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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला आचि साचहत्याला आधुचनक ज्ञानचवज्ञानाच्या व आधुचनक सासं्कृचतक मूल्याचं्या 
आचवष्ट्काराने सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े आधुचनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तंत्र आचि अचभयाचंत्रकी, त्यािप्रमािे 
प्रािीन भारतीय ससं्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयातं मराठी भाषेला सवयि स्तरावंर ज्ञानदान 
करण्यािे सामर्थयय प्राप्त व्हाव,े चवचवध चवद्या व कलाचवषयक उत्कृष्ट गं्रथािंी चनर्ममती करून मराठी भाषेला 
जगात उच्च स्थान चमळवनू द्याव,े या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाने बहुचवध वाङ्मयीन 
व सासं्कृचतक काययक्रम आखले आहेत. ते व्यवस्स्थतपिे काययवाहीत आिण्याकचरता वाङ्मय, 
लचलतकला, समाजचवज्ञान, चवज्ञान, इचतहास इत्यादी चवषयावंरील प्रकल्प साकार करण्यासाठी, तसेि 
मराठी वाङ्मयकोश, ककवा शब्दकोश इत्यादी योजनािें चनयतं्रि व मागयदशयन करण्यासाठी मंडळाने चवचवध 
सचमत्या स्थापन केल्या आहेत. 
 

मंडळाच्या चवचवध प्रकल्पािंा मुख्य उदे्दश नामवतं लेखकाकंडून आचि साचहस्त्यकाकंडून 
चनरचनराळ्या चवषयावंरील स्वतंत्र पुस्तके चलहून घेिे हा आहे. त्यािबरोबर ससं्कृत व अन्य भारतीय 
भाषातंील, त्यािप्रमािे इंग्रजी, फ्रें ि, जमयन, इटाचलयन, रचशयन, ग्रीक, लॅचटन इत्यादी पाश्चात्त्य भाषातंील 
अचभजात गं्रथािंी व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक पुस्तकािंी भाषातंरे ककवा साराशं, अनुवाद अथवा 
चवचशष्ट चवस्तृत गं्रथािंा आवश्यक तेवढा पचरिय करून देिे हाही मंडळािा उदे्दश आहेि. मंडळाने 
इचतहासाच्या अभ्यासासाठी व प्रकाशनासाठीही एक योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या अंतगयत ‘फॉल 
ऑफ चद मुगल एम्पायर’ या सुप्रचसद्ध इचतहास-संशोधक सर जदुनाथ सरकार याचं्या पुस्तकािा अनुवाद 
प्रचसद्ध करीत आहोत. हे पुस्तक िार भागातं चलचहले असून त्यातंील चतसऱ्या भागािा हा अनुवाद आहे. 
त्यात २६ ते ३७ अशी एकूि बारा प्रकरिे आहेत. श्री. चवद्ासं हे मूळिे लचलतलेखक. त्यानंी हा अनुवाद 
अथयवाही भाषेत समथयपिे केला आहे. 
 

इचतहासािा अभ्यास हा वतयमान आचि भचवष्ट्यकालीन प्रगतीसाठी अवश्य असतो. वरील गं्रथािे 
उवयचरत तीन भागही मंडळ लवकरि सादर करील. 
 
 

{ 
सुरेंद्र बारकलगे 

मंुबई – ३२ अध्यक्ष 

ता. १ ऑगस्ट, १९८१ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ. 
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अनुवादकाचे दोन शब्द 
 

‘फॉल ऑफ चद मुगल एम्पायर’ हे पुस्तक थोर इचतहास-संशोधक सर जदुनाथ सरकार यानंी 
चलचहलेले. या पसु्तकािे एकूि िार भाग आहेत. त्यातंील चतसऱ्या भागातील मजकुरािा हा मराठी 
अवतार. मुगल साम्राज्याच्या ऱ्हासािी कारिे व मीमासंा करताना या महान संशोधकाने शब्दशः हजारो 
हस्तचलचखते वािली, अज्ञात कागदपते्र िाळली व हा थोर गं्रथ चलचहला. मराठीत अनुवाद केलेल्या या 
चतसऱ्या भागात २६ ते ३७ अशी एकूि बारा प्रकरिे आहेत. 

 
अनुवादकािे काम तसे म्हटले तर भारवाहकािेि. तरीसुद्धा मूळ मजकुरािा मराठी अनुवाद 

करताना अनेक वळेा गोंधळल्यासारखे होई. काही संके्षप समजत नसत, काही संदभय अडििीत टाकीत. 
अशा वळेी भारत इचतहास सशंोधक मंडळािे कायाध्यक्ष व इचतहासमहषी ग. ह. तथा तात्यासाहेब खरे, पुिे 
चवद्यापीठाच्या इचतहास चवभागािे प्रमुख डॉ. अ. रा. कुलकिी व सव्यसािी पत्रकार आचि इचतहासज्ञ श्री. 
स. मा. गगे यानंी वळेोवळेी मागयदशयन केले. त्यािंा मी ऋिी आहे. 

 
हा अनुवाद मराठीत करावयाला मला आपलेपिाने प्रोत्साहन चदले ते म. रा. सा. सं. मंडळाच्या 

भाषातंर चवभागािे माजी मानसेवी संपादक श्री. बा. रं. सुठंिकर यानंी. सापं्रतिे वाङ्मयप्रकल्पािे मानसेवी 
संपादक डॉ. वा. ना. कुबेर व त्याचं्या किेरीतील सेवकवगय यानंीही वळेोवळेी आवश्यक ते सहकायय चदले. 
वाईच्या चद प्राज्ञ पे्रसमधील व्यवस्थापक व अन्य सेवकवगय यानंी पुस्तकािी छपाई सुबक व चनदोष केली; 
याबद्दल त्या सवांिाि मी आभारी आहे. 

 
शवेटी एकि चवनंती. अनुवादात काही िुका अगर त्रटुी राचहल्या असतील, तर तो दोष माझा. तसे 

काही आढळलेि तर जािकारानंी मला क्षमा करावी. 
 
९६४ (नवा) सदाचशव पेठ, 

र. गं. णवद्ासं 
पुिे ३० 
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प्रकरि २६ वे 
 

उत्तर भारतात मराठ्ाचंी कामणगरी १७७०–१७७१ 
 
१. णदल्ली येथे शाही सत्तचेे पुनरुज्जीवन व णतच्यापुढील तातडीची कामणगरी 
 

दुसरा शहा अलम याने चद. ६ जानेवारी १७७२ या चदवशी बादशहा म्हिून चदल्लीत प्रवशे केला. 
त्यावळेी आसपासच्या प्रातंातूंन बंडखोरािंा धुमाकूळ िालू होता. बादशाहीसत्ता दृढमूल होण्याच्या दृष्टीने 
या बंडखोरानंा जरब बसेल अशी पावले टाकिे हे या पुनरुज्जीचवत शाही सते्तला भागि होते. या कामी चमझा 
नजफ खान या शूर तलवारबहाद्दर सेनानीिे बादशहाला खूपि साहाय्य झाले. ज्याचं्यापासून शाहीसते्तला 
जास्तीतजास्त धोका, असे बंडखोर म्हिजे झचबताखान रोचहला व नवलकसग जाट. या दोघाजंवळ अमाप 
संपत्ती होती. तरीही बादशहाला रीतसर खंडिी देण्याच्या कामी दोघेही हेतुपुरस्सर टाळाटाळी करीत 
होते. बादशहाच्या खासगी तैनातीसाठी जो मुलूख तोडून चदलेला होता त्यातला बरािसा प्रदेश या दोघानंी 
चगळंकृत केला होता. या दोघािें पाचरपत्य ही शाही सते्तपुढील जचटल समस्या होती. ती सोडवायलाि हवी 
होती, पि ती समस्या िागंल्या प्रकारे सोडवायिी म्हिजे दुबळ्या बादशाहीसते्तला कोिाच्या तरी भकम 
आधारािी गरज होती. मराठासेनेने असा आधार देण्यािी संधी साधली असती तर नवल नव्हते. बादशहाही 
त्याबाबत अगचतक होता. त्यामुळे बादशाहीसते्तने झचबताखानचवरुद्ध लढा पुकारला तेव्हा मराठ्ानंी 
बादशाहीसते्तला उघडउघड पाकठबा चदला. बादशहाने नवलकसगचवरुद्ध शस्त्र उपसले होते त्यावळेी 
मराठ्ािंी बादशहाला मदत होतीि. पि ती अगदी उघडउघड चदसण्यासारखी नव्हती. त्या बाबतीत 
मराठ्ानंी बादशहाला अप्रत्यक्ष साहाय्य खूपि केले व शाहीसते्तला ह्या साहाय्यािा फार उपयोग झाला हे 
नाकारता येिार नाही. या सगळ्या राजकीय घडामोडींिे सम्यक् आकलन होिे जरूर आहे. त्यासाठी 
मराठ्ािें उत्तरेत पनुरागमन होण्यासारखी कोिती पचरस्स्थती उद भवली व चतिा चदल्लीच्या मोगल सते्तवर 
काय पचरिाम झाला, यािा मागोवा घेिे अत्यावश्यक आहे. जवाचहरकसग मरि पावल्यावर जाटािंी 
पचरस्स्थती काय होती, १७७० आचि १७७१ या दोन वषांत मराठ्ानंी काय काय व कशा कशा हालिाली 
केल्या, या बाबतिा शहा अलम पुनः सते्तवर येण्यापूवीिा प्राथचमक तपशील प्रकरि २२ व २५ यात चदलेला 
आहे. 
 
२. जवाणहरकसगाचा मृत्य ू: जाटसत्तसे उतरती कळा : त्याची कारिे 
 

जवाचहरकसगािी कारकीदय म्हिजे धुमश्चक्रीिीि कारकीदय. याि धामधुमीत जवाचहरकसगािा खून 
होऊन त्याच्या वादळी जीवनािी अखेर झाली. [जून, १७६८] जवाचहरकसगािा धाकटा भाऊ [व 
सूरजमलिा शवेटिा मुलगा] रतनकसग हा त्यानंतर गादीवर आला. जाटसत्ता त्यावळेी हेवा वाटावा इतकी 
भकम होती. जवाचहरिे चनधन झाले त्या आधीि काही मचहने जयपूरिा पराक्रमी राजा मरि पावला होता. 
मराठ्ाचं्या पढेु घरच्याि अडििी इतक्या होत्या की, उत्तर कहदमध्ये हालिाल करण्याइतकी सवड 
त्याचं्याजवळ नव्हती. बुंदेलखंड आचि उत्तरमाळवा या चठकाििे मराठ्ािें प्रचतचनधी आपापल्या जागावंर 
कसेबसे तग धरून चदवस ढकलीत होते. बादशहा इंग्रजािंा आधार घेऊन अलाहाबादला काळ कंठीत 
असल्याने चदल्लीला तर कोिी स्वामीि नव्हता. नजीबउद्दौला हा जवळजवळ संपल्यात जमा होता. 
राजकीय जीवनातून चनवृत्त होण्यािीि तो वाट पाहत होता. थोडक्यात जाटराजा रतनकसग याच्या सते्तला 
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बाहेरून कोिताही धोका नव्हता. राज्यातील बंडखोर व चशरजोर वतनदारािंा, सॉम्र व मादेक या त्याच्या 
शूर पाश्चात्य सेनानींनी केव्हाि बीमोड करून टाकला. आिखी एक िागंली बाजू म्हिजे राज्यािी आर्मथक 
पचरस्स्थती अचतशय उत्तम होती. वास्तचवक जवाचहरकसगािी कारकीदय म्हिजे लढायाि लढाया. 
वचडलाचं्या मृत्यूिा सूड घेण्यासाठी त्याने मराठा व शीख सेनेिे साहाय्य घेतले होते व त्यापायी अमाप 
खियही केला होता. तरीसुद्धा सरकारी खचजन्यात पशैाला तोटा नव्हता. बदनकसग व सूरजमल या 
दोघानंीही आपल्या दीघय व सुव्यवस्स्थत अमदानीत भरतपूर येथील खचजना काठोकाठ भरून ठेवला होता. 
 

थोडक्यात, जाटािंी पचरस्स्थती इतकी िागंली होती की राज्यात शातंता नादूंन प्रगती होिे अवघड 
नव्हते. पि देशािा सवात मोठा शत्रू हा देशातलाि असतो, बाहेरिा नसतो. आपले महत्त्व व वियस्व चसद्ध 
करिाच्या महत्त्वाकाकें्षपायी जवाचहरकसगाने नेमके नको तेि केले. त्याने जुन्या जाट सरदारािें पूिय 
चशरकाि केले. त्यातले काही अशा योग्यतेिे होते की बदनकसगानेही त्याचं्यावर हात उिलण्यािी चधटाई 
दाखचवली नव्हती. सूरजमलने तर त्याचं्यातल्या काहीना हाताशी धरून योग्य संधी उपलब्ध करून देऊन 
त्याचं्यातून शूर सेनानी चनमाि केले होते. पि जवाचहरकसगाने मात्र या सवय श्रेष्ठ जुन्या जाट सरदारािंा 
चनकाल लावला. अशा रीतीने सवय जबाबदार मािसे गेल्याने राज्यािे भचवतव्य एकाि व्यक्तीच्या 
सामर्थयावर व अकलेवर अवलंबून राचहले. तसे पाचहले तर जाट ही एक केवळ लढाऊ जमात. अशा 
जमातीिा अभ्युदय व्हावयािा तर राज्यािी धुरा संभाळिारे हे एकािढ एक असे हवते. जाटसेनेच्या 
चवश्वासाला तडा जाऊ द्यावयािा नाही व राज्यात काययक्षम सेनेिी उभारिी करावयािी, पि या कामासाठी 
आपल्यामागे कोिी राहूि नये अशा व्यवस्था (?) जवाचहरने करून ठेवली होती. 
 

जाट ही बव्हंशी शतेीत रमिारी अडािी जमात. भारतातील युद्धतंत्रावर पाश्चात्य चशस्तीिा व 
डावपेिािा जो प्रभाव पडत होता, तो त्यानंा मानवण्यासारखा नव्हता. त्याचं्या राज्यातील लष्ट्करािी ही 
उिीव त्यानंी जे दोन पाश्चात्य सेनानी आपल्याकडे नोकरीस ठेवलेले होते त्यातून भरून चनघण्यासारखी 
होती. ही उिीव भरून काढिारे दोन पाश्चात्य सेनानी म्हिजे एक वॉल्तेर रेनहादय [हा सॉम्र ककवा समरू 
या नावंाने चवशषे ओळखला जात असे] व दुसरा रेने मादेक. पैकी समरू हा फक्त पैशावर नजर ठेविारा. 
जास्त पैसे देिारा कुिी भेटला की पचहली नोकरी सोडून खुशाल त्याच्याकडे जाई. त्यामानाने मादेक हा 
राष्ट्रीय जाचिवनेे भारलेला. िंद्रनगर येथील फ्रें िािंा प्रमुख मचसअ शवाचलए याने त्याला चदल्ली येथे 
मोगलाचं्या दरबारात जाण्यास साचंगतल्यावरून [ऑक्टोबर, १७७२] मोगलाचं्या दरबारात फ्रें िािंा वकील 
म्हिून राहून चरचटशाचं्या कहदुस्थानातील वियस्वाला शह देण्यािे महत्त्वािे राष्ट्रकायय त्याला करावयािे 
होते. 
 

जवाचहरकसगानंतर जे गादीवर आले त्याचं्याजवळ शहािपिा आचि िाचरत्र्य दोन्हीही नव्हते. 
चशवाय राज्यावर जरब बसवील असा अचधकारी परुुष अस्स्तत्वात नसल्याने राजघराण्यातील अन्य 
व्यक्तींजवळ उरला होता तो केवळ पोकळ डौल व स्वाथी आचि फुटीर वृत्ती. अशा पचरस्स्थतीत जाट 
सते्तिा ऱ्हास अल्प काळात झाला नसता तरि नवल. 
 
३. रतनकसगाची कारकीदद : त्याचा मृत्य ूव वारसदारीसाठी झगडे 
 

१७६८ च्या सुरुवातीला मराठे आचि जाट याचं्यात बुंदेलखंड व उत्तर माळवा या चठकािी लढाया 
झाल्या होत्या. रतनकसग हा एक जाट पलटिीिा प्रमुख होता; लढाई म्हिजे काय, यािा त्याला पुरेपूर 
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अनुभव होता. तरीही सत्ता हाती येताि त्याने जर काही केले असेल तर चवलास आचि ऐषाराम. तो 
व्रजमंडलिा नवा प्रमुख बनला. त्यानंतर वृदंावन या पुण्यके्षत्राच्या दशयनास तो गेला. त्यावळेी मजा म्हिनू 
त्याने यमुनातीरावर एक थाटमाटािा समारंभ केला. त्यावळेी िार हजार नर्मतकािंा ताफा उपस्स्थत होता. 
करमिुकीिा हा प्रकार अचतशय भव्य व फार खिािा होता. पुढे रतनकसग एका गोसाव्याच्या नादी लागला. 
या राह्मि गोसाव्यािे नाव गोसावी रूपानंद. ‘चकमया करण्यात आपला हात धरिारा कुिी नाही’ असे 
रूपानंद सागें. त्यावर चवश्वास ठेवनू परीस तयार करण्यािे काम रतनकसगाने त्याच्याकडे चदले. रूपानंद 
धूतय होता. आपल्याला काही येत नाही हे त्याला माहीत होते. तरी रतनकसगला भलूथापा देऊन त्याने 
त्याच्याकडून भरपूर पैसा उकळला. पुढे आपली लबाडी दडवायिी कशी, हे त्याला कळेना. स्वतःिी 
कातडी बिावण्यासाठी त्याने अत्यंत गुप्तपिे लोखंडािा परीस बनचवण्यािा प्रयोग सुरू केला व त्या वळेी 
धूतय रूपानंदाने आपल्या चशष्ट्योत्तमािाि बळी घेतला. त्यािा पचरिाम व्हायिा तोि झाला. राजाच्या 
चशपायानंी रूपानंदािे मस्तक धडावगेळे करून त्यािी वैकंुठास रवानगी केली. दुदैवी रतनकसग काही 
तासि चजवतं होता [८ एचप्रल, १७६९]. रतनकसगनंतर नाव घेण्यासारखा जाटसेनानी हयात होता तो 
म्हिजे दानशहा. दानशहा हा नवलकसगािा मेहुिा. रतनकसगािा अल्पवयीन पुत्र केसरीकसग [जाटाचं्या 
बाबतीतली पाचश्चमात्याकंडील माचहती फादर एफ. एक्स. वेन्डेल याने चदली आहे, पि ती जवाहरकसगािा मृत्यू होतो त्या आधीच्या लगेिच्या 
घटनाशंीि सपंते. ही उिीव रेने मादेकच्या मेमुआरने पूियतया भरून काढली आहे. रेने मादेक हा जुलै, १७६७ मध्ये जाटाचं्या नोकरीत चशरला व 
ऑक्टोबर, १७७२ मध्ये त्याचं्याकडून चनघाला. ई. बाब ेयाच्या ‘ल नबाब रेने मादेक’ या पुस्तकातील गोळाबेरीज माचहतीपेक्षा मी आय. ओ. एल.् 
मधील मादेकच्या मेमुआरच्या चलचखत प्रतीतील माचहतीिा जास्त उपयोग केला आहे. 
 
सी. पी. सी. खंड २, क्रमाकं : १३८९ मध्ये केसरीकसगािे नावािा उल्लेख बरोबर केलेला आहे पि क्रमाकं १४९९ मध्ये खेरीकसग असा िुकीिा उल्लखे 
आहे (ही िूक सूिीत दुरुस्त केली आहे). 
 
जवाचहरकसगानंतरिा जाटािंा इचतहास–डीसी. सीपीसी : खंड २ व ३; मादेक, एस पीडी : खंड २९; बयान (थोडक्यात) चाहर गुलझार, 

इब्रतनामा, गुलामअली, खंड २; ४.] याच्यावतीने राज्यािी देखभाल करण्यािी जबाबदारी दानशहावर सोपचवण्यात 
आली. 
 

दानशहा हा जाट राजघराण्यातील रक्तािा नव्हता, तो बाहेरिाि. त्यामुळे नवलकसग व 
रिचजतकसग यानंा दानशहाचवरुद्ध वादळ उठचविे अवघड नव्हते. त्यानंी, दानशहा हा स्वतःि सत्ता हातात 
घेण्याच्या खटपटीत आहे अशी हूल उठचवली. राजघराण्यातील व्यक्ती व राज्यातील प्रमुख अचधकारी या 
सवांिी त्यानंी एकजूट केली व दानशहाला हुसकावनू लावण्यािे ठरचवले. त्यासाठी अनुकूल सधंी हवी 
होती तीही चमळाली. राज्यात कुठेतरी बंडखोरानंी उठाव केला होता. त्यािंा समािार घेण्यासाठी मादेक 
चतकडे गेला. मादेक हा दानशहािा पाठीराखा. तोि दूर आहे असे पाहून या दोघा बधंूंनी दानशहाला चदग 
येथील त्याच्या चनवासस्थानी घेरले व राज्यातून चनघून जाण्याच्या अटीवर त्याच्याशी समझोता केला. 
त्यानुसार दानशहा चनघनू गेला; मग मागे राचहलेल्यातं सत्तास्पधा सुरू झाली. मादेक व अन्य प्रमुख 
अचधकारी यािंी समजूत घालून राज्यािी देखभाल करिारा प्रचतचनधी म्हिनू नवलकसगाने सवय सूते्र 
आपल्या हातात घेतली. त्यािा धाकटा भाऊ रिचजत याच्या वाट्याला कंुभेरिा चकल्ला आला होता. 
रिचजत त्याबाबत नाखूष होता, पि हात िोळीत बसण्यापचलकडे त्याला काहीही करता येत नव्हते. 
नवलकसगाने कंुभेरच्या चकल्यावर हल्ला िढचवला. या िमत्काचरक पचरस्स्थतीने रिचजत गडबडून गेला. 
त्याने जवळ जवळ ७०,००० शीख चशपाई जमा केले. हे शीख चशपाई शूर असले तरी भाडोत्री होते. पि 
त्यासाठी कंुभेरिा वढेा उठवनू या नव्या शीख सेनेस तोंड द्यावयास जािे मादेकला भाग पडले. मादेक व 
रिचजतिी शीखसेना याचं्यात बराि काळ अटीतटीिा सामना सुरू होता, पि त्यात शवेटी शीख सैन्यािा 
पराभव झाला. [चद. १५ फेरुवारी, १७७० वा त्या आसपास]. लढाईच्या जागेपासून ते जवळजवळ ३० लीग 
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[९० मलै] मागे पळाले व जाट राज्याच्या सरहद्दीबाहेर जाऊन थाबंले. शवेटी नवलकसगाच्या मािसाकंडून 
चफतुरीबाबत योग्य तो िंदीिारा हाती पडताि ते आपापल्या गावी चनघून गेले. [फेरुवारी अखेर] 
 
४. रिणजतकसग उत्तरेकडे परत आलेल्या मराठ्ाचें साहाय्य घेतो 
 

भावाभावाचं्या आपापसातील अघोरी स्पधेने जाट राज्यात एका नवीन पि जबरदस्त शत्रूिा 
चशरकाव झाला. नव्या दमािा पेशवा माधवराव याने १७६९ अखेर आपले सवय गृहकलह चमटवनू चवरोधकही 
संपुष्टात आिले होते व पुण्यातील राज्यकारभारािी घडी व्यवस्स्थत बसवनू त्यावर आपल्या कतयबगारीिा 
ठसा उमटचवला होता. पाचनपतच्या लढाईत मराठी सते्तला लागलेला कलंक धुवनू काढून मराठासते्तिे 
वियस्व कहदुस्थानात पुनः प्रस्थाचपत कराव े हा हेतू मनात धरून आपल्याकडील उत्कृष्ट सेनानींना त्याने 
कहदुस्थानात रवाना केले होते. या मोचहमेिे उचद्दष्टही स्पष्ट होते, ते म्हिजे २६ मे १७५४ रोजी मराठे व जाट 
याचं्यातं तह झाला होता. [पहा : प्रकरि १२, पोटप्रकरि ५] त्यानुसार जाटाकंडून खंडिीच्या रकमेिी 
वसुली करावयािी होती. तसेि मराठ्ानंी जी लष्ट्करी कुमक पुरचवली होती त्यािा मोबदला म्हिनू 
खिापोटी त्यानंा चदल्लीदरबारातून अंतवेदीतील काही मुलूख तोडून चदला होता. हा करार, इमाद–
उल्मुल्क हा वझीर असताना झालेला होता. [पहा : प्रकरि १२, पोटप्रकरि ७] पि अहमदशहाने पाचनपत 
येथे चमळचवलेल्या चवजयानंतर या तोडून चदलेल्या मुलुखातील बरािसा भाग जाट व रोचहले हे परस्पर 
बळकावनू बसले होते. त्यािंा समािार घेिे आवश्यक होते. 
 

मराठा सेनेिे आचधपत्य करिाऱ्या सेनानींसमोर एक कचठि कामचगरी होती यात शकंा नाही. फार 
मोठे सुसज्ज सैन्य असेल तरि या अवघड कायात यश चमळिे शक्य होते. पि अशी सेना उभारावयािी 
म्हिजे सगळी साधने व द्रव्यािे पाठबळ मुबलक हव.े पुण्याला मराठ्ाचं्या चतजोरीत तर ठिठिाटि 
होता. तेव्हा एक युद्ध खेळण्यािा खिय भागचवण्यासाठीं दुसरे युद्ध खेळिे आवश्यक होते. त्यासाठी 
लागिारा पसैा वसूल करता येईल असा उत्तर कहदमधील सवात जवळिा ऋिको म्हिजे जाट राजा. 
१७६७ च्या मध्यापासून १७६९ च्या पचहल्या चतमाहीपयंत जाट फौजािें बुदेलखंड व उत्तर माळवा येथील 
मराठ्ाचं्या ठाण्यावर जे अचवरत हल्ले िालू होते, ते एकाि उदे्दशाने; तो म्हिजे मराठ्ानंा तेथून हाकलून 
देिे. या कामी त्यानंी रजपूत राजे व गोहदिा जाट राजा यािें साहाय्य घेतले होते. रतनकसगािा खून 
झाला व जाट राज्यात आपापसात लाथाळी सुरू झाली, तेव्हा हे हल्ल ेआपोआप थंडावले. ही पचरस्स्थती 
म्हिजे मराठ्ानंा आपले दीघयकालीन स्वप्न प्रत्यक्षात उतरचवण्यािी सुसधंीि. 
 

पेशव्याचं्या प्रमुख सेनापतींनी आपल्याला हव्या असलेल्या रकमेपैकी खूप मोठ्ा रकमेिी मागिी, 
प्रथम मेवाडच्या राजाकडे केली. [सप्टेंबर, १७६९] आचि ते राघोगडच्या चकल्ल्याला वढेा घालण्यासाठी 
चनघून गेले. राघोगडिा चकल्ला खेत्री प्रातंात आहे. त्याचशवाय जयपूरच्या राजाकडून यावयाच्या खंडिीिी 
रकमही बरीि थकली होती. त्याबाबत तगादा लावण्यासाठी मराठा सैन्य करोली भागात गेले. या चठकािी 
रिचजतकसगािा कारभारी त्यानंा येऊन भेटला व रिचजतकसगाला मदत करण्याबाबत त्याने मराठ्ाचं्या 
साहाय्यािी यािना केली. मराठ्ानंा ही इष्टापत्तीि होती. त्यानंी ते ताबडतोब मान्य केले. मराठा सेना 
अंदाजे ३०,००० होती व त्याचं्याजवळ िागंली शस्त्रासे्त्रही होती. मराठे लगेि कंुभेरला गेले. त्याचं्या प्रमुखाने 
चद. ५ मािय, १७७० रोजी रिचजतकसगाशी बोलिी केली व त्याच्या चकल्ल्याबाहेर ते तळ ठोकून बसून 
राचहले. पि मान्य केलेली खंडिी देण्याच्या बाबतीत रिचजत हा हेतुतः टाळाटाळी करू लागला. 
पचरिामतः मराठ्ाचं्या सैन्यात असंतोष पसरला व जाट बधंूंबाबत कसलाही भेदभाव न बाळगता त्यानंी 
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दोघाचं्याही मुलुखात लुटालूट करायला सुरुवात केली. नवलकसग, आपल्या सैन्यासह चदग येथे तळ 
ठोकून होता. मराठ्ाशंी सामना द्यावा, का ते मागतील ती खंडिी देऊन त्याचं्याशी समझोता करावा या 
चविारात तो हेलकावत होता [सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं १२८, १६३] अशा चविाराति एक मचहना गेला. 
जाटसेना तशीि उगी बसून शत्रूच्या हल्ल्यािी दूर राहून वाट पाहत होती. [एसपीडी : खंड २९; पृष्ठ 
३०२–३०५] 
 
५. सोंि–अकरगची लढाई, ६ एणप्रल, १७७० 
 

चद. ६ एचप्रलला नवलकसगाला लढाईला [लढाईबाबतची माणहती : मादेक, (उत्कृष्ट देतो) सीपीसी खंड ३, क्रमाकं : 

१८०, १८४; डीसी, एस पीडी : खंड ३७, क्रमाकं २१०; िरे : खंड ४, पत्रक्रमाकं ९७०, ९७१.] तोंड द्याव ेलागले. आपल्या मूखयपिाने 
त्याने हा प्रसंग आपल्यावर ओढवनू घेतला होता. तळ ठोकून बसलेल्या मराठा सैन्याने चदग आचि कंुभेर 
नचजकिी चमळचवता येण्यासारखी सवय रसद खाऊन फस्त केली होती. नवीन काही चमळण्यािी शक्यता 
नव्हती. मराठ्ानंा येऊन चमळण्यासाठी नजीबउद्दौला, अंतवेदीत येऊन पोहोिला होता. मराठ्ानंी 
त्याच्याशी चमत्रत्वािे सबंंध जोडले असल्याने त्यानुसार त्यानंी आपला लष्ट्करी सरंजाम, व मोठाल्या तोफा 
तुकोजी होळकर याच्या नेतृत्वाखाली मथुरेस रवाना केल्या व त्यामागोमाग दिकट घोडदळ, बाि व सहज 
हलचवता येण्यासारख्या हलक्या तोफा हे पाठचवण्यात आले. हे सवय सैन्य अंतवेदीतील जाट मुलुखािा ताबा 
घेण्यासाठी िालले होते. नवलकसगाने मराठ्ानंा घनघोर लढाईिे आह्वान चदलेले, पि मराठे असे 
अिानक चनघालेले पाहून त्याला कळून िुकले की आपि प्रचतकार केला नाही तर अंतवेदीतील आपला 
मुलुख मराठे युद्ध न करताि बळकावतील म्हिून तो चदग मधून बाहेर पडला व मराठे िालले होते, त्याि 
रस्त्याशी उत्तरेकडे काही मलैावंर समातंर असा जो दुसरा रस्ता होता, त्या वाटेने, मराठ्ािंा पाठलाग 
करण्यासाठी म्हिनू तो चनघाला. पि काय करावयािे यािी स्पष्ट आखिी त्याच्यासमोर नव्हती. तो स्वतः 
सैचनकीपेशािा नसल्याने लढाईतले डावपेि त्याला समजत नसत. त्यामुळे एकदा या सेनानायकािे ऐक, 
तर एकदा त्यािा सल्ला घे, असेि त्यािे िाले. 
 

चद. ६ एचप्रल रोजी जाटािंी सेना गोवधयनकडे कूि करण्यासाठी चदगबाहेर पडली. गोवधयन हे 
चदगच्या पूवेस नऊ मलैावंर आहे. जाट सैचनकातं चशस्त नव्हती. जिू एकमेकािंा एकमेकाशंी संबधं नाही 
अशाप्रकारे मन मानेल तसे घोळके करून ते िालले होते. लढाई करण्याच्या दृष्टीने कुठल्याही तुकडीिी 
तयारी नव्हती. सैचनकापंकैी बरेिसे काही आवश्यक अशा गरजेच्या वस्तू आिण्यासाठी चदगला गेले होते. 
तसेि लष्ट्करी साचहत्याच्या संरक्षिासाठी म्हिूनही सैचनकाचं्या काही तुकड्या वगेळ्या पाठचवण्यात आल्या 
होत्या. जाट सैन्याला मराठा सैन्य चदसले ते दुपार टळून गेल्यावर. त्यावळेी मराठी सेना जाटाकंडे तोंड 
करून लढण्याच्या पचवत्र्यात खडी होती. मराठा सैन्य ठाकले होते ती जागा सोंखच्या वायव्येस काही 
अंतरावर होती. [सोंख हे चठकाि कंुभेर आचि मंथुरा याचं्या मध्यावर आहे.] काय कराव े याबाबत 
नवलकसगाने आपल्या युद्धचवषयक सल्लागारािंी बैठक घेतली. नवलकसगािे मागे राचहलेले बरेिसे सैचनक 
अद्याचप यायिे होते व चदवसही फार उरला नव्हता म्हिून ‘आजतरी आपि हल्ला करू नये’ असा योग्य 
सल्ला सॉम्र्ब आचि मादेक यानंी चदला. पि मराठ्ावंर सूड घ्यावयास उतावळ्या झालेल्या दानशहाला या 
दोन सेनाप्रमुखािंा सल्ला मानवला नाही. त्याने तो सरळ धुडकावनू लावला. दानशहािी हद्दपारी संपली 
होती व त्याच्यासारखाि स्थानभ्रष्ट झालेल्या बंगालच्या नबाब कासीमअलीिे साहाय्य घेऊन तो परत आला 
होता. मराठ्ािंा सुसज्ज तोफखाना त्याचं्याजवळ नसल्याने त्यानंा चिरडून टाकण्यािी ही सुसधंी आपल्या 
डोळ्यादेखत फुकट जाऊ द्यायला तो तयार नव्हता. रानवट नागा गोसाव्यािंा प्रमुख, गोसावी बालानंद, 
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यानेही दानशहाच्या म्हिण्यास दुजोरा चदला. नवलकसग हा मुळाति स्वतः स्वतःिा चनियय घेण्यास 
असमथय. शवेटी त्याने या दोघाचं्या चवनाशकारी सल्ल्यािा स्वीकार करावयािे ठरचवले व त्यानुसार आपल्या 
सैन्यास मराठा सैन्यावर तुटून पडण्यास फमाचवले. 
 

जाटसेनेच्या आघाडीस २००० स्वार होते. घोडदळातील हे सवय लढवय्ये बहादुचरया व अन्य रजपूत 
लढवय्या जमातीतील होते. त्यािें नेतृत्व दानशहाकडे होते. हे आघाडीिे स्वार मराठा सैन्यावर तुटून 
पडले. मराठ्ानंी बाि व हलक्या तोफा यािंा फार मोठ्ा प्रमािावर वापर केला. त्यात बहुतेक जाट स्वार 
कामी आले, राचहले ते पळून गेले. हा प्रकार इतक्या अल्पावकाशात घडला की, साहाय्याथय जादा 
सैचनकािंी तुकडी या स्वाराचं्या मदतीस पाठचविे ही साधी गोष्टही करता आली नाही. दरम्यान मादेक याने 
मराठ्ाचं्या डाव्या फळीला माघार घ्यायला लावली होती, पि या आघाडीवर उजव्या बाजूला जे सैचनक 
होते त्यानंी माघार घेतलेल्यािंी जागा ताबडतोब भरून काढली. हा वगे आचि मराठा सैन्याने त्याच्यावर 
केलेल्या हल्ल्यािा जोर इतका चवलक्षि होता व सैचनकािंी संख्याही इतकी मोठी होती की मादेकने 
आपल्या सभोवती आपल्या चशपायानंा िौकोनाकृतीत उभे रहावयास साचंगतले व तीन बाजंूनी तो मराठ्ानंा 
तोंड देत राचहला म्हिनूि बिावला. 
 

याप्रमािे धुमश्चक्री सुरू होती. मध्येि खंड पडे; पि पनुः धडाडधुम होई. अशा प्रकारे मध्यरात्र 
होण्यास एक तास अवधी असेतोवर ही लढाई िालली होती. जाट सैचनक लढत होते, तरी त्याचं्यासमोर 
चनचश्चत योजना नव्हती व परस्परातं सहकायय नव्हते. शवेटी स्वतः नवलकसग यानेि रिागंिातून पळ 
काढला तेव्हा जाट सैन्याने आपला पराभव मान्य केला. [“दोन तासाचं्या हातघाईच्या लढाईनंतर नवलकसगाला समरूच्या 
हद्दीत माघार घेिे भाग पडले. समरूने आपल्या सैन्यािी िौकोनी रिना केली होती व शत्रूिे वरिेवर येिारे हल्ले त्याने चकतीतरी वेळ थोपवनू धरले 
होते. आपि भलत्याि अडििीत सापडलो आहोत यािी कल्पना येताि शत्रकूडील कुिी आपल्याला ओळखू नये म्हिून त्याने आपल्या अंगावरील 
सवय आभषूिे फेकून चदली व आपल्या काही अनुयायासंमवेत तो (अकरग) चकल्ल्यावर सुकरूप पोहोिला.” सीपीसी : खंड २, क्रमाकं १८४, तसेि 

डीसी.] जाट सैचनक बचेशस्तीत माघार घेऊ लागले व त्या पळापळीत मादेकने रिलेला िौरस व्यहू 
कोलमडून पडला. शवेटी हा फ्रें ि सेनाप्रमुख काही चनवडक अशा ५–६ स्वारासंह रात्रीच्या गडद अंधारािा 
फायदा घेऊन मराठा सैन्यातून त्यािंी नजर िकुवनू पळून गेला. 
 

अकारि दीघयकाळ रेंगाळलेली ही लढाई म्हिजे हटवादीपिािा एक नमुनाि होता. जाट हे जसे 
शतेकरी तसेि रिागंिातही चधटाईने लढिारे म्हिून नावाजलेले. त्या रीदाला जागून ते चजवािी बाजी 
लावनू लढले. अपवाद फक्त त्याचं्या पळपुट्या धन्यािा. युद्धात कामी आले, वा जबर जखमी झाले अशािंी 
मराठाफौजेतील संख्या हजार ते बाराश ेहोती. तसेि त्यािें आठश ेघोडेही मृत्युमुखी पडले. तरी मराठ्ािंी 
फते्त शकंातीत होती. दुपारनंतर झालेल्या या िकमकीिा पचरिाम इतका भयानक होता की, जाट 
सैचनकािंा तळ ओकाबोका चदसत होता. एकही जाट दृष्टीस पडत नव्हता. “असा अंदाज केला गेला की, 
जाटािें २००० चशपाई ठार झाले असावते व ५०० (का ५०००?) तरी जायबंदी झाले असावते. त्यािंा सवय 
तोफखाना (४० तोफा) रिभमूीवरि पडून होता. फक्त दोन हलक्या तोफा समरू आपल्या बरोबर घेऊन 
आला होता. 
 

जाट सैन्यातील दोन हजार घोडे व तेरा हत्ती, मराठ्ानंी काबीज केले. केवळ मादेकच्या 
पलटिीतील ठार ककवा जखमी झालेल्या सैचनकािंी सखं्या १४०० होती. चशवाय या तुकडीिे घोडे, उंट, 
हत्ती, शसे्त्र व तोफखानाही गमावण्यात आला. जे मागे उरले त्यात जखमी झालेले व चदगच्या लष्ट्करी 
तळावर राचहलेले एवढेि होते. “एवढ्या मोठ्ा संख्येने कोित्याि लढाईत जाट सरदार जखमी वा मतृ 
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झालेले नसावते”. या भीषि संग्रामाच्या अखेरी अखेरी जाट सैचनकानंी चजवावर उदार होऊन अक्षरशः 
हातघाईिी लढाई केली. कहदुस्थानातील लढायामंधून चवशषे माहीत असलेला जोहार हा अखेरिा उपाय 
अमलात आिला. नवलकसगाच्या सैन्यातील कहदू व मुसलमान सेनाचधकाऱ्यानंी अक्षरशः हाराचकरी केली. ते 
आपल्या वाहनावंरून पायउतार झाले व हातात समशरे घेऊन लढाईच्या गदीत शत्रूवर तुटून पडले. 
त्याचं्यापैकी ठाकुरदास सोघोचडया ठार झाला तर कुमार कीलक हा जबर जखमी झाला. “जाट सैन्यािी 
आचि सैचनकािंी इतकी प्रिंड वाताहत झाली की, त्यातले जे काही परत आले ते भ्रचमष्टावस्थेत 
रिभमूीपासून सात कोसािंी वडेीवाकडी पचरक्रमा करूनि. जाट सैचनक फार मोठ्ा प्रमािावर पळाले व 
चजवाचनशी कसेबसे कंुभेर येथे येऊन आपापल्या सरदारानंा भेटले.” (सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं : ८४) 
 
६. मराठा सरदाराचें कहदुस्थानातील आपआपसातील कलह 
 

जाटानंा आठविीत राहील असा धडा चमळाला. बादशहाचवरुद्ध बंड करून उठिाऱ्या सवात 
बलाढ्य माडंचलकािे पाचरपत्य झाले. चरचटश अयोध्येवर आपला ताबा ठेवनू होते. अयोध्येच्या पचश्चमेस नाव 
घेण्यासारखा बलाढ्य गनीम नव्हता. म्हिजे मराठ्ाचं्या उत्तरेकडील साहसाला अत्यंत पोषक अशी 
पचरस्स्थती होती. पि...मराठ्ानंा त्यािा फायदा उठवता आला नाही. मराठा सरदारािें आपापसात बरे 
नव्हते, नेहमी धुसफूस िालू असे. मुत्सद्दीपिािा अभाव होता. स्वतःिा फायदा कशात, हेही आकलन 
करण्यािी शक्ती नव्हती. या दोषामुंळे मराठ्ानंी आपल्या राजकीय ध्येयधोरिािी हानी करून घेतली 
आहे. पेशव्यानंी कहदुस्थानिी मोहीम चनचश्चत करून आपले सरदार चतकडे पाठवले, तेव्हा त्यानंी लष्ट्करी 
हालिाली व राजकीय डावपेि रामिंद्र गिेश याजकडे सुपूदय केले होते. पि या बाबतीत रामिदं्र गिेश 
याने आपला चदवाि म्हिून चवसाजी कृष्ट्ि व आपले सेनापती या नात्याने महादजी कशदे व तुकोजी होळकर 
यािंा सल्ला घ्यावयािा होता. अचधकारािी ही िमत्काचरक चवभागिी, उत्तर कहदकडील युद्धतंत्र व राजकीय 
गंुतागंुत याबाबतिे रामिदं्र गिेश यािे अज्ञान यामुळे पेशव्याचं्या यशाच्या संधी कमी कमी होत गेल्या. 
रामिंद्र आचि चवसाजी, हे दोघे केवळ दचक्षिेकडील युद्धतंत्रािे माचहतगार. चशवाय दोन मराठा सरदार 
परस्परािंा दे्ष करिारि, या चसद्धातंानुसार दोघामंधून चवस्तव जात नव्हता. मोगल सते्तखालील प्रातंात 
सुभेदार आचि चदवाि याचं्यात जसे मी तू िाले त्यापेक्षाही रामिदं्र आचि चवसाजी याचं्यातंील हेवदेाव ेहीन 
दजािे होते. महादजीसारख्या जुन्या आचि जाित्या मातब्बर असामीवर छाप पाडील असे व्यस्क्तत्व वा 
प्रभाव रामिदं्राजवळ नव्हता. तरुि सरदार तुकोजी होळकर याच्या भोवताली जे गि होते ते सगळे 
पूवीिेि कारभारी. हे जुने कोंडाळे मल्हाररावािंीि री ओढिारे होते. त्यानंी काय केले असेल तर महादजी 
जे जे ठरवील, त्यात मत्सराने चबब्बा घालिे. कारि एकि, ते म्हिजे तो एक कशदे होता. 
 

म्हिजे मराठ्ािंा फौजफाटा उत्तरेकडे िालू लागला तो दोन भाडंखोर गट घेऊनि. चशद्यािंा 
होळकरानंा चवरोध असायिा. रामिंद्र जेव्हा चशद्यािंा पक्ष घेत असे, तेव्हा चवसाजी होळकरानंा उिलून धरी. 
कारि एकि. त्यािे रामिदं्राशी वैर होते. हे मतभेद प्रकरि इतके चवकोपाला गेले की, त्यािी कुिेष्टा 
छाविीतील बाजारातूनही ऐकू येऊ लागली. या सगळ्या कुरबुरी इंग्रज, चदल्लीदरबार व पेशव े यानंा 
त्याचं्याकडे येिाऱ्या पत्रावंरून समजत होत्या. परस्पराचं्या वैरापोटी एकमेकाचंवरुद्ध वागायला तयार 
होिाऱ्या या दोन गटातंील तिावािी रस्सीखेि जवळजवळ दीड वषय िालू होती. यािा शवेट झाला तो 
पेशव्यानंी रामिंद्र गिेशाला दचक्षिेस परत बोलावनू घेतले तेव्हाि [१७७१ च्या मध्यास]. रामिदं्र–चवसाजी 
संघषय संपला तरी त्यािा नवा अवतार कशदे-होळकराचं्या रूपाने पनु्हा उभा राचहला. बादशहा व झचबताखान 
या दोघाबंाबत मराठ्ानंी काय धोरि आखाव ेहे या दोघाचं्या मतभेदािे कारि. मराठ्ािंी ही संकस्ल्पत 
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उत्तर मोहीम पाचनपतिा कलंक धुवनू काढण्यासाठी होती, पि त्यात अपयश येण्यािाि संभव होता. 
कारि ज्यािा हुकूम चबनतक्रार मानला जाईल, असा धुरंधर सेनानी पेशव्यानंी पाठवायला हवा होता. 
रघुनाथदादा अगर सदाचशवराव भाऊ याचं्या तोलामोलािा सेनानी येिे आवश्यक होते. पि अशा पात्रतेिा 
सेनानी पाठचविे पेशव्यानंा शक्य झाले नाही. 
 
७. मराठा छाविीतील धोरिणवषयक वाद : कशदे णवरुद्ध होळकर 
 

आपले चविार आपल्या सहकाऱ्याचं्या गळी उतरचवण्याच्या बाबतीत रामिंद्रला सुरुवातीपासूनि 
अपयश येत गेले. करोलीहून पुढे कूि करण्याच्या आधीि पाचटलबाबा रामिदं्रावर रागावले व रुसून 
मारवाडकडे चनघून गेले. रागावण्यािे कारि त्यानंा रामिंद्रािे म्हििे मान्य नव्हते. शवेटी रामिदं्राने 
गिोजी कदम यास मुद्दाम कशद्याकंडे पाठवनू त्यािी समजूत घालून त्याला परत आिण्यासाठी रवाना केले 
(जानेवारी, १७७०). मराठ्ानंी जाटावंर चवजय चमळचवला (६ एचप्रल); पि त्यामुळे चवरोधािे एक जुनेि 
गळू नव्याने ठिकू लागले. हा चवरोध व्यस्क्तगत न रहाता उघडउघड दोन गट पडले. चविाराधीन प्रश्न 
होता तो ‘मराठ्ािंी यापढुील वाटिाल कशी असावी?’ अंतवेदीतील गेलेला मुलूख व चदल्ली दरबारातील 
सत्ता हस्तगत करण्याआधी प्रथम जाट मुलखात तळ ठोकायिा, नवलकसगाच्या चकल्ल्याला वढेा घालून 
त्याला जेरीस आिनू त्याच्याकडून खंडिीिी रकम वसूल करायिी (अथात याला बराि कालावधी 
लागला असता) का जाटािंा प्रश्न तसाि लोंबकळत ठेवनू पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी नजीबउद्दौलािी 
मदत घ्यायिी व अंतवेदीतील मुलूख परत घ्यायच्या कामाला लागायिे? कारि एकदा पावसाळा सुरू 
झाला म्हिजे प्रिंड मराठा सेनेला िार मचहने बसून खाण्याचशवाय काहीही करता येण्यासारखे नव्हते 
[एसपीडी : खंड : २९ क्रमाकं : २५२]. 
 

महादजीिे नजीबशी हाडवैर होते. ते बाजूला ठेवले तरीही नजीब हा रोचहल्यािंा प्रमुख असून तो 
युद्धनीती व युद्धसाहाय्य चमळचवण्यात तरबजे आहे, तसेि राजकीय डावपेि कसे खेळावते यातही तो 
चनष्ट्िात आहे, अतएव मराठ्ािंा उत्तरेकडील सवांत मोठा शत्रू म्हिजे नजीब हे महादजीला ज्ञात होते. 
त्यामुळे महादजीने सल्ला चदला तो असा : ‘मराठ्ानंी नवलकसगाशी सलोख्यािी बोलिी करावीत, 
त्याच्याकडून वाजवी रकम खंडिी म्हिनू घ्यावी, जाटानंा न दुखचवता त्याचं्याशी मतै्रीिे संबधं ठेवावते व 
रोचहले आचि महमद बंगष या बंडखोरानंी दुआबामधला जो प्रदेश चगळंकृत केला होता, तो हस्तगत 
करण्याच्या मागे लागावे.’ यामुळे नजीबला योग्य अशी अद्दल घडली असती. कारि अफगािामंध्ये 
मराठ्ाबंद्दल चवदे्ष पसरचवण्यािे काम याि मािसाने केले होते. चशवाय या वळेी त्याला त्याच्या दुरािी 
चहतकितकािी म्हिजे अहमदशहा अबदालीिे साहाय्य चमळण्यािीही शक्यता नव्हती. 
 

रामिंद्र गिेश याने बरोबर याचवरुद्ध मत माडंले. त्यािे म्हििे असे : ‘जाट राजािा पुरा बीमोड 
केल्यानंतर त्याच्याकडून खंडिीदाखल आडमाप पैसा वसूल करण्यािे काम आपल्याकडील खंडिी वसूल 
करण्यािे कामावरील मािसे करू शकतील. मग मराठासेनेने नजीबशी सलोखा करून त्याच्या मदतीने 
जाटानंी बळकावलेला अंतवेदीतील मुलूख परत चमळवायिा, नजीबला त्यातला जरूर तो वाटा द्यायिा. 
नजीबवर हल्ला करायिा म्हिजे त्याच्या मते बराि काळ िालिारी खर्मिक मोहीम; चशवाय महंमद बंगष, 
गंगापार असिारे रोचहले व अयोध्येिा नबाब यािें त्याला साहाय्य चमळण्यािी शक्यता. पाचनपतच्या वळेी 
मराठ्ाचं्या चवरुद्ध असेि सवय मुसलमान एक झाले होते, त्या भीतीने त्याच्या पोटात गोळा येिे सहज शक्य 
होते. त्यानुसार त्याने आपल्या सहकाऱ्यानंा साचंगतले, “आपि दहा वषांच्या कालावधीनंतर उत्तरेस येत 
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आहोत. अशा स्स्थतीत आपि प्रथम नजीबशी संबंध जोडले नाहीत व लढा पुकारला तर आपल्याचवरुद्ध 
मागल्यासारखे सवयि त्याच्या मदतीला धावतील. आपल्याचवरुद्ध असा प्रबल शत्रू उभा राचहला तर त्याला 
तोंड देिे आपल्याला महागात पडेल व या लढाईिी अखेर काय होईल यािा अंदाज करिे सोपे नाही.” 
तुकोजी होळकर हा तर कशद्यािंा परंपरागत वैरी. कहदू जमातीतील नजीबिे काही साहाय्यक महाधूतय व 
कावबेाज होते. कशदे–होळकर वैरािा फायदा घेण्यासाठी त्यानंी होळकराचं्या चनकटवती सल्लागारानंा 
चनरचनराळी आचमषे दाखवनू त्यानंा आपल्या बाजूला वळचवले. या कारभाऱ्यानंी आपल्या तरुि मालकािे 
मत नजीबच्या चवरुद्ध जािार नाही, अशी दक्षता घ्यावयािी होती. पेशव्यानंीही शवेटी रामिंद्र गिेश यािीि 
योजना उिलून धरली; त्यानुसार मराठा सैन्य अंतवेदीच्या रोखाने मागय िालू लागले [एस पीडी : खंड २९; 
क्रमाकं : २५४–२६२, २४६, पृ. ३०७] 
 

या धोरिािा पचरिाम तीन मचहन्याच्या आति चदसू लागला व कशदे यािे धोरि बरोबर होते, हे 
चसद्ध झाले. मराठ्ानंी थोडीफार जाटठािी हस्तगत केली खरी; पि ज्यावर मराठ्ािंा न्याय्य अचधकार 
होता असे, अहमद बंगष, हफीज रहमत वा खुद्द नजीब याचं्या ताब्यातील एकही ठािे त्यानंी मराठ्ानंा 
परत केले नाही, अगर भरपाई म्हिूनही हातावर काही ठेवले नाही. या अफगािानंी मराठ्ाचं्या 
प्रचतचनधीला सरळ सरळ ऐकवले “आम्ही चसपाई मुलूक सोडीत नाही. नजीबखान वगैरे यानंी मुलूक 
दाबला आहे तो सोडतील तेव्हा आपिही सोडू, तो पयंत केवळ आम्ही मुलूक सोडू अथवा खंडिी देऊ ही 
तो गोष्ट घडिार नाही.” [एस पीडी : खंड : २७, क्र. २१४] म्हिजे नजीबशी मतै्रीिे संबंध ठेवनू जहाचगरीिे 
प्रदेश पुन्हा चमळचविे व खंडिीिी रकम सहजपिे वसूल करिे हे महादजी म्हित होता त्याप्रमािे स्वप्नि 
ठरले. नजीबाबादिा चवश्वासघातकी प्रमुख नजीब याने मराठ्ानंा आपल्या मायावी भाषिाने झुलवत 
ठेवले, पोकळ आश्वासनावंर मचहने चन मचहने दवडले व मराठ्ािंा पराभव करता यावा म्हिून त्याचं्या सवय 
दुष्ट्मनानंी एक व्हाव ेम्हिून अंतगयत पत्रव्यवहार सुरू ठेवला. आपल्या उवयचरत आयुष्ट्यात दुटप्पी वागण्यािी 
हीि चतरकस िाल त्याने कायम ठेवली व दचक्षिेकडील राज्यकत्यांना पूियपिे बनचवले. मराठ्ांनी 
अफगािाशंी झुजं देऊन अंतवेदीतील आपला गमावलेला मुलूख परत चमळचवला खरा, पि तो 
नजीबखानाच्या मृत्यूनंतरि. त्या आधी केवळ स्वाथीवृत्ती व वैयस्क्तक वैर यापोटी पुन्हा एकदा देशचहतािी 
होळी करून मराठ्ाचं्या इचतहासात तुकोजीरावानंी आपले होळकर हे नाव साथय केले. कहदुस्थानातील या 
चतसऱ्या मोचहमेत केवळ स्वाथापायी मराठ्ानंी कशा कशा हालिाली केल्या व त्यािे पचरिाम काय झाले ते 
आता पाहू या. 
 
८. पुढाऱ्याचं्या भांडिात मराठ्ाचं्या णहतसंबंधाची अिेरी 
 

नवलकसग जाटावर मराठ्ानंी चवजय चमळचवला. [६ एचप्रल १७७०]. नंतर मराठे, मथुरेनचजक 
यमुनेच्या पचश्चम तीरावर येऊन थडकले. नजीब त्या आधीि यमुनेच्या पूवेकडील तीरावर येऊन दाखल 
झाला होता. मराठ्ानंी पूवी त्याच्याशी जी सलोख्यािी बोलिी सुरू केली होती, त्यानुंसार तो आला होता. 
काही चदवस नदीच्या या तीरावरून त्या तीराकडे अशी दोन्ही बाजूच्या वचकलािंी ये जा िालू होती. मतै्री व 
स्नेहसबंंधािी आश्वासने यािंी खैरात होत होती व दोन्ही बाजंूिे श्रेष्ठी परस्परानंा शाही शाचमयान्यात भेटत 
होते. 
 

चद. २५ एचप्रल रोजी तुकोजी होळकर हे प्रथम नदीपार होऊन पूवयतीरावर गेले, त्याचं्या मागोमाग 
रामिंद्र गिेश गेला आचि त्यानंतर दोन चदवसानंी खुद्द महादजी हा नदीपार झाला. दरम्यान अंतवेदीतील 
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आपल्या ठाण्याचं्या रक्षिासाठी जाटािंी एक पलटि नदी ओलाडूंन आली पि त्यािा काहीही उपयोग 
झाला नाही. नजीब व मराठे या दोघानंी त्यािंा पार धुव्वा उडचवला, त्यािें सवयस्व हरि केले. चननायक 
जाटानंा आपले संरक्षि करता आले नाही. नजीबने शुकोबाद, सदाबाद या सारखी जाट परागण्यातील 
वीस खेडी आपल्याकडे घेतली व त्यावर आपले महसूल जमा करिारे अचधकारी व सैचनक यािंी नेमिूक 
केली. [मे मचहन्याच्या सुरवातीस] मराठ्ानंी आिखी काही ठािी हस्तगत केली. चशवाय त्याचं्या 
सैन्यातील भटक्या पेंढाऱ्यानंी संपूिय प्रातंात धुमाकूळ घातला तो वगेळाि. दरम्यान मराठे व नजीब याचं्यात 
एकाएकी अंतराय चनमाि झाला. महादजी आपला चवश्वासघात करील असे वाटले म्हिून म्हिा, वा 
तुकोजी होळकराने साचंगतलेल्या खोट्या बातम्यावंर चवश्वास बसला म्हिून म्हिा, ज्याचं्याबद्दल शकंा यावी 
अशा या आपल्या चमत्रापंासून नजीब दूर होऊन अचलगढला चनघून गेला. [१० मे] 
 

दरम्यान एकेकाळी चदल्लीिी वचझरी केलेला गाझीउचद्दन इमाद–उल्मुल्क हा आपला फरुकाबाद 
येथील आसरा सोडून आग्रा येथे येऊन दाखल झाला [४ मे च्या सुमारास]. वास्तचवक त्याला कुिीही 
आमंत्रि चदले नव्हते. तरीही मराठ्ाकंडील प्रमुख धुरंधरानंी त्यािी भेट घेतली व त्यािा उचित असा 
मानसन्मान केला. त्यानंतर हा आगंतुक पाहुिा कशद्याचं्या गोटात गेला. चतथेही त्यािे स्वागत करण्यात 
आले. पि त्यामुळे मराठ्ाचं्या उत्तरेकडील राजकारिात एक नवाि गोंधळ उद भवला. कारि गाझीउचद्दन 
हा दुसऱ्या अलमगीरच्या घराण्यािा कट्टा दुष्ट्मन. मराठ्ानंी त्यािे स्वागत कराव ेयािा अथय मराठ्ाचं्या 
साहाय्याने दुसऱ्या एखाद्या राजपतु्राला चदल्लीच्या तख्तावर बसवायिे व गाझीउद्दीनला वझीर करून त्याला 
हाताशी धरून मोगल साम्राज्यावर प्रभतु्व चमळवायिे अशी भीती शहा अलमला वाटली तर त्यात गैर नव्हते. 
बादशहाि नव्हे तर इंग्रज व शुजाउद्दौला यानंाही ही घटना रुिली नाही. मराठ्ासंबंंधीच्या त्याचं्या दे्षात 
त्यामुळे भरि पडली. खरोखरी हा सगळा भ्रमािा भोपळा होता. कारि मराठ्ानंी खरोखरी 
शहाअलमचवरुद्ध कसलाही कट रिलेला नव्हता. १७६० िी पचरस्स्थती व मराठे पुन्हा परत आले होते त्या 
वळेिी चदल्लीिी स्स्थती. यातं जे राजकीय बदल झाले होते, त्याबाबत कशी पावले उिलावी या बाबतिा 
ठाम चनियय त्यानंा घेता येईना [डीसी. सीपीसी. खंड ३, क्रमाकं २१६; एस पीडी : खंड २९ क्रमाकं २६०; 
पृष्ठे ३०७–३१०] 
 

मराठ्ाचं्या प्रमुख सरदारातंील धुसफूस व त्या धुसफुशीिा त्याचं्या मोचहमेवर होत असलेला 
चवपरीत पचरिाम यािे यथातर्थय वियन त्या त्या चठकािाहूंन पेशव्याकंडे जे खचलते पाठचवले जात, त्यातं 
केलेले आहे. चद. ४ मे रोजी नारो नरसी हा पेशव्यानंा कळचवतो की, जाट राजाचवरुद्ध कोिती कारवाई 
करावयािी या बाबतीत कशदे व होळकर हे अगदी परस्परचवरोधी सल्ला देत आहेत. पचरिामी आपले 
राजकीय धोरि सारखे िकुते आहे व या धोरिाने सवय लहानमोठ्ा स्थाचनक सत्ताधीशाकंडून अपयशि 
स्वीकाराव ेलागते आहे, त्यामुळे मुख्य साध्यि धोक्यात आहे. पावसाळा अगदी तोंडावर असल्याने सैन्याला 
अगदी स्वस्थ बसून चदवस काढाव ेलागिार आहेत. त्यानंतर चद. १७ ला पेशव्यानंा एका खचलत्यात चलचहले 
आहे, “होळकरािें मते मामलत करू नये. कसद्यािें मते करावी. X X X हुजूर आहेत. सरदाराशंी बोलत 
नाही, असे नाही. चनत्य रुसव े चनत्य समजावीस या प्रा चदनिया आहे. चतनी सरदार यातं. पैक्यािी वोढ 
भारी. पसैा नाही. जाटािे मुलकािी जप्ती काहंी आली आहे. परंतु पैशािे चठकाि नाही.” 
 

होळकर आचि त्यािें सल्लागार यानंी जाट राजाकडून वसूल करावयाच्या खंडिीिा आकडा ऐशी 
लाखापयंत िढचवला. मे अखेर जाट वचकलाने ६५ लाख द्यायिे मान्य केले. मराठा सरदार या तडजोडीला 
तयार होते, पि रकमेिा हप्ता व तो कोित्या चदवशी द्यावयािा यावरि वादंग माजले; जाटानंी एक नवीि 
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मागिी पुढे सरकचवली. ती म्हिजे मराठ्ानंी जाटाचं्या मुलुखात नुकताि जो हैदोस घातला व नासधूस 
केली, त्यािी भरपाई म्हिून खंडिीच्या रकमेत २० लाखािंी सूट चमळावी. अथाति मराठ्ानंी ही मागिी 
चझडकारली व अंतवेदीतील जाटािंा कजकून घेतलेला मुलूख आपल्याकडेि ठेवला. पि त्यामुळे खंडािी 
रकम लवकर चमळण्यािी चिन्हे चदसेनात. काहीि मागय न चनघता खंडिी देण्याबाबतच्या वाटाघाटीिे हे 
गुऱ्हाळ, मचहनेन मचहने िालू होते. नारो नरसी चलचहतो, “गंगा येमुना यास पािी न आले तोपयंत बोलत 
होते. दोनी गंगा भरल्यावर जाबस्वाल लाबंिीवर पचडला” [एसपीडी : खंड, २७, क्र. : २१४, खंड २४ : 
क्र. : २४६, २५५–२६०] 
 
९. मराठ्ाचं्या बंगष आणि रोणहले याचं्याकडे मागयया 
 

मे अखेरीस मराठा सैन्याच्या एका तुकडीने बंगषच्या ताब्यातील मुलुखापैकी फरुकाबादवर हल्ला 
िढचवला. काही स्थाचनक जचमनदारानंी बोलावल्यावरून बाळाजी आचि गंगाधर [गोकवदपंत बुंदेले यािें 
पुत्र] हे जून अखेर काल्पीहून सैन्य घेऊन आले. त्यानंी यमुना ओलाचंडली व इटावा चजल्ह्याच्या 
दचक्षिेकडून हल्ला िढचवला. तेथील स्थाचनक महसूल जमा करिाऱ्या अचधकाऱ्याकंडून औचरयासारखी 
अनेक खेडी आपल्या ताब्यात घेतली. [सीपीसी. खंड ३, क्रमाकं : २५५, ३०७] 
 

दरम्यान पावसाळा आला. मोठ्ा प्रमािावर पाऊस पडू लागला. आपल्या सैन्याला तळ टाकता 
यावा म्हिून रामिदं्र गिेश याने आपला सवय फौजफाटा अचलगढ चजल्ह्यात आिनू दाखल केला. या 
वळेेपयंत जाटािंा सवय मुलूख उजाड करून झाला होता. खंडिी वसूल झाली नव्हती. गंगानदीच्या 
पचलकडे असिारे हफीज रहमत व अन्य रोचहले याचं्याकडे नजीबखानाने एक गुप्त खचलता रवाना केला 
होता. मराठ्ाचं्या हाती तो अिानक आल्याने त्यानंा एका कृष्ट्ि कारस्थानािा सुगावा लागला. ‘मराठ्ाशंी 
वाटाघाटीिे कपट नाटक िालू ठेवायिे, उतावळी केल्यासारखे भासवायिे व शवेटी कंटाळा आिून 
रामिंद्र गिेशला नवलकसगच्या म्हिण्यालाि मान तुकवायला भाग पाडायिे,’ अशी ही योजना होती. 
जाटाकंडून घ्यावयाच्या खंडिीिी रकम ६५ लाख चनचश्चत करण्यात आली. सदर रकम तीन वषांत 
फेडावयािी होती, व तीन वषांत सदर रकमेिी भरपाई पूिय झाल्यानंतरच्या िवर्थया वषापासून अकरा 
लाखािंी वार्मषक खंडिी द्यावयािी होती. तसेि प्रचतवषी २५ लाखािें उत्पन्न चमळेल अशी जहाचगरी देऊन 
रिचजतकसगािी तरतूद करायिी होती. याबाबत उभयपक्षातं करार झाला व त्यानुसार खंडिीिा पचहला 
हप्ता वसूल करायिा म्हिनू चद. १० जुलै रोजी रामिंद्रािा चदवाि, जाटाचं्या राजधानीकडे जायला 
चनघाला. [एसपीडी : खंड २९, क्रमाकं : २६२, २४६, खंड २७, क्रमाकं : २१४. सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं : 
३२३, ४४५.] 
 

अबदालीने दहा वषांपूवी उत्तरेस हमला केला त्यावळेी त्यािा फायदा घेऊन गंगानदीच्या पचलकडे 
रहािाऱ्या रोचहल्यानंी मराठ्ाचं्या जहाचगरीतील मुलुखापैकी बरािसा मुलुख बळकाचवला होता. तो मुलुख 
परत चमळावा अशी मागिी करण्यासाठी मराठ्ाकंडील तीन प्रमुख सरदारािें वकील संबचंधत रोचहला 
प्रमुखाकंडे रवाना झाले. पि या रोचहला प्रमुखानंी स्वच्छ सागंून टाकले की, अंतवेदीतील मीरत व 
सहरािपूर येथील जो प्रदेश नजीबने चगळंकृत केला आहे, तो सगळा जोपयंत मराठे त्याच्याकडून कजकून 
घेिार नाहीत तोपयंत आपि मराठ्ानंा एक इंि भमूी द्यायलाही तयार नाही. गोंधळून गेलेले वकील परत 
आले; पि पावसाळासपेंपयंत काहीही करता येिे शक्य नव्हते. चद. १८ ऑगस्टला पेशव ेयानंा पाठचवलेल्या 
पत्रात नारो नरसी चलचहतो, “सद्या सरकारफौजेस पोटास नाही. कजयही चमळत नाही. आजपयंत पािं-सात 
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लक्ष रुपये कजय करून िालचवले. पोटािाही गवगवा आहे. खंडिीिी रकम वसूल झाली नाही. जाट 
राजाकडून चतिी वसुली करण्यात आम्हाला चकतपत यश चमळते याकडे सगळ्या राजपुतािें डोळे लागनू 
राचहले आहेत.” [एसपीडी : खंड २९ क्रमाकं : २४६; खंड २७, क्रमाकं : २१४] 
 

मराठा सरदार गडबडून गेले होते. त्याि मनःस्स्थतीत त्यानंी नजीबशी पुन्हा मनसुबे सुरू केले. 
नजीब हा महाधूतय व कारस्थानी. अंतवेंदीतील मुलुखाबाबत आखलेली धोरिे व उिललेली पावले यातं तो 
पूियतया यशस्वी झाला. याि नजीबने आिखी एक फसवा डाव टाकला. त्यामुळे मराठा सैन्य बंगष व 
रोचहले याचं्या मुलुखातून माघारी वळले व त्यानंी जाटाचं्या ताब्यातील मुलुखावर िाल केली. नजीबने 
मराठ्ानंा स्वच्छ शब्दातं सुनावले, “ज्या पक्षी जाटािी मामलत होत नाही आचि आंतरवदेीत पैकाही 
चमळत नाही तेव्हा येथून दहा बारा हजार परयेत तुम्ही फौज पाठचविे व आपलीही पाि सात हजार फौज 
चदलीस आहे ती समागम देऊन जाटािे मुलुख चदलीपासोन आसपास आहे तो जफतीकरून जाटास जकड 
बसल म्हिजे सहजि मामलेत करून तहरह करील आि िौहूकडे कुफरािही करिार नाही.” [एसपीडी 
: खंड २९; क्रमाकं : २४६] 
 

त्यानुसार चद. २९ ऑगस्टला पाि हजार मराठा स्वार गंगानदीच्या रोखाने कूि करू लागले, पि 
त्यानंा आपला प्रवास वाटेति आखडता घ्यावा लागला. पावसामुळे लाबं पल्ल्याच्या मोचहमेवर जािे कचठि 
होते. अशा प्रकारे इच्छेचवरुद्ध वाटेति मुकाम ठोकावा लागला. त्या मुकामात नजीब आजारी झाला. इतका 
की, आपला अंतकाळ समीप आला असे वाटून जाटानंी खंडिीिी रकम चकती द्यावी, याबाबत जाटाचं्या 
वचकलाशी गुप्तपिे वाटाघाटी केल्या. [चद. २८ सेप्टेंबरच्या आसपास]. मराठ्ाशंी त्याबाबत उघड बोलिी 
केली ती चद. ८ ऑक्टोबर रोजी. त्यासाठी दरबारिे काम रातं्रचदवस िालले होते. त्याने मराठ्ानंा 
खंडिीिी रकम देवचवली व आपला मुलगा झचबताखान याला त्याचं्याबरोबर देऊन त्यािंी पाठविी केली. 
नंतर तो आपल्या घरी जायला चनघाला. पि त्याि मचहन्याच्या म्हिजे ऑक्टोबरच्या शवेटच्या चदनाकंास 
वाटेत हापूर येथे त्याला मृत्यनेू गाठले. [डीसी] 
 
१०. नजीबउद्दौलाच्या मृत्यनंूतर मराठ्ानंी केलेल्या चढाया 
 

नजीब उद्दौलाच्या मृत्यूनंतर एक नवीन दृश्य चदसू लागले व मराठ्ाचं्या धोरिात आपाततः बदल 
झाला. नजीबच्या महाधूतय कारस्थानािा अंदाज न येऊन सवय मराठे त्याच्या साखरपेरी भाषेला भलुले. 
अपवाद फक्त दूरदृष्टी असलेल्या महादजीिा; हा काळ सात मचहन्यािंा होता. नजीबच्या मृत्यूनंतर मात्र 
मराठ्ानंी कहदुस्थानात एकावर एक असे देदीप्यमान चवजय चमळचवले. त्यािा पचरिाम बराि दूरगामी 
होिारा होता. 
 

नोव्हेम्बरच्या दुसऱ्या पधंरवड्यात मराठा सैन्य इटावा, शुकोबाद व कनोज या प्रातंातं घुसले. आचि 
चतथे त्यानंी हैदोस घातला. मराठे मागतील तेवढा पैसा देऊन त्याचं्याशी समझोता करायला अहमदखान 
बंगष तयार होता, पि हफीज रहमतने चवरोध केला. तो म्हिाला, ‘अशी रकम देण्यापेक्षा लढलेले काय 
वाईट?’ अफगािाचं्या ताब्यात असलेला अंतवेदीतील मुलूख काबीज करण्यािे काम मराठे करीति होते. 
त्यानंतरच्या मचहन्यािी सुरुवात होताि रामिदं्र गिेशने इटावाच्या चकल्ल्याला वढेा घातला. इटावा हे 
मराठ्ािेंि, पि पाचनपत सगं्रामाच्या थोडे आधी रोचहल्यानंी पेशव्याचं्या प्रचतचनधीकडून ते आपल्या ताब्यात 
घेतले होते. सापं्रत हफीज रहमतखानाच्या वतीने त्याच्यावर कबीरखान देखरेख करीत होता. त्याने 
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मराठ्ाचं्या सैन्याला पधंरा चदवस तोंड चदले; पि या अडििीत आपल्याला कोिािीही मदत चमळिार 
नाही, हे ओळखून त्याने चद. १५ चडसेंबरला चकल्ला खाली केला. फक्त आपल्या जीचवतास व मालमते्तस 
धका लागू नये, एवढीि त्यािी चवनविी होती. त्याि चदवशी दोनप्रहरच्या समयास पेशव्यािंा चवजयी भगवा 
ध्वज चकल्ल्याच्या तटबंदीवर डौलाने लहरू लागला व मराठा चशबंदीने चकल्ल्यािा ताबा घेतला. [सीपीसी 
: खंड ३; क्रमाकं : ५०५, ५१७, ५३०; एसपीडी : खंड २९; पृष्ठ ३११–३१३; चकल्ल्यात असलेला दािागोटा 
व अन्य साचहत्य आचि चशबंदीतील सैचनकाचं्या वतेनापोटी शखे कबीर याला ५०,००० रुपये देण्यात आले.] 
 

यािा अथय मराठे कुरा परगण्याच्या सरहद्दीवर येऊन ठेपले; लखनौ नबाबाच्या गोटात जबरदस्त 
भीती उद भवली. काळजी घेतलेली असावी, या हेतूने शुजाउद्दौला याने आपल्या मुलाच्या देखरेखीखाली 
शूर सैचनकािंी एक दिकट पलटि कानपूरच्या सरहद्दीवर रवाना केली. बरोबर उमरावगीर गोसावी यािी 
फौज होतीि. चशवाय शुजाने इंग्रज गव्हनयरला पत्र चलचहले. आपल्या साहाय्यासाठी पाटिा येथील अंगे्रज 
पलटिीिी एक तुकडी कुरा प्रांतात पाठवावी अशी गळही शुजाने त्याला घातली. [जानेवारी, १७७१ च्या 
सुरवातीस] काही काळानंतर तो स्वतःि कानपूरला येऊन दाखल झाला. मराठ्ाचं्या आगमनाने 
इंग्रजाचं्या ताब्यातील पाटिा शहरातही भीतीिे वातावरि पसरले. [सीपीसी : खंड ३; क्रमाकं : ५६२, 
५६४, ५७७] 
 

पि मराठा सरदारानंा याि वळेी आपले लक्ष उत्तरेकडे वळवाव ेलागले, बंगषािा मुलूख व चदल्ली 
याकडे त्यानंा पहाव े लागले. उभय पक्षातं समझोता घडून यावा म्हिून एकेकाळिा चदल्लीतील वझीर 
गाझीउद्दीन इमाद उल्मुल्क याने सुरुवातीस प्रयत्न केलेही. अंतवेदीतील मराठ्ाकंडे असलेल्या 
मुलखातून अहंमद बंगष, हफीज रहमत व दंुदीखान यानंी मागील दहा वषांच्या कालावधीत भरपूर खंडिी 
वसूल केली होती. त्यािी परेुपूर भरपाई व्हावी म्हिून त्या चतघानंी मराठ्ानंा तीन वषांच्या कालावधीत 
बावीस लाख रुपये द्यावयािे मान्य केले. पि ही तडजोड होळकर यानंी उधळून लावली व गाझीउचद्दनला 
हाकलून देऊन अफगािािंा समािार घ्यावा, असा धोशा लावला. त्यामुळे वैतागनू गाझीउचद्दन अजमेरला 
चनघून गेला. १७७१ च्या जानेवारी मचहन्याच्या प्रारंभालाि हमला करायला चनघालेली मराठा सैचनकािंी 
तुकडी व रोचहले याचं्यातं फरूकाबाद येथे जोरदार िकमक उडाली. रोचहले एकदम तुटून पडले. अनेक 
मराठा सैचनक धारातीथी पडले. बाकीच्यािंा चनकाल लागला. फरुकाबादच्या सरंक्षिासाठी हफीजनेही 
सैन्यािी भली मोठी कुमक रवाना केली. त्याि वळेी प्रमुख मराठा सरदारातं कमालीिा दुरावा चनमाि 
झाल्याने तडजोडीिी भाषा करण्याचशवाय त्यानंा गत्यंतरि नव्हते. [सीपीसी : खंड ३; क्रमाकं : ५७१] 
 
११. कशदे आणि होळकर याचं्यातील पुढे चालू रहािारा तंटा : रामचंद्र गिेशाचे अपयश व त्याची 
मानहानी 
 

नजीबउद्दौलािा मृत्यू झाल्यानंतर त्यािा मुलगा झचबताखान याच्याबाबतीत आपले धोरि काय 
असाव,े या प्रश्नावर कशदे व होळकर याचं्यात तंटे सुरू झाले. नजीबच्या पश्चात मीरबक्षीपदावर 
झचबताखानिी चनयुक्ती करण्यात यावी, यासाठी कशदे याच्या प्रोत्साहनाने चवसाजी कृष्ट्िाने 
झचबताखानाकडे पंिवीस लक्ष रुपयािंी मागिी केली. त्यात गैर काहीि नव्हते. अंतवेदीतील मोहीम 
फसल्याने मराठ्ानंा प्रिंड कजय झाले होते, वळेेिी भ्रातं होती; तर नजीब हा जाट राजाइतकाि धनाढ्य 
म्हिून ज्ञात होता. त्याला पंिवीस लाख ही रकम मोठी नव्हती, पि परंपरेशी इमान राखून होळकराने 
नेमका उलटा पचवत्रा घेतला. त्याने झचबताला पाकठबा चदला व उपदेश केला की, पेशव्यानंा पंिवीस 
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लाखािंी दचक्षिा देण्याऐवजी झचबताखानने बादशहाशी सधंान बाधंाव े व त्याच्यामाफय त आपली 
मीरबक्षीपदावर नेमिूक करवनू घ्यावी. रकम देण्याबाबत झचबताला आधीि उल्हास, त्यात होळकरािा 
सल्ला; चवसाजीिी मागिी त्याने तुच्छतेने ठोकरली. शवेटी ‘झचबताला आपल्या गोटातून हकलून काढा’ 
असा चनवािीिा इशारा चवसाजी व त्याच्या पक्षाने होळकराकडे पाठचवला. [सीपीसी : खंड ३; क्रमाकं : 
५७१, ६०५, ६१४] 
 

झचबतािी मीरबक्षीपदावर नेमिूक होऊ शकली नाही तर त्या जागेवर आपली विी लागावी व 
त्याबाबतीत मराठ्ािंी मदत घ्यावी अशी अहमदखान बंगषिी मनीषा होती. [अंतवेदीतून धाडलेल्या एका पत्रात 
चलचहले आहे, “मराठ्ाचं्या सैन्यातील सवय अचधकारी चवसाजीिे स्नेही आहेत. ते सगळेि रामिंद्र गिेशला महामखूय समजतात. हे सवय महादजी 
कशद्याच्या चिथाविीने घडत आहे. चवसाजी आचि महादजी यानंा अहमदखान बंगषिा मीरबक्षी करावयािा आहे कारि त्याने त्यानंा पैसे द्यावयािे 

आश्वासन चदले आहे.” [सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं ६०५]] म्हिून मराठ्ानंा द्यावयाच्या रकमेत भरघोस वाढ करायिी 
आश्वासने तो वरिेवर देऊ लागला. त्यासाठी त्याने वयोवृद्ध अशा गाझीउचद्दनमाफय त कशदे याच्याशी बोलिी 
सुरू केली. गाझीउचद्दनिा प्रभाव कशद्यावर पडण्यासारखा होता. अहंमद आचि हफीज रहमान याचं्याशी 
होऊ घातलेल्या तडजोडीत तुकोजीने जानेवारी मचहन्याच्या सुरुवातीसि अडथळा आिला, पि त्याि 
मचहन्याच्या चद. २६ पयंत तुकोजीला बाजूला सारून बगंष व हफीज यानंी प्रत्येकी अनुक्रमे दहा व बावीस 
लाखािंी रकम द्यावी, या अटीवर तडजोड करण्यात आली. [एसपीडी : खंड २९; पृष्ठ ३१३] 
 

रामिंद्र गिेश हा कहदुस्थानात आलेल्या मराठ्ािंा नामधारी म्होरक्या. आपल्याि छाविीतील या 
कुटाळ यंत्रिेच्या डावाप्रचतडावािंा त्याला उबग आला. आपल्या हातिी सवय सत्ता चनसटली आहे व ती 
महादजीच्या मेहेरबानीतील चवसाजीकडे गेली आहे, हे सत्य त्याला समजून िुकले. त्यामुळे वैतागून अत्यतं 
उचद्ग्न मनःस्स्थतीत दचक्षिेत परत जाण्यािा एकतफी चनियय त्याने घेतला. [चद. २६ जानेवारी, १७७१ च्या 
सुमारास]. स्वतःबरोबर फक्त आपले खाजगी अश्वपथक [हुजुराती पथक] घेऊन जायिे त्याने ठरचवले. 
पि समझोता करण्यात आला व त्याला रहाण्यास भाग पाडण्यात आले. लष्ट्करी हालिालीबाबत चनियय 
घेिाऱ्या मराठा सरदार मंडळींनी असे ठरचवले की, फरूकाबादमधून बाहेर पडून चदल्लीच्या रोखाने कूि 
करायिे, राजधानीवर ताबा चमळवायिा व गाजीउचद्दन, अहमदखान अगर जो कोिी आपल्या हातावर 
जास्तीतजास्त रकमेिे उदक सोडील, त्याला मीरबक्षी करायिे. १७७० मधील अंतवेदीतील मोचहमेत 
मराठ्ािंा फचजतवाडा होऊन त्यािंी सवय धोरिे िकुल्याने त्यानंा अपयशािे धनी व्हाव े लागले. 
चवश्वासघातकी नजीबशी होळकरािे चमत्रत्वािे संबधं होते, पि होळकरािंा सल्लाि वळेोवळेी अपयशास 
कारि झाला. बरोबर त्याउलट सल्ला देिाऱ्या महादजी कशद्याला अिूक राजकीय दृष्टी होती, असे म्हिाव े
लागते. आपले धनी व पचरवार याचं्यात, तुकोजी आचि रामिंद्र यानंा पचहला मान राचहला नाही. त्यािंी 
उघडउघड अवहेलना होऊ लागली. कशद्यािे धोरि यशस्वी होऊ लागले. चवसाजीला चवश्वासात घेऊन 
मराठ्ाचं्या सवय हालिालींिी सूते्र त्याने आपल्याकडे घेतली. मराठ्ानंा उत्तर कहदमध्ये जे नेत्रदीपक यश 
चमळाले, त्या यशाच्या लाटावंर आरूढ होऊन आिखी बहुमान चमळचवण्यािी सधंी चवसाजीला चमळत गेली. 
या दोन ितुर राजकारिी परुुषानंी घेतलेल्या एकमुखी चनिययामुळे मराठ्ानंा चदल्लीवर चवजय चमळचवता 
आला [१० फेरुवारी १७७१]. त्यामुळे रामिंद्र गिेशािी पदावनती करून त्याला पणु्याला परत पाठवनू 
देण्याच्या मनसुब्यात पेशव्यािंी अनुमती चमळचविे चवसाजीला जड गेले नाही. मराठ्ाचं्या गोटातून 
झचबताखानािी हकालपट्टी, प्रत्येक गोष्टीत आडव े लाविाऱ्या तुकोजीला बसलेली जरब आचि रामिदं्र 
गिेशािी पदावनती [सेनेतील सवय अचधकारी रामिदं्र गिेश याला खुळोबाि समजत असत] या यशामुळे 
मराठ्ाचं्या राजकारिाला वरील चदनाकंापासून एक वगेळेि तेज आले [२७ जानेवारी] व मराठ्ानंा नव े
नव ेअभतूपूवय चवजय चमळत गेले. [सीपीसी : खंड ३; क्रमाकं : ६०५] 



 
अनुक्रमणिका 

१२. मराठे णदल्ली सर करतात आणि बादशहाला राजधानीत आिून बसणवतात 
 

चदल्लीिा बादशहा शहा आलम अलाहाबाद येथे हद्दपारीिे चजिे कंठीत असताना त्यािा संबधं 
मराठ्ाशंी आला. शहा अलमने चद. २० चडसेंबर, १७७० रोजी आपला वकील सैफुचद्दन महमदखान याला 
मराठ्ाकंडे पाठवनू चदल्लीस जाण्यािे बाबतीत त्यािंी सशस्त्र मदत माचगतली. नजीबउद्दौला नुकताि मरि 
पावला होता. त्यामुळे मराठ्ाचं्या मदतीने आपि चदल्लीच्या तख्तावर आरूढ होऊ शकू, अशी उमेद 
बादशहा बाळगून होता. त्यािा वारस जवानबख्त व मुलािी आई झीनत महाल ही चदल्लीति होती. 
चदल्लीच्या संरक्षिासाठी झचबताखानािे ३,००० सैचनक सुसज्ज होते. स्वतः झचबताखान हा होळकराचं्या 
नेतृत्वाखालील मराठा सेनेच्या साहाय्याने आपल्या बापाप्रमािेि बादशहािे नाव पुढे करून चदल्लीच्या 
आसपासिा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेत होता. नजीबिा मृत्यू झाल्याने चदल्लीशासनावर चनयंत्रि ठेविारी 
चकल्ली मराठ्ाचं्याि हातात होती. आपल्या स्वतःच्या मुलुखातील खरकटी चनस्तरण्यात गकय  झालेला 
अहमदशहा मृत्युपंथाला लागला होता. झचबतखान हा अननुभवी तरुि तर दंुदीखान अधांग झाल्याने 
चवकलावस्थेत असलेला. 
 

शहाअलम व त्याच्या गोटातील मुत्सद्दी कितामग्न होते. मीरबक्षीपद आचि बादशाहीसुद्धा मराठे 
कोिाला देतील, यािा त्यानंा काहीि अंदाज लागेना. दरम्यान महादजी कशदे याने शहाअलमला एक गुप्त 
खचलता पाठचवला व त्याच्यावरील आपली चनष्ठा प्रकट करून जर बादशाहा सवय खिय देिार असेल, तर 
त्याला चदल्लीला सुखरूप नेऊन तक्तावर बसचवण्यास आपि तयार आहोत असे कळचवले. बादशहाने 
उत्तरादाखल अलाहाबादहून सैफुचद्दन महमदलाि मराठ्ाचं्या गोटात पाठवनू चदले. अखेर सौदा ठरला. 
तरी दरम्यानच्या काळात बादशहािा कट्टा दुष्ट्मन गाझीउचद्दन याला कशदे याने अजमेरहून आपल्याकडे 
बोलावनू घेतल्याने बादशहाच्या मनात संदेह चनमाि झालाि. 
 

मग फरुकाबादिा तळ हलवनू [चद. २७ जानेवारी १७७१] पुढाकार घेिारे मराठा सैन्य मचिपुरी, 
शुकोबाद आचि अलीगढमाग ेचदल्ली समोर असलेल्या पतपारगंजास येऊन थबकले. [५ फेब् रुवारी]. येताना 
वाटेत त्यानंी चसकंदराबाद येथे लुटालूट व जाळपोळ केली. [२ फेब् रुवारीच्या सुमारास]. गुरुवार, चद. ७ 
फेब् रुवारी रोजी सैफुचद्दन मराठ्ाचं्या छाविीतून चनघाला, यमुना नदी पार करून गेला, राजधानीिा चदल्ली 
दरवाजा उघडण्यास त्याने तेथील सैचनकानंा भाग पाडले. मराठ्ांपासून कसलीही भीती बाळगण्यािे 
कारि नाही, अशी चदल्लीतील नागचरकानंा त्याने हमी चदली. मग तो जामा मचशदीत गेला; त्यावळेी 
झचबताखानच्या हुकुमाप्रमािे बलुििा भाऊ मुसावीखान हा चदल्लीिा प्रमुख होता. त्याला बादशहाच्या नाव े
द्ाही चफरचवण्यास भाग पाडले व चकल्ल्यािा ताबा माचगतला. चकल्ल्यावर चकल्लदेार म्हिून झचबताने 
कासीमअलीिी नेमिकू केली होती. राजमातेच्या हुकुमावरून त्याने चकल्ल्यािा ताबा द्यायिे नाकारले व 
स्वसंरक्षिाथय चकल्ल्याच्या तटावरून तोफािंा मारा करावयास सुरुवात केली. पि या चननायकी 
प्रचतकारामुळे बालेचकल्ल्यािे संरक्षि होऊ शकले नाही. मराठ्ाचं्या तोफानंी अल्पकाळि भचडमार केला 
पि त्यामुळे असद बुरुजाला कखडार पडले. चकल्लेदार नाक मुठीत धरून शरि आला. [सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं : 
६०५–६६५. डीसी : एसपीडी : खंड २९, क्रमाकं : २६५. बाळारावने चकल्लेदार शखे कासम याला रु. ११,००० चदले होते. ही रकम बहुशः त्याच्या 

चशबंदीच्या पगारापोटी असावी. [चकत्ता, पृ. ३१४]] चद. ९ रोजी दोनप्रहरी कसलीही गडबड न करता त्याने 
शरिागतीसाठी वाटाघाटी सुरू केल्या; व संपूिय शरिागती पत्करली. चद. १० ला अगदी उषःकालीि कशदे 
यािा एक अचधकारी बाळाराव गोकवद याने मोठ्ा प्रचतष्ठनेे चकल्ल्यात प्रवशे केला, चकल्ल्याच्या तटबंदीिे 
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संरक्षिासाठी आपल्या सैचनकािंी नेमिूक केली व झचबताखानच्या सैन्याला चकल्ल्याबाहेर हाकलून चदले. 
पािहजार मराठा स्वारानंी चदल्ली शहर व्यापून टाकले. 
 

चदल्लीच्या युवराजानंी सुभेदार म्हिून चवसाजीिी नेमिकू केली. त्यानुसार चदल्ली भोवतालच्या, 
चवशषेतः उत्तरबाजूकडील मुलुखातून वसुली करण्यािे अचधकार त्याला चमळाले. हा महसूल पूवी 
नजीबखान स्वतःि खात होता. युवराजाच्या सल्लागार मंडळातील सवेसवा होण्यािा मान कशदे व चवसाजी 
यानंा चमळाला. [होळकर आपि होऊनि लाबं अंतरावर राचहला. पि त्यािा सोबती रामिदं्र गिेश हा मात्र आपल्या दावेदाराने आपल्याला 
पूियपिे फसचवले म्हिून वैतागून एकटाि दूर चनघून गेला. पेशव्याचं्या जाहीर हुकुमाप्रमािे चद. २६ एचप्रल रोजी चवसाजीला मराठा सैन्यािे प्रमुख 

करण्यात येऊन रामिंद्राला परत बोलावण्यात आले होते. [डीसी]] या चवजयानंतर मराठ्ानंी पढुील हालिाल कशी 
करायिी हे ठरवले. त्यानंा खरी चनकड होती पैशािी! राज्यािा वारस व त्यािी आई याचं्या हातात 
कसलीि सत्ता नव्हती. त्यासाठी युवराजाला हाताशी धरून त्याच्या माफय त शहाअलमला चदल्लीस 
आिण्याबाबत खुद्द त्याच्याशीि बोलिी सुरू केली [१२ मािय] त्यानुसार बादशहा शहाअलम याला आपल्या 
सेनेच्या साहाय्याने चदल्लीत आिावयािा व त्याच्या अचधकाऱ्याचं्या हाती चकल्ला सुपूदय करावयािा. त्या 
मोबदल्यात खिापोटी मराठ्ानंा पंिवीस लाख रुपये चमळावयािे, तसेि मीरत व अन्य काही परगिेही 
त्यानंा तोडून द्यायिे. या व्यचतचरक्त वझीर वगळता त्या खालील जागेवरील अचधकारी नेमण्यािे 
अचधकारही मराठ्ाकंडेि रहावयािे व नवीन नेमलेले अचधकारी बादशहाला ज्या नझरा करतील, त्यातील 
अधाभाग मराठ्ानंी घ्यावयािा. 
 

वरील सवय अटी मान्य करून खंडिीिी रकम देण्यास संमती चदल्यानंतरि चदल्लीला जाण्यासाठी 
म्हिून बादशहा अलाहाबादेतून बाहेर पडण्यािी तयारी करू लागला. कबलू केलेल्या रकमेिा पचहला 
हप्ता हाती पडताि, मराठ्ानंी शहाअलमच्या प्रचतचनधीला चकल्यािा ताबा चदला (२ ऑगस्ट). 
अलाहाबादहून चदल्लीस येत असताना बादशहा वाटेत फरुकाबाद येथे आला असताना, चतथे नव्याने 
अचधकारावर आलेल्या सुभेदाराकडून त्याने अचधकारपदावर आल्याबद्दल वारसाहकाबाबत जरूर त्या 
रकमेिी मागिी केली. अहमदखान बंगष नुकताि मेला होता व त्याच्या जागी त्यािा मुलगा आला होता. 
पि ही मागिी मान्य न करता बंगषिा प्रमुख कारभारी फकरुद्दौला याने आसपासच्या मुलुखातून 
हजारोंच्या संख्येने अफगाि सैचनक जमा केले व युद्धािी तयारी केली. बादशहाने महादजी कशदे यािी 
मदत माचगतली. बरोबर प्रिडं स्वार व तोफखाना घेऊन कशदे त्या चदशनेे वाट िालू लागले. मराठा फौज 
त्या चदशनेे मढेरा नजीक आली मात्र, त्या भीतीनेि फखरुद्दौला शरि आला व त्याने शहाअलमशी समझोता 
केला. फरुकाबादच्या लढाईत खूप मोठा हात मारता येईल या आशनेे आलेला महादजी काहीसा खट टू 
होऊन मढेऱ्याहून परत चफरला, पि भचवष्ट्यकाळात त्याच्या वाढत्या महत्त्वाकाकं्षा त्याला पुऱ्या करावयाच्या 
असल्याने त्याने कसलीही कुरकूर केली नाही. (इभ्रतनामा खंड १, २००) त्यानंतर महादजी आपले सैन्य 
घेऊन नबीगजं येथे चद. १८ नोव्हेंबर रोजी बादशहािी वाट पहात थाबंला. बादशहा चतथे येताि आपल्या 
सैन्याच्या रक्षिाखाली महादजीने त्याला चदल्लीच्या रोखाने घेऊन जाण्यास सुरुवात केली व बादशहा 
म्हिून शहाअलमने चद. ६ जानेवारी, १७७२ या चदवशी चदल्ली राजधानीत मोठ्ा थाटामाटाने प्रवशे केला. 
[डीसी. सीपीडी : खंड ३, क्रमाकं : ६९५, ७१७, ८१२, ८२८, ८८८, ८९५, ८९७; एसपीडी : खंड २९, क्रमाकं ८९, पृ. ३१७–३२१; ऐचतहाचसक 
िचरते्र; खंड ४, पृ. १११.] 
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१३ : णवसाजी कृष्ट्िाचा णवजय : रामचंद्र गिेशाची बडतर्फी : त्याचा पुढील इणतहास 
 

मराठ्ाचं्या उत्तरमोचहमेतील आपापसातील झगड्याच्या दुदैवी कहािीिा आपल्याला आता शवेट 
करावयािा आहे. १० फेरुवारी, १७७१ या शुभचदनी मराठ्ानंी चदल्लीवर ताबा चमळचवला या अभतूपूवय 
बातमीने पुण्यनगरीतील पेशव्याचं्या दरबारात आनंदी आनंद झाला. चद. २ ऑगस्ट, १७६० रोजी 
सदाचशवराव भाऊंनी चदल्ली काबीज करण्यािा प्रयत्न केला होता, त्यात त्यानंा अपयश आले होते. या नव्या 
चवजयाने पाचनपतिा तो कलंक धुवनू चनघाला. या महत्तम चवजयािे श्रये चवसाजी व कशदे यानंाि देण्यात 
आले. पुण्याहून पाठचवण्यात आलेला पेशव्यािंा हुकूम चदल्लीस २६ एचप्रल रोजी येऊन थडकला. त्यानुसार 
कहदुस्थानातील मराठ्ाचं्या सैन्यािे आचधपत्य चवसाजी कृष्ट्ि याजकडे सोपचवण्यात आले. व त्याने रामिदं्र 
गिेश यािा अचधकार चमळचवला. अवमाचनत झालेला रामिंद्र गिेश दुःखद मनस्स्थतीत चदल्लीच्या वशेीबाहेर 
पडून दख्खनकडे येण्यास चनघाला. पि वाटेति त्याला फचरदाबाद येथे थोपवनू धरावे, या उदे्दशाने 
होळकर व कशदे यानंी आपल्याकडील उच्चपदस्थ अचधकाऱ्यानंा मुद्दाम पाठचवले, व रामिंद्र गिेशिे मन 
वळवनू त्याला परत घेऊन येण्याबाबत प्रयत्न करण्यास साचंगतले. रामिदं्र गिेश त्यानंा म्हिाला, “कशदे 
काय, होळकर काय, कुिाशीि माझे वैर नाही. मी दख्खनमध्ये परत जातो आहे यािे कारि चवसाजीने 
मला पेशव्यािंा हुकूम दाखचवला नाही म्हिनू. माझी अवहेलना करूनि तो मला परत जायला सागंत आहे. 
जर हे दोघे सरदार व खुद्द चवसाजी जातीने येथे आला व त्यानंी मला परत चफरण्याबद्दल गळ घातली तरि 
मी परत चफरेन.” असे म्हिनू तो पढेु िालू लागला, पि तो पालवालला जायला चनघाला व त्यानंतरि 
त्याच्या म्हिण्याप्रमािे करण्यात आले. 
 

हा सगळा बनाव पार पडल्यानंतर चवसाजी चवलक्षि संतापला. त्याने चदल्ली सोडली आचि खाजगी 
स्वारासंमवते यमुना पार करून गाचझयाबादला जाऊन पुढे िालू लागला [२२ मे १७७१ च्या सुमारास]. 
अशाप्रकारे मराठ्ाचं्या या कूटप्रमेयाला एक नवाि चतढा बसला व त्याचं्या सरदारातं नव ेनव ेगट तयार 
झाले. चवसाजी कृष्ट्ि हा एकाडंा चशलेदार म्हिून पूियपिे बाजूला पडला. कशदे व होळकर यानंी रामिदं्र 
गिेशाशी संगनमत केले. चवसाजीच्या छाविीतील पेशव्यािंा अखबरनवीस त्यानंा चलचहतो, “आप आपलेत 
फूट प्रत्येक्ष लौचककात आली. उभयेता मराठे सरदार यासंीही चबघटली आि चदलीिा शाह सोडोन आले. 
हे उभयेता म्हराठे सरदार ज्या कारभारात नाहीत तेव्हा पचरिाम कांही चवसाजीपंताच्या केल्यावर लागत 
नाही. यैसे मनसबेिे वतीने जन बोलतात. रामिदं्र गिेशाकचरता या उभयेतासंी चवरुध चवसाजीपंतानी 
धरचलया फळ नाही.” [एसपीडी : खंड २९, क्रमाकं : २६५, २६६, २६८, २६९, २७२, डीसी. सीपीसी : खंड ३, क्रमाकं ८१०, ८१२.] 
[एसपीडी : २९, क्रमाकं : २६५, २६६, २६८, २६९, २७२] महादजी व तुकोजी या दोघानंाही 
कहदुस्थानातील मराठासेनेिे सवोच्च अचधकार पुन्हा एकदा रामिदं्राला द्यावयािे होते; पि चवसाजीने 
चदल्लीच्या चकल्ल्यावरील आपली पकड घट्ट ठेवली व पेशव्यािंा हुकूम यावा म्हिून आपले पत्र आपल्या 
प्रचतस्पध्याबरोबरि त्याचं्याकडे रवाना केले. 
 

पेशव्याकंडून त्याला उत्तर आले त्यात आपल्या आधीच्या हुकुमािी अवज्ञा करून रामिंद्र गिेश 
याला मोठा करण्याच्या बेअदबीबद्दल दोन्ही मराठा सरदारािंी कडक कान उघाडिी केली होती. त्यामुळे 
चवसाजीिी बढतीच्या जागेवरील नेमिकू पकी झाली. त्यानंतर फारशी कागदपत्रात चवसाजीिा उल्लखे 
‘पेशवा’ या जराशा िमत्कृचतपूिय उपाधीनेि केलेला आढळून येतो. ‘पेशवा’ म्हिजे मराठ्ािंा उत्तरेकडील 
सवोच्च प्रमुख. 
 



 
अनुक्रमणिका 

चबच्चारा रामिदं्र गिेश! दिके खािाऱ्या िेंडूसारखा इकडून चतकडे टोलचवला गेल्यावर अखेरीस 
दख्खनकडे येण्यासाठी त्याने चदल्ली सोडली [१० सप्टेंबर, १७७१]. आपल्यानंतर येिाऱ्या वचरष्ठािे हुकूम 
मानू नयेत म्हिून चशलेदाराचं्या एका तुकडीला थोडेफार चफतचवण्यािा प्रयत्नही त्याने केला. हे चशलेदार 
त्यानंतर काही मचहने चदल्लीबाहेर सीताराम सराईत तळ टाकून होते. त्यानंा त्याचं्या पगारािी थकबाकी 
दण्यात आल्यानंतर एचप्रल १७७२ मध्ये त्यानंी आपला हट्ट सोडला. रामिदं्र गिेशािा हाही बार फुसका 
चनघाला. 
 

त्यानंतर चवसाजी कृष्ट्ि, मराठ्ाचं्या कहदुस्तानातील लष्ट्करािा सवोच्च अचधकारी झाला. त्याला 
कुिीही प्रचतस्पधी उरला नाही. पि कशदे वा होळकर याचं्यासारख्या तालेवार धुरंधरावंर हुकमत िालवावी 
ककवा राष्ट्रकायासाठी त्याचं्यात एकजूट घडवनू आिावी एवढी ताकद त्याच्याजवळ नव्हती त्यािा पचरिाम 
असा झाला की, मराठ्ाचं्या उत्तरकडील राजकारिात कधीही न संपिारा बेबनाव उत्पन्न झाला. कशदे 
आचि होळकर यानंी आपापल्या इच्छेनुसार वगेवगेळी वाटिाल सुरू केली व राष्ट्रीय चहताच्या दृष्टीने 
दोघानंाही मान्य होईल असे धोरि आखिे शक्य झाले नाही. थोडक्यात सागंायिे तर आपली वाटिाल 
स्वतंत्र ठेवनू बादशहािा आपल्यावर अचधकाचधक चवश्वास कसा बसेल, हाि मागय महादजीने गुपिूप 
अनुसरला. याउलट झचबताखानाला पाकठबा देऊन आपल्या लष्ट्करी सामर्थयािे प्रदशयन केल्यामुळे 
होळकराने शहाअलमिा राग ओढवनू घेतला, तर चवसाजी कृष्ट्ि हा चदल्लीच्या उत्तरेकडील प्रदेश जास्तीत 
जास्त आपल्या हुकमतीखाली कसा येईल याि काळजीत राचहला. [पाचनपत शहराबाहेर एक छोटेसे देऊळ आहे. त्या 
देवालयातील आवारात चशलेवर खोदलेल्या फाशी भाषेतील मजकुरावरून, सदर देऊळ रामिंद्र गिपत यािा पुत्र राव रघुनाथ याच्या अमदानीत 
११८५ ए–एि. (१७७१ इ. सन) मध्ये चवसाजीिा मुलगा मचहपत याने बाधंले असावे असे चदसते. देवालयात मराठ्ािें लाडके उपास्य दैवत श्री 
दत्ताते्रय यािी सुबक प्रचतमा आहे.] 
 

रामिंद्र गिेश पुण्यात आला तरी त्यािा क्रोध शमला नव्हता. आपली पदावनती केल्याबद्दल 
आपल्या धन्यावर तो जळफळत होता. पेशव्याचं्या चवरुद्ध जनतेिी सहानुभतूी आपल्याला चमळावी व 
पेशव्यावंर चतिा राग व्हावा म्हिून त्याने सवयसंगपचरत्याग करण्यािी धमकी चदली. मुसलमान धमातील 
फकीरं होण्यािी क्लृप्ती अनुसरली. त्याने कमरेभोवती एक फडके गंुडाळले, अंगावर अन्य वस्त्र ठेवले 
नाही. हातात फकीरािा कटोरा घेतला व अशा अवस्थेत पुण्याच्या रस्त्यातून डाळ-तादुंळािी भीक मागत 
तो दोन चदवस भटकला. रामिंद्र गिेशाच्या कल्पनेप्रमािे लोकानंा पेशव्यािंा राग आला नाही उलट या 
मूकनाट्याने त्यािंी भरपूर करमिूक झाली. [जुलै, १७७२. खरे, खंड ४, पत्र क्र. १९०४] 
 

अशाप्रकारे जनतेत आपले हसे करून घेऊ नये म्हिनू पेशव्यानंी त्याला कडक ताकीद चदली. 
रामिंद्र मात्र “एक ना एक चदवस दुदैंवाच्या फेऱ्यात सापडून चवसाजीला चदल्लीच्या अचधकाऱ्याच्या 
जागेवरून दूर व्हाव े लागेल व मग ती जागा आपल्याला चमळेल” असे एक गोड स्वप्न चकत्येक चदवस 
उराशी बाळगून होता. 
 

पि त्यानंतर थोड्याि चदवसात नोव्हेंबरमध्ये माधवरावाला मृत्यूने अगदी तरुि वयात गाठले. 
त्याच्यामागनू त्याच्या जागेवर आलेल्या पेशवा नारायिरावािा दहा मचहन्याच्या कालावधीनंतर खून झाला. 
त्या बदलत्या पचरस्स्थतीने रामिंद्र गिेशािे गोड स्वप्न धुळीला चमळाले. उत्तरेत राहून चवसाजी कृष्ट्िाने 
अमाप संपत्ती चमळचवली. ती त्याने पुढे १७७४ मध्ये पेशव्याचं्या गादीसाठी जो सघंषय सुरू झाला त्यात 
आपला पोकशदा राघोबा दादा यािा पाठपुरावा करण्यात खिय केली. 

—  
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प्रकरि २७ वे 
 

णदल्लीतील घडामोडी व रोणहल्याणंवरुद्ध मोणहमा 
 
१. पुन्हा सत्तारूढ झालेल्या बादशहासमोरील कणठि कामणगरी 
 

शहाअलमने बादशहा म्हिनू चदल्ली राजधानीत पुन्हा प्रवशे केला, त्या नंतरच्या दुसऱ्या चदवशी 
भगवान सहस्ररश्मीने नव्या चदवसास सुरवात केली ती, या नगरीतील सावयचत्रक आनंदोत्सव पहावयास 
चमळावा म्हिनूि यातं शकंा नाही. सवय चदल्लीकरािंी अंतःकरिे उत्साहाने ओसंडून गेलेली आचि त्यात हा 
चदवस म्हिजे पचवत्र शव्वाल मचहन्यािा पचहला चदवस. या आधीच्या मचहन्यातील तीस चदवस िालू 
असलेले रोझे व नमाज सपंले होते. ईदिा सि सुरू झाला होता. मचशदी, हमरस्त्यातले सावयजचनक िौक 
व घर चन घर ईदच्या मंगल वातावरिाने भारले गेलेले. शब्बाल मास, ईदिा सि व बादशहािे 
राजधानीतील पुनरागमन या तीन पचवत्र घटनाचं्या सुखद संगमाने सवय थरातील जनतेच्या आनंदाला 
उधाि आले नसते तरि नवल. खऱ्याखुऱ्या बादशहाच्या हातात सत्ता आल्याने शासन काययक्षम होऊन 
गतवैभवाला पनु्हा उजाळा चमळेल, त्यात भर पडेल, राजवाड्यात व दरबारात होिारे शाही समारंभ, 
त्यासाठी होिारा प्रिंड खिय व दानशूर बादशहािे हातिी खैरात, हे सवय याि देही याि डोळा पुन्हा 
पहावयास चमळेल अशी आशा जनतेच्या मनात नव्याने पालवली असली तर ते िूक नव्हते. राजधानी 
चदल्लीने एक तप सत्यानाश, प्रदेशच्या प्रदेश उजाड होिे, भीषि दाचरद्र्य, अवहेलना, यािंाि भयकारी 
अनुभव घेतला होता. बादशहा हद्दपारीिे चजिे जगत असताना या शहराला जे हाल सोसाव ेलागले होते, ते 
संपले होते आचि कहदुस्थानिी राजधानी म्हिून चदल्ली शहर पुनश्च चदमाखाने तळपू लागेल अशी शक्यता 
चनमाि झाली होती. 
 

बादशहा मात्र जनतेच्या या इच्छा-आकाकं्षा पूिय करण्याच्या पचरस्स्थतीत नव्हता. या नव्या 
पचरस्स्थतीशी कसे जमवनू घ्यायिे, हे त्यािे त्यालाि कळत नव्हते. त्याच्या चतजोरीत नाण्यािंा खडखडाट 
होता. बरािसा मुलुख बळकावला गेलेला, सरकारी इमारतीतील सवय सामानसुमान पळचवण्यात आलेले, 
तर भाडंारातील िीजवस्तूिी केव्हाि वाट लागलेली. सावयजचनक इमारतींिी डागडुजी झाली नव्हती. 
चकल्ल्यातील तटबंदीला भगदाडे पडली होती. भरीत भर म्हिून बादशहाला प्रिंड कजय झालेले. चदल्लीस 
परतण्यासाठी फौजेिे साहाय्य हव ेम्हिून गेले दहा मचहने त्याने खूप मोठा फौज फाटा गोळा केला होता. 
या फौजेतील चशपायािें पगार खूप चदवसात न चदल्याने ती थकबाकी बरीि वाढली होती. एवढ्याने तरी 
भागत होते का? नाही! शब्द चदल्याप्रमािे मराठ्ानंी त्याला चदल्लीत आिनू गादीवर बसचवले. यासाठी 
त्यानंी बादशहाकडे खूप मोठी रकम माचगतली होती. ती कोठून उभी करायिी या काळजीने तो बेजार 
झाला होता. म्हिजे १७७२ च्या जानेवारी मचहन्यात दुसरा शहा अलम सते्तवर आला तेव्हा त्याच्या समोर 
कचठि असे जर कोिते पचहले काम असेल तर ते म्हिजे चवस्कचळत झालेल्या साम्राज्यावर चनयतं्रि ठेवनू 
त्यािी घडी नीट बसचविे. पि खचजना चरता झालेला आचि मुलूख बंडखोरानंी बळकावलेला. हे बंडखोर 
आपल्या सैन्याच्या जोरावर आपापल्या मुलुखात दीघयकाळ आपली सत्ता चटकवनू होते. त्याचं्या जवळ भकम 
पैसा व आधीच्या कतृयत्वािा दबदबा होता. 
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२. णदल्ली दरबारातील कारभारी 
 

आपली सत्ता बळकट करायिी तर उच्चपदी ज्यािी चनयुक्ती करावयािी तो मािूस तसाि 
कतयबगार हवा. त्या दृष्टीने या अवघड कामचगरीसाठी या तरुि बादशहाच्या भोवतालिे वातावरि कसे 
होते? माजी वझीर गाझीउचद्दन इमाद उल्मुल्क यािे बादशहाशी पटत नसे. तो दख्खनमध्ये चनघनू गेल्याने 
त्यािा उपयोग नव्हता. शुजाउद्दौला हा नव्याने नेमलेला वझीर. हे महाशय बहुधा चदल्लीत नसत. आपल्या 
ताब्यातील मुलुखात आिखी भर पडून आपली जहागीर हे एक मोठे राज्य कसे करता येईल, याि 
चवविंनेत तो असे. तसे त्यािे प्रयत्नही िालू असत. वचझराच्या जागी सल्लागार म्हिनू नेमावयािा मािूस हा 
वय व अनुभव याने पचरपक्व हवा. तशी कोितीही व्यक्ती बादशहाच्या नजरेसमोर नव्हती. बादशहा स्वतः 
हद्दपारीिे चजिे एक तप जगला होता. त्या अवधीत नाव घेण्यासारखे जे राजकारि कुशल लोक त्याच्या 
भोवती होते त्यात मुनीरउद्दौला, सैफुचद्दन महमदखान व चहसमउद्दौला हे महत्त्वािे. तरी हे सगळे ‘गोष्टी 
सागेंन युस्क्तच्या िार’ याि पंथातले. याचं्यापकैी कोिातही राज्यकारभारािी वा मुलुखचगरीिी कुवत 
नव्हती. गरज भासेल त्यानुसार इंग्रज वा मराठे याचं्याकडे जाऊन साहाय्य देण्याबाबत त्याचं्याशी बोलिी 
करावी, या कामातील चनपिु राजदूत एवढीि त्यािंी पात्रता. चवकलागं राजसते्तला पनु्हा पूवीच्या वैभवाप्रत 
नेण्यासाठी जी ताकद व योग्यता लागते त्यािीि त्याचं्याचठकािी नेमकी उिीव होती. त्यामुळे स्वाभाचवकि 
बादशहा चदल्लीस सत्ताधारी झाल्यावर ज्येष्ठ कारभारी म्हिून नेमिूक करताना ही नाव ेआपोआप वगळली 
गेली. 
 

बादशहा पुन्हा सत्तारूढ झाला तेव्हा त्याच्या दरबारात दोन मािसे अशी होती, की जी पढेु फार 
मोठ्ा जागेवर जायिी होती. या दोन व्यक्तींत आपापसात दीघयकाल वैमनस्य होते. एका अथीं बादशहािे 
हे फार मोठे दुदैव. शहाअलमिी मािसािंी पारख करण्यािी पात्रताही इथे उघडी पडत होती. चमझा 
नजफ खान व अबदुल अहद खान याि त्या दोन परस्परचवरोधी शक्ती. या पैकी एकाने बादशहा चदल्लीस 
परत आल्यावर त्याच्या अकरा वषांच्या कारकीदीत धीमेपिा व अिूक चनियय घेण्यािी पात्रता या गुिावंर 
बादशहािा सवयश्रेष्ठ मागयदशयक म्हिून नाव चमळचवले. राजकीय रंगमंिावरील एकमेव सूत्रधार हे स्वतःिे 
वैचशष्ट्ट्य चनर्मववाद कायम ठेवले. कालातंराने साम्राज्य नाममात्र राचहले, बादशहा चनयतीच्या हातातील 
बाहुले बनला; त्या आधीच्या काळात शूर सेनानी व राजकारिपटू म्हिनू वर उल्लेचखलेल्या व्यक्तीनेि 
चदल्लीिी शान कायम राखली. ही व्यक्ती म्हिजे नजफ खान; मध्ययुगीन भारताला इरािकडून चमळालेला 
अखेरिा नजरािा. या गुिी-मािसािी कारकीदय अवघी अकरा वषांिी. त्यातील आठ वषे दरबारातील 
नालायक मत्सरग्रस्ताशंी झगडण्यात गेली. नजफ खानिे गुि व त्यािी योग्यता बादशहाने आधीि जािली 
असती तर ते देश व खुद्द बादशहा या दोघाचं्याही दृष्टीने अचधक कल्यािािे झाले असते. मािसाला 
सवयसाधारि आयुष्ट्य असते तेवढे जरी नजफ ला लाभते तरी पुष्ट्कळ होते. हा गुिी मािूस वयाच्या अवघ्या 
पंिेिाचळसाव्या वषी कालवश झाला. 
 
३. णमझा नजफ िान : त्याचा पूवेणतहास 
 

चमझा नजफ खान [इमाद–उस–सादत : १०८, १०९, २९; णसयार : खंड २; ३१७–३२७; खंड ३; ८९; इब्रत : भाग १; ११९, 
१४९–१७८; मुन्नालाल : ८७, १०६, १२७; ब्रमू : ३८१, ५०२–५३१ आचि सीपीसी : खंड १; २३४२–२६८८; खंड २; क्रमाकं : ८४०; खंड ३; क्रमाकं 

: ११२, १६४, ८३०; खंड ४; क्रमाकं : ४७३.] हा उच्चकुलीन इरािी वशंातला. या घराण्याच्या प्रमुखाला मेसद येथील 
गुरु इमाम अचल–अल–्चरझा याच्या कबरस्तानच्या चकल्ल्या जवळ ठेवायिा मान होता. तसेि या 



 
अनुक्रमणिका 

घराण्यातील एकाहून अचधक पुरुषािें चववाह सफवी राजाचं्या मुलींशी झाले होते. अशा या उच्च इरािी 
वशंात १७३७ मध्ये इस्पहान येथे नजफ िा जन्म झाला. त्यािी बहीि ही सफदरजंगिा मोठा भाऊ चमझा 
मुहसान यािी बायको. सुरुवातीस नजफ ने आपल्या बचहिीिा सावत्र मुलगा महमद कूलीखान (याला 
सगळे चमझा कुिक या नावाने ओळखीत) याच्या हाताखाली नोकरी धरली. त्यावळेी महमद कूलीखान हा 
बादशहाच्यावतीने अलाहाबाद येथील चकल्ल्यािा मुख्य चकल्लेदार म्हिून काम पहात होता. त्यािा पचहला 
िुलतभाऊ शुजाउद्दौला, त्यािा मनस्वी दे्ष करी. शत्रूनी अलाहाबादिा चकल्ला कजकून घेतला व 
महमदकूलीला कैदेत टाकले. (एचप्रल १७५९) पुढे जानेवारी, १७६१ मध्ये शुजाउद्दौलाने त्याला ठार 
मारले. आपला भािा व पोकशदा महमद कूली याच्या खुनाच्या लफड्यात आपि अकारि गंुतून पडू या 
भीतीने तरुि नजफ नेसत्या वस्त्राचनशी पळाला व बंगालमध्ये गेला. नबाब कासीमअलीने त्याला आपल्या 
िाकरीत घेतले आचि तीन लाख रुपये देऊन सैन्य उभारण्यास साचंगतले. या नबाबाच्या नोकरीत 
असतानाि उंधानाला येथे आपल्या सैन्यासह ऑगस्ट १७६३ मध्ये नजफखान बंगाली सेनेस चमळाला. तेथे 
त्याने आपल्या आवशेयुक्त वािीने त्या सैचनकाचं्या चठकाििी चनस्ष्ट्क्रयता व आळस झटकून काढला व 
मीरजाफरिे सैन्य ज्या खंदकावर खडे होते त्यावर हल्ला करून आपले कतृयत्व चसद्ध केले. त्यानंतर 
कासीमअलीबरोबर तो बुंदेलखंडात गेला. बुंदेलखंडिा राजा कहदूपत याच्याकडून खंडिीिी रकम यायिी 
होती. ती वसूल करण्यासाठी शुजाच्या सागंण्याप्रमािे कासीमअलीने ही मोहीम हाती घेतली होती. या 
मोचहमेत पराभव झाल्याने कासीमला परत जाव ेलागले. नजफखान मात्र बुंदेलखंडाति राचहला. तेथील 
राजघराण्यातील पुरुषातं नेहमी अंतगयत हेवदेाव ेसुरू असत. जो जास्त पसैा देई त्याच्याकडून नजफ त्या 
राजघराण्यातील िकमकीतून भाग घेई. ‘आपले सैन्य घेऊन ये व इंग्रजाचंवरुद्ध लढण्यात मला मदत कर’ 
असे शुजाउद्दौला याने त्याला चलचहले. त्याि वळेीं इगं्रजसेनानी मन्रो व कारनॅक हे त्याला चनरचनराळी 
आचमषे दाखवीत होते. नजफने शुजािा पक्ष सोडावा, इतकेि नव्हे तर, चवश्वासघाताने त्याच्यावर हल्ला 
िढवावा व आपल्या पक्षास याव ेम्हिून १७६४ च्या मध्यापासून इंग्रजािें प्रयत्न िालू होते. ऑक्टोबर, १७६४ 
मधील बक् सारच्या लढाई-पयंत नजफ ने काहीि हालिाल केली नाही. बक् सारच्या लढाईत पराभव 
झाल्याने शुजा पळत सुटला. इंग्रज या पढेु कजकीत जािार होते, यािे भारतीय जगतात चदसलेले हे 
प्रात्यचक्षकि होते. 
 

त्यानंतर मात्र नजफ ने बादं्याहून त्वचरत कूि केले व जानेवारी, १७६५ मध्ये तो इंग्रजानंा चमळाला. 
इंग्रजािंी छाविी त्यावळेी अलाहाबाद नचजक होती. जाताना वाटेतील स्थाचनक महसूल अचधकारी व 
व्यापारी याचं्याजवळच्या सपंत्तीिी त्याने मनसोक्त लूट केली. कहमतबहाद्दरिा खचजना, घोडे, तंब ू
अिलगढमधील त्यािी इतर सवय साधनसामग्री यािंीही लूटमार करून ते सवय त्याने स्वतःकडे ठेवले. 
महमद कूलीखानच्या हाताखाली असताना काही चदवस तो अलाहाबाद येथे होता. त्यावळेी त्याला तेथील 
स्थाचनक चठकािे व पचरस्स्थतीिी माचहती झालेली होती. त्यािा फायदा घेऊन चकल्ल्यातील कमजोर जागा 
कोित्या हे त्याने इंग्रजानंा दाखवनू चदले. त्यामुळे इंग्रज तो चकल्ला लवकर घेऊ शकले (११ फेरुवारी, 
१७६५). ह्यानंतर इंग्रजानंी मे मचहन्यात मल्हारराव होळकराशंी दोन हात केले, तेव्हाही नजफ हा 
इंग्रजाचं्या बाजूने लढला. त्यावळेी तो फ्लेिर समवते होता. नजफ बद्दल इंग्रजानंा चदवसेचदवस जवळीक 
वाटू लागली. त्यािा त्यानंा िागंलाि उपयोग झाला. इंग्रजफौज अकजक्य खरी, तरी त्याचं्याजवळ 
घोडदळ नव्हते. शत्रूवर बधेडक िालून जािे त्यानंा जमत नसे. नजफच्या घोडदळाने इंग्रजाचं्या फौजेतील 
ही मोठी उिीव भरून काढली; इंग्रज अचधक समथय बनले आचि म्हिूनि १६ ऑगस्ट, १७६५ रोजी 
अलाहाबाद येथे जो तह झाला, त्यानुसार इंग्रजानंा बंगालिे चदवािी हक चमळाल्याने त्यानंा बादशहाला 



 
अनुक्रमणिका 

प्रचतवषीं अ्ावीस लाख रुपये खडिी द्यावी लागिार होती. ‘त्यातलेि दोन लाख रुपये आम्ही तुम्हाला 
देऊ.’ असे लॉडय क्लाइव्हने त्याला आश्वासन चदले. 
 

‘सगळे बादशहािेि, आम्ही नोकर’ अशा नम्रतेने इगं्रजानंी हा सगळा व्यवहार केला. बादशहाच्या 
दरबारात एक अचधकारी म्हिून नजफ काम पहात होता, ते इंग्रजाचं्या सागंण्यावरूनि. त्यािी भचूमका 
शहाअलमच्या दरबारातील इंग्रजािंा चहतकता अशीि होती. इंग्रजानंी चशफारस केली व त्यानुसार 
बादशहाने नजफ ला कुरा चजल्ह्यािा फौजदार म्हिनू नेमले (१७६६). बादशहाच्या कारभारी मंडळात 
इंग्रजाचं्या चहतसंरक्षकािी भचूमका करिारा आिखीही एक जि होता. त्यािे नाव मुनीरउद्दौला. इंग्रजाशंी 
बोलिे करण्याच्याबाबतीत मुनीरउद्दौलाि चवशषे पात्र समजण्यात येत असे. नजफच्या नेमिुकीने त्यािा 
पोटशूळ उठला. ‘आवश्यक तेवढा महसूल नजफ गोळा करीत नाही’ असे त्याने बादशहाच्या मनात भरवनू 
चदले. ते खरे वाटून बादशहाने कुरा चजल्ह्याच्या फौजदारपदावरून नजफिी उिलबागंडी केली (२१ 
फेरुवारी, १७७०). इंग्रज गव्हनयराने नजफ िी बाजू घेऊन त्याच्याबद्दल बादशहाकडे बरीि रदबदली केली, 
त्यािा उपयोग झाला नाही. एक वषाहून अचधक काळ नजफ ला नोकरीचवना व त्रस्त अवस्थेत घालवावा 
लागला. या मुदतीत तो अलाहाबादला होता. नचशबािा हा फेरा पालटला. मे, १७७१ मध्ये बादशहा 
चदल्लीस जाण्यास चनघाला, तेव्हा पनु्हा त्याला बरे चदवस आले. बादशहाच्या अवतीभोवती खूप गदी होती. 
त्यात कतयबगारी व अनुभव या दृष्टीने नजफ च्या पासगंाला पुरेल असा कुिीही नव्हता. साहचजकपिे 
बादशहािे लक्ष गेले ते नजफ कडे. नजफला आपले सैन्य सुसज्ज करता याव े म्हिून बादशहाने त्याला 
पन्नासहजार रुपये चदले. नजफने बादशहाच्या कूि करण्याच्या वाटेत त्यािी पाठ राखली. त्याने 
बादशहािी चनवड चकती अिूक होती हेि चसद्ध केले व बादशहाच्या सैन्यातील सेनानी होण्यास आपि 
सवयथा पात्र आहोत हे दाखवनू चदले. 
 
४. णमझानजर्फचे स्वभावणवशेष 
 

चमझा नजफखानाच्या कारकीदीिा चविार करू लागलो म्हिजे त्याच्या चठकािी असलेले लष्ट्करी 
डावपेिातले प्रभतु्व, त्यािी रिनीती, रिकुशलता, राजकारिातील दूरदृष्टी व त्याच्याजवळ असलेली 
मािुसकी यापंकैी कोित्या गुिािी चवशषे प्रशसंा करावी, यािा संदेह पडतो. या बाबतीत त्याच्या वळेिी 
चदल्ली दरबारातील सरदार मंडळी व साम्राज्यातील माडंचलक राजपतु्र त्याच्या जवळपास येण्याइतक्याही 
पात्रतेिे नव्हते. लष्ट्करी डावपेिाच्या बाबतीत नजीबउद्दौला हा थोडाफार वरिढ ठरू शकेल, नाही असे 
नाही. नजीबउद्दौलाने बलाढ्य शत्रचूवरुद्ध फार मोठ्ा लढाया मारल्या, पि त्यावळेिी पचरस्स्थती वगेळी 
होती. त्याने फक्त परंपरागत अफगाि युद्धतंत्रािा अचतशय पद्धतशीरपिे वापर केला. नजफला मात्र नव्या 
लष्ट्करी युद्धतंत्र चशक्षिािा जो लाभ झाला, ते चशक्षि नजीबउद्दौला यास चमळू शकले नव्हते. नजफला 
इंग्रजाचंवरुद्ध लढाव ेलागले होते. त्या नंतर त्याचं्याि बरोबर त्याचं्या खादं्याला खादंा लावनू तो त्याचं्या 
शत्रूबरोबर लढला. इंग्रजानंी भारतात जे युद्धशास्त्र व तंत्र आिले होते, ते भारतात नवीन होते. काळािी 
पावले ओळखिाऱ्या नजफला त्यािी उपयुक्तता पटली. हे नवीन तंत्र समजावनू घेऊन त्याने आत्मसात 
केले, एवढेि नव्हे तर हे नव ेयुद्धतंत्र व नवी शसे्त्र यािा त्याने आपल्या सैन्यात कुशलतेने वापर केला. त्याने 
बंदुकावंर चवशषे भर चदला व दहा हजार तडफदार चशपायािंी एक पलटि त्याने तयार केली. या 
बंदुकधाऱ्यानंी या बाबतिे खास चशक्षि पाश्चात्याकंडून घेतलेले होते. खूप मोठ्ा प्रमािावर त्याने तोफािंी 
जमवाजमव केली होती. इंग्रजाचं्या पक्षाकडे ओढा असलेले रेने मादेक वॉल्तेर रेनहादय व कॉन्त द मॉदेव 
यासारख्या पाश्चात्य रिधुरंधर सेनानींिी आपल्या लष्ट्करात भरती केली. आचि या दोन शाखानंा त्या काळी 
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कहदुस्थानात सवोत्कृष्ट समजल्या जात असलेल्या मोगल घोडदळािी जोड चदली. नजफने परकीयािंी 
मदत घेतली पि त्याबाबत दौलतराव कशदे जसा परकीयाचं्या हातात असहाय्य झाल्यासारखा झाला होता, 
तशी आपली अवस्था त्याने कधीही होऊ चदली नाही. जुन्या युद्धतंत्रावर कलम केलेल्या या नव्या 
युद्धतंत्रािा सुपचरिाम असा झाला की, जे मराठे, रोचहले व जाट त्यावळेेपयंत कजकण्यास कचठि असे 
समजले जात, ते नजफच्या नवतंत्रचशचक्षत सेनेपढेु एकदम चनष्ट्प्रभ ठरले. नजफच्या हाताखाली काम 
करिाऱ्या त्याच्या सैन्यातील दुय्यम अचधकाऱ्यानंीही हीि प्रथा िालू ठेवली. मात्र ही परंपरा दबॉन्यच्या 
अचधक सुधारलेल्या सेनेशी गाठ पडेपयंत चटकली. तसे म्हटले तर दबॉन्यच्या अचधक सुधाचरत सैन्यालाही 
हार खावी लागली पि ती अन्य शे्वतविींयािंी त्याहून सुधाचरत सेना चतला भेटली तेव्हाि. 
 

राजकारिकुशल पुरुष म्हिनू नजफखान अचधकि मोठा वाटतो. अनेक वळेा चनराशपेोटी येिारा 
वैताग व चवरोधकाचं्या कुचटल कारवाया यामुळे येऊ पहािाऱ्या वैफल्याच्या क्षिीही आपल्या मनावरिा ताबा 
ढळू न देता आपली चित्तशातंी तो कायम ठेवीत असे. त्याच्या या लोकचवलक्षि गुिािंा सुसंस्कृत अशा कटट 
डी मादेव या फ्रें ि चनरीक्षकाला फार आदर वाटे. आपल्या छाविीतून चलचहलेल्या एका पत्रात तो चलचहतो, 
“नजफखानचवरुद्ध दरबारात जी कुचटल कारस्थाने िालू असतात, ती चविारात घेतली म्हिजे आपली 
चित्तशातंी ढळू न देिाऱ्या या थोर मािसाच्या मनोरिनेिे वियन कसे कराव,े तेि मला समजत नाही. अशा 
कारस्थानातील बारीकसारीक तपशीलािीही माचहती त्याला चमळे. आपल्या चमत्रपचरवारात त्यावर ििा 
करून तो आपली करमिूक करून घेत असे. तो म्हिे, ‘भेकडािंी कृत्ये अशीि क्षुद्र असतात. [मॉदेव : जुना द 

व्होयाज : हस्तचलचखत, पृ. २८९ (‘बेंगाल पास्ट ॲन्ड पे्रझेन्ट १९३६’ यात मी भाषातंर केलेले).]” त्याच्या समकालीन सरदारातं 
भावी घडामोडीिा अिकू वधे घेिारा त्याच्या इतका चनष्ट्िात कुिीि नव्हता. स्वतःच्या कतृयत्वावर त्यािा 
पूिय भरवसा असल्याने त्यािा धीर कधी खित नसे. त्यातूनि त्याच्या ठायी चवलक्षि असा संयम आला 
असावा. ‘चदल्लीवर िाल करून जाव ेआचि बादशहाच्या कारभारी मंडळातील अत्यतं खट व कावबेाज अशा 
अबदुल अहदखानला हाकलून द्यायला बादशहाला भाग पाडावे, असा त्याच्या हाताखालिे सहाय्यक 
अचधकारी त्याला वारंवार सल्ला देत. तो सल्ला नजफखान नेहमी धुडकावनू लावी. त्यािे हे वागिे अगर 
आपल्या पराभतू शत्रूंना तो जी वागिूक देई ती, हे त्याच्या वरील गुिािेंि द्योतक होत. चवजय चमळिार 
यािी खात्री झाल्यानंतरही त्याने आपल्या शत्रिूा संपूिय बीमोड करण्यािा प्रयत्न कधीि केला नाही. उलट 
सढळ सवलती देऊन शत्रूशी चमळतेजुळते घेण्याकडे त्यािा कल असे. त्यामुळे मोहीम तर यशस्वी होईि, 
पि मागे धोकाही रहात नसे. शत्रू त्याच्याशी कृतज्ञ राहून त्यािे चहतैषी बनत. अकबरासारख्या श्रषे्ठ 
बादशहानेही अनेक प्रसंगी याि धोरिािा अवलंब केला होता. लढाईत शतू्रिा मुलुख हाती आल्यावर 
तेथील चनरुपद्रवी शतेकरी, व्यापारी व लढाईत भाग न घेिारे इतरेजन यानंा तो मािसुकीने वागवी. त्यािंी 
मालमत्ता व कुटंुबीय यािंा तो संभाळ करी. त्याकाळी आचशयाखंडातील लढायामंधून अशी वागिूक देिे हे 
अपवादात्मकि असे. त्याच्या अंगिा हा गुिसमुच्चय लक्षात घेतला म्हिजे त्यािा मृत्यू झाला, तेव्हा 
प्रत्येकजि का ंहळहळला व सवय थरातील आचि जाचतजमातीतील लोकानंा आपला जवळिा आप्त जावा, 
असे दुःख का झाले, हे समजून येते. 
 
५. नजर्फिान व नजीबउद्दौला : एक तुलनात्मक णववेचन 
 

चदल्लीदरबारातील सवोच्च अचधकारी व शाही सेनेवरील सवयप्रमुख अचधकारी म्हिजे मीरबक्षी म्हिून 
नजफखान काम पहात होता. चदल्लीतील सवय सूते्र हलचविारा तो सवेसवा होता. त्याच्या आधी त्याि 
जागेवर चततकेि अचधकार असलेला नजीबउद्दौला होता. तेव्हा स्वाभाचवकि या दोघाचं्या काययकतृयत्वािे 
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तौलचनक मूल्यमापन करावसेे वाटते. आपल्या कतृयत्वाच्या ऐन बहरात मुसलमानी साम्राज्यािा मुखत्यार 
म्हिून नजीबउद्दौलाने दहा वष ेकारभार पाचहला. त्यािी कामचगरी इतकी प्रभावी व अजोड होती की या 
मुदतीत त्याच्या कामाबाबत कुिा दरबारी प्रचतस्पध्याने व कहदुस्थानातील अन्य मुसलमानी सते्तने र काढला 
नाही. त्यािा हा प्रभाव पडला त्यािे कारि असे. तो एका रोचहला वशंािा प्रमुख होता व अफघाि 
जमातीतील मान्यवर नेता म्हिून सवयसाधारिपिे अचखल कहदुस्थानात ज्ञात होता. तसेि १७६७ पयंत 
(अबदाली) दुरािीशहा अधूनमधून स्वतः हजर राहून त्याला पाकठबा द्यायिा पि बहुतेकवळेा त्याला 
त्याच्या अकजक्य चहतकत्याच्या नावािा व दबदब्यािा आधार चमळत असे. हा आधारािा भाग सोडला तरीही 
असफ जाह चनजाम उल्मुक याच्या चनधनानंतर त्या काळातला कहदुस्थानातील श्रषे्ठ सेनाचधकारी म्हिून 
नजीब उद्दौलािेि नाव घ्यायला हव.े अंतवेदी व रोचहलखंडाच्या वरील भागात त्याच्या मालकीिा 
जहाचगरीिा बराि मुलुख होता. त्या जचमनी पुरेश्या सुपीक व त्यािंी नासधूसही खूपि कमी झालेली. या 
जचमनीतून भरपूर व सतत उत्पन्न चमळे. त्याच्या जहाचगरीिी देखभाल करिारी त्यािी मािसे जचमनीिी 
मशागत व काळजी उत्कृष्ट घेत. साहचजकि नजीबउद्दौला मरि पावला तेव्हा त्याच्याइतका मातब्बर 
धनाढ्य मुसलमान सत्ताधारी उत्तर कहदमध्ये दुसरा कोिीही नव्हता. 
 

मात्र उच्च कुळात जन्म घेतल्यािे काही फायदे नजफखानला चमळाले, ते नजीबउद्दौलाला चमळू 
शकले नाहीत. या रोचहल्याने उमेदीच्या आयुष्ट्यािी सुरवात केली तीि एक गरीब व चनराधार मािसू 
म्हिून; पायदळातील एक साधा चशपाई म्हिनू त्याने आपल्या जीवनाला प्रारंभ केला. पि पुढे केवळ 
गुिवत्ता व आलेल्या सधंीिा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यािी चजद्द या गुिामुंळे सामान्य स्स्थतीतून तो 
चदल्लीच्या साम्राज्याच्या कारभारातील उच्चस्थानापयंत जाऊन पोहोिला. तथाचप नजफखान हा इरािी 
राजघराण्यातील रक्तािा अचभमान सागंिारा आचि अयोध्येच्या नबाब घराण्याशी चववाहसबंंध असलेला 
असा एक चमझा होता. बादशहाच्या दरबारात उच्चपदावर िढताना या महत्त्वाच्या संबधंािा प्रत्यक्षात त्याला 
काहीही उपयोग झाला नाही. या कामी त्याच्या जातभाईंनीही त्याला म्हिावा तसा पाकठबा चदला नाही. 
शुजाउद्दौला हा जातीने इरािी, त्यािा नातेवाइक व ज्याच्यावर त्याने भावासारखा चवश्वास ठेवावा असा; 
पि तोि त्यािा अंतगयत वैयस्क्तक शत्रू होता. नजफखान हा स्वतः सुनी पंथािा, शाही दरबारात त्याला 
स्नेहीसोबती नव्हते शहाजादा अहमद चदल्लीत अचधकारावर असताना सफदरजंग हा वझीर होता. त्यावळेी 
त्याने १७५३ मध्ये अबदालीचवरुद्ध उठाव केला. त्यात सफदरजंगला अपयश आले होते. त्यािा पचरिाम 
असा झाला की, अमीरखान व महमदखान यानंी चदल्ली दरबारात चशया पंथीयािंा जो एक तट उभा केला 
होता, तो पूियपिे चनकालात चनघाला. 
 

नजफिा प्रमुख वैरी अबदुल अहदखान. त्याचशवाय त्यािा दे्ष करिारे आिखी काहीजि 
दरबारात होतेि. हे नृपागंिगत खल, खाजगी बठैकीत नजफखानचवरुद्ध बादशहािे कान फंुकीत. 
बादशहा शहा अलम हा हलक्या कानािा, िंिल व कोत्या मनोवृत्तीिा. वास्तचवक नजफखानने स्वतःला 
बादशहाच्या सेवलेा संपूिय वाहून घेतलेले, बादशहाशी तो सपूंिय एकचनष्ठ. पि बाहेरील शत्रूंशी दोन हात 
करीत असताना त्याला या घरच्या दावदेारानंाही तोंड द्याव ेलागे. या डोकेदुखीचशवाय पैशािी ओढाताि 
तर त्याच्या पािवीलाि पजुलेली. स्वतःच्या प्रिंड सैन्याला वतेन द्यावयािे म्हिजे पीक व महसूल येईल 
अशा जहाचगऱ्या हव्यात. त्याि त्याच्याजवळ नव्हत्या. त्यािा पचरिाम असा होई की, चशपायािें पगार 
अनेकदा थकत व त्याचं्या बंडाळ्यामुंळे एकदा सुरू केलेल्या व यशस्वी होऊ शकिाऱ्या मोचहमा मधेि 
सोडाव्या लागत. 
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६. झणबतािानाची बादशहाणवरुद्ध युद्धाला णचथाविी 
 

चदल्लीच्या तख्तावर शहा अलम पुन्हा आरूढ झाला. आता आपि त्याच्या कारकीदीतील 
नजफखानच्या कतृयत्वािा आढावा घेऊ. 
 

नजीबउद्दौला हा चद. ३१ ऑक्टोबर १७७० रोजी मरि पावला. ही वाता शहाअलमला अलाहाबाद 
येथे समजली. झचबताखान हा मृत मीरबक्षीिा ज्येष्ठ पुत्र. बादशहाने त्याच्याकडे दुखवट्यािा संदेश 
पाठचवला. नुसता संदेशि नव्हे तर आवश्यक तो मानािा पोषाख व अमीर-उल-्उमराव हा चकताबही [गुलाम 

अली : खंड २; २६६, २८३; मुन्नालाल : १२१–१२३; णमस्स्कन : २७२–२७३; डीसी.]. कारि मृत वचझराच्या जागेवर बादशहाला 
झचबताखानािीि मीरबक्षी म्हिून नेमिूक करावयािी होती. झचबताखानाने आपल्या सैन्यासह बादशहाच्या 
रक्षिाथय याव ेव त्याला चदल्लीस घेऊन जाण्यास साहाय्य कराव ेअसा चनरोपही बादशहाने त्याला पाठचवला 
होता. चदल्लीत गेल्यावर बादशहाच्या हातात सत्ता आली म्हिजे साम्राज्यावर सवय सत्ता असिार ती 
झचबताखानािी. यािा अथय जो बहुमान त्याच्या वचडलानंी दहा वष ेसंभाळला होता, तोि त्यालाही चमळिार 
होता. झचबताखान आपल्या वचडलाचं्या जागेवर जािार, त्या दजािा अचधकारी होिार, तेव्हा तसा 
अचधकार चमळाल्याबद्दल द्यावयािी वारसाशुल्कािी रकम त्याने बादशहाकडे पाठवावी, असा चनरोप 
बादशहाने त्याला पाठचवला. चदल्लीच्या पचरसरात असलेल्या सरकारी व बादशहाच्या खासगी खिासाठी 
तोडून चदलेल्या जचमनी तसेि अंतवेदीतील वरच्या भागातील मुलुख यािंी देखभाल गेली चकत्येक वष े
नजीबउद्दौला करीत होता. झचबताखानने त्यािे चहशबे पूिय करावते असे बादशहाने त्याला फमावले, ते िूक 
नव्हते. कारि या मुलुखातील खंडापोटी खुद्द दुसऱ्या शहाअलमच्या कारकीदीत नजीबउद्दौलाने लाखो 
रुपये जमा केले होते. त्यातला फक्त िौथा वा त्यापेक्षाही कमी चहस्सा सरकारी चतजोरीत जमा झाला होता. 
तशा तक्रारीही होत्या. 
 

सुरवातीला तरी झचबताबद्दल बादशहािे मन कलुचषत झालेले नव्हते. बादशहा हद्दपारीिे चजिे 
कंचठत होता तेव्हा नजीबउद्दौलाच्या सैन्यानेि चदल्लीिे रक्षि केले होते, बादशहािी आई व साम्राज्यािा 
भावी वारस यािंा संभाळ केला होता. नजीबउद्दौला अगर झचबताखान याचं्याचवरुद्ध बादशहाने वागाव ेअसे 
त्या दोघानंीही काही केले नव्हते. चशवाय हद्दपारी जीवनात बादशहाजवळ स्वतःिे सैन्य नव्हते, त्यािी तशी 
ताकदही नव्हती. बादशहा तसा दुबळा आहे हे झचबता समजून होता. यामुळेि बादशहािा चनरोप घेऊन 
येिाऱ्या सरकारी जासुदानंा त्याने काही काळ तसेि चतष्ठत ठेवले व नंतर संतापून काही अपशब्द बोलत, 
नकार देत त्याने त्यानंा घालवनू चदले. मीरबक्षीपदािी वसे्त्र स्वीकारण्यास (२९ चडसेंबर, १७७०) मात्र त्याने 
अनमान केले नाही. अफगाि हे आधीि डोक्यात राख घालिारे, त्यात झचबतािा भर ज्वानीतला 
उद्दामपिा, चवनासायास हाती आलेली अफाट संपत्ती, यािा पचरिाम म्हिजे झचबताखानिे वरीलप्रमािे 
मस्तवाल वागिे…’ असे गुलामअली म्हितो ते खरे वाटते. 
 

त्यानंतर शाही राजकारिातील पात्रप्रसंग, चफरत्या रंगमंिावरील दृश्यापं्रमािे भराभर बदलत 
गेले. ‘आम्ही आपल्याला साहाय्य करावयास तयार आहोत’ असे महादजी कशद्याने शहाअलमला गुप्तपिे 
कळचवले होते. शहाअलमने त्यािे साहाय्य घ्यावयािे ठरवले व कहदुस्थानातील मराठा सरदाराशंी त्या 
दृष्टीने वाटाघाटी सुरू केल्या. चदल्लीतील चकल्ल्यािा ताबा झचबताखानने नेमलेल्या चकल्लेदाराकडे होता. 
मराठ्ानंी सदर चकल्ला बादशहाच्या वतीने आपल्या ताब्यात घेतला. शहाअलमला चदल्ली येथे त्याच्या 
राजधानीत नेऊन सोडण्यासाठी सैन्यािे साहाय्य द्यायिे याबाबत औपिाचरक करारनामाही झाला. 
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त्यानुसार बादशहा चदल्लीच्या रोखाने चनघाला व फरुकाबाद येथे येऊन दाखल झाला. या चठकािी 
शहाअलमने अहमदखान बंगषच्या वारसाकडून खंडिी वसूल केली. शहाअलमला चमळालेला हा पचहलाि 
चवजय त्याच्या सोबत असलेल्या कशद्याच्या सशस्त्र सैन्यामुळेि चमळू शकला. या यशानंतर बादशहाने 
झचबताखानावरही हल्ला करावा, त्याच्याकडून खंडिी वसूल करावी व त्याला आपल्या पायापाशी नमवावे, 
अशी मसलत शाही कारभारी मंडळींनी त्याला साचंगतली. बादशहाने तसे केले नाही. एक तर दोन हात 
करायला तो घाबरला असावा वा झचबताखानाला चडविण्यास त्यािी तयारी नसावी. कारि तसे केल्यास 
झचबतासारखा धनाढ्य रोचहला मराठ्ाशंी हात चमळविी करता व बादशहाला जवळिा असा एकही मािसू 
उरला नसता. 
 

म्हिून चदल्लीला जेव्हा राज्यारोहि समारंभ होईल तेव्हा झचबताखानाने कसहासनासमोर येऊन 
कुर्मनसात करावा व त्या भव्य समारंभास साजेसे नजरािे आिावते असे झचबताला सभ्यपिे चनमचंत्रत 
करण्यात आले. सवय सरदार व माडंचलक राजे यानंी बादशहाच्या इच्छेनुसार योग्य असे वतयन केले. 
झचबताखानने आपला दुराग्रह िालुि ठेवला. काहीही पैसे देण्यािे नाकारले तेव्हा मात्र बादशहाने 
झचबतखानला अद्दल घडवायिे ठरचवले. बादशहाच्या सैन्याच्या पगारािी रकम खूप थकली होती. आपली 
पैशािी अडिि दूर व्हावी म्हिून ‘आम्हाला रोचहल्याचं्या मुलुखात लूटमार करायला परवानगी द्या’ अशी 
सैचनकािंी सतत मागिी होती. त्याचं्या अडििीिा पचरहार करिारा तेवढाि एक मागय होता. एकही चदवस 
फुकट दवडता येत नव्हता. जानेवारी मचहना सुरू झाल्याने थोड्याि मचहन्यानंी नद्यानंा महापूर येिार 
होता; व शाहीसैन्याला नदीपलीकडे जािे कचठि होिार हे चदसत होते. 
 
७. मराठ्ाचंा रोणहल्यावंर हल्ला : रोणहलासैन्याची हरद्ारपलीकडे पीछेहाट 
 

या मोचहमेला तत्काळ तोंड लागले. शाहीसैन्यािे नेतृत्व चमझा नजफखान याच्याकडे होते. 
सोबतीला तुकोजी होळकर, महादजी कशदे व चवसाजी कृष्ट्ि याचं्या आचधपत्याखालील मराठा सैन्य होते. 
या दोन्ही सैन्यानंी अंतवेदीत प्रवशे केला. शहाअलम चदल्लीत येऊन अवघे अकरा चदवस झाले होते, 
तरीसुद्धा चदल्ली सोडून त्याला वरील सेनेमागोमाग चनघाव ेलागले. बादशहाच्या मुकामािे तंबू डेरे, मुख्य 
सैन्याच्या छाविीमागे दहा मलै अतंरावर असत. लोिी, बागपत व गौसगड मागे तो िादंपूर येथे येऊन 
दाखल झाला. िादंपूर [हे िादंपूर (हरद्ार मागावर पाथरी रेल्व ेस्थानकाच्या पूवेस तीन मलैावंर) व िंदीघाट यािंा गोंधळ होऊ नये. 

िंदीघाट हे चठकाि गगंा नदीच्या समोरील काठावर उत्तरेस सात मैलावंर म्हिजे हरद्ारच्या दचक्षिेस एक मलैावर आहे.)] हे गंगानदीच्या 
पचश्चम तीरावर रुरकीगावाच्या बरोबर पूवेस पंधरा मलैावंर आहे. 
 

बिावािा पचवत्रा घेिारा शत्रूही बसेावध नव्हता. स्वतःच्या योजना त्याने काययवाहीत आिल्या 
होत्या. आपला पैसाअडका, कुटंुबकचबला, अन्य रोचहला सरदारािंी कुटंुबीय मंडळी यानंा झचबताखानाने 
सुरचक्षततेच्या दृष्टीने पर्थथरगड (नजीबाबादिा दगडी चकल्ला) येथील चकल्ल्यात ठेवले होते. मदतीसाठी 
चकल्ल्यावर थोडीफार चशबंदीही होती. त्यानंतर आपल्या िार हजार सैचनकासंह त्याने शुक्रताल येथे तळ 
चदला. शुक्रतालच्या चकल्ल्यापासून आपली सेना, त्याने गंगानदीच्या पूवय तीरावर उत्तरेकडे हरद्ारपयंत 
अडतीस मलै अशी चवखरून ठेवली. १७५९ मध्ये आपल्या वचडलानंी जो डाव टाकून दत्ताजी कशदेवर 
घवघवीत चवजय चमळवला, तीि खेळी खेळून चवजयश्री आपल्या बाजूला खेिनू आिायिी, त्यािवळेी 
गंगानदीच्या वरील बाजूस असलेल्या उथळ पात्रातून नचजबाबाद चकल्ल्यात शत्रूिा चशरकाव न होईल अशी 
काळजी घ्यायिी, असा त्यािा दुहेरी डाव होता. त्या आधीच्या सालातील नोव्हेंबर मचहन्यात गोकवदपतं 
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बुंदेले याने अशीि िढाई केली होती, त्यािी पुनरावृत्ती होिार नाही, अशीही झचबता आशा बाळगून होता. 
पि झचबता म्हिजे नचजबखान नव्हे. शुक्रतालला धका न लावता ते तसेि ठेवायिे व गंगानदीच्या वरील 
भागातील उथळ मागातून सैन्यबल एकचत्रत करायिे हे दत्ताजी त्यावळेी चवसरला होता. तशी िकू यावळेी 
करून िालिार नव्हती. चशवाय चनसगयपचरस्स्थतीही मराठ्ानंा अनुकूल होती. पाण्याला थंडीच्या मोसमात 
असिारा उतार होता व गंगामाईिे पािी जास्तीतजास्त उतरले होते. 
 

गंगातीरी पूवय बाजूस अडतीस मलैाचं्या टापूत चजथे चजथे पाण्याला उतार असल्यािे माहीत होते, 
त्या त्या प्रत्येक उताराच्या आसपास खंदक खिून रोचहला सैचनक लढाईच्या पचवत्र्यात उभे होते. पचश्चम 
तीरावर बरोबर त्याचं्यािसमोर मराठा सैचनकही खंदक खिून तयारीत होते. या वळेी मराठ्ानंी गचनमी 
काव्यािा वापर केला व रोचहले अकलेिे खंदक आहेत, हे पुन्हा एकदा दाखवनू चदले. उत्तरेकडे अगदी 
टोकाला हरद्ारनचजक िंदीघाटजवळ नदीपार व्हायिे व शत्रूला चहसका दाखवायिा, हे त्यानंी ठरवनू 
टाकले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यानंी आवई पसरवनू चदली ती अशी, की आपि यापेक्षाही खाली खूप लाबं 
अंतरावर नदी उतरून पलीकडे जािार. शत्रूला तसे वाटाव ेम्हिून त्यानंी आपले काही सैचनक व लष्ट्करी 
साचहत्य िंदीघाटपासून खूप दूर अंतरावर पाठवनू चदले व या महत्त्वाच्या जागेकडे आपले लक्षि नाही असे 
भासवीत आळस व ऐषारामात वळे दवडीत असल्यािे नाटक केले. पचरिामतः रोचहल्यािंा 
िंदीघाटाजवळिा बंदोबस्त एकदम चढला झाला. अशा प्रकारे खरोखरी ज्या चठकािी नदीपार होऊन 
पचलकडे जायिे होते त्या चठकािावरील शत्रूिे लक्ष उडचवण्यात यश चमळचवल्यावर मराठा सैचनकानंी 
आपले घोडे नदीच्या उतारात घुसचवले व पलीकडे िंदीघाटावर जाण्यासाठी ते नदीपार होऊ लागले. 
 

चद. २३ फेरुवारी रोजी सूयोदयापूवी तीन तास मराठा सैचनकानंी िंदीघाट येथील नदीच्या उतारात 
आपले घोडे प्रत्यक्षात उतरचवले व शत्रूच्या नजरेस न पडता प्रवाहातून वाट काढीत ते मधल्याि रेताड 
वाळवटंावर जाऊन पोहोिले. त्यानंतर चतथून पढेु काठावर पोहोिल्यावर हातातं समशरेी घेऊन त्यानंी 
खंदकात असिाऱ्या रोचहल्यावंर तुफानी हल्ला िढवला. हा कावा पचरपूिय होता. तथाचप शत्र ूसावध होऊन 
हातात शस्त्र घेऊन पुढे सरसावला. त्यानंी बंदुका िालवल्या, दारूिे बाि फेकले व पुढे होत हल्लखेोरानंा 
नदीच्या पाण्यात माघार घ्यायला लावली. दरम्यानच्या काळात गंगेच्या पात्रात मधेि बेटासारखी जी रेताड 
जागा होती, त्या चठकािी नजफखान आपल्या उष्ट्रखान्यासह जाऊन धडकला. समोर असलेल्या अफघाि 
सैन्यावर त्याने तोफगोळ्यािंा भचडमार केला. त्या भयकंर गोळीबाराने लढाईिे भचवतव्य चनचश्चत झाले. 
रोचहला सैन्याच्या आघाडीला त्यािंा करमखान रझार व दुसरे िार का पाि सरदार होते. या गोळीबाराला 
प्रथम ते बळी पडले. त्यानंतर रोचहला सैन्य मागे पडले. या वळेेपयंत शाही व मराठा सैन्यािे चमळून दहा 
हजार सैचनक नदीपार झाले होते. सादतखान आचफ्रडी हा आपल्या दोनपािश ेचशपायासंह त्यानंा तोंड देत 
होता. सादतच्या माडंीखालिा घोडा चनसटला, त्याच्या दोन्ही माडं्यातं गोळ्या घुसल्या तेव्हा त्याने घोडा 
बदलला. बऱ्यािशा जखमा झाल्यावरही शक्य होते तोपयंत तो लढत होता. त्याच्या बरोबरिे सैचनक पळून 
गेले. त्यािा भाऊ साचदकखान हा सुद्धा जबर जखमी झाला होता; तरी नजफ खानवर तो बेभानपिे तुटून 
पडला. या जखमी वाघाला घाबरून सवांनीि त्याला वाट मोकळी करून चदली. झालेल्या घावानंी तो 
हैराि झाला होता, रक्त साडंत होते आचि रुचधराने न्हाऊन चनघालेला साचदक, आ ँआँ अशी रिगजयना 
करीत लढति होता. लढता लढता तो नजफखानच्या हत्तीजवळ पोहोिला. त्याच्या वीरगजयनानंी व 
आव्हानानंी दिकलेला नजफ, त्याच्याकडे चवस्मयिचकत होऊन बघू लागला, तेव्हा आपल्या भाल्याने 
ढोशीत साचदक त्याला म्हिाला, ‘िल! तयार आहे मी तुझ्याशी लढायला…!’ दरम्यान नजफखानाच्या 
हौद्यात त्याच्या पाठीमागे जो मािूस बसला होता, त्याने गोळी झाडली आचि शूर साचदक खाली कोसळला. 



 
अनुक्रमणिका 

त्याच्याबरोबरि रोचहल्याचं्या बिावािा अखेरिा आधार संपला, अफघाि सेना भगंली व जीव घेऊन पळत 
सुटली. 
 

युद्धात बरेिसे रोचहला सेनाप्रमुख ठार झाले. त्यािंी मंुडकी कापून ती बादशहाकडे पाठवनू देण्यात 
आली. अली मुहमदखान हा झचबताखानच्या सैन्यातील अचधकारी एकाक्ष होता. जीव वािचवण्यासाठी 
नदीकाठी झाडाआड दडत असताना त्याला पकडण्यात आले. नेहमीप्रमािे बादशहा आपल्या प्रत्यक्ष 
लढिाऱ्या सैन्यापासून दहा मलै मागे तळ टाकून होता. त्याच्या कारकीदीतील पचहलीि चवजयवाता त्याला 
दुपारी चमळाली. या चवजयािे सवय श्रेय नजफ खानला देण्यात आले. चदल्लीच्या शाही राजवटीत 
शहाअलमच्या कारकीदीत नजफखान पुढे सवोच्च पदी चवराजमान झाला, त्यािी ही नादंी होय. “त्याच्यावर 
बादशहाच्या कृपादृष्टीिी सवाथाने खैरात झाली. दोन्ही हातानंी आपली दाढी नजफखानापुढे करीत व ती 
कुरवाळीत शहेनशहा उद गारले, “नजफ, माझी इज्जत तू राखलीस [डीसी : गुलाम अली खंड २; २८४–२९६; मुन्नालाल : 
१२५–१२७; णमस्स्कन : २७६–२७७; इब्रत : भाग १; २०३–२०७; णबहारीलाल : (आय. एच्. क्य.ू १९३५ यात मी भाषातंर केले आहे. पहा : पृष्ठ ६४१ 

व त्यानंतरिी पृषे्ठ).].” 
 
८. झणबतािानचे पलायन : शुक्रतालचा पाडाव 
 

या लढाईत चमळालेला चवजय चनिायक होता. अफघािािंा चवरोध एकाि दिक्यात कोलमडून 
पडला. झचबताखानच्या सैन्यात गोंधळ, भीती व नैराश्य पसरले. नदीच्या उतारावर धरून ठेवलेली प्रत्येक 
जागा सोडून त्यािे सैचनक पळून गेले. पळून जाण्यािी ही लागि शुक्रतालपयंत पसरली. गंगेच्या पूवय 
तीरावर मराठा सैन्याने सपूंिय कबजा बसवला आहे व तेथून रोचहल्याचं्या रहाण्याच्या चठकािाकडे जाण्यास 
त्यानंा कोितीही आडकाठी नाही, ही बातमी झचबताखानला त्याि चदवशी समजली. झचबताखान लगेि 
फैजुल्लाखानाकडे गेला. फैजुल्लाखान हा झचबताखानािा मेहुिा. शुक्रतालच्या चकल्ल्यासमोर आपल्या िार 
हजार चशपायासंह तो तळ टाकून बसला होता. या खानाने लढाई कशी असते हे कधी बचघतलेि नव्हते. तो 
घाबरला आचि शुक्रतालच्या बिावासाठी त्याने सैचनकीसाहाय्य देण्यास नकार चदला. इतकेि नव्हे तर 
त्याि रात्री तो रामपूरला चनघून गेला; चतथे रात्रभर वस्ती केल्यावर आपला कुटंुबकचबला व धनदौलत 
यासह त्याने तराई जंगल गाठले. मात्र पळून जाण्यापूवी आपल्या राजधानीच्या गावाला काडी लावायला 
तो चवसरला नाही. 
 

सवय सगेसोयरे दूर झाले. सैचनकही पळून गेले. झचबताखानािी अवस्था अत्यंत दयनीय झाली. त्या 
रात्री त्याने शुक्रताल सोडले. एका हत्तीवर बसून चनवडक िाळीस चवश्वासू अनुयायासंह आपल्या 
आप्तचमत्रानंा भेटण्यासाठी तो उत्तर टेकड्याकंडे चनघनू गेला. शुक्रताल येथे राचहलेल्या रोचहल्यानंा कुिी 
नेताि नव्हता. त्याचं्यात खूप गोंधळ माजला. सवय लष्ट्कर भीतीने पळत सुटले, बाजारपेठा ओस पडल्या, 
तंबूंना आगी लागल्या. नजीबाबादकडे जािारा गंगेच्या पूवयतीरावरील रस्ता आश्रयाथी अफघाि सरदारानंी 
ओसंडून वाहू लागला. पळून जात असताना हे अफघािसैचनक मोगल स्नेह्यानंा चशव्याशाप देत होते. 
[त्याच्यामुळेि हा पराभव पत्करावा लागला होता.] झचबतािा िलुता अफझलखान हा मात्र शत्रूच्या हातात 
सापडला. 
 

मराठ्ािें हजारो िपळ घोडेस्वार रोचहलखंडातील सुपीक प्रदेशात चनभययपिे स्वैरसंिार करू 
लागले. हफीज रहमत व दंुदीखानिे पुत्र आचि अन्य प्रमुख सरदार आपले सैन्य व बायकामुले यासंह 



 
अनुक्रमणिका 

आश्रयासाठी म्हिनू तराई जंगलात गेले. आपल्या वास्तू व अन्य मालमत्ता केवळ दैवावर हवाला ठेवनू 
त्यानंी वाऱ्यावर सोडून चदली. मराठ्ानंी १७५१ मध्ये सफदरजंगचवरुद्ध छोट्या गाझीउद्दीनला साहाय्य 
केले होते. त्या वळेिा मराठ्ािंा पराक्रम िागंला आठविीत होता; तसेि रोचहल्यािें त्या वळेिे बहुतेक 
प्रमुख नेते मरि पावले होते. हयात होते दोघेजि. पैकी सरदारखान हा मतृ्युपंथाला लागलेला व हफीज 
हा प्रकृतीने ढासळलेला, वयातीत व मुलाचं्या आचि भावाचं्या घरगुती कटकटीने वैतागलेला. 
 

या चवजयानंतर खुद्द बादशहाि शुक्रतालकडे जायला चनघाला. दचक्षिबाजूस गंगानदीच्या 
काठाकाठाने प्रवास करीत चद. १ मािय रोजी तो शुक्रताल येथे दाखल झाला. शुक्रतालच्या चकल्ल्यात लोभ 
धरावा असे काहीही उरले नव्हते. झचबता व त्यािे सैन्य चतथून चनघून गेल्यावर शुक्रतालच्या पचरसरात 
रहािारे गुजर व मेवाती यानंी त्या चबनधनी चकल्ल्यातील मालमते्तिी, मराठ्ानंी कधी केली नसेल अशी 
लूटमार केली. चवजयी सेना तेथे येऊन पोिल्यावर चतला पहायला चमळाली ती उध्वस्त झालेली व 
धुमसिारी घरे. हलचवता येिेि कचठि अशा काही तोफा मात्र चतथे राचहल्या होत्या. तेवढ्याि काय त्या 
मराठ्ाचं्या हाती पडल्या. [डीसी : णमस्स्कन (प्रत्यक्ष हजर होता) २७८–२७९; इब्रत : भाग १; २०७.] 
 
९. पथ्थरगडचा वेढा 
 

पराजय झाल्यानंतर गंगेच्या तीरावरून रोचहले पळत सुटले. त्या वळेी झपाट्याने त्यािंा पाठलाग 
करीत मराठा सेनेने पर्थथरगडला वढेा घातला. नजीबउद्दौला याने बाधंलेला हा चकल्ला त्यािी राजधानी 
नजीबाबाद या शहराच्या पूवेस एक मलै अंतरावर आहे. नजफखानच्या सैन्यानेही या वढे्यात भाग घेतला. 
नचजबाबादच्या पचश्चमेस साधारिपिे िार मलै अंतरावर सहनपूर आचि जलालाबाद या दरम्यान बादशहा 
तळ देऊन होता. चतथून तोही लवकरि वरील चठकािी आला. पर्थथरगडिा चकल्ला िागंलाि दिकट. 
त्यात तोफा आचि दारुगोळा यािंा साठाही भरपूर; पि दािागोटा पुरवठा मात्र पुरेसा नव्हता. जे अफघाि 
सरदार तराई जंगलात दडून बसले होते, त्यािंी बायकामुले या चकल्ल्याति होती. मराठे व गडावरील 
अफघाि याचं्यातं पंधरा चदवस गोळागोळी झाली. अखेरीस वृद्ध चकल्लेदार सुलतानखान शरि येण्यास 
तयार झाला. चकल्ल्यातील चस्त्रया व मुले याचं्या जीचवताला धोका पोहोिू नये, अरलूा धका लागू नये, 
एवढीि त्या वृद्ध चकल्लेदारािी मागिी होती. 
 

