शक्य न हते कारण दरबारात जाण्यासच त्याला म ाव होता.”¹⁰⁹ 
 

साराशं वरील माणे पसरले या अफवात जर काही तथ्य असते तर मनुचीने इतक्या परखडपणे 
बिर्नअरने केलेली िवधाने खोडून टाकली नसती जे हा तो आप या िलखाणात शहाजहान आिण चहान आरा 
याचं्या खाजगी जीवनाबाबत ज्या काही अफवा पसर या होत्या त्या उ वत करतो ते हा त्याला जर या 
अफवाच्या सत्यते िवषयी खातर्ी पटलेली असती तर शहाजहान आिण जहानआरा याचं्या मधील अनैसिर्गक 
लैिगक संबंधाब लच्या या अफवा सत्य अस याचा िनवीळा न देण्याचे त्याला काहीच कारण न हते 
जहानआरा िहच्या मजीर्तला मनुची होता याब ल शकंा घेण्याचा काहीच जागा नाही.¹¹⁰ इतकेच न हे तर 
ितने त्याच्यावर आपली खास मजीर् अस याचे ितच्याबाबतचे जे अनेक दाखले आप याला देता येतील. तरी 
देिखल ितच्याबाबतच जे अनेक वाह समकालीन समाजात तृत होते ते िबनधा तपणे िलहून काढण्यास 
त्याने मागेपुढेिहले पा नाही. त्यािशवाय आपण काय िलिहत आहोत याची बिनअर याला वतःलाच पूणर् 
खातर्ी न हती त्येक वळेी अशा कारची अफवा आहे अहे तो िलिहतो आिण इतर अनेक संगी त्या घटनेची 
सत्यासत्यता पडताळून मगच त्याने जी िवधाने केलेली आहेत तसे तो यािठकाणी करीत नाही. 
 

त्यािशवाय शहाजहान याला आप या पत्नीब ल जे िव सीम ेम वाटत होते ते िवचारात घेता 
शहाजहान याने आप या मुलीबरोबर केलेला यिभचार हा आप या पत्नीच्या िनधनानंतर ताबोडतोब केला 
हे ि मथ याने केलेले िवधान हे शहाजहानंच्या चिरतर्यावर िंशतोडे उडिवणारे आहे आिण हणून िनरथर्क 
ठरते त्याला झाले या दुःखाची ती ता इतकी िवलक्षण होती की मुमताजच्या मृत्युनंतर काही िदवसातच 
त्याच्या दाढीचे केस पाढंरे झाले आप य पत्नीचे िनधनामुळे झाले या दूःखाची जखम ताजी असताना अशा 
कारच यिभचार शहाजहानच्या हातून झाला असे भडक िचतर् रंगिवणे हे फक्त िवकृत 
क पनािवलासातूनच होऊ शकते. शहाजहानची तूलना दिक्षण आि केतील बोअर बोकाबरोबर करणे 
हणजे अितशय कोत्या मनोवृ ीचे दशर्न करण्यासारखे आहे (शहाजहान ब ल इतकी आत्मीयता 
दाखिवण्याचे सक्सेना यानंा काहीच योिजत न हते. काही अपवाद वगळता िंहदु थानातील बहुतेक सवर् 
मसलमान राजकत लंपट आिण िवषयासक्त होते. मायबिहणीच्या अ चूी त्यानी कधीच कदर बाळगली 
नाही वदता आिण अफवा याला काहीतरी आधार असलन पािहजे आिण हणून शहाजहान आिण 
जहानआरा याचं्या हातून हा यथर्चार घडलाच नसेल असे हणता येणार नाही. अनुवादक) 
 

शहाजहान आिण जहानआरा या दोघाब ल ही जी गावग प पसरली होती ितचे मूळ शहाजहानला 
आप या ात असले या सवर् मुलामंध या या मो ा मुलीसंबंधी जी असीम आत्मीयता आिण ेम वाटत 
होते. जहानआरा िहने शहाजहानला ितच्या ब ल वाटणाऱ्या ेमाला िततक्याच उत्कटतेने जो ितसार 



 

अनुकर्मिणका 

िदला त्याब लचा पुरावा आप याला िंहदु थानी बखरकाराचं्या वृ ान्तात िमळतो. इतकेच न हे युरोिपयन 
वाशानंीदेिखल आप या हकीकतीत या गो ीची ग्वाही िदली आहे विनअर िलिहतो: ‘शहाजहान याने 
आप या या अितशय लाडक्या मुलीवर अिनवर्ध असा िव ास टाकला ती त्याच्या सुरिक्षततेकडे लक्ष देत 
असे आिण ितचे इतके बारका याने आिण कटाक्षाने लक्ष असे की, इतके बारका याने आिण कटाक्षाने लक्ष 
असे की, ितच्या वैयिक्तक देखरेखीखाली तयार न झालेले खा पदाथर् बादशहाच्या जेवणखाणामधे कधीच 
येत नसते.”¹¹¹ मनुची असे सागंतो की आप या बापाला जहानआरा अितशय ेमाने आिण कतर् यतत्परतेने 
जेऊ घालीत असे. 
 

