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ई साहित्य प्रहिष्ठान 



सल्तनत-ए-दिल्ली 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला 

 पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



सल्तनत-ए-दिल्ली  

डॉ. हमििा दािले 

३०३, सुकल्याण, २९, आयहडयल कॉलनी, 

 कोथरूड, पुण,े ४११०३८.      

िोबाईल :- ९८६७३६४६३४. 

smitasuhas67@rediffmail.com 

suhasdamle341@hotmail.com 

Mobile: 9867364634 

 

या पुमिकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेहखकेकड े सुरहिि असनू 

पुमिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनिुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा 

इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहखकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 

िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 

The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts. 

  



प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp: 7710980841 

APP : https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. 

www. esahitybooks 

प्रकाशन   : ३१ हडसेंबर २०१८ 

©esahity Pratishthan®2018 

• हर्नािूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ि े ई पुमिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -त्यहिसा 

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  

  



डॉ. हमििा दािले 

 

ई साहित्यिफ़े आज डॉ. हमििा 

दािले यािंच े सिार्े पुमिक, “सल्तनत-ए-

दिल्ली” प्रकाहशि िोि आि.े 

 ई साहित्य प्रहिष्ठान िा अनेक कर्ी 

र् लेखकािंनी सुरू केलेला एक नर्ीन प्रयोग. 

िराठी िध्ये र्ाचक आहण साहिहत्यक 

अहधक जर्ळ यार्ेि आहण एक िोठी 

चळर्ळ इिंटरनेटच्या िाध्यिािून सुरू 

व्िार्ी अशी इच्छा िोिी. िराठी भाषेि उत्ति दजेदार साहित्य हनर्िविी 

व्िार्ी, चािंगल ेर्ाचक एकत्र यार्ेि, त्यािंना चािंगल्या दजावचे साहित्य हिळार् े

आहण दजेदार हलहू इहच्छणार् या लेखकािंना असे र्ाचक हिळार्ेि. एर्ढेच 

काय ि ेआिचे छोटेसे मर्प्न. हििंिि ेिदाव. िदद ेखुदा. आिच्या छोट्याशा 

मर्प्नाला लाखो र्ाचकािंची साथ हिळि गेली आहण कारर्ािं बनिा गया. 

त्याचबरोबर दजेदार हलखाण करणारे लेखकिी या चळर्ळीि जोडले जाि 

आििे.  

डॉ. हमििा दािले या त्यािीलच एक. “सुयवपुत्र लोकिान्य” ि े

लोकिान्य रटळकािंच ेएक र्ेगळ्या अिंगाच,े त्यािंच्या िानर्ी किं गोर् यािंचे दशवन 

घडर्णारे चररत्र, “रिा” िा रिा या शब्दाच्या हर्हर्ध साि अथाांिून हनिावण 



िोणार् या कथािंच्या सिंग्रिानिंिर त्यािंनी “कलाटणी" ि े भारिाच्या िजारो 

र्षाांच्या भव्य इहििासाचे हिहनएचर दशवन घडर्णारे पुमिक हलिीले. अशा 

पुमिकािंनी ई साहित्य चे पुमिक सिंग्रिालय सिृद्ध िोि आि.े त्यािंचे “िनसोक्त” 

ि ेर्िविानपत्रािील बािम्या र्ाचल्यानिंिर उिटलेल्या िरिंगािंचे पुमिक ि.े ई 

साहित्य िफ़े डॉ. हमििा दािले यािंच ेि ेचौथे पुमिक. पाचवे पुस्तक होत े

“इततहासाची तवलग पाने”. इततहासातील काही महत्त्वाच्या पण कमी 

प्रतसद्ध अशा घटना व व्यक्तींभोवती ह ेपुस्तक आह.े पाचिी पुमिके र्ेगर्ेगळी 

आहण िरीिी एकाच धाग्यािली. िो धागा म्िणज ेइहििास. आतण त्यातली 

फ़ुले मात्र िरु्मिळ, अप्रतसद्ध व्यक्ती आतण घटना. ह ेसहावे पुस्तकही याला 

अपवाि नाही.   

डॉ हमििा दािले यािंना  राजकारणाची आर्ड असल्यािुळे आजर्र 

इहििासाचा अभ्यास करून त्यािच लखेन केलिं. इहििास म्िणजे पूर्वकालीन 

सत्ताधीशािंच्या यशापयाशाची किाणी. इहििास हर्षयािच त्यािंनी Ph.D 

केलिं. इहििास र्ाचि असिाना त्यािंच्या एक गोष्ट लिाि आली, िी म्िणज े

१७ व्या आहण १८ व्या शिकािील उत्तर भारिािील राजकारणार्र आहण 

हशिंद-ेिोळकर-िोगल आहण थोरले बाजीरार् यािंच्यािील सत्तेच्या 

रहमसखेचार्र हर्पलु लेखन हलहिलिं गलेिं आि.े पण १८ व्या शिकाि दहिण 

भारिाि िोठिं  राजकारण खेळणाऱ्या सिंभाजी पुत्र शाहू, पेशर्ाईचे सिंमथापक 

बाळाजी हर्श्वनाथ, िदैर अली, त्याचा  पुत्र रटपू सुलिान आहण या सर्ाांचा 

लढा झाला  त्या प्रबळ इिंग्रजािंर्र िराठीि लेखन झालेलिं नािी. म्िणनू 



िनोव्यापाराच्या आधाराने, कादिंबरी अिंगाने, इहििास िािंडणारिं लेखन 

त्यािंनी अभ्यासपुर्वक केलिं. िे लेखन म्िणजे, हशर्रायािंच्या पश्चाि सिंभाजी-

राजाराि-शाहू या त्यािंच्या िीन र्ारसािंचा आहण पेशर्ाई शिकाची मथापना 

करणाऱ्या बाळाजी हर्श्वनाथ- पुत्र बाजीरार् - आहण नानासािबे पेशर्ा 

यािंच्या कारकीदीचा, बाजीरार्ािंच्या िािोश्री राधाबाई जयािंनी ७५ र्षावचिं 

दीघावयुष्य हिळाल्यािुळे राजकारण फार जर्ळून पाहिलिं त्यािंना  नाहयका 

करून इहििास सािंगणारी "िािोश्री"  िी कादिंबरी. त्यानिंिर त्यािंनी हिरजेच े

सरदार पटर्धवन  यािंच्या घराण्याचा इहििास िािंडणारी " उदयामि " िी 

कादिंबरी हलिीली. त्यािंनी हलिीलेलिं " िी रटपू सुलिान " ि ेरटपू सुलिानचिं 

राजकीय आहण व्यहक्तगि चररत्र नुकििंच प्रहसध्द झालिं आि.े 

त्यािंनी आजर्र हलिीलेल्या इहििासार्रील पुमिकािंना नािर्िंि 

प्रकाशकािंनी िानधनासहिि प्रहसद्धी ददली. र्ाचकािंची उदिंड पसिंिी त्यािंना 

हिळाली. अशा र्ेळी ई साहित्य िी सिंमथा कोणिेिी धन दिे नसिाना त्यािंनी 

आपली सिा िौल्यर्ान पुमिकिं  ई साहित्यच्या र्ाचकािंसाठी हर्नािूल्य 

द्यार्ीि यािच त्यािंची खरी ओळख िोिे. 

ई साहित्य डॉ. हमििा दािले यािंची कायि ऋणी रािील. 

टीि ई साहित्य 

  



 

 

 

 

 

 

या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते सवभस्वी 

लेखिकेची स्वतःची आिेत. या सवाांशी ई साहित्य 

प्रहतष्ठान सिमत असेलच असे नािी. 

या पुस्तकातील हचते्र गुगलवरून घेतली आिेत. ती 

अपलोड करणारय्ांचे आर्ार. 

 

टीम ई साहित्य  

  



ई साहित्य प्रहतष्ठानने प्रकाहशत केलेली डॉ. खिता दामले यांची इतर पुस्तके. 
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प्रस्तावना.  

 

समुद्राला भरती आणि ओहोटी असते. राजकारिालाही असते. मग घरािी 

उदयाला येतात. णिलयाला जातात. णियतीच राष्ट्र पुरुष जन्माला घालते असे 

म्हितात. प्रचंड मािणसक उजाा आणि शारीररक उजाा असलेले िीर पुरुष राष्ट्र  

णिमााि करतात.  सम्राट पदाला पोचतात. आपल्या घराण्याचा उद्धार करतात. पि 

िंतरचे िारस कमकुित णिघतात. आणि ते घरािे लयाला िेतात. तोपयंत ििीि 

योद्ध्याची ििीि लाट आलेली असते. हे समर्ा पुरुष इणतहास णिमााि करतात. 

समृद्धीच्या शोधात हे धाडसी िीर सप्त सागर ओलांडूि, पिात ओलांडूि दौलतीच्या 

शोधात सत्ता गाजिायला बाहेर पडतात. महत्वाकांक्षा त्ांिा खेचत असते.  

भारत हा असाच एक िैसणगाक संपत्तीिे िटलेला देश. इरे् साहसी दौलत 

लोभीचं्या झंुडीच्या झंुडी आल्या. शक-हूि-ग्रीक-अफगािी-तुकी-दुरािी-इरािी-

फ्रें च-डच-इंग्रज आले. युध्द, सते्तच्या राजकारिात णशरले. काही परत गेले. जातांिा 

णहरे, मोती, सोिं, रेशमी िसे्त्र भरभरूि घेऊि गेले. काही इरे्च रमले. या मातीतले 

झाले.  

भारतीय इणतहासाला दीघाायुष्य आहे. जगातील पुराति भारतीय संसृ्कती ही 

एकच संसृ्कती आहे जी अजूि णटकूि आहे, िवे्ह बहरतेच आहे. रोम, ग्रीस, या सिा 

देशांचा सिा भूतकाळ गाडला गेला. त्ांच्या ऐणतहाणसक राजधान्या, संसृ्कती, 

इणतहासजमा झाल्या. मात्र भारतीय िेद, संगीत, योगशास्त्र इत्ाणद सिा शाखांिा 

आता जागणतक कीतीचं लेिं चढलं आहे. हस्तििापुर-इंद्रप्रस्र् ही पुराति कौरि-

पांडिाची राजधािी अजूिही णदल्ली या िािािे अखंड भारताची मध्यिती राजधािी 

म्हिूि गाजते आहे, आणि राजकीय घडामोडीिे अजूिही िदाळलेली आहे.  

महाभारताच्या युद्धािंतर भारतात गाजलेली पणहली ऐणतहाणसक लढाई 

म्हिजे परकीय णसकंदरशी भारतीय पोरसची झालेली झंुज. पि णसकंदरिे इरे् 



सत्ता स्र्ापि केली िाही. इसिी सिाच्या अकराव्या शतकापासूि अफगािी 

टोळधाडी खुष्कीच्या मागाािे भारतात णशरल्या. सुलेमाि पिात रांगांमधूि 

खैबरस्तखंड पार करूि येतांिा, णतर्ल्या जमातीिंी प्रणतकार केल्यािर त्ांिी ििीि 

मागा शोधला आणि खैबरस्तखंडीऐिजी, गोमल स्तखंडीतूि ते येऊ लागले. त्ांचा 

पणहला मुक्काम मुलताििर पडे. आणि मग लाहोर-पंजाब-कुरुके्षत्र.. शेिटी संपन्न 

यमुिेचा तीर. हा भारताचा ग्रहिकाळ ठरला.  

गांधारी ज्या गांधार देशातूि आली, तो कंदाहार एकेकाळी णहंदू 

अणधपत्ाखाली होता. महाभारत घडििारा शकुिी हा आताच्या 

अफगाणिस्र्ािातलाच. एकेकाळी, १० व्या शतकात अफगाणिस्र्ाि हा णहंदंूचा 

देश होता. काबुलीस्र्ाि, झाबुलीस्र्ाि हे दोि  भाग णहंदंूच्या हाती होते. उत्तरेकडे 

काबूलमधे्य लालीया िािच्या ब्राह्मिाचं राज्य होतं आणि झाबूलमधे्य राजपूतांची 

सत्ता होती. ११ व्या शतकात याकूब-ई-लाईस िािाच्या यििािे दोन्ही राजं्य णजंकली 

आणि आपली सत्ता स्र्ापि केली णतरे् गझिी िािाचा णकल्लाही बांधला. आणि 

त्ाच िािाची िगरी णिमााि केली. गझिी म्हिजे रत्न-जिाहीर. याच गझिी या 

िािाशी भारताचा फार मोठा इणतहास जोडलेला आहे. भूकंपाचं कें द्र एके णठकािी 

असािं आणि णित्तहािी, मिुष्य हािी, इमारती कोसळिं दुसरीकडेच व्हािं तसंच 

हे होतं. तुकांच्या या स्वाऱ्या भारतातील णहंदंूची राजयिं डळमळीत करूि गेल्या.  

भारतीयांिा माहीत आहे तो गझिीचा महंमद. त्ािे सोमिार्ािर १७ िेळा 

स्वारी केली. गझिीिर अलप्तगीि िािाचा तुकी राज्य करत होता. त्ािंतर  त्ाचा 

गुलाम सुबुक्तगीि प्रमुख झाला. त्ािे भारतािर पणहली स्वारी केली. दौलत 

णमळििं एिढाच त्ाचा उदे्दश होता. त्ाचा मुलगा महंमद. अतं्त उग्र स्वभािाचा. 

मारपीट, जीि घेिं त्ाला सोपं होतं. णहमालयाच्या रांगा ओलांडूि, णसंधचं िाळिंट 

पार करत, पिात, जंगलं, िद्या पार करूि भारतािर हल्ला करायचा. त्ाचे अिेक 

सैणिक प्रिासात हाल होऊि मरत. पि त्ाला त्ाची णफकीर िव्हती. सोमिार् 

म्हिजे आजचं णतरुपतीच्या बालाजीसारखं अमाप संपत्तीचं तीर्ास्र्ळ. हा महंमद 



अमाप लूट घेऊि गेला. णशिणलंग आणि इतर मूती फोडूि गेला. गंगेच्या काठािरची 

संपन्न राजं्य आणि राजे यांिा उजाड करूि गेला. पि त्ािे या देशात राज्य केलं 

िाही.  

गझिीच्या महंमदािंतर घोरी राजिट गझिीत सुरू  झाली. आणि त्ातील 

महंमद घोरी हा भारतािर राज्य करिारा पणहला तुकी. अजमेरचा राजा पृथ्वीराज 

चौहाि याचा इ. स. ११९१ मधे्य पराभि करूि त्ािे णदल्लीतल्या सल्तितीचा पाया 

घातला. त्ािे कुतुबुद्दीि ऐबक या आपल्या गुलामाला णदल्लीचा कारभार 

सांभाळायला ठेिलं आणि तो गझिीला णिघूि गेला. त्ािंतर गुलाम िंश, स्तखलजी, 

तुघलक, सय्यद, लोदी अशी  सत्ताधाऱ्यांची लाट भारतात पसरली. त्ांिा संपिलं 

बाबर या मुघलािे. मग आले इंग्रज. भारताची साडेसातशे िषांची गुलामीची 

साडेसाती घोरीपासूि सुरु झाली. ते ग्रहि १५ ऑगस्ट १९४७ या णदिशी संपलं.  

भारतातील राजा-महाराजांिा या परकीय हले्लखोरांचं युद्धतंत्र ििीि होतं. 

चपळ, र्ोराड सशक्त घोडे, खड्ग, तलिार, तोफा, हे त्ाचं बलस्र्ाि होतं. हे तुकी  

जाणतिंत योदे्ध होते. ििीि युध्दसामग्रीही त्ांच्या एकमुखी युध्दिीतीला पोषक 

होती. क्रौया हा त्ांचा सहजभाि होता. त्ाउलट प्रचंड सैन्यसंख्या आणि हत्ती घोडे 

ही भारतीय राजांची शक्ती होती.     

सल्तितीच्या या काळात भारतात उत्तरेपासूि दणक्षिेपयंत अिेक 

राजघरािी िांदत होती, राज्यणििार करत होती. राजपूत हे शूर, पराक्रमी राजे 

उत्तर भारतात सत्ता गाजित होते. अजमेर सांबरचे चाहमाि म्हिजे चौहाि, 

माळव्याचे परमार, बंुदेलखंडाचे चंडेला, चेदीचे कलचुरी, गुजरार्चे चालुक्य, 

मगधचे पलाश, किोजाचे राठोड, अशी अिेक घरािी सत्ता गाजित होती. 

णदल्लीिर आलेल्या अफगािी, तुणकंशी झंुजत होती.   

 १३ व्या शतकात अल्लाउणद्दि स्तखलजीपासूि दणक्षिेच्या राजसत्तांचा 

णदल्लीच्या सुलतािांिा पररचय झाला. उत्तरेकडूि िादळाचे ढग भूमी व्यापत पुढे 



पुढे सरकािेत, त्ाप्रमािे अल्लाउणद्दि स्तखलजीमुळे णिंध्य पिातरांगांच्या दणक्षिेचा 

भारतही या इस्लामी परकीय आक्रमिांिी झाकोळला. तुघलक सरदार हसि गंगू 

बहामिीमुळे इस्लाम धमा दणक्षि णगळायला लागला. त्ामुळे दणक्षिेत राजकीय 

चक्राला जोरात गती णमळाली. णिजामशाहीची स्र्ापिा झाली. या मुस्तस्लम 

धमासत्तांिा टक्कर देण्यासाठी णिजयिगराची स्र्ापिा, स्वराज्याची स्र्ापिा, अशा 

एकेका शतकात एकेक राजसत्ता उदयाला आल्या. दणक्षिेची रिभूमी या 

झंझािातात अस्तित्वासाठी लढत राणहली. या काळात भारतीय समाज, संसृ्कती, 

युद्धशास्त्र, युद्धिीती, युद्धसामग्री, सारंच ढिळूि णिघालं. इस्लामी  जेत्ांच्या 

सक्तीच्या धमांतरामुळे अधा रक्त णहंदू, अधा रक्त इस्लामी अशी ििीि प्रजा णिमााि 

झाली. त्ातच दणक्षि भारताच्या णकिाऱ्यािर १६ व्या शतकापासूि ििीि युरोणपयि 

व्यापारी उतरायला लागले होते, पि त्ांचा पररिाम अजूि णदसायचा होता.   

णदल्लीच्या सुलतािांचं राजकारि मुख्यते्वकरूि णदल्लीपासूि राजपूत, 

बंगाल, आणि मुलतािपयंतचा प्रांत, यातच णफरत  राणहलं. महंमद घोरीच्या 

णिजयापासूि बाबरिे इब्राणहम लोदीचा पराभि करूि आग्रा णजंकण्यापयंत,११९२ 

ते १५२६ या िषांच्या बदलत गेलेल्या घराण्यांच्या काळाचा समािेश या पुिकात 

आहे. णदल्लीच्या सिा सुलतािांचा व्यस्तक्तगत पररचय आहे. तसेच त्ांच्या स्वाऱ्या-

लढाया-बंड या राजकारिाचा धािता उले्लख आहे.   

बाबरािे पाणिपतािर २० एणप्रल १५२६ मधे्य सुलताि इब्राणहम लोदीला 

णजंकलं आणि णदल्लीचा ताबा णमळिला. आपला शहजादा हुिायूूँ आग्र्याचा खणजिा 

आणि णकल्ल्याचा ताबा घेण्यासाठी पाठिलं आणि बाबरची पातशाही सुरु झाली. 

णहंदू-अफगािी-तुरािी-इरािी-फौजेमधल्या लढायांबरोबर यमुिेचं पािी आता 

मुघलांच्या रक्तािेही लाल व्हायला लागलं.  

 इ. स. १५२६ला आपली सत्ता कायम केल्यािर पुढे १८५७ सालापयंत, 

बाबरचाच फक्त मुघल िंश ३३० िषे णदल्लीत चालला. त्ा काळात घरािी बदलली 



िाहीत. बाबरपासूि बहादूरशहा जाफरपयंत एकच घरािं णदल्लीिर सत्ता गाजित 

राणहलं. त्ामुळे बाबरच्या कुलाचा या पुिकात समािेश िाही.  

 

   

      

डॉ. स्तिता दामले.  
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महंमि घोरी.  

दिल्ली सल्तनतीचा संस्थापक.  

जन्म-११४९. मृतू्य १५ माचच १२०६  

 

लढाऊ टोळ्या घेऊि, घोडदळ घेऊि जायचं, कोित्ातरी जमातीिर 

हल्ला करायचा, धिुष्यबािािे ते णजंकायचं आणि सत्ताबदल घडिायचा हे 

अफगाणिस्र्ािातील राजिटीचं कायम लक्षि होतं. अिेक लढाऊ टोळ्या आपली 

सत्ता गाजिायला दुसऱ्या िस्त्ांिर हल्ला करत. या देशात राजा आणि प्रजा अशी 

राज्य व्यिस्र्ा िव्हती. त्ामुळे प्रते्कजि स्वत:ला मणलक म्हििूि घेई. अशाच 

अिेक टोळ्यांपैकी एक होती घुर प्रांतातील घुरी टोळी. गझिीच्या महमंदची सत्ता 

एके णदिशी शहाबुद्दीि महंमद घोरीिे तलिारीच्या जोरािर उलर्िली आणि 

गझिीमधे्य आता घोरी घरािं सते्तिर आलं.  

 

 



घुर हा अफगाणिस्र्ािच्या पणिमेकडचा मध्यिती भाग. ५ पिातांच्या  

रांगांिी िेढलेला. या णठकािी राहिारी जमात शांतपिे आपल आयुष्य जगत होती. 

अक्रोड, जदााळू, तुती, यांची णपकं घ्यायची शेती आणि गुरं  पाळण्याचा उद्योग 

करायचा हा त्ांचा व्यिसाय. अितीभोितीच्या पिातांमधे्य धातूच्या खािी खूप. 

त्ामुळे लढाईला लागिारी आयुधं हे लोक बिित आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात 

णिकूि येत. गुलामांचा पुरिठा करण्यात ही जमात प्रणसध्द होती. गझिीच्या 

महंमदपासूि या प्रांतात इस्लामचा प्रसार झाला.  

इ. स. ११४९ साली मुझाउद्दीि – महंमद घोरीचा जन्म झाला. याला एक 

मोठा भाऊ होता, त्ाचं िाि णगयासुद्दीि महंमद. याचा बाप बहालुणद्दि हा गािचा 

मुस्तखया होता. दोन्ही मुलगे लहाि असतांिा यांच्या काकािे, सैफीउद्दीि यािे या 

दोन्ही भािांिा तुरंुगात टाकलं. पि सैफीउद्दीिचा खूि झाल्यािर त्ाच्या मुलािे 

आपल्या दोन्ही चुलत भािांची सुटका केली. मग गािातील लोकांिी णगयासुद्दीिला 

गािचा प्रमुख केलं. आणि सेिापती बिला महंमद घोरी..  

 

 

दोघांिी णमळूि गािातील आपल्या णिरोधकांिा पराभूत करण्याचा उद्योग 

सुरु केला. त्ात त्ांचे दोन्ही काकाही होते. या स्पधाकांिा णठकािी लािल्यािर 



दोघांिी जिळपासची सिा ठािीही णजंकायला सुरिात केली, आणि आपली सत्ता 

िाढिली. त्ािंतर त्ांिी हल्ला केला तो रे्ट गझिीिर. गझिी हे फार मोठं 

सामर्थ्ािाि सते्तचं कें द्र. गझिी हाती येिं म्हिजे राज्य हाती येिं. या काळातील 

त्ांचे प्रमुख शतू्र होते सेल्ज्जु्यक राजिंशी. या िंशजालाही त्ांिी कमजोर करूि 

टाकलं. दोघांिी णमळूि अफगाणिस्र्ािात सते्तच्या सीमंा णििारल्या. आता त्ांची 

िजर िळली ती भारताकडे.  

िद्या-पिात-पािी-फुलं-भाज्या-धान्य-णपकं यांिी समृध्द असलेला भारत 

श्रीमंत देश. त्ाच्या पणिम-उत्तर णदशांच्या सीमा णहंदुकुश,सुलेमाि, णहमालय पिात 

रांगांिी िेढलेल्या होत्ा. या पिातरांगांमधे्य खैबर, बोलि, कुराम, तोची, आणि गोमूल 

स्तखंडी होत्ा. त्ा पार करूि भारतात णशरािं लागत असे. अफगाणिस्र्ािमधूि 

भारतात यायला सुलेमाि पिातरांगा ओलांडूि यािं लागे. खैबरस्तखंडीतूि यायचं तर 

णतर्ल्या पायर्थ्ाशी असलेल्या शूर जमाती कडिा णिरोध करत. त्ामुळे गोमूल 

स्तखंडीतूि येण्याचा मागा व्यापारी, प्रिासी तांड्यािा सोपं होत असे. या गोमुल 

स्तखंडीच्या बाहेर पणहला तळ ठोकािा लागे तो डेरा इिाईलखाि या जागी. आणि 

पुढचा तळ पडे तो मुलताि या गािी.  