मराठा सरदारानंी ही मागिी तत्काळ मान्य केली. चद. १६ मािय रोजी रोचहल्यानंी चकल्ला खाली 
केला. “मराठे चकल्ल्याच्या प्रवशेद्ाराशी उभे राचहले. प्रथम चकल्ल्याबाहेर पडले ते अगदी कंगाल 
अवस्थेतले लोक; त्यािंी सपूंिय झडती घेण्यात येऊन जवळजवळ चदगंबर अवस्थेत त्यानंा हाकलून देण्यात 
आले. गडावरील रचहवाशापंैकी जे पैसेवाले होते त्यांनी आपल्याजवळील सोने, मोती व चहरेमािकानंी 
भरलेले करंडक व संदूका शत्रूच्या हाती पडू नयेत म्हिून चकल्ल्याच्या तटबंदीवरून चकल्ल्याभोवतालच्या 
जलमय खंदकात फेकून चदल्या होत्या. अफघाि सरदाराचं्या अनेक कुटंुबीय चस्त्रयानंा मराठ्ानंी हातही 
लावला नाही. चकल्ल्यातून बाहेर पडल्यावर छाविीनचजक गोरगचरबानंा चनवारा घेण्यासाठी ज्या सोयी 
होत्या, त्या चठकािी त्यानंी आश्रय घेण्यािा प्रयत्न केला. पि …दुदैव असे की मराठा सैचनकानंी 
त्याचं्याबाबतीत जे वदंनीय दाचक्षण्य दाखचवले त्याला लष्ट्करातील उिले, बाजारबिुगे व तुरािी मुसलमान 
यानंी डाबंर फासले. त्यानंी या बायाचं्या अंगावरील नेसती वसे्त्रही चहसकावनू घेतली व त्यानंा ओढीत 
ओढीत ते आपल्या तंबतू घेऊन गेले.” या दुदैवी चस्त्रयानंा पुढे नजफखानानेि सोडचवले व काही 
चदवसानंंतर आपल्या सैन्याच्या खास संरक्षिाखाली जलालाबाद लुहारी या गावी पाठवनू चदले. 
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जलालाबाद लुहारी मुझफरनगर चजल्ह्यात असून अजूनही ती एक सुरचक्षत अशी अफघाि वस्ती होती. 
[पथरगड : णमस्स्कन २८१–२८२; गुलाम अली : खंड २; २९६ (तुटपुजंी माचहती) मुन्नालाल : १२८; इब्रत : भाग १; २०८–२१०; डीसी : 
णबहारीलाल : (आय. एच्. क्य.ू). 
 
पाचनपत सगं्रामात भाऊच्या छाविीतून ज्या मराठा चस्त्रयानंा रोचहल्यानंी दासी बटकी म्हिून पळवनू नेले होते, त्या चस्त्रयािंी, पर्थथरगड मोचहमेत 
मराठ्ाचं्या चवजयानंतर सुटका करण्यात आली होती या श्री. खरे याचं्या चवधानाला तत्कालीन फारसी व मराठी कागदपत्रातं दुजोरा चमळत नाही. 
चशवाय श्री. खरे हे आपल्या चवधानाच्या पुष्ट्ट्यथय सबळ आधारही देत नाहीत. (४, पृष्ठ : १८८८). 
 
“नजीबाबाद येथील नजीब उद्दौलाच्या थडग्यावरील वैचशष्ट्ट्यपूिय बाधंकामािी मराठ्ानंी नासधूस केली; पि श्री. खरे चलचहतात तसा त्यािा समूळ 
उच्छेद केला नाही” [ॲट चकन्सन : एन्. डब्ल्यू. पी. गॅझेचटअर, ५; ३५२]] 

 
१०. पथ्थरगडलुटीतील मालमत्ता : मराठे व बादशहा याचं्यातील तंटा 
 

पर्थथरगडावर पुरून ठेवलेली मालमत्ता खिून काढायिी व चतथे असलेली अन्य चमळकत ताब्यात 
घ्यायिी यासाठी मराठे चकल्ल्यावर वीस चदवस वास्तव्य करून होते. गडावरील धचनकानंी आपल्याजवळिे 
सोनेनािे खाली खंदकात फेकून चदले, ही बातमी मराठ्ानंा त्याचं्या हेराकंडून समजली. खंदक खूप 
खोल असल्याने त्यातील पािी वाहून जाव े म्हिनू मराठ्ानंी खंदकातून पाट काढला व तो शजेारी 
असलेल्या एका प्रवाहात सोडून चदला. नंतर खंदकात सापडलेली चहरे, मोती, मािके, सोनेनािे यासारखी 
संपत्ती जमा केली. अशाप्रकारे पर्थथरगड चवजयानंतर जी लूट चमळाली, चतिी चवभागिी कशी करायिी, या 
मुद्यावर बादशहा व मराठे याचं्यात वाद चनमाि झाला. ‘मोचहमेच्या सुरुवातीला केलेल्या करारािा 
मराठ्ानंी भगं केला’ असा बादशहाने त्याचं्यावर आरोप केला. बादशहाकडे मराठ्ािें काही चहतशत्र ू
होते. ‘चवश्वासपात्र नसलेल्या मराठ्ानंी झचबताखानािा सवय तोफखाना व संपत्ती चगळंकृत केली. तसेि 
त्यािे हत्ती, घोडे व अन्य मालमत्ताही स्वतःि घेतली. त्यातला नाममात्र वाटा बादशहाला चदला,’ असे 
मराठ्ाचं्या चहतशत्रूंनी बादशहािे कान फंुकले. आर्मथक ओढातािीत असलेल्या बादशहािा त्यावर 
चवश्वास बसला. त्यािी सहनशक्ती सपंली. नंतर या बाबतीत चद. ३ मे रोजी तो व मराठे याचं्यात बोलिी 
िालू झाली. तेव्हा दोन्ही बाजंूच्या मध्यस्थातं एवढी हमरीतुमरी झाली की, मराठ्ातंफे बोलायला आलेला 
मध्यस्थ, संतापून चनघून गेला. दुसऱ्या चदवशी पुन्हा बोलिी करण्यासाठी बादशहाने राजा रामनाथला 
मराठ्ाकंडे पाठचवले. अखेरीस चद. ११ रोजी उभयतात तडजोड झाली ती कशदे याच्या मध्यस्थीने. 
‘पर्थथरगडािी वस्ताभाव चनघाली ती चनमे पातशहास चदली. बाकी राचहली ती सरकारात चनम व चनमे 
सरदाराकडे चदली’. पि हत्ती, रोकड पैसा व जवाहीर यािंी चवभागिी करण्यात आली नाही. ‘पातशा रुपये 
मागता (त) त्यासही दो लाख रुपये द्यावसेारीखे करार जाहला आहे’. पि जी लूट चमळाली होती त्यातला 
हा फारि थोडा भाग होता. मराठ्ािंा एक अखबरनवीस नगीना येथून पाठचवलेल्या चद. ९ मे च्या पत्रात 
चलचहतो, ‘पेशव ेअगर बादशहा याचं्याकडे जमा न केलेले असे, लुटीतील लाखो रुपये मराठा सरदारानंी 
परस्पर चगळंकृत केले. 
 

पेशव े चहशबेािी नोंद व्यवस्स्थत ठेवीत. ही चहशबेपसु्तके अद्यापही नीट जतन केलेली आहेत. 
त्यावरून मराठ्ानंा पर्थथरगड मोचहमेत चकती मालमत्ता चमळाली यािी तपशीलवार व चबनिूक माचहती 
आपल्याला चमळू शकते. या लुटीत चमळालेली नािी आचि सोनेिादंी हीि दहालाख रुपये चकमतीिी होती. 
२२९८ घोडे चमळाले. त्यातले १०४३ पातशहास देण्यात आले. शसे्त्र व दारूगोळा यातं तीन थोर तोफा 
(प्रत्येकीवर नाव असलेली,) चशवाय २ जेजाला, ७ जंबुरे, १८४२ तोफगोळे, १०० दारूिे बाि व ५३० मि 
दारूिी भकुटी होती. [एसपीडी : खंड २९ पृष्ठ ३३७–३४०, ३४३] 
 



 
अनुक्रमणिका 

झचबताखानच्या ताब्यातील जहाचगरीच्या मुलुखािे काय करायिे ह्यावरही वाद होता. पाचनपत, 
सहरािपूर व मीरत येथील सवय सरकारी मालकीिा मुलुख झचबताखानच्या जहाचगरीत होता. पाचनपतच्या 
मोचहमेपूवी या मुलुखातील वसुलीिा हक पूवीच्या पातशहाकडून मराठ्ानंा चमळालेला होता. [प्रकरि १३ 
पोटप्रकरि ८ पहा.] (परंतु बादशहाने सहरािपूर माजी वझीर कमरुद्दीन यािा मुलगा फकरुद्दीनखान 
याला चदलेले आचि अनूपशहर व कनाळ हे कशदे याच्या हवाली केलेले.) ‘आपि शुजाउद्दौलाला दरबारात 
हजर करतो व त्याला आपल्याला साहाय्य करावयास भाग पाडतो’, असे महादजीने बादशहाला आश्वासन 
चदले होते, त्यािा हा मोबदला होता. या चठकािी हेही सागंावसेे वाटते की, स्वतः येऊन वझीर म्हिनू 
शुजाउद्दौल्याने काम पहाव ेयाबाबतिी बोलिी चफसकटली होती. तत्पूवी स्नेहािा प्रकार म्हिून त्याने व 
महादजीने आपल्या पगड्या एकमेकाकंडे पाठचवल्या व पाटीलबावा व सुजादवळे पगडीभाई जाहले. पि ही 
अदलाबदल दोघाचं्याही गैरहजेरीत झालेली. फैजाबादहून कशद्याचं्या छाविीत येऊन दाखल झाले ते 
फक्त शुजािे पागोटेि. स्वतः शुजा आलाि नव्हता. अयोध्येच्या नबाबािा वकील अनुपगीर गोसावी व 
एचलिखान याचं्या समवते महादजीने फैजाबादला जावे, त्याच्या सुरचक्षततेिी हमी द्यावी व त्यानंतर त्याला 
बादशहाच्या शाचमयान्यात हजर कराव,े असे प्रथम ठरले होते. त्यानुसार महादजी चद. ११ ला चनघाला. 
िार मजला मारल्यावर वाटेत चवसाजी कृष्ट्ि व त्यािा कडाक्यािा वाद झाला. शवेटी वैतागून महादजीने ते 
कामि सोडून चदले. अयोध्येिे दोन्ही वकील चनराश होऊन परत गेले. [इब्रत : भाग; २१०; एसपीडी : खंड २९; क्रमाकं 
२७७ (२७० वर पूिय) २७६, २८५; मुन्नालाल : १२९–१३१; गुलाम अली : खंड २; २९७–२९८.] 
 
११. शातंतेसाठी रोणहल्यांची याचना : अटी 
 

युद्धातून पळून गेलेला झचबताखान नानकमातेच्या जंगलात गेला. चतथे छपून राचहलेल्या हफीज 
रहमत व अन्य रोचहले सरदारािंी त्याने भेट घेतली. आपली वचडलार्मजत मालमत्ता परत चमळचवण्याच्या 
कामी झचबताखानाने त्याचं्याकडे मदतीिी यािना केली. कुिीही त्याकडे लक्ष चदले नाही. बादशहािा 
मराठ्ावंर वरदहस्त व या युद्धात तो जातीने हजर, त्यामुळे मराठ्ासंमोर चवरोधात उभे रहायला 
प्रत्येकजि घाबरत होता. अखेरीस वैतागून झचबता शुजाच्या आश्रयाला गेला. शुजा त्यावळेी कॅप्टन 
गचॅरएलसमवते शहाबादला िालला होता. शुजाला नजीबउद्दौलाबाबत फार आदर होता. त्यासाठीि त्याने 
झचबतािे भावासारखे स्वागत केले (१२ मे). त्यानंतर थोड्याि अवधीत हफीज रहमतही गोपामाऊला 
आला व शुजाला भेटला; मग समेटाबाबत बोलिी सुरू झाली. रोचहले आचि मराठे याचं्यातं मध्यस्थ म्हिनू 
शुजा काम पहात होता. हफीज व दंुदीखान युद्धखिापोटी िाळीस लाख रुपये देण्यास तयार असतील तर 
समेट करावयास चवसाजी तयार होता. रोचहले सवयस्वी चनराधार होते. झचबताकडील सवय प्रमुख 
सरदारमंडळी व त्यािें कुटंुबीयही बादशहाच्या ताब्यात, मराठ्ािंा कुिी शत्रूि जाग्यावर नसल्याने ते सवय 
रोचहलखंडात धुमाकूळ घालीत होते. तराई जंगलातल्या चनवाचसत अफघाि लोकात एकाएकी साथीिे 
आजार सुरू झाले व त्यािंी संख्या घटू लागली. ‘रोचहले हाचनमध्येि आहेत. रोज दररोज सेदीडसे 
मरतात. याजमुले कोिी त्याजवळ िाकर नोकर होते तेचह पलोन फरकाबाद वगैरे जागाजागा आले. कोिी 
आहेस त्यास दुखिी लागली आहेत येसे वतयमान आहे.” वरील िाळीसलाखािें खंडिीबाबत अयोध्येिा 
नबाब जामीन राचहला. त्यानंतर मराठ्ानंी रोचहलखंडातून आपले सैन्य काढून घेतले. रोचहले सरदार, 
तराई जंगलातून बाहेर आले. गावाकडे जाऊन प्रत्येकाने आपापला जमीनजुमला ताब्यात घेतला. 
झचबताखानाशी स्वतंत्र समेट करण्यात आला. त्यानुसार नजीबाबाद व सहरािपूर येथील त्यािी जायदाद 
त्याला परत करण्यात आली व त्याच्या बायकामुलािंीही बंचदवासातून सुटका करण्यात आली. [सीपीसी 
खंड ४ क्रमाकं : ६०] 



 
अनुक्रमणिका 

या समेटातील शतींना महादजीिा चवरोध होता. या बाबत तो व चवसाजी याचं्यातील तेढ एवढी 
चवकोपाला गेली की, त्याने आपल्या वचरष्ठािी भेट घ्यायिेि सोडून चदले. मराठ्ािंी ही उत्तर मोहीम 
गोंधळात संपली. त्यानंा खंडिीिी रकम वसूल करता आली नाही. पेशव्यािंा अखबरनवीस २९ मे रोजी 
मोरदाबादहून चलचहतो, “जागजागा मनसबे होऊ लागले. याजकचरता मनसबा चबगडतो यैसा चदसतो. 
सरदार येक चविारे नाहीत. येथील आवस्ता घरोघरच्या मनस्वी आहेत. यास ईश्वर पचरिाम लावील ककवा 
धण्यािे पुण्य समथय आहे; नाहीतरी सवय बरेि आहे. सवास आहंता फार जाली आहे. पैशािे चठकाि नाही. 
(दुसऱ्या एका पत्रात तो चलचहतो) लोक देशास जावयाकचरता घाबरे फार आहे.” 
 

बादशहािी इच्छा चदल्लीस परत जाव े अशी आहे, हे कळताि चवसाजी आचि तुकोजी यानंी 
त्याच्यावर असा दबाव आिला की, त्याने चदल्लीस न जाता अलाहाबादेस जाव.े बंगाल आचि चबहार प्रातं 
इंग्रजाचं्या ताब्यात आहेत. त्याचं्याकडून जुनी येिे असलेली खंडिी वसूल करावी व शुजालाही खंडिीिी 
रकम बादशहालाि देण्यास भाग पाडाव.े पि आपले लष्ट्करी सामर्थयय अपुरे आहे हे बादशहा जािून होता. 
स्नेही म्हिचविाऱ्या मराठ्ाबंद्दलही त्याला चवश्वास वाटत नव्हता. या बाबतीत नजफखान हा त्यािा मुख्य 
सल्लागार. इंग्रजाकंडून त्याला चनयचमत तनखा चमळे. चशवाय १७६३–६५ मध्ये चरचटश सैन्याच्या कतृयत्वािा 
त्याला प्रत्यक्ष अनुभव होता. महादजी कशदे यानेही नजफिेि म्हििे उिलून धरले. तेव्हा शवेटी चदल्लीला 
परत चफरायिे हाि चनियय बादशहाने नकी केला. एक चदवस चवसाजी व तुकोजी हे दोघेही बादशहािा 
नायबवझीर चहसामुचद्दन याच्याकडे गेले व पूवेकडील प्रातंावर िालून जाव ेम्हिून त्या दोघानंीही त्याच्यावर 
जवळ जवळ जबरदस्ती करायला सुरुवात केली. हा वाद इतका चिघळला की, दोन्ही बाजूिी मािसे 
हातात शसे्त्र घेऊन लढण्यासाठी तयार झाली. शवेटी बादशहा स्वतः मधे पडला व हा झगडा चमटला. 
सावधचगरीिा उपाय म्हिून जरूर पडलीि तर स्वतःच्या रक्षिासाठी त्याने नजफखानािी फौज तयार 
ठेचवली होती. त्यानंतर मराठ्ािंा राग थंड झाला व त्यानंी परत जाण्यािे मान्य केले. [डीसी : एसपीडी : खंड 
२९; क्रमाकं : २७१, २७६; मुन्नालाल : १२९-१३१; चबहारीलालिे ‘लाइफ ऑफ नजीबउद्दौला’ (मी, आय. एि. क्य,ू १९३५ यात भाषातंर केलेले) 
पहा : इब्रत : भाग १, २१०–२११; णमस्स्कन २८२; डीसी : एसपीडी : खंड २९; पृ. ३२६–३२८.] 
 
१२. शाही र्फौजानंी रोणहलिंडात केलेली लूटमार, णदल्लीस पुनरागमन 
 

रोचहलखंडात असलेल्या शाही फौजानंी मे मचहन्याच्या अखेरीस आपल्या परतीच्या प्रवासास 
सुरुवात केली. बादशहा नजीबाबादहून चनघाला व चशरस्त्याप्रमािे दोन मुकाम मागे तळ देऊन राचहला. 
चनहतौर, शरेकोट, चसहोरे, सलीमपूर या मागे तो गंगातीरी आला. पूथ येथे नदीपार झाल्यावर 
ठरल्याप्रमािे बकसार, हापूर व लखन मागे मीरत चजल्ह्यामधून सरळ पचश्चमेकडून मजल दरमजल करीत 
चदल्लीस पोिला. चद. ९ जुलै रोजी त्याने चदल्लीत प्रवशे केला. औनला, बरेली व रामपूर ही रोचहलखंडातील 
रोचहल्यािंी ठािी; त्या त्या चठकािाहून पळून जाताना खुद्द रोचहल्यानंीि त्यानंा आगी लावल्या; त्यातून जे 
उरले ते मराठ्ानंी लुटून फस्त केले. फक्त अमरोहा हे एकि चठकाि बिावले, तेही तेथील सय्यदाचं्या 
शहािपिाने. त्यानंी ६०,००० रुपये खंडिी मान्य केली व ती नजफखानमाफय त देण्यािे आश्वासन चदले. 
चमझा नजफखानिा तेथील अचधकारी नजफ कूलीखान म्हिजे कसाबि. त्याने अनस्न्वत छळ करून 
खंडिीिी रकम वसूल केली व ती पेशव्याकंडे पाठवनू चदली. मराठे पुन्हा अंतवेदीत परत चफरले तेव्हा 
वाटेत त्यानंी जाटाचं्या खुजा ह्या ठाण्याला वढेा घातला. खंदक खिनू लढाई सुरू केली. शवेटी दोन 
मचहन्यानंी चद. ३० जुलै रोजी मराठ्ानंी ते ठािे सर केले. पुन्हा गादीवर आलेल्या शहा अलमच्या 
राज्यारोहि समारोहास चद. २९ जुलैला सुरवात झाली. सदर समारंभ मचहनाभर गाजत होता. त्यानंतरिे 
तीन मचहने काही न करता बसून काढिेि भाग होते. पावसाळा सुरू झाला होता. 



 
अनुक्रमणिका 

१३. णवसाजी कृष्ट्ि आणि तुकोजी होळकर याचंा बादशहाशी तंटा : णदल्ली-सैन्याचा जाटावंर हल्ला 
: रेने मादेक बादशहाला णमळतो 
 

चहवाळा सुरू झाला. ह्या चहवाळ्यासोबति बादशहा व चदल्ली शहर याचं्यावर एक वादळी आपत्ती 
आली. पर्थथरगड मोहीम संपली होती; पि त्यानंतर बादशहा व मराठे याचं्यातं बेबनाव चनमाि झाला होता. 
रोचहल्याकंडील बडीबडी धेंडे पराभतू झाली असली तरी या चवजयाच्या फचलताने बादशहा व मराठे, 
दोघािंाही अपेक्षाभगं झाला. लढाईतील लूट हाती पडूनसुद्धा कुिािाि आर्मथक पेि सुटला नव्हता. 
दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला आपला मुलुख परत चमळवायिा तर जरूर ते लष्ट्करी साहाय्य मराठे देिार 
नाहीत व नजीबउद्दौलाकडून चमळत होती त्यापेक्षा खंडिीिी अचधक रकम मराठे आपल्या हातावर ठेविार 
नाहीत, हे बादशहा पुरतेपिी समजून होता. उलट मराठेि बादशहाकडे अशी जोरदार मागिी करीत होते 
की, चद. २२ मािय, १७७१ या चदवशी त्याने मराठ्ाशंी जो करार केला होता, त्यातील शतीनुसार योग्य ती 
भरपाई त्यानेि करावी. बादशहाला चदल्लीस नेऊन त्यानंी त्या करारािी पूती केली होती. त्या समझोत्यािे 
प्रसंगी मराठ्ानंा आश्वासन चदल्याप्रमािे द्यावयािे तीस लाख रुपये अद्यापही चदलेले नव्हते आचि 
पुण्यातील पेशव्यानंा पैशािी िििि असल्याने ही रकम वसूल करावी असा उत्तर मोचहमेवर असलेल्या 
त्याचं्या सरदाराकंडे त्यािंा नेहमीि लकडा लागलेला असे. या रकमेिी तरतूद कोठून करायिी? यासाठी 
अयोध्येवर िालून जाव,े तेथील सरसुभेदाराकडून येिे असलेली रकम वसूल करावी ककवा चबहारवर हल्ला 
िढवावा. चबहारमधूनही खंडिीिी बरीि रकम येिे होती. मराठ्ानंी सुिचवलेल्या या दोन्ही योजना 
बादशहाने फेटाळून लावल्या. अशा पचरस्स्थतीत मराठ्ानंी सुिचवले की, गरजेला उभा राहून बादशहािी 
नड भागवील असा मािसू म्हिजे झचबताखान. त्याच्याजवळ त्याच्या वचडलािंा अगचित पैसा होता. हा 
पैसा चमळवायिा तर झचबतािी समजूत पटवायला हवी. ती कशी पटवायिी? तर त्याकचरता त्याच्या 
मागील अपराधािंी त्याला माफी द्यायिी; वचडलाचं्या मीरबक्षीपदावर त्यािी नेमिकू करायिी व त्याच्या 
जहाचगरीिे सवय मुलुख त्याला परत द्यावयािे. आपल्याला हव े असलेले अचधकार व फायदे मराठ्ाचं्या 
मध्यस्थीने शस्त्र न उिलाव ेलागता चमळत आहेत, हे चविारात घेऊन झचबताखान पेशव्यानंा साडेदहा लाख 
रुपये द्यायला तयार झाला. तुकोजी होळकर हा झचबतािा पुरािा दोस्त. त्यानेि चवसाजी कृष्ट्िाला ही 
मसलत मान्य करायला लावली. पि झचबताखानिा फायदा नजीबउद्दौलाच्या घराण्यािा लाभ. 
महादजीला हे अचजबात मजूंर नव्हते. त्यासाठी बादशहाचवरुद्ध जी कारवाई करावयािी त्यात सहभागी 
होण्यािे त्याने साफसाफ नाकारले. 
 

बादशहाने रोचहल्याचंवरुद्ध फार मोठा चवजय चमळचवला; नजफखानािे दरबारातील स्थान खूपि 
उंिावले. त्याला ‘कुठे ठेव,ू कुठे न ठेव’ू असे बादशहाला होऊन गेले. बादशहाला तो फारि मोठा वाटू 
लागला. नजफखानने बादशहाच्या इतमामाला साजेल असे एक स्वतंत्र सैन्य उभारावे, अशी बादशहाने 
त्याला आज्ञा केली. या कामाकचरता पैसा हवा म्हिून चदल्लीच्या उत्तरेकडील व पचश्चमेकडील अनेक प्रातंािें 
महसूल त्याच्याकडे लावनू चदले. नजफखानाने चठकचठकािी महसूल गोळा करिाऱ्या अचधकाऱ्याचं्या 
जागी आपले अचधकारी पाठवनू चदले, ते असे : नजफकूलीखान हेसीचहस्सारकडे; चनयाझबगे या तुरािी 
मुसलमानाला सहरािपूरकडे, मुहमद बेग हमदानीला जलालाबाद लुहारी (म्हिजे उत्तर 
मुजफरनगरमधील गौसगड) कडे व अफ्राचसयाब खानाला सोनीपत व पाचनपतकडे. बादशहाच्या 
झेंड्याखाली नव्या शाही फौजािंी उभारिी िालू आहे, ही वाता वाऱ्यासारखी पसरली. शाही सेनेतून यापूवी 
मुक्त झालेले तसेि चशपाईचगरीसाठी उत्सुक असलेले नव्या उमेदीिे असंख्य तरुि, सैन्यात भरती 
होण्यासाठी चदल्लीत जमू लागले. शूर अशा सात हजार जवानािंी नाव े पहातापहाता नोंदली गेली. 



 
अनुक्रमणिका 

त्याचशवाय नजफखानिे खास असे एक चवलायती मुसलमानािें घोडदळही उभारण्यात आले. या 
घोडदळात इरािी व तुकी चशलेदारािंी भरती असून त्यानंा मुगल म्हित व या घोडदळाला मुगचलया असे 
संबोधण्यात येई. चमस्स्कन या बारचगरािें वियन ‘दिकट व देखिे, घोड्यावर घट्ट माडं असिारे, कहदुस्थानी 
अवलादीिे व नजरेत भरिारे तरूि’ असे करतो. प्रत्यक्षात अनुभव आला तो मात्र असा की, नंतर पुढल्याि 
चडसेंबर मचहन्यात जी लढाई झाली, तीमध्ये कतृयत्वाच्या दृष्टीने हे सवय कचे्च व बेभरवशािे ठरले. 
 

नजफखानािा हा गौरव, चहसामउचद्दनच्या पोटात कळ उठवनू गेला. बादशहाच्या मजीतील या 
नालायक मािसाने तुकोजी व चवसाजी यातंा चवश्वासात घेऊन एक कट रिला. तो असा — बादशहाकडून 
झचबताखानाला त्याच्या अपराधािंी माफी चमळवनू द्यायिी, मीरबक्षीपदावर त्यािी नेमिूक करायिी. 
त्यासाठी जरूर तो आग्रह धरून पाठपुरावा करण्यािे काम मराठे करिार होते. अशा प्रकारे शाही सेनेत 
नजफखानाला जे सवोच्च स्थान होते त्यात पािर मारून ठेवायिी. शहा अलमने वरील मागिी नाकारून हा 
डाव पूियपिे उधळून लावला. पचरिामतः वषय अखेरीस चदल्लीवर िाल करून जाण्यािा चनियय घेिे 
मराठ्ानंा अटळ होते. 
 

पावसाळा सुरू होताि नेहमीप्रमािे सवय आघाडीवर थंडा मामला सुरू झाला. पावसाळा संपला 
आचि शाही सैन्याने चदल्लीच्या दचक्षिेस पसरलेल्या जाटाचं्या मुलुखातं धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. 
त्यानंी जाटाचं्या अनेक गढ्या बळकावल्या. जाट राजाने पैसे द्यायिे मान्य करून मराठ्ाशंी सख्य जोडले 
व अशातऱ्हेने एक शत्रू कमी करून त्याने आपले सैन्य शाही फौजाचं्या प्रचतकारासाठी रवाना केले. 
जाटाचं्या सैन्यािे नेतृत्व रेने मादेक कडे होते. चशवाय नव्यानेि पुरेसा शस्त्रपुरवठा केलेले तीन हजार 
चशपाई व आठ मदैानी तोफा, जाट घोडदळ अशी सुसज्ज तयारी होती. मादेकिे आगमन होताि शाही फौजा 
मागे हटल्या व एकही वार न करावा लागता सवय जाट ठािी परत घेण्यात आली. मादेकला आपल्याकडे 
आिावा याबाबत बादशहािे प्रयत्न बरेि चदवस िालले होते. त्याबाबतच्या बोलण्यासंबंधीिा घोळ सपंवनू 
त्याने मादेकला आपल्याकडे यायला लावले. मादेक हा फे्रिािंा मािसू. बादशहाने त्याला दरमहा िाळीस 
हजार रुपये द्यावयािे कबलू केले. जरूर भासेल तेव्हा आपल्या तीन हजाराच्या पलटिीत त्याने जरूर 
भासेल चततक्या चशपायािंी भरती करावी, अशी परवानगी चदली. तसेि ‘नबाब शमसुद्दौला बहादूर 
कायूमजंग’ हा चकताब व हयातीपयंतिी जात आचि सवारिी सहा हजारािंी मनसब त्याच्याकडे पाठवनू 
चदली. अशाप्रकारे जाटािंी नोकरी सोडून बादशहाकडे येिे यात आपला उदे्दश केवळ देशभक्ती एवढाि 
होता, असे मादेक सागंतो. कारि जाटाकंडील नोकरी एकदम सोडायिी म्हिजे नुकसान सोसायिे. 
भरतपूर येथील त्याच्या घरातील पैसाअडका व नवलकसगाकडून पगारापोटी येिे असलेली दोन लाखािंी 
रकम, हे त्याला गमवाव े लागिार होते. एवढे नुकसान सोसून तो बादशहाकडे आला. बगंालमधल्या 
चवजयाने इगं्रजानंी चतथे आपला छान जम बसचवला होता. आपला प्रभाव चदल्लीत असल्याचशवाय चरचटशानंा 
शह देिे, फ्रें िानंा जमले नसते. त्यासाठी त्यानंा आपला मािूस चदल्ली दरबारात हवा होता. िंद्रनगर येथील 
फ्रें ि वखारीिा प्रमुख मचसअ शवाचलए यानेि मादेकला हा आदेश चदला. त्यामुळेि तो बादशहाकडे आला. 
 

कोितीही पूवयसूिना न देता जाटािंी नोकरी सोडून मादेक बादशहाकडे आला खरा, पि चदल्लीत 
पाऊल ठेवीपयंत त्याला प्रखर चवरोधाला तोंड द्याव ेलागले. त्यािा हा प्रवास म्हिजे उल्लेखनीय िातुयय, 
धैयय व चिकाटी यािें प्रतीक होते. हा प्रवास संपवनू त्याने १५ नोव्हेंबर, १७७२ रोजी चदल्लीत प्रवशे केला. या 
प्रसंगी बादशाहाने खूप भव्य समारंभ करून व चकताब देऊन त्यािे स्वागत केले. या अपूवय स्वागतामुळे 
एकेकाळी खलाशी म्हिून राबिाऱ्या या साहसी मािसाच्या मस्तकात त्यािा कैफ न िढला तरि नवल. 
[मादेक आपल्या मेमुआर मध्ये चलचहतो : चतसऱ्या चदवशी (१७ नोव्हेंबर, १७७२) मी बादशहाच्या दरबारात दाखल झालो तो, मी चदल्ली शहरात प्रवशे 
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केला होता त्याि पद्धतीने. (या पूवी त्यानेि केलेले वियन असे : “उगाि वर वर सागंायिे म्हिून नव्हे, तर माझा चदल्लीतील प्रवशे खरोखरीि 
एखाद्या चवजयोत्सवासारखा होता व कुिीं मामुली असामी यापेक्षा जि ूकुिी महाराजाि अशा थाटात मी चदल्लीत आलो होतो”) बादशहाने मला 
मूल्यवान भरजरी पोशाख, अलंकार म्हिजे मेखला, चशरस्त्राि व मूल्यवान खडा असलेला चशरपेि असे नजर केले. माझा होत असलेला सत्कार 

पाहून, मी स्वप्नात तर नाही ना, असे माझे मलाि वाटत होते.”] शहाअलमच्या कारकीदीतील अडििीच्या काळाति त्यािे 
आगमन होत होते. त्यानंतर त्याने आपल्या आठविीत नमूद करून ठेवल्याप्रमािे ‘साम्राज्यािे भचवतव्य 
िार कभतीति ठरचवण्यािी वळे आली.’ 
 
१४ : मराठ्ाचंी णदल्लीवर स्वारी 
 

झचबताखान व जाट राजा याचं्या चहताच्या अशा काही गोष्टी करण्याबाबत चवसाजीकृष्ट्ि व तुकोजी 
यानंी बादशहाकडे ज्या चशफारशी केल्या होत्या, त्यानंा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. [मराठ्ाचं्या 
प्रमुख सरदारानंी बादशहाने आश्वासन चदले होते त्यानुसार १७७१ मध्ये कबूल केलेल्या खंडिीिी मागिी केली, तेव्हा बादशहा म्हिाला, 
“नुकत्याि झालेल्या (रोचहला) मोचहमेत चमळालेली सवय लूट तुम्हीि बळकावनू बसला असून सवय देशि धुवनू काढला आहेत. कष्ट, त्रास आचि 
काही लाखािें कजय याचशवाय माझ्या पदरात काय पडले? तुमच्याशी मैत्री करून मला कोिता फायदा झाला? चमझा नजफनेसुद्धा अमरोहा येथे 
चमळालेले ऐशी हजार रुपये आपल्या सैन्यासाठी खिय केले.” [इब्रत : भाग१; २७५] 
 
मराठे झचबताखान व जाटराजा याचं्यावतीने रदबदली करीत होते त्या सबंधंात बादशहा म्हिाला, “मला माझे अचधकार िागंले कळतात. मी 
सावयभौम बादशहा आहे, तर झचबताखान आचि जाट राजे चनवळ बंडखोर; ते तर माझ्या मालकीिाि मुलूख बळकावनू बसले आहेत.” [मादेक]] 
त्यानंतर मराठ्ानंी आपल्या फौजािंी अंतवेदीत जमवाजमव केली व पावसाळा सपंता संपता चदल्लीच्या 
रोखाने कूि करायला सुरुवात केली. चद. २१ नोव्हेंबर रोजी राजधानीपासून ते आठ मलैाच्या आत होते. 
बादशहाने खलबतखान्यात जाऊन आपल्या सवय सरदारािंा चविार घेतला. फाजलअचलखान याच्या 
हाताखाली इंग्रजानंी पाठचवलेल्या पायदळाच्या दोन तुकड्या देण्यात आल्या. या सैन्याने यमुनातीरावर 
पूवेकडील बाजूस शहरानजीक खंदक खिनू तयारीत रहावयािे होते. पि मराठे आले ते दचक्षिेकडून. 
चदल्लीच्या तुरकमान दरवाजाच्या आग्नेय चदशसे अदमासे दहामलैावर यमुनेच्या पचश्चम तीरावर चखचजराबाद 
हे छोटेसे खेडे आहे. मराठा सैन्य त्या चठकािी येऊन थाबंले. 
 

शत्रूशी चनधाराने व छातीठोक सामना द्यावा असे नजफखान सुरवातीपासून सागंत होता. बादशहा 
हा मूलतःि दुबळा व चभत्रा. त्यामुळे आपल्या कारभाऱ्याचं्या हातातले बाहुले बनलेला. हे सवय कारभारी 
एकमेकानंा पाण्यात पहािारे व आपमतलबी. १७७१ मध्ये मराठ्ाचं्या मदतीने झचबताच्या मािसाकंडून 
चदल्लीिा चकल्ला परत घ्यायिा व बादशहाला त्याच्या राजधानीकडे घेऊन जायिे याबाबत बादशहाच्या 
वतीने सैफुचद्दनने खूपि कष्ट घेतले होते. त्यािे अल्पसे पाचरतोचषक म्हिनू त्याला बादशाहािा प्रमुख व 
चवश्वासू सल्लागार नेमले होते. त्याला त्या जागेवरून हुसकावनू लावण्यात चहसामउचद्दनने नुकतेि यश 
चमळवले होते. असा हा पाताळयंत्री चहसाम नजफिा कट्टा दुष्ट्मन होता. नजफवर तो चवलक्षि जळत असे. 
नजफ हा धुरंधर समशरेबहाद्दर व सैन्यािा आवडता. बादशहाच्या कारभाऱ्यानंी परस्परचवरुद्ध उलटसुलट 
सल्ला चदला. बादशाहाला कोिताि ठाम चनियय घेता येईना. फ्रें िसेनानी मादेक सखेद आश्चयाने नमदू 
करतो, “शक्य होते तेवढ्या सैन्यािी जमवाजमव बादशहाने केली; पि त्या प्रसंगी जे करायला पाचहजे होते 
ते मात्र त्याने केले नाही. सेनाचधपती म्हिून सवांिे पुढे त्याने उभे रहावयास हव ेहोते.” नजफिा सल्ला त्या 
वळेेपुरता मानण्यात आला व युद्ध करावयािे ठरले. चदल्लीच्या वशेीवर गोळा झालेल्या मराठ्ानंी चतथूनि 
‘झचबताखानािे वतीने केलेल्या मागण्या मंजूर कराव्यात’ असा धोशा सुरू केला. शाहीशासनाने त्या पनु्हा 
एकदा धुडकावनू लावल्या. 
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मराठा सते्तशी लढण्यासाठी म्हिून चद. ७ चडसेंबर रोजी चमझानजफ आपल्या सैन्यासह मोठ्ा 
तडफेने बारापलुाच्या रोखाने िालून गेला. लढाईच्या पाचवत्र्यात तो दुपारपयंत उभा होता. पि प्रत्यक्ष 
सुरवात करायला कुिीि तयार होईना म्हिून दुपारनंतर नजफ शहरात परत आला. शाही फौजा प्रत्यही 
शहरच्या तटबंदीपासून चनघत, दचक्षिेकडे जाऊन परुािा चकल्ल्यापयंत दोन मलैािंी मजल मारीत, 
युद्धाच्या पचवत्र्यात खड्या होत. कधीकधी छोटीशी िकमक उडे, शवेटी दोन्ही बाजूकडील सैन्य 
आपापल्या छाविीत परत येई. यमुनेच्या तीरावरील रेताड मदैानात, शाही फौजा खंदक खिून लढाईच्या 
पाचवत्र्यात उभ्या होत्या. पि या जागी मराठ्ाचं्या िपळ स्वाराचंवरुद्ध त्यािंा चटकाव लागण्यासारखा 
नव्हता. चद. १०, १२ व १६ रोजी थोड्या अचधक प्रमािावर िकमकी उडाल्या. त्यानंतर चद. १७ चडसेंबरला 
लढाईला तोंड लागले. ती चनिायक ठरिार होती. [डीसी : मादेकच्या मेमुआर; इब्रत : भाग १; २१४–२१७; मुन्नालाल : १३५–
१३८; गुलामअली; खंड ३; ४–६; णमस्स्कन : २८३; लढाई : सीपीसी : खंड ४; क्रमाकं : १२२, १३८; डीसी : णमस्स्कन : २८३, गुलाम अली : खंड 
३; ७–१२; मुन्नालाल : १३८–१४०; इब्रत : खंड १; २१७–२१८, मादेक (उत्कृष्ट माचहती)] 
 
१५ : पुरािा णकल्ल्याची लढाई 
 

या घनघोर लढाईसाठी दोन्ही बाजंूनी १७ चडसेंबर हाि चदवस चनचश्चत करण्यात आला. पाश्चात्य 
लष्ट्करी तज्ज्ञाचं्या हाताखाली प्रचशक्षि घेतलेले व त्यांच्याि नेतृत्वाखाली लढिारे सैचनक व पाश्चात्य 
तोफखाना हे सवय बादशहािे बाजूने कहदुस्थानातील लढाईत सामील होण्यािा हा पचहलाि संग्राम; पि 
संख्याबळापेक्षा गुिवत्ता श्रषे्ठ असलेले सेनानी चवजय चमळव ू शकले. अथात खरोखरी यात पाश्चात्यािंा 
काहीि दोष नव्हता. वरील चदवशी अगदी सकाळी शाही फौजा चदल्ली शहराबाहेर पडल्या; पुरािा 
चकल्ल्यापलीकडे, तोफेिा गोळा पडावा इतक्या अतंरावर दचक्षिेकडे मोहरा करून लढाईच्या पचवत्र्यात 
उभ्या राचहल्या. त्यािंी डावी फळी यमुनेिा आधार घेऊन होती तर उजव्या बाजूस चफरोजाबादिे काही 
भग्न अवशषे होते. “उंिि उंि कंुपि असलेली धान्यािी शतेे होती. त्यािंाि उपयोग अनेक खंदकासंारखा 
झाला. आपले संरक्षि िागंल्या प्रकारे करता याव ेअशीि ती पचरस्स्थती होती” असे मादेक म्हितो. पि 
अननुभवी शाही फौजा व त्यानंा करण्यात येत असलेल्या हुकमात नसिारी एकवाक्यता, यामुळे फायद्याच्या 
या सवय बाजू व्यथय ठरल्या. शाही सेनेच्या आघाडीला कुलीि बेग खान याच्या हाताखाली मुगचलया घोडदळ 
होते. हे घोडदळ उजव्या बाजूस तेथील भरूिनेनुसार तुकड्यातुकड्यानंी खडे होते. त्यालगत पूवयबाजूस 
मादेक आपल्या तीन तुकड्या व आठ तोफासंह उभा होता. अगदी डावीकडे इगं्रजांच्या दोन तुकड्या 
होत्या. त्यािें नेतृत्व गंगाराम व भवानीशकंर याचं्याकडे होते. चशवाय िार तोफा होत्या. दुसऱ्या ओळीत 
शाही तोफाचं्या रागेंमागे आपल्या खास सेनेसह स्वतः चमझानजफ उभा होता. ते सवय पायदळि होते. 
त्याच्याही पाठीमागे अगदी दूर अंतरावर नव्या शहराच्या आग्नेय चदशकेडे कोपऱ्यात गाझीचद्दन खानािी 
हवलेी होती; त्या चठकािी चहसामच्या देखरेखीखाली राखीव सेना ठेवली होती. चनळ्या बुरुजाखाली खूप 
खोल खंदक खिून तीस प्रिडं तोफा सज्ज ठेवल्या होत्या. 
 

नेहमीच्या पद्धतीनुसार उभयपक्षी बंदुकाचं्या फैरी झडल्या व लढाईला तोंड लागले. शाही 
सैन्याकडे गंधक, सोरा या सारख्या दारूगोळ्यासाठी लागिाऱ्या भकुटीिे दोन हडपे होते. सुरुवातीला 
एकाएकी त्यािाि स्फोट होऊन त्या भडक्यात अंदाजे िारश ेसैचनक ठार झाले. त्यानंतर मराठे लढायला 
पुढे सरसावले. तसे करताना त्यानंी आपला पढेु झेपावयािा तुफानी वगे कायम ठेवला तो असा की, त्यामुळे 
संरक्षक आघाडीिा अगदी उजव्या बाजूला असलेल्या मुगचलया घोडदळाला धडकीि भरली. प्रत्यक्ष हल्ला 
होण्याआधीि त्यािंा धीर खिला. शत्रू प्रचतहल्ला करील या अपेके्षने मराठे काही काळ थबकले. मुगचलया 
घोडदळात गोंधळ उडालेला चदसला. त्यािा फायदा घेऊन पुढे होत त्यानंी अशी काही मुसंडी मारली की, 
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संख्येने खूप मोठ्ा असलेल्या मुगचलया घोडदळािी अपचरचमत हानी झाली (एका मराठ्ास पाि मुगल). 
अगचतक होऊन त्याचं्यात फाटाफूट झाली व ते सैरभरै पळत सुटले. मराठा स्वारािंी एक एकसंघ तुकडी 
तुफानी वगेात पाठलाग करीत त्यांच्यामागे धावली व शाही सैन्याच्यामागून चदल्ली शहराच्या रोखाने दौडू 
लागली. 
 

त्यािवळेी मराठा सैन्यािी उजवी फळी शाही सैन्याच्या डाव्या फळीवर झेपावली. ‘मराठा स्वार 
बऱ्याि अंतरावर होते. ते गोळीबाराच्या टप्प्यात येण्यापूवीि शाही सैचनकानंी आपल्या बंदुकातंील गोळ्यांिा 
मारा करून त्या, आधीि सपंवनू टाकल्या. केवळ आडमुठेपिा व अव्यवस्था यािंाि हा दुष्ट्पचरिाम होता. 
पुन्हा नव्याने बंदुका ठासावयाच्या आधीि मराठा सैचनक त्याच्यावर तुटून पडले व त्यानंा पायाखाली िेपीत 
त्यानंा कापून काढीत त्यानंी त्यािंा चनकाल लावला. उवयचरत चशपायानंी ‘दैने रुख’ करून आश्रयासाठी 
मादेकच्या सैन्याकडे धाव घेतली. म्हिजे शाही फौजेच्या डाव्या फळीप्रमािे उजवी फळीही पचहल्याि 
दिक्यात कोलमडली. 
 

लढाईिी धुमश्चक्री आता मध्यस्थानी आली. या चठकािी मादेकवर समोरून व पाठीमागून तुफानी 
हल्ले होत होते. तो सगळीकडून घेरला गेला होता. अगदी ऐन समयी त्याने आपल्या सैन्यािी िौकोनाकृती 
रिना केली. यावळेी त्याच्या हाताखाली दुय्यम प्रमुख अचधकारी मचसअ द केरास्को याच्या ताकदीिा व 
िपळपिािा त्याला फार उपयोग झाला. त्यानुसार सैन्यरिनेत बदल करीत असताना त्याला थोडीफार 
जागा सोडावी लागली व त्या गडबडीत तीन तोफगोळे व दारुगोळ्यानंी भरलेल्या दोन गाड्या चतथे 
जागेवरि सोडाव्या लागल्या. जरूर लागेल तसा िौफेर गोळीबार करीत त्याने शत्रलूा सतत दूर ठेवले. 
चमझानजफ स्वतःि एका िमत्काचरक पचरस्स्थतीत कोंडला गेला व त्यािे अवसान खिले. गजंलेल्या शाही 
तोफखान्याला भीक न घालता मराठ्ाचं्या मध्यभागातील सैन्य तोफाचं्या रागंातूंन पुढे घुसले व त्यानंी 
नजफच्या अनुयायािंी दािादाि उडचवली, नाइलाज होऊन आपल्या मूठभर संरक्षकासंह नजफला 
मादेकच्या िौकटीत जीव बिावण्यासाठी जािे भाग पडले. त्याि चदवशी सकाळी नजफिा पतुण्या चमझा 
अशन हा तोफगोळ्याने किताजनक अवस्थेत जखमी झाला होता. 
 

मराठ्ािें स्वार लाटापं्रमािे उसळत होते. या लाटातं मादेकने तयार केलेली सैचनकी िौकट 
एखाद्या एकाकी बटेासारखी वाटत होती. हे बटे दिकट खडकावर असल्यासारखे स्स्थर होते. दुपारपासून 
सूयास्तानंतरिे तीन तास एवढा दीघयकाल मादेक आपल्या जागी ठामपिे उभा होता. शत्रलूा वाजवी 
अंतरावर ठेवण्यात व त्यानंा आपल्या तीन तोफा न पळव ूदेण्यात, त्याने यश चमळचवले होते. दरम्यानच्या 
काळात मराठ्ाचं्या डाव्या फळीत जे सैन्य होत त्यानंी पळपुट्या मुगचलया घोडदळातील स्वारािंा 
पाठलाग करून त्यािंा चनकाल लावला होता. त्यानंतर ते चदल्लीिे वशेीपयंत पोहिले होते. चतथे मादेकिी 
छाविी होती, त्यातील सवय िीजवस्तू या सैचनकानंी लुटून नेली. मादेक चलचहतो, “माझे पािं हत्ती, सवय 
घोडे, उंट, तंबू, गाड्या व इतर अन्य वस्तंूिा प्रिंड साठा हे सवय मी गमावनू बसलो. बादशहािे खास 
मजीतले चहसमखान नचजकि असून आपल्या प्रिंड तोफखान्यासह तो तटबंदीिी राखि करीत होता. पि 
रिागंिावर असलेल्या नजफला सैचनकी साहाय्य पोिवनू त्याला धीर वा त्याच्या समोरि नचजक 
असलेल्या माझ्या छाविीच्या रक्षिासाठी तो एक पाऊलही पुढे आला नाही.” आपला शत्रू नजफखान 
यािा पूिय पाडाव व्हावा म्हिून दारु न भरलेल्या चरकाम्या तोफािंा आवाजि शत्रलूा ऐकचवण्यात आला, 
असा आरोप चहसामवर अगदी उघडपिे करण्यात आला. तसेि त्याच्या चशपायानंी मराठ्ाशंी हातचमळविी 
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केली व दोघानंीही एकाकी असलेल्या मादेकच्या छाविीत यथेच्छ लूटमार केली, असेही बोलले गेले. 
यानंतर थोड्याि अवधीत चहसाम खंदकाबाहेर पडला व आपल्या चशपायासंह चदल्ली शहरात िालता झाला. 
 

मराठा स्वारानंी त्यानंतर गाजीउचद्दनच्या हवलेीत प्रवशे केला. चतथे मनसोक्त लुटालूट केली. या 
चठकािी करीमखान नामक कुिा धनाढ्य व्यापाऱ्याने आपली लाखो रुपयांिी मालमत्ता, काही हत्ती व ३०–
४० घोडे सुरचक्षततेसाठी ठेवले होते. हे सवय लुटण्यात आले. राजधानीच्या चदल्ली दरवाज्यापाशी खुद्द 
बादशहािे दोन हत्ती मराठ्ाचं्या हाती पडले. शहराच्या पूवय भागातील संरक्षिव्यवस्था पूियपिे कोलमडली 
होती. नदीतीरानचजक तट ओलाडूंन मराठे आत आले व सादुला बाजारच्या िौकातून लूट करण्यासाठी 
इतस्ततः चनघून गेले. या चठकािी सय्यद बलुिखान होता. हा मुसावीखानािा भाऊ. त्याने मराठ्ावंर 
हल्ला करून त्यानंा दूर घालवनू चदले. मराठ्ािंी लूटमार करण्यािी प्रवृत्ती व त्याचं्या प्रमुखामंध्ये असलेला 
सेनानायकाच्या गुिािंा अभाव, यामुळे त्यानंा शवेटी सवयि गमवाव ेलागले. फक्त राजधानी कजकली एवढे 
कोरडे समाधान काय ते चमळाले. 
 

मादेकने काळजीपूवयक रिलेल्या िौकटीच्या संरक्षिाखाली असलेल्या शाही फौजा सूयास्तानंतर 
तीन तासानंी शहराकडे परत चफरल्या. चहसामवर दगलबाजी केल्यािे दिदिीत आरोप करण्यात आले. 
पि चहसामसारख्या चवश्वासघातक्याला शासन करण्याइतके धैयय बादशहाजवळ नव्हते. त्याने फक्त शौयय 
गाजचविाऱ्या योद्ध्यानंा बचक्षसी चदली. मादेक व नजफखानला चमठी मारली. आपल्या अंगावरिी चकमती 
वसे्त्र बहाल करून त्यािंा सन्मान केला. 
 

असे सागंतात की या लढाईत मराठ्ािें सतरा सरदार धारातीथी पडले, बारा जखमी झाले व 
दोन्हीकडील चमळून तीन हजार सैचनक ठार झाले. पि लढाई चनिायक झाली. मराठ्ािंा चवजय 
वादातीत होता. त्यानंतरिे काही चदवस शाही फौजा खंदकािा आधार घेऊन मराठा सैचनकावंर दुरून 
गोळीबार करीत होत्या, तरी समोर उभे रहाण्यािी कहमत मात्र त्यानंा होत नव्हती. पतपरगजं व 
जयकसगपुरा येथे पेंढाऱ्यानंी आगी लावल्या. जुन्या चदल्लीत खूपि पडझड झाली. तेथील भग्नावशषेातं 
असलेल्या एका खंदकाच्या कडेवर मादेक बसला असताना त्याच्या माडंीत गोळी घुसून तो जखमी झाला. 
त्यािी सवय िीजवस्त व मालमत्ता पळवनू नेण्यात आली. चद. १७ च्या लढाईत त्यािे सैचनक फार मोठ्ा 
संख्येने मारले गेले. [एका खचलत्यानुसार [सीपीसी : खंड ४; क्रमाकं : १२२] झचबताखानाच्या तुकडीतील चशपाई धरून मराठ्ाकंडे 
पस्तीस हजार चशपाई होते. दोन्हीकडील चमळून तीन ते िार हजार जवान मरि पावले. मराठ्ानंी ११ तोफा, ५ हत्ती, व मादेक आचि नजफिे सवय 
तंबू, राहुट्या लुटून आिल्या.] 
 
१६ : बादशहाची मराठ्ांना संपूिद शरिागती 
 

बादशहािे लढाईिे अवसानि संपले होते. त्यािे सैन्य फारि कमी पडत होते. मराठ्ािें सैन्य, 
त्याचं्या समवते आलेले झचबताखानािे रोचहले सैचनक, जाट चशपाई व समरूच्या चशपायाचं्या तुकड्या व 
त्याचं्या तोफा यानंी त्यािे शहर पार व्यापून गेले होते. या सगळ्यानंा तोंड द्यायला कोि? तर नजफिे 
मूठभर अनुयायी व चद. १७ च्या रिधुमाळीत मराठ्ाचं्या किाट्यातून नशीब म्हिूनि वािलेले आचि 
वैफल्य व पराजयाने ग्रासलेले नव ेरंगरूट. पचरस्स्थतीि अशी होती की, अगदी अद्ययावत् अशी १७५७ िी 
शसे्त्र व युद्धसाचहत्य घेऊन नजीबुद्दौलासारखा धुरंधर सेनानी समोर येता तरी त्यालाही ती सावरता आली 
नसती. 
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सवय बाजंूनी नाइलाज झाल्याने बादशहाने संपूिय शरिागती पत्करली. शत्रूच्या सवय मागण्या मान्य 
करण्यािे आश्वासन चदले. चद. १९ ला चवसाजी व तुकोजी याचं्या शाचमयान्यात समेटाच्या बोलण्यास 
सुरुवात झाली. चहसामखान मध्यस्थ होता. चद. २० रोजी चवसाजीिे चदवाि दादो मल्हार व आिखी पाि 
प्रमुख मराठा सरदार चकल्ल्यात आले. बादशहाशी काही गुप्त कानगोष्टी झाल्या. चकल्ल्याच्या आसपास 
पायर्थयाशी खंदकातून असलेले सैन्य त्या त्या बाजूने मागे घेण्यात आले. पि मराठ्ाचं्या काही मागण्या 
बादशहाला डोईजड वाटत असल्याने समेटािी बोलिी त्यानंतरही काही काळ िालली होती. चद. २६ ला 
बादशहाच्या शरिागतीिा मोठा क्षमाशीलतेिा आव आिनू आदर करण्यात आला. चवश्वासघात व 
दगाफटका होऊ नये म्हिनू चकल्ल्यािी तपासिी कसून करण्यात आली. मग चवसाजी, तुकोजी व 
झचबताखान यािंी मनगटे पराभतू होऊन तावडीत सापडलेल्या गुन्हेगारासंारखी एकमेकाशंी जखडून 
टाकण्यात आली; मग त्या चतघानंा शाही दालनात प्रवशे देण्यात आला. चतघानंाही प्रथेप्रमािे खाकवदानंा 
सुविय मोहरा नजर केल्या. या सगळ्या नाटकानंतर बादशहाच्यावतीने चतघानंा मानािी उंिी वसे्त्र, हत्ती व 
अन्य भेटी देण्यात आल्या. झचबताखानाला मीरबक्षीपदावर नेमण्यात येऊन रोचहलखंड, सहरािपूर व 
मीरत येथील त्याच्या वचडलोपार्मजत जहाचगरी त्याला परत देण्यात आल्या. चद. २ जानेवारी, १७७३ ला 
चनघालेल्या एका शाही फमानाने मादेकच्या फौजा, मुगचलया घोडदळ व नजफने उभारलेल्या अन्य 
पलटिी बरखास्त करण्यात आल्या. [शरिागतीच्या ज्या मसुद्यावर बादशहाने दस्तखत केले होते त्यातील अटी अशा होत्या : (१) 
आपल्या सरंक्षिासाठी बादशहाने जरुरीपेक्षा अचधक पलटिी ठेव ू नयेत. (२) जाटाकंडे जो व जेवढा मुलूख होता तो त्यासं परत करावा. (३) 
झचबताखानला मीरबक्षी करण्यात याव े व त्या आधी त्याि वषात बादशहाच्या फौजानंी त्यािा जो मुलूख घेतला असेल तो त्यास परत देऊन 

टाकावा. (४) बादशहाने युद्धखिय म्हिनू मराठ्ानंा रु. [जागा कोरी आहे] द्यावेत व कुरा जहानाबाद हा परगिा तोडून द्यावा. [मादेक]]. अशा 
तऱ्हेने मराठ्ािंी मोहीम पूियतया यशस्वी झाली. 
 

या कलमािंी अंमलबजाविी मात्र लागलीि झाली नाही. हा घोळ आिखी काही चदवस तसाि 
िालू राचहला. त्यात राजकारि होते. मराठे आपले पाठीराखे, ते चदल्लीहून परत गेले म्हिजे ‘नजफ 
आपल्याला चजवतं ठेविार नाही’ हे चहसाम समजून होता. बादशहाच्या समोर ककवा त्याच्या नोकरीतही 
नजफ राहू नये म्हिनू त्याला चतथून हुसकून लावण्यासाठी चहसामने मराठ्ानंा भरपूर पैसाही चदला. 
“१७७१ मध्ये मराठ्ानंा पंिवीसलाख रुपये देण्यािे आश्वासन बादशहाने चदले होते. या रकमेवर पािी 
सोडाव ेलागिार असे चदसताि मराठे नऊलाख रुपये घेण्यास तयार झाले. काही रोकड व मालमत्ता अशा 
स्वरूपात चहसामने सदर देिे देऊन टाकले. नजफिी हकालपट्टी केली तर आिखी एक लाख देऊ असे 
तुकोजीला अचभविन चदले. चमझा नजफखान हा आपलाही शत्रू आहे हे मराठे ओळखून होते. शाहीकृपेिा 
वरदहस्त त्याच्या मस्तकावर असेपयंत त्याच्या कतृयत्वािी व ताकदीिी त्यानंाही भीतीि होती. म्हिनू 
त्यानंी बादशहाकडे मागिी केली की ‘त्याने नजफखानला आपल्या िाकरीतून बडतफय  करून मराठ्ाचं्या 
हवाली कराव ेअगर मुगचलया घोडदळासह त्याला चदल्लीबाहेर हाकलून द्याव.े” मराठ्ािंी ही दरडाविी 
समजताि आपल्या धन्याच्या जीचवतास अपाय होऊ नये म्हिून शहरातील सवय मुगल चशपायानंी त्याच्या 
घराभोवती संरक्षक पहारा उभा केला. नजफ रहात होता मोरी दरवाज्याजवळ इस्माइलखानाच्या हवलेीत. 
त्याने बिावासाठी वगेळाि पचवत्रा घेतला, ‘आपि दरबारिे नोकर म्हिून नाही, तर एक सवयसामान्य 
व्यक्ती म्हिनू इथे रहात आहो’ असे उघडपिे सागंत बादशहािा तसा हुकूम नसताही तो चतथेि राचहला. 
 

चहसामने मराठ्ानंा शहरात यायला साचंगतले व नजफला साहाय्य करण्याच्या मुगचलयानंा 
हाकलून देण्यासाठी लोहार वशेीजवळ बादशहािा तोफखाना उभा केला (१७ जानेवारी). चद. १९ ला 
शहरात चवलक्षि गोंधळ माजला. घरादारािंी नासधूस व लूटमार मोठ्ाप्रमािावर झाली. शहराच्या 
तटबंदीबाहेर नदीतीरावरील रस्त्याने येऊन नजफच्या वास्तूसमोर मराठे तयारीत उभे होते. कोितीि 
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बाजू हातघाईसाठी पुढे न आल्याने सूयास्तानंतर मराठे परत गेले. खडाखडी होिार या धास्तीने शहरातील 
वातावरि दुसऱ्या चदवशीही हवालचदल होते. या वळेीही नजफिा शहािपिा उपयोगी पडला. आपल्याला 
खरा चमत्र उरला नाही. मुगचलया घोडदळ बोलूनिालून भाडोत्री, कुिी पाठीराखे नाहीत, अबदुल्लासारखा 
दुरािी चहतकता नाही, जमातवाले नाहीत, पैसा नाही हे नजफ समजून होता. त्यामुळे त्याने चदल्ली सोडून 
जाव ेही मराठ्ािंी मागिी त्यानेि मान्य केली. मराठा सैन्यािा बते रोचहलखंड व शुजािा मुलूख यावर 
स्वारी करण्यािा होता. प्रचतचदनी रु. ३,००० पगारावर वरील मोचहमेत आपल्या सैन्यासह भाग घेण्यासाठी 
चदल्लीतून बाहेर पडायिे या मराठ्ाचं्या म्हिण्याला त्याने रुकार चदला. [डीसी : मादेक; इब्रत : भाग १; २१९–२२२; 
णमस्स्कन : २८५–२८६; गुलाम अली : खंड ३; १४–१८; मुन्नालाल : १४१–१४४.] 
 
१७ : मराठ्ाचंी रामघाट मोहीम व नजर्फिान 
 

वरील करार झाला. मराठा सरदारानंी २ फेरुवारी, १७७३ रोजी अंतवेदीत प्रवशे केला व त्याच्या 
दुसऱ्याि चदवशी नजफखानही त्याचं्या मागोमाग आला. नजफबरोबर त्यािे मुगचलया स्वार होते. 
पोटासाठी कुठेतरी चशपाईचगरी करिे भाग असल्याने तेही त्यालाि धरून होते. झचबतासुद्धा आपल्या 
दख्खनी चहतकत्यांना येऊन चमळाला व स्थाचनक पचरस्स्थतीिे ज्ञान आचि आपला दबदबा यािंा उपयोग 
करून या मोचहमेत मराठ्ानंा साहाय्य करण्यािे त्याने मान्य केले. या सचंमश्र फौजानंी झपाट्यासरशी 
अंतवेदी पार केली व चद. १५ रोजी त्या रामघाटला आल्या. रामघाट हे चठकाि गगेंच्या पचश्चम तीरावर 
बुलंदशहराच्या आग्नेयेस िाळीस मलैावंर आहे. बादशहाने चदलेल्या अचधकारपत्राच्या आधारावर कुरा व 
अलाहाबाद परगण्यािा ताबा शातंतापूिय मागाने चमळवावा असा मराठ्ािंा मानस होता. त्यासाठी त्यानंी 
आपले वकील अयोध्येच्या नबाबाकडे पाठचवले व १७६५ पासून त्याने बादशहािा जो मुलुख चगळंकृत केला 
होता तो बादशहाच्या वतीने आपल्या हवाली करावा अशी त्यानंी त्याच्याकडे मागिी केली. तसेि 
गंगानदीपलीकडे असलेल्या रोचहल्यानंा, चवशषेतः हफीज रहमतखानला त्यानंी बोलावनू घेतले व 
जानेवारी १७७१ मध्ये खंडिी देण्यािे आश्वासन त्याने चदले होते त्यानुसार खंडिीच्या रकमेिी मागिी 
केली. 
 

दोन हात करण्यािे टाळता आले तर टाळाव े ही मराठ्ािंी मनापासून इच्छा होती. शत्रसूमोर 
सरळसरळ दंड थोपटण्याइतके आपले सामर्थयय नाही हे त्यानंा माहीत होते. मराठे नुकतेि चदल्लीवर िालून 
गेले होते त्याआधीि आपल्या दहाहजार सैचनकासंह महादजी त्यानंा सोडून गेला होता. झाशी येथे 
पेशव्यािें जे प्रचतचनधी होते त्याचं्याचवरुद्ध तेथील गोसावी व अन्य स्थाचनक जमीनदार यानंी बखेडा 
माजचवला होता. त्यािंा बंदोबस्त करण्यासाठी चवट्ठल चशवदेवच्या अचधपत्याखाली पाि हजार सैचनकािंी 
एक तुकडी झाशी येथे ठेवण्यात आली होती; म्हिजे हे पािहजार सैचनक आिखी कमी झाले; चशल्लक 
राचहलेले जवळ होते ते अवघे तीस हजार सैचनक. प्रत्येकाकडे पधंराहजार याप्रमािे तुकोजी व चवसाजी 
याचं्यात त्यािंी चवभागिी झाली होती. गचनमी कावा हे होळकरािें परंपरागत वैचशष्ट्ट्य. त्यानुसार त्यानंी 
ठरचवले की, शुजाउद्दौल्यािे प्रमुख ठािे फैजाबाद यावर एकदम हल्ला करावा व तटबंदी नसलेले हे ठािे, 
तीन चदवसातं कबज्यात घ्याव.े चवसाजी अचधक व्यवहारचनपुि. आपले चमत्र म्हिचविारे झचबताखान व 
नजफखान हे शुजाला गुप्तपिे खचलते पाठवनू त्याच्याशी संगनमत करीत आहेत ‘व आपला खरा दावा 
मराठ्ाशंी, त्यानंी तुमच्यावर हल्ला केलाि तर आम्ही तुमच्याि बाजूला येऊ’ असे आश्वासनही अयोध्येच्या 
नबाबाला ते देत आहेत, हे त्याला माहीत होते. १७६४ मध्ये रेने मादेक इंग्रजाचं्या सैन्यातून चनघून गेला 
होता. या त्याच्या अपराधािी इंग्रज गय करिार असतील तर तोही अयोध्येच्या नबाबाकडे यायला तयार 
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होता. [सीपीसी : खंड ४, क्रमाकं १७२, १८३] या सवय पचरस्स्थतीिा चविार करता काय वाटेल ते करून 
शक्य तो दोन हात टाळायिे हे चवसाजीिे धोरि होते. 
 

मराठे १७७२ मध्ये रोचहलखंडातून चनघून गेले होते त्यािवळेी आपली खंडिी वसूल करायला ते 
पुढील चहवाळ्यात पनु्हा रोचहलखंडात येिार यािी अचखल कहदुस्थानला खात्री होती. कुरा व अलाहाबाद हे 
परगिे औपिाचरकपिे मराठ्ाकंडे सुपूदय केले आहेत, हे शुजाला माहीत नव्हते, असे नाही तरी ते त्यानंा 
द्यायिी इच्छा नव्हती. या परागण्यािंा ताबा मागण्यासाठी मराठे पुन्हा येतील त्यावळेी तसे कराव ेलागू नये 
म्हिून तशी वळे आलीि तर चरटीश सैन्यािे साहाय्य आपल्याला चमळाव े म्हिून शुजा कलकत्ता येथील 
इंग्रज अचधकाऱ्याकडे तशी मागिी सतत करीत होता. अशी मदत द्यायिे इंग्रज गव्हनयराने आश्वासनही 
चदले होते. शुजा त्यानंतर फैजाबादहून चनघाला तो लखनौमागे येऊन, त्याने गंगेच्या काठावर 
कानपूरसमोर ३१ जानेवारी १७७३ रोजी मुकाम टाकला. त्याच्या समवते इंग्रजािंी फौज होती. कनयल 
िॅस्म्पयन (यानेि पुढे रोचहलखंड कजकून घेतले) याच्या हाताखालील या फौजेत चशपाई व गोरे पायदळ 
होते. मराठासैन्य रामघाट येथे आल्यावर नबाबािे सैन्यही त्याचं्या रोखाने, नदीच्या रोखाने पुढे सरकले व 
त्याने ३ मािय रोजी फरुकाबादसमोर तळ टाकला. या चठकािी शुजाच्या मदतीला इंग्रज फौजा व त्यािंा 
सरसेनानी सर रॉबटय बाकय र हाही आला. याि वळेी मदती साठी रोचहल्यािंी आतय हाक आली. म्हिून इंग्रज 
व अयोध्येिा नबाब यािें हे सयुंक्त प्रचतचनधी लाबंपल्ल्याच्या मजला मारीत आिखी उत्तरेकडे िालू लागले 
व चद. १९ रोजी साहसवन येथे येऊन थाबंले. साहसवन हे चठकाि रामघाटिे अलीकडे वीस मलैावंर आहे. 
नाइलाज झाल्याने मराठ्ानंी त्याि चदवशी शस्त्र उिलले. [रामघाट मोहीम : मॅक् फसयनिे ‘सोल्जकरग इन इस्ण्डया’ व 
सापीसी खंड ४ (दोन्हीतही सपूंिय व उत्कृष्ट माचहती आहे) डीसी : ऐणतहाणसक णटपिे, खंड ६; १७; एसपीडी : खंड २९; क्रमाकं : २७८ आचि 
३३१–३३३, ३४१, ३४८ ही पृषे्ठ (मराठ्ानंी दररोज तीन हजार रुपये देण्याच्या बोलीवर नजफला आपल्या नोकरीत घेतले) इब्रत : भाग १; २२२–
२२८ (बारीक सारीक तपशीलासह) णमस्स्कन : २८७–२८८ (स्वतः हजर होता) गुलामअली : खंड ३; १८–१९ आचि मुन्नालाल १४४–१४५ 
(त्रोटक माचहती) णबहारीलाल. गुलशन–ई–रहमत.] 
 

गंगेच्या पचश्चम तीरावर मराठ्ािंा तळ होता. चतथे खूपि शास्ब्दक िकमकी उडाल्या. मराठ्ाचं्या 
कहदुस्थानातील राजकीय सूत्रसंिालनािा सवाचधकारी ही उच्च पदवी असलेला शातंवृत्तीिा चवसाजी कृष्ट्ि 
पचरस्स्थतीने हतबल झाला होता. नेहमीच्या तडफदारवृत्तीने तुकोजीने तो चदवस चनभावनू नेला व आपले 
१५,००० िपळ स्वार आचि नजफखान याचं्यासह नदी उतरून गंगापार झाला. चवसाजी मात्र 
अध्यासैचनकासंह पाठीमागे भेलोन या खेड्याति थाबंला. भेलोन हे छोटेसे खेडे गंगाघाटाच्या पचश्चमेस दोन 
मलैावंर आहे. सवय छाविी, अवजड सामानसुमान व उत्तरेतील तीन वषांच्या मोचहमेत जमचवलेले लुटीतले 
साचहत्य या सगळ्यािी जोखीम त्याच्यावर होती. आसपासच्या मुलुखात पेंढाऱ्यािंी लुटालूट िालू होती. 
नदीच्या िढािे बाजूला पन्नास मलैावंर पूथ हे चठकाि आहे. एक सावधचगरीिा उपाय म्हिून मराठ्ानंी या 
चठकािी नदीवरून परत येण्यासाठी होडग्याला होडगे जोडून एक पूल तयार केला होता. सैन्य माघारी 
चफरले तर त्याला परत येण्यािे एक साधन एवढाि त्यािा उदे्दश. 
 
१८. तुकोजी होळकराचा रोणहलिंडावर हल्ला : णब्रटीश र्फौजाशंी सामना 
 

तुकोजी गंगेच्या पूवय तीरावर आला. एकदम हल्ला करून त्याने अहमदखानाला पकडले (हा 
अहमदखान, सरदारखान यािा पुत्र व अचल मुहमद रोचहला यािा भतूपूवय बक्षी). रामघाटासमोर 
नदीतीरावर रेताड मदैानात खंदक खिून अहमदखान तयारीत होता. असदपूरिा चकल्ला त्याच्या पाठीमागे 
होता. हा हल्ला अगदी मोजक्या वळेात व तडफेने केलेला होता. या िकमकीत रोचहल्याचं्या दोनहजारापंैकी 
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फक्त तीनशिे ठार झाले. मराठ्ानंा मात्र नऊश े जीव गमवाव े लागले. अहमदखानािा एक मुलगा 
असदपूरच्या चकल्ल्यात होता. तुकोजीने या चकल्ल्याला वढेा घातला. त्यावळेी रात्रीला तोफगोळ्यािंा जो 
वषाव झाला त्यािा धूमधडाका साहसवन येथे असलेल्या इंग्रज सैन्याच्या कानापयंत जाऊन आदळला. 
इंग्रज फौज चतथून दुसऱ्या चदवशीं तडकाफडकी चनघाली व चद. २० माियला रामघाट येथे आली. या 
इंग्रजफौजेच्या आगमनािी वाता समजताि तुकोजीने असदपूर चकल्ल्यािा वढेा सोडला व त्याने संबळ 
आचि मोरादाबाद या दोन चठकािी एकदम हल्ला िढचवला. (संबळ हे रामघाटाच्या ईशान्येस ३५ मलैावर 
आहे) ती दोन्ही चठकािे मोठी शहरे त्याने मनमुराद लुटली. नंतर चततक्याि तडफेने तो परत चफरला व 
पूथ येथे गंगापार होऊन अचलगढला जाऊन चवसाजीला चमळाला. 
 

रामघाट येथे मराठा सैन्यािी एक तुकडी होती. चतिी हालहवाल आता पाहू. चद. २० माियिा 
चदवस, सकाळिी दहा वाजण्यािी वळे, रामघाटच्या रोखाने पुढे पुढे येिाऱ्या इंग्रजाचं्या फौजेने 
मराठ्ाचं्या फौजेला बचघतले. त्याबरोबर लढाई करण्याच्या तयारीनेि त्यानंी सैन्यािी रिना केली. 
इंग्रजाचं्या सवय तुकड्याजंवळ भरपूर दारूगोळा होता व सैचनकही ताजेतवाने व उत्साचहत होते. इंग्रजानंी 
एकही गोळी झाडली नव्हती तरी गंगेच्या पूवय तीरावर चघरट्या घालिारी मराठा स्वारािंी पलटि 
इंग्रजाचं्या फौजा दृष्टीस पडताि मागे परतली व नदी पार करून रामघाटाकडे परतू लागली. त्यानंतर 
त्यािें तीन हजार स्वार पचश्चम तीरावर आले व त्यानंी प्रथम इंग्रज फौजाचं्या हालिालीिी टेहळिी केली. 
जनरल बाकय रने आपला तंबू ठोकल्यानंतर चवसाजीने नदीपलीकडे जाऊन पडतील असे बारापौंडी 
तोफगोळ टाकले व त्याच्या तंबूसरशी तीस गोळे टाकले यामुळे इंग्रजािें काय नुकसान झाले? तर एक 
म्हातारी मेली व एक हत्ती जखमी झाला. या गोळीबाराला उत्तर म्हिून इंग्रजाचं्या बाजूने फक्त दोनि 
तोफा धडधडू लागल्या. दुसराि गोळा मराठा सैन्यात अगदी गदीत येऊन पडला. त्यामुळे प्रिंड गोंधळ 
उडून मराठे माघार घेऊ लागले. इंग्रजानंी आिखी काही फैरी झाडल्या व सवय मराठा सैन्य नदीतीर सोडून 
चनघून गेले. 
 

चद. २२ ला अगदी सकाळी सकाळीि रामघाट येथे असलेल्या नदीच्या उतारातून इगं्रजसेनाप्रमुख 
नदीपार झाला व मराठे होते त्या बाजूला आला. पचश्चमतीरावर मोक्याच्या जागी छाविी टाकता यावी 
म्हिून शुजाने आदल्याि रात्री वीस तोफगोळे व नजीबिे पािहजार पायदळ चतकडे रवाना केले होते. या 
संभाव्य हल्ल्याच्या हालिालीिी माचहती चवसाजीला आधीि चमळाल्याने त्याने घाईगदीने आधीि िौदामलै 
माघार घेतली होती. फक्त काही पेंढारी मागे राचहले होते. छाविी हालवाहलवीत मागे राचहलेले काही 
चमळाले तर हाि त्यािंा हेतू. मराठ्ानंी चरकाम्या केलेल्या जागेवरि इंग्रज सैन्याने तळ ठोकला. त्यािंा 
सेनाप्रमुख पचश्चमेकडे आठ मलै िालून गेला. वाटेत त्याला कुठेही शत्रूिा अडथळा झाला नाही. दूर 
अंतरावर पेंढाऱ्याचं्या छोट्या छोट्या टोळ्या लुटालुटीत गकय  होत्या. त्याचं्यापासून बऱ्याि अंतरावर उभे 
असलेले मराठास्वार चरचटश सेनेकडे मख्खपिे पहात होते. शुजाकडे जाव ेकी नाही या संभ्रमात इतका वळे 
घोटाळिारा हफीज रहमतखान सरळ सरळ त्याच्या बाजूला जाऊन चमळाला. नजफखानाच्या सैन्यातील 
बऱ्यािशा अचधकाऱ्यानंी हफीजच्याि पावलावर पाऊल टाकले. नबाबाकडे गेल्यावर त्यानंी साचंगतले की 
जशी जशी व जेव्हा जेव्हा संधी चमळेल तसे तसे व तेव्हा तेव्हा मराठ्ानंा भलूथापा देत ते वीसवीस व 
तीसतीसच्या गटाने शुजाच्या बाजूला येतील. 
 

इंग्रजसैन्य चद. २२ रोजी नदीच्या पचश्चम तीरावर तळ ठोकून होते. त्याच्या दुसऱ्या चदवशी पुन्हा 
नदीपार होऊन ते पूवीच्या जागी आले. हे चठकाि रामघाटपासून एक मलैावर आहे. मात्र परत चफरण्यापूवी 
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नदीला उतार होता त्या चठकािी संरक्षिासाठी पुरेसे सैन्य ठेवण्यास ते चवसरले नाहीत. दुसऱ्या चदवशी, 
होळकर मुरादाबादेवर हल्ला करिार अशी बातमी समजताि रोचहल्यानंा मदत करण्यासाठी ते ईशान्येकडे 
घाईगदीने चनघाले. दुसऱ्या चदवशी अखेर (२६ मािय) सायंकाळी अशी बातमी आली की मराठा सैन्य 
गंगापार होऊन मागच्यामागे चनघून गेले. त्यामुळे चद. २८ ला जनरल बाकय र पुन्हा रामघाटला माघारी 
आला. 
 
१९. जनरला बाकद रने करून णदलेली मराठे व रोणहले याचं्यातील तडजोड 
 

इंग्रजािंा सेनानी जाग्यावर नव्हता. त्यािा फायदा घेऊन चद. २७ ला दुपारी दोन वाजता रामघाट 
येथे असलेल्या नदीच्या उतारातून पलीकडे जाण्यािा प्रयत्न मराठ्ानंी केला. पि चतथे अयोध्येच्या 
नबाबािा खोजा महबबू अचलखान याच्या हाताखाली असलेल्या नबाबाच्या फौजेच्या तुकडीने चतथे 
असलेल्या प्रिंड तोफािंा मारा करून मराठ्ानंा परतवनू लावले. मराठ्ािंी रोचहलखंडातील ही 
अखेरिीि मोहीम. त्यानंतर एक वषाने हा मुलुख अयोध्येला जोडण्यात आला व कायमिा चरचटश 
वियस्वाखाली गेला; आचि मराठ्ाचं्या स्वाऱ्यानाहंी तो कायमिा बंद झाला. 
 

त्यानंतर इंग्रज फौज रामघाट येथे आिखी सोळा चदवस मुकाम करून होती. मग उत्तरेकडे जात 
जात चद. ३० एचप्रल रोजी अनूपशहर समोर एका चठकािी आली. यापूवी म्हिजे २८ माियला मराठ्ानंी 
रामघाट सोडले होते व रामघाटच्या पचश्चमेस अंतवेदीत २५ मलै माघार घेतली होती. फेरुवारी १७७० ते मे 
१७७३ या तीन वषांत भगीरथ प्रयत्न व अनंत खटपटी करून मराठ्ानंी कहदुस्थानात आपला जम बसवनू 
दरारा चनमाि केला होता. या अपयशाने जो तडाखा बसला त्याने कधीही न भरून येिारी हानी झाली. 
माघार घ्यावी लागण्यािा हा घाव चजव्हारी लागिारा. त्याबद्दल चवसाजी व तुकोजी परस्परावंर उघडपिे 
दोषारोप करू लागले. त्यानंतरिे काही आठवडे ते इटावा–खुजा भागात रेंगाळत राचहले व दख्खनमध्ये 
घरी जाण्यासाठी तयारी करू लागले. पर्थथरगड येथील लुटीत चमळालेल्या सवय प्रिंड तोफा त्यानंी 
इटावाच्या जवळपास पुरून टाकल्या; लुटीतला बरािसा भाग पुढे पाठवनू चदला. काल्पी येथे होडीला 
होडी जोडून तयार केलेल्या पुलावरून ते यमुनापार झाले. [कॅप्टन मॅक् फसयन चलचहतो, “१५ एचप्रल : मराठ्ाचं्या गोटातून 
आलेली खबर अशी की गेल्या दोन रात्री, ते घोड्यावर खोगीर घालून जय्यत तयारीत आहेत. ‘तुमिा आमच्याशी लढाई करण्यािा चविार आहे 
का?’ असे नजफखानाने तुकोजीस चविारले तेव्हा त्याने उत्तर केले की, ‘आमिा ओढा जास्त करून लुटालूट करण्याकडेि आहे.’ चद. १८ मराठे 
सापं्रतच्या पचरस्स्थतीत फार अस्वस्थ आहेत. चवसाजीने आपला मुख्य चदवाि दादो मल्हार यास तुकोजीकडे पाठचवला व ‘वझीर आचि इंग्रज याचं्या 
चवरुद्ध शस्त्र उपसण्यास तू कारि आहेस’ असा ठपकाही त्याच्यावर ठेवला. तुकोजीने हा आरोप साफसाफ फेटाळून लावला’ (दोघातंील आिखी 
कलह) (१२३–१२४)] 
 

चद. २१ एचप्रलला वाटाघाटीसाठी मराठ्ानंी आपले दोन वकील पाठचवले. शुजाने जनरल 
बाकय रशी त्यािंा पचरिय करून चदला. एक वषामागे युद्धखिाच्या भरपाईसाठी मराठ्ानंा खंडिी देण्यािे 
अफघािानंी आश्वासन चदले होते. त्यापैकी पंधरा लाख रुपये देण्याबाबत हफीज रहमतकडून व पािलाख 
अहमदखान बंगषच्या मुलाकडून वसूल करण्याबाबत मी स्वतः लेखी करार करून घेतो, अशी शुजाने 
मराठ्ािंी समजूत केली. त्यानंा त्यावरि समाधान मानाव ेलागले (डीसी). रामघाट मेचहमेत अयोध्येिा 
नबाब शुजाउद्दौला याने रोचहल्यानंा जे लष्ट्करी साहाय्य चदले त्याबद्दल रोचहल्यानंी काही रकम द्यावी असा 
करार रोचहले व शुजा याचं्यात झालेलाि नव्हता. १७७२ मध्ये रोचहल्यानंी शुजाला िाळीस लाख द्यायिे 
आश्वासन चदले होते तेवढेि. [वझीर प्रकरिाबाबत पहा : सीपीसी : खंड ४; क्रमाकं : ४७५ आचि हफीज रहमतिे उत्तर, ४८१; 
आश्वासन चदल्याप्रमािे रोचहल्यानंा शुजाला रकम देिे का जमले नाही यािा खुलासा चबराहीलालने आपल्या लेखात चदलेला आहे. (आय. एि. 
क्यू. : १९३६)] 
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वाईटातून जास्तीतजास्त िागंले अशी ही व्यवस्था करण्यात आल्यावर मराठ्ानंी नजफखानािी 
अलीगढहून चदल्लीस परत पाठविी केली. त्यािा मोठा सन्मान करून त्याला मानािा पोषाख, जवाहीर व 
अन्य नजरािे चदले. रोख सव्वीस हजार रुपये व त्या भागात त्यािंी जहाचगरी होती त्यातील १९ परगण्यािंी 
जहाचगरी त्याला बहाल केली. त्यानंतर िार चदवसानंी चवसाजी कृष्ट्ि याने झचबताला चनरोप चदला, 
त्याप्रसंगी त्याला नजरािे चदले; व मग इटावा व काल्पी या मागे दख्खनमध्ये आपल्या मुलुखात 
जाण्यासाठी मराठे मागय िालू लागले. इंग्रजािंा तळ अनूपशहरसमोर होता. चतथे चद. ९ मे रोजी 
नजफखानाने जनरल बाकय रिी भेट घेतली व चद. २० मे रोजी तो चदल्लीत येऊन दाखल झाला. 

 
 

— 
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प्रकरि २८ वे 
 

जाटसत्तचेा ऱ्हास (१७७३–१७७६) 
 

१. णदल्लीतील अणधकारी मंडळीतील रे्फरर्फार : अबदुल अहदचा उदय : त्याचे स्वभाव-णवशेष 
 

मराठ्ानंा रोचहलखंड मोचहमेत शवेटी अपयश घ्याव ेलागले. पाठोपाठ २० मे, १७७३ रोजी चमझा 
नजफखान पुन्हा चदल्लीत आला. त्याच्या पनुरागमनानंतर चदल्ली दरबारातील अचधकारी मंडळीत जे 
फेरबदल झाले ती एक प्रकारिी क्रातंीि म्हिायला हवी. दुसऱ्या शहाअलमजवळ दुसऱ्यावर छाप बसवील 
असे श्रेष्ठ धाचरष्ट नव्हते, चहम्मत नव्हती, व्यस्क्तगत धीटपिाही नव्हता. स्वतःिी छाप पाडिाऱ्या चहकमती व 
बुचद्धमान मािसाच्या अंचकत होऊन राहिे एवढेि त्याच्या नचशबात होते. त्यािी मजी चफरेल, त्याप्रमािे 
त्याच्या खास कृपेतील एकामागून एक जे अचधकारावर येत तेि त्याच्यावर हुकमत िालवीत. बादशहा 
हद्दपारीिे चजिे जगत होता तेव्हा अलाहाबाद येथे मुनीरउद्दौला त्यािा कारभार पाहत असे. त्यावळेी 
बादशहावर त्यािा चवशषे प्रभाव होता. कारि काय, तर बंगालमधील इंग्रजािंा मुनीरवर पूिय चवश्वास. 
बादशहाने पूवेकडील (बंगाल) प्रातंािें चदवािी हक इगं्रजानंा चदले होते. त्या बदल्यात बादशहाला प्रचतवषी 
खंडिीदाखल सव्वीस लाख रुपये देण्यािे आश्वासन इंग्रजानंी चदले होते. या एकमेव उत्पन्नातून 
बादशहािा खासगी व अचधकारी वगािा खिय िाले. खंडिीिी रकम वळेच्यावळेी न येता थकबाकी वाढू 
लागली. त्यािा दुष्ट्पचरिाम असा झाला की, मुचनरुद्दौलाच्या धोरिािी इंग्रजानंी चकतीही तारीफ केली तरी 
बादशहावर त्यािे वजन पडत नसे. अशी प्रत्येक बाब बादशहाच्या लेखी गुन्हाि ठरे. बादशहाला चदल्लीला 
जाऊन चतथे स्थानापन्न व्हायिे होते. मुनीरने बादशहाच्या या नाजुक महत्त्वाकाकें्षलाि छेद द्यायिा प्रयत्न 
केला. त्यामुळे बादशहाच्या मजीतून तो पूियपिे उतरला. नंतर खाशी मजी झाली ती सैफुद्दीन मुहमदखान 
कचश्मरी (यालाि सैफ-उल-्मुल्क असा चकताब होता.) या मािसावर. मराठ्ानंी बादशहाला पनु्हा 
चदल्लीच्या तख्तावर आरूढ होण्यासाठी जरूर ते साहाय्य द्यावे, याबाबत मराठ्ाशंी प्रत्यक्ष वाटाघाटी 
करून त्यानुसार घडवनू आिण्यात यािा पढुाकार होता. चदल्लीिा चकल्ला मराठ्ानंी सर केला तेव्हा 
बादशहाच्यावतीने यानेि त्यािा ताबा घेतला. बादशहा अलाहाबादहून चदल्लीला जायला चनघाला त्यावळेी 
प्रमुख सल्लागार म्हिून हाि काम पाहत होता. नशीब असे, बादशहा चदल्लीला येऊन जेमतेम पंधरवडा 
लोटला असेल नसेल, चहसामउद्दौला ह्या बादशहाच्या मजीतल्या नव्या मािसाने त्याला वरील महत्त्वाच्या 
स्थानावरून दूर करायला लावले. कारिेही सबळ चमळाली. सैफुद्दीनजवळ राज्यकारभार काययक्षम 
ठेवण्यास लागिारा वकूब नव्हता. जेवढा वसूल हाती येई त्यातून मागिीनुसार बादशहाला त्याच्या शाही 
गरजा पुरचवण्यासाठी लागिारा पैसा पुरचविे त्याला जमेना. जो थोडाफार पैसा जमला ते बादशहा चदल्लीस 
येताना त्याच्या चदमतीला ज्या फौजा होत्या त्याचं्यासाठी खिी पडला. 
 

बादशहाच्या अलाहाबाद येथील अल्पकालीन मुकामात मुचनरुद्दौला हा त्याच्या चवशषे मजीतला 
होता. त्यावळेी चहसाम हा त्यािा मनस्वी दे्ष करीत असे. त्याला हुसकावनू लावनू चहसाम प्रमुख झाला तरी 
त्यालाही शाही चतजोरीत चवशषे भर टाकता आली नाही. चडसेंबर १७७२ मध्ये मराठे चदल्लीवर िालून आले, 
त्यावळेी तो त्याचं्याबाजूने होता त्यािेही दुष्ट्पचरिाम त्याला भोगाव ेलागले. रोचहलखंड मोचहमेत चमळालेल्या 
प्रिंड लुटीिी बादशहाबरोबर वाटिी करताना मराठे बादशहाला खूष करू शकले नाहीत. चशवाय त्यािें 
कहदुस्थानात जे लष्ट्करी वियस्व होते तेही सभंाळू शकले नाहीत. त्यािंा धाक कमी झाल्याने शाही 
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दरबारातील त्याचं्या पाठीराख्यानंाही त्यािे पचरिाम जािवले. त्यािंा वरिष्ट्मा कमी झाला. नजफने अगदी 
चवरुद्ध असे म्हिजे मराठ्ाशंी सरळ सरळ लढा देण्यािे धोरि, चहसामिे वियस्व होते तेव्हाही बोलून 
दाखचवले होते. पि बादशहाला ते पसतं नव्हते. आता त्यािाि उदोउदो िालला होता. चशवाय नजफखान 
हा इंग्रजािंा जुना आचश्रत व त्यािंा सततिा स्नेही. नजफने प्रयत्न केला तर बंगालमधून येिारी सव्वीस 
लाखािंी खंडिी पुन्हा येऊ लागेल ही बादशहाला आशा. १७७० सालात दुष्ट्काळ पडला, त्यािा फायदा 
घेऊन बंगालच्या गव्हनयरने बादशहाकडे खंडिी पाठचविे बंद केले होते. कुरा आचि अलाहाबाद या प्रातंािें 
चदवािी हक मराठ्ानंा चमळवनू देण्यात चहसामने चवशषे लक्ष घातले, त्यामुळे इंग्रजािंाही त्याच्यवर राग 
होता. राजकारिातील या िुकीच्या पावलामुळे त्याला बरीि मानहानी सोसावी लागली. अपयश व 
कमीपिा घेऊन मराठे कहदुस्थानातून आपल्या प्रातंात चनघून गेल्यावर बादशहा व इंग्रज याचं्यातील दुरावा 
दूर करून पुन्हा ममत्वािे सबंंध जोडायिे तर त्याकामी चमझा नजफखान हाि योग्य मािूस होता. जाट व 
अन्य उपटसुंभ बंडखोर यानंी थकचवलेली खंडिी व बळकावलेला मुलूख परत घेण्यािी ताकद लढाया 
खेळलेल्या नजफखानामध्येि होती. चहसाम मुळी लढवय्याि नव्हता. 
 

चद. २० मे, १७७३ रोजी नजफखान चदल्लीत परत आला. दरबारात त्यािे अभतूपूवय स्वागत व 
सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर दोन चदवसानंी अबदुल अहद खान यािी नायबवझीर म्हिून नेमिकू 
करण्यात आली. नजफनेि त्याच्या नावािी चशफारस केली होती. चहसामउद्दौलाला त्याच्या जागेवरून 
कमी करण्यात आले. त्याला बहुमानािे जे चकताब व अचधकार होते ते काढून घेण्यात आले. तो 
साध्यासीध्या चहसाम या नावािा धनी झाला. अबदुल अहदला ‘मज उद्दौला बहराम जंग’ ही पदवी बहाल 
करण्यात आली. प्रथम तो नजीबउद्दौलाकडे नोकरीला होता व नजीबने चदल्लीत जे अचधकारी नेमले होते 
त्याचं्या हाताखाली तो काम करीत असे. शहा अलम चदल्लीबाहेर होता तेव्हा रािीमाता व भावी वारस 
राजपुत्र चदल्लीत होते. त्यावळेी बादशहा व या दोघामंधील चनरोप परस्परानंा पोहिचविे हे यािे काम होते. 
सप्टेंबर, १७६९ मध्ये राजघराण्यातील या दोन महनीय व्यक्तींिा चनरोप बादशहाकडे पोहोिचवण्यािे 
महत्त्वािे काम त्याने केले होते. तसेि एचप्रल १७७० मध्ये नजीबउद्दौलािा वकील म्हिनू अंतवेदीत जाऊन 
तो मराठ्ानंा भेटला होता. नजीबच्या मृत्यूनंतर तो झचबताखानाच्या पदरी राचहला. बादशहा 
अलाहाबादकडून चदल्लीकडे जात असताना त्याला वाटेत भेटून झचबताच्या योजना सागंिे व त्यािे नजरािे 
पोहोिचविे हे काम त्यानेि केले होते. (१९ नोव्हेंबर, १७७१) पत्थरगडिा चकल्ला पडल्यावर झचबता पळून 
गेला. त्यानंतर अहद चकल्ल्यातून बाहेर आला. आपि ज्याच्याकडे येतो तो बादशहाचवरुद्ध बंड करिारा, 
तेव्हा त्याबद्दल त्याने बादशहाकडे क्षमायािना केली, व बादशहानेही तशी दया दाखवनू त्यािा गुन्हा माफ 
केला. (३० मािय, १७७२) बादशहा त्याच्या आदबशीर वागण्यावर व चमठ ठास बोलण्यावर खूष होता, तरीही 
त्यानंतर जवळ जवळ वषयभर त्याला राजदरबारात घोटाळत रहाव े लागले. ‘माझी आपिावर पूिय श्रद्धा 
असून मी नेहमी आपल्याि मागे आहे, इतकेि नव्हे तर वळे येईल तेव्हा दरबारात मी आपल्याि पाठीशी 
राहीन.’ अशी साखरपेरी आश्वासने देत देत त्याने नजफखानाला आपलासा केले, त्यािा पूिय चवश्वास 
संपादन केला व अशा प्रकारे नायबवझीरपद पटकावले [डीसी : इब्रत : भाग, १, २२८; गुलामअली : खंड ३; २१–२८; 
णमस्स्कन : २८८; मुन्नालाल : १४६. हे चदनाकं तत्कालीन, फाशी उपलब्ध साधनावंरून घेतलेले आहेत. त्यावरून रेने मादेकला १७७४ मध्ये 
सरदारकी बहाल करण्यात आली असावी (बाबे : प.ृ २८९–९१; चदनाकं िुकीिे आहेत.). सीपीसी : खंड २; क्रमांक : १७८, ६२६, ९८७ 

(बादशहाच्या चदल्लीपयंतच्या प्रवासासाठी सैफुचद्दनला बारा लाख रुपये कजय काढावे लागले होते) चसयार : खंड ३; ८५] (२२ मे, १७७३). 
 

चवलक्षि आदब, अजब मादयव, सावध पि चम्ास वािी हे कचश्मरी मुसलमानािें सवय स्वभावचवशषे 
अहदजवळ होते. त्यामुळे तो बादशहास प्यार वाटावा असाि एक दरबारी होता. अल्पावधीति तो 
बादशहाच्या व्यस्क्तगत मजीतला एक, एवढेि नव्हे तर त्यािा खास दोस्ति बनून राचहला. पि त्याला 
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आपली हुकमत गाजचवता येत नसे. एरवी सवयसाधारि पचरस्स्थतीत कावबेाजपिा, पाताळयंत्री व दुटप्पी 
धोरि या शस्त्राचं्या जोरावर तो कुिालाही हार गेला नसता; पि धकाधकीच्या मामल्यात व बदलत्या 
पचरस्स्थतीत ती शसे्त्र बोथट होती. 
 

बादशहाच्या सैन्यािा रोजमुरा वाटिारा बादशहािा दुय्यम अचधकारी (सेकंड पेमास्टर जनरल) 
या पदावर चद. ५ जून १७७३ रोजी नजफखानािी नेमिूक झाली. नामधारी मीरबक्षी झचबताखान हा 
नामधारी वझीर शुजाउद्दौला याच्याप्रमािे राजधानीत नेहमीि अनुपस्स्थत असे. शुजाउद्दौलािी सवय कामे 
त्यािा दुय्यम म्हिून प्रत्यक्षात अबदुल अहदि करीत असे. वरील चदवशीि चहसामिी त्या जागेवरून 
पदच्युती करण्यात येऊन त्याला गजाआड टाकण्यात आले. पि नजफखानाने आपल्या नेहमीच्या धीम्या 
दूरदृष्टीने, त्यानंतर पािि चदवसानंी त्याच्याबद्दल बादशहाकडे रदबदली करून त्यािी सुटका करचवली व 
त्याला तो आपल्या घरी घेऊन आला. चहसामच्या अखत्यारीत जेवढा काळ सरकारी मुलुख व पैसाअडका 
यािंी त्याच्यावर जोखीम होती त्या काळातले चहशबे पुरे करायला नजफने त्याला साचंगतले. चहसामकडे जे 
येिे चनघत होते. त्यापोटी त्याने बादशहाला सहा लाख व नजफखानला तीन लाख रुपये चदले आचि चहशबे 
चमटवनू टाकला. 
 

इमाद–उल–्मुल्क वझीर असताना महदी कुलीखान या मािसािे िागंलेि फावले होते. या 
मािसाने चदल्लीतील प्रजेला अतोनात छळले, त्याचं्यावर जुलूम जबरदस्ती केली. चहसामच्या कारकीदीत 
तर याने आपले उखळ िागंलेि पाढंरे करून घेतले. पाचठराख्या चहसामिा संरक्षक हात गेल्यावर या 
मस्तवाल महदीलाही चबनभाड्यािी खोली पहावी लागली. (१४ जून) एक मचहना मारहाि करण्यात 
आल्यावर त्याला साखळदंडाने हत्तीच्या पायाशी जखडण्यात आले व चदल्लीतील रस्त्यातून फरफटत व 
ठेिकाळत जाताना होिाऱ्या दुःखाने यमयातना भोगाव्या लागल्या. (१२ जुलै), [मुन्नालाल १४८–१४९ 
इरत, भाग १ : २२९, २४३–२४४; डीसी] 
 
२. णमझा नजर्फची नवी सेना : त्याचे लष्ट्करी श्रेष्ठत्व 
 

हेवखेोर प्रचतस्पध्यांिी कपट-कारस्थाने व िहाड्यािगुल्या यातून सहीसलामत सुटून चमझा 
नजफ, त्यावळेेपुरता तरी चनकश्चत झाला. आपल्या नेहमीच्या चजद्दीने व जचयष्ट्िुवृत्तीने बादशहािे असे एक 
खास सैन्य उभारिीच्या कामास त्याने सुरवात केली. त्याच्या नावाला एक चवचशष्ट दजा व महत्त्व 
असल्याने, तो या कामात आहे हे समजताि तूतय काम नसलले जुने व सवय चठकाििे सवय थरातंील 
महत्त्वाकाकं्षी नव ेजवान त्याच्या भोवती गोळा झाले. त्याचशवाय आपल्या हाताखाली त्याने काही काययक्षम व 
चवश्वासू साहाय्यक जमा केले होते, त्यािंाही या कामी िागंला उपयोग झाला. यापकैी काहींिा नामचनदेश 
करावयािा तर नजफकूली खान व अफ्राचसयाब खान (या दोघानंा नजफिे दत्तकपतु्र म्हिूनि ओळखीत) 
आचि मुहमद बेग हमदानी. त्याचशवाय त्याच्या खास मुगचलया घोडदळात पढुील अचधकारी होते. ते म्हिजे 
कुलीि बेग, चनयाझ बेग, चमझा बेग, बादल बेग व इचतहासातील महत्त्वाच्या आठविी चलहून ठेविारा 
ताहमस्प खान (चमस्स्कन या टोपि नावाने तो चलहीत असे) हे होत. एक चदवस नजफच्या नव्या सेनेत 
भरती होण्यासाठी म्हिून मुल्ला रचहमदाद हा मािसू दाखल झाला. त्याच्या समवते तीन हजार रोचहले 
होते. हे रोचहले अत्यंत चनराश, उचद्ग्न, अंगभर कपडा नसलेले, तसेि हातात शस्त्र वा अंगावर चिलखतही 
नसलेले अशा अवस्थेत होते. सैन्यभरती होण्यात उपासमार टाळावी हाि माफक हेतू. चदल्लीसभोवतालिे 
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प्रदेशात, चवशषेतः मेवातमधील बलुि वस्त्या या चठकािी सैन्यभरतीसाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. 
त्याला ताबडतोब पुरेसा प्रचतसाद चमळाला. अल्पावधीत वीस हजाराहूंन अचधक जवान सैन्यात भरती झाले. 
 

आता प्रश्न आला या जवानासंाठी कपडालत्ता व जेविखाि कोठून पुरवायिे? शाही खचजन्यात 
ठिठिाटि होता. झचबताखानकडून पैसा उकळण्यािा प्रयत्न फसला होता. त्यानंतर पसैा चमळवायिा 
एकि मागय म्हिजे सवांत सपंन्न अशा जाट राजावर िालून जािे. नव्याने उभारलेल्या या प्रिंड सैन्याला 
पगार न देिे म्हिजे चदल्लीतील शातंता सतत धोक्यात ठेविेि होते. म्हिून या नव्या सैन्याला जाटाचंवरुद्ध 
िाल करून जाण्यास सागंण्याच्या अटीवर अबदुल अहदने नजफला दोन लाख रुपये चदले. नजफच्या 
दोघा साहाय्यकानंी वैयस्क्तक जाचमनावर आिखी एक लाख रुपये उभे केले. अशा प्रकारे या नव्या सेनेिी 
सवय चसद्धता झाल्यावर चतला नवलकसगावर पाठचवण्यात आले. या मोचहमेत जो प्रदेश व लूट हाती पडेल 
त्यािी बादशहा व त्यािा सेनाप्रमुख नजफखान याचं्यामध्ये चनमेचनम चवभागिी व्हावी असे ठरले. 
शाहीसैन्यािे पगारवाटप करिारा बादशाहािा उपअचधकारी या पदाव्यचतचरक्त नजफला आग्राप्रातंािी 
सुभेदारीही बहाल करण्यात आली. चवशषे म्हिजे आग्रा प्रातं अद्याप कजकून घ्यायिा होता. 
 

नजफिे लष्ट्करी श्रेष्ठत्व कशात होते? तोफखाना, बाि, व छोट्या बंदुका यािंा सैचनकानंा तो पुरेसा 
व अचवरत पुरवठा करी. बंदुकधारी चशपायाचं्या त्याने सहा पलटिी उभ्या केल्या. त्यातील दोन पलटिींना 
इंग्रज अचधकाऱ्याकंडून चशक्षि चमळाले होते. उरलेल्या िार, ज्यानंी पूवी इंग्रजाकंडे नोकरी केली होती 
अशा सेनाचधकाऱ्याचं्या हाताखाली होत्या. उवयचरत बदक्षींना (हे सवय जुने मुरलेले व इरािी युद्धतंत्राशी 
पचरचित होते) व नजीबउद्दौलािा मृत्यू व त्याच्या मुलािा पराभव झाल्यानंतर त्या सैन्यातून हताश चनराधार 
अवस्थेत बाहेर पडलेल्या बऱ्याि मोठ्ा चशपायानंा नोकरीवर घेण्यात त्याने िागंली दूरदृष्टी दाखचवली. 
त्याचशवाय तज्ज्ञ व काययकुशल अशा पाचश्चमात्य सेनाचधकाऱ्यािंा सल्ला, तो घेत असे. त्यातील मेजर 
पोचलअर हा एक. जानेवारी, १७७४ च्या मोचहमेत या मेजरने जी िमक दाखचवली त्याबद्दल लष्ट्करातील 
अत्यंत कुशल तंत्रज्ञ म्हिून वॉरन हेस्स्टंग्जने त्यािा गौरव केला होता. १७७५–१७७६ च्या लढाईतही 
असेि कौशल्य दाखचवल्याबद्दल रेने मादेक आचि कॉन्त द मॉदेव या दोघानंी त्यािे असेि कौतुक केले 
होते. या व्यचतचरक्त त्यािे युद्धातील नैपुण्य व सैचनकाशंी वागण्यािी व त्याचं्यावर जरब ठेवण्यािी हातोटी 
हीही उठून चदसिारी होती. [णमस्स्कन : २८३; इब्रत : भाग १; २२९] 
 
३. जाट लष्ट्करी सामथ्याला उतरती कळा : त्याची कारिे 
 

अशा या बलाढ्य सामनेवाल्यासंमोर जाटािंा चबलकुल चनभाव लागला नाही. बंदुकािंा चशस्तबद्ध 
वापर व अन्य डावपेि यािंा समन्वय साधण्यािे जे नव े तंत्र इंग्रजानंी येथे आिले, ते जाटानंी आत्मसात 
केले नव्हते. एतदे्दशीय युद्धतंत्र व डावपेज यातं जाट सैचनकानंा सूरजमलने तयार केले होते. त्यातील श्रेष्ठ 
दजापकैी त्याचं्याजवळ आता काहीही उरले नव्हते. त्याचं्यातील जािकार सेनानी कालवश झाले होते. 
त्याचं्यातील प्रमुखापंकैी बरेिसे जवाचहरकसगच्या स्वाथीवृत्तीला बळी पडले होते व उरलेल्यानंा काळाने 
बाजूला केले होते. या नरपुगंवािंी जागा घ्यायला नव्याने कुिी तरुि मािसे पुढे येति नव्हती. जाट राजा 
हा स्वतः दुबळा व भोगचवलासात अडकून पडिारा. पूवयजाजंवळ जे एक रासवट धाडस होते त्यािाही 
याच्याचठकािी अभाव होता. दरबार, कौटंुचबक तंटेबखेड्यानंी पोखरलेला होता. भाडंकुदळ भाऊ व िुलते 
चवरोधात उभे राचहलेले व बालू जाटाच्या मुलानंी तर उघड उघड चफतुरी केलेली. बादशहाच्या प्रलोभनानंा 
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बळी पडून मादेक आक्टो. १७७२ मध्ये त्याच्याकडे गेलेला व मे १७७४ मध्ये समरूनेही त्याच्याि पावलावर 
पाऊल टाकलेले. 
 

सूरजमल राजा होता तेव्हा केवळ संरक्षक पचवत्रा घेऊन जाटसते्तने दुरािी शहासारख्या बलाढ्य 
शत्रूशी यशस्वी मुकाबला केलेला होता. पि… चमझा नजफकडे काही चवशषे होते. गरुडझेप घेऊन 
घिाघाती हल्ले करिे; योग्य पद्धतीने अिूक वळे साधिे व डावपेिाच्या दृष्टीने झटकन पचवत्रा बदलिे, या 
सवांवर जाटानंा मात करिे जमले नाही. सूरजमलने जाटानंा कहदुस्थानात गौरवास्पद उच्च स्थान चनमाि 
करून ठेवले होते. १७७३–७४ व १७७५–७६ सालातं बादशहाने जाटावंर ज्या मोचहमा काढल्या त्यातं 
जाटािंी अपचरचमत हानी झाली. चद. ३० ऑगस्ट, १७७३ या चदवशी पुण्यात नारायिराव पेशव्यािा खून 
झाला. त्यानंतर अंतस्थ व परस्थ कटकटीति मराठ्ािंा वळे गेला. नंतरिी अकरा वष ेमराठे िंबळेपुढे 
येऊ शकले नाहीत. चदल्लीिा बादशहा व त्यािा बंडखोर माडंचलक जाट राजा याचं्यातला संघषय हा केवळ 
त्या दोघापंुरताि राचहला. 
 
४. दानशहा जाट व चंदू गुजर याचंा अंतवेदीत पराभव : सपे्टम्बर, १७७३ 
 

शाहीसेना बरोबर घेऊन चमझा नजफने जाट मुलखावर हल्ला केला त्या आधी बादशहा व जाट 
याचं्यात छोटीशीर िकमक उडाली होती. परस्परानंा आपापल्या ताकदीिी जािीव देिारी ही िकमक 
अंतवेदीत बुलंदशहर चजल्ह्यात चदल्लीच्या आग्नेयेस उडाली. [अतंवेदीतील मोहीम : डीसी : इब्रत : भाग १, २१३−२१४ 
(१७७२ मध्ये असे िुकीने चदलेले आहे) गुलामअली : खंड ३; २९–३३; चाहर गुलझार ४९२ बी–४९३ ए (सपूंिय माचहती) सीपीसी : खंड ४; क्रमांक 

५५८] पावसाळ्यातही चदल्लीत शस्त्रािंी जमवाजमव सुरू आहे, हे जाट राजाच्या नजरेतून सुटले नव्हते. त्या 
वळेी अंतवेदीत जे जाट सैन्य होते, त्यािे आचधपत्य दानशहाकडे होते. दानशहा हा जाटाकंडिा उत्कृष्ट 
सेनाप्रमुख. जाट राजाच्या हुकुमानुसार त्यािे सैन्य व अचलगढिा सुभेदार िंदू गुजर हे डंकौरपासून पुढे 
आले व चसकंदराबादपासून गाचझयाबादपयंतच्या शाही मुलुखात त्यानंी पुंडावा माडंला. (१–२ सप्टेंबर, 
१७७३) ही बातमी येताि नजफने जे सैन्य चतकडे रवाना केले, त्यात ताज मुहमद बलुि व चनयाझबेग 
याचं्या नेतृत्वाखाली सहा हजारािें मुगचलया घोडदळ होते; व कमान्डन्ट रामरू याच्या हाताखाली, इंग्रज 
अचधकाऱ्याकंडून युदं्धतत्रािे चशक्षि घेतलेल्या दोन पलटिी होत्या. नजफने या सैन्याबरोबर पुरेशा बंदुका 
व बािही चदले होते. (७ सप्टेंबर) हे शाही सैन्य शहदरालाला पोहोिले, त्याि क्षिी जाट बंडखोरानंी घाई 
करून त्याचं्या तळापयंत माघार घेतली. शाही फौजा त्यािंा पाठलाग करीत त्याचं्यामागे धावत होत्या; व 
प्रत्यही अचधकाचधक जाट चशपायािंा चनकाल लावीत व त्याचं्या लष्ट्करी छाविीतील सामानािी लूटमार 
करीत होत्या. 
 

डंकौरच्या बाहेर एका चठकािी प्रचतकारासाठी खंदक आचि टेकड्यामुंळे सुरचक्षत अशी उत्कृष्ट 
जागा चमळाली. चतथे शत्रूंशी चनकरािा सामना द्यायिा असे ठरवनू जाटसैचनक शाही सैन्यावर तुटून पडले. 
[१६ सप्टेंबर] “िंदू गुजरने शाही तोफखान्यावर हल्ला िढचवला. शाही तोफातूंन कुलपी गोळे सुटू लागले. 
बंदुकधारी पलटिींनी गोळ्यािंा भचडमार केला व तोही अगदी अिूक नेम धरून. जाटाचं्या िपळ स्वारानंा 
यािी कधी कल्पनाही नसल्याने ते धडाधड मरून पडू लागले. िंदू गुजर जबर जखमी झाला तरी तसाि 
चशपायाचं्या रागेंत घुसला व शवेटी बागनेटाने मारला गेला.” चवस्कचळत झालेले जाटसैन्य पळून गेले. 
दरम्यान वळेात दानशहा प्रवाह पार करून आपल्या काही हजार स्वारासंह शाही फौजाचं्या चपछाडीकडील 
अंगावर तुटून पडला. बराि काळ हातघाईिी लढाई िालली होती. शवेटी ताज मुहमदखानाने जो 
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चनकरािा प्रचतहल्ला केला त्याने जाटसेनेिा धुव्वा उडाला. दानशहा स्वतः जबर जखमी झाला व 
रिागंिातून पळून गेला. या मोचहमेत तीनहजाराहूंन अचधक जाट मरि पावले. त्यािंी अगचित मालमत्ता 
शत्रूने लुटून नेली. या प्रातंातून जाट सत्ता सपूंिय नष्ट झाली. शाहीफौजाचं्या या तुकडीने नदीपार येऊन 
पचश्चम तीर गाठले व ती नजफच्या सैन्याला चमळाली. 
 
५. णमझा नजर्फची जाट मुलुिावर स्वारी; यशस्वी चढाई 
 

मुगलािंा हा सवोच्च सेनाचधकारी स्वतःि चद. २४ सप्टेंबरला चदल्लीहून चनघाला व बडापलुा येथे 
येऊन त्याने आपला तंबू ठोकला. या मोचहमेत त्याला झालेला पचहलाि शुभशकुन म्हिजे मदैानगढी त्याने 
अगदी हसतहसत हस्तगत केली. शाहीसते्तला आव्हान देण्यासाठी सूरजमलने त्या सते्तच्या नाकावर 
चटच्चनू बाधंलेली ही गढी चदल्लीच्या दचक्षिेस अवघ्या तेरा मलैावर आहे. (कुतुब चमनारच्या दचक्षिेस 
पाविेदोन मलै) नजफच्या प्रिंड गोळीबाराने गढीच्या तटावर पहारा करिारी गावंढळ जाट चशबंदी तेव्हाि 
पळून गेली व हातात समशरेी घेतलेल्या नजफच्या पायदळाने गढीच्या कभताडावर िढून अवघ्या एकाि 
हल्ल्यात ती मदैानगढी सर केली. दुसऱ्या एका भागात फरुकनगर येथील जाट सैन्यािी तुकडी हरसारू 
गढीवर हल्ला िढवीत होती. चमझािा साहाय्यक सेनाचधकारी नजफकूलीखान याने चद. ५ आक्टोबरला या 
तुकडीवर िाल केली व जाटािंा पराभव करून त्यािंी दािादाि उडवनू चदली. [मैदानगढी–इब्रत : भाग १, २१२ 
(सालािा उल्लखे िुकीिा आहे) गुलामअली : खंड ३; ३४; चाहर गुलझार : ४९२ बी–४९३ बी; मुन्नालाल : १५१; सीपीसी : खंड ४; क्रमाकं : ६२८] 
 

चदल्लीहून चनघाल्यावर बडापलुा आचि बहादरपूर या मागे नजफखान हा वल्लभगड येथे आला. हे 
चठकाि चदल्लीच्या पचश्चमेस पंिवीस मलैावंर आहे. या चठकािी नजफला अशी काही भाग्यकारक घटना 
घडली की, त्यामुळे त्यािी ताकद आिखी वाढली. वल्लभगड चकल्ल्यािी तटबंदी भलतीि मजबतू. जाट 
राजाच्या अगदी उत्तरेकडील चवस्तारािी भकम तटबंदीि. हा प्रिंड चकल्ला ज्याने बाधंला त्यािे अचजत व 
चहराकसग हे दोन वारस. या दोघािें तेथील पचरसरात िागंले वजन असून दोघानंाही स्थाचनक पचरस्स्थतीिी 
पूिय माचहती. त्या दोघानंा वारसाहकापासून वचंित करण्यात आल्याने दोघेही चिडून नजफकडे आले होते. 
नजफला पूिय मदत करण्यािे त्यानंी कबलू केले, अट एवढीि होती की, जाट राजाच्या चकल्लेदाराकडून 
चकल्ला काबीज करून घेतल्यानंतर त्यािा वचडलार्मजत वारसा त्यानंा परत द्यावयािा. मोचहमेिी सुरवात 
होत आहे नाही तो नमनालाि अचजत व चहराकसग याचं्यासारख्यानंी चफतुरी करावी या घटनेने 
नवलकसगाच्या चनधारािी कंबरि मोडली. प्रथम तो बावनी खेडा (पलवालच्या दचक्षिेस सहा मलै) येथे तळ 
देऊन होता. तेथून तो आिखी दचक्षिेकडे सरकला व नऊ मलैावंर असलेल्या वनिरी येथे आला. त्या 
चठकािी त्यािे सैन्याने खंदक खिून तळ ठोकला. चमझानजफ हा चशक्रीफते्तपूर चबलोि येथे होता. हे 
चठकाि वल्लभगडच्या दचक्षिेस पाि मलैावंर व पलवालच्या उत्तरेस नऊ मलैावंर आहे. त्यावळेी त्याच्या 
सैन्यातील एक अचधकारी नजफकूली हा मेवातमधील मोहीम यशस्वी करून नुकताि परत आला होता. 
वाटेतला शत्रूिा अडथळा दूर करण्याच्या कामी नजफने पुन्हा त्यालाि जायला साचंगतले. प्रचतचदनी 
िकमकींना तोंड देत, जाटािें पहारे दूर करीन नजफ कूली पुढे पढेु घुसत होता. त्याला संरक्षिात्मक 
पचवत्रा घेिारा शत्रू आढळलाि नाही. त्या दृष्टीने जाटािंा त्रास नव्हताि. जाटराज्याच्या उत्तर भागातील 
खेडी शाही फौजापंुढे पटापट नागंीर टाकीत होती. “शरदातील भरघोस चपके ऐटीत डोलत होती. 
रस्त्यातून आढळिाऱ्या ज्वारी बाजरीच्या त्या तयार किसावंर नबाबािे सैचनक लाडंग्यासारखे तुटून 
पडले, त्यािंी व त्याचं्या घोड्यािंी िंगळ झाली. वाटेत लागलेले प्रत्येक गावं त्यानंी लुटले, घरादारानंा 
आगी लावल्या, हाती लागलेली गुरेढोरे, शळे्यामेंढ्या बरोबर नेल्या, पुढे कवडी चकमतीने फुकून टाकल्या 
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अगर स्वतःि खाऊन फक्त केल्या. मुल्ला रचहमदादिे पोट पाठीस लागलेले. भकेुबंगाल व बुभचुक्षत चशपाई, 
लुटीत चमळाले ते फस्त करून गलेलठ ठ बोक्यासारखे माजले. लुटीतील धड कपडे अंगावर 
िढचवल्यानंतर त्याचं्या िेहऱ्यावरील कहस्त्र श्वापदािी रानटी अवकळा जाऊन ते मािसासारखे चदसू 
लागले. (इरत, भाग १ : २३१, चमस्स्कन, २९०) 
 

आपल्या प्रमुखाने भीतीने पळ काढला हे पाहून जाट सैन्य इतके हताश व गभयगचळत झाले होते की, 
या व्यथय भीतीपोटी त्यानंी आत्मनाश ओढवनू घेतला. चद. १० आक्टोबर, वनिरी येथे पडलेला जाट 
सैन्यािा तळ, वळे मध्यान्हीिी, सगळे पोटपूजेच्या तयारीत होते. एकाएकी पचश्चमेकडून खूप अजस्त्र असा 
धुळीिा लोट आला. जाट सैचनकािंी समजूत, नजफिे प्रिंड सैन्य चवदु्यत् वगेाने दौडत येत आहे. 
छाविीतलेि नव्हे तर हातातील सामानही चतथेि टाकून सवय जाट सैचनक प्रािभयाने पळू लागले. वादळ 
नागमोडी वळिे घेत होते. जाट सैचनकािंी ही अवस्था पहाताि वनिरी येथील खेडुतानंी त्याचं्या 
छाविीतील िीजवस्तू लुटून नेली. नजफखान वनिरीच्या अलीकडेि तळ ठोकून होता. त्याच्या 
सैचनकानंा ही वाता समजली मात्र, त्यातंील प्रत्येकजि जाटािंी छाविी होती त्या चठकािावर धावला व 
चशल्लक राचहले होते त्यािी लूटमार करून प्रत्येकजि रात्रीला पनु्हा आपल्या छाविीत परतला. [इरत : 
२३३ : २३४]” 
 

नवलकसगने कोतबन येथे तेथील घनदाट अरण्य व उंि सखल भागातं आश्रय घेतला. कोतबन हे 
होदळच्या दचक्षिेस िार मलैावंर व वनिरीच्या आग्नेयेस आठ मलैावंर आहे. 
 

अचजत व चहराकसग या आपल्या नव्या दोस्ताचं्या सल्ल्यानुसार नवलकसगावर हल्ला करावयािा 
नाही व सुरचक्षत चठकािातून बाहेर काढून त्याला अडििीच्या चठकािी आिून लढायला भाग पाडायिे असे 
नजफने ठरचवले होते. त्यानुसार कोतबन मागे टाकून छट्टा आचि साहर परगण्यातंील खेड्यािंी लूटमार 
करीत तो दचक्षि व पूवय चदशनेे पुढे पुढे जात राचहला. वाटेतील या लूटमारीत त्याला प्रिंड पैसा व मालमत्ता 
चमळाली. त्यानंतर नवलकसगाने कोतबन सोडले व तो बरसानाच्या पूवेस दचक्षिेकडे िौदा मलैावंर 
असलेल्या एका मोकळ्या मदैानावर आला. बरसानाच्या पूवेस सात मलैावंर सहरनजीक नजफिा तळ 
होता. 
 
६. बरसानासमोरची लढाई : जाटाचंी वाताहात : कोतबनचा पाडाव 
 

पचहले दहा चदवस उभयतातं लहान-मोठ्ा िकमकी उडाल्या. त्यानंतर ३० ऑक्टोबरला झालेली 
लढाई मात्र चनिायक ठरली. ही लढाई सहार आचि बरसाना याचं्या मध्यावर लढली गेली. [लढाई : चाहर 
गुलझार : ४९३ बी; इब्रत : भाग १; २३६–२४०; गुलामअली : खंड ३; ४०–४४; डीसी; सीपीसी; खंड ४ क्रमाकं ६३८; छट्टाची लूटमार; 
गुलामअली, खंड ३; ३८, (चाहर गुलझार, ४९३ ए) नजफकूलीने केलेली मथुरेिी लूटमार (चाहर गुलझार, ४९४ ए) इब्रत : लढाई झाली त्या 

चठकाििे नाव शहापूर असे देतो. मी आसपास िौकशी करूनही मला त्या नावािे गाव आढळले नाही. (तातरपूर तर नसावे ?)] या लढाईत 
दोन्ही बाजूला इंग्रजाकंडून, व इंग्रजाकंडून चशक्षि घेतलेल्या तोपिींकडून कवाईत चशकलेले सैचनक होते. 
उत्तर कहदमध्ये बंगाल इलाख्याबाहेर लढली गेलेली अशा वैचशष्ट्ट्यािी ही पचहलीि लढाई. त्यामुळे ही 
लढाई बराि काळ लाबंली व लढाईतील मृतािंी संख्याही अपवादात्मक अशी मोठी ठरली. चवजयी 
झालेल्या शाही सैन्यातला मृतािंा व जखमींिा चमळून आकडा २३०० तर जाटाकंडील २००० झाला. 
सॉम्रच्या पलटिीतीलही बरेि चशपाई ठार झाले. जाट सैन्यािी रिना अशी होती : डाव्या अंगाला बलाढ्य 
अशा (बहुशः ५०००) नागा गोसाव्यािंी शस्त्रसज्ज पलटि. बालानंद गोसावी हा त्यािंा प्रमुख. हे सवय 



 
अनुक्रमणिका 

बंदुकधारी होते. मध्यभागी आपल्या जाट भाईसंमवते स्वतः नवलकसग व उजवीकडे सॉम्रच्या हाताखाली 
आपल्या तोफखान्यासमवते नऊ पलटिी. जाट राजाच्या स्वतःच्या तोफा बरोबर मध्यभागाच्या समोर 
ओळीत असून, घोडदळािा हल्ला चवस्कचळत करता यावा म्हिून एकमेकींना साखळदंडाने बाधंण्यात आल्या 
होत्या. शाही फौजािंी रिना अशी होती : उजवीकडे रचहमदाद खान व त्यािे ५००० रोचहले; मध्यभागी 
मुलचगया घोडदळासह नजफ कूली आचि डाव्याबाजूस रझबेग खान व रचहम बेग या सेनाचधपतींच्या 
हुकमतीखालील चशस्तबद्ध सैचनकाचं्या िार तुकड्या. आघाडीला तोफखाना होता. जुन्या परंपरेप्रमािे 
गजारूढ न होता, आधुचनक सेनापतीप्रमािे चमझा नजफ िपळ अशा वारूवर स्वार झाला. उदे्दश हा की 
प्रसंगानुसार िटकन जाता याव.े आपल्या हत्तीवर त्याने मासूम अलीखानला बसचवल्याने हाि बक्षी असावा 
असा शत्रुपक्षािा गैरसमज झाला व त्यािाि त्यानंी बळी घेतला. या दोन्ही सैन्यािें दरम्यान उंिि उंि 
वाढलेली ज्वारी-बाजरीिी चपके होती. 
 

दुपारनंतर थोड्याि वळेात तोफाचं्या फैरी झडून लढाईला तोंड लागले. तोफािंा धुमधडाका 
िारतास िालला होता. शवेटी चदवस मावळायला एक घंटा अवधी राचहला असेल अशा समयी 
दोन्हीकडील फौजा परस्पराचं्या अगदी चनकट आल्या. शाही फौजेतील उजवीकडील रोचहला पायदळाने 
नागा गोसाव्यावंर बंदुकीच्या फैरी झाडल्या, नागानंी लागोपाठ गोळ्यािंा पाऊस पाडून त्यानंा उत्तर चदले. 
रोचहले हुषार, जचमनीवर पालथे पडून त्यानंी गोळ्यािंा नेम िुकचवला व नागानंी पुन्हा गोळ्या भरायच्या 
आत िटकन उठून ते त्याचं्याजवळ जाऊन पोहोिले. हातघाईच्या धुमश्चक्रीनंतर भयंकर रक्तपात होऊन 
नागािें जवळजवळ हजार सैचनक ठार झाले व ते चवस्कचळत झाले. रोचहला सैचनकाचं्या ओळीतील दुसऱ्या 
टोकास शाही चशपायािंी जी पलटि होती ती सॉम्रवर िालून गेली. “सॉम्रच्या तुकडीतील सैचनकाजंवळ 
जाऊन पोहोिेपयंत गोळ्या झाडायच्या नाहीत, असे या पलटिीतील चशपायानंी ठरचवले होते. पि दैवाने 
त्यानंा तेवढा अवधी चदला नाही. सॉम्रच्या बंदुकीतून सुटलेल्या सलामीच्या गोळीलाि शाही पलटिीतील 
दोन सेनाचधकारी बळी पडले. त्याबरोबर अन्य चशपायानंी आपापल्या हातातल्या बंदुका खाली टाकल्या व ते 
उंिि उंि वाढलेल्या चपकात जाऊन लपून बसले.” लढाईच्या दृष्टीने वळे अत्यतं आिीबािीिी होती. 
नजफच्या रिनीचतकौशल्याने या वळेी मंद, सुस्त व चभत्र्या जाट सरदारावंर मात केली व त्याला जय 
चमळाला. आपल्या सैन्यािी डावी फळी चवस्कचळत झालेली आहे हे पाहताि चमझा नजफ सैन्याच्या 
मध्यभागी गेला व तेथील स्वाराचं्या तुकडीला त्याने जाटसेनेच्या मध्यभागी हल्ला करायिा हुकूम केला. 
जाट सेनेच्या आघाडीच्या तोफखान्यात तोफािंी केलेली साखळी फोडून त्यातून वाट काढीत मुगचलया 
स्वारानंी धडकीसरशी नवलकसगवर हल्ला िढचवला. या चठकािी रजपूत व जाटानंी शत्रूशी चनकरािा 
सामना चदला. शवेटी नेहमीप्रमािे नवलकसगािा धीर खिला ‘वपेथुश्च शरीरे मे’ अशा अवस्थेत तो पळून 
गेला. व मध्यभागी असलेल्या त्याच्या तुकडीने शस्त्र खाली ठेवनू लढायिे थाबंचवले. 
 

शाही फौजा चवजयोन्मादाने गजयत उठल्या. जाटसैन्याच्या मागील अंगासि त्याचं्या धनाढ्य 
राजािा डौलदार शाचमयाना होता. शाहीसेनेतील चशपाईप्याद्यापासून उच्चपदस्थ अचधकाऱ्यापयंत सगळेि 
चतकडे लुटालूट करायला धावले. परंतु लढाई अजून कजकलेली नव्हती. सॉम्र आपल्या जागी ठामपिे 
उभा होता. त्याच्या पद्धतीप्रमािे त्याने आघाडीला आपल्या तोफा ठेवनू आपल्या सैन्यािी िौकोनी रिना 
केली होती. या चशस्तबद्ध तुकडीच्या आधारावर जाटािंा चदवाि जोधराज हा आपल्या ५०० स्वारासंह 
हमला करण्याच्या तयारीत होता. अशा वळेी आपल्या चशपायानंी बाजारबुिग्यासंारखे वागाव ेहे नजफला 
पसंत पडले नाही. त्याच्या खास सेवते असिारे काही सैचनक त्याच्याबरोबर होते. तेवढ्याचं्याि मदतीने 
त्याने जोधराजच्या घोडदळावर हल्ला िढचवला. हे करताना सॉम्रच्या पलटिीतील जवानानंा इजा 
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करण्यािे त्याने हेतुतः टाळले. स्वतः नजफच्या अंगावर शत्रूिा भाला आदळला, त्यािे चिलखत भगंले व 
भाला माडंीत घुसल्याने आतील हाडाला इजा पोहोिली, पि अखेरीस जोधराज चनकालात चनघाला. 
यानंतर मात्र सॉम्रने रिागंिातून पाय काढला. त्यावळेीही त्यािे सैचनक परतत होते ते धीमेपिे व 
हुकुमानुसार. या चशपायाचं्या चपछाडीस सॉम्रिा क्रमाकं दोनिा सेनाचधकारी आपल्या तुकडीतील 
चशपायासंह उभा होता. आपल्या जागीि धीमेपिे उभे राहून चशस्तबद्ध पद्धतीने गोळीबार करून लागोपाठ 
येिारे मुगल स्वारािें तुफानी हल्ले तो परतवीत होता. यामुळेि सॉम्रच्या आघाडीतील चशपाई चजवतं राहू 
शकले. शवेटी नजफला हात चदला त्याच्या नशीबाने. या क्रमाकं दोनच्या सेनाचधकाऱ्याच्या पलटिीत 
तोफा िालचवण्यािे काम जे करीत होते त्यापंैकीि बऱ्याि जिानंा नेमके चटपून नजफने आपल्या बंदुकीिा 
मोिा त्या अचधकाऱ्याकडे वळचवला. दुसऱ्याि गोळीला, क्रमाकं दोनिा हा शूर फ्रें ि सेनाचधकारी ठार 
झाला. त्यानंतर मात्र सवयि प्रचतकार थंडावला. पाठलाग करायलाही कुिी आले नाही. अशा या संपूिय 
पराभवािे वळेीही चशस्त व पाश्चात्त्य अचधकाऱ्यािें नेतृत्व यामुळे समरूिे चशपाई बिावले. 
 

नवलकसगिी छाविी आपल्या कल्पनातीत दौलतीसह युद्धभमूीनजीकि होती. मुगलसेना त्याच्या 
छाविीवरि तुटून पडली. या लुटीत जाटािंा सवय तोफखाना, हत्ती, घोडे, उंट, त्याचशवाय अमाप संपत्ती व 
चकमती वस्त्रप्रावरिे चमळाली. नव्यानेि उभारलेल्या बरसाना शहरािी नासधूस करून त्यानंी ते अक्षरशः 
धुवनू काढले. या शहरािी या वळेी एवढी प्रिंड वाताहात झाली की, त्यानंतर जवळ जवळ एक शतक ते 
त्याि अवस्थेत राचहले. “दुष्ट्काळात सापडलेल्या व पोट खपाटीस गेलेल्या मुगल चशपायानंा पोट 
भरण्यासाठी कच्ची ज्वारी-बाजरी खायिी वळे चनघून गेली. चशजचवलेले िमिमीत पदाथय त्याचं्या पानात 
पडू लागले.” शाही फौजानंा काही चदवस बरसाना येथे मुकाम केला. त्याचं्यातील अनेकानंा जखमा झाल्या 
होत्या. त्याचं्यावर औषधोपिार करायिे होते. चशवाय अगचित लुटीिी व्यवस्था कशी लावायिी हाही प्रश्न 
होता. 
 

ही लढाई होण्यापूवीच्या हालिालीतील डावपेिानुसार शाही फौजा होडाळहून चनघनू छट्ठा आचि 
सहारमागे दचक्षिेकडे गेल्या. कोतबनला त्यानंी हातही लावला नव्हता. पि बरसाना येथे जाटाचं्या 
लढवय्या सैन्यािी अत्यतं दुदयशा झाल्यावर चमझा नजफिे लक्ष कोतबनकडे गेले. त्यावळेी कोतबन येथे 
नवलकसगिा सासरा सीताराम हा प्रमुख होता. रचहमदादच्या हाताखाली एक तुकडी देऊन नजफने त्याला 
कोतबनवर पाठवले. त्यानंतर त्याला आिखी मदत म्हिून बलाढ्य सैचनकािंी आिखी एक तुकडी 
नजफकूलीबरोबर पाठचवण्यात आली. या दोन्ही तुकड्यानंी कोतबनला संपूिय वढेा घातला व कोतबनिी 
रसद तोडली. नंतर एकोितीस चदवसानंंतर नोव्हेंबरच्या अखेरीस एका रात्री कुिाच्याही नकळत सीताराम 
चतथून चनघनू गेला. दुसऱ्या चदवशी ते चठकािी शाही फौजाचं्या हातात आले. “तेथील सवय तोफा, 
दारुगोळा, तंबू इत्यादी साचहत्यािा प्रिंड साठा त्यानंा सहजी चमळाला.” [इरत, भाग १, २४०–४२; िाहर 
गुलझार ४९३ बी] 
 
७ : नजर्फिान आग्र्याचा णकल्ला घेतो 
 

त्यानंतर नवलकसगिा पाठलाग करण्यात व त्यािे दुगयम चकल्ले कजकण्यात वेळ दवडावयािा नाही 
असे शाहीसेनाप्रमुख नजफने ठरचवले. त्यातही त्यािी धोरिी दृष्टी होती. त्याने आपला मोिा झटकन् 
पूवेकडे वळचवला व वळे न घालचवता तो आग्र्यास आला. आग्र्यातील प्रजेला त्रास होईल, त्यािंी बेइज्जत 
होईल असे काहीही करावयािे नाही हे त्याने ठरचवले असल्याने या शहरािा ताबा त्याला चवनासायास 
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चमळचवता आला. सैन्यातील चशपायािंा चकत्येक मचहन्यािंा पगार द्यायिा राचहला होता. पगारािी रकम 
देण्याऐवजी त्यानंा आग्राशहर लुटायिी मुभा द्यावी व कजयमुक्त व्हावे, असे हाताखालच्या अनेक 
सेनाचधकाऱ्यानंी त्याला साचंगतले; पि त्याने ते मोठ्ा मनाने नाकारले. आग्रा येथील चकल्ल्यािा प्रमुख 
अचधकारी हा दानशहािा भाऊ होता. [नजर्फने आग्ऱऱ्याला घातलेला वेढा : डीसी; मुन्नालाल, १५२, गुलाम अली, खंड ३; ४५–५१ 
इब्रत : भाग १, २४५–२४९; चाहर गुलजार, ४९३ बी, सीपीसी : खंड ४, क्रमाकं ९०४,९०७ (२) एटावा–सीपीसी खंड ४, क्रमाकं : ७३१, ७३६; 

एसपीडी : खंड, २९; क्रमाकं : २६३] अकबरािा हा महान चकल्ला जाटानंा फार वळे लढचवता आला नाही. दैवािे 
फासे नजफला अनुकूल कसे पडले ते आता पाहू या. 
 

शुजाउद्दौलाने चद. ७ सप्टेंबर, १७७३ रोजी बनारस येथे चरचटशाशंी तह केला होता. त्या तहानुसार 
आपल्या मुलुखािें संरक्षि व रोचहलेखंडात आिखी प्रदेशािा समावशे या कामी आपिास चरचटश फौजेिे 
सशस्त्र साहाय्य चमळाव े असे वॉरन हेस्स्टंग्जकडून त्याने आश्वासन घेतले होते. पुण्यात नारायिराव 
पेशव्यािंा खून झाला तेव्हा मराठे कहदुस्थानात येिे अशक्य हे जािनू आपल्या मुलुखात त्याला भर 
टाकायिे सुिले नसते तरि आश्चयय. अंतवेदीतील मराठ्ाचं्या मुलुखाला कोिी राखि नसल्याने तो 
आपल्या राज्यास जोडावा ही शुजािी मनीषा. (सीपीसी खंड ४, क्रमाकं ५८४ व ६२६) दचक्षिेकडील 
आपल्या घरच्याि झगड्यात मराठे इतके व्यग्र होते की, त्यातून काही वष े तरी डोके वर काढिे त्यानंा 
शक्य नव्हते. उत्तरेत त्यािंा उपद्रव होईल ही भीतीि नव्हती. १७७० मधील मराठ्ाचं्या मोचहमानंी जाट 
राजा अधयमेला झाला होता. त्याला चमझा नजफकडून आिखी एक रट्टा चमळताि त्यािा चनकाल लागिार 
होता. शाही फौजािें हल्ले वाढू लागले तसा नवलकसग मदत चमळचवण्यासाठी धडपडू लागला. शुजाने मदत 
करून आपला बिाव करावा म्हिून त्याने दाताच्या कण्या केल्या. तशीि मदत त्याने झचबताकडे व 
नजफच्या अन्य शत्रूंकडेही माचगतली. एकेकाळी सफदरजंगला सूरजमलने ऐन अडििीत मदत केली 
होती; पि तीही चवसरली गेली होती. शुजाच्या मनीिा हेतू एकि. या गढूळ पाण्यात गळ टाकीत राहिे व 
आपल्या हाती आिखी काही मुलुख लागतो का, ते पाहिे. हाती असलेल्या मुलुखाबाबत तो चनकश्चत होता. 
आपले उरलेले राज्य तरी नजफच्या मगरचमठीतून वािाव ेयासाठी शुजाने मदत केल्यास मोबदला म्हिनू 
आग्ऱ्यािा चकल्ला त्याला बहाल करण्यास जाट राजािी तयारी होती. त्यानुसार प्रिंड सैन्याचनशी शुजा 
अंतवेदीत आला व आग्ऱ्याच्या रोखाने पढेु घुसू लागला. वाटेत इटावा चकल्ल्याला त्याने वढेा घातला; व 
अवघ्या िार चदवसातं तो चकल्ला त्याच्या ताब्यात आला. [१५ चडसेंबरच्या सुमारास] मराठ्ािंी अगदी 
छोटीशी चशबंदी चकल्ल्यावर होती. 
 

नजफखानला भराभरा व चनिायक चवजय चमळत गेले, त्यामुळे अयोध्येच्या नबाबािे मनसुब े
डळमळू लागले. नजफने प्रथम आग्र्याच्या चकल्ल्याला वढेा चदला; पि तटबंदीला कखडार पाडण्याच्या 
कामी उपयोगी पडतील अशा लाबं पल्ल्याच्या तोफा नजफखानजवळ नसल्याने सुरुवातीला त्यािी प्रगती 
होईना. म्हिून त्याने शुजािी मदत माचगतली. आपला धमय व आपला खाकवद एकि असल्याने तरी शुजाने 
आपल्याला मदत करावी, अशी त्यािी अपेक्षा. शुजाने ते ऐकले. अंतवेदीत चशपायाचं्या बऱ्याि तुकड्या 
असलेली मोठी फौज व प्रिडं तोफखाना मेजर पोचलअर या हुषार स्स्वस एचंजचनअरच्या हाताखाली होता. 
शुजाने त्याला नजफच्या मदतीला पाठवनू चदले. त्याच्यासमवते खोजा वसंत अचलखान हाही होता. 
वढे्यातील सैन्यािे खंदक पोचलअरने शहाबुरुजासमोर खिले व चतथून चकल्ल्यावर तोफगोळ्यािंा प्रिडं 
मारा केला. ८ फेरुवारी, १७७४ पयंत चकल्ल्याच्या तटबंदीवर पाि हजार गोळ्या झाडण्यात आल्या “बागंला 
बुरुजाच्या कभतींना लवकरि तडा गेला. वादळीवाऱ्यात फुलाचं्या पाकळ्या िौफेर चवखरून पडाव्यात तसे 
बुरुजािे दगड भराभरा कोसळू लागले.” चकल्ल्यावरील चशबंदी किखर होती. त्यानंी शाही फौजेतील 
तीनशजेि ठार केले, तरी वरील प्रकाराने त्यािंाही धीर सुटला. चद. १३ ला जाटािंा चकल्लेदार बाहेर आला 
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व नजफखानला भेटला. वाटाघाटीिी तयारी लगेि झाली. जीचवत व मालमत्ता याचं्या सुरचक्षततेिी हमी 
चमळत असेल तर चकल्ला खाली करून द्यायला त्यािी तयारी होती. रझबेगच्या तुकडीतील एक संरक्षक 
बरोबर घेऊन तो चकल्ल्यावर परतला. या संरक्षकाने चकल्ल्याच्या वशेीवर बादशहािे चनशाि फडकवनू 
आपले सैचनक बसचवले. चकल्ल्यातील कोिालाही दगाफटका होिार नाही असे जाहीर झाले. जाटानंी पाि 
चदवसातं चकल्ला पूियपिे सोडला व चद. १८ फेरुवारीस चमझा नजफने चकल्ल्यात प्रवशे केला. शुजा भलत्याि 
अडििीत आला असता तो वािला. 
 

पार रोचहल्याचं्यावर हल्ला करावयािे कामी बादशहाने आपिास साहाय्य कराव ेअशी शुजाउद्दौलाने 
बादशहाकडे मागिी केली. त्यानुसार बादशहाने साहाय्य चदल्यास रोचहल्याकंडून घेतलेला मुलुख दोघानंी 
सारखा वाटून घ्यायिा होता. याबाबत अटी ठरवाव्यात म्हिून बादशहाने नजफखानालाि नबाबाकडे 
पाठचवले. काही उपद्व्यापी मंडळींनी खोट्यानाट्या कागाळ्या करून नबाब व नजफ या दोघातं दुरावा 
चनमाि करायिा प्रयत्न केला होता. त्याबाबतिे गैरसमज प्रत्यक्ष भेटीत दूर करता यावते हाही त्यात 
बादशहािा हेतू होता. त्याप्रमािे चमझा शुजाला २७ फेरुवारीला एटावा येथे भेटला. शुजाने त्यािे शाही 
स्वागत केले, लाख रुपये चकमतीिे नजरािे चदले. स्वतःच्या अखत्यारीत त्याला नायब वझीर नेमले. 
रोचहलखंड मोचहमेत बादशहाने सामील व्हाव े यासाठी स्वतः नजफने त्याच्याशी बोलाव े असा थोडाफार 
आग्रहही शुजाने केला. शुजािा वकील एचलिखान याला घेऊन नजफ थोड्याशा तातडीनेि चद. २८ मािय 
रोजी चदल्लीस आला. आपल्या राजप्रासादातून बादशहा चद. ५ एचप्रलला बाहेर पडला व गाचझयाबादपयंत 
गेला. त्यािवळेी त्यािी प्रकृती चबघडली. त्यािा आवडता मुलगा अकबरशहा हाही आजारी पडला. 
साहचजकपिे प्रवास मध्येि सोडून चद. १६ एचप्रलला बादशहा चदल्लीस परत आला. अयोध्येच्या नबाबाच्या 
छाविीवर जाऊन त्याला भेटाव े म्हिून नजफखानिी पाठविी करण्यात आली, त्याप्रमािे चद. २२ ला 
नजफखान शहादऱ्याहून चनघाला. त्या चनघण्यािा शुजाला उपयोग नव्हता. नजफला खूपि उशीर झाला 
होता. त्याि मचहन्यात चद. २३ ला चमराकात्रा याचठकािी शुजाने रोचहल्यािंी पार दािादाि करून टाकली. 
तेव्हा शुजाला भेटून नजफ चदल्लीत परतला तो हात हालवीति (१२ जून). बादशहािा वझीर शुजाउद्दौला 
याने बादशहािेि शत्रू रोचहले यािंा पराभव केला या आनंदाप्रीत्यथय चदल्लीच्या प्रासादात शाही घोषवृन्द 
चवजयोत्सवी गीते वाजवीत होता. रोचहलखंड मोचहमेत बादशहा शुजाला कसलीही मदत केली नसल्याने 
त्या लुटीतला काही भाग आपल्या हाती पडावा अशी अपेक्षाही बादशहाला करता येत नव्हती. 
 

या सवय मोचहमातं यावळेी जाटािें चकती नुकसान झाले, त्यानंा काय काय गमवाव ेलागले यािा 
आढावा येथे घ्यायला हवा. चद. २० एचप्रल, १७७४ रोजी जाट राजाच्या चशबंदीकडून वल्लभनगरिा चकल्ला 
घेण्यात आला व चद. ६ मे ला फरुकनगर घेतले गेले. सवांत वाईट व खेदकारक घटना म्हिजे सॉम्रने 
जाटाकंडील नोकरी सोडली व आपले युद्धतंत्रज्ञ, चशपाई व सुसज्ज तोफखाना यासह चद. २० मे रोजी तो 
बादशहाला येऊन चमळाला. पाचनपतभागात शातंता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्याला चतकडे पाठचवण्यात 
आले. त्याच्या पुढच्याि मचहन्यात रेने मादेक हाही नजफखानला येऊन चमळाला. (सीपीसी : खंड ४ : 
क्रमाकं ११८४) 
 
८. णमझानजर्फणवरुद्ध अबदुल अहद बादशहाचे कान रंु्फकतो 
 

आपल्या चम्ास वािी व आदबशीर नाटकी वागण्याने अबदुल अहदखान बादशहावर भरुळ टाकून 
दुहेरी डाव खेळत होता. बोलता बोलता त्याने बादशहाला असे दाखवनू चदले, की अनेक मोठमोठे चवजय 
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चमळचवल्याबद्दल चमझा नजफच्या नावाच्या ज्या नौबती झडताहेत त्यात खरोखरी काही अथय नाही. चमझाला 
अकारि नसता मोठेपिा चिकटचवला जात आहे. या मोचहमातंील चवजयानंी बादशहाचं्या मुलुखात चकती 
वाढ झाली, खचजन्यात चकती भर पडली? वास्तचवक शाही फौजानंी या मोचहमेत नजफच्या बरोबरीने या 
मोचहमामंधून भाग घेतलेला असल्याने या यशात त्यािंाही वाटा होता. नजफमहाशयाचं्या या उपद्व्यापी 
महत्त्वाकाकें्षने खाकवदािंी व राज्यािी आर्मथक घडी आिखीि चवस्कचळत झाली आहे. [१७७४च्या जून मचहन्यात 
बादशहाने कनयल िॅस्म्पअनला चलचहले होते, ‘गेल्या तीन वषांत माझ्या मुलुखातील उत्पन्न १२ ते १४ लाखानंी घटले आहे. नुकत्याि झालेल्या 
चशखाचं्या आक्रमिानंी व अवषयिाने महसूलही आिखी कमी झाला आहे.’ (सीपीसी : खंड ४, क्रमाकं : ११५२) बादशहा कुटंुबकचबल्यािा माचसक 

खिय दीड लाख रुपये तर त्याच्या सरंक्षक पलटिीिा माचसक खिय अडीि लाख होता. (चकत्ता : ९१३)] चदल्लीच्या पचरसरातील, उत्तर 
व पचश्चमेकडील प्रातंािें उत्पन्न पूवी बादशहािें खासगी खिासाठी उपयोगात आिले जाई. पि या 
चठकाििेि नव्हे तर जाटाकंडून नुकत्याि कजकून घेतलेल्या चदल्लीच्या दचक्षि व नैऋत्येकडील व मध्य 
अंतवेदीतील मुलुख या सवय चठकाििे महसुली उत्पन्न आपल्या चशपायािें पगार द्यावयािे या सबबीखाली 
चमझाच्या सैन्यातील अचधकाऱ्यानंी परस्पर दाबले. त्यािबरोबर चमझाजीिे सैन्य झापाट्याने वाढत आहे, 
त्याच्या लष्ट्करी सामर्थयात भर पडते आहे. झचबता व नवलकसग याचं्यावर त्याने अभतूपूवय चवजय चमळचवला 
हे खरे असले, तरी खुद्द नजफ हाि खाकवदाचं्या अस्स्तत्वाला धोका ठरिार नाही कशावरून? या शूर व 
धाडशी इराण्याने नजीबउद्दौलाच्या पावलावर पाऊल टाकले, बादशहािे आजचमतीस असलेले सवय सैन्य व 
महसूल यावर त्याने आपला हक प्रस्थाचपत केला व आपल्या सुभेदाराचं्या मेहेरनजरेवर अवलंबून असिारा 
एक दुबळा यािक, अशी खाकवदािंी दयनीय अवस्था त्याने केली तर? नजीबउद्दौलािे वळेी होती 
त्यापेक्षाही शहेनशहािंी अवस्था शोिनीय होईल. कारि बादशहािे इंग्रजाशंी सख्य नाही; त्यािें संरक्षि 
मागण्यािा मागयही खंुटलेला; त्यानंी आश्वासन चदलेली सव्वीस लाखािंी खंडिी येत नाही. चमझा नजफ हा 
चशया व अयोध्येच्या नबाबािा नातेवाईक. चरचटशाचं्या सचंगनी रक्षि करायला समथय असल्याने अयोध्येच्या 
नबाबाला धोका नाही. रोचहलखंड नुकताि त्याच्या जहाचगरीला जोडल्याने त्याच्या राज्यािा चवस्तार 
उत्तरेकडे चहमालयापयंत व पचश्चम बाजूस गंगेपलीकडे अंतवेदीतील एटावापयंत झालेला; चतथून आग्रा 
चकतीसा दूर? एकदा कधी काळी शुजाने चमझाला जीव ेमारण्यािी धमकी चदली असली, तरी आता ते चमत्र 
आहेत. चमझाजी शुजाच्या खास चवश्वासातले झालेले. हे दोन चशया आपली ताकद व आपले सैन्य यासह 
एकत्र आले, त्यानंी चदल्लीवर स्वारी केली व सय्यदबंधंूप्रमािे बादशहाला गुलामासारखे अचंकत करून 
ठेवले तर नवल वाटायला नको. सय्यद बंधू चशयापंथी होते. आचि साठ वषांपूवी त्यानंी तरी दुसरे काय 
केले होते? 
 

बादशहा मूळिाि भेकड. त्याला चवश्वासात घेऊन गोडबोल्या अहदने त्याच्या मनात संशय चनमाि 
करण्यात यश चमळचवले. संशयाच्या या चवषावर अहदजवळ उताराही होता. बक्षीपदावर झचबताखानिी 
नेमिूक करावी व चदल्ली येथील शाही फौजावंरही त्यािेि प्रत्यक्ष चनयंत्रि असाव.े झचबतािी ताकद 
मराठ्ानंी १७७२ मध्येि सपंचवली होती व झचबता म्हिजे आता एक पोकळ बाबंू होता हे अहद चवसरला. 
चद. ९ ऑक्टो. १७७३ रोजी अहदने झचबता व बादशहा यािंी भेट घडवनू आिली व नजफ जाट मोचहमेत 
गंुतला असल्याने त्याच्या अनुपस्स्थतीत झचबताने दरबारात रहाव े अशी कारवाईही केली. नजफच्या 
अनुपस्स्थतीिा फायदा घेण्यािी इच्छा झचबताला होिे साहचजक होते. चमझाने जाटावंर चमळचवलेले चवजय 
व खुद्द चमझा याचंवरुद्ध आपि काहीही करू शकिार नाही यािी जािीव झचबताला लवकर झाली; तो 
आपल्या जहाचगरीच्या गावी २२ नोव्हेंबरला परत गेला, मात्र आपला प्रचतचनधी म्हिनू त्याने आपला मुलगा 
चदल्लीति ठेवला. पुढे लवकरि रोचहल्याचं्या या नेत्याला शीखानंा सामोरे जाव ेलागले (जानेवारी १७७४). 
अंतवेदीत वरील भागाकडील मुलुखात शीखानंी धाडी घालायला सुरवात केली होती, त्यािंा बंदोबस्त 
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करून झचबता चद. १२ जूनला चदल्लीला परत आला. योगायोग असा की शुजािी भेट घेऊन नजफ चदल्लीत 
आला, तोही त्याि चदवशी. 
 
९. नजर्फचे णदल्लीतील वास्तव्य, दरबारातील कारस्थानानंा शह 
 

चद. १२ जून १७७४ ते चद. २१ एचप्रल १७७५ या काळात चमझा नजफ चदल्लीति होता. दरबारातील 
कारस्थानानंी तो जजयर होऊन गेला. जास्तीतजास्त धडपड करून तो आपले डोके पाण्याच्या वर ठेव ू
शकत होता एवढेि. बादशहाने त्याला पुढील गोष्टी करायला साचंगतल्या : (१) नजफने नव्याने जे कजकले 
होते त्यािी बादशहासमवते चवभागिी करिे, (२) आग्रा चकल्ल्यािा ताबा बादशहाने नेमलेल्या मािसाकडे 
देिे, (३) त्याने उभारलेल्या सेनेतील सैचनकाचं्या संख्येत कपात करून ती बादशहाच्या एका नोकराच्या 
दजास शोभेल एवढीि ठेविेे. त्याव्यचतचरक्त बादशहािी त्याच्यावर इतराजी झाली होती त्यािी कारिे 
म्हिजे–(१) वचझराच्या मोहोरेिा (शुजाने त्याला नायबवझीर नेमनू सदर मोहोर त्याला चवश्वासाने चदली 
होती) हेतुतः दुरुपयोग करून बादशहाच्या संमतीचवना दुसऱ्याला जहाचगऱ्या व अचधकाराच्या सनदा देिे 
आचि (२) सॉम्रला बादशहाच्या िाकरीतून काढून स्वतःकडे येण्याबाबत चफतचविे. 
 

ऑगस्ट १७७४ हा संपूिय मचहना बादशहा व नजफ या दोघातं याि चवषयावंर वादावादी िालली 
होती. फलचनष्ट्पत्ती मात्र काही नाही. सप्टेंबरच्या सुरवातीस मुगचलया घोडदळातील काही सेनाचधकाऱ्यानंी 
मतै्रीदाखल मध्यस्थी केली. त्यानुसार आपि कजकून घेतलेल्या मुलुखातील वाटा व आग्रा चकल्ल्यािा ताबा 
बादशहाला देण्यािे नजफने मान्य केले. त्या मोबदल्यात बादशहानेही त्याला नायबवझीरपदावर कायम 
करण्यािे आश्वासन चदले. नजफ या अटी पूिय करील या बाबतीत सदर अचधकाऱ्यानंी हमी घेतली. या सवय 
वाटाघाटी शवेटी ‘बोलािाि भात’ ठरल्या. चवश्वासघात करिे, शाही फौजानंा मथलाविे व फौजफाटा 
भरमसाठ वाढविे हे गुन्हे केल्यािे अहदने नजफवर आरोप केले. पचरिामी जुनाि तंटा पुन्हा नव्याने सुरू 
झाला. [नजफचवरुद्ध असलेल्या तक्रारींिी लाबंलिक यादी : सीपीसी खंड ४, क्रमाकं, १३६०; तसेि, ९७३, ९१२ व ११८४ (त्याने खूप मोठे 

सैन्य उभारले आहे.). शुजा नजफिी कड घेतो, १३६२] एक चदवस (१५ ऑक्टोबरच्या सुमारास) बादशहाच्या संरक्षकानंी 
चमझा नजफिा उघड उघड अपमान केला. दरबारात जायला म्हिनू नजफ चदल्लीच्या चकल्ल्याशी आला 
असताना या संरक्षकानंी अहदने काढलेल्या हुकुमािा वरवर अथय घेत त्याला आत जायला मनाई केली. या 
कामी अहदिी उघड उघड फूस होती [सीपीसी. खंड ४, पत्र १३५९]. त्यानंतर २ मचहने चमझा दरबारकडे 
चफरकला नाही. अस्वस्थ व प्रक्षुब्ध मनःस्स्थतीत तो घरीि बसून होता. अखेरीस चद. २२ चडसेंबर रोजी खुद्द 
बादशहानेि या दोन वचझरानंा एकत्र आिून आपल्या समकक्ष त्याचं्यात समझोता करून चदला. दोघेही 
परस्परानंा भेटले. हा सगळा वरवरिा बनाव, कारि नंतरही त्याचं्यातून चवस्तव जात नव्हता. शवेटी पनु्हा 
वादावादी सुरू झालीि. चद. १८ नोव्हेंबर रोजी अबदुल अहद पुन्हा झचबताला दरबारात घेऊन आला व 
शीख आचि मराठे यानंी बादशहाला समक्ष भेटावे, त्याच्या सैन्यात भरती व्हाव ेव बंडखोरानंी बळकाचवलेला 
मुलुख परत चमळचवण्याच्या कामी बादशहाला मदत करावी, अशा अथािी शाही फमाने त्याने शीख व मराठे 
याचं्याकडे पाठचवली. इतके करूनही त्यासाठी आवश्यक असे धाष्ट्ट्यय व राजकीय दूरदृष्टी नसल्याने हा 
कावबेाज कचश्मरी कतृयत्वात उिाि पडला. चमझाल पूियपिे नेस्तनाबूत करायिा तर प्रचतस्पधी चततक्याि 
ताकदीिा व तोलामोलािा सेनाचधकारी हवा. अबदुल अहदला युद्धशास्त्रातले काहीि गम्य नव्हते. त्याला 
चदल्ली व वझीरन दोघानंाही दूर करता येत नव्हते. वझीरन या धंदेवाइक नतयकीशी त्याने लग्न केले होते. 
त्याच्या थकल्याभागल्या शरीराला तेवढाि काय तो चवरंगुळा. तेव्हा आपल्यामते त्याने अचतशय कठीि डाव 
टाकला होता. झचबता व शीख ही राजकीय पटावरील मोहरी त्याला अशा पद्धतीने हलवायिी होती की, 
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मोक्याच्या चठकािी असलेल्या त्याच्या धुरंधर शत्रूला अिूक शह बसावा. नजफच्या खबऱ्यानंी त्याला या 
कटािी माचहती चदली तेव्हा तो फक्त हसला. १६ जानेवारी, १७७५ ला झचबता दरबार सोडून चनघून गेला. 
त्या सालच्या चहवाळ्यात चशखानंी बादशहाच्या मुलुखातील त्याच्या एकचनष्ठ प्रजेवर व बंडखोर 
माडंचलकावंर सारख्याि तडफेने हल्ले केले. 
 

१७७५ च्या सुरवातीस चमझा नजफ आजारी पडला. चकत्येक मचहने तो आंथरुिाला चखळून होता. 
त्याच्या समािारासाठी चद. ४ एचप्रल रोजी बादशहा स्वतः त्याच्याकडे गेला. त्याि मचहन्याच्या चद. २१ ला 
नजफला थोडेफार बरे वाटू लागल्याने, जाटावंरील दुसऱ्या मोचहमेसाठी तो चदल्लीबाहेर पडला. आपल्या 
खड्या सैन्य-तुकड्यासंह व सुधाचरत तोफखान्यासह सॉम्र व मादेक यानंा त्याने पूवीि आपल्याकडे घेतले 
होते. नंतर कॉन्त द मॉदव ेहाही त्याला येऊन चमळाला. मात्र त्याच्याजवळ त्यािे स्वतःिे सैन्य नव्हते. [डीसी 
: इब्रत : भाग १, २५०–२५१, गुलामअली : खंड ३; ५०–५८; मुन्नालाल १५८–१६२; सीपीसी खंड ४, क्रमाकं १२४१, १२६७, १२७७, १२९१ 
(त्याचशवाय याआधी चदलेले)] 
 
१०. नजर्फची जाट मुलुिावंर पुन्हा स्वारी, १७७५, मोणहमेचा पणहला टप्पा, कामाचा कबजा : 
जय व माघार 
 

चमझा नजफने १७७५–१७७६ मध्ये जाटावंर पुन्हा हल्ले िढचवले. या मोचहमेिे तपशीलवार वियन 
देण्यािे कारि नाही. कॉन्त द मॉदेव व तहमस्पखान चमस्स्कन या दोघानंीही स्वतः हजर राहून या मोचहमा 
पाचहलेल्या. तहमस्प हा अिकू, शलैीदार चलचहिारा तर मॉदेव हा सुससं्कृत, सूक्ष्म अवलोकन करिारा व 
जािकार टीकाकार. या दोघाचं्या लेखनावरून या युद्धाइतकी तपशीलवार माचहती अन्य कोित्याही 
युद्धािी चमळत नाही. 
 

चमझा नजफ चदल्लीत आजारी होता, तरी अफ्राचसयाब खान व नजफकूलीखान या आपल्या 
चवश्वासातील दोघा सेनाचधकाऱ्यानंा त्याने अनुक्रमे मध्य अंतवेदी व मेवाट येथील जाट ठाण्यावंर स्वारी 
करायला पाठचवले. अफ्राचसयाबने सदाबाद, जवार इ. परगिे कजकले. नंतर रामगढला तो तीन मचहने वढेा 
घालून होता. शवेटी थोडा फार द्रव्यप्रयोग करून अतंवेदीतील जाटािंा तो अत्यतं बळकट चकल्ला त्याने 
कजकून घेतला (एचप्रल १७७५) व चशयाचं्या रक्षिकत्या साधूवरून त्याला अचलगढ हे नव ेनाव चदले. बरोबर 
त्याि वळेी नजफकूलीखान नैऋय त्य आघाडीवर होता. त्याने जयपूरच्या मालकीिा कामा चकल्ला सर केला. 
चकल्ल्यावर केलेल्या धडकहल्ल्यात त्याच्या हाताखालील मुल्ला रहीमदाद व अन्य रोचहले चशपाई यािंा 
त्याला फार उपयोग झाला. कामाच्या चकल्ल्यात काही धनाढ्य व्यापारी आश्रयाला आले होते. 
त्याचं्याकडून पिंवीस लाख रुपये वसूल करण्यात आले. 
 

कामा चकल्ला हातिा गेल्याने जयपूर राजा चवलक्षि संतापला. त्याने जाट राजाशी सख्य केले. 
खंडिी वसूल करण्यासाठी काही मराठे स्वार कहदुस्थानात राचहले होते, त्यानंा त्याने पगार देऊन 
आपल्याकडे बोलाचवले व वाटेल ते करून कामा चकल्ला परत घेण्याच्या मोचहमेवर त्यानंा त्याने रवाना केले. 
ही धोक्यािी वाता चमळताि चमझा नजफ स्वतः चदल्लीहून चतथे गेला. अंतवेदीत असलेल्या आपल्या 
सैन्याच्या तुकड्या त्याने परत बोलाचवल्या व बडसानानजीक तळ टाकला. जाटसेना चदग सोडून पुढे आली 
व शाही फौजाचं्या दचक्षिेस काही मलैावंर खंदक खिनू त्यानंी आपला तळ टाकला. उभयतातं काही 
चदवस थोड्याफार छोट्या िकमकी उडाल्यानंतर चद. १८ मे रोजी लढाईला मोठ्ा प्रमािावर तोंड 
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लागले. मुगलािें अंदाजे ३००० स्वार आपल्या अचधकाऱ्याला बरोबर न घेता जाट सैन्याच्या अगदी जवळ 
आले व चबकट जागी अडकले. जाटानंी जोरदार हल्ला करून त्यािें बरेिसे सैचनक ठार केले. काही वळे 
बंदुकाचं्या माऱ्याने प्रत्युत्तर चदल्यावर त्यानंी माघार घेतली. मराठे व रजपूत पाठलाग करीत असताही 
उरलेल्यातले बरेिसे सुखरूप परत आले. दोन्ही बाजंूिे एकूि हजार सैचनक व शकेडो घोडे ठार झाले. 
शवेटी अशी वळे आली की, नाइलाजाने माघार घ्यावी लागनू जाट सैन्याला चदगच्या चकल्यािा आसरा 
घ्यावा लागला. चतथून बाहेर येण्यािी त्यानंा इच्छा झाली नाही. [नजर्फची जाटांवरील दुसरी मोहीम : मॉदेव (बेंगॉल पास्ट 
ॲण्ड पे्रझेन्ट, १९३६ यात मी भाषातंर केलेली) मादेकच्या मेमुआर; डीसी, गुलाम अली, खंड ३;५९–६०, ८७–९२; णमस्स्कन : ३०३–३१४; ३१७–
३२०; मुन्नालाल : १६२–१६५, १७२; इब्रत : भाग १; २६१–२७४; २७६–२८५; सीपीसी खंड ४, क्रमाकं १८८६, खंड ५, क्रमाकं ३०६, ३७०] 
 

नवलकसग बरेि चदवस आजारी असून अखेरिे क्षि मोजि होता. जाटाचं्या संरक्षिािी जबाबदारी 
त्यािा धाकटा भाऊ रिचजतकसग याच्यावर पडली, दरम्यानच्या कालावधीत सॉम्रने टाकलेले पाऊल 
यशदायी ठरले.जयपूरच्या प्रमुख सरदारासंमवते त्याने बोलिी सुरू केली. झटकन समझोता झाला. 
त्यानुसार राजपुतानंी जाटानंा साहाय्य करावयािे थाबंवायिे व चतथून एकदम चनघनू जायिे. कामा चकल्ला 
त्यानंा परत द्यावयािा. त्या बदल्यात राजपुतानंी बादशहाला सात लाख रुपये द्यावयािे व प्रचतवषी अकरा 
लाख खंडिी द्यायिी. राजपतुानंी या अटी तत्काळ मान्य केल्या. [मॉदेव : २५६] 
 

सदर चकल्ला कजकायिा तर लढिारानंा काही आचमष हव ेम्हिून चकल्ला कजकला तर सभोवतालच्या 
मुलुखासह हा चकल्ला तुला देऊ असे आश्वासन रचहमदादला देण्यात आले होते. पि चकल्ला हातात 
आल्यावर हे आश्वासन पाळण्यात आले नाही. चकल्ला परत राजपतुाचं्या हवाली करण्यात आला व 
वैतागलेला रचहमदाद आपल्या अनुभवी रोचहला सैन्यासह जाटाकंडे गेला. 
 