या िवषयावर सर िरचडर् टपल यानी जो अिभ ाय िदला आहे तो या िठकाणी संपूणर्पणे उ धृत 
करणे हे उिचत ठरेल. सर टपल िलिहतात.” शहाजहान आिण जहानआरा याचं्या यिभचाराची ही जी गो  
आहे ती माझ्या मते उ थानी असले या यिक्तब ल मानहािनकारक बाजारग  उठिवऱ्याचे एक 
उदाहरण आहे; आिण अशाच तऱ्हेच्या गो ी िंहदु थानचा इितहास हणून आप यापयर्त पोहचिव या 
जातात; या बाबतीत जहानआरावर ितच्या ेमात या आिण कसलाही धरबदं नस याब ल कु िसध्द 
असले या ितच्या बापाने ितच्यावर जािहरिरत्या मानसन्मानाची जी घर घरात केली त्याची कारणमीमासंा 
हणून आिण ितचे मोगळ म ाटाचं्या मुलीना राजकीय कारणा तव वगर् करण्याचीसाठी जो ितबधं 
करण्यात येत असे आिण जी गो  सवार्दूर मािहती होती त्यामधे आप याला आढळेल.¹¹² सर टबल यानंी 
िदले या अिभ ायाला आढळेल. सर टपल यानंी िदले या अिभ ायाला आपण बीलया इितहासकाराने 
जहानआरा िहला जे योग्य मागीर् श तीपन िदले आहे त्याची जोड देता येईल. तो हणतो, “ितचे नाव 
िपत्यािवषयी वाटणाऱ्या अजोड अ त्य ेमाचे एक उदाहरण आिण कतर् यापोटी िनमार्ण होणाऱ्या गो ीब ल 
िवलक्षण आत्मीयता याचा नमुना हणून इितहासाच्या पानापानाला ललामभतू ठरेल–—– ितनेवृध्द 
बापाच्या िवपबाव थेत त्याला आधार िदला. इतकेच न हे तर वखुषीने आप या वैयिक्तक वातंत्याला 
ितलाजंली िदली आिण आप या बापाजवळ त्याच्या आगर्ा िक यामधील बदंीवासात ितने आपले आयु य 
यतीत केले.”¹¹³ 

 
हा िवषय संपवनू शहाजहानच्या वैयािक्त चािरतर्याचे समीक्षण आपण के यास आप याला असे 

िदसून येईल की शहाजहानची ही िवषयाधंता हणजे न्याच्या चािरतर्यसमुदर्ातील एका ा िंबदूसारखी 
होतीं. १६१४ पासून पुढे त्याचे आयु य हणजे अिवरत क मय असे आहे. त्याच्या हातून जी काही कामिगरी 
झाली ती एका ा कामिपासू आिण िंसहासनावर अिधि त झा यावर देिखल बुि  आिण भावना याचंा 
समन्वय साधण्याचा बाणा त्याने कायम ठेवला तसे पािहले तर तख्तनशीन होण्यासाठी त्याला रक्ताचे पाट 
वाहावाव ेलागले आिण तरी देिखल तो दयाळू आिण न्यायी वृ ीचा स ाट होता. (मूळलेखकाचे हे िवधान 
पर परिवरोधी आहे.– अनुवादक) त्याच्यामधे असामान्य चैत्यधन्य होते, दूर ि  आिण धाडसीपणा होता 
आिण या सवार्ंवर ताण ग्हणजे अनुयायामंधे उ फूतर् कायर्क्षमता िनमार्ण करण्याची कुवत होती. त्याच्या 
पूवजां माणेच आप या सा ाज्याचा ादेिशक िव तार करण्याची दुदर् य मह-वाकाकं्षा त्याच्यामधे होती, 
आिण त्याच्या पासून ती त्याच्या मुलगा औरंगजेब याच्यामधे आली. परंतु दिक्षणेमधे अहमदनगर खालसा 
के यानंतर त्याने ही महत्वाकाकं्षा काबूमधे आणली आिण िवजापूर आिण गोवळक डा यानंा िदले या 
शरणागतीवर समाधान मानले भपके पणाच्या सभाटीत तो ज ोष मानीत असे, सौदंयर् आिण भ यता याच्या 
ेमापोटी तो वतःला िवसरुन जात असे जणू काही एका ा अनुभतूीच्या आहारी जाऊन भपकेदार कपडा, 
भ य िंसहासनं, अि ितम गालीचे मनमोहक कनाती यामधे वतःला सामावनू घेण्यात तो वडेा होई. 
मौ यवान ख ाचंा तो गुण  गुणीजन होता आिण त्याचं्या िंकमतीचे काटेंकोरपणे मोजमाप करण्यात 
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त्याचा हातखडा असे. साऱ्या पथृ्वीमधे त्याच्याजवळ िविवध पैलू पाडले या िहऱ्याचंा जो संचय होता तो 
िवलक्षण अि ितम होता असे हट यास त्यात अितशयोिक्न होणार नाही. त्याला आप या जवळील व तंूचा 
गाजावाजा करण्याची वडेी हौस होती. आिण परदेश थ िवशषेतःपािर्शयाचे रटर्ॅन्स आिण आक्सीयाना आिण 
तुकर् तान याचें वकील, याचं्यावर आप या संप ीचा भाव पडावा हणून तो हजारो रुपये उधळून टाकी. 
दान करण्याचे कामी तो अनंत ते देणारा दाता होता. त्याच्या सौर आिण चान्दर्मानानुसार होणाऱ्या 
तुलादानाचे वळेी तो अमाप दर् य वाटीत असे परंतु त्यािशवाय वळेोवेळी मो ामो ा रकमा तो म ा आिण 
मेिदनाकडे गरीबानंा वाटण्यासाठंी खाना करी. 
 