महंमद घोरी भारत उपखंडािर पोचण्याआधी त्ाचं प्रिेशद्वार असलेल्या 

मुलताििर आधी पोचला. या भूमीिर त्ािे साहसी स्वाऱ्या चालू केल्या. इ. स. 

११७५ साली त्ािे णतर्ल्या राजाचा पराभि केला. पाठोपाठ उच्छ हे राज्य, णतर्ल्या 

रािीला णफतिूि णजंकलं. त्ािंतर तो सोमिार्ला गेला. या दोि णिजयािंतर महंमद 

घोरी मुलताििर आला.  

२ िषांिी तो अिहलिाडा, ( आताचं पाटि ) गुजरार्िर, इ. स. ११७८ मधे्य 

स्वारी करायला परत आला. इरे् सोळंकी िंशाचा िारस, राजा भीमदेि णद्वतीय राज्य 

करत होता. मुलताििरूि िाळिंट ओलांडूि तो अपार हाल सोसत गुजरार्िर 

आला. यािेळी अजमेरच्याजिळ हे राज्य असूिही अजमेरचा राजा पृथ्वीराज 

चौहाि आपल्या प्रधािाच्या सल्ल्यािरूि या राजाच्या मदतीला गेला िाही. ते 



कमजोर झाले तर पृथ्वीराज चौहािचा फायदा होता हा सल्ला पृथ्वीराज चौहािच्या 

िणजरािे राजाला णदला, म्हिूि तो गप्प बसला. पि या राजािे अबूजिळ कायदरा 

इरे् घोरीला पार हुसकािूि लािलं. भारी पराजय पािूि घोरी माघारी गेला.  

िाळिंटात झालेले फौजेचे अिस्तित हाल पाहूि, भारतात येण्यासाठी त्ािे 

आता पंजाबचा मागा शोधला. पेशािर ११७९, णसयालकोट ११८५, आणि ११८६ 

साली लाहोर णजंकूि त्ािे भारतािरच्या आक्रमिाचा पाया भक्कम केला. 

भारतासारखा समृध्द देश पाणहल्यािर इरे् िरचेिर स्वारी करायची तर जिळच्या 

भागात एखादं भक्कम णठकाि हिंच, त्ा दृष्ट्ीिे लाहोर उत्तम णठकाि होतं. इ. स. 

११८६ मधे्य गझिीचा शासक, खुस्रो मणलकला महंमद घोरीिे दगाबाजीिे पकडलं 

आणि लाहोर हे आपलं भक्कम णठकाि बििलं.  

आता महंमद घोरीला णहंदुस्र्ाि जिळ आला. त्ाच्या पराक्रमाला आता 

णदल्लीचं िैभि खुिािू लागलं. यािेळी अजमेरच्या पृथ्वीराज चौहािच्या हाती णदल्ली 

होती. णदल्लीचा राजा अिंगपाल याला दोि मुली होत्ा. मोठी कमलादेिी 

अजमेरच्या सोमेश्वरला णदली. त्ांचा मुलगा पृथ्वीराज. आपली दुसरी मुलगी 

रूपसंुदरी ही अिंगपालिे किोजच्या राठोड घराण्यात णदली. त्ांचा मुलगा 

जयचंद. पृथ्वीराज आणि जयचंद हे मािसभाऊ. दोघांच्यात मोठी चुरस होती.  

पृथ्वीराज ११ िषााचा होता, तेव्हा सोमेश्वर 

िारला. मग आईिे आणि प्रधािमंत्री कदंबस 

यांिी पृथ्वीराजला राजकारिाचे धडे णदले. 

पृथ्वीराज मुळातच शूर होता.. ियाच्या १५ व्या 

िषी गादीिर येताच त्ािे जिळपासच्या सिा 

संस्र्ाणिकांिा मंडणलक करूि घेतलं. त्ाचं 

बालिय पाहूि जिळपासच्या राजांिी डोकं िर 

काढायला सुरुिात केली.  



पृथ्वीराजािे पणहली स्वारी केली ती आपल्या चुलत भािािर, िागाजुाििर. 

इतरांिा दहशत बसािी म्हिूि त्ािे मृत सैणिकांची मंुडकी अजमेरच्या िेशीिर 

टांगली. पाठोपाठ भडिकास, चंडेल राजेही त्ाला शरि आले. पृथ्वीराजच्या या 

पराक्रमािर खूष होऊि आजोबा अिंगपालिे णदल्लीचं राज्यही पृथ्वीराजाच्या हाती 

सोपिलं. जयचंद आणि पृथ्वीराजमधे्य मत्सराची पणहली णठिगी पडली. ही णठिगी 

चेतिली गेली ती पृथ्वीराजिे जयचंदच्या मुलीला, संयोणगताला, स्वयंिराच्या 

मांडिातूि पळिूि िेलं तेव्हा.  

यािेळीच घोरीच्या भारताच्या जिळपासच्या प्रदेशात स्वाऱ्या चालू झाल्या 

होत्ा. इ. स. ११९१ मधे्य णदल्लीजिळ १०० मैलांिर असलेल्या भणटंडा णकल्ल्यािर 

घोरीिे स्वारी केली. तो णकल्ला णजंकूि त्ािे आपल्या काझी णझयाउद्दीिची णतरे् 

िेमिूक केली आणि तो गझिीला परत जायला णिघाला. या णझयाउद्दीििे णहंदंूचा 

छळ चालिला. ते ऐकूि पृथ्वीराज २ लाख घोडदळ आणि ३०,००० हत्ती घेऊि 

भणटंडा णजंकायला णिघाला. घोरीला गझिीच्या िाटेिर ही बातमी कळल्यािर तो 

तसाच भणटंडा िाचिायला परत णफरला.  

णदल्लीजिळच्या, किाालजिळच्या तराईि गािािर उतरला. दोन्ही 

फौजांची गाठ पडली. पृथ्वीराजच्या सैन्यािे घोरीची फौज दोन्ही बाजंूिी णचमटीत 

धरूि मोडली. घोरीचं घोडदळ रिांगि सोडूि पळायला लागलं. हाताशी असलेले 

उरलेले सैणिक घेऊि घोरी लढत राणहला. इतक्यात पृथ्वीराजचा भाऊ गोणिंदराय 

घोरीच्या समोर आला. दोघांिी एकमेकांिर भाले फेकले. गोणिंदरायचा भाला 

घोरीच्या खांद्यात अडकला आणि घोरीच्या भाल्यािे गोणिंद रायाचे पुढचे दोि दात 

पडले. जखमी घोरीला त्ाच्या स्तखलजी िािाच्या सैणिकािे आपल्या घोड्यािर 

घातलं आणि रि सोडूि तो तळािर घेऊि आला. काही णदिस लाहोरला राहूि 

बरा झाल्यािर गझिीला परतला. आता त्ाला पराभिाचा बदला घ्यायचा होता.  

गझिीला पोचल्यािर त्ािे पळूि गेलेल्या सिा फौजेला घरी बसिलं. कडक 

णशक्षा णदल्या. अफगाि, तुकी तरुिांची ििीि भरती केली. त्ांिा प्रणशक्षि णदलं. १ 



लाख २० हजार घोडदळ िव्यािे तयार केलं, आणि आता ििीि रििीती घेऊि तो 

भारताच्या मागाािर णिघाला. णदल्ली णजंकिं हे एकच िेड  घेऊि. लाहोरच्या 

मैदािािर त्ाच्या फौजेचा तळ पडला. लाहोरहूि णदल्ली लांब. जिळ जिळ ४०० 

मैलांिर. लाहोरहूि त्ािे आपला मािूस, कोिम-उल-मुल्क- हमझिी याला, 

पृथ्वीराजकडे णिरोप देऊि पाठिलं, मुसलमाि व्हायचं िसेल तर लढायला तयार 

हो.. पृथ्वीराजिेही उलटा जबाब णदला की, माझे शूर सैणिक गोळा होत आहेत, 

आयुष्याचा कंटाळा आला असला तरी जगण्याची मजा घ्यायला परत जा. तुझ्या 

सुखरूप जाण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो.  

शेिटी युध्द अटळ होतंच. पृथ्वीराजाच्या मदतीला सिा राजे आपापली फौज 

घेऊि गोळा झाले. पृथ्वीराजची फौज पाहूि घोरीिे दगाबाजीचा मागा स्वीकारला. 

“ मी केिळ सेिापती म्हिूि आलो आहे. माझ्या भािाच्या सांगण्यािरूि मी ही 

मोहीम काढली आहे. मी त्ाच्याकडे उत्तर मागितो, आणि तोपयंत शस्त्रसंधी 

करतो, असा त्ािे दुसरा णिरोप पाठिला..  

घोरी घाबरूि परत जातोय या उत्तरािे हुरळूि जाऊि पृथ्वीराज आणि 

त्ाची फौज गाफील राणहली. मौजमजेत बुडाली. घोरी या त्ांच्या अपेणक्षत 

अणिचारीपिाची िाटच पाहत होता. त्ािे लगेच आपल्या सैन्याच्या २ तुकड्या 

केल्या. जड सामाि लाहोरला ठेिलं, अणतचपळ घोडदळ घेऊि मोठ्या मोठ्या 

मजला मारत तो अचािक पहाटे पृथ्वीराजच्या छाििीकडे छापा घालायला आला. 

बेसािध असलेल्या राजपूत फौजेची मोठीच तारांबळ उडाली. पहाटे पहाटे 

झालेल्या या हल्ल्यािे गोधंळलेले, कसेबसे घोड्यांिर स्वार होत, पृथ्वीराजचे सैणिक 

लढायला उतरले.. बघता बघता त्ांिी युद्धािर णियंत्रि णमळिलं. त्ाबरोबर घोरीिे 

आपली चाल बदलली.  

घोरीकडे णचलखतधारी फौज आणि णचलखत घातलेले घोडे होते. घोरीिे 

रजपूत फौजेला आपल्या अंगािर पाठलागािर येऊ णदलं आणि मग पुढे आलेल्या 

शतू्रच्या फौजेला दोन्ही बगलेतूि बािांच्या िषाािािे आपल्या फौजेिे रजपुतांच्या 



फौजेभोिती िेढ्याचा फास आिळला. त्ांिा पाठणशििीच्या खेळािे दमिलं आणि 

दुपारी १२००० सैणिकांची ििीि फौज रिांगिात उतरिली. त्ात राजपूतांची 

णदिसभर लढूि र्कलेली फौज पार पराभूत झाली. खूप मोठा िरसंहार झाला. 

लाखभर सैन्य संपलं. पृथ्वीराज मारला गेला की पकडला गेला ते स्पष्ट् िाही. 

काहीचं्या मते त्ाला घोरी गझिीला घेऊि गेला.  

महंमद घोरी णजंकला. तो का आणि कसा णजंकला याचं सणििर णििेचि 

सर जदुिार् सरकार यांिी करूि ठेिलं आहे. आजिर या खंडप्राय भारतात ज्या 

लढाया चालत त्ा एत्तदेशीय राजांमधे्य होत असत. महंमद घोरीचं आक्रमि हे 

पणहलं परकीय आक्रमि होतं. ते मुसलमािांचं होतं. त्ांच्या आणि आपल्या 

संसृ्कतीत प्रचंड फरक होता.  

१. पणहलं म्हिजे ििा पद्धतीिे आपल्या समाजाला जे लपेटलेलं होतं, त्ात 

लढिे हा एका जमातीचा – क्षणत्रयांचा व्यिसाय होता. ते घोरीच्या फौजेत िव्हतं. 

त्ाचे सिाच पुरुष शस्त्र चालिण्यात तरबेज होते. पि आपल्या देशातील ब्राह्मि-

िैश्य-शूद्र हा तीि चतुर्ांश समाज शस्त्र हाताळिे जाितच िव्हता. त्ामुळे 

गाि,खेडी, शहर यािर हल्ला झाला तर आपोआप शतू्रला णिजय णमळाला.  

२. आपल्या फौजेत हत्ती आणि उंट यांचा भरिा जाि होता, आणि 

सैणिकांची संख्या प्रचंड मोठी होती, ज्यामुळे हालचालीिंर बंधिे पडली. मोठा 

फरक आिखी एक होता तो म्हिजे घोरीच्या अरबी आणि भारतीय घोड्यांची 

ताकद. त्ाचे सशक्त, र्ोराड, कातडी णचलखत घातलेले अरबी घोडे. घोरीच्या 

पळूि जािाऱ्या सैन्याचा पाठलाग पृथ्वीराजाकडचे घोडे करू शकले िाहीत. ते 

र्कले.  

३. णशिाय शतू्रच्या णपछाडीला जाऊि मागच्या बाजूिे शतू्रिर हल्ला 

करण्याची रििीती त्ांिा यश देऊि गेली. या पद्धतीला तुलुगामा असा उझबेकी 

शब्द होता. घोरीची फौज खड्ग, तलिार, धिुष्य बािािे लढत होती. मध्य 



आणशयात ररणकबीचा शोध लागल्यािे योद्ध्याचे हात मोकळे झालेले होते आणि तो 

दोन्ही हातांिी शरसंधाि करू शकत होता.  

४. संध्याकाळी युध्द र्ांबिायची आपल्याकडची प्रर्ा जी या शतु्रमधे्य 

िव्हती. त्ामुळे  रात्री छापे घालिं आणि बेसािध शतू्रला कापूि काढिं या तुकी 

लोकांच्या णिजयाला कारि ठरलं.  

५. भारतीय फौजेला रसद णमळिायला लमाि जमातीिर अिलंबूि राहािं 

लागायचं, ज्यांची गती अतं्त संर् होती. त्ाउलट घोरीच्या फौजेचा दािागोटा 

घोड्यांच्या पाठीिर लादलेला असायचा. घोडे कुठेही चरायला मोकळे सोडले जात. 

हा एक मोठा फायदा या घोरीच्या फौजेचा होता.  

६. आिखी एक मोठा भेद म्हिजे यांच्या धमाात मद्य णिणषद्ध होतं, त्ा उलट 

संध्याकाळी लढाई संपल्यािर भारतीय फौज मद्य सेििात बुडालेली होती. 

पृथ्वीराज चौहािच्या राजपूत फौजेला या कारिांमुळे पराभि पत्करािा लागला.  

अजमेरला पृथ्वीराजच्या मुलाला मांडणलक बििूि, गादीिर बसिूि सिा 

व्यिस्र्ा लािूि घोरी परत गेला. भारतािर सत्ता गाजिायची तर लाहोरपेक्षा त्ाला 

णदल्ली राजधािी करिं योग्य िाटलं कारि परत रजपूतांशीच त्ाला लढायचं होतं 

त्ासाठी णदल्ली णठकाि मध्यिती होतं.  

११९२ साल हे भारतातील णसंहासि पिा संपूि सल्तित पिा सुरु झाल्याच्या 

कलाटिीचं िषा ठरलं. ज्या दरिाजािे घोरी णदल्लीच्या णकल्ल्यात णशरला त्ाचं िाि 

गझिी दरिाजा कायम झालं. णदल्ली आता अफगाण्यांची झाली. घोरीच्या मदतीला 

गेलेला जयचंद खूष झाला. णदल्लीला अमाप लूट णमळाली. घोरी मालामाल झाला.  

पृथ्वीराजाच्या पाठोपाठ महंमद घोरीिे किोज णजंकलं. यमुिेच्या काठी 

इटाव्याजिळ, चांदिड इरे् जयचंद मारला गेला. मग घोरी काशीिर गेला. पणित्र 

देिळांचा त्ािे िाश केला. ती फोडली. बिारसला घोरीला पांढरा हत्ती णमळाला. 

हा फार दुणमाळ हत्ती होता. आपल्या हत्तीखान्यात पांढरे हत्ती  असिं हे त्ाकाळी 



िैभिाचं लक्षि होतं. अशा हत्तीसंाठी, या दुणमाळ जातीच्या हत्तीचं्या शोधात 

राजेमहाराजे सतत असत. महंमद घोरीिे तो पांढरा हत्ती त्ाचा णिश्वासू गुलाम 

सेिक कुतुबुद्दीि ऐबक याला देऊि टाकला. ( सम्राट अकबर अशा हत्तीच्या 

शोधात होता, पि त्ाला कधी तो णमळाला िाही. मात्र शहाजहािकडे असा हत्ती 

होता. ) 

महंमद घोरीचं हे िादळ बंगालपयंतचा प्रदेश उध्वि करूि गेलं. सिा णहंदू 

राजं्य पत्त्यासारखी कोसळली. घोरीचा दुसरा सरदार बस्तियार स्तखलजीिे लखिौती 

(बंगाल) णजंकलं. त्ाचं िाि आपल्या िेत्ाच्या अणभमािापायी घोरीबंगाल ठेिलं. 

त्ाचाच पुढे िाि गौडबंगाल हा अपभं्रश तयार झाला.  ११९५-९६ साली घोरी परत 

आला आणि ग्वाले्हर पररहार घराण्यािे त्ाचं मांडणलकत्व स्वीकारलं. पुढे 

अिहलिाडा हातात आलं. इ. स. ११९९ मधे्य बदायु णजंकलं. ही णठकािं त्ाच्या 

सरदारांिी णजंकली. इ. स. १२०२ मधे्य महंमद घोरीचा भाऊ णगयासुद्दीि मरि 

पािला त्ाच्या जागी महंमद आता सुलताि बिला.                                                                                                                                                                                                                                                 

घोरीिे आपल्या सते्तचा भारतात प्रर्म तुकी झेंडा रोिला. महंमद घोरी 

गझिीचं  आपलं साम्राज्य सांभाळायला णिघूि गेला. आपला णिश्वासू गुलाम सेिक 

कुतुबुद्दीि ऐबकला त्ािे णदल्ली, लाहोर आणि जिळपासच्या भागाचा सुभेदार 

केलं. ऐबक उत्तम ररतीिे णदल्लीची सल्तित सांभाळायला लागला. महंमद घोरी 

परत एकदा पाणकिािमधील पंजाबच्या स्वारीिर आला तेव्हा कुतुबुद्दीि ऐबक 

आपली फौज घेऊि त्ाच्या मदतीला पंजाबला गेला. दोन्हीकडील हजारो सैणिक 

मारले गेले पि या लढाईत घोरीचा णिजय झाला.  

या लढाईिंतर महंमद घोरी आपल्या तंबूत संध्याकाळी आराम करत होता, 

तेव्हा अचािक शतू्रकडचे काही लोक अचािक त्ाच्या तंबूत घुसले आणि त्ांिी 

महंमद घोरीला ठार केलं. णसंधू िदीच्या काठािर दमयाक गािी, घोरीचा अंतकाळ 

झाला तो णदिस होता १५ माचा, १२०६. त्ाचं शि गझिीला िेलं आणि मग १० एणप्रल 

या णदिशी दफि णिधी केला गेला.  



महंमद घोरीच्या या आकस्तिक मृतू्मुळे छाििीमधे्य मोठाच कोलाहल 

माजला. कुतुबुद्दीि ऐबकािे पररस्तस्र्ती िीट हाताळली. घोरीला स्वत:चा मुलगा 

िव्हता.  गझिीमधे्य गादीसाठी स्पधाा सुरु झाली आणि शेिटी महंमद घोरीचा 

पुतण्या सते्तिर आला. आपि असमर्ा आहोत हे जािूि त्ािे काही दरबारी 

लोकांबरोबर शाही णशके्क, शाही छत्री, जरीपटका, िौबत-िगारे णदल्लीला 

कुतुबुद्दीिकडे ऐबककडे पाठिूि त्ाला णदल्लीचा बादशहा म्हिूि घोणषत केलं 

आणि णदल्लीचं राज्य सांभाळायची जबाबदारी कुतुबुद्दीि ऐबकिर टाकली. 

कुतुबुद्दीि ऐबक णदल्लीचा सुलताि बिला. महंमद घोरीमुळे णदल्ली णजंकूि 

मुसलमािी सते्तचा इ. स. ११९१ मधे्य प्रारंभ झाला.  

शतकािुशतकांचं णदल्लीतील णसंहासि मोडूि पडलं. सल्तित सुरु झाली.  

भारताच्या देदीप्यमाि सुििाकाळािे कूस बदलली.  

  



कुतुबुद्दीन ऐबक.  

दिल्लीमधे्य गुलाम ररयासतीचा संस्थापक.  

इ. स. ११५० ते १२१०  

 

णियतीचा खेळ अजब असतो. अिाकलिीय असतो. कुतुबुद्दीि ऐबक हे 

त्ाचंच उत्तम उदाहरि. भारतातही गुलामांचा, दासी-बटकी-दासांचा बाजार भरत 

असे, पि त्ातलं कुिी सत्ता काबीज करूि णसंहासिािर बसलं िाही. 

तुका स्र्ािातील गुलामांिी मात्र हा चमत्कार घडिला. गुलामांची खरेदी, सामान्य ते 

अमीर, सिाच करत असत. घरकामापासूि राजिाड्यात अंगरक्षकाच्या कामापयंत 

यांची गरज असे. एक प्रकारचं ते employment एक्सचेंजच होतं.  

गुलामांच्या बाजारातूि णिकत घेतलेला िसरुणद्दि सबक्तगीि हा असाच 

एक गुलाम. अंगात पािी होतं, हातात तलिार होती, जाणतभेदाचं जोखड 

कतृ्तात्वाच्या आड येत िसे. कारि जातीभेद िव्हतेच त्ांच्या धमाात. आयुष्यािर 

त्ाचं जोखड िव्हतं. गझिीचा सुभेदार अलप्तगीि मेला आणि सुबक्तगीि 

तिािर  बसला. जेव्हा लाहोरचा राजा जयपाल यािे गझिीिर स्वारी केली, तेव्हा 

त्ाला पराभूत करूि सुबक्तगीििे जयपालाचा मोठा खणजिा णमळिला. पि 

सुबक्तगीि मोठा दयाळू होता. त्ािे युध्दकैद्यांिा मोठ्या मिािे सोडूि णदलं. 

त्ाच्या मुलामधे्य, महंमदमधे्य या णिशाल अंत:कारिाचा लिलेशही िव्हता. हाच 

तो पुत्र गझिीचा महंमद, जो १७ िेळा सोमिार्ािर स्वारी करूि गेला.  

गुलामांच्या यादीत इणतहासात आपलं िाि रोशि करिारा दुसरा गुलाम 

म्हिजे कुतुबुद्दीि ऐबक. ऐ म्हिजे चंद्र आणि बक म्हिजे बेग, अमीर. त्ाचा जन्म 

इ. स. ११५० सालचा काझागीिांमधे्य झाला. कुतुबुद्दीि ऐबक बालियातच 



गुलामांच्या बाजारात उभा राणहला. िेशापूरच्या बाजारात फकु्रद्दीि अबु्दल अजीज 

कुफी िािाच्या एका काझीिे त्ाला णिकत घेतलं आणि आपल्या मुलांबरोबर 

िाढिलं. आपल्या मुलांच्याबरोबरीिे कुतुबुद्दीिलाही लष्करी आणि साक्षरतेचे धडे 

णदले. उत्तम संस्कार केले. कुराि म्हिण्यात कुतुबुद्दीि िािाजला गेला, त्ामुळे 

त्ाला कुरािखाि या िािािे लोक ओळखत असत. काझीच्या मृतू्िंतर त्ाच्या 

मुलांिी त्ाला परत एकदा गुलामांच्या बाजारात उभं केलं. एका आणमरिे त्ाला 

णिकत घेतलं आणि महंमद घोरीला भेट म्हिूि पाठिलं. घोरीच्या राजमहालातील 

त्ाचा गृहप्रिेश, त्ाच्या भािी णसंहासि मागााकडे िेिारं पणहलं पाऊल ठरलं.  