चद. १० जूनला शाही फौजासंमोर एक उत्तम संधी िालून आली. त्या संधीिा फायदा त्यानंी लगेि 
घेतला. त्या चदवशी ज्येष्ठ मचहन्यातील शुद्ध दशमी होती. हा दशहरा कहदू पचवत्र मानीत असल्याने 
पुण्यकाळी यमुनास्नान घडाव े म्हिून जाटराजा चदगहून गोवधयन येथे गेला. शत्रूने हल्ला करू नये म्हिनू 
त्यािे सैचनक त्याच्या मागावर उत्तरबाजूला उभे होते. हे सैचनक कसे उभे आहेत यािी नीट माचहती 
नजफला असल्याने, तो बडसाना येथून दचक्षिेकडे िाल करून गेला. त्यासाठी त्याने सैन्यािे दोन भाग 
केले. अगदी उजवीकडे (म्हिजे पचश्चमेस) दोन पलटिींसह मादेक सरळ चदगवर िालून गेला. स्वतः 
नजफ अगदी डावीकडे (पूवेस) गोवधयनला जाण्याच्या मागावर साधारि सात मलै मागे राचहला. चदगच्या 
ईशान्येस उत्तरेकडे पाि मलैावंर गुहाना हे चठकाि आहे. चतथे िकमक उडाली. जाट व रोचहला स्वाराचं्या 
जर्थयाने मादेकवर हल्ला िढचवला. अफ्रचसयाब मुगल स्वाराचं्या डावीकडून चनघून सैन्यासह मादेकच्या 
सैन्यात गेला. चतथून शत्रूच्या फौजावंर त्याने जोरदार प्रचतहल्ला केला. शत्रू गोंधळला व सैरभरै पळत 
सुटला. शाही फौजा एकचत्रत होऊन तळावर परत आल्या. नजफखानने गोवधयननजीक हल्ला करून चतथेही 
शत्रूवर मात केली. त्यािे घोडे, उंट, गाड्या ताब्यात घेतल्या. यानंतर नवलकसगच्या साहाय्याथय जे रजपूत 
व मराठा सैन्य आले होते, ते त्याला सोडून चनघून गेले. 
 

मे मचहन्याच्या सुरवातीला चमझा नजफ कामाच्या चकल्ल्यासमोर आला. या चठकािी त्याच्या 
साहाय्याथय अयोध्येहून युद्धतंत्र चशकलेल्या तीन पलटिी आल्या. लवकरि या पलटिींना त्याचं्या 
अचधकाऱ्यानंी परत बोलावनू घेतले. यामुळे चमझा नजफने सामर्थयय थोडेफार कमी होऊन तो होदाळपयंत 
सोळा मलै मागे आला. त्याच्या चशपायानंा खूप चदवसातं पगार चमळाला नसल्याने, त्यािंी उपासमार होत 
होती. त्यानंी होदाळच्या आसपासच्या खेड्यातूंन पुडंावा माडंला. लुटीत पैसा, िीजवस्त चमळून 
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खाण्याचपण्यािी ददात चमटल्यावर ते पुन्हा ताजेतवाने झाले. नंतर पनु्हा पढेु सरकत चमझाने बडसाना येथे 
कायमिा तळ टाकला. त्याच्या चखशात एक कपर्मदकही नव्हती. आपल्या चशपायानंा लूटमार करण्यासाठी 
तो रोज चदगकडे जायला सागें. बडसाना येथील तळ हलवनू तो ऑगस्टमध्ये गोवधयन येथे आला. 
 

पावसाळ्यास सुरवात झालेली असल्याने प्रत्यक्ष हालिालीस आपोआप पायबंद बसला. 
दरम्यानच्या काळात रीन मादेकला आठविीत राहील असा फटका बसला. बीडा येथील आपल्या 
जहाचगरीवर जाटाकंडून लढिाऱ्या रचहमदादने हल्ला केला म्हिून चतकडे जाण्यासाठी तो चनघाला; पि 
वाटेत फते्तपूरचसक्रीपासून साधारि दहा मलैावंर त्यािे सैन्य पावसात सापडले व पार गारठून गेले. या 
चठकािी रोचहल्यानंी त्याचं्यावर अनपेचक्षत हल्ला केला (२९ जुलै). मादेकिा तोफखाना, तंब,ू डेरे व सवय 
अन्य साचहत्य आचि सामानसुमान यािंी पार नासधूस केली. त्याच्या सैन्यातील चनम्मे पाश्चात्त्य व एक हजार 
चशपाई ठार केले. त्यानंतरिे दोन मचहने तो आग्रा येथे होता. या मुदतीत नवीन सैन्यउभारिीसाठी 
जवानािंी भरती करिे व त्यानंा लष्ट्करी चशक्षि देिे, हेि काम त्याला कराव ेलागले. [बाबे, २३१ मॉदेव; 
इरत.] 
 
११. रणहमदादच्या रोणहला णशपायाकंडून रिणजतकसग जाट णदगचा णकल्ला परत घेतो. 
 

नवलकसग, चद.१० ऑगस्ट, १७७५ ला चदगच्या चकल्ल्यात मरि पावला. त्यावळेी त्यािा भाऊ 
कंुभेर येथे होता. चकल्ल्याच्या संरक्षिासाठी असलेल्या चशबंदीतील सैचनक राजाच्या मृत्यूने शोकचवव्हल 
झाल्याने त्याचं्या बंदोबस्ताच्या कामात थोडीफार चशचथलता आली होती. त्यािा फायदा रचहमदादने 
घेतला. रचहमदाद हा त्याचं्या बाजूने लढिारा, पि शवेटी त्याने चवश्वासघात केलाि. त्याच्या छाविीजवळ 
चकल्ल्यािे जे प्रवशेद्ार होते त्यावर पकड बसवनू चकल्ला व पचरसर त्याला सहजपिे आपल्या हुकमतीत 
आिता आले. केसरीकसग या अभयकाला त्याने अतंःपुरातून बाहेर आिले, त्याला राज्यावर बसचवले व 
त्याच्या नावािी द्ाही चफरवनू सवय कारभार स्वतःकडे घेतला. राजधानीतील सवय मालमत्ता व धनदौलत 
हस्तगत केली. नवलकसगने नेमलेल्या अचधकाऱ्यानंा त्याने हाकलून चदले. 
 

चदग येथील बंडखोरीिी बातमी कंुभेरच्या चकल्ल्यात असलेल्या रिचजतकसगला चमळाली. 
आपल्याबरोबर असलेले सैचनक व एकचनष्ठ जाट सेनाप्रमुखानंा त्याने आपल्याबरोबर घेतले. यशवतंराव 
वाबळे याच्या हाताखालील दोन हजार स्वार व काही नागा गोसावी याचं्यासह रात्रीच्या वळेी कुिालाही 
थागंपत्ता लागू न देता, तो चदगला आला व आपल्या काही चमत्रासंह िोरवाटेने चकल्ल्यात प्रवशे घेऊन तो 
चतथेि दडून बसला. गडाच्या तटाखालीि रोचहल्यािंा तळ होता. मराठा स्वारानंी व त्याचं्याबरोबर 
आलेल्या अन्य सैचनकानंी अगदी पहाटे पहाटे या रोचहल्यावंर आकस्स्मक हल्ला िढचवला. या चठकािी सवय 
रोचहल्यािें कुटंुबीय व मालमत्ता होती. हल्ल्यािी बातमी कळताि रचहमदाद चकल्ला सोडून धावत पळत चतथे 
आला. नंतर सगळाि देखावा बदलला. “गडाच्या तटावरून रिचजतकसग आचि उगवता सूयय या दोघािेंही 
तेथील नागचरकानंा एकाि वळेी दशयन झाले. चकल्ल्यातील सवय सरकारी नोकरानंा त्याने आपल्या बाजूला 
येऊन चमळण्यािे आवाहन केले. बरािवळे दडून बसलेले जाट चशपाई बाहेर आले. त्यानंा धीर आला व 
त्यानंी अफगाि चशपायावंर हल्ला केला, गटागटाने त्यानंा बाहेर खेिले आचि काठीने झोडपीत त्यानंी त्यानंा 
गुरे व शळे्यामेंढ्यापं्रमािे गावाबाहेर हाकलून चदले.” चदगिा ताबा रोचहला चशपायाकंडे तसा थोडाि वळे 
होता. तरी तेवढ्या अवधीत रोचहल्यानंी आपल्या दुष्ट परंपरेशी इमान राखून तेथील नागचरकानंा चवलक्षि 
छळले. लुटालूट तर केलीि, पि बायकािंी अर ूघेण्यासही कमी केले नाही. रोचहले सुरवातीला जोरात 
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होते तरी सूययकबब उदयािलावर येण्याआधीि त्यािंी वाताहत झाली. चकमान िार हजार असामी या 
धामधुमीत ठार झाले. उरले ते नजीकच्या प्रवशेद्ारातून बाहेर पडले. रोचहल्यानंी आपल्या सेनाचधकाऱ्याच्या 
मुलाला जाटाकंडे ओलीस ठेवले व आपली सवय मालमत्ता त्यानंा देऊन टाकली. रचहमदादलाही आपल्या 
छाविीतील सवय सामानसुमान गमवाव ेलागले. तो चदल्लीस गेला. आपल्या कारवाईत यािा खूप उपयोग 
होईल या हेतूने अबदुल अहदने त्याला सैन्यात घेतले. हंसीचहसार चजल्ह्यातील बादशहािा मुलुख चमझा 
नजफच्या मािसाकंडे होता. बादशहाला तो परत घ्यायिा असल्याने अहदने रचहमदादला त्या कामचगरीवर 
पाठवनू चदले. रचहमदाद चतकडे गेला तो स्वतःच्या दगलबाजीिे प्रायचश्चत्त घेण्यासाठी. त्याने रोहटकच्या 
उत्तरेस अठरा मलैावंर असलेल्या गोहानला वढेा घातला. त्यावळेी पचतयाळाच्या अमरकसगिे सैन्यातील 
चशपाई चवरुद्ध बाजूला होते. त्यानंी झाडलेल्या गोळीने रचहमदाद ठार झाला. नजफनेि अमरकसगला तशा 
सूिना चदल्या होत्या (३० चडसेंबर, १७७५ च्या आसपास). 
 

आग्रा आचि मथुरा या दरम्यान फरा येथे चमझा नजफने तळ टाकला त्या सुमारास पावसाळा संपत 
आला. अतंवेदीत असलेल्या आपल्या हाताखालील अफ्राचसयाबखानला त्याने परत बोलाचवले. 
पावसाळ्याच्या अखेरीस दोघांच्याही प्रिंड सेनेसह तो चदगवर िालून गेला; व चडसेंबरच्या सुरवातीस त्याने 
चदगच्या चकल्ल्याला वढेा घातला. 
 
१२. णदगच्या णकल्ल्याचे विदन 
 

सवय बाजंूनी सुरचक्षत असलेला चदगिा चकल्ला हे [थॉनद : मेमॉयर ऑफ चद वॉर इन इस्ण्डया, ४१३–४१४; पेस्टर : वॉर 

ॲण्ड स्पोटय इन इस्ण्डया, ३६९; मार्मटनच्या ‘वेलस्ले चडस्पॅिेस’ मध्ये उत्कृष्ट योजना असा उल्लेख.] जाट राजािे आवडते वसचतस्थान 
होते. हे चठकाि गोवधयनच्या पचश्चमेस आठ मलैावंर आहे चकल्ल्याच्या नैऋय त्येस, एकदम नजरेत भरिारा 
वृक्षाच्या फादंीसारखा शहाबुरुजािा कोपरा आहे. तो वगळला तर हा भाग पिंपाळ्यासारखा असून 
साधारि दीड मलै लाबंीिा आहे. याच्या भोवताली पक्क्या मातीिा तट आहे. या तटाला पुरेशी जाडी 
असून उंिी जवळजवळ तीस फूट आहे. उत्तरेकडील व पूवेकडील सवय भाग आचि पचश्चमेकडील अधा 
दशयनी भाग याचं्या संरक्षिासाठी खोल खंदक खिलेले आहेत. दचक्षिेकडील दशयनी भागाला मात्र अशा 
कृचत्रम संरक्षिािी गरज नाही. कारि या बाजूला नैसर्मगकरीत्या संरक्षि होईल असा दलदलीिा खूप 
चवस्तीिय भाग असून आग्नेय चदशसे तो मलैच्या मलै पसरलेला आहे. या दचक्षिभागाच्या पचश्चमेस दोनिारश े
फुटावंर एक खोल व खूप चवस्तीिय असा पाटाच्या पाण्यासारखा जलौघ आहे. हा जलौघ दचक्षिेकडील 
बाजूस मध्यावर सुरू होऊन नैऋय त्येकडे काही मलै पसरलेला आहे. त्याच्या डाव्या अंगाला काठाच्या 
बाजूला बैठ्ा टेकड्यािंी रागं असून अगदी उत्तर टोकाला गोपालगड हा चनराळा चकल्ला आहे. 
 

हा शहाबुरुज या टेकड्याचं्या रांगेतील उत्तर टोकावर खूप उंिीवर आहे. चकल्ल्याच्या दचक्षि व 
पचश्चमेकडील तटबंदी वाढवीत वाढवीत आिल्या असून वरील शहाबुरूज नैऋय त्य कोपऱ्यात त्याचं्याशी 
जोडण्यात आला आहे. या चठकािी लाबंिलाबं व कििोळे असे कोपरे तयार झाले आहेत. शहाबरुूज हाि 
मुळी एक गढेकोट आहे. आतल्या बाजूस पन्नास िौरस वार के्षत्रफळ असलेली जागा आहे. िार उत्तुंग 
बुरूज िार उंि सुळक्याकंडे नजर फेकीत खडे आहेत. या शहाबुरुजािे अंदाजे एकतृतीयाशं मलैावर याि 
बैठ्ा टेकड्याचं्या ओळीतील दुसऱ्या टोकाला गोपालगड आहे. िारी बाजूला गोल बरुूज असलेली अशी 
ही आिखी एक गढी. या दोहोच्याही दरम्यान चवस्तीिय असे राजेशाही बागबगीिे आहेत. चतथे थकलेल्यानंा 
सावली देिारे प्रिंड वृक्ष मोठ्ा प्रमािावर असून सतं्री, पेरू, जाभंळे व आंब्यािी झाडेही आहेत. 
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चकल्ल्याच्या आतील अंगास राजािा भव्य प्रासाद आहे; एक प्रिंड व देखिी वास्तू, दरबार भरचवण्यासाठी 
प्रिंड चदवािखाना व राजकीय कामकाजासाठी चततकीि शोचभवतं व अचलशान दालने; मुद्दाम राखलेल्या 
माशानंी भरलेला सुंदर तलाव, प्रियीजनानंा मोहरवनू टाकतील अशी उद्याने, नेहमीच्या पद्धतीच्या गुप्त 
वाटा, त्याचशवाय शाही धनदौलत लपवनू ठेवण्यासाठी खास सोयी; एक िौकोनी बालेचकल्ला (दोन फलांग 
चवस्तारािा), त्याच्या प्रत्येक बाजूला उंि व मजबतू तटबदंी; प्रत्येक बाजूला तीन तीन बुरूज, सभोवताली 
संरक्षिासाठी खोल खंदक, त्याचं्या समोरि दगडचवटानंी बाधंलेली प्रवशेद्ारे व पुरेशा उंिीिे घुमट. 
त्याचशवाय सरदार, दरकदार व धचनकासंाठी बाधंलेले अचलशान महाल; आचि नेहमीि गजबज असलेली 
जवाहरगंज बाजारपेठ होती. इतक्या मोठ्ा वस्तीला गरजेच्या वस्तंूिा पुरवठा करिारी बाजारपेठ हवीि. 
 
१३. नजर्फिानचा णदगला वेढा 
 

चदगच्या चकल्ल्यािी जागा अशी आहे की, त्यावर फक्त त्याच्या नैऋय त्यभागाला असलेल्या 
मोकळ्या सपाटीवरूनि हल्ला िढचविे शक्य आहे. इगं्रजानंी हे १८०४ साली अिूक हेरले.नजफखानने 
चदगला वढेा घातला. त्यानंतर बरोबर २९ वषांनी लॉडय लेक या इंग्रजाने याि चकल्ल्याला वढेा घातला. 
लॉडय लेकने ज्या मचहन्यात व ज्या आठवड्यात गोपालगड व शहाबुरुजासमोर पचहला खंदक खिला, 
अगदी ते वषय नसले, तरी त्याि मचहन्यात व त्याि आठवड्यात (चडसेंबरिा मध्य) नजफनेही तसाि खंदक 
खिला. 
 

शत्रूला येता येऊ नये म्हिनू खंदक खििे, प्रिंड भगदाडे पाडिे यासारख्या युक्त्यािंा वापर 
करून वढेा िालू ठेविे, या कामाला मुगल सैचनक अगदीि नापाक होते. त्यािंी हालिाल त्याचं्या 
लहरीनुरूप होत असे. चशवाय ते अकलेनेही बतेािे. त्या चहशबेात पाश्चात्य सेनाचधकारी हे लष्ट्करी 
हालिालीत अचतशय तज्ज्ञ. 
 

या संदभात त्यािे मत चविारण्यात आले असताना खरमरीत व खविट टीका करण्यािी सधंी, 
त्याने का सोडावी? अगदी चनःसकंोिपिे तो म्हिाला, “माकडानंी जर एकमेकावंर हल्ला िढवायिं ठरवलं 
तर खात्रीने तुम्ही करता आहात तसेि खंदक तयार होतील.” अधे मुगल सैन्य शहाबुरुजासमोर होते व 
अधे, खुद्द सवोच्च सेनाचधकाऱ्याच्या हाताखाली गोपालगडच्या बाह्य कोटात होते. 
 

चकल्ल्यािा परीघ खूपि चवस्तीिय; त्या मानाने चमझािे सैन्य छोटे असल्याने पूिय वढेा घालिे शक्य 
नव्हते. तेव्हा धडक मारायिी ती जाटािंी गाळि उडवील अशीि हवी. असा प्रयत्न नजफने सुरवातीस 
करून पाचहला. जाटाचं्या सेनेत साधूिा वषे धारि करिारे काही लढवय्ये कहदू बैरागी होते. शहाबरुूज व 
गोपालगड या दरम्यान असिाऱ्या उद्यानातून ते ठाि माडूंन होते. ही जागाि अशी मोक्यािी होती की, 
येथून शत्रूवर एकदम छापा घालिे, शत्रूच्या खंदकावर मारा करिे व त्यािा दािागोटा आचि अन्य रसद 
तोडिे, जाटसेनेला सहजी शक्य होत असे. त्यामुळे मुगलाचं्या छाविीत मुबलक दािागोटा येईना. एक 
चदवस चमझा नजफ स्वतः पुढे झाला व रसदीिी मधेि लूटमार करिाऱ्या या बरैाग्यावंर तुटून पडला. 
चदघयकाळ तंुबळ रिकंदन झाले. चमझाकडील खूप चशपाई मेले. त्याच्या मजीतला गुलाम खुस्र ूबेग हाही 
ठार झाला. शवेटी नागा पलटि हरली. त्यानंी चकल्ल्यात माघार घेतली व त्या चठकािी मुगल सैन्य घुसले. 
त्यामुळे मुख्य चकल्ल्यािा व गोपाळगडिा सबंंध तुटला. “मुगलाचं्या या चवजयाने जाट सैचनकानंा अशी 
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काही दहशत बसली, की चकल्ल्याच्या रक्षिासाठी असलेल्या चशबंदीतील चशपाई आंघोळ वा तत्सम 
शरीरधमासाठीही बाहेर येईनासे झाले.” 
 

१७७६ च्या जानेवारी मचहन्याच्या मध्याच्या सुमारास चकल्ल्यावर रात्री हल्ला िढचवण्यािा एक प्रयत्न 
झाला. चशपायाचं्या सात तुकड्या व तीन फ्रें ि अचधकारी यासंह मध्यरात्री हल्ला िढचवण्यासाठी रेने 
मादेकला पाठचवण्यात आले होते. शहाबुरुजाच्या उत्तरेस चकल्ल्याच्या पचश्चम भागाकडे कामा दरवाजािे 
संरक्षिासाठी जो बुरूज होता, त्यावर अिानक हल्ला िढवायिा होता. या दारावर जाटािंा पुरेसा बंदोबस्त 
नाही अशी बातमी मुगलाचं्या हेरानंी त्याचं्या सेनाप्रमुखाला चदली होती. पूवी कधीही न पाचहलेल्या या 
बुरुजावर मुगलाचं्या एका तुकडीने हल्ला केला. अखेरीस फ्रें िािा घायकुतेपिा व इराण्यािंा सुस्तपिा 
यािंा परस्परासं छेद बसून अपेचक्षत यश हाती आले नाही. आपल्या तुकडीतील सैचनक वर िढून येईपयंत 
वाट न पाहता मादेकने एकदम गोळ्यािंा वषाव करण्यास सुरवात केली. अशी सुरवात ही एक साकेंचतक 
खूि होती. गोळ्यािंा आवाज कानी पडताि खंदकात असिाऱ्या नजफच्या चशपायानंीं त्याचं्या साहाय्याथय 
धावायिे होते. आपल्या चशपायानंी योग्य त्या तुकड्या करून बुरुजाच्या चदशनेे िढून जावे, तटाच्या डाव्या 
व उजव्या बाजूने जात, तटावर ताबा ठेवावा, साहाय्यक सैचनक चतथे येईपयंत आपली जागा सोडू नये, असे 
ठरले असल्याने चशपायानंा गड िढून जाता यावा म्हिनू अशा िढावर मुगलानंी हल्ला केला नाही. तोफगोळे 
व बंदुकाचं्या भचडमाराने जागी झालेली चशबंदी स्वसंरक्षिास चसद्ध झाली. बुरुजािा ताबा घेतलेल्या शाही 
सैचनकानंा त्यानंी घेराओ घातला; त्यापकैी बऱ्याि जिानंा त्यानंी ठार मारले ककवा जायबंदी केले. 
उरलेल्यानंी तटावरून खाली उड्या मारल्या. नजफखान तळावरील मदैानात येऊन दाखल झाला तेव्हा 
सुयय उगवला होता. चकल्ल्यावरील चशबंदीनी कामा दरवाजा उघडून टाकला, त्याचं्यातले हजारो सैचनक 
बाहेर आले व सधंी येताि मुसलमानावंर तुटून पडले. गडाखालील चवस्तीिय जागेत शाही सैन्य दाटीवाटीने 
उभे होते. गडावरून जाटानंी त्याचं्यावर प्रिंड तोफगोळे टाकले. मुसलमान चशपाई व त्यािें घोडे 
तडकाफडकी मरू लागले. जान कुबान करण्याऐवजी ती कशी वािचवता येईल या भीतीने मुसलमान 
चशपाई इतक्या घाईगदीने पळू लागले, की पाठलाग करिारा एक जाट सैचनक दहा मुगल स्वारानंा वरिढ 
ठरला. (इरत : भाग १,२८१). अशा आिीबािीच्या वळेी सॉम्र चवदु्यत् गतीने चतथे आला. सैचनकािंी एक 
तुकडी व दोन तोफा एवढेि त्याच्याजवळ होते. आपल्या अिकू नेमबाजीने चवजयोन्मादाने धंुद झालेल्या 
जाट सैचनकानंा त्याने पागंवले व नजफखानिा जीव वािचवला. नजफखानिे सवय चशपाई त्याला सोडून 
गेल्याने तो एकटाि चतथे होता. 
 

कशाच्यातरी आधाराने वर िढून चकल्ल्यात घुसायिे प्रयत्न मुसलमानानंी दोनदा केले. चकल्ल्यािे 
रक्षि करिाऱ्या चशबंदीला त्यािा सुगावा आधीि लागला असल्याने ज्या चठकािी शत्रू येतील असे वाटले 
तेथील बंदोबस्त जाटानंी िागंलाि वाढचवला. शत्रूिे दोन्ही प्रयत्न फसले. वढेा घातल्याला बरेि चदवस 
लोटले. यश दृचष्टपथात येत नव्हते. नजफखानला ही कुिंबिा असह्य होत होती. त्याला चशपायािंा नऊ 
मचहन्यािंा पगार द्यायिा होता. छाविीत दािागोटा बराि अपुरा असल्याने चशपायानंा अधयपोटी रहाव े
लागे. हे चशपाई आपला वचरष्ठ अचधकारी ककवा खुद्द नजफखान याच्याचवरुद्धही बंड करून उठत; 
हुकुमाप्रमािे वागायला नकार देत. हेतू हा की, त्यामुळे तरी नजफखानने पगार द्यावा. याि वळेी त्याच्या 
अडििी आिखी वाढल्या. पि प्रचतष्ठेिा प्रश्न केल्याने चदगच्या बाबतीत तो इरेस पडल्यासारखा झाला. 
त्याच्या या कचठि पचरस्स्थतीने चदल्ली दरबारातील त्याच्या शत्रूंना हषाच्या उकळ्या फुटत होत्या. त्याला 
बदनाम करण्यासाठी झचबताखानला अजंारून गोंजारून त्याच्या जागी नेमण्यािे डाव चशजत होते. पि 
युद्धशास्त्र व राजकारिपटू अशा नजफखानावर कसलाही पचरिाम झाला नाही. नैराश्य व उतावळी न 



 
अनुक्रमणिका 

दाखवता त्याने आपले काम िालू ठेवले होते. या त्याच्या धीरोदात्त वृत्तीबद्दल मॉदेवने मनापासून 
गौरवोद्गार काढले आहेत. या उलट जाटािंी स्स्थती. त्याचं्याकडे ना एकजूट ना नेता, ना स्वाथय 
साधण्यािी हुषारी. “त्याचं्या चकल्ल्यातील जाट मंडळीति अनेक गट. राजािे िलुतेि त्यािा अचधकार 
मानीत नसत, कधीकधी त्याच्याशी दोन हात करीत. जाटानंी जर आपापसात एकजूट केली असती तर 
नबाब त्याचं्या राजधानीपयंत येऊ शकला असता असे मला वाटत नाही, वढेा घालण्यािे दूरि.” [मॉदेव, 
२९५]. आपल्या संरक्षिाच्या कामी आपल्या सैन्यात चनदान पोटाथी सैचनकािंा भरिा करावा व त्यासाठी 
जवळिी अवाढव्य संपत्ती वापरावी एवढी साधी समजही त्या वळेच्या जाट सत्ताधाऱ्यानंा नव्हती. 
 
१४. णदगची संपूिद नाकेबंदी 
 

कहमतबहाद दूर आचि उमरावगीर गोसावी हे दोन गोसावी सेनानी अयोध्येच्या नबाबाकडे होते. 
इंग्रजानंी त्यानंा त्याचं्या सैन्यासह चतथून हाकलून चदले. या दोघाजंवळ ६००० भाडोत्री पि शूर चशपाई व 
३०–४० तोफा होत्या. अयोध्येच्या नबाबाकडून सुटल्यावर आपल्या सैन्यासह ते नजफखानकडे आले; 
नजफखानने त्यािें साहाय्य घेतले. मात्र त्यानंा चनयचमत वतेन म्हिून काहीही चमळिार नव्हते. फक्त 
लूटमार करून जे चमळेल, त्यावर नोकरी करायिी त्यािंी तयारी होती. चदगिा पाडाव त्वचरत व्हावा म्हिनू 
मुगल सेनापती नजफखान याने आपले डावपेि बदलायिे ठरचवले. त्याने वढे्याला नाकेबंदीिे स्वरूप 
चदले. मुगल स्वाराचं्या दोन तुकड्यापंैकी एक नजफकूली ककवा चमस्स्कन याच्या नेतृत्वाखाली व दुसरी 
गोसावी याच्या हाताखाली अशा देण्यात आल्या. एक तुकडी कंुभेरकडून येिाऱ्या दचक्षिेकडील वाटेवर 
गस्त घालायिी तर दुसरी कामाहून येिाऱ्या उत्तर मागािा बंदोबस्त ठेवायिी. या दोन रस्त्याने चदगच्या 
चकल्ल्यावर दािागोटा व अन्य जीवनावश्यक वस्तंूिा पुरवठा इतक्या मुक्तपिे व मुबलक प्रमािात व्हायिा 
की, मुगलाचं्या छाविीत चमळे त्यापेक्षाही गडावर चमळिारे धान्य स्वस्त असायिे. ही रसद वाटेति अडवनू 
धरायिे काम मुगल स्वाराचं्या या दोन तुकड्यानंी इतके िोख बजाचवले की, चकल्ल्यातील चशबंदीला 
पाठचवली जािारी रसद पूिय थंडावली. गडावर असलेला धान्यसाठा काही आठवड्यातंि संपून गेला. 
गडावरील चशबंदीत साठ हजार जाट होते. चशवाय चजवाच्या भीतीने आसपासच्या मुलुखातील अनेकानंी 
चतथे आश्रय घेतला होता. सगळीकडून िोंदी झालेल्या चकल्ल्यावर भीषि दुष्ट्काळ पडला. त्यावर कोिताि 
इलाज दृचष्टपथात नव्हता. दररोज शकेड्यानंी मािसे मरू लागली. जनावरेही मरत होती. या सगळ्याचं्या 
सडलेल्या पे्रतानंी हवते चवष पसरले. जे वािले ते कसलाही चवचधचनषेध न मानता जठरानल 
शमचवण्यासाठी चमळेल ते स्वाहा करीत होते. [इरत भाग १; २८२, मॉदेव २९८] 
 

ही दुष्ट्काळी पचरस्स्थती असह्य होऊन रात्री काळोख पडल्यावर जाट सैचनक गटागटाने 
चकल्ल्यातून चनघून जाऊ लागले. पचरिामी गडावर साठ हजारापंैकी जेमतेम दहा हजार चशबंदी राचहली. 
जे दचरद्री होते त्यानंी शत्रचू्या छाविीत जाऊन पोटास चमळचवण्यास हरकत नाही अशी रिचजतकसगाने 
त्यानंा परवानगी चदली. वास्तचवक या मािसानंा खाली येऊ चदले नसते तर चकल्ल्यातील दुष्ट्काळ आिखी 
उग्र होऊन चकल्ला लवकर हाती पडता. नजफखानने तसे केले नाही. अशा दीनदुबळ्याचं्या 
जीचवतसुरचक्षततेसाठी त्याने काही मयादा घातल्या व त्यानंा आपल्या छाविीत आधार चदला. स्वतः 
नजफिे सैचनक त्यािें रक्षि करीत. नजफच्या या उदार धोरिाने दीनदुबळेि नव्हेत तर अनेक धचनक 
खाली आले व त्यानंी नजफखानाच्या छाविीिा आश्रय घेतला. सावकार, पुढीवाले व जाट 
राजघराण्यातील व्यक्तींनीही या मागानेि आपली सुटका करून घेतली. 
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१५. णदगचा पाडाव 
 

नजफखानचनर्ममत दुष्ट्काळाने सहा आठवड्यातं गजबजलेला गड खाली झाला. चद. २९ एचप्रल 
१७७६ रोजी गडावर असलेल्या उवयचरत चशपायासंह रात्रीच्या वळेी स्वतः रिचजतकसग गडावरून खाली 
आला व कंुभेरच्या रस्त्याने िालू लागला. वाटेत कहमतबहाद्दरच्या स्वारानंी त्याला अडचवले, थोडीफार 
िकमक उडाली, पि रिचजतकसग सुखरूप चनसटला. “रिचजतकसग गडावरून चनसटल्यािी वाता मुगल 
छाविीत आली मात्र, लूट करायला चमळेल ही हाव सुटून सगळे चशपाई गडावर धावले. सुरवातीस खूपि 
गोंधळ माजला. रक्तपात झाला, चकतीतरी बायका-मुले प्रािाला मुकली. लूटमार करिारानंी चकल्ल्यावर 
चठकचठकािी आगी लावल्या. जाटाकंडे दारूसामान प्रिंड प्रमािावर होते व ते वगेवगेळ्या इमारतीत 
साठवनू ठेवले होते. लागोपाठ तीन चदवस या साठ्ाचं्या जागी क्षिाक्षिाला स्फोट होत होते. त्यात चवजयी 
व पराभतू, दोघािंाही सारखाि चनकाल लागला. मरू्मतपूजक कहदंूच्या धमाबद्दल व धार्ममक स्थानाबंद्दल दे्ष 
हा मूर्मतभजंक मुसलमानािंा परमोच्च आनंद; त्यानंी गायी-बैलािंी आतडी व मंुडकी टाकून तेथील देवालये 
भ्रष्ट केली.” 
 

आपल्यावर अत्यािार होऊन आपली अर ू जाऊ नये म्हिून चवधवा झालेल्या तीन राण्यानंी 
आत्मबचलदान केले. (मादेव : २९८–२९९ ; २३१ ; गुलाम अली : ३, ९१) 
 

चदवस उजाडल्यावर चमझा नजफ स्वतः चकल्ल्यावर आला. आपल्या चशपायानंी लुटालूट व 
अत्यािार करू नयेत यासाठी झैन-उल-अबीदीन याला त्याने त्याचं्यावर देखरेख करायला ठेवले. सवय 
स्स्थरस्थावर व्हायला तीन चदवस लागले. चवजय चमळवायला जी ककमत मोजावी लागली त्या मानाने 
लूटमारीत नजफखानच्या हाताला फारि थोडे लागले. बालेचकल्ला व बदनकसगिा महाल येथील संरक्षि-
व्यवस्था भकम होती. सॉम्रच्या तोफा सतत वषाव करीत असताही आतील जाटानंी ती चठकािे दोन चदवस 
लढचवली. रात्र पडल्यावर त्या शूर जाटानंी राजपूत परंपरेप्रमािे आपल्या हातानंी आपल्या चस्त्रयानंा 
कंठस्नान घातले व त्याचं्यातला शवेटिा सैचनक चजवतं असेपययत त्यानंी शत्रूला तोंड देण्यािी चशकस्त 
केली. स्वतः मरता मरता शत्रूकडील अनेकानंा त्यानंी ठार केले. [“सगळ्या जाट मुलुखावर परक्यािंी सत्ता होती. 
सूरजमलिी चवधवा रािी चकशोरी इने मध्यस्थी केल्यावरि रिचजतकसगाला भरतपूरिा चकल्ला त्यािेकडे ठेवण्यास नजफखानने मान्यता चदली. या 
चकल्ल्याच्या आसमंतातील मुलुखही रिचजतकसगाकडेि ठेवण्यात आला होता. या मुलुखात वषाला नऊ लाखािें उत्पन्न येत असे.” एन. डब्ल्य.ू 
पी. गझेॅट; ८, मथुरा, १६३] 
 

शसे्त्र, तोफा व सामानािा प्रिंड साठा चमझा नजफच्या हातात पडला. परुून ठेवलेली काही 
संपत्तीही (ही सहा लाखाचं्या आसपास होती असे म्हितात) चमळाली. चशपायाचं्या पगारािंी म्हिून त्याला 
जी रकम द्यायिी होती त्या मानाने ही प्रिंड रकमही ‘चकस झाड की पत्ती’ होती. पगारासाठी चशपायानंी जो 
आरडाओरडा केला त्याने तो काहून गेला. “अशा प्रकारच्या त्याच्या चवजयानंतरही त्यािी मानचसक 
अवस्था चवलक्षि होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नजफकूली व अफाचसयाब खान यानंी त्याला असे 
सुिवले की, त्याने आपल्या सैचनकानंा आग्रा शहरात मनसोक्त लूटमार करू द्यावी; शतय अशी घालावी की, 
या लुटीत जे चमळेल त्यात नजफखानाकडून येिे असलेली सवय रकम चमळाली हे त्यानंी मान्य करावयािे. 
पि हा दुष्ट सल्ला त्याने तात्काळ धुडकावनू लावला. [मॉदेव, २९९, सीपीसी : खंड ५; क्रमाकं ३०६, ३७०] 
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१६. नजर्फिानची मध्यअंतवेदीतील मोहीम 
 

आपल्या प्रिंड सैन्याला पोसायिे कसे हा नजफपुढे एक चततकाि प्रिंड प्रश्न होता. चदगिा लढा 
संपला. त्यानंतर त्याने हाताखालील अचधकाऱ्यानंा आपापल्या जहाचगरींत महसूल गोळा करायला पाठवनू 
चदले. चदगच्या पाडावानंतरच्या पावसाळ्यात पुढील मोचहमा कशा करावयाच्या यािा चविार करीत तो आग्रा 
येथेि राचहला. पावसाळा सपंता संपता म्हिजे ऑक्टोबरच्या सुरवातीस अफ्राचसयाब खानाने मथुरेनजीक 
यमुना ओलाडंली व तो अचलगढ चकल्ल्याच्या नैऋय त्येकडील कोपऱ्यात गेला. या भागातील बहुसखं्य जाट 
व गुजर जमीनदार सूरजमलच्या वियस्वाखाली होते. त्यानंतर ते स्वतःि चतथे चशरजोर झाले होते. या 
जमीनदारानंा आपली सत्ता मान्य करायला लावण्यािे काम अफ्राचसयाबने सुरू केले. फुफकसग हा या 
बंडखोर जमीनदारािंा नेता होता. [फूफकसग हा तेन्वा जाट असून त्यािा भरतपूरच्या राजघराण्याशी 
रक्तािा संबधं नव्हता.] तो स्वतःला मुरसान व संसीिा मालक म्हिवी. त्याने स्वतःला राजा असा चकताब 
घेतला होता. [अचधकारप्राप्ती १७४९ ; मृत्यू १७९८] फूफकसगने वठिीवर याव ेम्हिनू नजफखानने त्याला 
काही पते्र पाठचवली होती. त्यािंा काहीि उपयोग न झाल्याने चडसेंबर, १७७६ मध्ये स्वतः नजफखान 
मुरसानला आला. त्याने अफ्राचसयाब व इतर सेनाचधकाऱ्यानंा बोलावनू घेतले व आपल्या प्रिंड सैन्याचनशी 
मुरसानला वढेा घातला. त्याच्या तोफाचं्या प्रिंड माऱ्याने मुरसानिी तटबंदी अल्पावकाशात ढासळली. 
चकल्ल्यातील संरक्षक चशबदंीने शथीने तोंड चदले व कहमतबहादू्दर गोसाव्याला जायबंदी केले. सतरा 
चदवसानंंतर चकल्ला लढचविे अशक्य झाले व एका रात्री (३ जानेवारी, १७७७) राजा फूफकसग चतथून बाहेर 
पडला व संसीला पळून गेला. चमझा नजफने ससंीपयंत त्यािी पाठ सोडली नाही. नाइलाज होऊन 
फूफकसग चबनशतय शरि आला. कहमतबहाद दूरने रदबदली केली म्हिनू पूवी असलेले चकल्ले व जहाचगऱ्या 
फूफकसगकडेि ठेवण्यात आल्या. मुरसान अफ्राचसयाबखानच्या जहाचगरीला जोडण्यात आले. त्यानंतर 
चमझा नजफ झपाट्याने तसाि पढेु गेला व त्याने अचलगढच्या पूवेस २५ मलैावंर असलेले छराभसौरी हे 
चठकाि काबीज केले. इतके होईपयंत जानेवारी संपला. नजफखानला दुसऱ्या कामचगरीवर हजर 
होण्यासाठी चदल्लीहून तातडीिे बोलाविे आले. [अतंवेदीतील मोहीम : ऑक्टोबर, १७७६–जानेवारी, १७७७–डीसी; इब्रत : भाग 
१; २९०–२९१; णमस्स्कन : ३२१; मुन्नालाल, १७६; ॲट् णकन्सन; एन. डब्ल्य.ू पी. गझेॅचटअर, २; ४३५–४४१ (मुंडसान), ४४४ (भामौरी)] 

 
 

— 
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प्रकरि २९ वे 
 

झणबतािानाची अिेरची धडपड, १७७६–१७७८ 
सतलजअलीकडील भागावर णशिाचंा ताबा 

 
१. णमझानजर्फच्या जागी झणबतािानला आिययाचे दरबारातील कारस्थान 
 

मे, १७७५ ते जानेवारी, १७७७ या काळात चमझा नजफखान हा जाटावंरील मोचहमेत गंुतला 
असताना त्याच्या दरबारातील चहतशत्रू त्याच्या पाडावासाठी त्याच्या चवरुद्ध अनेक कपटकारस्थाने रिीत 
होते. त्यािे चहतशत्रू इतक्या हीनवृत्तीिे की त्यािंी कारस्थानेही तशीि होती. त्यामुळे ती सवय फुकट जात व 
बादशहा, चमझावर आिखी आिखी चवसंबनू रहायला लागे. नजफ दरबारात आला तेव्हा अगदीि तरुि 
होता, त्यातून परदेशी. बादशहाने त्यािा सल्ला ऐकावा हे सहन न होऊन चहसमउदौला त्याला 
सुरवातीपासून पाण्यात पाहत असे. झचबताला मीर बक्षी करावा असा सल्ला त्याने बादशहाला चदला होता 
(जानेवारी १७७३). त्यात त्यािे झचबतािा चहतकता तुकोजी होळकर याला खूष करायिे व दरबारातील 
मानाच्या अशा क्रमाकं दोनच्या जागेवरून नजफखानला हुसकावनू लावायिे असे दोन उदे्दश होते. 
 

पि झचबताखान म्हिजे एका मोठ्ा नावािी फक्त छाया. शुक्रताल व पर्थथरगड १७७२ मध्येि 
त्याच्या हातातून गेल्यापासून तो जवळजवळ खंकि होता. त्याच्या नावािा दबदबाही पूवीसारखा नव्हता; 
वचडलाचं्या वळेिी शूर चशपायािंी पलटि त्याने केव्हाि चनकालात काढली होती. होळकरानंी मािय १७७३ 
मध्ये रोचहलखंडावर स्वारी केली त्यावळेी नजीबउदौलाच्या या चिरंचजवािंी मराठ्ािंा झीलकरी एवढीि 
भचूमका होती. उत्तरभारतात कुठेही असिाऱ्या अफघािाला नजीबउद्दौला हा स्वयंभ ूनेता व संरक्षक वाटे. 
स्वतःबद्दलिी तशी प्रचतमा चनमाि करण्याऐवजी, जरा कुठे खुट्ट झाले ककवा सकंटािी नुसती िाहूल 
लागली, तरी तो गंगापार रहािाऱ्या रोचहल्यािंी मदत मागत असे. त्याच्या चवनंतीला कुिीही मान देत नसे. 
आपली लष्ट्करी तयारी असावी चततकी नाही हे तो समजून होता. त्यामुळेि रोचहल्यानंी १७७४ मध्ये 
शुजाउद्दौलाबरोबर लढा चदला त्यावळेी तो त्याचं्या बाजूने उभा राचहला नव्हता. िंिल स्वभाव व धरसोड 
वृत्ती या दोषामुंळे, सवय अफघािानंी एकत्र येऊन शुजाचवरुद्ध दंड थोपटावते यासारख्या योजनाही तो 
गुप्तपिे ऐकत असे. अखेरीस या गुप्त योजना फुटल्या, शुजाउद्दौलाच्या कानावर गेल्या. त्याने एचप्रल 
१७७४ मध्ये चमरा कत्रा या चठकािी रोचहल्यािंा धुव्वा उडचवला; या दुटप्पी मािसाला अलगदपिे दूर केले 
व नजीबाबादसह रोचहल्यािंा गंगेपलीकडील सवय मुलूख आपल्या राज्याला सहजी जोडून टाकला. 
त्यानंतर झचबताखानच्या ताब्यात सहरािपूर व मीरत चजल्ह्यातील काही मुलूख राचहला. वास्तचवक हा 
मुलूख बादशहाने त्याला जहाचगरीदाखल चदलेला; त्याबदली सवयसाधारि मनसबदाराप्रमािे त्याला 
बादशहाला खंडिी द्यावी लागे. बादशहािा बक्षी ही त्यािी उपाधी कायम असली तरी त्या जागेिी सवय कामे 
व त्याबाबतिा चनियय चमझा नजफि घेत असे. दरबारच्या प्रत्यक्ष कारभारात त्यािा कोिताही वाटा नव्हता. 
 

मे, १७७३ मध्ये चहसामिी सद्दी संपली. त्याच्या जागी बादशहािा मुखत्यार म्हिून अबदुल 
अहदखान आला. आपि नजफखानिे चमत्र असा आभास सुरवातीस त्याने चनमाि केला असला तरी 
त्यानेही लवकरि चहसामच्या पावलावर पाऊल ठेवले, व नजफखानिे महत्त्व कमी करून त्याला खाली 
खेिण्याच्या गुप्त कारवाया सुरू केल्या. जाट मोचहमेत गंुतल्याने नजफखान चदल्लीत नसे. त्यािा फायदा 
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घेऊन अहदने झचबताला दरबारात आिले. आपल्या घरी त्यािे नबाबी थाटात स्वागत केले व शहा 
अलमिी व त्यािी भेट घडवनू आिली. त्यािे रोचहला जमातीवर केवढे वजन आहे हे आपल्या खास शलैीने 
बाहशहाला पटवनू चदले. झचबताला, “तू सवय अफघािानंा आपल्या हुकमतीखाली एकत्र आि व दरबारात 
सवयश्रेष्ठ झालेल्या या इरािी उपटसुंभािा व त्याच्या मुगल अनुयायािंा नक्षा उतरव” असा सल्ला देण्यािे 
काम अहद करीति होता. त्यासाठी अहदिा वैरी दूर व्हावा म्हिून भेकड व कावबेाज कचश्मरी अहदिा 
तलवार बहाद्दर म्हिून झचबताला काम करायिे होते. आपल्या छोट्याशा उमरीत झचबताने दुदैवािे खूपि 
तडाखे सोसले होते. स्वतःच्या उिीवा त्याला माहीत होत्या. ‘अली मुहमद रोचहला’ वस्तीतील व त्याच्या 
वचडलाचं्या वळेिी नावाजलेली अफघाि सेना आपापसात फाटाफूट होऊन मोडीत चनघाली होती. 
रोचहलखंडातील घरंदाज कुटंुबे शुजाउद्दौलाच्या मदतीने यमुनानदीपलीकडील दचक्षि भागात नव्यानेि 
गेली होती. अफघाि जमातीतील चशलकी लढवय्ये परुुष पोटासाठी नजफखानच्या सैन्यात गेले होते. 
धडकी भरविारा धुरंधर दुरािी मरून गेलेला; नजीबउद्दौला या नावातील जादू आता अफगाि जमातीला 
एकत्र आिण्यास पुरी पडिारी नव्हती. झचबतािा एकमेव आधार म्हिजे भाडोत्री शीख. त्यािंी मदत 
चमळावी म्हिनू त्याने खूप अपमान सहन केले. अबदुल अहद हा ‘पाहुण्याच्या जोड्याने कविू मारिार’ असे 
चदसताि झचबताखानने त्याला मदत करायिे नाकारले. बादशहाच्या खाशा मजीतल्या व दरबारातल्या हम 
करे सो कायदा’ या वृत्तीच्या अहदला झचबताखानिा नकार चवलक्षि झोंबला. रोचहल्यािंा हा नेता एकदम 
त्यािा प्रथम क्रमाकंािा शत्रू झाला आचि अहदने त्यािा चनकालि लावायिे ठरवले. 
 
२. झणबता, अबुल कासीमच्या हातािालील शाही र्फौजाचंा पराभव करतो; त्याची णशरजोरी 
 

झचबताच्या जहाचगरीपैकी बरािसा भाग बादशहािाि. तेथील महसूल सरकारी चतजोरीत 
भरण्यािी, झचबता हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करीत होता. यासाठी त्याच्यावर सैन्य पाठवाव ेम्हिून बादशहाला 
अनुकूल करून घेण्यास अबदुल अहदला मुळीि प्रयास पडले नाहीत. झचबताखानवर जे सैन्य पाठवायिे 
त्यावर अबलु कासीमखान [डीसी. गुलामअली, खंड ३, ६२–७१; मुन्नालाल, १६९–१७१; इब्रत : भाग १, २८८–२८९, सीपीसी : खंड 

५, क्रमाकं ८७,२८०, णबहारीलाल, (आय्. एच्. क्य.ू १९३५ यात मी भाषातंचरत केलेले)] (कुलनाम अझम उद्दौला) याला प्रमुख 
नेमण्यात आले. अबूल कासीम हा अहदिा धाकटा भाऊ. शासकीय काययक्षमता, व्यस्क्तगत धैयय व राजकीय 
िातुयय ही अबलु कासीमला चमळालेली दैवी देिगी होती. अबुल कासीम हा या मोचहमेवर जायला उत्सुक 
नव्हता. त्याने आपली नाखुषी वरिेवर बोलून दाखचवली, तरीसुद्धा सहरिपूर चजल्ह्यािा फौजदार म्हिनू 
त्यािी नेमिूक करण्यात आली. सापं्रत झचबताच्या ताब्यात असलेला पि मूळ बादशहाच्या मालकीिा 
असलेला तेथील प्रदेश व महाल याचं्या कारभारािी घडी त्याला नीट बसवायिी होती. त्या चठकािी त्याला 
चदल्लीहून ऑक्टोबर, १७७५ मध्ये चतकडे पाठचवण्यात आले. मुगचलया घोडदळािी एक तुकडी व गंगाराम 
आचि भवानीकसग या सेनाचधकाऱ्याचं्या हाताखालील चशस्तबद्ध चशपायाचं्या दोन तुकड्या एवढे सैन्य 
त्याच्याबरोबर होते. ‘माझा भाऊ मला माझ्या कबरस्थानात पाठवीत आहे’ अशी अभद्र वािी उच्चारीति 
अबुल कासीमने चदल्ली सोडली; व तो अंतवेदीत वरच्या भागास आला. चतथे येताि कसलाही अडथळा न 
येता त्याला मीरत व अन्य काही चकल्ले घेता आले, कारि तेथील रोचहले चकल्लेदार चकल्ला सोडून केव्हाि 
चनघून गेले होते. पचहले िार मचहने फार सावधानतेने त्याने शुजाशी दोन हात करायिे हेतुपुरस्सर टाळले. 
झचबताने खंडिी द्यावी व हा प्रश्न शातंतेच्या मागाने सोडवावा म्हिून त्याने वाटाघाटीिा मागय अनुसरला. 
आपल्या सैन्यातील मुगचलआ स्वार हे भाडोत्री असून चवश्वासाहय नाहीत हे तो समजून होता. 
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अबदुल अहद काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हता. झचबताशी लढायिी त्याने आपल्या भावावर 
जवळ जवळ सक्तीि केली. म्हिून आपल्या हल्ल्यािा काही उपयोग होिार नाही यािी खात्री असूनही 
अबुल कासीम हा ४ मािय १७७६ रोजी झचबतावर िालून गेला. दरम्यान झचबताखानने पैसे देऊन शीख 
सैन्याला आपल्या िाकरीत बोलावनू घेतले. मुझफरनगरच्या वायव्येस आठ मलैावंर अमीरनगर आहे, चतथे 
त्याि मचहन्यात म्हिजे चद. ११ माियला या संहारक संग्रामास सुरवात झाली. झचबताखानने आपल्या 
सैन्याच्या आघाडीला शीख स्वार उभे केले, दुसऱ्या ओळीत रोचहला सैन्य होते व तो स्वतः मात्र शत्रूच्या 
नजरेस पडिार नाही अशा प्रकारे पाठीमागे बसला. या लढाईत चशखानंी पार्मथयन डावपेिािंा वापर केला. 
प्रथम ते शत्रूवर धावनू गेल्यासारखे करीत, शत्रूकडून तोफगोळे व बंदुकािंा मारा सुरू होण्यापूवीि माघार 
घेऊन पळत असल्यािा आभास चनमाि करीत. याही वळेी चशखानंी याि डावपेिािंा उपयोग केल्याने 
कासीमच्या सैन्यातील दोन तुकड्या माघार घेिाऱ्या शीख स्वारािंा पाठलाग करीत पढेु िालल्या व 
आपल्या गोटातून खूप दूरवर अशा शत्रूच्या गोटात घुसल्या. पि हुशार चशखानंी िटकन घोडे वळचवले, 
वतुयळाकार रिना केली व ते शाही फौजाचं्या चपछाडीवर तुटून पडले. मुगचलया स्वार लगोलग पळून गेले. 
त्यानंा फक्त संरक्षिािा देखावाि करावयािा होता. शाही सैन्यात प्रिंड गोंधळ माजला. रिागंिात अबलु 
कासीम एकाकी होता. जेमतेम पन्नास सैचनक त्याच्या आसपास असावते. रोचहला सैचनकानंी त्याला पूियपिे 
वढूेन टाकले. पळून जािे त्याला मंजूर नव्हते. त्याने जचमनीवर गुडघे टेकले; (दोन्ही पायाने अधू 
असल्यामुळे त्याला गुडघे टेकिेि भाग होते) व तो बाि सोडीत राचहला. अखेरी शत्रकूडील एका गोळाला 
तो बळी पडला. त्यािे शीर धडावगेळे करण्यात येऊन ते झचबताकडे पाठवण्यात आले. 
 

शाही चशपायािंा तो चदवस फुकट गेला. त्यानंा मदत नव्हती. शत्रूिे घोडेस्वार चवजयोन्मादाने 
हंुदडत होते. शाही सैचनकानंी गढी दुभार [‘गढी चमयट भाईखान’ या नावानेही पचरचित.] (ही गढी अमीरनगरच्या 
पचश्चमेस सोळा मलैावंर आहे) या मातीच्या चकल्ल्यािा आश्रय घेतला. तेथे चशखानंी त्यािंी सवयबाजंूनी 
नाकेबंदी केली असताही त्यानंी दोन चदवस झुजं चदली. शवेटी शसे्त्र परत केल्यावर झचबताने त्यािंी मुक्तता 
केली. चवजयी रोचहल्यानंी अबुल कासीमिा जडदेह एका मूल्यवान शवपेचटकेत ठेवला व ती पेटी चदल्लीला 
पाठवनू चदली. अबदुल अहदकडे एक खचलता रवाना केला. त्यात त्याच्या भावाच्या मृत्यूबद्दल खेद व्यक्त 
करून हा मृत्यु हेतुतः केलेली गोष्ट नव्हे तर हातघाईत झालेले अपघाती चनधन असा खुलासा केला व 
झाल्या प्रकाराबद्दल मनःपूवयक क्षमायािना केली. 
 

अबुल कासीमिी शवपेचटका चदल्लीला पोहोिल्यानंतर आपल्या वचडलािंा प्रचतचनधी म्हिून चदल्लीस 
असिारा झचबतािा मुलगा गुलाम कादर खान हा चदल्लीहून ६ एचप्रलला चनघाला व वचडलाकंडे परत आला. 
भावाच्या चनधनािा दुखवटा संपल्यानंतर अबदुल अहदने आपल्या चमठास वािीने झचबताखानिे मन 
वळवले व त्याला चदल्लीस यावयास लावले. त्यासाठी अहदने त्याला इमानािी आश्वासने चदली व समय 
पाहून त्यािी व बादशहािी भेट घडवनू आिली (६ जून) व झचबताच्या बंडखोरपिाबद्दल बादशहाकडून 
कसुरी माफ करचवली. तरी झचबताबद्दलिा अहदिा राग शातं झाला नव्हता. झचबता त्याच्याकडे मेहमान 
म्हिून असतानाि त्याला अटक करायिा अहदिा बेत होता; पि असे न करण्याबद्दल त्यािे मन 
वळचवण्यात आले; नंतर दोन चदवसानंी झचबताखान स्वतःच्या चकल्ल्यावर परतला. 
 

त्यानंतर त्याच्याशी सामोपिारािी बोलिी करण्यासाठी बादशहािे प्रचतचनधी त्याच्याकडे जाऊ 
लागले व महसूल रकम देण्याबाबत त्यािे मत वळचवण्यािा प्रयत्न करू लागले. पि तो सरकारात महसूल 
भरायिे सातत्याने नाकारीत राचहला. या त्याच्या अरेरावीला त्यािा िलुता सुलतान खान हा भरपूर 
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खतपािी घाली. या िलुत्याला रोचहल्याचं्या युद्धनैपणु्यािा व सामर्थयािा आत्यचंतक अचभमान होता; 
बादशहाच्या सैन्याला तो मुळी मोजीति नसे. शवेटी चदल्ली दरबारात झचबताखानाबद्दल जी आपुलकी होती 
चतिी अखेर झाली. दरबारािी सहनशीलता संपली व झचबतावर शस्त्र उपसण्यािा चनियय घेण्यात आला. 
चमझा नजफखान चदल्लीस येऊन दरबारात हजर झाला (१२ फेरुवारी, १७७७) व त्यानंतर या मोचहमेिी 
तयारी झाली. तरी अंचतम प्रयत्न म्हिून झचबताकडे एक कडक खचलता पाठचवण्यात आला. त्यात त्याने 
चदल्लीस येऊन खंडिीिा चहशबे पुरा करावा अगर पचरिामास तयार व्हावे, अशी समज देण्यात आली होती. 
त्यानुसार झचबताखान लोिी येथील सरकारी किेरीत हजर झाला (१३ ते २७ एचप्रल). अयोध्येिा 
सेनाचधकारी लताफत अली खान हा मध्यस्थी करून त्याला वािचवण्यािा प्रयत्न करीत होता. पि 
खंडिीिी रकमही देिार नाही व घेतलेला मुलुखही परत करिार नाही, हा त्यािा हट्ट कायम होता. 
वाटाघाटी चफसकटल्या तरी कसलेही बंधन न घालता बादशहाने त्याला परत जाण्यािी मुभा चदली. चद. 
२८ रोजी शाही फौजा गौसगडवर िालून जाण्यासाठी मागय आक्रमू लागल्या. झचबताखानच्या ताब्यातील 
बळकट असे हे एवढेि ठािे होते. केवळ ‘नाम–के–वास्ते’ असलेली झचबतािी मीरबक्षी ही उपाधीही 
काढून घेण्यात आली; ती चमझा नजफला बहाल करण्यात आली. त्याचशवाय त्यािवळेी त्याला ‘अमीर-
अुल-उमराव’ हा नवा चकताबही देण्यात आला (१७ मे). चद. २३ मे ला गौसगडच्या दचक्षिेस िार मलैावंर 
रायपूर येथे बादशहाने तळ टाकला. [गौसगड मोहीम (आचि त्या आधी झचबताशी सबंंध): इब्रत : भाग १; २९५–२९७, ३००–३१२, 
मुन्नालाल : १७३, १७७–२०२; गुलामअली : खंड ३, ९६–११७; णमस्स्कन : ३२३–३३५ (स्वतः हजर होता) णबहारीलाल : (आय.एच्. क्यू. १९३५ 
यात) सीपीसी : खंड ५; क्रमाकं ७०८, अॅटणकन्सन : एन्. डब्ल्य.ू पी. गॅझेट, भाग ३, ६७४-६ (गौसगड आचि जलालाबाद) ७३५-४० (ठािा भवन) 
७०२ (लुहारी)] 
 
३. गौसगडची तटबंदी व आसमंत याचें विदन 
 

गौसगडिा चकल्ला नजीबउद्दौलाने बाधंला. अतंवेदीत वरील अंगाला एका भागात बरीि 
अफघािवस्ती आहे, वस्तीति हा चकल्ला आहे. मुझफरनगर चजल्ह्यातील शामली गावाच्या ईशान्येस तेरा 
मलैावंर व सदर चजल्हा आचि सहरिपूर या दरम्यान सरहद्दीनजीक हा गौसगड चकल्ला येतो. तीन गावाचं्या 
परस्पर साचनध्यामुळे जो चत्रकोि होतो त्या चत्रकोिात हा चकल्ला येतो. ठािाभवन (पचश्चमेस), लुहारी 
(पूवेस) व जलालाबाद (उत्तरेकडील टोक) ही ती तीन गाव ेहोत. चत्रकोिािंी प्रत्येक बाजू अंदाजे तीन 
मलै आहे. या प्रदेशातून कृष्ट्िी नावािी एक छोटाशी नदी वाहते. चतच्या पाण्याने हा भाग धुवनू गेल्यासारखा 
झाला आहे. ही नदी या चत्रकोिातून या चत्रकोिाच्या पचश्चमभागाशी समातंर अशी वाहते. चतच्यामुळे गौसगड 
व लुहारी ही जलालाबाद व ठािाभवन यापासून वगेळी झाली आहेत. या प्रदेशात उंिसखल भाग फार, 
त्यामुळे पाऊस जास्त झाला की जागोजागी पाण्यािी खोल डबकी तयार होतात. ही भरून वाहू लागतात 
आचि आसपासच्या प्रत्येक गल्लीला ओढ्यािे स्वरूप येते व प्रत्येक ओढा वगेवान प्रवाह होतो. 
जलालाबादच्या पचश्चमेस व लुहारीच्या दचक्षिेस खूप मोठे दलदलीिे भाग तयार होतात. आजचमतीस या 
भागाकडे पाहून मन चवषण्ि होते. या भागाला उतरती कळा लागली ती नजीबउद्दौलाच्या घराण्याला 
अठराव्या शतकात उतरती कळा लागली त्यािवळेी. चवरळवस्ती, दाचरद्र्य, साथीिे आजार, चहवताप 
यामुळे हा भाग आज दुलर्मक्षत असल्यासारखा आहे. १७७७ साली मात्र या चठकािी धनाढ्य अफघािािंी 
दाट वस्ती होती. जलालाबादमध्ये उरकझाई पंथािे पठाि राहत, लुहारीत आचफ्रडी होते तर गौसगड व 
उमरखेळमध्ये रोचहले राहत असत. या शहराबाहेर बऱ्याि लाबंपयंत अन्नधान्यािी लागवड होत असे. 
त्याचशवाय चजल्ह्यासभोवताली बरीि खेडीही होती. १७७७ साली नजीबाबाद शत्रूंनी घेतल्यानंतर 
स्वाचभमानी रोचहल्यानंा गौसगड हाि एकमेव आधार होता. या रोचहल्यांिा उदय झाला तो नजीबउद्दौलाच्या 
कृपेनेि. अफघाि जमातीतील नामवतं लढवय्ये व नजीबउद्दौलािा भाऊ सुलतानखान याचं्या हाताखाली 
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बरीि अफघाि सेना होती. या सेनेतले सवय चशपाई या चठकािी आले होते. जमातीतील श्रेष्ठींच्या 
बायकामुलानंी याि चकल्ल्यात आश्रय घेतला. याि चठकािी १७७७ मध्ये शूर रोचहल्यानंी कभतीला पाठ 
देऊन गचनमाशी दोन हात केले. त्या वळेी रोचहल्यानंी जो पराक्रम केला, त्यािे पवाडे चदल्ली दरबारातील 
शाहीर मुक्त कंठाने गात असत. आजही त्या आठविी साचंगतल्या जातात. 
 

या अफघाि प्रदेशाला संरक्षि चमळे ते शत्रिूी पचरस्स्थती िमत्काचरक असल्याने. अफघािािंा सवय 
प्रदेश दऱ्याखोरी व टेकड्यानंी व्यापलेला, चशवाय दलदलीिा; त्यामुळे रात्रीच्या वळेी हल्ले करिे व शत्रू 
येताि दडून बसिे हे त्यानंा सहजी शक्य होई. त्यामुळे अफघािचकल्ल्याच्या अगदी नजीक जाऊन त्यावर 
एकदम हल्ला िढचविे हे शाही फौजानंा टाळाव ेलागे. त्यात बादशहाच्या जीचवताला धोका पोहोिू नये, हाि 
उदे्दश असे. तसे पाचहले तर शाही सैन्य संख्येने प्रिडं होते, तोफखाना मजबूत होता. पि प्रत्येकाने 
आपापल्या मजीनुसार हुकूम सोडायिे. चशवाय चवजयािे श्रेय नजफखानला चमळू नये म्हिून त्यािा प्रत्येक 
डाव उधळून टाकायिा हा अबदुल अहदिा मुळी चनधारि; त्यामुळे शाही फौजा चनष्ट्प्रभ झाल्या. वस्तुतः 
नजफखान हाि मीरबक्षी म्हिजे सवोच्च सेनाप्रमुख; पि नायबबक्षी म्हिून अहदने स्वतःकडे सवय अचधकार 
घेतले होते. खरोखरी अबदुल अहदिी शारीचरक स्स्थती काय होती? चपकलेली दाढी, तोळामासा प्रकृती, 
त्याति नर्मतका चबबी वझीरन् अल्लाघरी गेल्याने काळीज फाटलेले; तरीही बादशहावर पूिय छाप असल्याने 
हा कचश्मरी कोल्हा नायबबक्षी झाला होता. नजफखानपेक्षाही प्रत्यक्षात तोि सत्ताधारी. या दोघातं उघड 
उघड शब्दाशब्दी होई, आरोपप्रत्यारोपािंी धूळफेक करण्यात येई; माघार घेण्यािा प्रसंग प्रत्यक्षात आला 
म्हिजे या चवरोधाला उग्र स्वरूप येई. रोचहल्यािंी प्रचतकारशक्ती वाढे, शाही प्रचतष्ठा डागळे व गंुड, लुटारू 
शफेारून जात, कसलीही तमा न बाळगता राजरस्त्यावर अगदी उजळमार्थयाने लुटालूट करीत असत. 
त्यामुळे जी केव्हाि चनकाली काढता आली असती अशी बाब अकारि रेंगाळत राचहली. पावसाळा सुरू 
झाला.नेहमीपेक्षा त्या वषी अतोनात पाऊस पडला. तेथील दलदलीच्या खोलगट भागामुळे शाही फौजानंा 
अतोनात हाल सोसाव े लागले. अफ्राचसयाब हा नजफखानिा आवडता व कतयबगार सेनानी. तो मध्य 
अंतवेदीत होता. त्याच्या शरू सैचनकासंह नजफखानने त्याला आपल्या मदतीला बोलावनू घेतले आचि 
लढाईिी सवय सूते्र आपल्या हातात घेतली. मग लढाई सपंायला मुळीि वळे लागला नाही. 
 
४. गौसगडचा वेढा : णचघळत राणहलेली लढाई 
 

बादशहाने प्रथम रायपूर या खेड्यात आपला तळ ठोकला. रायपूर गौसगडच्या दचक्षिेस साडेिार 
मलैावंर आहे. बादशहािी डावी आघाडी कृष्ट्िी नदीमुळे सुरचक्षत होती. उजव्या हाताला खूप मोठी दलदल 
होती. समोर कृष्ट्िीिाि एक उपप्रवाह वाहत होता. आपल्या स्वतःच्या सैन्याच्या आधारे नजफखान 
आघाडी संभाळत होता. ज्या चत्रकोिात चकल्ला आहे त्याच्या उजव्या कोपऱ्यात लुहारी आहे. चद. ८ जून 
रोजी नजफखान आपल्या सैन्यासह पुढे िालून गेला व त्याने लुहारीवर हल्ला केला. त्या खेड्याच्या 
दचक्षिेस एक बाग होती. नजफने चतिा सहजी ताबा घेतला. त्या चठकािी गस्त घालिाऱ्या रोचहला 
सैचनकानंी थोड्याफार प्रचतकारानंतर माघार घेतली. शत्रू माघार घेताना चदसताि नजफच्या सैचनकानंी 
त्याचं्या मागे धावत त्यािंा पाठलाग केला व त्या खेडुतानंा त्यानंी मेंढरासंारखे हाकलून चदले. अफघािािंा 
हा नेहमीिा डाव नजफच्या सैचनकानंा समजला नाही. पाठलाग करिारी त्यािी सेना खूप आत येताि; त्या 
खेड्याबाहेरच्या उंिसखल अशा अवघड जागी दबा धरून बसलेल्या अफघाि सैन्याच्या ती अगदी सहजी 
हाती पडली. नजफिे दोनश ेसैचनक ठार झाले. उवयचरत भीतीने पळून गेले. दरम्यान नजफखान आपला 
तोफखाना घेऊन आला व त्याने शत्रिूा प्रचतहल्ला चशचथल केला. भयभीत चशपायािंी सुटका केली व 
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आपल्या खंदकात तो ठामपिे उभा राचहला. झचबताखानाच्या सैन्यात आघाडीला असलेल्या शीख फौजानंा 
पचहला तडाखा सोसावा लागला तर शाही सैन्यात या तडाख्यािे वाटेकरी व्हाव े लागले वाघरावाच्या 
हाताखालील दोन हजार मराठा भालाइतदारानंा. चद. ११ ला पुन्हा हल्ला िढचवण्यात आला. यावळेी शीख 
स्वारानंी एकदम मोिा चफरचवला व ते शाही सेनेकडील उजव्या बाजूच्या खंदकात घुसले. लताफतअलीिी 
नजीब पलटि व तोफखाना यामुळे त्यानंा परत चफरचवण्यात आले. रोचहल्याकंडील एकहजार चशपाई ठार 
झाल्यानंतर दोन्ही पक्षानंी लढाई थाबंचवली. 
 

नजफखान काहीसा हतबल झाला. अफघािाचं्या मानाने शाही फौजा जवळजवळ िौपट अगर 
पािपट. चशवाय खुद्द बादशहाच्या नजरेखाली नजफसारख्या सेनाचधकाऱ्यािे नेतृत्व. असे असतानाही 
छोट्याशा खेडवळ अफघाि सैन्याने शाही फौजानंा परतवनू लावण्यात यश चमळचवले. अली मुहमद 
रोचहल्यावर मुहमद शहा बािगडावर िालून गेला होता त्यापेक्षाही वरील अवस्था वाईट होिार असा रंग 
चदसू लागला. पावसाळा तोंडावर होता त्यापूवीि या मोचहमेिा सोक्षमोक्ष करिे शाही फौजानंा भाग होते. 
म्हिून चद. १३ जून रोजी चतसरा हल्ला िढचवण्यात आला. या वळेी ठािाभवन वा चत्रकोिािा पचश्चम कोपरा 
येथील संरक्षिािी तयारी चवशषे काळजीपूवयक केली होती. परंतु प्रत्यक्षात चतिा फारसा प्रभाव पडला नाही. 
“शाही फौजातंील जवळजवळ दोनश े चशपाई मरि पावले, अफघाि शथीने लढले; तथाचप शवेटी त्याना 
आपल्या खंदकाकडे माघार घ्यावी लागली व हा सामना दुपारी दोन वाजता संपला.” 
 

नंतर रोचहला चशपायानंी खंदकािा आश्रय घेतला. बादशहाच्या सैन्यातील स्वार दररोज बाहेर 
पडत व रोचहल्याकंडे जाऊन गोळीबार करीत. रोचहले खंदक सोडून उघड्यावर येत नसल्याने त्यािंा सवय 
दारूगोळा फुकट जाई. अशा पद्धतीने नऊ चदवस फुकट गेले व दोन्ही बाजंूनी युद्धाला प्रत्यक्षात सुरवात 
झाली ती चद. २३ जून रोजी. उभयतात हमरीतुमरीिी चजद्द होती. अंदाजापेक्षा जास्त मािसे ठार झाली. 
सूयास्तानंतर काही काल धुमश्चक्री िालूनही रोचहल्यावंर ताबा चमळचवता आला नाही. चवजय न चमळताि 
नजफखानला माघार घ्यावी लागली. अशा प्रकारे अवघ्या सोळा चदवसातं एक दोन वळेा नव्हे, तर िार 
वळेा नजफखानिा फचजतवाडा झाला. या प्रकरिावर बादशहासमोर उघडउघड जहरी टीका होऊ 
लागली. ‘चबनधोक व सुरचक्षत चठकािी लाबं अंतरावर गच्चीवरून लढाई पहायिी, पोटातील पािी हलू 
द्यायिे नाही, मदतीसाठी राखीव ठेवलेल्या फौजानंा थोपवनू धरायिे, त्यािें साहाय्य घेतले असते तर 
लढाई अधयवट न सोडता बादशहाच्या फौजा चवजयी होऊन आल्या असल्या; पि तशी इच्छाि नाही तर 
काय?” असे नजफखान अहदला टोिून बोलून दाखवायिा. त्यावर तो वस्ताद कचश्मरी ठिकवायिा, ‘या 
युद्धात आपि आमच्या चशपायानंा धाडता ते केवळ कबरस्तान दाखचवण्यासाठी. हे फक्त खाटकालाि 
शोभते.’ या झगड्यात बादशहाने लाडक्या अहदलाि गोंजारले. वैतागून नजफखान आपल्या तंबतू गेला व 
त्याि अवस्थेत काही काळ बसून राचहला. 
 
५. पावसाळा : शाही छाविीतील हालअपेष्टा 
 

नेहमीपेक्षा अचधक जोराने पाऊस दिकू लागला. कृष्ट्िीच्या पूवय बाजूकडील तीरावर शाही फौजा 
तळ टाकून होत्या. पाऊस ओतू लागताि त्या जागेला प्रिंड दलदलीिे खरूप आले. अनेक वष ेऐषारामात 
घालचवलेल्या मुसलमान अचधकाऱ्यािें चवलक्षि हाल झाले. त्यािें आपापसातील हेवदेावे, पाण्यात 
अडकल्याने चनमाि झालेली त्यािंी अडििीिी पचरस्स्थती या दोहोंिाही फायदा शत्रूंनी घेतला. एका रात्री 
पाऊस कोसळत असताना शीख स्वारानंी ठािाभवननजीक कृष्ट्िी ओलाडंली व बादशहाच्या तंबूशजेारी 
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असलेल्या मुगली छाविीत ते घुसले, व बादशहाच्या संरक्षिासाठी असलेल्या खास लाल पलटिीने 
गोळ्या झाडल्या तेव्हा ते मागे हटले. 
 

खरे तर तळ टाकण्यािे दृष्टीने ती जागाि अयोग्य होती. म्हिून चद. ४ ते १३ जुलै या दरम्यान 
बादशहाने आपला तळ हलचवला व तो कृष्ट्िीच्या पचश्चमेस तीरावर उंि जागी असलेल्या मदैानात नेला. ही 
नवी जागा जलालाबादच्या नैऋय त्येस चत्रकोिाच्या दचक्षिेऐवजी पचश्चमेस तोंड करून होती. चशवाय 
चपछाडीस व उजव्याबाजूला असलेल्या दलदलीमुळे अनायासेि सुरचक्षतता चमळाली. आपि वरिढ या 
उन्मादात अफघाि दरचदवशी कोित्याही क्षिी शाही फौजावंर धावनू जात, व त्यानंा मुळीि स्वस्थता चमळू 
देत नसत. या िढायािंा तादृश फायदा नसला तरी शाही सैचनकानंा सळो की पळो होऊन जाई. मुगलािंा 
तोफखाना सुसज्ज असे. अफघाि फौजा अनेकदा तेथपयंत जाण्यािे धाडस करीत व त्यात बरेिसे मारले 
जात. एका रात्री नजफनेही असाि एका अफघाि खेड्यावर अिानक हल्ला िढचवला व चतथे भरपूर 
लूटमार करून कसलीही झळ न पोहोिता तो परत आला. 
 

आता लढाईिा पट असा काही िमत्काचरक झाला होता की धडपिे एकही प्यादे पुढे सरकचवता 
येत नव्हते. शातंतेिी बोलिी सुरू करावीत या बाबतीत शाहीपक्षानेि पढुाकार घेतला. समझोता करायला 
झचबताखानािीही ना नव्हती. पि झचबताखानािे िुलते व त्यािे पुरािे दोस्त यानंा चवजय इतका िढला 
होता की, एक तसू माघार घ्यायलाही ते तयार नव्हते. शाहीपक्षातफे तडजोडीिी बोलिी करायला 
आलेल्या मध्यस्थानंा गैरशब्दािंा वापर करीत लढाईिे आव्हान देति त्यानंी त्यािंी बोळवि केली. 
 

अफघािावंर हल्ला करायला आलेल्या शाही फौजा स्वतःि अडििीत सापडल्या होत्या. 
पावसामुळे त्यािें अतोनात हाल झाले. अफघािाचं्या भटक्या टोळ्या व राजरस्त्यावरील धंदेवाईक लुटारू 
यानंी शाहीफौजािंा दािागोटा मध्येि फस्त करायिा सपाटा लावला. अनेक जुने अचधकारी व चपढीजाद 
नोकर गाजावाजा न करता चदल्लीच्या मागाला लागले. बादशहािे लष्ट्करी सामर्थयय कोसळल्याने त्याच्या 
अचधकाऱ्यानंाही कोिी जुमानीना. सवयत्र दंगेधोपे सुरू होऊन सवयसाधारि जनतेत असुरचक्षततेिी भावना 
आली. चदल्लीहून दािागोटा घेऊन येिारा एक खूप मोठा ताडंा शाही तळाकडे िालला होता. ताडं्यात खूप 
बैल असून प्रत्येकाच्या पाठीवर भरपूर पोती होती. झचबताखानाच्या सैन्यातील शीख चशपायानंी हा ताडंा 
बचघतला. त्यानंी ताडं्याला घेरा घातला. नशीब असे की ही बातमी शाही छाविीत लगेि पोहोिली. 
वाघरावाच्या हाताखाली असलेल्या मराठा तुकडीला बादशहाने ताडं्यािी सुटका करायला पाठवनू चदले. 
ताडं्याला वढेा घालिारे शीख स्वार हे ठािाभवन नजीकच्या शीख छाविीतले असल्याने ते ताडं्याला वढेा 
घालायला गेल्यावर त्याचं्या छाविीिे रक्षिासाठी कोिी नसिार, असा अिूक अंदाज करून ती छाविी 
उद्ध्वस्त करण्यासाठी नजफकूली व लताफतअली याचं्या नेतृत्वाखाली मोठे सैन्य धाडण्यात आले. अगदी 
योग्य वळे साधून या दोन्ही चठकािी दोन स्वतंत्र तुकड्या पाठचवण्यात आल्याने शाही फौजानंा जय 
चमळाला. वाघरावाच्या हाताखालील सैन्याने दािागोटा आििाऱ्या ताडं्याला सुखरूपपिे शाही तळावर 
आिले; दुसऱ्या तुकडीने शीख ठाण्यावर मनसोक्त लूटमार करून त्यािें तंबू-डेरे भस्मसात् केले. त्यानंा 
कसलाही चवरोध झाला नाही. शीख छाविीतील सगळी िीजवस्तू लुटली गेल्याने ती नैऋत्येकडील 
टोकािी जागा सोडून ते आिखी उत्तरेकडे सरकले व जलालाबाद येथे आले. झचबताखानाने तहािी 
बोलिी सुरू करायिा चविार केला (१२ ऑगस्ट), याही वळेी त्याच्या िुलत्याने त्यािा बेत हािून पाडला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पावसाने थोडीफार उसंत चदली. झचबताबरोबर हातचमळविी करिारानंा काहीना काही आचमष 
दाखवनू त्याच्यापासून फोडण्यािा नजफखानिा उद्योग िालू होताि. शीख हे झचबताखानच्या बाजूिे 
असले तरी भाडोत्रीि. तरीही पैशाच्या लालिीने झचबताखानशी चनमकहराम व्हायला त्यानंी साफ साफ 
नकार चदला. मात्र चदलावरअली आचि कादरअली हे दोन जमीनदार उरक् झाई पठािापंैकी असूनही 
आपले चठकाि झचबता चहसकावनू घेईल या भीतीपायी व नजफच्या द्रव्यप्रयोगाने लालिावले. जलालाबाद 
हे अगदी उत्तरेकडील टोक. या चठकािाच्या खंदकाचं्या रक्षिािी जबाबदारी या दोन जमीनदाराकंडे 
होती; पि चमझानजफने त्याचठकािी हल्ला केला तर चमझाच्या बाजूने यायला ते तयार होते. 
 
६. रोणहला िंदकावर अिेरचा हल्ला. १४ सप्टें. १७७७ : गौसगडचा पाडाव 
 

पावसाळा संपत आला. ऑगस्टअखेर अचलगढहून अफ्राचसयाबखान व आग्ऱ्याहून दाउदबेग खान 
खुजी हे दोघे आले. दोघाचं्याही जवळ ताज्या दमािे सैचनक व सुसज्ज दारूगोळा होता. चमझा नजफच्या 
बाजूला कसलीि उिीव नव्हती. पूिय आत्मचवश्वास व पका चनधार हे त्यािे चवशषे गुि. त्यामुळे १४ 
सप्टेंबरला त्याने चनियय घेतला की, लढा द्यायिाि. त्याच्या आघाडीत चशपायाचं्या पलटिी असून त्यािें 
नेतृत्व अफ्राचसयाबखानाकडे होते. दहाहजाराहून कमी नाहीत असे संगीनधारी होते. या तुकड्या िारी 
बाजंूनी िालत रहात. मध्यभागी मोकळी जागा असून चतथे घोडदळ असे. हे घोडदळ आपला तोफखाना 
आपल्या बरोबर बाळगीत असे. असे हे मुसलमान सैन्य दोन मलैाहूंन अचधक लाबंीिे होते. चत्रकोिाच्या 
पचश्चमेकडील बाजूने त्या सैन्यािी धीमी िाल सुरू होती. दचक्षि टोकाला ठािाभवननजीक व त्याच्या 
समोरील मध्यावर शत्रलूा थोपवनू धरण्यािे काम शाही सैन्याच्या अन्य तुकड्या करीत होत्या. जलालाबाद 
येथे अगदी उत्तर टोकाला खंदक खिनू शत्रू बसला होता. अफ्राचसयाबने घिाघाती हल्ला िढचवला तो याि 
चठकािी असलेल्या खंदकावंर. स्वसंरक्षिाच्या दृष्टीने कचठि अशी ही जागा होती म्हिून या चठकािच्या 
सैन्याला साहाय्य करण्यासाठी झचबताखान आपल्या काययक्षम चशबंदीसह गौसगडाहून चनघाला व नदी पार 
करून वरील चठकािी आला. पि दुदैवाने तोि या धुमश्चक्रीत गुरफटला. जलालाबादच्या चवश्वासघातकी 
जमीनदारानंी आपला शब्द पाळला. ते आपि होऊन मुगलाकंडे गेले. त्यानंी खंदकातील वाटा व गावही 
दाखवनू चदले आचि आपल्या तोफखान्यािा मोिा झचबताखानच्या सैन्यातील उजव्या व डाव्या बाजूकडे 
वळचवला. प्रिंड नुकसान सोसूनही रोचहले चजवाच्या शथीने लढले. प्रचतहल्ला िढवनू त्यानंी आघाडीतील 
शाही पायदळािी व घोडदळािी वाताहात केली, त्याचं्या तोफा घेतल्या. अफ्राचसयाबिा घोडा ठार झाला. 
त्याने झटकन खाली उडी मारली व दुसऱ्या घोड्यावर स्वार होत तो आपल्या सैचनकानंा धीर द्यायला 
चनघाला. राय नमतकसग (चमझा नजफच्या हाताखालील सेनाचधकारी भक्तावकसग कयाथ यािा मुलगा) 
याने तोफाचं्या रागंामंधून काही गोळ्या झाडल्या, शवेटी रोचहल्याचं्या गोळीने तोि ठार झाला. चमस्स्कन (या 
वळेी सरदारािा दजा व दौला ही पदवी असलेला) जखमी झाला व शुद्ध हरपून खाली कोसळला. शवेटी 
संख्याबळ व चशस्तीिीि जीत झाली. छोट्याशा रोचहला तुकडीिा प्रचतकार रक्तपात होऊनि थंडावला 
 

आपली चपछाडी कोलमडली आहे हे झचबताखान व त्याच्या बरोबर असलेल्याचं्या ध्यानात आले. 
गौसगडवर परत चफरिे शक्यि नव्हते. चतथून हाकलण्यात आल्यावर चजथे शीख फौजा दबा धरून होत्या, 
त्या ठािाभवन भागात येऊन ते चवसावले. या चठकािी शत्रूने हल्यािी फक्त हूल उठचवली. अफघाि 
सेनेला अनेक चठकािी भगदाडे पडली; यशािी सवय आशा संपली. झचबताखान आपली बायकामुले व 
बालेचकल्ला खुशाल सोडून देऊन घोड्यावर स्वार झाला व आपल्या शीखसंरक्षकाबंरोबर चतथून पळून गेला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

झचबताखानिा मुलगा गुलाम कादर व सुलतान खानिा मुलगा या दोघानंा रिागंिावरि 
पकडण्यात आले. गौसगडच्या संरक्षिाला उभा राहील असा कोिीही मागे राचहला नव्हता. चमझा नजफ 
झपाट्यासरशी नदीपार झाला व त्याने गौसगडला वढेा चदला. चद. २३ ला चकल्ला त्याच्या हाती पडला. 
तेथील चशबंदीला जीचवतािी व मुक्त संिारािी हमी चमळाली. चकल्ल्यातील सवय िीजवस्त व मालमत्ता मात्र 
जप्त करण्यात आली. १० हत्ती, ७३ उंट, अंदाजे २५० घोडे, िाळीस गाड्या भरतील एवढे तंबू व ताबं्यािी 
भाडंी इ. सवय बादशहाच्या नावावर सरकारात जमा करण्यात आले. उवयचरत मालमत्ता चमझा नजफला 
देण्यात आली. सवांत खेदािी गोष्ट म्हिजे झचबताखानाच्या, त्याच्या अन्य सरदार दरकदाराचं्या आचि 
सेनाचधकाऱ्याचं्या कुटंुबीयानंा गौसगडावर पकडण्यात आले. 
 

“बढाईखोर अफझलखान प्रािभयाने बायकातं दडून बसला होता. रोचहला जनानखान्यािी बाचरक 
तपासिी करण्यासाठी कलमक दासी आिण्यात आल्या. त्यानंी अफझलखानला हुडकून काढले व 
सवांसमक्ष त्यािी मानहानी केली.” पकडलेल्या बायकामुलानंा कैदेत ठेवण्यासाठी आग्रा चकल्ल्यावर 
पाठवनू चदले. ताब्यात आलेल्या चकल्ल्यावरील गुप्त धनािा शोध घेण्यािे काम पूिय झाल्यावर बादशहा चद. 
११ ऑक्टोबरला चदल्लीस जाण्यास चनघाला; व चद. २० नोव्हेंबर रोजी चदल्लीत येऊन दाखल झाला. 
 

नजीबउद्दौलाने रोचहल्यािंी जी एक तुकडी उभी केली होती चतिा पुरा चनकाल लागला. १७७४ च्या 
शुजाउद्दौलाच्या मोचहमेमुळे अलीमुहमदिी एक तुकडी अशीि चनकालात चनघाली होती. 
 
७. णदल्लीशासनाचे अन्य सत्ताधाऱ्याशंी संबंध : १७७२–१७७८ : आढावा 
 

चदल्ली सभोवतालिा बरािसा खालसा मुलुख अनेक माडंचलकानंी बळकाचवला होता. त्यावरील 
बादशहािी सत्ता मान्य न करता आपिि मालक असल्यासारखे ते वागत होते. या सवय बंडखोरािंा पाडाव 
होऊन त्याचं्या पुंडाव्यातून बाहेर पडण्यास बादशहाला सहा वष े घालवावी लागली. अंतवेदीतील वरिा 
भाग रोचहले बळकावनू बसलेले, १७७२ मध्ये त्यानंा थोडीफार जरब बसली व १७७७ मध्ये त्यािंा चनकाल 
लागला. गंगेपलीकडे वस्ती करून रहािारे त्यािें जातभाई एचप्रल, १७७४ मध्येि थंडावले होते. चदल्लीिे 
कसहासन चवरुद्ध आम अफघाि अशी बंडािी भाषा काढण्यािीसुद्धा त्याचं्यात ताकद नव्हती. जाटराजाने 
बरािसा प्रदेश नुकतानुकता बळकावला होता; त्यातला बहुतेक सगळा त्याच्याकडून परत घेण्यात आला 
होता व त्याला वषाला नऊ लाख उत्पन्न घेिारा एक छोटासा जमीनदार करून टाकण्यात आले (एचप्रल 
१७७६). १७७५ ते १७८२ या काळात मराठ्ािंी अवस्था फार चबकट होती. घरी पेशवाईच्या वारसाच्या 
वादात आचि बाहेर इंग्रजाचंवरुद्ध अशी त्यािंी शक्ती खिी पडत होती. एखादा चशपाईसुद्धा ते कहदुस्थानात 
पाठव ू शकत नव्हते. १७८२ मध्ये पेशव्यानंी इंग्रजाशंी सख्य जोडल्यानंतरही रघुनाथदादा, सदाचशवराव 
भाऊ यानंी कहदुस्थानात जे यश चमळचवले ककवा रामिंद्र गिेश वा चवसाजी कृष्ट्ि यानंी जे प्रयत्न केले, 
तशातऱ्हेिे कतृयत्व करण्यािी ताकद पेशव ेदरबारात उरली नव्हती. १७८२ नंतर उत्तरेत मराठ्ािें कतृयत्व 
पुन्हा चदसले खरे, पि ते पणु्यातील पेशव्यािें नव्हते, तर त्याचं्या हाताखालील पि जवळजवळ स्वतंत्र 
झालेल्या अशा सरदारापंैकी महादजी कशदे यािे. महादजीने या आधीही तसे प्रयत्न केले असले तरी त्याला 
चदल्लीतील बादशाही शासनाने वा त्याचं्या सरदारानंी वगेवगेळ्या कलाटण्या चदल्या. पुढे द बॉन्य कशद्याकंडे 
आला. त्याने कशद्याचं्या लष्ट्करातील चशपायानंा नव्या युद्धतंत्रािे चशक्षि चदले. इगं्रजाचं्या फौजा सोडल्या तर 
महादजीकडे होत्या त्या तोडीच्या पलटिी अन्य कोिाकडेही नव्हत्या. त्यामुळे कोिाच्याही चवरोधाला न 
डगमगता महादजी चदल्लीिी सवय सूते्र हाती घेऊ शकला. 
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सतलज ते गंगा, चहमालय ते िंबळ तसेि अयोध्या ते राजपुताना येथील बंडखोरािें पाचरपत्य 
होऊन ते बादशहाच्या हुकमतीत वागू लागल्याने बादशहाला बाहेरिा धोका उरला नव्हता. १७७७ ते १७८२ 
ही सहा वष ेत्याला शातंतेिी गेली. यािा उपयोग त्याने िागंल्या प्रकारे करावा ही अपेक्षा िूक नव्हती. पि 
तसे व्हायिे नव्हते. बादशहा स्वतः मनाने दुबयल होता; तसेि चवश्वासाहय अशी यंत्रिा त्याच्यापाशी नव्हती. 
त्याति आिखी एक चनराळी पचरस्स्थती चनमाि झाली होती. १७६३ नंतर कसधूपासून गंगेपयंत पसरलेल्या 
चदल्लीच्या उत्तर व पचश्चम भागात, सगळ्या उत्तर कहदमध्ये एक प्रिंड बेबंदशाही माजली होती. त्यावर 
चनयतं्रि ठेवील अशी एखादी नवी शक्ती हवी होती. ही अनागोंदी संपली, ती चरचटशानंी एकोचिसाव्या 
शतकाच्या प्रारंभी जो चवजय चमळवला त्यािवळेी. 
 
८. शीिजमात : त्याचं्या लष्ट्करी संघटना व कायदक्षमता 
 

शीख कसे होते? या पंथात आलेल्यातं जाट शतेकरी मोठ्ा संख्येने होते. त्याचशवाय इतर 
जातीजमातींतीलही अनेकजि शीखपंथात आलेले होते. चभन्न जमातींतील मूर्मतपूजकाबंाबत सूरजमल 
जाटाने एक चवचशष्ट धोरि ठेवले होते, त्याच्या सवयसाधारि अनुयायानंा ते जमले नाही पि तेि धोरि 
शीखपंथीयानंी पूियत्वास नेले. पंथातील पचरपूिय बधुंत्व व समाजातील जाचतभेदातीत संघटनेिे लोकशाही 
स्वरूप यामुळे आपला पंथ भरभराटीला आला असे शीख समजतात. भरतपूरिे जाट हे जाचतभेद मानिारे 
कहदू. कुटंुबात जो कता असेल त्याच्या आजे्ञत सवांनी रहावयािे. रिचजतकसगाने शीख सैन्याला इंग्रजाचं्या 
युद्धतंत्रािे चशक्षि चदले, त्यािंी चशस्त चशकचवली. तत्पूवी प्रभावी घोडदळ व शत्रूवर हल्ला करण्यािे चवचशष्ट 
डावपेि हेि शीखसेनेिे वैचशष्ट्ट्य होते. जाटसेना म्हिजे बव्हंशी पायदळि असे. तटबंदीच्या चकल्ल्यािें 
संरक्षि करण्यात त्यािंा हातखंडा असे. [शीि : १८०० सालिे एणशअॅणटक अॅन्युअल रणजस्टर; णमसलेणनअस रॅक्टस : पृ. ३४; जी. 
र्फॉस्टदर; जनी, भाग १, २८५-२९१ (पॉचलअरच्या म्हिण्यािा समावेश असलेली) ककनगहॅम्स णहस्टरी, २ री आवृत्ती, १०४; चवल्यम्सिा ‘कलकत्ता 
चरव्ह्य’ू, अंक ६० (१८७५) पृ. २८–२९ मधील लेख; र्फॉरेस्टचे चसलेक्शन्स-फॉचरन चडपाटयमेण्ट, खंड ३, ११२३–११२४ (वॉरन हेस्स्टंग्जिा 
दृचष्टकोन) फॅ्रन्कणलन : शहा अलम, प्रकरि ५.] 
 

कहदुस्थानातील जाचतवतं घोड्याचं्या पैदासीिे चठकाि म्हिून पंजाब हा फार मोठा व नावाजलेला 
भाग. पजंाबी घोडे सवय कहदुस्थानात ख्यातनाम. चसथीयन पूवयजािंा वारसा घेऊन आलेले शीख स्वार 
छोट्या छोट्या िकमकी उडचवण्यात व गचनमी कावा खेळण्यात तुकांइतकेि चनष्ट्िात होते. लढवय्या 
चशखािें रिकौशल्य पहािाऱ्या एका स्स्वस अचधकाऱ्याने मे, १७७६ मध्ये ‘नजफखानािे ५०० स्वार ५० शीख 
स्वारासंमोर लढू शकत नसत’ असे नमूद करून ठेवले आहे. अशा तडफेने लढायिी जी लोकचवलक्षि चजद्द 
शीख जमातीत होती, त्याला कारि त्यािें स्वभावचवशषे, त्यानंा चमळालेले चशक्षि व त्याचं्या संघटना. 
भारतात अन्य लढवय्या जमाती होत्या त्याचं्यात ही चजद्द नव्हती. शीखाबंाबत उपरोक्त युरोपीय चनरीक्षक 
चलचहतो, “शीख हे सवयसाधारितः दिकट व बाधेंसूद. हाल अपेष्टा सोशीत कष्ट करिे व विवि भटकिे हे 
तर त्याचं्या पािवीला पुजलेले. मजल दरमजल करीत वाट तुडचविे व कष्ट करिे यातं त्यािंा हात 
धरिारा कुिी नाही. आपल्या भ्रमंतीत ते तंबू वा अन्य साचहत्य बरोबर घेत नाहीत. एखादा छोटासा तंबू 
असतो तो त्याचं्या प्रमुखाकचरता. बाकी सवांना चनवारा म्हिजे त्यािंी काबंळी. कडक थंडीत ती अंगाभोवती 
पूियपिे लपेटली की झाले. वाटिाल करताना याि काबंळ्यािा उपयोग त्यानंा खोगीर म्हिून होई.” 
 

“बहुतेकाजंवळ दोन, काहींच्या जवळ तीन घोडे असत. घोडा सवयसाधारि मध्यम आकारािा, 
दिकट, िपळ व सौम्य प्रकृतीिा असे. लाहोर आचि मुलतान ही जाचतवतं घोड्याच्या पैदासीसाठी 
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कहदुस्थानातील नावाजलेली चठकािे. या चठकािाहूंन त्यानंा पुरेसे घोडे चमळत. आपल्या कुटंुबीयातील 
कोिी दगावला तर त्याच्या चदवसवाराला ते गोडधोड खात पि घोडा मेला तर त्यानंा चवलक्षि दुःख होई. 
 

“चशखािें अन्नही असेि जाडे भरडे, कहदुस्थानातील कंगाल जीव गरजेपोटी खातात असे. 
फुफाट्यात भाजलेली भाकरी व चमळतील त्या डाळी चमसळून केलेले वरि म्हिजे मोठीि मेजवानी; ती 
सुद्धा पुरेसा वळे व स्वस्थता असेल तर… एरवी अधीकच्ची भाजलेली डाळ, ििे, हुरडा अशावरि 
भागवायिे, त्यािंा पोषाखसुद्धा अगदी गरजेपुरता व सुटसुटीत; दोन चनळे कुडते, जाड काबंळी व 
साधासीधा फेटा. 
 

“त्यािें यश व त्यानंी चमळचवलेले चवजय यािें मूळ त्यािें अचवश्रातं पचरश्रम व अन्यायािी िीड यातं 
आहे. या बाबतीत भारतातील अन्य कोितीही जमात त्यािंी बरोबरी करू शकिार नाही. शीख मािसािा 
साधा आहार, भोगलालसेतून अचलप्त राहण्यािी प्रवृत्ती यामुंळे त्याचं्याजवळ असिारी तडफ, तऱ्हेतऱ्हेच्या 
चवलासी जीवनात रमिाऱ्या मुसलमानाजवळ असिार नाही. त्याचं्या घोडदळातील स्वार चदवसाकाठी ४० 
ते ५० मलैािंी रपेट सहजी मारत; व असे चदवसिे चदवस अचवरत िालू असे. 
 

“त्यािें सैन्य म्हिजे बव्हंशी घोडदळ, त्यािें पायदळ छोटे, त्यािा उपयोग चकल्ल्यात चशबंदी 
म्हिून. शीख स्वाराजवळ रंुद तोंडािी बंदूक, उत्कृष्ट धातूपासून बनचवलेले तेग [एक भाला] असते. त्यािा 
घोडा दिकट व उमदा असतो. 
 

“त्यािंी हल्ला करण्यािी पद्धती अशी : तीस ते िाळीस स्वारािंी एक तुकडी शत्रूवर िालून जाते; व 
शत्रूकडील स्वाराने झाडलेली गोळी चजतक्या अंतरावर पडेल, तेथपयंतिे अंतर झपाट्याने तोडते. मग 
नेमधरून शत्रूवर गोळी झाडता येईल अशी खात्री झाली म्हिजे घोड्यानंा मागे वळवनू ते झटकन गोळ्या 
झाडतात. मागे परतताना अदंाजे शभंर पावले झाली म्हिजे शत्रलूा हैराि करण्यािी तीि पद्धत वापरतात. 
त्यािें घोडे याबाबत इतके तयार असत की, पाठीवरील स्वारािी थाप पडली म्हिजे भर वगेात असले तरी 
कानात साचंगतल्याप्रमािे जागच्याजागी उभे रहात.” 
 
९. णशिाचंी राज्यव्यवस्था व समाजरचना 
 

मेजर पोचलअर म्हितो, ‘शीख राज्यपद्धती म्हिजे अमीरउमरावािें प्रजासत्ताक. ही राज्यपद्धती 
म्हिजे अनेक फिा असलेला शषे. ज्याने दाढी राखलेली आहे, जो ‘वा ह गुरू’ असे वरिेवर उद्गार 
काढतो, डुकरािे मासं खातो, मनगटात लोखंडी कडे घालतो, शाभंवी घेतो, धूम्रपान वज्यय मानतो असा 
अटक ते हंसीचहस्सार व चदल्लीवशेीपयंतिा कोिताही घरंदाज शीख शतेकरी जमीनदार, स्वतःला सरदार 
म्हिचवतो. दहापासून चकतीही जास्त घोडेस्वार त्याच्याजवळ असू शकतात– असा जमीनदार आपल्या 
आसपासच्या गरीब जनतेच्या चजवावर चशरजोर होतो. आसपासच्या या गरीबातं, कहदू, मुसलमान वा 
सरदारजींिे खुद्द भाऊबंदही असू शकतात. 
 

“शीख शासनाच्या व्यवहारी बाजू चवचवध असल्या तरी त्याच्या पाठीशी सवयमान्य अशी एक शक्ती 
असते. राज्यातील कोिाही व्यक्तीला सन्माननीय वा नामधारी उपाधी चदली जात नाही. पन्नासपेक्षा कमी 
स्वार हाताखाली बाळगिाऱ्या सरदारजींिी संख्या खूप मोठी असल्याने शीख सेनेिा तळ हलचवताना बराि 
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अव्यवस्स्थतपिा व गोंधळ होई. त्याचं्या नागरी जीवनात सवांना एकि समान दजा असे व कोिी चकतीही 
सामर्थययवान वा धनवान असला तरी या एकतेत फेरफार करण्यािे सामर्थयय त्याच्याजवळ नसे.” 
 

पि ही समानता एका रानटी अवस्थेतील समानता होती. “स्वातंत्र्यािे बाळकडू त्याचं्या रक्ताति 
चभनलेले; तरी आपापसातील हेवदेाव,े िटकन एकेरीवर येण्यािी वृत्ती, यामुळे प्रिचलत राष्ट्रीय एकात्मतेत 
चशखािंा भाग क्वचित असतो.” त्यािंी वीरवृत्ती उिल खाते, ती वैयस्क्तक महत्त्वाकाकें्षपोटी. 
 

गुरु गोकवदाने आपल्या लष्ट्करी चशस्तीत ठाकून ठोकून तयार केलेले असे हे शीख. मुसलमान सत्ता 
झपाट्याने कोसळत होती तरीही या सते्तने चशखावंर अनस्न्वत अत्यािार केले, जुलूम केले, त्यािंी 
मानहानी केली. त्यामुळे मुसलमानी सते्तवर ते भडकून होते. 
 

चदल्लीिा बादशहा दुसरा आलमगीर यािा त्याच्या वचझराने १७६० साली खून केला. चदल्लीच्या 
राजसते्तला ग्रहि लागले, दुराण्यानंी केलेली स्वारी अपेके्षपेक्षा अचधक काळ िालली. उत्तर कहदमधील 
सत्ताधाऱ्यानंी १७६१ च्या जानेवारी मचहन्यात पाचनपत येथे दचक्षिेतील मराठी सते्तला जबरदस्त तडाखा 
चदला, त्यावळेी चशखानंी बरोबर संधी साधली. मूळ पंजाब हा दुरािी सुभेदार व शीख सरदार याचं्यातल्या 
अनेक चपढ्यानंा पुरून उरिारा वादचवषय झाला असला तरी पाचनपत संग्रामानंतर सतलजच्या 
अलीकडील सवय मुलुख छोट्यामोठ्ा शीख सरदारानंी आपल्या ताब्यात ठेवला होता. सतलजच्या 
पचश्चमेपासून यमुनेच्या पूवेपयंत, चहमालयाच्या पायर्थयापासून सापं्रतच्या कनाळ चजल्ह्याच्या दचक्षि 
हद्दीपयंतच्या (२९° उत्तर रेखाशं) मुलुखातील बादशहाने नेमलेले सवय अचधकारी जवळजवळ नामशषे झाले 
होते. या प्रदेशापलीकडे अंतवेदीतील वरील भाग, रोहटक चजल्ह्यािा उत्तर चदल्लीकडील भाग तसेि 
शखेवती सरहद्दीवर हरयाना ते नरनौल या चठकािीही आपापल्या ताकदीनुसार शीखसते्तने आपले हातपाय 
पसरलेले होते. 
 

अहमदशहा दुरािी हा चवजेता म्हिून गाजलेला. त्यालाही १७६३ च्या अखेरीस, ‘चशखानंी आपला 
पराभव केला’ हे मान्य कराव े लागले (पहा प्रकरि २४ पोटप्रकरि ४–५). चशखानंी सरकहद (चडसेंबर 
१७६३) व लाहोर (एचप्रल १७६४) कजकून घेतले तेव्हा त्यािंा राष्ट्रीय अभ्युदय अत्युच्चपदी पोहोिला होता. 
सतलजअलीकडील मुसलमानाचं्या मुलुखातं भौगोचलकदृष्ट्ट्या सरकहद हे राजधानीसारखे. या सरकहदिा 
पाडाव हे फार महत्त्वािे काम, यामुळे सबंंचधत भभूागातील राजकीय चित्रात एकदम पचरपूिय बदल घडून 
आला. मुसलमानी अंमल नाहीसा होऊन शीखसत्ता सुरू झाली. अथात तेथील छोट्या छोट्या जहाचगऱ्या 
चनकालात काढून आपली सत्ता स्स्थर करण्यास ‘खालसा’ ला थोडासा वळे लागला. सरकहदिा शवेटिा 
सुभेदार झैनखान हा लढाईत पडला. त्याच्या चकल्ल्यािी लूटमार झाली. चवजयी चशखानंी एकजूट करून 
आसपासिा मुलुख कजकून घेतला. ककनगहॅमने १८४९ मध्ये चलचहले आहे त्यानुसार परंपरेने आजही 
सागंण्यात येते, “युद्धात जय चमळताि शीख सवयत्र पागंले. प्रत्येक शीखस्वाराने आपला मुलुख हदरवनू 
सोडला. प्रत्येक चठकाि आपले आहे हे प्रस्थाचपत करण्यासाठी चठकचठकािी ते आपले म्यान, पट्टा व 
अंगावरला एकेक कपडा टाकीत गेले व पुढे प्रत्येक खेड्यातून जवळजवळ चववस्त्रावस्थेत नािले”. 
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१०. सतलजअलीकडील प्रदेशावरील णशिाचंा णवस्तार : त्याचं्यातील प्रमुि व्यक्ती व त्याचंी 
अणधकारस्थाने 
 

सरकहदिा पाडाव झाला व सतलजच्या अलीकडील जुन्या पजंाबात दहा वषांच्या आत एक नवी 
राज्ययतं्रिा आली. [अंबाला चडस्स्रक्ट गॅझेचटअर, (१८८३) १६-१८, ४०, तसेि भाग ६ वा; कनाल चजल्हा गॅझेट (१८८३) ३३-४६; 
राउनने आपल्या इस्यडया रॅक ट् स (डॉ. कसह याचं्या राइझ, १०४ मध्ये चदलेले) मधे चदले आहे त्यापेक्षा काही बाबतीत माझी यादी वगेळी आहे.] 
अमरकसग जाट (हा फुलचकया शीख) याला अबदालीने १७६७ मध्ये ‘राज राजेश्वर’ अशी चकताबत चदली. 
पचतयाळािा राजा व सरकहदिा फौजदार म्हिून त्यािे अचधकार मान्य केले. त्यानंतर िौदा वषांनी 
अमरकसग मरि पावला. तत्पूवी त्याने आपल्या राज्यािा चवस्तार खूपि वाढचवला होता. चसरसा व फते्तबाद 
(चहस्सार चजल्ह्यािी पचश्चम बाजू) कजकून घेतले व तो आपल्या टापूतला सवांत सामर्थययसंपन्न शीख राजा 
झाला. गजपतकसग हाही फुलचकया शीखि. पि अमरकसगापेक्षा थोड्या कमी दजािा. याने १७६४ मध्ये 
कझद या राज्यािी स्थापना केली (राजधानी, पाचनपतच्या पचश्चमेस ४२ मलैावंर). कनाळवर काही चदवस 
यािा ताबा होता. १७८६ त गजपतकसग मरि पावल्यावर त्यािा मुलगा राजा भागकसग हा सते्तवर आला. 
त्याने १८१९ पयंत राज्य केले. कझदच्या उत्तरेस पंिवीस मलै व पचतयाळाच्या दचक्षिेस तेवढ्याि अतंरावर 
कैथाळ हे चठकाि आहे. या चठकािी भाई देसूकसग या आिखी एका फुलचकयाने १७६७ मध्ये आिखी एक 
शीख ससं्थान स्थापन केले. देसूकसग १७८० त मरि पावला. त्यानंतर त्यािा मुलगा लालकसग हा गादीवर 
आला. त्याने १८१८ पयंत म्हिजे मरेपयंत सत्ता उपभोचगली. 
 

कैथाळच्या ईशान्येस २८ मलै सहरिपूरच्या अक्षाशंावरि ठािेश्वर शहर आहे. मीठाकसगने हे 
चठकाि १७६४ मध्ये हस्तगत केले. मीठाकसग हा दलेवालापैकी मंझा जाट. १७७७ मध्ये मीठाकसग वारला. 
त्यानंतर त्यािे राज्य, त्यािे दोन पुतिे भगंाकसग व भागकसग याचं्यात वाटून देण्यात आले. 
 

‘ठािेश्वरिा कू्रर, चनदयय, रानटी राजा’ व ‘छोट्या संस्थाचनकातंील सवांत मोठा दरोडेखोर’ असे 
भगंाकसगािे वियन करीत असत (मृत्यू १८१५). भागकसग (कझदच्या भागकसगहून हा वगेळा) हाही 
त्यातलाि. या दोघानंी जुलूमजबरदस्ती करून आपल्या खाजगी संपत्तीत भर टाकली. लडवा हे 
ठािेश्वरच्या पूवेस बारा मलैावंर आहे. व लडवाच्या वायव्येस सात मलैावंर बबीन आहे. लाडवािा प्रमुख 
गुरुदत्तकसग व बबीनिा प्रमुख साहेबकसग दोघेही दलेवाले पंथातले. त्यानंी शामगड, कनाळ व पाचनपत 
चजल्ह्यातील काही खेडी कजकून घेतली. साहेबकसग हा खोंडा या नावाने पचरचित होता. १७८१ मध्ये 
सहरिपूरनचजकच्या लढाईत तो मारला गेला. त्यावळेिा तो एक नामवतं लढवय्या होता. 
 

१८ व्या शतकातील शवेटिी ३५ वष ेकू्रराकसघी पंथािे पढुारीपि भगेलकसगाकडे होते. त्या पंथािा 
तो एक अचतशय हुशार व काययक्षम पुढारी होता. िलउंढी हे त्याच्या राज्यािे मुख्य ठािे. हे लडवाच्या पूवेस 
तीन मलैावंर आहे. भगेलकसगच्या पराक्रमात व कतृयत्वात त्याला नेहमी, त्यािा स्नेही रायकसग भानगी यािी 
साथसंगत असे. बचुढया व जगाध्री या चठकाििे आचधपत्य त्याच्याकडे होते (दोन्ही चठकािे लडवाच्या 
ईशान्येस अनुक्रमे २१ व २३ मलैावंर असून यमुनेच्या पचश्चमतीरापासून जवळ आहेत). सतलजच्या 
अलीकडील भागात रायकसग भानगी हा एक नाव घेण्यासारखा शीख सरदार. कु्रराकसघी पंथािा नामधारी 
प्रमुख छछ्रौली (लडवाच्या ईशान्येस २६ मलैावंर) येथे होता. खरी सत्ता होती गुरुबक्षकसगिी. त्याच्यानंतर 
त्यािा मुलगा जोधकसग अचधकारावर आला. गुरुबक्षकसग हा कलसी राज्यािा संस्थापक. फुलचकया 
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चशखािें िौथे राज्य म्हिजे नाभा (राजधानी, पचतयाळाच्या पचश्चमेस १५ मलैावंर). हमीरकसगने १७५४ मध्ये 
हे राज्य स्थापन केले. हमीरकसगानंतर १७७२ च्या सुमारास त्यािा मुलगा जसवतंकसग गादीवर आला. 
 

या कालखंडात अंबाला चजल्ह्यात चशखािंी जी प्रमुख ठािी होती त्याचं्याशी चदल्लीतील इचतहास 
चलचहण्यािे काम करिारािा म्हिावा तसा संबधं आलेला नव्हता. अंबाला चजल्ह्यातील त्यावळेिी 
चशखाकंडील प्रमुख ठािी म्हिजे अबंाला गाव; हे गाव शहीद पंथािा गुरुबक्षकसग याने अस्स्तत्वात आिले 
(तो १७८३ त चनपुचत्रक मरि पावला). मलेरकोटला उत्तरेस ८ मलैावंर असलेले मलोध हे गावं 
अलाकसगच्या पतुण्याने १७५० च्या आसपास वसचवले. या पतुण्यानंतर त्यािे दोन मुलगे दलेल व भागकसग 
हे गादीवर आले. लडवाच्या ईशान्येस सात मलैावंर असलेले रादौर, हे दलजाकसग कु्रराकसचघ याच्या 
ताब्यात होते. ठािेश्वरच्या उत्तरेस तेरा मलैावंर शहाबाद असून त्यािी स्थापना करमकसग चनमयलने केलेली 
आहे. त्याचशवाय मचिमजरा, रुपार व रहून ही ठािी होतीि. (शवेटिी दोन सतलजिे काठावर आहेत. 
[१८८२ साली अंबाला चजल्ह्यातील ३८ जहाचगरींपैकी ३५ जहाचगरी चशखाकंडे होत्या.]) कपुरथला राज्य हे सतलजपलीकडे 
अंतवेदीत पक जसाकसग अहलुवाचलया, हा एकेकाळी मद्यािा व्यवसाय करिारा; त्याच्या जमान्यात एक 
सवयश्रेष्ठ शीख धुरंदर म्हिून त्यािी ख्याती होती. 
 
११. णशिामंधील बेबनाव : शक्तीचा ऱ्हास : त्याचं्या सत्तचेे पणरिाम 
 

वरीलसारखे राज्यािे ससं्थापक सोडले तरी स्वतःच्या सरदारकीिा बडेजाव माजचविारे अन्य 
जमीनदारही असखं्य होते. याचं्यापकैी एकाच्याही हाताखाली २० ककवा ३० हून अचधक स्वार नव्हते. पि ते 
स्वतःला सरदार म्हिवीत. ते एकत्र येत ते फक्त लूटमारप्रसंगी. त्याचं्या पंथातही वारसा पद्धतीने अचधकार 
चमळत नसे. पंथािा बडेजाव फक्त फायदा उठवण्यासाठीि असायिा. हे शीख सरदार जेव्हा युद्धात ककवा 
लूटमारीत गंुतलेले नसत तेव्हा परस्परावंर कुरघोडी करण्यात त्यािंी शक्ती व पैसा खिय होई. १७९३ 
मधील कॅप्टन फँ्रकचलनिा अचभप्राय असा, “चशखातं आपापसात जूट नसल्याने त्याचं्या शजेाऱ्यानंा त्यािंी 
भीती वाटत नसे. प्रत्येक शीख सत्ताधाऱ्याकडे असलेला मुलुख चनचश्चत स्वरूपािा असल्याने आपापल्या 
मुलुखातं त्यािंी अचनबधं सत्ता असे. सते्तला चिकटून राहिे व सग्यासोयऱ्यािंा दे्ष करिे यामुळे सवय शीख 
एकत्र येऊन कधी एकजूट करतील हे असंभवनीय. प्रत्येक शीख सत्ताधाऱ्यािा दुसऱ्याशी वाद व वैर – 
त्यामुळे एकजूट होिे अशक्यि.” पि अशी ही जमात एकत्र आिण्यािे महनीय कायय रिचजतकसगाच्या 
हातून घडून येईल हे भाकीत, वॉरन् हेस्स्टंग्जने १७८४ त केले होते. 

(फॉरेस्ट खंड ३; ११२४) 
 

चशखातं अंतगयत झगडे असले तरी त्याचं्या शासन व्यवस्थेिे फायदे जनतेला चमळत नसत असे 
नाही. त्याबाबत पॉचलअर चलचहतो “त्याचं्या अंतगयत व्यवस्थेिे एक वैचशष्ट्ट्य असे की शतेकरी व मजूर 
दोघेही पूियपिे सुरचक्षत असत. त्यािंी मानखंडना केली जात नसे. मग सभोवतालिी पचरस्स्थती कशीही 
असो. चशखाचंशवाय अन्य राज्यामंधून अशी पचरस्स्थती नव्हती.” त्या काळात अचनचश्चत व अस्स्थर अशी 
पचरस्स्थती एकदम उद्भव े अशा वळेी अशा संकटातून आश्रयासाठी आलेल्या पेढीदार सावकारानंा व 
व्यापाऱ्यानंाही ते पूिय संरक्षि देत. 
 

आपला प्रातं वा जहाचगऱ्या प्रत्येकाच्या मालकीच्या असति. त्याचशवाय मराठे जसे िौथाईसाठी 
मुलुखचगरी करीत, तसे शीखही आपल्या राज्याबाहेर जाऊन लूटमार करीत. “पीकपािी होऊन सुगीच्या 
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चदवसातं कापिीनंतर धान्याच्या उडव्या रिल्या म्हिजे सरहद्दीवर राहिारे शीख सरदार अंतवेदीतील 
वरील भागातंील शाही मुलुखावर धाड घालीत व अत्यतं पद्धतशीरपिे प्रत्येक खेड्यावर आपला वसुलीिा 
आकडा बसवीत. त्याचं्या या वसुलीला राखी म्हित (राखी म्हिजे संरक्षिािा मोबदला [फॉस्टयरने चदलेल्या 
वृत्तातंानुसार, राखी, एकूि उत्पन्नाच्या ४ ते ५ टक्क्यापेंक्षा क्वचिति जास्त असे (पूना रेचसडेन्सी कॉरस्पॅन्डन्स, खंड १, क्रमाकं, ९५). चदल्ली 
प्रदेशाच्या उत्तरेकडे अशी पद्धत होती की महसुलािी जी रकम ठरवनू चदलेली असेल तीवर रुपयास दोन आिे याप्रमािे राखी कर असे (डी वाय : 

भाग १, लेखाकं १०८)]). प्रत्येक सरदाराकडे एक चवचशष्ट असा सवांनाि माहीत असलेला भाग असे. ‘राखी’ 
म्हिून घेण्यात यावयाच्या रकमेत स्थाचनक जनतेच्या ताकदीनुसार कमीजास्त होई. साधारितः दर डोई २ 
ते ५ रु. पडत. ही रकम गोळा करण्यास दोन ककवा तीन स्वार पुरेसे होत. प्रसंग आलाि तर २ ते ३ हजार 
जमविे हेही कचठि नसे. राखीला चवरोध ककवा नकार म्हिजे मृत्यूला आवाहन. 
 
१२. झणबतािान शीि होतो व अंतवेदीत हल्ला करतो (१७७८), अफ्राणसयाब व नजर्फकूली त्याचा 
पराभव करतात : त्याची संपूिद शरिागती 
 

गौसगडच्या मोचहमेत अफ्राचसयाबखानाच्या सैन्यातील तुकड्या झचबताखानावर िालून आल्या. 
त्या हातघाईत त्यािा चकल्ल्याशी संपकय  सुटला. तेथून माघार घेत घेत तो शीख छाविीत आला. त्या वळेी 
अंगावरील कपड्याचंशवाय त्याच्याजवळ काहीही नव्हते. त्यािी सवय मालमत्ता, पैसा-अडका, बायका-मुले 
गौसगडावर होती. त्यािंा ताबा बादशहाच्या अचधकाऱ्यानंी एका आठवड्यात स्वतःकडे घेतला. रोचहल्यािंा 
हा आसरा नसलेला प्रमुख व त्यािे पराभतू शीख सहकारी अंतवेदीतून पळाले ते यमुनेच्या पचश्चमेस कनाळ 
चजल्ह्यातील शीख मुलुखात येऊन चवसावले. या चठकािी झचबताखान आपल्या जुन्या चमत्रांिा पाहुििार 
झोडीत बराि काळ राचहला. वास्तचवक त्या पचरस्स्थतीत त्याला नव्हते द्रव्यािे पाठबळ, नव्हता स्वतःिा 
मुलुख वा सहकारी. झचबताखानिे वडील चशखाकंडे खंडिीिी रकम न िुकता देत असत. त्यािी आठवि 
चशखािंा चदवाि मनसुखराय याने त्यानंा करून चदली. धनहीन, चमत्रहीन अशा झचबताखानाला चशखानंी 
उदार हाताने साहाय्य केले, त्याच्या कामात त्याला मनापासून मदत केली. चशखािें व आपले स्नेहसंबधं 
वज्रलेप व्हावते म्हिून आपि शीख पंथात सामील होिार असल्यािी त्याने जाहीर घोषिा केली व 
त्यानुसार शीख पंथात प्रवशे केल्यावर धरमकसग हे नाव घेतले. ज्याने उत्तरकहदमध्ये इस्लामिा झेंडा 
चदमाखाने तेरा वष ेफडफडत ठेवला त्याच्या वारसदारािंी ही दशा! [णबहारीलाल आय. एि. क्यू. (१९३५) पृ. ६५१. 
णमस्स्कन : ३३६–३३८; इब्रत : भाग १; ३२४–३४२, (अंतवेदीतील मोचहमेिा सपूंिय तपशील) डीसी; गुलामअली, खंड ३, १३०–१३१.] 
 

१७७७–१७७८ िा चहवाळा आला आचि गेला. या मुदतीत अंतवेदीतील आपला गमावलेला मुलुख 
पुन्हा घेण्याबाबत झचबताखानाने कसलीही हालिाल केली नाही. गौसगड हाती आल्यावर त्या चठकािी 
प्रमुख चकल्लेदार म्हिून नजफ कूलीखानािी नेमिूक झाली; रोचहल्याचं्या या दिकट चकल्ल्यावर देखरेख 
ठेवण्याच्या कामाप्रमािेि सहरिपूर चजल्ह्यातील शासकीय कामकाजािी सूते्रही त्याच्याकडेि देण्यात 
आली. अतंवेदीतील दचक्षिेस अचलगढ येथे सुभेदार म्हिून अफ्राचसयाबखानािी नेमिूक झाली. 
अचलगढच्या आसपासच्या मुलुखावरही त्यािाि अचधकार राहिार होता. नजफ कूली व अफ्राचसयाब या 
दोघानंीही आपापल्या अखत्यारीतील मुलुखातं जे बंडखोर जमीनदार होते त्यानंा काबूत ठेवनू आपली सत्ता 
बळकट करण्यािा काही चदवस प्रयत्न केला. 
 

फेरुवारी, १७७८ मध्ये चमझा नजफखानला आिखी एका झगड्यात अडकून पडाव ेलागले. त्यािे 
कारि अलवारिा रावराजा. या रावराजािे भरतपूर व जयपूरच्या राजाशंी संगनमत होते. या तंट्यात 
पडल्यावर नजफखानिी पचरस्स्थती आिखीि वाईट झाली. त्याला त्रास झाला तो त्यािा चहतशत्र ूअबदुल 
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अहद यािा. अहद हा, लहरी बादशहािे मन सोयीनुसार वळवू शकत असे. त्याचशवाय चमझा नजफच्या 
मािसानंा फूस लाविे, त्याचं्यातं बचेदली चनमाि करिे हे िालूि असे. अशाप्रकारे रजपुताचं्या प्रचतकारािी 
बाजू अचधकाचधक घट्ट होत होती. मुराद बेग खान व अन्य काही सेनाचधकारी याचं्या हाताखाली मुगचलया 
स्वारािंी एक मोठी तुकडी चदल्लीकडे जाण्यासाठी म्हिून चमझा नजफच्या छाविीतून चनघाली व २५ 
माियला चदल्लीत येऊन दाखल झाली. मीरबक्षी नजफच्या अडििी म्हिजे झचबताखानला पवयिीिा योग. 
नेहमीप्रमािे अतंवेदीत मुसंडी न मारता आल्याने चशखानंा िुकल्यािुकल्यासारखे होत होते. त्यािंी तयारी 
होतीि. आपल्या शीख चमत्रासंमवते झचबताखान अंतवेदीत घुसला. तेथेही चदल्लीच्या कारभाराबाबत नाखूष 
असलेले काहीजि होतेि. झचबताखानािे व्यस्क्तमत्त्व व आगमन त्यानंा पे्रचषतासारखे वाटले. चशवाय तो 
प्रदेश झचबताच्या पचरियातला व त्यािा तेथील जनमानसावरही दाडंगा प्रभाव. त्यािा फायदा चशखानंा 
चमळाला. 
 

चशखानंी अंतवेदीत वरील अगंास धडक मारली. त्यात त्यानंा जवळजवळ चवरोध झालाि नाही. 
त्याच्या अगोदर गेलेल्या तुकड्यानंी तर चसकंदराबाद व दचक्षिेकडे त्याच्याही पढेु मजल मारली. खुजा येथे 
मात्र अफ्राचसयाबखानाशी गाठ पडताि त्यानंा माघार घ्यावी लागली. अफ्राचसयाबच्या प्रिंड तोफखान्यापुढे 
त्यािें काही िालेना. त्यानंतर त्यानंी गौसगडला वढेा घातला. नजफ कूली चकल्ल्यात होता. इच्छा 
असूनही अफ्राचसयाबला त्याच्या मदतीला तातडीने जाता आले नाही. नजफखानचवरुद्ध अबदुल अहद ज्या 
दुष्ट कारवाया करीत होता त्या सबंंधात बादशहाला भेटून त्याला काही सागंायिे होते (८–२० एचप्रल). 
शवेटी नजफकूलीला मदत करायला म्हिनू तो गेला तेव्हा शत्रू पळून गेले होते. त्यानंतर या दोन शाही 
सेनाचधकाऱ्यानंी आपल्या सेनेसह यमुना ओलाचंडली व माघार घेिाऱ्या चशखािंा कनाळ व बधुखेडापयंत 
पाठलाग केला. शवेटी कनाळिा राजा गजपतकसग हा झचबताखानच्या मदतीला आला. त्यानेि 
समझोत्यािी बोलिी सुरू केली. स्वतः गजपतकसग व मालोधिा दलेलकसग हे बादशहाशी चमटते घ्यायला 
तयार होते. ठािेश्वरिा अचधपती भागकसग हा मात्र ताठ होता. त्यामुळे शाही फौजा बुधखेडच्या उत्तरेस िार 
मलै िालून गेल्या व भकम सरंक्षिव्यवस्था असतानाही त्यानंी बडागाव [बुधािेडा कनाळ शहराच्या ईशान्येस ४ मैलावंर; 

बडागांव बुधाखेडाच्या उत्तरेस ४ मैलावंर.] हे खेडे कजकले. चशखािंी बरीि मालमत्ता या चठकािी होती. त्यामुळे हे सवय 
सरदारजी बोलिी करण्यासाठी तोंड उघडायला तयार झाले. बादशहाच्या शत्रूंना आपल्या मुलुखातं 
आसरा न देण्यािे व चमझा नजफखानच्या जहाचगरीतील मुलुखावंर हल्ला न करण्यािे त्यानंी मान्य केले. 
त्यानंतर झचबताखान मुसलमान सेनाचधकाऱ्यानंा चमळाला व त्याचं्यासमवते नदीपार होऊन अतंवेदीत 
झनझना येथे आला. या चठकािी त्याला चमझािे एक पत्र चमळाले. झचबताखानाशी करण्यात आलेल्या 
समझोत्याला त्यािी मान्यता होती. झचबताखान चजतक्या लवकर बादशहासमोर उभे राहून आपल्या 
कसुरीिी माफी करवनू घेईल चततक्या लवकर त्यािी वरच्या जागेवर नेमिूक करून त्याच्या जहाचगरी 
त्याला परत करण्यात येतील व त्याच्या बायका-मुलािंीही सुटका होईल असे आश्वासन त्याला देण्यात 
आले. आग्रा येथे स्वतः जाव ेव चमझा नजफखानाला भेटाव ेअसे या तीन खानमंडळींनी ठरचवले. 
 

अंतवेदीतून खालच्या अंगास जात असताना वाटेतील अनेक बंडखोर जाट व गुजर जमीनदारानंा 
त्यानंी वठिीवर आिले, त्यानंा जबर दंड ठोठावला. अशा बंडखोरािंी काही चठकािे म्हिजे दोघाट 
(सहरिपूरच्या वायव्येस १५ मलैावंर), पचरछतगड (मीरतच्या पूवेस १४ मलैावंरील गुलाबाकसग जाटािे 
चठकाि), रोहाता व साइतपूर (मुझफरनगरच्या उत्तरेस ८ मलैावंरील मकिीराम जाटािा मजबूत चकल्ला) 
व कुतेसरा (रोहाताच्या पचश्चमेस सहा मलैावंरील सरपा गुजरािे चठकाि). 
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जाटाचंवरुद्धिी मोहीम जवळजवळ यशस्वी करून या तीन सेनानींनी मथुरेनजीक यमुना 
ओलाचंडली व झपाट्याने ते आग्रा येथे आले. चमझा नजफने त्यािें मनापासून स्वागत केले. गौसगड येथील 
झचबतािी सवय िीजवस्त शाही सैन्याने आपल्या ताब्यात घेऊन आग्रा चकल्ल्यात जपून ठेचवली होती. ती 
जशीच्या तशी त्याच्या हवाली करण्यात आली. त्यािी व त्याच्या सैन्यातील अचधकाऱ्यािंी बायकामुले शाही 
सैचनकानंी कैदेत ठेचवली होती, त्या सवांिी सुटका करण्यात आली. सहरिपूर येथील सात महाल व 
गौसगडिी मालकी त्याच्याकडे पुन्हा सुपूदय करण्यात आली. या उपकारािी परतफेड म्हिून झचबताखानने 
आपल्या उपकारकत्याशी आपल्या मुलीिा चववाह करून चदला (२० सप्टेंबर, १७७८). 
 

नजफखानने झचबताखानाशी केलेला हा समझोता त्याच्या मुत्सदे्दचगरीिे व दूरदृष्टीिे उत्कृष्ट 
उदाहरि होय. अंतवेदीतील वरील बाजूिे भागात शीख व बादशहा याचं्या दरम्यान कीलकासारखा कोिी 
असावा म्हिून नजफखानने झचबताखानाला गोंजारून घेतले. चशवाय तो उपकाराच्या ओझ्याखाली 
असल्याने अबदुल अहदच्या दरबारातील कारस्थानानंाही त्याच्यामाफय त िागंला शह देता आला असता. 
चशवाय नजफ स्वतः यमुनेच्या पचश्चमेस जाट व रजपुताशंी लढत होता; तेव्हा यमुनेकडील आपल्या 
ताब्यातील मुलुखाबाबत आपल्याला काळजी करावी लागू नये असाही त्यािा उदे्दश होता. झचबताखान 
दरबारात हजर झाला. बादशहाला भेटून त्याने झाल्या िुकाबंाबत क्षमायािना केली, तेव्हा हा समझोता 
पका झाला. बादशहाने त्याला त्यािा गुन्हा माफ केला; मानािी वसे्त्र चदली व सहरिपूर चजल्ह्याच्या सनदेिे 
फमानही चदले (३० जानेवारी, १७७९). 

 
 

— 
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प्रकरि ३० वे 
 

अबदुल अहदिानला उतरती कळा : 
१७७८-१७७९ मधील घडामोडी 

 
१. नजर्फिानची जाटावंरील मोहीम 
 

१७७७ च्या मध्यावधीतील िार मचहने चमझा नजफ हा गौसगड मोचहमेत गंुतला होता. त्यावळेी 
सगळीकडे अशी एक अचतशयोस्क्तपूिय आवई उठली होती की बादशहाच्या सैन्यात भरपूर कपात करण्यात 
आली असून जवळजवळ ते गंुडाळण्यात आले आहे. त्यािा पचरिाम असा झाला की बंडखोर पनु्हा डोकी 
वर काढू लागले. यातला मुख्य म्हिजे भरतपूरिा जाट राजा रिचजतकसग. त्याच्या वचडलाचं्या अमदानीत 
त्याच्या ताब्यात जो प्रिंड मुलूख होता त्यातला बरािसा नजफने आधीच्या सालात बळकाचवला होता. तो 
परत चमळचवण्यािे रिचजतकसगािे प्रयत्न िालू होते. या बाबतीत त्याला मदतीिा हात होता तो मािेडीिा 
महत्त्वाकाकं्षी प्रतापकसग यािा. आपल्या स्वतंत्र कारभाराला प्रतापकसगाने नुकतीि सुरवात केली होती. 
मेवात व शखेावती येथे नेहमीसारखाि गोंधळ होता. तेथील गढूळ पाण्यात तो गळ टाकून बसला होता. 
 

राव प्रतापकसग हा कछवा जमातीतील नरोखा शाखेिा, जयपूर राजािा एक माडंचलक. जयपूरिा 
अचधपती माधोकसग याने प्रथम त्याला हद्दपार केले होते. पुढे १७६८ च्या फेरुवारीत जयपूरच्या राजािी 
जवाचहरकसग जाटाशी लढाई झाली त्यावळेी राव प्रतापकसगाने देशभक्तीने पे्रचरत होऊन माधोकसगला 
साहाय्य केले. त्यामुळे माधोकसगाने प्रतापकसगाला क्षमा करून त्याच्या जहाचगऱ्या त्याला परत चदल्या. 
त्यानंतरच्या दहा वषांत (म्हिजे प्रीचतकसगािी १७६८–७८ ही दहा वषांिी कारकीदय) तो जयपूरशी एकचनष्ठ 
होता. १५ एचप्रल १७७८ रोजी सवाई प्रतापकसग जयपूरच्या गादीवर आला. तो पोरवयािा, नेभळट व 
अशक्त होता. त्यािी प्रकृती व कारभार नीट नसल्याने त्याच्या राज्यात बचेदली होती. त्यािा फायदा घेऊन 
त्यािा नरोका येथील माडंचलक, त्याच्या मुलुखावर आक्रमि करून आपि स्वतंत्र व्हाव ेअसे स्वप्न पहात 
होता; त्या दृष्टीने त्याने पावले टाकायला सुरवात केली होती. आग्रा-मथुरा चजल्हे व मेवात या चठकािच्या 
धुमश्चक्रीत तो हटकून आपली हजेरी लावी. आपला फायदा असेल त्यानुसार तो कधी बादशहाच्या फौजानंा 
साहाय्य करी तर कधी जयपूरराजािी बाजू घेई आचि जे चमळेल व जमेल ते हाताखाली घालीत असे. 
 

जाटराजाने मािेडीच्या या माडंचलकािी व ग्वाल्हेर चजल्ह्यातील मराठ्ाचं्या सैन्यािा प्रमुख 
अंबाजी इंगळे यािंी मदत घेऊन नजफखानच्या चकल्लेदाराच्या ताब्यात असलेला चदगिा चकल्ला घेण्यािा 
प्रयत्न केला. पि त्यात यश आले नाही. जाटराजाने आग्राशहर लुटण्यािी धमकी चदली, पि चमझा 
नजफिा दुय्यम सेनाचधकारी मुहमद बेग हमदानी याने मोठ्ा कौशल्याने त्या शहरािा बिाव केला. जाट 
राजािी ही धमकी पोकळ ठरली तरी त्याने एका रात्री फरा (आग्ऱ्याच्या वायव्येस ६५ मलैावर आहे) या 
चठकािावर अिानक हल्ला करून आपला काययभाग साधला. या जाटराजाने तेथील मुगली महसूल 
अचधकाऱ्याला ठार मारले, शहरािी लूट केली व आग्रावशेीपयंतिा मुलूख उध्वस्त केला. गावात चदवा 
लावायला कुिी राचहले नव्हते. (जुलै – ऑगस्ट १७७७) या भागातील बादशहाच्या अचधकाऱ्यावंर कचठि 
प्रसंग आला; पि शाही अचधकाऱ्यानंा त्याचं्याकडे मदत पाठविेही शक्य झाले नाही. 
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नव्यानेि कजकून घेतलेल्या आग्रा – मथुरा भागातं ही जाटबंडाळी पुन्हा उद भवली होती. गौसगड 
वढे्यातून मोकळा होताि चमझा नजफ तडफ चतकडे जायला चनघाला. रोचहलामोहीम संपवनू चदल्लीत 
आल्याला त्याला फक्त पािि चदवस झाले होते, तरी जाटािंा समािार घेण्यासाठी तो चद. २५ नोव्हेंबर, 
१७७७ ला चदल्लीहून चनघाला व धडक मोिा नेत आग्रा येथे आला. बंडखोरानंा नेस्तनाबूद करून त्याला 
आपली सत्ता तेथे प्रस्थाचपत करायिी होती. सोंख (मथुरा व कंुभेर याचं्या मध्यावर) येथील गढी तोफािंा 
मारा करून त्याने जमीनदोस्त केली. गढीच्या संरक्षिासाठी जी चशबंदी होती त्यातील तीन हजार कंुतेल 
जाटािंी त्याने कत्तल केली व त्याचं्या बायकामुलानंा भर बाजारात गुलाम म्हिून चवकले. त्याच्या या 
अमानुष कृत्यािी िागंलीि जरब बसली. त्यानंतर त्याने ज्या िढाया केल्या त्यानंा चततकासा चवरोध झाला 
नाही. कंुभेर हा जाटािंा सवात भकम चकल्ला. तोचह चमझाने थोड्याि चदवसातं कजकून घेतला. रिचजतकसग 
व त्यािी सावत्र आई रािी चकशोरी पळून गेली व त्यानंी भरतपूरच्या चकल्ल्यािा आश्रय घेतला. पुढे नजफने 
त्या चकल्ल्यालाही वढेा घातला. दोन मचहन्याचं्या अवधीत त्या दोघानंा शरि येण्यास भाग पाडण्यात आले. 
रािी स्वतः चमझाला भेटली व आपल्या पतीच्या थोर घराण्यावर दया दाखवावी अशी चतने आजयव ेकेली. 
शत्रूला चमत्र करायिी मुत्सदे्दचगरी नजफला अवगत असल्याने त्याने भरतपूरिा प्रदेश रिचजतकसगाकडेि 
राहू चदला. मात्र रिचजतकसगाने सात लाख खंडिी द्यायिी होती. आपली व्यस्क्तगत भेट म्हिनू रािी 
चकशोरीला त्याने कंुभेरिा चकल्ला परत चदला [णमझा नजर्फची जाटांणवरुद्ध णतसरी मोहीम : डीसी, इब्रत : भाग १, ३१७, ३४५–

३४७, गुलामअली : खंड ३ : ११८–१२०, णमस्स्कन : ३२५.] (अंदाजे फेरुवारी, १७७८). 
 
२. माचेडी (अलवार) चा रावराजा, नजर्फिानाशी त्याचे युद्ध व समझोता 
 

जाटराजा भरतपूरच्या चकल्ल्यातील वढे्यात अडकून पडला असताना नजफखानिी मािेडीच्या 
राजाशी तडजोडीिी बोलिी िालली होती. जाट सते्तला नुकतेि जे ग्रहि लागले होते, त्यािा फायदा 
वगेळ्याि प्रकारे उठवायिा नजफिा चविार होता. अलवार व लछमनगड येथील जाट अचधकाऱ्यानंा या ना 
त्या प्रकारे वश करून तेथील चठकािािंा ताबा घ्यायिा त्यािा चविार होता. अलवारच्या आग्नेयेस २० 
मलैावंर असलेल्या लछमन-[चद. २० मे, १७७८ : मचसए स्व्हझाज चलचहतो, ‘नजफखान अजूनही लछमनगडला वेढा घालून आहे.’ (बाब,े 

२४७).] गडापयंत नजफखान िालून आला व त्याने गडाला सरळसरळ वढेा चदला. अंबाजी इंगळे हा मराठा 
सरदार जाटानंा उघडउघड पैशासाठी साहाय्य करीत होता. नजफच्या सैन्यातील त्याच्या हाताखालिा 
एक सेनाचधकारी कहमतबहादर गोसावी याने त्याला आिखी पसैा देण्यािी लालूि दाखवनू आपल्या 
बाजूला घेतले. मािेडीिा रावराजा हतबल झाला व त्याने वाटाघाटीसाठी मािूस पाठचवला. चमझा नजफने 
तडजोड नाकाचरली. हे सवय िालू असताना दरम्यानिे काळात चद. १५ एचप्रल रोजी जयपूरिा राजा 
प्रीचतकसग मरि पावला. इकडे शाही दरबारात एक नवाि प्रवशे सुरू झाला. नजफला मोठेपिा चमळू नये, 
त्यािे कौतुक होऊ नये म्हिून त्याच्या डोक्यावर चमरे वाटण्यासाठी, बादशहािे कानाशी लागनू अबदुल 
अहदने मािेडी व जयपूरच्या राजाशी वाटाघाटी करायला मान्यता चमळचवली. बादशहा स्वतः जर या जाट 
मुलुखात जातील तर तेथील खंडिीिा सवय पैसा त्याचं्या हातात येईल, त्यातला वाटा मीरबक्षीसाहेबानंा 
द्यावा लागिार नाही असे गोडगोड बोलत त्याने बादशहािे मन वळचवले व बादशहािंी स्वारी चतकडे येत 
आहे असे जाहीरही करून टाकले. जयपूर व मािेडी येथील राजानंी आपले वकील चदल्ली दरबारी पाठवनू 
नजफखानकडून चमळत होते त्यापेक्षा आिखी काही पदरात पडते का, ते पहाण्यािा प्रयत्न केला. या 
वचकलािें चदल्लीत हार्मदक स्वागत झाले. त्याचं्या राजािें रक्षि करण्यात येऊन नजफखानच्या हुकुमात 
जरूर ते फेरबदल केले जातील असे आश्वासन त्यानंा चमळाले. शहाअलम मुलखािा आळशी. त्याने 
चदल्लीबाहेर पडाव ेम्हिनू त्यािा आवडता वझीर अबदुल अहद याने त्याच्या मागे घोशा लावला. त्यानुसार 
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चदल्लीबाहेर तालकटोरा येथे शाही तंबूडेरे पडले (२४ मे). बादशहाच्या आगमनािी नुसती वाता कळताि 
मािेडी अचधपती, नजफखानाशी आिखीि ताठ्ाने वागू लागले. 
 

मीरबक्षी नजफला सामना द्यायिा होता, तो या नव्या सकंटाशी. यश हाताशी असताना अशावळेी 
बादशहाकडून अशा प्रकारिे हुकूम काढवनू आपल्या धन्याच्या कायात आपिि चबब्बा घालिे बरे नव्हे अशा 
अथािे पत्र, नजफने अबदुल अहदला पाठचवले; पि अहदला त्यािा अथयि समजला नाही. नजफ अगदी 
असाहाय्य झाला असून आपल्यावािून त्याला सत ना गत, अशी अहदिी समजूत झाली. या चनचमत्ताने 
नजफकडून बरािसा पैसा व प्रदेश उकळता येईल असे मनातल्या मनात तो माडें खात होता. या दोन 
श्रेष्ठींतील तिाव सौम्य करता आला तर पहाव े म्हिनू चदल्लीस गेलेल्या अफ्राचसयाबखानाला दहा-बारा 
चदवस चरकामा घोळ घालून हात हलवीत परत यायला लागले होते (२१ एचप्रल). त्यानंतर काय करायिे हे 
चनचश्चत ठरवनू चमझा नजफने त्यानुसार कृतीही केली. नजफ कूलीखान व अफ्राचसयाबखान या आपल्या 
लष्ट्करातील दोघा सेनानींना त्याने ताबडतोब चदल्लीला जायला साचंगतले. या दोघानंी बादशहाला भेटून 
‘त्याने अबदुल अहदसारख्या तोंडपुज्याला ताबडतोब हाकलून द्याव’े असे सागंायिे असे ठरले. ही बातमी 
समजताि चभत्रा अहद भलताि घाबरला. जयपूर व मािेडी येथून आलेल्या वचकलािंी, त्याने चरक्त हस्ताने 
संभावना केली व अनेक सबबी सागंून बादशहाला राजवाड्यात परतायला लावले (२९ मे). जनतेत हसे 
होऊ नये म्हिनू, आपल्यामुळेि चद. २४ रोजी बादशहाला चकल्ल्याबाहेर पडायला इतका उशीर झाला, की 
मुहूतािी वळे टळून गेली असे त्याने उठवले. दरम्यान आकाशात एक अशुभ नक्षत्र उगवले होते; 
बादशहाच्या सुरचक्षततेच्या दृष्टीने ते वाईट होते म्हिनू. हा प्रवासािा बते रद्द करावा लागला होता. 
 

अबदुल अहदसारख्या चबनबडुाच्या दुतोंडी वचझरािी मािेडीच्या वचकलानंी भरपूर उद्धरगत केली 
व चनराश मनस्स्थतीत ते आपल्या राजाकडे गेले. मािेडी व जयपूरच्या राजानंा चमझा नजफच्या अटी झकत 
मान्य कराव्या लागल्या. त्यानुसार त्यानंी तीन वषांत तेहतीस लाख खंडिी द्यायिी होती. पैकी तीन लाख 
लगेि देण्यात आले व बाकी रकमेच्या पचहल्या हप्त्यािी हमी देण्यात आली (अंदाजे ६ जुलै, १७७८). 
मािेडी राजाने मीरबक्षी चमझा नजफला चदलेले तीन लाख रुपये त्याने जयपूर चतजोरीतून उसने घेतले होते 
व ते परत करण्यािी टाळाटाळ िालचवली होती; [इब्रत : भाग १, ३४७ मधील माचहतीप्रमािे खुशालीराम (बरोबर नावं 
दौलतराम) हलचदया हा जयपूर दरबारातून पळून जाऊन मािेडी राजािा मुख्य चदवाि झाला होता. त्यानेि आपल्या नव्या धन्याला कजय परत न 

करण्यािा दुष्ट सल्ला चदला होता.] त्यासाठी जयपूरिा चदवाि खुशालीराम बोहरा याने नजफिी मदत माचगतली 
होती. 
 

झैत-उल-अबीचदन खान (मीरबक्षी नजफच्या एका पुतण्यािा हा मुलगा) याला त्याच्या 
हाताखाली शाही सैन्यातील फौज देण्यात येऊन, जयपूर राजाच्या मदतीला पाठचवण्यात आले. ८ 
ऑगस्ट, १७७८ ला जयपूर व मािेडी याचं्यात िकमक उडाली, त्यात गोंधळ, गडबडि जास्त होती. 
सुरवातीला मािेडी राजाला काही प्राथचमक स्वरूपािे चवजय चमळाले. त्यानंतर त्याला मदत करिाऱ्या 
मराठा सैन्याने काढता पाय घेतला. मािेडी व मराठा सैन्य आपापल्या छावण्यातं गेले. दुसऱ्या चदवशी 
नरोखा प्रतापकसगाने मराठ्ानंा भरपूर पैसा चदला; त्यानंतर ते पुन्हा साहाय्य करावयास तयार झाले. 
मराठ्ाचं्या साह्याय्याने तो जयपूरमधील कोटपतुळी व अन्य ठाण्यावंर हल्ला करिार होता. त्या आधी शाही 
फौजाशंी सख्य जोडाव ेव मग आपले एकचत्रत सैन्य नेऊन जयपूरिा प्रदेश कजकावा आचि आपल्या राज्यास 
जोडावा असा चविार त्याने िालचवला. 
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त्यानुसार मािेडीिा राजा मराठा सैन्यासह लोहगडला आला. नवलगढच्या नवलकसगाला त्याने 
आपल्या बाजूला वळचवले; तसेि जयपूर राजाच्या आचधपत्याखाली असलेले शखेवतिे काही असंतुष्ट 
जमीनदारही त्याच्या बाजूला आले. त्यानंतर आपि शरि येतो आहोत असे सागंण्यासाठी तो 
नजफखानच्या छाविीकडे चनघाला. पि शाही सेनेच्या मीरबक्षीवर चवश्वासघाताने अकस्मात हल्ला 
करायिा असा त्यािा कावा असल्यािी कुिकूि लागताि नजफखान दक्षतेने पचवत्रा घेऊन उभा ठाकला. 
चद. २९ नोव्हेंबर, १७७८ रोजी राव प्रतापकसग नजफखानला भेटला; पि खंडिी देण्यािे त्याने अत्यतं स्पष्ट 
शब्दातं नाकारले. त्यानंतर गोसावी कहमतबहादूर याच्यामाफय त नजफखानने मराठ्ाशंी सधंान बाधंले. 
अंबाजी व त्याच्या सहकाऱं्यानंा िार लाख रुपये द्यायिे आचमष दाखचवले व काही चदवसानंंतर एका भल्या 
पहाटे त्याचं्या मदतीने मािेडी छाविीवर हल्ला करून प्रतापकसगला िागंलेि िकचवले. हल्ला झाला त्यावळेी 
स्नान उरकून प्रतापकसग देवपूजेत मग्न होता. त्याने पूजा आवरली व शत्रूच्या वढे्यातून आपल्या 
साथीदारासंह तो कसाबसा चनसटला; पि “त्यािी सवय मालमत्ता, छाविीिे अदमासे वीस लाखािें 
साचहत्य, तोफखाना हे सगळे लुटण्यात आले.” मुगल चशपायानंी राजपतुानंा वाटेत अडचवले. राजपूत 
त्याचं्याशी शौयाने लढले; शवेटी राजगड येथे त्यानंी माघार घेतली. 
 

शाही सैन्याने मग मािेडी मुलुखात धुमाकूळ घातला, लूटमार केली, छोटे छोटे चकल्ले व गढ्या 
बळकावल्या, खेडी व्यापली. चडसेंबर सुरू झाला होता; आचि अबदुल अहद हा बादशहाला घेऊन 
राजपुतान्यात येत आहे अशी बातमी येऊन थडकली तेव्हा मािेडीिा राजा संपूिय शरिागती पत्करिार असे 
चदसत होते. या मुलुखातील नजफिे अचधकार काढून घेऊन त्यािे वियस्व कमी करावयािे हाि अहदिा 
उदे्दश होता. ही बातमी समजताि चमझा नजफने नरोखा प्रतापशी घाईगदीने समझोता केला; त्याने दोन 
लाख खंडिी चदली तरी िालेल हे मान्य केले व स्वतःच्या अस्स्तत्वावर गदा आििाऱ्या या नव्या आपत्तीिे 
चनवारि करण्यासाठी तो चदल्लीकडे चनघाला. [माचेडीचा रावराजा प्रतापकसग याचा उदय व त्याच्या नजर्फशी लढाया : डीसी, 
इब्रत : भाग १, ३१३–३२१; ३४७–३५३; गुलामअली : खंड ३; ११८, १२०–१२५; णमस्स्कन : ३३५ (थोडक्यातं माचहती) वंशभास्कर, खंड ५.] 
 
३. बादशहाचे जयपूरला प्रयाि, राजा सवाई प्रतापकसग त्याचा सत्कार करून िंडिी देतो. 
१७७९. 
 

चदल्ली राजप्रासादातील ऐषाराम व मौजमजा सोडून कोठे बाहेर जायिे, मोचहमेतील दगदगी 
सोसायच्या, फार काय मजल दरमजल करीत प्रवास करायिा व रस्त्यात, तंबूत पाठ लाबं करायिी, या 
त्रासदायक गोष्टी बादशहा शहाअलमला मनापासून नको असत. पि त्याच्या लाडक्या अबदुल अहदिी 
त्याच्यावर इतकी छाप असायिी की तो म्हिेल त्याला नाही म्हिायिा धीर बादशहाला होत नसे. जाट व 
मािेडी राजाचंवरुद्ध चमझाजी एक वषयभर हालिाल करताहेत, त्यात जय चमळतो आहे तरी त्याने खंडिीच्या 
रकमेपैकी एक दमडाही दाखवला नाही ककवा लुटीतील चकमान चहस्साही सरकारात जमा केला नाही ही 
वस्तुस्स्थती अहदने बादशहाच्या नजरेस आिनू चदली. चशवाय जयपूरच्या गादीवर नवा राजा आलेला; 
अचधकारग्रहिाबद्दल त्याला बादशहाला बरीि मोठी रकम द्यावी लागिार होती. बादशहा जर स्वतः चतथे 
गेले नाहीत तर चमझाजी ती गडप करिार नाही कशावरून? अहदने बादशहाच्या मनात हेही भरचवले. 
अहदने बादशहासाठी खास उभारलेल्या सेनादलातील चशपायािें पगार थकल्याने ते त्यािी मागिी करून 
सारखे सतावीत होते. शाही चतजोरीत पैसा नव्हता. जर बादशहा स्वतः राजपुतान्यात जातील तर 
वाटेवरील राजे व संरजामदार हे स्वतः येऊन बादशहािे स्वागत करून त्यानंा नजरािे देतील, त्यािंा 
बहुमान करतील व हे सगळे शस्त्र उिलल्याचशवाय होईल, असे अबदुल अहद सागंत होता. 
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बादशहाने शवेटी राजपतुान्यात जायला संमती चदली व १० नोव्हेंबर १७७८ रोजी तो चदल्लीबाहेर 
पडला. चद. १७ चडसेंबरला बादशहा नजफगडला पोिला व नंतर रेवाडी येथे गेला. (या चठकािी येथील 
राजा चमत्रसेन अहीर राजाला समक्ष भेटला. त्याच्यावर सव्वालाख खंडिी बसचवली) चद. २३ ला शाही 
लवाजमा कनोडला आला. हे चठकाि रेवाडीपासून २८ मलैावंर आहे. येथील राजा भागवतकसगािे 
बादशहाने दरबारात स्वागत केले व त्याच्यावर िार लाख खंडिी लादली. दुसऱ्या चदवशी बादशहा 
मुकामाला गेले ते नरनौल (ही जागा कनोडच्या दचक्षिेस पंधरा मलैावंर आहे) पलीकडे या चठकािी 
बादशहाने आपल्या वतीने फौजदार म्हिून बादल बगेिी नेमिकू केली. खुद्द राजपुतान्यात तेथील 
चकतीतरी राजे व स्थाचनक सरदार, जमीनदार बादशहाला भेटून गेले. नवलगढिा राजा नवलकसग 
शखेावत ३१ चडसेंबरला भेटला; पाटििा राजा वसंतकसग हा ५ जानेवारी १७७९ ला बादशहाला भेटून गेला 
तर मनोहरपूरिा (पाटिच्या दचक्षिेस ३५ मलैावंर) राजा नथूकसग हा १६ जानेवारीला भेटला. या दौऱ्यात 
बादशहा जास्तीत जास्त दूर गेला तो अमीनपूर खेड्यापयंत. हे खेडे जयपूरनजीक अमीरनगर परगण्यात 
आहे. बादशहा येथे १७ जानेवारीला आला. या चठकािी कछवा राजािा चदवाि खुशालीराम बोहरा आपल्या 
राजाला राज्यावर बसचवण्याबाबत बोलिी करण्यासाठी बादशहाकडे आला (चद. १९). त्यािवळेी समथय व 
सुसज्ज अशा सैन्यासह चमझा नजफही चतथे येऊन दाखल झाला (चद. २३). त्यािे व खुशालीरामिे काही 
बोलिे िालिे झाले आचि जयपूर राजाकडून चकती रकम घ्यावयािी ते दोघानंी चमळून ठरवाव ेअसा बते 
झाला. 
 

चद. १९ फेरुवारी रोजी नजफखानने सवाई प्रतापकसगाला बादशहािे भेटीस आिले. त्याने 
पेशकारा म्हिून दोन लाखािंा नजरािा चदला व त्याने खंडिीदाखल २० लाख रुपये द्यावते असे 
परस्परसंमतीने ठरचवण्यात आले. सवाई प्रतापकसग अचधकृतपिे राजा झाला हे जाहीर करण्यासाठी 
बादशहाने स्वतःच्या हाताने त्याच्या कपाळावर चटळा लावला व मानािी बरीिशी वसे्त्र देऊन त्यािी 
संभावना केली. नरनौलसह त्याच्याकडील सवय मुलूख त्याला परत करण्यात आला. खंडिी वसूल 
करण्यािी जबाबदारी नजफने स्वतःकडे घेतली व त्यासाठी आपला मािूस म्हिनू त्याने कहमतबहादूरिी 
नेमिूक केली व खाशा स्वाऱ्यासंमवते स्वतः चदल्लीस परतला (२६ फेरुवारी). चद. २१ एचप्रलला त्याने 
चदल्लीत प्रवशे केला. 
 

मािेडीिा राजा पुन्हा उलटला. या बंडखोराला शासन करायिे काम बादशहाने नजफवर सोपवले 
व त्यासाठी त्याला चद. २६ मािय रोजी शाही छाविीतूनि चनरोप देण्यात आला. [अबदुल अहदची नजर्फणवरोधी 
कारस्थाने : बादशहाचा जयपूरला प्रवास : इब्रत : भाग १, ३१६–३१९; ३५३–३५७ गुलामअली : खंड ३, १२१–१३०; मुन्नालाल : २०७–२१५, 
चमस्स्कन : ३३९; डीसी : (तपशील) 
 
नजफखानने मािेडीचवरुद्ध केलेल्या हल्ल्याबंाबत एचप्रल १७७९ पासून, कोित्याही फाशी कागदपत्रात काहीही माचहती आढळत नाही. सीपीसी : 
खंड ५, १५६८ यात मात्र त्या बाबतीतील चदल्लीहून २६ व २९ जुलै रोजी चलचहलेल्या बातमीत थोडीफार माचहती चमळते.] 
 
४. पातशहाजादा र्फरकंुड बख्त समवेत अहदची सरकहद प्रांतावर स्वारी 
 

अबदुल अहद हा जरी बादशहािा मुखत्यार असला तरी आपल्या लष्ट्करािा कमकुवतपिा त्याला 
माहीत होता. चमझा नजफिा पाडाव करून कोित्या साधनाने त्यािा नक्षा उतरवायिा यािा प्रयत्न अबदुल 
अहद चकतीतरी चदवस करीत होता. त्यासाठी एखादी जबरदस्त असामी त्याला हवी होती. झचबतािा या 
बाबतीत पुरा फजीतवाडा झाला होता. नजफिे सुसज्ज सैन्य व त्यािी राजकारिकुशलता यामुळे जाटराजा 
व मािेडीिे रावप्रताप चनष्ट्प्रभ झाले. मराठे इंग्रजाशंी सामना देत स्वतःच्या जीवनमरिािा प्रश्न 
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सोडचवण्यात गढलेले, भरीला घरभेद्या राघोबादादािा त्रास. थोड्याफार ताठ मानेने व चशस्तीत होते ते 
शीख, त्याचं्याशी अबदुल अहदिे चनकरािे प्रयत्न िालले होते. 
 

चदल्लीच्या वायव्येस शालीमार बगीिा आहे. चतथे साहेबकसग व आिखी काही शीख सरदार, तळ 
टाकून होते. या शीख सरदारािें स्वागत करण्यासाठी अहदने आपल्या हाताखालिा अचधकारी बहराम 
कूलीखान याला त्याचं्याकडे पाठवले तो चदवस २३ सप्टेंबर, १७७८ हा होता. नजीबउद्दौलािा धाकटा 
मुलगा मल्लखूान, हा चशखाचं्या आश्रयाला होता. झचबताखान नजफखानिाि आचश्रत झालेला. त्याला एक 
िपराक द्यावी या उदे्दशाने मल्लूखानला दुसरा नजीबउद्दौला हा चकताब द्यावा म्हिनू अहदने बादशहािे मन 
वळचवले (२८ सप्टेंबर). यानंतर एक चदवस गेल्यावर अहद स्वतः याकूब अचलखानाच्या बागेत गेला व त्याने 
शीख सरदारािंी भेट घेतली, आचि बादशहाच्या वतीने त्यानंा मानािी वसे्त्र चदली. चदल्लीच्या दुबयल 
राजसते्तिे चहतकते म्हिचविाऱ्या या गलेल् सोकाजीरावानंी चद. १ ऑक्टोबरला दसरा सि साजरा 
केला; घोड्यावर स्वार होऊन ते चशलंगिाला गेले. गुरु बंगल्यानचजक चरकबगंजजवळिी एक मशीद 
त्यानंी उध्वस्त केली व तयार चपकािंी नासधूस करण्यासही कमी केले नाही. (डीसी) “अल्लाच्या नाव े
होिाऱ्या चजहादवरून ही अशी गुरूच्या नाव ेचजहाद करण्यािी स्फूतीही चमळू शकते.” 
 

त्यानंतर बादशहा जयपूर प्रवासाला चनघाला, त्यामुळे तो स्वतः २१ एचप्रल, १७७९ पयंत चदल्लीत 
नव्हता. या दरम्यान एक नवाि डाव राजकीय पटावर माडंण्यात आला. पूवय, दचक्षि, पचश्चम अशा 
कोित्याि चदशनेे अहदच्या कतृयत्वािा वारू दौडू शकत नव्हता. शवेटी आपल्या महत्त्वाकाकें्षच्या पूतीसाठी 
तो उत्तरेकडे वळला व पाचनपत भागात बादशहाच्या नाव े आपला अंमल घट्ट करण्यािी योजना त्याने 
आखली. त्यासाठी त्याने आपला जावई सय्यद अचलखान याला सोनीपत पाचनपत चजल्ह्यािा फौजदार 
नेमले (५ फेरुवारी, १७७८). या भागातील चठकचठकाििी ठािी चशखाचं्या ताब्यात होती व ती 
साभंाळण्याइतका जोरही त्याचं्या मनगटात होता. काही भागात मात्र नजफिे महसूल अचधकारी होते. चतथे 
पाय भकम रोवायिा तर अहदच्या पाठीशी समथय सेना असिे जरूर होते. 
 

म्हिून जयपूर दौरा आटोपून बादशहा चदल्लीस आल्यानंतर अहदने कनाळ प्रातंातील शीख 
सरदारानंा तातडीने चदल्लीस बोलावनू घेतले. त्याचं्याशी केलेला करार पका करायिा त्यािा बते होता. पि 
बादशहाने शीख सरदारानंा दरबारात प्रवशे करू चदला नाही. तसे करिे म्हिजे नजफच्या आपि मान्यता 
चदलेल्या धोरिाला उघडउघड चवरोध करिे होते. त्यािवळेी पचतआळािा राजा अमरकसग यािा वकील 
अहदला भेटायला आला. त्याने बहुमोल नजरािा आिला होता. अहदच्यामाफय त अमरकसगला बादशहािे 
साहाय्य हव े होते. सतलजअलीकडील राजे-महाराजे, चवशषेतः भगेलकसग याच्याशी अमरकसगािे नेहमी 
तंटे उडत. अमरकसगािे वकील इतके चम्ास बोलिारे की आपल्या लंब्यािवड्या भलूथापानंी त्यानंी 
अहदलासुद्धा भरुळ घातली. अहदला या वचकलानंी अशी आशा लावली की बादशहाने अमरकसगच्या 
मदतीने चदल्लीच्या उत्तरेकडील मुलुखावर स्वारी केली तर सतलजअलीकडील भागात बादशहािा अंमल 
सुरू होऊन लाहोर व मुलतान हेही परत चमळवता येतील. 
 

बुढ्या आचि मखूय अहदला एवढे आचमष पुरेसे होते. या मोचहमेवर जािे चकती महत्त्वािे, हे तो 
बादशहाला जीव तोडून पटवनू देत होता. शहा अलम प्रकृतीने खंगलेला, अशक्त झालेला असा नुकताि 
तापातून उठला होता. शाही झेंड्याखालीि काय ती सुसज्ज अशी फौज होती. तेवढ्यावर चनभावनू न्यायला 
नजफ तयार झाला नसता. चशवाय उन्हाळा ऐन भरात होता. पि आताि जर मोचहमेवर चनघालो नाही तर 
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शीख त्यानंा द्यावयाच्या रकमेबाबत व सैचनक थकलेल्या पगाराबाबत आपल्याला भडंावनू सोडतील असा 
बागुलबुवा त्याने बादशहासमोर उभा केला. अहदने पचरस्स्थतीिे असे काही भयानक चित्र बादशहासमोर 
उभे केले की तो अगचतक झाला. आपला मुलगा चमझा जहान शाह (फरकंुदा बख्त) याने सैन्य घेऊन 
अहदबरोबर जाव ेअसे त्याला सागंण्यात आले. जहादंर शहा हा बादशहािा सवांत मोठा मुलगा. मोठ्ा 
धूतयपिे प्रकृतीच्या सबबीखाली त्याने ही कामचगरी टाळली. 
 

अबदुल अहदजवळ आता जवानािंा जथाच्या जथा होता. तसेि सुसज्ज तोफखानाही होता. या 
सरंजामासह पातशहाजाद्याला बरोबर घेऊन चद. ३ जून, १७७९ रोजी तो चदल्लीहून चनघाला. आपि 
कोिीतरी मोठे सरसेनापती आहोत असा त्यािा थाट होता. उत्तरेकडे जात असताना शाही मुलुखातील 
नजफने नेमलेल्या महसूल अचधकाऱ्यानंा कामावरून कमी करून त्या जागी त्याने आपले अचधकारी नेमले. 
ज्यानंी त्यािे ऐकले नाही त्यानंा मारपीट करण्यात येऊन त्याचं्या ताब्यातील मुलूख उजाड करण्यात 
आला. ही सवय सेना कनाळला पोहोिली तेव्हा तेथील जमीनदार गजपतकसग याने पातशहाजाद्यािे 
मनःपूवयक स्वागत केले. या राजचनष्ठेच्या प्रदशयनानंतर गजपतकसगावर दडपि आिून त्याला दीडलाख 
खंडिी मान्य करायला लावण्यात आली. अन्य बऱ्याि शीख सरदारानंीही त्यावळेी त्यानंा देण्यात 
यावयाच्या वतेनाच्या रकमेसाठी आपली राजचनष्ठा जाहीर केली. “गजपतकसग अबदुल अहदच्या अगदी 
चवश्वासातला व तो सागेंल ते करायला तयार होिारा हरकाम्या झाला. त्या भागातील सवय शाही कामातं 
त्यािा हात असे. त्याच्याि सागंण्यावरून अहदने बादशहाच्या सैन्यात येऊ इस्च्छिाऱ्या प्रत्येक चशखाला 
नोकरी चदली व त्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमािे हत्ती, रत्नगुच्छ अशा भेटवस्तू चदल्या. अनेक चठकािच्या 
शीख ठाण्यावंरील खेडुत शाही फौजाचं्या भीतीने वस्ती सोडून पळून गेले होते; त्यानंा अभय देऊन अहदने 
परत बोलावले” (चमस्स्कन, ३४०). तो पावसाळा अहदने कनाळमध्येि काढला. 
 