वयाची साठी गाठ यानंतर त्याच्या अंगच्या जोश हा हळूहळू ओसरु लागला रमजामच्या 
उपवासातून त्याची सुटका करण्याच्या उ ेशान आिण उपवासाच्या ऐवजी दान देण्याची त्याला परवानगी 
ावी ा हेतूने उलेभा फतचे काढू लागले.¹¹⁴ कडक अशा बदंीवासात जीणे घालिवण्याचे याचं्या निशबी 
आ यान त्याची शरीर कृित माणाबाहेर ढासळली.¹¹⁵ एका औषधी वन पितचे तेल अंगाला चोळ याचा 
पिरणाम होऊन १६६६ च्या जानेवारीत तो आजारी पडला.¹¹⁶ त्याला कस यातरी िवलक्षण तापान घेरले 
आिण त्यात भर हणून की काय आतडी आतून िपळवटून आिण ओढून धरली गे यामुळ त्यची पिरि थती 
अिधकच िबकट झाली त्याचा ख़ाजगी श यिचिकत्सक बृध्दावन याने उपययोजना करुन नऊ िदवसात 
त्यच्या शरीरावर जे आकर्मण करण्यास सुरुवात केली होती त्यािवरुध्द लढा देण्याची ताकद याच्यात आता 
उरली न हती आिण त्याची कृती हळूहळू ख़ालावत चालली जानेवारी २२ रोजी त्याच्या िजवीताची आशा 
सवार्नी सोडली त्याने अितशय आत्मीयतेने आिण कळकळीने त्या सवर्साक्षी परमे राचे आभार मानले, 
आप या मुलानंा क्षमा करण्यासाठी त्याची मनोभाव े ाथर्ना केली, त्याच्या नाव ेत्याने आपले मृत्यपूतर् केले 
आिण समोर उ ुगपणे उ या असले या ताजमहालची साक्ष ठेवनू त्याने आंपले ाण सोडल. त्याच्या 
जनान्यातील ि या आिण त्याचे रक्षक आिण नोकर याचं्या हंदक्याची सारा आसमंत गजबजून गेला एका 
शोकािंतक मधूनच उदयास ज्यावेळी त्याची राजशाही कारकीदर् दुसऱ्या एका शोकािंतकेमधून अ तमान 
झाली. परमे र त्याच्या पापाचंी क्षमा करुन त्याच्यावर दयेचा वरदह त ठेवो. 
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तळटीपा 
 

करण १२ वे तळटीपा 
 
 

(१) लाहोरी, खंड १, पान २४३; कजिवनी, पान १६७–ब. 
 
(२) लाहोरी, खंड १, पान २५४; कजिवनी, पान १७२–ब. 
 
(३) लाहोरी, खंड १, पान २९६; कजिवनी, पान १९०. 
 
(४) लाहोरी कोणत्याही नावाचा उ ेख करीत नाही, खंड १, पान ३००; कजिवनी ितचे नाव हु न 

आरा बेगम असे देतो; पान १९१. 
 
(५) लाहोरी, खंड १, पाने ३८४–८९; कजिवनी, पाने २३२–३५–ब. त्यािशवाय पहा बी. ए . 

Add. 8910 यामधील ताज महलचा उ ेख आिण शहजानने वतः रचले या का यपकं्ती. 
 
(६) बादशहाने उपनेतर् (glasses) वापरावयास सुरुवात केली असे कजिवनी सागंतो. पान २३२–

ब. 
 
(७) कजिवनी, पान २३५; लाहोरी, खंड १, पान ४०३. 
 
(८) कजिवनी, पान २४७–ब आिण पान २५०; लाहोरी, खंड १, पान ४२२ आिण पान ४२८. 
 
(९) कजिवनी, पान २५१; लाहोरी, खंड १, पान ४३०. 
 
(१०– कजिवनी, पाने २५६––५७–ब आिण २६१–२६५. तीस लक्ष रुपये खचर् करण्यात आ याचे 

कजिवनी सागंतो; लाहोरी, खंड १, पाने ४५२–६०. 
 
(११) कजिवनी, पाने २६५–६६–ब; लाहोरी, पाने ४६०–४६५. 
 
(१२) कजिवनी, पाने २७४–७७–ब. साईदाई गीलानी ही घटना घड याची ग्वाही देतो आिण 

औरंगजेबाची तुला रु यात झाली असे सागंतो; तािलबाई कलीम याचीच पुनरुक्ती करतो; 
कजिवनीने ही संपूणर् घटना ग ात िलहून बादशहाला नजर केली. बादशहाने शसेंचे उग्दार 
काढले. त्याच्या भत्त्यात वाढ करण्यात आली. त्याच्यावर बादशहाची मजीर् बसली आिण 
बादशहा वारंवार त्याला का यरसाने भरलेली ग  कवने िलिहण्यास सागंू लागला (पान 
२७७–ब). लाहोरी, (खंड १, पाने ४८९–९२) या संबधंात कजिवनी अथवा कालीम याचं्या 
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नावाचंा उ ेख करीत नाही. लाहोरी तो उ ेख करतो फक्त साईदाई गीलानी याचा (पान 
४९३). 

 
(१३) कजिवनी, पान ३००; लाहोरी, खंड १, पान ५३६. 
 
(१३) कजिवनी, पान ३००; लाहोरी, खंड १, पान ५३६. 
 
(१४) कजिवनी, पान ३०४; लाहोरी. खंड १, भाग २, पान ४. 
 
(१५) दाराचे आजार पण हे त्याच्या मुलीच्या मृत्युच्या झाले या दुःखामुळे होते असे कजिवनी 

सागंतो. पान ३०७; लाहोरी, खंड १, भाग २, पाने ९–१०. 
 
(१६) कजिवनी, पान ३१२–ब; लाह री, खंड १, भाग २, पान २०. 
 