 

 

कुतुबुद्दीिला दौलतीचा हव्यास िव्हता. एकणदिस सुलताि महंमद घोरी 

आपल्या महालात बसूि मुठी भरभरूि अश्रफी उधळत होता, आणि सारा सेिक 

िगा त्ा गोळ्या करण्यात दंग झाला होता. पि कुतुबुद्दीि मात्र त्ाच्याजिळ 

पडलेल्या अश्राणफया गोळा करूि इतर गुलामांिा िाटत होता. महंमद घोरीला 

त्ाचं मोठं आिया िाटलं. त्ािे कुतुबुद्दीिला आपल्याजिळ पकडूि आिलं आणि 



रागािूि म्हिाला, मी णदलेलं इिाम िाकारूि परत इतरांिा िाटतो आहेस, हा माझा 

अपमाि करतो आहेस.. तुला काय दंड देऊ सांग. तेव्हा िम्रपिे कुतुबुद्दीि 

उत्तरला, हुजूर, तुमच्या कृपेणशिाय मला काहीही िको. घोरी चणकत झाला आणि 

खूषही झाला. त्ािे त्ा क्षिी, कुतुबुद्दीिला हुजरातीच्या पागेचा मुख्य करूि 

टाकलं. त्ािंतर सतत आपल्याबरोबर कुतुबुद्दीि ऐबकला घ्यायला लागला. त्ा 

िंतरच्या प्रते्क लढाईत कुतुबुद्दीि ऐबक लढतांिा सुलतािाच्याजिळ अंगरक्षक 

बिूि रक्षि करायचा. 

कुतुबुद्दीि ऐबक सुलतािाचा इतका लाडका झाला की स्तखिा प्रांतािर 

केलेल्या स्वारीच्या िेळी शतंू्रिी अिेक बंदी पकडूि िेले त्ात कुतुबुद्दीिसुद्धा होता, 

तेव्हा  सुलतािाला त्ाच्याणशिाय चैि पडेिा. परत दुसरे िषी घोरीिे स्तखव्यािर 

स्वारी केली आणि लढाई णजंकली. मग ऐबकला शोधूि काढण्यासाठी सारी मािसं 

कामाला लािली, पि कुतुबुद्दीि ऐबक सापडला िाही. सुलताि उदास होऊि 

आपल्या महालात बसला होता  एिढ्यात िदी आली की ऐबक येत आहे. सुलताि 

अक्षरश: धाित सुटला आणि स्वत: कुतुबुद्दीि ऐबकाच्या उंटाचे लगाम पकडूि 

त्ाला आत घेऊि आला. त्ािंतर ऐबक परतला म्हिूि णकते्क णदिस 

आिंदोत्सि चालू होता.  

महंमद घोरीच्या पृथ्वीराजािरील स्वारीच्या िेळी ऐबक त्ाच्याबरोबर हजर 

होता. किोज आणि बिारस राजं्य लुटतािा महंमद घोरीला अगणित सोिं, चांदी, 

हत्ती, घोडे णमळाले. त्ात एक पांढरा हत्तीही णमळाला. तो गझिीला ि िेता घोरीिे 

कुतुबुद्दीि ऐबकला भेट देऊि टाकला. ऐबक कायम त्ा हत्तीिरच स्वार होत असे. 

त्ाला त्ा हत्तीचा जेिढा लळा तेिढंच पे्रम त्ा हत्तीला आपल्या मालकाबद्दल होतं. 

असं सांणगतलं जातं की ऐबकचा मृतू् झाला तेव्हा बरेच णदिस मालक आपल्यािर 

स्वार झाला िाही हे लक्षात येऊि तो हत्तीही उदास राहू लागला आणि एक णदिस 

त्ािे प्राि सोडला.  



णदल्ली णजंकल्यािर महंमद घोरी गझिीला णिघूि गेला, आणि त्ाचं उरलेलं 

काम कुतुबुद्दीि ऐबकािे पुढे चालू ठेिलं. त्ािे ग्वाले्हर णजंकलं. गुजरात णजंकलं. 

त्ाच्या या यशाची िाढती कमाि पाहूि अिेक दरबारी त्ाचा मत्सर करायला 

लागले आणि सुलतािाचे काि भरायला लागले. ऐबक आता तुम्हाला तिािरूि 

खाली ओढिार आणि स्वत: सुलताि होिार अशी त्ांिी सुलतािाच्या मिात 

भरिलं. कुतुबुद्दीि ऐबकाच्या कािािर ही बातमी पोचल्याबरोबर, हातातील कामं 

सोडूि तो गझिीला धािला. सुलतािाला भेटला. त्ाच्या इमािदारपिाची शपर् 

घेतली. महंमद घोरीचा णदल साफ झाला.  

दुसरे णदिशी सुलतिािे सिा दरबारी लोकांिा आपल्या महालात बोलािलं, 

आणि त्ािेळी कुतुबुद्दीिला पलंगाच्या खाली लपिलं. दरबारी आले, घोरीिे मुद्दाम 

ऐबकचा णिषय उकरूि काढला. त्ाबरोबर सिा अमीर काहीबाही बोलूि 

कुतुबुद्दीिची बदिामी करायला लागले. त्ाबरोबर सुलतािािे पलंगाखाली 

लपलेल्या ऐबकला बाहेर काढलं आणि ऐबकला पाहूि जे जे काही सिा लोक बोलले 

होते, त्ांचे चेहरे खराकि उतरले. सुलतािािे सिांिा हाकलूि लािलं आणि परत 

अशी बदिामी कराल तर डोकं उडिण्याची धमकी देऊि ठेिली. महंमद घोरीचं 

त्ाच्यािर पुत्रित पे्रम होतं. तो स्वत:च म्हिायचा की मला मुलगा िाही, हा ऐबक 

तर माझा  मुलगाच आहे.  

पृथ्वीराजला पराभूत करूि घोरीिे णदल्लीच्या णकल्ल्यात प्रिेश केला. तेर्ील 

मंणदर पाडूि मशीद बांधायचं काम ऐबकला सांगूि तो गझिीला णिघूि गेला. ऐबक 

कडे गझिीचे कारागीर िव्हते. म्हिूि त्ािे णदल्लीतील स्र्ाणिक काराणगरांिा  

घेऊि मशीद पूिा केली. त्ा मणशदीचं िाि होतं, कुव्वल-उल-इस्लाम.. त्ामुळे त्ा 

मणशदीत णहंदू िेलबुट्टी िक्षीकाम, देितांची णचतं्र काढली गेली. कुतुब णमिारचाही 

कतााही कुतुबुद्दीि ऐबकच.  

महंमद घोरीची शेिटची स्वारी खोक्कर लोकांच्या णिरुध्द झाली. ऐबकही 

आपली फौज घेऊि त्ाच्या मदतीला गेला. युद्धात जय घोरीचाच झाला फौजेची 



अपररणमत हािी झाली. दोन्हीकडचे अिेक णशपाई मारले गेले. युध्द संपल्यािर 

महंमद घोरी आपल्या तंबूत असतांिा संध्याकाळी, १५ माचा १२०६ या णदिशी, 

अचािक घोरीच्या तंबूत णशरूि हले्लखोरांिी घोरीला ठार केलं. छाििीमधे्य 

गोधंळ माजला. महंमद घोरीचं शि घेऊि सिा गझिीला अंत्संस्कारासाठी गेले. 

कुतुबुद्दीििे सारी पररस्तस्र्ती णियंत्रिात आिली.  

कुतुबुद्दीि ऐबकला महंमद घोरीच्या मृतू्िंतर आपल्या हाती सिा सूतं्र 

णमळिण्यासाठी खूप धडपडािं लागलं. घोरी मेला तेव्हा त्ाची सत्ता भारतात, 

मुलताि पासूि, णसयालकोट, लाहोर, भणटंडा, अजमेर, हंसी, मीरत, अणलगढ, 

णदल्ली, बदायु, ग्वाले्हर, बिारस, अिध, माळिा, किोज, कणलंग, णबहार, लखिौती 

(बंगाल), एिढ्या राज्यांमधे्य पसरली होती. घोरी णिपुणत्रक िारला. त्ामुळे 

गझिीच्या तिािर कुिाची स्र्ापिा करायची यािर गझिीतील दरबारातील 

अणमरांच्यामधे्य िाद सुरु झाले.  

यािेळी, ३ मोठे सरदार घोरीचं राज्य सांभाळत होते. कुतुबुद्दीिच्या हाती 

णदल्ली आणि लाहोर पयंतचा प्रदेश होता. गझिीचा प्रदेश, िसरुद्दीि एल्दौजकडे 

होता.. मुलताि आणि णसंधचा प्रदेश िसरुद्दीि कबाचा िािाच्या सरदाराच्या हाती 

होता. या णतघांच्यात एकहाती अंमल घेण्यासाठी स्पधाा सुरु झाली.  

घोरीिंतर त्ाचा पुतण्या णगयासुणद्दि महंमद सुलताि बिला. त्ािे 

एल्दौजला आपला प्रणतणिधी बििलं. त्ामुळे एल्दौज सरदार ऐबकपेक्षा मोठा 

झाला, तेव्हा ऐबकला शरि आिण्यासाठी एल्दौजिे लाहोरिर हल्ला केला. पि 

ऐबकिे त्ाचा पराभि केला आणि स्वत:च गझिीिर चालूि गेला. त्ािेळी 

गझिीच्या बचािासाठी  गझिीच्या लोकांिी एल्दौजला मदतीला बोलािलं. एल्दौज 

येतो आहे हे कळल्यािर कुतुबुद्दीि ऐबक णतरू्ि णिघूि गेला. िंतर कुतुबुद्दीि 

ऐबकिे लाहोर आपल्या हातात ठेिलं. णतरे्च मुख्य िािव्य केलं. णदल्लीिर त्ाचं 

लक्ष होतंच. आपल्या णिरोधकांिा एकत्र करण्यासाठी कुतुबुद्दीि ऐबकिे णििाह 

संबंध जोडण्याचा मागा स्वीकारला. गझिीचा प्रमुख ताजुद्दीि एल्दौजच्या मुलीशी 



त्ािे स्वत: लग्न करूि तो त्ाचा जािई झालेला होताच. मुलताि आणि णसंधचा 

शासक िसरुद्दीि कबाचा याला आपली बहीि णदली. ऐबकला लाहोरपासूि 

णदल्लीपयंत प्रदेश णमळाला होता. घोरीचा आिखी एक सरदार होता बस्तियार 

स्तखलजी, जो लखिौती (बंगाल)चा  मुख्य होता. गझिी त्ाला दूरच होती.  

गझिीला ििीि िारस म्हिूि आलेल्या सुलतािािे कुतुबुद्दीि ऐबकचा 

णहंदुस्र्ािातील परगण्यांचा अणधकार मान्य करूि राजाचे णशके्क, राजेशाही छत्र, 

मािाची िसं्त्र पाठिूि लाहोरचा शासक म्हिूि घोणषत केलं. ते साल होतं १२०६. 

कुतुबुद्दीि स्वत:ला सुलताि म्हििूि घेत िसे. स्वत:ला त्ािे मणलक एिं 

णसपहसालार हा णकताब स्वीकारला. त्ािे आपल्या िािािे िािीसुद्धा पाडली 

िाहीत. महंमद घोरीिे जरी णदल्लीिर कब्जा करूि मुसलमािी सते्तचा पाया 

घातला असला तरी णदल्लीिर खरी सत्ता सुरु झाली ती कुतुबुद्दीि ऐबकपासूि.  

४ िषााचा कारभार करूि कुतुबुद्दीि ऐबक १ णडसेंबर  १२१० या णदिशी 

लाहोर,मधे्य मरि पािला. लाहोरमधे्य मैदािी खेळ चौगुिा खेळतािा (पोलो) 

त्ाला मृतू् आला. लाहोरच्या अिारकली बाजारातील दफिभूमीत त्ाचा 

दफिणिधी पार पडला.  

तुकी इणतहासात तो लाखबक्ष म्हिजे लाखो रुपयांचा दािशूर या िािािे 

िरिात राणहला. कुतुबुद्दीि ऐबकाच्या कारकीदीचे ३ भाग पडतात.  

1. महंमद घोरीच्या हाताखाली ११९२ ते १२०६ पयंत महंमद घोरीच्या राज्य 

णििाराच्यािेळी सेिाणधकारी. त्ामुळे घोरीच्या सिा मोणहमांमधे्य, अजमेर. हंसी, 

बिारस, अशा स्वाऱ् यांमधे्य त्ाचा सहभाग होता.  

२. इ. स. १२०६ ते १२०८ पयंत घोरीचा प्रणतणिधी,  

३. १२०८ ते १० लाहोरचा स्वतंत्र सुलताि.  



महंमद घोरीचा एक सिोतृ्कष्ट् सेिािी हीच त्ाची खरी प्रणतमा होती. 

णहंदुस्र्ािातील आपली सत्ता मजबूत करण्याच्या त्ाच्या प्रयत्नांिा त्ाच्या अचािक 

जाण्यािे पूिा णिराम णमळाला. लाहोर ही त्ाची राजधािी अचािक पोरकी झाली.  

 

 

पि एक गुलाम राजकीय णक्षणतजािर चमकायला लागला होता, तो होता  

अल्तमश. कुतुबुद्दीि ऐबकचा उजिा हात. त्ाचा जािईसुद्धा. ऐबकला ३ मुली 

होत्ा. पणहल्या मुलीच्या मृतु्िंतर दुसरी मुलगीसुद्धा कबाचा सरदारालाच णदली 

होती. आणि णतसरी मुलगी अल्तमशला णदली होती.  

ति ररकामं ठेिायचं िाही म्हिूि दरबारातील अणमरांिी कुतुबुद्दीि 

ऐबकिंतर आरामशहाला तिािर बसिलं. हा आराम शहा त्ाचा मुलगा होता की 

िाही याची इणतहासकारांिाही खात्री िाही. पि ति ररकामं ठेिायचं िाही म्हिूि 



आराम शहाला सुलताि बििलं गेलं. त्ाची कारभार करण्याची कुितही िव्हती. 

त्ामुळे दरबारातील उमरािािी णििाय घेतला आणि कुतुबुद्दीि ऐबकचा जािई 

अल्तमश याला आमंत्रि णदलं. आरामशहा केिळ ८ मणहिे सुलताि म्हिूि राणहला. 

िंतर णदल्ली ति गेलं ते अल्तमशच्या हाती. परत एक गुलामच सते्तत आला. 

गुलाम िंशच णदल्लीत कारभार  लागला. कुतुबुद्दीि ऐबक मिािे घोरीचा दास 

म्हिूिच कारभार करत राणहला. पि त्ाच्यामुळे गझिीशी णदल्लीचा संबंध संपला 

आणि णदल्लीच्या स्वतंत्र सल्तितीला प्रारंभ झाला. सल्तितीचा पाया रचिारा 

कुतुबुद्दीि ऐबक हा पणहला शासक, हे शे्रय त्ाच्याकडे जातं.  

  



सुलतान शमसुद्दीन अल्तमश.  

मृतू्य- २८ एदप्रल १२३६  

 

इ. स. १२१० मधे्य लाहोरमधे्य णदल्ली सांभाळिाऱ्या कुतुबुद्दीि ऐबकचा 

चौगुिा खेळ खेळतािा मैदािािर अचािक मृतू् झाल्यािर गोधंळ माजला. सिाच 

सरदारांिी स्वत:ला स्वतंत्र घोणषत करायला सुरुिात केली तेव्हा सेिापती 

अमीरअली इिाईल यािे पररस्तस्र्ती आटोक्यात आिण्यासाठी बदायुचा कारभार 

सांभाळिाऱ्या अल्तमश याला णदल्लीला येऊि ति काबीज करायला सांणगतलं. 

अल्तमश हा कुतुबुद्दीिचा मािसपुत्र होताच. त्ािे आव्हाि स्वीकारलं आणि लगेच 

फौज घेऊि आला. आरामशहा त्ाला णिरोध करायला अमरोह मधूि णिघाला. 

णदल्लीमधे्य दोघांची गाठ पडली आणि आरामशहाचा पराभि झाला. त्ाला ठार 

करण्यात आलं.  

 कोि होता हा अल्तमश?  

अल्तमश याच पूिा िाि शमसुद्दीि दाउणद्दि अबुल मुझफ्फर इलु्तस्तन्मष. 

खरं तर त्ाचं िाि म्हिजे िंशाचा गौरि असं होतं, पि अपभं्रश होऊि अल्तमश 

झालं. याच्या िंशाला इल्वरी घरािं अशी संज्ञा होती. अल्तमशचे िडील ऐलामखाि 

हे मोठे तुकी सरदार होते.. घरािं  मोठं, घरात िातेिाईकांचा गोतािळा मोठा. 

आपल्या देखण्या, हुशार मुलाला ऐलम खाििे कधीही आपल्या िजरेआड होऊ 

णदलं िव्हतं. पि त्ाच्याच घराण्यातील काही मुलांिी अल्तमशचा अडर्ळा दूर 

करायला लहािग्या अल्तमशला घोड्यांचा बाजार दाखिायला दूर िेलं, आणि एका 

गुलामांच्या व्यापाऱ्याला णिकूि टाकलं. त्ा व्यापाऱ्यािे बुखारा इरे् अल्तमशला 

गुलाम म्हिूि णिकूि टाकलं. पि ज्या सद्र-इ-जाि घरात तो गुलाम म्हिूि गेला, ते 

लोक फार चांगले होते. त्ांिी अल्तमशला चांगलं िागिलं. एकदा लहाि 



अल्तमशला घरातील लोकांिी द्राकं्ष आिायला बाजारात पाठिलं. अल्तमशिे द्राकं्ष 

घेतली, आणि पैसे द्यायला गेला तर स्तखसा फाटलेला आणि पैसे हरिल्याचं पाहूि 

तो घाबरूि रडायला लागला. तेव्हा एक फकीर त्ाच्या जिळ आला आणि 

म्हिाला, ‘’ रडू िकोस, अल्ला तुला खूप दौलत देईल, पि गररबांिा कधी णिसरू 

िकोस.  

 

 

अल्तमश परत एकदा बुखारा हाजी िािाच्या मािसाला णिकला गेला. 

णतरू्ि परत जमालुद्दीि महंमद णचश्ती काबा िािाच्या मािसाकडे गेला. त्ािे 

अल्तमशला गझिीला आिलं. तोपयंत अल्तमश तरुि व्हायला लागला होता. या 

गुलामांच्या बाजारात अल्तमश उभा राणहला तेव्हा त्ाच्या मदाािी देखण्या रूपािे 

सारा बाजार त्ाच्याकडेच बघत राणहला. ही बातमी महंमद घोरीच्या कािािर गेली. 

त्ािे अल्तमशला आपल्या दरबारी आिायला पाठिलं. घोरीिे १००० सुििा मुद्रा 

जमालुद्दीि  णचश्तीला देऊ केल्या, पि एिढं स्वि सौदा णचश्तीिे िाकारला आणि 

तो अल्तमशला घेऊि बाहेर पडला. त्ाबरोबर घोरीिे कुिीही अल्तमशला णिकत 

घ्यायचं िाही असा फतिा गझिीमधे्य काढला. त्ामुळे जमालुद्दीि णचश्ती ३ िषे 

अल्तमशला घेऊि गािोगाि णफरत राणहला. कुतुबुद्दीि ऐबकिे गझिीच्या भेटीत 

त्ाला पाणहल्यािर त्ालाही तो खूप आिडला. पि गझिीमधे्य स्वत:च त्ाच्या 

णिक्रीिर बंदी आिलेली असल्यामुळे महंमद घोरीिे त्ाला णदल्लीत जाऊि णिकत 



घ्यायला सांणगतलं. शेिटी कुतुबुद्दीि ऐबकािे जमालुद्दीि णचश्तीकडूि णदल्लीत 

कुतुबुद्दीि ऐबकािे त्ाला एक लाख जीतल ( िाण्यांिा ) देऊि णिकत घेतलं. 

कुतुबुद्दीि ऐबकिे त्ाला लगेच अंगरक्षकांच्या खात्ाचा मुख्य बििूि टाकलं. 

ििीि आलेल्या गुलामािर आजिर कधीही कुिी अशी जबाबदारी टाकली िव्हती. 

अल्तमशिे आपली हुशारी दाखिली. ऐबकािे त्ाचं पािी जोखलं आणि ग्वाले्हर 

णजंकल्यािर णतर्ला सुभेदार बििूि टाकलं. प्रते्क स्वारीत ऐबक सतत त्ाला 

आपल्याबरोबर ठेिायला लागला.  

अल्तमशचं शौयासुद्धा अििािीय होतं. इ. स. १२०६ मधे्य जेव्हा कुतुबुद्दीि 

ऐबक महंमद घोरीच्या मदतीला लाहोरला गेला, तेव्हा खोक्कारांच्या णिरुद्धच्या 

लढाईत, अल्तमशिे शतू्रला झेलम िदीच्या पाण्यापयंत खेचत िेलं आणि णतरे् 

त्ांिा जलसमाधी णदली. महंमद घोरी हे सारं पाहत होता. त्ािे हा कोि तरुि 

संुदर युिक असं ऐबकला णिचारलं. कुतुबुद्दीि ऐबकिे त्ाची गुलामीची कर्ा 

त्ाला सांणगतली. त्ाच्या या बहादुरीिर घोरी इतका खूष झाला की त्ािे आजिर 

कोित्ाही सरदाराला णदली िव्हती अशी मािाची िसे्त्र देऊि त्ाचा सन्माि केला. 

हे पणहल्यांदाच घडलं होतं. त्ािे ऐबकला बजािलं की याला कधीही सोडू िकोस. 

कुतुबुद्दीि ऐबकािेही त्ाच्यािर पुत्रित पे्रम केलं. त्ाला बदायुचा अमीर केलं.  

कुतुबुद्दीि ऐबकचा मृतू् झाल्यािर एल्दौजिे अल्तमशला णिरोप पाठिला 

की आता घोरीच्या सिा सल्तितीचा मीच िारस आहे.. म्हिजे अल्तमश त्ाचा 

सरदार होिार होता. पि अल्तमशिे उलटा जबाब पाठिला, की आता काळ 

बदलला. ििीि कायद्याप्रमािे िारसांचा हक्क उरला िाही. मग आपलं िचास्व 

णसध्द करण्यासाठी दोघांच्यात लढाई झाली. अल्तमश णजंकला. एल्दौज ठार झाला.  

गझिीच्या जोखडातूि णदल्ली मुक्त झाली. आता णहंदुस्र्ाि आणि गझिीचा 

संबंध उरला िाही, पि णदल्लीत मात्र गुलाम िंशाची राजिट चालूच राणहली. 

अल्तमशचा कारभार सुरु झाला.  



सुरुिातीचा त्ाचा काळ संकटाचा होता कारि घोरीच्या मृतु्िंतर ज्या 

सरदारांिी बंडाळी केली होती, त्ांिा आपल्या िचास्वाखाली आिण्यासाठी लढाई 

करिं जरूर होतं. काबाचाबरोबर मात्र त्ाला दोि हात करािे लागले, कारि 

कबाचािे चंगीझखाि या ताताार सरदाराची मदत घेऊि आपल्या फौजेत त्ांची 

भरती केली. अल्तमशची पणहली १० िषे, इ. स. १२१० पासूि २० पयात त्ाच्या 

प्रणतस्पध्यांशी लढूि त्ांच्यािर णिजय णमळिण्यात गेली. १२२१ मधे्य णसंधपयंत 

येऊि धडकलेल्या चंगीजखाि िािाच्या कू्रर भयंकर ताताार सेिापतीच्या 

आक्रमिाचं संकट णििारण्यात त्ाची शक्ती खचा झाली. चंगीजखािाच्या िादळात 

कबाचा अडकला. अल्तमश चंगीजखािाशी लढायला ि जाता योग्य िेळेची िाट 

पाहत र्ांबला. पि तेिढ्यात चंगीजखािालाच त्ाच्या राज्यात संकट आल्यामुळे 

परत जािं लागल्यामुळे अल्तमशला त्ाच्याशी लढण्याची िेळ आली िाही.  

अल्तमशला आता बंगालकडूि आव्हाि णमळालं. लखिौतीिर णिजय 

णमळिूि अल्तमशिे आपला मुलगा िसरुद्दीि महंमद याला णतरे् िेमलं. त्ािंतर 

त्ािे आपलं लक्ष रिरं्बोरकडे िळिलं. अल्तमशिे तेरे् यश णमळिूि दाखिलं. 

रिरं्बोर णजंकल्यािर राजपुतािा अल्तमशच्या कब्जात आला. पाठोपाठ मंद्सोर 

आणि णशिाणलक णकले्लही हातात आले.  