५. अबदुल अहदला मोणहमेत अपयश, प्रणतकूल पणरस्स्थतीतील शरिागती, ऑक्टोबर १७७९. 
 

या मोचहमेिी जी माचहती चमळते त्यावरून या मोचहमेत अबदुल अहदच्या कतृयत्वशक्तीवर बरेिसे 
काळेशार सावट पडलेलेि चदसून येते. चद. ९ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर हा िार आठवड्यािंा काळ म्हिजे या 
मोचहमेतील आिीबािीिाि काळ. या काळात अहद काय काय म्हिाला, त्याने कशी कशी पावले टाकली, 
यािे बाचरकसारीक तपशील सुदैवाने उपलब्ध आहेत. त्याला रिके्षत्रावरील डावपेि काय ककवा मािसानंा 
साभंाळून घेिे काय, काहीि जमत नसे. वस्तुस्स्थचतचनष्ठ राजकारि समजण्यािी अपात्रता व वरिेवर 
पालटिारी अपचरपक्व िंिल वृत्ती हे सारे त्यािी अकाययक्षमताि प्रकषाने स्पष्ट करतात. इतराबंरोबर 
वागताना त्यािा दावदेार नजफ याच्याजवळ स्वच्छ दूरदृष्टी होती, वृत्तीतील खंबीरपिा होता व हमखास 
यशस्वी ठरिारी ितुरता होती. ह्या पाश्वयभमूीवर आपल्या सल्लागाराचं्या सागंण्याने वा स्वतःच्या 
लहरीपिामुळे आपले बेत वारंवार बदलिारा मखूय अहद अगदीि बेतासबात वाटतो व नजफ चकतीतरी 
उठून चदसतो. या मोचहमेत अबदुल अहदिी दोन उचद्दष्ट े होती. सोनीपत चजल्ह्यातील बादशहािा मुलूख 
परत चमळचविे व पाचनपत आचि अंबाला भागातं जे असंख्य शीख सरदार सत्ता बळकावनू बसले होते 
त्याचं्याकडून खंडिीिी रकम वसूल करिे. हे कसे व्हायिे? त्याबाबत अहदने योजले होते ते असे. त्याने 
कोित्याि वगात बसचवता येिार नाही अशी जी अध्याकच्च्या चशपायािंी पलटि उभी केली होती त्याच्या 
जोडीला काही पगारी शीख सरदारही होते. त्याचं्याि मदतीने त्याचं्या जातभाईंना चपळून काढायिे त्याने 
ठरचवले होते. पचतआळाच्या राजाशी त्यािे जे चवतुष्ट आले त्यामुळे त्याच्या उचद्दष्टात आिखी गोंधळ 
उडाला. जाट सरदारानंा दुसऱ्यािा प्रदेश बळकावण्यािी मुळाति हाव. अलाजाटच्या मुलानंा तसली हाव 
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होतीि. त्याचशवाय त्याचं्या स्वतःबद्दल फार मोठ्ा कल्पना होत्या. ती चवलक्षि घमेंडीत असत. त्यािंा 
मुलूख त्यानंा चमळाला होता त्याचशवाय चवजयी दुराण्याकडून अमरकसगाला चकताबही चमळालेला. मग 
घमेंड नसती तरि नवल. सतलजअलीकडील मुलखात नाव घेण्यासारख्या प्रत्येक शीख सरदारावर त्याने 
हात उगारलेला होता; पचरिामी ते सरदार त्याच्याचवरुद्ध असत. अमरकसगाच्या मते कैथाळिा राजा भाई 
देसूकसग अगदी चकरकोळ होता. तो त्याला आपली खंडिी देण्याच्या लायकीिा माडंचलक समजे. 
 

अमरकसगाच्या चनमतं्रिावरून अबदुल अहद उत्तरेकडे गेला असूनही त्याला स्थाचनक शीख 
सरदाराचं्या साहाय्याने आपले स्वीकृत कायय पार पाडायिे होते. त्यामुळे नको ती अडिि उभी राचहली. 
रोख रकम हातात पडली तरि स्थाचनक शीख आपलुकी दाखवीत. त्यािंा माचसक तनखा वळेच्यावळेी 
चदला नाही ककवा त्याचं्या प्रमुखाकडे खंडिीिी रकम माचगतली म्हिजे ते लगेि चनघून जात. बादशहाच्या 
नावािा दरारा व त्याच्या मुलािे आगमन यािंा प्रभाव पडून आपल्या शत्रूंिा चनकाल लावता येईल या 
कल्पनेने अमरकसगाने बादशहाच्या या नायब वचजराला बोलावनू घेतले. अहदने देसूकसगसारख्या अन्य 
शीख सरदाराशंी समझोता केला, जरूर लागेल तेव्हा त्यानंा संरक्षि देण्यािे कबूल केले, त्यामुळे 
पचतयाळािा राजा अहदवर संतापला. वास्तचवक पचतयाळाच्या राजाच्या चनमंत्रिावरून अहद चतथे आलेला 
असल्याने त्या कामी आलेला प्रिंड खिय वसूल करण्यािा एकमेव मागय म्हिजे त्या राजाचवरुद्धि युद्ध 
पुकारिे हा होता. 
 

अशा पचरस्स्थतीतही बादशहाच्या या मुखत्याराला यश व म्हिण्यासारखा पसैाही वसूल करता 
आला असता. त्यासाठी खंडिीिी अवाच्या सवा रकम मागत बसण्यापेक्षा वसूल करता येईल एवढीि रकम 
त्याने मागावयास हवी होती. दरबारात बादशहािे कृपाछत्र लाभलेला लाघवी व चम्ास वािीिा वरदहस्त 
असलेल्या या मािसाला, सरकहद प्रातंातील परस्परचवरोधी व गंुतागंुतीच्या राजकारिात अगदी 
नाकातोंडात पािी गेल्यासारखे झाले. त्याने नजफखानसारखे एक ठाम धोरि ठेवायला हव े होते. 
त्याऐवजी राजकीय कामकाजात त्याने वैयस्क्तक रागालोभ आिले, आपल्या धोरिात वरिेवर बदल केला 
आचि पचरस्स्थती आिखीि चबघडवनू टाकली. 
 

कैथाळिा राजा भाई देसूकसग हा अबदुल अहदिी भेट घेण्यासाठी कनाळच्या छाविीत थाबंला 
होता. तो व अन्य शीख सरदार अहदला व राजपुत्राला मानािा मुजरा करायला आलेले पि शकुनीवृत्तीच्या 
गजपतकसगािा सल्ला मानून त्याने देसूकसग व अन्य शीख सरदारानंा कैद केले [रात्रीच्या वेळी गजपतकसगाने अहदला 
खाजगीत साचंगतले, “देसूकसगकडून पसेै काढिे अवघड आहे. एक राजकीय डाव म्हिून आपि माझ्यासह सवय सरदारानंा अटक करावी; त्यानंतर 
आम्हाला सोडून द्याव ेव खंडिीिी रकम येईपयंत देसूकसगाला डाबंून ठेवावे”. मजदुद्दौलाने (पािही सरदारानंा) आपल्या शाचमयान्यात बोलावनू 
घेतले व नंतर, त्या सवांना अटक केली. त्यानंतर ताजमुहमद खान सागंतो त्यानुसार गजपत व आिखी (तीन) सरदारानंी खंडिी द्यायिे मान्य 

केले; मग फक्त देसूकसगचशवाय बाकी सगळ्यानंा सोडून देण्यात आले (अखबारात; २४९ बी).] (१२ सप्टेंबर). या कल्पनातीत 
घटनेने सवय शीख सरदारािंा बादशाही सते्तवरिा चवश्वास उडाला व त्यानंतर संशयग्रस्ततेने ते अहदपासून 
िार पावले दूरि रहायला लागले. अहदने देसूकसगाकडे प्रथम तीन लाखािंी मागिी केली; देसूकसगने दोन 
लाख द्यायिे मान्य केले, त्यावर या नायब वचजरानंी हा आकडा पाि लाखावंर नेला. शवेटी कैथाळिा 
प्रमुख चदवाि पुढे झाला, त्याने सव्वासहा लाख द्यायिे मान्य केले. त्या मोबदल्यात बादशहाच्या हुकुमाने 
देसूकसगला त्यािी सवय मामलत परत चमळावी व त्याच्यावर पचतयाळाच्या राजािे आक्रमि होऊ नये अशी 
मागिी केली. 
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आपल्या सैन्यािा खरोखरी आवाका चकती, यािी अहदला जािीव नव्हती. तो स्वतः अहंमन्य व 
उद्दाम प्रवृत्तीिा. सरहद्द प्रातं कजकण्यािा पराक्रम केला असता तर या दोषािेंही ‘कवचतक’ झाले असते. 
त्यािा भाऊ अबुल कासीम हा १७७६ माियमध्ये अंतवेदीत िालून गेला होता, त्यावळेी त्यािा पराभव होऊन 
तो ठार झाला होता. या घटनेत देसूकसगिा हात म्हिून अहदिा त्याच्यावर राग होता. त्यामुळे ‘तुझा सवय 
मुलूख शाही मुलुखाला जोडून टाकीन’ असा दम तो देसूकसगला एखाद्या चदवशी द्यायिा, तर अबुल 
कासीमच्या पराभवानंतर त्याच्या तोफा व छाविीतील मालमत्ता देसूकसगने लुटली होती त्यािी दुसऱ्या 
एखाद्या चदवशी मागिी करायिा; तसेि मागील िार वषांत बादशहाने जी खंडिी बसचवली होती ती 
मागायिा (अखबरात, २५० बी). 
 

अमरकसग हा शाही फौजािंा प्रमुख आधार; पि तो स्वतःि शाही छाविीपासून दूर होता. अबदुल 
अहदला देण्यासाठी त्यािा चदवाि, सावकारािी पाि लाखािंी हंुडी घेऊन आला (१३ सप्टेंबर). मात्र 
अमरकसगािी अट एवढीि की शाही फौजानंी परत चफरताना पचतयाळा मुलुखात कसलाही उपद्रव न देता 
चनघनू जाव.े या पाि लाखाचंशवाय पातशहाजाद्यािी भेट झाली त्या आनंदाप्रीत्यथय आिखी पंिवीस 
हजारािा नझरािा द्यायिे त्याच्या चदवािाने मान्य केले. पि अहद संतापून उत्तरला, “मी येथे आलो ते 
तुम्ही बोलाविे धाडलेत म्हिून. मी जेवढा खिय केला आहे तेवढा सगळा पैसा, तुमच्याकडून जमेल व शक्य 
असेल त्या मागाने मी वसूल करून घेईन हे पके समजून असा.” ‘(अखबरात्; २४९ ए). ‘अमरकसगाने स्वतः 
येऊन आपल्याला भेटले पाचहजे’ हा अहदने आपल्या प्रचतष्ठेिा प्रश्न केला होता. राजाि आला पाचहजे या 
अहंकाराने त्याला इतके ग्रासले होते की, त्यािी खंडिी त्याच्या चदवािाकडून घ्यायला त्यािी तयारी 
नव्हती. उगाि कटकट न करता शाही फौजा चनघून जाव्यात म्हिून चदवािाने खंडिीिी रकम सात 
लाखापंयंत वाढचवली तरीही अहदिी समजूत पटेना. देसूकसगिी हालत नजरेसमोर असल्याने शाही 
छाविीत पाऊल टाकायला अमराकसगािी तयारी नव्हती. तो आपल्या राजधानीतून िक पळून गेला. 
बिावासाठी मागे राचहले ते त्यािी पत्नी व चतिा भाऊ महाकसग. अमरकसगाने आपला मािसू पाठवनू 
जसाकसग, ताराकसग, घेबा व सतलजपलीकडील शीख सरदाराकंडे मदत माचगतली. स्वाचमचनष्ठ गजपतने 
अमरकसगाच्या वतीने हमी चदली. पि बादशहाच्या या लाडक्या सल्लागाराने कोितीही व्यवहायय सूिना वा 
चवनंती मानायिीि नाही असे ठरचवले होते (अखबरात, २५४ ए). मोठ्ा मस्तीति तो पचतआळावर िालून 
गेला, तेथील चकल्ल्याला त्याने वढेा चदला व सैन्याला सवय मुलुखािी नासधूस करायला साचंगतले. 
पचतआळाच्या राजाने खंडिी भरपाईसाठी पाठचवलेली हंुडीही रागाच्या भरात त्याने टरकावनू टाकली व 
अमरकसगाने एकदा तरी स्वतः यायलाि पाचहजे, असा दुराग्रह धरला. या बजेबाबदारपिािा पचरिाम 
व्हायिा तोि झाला. 
 

मुख्य शाही फौजािें नेतृत्व राजपतु्र फरकंुडा बख्त व नायब वझीर अबदुल अहद याचं्याकडे होते. 
त्याचं्याि हुकमतीखाली या फौजानंी कनाळपासून वायव्येस वळसा घालून चद. २३ सप्टेंबरला पहोवा येथे 
छोटी सरस्वती नदी ओलाचंडली व चद. २८ ला ती गुऱ्हामच्या रोखाने िालू लागली. गुऱ्हाम हे पचतआळाच्या 
ईशान्येस पंधरा मलैावंर आहे. शाही फौजेिा मुख्य तळ गुऱ्हामलाि ठेवला होता. आघाडीला असलेले शीख 
सैन्य व काही मुगचलया स्वार यानंा पचतआळा व सभोवतालच्या मुलुखात धाड घालण्यासाठी पढेु 
पाठचवण्यात आले. या सैन्याने काही काळ आपली कामचगरी नीट बजावली; कारि अमरकसगाच्या 
साहाय्याथय आलेल्या सैन्याने या लूटमार करिारानंा पळवनू लावले. सतलजपलीकडे ताराकसग, धेबा व जे 
आिखी काही शीख सरदार होते ते आपल्या १५ हजार समथय घोडेस्वारासंह अमरकसगाच्या मदतीला धावनू 
आले होते. त्याि वळेी अबदुल अहदकडे जे सैचनक होते ते सतलजअलीकडील मुलुखातून आलेले व 
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भाडोत्री. त्यािंा पगार थकला होता व थकलेला पगार हाती पडेपयंत या मोचहमेत भाग घ्यायला मतै्रीिे 
संबंध असलेले काही शीख होते. त्यानंी या दोघातं तडजोड करायिा प्रयत्न केला व पुष्ट्कळ नाकदुऱ्या 
काढल्यावर पचतआळा येथे जाऊन अमरकसगािे मत वळवायला ते तयार झाले (५ ऑक्टोबर). राजा 
अमरकसगाने भेटायला यायिे मान्य केले व भेटीिा चदवस ठरवनू त्यानुसार तो आपल्या राजधानीतून बाहेर 
पडला; पि वाटेतूनि माघारा चफरला. शवेटी चशल्लक राचहला तो एकमेव मागय म्हिजे सरळ सरळ लढाई 
करायिी. त्यानुसार अहदने आपल्या फौजेतील एक सुसज्ज तुकडी पचतआळावर हल्ला करायला रवाना 
केली. चद. ७ रोजी ही तुकडी व पचतआळा सेना याचं्यात तंुबळ युद्ध झाले. अमरकसगाने माघार घेतली व तो 
चकल्ल्यात जाऊन बसला. चवजयी शाही सैन्याने पचतआळाबाहेर पाि मलैावंर आपले तंबूडेरे टाकले व 
त्यानंी पचतआळाच्या चकल्ल्याला वढेा घातला (अखबरात्, २६७ ए, २७०). 
 

दोन चदवस दोन्हीकडून तोफाचं्या फैरी उडत होत्या. त्यािंा उपयोग होत नसल्याने एकदम हल्ला 
िढवावा असे राजपतु्राने सुिवनूही तेवढी धडाडी व शहािपिा अहदजवळ नसल्याने लढाईने पलट 
खाल्ली. पचरस्स्थती शाही फौजाचंवरुद्ध जाऊ लागली व त्याचं्या छाविीत कमालीिी अंदाधंुदी माजली. 
“तुकय  व अफघाि (पैकी अफघािािंी चमजास झचबताने वाढचवलेली) याचं्यातील आपापसातील 
हेव्यादाव्याने आमच्या सैन्यात बंडाळ्या सुरू झाल्या. आपल्या चशपायाचं्या पगाराला पैसे नाहीत म्हिनू 
मुगचलया घोडदळातील गाझीखान व अन्य सेनाचधकाऱ्यानंी लढायिे नाकारले. अहदिा सवांत आवडता 
हरमतखान यानेही गोंधळ घातला. ताराकसग पचतयाळाच्या राजाच्या मदतीसाठी आल्यावर, राजपुत्राने 
आमच्या फौजाकंडून लढायला आिलेले बहुतेक शीख सरदार एकाएकी अमरकसगकडे गेले. त्याच्या प्रिंड 
संपत्तीिाि हा प्रभाव” (गुलामअली खंड ३, १३४). 
 

अबदुल अहदिी अवस्था या वळेी ‘दे माय धरिी ठाय’ अशी होती. चद. १४ ऑक्टोबरला अगदी 
पहाटेसि त्याने पचतआळा पचरसरातून माघार घ्यायला सुरुवात केली. चशखानंी त्यािंा पाचनपतपयंत 
पाठलाग केला; पि भागकसग व अन्य काही बादशहाचनष्ठ चशखानंी चपछाडीस राहून आपल्याि शीख 
बाधंवाशंी चनकरािा सामना चदला. [मुगल सैन्य बिावले यािे कारि पातशहाजादा स्वतः चतथे होता हेि. बादशहाच्या नावािा दबदबा 
तोपयंत सवयस्वी सपंलेला नव्हता. त्यामुळेि पातशहाजाद्यावर हल्ला करण्यािी चधटाई चशखानंी दाखचवली नव्हती. त्यानंी फक्त लूट करण्यात 
समाधान मानले. मुळाति िुकलेल्या व िुकीच्या पद्धतीने लढल्या गेलेल्या या मोचहमेत अबदुल अहद एकटा असता तर तो या मोचहमेतून चजवंत 

परत जाता ना.] अहद सातत्याने सैन्याबरोबर होता. हत्तीवर बैठक मारून माघार घेिाऱ्या आपल्या सैन्यािी तो 
शातंपिे पहािी करीत होता. माघार घेिाऱ्या या सैन्याला आपले संरक्षि करण्यास तोफखान्यािा िागंला 
उपयोग झाला व आपल्याभोवती चघरट्या घालिाऱ्या िपल स्वारानंा त्यानंी िागंले तोंड चदले. माघार घेत 
घेत शाही फौजा पाचनपतपयंत आल्यावर चशखानंी त्यािंा पाठलाग थाबंचवला. अखेरीस वैतागलेल्या व 
त्रासलेल्या शाही फौजानंा त्या चदवशी तरी चवश्रातंी चमळाली. मग ते सगळे ५ नोव्हेंबरला चदल्लीस परतले. 
 
६. णदल्ली दरबारातील भयग्रस्त वातावरि, रक्षिासाठी णमझा नजर्फला आमंत्रि. 
 

अबदुल अहदिी चशखावंरील ही अधयवट मोहीम पूियपिे अयशस्वी झाली. त्यामुळे चदल्ली दरबारात 
भलतेि अचनचश्चततेिे वातावरि पसरले. अपयश पदरी घेऊन अबदुल अहदने स्वतःिी कबर स्वतःि 
खिली होती. बादशहािे खास दूत तातडीिी बातमी घेऊन चदल्लीत धावत आले. वाता चवलक्षि अस्वस्थता 
चनमाि करिारी; ‘दोनि चदवस झाले, राजपुत्राने युद्धातून माघार घेतली असून तो पचतआळाहून परतत 
असून लाखो शीख स्वारािंा त्याच्याभोवती गराडा आहे.’ या दुवातेने दरबारात चनराशा, काळजी व कितेिे 
वातावरि पसरले. खास बादशहािे म्हिून असलेले एकुलते एक सेनादल जवळजवळ संपुष्टात 
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आल्यासारखे व्हाव ेव इतक्या दूर अंतरावर आपल्या मुलावर लाचजरवािा प्रसंग यावा ही नाही म्हटले तरी 
शरमेिी गोष्ट होती. त्यानंतर कोिीि अडवायला नसलेले बंदुकधारी शीख स्वार दचक्षिेकडे येऊन, 
चदल्लीच्या रक्षिासाठी समथय सेना नसल्याने चदल्ली काबीज करतील ही भीती होती. या काळोखात आशिेा 
एकमेव लकलकता चकरि म्हिजे चमझा नजफ. चमझाजवळ प्रिंड सामर्थययवान सेना व अचतशय हुशार 
सेनाचधकारी होते; त्यावळेी तो दचक्षिेकडे मोचहमेत गंुतला होता. त्याने बादशहाच्या साहाय्याला तातडीने 
याव े म्हिून त्याच्याकडे चततक्याि तातडीिे चनरोप पाठचवण्यात आले. चनरोप चमळताि आपले सैन्याच्या 
बाहेर असलेल्या तुकड्यानंा त्यानंी तातडीने बोलावनू घेतले, तसेि आपापल्या जहाचगरीच्या गावी 
असिाऱ्या अचधकाऱ्यानंाही चनरोप धाडले. सवय सैन्य जमा झाल्यावर तो चदल्लीला यायला चनघाला. ही 
बातमी अबदुल अहदला समजताि छाविीतील सगळे काम बाजूस सारून राजपतु्रासमवते तो चदल्लीत 
दाखल झाला. चमझा नजफ चदल्लीत येऊन बादशहाला भेटायच्या आत आपि स्वतः बादशहाला भेटायिे व 
त्याच्याचवरुद्ध काहीतरी सागंायिे एवढेि त्याला करता येण्यासारखे होते. 
 

नोव्हेंबर, १७७९ च्या सुरवातीस अबदुल अहदखान चदल्लीत परतला. आर्मथकदृष्ट्ट्या चदवाळखोर, 
लष्ट्करी कारवाईत पूियतया अयशस्वी व मानमरातब हरवनू बसलेला अहद या अपयशाने बादशहाच्या 
मजीतून उतरला नसता तरि नवल. त्याने नजफला बाजूला सारून ही मोहीम अहदकडे हेतुतः 
सोपचवलेली, अहदच्या अपयशाने त्याला िीड येिे स्वाभाचवक होते. पि अबदुल अहद खरा चहकमती. 
आपल्या चम्ास वािीने त्याने बादशहाच्या अतंःकरिात स्वतःबद्दल पनु्हा आपुलकी चनमाि केली. 
‘आपल्या लाडक्या चिरंजीवानंा वािवता वािवता कोि कष्ट पडले व सैन्य माघारी आिताना काय काय व 
व कशा कशा कसरती कराव्या लागल्या’ यािे रसभचरत वियन करून त्याने आपल्या कतृयत्वािा खूपि 
कडचडम वाजचवला. इतकेि करून हा मधाळ कचश्मरी उगीि बसला नाही. नजफबद्दल त्याच्या मनात ककतू 
उत्पन्न करून त्याने बाजी मारली. त्याने बादशहाच्या मनात असे भरवनू चदले की चदल्ली शहर व स्वतः 
खकवद हे नजफवरि चवसबंून राचहले तर नजफ काय करिार नाही? हाताशी असलेल्या प्रिंड सेनाबलावर 
सय्यदबंधंूप्रमािे एका बादशहाला काढून दुसऱ्याला चतथे आििे ही आपली महत्त्वाकाकं्षा तो सहजी पूिय 
करू शकेल; तेव्हा पूवीि चवचदत केलेला हा धोका चवसरून िालण्यासारखे नव्हते. अहदच्या सुदैवाने 
बादशहाच्या मनावर त्यािा पचरिाम झाला. त्याने नजफला असा हुकूम धाडला की पचहला हुकूम रद्द 
समजून त्याने चदल्लीत येऊ नये. हा दुसरा हुकूम नजफच्या हातात पडला तेव्हा चदल्लीत पोहोिायला त्याला 
दोनि चदवस राचहले होते. या हुकुमाकडे दुलयक्ष करून तो चदल्लीिी वाट िालति राचहला. चद. १२ नोव्हेंबर 
रोजी दचक्षि बाजूकडील उपनगरात कृष्ट्िदास तलावानचजक त्याने आपला तंबू टाकला. 
 

अबदुल अहद अगचतक झाला. आपल्या वरिढ प्रचतस्पध्याशी मतै्रीिे नाटक करिे एवढा एकि 
पयाय त्याच्यासमोर उरला. नजफने तळ टाकला होता त्याचठकािी बादशहािा प्रचतचनधी म्हिनू १४ 
नोव्हेंबरला राजपुत्र अकबरशहासमवते अहद स्वतः गेला. नजफिे आगतस्वागत करून त्याला मानाने 
दरबारात आििे हे काम अहदलाि करायिे होते. [अबदुल अहदचा पाडाव : डीसी; इब्रत : भाग २, ७–१६; गुलामअली खंड 

३, १३६–१३९; मुन्नालाल : २२२–२२५; णमस्स्कन : (स्वतः हजर होता) ३४२–३४४] चकल्ल्याच्या आत व वशेींवर अहदिे चशपाई, 
अहदिा जावई कुतुबचुद्दन खान याच्या हाताखाली देखरेख करीत होते. नजफच्या मािसानंा त्यािंी 
अवहेलना होईल अशी कोितीही वागिकू द्यायिी नाही, असे या सैचनकानंा बजावण्यात आले होते. नजफ 
स्वतः आधी आलाि नाही. त्याने आपला शूर सेनानी अफ्राचसयाब खान याला बरोबर हजार स्वार व दोन 
पलटिी देऊन पढेु पाठवले. ही सगळी सेना चकल्ल्याच्या प्रवशेद्ारी आली व तेथील संरक्षकाशंी धकाबकुी 
करीत जमेल तसे गटागटाने आत घुसली. हातघाईवर यायिे नाही अशी ताकीद, तसेि वचरष्ठािंी 
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अनुपस्स्थती यामुळे काय कराव े हे न समजून संरक्षक चशबंदीत थोडाफार गोंधळ झाला. चकल्ल्याच्या 
चवस्तीिय प्राकारात आपले सवय सैचनक जमा झाले, असे चदसताि अफ्राचसयाबखानाने अबदुल अहदच्या 
मािसानंा चकल्ल्याबाहेर मेंढरासारखे हाकलून चदले. ‘लाल पलटि’ म्हिून ओळखले जािारे बादशहािे 
खास संरक्षक पथक सरळपिे बाहेर चनघत ना. त्याचं्या थकलेल्या पगारािी रकम त्यानंा हवी होती. 
थोडाफार पैसा देऊन अफ्राचसयाबने त्याचं्या प्रमुखािंी समजूत घातली व बाकी आश्वासनािंीि खैरात 
केली. अशाप्रकारे चदल्ली चकल्ल्यािा आतील भाग संपूियपिे नजफच्या कबजात आला. 
 

मग बक्षी चमझा नजफ आपल्या छाविीतून बाहेर पडला व राजपुत्रासमवते त्याच्याि हत्तीवर बसून 
चकल्ल्यात आला. मात्र राजपुत्र गादीिा वारस, आपि नोकर, ही जाि ठेवनू अंबारीत तो राजपुत्राच्या 
मागील बाजूस बसला. चकल्ल्यात दरबार भरल्यावर त्याने बादशहाला शभंर मोहोरा नझर केल्या व त्यािी 
िरिधूली आपल्या मस्तकी लावली. बादशहाने खूष होऊन त्याला चमठी मारली, चशरपेि व मानािी वसे्त्र 
चदली व त्यािा स्नेही झचबताखान यािाही उचित असा सन्मान केला. 
 
७. अबदुल अहदची बडतर्फी व कैद 
 

दरबार बरखास्त झाला. चमझा नजफने बादशहािा चनरोप घेतला. दरबारच्या दालनातून अबदुल 
अहद बाहेर आला व मोठ्ा मािसाला दारापयंत सोबत करावी तसा त्याच्याबरोबर प्रवशेदारापयंत आला. 
नजफिा साहाय्यक अफ्राचसयाबखान व त्यािा वकील मिीराम हे चदवाि-ई-आमबाहेर नजफिी वाट 
पाहत होते. अहदला ताबडतोब पकडाव ेम्हिजे यापुढे तरी तो कसलीही हलकट कारवाई करू शकिार 
नाही, असे ते दोघे त्याला सागंत होते तरी नजफने त्याला नकार चदला. बादशहासमोर असे काही घडाव ेहे 
त्याला योग्य वाटत नव्हते. सय्यद बंधंूप्रमािे वागून तसा बदलौचकक करवनू घ्यावा असे त्याला वाटत 
नव्हते. “आपल्या प्रचतस्पध्याच्या हातात हात घालून अबदुल अहद दरबाराच्या प्रवशेद्ारातून बाहेर आला, 
तेव्हा नजफच्या मािसािें िेहरे व एकंदर पचरस्स्थती काही वगेळीि चदसत होती. आपि शत्रूच्या किाट्यात 
सापडलो हे तो समजून िुकला. तो घाबरला व भयिचकत होऊन इकडे चतकडे बघू लागला. त्यािा स्नेही 
लताफत अलीखान याला या बनावािा वास आला असावा. बादशहािा चनरोप घेऊन तो झटचदशी उठला व 
दरबारदालनाबाहेर येऊन नजफ व अहद याचं्यामध्ये उभा राचहला; अहदिा हात नजफच्या हातातून 
सोडवीत त्याने तो स्वतःच्या हातात घेतला. ही मोलािी संधी हातिी दवडू नका असे अफ्राचसयाब पुनःपनु्हा 
सागंत होता; पि याही वळेी नजफने ते ऐकले नाही. आपल्या चशपायानंा त्याने अफ्राचसयाबच्या 
नेतृत्वाखाली चकल्ल्याति ठेवले व स्वतः मात्र एकटाि बाहेर आला आचि चवश्रातंी हवी म्हिनू 
रोशनउद्दौलाच्या मचशदीत जाऊन बसला.” 
 

ती सवय दुपार व रात्र अहद चदवाि-ई-आमच्या प्रवशेद्ाराशी बसून होता. अफ्राचसयाबिे चशपाई 
त्याच्यावर पाळत ठेवीत होते तर त्यािे स्नेही व बादशहािे नोकर त्याच्या रक्षिासाठी चसद्ध होते. अहदिे 
भचवतव्याबाबत बादशहासमोर ‘भवचत, न भवचत’ िालली होती. आपल्या पचहल्या मानाच्या सेवकाचवरुद्ध 
असा गदारोळ उठवला जावा, हे बादशहाला पसतं नव्हते. तो अत्यंत नाराज होता व यात नोकरापेक्षा 
आपलाि अपमान असे त्याला वाटत होते. मौलवी अताउल्ला व राजा मिीराम हे नजफिी बादशहावर 
केवढी भक्ती आहे, तो चकती एकचनष्ठ आहे आचि खाकवदानंा चकती मानतो हे पनुःपनु्हा पटवनू देत होते. पि 
बादशहाने अहदिी कसहासनावर केवढी चनष्ठा आहे हे सागंून त्याला नजफच्या हवाली करायिे साफ साफ 
नाकारले. त्यानंतर चमझा नजफने चमझा शफीखानला बादशहाकडे पाठचवले. अबदुल अहदिे सवय कतृयत्व 
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राजद्रोह व चवश्वासघात याने कसे बरबटलेले आहे यािा शफीखानने बादशहासमोर पाढाि म्हिनू 
दाखवला. ती सवय कमयकटकट ऐकण्याऐवजी बादशहाने आपला मुखडाि दुसरीकडे वळवला व 
‘बादशहािे चमत्राला हात लावण्यािा अगोिरपिा करू नकोस असे आपल्या मालकाला सागं’ असा 
खरमरीत चनरोप शफीबरोबर पाठवला. 
 

शफीखान चनघनू गेला. नदीकडील बाजूला चकल्ल्यािा जो दरवाजा होता चतथे नजफिे चशपाई 
नव्हते. या दरवाजातून आपले सैन्य आत आिण्यास परवानगी द्यावी असे लताफत अचलखान त्याला 
पुनःपुन्हा चवनवीत होता. लताफतिे सैन्य आत आले असते म्हिजे बंदुका िालवनू नजफच्या उपटसुंभ 
सैचनकानंा बाहेर हाकलून काढिे जड नव्हते. त्यासाठी त्याला बादशहािी परवानगी हवी होती. 
नेहमीप्रमािे घाबरट स्वभावामुळे काय कराव े यािा चनियय करिे बादशहाला जमेना. दरम्यान अहदिे 
पाठीराखे, चकल्ल्याबाहेर व चकल्ल्याखाली नदीकाठावर गटागटाने जमत होते. जेथे जेथे नजर पोहोि ू
शकत होती तेथे तेथे सैचनकािंी गदी झालेली चदसत होती. बादशहािंी स्वारी िवताळून उठली. अंगात 
चिलखत िढवनू त्याने धनुष्ट्य उिलले. हा धनुष्ट्यबािािंा सरंजाम सहज उिलता येण्याजोगा असून खास 
अंतःपुरातून पाठचवण्यात आला होता. शाही स्वारीला प्रोत्साहन द्यायला त्याचं्या आवतीभोवती 
जनानखान्यातल्या राजकन्यानंी व खोजानंी गदी केली होती. नजफच्या मािसानंा हाकलून देतो असे 
बादशहा तारस्वराने सागंत होता. धनुष्ट्यबाि हातात घेऊन खुद्दािंी स्वारी पराक्रम करायला चनघाली खरी, 
पि चदवाि-ई-आमपयंत पोहोिले न पोहोिले तोि त्यानंा कापरे भरले. त्याचं्या भोवतालिा मेळावा हाही 
भेकडािंाि. त्यानंी सल्ला चदला, ‘महाराजानंी आत जाव.े नजफच्या लोकानंा हे समजले तर त्यािंा 
आपल्याबद्दलिा आदर नाहीसा होईल.’ महाराजानंा सल्ला मानवला. ते परत आपल्या शयनमचंदरात येऊन 
चवसावले. बाहेरिी गडबड थंडावली व मध्यस्थांिी गडबड पुन्हा सुरू झाली. नजफखान बाहेर 
रोशनउद्दौलाच्या मचशदीत ठाि देऊन होता. चतथूनि मािसे पाठवनू बादशहाला तो पनुःपुन्हा नम्रपिे 
सागंत होता की, ‘अहदला चकल्ल्याबाहेर खेिण्यािी आम्हाला फक्त परवानगी द्या.’ सूयय अस्ताला 
जाईपयंत असेि िालले होते. नजफ पुनःपुन्हा परवानगी मागत होता व बादशहा चततक्या वळेा नकार देत 
होता. 
 

नजफने हुकूम केला. त्याप्रमािे त्याच्या चशपायानंी आपले घोडे चकल्ल्याबाहेर काढून छाविीकडे 
लावनू चदले. ते स्वतः मात्र चकल्यात राहून डोळ्यात तेल घालून रात्रभर खडा पहारा देत होते. काय 
घडतंय यावर त्यािें बारीक लक्ष होते. चदल्ली शहरात रात्रभर भीती व गोंधळ होता. “प्रलयकाळ यावा तसा 
प्रत्येक घरातून व गल्लीतून भीतीिा िीत्कार उठत होता. नजफिी मािसे चकल्लाभर पसरली होती. अहदिे 
लोक, रक्तपात होिार या ठाम समजुतीने चकल्ल्याबाहेर तटापलीकडे नदीकाठावर प्रिंड घोळका करून 
उभे होते. चकल्ल्यात प्रत्यक्षात काय घडतंय यािी कुिालाि माचहती नव्हती” 
 

(इभ्रत : भाग २, ९–१२) 
 

आपल्या आवडत्या अहदच्या जीचवताला धोका तर पोहोििार नाही, या भयाने त्या रात्री 
बादशहाप्रमािेि अतंःपुरातील कोिाच्याही डोळ्याला डोळा लागला नव्हता. बादशहाच्या हुकुमाप्रमािे 
राजघराण्यातील सवय मुली, चदवाि-ई-आमच्या अलीकडील दालनात जमल्या, अहदला मधे बसवनू 
त्याच्या सभोवताली सवांनी कोंडाळे केले. हेतू हा की अहदला एकदम उिलून नेऊन चगरफदार करिे 
अशक्य व्हाव.े पि असे चकती काळ िालिार? नजफच्या कारवाया व त्यािा पसैा काम करू लागला. 
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अहदिे पाठीराखे त्याला सोडून नजफकडे यायला लागले व त्याच्या गोटात त्यािें भरघोस स्वागत होऊ 
लागले. अबदुल अहदिे काम फसिार, त्यािा अगदी पिका होिार हे उघडउघड चदसू लागले. लताफत 
अली व मीरसयद अली हे दोन त्यािे सेनाचधकारी; तेही त्याला सोडून नजफकडे आले. तेव्हा तिावातली 
एकूि हवाि चनघनू गेली. अहदने प्रचतकार थाबंवला व ‘आपि पूियपिे शरि येण्यास तयार आहोत’ असे 
नजफला कळवनू टाकले. ‘अहदसारख्या उत्पाती आगलाव्याला शाही पचरवारातून हाकलून काढायिा’ 
एवढाि आपला माफक उदे्दश असल्याने आपि त्यािा प्राि वा मालमत्ता याला धका लाविार नाही, असे 
मीरबक्षी नजफने शपथेवर साचंगतले. त्यानंतर अहद बादशहाला भेटला, त्याने गचहवरून त्यािा चनरोप 
घेतला व अफ्राचसयाबखानाच्या सैचनकाचं्या संरक्षिात नजफच्या छाविीत जाऊन त्याच्यासमोर उभा 
राचहला. नजफने त्याच्यासाठी स्वतंत्र तंबू ठोकला. चतथे सवय सुखसोयी व स्वास्र्थय उपलब्ध होते (१५ 
नोव्हेंबर). 
 
८. णमझा नजर्फ सवोच्च मुित्यार होतो 
 

चवरोधािा शवेटिा काटाही संपूिय चनपटला गेला. चमझाच्या कतृयत्वाला सवय के्षत्र ‘चनवीरमुवीतलम्’ 
झाले. बादशहाचं्या खास बोलावण्यावरून तो त्याचं्यासमोर हजर झाला (१६ नोव्हेंबर). बादशहािे उतराई 
होण्यासाठी त्याने बादशहाला बहुमोल नजरािा चदला. रोकड दोन लाख रुपये, व जवाचहरानंी भरलेली 
काही तबके चदली. त्या चशवाय त्याच्या बचहिीच्या वतीने उंिी कापडािें वीस पोशाख व पाि अबलख 
वारूही त्यात होते. आपल्या आवडत्या अहदबद्दल बादशहाच्या अतंःकरिात जो थोडाफार ओलावा उरला 
होता तोही या सुवियभाराखाली दडपून गेला. बादशहाने नजफखानिी ‘वकील-ई-मुताचलक’ या 
उच्चपदावर नेमिूक केली. अबदुल अहदने आिखी काही खात्यािें उच्चाचधकार स्वतःकडे ठेवले होते, 
त्यातही फेरफार करण्यात आले. नायबबक्षीपदावर पातशहाजादा जहादंरशहािी नेमिूक करण्यात आली. 
तोफखान्यावरील सवाचधकारी म्हिून राजपुत्र फरखंुडाबख्तला नेमले. दरबारात कोिाकोिाला बोलवायिे 
हे ठरचविारा अधीक्षक व खालसा मुलुखातील चदवािी अचधकार कुिाला द्यायिे हे ठरचविारा अचधकारी 
म्हिून अकबरशहािी चनयुक्ती झाली. वास्तचवक नजफखान हा वरील चतन्ही राजपतु्रांच्या हाताखालिा; 
पि प्रत्यक्षात मात्र तोि सवेसवा झाला. कोिालाही कसलाही परवाना द्यायिा असो, त्यावर नजफिा 
सहीचशका असे. सवय सनदावंर वचझराच्या सहीचशक्क्यािी गरज असे; पि वचझरासाठी व त्यािा साहाय्यक 
म्हिून प्रत्यक्षात तेही काम तोि पाही. 
 

बादशहाच्या चदल्ली शासनात आता एकतंत्री सुसूत्रता आली. एकाि सत्ताकें द्रातून वगेवगेळी धोरिे 
जाहीर होत, तो गोंधळ आता संपला. सवांत लक्षात येण्यासारखी िागंली बाजू म्हिजे साम्राज्याच्या 
कारभारात सवोच्चपदी असलेला मािूस, हा चनदान ज्याच्या हाताखाली दिकट सैन्य व कतयबगार 
सेनाचधकारी आहेत असा अनुभवी व जािकार लढवय्या होता. 
 

या बदलािा सुपचरिाम लगोलग चदसून आला. एक वचरष्ठ अचधकारी म्हिनू चमझा नजफ स्वतः 
चदल्लीत राहू लागला. भतूपूवय वझीर कमरुद्दीनखान यािी हवलेी अजमेरी दरवाज्यानजीक होती. त्याि 
चठकािी नजफ राहू लागला व अबदुल अहदसारखाि दररोज दरबारात जाऊ लागला. आपल्या 
हाताखालील सेनाचधकाऱ्यानंा त्याने चनरचनराळ्या मोचहमावंर धाडले. अंतवेदीत वरील अंगास व सोचनपत–
पाचनपत भागात जे शीख बडंाळी माजवीत होते त्याचं्या बंदोबस्तासाठी चमझा शफी, अंतवेदीत मध्यभागात 
बादशहािे जे शत्रू होते त्याचं्या चवरुद्ध अफ्राचसयाब, आग्रा व जाट मुलुखातील जाटाचंवरुद्ध मुहमद बगे 
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हमदानी व मेवात आचि शखेावती येथील बंडखोराचंवरुद्ध नजफ कूलीखान या प्रमािे त्यािे सेनाचधकारी 
रवाना झाले. अखेरीस चदल्लीत अंतगयत शातंता व सुव्यवस्था आली. बादशहाच्या सैन्यातील सैचनक उमद्या 
िाचरत्र्यािे, लष्ट्करी डावपेिात तज्ज्ञ व नजीब उद्दौलाच्या काळािी आठवि करून देिारे असल्याने 
राज्याबाहेर शातंता राखिे अवघड नव्हते. तमाहस्प खान (चमस्स्कन) हा मुगचलया घोडदळात अचधकारी 
होता. आयुष्ट्याच्या सुरवातीला त्याने खूप हाल सोसले, भ्रमंती केली व त्यानंतर आपल्या 
बायकामुलासंमवते आपले पढुील आयुष्ट्य चदल्लीत वैभवात व सुखात घालवले. आपल्या वळेिा काळ, त्याने 
आठविी चलहून स्मचृतरूप केला आहे. पुढील शब्द ग्रचथत करताना त्याला केवढा आनंद झाला असेल ते 
आपि समजू शकतो. तो चलचहतो, “चदल्लीतील सवय थरातं सवयसाधारिपिे सुखासमाधानािे वातावरि 
चदसत असे. प्रत्येक कुटंुबात लग्नसमारंभ व मंगल सोहाळे उत्साहाने साजरे होत. शहरातील सवय भागात 
खरेदीचवक्रीिे व्यवहार कटकटीचशवाय िालत. नव्या इमारती उठत. त्यािंी खरेदीचवक्री होई. ही सवय सुखे 
व संतोष यािें सवय श्रेय चमझा नजफच्या उदार आचि काययक्षम कारभाराला होते. तुरािी, इरािी आचि 
कहदुस्थानी अशा सवय थरातंील प्रमुख सरदार समदृ्ध व सुखी जीवन जगनू आपली भरभराट करून घेत 
होते” (पृष्ठ, ३४४). 
 

पि चवचधचलचखत असे की, हा सुखािा काळ चटकायिा होता तो अवघा दोन वष ेआचि िार मचहने! 
 
६ [अबदुल अहदची पणतआळा मोहीम : चरचटश म्यूचझअम. ओचरचजनल २५,०२१ व त्या नंतरिी, २४६ बी–२७० बी (९ सप्टेंबर–७ ऑक्टोबर, १७७९ 
या अवधीतील प्रत्यही घडिाऱ्या घटना); णमस्स्कन : ३४०–३४२ (स्वतः हजर होता); डीसी; इब्रत : भाग २, १–५, गुलामअली : खंड ३; १३२–
१३६, मुन्नालाल : २१६–२२०; सीपीसी : खंड ५, क्रमाकं : १५६८, १५०९ (मे मचहन्यापावेतो अहदने ३०,००० चशपाई उभे केले होते) डीवाय : भाग 
१, लेखाकं २४ (झचबता घाबरून तटस्थ राचहला.)] 

 
 

— 
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प्रकरि ३१ वे 
 

णमझा नजर्फची कारकीदद, त्याचे अपयश 
 
१. अणधकारप्राप्तीनंतर नजर्फिानचा नैणतक अधःपात 
 

चदल्लीदरबारातील मुखत्यार म्हिून चमझा नजफने दोन वषांहून थोडा अचधककाळ कारभार 
पाचहला. हा काळ म्हिजे १९ नोव्हेंबर, १७७९ ते ६ एचप्रल, १७८२ म्हिजे त्यािा मृत्यू होईपयंत. या काळात 
तो सतत चदल्लीति मुकाम ठेवनू होता. प्रवासदौरा ककवा लष्ट्करी मोचहमा यासाठी चदल्ली सोडून तो एकदाही 
बाहेर जाऊ शकला नाही. राजपतुाना येथे बादशहा वा चनदान त्याच्या एखाद्या मुलासमवते जाऊन खंडिी 
वसूल करावी असे दोन वळेा ठरलेही. एकदा मािय, १७८० व दुसऱ्यादंा त्याि सालच्या ऑक्टोबर मध्ये. पि 
कधी बादशहािी तचबयत बरी नाही तर कधी शाही इतमामाला शोभेल अशा थाटात जाण्याइतकी रकम 
चतजोरीत नाही म्हिनू हा दौरा त्या त्या वळेी रद्द झाला. त्यानंतरिे वषात बादशहािा लाडका मुलगा 
अकबरशहा यािी शादी व्हायिी होती; शाही इतमामाला शोभेल असा थाटमाट व अवाढव्य खिय होिार! या 
बाबतीत काय करायिे यािी तयारी करण्यात पचहले सहा मचहने गेले. १७८१ च्या ऑगस्ट मचहन्यात 
नजफच्या प्रकृतीने पलटी खाल्ली. तो आजारी झाला व चदवसे चदवस बळावत जािारा आजार वषाअखेर 
तोंडिे पािी पळविारा राजयक्ष्मा ठरला. १७८२ सालातील पचहले तीन मचहने तो अंथरुिाति चदवस 
मोजीत होता, प्रत्यक्षात असून नसल्यासारखाि. म्हिजे मुखत्यार म्हिून त्याने प्रत्यक्ष काम केले, ते 
जेमतेम वीस मचहने, म्हिजे ११ चडसेंबर, १७७९ या चदवशी तो कमरुद्दीनच्या हवलेीत रहायला गेला त्या 
चदवसापासून ऑगस्ट, १७८१ च्या सुरवातीपयंत. या काळात त्याने दोनि मोचहमा हाती घेतल्या. पचहली 
मूतयझाखान बारक व महबूब अचलखान या उभयतानंी चमळून केलेली जयपूरकडील िढाई (एचप्रल १७८० ते 
फेरु. १७८१) व दुसरी चमझा मुहमद शफीिी चशखाचंवरुद्ध िाललेली मोहीम (फेरु. १७८० ते १७८२). या 
दोन्हींिी माचहती पुढे येईलि. 
 

नजफखानिा अंतगयत कारभार व अजूनही बादशहाच्या लहरीनुसार िालिारा दरबार, चदल्ली 
राजधानी व अन्य मुलूख यातला व्यवहार या बाबतिा दैनंचदन तपशील उपलब्ध आहे. अशी साडेआठ 
मचहन्यािंी वृत्तातंपते्र चमळाली असून यातील तपशीलवार माचहती चवश्वसनीय आहे. मुसलमानाचं्या 
इचतहासात अन्य कोठेही इतकी खात्रीिी व चवश्वासाहय माचहती चमळत नाही. या माचहतीिी एक हजाराहून 
अचधक पृष्ठे भरतील एवढी फारशी भाषेतील हस्तचलचखते आहेत. यािे पुनलेखन क्लॉड मार्मटन याने केले 
असून लखनौ येथील चरचटश संग्रहालयात ते जपून ठेवण्यात आले आहे. (ओचरचजनल, २५०२० व २५०२१) 
या कागदातील वरील काळासंबधंीिा तपशील इतका वैचशष्ट्ट्यपूिय व बोलका आहे की त्यापुढील 
काळातील असे तपशील उपलब्ध नसले तरी त्याबाबत आपि केलेल्या अंदाजात जराही िूक होिार नाही. 
ही कागदपते्र नीट नजरेखालून घातल्यानंतर नजफखानािा स्वभाव, दुबयल बादशहा व त्यािे कुटंुबीय 
यािंी द्रव्याअभावी होिारी कुिंबिा, प्रजेला भोगावी लागलेली दुःखे, याचं्यावरील आपत्ती व सैन्यातील 
बेचदली यावर झगझगीत प्रकाश पडतो आचि एक नागरी अचधकारी म्हिून मुखत्यारपदावर काम करण्यास 
नजफ कसा कुिकामी होता हे समजून येते. 
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नशीब काढण्यासाठी म्हिून इरािातून आलेला एक एकाकी, गरीब पि धाडशी जवान; चदल्लीतील 
उच्चपदस्थ मानकऱ्यातं त्यािे ना कुिी नात्यािे ना गोतािे. या चशयापंथीयाला ममतेने जवळ करिाराही 
कुिी नव्हता; कहदुस्थानातील त्यािा एकमेव नातेवाईक म्हिजे अयोध्येिा नबाब. त्याने तर नजफिा 
हयातभर दे्षि केला. असा हा नजफ वयाच्या अवघ्या बेिाचळसाव्या वषी कहदुस्थानातील मुसलमानी 
साम्राज्यािा सवेसवा झाला. या श्रेष्ठ पदावर तो आरूढ झाला तो केवळ अंगभतू गुिाचं्या पाकठब्यावर. 
मुसलमानी साम्राज्याच्या अखेरच्या काळात जे चनःसत्त्व व नामदय अचधकारी चनपजले त्याचं्या सवयसामान्य 
कतृयत्वाच्या पाश्वयभमूीवर नजफिे कतृयत्व िागंलेि उठून चदसते. चमझा नजफिा हा उदय नेत्रदीपक व ‘या 
सम हा’ असा असला तरी त्यािी अखेरी मात्र दगड होऊन पडलेल्या उल्केसारखी झाली. 
 

शाही शासनािा सवोच्च अचधकारी म्हिून नजफला चदल्लीति रहाव े लागे. चदल्ली त्याला लाभली 
नाही हेि खरे. या शहराने दोन वषांच्या अवधीत त्यािे शरीर व त्यािी उज्ज्वल कीती खाऊन टाकली. 
खाण्याचपण्यात अचतशय सयंमी अशा या चशपाईगड्याला अपेयपान वा चनचषद्ध वासनाशमन कधी माहीत 
नव्हते. चदल्ली दरबारात सवाचधकार चमळाला आचि हा मािूस खासगी जीवनात नबाबािे सुखचवलासी भोग 
भोगू लागला. पचरस्स्थतीिा अंदाज घेण्यािी अिूक ताकद, अचवरत श्रम या आपल्या अंगभतू गुिानंी 
पाचश्चमात्य राजकारिपटंूच्या कौतुकािा चवषय झालेला चमझा नजफ आता सुस्त झाला. आजिे काम 
उद्यावर टाकण्यासाठी नव्यानव्या सबबी शोधण्याति त्यािे कौशल्य खिी पडू लागले. एखादी गोष्ट हातून 
होिार नाही असे चदसताि भरघोस आश्वासनािंी खैरात करण्यात तो िागंलाि चनढावला. त्याच्या 
अधःपतनाला लताफत अचलखान हा कारि झाला. हा लताफत खोजा व चशयापंथी असून एकेकाळी 
अयोध्येच्या नबाबाकडे सेनाचधकारी होता. या लताफतने नजफिी एका मोहक व मादक बाईशी गाठ घालून 
चदली. वास्तचवक ही बाई, लताफतिी लग्नािी बायको, पि बदनाम. नजफशी पचरिय होताि चतने त्याला 
पूियपिे आपल्या कवटाळात ओढले. सुरवातीला ती, खानपानादी चवलासी मफैलीत हरकामी मदतनीस 
म्हिून काम करीत असे. लवकरि ती नजफिी चप्रयपात्र बनली व त्याच्या तशा प्रकारच्या इतर भोगदासींत 
चतला पट्टरािीिा मान चमळू लागला. नजफसारख्या मुखत्यारािे चदवस आचि रात्री, धंदेवाईक गाचयका 
आचि नर्मतका याचं्या सहवासात खिी पडू लागल्या. मेजवानीच्या चनचमत्ताने बहुतेक वळे तो बाहेरि असे. 
त्यावळेी लताफत वा तसलेि मतलबी त्याच्या भोवती असत. मेजवानीनंतर रात्री खूप उशीरापयंत मद्यपान 
व नृत्यगायन यािंा जल्लोष उडे. या बाबतच्या त्याच्या कतृयत्वाच्या बातम्या रोजच्या रोज लखनौला 
पाठचवण्यात येत. [णब्रणटश म्यणूझअम : ओचरचजनल २५,०२० आचि २५,०२१ (प्रमुख मूळ कागदपते्र) इब्रत : भाग २; २५ चझक्र–ई–मीर 

(छापलेले) पृ. १३८] त्यात त्याच्या असल्या नादािें उल्लखे, कंटाळा येईपयंत वािायला चमळतात. 
 

मचदरा आचि मचदराक्षी याचं्या अचतरेकाने नजफखानािे ओज आचि ताकद भराभरा खालाव ू
लागली. १७८०, १७८१ व १७८२ या तीन वषांच्या कालावधीत चदल्लीत कमालीिी अस्वच्छता व रोगराई 
होती. या सवय कालखंडात राजघराण्यातील आजार व बालमृत्यू यािंा उल्लखे वरिेवर आढळून येतो. 
नजफखानिे यापूवीिे आयुष्ट्य मोकळ्या मदैानावर लढाईच्या धामधुमीत व छाविीतील खडतर जीवनास 
तोंड देण्यात गेलेले. त्यावळेी दिकट असलेली त्यािी प्रकृती चदल्लीतल्या बठै्ा कामाला व रोगट 
हवामानाला तोंड देताना ढासळली. हा बदल त्याला मानवला नाही अशी तक्रार त्यािे स्नेहीसोबतीही करू 
लागले. ऑक्टोबर १७८० पासून त्याला प्रकृतीिा त्रास वरिेवर होऊ लागला. तो सारखा आजारी पडे. 
चनष्ट्िात हकीम व वैद्यानंी त्याला चजवावरच्या आजारातून वािवले. चमत मद्यपान करण्यािा वैद्यकीय सल्ला 
त्याने कधीि मानला नाही. त्यािा पचरिाम असा झाला की अनेक बलाढ्य शत्रूंना तोंड देिारा हा शूरजवान 
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ऑगस्ट, १७८१ त बारीक तापाच्या पकडीत सापडला. त्यािी पचरिती म्हिजे त्याला क्षय होऊन पुढील 
एचप्रलमध्ये त्यािा झालेला अकाली मृत्यू होय. 
 

नजफखानने जाट व रोचहले याचं्यावर हल्ला करून त्यानंा जेरीस कसे आिले हे ज्यानंी वािले आहे 
त्यानंा त्याच्या जीचवतािी ही चवदारक हकीगत अचवश्वसनीय वाटेल पि तत्कालीन अस्सल कागदपत्राच्या 
आधारे या सेनानीिा हा अधःपात चवश्वसनीय मानावा लागतो. गोवळ कोंड्यािा अबदुल्ला कुतुब शहा व 
लखनौिा वजीद अचल शहा याचं्या सारख्या चवषय खातेऱ्यात लोळिाऱ्या क्षदु्र कीटकाप्रमािे नजफनेही 
तसल्याि क्षदु्र व क्षचिक सुखोपभोगात गकय  होऊन रहाव ेहा दैवदुर्मवलास होय. याबाबत पढुील उदाहरि 
पुरेसे बोलके आहे. “चद. ४ व ५ जून १७८१ अमीर–उल–उमराव चमझा नजफखान सहज गंमत म्हिनू 
सहलीसाठी वचझराबादला (म्हिजे चदल्ली चकल्याच्या उत्तरेस असलेले वझीरपूर) गेला होता. बरोबर सवय 
जनाना व लताफतअलीिी स्वारी होती. त्यािे खास शाचमयाने नदीतीरी होते. जवळि टरबुजे, काकड्या व 
ककलगडािे वले होते. िार घटका रात्र झाली अन चमझाजींना काय लहर आली कुिास ठाऊक? त्यानंी 
जनानखान्यातल्या सवय बायानंा हुकूम केला, ‘जा, आत्ता जा आचि इच्छा होईल तेवढी खरबजेु, ककलगडे, 
काकड्या घेऊन या. खुशाल नासधूस करा.’ त्यानंतर मध्यरात्र उलटून जाईपयंत नािगािे िालले होते, ते 
दुसऱ्या चदवशी सकाळी दहा वाजेपयंत. नंतर ती टरबजेु वगैरे आपल्या चदल्लीतल्या घरी पाठवनू द्यावीत 
म्हिून हुकूमही झाला (ओचरचजनल : २५,०२० पृष्ठ ३१२). 
 
२. अव्यवस्था व कारभारातील शैणथल्य, णतजोरीत ििििाट : सवदगामी झळ 
 

नजफखानच्या सुखोपभोगािी व्यवस्था करिे हे लताफतअलीिे काम. एकप्रकारे त्याच्या 
सुखोपभोगाच्या खात्यािा हा कारभारी प्रत्यक्षात राज्यािा मुखत्यार म्हिून शासनािा सवय कारभार 
जवळजवळ स्वतःि पाहू लागला. लताफतिे लोक त्याचं्या मनास येईल तसे वागू लागले, त्यानंी केलेल्या 
जुलुमजबरदस्तीचवरुद्ध खुद्द नजफखान वा असहाय बादशहाकडे तक्रार केली तरी दाद लागत नसे. 
नजफखानच्या मुगचलया घोडदळातील सैचनक चदल्लीच्या वायव्येस रहात. त्याचं्यासाठी एका उपनगरािी 
खास सोय असून त्या भागाला मोगलपुरा म्हित. चतथे रहािारे हे सैचनक जकात अचधकाऱ्यानंा कवडीिीही 
ककमत देत नसत. चशपायानंा तर ते ओळखीति नसत. या जकात अचधकाऱ्यानंा व चशपायानंा ते बेदम 
चपटीत व तक्रार झाली तर गुन्हा माफ करवनू घेत. त्याचं्या मोहोल्यात राहिारे बादशहािे आचश्रत व 
नोकरही त्याचं्या कृपाप्रसादातून सुटत नसत. हे सैचनक या आचश्रतािंी व नोकरािंी िीजवस्त लुटून त्यािंी 
मानहानी करीत. त्याबद्दल खुद्द शहाअलम तक्रार करी, त्यािा पचरिामही शवेटी पालर्थया घड्यावर पािी, 
असाि होत असे. साम्राज्यािा मुखत्यार सुखचवलासात गकय  असताना साम्राज्यािी शासनयतं्रिा 
कोलमडली होती. शहाअलमने तक्रार केली की, ‘चमझा नजफच्या चनष्ट्काळजीपिामुळे कारभारात शचैथल्य 
येऊन राज्ययंत्रिा चखळचखळी झाली आहे. पगार न चमळाल्याने सैचनक वैतागून चनघून जात आहेत’ तसेि 
‘नजफखानच्या अखत्यारीतील सवय मुलुखात अव्यवस्था आहे; तरी तो खानपानादी व्यसनात दंग असून 
लताफतअलीवर पूिय चवसंबनू आहे. राज्यात जो सावळागोंधळ माजला आहे त्यावर काही उपाय केला 
पाचहजे असे त्याला अजूनही वाटत नाही. लताफतने त्याच्यावर इतकी मोचहनी घातली की, तो म्हिेल त्या 
गोष्टीला हो म्हिायिी त्यािी तयारी असते’ (चकत्ता : पृष्ठ २६० व ३०२). 
 

कामोपभोगात आकंठ बुडून अचवरतपिे नव ेनव ेचवलास शोधिारा चमझा, राज्यकारभाराकडे दुलयक्ष 
करू लागला. कारभारािी सवय सूते्र त्याने हाताखालिे कचश्मरी चदवाि व चशया खोजावंर सोपवनू चदली. हे 
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चदवाि व खोजे मन मानेल तसे वागू लागले. साम्राज्यातील चदल्लीच्या कारभारात ही जी बेबंदशाही माजली 
त्यािा दुष्ट्पचरिाम आम जनतेला भोगावा लागला. खुद्द चदल्लीतील प्रजा त्याला अपवाद नव्हती. शतेकरी तर 
फारि गाजूंन गेले. दाद मागायिी तर दाद घेिारा कोिी वचरष्ठ अचधकारी नव्हता. शवेटी हे शतेकरी एकत्र 
झाले व वैतागून स्थाचनक महसूल अचधकाऱ्याशंी तंडू लागले. त्यानंा दडपून टाकून त्यािंी खेडी 
लुटण्यासाठी शाही फौजािंी रवानगी करण्यात आली. त्यामुळे पुढील चकतीतरी वष ेशतेी महसूल खंचडत 
झाला. या बाबतीत प्रत्येक प्रकरिातील बाचरकसाचरक तपशील तपासून अचतशय धोरिीपिाने व 
मुत्सदे्दचगरीने त्या त्या तक्रारीिे न्याय्य चनवारि करायला हव ेहोते. पि … त्या काळी चदल्लीत या गुिािंी 
अपेक्षाि नव्हती. त्यात भर म्हिून १७८० पासून कहदुस्थानातील वरील भागात दुष्ट्काळाने आपले हातपाय 
पसरण्यास सुरवात केली. पाऊसि पडला नाही तर चपके उगविार कोठून? दुष्ट्काळी पचरस्स्थतीशी इमान 
राखून धान्य व वैरि यािें भाव भडकत होते. साम्राज्यािे नोकर, सैचनक व स्वार यानंा पगार द्यायला 
सरकारी चतजोरीत छदाम नव्हता. खुद्द बादशहा, त्यािा अवाढव्य जनानखाना, या आधीच्या बादशहािें 
नातू, पितू, खापरपितू यानंी गजबजून गेलेल्या चकल्ल्यातल्या असखं्य सलातनी, राजवाड्यातील 
हरकामी नोकर व संरक्षक चशबंदी, सगळ्यािंीि उपासमार होऊ लागली. या सवय अपेशािे खापर 
फोडण्यात आले ते चमझा नजफच्या मस्तकावर. त्यात बादशहािे काही िुकतही नव्हते. अबदुल अहदच्या 
जागी सते्तवर येताना कुरािावर हात ठेवनू चमझा नजफने अशी शपथ घेतली होती की बादशहाच्या 
िचरताथासाठी लागिारा पसैा आपि आपल्या कचश्मरी प्रचतस्पध्यापेक्षा अचधक चनयचमतपिे देत जाऊ. 
बादशहाने नजफखानच्या या आश्वासनावर पूिय चवश्वास टाकला होता. त्यानुसार पैसे पुरचवण्यात 
नजफखान, पूवी कधी कशात नव्हे, इतका अयशस्वी ठरला होता. त्यातूनि असाहाय्य अशी पचरस्स्थती 
उद्भवली. 
 

अशा प्रकारे आर्मथक अडििीत असताना चमझा नजफला असे वाटले की भरपूर पैसे घ्यावते व त्या 
बदल्यात अबदुल अहदला तुरंुगातून सोडवनू त्यािी स्थावर व जंगम मालमत्ता त्याला परत द्यावी. तसे 
ठरून नजफ कूचलखानला मध्यस्थ करण्यात येऊन त्याच्यावर ही कामचगरी सोपचवण्यात आली, आचि 
स्वाभाचवकि, अहद, सुटका होत असेल तर िार लाख रुपये द्यायला तयार झाला. परंतु आपल्या 
दुष्ट्मनाला आपल्याि हाताने मोकळा करून आपिि आपल्यावर संकट ओढवनू घेिे बरे नव्हे, असा 
नजफच्या कचश्मरी चदवािानंी त्याला सल्ला चदला. नजफिा बेत बदलला. नजफ कूलीखानाला मात्र 
मधल्यामध्ये तोंडघशी पडल्यासारखे झाले. जयपूर राजाकडून यावयाच्या खंडिीबाबतही त्याने अशीि 
धरसोड वृत्ती दाखवली. खंडिीबाबत बादशहा व जयपूर राजा यांच्यातं जे मध्यस्थी करीत होते त्याचं्यातं 
आपापसात हेवदेाव े होते. या मध्यस्थाचं्या नादी लागनू नजफने अनेक वळेा आपले बेत बदलले. शवेटी 
जयपूर राजाकडून खंडिीिी रकम हाती पडली ती अपेके्षपेक्षा खूपि कमी. नजफने सुरवातीसि व्यवहायय 
असे एक धोरि कायम ठेवले असते तर जयपूर राजाशी चकतीतरी आधी सलोखा झाला असता व खंडिीिी 
योग्य पि चमळाली त्यापेक्षा चकतीतरी अचधक रकम हाती आली असती. भाई देसूकसगिा वारस लालकसग 
याच्याकडून खंडिी वसूल करताना धरसोड व घोडिुकानंी भरलेल्या याि खेळािी पुनरावृत्ती झाली. अथय 
इतकाि की, चमजा नजफिा इतरावंर राहूि द्या, स्वतःवरही ताबा राचहला नव्हता. 
 

अशा प्रकारे सगळीकडून कोंडी झाली. यातून पळवाट म्हिून नजफखानने आपला सावकार 
लालजीमल याच्या नावावर हंुड्या द्यायला सुरवात केली. पि नजफिी सावकाराकडील पतही संपषु्टात 
आल्याने या हंुड्या परत येऊ लागल्या. पुढील हंगामात येिारे पीक तारि लावनूसुद्धा कोिी कजय देईल 
असा संभव नव्हता. मग चदवाळखोरी लपचवण्यािा एकि मागय, म्हिजे टाळाटाळ, िुकवािुकव वा 
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थापाथापी. तोही उपाय झाला. शवेटी त्याच्या असंख्य धनकोंिा त्याच्यावरील चवश्वास पार चनकालात 
चनघाला. त्यासाठी धनकोंशी गोडगोड बोलून त्यांच्यातं स्वतःबद्दल चवश्वास चनमाि करायला हवा म्हिनू जे 
धनको व सैन्यातील अचधकारी त्याच्याबरोबरच्या तंट्याला कंटाळून पळून गेले होते त्यानंा भेटून त्यािंी 
समजूत घालण्यासाठी त्याने आपली खास मािसे पाठचवली. अशा प्रकारच्या आश्वासनािंी खैरातही 
वारेमाप झाल्याने त्यातील जादू संपून गेली होती. नुसत्या साखरपेरी आश्वासनावंर त्याच्या धनकोंिा 
चवश्वास नव्हता. काहीतरी पुरेसे हातात पडू द्या, अशी त्यािंी रास्त मागिी होती. पैसा नाही म्हिनू 
वैतागलेले सेनाचधकारी व बादशहािी मािसे त्याच्याकडे यायिी व पैशािी मागिी करायिी, त्यावरून 
तिातिी व्हायिी हा प्रकार चमझाजींच्या चदवािखान्यात चनत्यािाि होता. चमझा पैसे द्यायिी टाळाटाळ 
करतो असे ते उघडपिे बोलत व संतापून म्हित, “उद्या पैसे चमळतील या आपल्या बताविीवर आमिा 
आता चवश्वास नाही. पसेै चमळिार नाहीत असे स्पष्ट सागंून आम्हाला नोकरीतून हाकलून द्या, पि आम्ही 
कुिीतरी बावळट पोरं सोरं आहोत, असे समजून आम्हाला मखूय बनव ूनका.” 
 

बादशहा त्याला पका खोटारडा व दगलबाज म्हिे. कधी कधी वैतागाच्या भरात त्याच्या तोंडून 
उघड उद्गार चनघत, “अबदुल अहद हा तुझ्यापेक्षा लाखोपट िागंला. माझा तुझ्यावर चवश्वास नाही आचि 
कधी नव्हताही!” अंतःपुरातील बायकाही अशाि चनराश झाल्या होत्या. त्यानंा चमळिारा त्यािंा तनखा 
थाबंला होता. सतत डोळ्यातं पािी आिनू अजीजीने तनख्यािी मागिी करायिी आचि मचहनेनमचहने 
झाले, तरी पदरात काहीही पडायिे नाही असले अपमाचनत चजिे जगण्यापेक्षा सगळ्याजिींनी गळ्यात गळे 
घालून यमुनामाईच्या डोहात जलसमाधी घेतलेली काय वाईट? असे म्हिण्याइतकी पचरस्स्थती आली. 
दुकानदाराकंडील पत संपल्याने त्यानंा उधार चमळेना. शवेटी या अतंःपुरवाचसनी बायानंी िक अन्नसत्याग्रह 
सुरू केला. नजफखानला पैसे देिे का जमत नाही, त्याच्या अडििी काय, यािी तरफदारी करायला 
त्यािी मािसे येत तेव्हा त्याचं्यासमोर बादशहा, काढू नये असे अपशब्द काढी. बादशहा आपल्या आर्मथक 
स्स्थतीने इतका गाजूंन गेला होता की एक चदवस बोलता बोलता तो गुलाम कंबरला म्हिाला, “आज तू 
जेव ू नकोस. काही पोटात ढकललेस तर ते डुकरािे रक्त प्यायलास असे समज. नजफच्या घरी जा. 
त्याच्या समोर धरिे धरून बस; आचि जनानखान्याच्या खिािी सवय रकम हातात पडेपयंत उठू नकोस. तू 
स्वतः उपाशी रहाि, पि नजफलाही काही खाऊ देऊ नकोस.” त्यानंतर एक चदवस बादशहा मौलवी 
अताउल्लाला म्हिाला, “माझी अवस्था इतकी कींव करण्यासारखी आहे, की मला अंगात घालायला दुसरा 
कपडा नाही.” आपले मुलगे व पुतिे याचं्यातं बसला असताना एकदा त्याने पढुील दोन ओळींिे कवन 
रिले– 
 

या चवश्वािा तारिहार 
संहार करतो आहे 
अचखल रह्माडंािा 
नजफखान आचि अफ्राचसयाबखान 
यानंा हाताशी धरून[जहटरा जहटन्दर ददय खराब झे दस्त–ई–नजफखान वा आफ्राचसआब, 

(ओचरचजनल, २५,०२०, पृ. ९२ ए)] 
 
एक चदवस अशाि मनःस्स्थतीत तो ओरडून म्हिाला, “वैतागनू गेलोय मी या चजण्याला! 
उदरचनवाहापुरतेही पैसे नाहीत. डोक्यावर चदल्लीतल्या सावकारािें व बचनयािें अफाट कजय. ही 
लाचजरवािी अवस्था सहन होत नाही! अल्लाचमया! घेऊन जा मला एकदा कबरस्तानात!” 
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शवेटी चमझा नजफला कळून िुकले की एवढ्या प्रिंड साम्राज्याच्या सवोच्च अचधकारपदाला 
कवटाळण्याच्या हव्यासापायी आपल्या हातात फुटक्या करवटंीखेरीज काहीही आलेले नाही. प्रकृती 
खालावलेल्या अवस्थेति तो एक चदवस दरबारात आला आचि लाजेने अधयमेला होत बादशहाच्या पायावर 
डोके ठेवनू मनसोक्त रडला. आपल्या दोन वषांच्या कारकीदीत राजकारिकौशल्य ककवा शासनसुधारिा 
याबाबत उल्लखेनीय असे त्याने काहीही केले नाही. लायक व प्रामाचिक मािसे हाताशी धरायिी, 
आपल्याबद्दल त्यानंा धाक व आदर वाटेल असे वागायिे व त्यांच्यावर योग्य तो चवश्वास ठेवनू त्याचं्याकडून 
कामे करून घ्यावयािी एवढेही त्याला सुिले नाही. एक चशपाई म्हिनू त्याच्या काळात नाव घेण्यासारखा 
तोि होता यात शकंा नाही. पि तो फक्त चशपाईगडी म्हिूनि जगला आचि मेला. 
 

नजफ मुखत्यार असताना त्यािी नाव घेण्यासारखी एकमेव कामचगरी म्हिजे सैन्य सुसज्ज 
ठेवण्याबाबतिी त्यािी धडपड. त्याबाबत रोजिी बातमीपते्र उपलब्ध आहेत त्यावरून चदसते ते असे–नव्या 
व उपयुक्त तोफा ओतवनू घेण्याकडे त्यािे खास लक्ष असे. याबाबत तो फार दक्ष असे [हे काम तो 
पाचश्चमात्य तज्ज्ञाकंडून चवशषेतः मचसए ल बाझोसारख्याकंडून करवनू घेई]–नव्या व जुन्या तोफा 
व्यवस्स्थत काम देतात की नाही यािी िाििी तो वरिेवर घेई. तोफखाना काययक्षम आहे ना, चशपाई 
रोजच्या रोज कवाईत करतात की नाही यावर त्यािे लक्ष असे. नेहमीच्या चशपायानंी बंडखोरीिी भाषा 
काढलीि तर त्याचं्या जागी दुसऱ्या चशस्तबद्ध फौजा उभ्या करता याव्यात अशा तयारीत तो नेहमी असे. 
पैशािी तीव्र टंिाई असतानाही नामवतं आचि अनुभवी अशा शखे कबीरिी नेमिूक करण्यािा मोह त्याला 
आवरला नाही. पाश्चात्य पद्धतीिे खास लष्ट्करी चशक्षि देऊन सैचनक तयार करिे हे महत्त्वािे काम शखे 
कबीरकडे सोपचवण्यात आले होते. त्याला उिलून द्यायला रोकड पसैा नव्हता. त्याऐवजी जहाचगरीदाखल 
काही मुलूख देण्यािे आश्वासन देण्यात आले होते. 
 

नजफच्या कारकीदीिा प्रत्येक चदवसािा वृत्तातं चलचहताना त्या इचतहासकाराला काय दगदग 
झाली असेल, यािी ते हजाराहूंन अचधक कागद वािताना िागंली कल्पना येते. ‘नजफ वाट िालतो आहे, 
रस्ता खािखळग्यािंा, कंटाळवािा, चभवचविाऱ्या सावल्यानंी कोंदटून गेलेला. चनराश झालेल्या जीवाचं्या 
आतय कककाळ्या आचि मृत्यिूी प्रतीक्षा करिारे त्यािें भग्न जीचवत’, ही सगळी हलाखीिी पचरस्स्थती, या 
इचतहासकाराच्या मनात वादळ उठवीत असावी. इचतहासाच्या या अभ्यासकाला नवल वाटले असेल ते 
चदल्लीिी मुसलमानी सत्ता सपंुष्टात आली म्हिून नव्हे, तर नजफनंतरही ती चटकली कशी, यािेि. महादजी 
कशदे याने नंतर हे ओझे आपल्या दिकट खादं्यावर घेतले यािे महत्त्वही या अभ्यासकाला समजेल. हे 
ओझेि महादजीला दडपून टाकण्यास पुरेसे ठरले. 
 
३. राजशासक म्हिून णमझा नजर्फला आलेल्या आर्थथक अडचिी; कनोद णकल्ल्याचा ताबा. 
 

चमझा नजफिी सवांत मोठी चनकड पैशािी. अबदुल अहदिे पाठीराखे आपल्याला विकून 
असावते म्हिून त्याने तीस हजार चशपायािंी एक पलटि उभारली. या पलटिीिे वैचशष्ट्ट्य असे की 
तीमधील तोफखाना व चशपाई चशकलेले असत. कहदुस्थानातील चशपाई व बंडखोरीनंतर शाही सैन्यात 
येिारे चशपाई यानंा रोकड वतेनाऐवजी मुलूख लुटायला परवानगी चदली म्हिजे भागे; परंतु या खास 
पलटिीतील चशपायानंा त्यािंा पगार, चनयचमत व रोख द्यावा लागे. दुदैव असे की त्याच्या जीवनातील 
देदीप्यमान क्षिी त्याच्या हातात सते्तबरोबर शाही चतजोरी आली ती मात्र ठिठिीत चरकामी. बादशहाला 
फाके पडत होते. त्याच्या मजीतल्या कचश्मरी मािसाने अलीकडच्या पचतआळा मोचहमेत उरलीसुरली 
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रकमही उडचवली होती. नजफ अचधकारावर आला त्यावळेी बादशहाला व राजघराण्यातील मािसांना 
लागिारा पैसा आपि अबदुल अहदपेक्षा व्यवस्स्थत व चनयचमत देत जाऊ अशी शपथ घेऊन शपथप्रतीवर 
स्वतःिी मोहोर उठवनू ती कुरािावर ठेवीत त्याने बादशहाला आश्वासन चदले होते. झाले ते ठीक झाले 
असले तरी प्रश्न होता पैसा कोठून आिायिा? बादशहािा दर मचहन्यािा खिय अंदाजे दीड लाख व त्याच्या 
स्वतःच्या हाताखाली असलेल्या शाही सैन्याच्या पगाराला तीन लाख लागायिे. चमझा नजफने अखेरी 
जयपूर, मािेडी, अंतवेदी व जाट मुलुखातील मोचहमावंर जय चमळचवले होते. या सवांनी खंडिीिी रकम 
रोख न देता खंडिी द्यायिी फक्त आश्वासनेि चदली होती. या आश्वाचसत रकमासंाठीही शस्त्रािंाि धाक 
हवा होता. 
 

संपूिय शासनयंत्रिेिा मुखत्यार म्हिनू त्याला दररोज दरबारात हजर रहाव े लागत असल्याने 
खंडिी वसुलीच्या मोचहमेवर तो स्वतः जाऊ शकत नसे. तसेि शाही फौजानंा पाठचविेही कचठिि होते. 
कारि चशखाचं्या स्वारीिे भय हे उत्तरेवर लोंबत्या ढगासारखे होते. शीख हे अबदुल अहदिे स्नेही 
असल्यानेही शाही फौजा चदल्लीति असिे जरूरीिे होते. त्याच्या हाताखालील िार सेनाचधकाऱ्यापंैकी 
अफ्राचसयाब मध्य अंतवेदीत म्हिजे अचलगढला होता; मुहमद शफी अतंवेदीतील वरील भागात म्हिजे 
मीरतला होता; नजफकूली मेवात व रेवाडी येथे तर मुहमद बेग हमदानी हा आिखी एका महत्त्वाच्या 
कामात होता. राव प्रतापकसग नरौका व जाट राजा, याचं्याशी त्याच्या वाटाघाटी िालल्या होत्या आचि 
भरतपूर-अलवार जयपूर-सरहद्दीिा तंटा चमटला नसल्याने धोलपूर-बारी हस्तगत करिे हे कामही 
त्यालाि करायिे होते. या िौघांपकैी कोिाला एकालाही माघारी बोलवनू घ्यायिे म्हिजे त्या त्या चठकािी 
उद भविारा धोका पत्करायिा. तो टाळून पैशासाठी काहीतरी नवीन मागय शोधून काढिे नजफला भागि 
होते. 
 

लवकरि असे एक महत्त्वािे प्रकरि उद भवले की त्यात नजफला संपूिय लक्ष घालाव े लागले. 
जयपूर हे सवांत मोठे व धनाढ्य राज्य. खंडिीरूपाने बादशहाला त्याच्याकडून खूप मोठी रकम येिे होती. 
जयपूरच्या गादीवर आलेल्या नव्या राजाच्या राजेपिाला खुद्द चदल्लीपतीने चद. १९ फेरुवारी, १७७९ रोजी 
स्वहस्ते चटळा लावनू अचधकृत मान्यता चदली होती. त्यासाठी वारसाकर म्हिनू जयपूरच्या राजाने 
बादशहाला वीस लाख रुपये द्यावयािे मान्य केले होते. ही रकम वसूल करण्यासाठी नजफने कहमतबहादूर 
गोसावी याला जयपूर येथेि रहायला साचंगतले होते. त्यानंतर लगेि पावसाळा सुरू झाला. पचतआळा 
मोचहमेनंतर अहदला काढून त्यािंी सत्ता घेण्यासाठी नजफला सैन्यासह चदल्लीस परताव ेलागले. त्यामुळे 
जयपूरकडे कोिीि चवरोध करिारा नसल्याने जाट व रजपुतानंी त्यािा फायदा घेतला. जयपूरवर आिखी 
एकदा िालून जािे भाग होते. कछवा राजधानीकडे नव्याने जायला हव ेहोते. हे काम १७८० च्या मध्यावर 
घेण्यात आले. त्यािवषीच्या सुरवातीला नजफकूलीखान नरनौल–कनोद चजल्ह्यात मोचहमेवर गेलेला 
होता; त्यामुळे वरील काम बरेि सोपे झाले. 
 

नजफकूलीने नोव्हेंबर १७७९ च्या अखेरीस चदल्ली सोडली व कनोदिा राजा बलवतंकसग याच्यावर 
तो िालून गेला. [नजर्फकूलीची मोहीम : इब्रत : भाग २; २३–२४, डीसी, णब्रणटश म्यणूझअम : ओचरचजनल, २५,०२० व त्यानंतरच्या ७ ए–४४ 

बी; कनोद चकल्ल्याच्या पाडावािा चदनाकं. सीपीसी : खंड ५, क्रमाकं : १८४३] शहा आलम येण्यापूवी चदल्लीत खूप बजबजपुरी 
होती. त्या काळात या बलवतंकसगाने हंसीचहस्सारमधील खूपि खेडी बळकावली होती व ती सवय खेडी 
नजफकूलीच्या जहाचगरीच्या मुलुखातील होती. कनोद येथील चकल्ल्याला वढेा घालिे हे आपल्या 
ताकदीबाहेरिे आहे असे त्याला वाटले. कारि कनोदच्या आसपास खूप रेताड मुलूख असून चकत्येक 
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मलैाचं्या पचरसरात पािी चमळिे महाकचठि; म्हिून त्याने भेदनीतीिा अवलंब करायिे ठरचवले. आपल्या 
कनोदच्या राजाशी सख्य करायिे आहे असे भासवनू त्याला पोषक असे वातावरि व हालिाली करावयास 
त्याने प्रारंभ केला. त्याच्या सैन्याने त्या राजािी व्यापलेली खेडी त्याला परत देण्यात आली, व नजरािे 
पाठवनू त्याला भेटायला बोलावण्यात आले. या चनमंत्रिाला मान देऊन स्वतः राजािा मुलगाि त्याला 
भेटायला गेला. त्याच्या समवते तीस रजपूत सरदार होते. नजफकूलीने या राजपतु्राला व तीसही मानकरी 
सरदारानंा चवश्वासघाताने ठार मारले (सुमारे ४ चडसेंबर, १७७९, डीसी). मग नजफकूली तातडीने 
चकल्ल्यावर िालून गेला व त्याने चकल्ल्याला वढेा घातला. पाण्यािा पुरवठा असावा म्हिून त्याने उंटािंा 
ताडंाि लावला. पाश्चात्य सेनाचधकाऱ्याच्या हाताखाली चशकून तयार झालेली फौज व बेगम समरूच्या 
सैन्यातील सुसज्ज तोफखाना यािंी मदत नजफकूलीला अगदी ऐन मोक्याच्या वळेी चमळाली. कनोदमधील 
नाव घेण्यासारख्या बहुतेक सरदारािंी राजपुत्रासमवते हत्त्या झाल्याने नजफकूलीला जय चमळचविे 
अवघड नव्हते. नेहमीप्रमािे राजपुतानंी शवेटपयंत चनकरािी झुंज चदली. त्यानंा नरनौलहून मदत येण्यािी 
आशा होती, पि मुगल सेनेतील एका तुकडीने चद. ५ फेरुवारीला हल्ला करून नरनौल लुटल्याने तीही 
मावळली. फेरुवारी मचहना संपेपयंत कूलीच्या सैन्याने खंदक खिीत खिीत कनोदच्या भोवताली 
असलेल्या खंदकापयंत मजल मारली. चद. १४ फेरुवारीला कूलीच्या सैन्याने कोंडाळे केले व राजा चमत्रसेन 
अहीर यािे सैचनक असलेल्या खंदकावर हल्ला िढवला; त्यातं शभंरजि ठार झाले. त्याआधी एक 
आठवडा, कनोदच्या चकल्ल्यातून सतरा रजपूत वीर नजफकूलीखानला ठार करून स्वतः मरून जाण्यािी 
प्रचतज्ञा करून तळहातावर चशर घेऊन बाहेर पडले होते. त्यातला पचहलाि जवान पकडला गेला. 
नवलकसग शखेावत चकल्ल्यात असून फार आजारी होता. उभयपक्षातं बोलिी होऊन नवलकसगला 
चकल्ल्यातून बाहेर यायला परवानगी चमळाली. पालखीत बसून चकल्ल्याबाहेर येऊन तो कसघािा येथे गेला 
आचि चतथेि त्याला मृत्यूने गाठले (सुमारे २४ फेरुवारी). रािी एकटीि चकल्ला लढवीत होती. नाइलाज 
होऊन चद. १७ रोजी ती शरि आली. चतच्या िचरताथासाठी म्हिनू चतच्याकडे काही खेडी राहू देण्यात 
आली. 
 
४. मुतुदझािान बरेि याचा शेिवतीवर व महबूब अणलिान याचा जयपूरवर हल्ला : १७८० 
 

कनोदिा चकल्ला हातात पडल्यावर जयपूरवरील मोचहमेसाठी चमझा नजफिा आत्मचवश्वास आिखी 
दुिावला. महबबू अचलखान हा अयोध्येच्या नबाबाच्या सैन्यात मोठा अचधकारी होता. १७७३ मध्ये 
रामघाटात मराठ्ानंी केलेला हल्ला इंग्रजानंी परतचवला होता, त्यावळेी महबूब अचलखान हा इंग्रजाकंडून 
मराठ्ाचंवरुद्ध लढला होता. पुढे असफउद्दौलािी कारकीदय अगदीि चमळचमळीत ठरली त्यावळेी वैतागून व 
चनराश होऊन महबूबने लखनौ सोडले व चद. ४ मािय, १७८० ला तो आग्रा येथे आला. त्याच्याबरोबर त्यािे 
कुटंुबीय व सहाश ेचशपाई होते. त्या सवांिा चविार होता मकेला जाण्यािा. असा चनष्ट्िात सेनाधुरीि धार्ममक 
याते्रपायी फुकट घालविे बरोबर नव्हते. महबूब वैतागून मकेला जातो आहे हे नजफला कळताि खूप मोठी 
रकम देण्यािे प्रलोभन दाखवनू त्याने महबबूला ठेवनू घेतले. आपल्या बोलण्यावर त्यािा चवश्वास बसावा 
म्हिून आपला सहीचशका असलेली कुरािािी प्रत त्याला भेट चदली. महबूब तयार झाला. त्याला आपले 
सैन्य स्वतःि उभारावयािे होते; त्यानंतर वसूल होिारी खंडिीिी रकम व युद्धात चमळिारी लूट यातून 
चशपायािें पगार भागवायिे होते. त्याच्या नाममाहात्म्यामुळे बरेि धाडसी तरुि सैन्यात भरती झाल्याने 
त्यािी सैन्यभरती पुरी झाली. 
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चहमतबहादूर जयपूर येथे असल्याला वषय होऊन गेल्यानंतरही तेथील राजाकडून खंडिीिी 
आश्वाचसत रकम त्याला वसूल करता आली नव्हती. तेथील गादीवर एक पंधरा वषांिा अजाि पोर होता. 
त्याला मागयदशयन करून त्याच्यावर विक ठेवायला कोिी जुना, शहािा चदवािही नव्हता. आपल्या 
लहरीनुसार तो काय हव े ते करी. [मुगलांचे जयपूरवरील आक्रमि, १७८०–८१ चरचटश म्यूचझअम : ओणरणजनल : २५,०२० व 
त्यानंतरच्या ३५–५०, ५४–३४५. ओणरणजनल : २५,०२१ व त्यापुढील १–२५, २७१–२८४ (उत्कृष्ट) राजवाडे, खंड १२, लेखाकं ८; डीवाय : भाग 
१, लेखाकं २०,३१; जीडब्ल्य ूभाग १, क्रमाकं ९४; महेश दरबार, भाग १, लेखाकं ७, ९, १२, १९, ५१ (महत्त्वािे) इब्रत : भाग २, १७–२३; डीसी 
(फक्त मतूयझाने चमळचवलेल्या चवजयािा चदनाकं). 
 
सीपीसी : खंड ५, क्रमाकं १८४३ : बादशहाला बरोबर घेऊन नजफने स्वतःि या मोचहमेत पुढाकार घ्यावा असे सुरवातीस ठरले होते. त्यानंतर या 
सैन्याबरोबर, बादशहाऐवजी पातशहाजादा अकबरशहा याने जावे असे ठरले. त्यानुसार जयपूरला जािाऱ्या मागावर तालकटोरा येथे २२ मािय, 
१७८० रोजी पातशहाजादा व मुख्त्यार याचं्यासाठी खास स्वारीिे तंबू ठोकण्यात आले; त्यानंतर ही योजना ऐनचजनशीि रद्द करावी लागली ती 

बहुशः अकबर आजारी पडल्यामुळे असावी.] जुना चदवाि खुशालीराम बोहरा हा तसा धूतय. त्याने गोडगोड बोलून व 
राजकारिी डावपेि लढवनू रावराजा आचि मीरबक्षी या दोघानंाही जयपूरवर हल्ला करण्यापासून परावृत्त 
केले होते. याि चदवािाने १७७९ च्या फेरुवारीत बादशहाबरोबरही समझोता केला. राज्याच्या भल्यासाठी 
त्याला बरेि वळेा जयपूरबाहेर जाव े लागे. अशा वळेी आपला मदतनीस म्हिून जयपूर दरबारात त्याने 
दौलतराम हलचदया यािी नेमिूक केली होती. हा दौलतराम मािेडीच्या राजािा चदवाि असून चतथून तो 
पळून आला होता. हलचदया कृतघ्न असल्याने त्याने जयपूरच्या दुबयल व पोरसवदा राजावर आपली छाप 
बसवनू उपकारकत्या खुशालीरामवर फंदचफतुरी व लबाडीिा आरोप ठेवला व त्यािे चदवािपद स्वतः 
बळकावले. खुशालीराम जयपूरला परत आल्यावर राजाने त्याच्यावर अफरातफरीिा आरोप ठेवला. त्यािे 
चहशबे िोख नसल्यािे साचंगतले व त्याला अंबरच्या चकल्ल्यात कैदेत ठेवनू त्याच्याकडून एक लाख रुपये 
माचगतले. दौलतरामिी कारकीदय औट घटकेिीि ठरली. १७८० त जीव वािचवण्यासाठी तो जयपूरहून 
पळाला व चदल्लीस जाऊन नजफच्या आश्रयास राचहला. त्याच्या जागी जयपूरच्या राजाने रोडाराम नावाच्या 
कुिा सवयसाधारि कशप्याला आपला तारक देवदूत मानून चदवाि नेमले. जयपूरच्या राजाकडून कबलू 
केलेली खंडिीिी रकम हातात पडण्यािी मुळीि आशा नाही अशा अथािे कहमतबहादुरिे पत्रही नजफला 
त्यािवळेी चमळाले. 
 

जयपूरवर दुहेरी हल्ला िढवायिे ठरले. त्यासाठी प्रिंड सैन्य जमचवण्यात आले. आपल्या अफघाि 
व बलुिी सैन्यासह मूतयझाखान बरेख याने उत्तरेकडील मागाने शखेवतीमधून जाऊन जयपूरवर उत्तरेकडून 
हल्ला िढवायिा; त्याि वळेी मुहमद अचलखान याने दचक्षिेकडून यायिे असेही ठरले होते. कहदौन व 
लालसोटमागे आग्ऱ्याहून पचश्चमेकडे जाऊन तो जयपूर रोखाने येिार होता व कछवा राजधानीवर 
दचक्षिबाजूने हल्ला िढचविार होता. महबूब चदल्लीहून मे मचहन्याच्या सुरवातीस चनघाला; चनमकहराम 
दौलतरामला सवय स्थाचनक पचरस्स्थती ज्ञात असल्याने तो महबूबला मागयदशयन करीत होता. लष्ट्करी 
प्रचशक्षि घेतलेल्या चशपायाचं्या पाि तुकड्या (काही पाश्चात्य अचधकाऱ्याकंडून चशक्षि घेतलेल्या), 
तोफखाना व हजार खार एवढी सेना महबूबजवळ होती. त्याचशवाय त्यािे स्वतःिे चशपाई व अचधकारीही 
होतेि. त्यािी व कहमतबहादुरिी बयािा येथे गाठ पडली. तेव्हा अचधक श्रेष्ठ कोि यावरून दोघातं तंटा 
झाला. सवय सैन्याने महबूबच्या नावािा एकमुखाने जयघोष केला. रागावलेल्या कहमतबहादुरला चतथेि 
सोडून आपल्या सैन्यासह महबूब, जयपूरच्या रोखाने िालू लागला. त्यािा कूि करण्यािा झपाटा मोठा. 
चठकचठकािी यश घेत तो िालला होता. त्यावळेी जयपूरिी पचरस्स्थती फाटाफुटीिी असल्याने वाटेत 
त्याला कोिीही, कुठेही अडथळा केला नाही, कोिी केलाि तर तो फार काळ चटकला नाही. मागयक्रमि 
करीत असताना भराभर मुलूख घेिे, जयपूरच्या पूवय व पचश्चम भागातील गावािंी लूटमार करिे, गढ्या 
हस्तगत करिे हे तो करीति होता. झळई, भडंारज, वासीतोडा, लालबाडी, िात्सू आचि वाटका 
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यासारखी काही ठािी त्याने कजकली. चद. २० ऑक्टोबरला तो कछवा चकल्ल्याच्या प्रवशेद्ाराशी येऊन 
थबकला. जयपूरच्या राजाने स्वतःला त्या चकल्ल्यात बचंदस्त करवनू घेतले होते. बरोबर त्याि वळेी त्यािा 
सहकारी मूतयझाखान हा शखेवतीमधून श्रीमाधवपूरला आला. श्रीमाधवपूर हे जयपूरपासून उत्तरेकडे 
िाळीस मलैावंर आहे 
 

दरम्यानच्या काळात राजा सवाई प्रतापकसग अगदीि हवालदील झाला होता. कैदेत टाकलेल्या 
खुशालीरामला त्याने बचंदवासातून मुक्त केले व त्याच्याकडे पूवीप्रमािे चदवािकीिे सवय अचधकार चदले 
(१८ ऑक्टोबर) आचि त्याला असे साचंगतले की महबूब अलीला भेटून काय वाटेल ते करून त्याने 
तडजोड घडवनू आिावी. नजफखानने बजावले असूनही महबूबखानने दौलतराम हलचदयाशी तंटा 
केलाि. चद. २ नोव्हेंबर रोजी खुशालीरामने महबूबअलीिी भेट जयपूरबाहेर त्याच्याि तंबतू घेतली, पि 
त्याने देऊ केलेली खंडिीिी रकम अगदी तोकडी व धूळफेक करिारी म्हिून महबूबअलीने समझोता 
चफसकटवनू टाकला. महबबूअलीच्या ६५०० सैचनकानंा राजमुरा देऊन मािेडी राजाच्या ताब्यातील काही 
महाल परत घेण्यािे काम आपि त्यानंा देऊ असेही जयपूरच्या या चदवािाने सुिचवले होते. त्याच्या 
बोलण्यातील खरेपिावर महबूबिा चवश्वास बसेना. त्याला बातमी लागली होती की खुशालीराम हा 
रावराजाशी संगनमत करीत असून जयपूरच्या या अडििीिे प्रसंगी त्यािे साहाय्य मागत होता. या 
वळेपयंत महबूबअली हा आपल्या सेनेिा उदरचनवाह लुटीत जे काय हाती येईल त्यावर करीत होता. 
त्यासाठी त्याला रोज नवीनवी चठकािे धंुडाळावी लागत. त्यानुसार तो पूवेस टोक (जयपूरच्या दचक्षिेस 
पन्नास मलैावंर) येथे िालून गेला; तेथून मलारना (रिथंबोर चकल्ल्यािे उत्तरेस अठरा मलै) येथे जाऊन 
त्याने ७ नोव्हेंबरला गढी (बहुशः चकरिी) काबीज केली. ही गढी ठाकूर शभंकुसगाच्या मालकीिी होती. 
त्यानंतर त्याने मलारनाला वढेा घातला. त्याच्या फौजानंी बारवाडा (रिथंबोर चकल्ल्यािे पूवेस वीस मलै) 
घेतले (९ नोव्हेंबर). मानकसग व चमझा राजा जयकसग याचं्या पुण्याईवर एके काळी चदमाखाने चमरचविाऱ्या 
या भागािंी स्स्थती कशी केचवलवािी झाली होती, यािे हृदयद्रावक वियन त्या काळच्या चद. १० ऑक्टोबर 
१७८० च्या एका मराठी बातमीपत्रात सापडते, “जयपूरवाल्यािें बत्तीस परगिे तुरकानंी घेतले. 
जयपूरपासून बारा कोसावंर तुरकािंी ठािी बसली आहेत, व जागीरदाराखंाली िवदा परगिे व गचनमािें 
दोन एकूि अठेिाळीस गेले. बाकी खालसा िार राचहले आहेत” [महे. दर. भाग १ ला, लेखाकं १९]. 
 

महबूबअलीने जयपूर राजाकडून जबरदस्तीने खंडिी वसूल करण्यािे प्रयत्न मात्र सपशले 
फसले. राजा आपल्या अभेद्य चकल्ल्यात सुरचक्षत होता. महबूबच्या चशपायानंी उघड्या मुलुखात जमले 
तेवढी लुटालूट केली. शवेटी काहीि न चमळाल्याने त्यानंा फाके पडू लागले. त्यािंा पगार द्यायलासुद्धा 
महबूबजवळ पैसा नव्हता. तेव्हा त्या रखरखीत उजाड वाळवटंात उपास पडल्याने मरून जाण्यापेक्षा चतथून 
चनघून जािे बरे, म्हिून त्यािे सैचनक त्याला सोडून जाऊ लागले. याति आिखी अवमान म्हिजे जयपूर 
खंडिीबाबत करावयाच्या वाटाघाटीिी बोलिी करण्यािे काम त्याच्याकडून काढून घेऊन पुन्हा 
कहमतबहादूरकडे सोपचवण्यात आले. महबूब युद्धात यश चमळवीत असला तरी खंडिी वसूल करण्यािे 
काम त्याला जमत नसल्याने नजफखान चनराश झाला होता. नाराज झालेला कहमतबहादूर वृदंावन येथे 
आपल्या जहाचगरीच्या गावी जाऊन बसला होता. जयपूरच्या बाजूने बोलिी करिारे मध्यस्थानंी वृदंावनास 
जाऊन त्यािी भेट घेतली व आपल्या राजावरील आपत्ती टाळण्याच्या कामी त्यािा उपयोग व्हावा म्हिनू 
त्यानंी त्याला बरीि मोठी रकम चदली, व त्याला चदल्लीस पाठवनू चदले. त्यानुसार कहमतबहादूर गोसावी 
चदल्लीत गेला; नजफखानिा सल्लागार चशवराम कचश्मरी याला पंिवीस हजार रुपये चदले व त्याच्या 
मध्यस्थीने त्याने नजफकडून महबूबअलीला देण्यासाठी असा हुकूम चमळवला की त्यानुसार जयपूर राजाने 
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एकवीस लाख रुपये देण्यािे विन चदल्यानंतर महबूबने जयपूर राजाशी तह करायिा होता. जयपूरच्या 
मध्यस्थानंी दोन लाख रुपये रोख चदले व बाकी राचहलेले दरमहा पंिाहत्तर हजार याप्रमािे देण्यािे मान्य 
केले; त्या मोबदल्यात महबबू व मूतयझाखान यानंी आपल्या सैन्यासह परत चफरायिे व त्यानंी घेतलेला 
मुलूख जयपूरला परत करायिा होता. नरनौल व कहदोन हे दोन प्रातं वगळून बाकीिा मुलूख परत द्यायला 
नजफ तयार होता; कारि हे दोन प्रातं त्याला शाही साम्राज्याला जोडायिे होते. 
 

जयपूरच्या दिकट चकल्ल्यावर एकदम हल्ला करायिा व तेथील उमयट राजाला िी िी करायला 
लावनू शरि आिायिे हा महबूबिा उदे्दश; त्यासाठी त्याने चदल्लीहून आिखी सैन्य व तोफा मागचवल्या. 
अशा प्रकारच्या प्रयत्नाने ईस्प्सत हाती येिार नाही हे नजफ समजून असल्याने त्याने या मागिीला नकार 
चदला. जयपूर चकल्ल्याबाहेर आपल्या सैन्यासह तग धरून रहािे कचठि आहे व पगार थकलेले चशपाई रोज 
बंडाळीिी धमकी देत आहेत असे पाहून फेरुवारी, १७८१ मध्ये महबूब चदगला परत चफरला. बहुसंख्य 
चशपायानंा त्याने चदग येथेि छाविीत ठेवले व तो एकटाि चदल्लीस गेला. नजफिी गाठ घेऊन 
त्याच्याकडून त्याला पैसे मागायिे होते. मुख्त्यार नजफ भरघोस आश्वासने द्यायच्या कामात प्रवीि. पसेै 
नसले तरी आश्वासने तयार होती. महबूबने स्पष्टपिे साचंगतले, “पगार न चमळालेले माझे सैचनक छाविी 
सोडून चनघून जात आहेत. त्यानंी तसेि जावे, अशीि जर आपली इच्छा असेल, तर तसे स्पष्ट सागंा, 
म्हिजे त्या मािसािें फुकट मरि नको!” (३ मे). दुसऱ्या चदवशी नजफने महबूबला दहा हजार रुपये 
चदले, पि सैचनकाचं्या पगारािी थकबाकी इतकी मोठी होती की, त्या चहशबेात दहा हजार रुपये म्हिजे 
‘दया मे खसखस’ असा प्रकार होता. सैचनकाचं्या पगारासाठी महबबूने स्वतःिे पाि-सहा लाख रुपये खिय 
केले होते. सैचनकािंी नोकरीही िागंली िौदा मचहने झालेली. अशा स्स्थतीत नजफसाठी आिखी काही 
करता येिे जमण्यासारखे नसल्याने महबूब आपि मकेला जािार अशी धमकाविीिी भाषा बोलत होता. 
त्यािे चशपाई चदल्लीतील त्याच्या रहात्या घराभोवती घेरा घालीत व पसेै चमळावते म्हिून आरडाओरडा 
करीत. काही खऱ्या, काही खोट्या सबबी, पोकळ आश्वासने व उसनी ऐट आिून नजफखानने काही काळ 
चनभावनू नेले, तरी शवेटी नको तो चदवस उजाडलाि. शवेटी २२ जूनला महबूबने नजफला सलाम ठोकला 
व तो अरबस्थानातील धार्ममक स्थळानंा भेट द्यायला चनघाला. तशा वळेीही नजफने त्याला साचंगतले, 
‘माझ्या बचहिीसमवते आग्रा येथे माझी वाट पहा. मी सुद्धा येत आहे.’ महबूबच्या चशपायानंा मतूयझाखानच्या 
सैन्यात घेण्यात आले. चतथे चमळिारे वतेन हे पूवीपेक्षा फारसे िागंले नसल्याने ते चतथूनही चनघून गेले. 
पचरिामी, एक उत्तम सैन्य चनकालात चनघाले व एक मोठा सेनाचधकारी कायमिा फुकट गेला. आपल्या 
थकलेल्या पगारासाठी दंगल करिाऱ्या त्याच्या चशपायानंी त्यािी सवय िीजवस्त लुटली. मकेला 
जाण्यासाठी महबूब बाहेर पडला तो खरोखरीि फकीर बनून.” (इरत भाग २, २३). 
 

जयपूर मोचहमेत मूतयझाखान बरेखही होता. त्याने काय काय केले ते आता पाहू. १७८० च्या मािय 
मचहन्यात त्यािा पतुण्या नरनौलहून त्याच्याकडे यायला चनघाला असताना, वाटेत राजपतुानंी त्याला ठार 
मारले व त्यािी िीजवस्त लुटली. महबूबअलीच्या सैन्यउभारिीबाबत ज्या शती व आश्वासने होती 
त्यानुसार मूतयझाखानला सैन्य उभारायला नजफने परवानगी चदली होती. महबूबने नैऋय त्येकडून कूि 
करायला सुरवात केली, की त्याि वळेी मूतयझाखानानेही आपल्या सैन्यासह पुढे जायला सुरवात करायिी 
व उत्तरेकडून जयपूरवर हल्ला िढवायिा. त्यानुसार मूतयझा सैन्यासह येत असताना वाटेत त्यानंा शखेावत 
येथील राजपुताशंी तोंड द्याव ेलागले. शखेावत राजपूत हे जयपूर परंपरेतले सवांत शूर. त्यानंी मूतयझािे 
सैन्य नरनौलपलीकडे अडकवनू ठेवले. सहा तास घनघोर िकमक उडाली, खूप जि बळी पडले; शवेटी 
मूतयझाने राजपुतािंा पराभव केला (२० जुलैच्या सुमारास). व तेथून पुढे पचश्चम व दचक्षि भागात सरकत 
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उदेपूरच्या आसमंतात तो चघरट्या घालीत राचहला (उदेपूर, श्रीमाधवपूरच्या उत्तरेस २० मलैावंर आहे). हा 
भाग म्हिजे शखेावत मुलुखािा गाभाि. या भागात चसकार, नवलगढ, खेत्री, कसघािा व अन्य 
जहाचगऱ्यामंधून शस्त्रािा धाक दाखवनू त्याने खंडिी वसूल करायिा प्रयत्न केला. दचक्षिबाजूने २० 
ऑक्टोबरला महबूब जयपूरच्या वशेीपाशी आला त्याि वळेी मूतयझा, आपल्या सैन्यासह श्रीमाधवपूरच्या 
रोखाने िालला होता. श्रीमाधवपूर हे करगस या जोडस्थानकाच्या उत्तरेस आठ मलैावंर व जयपूरच्या 
उत्तरेस िाळीस मलैावंर आहे. पि हे िाळीस मलै अंतर तोडिे त्याच्या ललाटी नव्हते. अपयश घेऊन व 
कजािा धनी होऊन मािय १७८१ मध्ये तो चदल्लीत परत आला. चमझा नजफने या मोचहमेसाठी योजलेल्या 
लष्ट्करी हालिाली व डावपेि अिूक व ठरल्यावळेी काययवाहीत आिण्यात या दोघा सेनापतींनी अचजबात 
कसूर केली नव्हती. तरी या योजनािंा व डावपेिािंा शवेटी कजाच्या कातळावर कपाळमोक्ष झाला. 
जयपूरिा चभत्रा राजा चकल्ल्याति दडून बसल्याने, त्यािे सवय राज्य मुसलमानानंा लूटमार करायला 
मोकळे राचहले. त्याच्या मध्यस्थानंा मात्र आपल्या वाटाघाटी लाबंवत ठेवण्यािा डाव साधता आला. जयपूर 
चकल्ला सर होऊन त्यावर मुसलमानािंा बावटा फडकता, तरि शाही फौजािंा चवजय झाला असे म्हिता 
आले असते; पि हे घडिे कचठि होते; १७५१ च्या जानेवारीत मल्हारराव होळकरानंा हाि अनुभव आला 
होता. 
 

या मोचहमेसाठी मूतयझाखानाने स्वतःच्या चखशातून बराि खिय केला; चशवाय चशपायाचं्या पगारापोटी 
त्याला १ लाख ८० हजारािें देिे झालेले. नजफखान त्याला फक्त रोख वीस हजार रुपये देऊ शकत 
होता, तेही दहा चदवसानंंतर. उरलेले प्रत्येक मचहन्याला तीस हजार याप्रमािे द्यायिे होते. मात्र ते जयपूर 
राजाकडून खंडिी आलीि तर ती जशी येईल त्यानुसार चमळायिे होते. मतूयझाखानला त्यानंतर एचप्रलमध्ये 
चशखाचंवरुद्ध लढण्यासाठी अंतवेदीत वरील भागाकडे धाडण्यात आले व त्यानंतर दोन मचहन्यानंी पाचनपत 
चजल्ह्यात; पि यावळेीही त्याला पुरेसा पैसा पाठचवण्यात न आल्याने त्याच्या सैचनकािंी जयपूरप्रमािेि 
येथेही उपासमार होऊ लागली. “या सैचनकानंी त्याच्याकडून जबरदस्ती करून जे घेता येईल ते घेतले व 
ते चनघून गेले” [इरतनामा भाग २; २३]. जयपूर खंडिीबाबतिी संपूिय हकीगत पुढील एका प्रकरिात 
सागंण्यात येईल. 
 
५. मुहमदशर्फीच्या णशिांणवरुद्ध मोणहमा १७८०–८१ 
 

ऑक्टोबर, १७७९ मधील पचतआळा मोचहमेत शाही फौजािंा फचजतवाडा उडाला होता. त्यामुळे 
चवजयोन्मादाने िालिारे शीख अंतवेदीत वरच्या भागात धुमाकूळ घालीत होते. त्यानंा चतथे कोिी चवरोध 
करायलाि नव्हते. मध्यंतरी चदल्लीत उडालेल्या गोंधळाने थोडाफार बाका प्रसंग उद भवला होता तरी 
नजफकडे सवय सत्ता आल्यावर त्याला चदल्लीति रहाव ेलागल्याने त्याच्या सैन्यालाही चदल्ली सोडता येईना 
(नोव्हेंबर). त्या वषाअखेर पचरस्स्थती खूपि चनवळली. जानेवारी मचहन्यात त्यािा पुतण्या मुहमदशफी 
याच्या हाताखाली दहाहजार सैचनक व सुसज्ज तोफखाना देऊन त्याला अंतवेदीत धाडण्यात आले; तेथील 
मुलूख व चपके यावंर लक्ष ठेवनू त्यािें रक्षि करिे हे त्यािे काम होते. शीख चतथे घुसलेले होतेि; आपल्या 
गढ्याचं्या आधारे राहून तेथील स्थाचनक जमीनदारानंा ते अभय देत. त्यामुळे चशरजोर झालेले हे जमीनदार 
बादशाही सते्तला झुगारून द्यायच्या प्रयत्नात होते. अशािंा बंदोबस्त करिे हे शफीिे पचहले काम होते. 
मीरत येथील आपल्या तळावरून पुढे येऊन शफी बडनावामागे चनघाला व १० फेरुवारी, १७८० रोजी 
िागंलीि लढत देऊन सप (बडनावाच्या ईशान्येस बारा मलै) येथील जमीनदारांिी लूटमार करून त्याने 
आपली दहशत बसवली. त्यानंतर मीरत चजल्ह्यािा बंदोबस्त करण्याकडे त्याने लक्ष चदले. 
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चशखाचंवरुद्ध लढिाऱ्या शफीच्या साहाय्यासाठी झचबताखानाने तातडीने जाव े असा त्याला, 
पावसाळा संपता संपता चदल्लीहून घाईगदीिा चनरोप गेला (१२ ऑक्टोबर). झचबताखान व मुहमद शफी या 
दोघा सेनापतींनी २८ ऑक्टोबर रोजी ताडंा येथे आपापले सैन्य एकचत्रत केले. ताडंा हे चठकाि यमुनेच्या 
पूवेकडील तीरावर पाचनपतच्या आग्नेयेस िौदा मलैावंर आहे सतलजच्या अलीकडील शीख सरदार मुलूख 
व सत्ता यासाठी आपापसात तंडत असत. पचतआळािा अमरकसग, कैथाळच्या भाई देसूकसगशी भाडंत असे. 
देसूकसगला साहेबकसग खोंडािा पाकठबा होता. तसेि दुलजाकसग व भागंकसग यािंी मदत घेऊन स्वतः 
साहेबकसगही ठािेश्वरच्या भागंाकसगावर हल्ला करून तेथील चकल्ला बळकावण्याच्या प्रयत्नात असे 
(नोव्हेंबर, १७८०). दोन्ही बाजंूकडून मदतीसाठी शाही सरसेनानीकडे अजी गेली होती. दोघापंैकी 
कोिाला मदत द्यायिी हे ठरचवण्यािे स्वातंत्र्य नजफने शफीला चदले असले तरी त्याने ही चनवड करताना 
चदल्ली शासनािा फायदा कशात, हे चविारात घ्यायिे होते. चद. ९ नोव्हेंबर रोजी शफी व झचबता चबदोलीला 
आले. चबदोली कनाळच्या आग्नेयेस दहा मलैावंर आहे. या चठकािी साहेबकसग व त्यािे सहकारी या दोघा 
सेनाप्रमुखानंा भेटले व आपिास मदत करण्यािे बाबतीत काय करता येईल याबाबतच्या अटींवर त्यानंी 
ििा केली. [शफीने चशखावंर केलेल्या हल्ल्यािा हा सपूंिय वतृ्तातं, चरचटश म्यूचझअम, ओचरचजनल २५,०२० आचि २५,०२१ (अखबार) यातील 
माचहतीिे तुकडे एकत्र करून तयार केलेला आहे. त्यात पुढील कागदपत्राचं्या माचहतीतील थोडाफार भाग घेतलेला आहे. डीसी, : इब्रत : भाग २; 
१६–१७; मुन्नालाल, २२७; डीवाय : भाग १, लेखाकं : २०, २३, २८, ३५ आचि एमडी : भाग १, लेखाकं, ४५, ५३; चवल्यम्सने ‘कलकत्ता चरव्ह्य’ू 
(१८७०) मध्ये चदलेल्या माचहतीत दुरुस्ती आवश्यक आहे. अि. २० बी “देसूकसग व अमरकसग याचं्यातं घनघोर लढाई; अमरकसगािी पचतआळा 
चकल्ल्यात हकालपट्टी (सुमारे १४ फेरवुारी १८७०)” ३८९ ए– शीख सरदारातं आपापसातं िकमकी; काहींनी कैथाळ राज्यािा बरािसा भाग 
बळकाचवलेला, तर काही पचतआळा मुलुखात खंडिी वसूल करायला लागलेले (सुमारे १० नोव्हेंबर, १७८०). ३ ए, परस्पराशंी भाडंिाऱ्या 
सरदारािें ठािेश्वरसाठी झगडे (सुमारे, १५ सप्टेंबर, १८७०).] 
 

एकत्र आलेले हे चमत्र यमुना ओलाडूंन चतच्या पचश्चम तीरावर आले व कनाळनजीक कंुजपुरा येथे 
त्यानंी मुकाम टाकला. या चठकािी भडक मार्थयािा शफी एखाद्या लहान पोरासारखा वागला (असे 
नजफखानने मराठ्ाचं्या वचकलाला साचंगतले). पसेै उकळण्यासाठी त्याने गजपतकसग व अन्य तीन शीख 
सरदारानंा पकडून ठेवले (सुमारे ८ चडसेंबर). शीख हे झचबतािे परंपरागत पाठीराखे, झचबताने या रासवट 
प्रकारािा चनषेध केला व शफीच्या मुजोरपिावर रागावनू आपले सैन्य घेऊन तो चदल्लीस परत आला (१० 
चडसेंबर). शफी अशा प्रकारे एकटा पडला. त्यािा फायदा घेऊन चशखानंी सहरिपूर चजल्ह्यावर धाड 
घातली. दोघेही समथय मुगल सेनानी चतथून नुकतेि चनघून गेलेले असल्याने चशखानंा प्रचतकार करायला 
कुिीि नव्हता. शफीने कंुजपुराहून अंतवेदीत एकदम धडक मोिा नेला. धाड घालिाऱ्या शीख टोळ्या 
सहरिपूरजवळ एकचत्रत झाल्या व त्यानंी शफीशी लढायला सुरुवात केली. पि शीख लढत होते ते शाही 
फौजा अगदीि नगण्य समजून. जय आपलाि याबद्दल त्यांना थोडीसुद्धा शकंा नव्हती. चशखािंा अंदाज 
िुकला. शफी म्हिजे अबदुल अहद नव्हे, हे ते चवसरले. त्यािा सुसज्ज तोफखाना, उत्तम चशक्षि घेतलेले 
बंदुकधारी चशपाई यानंी चशखािंा धुव्वा उडचवला. शवेटी शीख सैन्य पागंले व यमुनापार होऊन आपल्या 
मुलुखाकडे धाव ूलागले. शीख इतके भेदरले होते की त्यानंा पळता भईु थोडी झाली. शफीने इतक्या जवळ 
जाऊन त्यािंा पाठलाग केला की कातडी बिावण्याच्या घाईगदीत अनेक शीख नदीत बुडून मेले. जे बरेि 
शूर शीख मारले गेले त्यातं साहेबकसग खोंडा हाही एक होता. [या लढाईबद्दल अचधकृत माचहती देतो फक्त मुन्नालाल, २७७; 
‘कलकत्ता चरव्ह्य’ू अंक ६०, पृ. ३५ यातील चवल्यम्सच्या लेखातही हीि हचकगत आहे. पि इतर तफावती व उगाि फुगवनू चदलेले आकडेही (उदा; 
चशखाकंडील ५,००० हून अचधक मािस ेठार झाली) आहेत. त्यािंा चविार केला नाही, तर चवल्यम्स हा सदर लढाईिा चदनाकं १५ व चठकाि मीरत 
असे देतो; पि १५ ऑगस्टनंतर लगोलग बादशहाने शफीला मानािी वसे्त्र पाठचवली अशी लेखी माचहती उपलब्ध आहे. शफीिा हा बहुमान 
कशाकचरता होता? प्रिंड सैन्यासमवेत स्वारी करून शत्रूवर िालून जाण्याच्या दृष्टीने ऑगस्ट मचहन्यािा मध्यकाळ चनचश्चति योग्य नव्हे.] 
 

पराभतू चशखािंा पाठलाग करीत शफी कनाळ चजल्ह्यात परत आला. त्याच्या हाताखालील 
सैन्यातील एक अचधकारी मीर मन्सूर याने इन्द्री- (कनाळच्या उत्तरेस १५ मलै) नजीक चशखाचं्या एका 
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जमावावर हल्ला करून झालेल्या भीषि झटापटीत त्यािंा पराभव केला. दीडश े शीख ठार झाले, त्यातं 
त्यािंा सेनाचधकारी रतनकसग हाही होता. उवयचरत चशखानंी रदौरपयंत माघार घेतली (रदौर हे इंद्रीच्या 
उत्तरेस बारा मलैावंर आहे). शाही फौजानंी इंद्री व हुसेनपूर येथे तळ टाकले. चकरकोळ-चकरकोळ 
िकमकी उडत होत्या. शवेटी शफी सधौरा येथे िालून गेला. टेकडीच्या पायर्थयाशी िुतागं व माकंडा या 
नद्याचं्या बेळक्यात अबंालाच्या पूवेस तेवीस मलैावंर सधौरा हे चठकाि आहे. या चठकािी शफी काही चदवस 
तळ टाकून होता. लवकरि त्यािी पचरस्स्थती चबकट झाली. सैचनक व युद्धसाचहत्यािी जमवाजमव करून 
शीख आपली ताकद वाढवीत असताना शफी चदल्लीकडे, सैन्य, पैसा व दारूगोळा यािंी सारखी मागिी 
करीत होता. पि त्यािी कुिीही दाद घेत नव्हते. नजफखानिी आर्मथक तंगी चवलक्षि होती. सरकारी 
पैशातून प्रथम खिय भागवावा लागे तो बादशहािा; तोही नजफ मचहन्याच्या मचहन्याला पाठव ूशकत नसे. 
शफीच्या मदतीला जाण्याबाबत कोिाही सेनाचधकाऱ्याकडे चविारिा केली की त्यािी पचहली मागिी असे 
पैशािी. सैन्य घेऊन जायिे म्हिजे सवय जरूर ती साधनसामग्री व सैचनकाचं्या पगारािा प्रश्न आलाि. 
पैशाचशवाय कोि पुढे पाऊल टाकिार? नाही म्हिायला अंतवेदीच्या संरक्षिासाठी काही फौजा मे मध्येि 
रवाना झाल्या होत्या. नुकत्याि झालेल्या लढाईत शफीजवळिा सवय दारूगोळा सपूंन गेला होता. त्यािा 
पुरवठा चदल्लीकडून होिे जरूरीिे होते, पि चतथून चमळत होती फक्त आश्वासने. आपल्या अधयपोटी 
असिाऱ्या चशपायानंा पगार देण्यासाठी त्याने चदल्लीस केलेल्या पैशाच्या मागिीबाबतही अशीि शास्ब्दक 
आश्वासने चमळत होती. शवेटी चशपायांनी छाविीति गडबड-गोंधळ सुरू केला व ते शकेड्यानंी चनघनू 
जाऊ लागले. आपल्या सैन्यािी घडीि चवसकटल्याने त्याला चवलक्षि मनस्ताप सहन करावा लागला. 
शफीने नजफला अत्यंत कडक शब्दातं चलचहले, “खंडिी वसूल करण्याच्या कामात तुम्ही चबघाड केलात; 
अशा पचरस्स्थतीत माझे सैन्य बरखास्त कराव ेहेि योग्य”. 
 

शाही सैन्यातील अनेक लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंा त्याचं्या पगारापोटी अतंवेदीतील वरच्या भागातील 
महसुलािी रकम तारि देण्यात आली. चशखािें हल्ले होत असल्याने महसूल चमळत नसे. वळेच्यावळेी 
सैन्याला दािागोटा पुरचविे अवघड पडे. हल्लखेोरापंासून या भागातील प्रजेिे रक्षि होिे जरूर असल्याने 
त्यासाठी झचबताच्या मदतीिी गरज होती. या भागात झचबताखानाच्या मालकीिा खूप मोठा प्रदेश होता. 
झचबताच्या साहाय्याने त्या भागातील कोित्याही शाही सेनाचधकाऱ्यािी लष्ट्करी ताकद वाढली असती व 
त्याला चशखावंर हमखास मात करता आली असती. म्हिून झचबताखान खूष रहावा यासाठी नजफखानने 
आटोकाट प्रयत्न केला. त्याने अंतवेदीत वरच्या बाजूस जाऊन शफीला मदत करावी व एकजुटीने काम 
करून बादशहाच्या कामाला यश आिाव ेम्हिून नजफने त्यािी परोपरीने चवनविी केली. चशखाचंवरुद्धच्या 
मोचहमेत यश हव ेतर शफी व झचबता या दोघातं एकमत हव,े तेि नेमके कचठि होते. इरािी शफी व रोचहला 
झचबता हे दोघेही तरुि भडक मार्थयािे; दोघािें जमिे अवघड. हा भावचनक प्रश्न सोडला तरी आिखी एक 
व्यावहाचरक अडिि होती. आपल्या चशपायाचं्या पगारासाठी त्याने पैशािी मागिी केली होती, चदल्ली 
शासनाला तो पाठचवता येिे शक्यि नव्हते. चशवाय पूवीिी झचबताखानिी चशखाशंी मतै्री, चशखानंी त्याला 
वािवलेले, व भावी काळातही त्यािंाि उपयोग होण्यािी शक्यता असल्याने चशखािंा उच्छेद व्हावा असे 
त्याला मनापासून वाटत नव्हते. या अतंगयत कारिानंी शीख मोचहमेत नजफला यश चमळिार नाही हे 
चनचश्चत झाले व शवेटी चशखाशंी समझोता करण्यािा मागयि त्याला अनुसरावा लागला. 
 

चशखाशंी समजुतीने घेण्याच्या बाबतीत शफी अगदीि कुिकामािा होता. तेव्हा झचबताच्या 
मध्यस्थीिा उपयोग करून चशखाशंी समझोत्यािी भाषा करावी हा शहािपिा नजफखानला सुिला तो मे, 
१७८१ िे अखेरीस. शफीच्या हाताखाली असलेले शाही सैन्य खूप मोठे असल्याने त्यातील चशपायानंा 
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दुसऱ्या चठकािी पाठचवता याव ेआचि चदल्लीच्या उत्तरेकडील मुलूख व अतंवेदीतील शीख हल्ल्यािा धोका 
टळावा यासाठी चशखानंा काही सवलती द्याव्यात व त्यानंा पगार देऊन बादशहाच्या वतीने लढाईवर 
पाठवाव े असा त्यािा बेत होता. गजपतकसगािी सुटका करून त्याच्यावर फक्त सहा लाखािंी खंडिी 
बसचवली. चदल्ली दरबारात गजपतकसगला मानािी वसे्त्र व महाराजा हा चकताब चदला (१२ जुलै १७८१). 
कझद घरािे यावळेेपासून सुरू झाले. गजपतला चनरोप देताना नजफ म्हिाला, “चशखािंा मुलूख आहे, तो 
चशखाकंडे असावा. आचि त्यानंी व तुम्ही आपले फौजेचनशी आमिे शामील असावे” (डी वाय : भाग १ ला, 
लेखाकं ३५ डीसी). 
 

या प्रसंगी झालेल्या सलोख्याच्या अटी अशा : चशखानंी यापुढे शाही मुलुखावंर हल्ले करू नयेत. 
बोलाविे आले म्हिजे शाहीसैन्यात सामील व्हाव ेव सवतेन काम कराव.े त्याबदल्यात चशखानंा चमळावयािे 
ते हे : पाचनपतच्या उत्तरेस असलेला चशखािंा मुलूख त्याचं्याकडेि राहून द्यावयािा. पाचनपत ते चदल्लीच्या 
तटबंदीपयंतिा व अंतवेदीतील वरिा भाग येथील मुलुखात राखीिे उत्पन्न वसूल करावयािे अचधकारही 
त्यानंा चमळावयािे (बादशहाला द्यावयािा जो ठरीव महसूल होता त्या प्रत्येक रुपयामागे दोन आिे राखी 
म्हिून वसूल करायिे होते). मुसलमानाचं्या दचक्षिेकडील प्रदेशात मराठ्ानंी अशाि तऱ्हेच्या रकमेिी 
मागिी केली होती. तेव्हा म्हिजे बासष्ट वषांपूवी सय्यद बंधंूनी जे केले होते त्यािीि नजफखानने 
पुनरावृत्ती केली. 
 

पावसाळ्यात शफीने रदौर येथेि तळ टाकून बसाव े असे त्याला जूनमध्ये सागंण्यात आले होते. 
यमुनेच्या पाण्याला नाकुम व तावर या चठकािी चजथे उतार आहे, चतथून आग्नेयेस आठ मलैावंर नदीच्या 
रेताड मदैानात त्याने मुकाम ठोकला व चतथून दचक्षिेकडे आिखी २१ मलै सरकत कंुजपुरा येथील 
आपल्या तळावर गेला. या चठकािी ‘पुढे काय करायिे’ हा प्रश्न सोडवीत तो तळ देऊन होता, तो 
नजफच्या मृत्यपूयंत. या काळात त्याला कोिताि चनियय घेता आला नाही. 
 
६. णदल्ली सरकारच्या राजकीय डावपेचांत क्राणंतकारक बदल, पेशव्याचं्या साहाय्याने 
इंग्रजाणंवरुद्ध एकत्र येययाचा मनसुबा. 
 

चदल्लीिी मुसलमानी सत्ता व पेशव े याचं्यातं पुन्हा आपलेपिािे संबधं कसे आले यािा थोडासा 
ऊहापोह करिे जरूर आहे. चदल्ली सोडावी लागल्यानंतर शहाअलमला अलहाबादेत जवळजवळ 
अचधकारहीन अवस्थेत रहाव े लागले होते. तेव्हापासून इंग्रजाबंद्दल वाईट असलेले त्यािे मत आिखी 
आिखीि वाईट होत गेले. १७६५ मध्ये इंग्रजानंी बादशहाशी सलोखा केला व त्याला चदल्लीस नेऊन 
पोहोिचवण्यािे आश्वासन चदले. हे आश्वासन पूिय करण्यािी मागिी शहाअलमने केली की इंग्रज 
सेनाचधकारी पनुःपुन्हा एकि सागंत, ‘पावसाळा संपू दे, मग बघू.’ अशी वषांमागनू वषें गेली तरी इगं्रजािंा 
पावसाळा संपण्यािी चिन्हे चदसेनात. शवेटी अलहाबाद येथे हद्दपारीिे जीवन जगिाऱ्या या बादशहाने 
स्वतःिा मागय स्वतःि शोधला व मराठ्ािंी मदत घेऊन तो आपल्या परंपरागत राजधानीला आला. या 
कामी एकाही चरचटश अचधकाऱ्याने त्याला मदत केली नाही. अलहाबाद व कुरा, हे प्रातं तर फार प्रािीन 
काळापासून मुसलमानािें. १७६५ मध्ये इंग्रजानंी ते बादशहाच्या स्वाधीन केले, पि पुढे अगदीि न 
शोभिाऱ्या पद्धतीने ते परत आपल्याकडे घेतले व अयोध्येच्या सुभेदारास चवकून टाकले. अयोध्येिा हा 
सुभेदार बादशहािा वझीर; तो मोठा अचधकारी असला तरी बादशहािा नोकरि आचि माडंचलकही. या 
वझीराला इंग्रजािंा वरदहस्त असल्याने वचडलाचं्यानंतर त्याचं्या सत्तास्थानावर आल्यावर बादशहाला 
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द्यावयािी वारसाकरािी व आपल्या सुपीक प्रदेशातील जादा महसुलािी रकमही त्याने चदली नव्हती. 
तसेि चरचटशाचं्या मदतीने त्याने रोचहलखंडातील ज्या जहाचगऱ्या बळकाचवल्या होत्या त्यातंील रीतसर 
वाटा बादशहाला द्यायला त्यािी तयारी नव्हती. तो बादशहािा वझीर होता, तरी त्याच्या दरबारात हजर 
राहून त्यािे काम पहाण्यािे आपले कतयव्य त्याने कधी नीटपिे केले नव्हते. 
 

ईस्ट इचंडया कंपनीने बादशहाकडून बंगाल, चबहार व ओचरसा या प्रातंािें चदवािी अचधकार मागनू 
घेतले होते. कहदुस्थानातील अत्यंत सुपीक अशा या तीन प्रातंािें अचधकार कायदेशीररीत्या हाती 
येण्यासाठी इंग्रजानंी त्याला प्रचतवषी २६ लाख रुपये खंडिी द्यावी अशी अट होती. ही खंडिी देण्यािे 
इंग्रजानंी थाबंचवले होते. प्रथम त्यानंी खंडिी देण्यास नकार चदला ते बंगालमधील भीषि दुष्ट्काळािे 
चनचमत्त पुढे करून. नंतर दख्खनमध्ये ज्या लढाया कराव्या लागल्या त्यािंा आपल्या कारभारावर ताि 
पडतो म्हिनू खंडिी देता येत नाही असे त्यानंी कळचवले होते. इंग्रजािंा गव्हनयर आपल्या टाळाटाळीच्या 
प्रत्येक पत्रात बादशहाबद्दलिी चनष्ठा व त्याच्यासाठी वाटेल ते करायिी तयारी यािी मायावी भलुावि 
करीत असे. पि खंडिी म्हिून एक पसैाही चदला नाही. ‘बादशहानंा खंडिी म्हिून जी रकम द्यावयािी 
आहे, त्याबाबत आपि आपल्या लंडन येथील वचरष्ठानंा पूिय खुलासेवार चलचहले असून त्याचं्या उत्तरािी 
वाट पहात आहोत’ असे मखमली आश्वासन वॉरन हेस्स्टंग्जने चदले; ‘हुकूम आला की पैसे चदलेि’ असे 
मधािे बोट लावण्यासही तो चवसरला नव्हता. गरीब चबिाऱ्या शहा अलमला चरचटश कावा कुठून कळिार, 
की वचरष्ठाकंडे चविारिा झाली होती ती खंडिी अचजबात थाबंवावी का, म्हिून! बादशहा अंतयामी कळून 
िुकला होता की इंग्रजाकंडून यावयािी खंडिीिी रकम दृष्टीस पडिे कचठि. 
 

या सगळ्या भयंकर अन्यायािे चनराकरि करण्यािा एकि उपाय म्हिजे जबरदस्त ताकद 
दाखचविे, पि ही ताकद आिायिी कोठून? बादशहाच्या चवश्वासािा एकमेव आधार म्हिजे स्वाचमचनष्ठ व 
धाडशी पेशवा. चरचटशासंमोर उभे राहण्यािी ताकद होती, ती फक्त मराठ्ािंी. म्हिनू मनातून धास्तावत 
पि मोठ्ा आशनेे त्याने मराठ्ानंा चविारावयािे ठरचवले. या राजकीय पटावरील मोहरी प्रत्येक चदवशी 
कशी कशी हलवावी लागत होती, यािी माचहती आपल्याला चमळते ती चदल्ली येथील पेशव्यािें वकील 
(कहगिे) यानंी पेशव्यानंा चलचहलेल्या पत्रातूंन. तसेि महादजी कशदे यानंी पुण्यास पेशव्याकंडे जी पते्र 
पाठचवली त्यातंही हीि माचहती चमळते. ही सवय पते्र १७८०–८१ मध्ये चलचहलेली आहेत. १७७९ अखेर 
अबदुल अहदिी सद्दी संपल्यावर नजफखानच्या हातात सवय कारभार आला. चदल्ली शासनाच्या कारभारात 
एकसूत्रता आली; व जो कालखंड सुरू झाला त्यात भारतीय राजकारिािे चक्षचतजावर चरचटशािंा तारा 
नव्या तेजाने तळपू लागला. तळेगाव येथे (जानेवारी, १७७९) कॉकबनयला जी मानहानी पत्करावी लागली 
होती, त्यािा विपा चनघाला. १५ फेरुवारी, १७८० रोजी गोडाडयने अहमदाबाद कजकून घेतले. चद. ३ 
ऑगस्टला पोफॅमने ग्वाल्हेरिा चकल्ला सर करून तो अकजक्य आहे हा भ्रम घालचवला. ११ चडसेंबरला 
गोडाडयने वसई सर केली. १६ फेरुवारी १७८१ ला कॅमकॅने चशप्री येथे महादजीिा पराभव करून मराठ्ािंा 
एकमेव आशाकुंरही खुडून टाकला. 
 

या दूर पचरिामी चवजयाने कहदुस्थानात इंग्रजचवरोधी वातावरि तयार होईल हा सभंवि संपला. 
येथील प्रत्येक सत्ताधाऱ्याच्या मनात इगं्रजाबंद्दल एक प्रकारिी भीती बसली व त्याचं्या संबंधात वागताना ती 
सहजपिे प्रकट होऊ लागली. सातासमुद्रापंलीकडून आलेल्या या जमातीिी लष्ट्करी ताकद चकरकोळ 
समजण्यािी िूक, नजफखानने केली नाही. १७६३ मध्ये उंधवानाला येथे चरचटशाचं्या संचगनी कशा काम 
करतात, हे त्याने प्रत्यक्ष पाचहलेले व १७६४ मध्ये तर आपल्या घोड्यावर स्वार होऊन त्याने त्याचं्या बाजूने 
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युद्धात भाग घेतलेला; त्यामुळे साहाय्य करण्यासाठी येिारी सेना नुसती दिकट नव्हे, तर हमखास चवजय 
चमळवील अशी असल्याचशवाय इंग्रजासंारख्या बलाढ्य शत्रूचवरुद्ध बादशहाला उभे करण्यािा आततायीपिा 
नजफखानने केला नसता. 
 
७. मराठ्ाचं्या उत्तरेकडील धोरिातील वैयथ्यद 
 

१७८० व १७८१ या वषांतील घडामोडी व महादजीने इंग्रजाशंी (ऑक्टोबर, १७८१) केलेली 
शातंताकरारावरील स्वाक्षरी येथपयंतच्या घडामोडी आपि पाचहल्या तर मराठ्ानंी चदल्लीत जी धोरिे 
आखली त्यािे वैयर्थययि आपिास पहावयास चमळते. [णदल्ली येथील मराठ्ांची राजकारिे : भाग १ (यातील माचहती अंशतः 

पुनरावृत्ती असून राजवाडे खंड १२, यातील माचहतीला पोषक आहे) तसेि ग्वाल्हेर पेपसय, भाग ५ यातील माचहतीतही असाि सूर आहे.] या 
धोरिातील फोलपिा एका दृष्टीने प्रत्येक चविारवतं भारतीयािे मनःस्वास्र्थय चबघडचविारा आहे. तसे नसते 
तर हा पोकळपिा चनवळ हास्यास्पद म्हिनू सोडून देता आला असता. पेशव्याचं्या दचक्षिेकडील शत्रूने 
त्यानंा जेरीस आिले होते. इंग्रजाबंरोबर सुरू असलेल्या धामधुमीत आपला चनभाव लागावा म्हिनू 
बादशहाने आपल्या बाजूस येऊन इंग्रजाचंवरुद्ध लढण्यास साहाय्य कराव े अशी पेशव े दरबार बादशहािी 
चवनविी करीत होता. इंग्रज चशरजोर झालेले, त्यानंी बंगाल आचि अयोध्या घशात टाकले; बुंदेलखंड, 
ग्वाल्हेर व कनाटक हस्तगत केले; राजपतुाशंी संगनमत करून त्याचं्या साहाय्याने त्यानंा जाटािंा प्रातं व 
माळवा काबीज करावयािा होता; व चदल्लीस येिेही त्यानंा अचधक सोपे होते (राज. खंड १२; लेखाकं ५). 
पेशव्याचं्या चवनंतीनुसार ‘नजफखानासचहत पातशहा यानंी इंग्रजािें पारपत्यािी तहबीर करावयािी शफत 
घेतली’ व तशी नजफखानमाफय त मराठ्ाचं्या वचकलाला त्याने वारंवार आश्वासने चदली. पावसाळा 
संपल्यानंतर आपल्या सैन्यासह इंग्रजाचंवरुद्ध लढायला तो स्वतः येिार होता. पि तत्पूवी खुद्द पेशवा, ककवा 
त्यािंा एक सरदार, मातबर फौजेिा, चनष्ट्कपट पातशहापाशी असिे आवश्यक होते, अन्यथा इंग्रज 
अयोध्येतून चदल्लीवर िालून येतील व संरक्षिािी कसलीि व्यवस्था नसल्याने ते चदल्ली सहज कजकतील 
[राजवाडे; खंड १२; लेखाकं ७, ५५, ५६; डीवाय : खंड १; लेखाकं १४, ३४, ३७]. 
 

बुडिाऱ्या मािसाने पोहता येिाऱ्या पि हातपाय थकलेल्या मािसािी मानगटू, आपि दोघेही वाि ू
या आशनेे पकडावी तशासारखी ही पचरस्स्थती होती. बादशहा व पेशवा, दोघानंाही परस्पराबंद्दल चवश्वास 
नव्हता. जे समजून उमजून घ्यायला राजकारिपटुतेिी गरज नाही हे कहगिे याला िटकन समजले, ते 
म्हिजे नजफखानला असे काही नकोि आहे. तो फक्त गोडगोड बोलून िाळवत ठेवतो आहे. “कोिता पक्ष 
बळकट होिार यािी प्रतीक्षा करीत तो फक्त कालहरिािा डाव खेळतो आहे.” (डीवाय : भाग १; लेखाकं 
३५). आपला सवयनाश होईल या भीतीपोटी चदल्लीिे सत्ताधीश इंग्रजानंा कसे विकून आहेत, हे त्याला 
चदसत होते. इगं्रजानंी ग्वाल्हेरिा चकल्ला घेतल्यानंतर तर ही भीती आिखीि वाढली. हा अवघड चकल्ला 
इंग्रजानंी घेतला व तोही मराठ्ाकंडून, तेव्हा नजफखानने मराठा सेनानींना ममी घाव घालिारा प्रश्न 
टाकला, “हा चकल्ला तुम्ही कसा गमावलात? आमिे स्वाधीन कचरता तरी चकल्ला तुमिा कायम राचखला 
जाता.” चदल्लीला मराठ्ािंी वचकली करायला गेलेला मािूस शहािा होता. इंग्रजानंी केलेल्या मराठ्ाचं्या 
पराभवािी बातमी बाहेर फुटू नये म्हिून त्याने खूप गुप्तता राखली. पि पुिे येथे असलेल्या कुिा शहाण्या 
पत्रलेखकाने आपि होऊन चदल्लीस पाठचवलेल्या एका पत्रात हा गौप्यस्फोट केला; त्याच्या माफय त चदल्ली 
दरबारात सवय बातम्या इत्थंभतू कळत (डीवाय : भाग १, लेखाकं ३१ व ४३). इंग्रजाशंी सलोखा 
करण्यासाठी पेशव ेदरबाराने आपली मािसे त्याचं्याकडे पाठचवली आहेत, अशीही एक गप उठली. त्याने 
शाही दरबारात खूपि खळबळ माजली. एकीकडे इंग्रजाशंी तह करावयािा व एकीकडे चदल्लीच्या 
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बादशहाला इंग्रजाचंवरुद्ध उठवनू त्याला आयत्यावळेी तोंडावर आपटायिा या मराठ्ाचं्या धोरिाबद्दल 
त्यािंा वकील कहगिे याला खूपि ऐकाव े लागले (राजवाडे, खंड १२, लेखाकं ८ : डीवाय : भाग १; 
लेखाकं ३४). 
 

बादशहा व मराठे याचं्या एकचत्रत प्रयत्नाने हमखास यश येईल असा महादजीस काही काळ 
चवश्वास वाटत होता; पि हा चवश्वास अजाितेपिातून चनमाि झालेला होता. पचश्चम कहदुस्थानात गोडाडयिा 
व माळ्यात कॅमकॅिा चवशषे जोर होता. हा जोर कमी करण्यासाठी होळकर व कशदे यानंी मध्य 
कहदुस्थानातून िालून जायिे. आपल्या प्रिंड स्वारासंह भोसल्यानंी बंगालमध्ये घुसायिे; ‘कझाकी’ 
पद्धतीिा वापर करून आपल्या िपळ स्वाराकंरवी लूटमार करवायिी व इंग्रजानंा कोंडीत पकडायिे. 
पातशहाच्या पक्षािीही तयारी होती. “त्यािंी यािंी लढाई बरोबरीिी आहे. त्यातं अतंर हेि की, इंग्रजािंी 
तोफ जलद िालते. यािें तोफेस बार व्हावयास चवलंब लागतो! या अथी कझाकी फौज यािें कुमकेस 
असल्यास हे त्यासं मारून िालचवतील म्हिून बोलत होते” (डीवाय : भाग १; लेखाकं ६ व ९). 
 

लढाईतील डावपेिाच्या जुन्यापुराण्या शास्त्रानंा कवटाळून बसिाऱ्या मराठा सेनानींना चप्रय 
असलेल्या या लुटालूट छापा पद्धतीने काय साधिार, हे मल्हारराव होळकरला माहीत होते. तो या 
डावपेिािा पुरस्कता असल्याने त्याने एकदा अबदालीचवरुद्ध व एकदा इगं्रजाचं्या चशस्तबद्ध सेनेचवरुद्ध असे 
दोन वळेा हे डावपेि उपयोगात आिले होते. त्यावळेपयंत द बॉन्यिे रितंत्र महादजीने पाचहलेले नव्हते. 
त्यामुळे या पद्धतीच्या भासमय यशस्स्वतेवर त्यािाही चवश्वास होता. उत्तरकहदमधील या मोचहमेस प्रत्यक्षात 
आकार देिार होते पुण्यािे पेशव.े पेशव ेकायमिेि कजयबाजारी, चदल्लीतील आपल्या वचकलािा तनखाही 
त्यानंा देता येत नसे. पेशव े दरबारसारख्या श्रेष्ठ सते्तला लाज वाटावी अशा हीनदीन अवस्थेत त्यािंा 
चदल्लीदरबारी असलेला वकील कहगिे हा चदवस काढीत होता. अनेकदा त्याला उपास पडत. 
त्याच्यासमवते असिाऱ्या एकाने त्रासून उद्गार काढले होते, “कजयदारीपिामुळे एकादशी चशवरात्र 
मोडावयास्तव बाळाजी (व) गंगाधर गोकवदास सरकारिी सनदापते्र पाठचवली, त्यािें उत्तरही न देत” 
(डीवाय : भाग १; लेखाकं १०, ८१). 
 

चदल्लीतील ही सगळी बडबड व चविार प्रत्यक्षात आलेि नाहीत. ते प्रत्यक्षात आिण्यािा प्रयत्न 
िालू असताना चमझा नजफने फार धूतय असा राजकारिी पचवत्रा घेतला (जून, १७८१). या प्रिडं 
साहसासाठी त्याने आपल्या चवरोधकानंा आपल्याकडे वळवायिे ठरचवले. सतलज नदीच्या अलीकडील 
मुलुखावरील चशखािंा हक त्याने मान्य केला व त्यािंा स्नेह संपादन केला. चशखाचं्या मुलुखातील युद्धाला 
चवराम म्हिजे कनाळजवळ असलेले शफीच्या हाताखालील प्रिंड सैन्य मोकळे होिे. या चशपायानंा 
अंतवेदीतील वरील भागास सहरिपूर येथे पाठचवता आले असते व त्याचं्या मदतीला शीख व झचबताखान 
यािें सैन्य देऊन तेथील स्थाचनक बंडखोरावंर विक ठेविे व बादशहािा अंमल प्रस्थाचपत करिे शक्य 
झाले असते (डीवाय : भाग १; लेखाकं ३५). 
 

इंग्रज व मराठे याचं्यातं जे पचहले युद्ध झाले ते कशद्याने इंग्रजाशंी तह केला (१३ ऑक्टोबर, १७८१) 
तेव्हाि जवळजवळ संपुष्टात आले व वरील प्रिंड योजनाही आपोआप थंडावली. या योजनेसाठी जी 
आखिी केली होती त्यािा पचरिाम असा झाला की त्या आधीिा दोन वषांिा अवधी चदल्ली शासनाला 
काहीि न करता अचनचश्चत अवस्थेत घालवावा लागला. अपवाद करायिाि तर तो फक्त दोन मोचहमािंा, 
त्या म्हिजे जयपूर व सरकहद. त्यािंी माचहती पूवी आली आहे. 
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हा जो अवसर चमळाला त्यािा उपयोग बादशहािा लाडका मुलगा राजपुत्र अकबरशहा याच्या 
चववाहासाठी उपयोगी पडला. त्यािी शादी २ मे, १७८१ रोजी झाली. प्रिंड खिय व अपूवय थाटमाट करण्यात 
आला. चववाहसमारंभािा थाट कसा उडवायिा यािी योजना लग्नचतथीपूवी चकत्येक चदवस िालली होती. 
शादीनंतर िारि चदवसानंी राजघराण्यावर प्रिंड आपत्ती कोसळली राजपुत्र फरकंुड बख्त (चमझा 
जहटशहा) हा अल्प आजारािे चनचमत्त होऊन अल्लाघरी गेला; त्याला वािनािा खूप छंद होता. त्याि रात्री 
त्यािी छोटी कन्याही वारली. चनसगाने अशी काही अशुभ चिन्हे दाखचवली की मािसे हादरून गेली. ११ 
जून १७८१ रोजी कधी नव्हे अशी प्रिंड वावटळ उठली, या वादळािा राजधानीला जबरदस्त तडाखा 
बसला. त्यानंतर त्याि वषी काही चदवसानंी भ-ूकंपािा फार मोठा धका बसला. त्यािा पचरिाम जािविारा 
होता. झाझरनजीक उल्कापात झाला (मुन्नालाल २३३, डीसी). हे वषय संपण्यापूवीि चदल्ली दरबारातील 
कामकाजािी चशस्त अगदी बारगळली. कोिाही हकीम-वैद्याच्या औषधाने उतार पडू नये अशा असाध्य 
रोगाने नजफखान आजारी पडला. चकत्येक मचहने तो अंथरुिावर पडून होता व अखेरीस चद. ६ एचप्रल 
रोजी चदल्लीिा हा कतयबगार मुखत्यार कालवश झाला. [नजर्फचा अिेरचा आजार व मृत्य ू: डीसी, इब्रत : भाग २, २५–३१; 

मुन्नालाल : २३४–२३७ ; गुलामअली : खंड ३, १५०–१५१.] त्याच्यािबरोबर मुसलमानी सते्तिा कहदुस्थानातील अखेरिा 
आधार तुटला व ही सत्ता झपाट्याने उतरिीला लागली. 
 
८. णमझा नजर्फची कारकीदद व कतृदत्व 
 

चमझा नजफखानच्या स्वभावचवशषेािें वियन त्याच्या लढाईतील व शासनातील प्रत्यक्ष कतृयत्वािे 
कसहावलोकन करताना यापूवी केलेले आहे. त्यामुळे चदल्लीच्या राजकारिात त्यािी रास्त जागा कोिती, 
चवचवध के्षत्रातं त्याला चमळालेले यश व अपयश व त्याच्या चनधनाने साम्राज्यावर झालेला पचरिाम यािे 
ओझरते अवलोकन केले तरी पुरेसे होईल. 
 

चमझा नजफखान झुस्ल्फकार-उद -दौला हा मुसलमानी साम्राज्यािा सवांत शवेटिा बुचद्धमान 
वझीर म्हिून चदल्लीकर इचतहासकाराचं्या स्मृतीत मानािे स्थान चमळवनू आहे. मतृ्युपंथाला लागलेल्या 
मुसलमानी सते्तिा सूयय मावळतीकडे झुकत होता त्या वळेच्या मावळत्या प्रकाशात तो फारि उठून चदसतो. 
त्यािे सहकारी कतृयत्वाने अगदीि चथटे होते व त्याच्यानंतर चदल्लीच्या शासनात त्यानंी दोन वष े गोंधळ 
घातला; व ती सत्ता अन्य जातीच्या व पंथाच्या हातात चदली. त्याच्या कतृयत्वावरून त्यािे मूल्यमापन 
करायिे ठरचवले तर काही थोडे अपवाद वगळता त्याच्या कतृयत्वाला तोड नव्हती. सेनेिे धुरीित्व 
करिाऱ्या नजीबउद्दौलाजवळ जी बुचद्धमत्ता व अंगभतू श्रेष्ठता होती चतिा त्याच्यापाशी अभाव होता. काही 
सेनापतींजवळ चवशषे गुि असतात. पराभवाच्या क्षिी ते आवशेाने गदीत घुसतात व आपल्या 
रिनीचतकौशल्याने युद्धािे पारडे एकदम चफरवनू टाकतात; काही सेनापती चशपायांत चमळूनचमसळून 
आपलुकीने बातिीत करतात व त्यानंा धीर देऊन त्याचं्यात ईषा चनमाि करतात. जुन्या जमान्यातील अशा 
सेनापतींजवळ दुसऱ्यावर छाप पाडिारे आडदाडं व्यस्क्तमत्त्व असते. नजफखानजवळ यापंैकी काहीही 
नव्हते. पाश्चात्यानंी कहदुस्थानात आिलेले युद्धतंत्र येथील चशपायानंा अगदी नवखे होते. पाश्चात्याचं्या 
चशस्तबद्ध अशा या नव्या तंत्रात आपल्याकडील काय काय िपखलपिे बसवता येईल, त्यासाठी अिूकपिे 
कशी पावले टाकावीत व जय कसा चमळवावा याबाबतिे चनियय घेताना िकू करून िालत नसे. त्यासाठी 
हवी असिारी धीमी नेतृत्वशक्ती, सामजंस्य व समन्वय चनमाि करण्यािी हातोटी, लायक व्यक्तींिी चनवड 
करण्यातले कौशल्य हे अलौचकक गुि या मािसाजवळ होते. युद्धभमूीवर सहजपिे हलचवता येतील अशा 
तोफा व तुफकदारािें चशस्तबद्ध पायदळ हे नव्या युद्धतंत्रात जय चमळचवण्यास उपयुक्त ठरतात, यािी जाि 
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त्याला केव्हाि आली होती. त्यामुळे वरील दोन्ही गोष्टींिा भरपूर पुरवठा असावा यावर त्यािे फार लक्ष 
असे; व या गोष्टींिा यशस्वी वापर परंपरागत ‘मुगचलया स्वारा’ंत चकती प्रमािात करायिा याबाबतिा त्यािा 
अभ्यासही िागंला होता. लष्ट्करी मोचहमेतील त्यािी ही हुषारी अंगभतू असल्यािाि हा पुरावा. महादजी 
कशदे याच्यापूवी कहदुस्थानातील एकाही सत्ताधाऱ्याने इतके पाश्चात्य लष्ट्करी तज्ज्ञ नेमून आपल्या चशपायानंा 
आधुचनक युद्धतंत्रातले चशक्षि चदलेले नव्हते. 
 

त्यािी सवांत मोठी उिीव म्हिजे तो चनष्ट्िात शासनतज्ज्ञ नव्हता. मुलकी कारभारासाठी लायक 
व्यक्तींिी चनवड करिे, आपल्या धोरिािंी त्यानंा कल्पना देऊन त्यानुसार ते काम करतात की नाही यावर 
लक्ष ठेविे, हे अकबरािे लक्षिीय गुि. नजफ नेमका यातंि उिा पडला. त्याच्या हातात दोन वषपेयंत 
संपूिय अचधकार होते; बादशहाच्या दरबारात त्यािा शब्द अखेरिा होता. पि या काळात ककवा त्याआधी 
आपल्या जहाचगरीच्या मुलुखात कारभार पहात असतानाही महसुलाबाबत काहीि धड व्यवस्था नव्हती. 
सरकारात जमा होिाऱ्या महसुलाच्या रकमेत लक्षिीय भर पडली नाही वा त्यासाठी लागिाऱ्या खिात 
काटकसरही झाली नाही. १७८० सालात कहदुस्थानच्या वरच्या भागात जो फार मोठा दुष्ट्काळ पडला तेि 
नजफच्या या बाबतीतल्या अपयशािे कारि असे मात्र म्हिता येिार नाही. खंडिीिी रकम व युद्धातील 
लूट यामुळे त्याला अमाप प्राप्ती होऊनही कजयबाजारीपिाने त्यािी सारी हयात आर्मथक चवविंनेत गेली. 
पैशाअभावी त्यािी प्रत्येक योजना अडून पडे. खरे कारि एकि. मुलकी यंत्रिा राबचवण्यािे कौशल्य 
त्याच्यापाशी नव्हते. महसूल जमा करिे व तत्सदृश कामे त्याने सवयस्वी आपल्या कचश्मरी राह्मि 
चदवािावंर सोपचवली होती. त्याचं्याबाबत असे बोलले जाई की महसुलािे चहशबे चठशबे ठेविारे हे चदवाि, 
क्षुद्रवृत्ती व पैसा खािे या बाबतीत आपल्या प्रातंातील मुसलमान अचधकाऱ्यािंी छोटी आवृत्ती होते. 
 

आळस आचि भीरुता या अवगुिामुंळे त्याच्या कतृयत्वात जे दोष चशरले, तेि चवघातक ठरले. 
जेथील प्रजा, बादशहाशी एकचनष्ठ होती ते प्रातं त्याने आपल्या हाताखालील अचधकाऱ्यावंर सोपचवले. 
प्रत्येकजि आपापल्या प्रातंात सुभेदार झाला; त्याचं्या या अचधकाराला शाही सते्तिी मंजुरी नव्हती. 
नाममात्र राजसत्ता; व्यवहारात जवळ जवळ स्वतंत्रता. अशा या सत्ताधारी सुभेदाराखंालोखाल प्रस्थ होते ते 
मुगल, अफघाि व बलुिी या जमातीतील गटािें म्होरके यािें. नजफने त्यानंाही थोडाफार जमीनजुमला 
चदला. त्यािा पचरिाम असा झाला की छोटी ककवा मोठी जहाचगरी असिारे असंख्य सरंजामदार तयार 
झाले. त्याचं्यावर जरब ठेविे हे येरागबाळािे काम नव्हते. हे नवीन सरंजामदार जमीन महसुलातील मोठा 
वाटा घशात टाकीत, त्यामुळे त्यातून खुद्द बादशहा व सत्तासंरक्षक शाहीसेना याचं्या वाट्याला फारि थोडे 
उरू लागले. सरंजामशाहीिा हा नवा वारसा नजफखानकृपेने अवतरला खरा, पि त्यािा पुढे महादजीला 
अतोनात त्रास झाला. चदल्ली शासनातील चढलेपिा सुयचंत्रत करण्यास त्याला आिखी िार वष ेलागली. या 
कालहरिाने कहदुस्थानच्या भचवतव्यात लक्षिीय बदल घडवनू आिला. 
 

चवजयाच्या अचंतम क्षिी तो धंुद होत नसे. प्रचतपक्षाबाबत त्यािे धोरि नेमस्तपिािे असे. 
सवयसाधारि जनतेबाबत त्याला मािुसकीिा गचहवर होता व येथील राजकारिातील वस्तुस्स्थतीिी त्याला 
अिूक जाि होती. या सवय गुिामुंळे तो एक राजकारि-चनपिु मुत्सद्दी होता हे इचतहासकारानंा मान्य 
कराविे लागेल. केवळ लहरीपिा, चतटकारा वा चिरड म्हिून तो कधी उतावळेपिे वागला नाही, आचि 
त्याने आपले मनोधैयय कधी खिू चदले नाही. आवाक्यापेक्षा मोठा घास घेण्यािाही कधी प्रयत्न केला नाही. 
शवेटी जनसामान्यािंा जन्मजात नेता ही त्यािी महती. शातंता प्रस्थाचपत करण्याच्या बाबतीत त्यािी 
कामचगरी म्हिावी तशी प्रभावी नसली, तरी युद्धकाळात अचतशय कतयबगार व नावाजलेल्या सेनाचधकाऱ्यानंा 
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चवश्वासात घेऊन आपल्या चनयोचजत मोचहमेत त्यानंा काम करायला लावण्यािी श्रेष्ठ कला त्याला अवगत 
होती. कारकीदीतील त्यािी शवेटिी वषें त्याच्या कतृयत्वाला उजळा देिारी ठरली; त्या काळात 
राजधानीतील प्रजेला शातंता व समदृ्धी लाभली. त्याच्या अकाली मतृ्यनेू तत्कालीन प्रजेला खरेखुरे दुःख 
झाले, जबरदस्त वैफल्य आले, चनराशा पसरली, यािे कारि तरी दुसरे काय? 

 
 

— 
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प्रकरि ३२ वे 
 

शर्फी आणि अफ्राणसआब याचंी कारकीदद १७८२–८४ 
 
१. नजर्फिानच्या मृत्यनंूतर बादशहाची असहाय स्स्थती 
 

नजफखानच्या मतृ्यनेू दरबारात, सैन्यात, व चदल्लीच्या प्रजेतही चवलक्षि गोंधळ चनमाि झाला. 
कुठूनही आशिेा बारीकसाही चकरि लुकलुकत नव्हता. भचवष्ट्यकाळाबद्दल सवांच्याि मनात भीतीिे 
िमत्काचरक सावट पसरले होते. नजफखानच्या आधी नजीबउद्दौलाने आपल्या कतृयत्वाच्या जोरावर 
शासनािी व राज्यािी धुरा समथयपिे पेलली, तशीि महान् कामचगरी नजफच्या नावावर जमा होती. 
नजफखाननंतर त्या तोलामोलािा मािसू नजरेच्या टप्प्यात नव्हता. साम्राज्यािा परंपरागत वझीर हा 
िैनी, ऐषारामात रहािारा पोकळ मािसू; वरवर चम्ास बोलण्यािी कला त्याला अंगभतू असली तरी त्यात 
काही दम नाही, हे ऐकिारा समजून असे. शाहीसते्तच्या कृपाछत्रात वावरिारा जयपूरिा माडंचलक कहदू 
राजा हा मानकसग व चमझाराजा जयकसग यािंा वशंज; हा बेतासबात ताकदीिा पोरसवदा तरुि. चवचवध 
भोगचवलासातं दंग होऊन रातं्रचदवस जनानखान्यात रहािे एवढेि त्यािे कतृयत्व. रोचहल्यािंी चपछेहाट 
होऊन त्यािंी हड्डी अशी काही नरम झालेली, की त्याचं्यातूंन नवा नेता उदयास येिे सवयथैव अशक्य होते. 
जाट राजघराण्यािी अवस्था तर आिखीि दयनीय होती. 
 

अशा पचरस्स्थतीत जनतेला आशा होती ती नजफखाननंतर त्याच्या हाताखाली तयार झालेल्या 
सेनाचधकाऱ्यािंी. अनेक प्रकारच्या मोचहमातं त्याच्या ममत्वािी पाखर लाभलेले, व चवचवध प्रातंातं त्याच्याि 
चशफारशीवरून प्रमुख अचधकारी म्हिनू काम केलेले, असे िार नाव घेण्यासारखे अचधकारी होते. 
अफ्राचसआबखान आचि नजफ कूलीखान (हे त्यािे दोन गुलाम होते), चमझा शफीखान (त्याच्या पुतण्यािा 
मुलगा) व मुहमद बेग हमदानी (मुगचलयािंा प्रमुख) या िौघातं सते्तसाठी अडीि वष ेरि माजून राचहले. ही 
अडीि वष ेम्हिजे रक्तपातािाि इचतहास. चमझा नजफच्या मतृ्यनंूतर या रिकंदनामुळेि वैतागनू जाऊन 
बादशहाने महादजी कशदे याला नायब वझीर व मीरबक्षी केले (एचप्रल १७८२ –नोव्हेंबर, १७८४). 
 

अन्य चतघािें कतृयत्व चफके पाडून, त्याचं्यावर आपली हुकमत बसवनू, आपले श्रेष्ठत्व चनरपवाद 
चसद्ध करण्यािी ताकद, िौघापंकैी एकातही नव्हती. हे सरंजामशाही कलह टळावते म्हिून गोसावी 
कहमतबहादूर याने बादशहास फार मोलािा सल्ला चदला. बादशहाने स्वतःि मीरबक्षीपदािी सूते्र हातात 
घेऊन आपल्या सैन्यािे नेतृत्व करावे, व सैन्याच्या साहाय्याने गेलेला मुलूख परत चमळवावा, स्वतः 
बादशहाि जातीने पुढे होता, तर हाताखालील अचधकाऱ्याचं्या सत्ताचपपासेला आळा बसला असता, 
बंडखोर नमले असते, महसूल न देिारे िपापले असते, व हे सवय शस्त्र न उपसता घडून आले असते. 
पि...दुसऱ्या शहाअलमला आपल्या पूवयजािंी धाडशी छाती नव्हती, आपल्या गोतावळ्यातल्या 
स्तुचतपाठकािंा सल्ला त्याला फार मोलािा वाटला. राजप्रासादातले चबनधोक जीवन, चवलासी ऐषाराम 
सोडून लढायािंी धकाधकी याला कशी मानवावी? (इरत, भाग २, ३२–३३). यामुळे नजफखानानंतर 
त्याच्या जागी नायब वझीर व मीरबक्षी म्हिून कोिास नेमाव ेहा प्रश्न अनुत्तचरति राचहला. 
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२. नजर्फिानाचे चार साहाय्यक अणधकारी : त्याचें स्वभावणवशेष  
[स्वभावणवशेष : अफ्राणसयाब : वाण्यािा मुलगा, चशपाईगडी नव्हे (जी डब्ल्य ू: भाग ५, क्रमाकं २५) गुलाम होता (इब्रत : भाग २, ८७, ३४) भडक 
स्वभाव : (इब्रत : ३६, ७८, ६९, ३४); नजफच्या मुलीला मागिी घालतो (गुलामअली २११) इब्रत : ४१, ८८. शर्फी : मुन्नालाल : २५६, २७३, २७६; 
बीएम २५०२१ पृ. ११३; गुलामअली : १६१ (स्वभाव). 
नजर्फकूली : मुन्नालाल, २५५, गुलाम अली : १५७, २०९, इब्रत : ४३. 
मुहमदबेग : मुन्नालाल : २७१, ७३, ७४; इब्रत : एएसबी हस्तचलचखत भाग २, १४५; 
झैन-उल-अबीदीन : मुन्नालाल २४२, गुलामअली : १७५] 
 

अफ्राचसयाबखान हा मूळिा कहदू. एका वाण्यािा मुलगा. अनाथ अवस्थेत चमझाच्या दृचष्टपथात 
आला. चमझा नजफने त्याला मुसलमान धमािी दीक्षा चदली. त्यािा तो आवडता गुलाम. तो फक्त 
नजफखानिे नाव लावत नसे, एरवी त्यािा दत्तकपुत्र म्हिूनि ओळखला जाई. नजफिी लष्ट्करी ताकद, 
हाताखालच्या मािसावंर जरब ठेवण्यािे कौशल्य, व स्वतः कष्ट सोसून काम करण्यािी चजद्द, यापंकैी 
एकही गुि अफ्राचसयाबजवळ नव्हता. लढवय्यामध्ये एक जन्मजात धाडस असते तेही त्याच्यापाशी 
अभावानेि होते, त्यामुळे सैन्यािा चवश्वास संपादिे त्याला जमले नाही. मुघचलया सैन्यातले अचधकारी एका 
गुलामािे हुकूम मानायला राजी नव्हते. तो भारतीय मुसलमान आचि काफराच्या रक्तािा, म्हिनू 
कहदुस्थानाबाहेरिे मुसलमान त्याला हीन लेखीत. अफ्राचसयाबिे वजन पडावे, अशी त्याच्याकडील एक 
जमेिी बाजू म्हिजे त्याच्यापाशी असलेली चमझा नजफखानिी सपंत्ती. चमझा नजफ ऐषारामीिे जीवन जग ू
लागल्यानंतर त्यािा कारभार पहात असताना अफ्राचसयाबने त्यािी बरीि संपत्ती चगळंकृत केलेली होती. 
त्याचशवाय आिखी एक महत्त्वािी बाब म्हिजे मतृ्युशय्येवर असिाऱ्या चमझा नजफने आपल्यानंतर आपल्या 
जागी अफ्राचसयाबिीि चनवड व्हावी अशी बादशहाजवळ त्यािी चशफारस केली होती. त्याचशवाय 
नजफनंतर त्याच्या सैन्यािा व जहाचगरीिाही तोि मुख्य होिार होता. खचदजा सुलतान बेगम ही 
नजफखानिी बहीि; त्यामुळे चतलाही सगळे मान देत. नजफखानच्या मृत्युनंतर अफ्राचसयाबला त्याच्या या 
बचहिीिे कृपाछत्र काही चदवस लाभले. नंतर काही चदवसानंी तो चतच्याशी फटकून वागू लागला. त्यािा 
पचरिाम असा झाला की, बाहेरिे कोिीि त्याला चविारीना. त्याला जो नवा हुद्दा चमळाला, व सत्ता हाती 
आली त्यामुळे तो चवलक्षि उन्मत्त झाला; तो कोिालाही कठोरपिे व टाकून बोले, बेफामपिे वागे, त्याच्या 
बाजूिी सगळी मािसे त्याच्याचवरुद्ध गेली, व या आपल्या गुिानंी त्याने आपला अधःपात अपेके्षपेक्षा लवकर 
घडवनू आिला. 
 