(१७) याबाबत कजिवनी आिण जलालु ीन तबातबाई यानंी आपाप या बादशहानामा या गंर्थात 

केलेली का मीरची वणर्ने पडताळून पहा; त्याच माणे कुदसी आिण कालीम याचें का यात्मक 
वणर्न देिखल पहाव.े कजिवनी या संगी शाही लवाज यात होता, पान ३२९. 

 
(१८) कजिवनी, पान ३२६–ब; लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ४९. 
 
(१९) कजिवनी, पान ३३३; लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ६२. 
 
(२०) कजिवनी, पान ३३७; लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ७०. 
 
(२१) कजिवनी, पान ३३७; लाहोरी, खंड १, भाग २, पान ७०. 
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(१०७) De Laet: Empire of the Great Moghul: the Introduction. 
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काठेवाड, 
कानकायर्, तलाव, 
काबलू, 
कामरान, 
कामरुप, 
कालाकोट, 
कािंलजर, 
का मीर, 
कासीमखान, डाक्याचा सुभेदार, 



 

अनुकर्मिणका 

कासीमखान, मीर आितश, 
कासीम बेग ता ेझी, मु ा,
िकबादखान, 
िकलात िघलजई, 
िकशनिंसग, 
कुतुबशहा 
कुतलुक महमद खान, 
कुनार, िक ा, 
कुबूलपूर, 
कुमाऊन, 
कुरबान अली, जासूद, 
कुलीज खान, 
कुली कुतुबशहा, पिहला,
कुदीर् थान, 
कंुदूज, िक ा, 
कंुदा, 
कोचीन, 
कोलारीयन, 
कोहापूर, िक ा, 
कौलास, 
कंबर अली, 
कंधार, 
कंदहार, 
कागंडा, िक ा, 
कृपाराम ग ड, 
कॅ बे, 
 
ख: 
 
ख र, 
खडकी, 
खलील उ ा खान, 
खलील बेग झुलकदर्, 
खवासखान भ ी, 



 

अनुकर्मिणका 

खान आजम अजीज कोका, 
खान आलम, 
दान खानान उफर्  अतािलक, 
खान जमान, 
खान जादखान, 
खानजहान, 
खान जहान लोधी, 
खानदेश, 
खान दौरान, बालाघाटचा सुभेदार, 
खानाबाद, 
िखदमतखान, पर तखान, 
िखलजीपूर, 
खुदावदंखान, 
खुरासान, 
खु म, 
खुशहाल खटाक, 
खु ाव, राजपुतर्, 
खेळोजी 
खोजंद 
खैबरिंखड 
खैिरयतखान. 
खंजरखान, 
खंजन, 
ख्वाजा अबुल हसन, 
ख्वाजा अबदुरर् रहीम, 
ख्वाजा अबदु ा, मोगलाचंा वकील, 
ख्वाजा जाहीद, 
ख्वारीजम, देश, 
ख्वाजा वाईस, खुरर्मचा िदवाण, 
ख्वाजा शीर, 
ख्वाजा हाजी, शहाजहानचा वकील, 
 
ग: 
 



 

अनुकर्मिणका 

गजिंसग, राजा, 
गढवाल, 
गाळणा, 
िगरजा रु तम, 
िगरधर, िव लदासचा मुलगा, 
गुजरात, 
गुजराती, िमया वजीहउ ीन, 
गुलबगार्, 
गोगदं, 
गोमेज बारे िसरोज, 
गोवळक डा, 
गोवा, 
गोिंवद, ज्योितषी, 
गोिंवददास, 
ग ड, 
ग डन, 
गौर आराबेग, शहाजहानची मुलगी, 
ग ड, िव लदास, 
गौहाती, 
गंगा नदी, 
ग्वा हेर, 
ग्वा हेर–अंतर्ी र ता, 
 
घ: 
 
घोलपूर, 
घैरतखान, 
 
च: 
 
च ी, नदी, 
चगताई, स ाट, 
चाकण, िक ा, 
चारजु, 



 

अनुकर्मिणका 

चारीकारान, 
चाळीसगावं, 
िचतगाव, 
िचतोड, 
िचलझीना, टेकडी, 
चीन, 
चुचाकबेग, 
चबंळ, नदी, 
चबंा, 
चादंोर, 
चाभंारग दा; 
 
छ: 
 
छतर्साल, चपंतरायचा मुलगा, 
छोटा नागपूर, 
छंबा, 
 
ज: 
 
जगराज, जुजहारिंसगचा मुलगा, 
जगतिंसग; राजा, 
 
जफरखान, का मीरचा सुभेदार, 
जफरबेग, 
जफरनगर, 
जाफरखान, 
जबरद तखान, 
जमाल उ ीन हुसेन अंजू,
जमालखान, 
ज मू, 
जयिंसग, राजा, 
जलालाबाद, 
जहागंीर, 



 

अनुकर्मिणका 

जहान आरा बेगम, शहाजहानची 
मुलगी, 
जान कुली, 
जाधवराव, 
जान िनसार खान, 
जान िसपार खान, 
जानीखान कुचीर् बाझी, 
जाम, काठेवाडचा अिधपती, 
जालनापूर, 
जािहद बेग, शहाजहानचा जासूद, 
जुजहरिंसग, 
जु र, 
जुि पकार खान, 
जुहरा खािनम, 
जूहाक, 
जौनपूर, 
जैन अल आिबिदन, अहदीचा बक्षी, 
जैसल मीर, 
जानं कॅर्बाल द िख् तो, 
 
झ: 
 
झारखंड 
झाशी, 
झसूी, 
झेलम, नदी, 
झंबल बेग, 
 
ट: 
 
टर्ान्स आंिक्सयाना, 
 
ड: 
 