मग अल्तमश परत लाहोर—उछ-भणटंडा भागाकडे िळला. कबाचा हा 

त्ाचा मुख्य प्रणतस्पधी लढाई हरला. अल्तमशिे त्ाच्याकडे जबरदि मागण्या 

केल्या, आणि शरि यायला सांणगतलं. पि कबाचािे णसंधू िदीत आत्मसमपाि 

करूि आपलं आयुष्य संपिलं. आता अल्तमश णिणिािादपिे णहंदुस्र्ािचा सुलताि 

झाला. त्ाच्या आिंदात भर टाकिारी आिखी एक घटिा इ. स. १२२९ साली 

घडली. ती म्हिजे बगदादच्या खलीफािे त्ाच्या सुलतािपदाला मान्यता णदली. या 

मान्यतेमुळे एक गुलाम राज्य करू शकत िाही, हा णिरोधकांचा आिाज त्ािे बंद 

करूि टाकला.   



 उत्कषााच्या परमोच्च  णबंदूिर असतांिाच अल्तमशला दुदैिाचा एक मोठा 

फटकार बसला, ज्यािे त्ाची पायाखालची जमीिच स्तखसकली. त्ाचा आिडता, 

कतृात्विाि मुलगा िसरुद्दीि अचािक आयुष्य संपिूि अल्लाला प्यारा झाला. 

सुलतािाला हा फार मोठा धक्का होता.  

या दु:खातूि बाहेर पडायला 

अल्तमशाला फार प्रयत्न करािे लागले. 

इ. स. १२२९ पासूि १२३६ सालापयंत 

अल्तमशच्या ग्वाले्हर, माळिा मोणहमा 

चालूच राणहल्या. माळिा मोहीम करूि 

आल्यािर मात्र सुलताि अल्तमश आजारी पडला आणि २८  एणप्रल १२३६ या 

णदिशी त्ािे आपली इहलोकीची यात्रा संपिली.  

एक दूरदृष्ट्ीचा, पराक्रमी, दयाळू, दािशूर, मुत्सद्दी, आणि आस्तिक 

सुलताि म्हिूि अल्तमशिे भारतीय इणतहासात आपली प्रणतमा तयार केली. तो 

इतका न्यायी होता आणि प्रजादक्ष होता की कुिािरही अन्याय झाला असेल तर 

राजाकडे तक्रार करता यािी म्हिूि त्ािे एक णिलक्षि योजिा केली. त्ा काळात 

णदल्लीत सिा लोक पांढरे कपडे घालत. त्ािे फमााि काढलं ज्यांच्यािर अन्याय 

झाला असेल आणि दाद मागायची असेल, त्ािे रंगीत कपडे घालािेत. त्ामुळे 

सुलतािाची स्वारी जात असेल तर त्ाला, णकंिा कोतिालाला ते लोक चटकि 

ओळखता येतील.  

णिस्कळीत असलेली सिा राजं्य णजंकूि एकसंध ररयासत सुरु करण्याचं शे्रय 

त्ालाच द्यािं लागतं. महंमद घोरीिे णहंदुस्र्ािात मुसलमािी सते्तचा पाया खिला, 

कुतुबुद्दीि ऐबकिे लाहोरला आपली राजधािी करूि णदल्लीला इस्लाणमक 

इमारतीचं जोतं बांधलं आणि अल्तमशिे णदल्लीला संुदर इमारतीचं पूिा रूप णदलं. 

त्ािे  णदल्लीला स्वतंत्र राज्य बििलं. राज्यात अिेक मणशदी, मदरसे, संुदर इमारती 

बांधल्या. णदल्लीला साणहत् आणि संसृ्कतीचं कें द्र बििलं. गंगा-यमुिेच्या 



दुआबातील प्रदेशाचं राजकीय आणि लष्करी महत्व ओळखूि णतरे् आपली 

हुकुमत िाढिली. सत्ता गाजितांिा त्ाच्या धोरिांमधे्य खंबीरता होती, पि क्रौया 

िव्हतं. अिेक कुटील प्रश्ांिर त्ािे अतं्त चलाखीिे, िुकसाि होऊ देिारे उपाय 

शोधले आणि प्रश् णमटिले. आपल्यािंतर आपली शहजादी रणझयािे तिािर 

बसािं अशी त्ाची इच्छा होती. पि त्ाचा हा णििाय दरबारी मंडळीिंा अणजबात 

आिडला िाही. एका स्त्रीच्या 

हाताखाली दरबारात उभं 

राहिं त्ांिा खपलं िाही. 

म्हिूि अल्तमशच्या मृतु्िंतर 

त्ाचा मुलगा रुकु्नणद्दि 

णफरोजशहा सुलताि बिला. 

पि तो सिार्ा िालायक होता. 

तो लगेच णिलासात रमला. 

दरबारातील लोकांिा आता 

अल्तमशच्या णििायाची णकंमत 

कळली. त्ांिी रणझयाला 

सुलतािपदी णियुक्त करण्याचं 

ठरिलं आणि रणझया णदल्ली 

तिाची पुढची िारस ठरली.   

अल्तमशचा 

दफिणिधी णदल्लीत कुतुब-

उल मणशदीतच झाला.  

अल्तमशिे भारतीय इणतहासात आपलं स्वतंत्र महत्वाचं स्र्ाि णिमााि केलं.  

  



रदिया सुलतान.  

जन्म-१२०५- मृतू्य १४ ऑक्टोबर १२४०.  

 

महाराष्ट्र ाला जशी झांसीची रािी, अहमदिगराची जशी चांदबीबी, 

किााटकाची जशी णकतू्तरची णचन्नामा तशी णदल्लीच्या सल्तितीची पराक्रमी, लढाऊ 

आणि शूर रणझया सुलताि. णदल्लीची सल्तित चालििारी हुशार संुदर, पािीदार 

शहजादी. सुलताि अल्तमशची लाडकी कन्या. मुलगे असूिही राज्य 

चालिण्यासाठी राज्य णटकािं म्हिूि रणझयाच्या हाती राज्य सोपििारा शहािा 

दूरदशी सुलताि.  

अल्तमश म्हातारा व्हायला लागला तेव्हा आपल्यामागे कोि राज्याची धुरा 

समर्ापिे सांभाळेल या णचंतेिे काळजीत पडला. त्ाचा िसरुद्दीि महंमद हा 

कताबगार, हुशार, मुलगा मरि पािला होता. ग्वाले्हरच्या मोणहमेसाठी जातािा त्ािे 

रणझयाच्या हाती कारभार सोपिला होता. रणझयािे तेव्हा उत्तम प्रकारे काम पाणहलं 

होतं. आपले मुलगे िालायक आहेत आणि रणझयाच्या हातीच कारभार सोपिायचं 

त्ािे णिणित केलं. आपला िारस म्हिूि णतचं िाि घालण्यासाठी फमााि तयार 

करायला लागला, तेव्हा दरबारातील अमीर आणि अिेक बेगम पैकी शाह्तुकााि, 

संतापली. शाहतुरकाि आधी एक जिािखान्यातील दासी होती, ती िंतर 

अल्तमशची बेगम झाली होती. णतचे दोि मुलगे रुकिूणद्दि आणि मौजुणद्दि, 

कधीपासूि बादशहा होण्याची िाट पाहात होते. सुलताि अल्तमशचा हा णििाय 

ऐकूि चणकत झालेले त्ाचे दरबारातले अमीर, सुलतािाकडे गेले आणि त्ांिी 

रणझयाला गादीिर बसिण्याच्या णििायािर परत णिचार करायची अजी केली.  

सुलतािािे त्ांिा णिचारलं, 

“ तुम्हाला का िको आहे ती? ’’  



“ हुजूर, रणझया हुशार आहे. धाडसी आहे, चतुर आहे पि स्त्रीची जागा 

दरबारात िाही. ती शहजादी िसूि शहजादा असती तर काहीच हरकत िव्हती. ” 

दरबारी आपल्या या कताबगार मुलीला गादीिर बसििार िाहीत हे 

अल्तमशला  कळूि चुकलं. दरबारातील अमीर लोकांिीही ठरिलं की बाईच्या 

हाताखाली राहण्यापेक्षा कमकुित युिराज बरे. त्ांिाच गादीिर बसिायचं. हे 

ऐकल्यािर शाहतुकाािच्या आशा िाढल्या. लिकरच सुलताि अल्तमश अल्लाला 

प्यारा झाला. त्ाबरोबर दरबारात फूट पडली. तिािर कुिाला बसिायचं यािर 

िाद झाले.  

पि अल्तमशची इच्छा मात्र कुिालाच िको होती.   

 तेव्हा रणझयाच पुढे झाली. सिा दरबारी उमरािांिा एकत्र बोलािूि म्हिाली, 

“ ही िेळ भांडिाची िाही. एक मतािे चालायची आहे. तुमच्या इचे्छप्रमािेच 

होईल. माझा भाऊच गादीिर बसेल. एिढ्याश्या कारिासाठी िातािरि णबघडिं 

ठीक िाही. तुम्ही काळजी करू िका. ’’  

रणझयाचं भाषि ऐकूि दरबारी गप्प झाले. मग अल्तमशचा मुलगा 

रुकिूणद्दि सुलताि बिला. काही काळातच आपला णििाय कसा चुकीचा आहे हे 

दरबारला लगेच कळलंच. तो अय्याशी शहजादा गादीिर आला तरी सतत िाच-

गाण्यात दंग असे. त्ाची उधळमाधळही बेसुमार चालू झाली. कारभार तर करतच 

िव्हता. बेगम शाहतुकाािसुद्धा कपट कारस्र्ािात कमी िव्हती. रणझयाच्या आईला 

णतिे आपल्याला मारण्याचा कट केल्याच्या आरोपािरूि फाशी देऊि ठार मारलं. 

आपल्या सिा साित्र मुलांिा ठार केलं णकंिा देशोधडीला लािलं. एक रणझया 

णशल्लक राणहली. तीही या बेगमला सलतच होती. णतचा काटा काढला की 

शाहतुकाािच्या मुलाचा, रुकिूद्दीिचा मागा णििेध होिार होता. मग बेगमिे एका 

गंुडाला बोलािूि रणझयाला मारण्याचा कट केला. गंुडािे रणझयाच्या महालात 

जाऊि गादीिर झोपलेल्या मुलीचा खूि केला. आणि यमुिेच्या पाण्यात फेकूि 



णदलं. दुसरे णदिशी बातमी शहरात पसरली. लोक दु:खी झाले. रणझयाला कुिी 

मारलं हे कळािं म्हिूि राजिाड्यासमोर गलका करायला लागले. तेव्हा रणझया 

त्ांच्यासमोर प्रकट झाली,  

 

“ मी मेले िाही. अजूि णजिंत आहे, मला हा कट कळला होता म्हिूि मी 

स्वत:ला िाचिलं आहे ‘’ असं जमलेल्या समुदायाला सांणगतलं. णतला पाहूि 

जितेच्या आिंदाला पारािर राणहला िाही. णतच्या िािािे त्ांिी घोषिा द्यायला 

आणि णतचा जयजयकार करायला सुरुिात केली. बेगम शाहतुकाािचा णध:कार 

करायला सुरुिात केली. सिा लोकांची झंुड मग राजिाड्यािर गेली. शाहतुकााि 

पकडली गेली. जमािाला णतला मारूि टाकायचं होतं, पि रणझयािे लोकांिा 

आिरलं आणि अदालतमधे्य काजी याचा णिकाल लािेल असं घोणषत केलं. पि ६ 

मणहन्यात शाहतुकााि मारली गेली.  

इ. स. १२३६ मधे्य १० ऑक्टोबरला रणझयाच्या मिकािर ताज ठेिला गेला. 

गुलाम िंशातील ती पणहली मणलका बिली. अल्तमशचं म्हििं िागररकांिा आता 

पटलं. णतला पणहला णिरोध झाला तो अल्तमशचा िझीर णिजाम-उल-मुल्ककडूि. 



ती स्त्री असिं हाच णतच्या अणधकारातील मोठा अडर्ळा होता. आपल्या िाखूष 

णिरोधकांचा आपल्याला तिािरूि खाली ओढण्याचा डाि आहे हे सदासािधाि 

रणझयाला कळायला िेळ लागला िाही. दरबारातील ियोिृध्द णिजाम उलु्मल्क 

णतच्याणिरुध्द होता हेही णतला माहीत होतं. पि णतला सार् देिाऱ्यांची फौजही तयार 

होतीच. णतला पाणठंबा देिाऱ्यांमधे्य अिेक तरुि अमीर उमराि होते जे णतला 

बारीकसाररक बातम्या पोचित 

होते. त्ांच्यामधे्य णतचे जाि 

णिश्वासाहा सार्ीदार म्हिजे ताजूक-

मुल्क, अली इिाईल, मणलक 

अलु्तणिया, जमालुद्दीि याकूत हे 

खास होते.  

 

यातील मणलक अल्तोणिया 

हा लहािपिापासूि 

सुलतािाबरोबर राजिाड्यात 

िाढला होता, आणि जन्मािे तुकी 

होता. आपल्या हुशारीिर 

दरबारातील हुजुरातीच्या पागेचा 

मुख्य बिला. मग अमीर बिला. 

त्ाची िेमिूक प्रशासक म्हिूि 

भणटंडाला  झाल्यािर तो णतरे् णिघूि 

गेला. दुसरा याकूत हा हबशी गुलाम होता. सदा सिादा रणझयाच्या सेिेत 

इमािदारीिे हजर असायचा. रणझया घोडेस्वारीत अतं्त हुशार होती. णतरंदाजीत 

तरबेज होती. णतच्या मिात आलं की ती लांब लांब रपेटीला जायची तेव्हा अंगरक्षक 

म्हिूि याकूत णतच्याबरोबर असायचा.  



रणझयािे बंडाळी करिाऱ्यांच्या णिरुध्द शस्त्र धरलं आणि लढाईत णिजय 

णमळिला. णिजाम-उल-मुल्क जुिैदी पळूि गेला. त्ाच्याकडचे ऐजुणद्दि कबीरखाि 

ऐयाज आणि इतर काही सरदार रणझयाला णमळाले. त्ांिी या सरदारांिा ठार 

करण्याचं ठरिलंय हे कळल्याबरोबर सगळे पळूि गेले. या णिजयािंतर रणझयािे 

मणलक ऐजुणद्दि कबीरखाि ऐयाझला िझीर म्हिूि िेमलं आणि णिजाम-उल-मुल्क 

हा णकताबही त्ाला णदला.  

रणझया आता स्वत:ला सुलतािा म्हििूि ि घेता सुलताि म्हििूि घ्यायला 

लागली. पुरुषी कपडे पररधाि करूि चेहऱ्यािर िकाब ि घेता दरबारात यायला 

लागली. हत्तीिरूि जातािा पुरुषांच्या िजरेला पडू लागली हे सिा तुकांिा सहि ि 

होण्यासारखं होतं. आपल्या णिश्वासू सार्ीदारांसह णतिे कारभारािर णियंत्रि ठेिलं. 

अणमरांिा सलिारी आिखी एक गोष्ट् म्हिजे महत्वाच्या पदांिर णतिे तुका  लोकांची 

िेमिूक केली. हे तर दरबारी अणमरांच्या सहिशक्तीच्या पलीकडचं होतं. पि 

जिता खूष झाली. न्यायणििाडा चोखपिे होऊ लागला . अल्तमश जसा प्रजेच्या 

कल्यािाचा कारभार करत होता, तसाच कारभार तीही करायला लागली. 

दरबारातील अमीर-उमरािांचा सल्ला घ्यायचा पि स्वत:चा णििाय अंणतम 

करायचा, अशा रीतीिे णतच्या कताबगारीची ४ िषं संपली. भारतभर णतच्या िािाचा 

गिगिा व्हायला लागला.  

णतच्या या यशािे ज्यांिा रणझया िको होती, तो गट णदिसेंणदिस अस्वस्र् 

व्हायला लागला. णतचा कारभार, णतचं चेहऱ्यािर िकाब ि घेता मदाािी पोशाखात 

दरबारात बसिं, यािर िाखूष दरबारी गट णतला पदचु्यत करण्याचं णिणमत्त 

शोधायला लागला. त्ातच णतिे णहंदू प्रजेिर लािलेला णजणझया कर काढूि 

टाकण्याची घोषिा केली. असंतुष्ट्ांिी त्ािर िाराजी दशािली, तेव्हा तीही माझी 

प्रजाच आहे, आपिच इरे् परकीय आहोत आणि त्ांिा णजंकायचा तोच मागा आहे, 

असं म्हिूि प्रश् णिकालात काढला. त्ामुळे तर ते आिखीिच णबर्रले. त्ातूि 

रिे-पािी अशी लोकोपयोगी काम करतांिा त्ांिा णमळिारा मणलदा णतच्या चोख 



कारभारामुळे बंद झाला होता. णशिाय णिरोधकांची शक्ती कमी करण्यासाठी णतिे 

अिेकांिा दूरदूरच्या मुलूखात कामासाठी पाठिूि णदलं होतं.  

तेिढ्यात चौहाि राजपुतांिी रिरं्बोर णकल्ल्यािर हल्ला केला. त्ांिा 

टक्कर देण्यास शाही फौज कमी पडली. आपली फौज िाहक मरू िये म्हिूि 

रणझया सुलताििे आपली फौज माघारी बोलािली. त्ामुळे िाखूष दरबारी लोकांिा 

एक णिणमत्त णमळालं. सुलतािा मुद्दाम णहंदंूिा णजंकू देते आहे, असं त्ांिी प्रचार सुरु 

केला. रणझयािे त्ांची समजूत काढत त्ांिा सांणगतलं की लाखो णहंदूच्यापुढे मूठभर 

मुसलमािांचा णटकाि लागिार िाही. त्ांिा पे्रमािे णजंकिं हाच मागा योग्य आहे.  

णिरोधकांिी याचाच फायदा घेऊि रणझयाचे याकुतशी खास संबंध 

असल्याच्या अफिा पसरिायला सुरुिात केली. अलु्तणिया देखिा तरिाबांड 

बहादूर जिाि होता. रणझयाच्या रंगेलपिाच्या बातम्या णिजाम उलु्मल्किे 

पसरिायला सुरुिात केली. दरबारी लोकांचे काि भरिं सुरु झालं. अलु्तणियाच्या 

कािािर जेव्हा हे आलं तेव्हा त्ाचा त्ािर णिश्वास बसला िाही. त्ािे सरळ 

रणझयाच्या कािािर ही बातमी घातली, त्ाबरोबर णिजाम उलु्मल्क पळूि गेला. 

दुसरीकडे बलबि िािाच्या आणमरिे अलु्तणियाच्या मिात तोच खरं सुलताि 

व्हायला लायक आहे हे भरिायला  सुरुिात केली. मणलक अल्तोणिया त्ाच्या 

बोलण्याला भुलला आणि सुलताि बिण्याचं स्वप्न पाहायला लागला. णिरोधकांचा 

हा णिशािा यश देिारा ठरला.  

मणलक अल्तोणियािे रणझयाणिरुध्द बंडाचं णिशाि उभारलं. रणझया 

हादरली. एिढा णिश्वासू मािला गेलेला णतचा सार्ीदार णतच्याणिरुध्द उभा राणहला 

होता. आपली फौज घेऊि रणझया भणटंडािर चालूि गेली. णदल्लीहूि भणटंडाला 

पोचलेल्या फौजेिर मणलक अल्तोणियाची ताज्या दमाची फौज कोसळली. रणझया 

पकडली गेली. याकुतला ठार केलं गेलं.  



इकडे रणझयाचे णिरोधक खूष झाले. त्ांिी लगेच रणझयाच्या साित्र भािाला- 

बहरामखािला म्हिजे शाहतुकाािच्या दुसऱ्या मुलाला सुलताि बििलं. आता 

मणलक अल्तोणियाचे डोळे उघडले. आपल्याला या लोकांिी फसिलं आणि 

रणझयाच्या हालाला आपि कारि ठरलो हे लक्षात आल्यािर मणलकिे रणझयाची 

मिधरिी केली. णतिेही त्ाला क्षमा केली आणि दोघांिी णमळूि णदल्लीिर स्वारी 

केली. त्ा आधी या दोघांिी लग्न केलं, त्ामुळे णिरोधकांची बाजू लंगडी पडली. 

णदल्लीजिळ कणर्यालमधे्य बादशहाच्या मोठ्या फौजेसमोर या लढाईत रणझयाची 

मोठी हार झाली. अल्तोणिया मारला गेला. तीही मारली गेली  

पि एक आख्याणयका असंही सांगते की रणझया सुलताि लढता लढता 

सैन्यापासूि दूर गेली. णतला भूक लागली. ती अन्न शोधायला लागली, तेव्हा णतला 

एक फकीर णदसला. म्हिूि णतिे त्ाच्याकडे रोटी माणगतली. फणकराला णतच्या 

बोटातील णहऱ्याची अंगठी णदसली आणि ती कुिीतरी मोठी आहे हे लक्षात 

आल्यािर त्ािे जिळच्या गािातील 

दरोग्याला बातमी णदली. दरोग्यािे 

रणझयाला बादशाहाकडे सोपिलं. ििीि 

बादशाहिे, बहरामखािािे णतचा कत्ल 

करूि संपिलं.  

इ. स. १२०५ मधे्य उत्तर प्रदेशातील 

बदायुिला जन्मलेली रणझया १२४० च्या १४ 

ऑक्टोबरला काणर्यालच्या रिांगिािर हे 

जग सोडूि गेली. णतची ४ िषांची सत्ता 

संपुष्ट्ात आली. णतची कबर तुका माि 

गेटजिळ बांधली गेली. णतच्या 

कबरीशेजारी णतच्या बणहिीचीही कबर आहे.  

  



दगयासुद्दीन बलबन 

जन्म-१२०० मृतू्य-१२८७.  

 

रणझयाच्या मृतु्िंतर मुइजुणद्दि बहरामशहाला अणमरांिी सुलताि बििलं. 

रणझयाणिरुध्ह कट करिारा िेता एतगीि यािे, आपल्या हाती सत्ता येण्यासाठी 

आता ििीि मागा शोधला. त्ािे सुलतािाला सांणगतलं की िायब िािाचं ििीि पद 

णिमााि करण्याची मान्यता देशील तर तुला सुलताि बििू. त्ाप्रमािे िायब िािाचं 

ििीि पद तयार झालं. आणि ते पद णमळालं एतगीिला. त्ाला कारभाराचे पूिा 

अणधकार णमळाले. सुलतािाला िाममात्र अणधकार राणहले. कमकुित सुलतािामुळे 

दरबारी अमीर-उमरािांची ताकद प्रचंड िाढली होती. रणझयािे हेच ओळखलं होतं, 

म्हिूिच त्ांिा रणझया िको होती. एतगीिचाही र्ोड्याच अिधीत खूि झाला. हा 

सुलताि बहरामशाह केिळ दोि िषे सते्तत राणहला आणि त्ाच्यािंतर आला तो 

अल्लाउणद्दि मासूदशहा. तो चार िषे गादीिर णटकला. केिळ अल्तमशच्या 

घराण्यातील एक पुरुष एिढंच त्ाला महत्व होतं. तो अल्तमशचा िातू होता. तोही 

४ िषेच गादीिर राणहला. राजकारि करण्याचे त्ाला कोितेही हक्क िव्हते.  

आता िजीर मुहाजु्जबुणद्दि सामर्थ्ािाि झाला. तेही तुकी सरदारांिा सहि 

होईिा. शेिटी त्ा िजीराचाही िध करण्यात आला. र्ोडक्यात म्हिजे णििाायकी 

राज्य, कमकुित सुलताि, तुकी सरदारांची आणि दरबारी प्रणतणितांची 

एकमेकांच्यामधे्य दे्वष, मत्सर, कटकारस्र्ाि करण्याची िृत्ती यांिा ऊत आला. या 

ििीि सुलतािािे अणमरांच्या सहमतीिे आपल्या काका, चुलत भािांिा 

बंणदिासातूि मुक्त केलं. आणि णगयासुद्दीि  बलबि या कताबगार सरदाराला 

कारभार करायला सांणगतलं.  