चमझा नजफच्या हाताखालिा क्रमाकं दोनिा त्यािा आवडता म्हिजे नजफ कूलीखान. हा स्वतः 
इरािी, नजफखानिा गुलाम, व नंतर त्याच्या सैन्यात अचधकारी. आपल्या धन्याचवषयीिी कृतज्ञता म्हिून 
त्याने आपले नाव नजफ कूलीखान असे ठेवचवले. पि हा मािसू नेहमी अफूसारखे मादक पदाथय, मचदरा व 
मचदराक्षी यातंि दंग असे. अधूनमधून तडफ व बेगुमानपिाने हल्ला करण्यािी सिक त्याला येई, तेवढाि 
काय तो त्याच्या आळशीपिाला तडा. परंतु सेनाचधकाऱ्याला लागिारे गुि व दूरगामी योजना आखण्यािे 
शहािपि त्याच्याजवळ नव्हते. राजकारिातले डावपेि व कारस्थाने यात तो अगदीि बालबुद्धी होता, 
त्यामुळे तो कावबेाज व धूतय मािसाच्या हातातील बाहुले बनून राचहला. 
 

चमझा नजफच्या पुतण्यािा मुलगा चमझा महमदशफी हाि त्यािा स्वाभाचवक वारस होऊ शकला 
असता. मूळिाि तो इरािच्या शाही रक्तािा. इरािीपक्षािे सगळे त्यालाि मान देत. नशीब असे की 
नजफखानच्या अमदानीत त्याच्या वाट्याला आल्या होत्या त्या दुय्यम प्रतीच्या जागा (अपवाद फक्त अगदी 
अलीकडील शीख मोहीम), त्यािे कारि तो अगदीि पोरसवदा तरुि होता. त्यामुळे काकािा मतृ्यू झाला 
तेव्हा त्याच्याजवळ साहचजकपिे त्यािे स्वतःिे सैन्य ककवा मीरबक्षीपदाला लागिारी पात्रता नव्हती. त्यािे 
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िाचरत्र्य शुद्ध व संशयातीत होते. कपटकारस्थाने आचि हािामाऱ्याचं्या त्या राजकारिी दुचनयेत सरळ, 
सुस्वभावी मािसाला जागा नव्हती. सत्तास्थानावर तो फार थोडा होता. त्या काळातील त्याच्या सवय योजना 
बारगळल्या, आपल्या चवरोधकाशंी वागताना त्याच्या हातून घोडिकुा झाल्या. ढोंगी, मतलबी, कपटी व 
कावबेाजािंी दुचनया त्याला समजिारी व मानविारी नव्हती. तेथील लाडं्यालबाड्यािंी कधीकधी त्याला 
इतकी घृिा येई की तो चवलक्षि सतंापे व माथे भडकल्यावर काहीही बोले. त्यामुळे त्याला आपले बरेि 
चमत्र व पाठीराखे गमवाव ेलागले. झैन-उल-अबीचदन हा चवशषे माहीत नसलेला त्यािा थोरला भाऊ. याने 
मात्र ह्या लािलुिपतीच्या व गुन्हेगारीच्या रंगमंिावर उत्तम भचूमका वठवनू दाखचवली. 
 

चमझा नजफच्या मजीतला, त्याच्या सैन्यातील सवांत नतद्रष्ट, हलकट, चवश्वासघातकी असा 
कोिी अचधकारी असेल तर तो मुहमद बेग हमदानी. अफघािािें चवश्वासघात व क्रौयय हे चपढीजाद अवगुि, 
तुकी चशपायािी भाडोत्री चशपाईचगरी, हे सवय गुिावगुि हमदानीजवळ भरपूर प्रमािावर होते. मुगचलया 
सरदार हे कहदुस्थानात अनेक वष े स्थाचयक झालेले होते व त्याचं्या प्रत्येकाजवळ चशपायाचं्या छोट्या 
छोट्या टोळ्या असत. सवांत जास्त पैसा जो मोजील त्याच्या बाजूने हे भाडोत्री चशपाई लढत असत. 
हमदानी हा कहदुस्थानाबाहेरिा तर होताि, त्याचशवाय सेनाचधकारी म्हिून त्यािे नाव होते; तो चनश्चयी 
स्वभावािा, राजकारिातील डावपेि व चहकमती भाषा यातं सरावलेला. त्यामुळे वरील सारखे सवय पोटाथी 
सैचनक त्याच्याकडे येत. त्यािा पतुण्या इस्माइल बेग हा सुद्धा त्याच्या वळेिा नािावलेला सेनाचधकारी. 
पि नजफखानच्या मजीतली मािसे ककवा खुद्द त्यािी चशयापंथी बहीि यापैकी कोिीही हमदानी वा त्यािा 
पुतण्या यािंा पाठपुरावा केला नाही. केवळ भाडोत्री आचि एखाद्या गटािे म्होरकेपि करण्यास सवयथैव 
अपात्र अशाि दृष्टीने ह्या दोघानंा कायमिे दूर ठेवण्यात आले. 
 
३. बादशहाचे धोरि : १७८२ ते १७८४ या दरम्यानच्या घडामोडींचा धावता परामशद 
 

या नंतरच्या दोन अडीि वषांिा इचतहास, म्हिजे वरील िार सेनाचधकाऱ्याचं्या गरजेनुसार 
चमळतेजुळते घेण्याच्या, तसे प्रयत्न हािून पाडण्याच्या व पनु्हा नव्याने तसेि करण्याच्या कारवायािंा 
इचतहास होय. याति अयोध्येिा सेनाचधकारी लताफत अचलखान या कावबेाज व स्वाथी मािसािी लुडबूड, 
बादशहािे भेकड व धूतय असे राजकारिातले अंतगयत डावपेि, अटकेतून सुटल्याबरोबर दरबारात पुन्हा 
अचधकार चमळचवण्याच्या लालिीने अबदुल अहदने सुरू केलेली कारस्थाने, या सगळ्यािाि पचरिाम 
वरील िौघाचं्या परस्परचवरुद्ध कारवायात होता. शवेटी याि घातक उद्योगातून या िौघािंी ताकद 
चनकालात चनघाली. लताफत अली खान, चमझा मुहमद शफी व अफ्राचसयाबखान खान ह्या चतघािें खून 
पडले. अबदुल अहदला हयातभर कैदखान्यात चपिाव ेलागले; मुहमदबेग सत्ताहीन झाला, आचि १७८४ 
च्या अखेरी या राजकीय रंगमंिावर एकही पात्र चशल्लक राचहले नाही. रंगमंि आसुसला होता तो 
महादजीला सवोच्च अचधकार चमळालेले पहाण्यासाठी. 
 

गेली चकत्येक वष ेबादशहाच्या नाकतेपिाने केवळ नावापुरतीि सत्ता त्याच्याजवळ होती. त्याला 
आस्था काय तर ती फक्त पशैािी- चनयचमत व पुरेशा पैशाच्या पुरवठ्ािी. पि साम्राज्यािा बरािसा मुलूख 
पचडक अवस्थेत व परस्वाधीन असलेला. मांडचलक व जमीनदार खंडिी देण्यािी हेतुपुरस्सर टाळाटाळ 
करीत. या पचरस्स्थतीत दरमहा लागिारी रकम त्याला चमळिे दुरापास्त होती. त्यािवळेी नजफखानने 
बादशहािी म्हिनू खूप मोठी सेना उभी केली. खुद्द नजफच्या हयातीत चशपायानंा वळेेवर पगार चमळत 
नसत. त्याच्या मृत्यूनंतर तर त्यांिे पगार खूपि थकले. तीन वष े अवषयि होते. या यातनात भर म्हिून 
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उपासमार सोसिारे चशपाई बंड करून उठत व आपल्या वचरष्ठ अचधकाऱ्यानंा अपमानास्पद भाषा वापरून 
दमदाटी करीत. 
 

तेव्हा नजफखानिे जागी त्याच्या जागेवर येऊ इस्च्छिाऱ्या व्यक्तीने आपि सागं ू चततका पैसा 
देण्यास तयार असले पाचहजे असे बादशहाने ठरचवले. अफ्राचसयाबने आपि पाि लाख देण्यास तयार 
आहोत म्हिून विन चदल्यावर नजफखानच्या जागी त्यािी नेमिूक पकी झाली. पि नंतर बोलल्याप्रमािे 
पाि लाखािें विन पुरे करण्यािी वळे आली तेव्हा खरा प्रसंग उद भवला. नजफखानने जी स्थावर जंगम 
मालमत्ता व रोकड जमा केली होती, त्याबाबत अफ्राचसयाबखान, खचदजा सुलतान (चजने पुढे शफीला 
पाकठबा चदला) व बादशहा याचं्यात तंटा उद भवला. मतृ मीरबक्षीच्या धनदौलतीला बेवारशी मालमते्तिा 
कायदा लावण्यािे धाडस बादशहाला झाले नाही. म्हिून मीरबक्षीच्या जागेवर नव्याने येईल त्याने 
त्याच्याकडील सवय सरकारी जचमनी व खूप मोठी रकम द्यायला हवी असे बादशहाने साचंगतले. अफ्राचसयाब 
हा चमझाच्या कृपेच्या उबेत वाढलेला व त्याच्या दत्तक मुलासारखा. नजफखानच्या पशैाच्या व अन्य स्थावर 
मालमते्तिा चहशबेचठशबे तोि ठेवीत असे; पि तो चहशबे ठेवतो म्हिजे काय करतो हे मात्र त्याला कोिीही 
चविारले नव्हते. मोचहमा व दरबारातले कामकाज याति वळे जात असल्याने आपल्या चमळकतीच्या 
चहशबेात लक्ष घालायला नजफला वळेि होत नसे. पसैा लागला की तो अफ्राचसयाबकडून घेत असे. 
चशल्लक चकती, यािा चहशबे कधीि मागत नसे. त्याच्या मृत्यूनंतर अफ्राचसयाबने त्यािी तीस लाख रुपये 
चकमतीिी सवय धनदौलत लाटली; चशवाय हत्ती घोडे वगैरे होतेि. 
 

मृत मीरबक्षीच्या मागे त्याच्या दोन अल्पवयीन कन्या होत्या, पि वचडलार्मजत संपत्तीपैकी त्यानंा 
काहीही देण्यािे अफ्राचसयाबने साफसाफ नाकारले. या मुली नजफखानच्या चदल्लीतील हवलेीत राहात. 
नजफिी बहीि खचदजा सुलतान ही घरिा सवय कारभार पाही. त्यािी वैयस्क्तक मालमत्ता, रोकड पैसा, 
चहरे मािके, जुना सेवक वगय व हवलेीच्या रक्षिासाठी असलेला तोफखाना या सवांवर चतिी देखरेख असे. 
पि चतिा जो दरारा व विक असे, यािे प्रमुख कारि म्हिजे नजफखानसारख्या श्रेष्ठ सेनानीिी ती 
जवळच्या नात्यातील रक्तािी बहीि. म्हिूनि बादशहापासून सवयसाधारि नागचरकापयंत प्रत्येक जि 
चतला मानीत असे. नजफच्या मतृ्यनंूतर चतने ठरवले होते ते असे : नजफखानिी मोठी मुलगी (त्या वळेी 
अकरा वषांिी) शफीला द्यावयािी म्हिजे नजफिे सवय पाठीराखे व अनुयायी शफीला पाकठबा देतील, शफी 
मीरबक्षीपदावर बसेल व चदल्ली दरबारातील सवय सूते्र आपल्याला पडद्याआडून हलचवता येतील. 
 

नजफखानच्या हाताखाली जहाचगऱ्यािंा खूप मोठा प्रदेश व अन्य प्रातं होते. शाही अचधकारी म्हिनू 
नजफ त्यािंी व्यवस्था पाही. त्याच्या मरिसमयी त्याने चठकचठकािी नेमलेले अचधकारी त्याच्यावतीने काम 
पहात होते ते असे : अंतवेदीतील मध्यभाग (अचलगढ व जलेश्वर चजल्हे) अफ्राचसयाबखानाकडे; सहरिपूर 
वरील नाममात्र अचधकारासह, यमुनानदीवरील कनाळ चजल्हा, चमझा मुहमद शफीकडे; केनाद हा मध्य 
धरून शखेावती ते मेवात हा भाग नजफ कुलीखानकडे व जाटाकंडून घेतलेला मुलूख धरून आग्रा–
धौलपूर भाग मुहमदबेग हमदानीकडे. या िार चठकािी िार स्वतंत्र जहाचगऱ्या चनमाि होण्यािा धोका 
चदसत होता. चमझानजफिे अखेरिे चिकट दुखिे, त्यापाठोपाठ त्यािी सत्ता बळकावण्यासाठी िाललेली 
भाडंिे व गोंधळ यामुळे चदल्लीदरबार जवळजवळ वषयभर (१७८२) गतप्राि झाल्यासारखा होता. प्रत्येक 
स्थाचनक जमीनदार व सैन्यातील छोटासा अचधकार असलेला वतनदारही शजेाऱ्यािा प्रदेश बळकावी व 
कायदा आचि अचधकार धाब्यावर बसवनू आपल्या मुलुखात भर घालीत असे. भरतपूरच्या राजासारखे 
पराभतू झालेले बंडखोर, चकल्ल्यािा आसरा सोडून बाहेर पडले व अगदी आग्रा तटबदंीपयंत मजल मारून 
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आपला गेलेला मुलूख परत चमळचवण्याच्या मागे लागले. शीख व नजीबउद्दौलाच्या घराण्यातील जे 
थोडेफार होते ते सुद्धा पूवीपेक्षा चधटाई करू लागले होते. 
 

स्थाचनक जमीनदार व लष्ट्करातील अचधकारी यानंी जो मुलूख बळकावनू घशाखाली घातला होता 
तो त्याचं्याकडून काढून घेऊन परत बादशहािे ताब्यात येिे, त्या त्या चठकािी महसूल वसुलीसाठी त्यािे 
अचधकारी नेमले जािे व त्याचं्यामाफय त महसूल जमा करविे, हे महत्त्वािे होते. तसे झाले नसते तर 
बादशहा, त्याच्या शासनातील सेवकवगय व सैचनक या सगळ्यािंीि उपासमार अटळ होती. हे सवय 
शहाअलमच्या ताकदीबाहेरिे होते. नजफच्या मतृ्यूनंतर त्याच्या जागी एकामागोमाग एक आलेल्या नायब 
वचजरानंी हे प्रातं परत चमळवायिा प्रयत्न केला नव्हता असे नव्हे, पि त्यातून फक्त भाडंितंटे उद्भवले व 
शाहीसते्तिा चदमाख उतरला. शवेटी या असंख्य बंडखोराचंवरुद्ध शस्त्र उपसून त्यानंा बादशहािे अचधकार व 
सत्ता मान्य करावयास लावली ती महादजी कशदे या अचतशय समथय शासकानेि. आचि तेही अशा अवस्थेत, 
की त्याच्या वियस्वाला व इभ्रतीला अत्यंत धोकादायक व घिाघाती ठरावे असे आव्हान देण्यात आले होते 
तेव्हा म्हिजे १७८७–१७८८ मध्ये. 
 
४. अफ्राणसयाबची मीरबक्षीपदावर नेमिूक, त्याच्या अडचिी व अवहेलना 
 

चमझानजफच्या मतृ्यनंूतरिा तीन चदवसािंा दुखवटा संपला (९ एचप्रल १७८२) त्यानंतर बादशहाने 
नजफच्या हाताखालील सवय सेनाचधकाऱ्यानंा बोलावून घेतले. त्यानंा चदवाि-ई-आमच्या अलीकडील 
दालनात बैठक घ्यायला सागंून आपापसातील चविारचवचनमयानंतर नवा नेता चनवडायला साचंगतले. या 
सेनाचधकाऱ्यात एकमत होईना. अफ्राचसयाब हा कहदुस्थानात जन्माला आलेला व त्यातून गुलाम. त्यािे 
हुकूम मानायला मुघचलया सेनाचधकारी तयार नव्हते. त्यानंतर बादशहा, चमझा नजफच्या बचहिीला 
शोकसमािारासाठी म्हिून भेटला. त्यावळेी चमझानजफच्या जागी कोिाला नेमावे, याबाबत त्याने चतलाि 
चनियय घेण्यास साचंगतले. चतने अफ्राचसयाबिे नाव सुिवले. त्याला मुखत्यार करण्यात आले. अश्रफ–
उद–दौला हा चकताब देण्यात येऊन सैन्याच्या सवोच्च प्रमुखपदावर (म्हिजे मीरबक्षी, अमीर–उल–्
उमराव) त्यािीि नेमिकू झाली. राज्ययंत्रिेतील सवांत महत्त्वािी व श्रेष्ठ अशी जागा तीि असल्याने 
त्यासाठी पाि लाख रुपये व बादशहाच्या खाजगी खिासाठी दरमहा एक लाख वीस हजार रुपये देण्यािे 
आश्वासन त्याने चदले होते. अनेक प्रकारे धडपड करून त्याने कसेतरी १ लाख ८७ हजार उभे केले व चद. 
११ एचप्रलला ते बादशहाकडे पोहोिते केले. त्यानंतरि त्याला वरील अचधकारपदावर नेमण्यात आले. 
[डीसी. गुलामअली खंड ३, १५२–१५४; मुन्नालाल २३७–२४३; इरत : भाग २, ३२–३६; 
 
अफ्राचसयाबच्या अडििी–डीवाय : भाग १, लेखाकं : ८४, ७१; पातशहाजादा जहटदर शहा : हेस्स्टंगिे ‘स्टेट ऑफ इंचडया’ पचरचशष्ट.] 
 

पि ही केवळ त्याच्या भावी संकटपरंपरेिी कुठे सुरवात होती. उद्यासाठी हमखास पशैािा पुरवठा 
करायिा तर बंडखोराकंडून बादशहािा मुलूख परत घेिे व त्यानंा जरब बसविे भाग होते. चमझा नजफच्या 
आजारािा फायदा रिचजतकसग जाटाने घेतला होता. त्याच्या वचडलाचं्या वळेिा त्याच्या हातातून गेलेला 
मुलूख परत चमळचवण्यासाठी तो धडपडत होता. त्यासाठी सबंध आग्राप्रातंात धुमाकूळ घालता यावा म्हिनू 
त्याने आपल्या सैन्याला चठकचठकािी पाठचवले होते. त्या चठकािी बादशहाच्यावतीने महमद बेग हमदानी 
हा सुभेदार होता. जाटाचं्या अचत िपळ घोडदळापुढे त्याने हात टेकले व चदल्लीहून लष्ट्करी कुमक 
मागचवली. आपल्या मदतीसाठी नव्या मीरबक्षीने बादशहा समवते स्वतः याव े असे त्याने चवनचवले. तसे 
करायिे म्हिजे प्रिंड खिय ताबडतोब करावा लागिार होता. पि शाही फौजामंधील चशपायानंा पगार 
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चमळाला नव्हता. ते चदल्लीत पोट भरत होते ते उधार उसनवारीवर. लाबं मोचहमेवर चनघायिे म्हिजे 
जीचवतािी हमी कशी देिार? ‘नाही देहािा भरवसा’ अशा अवस्थेत उधार कोि देिार? म्हिजे मागे 
रहािाऱ्या कंुटुबीयािंी काही मचहन्यािंी तरी सोय करिे भाग होते. बराि काळ काही काम नसल्याने 
दुलय चक्षत घोडदळ व तोफखाना यानंा पनु्हा सुसज्ज करिे हीदेखील थोड्याथोडक्या खिािी बाब नव्हती. 
याचशवाय बादशहा स्वतः चनघिार, तेव्हा त्यािा खासा नोकरवगय, लवाजमा, तंबू डेरे, शाही शाचमयाने हा 
खिय काही थोडाथोडका नव्हता. 
 

ही एवढी प्रिंड रकम उभी करिे हे अफ्राचसयाबला कचठि होते. ऐनवळेी असहाय तलखी व 
बादशहाला नुकताि येऊन गेलेला बुखार ही त्याला िागंली चनचमते्त चमळाली. अशा अवस्थेत स्वतः 
बादशहाने येिे बरे नव्हे म्हिनू राजपुत्र जवानबख्त याने या मोचहमेत पुढाकार घ्यावा, असा बादशहाकडून 
त्याने हूकूम चमळवला. मोचहमेवर चनघण्यापूवी राजपुत्राला दरबारात शुभेच्छापूवयक चनरोप देण्यात आला 
(अंदाजे १५ मे) राजपुत्र चदल्लीबाहेर चनघाला व सैन्यािी वाट पहात चदल्लीबाहेर तंबू टाकून बसला. 
जवळजवळ मचहना गेला, सैन्य आले नाही वा येईल अशी चिन्हेही चदसत नव्हती. त्यासाठी लागिारा पैसा 
अफ्राचसयाबजवळ नव्हताि. त्याच्या जवळिा रोखपैसा केव्हाि संपला होता. शवेटी चनवािीिा उपाय 
म्हिून त्याने चमझा नजफच्या बचहिीकडे शब्द टाकला. पि… भरवशाच्या चठकािीि त्याला सिसिीत 
िपराक बसली. काहीही देता येिार नाही म्हिनू हात झटकून ती मोकळी झाली. शवेटी मोचहमेसाठी 
पैशाअभावी सैन्य चनघू शकिार नाही हे बादशहाही समजून िुकला. त्याने शहराबाहेर तळ ठोकून 
बसलेल्या जवान् बख्तला बोलावनू घेतले. (१२ जून) 
 

मुखत्यार म्हिनू नजफखानच्या जागेवर आल्यानंतर पचहल्याि मचहन्यात त्याच्या इभ्रतीला न 
शोभिारा असा हा तडाखा बसल्याने त्यािी जनमानसातील प्रचतमा थोडी फार डागळलीि; बादशहाही 
त्याच्यावर नाराज झाला. त्याचशवाय अफ्राचसयाबने नेमकी एक नको ती िूक केली. नजफखानाच्या 
आचधपत्याखाली असलेल्या सवय सेनाचधकाऱ्यानंा त्याने चदल्लीस बोलावनू घेतले. त्याचं्याकडे त्याचं्या 
अचधकारानुसार जेवढे सैचनक हवते तेवढ्यािंीि नाव े हजेरी पत्रकात ठेवण्यािी परवानगी चमळेल असे 
त्यानंा सागंण्यात आले. तसेि त्याचं्याजवळ असिाऱ्या अचधकृत सैन्याच्या गरजेइतकाि मुलूख ठेवनू 
बाकीिा जादा सरकारात परत करावा असेही त्यानंा फमाचवण्यात आले. असे केल्याचशवाय बादशहाच्या 
खिासाठी लागिारा पसैा उभा करिे शक्य नव्हते. पि सवय सेनाचधकारी त्याच्यावर उलटले. या सवय 
चवरोधकानंी बेगम खलीदा सुलतान इला आपल्या बाजूला वळवनू घेतले व या नव्या मीरबक्षीचवरुद्ध दंड 
थोपटले. या पचरस्स्थतीमुळे अफ्राचसयाबला जी धावपळ करावी लागली चतिाि त्याला जबाबदारीच्या 
कामापेक्षा अचधक त्रास झाला. त्यािे चवरोधक चमझा मुहमद शफी-(नजफखानच्या पतुण्यािा मुलगा) कडे 
आपला भावी मीरबक्षी म्हिनू डोळे लावनू होते. त्यावळेी शफीिी नेमिूक कनाळ चजल्ह्यात झालेली होती. 
ही वाता समजताि चशखाशंी झटपट समझोता करून तो चदल्लीकडे यायला चनघाला. 
 
५. प्रणतस्पधी शर्फीणवरुद्ध अफ्राणसयाबचे डाव 
 

आपला दावदेार चदल्लीस येतो आहे हे ऐकून अफ्राचसयाब भाबंावनू गेला. चमझानजफिी बहीि ही 
त्यािी खरी पाठीराखीि; तीि त्याच्यावर उलटली; त्याला आता दुसऱ्या कुठे आधार शोधायला हवा होता. 
नजफच्या घराण्याशी असलेले सवय चहतसबंंध व लागेबाधें आपि तोडून टाकलेले आहेत असे त्याने जाहीर 
केले. यापुढे आपि फक्त सरकारिे मुखत्यार आहोत हे बादशहाने मान्य कराव े म्हिून त्याने त्याच्या 
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नाकदुऱ्या काढल्या; बादशहाला आिखी खूष करण्यासाठी त्याने राजधानीच्या चकल्ल्यावरील आपला 
ताबा सोडला. चकल्ल्याच्या संरक्षिासाठी असलेली नजफिी चशबंदी काढून घेतली (२९ जून) व तेथील 
प्रवशेद्ारािंा ताबा बादशहाच्या संरक्षिासाठी असलेल्या खास ‘लाल पलटिी’कडे चदला. अहमद 
अचलखानला त्यावर प्रमुख नेमले. शफी राजधानीवर िालून येतो यात खुद्द शहाअलम व बेगम खचदजा 
यािंा हात असावा असा रास्त संशय आल्याने त्याने स्वसंरक्षिासाठी जरूर अशी पावले ताबडतोब 
उिलली. मीरबक्षीसाठी असलेले सरकारी चनवासस्थान १६ जूनला सोडले. त्या चदवसापयंत तो त्या 
हवलेीत चमझानजफिी बहीि व त्यािे अन्य कुटंुबीय याचं्यासमवते रहात होता. चतथून चनघाल्यावर तो, 
पूवी अबदुल अहद रहात असे त्या हवलेीत रहायला गेला. अबदुल अहद, नजफखानच्या घराति कैदेत 
होता. अफ्राचसयाबने त्याच्या जुन्या घरात रहायला जाताना त्यालाही बरोबर नेले. बादशहाला पुन्हा प्रसन्न 
करून घेण्यािी ही प्राथचमक तयारी होती. अबदुल अहदवर बादशहािे अचवभाज्य पे्रम हे सवांनाि माहीत 
होते. त्यानंतरिी पायरी म्हिजे अबदुल अहदला पुन्हा बादशहाच्या उजव्या हातापाशी मुखत्यारपदावर 
बसचविे. [अफ्राचसयाब अडििीत आहे त्यािा फायदा घेऊन बादशहाने चकल्ल्यातील राजवाड्यावरून मीरबक्षीिी चशबंदी व तोपिी यानंा 
हाकलून चदले (२९ जून) व त्या चठकािी त्याने आपल्या ‘लाल पलटिी’तील चशपायािंी अहमद अचलखान याच्या हाताखाली चनयुक्ती केली. 

डीवाय : भाग १, लेखाकं ८४; डीसी.] अहदसारखा एक परमचमत्र राजदरबारी असिे अफ्राचसयाबच्या चहतािे ठरिार 
होते; तरी अशा प्रकारच्या राजकीय पनुरुत्थानालाही काही वळे लागिारि. काही करायला जाव ेतर त्या 
वाऱ्यावादळात आपि सामर्थययहीन आहोत हे अहदला माहीत होते; त्याने पनु्हा त्या जागेवर काम करण्यास 
नकार चदला. चदल्ली दरबारात प्रत्येक बाबतीत प्रिंड घोळ होता. चतजोरीत खिखिाट असून बादशहा व 
त्यािे कुटंुबीय उपासमार सोशीत होते. याबाबत चदल्ली दरबारातील मराठ्ािंा वकील चलचहतो, “लोकासं 
खायास खिास नाही. नजबखानिी खाजगत हुजूर चरसाल्यािे लोक फाकेंकशी कचरतात, घोडे, हत्ती 
उपाशी मरतात! चनत्यिे भक्षावयािे बेगमिे देखील बंद झाले! तीन चदवस बेगमेस देखील फाकंा जाला” 
[ओचरचजनल २५०२१, पृष्ठ ११२–११५; डीवाय, भाग १ लेखाकं ८४]. 
 

अशा प्रकारे अफ्राचसयाबखान आपली कारस्थाने रिण्यात दंग असताना शफी चदल्लीनजीक आला; 
शफीिी स्वतःिी अवस्थाही िमत्काचरक होती. तो सैन्यािा एक अचधकारी पि वरून कोिताही हुकूम न 
येताि तो आपली जागा सोडून आलेला; अनचधकृतपिे राजधानीत घुसण्यािा त्यािा प्रयत्न होता. 
नजफखानच्या सैन्यातील अचधकाऱ्यातं आपापसात लाथाळी िालू रहािे बादशहाला हविे होते. 
आपापसातं माथेफोड करून शक्ती क्षीि झाली म्हिजे वरिष्ट्मा रहािार होता तो ओघानेि बादशहािा. पि 
बादशहा हा मूलतः चभत्रा व कसलीि चवचशष्ट तत्त्वचनष्ठा नसलेला. त्याच्या या स्वभावदोषािा फायदा 
शफीला चमळाला. अशा बादशहाकडून मजीिा संदेश आल्यावर जोर येऊन शफीने चदल्लीत प्रवशे केला. तो 
खचदजाबेगमला भेटला. चतने त्याला मुलासारखे हृदयाशी धरले. नजफच्या मुलीशी त्यािी शादी करून 
द्यायिी, घरातले कतेपद त्याला द्यायिे, मृत नजफच्या सैन्यािे प्रमुखत्वही त्याच्याकडेि सोपवायिे व 
त्यािी नेमिूक मीरबक्षीपदावर करायिी अशी आश्वासनेही चतने त्याला चदली. 
 
६. प्रणतस्पधी सेनाणधकाऱ्याचं्या सेनाचें णदल्लीत जमाव : दंग्ऱयाचा धोका 
 

चद. १४ जुलै रोजी शफीिे शाही दरबारात औपिाचरक स्वागत करण्यात आले. [डीसी. गुलाम अली, खंड 

३, १५४–१५६; मुन्नालाल : २४४–२५३; इब्रत : भाग २, ३६–४३; डीवाय : भाग १, लेखाकं ७१.] मुख्त्यार पदावर नेमिूक करवनू 
घ्यायिी तर त्यासाठी बादशहा मागेल ती रकम त्याला द्यायला हवी. ती देण्यास शफी तयार नसल्याने एक 
मचहनाभर त्याला कोित्याि जागेवर नेमण्यात आले नाही. चमझानजफच्या सैन्यातील आिखी दोन 
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अचधकाऱ्यानंाही चदल्लीस पािारि करण्यात आले होते. त्यातंील एक मुहमद बेग हमदानी, हा शफीच्या 
पक्षािा. त्याने शफीच्या इशाऱ्यानुसार जाट राजाशी समझोता केला व तो अंतवेदीत मध्यभागी आला, तो 
गोसावी कहमतबहादूरच्या तेथील जहाचगरीत लुटालूट करण्यासाठी. गोसावी हा अफ्राचसयाबिा उजवा 
हात. आता धोका उत्पन्न झाला तो अफ्राचसयाबच्या अचलगढमधील जहाचगऱ्यानंाि. चतथेि हल्ला होण्यािी 
भीती उद्भवली. नजफकूलीखान व आिखी एक सेनाचधकारी. जयपूर सरहद्दीवरून तो चदल्लीकडे यायला 
चनघाला; वर वर त्यािा हेतू शफीशी हातचमळविी करायिा असला तरी अफ्राचसयाब त्याला मधेि गुरगाव 
येथे आडवा आला. (१७ जुलै) गोडगोड बोलून, चवनवण्या करून व समजूत घालून त्याने 
नजफकूलीखानला आपल्या बाजूला वळवनू घेतले व त्याच्यासह तो दुसऱ्या चदवशी चदल्लीत आला. 
परस्पराचंवरुद्ध समरास ठाकलेल्या गटािंी लष्ट्करी तयारी होती, ती अशी : अफ्राचसयाब नजफकूली व 
लताफत अली हे असहाय अबदुल अहद समवते एका बाजूला; तर शफी, खचदजाबेगम, चमझा नजफच्या 
नोकरीतील सवयजि व शफीच्या बाजूिा पि त्यावळेी चदल्लीत नसलेल्या मुहमद बेग हमदानीच्या फौजा हे 
दुसऱ्या बाजूला. यादवी युद्धािा प्रसंग चदल्लीत पनु्हा एकदा रस्त्यावर पहावा लागिार असे चदसू लागले. 
यावळेिी चशपायािंी स्स्थती फारि केचवलवािी होती. त्यानंा ना पगार, ना पुरेसे खायला. “फौजेिे लोकास 
एकास चठकाि नाही, म्हिनू सरकारिी खातरजमा व जाचगरा िालवयािा करार करून तेि येऊन 
िाकरीस हजर होऊन चदल्लीसुद्धा स्वाधीन करतात, ऐसा प्रसंग पुढे चदवसगतीवर येईल. जो तो आपि 
जबरदस्त व्हाव ेम्हितात. चफतुर भारी जाला आहे.” [कहगिे दप्तर, डीवाय; भाग. १; लेखाकं ८४] 
 

पि हे भयानक वादळ एकदम व ताबडतोब घोंघाव ूलागले नाही. प्रत्यक्षात तलवारीला तलवार 
चभडायला दोन मचहने जाव ेलागले. या काळात डाव-प्रचतडाव, वाद-प्रचतवाद यानंी दरबारातले वातावरि 
स्फोटक बनत होते. अशा प्रकारच्या वाटाघाटीतून अतंःपुरािा पययवके्षक नझीर मझंरूअली याने शफीला 
पाकठबा चदला. दुसऱ्याि चदवशी रमझान सुरू व्हायिा होता. या पचवत्र मचहन्याच्या पचहल्याि चदवशी 
बादशहापुढे पाि लाख रुपये नक्त मोजल्यास बाहशहाने शफीला मीरबक्षीपद द्यावयािे चनचश्चत केले होते. 
(१० ऑगस्ट) अफ्राचसयाबला हा दिका घिाघाती होता. शहाला काटशह या न्यायाने अबदुल अहदला 
पुन्हा मुखत्यारपदावर बसवाव ेम्हिून त्याने बादशहािी चवनविी केली. अबदुल अहद हा बादशहाच्या खास 
मजीतला. तीन वष े दोघेही एकमेकापंासून दूर; लाडका अहद परत येिार या कल्पनेने बादशहाने 
आनंदाचतशयाने उडी मारली नसती तरि नवल. नव्या मीरबक्षीिी नेमिूक तूतास बाजूला ठेवण्यात आली. 
अहदिे दरबारात पुन्हा मोठ्ा चजव्हाळ्याने स्वागत झाले व पूवीिी सवय महत्त्वािी अचधकारपदे त्याला पनु्हा 
देण्यात आली. (११ ऑगस्ट) 
 

हातातोंडाशी आलेला आशा-आकाकं्षािा हा अनपेचक्षत कपाळमोक्ष शफीला सहन होिारा नव्हता. 
“कोित्याि संघषाला सामोरे जाव े न लागता अफ्राचसयाबला सुखासुखी चमळालेले यश योग्य नव्हे असे 
त्याला वाटले; तरी कसहासनाबद्दल वाटिाऱ्या आदरापोटी राजधानीत िकमकी उडाव्यात हेही त्याला बरे 
वाटेना.” (मुन्नालाल पृ. २५२) तरी चदल्ली शहरात दोन्ही बाजंूिे प्रिंड सैन्य गोळा झाले. एकमेकावर 
गुरकाव ूव धमकाव ूलागले. शहरात कोिी संरक्षि अचधकारी नव्हता. खिाखिी िकूु शकत नव्हती. २१ 
ऑगस्टला हा धुमसिारा वन्ही िेतला. अफ्राचसयाबच्या सैन्यातला कोिी जमालखान व शफीच्या बाजूिा 
पौली नामक कोिी भाडोत्री जमयन सेनाचधकारी याचं्यात काही कारिावरून झटापट उडाली; व ती बातमी 
विव्यासारखी सगळीकडे पसरली. त्या दोघानंी एकमेकाचंवरुद्ध शसे्त्र उपसली व तोफखाना रस्त्यावर 
आिनू त्यानंी वाटेत अडथळे तयार केले. कचश्मरी गेटपासून जामी मचशदीपयंत व चत्रपोली आचि काबलुी 
गेटच्या जवळपासिा भाग व्यापून टाकला. बादशहाने आपल्या मुख्य खोजाला त्याचठकािी पाठवनू 
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दोघानंाही एकमेकाचंवरुद्ध शस्त्र उपसायला मनाई केली. त्याप्रमािे दोघानंी माघार घेतली. चदल्लीत पनु्हा 
शातंता झाली, पि ती त्या चदवसापुरतीि. ही परस्परचवरोधी दळे चद. २४ ला पुन्हा बाहेर आली. मोिे 
बाधंण्याच्या दृष्टीने त्यानंी शहरातून खंदक खिले. पि बादशहाने शस्त्र न उपसण्याबाबत पनु्हा चवनंतीवजा 
हुकूम केला व प्रत्येक दल आपापल्या जागी परतले. 
 
७. णद. १० सप्टेंबर, १७८२ : शर्फीचा जबरदस्त तडािा : अबदुल अहद व नजर्फकूली यानंा कैद : 
मुख त्यार व मीरबक्षीपदावर शर्फीची णनयुक्ती 
 

बंडाळीिी ही सततिी टागंती तलवार एकदा दूर करायलाि हवी होती. बादशहाने अफ्राचसयाबला 
आपल्या जहाचगरीच्या गावी जायला साचंगतले. (३ सप्टेंबर) शफीच्या कारवायानंा अनुकूल पाश्वयभमूी 
चनमाि व्हावी म्हिून अफ्राचसयाबच्या जहाचगरीत मुहमद बेग हमदानीने खूपि धुमाकूळ घातला होता. 
नजफ कुलीखान हा अफ्राचसयाबिा मािूस; तो चदल्लीति मुकाम टाकून होता. हा खुशालिेंडू मद्यपी 
शफीच्या तुलनेत अगदीि चकरकोळ; शफीिा जोर होऊ नये म्हिनू त्याने आवश्यक ती काळजी घेतली 
नाही, इतकेि नव्हे तर आपल्या स्वतःच्या संरक्षिाचवषयीही तो बचेफकीर होता. त्यािा उदे्दश केवळ 
शफीच्या नाकात काड्या घालिे. त्यानुसार शफी संतापला. नजफकूली अबदुल अहदच्या हवलेीत रहात 
होता. ती जागा सोडून तो सफदरजंगच्या घरात रहावयास आला. नव ेचठकाि चकल्ल्यानजीक असल्याने 
त्याला आपल्या सैन्याला सहज मागयदशयन करता येत असे. तो स्वतः रातं्रचदवस मद्याच्या कैफात व बाईच्या 
चमठीत असे. लष्ट्करी हालिालींच्या दृष्टीने जी जागरूकता व तयारी हवी होती ती त्याने केली नाही. या 
चनष्ट्काळजीपिािा फायदा शफीने का न घ्यावा? रोजािा मचहना संपला, उपवासािे पारिे (इद-उल्-
चफत्र) मोठ्ा जल्लोषात साजरे होत होते. (१० सप्टेंबर) खािे, चपिे या बेहोषीत सगळे मश्गुल होते. 
पारण्याच्या त्या रात्री [डीसी, गुलामअली, खंड ३; १५६–१६०; मुन्नालाल : २५४–२५६, इब्रत : भाग २, ४३–४६, डीवाय : भाग १, 

लेखाकं, ७१; जहटदरशहासाठी हेस्स्टंगिे ‘स्टेट ऑफ इस्ण्डया’ पचरचशष्ट पहा.] शफीने आपली एक दिकट फौज व तोफखाना 
पौलीच्या हाताखाली चदला व त्याला अहद आचि नजफकूलीखान याचं्या चनवासस्थानाला वढेा घालायला 
साचंगतले. नजफ कूली मद्याच्या बहेोषीत शुद्ध हरपून बसलेला. त्याच्या घरात संरक्षिापुरते थोडेसे चशपाई 
व पाि तोफगोळे याचशवाय काही नव्हते. सकाळी नजफकूली शुद्धीवर आला. पचरस्स्थतीिा अंदाज 
आल्यावर प्रचतपक्षािी जोरदार तयारी असतानाही त्याने एक चदवस व एक रात्र त्यांना तोंड चदले. शफी 
स्वतः जामी मचशदीच्या पायरीवर बसून होता (चद. ११) व चतथूनि हल्ले कुठून व कसे करायिे याच्या सूिना 
देत होता आचि चशपायानंा िेव यावा म्हिनू मधून मधून मूठ मूठ रुपये उधळीत होता. 
 

अबदुल अहदला या हल्याला तोंड देता आले नाही. दुपारच्या वळेी शफीिे काही सैचनक अहदच्या 
घरात घुसले. हे बेताल सैचनक अंतःपुरात चशरून जनान्यािी अप्रचतष्ठा करिार असे चदसताि हा वृद्ध 
मुखत्यार घराबाहेर आला व शफीला त्याने एकदम पाढंरे चनशाि दाखचवले. शफीने त्याला कैद केले व 
इतमामाने वागवनू कैदी म्हिून पुन्हा एकदा कमरुद्दीनच्या हवलेीत पाठवनू चदले. त्यािा कहदू साहाय्यक 
राजा चशवराम चदवाि यािी अप्रचतष्ठा करून त्यालाही कैदेत टाकण्यात आले. जलालखान अफघाि हा 
नजफ कूलीिा सवांत शूर सेनाचधकारी, गोळीबार करीत शत्रूिी फळी फोडीत असताना ठार झाला. 
त्याच्यासारखा शूर जवान गेल्याने अफ्राचसयाबिी बाजू िांगलीि लंगडी झाली. या धुमश्चक्रीत शफीकडील 
एका तुकडीिा प्रमुख, सय्यद अलीखान हाही मारला गेला पि तेवढ्याने अफ्राचसयाबिी नुकसानी भरून 
येिारी नव्हती. म्हिून दुसऱ्या चदवशी (चद. १२ सप्टेंबर) सकाळी नजफकूली स्वतः होऊन बेगम खचदजाला 
शरि गेला. त्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आले. 
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तेव्हा आता चमझामुहमदशफीला चदल्लीत प्रचतस्पधी उरला नाही. सगळ्या पचरस्स्थतीिा आढावा 
घेऊन बादशहाने त्याि मचहन्यात चद. १५ (सप्टेंबर, १७८२) ला शफीिी मुख्त्यार व मीरबक्षीपदावर नेमिकू 
केली. त्याला नसीर उद -दौला झुस्ल्फखारजंग ही भली मोठी चकताबत व आग्ऱ्यािी सवोच्च मुख्त्यारी आचि 
सुभेदारी चदली. ही घटना घडून मचहना होतो न होतो तोि राजकीय चक्षचतजावर आिखी चित्रचवचित्र रंगािें 
ढग गोळा झाले. काही अगदी नव्याि शक्तींिी हातचमळविी झाली व शफीला चदल्लीबाहेर हाकलून देण्यात 
आले. मुखत्यार झाल्यावर नव्याने केलेल्या शत्रूंशी स्नेह जोडण्याबाबत प्रयत्न करण्यािा शहािपिा त्याने 
दाखचवला. अफ्राचसयाबखानाला मतै्रीदशयक पत्र पाठचवले. व बेगम खचदजाकडूनही तसे पत्र चलहचवले. 
मतै्रीिे प्रत्यक्ष प्रमाि म्हिून हमदानीने अफ्राचसयाबिा जहाचगरीिा प्रदेश सोडून द्यावा व पुन्हा स्वतःच्या 
जुन्या जागेवर याव ेअसा हुकूमही त्याने काढला. पि नजफकूलीला मात्र त्याने बाजूला टाकले. त्याच्या 
जहाचगरी, त्याने आपल्या मजीतल्या अबदुल मतलबखानला चदल्या. नवा मीरबक्षी शफी हा सरळ, साधा व 
नाकासमोर िालिारा. राजकारिातील छके पंजे वा धुवट हास्यािा गोडवा त्याला कधीही जमला नाही. 
त्याच्या हडेलहप्पीपिाने दरबारातील अनेक वतुयळात तो अचप्रय झाला. [चद. १६ जून, १७७२ रोजी बादशहा म्हिाला, 

‘चमझा शफी तापट स्वभावािा आहे. पाहू या तो इतराशंी कसे काय जमवनू घेतो ते!’ चरचटश म्यूचझयम : ओचरचजनल, २५०२१, पृ. ११३] त्यात 
वाईट म्हिजे त्याच्याजवळ पैसा नव्हता. खुद्द बादशहाि मनातून त्यािा शत्रू होता. बंडखोरानंी 
बळकावलेला शाही मुलूख बादशहाकडे परत आिण्याच्या कामात त्याला अपयश आले. लताफत अली हा 
खोजा, पूरबी पायदळाच्या िार तुकड्यावंरील प्रमुख. आपि शफीशी एकचनष्ठ राहू अशी कुरािावर हात 
ठेवनू त्याने शपथ घेतलेली. पि बादशहािा कल शफीचवरुद्ध आहे असा वास लागताि त्याने शफीचवरुद्ध 
कारस्थाने करावयास सुरवात केली. शफीिा जमयन सेनाचधकारी पौली व शफीिे अन्य अचधकारी यानंा लाि 
देऊन त्याने आपल्या बाजूला वळवनू घेतले. 
 

दरम्यान, हाताशी पैसा नसलेला शफी इतका वैतागला होता की त्याला वडे लागायिी वळे आली 
होती. पगार न चमळाल्याने त्याच्या सैन्यातल्या दोन तुकड्यानंी सरळसरळ बंड पुकारले व त्याच्या घराच्या 
प्रवशेद्ाराजवळ जमनू त्यानी आपल्या बंदुका रोखल्या. तेव्हा थोडे फार पैसे तोंडावर फेकून त्यािंी समजूत 
काढण्यात आली. बादशहाकडून जबरदस्तीने पसेै काढायिे असे शफीने ठरवले होते. त्यामुळे बादशहा व 
तो, या दोघातं सरळसरळ तंटा उद भवला व गरमागरम शब्दािंी िागंलीि फैर झडली. (९ ऑक्टोबर) 
 
८. बादशहाचा तडािा, १६ ऑक्टोबर : शर्फीची णदल्लीतून हकालपट्टी 
 

हातघाईिा प्रसंग उद भवला तो १६ ऑक्टोबरला. पंिपंि उषःकालिा समय. शफी हा 
कमरुद्दीनच्या हवलेीत रहात असल्याने त्याच्या घराच्या चदशनेेि लताफत व पौली आपल्या सैन्यासह त्या 
बाजूलाि िालून जात असलेले चदसत होते. [डीसी. गुलामअली खंड ३, १६१–१६५; मुन्नालाल : २५६–२६२, इब्रत : भाग २, 

४७-४९, डीवाय : भाग १, लेखाकं ७४, ७५] त्याि वळेी खुद्द बादशहािी स्वारी, जामी मचशदीकडे िालली होती. या 
हल्ल्याला यश याव े असे आशीवाद देण्यािाही त्यािा मनोदय असावा. शफीने मोठ्ा धोरिीपिाने 
बादशहाला चवरोध करायिा नाही असे ठरवले व प्रसंग ओळखून आग्ऱ्याकडे पलायन केले. बरोबर अबदुल 
अहदला नेण्यास तो चवसरला नाही. मात्र त्या घाईत तो नजफकूलीला चवसरला. त्यािा फायदा घेऊन 
लताफतअलीने त्याला लगेि बंधमुक्त केले. शफीच्या मागे त्यािी सवय िीजवस्त व तोफखाना लुटण्यात 
आला. बादशहािी खचदजा बेगमवर इतराजी आहे हे माहीत असूनही जय चमळचवलेल्यापकैी कोिीि चतच्या 
वाटेला जायला धजला नाही. शहाअलमने शफीला त्याच्या सवय अचधकारपदावरून काढून टाकले व 
अफ्राचसयाबला पुन्हा बोलावनू घेतले. वाटाघाटीिे एरंडािे गुऱ्हाळ बरेि चदवस िालले होते. त्यातून चनष्ट्पन्न 
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मात्र काहीि झाले नाही. खचदजा बेगम नजफखानच्याि हवलेीत चठय्या देऊन होती. नजफिे 
तोफखानाप्रमुख अशुर अलीखान, याच्या हाताखालील सैचनकािंा चतला फार मोठा आधार होता. 
 

चदल्लीहून पळालेला शफी आपल्या सैन्यासह धावतपळत प्रथम वल्लभनगरला आला व तेथून कोसी 
येथे गेला. तेथे त्यािी मुहमदबेग हमदानीशी भेट झाली. दोघेही नजफखान या एकाि आश्रयदात्याच्या 
आशीवादाने महत्त्वास आलेले. जुन्या आठविींना पनु्हा उजाळा चमळाला. त्या सगळ्यािंी भावपूिय जाि 
ठेवनू शफीने त्याला आपल्याकडे येण्यािी गळ घातली, व जयपूरकडून येिे असलेली सवय खंडिी, 
त्याच्याकडे असलेल्या नजफच्या मालमते्तपैकी अधातोफखाना व अधीमालमत्ता; सहा लाख रोख ककवा त्या 
चकमतीच्या नव्या जहाचगरी देण्यािे आश्वासन चदले. हमदानीने कोसी येथे शफीशी हातचमळविी केली व 
एके काळी नजफखानच्या हाताखाली असलेल्या सवय सेनाचधकाऱ्यानंी शफी हाि आपला वचरष्ठ हे 
एकमुखाने मान्य केले. नंतर शफी व मुहमद बेग दोघे चमळून चदल्लीला जायला चनघाले. (६ नोव्हेंबर) 
जाताजाता होडाळ चजल्ह्यातील शाही महसूल अचधकाऱ्यानंा त्यानंी कामावरून दूर केले व फचरदाबादेस 
येऊन तळ टाकला. 
 

हे दोन बंडखोर सेनाचधकारी आपल्या सैन्यासह चदल्लीनजीक आल्यािे ऐकून बादशहा घाबरला. 
लताफत व पौली यानंी बादशहाला अशी भर घातली की, त्याने आपल्या शत्रूवर तडकाफडकी िालून जाव े
व त्यासाठी बडापलुा येथे ताबडतोब तळ टाकावा. (१२ नोव्हेंबर) फचरदाबाद येथून शफी व हमदानीने 
आपले प्रचतचनधी बादशहाकडे पाठचवले. (चद. १४) व आपि बादशहाशी जी प्रतारिा केली त्याबद्दल क्षमा 
करून बादशहाने आपले सव ेअचधकार व मानमरातब यासंह आपली पूवयपदावर पुनश्च प्रचतष्ठापना करावी 
अशी प्राथयना केली. ह्या प्रकरिािा चनियय करण्यािे काम बादशहाने आपला खाजगी नोकर कल्ल ूखवास 
याच्याकडे सोपचवले. खवासला मुहमद याकूब खान हा चकताब होता. त्याने हमदानीला वश करून घ्याव ेव 
त्याच्या माफय त शफीिा काटा काढावा असा धूतय सल्ला चदला. हमदानीने शफीिा पक्ष सोडला तर त्याला 
मीरबक्षी करण्यात येईल असे खवासने त्याला बादशहाच्या वतीने आश्वासन चदले. या योजनेवर 
चशकामोतयब व्हाव े म्हिून लताफतने स्वतः जाऊन त्याला भेटाव े व हमी देऊन आचि चवश्वासात घेऊन 
त्यािी खात्री पटवावी असे ठरले. 
 
९. मुहमद बेग हमदानी, लतार्फतअली व पौलीला पकडतो (१७ नोव्हेंबर १७८२) : शर्फीची 
सवाणधकारी म्हिून णदल्ली दरबारात पुनश्च णनयुक्ती 
 

शफीला गोत्यात आिण्यासाठी रिलेल्या मायावी पाशात खुद्द त्या योजनेिे जनकि अडकले. 
[डीसी, गुलामअली : खंड ३, १६६–१७४, मुन्नालाल : २६३–२६७; इब्रत : भाग २, ५०–५४ आचि एएसबी हस्तचलचखत; डीवाय : भाग १, लेखाकं 

७७, जहटदरशहाबाबत हेस्स्टंगिे ‘स्टेट ऑफ इस्ण्डया’ पचरचशष्ट.] हा सवय कट मुहमद बेग हमदानीने शफीला सागंून टाकला. 
चद. १७ ला लताफतला भेटून पुढे त्याच्या माफय त बादशहाकडे जायिे म्हिून हमदानी आपल्या छाविीतून 
बाहेर पडला; चशकारीिे चनचमत्त करून दुसरीकडे चनघनू गेला पि या कटाच्या हालिालीवर मात्र त्यािे 
बारीक लक्ष होते. बादरपूर नाल्याच्या दचक्षिेस ख्वाजा सराई आहे. त्या चठकािी लताफत, पौली व याकूब 
हे हमदानीला भेटले. बोलिी झाली व चनरोप घ्यायिी वळे आली तेव्हा सधंी साधून हमदानीने 
चवश्वासघातकी हल्ला करून त्या चतघानंा चगरफदार केले. फक्त पौली या पाश्चात्याने थोडाफार चवरोध 
केला, त्यात त्याला जखमी व्हाव े लागले. या चतघाबंरोबर जे छोटेसे सैन्य होते ते हमदानीच्या सैन्यािी 
तयारी पाहून पळून गेले; कारि बादशहािी मुख्य फौज मागे शाही तळावर होती; या छोट्या सैन्याला 
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काहीही करता येण्यासारखे नव्हते. मुहमदबेगिी त्यानंतरिी पावले चवजयाकडे वळिारी होती. त्याने 
आपल्या सैन्यािी एक तुकडी चदल्लीकडे रवाना केली. (चदल्लीला कसलीही संरक्षिव्यवस्था नव्हती) 
लताफत व याकूब यािंी सवय कजदगी ताब्यात घेण्यािे हुकूम त्याने या तुकडीला चदले होते; पि चदल्लीति 
बेगमेकडे राहिाऱ्या शफीच्या भावाने त्या पूवीि ती आपल्या ताब्यात घेतली होती. “प्रलयकालािा भास 
व्हावा असे प्रकार त्या रात्री चदल्लीत घडले.” 
 

अफ्राचसयाब हा काही चशपाईगडी नव्हता. पौलीसारखा धुरंधर सेनाचधकारी व राजकारिात 
खारावलेला मतलबी लताफत याचं्या पाकठब्यावरि त्याच्या उड्या, तो पार कोसळला. राजकीय रागरंग 
पुन्हा पालटले; पुन्हा जुनेि चित्र चदसू लागले, काय थोडीफार मोडतोड झाली तेवढीि. आपल्या हाताने 
दुसऱ्यासाठी तयार केलेल्या कोठडीतील गजावंर आपलेि मस्तक आपटल्याने कमनचशबी शहाअलम 
िागंलाि हबकला. मुहमदबगे हमदानी व शफी यानंी त्याला पुन्हा चलचहले, “आमिी आपल्यावरील चनष्ठा 
अभगं आहे. कारस्थानी चहतशत्रूंच्या कारवायानंा बळी न पडण्यासाठी आम्हाला हे नाइलाजाने कराव े
लागले. कसुरीिी माफी असावी.” बादशहाला दुसरा पयाय नव्हता. ‘आपली कसूर माफ केली आहे’ हे या 
दोघानंा कळचवण्यासाठी आपल्या आशीवादासह त्याने आपल्या सवांत मोठ्ा मुलाला त्याचं्याकडे पाठचवले 
व शफी आचि हमदानी चदल्लीत परत आले. (२४ नोव्हेंबर) लाल चकल्ल्यातील चदवाि-इ-आमच्या भव्य 
प्राकारात त्यानंी प्रवशे केला. त्या समयी शफी, मुहमद बेग हमदानी, अबदुल अहद व अफ्राचसयाब, या 
िौघानंी भोयािें जागी आम्हीि भोई व सरकारिे गुलाम आहोत, म्हिून पातशहािे तख्त उिलून आपले 
खादं्यावर घेऊन अंतःपुरािे प्रवशेद्ारापाशी आिून हत्तीवर बसचवले. राजचनष्ठेच्या या दशयनानंतर आपला 
आदर व्यक्त करण्यासाठी ते बेगम खचदजा सुलतानला भेटले. शफीला पुन्हा मीरबक्षीपद देण्यात आले व 
इतरानंा मानािी वसे्त्र व नजरािे चमळाले. 
 

दुसऱ्या चदवशी हमदानीने लताफत अलीिे डोळे काढले; हेतू हा की त्याने आिखी गडबड करू 
नये. पौलीने अशी चवटंबना करून घेण्यािे नाकारले. त्यािे तुकडे तुकडे करण्यात आले. खोजा कल्लू 
खवास याने मात्र हातापाया पडून व खूप पैसा देऊन आपली सुटका करून घेतली व स्वतःिा प्राि 
वािवला. [वैतागून व घाबरून नजफकूलीने बादशहािा पक्ष सोडला व चद. १५ नोव्हेंबरच्या सुमारास तो आपल्या नरनौळ येथील जहाचगरीच्या 
गावी चनघून गेला. १० चडसेंबर, १७८२ रोजी हमदानीिी चदल्लीतून बोळवि करण्यात आली.] 
 
१०. शर्फी व पातशहाजादा शुको, आग्रा प्रातंाच्या बंदोबस्तासाठी जातात : त्याचंी तेथील 
कामणगरी (१७८३) 
 

आग्रा येथे बरीि बंडाळी माजली होती. चतकडे जाऊन चतिा उपशम करावा असे चमझा मुहमद 
शफीला सागंण्यात येऊन त्याप्रमािे त्याला चतकडे जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. (२२ चडसेंबर) या 
मोचहमेवर जाताना त्याने पातशहाजादा सुलेमान शुको व चमझा नजफच्या बचहिीलाही बरोबर घेतले. 
राजपुत्र शुको याने २३ जानेवारी, १७८३ ला आग्रा शहरात प्रवशे केला. त्याच्या नावािा दबदबा व चमझािे 
सशस्त्र सैन्य यामुळे बहुतेक सवय बंडखोर नमले. राजपुत्र चतथे दोन मचहने राचहला. या काळात त्याने प्रजेिी 
गाऱ्हािी ऐकली. आग्रा शहरात पनु्हा एकदा शातंता व सुव्यवस्था नादूं लागली. [डीसी. गुलामअली, खंड ३, १७५–

१७७, मुन्नालाल : २६८, इब्रत : भाग २, ५५–५८; ६१–६२ या सदंभात पुढील चवभागािाही समावेश होतो. राज. खंड १२, ३५] इंग्रजाकंडील 
मेजर राऊन हा मीरबक्षीला भेटायला म्हिनू त्या चठकािी आला होता. (२७ फेरुवारी) वॉरन् हेस्स्टंग्जला 
बादशहािी भेट घ्यायिी होती, त्यािी ही पूवयतयारी होती. 



 
अनुक्रमणिका 

त्या नंतरच्या पढुील मचहन्यािे सुरवातीस चशखािंा एक भला मोठा जथा मध्य अतंवेदीतून परत येत 
होता. वाटेत त्यानंी चदल्लीिी हवा तंग करण्यािा प्रयत्न केला. चदल्लीच्या उत्तरेकडून आल्यानंतर ते 
चदल्लीच्या इतके नजीक होते की बराडी या खेड्यावर हल्ला करिे, मचलकगंज व सब्जीमंडी या भागानंा 
आगी लाविे व मुगलपऱु्यात घुसून जमेल तेवढ्यांना ठार करिे हे त्यानंा सहजी शक्य होते. (८ मािय) 
बादशहाने तातडीिा चनरोप पाठचवल्यावर चदल्लीकडे येण्यासाठी म्हिनू शफी, चशकंदराहून सैन्यासह परत 
चफरला. (१५ मािय) त्या आधी झैन-उल-अबीदीन व त्यािे सैन्य बागपतहून चदल्लीस येऊन पोिल्याने शीख 
पळून गेले होते. (१२ मािय) हा धोका संपल्याने आपला उत्तर मोिा रद्द करून शफी जाट-राजावंर िालून 
गेला. रिचजतकसगाने मुहमद बेग हमदानी बरोबर या आधीि सख्य केलेले असले, तरी शफीने त्याला 
कवडीिीही ककमत चदली नाही. खंडिीिी रकम द्यायला रिचजतिी तयारी होती, पि त्यािा मुलगा 
रिधीरकसग याच्या जहाचगरी परत कराव्यात अशी शफीिी नवीि मागिी होती. चतला मात्र त्याने नकार 
चदला. शफी त्यानंतर आग्राहून चनघाला व फते्तपूरचसक्रीमागें सय्यदपूरला जाऊन तेथील सवय जाट मुलूख 
त्याने उजाड करून टाकला. सय्यदपूर येथे त्याने आपले ठािे ठेवले व चतथून तीन मलैावंर असलेल्या 
बयानाच्या चकल्ल्याला त्याने वढेा घातला व हल्ला िढवनू, शत्रूिे अनेक जि ठार करून अवघ्या तेहतीस 
चदवसातं तो सर केला. (९ मे) अखेगड व त्या भागातील जाटाचं्या ताब्यातील अन्य चकल्ल्यावंर ज्या चशबंदी 
होत्या त्यानंी घाबरून चकल्ल ेखाली केले व सपूंिय बयाना चजल्हा शाही शासनाखाली आला. दरम्यानच्या 
काळात शफीच्या सैन्यािी एक तुकडी चफरोजपूर झरका येथे मािेडीराजाच्या सैन्याशी लढत होती. शफी 
आपल्या सैन्यासह त्याच्या मदतीला गेला व त्याने कन्वारी पहाडी (का पहाडी काडंला?) या गढीला वढेा 
घातला व त्यावर तोफािंा भचडमार सुरू केला. त्यानंतर त्याला लवकरि दचक्षिेकडे परताव े लागले. 
महादजी कशदे िंबळेच्या काठी तळ टाकून होता, त्याला भेटून तहािी काही बोलिी पकी करायिी होती. 
वाटेत त्यािी हमदानीशी भेट झाली. (१० जून) त्यावळेी या दोन प्रचतस्पधी सेनाचधकाऱ्यातं जो तंटा 
उद भवला त्यामुळेि पुढे, शफीच्या यावळेपयंतच्या यशस्वी कामचगरीिा सत्यानाश झाला. 
 
११. शर्फी व हमदानी याचं्यातील तंटा 
 

हा तंटा कसा वाढत गेला हे मुळापासून पहािे जरूर आहे. शफी पुन्हा चवजयी होऊन 
चदल्लीदरबारात अचधकारावर आला. लताफतअली व पौली हे दोन ताकदवान प्रचतस्पधी. या दोघािंा काटा 
पुरा उपटून शफीला चनभयय करण्यात हमदानीिा कसहािा वाटा. शफीशी प्रामाचिक राहून त्याच्या 
प्रचतस्पध्यांना त्याने नेस्तनाबूद केले नसते तर शफीला हे चदवस चदसिे कचठि होते. शफी पुन्हा 
अचधकारावर आला तो १७ नोव्हेंबर १७८२ या चदवशी. हा चवजयािा क्षिि या दोघाचं्या मतै्रीत चबब्बा 
घालिारा ठरला. मुहमदबगेने चदलेल्या साहाय्यापोटी त्याला भरमसाट पैसा, जहाचगरी व युद्धसाचहत्य 
द्यावयािे शफीने आश्वासन चदले होते खरे, पि ते प्रत्यक्षात आििे सोपे नव्हते. त्याखेरीज मुहमदबेगिी 
घमेंड व महत्त्वाकाकं्षा त्याच्या कहसक व चवश्वासघातकी वृत्ती इतक्याि अमयाद होत्या. लताफत अली व 
पौली याचं्यावर डाव उलटवनू त्याने त्यानंा शब्दशः जगातून उठचवले; व आपल्या बेलगाम फौजानंा 
चदल्लीच्या वाटेवरील अनेक गरीब प्रजाजनानंा लुटू चदले व चदल्लीतील प्रजाजनानंाही हैराि करू चदले. 
शफीने त्याच्या या कृत्याबद्दल योग्य अशीि नापसंती दशयचवली; त्यालाही हमदानी जुमानीसा झाल्यावर 
त्याने त्याच्याशी बोलिेि टाकले. हमदानीही कमी नव्हता. त्याने आपल्या मागण्यात वाढ केली व पुढील 
मागण्यावर नव्याने हक साचंगतला : (१) बारा लाखाचं्या नव्या जहाचगऱ्या (२) मृत चमझानजफिा 
तोफखाना व कजदगी यािंा अधा चहस्सा, व (३) जयपूर कडून यावयाच्या खंडिीिे बादशहािे संपूिय हक 
त्याला देिे. शफीने नवाि पचवत्रा घेतला. मािेडीराजाच्या वतीने दरबारात बोलण्यािे नाटक करून 



 
अनुक्रमणिका 

मुहमदबेग हा खंडिीिी रकम मधल्यामधेि बळकावयाला पहातो आहे, असे त्याने भासचवले. लताफत 
अली व पौली याचं्या छाविीत व घरावंर छापे घातल्यानंतर मुहमदबेग हमदानीने जी लूट चमळचवली चतिा 
अधा वाटा आपल्याला चमळाला पाचहजे अशी शफीने मागिी केल्यावर तर हा तंटा आिखीि भडकला, तो 
शमचवण्यािे सवय प्रयत्न फुकट गेले. मुहमद बेग हमदानीिी नेमिूक जयपूर सरहद्दीवर करण्यात आली. 
त्यानुसार १० चडसेंबर, १७८२ ला तो चतकडे जाण्यास चनघाला. बादशहािा नोकर म्हिून तो चतथे गेला 
असला तरी प्रत्यक्षात त्याने चतथे त्याच्याचवरुद्धि आघाडी उघडली. 
 

हमदानी आग्रा येथे आला. तेथील व्यापारी व सावकार याचं्याकडून त्याने सक्तीने पैसे उकळले. 
गरीब रयतेलाही भरपूर लुबाडले. शफीशी दोन हात कराव ेलागिार तेव्हा सावधचगरी असावी म्हिून त्याने 
स्वतःला रिचजतकसगािा पाकठबा चमळवला. त्यािी खंडिीिी रकम कमी केली व जाटाचं्या मुलुखातील 
हल्ले थाबंवले. मािेडी राजा हा आधीपासूनि त्यािा आचश्रत. आग्रा-मेवत भागात आपली सत्ता प्रस्थाचपत 
करण्यािी धमकी हमदानीने चदली; बादशहाच्या तेथील अचधकाऱ्यानंा त्याने केव्हाि गंुडाळून ठेवले. हाती 
असलेला अचधकार आचि आर्मथक क्षमता यापेक्षा चकतीतरी मोठ्ा प्रमािावर त्याने आपले सैन्य उभारले. 
त्या काळच्या सेनानायकातं त्यािे नाव प्रामुख्याने घेतले जाई; त्यामुळे आपल्याला हाि चनचश्चतपिे 
नोकरीवर ठेवील या खात्रीने भाडोत्री मुगल चशपायी आपि होऊन त्याच्या सैन्यात भरती होऊ लागले. 
यातूनि बादशहाच्या सनदशीर सते्तला फार मोठा धोका चनमाि झाला होता. 
 

पातशहाजादा सुलेमान शुको समवते शफी, आग्रा येथे आला तेव्हा (जानेवारी; १७८३) हमदानी 
राजपुत्रािी गाठ घेण्यासाठी थाबंला होता. मागील सवय आश्वासने पूिय करिार असल्यािे सागंून शफीने 
त्याच्याशी सलोखा करण्यािा प्रयत्न केला. त्यानुसार हमदानी, जयपूरला परत गेला; वाटेत करौली 
येथील राजाकडून खंडिी वसूल करायला तो चवसरला नाही. 
 
१२. हमदानीचा काटा काढययासाठी शर्फीचे महादजी कशद्याशी गंुर्फत गंू : कशदे राजपुत्राला व 
शर्फीला भेटतो. (जून १७८३) 
 

शफीने आपल्या बलाढ्य प्रचतस्पध्यािा जोर कमी करण्यासाठी आता िंग बाधंला होता. 
मुहमदबेगच्या सैन्यातील अचधकाऱ्यानंा– चवशषेतः मुगल सेनाचधकाऱ्यानंा– आपल्या बाजूला वळचवण्यािा 
त्यािा प्रयत्न आधीपासूनि सुरू होता, तोि त्याने नेटाने िालू ठेवला. शासनातील एक प्रमुख अचधकारी 
म्हिून हमदानी जोपयंत त्याि महत्त्वाच्या जागेवर आहे तोपयंत आपली सवोच्च अचधकारािी जागाही 
डळमळीत आहे असे शफीला स्वतःलाि वाटत होते. अफ्राचसयाबखान व कहमतबहादुर गोसावी यानंी 
त्याच्या या मताला दुजोरा चदला. हमदानीला दडपायिा म्हिजे महादजीिीि मदत हवी. [बीएम : ओचरचजनल 
२५,०२१ पृ. ९१–९६, ११६–१८७ (अखबारात् २ जून, १० जुलै) उत्कृष्ट माचहती. डीसी. मुन्नालाल २७२, इब्रत : भाग २, ६२–६४; डीवाय : भाग 

१, लेखाकं : ६५, ६८, चंद्र भाग २, ३५, ५०; सातारा, भाग १, ६९] महादजी हा इंग्रजािंा चमत्र व इगं्रज आचि पेशव ेयाचं्या 
तहातील मध्यस्थ. या त्याच्या कीतीने उत्तर कहदमधील स्थाचनक सत्ताधाऱ्यातं त्याला फार मोठे महत्त्व प्राप्त 
झाले होते, शफीने कहमत बहादुरला माळव्यात कशदे याच्या छाविीवर पाठचवले व त्यािंी भेट घेऊन त्यािें 
साहाय्य चमळचवण्यासाठी बोलिी करावयास साचंगतले. बोलिी होऊन त्याला मूतयस्वरूप येण्यासाठी बराि 
काळ जावा लागला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

हमदानीिे दरबारातील महत्त्व कमी व्हाव ेम्हिून शफीने बरोबर डाव टाकला. बादशहाच्यावतीने 
त्याने जयपूरच्या राजाला पत्र चलहून ताकीद चदली की, जयपूरराजाने खंडिीिी रकम मुहमदवगे 
हमदानीच्या स्वाधीन करू नये. हमदानीने रिचजतकसगाशी समझोता केला होता. त्यािा मान राखण्यासाठी 
रिचजतकसगावर शस्त्र उिलू नये, अशी त्याने शफीला चवनंती केली होती; तीही शफीने मानली नाही. उलट 
जाटराजाचवरुद्ध त्याने असा काही जोरदार पचवत्रा घेतला की, त्यामुळे हमदानी अडििीत आला. म्हिून 
समक्ष भेटून बोलिी करावी व तंटा चमटवावा यासाठी १० जून, १७८३ रोजी मुहमद बेग स्वतः होऊन 
शफीला भेटायला आला. खूप शब्दाशब्दी व तिातिी झाली. शवेटी हमदानीने जाट व मािेडी राजा 
याचं्याशी जी तडजोड केली होती चतला त्याने मान्यता चदली, कारि ठरलेल्या चदवशी कशदे यानंा भेटिे हे 
जास्त महत्त्वािे होते. 
 

या आधीच्या चकत्येक मचहन्यापंासून शफीने कहमतबहादुरमाफय त कशदे याच्याशी सूत जुळचवण्यािा 
प्रयत्न िालू ठेवला होताि. त्याने गोसाव्याच्या हातून बोलिे लाचवले की “आमिी आपली भेट होऊन 
स्वच्छता व्हावी. नजफखानािा आपला भाऊपिा होता. त्यािा काल जाला. त्यािे पाठीमागे आम्हास 
आपि वडील आहात. आमिा परामशय करावा. यात परस्परे लौचकक आहे.” कशद्याच्या मागे अनेक व्याप 
असल्याने शफीच्या पत्राला उत्तर द्यायिे तसेि राहून गेले. मग जूनमध्ये शफीला भेटायिे त्यानंी मान्य 
केले. पि पाटीलबावानंी सागंून पाठवले की, “आमदानी जयपूरहून माघारा आला आहे. त्यािी भेट आम्ही 
घेिार नाही. तुम्ही त्यास समागमे घेऊन येऊ नये. पातशहाजादा व नजफखानािी बहीि बेगम यासं घेऊन 
याव.े” मीरबक्षी शफीने नगर (चदगच्या पचश्चमेस १५ मलै) येथे हमदानीिी भेट घेतली व तो तातडीने 
आग्ऱ्यास आला. राजपुत्र व नजफच्या बचहिीस त्याने आपल्या बरोबर घेतले व फते्तपूरचसक्री व कागरोळ 
मागे २२ जूनला तो धोलपूरच्या वायव्येस पधंरा मलैावंर असलेल्या बासई या चठकािी आला. मुहमदबगे 
त्याच्याि मागे सहा मलैावंर तळ टाकून होता. महादजीिे सैन्य ग्वाल्हेर चकल्ल्याच्या वढे्यात गंुतलेले; 
त्याला चतथेि ठेवनू जरूरीपरुते सैन्य घेऊन महादजी िंबळानदीच्या पैलतीरी येऊन दाखल झाला. 
 

२७ जून, १७८३ या चदवशी कशदे व शफी यािंी पचहली गाठभेट झाली. तीन चदवसानंंतर मराठ्ािंा 
प्रमुख सरदार महादजी, शाही छाविीत दाखल झाला. मीरबक्षी शफीने त्यािी पातशहाजाद्याशी 
मुलाजमात घडवनू आिली. इंग्रजािंा तेथील स्थाचनक वकील डेस्व्हड अणॅ्डरसन व त्यािे साहाय्यक यािंी 
महादजीने पातशहाजाद्याशी भेट घडवनू आिली. मीरबक्षी चमझा शफीसमवते इंग्रजािंा मेजर राउन होता. 
शफीने महादजीसमवते त्यािी भेट घडवनू आिली. परस्पराशंी अचधक पचरिय होऊन स्नेहसबंंध दृढ 
व्हावते म्हिून कहमत बहादुरच्या पुढाकाराने िार चदवस सल्लामसलती व बोलिी िालली होती. कशदे बेगम 
खचदजाला भेटले व चतच्या कतयबगार भावाच्या मृत्यूबद्दल िार सातं्वनपर शब्द बोलले. जसा नजबखान 
यािंा भाऊपिा होता, त्याप्रमािेि चमझा शफीने पगडीबदल भाऊपिा बावासंी करून, ‘सवयप्रकारे आम्ही 
आपले आहो. चदल्लीकडील बंदोबस्त यथास्स्थत नाही, या कचरता आपि चतकडे िलाव.े आमिा बंदोबस्त 
पातशाहीिा करून द्यावा’ याप्रमािे बोलिे लाचवले. बावानंी उत्तर केले जे, ‘उत्तम आहे. ग्वालेर गोहदिी 
मसलत उरकली म्हिजे बादबरसात चतकडे येऊन तुमिा बंदोबस्त यथास्स्थत करून देतो’ चद. १ जुलैला 
बोलिी सपंली. कशदे ग्वाल्हेर येथील चकल्ल्यासमोर असिाऱ्या आपल्या फौजेच्या तळाकडे चनघाले व शाही 
लवाजमा चदगकडे गेला. (राजपुत्र या चठकािी १८ जुलै रोजी आला.) 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

१३. हमदानी मुहमद शर्फीला ठार मारतो : २३ सप्टेंबर, १७८३ 
 

चमझा शफीने कशद्याला भेटून त्याच्याशी सधंान बाधंले ही घटना हमदानीला आवडली नाही. शफी 
हा अगदी बेभरवशािा व त्याच्याशी मतै्री म्हिजे सुळावरील पोळी, हे तो समजून िकुला. त्यानंतर त्याने 
उघडउघड बंडखोरी पुकारली. शफीच्या हुकुमानंा केरािी टोपली दाखवीत त्याच्या आग्रा प्रातंाति त्याने 
पुंडावा माडंला. चमझा शफीने अफ्राचसयाबला आपल्याकडे बोलावनू घेतले व या अस्तनीतल्या चनखाऱ्यािी 
कशी वाट लावायिी याबाबत त्यािा सल्ला माचगतला. पि हा सल्लागारि उलट्या काळजािा ठरला. त्याने 
शफीला साफ तोंडघशी पाडायिे ठरचवले. मुहमदबेगिे मन वळवता आले तर पहातो. असे सागंनू त्याने 
मुहमदबेगिी भेट घेतली व ‘शफीला चवश्वासघाताने ठार माराव’े असा सल्ला त्याला चदला. अफ्राचसयाबला 
मीरबक्षीपद चमळण्यात शफीिाि अडथळा होता. आतबाहेर काही नसलेला सरळ मनािा शफी या जाळ्यात 
सहजी अडकला. बंडखोर सेनाचधकारी मुहमदबेग हमदानी हा पातशहाजाद्यासमोर संपूिय क्षमायािना 
करून शरिागती देिार आहे, पि असे करण्यापूवी आपल्या जीचवताला काही दगा होिार नाही, अशी हमी 
त्याला हवी असल्यािे अफ्राचसयाबकडून सागंण्यात आले. त्यासाठी त्याला शफीशी चमत्रत्वािी भेट हवी 
होती. अशी भेट घेऊ नये असे त्यािे चहतकितक सागंत असताही शफीने भेट घ्यायिे कबूल केले. मुहमदबगे 
आपल्या सैन्यासह शाही छाविीपासून आठ मलै मागे चदग येथे तळ टाकून राचहला. [डीसी. इब्रत, भाग २, ६४–
६६, मुन्नालाल : २७४–२७७, गुलाम अली : खंड ३, १७७–१८०; डीवाय : भाग १, लेखाकं ९१, पारसनीस, ऐचतहाचसक स्फूट लेख, भाग २, 
क्रमाकं १८; शफीला ठार मारण्यािा कट, दस्तखत केलेला कागद, पहा, बीएम २५,०२१, पृ. ३०] 
 

चद. २३ सप्टेंबर हा उभयतािें भेटीिा चदवस ठरला. भेटीिी जागा चदगपासून साधारि पाि मलैावंर 
होती. त्या चठकािी येण्यासाठी मुहमदबेगने प्रथम छाविीबाहेर पडायिे होते. शफी आपल्यासमवते 
लहानसा फौजफाटा घेऊन चकल्ल्याबाहेर पडला तेव्हा सूयास्ताला िार तास बाकी होते. घोड्यावर स्वार 
होत असताना त्यािे पागोटे खाली पडले. हा अपशकुन समजून त्याच्या चहतकितकाचं्या मनात शकेंिी पाल 
िुकिुकली. ते नको म्हित असता अपशकुनाला महत्त्व न देता घोड्याऐवजी तो हत्तीवर बसला व रस्ता 
िालू लागला. वाटेत त्याच्या हेरानंी त्याला बातमी चदली ती अशी की नेहमीिा चशरस्ता सोडून हमदानी हा 
खूप मोठे सैन्य घेऊन आला आहे. पि सरळ मनािा हा चशपाईगडी वाट िालति राचहला व उजळ मार्थयाने 
मुहमदबेगला भेटायला गेला. मुहमदबेग हत्तीवर स्वार झालेला असून त्यािे साहाय्यक त्याच्या 
सभोवतालच्या पाि सहा हत्तींवर बसले होते. 
 

परस्परानंा भेटण्याच्या पचवत्र्यात शफी उभा राचहला तशी मुहमदबेगने त्यािे दोन्ही हात आपल्या 
हातात घेतले. शफी नाजूक व पोरसवदा. हात सोडवनू घेण्याच्या प्रयत्नात असता इस्माइलबेगने शफीच्या 
हत्तीवरील बैठकीत उडी घेतली व पेशकबज पोटात िालवनू चमझा शफीखानास जबर जखमी केले. 
इस्माइलबेग हा हमदानीिा पुतण्या. तो जवळि एका हत्तीवर बसलेला असल्याने उडी मारिे त्याला सोपे 
गेले. शफीच्या नात्यातला मुहमद अमीनखान हा त्याच्याि मागे बसलेला होता. त्याने मारेकऱ्यावर झडप 
घातली, दोघेही खाली कोसळले; व मुहमदबेगच्या एका नोकराने उरलेली कामचगरी संपवली, त्यानेही 
शफीला खंजीर मारला व त्यािी उरलेली धुगधुगी संपवली. मुहमद अमीन ठार झाला. तसेि शफीिा 
स्वाचमचनष्ठ सेवक दाउद बेग कुिी हा लढायला पुढे सरसावला पि त्यालाही मारण्यात आले. त्यानंतर 
हमदानीिी मुख्य फौज त्याचठकािी आली. दोन्ही बाजंूनी थोडा वळे तोफा दिािल्या व संख्येने अगदीि 
थोड्या आचि कुिी नेता नाही अशा अवस्थेत असलेल्या शाही फौजा पळून गेल्या. त्या चठकािी सवात 
शवेटी आलेला अफ्राचसयाब पळून जाण्याच्या बाबतीत आघाडीवर होता. मुगल साम्राज्यािा शवेटिा 
लढवय्या मीरबक्षी चमझा मुहमदशफी अगदी तरण्याताठ्ा वयात या काळ्याशार कारस्थानािा बळी झाला. 



 
अनुक्रमणिका 

या कृष्ट्िकृत्याने जी पचरस्स्थती उद्भवली त्याबाबत मराठ्ािंा वकील अगदी अिूक वियन करतो, 
“चमझासफीखान मारला गेला. कहदुस्थान सारे चरकामे पडले आहे. कहदुस्थानात लढाईला तरवार राचहली 
नाही” (डीवाय : भाग १ लेखाकं ९१). 
 
१४. अफ्राणसयाबिानाची मीरबक्षीपदावर पुन्हा नेमिूक : ऑक्टोबर, १७८३ 
 

चमझा मुहमदशफीच्या खुनािी धकादायक वाता, खून झाल्यापासून िाळीस तासातं चदल्लीत येऊन 
थडकली. ती २५ सप्टेंबरिी सकाळ होती. या कटात अफ्राचसयाबखानािा हात असल्यािा संशय असला 
तरी तो चसद्ध करता येण्यासारखा नव्हता. चशवाय शफीच्या जागी नेमिूक करण्यास अफ् राचसयाबइतका 
दुसरा कुिी मातब्बर नजेरसमोर नव्हता. शहाअलम व अबदुल अहद यानंा वगेळीि शकंा भेडसावीत होती. 
‘मेजर राउन चफरंगी त्याजपाशी आहे. त्यास चफरंगी व अफराशाबखान एक चविारे होऊन चसलेमा सीको 
पातशहाजाद्यावर तेथे छत्र चफरऊन बखेडा केला, तर काय कराव?े’ अफ् राचसयाबिा सततिा स्नेही 
अबदुल अहद याच्यामाफय त अफ् राचसयाबला घेऊन येण्यात एक क्षिही व्यथय घालविे महागात पडिारे 
होते. चमझा नजफिा पुरािा स्नेही ‘राजे मतीराम व मेहदी कूलीखान यानंी पातशहापासी पैगाम केला, की 
तीन लक्ष रुपये नजरािा घ्यावा आचि चमझासफीिा भाऊ जैतुल आबदीखान दौलतीिा वारस आहे, यास 
मीरबक्षीचगरीिी वसे्त्र द्यावी म्हिून पैगाम केला’ पि अफ् राचसयाबखान हेि मोठे संकट असल्याने ते 
टाळण्यासाठी त्यािी मीरबक्षीपदावर तातडीने नेमिूक केली गेली व सवड होताि राजपुत्रासह ताबडतोब 
चदल्लीस याव े असा हुकूम गेला. ‘बादशहा सरकारिे फौजेिी मागयप्रतीक्षा पजयन्यन्याये कचरतात. जर 
सरकारिे फौजेिे आगमन सत्वर होय, तर उत्तम आहे. नाहीतर हे संस्थान हातिे जाते’ (डीवाय : भाग १ 
लेखाकं ९२,९४). 
 

अफ्राचसयाबखानला दुसऱ्यादंा चमळालेली ही मुखत्यारी जेमतेम तेरा मचहने चटकली. त्याच्या 
पापकृत्यािा झाडा त्याला नाही म्हटले तरी द्यावा लागलाि. अशी काही पचरस्स्थती उद्भवली की २ नोव्हेंबर 
१७८४ ला त्यािा अचधकार संपुष्टात आला. या कालखंडात महत्त्वािे असे काहीही घडले नाही. त्याच्या 
चमळचमळीत राजकारिाने दरबारातल्या गोंधळात आिखी भर पडली, राजसते्तिा दबदबा व सामर्थयय कमी 
झाले. त्यािवळेी महादजीच्या कंुडलीतील सवय ग्रह उच्चीिे होते. उत्तर कहदच्या राजकीय चक्षचतजावर 
त्याच्या कतृयत्वािा शुक्रतारा ऐन तेजाने झगमगत होता. १७८४ अखेर उत्तर कहदमधील राजकीय वतुयळात 
सवांना दरारा वाटावा अशीि त्यािी प्रचतमा होती. 
 

चमझा शफी ठार झाला त्यानंतर त्याच्या सवय शोकाकुल सैचनकासंह अफ्राचसयाबखान आपल्याला 
केवढा शोक झाला आहे हे दाखचवण्यासाठी चदल्लीस आला. त्याने खूप अश्रू गाळले व शफीच्या मारेकऱ्यािा 
आपि पुरेपूर सूड घेऊ अशी बेगम खचदजा सुलतानसमोर जाहीर प्रचतज्ञा केली. अशाप्रकारे आपल्या 
दुःखािे जाहीर प्रदशयन करीत असतानाि त्याने हमदानीला आतून असा सल्ला चदला की हमदानीने 
धोलपूरबारी येथील आपल्या जहाचगरीच्या मुलुखात चनघून जाव.े त्यासाठी त्याने त्याला पसेै चदले. 
‘तुम्हाकडे मुलूख ढवळपूर वगैरे आहे तो, व रावराजा प्रतापकसग याजकडील मामला व जयपूरकर राजे 
प्रतापकसग याजकडील मामला बदस्तुर तुम्हाकडे बहाल आहे. याप्रमािे बोलिी पकी करून त्यास आज्ञा 
चदधली’; व योग्य वळे साधून तुझ्या कसुरीिी बादशहाकडून माफी आिवतो असे आश्वासनही चदले [डीसी. 
गुलामअली : खंड ३, २०८–२११; इब्रत : भाग २, ६७–७९; चद. २८ ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबर या दरम्यानिी अफ्राचसयाबिी कृत्ये व दरबारातील 

हचकगत यासाठी पहा. बीएम. ओचरजनल, २५,०२१ प.ृ ३९–८८ (अखबारात).] [डीवाय : भाग १ : लेखाकं, ९३]. 
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शफीने नेमलेल्या अचधकाऱ्याकंडून आग्रा येथील कारभार आपल्या हाती घेिे व तेथील बंडखोरािें 
पाचरपत्य करिे हे मुखत्यारपद स्वीकारल्यानंतरिे अफ् राचसयाबपुढील पचहले काम होते. त्यासाठी सैन्य 
बरोबर घेऊन तो चदगहून चनघाला. शफीिी बेगम, त्यािी सवय धनदौलत व सेना त्याच्याबरोबर होती. तो 
चसकंदरा येथे असतानाि चदल्लीहून त्याच्यासाठी पाठचवण्यात आलेला मीरबक्षीपदािा खचलता, मानािी 
वसे्त्र इ. त्यास चमळाले. त्यािा त्याने चद. १८ ऑक्टोबरला औपिाचरक स्वीकार केला. चदग, आग्रा येथे 
शफीने नेमलेल्या अचधकाऱ्यानंा काढून त्या जागी त्याने आपले अचधकारी नेमले. या कामात थोडाफार वळे 
गेला. नंतर राजपतु्रासह १४ चडसेंबरला तो चदल्लीत आला. ज्या चदवशी अफ् राचसयाबखानाला बादशहाच्या 
दरबारात मानािी जागा चमळाली तोि चदवस अबदुल अहदच्या आयुष्ट्यातही भाग्यशाली ठरला. 
बादशहाच्या या लाडक्या वृद्ध अहदला चद. १० नोव्हेंबरला, शफय -उद्दौला, उमदत-उल ् मुल्क, मदार-उल् -
मुल्क, अबदुल मजीद खान बहादूर, फते्तजंग (त्या चशवाय पचहल्या, मज्ज-उद -दौला, बहराम जंग या 
पदव्या होत्याि) असे बडेबडे चकताब बहाल करण्यात आले. ९,००० जात, ९,००० पायदळ दुहस्पा-सहेस्पा 
आचि याच्यात दोन बारावदीिा समावशे केला तर २४,००० जात, मनसब बाळगण्याइतका तो मोठा झाला. 
नजफखानच्या मािसावंर त्याने सूड उगवला. नजफखानिा प्रमुख सेवक स्वाचमचनष्ठ राजा मनीराम व 
महदी कूलीखान यानंा त्याने कैदेत टाकले (१४ नोव्हेंबर) आचि त्यािंी मालमत्ता जप्त केली. 
 
१५. णशिाचंा अंतवेदीवर हल्ला : अफ्राणसयाब तेथपयंत चालून जातो (णडसेंबर, १७८३) व णमझा 
झैन-उल-अबीदीन आणि झणबता याचं्याबरोबर संगनमत करतो. 
 

दरम्यानच्या काळात चशखािंा नेहमीपेक्षा फार मोठा जथा अतंवेदीतील वरच्या भागात घुसला 
होता. [डीसी. गुलाम अली : खंड ३, १८२-१८५; इब्रत : भाग २, ६८-६९; डीवाय : भाग १, लेखाकं ९६, ९८, १२४] “पटलाईच्या 
आसपासील सीख चकरकोळी सरदार चमळून, िौदा-पंधरा हजार स्वार व पधंरावीस हजार प्यादे, बमय 
बायका लेकरेसुद्धा, चतकडे काळ पडला म्हिनू पोट भरावयास, या प्रातंी बुढ्या सारंगपूरिा घाट यमुना 
उतरून आले आहेत. अंतवेदीत सारंगपूर वगैरे आसपासिे गाव लुटून ताराज केले. पुढे कूि करून 
देवानेस आले.” 
 

“इकडून जे सीख भागकसग व भगेंलकसग वगैरे अंतवेदीत रखीवाले होते ते, व जाबतेखान यािंी 
फौज व दोन पलटिे व नाहाराकसग गुजर, वगैरे जमाव करून गोसगडाकडे गेले. त्यासंी यासंीं झुजं जालें , 
शवेटी जाबेतखानाकडील फौजेने चशकस्त खाऊन, माघारा पळून गोसगडास आले” (डीवाय : भाग १ : 
लेखाकं, ९६) मीरतपयंत माघार घ्यावी लागलेल्या चशखानंा हातचमळविी करण्यास या चठकािी झैन–
उल–अबीदीन हा नेमका चमळाला. हा शफीिा भाऊ. आपल्या भावाच्या खुनात अफ् राचसयाबिा हात या 
कल्पनेने तो आधीि भडकलेला; त्यात भर म्हिून त्यािी मीरत प्रातंातील जहाचगरी त्याच्याकडून काढून 
घेण्यात येऊन अबदुल अहदिा जावई कुतुबुद्दीन याला देण्यात आली होती. 
 

चशखासंारख्यािें आक्रमि परतवनू लाविे, व मधल्या अनागोंदीत जोर करू लागलेल्या स्थाचनक 
बंडखोरानंा जरब बसचविे, ही दोन कामे करण्यासाठी अफ् राचसयाबखानला अंतवेदीत पाठवण्यात आले 
होते. तो चदल्लीत आल्यापासून एका आठवड्यात हे घडले. राजपुत्र सुलेमान शुको व नजफ कूलीखान 
(याला चद. ५ नोव्हेंबरला नायब मीरबक्षी करण्यात आले होते) त्याच्या समवते होते. नव्या अमीर-उल-्
उमरावाच्या सैन्यात चशपायाचं्या िार पलटिी, एक हजार मुगलीया स्वार व एक हजार शीख सैचनक अशी 
वाढ केलेली होती. ही सेना मीरतपासून आठ मलैावंर असलेल्या मुदबराल खेड्यापयंत आली. येताना 
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वाटेतील सवय बंडखोरािंा त्यानंी बीमोड केला वा त्यानंा पळवनू लावले. झैन हा बागपतपासून सैन्य घेऊन 
आला होता. दोन हात करायिी त्यािी तयारी होती. अफ् राचसयाबने मोठ्ा धूतयपिे त्याला शातं केले. ‘मला 
व बेगम खचलदाला भेट’ असे सागंून ‘दगा होण्यािी भीती वाटत असल्यास त्रयस्थ अशा बेगम समरूच्या 
सैचनकासंमवते ये’ असे साचंगतले. (२३ चडसेंबर) त्यानंतर अफ् राचसयाबने झैनिी राजपुत्राशी भेट घडवनू 
आिली व या चतघा सेनाचधकाऱ्यानंी बादशहािी िाकरी एकचनष्ठपिे करण्याच्या शपथा घेतल्या. मीरत 
प्रातंात झैनिे अकरा सुभे होते, त्यािी मालकी त्याच्याकडे परत द्यायिी की नाही यािा चनियय बादशहाने 
घ्यायिा होता. यानंतर काही आठवडे गेले. नव्याने एक झालेले हे तीन सेनाचधकारी मीरत गावातील 
सूरजकंुडाजवळ थाबंले. या चठकािी अफ् राचसयाबने झचबताखानला बोलावनू घेतले (१५ जानेवारी, 
१७८४), त्यािी राजपुत्राशी भेट घडवनू आिली व त्याने अंतवेदीतील वरच्या भागात चशखानंा चशरकाव 
करू देऊ नये असे ठरचवले गेले. त्यानंतर चद. २८ जानेवारीस ते चदल्लीत आले [डीवाय : भाग १ : लेखाकं : 
९८, १२४]. 
 
१६. णदल्लीत मेजर जेम्स ब्राउन : त्याच्या योजनाचंा बोजवारा 
 

बादशहा व मीरबक्षी अफ्राचसयाब याचं्यातं एक जबरदस्त तंटा उद्भवला. याबाबत अहदनेि 
बादशहाला भडकावले होते. मुहमद शफीच्या जागी मुखत्यारपदावर नेमिूक झाल्यास अफ्राचसयाबने 
बादशहाला खूप मोठी रकम देण्यािे आश्वासन चदले होते. ते पुरे करिे त्याला अगदी अशक्य होते. तसेि 
बादशहाच्या घरी व खाजगीसाठी दरमहा एक लाखाहून जो अचधक खिय लागे त्यािी तरतूदही अफ्राचसयाब 
करू शकत नव्हता. बादशहाच्या ताब्यातील सवय मुलुखातला महसूल गोळा करण्यािा अचधकार जसा 
नजफखानला होता तसा आपल्याला देण्यात आला नाही अशी त्यािी तक्रार होती. हे अचधकार आपि 
आपल्याि हातात ठेविार असे बादशहाने ठिकावनू साचंगतले; तेही बरोबर होते, नाहीतर त्यािी 
उपासमार झाली असती. जयपूर राजाकडून खंडिी वसूल करण्यासाठी खुद्द खाकवदानंी बाहेर पडाव ेअसे 
अफ् राचसयाबने ठरवले, पि बादशाही इतमामाला साजेसा खिय करण्याइतका पसैा चतजोरीत नव्हता. 
थोडक्यात खंडिी वसूल करायिी तर त्यासाठी आधी खिय करायला हवा, व खिय करायिा तर हाताशी 
पैसा हवा, अशा दुष्ट वतुयळात सवय चफरत राचहले. अफ् राचसयाबला आिखी एक सभंाव्य संकट चदसत होते. 
बादशहा ककवा राजपुत्र यानंा बरोबर न घेता फक्त शाही सैन्य घेऊन मोचहमेवर जाव े तर बादशहाच्या 
संरक्षिािे सबबीखाली अबदुल अहद, अयोध्येहून इंग्रजाचं्या पलटिी आिील व आपल्याला हाकलून 
देईल. म्हिजे बादशहाला बरोबर घेऊन जाव ेतर त्याच्या इतमामाला साजेल असा खिय करण्यासाठी पैसा 
नाही, बादशहाला ठेवनू जाव,े तर आपलीि गठडी वळण्यािा संभव, या शृगंापत्तीत तो सापडला. अबदुल 
अहदिा वॉरन् हेस्स्टंग्जशी बराि काळ चमत्रत्वािा पत्रव्यवहार िालू होता; नेमक्या याि वळेी वॉरन् 
हेस्स्टंग्जिा खास वकील मेजर राउन हा चदल्लीत होता. [डीसी. इब्रत : भाग २, ६७–६८, ७७, ८० (उत्कृष्ट व सपूंिय); गुलाम 
अली : खंड ३, १८६; राउनला आपल्या उचद्दष्टाबंाबत हेस्स्टंगच्या सूिना (फॉरेस्ट, कलकत्ता आवृत्ती, भाग ३, १०२५–२८), चदल्ली-सबंंधात त्याच्या 

धोरिािें समालोिन (भाग ३, १०८७–९०); डीवाय : भाग १, लेखाकं १०४] मराठ्ािंा कैवार घेिारी अशी काही चमत्रमंडळी 
दरबारात होती. मेजर राउन त्याचं्या चवरुद्ध होता; व इंग्रजाशंी मतै्री करावी असे सागंिाऱ्या सरदारािंा एक 
गट तयार करण्यात गकय  होता. अबदुल अहदिी अफ् राचसयाबसमोर उघड उघड दंड थोपटून उभे 
रहाण्यािी छाती नव्हती; त्यामुळे इंग्रज नकोत हे धोरि चवजयी झाले. 
 

शफी व रिचजतकसग याचं्यात खुद्द मेजर राउनने समझोता घडवनू आिला होता. त्यानुसार जाट 
राजाने खंडिीदाखल नव्वद हजार रुपये द्यावयािे व राजकुमार रिधीरकसग याच्या मालकीच्या जहाचगरी 



 
अनुक्रमणिका 

असलेला बयाना प्रातं मुगल सेनाचधकाऱ्यानंी सोडून द्यावयािा असे ठरले होते. ही रकम राउनकडे अनामत 
ठेवलेली होती व ती देण्यासाठी तो चदल्लीत आला होता. पि ही तडजोड अफ् राचसयाबने चझडकारून 
टाकली व आिखी रकमेिी मागिी केली. सवयसाधारि जनमानसात राउनच्या प्रचतष्ठेला कमीपिा आला. 
त्यािा स्नेही अबदुल अहद अगदीि फुसका चनघाला. शवेटी राउनने भरतपूरिा बक्षी लालकसग याच्याकडे 
ती रकम परत देऊन टाकली. 
 
१७. पातशहाजादा जवानबख्त णदल्लीहून णनसटतो : एणप्रल, १७८४ 
 

राज्यारोहिािा वधापन चदन २३ मािय, १७८४ ला साजरा झाला. नंतर, आपि माझ्यासमवते आग्रा 
येथे याव े व खंडिी वसूल करण्याच्या कामी मला मदत करावी अशी अफ्राचसयाबने बादशहाला चवनंती 
केली. बादशहािी स्वारी हलायिी म्हिजे प्रिंड खिय; पैसा हाताशी नव्हता व नजफखानच्या मृत्यनंूतर 
राजभाडंारातही भर पडत नव्हती. बादशहा आपल्यासमवते यायला चदरंगाई करतो आहे, यािे कारि 
अबदुल अहद असून तसे करण्याबद्दल तो बादशहाला आतून फूस देतो आहे, असा आरोप करून 
अफ्राचसयाबने दरबारातं तंग पचरस्स्थती चनमाि केली. बादशहा, राजपुत्र व राजघराण्यातील इतराबंद्दल 
त्याने अत्यतं अवाच्य भाषा वापरली व त्यानंी आपल्या खिात काटकसर करावी असा सल्ला चदला. या सवय 
बंधनािंा उबग येऊन पातशहाजादा जहटधरशहा (जवटबख्त [डीसी. इब्रत : भाग २, ७०–७६; मुन्नालाल : २८१–२८५; 
गुलाम अली : खंड ३, २०५–२०७ र्फॉरेस्ट चसलेक्शन्स फ्रॉम चद स्टेट पेपसय ऑफ वॉरन् हेस्स्टंग (लंडन) भाग २, ९८–११८ (पातशहाजाद्यािे 
स्वतःिे चनवेदन, वॉरन् हेस्स्टंगच्या ‘मेमॉयसय चरलेचटव्ह टु चद स्टेट ऑफ इंचडया’ यात पचरचशष्ट म्हिून छापले आहे.) र्फॉरेस्ट. चसलेक्शन्स फॅचरन 

चडपाटयमेन्ट (कलकत्ता : भाग ३; १,३२०-४)]) हा एका रात्री वारा वादळ चवलक्षि थैमान घालीत असताना काळोखािा 
फायदा घेऊन चदल्लीतून पळाला. (१४ एचप्रल) व लखनौ येथे गेला. (६ मे) या चठकािी वझीर व वॉरन् 
हेस्स्टंग्ज यानंी त्यािे स्वागत केले. या राजकीय हालिालीिे संभाव्य दुष्ट्पचरिाम अफ् राचसयाब व बादशहा 
समजून होते. ते अतोनात घाबरले. राजपुत्राने ताबडतोब माघारी याव े म्हिून तातडीिा खचलता देऊन 
त्यानंी खुद्द मेजर राउनला त्या कामचगरीवर पाठचवले. (३ मे) राजपुत्राप्रमािेि वझीर व वॉरन हेस्स्टंग्ज या 
दोघानंाही अशाि अथािी पते्र बादशहाने मेजर राउनजवळ चदली. 
 

या चनष्ट्फळ उपद्व्यापािा राजपुत्राला काहीही फायदा झाला नाही असे म्हिनूि हे प्रकरि 
संपवायला हव.े या राजपुत्राला भरघोस वषासन चमळाव ेम्हिून इंग्रजानंी कशद्यामाफय त बादशहाकडे खटपट 
करून पाचहली. त्यािा उपयोग झाला नाही. शवेटी या राजपतु्राला अखेरपयंत वारािसी येथे इंग्रजाकंडून 
चमळिाऱ्या वषासनावर चदवस घालवाव े लागले. त्यािा आवाज घोगरा व भसाडा होता. या दोषामुळेही 
त्याला आपले स्नेही गमवाव ेलागले. खरे म्हिजे राजपतु्राच्या पलायनाला मुळाति खूप उशीर झालेला 
होता. चदल्ली शासनावर चरचटश सते्तिा िाप बसवायिा ही कल्पना वॉरन हेस्स्टंग्जने या वळेेपयंत काढून 
टाकली होती. अशी कल्पना प्रत्यक्षात फायद्यािी ठरावी असे दोन वषापूवी त्याला वाटत होते. त्यावळेी 
जवानबख्तसारखे प्यादे त्याच्या हाताशी येते तर १७६५ मध्ये क्लाइव्हने केले तसे काही त्यानेही करून 
दाखचवले असते. 
 

अबदुल अहद हा चनमकहरामीि. अफ्राचसयाबच्या हाताखालील सेनाचधकाऱ्यानंा त्याच्याचवरुद्ध 
भडकावण्यािे त्यािे कारस्थान िालूि होते. झैन-उल-अबीदीन याला भावाच्या खुनािा बदला घ्यायिी 
घाई झाली होती. अफ् राचसयाबिा चनकाल लावण्यासाठी त्याने पाि मािसे पाठचवली. ही पाि मािसे 
मीरबक्षी अफ् राचसयाबच्या किेरीत जाऊन लपून बसली (अंदाजे १० एचप्रल) पि त्यानंा हुडकून अटक 
करण्यात आली. या कपटनाटकािा जनक अबदुल अहद हाि असावा अशी अफ् राचसयाबिी समजूत होती. 



 
अनुक्रमणिका 

त्यामुळे त्या दोघांत उघड उघड फूट पडली व चद. ३० मे रोजी अफ् राचसयाबने अबदुल अहदला चगरफदार 
केले. [अहदची अटक : बीएम् : ओचरचजनल २५,०२१ पृ. १३३, डीसी. इब्रत : भाग २, ७९; शाही प्रवास : बीएम् प.ृ ९९–१९२ (अखबारात २३ मे, 
२७ जून) डीसी. 
 
अफ् राचसयाबच्या चजवावर उठण्यािा हा प्रसगं १३ एचप्रलला घडला असे मेजर राउन सागंतो. त्यावरून इरत, भाग २, ७८ यात चदलेला १२ मे हा 

चदनाकं िुकलेला आहे.] त्यािी सवय मालमत्ता जप्त केली व त्याला अचलगढ चकल्ल्यात कैदेत ठेवले. आपल्या 
चमत्रािा बिाव करण्यािी ताकद बादशहाजवळ नव्हती. त्यानंतर तो अफ् राचसयाबच्या हातातले केवळ 
बाहुले बनला. त्याला जवळिा चमत्र वा स्वतंत्र असा सल्लागार कोिी राचहलाि नाही. या घटनेिा आिखी 
एक पचरिाम म्हिजे चदल्लीदरबारात इंग्रजािें वियस्व असाव ेही कल्पना वॉरन हेस्स्टंग्जने मनातून अचजबात 
काढून टाकली. त्याच्या मते इंग्रजाचं्या चहतास जपिारा असा वरच्या दजािा कोिी सरदार दरबारात 
उरला नव्हता. 
 

अशा प्रकारे शवेटिा चवरोधक चनकालात काढून चदल्लीच्या सुभेदारीवर त्याने नजफ कूलीिी 
चनयुक्ती केली. बादशहािी प्रकृती बरी नसताही अफ् राचसयाबने त्याला चदल्लीबाहेर चनघायला भाग पाडले. 
(२६ जून) उन्हाळी ऐन भरात होता. अशा वळेी चदल्लीतून बाहेर पडलेला बादशहा चद. ६ ऑगस्टला आग्रा 
येथे पोहिला. 
 
१८. हमदानीचा काटा काढययासाठी अफ्राणसयाब बादशहासमवेत आग्ऱऱ्यास जातो. 
 

मुहमद बेग हमदानी हा भलताि चशरजोर झाला होता. धोलपूर प्रातंात तो बादशहा 
असल्यासारखाि वागत होता. आग्रा प्रातंातील महसूल गोळा करण्याच्या कामी त्याने अनंत अडििी 
आिल्या. [डीसी. मुन्नालाल : २८६–२८८; गुलामअली : खंड ३, २०९–२११; इब्रत : भाग २, ८१–८३; बीएम् २५,०२१ प.ृ ३४ ए (आपि 
आपल्या सैन्यासह तुमच्या मदतीला येत आहोत अशा अथािे महादजीिे अंदाजे ९ जुलै, १७८४ िे पत्र) जयपूरकडील खंडिी व तीन लाखाचं्या 

नव्या जहाचगरी हमदानीस द्यावयािे अफ् राचसयाबने आश्वासन चदले होते. (बीएम् २५,०२१, पृ. ३०)] त्याला वठिीवर आििे हे नवा 
मीरबक्षी अफ् राचसयाबपढुील महत्त्वािे काम होते. शफीच्या वतीने महादजीकडे बोलिी करायला गेलेला 
गोसावी कहमतबहादूर हा त्यानंतर अफ् राचसयाबिा मुख्य सल्लागार झाला होता. कशद्याला चदल्लीत बोलवाव ेव 
त्याच्याकडून बादशहािे सवय बंडखोर माडंचलक आचि इंग्रज याचं्यासारख्यानंा जरब बसवावी असे तो 
अफ् राचसयाबला नेहमी सागंत असे. मुहमद बेग हा चकती झाले तरी चशपाईगडी, त्याच्यासमोर उभे 
रहाण्यािी आपली ताकद नाही हे अफ्राचसयाब समजून होता. गेली चकत्येक मचहने बादशहाकडून 
महादजीकडे चवनंतीवजा खचलते जात होते. त्यातं मीरबक्षीच्या वतीने महादजीला खास चवनंती केलेली 
असायिी की महादजीने चदल्लीला याव,े बादशहाला चवविंनामुक्त कराव ेव मुखत्यारपद स्वतःकडे घेऊन 
वादशाही साम्राज्याला पूवयवैभव प्राप्त करून द्याव.े महादजी आता मोकळा झालेला होता. उत्तर 
माळव्यातला गोहदिा रािा छत्रकसग हा कशद्यािा जुना शत्रू. ग्वाल्हेर चकल्ल्यावर तोफािंा भचडमार करून 
(३१ जुलै, १७८३) गोहद कजकून व खुद्द राण्याला कैद करून महादजीने हा मातबर शत्रू चनकालात 
काढला होता. (२५ फेरुवारी, १७८४) बादशहा आग्ऱ्याला जात आहे हे समजल्यावर तो त्या चठकािी 
येताि त्याला भेटायिे महादजीने मान्य केले. उभयताचं्या चविारात काय करायिे ते ठरवायिे होते. ही भेट 
काही कारिाने तीन मचहने लाबंली. ती कारिे अशी : 
 

शफीिा काटा काढण्यासाठी अफ् राचसयाबने मुहमद बेग हमदानीशी करार केला त्यावळेी त्याला 
त्याच्या अचधकाराच्या जागेवर कायम ठेवण्यात येईल व त्याच्याकडे असलेल्या जहाचगऱ्यांवर त्यािाि 
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अचधकार राहील असे अफ् राचसयाबने त्याला लेखी अचभविन चदले होते. आता तोि अफ् राचसयाब सवय 
सैन्याचनशी बादशहासमवते आपल्यावर िालून येत आहे हे समजल्यावर मुहमद बेग हमदानी या 
चवश्वासघातक्यावर िागंलाि भडकला. त्याने आपल्या सैन्यात नव्याने वाढ केली व आपल्या भोवतालच्या 
शाही मुलुखात मनःपूत लुटालूट केली. पगारी काम करिाऱ्या मुगलीया चशपायानंा अशी कामे म्हिजे 
महापवयिी. त्यानंी खेडे चन खेडे असे काही उद्ध्वस्त केले की ‘गावात चदवा लावायला कोिी उरला नाही.’ 
गजबजलेल्या श्रीमतं कामा शहरावर त्याने धाड घातली (१० जून). त्या चठकािच्या स्थाचनक राजािे 
अचधकारी त्याच्याि महसूल अचधकाऱ्याचं्या जुलुमानंा कंटाळून त्याचं्या चवरुद्ध उठले होते. “अनेक मािसे 
ठार झाली. अनेकािें नाक कान कापले गेले. अत्यािारािा एकही प्रकार प्रत्यक्षात आिण्यािे हमदानीने 
बाकी ठेवले नव्हते” (इरत भाग २, ८२). बादशहा आग्रा येथे येऊन हजर झाला तरीही हमदानीने त्याला 
भेटायिे सरळ सरळ नाकारले. अचलनगरिा स्वाचमचनष्ठ सरदार झुस्ल्फखारखान याच्यावरही त्याने हल्ला 
केला. एकटा अफ् राचसयाब बंडखोर हमदानीला आवरू शकत नव्हता. दमदार अशा महादजीिी मदत 
घेऊन हमदानीिी धोलपूरबारी येथील जहागीर कजकून घ्यायिी असे त्याने ठरवले. 
 

ग्वाल्हेरहून २ ऑगस्टला चनघाव ेव आग्रा येथे बादशहाच्या छाविीस जाव ेअसे महादजीने प्रथम 
ठरचवले होते. [डीसी. इब्रत : भाग २, ८३-८५, मुन्नालाल २८९, गुलाम अली : खंड ३, २०८ - २०९, २११; महेश दरबार, भाग २, लेखाकं 
७४–७९; जीडब्ल्य ू: भाग ५, क्रमाकं २७, चंद्र, भाग २, ५५; र्फॉरेस्ट. कलकत्ता भाग ३, ११२७, कामा येथील पाशवी कृत्ये, बीएम् २५,०२१ पृ. १७४ 

बी; ऐचतहाचसक चटपिे भाग ५, पृ. ११.] पि चद. ५ ते १९ या दरम्यान धुवाधंार पजयन्यवृष्टी झाली, म्हिून महादजी चनघ ू
शकला नाही. प्रत्यक्षात बाहेर पडायला २६ चदनाकं उजाडला. ग्वाल्हेरपासून तो जेमतेम सात कोसािंी 
पचहली मजल मारून गेला असेल नसेल, तोि पावसाने त्याला जाम करून टाकले. त्याच्या छाविीत 
सगळीकडे पािीिपािी झाले. दोन हत्ती, बरेिसे घोडे व वाहतुकीसाठी उपयोगी अशी बरीिशी जनावरे 
मरून गेली. चशपाई आजारी पडले. अशुभ नक्षत्रावर आपि बाहेर पडलो त्यामुळे असे झाले, तेव्हा परत 
चफरिे उचित असे त्याच्या ज्योचतषानंी त्याला साचंगतले. त्याचशवाय ग्वाल्हेर येथे असलेली त्यािी बायको 
गंगाबाई ही आसन्नप्रसवा होती; घराण्याला वारस म्हिून पुत्र हवा होता. सवय कुटंुबीय व आप्तसंबधंी 
पुत्रजन्मािीि वाट पहात होते. त्यासाठी कुलोपाध्यायानंी सवय दैवी उपाय केले होते. स्वगातला एकही देव 
पुत्रप्राप्तीच्या नवसातून सुटला नव्हता; मंत्रतंत्र, ताईत, गंडेदोरे, अंगारेधुपारे सगळे उपाय सुरूि होते. 
त्यामुळे सुमारे ५ सप्टेंबरला महादजी ग्वाल्हेरला परत आला. दरम्यान अंबाजी इंगळे याच्याबरोबर थोडासा 
फौजफाटा देऊन आपल्यावतीने त्याने त्यालाि बादशहाला भेटायला पाठवनू चदले होते. बादशहाने 
अंबाजीिे १ सप्टेंबरला दरबारात स्वागत केले. अफ्राचसयाबिा भडक व ििंल स्वभाव, हाताखालच्या 
लोकाशंी त्यािे वारंवार होिारे तंटे इत्यादी माचहती इगंळे याने महादजीला चदली. त्यामुळे महादजीिा 
बादशहाला भेटायिा उत्साह मावळला. 
 
१९. अफ्राणसयाब महादजीला रूपवास येथे भेटतो 
 

दशहरा संपल्यावर महादजी मुलुखचगरीसाठी बाहेर पडला. (२४ सप्टेंबर) फोफावनू धाविारी 
िंबळा नदी पार करताना त्याला थोडाफार त्रास झाला व वळेही लागला. धोलपूरिा चकल्ला मुहमद बेगच्या 
ताब्यात होता. चकल्ल्यावरील त्याच्या मािसाने महादजीिे प्रिंड व समथय सैन्य पाहूनि शरिागती चदली. 
नंतर महादजीने धोलपूर व बारी हे प्रातं घेतले. मुहमद बेगने चतथे अचधकारी म्हिनू जी आपली मािसे 
नेमली होती त्यानंा महादजीने हाकलून चदले व त्या जागी आपली मािसे नेमली. हे दोन्ही प्रातं अचतशय 
सुपीक असल्याने त्यातून पाि ते सहा लाखािंा महसूल सहजी हाती येई. कशद्यािा उपयोग, पाहुण्याचं्या 
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जोड्यासारखा करून घेता येईल. कशदे हा मुलूख कजकतील व आपल्याला परत देतील. पि एवढे कष्ट 
करून, हमदानीसारख्या बलाढ्य सेनाचधकाऱ्यापासून कजकून घेतलेला हा मुलूख महादजी झाला तरी कसा 
सोडिार? त्याने नकार देताि दोघातं चवतुष्ट येिार असे चदसले. ‘आपि येथे आलो ते बादशहाने बोलावले 
म्हिून; तेव्हा आपल्या प्रिडं सैन्यािा खिय, बादशहाच्या मुखत्यारानेि द्यायला हवा’ असे कशदे याने 
ठिकावले. तथाचप महादजीच्या दरबारी चदल्लीिा वकील म्हिून असिाऱ्या कहमतबहादुर गोसाव्याने, 
‘अफ्राचसयाबजवळ पैसा नाही, त्याच्या हलाखीमुळे त्याच्याि सैन्यािे हाल िालले आहेत’ असे महादजीला 
स्वच्छ सागंनू टाकले. महादजी ज्यावर हक सागंायला पुढे सरसावले असे चमळकतीच्या दृष्टीने 
चकफायतशीर असे हे दोनि चजल्हे. गोसाव्याने काहीतरी थातुरमातुर करून तात्पुरती चमटवाचमटव केली व 
महादजी दोन्ही चजल्ह्यावंरील हक सोडायला तयार झाला व रूपवासकडे जायला चनघाला. रूपवास हे 
फते्तपूरचसक्रीच्या नैऋत्येला नऊ मलैावंर असून तेथे महादजीिा तळ पडायिा होता. तो रूपवासला आला 
(२२ ऑक्टोबर) व बादशहािा मािूस येऊन वाटाघाटी करील म्हिनू वाट पहात राचहला. 
 

अफ्राचसयाब यापूवीि आपले सवय सैन्य, तोफा व अंबाजी इंगळेसमवते आधीि आलेल्या ६,००० 
स्वारासंह मुहमद बेगशी दोन हात करण्यास रवाना झाला होता. (२३ सप्टेंबर) बादशहा व मेजर राउन 
आग्ऱ्यास होता, त्या दोघानंा चतथेि ठेवनू मुहमद बेगशी लढायिे व कशद्याशी बोलिी करायिी या हेतूने तो 
पचश्चमेकडे चनघाला होता. शत्रूच्या छाविीवर एकदम धडक हल्ला करून त्याला बिुकळ्यात पाडाव ेअसा 
त्यािा प्रथम चविार होता. (१७ ऑक्टोबर) कशद्याशी बोलिी होऊन आपला जय होईल असे कशदे सागेंपयंत 
हा अचविार न करिे िागंले असा अंबाजीने त्याला शहािपिािा सल्ला चदला. अफ्राचसयाबच्या चशपायानंा 
चशस्तीिे वावडे तर मुगचलयास्वार दगलबाज. अशा पचरस्स्थतीत हमदानीच्या जुन्या, कसलेल्या व अनुभवी 
सैचनकासंमोर आपि चकती चटकाव धरिार? अंबाजीिा सल्ला पटून अफ्राचसयाब खनुवा (फते्तपूरचसक्रीच्या 
नैऋय त्येस आठ मलै) येथे थाबंला व कशद्यािी वाट पहात राचहला. 
 

दरम्यान मुहमद बेग हमदानी हा, जयपूर व मािेडीच्या पूवेकडील सरहद्दीवर जे जे छोटे छोटे 
सरंजामदार होते, त्याचं्याशी लढण्यात गंुतला होता. कहदौन, भासवार, बलहरी, कामा यासारखी चकत्येक 
चठकािे होती. चवजयापाठोपाठ चवजय चमळवीत महादजी दचक्षिेकडून व अफ्राचसयाब पूवेकडून असे दोघेही 
पुढे सरसावत असून एकमेकासं फते्तपूर येथे भेटिार असे चदसताि, हमदानीने सवयत्र पागंलेल्या आपल्या 
तुकड्यानंा फते्तपूरजवळ जमायला साचंगतले. सय्यदपुरानजीक संरक्षक खंदक खिनू तोफखाना ठेवला. 
हा तळ चजथे टाकला होता ती जागा चपिुनाच्या पूवेस तीन मलै, भरतपूरच्या दचक्षिेकडे नऊ मलैावंर 
असलेल्या टोकाशी व फते्तपूरचसक्रीच्या पचश्चमेस अकरा मलैावंर आहे. ही जागा मोक्यािी. येथे बसून दोन्ही 
अंगाला दरारा उत्पन्न करता येत असे. उत्तरेकडे भरतपूरपयंत व पचश्चमेकडे वरेिा चकल्ला आचि जयपूर 
सरहद्द येथपयंत लक्ष ठेवता येई. अफ्राचसयाबवरील त्यािा राग एका अथी समथयनीय होता म्हिून ‘आम्हा 
दोघाचं्या या लढ्यात आपि तटस्थ रहाव.े’ अशी त्याने महादजीला चवनंती केली. मराठ्ािंी मदत नसेल, 
तर पंिमहाभतेू आडवी आली तरी या गुलामाच्या बच्चाला आपि आकाशातले तारे मोजायला लाव ूयाबद्दल 
हमदानीला कधीि शकंा नव्हती. कशद्याने तटस्थ राहून हमदानीला अफ्राचसयाबिा काटा काढायिी सधंी 
चदली तर त्याबद्दल त्यानंा आग्ऱ्यािा चकल्ला व त्याच्या दचक्षिेकडील सवय प्रदेश द्यायिे त्याने मान्य केले 
होते. महादजीला फार मोठी चशकार साधायिी असल्याने त्याने ही छोटी लालूि नाकारली व आश्वासन 
चदल्याप्रमािे तो रूपवासकडे जायला चनघाला. 
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चद. २३ ऑक्टोबरला रूपवास येथील महादजीच्या छाविीवर अफ् राचसयाबने त्यािी भेट घेतली. 
दुसऱ्या चदवशी कशद्याने परतभेट चदली. चद. २६ ऑक्टोबरला अफ् राचसयाब पनु्हा कशद्याना भेटला. त्यावळेी 
कशदे याने आपल्या समवते असलेल्या लेफ्टनंट जेम्स, अॅण्डरसन, क्लाकय  व स्टुअटय यािंी त्याच्याशी भेट 
घडवनू आिली. अफ् राचसयाब व महादजी हे दोघेही धुरंधर पुढील योजनावंर चकत्येक तास ििा करीत 
होते. कोसळिारी बादशाही पुन्हा नीटपिे सावरून धरा असे अफ् राचसयाब त्याला कळकळीने चवनवीत 
होता. ‘आम्हासं आपिि वडील आहात’ असे बोलला व हमदानीिा काटा काढून मला वािवा असेही त्याने 
साचंगतले. कहमतबहादुरने अफ् राचसयाबच्या कानात काही गुजगोष्ट केली. त्यानुसार अफ् राचसयाबने धोलपूर 
व बारी या दोन चजल्ह्यावंर उदक सोडले व आपल्या नवीन आईला भेट म्हिून ते कशद्याच्या हवाली केले. 
अशा प्रकारे प्रत्येकािे समाधान झाले, वाटाघाटी पक्क्या झाल्या. ‘मराठ्ानंी मुहंमद बेग हमदानीच्या 
छाविीला वढेा घालावा व त्यािी रसद तोडून तो शरि येईपयंत त्यािी कोंडी करून उपासमार करावी’ 
असे ठरले. [णब्रणटश म्यणूझअम : ओचरचजनल २५,०२१ पृ. २६–२८ (अखबारात) इब्रत : भाग २, ऐणत. णटपिे, भाग ५, पृ. १०; डीसी. ऐणत. 
स्रू्फट लेि भाग २, क्रमाकं १८, यातील १७ नोव्हेंबरच्या सुमारास चलचहलेले सदाचशव चदनकरिे पत्र.] 
 

महादजीच्या राजकीय डावपेिानंी हमदानी आधीि जाळ्यात सापडलेला; बेछूट लूटमार करून 
त्याने प्रत्येक शजेाऱ्याला आपला शत्रू बनचवले होते; त्यामुळे हमदानीला आपटायला प्रत्येक जि उत्सुक 
होता. त्यात महादजीसारख्या समथय सेनानीिी मदत. कशद्याने चदगिा चकल्ला आपल्याला परत चमळवनू 
द्यावा व त्याबद्दल भरपूर पसैा घ्यावा अशी भरतपूरिा रिचजतकसग त्यानंा गळ घालीत होता. कशद्याला खूष 
करण्यासाठी त्याला जे जे करिे शक्य होते ते ते तो करीत होता. सूरजमलच्या घराण्यािी प्रचतष्ठा व थोरवी 
सागंण्यासाठी रािी चकशोरी महादजीला भेटून गेली. १७७६ मधील चदगच्या पाडावाच्या वळेी ती 
नजफखानलाही अशीि भेटली होती. जाट व रजपूत सैन्याने उत्तर आचि पचश्चमेकडून हमदानीला घेरले 
आचि पूवय व दचक्षिेकडून ही साखळी आपि पूिय करायिी असे महादजी व अफ्राचसयाब यानंी ठरचवले. 
कशद्यािी छाविी व सामानसुमान रूपवास येथे असल्याने त्याने रायाजी पाटील व चजवाजी बक्षी याचं्या 
हाताखाली आपल्या आघाडीतील स्वारािंी एक तुकडी चदली, त्यानंा उटंगि येथे जाऊन खनुवाच्या थोडेसे 
पचश्चमेकडे उभे रहायला साचंगतले. ही जागा हमदानीच्या छाविीनजीक होती. अफ्राचसयाबिी छाविी 
खनुवा येथे होती. चतथून त्यािे स्वार व तोफखाना यानंी २ नोव्हेंबरला पढेु सरकायला प्रारंभ करावा, 
रायाजीच्या तुकडीशी हातचमळविी करावी व हल्ला िढवावा असे ठरले होते. हमदानीच्या छाविीत खडतर 
दुष्ट्काळ पडला. त्याच्या अनेक साहाय्यकानंी त्याला सोडले, अनेकजि अन्नाभावी मेले. शवेटी 
उपासमारीने मरण्यापेक्षा चजवावर उदार होऊन मरिे बरे म्हिून त्याने, वढेा चदलेल्या शत्रचू्या फौजेवर 
तुटून पडायिे ठरवले. 
 
२०. झैन–उल–्अबीदीन अफ्राणसयाबचा िून करतो : २ नोव्हेंबर, १७८४ 
 

पि अफ्राचसयाबिे भचवतव्य युद्धातील जयचवजयावर ठरायिे नव्हते. [अफ्राणसयाबचा िून : ऐचत. स्फूट लेख, 
भाग २, क्रमाकं १८; बीएम् : २५,०२१, पृ. ३०; इब्रत : भाग २, ८८–८९; गुलामअली : खंड ३, २११–२१२, मुन्नालाल : २९०, चंद्र डी. भाग २, ५४; 

र्फॉरेस्ट (कलकत्ता आवृत्ती) भाग ३; चद. २ व ३ नोव्हेंबरिे राउनिे ग. ज. ला पत्र (आय. आर. ओ.)] हातात सपूंिय व चनरंकुश सत्ता, 
त्यात कुिी वाटेकरी नाही या उन्मादात त्याच्याकडून एक अक्षम्य आगचळक घडली. त्यामुळे चमझा 
नजफच्या कुटंुबातील सगळेजि, तसेि नजफिे वृद्ध सेवकही त्याच्याचवरुद्ध िवताळून उठले. 
अफ्राचसयाबिी ही आत्मघातकी आगचळक म्हिजे त्याने नजफखानच्या कंुवार मुलीिी स्वतःसाठी मागिी 
केली. शफीिा खून होण्यापूवी ती शफीला द्यायिी असे ठरले होते. पि या मुलीच्या जन्मदात्याच्या 
गुलामाने आपल्या पायरीला न शोभिारी असली उद्धट मागिी करावी हे शफीिा भाऊ, झैन-उल-्अबीदीन 
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याला सहन झाले नाही. या आधी एचप्रलमध्ये अफ्राचसयाबिा काटा काढायिा प्रयत्न त्याने केला होताि; 
आता समथय मराठा सैन्य समीप असल्याने त्याला आिखी धीर आला होता. या उपटसुंभािा सूड कसा 
घ्यायिा या बाबत जास्त काळजीपूवयक चविार करून त्याने कट रिला. 
 

चद. १ नोव्हेंबरला खनुवा येथील आपल्या छाविीतून आपले सैन्य व अचधकारी यासंह अफ्राचसयाब 
अगदी सकाळीि बाहेर पडला. मुहमद बेगिी छाविी होती त्या जागेिी त्याने नीट टेहळिी केली व 
सय्यदपुरानजीकिी (खनुवाच्या पचश्चमेस अडीि मलै) एक मोकळे मदैान त्याने पसंत केले. चनिायक लढा 
या चठकािी लढला जावा असा त्यािा चविार होता. दुसऱ्या चदवशी तो त्या चठकािी गेला परंतु लढाईिा 
चविार त्यापुढील चदवसावर टाकून परत आला. येता येता तो कहमत बहादुरच्या तंबूत डोकावला. चतथे 
त्याने बुचद्धबळािा डाव टाकला आचि डाव िालू असताना उद्याच्या लढाईत आपलाि जय कसा होिार 
यावरि त्यािी बरीि बडबड िालली होती. अशा प्रकारे चतथे एक तास घालचवल्यावर तो आपल्या तंबतू 
परत आला. तंबतू आल्यावर त्याने आपल्या सवय अचधकाऱ्यानंा बाहेर जायला साचंगतले. झैन व इतर 
िौघेजि चतथेि गालीच्यावर बसून होते. अकरा वाजून गेलेले, अफ्राचसयाब अगदी स्वस्थचित्त होता. 
अंगातले कपडे काढून त्याने पागोटे दूर ठेवले व चवसावता चवसावता नोकरानंा जेवि घेऊन येण्यास 
फमाचवले. झैनिा एक मुगल मदतनीस अफ्राचसयाबच्या नोकरातंि चमसळला होता. तो पुढे आला व अजय 
चलचहलेला एक कागद त्याने अफ्राचसयाबच्या हातात चदला. अफ् राचसयाब तो अजय वािण्यात गकय  असताना 
या मािसाने त्याच्यावर एकदम पेशकबाज िालवनू त्याला खादं्यापासून छातीपयंत चिरले. अधयवट 
तोडलेले कोंबडे वा बदक तडफडत उठायला बघते तसा उठून उभे रहायिा प्रयत्न करीत काही पावले 
त्याने टाकली; पि लगेि शुद्ध हरपून तो खाली कोसळला. अफ् राचसयाबच्या नोकरानंी मारेकऱ्यािी 
खाडंोळी केली. अफ्राचसयाबच्या अंगावर मारेकऱ्यािा पचहला घाव पडताि जो गोंधळ उडाला त्यािा 
फायदा घेऊन झैन-उल-्अबीदीन तंबबूाहेर आला व घोड्यावर टागं टाकून तसाि महादजीच्या तंबतू 
गेला. ‘कुिी तरी अफ् राचसयाबला ठार मारले आहे; या प्रकरिात माझा संशय घेतला जाऊन मी बळी जाईन 
या भीतीने मी येथे आलो आहे’ असे त्याने महादजीला साचंगतले. 
 
२१. अफ्राणसयाबच्या मृत्यनंूतर महादजीची चढाई 
 

मारेकऱ्याच्या हातून अफ्राचसयाबवर घाव घातला गेला तेव्हा सकाळिे अकरा वाजायला आलेले 
होते. मध्यान्ह उलटल्यावर लगेि तो मेला. पि त्याच्या मृत्यूिी बातमी त्याच्या लोकानंी लपवनू ठेवली 
होती. तो चजवतं आहे व त्यािी प्रकृती सुधारते आहे अशा अफवाही ते उठवत राचहले. शवेटी सायंकाळी 
सत्य उजेडात आलेि. खनुवा येथील त्याच्या छाविीत एकि गोंधळ उडला. राजा नारायिदास हा त्यािा 
चदवाि. आपला धनी मरून गेला, आपला थकलेला पगार कोि देिार, या भीतीने सवय चशपाई 
त्याच्याभोवती काव काव करू लागले. राजा नारायिदास हा कचश्मरी चदवाि तसा धूतय, तो चतथून हलकेि 
चनसटला व आसऱ्यासाठी गोसावी कहमतबहादुरच्या तंबूत गेला. कुिीि शास्ता नसल्याने मृत मीरबक्षी 
अफ्राचसयाबच्या चशपायातं एकि गोंधळ व जबरदस्त दहशत चनमाि झाली होती. या गोंधळात भर 
टाकण्यासाठी चनष्ठुर हमदानी अकस्मात हल्ला करील, ही भीती सवांच्या मनात घर करून होती. पि त्या 
वळेी एका दिकट व धुरंधर मािसाने पचरस्स्थतीिी धुरा अत्यंत समथयपिे आपल्या खादं्यावर घेतली, म्हिनू 
त्यािें प्राि वािले. 
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चजवाच्या भीतीने जवळ जवळ पाि मलैािंा टापू तुडवीत झैन-उल् अबीदीन हा महादजीच्या 
रूपवास येथील छाविीत येऊन पोहोिला. तो धापा टाकीत होता व आपि अगदी ‘त्या गाविेि नाही’ असा 
आव आिीत आश्रय मागत होता; त्यावळेी पाटीलबावा झोपेतून उठलेही नव्हते. बातमी ऐकताि कशद्याने 
त्याला आसरा द्यायिे नाकारले व त्याला लगेि चमझा ग्यासुद्दीनच्या छाविीत पाठवनू सवय प्रकारिी 
शहाचनशा होईपयंत त्याला सक्त पहाऱ्यात ठेवण्यािा हुकूम केला. 
 

अफ्राचसयाबिी अवस्था चनचश्चत काय आहे हे कशद्याला माहीत नव्हते; चशवाय बादशहाच्या 
अचधकारीवगातही त्यािा समावशे नव्हता. अफ्राचसयाब मेला, अफ्राचसयाब शुद्धीवर येतो आहे अशा 
परस्परचवरोधी बातम्या, त्यािे हेर त्याला देत होते. खरी पचरस्स्थती आहे तरी काय, हे पहाण्यासाठी दुपारी 
तीन वाजता महादजी आपल्या तंबूतून बाहेर पडला. त्याच्याबरोबर त्यािे चनवडक सल्लागार व लष्ट्करातील 
अचधकारी होते; त्याचं्या समवते तो अफ्राचसयाबच्या छाविीकडे जायला चनघाला. वाटेति कहमतबहादूरिा 
तंबू होता. नारायिदास या तंबूतून बाहेर आला व महादजीच्या कानाशी जाऊन त्याने साचंगतले, ‘आनंदािी 
बातमी, अफ् राचसयाब खरोखरि मेला.’ महादजी घोड्यावरून खाली उतरला, त्याने कहमतबहादूरशी काही 
गुप्त कानगोष्टी केल्या व आपल्या रूपवास येथील तळाकडे तो परत चफरला. [कशद्याची कृत्ये : २–१० नोव्हेंबर– 
बीएम् ओचरचजनल, २५,०२१ व पुढील ३१–३६ आचि ऐचत. स्फूट लेख, भाग २, क्रमाकं १८ (उत्कृष्ट माचहती); इब्रत : भाग २, ८८–८९, डीवाय : 
भाग १, लेखाकं ११७. गुलामअली वा मुन्नालाल काहीि माचहती देत नाहीत.] 
 

कडंुस पडून अधंार होताि महादजीने प्राप्त पचरस्स्थतीबाबत आपल्या मािसाशंी या चवषयावर खूप 
बारकाईने चविारचवचनमय केला. बादशहाच्या मुखत्यारािा ज्या पद्धतीने चनकाल लावण्यात आला होता ती 
पद्धत व पचरस्स्थती अफ् राचसयाबकडील मािसापं्रमािे त्यालाही धोक्यािीि होती. चदल्लीतील मुखत्यार व 
मीरबक्षीपद चरकामे झाले होते. त्यासाठी हमदानी अफ् राचसयाबच्या मािसाशी हातचमळविी करण्यािा 
धोका होता. हे दोन मुसलमान गट एकत्र येऊन कशद्यासारख्या बलाढ्य कहदूवर हल्ला करिे असंभवनीय 
नव्हते. बाहेरून आलेले मुगल, कहदुस्थानातील मुसलमान, त्यािें कचश्मरी भाऊबंद हे सगळे एकजात कसे 
उफराट्या काळजािे व स्वाथी आहेत याबद्दल कशद्याच्या गोटातील सवांनाि पूिय कल्पना होती. या 
मािसानंा आपल्या फौजा एकत्र आिून आपली ताकद वाढवायला वळे चमळाला तर आपल्याला येथून 
हुसकावनू लावायला व ज्याचं्या भल्यासाठी एवढे प्रिडं सैन्य आिले त्या सैन्याच्या खिासाठी कबलू 
केलेला मुलूख व रकम चहसकावनू घेण्यास हे लोक मागेपुढे पहािार नाहीत यािी कशद्याला खात्री होती. 
आपली सत्ता प्रस्थाचपत करून पचरस्स्थती हाताबाहेर न जाऊ देता, आपली जरब बसेल अशी पावले 
टाकण्याबाबत महादजीने थोडाही कालापव्यय करू नये असेि त्याच्या सल्लागारानंी त्याला साचंगतले. या 
सवय प्रकाराने गभयगचळत झालेला बादशहा, हमदानीपासून माझे रक्षि करा अशी महादजीिी चवनविी 
करीत होता. म्हिनू त्या रात्री त्याच्या संरक्षिासाठी त्याच्या छाविीत अंबाजी इगंळे याच्या हाताखाली 
महादजीने २,००० स्वार रवाना केले. 
 

नंतर त्याने, त्याच्या ज्या दोन तुकड्या (रायाजी पाटील व चजवाजी बक्षी याचं्या हाताखाली) पढेु 
धाडल्या होत्या, त्यानंी हमदानीच्या छाविीपासून मलै दोन मलै आघाडीवर असाव े व हमदानी आचि 
खनुवा येथील शाही तळ याचं्या मधोमध, हमदानीिी फौज खनुवाकडे जाऊ शकिार नाही अशा प्रकारे उभे 
रहाव े असे कळचवले. त्यानुसार ते दोघेही आपल्या सैन्यासह पुढे चनघनू गेल्यावर त्या चठकािी स्वतः 
महादजी येऊन दाखल झाला. (३ नोव्हेंबर) येताना त्याने दिकट सैन्य बरोबर नेले होते, पि त्यािा तळ 
व सामानसुमान रूपवासलाि होते. अशा प्रकारे ही संरक्षक आघाडी हमदानीच्या छाविीच्या अगदी नजीक 
उघडण्यात आली होती; त्यामुळे अफ्राचसयाबच्या तंबिूी व मालमते्तिी लुटालूट कदाचित त्याच्या 
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चशपायानंीि केली असती, चतला िाप बसला; व अफ् राचसयाबिे लोक आचि हमदानी याचं्यातं परस्परसपंकय  
साधिे कचठि झाल्याने फंदचफतुरीिा प्रश्नही चनकालात चनघाला. 
 
२२. कशदे मुहमदबेग हमदानीला णनकाली काढतो (अंदाजे १० नोव्हें. १७८४) 
 

दरम्यान हमदानीही स्वस्थ नव्हता. कशद्याशी समझोता करण्याच्या उदे्दशाने त्याने लछमीराम हा 
आपला वकील त्याच्या छाविीत ठेवला होता. अफ् राचसयाबिा खून झाला त्या रात्री महादजीने हमदानीच्या 
वचकलाला त्याच्याकडे परत पाठवले व त्याच्याबरोबर ‘हमदानीने आपले सवय हत्ती, घोडे, उंट व तोफखाना 
कशद्याचं्या स्वाधीन करावा म्हिजे त्यास पृर्थवीच्या पाठीवर कोठेही जावयास हरकत नाही’ असा चनरोप 
पाठचवला. हमदानीने ही मागिी मान्य न केल्यास युद्ध कराविे लागेल, असेही कशद्याने त्याला बजावले 
होते. कशद्यािा चनरोप होता, ‘मी स्वतः स्वारीवर चनघेन व एका घटकेत त्यािा चनकाल लावीन.’ चद. ३ रोजी 
कशदे खनुवाच्या पचश्चमेस आल्यावर हमदानीिा वकील त्याचं्याकडे हमदानीिे उत्तर घेऊन आला, 
“बादशहाच्या मालकीच्या पधंरा तोफा मजपाशी आहेत, त्या द्यावयास मी तयार आहे. त्याचशवाय दुसरे 
काहीही द्यायला मी तयार नाही. माझ्या मृत्यनंूतर कुिीही काहीही घेऊन जाव.े” या उत्तरामुळे लढाईला 
उभे रहाण्याचशवाय कशद्याजवळ अन्य मागय नव्हता. 
 

आपल्या पगारािी येिे बाकी बुडिार या भीतीने अफ्राचसयाबिे चशपाई सरळसरळ बंड करून 
उठले. मीरबक्षी अफ्राचसयाबिी शवपेचटका दफनासाठी फते्तपूरचसक्रीकडे िालली होती; तीही या 
चशपायानंी अडवनू धरली. पि ‘तुमिे देिे माझ्याकडे लागले’ असे सागंून कशद्याने ती वळे चनभावनू नेली. 
त्यानंतर आपली नोकरी अशीि पुढे िालू ठेवण्यात यावी व सापं्रतच्या आपल्या जहाचगऱ्या आपल्याकडेि 
असाव्यात अशी त्यािंी मागिी होती. या बाबतीत आपि बादशहाशी चशफारसवजा बोलू असे कशद्याने 
आश्वासन चदले. त्यानंतर कहमतबहादूर व नारायिदास यािंी आर्मथक चनकड भागावी म्हिून कशद्याने त्यानंा 
थोडीफार रकमही चदली; व अशा प्रकारे हे सैन्य व तोफखाना आपल्या बाजूला वळचवण्यात त्याने यश 
चमळचवले. यस्त्कंचितही चदरंगाई न करता हमदानीिा चनकाल लाविे जरूरि होते. अफ्राचसयाबच्या 
फौजेतील सेनाचधकाऱ्यानंा आपल्या बाजूला वळवनू घेण्यािा हमदानीिा उपद्व्याप िालूि होता, तो सागंत 
होता. ‘अफ्राचसयाब मेला, आता मुसलमानी साम्राज्य व बादशहा यािंी काळजी पाटीलबावा घेिार, म्हिजे 
सत्ता जािार ती कहदंूच्या हाती. तुमिा धनी गेल्यावर तुम्ही चतथे कोिासाठी रहािार? माझ्याकडे या, मी 
पगार देतो.’ तसेि झैन-उल-अबीदीन याला कशद्याचं्या छाविीतून काढून न्यायिा कटही रिला जात 
होता. झैन-उल-अबीदीनला नावापुरता मीरबक्षी करायिा व बादशहाच्या शासनािी प्रत्यक्ष सूते्र हमदानी व 
अफ् राचसयाबिे कचश्मरी चदवाि यानंी आपल्या हातात घ्यायिी, कशद्याला हाकलून द्यायिा, असेही बते 
िालले होते. 
 

महादजीने थोडाही वळे न दवडता पावले उिलली. मात्र ती चजतकी जलद चततकीि सावध 
होती. चनष्ट्फळ वाटाघाटीत तीन चदवस फुकट घालचवल्यावर आपले रूपवास येथील सैन्य व सामानसुमान 
त्याने तात्पुरत्या मुकामावर मागवनू घेतले. (६ व ७ नोव्हेंबर) मािेडी व जयपूरराजािे सैन्यही त्याच्या 
मदतीला आले. त्याचं्या साहाय्याने महादजीने हमदानीभोवतालिे कडे पूिय केले. स्वतः पगार द्यायिे 
कबूल करून नव्याने घेतलेली शाही सेनाही त्याच्याि बाजूला होती. अशा प्रकारे अत्यंत काययक्षम असा 
तोफखाना त्याच्या बाजूला होता. कशद्यािा तळ भरतपूरच्या दचक्षिेस पाि मलैावंर उधापूर येथे तर हमदानी 
पूवीप्रमािेि आिखी दचक्षिेकडे अंदाजे सहा मलैावंर सय्यदपुरानजीक होता. महादजी सय्यदपुराच्या 
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दचक्षिेस एक मलैावर बगा या चठकािी होता. चतथून त्याच्या वैयस्क्तक देखरेखीखाली चद. ७ नोव्हेंबरला 
तोफा धडाडल्या. दुसऱ्या चदवशीही (८ नोव्हेंबर) त्याि तडफेने व उत्साहाने तोफा धडाडत राचहल्या. 
दोन्ही बाजंूिी प्रिंड हानी झाली. मुहमदबेग हमदानी कंबर कसून चजवािी बाजी लावनू लढला. त्यािी 
अवस्था दयनीय होती. मराठ्ानंी िौफेर नाकेबंदी केल्याने हमदानीच्या छाविीत दुष्ट्काळाने उपासमार 
होऊ लागली. त्याच्या सैन्यातील रोचहल्यानंी सवय शळे्यामेंढ्या खाऊन फस्त केल्या, खटाऱ्यािे बलै 
मटकावले व चतथून चनसटायिे कसे हे समजल्यावर ते महादजीला येऊन चमळाले. त्यािे तेलंगी चशपाई 
उपाशी मरिे वा फुकटाफाकट कापले जािे, यापेक्षा पळून जािे बरे असा चविार करून हातातील शसे्त्र 
टाकून चनघून गेले. 
 

त्यानंतर मुहमदबेगने चबनशतय शरिागती चदली. कशदे त्यािीि आतुरतेने वाट पहात होते. चद. १० 
नोव्हेंबरला स्वाराचं्या लहानशा टोळक्यासह तो अबंाजी इंगळेच्या तंबूपाशी आला व त्याने संपूिय शरिागती 
पत्करली. त्याच्या छाविीतील सवय तोफा (एकूि ४६) व छाविीतील इतर िीजवस्त ताब्यात घेऊन 
मराठ्ाकंडे आिण्यात आली. त्याच्या पराभतू चशपायाचं्याजवळील हत्यारे व अन्य सवय काही चहसकावनू 
घेण्यात आले. भाडोत्री रोचहले चशपायानंा दोन चदवस स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आल्यानंतर त्यानंी काही 
गडबड करू नये म्हिून भकम पहाऱ्यात त्यानंा चदगपलीकडे नेण्यात येऊन तेथे सोडून देण्यात आले. 
त्यानंी आग्ऱ्याला जाता कामा नये अशी तंबीही त्यानंा चदली गेली. मुहमदबेग व त्याच्या सैन्यातील 
अचधकारी यानंा मराठा छाविीत प्रथम युद्धकैदी म्हिून वागवण्यात आले; परंतु अखेरीस मुहमदबेगला 
मोकळे सोडण्यात आले. मात्र त्याच्यावर ज्या अटी लादण्यात आल्या होत्या त्या अशा होत्या की त्यामुळे 
त्याला कसलीि गडबड करता येण्यासारखी नव्हती. त्या अटी अशा होत्या : (१) त्याने आपली सवय शसे्त्र व 
युद्धसाचहत्य मराठ्ाचं्या हवाली कराव.े (२) आपल्या चवश्वासािे प्रतीक म्हिून त्याने आपला कुटंुबकचबला 
महादजीच्या राजधानीस उजै्जन येथे पाठवावा; व (३) यापुढे कशद्यािंा िाकर म्हिून त्याचं्या पदरी नोकरीस 
राहून त्यािंी सेवा करावी. 
 

त्याच्या सवय जहाचगऱ्या त्याच्याकडून काढून घेण्यात आल्या. 
 
 

— 
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प्रकरि ३३ वे 
 

णदल्लीशासनाचा मुित्यार महादजी कशदे 
 
१. बादशहा महादजीचा आसरा घेतो 
 

सय्यदपुरानजीकिे रिमदैान उजाड झाले. शाही पक्ष अगदीि असाहाय्य अवस्थेत होता. त्याला 
महादजीमुळेि शातंता व सुरचक्षतता चमळू शकली. पुढे काय? हा यक्षप्रश्न महादजीपढेु होता. प्रत्येक पाऊल 
टाकताना पायाखालिी जमीन नीट िािपून पहावी लागत होती. यानंतरिी खेळी बादशहािी, त्यािे 
आदेश येतील तशीि पावले टाकायला महादजी बाधंलेला होता. 
 

हल्ला होऊन अफ्राचसयाबखानाला प्रािघातक जखम झाली ही बातमी बादशहाला त्याि चदवशी 
सधं्याकाळी साडेिार वाजता समजली व त्यािा मतृ्य ूझाल्यािे दुसऱ्या चदवशी सकाळी सागंण्यात आले. 
मृत अफ् राचसयाबिी जागा भरून काढील असा मािूस बादशहाच्या नजरेसमोर नव्हता. नजफखानच्या मागे 
राचहलेल्या त्याच्या िार मानकऱ्यापंैकी दोघािंा चनकाल लागलेला, एक बादशहासमोर सरळसरळ दंड 
थोपटून उभा राचहलेला. उरला नजफकूली, तो चदल्लीत सवय दुव्ययसनातं आकंठ बुडालेला. हयात असलेला 
असा नाव घेण्यासारखा मोठा सरदार म्हिजे अबदुल अहद खान; तो बादशहाच्या खास मजीतला पि 
अचलगढ चकल्ल्यात बचंदवान होऊन पडलेला. मेजर जनरल राउन हा बादशहाकडे असलेला इंग्रजािंा 
वकील महादजीिा अतोनात दे्ष करीत असे. त्याच्यानंतर तीन वषांनी आलेला चवल्यम ककय पचॅरक हाही 
महादजीिा दे्ष्टाि होता. या इंस्ग्लश वचकलाने मराठाचवदे्षािे गरळ बादशहाच्या कानात ओतले. 
 

शहा अलम या वळेी अस्वस्थ मनःस्स्थतीत असून असहाय होता. इंग्रज वचकलाने आपला 
मराठ्ाबंद्दलिा दे्ष आपला इरािी मध्यस्थ सचलउद्दीन (नामवतं इचतहासकार फकीर खैरुद्दीनिा भाऊ) 
याच्या माफय त कळवला. या वचकलाने आपल्या मध्यस्थामाफय त बादशहाला असेही कळवले की, अबदुल 
अहद (हा इगं्रजािंा दोस्त होता.) हाि मुखत्यार होिे योग्य. त्याला कैदेतून मुक्त करावा, मराठ्ानंा 
हाकलून द्याव ेव अयोध्येच्या नबाबाप्रमािे बादशहाने इंग्रजािें साहाय्य घेऊन चदल्लीिा कारभार िालवावा, 
‘अहदला मला भेटायला पाठवनू द्याव’े असा बादशहाने अचलगढच्या चकल्लेदाराला हुकूम पाठचवला. 
त्यानुसार सवय घडले. बादशहाच्या मजीतला हा वृद्ध सरदार ५ नोव्हेंबरला आग्रा येथे आला व चतथे आपला 
जुना स्नेही राजा दयाराम याला तो भेटला. अहद आल्यािी बातमी दयारामने आग्ऱ्याच्या चकल्लेदारास 
चदली होती. या चकल्लेदाराने बादशहाच्या हुकुमािी वाट न पहाताि अहदला कैद करून आग्ऱ्याच्या 
चकल्ल्यात ठेवले. 
 

शहा अलमला हा आपला फार मोठा अपमान वाटला. अहदला अटक झाली आचि तीही परस्पर 
आपल्या हुकुमाचशवाय, तेव्हा आपली प्रजाजनातं काय ककमत राचहली या चविाराने तो हताश झाला. 
महादजी हाि एकमेव स्वाचमचनष्ठ असल्याने आपि त्यािे साहाय्य घेिार असे त्याने जाहीर केले व आपल्या 
चवश्वासातील दोघानंा बरोबर जरूर ते पत्र व मानािी वसे्त्र देऊन कशद्याकडे पाठवनू चदले. त्या 
मािसाबंरोबरि महादजीने उत्तर पाठचवले (चद. ७) व बादशहाने फते्तपूरचसक्री येथे याव ेअसे कळवले. 
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बादशहाला आग्रा येथून येता याव ेम्हिून महादजीने दुसऱ्या चदवशी ५० उंट, िार हत्ती व प्रवासािी 
अन्य साधने पाठचवली. तसेि अप्पा खंडेरावच्या हाताखाली ५००० घोडे व चशपायाचं्या िार तुकड्या येतील 
असे आश्वासन चदले. बादशहा आग्ऱ्याहून चद. १० ला चनघाला व दुसऱ्या चदवशी फते्तपूरचसक्रीस आला. 
खनुवानजीक ज्या जागेवर अफ्राचसयाबिा तळ होता त्याि जागी बादशहा चद. १२ ला आला. महादजी 
त्याि चठकािी त्याच्या स्वागतासाठी हजर होता. त्याने बादशहाला भेट म्हिून चकमती वस्तू व बहुमोल 
नजरािे चदले. पचवत्र मुहरमिा पचहला चदवस १४ नोव्हेंबरला येत असल्याने या शुभ चदवशी कशद्यानंी 
बादशहाला भेटाव ेअसे ठरले. 
 

बादशहािा तळ होता चतथून पचश्चमेस साधारिपिे तीन मलैावंर कशदे चवसावला होता. चतथून तो 
बादशहािे स्वागतासाठी चनघाला. बादशहािा लाडका मुलगा व गादीिा भावी वारस युवराज अकबर शहा 
याने कशद्यािे प्रथम स्वागत केले. ‘त्याजंसमागमे पातशहापाशी येऊन, पातशहाशी मुलाजमत जाली. 
पायावंर डोई ठेवनू एकश े एक मोहरा नजर केल्या. राजश्री पाटीलबावा यािें पाठीवर पातशहानंी बहुत 
ममतापुरस्कर हात ठेवनू आज्ञा केली की, “तुम्ही उरुबरु बसा”. त्यावरून राजश्री पाटीलबावा बसले”. 
पाचनपतिी याद देिारा कशद्यािा लंगडेपिा लक्षात घेऊन बादशहाने त्याला आपल्या समोरि आपल्याकडे 
तोंड करून गाचलच्यावर बसावयास साचंगतले. दरबारातील ही पचहली भेट पौवात्य परंपरेनुसार रीतचरवाज 
म्हिूनि होती. 
 

बादशहाच्या संरक्षिािी जबाबदारी कशद्याने उिलली. म्हिून चद. १५ रोजी बादशहा खनुवाहून 
मराठ्ाचं्या छाविीकडे जायला चनघाला. सवय दख्खनी व कहदुस्थानी चशपायानंी महादजीच्या हुकुमानुसार 
बादशहाच्या मागावर दुतफा िार मलै उभे राहून त्याला मानवदंना चदली. सैन्यािी पहािी करून व 
संिलन पाहून बादशहा त्याच्यासाठी तयार केलेल्या खास शाचमयान्यात आला. हा शाचमयाना महादजी व 
अंबाजी इंगळे याचं्या छावण्याचं्या मधोमध होता. 
 

चद. १७ रोजी बादशहा व कशदे यािंी खास बैठक झाली. बादशहा ज्यासाठी चवशषे उत्सुक होता 
अशा खास गोष्टींवरि या गुप्त बैठकीत चविारचवचनमय झाला. यानंतरच्या वीस वषांिे भचवष्ट्य या बैठकीत 
ठरिार होते. बादशहा महादजीला आग्रहाने सागंत होता, ‘माझ्या साम्राज्यािी मुखत्यारी घेऊन आपिि 
माझ्या राज्यकारभाराला चशस्त लावायला हवी.’ कशदे म्हिाला, ‘मला थोडीफार सत्ता व अचधकार 
असल्याचशवाय मी कसे काय राज्य साभंाळिार?’ त्यानंतर बादशहाने त्याला मीरबक्षीपद व मुखत्यारच्याही 
वरिी जागा देऊ केली. ‘मी माझा चनियय आिखी काही चदवसानी सागंतो’ असे कशदे म्हिाला. मुहरमिा 
मचहना नुकताि सुरू झाला होता. (१४ नोव्हेंबर) मुहमद पैगंबराच्या नातवाच्या हत्येबद्दलिा दहा चदवसािा 
शोक पाळायिा होता; ते ‘अशुरा’िे दहा चदवस म्हिजे मचहन्यातले पचहले दहा चदवस होते. 
 

पि पचरस्स्थतीिा तिावि असा होता की महादजीला थाबंताि येत नव्हते. बादशहा प्रवासात 
होता. त्याच्या त्या चफरत्या राजधानीच्या कारभारात वझीर नव्हता, मीरबक्षी नव्हता, की मुखत्यार नव्हता. 
बादशहा स्वतः जातीने हजर होता एवढेि. कारि चदल्लीत पुन्हा सते्तवर आल्याला त्याला तेरा वष ेहोऊनही 
त्याने कधी सैन्यािे पुढारीपि केले नव्हते की कधी एकदाही राजकारिातील मामला हाताळला नव्हता. 
बादशहाच्या राज्यात बेबंदशाही माजिार अशी लक्षिे चदसत होती. अकबर आचि शहाजहान याचं्या 
परंपरेला हा काचळमा होता. चशपायािें चकत्येक मचहन्यािें पगार थकल्याने त्यािंी कुरबूर सुरू होती, 
दैनंचदन खिासाठी त्यानंा कुिीही कजय देत नसे. त्यांिे भचवतव्य फार फार चनराशाजनक होते. शस्त्रधारी 
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चशपाई ३० हजार, त्यानंा चशस्त लावायला कुिी अचधकारी नव्हता. त्याखेरीज कशद्याच्या स्वतःच्या पलटिी 
होत्याि. अशातंता कुठेही व केव्हाही भडकून उठण्यािा धोका होता, आचि चद. १५ रोजी तसे घडलेही. 
त्या छाविीत सलोख्यािी बोलिी करण्यासाठी आलेला जयपूरिा बक्षी खुशालीराम हलचदया यािा 
त्याच्याि तंबतूील एका राजपूत चशपायाने खून केला. या खुनािे बालंट मािेडी राजावर शकेले, कारि 
हलचदया हा प्रथम त्यािा चदवाि होता; पि नंतर त्यािी नोकरी सोडून तो नजफखानकडे गेला होता व 
त्यानंतर त्याने मािेडी राज्यात लुटालूट केली होती. वरील प्रकारानंतर हलचदयाच्या सैन्यात गोंधळ 
उडाला व धनगर नसला म्हिजे मेंढ्या सैरभरै पळतात तसे ते छाविी सोडून पळून गेले. (डीवाय : भाग १, 
लेखाकं ११६-१२०; एचपी क्रमाकं ६०६; इब्रत : भाग २, ९२) 
 
२. महादजी णवरुद्ध कपटकारस्थाने 
 

अफ् राचसयाबच्या वारसाला मुखत्यारपदावर बसवनू दुबयल बादशहाला आपल्या कह्यात ठेवता याव े
म्हिून अचतशय गंुतागंुतीिी व पाताळयंत्री कपटकारस्थाने िालू होती. मृत मीरबक्षी अफ् राचसयाबिा चदवाि 
नारायिदास व त्यािा उलट्या काळजािा सोबती गोसावी कहमतबहादूर यानंी बादशहाला बारा लाख रुपये 
देऊन अफ् राचसयाबच्या तीन वष े वयाच्या मुलाला मीरबक्षीपदावर बसचवण्यािा डाव टाकला. या अज्ञ 
मुलाच्या नाममात्र अचधकारािा फायदा घेऊन साम्राज्यािा कारभार आपि पहायिा, म्हिजे मीरबक्षीच्या 
पारंपचरक अचधकारानुसार अफ् राचसयाबच्या जहाचगरी व साम्राज्यातील मुलूख यातंील महसूल जमा करून 
आपल्या घशात टाकायिा, हा त्यािंा डाव होता. अफ् राचसयाबिी आिखी एक चवधवा पत्नी होती ती या 
मुलािी सख्खी आई नव्हे, पि महा जहाबंाज अफघाि बाई होती. चतिा बाप आग्ऱ्यािा चकल्लेदार व िुलता 
बादशहाच्या तोफखान्यािा प्रमुख. या स्त्रीने दत्तक पुत्र घेण्यािी परवानगी चमळवनू त्यािे नाव े
अफ्राचसयाबिी सारी दौलत ती संभाळिार होती. बादशहाला हातातले बाहुले बनवाव े ही कल्पना वॉरन 
हेस्स्टंग्जने मनातून काढून टाकली असली तरी मेजर राउन हा त्याबाबत आशावादी होता. त्यािी धडपड 
ही होती की बादशहाच्या मुखत्यारपदावर अशा चरचटशधार्मजण्या मुसलमानाला बसवायिे की जो चदल्लीतील 
चरचटश अचधकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार िालेल. अयोध्येच्या नबाबासारखा त्यािें ऐकिारा मािसू त्यानंा वरील 
जागेवर यायला हवा होता. नारायिदास आचि कहमतबहादूर हे दोघे महा कारस्थानी. त्यािंा बते 
महादजीच्या तोंडावर थोडाफार मुलूख फेकायिा, अफ् राचसयाबच्या अवाढव्य संपत्तीतील काही हजार 
चकमतीिे थोडेफार जडजवाचहर त्याला द्यायिे व त्यािी बोळवि करायिी; म्हिजे नजीब उद्दौला वा चमझा 
नजफखान याचं्यासारखी सवकंष सत्ता हातात घ्यायला दोघेही मोकळे. मात्र, त्यािें हे दुष्ट बते प्रत्यक्षात 
चवफल झाले. ते चसद्धीस जावते म्हिून कशद्याचं्या मसलतगारानंा प्रलोभने दाखवनू फोडण्यािा प्रयत्नही 
त्यानंी करून पाचहला. 
 

महादजीला हे सवय समजले. त्यानंतर त्याने जी पावले उिलली ती अत्यंत स्स्तचमत करिारी, 
धीमेपिा, गुप्तता व योग्य वळेी योग्य आघात करण्यािे कौशल्य दाखचविारी होती. त्याने प्रथम काटा 
काढला तो हमदानीिा. त्यामुळे अगदी जवळिे असे एक भयानक सकंट दूर झाले. (अंदाजे १० नोव्हेंबर) 
त्यानंतर बादशहा जेव्हा मराठ्ाचं्या छाविीच्या पचरसरात आला (१५ नोव्हेंबर) त्यावळेी “दोन घटका 
पातशहासी चखलबत करून, रुकसत होऊन, आपले डेचरयास जाऊन, पातशहािे लष्ट्करिा व 
अफ्राचसयाबखानािे लष्ट्करािा बंदोबस्त आपली पलटिे बसवनू केला, चशवाय पाटीलबावािें परवानगी, 
इकडून चतकडे कोिी जाऊं पावत नाही. अफराचसयाबखान यािे लष्ट्करातून चशवाय परवानगी कोिी 
पातशहापाशी जाऊं शकत नाही. पातशहािें लष्ट्करिे अफराचसयाबखान यािें लष्ट्करातं कोिी जाऊं पावत 
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नाही.” [डीवाय भाग : १; लेखाकं १२०, ११७] अगदी अलीकडे हमदानीच्या हाताखाली आलेल्या 
मुगचलया सरदारानंाही मराठ्ाचं्या संरक्षक पथकापासून अगदी दूर ठेवण्यात आले होते. 
 

कशदे यानंी बऱ्याि वळेा बादशहाबरोबर साम्राज्याला भेडसाविाऱ्या काही समस्यावंर ििा केली. 
पळून गेलेल्या जवान बख्तला चदल्लीस परत बोलावनू घ्यावे, पाि प्रचशचक्षत पलटिी त्याच्या हाताखाली 
द्याव्यात व खूप मोठ्ा उत्पन्नािी जहाचगरी द्यावी अशी चवनंती इंग्रज वरिेवर करीत असत, त्यािाही चविार 
झाला. बादशहाला दर मचहन्याला घरखिाला लागिारी प्रिंड रकम व त्याच्या अवाढव्य सैन्यािा पगार ही 
फार मोठी डोकेदुखी होती. त्यावर त्वचरत इलाज हवा होता. (एचपी : क्रमाकं ३६९; इरत : भाग २, ९९; 
पीआरसी खंड १, क्रमाकं ७) 
 
३. महादजीची मीरबक्षी व वकील–ई–मुत लक पदावर णनयुक्ती : त्याच्या अडचिी 
 

पैसा फार मोठ्ा प्रमािावर व ताबडतोब हवा होता. त्यािी तरतूद करायिी तर तसाि धनाढ्य 
माडंचलक वठेीस धरावयास हवा. जयपूर राजासारख्या कुबेराकडे खंडिीिी खूप रकम येिे होती. म्हिनू 
कशदे याने चद. ३० नोव्हेंबर रोजी बादशहाला बरोबर घेऊन सय्यदपुराहून पचश्चमेकडे कपगोरापयंत दहा 
मलैािंी मजल मारली. त्याच्यासमवते एकचत्रत गोळा झालेल्या चशपायाचं्या सवय तुकड्या, अण्डरसन व 
राउन हे इंग्रजािें वकील व त्यािे बरोबरिा सवय सेवकवगय होता. या चठकािी चद. १ चडसेंबरला बादशहाने 
जाहीर दरबार भरचवला आचि श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान पेशव े यािंी ‘नायब-ई-मुनाईब’ ‘बक्षी-उल-
मामाचलक’ या पदावर चनयुक्ती केली. मात्र लेखी शतय अशी की या मानाच्या चकताबती श्रीमंत पेशव्याचं्या 
नाव े असल्या तरी त्याचं्यावतीने त्यािें प्रचतचनधी म्हिनू फक्त महादजीनेि काम पहायिे. या सवोच्च 
पदावरून करावयािी दैनंचदन कामेही कायम महादजीच्या सल्ल्याने व त्यानेि करावयािी होती. आपल्या 
साम्राज्यािे नव े अचधकारी या भावनेने बादशहाने पेशव्यानंा चखलात व अन्य मूल्यवान नजरािे चदले. 
पेशव्यािंा मुखत्यार म्हिून नाना फडिचवसानंाही मानािी वसे्त्र चदली. मात्र हे सगळे पुण्यास पोहोिते 
करण्यासाठी महादजीच्या हवाली करण्यात आले. 
 