 

अनुकर्मिणका 

डा ा, 
डी एगो द–सा, 
 
त: 
 
तरिबयत खान, 
तख्त बेग, 
तातार खान, 
तापी, नदी, 
तारदी अली कुतघान, कहमदर्चा 
सेनापती, 
तारागड, िक ा, 
तालगाव, 
ता कंद, 
ताहमूर, 
ितयुंथ र, िक ा, 
ितरिमज, 
तीमूर, 
तुकर् तान, 
तेजराय, चेरो मुख, 
तेलर्गण, 
तोडरमल, 
िंतर्बक, 
 
थ: 
 
थ ा, शहर, 
थाने र, 
 
द: 
 
दितया, 
दयानतखान, 
दयार्खान रोिहला, 



 

अनुकर्मिणका 

दयार्राय, चेरो मुख, 
दरवीश महमद, राजपुतर्,
दिरयाराय, 
दरार्–इ–गज, 
दहारा बाग, 
दऱ्हार्, टेकडी, 
दादा पिंडत, 
दािनशखान हबशी, 
दानीयल, राजपुतर्, 
दाराबखान, शहाजहानचा मुख्य 
सेनापती, 
दारा शुको, शहाजहानचा मुलगा, 
दावर बक्ष, ख ावचा मुलगा, 
िदपालपूर, 
िदलरसबानू बेगम, 
िदलावरखान, 
िद ी, 
दुगर्भान, जुजहारिंसगचा मुलगा, 
दुजर्नसाल, जुजहारिंसगचा नातू, 
देवगाव, 
देवलगाव, 
देवीिंसग बुदेंला, 
दो–आब, 
दौलतखान, थ ाचा सुभेदार 
दौलतबाद, 
 
ध: 
 
धरमपूरी, 
धरणगाव, 
धामूनी, 
धार, 
धारुर, 
 



 

अनुकर्मिणका 

न: 
 
नजफ कुली मीर आखुर,
नज्म सानी, 
नजर महमद, 
नमर्दा, नदी, 
नजाबत ख़ान, नजर बहादूर खैशगी, 
नजीरखान, 
नसीरीखान, माळ याचा सुभेदार, 
नरहरदास, 
नरु ीन कुली, 
नळदुगर्, 
नागौर, 
नािशक, 
नाहरखान उफर्  िशरखान,
नादेंड, 
िनजामशाही, 
िनजामपूर, 
िनजाम उल मु क, 
िनजाम उ ीन महमद, 
िनझामशहा, 
िनयानवन, 
नीनी, 
नूरखान, 
नूरजहान, 
नूरपूर, 
नौरसपूर, 
नौशरे, 
नौशहरा, 
 
प: 
 
पमघान, 
परदल खान, िब तचा सुभेदार, 



 

अनुकर्मिणका 

पर तखान, 
परवीज, राजपुतर्, 
पिरिक्षत, 
परडा, 
पलामाउ, व 
पिर्शयन, 
पिर्शया, व 
पहरेजबानू शहाजहानची मुलगी, व 
पहाडिंसग, बीरिंसगदेवचा मुलगा, 
पाचेत, व 
पाटण, 
पाटणा, 
पातोरा, 
पाथरी, िक ा, 
पाियनघाट, व 
पालम, 
पावर्ती, बीरिंसगदेवची प राणी, 
पुणे, 
पेशावर, 
पोतुर्गीज, 
पैठण, 
पजंशीर, 
पजंाब, 
पथ्वीराज, जुजहारिंसगचा धाकटा 
मुलगा 
ताप, उ ईिनयाचा जमीनदार, 
ि थीचदं, चबंाचा राजा, 
ेमनारायण, राजा, 

 
फ: 
 
फतेखान, मिलक अंबरचा मुलगा, 
फ ेपूर िशकर्ी, 
फरहादखान, 



 

अनुकर्मिणका 

फसीउ ीन महमद. 
फािजलखान, दिक्षणेचा िदवाण, 
िफरोजखान, 
िफरोजजग, 
िफदाई खान, 
फैजी, मोगल वकील, 
 
ब: 
 
बकर् अंदाजखान, 
बखितयारखान, 
बगदाद, 
बनारसी िंहदू, 
बदख्शान, 
बदायनू. 
बमीयान, 
बर ान, 
बरीक आब, 
बलीनारायण, 
बहमनी, 
बहराम, सुलतान, 
बहरामपूर, 
बहलोल, िनजामशाही अिधकारी, 
बहरी बेग, 
बहादूरखान, उजबेग, 
बहादूरख़ान रोिहला, 
बहादूरखान, 
बहादूरशहा, गुजरातचा सुलतान, 
बहादूरपूर, 
बहादुरीया, िकशनिंसग, 
बाओली चीवन, 
बाकरखान नज्म सानी, ओिरसाचा  
सुभेदार, 
बाकीखान, 



 

अनुकर्मिणका 

बाकीयजू, 
बागलाण, 
बाणकोट, 
बाबर, 
बाबा िपयारा, 
बाबू लछमन, रतनपूरचा जमीनदार, 
बायजीद, 
बारी, 
बाळा िहसार, 
बालाघाट, 
बा ख, 
बासू, राजा, माऊ नूरपूरचा 
जमीनदार, 
बासीम, 
बाळापूर, 
िबच्छोर, 
िबदर, 
िबलोचपूर, 
िब हवान, 
िबहार, 
बीरनारायण, िबहारचा राजा, 
बीरभमु, 
बीरिंसगदेव, जुजहारिंसगचे वडील, 
बीबी माहरु, 
बुदेंलखंड, 
बुदेंला, पहाडिंसग, 
बुरहाण िनजाम शहा, 
बुरहाणपूर, 
बरैाम बेग, 
बसैंधर, शाहिरयारचा सेनापती, 
बोख़ारा, 
बगंाल, 
बगंश, 
बदंािरजाई, औरंगजेबाचा ितिनधी, 