 बलबि  मोठ्या महत्वाकांके्षचा, सामर्थ्ािाि सरदार होता. लगेच त्ािे 

कारभार सांभाळायला सुरुिात केली आणि त्ात णशि आिली. असमर्ा 

सुलतािाला पदचु्यत करण्याचा डािही त्ािेच आखला. आणि एक णदिस 

सुलतािाचं सारं कुटंुब बंणदिासात पडलं. त्ािे अल्तमशचा दुसरा िातू िसरुणद्दि 

शाह याला गादीिर बसिलं. याचा बापही िसरुणद्दि याच िािाचा होता. पि त्ाचा 

अकाली मृतू् झाला त्ािंतर हा मुलगा जन्मला होता. अल्तमशिे या बाळाचं िाि 

िसरुद्दीिच ठेिलं. बलबििे त्ाला शोधूि आिलं आणि सुलताि बििलं.  

 

१० जूि १२४६ ला िसरुणद्दिचा 

राज्यारोहि समारंभ झाला. पि मुख्य सूत्र 

आली ती प्रधाि बिलेल्या बलबिच्या हाती. 

बलबििे आपली मुलगी सुलतािाला णदली 

आणि आपल्या पदाची आिखीिच मजबुती 

केली.  

इ. स. १२६५ मधे्य सुलताि िसरुणद्दि 

मरि पािला. बलबििे त्ाला णिष देऊि ठार केलं असा प्रिाद पसरला. एिढंच 

िवे्ह तर अल्तमशच्या िंशातील साऱ्यांिाच बलबििे संपिलं आणि तो सुलताि 

बिला.  

अल्तमशच्या मृतु्िंतर पुढची २० िषे अशी अस्तस्र्र राजकारिाची घडली.  

आता ििीि गडी – ििीि राज्य.  

इल्वरी तुकी िंशाचा बहाउद्दीि बलबि णदल्लीचा ििीि मािकरी झाला..  

 



कोि होता हा बलबि? अल्तमशच्या कारकीदीत बसऱ्याहूि एक सौदागर 

गुलामांिा घेऊि दरबारात आला. बादशाहिे ९९ गुलाम णििडले आणि एका 

कुरूप चेहऱ्याच्या गुलामाला िगळूि सारे गुलाम णिकत घेतले. तेव्हा तो गुलाम ३२ 

िषांचा होता. आपल्याला िगळलं म्हिूि दु:खी झालेल्या त्ा गुलामािे बादशहाची 

इतकी मिधरिी केली की िाईलाजािे शेिटी त्ालाही णिकत घेतलं. मुळात हा 

मुलगा एका सरदार घराण्यात जन्माला होता. त्ाचा बाप तुका स्र्ािात १०,००० 

स्वारांचा सरदार होता. तुका स्र्ािात मंगोल लोकांच्या हल्ल्यात हा पकडला गेला 

आणि गुलाम म्हिूि बसराच्या बाजारात ख्वाजा जमालुद्दीि िािाच्या धमागुरूला 

णिकला गेला. त्ा मािसािे बाहा-उद्दीि असं त्ाचा परत िामकरि केलं. परत 

गुलाम म्हिूि णदल्लीला अल्तमशच्या  दरबारात त्ाची णिक्री झाली.  

या गुलामाला काय काम द्यायचं म्हिूि सुलताि अल्तमशिे त्ाला 

पािक्याचं काम णदलं. कुरूप असला तरी बलबि तल्लख बुद्धीचा होता. 

त्ाच्याबद्दल एक आख्याणयका अशी आहे, की एकदा एक ज्योणतषी अल्तमशच्या 

दरबारात आला. त्ािे सुलताि अल्तमशला भणिष्य सांणगतलं की तुझ्या घरातील 

एक गुलाम तुझ्या  िारसाचा अंत करूि ति बळकाििार आहे. झालं.. 

राजिाड्यात गडबड उडाली. जिािखान्यातील बेगमाही कलकलायला लागल्या. 

शेिटी त्ा गुलामाला ओळखूि काढण्यासाठी, ज्योणतषासमोरच सिा गुलामांची रांग 

लािण्याचा बादशहाचा फतिा णिघाला. जिािखान्यातील, मुदपाकखान्यातील, 

बगीच्यातील, हुजुरांचे, शहज्यादांचे, शहजादीचे, शेकडो गुलाम रांगेत उभे राणहले. 

गुलामांिा रांग सोडता येईिा. ज्योणतषी एकेका गुलामाला णिरखायचा, आणि 

िकारार्ी माि हलिायचा. अशाच अिेकांमधे्य बलबिसुद्धा होता. तो एक कणिि 

पािक्या, तो काय राजा बििार ! खूप िेळ रांगेत णतित उभ्या राणहलेल्या 

सगळ्यांिाच भूका लागल्या होत्ा. त्ा लांबलचक रांगेतील मग काहीिंी बलबिला 

बाजारात जाऊि काहीतरी खायला आिायला पाठिलं. बलबि गेला, पि लगेच 

आलाच िाही. ज्योणतषाच्या जिळ जायची िेळ तेव्हा रांगेतील इतर गुलामांचा जीि 

िरखाली व्हायला लागला. मग काहीिंी शक्कल काढली आणि एका मािसाला 



पकडूि त्ाच्या खांद्यािर बलबिची पखाल ठेिली. रांग संपली, ज्योणतषाला 

राजपुत्रांिा मारूि ति काबीज करिारा गुलामही सापडला िाहीच. आपलं 

भणिष्य कसं काय चुकलं याचा णिचार ज्योणतषी करत राणहला.  

ज्या णदिशी गयासुणद्दि बलबि णसंहासिािर सुलताि म्हिूि बसला, 

त्ािेळच्या गुलामांिा बलबि रांगेत िव्हता हे आठिलं. होिारे ि चुके ! की 

बलबििे हुशारीिे स्वत:ला िगळूि घेतलं? इणतहासाला माहीत िाही.  

मुळात बुस्तद्धमाि असलेल्या बलबििे सुलताि अल्तमश आणि सुलताि 

रणझयाची कारकीदा  फार जिळूि अिुभिली. अल्तमशच्याच काळात त्ािे भराभर 

मोठे हुदे्द णमळिले होते आणि शेिटी दरबारातील प्रमुख ४० मधला ( चालीसा ) एक 

झालेलाच होता. रणझयाचा शेिट झाल्यािर त्ािे स्वत:चा उत्कषा करूि घेतला. 

रणझयािे अतं्त णिश्वासािे त्ाच्यािर अमीर-ई-णशकार म्हिजे लष्करी ( णडफेन्स ) 

आणि मुलकी कारभार सोपिला होता. णतच्या अंतािंतर ििीि सुलताि 

बहरामशाहमुळे तो हंसीचा एक मोठा जाणगरदार झाला.  

रणझयािंतर एकाहूि एक कमकुित राजपुत्र बादशहा बिले. शेिटी 

तिािर बसला तो अल्तमशचा िातू िसरुद्दीि. २७ मे इ. स. १२४६ मधे्य हा िजीर 

बिला. अल्तमशचा  लाडका मुलगा िसरुणद्दि जेव्हा लखिौतीला िारला, त्ािंतर 

हा मुलगा जन्मला. अल्तमशिे त्ाला आपली जिळ आिूि त्ाच्या णशक्षिाची 

आणि देखभालीची काळजी घेतली. त्ाला आपला मुलगा ही ओळख णदली. हा 

िसरुणद्दि मुळातच अभ्यासाकडे ओढ असलेला णिद्वाि, सत्शील, परोपकारी, 

मिाचा मािूस होता. त्ािे आपला सिा िेळ अभ्यासातच घालिला होतं. त्ाच अक्षर 

संुदर होतं. त्ामुळे त्ािे अिेक उत्तम पुिकं िकलूि ठेिली होती. लोक ही 

पुिकं णिकत घेत. जितेचा पैसा म्हिूि बादशाही खणजन्याला त्ािे हात लािला 

िाही. पुिकांची णिक्री हीच त्ाची कमाई होती. बादशहा हे णबरूद असलं तरी तो 

आणि त्ाची पत्नी सलमा दोघंही मध्यमिगााच्या दांपत्ासारखं साधं आयुष्य जगत 

होते. ती घरकाम करायची. राज्यकारभार िझीर असलेला बलबि सांभाळायचा. 



इ. स. १२६५ मधे्य िसरुणद्दि सुलताि मेला. बलबििे त्ाला णिष घालूि ठार केलं 

होतं. १२४९ साली बलबिच्या मुलीचं सुलतािाशी लग्न लािल्यािर ती माणलका 

जहाि बिली आणि सारी लष्करी सत्ता आणि कारभार बलबिच्या हाती आला. 

त्ािे स्वत:ला उलगखाि हा णकताब घेतला.  

िसरुद्दीिच्या मृतू्िंतर त्ाला पुत्र िसल्यामुळे बलबि सुलताि बिला.  

बलबि िजीर बिला ते साल होतं इ. स. १२४६. आणि २० िषांच्यािंतर सि 

१२६६ मधे्य जेव्हा तो सुलताि बिला तेव्हा तो ६० िषांचा होता. िजीरीिर असतांिा  

दरबारातील काही लोकांिी त्ाला िजीर पदािरूि हटिूि ररयाि िािाच्या एका 

व्यक्तीला िझीर बििलं. बलबि काही णदिस स्वस्र् राणहला, आणि एक णदिस 

ररयािला ठार करूि परत सते्तत आला.  

सुलताि म्हिूि कामाला लागल्यािर बलबििे सिाात आधी आपल्या 

णिरोधकांिा कंठस्नाि घातलं त्ात मुख्य होते ते अल्तमशचे िातेिाईक आणि 

अल्तमशचे पक्षपाती आणि बलबिचे णिरोधक. त्ांिा संपिायला त्ािे णिदायीपिे 

णिषप्रयोग आणि तलिार हे दोि मागा णििडले.  

मग त्ािे दुसरं महत्वाचं काम हातात घेतलं ते राज्यात जी बेबंदशाही 

माजली होती णतचा णि:पात करण्याचं. त्ासाठी कठोर उपाय योजूि कारभाराला 

णशि आिली. राज्यात प्रचंड अिाचार िाढला  होता. तो णिपटूि काढायला कडक 

कायदे केले. राज्यकारभार हाती घेतल्यािर त्ाला पाणहलं आव्हाि होतं ते 

णदल्लीतील िाढलेली लोकििी, उपिगरं, अिध, गंगा-यमुिेच्या, दुआबातील भाग, 

दळििळिाच्या मागाािरील भाग आणि रोणहलाखंडात कडक उपायांिी शांतता 

राखण्याचं. त्ामुळे त्ाचा दरारा इतका की त्ाकाळात लोक म्हित की हत्तीसुद्धा 

मंुगीिर पाय देतािा घाबरतो.  

बलबि न्यायणििडा करण्यात चोख होता. गंुड, दरोडेखोरांिा त्ािे कठोर 

णशक्षा देऊि त्ांची णहंमत खच्ची करूि टाकली. मेिाती लुटेरे जे णदिसा ढिळ्या 



णदल्लीत येऊि दरोडे घालत होते, स्तस्त्रयांची अबू्र घेत, व्यापारी आणि िाटसरंूिा 

लुटत, त्ांचा चांगलाच समाचार घेतला. णदल्लीच्या जिळपासची सगळी जंगलं 

साफ करूि त्ािे दरोडेखोरांची लपण्याची णठकािं िष्ट् केली. त्ांच्या येण्याच्या 

मागाािर सैणिक ठेिले. रिे चांगले करूि िाटसरू, व्यापारी यांिा लुटिाऱ्या 

टोळ्यांिा संपिूि टाकलं. बंडखोरांिा णचरडूि टाकलं.  

एक िषाभर त्ािे राज्यात णशि, कायदा पालि आणि कठोर णशक्षा करूि 

शांतता स्र्ापि केली. मग त्ािे लक्ष िळिलं ते सल्तित उलरू्ि टाकण्यासाठी 

धडपडिाऱ्या णहंदू संघटिांच्याकडे, आणि सतत हल्ला करिाऱ्या मंगोल 

आक्रमिांकडे. बलबििे राज्याणििारापेक्षा हे महत्वाचं मािलं.  

असं सांगतात की मंगोलचा चंगीजखािचा िातू हलाकुखाि यािे णदल्लीिर 

जरब बसिण्यासाठी आपल्या िणकलाला बलबिच्या भेटीला पाठिलं तेव्हा आपली 

गाठ कोिाशी आहे हे त्ाला कळािं म्हिूि बलबििे िणकलाला सामोरे 

जाण्यासाठी ३ लाख घोडदळ, २ हजार हत्ती, आणि मोठी पायदळ फौज त्ाच्या 

स्वागतासाठी पाठिली. णशिाय तो िकील जेव्हा णदल्लीत आला तेव्हा भुसा भरलेली 

खूप पे्रतं णदल्लीच्या िेशीच्या दरिाज्यािर लटकािली. तुकी सुलतािािे मोघल 

राजाला पाठिलेली ती ओळख होती आणि राज्यातल्या मोघल जितेला णदलेला 

इशारा होता.  

बलबिच्या फौजेत सिा धमांच्या णशपायांिा चांगली िागिूक णमळत असे. 

अशी त्ािे २ लाख फौज उभारली होती. त्ा बळािर त्ािे ग्वाले्हरचा णकल्ला 

राजपुतांकडूि णजंकूि घेतला. कलीजंरच्या चंडेल राजाला णजंकूि घेतलं.  

अल्तमशच्या काळात प्रणतणित समजले जािारे दरबारात चाळीस उमराि 

होते. अल्तमश आणि रणझयाच्या काळात हे उमराि सुलतािाला णकती आपल्या 

बोटािर िाचितात ते त्ािे अिुभिलं होतं. म्हिूि सुलताि बिल्यािर त्ािे या 

अणमरांचे हक्क काढूि घेतले, त्ांची णमजास उतरिली. ज्या अणमरांिी अपराध केले 



होते त्ांिा कठोर णशक्षा सुिािल्या. बदायुच्या मणलक बकबक सुभेदाराला, 

िोकराचा खूि केला म्हिूि चाबकाच्या फटक्यांची णशक्षा सुिािली, अिधच्या 

सुभेदारालाही भर चौकात ५०० फटक्यांची णशक्षा णदली, अशा रीतीिे या 

उमरािांिर िचक बसिला. या लोकांपेक्षा एक िेगळाच त्ांच्याहूि जाि अणधकार 

असलेला सेिक िगा तयार केला. त्ामधे्य कौशल्याला जाि प्राधान्य णदलं. त्ामुळे 

आपोआप अमीर िगााचं महत्व संपलं.  

उच्च आणि िीच कुलाच्या भेदािर त्ाची फार णििा होती. उच्चििीय 

मुलांिाच तो दरबार कामासाठी णििडत असे. आपल्यािरच गुलामपिाचा णशक्का 

पुसूि टाकण्यासाठी त्ािे आपल्या पूिाजांचा इणतहास शोधूि काढला. 

अफराणसयाि ह्या प्रणसध्द तुकी योद्धयाचे आपि िंशज आहोत असं त्ािे जाहीर 

केलं. पणशायि राजसत्ता हा त्ाचा आदशा होता. म्हिूि राजमुकुट धारि केल्यािर 

झालेल्या मुलांची िािे त्ािे पणशायि राजांची ठेिली. राज दरबारात सजदा म्हिजे 

राजासमोर गुडघे टेकूि िमस्कार करण्याची पणशायि पद्धत सुरु केली. राज्यात 

ििरोज हा पारशी सि सुरु केला.  

त्ाच्या दरबारचा र्ाटही शाही होता. दरबारी राजणशष्ट्ाचार इरािी 

पद्धतीिर आधाररत होते. ते तो कटाक्षािे पाळी. त्ाचा उंच मुकुट, आणि लांब दाढी 

त्ाच्या लांब चेहऱ्यािर रुबाब िाढििारी होती. दरबारात गंभीर िातािरि असे. 

त्ाला हसिं आणि जितेशी पे्रमािे िागिं िामंजूर होतं. तिाची शाि 

ठेिण्यासाठी हे जरुरीचं आहे असं त्ाच मत होतं. ऐष आराम, िाच-गािं हे 

मािसाला कमकुित बिितं असं त्ाचं मत होतं. दरबारी लोकांिीही गंभीरपिे 

िागण्याच्या बलबिच्या सक्त सूचिा होत्ा.  

सुलताि बिल्यािर बलबििे लष्करात खूप सुधारिा केल्या. त्ाचा अतं्त 

णिश्वासू इमाद-इ-मुल्क याला युद्धमंत्री केलं. हे संरक्षि खातं आणर्ाकदृष्ट्या स्वतंत्र 

केलं. त्ा खात्ाला राजाच्या संमतीची गरज िव्हती. युद्धात प्राि गमािलेल्या 

सैणिकाला िंश परंपरेिे चालत राहिारं िति णमळत असे, ती प्रर्ा बंद करूि त्ा 



कुटंुबाला िगद पैशाची मदत सुरू केली. ििीि तरुिांची भरती करूि त्ांचे पगार 

िाढिूि त्ांिा संतुष्ट् ठेिलं. त्ासाठी खणजिा उघडला. जे णपढ्याि णपढ्या लष्करी 

सेिेत होते, त्ाच्याकडूि िति काढूि घेतलं िाही, पि सारा िसुलीचा हक्क मात्र 

त्ांच्याकडूि काढूि घेतला. राज्यभराच्या बातम्या पोचाव्यात म्हिूि त्ािे एक 

खास हेरखातं तयार केलं जे फक्त त्ालाच सिा बातम्या पुरित असे. त्ामुळे कुठे 

जर कट कारस्र्ाि, बंडाळी माजिार असेल तर ती णचरडूि टाकण्याची तयारी 

करता येत असे. पि जर कुिी हेर या कताव्यात चुकला तर प्राि गमाििे ही 

एकमेि णशक्षा त्ा हेराच्या िायाला येत असे. पि उतृ्कष्ट् कायांचं कौतुकही होत 

असे.  

त्ाच्या मोणहमांची अतं्त गुप्तता राखली जात असे. स्वारीच्या आदल्या रात्री 

तो सिा सरदारांिा बोलािूि दुसरे णदिशी कोित्ा णदशेिे जायचं आहे हे जाहीर 

करत असे. अमीर खुस्रोचा आजा इमाद-उल-मुल्क बलबिच्या फौजेचा सेिापती 

होता. अल्तमशच्या काळापासूि तो युध्दमंत्री म्हिूि काम पाहत होता. तोही गुलाम 

म्हिूिच अल्तमशच्या आमदािीत कामाला लागला आणि आपल्या हुशारीिर हुदे्द 

चढत गेला होता.  

लखिौतीचा ( बंगाल ) सुभेदार तुघरीलबरोबर बलबिला सामिा करािा 

लागला. तुघरील सुद्धा एक गुलाम म्हिूिच सुलताि बलबिकडे आला होता. पि 

लखिौतीचा सुभेदार बिल्यािर त्ािे बंडाचा झेंडा उभारला आणि स्वत:ला स्वतंत्र 

म्हिूि घोणषत केलं. एखाद्या गुलामािे आपला हुकूम मािला िाही तर आपली काय 

णकंमत राणहली या णिचारािे बलबि बेचैि झाला. बलबििे तुघरीलिर आपली फौज 

पाठिली, पि घोगरा िदीिर णतचा पूिा पराभि झाला. ही बातमी बलबिला 

कळल्यािर त्ाला आिखी राग आला. त्ािे दुसरा सेिापती पाठिला पि तोही 

पराभि घेऊि आला. शेिटी बलबि स्वत:च तुघरीलचा णिमोड करायच्या 

मोणहमेिर णिघाला आणि लखिौतीला पोचला. बलबि स्वत:च येतोय कळल्यािर 

तुघारील पळूि गेला.  



त्ाच्या मागािर बलबिचे अणधकारी पोचले, तेव्हा हाजीिगर इरे् तुघरील 

सापडला. बलबिच्या अणधकाऱ्यांिी त्ाचं मंुडकं उडिूि त्ाला ठार केलं. बलबििे 

आपला मुलगा बुघराखाििर बंगालचा कारभार सोपािला आणि तो परत आला. 

णदल्लीला परतल्यािर ियोिृध्द बलबििे आपल्या देखत शहजादा महंमद याला 

तिािर बसिायचा णििाय घेऊि त्ाला मुलतािहूि यायला सांणगतलं.  

बलबिला मंगोल स्वाऱ्यांचा सतत सामिा करािा लागला. त्ासाठी त्ािे 

आपल्या पणिम सीमेिर अिेक णकले्ल बांधूि, उत्तम णशबंदी ठेऊि भक्कम केले. 

आपल्या राज्याचे त्ािे दोि भाग केले. लाहोर, णसंध, मुलताि भाग आपल्या 

आिडत्ा महंमद या शहजाद्याकडे सोपिला. पूिेकडचा भाग धाकया मुलाला, 

बुघराखािला णदला. शहजादा महंमदला मंगोल आक्रमिाशी सतत सामिा करािा 

लागला. सि १२७९ आणि १२८५ पयंत अिेक मोठ्या लढाया मंगोलांबरोबर झाल्या. 

इ. स. १२८६ च्या लढाईत शहजादा महंमद शहीद झाला.  

आपल्या अतं्त आिडत्ा पुत्राच्या शोकािे बलबि पार खचला. 

अंर्रुिाला स्तखळला. णदिसभर तो कामात व्यि असलेलं दाखिायचा पि रात्री 

आपल्या महालात एकांतात तो ढसाढसा रडायचा. आपल्या िंशाचा अंत त्ाला 

कळूि चुकला होतं.. आपल्या धाकया मुलाला बुघराखािला त्ािे बंगालमधूि 

भेटायला यायचा णिरोप पाठिला. पि बुघराखाि आला िाही तेव्हा मोठ्या 

िातिाला, महंमदच्या मुलाला काएकाबादला बलबििे गादीिर बसिलं.  

लाडक्या मुलाच्या, महंमदच्या, अकाली मृतू्च्या आघातािे ियोिृध्द होऊि 

बलबि ८७ व्या िषी िारला. णदल्ली सल्तितच्या गुलाम िंशातील एक समर्ा 

सुलताि म्हिूि इणतहासाच्या पािािर आपलं िाि कोरूि गेला.  

  



जलालुद्दीन स्मिलजी.  

जन्म १४ ऑक्टोबर १२२० मृतू्य १२ जुलै १२९६.  

 

सुलताि णगयासुद्दीि बलबिच्या मृतू्िंतर णदल्लीिर चालू असलेली गुलाम 

राजिट संपत आली. बलबिचा मुलगा बुघराखाि बंगालमधे्यच रमला. त्ाला 

णदल्लीची गादी िकोच होती. बलबििंतर त्ाच्याच इचे्छप्रमािे त्ाचा िातू 

अल्पकालच सुलताि बिला. त्ािेळी जलालुद्दीि णफरोज स्तखलजी सुभेदार म्हिूि 

बलबिकडे िोकरीत होता. दरबारातील अणमरांिा आता हे िारस िकोसे झाले 

होते. बलबिचा हा कमकुित िारस पाहूि दरबारी अणमरांिी बलबिचा दुसरा िातू, 

काएकाबादला गादीिर बसिलं. हा िातू बलबिच्या पठडीत तयार झाला होता. 

आजोबा असेपयंत िाच-गािं-मणदरा यापासूि दूर राणहला. पि सुलताि 

बिल्याबरोबर, महालात िशेचा पूर िाहायला लागला. अिेक रोगांिी तो व्याधीग्रि 

झाला, पक्षाघातािे आजारी पडला, तेव्हा त्ालाही गादीिरूि पदचु्यत करायचं 

णदल्ली दरबारातील राजकारण्यांिी ठरिलं. त्ात पुढाकार होता तो मणलक सुरखा 

आणि काछा यांचा. त्ांिी काएकाबादच्या बालक मुलाला गादीिर बसिूि सत्ता 

हातात घेतली. कैकाबादबद्दल असं सांगतात की मारेकरी जेव्हा कैकाबाद 

सुलतािाला मारायला गेले तेव्हा त्ाला पलंगािरूि उतरण्याची शक्ती िव्हती. 

मारेकऱ्यांच्या दोि चार लार्ांमधे्यच तो मेला. सुलतािाचं शि मारेकऱ्यांिी त्ाच्या 

महालाच्या स्तखडकीतूिच बाहेर यमुिेच्या पाण्यात फेकूि णदलं.  

आता मणलक सुरखा आणि काछां यांिा त्ांच्या णिरोधकांिा संपिायचं होतं. 