त्यानंतर चद. ३ ला बादशहािा लवाजमा आिखी दहा मलै मजल मारून हेळिा येथे गेला. हे 
चठकाि वरे चकल्ल्याच्या उत्तरेस पाि मलैावंर आहे. या चठकािीही बादशहाने जाहीर दरबार भरचवला. व 
कशदे याला ‘वकील-ई मुताचलक’ ही साम्राज्यातील सेवकानंा देण्यात येिारी सवयश्रषे्ठ पदवी बहाल केली. 
ही पदवी बादशहाने स्वखुषीने कशदे याला चदली होती. चतच्याशी पेशव्यािंा संबधं नव्हता. ही पदवी इतकी 
मोठी की “पातशहाजाद्यानंीदेखील आपले कामासाठी यािें घरासं जावे, किता नाही. वचजरास व मीरबक्षीस 
वगैरे ज्यास ज्या समयी च्याहतील त्यास दूर करतील अगर ज्यास च्याहतील त्यास बहाल करतील, ऐसा 
प्रकार आहे.” चदल्लीत बादशाही भोगिाऱ्या तैमूर घराण्यातील राज्यकत्यांच्या राजवटीत हा मान यापूवी 
फक्त चतघानंीि आपल्या कारकीदीत आपल्या हाताखालील लायक व्यक्तींना चदला होता. अकबर, 
शहाजहान व पचहला बहादुरशहा या चतघानंी ही पदवी चदलेली होती. एवढा मोठा बहुमान चमळाल्यावर 
“चखलत घेऊन आचि रूकसत होऊन आपले डेचरयास आले. त्या समयी मागांत कहमतबहादर गोसावी व 
नारायिदास वगैरे कुल फौज मोंगचलये, परा धरून डाव ेबाजूस, व दरोबस्त राजश्री पाटीलबावािंी फौज 
परा धरून उजव ेबाजूस, सवांनी मुजरा केला. आपले डेचरयास दाखल जाचलयावर माफक मरातब सवांनी 
नजरा चदधल्या.” एकाि दिक्यासरशी कशद्यासारख्या लायक व कतयबगार मराठा सरदारािा दे्ष करिाऱ्या 



 
अनुक्रमणिका 

क्षुद्र कीटकािंी वळवळ एकदम भईुसपाट झाली. [डीवाय : भाग १, लेखाकं १३३, १०६; एचपी : क्रमाकं 
३४२, ३४३; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं ९; इब्रत : भाग २, ९५] 
 

हेळण्यावर ताबा होता लचखदरकसग या जयपूरिा माडंचलक असलेल्या सरदारािा. त्याच्या गढीवर 
सतत तीन चदवस तोफािंा भचडमार करण्यात आला. रिचजतकसग जाट व प्रतापकसग नरुका यानंी यापूवीि 
आपली खंडिी नव्या वकील-ई-मुतलककडे भरली होती व ते आपापल्या प्रातंात परतही गेले होते. चद. ११ 
चडसेंबरला महादजी महेवापयंत पढेु सरकला (लोहमागावरील बादंीकुई जोड स्थानकाच्या पूवेस २२ 
मलैावंर). चतथून पचश्चमेकडे दोन मलैावंर रामगडिा चकल्ला होता चतथेही महादजीिे सैन्य गेले. 
चकल्ल्यातील चशबंदीनी एक आठवडा लढा चदला, शवेटी ते शरि आले. (१८ चडसेंबर) याि वळेी जयपूर 
दरबारतफे खंडिीबाबत बोलिी करायला त्यािें वकील आले. (२८ चडसेंबर) त्यानंी सुिचवलेली खंडिीिी 
रकम मान्य करण्यात आली. मग कशद्याच्या मागयदशयनाखाली बादशहा चदगकडे जायला चनघाला (अंदाजे 
२८ चडसेंबर). चतथे पोहोिल्यावर चदगच्या चकल्ल्याबाहेर ३ जानेवारी १७८५ रोजी त्यािा तळ टाकण्यात 
आला. साम्राज्यापुढील काही गंुतागंुतीिे पि तातडीने सोडवायला हवते असे प्रश्न होते; त्यािा चविार 
करण्यात दोन मचहने गेले. ही सवय ििा या चठकािच्या छाविीति झाली. 
 

महादजी कशदे हा भारतातील मुसलमानीं साम्राज्यािा ‘वकील-ई-मुत् लक’ व ‘बक्षी-उल-्मुल्क’ 
होता. एवढ्या सवोच्च मानाच्या जागेवर जाऊनही ह्याच्या हातात प्रत्यक्षात काय होते? तर ‘अशा अशा 
अचधकारपदावर आपली चनयुक्ती करण्यात आली आहे’ असे फमान असलेले दोन कागद व त्यावर 
नामधारी बादशहािा सहीचशका. त्याच्या छाविीिा तळ पडला होता तेवढी जागा सोडली तर साम्राज्याच्या 
अखत्यारीतील मुलुखापकैी एक इंिही भ-ूभाग अजून त्याच्या मालकीिा झालेला नव्हता. चदल्ली व आग्रा 
येथील, बादशहातफे नेमिकू करण्यात यावयाच्या दोन महत्त्वाच्या जागावंर त्याच्या मरहूम नोकरािें वारस 
होते. बादशहाच्या नावावर तेथील चतजोरीत जमा होिारा पैसा व महसुलासंबधंीिे उतारेसुद्धा त्या 
अचधकाऱ्याचं्याि ताब्यात होते. फक्त ‘नाम-के-वास्ते’ न राहता, ‘वकील-ई-मुत् लक’ व ‘बक्षी-उल्-मुल्क’ 
म्हिून खराखुरा अचधकार गाजवायिा असेल तर बादशहाच्या मालकीिे चकल्ल,े खचजना व मुलूख यावंर 
त्यािी हुकमत असिे जरूर होते. त्याला सुरवातीला असे वाटले की बादशहाने हुकूम काढला मात्र, 
मीरबक्षीच्या अचधकारात असिारे हे सवय आपल्या अचधकारात येईल. कारि यापूवीं या सगळ्यािा ताबा 
मुहमद शफी, अफ् राचसयाब खान वा त्या आधी चमझा नजफकडेही चबनासायास आला होता. त्याने त्यासाठी 
काही काळ वाट पाचहली, शवेटी त्याला कटु सत्य उमगले. चदल्लीच्या या कटकटीच्या राजकारिात 
कायद्यानुसार जे आपल्या हातात यायिे, त्यासाठीही शस्त्र परजायला हवे. 
 

१७८४ अखेर त्याला ८० लाख रुपये कजय झाले होते. सुरवातीस इंग्रजाचंवरुद्ध व नंतर माळवा व 
कहदुस्थानात त्याने ज्या मोचहमा काढल्या त्यापायी झालेल्या खिातून त्याला हे कजय झाले होते. त्यािे 
स्वतःिे ३० हजार चशपायािें सैन्य व सुसज्ज तोफखाना यापायी दरमहा त्याला सात लाख रुपये लागत. 
त्याचशवाय अफ् राचसयाब व कहमत बहादुर यािें सैन्यही त्याने स्वतःकडेि घेतलेले असल्याने त्यासाठी 
त्याला मचहना आिखी तीन लाख रुपये लागत. चशवाय बादशहािा मचहन्यािा एक लाख तीस हजार खिय 
त्यालाि द्यावा लागे. ही सवय रकम उभी करण्यािी जबाबदारी महादजीला पेलली नसती तर त्यािा दरारा 
व चदमाख, धुरासारखा वरिेवर हवते चवलीन झाला असता ‘वकील – ई-मुतलक’ व ‘मीरबक्षी’ म्हिनू 
बादशहाच्या साम्राज्यातील सवय चकल्ल्यावंर ताबा ठेविे, माडंचलक, सरदार, दरकदार याचं्याकडून खंडिी 
वसूल करिे व शाही मुलुखात जमा झालेली महसूलरकम ताब्यात घेिे हे अचधकार त्यािेि. त्यािप्रमािे 
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बादशहाच्या वतीने सरकारी पैसा वसूल करिारे अचधकारी व सरकारी भाडंारािे प्रमुख यानंी आपल्याजवळ 
काय आहे, काय नाही यािा चहशबे महादजीलाि द्यायला हवा होता. 
 
४. महादजी कशदे णदग व आग्ऱऱ्याचा णकल्ला घेतो : जानेवारी–माचद, १७८५ 
 

अबदुल अहद, चमझा नजफ, लताफत अली व मुहमद शफी यानंी आपल्या हातात सत्ता व अचधकार 
असताना अमाप पैसा व धनदौलत चमळवली होती. हे सगळेि स्वतः बळकावण्यािे काम अफ्राचसयाब 
सातत्याने करीत होता. तो शवेटिा मीरबक्षी व ही सवय संपत्ती त्याने अचलगढच्या चकल्ल्यात ठेवली होती. 
अचलगढिा चकल्ला हा त्याच्या जहाचगरीतील एक दिकट असा चकल्ला. ककवदंती अशी की अफ्राचसयाबजवळ 
असलेली ही दौलत दीडकोटीिी असावी. पुढे प्रत्यक्षात कशद्याच्या हाती ही संपत्ती आली तेव्हा ती फक्त 
िाळीस हजार रुपये इतकीि भरली. (एचपी : क्रमाकं ४४६) अफ्राचसयाबखानाला तीन बायका, त्यापैकी 
पचहलीला एक मुलगा होता. त्यािे नाव खाचदम हुसेन खान. फक्त तीन वष े वय असलेल्या या मुलाला 
बादशहाने मीरबक्षीपदावर बसवाव ेअसे नारायिदासिे प्रयत्न िालले होते. या छोट्या मीरबक्षीच्या मातेला 
केवळ नाममात्र पालकत्व देऊन चतच्यावतीने साम्राज्यािा सवय कारभार आपल्या हातात घ्यावयािा, हा 
नारायिदासिा अंतस्थ हेतू होता. या चवधवा बाईजवळ नव्हता पैसा, नव्हती अचधकार गाजचवण्यािी 
महत्त्वाकाकं्षा. अफ्राचसयाबिी दुसरी स्त्री जबरदस्त अफघाि बाई. नवऱ्याच्या मालकीिे सवय चकल्ले, 
धनदौलत व अन्य मालमत्ता यावंर चतिी सत्ता होती. चतिा बाप शुजाचदलखान आग्ऱ्यािा प्रमुख चकल्लेदार. 
त्यािे दोन िलुत भाऊ बयाझीद (हा बादशहाच्या सैन्यातील तोफखाना चवभागािा प्रमुख होता) व 
महयबातखान हाही सते्तवर महत्त्वाच्या जागी होता. या गतधवा बाईिी महत्त्वाकाकं्षा जबर होती. “ही स्त्री 
म्हिते, मजला दत्तकपुत्र देऊन माझी सारी दौलत माझे पुत्रािे नाव े बहाल करून द्यावी. गोसावी 
नारायिराव ऐकत नाही.” खाचदम हुसेनला मागे सारून चतला नवाि मुलगा दत्तक घ्यायिा होता व 
त्याच्या नावावर नवऱ्यािी सवय स्थावरजंगम मालमत्ता बळकवायिी होती. अफ्राचसयाबिी सवय धनदौलत 
अचलगढ चकल्ल्यात; आपला दीर जहागंीरखान याला चवश्वासात घेऊन ही बाई त्यावर ताबा ठेवनू होती. 
(एचपी : क्रमाकं ३६३, ३७३) 
 

चदगिा चकल्ला व त्याशी संलग्न असा सवय मुलूख अफ् राचसयाबखानाने मचलक मुहमदखान 
याच्याकडे चदलेला होता. कशदे बादशहासमवते चकल्ल्यापाशी आला व त्याने नारायिदासमाफय त मचलक 
मुहमदखानला बोलावनू घेतले व त्याला, चकल्ला व मुलूख बादशहाच्या हवाली करण्यास साचंगतले. 
त्याबदल्यात त्याला दुसरीकडे जहागीर देण्यात येिार होती. “चडगेिे चकल्ल्यातं हशम होते, त्यािंी तलब 
पंधरा हजार रुपये िढले होते. ते त्यास देऊन, चकल्ला खाली करून देवजी पाटील नामे चकल्लेदार करून 
एक पलटि चकल्ल्यात व शहरातं आपला अंमल केला” (अॅण्डरसनिे पत्र. डीवाय : भाग १, लेखाकं १२७; 
इब्रत : भाग २, ९६) पि आग्ऱ्यािा चकल्लेदार शुजाचदलखान याने ‘जंुझा’िी तयारी केली असल्याने 
महादजीला दोन मचहने चदग येथेि मुकाम करावा लागला. कारि आग्ऱ्यास चकल्लेदार म्हिनू रायाजी 
पाटलािी नेमिूक करण्यात आली असल्याने बादशहािे तसे फमान घेऊन तो चकल्ला ताब्यात घेण्यासाठी 
आला होता. पि “चकल्लेदारािी सनद घेऊन आलेल्या रायाजी पाटलाला चकल्ला द्यावयास 
शुजाचदलखानाने अनमान केला. लढाईिी तयारी करून होता. रायाजी पाटलाने तमाम शहरात व गंजात 
व मंडीत वगैरे दरोबस्त आपला बंदोबस्त करून आग्ऱ्यािे चकल्ल्यािे आसपास मोिे लावले आहेत” 
चकल्ल्यासमोर खंदक खिून तेथून केलेल्या तोफगोळ्याचं्या भचडमाराने चकल्ल्यािी तटबंदी जमीनदोस्त 
केली. आपल्या उवयचरत सैन्यासह बादशहासमवते महादजी यमुनेवरील राजघाटापयंत आला. (२ मािय) हे 
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चठकाि आग्ऱ्याच्या उत्तरेस िार मलैावंर आहे. त्यानंतर चकल्ल्याच्या वढे्यािे काम जलदगतीने संपवण्यात 
आले. 
 

चकल्ल्याच्या संरक्षिासाठी असलेल्या चशबंदीपैकी एक पलटि भवानीकसगच्या हाताखाली होती. 
या पलटिीतील चशपायािें पगार बरेि थकलेले असल्याने या पलटिीिा प्रमुख रायाजीला भेटला. 
रायाजीने ही रकम चदल्यास व सवय चशपायानंा शाही सेनेत घेण्यािी तयारी दाखचवल्यास पलटिीतील सवय 
चशपायासंह रायाजीकडे येण्यास तो तयार होता. चकल्ल्यातील इतर पलटिींनीही त्यािाि चकत्ता 
चगरचवला. हाताखालील सगळेि सोडून गेल्याने जास्तीत जास्त ठेवता येईल तेवढे ठेवण्यािा प्रयत्न करिे 
याचशवाय शुजाचदलला मागय नव्हता. वार्मषक बावन्नहजार रुपये उत्पन्नािी जहागीर देण्यािे आश्वासन 
देण्यात आल्यानंतर त्याने चद. २७ माियला चकल्ला खाली केला. मुसलमानी साम्राज्याच्या तख्ताच्या दुसऱ्या 
शहरावर महादजीिा चवजयी ध्वज फडफडू लागला. आग्रा प्रातंािा नाममात्र प्रमुख सुभेदार युवराज 
अकबरशहा यािा सुभेदार म्हिून महादजीिी नेमिूक करण्यात आली. [आग्रा णकल्ल्याचा ताबा : डीसी. एचपी. क्रमाकं 
: ३५४, ३५९ ३६५; डीवाय. भाग १, लेखाकं १२८, १३०, इब्रत : भाग २, १०५; राउनिे पत्र; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : १०–१२.] 
 
५. अफ्राणसयाबच्या कुटंुबीयाबंाबत महादजीचा दृणष्टकोन : त्या कुटंुबीयाचंी दुटप्पी व दुष्ट वागिूक 
: 
 

त्यानंतरिे पाऊल म्हिजे अचलगढ चकल्ल्यािा ताबा घेिे. या चकल्ल्याच्या जास्तीत जास्त जवळ 
असाव े म्हिून नदीच्या वरच्या अंगाने ते मथुरेकडे चनघाले. (चद. ११ एचप्रलला मथुरेस आले.) पणु्यमय 
मथुराके्षत्री व नंतर चिरघाट (मथुरेच्या उत्तरेस २० मलैावंर) येथे महादजीला आठ मचहने घालवाव ेलागले. 
अचलगढ प्रकरिाने त्यािा एवढा वळे खाल्ला. अचलगढच्या चकल्लेदारािे मन वळवनू चकल्ला ताब्यात घ्यावा ही 
त्यािी पचहली कल्पना; त्याबाबत आग्ऱ्याला आली नसेल एवढी मनोव्यथा त्याच्या वाट्याला आली. 
अफ् राचसयाबिी चवधवा पत्नी व त्यािा मुलगा याबाबत महादजीच्या पचहल्यापासून आपलेपिाच्या भावना 
होत्या. अफ् राचसयाबिा खून झाल्यावर कशदे, नारायिदासजवळ जाहीरपिे म्हिाला होता, “येथे 
कारभारास आफराशाबखानािा पुत्र आहे, त्यािी स्थापना करून द्यावी; बंदोबस्त करून देऊन माघारे 
जाव.े” (ओचरचजनल २५,०२१ पृष्ठ ३३ ए; एचपी क्रमाकं ६०६) 
 

नोव्हेंबरच्या मध्यापयंत त्याच्यासमोर ही योजना होती. अफ्राचसयाबच्या मुलाबाबत बादशहाशी 
रदबदली करून अचभविन चमळालेली खंडिी घेऊन तो दचक्षिेत जािार होता. चदवाळखोरीत चनघालेल्या 
बादशहाच्या साम्राज्यात सवोच्च अचधकारपदािा पोकळ कडचडम चमरवीत बसण्यापेक्षा त्यािे लक्ष 
माळव्यातील नव्याने हाती आलेल्या मुलुखात सुव्यवस्था लावण्याकडे अचधक होते, हे त्याच्या कामाच्या 
रूपरेषेवरून चदसून येते. बादशहा महादजीच्या गळी पडला व साम्राज्याच्या सवयश्रेष्ठ अचधकारािी सूते्र 
हातात घेऊन तूि हे सवय मागी लाव, म्हिून त्याला चवनव ू लागला; तेव्हाही काय कराव े हा चनियय 
घेण्यासाठी महादजीने तब्बल पंधरवडा घेतला. पुढे पचरस्स्थतीच्या रेट्याने त्याला ही धुरा उिलावी 
लागली. ही अवाढव्य जबाबदारी अफ्राचसयाबच्या तीन वष े वयाच्या अज्ञ बालकावर व पयायाने त्याच्या 
कावबेाज कचश्मरी नोकराच्या हातात द्यायला त्यािे मन तयार होईना. असे करिे म्हिजे मुसलमानी 
साम्राज्यािे अधःपतन पूियत्वास नेिे; त्यािा पचरिाम म्हिजे इंग्रजािंा चतथे प्रवशे होिे आचि चतथून 
बादशहाच्या नावावर कहदुस्थानात त्यािंा अंमल सुरू होिे. अशी योजना प्रत्यक्षात आिण्यािे काम मेजर 
राउन हा चदल्ली दरबारातील चरचटशािंा वकील त्याच्या नजरेसमोर उघडपिे करीत होता. हाि मोठा धोका 
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आहे, हे गेली तीन वष,े पेशव ेआपल्या पत्रातूंन कशद्याला वरिेवर कळवीत होते. व तो टाळण्यासाठी शक्य ते 
सवय कराव ेअसे सातत्याने सागंत होते. 
 

चदल्लीिे ‘वकील-ई-मुत् लक’ पद कशद्यावर जवळ जवळ लादले गेले पि कशद्याने ते प्रिंड ओझे 
आपल्या खादं्यावर समथयपिे पेलून धरले. बादशहा व शासनािा योग्य तो मान ठेवनू अफ्राचसयाबिे कुटंुबीय 
प्रामाचिकपिे साहाय्य करिार असतील तर त्यािंा अवमान करावा अशी कशद्यािंी इच्छा नव्हती. तसे 
साम्राज्यािी म्हिनू जी मालमत्ता अफ्राचसयाबच्या ताब्यात होती ती त्यानंी काहीही दडवनू न ठेवता ककवा न 
बळकावता बादशहाकडे प्रामाचिकपिे परत करावी असेही कशद्यानंा वाटत होते. कशदे व बादशहा याचं्यातं 
जी पचहली बैठक झाली (१७ नोव्हेंबर, १७८४) त्यानंतर लागलीि, त्याने बादशहाकडून अफ्राचसयाबच्या 
छोट्या मुलाला ‘हुसेन-उद-दौला खादीम हुसेन खान’ ही चकताबत देवचवली. नंतर हेळिा येथून एक सैन्य 
तुकडी पाठवनू या बालकाला अचतशय काळजीपूवयक शाही दरबारात आिण्यािी व्यवस्था केली. त्याप्रमािे 
हा मुलगा आल्यावर, महादजीने त्याच्या तंबतू जाऊन त्याच्या वचडलाचं्या चनधनाबद्दल िार सातं्वनाच्या 
गोष्टी केल्या. (१८ जानेवारी १७८५) नंतर राज्याचभषेकाच्या वार्मषक समारोहािे वळेी (३ एचप्रल) 
महादजीच्या चवनंतीवरून या बालकाला आिखी वरच्या मानािा असा ‘दुसरा अश्रफ-उद-दौला’ हा 
चकताब देण्यात आला. (त्याच्या वचडलािंा हाि चकताब होता) व वार्मषक िार लाख उत्पन्नाच्या जहाचगरीही 
देवचवल्या. या मुलािे पालक आपल्याशी असेि खरेपिा व चमत्रत्वाच्या नात्याने वागतील अशी महादजीिी 
समजूत होती. पि ते वगेळेि योजीत होते. चमळेल तेवढे घ्यायिे, उिलायिे व दचक्षिेतून आलेल्या या 
काफराला फसवायिे, असा जिू त्यानंी चवडाि उिलला होता. [डीसी इब्रत : भाग २, ९६] 
 
६. अणलगडचा वेढा : शरिागती : २० नोव्हेंबर, १७८५ 
 

आग्ऱ्यानजीक आल्यावर, अचलगढिा चकल्ला व त्यातील सरकारिी सवय मामलत आपल्या ताब्यात 
द्यावी, असे अफ्राचसयाबच्या कुटंुबीयानंा महादजीने साचंगतले. आपि त्यानुसार वागायला तयार आहोत 
असे त्यानंी वर वर भासवले व आपल्या िचरताथासाठी आपल्याला असाि एखादा दिकट चकल्ला व 
जहाचगरी चमळावी अशी मागिी केली आचि आतून मात्र गुप्तपिे प्रचतकारािी तयारी केली. [अणलगढचा वेढा : 
पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १२–१९; एचपी : क्रमाकं ३६३; ३७३, ३८१, ४०७, ४११, ४४६; इब्रत : भाग २, १०५–१०६, १४८; डीवाय : भाग १, 

लेखाकं १४०, १४१, ११२; डीसी. गुलामअली, खंड ३, २१५.] आफराशाहाबखान यािा भाऊ जहागंीरखान रामगडात 
होता. त्याला कशद्यािा प्रचतकार करावा म्हिनू िेव आििारी व आश्वासने देिारी गुप्त पते्र येत होती. ही 
पते्र कशद्याच्या हाताखालील मुगल सेनाचधकारी व खुद्द कहमतबहादूर याचं्याकडूनि जात होती. त्यामुळे 
जहागंीरला जोर िढला. त्या भरात त्याने अयोध्येिा नबाब व अनूपशहर येथे असलल्या इगं्रज सैन्यािा 
प्रमुख जनरल सर जॉन ककमग्ज, याचं्याकडेही मदतीसाठी तातडीिे चनरोप पाठचवले. नबाब वझीर याला 
त्याने चलचहले, “अयोध्येच्या सरहद्दीवर असलेला हा अभेद्य चकल्ला जर या दाचक्षिात्यानंी कजकून घेतला तर 
तुमच्या मुलुखाला ही कायमिी डोकेदुखी होिार. या चठकािाहून अयोध्या उद ध्वस्त करिे त्याचं्या हातिा 
मळ आहे. हा चकल्ला व माझ्याकडे सापं्रत असलेला मुलूख माझ्याि ताब्यात रहावा म्हिून जर तुम्ही मला 
साहाय्य कराल तर नजफ, शफी, अफ्राचसयाब व आिखी काहीजिानंी आपापल्या हयातीत जी अगचित 
संपत्ती साठवनू या चकल्ल्यात ठेवली आहे, त्यातील चनम्मी मी तुम्हाला देईन. त्यािप्रमािे या मोचहमेसाठी 
झालेला तुमिा लष्ट्करी खियही देईन. तुमिी तशी इच्छा असेल तर हा चकल्लाही मी इंग्रजाचं्या हवाली 
करीन; या प्रातंािा एक साधा जमीनदार म्हिून राहीन व तुम्हाला खंडिी देत जाईन.” (इब्रत : डीवाय : 
भाग १ लेखाकं १७१, १४०) 
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सर जॉन ककमग्ज याने स्वतःि चनियय घेतला व त्यानुसार तो आपल्या छाविीतून चनघाला. (११ 
एचप्रल) अचलगढच्या ईशान्येस पधंरा मलैावंर असलेल्या अत्रौली येथे त्याने तळ चदला. चतथून त्याला 
मराठासैन्याच्या हालिालीवर देखरेख ठेवता येत होती. त्याने जहागंीरखानािी भेट घेतली व धन्यािी सत्ता 
चटकचवण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात त्याला पाकठबा द्यायिे मान्य केले. चरचटश हस्तके्षपाच्या या अनपेचक्षत व 
असमथयनीय धमकाविीने महादजी मनातून भयकंर िरकला. त्याबरोबर त्याच्या शत्रूंनाही सवय बाजंूनी जोर 
िढला. महादजीने याबाबत चरचटश रेचसडेन्ट जेम्स अॅण्डरसन याजकडे चनषेधवजा तक्रार केली. 
अॅण्डरसनने गव्हनयर जनरलकडून खास हुकूम आिवनू ककमग्जला आपल्या चठकािी परत जायला भाग 
पाडले. ककमग्ज करिवासला परत गेला (२१ एचप्रल) व भेडसाविारा एक ढग चनवळला. 
 

अचलगढिा चकल्ला सहजपिे चवनात्रास हातात येतो का, याबाबत प्रयत्न करावा म्हिनू महादजीने 
चमझा अन्वर बेगला (हा महादजीच्या चवश्वासातल्या चमझा रहीम बेगिा भाऊ) अंतवेदीत धाडले. अन्वर 
बेगबरोबर फक्त एकहजार स्वार होते. ते त्याच्या संरक्षिालाही पुरेसे नव्हते. जहागंीरखानाला चरचटशािंी 
कुमक येते आहे हे ऐकून त्यािे धाबे दिािले. म्हिून चकल्ल्याच्या पचरसरात वीस मलैापंयंत जायलाही तो 
धजावला नाही. (१७८५ च्या सुरवातीस) दरम्यान आग्ऱ्यािा पाडाव झाला. कशदे याने शुजाचदलखान व 
त्यािा िुलतभाऊ बयाचझद यानंा भारी नझरािे देऊन त्याचं्याशी सलोखा केला व ‘आपल्या नात्यातल्या 
जहागंीरखानािे मन आपल्याला तरी वळवता येते का’ हे अजमावण्यासाठी त्यानंा अचलगढला जायला 
साचंगतले. ते परत आले ते हात हालवीति. चरचटशाशंी लढायला लागेल हा धोका संपल्याने, कशदे यानंी 
आपल्या फौजेतील पाि हजार स्वारािंी एक तुकडी वगेळी काढली व रायाजी पाटलाला त्या तुकडीसमवते 
अचलगढवर रवाना केले. पि यावळेी उन्हाळा ऐन भरात होता. अचलगढच्या आसमंतात दहा मलैातं 
पाण्यािे दुर्मभक्ष्य होते. मे मचहन्यात महामारीिा जबर तडाखा बसला. सवय प्रदेश उजाड झाला. “रस्त्यातून 
िालता िालता मािसे खाली पडून मरू लागली.” मोठी अडिि म्हिजे कशद्याच्या जवळिा सवय पसैा 
संपला. सैन्यािा पगार खूपि थकला होता. तो देता येिे त्यानंा शक्य नव्हते. “ज्याला पगारािी थकबाकी 
देण्यात आली नव्हती असा कोिताही चशपाई या मोचहमेसाठी यमुना ओलाडूंन पलीकडे जायला राजी 
नव्हता.” 
 

शवेटी रायाजी कसातरी अचलगढजवळ येऊन पोहोिला व त्याने चकल्ल्याला वढेा घातला. 
जहागंीरखानाने धीटपिे प्रचतहल्ला करायिे ठरवले ते संरक्षिािा उत्तम मागय म्हिून. वढेा घालून बसलेल्या 
मराठ्ावंर वारंवार तुफानी हल्ले करून त्यानंा भडंावनू टाकण्यािा त्यािा प्रयत्न होता. अचलगढ 
चकल्ल्यापासून तीन मलैावंर कोईलिा तटबंदी असलेला चकल्ला आहे. तेथून चद. २० रोजी जहागंीरखानाने 
मराठ्ावंर धडक हल्ला िढचवण्यािा प्रयत्न केला. घनघोर िकमक उडाली. िारश ेजवान प्रािास मुकले 
वा जायबंदी झाले; चनकरािी हातघाईिी लढाई करून शूर रायाजीने हल्ला परतवनू लावला व पुढे जाऊन 
कोईलवर तोफािंा भचडमार केला. जहागंीरिी संरक्षक चशबंदी हतबल होऊन पळून गेली. िाळीस 
तोफगोळे व अन्य युद्धसाचहत्य त्यानंी चतथेि टाकून चदले. कोईल हा आता वढेा घालिाऱ्या मराठ्ािंा तळ 
झाला. चकल्ल्याच्या तटबंदीच्या चदशनेे खंदक खिीत ते अचलगढच्या रोखाने िालू लागले. ऑगस्टच्या 
सुरवातीस प्रत्यक्ष पचरस्स्थती काय होती यािे वियन एका मराठी पत्रात वािायला चमळते : “चकल्ला पुरा 
वढेला आहे; आपले चशपाई चकल्ल्याभोवताली एक कोसावर उभे आहेत. चकल्ला मजबूत, खूप चदवस तग ू
शकेल”. त्यावषी कधी नव्हे असा मुसळधार पाऊस झाला. त्याने वढेा घालिाऱ्यािें जेवढे हाल झाले तेवढे 
उन्हाळ्यातील प्रखर तापानेही झाले नसतील. यमुनेला प्रिंड पूर आला. महादजी व रायाजी याचं्या 
छाविीच्या दरम्यान होडीतून जी ये जा िालू होती, तीतही अडथळे येऊ लागले. जहागंीरखान तुफानी 
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धडका मारून मराठ्ाचं्या खंदकावर हल्ला करीति होता. कशद्याने त्यािी सवय मालमत्ता जप्त केली. त्यािे 
नातेवाईक चजथे, जसे, जेव्हा सापडले तसे कैद केले. जहागंीरखानाच्या कारवायानंा जशासतसे प्रत्युत्तर 
चदले गेले. (इब्रत : भाग २, १४८) 
 

चहवाळा आला तरी अचलगढ चकल्ल्याच्या वढे्यािे काम रेंगाळति होते. कशद्याच्या प्रचतष्ठलेा तडा 
जाण्यािी वळे येऊन ठेपली तेव्हा बादशहाला चदल्लीतून बाहेर काढायिे व त्याला चकल्ल्यासमोर उभा 
करून त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्स्थतीिा काय पचरिाम होतो ते पहायिे असे महादजीने ठरचवले होते. त्यासाठी 
१२ ऑक्टोबरला तो मथुरेहून चनघाला. त्याच्या सागंण्यानुसार चदल्लीहून चनघालेल्या बादशहािी व त्यािी 
वनिरी (होडाळच्या उत्तरेस पाि मलैावंर) येथे गाठ पडली. त्या मचहन्याच्या १७ चदनाकंाला ते चिरघाट 
येथे छाविीत आले. हे चठकाि मथुरेच्या उत्तरेस वीस मलैावंर आहे. या चठकािी दोघािंाही दोन मचहने 
मुकाम होता. 
 

आता चवरोध करण्यात अथय नाही हे जहागंीरखानाने ओळखले. लछमनरावामाफय त बोलिी सुरू 
करून त्याने चकल्ला खाली केला. कशद्याच्या सैचनकानंी वीस नोव्हेंबरला तो ताब्यात घेतला. त्या चठकािी 
चमळालेल्या लुटीत ६५ मोठ्ा तोफा, तोफगोळे उडचवण्यास उपयुक्त अशी आिखी एक मोठी तोफ, १०० 
मि दारूिी भकुटी, १००० मि चशसे, धान्यािी काही पोती एवढे हाती लागले. रोकड मात्र फक्त िाळीस 
हजारि चमळाली. काही जडजवाचहरही चमळाले (बादशहा व त्यािा मुखत्यार महादजी यानंी ही चमळकत 
सारखी वाटून घेतली). 
 
७. अफ्राणसयाबिानाच्या णवश्वासघातकी सहकाऱ्यांना णशक्षा 
 

चद. २८ नोव्हेंबर रोजी जहागंीरखान, महादजीच्या छाविीत आला. महादजीने त्यािी बादशहाशी 
भेट घडवनू आिली. मंुडसानिा चकल्ला अफ् राचसयाबिे चवधवा चस्त्रयानंा देण्यात आला. मुलाला एक लाख 
दहा हजारािंी जहागीर देण्यात आली. खुद्द जहागंीरखानाला अधालाखािी जहागीर चदली पि चकल्ला मात्र 
चदला नाही. अफ्राचसयाबच्या कुटंुबीयांना देण्यात आलेल्या जहाचगरीिा वार्मषक महसूल अडीि लाख होता. 
जहागंीरखानाला घातलेल्या अटींत एक अट स्वच्छ होती की त्याने आपली खासगी मालमत्ता खुशाल 
आपल्या ताब्यात ठेवावी पि मरहूम अमीर–उल–उमरा अफ्राचसयाब याच्या मालमते्तिा चहशबे त्याने 
द्यायलाि हवा. (अॅण्डरसन पी आर सी, खंड १, पृ. ३१) या आधीच्या सलग अशा िार मुख्त्यारानंी 
आपल्या कारकीदीत जी चमळकत जमा केली होती ती सवय अफ्राचसयाबच्याि ताब्यात होती हे सवांना मान्य 
होते. तो प्रिंड पैसा त्याने अचलगढ चकल्ल्यात ठेवला होता हेही सगळ्यानंाि माहीत होते. पि चवजयी 
महादजीला चतथे फक्त ४० हजारि चमळाले. बादशहाने पैसा उभा करण्यासाठी ज्यािंी जडिघडि ठाऊक 
आहे असे काही जडजवाहीर नजफ व अफ्राचसयाब याचं्याकडे चदले होते. [अॅण्डरसनच्या चद. १९ च्या पत्रावरून असे 
वाटते की, शहाअलम या सबंंधात वरवर वेड पाघंरल्यासारखे करीत असावा; पि नजफखानच्या अखत्यारीतील तत्कालीन कागदपत्रावरून 

(चरचटश म्यूचझअम ओचरचजनल, २५,०२१, पृ. २०४ बी) ती सत्यस्स्थती असावी असे चदसते. एचपी. क्रमाकं ४४६.] ते सापडते, तर सहजी 
ओळखता येते. पि ते सापडले नाही. जहागंीरखान व बेगम याचं्याजवळ “एकूि जवाहीर व पैक्यािा 
तगादा लाचवला आहे ते म्हितात की, आम्हास काही ठाऊक नाही. अनुपगीर गोसावी व नारायिदास 
चदवाि तुम्हापाशी आहेत, त्यास पसूुन घ्याव”े तसेि त्यानंी ही जबाबदारी शुजाचदलखानावरही टाकली. 
(इब्रत : खंड २, पृ. १५१; डीवाय : , भाग १, लेखाकं १४१) नंतर हे चसद्ध करण्यात आले की अचलगडला 
नुकताि जो वढेा पडला त्या वळेी तेथून जे जे हलचवता येण्यासारखे होते ते ते सवय जहागंीरखान, घरातील 
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चवश्वासू वृद्ध नोकर-िाकर, मोलकरीि, अनाजी, सैफखान व भवानीप्रसाद नावािा एक कहदू लेखचनक 
याचं्या साहाय्याने सातत्याने बाहेर काढून अयोध्येत पाठवीत असे. 
 

जहागंीरखानाच्या या चवश्वासघातकी वतयनािी महादजीला चकळस आली. चशवाय बादशहािे 
चकमती जडजवाहीर त्याला न चमळिे हे नव्यानेि अत्युच्च अचधकारावर आलेल्या महादजीला कमीपिा 
आििारे होते. त्याचशवाय असा मूल्यवान ठेवा बादशहाला देऊन त्यािे वाटप मागत बसण्यापेक्षा सवयि 
हडप करिे उत्तम, असे ठरवनू पत्ता लागत नाही असे त्यानेि साचंगतले नसेल कशावरून, असाही संशय 
घेण्यास जागा चनमाि झाली. तेरा वषांपूवी पर्थथरगड कजकल्यानंतर मराठ्ावंर हाि आरोप ठेवण्यात 
आला होता. याबाबतिी खरी माचहती चमळावी म्हिून जहागंीरखानािी मनधरिी, चवनवण्या करून ते सवय 
फुकट गेल्यावर कशद्याने त्याला कैदेत ठेवले. (चद. २५) मंुडसानवर असलेल्या अफ् राचसयाबच्या चवधवानंा 
कैद करून त्याच्या छाविीत आिण्यात आले. दासींकढून त्यािंी अंगझडती घेण्यात येऊन त्याचं्या 
तंबूिीही कसून तपासिी करण्यात आली. काही मूल्यवान जडजवाहीर चमळाले. (कशदे व बादशहा या 
दोघानंी त्यािी आपसात वाटिी केली) या चस्त्रयानंी महादजीला काही गुप्त पते्र चदली. त्या पत्रातं 
नारायिदास व कहमतबहादूर यानंी जहागंीरखानाला ‘चकल्ला लढवीत रहा व महादजीशी शथीने झुजं दे’ 
असे चलचहले होते. त्यामुळे मरहूम अफ्राचसयाबच्या चदवािजीलाही कोठडी पहावी लागली. आग्रा शहरात 
रहािाऱ्या त्याच्या कुटंुबीयानंा कैद करून त्यािंी सवय मालमत्ता सरकारजमा करण्यात आली. [अंदाजे १ 
जानेवारी, १७८६; इब्रत : भाग २, पृ. १५१–१५४] 
 
८. कशदे याचं्या णशिाशंी प्रथमच वाटाघाटी 
 

१७८५ िा प्रारंभ. आग्ऱ्यािा ताबा सहज व शातंतापूिय मागाने चमळचवता आला तर चमळवावा 
यासाठी कशद्यािे प्रयत्न िालले होते. त्याि वळेी चदल्ली व चतिे संरक्षि या गोष्टीही त्यानंा नजरेआड करून 
िालिार नव्हते. चद. १९ जानेवारीला त्यानंी अबंाजी इगंळेिी चदल्लीच्या उत्तरेकडील प्रातंात फौजदार व 
महसूल अचधकारी म्हिनू, नेमिूक केली. नंतर त्याच्यासमवते लढाऊ फौज देऊन त्याला व मािेडी 
राजाला चदल्लीच्या बंदोबस्तास रवाना केले. चदल्लीत नव्या मुखत्यारािा दरारा बसविे हाि त्यातला हेतू 
होता. चशवाय बादशहा चदल्लीत नसल्याने चशखािंी धाडही चदल्लीवर येिे असंभवनीय नव्हते. ‘दरोबस्त 
शहरिा व दरवाजीयािा बदंोबस्त नबाब नजबकुलीखान यािंा होता तो उठवनू, मशारचनल्हेनी आपला 
बंदोबस्त केला;’ अफ्राचसयाबच्या वतीने चदल्लीिे अचधकार नजफ कूलीखानकडे होते, ते त्याने मुकाट्याने 
सोडले (११ फेरुवारी). चदल्लीच्या वशेीवर अंबाजीने आपले सैचनक उभे केले. [डीसी. डीवाय : भाग १, 
लेखाकं १२८] नजफखान मेल्यानंतर चदल्लीत जी बबेंदशाही माजली होती, त्यािा फायदा घेऊन गुजर 
मंडळी चदल्लीच्या आसपासिे मुलुखात लूटमार करीत होती. अफ्राचसयाबिा खून झाल्यानंतर तर त्यािंा हा 
पुंडावा दुप्पट जोमाने सुरू झाला होता. “त्यापंैकी दोन अडीिश ेगुजर पाळत लावनू, एका गुजराच्या घरी 
लग्न सुरजपुरासमीप होते तेथे फौज पाठवनू, दोन अडीिश े गुजर मारून टाकले व काही धरले. चजवतं 
आले त्यासं कोतवालाच्या स्वाधीन करून त्यासंही मारून टाकले. दुसऱ्या चदवशी कूि करून काचलकेिे 
आसपास वीसकोस लाबं पहाड आहे, त्या तमाम पहाडास वढेा घालून गुजरास कोंचडले आहे.” यातूनही 
बरेिसे गुजर रात्रीच्या वळेी पळून गेले. गुजराचं्या िारपाि खेड्यािंा पुरा काटा काढल्यावर व त्यातंील 
पुरुषमंडळींिी कत्तल केल्यावर ती लुटारू जमात खूपि नीटपिे वागू लागली. 
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त्यानंतर चशखाशंी सलोखा करण्याच्या मुख्य उदे्दशाने अबंाजी उत्तरेकडे सरकू लागला. चदल्लीच्या 
उत्तरेस तेरा मलैावंर असलेल्या भक्तावरपूर या चठकािी त्याने मुकाम टाकला. पाचनपत मुलुखातील नऊ 
शीख सरदारानंी या दृष्टीने त्याच्याशी यापूवीि बोलिी सुरू केली होती. ते त्याला या चठकािी भेटले. (२७ 
मािय) 
 

त्याप्रमािे त्याचं्यातील दुलजाकसग व मोहनकसग या दोघा प्रमुख नेत्यानंी महादजीस भेटाव े व 
सलोख्याच्या अटींवर चशकामोतयब कराव ेअसे ठरले. त्यािा नजफखानाशी समझोता झाला होता त्याप्रमािे 
त्यानंा त्याचं्या पूवयप्रथेनुसार ज्या खेड्यातून ते राखी जमा करीत, चतला परवानगी होती. मात्र बादशहाच्या 
कोित्याही मुलुखावर त्यानंी हल्ला करायिा नाही, अशीही अट होती. (प्रकरि ३१, पोटप्रकरि ५) 
बादशहाच्या कोित्याही मुलुखातून त्यानंी राखी वसूल करू नये, जयपूरराजाच्या मुलुखातून आपि देऊ 
तेवढ्याि जहाचगऱ्या घ्याव्यात व पािंा हजार स्वाराचंनसी िाकरी करावी व धुमधाम आचि लुटालूट करू 
नये असे महादजीने फमाचवले. [एचपी : पत्र ३७३, ३८१; डीवाय : भाग १, लेखाकं : १११, १३४, १३५; 
राजवाडे, खंड १२, लेखाकं ४१] या योजनेत अतंवेदीला हात लावण्यात आला नव्हता; चदल्लीच्या 
उत्तरेकडून पानपतपयंतिा मुलूख सुरचक्षत रहावा हा त्यातील उदे्दश होता. हे दोन शीख सरदार व 
संरक्षिासाठी अल्पसा फौजफाटा घेऊन अंबाजी घाईगदीने मथुरेला आला व त्याने आपल्या धन्यािी भेट 
घेतली. (१० एचप्रल) हे शीख सरदार तेथील छाविीत काही चदवस होते; चद. १० जूनला त्यािंी बोळवि 
करण्यात आली. [पीआरसी : खंड १; क्रमाकं १४, १५] 
 
९. राघोगडच्या णिचींणवरुद्ध मोहीम 
 

१७८५ साल महादजीच्या दृष्टीने किता व चवविंना यानंीि भरलेले होते. चद. १५ आक्टोबरच्या 
पत्रात कहगिे चलचहतात, “िहूकडे िार मसलती येऊन लागल्या आहेत. एक राघोगड व एक रामगड (= 
अलीगढ) व एक जयपूर व एक पाचिपत. एकूि िौ चठकािी फौजा शहास अटकल्या आहेत व िौ 
चठकािीही झुजं लागले आहे.” दळिवळि ठेवण्याच्या दृष्टीने राघोगड बाबतिी कारवाई प्रथम व तातडीने 
करायला हवी होती. 
 

आग्ऱ्यापासून दचक्षिेकडे जािारा राजमागय, ग्वाल्हेरच्या दचक्षिेकडून, अचहर प्रदेशािी राजधानी 
चसरोंजमधून जात असून जवळ जवळ दीडश े मलैािंा आहे. या चसरोंजच्या वायव्येस राघोगड आहे. या 
चठकािी अकबर बादशहाने चखिी िौहान राजपुत्रासाठी एका छोट्याशा राज्यािी उभारिी केली होती. 
यानंतरच्या शतकात अनेक छोट्या छोट्या सरंजामदारानंा आपल्या हुकमतीत घेऊन या घराण्याच्या 
पूवयजानंी आपल्या राज्याच्या सीमा पूवेस चसरोंजपलीकडील बटवा नदीपासून पचश्चमेस अन्धेरीपयंत (पावयती 
नदीिी एक उपशाखा) वाढचवल्या होत्या. अठराव्या शतकाच्या दुसऱ्या िरिात, मराठ्ानंी माळव्यात 
पाऊल रोवले; तेव्हा त्याचं्यात व चखिीत तेढ उत्पन्न झाली. शवेटी माघार घ्यावी लागल्याने चखिींनी 
मराठ्ािें वियस्व मान्य केले व ते त्यासं खंडिी देऊ लागले. नेहमीच्या चरवाजानुसार खंडिी खूप सािली. 
१७६० मध्ये सदाचशवराव भाऊ पाचनपतावर जे मराठा सैन्य घेऊन गेले होते त्यात चपछाडीस हे चखिी होते. 
माळव्यात मराठ्ािंी सत्ता वाढली, मुलूखही वाढला, त्यावळेी दख्खनकडे जायला एक नवा जवळिा मागय 
तयार करण्यात आला. या नव्या मागामुळे मुख्य हमरस्ता ग्वाल्हेरच्या नैऋय त्येस ६५ मलैावंर चशवपुरीपयंति 
येई व पढेु नैऋय त्येस वळून उजै्जन, इंदूरकडे जात असे. मराठ्ानंी तयार केलेला नवा मागय चखिी मुलुखातून 
जात होता. या मुलुखात या मागािी सुरुवात लोहमागावरील गुिा स्थानकाशी होते. याच्याि दचक्षिेला 
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काही मलैावंर बजरंगगड आहे. ही चखिीवाड्यािी नंतरिी राजधानी. मराठ्ानंा या चठकािी बंदोबस्त 
ठेविे भागि होते. 
 

चखिीच्या राजाने स्वतःला रािा हा चकताब घेतला होता. होळकरानंा खंडिी देण्याऐवजी, त्याने 
छारा (गुिाच्या पचश्चमेस तीस मलै) व गुगर हे दोन चजल्हे त्यानंा चदले. १७८४ मध्ये त्याने या दोन्ही 
चजल्ह्यािंी परत मागिी केली व खंडिीिी रकम रोख देण्यािे आश्वासन चदले. हे दोन्ही चजल्हे परत 
देण्यापूवी, होळकराचं्या दौलतीिी मुखत्यार अहल्याबाई चहने खंडिीिी राचहलेली सवय बाकी िकुती 
करण्यास साचंगतले. त्याकडे लक्ष न देता रािाने ते दोन चजल्हे व मराठ्ािंी आिखी काही ठािीही 
जबरदस्तीने घेतली. (मािय, १७८५) ही हकीगत समजताि आग्रा येथे असलेला खंडोजी इंगळे (अबंाजीिा 
भाऊ) व मुहमद बेग हमदानी यानंा बोलावनू घेतले; आचि त्याचं्या बरोबर सामर्थययशाली सैन्य देऊन त्यानंा 
राण्यावर िालून जाण्यास साचंगतले (एचप्रल). या सैन्याने गुगर, छाबडा व आिखी काही छोटी छोटी ठािी 
परत घेतली व ते राघोगडला पोहोिले. त्याचठकािी त्यानंी पेठ हे खेडे घेतले व राघोगडच्या चकल्ल्याला 
वढेा घातला (जूनच्या सुरवातीस). राजा बळवतंकसग (बलभद्रािा मुलगा) याने आपला भाऊ बाबाकंडे 
रदबदलीस पाठचवला. पि तो मथुरेनजीक आल्यावर महादजींच्या हुकुमानुसार त्याजवर फौज पाठवनू 
लुटून आिून बेड्या घालून कैद करण्यात आले. (जून, एचपी : ४०७) बलवतंकसगाने लढाई सुरूि ठेवली. 
लुटालूट करण्यासाठी गेलेल्या मराठ्ाचं्या काही टोळ्यािंा पराभव केला व त्यानंा मागे चपटाळले (जुलैिे 
प्रारंभी). आपल्या लोकानंी माघार घेतली हे समजताि महादजीला राग आला. आपल्या सैन्यात िौफेर 
भरती करून त्याने चशपायािंी संख्या िाळीस हजारपयंत वाढचवली. बलवतंकसगाने उघड्या मदैानातून पळ 
काढला व स्वतःला राघोगडमध्ये कोंडून घेतले. (ऑगस्ट १७८५) मराठ्ानंी हयगय केल्यामुळे वढे्यािे 
घोंगडे चकतीतरी चदवस चभजत पडले होते. नंतरच्या चहवाळ्याच्या अखेरी अखेरी मराठ्ानंा या वढे्यापायी 
होिाऱ्या त्रासािा उबग आला. वढे्यािे काम संपवनू त्यानंा दुसरीकडे जायिी उतावळी होती. 
आपापसातील तंट्यानंीही त्यानंा भडंावले होते. राण्याबरोबरच्या दीघयसूत्री वाटाघाटी संपवल्या व 
सन्मानाने आचि सुरचक्षतपिे त्याला चकल्ल्याबाहेर जायला परवानगी चदली. (फेरुवारी १७८६) ‘त्यावरून 
राजश्री पाचटलबावा रागास बहुत आले कीं, लाखो रुपये खिय होऊन, त्यास बहादरीने काढून, त्यासी 
पगडीबदल भाऊपिा करावयािे प्रयोजन काय? त्याजवरून येथून राजश्री अंबाजी इंगळे यािंी रवानगी 
केली आहे कीं, त्यास मारून टाकाव,े नाहीतर धरून आिनू ग्वाल्हेरिे चकल्ल्यावर टाकाव ेव त्यािी सवय 
मामलत जप्त करावी.” अंबाजीने हे काम तडफेने केले. मराठ्ािंा अंमल चखिीत पुन्हा सुरू झाला. 
बलवतंकसगला बेड्या घालून ग्वाल्हेरीस ठेवण्यात आले. त्यािी पत्नी व दोन मुलगे यानंा युद्धकैदी म्हिनू 
चभलसा येथे पाठचवण्यात आले. त्यािी सवय मालमत्ता जप्त करण्यात आली. सवय मागी लावनू मोचहमेवरील 
सैचनक महादजीकडे परत आले. 
 

दोनश ेवषांिा इचतहास असलेले हे राजपूत घरािे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नािे फचलत शवेटी फार 
कटू ठरले. बलवतंकसगाला कोठडीत डाबंनू ठेवण्यात आले असले तरी त्यािा एक मुलगा जयकसग हा 
मुक्ति होता. भोपाळच्या मुसलमान नबाबाने त्याला गुप्तपिे साहाय्य केले. आपल्या मुलुखातील सोद्यानंा 
हाताशी धरून तो चखिी वाड्यात व माळवपे्रातंी उपद्रव देऊ लागला व त्याने दचक्षिेकडे जाण्यािा मागय 
पूवीपेक्षाही अचधक धोक्यािा करून ठेवला. तसेि त्याने दौलतरावािा एक सेनाप्रमुख जीन बॅचप्टस्ट चफलोज 
ह्याचं्या कुटंुचबयानंा कैद करून दौलतरावास खाली मान घालावयास लावले. [राघोगड मोणहमा : एमडी : भाग २, 
लेखाकं : ९४, ९८, १०१, १०५, ११४, १३९, १२४; डीवाय : भाग १, लेखाकं : १३४, १५१, १८२; एचपी : क्रमाकं ४१२, ४०७; ऐणत. णटपिे भाग ६, 
क्रमाकं ४१, सातारा, भाग १, १०१; ‘चसलेक्शन्स फ्रॉम एचशअॅचटक जनयल’, पृ. ५९९, ६००.] 
 



 
अनुक्रमणिका 

१०. उमरावगीर व कहमतबहादुर गोसावी : त्याचंा पूवेणतहास 
 

मुखत्यारपदावर आल्यावर पचहल्याि वषी अनेक अडििी व गंुतागंुतीच्या प्रश्नानंी महादजीला 
भडंावनू सोडले होते. त्यापकैी बऱ्यािशा जंजाळातून तो मािय, १७८६ अखेर मोकळा झाला. यावळेी अशी 
एक घटना घडली की त्यापायी महादजीला बरीि यातायात सहन करावी लागून म्हिाव ेतसे यश न येता 
खूप त्रास झाला. त्याच्या सैन्याच्या पूवेकडील तुकडीत एका कचलपुरुषाने प्रवशे केला व आपल्या अशा 
काही हालिाली सुरू केल्या, की त्यामुळे त्याच्या शत्रूंना िागंलेि फावले व ते अचधक चधटाईने मान वर 
काढू लागले. या कचलपुरुषाच्या कारवाईस महादजीने प्रचतबधं करायिा प्रयत्न केला नाही असे नव्हे, पि 
त्यात त्याला अपेके्षइतके यश आले नाही. सफदरजंगने बगंषचवरुद्ध लढाई केली (१७५०), तसेि इमाद–
उल–्मुल्क बरोबर त्याला सामना द्यावा लागला. (१७५३) त्यावळेी नागा गोसावी (एक लढवय्या कहदू 
मठाचधपती) राजेन्द्रगीर हा सफदरजंगाकडून होता. आपला वारसा िालू रहावा म्हिून या महंताने दोन 
राह्मि मुलानंा दत्तक घेतले होते. ही मुले त्याचं्या चवधवा आईने दुष्ट्काळी पचरस्स्थतीत जगिे अशक्य 
झाल्याने या महंताला चवकली होती. ही दोन मुले म्हिजेि उमरावगीर व अनूपगीर (अनूपगीरलाि पढेु 
कहमतबहादूर ही पदवी चमळाली) नागा गोसावी राजेंद्र गीर याच्या मृत्यूनंतर या दोन मुलानंी अयोध्येच्या 
नबाबाच्या सैन्यातील नागा पलटिीिे म्होरकेपि संभाळले होते. शुजाउद्दौलाच्या बाजूने लढताना या 
कहमतबहादूरने बुंदेलखंडािा राजा कहदूपत याच्याचवरुद्ध शस्त्र उपसले पि त्यात त्यािा दारुि पराभव 
झाला. (१७६२) बक् सार येथे जी अनथयकारक लढाई झाली त्यावळेीही हा मािूस आपल्या धन्याच्या बाजूने 
लढला होता. (१७६४) या लढाईत शुजाला पळ काढावा लागनू त्यािा असा प्रातं उरला नाही. त्यानंतर 
िचरताथाला काही साधन हव ेम्हिून हे गोसावीद्य जवाचहरकसग जाटाकडे गेले (प्रकरि २३, पोटप्रकरि 
१६). पुढे त्या राजािा चवश्वासघात करून ते रघुनाथदादाकडे आले. (१७६६ चडसेंबर अखेर) त्यानंतरच्या 
सालात आपल्या उत्तरकहदकडील मोचहमा संपवनू मराठे दचक्षिेत परत गेले तेव्हा हे गोसावी, शुजाकडे 
पुन्हा परत आले. शुजा त्यावळेी परत सते्तवर येऊन इगं्रजाचं्या पाकठब्याच्या जोरावर आपल्या राज्यािा 
चवस्तार करण्यात गकय  होता. पि शुजाच्या मृत्यनंूतर (१७७५) इंग्रजािें बरेि देिे झाल्याने शुजािा मुलगा 
असफउद्दौला याने सैन्यकपात करायला सुरुवात केली. गोसावी बधूं पुन्हा बकेार झाले. नजफखानने 
चदगला वढेा घातला (१७७६) त्यावळेी ते त्याच्याकडे गेले व त्याच्या सैन्यात राहून त्याच्या हाताखाली काम 
करू लागले. महादजीिा उदय होऊन तो चदल्लीिा मुखत्यार होईपयंत ते नजफकडे व त्याच्यानंतर त्याच्या 
जागी येिाराचं्या हाताखाली होते. [इमाद : ६४, ८७, १०२, १४३] 
 

कहमतबहादुराजवळ धैयय नव्हते; चवश्वासघातकी वृत्ती व पाताळयतं्रीपिा यामुळे त्यािी दानतही 
िागंली नव्हती. नजफखानच्या कृपेने त्याच्या अमदानीत तो फार उच्च पदावर िढला. कहदू राजाशंी कसे 
वागायिे या बाबतीत बादशहाच्या मुख्त्यारािा तो मुख्य सल्लागार होता. नजफखानच्या मृत्यूनंतर मुखत्यार 
पदासाठी जी खिाखिी झाली त्यात तो अफ्राचसयाबच्या बाजूिा होता. अफ्राचसयाबच्या अमदानीत, 
अफ्राचसयाबिे धोरि व त्याने परक्या सते्तशी कसे वागाव ेहे ठरचवण्यािे अचधकार कहमतबहादुराकडेि होते. 
(आक्टो. १७८३ – आक्टो. १७८४) नारायिदास हा अफ्राचसयाबच्या खाजगी चमळकतीिा व गृहव्यवस्थेिा 
चदवाि. कहमतबहादुरािे या नारायिदासाशी लागेबाधें होते. प्रत्यक्षात कोित्याही अचधकाराच्या जागेवर 
नसताना सवय राज्यकारभारावर विक ठेविारी खरी सत्ता त्याच्याि हातात होती. चमझा मुहमद शफी व 
मुहमद बेग हमदानी या दोघानंाही तो पाण्यात पहात असे. कारि अफ्राचसयाब मुखत्यार होण्यास या 
दोघािंाि अडथळा होता; म्हिून शफीच्या खुनाच्या कटािी आखिी यानेि केली होती. (१७८३) शवेटी 
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अफ्राचसयाबिा एकमेव उवयचरत प्रचतस्पधी मुहमद बेग हमदानी यालाही कटवावा म्हिून कहमतबहादूरने 
चविारपूवयक जाळे टाकले व अफ्राचसयाबच्या मदतीस म्हिून रूपवास येथे यायला कशद्याला गळ घातली. 
 

अफ्राचसयाबिा अनपेचक्षतरीत्या खून झाल्याने गोसाव्याला आपल्या स्वचहताच्या धंद्याला थोडी 
वगेळी चदशा द्यावी लागली. आपल्या धन्यािा अज्ञात बच्चा मीरबक्षी व्हावा यासाठी त्यानंी आकाशपाताळ 
एक करायिेि बाकी ठेवले. मनीिा हेतू हा, की या बच्चािा पालक बनून सवय सत्तासूते्र प्रत्यक्षात आपल्या 
हाती घेता येतील व थोडाफार मचलदा तोंडावर टाकून महादजीला दख्खनच्या वाटेला लावता येईल. 
चदल्लीतील सगळ्याि अचधकाऱ्याचंवरुद्ध महादजीला एक चवलक्षि चतटकारा होता, गोसाव्याबद्दल तर त्यािे 
मत अगदीि वाईट होते. म्हिून कशद्याने एक फार उत्तम राजकीय पचवत्रा टाकला. चदल्लीदरबारातील 
व्यस्क्तचवशषे, त्यािें स्वभाव, दरबारिा कारभार, याबाबत कशद्याला स्वतःला काहीि माचहती नसल्याने 
कुिी जुना, जािता, चवश्वास दाखवनू जवळ करिे भाग होते. त्यानंी या कहमतबहादुराला चवश्वासात 
घेतले. कशदे मुखत्यार झाले तरी, दचक्षिेकडील या उपऱ्यािे बादशहाशी रहािारे सबंंध लक्षात घेता प्रत्यक्ष 
राज्यव्यवहारात आपलाि वरिष्ट्मा रहािार अशी सुखस्वप्ने तो पहात होता. 

 
महादजी व बादशहा यािंी पचहली बठैक झाली ती १७ नोव्हेंबर, १७८४ रोजी. यावळेी या 

गोसाव्याला बादशहािी भेट प्रथम घ्यायिी होती. तशी भेट घ्यायला त्याला चनचश्चतपिे परवानगी न देण्यात 
आल्यावर त्यािे डोळे उघडले; हे काही वगेळे आहे, असा त्याला अंदाज येऊ लागला. कशद्यामाफय त 
बादशहािे मन वळवनू आपल्या इच्छेनुसार सवय घडवनू आिायिे अशी या गोसावीबुवािंी कल्पना असली 
तरी त्यािी खरी लायकी बादशहाही समजून होता. ‘कहमतबहादूर व नारायिदास या दोन बदमाषानंा तुम्ही 
हाकलून द्या’ असा बादशहाने महादजीला खाजगीत सल्ला चदला होता. ‘आग्ऱ्यािा चकल्लेदार आपल्या 
शब्दाबाहेर नसल्याने आपि त्याला गुपिपू माघार घ्यायला लाव ू अशा कहमतबहादुरने बढाया मारल्या 
होत्या. त्यात त्याला अपयश आल्यावर कशद्याशी त्यािे जे थोडेफार वजन होते तेही संपले. चदल्लीच्या 
राजकीय वतुयळातील त्याच्या प्रचतष्ठलेा धका बसला. नवा मुखत्यार महादजी आपल्याला टाळतो, ककमत 
देत नाही हे गोसावी समजून िुकला. मुलुखामागनू मुलुख महादजीच्या सते्तखाली येऊ लागले आचि 
महादजीिा दबदबा वाढू लागला व तोही आपल्या मदतीचशवाय; तेव्हा त्याला वाटले की नजफखानाच्या 
पक्षातील उवयचरत मािसािी मदत न घेताि कशदे स्वतंत्रपिे वागू लागले. त्याच्या बोलण्यात िीड, 
अवहेलना व चवखार चदसू लागला. सत्ता परत आपल्या हाती यावी यासाठी त्याने कशद्याचवरुद्ध चवश्वासघात 
व कारस्थाने ही शसे्त्र उपसली. त्यािा उल्लखे तो तुच्छतापूवयक करू लागला. कशद्याला त्रास देण्यासाठी 
त्याने अचलगढच्या चकल्लेदाराला पत्र चलहून त्याला कशद्याचवरुद्ध जास्त प्रखरतेने लढायला साचंगतले. 
सवयतोमुखी झालेली अफ्राचसयाबिी तथाकचथत प्रिंड धनदौलत ही नारायिदास व कहमतबहादूर 
याचं्यापाशी आहे व दोघाकंडून त्यातला छदामही चमळत नाही असे साचंगतले त्याि क्षिी त्या दोघािंा 
चवनाश अटळ ठरला. जहागंीरखानािी बचेहशबेी मालमत्ता तपाशीत असताना कहमतबहादुरने त्याला 
महादजी चवरुद्ध चलचहलेली पते्र सापडली; व कहमतबद्दल महादजीला जो संशय होता तो पका झाला. 
[इरत : भाग २, १५३; डीवाय : भाग १, लेखाकं, १४७; एचपी : क्रमाकं ३६५, ४०८] 

 
एका राह्मिावर घाव घालायला कशदे सुरवातीस किरत होता. कहमतबहादुरकडे तो व त्यािा बधूं 

चमळून वार्मषक वीस लाखािंी जहागीर होती. या जहाचगरीरीवरील अचधकार त्याने सोडून द्यावते व 
छाविीतून चनमटूपिे चनघून जाव े असे कशद्याने त्याला समजुतीने साचंगतले, व तसा हुकूमही केला. या 
हुकुमानंतर एक मचहन्याने गोसाव्याने कशद्यापढेु रड गायला सुरवात केली “मजला कोठे जावयास चठकाि 
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नाही म्हिून एक मास पडून राचहला. तेव्हा प्रगिे मोट तालुके झाशंी पैकी व वृदंावन ह्या दोन्ही जागा 
त्यािकडे करार करून पाि लाख रुपये फौजेिे खिास साचलना द्यावा, फौजेने स्वारी समागमे िाकरी 
करावी, खाशाने वृदंावनी असाव े याप्रमािे करारमदार होऊन गोसावी मजकुरास वृदंावनास चडगिे 
मुकामीहून चबदा करून, त्यािी फौज िाकरीस समागमे घेऊन, इकडे कूि केला. [एचपी : क्रमाकं ३५१, 
४३२; डीवाय : भाग १, लेखाकं १४९] 
 
११. गोसावीद्याची अंतवेदीत कशद्याणवरुद्ध उचल 
 

नारायिदासाला कैदेत टाकल्यावर (१६ जानेवारी, १७८६) कहमतबहादुरने वनवास घेऊन 
दरबारिे येिे सोडले. न जािो, उगाि नारायिासारखी अवस्था व्हावयािी ही भीती त्याला होती. दोन 
मचहन्यािंी तरतूद म्हिनू महादजीने त्याला वीस हजार रुपये चदले व चदगिी छाविी सोडून वृदंावनास 
आपल्या जहाचगरीच्या गावी जायिा हुकूम केला. जाताना सवय सैन्य, घोडे वगैरे बरोबर न नेता कशद्याकडेि 
ठेवायिे होते. चशपायािंी हजेरी पाहून त्याप्रमािे कशदे ज्यािे त्यािे पैसे देिार होते. आपल्यावर हल्ला झाला 
तर प्रचतकार कसा करिार म्हिून कहमतबहादूर सैन्य ठेवनू जायला राजी नव्हता. पुढे महादजी चदगहून 
जयपूरकडे जायला चनघाला (१६ फेरुवारी) तेव्हा कहमतबहादुरने आपले सैन्य घेऊन वृदंावनला जायला 
हरकत नाही म्हिून महादजीने त्याला चतथून घालवलाि. ‘मी वृदंावनला गेल्यावर माझ्या जहाचगरी 
आपल्या मािसाच्या हवाली चबनतक्रार करीन’ असे आश्वासनही त्याने कशद्याला चदले. [इरत : भाग २, 
१५४ ; एचपी : क्रमाकं : ४३२] 

 
कहमतबहादुर गोसाव्याच्या जहाचगरी अतंवेदीत होत्या. त्या कशद्याच्या मािसाला द्याव्यात, अशा 

अथािे मुखत्यारपत्र कहमतबहादुरकडून घेऊन त्या जहाचगरीिा ताबा घेण्यासाठी अबा चिटिीसाचं्या 
केसोपंत या अचधकाऱ्याला चतकडे पाठवले होते. सुरवातीला अनेक खेड्यािंा ताबा त्याला सहजी चमळाला 
पि जहाचगरीतील चकल्ले वा मोठाली गाव े चमळाली नाहीत. कहमतबहादुरच्या घराण्याकडे असलेल्या 
जहाचगरींिी देखभाल त्यािा थोरला भाऊ उमरावगीर करीत असे. त्याने स्थाचनक जमीनदाराशंी [चवशषेतः 
हायरस व मंुडसान येथील जाट जमीनदार] हातचमळविी करून मराठ्ानंी नुकत्याि ताब्यात घेतलेल्या 
ठाण्यावंर हल्ले करावयास सुरवात केली. कशद्यानंी नेमलेल्या महसूल अचधकाऱ्यानंा कैद करण्यात आले 
ककवा हाकलून देण्यात आले. खुद्द केसोपतंाला ठार करण्यात येऊन त्याच्या युद्धसाचहत्यािी लूटमार 
करण्यात आली. [इब्रत : भाग २; एएसबी : ४७४; एचपी : क्रमाकं : ४१५] 

 
अंतवेदीत उडालेली मराठ्ािंी ही हबलंेडी पाहून ही संधी साधण्यािे कहमतबहादुरने ठरवले व 

वृदंावन मागे टाकून तो आपल्या कतृयत्ववान भावाला चमळाला. (अंदाजे ८ मािय) त्यानंी चफरोझाबाद या 
ठाण्याला वढेा घातला व आपल्याला पुन्हा नोकरीत घ्याव े अशी अयोध्येच्या नबाबाकडे अजी केली. 
माकिपूर येथून, उमरावगीर गेला तो अयोध्येतील इटवा येथील सुभेदार खाजा अलमस अचलखान 
याच्याकडे. त्यािवळेी कानपूरहून एक इसं्ग्लश पलटि चनघाली. जर महादजीने गोसावी बधंूंचवरुद्ध शस्त्र 
उपसले तर त्याच्याचवरुद्ध गोसावी बंधंूना मदत करायला म्हिून ही पलटि चनघाली होती अशी वदंता 
होती. 

 
जयपूरच्या उद्दाम राजाशी दोन हात करण्यात महादजी गंुतला होता. ती जागा पचश्चमेस खूप दूर 

होती. अशा वळेी गोसाव्यािंी ही उठाविी व इंग्रज पलटिीिी संभाव्य िाल, हा महादजीच्या पाठीत 
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चवश्वासघाताने खंजीर खुपसण्यािा बनाव होता. पाठीशी अयोध्येिा नबाब व इंग्रजाचं्या सचक्रय आशीवादािे 
बळ घेऊन जवळजवळ सवय अंतवेदी मराठ्ाचंवरुद्ध दंड थोपटून उभी होती. अचलगढ चकल्ल्यावर नव्यानेि 
रुजू झालेली मराठा चशबंदीही या वातेने हादरली. महादजीने यावर ताबडतोब प्रभावी उपाय योजले. 
त्याच्या सेना अंतवेदीत इकडे चतकडे चवखुरल्या होत्या, त्या सवय त्याने एकत्र आिल्या; अभाजी (यशवतं 
वाबळेिा मुलगा) ला त्याचं्यावर नेमले व अचलगढिी संरक्षियतं्रिा भकम केली. पि हे सैन्य अगदीि 
तोटके ठरले. उमरावगीरने अत्रौली, छारा, भामौरी व अन्य चठकािच्या महालातील मराठ्ानंी नेमलेल्या 
महसूल अचधकाऱ्यानंा हुसकावनू लावले व तो अभाजीवर िाल करून गेला, अभाजीच्या दोन पलटिी 
त्याने गारद केल्या व त्याचं्या तोफाही ताब्यात घेतल्या [इब्रत : भाग २, १५१ व एएसबी ४७४, एचपी : 
क्रमाकं : ३७३] 

 
ही वाता धका देिारी होती. अंबाजी इंगळे हा त्या वळेी राघोगडिी मोहीम फते्त करून परत येत 

होता. बहुतेक चशपाई मोकळेि होते. महादजीने अबंाजीला त्यानंा एकेचठकािी जमवनू अभाजीच्या 
मदतीला जायिा हुकूम केला. ३००० स्वार, चशपायाचं्या दोन पलटिी, १२ तोफा एवढे साचहत्य देवजी 
गवळी याच्या हाताखाली देऊन त्याला गोसाव्याचवरुद्ध लढायला पाठवले. मात्र अयोध्येिी सरहद्द 
ओलाडूंन जायिे नाही, हेही पर्थय पाळायला साचंगतले, अन्यथा इंग्रजाशंी अकारि तंटा व्हायिी भीती 
होती. हे सैन्य येताि उमरावगीर पळाला व गंगेवरील कासगंज येथे गेला. त्यावळेी रोचहलखंड अयोध्येच्या 
नबाबाकडे असल्याने कासगंजहून रोचहलखंडात आश्रय घेण्यािा त्यािा उदे्दश होता. देवजीने त्यािा 
पाठलाग करण्यािे सोडून चदले (एचप्रल अखेर) व थोडे बाजूला जाऊन बुलंदशहरातील खुजानजीक 
असलेल्या चकल्याला वढेा घालण्यासाठी चतकडे वळला. हा चकल्ला याकूबखान बळकावून बसला होता. 

 
अयोध्येच्या नबाबाला लॉडय कॉनयवॉचलसने सक्त ताकीद चदली होती की त्याने महादजीचवरुद्ध 

कसलीही आगचळक न करता तटस्थ रहाव,े त्यामुळे गोसावीद्य अयोध्येत आसरा घेऊन गप होते. एवढे 
म्हिून आपल्याला या प्रकरिािा तात्पुरता शवेट करता येईल, पि लालसोटच्या लढाईत, ऑगस्ट १७८७ 
मध्ये महादजीने माघार घेतली. त्यामुळे कशद्याच्या ताब्यातील प्रदेशावर हल्ले िढवनू त्याच्या कटकटी 
वाढवाव्यात, त्याला आिखी त्रास द्यावा अशी खुमखुमी येऊन गोसावीद्याने नव्या उपद व्यापास सुरवात 
केली. [पीआरसी खंड १, क्रमाकं २९, ३९ (लालसोटनंतर) १४०, १४३–१७६, २१०–२३४; डीवाय : भाग 
१; लेखाकं १७०, १८४ इरत; एएसबी खंड २; ४७४–४७६] 
 
१२. बंुदेलिंड साहस : १७८५–८६ 
 

छत्रसाल हा िंपतराय बुंदेला यािा मुलगा. सारी हयात खडतर युद्ध खेळण्यात घालवनू पूवय 
बुदेलखंडात त्याने आपल्या राज्यािा लक्षिीय चवस्तार केला होता. १७२९ मध्ये मराठ्ाचं्या साहाय्याने 
चदल्ली सते्तच्या सरसुभेदाराला हाकलून देण्यात त्याने चमळचवलेले यश हा त्यािा चशरपेि ठरावा असा चवजय 
होता. या उपकारािे उतराई होण्यासाठी त्याने आपल्या राज्यािा तीस लाख रुपये महसुलािा चतसरा 
चहस्सा पेशव्यानंा बहाल केला होता. अनेक युदे्ध खेळल्याने थकलेला हा वृद्ध राजा १४ चडसेंबर, १७३१ ला 
मरि पावला. त्याच्या उवयचरत दोनतृतीयाशं राज्याला त्यािे दोन पतु्र वारस होते. पन्नािा हरदेश हा 
(महसुली उत्पन्न ३८ लाख) व बादं्यािा जगत् राज (महसुलीउत्पन्न ३० लाख). धाकटा जगत् राज याला 
िचरताथासाठी चमळिारे उत्पन्न त्याच्या कुटंुबाच्या चवस्ताराच्या मानाने अपुरे होते. [एका वृत्तानुसार २७ व 
दुसऱ्या वृत्ताप्रमािे त्याला ५२ मुलगे होते.] त्यानंतर पेशवा बाजीराव याने पचश्चम बुदेंलखंडातील आिखी 
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मुलूख घेतला. त्यािा वार्मषक महसूल साडेसोळा लाख होता. [यात झाशी चजल्ह्यािा बरािसा भाग, उच्छा 
व दचतया ससं्थानिा काही भाग येतो.] या सवय मुलुखावर एका मराठा सुभेदारािी नेमिूक केलेली होती. 
१७७० ते १७९४ या काळात रघुनाथ हरी हाि बव्हंशी या महत्त्वाच्या जागेवर होता. सापं्रत आपल्याला या 
दोन्हीही मुलुखाशंी कतयव्य नाही. महादजी चदल्लीत मुखत्यारपदावर आला त्याि वळेी पन्ना ससं्थानात 
गादीसाठी तंटे सुरू झाले. हरदेशिा नातू कहदूपत हा मरि पावला. (१७७८) त्यानंतर त्यािा अल्पवयी 
मुलगा अचनरुद्ध हा गादीवर आला. बेनी िौबे व खेमराज िौबे हे दोन चदवाि फार सामर्थययसंपन्न होते. त्यानंी 
या मुलाला गादीवर बसवले. बेनी हा हुजूरी व चदवाि तर खेमराज हा खचजनदार व ककलजर चकल्ल्यािा 
प्रमुख होता. हा अल्पवयी राजा १७८० त वारला; त्यानंतर या मंचत्रद्यानंी कहदूपतिा सवांत लहान मुलगा 
धोकलकसग याला गादीवर बसवले. त्यािा थोरला भाऊ सरनतकसग यािा रास्त हक त्यानंी डावलला. 
भाऊभाऊ असलेले हे दोन िौबे म्हिजे आपल्या मजीनुरूप कुिालाही गादीवर बसविारे ‘ककग मेकसय’ 
होते. सत्ता व संपत्ती यात अचधक वाटा कुिािा यावरून दोघातं लवकरि तंटा सुरू झाला. खेमराजने 
सरनतकसगािी बाजू घेऊन त्याला सुरचक्षततेच्या दृष्टीने ककलजर चकल्ल्यात ठेवले. बेनीने िारखडीच्या 
चवजयबहादुराला आपल्या मदतीला बोलावनू दोघाचं्या सैन्यासह ककलजर चकल्ल्याला वढेा घातला. 
सरनत व त्यािे पाठीराखे, यानंी बादं्यािा मुखत्यार नोनी अजुयनकसग व महादजी कशदे याजकडे मदतीिी 
यािना केली. पैसा चमळवायिी अशी संधी महादजीला हवीि होती. सेनाचधकारी खंडेराव हरी [हा अप्पा 
खंडेराव याि नावाने माहीत होता.] याला त्याने ककलजरवर पाठवले. 
 

बादंा राज्यातही अशीि िमत्काचरक पचरस्स्थती होती. चतथे गादीवर कुिी याव ेव मंत्री कुिी व्हाव े
याबद्दलिे वाद सुरू होते. जगतराज हा १७५८ मध्ये मरि पावला. त्याच्या नंतर त्याच्या गादीला बरेि 
वारस असल्याने त्याच्या नातवडंातं त्याच्या राज्याच्या खूप वाटण्या झाल्या. त्याच्या असखं्य नातवडंापंैकी 
गुमानकडे बादं्यािे व खुमानकडे िारखडीिे स्वाचमत्व होते. छत्रसालच्या सवय पुत्रपौत्रात मुलूख लाटण्यािी 
अचनवार हाव असल्याने याचं्यात आपापसात सतत तंटे सुरू असत; तसेि गुमान व खुमान याचं्यात िालू 
होते. गुमानला अपत्य नव्हते; त्यामुळे त्याने मधुकरशा या छोट्या बालकाला दत्तक घेतले होते. गुमानच्या 
मृत्यूनंतर त्यािा चदवाि नोने अजुयनकसग पवार, शादूयलकसग व हकीम बु अली या चतघानंी मधुकरशाला 
गादीवर बसवले. हे दत्तचवधान खोटे आहे असे खुमानकसग उघडपिे सागंू लागला. आपल्या भावाच्या 
मृत्यूनंतर आपला औरसपुत्र, हाि गादीिा कायदेशीर वारस असल्याने गादी आपल्याकडेि आली पाचहजे 
अशी त्याने मागिी केली. दत्तकाला गादीवर आिू इस्च्छिाऱ्या चदवािानंी महादजीला एक लाख वीस 
हजार रुपये चदले [इब्रत : भाग २, १२१; “नोनी अजुयन व इतरानंी मुहमद टाकी याला कशद्याकडे त्यािी मदत मागायला पाठवनू चदले. 
मधुकर सहािा पक्ष उिलून धरायिा या अटीवर टाकीने त्यानंा १ लाख २० हजारािंी हंुडी चदली. महादजीच्या छाविीतील पुण्यािा वकील 
ऑगस्ट, १७८५ मध्ये चलचहतो, “खंडेराव हरी यािंी रवानगी बुंदेलखंडात कोिे कारिास्तव जाली म्हिोन आज्ञा सादर जाली. त्यास मुख्यत्वे 
बाळाजी, खुमानकसगाने वाढचवला. इकडे पाटीलबावाकंडे वकील पाठवनू बावािें मजीिे सपंादन केले. िार रु. ॥ कबूल केले की, त्यािा चहस्सा 
खुमानकसगास देिे पडते. बाधेंकरानंी आपल्या चहशािा ऐवज चदल्हा. खुमानकसग देईना. म्हिून खंडेराव हरीिी रवानगी चतकडे जाली (एचपी. 
क्रमाकं ४११) 
 
त्यानंतरच्या जुलै मचहन्यात तोि वकील चलचहतो, 
 
“गुमानकसगािे कारभारी मजबूत व कते आहेत. त्यानंी बाबाकंडे अनुसधंाने लावनू, पन्नास हजार रुपये चटक्यािी नजर व पाि लक्ष रुपये 
जैतगडवाल्यािा मुलूख खुमान गुमान दोघानंी दाबला त्यािी नजर सावकारी चनशा चदली, आचि मधुकरास चटका नेला. पाि लक्ष रुपये 
जैतगडवाला गजकसग यािे मुलुखाबद्दल नजर कबूल केली. चशवाय दरबारखिय. यािा चहस्सा खुमानकसग देईना म्हिून बाबानंी कारकून व शभंर 

स्वार वसुलीकचरता ं पाठचवले, त्यासंही एक वषय खुमानकसगाने बहकाचवले. रुपया देईना” (एचपी : क्रमाकं ४७८)] व आपि उभ्या 
केलेल्या दत्तकाला त्याच्या काकाच्या सकंटातून वािचवण्यास साहाय्य कराव ेम्हिनू त्याला गळ घातली. 
एकाि राजघराण्यातील जवळच्या नात्यातील दोन िुलत भावडंामंधील या भाडंिाने बुंदेला 
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राजघराण्यातील सवय लहानमोठे राजपुत्र या जंजाळात सापडले. आपल्यातील दुसऱ्यािा मुलूख बळकावनू 
आपल्याकडे कसा घेता येईल हाि या राजघराण्यातील या सवांिा एकमेव आवडता उद्योग होता. 
 

अप्पा खंडेराव हा महादजीिा ग्वाल्हेर व पिंमहालिा सर सुभेदार. बुंदेलखंडातील बादंा हा भाग 
अप्पाच्या अचधकाराखालील मुलुखाला लागनू असल्याने महादजीने ही कामचगरी त्याच्यावरि सोपवली 
होती. हे काम चकती कचठि आहे यािी जािीव अप्पाला असल्याने त्याने आपल्या सैन्यात आिखी वाढ 
केली. द बॉन्य, टेलर, लेस्तेनो आचि रामरू याचं्या हाताखाली लष्ट्करी चशक्षि घेतलेल्या चशपायाचं्या पाि 
पलटिी उभ्या केल्या. [इरत भाग २, १२२–१२३] पि खुमानकसगने पंडोरीनचजक अजुयनवर हल्ला करून 
या मराठा सैन्याला िचकत केले. बादंा सैन्यातील तोफखान्यातून मारलेल्या दुसऱ्याि गोळ्याला अजुयन बळी 
पडला. रात्र पडेपयंत भीषि युद्ध खेळल्यानंतर दोन्ही सेना पागंल्या. दुसऱ्या चदवशी अप्पा त्या चठकािी 
आला. खुमानिा मुलगा चवजयबहादुर याने िारखडी या आपल्या राजधानीपयंत माघार घेतली व पन्नाच्या 
मुखत्याराकडे मदत माचगतली. 
 

बट वानदी ओलाडूंन अप्पा बादं्यात आला मात्र, बहुतेक बुदेंला सरदारानंी त्याला भेटून त्याच्याशी 
समझोता केला. अपवाद फक्त बेनी हुजरी हाि. ककलजरिा वढेा उठवनू पन्नािा हा मुखत्यार आपल्या 
राजधानीला परत आला व राजधानीच्या संरक्षिव्यवस्थेला लागला. मराठे ज्या बाजूने येण्यािी शक्यता, 
त्या बाजूिी त्याने नाकेबंदी केली. या वळेेपयंत ऑगस्ट सुरू झाला, पाऊस नेहमीपेक्षा खूप पडला. 
सगळीकडे पूर येऊन पािीिपािी झाले; लढाईला चनसगाने पायबंद घातला. दरम्यानच्या काळात 
खंडिीच्या मोबदल्यात तडजोड करण्यािे बेनी हुजूरीिे प्रयत्न िालूि होते. अथात हा सारा वरवरिा 
देखावा होता. तो मनापासून बोलिी करीति नव्हता; फक्त कालहरिािा डाव खेळत होता. पावसाळा 
संपल्यावर अप्पाने पन्नाला वढेा घातला. बेनी एकदम िाल करून आला पि अप्पाने त्यािा पूिय फचजता 
उडचवला व चकल्याच्या तटबदंी जवळ येऊन पाि चदवस गोळ्यािंा पाऊस पाडला. ८ चडसेंबर, १७८५ ला 
चकल्ल्यावर िालून जायिे ठरचवले होते पि त्याच्याि आदल्या रात्री बेनीने चकल्ला खाली केला होता. 
धोकलकसग व त्यािे साथीदार यासह रात्रीच्या अंधारािा फायदा घेऊन तो पळून गेला होता. [एचपी : पत्र, 
४२२] 
 

मराठ्ािंा हा फार मोठा चवजय, पि फचलताच्या दृष्टीने तो वाझंोटाि ठरला. महादजी या यशािी 
बढाई मारीत होता, पि त्यािे यश इथेि चवसावले; नंतर ही मोहीम जसजशी लाबंली तसतशी मराठ्ािंी 
अवस्था चबकट होऊ लागली. अप्पाजवळिा पसैा सपंला, पगार थकल्याने त्यािे चशपाई दंगली करू 
लागले. मराठा हा आपिा सवांिाि शत्रू या भावनेने बुदेंलखंडातील सवय सत्ताधारी एकत्र आल्याने त्यािें 
पारडे जड झाले. स्वतःच्या बिावासाठी अप्पाला फार यातायात करावी लागली. या सबंंधात कशद्याच्या 
छाविीत असलेला एक चरचटश अचधकारी चलचहतो, “काय कराव ेअशा चवलक्षि संभ्रमावस्थेत अप्पा होता. 
अमूकि कर असे कशद्याने त्याला ठामपिे कळवले ते फार उचशरा. आपल्याला योग्य वाटेल त्या अटीवर 
त्याने समझोता करावा व ग्वाल्हेरास सैन्यासह माघारी यावे; कारि अप्पाच्या मदतीला आिखी कुमक 
पाठचविे कशद्याला शक्य नव्हते. [पीआरसी : खंड १, क्रमाकं ५३] 
 

शत्रुसैन्यािा जोर िौफेर वाढल्याने अप्पा खंडेराव शवेटी वैतागून गेला. यातून बाहेर कसे यायिे, हे 
त्याला कळेना. पचश्चमेकडील ग्वाल्हेरकडे जािारा मागय शत्रूंनी रोखून धरला होता; म्हिून यमुना ओलाडूंन 
उत्तरेकडून अयोध्येस जाण्यािा त्यािा चविार होता. आपल्या सैन्यातला बरािसा फौजफाटा, इतकी गरज 
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नाही, अशा थोड्याफार फाजील आत्मचवश्वासाने त्याने झाशीकडे पाठवनू चदला होता व २,००० स्वारासंह 
तो पन्ना येथे मुकाम टाकून होता. बुंदेला राजपुत्राशंी वाटाघाटीिी अंचतम फेरी केव्हा होते याकडे त्यािे डोळे 
लागले होते. या पचरस्स्थतीिा मेजका फायदा बुंदेला राजानंी घेतला. त्यानंी आपली वीसहजारािंी फौज 
ताबडतोब एकचत्रत केली व आपल्या मदतीसाठी त्यानंी मराठ्ानंा जो मुलूख चदला होता तो ताबडतोब 
परत माचगतला (अॅण्डरसन, १८ नोव्हेंबर, १७८६) शवेटी चतथून चनघनू जािेही अप्पाला अशक्य झाले. 
बुंदेलखंडातील आपल्या साहाय्यकत्यांच्या मदतीने चतथून चनसटून तो कसाबसा ग्वाल्हेरला आला. शत्रूंनी 
त्याच्या सैन्यातील बऱ्याि अचधकाऱ्यानंा कैद केले. त्यात अप्पािा भाऊही होता. [पीआरसी : खंड १ 
क्रमाकं ६१, ६२] अशाप्रकारे एकोिीस मचहने िाललेल्या या प्रदीघय मोचहमेवरील अवाढव्य खिय फुकट 
गेला; त्या मोबदल्यात काहीही हाती लागले नाही. [बंुदेलिंड. कशद्याच्या छाविीतून जािाऱ्या पत्रातील माचहती, एचपी. 
क्रमाकं ३७३, ४०७, ४११, ४२२, ४७८, ४८९; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : २१, ५३, ६१-६२; इब्रत : भाग २, १२१-१२५ यातील माचहतीवरून हा 
वृत्तातं तयार केला आहे; पि एन. डब्ल्य.ू पी. गझेॅट भाग १, २८, १२९, ५६७ यातील माचहती बरीिशी सुधारून त्यािाही सावधानतेने उपयोग केला 
आहे. त्यातील बरािसा भाग पोगसनच्या ‘बुंदेलखंड’ मधून शब्दशः घेतला असून त्यातही नंतरच्या काही िुकीच्या परंपरािंा समावेश आहे.] 
[एचपी : क्रमाकं ४८९] 

 
 

— 
  



 
अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३४ वे 
 

जयपूर राज्य व णदल्लीशासन : १७७८–१७८७ 
 
१. राजा पृथ्वीकसगाच्या कारकीदीतील जयपूर : १७६८–१७७८ 
 

जयपूरिा राजा सवाई माधोकसग यािी कारकीदय चडसेंबर, १७५० मध्ये सुरू झाली. त्याच्या 
आधीच्या राजािा शवेट फार दुःखदरीतीने झाला होता. मराठ्ानंी त्यािी इतकी अवहेलना केली होती की 
जयपूरमधील प्रत्येकाला त्यािी हळहळ लागनू राचहली होती. सवाई माधोकसगाने अठरा वष ेराज्य केले. 
त्यािी कारकीदय ६ मािय, १७६८ ला संपुष्टात आली. सवांिा थरकाप उडचविारा जाट राजा जवाहरकसग 
यािा सवाई माधोकसगाने जो अभतूपूवय पराभव केला त्यामुळे त्यािे नाव चवशषे गाजले. सवाई 
माधोकसगानंतर त्यािा मोठा मुलगा परृ्थवीकसग, गादीवर आला. हा केवळ पाि वषांिा अज्ञ बालक असल्याने 
राज्यािा सवय कारभार माधोकसगािंी चवधवा रािी पाहात असे. ही रािी मेवाड मधील देवगडिा सरदार 
जसवतंकसग िंदावत यािी कन्या. 
 

माधोकसगाने आपल्या कारकीदीत, हलक्या कुळात जन्म घेतलेल्या पि आपल्या मजीतल्या, अशा 
चतघानंा आपल्या राज्यात फार महत्त्वाच्या जागेवर नेमलेले होते. खुशालीराम बोहरा हा राह्मि सुरवातीस 
राजासाठी गंगेच्या कावडी भरून आििारा पािक्या होता. माधोकसगाने त्याला आपला पंतप्रधान केले. 
मात्र आपली चनष्ठा व कतृयत्व या गुिावंर आपली चनवड बरोबर असल्यािे खुशालीरामाने दाखवनू चदले होते. 
राजकसग कछवा हा एक मामुली चशपाई, स्वतःिा घोडा बाळगण्यािीही यािी ऐपत नव्हती. तो सैन्यात 
घोडिारा ककवा बारगीर म्हिून होता. त्याला प्रमुख सेनानी करण्यात आले. चफरोझ या नावािा एक 
मुसलमान माहूत होता. त्यािी सवोच्च महसूल अचधकारी म्हिून नेमिकू करण्यात आली होती. माधोकसग 
मरि पावताि त्यािा सासरा जसवतं हा तातडीने जयपरुात आला व नातवाच्यावतीने या तीन मंत्र्याचं्या 
सल्ल्याने राज्यकारभार पाहू लागला. अज्ञान राजा ही राजपुतासंारख्या अचभमानी व दुदयम्य जमातीला एक 
अवघड समस्याि. बाईिी सत्ता ही राजपतुानंा न मानविारी गोष्ट. या नव्या राज्यकारभारात कछवा 
सरदारािंा काही फायदा होत नव्हता ककवा त्यानंा राजकारिात भागही घेता येत नव्हता. त्यामुळे ते 
स्वतःशीि िडफडत असत. या बाईिी सत्ता उलथवनू टाकून पोरवयािा राजा व राज्यकारभार यावर 
आपली पकड बसवायिी असा त्यािंा डाव होता. या सरदारातं दोन गट होते. एक नाथावटािंा म्हिजे 
िोमू व सामोद या दोन चठकािच्या सरदारािंा; पैकी िोमूिे सरदार हे प्रारंभीिे सरदार. दुसरा गट 
राजावतािंा; झळई व अन्य काही चठकाििे सरदार या गटात होते. राजावत हे रक्ताच्या नात्याने 
राजघराण्याला जवळिे म्हिून राज्यावर अचधकार असण्यािा यािंा हक अचधक. हे दोन गट एकत्र येिे 
अवघडि होते. देवगडहून आलेल्या उपटसुंभाला व त्याच्या राह्मि साथीदाराला हुसकावनू 
लावण्यासाठीही एक होण्याबाबत यािें एकमत होत नव्हते. त्यात आिखी भर पडली ती शखेवत (चवशषेतः 
मनोहरपूरिा प्रमुख राजा जास्त ताठ) हे फार उद्धट व मुजोर. तसेि मािेडीिा राजा प्रतापकसग नरूका हा 
स्वाथी व चवश्वासघातकी होता, त्याच्या महत्त्वाकाकें्षला मयादा नव्हत्या. या सगळ्या गोष्टींमुळे जयपुरात 
अशातंतेिे व अचवश्वासािे वातावरि होते. पृर्थवीकसगाच्या दहा वषांच्या अमदानीत (७ मािय, १७६८ ते १६ 
एचप्रल, १७७८) कछवा राज्यावर मराठ्ािंी स्वारी झाली नव्हती. तसेि मुसलमानानंीही या काळात त्रास 
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चदला नाही. मराठे व मुसलमान यानंा घरच्याि कटकटी खूप होत्या. इतके असूनही वरील दहा वष ेम्हिजे 
कलह व खेदकारक अव्यवस्था हा प्रकार मागील अकंावरून पढेु िालू, असाि राचहला. 
 
२. प्रतापकसग नरूकाचा उदय : जयपूर येथील त्याचे कायद 
 

राव प्रतापकसग हा कछवाचं्या नरुख शाखेिा. जयपूरच्या कृपाछत्राखालील हा छोटासा जमीनदार 
प्रारंभी जेमतेम अडीि खेड्यािंा मालक होता. त्यातील एका खेड्याच्या नावावरून तो मािेडीवाला या 
नावाने ओळखला जाऊ लागला. हा रावरािा दुसऱ्यािी झोप उडचवण्याइतका जबरदस्त महत्त्वाकाकं्षी व 
पाताळयंत्री कावबेाज होता. संधी कशी चमळते यावर नजर ठेवनू तो त्यातून आपला फायदा करून घेत 
असे. त्यामुळे त्याने आपली सत्ता खूपि वाढचवली. तो मरि पावला (नोव्हेंबर १७९०) तेव्हा तो जयपूरिा 
माडंचलक नव्हता. स्वतंत्र अस्स्तत्व असलेला राजा म्हिून चदल्लीच्या बादशहाने त्याला मान्यता चदली होती. 
त्याने आपल्या राज्यािा चवस्तार खूपि वाढचवला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात संस्थाने खालसा होण्यापूवी 
त्याच्या संस्थानात ३१५८ िौ. मलैािा प्रदेश होता. सवयसाधारि राजपूत सरदारातं न आढळिारी बचुद्धमत्ता 
व तडफ प्रतापकसगाजवळ होती. त्याच्या याि गुिानंी तो सवांच्या नजरेत आला. बहुतेक राजपूत सरदार 
अफीमबाज असल्याने त्याि कैफात असायिे, कधीकधी रिके्षत्रावर लढताना यानंा पशूसारखे बळ यायिे व 
त्या बेभान अवस्थेत ते शत्रूवर तुटून पडायिे. प्रतापकसगाला मात्र त्याच्या गुिामुंळे शत्रू फार होते. 
प्रतापकसग हा गादीला छुपा स्पधयक असण्यािी शक्यता आहे असे या शत्रूंनी माधोकसगाच्या मनात भरवनू 
चदले होते. एकदा मृगया करताना नरूकाच्या चजवावर बेतले असताना तो जयपूर सोडून जाटराजाच्या 
आश्रयाला गेला. पि पनु्हा माधोकसगाकडे येऊन जाटाचंवरुद्ध त्याच्याबाजूने लढून त्याने त्यािी मजी पुन्हा 
चमळवली. जवाचहरकसग जाटािी ही स्वारी १७६७–१७६८ मध्ये झाली. त्यानंतर राजािा मुखत्यार 
नेमण्यािी वळे आली तेव्हा त्यावळेी त्या जागेवर यािाि अचधकार होता. अशी सुसधंी चमळताि स्वतःच्या 
वचडलार्मजत छोट्या चमळकतीत त्याने िागंलीि भर घातली. आपली जहागीर हा मध्यकबदू धरून त्याने 
सभोवतालिा मुलूख भराभरा ताब्यात घेतला. शखेावती, मेवात व जाट प्रदेश याचं्या सीमा नकी ठरलेल्या 
नव्हत्या; त्यािा फायदा घेऊन अशा भागात त्याने बरेि चकल्ले बाधंले. नंतर जसे सोयीिे ठरेल व जमेल 
त्यानुसार तो कधी जाटराजा, तर कधी नजफखान यापंकैी एकाच्या पक्षाला असे. मात्र ज्या बाजूिी सरशी 
असे त्याि बाजूला तो वळत असे. त्यामुळे त्यािा फायदा झाला तो असा : मुगलसैन्यािा सवोच्च अचधकारी 
नजफखान याने बादशहािी संमती चमळवनू प्रतापकसगाने अनचधकाराने बळकावलेल्या मुलुखावरील त्यािे 
स्वाचमत्व कायम केले; चशवाय रावराजा हा चकताब, व वचरष्ठ दजािी दरबारी मनसब बहाल केली. तसेि 
जयपूरिे माडंचलकत्व दूर करून त्याला स्वतंत्रराजािा दजा देववला; व तशी शाही मान्यताही चमळवनू 
चदली. अन्य नरूका सरदारानंीही त्याला आपला प्रमुख मानला. दरम्यानच्या काळात त्याने जयपूरशी 
असलेले लागेबाधें अचजबात तोडून टाकलेले नव्हते. बोहरािा गट हाताशी धरून त्याने तेथील 
राज्यकारभारावर आपली हुकमत ठेवली होती. कोित्याही अचधकारपदािी जबाबदारी न घेता तो, त्याला 
हव ेअसेल, ते सवय पदरात पाडून घेत असे. त्यािे लाघवी बोलिे व दुसऱ्याला भरुळ पाडण्यािी हातोटी 
यामुळे राजधानीतील प्रत्येकजि त्याच्यावर खूष असे. तो मात्र आपल्या राज्याच्या सीमा वाढचवण्याच्या 
कामात गकय  होता. 
 

पृर्थवीकसगाच्या नाममात्र सते्तखाली जयपूरमध्ये झालेल्या रक्तलाचंछत बंडाळ्या, नरुकािा दजा व 
त्यािे धोरि, या जयपूरच्या सवय मानहानीपर इचतहासािा नुसता उल्लेख करून पुढे जायला हरकत नाही. 
मात्र शवेटी या नरूकाला जयपूर राज्यात हेवा करण्यासारखे महत्त्व चमळाले यािी नोंद घेतली पाचहजे. 
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राज्यातील असहाय जनतेिी भावना ही की, आसुरी मुगल सत्ता व सरदारामंधील तंटे यातून 
राजघराण्याला कुिी वािवील तर तो हाि महापुरुष. चवधवा रािीच्या बापाला त्याने केव्हाि दूर केले. 
तसेि चतच्या भावालाही बाजूला बसचवले. चफरोझला कैदेत टाकले, नंतर त्याला सोडून देताना 
त्याच्याकडून सात लाख रुपये घेतले. अस्वस्थ व असहाय रािीिी नाममात्र संमती घेऊन खुशालीराम 
बोहरालाही कैद केले. या कृत्यानंी राज्यातील प्रत्येकजि त्यािा शत्रू झाला. त्यामुळे आपला खून होईल 
या भीतीने हा नरूका एका रात्री जयपूरमधून कुिालाही पत्ता न लागू देता पळून गेला. (१७७७ िी दुसरी 
सहामाही) 
 

पुढील वषी त्याच्या राज्याच्या पूवेकडील सीमाप्रदेशावर नजफखानने हल्ला केला. त्यामुळे 
नरूकाला चतकडे लक्ष द्याव ेलागले. नरुकाने मेवतमधील जी ठािी बळकावली होती, ती नजफखानला 
सोडवनू घ्यायिी होती. १७७८ सालात नरूकाने चकतीतरी वळेा नजफखानशी सलोखा केला तर चकतीतरी 
वळेा दोन हात केले. यािे समग्र वियन प्रकरि ३०, पोटप्रकरि १–२ यात चदलेले आहे. १७७९ त 
जयपूरच्या सैन्याच्या साहाय्याने मीरबक्षी नजफखानने त्याला असे काही कोंडीत पकडले की नजफकडे 
जाऊन शरिागती देिे व खंडिी कबलू करिे, त्याला भागि पडले. १७७९ च्या नोव्हेंबरात नजफखान, 
चदल्लीस गेला. मुहमदबेग हमदानी हा नजफखानिा स्थाचनक अचधकारी. नरुखाने त्याच्याशी संधान बाधंले 
व शाहीदरबारात आपल्यावतीने रदबदली करण्यािे काम त्याला साचंगतले. 
 

जयपूरिा राजा पृर्थवीकसग, १६ एचप्रल १७७८ ला मरि पावला. त्याच्या जागी त्यािा भाऊ सवाई 
प्रतापकसग आला. हा केवळ तेरा वषांिा असल्याने राज्यकारभारात आिखीि गोंधळ माजला. १७७८ च्या 
अखेरीस बादशहा स्वतः जयपूरमध्ये आला तेव्हा कछवा राजाने चफरोजबरोबर बादशहासाठी म्हिून चकमती 
नझरािे व थोडीफार खंडिी, नजफखानाच्या छाविीत पाठवनू चदली; व सलोखा करण्यािा प्रयत्न केला. 
चवश्वासघातकी नरूका, त्या वळेी मीरबक्षी नजफच्या पक्षात होता. जयपूरराजािे काम आपि जातीने लक्ष 
घालून बादशहाकडून करवनू घेऊ असे त्याने स्वतः होऊन चफरोजला आश्वासन चदले व नजफखानशी 
त्यािा पचरिय करून चदला. नंतर गोडगोड बोलून चफरोझला घेऊन तो आग्ऱ्यास गेला व चतथे त्याने त्याला 
कपटाने ठार मारचवले [फाशी व मराठी कागदपते्र अगर याबाबतिी राजस्थानातील साधने (शवेटच्या बाबतीत मला माचहती आहे 
त्यानुसार) पाचहल्यानंतर माहुत चफरोज हा जयपूरिी रािीमाता रािी िंद्रावती इिा मझाचरन म्हिून होता या टॉडच्या म्हिण्याला कसलाही आधार 
सापडत नाही. तसेि नरूकाने चतच्यावर चवषप्रयोग केला या चरचटश इचतहासकारानंी केलेल्या आरोपाबाबतही काही पुरावा चमळत नाही. 
वंशभास्कर (पान ३८८६) यातं उल्लखे आहे तो एवढाि की, ती असाध्य अशा रोगाने आजारी पडली; चतिे दोन्ही मुलगे चतच्या रुग्िशय्येशी येऊन 

चतला भेटले व त्यानंतर काही चदवसानंी ती मरि पावली. (बहुशः १७७७), यावरून चवषप्रयोग झाला असावा असे वाटत नाही.] व 
त्याच्याजवळिा सवय पैसा आचि अन्य िीजवस्त स्वतःकडे घेतली. 
 
३. अज्ञान सवाई प्रतापकसग, बोहरा व हलणदया यांचे हेवेदावे 
 

सवाई प्रतापकसगाच्या कारकीदीतील कछवा राज्यािा इचतहास ही एक दुदैवी कहािी आहे. खरे 
म्हिजे त्याच्या आधी पृर्थवीकसगाच्या दहा वषांच्या अमदानीति या राज्याला उतरती कळा लागली होती. 
एक अग्रगण्य राजस्थानी इचतहासकार चलचहतो, “हा राजा बालबदु्धीिा असल्याने अतंःपुरातील चस्त्रयािंाि 
राजकारिात वरिष्ट्मा असे. त्यामुळे राज्य-शासनात गोंधळ माजून राचहला होता.” [वीरचवनोद, पृष्ठ, 
१३०६] प्रतापकसग आल्यावर तर या घोटाळ्यात आिखीि भर पडली. प्रतापिे वडील माधोकसग याने 
मृत्युसमयी आपल्या रािीला सागंनू ठेवले होते की, खुशालीराम बोहरा हा राजकारिकुशल व स्वामीचनष्ठ 
असल्याने त्याला काढू नये. खुशालीराम बोहरा हा नालायक लोकापंढेु लाळघोटेपिा करिारा नसल्याने 
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त्याला सहजपिेि अनेक शत्रू होते. अशा लोकाचं्या कारवायामुंळे तो संकटात आला. त्याला कैद करून 
अंबर चकल्ल्यात ठेवण्यात आले. पुढे अशी वळे आली की, चवश्वासघात करून नरूका केव्हा हल्ला करील हे 
सागंता येण्यासारखे नव्हते; चदल्लीतील शाही सैन्यािे हल्ले होिेही शक्य होते. अशावळेी या सकंटातून 
जयपूरला वािवील तर खुशालीरामि, या खात्रीने त्यािी सुटका करण्यात येऊन त्याला पनु्हा पंतप्रधान 
करण्यात आले. अशाप्रकारे एचप्रल १७७८ मध्ये प्रतापकसग गादीवर आल्यावर खुशालीराम पुन्हा पंतप्रधान 
झाला व नजफखानच्या छाविीत व चदल्ली दरबारात जाऊन त्याने आपला राजा आचि नरूखाप्रमुख राव 
प्रतापकसग याचं्यावतीने वचकली केली. नंतर लौकरि चवश्वासघातकी नरूकाचवरुद्ध त्यािा बदोबस्त 
करण्यासाठी त्याला शाही सैन्यािी मदत घ्यावी लागली. याबाबतिी माचहती प्रकरि, ३० पोटप्रकरि २ 
मध्ये आली आहे. 
 

जयपूर राज्यकारभारावर या मोचहमेिे नंतर फार चवलक्षि पचरिाम झाले. दौलतराम, दुसरा 
खुशालीराम व नंदराम हे हलचदया घराण्यातले तीन बचनया आपले वडील लच्छूराम याचं्या समवते, 
जयपूरदरबारातून चनघनू मािेडी येथे गेले. हे, मूळिे कछवा राज्यातल्या खंडेला गावािे. मािेडीला 
गेल्यावर हे चतघेही तेथील शासनयतं्रिेिे प्रमुख होऊन तेथील प्रमुख चकल्ल्यािें अचधकारी झाले. या 
चतघानंीही आपल्या नव्या राजाला असा गुप्त सल्ला चदला की, जयपूरराजाकडून घेतलेले कजय, त्याने परत 
करू नये. त्यामुळे खुशालीरामला चदल्लीच्या सैन्यािी मदत घेऊन नरूकावर हल्ला करावा लागला. मात्र 
पराभवािा क्षि येताि नरूकाने या चतघानंाही तुरंुगात डाबंण्यािी व त्यािंी िीजवस्तू लुटण्यािी धमकी 
चदली. त्यामुळे सवय हलचदया कुटंुबीयानंी स्वसंरक्षिासाठी नजफखानच्या छाविीिा आश्रय घेतला. (सुमारे 
जानेवारी, १७७९) या चठकािी खुशालीरामने त्यानंा संरक्षि चदले. राज्याच्या अनेकचवध कामासंाठी त्याला 
वरिेवर परगावी जाव े लागे, म्हिून आपल्या गैरहजेरीत आपला साहाय्यक म्हिनू त्याने दौलतरामिी 
जयपूर दरबारात नेमिूक केली व नजफखानच्या छाविीतील आपला प्रचतचनधी म्हिून खुशालीराम 
हलचदयाला चतथे नेमले. [अदंाजे, मािय, १७७९] 
 

काही मचहन्याचं्या अवधीति दौलतरामने जयपूरच्या राजािी मजी संपादन केली व त्याला 
आपल्या उपकारकत्या खुशालीराम बोहऱ्याला कैदेत टाकिे भाग पाडले. (जुलै अखेर; सीपीसी : खंड ५, 
१५७३) पि वषय पुरे होण्याच्या आति जयपूरच्या प्रारब्धाला आिखी एक धका चमळाला. हलचदया बधूं, हे 
जयपूर राजाच्या मजीतून इतके उतरले की, जीव वािचवण्यासाठी पळून जाऊन त्यानंा नजफखानिा 
आधार घ्यावा लागला. एचप्रल १७८० ते फेरुवारी १७८१ या मुदतीत दौलतराम हा महबूब अचलखान समवते 
जयपूर चवरुद्ध िालू असलेल्या मोचहमेत होता; (प्रकरि ३१, पोटप्रकरि ४) तर त्यािा भाऊ दुसरा 
खुशालीराम हा चदल्लीदरबारात होता. आता कछवाचं्या बाजूने खुशालीराम बोहरा हाि एकमेव चवश्वासू व 
कतयबगार असा राजकारिी उरला. त्यामुळे त्याला तुरंुगातून सोडाविे लागले. बादशहाला द्यावयािी 
खंडिी व नरूकािे जयपूरवरील हल्ले याबाबत बोलिी करून नजफखानकडून नरूकाला समज देववावी 
यासाठी जयपूरराजाने खुशालीरामला आपला वकील म्हिून नजफखानकडे पाठचवले होते. नजफखानिे 
अचधकार मयाचदत, चशवाय त्याच्याचवरुद्ध त्यािे वैरी दरबारात कारस्थाने करीत होतेि, त्यामुळे याबाबतीत 
नजफखानला काहीही करता आले नाही. मुहमुदअलीिे हल्ले वाढत िालले व जयपूरच्या वशेीवर जाऊन 
तो घिाघाती उठाव करू लागला; तेव्हा प्रसंग ओळखून जयपूरराजाने नमते घेतले व खुशालीराम 
बोहराला जयपूरिे मुख्य मुखत्यारपद चदले; त्यामुळे सवय लहान मोठ्ा सरदार सरंजामदारावंर त्यािी पूिय 
सत्ता राहिार होती. [चरचटश म्यूचझअम ओचरचजनल, २५,०२० पृ. ५० ए व २५,०२१, पृ. ३१३ बी] 
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यावळेी जयपूरच्या राजकारिाबाबत खुशालीरामने चदल्लीतील अचधकाऱ्याशंी ज्या राजकीय 
वाटाघाटी केल्या त्यािें फचलत थोडक्यात असे. जयपूरवर िालून जाण्यािे नजफखानने ठरचवले. 
खंडिीिी जबरदस्त रकम देण्याइतकी जयपूरराजािी आर्मथक कुवत नव्हती; ती द्यावी अशी त्याला 
मनापासून इच्छाही नव्हती. हा हल्ला होऊ नये म्हिून तजवीज करण्यात खुशालीरामला यश आले नाही. 
महबूब अचलखान हा मुलुख कजकीत कजकीत जयपूरच्या रोखाने येऊ लागला तशी जयपूरच्या या 
मुखत्याराने एक लाख सत्तर हजारािी रकम रोख देण्यािी तयारी दाखवनू उवयचरत रकमेबाबत आश्वासने 
चदली. (१७ सप्टेंबर) ही रकम अगदीि तोकडी म्हिनू ती घेण्यास नजफखानने ताबडतोब नकार चदला. 
मुसलमानािंा हा हल्ला परतवनू लावता येत नाही असे चदसताि जयपूर दरबाराने, महबूब अलीला रोखून 
धरण्यासाठी रोडारामला जायिा हुकूम केला (रोडाराम हा मूळिा कशपी. राजाने नंतर त्याला आपला 
‘खवास’ केले होते) रोडारामने काहीही केले नाही. लढाईत मािसे मारिे म्हिजे कापड फाडिे नव्हे. 
तेव्हा करता येण्यासारखे होते ते एवढेि, की नरूकाला, आपल्या जातभाईंच्या साहाय्याथय येण्याबाबत गळ 
घालिे. (३० ऑक्टोबर) रावराजाने मदतीला यायिे साफ नाकारले. जयपूरमध्ये एकदा त्याच्या प्रािावर 
बेतले होते व त्या राजाच्या सागंण्यावरून नजफखानने त्यािा मुलुख बळकावला होता. यामुळे जयपूर 
दरबारावर आपला चवश्वास नाही असे त्याने साचंगतले. त्यानंतर खुशालीरामने नवा डाव टाकला. महबबू 
अलीशी सलोख्यािी बोलिी सुरू केली. रावराजाने अन्यायाने जो मुलूख बळकाचवला होता तो परत 
चमळवनू देण्याच्या कामी मेहबूब जर साहाय्य देिार असेल तर त्याच्या सैन्यािा पगार देण्यािीही तयारी 
दाखचवली. दरम्यानच्या काळात जयपूर राज्यातील शखेवतीच्या सीमाभागावर हल्ले करून लुटालूट 
करण्यािा नरूकािा उद्योग सुरूि होता. किखर सैन्य हाताशी नसल्याने पचहला खुशालीराम त्याला 
आळा घालू शकत नव्हता. (मािय, १७८१) शवेटी महबूबअलीिे चशपाई पगार न चमळाल्याने चनघनू गेले व 
जयपूरकडील खंडिी वसूल करण्यािे काम नजफखानने पुन्हा गोसावी कहमतबहादुराकडे चदले. त्याने 
पचहल्या खुशालीराम माफय त जयपूरराजािी भेट घेतली. ह्यावळेी खालीलप्रमािे तडजोड झाली. 
“कहमतबहादूरने पचवत्र गंगोदक हातात घेऊन, जयपूर राजाच्या चहतास बाध येईल असे काहीही मी 
करिार नाही अशी शपथ घेतली.” वार्मषक बारा लाखािंा महसूल येिारे महाल, राजाने कहमतबहादूरकडे 
सोपचवले. वसुलीच्या रकमेपैकी अधा भाग नजफखानला द्यायिा व अधा, वसुलीिे कामासाठी जे सैन्य 
ठेवावयािे त्याच्या खिासाठी घ्यायिा. [याबाबतिा वतृ्तातं कळताि नजफखान सतंापून ओरडला, “नेहमी नुसती आश्वासने, 
बनवाबनवीिे धंदे; आजपयंत प्रत्यक्षात पैसा असा कधी चदलाि नाही.” 
 

(चरचटश म्यूचझअम : ओचरचजनल : २५,०२०; पृ. २२१ बी)] पुढल्याि मचहन्यात कहमतबहादुरने पंिाहत्तर हजार रुपये वसूल 
केले व चदल्लीस आपल्या धन्याकडे पाठवनू चदले. (पृ. ३३५ बी) त्यानंतर दौलतराम हलचदया जयपूरला 
परत आला व सेनाप्रमुख म्हिून त्यािी बक्षी पदावर नेमिूक करण्यात आली. 
 

मराठ्ानंी यशवतंराव वाबळे याला पैसे देऊन आपल्या बाजूने लढायला घेतले होते. हा वाबळे 
जयपूरवर िालून आला तेव्हा स्वतःिे सैन्य जयपूरराजाला देऊन कहमतबहादुरने त्यािा पराभव केला. हा 
वाबळे पूवी जयपूरराजाच्या नोकरीत होता; पगार न चमळाल्याने मालपुरा व तोडा जबरदस्तीने घेऊन, 
त्यावर आपला हक शाबीत करण्यािा त्यािा प्रयत्न िालला होता. त्यािा दावा असा की, मालपुरा व तोडी 
येथील वस्ती सोळंकीिी. (सोळंकी म्हिजे िालुक्य, मराठीत त्यानंा सुळके म्हितात) पि वाबळे हा 
दख्खनकडील सोळंकी. या रिधुमाळीत वाबळेिा मुलगा शभंजूी ठार झाला व त्यािी सवय युद्धसामग्री आचि 
मालमत्ता लुटण्यात आली (वशंभास्कर : ३८८९ ). जयपूर व रावराजा यािें हेवदेाव े िालू राचहले व 
रावराजाने काही आर्मथक चहतसंबधंाबंाबत हमदानीशी सधंान बाधंले. 
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हे सगळे घडून येईपयंत १७८१ िा मध्य आला. त्यानंतर लवकरि जयपूर राज्यातील व्यवहारात 
आिखी एकदा क्रातंी झाली. खुशालीराम बोहराला कैद करून तुरंुगात टाकण्यात आले व जुलै १७८१ 
अखेर दौलतराव हलचदयाला पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यात आले. [डीवाय : भाग १, लेखाकं ३१] हलचदयाने 
त्यानंतर पाि वष ेजयपूरवर आपला अचधकार गाजवला. १५ नोव्हेंबर, १७८४ ला दुसऱ्या खुशालीरामिा 
(म्हिजे हलचदयािा) अफ्राचसयाबच्या छाविीत खून झाला. हा खून मािेडीच्या राजाने आपल्या 
हस्तकाकरवी करचवला होता. दौलतराम राजाच्या मजीतून पनु्हा उतरला; एचप्रल, १७८६ मध्ये त्याच्या 
हातातले अचधकार काढून घेण्यात आले व आपल्या कुटंुबीयासंह तो लखनौला चनघनू गेला. खुशालीराम 
बोहरा पनु्हा मुख्यमंत्री झाला, पि त्या जागेवर तो थोडा काळि होता. पढुील जानेवारीत दौलतराम पनु्हा 
जयपुरात आला. परक्या सते्तशी वागताना त्याने जी चधटाई दाखवली त्यामुळे जयपूर राजा त्याच्यावर पुन्हा 
खूष झाला. महसूल वसूल करण्याच्या कामावर कशद्याच्या सागंण्यावरून रायाजी पाटील लखनौ येथे 
राचहला होता. खुशालीरामिा मुकाम त्याच्याकडेि होता. बोलिी करण्याच्या चमषाने बोलावलेल्या एका 
बैठकीच्या प्रसंगी खुशालीरामवर प्रािघातक हल्ला करण्यात आला. या कटािा सूत्रधार खुद्द जयपूर नरेशि 
होता. “जयपूरकराकडे खुशालीराम राह्मि कारभारी होता. त्याने सालगुदस्ता रायाजी पाटीलबावाकंडे 
येऊन जयपूरिा मामला केला. रावराजा प्रतापकसग व खुशालीराम एक चविारे होऊन राजश्री 
पाटीलबावािें ममतेत रायाजी पाटलासमागमे आहेत. हे जािून रािावत म्हिोन राजपूत 
जयपूरकराकंडील सरदार आहेत. त्याजंकडे राजाने सागंोन पाठचवले कीं तुम्हाकडे मामल्यास रायाजी 
पाटील बमय फौज येतील त्या मामल्यािे बोलण्यात खुशालीरामास कैद करून मारून टाकिे.” [डीवाय : 
भाग १, लेखाकं, १७३, २००; एचपी क्रमाकं ४७६, ४६८] 
 
४. सवाई प्रतापकसगाचा स्वभाव : बेबंदशाही, णवस्कणळत कारभार, पारंपणरक दौबदल्य. 
 

राज्याच्या मुखत्यार पदावर कुिाला नेमायिे याबाबत ही जी रस्सीखेि िालली होती त्यािे 
भलेबुरे पचरिाम सवयसाधारि प्रजेला भोगाव े लागले. या सवािे कारि जयपूर नरेशािी लहरी व िंिल 
मनोवृत्ती. [गुलामअली : खंड ३, २३१; चर. म्यूचझअम, ओचरचजनल, २५,०२०; पृ. ३०६; २५,०२१ प.ृ ८; डीवाय : भाग १, लेखाकं : १६५; 

जोधपूर, पत्र, क्रमाकं २; एचपी : लेखाकं : ४११, ४७६.] सवाई प्रतापकसग शहािा नव्हता, मात्र इतर दुबयल राजे जसे 
चनरुपद्रवी व स्वस्थ असत तसा तो नव्हता. त्यािा लहरीपिा एकदम भडकून उठे. अयोध्येच्या नबाबािे 
हीन षौक त्याला माहीत असल्याने तो स्त्रीवषे करी, पायात िाळ बाधंी व अंतःपुरात नृत्य करी. मद्य, 
गािेबजाविे व नृत्य याचं्या मफैलीति त्यािा बहुतेक वळे जाई. राजवाड्यातून बाहेर पडून तो रस्त्यातून 
कहडत असे ते केवळ वळे घालवायिा म्हिून. चरकामटेकडा उद्योग म्हिनूि तो देवळात जाई; धार्ममकतेपेक्षा 
नसते कुतूहल हाि त्यातला मुख्य हेतू असे. आपल्या चदवाण्या दारुड्याचं्या संगतीत केव्हा केव्हा तो 
मध्यरात्रीि उठे. श्रीमंत सावकार व सोन्यामोत्यािें व्यापारी याचं्या चनवासस्थानावर धाड घाली, त्यानंा 
मारपीट करी व त्यािंा पसैा घेऊन चनघून जाई. राजाला व पुरुषाला शोभ ूनयेत असे दुगुयि त्याच्याजवळ 
होते. त्याच्या उद्धट व उमयट वागण्याने राजपुताचं्या थोरवीला कमीपिा येई; त्याचं्या सरदाराचं्या प्रचतष्ठलेा 
कमीपिा येई. अशी मािसे, लाचजरवाण्या अवस्थेत जयपूर सोडून चनघून जात. 
 

सवयसाधारि जनतेिे हाल कुत्रा खात नसे. प्रजेच्या सबंंधीिा शासनािा कारभार अगदी बेबंद 
होता. चतच्या सुखदुःखाकडे कुिािही लक्ष नसे. राज्यािा कारभार पहािारे अचधकारी स्वतःच्या 
लहरीप्रमािे व मजीनुसार काम करीत; वरच्यािंी पत्रास न ठेवता क्षलु्लक स्वाथासाठी आपापसात तंडत. 
रोडाराम हा राजाच्या मजीतला एक कशपी. याला सवयजि रोडाजी म्हित. या रोडाजीला जयपूरच्या 
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राजाने राज्यातील सवोच्च अचधकारपदावर बसचवले. रोडाराम राजाच्या खानपानादी प्रबंधावर लक्ष ठेवी व 
राजाला चवषप्रयोग केला जाऊ नये याबाबतिी काळजी घेई. प्रत्यक्षात पचहल्या क्रमाकंािी पि व्यवहारात 
दुसरा दजा देण्यात आलेली अचधकारािी महत्त्वािी जागा वृद्ध राह्मि, चदवाि खुशालीराम बोहरा 
(राजािी याच्यावर खप्पामजीं होती) व दौलतराम हलचदया यानंा आलटून पालटून चदली जाई. दौलतराम 
हा जातीने वैश्य होता. मराठ्ाचं्या वचकलाने चलचहले आहे ते अगदी सत्य होते : “जयपूरकरािें वतयमान 
ऐकतो की त्यािें सरकारात पैका नाही व कोिी ‘मािसू’ ही खानदानािे नाही. रोडाराम म्हिनू मुसाहेब 
मुखत्यार राज्यािा आहे, तो कशपी आहे. दुसरे बोहरा खुशालीराम आहेत. हे राजे माधवकसग यािें 
गंगाजळीवाले पािी पाजिार आहेत. वरकड या दोघाअंलीकडे जे आहेत ते वािी आहेत. याप्रमािे राज्यािे 
कारभारी व फौज नाही.” [डीवाय. भाग १, लेखाकं १६५] 
 

जून १७८१ मध्ये राज्यातील सरदारानंी राजाला स्पष्टपिे बजावनू साचंगतले. “आपल्या राज्यािा 
कारभार हाताबाहेर िालला आहे; तो नीट िालावा म्हिून आपि काहीतरी उपाययोजना केली पाचहजे.” 
यावर “आपिि माझ्या राज्यािे आधारस्तंभ, जे योग्य वाटेल, ते करा” असे राजाने उत्तर चदले. चदवाि 
महाशयानंी उपदेश केला तो असा, “सवय मानकरी सरदारानंी राजधानीत असाव,े आपल्या महसुलािी 
रकम सरकारात भरावी, दरबारिे हुकूम पाळाव े व राज्यािी सेवा करावी.” एका हलक्या कुळातील 
मािसाने आपल्याला हुकूम करावते हे या खानदानी सरदारांना सहन झाले नाही. तरीही राजा, कशप्याला 
हाकलून द्यायला तयार नव्हता. शवेटी ‘राजा आचि त्यािे नशीब’ असे उद गार काढून हे सवय सरदार, 
राजधानीतून बाहेर चनघनू गेले. जवळ जवळ एचप्रल १७८६ पयंत ते असे दूर होते. शकेवतिा माडंचलक 
आिखी धीट झाला; व शजेारिा आिखी मुलूख बळकवायला त्याने सुरवात केली. 
 

राज्यातले सवय शूर सरदार दूर चनघून गेल्यावरही सवाई प्रतापकसगाने खुशालीरामाशी वैर 
आरंचभले. या वृद्ध चदवािािी माधोकसग व पृर्थवीकसग या जुन्या राजावंर चवलक्षि चनष्ठा होती. पृर्थवीकसग 
मेला. त्याच्यामागे त्यािा मानकसग नावािा मुलगा होता. तो फक्त सहा मचहन्यािंा होता. मृत राजािा छोटा 
भाऊ प्रतापकसग याने या अजाि अभयकािे सवय कायदेशीर अचधकार डावलले. या बालकािा कदाचित् 
खूनही होईल या भीतीपोटी खुशालीरामने त्याला मोठ्ा युस्क्तप्रयुक्तीने चकसनगढ येथे त्याच्या आईच्या 
वचडलाकंडे पाठवनू चदले. हे समजताि सवाई प्रतापकसग संतापला. त्याने खुशालीरामाला कैदेत ठेवले व 
मानकसग हा अनौरस आहे असे जाहीर केले. सवाई प्रतापकसगाने जयपूरच्या गादीिी अप्रचतष्ठा केली होती. 
हा कलंक धुवनू कछवा कसहासन पचवत्र ठेवाव े असे ज्यानंा वाटत होते, त्यानंा मानकसग हा हुकमाच्या 
पानासारखा होता. सतत खलबते िालली होती. सवाई प्रतापाला हुसकावनू लावनू मानकसगाला जयपूर 
गादीवर बसचवण्याच्या कामी आपि आम्हाला मदत करावी अशी महादजीकडे चविारिा करण्यात आली 
होती. या कटािा प्रमुख सूत्रधार होता रावराजा नरूका. मानकसगािा पालक होऊन जयपूरवर वियस्व 
गाजवायिी त्यािी महत्त्वाकाकं्षा होती. खुशालीरामाने या कटाबाबत थोडीफार आस्था दाखचवली ती सवाई 
प्रतापकसगाने त्याला जगिे अशक्य केल्यावर म्हिजे १७८६ नंतर. अशा काही बदलािा महादजीने 
गंभीरपिे कधी चविारि केला नाही. त्याने मानकसगाला जहागीर चदली व हयातभर वृदंावनास ठेवले. 
 
५. बादशहाला न णमळिारी जयपूरची िंडिी 
 

मीरबक्षी म्हिून महादजीला जयपूर राजाकडून बरीि वष े सािलेली खंडिीिी खूप मोठी रकम 
वसूल करायिी होती. महादजीला खंडिी वसूल करायिी होती ती दोघासंाठी. एक चदल्लीिा बादशहा व 
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दुसरे पुण्यािे पेशव.े जयपूर दरबारने पूवी अनेक प्रसंगी मराठ्ानंा खंडिीदाखल खूप मोठी रकम देण्यािे 
आश्वासन चदले होते. त्याचशवाय गादीवर आल्यावर वारसाकर म्हिून चदल्लीपतीला जी रकम द्यावी लागते 
ती रकम व खंडिी चमळून वीस लक्ष देण्यािे त्याने नुकतेि आश्वासन चदले होते. (१७७९) ही रकम 
बादशहाला मीरबक्षीमाफय त चमळायिी होती. नवीन अचधकार धारि केल्यावर महादजीला प्रथम जी कामे 
हाती घ्यावी लागिार होती त्यातील महत्त्वािे काम हे होते. पि कछवा दरबारिी नेहमीिी परंपरा म्हिजे 
तोंडभर आश्वासनापलीकडे काहीही न देिे. तेव्हा प्रत्यक्ष उपाय म्हिजे शस्त्रािा धाक दाखवनू जयपूरिा 
मुलूख घेिे. तसे केल्यानेि थोडाफार पैसा हाती पडण्यािी शक्यता होती. 
 

प्रकरि १८, पोटप्रकरि १ यात माचहती चदल्याप्रमािे १७४८–५१ च्या दरम्यान जयपूरच्या राजाने 
मराठ्ानंा बारा लाख रुपये खंडिी देण्यािे आश्वासन चदले होते. त्यापकैी सहा लाख, रघुनाथ दादा व 
होळकर यानंी जुलै, १७५७ मध्ये वसूलही केले होते. सप्टेंबर १७५८ मध्ये पचरस्स्थतीिा रेटाि असा काही 
होता की माधोकसगाला ३६ लाख व आिखी ३ लाख अशी खंडिी द्यायिे कबलू करिे भाग पडले. या 
रकमेपैकी अल्पसा भागसुद्धा १७५९ च्या मोचहमेत मल्हारराव होळकर वा मगंरूळ येथील त्यािा 
सरसुभेदारही १७६१ मध्ये वसूल करू शकला नव्हता [पोट प्रकरि ७–१०] पि १७६५ मध्ये जयपूर राजाने 
होळकराशंी समझोता केला. पाि लाख रुपये रोख चदले व आिखी िार लाखासंाठी सावकारािी हंुडी 
चदली. [प्रकरि २४, पोटप्रकरि– १२] 
 

१७७९ च्या सुरवातीस बादशहा जयपूरला गेला होता तेव्हा जयपूरराजाने त्याला दोन लाख रुपये 
चदले होते व हप्त्याहप्त्याने वीस लाख पुरे करावयािे आश्वासनही चदले होते. [प्रकरि ३०, पोटप्रकरि ३] 
ही रकम न आल्याने ती वसूल करण्यासाठी १७८०-८१ त नजफखानने महबूब अलीच्या हाताखाली सैन्य 
देऊन त्याला जयपूरवर धाडले होते; पि त्यािाही उपयोग झाला नव्हता. म्हिनू जयपूर राजािे मन 
वळचवण्यासाठी त्याने कहमत बहादूरला त्याच्याकडे पाठचवले. या गोसावी महाशयानंी ७५ हजार रुपयािंा 
पचहला हप्ता वसूल केला होता; कदाचित आिखी एखादाही वसूल केला असावा. त्यानंतर १७८२–८४ या 
तीन वषांत कछवा राजाने खंडिीपोटी एक छदामही चदला नाही. चदल्लीदरबारातील अंतगयत भाडंिािा 
फायदा घेऊन त्याने रकम देण्यािी हेतुपुरस्सर टाळाटाळी केली. 
 

मुहमदबेग हमदानीला दाती तृि धरायला लावनू व भरतपूर आचि मािेडी राजाशी सलोखा करून 
महादजीने जयपूरच्या सरहद्दीवरील महवा–रामगडवर हल्ला केला. पि खुशालीराम बोहरा हा सलोखा 
करण्याच्या हेतूने जयपूरिा प्रचतचनधी म्हिून महादजीला त्याच्या शाही सैन्याच्या छाविीत भेटला. ठार 
झालेल्या हलचदयाऐवजी तो आला होता. खंडिीिी रकम २१ लाख द्यावी असे ठरले. [“एक मासपयंत प्रातं खराब 
जाल्यावर एकवीस लक्ष रुपये बादशहािी नजर करार जाली. त्यातं दोन लक्ष रुपये नख्त व दोन लक्षािें जवाहीर. बाकी रुपया राचहला त्यािे 
भरण्यास मुलूख दहा लक्षािें महाल चदल्हे व सहा-सात लक्ष रुपये आपले पटाइतावर नेमून चदल्हे. त्यािे वसुलास चशबंदी पडेल ती पटाइतावर 

साधून घ्यावी असा करार होऊन फडशा जाला.” (एचपी : क्रमाकं ४०६; डीवाय : भाग १, लेखाकं १३३)] महादजीिा चनरोप घेऊन 
खुशालीराम पसेै आिण्यासाठी चनघाला. अफ्राचसयाबच्या नोकरीतील एक मुसलमान अचधकारी 
त्याच्याबरोबर पाठचवण्यात आला. [अंदाजे २५ चडसेंबर, १७८४] 
 

१७८५ या संपूिय वषात जयपूर राजाने खंडिीपोटी फक्त तीन लाख रुपये चदले. महादजी त्यावळेी 
अफ्राचसयाबच्या बंडखोर अचधकाऱ्यािंा समािार घेण्यात गंुतलेला व चदल्लीशासनाच्या नायबवझीर ह्या 
पदावरील पुरी पकड न बसलेला; जयपूरिा राजा त्यािा फायदा घेतल्याचशवाय कसा राचहला असता! 
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६. महादजी कशद्याची जयपूरवरील पणहली मोहीम १७८६ : िंडिीबाबत तडजोड 
 

चद. २० नोव्हेंबरला अचलगढ हातात पडला. एका मोठ्ा चवविंनेतून मुक्त झालेला कशदे (३ 
जानेवारी, १७८६) बादशहासमवते जयपूरकडे चनघाला. चदगजवळ आल्यावर एक मचहन्याहून थोडा अचधक 
काळ महादजी चतथेि राचहला. [१० जानेवारी – १५ फेरुवारी] नरूका व बोहरा याचं्या मध्यस्थीने 
सहजपिे खंडिी वसूल झाली तर त्यानंा हवी होती. पि ही आशा फोल ठरली व मुकाम उठवनू 
बादशहासह तो पुढे िालू लागला. [१५ फेरुवारी] पुढील मचहन्याच्या पचहल्या चदनाकंास तो लालसोट येथे 
आला. मािेडीच्या रावराजाला जयपूरकडे आधीि पाठवनू चदले होते. बाळाजी महन्त [मरहूम राजा 
माधोकसगािा आध्यास्त्मक गुरू] व चदवाि बोहरा या जयपूरच्या दोन मध्यस्थानंा बरोबर घेऊन चद. ६ 
माियला तो परत आला. महादजी आपि होऊन बाळाजीला भेटायला गेला, व बाळाजीला त्याने साष्टागं 
नमस्कार घातला. आपि कोिीतरी श्रेष्ठ धमयमातंड, या कुऱ्यात बाळाजीने महादजीिे औपिाचरक स्वागतही 
न करता आपले पाय पुढे केले आचि या सवयश्रेष्ठ सेनाचधकाऱ्याने बाळाजीच्या िरिी आपला माथा 
टेकचवला. [८ मािय] 
 

चद. १० माियला बोलिी सुरू झाली. “जयपूरिा मामला सालगुदस्ता तेचवसा लक्षािंा जाला होता, 
त्यापैकी कहडोल वगैरे परगिे दहा लक्षांिे लावनू चदल्हे व लाख रुपये नक्त चदल्हे व दोन लक्षाचं्या हंुड्या 
श्राविमासी पाठवनू चदधल्या होत्या, आचि जाबसाल करीत होते कीं, रावराजा प्रतापकसग व 
नजफकूलीखान या दोघानंी नारनोळ वगैरे परगिे दाबून बसले आहेत; त्यासं ताकीद करून परगिे 
सोडवनू देवाव ेआचि आपले सरकारिी फौज मलक महमदखान वगैरे गेले आहेत, त्यानंी पायमाली केली 
आहे ते मजुरा देऊन बाकी सरकारिी चनघेल ती घ्यावी. [डीवाय : भाग १; लेखाकं, १६२] होय नाही, होय 
नाही, ही किकि चकतीतरी चदवस िालली होती व नरुकाच्या स्वाथी धोरिामुळे कधी कधी तंटा 
उद भवण्यािी भीती वाटत असे. जयपूर मध्यस्थाने कबूल केलेली वाजवी रकम महादजीने मान्य केली 
असती तर खुशालीरामसारख्या धोरिी व हुशार चदवािाच्या प्रयत्नाने ती चमळालीही असती. प्रतापकसग 
नरूकाला तडजोड व्हायला नकोि होती. तसे होते तर नारनोळ व अन्य परगण्यावरील ताबा त्याला 
सोडावा लागला असता. त्याने कावा साधला. महादजीने अवाच्यासवा रकम मागावी अशी त्याने 
महादजीला भर घातली. [६० लाखपयंत] व बादशहासमवते चदगहून जयपूरपयंत स्वतः आल्यावर इतकी 
कमी रकम स्वीकारिे हे आपल्या इभ्रतीस कमीपिा आििारे आहे असे त्याच्या मनात भरवनू चदले. त्याने 
असेही सुिचवले की, जयपूरिा सापं्रतिा राजा खंडिीिी ही रकम देऊ शकला नाही तर त्याला काढून 
मानकसगाला चतथे बसवाव े व मानकसगािा पालक आचि राज्यािा मुखत्यार म्हिून जयपूरिा कारभार 
त्याच्या हाती द्यावा. ह्या पदासाठी तो महादजीला पन्नास लाख रुपये द्यायला तयार झाला. मराठ्ािंा 
जयपूरमधील सवाचधकारी प्रचतचनधी होऊन, कछवा राज्यावर आपली कुरघोडी कायम रहावी, असाही या 
स्वाथी मािसािा एक डाव होता. चदवस जात होते. तसतसे महादजीला समजून येत होते की, मािेडीिा 
हा राजा लबाड व कलागती लाविारा आहे. तो आपल्याशी एक बोलतो तर जयपूर राजाला दुसरेि 
सागंतो. [इरत, भाग २, १५६] 
 

देवािघेवािीिी बोलिी िालू असताना जयपूरच्या मध्यस्थानी दहा लाख रुपये द्यायिी तयारी 
दशयचवली होती. मात्र त्यात मागील सवय बाकी व िालू वषािा हप्ताही समाचवष्ट करण्यात यावा असे त्यािें 
सागंिे होते. “त्यास त्यानंी तीन करोड िाळीस लक्ष रुपये त्यािेंकडे बाकी व हालिा मामला येिेप्रमािे 
सवाल केला. त्यानंी उत्तर केले की, ‘इतके दगड देखील आमिे हवलेीत नाहीत, मग पैकी कोठून द्यावा?’ 
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त्या गोष्टीस दोन िार चदवस दम खाऊन रावराजा प्रतापकसग याने भानगड करून साठ लक्ष रुपये यािंा 
मामला केला व तीन लक्ष रुपये अंतस्थ दरबार खिाबद्दल एकूि ते्रसष्ट लाखािंा करारमदार झाला. अकरा 
लक्ष रुपये नक्त द्याव.े (सात लाख रोख, जडजवाचहर तीन लाख, हत्ती व घोडे एक लाख) दहा लक्ष रुपये 
सात मचहन्यािे मुदतीने द्याव े म्हिून करार. चवसा लक्षािें परगिे खाशा अमलापंकैी लावनू द्याव े म्हिनू 
करार. बावीस लक्ष रुपये ठाकूर लोकाकंडे मुलुख आहे त्यापैकीं जप्ती केली आहे तो ऐवज मुजरा घेऊन 
बाकी वसूल करून घ्याव.े [डीवाय : भाग १, लेखाकं, १६३; सातारा खंड २,२५४, इरत, भाग २,१५५] 
 

तडजोडीच्या या अटी मान्य झाल्यावर जयपूर राज्याकडून आलेल्या मध्यस्थानंी रोख व वस्तंूच्या 
स्वरूपात तीन लाख रुपये चदले. त्यानंतर खुशालीरामने महादजीिा चनरोप घेतला. (२० एचप्रल १७८६) 
बाकी राचहलेल्या आठ लाखािंी तरतूद त्याला करायिी होती. तेवढे चदले म्हिजे पचहला हप्ता पूिय होिार 
होता. जयपूरला गेल्यावर बोहराने रोडारामकडून काही रकम सक्तीने वसूल केली. राजकृपेिा वरदहस्त 
असताना या मािसाने बरीि माया जमा केली होती. ‘तुम्ही इतकी रकम द्यायलाि हवी’ असे बजावनू त्याने 
धचनकाकंडून बराि पैसा जमा केला. कारावासािा धाक दाखवनूही रकम उभी केली. अचधकारपदावरून 
हाकलून चदलेला त्यािा प्रचतस्पधी आपल्या कुटुबीयासंमवते अयोध्येस गेला. “जैपुरात राजाने खुशालीराम 
बोहरा यास कुल अख्त्यारी बोलून वसे्त्र मात्र चदली चततक्यावर बेहऱ्याने जुने कारभारी, मुत्सद्दी, चदवाि 
आचदकरून घरी बसले होते त्यासं त्यांिे कामावर बहाल करून वसे्त्र देवचवली. नव ेकारभारी, मुत्सद्दी यासं 
कैद केले. साहुकार व वािी वगैरे शहरािी रयत कैद केली होती. त्यासं मोकळे केले. चदलचदलासा देऊन 
दुकाने बंद होती ती मोकळी करवली, उदीम व्यवहार िालता केला.” [एचपी क्रमाकं ४७६, ऐचतहाचसक 
चटपिे खंड ६, लेखाकं ४१] 
 

मे अखेर अकरा लाखािंा पचहला हप्ता आला. त्यानंतरिा दुसरा हप्ता होता दहा लाखािंा. बावीस 
लाख यायिे होते ठाकूर लोकाचं्या मुलुखातून. या खंडिीच्या वसूलीसाठी व बादशहाला तोडून देण्यात 
आलेल्या मुलखावर देखरेख ठेवण्यासाठी कशद्याने रायाजी पाटील, नजफकूली व मािेडी राजा यानंा 
त्याचं्या हाताखाली दिकट सैन्य देऊन त्या चठकािी ठेवले. नंतर परतीच्या प्रवासाला सुरवात करायिी 
म्हिून महादजी ४ जूनला माघारी चफरला व २० जूनला चदग येथे आला. नंतर दोन चदवसानंी बादशहा 
चदल्लीस जायला चनघाला त्यानंतर िार चदवसानंी महादजी मथुरेस आला. आचि मथुरेस व मथुरेच्या 
उत्तरेस असलेल्या वृदंावन येथे तो नंतरिे पाि मचहने राचहला. 
 
७ : १७८६ मधील कशद्याच्या णववंचना : आर्थथक अडचिी : जानेवारी व रे्फबु्रवारी १७८७ मधील 
त्याच्या हालचाली 
 

१७८५ हे सगळे वषयि महादजीला मनस्ताप देिारे ठरले. मनःस्वास्र्थय नाहीशा करिाऱ्या चवविंना 
आचि होिारा चवरोध या सवय अडििीतून साम्राज्यािा मुखत्यार म्हिून त्याला आपले आसन बळकट 
करायिे होते. त्यासाठी त्याला आग्रा, चदग व अचलगढिे चकल्ले कजकाव ेलागले. तसेि राघोगडच्या बंडखोर 
चखिींना दडपून टाकून दख्खनकडे जायिा मागय सुकर करावा लागला होता. १७८६ च्या प्रारंभी 
उत्तरेकडील राजकीय चक्षचतजावर कसलेही सावट नव्हते. खंडिीिी मागिी करण्यासाठी जयपूरवर 
िालून जात असताना त्याला कसलीही किता नव्हती. तरीही मराठासते्तबाबतिी या वषीिी चवविंना गेल्या 
वषापेक्षा कमी होती असे नव्हे. पुण्यातील पेशव ेएका बलाढ्य शत्रूशी झुंजत होते. खुद्द पेशव्याचं्या फौजेिा 
वकूब यथातथाि होता; हैदराबाद सैन्यािी मदत होती तीही हात राखूनि. पेशव्यािंा लढा िालला होता 
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चटपू सुलतानशी. चटपूिे घोडदळ उत्कृष्ट व तोि त्यािा प्रमुख; चशवाय त्याच्या तोफखान्यावरिा अचधकारी 
एक प्रमुख फ्रें ि सेनाचधकारी होता. गजेंद्रगड येथे तह होऊन २६ फेरुवारी १७८७ रोजी हे युद्ध थाबंले. बराि 
काळ िाललेल्या या लढाईमुळे पुण्याहून काही कुमक येईल ही आशा करण्यातही अथय नव्हता. त्याचशवाय 
त्याला स्वतःला अशा काही अडििीत सापडाव े लागले की त्यात तो िागंलाि गुरफटून गेला. फकीर 
खैरउद्दीन याच्या बाबतीत चरचटश रेचसडेन्ट जेम्स अॅण्डरसन याच्याशी झालेला तंटा (मािय–मे, १७८६) 
गोसावी कहमतबहादूरिे बंड, व त्याच्या सैन्यातील एक अचधकारी खंडेराव हरी याला बुंदेलखंडात शत्रनूी 
घातलेला घेराओ (ऑक्टोबर–नोव्हेंबर) ह्या त्यातंल्या प्रमुख होत. सालअखेर पचरस्स्थती खूपि चनवळली; 
मात्र पैशािी अडिि सुटली नाही; ती अचधकाचधक चबकट होत िालली. 
 

साम्राज्यापैकी जो मुलूख अद्याचप बादशहाकडे होता त्यातून महसुली उत्पन्न चमळत नसे. 
अंतवेदीिा मधला भाग व चदल्ली-आग्रा या प्रातंातं तर हा महसूल चनम्म्यानेही नव्हता. यापकैी बरािसा 
मुलूख चमझानजफने लष्ट्करी खिाकडे लावनू चदला होता. जो थोडाफार मुलूख बादशहाकडे होता, तेथील 
पचरस्स्थती चततकीशी िागंली नव्हती. गेल्या पधंरा वषांतील अनागोंदी, यादवीयुदे्ध, व सतत तीन वष े
पडलेले अवषयि यातून बाहेर चनघायिे होते. कहदुस्थानातील बादशहाच्या ताब्यातील मुलुखातून जास्तीत 
जास्त महसूल जमा व्हावा यासाठी कशदे याने, ‘हा बरा वाटला नाही, तर तो’ अशा प्रकारे अनेक सुभेदार 
नेमले. असलेल्या पचरस्स्थतीत भरपूर महसूल गोळा करण्यािी धडपड म्हिजे पाषािाला पाझर 
फोडण्यासारखेि होते. या अपयशािे खापर त्याने आपल्या चदवािावंर फोडले. त्यािे हे मत बरोबर नव्हते; 
पि आपि नेमलेल्या चदवािातं महसूल वसूल करण्यािी काययक्षमता नाही, अशी त्यािी समजूत होती. 
पैशाअभावी तो भ्रचमष्टासारखे करू लागला. महसूल वसुलीसाठी चदवािािे काम आपि स्वतः केले तर 
याहून अचधक महसूल गोळा होईल असे त्यास खरोखरीि वाटत होते. पि असे करिे म्हिजे अकाययक्षम, 
बेजबाबदार अशा सवयसाधारि अचधकाऱ्याचं्या गोतावळ्यात, वा नुसतेि ‘हो, हो,’ म्हिून थापा मारिाराचं्या 
हातात जाण्यासारखे होते. साम्राज्याच्या सवोच्च अचधकाऱ्यािी ही अवनती पाहून जािकार वृद्ध, 
महादजीिा सवयनाश टाळण्याच्या दृष्टीने खेदोद गार काढण्यापलीकडे काहीही करू शकले नाहीत. १७८६ 
अखेर बादशहाला खासगी खिासाठी द्यावयािी पाि मचहन्यािंी रकम थकली होती. प्रत्येक मचहन्याला 
एक लाख तीस हजार द्याव ेलागत. सैन्याच्या पगारािी थकलली रकम तर याहून जास्त होती. वृदंावन येथे 
तो बरेि चदवस राचहला. या मुदतीत आपल्याला पुत्ररत्न होऊन गादीस वारस चमळावा म्हिून या चठकािी 
त्याने पूजाअिा, अचभषेक, देवदेवताियन यावंर अफाट खिय केला. 
 

चद. १७ नोव्हेंबरला तो वृदंावनाहून चनघाला व यमुनातीरावरील चिरघाट येथे आला. हे चठकाि 
उत्तरेस १५ मलैावंर शरेगढ गढीनजीक आहे. महादजी उतरला होता त्याच्या पचश्चमेकडील भागात मेवाती 
धुमाकूळ घालीत होते. महादजी त्यािंा बंदोबस्त करण्यासाठी चनघाला व चद. १० चडसेंबरच्या सुमारास 
शरेगढच्या नैऋत्येस पंधरा मलैावंर असलेल्या नादंगावास आला. जेम्स अणॅ्डरसन चनवृत्त होऊन मायदेशी 
चनघाला होता. त्याने या चठकािी १३ चडसेंबर रोजी महादजीिा पे्रमपूवयक चनरोप घेतला. त्यानंतर महादजी 
लगेि वायव्येकडे मेवतमध्ये गेला. त्या चठकािी बंडखोरानंी डोके वर काढले होते. मुराद बेग हा त्यातला 
चवशषे खतरनाक. पूवी नजफखानच्या मुगचलया घोडदळात अचधकारी असलेला हा मुराद बेग त्यावळेी 
चकसनगढिा चकल्लेदार व मेवतिा सुभेदार होता. (चकसनगढ हा चकल्ला चफरोजपरु-चझरकाच्या पचश्चमेस 
तेरा मलैावंर आहे.) महादजीच्या मनातून त्याला या दोन्ही अचधकारपदावरून दूर करायिे होते. या सवय 
गोष्टी सुरळीतपिे घडवनू आिल्यावर तो उत्तरेकडे कपजारे येथे गेला (सुमारे ३० चडसेंबर) कपजारे हे 
होडाळच्या उत्तरेस आठ मलैावंर आहे. चतथे जाण्याने तो चदल्लीपासून जास्त जवळ आला असता, 
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बादशहाने आपल्या छाविीत याव े म्हिून त्याला बोलिी करता आली असती व उत्तर चदल्लीकडील 
मुलुखात होिारे शीख हल्ले थोपवनू धरता आले असते. झचबताखानिा वारस गुलाम कादर, याने 
सहरािपूर चजल्ह्यावर ताबा चमळचवला होता, तो त्याच्याकडून परत घ्यायिा होता. काय कराव ेयाबाबत 
त्यािा ठाम चनश्चय होत नव्हता. जयपूरिा राजा प्रत्यक्षात कसा वागतो, यावर पढुील पाऊल टाकायिे 
त्याने ठरचवले होते. त्यानंतरिे दोन मचहने तो होडाळनजीक तळ देऊन होता. याचठकािी चदल्लीस 
असलेल्या त्याच्या दोन प्रचतचनधींनी त्यािी भेट घेतली. आपल्या घरखिासाठी येिे असलेली रकम 
मागण्यासाठी बादशहाने त्या दोघानंा पाठवले होते. (६ फेरुवारी, १७८७) ही येिे बाकी ८ लाख ४० हजार 
झाली होती. एवढी रकम एकदम उभी करिे, खेळ नव्हता. बादशहाच्या मािसानंा त्याने तीन आठवडे 
थाबंवनू धरले व ‘हंुडी दाखवताि दोन लाख रुपये रोख चमळतील’ अशी व्यवस्था करून व तशी हंुडी देऊन 
त्याने त्या दोघानंा २७ फेरुवारीला परत पाठवले. मीरत व अन्य महालाचं्या महसूल उत्पन्नाच्या जोखमीवर 
पाि लाखािंी तरतूद केली व उरलेले १ लाख, ४० हजार दोन मचहन्यात देण्यािे आश्वासन चदले. दुसऱ्या 
चदवशी कशदे, चदगकडे दचक्षिेच्या रोखाने चनघाला; वसंतऋतूतील पिंमी महोत्सव त्याने चदग येथेि साजरा 
केला व त्याि मचहन्याच्या चद. १६ ला जयपूर मोचहमेिे काम स्वतःकडे घेतले. 
 
८. १७८७ मधील जयपूर स्वारी व त्यामागील दरबारची उठाविी 
 

या आधीच्या वषी जून मचहन्यात महादजी जयपूरहून परत चफरला तेव्हा तेथील राजाने आश्वासन 
चदल्याप्रमािे, खंडिीिी रकम वसूल करण्यािे कामावर जरूर ते अचधकार देऊन महादजीने मािेडीिा 
रावराजा व नजफ कूलीखान यानंा चतथे ठेवले होते. हे दोघेही खंडिी वसूल करण्याकडे द्यावयास हव े
तेवढे लक्ष देत नव्हते. ऐषाराम व सुस्तपिा यामुळे नजफकूलीला सवड होत नसे; तर रावराजा जयपूरच्या 
खिाने स्वतःच्या मुलुखात भर टाकण्यात गकय  असे. महादजीने आपल्या सैन्यािी एक तुकडी आपल्या 
चवश्वासातील रायाजी पाटील याच्या हाताखाली चदली होती व जयपूरच्या माडंचलक राजाकंडून येिारी 
खंडिी वसूल करण्यािे काम त्याच्यावर सोपवले होते. रायाजी बरोबर दचक्षिेतील ५००० स्वार होते. 
प्रत्यक्ष हातघाईिी वळे आल्यावर लढाईिा सोक्षमोक्ष करण्याइतकी या सैन्यािी ताकद नव्हती. 
 

वस्तुस्स्थती अशी की खंडिी म्हिून काही द्याव ेअशी जयपूरराजािी इच्छाि नव्हती. “प्रत्येक वळेी 
भगीरथ प्रयत्न व प्रिंड सैन्यािा धाक दाखवला म्हिजेि त्याच्याकडून थोडाफार पैसा येई.” [गुलामअली, 
खंड, ३, २३१; इब्रत, १६२] महादजीला आपल्या मध्यस्थामाफय त जयपूरराजावर योग्य तो दबावही आिता 
येत नसे. काही भरघोस फचलत पदरात पडायिे तर स्वतःि जायला हव ेअसे त्याच्या अनुभवास येत होते. 
 

खंडिी देण्यािी सातत्याने टाळाटाळ होतीि. त्यात भर म्हिून राजा सवाई प्रतापकसग, 
मराठ्ाचंवरुद्ध इंग्रजािंी मदत घेण्यािा डाव खेळत होता. त्यासाठी त्याने आपला माजी चदवाि दौलतराम 
हलचदया याला लखनौला पाठचवले होते. (मे, १७८६) पैसे देऊन इंग्रजािंी मदत घेण्यािा चविार होता. 
दौलतराम लखनौला तब्बल आठ मचहने मुकाम टाकून होता. कहदुस्थानातील राज्यातील कलहात भाग 
घ्यायिा नाही असे कॉनयवॉचलसने चनक्षून बजावले होते. तरीही कशद्याच्या अंतवेदीतील हालिालीने भयभीत 
झालेले ककय  पेचरकसारखे काही इंग्रज, चरचटश सरकारकडून मदत चमळण्यािी शक्यता आहे या आशवेर 
दौलतरामला झुलवीत होते. जानेवारी १७८७ मध्ये हलचदया जयपुरास परत आला; राजाने पुन्हा एकदा 
त्याला आपला पंतप्रधान केले. मराठ्ाशंी सलोख्यािे संबंध ठेविाऱ्या खुशालीरामवर त्यािी इतराजी 
झाली. त्याच्या दृष्टीने खुशालीराम बोहरािा सवात मोठा गुन्हा म्हिजे त्यािी मानकसगकडे पहाण्यािी 
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आपलुकीिी भावना. मानकसग हा गादीिा खरा वारस; महादजीिी मदत घेऊन त्याला गादीवर आिण्यािा 
बोहरािा प्रयत्न िालू आहे असे राजाला वाटत होते; बोहरावरिा राजािा मुख्य आरोप हाि होता. [डीवाय 
: भाग १, लेखाकं : १७३, २२०; पीआरसी; क्रमाकं : ८६] 
 

आपली छोटी कन्या व जयपूरिा राजा यािंा चववाह घडवनू आिावा अशी महादजीिी मनीषा 
होती. त्यानुसार मधल्या काळात त्याने तसे सुिवनूही पाचहले. जात वगेळी असल्याने, जयपूर राजाने ही 
मागिी फेटाळून लावली. आपल्या बरोबरीिे उच्च क्षचत्रय, म्हिून दचक्षिेतील मराठ्ानंा मानण्यास राजपूत 
तयार नव्हते. 
 

दौलतराम परत सते्तवर आला. त्याने अशी बातमी आिली की, महादजीच्या पूवेकडील 
सरहद्दीचवरुद्ध इंग्रज अंतवेदीत सैन्यािी जमवाजमव करीत आहेत. एवढ्या बातमीच्या आधारावर 
मराठ्ानंा चवरोध करायिाि, असे जयपूर दरबारने ठरवले. संरक्षिव्यवस्था भकम व्हावी म्हिनू शजेारच्या 
जोधपूर राजाशी सलोखा करण्यात आला. आपल्या हाताखालील राजे, उमराव, जमीनदार यानंा त्याने 
असे कळचवले की गेल्यावषी झालेल्या तडजोडीनुसार तुम्ही महादजीला जी खंडिी द्यावयािी, ती देऊ 
नका व त्याच्या सैन्याला जोरदार चवरोध करा. मात्र तो स्वतः जयपूरच्या चकल्ल्यात जाऊन दडून बसला. 
मराठ्ाशंी उघड्यावर समोरासमोर सामना द्यायिी कल्पना त्याने सोडून चदली. कासवासारखे मंुडके आत 
ओढून घेऊन, तो चकल्ल्यात राहून आत्मसंरक्षिाच्या तजचवजीला लागला. आपल्याला राज्य आहे यािाि 
त्याला सोयीस्करपिे चवसर पडला. बाहेरिा सवय मुलुख शत्रूला धुमाकूळ घालायला मोकळा होता. 
 

रायाजी पाटील व त्यािे सहकारी यानंा प्रारंभी थोडाफार जय चमळवता आला. कच्छवा राज्याच्या 
आसपासिा मुलूख त्याने घेतला. त्यानंतर मग राजपुतानंी प्रचतकार करायला सुरवात केली. १७८६ 
चडसेंबर अखेर राजपुतानंी एका गढीवर धडक हल्ला िढचवला, त्यात रायाजीच्या सातश ेसैचनकानंा वीरगती 
चमळाली. हलचदया अचधकारावर आल्यानंतर ही अवस्था जास्तजास्ति वाईट होत िालली. फेरुवारी अखेर 
बक्षी चजवबा दादाच्या हाताखाली, कशदे याला रायाजीच्या साहाय्याथय दिकट सैन्य पाठचविे भाग पडले. 
[डीवाय : लेखाकं १७३, २१६, १९९; इब्रत, भाग २. १६३; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : ८०] 
 

म्हिजे आपि मािय, १७८७ पयंत आलो. या मचहन्याच्या मध्यास जयपूरवर िालून जायिेि या 
चनधाराने महादजी चनघाला. कछवा राजा खंडिीपोटी बादशहा व पेशव ेयानंा फार मोठी रकम देिे होता. 
ती वसूल करायिी तर जयपूर राज्यातील काही मुलूख, शाही मुलुखात समाचवष्ट करून घेण्याखेरीज 
दुसरा पयाय नाही अशी महादजीिी खात्री झाली होती. चनजाम आपल्या साहाय्यक सैन्यािा पगार 
देण्याबाबत सतत टाळाटाळ करीत असे त्यावळेी डलहौसीिी जी असह्य पचरस्स्थती होत असेल त्यािीि ही 
पुनरावृत्ती म्हिायिी. 
 

प्रदीघय अशा वाटाघाटीनंतर आता इलाज नाही असे चदसून आल्यावर महादजीने तलवार 
उपसण्यािे ठरचवले. ‘आपि सुरचक्षत कसे रहातो’ ही बादशहाला भीती. त्या भीतीपोटीि त्याने महादजीला 
वारंवार लेखी सूिना चदल्या की महादजीने आपले प्रिंड सैन्य घेऊन चदग पलीकडे जाऊ नये. तसे झाले 
तर पुरेशी संरक्षिव्यवस्था नसल्याने इंग्रज फौजा चदल्लीवर िालून येतील व त्याचं्या हातातील कुिातरी 
पातशहाजाद्यािे बाहुले बादशहा म्हिून चदल्लीच्या तख्तावर बसवतील; बंगाल व अयोध्येत इंग्रजानंी तेि 
केले होते. अयोध्येच्या अतंवेदीतील सरहद्दीवर इंग्रजािें सैन्य जमू लागल्याने हा संशय दुिावला होता. 
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यापूवी इंग्रज फौज फरुकाबादपयंत कधीि चदसली नव्हती. [डीवाय : भाग १, लेखाकं २१३, २२०; 
गुलामअली : खंड ३, २३१; मुन्नालाल ३०१; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं ९९]. 
 