 

अनुकर्मिणका 

बसंत, 
बाधूं, 
पुतर्ा, नदी, 

 
भ: 
 
भगीरथ िभ , 
भ , रघुनाथ, 
भाऊिंसग, राजा, 
भाऊ गुरुशा प. 
भारत बुदेंला, 
भारह, कच्छचा अिधपती,
भालकी, 
भीम, राजा, 
िभमा, नदी, 
िभगार, 
िभ , 
भपूत ग ड, 
भोजराज, औ याचा िक ेदार, 
भोजपूर, 
भोसले, परसोजी, 
भोसले, मालोजी, 
भोसले, शहाजी, 
भाडंीर, 
 
म: 
 
महमद अली बेग, 
महमद आिदलशहा, 
महमद कुतुबशहा, 
महमद कुली कुतुबशहा, 
महमद ख्वाजा जहान. 
महमद तकी, जासूद, 
महमद तकी, माडूंचा सेनापती. 



 

अनुकर्मिणका 

महमद तघलक, 
महमद ताहीर खुरासानी,
महमद बाकी बी कलमाक, 
महमद मकीम उफर्  नजीरखान, 
महमद मुराद बदक्क्षी, 
महमद लारी, िवजापूरचा सरदार, 
महमद, सुलतान, औरंगजेबाचा 
मुलगा, 
महमद सािलह कंबू, 
महमद िस ीक ख्वाजा, 
महमूद, खानजहानचा मुलगा, 
महमूद खान, माळ याचा िक ेदार, 
महमूदाबाद, 
मकर्मत खान, 
म ा, 
मखसुदाबाद, 
मछलीगाव, 
मदनिंसग ठाकूरराय, 
मनसूर, 
म तफतखान, 
मरयम–उज–जमानी, 
मिरयम मकानी, 
मलकापूर, 
मलीक अंबर, 
मिलक मघदूद, 
मिलक अहमद, िनजाम उलमु क, 
म हर्, 
मशहद, 
मन्सुरगीर्ं, 
महाबतखान, खानखानान, 
महालदारखान, 
महाकोट 
माऊ, िक ा, 
माखीग ड, 



 

अनुकर्मिणका 

माघराजा, 
माघ, देश, 
माजंदरान, 
मािर्टन अफोन्सो द मे ो,
मािर्टन यथूर, 
माधोिंसग, 
मानमती अथवा जगत गोसाईन, 
खुरर्मची आई, 
मानगढ, 
माहुली, 
माळवा, 
िमजार्, ईसा, 
िमजार्, नवरोज, 
िमजार्, नािसर, 
िमजार्, मुज फर हुसेन सफबी, 
िमजार्, मुज फर हुसेन खवाफी, 
िमजार्, महमद जौहार, 
िमजार्, र ब. 
िमरजा, रु तूम, 
िमरजा, ल करी, 
िमजार्, वली, 
िमजार्, सफी, 
िमजार्, साम, 
िमहर उ ीसा (नूरमहाल)
िमगेल रॉडर्ीग्ज, 
िमहराब खान, 
मीर अजीज, 
मीर आितश, कासीमखान, 
मीर अ ितश, जफरखान,
मीर अफीजु ा, 
मीर, अ द अस सल म, शह जहानचा 
सूजाद, 
मीर, कासीम हखी, 
मीर, जु ला, 



 

अनुकर्मिणका 

मीर, तुजूक, 
मीर, फसीहू ीन, 
मीर,फतु ा, 
मीर, बकर् , 
मीर, मुई ीन मुशिरफ, 
मीर,मुराद जुवैनी, 
मीर, मुहसीन िरजवी, 
मीर, मुसा, 
मीर, सालीह, 
मीर, िहसाम उ ीन अंजू,
मुकरर्बखान, 
मुखलीस खान, 
मुजफर खान मामूरी, 
मुतिकद खान, 
मुतर्जा कुली, पिर्शयन सेनापती, 
मु तफतखान, 
मु तफाखान, 
मुबारीजखान, 
मुमताजमहाल, 
मुरारी पिंडत, 
मुराद चौथा, तुकर् थानचा सुलतान, 
मुराद बक्ष, शहाजहानचा मुलगा, 
मुलतान, 
मु ा तकीयाई िशराजी, 
मु ा मकीम, 
मु ा शुकुर् ा, 
मुिर्शद कुलीखान, 
मुिर्शदाबाद, 
मुसलीप म, 
मु हतरीम खान, 
मु तर्जा कुली खान, 
मुतर्जाखान, दौलताबादचा सुभेदार. 
मुतर्जा िनजामशहा दुसरा,
मेहदी कुली सुलतान तालीश, 



 

अनुकर्मिणका 

मेहदी कासीम खान, 
मेढनीिंसग, 
मेिदना, 
मेवाड, 
मेहकर, 
मोगल, 
मोतकदखान, माळ याचा सुभेदार, 
मोतदखान, सैन्याचा बक्षी,
 मोतिमदखान, 
मोरदा, 
मोलुकास. 
मंडेल, तलाव, 
मंदसूर, 
माडूं, 
माजंरा, नदी, 
मॅ यएूल कोहेलो, 
मनॅ्यअूल रॅ हसर्, 
मिॅन ाम, 
 
य: 
 