त्ा णिरोधकांमधे्य जलालुद्दीि स्तखलजीहीही होता. पि जलालुद्दीिच्या भाच्यािे 

त्ाला सािध केलं म्हिूि णदल्लीला जािं जलालुद्दीि टाळत राणहला. शेिटी मणलक 

काछा स्वत:च फौज घेऊि जलालुद्दीििर चालूि गेला. किौजला दोघांची गाठ 

पडली. मणलक काछांला जलालुद्दीि यािे जरा आराम कर असा णिरोप पाठिला. 



आणि मणलक काछां आराम करत असतांिा त्ाच्या तंबूत णशरूि त्ाला कापूि 

काढले.  

आता जलालुद्दीि णदल्लीचा सिााणधकारी झाला.  

 

स्तखलजी घराण्याचा णदल्लीत आता उदय झाला. १३ जूि, १२९० या णदिशी 

ियाच्या ७० व्या िषी, जलालुद्दीि सुलताि बिला. दुसरे णदिशी दरबारात आला 

आणि िेहमीप्रमािे इतर अणमरांबरोबर जाऊि बसला अशी त्ाच्या 

भोळेपिाबद्दल आख्याणयका आहे. असं सांगतात की तो इतका दयाळू होता की 

गुने्हगारांिा णशक्षाच द्यायचा िाही. जलालुद्दीि णिरुध्द मणलक छाजू्जिे बंड केलं. 



सुलतािािे आपल्या मुलाला त्ाच्यािर पाठिलं. मणलक छाजू्जचा पराभि झाला. 

मणलक छाजू्ज आणि त्ाचे णिद्रोही यांिा सुलताि जलालुद्दीिच्या दरबारात जेव्हा 

आिलं गेलं तेव्हा छाजु्जच्या फाटक्या कपड्यांिर मुद्दाम णचखल लािण्यात आला 

होता. त्ाचे हात मागे बांधले होते. सुलताि जलालुद्दीििे हे पाणहलं आणि त्ािे 

बंडखोरांिा स्वच्छ करूि चांगले कपडे देण्याचं  फमाािलं. त्ा सिाािा आपल्या 

महालात बोलािूि पाहुण्यांसारखं िागिलं. सुलतािाच्या या िागण्यािे णिद्रोही 

खजील झाले, आणि दरबारी मात्र िाराज झाले.  

एका आणमरािे सुलतािाला आपला राग दाखित, तुम्ही अशी दया 

दाखिलीत तर देशात शांतता कशी िांदिार? असं णिचारलं तर सुलताि उत्तरला,  

‘’ ७० व्या िषी मी माझे हात दुसऱ्याच्या रक्तािे रंगिले तर जहनू्नममधे्य 

आगीत जळूि जाईि. आता तर माझे स्वत:चेच पाय कबरीत अडकले आहेत. ‘’ 

पि सुलतािाच्या या धोरिामुळे आणि क्षमाशील स्वभािामुळे शहरात 

बदमाशांचा उच्छाद िाढला. जिता हैराि झाली. तेव्हा त्ािे सिा गुने्हगारांिा िािेत 

बसिूि बंगालकडे पाठिूि णदलं पि तुरंुगात टाकलं िाहीच. यामुळे गुने्हगारच 

िाही तर सज्जि लोकही बेडर झाले आणि गुने्ह करायला लागले. राज्यात अिाचार 

िाढला. त्ामुळे  णदल्लीतील लोकांिा हा सुलताि िकोसा झाला.  

त्ाच्याबद्दल आिखी एक णकस्सा सांणगतला जातो. एकदा सिा अमीर रात्री 

मद्य पीत बसले असतांिा ज्यांिा मद्य जाि झालं, त्ातील एकािे, मी सुलतािाचे 

तलिारीिे तुकडे करीि असं म्हटलं. त्ािर दुसऱ्यािे मी सुलतािचं मिक छाटीि 

म्हटलं. पि जो अमीर अजूि शुद्धीिर होता, तो धाित सुलतािाकडे आला, आणि 

त्ािे धंुद झालेल्या अणमरांची बोलिी सुलताि जलालुद्दीिला सांणगतली. तेव्हा 

सुलतािािे त्ा सिाािा आपल्यासमोर हजर करायला सांणगतलं. त्ांिा आिल्यािर 

जलालुद्दीि हातात तलिार घेऊि उभा होता. ती त्ा अमीर लोकांसमोर टाकूि 

त्ािे कोि मला मारिार असा णिचारलं. सगळे र्रर्र कापायाला लागले. तेव्हा 



एकजि पुढे झाला. सुलतािाचे पाय धरूि त्ािे क्षमा करा म्हटलं. सुलतािाचा राग 

शांत झाला. ही घटिा घडूि गेल्यािर काही णदिसांिी बाजारात एक िकला 

करिारा तरुि सुलतािाचे पाय धरिाऱ्या मािसाची जशीच्या तशी िक्कल करत 

होता. सुलतािाला ही बातमी कळल्यािर त्ािे त्ा कलाकाराला दरबारात 

बोलािलं आणि िक्कल करूि दाखिायला सांणगतलं. हादरूि गेलेला तो तरुि 

िक्कल करेिा. तेव्हा सुलतािािे त्ाला अभय णदलं. त्ा िकल्यािे इतकी संुदर 

िक्कल केली की सुलताि पोट धरूि हसत सुटला. एिढंच िवे्ह तर त्ािे त्ा 

कलाकाराला आपल्या शाही महालात कायम िोकरीत घेतलं.    

जलालुद्दीिच्या काळात जे मंगोल हले्ल झाले त्ात जे मंगोल धमांतर करूि 

इस्लाम धमा स्वीकारायला तयार झाले, त्ांिा जलालुद्दीििे णदल्लीत आसरा णदला. 

याच्या काळात गुलाम िंशाच्या पाठीराख्यांिी जोरदार बंड केलं पि जलालुद्दीि 

यािे ते कू्ररपिे मोडूि काढलं. त्ाच्या कारकीदीत दोि मोणहमा णिघाल्या. 

रजपूतांबरोबरची रिर्ांबोरची लढाई तो हरला. आणि मंगोल लोकांच्या हल्ल्याला, 

त्ांिा णसंध िदीच्या पलीकडे हाकलूि लािण्यात तो यशस्वी झाला.  

जलालुद्दीिचा पुतण्या अल्लाउणद्दि स्तखलजी मात्र कू्रर आणि लोभीपिाचं 

दुसरं टोक होता. त्ाला जल्लालुणद्दििे आपली मुलगी णदली होती. हा अल्लाउणद्दि 

कधीपासूि सुलताि बिण्याची स्वपं्न पाहत होता. जलालुद्दीििे सत्ता हातात 

आल्यािर, आधीचा सुभेदार काढूि णतरे् अल्लाउद्दीिला अलाहाबादजिळच्या 

माणिकपूरचा सुभेदार बििलं. सुलतािापासूि दूर गेल्यािर अल्लाउणद्दि दौलत 

गोळा करायच्या मागे लागला. सुलताि बिण्याच्या महत्त्वाकांके्षिे झपाटला. 

णसंहासि णजंकायचं तर फौज पाणहजे. फौज उभारायची तर पैसा पाणहजे. म्हिूि 

त्ािे समृध्द राज्यांची माणहती काढायला सुरुिात केली. भेलासाच्या स्वारीतूि 

येतांिा, त्ाला यादिांच्या गच्च भरलेल्या खणजन्याची आणि उतृ्कष्ट् देिणगरी 

णकल्ल्याची माणहती णमळाली.  



आजिर णदल्लीची गादी ज्यांिी ज्यांिी चालिली ते णिंध्य ओलांडूि दणक्षिेत 

आले िव्हते. पि अल्लाउणद्दि स्तखलजी यािे ििीि पायंडा घातला. ७०० मैलांचं 

अंतर ओलांडूि तो देिणगरीिर चालूि आला. यदुिंशीय राजा रामचंद्रदेि याला 

हरिूि देिणगरी णजंकला. त्ािे देिणगरीहूि जी लूट िेली, त्ात ६०० मि सोिं, ७ 

मि मोती  त्ाकाळात खरे मोती असट, दोि मि रते्न , १००० मि चांदी, आणि 

४००० रेशमी िसे्त्र होती. एिढा खणजिा िेल्यािर त्ािे जलालुद्दीिला एक दमडीही 

ि पोचिता उलट त्ालाच तो खणजिा पाहायला बोलािलं.  

सुलताि जलालुद्दीि 

खणजिा पाहायला माणिकपूरला 

णिघाला तेव्हा दरबारातील सिा 

अणमरांिी त्ाला रोखायचा प्रयत्न 

केला. अल्लाउणद्दि घातपाती 

आहे, तुमच्या जीिाला धोका आहे, 

हे सांणगतलं तरी जलालुद्दीि 

माणिकपूरला णिघाला. िािेतूि 

प्रिास करत तो अलाहाबादला 

पोचला तेव्हा अल्लाउद्दीिचा भाऊ 

अलमास बेग सुलतािाच्या 

स्वागताला समोर गेला. सुलताि 

जलालुद्दीिची व्यिस्र्ा करूि 

अलमास बेग सुलतािाला म्हिाला 

की अल्लाउद्दीि सुलतािाला एकयालाच भेटायची इच्छा करतो आहे. तुम्ही 

तुमच्या लिाजम्यासकट जाल तर त्ाला भीती िाटेल. पि त्ाच्या णिजयाचा तो 

र्ाटात उत्सि करिार आहे आणि दणक्षिेतूि आिलेली सिा लूट आलमपिाहिा 

देिार आहे.  



सुलताि जलालुद्दीििे त्ािर णिश्वास ठेिला आणि त्ाप्रमािे सुलताि 

जलालुद्दीि एकटाच पुतण्याच्या भेटीला गेला. दोघांची गळाभेट झाली. इतक्यात 

अल्लाउद्दीििे इशारा करताच एक जिाि पुढे झाला आणि त्ािे जलालुद्दीिच्या 

पाठीत मागच्या बाजूिे तलिार खुपसली. पि ती सुलतािाच्या हाताला जखमी 

करूि गेली. सुलताि धाित लांब जायला लागला तेव्हा दुसऱ्या एका सैणिकािे 

त्ाच्यािर जोरात हल्ला करूि त्ाचं शीर उडिलं आणि अल्लाउणद्दि स्तखलजीच्या 

पायाशी आिूि ठेिलं. अल्लाउणद्दििे ते शीर तलिारीच्या टोकािर ठेिूि आपल्या 

तळािर णफरिलं आणि स्वत:ला सुलताि म्हिूि घोणषत केलं.  

१२ जुलै १२९६ या णदिशी जलालुद्दीि अल्लाला प्यारा झाला. जलालुद्दीिच्या 

बेगमला हे णदल्लीत कळल्याबरोबर णतिे आपल्या रुकिूणद्दि इब्राहीम या मुलाला 

तिािर बसिलं आणि अणधकार आपल्या हातात घेतला.  

अल्लाउणद्दि स्तखलजी माणिकपूरचा तळ हलिूि मोठी फौज घेऊि णदल्लीत 

आला. शहजादा रुकिूणद्दि आणि आपल्या सासूला मारूि टाकलं. जलालुद्दीिचा 

दुसरा मुलगा अरकलीखांला पकडलं आणि कैदेत टाकूि त्ाचे डोळे काढले. मग 

एका हातात तलिार आणि दुसऱ्या हातािे सोन्या-चांदीची िािी उधळत तो 

णदल्लीच्या रस्त्ािरूि णमरित गेला. ज्यांिी णिरोध केला ते तत्काळ ठार झाले 

आणि ज्यांिी जयजयकार केला, त्ांिा भरपूर बक्षीस णदलं.  

स्तखलजीच्या घराण्यातील दुसरा अितार सुरू झाला अल्लाउणद्दि स्तखलजी.  

 

 

 

 

  



अल्लाउद्दीन स्मिलजी.  

जन्म १२५० . मृतू्य ४ जाने. १३१६.  

 

तमाम भारतीयांच्या मिातूि अजूिही पुसला ि गेलेला, ऐणतहाणसक सुन्नी 

मुसलमाि सुलताि म्हिजे अल्लाउणद्दि स्तखलजी. रािी पणििी आणि अबू्र 

रक्षिासाठी णतचा जोहार, राजपूत पुरुषांचाही णजंकू णकंिा मारू म्हिूि केशरी िसे्त्र 

िेसूि अल्लाउणद्दििर केलेला हल्ला या करे्मुळे तो अजूि घर करूि आहे. रािी 

पणििीची कर्ा खरी की खोटी ते इणतहासालाच माहीत.. मणलक महंमद यािे 

णलणहलेली ही “पिाित’’ कहािीही काल्पणिक असण्याची शक्यता जाि.  

 

 

 कोि होता हा अल्लाउणद्दि?  



अल्लाउद्दीिचा जन्म कलत या झाबुलीस्र्ाि म्हिजेच 

अफगाणिस्र्ािमधील गािात झाला.  

त्ाचं पूिा मूळ िाि अलीगुरपशाह जुिाखाि स्तखलजी. िणडलांचं िाि 

णशयाबुणद्दि मसूद. जन्म १२५०  सालच्या जिळपासचा. िडील लहाि ियातच 

िारले तेव्हा जलालुद्दीि या काकाकडे तो आणि त्ाचे भाऊ िाढले. जलालुद्दीि 

स्तखलजीचा हा पुतण्या आणि जािईसुद्धा. या समाजात िंशाचं रक्त शुध्द राहािं 

म्हिूि चुलत भाऊ बणहिीचं लग्न लािण्याची रीत होती. अिेकिेळा असा चुलत 

भाऊ िसला तर मुली कुमाररका राहात. जलालुद्दीि सुलतािािे मणलका ए जहाि 

ही आपली मुलगी या पुतण्याला णदली होती. आणि त्ाच्या अलमासबेग या धाकया 

भािाला आपली दुसरी मुलगी णदली. सुलताि जलालुद्दीििे अल्लाउद्दीिला इ. स. 

१२९१मधे्य अलाहाबादजिळच्या कडामाणिकपूरचा सुभेदार केलं. या णठकािी 

आधीच्या सुलतािाचा मणलक छाजू ह्याच्याशी लढूि अल्लाउणद्दििे माणिकपूरचा 

ताबा घेतला. त्ािंतर अल्लाउणद्दििे इ. स. १२९३ मधे्य माळिा प्रांतातील भेलसािर 

स्वारी केली आणि णतरू्ि आिलेली सारी लूट सुलतािाला भेट णदली. सुलताि 

जलालुद्दीि या त्ाच्या िागण्यािे खूष झाला आणि त्ाला अिधचा सुभेदार म्हिूि 

िेमलं. युध्दमंत्री हे पदही णदलं.  

तोपयंत जलालुद्दीिच्या भोळ्या, कििाळू कारभाराला लोक कंटाळले होते. 

त्ामुळे अल्लाउणद्दि आता सत्ता बळकिायची स्वपं्न पाहायला लागला. 

माणिकपूरच्या अणमरांिी अल्लाउणद्दिचे काि भरले आणि जलालुद्दीिची सल्तित 

स्वत:कडे घेण्यासाठी दौलत जमा करण्याचं त्ाच्या मिात भरिलं. पि त्ासाठी 

फौज हिी, आणि फौजेसाठी पैसा हिा. त्ामुळे भेलसाच्या स्वारीतच अल्लाउणद्दििे 

पुढची आपली मोहीम समृध्द देिणगरीिर काढायचं ठरिलं. त्ासाठी गुप्तपिे 

तयारी चालू केली.        

त्ाच्या सते्तचा पाया देिणगरीच्या लढाईपासूि सुरु झाला. आताच्या 

औरंगाबाद पासूि १५ मैलांिर असलेल्या देिणगरीच्या णकल्ल्याची ख्याती भारतभर 



होती. णतरे् यादिांचं राज्य होतं. अल्लाउणद्दिला या राजाकडे प्रचंड दौलत 

असल्याची गुप्त बातमी लागली होती. आपल्या हाती सत्ता घेण्याआधी णतर्ला 

खणजिा आिण्याची त्ािे तयारी चालिली. दौलताबाद आणि देिणगरी हे दोि 

िेगळे प्रदेश आहेत.  

 

इ. स. १२९६ मधे्य अल्लाउणद्दि स्तखलजीिे देिणगरीची स्वारी केली. णििडक 

उत्तम ८००० घोडदळ घेऊि तो बाहेर पडला. सुलताि जलालुद्दीिला अंधारात 

ठेिण्यासाठी त्ािे आपि चंदेरीला जात आहोत असं घोणषत केलं. आपला 

कारभार आपला णिश्वासू सरदार आला-उलु्मल्कच्या हाती सोपिला आणि तो फौज 

घेऊि बाहेर पडला. त्ाकाळात त्ाआधी कुिीच णिंध्य ओलांडला िव्हता. 

अफगािी-तुकी आक्रमक आले आणि णदल्लीहूि परत गेले होते. माणिकपूरहूि 

७०० मैलांचं अंतर ओलांडूि स्तखलजी अचलपूरला आला. णतरे् आपल्या फौजेला २ 

णदिस णिश्रांती देऊि तो लासूरी घाटािे देिणगरीकडे णिघाला. या णठकािी त्ाचा 

राजा रामदेिचा जहागीरदार कन्हाि याच्याबरोबर झगडा झाला. त्ाला हरिूि 

स्तखलजी देिणगरीिर आला.  

त्ािेळी राजा रामचंद्र िृध्द झाला होता. आणि त्ाचा मुलगा फौज घेऊि 

स्वारीिर गेला होता, त्ामुळे णकल्ल्याचं रक्षि करायला पुरेशी फौज िव्हती. तेव्हा 

िृध्द राजा णकल्ल्याच्या आसऱ्याला गेला. अल्लाउणद्दिच्या फौजेिे णकल्ल्याच्या 

खालची गािं लुटली, िागररकांिा ठार केलं. तोपयंत मणहिे लोटले. णकल्ल्यातली 

णशधा सामग्रीही संपत आली, तेव्हा देिणगरीच्या राजािे आपल्या मुलाची िाट ि 

पाहता स्तखलजीशी तह करण्याची बोलिी सुरु केली.  

इतक्यात देिणगरीचा राजपुत्र णसंघम स्वारीिरूि परत आला. त्ािे 

अल्लाउणद्दि बरोबर सामिा करायचं ठरिलं. या लढाईत राजपुत्र णसंघम  हरला. 

ज्यािेळी णसंघम राजपुत्रािे तहाची बोलिी करायचा प्रिाि स्तखलाजीकडे पाठिला 



तेव्हा अल्लाउणद्दििे  दंडाची रक्कम दुप्पट केली. ती प्रचंड संपत्ती घेऊि 

अल्लाउणद्दि आपल्या राज्यात परतला. ती लूट होती, ६०० मि सोिं, १००० मि 

चांदी, ७ मि मोती, २ मि रतं्न, ४००० रेशमी िसे्त्र. सुलताि जलालुद्दीि स्तखलजीला 

णदल्लीत ही बातमी कळताच तो अल्लाउणद्दिची ही लूट पाहायला ग्वाले्हरपयंत 

आला, पि आपल्या सुलतािाची भेट ि घेता, अल्लाउणद्दि कडा माणिकपूरला  

णिघूि गेला.  

त्ािंतर सुलतािाच्या दुसऱ्या जाियािे, म्हिजे अलमासखाि यािे  

सुलतािाचं अल्लाउणद्दिची भेट घ्यायला मि िळिलं. जलालुद्दीि सुलतािाला त्ािे 

एकयाला भेटीला बोलािलं होतं. सुलतािाच्या बेगमेिे आणि दरबारी अमीर 

लोकांिी एकटे जाऊ िका, अल्लाउणद्दि दगाबाज आहे असं परोपरीिे सुलताि 

जलालुद्दीिला सांणगतलं. पि जलालुद्दीििे त्ांचं कुिाचंही ऐकलं िाही. सुलतािािे 

माणिकपूरला जायचं ठरिलं.  

 जलमागाािे यमुिा गंगा पार करूि सुलताि जलालुद्दीि िािेतूि उतरला. 

अलमास बेगिे त्ाचं स्वागत केलं. त्ाचं स्वागत होऊि त्ाला एकयालाच 

अल्लाउणद्दिच्या भेटीला िेलं. सुलतािाचं अल्लाउणद्दििे स्वागत केलं. अल्लाउणद्दि 

यािे सुलतािाला गळा णमठी मारत असतांिा आपल्या अंगरक्षकाला इशारा केला. 

त्ाबरोबर अंगरक्षकािे सुलतािाच्या पाठीत तीक्ष्ि खंजीर खुपसला गेला. पि िार 

चुकला. तेव्हा “ हे तू काय केलंस, “ असं ओरडत सुलताि जलालुद्दीि दूर पळायला 

लागला. त्ाच्या पाठलागािर गेलेल्या एकािे त्ाचं मंुडकं कापलं आणि ते 

अल्लाउणद्दिच्या पायाशी आिूि ठेिलं.   

ती तारीख होती २० जुलै १२९६.  

 

 



२० जुलै १२९६. भारताच्या इणतहासातील एक काळाला काळी कलाटिी 

देिारा  फार महत्वाचा णदिस होता तो. तेव्हापासूि सल्तितीची काळी छाया 

देशभर पसरली. ती दणक्षि भारताला व्यापूि गेली. अिेक राजघरािी िव्यािे 

जन्मली, साम्राज्यांच्या उदय झाला, काही णिलयाला गेली. काही प्याद्यांचे िजीर 

झाले, िझीर काळाच्या पडद्याआड गेले. राजकारिाला, युध्दचक्राला गती 

णमळाली. भारतीय आचार-णिचार-धमा सारं ढिळूि णिघालं.     

अल्लाउणद्दििे लगेच सुलताि बिल्याची घोषिा केली. सुलताि 

जलालुद्दीिचं शीर आपल्या छाििीतूि णफरिलं. त्ािंतर तो णदल्लीला यायला 

णिघाला. पि पािसाळ्यामुळे गंगा-यमुिा दोन्ही िद्यांिा प्रचंड पािी आलं होतं. 

त्ामुळे अल्लाउणद्दि स्तखलजी मुक्काम करत करत णदल्लीकडे यायला णिघाला. 

त्ािे यािेळी फौजेत प्रचंड भरती केली, त्ामुळे सिा जिता त्ाच्या बाजूिे झाली. 

तो णदल्लीत पोचण्यापूिी जलालुद्दीिच्या बेगमेिे आपल्या लहाि मुलाला रुकिूणद्दि 

याला गादीिर बसिूि ििीि सुलताि म्हिूि त्ाच्या िािाची घोषिा केली. 

अल्लाउणद्दिला हे कळताच त्ाचा संताप अिािर झाला. णदल्लीत पाय ठेिताच 

त्ाची आणि रुकिूणद्दिची लढाई झाली. पि त्ाची फौज अल्लाउणद्दिला णफतूर 

झाली. तेव्हा आपल्या आईला घेऊि रुकिूणद्दि मुलतािला आपल्या भािाकडे, 

आरकालखािकडे  णिघूि गेला. णदल्लीला पोचल्यािर अल्लाउणद्दििे दोघांिाही 

ठार केलं, आरकाल खािला आंधळं करूि कैदेत टाकलं आणि मग मारूि 

टाकलं. अशाररतीिे जलालुद्दीि याचा िंश संपला.  

२१ ऑक्टोबरला १२९६ या णदिशी अल्लाउणद्दि स्वत: तििशीि झाला. 

हातात सत्ता आल्याबरोबर त्ािे जलालुद्दीि काळातील जुिे सरदार मारूि 

टाकले, आणि जे त्ाला िश झाले त्ांच्यािर दौलतीचा पाउस पाडला.  

अल्लाउणद्दि स्तखलजीची सत्ता सुरू झाली. त्ाला मंगोल आक्रमिाला सतत 

तोडं द्यािं लागलं. णदल्लीच्या संपत्तीचा मोह मंगोलांिा होताच. आधीच्या शतकातही 



त्ांच्या स्वाऱ्या सतत चालू असत. स्तखलजीलाही यांचा सामिा करािा लागला. या 

युद्धात मंगोल सैन्याचं प्रचंड णशरकाि झालं. २०,००० मंगोल सैणिक मारले गेले.  

मग अल्लाउणद्दििे राज्यणििाराला सुरुिात केली.  