आपल्या मध्यस्थाचं्या प्रयत्नाने जयपूरराजाकडून खंडिीिी रकम येईल असे कशद्याला वाटत होते, 
तोपयंत त्यािें लक्ष चदल्लीिा उत्तरेकडील मुलूख, चशखापंासून कसा वािवायिा याकडे त्याने अबंाजी इंगळे 
याच्या हाताखाली मोठे सैन्य देऊन त्याला चतकडे पाठवले; तसेि शीख सेनाचधकाऱ्यानंा पैसे देऊन त्याचं्या 
मदतीने गुलामकादरकडून सहरिपूरमधील खंडिी वसूल करायिी होती. शीखसहकायय चमळचवण्यात 
अंबाजीिे कतृयत्व अगदीि चथटे पडले. पथरगड छाविीतून चरचटशसेना उठाव करेल ही भीती अचधक 
असल्याने महादजीने ज्या कल्पना उराशी बाळगून अतंवेदीतील वरच्या भागातील मोहीम हाती घेतली 
होती; ती त्याला सोडावी लागली. [पीआरसी : खंड १; क्रमाकं : ७७, ७८] 
 

जयपूरबाबत समझोत्याने घेण्याच्या त्याच्या ज्या कल्पना होत्या, त्याही फोल ठरल्या. त्यामुळे 
त्याला िाल करून जाविे लागले. चडसेंबर १७८६ मध्ये जयपूर राजा कमालीिा हतबल झाला. 
त्याच्याजवळ चनचश्चत धोरि नव्हते, असेलि तर ते प्रत्यक्षात आिण्याइतका कतयबगार अचधकारी नव्हता. 
राजधानीतील मानकरी सरदारात तंटे बखेडे िालू होते. फक्त जोधपूर नरेश शातं प्रवृत्तीिा असल्याने 
कशद्यािा मािूस त्याच्याशी धडपिे बोलू शकला. पुढे पचरस्स्थतीने वगेळीि कलाटिी घेतली. 
कछवाराजाच्या सैन्यातील चशपायानंा चकतीतरी चदवसात पगारािा पसैा चदसला नव्हता. ते अचतशय 
अस्वस्थ व असमाधानी होते. जानेवारीच्या मध्यात, कशदे जर ऐशी हजार रुपये देत असतील तर चकल्ल्यािे 
दरवाजे उघडून मराठा सैन्याला आत घ्यायला जयपूर सैन्यातील अचधकारी तयार होते. पि हा कट 
प्रत्यक्षात यशस्वी झाला नाही. नंतर काही चदवसानंी दौलतराम हलचदया लखनौहून परत आला. 
दरबारातील मराठ्ािंा कैवार घेिाऱ्या सरदारािें चनदालन करण्यात आले. मराठ्ानंा बदनाम करण्यािी 
मोहीमि, दौलतरामने उघडली होती. (सुमारे २० जानेवारी) तो पुन्हा मुखत्यार झाला. जोधपूर राजाशी 
सलोखा करण्यात येऊन सरंक्षिासाठी सशस्त्र तयारी सुरू झाली. रायाजी पाटील याच्या सैन्यात मुगचलया 
घोडदळ होते. हे मुगल अत्यंत स्वाथी व बेभरवशािे. त्यािंा थकलेला पगार देण्याच्या अचमषावर 
जयपूरपक्ष त्यानंा आपल्याकडे वळवनू घेण्यािा प्रयत्न करीत होता. रायाजी फारि कचठि पचरस्स्थतीत 
सापडला. ‘आपल्या धन्याने आपल्या मदतीला तातडीने यावे’ असे महादजीला तो दर चदवशी चलचहत 
होता. [इरत : भाग २, १६३; पीआरसी : खंड १ क्रमाकं : ७१, ८२] 
 
९. कशद्याचंा जयपूरवर मोचा : समझोत्यासाठी प्रयत्न 
 

महादजीने ताबडतोब चनिायक पाऊल उिलले. त्याने चद. १६ माियला चदग सोडले व कुठेही 
मुकाम न टाकता रोजच्या रोज अचवरत मजला मारीत चद. २४ ला तो दौसा येथे आला. हे चठकाि 
जयपूरच्या पूवेस ३२ मलैावंर आहे. रायाजीच्या हाताखाली पुढे आलेली मराठा सैन्यािी तुकडी कछवा 
राज्याच्या दचक्षिेला सात मलैावंर असलेल्या संगनेर जवळ उभी होती. वर वर तरी सचदच्छेिा देखावा 
केला जात होता. जयपूर दरबारिे शातंतापूिय वाटाघाटी करायला आलेले मध्यस्थ महादजीच्या छाविीत 
आले व त्यानंी खंडिीच्या रकमेबाबत तडजोडीिी बोलिी सुरू केली. पि महादजीच्या अंतगयत वतुयळात या 
बाबत एकमत होत नव्हते. धीम्या मनोवृत्तीिा रािा खान व व्यवहारितुर रायाजी पाटील, दोघेही 
महादजीला सागंत होते की समझोता करावयािा तर अगदी माफक खंडिी स्वीकारावी व येथील 
रिरित्या उन्हाला तोंड द्यायिे टाळून येथून ताबडतोब परत चफरावे; आचि मथुरेसारख्या मध्यवती 
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चठकािी राहून आपल्या अनेक छुप्या शत्रूंवर विक ठेवावा. रावराजा व खुशालीराम यानंा समझोता व्हायला 
नको होता. त्यानंी कशद्याला अशी भर घातली की जयपूरच्या वशेीवर यायिे व थोडीशीि खंडिी घेऊन 
परत चफरायिे हे त्याच्या दजाला शोभिारे नव्हते. एवढी कमी रकम त्याच्या हाताखालिा कुिी नोकरही 
आिू शकला असता. जयपूरराजाकडून खंडिीदाखल फुटकळ रकम हातात पडली तर आपल्या अवाढव्य 
मोचहमेिा खिय भागचवण्यासाठी महादजी, आपल्या मुलुखातला मुलूख घ्यायला कमी करिार नाही हे 
मािेडीराजा समजून होता. तसेि आपला दावदेार, हलचदया हा परत अचधकारावर आलेला असल्याने 
खुशालीरामिे जयपूरमधील अचधकारपद व त्यािी मालमत्ता केव्हाि त्याच्या हातातून गेली होती. त्याच्या 
स्वतःच्या जीचवतािीही खात्री देता आली नसती; म्हिून या दोघा स्वाथी व कावबेाज मािसानंी महादजीिा 
अहंकार चडविला व त्याला असा िढवला की तो एकदम खूष झाला. जयपूरवशेीशी कशद्यािे पाऊल 
पडायिी खोटी, शहरातील सवय चशपाई घाबरून शरि येतील, सवय कछवाराज्य त्याला आपल्या राज्याला 
जोडता येईल; उजै्जनपासून चदल्लीपयंत व गंगेपासून अजमेरपयंत असा एकसधं प्रदेश तयार होईल. हे 
परस्पर चवरोधी सल्ले चमळत असताना, महादजी काही काळ तरी आपले राजकीय शहािपि व वास्तवतेिे 
भान गमावनू बसला होता हे खरे. त्यािा िाहता खैरउद्दीन म्हितो त्याप्रमािे ‘सवय पापग्रहाचं्या किाट्यात 
सापडून त्यािी दृष्टी झापडून गेली होती’ हेि खरे. जयपूरिा राजा सातत्याने टंगळमंगळ करून शब्द 
िुकवीत होता. त्यािा सतंाप येऊन महादजी गरजला, “जैसी गवालेर व गोहद खाली करून घेतली तैसे 
जयपूरही खाली करून घेतो.” [इब्रत : भाग ३; ३; डीवाय : भाग १, लेखाकं २१०] 
 

“रावराजा प्रतापकसग मािेडीवाला व बोहरा खुशालीराम हे राजश्री पाटीलबावािें ममतेत चशरून 
जाबसाल कचरतात कीं राजे पृर्थवीकसगािा पुत्र मानकसग वृदंावनात आहेत, त्यास तुमिे स्वाधीन कराव;े” 
अशाप्रकारे रावराजा, खुशालीराम व जयपूरमधील अन्य चनवार्मसत यानंी महादजीिा चवश्वास संपादन 
केला. मानकसगाला मराठ्ािंा आचश्रत समजून त्याला अधे कछवा राज्य द्याव े व सवाई प्रतापकसगाला 
प्रचतस्पधी उभा करावा असे त्यानंी सुिवले. छोट्या मानकसगाच्या वतीने ते राज्यकारभार पहािार होते व 
कशदे जे लष्ट्करी साहाय्य देईल त्यासाठी ठरवनू चदलेली खंडिी चनयचमत हप्त्याने देण्याबाबत लेखी करार 
करिार होते. [डीवाय : भाग १; लेखाकं २०१] 
 

जयपूर राजाच्या ताठ वागिुकीने शातंतापूिय सलोखा जरा कचठिि होऊन बसला होता. 
जयपूरच्या रक्षिासाठी राजाशी सबंंचधत असे सवय सरदार जमू लागले होते. मजीतल्या रोडाराम 
[एकेकाळिा कशपी] माफय त प्रतापकसगाने कशद्याला कळवनू टाकले, “रोडाराम व राजे प्रतापकसग यािें 
बोलिे आहे की बारा लक्ष रुपये गुदस्तािे खंडिीबद्दल बाकी आहे. त्यापकैी िार लक्ष रुपये तूतय, (घ्याव े
आचि आपि कूि करून माघारा जावे) दोन लक्ष रुपये श्राविमासी (जुलै) देऊं व बाकी सहा लक्षािें 
परगािे लावनू घ्याव”े पि हेही आश्वासन पाळायिी राजािी तयारी नव्हती. वाटाघाटी तशाि टाकून त्यािे 
मध्यस्थ मराठ्ाचं्या छाविीतून एकदम चनघून गेले; साधा चनरोप घेण्यािा चशष्टिारही त्यानंी पाळला नाही. 
[डीवाय : लेखाकं : २०१, २११; पीआरसी खंड १, क्रमाकं : १६९] महादजी सतंापला : जयपूरच्या सवय 
मध्यस्थानंा त्याने आपल्या छाविीतून हाकलून चदले. त्याचं्या समवते आलेल्या अखबरचनसनचवसानंाही 
त्याने घालवनू चदले. दुसऱ्या चदवशी तो पचश्चमेकडे भाकं्रीवर िालून गेला. भाकं्री जयपूरपासून तेरा मलैावर 
आहे. तेथपयंत जाण्यात जयपूर राजावर दडपि याव ेहा हेतू होता. रायाजीच्या हाताखालील तुकड्याही 
संगनेर येथील आपला तळ सोडून जयपूरच्या दचक्षिेकडील वशेीपासून सात मलैावंर येऊन थाबंल्या. 
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दूर अंतरावरून केलेल्या या लष्ट्करी हालिालीिा काहीही पचरिाम झाला नाही. चकल्ल्याच्या 
आश्रयाला तुरमंुडी देऊन बसलेल्या कासवाने आपली मान तसूभरही हलचवली नाही. म्हिनू महादजीने 
जयपूर मध्यस्थानंा भाकं्री येथील आपल्या छाविीत बोलावण्यािा घाट घातला. हे मध्यस्थ त्याला त्याच्या 
छाविीवर पनु्हा १४ एचप्रलला भेटले. या वळेच्या त्याचं्या अटी आिखीि असमाधानकारक होत्या. 
साम्राज्याच्या कोित्याही मुख्त्याराने त्या स्वाचभमानाने स्वीकारल्या नसत्या. “तूतय िार लक्ष रुपये घ्याव.े 
बाकी तुमिा ऐवज राहील त्यास (खुशालीरामास) आमिे हाती द्याव े म्हिजे आम्ही तुमच्या मामल्यािी 
बेबाकी करून देऊ म्हिून बोलिे झाले त्यास त्यानंी (महादजीने) उत्तर चदल्हे की पायमाली आम्ही मुजरा 
देत नाही व खुशालीरामासही तुमिे स्वाधीन करीत नाही. सालहाल व सालगुदस्तिी खंडिीिी बेबाकी 
करून देिे. याप्रमािे उत्तर जाले त्यावरून यािंा व जैपूरकरािंा चबघाड ठरला.” [कहगिे दफ्तर, डीवाय, 
भाग १, लेखाकं, २२०; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : १६९] 

 
— 
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प्रकरि ३५ वे 
 

लालसोट मोहीम : १७८७ 
 
१. मोणहमेचा दुसरा टप्पा : महादजी जयपूरहून माघार घेतो : मे, १७८७ 
 

शस्त्र परजण्याव्यचतचरक्त महादजीला दुसरे काहीही करता येण्यासारखे नव्हते. पि मध्यंतरी जो 
कालके्षप झाला त्यात त्याच्या युद्धकौशल्यालाही शचैथल्य आले. दौलतरामने जी तडफ दाखचवली होती 
त्यामुळे आपल्या अंचकत सरदाराकंडून जयपूर राजा लष्ट्करी साहाय्य चमळव ू शकला होता. हे सैचनक 
जवळजवळ वीस हजाराचं्या घरात होते. त्यािा चमत्र असलेल्या जोधपूर राजाने राठोडिे पािहजार तुफानी 
घोडे व आपला सेनाचधकारी भीमकसग याच्या हाताखाली पािहजार पगारी तुफखदार नागा पाठवले होते. 
[डीवाय : लेखाकं : २०१, २००] सवांत वाईट गोष्ट म्हिजे कशद्याच्या सैन्यातील जुने मुगचलया स्वार व 
कहदुस्थानातील चशपाई यानंा कशद्याचवरुद्ध फूस लावण्यात जयपूर चदवािाला यश चमळत होते. साहाय्य 
करण्यासाठी एकचत्रत झालेल्या राजपूत योध्यानंी प्रसंगाला धीटपिे सामोरे जायिा चनधार केला होता. ते 
जयपूरहून चनघाले [१ मे] आचि त्यानंी जयपूरच्या दचक्षिेस काही मलैावंर तळ टाकला. पुढे येिाऱ्या मराठा 
सैन्याला रोखून धरिे हा त्यातला उदे्दश. त्यािंा राजाही चद. २ ला छाविीत दाखल झाला. “आपि बऱ्याि 
उचद्दष्टािंी आवळ्या–भोपळ्यािंी मोट एकत्र बाधंण्यात िकू केली हे शवेटी कशद्याला पटले. एकत्र येण्यात 
राजपूत राजे कमी पडतील हा आपला अंदाज िुकला, हे त्याने खासगीत मान्य केले; तसेि आपले नाव व 
दरारा यावर फाजील चवश्वास ठेवण्यातही आपि िुकलो, हेही त्याला पटले.” [ककय  पॅचरक : पीआरसी : 
खंड १, पृ. १८०] जयपूरनजीक असिे धोक्यािे हे त्याने ओळखले व कछवा राजाच्या माडंचलकाचं्या 
चकल्ल्यानंा वढेा घालून त्याचं्या ताब्यातला मुलूख शाहीमुलुखात सामील करून टाकायिा असा बते त्याने 
आखला. [डीवाय : लेखाकं : २०१, २००, २२०] 
 

रायाजी पाटील थोडा पुढे जाऊन संगनेर येथे थाबंला होता, त्याला महादजीने परत बोलावले व 
आपला मुकाम भाकं्रीहून दचक्षिेकडे वीस मलैांवर सावळी येथे हलचवला. (५–७ मे) हे चठकाि 
लालसोटच्या पचश्चमेस फक्त वीस मलैावंर आहे. असे करण्यात राजपतुाशंी अचधक मोकळेपिे लढता याव े
म्हिून त्यानंा मोकळ्या मदैानात आििे हा आपला हेतू आहे, असे त्याने जाहीरपिे साचंगतले. राजपूतही 
कच्च्या गुरूिे िेले नव्हते. त्यानंा या डावपेिािा अथय समजला. महादजीने हा जो ‘पीछेफलागं’ पचवत्रा 
घेतला. त्यात त्यािी कमजोरी चदसून आली होती. प्रिंड सैन्य व तोफखाना, अंगे्रज अचधकाऱ्याचं्या 
हाताखालील प्रचशचक्षत फलटिी हे सवय असूनसुद्धा, जयपूरराजाकडून एक पहैी खंडिी न चमळताि 
महादजीला माघार घ्यावी लागली होती. या वळेेपयंत राजपुतािें सैन्य िाळीस हजारावंर गेले होते. देशात 
गोंधळािे व भीतीिे वातावरि होते; मराठा सैन्याला स्वतःच्या छाविीबाहेर पडून सुरचक्षत प्रवास करिे 
कचठि होते. तसे ते कुठे गेले तर वाटेत सवय ताडंाि लुटला जायिा. [डीवाय : भाग १, लेखाकं २००; 
पीआरसी : खंड १, पान १८०–१८६] 
 

या नव्या हालिालीने जयपूरिे मुख्य सैन्य (त्यावळेी ते संगनेर येथे होते) व जयपूरिा 
दचक्षिेकडील प्रातं या दरम्यान कशदे आला होता. यानंतर तो जयपूरच्या दचक्षिेकडील मुलुखातून हल्ल े
करीत, खंडिी घेत व झळई, नवई असे छोटे छोटे चकल्ले सर करीत िालला; ते थेट बुंदी सरहद्दीनजीक 
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सरसोपजवळ बनास नदीपाशी येऊन थाबंला. दरम्यान त्याच्या सैन्यातील मुगचलया व कहदुस्थानी तुकड्या 
प्रत्येक चदवशी त्याला सोडून जात होत्या. ही संख्या मोठी नसली तरी गळती होती हे नकी. चद. ६ मे रोजी 
झुस्ल्फकार अचल खान व मन्सूर अचल खान हे त्याच्याकडील दोन नामवतं सेनानी आपल्या सैन्यासह 
गुपिूपपिे शत्रूच्या बाजूला गेले. सवांवर कळस म्हिून मुगचलया सैन्यातील महान सेनाचधकारी मुहमद बगे 
हमदानी हा जयपूर राजाला जाऊन चमळाला. त्यामुळे मराठा सैन्यात चवलक्षि भीतीिे व नैराश्यािे 
वातावरि पसरले. राजपुतानंी हमदानीिे भव्य स्वागत केले. त्यािे कतृयत्व व नाव याबाबत दुमत नसल्याने 
सवय जबाबदारी त्याच्यावर टाकून त्याला संरक्षिाबाबतिे सवाचधकार देण्यात आले; त्याि बरोबर दररोज 
तीनहजार रुपये पगार देण्यािेही आश्वासन चदले गेले. [डीवाय : भाग १, लेखाकं : २२०, २२१; डीसी] 
 
२. मोणहमेचा णतसरा टप्पा : मुहमद बेग हमदानी सोडून जातो : कशद्याची पूवेकडे माघार. 
 

मुहमद बेग चनघनू गेल्याने महादजीला सवय योजनात आमूलाग्र बदल करिे भाग पडले. यानंतर 
एकाही कहदुस्थानी चशपायावर त्याला चवश्वास ठेवता येत नव्हता. आपली स्वतःिी व बरोबर आिलेल्या 
जनान्यािी बइेज्जत कशी होिार नाही याकडेि त्यािे लक्ष लागले. सुरचक्षततेच्या दृष्टीने आिखी माघार घेिे 
अशक्य नव्हते, पि त्याच्या प्रचतष्ठलेा त्यामुळे जबरदस्त तडाखा बसला असता; पि कृती करून तशी 
कबुली देिे म्हिजे कहदुस्थानात व पुिे दरबारात हसे करून घेण्यासारखे होते. तसेि शाही शासनावर 
त्यािा जो विक बसलेला होता तोि नाहीसा करण्यासारखे होते. म्हिून त्याने खंडेराव हरी व अंबाजी 
इंगळे यानंा तातडीिे हुकूम पाठवनू आपापल्या तुकड्यासंह आपल्या मदतीला यायला फमाचवले. तसेि 
बादशहाने चदल्लीहून चनघनू त्याच्या छाविीत याव ेव आपल्या मुख्त्याराच्या कृतीिे समथयन कराव ेअसाही 
चनरोप त्याने बादशहाला पाठचवला. चद. ४ जूनला तो सरसोपहून चपपळईस आला. हे चठकाि लालसोटच्या 
आग्नेयेस आहे. 
 

मराठा सैन्याने माघार घ्यायला सुरवात करताि राजपूत, संगनेरहून पढेु िालून आले व त्या 
मचहन्याच्या चद. १० ला जयपूर राजाने माधोगडिा ताबा घेतला. हा चकल्ला लालसोटच्या वायव्येस १७ 
मलैावंर आहे. दोन चदवसानंतर त्यानंी दौसावर आिखी एक तुकडी धाडली व कशद्याने उत्तरेकडील 
रस्त्याने माघार घेऊ नये म्हिून जरूर तो बंदोबस्त केला. त्यामुळे महादजीला बलहारी व चदगहून आग्रा 
आचि चदल्ली येथे जािे कचठि जािार होते. रावराजा (मािेडी) हा कशद्यािंा चमत्र. त्याच्या राज्यात 
कसलीही संरक्षिव्यवस्था नसल्याने राजपुतानंी चतथे गोंधळ घातला. 
 

जयपूर नरेश चकल्ल्याबाहेर आल्याने, मोकळ्या मदैानावर त्याच्याशी दोन हात करण्यािी कशद्यािी 
खुमखुमी पुरी होिार होती. कछवा राजधानीच्या संरक्षिासाठी पुरेसे सैन्य नसल्याने चतथे दिका मारायिा 
ठरवला, तर मराठे, त्या चकल्ल्याला सहजपिे वढेा घालू शकतील, व तेथील चशबंदीला लाि चदल्यास 
चकल्ला ताब्यात येण्यासही अडिि पडिार नाही, असे रावराजा शपथेवर सागंत होता. मुहमद बेग हमदानी 
त्याचं्याकडे गेल्यावर राजपतुानंी एक पधंरवडा काहीही हालिाल केली नाही. चनवळ चरकामी बोलिी 
करण्यात वळे घालचवला. त्याचं्याकडे येिारा पैशािा ओघ मूळात छोटा, तोही थंडावला आचि ते व राठोड 
याचं्यात मोचहमेच्या खिावरून तंटा सुरू झाला. [पीआरसी : खंड १; क्रमाकं ११५, ११८, ११९]. 
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३. मोणहमेचा चौथा टप्पा : कशदे पुन्हा पुढे सरकतो; लालसोटला पोहोचतो. 
 

शवेटी या लढ्याला चनधाराने तोंड द्यायिे असे कशद्याने ठरचवले. माघार घ्यायच्या सवय कल्पना 
मनातून काढून टाकून तो शत्रूला सामोरा जायला चनघाला. १५ जूनला तो लालसोटच्या दचक्षिेस (बहुशः 
भय्या का बाग येथे) काही मलैावंर आला. त्याि चदवशी दौसा येथे असलेल्या रजपूत सैन्यािे तुकडीने 
दचक्षिेकडे पुढे सरकून रामगढ घेतले. रामगढ लालसोटच्या वायव्येस सहा मलैावंर आहे. त्यामुळे मराठा 
सैन्याला चतथून पढेु जािे अवघड झाले. तसेि आग्ऱ्याशी संपकय  साधायिा तर त्यानंा अत्यंत खडबडीत 
अशा वडे्यावाकड्या वळिावळिाने जायला लागले असते. 
 

महादजी अगदी चजवावर उदार होऊन सामना द्यायला चसद्ध झाला असला तरी प्रत्यक्ष िढाई सुरू 
करावयािा धोका पत्करायला तो तयार नव्हता. त्याच्या सैन्यातील उत्तर कहदमधील चशपाई त्याला सोडून 
जाण्यािे सत्र सुरूि होते. दुष्ट्काळी पचरस्स्थतीमुळे धान्यािे भाव वाढत होते. [त्याच्या छाविीत गहू 
रुपयाला सहा शरे होता.] व त्याने बऱ्याि चदवसातं चशपायानंा पगारही चदला नव्हता. महादजीच्या 
चवश्वासातील दख्खनी चशपायानंा उत्तरकहदमधील मुसलमान चशपायाबंद्दल पचहल्यापासूनि चवश्वास नव्हता. 
सैन्यातील या दगलबाज चशपायानंी दंगल माजवनू उलट हल्ला करू नये म्हिून, ते डोळ्यात तेल घालून 
दक्ष असत. प्रत्यक्ष हल्ल्याच्या वळेी हे कहदुस्थानी चशपाई राजपुतानंा चमळतील व चतकडून आपल्या 
चशपायावंर गोळ्या झाडतील अशी प्रत्येकाला भीती वाटत होती. म्हिून आपल्या मदतीसाठी त्याने जे 
चवश्वासाहय सैन्य बोलावले होते ते येऊन दाखल होईपयंत प्रत्यक्ष हातघाईिा प्रसंग टाळून वळे काढीत 
रहािे भागि होते. ज्याचं्यावर चवश्वास टाकावा अशा मदतीला येिाऱ्या तुकड्या म्हिजे–दहाहजार 
खारावलेले चनष्ट्िात सैचनक व द बॉन्यच्या दोन चशस्तबद्ध पलटिी आचि तोफखाना यािंा समावशे 
असलेली खंडेराविी तुकडी व तूतास कनाळ येथे असलेली अंबाजी इंगळे यािी पधंरा हजार बंदुकधारी 
सैचनकािंी सुसज्ज तुकडी. अंबाजी बरोबर चशखािें दिकट असे पगारी स्वारही येण्यािी शक्यता होती. 
अंबाजी पचतयाळाहून चद. ७ जूनला चनघाला होता, पि वाटेत प्रिंड पाऊस व स्थाचनक शत्रू यानंा तोंड देत 
येता येता त्याला दुसऱ्या मचहन्यािा सोळावा चदवस उजाडला; चवशषे म्हिजे सुरवातीस तो एकटाि 
महादजीच्या छाविीवर आला; चकत्येक चदवस अडखळत, धडपडत येत असलेली त्यािी फौज कोट-
पुतळीशी येऊन थाबंली होती. [पीआरसी : खंड १; क्रमाकं : ११७, १२२, १२४, १२९] 
 

लालसोटला पोहोिल्यावर मनाशी योजलेला एक बते कशद्याने एक आठवडा ठामपिे अमलात 
आिला. आपल्या सेनाचधकाऱ्यानंी स्वतः पढेु होऊन शत्रूला चडविू नये अशी सावधानता त्याने राखली. 
राजपुतािें सेनाचधकारी बढाया मारीत होते; चशपाई, प्यादे गडबड गोंधळ माजवीत होते, तथाचप प्रत्यक्षात 
कशद्याशी दोन हात करून पहायला घाबरति होते. कशद्यािा अद्ययावत व काययक्षम तोफखाना व फ्रें ि 
सेनाचधकाऱ्याच्या चशस्तीत तयार झालेल्या पलटिी यािंी त्यानंा धास्ती वाटे. यािा शत्रूला वाजवी फायदा 
होऊ नये म्हिनू राजपुतानंी ठरवले होते की हल्ला करायिा तो पावसाळी हवा असताना; पावसाळी हवते 
दारूिी भकुटी सरदते, त्यामुळे तोफखान्यािा प्रभाव पडिार नाही व आपली ‘तलवार आचि भाला’ प्रभावी 
ठरेल. ते शक्य झाले नसते तर असे ठरले होते की पािहजार वायुगती राठोड स्वारानंी मरेपयंत लढायिे; 
शत्रूच्या तोफखान्यावर बेभान अवस्थेत जाऊन धडकायिे, तोफा डागिारावंर तुटून पडायिे व ते पुन्हा 
दारू ठासून तोफा डागण्याच्या आत त्यानंा लोळवायिे. मराठ्ाचं्या हेरानंी अशी बातमी आिली की, 
राजपूत आपले सुसज्ज सैन्य प्रथम बाहेरि काढिार नव्हते. ते अशा चठकािी गुप्तपिे ठेविार होते की 
मराठ्ानंा त्यािा पत्ताि लागू नये. काही सैन्य पुढे पाठवनू मराठ्ानंा िकमकीत गंुतवनू ठेवायिे, माघार 
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घेतल्यासारखे दाखवनू शत्रूला नाल्यापयंत यायला लावायिे व फसवनू त्यािंा चनकाल लावायिा. मराठे 
या वातेने हादरले. रात्रीच्या चनवातं वळेी हल्ला करून राजपुताचं्या सैन्यात गोंधळ उडवनू द्यायिा हा पचहला 
बेत महादजीने बदलला. राजपूत एकत्र चदसत असले तरी लवकरि त्याचं्यात धुसफूस सुरू होईल, 
त्याचं्या या एकतेला तडा जाईल अशी अटकळ बाधंीत त्या चदवसािी वाट पहात महादजी गप्प होता. तसे 
झाल्यास राजपुतािंा जोर ओसरेल व खुल्या रिमदैानात आमनेसामने दोन हात करताना तोफखान्यावरील 
सुसज्ज यंत्रिा व बंदुकधारी चशपायािंी चशस्तबद्ध पलटि यािंा आपल्याला पुरेपूर फायदा चमळेल, अशी 
त्यािी कल्पना होती. [अखबरात्] 
 
४. मोणहमेतील पाचवा टप्पा : कशदे लढायला पुढे सरसावतो 
 

शवेटी, चद. २३ जून रोजी महादजीला वाटले की खंडेराविे सैन्य आपल्याशी उद्या हातचमळविी 
करू शकेल, तेव्हा हल्ला करायिा, असे त्याने ठरचवले. या वृद्ध अनुभवी सेनापतीने अत्यंत जागरूकतेने व 
काळजीपूवयक लक्ष देऊन आपल्या हुकुमािी ताचमली होते की नाही याकडे जातीने पाचहले होते. त्यािी 
योजना अशी होती. लालसोटच्या दचक्षिेस काही मलैावंर आपल्या छाविीिे मुख्य ठािे ठेवायिे, तेथील 
िीजवस्तू, सामानसुमानावर संरक्षक सैन्य ठेवायिे; स्वतः महादजीने सात हजार सैचनक, दहा अजस्र 
तोफा व सहज हलचवता येईल असे साचहत्य घेऊन आपल्या ठाण्यापासून िार ककवा पाि मलै पढेु जायिे; 
रािाखान भाईने आपल्या सैन्याच्या मुख्य तुकडीसह महादजीच्याही पुढे तीन िार मलै जायिे. रायाजी 
पाटील व चशवाजी चव्ल (बापू) याचं्या हाताखालील आघाडीिे सैन्य, रािाखानच्या सैन्यापुढेही आिखी 
दोन मलैावंर ठेवायिे व या सैन्याने शत्रूच्या हालिालीवर टेहळिी करायिी. प्रत्येक चदवशी सेना पढेु कूि 
करत रहायिी. अशाप्रकारे पुढे सरकत असताना ज्या चठकािी आदल्या चदवशी रायाजी असेल त्या 
चठकािी रािाखानने मुकाम टाकायिा व रािाखानच्या जागी महादजीने यायिे. या मोचहमेच्या सपूंिय 
काळात हीि पद्धती कायम ठेवण्यात आली होती. 
 

अशारीतीने दारूिी भकुटी कोरडी ठिठिीत ठेवनू महादजी होमहवनाकडे वळला. आगेकूि 
करावयाच्या महत्त्वाच्या आदल्या चदवशी सायंकाळी अचतशय एकतानता व सावधतेने रििंडीच्या 
पूजनाियनास प्रारंभ करण्यात आला. उषःकाल होण्यापूवी तीन तास आधी महादजीने आपल्या सैन्यातल्या 
सवांत कतृयत्ववान आचि श्रषे्ठ अशा रािाखानभाई या सवोच्च सेनाचधकाऱ्याला बोलावनू घेतले. पचवत्र 
उदकाने स्नान करावयास लावनू नवीन पोषाख घालायला लावले; देवदेवतासंमोर नतमस्तक होऊन 
साष्टागं नमस्कार घालायला साचंगतले. नुकत्याि केलेल्या होमहवनातील चवभतूी त्याच्या कपाळावर 
लावली; कशद्यािी समशरे आचि ढाल याचं्या संरक्षिाच्या छायेखाली त्याला पुढे कूि करायला सागंण्यात 
आले. [इरत, भाग ३ : ११] दुसऱ्या चदवशी पढेु सरकण्यास सुरवात केल्यावर रािाखानाने लालसोट 
कखडीत आपला तळ ठोकला. या चठकािी राजपूत होते, पि काही चदवसापूंवीि ते परत रामगढच्या 
आश्रयाला गेले होते. चद. २६ ला खंडेराव हरी आपल्या सैन्यासह महादजीच्या तळावर येऊन दाखल 
झाला. त्याच्या सैन्यात तीनहजार दख्खनी स्वार, द बॉन्यच्या दोन तुकड्यातील तेराश ेदिकट चशपाई, 
दोन हजार नागा गोसावी व राजधर गुजरिे [समथरिा राजा] तीनश े पायदळ होते. दुसऱ्या चदवशी 
सकाळी महादजीसमोर या सैन्यािी कवाईत झाली, त्यािंी हजेरी घेण्यात आली. त्या सवांिी मोजदाद 
करण्यात आली. त्याच्या सेनाचधकाऱ्याला, ‘त्याने पुढे होऊन रािाखानला चमळाव’े म्हिून सागंण्यात आले. 
[इरत : भाग ३; २०] या मचहन्याच्या ३० चदनाकंाला रािाखान लालसोट कखडीपलीकडे साधारिपिे तीन 
मलै सरकला; कखडीच्या टोकाला वायव्येस जवाना टेकड्याच्या पायर्थयाशी बहुशः हल्लीच्या चदद्ाना 
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खेड्याजवळ त्याने तळ टाकला. त्याच्या उत्तरेकडे तो व रामगढ चकल्ला या दरम्यान चवस्तीिय मदैान होते. 
ठरलेल्या बेतानुसार कशदे पुढे िालू लागला व रािाखानाने सोडलेल्या चठकािी म्हिजे कखडीच्या उतारावर 
असलेल्या लालसोट खेड्यात येऊन थाबंला. 
 
५. लालसोट व रिमैदानाचे विदन 
 

या मोचहमेच्या हालिाली चजथे झाल्या त्या रिके्षत्राच्या रिनेिी स्पष्ट कल्पना येिे आवश्यक आहे. 
जयपूर शहराच्या आग्नेयेस ३० मलैावर लालसोट हे खेडे आहे. [‘सव्हे ऑफ इस्ण्डया’ अधा इंिी नकाशा, कागद क्रमाकं : 

५४ बी एनडब्ल्य.ू] हे खेडे चवस्ताराने जरासे मोठे आहे. छोट्या छोट्या टेकड्यािंी लाबंलिक रागं व बािगगंा 
नदीपयंत आचि थोडेसे त्याही पुढेपयंत पसरलेला खडकाळ भपू्रदेश याचं्या टोकाशी हे गाव वसलेले आहे. 
(बािगंगा ही नदी सापं्रतच्या बादंीकुई या जोडस्थानकानजीक येते) लालसोट चजल्ह्यािी संपूिय उत्तर 
आचि दचक्षि बाजू चनसगयदृष्ट्ट्या सुरचक्षत आहे. एखाद्या अजस्र पािकोळ्याने आपल्या बोटाच्या चिमटीत 
धरल्यासारख्या वाटाव्यात अशा असंख्य दऱ्या व घळी असून त्या मोरेल नदीच्या चदशनेे खाली वळतात. 
मोरेल नदीमुळे बनासनदीला भरपूर पािी असते. चजल्ह्यािी पूवय बाजूही वर चनदेश केलेल्या छोट्या छोट्या 
जवाना टेकड्याचं्या लाबंलिक किाकृती टेकड्यानंी बाधं घातल्यासारखी संरचक्षत आहे. त्या मानाने 
दचक्षिेकडील बरािसा भाग मोकळा आहे. येथून करोली (लालसोटच्या पूवेस ४२ मलै) धोलपूर, भरतपूर 
पयंत व चतथूनि आिखी पढेु जायला रस्ता आहे. लालसोटच्या दचक्षिेस एका कखडीिे तोंड असून त्या 
कखडीला लालसोटिी कखड असेि नाव आहे. या दरीपासून एक अवघड व वडे्यावाकड्या वळिािा 
अडििीिा मागय आहे. या मागाने उत्तरेस बावीस मलैावंर असलेल्या दौसा या गावी जाता येते. येथे जयपूर 
आचि आग्रा या दरम्यानिा एक सतत जा ये िालू असलेला सवात जवळिा रस्ता आहे. हा रस्ता 
थोड्याफार प्रमािात बािगंगानदीशी समातंर आहे. या रस्त्याशी समातंर असा सापं्रतिा लोहमागयही आहे. 
 

लालसोट कखडीतून चनघाल्यानंतर लागलीि त्या कखडीच्या उत्तरेस व लालसोटच्या डाव्या 
बाजूच्या हद्दीवरून, टेकड्यािंा एक समूह चदसतो त्याला लालसोटिा डोंगर म्हितात. तीन मलै 
िालल्यावर आपि चदद्ाना या खेड्याशी येतो. दोन एकाकी असे सुळके या खेड्याकडे पहात असलेले 
चदसतात. त्यानंतर मग सरळ भू-प्रदेशास सुरवात होते. चदद्ान खेड्याजवळ थोडे डाव्या बाजूस वळले 
म्हिजे आपल्याला दोन अरंुद घळी, रामगढिे रंुद मदैान, (रामगढ खेड्यावरून हे नाव पडले) लागते. 
चदद्ानाच्या वायव्येस एक छोटासा चकल्ला आहे. 
 

रामगढहून वायव्येकडे आिखी िार मलै पुढे गेले म्हिजे आपि मोरेल नदीपाशी येतो. याचठकािी 
उलट सुलट जाण्यायेण्यासाठी नदीला अचतशय उत्तम व सोचयस्कर असा उतार आहे. त्यात ना घळ ना 
नाला. हा उतार चबदाखा खेडे व चकल्ला याचं्यासमोर आहे. चबदाखा जवळून मलैभर लाबंीिे दोन जलौध 
वहातात. त्यापुढे उत्तरेकडे पसरलेला भपू्रदेश म्हिजे जवळजवळ सलग असे मोकळे मदैान आहे. पुढे सहा 
मलैावंर तंुगा हे खेडे असून त्या रस्त्यावर वाटेत चठकचठकािी छोट्या वस्त्या आहेत. दचक्षिेकडील 
आक्रमकाशंी सामना द्यायला आलेल्या रजपूत सैन्यािा मुख्य तळ तंुगा येथेि पडला होता. त्याचं्या 
राजाचं्या छावण्या मात्र दोन मलै मागे, माधोगडावर होत्या. 
 

चद. २८ जुलैिी लढाई ही तंुगा आचि चबदाखा या दरम्यानच्या मोकळ्या मदैानात झाली. हे रिके्षत्र 
पूवीच्या चठकािाच्या आग्नेयेस दोन मलैावंर, म्हिजे लालसोट खेड्यापासून िौदा मलैावंर येते. म्हिनू या 
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मदैानाला देण्यात आलेले लालसोटिे मदैान हे नाव बरोबर वाटत नाही. पुढे िालून येत असलेल्या मराठा 
सैन्याच्या चपछाडीला मोरेल नदी होती, मराठ्ानंी चबदाखा चकल्ला नुकताि कजकून घेतलेला असल्याने ते 
मोरेल नदीवर नजर ठेव ू शकत होते. त्याचं्या चफरत्या पथकािंा तळ, या नदीच्या चपछाडीस आग्नेयेस 
रामगढ नजीक होता. आग्नेयेकडे तसाि पढेु असेलला लाबंलिक रस्ता, महादजी समवतेिे संरक्षक 
पथक, त्याच्या रिशूर सेनानीिे सहजी हलचवता येिारे तळ व लालसोट खेड्यािे दचक्षिेस दोन ककवा तीन 
मलैावंर असलेल्या त्याच्या राखीव फौजा, यानंी सभंाळला होता. 
 
६. लढाईस तोंड लागययापूवी एक मणहना चाललेल्या परस्पराचं्या सैन्याच्या हालचाली : 
 

महादजी कशद्याच्या फौजानंी चद. २३ जून रोजी पुढे िालण्यास सुरवात केली. लगेि चनिायक युद्ध 
कराव ेलागेल असे त्यानंा वाटले असले तरी त्यासाठी प्रत्यक्षात एक मचहना वाट पहावी लागली. हा उशीर 
होण्यास दोन्ही बाजंूिा हातभार होता. [पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १२४ व त्यानंतरिे अिबारात : डीवाय : भाग १, लेखाकं : 

२०२.] अंबाजी इंगळे येईपयंत कशदे थाबंले होते. अबंाजी हा फार संथगतीने येत होता, सैन्यासह येण्यास 
त्याला वळे लागिे अपचरहायय होते. चशवाय जयपूरराजाच्या साहाय्याला आलेल्या मदतनीसािंी 
आवळ्याभोपळ्यािी मोट लवकरि घरंगळेल अशी आशा उरी बाळगनू कशदे कालहरिािा डाव खेळत होते. 
कशद्याला वाटले, मारे मदत करण्यासाठी आलेले हे खेडवळ राजपूत भाई चकती काळ एकत्र नादंिार? 
जयपूरला जमलेल्या या चवचवध प्रकृतींच्या जातभाईनंा खूप चदवस उगािि बसवनू ठेवले तर ते आपापसात 
भाडंतील, तंडतील व आपापल्या गावी चनघून जातील. पैसा चदसला तरि लढायला उभे रहािारे 
कहदुस्थानी व मुगचलया चशपाई राजपुतानंा जाऊन चमळाले असले तरी कछवा राजाजवळिा पैसा तुटपुजंा 
असल्याने पगार देता आला नाही म्हिजे तेही चनघून जातील. त्यासाठी महादजीने रािाखानला आगेकूि 
करायला साचंगतले ते अगदी सावधानतेने. रािाखानाने आपला तोफखाना व चशस्तबद्ध बंदुकधारी सैन्य 
पुढे पाठवायिे व हल्ला झाल्याचशवाय आपि होऊन कुरापत काढायिी नाही असे ठरले होते. त्यामुळे 
रािाखानािे सैचनक रात्र पडली म्हिजे आपल्या खंदकात परत यायिे. चदवसा, महादजी रािाखानाने 
नुकत्याि सोडलेल्या जागेवर जायिा व एखाद्या टेकाडावर बसून हातात दुबीि घेऊन आसपासिा प्रदेश 
न्याहाळायिा. 
 

जयपूरराजाच्या साहाय्याथय आलेल्या जातभाईनंा दोन हात करायिी चवलक्षि खुमखुमी यायिी; 
त्यानंा गप्प करून जयपूर नरेश त्याचं्या उत्साहावर पािी टाकीत असे. तोही, चबकानेर, बुंदी, चखिीवाडा व 
अन्य ठाण्याहूंन येिाऱ्या राजपुताचं्या मदतीिी वाट पहात होता. तो चवशषे प्रतीक्षा करीत होता ती 
बंदुकधारी कसदी पलटिीिी. फ्रें ि सेनाचधकाऱ्याकंडून प्रचशक्षि घेतलेल्या महादजीच्या बंदुकधारी 
पलटिीशी तोंड द्यायला; समशरे आचि भाला घेऊन लढिाऱ्या राजपतुापेंक्षा, हे बंदुकधारी कसदी जास्त 
लायक, असा समज होता. मराठा सैन्यािी उपासमार व्हावी अशा योजनाही जयपूर राजाने प्रत्यक्षात 
आिल्या होत्या. त्याच्या राज्यातील ‘मीना’—वशंपरंपरागत िोरीिा धंदा करिारे टोळीवाले मराठा 
छाविीवर लूटमार करीत. ही लूटमार ते अत्यंत पद्धतशीर व अिूक करीत. 
 

कशद्याच्या उत्कृष्ट अशा तोफखान्यामुळे व प्रचशचक्षत बदुंकधारी पलटिींमुळे राजपुतािंा थरकाप 
उडे. प्रत्यक्षात युद्ध खेळायला त्यानंा भीती वाटे. महादजीला चदलासा होता तो एकि, तो म्हिजे जयपूरिा 
राजा सुमार अकलेिा असून, धाडस ककवा रानटी पशिूा आडदाडंपिाही त्याच्याजवळ नव्हता. कशद्याशी 
ज्यािे वैर होते असा एक इंग्रज चनरीक्षक चलचहतो, “जयनगरिा राजा उत्साह आचि धाडशीवृत्ती या 
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दोहोंतही कच्चा असावा असे वाटते. [वारािसी येथे िेरीिा खून करून वझीर अली हा पळून गेल्याने त्याला पकडण्यासाठी कनयल 
जॉन कॉचलन्स हा जयपूर येथे गेला होता. त्यानेही या राजाबाबत गव्हनयरजनरलला चलचहलेल्या पत्रात याि प्रकारिी माचहती कळचवलेली आहे.] 
हा तरुि मािूस नेहमी सुखोपभोगात गढलेला, पचरस्स्थतीिे आकलनात कच्चा आचि कसलेि धाडस 
नसलेला असा आहे. त्याच्या मदतीसाठी त्याच्या जातभाईंना एकचत्रत आििारे स्नेहरज्जहूी चततके बळकट 
नाहीत. यािे कारि या जातभाईत परस्पराबंद्दल मत्सर, अचवश्वास व काही प्रमािातं चहतसबंंधातील 
अंतर्मवरोध ही चदसून येतात.” [पीआरसी : खंड १; क्रमाकं : ११७, ११८] प्रत्येक गोष्ट उद्यावर ढकलून 
चनियय घेण्यात टाळाटाळ करायिी हे जयपूर राजािे एक धोरि होते. अचंतम लढाईस सुरवात होण्यापूवी 
दररोज ज्या लहानसहान िकमकी उडत होत्या त्यातं जोधपूरिे राठोड व हमदानीच्या तुकडीतील चशपाई 
भाग घेत असत. त्या मुगल सेनापतीने जयपूर राजाला एकदा चिडून साचंगतले होते, “प्रत्येक गोष्टीिी 
जबाबदारी आमच्यावर टाकायिी हेि जर आपल्या जातभाईिें शौयय असेल तर मेहेरबानी करून त्यानंी 
बाजूला व्हाव ेव आपि ही सवय जबाबदारी माझ्यावर टाकावी, म्हिजे मग काय करायिे ते मी पहातो. आज 
[१३ जुलै] राजपूत जरा नेटाने दोन हात करते तर लढाईिा सोक्षमोक्ष आजि लागला असता.” त्यावर 
राजेसाहेब उद गारले, “िकमकी उडवनू लढाईतले चनियय ठरत नसतात. हातघाईिी लढाई होईल त्या 
चदवशी राजपुतािंा पराक्रम म्हिजे काय हे तुला पहायला चमळेल.” [अखबरात्] 
 

चद. १० जुलैला रािाखान आिखी पुढे, म्हिजे मोरेल नदीच्या चदशनेे शत्रूच्या छाविीपासून तीन 
मलैावंर आला व त्याने सोडलेल्या जागेवर महादजीने तळ चदला. मुख्य छाविीपासून दूर असिाऱ्या 
परस्पराचं्या लष्ट्करी ठाण्यात वाढते संबधं येऊ लागल्याने बहुतेक दररोज िकमकी उडू लागल्या; अथात 
या िकमकीतून चनचश्चत असे काहीि चनकाल लागत नसत. कॅप्टन ककय  पॅचरक कळवतो, “दोन्ही शत्रसैुन्ये 
जरी बरीिशी समोरासमोर असली तरी हालिाल करण्यािे त्यािें धोरि आहे तसेि कायम आहे. 
शत्रूकडील भटकी गुरेढोरे नजर िुकवनू पळवनू नेिे, छोट्या छोट्या रसदी तोडिे; उगाि रक्तपात होऊ 
नये अशी सावधानता राखीत परस्परासंमोर आपल्या सैन्याच्या हालिालींिे प्रदशयन करिे, असाि एकंदर 
प्रकार आहे.” [पीआरसी : खंड १; पान २०४] 
 

दोन्ही बाजंूकडील गस्त घालिाऱ्या पथकातं चद. १३ आचि २७ जुलै रोजी जी िकमक उडाली ती 
फारि भीषि स्वरूपािी होती. प्रत्येक चदवशीच्या िकमकीत एकेक मराठा सरदार कामी आला. 
राजपुतािंी तर अतोनात हानी झाली. चद. १५ पासून िार चदवस मराठा छाविीत अगदी सामसूम होते. 
महादजीिी छोटी मुलगी जलोदराने आजारी झाली. चद. १६ ला रात्री ती देवाघरी गेली. लाडक्या कन्येच्या 
मृत्यूने महादजी खिनू गेला; त्याने रािाखानला कसेबसे साचंगतले, “या पुढील दोन तीन चदवस तूि काय 
तो चनियय घेऊन त्यानुसार वाग, कृपाकरून मला चविारू नकोस; कोित्याि प्रश्नाला उत्तर देण्यासारखी 
माझी मनःस्स्थती नाही.” [अखबरात : डीवाय : भाग १; लेखाकं २४०] 
 
७. घनघोर लढाईचा णनश्चय : मराठे मोरेल नदी पार करतात 
 

कन्येच्या चनधनािा शोकावगे कमी झाल्यावर चद. १९ च्या रात्री महादजीला जयपूर राजाकडून एक 
आव्हानात्मक खचलता आला : “आपि साम्राज्यािे मुखत्यार, युद्धािे बाळकडू प्यालेले; आपली कहमत 
असेल तर तोफाचं्या संरक्षिातून उघड्या मदैानात या; व राजपुताशंी घनघोर युद्ध करा. ईश्वर कुिास जय 
देतो ते पाहूया!” [अकबरात; पीआरसी : खंड १ पान २०७] कशद्याने आपल्या सवय प्रमुख सेनाचधकाऱ्यािंी 
एक बैठक घेतली चन त्यानंा साचंगतले, “या उप्परही अचजबात एखादा सामना न करता मी जयपूरराजाशी 
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जर सलोख्यािी भाषा बोलत राचहलो तर कहदुस्थानात तोंड दाखवायला मला जागा रहािार नाही. मािसू 
काही अमरपट्टा बरोबर घेऊन येत नाही. जे व्हायिे असेल ते होईल.” त्यावर सवय सेनाचधकाऱ्यानंी 
साचंगतले की, “पगारािी थकबाकी हातात पडेपयंत आमिे चशपाई लढायला उभे रहािार नाहीत. आम्ही 
आमिी खासगी जायदाद व मालमत्ता चवकून आजपयंत आमच्या चशपायािंा िचरताथय िालचवला.” 
महादजीने वीस हजार रुपये पुढे केले, पि अगदीि चकरकोळ रकम म्हिनू ती नाकारण्यात आली. 
[महादजीच्या सैन्यािी माचसक पगारािी रकम रु. साडेबारा लाख होती. आचि सहा मचहन्यात त्याने पगारि केले नव्हते.] 
 

घनघोर लढाईसाठी दोन्ही बाजंूनी चद. २१ चनचश्चत करण्यात आला होता. तो चदवस उगवला पि 
राजपुतािें कासव अंग हलवायला तयार नव्हते; त्याच्या ज्योचतषानंी तो चदवस शुभ नसल्यािे त्याला 
साचंगतले होते. पि रािाखानाने आपि होऊन चबडाखाच्या रोखाने िालून जायला सुरवात केली. वाटेत 
मोरेल नदीिा अडथळा होता, त्यामुळे त्याला जयपूरराजाच्या छाविीकडे जाता येईना, पि अंबाजी इंगळे 
याच्या हाताखालील तुकड्या ती नदी पार करून पलीकडे गेल्या व शत्रूच्या छाविी पलीकडे दोन मलैावंर 
असिाऱ्या एका खेड्यावर त्यानंी हल्ला केला. त्यानंतर रािाखान आपल्या सवय सैन्यासह येऊन दाखल 
झाला (२३ जुलै). तेव्हा चबडाखा चकल्ल्याच्या चशबंदीने आपि होऊन माघार घेतली व चकल्ला सन्मानाने 
ताब्यात द्यायिे कबलू केले. परंतु चशबंदी चकल्ल्यातून बाहेर येत असताना पागेतील एका चशपायाने एका 
राजपुताच्या पत्नीवर हात टाकला, राजपुतानंी हात टाकिाराला कंठस्नान घातले आचि तेवढे चनचमत्त 
होऊन दोन्ही बाजंूनी लढाईला सुरवात केली; एकूि ३० ते ४० जि ठार झाले, चशबंदी पुन्हा चकल्ल्यात 
गेली आचि चतने पुन्हा लढायला सुरवात केली. शवेटी रामसेवकाने (रावराजािा मािूस) त्याचं्याशी 
समजुतीच्या गोष्टी करून आपल्या देखरेखीखाली गढीसारखा तो छोटासा चकल्ला चरकामा करून चदला.” 
जयपूरच्या मुख्य सैन्याने चबडाखा येथील सैन्याला मदत करीत असल्यािा नुसता देखावा केला व ते 
आपल्या ठाण्यावर परतले. दुसऱ्या चदवशी दोन्ही बाजूला चिडीिीप होते, कारि पाऊस सुरू झाला होता; 
तरीही नदीवरून चवना अडथळा पलीकडे जाता याव े म्हिून, अडथळ्यासारखी असिारी चबडाखिी ती 
गढी, रािाखानाने जमीनदोस्त केली. 
 

त्यानंतर मराठा छाविीतील चशपायानंा जगिे मुस्ष्ट्कल झाले. त्याचं्या छाविीत येिारी रसद, शत्र ू
तेथपयंत जाऊि देत नव्हते. थकलेला पगार महादजी न देऊ शकल्याने सैन्यातील सवय चवभागाच्या 
चशपायाकंडून बंडाळीिी भाषा ऐकू येऊ लागली. पोट खपाटीस गेलेले घोडे पाठीवरील स्वारालाही नेऊ 
शकत नव्हते. महादजीिे सवय सेनाचधकारी चविारचवचनमयासाठी एकत्र जमले आचि एका सुरात गरजले, 
“छाविीतील दुष्ट्काळात उपासमार होऊन मरण्यापेक्षा लढून मेलेले काय वाईट!” एकदम काय तो 
सोक्षमोक्ष करायिा यासाठी महादजीने आपले सवयस्व पिाला लावायिे ठरवले व आपल्या चशपायानंा 
पगारपोटी पाि लाख रुपये वाटण्यािा हुकूम केला. (२५ जुलै) लढताना त्यानंा जरा उमेद यावी हा 
त्यातला हेतू. जयपूर राजाकडून चद. २६ ला आिखी एक आव्हानात्मक खचलता आला, “खंडिीच्या 
रकमेऐवजी आपि जर माझे राज्यि चहरावनू घेिार असाल तर मग लढायला उशीर का करता? उद्या या 
मोकळ्या मदैानात. मी दोन हात करायला तयार आहे.” मराठा छाविीतील सवय चशपायासं, ‘आपल्या 
धन्याने शत्रूिे आब्हान स्वीकारले असून त्यािंी रग चजरवायिी ठरवले आहे’ असे कळचवण्यात आले. [इरत 
भाग ३; २१] 
 

मध्यरात्रीला बरािवळे स्तोत्रपठन, होमहवन व पूजापाठ झाल्यावर महादजीने दोन तासि अगं 
आडव े केले. पहाटे िार वाजता तो उठला, त्या चदवशी काय काय करायिे याबाबतिे हुकूम त्याने 
हाताखालील सवय सेनाचधकाऱ्यानंा चदले; पचवत्र प्रसाद ग्रहि केला व पंिपंि उषःकाली आपल्या ‘देशपूज्य’ 
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नामक अश्वावर स्वार होऊन रािाखानाच्या छाविीकडे जाण्यासाठी तो आपल्या छाविीतून बाहेर पडला. 
रािाखानािी छाविी महादजीच्या छाविीपासून दोन मलैावंर होती. लवकरि सुरू होिार असलेल्या 
लढाईतील हालिालीबाबतिे अचधकार रािाखानभाईकडे देण्यात आले होते. त्याच्याशी सतत संपकय  
साधता येिे सोपे व्हाव े म्हिून महादजीने उंटाच्या पाठीवरून जलद जा ये करिाऱ्या साडंिीस्वारािंी 
योजना केली होती. आपल्या सैन्याच्या सवय तुकड्यासंह रािाखान महादजीच्या मुकामापासून दोन मलै पुढे 
जात असे व सैन्यातील आपले सुटसुटीत पायदळ आिखी एक मलै पुढे पाठचवत असे. चजतके अतंर तोडून 
हे सैन्य पुढे जात असे चततकेि अंतर तोडून कशदेही त्याच्या मागोमाग जात असे व वाटेत येिाऱ्या 
टेकड्यावंर िढून आपल्या सैन्यािे चनरीक्षि करीत असे आचि नव्यानव्या सूिनासंह आपले साडंिीस्वार 
चतकडे पाठवीत असे. या पद्धतशीर योजनेमुळे शत्रूला आकस्स्मकपिे हल्ले करिे अशक्य झाले आचि खुद्द 
त्याच्या सैन्यातही अव्यवस्था माजण्यािा संभव उरला नाही. शवेटी दीघयकाळ लाबंलेला चनियय प्रत्यक्षात 
आिण्यासाठी मराठ्ािंा हा सेनानी पुढे िालू लागला. 
 
८. तंुगा येथील लढाई 
[तंुगािी लढाई–अिबारात = पीआरसी, खंड १, क्रमाकं १३५; एचपी. ५०३; ऐचत. पत्र क्रमाकं २६१; इब्रत भाग ३, २१–२८; डीवाय : भाग १, 
लेखाकं २२४; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १३६ व १३७; एमडी : भाग २, लेखाकं १४७, १५०; चंद्रडी : भाग २, ७१.] 
 

मोरेल नदीला उतार होता. त्या चठकाििे नदीिे पात्र कोरडे ठिठिीत असल्याने चबडाखा येथे 
रािाखानाने सैन्यासह नदी पार केली; दोन्ही बाजंूनी असलेल्या जवळजवळ मलैभर लाबंीच्या घळ्या पार 
करून आिखी एक मलै गेल्यावर तो एका मोकळ्या मदैानात आला. राजपुतािंी सैन्यरिना कशी आहे, 
त्याचं्या हालिाली कशा होिार ही माचहती काढून आिण्यासाठी त्यािे जासूद प्रथम थोड्या फार अंतरा-
अंतराने पुढे आले होते. मग तोफखाना आचि पायदळाच्या तुकड्या होत्या. शत्रू िालून येताि त्याला प्रथम 
अंगावर घ्यायिे काम या तुकड्यानंा करायिे होते. त्या पाठीमागे चतसऱ्या क्रमाने आले ते मराठा स्वार. हे 
स्वार राखीव म्हिून ठेवण्यात येिार होते. आघाडीवर कुठे अडिि भासून कुमक हवीशी वाटली तर ती 
पुरवायिी जबाबदारी या राखीव स्वारावंर होती. या स्वारासंमवते रािाखान स्वतः होता. या चशवाय 
आिखी राखीव सैन्यािी तरतूद होती. या सैन्यात तोफा व दारूगोळा पुरेसा असून खुद्द महादजी त्याचं्यावर 
देखरेख करीत होता. हे सैन्य लढाईच्या चपछाडीस दोन मलै मागे, मोरेल नदीच्या दुसऱ्या म्हिजे 
पूवेकडील काठावर होते. मराठ्ािंा तोफखाना रिमदैानात आल्याबरोबर त्याने नदीकाठच्या रेताड 
वाळवटंात खडे्ड खिले; जवळ जवळ मलैभर लाबंीच्या या खंदकानंी त्याचं्या आघाडीला सुरचक्षतता प्राप्त 
झाली. कशद्यािे सैन्य पचश्चमेकडून पूवेकडे पसरले होते; त्याचं्या आघाडीला सुरवातीस द बॉन्य व दोन 
पलटिीसह खंडेराव हरी; मूतयजाखान बरेख, गाझी खान व अन्य सेनाचधकाऱ्याचं्या हाताखालील भाडोत्री 
अफघाि चशपाई व मोती गीर गोसावीच्या नागा फलटिी (डावीकडे); त्यानंतर चवश्वासघातकी व केवळ 
वठेचबगार म्हिून लढिारे नजफखानच्या सैन्यातील चशपाई (मधोमध), शवेटी दोन सैन्य तुकड्या; प्रत्येक 
तुकडीत सहा सुसज्ज पलटिी. या पलटिींवर चवश्वासपात्र अशा लेस्तेनो व ला वाझो याचं्या तुकड्या, 
चशवाय त्याच्याबरोबर मािेडी राजाच्या राजपूत पलटिीही होत्या (उजवीकडे). 
 

मोरेल नदी पार करून मराठा सैन्य आपल्याि रोखाने येत आहे असे चदसताि जयपूर राजाकडील 
सैन्यानेही त्याि वळेी पढेु सरकायला सुरवात केली. आपल्या तोफखान्यासमोर त्यानंीही खंदक खिले. 
त्याचं्याबाजूने बक्षी भीमकसगाच्या हाताखालील जोधपूरिे राठोड घोडदळ शत्रिूा दिका स्वीकारण्यासाठी 
चसद्ध होते. या शूर स्वारानंी जयपूर राजासमोर अशी प्रचतज्ञा केली होती की चवजयश्री चमळाल्याचशवाय 
आम्ही चजवतं परतिार नाही. या चशवाय महादजीकडून पळून आलेल्या मुघचलया स्वारासंह मुहमदबगे 
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हमदानी व भीमकसग हे दोघे श्रेष्ठ सेनानी राजपूत सैन्यािी अनुक्रमे उजवी व डावी फळी साभंाळीत होते. 
महादजीच्या सैन्य रिनेत मध्यभागी जसे कहदुस्थानी चशपाई होते अगदी तसेि राजपुताचं्या सैन्यरिनेत 
मध्यभागी कछवा सैचनक असून ते असेि कातडी बिावासाठी मागे मागे रहात होते. 
 

प्रथम दोन्ही बाजूच्या संरक्षक पथकामध्ये लहान लहान िकमकी उडाल्या. त्यानंतर सकाळी नऊ 
वाजता युद्धाला तोंड लागले. दोन्ही बाजंूनी तोफगोळे धडाडू लागले. मराठ्ाचं्या तोफािंी नुकसानी जास्त 
झाली. त्याचं्या तोफा खूप लाबंून व नदीच्या खडकाळ पात्रातून ओढून आिलेल्या; वजनात राजपुताचं्या 
तोफापेंक्षा हलक्या होत्या. राजपुतािंा तळ युद्धभमूीपासून जवळि पाठीमागे होता. “राजपतुाकंडील तोफा 
लाबं पल्ल्याच्या असल्याने त्यातूंन उडचवलेले गोळे कशद्याच्या बाजूला लाबं अतंरावर जाऊन पडत; अनेक 
चशपाई व घोडे ठार होत. कशद्याकडील लहान तोफातून उडवलेले गोळे शत्रूपयंत पोहोिेनात… जयपूकडील 
तोफगोळे पाि पासून िौदा शरे वजनािे होते.” हे समजल्यावर, महादजीने रािाखानाकडे पाठचवण्यासाठी 
मोठ्ा आकाराच्या िार तोफा मागचवल्या. 
 

अकरा वाजण्याच्या थोड्या आधी दूरवरून आग ओकिाऱ्या तोफा, आपापसात संगनमत 
केल्यासारख्या गप झाल्या. त्यानंतर शत्रसैुन्याच्या उजव्या अंगाकडून एक गगनभेदी गजयना ऐकू आली व 
धुरािा जो प्रिंड लोट उठला, त्या पाठोपाठ िार हजार राठोड स्वार झेपावत पुढे आले. प्रािावर उदक 
सोडलेल्या या वीरानंी आफीमचमचश्रत चिलमीच्या नळ्या तोंडात धरून सिसिीत दम मारले; आचि सवय 
नसा तटातट स्फुरि पाव ूलागल्याबरोबर त्यानंी आपल्या समशरेी उपसल्या आचि ‘हािा, हािा, ठार मारा, 
ठार मारा’ अशा आरोळ्या ठोकीत ते मराठा सैन्याच्या डाव्या बगलेवर तुटून पडले. शत्रूच्या स्वाराचं्या 
गदीतून मराठ्ािंा तोफखाना पुढे घुसण्यािा प्रयत्न करीत होता, प्रत्येक सरबत्ती पाठोपाट रक्तािे पाट 
वहात होते, पि पडलेल्या सहकाऱ्यासाठी आसव े गाळीत न बसता वािलेले रजपूत स्वार पुढे 
तोफखान्याच्या रोखाने दौडत होते, तोपिींना समशरेीने कापून काढीत होते व आिखी पुढे घुसून 
मराठ्ाचं्या साहाय्यक सैन्यावर तुटून पडत होते. त्याचं्या घिाघाती हल्ल्याने मराठा सेनेच्या डाव्या 
बगलेकडील आघाडीिी पचहली ओळ फार चवस्कचळत झाली; नागा व अफघाि तुकड्यातील शकेडोजि 
ठार झाले. “द बॉन्यच्या चशपायानंाही तोफामंधून थोडाफार वषाव केल्यावर गोंधळल्यासारखे झाले व 
त्यानंा आपल्या मराठा सहकाऱ्यासंमवते माघार घेण्याचशवाय गत्यतंर राचहले नाही. पि धीम्यावृत्तीच्या 
मराठा सेनानीने आपल्या गोंधळलेल्या तुकड्यानंा मागे घेतले. जे ठाकठीक होते त्यानंा पनु्हा उभे केले व 
आपल्या छोट्या बंदुकातून गोळीबार करायला सुरवात केली; पि राठोड स्वारानंी त्याला जराही धूप 
घातला नाही.” 
 

रािाखानाने चशवाजी चव्ल (बापू) च्या हाताखाली आिखी स्वार रवाना करून तातडीने कुमक 
पोहोिचवण्यािी खबरदारी घेतली. पळापळ सुरू झालेल्या सैचनकानंा रायाजी पाटील व खंडेराव हरी 
(अप्पा) यानंी एकत्र आिले व धीर देऊन त्यानंा पनु्हा लढायला प्रवृत्त केले. अत्यतं हेकट व रक्तलाचंछत 
अशा त्या चदवशीच्या त्या सगं्रामािा त्याक्षिी कहर झाला. एकवळे तर अशी आली की मूतयझाखान बरेखिे 
मुलगे खाली उतरले व पाय उतारा होऊन लढू लागले. मती कंुचठत झाली म्हिजे अशाप्रकारे लढायिे ही 
भारतीयािंी पद्धति होती. त्या वळेेपयंत राठोडािे सवय स्वार युद्धभमूीवर येऊन गेल्याने त्याचं्या मागून 
त्याचं्या साहाय्यासाठी कुिीही पुढे झाले नाही, त्यामुळे प्रािापयिाने त्यानंी जे चमळचवले त्यािा फायदा घेता 
आला नाही. नंतर मराठ्ाचं्या राखीव सामग्रीतून आिखी तोफा आिण्यात आल्यावर राठोड स्वार मागे 
हटले. तरी तशी माघार घेताघेताही त्यानंी मराठ्ाकंडील तीनशजेिानंा ठार केले; त्यातं गाझीखान 
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(मूतयझाखानिा भाऊ), शभंजूी पाटील व एक जमादार हे प्रमुख होते. चशवाय मल्हारराव पवार, चिमिाजी 
खंडेराव (चशवाजी चवठ ठलािा चदवाि), चशवाजी चव्लािा पुतण्या व एक जमादार हे जखमी झाले. 
याकचरताही राजपुतानंा फार जबर मोल मोजाव ेलागले. त्यािें हजाराहून अचधक सैचनक ठार झाले, त्यातं 
सोमाराम भडंारी व भीमकसग बक्षीिा मेहुिा हे प्रमुख होते. त्याचशवाय कचनष्ठ दजािे वीस सेनाचधकारी मरि 
पावले. [डीवाय : भाग १, लेखाकं २२४; एमडी. भाग २, लेखाकं १४७; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १३५, 
१३७; एचपी : क्रमाकं ५०३; अखबरात] 
 

या लढाईत राजपुतािंी न भरून येण्यासारखी झालेली हानी म्हिजे मुहमद बेग हमदानीिा मतृ्य.ू 
या हानीमुळे त्याचं्या आक्रमक यंत्रिेिा किाि मोडून पडला. हा सेनानी युद्धशास्त्रातला एक तज्ज्ञ व 
लढवय्या मुसलमान सेनाचधकारी म्हिून नावाजलेला होता. त्या काळीतरी उत्तर कहदमध्ये त्याच्या तोडीिे 
हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेि होते. आपल्या चशपायानंा त्याने मराठा सैन्याच्या उजव्या फळीवर हल्ला 
करावयास पाठवले होते व आपि स्वतः जरा मागे होऊन हत्तीवर स्वार होऊन एका वृक्षाच्या सावली खाली 
राहून त्याचं्या हालिाली पाहत होता. एक तोफगोळा वृक्षाच्या डोक्यावर आदळला व परत खाली येऊन 
त्याच्या अंगावर पडला; त्यािा पचरिाम एवढा जबरदस्त होता की तो दािकन खाली आपटला गेला, 
त्याच्या शरीरािी एक बाजू फाटून चनघाली, त्यानंतर त्याति भर म्हिनू तोफगोळ्याने मोडलेली वृक्षािी 
अजस्र खादंी खाली पडून त्या खाली तो चिरडला गेला. आपल्या अचधकाऱ्यािे काय झाले आहे यािी 
गंधवाताही त्याच्या चशपायानंा नव्हती. मराठ्ािंी उजवी फळी फोडून ते तसेि आत घुसू पाहत होते. 
रािाखानाच्या प्रसंगावधानाने राखीव सेनेतून आलेल्या दख्खनी स्वारानंी त्यानंा मागे चपटाळले. 
 

मराठ्ाचं्या तोफखान्यावर पुन्हा तुटून पडण्यासाठी त्याचदवशी उरलेल्या वळेात राठोड स्वारानंी 
पुढे िालून जाण्यािा तीनिार वळेा प्रयत्न केला, पि आपला बते तडीस नेण्यािा मोका त्यानंा चमळाला 
नाही. मुगचलया सैन्यािा नेताि नाहीसा झाल्याने त्यानंीही काही हालिाल केली नाही. शत्रूिे दोन हल्ल े
परतवनू लावल्यावर कशद्यािे सैन्यही संरक्षिािे पचवत्र्यात उभे होते; त्याचं्या मनातली पाल एकसारखी 
िुकिुकत होती. त्यानंा सतत धास्ती वाटत होती की राजपुताकंडील राठोडांनी चनकरािा हल्ला करताि 
चवश्वासघातकी कहदुस्थानी चशपाई शत्रूला चमळतील व आपल्याि तोफा आपल्यावर डागतील. पि अशी 
दगलबाजी करण्यािी सधंीि त्यानंा चमळाली नाही. रायाजी पाटील व इतरानंी जो संरक्षक पचवत्रा घेतला 
होता त्यामुळेि हे घडू शकले [एचपी : क्रमाकं : ५०३]. 
 

खरे म्हिजे सुरवातीस तासभर घनघोर लढाई झाली. त्यानंतर राजपुताचं्या हालिालीत शचैथल्य 
आले. त्याचं्यातला जोम ओसरत िालला. मराठा सैचनक आपल्या जागी ठामपिे उभे होते, त्यानंा धास्ती 
वाटेनाशी झाली. जखमी सैचनकानंा पालखी सारख्या वाहनात बसवनू जवळि असिाऱ्या तंबतू शुश्रूषेसाठी 
पाठचवण्यात थोडासुद्धा वळे वाया घालचवण्यात येत नव्हता. महादजीने सतत जागरूक राहून जखमी 
जवानाकंडे लक्ष पुरचवले, त्यानंा आिण्यासाठी पालख्या पाठचवण्यािी व्यवस्था केली, दारुगोळा त्वचरत व 
भरपूर पाठचवला जातो की नाही यावरही लक्ष ठेवले. पि मराठ्ानंीही त्यानंतर म्हिावी तशी प्रगती केली 
नाही. हमदानी ठार झाला, हे त्यानंा अंधार पडेपयंत समजले नव्हते; दुसरे म्हिजे दुपारपासून पाऊस 
कोसळायला सुरवात झाल्याने त्या ओल्या रेतीत तोफा हलविे जड जाऊ लागले, तसेि समोर घळी 
चदसत होत्या त्याही अडििीच्या; त्याति अधंारािी पावले झपाट्याने पडू लागली होती आचि जवळपास 
चवचहरीही नव्हत्या; म्हिून दोन्ही बाजंूकडील सैन्य आपापल्या छावण्यात परतले. सूयास्तानंतर जवळ 
जवळ तासभर दोन्ही छावण्यामधून तोफा धडाडत होत्या; अंधारािा फायदा घेऊन शत्रनेू एकदम हल्ला करू 
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नये हाि त्यातला उदे्दश होता. अशा प्रकारे ही तंुगािी लढाई– लालसोटिी लढाई असे िकुीने म्हटले 
जाते– संहाराच्या दृष्टीने महत्त्वािी असली तरी त्यातून चनिायक असे काहीि घडले नाही. [द बॉन्य, 
कणरएर पृ. ६८] 
 
९. लालसोट मोणहमेवरील भाष्ट्य 
 

तंुगाच्या लढाईतील चवजय ‘हा राजपूतािंा संपूिय चवजय’ असे सवयसामान्यपिे सगळीकडे 
समजण्यात येते. लष्ट्करी डावपेिाचं्या दृष्टीने पाचहले तर त्यािंा हा दावा खरा नाही. राजपुतानंी मराठा 
सैन्यावर लागोपाठ हल्ले िढवले खरे, तरी मराठ्ानंा ते स्थानभ्रष्ट करू शकले नाहीत. राजपतुािें सगळे 
हल्ले परतवनू लावण्यात आले, चदवस मावळताना तत्कालीन पद्धतीनुसार दोन्ही बाजूकडील सैन्य 
आपापल्या चशचबरात परतले. नंतरच्या दुसऱ्या चदवशी मराठा सैन्य पुन्हा त्याि रिके्षत्रावर आले होते, 
इतकेि नव्हे तर जयपूर छाविीतून टाकलेला तोफगोळा पडेल इतक्या जवळच्या अतंरापयंत िालून गेले 
होते. पि राजपुताकंडील कुिीही छाविीबाहेर चफरकायिे धाडस केले नव्हते. हे काही चवजय चमळल्यािे 
लक्षि नव्हते. मराठ्ािंी एकसुद्धा तोफ राजपुतानंी हस्तगत केली नाही; तशी शखेीही त्यानंा चमरवता येत 
नव्हती. चशवाय मराठ्ापेंक्षा त्यािंी हानी चकतीतरी जास्त होती. 
 

पि हा महादजीिा चवजय होता असेही नाही. रिागंिावर शत्रूला िेपून टाकिे ककवा छाविीबाहेर 
काढून त्यािा चनकाल लाविे यापंैकी त्याला काहीि जमले नव्हते. शत्रुपक्षािी एकही तोफ त्याने काबीज 
केली नव्हती; म्हिून त्याने केलेली िढाई अपेशी ठरली होती असेि म्हिाव ेलागेल. लढाईनंतर त्याला 
अवघ्या िार चदवसानंी माघार घ्यावी लागली; घाईगदीने घेतलेली ही माघार तशी चशस्तबद्ध असली तरी 
ती शत्रूच्या भीतीपोटी वा दडपिाने नव्हती तर त्याच्या सैन्यातील बचेदली, अचवश्वासािे वातावरि व 
दािागोट्यािा अपुरा पुरवठा यामुंळे होती. महादजी माघार घेत होता तेव्हा एकाही राजपूत सेनाचधकाऱ्याने 
त्यािा मागय रोखला नाही ककवा त्याच्या सैन्याच्या चपछाडीशी लढून दोन हात करण्यािे धैयय दाखचवले 
नाही. मराठ्ाकंडील अखबरनवीस व खुद्द पाटीलबावा मात्र आपि रिमदैान कजकल्यािा कडचडम वाजवीत 
होते. एका अथी ते खरे असले तरी बादशहाच्या बाजूच्या इचतहास लेखकानंा नाइलाजाने म्हिावेि लागले, 
‘शचेरफमूरप्रमािे इथेही कुिीि जय चमळचवला नाही.’ 
 

लष्ट्करी डावपेिाच्या दृष्टीने चविार केला तरीही महादजीच्या चहशबेी ‘लालसोट मोहीम’ फसली 
असेि नमूद करावयास हव.े त्याच्या अपयशािी कारिमीमासंा करायिी तर, ‘ एकि एक लक्ष्य अत्यतं 
चधमी पाउले टाकून गाठायिे’ असे त्याने ठरवले नाही. चमळू शकिारा प्रत्येक चशपाई आपल्या सैन्यात 
भरती करायिा हे धोरिही िुकीिे ठरले. त्यामुळे करोलीशी सतत संपकय  न ठेवता येिे हे त्याला घातक 
ठरले. तसेि अत्यावश्यक असा दािागोट्यािा पुरवठा करिाराचं्या संरक्षिासाठी तो पुरेसे सैचनक उपलब्ध 
करू शकला नाही. राजपतुान्याबाहेर त्यािी शब्दशः उपासमार झाली. या अपयशाबद्दल तो एकटाि 
सवयथैव दोषी ठरतो. आपल्याला काळ अनुकूल आहे व एकचत्रत आलेले राजपूत, थोडाफार वळे घालवला 
तर भाडूंनतंडून आपोआप दूर जातील या अपेचक्षत कल्पनेने त्याने ही मोहीम हाती घेतली खरी पि हा 
कालहरिािा डाव यशस्वी व्हायिा तर त्या मुदतीत छाविीत चवना अडथळा दािागोटा येिे व 
आग्ऱ्यानजीकच्या आपल्या ठाण्याशी पत्रव्यवहार व संपकय  कायम रहािे आवश्यक होते. आपल्यासमोर दोन 
हात करायला येिाऱ्या त्या बेतासबात ताकदीच्या सरंजामदाराशंी मुकाबला करण्यात आपि यशस्वी होऊ 
यात त्याला कसलीही शकंा नव्हती. पि आपल्या अवाढव्य सैन्याच्या पगारािी प्रिंड रकम उभी करिे व 
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त्या मागास भागातील युद्धके्षत्रात दारूगोळ्यािा पुरेसा परुवठा सतत ठेविे या दोन्ही गोष्टी कचठि होत्या. 
या बाबतीतले त्यािे अंदाज साफ िुकले; त्यामुळे त्यािी सत्ता व त्यािा दरारा यावर एक वषयभर सावट 
आल्यासारखे झाले. हेि या िुकीिे जबरदस्त प्रायचश्चत्त. खरोखरी मे, १७८७ पासून, पचरस्स्थतीिे स्पष्ट 
आकलन, अिूक वास्तव दृचष्टकोन व व्यवहारिातुयय हे त्यािे गुि त्याला सोडून गेले असावते. अन्यथा 
त्याच्यासारखा मुरब्बी सेनानी व राजकारिपटू ‘नव्या युगातील सैन्ये पोटावर िालतात’ हे कसे चवसरला 
असता? 
 
१०. कशद्याच्या सैन्यातील कहदुस्थानी णशपायात बंडाळी : कशद्याची अवघड पणरस्स्थती 
 

लढाई लढली गेली त्या चदवशी महादजी सतत लक्ष ठेवनू होता. थोडीसुद्धा चवश्रातंी न घेता तो 
सतत एकवीस तास पचरश्रम करीत होता. दुसऱ्या चदवशी त्याच्या सैन्यातील सवय पथके पूवयवत् आपापल्या 
जागेवर आली. सगळीकडे सवय ठाकठीक आहे असे त्याच्या सैन्यातील वचरष्ठ अचधकाऱ्यानंी त्याला कळचवले 
चन मग चवश्रातंी घ्यावी म्हिनू महादजीने भईुला पाठ लावली; तेव्हा दुपारिा एक वाजायला आला होता. 
दुपारिा प्रखर प्रकाशही त्याच्या चवविंना दूर करू शकत नव्हता. उलट बेिैनी वाढति होती. त्या चदवशी 
लढाई झाली नाही. [२९ जुलै] तरीही रािाखानाच्या हाताखालील त्याच्या फौजा आदल्या चदवशी युद्ध 
झाले होते त्या चठकािापयंति नव्हे, तर शत्रूच्या रोखाने त्याच्याही पुढे दोन मलै िालून गेल्या. जवळ-
जवळ जयपूरच्या छाविी लगत. पि राजपुतानंा खंदकाबाहेर येऊन त्याच्या सैन्याशी दोन हात करण्यािा 
धीर झाला नाही. ते फक्त बिावाच्या पचवत्र्यात उभे होते. त्या चदवशी सायकंाळी कछवा राजाकडून एक 
खचलता आला. त्यात मुहमद बेग हमदानी व अन्य धारातीथी पडलेल्या जवानाचं्या औध्वयदेचहकासाठी दोन 
चदवस हालिाली न करता तात्पुरत्या शस्त्रसंधीिी मागिी करण्यात आली होती. ‘आपि चद. ३१ ला पुन्हा 
दोन हात करण्यास तयार आहोत’ असे चलचहले होते. 
 

खुद्द महादजीच्या गोटात मात्र पचरस्स्थती हाताबाहेर गेलेली होती. चतिा ताि असह्य होता. 
तंुगाच्या लढाईत कशद्याकडील सैचनक व घोडे यािंी अपचरचमत हानी झाली होती. हातात चकत्येक चदवस 
पगार नाही, त्यात उपासमार अशा स्स्थतीत खवळलेल्या चशपायावंर विक ठेविे कचठि होते. तीन उंटाचं्या 
पाठीवरील ओझ्याइतके रुपये त्याने पगारापोटी वाटले; काही मानचिन्हे चदली व तोंड गोड व्हाव े म्हिून 
पंिवीस हजार रुपये चमठाईसाठी चदले, त्यािे सैन्यि एवढे प्रिंड होते की त्या मानाने वरील रकमेतून 
प्रत्येकाच्या वाट्याला येिारी रकम त्याला देिे म्हिजे त्यािी थट्टा करिे होते. प्रत्येक चशपायाच्या 
वाट्याला आले काय, तर दोन चदवसािंा चशधा चवकत घेण्याएवढे पसेै. वतेनाच्या बाकी पोटी त्यात काहीही 
नव्हते. सवय सेनाचधकारी महादजीकडे आले व ‘चशपायानंा जर पगारािी थकबाकी चदली नाही तर त्यािंी 
उमेद चटकवनू धरिे कचठि आहे.’ असे त्यानंी कशद्याला सुनावले. कशद्याजवळ जरूर तेवढा पैसा नव्हता 
आचि होता, तो घालवनू बसण्यािी त्यािी तयारी नव्हती. 
 

चद. ३० ला अटळ असा कहर गुदरला. त्या चदवशी मस्तकािी चतचडक उठचविारी एक दुवाता 
आली. करोलीहून दािागोट्यािे भरपेट ओझे पाठीवर घेऊन सहाहजार बैल व सातश ेउंट खुशालगढ मागे 
महादजीच्या छाविीकडे यायला चनघाले होते. बरोबर, दचक्षिेकडील स्वार व पायदळ चमळून एक हजार 
चशपायािंी संरक्षक तुकडी होती. पि या संरसंरक्षक पथकाने चनष्ट्काळजी राहून अंगिोरपिा केल्याने 
राजपुतानंी ही रसद मधेि मारली. राजपूत राजािा एक दूधभाऊ होता. त्याने खुशालगडहून पूवेकडील 
रस्ता रोखून धरला तर राथंभोर येथून रोडाराम खवासने दचक्षिरस्त्याला िाप लावला, महादजीच्या 
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छाविीत दािागोटा येण्यािा रस्ताि पूियपिे बंद झाला. “एक रुपयाला दोन शरे पीठ व तीन शरे डाळही 
चमळेना.” सवयि तुकड्या, चवशषेतः चशपायाचं्या तुकड्यानंी पगारासाठी गहजब उठचवला. मचसए लेस्तेनो 
महादजीकडे येऊन त्याला म्हिाला, “मुगल चशपायाचं्या ज्या तुकड्या या आधीि जयपूरच्या बाजूला 
गेल्या आहेत त्या तुकड्यातंील चशपाई, ‘तुमिा मागील पगार जयपूर खचजन्यातून चमळेल, तुम्ही इकडे या’ 
असे सागंून माझ्या चशपायानंा फूस लावीत आहेत. महादजीने प्रथम त्याच्या सागंण्याकडे लक्षि चदले 
नाही.” [इरत : भाग ३; २६] 
 

लवकरि पचरस्स्थती महादजीच्या हाताबाहेर गेली. सवय प्रचशचक्षत चशपायाचं्या पलटिींनी शसे्त्र 
हातात घेतली, आपल्या वचरष्ठ अचधकाऱ्यानंा कैद केले आचि तोफखाना सज्ज करून महादजीच्या 
शाचमयान्यावर िालून जाण्यािी व वतेनािी थकबाकी दमदाटी देऊन वसूल करण्यािी त्यानंी धमकी 
चदली. त्याचं्या मागण्या ताबडतोब मंजूर कराव्यात असे रािाखानाने सुिचवले, त्यावर पाटीलबावा म्हिाले, 
“जर मी आज तेलंग्यािंा पगार चदला तर कहदुस्थानी चशपाई उद्या पगार मागतील. त्यािंा पगार केला तर 
मग त्याच्या दुसऱ्या चदवशी दख्खनी स्वारानंी का पगार मागू नये? या सवांच्या पगाराला मचहन्यािे सहा 
लाख [अि. एसजे. हस्तणलणित : ४७, यात ‘प्रत्येक मचहन्याला साठ लाख’ असे चलचहलेले आहे; या कागदपत्रािंी नकल करिाराने 

नजरिुकीने ‘सहा लाख’ ऐवजी ‘साठ लाख’ असे चलचहले असावे.] रुपये लागतात.” जयपूर छाविीतून याहीपेक्षा 
धकादायक वाता आली. शवेटी कशदे पचरस्स्थतीला शरि गेला. त्याने दोन मचहन्यािंा पगार देण्यािी तयारी 
दाखचवली. पि त्याला उशीर झाला होता. चशपाई व गोलंदाज यानंी साचंगतले, “आमिा आठ मचहन्यािंा 
पगार येिे आहे. छाविीत रुपयाला िार शरे आटा चमळतो; खायला न चमळाल्याने बंदूक पेलण्यािी 
ताकदही आपल्यात राचहली नाही. आमच्या पगारािी सवय बाकी चमळून पुढे दररोज िार आिे रोख 
चमळायला हवते, तरि आम्ही राहू, नाहीतर जयपूरराजाच्या बाजूला जाऊ.” चद. ३० िा सारा चदवस व 
दुसऱ्या चदवशी दोनप्रहरापंयंत महादजीच्या छाविीत हा गोंधळ अखंड सुरू होता. तो पूियपिे भाबंावून 
गेला. ‘शवेटी सौ. बायावंरील बस्ता ठेवनू तुम्हास तीन रोजमेर यािंा ऐवज देऊ, वरकड चहशबे लढाईनंतर 
पुरा करू असे बोलला’ पि महादजीने चदलेला धमयपत्नीिा हवालाही त्यानंी मानला नाही. मग 
मध्यस्थाकंडून तडजोडी केल्या, त्यानंा चशपायानंी हाकलून लावले. महादजीने त्यानंा बहुमोल जडजवाचहर 
देऊ केले पि ‘ते काय खायच्येत, रोख पैसा टाका’ म्हिून त्यानंी तेही नाकारले. तथाचप गोलंदाज [रु. 
२९००] लेस्तेनोच्या पलटिी [रु. १०००] व मूतयझाखानािे मुलगे [रु. १०,०००] याप्रमािे काही जिानंी 
चमळाला तेवढा पगार घेतला. [अखबरात ४७] 
 

पि सात हजार चशपायािंी एक तुकडी हट्टाने नकार देत राचहली. आपल्या १२५ तोफा व दारूगोळा 
भरलेल्या सवय गाड्या मधोमध ठेवनू सभोवताली िौकोनी रिना करून चद. ३१ रोजी दुपारी तीन वाजता 
त्यानंी कशद्याचं्या छाविीबाहेर पाऊल टाकले व जयपूर छाविीच्या रोखाने जायला सुरवात केली. 
मोरेलनदीच्या तीरावर पोहोिल्यावर ते थाबंले तेव्हा जयपूर राजाच्या छाविीतून इस्माइल बेग व मचलक 
मुहमदखान हे त्याचं्या स्वागतासाठी पुढे आले. त्यानंी तीसहजार रुपये रोख चदले व दोन चदवसानंी आिखी 
एक लाख देण्यािे आश्वासन चदले; आचि त्या सवांना नदीपार करून जयपूरराजाच्या शाचमयान्यापाशी 
नेण्यात आले. तुफकदार व गोलंदाज चमळून ७००० चशपाई महादजीला सोडून गेले; तरी त्यापेक्षाही जास्त 
संख्येने प्रचशचक्षत कहदुस्थानी त्याच्याि बाजूला राचहले, ते केवळ लेस्तेनो, ल वाझो आचि जट बास्प्तस्त द 
ला फॉन्तेन याचं्यासारख्याचं्या व्यस्क्तगत दबावामुळेि. त्या चदवशी संध्याकाळी त्यािे सवय सेनाचधकारी 
चविारचवचनमयासाठी महादजीच्या शाचमयान्यात जमले असताना त्यानंी साचंगतले. “फौजेत पलटिे व 
मोगली रागंडे कहदुस्थानी आहेत. त्यािंा चवश्वास नाही. तेव्हा अशा स्स्थतीत वाटेल ते करून लढाई 
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टाळिेि श्रेयस्कर; अन्यथा शत्रूशी घनघोर िकमक िालू असताना आमच्याि सैन्यातील दोन तुकड्यातं 
हािामारी सुरू व्हावयािी व दुसरे पाचनपत घडायिे.” वाट पहायिी आचि थाबंायिे एवढेि करिे 
महादजीला शक्य होते. [एचपी : पत्र : ५०३] 
 

रात्र पडली आचि लगेि काही वळेाने छाविी सोडून जािाऱ्या गटामधून तोफािंा प्रिंड आवाज 
चननादत उठला. शत्रूकडे गेलेले हे चशपाई, शत्रुसैचनकासंमवते रात्रीच्या काळोखात आपिावर प्रिंड हल्ला 
िढविार या भीतीने मराठा सैचनकाचं्या छातीत धडकी भरली. त्यानंा त्याि भाषेत उत्तर देण्यासाठी 
महादजी आपल्या शाचमयान्याबाहेर पडला व आघाडीकडे िालू लागला. पि महादजीच्या हेरानंी 
‘जयपूरच्या राजाने या बंडखोरािंी भेट घेतली तेव्हा त्या राजाच्या सन्मानाथय या तोफा उडचवण्यात आल्या 
आहेत’ अशी खात्रीशीर बातमी आिली व प्रसंग टळला. 
 

अशा अवस्थेत महादजी झाला तरी काय करिार? राजपूत सैन्य, मुगचलया सैन्य व सुसज्ज 
तोफखाना आचि भरपूर दारूगोळा यासंह त्याचं्याकडे नुकतेि गेलेले आपले चशपाई यािंा आपल्यावर 
दुसऱ्या चदवशी जबरदस्त हल्ला होिार अशी महादजीिी सरळि अटकळ होती. अशा पचरस्स्थतीत अपऱु्या व 
अचवश्वासू सैन्याच्या भरवशावर कसे लढायिे! तेव्हा प्रचतकार करण्यात काही अथय नाही, यावर सवयि 
सेनाचधकाऱ्यािें एकमत झाले. “समय पाचनपतासारखा प्राप्त जाला. आज रात्रीस ते िालून येते म्हिजे 
मरिे प्राप्त! उद्या प्रातःकाळी कछव े राठोड तमाम त्याचं्या फौजा िालून येिार. आपली पलटिे तोफा 
त्याजंकडे गेल्याने ते हालभरी (युद्धोत्सुक) जाहले. आपले फौजेिी हुशारी मंदावली. फौजेत पलटिे व 
मोगले रागंडे कहदुस्थानी आहेत, त्यािंा चवश्वास नाही. पचरचछत ते लढाईिे समयी घालचवतील. अजून 
परीक्षा पहाण्यािे बाकी राचहले नाही. दचक्षिी फौज चकती आहे ती आपली आपले ध्यानात आहे. िार शरेािी 
धारि. बाहेरून रसद येत नाही. चशलेदार उपासाने मेले. घोडी मेली. राचहली त्यात सामर्थयय नाही. वैरिीिा 
काळ, लढाई कशािे बळावर घेिार?” [इरत : भाग ३; १९; एचपी : क्रमाकं ५०३; अखबरात; पीआरसी : 
खंड १] म्हिून माघार घेण्यािे चनचश्चत करण्यात आले. 
 
११. लालसोटहून माघार : १–९ ऑगस्ट, १७८७ 
 

चद. १ ऑगस्ट, पहाट होण्याला तीन तासािा अवधी असताना माघार घ्यायला सुरवात झाली. 
[महादजीची लालसोटहून माघार–अखबारात, एसजे हस्तचलचखत (उत्कृष्ट व सपूंिय) ५१–७३; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : १३७, १४२–१४४, 

१५१–१५६; एचपी : क्रमाकं : ५०३; मुन्नालाल : (स्वतः हजर होता) ३१०–३११; इरत भाग ३, ३१–३३.] तंुगा येथे िालून जाताना जी 
चशस्त व पूवयचनयोचजत आखिी होती तशीि पि उलट्या पद्धतीने याही वळेी होती. रािाखानच्या 
हाताखालील आघाडी, आता चपछाडीस आली मुख्य सामानसुमान, अन्य साचहत्य व जनाना यािंा मोहोरा 
पूिय वळलेला होता. ते सवय माघार घेिाऱ्या सैन्याच्या आघाडीला आले. महादजी स्वतः या सवय लाबंलिक 
काचफल्याच्या मध्यभागी होता. सैन्यातील सवय मागावर त्यािी सतत नजर होती. कोिाला कशािी गरज 
भासली, कुठे बेचशस्ती चदसली तर लगेि जातीने लक्ष घालून तो चतथे ठाकठीक करीत असे. त्याने शत्रूच्या 
छाविीवर आपल्या सैन्यािी जी आगेकूि केली होती ती जर कोित्याही तऱ्हेिी नुकसानी वा अडथळा न 
येता सातत्याने िालू राचहली असती, तर लष्ट्करी डावपेिािे इचतहासात ती एक उल्लेखनीय मोहीम ठरली 
असती, यात शकंाि नाही. परंतु बलाढ्य आचि चवजयोत्साही शत्रूसमोर हताश झालेल्या आपल्या 
गचलतगात्र सैचनकानंा सुचवचहतपिे माघार घ्यायला लावण्यातले त्यािे यश, थंड डोक्याने अिूक अंदाज 
करण्यातली त्यािी मुत्सदे्दचगरी, तो सतत घेत असलेली दक्षता व भयंकर अडििीच्या प्रसंगीही अचवरत 
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कष्ट करण्यािी त्यािी चजद्द, या गुिासंाठीही एक अत्यंत धीमा व चववकेी सेनापती म्हिून आपल्याला 
त्याच्याबद्दल आदर वाटला पाचहजे. चद. १ ऑगस्टला रामगढ मदैान सोडून माघार घ्यायला सुरवात 
केल्यावर परतताना वाटेत कोित्याही भानगडीत पडायिा मोह त्याने स्वतःला होऊ चदला नाही; दररोज 
लाबं पल्ल्याच्या मजला मारीत आठव्या चदवशी सुखरूपपिे तो चदगजवळ येऊन पोहोिला. त्याच्या 
काळातील कोिताही कहदी नेता हे कतृयत्व दाखव ूशकला नसता. 
 

ही माघार घेताना सवय सैन्याला वाटिारी भीती, दातचखळी बसविारी होती; प्रत्यही धसके होते. 
तंुगािी लढाई संपली तरी पुढील दहा चदवस छाविीतील प्रत्येक दख्खनी मराठ्ाला पाचनपतिे भतू 
भेडसाचवत होते. पि लालसोटला पाचनपतिी पुनरावृत्ती झाली नाही यािे कारि महादजी कशदे हा 
सदाचशवराव भाऊपेक्षा वगेळा होता, महादजीच्या हाताखालील अचधकारी अचधक िागंले होते म्हिनूि. 
त्या चित्तपावन धुरंधराच्या कपाळी जो डाग लागला तो महादजीने स्वतःला लागू चदला नाही. 
 

चद. १ ऑगस्ट, पहाट व्हायला तीन तास उरले होते. लढाईच्या मदैानामागे लालसोट खेड्याच्या 
दचक्षिेस आठ मलैावंर महादजीिे सामानसुमान, जनाना वगैरे होता. महादजीने साडंिीस्वार रवाना केले, 
व त्याचं्यामाफय त तेथील जनाना, वाहतूकव्यवस्था पहािारा अचधकारी वगय व संरक्षक पथक यानंा सवय 
आवराआवर करून वाट िालू लागण्यास सुरवात करण्याबद्दलच्या सूिना चदल्या. उदे्दश हा की पाठीमागनू 
येिाऱ्या मुख्य सैन्याला रस्ता मोकळा रहावा. माघार घेिार असल्यािी बातमी त्याच्या रामगढ जवळील 
छाविीत िटकन पसरली. चशपाई व छाविीतील इतर नोकरानंी आवराआवर करायला सुरवात केली ती 
थोड्याफार धाकधुकीनेि. राजपुतांनी हल्ला केलाि तर त्याला तोंड देण्यासाठी महादजी व रािाखान मागे 
राचहले. िटिट हालिाल करिारी सैचनकािंी तुकडी मदतीकचरता देऊन लष्ट्करी छाविी व तोफखान्यास 
त्याने मूळ चठकािी परतायला साचंगतले. जचमनीत घट्ट रुतून बसलेली वाहने जाळून टाकली व वाहतुकीिी 
साधने नसल्याने बरेिसे सामान जाग्यावरि टाकून चदले. [कशद्याने काही जवानािंी तुकडी लालसोट कखडीत ठेवली होती. 
चपछाडीच्या सरंक्षिासाठी सतरा तोफा, १० ते १२ हजार स्वार व रािाखान आचि अंबाजी याचं्या समवेत द बॉन्य व लैस्तेनो याचं्या तुकड्या होत्या. 
महादजी स्वतः घोड्यावर स्वार झाला व उजाडण्यापूवी तीन तास आपल्या सैन्याच्या चपछाडीस गेला. सकाळी तो लालसोटच्या डोंगरावर उभा 
राचहला; जयपूर सैन्य लढाईच्या तयारीने बाहेर पडत असल्यािी बातमी त्याला त्याच्या हेराकंडून कळली. पि रािाखान लढाईच्या पचवत्र्यात उभा 
असलेल्या आपल्या चशपायाचं्या तुकड्यासंमवेत पावलापावलाने मागे सरकत होता. तीन कोस अंतर िालून गेल्यावर त्याने शपथ घेतली, “मी 
जगलो वािलो, तर जयनगर व जोधपूरिी धूळधाि करीन” [अख. एसजे : हस्तचलचखत : ५२–५३.]] 
 

जलद हालिाल करिाऱ्या सैचनकािंी ही तुकडी मूळ ठाण्यावर येऊन दाखल झाली तेव्हा 
जवळजवळ अरुिोदय झाला होता. सामानािी आवराआवर, बाधंाबाधं, वाहने आिण्यािी धावपळ याचं्या 
संचमश्र गलक्याने आसमतं गजबजून गेले होते. लोक आपापले लादायिे गडबडीत. त्यावळेी संदूख 
उडाला! तो चदसायला एक अपघाति पि मराठ्ाचं्या एका अखबरनचवसाने चलचहल्यानुसार एका 
कहदुस्थानी चशपायाने ती हेतुतः केलेली नासधूस होती. त्यामुळे प्रिंड स्फोट होऊन भडका उडाला. 
दहाजि ठार वा जखमी झाले, काही बलैही भाजले. त्या लाबंलिक छाविीतल्या दूरच्या भागात जे चशपाई 
होते त्यानंा हा प्रकार समजताि त्यानंी असे उठचवले की कशद्याचं्या सैन्यात जे कहदुस्थानी चशपाई आहेत 
त्यानंी आपल्या शस्त्रानंी दख्खनी चशपायावंर हल्ला केला. मग घाबरून त्यानंी पळायला सुरवात केली; 
सामानसुमान जय्यत बाधंलेले होते ते घेऊन काही धावले. ज्यानंी काहीि आवरले नव्हते ते ओझी तळावर 
टाकून जीव घेऊन पळू लागले. या पळपुट्यानंी आवई उठचवली की, जीवघेिी हािामारी सुरू असून त्यात 
महादजी स्वतः ठार झाला. त्या सधंीिा फायदा घेऊन लष्ट्करिे सोदे व पेंढारी यानंी आफरािा बाजार व 
त्याच्या चवधवा उतरल्या होत्या तो भाग यािंी लुटालूट केली. 
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त्यानंतर पाठीमागून दोन घंट्यानंी पाटीलबावा तळावर आले. पहातात तो पळाल्याप्रमािे अवस्था 
चदसली. चतथे काही तास थाबंून त्याने सवय पूवयवत स्स्थरस्थावर केले. “तेव्हा तेथे उभे राहून खाशा 
मुदपाखािी भाडंी व फरासखान्यािी ओझी, साडंण्या सुरतनाळािे उंटावर घालून लोकास साचंगतले, 
तळावरील तुमिे उपयोगािे असेल ते घ्या. वरकड जमा करून फंुकून द्या. “तंबूंनाही आगी लावण्यात 
आल्या.” [एचपी : क्रमाकं ५०३] नंतर चधमेपिे वाट िालत व सैन्याच्या मधल्या तुकडीवर सक्त नजर 
ठेवीत तो त्या चदवशी चपपळाईपुढे दोन मलै गेला, तेव्हा दुपारिे तीन वाजले होते. त्याला स्वतःला २४ 
मलैािंी तर त्याच्यामागनू येिाऱ्या सैन्याला ३२ मलैािंी खडतर रपेट करावी लागली. मागून येिाऱ्या 
सैचनकािंी ही तुकडी रािाखानाच्या चशस्तबद्ध देखरेखीखाली व्यवस्स्थत माघार घेत होती. लढाई 
करण्यासारखी पचरस्स्थती उद भवलीि तर त्या तयारीनेि हे सैन्य परतत होते; शत्रूिा हल्ला परतवण्यासाठी 
तोफखानाही जय्यत तयार होता. या माघार घेिाऱ्या सैन्यािी खोडी काढायिे धाडस शत्रूला झाले नाही. 
एवढेसे सुद्धा नुकसान न होता हे सैन्य मुकामावर येऊन पोहोिले तेव्हा संध्याकाळ होऊन दोन तास झाले 
होते. 
 

दुसऱ्याि चदवशी एक गंभीर प्रश्न उभा राचहला. त्याच्यापासून लाबं पि मतै्रीिे सबंंध असलेला 
करोलीपासून मध्यावर असलेला खुशालगड चकल्ला जयपूरनरेशाच्या दूधभावाने बळकावला आहे अशी 
बातमी येऊन धडकली. त्या चठकािी मराठ्ािंा जो महसूल अचधकारी होता तो, कशद्याने त्या चठकािी 
ठेवलेल्या दोन तोफा, गाचलिे, सतरंज्या व अन्य मालमत्ता चतथेि टाकून पळून गेला होता व त्या दिकट 
चकल्ल्याकडे जािाऱ्या रस्त्यावर शत्रूिा ताबा बसला. त्यामुळे महादजीने आपला मागय बदलला म्हिजे 
ईशान्येकडून चदगकडे जायिे ठरचवले. राजपूतसेनेने लालसोट व आसपासिा डोंगराळ मुलूख ताब्यात 
घेतला. त्यानंतर मराठे चपपळईहून चनघून गेल्यावर एका चदवसाने ते त्या चठकािी आले, पि त्याच्यापढेु 
मात्र गेले नाहीत. राजपूत येत आहेत अशा आवया कशद्याच्या छाविीत रोज उठत होत्या. बामचनवास, 
सकू्रदा, भासावार व पथेना या मागाने जात जात कशदे त्या मचहन्याच्या चद. ८ ला चदगच्या नैऋत्येस 
असलेल्या १४ मलैावंरील ठाि या चठकािी आले व तेथून शवेटी चद. ११ रोजी चससवाडा [चदगनचजक ८ 
मलैावंर] येथे आले. थोडीफार चवश्रातंी घेऊन आपल्याकडील स्स्थरस्थावरता त्यानंा करायिी होती. 
[महादजीचा प्रवास मागद : राजगडच्या मैदानातून चनघतो–चपपळाईच्या उत्तरेस ४ मैल, बामचनवास (१ ऑगस्ट)–वझीरपूर–बामचनवासच्या पूवेस 
२० व उदईच्या पूवेस ८ मैल (चद. २)–सकरोदा, वझीरपूरच्या ईशान्येस १२ व कहदौनच्या नैऋत्येस २ मैल (चद. ३)–तालचिरी, कहदोनच्या उत्तरेस 
१२ मैल (चद. ४)–भासवार, तालचिरीच्या उत्तरेस १० मलै (चद. ५)–पथेना, भासवारच्या उत्तरेस ७ व चदगच्या नैऋत्येस २६ मैल (चद. ६)–
खेडामेढा, पथेनाच्या उत्तरेस १२ मैल (चद. ७)–ठि, चदगच्या नैऋत्येस १४ मलै (चद. ८)– चससवाडा, ठिच्या ईशान्येस ८ मलै (चद. ११ ), अि. 
एसजे हस्तणलणित व पीआरसी, खंड १.] 
 

िंबळच्या दचक्षिेस आपल्या स्वतःच्या ग्वाल्हेर या गावी जाण्याऐवजी त्याने आपला मोिा चदगकडे 
वळवला यािे कारि चदग येथे त्यािा कंुटुबकचबला होता. त्यांिी हालहवाल चविारिे व आपला प्रचतचनधी 
म्हिून चदल्ली येथे असलेला आपला जावई लाडोजी देशमुख याला भेटिे हे दोन हेतू त्यात होते. चद. १० ला 
त्यािी पत्नी व मुलेबाळे ठाि येथे येऊन त्याला भेटली; व दुसऱ्या चदवशी ते सवय ग्वाल्हेरास जाण्यास 
चनघाले. सोबतीला अण्िा खंडेरावच्या हाताखालील एक तुकडी होती. बारा तोफा वगळता बाकी सवय 
तोफखाना, छाविीतील सगळे अवजड सामानसुमान, दख्खनमधील सवय सरदार-दरकदारािंा जनाना व 
अन्य सैचनकी तुकड्या त्याच्या बरोबर होत्या. अशाप्रकारे स्वतःच्या झगमगीत कतृयत्वािा प्रभाव पाडून 
आपली सत्ता व दरारा यानंा जे खग्रास ग्रहि लागले होते ते पुसून काढण्यासाठी तो खंदा सैचनक पनु्हा 
कामाला लागला. 

 
—  
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प्रकरि ३६ वे 
 

महादजी कशद्याच्या अणधकाराला लागलेले ग्रहि 
 
१. साम्राज्याच्या मुित्यारपदाच्या गैरहजेरीत घडलेल्या घटनाचंा मागोवा 
 

आपल्या सामर्थयंसंपन्न सैन्यासह मुहमदबेग हमदानी हा महादजीला सोडून गेला व त्याच्या शत्रलूा 
जाऊन चमळाला (चद. २५ मे, १७८७) व स्वतः महादजी जयपूरप्रदेशातून माघार घेऊ लागला तेव्हा त्याने 
नुकतीि चमळचवलेली पि अजून नीट बाधंली न गेलेली साम्राज्यसत्ता शतशः चवदीिय झाली. त्यामुळे 
असंख्य भगदाडातूंन वळवळ सुरू झाली. शत्रूंिे एक मोहोळि त्याच्या चवरुद्ध उठले. त्याच्या शत्रूत नव्हते 
कोि? दरबारात मुखत्यारपदावर बसू इस्च्छिारे महत्त्वाकाकं्षी प्रचतस्पधी, ज्यानंा त्याने अचधकारावरून 
हुसकावनू लावले होते असे जुन्या सरंजामीिे वारस, ज्याचं्याकडून सरकारी मुलूख काढून घेतला होता 
असे कहदुस्थानी फौजेतील अचधकारी. (या मुलुखािा वार्मषक महसूल सत्तर लाख होता) नोकरीतील 
पगाराव्यचतचरक्त ज्याचं्या अन्य लािलुिपतीच्या चमळकतीवर त्याने गदा आिली होती असे भ्रष्ट नोकर व 
कहदूने मुखत्यारपदावर येिे हे ज्यानंा इस्लामवरिे सकंट वाटत होते असा उत्तर कहदमधील मुसलमान 
समाज, असे सगळेि त्याच्याचवरुद्ध डोके काढू लागले होते. 
 

भचवष्ट्यकाळात अधेंर चदसत होता. प्रत्येक बाजूने माघार घ्यावी लागल्याने अंतःकरिात चवफलता 
आली होती व कुठेही नजर टाकली तरी स्नेही चदसत नव्हते की साधनसामग्री चदसत नव्हती. परंतु 
त्याच्यासमोर दोन ठाम उचद्दष्टे होती. एक म्हिजे साम्राज्यािे मुखत्यारपद स्वतःकडे ठेविे व दुसरे म्हिजे, 
ज्यानंी त्याच्या प्रचतमेला धका लावला त्या जयपूर व जोधपूरराजानंा िागंली अद्दल घडचविे. एका 
चनश्चयापासून तो कधीही ढळला नाही. तो म्हिजे उत्तरकहदमधील आपल्या महत्त्वाकाकं्षा तशाि सोडून, 
िारवषांमागे गोहदच्या राजाकडून घेतलेल्या ग्वाल्हेरपरगण्यावर समाधान मानून दचक्षिेत परत जायिे, 
त्याला त्यािी तयारी नव्हती. त्याच्या मनािा कुिालाि थागं लागत नसे. अगदी चवश्वासातले असे त्यािे 
िार सरदार होते त्यानंासुद्धा त्याच्या मनािा ठाव घेिे जमत नसे. महादजी या सल्लागारािें म्हििे कान 
देऊन ऐके पि आपला शब्द मात्र त्याने कधीि चदला नाही. म्हिनू महादजीच्या छाविीतले खबरनवीस 
आपल्या खचलत्यात ‘पाटीलबावा अगदी भाबंावलेले असून दर चदवशी त्यािंा नवा बते’ असे चलहून जात, 
तशी वस्तुस्स्थती खरोखर नव्हती. खचलत्यातील िरबट चलखािामुळे हतबल होऊन जाण्याइतका तो 
दुबयल अंतःकरिािा नव्हता. 
 

लालसोटहून माघार घेतल्याचदवसापासून िौदा मचहन्याचं्या कालावधीनंतर त्याने आपले बस्तान 
पुन्हा चदल्लीत बसचवले. यादरम्यानच्या काळातील घडामोडींिा बारीकसारीक तपशील देिारी जी पुरेशी 
कागदपते्र उपलब्ध आहेत; त्याचशवाय त्यािी स्वतःिी, त्याच्या सैन्यातील अचधकाऱ्यािंी, व त्याच्या सचन्नध 
असिारािंी प्रत्येक चदवशी मराठी, फारशी व इसं्ग्लश भाषेत चलचहलेली जी कागदपते्र उपलब्ध आहेत ती 
सगळी नीट वािनू त्यािें मनन केल्यावर त्याच्या चविारािंी व धोरिािंी आखिी स्वच्छ असून तीत सातत्य 
कसे होते, साधनािंा उपयोग करताना जरूर तो फेरफार व लवचिकपिा तो कसा ठेवीत असे, हे समजून 
येते. वािकाच्या दृष्टीने तर तपचशलािा गोंधळ व िारपाि महत्त्वाच्या घटनािें उलटसुलट बारकाव ेयािंा 
प्रवाह समजण्यासाठी या चठकािी या मुदतीतील त्याच्या कतृयत्वािा एक आराखडा काढिे सोयीिे ठरेल. 
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मे १७८७ मध्ये ज्या चदवशी जयपूर राज्यातून घाईगदीने माघार घेऊन महादजी चदग येथील 
आपल्या ठाण्यावर परत यायला चनघाला, त्या चदवशी त्याच्या कतृयत्वाला ग्रहि लागण्यास सुरवात झाली; 
चद. १ ऑगस्टला त्याने लालसोटहून माघार घेतली तेव्हा ग्रहि पूिय झाले. १७ जून १७८८ रोजी इस्माईल 
बेगच्या सुसज्ज सैन्याला आग्ऱ्याच्या तटबंदीत त्याने धूळ िारली. त्यानंतर चदल्लीतील आपले पूवीिे श्रेष्ठ 
स्थान पटकवायला त्याला जरी साडेतीन मचहने लागले तरी १७ जून १७८७ नंतर सबंंचधतानंा कळून िुकले 
की कशदे पनु्हा बचलष्ठ झाले आहेत. त्यामुळे सवय चवरोधक त्याच्याशी सलोखा करण्यािी पनु्हा सधंी शोधू 
लागले. पि दुदैव असे की, या पंधरा आठवड्याचं्या मुदतीत चदल्लीतील राजघराण्याला चवलक्षि अवकळा 
आली होती. या राजघराण्यावर असलेल्या ईश्वरदत्त कृपाप्रसादािे आवरि, चवघ्नसंतोषी अरबानंी आपल्या 
राकट हातानंी ओरबडून टाकले. त्यानंतर पाि वषांनी फ्रान्समधील राज्यसते्तिा जो अवमानास्पद शवेट 
झाला, त्याहीपेक्षा या राजघराण्यािी अखेरी अचधक हृदयद्रावक आहे. 
 

कशद्याने लालसोटकडे पाठ चफरवली. त्यानंतरिी त्याच्यासमोरील पचहली अडिि म्हिजे सुरचक्षत 
जागी पोहोििे; आपल्या व आपल्या समवते असिाऱ्या दख्खनी अचधकाऱ्याचं्या कुटंुचबयानंा चदगहून 
त्याचठकािी न्यायिे व त्यानंा त्याचं्या दचक्षिेकडील गावी पाठवनू द्यायिे. आपल्या जनान्यासमवते 
तोफखाना, छाविी व अवजड सामान त्याने ग्वाल्हेरला नेले. कहदुस्थानी पलटिी व प्रचशचक्षत चशपायाचं्या 
पलटिी (काही अपवाद वगळून) यानंा त्याने रजा चदली. मुगलसैन्याच्या सामर्थयावर पुढे िाल करून 
येिारे राजपूत सैन्य व पूवेकडील चदल्लीशहर या दरम्यान अडथळा आिावा म्हिून तो पचश्चमेकडे वळला. 
साम्राज्याच्या राजधानी चदल्लीशी सतत सपंकय  ठेवनू आपल्यावतीने चतथे राहून नायबमुखत्यार म्हिनू काम 
पहािाऱ्या आपला जावई लाडोजी देशमुख चशतोळे याच्या जीचवतास अपाय न होईल यावर लक्ष ठेविे, हे 
त्यािे उचद्दष्ट होते. परंतु गुलामकादरिा झपाटा व लाडोजीिा भेकडपिा यामुळे महादजीच्या हातातील 
सूते्र ढळली होती. रोचहल्यािंा प्रमुख, गुलाम कादर चदल्लीत येताि कशद्यािंा हा प्रचतचनधी चदल्लीतून पळून 
गेला. (२४ ऑगस्ट) गुलामकादर व बादशहा यािंी भेट घडवनू आिण्यात आली; घाबरून गेलेल्या 
बादशहाने कशद्याऐवजी त्याला मीरबक्षी व मुखत्यार पदावर नेमले (५ सप्टेंबर) अशाप्रकारे आपल्याला वरील 
अचधकारावरून काढून टाकण्यापूवी आपि स्वतः जाऊन मािेडीच्या रावराजाला हाताशी धरून आपली 
बाजू बळकट करायिी व जयपूरिे सैन्य चदल्लीवर िालून येिार नाही अशी खबरदारी घ्यायिी असे 
महादजीने ठरचवले होते. रावराजाच्या चवश्वासाहय साहाय्यामुळे कशदे, अलवार येथे २४ ऑगस्टपासून २ 
नोव्हेंबर पयंत मुकाम टाकून होता. त्यानंतर बादशहाकडून तातडीिे बोलाविे आल्याने तो अलवारहून 
रेवाडीस गेला. गुलाम कादरने बादशहाच्या प्रासादावर तोफा डागायला सुरवात केली होती. 
 

या कालखंडात कशद्याला अपचरचमत हानी सोसावी लागली. १६ सप्टेंबरला इस्माईल बेगने आग्रा 
घेतले. जोधपूरच्या राजाने २७ ऑगस्टला अजमेरिा कब्जा घेतला. अतंवेदीतील सगळा मुलूख हातातून 
गेला; कशद्याकडे राचहला फक्त अचलगढिा चकल्ला. तोही पुढील साली १७ फेरुवारीला शत्रूने घेतला. 
इस्माइल बेगने आग्रा चकल्ल्याला वढेा घातला त्यािवळेी कशद्याच्या धैयािी परीक्षा पाहिारे आिखी एक 
संकट त्याच्यापुढे उभे राचहले. वारािसी येथे इंग्रजाचं्या आसऱ्याला राचहलेला राजपुत्र जवान बख्त 
(जहादंर शहा) हा चतथून चनघून नोव्हेंबरच्या सुरवातीला आग्रा येथे आला. पि त्या राजपुत्राजवळ नव्हते 
सैन्य, नव्हता पैसा; त्यामुळे इंग्रजानंी कशद्याचवरुद्ध शस्त्र उपसले नसते व अयोध्येच्या नबाबाला तर ते 
अशक्यि होते. इस्माईल बगे व जवान बख्त या दोघाचं्याही महत्त्वाकाकं्षा जबऱ्या पि त्यातंही एकवाक्यता 
नव्हती; तशात राजपतु्र कमालीिा तापट व सतंापी. त्यामुळे दोघातं तंटे उडाले. शवेटी सैरभरै झालेला, 
साम्राज्यािा हा भावी वारस पुन्हा इंग्रजाकंडे गेला. (फरुकाबाद येथे, तो २३ फेरुवारी, १७७८च्या आसपास 
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आला) त्याच्या या साहसािा पचरिाम इतकाि झाला की कशद्याने उगाि धसका घेतला व तो िंबळपलीकडे 
चनघून गेला. 
 

रेवाडी चजल्ह्यात गेल्यावर महादजीने केलेले दोन प्रयत्न सवयथैव चनष्ट्प्रभ ठरले. अंबाजी इंगळेला 
चदल्लीला पाठवनू त्याच्यामाफय त बादशहाला आपल्याकडे येण्याबाबत केलेली चवनविी (१४ नोव्हेंबर) व 
इस्माइलबेगने आग्ऱ्याच्या चकल्ल्याला घातलेला वढेा उठचवण्यािा प्रयत्न. (१५–१८ चडसेंबर) शवेटी 
िंबळेच्या पलीकडे िालू असलेली सवय लष्ट्करी हालिाल त्याने थाबंवली व तो िंबळेपलीकडे चनघून गेला. 
(२० चडसेंबर) ग्वाल्हेरिा चकल्ला िागंलाि दिकट होता. त्याच्या उत्तरेस २८ मलैावंर कुमाडी ओढ्याच्या 
दचक्षि काठावरील मदैानात त्याने तळ टाकला. आग्रा आचि अचलगढ येथील चकल्ल्यातील चशबंदी सोडली 
तर त्याच्याजवळ दख्खनमधील मराठा सैन्यािी कोितीही पथके नव्हती. 
 

एकूि तीन मचहने तो उत्तरेबाहेर होता (२० चडसें. १७८७ ते १६ मािय, १७८८) आपल्या जवळच्या 
युद्धसामग्रीिा या तीन मचहन्यातं त्याने नीट उपयोग केला. माळवाराजपूत राज्याच्या सरहद्दीवर धुमाकूळ 
घालिाऱ्या बंडखोरानंा आचि लुटारंूना िागंली जरब बसचवली. मग नव्या जोमाने उत्तरेकडील मोचहमा 
हातात घेण्याइतका तो मोकळा झाला. याि काळात बादशहानेही मोहीम काढली व तो रेवाडीला गेला; 
जयपूरच्या राजाला भेटला. (३ फेरुवारी) बंडखोर नजफ कूलीशी दोन हात केले (१२ मािय) व अखेरीस 
त्या बलदंड बंडखोराशी नाममात्र सख्य करून २३ माियला तो चदल्लीस परत आला. लगेिच्या एचप्रल 
मचहन्यात मराठ्ानंी कहदुस्थानात एक नवीन मोहीम सुरू केली. दचक्षिेतून आलेल्या नवीन सैन्यासह 
रािाखानला िंबळेपलीकडे पाठचवण्यात आले (४ एचप्रल). त्याप्रमािे रािाखान चनघाला व आपला 
नेहमीिा दोस्त भरतपूरिा जाट राजा रिचजतकसग याच्याशी त्याने हातचमळविी केली. 
 

कौतुकास्पद आखीव डावपेि व त्यािंी अिकू काययवाही यामुळे रािाखानाने इस्माइल बेगला 
िागंलीि िपराक लगावली. आग्रा चकल्ल्यासमोर वढेा घालून बसलेल्या खंदकातंील शत्रुसैन्याला त्याने 
िागंलाि आ वासायला लावले व चकल्ल्यात असलेल्या मराठ्ांना तातडीने मदत पोहोिचवली (९ एचप्रल). 
आग्रा चकल्ल्याबाहेर मोकळ्या मदैानात शत्रूशी चकतीतरी वळेा झटापटी होत असत. तरीही सतत चघरट्या 
घालीत राहून रािाखानाने इस्माइलच्या सैन्यािी रसद तोडली. देवजी गवळी व रायाजी पाटील यानंी 
मथुरा प्रातं घेतला; आचि अंतवेदीत घुसून गुलाम कादरच्या जहाचगरीत गोंधळ उडवनू चदला, तसेि आग्रा 
चकल्ल्याला वढेा घालिाऱ्या शत्रुसैन्याकडे जािारा दािागोटा बंद पाडला. यामुळे इस्माइल व त्यािा 
साथीदार गुलाम कादर यािंा परस्परसपंकय  तुटला. कारि आपल्या जहाचगरीच्या रक्षिाथय गुलाम कादरला 
आग्रा सोडून तातडीने अंतवेदीत जाव ेलागले. इस्माइल बेग एकटा व त्यािी ताकदही बेतािीि; यामुळे 
रािाखानाने चदलेल्या जबरदस्त तडाख्याने त्यािा पूिय पराभव झाला. (१७ जून) यमुनेकडील पचश्चम 
भागात महादजीला एकही शत्रू राचहला नाही, व तो ग्वाल्हेरहून मथुरेस आला. (४ जुलै) तरी नंतरिे तीन 
मचहने चदल्लीतील आपले पूवीिे मानािे स्थान परत चमळविे त्याला जमले नाही. या अवधीत गुलाम कादरने 
चदल्लीत अपरंपार लुटालूट केली व बादशहािे डोळे काढले. कशद्याच्या मदतीने त्याच्या अचधकाऱ्यानंी या 
दुदैवी बादशहाला पुन्हा सते्तबर आिले (शहा अलमच्या नाव े १७ ऑक्टोबर, १७८८ रोजी पुन्हा खुद बा 
वािण्यात आला). १८ चडसेंबरला गुलाम कादरला पकडण्यात आले; नंतरच्या मािय मचहन्यात त्याला ठार 
मारले. त्यानंतर कशद्याच्या सवाचधकाराला आव्हान देिारा कुिीही उरला नाही. 
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या िौदा मचहन्यातं घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना फक्त िार. महादजी व इस्माइलबेग याचं्यातला 
आडमुठा तंटा; गुलाम कादर रोचहल्यािा चवस्मयजनक उदय व अस्त; शहा अलमिी बंडखोर 
नजफकूलीखानचवरुद्धिी मोहीम व ज्यािा शवेट संपूिय फसला अशी जवानबख्तिी साहसी धडक. राजपूत 
राजे, गोसावी बधुंद्य व अन्य छोटे छोटे चवरोधक याचं्या कारवाया त्या मानाने अगदीि चकरकोळ होत्या. 
 
२. महादजी कशद्याच्या धोरिातील बदल, सत्तलेा लागलेल्या ग्रहिकाळात त्याने टाकलेली 
पावले; त्याचे सैन्य, संपत्ती व स्नेही याबाबतचे अंदाज. 
 

उत्तरेकडील घडामोडींवरील महादजीिी पकड चढली झाल्याने त्याच्या दृष्टीने त्यािा दुष्ट्पचरिाम 
काय झाला यािा आपि थोडक्यात आढावा घेतला. या अडििीच्या काळातील त्यािे धोरि काय होते व 
त्याला कुिी कशी मदत केली हे आपि आता पाहू या. चदगजवळील आपल्या मुकामापासून, त्याने 
दख्खनकडील आपल्यासमवते असलेली सवय सेनाचधकाऱ्यािंी बायकामुले, आपल्या कुटंुबीयासंमवते 
माळव्यात पाठवनू चदली; त्याचं्याि बरोबर आपला प्रिंड तोफखाना, तंबू, राहुट्या व दुसरे जादा सामानही 
त्याने परत पाठचवले. आपल्या छाविीतील लष्ट्करी चशपाई व अन्य चबनलष्ट्करीपेशािी मािसे यानंा 
‘तुम्हाला पोटाला चमळेल चतकडे जाण्यास माझी परवानगी आहे’ असे सागंून त्याने चनरोप चदला. अशाप्रकारे 
जवळजवळ दोन तृतीयाशं लोक चनघनू गेल्यावर त्यािा अवाढव्य लवाजमा खूप कमी झाला. [११ ऑगस्ट; 
अिबरात एसजे : हस्तचलचखत ७४] सैन्याच्या बाबतीत चवश्वासघातकी कहदुस्थानी चशपायावंर पैसा खिय 
करायिी त्यािी आता तयारी नव्हती; त्यािंा जवळजवळ वषािा पगार द्यायिा होता. तरी त्याबाबतिा 
त्यािा चनियय पका होता. दख्खनमधून नव्या दमािे व चवश्वासाहय असे जे नव ेसैन्य यायिे होते त्यावर पसेै 
खिय करिे अचधक उपयुक्त ठरिारे होते. कहदुस्थानी चशपायानंा दैनंचदन िचरताथासाठी थोडा भत्ता चदला 
जात असे. त्यानंा त्याचं्या पगारािी थकबाकी द्यायिी का नाही, हे जयपूर मोचहमेतील यशावर ठरावयािे 
होते. या सैन्यातील सेनाचधकाऱ्यानंा पैशाऐवजी जहाचगरीदाखल मुलूख देण्यात आला होता. त्याति येिे 
रकमेिा सवय चहशबे संपला असे समजण्यात आले. जहाचगरीिा हा सवय मुलूख अंतवेदीतील होता, पि 
महादजीच्या शत्रूने तो बळकावलेला असल्याने संबंचधत अचधकाऱ्यानंी त्या शत्रूपासून तो सोडवनू घ्यायिा 
होता. या चवश्वासघातकी व चनरुपयोगी चशपायानंी छाविीतून बाहेर िालते व्हाव े म्हिून महादजी हेतुतः 
तसे वागत होता. त्याच्याजवळ पैसा नव्हता. त्यािी त्याला खंत वाटत होती. दुष्ट्काळाने धारि महागली 
होती. कहदुस्थान्यािें चवश्वासघातकी गुप्त कट व कामिुकारपिा यामुळे आपल्याला लालसोट मोचहमेत 
अपयश आले असे तो उघड म्हिे; म्हिून दख्खनी चशपायाखेंरीज कुिालाही रोख रकम द्यायिी आपली 
इच्छा नाही असे तो बोलून दाखवी. [अखबरात्] 
 

त्याच्याबरोबर असलेल्या दचक्षिेतून आलेल्या मराठा चशपायाचं्या पलटिी त्याच्याशी पूियपिे 
एकचनष्ठ होत्या. १७८० मध्ये कनयल कॅमकॅशी दोन हात करायला म्हिून तो माळव्यात आला त्यावळेी या 
दचक्षिी पलटिी त्याच्या समवते आलेल्या; तेव्हापासून हे चशपाई त्याच्याबरोबर लष्ट्करी मोचहमेत गंुतलेले 
होते. घरिा सबंंध सुटल्याला आठ वष ेहोऊन गेली होती. त्यामुळे या चशपायािंा उत्साह मावळून गेलेला 
असल्याने त्याचं्याकडून अचधक काम होिार नाही हे तो जािीत होता. म्हिून महाराष्ट्रातून येिाऱ्या नव्या 
दमाच्या सैचनकािंी तो उत्कंठेने वाट पाहत होता. अशा प्रकारिे चवश्वासाहय असे ताज्या दमािे तरुि 
लवकरात लवकर पाठवाव ेम्हिून पेशव्यानंा तो वरिेवर चलहीत होता. पेशविे नव्हे तर या बाबतीत ज्यािंा 
उपयोग होईल असे वाटले त्या विेी हुजुरी, ढोकळकसग व जे असे हजार तरुि पाठचवतील असे वाटले असे 
अन्य काही, त्यानंाही त्याने चलचहले होते. तृषातय िातकपक्षी पावसािी जशी वाट पाहतो तसे नव्या जोमाने 
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दख्खनी चशपाई महाराष्ट्रातून येताहेत की काय, यासाठी मोठ्ा आशनेे दचक्षि चक्षचतजाकडे तो दररोज 
नजर लावनू पहात बसे, असे काव्यात्म वियन एका तत्कालीन मराठी पत्रात आढळते. 
 

चवश्वासाने नजर टाकायिी व आशा करायिी चजथे खात्री होती चतथूनि त्याच्या वाट्याला घोर 
चनराशा आली. उत्तर कहदमध्ये अत्यतं अवघड पचरस्स्थतीत असलेल्या या धुरंधर सेनानीला उत्स्फूतय 
साहाय्य द्यायला पाचहजे असे अल्पवयीन पि शहाण्या दुसऱ्या माधवरावाला मनापासून वाटत होते. हचरपतं 
फडके या दचक्षिेतील श्रषे्ठ सेनापतीच्या हाताखाली मोठे सैन्य देऊन त्याला महादजीच्या साहाय्यासाठी 
कहदुस्थानात पाठवावा असा श्रीमंतािंा मानस होता. पि त्यािंा कारभारी नाना फडिवीस हा भलताि 
चहकमती. ‘कशद्याच्या हाताखाली हचरपंत कसे काम करतील’ ही शकंा त्याने श्रीमतंापंाशी बोलून दाखचवली. 
मराठा जातीतल्या मािसाने केलेले हुकूम पाळायला हचरपंतासारखा चित्तपावन तयार होिार नाही हे त्यािें 
म्हििे. महादजीला मदतीिी अत्यंत गरज होती. पि त्याला मदत पाठवावी अशी पुिे दरबारिी इच्छाही 
नव्हती व चततका पैसाही त्याचं्यापाशी नव्हता. जे सैन्य नव्याने उभे करावयािे, त्यािी जबाबदारी 
अचलजाबहादूरवर टाकण्यात आली होती. अचलजाबहादूर हा पचहल्या बाजीरावािा अनौरस नातू. 
महादजीच्या मदतीला त्याने सैन्य घेऊन जायिे व तुकोजी होळकरने त्याला वाटेत चमळायिे असे ठरले 
होते. या कामासाठी अचलजाबहादूर सवयथैव अपात्र होता, चशवाय त्यात त्याला चवशषे रसही नव्हता. 
त्यालाि काय, पुण्यातल्या कोित्याि तलवार बहादराला त्या कामी तशी आपलुकी नव्हती. अ्ावीस 
वषांपूवी कशद्यावर आलेली अशीि एक आपत्ती चनवारि करण्यासाठी उत्तरेत, महाराष्ट्रातील लढवय्यािंी 
सेना पाठचवण्यात आली होती. त्या सेनेिे काय झाले होते? पाचनपतच्या रिभमूीवर फक्त चगधाडे व 
कोल्ह्यानंा मेजवानी चमळाली होती. हा इचतहास त्याचं्यासमोर ताजा होता. पनु्हा त्याि अवलक्षिी, 
अपशकुनी चठकािी दुसरे असले तरी अडििीत आलेले कशदेि मदत मागत होते. पुण्यातील 
राजकारिधुरंधर अचधकाऱ्यानंा, सेनाचधकाऱ्यानंा उत्तरेत पाठचवण्याबाबत जसा मनापासून उत्साह नव्हता, 
तसे घाईगदीने चनघण्याबाबत स्वतः ते सेनाचधकारीही उत्सुक नव्हते. ८ सप्टेंबर, १७८७ च्या सुमुहूतावर 
अचलजाबहादूर उत्तरेकडे जायला चनघाला, पि महादजीपयंत जाऊन पोहोिण्यास त्याला तब्बल िौदा 
मचहने लागले. (६ नोव्हेंबर, १७८८) इतका वळे मधे गेल्याने कशद्याला मदतीिी गरजि राचहली नव्हती; 
पेशव्याचं्या पशैावर पोसल्या जािाऱ्या एकाही स्वाराच्या मदतीचशवाय त्याने स्वतःच्या कहमतीवर आपली 
पूवयप्रचतष्ठा प्राप्त करून घेतली होती. [एचपी : क्रमाकं ५०९; सात. भाग १, १२६ पुण्यात उशीर होण्यािी कारिे, सात. भाग १, १२६ 

तसेि पीआरसी : खंड १, क्रमाकं २०३, २०४ व खंड २] पुण्यातफे आलेला दुसरा मदतनीस तुकोजी होळकर हा 
महादजीच्या कामात प्रत्येक वळेा आडवा पडला. महादजीचवरुद्ध काय व कशी कारस्थाने रिायिी यािा 
चविार तो वाटभर करीत होता. 
 

याच्या इतकीि पि अगदी सागंनू सवरून व तडकाफडकी अशी आिखी एक चनराशा त्याला 
पदरात घ्यावी लागली. सालबाईच्या तहापासून इंग्रजाशंी त्यािे मतै्रीिे घचनष्ट संबधं होते. कशद्याने 
त्याचं्याकडे सशस्त्र मदत माचगतली होती. तेव्हा कहदुस्थानातील सत्ताधाऱ्याचं्या भाडंिात अगदी चनधारपूवयक 
तटस्थता पाळायिी असा, कंपनी सरकारिा गव्हनयर जनरलला सक्त हुकूम आला आहे असे सागंून लॉडय 
कॉनयवॉचलसने त्याला मदत द्यायिे साफ नाकारले होते. 
 

जाबंगाव येथे महादजीवर अचविल चनष्ठा ठेविारे काही साहाय्यक होते. त्यानंी स्वतः पुढाकार 
घेऊन मराठा चशपायाचं्या नवीन पलटिी उभारल्या (अंदाजे ५,०००) या पलटिी मािय १७८८ मध्ये 
महादजीकडे आल्या. त्याचं्या साहाय्यानेि महादजी मुगल शत्रलूा शह देऊ शकला. [चद. ८ फेरुवारी १७८८ रोजी 
पामर कशद्याच्या छाविीतून चलचहतो, “माळव्याच्या सरंक्षिासाठी त्याने बऱ्हािपूरहून ज्या तुकड्या मागवल्या होत्या त्यानंी उदयपूरवाल्यािंा संपूिय 
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फज्जा उडचवला.” [पीआरसी : खंड १, क्रमाकं २०२]] द बॉन्यच्या दोन्ही तुकड्यातंील चशपाई त्याच्याशी एकचनष्ठ राचहले 
व या अडििीच्या वळेी त्यानंी त्याला सवयतोपरी साहाय्य चदले. लेस्तेनोच्या दोन्ही तुकड्यातंील 
चशपायानंीही असेि सहकायय चदले; अथात त्यात द बॉन्यच्या चशपायािंा चजव्हाळा नव्हता. त्यातही सहा 
मचहने (१७८७ सप्टेंबरिा मध्य ते १७८८ मािय मध्यापयंत) आपल्या चशपायाचं्या पगारािे पैसे न चमळाल्यामुळे 
हा भाडोत्री सेनानी कशद्याला सोडून दुसरीकडे गेला होता. 
 

लालसोटहून माघार घेतल्यानंतर मागील मोचहमापं्रमािेि महादजीला सवांत मोठी अडिि आली 
असेल तर ती पैशािी. महादजीजवळ स्वतःिा पैसा नव्हता चन पतही गेलेली होती. कहदुस्थानातील 
अवाढव्य मुलुखातून महसूल जमा होईल अशीही आशा नव्हती. लालसोटच्या माघारीनंतर दाचरद्र्यामुळे 
होिारी अवहेलना, त्याला पदोपदी सहन करावी लागत होती. १४ ऑगस्टिी हकीगत. “त्याच्या 
चशपायातंफे पगारािी मागिी करायला आलेले मध्यस्थ ‘पगार हवाि’ म्हिून हटून बसले. 
महादजीजवळिा सवय पैसा तर संपलेला. आपल्या बायकािें दागदाचगने त्याने त्या मध्यस्थासंमोर ठेवले, चन 
तो म्हिाला, ‘माझ्याजवळ असलेली सारी जायदाद एवढीि.’ त्यावर रािाखान उद गारला, ‘या सगळ्यािी 
ककमत चकतीशी येिार!” [अखबरात एसजे हस्तचलचखत, ८३] 
 

पि लक्ष्मीिी कृपादृष्टी कशद्याकडे हळू हळू वळू लागली. “त्याच्या सरदारानंी वैयस्क्तक 
जाचमनकीवर तेरा लाख रुपये कजय उभे केले.” रािाखान व इतर सरदारानंी आपल्यापाशी असलेले सगळे 
सोने व िादंी त्याच्या पायापाशी ठेवली. ही सवय चवतळवनू त्यािी नािी पाडण्यासाठी वृदंावनाला 
पाठचवण्यात आली होती. [ऑगस्ट, १७८७, अिबरात, एसजे हस्तचलचखत ८३, ८६] तसेि महादजीच्या 
उजै्जन येथील राजवाड्यात िादंीिे एक तबक होते. ते चवतळवनू त्यापासून सात लाख रुपये तयार 
करण्यात आले. [एमडी : भाग २; लेखाकं : १५४; त्या आधी ऑक्टोबर मचहन्यात उजै्जनहून रकम आली 
होती. अिबरात २४३] अलवारच्या राजाने सात लाख रुपये चदले, [ऑगस्ट, १७८७] एक लाख त्याने 
स्वतः व स्थाचनक सावकारामंाफय त सहा लाख जमा झाले. [अखबरात, ११६] गोहदवरील मोचहमा िालू 
असताना त्याने अचहल्याबाई होळकरकडून बराि पैसा कजाऊ घेतला होता. त्यामुळे नवीन मोठी रकम 
कजाऊ मागायला त्यािे मन घेईना. आपल्या वैयस्क्तक पतीिा उपयोग करून, महादजीला पाि लाख 
रुपये कजाऊ देण्याबाबत नाना फडिचवसाने पुण्यातील सावकारािें मन वळचवले. परंतु पेशव्यांच्या 
खचजन्यातून आिखी पाि लाखािें साहाय्य माचगतले होते. ती मागिी मात्र नानाने फेटाळून लावली. 
दैवगती अशी की, कजय म्हिून उभारलेले पािलाख रुपयेही महादजीला ऑक्टोबर अखेरपयंत चमळाले 
नव्हते. [एचपी. क्रमाकं, ५०९ ] 
 

माळव्यात खूपि अव्यवस्था व गोंधळ होता. कडक उपाय योजून महादजीने सगळे ठाकठीक केले. 
त्यािा पचरिाम असा झाला की जानेवारी, १७८८ मध्ये प्रत्यक्षात त्यािे महसुली उत्पन्न बारालाख ककवा 
त्याहूनही अचधक येऊ लागले. [पीआरसी खंड १, क्रमाकं : १९६, २०१] दख्खनमधून येिार असलेली 
कजािी रकम त्याला त्याच्या जाबंगाव येथील मािसामाफय त नंतरच्या मािय मचहन्यात चमळाली. [एचपी : 
क्रमाकं ५१६] 
 

अशा प्रकारे महादजीला आर्मथक अडििीतून यथाकाल बरािसा चदलासा चमळाला. त्यामुळे 
त्याच्या सैन्यातही म्हिण्यासारखी वाढ झाली. सुरवातीला मात्र, दातावर मारायला तनसडी नाही आचि 
गनीम िौफेर कहर करून राचहलेला, अशा अवस्थेत त्याला वडे लागायिेि बाकी होते. त्याच्या प्रबळ 
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शत्रूंत सवांत धोकादायक म्हिजे इस्माइल बेग हमदानी व गुलाम कादरखान [झचबताखानिा मुलगा]. 
दोघाजंवळही मोठ्ा व प्रबळ सेना होत्या. इस्माइल बेग हा जुन्या मुगल सेनेिा प्रमुख होता तर गौसगड व 
रोचहलखंडातून आलेल्या रोचहल्याचं्या सैन्यािे नेतृत्व गुलामकादरकडे होते. त्यािा चतसरा शत्र ू
नजफकूलीखान. रेवाडी–नारनौळ–कनोड भागातं स्वतःसाठी सवतासुभा चनमाि करण्यािी त्यािी 
धडपड िालू होती, तीही मािेडी राजाच्या पैशाच्या पाठबळावर. पि नजफकूली हा ऐषारामी व चवलासात 
दंग असल्याने त्याच्यापासून असिारा धोका नगण्यि होता. जोधपूरिा प्रमुख सेनानी भीमराज यािा भकम 
पाकठबा असल्याने जयपूरिा राजा ताठ होता. जयपूरिा हा राजा, हीि कशद्यािी मोठी डोकेदुखी होती. 
अथात तीही पचहल्यासारखी तीव्र राचहलेली नव्हती. त्यािे महत्त्व कमी झाल्याने तो आपोआप गप्प झाला 
होता. खंडिीबाबत मराठे जर त्रास देिार नसतील तर त्यानंा त्रास द्यावा, असे त्यालाही वाटत नव्हते. 
त्याच्या हालिालीतील उदे्दश म्हिजे वचडलोपार्मजत राज्यािे नुकसान होऊ द्यावयािे नाही व आपला 
माडंचलक मािेडीिा रावराजा याने अन्यायाने जो मुलूख बळकावला आहे तो परत घ्यायिा. मात्र त्यासाठी 
आपल्या सीमा सोडून बाहेर जाऊन हल्ला करावा, असे त्याला वाटत नव्हते. महादजीने लालसोटहून 
माघार घेतली त्याबद्दल त्याने गैर उद गार काढले नव्हते. (कछवा राजाला त्यामुळे उलट हायसेि वाटले 
होते.) पेशव्याशंी त्यािा दावा नव्हता, उलट छत्रपती चशवाजी आचि पचहला चमझा राजा जयकसग याचं्या 
वळेेपासून तो मराठ्ानंा आपल्यातलेि मानीत असे. कशद्याच्या मोचहमा थाबंवता येतील असे काही कराव े
म्हिून त्याने पेशव्यानंा चवनंती केली होती. (अिबरात एसजे हस्तचलचखत ५१, इरत : भाग ३; २१] 
 
३. कशदे आणि इस्माइल बेग तंटा : पणहला टप्पा : मराठ्ानंा उत्तरेतून हुसकययात येते. 
 

महादजीच्या अचधकाराला ग्रहि लागल्यावर त्यािा दरारा कमी झाला. त्या काळात महादजीला 
जो चनिायक लढा लढावा लागला त्यािी हकीगत अशी : मराठा सैन्याने लालसोटहून माघार घेतली, त्या 
वळेी त्यािंा पाठलाग करून जयपूर राजाने त्यानंा िंबळपलीकडे हाकलून द्यायला हव ेहोते. त्या ऐवजी 
आपल्या राज्याच्या ईशान्येकडील सीमेवर िालून जाऊन नरूका राव याच्या ताब्यातील चकल्ले परत 
घेण्यावर त्याने आपले लक्ष कें चद्रत केले. जयपूरराजाच्या या कृत्याने इस्माइल बेग व अन्य मुगल सरदार 
त्याच्यावर नाराज झाले. मीरबक्षी असताना चमझा नजफखानने अफाट मुलूख चमळवनू ठेवला होता; 
त्यातला जमेल चततका लुबाडून आपल्या जहाचगऱ्या वाढवायच्या हा त्यािंा स्वाथी हेतू होता. चशवाय त्यानंी 
साहाय्य चदले म्हिून जयपूर राजा त्यानंा जी रकम देिार होता तीही त्याच्याजवळ नव्हती. तंुगाच्या 
लढाईनंतर त्याच्या बाजूला जे तेलंगी आले होते त्यािंा तोफखाना जयपूर राजाला हवा होता. त्यासाठी 
त्याने जी धडपड केली त्यातूनि तंटा उद्भवला. [इरत : भाग ३, २१; अखबरात ५८, ६३] 
 

जयपूरराजाकडे राचहल्यास नशीब उिकटण्यािा सभंव नाही म्हिनू इस्माइल बेग, मचलक मुहमद 
खान व अन्य मुगल सरदार त्या राजाच्या लष्ट्करातून बाहेर पडून आग्ऱ्याकडे चनघून गेले. त्याचं्या जाण्याने 
राजपुताचं्या डोक्यावरील बोजा कमी झाला व त्यानंी सुटकेिा चनश्वास टाकला. इस्माइल बेग वगैरेंकडे 
मुगल घोडदळ होते. त्याचशवाय चशपायाचं्या तीन पलटिी व साठ तोफा होत्या. त्यापंैकी काही तोफा 
िागंल्याि मोठ्ा होत्या. त्याचं्यापुढे उभे रहायला योग्य असा महादजीकडील सेनाचधकारी म्हिजे रायाजी 
पाटील एवढाि. त्याच्या हाताखाली भीमथडी तट्टावर बसिारे िपळ स्वार होते, पि तोफा नव्हत्या आचि 
प्रचशचक्षत बंदुकधारीही नव्हते. चदग् येथे आपल्या सैन्याला िाळिी लावनू महादजीने ज्यानंा हाकलून चदले 
होते त्यातं तेलंगी व कहदुस्थानी चशपाई होते. फक्त द बॉन्य व लेस्तेनो याचं्या हाताखालील िार पलटिी 
होत्या. तसेि आपल्या सवय प्रिंड तोफा त्याने माळव्यात पाठवनू चदल्या होत्या; त्यापंकैी फक्त िार व 
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दुसऱ्या काही छोट्याशा तोफा ठेवनू घेतल्या होत्या. पाचनपतिा धडा तो चवसरू शकत नव्हता. गचनमी 
काव्यािा उपयोग करावयािा तर अवजड व हलवायला कचठि असा तोफखाना साभंाळीत बसून िालिार 
नव्हते. छोट्याशा िपळ तट्टावर बसून हल्ले िढचविारे भालाइत हेि त्याच्या सैन्यािे प्रमुख अंग होते. 
[अखबरात् ८८; एचपी : क्रमाकं ५०४] 
 

आपला तोफखाना व बंदुकाचं्या साहाय्याने इस्माइल बेगने रायाजी पाटलाला तेव्हाि पळवनू 
लावले. (११-१५ सप्टेंबर) व तो स्वतः आग्र्यानजीक आला. लखबादादा लाड हा आग्ऱ्याच्या चकल्ल्यािा 
मुख्य चकल्लेदार होता. “चकल्ल्यािे रखवालीस एक पलटि फराचससािें कदीम होते, ते व चकल्लेदार आपले 
जचमयतीचनशी इस्माइल यािे मुकाबल्यास आले. चपछाडीस रायाजी पाटील होते. िहूकडून घेरून जखड 
बसचवली. इस्माइल बेग िालून गेला असता तीन वळेा लढाई करून माघारी चफरवला. चकल्ल्यािे 
रखवालीस इकडील पलटि मुसा लुस्तुनो फरासीस यािे होते. तो कदीम देशी होता. ते समयी िाकर 
ठेवनू वाढचवला असता चफतुरास चमळोन समयास इस्माइल बेगला चमळून आपल्या फौजेवर छऱ्यािे गोळे 
मारले व इस्माइल बेगला शहरात घेतला. शहरातले मोगलही त्याला सामील झाले.” (एचपी पत्र ५०४) 
 

आपल्या सैन्यातल्या चशपायानंा पगार न चमळाल्यास ते काय करतील या बाबतिे धोके लेस्तेनोने 
महादजीला वरिेवर साचंगतले होते. महादजीने फक्त फसवी आश्वासने चदली होती. आग्ऱ्यािा चकल्ला 
इस्माइल बेगच्या हातात चवनासायास पडला. पराभतू झालेला रायाजी मराठ्ािंा चमत्र म्हिचविाऱ्या 
भरतपूरच्या राजाकडे गेला. लखबादादािा संबधं चकल्ल्याशी तुटला होता तरी दुसऱ्या चदवशी तो पनु्हा 
चकल्ल्यात जाऊ शकला. लेस्तेनो इस्माइल बेगला चमळाला. पगाराच्या पैशाऐवजी त्याला आग्ऱ्याच्या उत्तर 
बाजूकडील काही मुलूख जहाचगरीदाखल देण्यात आला. आग्रा चकल्ल्यातील मराठा चशबंदीनी मात्र, 
कतृयत्ववान व धाडशी लखबादादासारख्या चकल्लेदाराच्या नेतृत्वाखाली नऊ मचहनेपयंत चकल्ला लढवला. 
जून १७८८ त लखबादादाच्या धन्याने आपला दरारा पुन्हा चनमाि केला. [इस्माइल बेग आग्राशहर घेतो : एचपी, 
क्रमाकं ५०४; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १७७, १७८; डीवाय : भाग १, लेखाकं २८६; इब्रत : भाग ३, २२; त्याने बळजबरीने केलेली वसुली, 
गुलामअली, खंड २, २५८.] 
 

आग्रा शहरािा पाडाव हा महादजीला अवमाचनत करिारा जबरदस्त धका होता. तर त्याच्या 
शत्रूंना, त्यािंी मान उंिाविारा चवजय होता. जाट व मराठा सते्तखाली आग्ऱ्याला फार महत्त्व आले होते, 
एक संपन्न व समृद्ध शहर म्हिून मुसलमानी साम्राज्यात त्यािे नाव मोठ्ा गौरवाने घेतले जाई. धनाढ्य 
सरदार दरकदारानंा सुरचक्षत व चबनधोकपिे राहण्यासारखे चठकाि अशी चदल्लीपेक्षाही आग्ऱ्यािी ख्याती 
होती. इस्माइल बेगला पैशािी चवलक्षि चनकड असल्याने त्याने शहरातील मािसानंा धारेवर धरले. रु. ३५ 
हजार देऊन शहरवासीयानंी आपली सुटका करून घेतली तरीही नौबत राय (महादजीिा चदवािजी) व 
नारायिदास (अफ्राचसयाबिा चदवािजी) याचं्या घरावंर छापे घालून खित्या लावनू सोनेिादंी व रोकड 
चमळून तीन लाखािंा ऐवज काढण्यात आला. इस्माइलच्या दचरद्री चशपायािंा या रकमेतून पगार करण्यात 
आला; त्याचशवाय नवीन चशपायािंी भरती झाल्याने ही संख्या वीस हजाराहूंनही जास्त झाली. [डीवाय : 
भाग १, लेखाकं २८६] 
 

आग्ऱ्याच्या िकमकीनंतर दोन्ही बाजू जवळजवळ दीड मचहना थंड होत्या. द बॉन्यच्या पलटिी 
धरून महादजीिे सैन्य पधंराहजाराहूंनही कमी होते. घोडदळसुद्धा फारसे िागंले नव्हते. सगळी छोटी 
छोटी भीमथडी तटे्ट. द बॉन्यिे संगीनधारी हजारापेक्षाही कमी; कोित्याही चठकािाहून मदत येण्यािी 
शक्यता चदसत नव्हती; शत्रूंनी िौफेर उठाव केल्याने महादजी गोंधळून गेला होता. 
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ऑक्टोबर अखेर महादजीला उठाव करावाि लागला. दुसरी आघाडी उघडून शत्रूिा एके 
चठकाििा जोर कमी करावा म्हिून त्याने आपल्या सैन्यातील अचधकारी अंबाजी इंगळे (घोडदळ व पायदळ 
चमळून ८,०००) याला जयपूर राज्यात छापे घालायला पाठवनू चदले. पूवी मराठ्ाकंडे असलेले अजमेर, 
जोधपूर राजाने २७ ऑगस्टला घेतले होते. ते परत घेण्यािा प्रयत्नही अंबाजीने केला. दोन्ही मोचहमातं 
त्याला अपयश आले. शवेटी एका अनपेचक्षत हल्ल्यात अत्यंत दारुि असा पराभव पत्करून आपल्या 
जवळिे सवय सामानसुमान टाकून, अंबाजीला महादजीकडे अल्वार येथे पळून जाव ेलागले. [इरत : भाग 
३, ५३; अिबरात : २०४–२३७] 
 

दरम्यान गुलाम कादर मोठ्ा मस्तवाल मगु्ररीने चदल्लीवर िालून गेला होता. (१६ ऑक्टोबर,) 
बादशहा काकुळतीला आला व त्याने कशद्याकडे मदत माचगतली. 
 

म्हिून चद. २८ ला अल्वार सोडून महादजी रेवाडी आचि पतौडी या दरम्यान येऊन थाबंला. (४ 
नोव्हेंबर) या चठकािी त्याला मचहनाभर मुकाम करावा लागला. त्याच्या शत्रनेू चदल्लीवर आपला पूिय विक 
बसवला व त्याने म्हिजे महादजीने चदल्ली दरबारात पाऊल टाकू नये असा बादशहाला हुकूम काढायला 
लावला. (१५ नोव्हेंबर) कशद्याला काहीि करता येत नव्हते. कुमक येण्यािी वाट पाहिे एवढेि त्याच्या 
हातात होते. राजपुत्र जवान बख्त (जहादंर शहा) हा शहा अलमिा थोरला मुलगा. वारािसी येथील 
इंग्रजािंा आश्रय सोडून तो चनघाला तो आपली वचडलार्मजत जायदाद परत चमळवावी व आपला गताचधकार 
पुन्हा प्राप्त करून घ्यावा याि उदे्दशाने. वारािसीहून तो चनघाला तो १ नोव्हेंबरला (फरुकाबाद, जेलसर 
मागे) मथुरेला आला. इस्माइल बेगच्या मदतीने प्रिंड घिाघाती हल्ला करता आला तर पहावा म्हिनू तो 
आग्ऱ्यास आला होता. इस्माइलने त्याबाबत चबलकूल उत्साह दाखचवला नाही; तेव्हा चनराश मनःस्स्थतीत 
८ चडसेंबरला तो चदल्लीत आला. जवान बख्त इस्माइल बेगशी बोलिी करण्यात गंुतला असताना 
आग्ऱ्याच्या चकल्ल्यावर हल्ला करून तो घेता आला तर पहावा असे महादजीला वाटले होते. तसे न करावे, 
तर गनीम चतन्ही बाजंूनी िेपील व आपल्याला िबंळेपलीकडे हाकलून देईल, ही भीती होती. म्हिनू त्याने 
चडसेंबरच्या सुरवातीसि रेवाडी सोडली [डीवाय : भाग १, लेखाकं २३५ यातील माचहतीनुसार चदल्लीच्या वाटेवर आग्ऱ्यापासून १२ 
कोसावंर असलेल्या कौलचझल या गावी महादजी चद. १५ चडसेंबरला होता. अशासारखे साधारि नामसादृश्य असलेले असे कोनरायज हे एकि 
चठकाि कहदुस्थानच्या नकाशात आढळून आले. हे कोनरायज चदग व कंुभेरच्या मधे असून त्याच्या शजेारी दलदल आहे. मोचहमेबाबतिी माचहती 

इब्रत : भाग ३, ७०–७२.] व तो चशकंदरा (आग्रा) येथे झाला. इस्माइल बेग त्याचठकािी तळ टाकून होता. 
शत्रुसैन्याच्या तुलनेत मराठा सैन्य फारि थोडे होते. नुकत्याि स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवाने त्यानंा 
एक प्रकारिे नैराश्य आले होते. त्याचं्याजवळ प्रिंड तोफखानाही नव्हता. पि कशद्याने शवेटिा चनकरािा 
प्रयत्न करावयािे ठरवले. आपल्या सैन्याला मान ताठ ठेवण्यािे आवाहन करून त्याने त्याचं्या 
स्वाचभमानाला फंुकर घातली. दहा हजार स्वाराचंनशी त्याने रािाखानला पुढे पाठवनू चदले. भरपूर स्वार व 
पायदळ बरोबर घेऊन इस्माइल बेग ताबडतोब बाहेर पडला. त्याच्याकडे तेहतीस तोफा होत्या. (१६ 
चडसेंबर) चजवािी बाजी लावनू लढायिे अशा आिाभाका घेऊन मराठा स्वार हमदानीच्या सेनेवर पुनःपुन्हा 
तुटून पडले; हमदानीिे थोडेफार नुकसान झाले. इस्माइल बेगने आपले सैन्य जवळ जवळ आिून एक 
भली भकम फळी तयार केली व शत्रुसैन्याच्या कें द्रस्थानी हल्ला िढवनू तोफगोळ्यािंा वषाव करीत त्याने जे 
समोर सापडेल ते हस्तगत करायिा सपाटा लावला. अतोनात हानी सहन करून मराठ्ानंा शवेटी माघार 
घ्यावी लागली. द बॉन्य कडील तज्ज्ञ चशपायानंी महादजीभोवताली एक संरक्षिात्मक कडे तयार केले व 
या कड्याभोवती तोफा ठेवनू त्यािंा भचडमार करीत त्यानंी महादजीला रिमदैानातून सुखरूपपिे बाजूला 
नेले. चकल्ल्याला वढेा घालून बसलेले इस्माइलिे चशपाई महादजीचवरुद्ध लढायला गेले, ही घटना लखबा 
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दादाच्या पर्थयावर पडली; या पचरस्स्थतीिा फायदा घेऊन त्याने बरािसा दािागोटा बाहेरून आिवनू 
चकल्ल्यात साठवनू ठेवला. 
 

चसकंदरच्या लढाईतून पळालेले चशपाई माघार घेत घेत धोलपूरपयंत आले. कशद्याने त्यानंा एकत्र 
आिले. त्याचं्या मागोमाग इस्माइल बेग अगदी नजीक येऊन ठाकला; त्यामुळे त्याि मचहन्याच्या चद. २० 
रोजी लढाईिी दुसरी फेरी करावी लागली. मराठ्ानंी कौतुकास्पद पराक्रम केला; पि स्वतः पुढे होऊन 
इस्माइल बेग वारंवार हल्ले िढवीत राचहल्याने हा प्रचतकार चवफल ठरला. त्याति एक संदूक, दारूिे 
कोठार उडाले. त्यामुळे नंतर प्रचतकार थाबंवनू या चशलेदारानंी माघार घेतली व आपली तटे्ट िंबळेच्या 
पाण्यात घुसवनू नदीपार होऊन ते कशद्याच्या राज्यात आले. मराठ्ािंी छाविी व सवय िीजवस्त लुटण्यात 
आली. धोलपूर चकल्ल्यानजीक असलेल्या त्याचं्या एका ठाण्याला इस्माइलच्या सैन्यातील एका तुकडीने 
वढेा घातला; व स्वतः इस्माइल आग्रा चकल्ल्यासमोर टाकलेल्या आपल्या छाविीत चनघून गेला. 
ग्वाल्हेरच्या उत्तरेस २८ मलैावंर िंबळा आचि कुमाडी नदीच्या पलीकडे कशद्याने माघार घेतली. 
 

या माघारीनंतर मराठा सते्तिा कहदुस्थानातील उरलासुरला ठसाही साफ पसुला गेला. िंबळेच्या 
उत्तरेस महादजीला रिचजतकसग जाटाचशवाय नाव घेण्यासारखा चमत्र उरला नाही; दोन ककवा तीनि ठािी 
राचहली, तीही शत्रनेू वढेलेली. 
 

एका संकटामागोमाग दुसरे संकट दत्त म्हिनू उभे राचहले. चद. २४ चडसेंबरला अजमेरिा चकल्ला 
चवजयकसगाच्या हवाली करण्यात आला. [अजमेर गमावले : अजमेर चकल्ल्यािा ताबा चमझा रहीम बगे याच्या भावाकडे होता. 
शरेखान जमादार चकल्ला लढवीत होता, पि त्यािे कुटंुबातील सगळे चकल्ल्याखाली शहरात राहत होते. जवळजवळ शस्त्र न उिलताि 
जोधपूरराजाने २७ ऑगस्टला शहरावर ताबा चमळचवला, “महादजीच्या सुभेदाराने एक ताससुद्धा गोळीबार केला नाही.’ शरेखानिी बायकामुले 
राहत होती त्या घरावर जेत्यानंी टेहळिी सुरू केली, तेव्हा शरेखानच्या बायकानंी अरचू्या भयाने चवषप्राशन केले. [सात : भाग १, १२०; अख. 
एसजे हस्तचलचखत, १८८, १९४; एमडी : भाग २, क्रमाकं, १५४] अंबाजी इगंळे व चजवाजी बक्षी यानंी अजमेर शहराबाहेर रोडाखवासशी काही काळ 
दोन हात केले; पि ऑक्टोबरमध्ये राजपुतानंी त्यानंा शहराबाहेर हाकलून चदले [इब्रत : भाग ३, ५३; अि. २२५, २३१–२४१]. चद. २४ ला 
चकल्ल्यािा पाडाव झाला; “चकल्लेदार व त्यािी पत्नी मरून गेली. चकल्ला मचहनाभरि काय, पंधरा चदवससुद्धा लढवला गेला नाही” [एमडी : भाग 

२, क्रमाकं १५४; पीआरसी : खंड १, १९२]] मराठ्ानंी थोडासुद्धा प्रचतकार केला नव्हता. नजफकूलीने गोकुळगड 
हस्तगत केला, गुलामकादरने खुजीिा चकल्ला घेऊन मंुडसान व अचलगढ चकल्ल्यानंा वढेा घातला; तर 
अनूपगीर गोसाव्याने चफरोदाबाद कजकले. 
 
४. मोणहमेचा दुसरा टप्पा : मराठ्ाचंा गणनमीकावा तरीही इस्माइल बेगची सरशी 
 

माघार घेतल्यापासून सात चदवसाचं्या आत महादजीने आपल्या सवय मािसानंा एकत्र आिले व 
अगदी नवी पि पचरिामकारक अशी योजना तयार केली. ग्वाल्हेरच्या मुलुखातील शक्य तेवढे सगळे सैन्य 
त्याने एकत्र केले व आपल्या मुलुखातील करोली, नरवाड व अन्य चठकाििे जे सरंजामदार बंड करून 
उठले होते त्यािंा समािार घेण्यािे काम त्या सैन्यावर सोपवले. या उपाययोजनेिे फचलत फेरुवारी 
मचहन्यात चदसू लागले. करोलीच्या राण्याला समझोता करावाि लागला; ग्वाल्हेर मुलुखातले बंडखोर 
सरंजामदार िेपून टाकण्यात आले. उदयपुरातील सोद्यानंी माळव्याच्या सरहद्दीवर पुंडाई िालवली होती; 
पि बऱ्हािपूरहून आलेल्या मराठ्ानंी त्यािंा बीमोड केला. चभलसाच्या तुरंुगातून राघोगडच्या राजािा 
मुलगा चनसटून गेला होता, त्यानेही सगळीकडे धुमाकूळ घालावयास सुरवात केली होती. रािाखानाने 
चखिी राज्य पुन्हा कजकले होते. पि व्यवहारिातुयय व धूतयपिा दाखवनू महादजीने रािाशी मतै्री केली. 
त्यािे स्वातंत्र्य व मुलूख त्याला परत चदला; मात्र त्या बदल्यात रािाने महादजीला खंडिी द्यायिी होती. 
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[महादजी. जाने.–मािय १७८८; एमडी : भाग २, लेखाकं १६१; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : १९४–२०६; इब्रत : भाग ३, चलचहतो, “ग्वाल्हेरला 
जाण्यासाठी महादजीने िबंळ ओलाडंली त्यावेळी त्या मुलुखातले सगळे वातावरिि त्याला चवस्कचळत झालेले आढळून आले. नरवाड, दचतया, 
करोली, कोटा आचि उदेपूर येथील राजे मुलुख बळकावनू बसले होते. रािा छत्रकसगािे (गोहदिा प्रमुख बंचदवान) नातलग प्रत्येक गल्लीबोळातून 
उपटले आचि त्यानंी मराठ्ानंा त्रास द्यायला सुरवात केली. कशद्याने झटकन पचरस्स्थतीिा अंदाज घेतला व ५ हजार चशपायासंह रािाखानला 
नरवाड राजावर िाल करून जायला साचंगतले; थोड्याफार धुमश्चक्रीनंतर नरवाडिा राजा आपल्या चकल्ल्यात जाऊन लपून बसला. पि आतील 
दािागोटा कमी पडल्याने शरि आला. दंडादाखल जरूर ती रकम देऊन व घेतलेले महाल परत करून त्याने रािाखानला परतवनू लावले. अप्पा 
खंडेरावने ग्वाल्हेर प्रातंातील बंडखोरानंा वठिीवर आिले. त्याच्याि हुकुमाने रािा छत्रकसगाला चवषप्रयोग करून मारण्यात आले व त्यािा जड 
देह ग्वाल्हेर चकल्ल्याबाहेर आिून जाळण्यात आला. महादजीने राघोगडच्या राजाला बंचदवासातून मुक्त केले व त्याला राघोगडवर पाठवनू चदले. 
त्याबदल्यात महादजीशी एकचनष्ठ राहण्यास व पढेु चनयचमत खंडिी देण्यास त्यािी तयारी होती. बऱ्याि मोठ्ा फौजेच्या साहाय्याने अंबाजीने 
उजै्जन प्रातंातील व मेवाड सरहद्दीपयंतिे बंडखोरानंा नेस्तनाबूद करण्यात यश चमळचवले. (२३ फेरुवारी) करोलीच्या राजाला अद्दल घडचवण्याच्या 
हेतूने महादजी स्वतः बाहेर पडला. त्याने करोली राजधानीस वेढा घातला; शवेटी बापू चव्लच्या मध्यस्थीने, करोली राजाने सलोखा करायिे 

कबूल करून, खंडिी व घेतलेला मुलूख महादजीला परत चदल्यावर महादजीने वेढा उठचवला.] माियच्या मध्यापयंत महादजीिी 
पचरस्स्थती इतकी सुधारली की िंबळेच्या उत्तरेस हल्ला करायिा म्हटले, तर ते अशक्य नव्हते. 
 

सतत चमत्रत्व ठेवनू एकचनष्ठ रहािारा कशद्यािा खास चमत्र म्हिजे जाट राजा रिचजतकसग. त्यािे 
वाडवचडलार्मजत असे सवय चकल्ले महादजीने त्याला परत चदले होते व ‘तुला सूरजमलच्या अमदानीतले वैभव 
पुन्हा चमळवनू देईन’ असे आश्वासनही चदले होते. स्वत्व राखण्याच्या मानवी स्वभावाला धरून रावराजा 
मािेडीकराप्रमािे कशद्याला धरून होता. [मािेडी (अलवार)च्या रावराजाने कशद्याला अशी चवनविी केली : “तुम्ही जर मला मदत 
कराल, तर जयपूरिा नाश मुळीि अवघड नाही. पि याउलट जर काही करिार असाल, तर मला तसे स्पष्टपिे सागंून टाका, म्हिजे मी फक्त 
जमीनदारि असल्याने जयपूर राजाशी समझोता करून मोकळा होईन” तसेि, “महाराजा (कशदे)शी हातचमळविी करून इतर सवांस मी शत्र ू

केलेि आहे. तो जर दुसऱ्या पक्षास गेला तर माझे राज्य सपंलेि.” (अख. एसजे. हस्तचलचखत, ९२, १९६)] चमझा नजफखानाने एकवार 
जाटािंा सवय प्रदेश कजकला होता. तसा तो सवय पुन्हा कजकून घ्यावयािा व बदनकसगच्या अमदानीत होती, 
तशी छोट्या जमीनदारी अवस्थेप्रत जाट सत्ता आिायिी, अशी इस्माइल बेगने अगदी शपथि घेतली होती. 
कशद्याने माघार घेतल्यानंतरच्या दोन मचहन्याचं्या कालावधीत रिचजतकसगाने आपल्या जमातीतील शरू 
वीरािंी भरती करून आपल्या सैन्यात िागंली वाढ केली. इस्माइल बेगच्या सैन्यातील पगारी चशपायािंी 
पैशाअभावी कुतरओढ होत होती. ते वैतागले होते. शहा चनजामउद्दीनच्या मदतीने त्याने या चशपायानंा 
आपल्याकडे बोलावनू घेतले. मचलक मुहमद खान हा पूवी कशद्याकडे होता. कशद्यािा चवश्वासघात करून तो 
बेगच्या बाजूला आला होता. अशा या मचलकच्या जहाचगरीतील कोइल व जेलसर हे गुलाम कादरने 
बळकावले व त्यानंतर हा रोचहला सेनानी इस्माइल बेगला चमळाला. हे पहाताि िीड येऊन मचलक मुहमद 
खान बेगकडून चनघाला व रिचजतकसगाकडे आला. आपल्या समवते त्याने मचसए लेस्तेनो (त्याच्या दोन्ही 
पलटिीसह) व जहागंीरखान (एका पलटिीसमवते) यानंाही आिले. मात्र त्यानंा जास्त पगार द्यायिा ही 
अट होतीि. “इस्माइल बेग व गुलाम कादर यानंा सोडून चकती तरी स्वार व प्यादे प्रत्येक चदवशी जाटाचं्या 
लष्ट्करात भरती होऊ लागले. जाटािंा सगळा मुलूख व उत्तरेत मराठ्ानंी बळकावलेला प्रदेश हा सवय 
परत कजकून घ्यायिा व त्यानंतर त्यािी वाटिी कशी करायिी याबाबत एक करार करून वाटून 
घ्यावयाच्या प्रदेशाच्या सरहद्दी कशा असाव्यात यािी आखिीही आधीि करून ठेवली होती.” [इरत : भाग 
३; १०६] 
 

राजपूत बंडखोर व माळव्यातील स्थाचनक आक्रमक यािंा बंदोबस्त झाल्याने त्यािंी गडबड 
थाबंली. कशद्याच्या जाबंगाव येथील मािसाने नव्याने उभारलेल्या ताज्या दमाच्या सैचनकाचं्या तुकड्या 
त्याच्याकडे यायला चनघाल्या होत्या व लवकरि चतथे येऊन दाखल होिार होत्या. [पेशव्यानंी आश्वासन 
चदल्यानुसार एकही नवी तुकडी आली नव्हती.] कशदे, सवय किकिीतून नुकताि सुटकेिा श्वास टाकीत 
होता. अशा वळेी जाटराजाने त्याच्याकडे लष्ट्करी साहाय्य माचगतले. त्यानुसार त्याला जाऊन 
चमळण्यासाठी महादजीने १६ मािय १७८८ रोजी स्वारािंी एक सुसज्ज तुकडी व चशपायािंी एक पलटि आचि 
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काही थोड्या तोफा एवढा सरंजाम िंबळेपलीकडे पाठवनू चदला. [पीआरसी : खंड १, पत्र २०८] गुलाम 
कादर हा आपल्या सैन्यासह आग्ऱ्यानजीक जाऊन इस्माइल बेगला चमळाला. त्यामुळे महादजीिा शत्र ू
बळावला, त्यािी ताकद वाढली. इस्माइल बेग व गुलाम कादर या दोघािंी ध्येये व चविार परस्परानंा छेद 
देिारे असल्याने त्या दोघािें पटेनासे झाले. थोड्याि चदवसाचं्या अवधीत गुलाम कादर अंतवेदीत परत 
गेला (अंदाजे ३१ मािय), चफरोजाबादच्या चकल्ल्याला घातलेला वढेा बळकट करायिा होता, आग्रा येथे 
गुलाम कादरिा मुकाम फार नव्हता; त्यािवळेी मराठा सैन्यािी एक तुकडी िबंळा ओलाडूंन उत्तरेकडे 
आली. या तुकडीिी व गुलाम कादरिी तीन चदवस िकमक उडाली. (२५–२७ मािय) इस्माइल बगे 
दचक्षिेकडून िालून आला. खूप नुकसान सोसून मराठा तुकडीला माघार घ्यावी लागली. [डीसी : 
पीआरसी : खंड १ क्रमाकं २०८, २१०; इरत : भाग ३; १०७–१०८] ही आव्हानात्मक िाल, महादजीच्या 
दृष्टीने एक िाििी होती. त्यात अपयश आले ते ती तुकडी लहान असल्याने. चशवाय त्या तुकडीला येऊन 
चमळण्याइतकी तत्परता जाट राजाने दाखचवली नाही, व या एकाकी तुकडीला गाठून चतिा समािार 
घेण्यात इस्माइलने जराही वळे घालचवला नाही. 
 