यमुना, नदी, 
याकूतखान, 
यादगार बेग, शहा सफीचा वकील, 
यार महमद खान, 
युसुफखान, 
युसुफ आिदलशहा, 
युसुफ महमद खान ता कंदी, 
अकबराचा सुभेदार, 
युसुफ जाईनी, 
 
र: 
 
रतनपूर, 



 

अनुकर्मिणका 

रणदु ाखान, 
रणथाबंोर, िक ा, 
रायसेन, 
रशीदखान अन्सारी, 
राजरुप, जगतिंसगचा मुलगा, 
राजमहाल, िक ा, 
राजा मानिंसग खालीजोरी, 
राजू, मोगल सरदार, 
राजूरी, 
राणा अमरिंसग, 
राणा करण, 
राठोड, पथृ्वीराज 
राठोड, महेशदास, 
राठोड, रामिंसग, 
राठोड, रुपिंसग, 
रापेर, 
रामदूद, 
रामदास ग ड, 
रामपूर, 
राय रायान, 
रायिंसग, 
राव उमराविंसग, 
राव छतर्साल हाडा, 
राव रतन हाडा, 
राव हािथिंसग, 
राविंसग भरूितया, 
रावळिंपडी, 
िरजकु ा, आिदलशाही जासूद, 
रुिकया सुलतान बेगम, अकबराची 
पत्नी. 
रु तमखान, 
रुसताख, 
रोशनआरा बेगम, शहाजहानची 
मुलगी, 



 

अनुकर्मिणका 

रोहनखेब, 
रोहटस, 
रोहटसगढ, 
लाखरा टेकडी, 
ल करखान, काबुलचा सुभेदार, 
लहरा पखान, 
ल मीनारायण, 
लाहोर, 
लुतफु ा, सैदखानचा मुलगा, 
लाजंी, 
 
व: 
 
वजीरखान, पंजाबचा सुभेदार, 
व ास हाजी, 
वफाखान  
वऱ्हाड, 
वाईसनघर, 
वा ख, 
वाली, 
िवकर्मिजत, 
िवजापूर, 
व लदास राजा, 
वठोजी, 
राग बेग, 
 
श: 
 
शकरु ा, अरब, 
शबरघान, 
शफिशकन खान, पाथरीचा िक े 
शदार, 
श स, 
शरीफ, 



 

अनुकर्मिणका 

शहा अली बेग, 
शहा अ बास, पिहला, 
शहा अ बास, दुसरा, 
शहा अबुल हसन, 
शहा ई माईल, 
शहा कुली बेग, 
शहा तहमा प, 
शहा दाऊद, 
शहा फुतु ा िगलानी, 
शहा महमद कुली, 
शहा महमद कुतघान, 
शहा मीर जाफर, 
शहा शुजा, शहाजहानचा मुलगा, 
शहा हुसेन अरघुन, 

 
शहाजहान (राजपुतर् खुरर्म): 

जन्म, शािररीक िशक्षण, आजारपण, आगर्ायास रवानगी, काबुलला याण, अजुर्मंद बानू बेगम 
बरोबर वा ःिन य, सफनी राजकन्येबरोबर साखरपुडा, िंसहाची िंशकार, अजुर्मंदबरोबर िववाह, संतती,  
मेवाडची मोिहम, उत्कषर्, मनसब वाढ, थम म पान, दिक्षणेत नेमणूक, शहा पदवी गर्हण, न या पद याचंी 
खैरात, बापास भेटी, गुजराथ दौरा, आजारीपण, आईचा मृत्यु, कागंडाचे यश, पुन्हा दिक्षणेत, दारु िपणे 
सोडले, बुरहाणपूर वशे, दिक्षणेतील मोिहम, मिनक अंबरची शरणागती, दजर्, दोषी, बडं करतो, पक्षपात, 
िद ीकडे कूच, िबलोचपूरची लढाई, माघार, दिक्षणेतून ससेहोलपट, कुतुबशहाकडून वागत, 
ओिरसाकडे कूच, िबहारकडे कूच, दिक्षणेत परत, बुरहापूरला वढेा, शरणागती, िंसधकडे कूच, पिर्शयाच्या 
शहाबरोबर संबधं, उ रकडे कूच, चादंर्मासीय वषार्नुसार वाढिदवस, गुजरातमध्ये, राजपुलानामध्ये, 
खुन्याचे वाचन, शहाजहानने िदले या बढत्या, कारिकदीर्तील बडें, योजना, दिक्षणेतील हालचाल, 
ग्वा हेरकडे कूच, जुजहारला वठणीवर आणणे, धािर्मक असिह णुला, बुदेंलखंडास भेट, सा ाज्यातील 
लहान मोिहमा व बडंाळी, अहमदनगरबाबत बेत, मुमताजचा मत्यु, दिक्षणेतून परत, आिदलशहावर आके्षप, 
अबदु ा कुतुबशहा संबधं, अबदु ाकडून तह, अबदु ाकडून नजराणा, टर्ॉन्स ऑिक्सयानाबाबत उपाय, 
काबुल भेट, मुराहत सूचना, पिर्शया ी संबधं, शहा अ बास पिहला बरोबर गु त संबधं, कंदहारच्या 
बचावाची यव था, शहा अ बास दुसरा बरोबर संबंध, शहाजहानकिलन सं कृती िनदर्शक सं था, 
राज्यकारभाराची काही अंगे. 