णदल्लीला मुसलमािी सते्तचा पाया सुरु झाल्यापासूि सतत भरडलं गेलेलं 

राज्य म्हिजे णदल्लीच्या सीमेलगतचं राजपुतांचं राज्य. इ. स. १२९९ साली पणहला 

हल्ला उलगखााँ आणि िसरतखााँ यांिी गुजरातिर हल्ला केला. णतर्ला राजा 

रायकिा िाघेला पळूि गेला. खूप गािं अल्लाउद्दीिच्या फौजेच्या झंझािातात 

ओसाड झाली. सारी संपत्ती लुटूि हुजारातीच्या फौजा णदल्लीला परतल्या. िाघेला 

किा राजाची रािी कमलादेिी णहलासुद्धा जिािखान्यात आिलं. अल्लाउद्दीििे 

णतच्याशी णिकाह लािला.  

त्ािंतर त्ाची दृष्ट्ी िळली ती सौराष्ट्र ाकडे. गझिीच्या महंमदािे लुटलेल्या 

सोमिार् मंणदरािर परत एकदा हल्ला झाला. खंबायत बंदरही लुटलं गेलं. अमाप 

संपत्ती घेऊि शाही फौजा णदल्लीला परतल्या. या लुटीत स्तखलजीला एक अिमोल 

रत्न णमळालं.  

होतं तर देखिं पि मळकं कुळकं. १००० णदिारला गुलाम म्हिूि णिकत 

घेतलेलं. पि या देखण्या गुलामाचा िकूब िेगळाच होता. त्ा गुलामािेही आपलं 

हुशारीचं पािी दाखिायला सुरुिात केली. त्ाचं िाि मणलक काफूर. सुलताि 

अल्लाउणद्दिच्या हाताखाली तो सुलतािाचा उजिा हातच बिला.  

अल्लाउद्दीिच्या यशाची कमाि िाढायला लागली. णजरे् स्वारी होईल, णतरे् 

यश त्ाचं स्वागत करत होतं. या यशािे गणिात झालेल्या स्तखलजीिे स्वत:ला णसकंदर 

सािी ( छोटा-दुसरा ) अशी उपाधी लािूि घेतली. त्ाला स्वत:ची बरोबरी 

णसकंदरशी  करूि घ्यायची होती. एिढंच करूि तो र्ांबला िाही तर त्ािे 

आपल्या िािाची इणतहासात मोहोर उठािी म्हिूि ििीि धमा स्र्ापि करण्याची 

हालचाल सुरू केली. त्ाला परखड मत देिार कोि? दरबारातील अमीर गप्प 



बसले. पि एक णदल्लीचा कोतिाल होता, ज्यािे सुलतािाला असं काही करू िका 

म्हिूि बजािलं.. मग सुलतािाला तो णिचार सोडिा लागला.  

एकीकडे भारतातील राजं्य जोडत जािाऱ्या स्तखलजीला १२९८ साली जलंदर 

इरे् २ लाखांच्या मंगोल सैन्याच्या स्वारीला कडाडूि भारी तोडं द्यािं लागलं. 

स्तखलजीच्या सेिापतीिे णहंमतीिे सामिा णदला. मंगोल सैन्याच्या शिांचा खच पडला. 

पाठोपाठ पुढील िषीही मंगोल हल्ला झालाच. त्ातील काही मंगोल जिळच्याच 

रिरं्बोर संस्र्ािाच्या हम्मीर राजाच्या आश्रयाला गेले. त्ातच या रिरं्बोरच्या 

राजािे स्तखलजीच्या सैन्यात असंतोष पसरििाऱ्या महंमद शहा िािाच्या सरदाराला 

आसरा णदला. त्ामुळे अल्लाउणद्दि स्तखलजी आिखी संतापला.  

 

त्ािे आपल्या उलगखााँ सरदाराला रिर्ांबोरिर पाठिलं. रिरं्बोरचा हा 

मजबूत णकल्ला णजंकायला अणतशय अिघड होता. एका उंच टेकडीिर बांधला  

होता. त्ा टेकडीच्या अितीभोिती संरक्षि करिारे डोगंर होते. णकल्ल्याच्या भोिती 

कोट बांधलेले होते. णकल्ल्याच्या आत पाण्यािे भरलेले खंदक होते, ज्यात 

पािसाळ्यातलं पािी भरपूर साठिूि ठेिलं होतं. अितीभोितीचे डोगंर ओलांडूि 



जरी एखादा शतू्र णकल्ल्यापयंत पोचला तर ते साठिलेलं पािी मोकळं केलं जात 

असे, ज्यािे पूर यायचा आणि त्ात शतू्र िाहूि जाऊि जीि गमिायचा. उलगखाि 

रिरं्बोर णकल्ल्यािर चालूि गेला. आजिर शतू्रला िर येऊ द्यायचं आणि मग त्ांिा 

मोठे मोठे धोडें िरूि ढकलूि मारायचं अशी राजपूतांची संरक्षिाची पद्धत होती.  

पि या िेळी िेगळंच घडलं. हम्मीर राजाचा एक मंत्री धरमणसंग यािे 

सेिापतीला स्वत: खाली उतरूि शतू्रिर हल्ला करण्याचा सल्ला णदला.. सेिापतीही 

टेकडी उतरूि खाली आला. त्ाबरोबर तुकी फौजेिे जोरदार हल्ला करूि 

राजपूतांची फौज कापूि काढली. स्वत: सेिापतीही त्ात मारला गेला. तरीही 

शतू्रची फौज या कडव्या शूर राजपुतांिी पळिूि लािली. हे िृत्त कळल्याबरोबर 

हम्मीर राजािे धमाणसंगला कठोर णशक्षा णदली. त्ाचे डोळे काढले. तेव्हा या 

धरमणसंगिे हम्मीर राजाच्या मजीतील राजिाणताका धरा णहला गाठलं आणि 

णतच्यातफे राजाला णिरोप पाठिला की तो त्ाच्या जिळचे हजारो स्वार आणि 

सैणिक राजाला देऊ शकतो.  

 मग राजािे आपल्या भािाला भोजला मंत्री केलं. पि राजा धरमणसंगच्या 

सल्ल्यािुसार िागायला लागला आणि भोजचा पदोपदी अपमाि करायला लागला. 

तेव्हा अपमाणित झालेला भोज, भािाचा बदला घेण्यासाठी णकल्ला सोडूि णिघाला 

आणि अल्लाउणद्दिच्या दरबारात पोचला. सुलतािाचा आिंद गगिात मािेिा. त्ािे 

हम्मीरला जाऊि णमळालेल्या महंमदशहा सरदाराचं िति भोजाला णदलं.  

भोजिे मग सुलतािाला रिरं्बोरिर हल्ला करण्याचा सल्ला णदला. पि 

परत सुलतािाच्या फौजेचा राजापूतांकडूि दारुि पराभि झाला. एिढंच िाहीतर 

त्ा फौजेबरोबर आलेल्या स्तस्त्रयांची रजपुतांिी डोकी उडिली आणि त्ािर हंडा 

ठेिूि दही घ्या, दूध घ्या असं म्हित सैन्यात णफरिली अशी आख्याणयका आहे. मग 

हम्मीरच्या फौजेिे भोजच्या ितिािरही हल्ला केला. तेर्ील ििीतील सारी बालकं 

आणि तरुि पकडले आणि रिर्ांबोरला आिले. सुलतािाच्या कािािर ही बातमी 



गेली आणि त्ाचा प्रचंड संताप झाला. त्ािे आपली सिा फौज गोळा केली आणि 

परत उलगखााँला हम्मीर राजािर पाठिलं.  

यािेळी उलगखााँिे आपली चाल बदलली. ४ लाख मोहरा आणि त्ाची 

कन्या अल्लाउणद्दिला णदली, णकंिा त्ाच्या आश्रयाला आलेल्या सुलतािाच्या 

सरदारांिा आपल्या हिाली केलं तर आपली मैत्री होईल असं णिरोप पाठिला. राजा 

हम्मीरिे त्ाला प्रतु्त्तर पाठिलं की जेिढया  मोहरा तू मागतो आहेस तेिढे 

तलिारीचे घाि तुला पाठिीि. ह्या उत्तरािंतर उलगखााँिे लढाईची तयारी सुरु 

केली. खंदक भरूि काढले, आणि णकल्ल्याच्या णभंतीिर चढण्यासाठी णशड्या 

लािल्या. पि िरूि तोफांचे गोळे फौजेिर पडायला लागले आणि स्तखलजीची फौज 

घाबरूि गेली. त्ांचा सेिापतीच यात ठार झाला. आपल्या सैन्याची हार ऐकूि 

स्तखलजी स्वत: भारी फौज घेऊि आला. पि त्ाच्यािरही हम्मीरिे एिढा कडाडूि 

हल्ला केला की तोही णिचारात पडला. त्ािे हस्तम्मरच्या सेिापतीला बोलिी 

करण्यासाठी आमंत्रि पाठिलं.  

सेिापती रतीपाल आल्यािर स्तखलजीिे त्ाला रिरं्बोरच्या तिािर 

बसिण्याचं प्रलोभि दाखिूि त्ाला फोडलं. रतीपाल हस्तम्मराला भेटायला आला 

आणि त्ािे स्तखलजीचा णिरोप राजाला णदला की तो राजाच्या मुलीशी लग्न करू 

इस्तच्छतो आहे. हे ऐकल्यािर राजा संतापला आणि त्ािे लढा तीव्र करायचा णििाय 

घेतला. लगेच रतीपाल आपल्या सार्ीदारांबरोबर स्तखलजीला जाऊि णमळाला. 

राजा हम्मीर एकटा पडला. त्ा युद्धात हम्मीर मारला गेला. त्ाच्या आश्रयाला 

आलेला महंमदशहासुद्धा जखमी अिस्रे्त पकडला गेला. स्तखलजीसमोर त्ाला 

आिलं तेव्हा स्तखलजीिे त्ाला णिचारलं की मी उपचार करूि तुला बरं केलं तर 

काय करशील? तेव्हा तो सरदार म्हिाला की तुम्हाला मारूि मी या राजाच्या 

मुलाला परत गादीिर बसिूि हे रिरं्बोरचं राज्य बुडू देिार िाही. या तडफदार 

उत्तरािर ि रागािता अल्लाउणद्दििे हुकूम णदला की जेव्हा हा मरेल तेव्हा त्ाचा 

इतमामािे दफिणिधी करा. त्ािंतर देशद्रोही रतीपाल आणि त्ाच्याबरोबर 



आलेल्या त्ाच्या सार्ीदारांिा सुलतािािे ठार केलं आणि रिरं्बोरच्या चौहाि 

िंशाचा अंत झाला.  

इ. स. १३०१मधे रिरं्बोर राज्य अल्लाउद्दीि स्तखलजीच्या हाती गेलं.  

  

णचतोड इ. स. १३०१, माळिा १३०५, देिणगरी आणि णशिािी १३०८, सारा 

राजस्र्ाि, आणि िारंगळ १३१०, अशा महत्त्वाच्या घराण्यांचा िाश झाला. 

परमार,चौहाि, िाघेला, होयसाल, पंड्या, घराण्यांचा अि झाला. णचतोडचा  राजा 

रतिणसंग मारला गेला. त्ा युद्धात ३०,००० लोकांचं णशरकाि झालं असं इणतहास 

सांगतो. रिरं्बोरच्या मोणहमेच्या काळात अल्लाउणद्दि स्तखलजीला णदल्लीत बंडाळी 

करिाऱ्यांिा णशक्षा देण्याचं कामही करािं लागलं. या प्रकारातूि बोध घेऊि त्ािे 

एक स्वतंत्र गुप्तहेर खातं तयार केलं.  

इ. स. १२९७ सालापासूि पुढे ९ िषे, १३०६ सालापयंत मंगोल आक्रमिांिा 

अल्लाउणद्दिच्या फौजांिी सतत लढा णदला. १३०५ सालात मंगोल आले ते िेगळ्याच 

तयारीिे. त्ांिी णदल्लीिर शह ि बसिता णहमालयाच्या पायर्थ्ाशी असलेल्या 

अमरोहािर हल्ला केला. यातही अल्लाउणद्दि णिजयी झाला. ८००० िर मंगोल 

पकडले गेले. पाठोपाठ पुढील िषीही असाच त्ांचा हल्ला झाला, तोही 

अल्लाउणद्दिच्या सेिापतीिे मोडूि काढला. मग मात्र त्ािंतर कोिताही मंगोल 

हल्ला झाला िाही.  

त्ािंतर स्तखलजीिे आपली िजर मारिाडकडे िळिली. णशििीचा णकल्ला 

१३०८ मधे्य णजंकूि घेतला. पुढची त्ाची मोहीम होती दणक्षिेकडील िारंगळ या 

समृध्द राज्यािर. णतरे् त्ािे आपल्या मणलक काफुरला पाठिलं. एक मणहन्याच्या 

िेढ्यािंतर िारंगळचा राजा प्रतापरुद्र शरि आला, प्रचंड दौलत घेऊि मणलक 

काफूर परतला.  



याच मोणहमेत त्ािे पुढील स्वारीची आखिी केली. होयसाळ आणि पंड्या 

ही  ती दोि राजं्य होती. पािसाळ्यािंतर मणलक काफूर परत दणक्षिेच्या मोणहमेिर 

णिघाला. या िेळी पंड्या भािांमधे्य सत्ताग्रहिािरूि भांडि लागलं होतं. त्ाचा 

फायदा घेण्यासाठी होयसाळ राजा बल्लाळ णतरे् गेला होता, तेव्हाच मणलक 

काफुरिे  होयसाळ राज्यािर स्वारी करूि ते णजंकूि घेतलं आणि बल्लाळला 



मंडणलक करूि घेतलं. बल्लाळ राजा ताब्यात आल्यािर मणलक काफूर पंड्या 

भािांच्या राज्यािर गेला. पि हे आक्रमि होिार हे कळल्याबरोबर दोन्ही भाऊ 

पळूि गेले. अमाप- अफाट संपत्ती घेऊि काफूर णदल्लीला परतला.  

अल्लाउणद्दिला या काळात बातमी कळली की मुसलमाि झालेले जे मंगोल 

सैन्यात होते, त्ांच्या सेिापतीिे गुप्तपिे पंडीयाि राजाशी हात णमळििी केली 

होती. अल्लाउणद्दििे या सेिापतीला ठार करण्याचा हुकूम मणलक काफुरला णदला. 

पि या णशके्षिे िाराज झालेल्या मंगोल सैणिकांिी अल्लाउणद्दिलाच ठार करण्याचं 

कारस्र्ाि रचलं. अल्लाउणद्दिच्या गुप्तहेरांिी ही बातमी आिल्यािर २०,००० िर 

मंगोल सैणिकांिा काढण्यात आलं. पाठोपाठ, देिणगरीच्या राजािे अल्लाउणद्दिची 

राजिट उलरू्ि टाकण्याचं कारस्र्ाि रचलं. हे मणलक काफुरला कळल्याबरोबर 

त्ािे परत दुसऱ्यांदा देिणगरीिर हल्ला केला. राजाचा पराभि केला आणि स्वत: 

देिणगरीचा सुभेदार बिला. यामुळे देिणगरीची णहंदू सत्ता समाप्त झाली.  

अल्लाउणद्दिच्या राज्याची सीमा आता दणक्षिेत मदुराईपयंत पोचली.  

राज्य व्यिस्तस्र्त चालिण्यासाठी अल्लाउणद्दििे बरेच मागा णििडले. 

आतापयंतच्या मंगोल हल्ल्यांमुळे सुलतािािे त्ांची आक्रमिं कायमची 

रोखण्यासाठी णदल्ली ते अफगाणििाि या मागाािरील सिा णकले्ल मजबूत केले. 

तेर्ील णशबंदी िाढिली आणि मंगोल णदल्लीपयंत येण्याआधीच त्ांिा रोखले 

जाण्याची व्यिस्र्ा केली. राज्यातही त्ािे अिेक सुधारिा केल्या. त्ातील मुख्य 

सुधारिा म्हिजे आजपयंत त्ाच्याणिरूध्द जी बंडाळी झाली होती त्ाचं मूळ 

राज्यातील श्रीमंतांकडे, सरदारांकडे, जमीिदारांकडे  असलेला प्रचंड पैसा हे आहे 

हे त्ाच्या लक्षात आलं. म्हिूि सिा श्रीमंतांचा पैसा, जणमिी त्ािे जप्त केल्या. 

सैणिकांिाही त्ािे िगद रक्कम द्यायला सुरुिात केली. जणमिीची प्रतिारी करूि 

सारा लागू केला. राज्यातील बाजारही तीि प्रकारात णिभागले. 1. दािाबाजार. २. 

कपडे, तेलतूपासारख्या लोकांच्या दैिंणदि गरजू ििू. ३. घोडे–गुरं–गुलाम. त्ा सिा 

ििंूिर त्ाचं णियंत्रि होतं. सरकारी चाकरीतील लोकांिा चांगले पगार णदले पि 



भ्रष्ट्ाचाराला कडक णशक्षा होती. सरकारी खणजिा भरण्यासाठी जितेिर चार 

प्रकारचे कर लािले. णजणझया कर, चारा कर,( कुरिांिर ) जमीि कर आणि 

घरांिरचा कर.  

अल्लाउणद्दिचा  मणलक काफुरिर अणतशय णिश्वास होता. आयुष्याच्या 

शेिटच्या णदिसांमधे्य तर सगळा कारभार मणलक काफुरच्याच हातात गेला होता. 

अल्लाउद्दीिचं पणहलं लग्न जलालुद्दीिच्या मुलीशी झालं. पि दोघांचं अणजबात पटत 

िव्हतं. तेव्हा सुलतािािे दुसरं लग्न केलं ते मेहूर िािाच्या स्त्रीशी. णतसरी बेगम 

म्हिजे कमलादेिी. आणि चौर्ी बेगम म्हिजे देिणगरीच्या राजाची मुलगी. त्ाला 

चार मुलगे झाले. मेहरूपासूि  स्तखज्रखाि आणि सिाात लहाि णशयाबुणद्दि. 

स्तखज्रखाि हा त्ाचा आिडता मुलगा होता. त्ालाच सुलताि करण्याची त्ाची 

इच्छा होती. णशिाय शादीखाि आणि ( कुतुबुद्दीि ) मुबारकखाि हे आिखी दोि 

मुलगे होते.  

ढासळत्ा शारीररक अिस्रे्मुळे तो शेिटी ४ जािेिारी १२१६ मधे्य मरि 

पािला. काहीजिांच्या मते मणलक काफुरिे त्ाला मारलं. आणि अल्लाउणद्दिच्या 

६ िषााच्या मुलाला, णशयाबुद्दीिला, गादीिर बसिूि स्वत:च्या हाती सत्ता हाती 

घेतली.  

अल्लाउणद्दि स्तखलजीची कबर णदल्लीतच आहे.. त्ाच्या मृतू्िे इ. स. १२९६ 

ते १३१६ पयंत धुमसिारं एक झंझािाती पिा संपलं.  

  



कुतुबुद्दीन स्मिलजी.  

जन्म १३००. मृतू्य जून १३२०.  

 

प्रचंड राज्यणििार करूि अल्लाउद्दीि स्तखलजी मरि पािला. भारतातील 

दणक्षिेच्या राज्याचा णििार त्ािे घडिला. पि अल्लाउणद्दिला, आपि णजंकलेले 

सारे  परगिे आणि दणक्षिेकडची राजे्य स्वतंत्र होतांिा आपल्या शेिटच्या काळात 

पाहािं लागलं. त्ाचे शेिटचे णदिस अणतशय दु:खाचे गेले. अल्लाउणद्दि स्तखलजीचा 

शेिट जिळ आला, तो अतं्त आजारी पडला तेव्हा देिणगरीहूि मणलक काफूरला 

बोलिूि घेण्यात आलं. कारि स्तखलजीचा त्ाच्यािर गाढ णिश्वास होता. स्तखलजीच्या 

खंबायतच्या स्वारीमधे्य ह्या देखण्या, शूर, तरुि, पि िंपुसक गुलामाला स्तखलजीिे 

१००० दीिार देऊि णिकत घेतलं होतं. हाच मणलक काफूर म्हिूि गाजला. त्ाचं 

मूळ िाि होतं, ताज-अल-णदि-इज्ज-अल-दिा. मणलक काफूर आपल्या पराक्रमािे 

खूप चमकला. स्तखलजीचा उजिा हात बिला. मग देिणगरीचा सुभेदार बिला.  

आता स्तखलजीचा अंत जिळ आला तेव्हा मणलक काफूरला सत्ता हातात 

घेण्याची लालसा उत्पन्न झाली. त्ािे स्तखलजीचे त्ाच्या मुलांणिरुध्ह काि भरले 

आणि जे जे िारस गादीिर हक्क सांगू शकले असते, त्ा साऱ्यांिा तुरंुगात डांबलं. 

अल्लाउणद्दिचा अंत झाल्यािर मणलक काफूर अल्लाउणद्दिच्या ६ िषााच्या 

शहजादाला, णशयाबुणद्दिला तिािर बसिूि सत्ताप्रमुख झाला. पि  कुिालाच ते 

आिडलं िव्हतं.  

मणलकच्या या िागण्यािे णदल्लीत मोठा असंतोष पसरला. िंतर मणलक 

काफुरिे अल्लाउणद्दिचे मोठे दोि मुलगे, मुबारकखाि आणि स्तखज्रखाि यांिा 

आंधळं करायला आपल्या मािसाला णकल्ल्यात पाठिलं. पि मुबारकखािािे त्ा 

णशपायाला आपला बहुमोल रत्न हार देऊि स्वत:ची सुटका करूि घेतली. 



मुबारकखािािे आपल्या अंगरक्षकांिा मणलक काफूरचा िध करायला 

राजिाड्यािर पाठिलं. मणलक काफूरच्या मजीतील मुबश्शीर याला मणलक 

काफूरच्या  महालात शस्त्र घेऊि जाण्याची परिािगी होती. त्ािेच काफूरच्या 

महालात जाऊि त्ाचा खूि केला, आणि मुबारकखािच्या इतर अंगरक्षकांिी 

बाकीच्या लोकांिा मारूि राजिाड्याचा ताबा णमळिला. मणलक काफुराचा खूि 

होऊि असा शेिट झाला होता.  

आता मुबारकखाि कैदेतूि सुटला आणि तिािर बसिल्या गेलेल्या 

शहजादा णशयाबुणद्दिचा िायब बिला. पि दरबारातील अमीर लोकांिी, त्ा लहाि 

मुलाच्या िािािे कारभार करण्यापेक्षा त्ालाच सत्तारूढ व्हायला सांणगतलं.  

अशाररतीिे जािेिारीत अल्लाउद्दीिचा मृतू् झाल्यािर १४ एणप्रल १३१६ या 

णदिशी ियाच्या १६ व्या िषी मुबारकखाि सुलताि बिला. त्ािेळी कुतुबुद्दीि हे 

त्ािे आपलं िाि धारि केलं.  

 



एकूि, लोकांिा आता शांतता िांदेल असं िाटायला लागलं. पि तसं होिार 

िव्हतं. अल्लाउद्दीिचं राज्य चालिण्याचं सामर्थ्ा त्ाच्यात िव्हतं. त्ािे आपल्या 

बापािे राज्य चालिण्याचे जे जे मागा आणि णशि राज्याला लािली होती, ती सिा 

मोडीत काढायला सुरुिात केली. ज्या लोकांिा भ्रष्ट्ाचाराच्या आरोपािरूि तुरंुगात 

डांबलं होतं, त्ा सिाािा मोकळं केलं. जमीिदारी पद्धत परत चालू केली. सैणिकांचे 

पगार प्रचंड िाढिले, मोठी मोठी बणक्षशी त्ांिा िाटायला सुरुिात केली. जेिढी 

जेिढी बंधिं अल्लाउणद्दिच्या काळात होती, ती मोडीत णिघाली. गुलाम, दासी 

बटकी यांच्याही खरेदीच्या णकमतीही िाढिल्या. या सिांमुळे प्रचंड महागाई 

णिमााि झाली.  

दरबारातील आपल्या लोकांमधे्य त्ािे अिेक फेरफार केले. सिाात आधी 

त्ािे पीलखान्याचा (हत्तीखािा) प्रमुख, मणलक दीिारला झाफरखाि हा णकताब 

देऊि त्ाच्या मुलीशी णिकाह लािला. स्वत:च्या मामाला शेरखाि णकताब णदला. 

हसि िािाच्या गुलामाला िझीर बििलं. त्ाउलट ज्या णशपायांिी कुतुबुद्दीि 

स्तखलजीला तुरंुगातूि सोडिलं होतं, त्ांिी सुलतािाकडे बणक्षशी माणगतली, तेव्हा 

त्ांची डोकी उडिली. त्ामुळे िोकरिगा िाराज झाला.  