चद. ४ एचप्रलला महादजीने रािाखानच्या हाताखाली पचहल्यापेक्षा मोठी पि अचधक िपळ अशी 
तुकडी पाठचवली. या तुकडीत दहाहजार स्वार व द बॉन्यच्या दोन बंदुकधारी पलटिी होत्या. मराठा सैन्य 
िाल करून येत आहे हे समजताि आग्रा चकल्ल्यासमोरील खंदकातून थोडे चशपाई ठेवनू, इस्माइल बेग 
दचक्षिेकडे िालून गेला. इस्माइलबेग येतो आहे हे समजताि लढाई न करताि मराठा तुकडी रूपवासहून 
धोलपूरला आली. बेगने प्रथम रूपवास येथे तळ टाकला व मग धोलपूरला जाऊन िंबळेच्या पाण्याला 
केव्हा उतार चमळतो यािी वाट पाहत बसला. रािाखान, रायाजी पाटील, चजवादादा व इतर मराठा 
सेनाचधकाऱ्यानंी एक आड मागय शोधून काढला व शत्रूला पत्ता न लागू देता िंबळा पार होऊन ते धोलपूरच्या 
पचश्चमेस काही मलैावंर येऊन दाखल झाले. वाटेत त्यानंा जाट सैन्य चमळाले. मग या संघचटत सैन्याने 
इस्माइल बेगच्या सैन्यािे चपछाडीवर हल्ला िढवनू आग्रा चकल्ल्याला वढेा देऊन बसलेल्या चशपायानंा 
तोंडात बोट घालायला लावले. ‘इस्माइल बेगिा वृद्ध बाप व उमराव गीर गोसावी आगचरयािे बंदोबस्तास 
होते’ त्यािंा धीर खिून त्यािंा पराभव झाला. ‘उमरावचगरािे पथक लुटून उमरावचगरास धरून नेऊन 
त्यािी सलतनत, हत्ती, घोडे सवय लुटून फस्त केले.’ [७ एचप्रल] चवजयी मराठे इछनेरास परत आले. 
[डीवाय–भाग १, लेखाकं : २८३, २८५, २९८ : सात. खंड १. १३२; एचपी : क्रमाकं ५१२, ५२० : 
इरतनाम्यात बराि गोंधळ केला आहे.] 
 

सगळेि उलटेपालटे झाल्यािे ऐकल्यावर इस्माइल बेग ताबडतोब आग्ऱ्यास आला. गुलाम 
कादरशी बोलिी पकी केली; अंतवेदीत असलेल्या सैन्यासह त्याला आपल्याकडे यायला साचंगतले 
‘परस्परे शपथ प्रमाि कुराि होऊन पगडीबदल भाऊपिा केला’ व एकत्र बसून भोजन केले. ठरल्याप्रमािे 
आग्रा चकल्ल्यास आपि वढेा घालीत आहोत अशी आवई उठवनू ते दोघेही भरतपूर कजकायला चनघाले. त्या 
दोघाचं्या एकचत्रत सैन्यात १२,००० स्वार, २५,००० पायदळ व शभंर तोफा होत्या. जाट व मराठा सैन्यही 
दोन्ही चमळून कमी नव्हते, पि सारखा मार खावा लागल्याने मराठा चशपायािंा धीर थोडाफार खिला होता 
तर जाटाकंडे अिकू मागयदशयन करिारा नेता नव्हता. चशवाय िागंले लढाऊ स्वार व योग्य अशा तोफािंाही 
त्याचं्याकडे अभाव होता. तेव्हा मुसलमान सैन्यापासून सुरचक्षत अतंरावर राहून त्याचं्या भोवताली गोलाकार 
राहायिे व त्याचं्याकडे जािारी रसद त्याचं्यापयंत पोहोिू द्यायिी नाही ही कामचगरी काही चदवस त्यानंी 
फार िागंल्याप्रकारे पार पाडली. तरी दोन्ही बाजंूिे सैन्य चद. १९ ला आमनेसामने आलेि. दुसऱ्या चदवशी 
अछनेराच्या दचक्षिेस िार मलैावंर चकरोली येथे तंुबळ युद्ध झाले. फार मोठ्ा प्रमािावर संहार झाला. 
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अंदाजे एक हजार चशपाई कामी आले. जाटाचं्या बारा तोफा गमावल्या. जाट व मराठे भरतपूरला माघारी 
आले व त्या चकल्ल्याला वढेा घालण्यासाठी चवजयी मुसलमान सेना चवजयाच्या आरोळ्या देत पढेु 
सरसावली. जाट राजाने मराठा सैचनकानंा धीर चदला व पुन्हा लढायला उदु्यक्त केले. शवेटी भरतपूरच्या 
ईशान्येस दोन मलैावंर जागीना येथे पुन्हा अखेरिी झुजं झाली. त्यातून चनिायक असे काहीही हाती लागले 
नाही. मात्र रािाखानाला गोळी लागून तो जखमी झाला. [पीआरसी : खंड १, क्रमाकं २१७; इब्रत : भाग ३, १०८–१०९; भाग 

१, लेखाकं : २८७.] इचतहासकार खैरउद्दीन मराठ्ाचं्या अपयशािे अगदी वगेळे कारि देतो. ते असे : 
‘जहागंीरखान आपल्या दोन तुकड्या व दहा तोफासंह रिचजतकसगच्या सैन्यात सामील झाला. जाट 
सैन्यासमवते मराठ्ाचं्या बाजूने बेगचवरुद्ध लढताना या इसमाने जातीवर जाऊन ऐनवळेी मराठ्ानंा दगा 
चदला. दारुगोळा न ठासताि इस्माइल बेगच्या सैन्यावर तो तोफा डागण्यािे नाटक करीत होता. 
अशाप्रकारे इस्माइलच्या सवय सेना इजा न होता राचहल्यावर जहाचंगरखान हा मराठा सैन्याच्या चपछाडीस 
गेला व त्याने मराठा आचि जाट सैन्यावर तोफा डागल्या. “शवेटी सायंकाळी रािाखानने माघार घेतली. 
चवजयी मुसलमानानंी शत्रूच्या बऱ्यािशा मालमते्तवर हात मारला; पि, त्या चदवशी हजारोंनी चशपाई कापले 
गेल्याने कुिाति लढण्यािे त्राि उरले नव्हते.” 
 
५. मोणहमेचा णतसरा टप्पा : इस्माइल बेग जाटाचंा धुव्वा उडवतो : मराठ्ाचें महत्त्व पुन्हा वाढते 
 

भरतपूरच्या चकल्ल्यावर हल्ला करिे हे शहािपिािे ठरिार नाही असे [इब्रत : भाग ३, १०९–११४; डीवाय : 

भाग १, लेखाकं २८८, २९७; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं २१९; गुलामअली : खंड ३, २६०; एमएल : ३३०–३३१.] वाटून इस्माइल बेग, 
गुलाम कादरबरोबर कंुभेरच्या चकल्ल्यावर हल्ला करायला चनघाला. चतथे पुरेशी चशबंदी नव्हती, अन्य 
संरक्षिव्यवस्थाही दुलय चक्षत होती. चशवाय चशबंदीला धीर देईल ककवा मागयदशयन करील असा चकल्लेदार 
नव्हता. त्यामुळे शत्रनेू दुपारभर केलेल्या तोफाचं्या भचडमाराने खिनू जाऊन चकल्लेदाराने त्याि रात्री चकल्ला 
खाली करून चदला. दुसऱ्या चदवशी (३ मे) इस्माइल बेग व गुलाम कादर या दोघा खानानंी चकल्ल्यात 
प्रवशे केला. चतथे असलेली सवय संपत्ती व िीजवस्त घेतली. राजा सूरजमल जाटापासून संग्रचहत करून 
ठेवलेल्या त्या साचहत्यात हजारो बंदुका, समशरेी, दारूगोळा आचि धान्यािा प्रिंड साठा होता. 
 

कंुभेर पडल्याने जाटानंा िागंलाि हबका बसलेला असिार, त्यातून ते डोके वर काढायच्या आत 
आपि चदगच्या चकल्ल्यावर हल्ला करावा असा इस्माइल बेगिा आग्रह असल्याने या दोघा सेनानींनी आपला 
मोिा चदगकडे वळचवला. मात्र कजकलेली सवय लूट त्यानंी कंुभेरच्या चकल्ल्याति ठेवली होती. रात्री 
इस्माइल बेगने एक हुकूम काढला व त्यानुसार, सैचनक चनशािासाठी ज्या काठ्ा वापरीत, त्या एकत्र 
जमचवण्यात आल्या. सवय काठ्ािंी चनशािे बाजूला काढण्यात येऊन त्या काठ्ाचं्या चशड्या तयार 
करण्यात आल्या. त्यानंतर ते चदगच्या पूवेस, दोन मलैावंर असलेल्या भाज या गावी आले. हमदानीिे; 
चकल्ल्यातील पचरस्स्थती कशी असेल याबाबत बाधंलेले अंदाज जराशा घाईगदीिेि होते; त्याने त्याि 
चदवशी दुपारीि चकल्ल्यावर िालून जायिा हुकूम केला. सवय चशपायानंा त्याने घोड्यावंरून खाली 
उतरायला साचंगतले व समशरे आचि ढाल हातात घेऊन तो स्वतः त्याचं्यासमवते चनघाला. चकल्ल्याच्या 
तटबंदीशी येऊन तो खाली जचमनीवर बसला. सावलीसाठी वर ना छत ना तंबू. तशाि अवस्थेत बसून 
राहून त्याने आपल्या चशपायानंा चशड्या लावनू तटावर िढून जायिा हुकूम केला. “त्यानंतर जे घडले ते 
प्रलयकाळािी आठवि करून देिारे होते. तटावरील चशपायानंा चशड्यावंरून िढून येिारे हमदानीिे 
चशपाई इतक्या जवळ होते की त्यानंी जो तोफगोळ्यािंा भचडमार केला त्याने शकेडो मुसलमान चशपाई ठार 
झाले. तोफगोळे पुन्हा परत चफरू लागले. इस्माइल बेगच्या अगदी डाव्या, उजव्या अंगास असिारापंैकी 
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िाळीसजि ठार झाले. त्याच्या खादं्यानजीक बसलेल्या एका चशपायािे मंुडके, धडावरून अलगद उडून 
लाबंवर जाऊन पडले. हल्ला करायला आलेले मुसलमान चशपाई तटबंदीच्या वरपयंत एकदाि येऊ शकले, 
त्यानंी तेथून आतील खंदकात उतरण्यािा प्रयत्न केला. पि तटबंदीवर गदी करून असलेल्या चशबंदीने 
त्याचं्यावर तोफगोळे टाकले, गोळ्या झाडल्या, बाि उडवले, स्फोटक गोळे (होका) फेकले, प्रिंड चशला 
चभरकाचवल्या, तेलात चभजवलेले पेटते पचलते टाकले, लाकडािे प्रिंड ओंडके, चवटा, दगड जे हाती आले 
ते बेधडक टाकले. शकेडोजि ठार झाले, हजारोंना जखमा झाल्या, उरलेले पळून गेले.” (अंदाजे १८ मे) 
 

शवेटी हा आततायी प्रयोग फुकट गेला असे चनचश्चत ठरल्यावर इस्माइल बेग अत्यंत चनराश 
मनःस्स्थतीत परत चफरला. वळे अनुकूल होती मराठे व जाट यानंा. ते दोघे चमळून मुसलमानाचं्या 
छाविीवर तुटून पडले व तेथील सवय मालमते्तिी त्यानंी मनसोक्त लूट केली. रािाखान व जाट यानंी 
पळपुट्या मुसलमानािंा फते्तपूरचसक्रीपयंत पाठलाग केला व त्यािंी रसद तोडण्यात त्यानंी यश चमळचवले. 
पचरिामी मुसलमानाचं्या छाविीत, ‘पािावर धारि बसली.’ आपल्या चवस्कचळत व हताश सैन्याला देता 
येईल तेवढा धीर देऊन, एका आठवड्यानंतर इस्माइल बेगने चतथला तळ उठवला व चतथून २५ मेला 
चनघून आपल्या साथीदारासंह आग्ऱ्याबाहेर बागडेरा बागेत त्याने आपला तळ टाकला. 
 

अशाप्रकारे चदगवर केलेल्या हल्ल्यातून या दोन खानावंर जो अनथय ओढवला त्यातून त्यानंी माघार 
घेतली. त्यानंतर महादजीने आपल्या ताकदवान स्वारािंी (दचक्षिेतून आलेल्या ताज्या दमाच्या 
चशलेदारामुंळे हे घोडदळ िागंलेि ताकदवान झाले होते) एक तुकडी अंतवेदीत पाठवनू चदली व गुलाम 
कादरने चतथे नुकताि जो मुलूख बळकावला होता चतथे लुटालूट करायला साचंगतली. [डीवाय : भाग १, लेिाकं 
२७८, २९५, २८५, ३००; एचपी : क्रमाकं ५१८, ५२०–५२२; पीआरसी : खंड १, क्रमाकं २२०, २२२; इब्रत : खंड ३, ११४–११७ (आधार नाही).] 
आपले सैन्य संख्येने कमी आहे, तोफखाना असावा चततका काययक्षम नाही, चशपायािंा आत्मचवश्वास खिला 
आहे हे माहीत असूनही महादजीने ही जी क्लृप्ती लढचवली त्यामुळे त्याला अपेचक्षत असे पचरिाम िटकन 
घडून आले. शत्रूच्या छाविीपासून सुरचक्षत अंतरावर चघरट्या घालीत राहून त्याच्या दचक्षिी स्वारानंी 
शत्रूिी छाविी वढेली व छाविीत बाहेरून जािारा बरािसा पुरवठा बंद पाडला; तर महाराष्ट्रातून 
नुकत्याि आलेल्या ताज्या दमाच्या पलटिींना त्याने अंतवेदीवर हल्ला करायला पाठवले; त्यामुळे 
अंतवेदीतील आपल्या जहाचगऱ्याचं्या रक्षिासाठी गुलाम कादरला चतथे याविे लागले. इस्माइल बेग एकटा 
पडेल व त्याला दडपून टाकिे आपल्याला अवघड जािार नाही, हा महादजीिा अंदाज. मराठ्ािंा एक 
वकील चलचहतो, “जाट राजा व कशदे या दोघाकंडील फौजा मात्र गुलाम कादरखान व इस्माइल बेग यािें 
फौजेिे आसपास आठदहा कोसािें अंतराने आहेत. चजकडे हे दोघेजि रंुख कचरतात, चतकडे फौज ठरत 
नाही. राजश्री पाटीलबावाकडील व रंचजतकसगाकडील फौज पळून जाते. याप्रमािे अवस्था आहे.” 
 

जाबंगाव येथे महादजीच्या साहाय्यकत्याने नव्या दमािे जे सैन्य उभारले होते त्यापंकैी देवजी 
गवळी याच्या हाताखाली असलेले ५००० स्वार मिीहून (धोलपूरच्या उत्तरेस नऊ मलै) चनघाले होते, व 
उटंगिपलीकडे उत्तरेकडे जाऊन ते रािाखानाच्या तुकडीला चमळिार होते. आग्रा चकल्ल्यािा वढेा अजून 
िालूि होता. त्याकडे न वळता हे स्वार मथुरा प्रदेशात चशरले. तेथील इस्माइल बगेिी ठािी हुसकावनू 
लावली व वृदंावनिा ताबा घेतला. वृदंावन येथे शत्रूिे सातश ेतगडे जवान व दोन तोफा होत्या. ही तुकडी 
अंतवेदीत पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना मराठ्ानंी त्यानंा यमुनातीरी गाठले. त्यातले िारश े ठार 
झाले; नदीतून पलीकडे जाण्याच्या प्रयत्नात काहींनी प्राि गमावले, दोन फेरी बोटी बुडाल्याने त्यातील 
काहींना जलसमाधी चमळाली. या तुकडीिे सवय साचहत्य (७०० बंदुका व २ तोफा) तसेि २५ घोडे हस्तगत 
करण्यात आले. 
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अशाप्रकारे चवजय चमळवनू देवजी वगेाने चनघाला व उत्तरेस सोळा मलैावंर असलेल्या चिरघाट येथे 
आला व तेथून अंतवेदीत गेला. चतथे त्याला शत्रूच्या मुलुखात गोंधळ घालायिा होता. कारि त्या 
मुलुखातूनि आग्ऱ्यासमोर तळ देऊन बसलेल्या इस्माइल बेग व गुलाम कादर या दोघाचं्या छावण्यानंा 
दािागोटा पुरचवला जात होता. तो, त्याचं्या छाविीपयंत पोहोिू न देिे हाही त्यातला एक उदे्दश होता. मोठ 
आचि महावन ही दोन ठािी रोचहल्याकंडे होती. या ठाण्यावंरील रोचहला अचधकाऱ्यानंा ठार मारण्यात आले 
व ती ठािी आचि सात तोफा मराठ्ानंी आपल्या ताब्यात घेतल्या. (४–१० जून) कोइलवर हल्ला करण्यात 
येऊन चतथे सहा तास लूटमार करण्यात आली. कशद्यािे हे नवीन लष्ट्करी डावपेि अगदी अिूक ठरले. 
इस्माइल बगे चवनवण्या करीत होता तरी त्या चझडकारून गुलाम कादरने आपले बरेिसे सैन्य आग्ऱ्याहून 
हलवले व अंतवेदीतील आपल्या जहाचगरीच्या रक्षिासाठी चतकडे पाठवनू चदले. यमुनेच्या पाण्याला जोर 
होता; नदीला आलेल्या प्रिडं पुरामुळे पलीकडील भागाशी संपकय  ठेवताना त्याला अडििी येऊ लागल्या. 
पोटात भीतीिा गोळा घेऊनि आपल्या उवयचरत सैन्यासह त्याने यमुना ओलाडंली (१५ जून). 
 

इस्माइल बेगिे सामानसुमान व िीजवस्त छाविीत ज्या चठकािी ठेवलेली होती त्या चठकािावर 
रात्रीच्या वळेी छापे घालून लुटालूट करण्यािा क्रम मराठ्ानंी काही चदवस िालू ठेवला होता. त्यात त्यानंा 
यशही येत होते. ते लूट उिलत व शत्रूशी दोन हात करायिा प्रसंग येण्यापूवीि पोबारा करीत. गुलाम 
कादर चनघून गेल्याने इस्माइल बेगला छाविीत मस्तीने रहाता येईना. त्याच्याकडे येिारा दािागोटा 
जवळजवळ पूियपिे थंडावला होता. त्याच्या चशपायािंी उपासमार होत होती, त्याचं्या अंगावर धड कपडाही 
नव्हता. शवेटी आपल्या अचधकाऱ्यासंमवते ते जाटाचं्या सैन्यात जाऊ लागले. रोजच्यारोज ही संख्या वाढू 
लागली. लेस्तेनो व बरेिसे मुगल आचि तेलंगी चशपाई चकत्येक आठवड्यापूंवीि शतू्रच्या गोटात जाऊन 
दाखल झाले होते. गुलाम कादर चनघून गेल्यावर दोनि चदवसानंी मराठ्ानंी हमदानीला याद राहील असा 
तडाखा चदला. (१७ जून) 
 
६. मोणहमेचा चौथा टप्पा : आग्रा येथे इस्माइल बेगचा संपूिद णनःपात, १७ जून, १७८८ 
 

या सपूंिय मोचहमेतील या चनिायक [डीवाय : भाग १, लेखाकं ३००, ३०३; एचपी : क्रमाकं ५२४–५२७; सात : भाग १, 

१३७; इब्रत : खंड ३, ११६–११९; पीआरसी खंड १, क्रमाकं २२३, गुलाम अली : खंड ३, २६४–२६७; एमएल : ३३१.] टप्प्याच्या वळेी 
सैन्यािी जलद व अिकू हालिाल आचि युद्धनेतृत्वातील सरसेनानीिे कौशल्य या दृष्टीने महादजीच्या 
कतृयत्वािा कळस गाठला गेला असे म्हटले पाचहजे. यावळेेपयंत जाट व मराठा यािें स्नेहसंबधं पके झाले 
होते. जाट सैचनक हा मूलतः शतेकरी, त्याच्याजवळ धैयय व सहनशीलता हे दोन मोठे गुि. पि लायक असा 
नेता न चमळाल्याने त्यािें हे सुप्तावस्थेत असलेले दोन गुि, मराठ्ाचं्या िोख मागयदशयनामुळे त्यानंा समजू 
शकले. तसेि, फ्रें िाचं्या नेतृत्वाखालील बंदुकधारी पलटिीच्या चधम्या हालिालीमुळे मराठ्ाचं्या िपळ 
घोडदळालाही आवश्यक तो संथपिा आला. या दोन गोष्टींमुळेि महादजीला संपूिय चवजय चमळू शकला. 
 

गुलाम कादरच्या सैन्यातील तुकड्या आग्रा येथून अंतवेदीत जाऊ लागल्याबरोबर रािाखानाने 
तातडीने जासूद पाठवनू अतंवेदीत असलेल्या देवजी गवळीला आपल्या मदतीला बोलावनू घेतले. देवजी 
गवळी ताबडतोब त्याच्याकडे आला. मग आपल्या सुसज्ज सैन्यासह रािाखान, इस्माइल बेगवर स्वारी 
करायला बाहेर पडला. महादजीनेही या चनिायक लढ्यासाठी सैन्यात आत्मचवश्वास आला पाचहजे हे 
समजून घेऊन त्याकचरता त्याने एक लाख तेरा हजार रुपये व शंभर घोडे पाठवनू चदले. लेस्तेनो व द बॉन्य 
याचं्या तुकड्यातं दहा तोफािंी भर घातली. रामरु हा तेलंग्याचं्या सैन्यािा मुख्य. त्याच्या हाताखाली िार 
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पलटिी व दहा तोफा होत्या; पि इस्माइल बेगच्या समवते त्याच्या कतृयत्वािे िीज होत नव्हते; 
त्याच्याकडून पैसाही चमळत नसे; म्हिून इस्माइलिा पक्ष सोडून त्याने रािाखानाकडे यायिे ठरचवले. 
सावकाराच्या नावािी साठ हजारािी हंुडी व लढाई सुरू होईल त्या चदवशी जहाचगरीदाखल काही मुलूख 
द्यावयािा असा करार होऊन तो रािाखानाकडे आला होता. 
 

१७ जूनिी भाग्यशाली सकाळ. फ्रें ि सेनानीच्या नेतृत्वाखालील सैन्य त्याने मधोमध उभे केले, 
तोफखाना त्याचं्यासमोर उभा केला. त्याच्या दोन्ही अगंानंा घोडदळाच्या दोन बचलष्ठ तुकड्या होत्या. 
घोडदळािी चतसरी तुकडी मधोमध असिाऱ्या पायदळाच्या चपछाडीस होती. योग्य वळे येताि वतुयळाकृती 
रिना करून शतू्रच्या चपछाडीवर तुटून पडायिे असे त्यानंा हुकूम होते. 
 

आग्ऱ्याच्या बागडेरा या उपनगरासारख्या चठकािी इस्माइलच्या सैन्यािा तळ होता. या चठकािी 
असिाऱ्या इस्माइलच्या चशपायानंी मराठा व जाट यािें एकत्र येिारे सैन्य पाचहले होते. पि आपला शत्र ू
भेकड असल्याने त्याच्या या चकरकोळ हालिाली िालल्या असतील या घमेंडीत त्यानंी या सैन्याकडे दुलयक्ष 
केले व जरूर ती तयारी केली नाही. पि रािाखान आपल्या सैन्यासह चधमेपिे पुढे येऊ लागला, त्याच्या 
तोफा धडाडू लागल्या. मग मात्र इस्माइलच्या चशपायानंा लढाईच्या तयारीत पढेु व्हाविे लागले. इस्माइल 
बेगच्या तोफा योग्य अशा चठकािीि असल्याने त्यातून झालेल्या अिूक माऱ्याने मराठ्ानंा बरेि नुकसान 
सोसाव ेलागले. त्या मानाने मराठ्ाकंडील तोफा थोड्या व वजनात हलक्या असल्याने गोळे उडचवताना 
त्या फार हलत; व गोळा लाबंवर जात नसे. मुहमद बेगच्या वारसास शोभेल अशा धैयाने व आत्मचवश्वासाने 
इस्माइल बेग हमदानी हा स्वतः जातीने पुढे झाला. लढाई करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी अशी सैन्यरिना 
झालेली नव्हती, तरी त्यािी वाट पाहत न बसता तो मराठा घोडदळावर िालून गेला. मराठ्ाचं्या दख्खनी 
स्वारानंीही कि खाल्ली नाही. त्यानंी चततक्याि धीटपिे इस्माइलच्या हल्याला तोंड चदले; त्यानंी दोन्ही 
बाजंूनी इस्माइलभोवती गदी केली. हेतू हा की, सिसिीत रट्टा हािनू त्यािे कंबरडेि मोडाव.े लवकरि 
दोन्ही बाजंूनी गोळीबार थाबंवण्यात आला व जवळजवळ तासभर प्रत्यक्ष हातघाईिी लढाई झाली. द बॉन्य 
व लेस्तेनो याचं्या पलटिींतील चशपाई प्रचशचक्षत व चशस्तबद्ध. गोंधळून न जाता ते सतत भचडमार करीत 
राचहले. रामरू हा आपल्या िार पलटिींसह इस्माइलकडे होता. मराठ्ावंर एकही गोळी न झाडता 
इस्माइलिा पक्ष सोडून तो मराठ्ाकंडे आला. या वळेेपयंत मराठ्ाचं्या राखीव स्वारानंी जरा वगेळ्या 
वाटेने जाऊन शत्रूच्या चपछाडीवर हल्ला िढचवला व त्याचं्या तंबूंना आगी लावनू चदल्या. अशा प्रकारे सगळ्या 
बाजूने घेरले गेल्यावर मुसलमान सैन्यातले नोकरिाकर प्रथम पळून गेले. त्याचं्या मागोमाग चशपाई पळू 
लागले. सवांनी यमुनेत उड्या टाकून अतंवेदीिा रस्ता धरला. लढण्यात गढून गेलेल्या इस्माइलने 
आपल्या डाव्या उजव्या बाजूला नजर टाकली, तो काय? थोड्याफार स्नेह्यावं्यचतचरक्त आसपास कुिीही 
नव्हते. शवेटी वैतागून जाऊन वीरमरि तरी पत्कराव ेम्हिून त्याने शत्रसुंमदात आपला घोडा फेकण्यािा 
चविार केला. आधीि त्याला तीन चठकािी जखमा झालेल्या, त्यात तो या चविारात असल्यािे चदसताि 
नजफ अचलखान (मुहमद बगेिा मुलगा) याने त्याच्या घोड्यािा लगाम खेिला व हरलेल्या संग्रामातून 
त्याला बाहेर काढले. उचद्ग्न मनःस्स्थतीत या शूर सेनानीने आग्रा शहरात प्रवशे केला तो फक्त पंधरा 
सैचनकासंह. चतथे आपल्या लाडक्या चप्रयपात्राला घोड्यावर घेऊन तो यमुनातीरावर गेला. नदीच्या 
प्रवाहात घोडा फेकून त्याने नदी ओलाडंली व तो अंतवेदीिा रस्ता िालू लागला. त्यािी बायको नदीतून 
पलीकडे जाण्यासाठी हत्तीवर अंबारीत बसून येत होती, ती मात्र मधेि यमुनेच्या पाण्यात बुडून मेली. 
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इस्माइल बेगिा दारुि पराभव झाला. यातून पुन्हा डोके वर चनघण्यािी शक्यता नव्हती. 
युद्धप्रसंगी उपयोगी पडेल असे सैन्य त्याच्याजवळ उरले नाही. लढाई सुरू असताना आपल्या िार 
पलटिींसह रामरू मराठ्ानंा चमळाला तेवढे वगळले तर, इस्माइलकडे चशपायाचं्या जवळजवळ सोळा 
पलटिी (लालसोट लढाईच्या वळेी महादजीकडून त्याच्याकडे आलेले बरेिसे धरून) व पाि हजार मुगल 
स्वार एवढे सैन्य उरले होते; त्यािीसुद्धा या लढाईत फार हानी झाली. ठार झालेल्यािंी संख्या खूप मोठी 
होती. जे लढाईतून चजवाचनशी बिावले ते यमुना ओलाडंण्याच्या धडपडीत बुडून मेले “एक कोसभरपयंत 
घोडे मािसू एके जागा पडले आहे.” मराठ्ाचं्या एका पत्रातील अचतरंचजत वृत्ताप्रमािे सैचनकाचं्या 
तुकड्यातंील आठ हजार चशपाई मारले गेले व मुगलाकंडील दोन हजार स्वार व बंदुकधारी पायदळ नदीत 
बुडून मेले. [एिपी क्रमाकं ५२५] मराठ्ाकंडील जवळजवळ अडीिशचे्या आसपास मारले गेले, सहाश े
जखमी झाले, दोन हजार घोडे मेले. मात्र मराठा सैन्यातील जखमी झालेल्या सेनाचधकाऱ्यािंी संख्या बरीि 
मोठी होती. पािजि ठार झाले होते. 
 

पि मराठ्ानंा जो चनिायक चवजय चमळाला त्या मानाने ही हानी फार मोठी नव्हती, असे म्हटले 
पाचहजे. लढाईत शत्रूकडील जी लूट हाती आली त्यात शभंर तोफा [आग्रा चकल्ल्यासमोरील खंदकात 
चमळालेल्या धरून], पाि हजार उंट, दोन हजार घोडे, बारा हत्ती, रिवादे्य, बंदुका, तंबू व हमदानीच्या 
सैन्यातील अन्य मालमत्ता यािंा समावशे होता. 
 
७. बादशहाची नजर्फ कूलीिानणवरुद्ध मोहीम : रे्फबु्रवारी–माचद, १७८८ 
 

आपिास आता आिखी एका हकीगतीकडे वळायिे आहे. या हकीगतीिा आपल्या मुख्य सूत्राशी 
राजपुत्र जवानबख्तच्या हालिालीइतका महत्त्वािा सबंंध नाही. गुलाम कादर व इस्माइल बेग हे सत्ताधारी 
होण्याच्या ईषनेे एकमेकाशंी चमळते घेऊन सत्ता वाढचवण्याच्या उद्योगात असताना जयपूर राजाला त्याच्या 
मंत्र्यानंी असा सल्ला चदला की त्याने बादशहाला चदल्लीहून बोलावनू घ्याव.े जयपूरराजा व त्याच्यावर चनष्ठा 
असिारे माडंचलक यानंी एकत्र जमून, बंडखोर सरदार–जमीनदारानंी बादशहािा चगळंकृत केलेला मुलूख 
परत सोडवनू घेण्यात पुढाकार घ्यावा व त्या प्रयत्नात बादशहािी मदत घ्यावी. प्रतापकसगाच्या मंत्र्यािंी 
समजूत अशी की, बंडखोराचं्या ताब्यातील बादशहािा मुलूख सोडवनू घेऊन तो बादशहाला देता आला तर 
तो दयाळू चदल्लीपती, आपल्याशी कृतज्ञ राहील व मराठ्ानंी यापढेु चदल्ली दरबारात आपले वियस्व 
चमळचवण्यािा प्रयत्न केला ककवा राजपूत राजाच्या मुलुखावर हल्ले केले तर त्यावळेी त्याच्या 
कृपाछत्राखाली आपल्याला सुखरूप राहता येईल. 
 

जयपूरच्या दृष्टीने सवांत जवळिा व सवांत मोठा धोका म्हिजे नजफ कूलीखान [शहाअलमिी 
नजफकूलीचवरुद्ध आघाडी : डीसी : डीवाय भाग १, लेखाकं २८१, २७२, २७४; एचपी : क्रमाकं ५१८; इब्रत : भाग ३, १२२–१२७; एमएल : ३१८–

३२५; गुलामअली : खंड ३, २५२–२५६.] या बंडखोरािा. कछवा राज्यातील शखेवती मुलुखातून जो महसूल चमळे 
त्या रकमेतून मेवात व नारतोल प्रातंात आपले स्वतःिे स्वतंत्र राज्य उभारावे, या खटपटीत तो होता. 
‘आपल्याशी’ मुजोरपिािी व उद्धट वागिकू आचि आपल्या मुलुखािा अपहार’ यामुळे खुद्द बादशहाही 
त्याच्यावर नाराज होता. 
 

या बाबतीत बादशहाशी बोलिी करण्यासाठी जयपूरहून सवाई प्रतापकसगाच्या वतीने कहमतबहादूर 
गोसावी येिार होता. चमझा नजफच्या वळेी व त्यानंतरही जयपूरराजाच्या वतीने चदल्ली दरबारातील 
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कामकाज तोि पाहत असे. जर आपि स्वतः चतथे गेलो तर आपला प्रभाव पडून राजपूत राजाकंडून 
खंडिीदाखल आपल्याला खूप मोठी रकम चमळेल हा मोह बादशहाला आवरता येईना. म्हिून ४ जानेवारी, 
१७८८ ला बादशहा शहाअलम चदल्लीहून चनघाला व रेवाडीच्या दचक्षिेस सहा मलैावंर भारावास येथे आला. 
या चठकािी जयपूरराजािा मध्यस्थ कहमतबहादूर, दौलतराम हलचदया व मारवाडिा बक्षी भीमकसग या 
सवांनी त्याि मचहन्यात चद. २८ ला बादशहािी भेट घेतली. बादशहा आल्यानंतरिा पचहला दरबार 
जयपूरराजाने चद. ३ फेरुवारीस भरचवला. जयपूरराजा व चदल्लीपती या दोघािेंही तळ या चठकािी 
मचहनाभर होते. “शवेटी पातशहािें येथे खिािी वोढ. तेव्हा खिास मागू लागले. सक्त तगादा केला. तेव्हा 
राजानंी साफ जाब चदला की, आम्हास राजश्री पाटीलबावानंी खराब केले आहे. त्यानंी आमिे घरी काही 
बाकी ठेचवली नाही.” ज्यातून काहीि चनष्ट्पन्न झाले नाही अशा या वायफळ ििेनंतर प्रतापकसगाने 
बादशहािा चनरोप घेतला. मात्र बादशहाला त्याने पंिवीस हजारािंी सावकारािी हंुडी चदली. [डीवाय : 
भाग १; लेखाकं २६२, २७९, २७४] 
 

त्यानंतर शहाअलमने नजफकूलीखानाशी पैशाच्या बाबतीत तडजोड करण्यास सुरवात केली. 
त्यािी स्वतःिी अवस्था फार कचठि होती. मराठ्ािंा वकील चलचहतो : “पैका कोठेही चदसत नाही. 
पातशहासमागमे पाि-सात हजार स्वार प्यादा आहे. त्यातून उपासाकचरता चनत्यानी शपेन्नास मािसू उठोन 
जाते.” प्रत्यक्षात बेगम समरूिी खाजगी सेना हीि बादशहािी संरक्षक सेना होती. नजफकूली 
गोकुळगडला वढेा घालून बसला होता. (रेवाडीच्या उत्तरेस दोन मलै) बादशहाजवळ होते तेवढेि सैन्य 
त्याच्यापाशी होते. पि वरील प्रदेश व त्यातील चकल्ले बादशहाला द्यायिी त्यािी तयारी नव्हती. त्याने 
बादशहािी भेट घेण्यािीही तयारी दाखचवली नाही. उलट चमझा नजफिा हयात असलेला दतक-पुत्र 
म्हिून मुखत्यारपदी नेमिूक होण्यािा अचधकार आपलाि व सदर जागेला शोभेशी वार्मषक सात लाखािंी 
जहाचगरी चमळचवण्यािा मानही आपलाि, असा त्यािा दावा होता. [“नजफकुलीखान िौकोसावंर एक हजार स्वार व पाि 
पलटिे प्यादे व पस्तीस तोफा या सरंजामाचनशी उतरला आहे तो पातशहापाशी मुलाजमतीस येत नाही. याचं्याने त्यािे पारपत्य होत नाही. 
पातशहापंाशी दोन हजार स्वार व तीन पलटिे व तीसपस्तीस तोफाही आहेत, परंतु भक्षावयास नाही.” [डीवाय : भाग १, लेखाकं २८१]] 
 

पगार देता आला नाही तर आपले सवय चशपाई चनघून जाऊन सैन्य चवसर्मजत कराव े लागेल हे 
बादशहा जािून असल्याने, तसा प्रसगं येण्यापूवीि त्याला काही हालिाल करायला हवी होती. जयपूर 
दरबारिे मध्यस्थ चनघनू गेल्यावर त्याने आपल्या सैन्यास बंडखोर नजफ कूलीवर हल्ला करावा असा हुकूम 
केला. जरूर चतथे खंदक खिून त्याने आपल्या डाव्या अंगाला समरूिे व उजव्या अगंाला कहदुस्थानी 
सेनाचधकारी उभे केले. सैन्यािी एक तुकडी व अन्य मुगल सरदार यानंा त्याने बादल बेगच्या हाताखाली 
चदले व नजफ कूली होता त्या चठकािावर िालून जायिा हुकूम केला. हे मुगल सैन्य सारी रात्र स्वैरािार, 
ऐषाराम व मद्यपानात घालवीत असे आचि उजाडण्यापूवीं झोपी जाई. नजफ कूलीला हे समजले. 
वास्तचवक स्वैरािार, मद्यपान यात तो त्यानंा गुरुस्थानी शोभला असता; पि यावळेी सावध राहून त्याने या 
चढसूळ व बेसावध सैचनकावंर रात्रीच्या वळेी छापा घातला (१२ मािय) व त्यािें अतोनात नुकसान केले. शहा 
मीर खान, इचतकत-उद-दौला व अन्य छोटे छोटे सेनाचधकारी ठार झाले. नजफ कूलीखानच्या शीख 
साहाय्यकानंी बादशहाच्या शाचमयान्यावर हल्ला केला. कहमतबहादुराने हल्लेखोरानंा खंदकाबाहेर चपटाळले. 
शहाअलम घोड्यावर बसून शाचमयान्यातून बाहेर पडला. बेगम समरूच्या सैन्यातील पाश्चात्त्य 
सेनाचधकाऱ्यानंी त्याच्या सरंक्षिासाठी िौकोनी रिना तयार केली होती. त्यात जाऊन त्याने आसरा 
घेतला. बेगम समरूच्या या शूर जवानानंी आपल्या तोफािंा ताबडतोब व अिूक उपयोग करून नजफ 
कूलीला पळवनू लावले. 
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पि बंडखोराला चिरडून टाकण्यािी कहमत बादशहापाशी नव्हती. आपल्या अफाट सैन्यािा पगार 
द्यायला पैसा नव्हता. उन्हाळा झपाट्याने येिार अशी चिन्हे चदसत होती. बेगम समरूच्या मध्यस्थीिा 
फायदा घेऊन त्याने समझोता करायला मान्यता चदली. मग चद. १९ माियला याि बाईने नजफ कूलीला 
रुमालाने हात बाधंलेल्या अवस्थेत बादशहासमोर उभे केले. शाही इतमामाने बादशहािी शान राखली जावी 
म्हिून हात बाधंलेल्या पश्चात्तापदग्ध बंडखोराप्रमािे तो बादशहासमोर उभा राचहला. अथात हे सवय नाटक 
बादशहािा मान राखण्यापुरते होते. “त्याच्या कसुरीिी त्याला माफी करण्यात आली. चखलातही चदली 
गेली; त्याच्या पूवीच्या अचधकाराच्या जागेवरि त्यािी नेमिूक करण्यात आली व त्याच्या मालकीिे सुभे 
पूवीप्रमािे त्याच्याकडेि ठेवण्यात आले.” 
 

मुहमदशहाच्या बािगड मोचहमेसारखेि लंगडे आचि हास्यास्पद असे हे प्रकरि सपंल्यावर शहा 
अलम ताबडतोब चदल्लीस गेला. (२३ मािय) “नजबकूलीिे पाचरपत्य न करण्याइतकी पातशाहात हलकी 
जाली आहे. काही ताळ राचहला नाही.” [डीवाय : भाग १, लेखाकं २७४] 

 
 

— 
  



 
अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३७ वे 
 

गुलाम कादरचा उत्कषद आणि पतन 
 
१. नझीर मंझूर अली हा गुलाम कादरला णदल्लीत प्रवेश देतो : त्याची मीरबक्षी व मुित्यारपदावर 
नेमिूक करतो. सप्टेंबर : १७८७ 
 

महादजी कशदे व इस्माइल बगे हमदानी याचं्यातील संघषाच्या कथेने आपि १७८८ च्या मध्यापयंत 
आलो आहोत. आपल्याला आता एक वषय मागे जायला हव.े कारि अगदी तुटपुजें कतृयत्व पि अत्यंत दुष्ट व 
कृतघ्न अशा एका मािसाला बादशहाच्या दरबारात एकदम महत्त्व आले होते. हा कू्रर मािूस म्हिजे 
गुलाम कादरखान. हा झचबताखान रोचहल्यािा मुलगा व त्याच्या जायदादीिा वारस. आपल्या वचडलाचं्या 
मृत्यूनंतर हा मुलगा त्याचं्या अचधकाराच्या जागेवर आला. (२१ जानेवारी, १७८५) पि अशी नेमिकू 
करवनू घेतल्यावर त्याबद्दल बादशहा ककवा त्यािा मुखत्यार यानंा जी खंडिी द्यावी लागते ती त्याने मुळीि 
चदली नव्हती. सवयसाधारि अफघाि परंपरेप्रमािे त्याच्या घरातही भरपूर भाडंिे होती. एकदा तर 
चजवाच्या भीतीने तो आपल्या वचडलापंासून पळाला होता व कशद्याच्या आश्रयाला जाऊन राचहला होता. 
अशा या मािसाने अचधकार हाती येताि प्रथम आपल्या काकानंा व आईला कैदेत टाकून त्यािंी सवय 
मालमत्ता जप्त केली होती. सतलजअलीकडील व अतंवेदीतील वरील भागात शीख आक्रमक धुमाकूळ 
घालीत होते. त्यावळेी या चशखाचंवरुद्ध कशद्याने गुलाम कादरिी मदत माचगतली होती. याि चशखािें 
साहाय्य घेऊन झचबताखानाने आपल्या घराण्याला वािचवले होते. ह्या गोष्टीिे महादजीला बहुशः चवस्मरि 
झाले असाव.े [१७७७ मध्ये झचबताने आपला शीख धमावरील चवश्वास उघडपिे प्रगट केला होता व स्वतःला धरमकसग असे नावही घेतले होते; 
त्यावरूनि म्हितात— 
 
‘एक गुरू का दो िेले 
अधा शीख, अधा रोचहले” 

–[प्रकरि २९, पोटप्रकरि १२]] १७८७ च्या फेरुवारीत अंबाजी इंगळेसमवते सैन्य देऊन महादजीने त्याला 
कनाळला पाठवले. चतथे गेल्यावर गुलाम कादरशी सलोखा करून त्या भागातील बडंखोर चशखािंा त्याला 
बंदोबस्त करायिा होता. पि या तरुि रोचहल्याने या चवनंतीला म्हिावा तसा प्रचतसाद चदला नाही. शवेटी 
अंबाजीशी बोलिी करायला म्हिून तो आला (एचप्रलच्या मध्यास) पि बोलिी अधयवट टाकून मधूनि 
एकदम चनघून गेला. 
 

मुहमद बेग हमदानी हा कशद्याला सोडून गेला (२५ मे) ही घटना गुलाम कादरला पवयिीसारखीि 
होती. अंबाजीला आपल्या सैन्यासह राजपतुान्यात परतायला सागंण्यात आले. त्यानंतर या रोचहल्याने 
आपले खायिे दात दाखवायला सुरवात केली. अंतवेदीतील वरील भागात महसूल वसूल करण्यासाठी जे 
मराठा अचधकारी नेमलेले होते त्यानंा या मािसाने हाकलून लावले व तो मुलूख आपल्या ताब्यात घ्यायला 
सुरवात केली. मराठ्ानंा लालसोट येथून पळ काढावा लागला हे समजल्यावर तर या ‘गुलामा’िी राक्षशी 
महत्त्वाकाकं्षा तरारून उठली. त्याला वाटू लागले, आपला बाप व आजोबा याचं्यासारखेि मीरबक्षी होऊन 
सगळ्या साम्राज्यािा गाडा रेटायला आपल्याला कसली अडिि? म्हिून आपले सैन्य घेऊन तो 
बागपतपयंत िालून गेला. (२१ ऑगस्ट) व बादशहाकडे मािूस पाठवनू आपि केव्हा भेटायला याव ेअशी 
चविारिा केली. बादशहाच्या दरबारातील सल्लागारातं धोरिचवषयक मतभेद होते. कशद्यािी बाजू उिलून 
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धरिारे दोघेजि होते. एक शहा चनझामुद्दीन (धार्ममक परंपरेतील पूवीिा एक सज्जन फकीर) व दुसरा, 
लाडोजी चशतोळे देशमुख (महादजीिा जावई). या दोघानंी महादजीिी बाजू उिलून धरण्यािा खूप प्रयत्न 
केला खरा, पि त्यासाठी, वेळ आलीि तर पुरेसे शस्त्रसामर्थयय उभे करण्यािी ताकद मात्र कुिातंि नव्हती. 
त्याचं्याचवरुद्ध होता मंझरू अचलखान. अंतःपुरावरील हा सवोच्च अचधकारी (नझीर). चमझा नजफचवरुद्ध 
कारस्थाने करिारी दरबारात जी िाडंाळिौकडी होती, त्यातला हा एक. या नझीरला कशद्याबद्दल चवलक्षि 
असूया होती. मुसलमान साम्राज्यावर एका काफरािा वरिष्ट्मा असावा ही त्यािा मस्तकशूळ उठचविारी 
घटना होती. ‘पातशाही कारभारी व चदल्लीवाले मोंगचलये या सवांिे मते, राजश्री पाटीलबावािंी मुख्त्यारी 
नसावी.’ म्हिून “गुलाम कादरखान यास बगलेत घेऊन, व चदल्लीवाली फौज पातशाही दहा पधंरा हजार 
आहे हे सवय एकत्र करून, पाटीलबावावंर घालून, त्यासं रेवाडीहून हुसकून द्याव ेकी, पुन्हा चदल्लीिे नाव न 
घेत. याप्रमािे यािंी मजी आहे.” गौसगडला मराठ्ाचं्या साहाय्याने बादशहाच्या फौजेने लुटालूट करून 
जेव्हा जगबुडीिा प्रसगं आिला होता, त्यावळेी गुलाम कादर हा अगदीि छोटा बच्चा होता. आपल्या 
अंगावरील झग्याने झाकून टाकून मझंरूअलीने त्यािा जीव वािचवला होता. त्यामुळे गुलाम कादर हा अजून 
बच्चाि, म्हिून त्याच्यावतीने बोलण्यािा मंझरूला अचधकार होता. (डीवाय : भाग १, लेखाकं २३२) 
 

चदल्लीच्या चकल्ल्यात सुरचक्षत बसून शत्रूशी मचहनेन मचहने झुंजता आले असते; पि उिीव होती ती 
संरक्षिाच्या दृष्टीने योग्य मागयदशयन करिाऱ्या सेनानीिी. कारि नदीला प्रिंड पूर आलेला होता व चतच्या 
पूवयचकनाऱ्यावर असलेले आक्रमक रोचहला चशपाई पोटाला पुरेसे चमळत नसल्याने रोज दुसरीकडे जात 
होते. पि कशद्यािे चदल्ली दरबारातील महत्त्व कमी होऊन त्याच्या धोरिािा पाडाव झाला यािे खरे कारि, 
दरबारातील त्याच्या दोन्ही मािसािंी अकाययक्षमता व भेकड वृत्ती; त्याति त्यािी आर्मथक चदवाळखोरी. 
त्यामुळे चदल्ली चकल्ल्यातील चशबंदीना पगार चमळत नसे. लालसोट आपत्तीच्या काळापासूनि चशबंदीतले 
चशपाई वरिेवर दंगा माजवनू या सल्लागार चदवािानंा हैराि करीत होते. गुलाम कादर शहादरा येथे 
आल्यािे कळताि त्याच्याशी दोन हात करायिा चनियय, शहा चनझामउद्दीनने तडकाफडकी घेतला. 
नदीकाठावर भकम बंदोबस्त ठेवनू चदल्लीिे संरक्षि कराव े अशी सूिना लष्ट्करी तज्ज्ञ देत असताही, तो 
चविारात न घेता, फोफाविारी यमुना ओलाडूंन ‘गुलाम’शी मुकाबला करायला त्याने सैन्य धाडले. त्याने 
पाठचवलेली सैन्यािी तुकडी अगदी छोटी होती व ‘त्या तुकडीतील चशपाई तर अगदी कचे्च, बंदूक धरतात 
कशी तेही त्यानंा माहीत नव्हते. या चशपायानंी यमुनेच्या तीरावर पाय ठेवला मात्र, रोचहला सैन्याने 
त्याचं्यावर हल्ला केला. रोचहल्यािंा सैन्यप्रमुख बेसी (?) नावािा एक फ्रें ि मािूस होता. त्याच्या चशपायानंी 
चनचमषाधात चनझाम-उद्दीनच्या चशपायािंा पराभव केला. “दोन कंपन्या स्वार प्यादे व माधवराव फाळके 
यमुनापार उतरले होते. त्यासंी झुंज जाले. कंपन्याचं्या प्याद्यापंकैी दहावीस मािूस मारले गेले, काहंी पळून 
गेले. माधवराव फाळके शहादचरयातं घुसून दरवाजे बंद करून बसले.” पळून गेलेल्या या सैन्याने आपल्या 
सवय बंदुका व एक तोफ जागेवरि टाकून चदली. माधवराव फाळके शवेटी गुलामकादरला शरि गेला. 
[डीसी पीआरसी : खंड १, क्रमाकं १६४; इरत भाग ३ २४–२५ (पूिय वियन) डीवाय : भाग १, लेखाकं : 
२२९] 
 

ही झटापट उडाली २३ ऑगस्टला सकाळी व तीही सवय चदल्लीकराचं्या नजरेच्या टप्प्यात. 
गुलामकादरशी समझोता करावा म्हिून बादशहािे मन वळचवण्यात आले. त्यानुसार तमकीन नावाच्या 
गुलामाला बादशहाने त्याच्याकडे पाठचवले “हे वतयमान राजश्री लाडोजी नरकसगराव देशमुख चशतोळे व 
शाहा चनजामुद्दी पातशहािे कारभारी यानंी पाहून चदल्लीहून पातशहास न पुसता चनघोन रात्रीस पळून गेले. 
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त्या समयी देशमुखािंी वस्तभाव वीस उंटे चदल्लीिे सोद्यानंी लुटून घेतली, व शहाचनजामुद्दी न पुसता गेला 
म्हिोन त्यािे घरी जप्ती जाली आहे व त्यािा भाऊ कैदेत आहे.” [डीसी डीवाय : भाग १, लेखाकं २२७] 
 

राजधानीतील सगळे शत्रू चनपटून टाकण्यात आल्यावर चद. २६ ला रोचहल्यािंा पुढारी गुलाम 
कादर हा चदल्लीस आला; व नझीर मंझरू अचलखान त्याला बादशहासमोर घेऊन गेला. त्यानंतर आपल्या 
सैन्यासह तो चदल्लीत आला व शहा चनजामउद्दीनच्या उद्यानचनवासात त्याने आपला मुकाम टाकला. शहा 
चनझामउद्दीनिे हे घर, शहराच्या दचक्षिेकडील उपनगरासारख्या भागात चदल्ली गेट व तुकय मन गेट याचं्या 
मधोमध होते. आपल्या आजोबापं्रमािेि आपल्यालाही मीरबक्षी हा हुद्दा व शाही शासन साभंाळण्यािे 
अचधकार चमळावते अशी त्याने हक दाखवनू मागिी केली. आपल्या सैन्याच्या खिासाठी जरूर त्या 
जहाचगऱ्या त्याला हव्या होत्या. त्या चमळाल्यावर जाटािंा मुलूख व आग्रा प्रातं परत घेण्यासाठी मोचहमेवर 
चनघायला तो तयार होता; कारि या दोन्ही मुलुखातील अचधकार कायद्यानेि मीरबक्षीकडे होते. नझीर 
मंझरूअली हा त्यािा चहतकता व बादशहातफे मध्यस्थ. ‘चद. ५ सप्टेंबरला दोन प्रहर चदवस िढता 
रोशनदौला गुलाम कादर खान, दो हजार रोचहले समागमे घेऊन चकल्ल्यात पातशहािे दरबारास आले’; 
त्याने चदल्ली शहरावर आपला अंमल बसचवला. बादशहासमोर दुसरा पयायि नव्हता. त्याने त्यािी बक्षी–
उल–्मामचलक या जागेवर नेमिूक केली. अमीर–उल–्उमरा रौशन–उद–दौला बहादर या मानाच्या 
पदव्या व नेहमीिी मानािी वसे्त्र आचि नजरािे चदले. अपचरचमत मद्यपानामुळे त्यािे डोळे तारवटून 
लालभडक झाले होते; त्यािा त्याच्या शरीरावरही ताबा नव्हता. बादशहा घाबरून गेला होता. त्याि 
मनःस्स्थतीत त्याने गुलाम कादरला मुख्त्यारपदािी मानािी वसे्त्र चदली व मीरबक्षीिे महाल वगेळे काढून, 
सनद करून चदली, खालसािे महालािीही मुखत्यारी चदली व त्यासाठी शाही फमान काढण्यास साचंगतले. 
“ज्या समयी चखलतवसे्त्र चदधलीं, त्या समयीं पातशहा व नाजर व चजतके पातशाही खवास, खोजे व 
मुत्सद्दी, चदल्लीिे लोक मुजराही होते, चततके बहुत चदक् व नाखुशा जाले. कोिी कोिी बोचलले की ‘या 
चखजमतीस हे योग्य नाहीत! त्याजवरून पातशहा बोचलले की ‘चदल्लीहून बलाय काढून कशीतरी द्यावी, 
इतकाि मात्र चविार आहे. नाहीतर रोचहल्याने शहरावर हात घातला, तर येथे साभंाळिार कोि आहे? 
याजकचरता ंयास येथून काढून द्याव.े यािा सतंोष राखावा. हेि सलाह आहे.’ [डीवाय : भाग १, लेखाकं २२८ : गुलाम 
कादर बादशहाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावयास उठला तेव्हा, “खानमजकूर रसद घेऊन पातशहास मुजरा केला. तलवारीिी नजर करावयास 
एक मोहोर पाचहली तर कोठे न चमळाली! हे अवस्था मीरबक्षीचगरीिी आहे.” [मराठ्ािंा चदल्ली दरबारातील वकील]] 
 
२. गुलाम कादर बादशहावर उलटतो : ऑक्टोबर, १७८७ : त्याचे अंतवेदीतील णवजय : राजपुत्र 
जवानबख्तचे णनष्ट्र्फळ साहस. 
 

पि मद्याच्या धंुदीत असलेल्या या अफघाि जवानाला अजून चदल्लीत आपल्या मनासारखा जम 
बसवता आला नव्हता. बादशहाच्या कसहासनाच्या रक्षिासाठी बेगम समरू, आपल्या सैन्यासह चदल्लीति 
होती. ती वॉल्तेर रेनहादयिी चवधवा पत्नी. सवयजि चतला बेगम समरू या नावानेि ओळखीत असत. 
चतच्याजवळ चशस्तबद्ध अशा िार पलटिी असून त्यािे नेतृत्व करिारे अचधकारी फ्रें ि होते. याचशवाय 
चतच्याजवळ ८५ तोफाही होत्या. नवा मुखत्यार गुलाम कादरिे हुकूम मानायला चतने नकार चदला. त्या 
दोघातं तंटा उद भवला. गौसगडच्या या रोचहल्या प्रमुखाला चदल्लीच्या चदशनेे आपल्या मुलुखात भर 
टाकायिी होती. त्यास अडिि होती ती सरढाण्यािी. कारि सरढाण्यावर बेगम समरूिी सत्ता होती व 
सरढािा चमळाला तरि पढेु सरकता येिे शक्य होते. तेि जमत नव्हते. उरलेला सवय सप्टेंबर मचहना या 
उभयतानंी भाडंण्यात वा तडजोडीिी बोलिी करण्यात घालचवला. बेगम समरूिा संरक्षक ढालीसारखा 
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उपयोग करून या रोचहल्या दादापासून आपली कातडी बिावावी अशासाठी बादशहािी धडपड िालली 
होती. त्याने चतिा व चतिा सावत्र मुलगा झाफऱ्याबखान यािंा गौरव केला व चतच्या आचि शीख सरदार 
भगंाकसग याचं्या सैन्याच्या मदतीने चदल्लीिी तटबंदी व खंदकािें, गुलाम कादरच्या सैन्यापासून रक्षि केले. 
गुलाम कादर अंतवेदीत गेला होता. (१२ सप्टेंबर) त्याला बेगम समरूबरोबर दोन हात करायिे टाळायिे 
होते. 
 

नझीर मझंरूअलीिे राजकीय शहािपि मचहन्याभरात प्रत्ययास येऊ लागले. त्यािा आचश्रत गुलाम 
कादर याने बादशहाच्या लाल चकल्ल्यावरि तोफा डागण्यात सुरवात केली. ७ ऑक्टोबरला त्याने यमुनेच्या 
पूवय तीरावरून चकल्ल्यावर तोफा डागल्या. प्रथम सलीमगढिी थोडीफार हानी झाली, शवेटी ३० 
ऑक्टोबरला बारा तोफगोळे चकल्ल्याच्या आवारात येऊन पडले. चदवाि-ई-आमच्या मोकळ्या आवारात 
एक बालक ठार झाले. (डीसी) ‘आपल्या साहाय्यास या’ म्हिून बादशहा सगळ्यानंा अजीजीने चलहीत 
होता. महादजीलाही मदतीला येण्यासाठी त्याने पत्र चलचहले. पि नसती भीती घालून नझीर मंझरूअलीने 
ते रद्द करायला लावले; त्यामुळे कशद्यािंा प्रचतचनधी अंबाजी इंगळे याला चद्धा मनःस्स्थतीत दरबारातून परत 
चफराव े लागले. (१४ नोव्हेंबर) गुलाम कादरने चकल्ल्यावर तोफा डागून जो गुन्हा केला होता, तो 
खाकवदानी कृपावतं होऊन माफ केला आहे, असे नझीर मंझरूअलीने दरम्यानच्या काळात त्याला कळचवले 
होते. या अनपेचक्षत धक्क्यानंतर इस्माइल बेगने कशद्याला िबंळेपलीकडे हाकलून चदले. (२० चडसेंबर) 
कशद्यािा उत्तरेकडील विक अचजबात संपला. आपल्याला महत्त्वाकाकं्षा पऱु्या करण्यासाठी वाटे्टल तो 
गोंधळ घालण्यास स्थाचनक मुसलमान सरदारानंा चदल्लीिे रान मोकळे झाले. 
 

राजपुत्र जवानबख्त (जहादंरशहा [पातशहाजाद्याच्या हालिाली व त्यािे धोरि याबत खैरउद्दीनने (त्यािा उपेचक्षत 
मागयदशयक व साहाय्यक); इब्रत : भाग ३; ४१–१०१ यातं बाचरक साचरक तपचशलासह सपूंिय माचहती चदली आहे. डीसी मधील चदनाकं; गुलामअली 

: खंड ३, २३८–२४७, २५०; एचपी : क्रमाकं : १८३, डीवाय भाग १, लेखाकं : २५३, २३२.]) हा बापाच्या बोलावण्यावरून ८ 
चडसेंबर, १७८७ ला चदल्लीत आला. या गुिी वारसाने एक कट केला. चकल्ल्यात एकदम घुसायिे, आपल्या 
बापाला कैद करायिे व प्रत्यक्षात सत्ता आपल्या हातात घ्यायिी. तथाचप त्यासाठी लागिारे धाचरष्ट्ट्य व 
वकूब त्याच्याजवळ नव्हता; व आवश्यक ती साधनसामग्री, सैन्य, पैसा, मािसे वगैरे नव्हती. पचरिामी 
चदल्लीिा तारिहार व्हायिी त्यािी सगळी मनोराज्ये धुळीस चमळाली. शवेटी तेरा चदवस घालचवल्यावर या 
बाळाला दूर करायिा सनदशीर मागय बादशहाला सापडला. त्यािी आग्ऱ्यािा सुभेदार म्हिून नेमिकू 
करून बादशहाने त्याला चतकडे पाठवनू चदले. आग्राप्रातं अद्याप कजकून घ्यायिा होता. राजपतु्र २४ 
चडसेंबरला आग्ऱ्यास गेला. इस्माइल बेग चतथेि होता. राजपुत्राला मदत करावयास त्याने चवशषे उत्साह 
दाखचवला नाही. राजपुत्राजवळ स्वतःिे सैन्य नव्हते. धार्ममकवृत्तीने रहािारा फकीर खैरउद्दीन याने त्याला 
इस्माइल बेगला ठार मारण्यािा सल्ला चदला होता. राजपुत्राने तो सल्ला मानला नाही व गुलाम कादर तरी 
काही उपयोगी पडतो का, हे अजमाचवण्यासाठी त्यालाि भेटाव े म्हिनू अंतवेदीत गेला. हे अफघाि 
चहतकते काय? त्यानंी जवानबख्तला पळवनू न्यायिा घाट घातला. पि राजपतु्र त्या बाबतीत ठाम 
राचहल्याने गुलाम कादरिा हा बेत फसला. शवेटी सगळीकडेि दारुि चनराशा वाट्याला आल्याने तो 
गुपिूपपिे चरचटशाचं्या प्रदेशात त्याचं्या आश्रयास आला. (१७८८ फेरुवारी अखेर) एचप्रल १७८४ मध्ये तो 
चदल्लीतून पळून गेला होता, तेव्हा त्यािी बायको व मुले चदल्लीति होती. या वळेच्या त्याच्या या उलाढालीिा 
फायदा त्याला एवढाि झाला की, बायको व मुलानंा त्याला बरोबर नेता आले. 
 

मध्यंतरीच्या या चनरथयक प्रकारािी हचकगत येथेि सोडून आपि आता गुलामकादरच्या उद्योगाकंडे 
वळू. मीरबक्षी झाल्यावर या रोचहला प्रमुखाने बादशहाच्या खासगी खिासाठी तोडून चदलेले मुलूख (सफय -
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ई-खास महाल) व मराठ्ाचं्या ताब्यातील जहाचगऱ्या स्वतः बळकावयािा जुनाि उद्योग पुन्हा सुरू केला. 
त्याच्या वाढत्या सैन्यािा खिय भागवायला दुसरा मागय नव्हता. कझझिा, बडनावा, बारुत, बुढािा वगैरे 
अंतवेदीतले परगिे त्याने केव्हाि बळकावले होते. मीरत येथे बाहेरच्या बाजूस मराठ्ािें ठािे होते, ते 
त्याने काही वळे लढवले. पि वषाअखेर महादजी आग्रा सोडून चनघून गेला तेव्हा हा प्रचतकार संपुष्टात 
आला. गुलाम कादर अंतवेदीतून दचक्षिेकडे पढेु सरकला. त्याने तो प्रातं घेतला व तेथील जहाचगरदारानंी 
आपले म्हिून जे अचधकारी नेमले होते त्यानंा त्याने हाकलून चदले. [डीवाय : भाग १; लेखाकं २२६, २३०] 
त्यानंतर कहमतबहादूरने मराठ्ाचं्या पेरोजाबादिे चकल्ल्यावर मोिे लावले. फुफकसग जाट व याकुबखान 
पठाि या दोघानंी अनुक्रमे मंुडसान व खुजािा चकल्ला घेतला व आपले तेथील अचधकार परत चमळचवले, व 
“मलक महंमदखान व अनुपगीर गोसावी यानंी दरोबस्त मुलूख चशकंदऱ्यापासून तो पेरोजाबादेपावतेो 
कोलिे शहर व चकल्ल्यासुद्धा राजश्री पाटीलबावािंी ठािी उठोन चदघली व आपला बदंोबस्त केला आहे.” 
(चकत्ता : लेखाकं २४६, २४८) जबरदस्त महत्त्वाकाकें्षपायी या अचधकाऱ्यातं परस्परचवरुद्ध हालिाली व 
डावपेि िालू होते. त्यामुळे सवांनी चमळून महादजीला िेपायिे हे कधी घडलेि नाही. १७८८ च्या 
याआधीच्या मचहन्यात मचलक मुहमद हा आपल्या कोइल-जेलसर या जहाचगरीच्या आसपासिा मुलूख 
काबीज करण्यात गकय  होता. गुलाम कादर हा अचलगढच्या वढे्यात अडकलेला (हा गड १७ फेरुवारीला 
त्याच्या ताब्यात आला) तर इस्माइल बेग आग्रा चकल्ल्याला वढेा घालून बसलेला. माियअखेर कशद्याने 
िंबळेच्या उत्तरेस धडका मारायला सुरवात केली, तेव्हा इस्माइलबेगने गुलामकादरशी समझोता केला. व 
त्याला घेऊन तो आग्ऱ्यास आला. (९ एचप्रल) दोघानंीही आपापले सैन्य एकचत्रत केले. या दोघानंी केलेल्या 
मोचहमा कशा फसल्या व त्या भागात शवेटी जाट व मराठे हे चनर्मववाद सत्ताधारी कसे झाले, यािी हचकगत 
गेल्या प्रकरिात आलीि आहे. 
 
३. गुलाम कादरचे इस्माइल बेगसह पुनरागमन : णदल्लीचा ताबा : नझीरने केलेला णवश्वासघात : 
जुलै, १७८८ 
 

इस्माइल व गुलामकादर या दोघािंा १७ जूनला आग्ऱ्याच्या पचरसरात दिदिीत पराभव झाला 
होता. त्यानंतरिी या दोन दोस्त मंडळींिी थोडी माचहती पाहू या. त्या दुदैवी अपयशानंतर इस्माइल बेग 
हमदानी, हा गुलाम कादरच्या छाविीत येऊन त्याच्यासमोर उभा राचहला तो केवळ अंगावरील 
कपड्याचनशी. या चठकािी त्याला म्हिावा तसा आधार चमळाला नाही. रोचहला गुलाम कादर यािीि 
पचरस्स्थती चबकट होती. कारि दुसऱ्या चदवशी सकाळी नदीपलीकडे असलेल्या कशद्याच्या छाविीतून 
सुटिारे तोफगोळे त्याच्या छाविीत पडू लागले. मथुरेच्या वरील बाजूकडून यमुनानदी पार करून गुलाम 
कादरिा अतंवेदीशी असलेला सपंकय  तोडून टाकायिा, असा कशद्यािा चविार असल्याच्या बातम्या कानावर 
येत होत्या. म्हिनू या दोन्ही दोस्तानंी अलग अलग व्हायिे ठरचवले. इस्माइल बेग प्रथम चफरोजाबादेकडे 
गेला. त्याला अयोध्येच्या मुलुखात प्रवशे चमळेना म्हिून तो चदल्लीसमोर पातपारगंज येथे आला व 
बादशहािी भेट मागू लागला. तशी भेट घेण्यास बादशहाने स्पष्टपिे नकार चदला; सावधचगरी म्हिून 
चदल्लीच्या वशेीही बंद करण्यात आल्या होत्या. म्हिनू शवेटी त्याला गुलाम कादरकडे परत याव ेलागले. 
 

रोचहला गुलाम कादर हा आग्ऱ्यासमोर नूरअफशन बागेपाशी तळ टाकून होता. तळ उठवनू तो 
अचलगढला गेला. अचलगढ चकल्ल्यात असलेल्या अफाट दारूगोळ्यातून आपल्या साचहत्यातं त्याने भरपूर 
भर घातली व तो शहादराकडे चनघाला. (१ जुलै, १७८८) शहादरा, पातपरगंज व गाचझयाबाद ही 
अंतवेदीतील नावाजलेली व्यापारी शहरे. त्याचं्यापासून चदल्लीला खूप फायदा होत असे. गुलाम कादरने या 
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तीन धनाढ्य शहरातं प्रिंड लुटालूट, केली. या चठकािी इस्माइल बेग त्याला चमळाला. जो मुलूख व लूट 
हाती पडली होती त्यािी, दोनास एक या प्रमािात वाटिी करायिी असा त्यानंी आपापसात करारही 
करून टाकला. 
 

बादशहा व चदल्लीतील प्रजा पुन्हा घाबरून गेली. बादशहाकडे चवश्वासाहय असा एकमेव अचधकारी 
म्हिजे कहमतबहादूर. त्याने बिावािा थोडासा प्रयत्न केला, पि बादशहाजवळ पुरेसा आत्मचवश्वास व 
इच्छाशक्ती नसल्याने हा प्रयत्न फसला. चदल्लीतील चकल्ल्याच्या रक्षिासाठी मुगल चशपायािंी चशबंदी 
पथके होती. या चशबंदीने व नझीर मंझरू अलीने चवश्वासघात केला. बादशहाच्या रक्षिासाठी महादजीने  व 
भगीरथराव (त्यािे जातभाई) याचं्या हाताखाली मथुरेहून फक्त दोन हजार स्वार पाठवनू चदले होते. (८ 
जुलै) हे स्वार तीन चदवसानंंतर चदल्लीच्या दचक्षिेस दहा मलैावंर असलेल्या बारापलुाशी येऊन पोहोिले व 
त्यानंी बादशहािी भेट घेतली. त्यानंतरच्या घटना भराभर घडल्या. राम रतन मोदी या नावाच्या एका 
बचनयािे बादशहावर बरेि वजन होते. गुलाम कादर या खोज्याने, नझीर मंझरू अली व राम रतन मोदी 
याचं्याशी आतून संधान बाधंले होते. मराठे चदल्लीत जम बसचवण्यािा प्रयत्न करिार, हा अंदाज त्याला 
होताि. नझीर व राम रतन यानंी बादशहाच्या चकल्ल्यातून दोनश ेबलैाचं्या पाठीवर लादता येईल एवढा 
दारूगोळा व भकुटी गुलाम कादरकडे गुप्तपिे पाठवनू चदली व त्याला जय चमळावा म्हिनू जरूर ती 
कारस्थानेही केली. 
 

आग्ऱ्यास मराठ्ानंी इस्माइल बेगिा सिसिीत पराभव केला. हे वृत्त बादशहाला समजले. तेव्हा 
महादजीला मानािी वसे्त्र व नजरािे देऊन चदल्लीस येण्यािे चनमंत्रि द्याव ेम्हिून त्याने दरबारातील दोन 
सरदारानंा त्याच्याकडे पाठचवले. (२४ जून) या हालिालीने नझीर व जुन्या टोळीतले बदमाश अक्षरशः 
घाबरले. कारि महादजी आला तर चवश्वासघात व वैर यासाठी आपल्याला तो कडक शासन करील अशी 
त्यानंा भीती वाटली. यातून वािायिे तर राजधानी गुलाम कादरच्या हातात द्यावयािी एवढाि उपाय 
होता. गुलाम कादरला दिदिीत प्रचतकार करावा असे बादशहाला प्रथम वाटले होते, व त्याप्रमािे त्याने 
शहरातील चशपायानंा तसे हुकूमही केले होते. पि आता त्याच्या पाठीशी बेगम समरूिी दिकट सेना 
नव्हती. त्याच्या बाजूिे दोन सेनाचधकारी म्हिजे, कहमतबहादूर गोसावी व मुगल सैन्यािा प्रमुख बादलबेग. 
गोसाव्याने पैशाच्या वसुलीबाबत चदल्लीकरावंर खूपि जुलूम केले होते, त्यामुळे ते त्याच्यावर खवळून होते, 
त्याच्या चशपायािंी उपासमार िालू असल्याने तेही थकले होते. बादल बेग व चदल्लीतील मुसलमान चशपाई 
याचं्या बाबतीत काय सागंायिे? दरबारातील आपल्या हस्तकाकंरवी गुलाम कादरने त्यानंा केव्हाि 
चखशात टाकले होते. 
 

रोचहला-सैन्याने चद. १४ जुलै रोजी जवळजवळ पाऊि चदवस उलटल्यावर चदल्ली चकल्ल्याच्या 
उत्तरेस असलेल्या बराडी घाटापाशी नदी ओलाडंली. त्यांना प्रचतकार करण्यासाठी बादशहाच्या सैन्याला 
पाठचवण्यात आले; पि चवश्वासघातक्यानंी दावा साधला. बादलबेग व त्यािे मुगल चशपाई गुलाम कादरला 
चमळाले व बादशहाशी एकचनष्ठ असलेले कहमतबहादूर व रवळोजी कशदे हे त्यािे कहदू सेनाचधकारी, आपि 
उगािि सापळ्यात सापडू नये म्हिनू आपापल्या जागेवरून मागे चफरले व त्याि रात्री त्या दोघानंी 
फचरदाबादकडे माघार घेतली. फचरदाबाद हे चदल्लीच्या दचक्षिेस सतरा मलैावंर आहे. त्यामुळे शत्रलूा 
प्रचतकार करायला चदल्लीत कुिी उरले नव्हते. चद. १८ ला अफघाि-हमदानी सैन्याने शहरावर संपूिय ताबा 
चमळचवला; पि लाल चकल्ल्यावर बादशहािी एकचनष्ठ अशी लाल पलटि असल्याने चकल्ला लढवता आला 
असता, व दरम्यानच्या वळेात कशद्याचं्या सैन्यातील एखादी दमदार तुकडी मदतीसाठी येऊ शकली असती. 
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नझीर मंझरूअलीच्या दगलबाजीने बादशहािी बाजू लंगडी पडली. [इब्रत : भाग ३, १२८–१३४; डीसी : एमएल ् ३३४, 
गुलामअली : खंड ३, २६७, डीवाय : भाग १, लेखाकं : ३०१, ३०४, ३०८, ३०९; एचपी : क्रमाकं ५२८, पीआरसी खंड १, क्रमाकं : २२५.] 
 

नझीरने एक खुमासदार युक्ती लढवनू लहरी बादशहाला बरोबर बनचवले. गुलाम कादरला 
भेटीसाठी दरबारात बोलवाव े अशी त्याने बादशहाकडून चद. १५ रोजी अनुमती घेववली. अशा प्रकारे 
अफघािानंी चदल्लीिा ताबा घेण्यािा हा शवेटिाि प्रसंग आचि त्यािंी ही सत्ता १८ जुलै ते २ ऑक्टोबर, 
१७८८ अशी जेमतेम अडीि मचहनेि होती. या अल्पावधीत शाही कुटंुबीयानंा अतोनात अपमान सोसावा 
लागला. साम्राज्याच्या प्रचतष्ठेला कधीही भरून न येिारा धका बसला. शहाअलमला सते्तवरून खाली 
खेिण्यात आले. (३० जुलै) “गुलामकादरने पातशहाशी दगाबाजी करून कैदेत केले; व डोळे सुरीने 
कापून अनेक प्रकारिी चवपाय केली.” अजाि अभयके व असहाय्य चस्त्रया यानंा उपाशी ठेवण्यात आले; त्यानंा 
चकत्येक चदवस अन्नपाण्याचशवाय तडफडाव ेलागले. “बादशहाजाद्यास व बेगमासं तसदी केली; बारा प्रहर 
पािी चपऊ चदले नाही. बायकािें झाडे, जडजवाचहर तमाम घेतले, उन्हात गच्चीवर उभ्या करोन मारचवले.” 
चकत्येक नोकरिाकर मारता मारताि मेले. संपूिय चकल्ल्यातल्या जागा खिून पाचहल्या, तसेि 
चकल्ल्याबाहेरील श्रीमतंाचं्या हवले्या उलट्यापालट्या करण्यात आल्या; ‘साहुकार धरून पैका घेतला.’ 
पुरलेले जडजवाहीर व संपत्ती कुठे सापडते का, म्हिून चकल्ल्यातल्या सवय जागा खिून पहाण्यात आल्या. 
राजघराण्यातल्या देखण्या बेगमािंी रोचहल्याचं्या वासनाकाडंात आहुती पडली. नऊ आठवडे सैतानािे 
चपसाट थैमान सुरू होते. 
 
४. गुलामकादरच्या अन्यायी राजवटीत कशद्याची धोरिे व कृती. 
 

बादशहा व त्यािे कुटंुबीय हे जेव्हा अनस्न्वत हाल सोशीत होते व त्यािंी चवटंबना िालली होती त्या 
काळात महादजी काय करीत होता? ज्या बादशहाने त्याला जनतेत मान व प्रचतष्ठा चमळवनू चदली होती 
त्यािी सुटका करण्यास महादजीने जो संथपिा दाखवला तो त्याला दोषी ठरवावा इतका होता का? या 
वळेच्या त्याच्या हालिाली व त्यािी पचरस्स्थती यािंा आढावा घेऊनि यािे उत्तर शोधता येईल. 
 

चद. १७ जूनला महादजीने शत्रूवर महान चवजय चमळचवला खरा, पि त्यानंतर शत्रिूा अचवश्रातं 
पाठलाग करून त्यािा चनःपात करिे, रािाखानाला शक्य झाले नाही. कारि दुसऱ्या चदवशी गुलाम 
कादरने आपला तळ हलचवला तेव्हा त्याने त्यावळेी नदीपलीकडे जाण्यासाठी असलेल्या सवय होड्या नदीत 
बुडवनू टाकल्या होत्या व सवय नावाड्यानंा तो आपल्या बरोबर घेऊन गेला होता. त्यामुळे रािाखानाला 
मथुरेला जाऊन नवा होड्या व नावाडी पैदा करिे भाग होते. तशी व्यवस्था केल्यानंतरि त्याला आपले 
सैन्य अंतवेदीत नेता आले. पि हे सवय करीपयंतच्या काळात यमुनेच्या पाण्याला रोज भरती िढत होती. 
त्यात पंधरवडा गेला; एवढ्या वळेात दोन्ही पराभतू खान चदल्लीस जाऊन पोहोिले होते. ४ जुलै रोजी 
महादजी स्वतः मथुरेस आला, त्यानंतर िार चदवसानंी रिकजतकसग जाट त्याला येऊन चमळाला. या 
चठकािाहून चद. ८ ला सैन्यािी एक लहानशी तुकडी चदल्लीकडे पाठचवण्यात आली, पि महादजी ककवा 
रािाखानाच्या हाताखालील त्यािे मुख्य सैन्य मात्र चदल्लीस गेले नव्हते. 
 

यावळेेपयंतही कशद्याच्या अडििी व धोका संपलेला नव्हता हे चवसरून िालिार नाही. त्याला 
नुकताि चमळालेला जय, केवळ योगायोग होता. त्यािे सैन्य, तोफखाना याचं्या कौशल्यापेक्षा त्यािें 
कमनचशबी शत्रू व त्यानंी केलेल्या घोडिकुा त्याच्या पर्थयावर पडल्या हे म्हििे अचधक सयुस्क्तक ठरेल. 
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कहदुस्थानी पलटिी व मुगल स्वार हे पूवी कशद्यािा चवश्वासघात करून त्याला सोडून चनघून गेले होते. 
इस्माइलबेगच्या पराभवाच्या प्रसंगी ते महादजीकडे आले असले तरी याही वळेी त्याला ते सोडून गेले नसते 
अशी खात्री देता येण्यासारखी नव्हती. “तुम्ही तोफखान्यािा व पलटिािा भरिा फार केला आहे, हे ठीक 
नाही. पूवीये (परभये?) लोक दंगेखोर असतात. यासं भक्षावयास चमळेल तोपावतेो उगाि राहतील, 
नाहीतर दंगा करतील, दगा देतील” असा या भाडोत्री चशपायाचं्या चवश्वासघातकी प्रवृत्तीबद्दल बादशहाने 
कशद्याला धोक्यािा इशाराही चदला होता. [डीवाय : भाग १, लेखाकं २२९] िंबळेच्या उत्तरेस आपल्याला 
जीवाभावािा एकही चमत्र नाही हे कशदे समजून होता. अपवाद काय, तो जाट राजािा. जाट मुलुखातला 
आपला ठाम आधार सोडायिा, उत्तरेकडे शभंर मलै िालून जायिे; सैन्यािी मदत, युद्धसाचहत्यािा पुरवठा 
व वाटिाल यात अडििी येिार नाहीत असे कल्पनेत मनोरे रिायिे आचि आपल्या चवरोधकाचं्या 
घोळक्यात सामील व्हायिे ही सदाचशवरावभाऊने केलेली अक्षम्य िूक पनु्हा करायला तो तयार नव्हता. 
दरबारात मंझरूअलीसारखा कडवा दुष्ट्मन, तोही सारखा बादशहाच्या कानाशी लागिारा; आचि बादशहा 
म्हिजे काय, तर त्याच्यावर जरब बसव ूशकिाऱ्या दरबारातील कोित्याही सरदाराच्या हातातील मेिािे 
बाहुले. अशा पचरस्स्थतीत प्रिंड सैन्य बरोबर असल्याचशवाय चदल्लीत जाण्यात महादजीला धोका होता. 
[एचपी : क्रमाकं ५३०] 
 

पि त्याच्या दख्खनी पलटिीतील चशपायानंी आपल्या पगारािी बाकी हातात पडेपयंत चदल्लीवर 
िालून जायला स्पष्ट नकार चदला. या जवानानंा त्याने जनरल गोडाडशी लढण्यासाठी म्हिून नऊवषांपूवी 
गुजरातेत आिले होते. “याउपरी आपले लोक कोिी रहािार नाहीत कारि पैशािी ओढ. नाहीतरी 
बंदोबस्त आजपयंत खस्त खाऊन केला.” तेव्हापासून त्यािंा पगार थकला होता; त्यातील जमतील तेवढे 
पैसे व आिखी देण्याबाबतिी महादजीने आश्वासने चदली. तेवढे मानून व पचरस्स्थती ओळखून अचधक 
तािनू न धरता या चशपायानंी त्याला मदत करायिे मान्य केले. पि त्यािें मन वळवायला चजवबा दादाला 
अतोनात कष्ट पडले. (एचपी क्रमाकं ५३७) [कशद्याला उशीर का लागला? : पीआरसी : खंड १ २२५–२२७, एचपी : क्रमाकं : 
५३७; सख्य करययाचे त्याचे नवे धोरि : पीआरसी : खंड १, क्रमाकं : २२४; सात भाग १, १६५; डीवाय : लेखाकं : ३३० (राघोगड).] 
 

या अडििीत भर म्हिून पणु्यातील पेशव्यानंी त्याच्या मदतीला सैन्य पाठवायिे आश्वासन चदले 
होते, ते वृथा ठरले. वास्तचवक हे आश्वासन धनी पेशव ेयाचं्यापेक्षा, या धन्यािा धनी नाना फडिीस याने 
चदले होते. मानचसक कुिबंिा व अचनचश्चत भचवतव्य या कात्रीत सापडलेला महादजी चकत्येक चदवस 
अस्वस्थ होता. त्याति दचक्षिेकडून येिाऱ्या िमत्काचरक बातम्यािंी भर पडत होती. उत्तरेस अयशस्वी 
ठरलेल्या महादजीला चनरोप द्यायिा व त्याच्या जागी अचलजा बहादूर ककवा तुकोजी होळकराला 
पाठवायिे आचि त्याच्याकडून चदल्ली दरबारातील मराठ्ाचं्या फायद्यािी कामे करवनू घेऊन 
राजपुतान्यातील राजाकंडून खंडिी वसूल करवायिी, असे ठरले होते. या वाता महादजीच्या कतृयत्वावर 
बोळा चफरचविाऱ्या होत्या. चरचटश रेचसडेन्टने गव्हनयर जनरलला जी पते्र पाठचवली आहेत, त्यातं अशा 
प्रकारच्या बातम्यािंा उल्लेख वरिेवर आढळतो. ही सगळी चनदयय कारवाई करिारा कचलपुरुष म्हिजे 
पेशव्याचं्या दरबारातील चितपावन जातीिा िािक्य नाना फडिवीस होय; आचि महादजी त्याला पे्रमाने 
आपला भाऊ मानीत असे. [पीआरसी खंड १, क्रमाकं २२६] 

 
तेव्हा कशद्याला प्रथम आपि कुठे आचि कसे उभे आहोत हे पहािे अगत्यािे होते आचि चवश्वासाहय 

पाठीराखे जमचविे हे त्याच्यापुढे महत्त्वािे काम होते. यासाठी मुखत्यार म्हिून काययवाहीत आिावयाच्या 
आधीच्या धोरिात त्याने बदल केला. बादशहाच्या सैन्यातील ज्या जबरदस्त सेनाचधकाऱ्यानंी खालसा 
मुलूख बळकावला होता तो त्याचं्याकडून परत घ्यायिा; तसेि ज्याला चजतके सैन्य ठेवण्याबद्दल 
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सरकारातून पसैा चमळे चततकेि सैन्य ते ठेवतात की नाही यावर हजेरी ठेवनू सक्त नजर ठेवायिी, हे 
आपले प्रारंभीिे धोरि त्याने सैल करायिे ठरचवले. लष्ट्करी सेनाचधकाऱ्यानंा साम्राज्यातील मुलूख 
जहाचगरीदाखल द्यायिा व स्वाथाच्या बाजारात स्वतःिे पाल ठोकायिे, या नजफखानाच्या धोरिािा 
अवलंब त्याला करावासा वाटला. उमरावगीर गोसावी हा त्यािा कट्टा दुष्ट्मन; पि त्याला जेरबंद करून 
महादजीसमोर आिण्यात आले तेव्हा महादजीने (७ एचप्रल) नेहमीच्या चशरस्त्याचवरुद्ध वागून त्याला 
अचजबात न दुखचवता मोठ्ा मानाने वागचवले व त्याच्या सवय सुखसोयींिी तरतूद करून त्याला पळून 
जायिी संधी चदली. (१८ मे) राघोगडच्या रािावर अशीि मेहरनजर करून त्यािे स्वातंत्र्य, त्यािा मुलूख 
व चकल्ले त्याला परत चदले. मुसलमान सेनाचधकारी व भाडोत्री चशपायावंरील पगारी अचधकारी या सवांना 
त्याचं्या जागावंर कायम ठेवनू त्याचं्या जहाचगऱ्याही त्याचं्याकडेि ठेवण्याबाबत करार केले. या मोबदल्यात 
त्याचं्यापैकी कुिीही महादजीला चवरोध न करता चमत्रत्वािे संबधं ठेवायिे होते. गुलाम कादर व इस्माइल 
बेग याचं्यासारख्या चवरोधकाशंीही त्याने अशाि प्रकारिा करार केला होता. या बनावािी सवय सूते्र हलचवली 
गेली ती वयोवृद्ध पि कोल्ह्यासारख्या धूतय अशा शहाचनजामुद्दीन माफय त. अथात हे सवय प्रत्यक्षात यायला 
थोडा वळे लागला. आपि चदल्लीवर िालून जाऊ इतकी आपली ताकद व सामर्थयय वाढले आहे यािा 
चनचश्चत अंदाज येईपयंत जो वळे गेला त्या दरम्यान, गुलाम कादरने बादशहाला हात दाखचवला होता. शहा 
अलमिा चभत्रा स्वभाव, चवश्वासघातकी नझीरवर त्याने टाकलेला आंधळा चवश्वास यामुळे आत्मरक्षिासाठी 
त्याला कसलाही आधार उरला नव्हता. एखादादुसरा मचहना गुलाम कादरला थोपवनू धराव,े तर तेवढाही 
आवाका त्याच्याजवळ नव्हता. तसे घडते तर, उपासमार होत होती त्याि काळात रोचहले चशपाई गुलाम 
कादरला सोडून जाते व चकल्ल्यािा वढेा उठचवण्यासाठी महादजीिे सैन्य येऊ शकले असते. 
 
५. शहा अलमच्या अधःपाताच्या कारिाचंी मीमासंा : त्याचा स्वभाव : त्याचे घरातले शत्रू व 
णवश्वासघातकी सल्लागार 
 

पि…… भचवतव्यता बलीयसी हेि खरे. तसे व्हायिे नव्हते. जुन्या काळिी शहािी मािसे म्हित 
तसा कुिीही आपल्या ललाटीिा लेख चफरव ूशकत नाही. मािसािा स्वभाव, वागिकू म्हिजेि त्यािे दैव. 
शहा अलम व त्याच्या कुटंुबीयावंर जी भयानक दुदैवी आपत्ती ओढवली त्याला कारि त्यािा स्वभाव. 
 

बादशहा शहा अलम हा अचतशय कमकुवत मनािा व िंिल वृत्तीिा असला तरी चवश्वासघातकी 
नव्हता; ककवा योग्य तो चविार करण्यािी त्यािी कुवति नव्हती, असेही नव्हते. चवचशष्ट गोष्ट करायिी असे 
ठरवनू ती अमलात आिण्यासाठी लागिारा ठामपिा त्याच्याजवळ नव्हता. कठोर अशा आर्मथक व 
व्यावहाचरक अडििींना तोंड देण्यात गेलेली पचहली पन्नास वष े व नंतर सततच्या आफीमबाजी– 
(यातनािंा चवसर पडण्यासाठी नशा आिण्याकचरता) मुळे त्यािी इच्छाशक्ती पागंळी झाली. त्यािा मेंदू 
मात्र जाग्यावर होता. म्हिनू त्यािी सवय बचुद्धमत्ता, कुराि व इचतहास वािण्यािा दैनंचदन पचरपाठ, 
चमताहार व वागण्यातील शुचिता (या साधनेत जनानखान्यात होिारी भरती अपवाद करून) हे सवय सद गुि 
चविारात घेता, ‘प्रत्यक्ष मरिापूवीिे भेकड चकतीतरी वळेा मरिािा अनुभव घेत असतात’ या उक्तीिी 
सत्यता पटचविारे त्याच्यासारखे दुसरे उदाहरि शोधून सापडिार नाही. 
 

चदल्ली दरबारातील सवोच्च मानािी व सते्तिी जागा चमळावी म्हिून ज्या महत्त्वाकाकं्षी स्पधयकािंी 
रस्सीखेि िालू होती त्यातं साम्राज्याच्या मुखत्यारीपिािी शान साभंाळिारा व त्याच्या मनीमानसी 
असलेली इच्छा कृतीत आिण्याइतकी पात्रता व ताकद असिारा महादजीचशवाय अन्य कुिी नाही यािी 
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त्याला मनोमन खात्री होती. त्याच्या मनिी इच्छा मराठ्ाचं्या या प्रचतचनधीला तो खाजगी बोलताना सागंत 
असे. ती म्हिजे, ‘काही चदवस तरी शातंपिे भाकरी खािे!’ चरचटश रेचसडेंटसह सवांनाि त्यािी ही 
साधीचसधी साचत्त्वक इच्छा माहीत होती. १७७१ मध्ये चदल्लीस येण्यासाठी म्हिून तो अलाहाबादहून चनघाला 
तेव्हापासून महादजीिे सामर्थयय व स्वामीचनष्ठा याबाबत त्याच्या मनात चवश्वास होता. महादजीच्या 
मुखत्यारपदािी हाव धरिारे सवय चवरोधक मूखय अगर कपटी होते यािी त्याला जाि होती. ज्या काळात 
त्याच्या जीचवताला व कसहासनाला फार मोठा धोका होता त्या काळात ‘आपल्याला लष्ट्करी साहाय्य द्याव ेव 
आपल्या हद्दीत आसरा द्यावा’ अशी त्याने गव्हनयर जनरलकडे वारंवार मागिी व चवनंती केली असली तरी 
अयोध्येच्या नबाबाप्रमािे चरचटशाचं्या हातातले बाहुले व्हायिे नाही ‘हा त्यािा ठाम चनश्चय होता.’ 
अलाहाबाद येथील अल्पकालीन वास्तव्यात आपल्याला चरचटश अचधकाऱ्याकंडून जी अवहेलना सहन 
करावी लागली तशीि नेहमी सहन करावी लागावी हे त्याला मान्य नव्हते. त्यािे एकूि धोरि ठाम व 
किखर नसले तरी महादजीच्या पडत्या काळात, त्याला आपल्या साहाय्यक म्हिून खोजा मंझरू अलीहून 
अचधक प्रामाचिक नोकर चमळता व बचनया रामरतनपेक्षा अचधक लायक सल्लागार प्राप्त होता तर 
त्याच्यावरिी आपत्ती टळतीही. 
 

यावळेी चदल्लीच्या राजघराण्यालाही शहा अलमच्या भेकड, स्वभावािा शाप सहन करावा लागला. 
चवजनवासात दरोडेखोरािंी गाठ पडावी तसे त्यािे सवांत कटे्ट वैरी त्याच्याि घरात त्याच्याि 
कृपाछत्राखाली नादंत होते. राजघराण्यातील पारंपचरक कलहानंी त्यािा चवनाशकाल ओढवनू आिला 
असला तरी नाशाच्या त्याि धगीतून राजकसहासन बळकाचवण्याच्या महत्त्वाकाकें्षपेपायी त्यािे पुत्र व प्रपौत्र 
वैऱ्यासारखे पुढे सरसावले होते. पूवी चदल्लीवर राज्य करिाऱ्या मुहमदशहाच्या घराण्याला बाजूला सारून 
दुसऱ्या अलमगीरच्या वशंजानंी चदल्लीिे कसहासन बळकावले होते; या वशंाच्या अखेरच्या कायदेशीर 
वारसािे डोळे काढून त्यािा शवेट केला होता व त्या दुदैवी राजाच्या मुलाबाळानंा चदल्ली चकल्ल्यातील 
तळघरातील तुरंुगात भयकंर हालअपेष्टात कोंडून ठेवले होते (या भागाला सलातीन म्हितात). ही परंपरा 
िौतीस वष ेअव्याहत िालू होती. [इब्रत : भाग ३, १४० : आपल्या भकेुल्या व तहानलेल्या मुलाबाळािें हाल कमी व्हावेत म्हिून जरूर 
ते करण्याबाबत राजपुत्र अकबराने नव्यानेि तख्तावर आरूढ झालेल्या बेदर बख्तच्या चवनवण्या केल्या तेव्हा बेदरने उत्तर चदले, “कहदुस्थानिे 
साम्राज्य माझ्या बापजाद्याचं्या मालकीिे आहे. तुझा बाप तीस वष ेबादशहा असताना त्याच्या अमदानीत आम्ही कोित्या यातना चन दुःखभोग भोगले 
नाहीत? सतत तीस वषे ते सारे आम्ही चनमूटपिे सोसले. आता बादशहा होण्यािी पाळी माझी आहे.” 
 
रो ‘स्टास्व्हंग चप्रझनर–चप्रन्सेस :’ मॉदेव, जुना द व्होयाज, ‘इस्लाचमक कल्िर, १९३५’ यात मी भाषातंर केलेले. पेस्टर, ‘वॉर ऑफ स्पोटय इन 
इस्ण्डया.’] 
 

वाढत्या वयाबरोबर शहा अलमिा पैशािा हव्यास व कंजूषपिा वाढत िालला. १७६५ मध्ये लॉडय 
क्लाइव्हशी समझोता केल्यावर बंगाल खंडिीपकैी बरीि मोठी रकम त्याला चमळाली होती. पर्थथरगड व 
गौसगड येथील लूटही थोडीथोडकी नव्हती. तरीसुद्धा नजरकैदेत असिाऱ्या आपल्या नातलगानंा ओल्या-
कोरड्या भाकरीचशवाय तो अचधक काही देत नसे. तीही त्यानंा केव्हा केव्हा चमळत नसे. पूवीच्या 
शहाजाद्यािंी नातवडें व पतुिे उपासमार सोसावी लागल्याने प्रिंड आरडा-ओरडा करीत, इतका की 
त्याचं्या कोठडीच्या कभती भेदून तो पलीकडील जगाला कळे. बादशहाच्या दरबारात आलेल्या परक्या 
देशातंील प्रचतचनधीनाहंी तो ऐकू जात असे. दुलय चक्षत अशा प्राचिसंग्रहालयातील बुभचुक्षत श्वापदानंी 
हलकल्लोळ उडवावा, तसा हा हलकल्लोळ कॉन्त द मॉदेव (१७७५) व कॅप्टन जॉन पेस्टर (१८०४) याचं्याही 
कानावर गेला असल्यािी नोंद आहे. उदे्कजनक यातना आचि जीवनातील एक अथयशून्य पोकळी यामुळे 
राजघराण्यातील हे जीव वडेेचपसे झाले होते. दरबारातील मुखत्यारपद बळकवायला कुिीही उपटसुंभ 
आला तरी त्याच्याशी संगनमत करायला हे दुदैवी जीव केव्हाही तयार असत. त्यानंा आशा एकि; या 
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बंडखोरािा हात धरून आपल्याला कसहासनावर बसता येईल, बादशहा होण्यािे वैभव व सुख काही काळ 
तरी उपभोगता येईल आचि ही सत्ता संचधप्रकाशाप्रमािे क्षिजीवी ठरेल, सते्तवरून खाली खेिण्यात येऊन 
आपल्याला ठार मारण्यात येईल यािी खात्री असूनही आपल्या करंट्या जीवनक्रमात हा बदल घडावा असे 
त्यानंा मनापासून वाटत असे. 
 

आचि राजघराण्यातील बेगमा– त्याचं्यातील दे्षभावना तर अचतशय कडवट असे. बादशहा 
मुहमद शहा यािी चवधवा पट्टरािी मलका-ई-जमानी ही लालचकल्ल्याबाहेर स्वतःच्या घरात राहत असे. 
बादशहा अहमदशहा हा चतिा सावत्र मुलगा. या मुलािे लालनपालन करीत असताना ‘हा मुलगा रीतसर 
वारस असूनही त्यािा वारसा नाकारून शहा अलमच्या बापाने त्यािे डोळे काढले होते’, हे भीषि सत्य ती 
चवसरली नव्हती. म्हिनू शहाअलमला गादीवरून खाली ओढून अहमदशहािा कोठडीत असिारा मुलगा 
चबदरबख्त याला गुलामकादरने कसहासनावर बसवाव ेम्हिून चतने त्याला बारा लाख रुपये देऊ केले होते. 
चतने पैशािा खूप मोठा साठा केला होता अशी बोलवा होती. मुहमदशहािी दुसरी चवधवा स्त्री साहेब मेहेल, 
ही हजरत महाल या नामवतं दुरािी सेनानीच्या बायकोिी आई; तीही या कटात सामील होती. [डीवाय : 
भाग १, लेखाकं ३०९; इब्रत : भाग ३, १३७, दहा लाख चदले असे चलचहतो.] 
 
६. णदल्लीच्या राजघराययाबाबत गुलाम कादरची सुडबुद्धी 
 

दुसऱ्या शहाअलमिा संपूिय नायनाट करायिा; तसे करताना यातना व मानखंडना यावर भर 
द्यायिा आचि तैमूरच्या वशंजाच्या रक्तािा घोट घ्यायिा, या सूडबदु्धीने चवशषे उिल खाल्ली. वैर साकार 
झाले. नजीबउद्दौला हा मुसलमान साम्राज्याच्या मुखत्यारपदावर दहा वष े होता. त्याच्या मुलावर शहा 
अलमिी इतराजी झाली. बादशहाने त्यािा पराभव केला. पर्थथरगड व गौसगड येथील अचधकारपदावरून 
त्याला चनदययपिे हुसकावनू लावण्यात आले होते व त्यािी सवय संपत्तीही लुटण्यात आली होती. झचबताने हे 
सगळे सहन केले होते. आता सरशी होती त्याच्या मुलािी. गुलाम कादर हा त्याच्या चपत्याने व आजोबाने 
रंगचवलेली स्वप्नसृष्टी प्रत्यक्षात आिण्याच्या प्रयत्नात होता. आपल्या घराण्यावर झालेल्या अन्यायाच्या 
पचरमाजयनासाठी चदल्लीतख्तावर असलेल्या तैमूरच्या बावळट वशंजावर आपि का सूड उगवीत नाही म्हिून 
आपले जन्मदाते व चपतामह आपल्याला सारखे टोिीत असतील हे त्याला चवसरता येत नव्हते. 
कहदुस्थानातील साम्राज्यावर अचधकार गाजचविाऱ्या राजघराण्याला योग्य तो धडा चशकचवण्यासाठी 
महंमदाने आपला पे्रचषत म्हिून आपल्याला जन्माला घातले आहे, अशी त्यािी दृढ श्रद्धा होती. शूर 
अफघाि जातभाईिंा त्याला फार मोठा आधार असल्याने आपि स्वतःि ‘अल्लाच्या क्षोभािे स्फुकल्लग’ 
(कहार-ई-खुदा) आहोत असे त्याला वाटे. भेकड आचि चवलासी असिाऱ्यानंी कहदुस्थानातील मुसलमानी 
साम्राज्याच्या कसहासनािी जी चवटबनंा केली होती, त्यासाठी त्यािंी धूळधाि करून त्यानंा मातीत गाडले 
पाचहजे अशी त्यािी धारिा होती. आपल्या बापाकडून बादशहाने व त्याच्या अचधकाऱ्यानंी पाशवी बळािा 
वापर करून जे जे चहसकावनू घेतले होते. त्यातली प्रत्येक वस्तू िक्रवाढव्याजाने वसूल करून 
घेतल्याचशवाय अफघाि रक्तातील त्यािी सूड घेण्यािी ईषा थंडावली नसती. [गुलामकादरचा सूड : इब्रत : भाग ३, 

१५४ (काहर-इ-खुदा) १४१, १४३ (नजीबउद्दौलाच्या मालकीच्या तोफा परत नेण्यात आल्या.)] इस्लामच्या रक्तलाचंछत इचतहासात 
चदल्लीतील अनेक कू्रर कृत्यािंी नोंद आहे. पि त्यातंील कोित्याही कू्रर कृत्यापेक्षा गुलाम कादरच्या 
पशुतुल्य सूडात, दीघयकाल यातना देिारे प्रकार व राजघराण्यातील बायकािंी बेअर ू अचधक का, हे 
ह्यावरून समजून येते. 
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गुलाम कादरने चदल्लीच्या राजघराण्यातील व्यक्तींना अनंत यातना चदल्या, क्लेश भोगावयास 
लावले, मानखंडना केली. राजघराण्यातील अश्राप कोवळी बालके, म्हाताऱ्या बायका, अंतःपुरातील 
दासी-बटकी, खोजे, लहानलहान दुकानािें मालक, गरीब नोकरिाकर तसेि ज्येष्ठ मान असलेले 
पातशहाजादे यानंा ज्या यमयातना भोगावयास लावल्या त्यािे वियन करायिे, तर एक मोठे प्रकरिि 
होईल. खैरउद्दीनच्या फारशी इचतहासातील मजकूर चलचहताना मला फूल्स कॅप फोचलओ आकारािी 
तेहतीस पाने खिी टाकावी लागली. प्रत्येक पानावर वीस ओळी मजकूर असून त्यात दोन मचहन्यातंील 
प्रत्येक चदवशी घडलेल्या अत्यािारािी नोंद आहे. भतूलावरील या यमपुरीतील दारुि यातना वािायला 
लावनू आपल्या वािकाला अस्वस्थ कराव े हे आजच्या इचतहासकाराला मानविारे नाही. या भयानक 
छळातील भीषि तपशील देत बसायिे त्याने टाळायला हवे; आचि मगि तैमूरच्या घराण्यातील या 
राजघराण्याने काय यातना सोसल्या यािी थोडक्यात सवयसाधारि माचहती द्यायला हवी. शहाअलम व 
त्याच्या नातलगानंी या वळेी ज्या यातना सोसल्या त्यािा शताशंही कापे घराण्याला सोसाव ेलागला नाही. 
या घराण्यालाही आपल्या दाचरद्र्य व हालअपेष्टापंायीि बधस्तंभािी वाट लवकर पहावी लागली होती. 
 
७. गुलाम कादर शहा अलमला सत्तवेरून िाली िेचतो : णबदर बख्तला तख्तावर बसवतो : ३१ 
जुलै, १७८८. 
 

चकल्ल्याच्या वशेीवर पहारा करिाऱ्या लाल पलटिीतील कुिीही प्रचतकार करता कामा नये म्हिून 
हुकूम सोडून (१५ जुलै १७८८) नझीर मंझरू अलीने गुलाम कादर व इस्माइल बेग यानंा चकल्ल्यात प्रवशे 
करू चदला. त्यानंतर त्यानंी चदल्ली शहरावर ताबा चमळवला. (चद. १८) इस्लामशी दावदेारी करायला 
महाराष्ट्रातून जे काचफर आले होते त्याचं्याचवरुद्ध चजहाद पुकारण्यासाठी जे सैन्य उभारावयािे त्याच्या 
खिासाठी बादशहाने भरपूर पैसा द्यावा म्हिून ते त्याच्यावर दबाव आिून त्यािा छळ करू लागले. त्यािंी 
प्रत्येक मागिी बादशहाला मान्य करावीि लागे. त्याचं्या चजहादमध्ये आपला सचक्रय भाग म्हिून त्याने 
आपला मुलगा सुलेमान शुको याला त्याचं्या छाविीत पाठवनू चदले. (चद. २४) मचलका-ई-जमानी या 
चवधवा रािीने आपला नातू चबदर बख्त यास चदल्लीच्या तक्तावर बसवाव ेम्हिनू गुलाम कादरला बारा लाख 
रुपये देण्यािा करार केला होता; हा करार आता प्रत्यक्षात यायिा होता. 
 

गुलाम कादर व इस्माइल बगे हे दोन्ही खान ३० जुलैला चकल्ल्यावर आले व शहा अलमशी आपि 
एकचनष्ठ राहू अशी त्यानंी कुरािावर हात ठेवनू शपथ घेतली. लाल पलटिीिा चवश्वासू सेनाचधकारी त्यानंा 
चकल्ल्यात येऊ द्यायला तयार नव्हता. पि चवश्वासू बादशहाने तसे करायला मना केले. त्यामुळे दोनहजार 
अफघाि चशपायानंी चकल्ल्यािा ताबा घेतला व एकही धका न मारता बादशहाच्या सरंक्षक लाल पलटिींना 
चकल्ल्याबाहेर हाकलून लावले नंतर गुलाम कादर महालात गेला. त्याने पातशहास चशचवगाळ केली. 
‘पातशहा धरला. त्यािे पुत्र अठरा साहेबजादे धरले. पातशहािे कुटंुबसुद्धा धरून एक महजदेत कैद केले.’ 
[दुसऱ्या शहाअलमची पदच्युती–डीसी, पीआरसी, खंड १, क्रमाकं २२८, इब्रत : भाग ३, १३७–१३९ (माझ्या एमएल हस्तचलचखतातील उिीव. 
गुलामअली फक्त काही कडवीि देतो) डीवाय : भाग १ लेखाकं : ३१०–३११, डीसी व डब्ल्य ू पामरला पाठचवण्यात आलेले एक पत्र यातील 
माचहतीनुसार, बादशहाने कशद्याला मदत पाठचवण्याबद्दल चलचहलेले पत्र आढळून आल्यामुळे गुलामकादरने त्याला गादीवरून खाली खेिले. 
खैरुद्दीन जी बाचरक साचरक माचहती देतो त्यात वृद्ध बादशहाने अशा प्रकारिा चवश्वासघात केल्यािा उल्लखे कुठेही नाही; आचि खरे म्हिजे १५ 

जुलैनंतर चकल्ल्याच्या आवारात शहाअलम जवळजवळ शून्यवत होता.] इस्माइल बेगसह तो रात्रभर चदवाि-ई-खास व हयात 
बक्ष बगीच्यात मुकाम टाकून होता. अतंःपुरातील चस्त्रया मोठमोठ्ाने गळा काढून रडत होत्या; त्याने 
आसमतंातील काळोख आिखीि भयाि वाटत होता. 
 



 
अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या चदवशी सकाळी अगदी लवकर, या बंडखोरानंी चबदर बख्तला कसहासनावर बसवनू त्याला 
बादशहा केले. चबदर बख्त हा पूवीिा बादशहा अहमदशहा यािा मुलगा. त्याला नाचसरुद्दीन मुहमदजहान 
शहा असा चकताब देण्यात येऊन चदवाि-ई-खास मध्ये राज्यारोहिािा समारंभ करण्यात आला. शहाअलम 
व त्यािे एकोिीस मुलगे यानंा सलातनीत बंचदवासात टाकण्यात आले. राजप्रासादातील िीजवस्तंूिी 
लुटालूट करायला रोचहल्यानंी आदल्या चदवशीि सुरवात केली होती; ती गुलाम कादरिे चदल्लीतील 
वास्तव्याच्या अखेरच्या चदवसापयंत िालली होती. 
 
८. शहा अलमचे डोळे काढतात : राजघरािे व राजवाड्यातील सेवकाचं्या यातना : ऑक्टोबर–
नोव्हेंबर १७८८ 
 

गादीवरून खाली खेिलेल्या शहा अलममागे एक नवाि ताप सुरू झाला. आपली संपत्ती कुठे 
दडवनू ठेवली आहे हे त्याने सागंाव े अशी त्याच्यावर जबरदस्ती सुरू झाली. आपल्याला कोषागारात व 
भाडंारात जे चमळाले त्याहून माझ्यापाशी अचधक काही नाही असे त्याने उत्तर चदल्यावर त्यािी मानखंडना 
करण्यात येऊन त्याला दमदाटीही करण्यात आली. गुलाम कादर शहा अलमच्या जवळ बसला, त्याने 
आपला हात त्याच्या गळ्यात टाकला व आपल्या तोंडातील तमाखूिा धूर त्याच्या तोंडावर सोडला. मग 
त्या अवमाचनत हतभागी बादशहाला ना अन्न ना पािी, अशा अवस्थेत तळपत्या उन्हात उभे करण्यात आले. 
 

‘पैसा, जडजवाचहर कुठे दडवनू ठेवलेली आहेत ती दाखवावी’ म्हिून बादशहाला सारखे सारखे 
चडविल्यावर त्याने चिडून उत्तर चदले, “माझ्यापाशी जे काही होते ते तुम्ही भाडंारातून उिललेि आहे, 
आता आिखी कुठे मी माझ्या पोटात तर लपवनू ठेविार नाही ना?” यावर रोचहला गुलाम कादर बोलला, 
“काय नेम सागंावा? तुझं पोट चिरून पहायला हव ंएकदा!” चद. १० ऑक्टोबरला कहर झाला. सूडािी 
धग व फाजील हाव याने पेटून उठून गुलाम कादरने बादशहाच्या दोन्ही डोळ्यात दाभि भोसकले. दुसऱ्या 
चदवशीिे त्यािे वतयन कहस्र पशूलाही लाज आििारे होते. ‘मरिोन्मुख बादशहाच्या छाताडावर ओिव े
होऊन आपल्या हातातल्या खंचजराने आपि त्यािे एक बुबुळ काढीत आहोत’ अशा तऱ्हेिे आपले चित्र 
काढण्यासाठी त्याने दरबारातील चित्रकाराला बोलावनू आिले. बादशहािा दुसरा डोळा काढण्यािे वीर 
कृत्य, कंधारी खानाने पार पाडले. दृष्टी गेल्यावर गेल्यावर जखमी अवस्थेत असलेल्या शहा अलमला 
चकत्येक चदवस पाण्यािा थेंबही चमळू देण्यात आला नव्हता. तीन िाकरानंा ठार मारण्यात आले तर दोन 
पािक्यानंा गुलाम कादरने आपल्या समशरेीने घायाळ केले. बादशहाच्या यातना या िाकर मािसानंी 
कुिाच्या कानी लागून सागंू नयेत म्हिनू दहशतीदाखल ही चशक्षा होती. [शहाअलमच्या डोळ्यातून रक्त 
चठपकत आहे, अशाि अवस्थेत गुलाम कादर त्याच्याजवळ गेला. त्याने त्यािी दाढी चहसकली व तो 
मोठ्ाने ओरडून म्हिाला, “बरोबर अद्दल घडली तुला. गोसगड येथे जे वीर कृत्य केलेत, त्यािी ही 
बचक्षशी!” (इब्रत : १४७) अफघािािी सूडवृत्ती दशकानुदशके धुमसत राहील पि ती कधीि चवझिार 
नाही. गुलाम कादरची राक्षसी कृत्ये : इब्रत : भाग ३, १३६–१७४ (संपूिय) डीसी. पीआरसी : खंड १, 
क्रमाकं २२७–२३५; डीवाय : भाग १, लेखाकं ३०९–३१४, ३४४, ३२७; एचपी : क्रमाकं ५३०, ५३७, ५३८, 
सात : भाग १, १५०.] 
 

राजवाड्यातील दासी-बटकींना अमानुष व गचलच्छ यातनानंा सामोरे जाव ेलागले. चकल्ल्यात कुठे 
कुठे सपंत्ती पुरून ठेवलेली आहे हे सागंण्यासाठी खोजानंा मरेमरेतो मारण्यात आले. मग हा िाप 
बादशहाजादे व बेगमानंा लावण्यात आला. राजाच्या कुटंुबातील सवांनाि तीन-िार चदवस अन्नपािी चमळू 
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देण्यात आले नाही. अनेक बालके व म्हाताऱ्या बायका मेल्या तर नव्या बादशहािी एक चबबी नुसत्या भीतीने 
हाय खाऊन मेली. खायला आचि आंथरा-पाघंरायला न चमळाल्याने दोन बेगमानंी प्राि सोडला. त्या 
दोघींपकैी एकीिे पे्रत पुरण्यासही कादरने मनाई केली होती. मृत शरीर तीन चदवस कुजत होते. शवेटी 
त्यािी दुगधंी असह्य झाल्यावर त्या दुदैवी जड देहाला मूठमाती चमळाली. मचियारकसग कळचवतो, की या 
दोन चदवसातं एकवीस पातशहाजादे व बेगमा मरि पावल्या व बाकीच्या त्याि वाटेला लागल्या. 
 

सूड घेताना अहंकार फुलून येऊन तेवढ्यापुरते बरे वाटते, पि पचरिामी त्यािे मोल मोजाव ेलागते 
ते कडू जहरासारखे. मचलका-ई-झमानीला ते द्याविे लागले. रोचहला गुलाम कादरबरोबर संगनमत 
करून चतने आपल्या नातवाला चदल्लीच्या तख्तावर बसवले. चतच्या हातात तशी फार चदवस सत्ता नव्हती, 
पि जी काही थोडे चदवस होती त्या अवधीत चतने शहा अलमच्या चस्त्रया रहात होत्या त्या हवले्यािंी 
मनसोक्त लुटालूट केली, नेसत्या वस्त्राचंनशी त्यानंा सलीमगढवरील कैदखान्यात डाबंले व दडचवलेली 
संपत्ती कोठे आहे ते काढून घेण्यासाठी त्याचं्या दासीबटकींना बेदम िोपले. कबलू केल्याप्रमािे चतने गुलाम 
कादरकडे बारा लाखाहूंन अचधक रकम पोहोिती केली असल्याने चकल्ल्यािा ताबा त्याने आपल्याकडे 
द्यावा अशी चतिी मागिी होती. त्यावर गुलाम कादरने मोठे मासलेवाइक उत्तर चदले. तो म्हिाला, 
“राजवाड्याच्या खचजन्यात जो पसैा होता, तो त्याच्या वचडलाचं्या राजधानीच्या चकल्ल्यातून लुटून 
आिलेला म्हिजे पयायाने त्यािाि”. म्हिजे बारा लाखािंी रकम अजून यायिी होती व ती चतने आपल्या 
खाजगी चमळकतीतून द्यावी असा त्यािा युस्क्तवाद होता. आपल्याजवळिी सवय संपत्ती द्यावी म्हिून त्याने 
सगळ्या पातशहाजाद्यासं व बादशहाच्या एका बचहिीलाही मारहाि केली होती. चद. २२ ऑगस्टला त्याने 
मचलका-ई-झमानी व साहेबमहल या दोघींना त्याचं्या महालातून बाहेर काढले; नेसत्या वस्त्राचनशी त्यानंा 
चकल्ल्यावर आिवले आचि अष्टकोनी बुरुजाच्या गच्चीवर त्यानंा अशाप्रकारे उभे केले की, नदीतीरावर 
वावरिाऱ्या मािसानंा त्यािें मुखडे पहाता यावते. या दोघींच्या घशाला कोरड पडत होती तरी चकत्येक 
तास त्यानंा पािी चदले नव्हते. त्याचं्या महालािंा कोपरान् कोपरा धंुडाळून सगळीकडे खिनू पहाण्यात 
आले. जे चमळाले ते घेण्यात येऊन घरदार उजाड करून टाकण्यात आले होते. राजघराण्यातील 
मािसािंा हा जो अमानुष छळ झाला त्याच्या मुळाशी मंझरूअलीसारख्या चवश्वासघातक्यािी कारवाईि 
प्रमुख होती. त्यामुळे या कचलपुरुषालाही कठोर शासन चमळाले. ते पाचहल्यावर ‘ईश्वर के घर में देर है, 
लेचकन अंधेर नही’ या उक्तीिी प्रतीती येते. त्यािीही पाळी आली. राजप्रासादात चठकचठकािी दडवनू 
ठेवलेली बरीिशी दौलत त्याने गुलाम कादरपुढे आिनू ठेवली. त्यानंतर आिखी काही आििे कचठि 
झाले, तेव्हा या नझीरिा हात धरून चकल्ल्यात आलेले व लहानपिी त्याच्यामुळेि जीवदान चमळालेले हे 
बाळ, त्याच्यावर डाफरले, “चहरे, मोती, जडजवाचहर आचि िादंी-सोन्यािे साठे कुठे कुठे दडवनू ठेवलेले 
आहेत हे यःकचश्चत दासीबटकी सागंताहेत चतथे बादशहाच्या कुटंुबातील सवांिी व्यवस्था पहािाऱ्या 
तुझ्यासारख्याला याहून अचधक माचहती नाही हे कसे खरे मानायिे?” तो खोटे बोलतो म्हिून त्याला सात 
लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला. मग खूप खरपूस िोप चदल्यानंतर त्याला एका शौिकूपात ढकलण्यात 
आले व सात लाख रुपये न चदल्यास तोंडात तो नरक भरण्यात येईल अशी धमकी देण्यात आली. त्याच्या 
घरािी संपूिय तपासिी करण्यात येऊन िाळीस हजार रुपये सापडले, ते घेण्यात आले. चशवाय पाि हजार 
सोन्यािी नािी, िादंीिी उपकरिे, भाडंी व जडजवाचहर आचि उंिी कापडिोपड हाती लागले. (२३ 
सप्टेंबर) 
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९. गुलामकादरची पशुतुल्य दानवी भाषा : पातशहाजादे व बेगमाचंी मानिंडना : 
 

हा तरुि रोचहला केवळ अचभलाषा व सूडबुद्धी यानंीि वखवखलेला नव्हता तर त्यािे वागिे, 
बोलिे व पशुतुल्य आसुरी भाषा ही अंगावर काटा उभा करिारी होती. त्याच्यासारख्या मद्यप्यातंही 
अनेकदा काहीएक सभ्यता, उदारपिा असतो. गुलामकादरजवळ जशी शरम वा सचे्चपिा नव्हता, तशी 
किवही नव्हती. ‘तू लहान बच्चा होतास तेव्हा गौसगडला माझ्या मायेच्या पखंाखाली घेऊन मी तुला 
वािवलाय यािे तरी उपकार स्मर आचि मला या यातनातूंन सोडव’ अशी यािना दरबारातील त्यािा 
हस्तक नझीर मंझरू अलीने त्याच्याकडे केली; तेव्हा तो म्हिाला होता, “बापजादे म्हित आले ती जुनी 
म्हि तुला माहीत नाही मंझीर? सापाला ठेिायिे चन त्यािी चपले मात्र सोडून द्यायिी हा काय शहािपिा 
झाला?” शहाअलमनंतर गादीिा वारस होता पातशहाजादा अकबरखान. या अकबरशहाला त्याने बळे बळे 
मद्य प्यायला लावले व त्याला आपल्यासमोर नािायला लावले. घाबरून गेलेल्या पोरसवदा अकबरशहािे 
पाय लटपटत होते, पावले नीट पडत नव्हती; तेव्हा हा उमयट रोचहला कुस्त्सत हसत त्याला म्हिाला, “तू 
आचि तुझ्या घरातली मािसे जर नािेपोरे आचि कवाल्या म्हििारे नसता तर मला इतकी मोठी मानािी 
जागा कशी चमळाली असती?” एक चदवस तर अत्यंत मगु्ररीने तो म्हिाला होता, “मी माझ्या सवय रोचहला 
चशपायानंा फमान काढतो, त्यानंी मुसलमानाचं्या बेगमा खुशाल धराव्यात, फरफटत घरी घेऊन जाव्यात व 
चनका न लावताि त्यानंा जवळ ठेवनू घ्याव.े म्हिजे या रोचहल्यांपासून त्यानंा जी मुले होतील ती तरी 
पौरुषयुक्त होतील!” अशा प्रकारिी त्याच्या मुक्ताफळािंी अंगाला घरे पाडिारी चकतीतरी गचलच्छ 
उदाहरिे खैर उद्दीनाने चदलेली आहेत. 
 

कसहासनासाठी खून आचि द्रव्यलोभापायी एखाद्यािा छळ या गोष्टी पूवेकडील देशातंील 
राजप्रासादानंा तरी अनोख्या नाहीत, मध्ययुगीन पाश्चात्त्य देशानंाही त्या अज्ञात होत्या असे नव्हे. पि 
कहदुस्थानातील सवयसाधारि रयतेच्या दृष्टीने गुलाम कादरिा सवांत नीि अपराध म्हिजे राजघराण्यातील 
बेगमािंी त्याने केलेली कू्रर चवटंबना. बादशहाच्या राजवाड्यातील काही जिींना बेदम मारझोड झाली, 
अनेकजिी उपासमार होऊन मेल्या. बादशहा मुहमद शहा याच्या आदरिीय अशा दोन चवधवा चस्त्रया व शहा 
अलमच्या राण्या याचं्या वाट्याला आलेली अवहेलना करुिा उत्पन्न करिारी होती. या बायानंा पडदा वा 
बुरखा न घालू देता अशा चठकािी उभे करण्यात आले होते, की रस्त्याने जािाऱ्या अलबत्या गलबत्याने 
त्याचं्याकडे खुशाल टक लावनू पाहाव.े त्याचं्या चवटंबनेिा हा कळस होता. याहूनही हलकट व कनद्य कमय 
करण्यास त्यास शरम वाटली नाही. दोन शहाजाद्याचं्या यौवनाने बहरलेल्या राजकन्याचं्या सौंदयािे 
चम्ास वियन ऐकून त्याने त्यानंा आपल्या मोतीमहालात बोलावनू घेतले. वळे रात्रीिी. या तरुिींच्या 
िेहऱ्यावरील जाळी व बुरखा ओरबाडून काढून दूर फेकून देण्यात आला; त्यािें सौंदयं, देखिेपि यािें 
त्याच्या खास दोस्त मंडळीत बीभत्स प्रदशयन करण्यात आले. शवेटी या हलकट नराधमाने त्यानंा फाजील, 
अश्लील प्रश्न चविारले व छातीशी घट्ट कवटाळून धरीत आपली भोगवासना तृप्त केली. [आज हर एके इन्साफ-
ई-बेमाली ए-आंहा चमखवस्त; 
वा ता बहार एके इस्ख्तलात-ई-नशाइस्ता दर म ैदस्त ॥ (इरत : १५३) 
या ओळींिे मी केलेले अगदी मवाळ भाषातंर.] 
 

शवेटी सेनाचधकारी मचियाराकसग याने या कमनशीबी राजकन्यानंा या संकटातून सोडवले व त्यानंा 
त्याचं्या मािसातं पाठवनू चदले. दाचरद्र्य, दैन्य आचि अवहेलना यातं आकंठ बुडालेल्या चदल्लीच्या शाही 
घराण्याबद्दल सवय थरातं अजूनही आदर होता. रानटी, कू्रर, दरोडेखोर लुटारंूनीही नजरेने वा कृतीने 
मुगल राजकन्येिी बेअदबी केली नसती. चदल्लीच्या प्रासादात हा धृिास्पद प्रकार घडल्यानंतर अवघ्या 



 
अनुक्रमणिका 

सहाि वषांनी एका इगं्रज सनदी अचधकाऱ्याला आलेला हा अनुभव पहाण्यासारखा आहे. टॉमस ट वायकनग 
हा सनदी अचधकारी चवलक्षि प्रसंगावधानी होता. तो स्वतःच्या खाजगी कामासाठी म्हिून चदल्लीस जायला 
चनघाला होता तेव्हा त्याच्याबरोबर फक्त वीस चशपाई होते. चदल्लीहून परत चफरताना बुलंद शहरानजीक 
१५० ते २०० गुजर दरोडेखोराचं्या टोळीने त्याला गाठले. गुजर हे अत्यतं कू्रर असे धंदेवाईक दरोडेखोर. 
टॉमस ट वायकनगिे प्रसंगावधान वाखािण्यासारखे होते. गुजर डाकंूना पहाताि त्याने आपल्या पालखीिा 
मोहरा िटकन चफरचवला व आपल्या भोयानंा मोठ्ाने ओरडायला साचंगतले, ‘बादशहा का हरेम की 
चबबीसाब’ (बादशहाच्या जनानखान्यातील चबबी) ती आरोळी ऐकताि दरोडेखोरािंी ती टोळी एकदम मागे 
झाली व पालखीला आदराने कुर्मनसात करून चनघून गेली. (रवॅ्हल्स इन् इचडया पृ. २६९) कू्रर दरोडेखोर 
व पाषािहृदयी डाकू यानंाही जी गचलच्छ गोष्ट करण्यािा धीर झाला नाही ते हलकट कृत्य करताना, 
साम्राज्याच्या एका मुखत्याऱ्याच्या मुलाला, दुसऱ्या एका मुखत्याऱ्याच्या नातवाला व स्वतः मुखत्यार 
असलेल्याला जराही शरम वाटली नाही. [एचपी : क्रमाकं ५३० वरून आपल्याला समजते ते, शाही अंतःपुरातून अगदी विेक अशा 
देखण्या चस्त्रयानंा त्याच्या गौसगड येथील राजमहालात धाडण्यात आले होते. या बाबतीत इरत काहीि सागंत नाही. पि बादशहाच्या 
राजप्रासादातील अत्यंत लावण्यवती नर्मतकानंा गुलाम कादरच्या जनानखान्यात पाठवनू देण्याबाबत हुकूम चनघाल्यािे सागंतो.] 
 

पि या रोचहल्याने छळ करण्यािे जे तंत्र उपयोगात आिले ते चवलक्षि पचरिामकारक ठरले हे 
मात्र नाकारता येिार नाही. ते तंत्र चकतीही अमानुष असो, त्यािा उपयोग ताबडतोब झाला. स्वतःिा छळ 
होईल ही भीती, राजघराण्यावरिा राग ककवा एखादे बक्षीस वा कृपादृष्टी चमळचवण्यािी आशा या पायी, ज्या 
ज्या चठकािी पसैा, जडजवाहीर, रत्ने, सोने, िादंीिी भाडंी व मूल्यवान कापडिोपड दडवनू ठेवलेले होते, 
त्या त्या जागा दासींनी स्वतः होऊन दाखवनू चदल्या. वरीलपकैी चकतीतरी ककमती चिजा तळघरात अगर 
जचमनीत, चपढ्यान् चपढ्या परुून ठेवण्यात आलेल्या असल्याने त्यािंी कळा गेल्यासारखी झाली होती. 
खिून काढण्यात आलेल्या काही मूल्यवान वस्तंूत काही भरजरी कपडे, चहरे, व मोती ही इतकी पुरािी व 
दुर्ममळ होती, की त्यािंी ककमत काय असावी असे जेव्हा गुलाम कादरने चदल्लीतल्या रत्नपारख्यांना चविारले 
होते तेव्हा, ‘यापूवी असले चकमती जडजवाहीर आपि पाचहलेलेि नसल्याने त्यािी ककमत सागंिे आपल्या 
ताकदीबाहेरिे आहे’ अशी त्यानंी नम्र कबलुीही चदली होती, व अस्सल माल घेिारे आता कोिी उरले 
नाहीत असेही साचंगतले होते. चदल्लीत रोकड व अन्य वस्तू या स्वरूपात जी लूट हाती लागली त्यािी 
ककमत पिंवीस कोटी [यापेक्षा नेमस्त अंदाज म्हिजे पधंरा लाख रोख; त्याचशवाय बाजारात ज्याला ग्राहक उपलब्ध होिे कचठि अशी 

चकमती वसे्त्र-प्रावरिे व लाकडी सामानसुमान.] रुपये असावी असा अदंाज खुद्द त्याच्या बायकोनेि केला होता. (इरत 
भाग ३; १७५) चकल्ल्यात सवयत्र उकरा–उकरी करून ठेवलेली असल्याने त्या चढगाऱ्यात मागाहून 
रािाखान व राजवाड्यातील नोकरािाकरानंा आिखी काही नािी व जडजवाहीर सापडले. दचक्षिेतील 
काफराचंवरुद्ध चजहादिी आरोळी देिाऱ्या व ईदच्या िादंािे पाईक म्हिचविाऱ्या या पाक रोचहल्यानंी जुम्मा 
मचशदीच्या एका घुमटावरील सोन्यािा पत्रा काढून तो सराफकट्ट्ट्यावर फंुकून टाकून त्यािे पसेै केले 
होते. पुढे मचियारकसगाने याि मचशदीवरील तसाि पत्रा काढायिा प्रयत्न केला तेव्हा रािाखानाने त्याला 
तसे करू चदले नाही; व ‘पचवत्र वास्तूवरील या अपकमािी वाता चदल्लीतील मुसलमानानंा समजली तर 
शस्त्र हाती घेऊन ते दंगा माजवतील’ असा इशाराही चदला. (इरत. पृ. १५८) 
 
१०. इस्माइल बेगचे धोरि व कृती, णदल्ली शहरातील पणरस्स्थती : ऑगस्ट– सप्टेंबर १७८८ 
 

मद्यपी रोचहला चदल्ली चकल्ल्यातील राजप्रासादात धुमाकूळ घालीत होता तेव्हा इस्माइल बगे 
हमदानी काय करीत होता? जी लूट चमळेल त्यातली एकतृतीयाशं मुगल सेनेच्या प्रमुखाने म्हिजे त्याने व 
दोनतृतीयाशं रोचहला प्रमुखाने म्हिजे गुलाम कादरने घ्यायिी असा त्याचं्यातं करार झालेला होता. चद. ३१ 



 
अनुक्रमणिका 

जुलै रोजी शहा अलमला चदल्लीच्या तख्तावरून खाली ओढण्यात आले, त्यािी अवहेलना करण्यात आली 
त्यावळेी या आपल्या चमत्राकडे इस्माइल बेगने तक्रार करून असे न करण्याबद्दल त्याला साचंगतले होते. 
पि त्यािा काहीही उपयोग झाला नाही. चदल्लीतील राजवाड्याच्या लुटीतील एक तनसडीही त्याच्या 
वाट्याला आली नाही. त्यामुळे हमदानी संतापला व गुलाम कादरपासून दूर जाऊन शहराति पि खूप 
लाबंवर त्याने आपला तळ टाकला. गुलाम कादरने त्याला समजावण्यािा प्रयत्न केला, पि त्याला त्यािा 
पूिय वाटा द्यायला तो तयार नव्हता. मेहेरबानी म्हिनू चदलेल्या थोड्याफार रकमेवर त्याने खूष रहाव ेही 
त्यािी अपेक्षा होती. तसे दोघेही चदल्लीिे मालकि. आपापसातं चवचशष्ट भाग वाटून घेऊन एकाने दुसऱ्याच्या 
हद्दीत शस्त्रािंा वापर करायिा नाही असे ठरले होते. शहरातील भाग व वशेी याचं्या स्वाचमत्वाबाबत दोघातं 
चवभागिी झाली होती. “चकल्ल्यात रोचहल्यािंा बंदोबस्त आहे. शहरात चनम्मे दरवाजे यावर इस्मालबगेिे 
लोक आहेत, चनम्मे दरवाज्यावर रोचहल्याकडील लोक आहेत.” 
 

एकदा गुलाम कादर इस्माइलला भेटायला गेला होता तेव्हा मुगल सेनाचधकाऱ्यानंी त्याला पकडून 
त्याच्याकडून आपल्या धन्यािी येिे असलेली रकम जबरदस्तीने वसूल करण्यािा प्रयत्न केला होता. पि 
गुलाम कादरच्या सैन्यातील अचधकारी मचियारकसग याच्या प्रसंगावधानाने तो बिावला. मचियारने त्याच्या 
भोवताली सैचनकानंा िौकोनी रिनेत उभे केले होते. (इरत पृ. १६३) शवेटी नझीर मंझरूअलीकडील 
लुटीतून गुलाम कादरला जे िाळीस हजार रुपये चमळाले होते, ते त्याने चद. २५ सप्टेंबर रोजी इस्माइलकडे 
पाठवनू चदले. गुलाम कादरला राजवाड्याच्या लुटीतून जे घबाड हाती लागले होते त्याच्या गितीत ही 
रकम म्हिजे ‘दया मे खसखस’ होती. [इस्माइल बेगशी तंटा : डीसी : इरत भाग ३, १४१–१४३, १६३–१६७, डीवाय : भाग १, 
लेखाकं : ३१३. सप्टेंबरच्या अखेरीस कशद्याने इस्माइलबगेला दीडलाख रोख व नजफकूलीपासून सोडवनू घ्यावयािी असलेली रेवाडीिी जहाचगर 
कबूल केली होती. 
डीवाय : भाग १; लेखाकं : ३४२, ३३९ (ककवा गोसगड).] 
 

दोन मचहने तरी चदल्ली शहर अफघाि व मुगल याचं्या कृपाछत्राखाली वावरत होते. लुटालूटप्रसंगी 
वदयळीवर येऊन दोघेही भररस्त्यात शसे्त्र परजून उभे रहात. अशा प्रकारच्या खिाखिीत रोचहल्यािंीि 
चवशषे हानी होत असे. कारि चदल्लीतले व्यापारी व रचहवाशी याचं्यात मुगलािें आप्तसंबधंी व स्नेहीसोबती 
यािंा भरिा जास्त असे; व अफघािाबंद्दल चदल्लीकरानंा तेवढी आत्मीयताही नव्हती. परंतु पैशािी चवलक्षि 
िििि व दािागोटा आचद गरजेच्या वस्तंूिा अपुरा परुवठा यामुळे इस्माइल बेगिी अवस्था अचतशय 
कठीि झाली होती. उपासमार सोसून अधयपोटी रहािारे त्यािे चशपाई, शवेटी नाइलाजाने मराठा सैन्यात 
जाऊ लागले होते. अखेरीस जवळजवळ सप्टेंबर संपता संपता मराठ्ानंी चदल्लीवर नव्याने हल्ला िढवायिे 
ठरचवले; तेव्हा इस्माइल बेगने कशद्याशंी समझोता केला व शहर आचि चकल्ला याचं्यावर सत्ता गाजचविाऱ्या 
रोचहल्यावंर हल्ला करताना अगदी उजळ मार्थयाने तो रािाखानच्या सैन्यात सामील झाला. नजफकूली 
रेवाडीस होता. कशद्याच्या हुकुमानुसार त्याच्यावर हल्ला करण्यासाठी म्हिनू इस्माइलला १७ आक्टोबरला 
चतकडे पाठचवण्यात आले. 
 
११. रािािान णदल्ली शहर व णकल्ला परत कजकून घेतो : २–११ आक्टोबर, १७८८ 
 

मराठ्ानंी चदल्ली शहर व चकल्ला यावंर आपले स्वाचमत्व पनु्हा प्रस्थाचपत केले. महादजीने मराठ्ािें 
छोटेसे घोडदळ, मथुरेहून ८ जुलै रोजी चदल्लीकडे रवाना केले होते हे आपि पाचहलेि आहे. गुलाम 
कादरने चदल्लीत चशरू नये म्हिून योग्यवळेी चतथे पोहोिनू त्याला अटकाव करिे हे या घोडदळाला शक्य 
झाले नव्हते. हे घोडदळ फरीदाबादशीि येऊन पोहोिले होते. त्याचं्या बरोबर बादशहाच्या सैन्यात 
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असलेला कहमत बहादूरही होता. तो आता बादशहाच्या नोकरीत रुजू झाला होता. (१४ जुलै) आपल्या या 
घोडदळाला लढाईच्या दृष्टीने पचरपूिय करण्यात कशद्यािे दोन मचहने गेले. मात्र या अवधीत दख्खन स्वारािंी 
पलटि स्वस्थ नव्हती. ते यमुनेच्या उत्तर तीरावर आले व त्यानंी दािागोटा घेऊन जािाऱ्या उंटाच्या 
काचफल्यािंी लुटालूट केली व चदल्लीकडे जािाऱ्या त्याचं्या पुरवठ्ात खंड पाडला. (१९ ऑगस्ट, डीसी) 
 

शवेटी चद. १४ सप्टेंबर रोजी आपल्या चवश्वासातील शरू सेनापती रािाखान याच्या हाताखाली 
बराि मोठा फौजफाटा देऊन त्याला चदल्लीकडे पाठवनू चदले. [मराठ्ांचा णदल्लीवर पुन्हा ताबा—इब्रत, भाग ३, १७०–
१७२, डीसी पीआरसी : खंड १, २३४–२३६, २४३; सात भाग १,१५६; ऐणत. पत्रव्यवहार २६६, डीवाय : भाग १, लेखाकं : ३२०, ३२४, ३२५, ३३८, 

३४२, ३४४, ३१५; एचपी : क्रमाकं : ५३८.] त्यानंतर साधारिपिे बारा चदवसानंी चजवा दादा बक्षी याच्या हाताखाली 
सैचनकािंी आिखी एक तुकडी चतकडे पाठचवण्यात आली. महादजीला चशपायाचं्या पगारािी बरीिशी 
थकबाकी द्यायिी होती. ती वळेेवर न देता आल्याने सैन्य चनघण्यास थोडाफार उशीर झाला. 
सेनाचधकाऱ्यानंी चशपायानंा िार समजुतीच्या गोष्टी साचंगतल्या व त्यािें मन वळचवले. अखेरीस ते 
फरीदाबादेस जाऊन पोहोिले. “दाहा बारा करोडिे चवत्त रोचहल्यािें हाती लागले. इस्माइलबेगास चतसरा 
वाटा देऊ केले होते. ते बदमामली करून काही न चदल्हे! यास्तव इस्माइल बेग राजश्री माहादजी कशदे 
यासंी चमळाला.” त्याच्याशी पुरतेपिी एकोपा झाल्यावर त्या दोघानंी रोचहल्यावंर हल्ला करावयास सुरवात 
केली. चद. २८ सप्टेंबरला ते शहाजननगरीच्या दचक्षिेस असलेल्या जुन्या चदल्लीत आले. त्यानंतर शहरािा 
बंदोबस्त करून त्यानंी चकल्ल्यास मोिे लावले. थोड्याफार िकमकीनंतर सवय रोचहला चशपायानंा 
चकल्ल्यात हाकलण्यात आले. मराठे, इस्माइल बेग व बेगम समरू या चतघानंी हातचमळविी केली व 
चकल्ल्यासमोर खंदक खिनू चतथून चकल्ल्यावर तोफा डागण्यास प्रारंभ केला. [डीवाय : भाग १, लेखाकं, 
३४४] 
 

गुलाम कादर फार घाबरला; मराठ्ानंी अतंवेदीत छापे घालून चकल्ल्याकडे येिारी रसद बदं 
पाडली होती. त्यामुळे चकल्ल्यातील चशबंदी उपाशी मरू लागली : “चकल्ल्यात अन्नािी मोठी चवपत्य आहे! 
चकल्ल्यातील चजन्नस जप्तीिी होती, त्यास उतरवायास रात्री नावा तयार करून प्रारंभ केले.” चकल्ला 
लढचविे अवघड जाऊ लागल्याने त्याने चकल्ल्यातील लूट, अन्य िीजवस्तु, सामानसुमान व सैन्य 
गौसगडच्या रस्त्यावर असलेल्या सलीमगढमागे नदीवरून पलीकडे नेण्यास सुरवात केली. चकल्ल्यात 
फक्त चशबंदीि राचहली. मराठ्ािें बरेि सैन्य अतंवेदीत वरच्या भागात चशरले. मराठ्ाशंी सगंनमत करून 
त्याचं्याि आशीवादाने गुजर व शीख यानंी गुलाम-कादरच्या खचजन्यािी व सामानसुमानािी मनसोक्त लूट 
केली व “गौसगडपासून उत्तरेकडील टेकड्यापंयंत चदवा लावायला सुद्धा कुिाला घरात राहू द्यावयािे 
नाही’ असे ठरवनू ते प्रत्यक्षात आिले. गुलाम कादर आपल्या जहाचगऱ्याचं्या बिावासाठी घाईगदीने 
यमुनेच्या पूवय तीरावर आला. मराठा स्वाराजंवळ तोफखाना नव्हता, प्रचशचक्षत चशस्तबद्ध बंदुकधारी नव्हते; 
त्यामुळे गुलामकादरिी व त्यािंी उघड्या मदैानात गाठ पडली म्हिजे त्यानंा पळून जाव े लागे. काही 
चदवस गुलाम कादर चदल्लीतील चकल्ल्यावर वारंवार जात असे. परत चफरताना तो चबदर बख्त, राजपुत्र 
अकबर व मरिोन्मुख शहा अलमला मारझोड करी व त्याच्या आचि चबदरबख्तच्या काही मुलानंा कैद 
करून बरोबर घेऊन जात असे. 
 

उपासमार सोशीत गचलतगात्र रोचहला चशबंदी कसेबसे चकल्ल्यािे रक्षि करीत होती. बाहेर 
खंदकात मराठा सैन्य होते. दोन्ही बाजूने गोळीबार िालूि होता. करबला येथे होिाऱ्या शहीद इमाम 
हुसेनच्या पुण्यचतथीच्या आदल्या चदवशी म्हिजे चद. १० आक्टोबरला सायकंाळी गुलाम कादर चकल्ल्यात 
होता. दारूगोळा हलचवण्यािे काम िालू असताना एका रोचहला चशपायाच्या हलगजीपिामुळे 
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दारूगोळ्यािा एक कोठा उडाला. ज्वालामुखीिा उदे्रक होऊन प्रिंड भडका उडावा तसा प्रकार झाला. 
नासधूस झालेल्या वस्तंूिे भग्न अवशषे शहरात दूरवर मध्यभागी जाऊन पडले. गुलाम कादर या 
अपशकुनाने मनात िरकला आचि म्हिाला, “मी चकल्ल्यात रहाव ेअशी या वास्तूिी इच्छा चदसत नाही.” 
उरलेली सवय िीजवस्तू व लूट घेऊन आपल्या चशपायासंह तो चकल्ल्याबाहेर आला व होड्यात बसून 
पलीकडे गेला. “रोचहले बहुत उठून गेले. मग घाबरून चकल्ल्यातून रोचहले पळून यमुनापार गेले.” त्या 
चदवशी चकल्ल्यात रुपयाला दोन शरे या प्रमािे धान्य चवकले गेले होते. त्या नंतरच्या दुसऱ्या चदवशी पैसाि 
काय, शीलाच्या मोबदल्यातही धान्य चमळाले नसते. 
 

दुसऱ्या चदवशी सकाळी (११ ऑक्टोबर) लष्ट्करी हालिाली कशा व काय पद्धतीने करायच्या 
याबाबत रािाखान आपल्या चशपायानंा सूिना देत होता. चकल्ल्याच्या तटबंदीवर सवयत्र सामसूम असून सुने 
सुने भासत होते. चकल्ल्यावरील कोठडीतून काही पातशहाजादे कोंडलेले होते, त्याचं्या कोठड्यानंा 
गुलामकादरने बाहेरून कुलुपे ठोकलेली होती. या चकल्ल्यातील बंचदवान पातशहाजादे मराठा चशपायानंा 
ऐकू जाव े म्हिून मोठमोठ्ाने ओरडून सागंत होते की गुलामकादर आपल्या मािसासंह चकल्ला सोडून 
चनघून गेला आहे. कहमतबहादूरने, चकल्ल्याच्या बुरुजावरून जेथून गोळ्या झाडल्या जातात तेथपयंत 
आपला मािसू दोरावरून पाठचवला व मग तो स्वतः चकल्ल्यात गेला; जवळ जवळ मरायला टेकलेल्या शहा 
अलमला तातडीने जरूर होती ती अन्न आचि पािी यािंी. त्यािी सोय मराठ्ानंी तातडीने केली. चकतीतरी 
शहाजादे, बेगमा व त्याचं्या दासी बटकी अशाि अन्नपाण्याचवना तडफडत होत्या. रािाखानने खूप प्रकारिी 
खाद्य-पेये तयार करवनू घेऊन ती भरपूर प्रमािातं त्याचं्याकडे पाठवनू चदली. जवळ जवळ दोन अडीि 
मचहने कुिीही लक्ष न चदल्याने कैदेतल्या अनेकािंी नखे व दाढ्या वाढल्या होत्या. त्यासाठी नाचपतानंा ते 
काम करण्यास सागंण्यात आले. 
 

रािाखान बादशहािी भेट घ्यायला थाबंला होता. त्याला आिखी काही चदवस वाट पहावी 
लागली. त्याला बादशहाशी बोलायिे होते ते कशद्यािा प्रचतचनधी या नात्याने; व हातिे काहीही न राखता. 
राजधानी चदल्लीिा पसारा अवाढव्य; कायद्यािे अस्स्तत्व नसलेल्या त्या शहरातले सवय जीवनि ढवळून 
चनघाले होते, लुळेपागंळे झाले होते. कशद्यािें वियस्व चतथे परत आिायिे होते ते तेथील जीवनाला 
सुरचक्षतता यावी या हेतूने. त्यासाठी चवश्वासघातकी नझीरिे हस्तक व छुपे सहकारी यानंा हुडकून काढून 
त्यािंा बंदोबस्त करायिा होता. राजघराण्यातील मािसाकंडूनि जबरदस्तीने घेतलेला व अद्याप 
चकल्ल्याति असलेला असा लुटीिा प्रत्येक चजन्नस धंुडाळून हस्तगत करायिा होता. अशा या संजीवक 
उपायानंी बादशहाला नविैतन्य येत असे. 
 

आपल्यातील काही प्रमुख सरदारासंमवते रािाखानाने १६ ऑक्टोबरला बादशहािी भेट घेतली. 
दृष्टी गमावलेल्या त्या सावयभौम बादशहाच्या अपचरचमत हानीबद्दल बोलून त्याने बादशहाला जास्तीत जास्त 
धीर चदला. त्यानंतरच्या दुसऱ्याि चदवशी शुक्रवार होता. त्याि शुक्रवारी रािाखानने जामा मचशदीत 
शहाअलच्या नाव ेपुन्हा पुन्हा खुदबा पढवला. चदल्ली शहरावर कशद्यािा ध्वज पनु्हा एकदा चदमाखाने फडफडू 
लागला : नंतरिी तेरा वष ेत्यात जराही खंड न पडता तो तसाि डौलाने फडफडत राचहला; त्याच्या जागी 
नंतर आले, ते सेन्ट जॉजयिे चनशाि. 
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१२ : गुलाम कादरचा शोध नोव्हेंबर–णडसेंबर : १७८८ 
 

दोन चवरोधी शक्तींत व प्रवृत्तींत गेले सोळा मचहने जे लष्ट्करी डावपेि व हालिाली झाल्या त्याच्या 
रटाळ हकीगतीनंतर गुलाम कादरिा पाठलाग करून त्याला कसे हुडकून काढण्यात आले यािे 
तपशीलवार चनवदेन कंटाळवािेि होईल. या पाठलागात चवशषे महत्त्वािे वा चित्तवधेक असेही काही नाही. 
ऑक्टोबरच्या सुरवातीपासून आग्रा येथे जेवढ्या होड्या व नावा चमळतील, तेवढ्या सगळ्या चदल्लीस 
पाठवायिा सपाटा महादजीने सुरू ठेवला होता. त्यािा उदे्दश हाि की या होड्यािंा उपयोग करून 
आपल्या सैन्याने यमुनापार होऊन अंतवेदीत जाव े व ‘गुलामािे पारपत्य कराव.े’ रायाजी पाटील हा या 
आधीि दचक्षिेकडून अतंवेदीत आला होता. कहदोन ओलाडूंन त्याने गुलाम कादरच्या सैन्यािी रसद बदं 
केली होती. त्याच्या समवेत देवजी गवळीही होता. पि लढाईच्या ऐन धामधुमीत मराठ्ाचं्या तट्टािंा, 
गुलाम कादरिा तोफखाना व फ्रें ि सेनाचधकाऱ्याच्या हाताखालील चशस्तबद्ध बंदूकधारी चशपाई याचं्यासमोर 
चनभाव लागत नसे. मराठ्ाजंवळ चवशषे शसे्त्रही नव्हती. त्यामुळे त्यानंा जबर मार खावा लागला. देवजी 
स्वतः जखमी झाला. [१२ ऑक्टोबर; इरत : भाग ३, पृष्ठ १७३] या मराठ्ानंी कशद्याकडे मदतीसाठी 
तातडीिी मागिी केली. तेव्हा कशद्याने चजवा दादा व तोता चफरंगी यानंा बऱ्याि मोठ्ा सैन्यासह चदल्लीतून 
त्याचं्या मदतीला जायला साचंगतले. [गुलामकादरचा पाठलाग : इब्रत : भाग ३, १७३, १८३–१९३. डीसी : पीआरसी : खंड १, 
क्रमाकं २३८–२४४, डीवाय : भाग १, लेिाकं : ३२४, ३४३, ३४४, ३५४, ३५९, ३६२–३६८; एचपी : क्रमाकं : ५३९–५४०, ५४९–५५६; सात भाग 
१, १६१–१६६. ऐणत. पत्रव्यवहार : २६७, २७३–२७५, मृत्य ू: डीवाय : लेखाकं ३७२, ३७८; एमडी : भाग २, लेखाकं : १७३; इब्रत : १९१–१९३.] 
 

चद. ३ नोव्हेंबरला रािाखानही सैन्यापाठोपाठ चनघाला. बेगम समरूने आपल्या सपूंिय फौजेसह 
त्याच्याशी हातचमळविी केली; पि ठरचवलेल्या वळेेपेक्षा रािाखानाला पुन्हा उचशरा चनघाव े लागले. 
त्यािेही कारि पनु्हा पगार न देता आलेल्या चशपायानंी आरडाओरडा करून त्याला अडवनू धरले होते. 
रायाजी पाटील व दख्खनच्या सैन्यातील अनेक मराठा सरदार याचं्या हाताखाली जवळजवळ आठहजार 
चशपाई होते. त्याचशवाय जाटराजाने आपले आठहजार चशपाई व बावीस तोफा बरोबर घेऊन तो 
शरेगढनजीक यमुना उतरून गेला आचि रायाजीशी अतंवेदीत हातचमळविी करता यावी म्हिनू वरच्या 
बाजूस जाऊ लागला. रािाखानही बरोबर वीसहजारािें सैन्य घेऊन आला व त्याने या पाठलागात चवशषे 
पुढाकार घेतला. गुलाम कादरिी चशकार करायला चनघालेल्या या सैन्यात आिखी काही आठवड्यानंी 
आिखी भर पडली. पेशव्यािें सैन्य हाताखाली घेऊन चनघालेला अली बहादूर हा अखेरीस मथुरेस येऊन 
महादजीच्या बाजूला दाखल झाला. (६ नोहेंबर) त्या मचहन्याच्या १७ तारखेला त्याच्या तुकडीसह त्याला 
गुलामकादरच्या शोधासाठी पाठचवण्यात आले. 
 

गुलामकादरने चदल्लीिा लाल चकल्ला सोडला. (१० ऑक्टोबर) व नदी ओलाडूंन तो दुसऱ्या 
तीरावर आला. आल्याबरोबर त्याने प्रथम काही केले असेल, तर उतारंूिी वाहतूक करिाऱ्या होड्यानंा 
वीस मलै आत येण्यास मनाई केली. पि मराठा सैन्य संख्येने प्रिंड. त्यानंी नदीवर चजथे गुलामकादरिा 
पहारा होता चतथून वरील व खालच्या अंगास खूप अंतरावरून आपल्या सैन्याला नावतूेन पलीकडे 
न्यावयास लावले. अशाप्रकारे मराठा सैन्य पलीकडे गेल्यावर ते गुलाम कादरच्या छाविीभोवती चघरट्या 
घालीत राचहले. त्यानंी गुलाम कादरिी रसद तोडली. चदल्लीत चकल्ल्यावर जशी पचरस्स्थती होती, तशीि 
या छाविीतही झाली. धान्यािी जीवघेिी टंिाई भासू लागली. त्याि मचहन्याच्या वीस चदनांकास त्याला 
आिखी एक असह्य तडाखा बसला. अचलगढ येथील त्यािा प्रिंड चकल्ला व भाडंार ही मराठ्ासंाठी खुली 
करण्यात आली. रोचहला गुलाम कादर दचक्षिेकडे वळला व कोितीही चनचश्चत योजना समोर न ठेवता, या 
चठकािाहून त्या चठकािी असा भ्रचमष्टासारखा चफरत मराठ्ाशंी लढत राचहला. त्यातून चनष्ट्पन्न मात्र 
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काहीही झाले नाही; प्रत्येक िकमकीत त्यािी घोडी व मािसे मरू लागली. हे नुकसान सतत सहन करिे 
शक्य नव्हते. शवेटी चद. ४ नोव्हेंबरला त्याने मीरत चकल्ल्यािा आश्रय घेतला. मराठ्ानंी सदर चकल्ल्याला 
वढेा घातला. अचल बहादूरच्या सैन्यािी त्यात आिखी भर पडली. (११ चडसेंबर) वढेा आिखी बळकट 
करण्यात आला. अन्नािी भीषि िििि व मािसािंी बेसुमार गदी त्यामुळे चकल्ल्यात ‘न भतूो’ गोंधळ 
माजला. मािसे व पशू शकेड्यानंी मरू लागले. त्याचं्या पे्रताचं्या दुगधंीने चकल्ल्यातली हवाही चबघडू 
लागली. शवेटी गुलाम कादरने आपली वाडवचडलार्मजत चमळकत व स्वातंत्र्य परत चमळिार असेल आचि 
आपिास कसुरीिी माफी चमळिार असेल तर पातशाहाजाद्यास सोडून देण्यास आपि तयार आहोत अशा 
अथािे बोलिे लावले. पि या वाटाघाटी चफसकटल्या. त्यानंतर चदल्लीच्या राजघराण्यातील जे कोिी 
राजपुत्र त्याच्या ताब्यात होते त्यािंी कत्तल करण्यािा त्यािा प्रयत्न होता. या शवेटच्या अपकृत्यातून 
त्याला मचियारकसगाने मागे खेिले. कदाचित चपसाट बनलेल्या त्याला त्याच्या धन्याने कंठस्नानही घातले 
असते. तो धोका पत्करूनही मचियारने हे सत्कृत्य केले. 

 
शवेटी पचरस्स्थती अशी चनकरावर आली की वढेा पडलेल्या चकल्ल्यातील मािसानंा जगिे अशक्य 

झाले. तेव्हा मराठ्ाचं्या मागे काहीतरी शुक्लकाष्ठ असाव ेयासाठी सूरजकंुड येथे मचियारच्या हाताखाली 
सैन्य देऊन व त्याला मराठ्ाशंी लढण्यात गंुतवनू चद. १७ चडसेंबरला रात्री गुलाम कादर चकल्ल्यातून 
चनसटला. सोबत ५०० स्वार होते. त्याचं्यासह पळोन गोसगडाकडे जावयास चनघाला. थोडे फार अंतर 
िालून गेल्यावर त्यािी व चजवा दादाच्या तुकडीिी गाठ पडली; त्याचं्यातं झटापट झाली. मध्यरात्र 
पडेपयंत मराठ्ानंी त्यािा पाठलाग केला व त्यािे चनम्मे सैचनक गारद केले. पाठलाग करिारे थोडेफार 
चवसावले तेव्हा गुलाम कादर एका खड्ड्ड्यात दडून बसला, व काही वळेाने त्याने पुन्हा पढेु पळण्यास 
सुरवात केली. रात्रीच्या चमट्ट काळोखात त्यािी व त्याच्या मािसािंी िुकामूक झाली. गुलाम कादर रस्ता 
आचि स्नेही दोन्ही िुकला व एकटाि वाट फुटेल चतकडे िालू लागला. शवेटी त्यािा घोडा एका 
खड्ड्ड्यात पडून त्यािा खूर जायबंदी झाला. गुलाम कादर लंगडत लंगडति वाट फुटेल तसा िालत 
राचहला. पहाट होत होती त्या समयास तो एका खेड्यात आला. शामलीच्या नैऋत्येस तीन मलैावंर 
असलेले ते बामिोली [डीवाय : भाग १ लेखाकं ३५९ यातं जादीगाव असे नाव चदले आहे, पि पीआरसी, खंड १, क्रमाकं २४१ यात 
बामिौली (रामनौती याबद्दल माझी दुरुस्ती. कदाचित हा नकल करिारािा हस्तदोष असावा) असे नाव चदले आहे. सवयि मान्यवर इचतहासज्ञ हे 
मान्य करतात की सदर चठकाि, हे शामलीच्या अलीकडे अगदी थोड्या मलैावंर आहे. (एचपी : ५५५) म्हिजे यामुळे याहून अचधक माचहती 
असलेले असे मीरतच्या वायव्येस २४ मलैावंर असलेले बामिौली हे नव्हे, हे सरळि आहे. शामली हे गाव पाचनपतच्या अगदी पूवेस २२ मलैावंर व 

नंतर साचंगतलेल्या बामिौलीच्या उत्तरेस २२ मैलावंर आहे.] या नावािे एक खेडे होते. त्याने जवळ जवळ िाळीस मलैािंी 
रपेट मारली होती, पि आपल्या गावी जाण्यासाठी पूवेकडे वळण्याऐवजी तो वायव्येकडे वळला होता. 
बामिोलीत त्याने एका राह्मिाकडे आसरा घेतला. खैरउद्दीन म्हितो त्याप्रमािे गुलामकादरने केलेल्या 
लूटमारीत या राह्मिाला त्रासही झाला असावा. गुलाम कादर त्या राह्मिाला म्हिाला, “मजला दोन 
तट टू देऊन गोसगडास पोिवनू देिे; मागशील ते देईन…राह्मिाने खातरजमा करून गुलामाला घरात 
खोलीत कोंडून ठेवले. त्याला म्हिाला, तू येथे स्वस्थ रहा; एक दोन चदवस गेले की तुला गोसगडला 
पोहोिचवतो. मग तो राह्मि लष्ट्करात रािेखानभाई यासं सागंण्यास आला. अचलजाबहादूरिे फौजेने या 
राह्मिास दरडावनू चविारले तेव्हा त्याने गुलाम कादरला दाखवनू चदले.” मराठ्ािें काही लोक चतथे 
आले व त्यानंी या रोचहला प्रमुख गुलाम कादरला कैद केले. (१९ चडसेंबर) 
 

दरम्यानच्या काळात म्हिजे गुलाम कादर चकल्ल्यातून पळून गेल्यािे समजताि त्यािे बहुतेक 
सरदार सवय िीजवस्त चतथेि टाकून चकल्ल्यातून पळून गेले. दुसऱ्या चदवशी रािाखान चकल्ल्यावर गेला. 
कैदेत असलेल्या सवय पातशहाजाद्यािंी त्याने सुटका केली. चतथे सापडलेल्या सवय मालमते्तिा 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहाच्यावतीने ताबा घेतला. नझीर मंझरूअली व त्यािे कहदू साहाय्यक यानंा कैद केले. एका घरात 
ठाि माडूंन लढत रहािाऱ्या मचियारकसगलाही पकडले. चकल्ल्यात तीन हजार रोचहले होते. त्यािंी शसे्त्र व 
त्यािें कपडे काढून घेऊन त्यानंा धके मारून घालवनू देण्यात आले. गुलाम कादर व अन्य कैदी यानंा 
महादजीकडे मथुरेस पाठवनू चदले; ते १७८८ सालातील शवेटच्या चदवशी (म्हिजे ३१ चडसेंबर, १७८८) 
मथुरेस पोहोिले. सुरवातीला महादजी त्याचं्याशी जेवढ्या मािसुकीने तेवढ्याि िातुयाने वागला. 
चदल्लीचकल्लयातल्या लूटमारीत घेतलेले सोनेनािे, जडजवाहीर, पैकी अडका कुठे दडवनू ठेवलेले आहे हे 
रोचहल्यानंी आपि होऊन सागंाव ेम्हिनू सुरवातीस त्याचं्या खाण्याचपण्यािी सोय शाही थाटािी ठेवण्यात 
आली होती. पि त्यानंी सगळी उडवाउडवीिीि उत्तरे चदली. चद. २८ फेरुवारीला महादजीला 
शहाअलमकडून एक खचलता आला. “पैशाच्या लोभाने आपल्या छळ करिारािी जर गय केली जािार 
असेल तर आपि हे सवय सोडून मकेस चनघून जातो” अशी बादशहाने त्या खचलत्यात धमकीवजा भाषा 
वापरली होती. अखेरीस हा रोचहला दैत्य गुलाम कादर व त्यािा सवांत वाईट, कारस्थानी चमत्र 
चवश्वासघातकी नझीरमंसूरअली या दोघानंाही ठार मारण्यात आले. (२–४ मािय १७८९) त्यानंा ठार 
मारताना अशाि शारीचरक यातना सहन कराव्या लागल्या होत्या की ज्या, त्यानंी चदल्ली राजवाड्यात 
केलेल्या दुष्टपिािी अस्पष्टशी आठवि करून देिाऱ्या ठराव्यात. चदल्लीच्या बादशहािे डोळे काढून गुलाम 
कादरने त्यािा महान अपराध केला होता. त्यािी परतफेड म्हिून बादशहाच्याि हुकुमाने गुलाम कादरिी 
बुबुळे काढण्यात येऊन ती बादशहाकडे पाठचवण्यात आली. तमाम प्रजाजनात त्यािी फटफचजती व्हावी 
म्हिून त्यािा मृत देह चदल्लीस नेऊन त्यािी वरात काढायिा बेत होता. पि सवयत्र फैलावलेल्या वदंतेप्रमािे 
खुद्द सैतान स्वतः आला व त्यािे पापी शरीर जहान्नसम् मध्ये घेऊन गेला. खैरउद्दीन आिखीि एक भीषि व 
अंगावरून काटा सरसरचविारी हचकगत सागंतो. 
 

“मंुडके नसलेले त्यािे नुसते धडि पाय वर व मानेकडील भाग खाली अशा भयानक अवस्थेत 
झाडावरून खाली लोंबकळत होते. काळ्या अधंारासारखे एक काळेश्यार श्वान त्या झाडाखाली ठाि माडूंन 
बसले होते. गुलाम कादरच्या धडाकडे नजर लावनू बसलेल्या त्या श्वानाच्या काळ्याशार डोळ्याभोवती 
पाढंरीफेक वतुयळे होती, आचि ते श्वान धडाच्या मानेतून चटपकिारे रक्तािे थेंब िाटीत होते. दगड मारून 
हाकलून देण्यािा प्रयत्न करूनही ते काळेकुट्ट श्वान पुन्हा पुन्हा आपल्या त्या भयंकर मेजवानीखाली येति 
राचहले. त्यानंतर दोन चदवसानंी ते मस्तकहीन धड व ते अघोरी श्वान दोघेही अदृश्य झाले, आचि मग 
कुिाही मानवी डोळ्यानंा ते कधीही चदसले नाहीत.” 
 

या भतुाटकीच्या भयानक प्रसंगाबरोबरि तैमूरच्या वशंातील बादशहाचं्या इचतहासातील सवांत 
भयानक अशा शोकनाट्यािी समाप्ती होते. 

 
 

— 
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