 
शहाजहानकालीन संसृित िनदशर्क सं था: 

झरोका, िदवाण–इ–आम, िदवाण–इ–खास, शहाबुजर्, न्यायसभा, मानवदंना, पररा टर्ाचें 
वकील, दरबारातील आ यर्, दरबारातील िव ान मंडळी, िशक्षण िवषयक सं था, वा ःमय, पिर्शयन, 
फारशी सं दाय, कवी, लेखक, ग  गंर्थ, धािर्मक गंर्थ, औषधशा , खगोलशा  व गिणत, वदेान्त िव ान, 
साधुसंत, सगीत. 



 

अनुकर्मिणका 

 
शहाजहानच्या राज्यकारभाराची काही अंगे: 

मंतर्ी, वकील, मीर माल, मीर अजर्, कोरबेगी, मीर तुझुक, मीर बार, मीर बहर, मीर मंिजल, खान 
सालार, मीर मुन्शी, अख्त बेगी, िदवाण–इ–तन आिण िदवाण–इ–खालसा, मु तौफी, सिहीर्–इ–तौजी, 
अवारज नवीस, मीर सामान, मु ीफ, वािकया नवीस, सदर्, मीर बक्षी, दारोगा–इ–घुसलखाना, काजी–
उल्–कुजात, दारोगा–इ–िकताबखाना, दारोगा–इ–जरगरखाना, मीर अदल आिण दारोगा–इ–दाग–
इ–ताशी, कोतवाल, ािंतक सुभेदार, िदवाण, अिमल, पोतदार, सरकार, न्यायालयीन कारभार, गु त हेर 
संघटना, र ते, तूरंुग, डाक–चौकी, मनसबदारी, सवार, दो अ प िसह अ प, ल करातील दज सेना 
िवभाग, घोडदळ, तोफखाना, आरमार, महसुल यव था. 

 
शहानवाज खान, 
शहापूर 
शादीखान, 
शाय ताखान, 
शायीर्नीद इ कर् दरखान, 
शालीवाहन, राजा, 
शाहिरयार, 
िशवगाव, 
शीर खान तरीन, कोशजंचा सुभेदार, 
शुजा, राजपुतर्, 
शुजातखान 
शखे अबुल फजल, 
शखे अबुल खैर, 
शखे अ द–उन–नबी, 
शखे अलाउ ीन उफर्  िमया िगयास 
बेग तेहरानी, बेगालचा सुभेदार, 
शखे जाहीद, 
शखे डबीर, 
शखे फजलु ा बु रहाणपुरी, 
शखे फरीद बोखारी, 
शखे महमद ताहीर, 
शखे मुईन उ ीन िच ती,
शखे सुकी, 
शरे अफगाण, 
शवेगाव, 



 

अनुकर्मिणका 

ीनगर, 
ीपूर, 

 
स: 
 
सईदाई िगलानी, 
सईदखान बहादूर जेग, 
सजावल, 
सजावर खान, ल करखानाचा मुलगा, 
सदर् रोिहला, खानजहानचा गु त 
स ागार, 
सफदरखान, 
सफवीद, स ाट, 
सबळिंसग, 
समरकद, 
समधारा, िक ा, 
सयरूघाल, 
स यद अहमद, कािंलजरचा 
अिधकारी, 
स यद इ ािहम, दरवशे,
स यद कासीम, 
स यद खानजहान, 
स यद जफर, 
स यद िदलीरखान, 
स यद िफरोज, 
स यद मुज फर बारह, 
स यद मुबारक, 
स यद मुतर्जा, 
स यद िमजार्, 
स यद हसन कामुना, 
सरदार खान, 
सरमदी, 
सफराज खान 
सलवान, 



 

अनुकर्मिणका 

सलीम उफर्  जहागंीर, अकबराचा 
मुलगा, 
सागौर, 
सातगाव, 
सािदक खान, मुख्य बक्षी,
सादु ाखान, 
सानदीप, 
सामुगढ, 
सारंगदेव, 
सारु तकी, पिर्शयाचा वजीर, 
सािहबखान बारहा, 
जहागीरदार 
िसकर् दरा, 
िस ी मजार्न, 
िस ी िरहान, 
िस ी सलीम, 
िंसध ातं, 
िंसधु, नदी, 
िसनूर, 
िस र, 
िसयायशू को ार आकाशी, 
िसरमूर, 
िसरिंहद, 
िसर ज, 
सुंदर कवीराय, 
सुंदरदास, 
सुभानकुली, 
सुरजमल, राजा बासूचा मुलगा, 
सुरजिंसग, 
सुर या बेगम, 
सुरतिंसग ठाकूरायी, 
सुलतान इ ाहीम, 
सुलतान महमूद, 
सोनारगाव, 



 

अनुकर्मिणका 

सोलापूर, 
सोसायटी आफ जीसस, हुगळी, 
सैदरखान, बहादूर जफरबेग, 
संगर्ाम, कनुरचा जमानदार, 
संजर, 
संगमनेर, 
 
ह: 
 
हकीमअली, 
हकीम गीलानी, 
हकीम रुकनाई काशी, 
हकीम हािजक, 
हबीब चाक, 
हमदान, 
हयातखान, 
हरदेविंसग, जुजहारिंसगचा भाऊ, 
हलनर्द, नदी, 
हसन अ दाल, 
 हशीम खान, 
हळदीपूर, 
हाजो, कामरुपची राजधानी, 
हाजी मनुचहर, 
हाजी बहादूर, 
हाडा दरी, 
िहजली, 
िहसाम उ ीन, 
िहसार, 
िहसार िफरोज, 
िंहदीया, 
हुबळी, 
हुमायनू, 
हुसेन िनजामशहा, 
हुसेन बेग बदख्शी, 



 

अनुकर्मिणका 

होशगे, 
हंबीरराव, मराठा सेनापती, 
 