त्ाच काळात गुजरातमधे्य बंडाळी माजली होती, णतरे् आपल्या सेिापतीला 

पाठिूि बंडाळी मोडूि काढली आणि आपल्या सासऱ्याला, झफरखािाला, णतर्ला 

सुभेदार बििलं. काही काळािंतर झफरखािाला ठारही केलं. त्ामागचं कारि 

कधी बाहेर आलंच िाही. दुसरीकडे देिणगरीच्या यादिांिी आपलं राज्य स्वतंत्र 

म्हिूि घोणषत केलं.  अल्लाउद्दीिच्या शेिटच्या काळात णदल्ली सोडतांिा काफूरिे 

णतरे् मुलतािीला ठेिलं. पि कुतुबुद्दीि स्तखलजीिे मुलतािीला गुजरातची बंडाळी 

मोडायला पाठिल्यािर देिणगरीिर सुलतािाकडूि कोिीच अणधकारी देिणगरीिर 

राणहला िव्हता. ती संधी णभल्लािा या राजघराण्यातील जाियािे घेतली. 

कुतुबुद्दीिला ही बातमी कळल्यािर देिणगरी परत णजंकूि घेण्यासाठी त्ािे स्वत:च 

ही मोहीम आपल्याकडे घेतली. आणि तो देिणगरीिर प्रचंड फौज घेऊि आला. 



त्ाची फौज आल्याबरोबर णतर्ले जमीिदार, व्यापारी, सिा त्ाला शरि गेले. फक्त 

हरपलदेि आणि राघि यांिी त्ाला णिरोध केला. खुस्रोखां आणि अणलक तुघलक 

या दोघांिी त्ांचा पाठलाग करूि त्ांची फौज मारूि काढली. हरपलदेि 

पकडला गेला. कुतुबुद्दीि स्तखलजीच्या समोर आिल्यािर त्ािे हरपालदेिचं शीर 

उडिलं आणि देिणगरीच्या िेशीिर त्ाचं धड लटकािलं. देिणगरीच्या 

राजघराण्याचा असा अंत करूि त्ािे आपला याकलीख िािाचा अणधकारी णतरे् 

िेमला. कारभाराची व्यिस्र्ा लािूि तो िेरूळला तळ करूि राणहला. आपल्या 

सेिापतीला, खुस्रोखािाला आणि मणलक तुघलकला िारंगळला पाठिलं. त्ा 

राज्याच्या प्रतापरुद्र राजािे खािदािी पाठििं बंद केलं होतं. सुलतािाची फौज 

आल्यािर त्ािे तहाची बोलिी केली, खंडिी भरली आणि पुढे णियणमत खंडिी 

देण्याचं मान्य केलं, तो सारा खणजिा घेऊि सेिापती िेरूळला आला. मग सुलताि 

कुतुबुद्दीि णदल्लीला परतला.  

कुतुबुद्दीि स्तखलजीचा जिािखािा मोठा होता, णशिाय अल्लाउणद्दि 

स्तखलजीसारखाच तोही उभयणलंगी होता. अल्लाउणद्दि स्तखलजीचा आणि मणलक 

काफूरचा जो संबंध होता तसंच याचंही होतं. आयि उलु्मल्क मुलतािीिे 

माळव्याच्या स्वारीच्या िेळी जे पुरुष गुलाम म्हिूि 

पकडूि आिले होते त्ात हसि आणि हसमुणद्दि 

हे दोि मुलगे पकडले होते. कुतुबुद्दीििे यांच्याशी 

शरीर संबंध ठेिले होते. हा हसि म्हिजेच 

खुस्रोखाि. यालाच कुतुबुद्दीि यािे िझीरही िेमूि 

टाकलं होतं. हसमुणद्दि गुजरातचा सुभेदार  झाला. 

गुजरार्मधील लोकांिी त्ाला पकडूि 

साखळदंडात णदल्लीला पाठिलं तेव्हा कुतुबुद्दीि 

स्तखलजीिे त्ाला आिखी मोठ्या अणधकारािर िेमलं. णदिसेंणदिस सुलताि 

खुस्रोखािच्या ताब्यात जायला लागला. खुस्रोखाि सुलतािाच्या िधाचा कट 

करतोय, हे सुलतािाला सांगण्यात आलं, पि त्ाचा त्ािर णिश्वास बसला िाही.  

खुस्रोखाि. 



२६ एणप्रल १३२० याणदिशी खुस्रोखािचा कट यशस्वी झाला. त्ाणदिशी 

रात्री कुतुबुद्दीि सुलतािाच्या महालात खुस्रोखाि स्वत: बसला होता. तेिढ्यात 

सुलतािाला काहीतरी गलका ऐकू आला. हा कसला गलका असं सुलतािािे 

णिचारल्यािर काही घोडे मोकळे झाले आहेत, त्ांिा पकडण्याचा हा आिाज आहे 

असं खुस्रोखाि म्हिाला. पाठोपाठ त्ाचे लोक महालात णशरले. सुलताि 

जिािखान्याकडे धािला. पि खुस्रोिे त्ाचे केस पकडूि त्ाला खाली पाडलं. 

मारेकऱ्यांिी िार केला आणि लगेच खुस्रोखाििे सुलताि म्हिूि स्वत:ला घोणषत 

केलं. िसरुणद्दि खुस्रो अशी उपाधी स्वत:ला घेतली.  

अल्लाउणद्दि स्तखलजी हा त्ाकाळातील संत हजरत णिजामुद्दीि औणलयाचा 

मोठा भक्त होता. कुतुबुद्दीि स्तखलजीचा या संतािर णिश्वास िव्हता. सुलताि 

बिल्यािर त्ािे अिेक िेळा हजरत णिजामुद्दीि यांिा णदल्ली बाहेर घालिायचा 

प्रयत्न केला, पि दरिेळी तो अपयशी ठरला. एकदा मात्र हजरत णिजामुद्दीि यांिा 

आपल्या दरबारात सलाम करायला बोलािलं. पि मी कुिाच्या दरबारात जात 

िाही असं म्हिूि हजरातांिी कुतुबुद्दीि स्तखलजीची आज्ञा अवे्हरली. रागािलेल्या 

सुलतािािे त्ांिा णिरोप पाठिला की तुम्ही आला िाहीत तर तलिारीच्या जोरािर 

तुम्हाला दरबारात आिलं जाईल. पि त्ाच णदिशी खुस्रोखाििे सुलतािाचा खूि 

केला आणि स्तखलजी घराण्याचा अंत केला.  

जूि १२२० या णदिशी स्तखलजी घराण्याचा शेिट झाला. ४ िषे कुतुबुद्दीि 

स्तखलजीिे कारभार केला.  

आता सत्ता खुसरोखािच्या हातात गेली. हा मूळचा गुजरार्ी णहंदू होता. 

खुस्रोखाििे कारभार सांभाळूि ४ मणहिेच झाले होते की, मुलतािचा सुभेदार गाजी 

मणलक णदल्लीतील या अंदाधंुदीचा फायदा घ्यायला णदल्लीिर चालूि आला. 

घमासाि युध्द झालं, त्ात खुस्रोखाि जीि घेऊि पळाला आणि णतलपत इरे् 

साधूचा िेष धारि बागेत लपूि राणहला. आख्याणयका सांगते की लपूि राणहलेल्या 

खुस्रोखािाला जेव्हा भूक लागली, तेव्हा त्ािे आपली बहुमोल अंगठी णिकूि 



काहीतरी खायला आिायला बागेच्या माळ्याला सांणगतलं. माळी दुकािात खायचे 

पदार्ा आिायला गेला आणि त्ािे ती अंगठी पुढे केली तेव्हा ती रत्नजडीत अंगठी 

पाहूि हा कुिीतरी मोठा मािूस आहे, हे कळल्यािर जमलेल्या लोकांिी 

खुस्रोखािला पकडूि दरबारात पाठिलं. ििीि सुलतािािे, घीयासुणद्दि तुघलकािे 

तुझाशी काय न्याय करू असं णिचारलं, तेव्हा खुस्रोखाि म्हिाला, माझंही तेच 

उत्तर, जे पोरसिे णसकंदरला णदलं होतं. सुलताि त्ािर णिचारच करत होता, 

तेिढ्यात सुलतािाच्या मुलािेच खुस्रोखािाचा दरबारातच िध करूि टाकला.  

गाजी मणलकिे घीयासुणद्दि तुघलक ही उपाधी स्वत:ला घेतली ि तो सुलताि 

बिला.  

णदल्लीत सत्तांतर झालं. ििीि घरािं सते्तत आलं.  

णदल्लीत आता तुघलक राजसते्तचा उदय झाला.  

  



दघयासुद्दीन तुघलक  

मृतू्य फेबु्रवारी १३२५.  

 

अल्लाउणद्दि स्तखलजीचा अंत झाला. त्ाचा कमकुित मुलगा मुबारकशहा 

सुलताि बिला. पि त्ाच्या कारभारािरूि असंतोष पसरला तेव्हा िजीर 

खुस्रोखाि यािे सत्ता हाती घेतली. राज्यात गोधंळ मजला. तोही दरबारातील अमीर 

आणि उमरािांिा आिडला िाही. तेव्हा िजीर खुस्रोखािही अिंगत झाला आणि 

दरबारी लोकांिी गाझी मणलक तुघलकच्या मिकािर राज मुकुट ठेिला. 

सुरिातीला गाझी उफा  घीयासुणद्दि यािे सुलताि पद स्वीकारायला खळखळ केली 

पि जेव्हा दरबारी लोकांिी तू सुलताि झाला िाहीस तर तुझ्या मुलाला आम्ही 

णसंहासिािर बसिू अशी ताकीद णदली, तेव्हा घीयासुणद्दि सुलताि बिला. 

अशाररतीिे या ििीि तुका  तरुिािे णदल्ली सल्तित णमळिली.  

८ सप्टेंबर इ. स. १३२१ साली तो गादीिर आला.  

गादीिर आल्यािर सिा महत्वाच्या खात्ांिर त्ािे आपली णिश्वासू मािसं 

िेमली. आपल्या मोठ्या मुलाला फकु्रणद्दिला उलगखाि हा णकताब णदला.. बाकी 

चार मुलांिा बेहेराम, झफर, महंमद, आणि िसरत खाि असे णकताब णदले.  

तुघलक हे त्ाचं स्वत:चं िाि होतं. त्ाच्या घराण्याचं, णकंिा गािाचं, णकंिा 

समाजाचं िवे्ह. त्ाच्या पूिेतीहासाबद्दल खात्रीलायक बातमी िाही. त्ाची आई 

जाट होती असा उले्लख सापडतो. तो तुका िाि आणि णसंधमधील डोगंराळ 

प्रदेशातूि तरुि ियात िोकरीच्या शोधात तो कधीतरी भारतात आला. सुलताि 

अल्लाउणद्दि स्तखलजीच्या लष्करात भरती झाला. अमीर खुसरोिे आपल्या  

“तुघलकिामा ’’ पुिकात त्ाचा उले्लख “ आिारा मदा  ‘’ म्हिजे साधारि तरुि 

असा  केला आहे.  



त्ाच्या पराक्रमाकडे अल्लाउणद्दिचं लक्ष गेलं ते रिरं्बोरच्या लढाईच्या 

िेळी. अल्लाउणद्दि स्तखलजीचा भाऊ उलगखाि याच्या हाताखाली तो रिरं्बोरच्या  

लढाईत सामील झाला होता. त्ािेळी त्ािे आपल्या पराक्रमािे स्तखलजीचा णिश्वास 

संपादि केला. त्ािंतर णगयासुद्दीिचा प्रिास भरभराटीकडे सुरू झाला. 

सुलतािाचा णिश्वास आपल्या कताबगारीिर णमळिल्यामुळे घीयासुद्दीि तुघलक 

लौकरच मुलतािचा सुभेदार आणि िंतर दीपालपुरचा सुभेदार बिला. मुलतािच्या 

सरहद्दीिर सतत होिारा मंगोल लोकांचा हल्ला रोखण्यात तो कमालीचा यशस्वी 

झाला.  

घीयासुणद्दि सुलताि बिला तेव्हा कारभारात प्रचंड गोधंळ माजला होता. 

अल्लाउणद्दि स्तखलजीच्या कारकीदीतील महसूल पध्दती साफ कोसळली होती. 

त्ामुळे खणजिा ररता झाला होता. खुस्रोखािाच्या िेळी भ्रष्ट्ाचारािे राज्य पोखरलं 

होतं. घीयासुद्दीिला ते सारं मागी लािायचं होतं. राज्याच्या सीमाही खूप लांबपयंत 

णििारल्या होत्ा. णदल्लीतील राजिट बदल्याबरोबर णसंध, गुजरात, देिणगरी, 

िारंगळच्या मूळ राजांिी परत बंड उभारूि खंडिी द्यायचं बंद केलं. सिाच 

णठकािी स्वतंत्र होण्याची बंडाळी माजली. घीयासुद्दीिला ते सारं आिरायचं होतं. 

बंगालमधेही सते्तिरूि दोि भािांमधे्य झगडा सुरु होतं.. ढासळलेल्या 

पररस्तस्र्तीिर घीयासुणद्दि तुघलकािे आपल्या हुशारीिर राज्यात लौकरच काबू 

णमळिला आणि शांतता आिली.  

मग ररकामा झालेला खणजिा भरण्यािर त्ािे लक्ष कें णद्रत केलं. खुस्रोिे 

ज्यांिा ज्यांिा मोठ्या मोठ्या देिग्या णदल्या होत्ा, ज्या लोकांकडूि सरकारी पैसा 

िसूल झाला िव्हता, त्ा सिांचा पैसा गोळा केल्यामुळे खणजन्यात मोठी भर पडली. 

इतकाच काय, पि हजरत णिजामुद्दीि औलीयाला खुस्रोखाि यािे ५००० रू. णदले 

होते, तेही त्ािे माणगतले. पि हजरत साहेबांिी ते सिा गरीबांच्यात िाटूि टाकले 

होते, म्हिूि तेिढे पैसे मात्र परत आले िाहीत..  



आपल्या राज्याचा गदा सुरळीत चालिा म्हिूि त्ािे, परगिा अणधकारी, 

तालुका अणधकारी आणि शेतकरी या ३ पातळ्यांिर लक्ष कें णद्रत करूि त्ात 

सुधारिा आिल्या. अल्लाउणद्दि स्तखलजीची धोरिं आणि स्वत:चा णिचार यामधील 

मागा णििडला. महसूल िाढािा पि शेतकऱ्यांिा तो जाचाचा िाटू िये म्हिूि प्रयत्न 

केले. पीकपािी िाढलं पाणहजे यासाठी प्रयत्न केले.  

कारभाराची दुसरी बाजू म्हिजे लष्कर. तो स्वत: सैणिक असल्यामुळे त्ािे 

त्ािर जाि मि घातलं. त्ामागे सैन्याला खूष ठेििं हा त्ाचा मूळ हेतू होता. 

त्ांचा पगार आणि भते्त िाढिले. घोड्यांची णिगरािी, त्ांची मोजिी यािर भर 

णदलं. त्ामुळे लष्करात खूप सुधारिा झाल्या आणि बलिाि झालं.  

त्ािे न्यायव्यिस्र्ासुद्धा सुधारली. डाक सुधारिा केल्या आणि पतं्र लिकर 

पोचाण्यािर लक्ष कें णद्रत केलं.  

त्ािंतर त्ािे आपलं लक्ष दूरिरच्या मांडणलकांकडे िळिलं. पणहलं लक्ष्य 

होतं िारंगळ. तेलंगिाच्या राय प्रतापरुद्रिे खंडिी देिं बंद केलं होतं म्हिूि 

त्ाच्यािर आपला मुलगा उलगखाि याला फौज देऊि पाठिलं. इ. स. १३२१ मधे्य 

उलग खाि फौज घेऊि िारंगळ येरे् पोचला. दणक्षिेच्या िाटेिर देिणगरीला त्ािे 

मुक्काम केला. प्रचंड फौजेचा िेढा िारंगळ णकल्ल्याभोिती पडला. हा िेढा ६ 

मणहिे चालला. णकल्ल्यातील अन्नधान्याचा साठा संपत आला आणि बाहेरूि येिारी 

रसदही र्ांबली तेव्हा रुद्रप्रतापिे बोलिी सुरु केली आणि खंडिी देण्याचं मान्य 

केलं. पि उलगखाि एिढ्यािर संतुष्ट् झाला िाही. त्ाला िारंगळ राज्य णजंकूिच 

घ्यायचं होतं. म्हिूि उलगखाि तहाला तयार होईिा. पि तोपयंत एिढ्या दूरिर 

आलेल्या आणि मणहिोमंणहिे चालेल्या िेढ्यामुळे मुळे फौज कंटाळली आणि 

णदल्लीला परत जायची भाषा करू लागली होती.  

तेिढ्यात काही बंडखोर सेिाणधकायांिी णदल्लीत राजसत्ता उलटली 

असल्याची बातमी पसरिली. तेव्हा उलगखािला णदल्लीकडे जाण्याचा पयााय 



उरला िाही. त्ामुळे सिांिी णदल्लीकडे कूच केलं. िाटेत देिणगरीला र्ांबल्यािर 

ती अफिा असल्याची खरी बातमी बाहेर आली. बंड करिाऱ्या सेिाणधकायाािा ठार 

मारण्यात आलं. महंमद हा घीयासुणद्दिचा दुसरा मुलगा तेव्हा देिणगरी सुभा 

सांभाळत होता. णतरू्ि परत फौज िारंगळ णजंकण्यासाठी दणक्षिेला णिघाली. परत 

िारंगळ णकल्ल्याभोिती 5 मणहिे िेढा चालला. परत णकल्ल्यातील अन्न साठ संपला 

त्ामुळे राय रुद्रप्रताप उलगखािला शरि गेला. त्ाचं राज्य णदल्ली सल्तितीला 

जोडलं गेलं. राजाला कैद करूि णदल्लीला िेत असतांिा रुद्रप्रताप िाटेत मरि 

पािला.  

णदल्लीच्या िाटेिर असतांिा उलगखाि ओररसाच्या स्वारीिर गेला आणि 

रुद्रप्रतापला मदत करिाऱ्या राजाचा पराभि करूि राजमहेंद्री आणि जयिगर हे 

प्रदेश णजंकूि णदल्लीला आला. णधयासुणद्दििे खूष होऊि त्ाचा सत्कार केला आणि 

णमळालेल्या णिजयाचा उत्सि साजरा केला.  

पाठोपाठ मंगोल हल्ला झाल्याची बातमी णदल्लीत येऊि पोचली. सामािच्या  

गुहाशस्प या सुभेदाराच्या मदतीसाठी फौज पाठिली गेली. ती फौज यशस्वी होऊि 

परतली. यािंतरची मोहीम गुजरार्मधे्य झाली. सुलताि घीयासुणद्दि यािे आपला 

िायब िजीर मणलक शादी याला गुजरार् णजंकण्यासाठी पाठिलं. पि मणलकचा 

खूि झाला आणि फौज पराभूत होऊि परतली.  

णघयासुणद्दि तुघलकाची त्ािंतरची स्वारी बंगालिर झाली. सुलताि बलबि 

याचे तीि िातू, बुघराखाि याचे ३ मुलगे यांच्यात िारसा हक्कािरूि भांडि लागलं 

होतं. त्ांिी आपल्या मदतीसाठी घीयासुणद्दि तुघलकाची मदत माणगतली. बंगाल 

काबीज करायची ही मोठी संधी घीयासुणद्दि सुलतािाला णमळाली. म्हिूि तो 

बंगालकडे णिघाला. णदल्ली सोडतािा घीयासुणद्दि राज्याची व्यिस्र्ा लािूि णिघाला. 

आपला िारस म्हिूि आपला पुत्र महंमद तुघलक याला त्ािे िारस म्हिूि जाहीर 

केलं होतं.  



बंगालच्या स्वारीत सुलतािाला मोठा णिजय णमळाला. परतीच्या मागाािर 

तीर् हटचा प्रदेश णजंकला. णदल्लीकडे परतत असतांिा सुलतािािे णदल्लीजिळील 

तुघलकाबादजिळील अफगािपूरला मुक्काम करायचं ठरिलं. णदल्लीत प्रिेश 

करण्यासाठी मुहूता चांगला णमळेपयंत सुलतािाच्या मुक्कामाची व्यिस्र्ा करण्यात 

आली. सुलताि आपल्या शाणमयािात णिश्रांतीसाठी आला. सिांिा जेिि देण्यात 

आलं. त्ाच्याबरोबरचे इतर सरदार जेिि झाल्यािर हात धुिायला बाहेर आले 

तेव्हा अचािक मोठा गडगडाट झाला. ढग भरूि आले आणि अचािक िीज 

पडली. त्ा िीजेच्या लोळात सुलताि आणि त्ाचा शाणमयािा जाळूि खाक झाला. 

हात धुिायला बाहेर उभे असलेले सरदारही ठार झाले. याबद्दल इणतहासकारांिा 

शंका आहे. ती म्हिजे णगयासुणद्दि तुघलक जािेिारी मणहन्यात बंगाल स्वारीिरूि 

परत आला. तेव्हा पाऊस-िादळ-िीज कोसळिं हे अशक्य होतं.   

सुलताि णघयासुणद्दिची राजिट अचािक संपली. णघयासुणद्दिच्या मृतू्बद्दल 

आिखी एक प्रिाद आहे. तो म्हिजे त्ाचा िारस मुलगा महंमद तुघलक यािे 

घाईघाईिे शाणमयािा उभारला तो लाकडाचा होता. सुलतािािे णिश्रांती आणि 

करमिुकीसाठी हत्तीची झंुज लािण्याचा हुकूम सोडला. त्ा झंुजीत हत्तीच्या 

हालचालीचं्या हादरयामुळे शाणमयािा कोसळला आणि सुलताि ठार झाला. 

त्ाबद्दल महंमद तुघलकाला दोषी मािलं गेलं आहे. कारि सुलताि बंगाल 

मोणहमेिर असतांिा त्ाच्या कािािर महंमद तुघलकाबद्दल तक्रारी येत होत्ा. 

म्हिूि सुलताि िाराज होता. पि त्ाबद्दलही इणतहासकारांिा खात्री िाटत िाही..  

घीयासुणद्दि सते्तत असतांिा णदल्लीतील फार मोठा सुफी संत हजरत 

णिजामुद्दीि औणलया याला सुलताि फार त्रास देत होता. अल्लाउणद्दि स्तखलजी, 

खुस्रोखाि यांचा  या हजरत णिजामुद्दीि औलीयािर गाढ णिश्वास होता. णदल्लीतील 

मोठे मोठे दरबारी, व्यापारी, हजरत साहेबांचे भक्त होते. तििशीि झाल्याबरोबर 

हजरत साहेबांकडे तुघलक सुलतािािे खुस्रोखाि या आधीच्या सुलतािािे णदलेले 

पैसे परत माणगतले. पि णिजामुद्दीि औलीयािे ते गररबांिा िाटूि टाकले होते. मग 



तुघलकािे ििीि फतिा काढूि हजरत णिजामुद्दीि साहेबांिा दरबारात 

दशािासाठी बोलािलं. हजरतसाहेबांिी मी कुिाच्या दरबारी जात िाही असं उलट 

णिरोप सुलतािाला पाठिला. त्ामुळे सुलतािाचा रोष िाढत गेला. मग पुढची चाल 

सुलताि खेळला. ती म्हिजे दग्याात चालिारं भक्तीसंगीत बंद करण्याचा हुकूम 

णदला. तोही हजरत साहेबांिी ऐकला िाही. शेिटी णगयासुद्दीि तुघलकािे हजरत  

साहेबांिा णदल्ली सोडूि जाण्याबद्दल सारखी फमाािं देत राणहला. बंगालच्या 

स्वारीिर जातांिाही त्ािे हजरत णिजामुद्दीिला मी परत येण्यापूिी णदल्ली सोडूि 

जाण्याचा हुकूम णदला होता.. दरिेळी हजरत साहेब “ हिोज णदल्ली दुरि ‘’ 

म्हिजे अब णदल्ली दूर है असा  णिरोप पाठित. शेिटी बंगाल मोणहमेिरूि परत 

येऊि णदल्लीजिळ पोचल्यािर यमुिेच्या तीरािरूि शेिटचा णिरोप सुलतािािे 

हजरत साहेबांिा पाठिला, तेव्हाही हजरत साहेब “ णदल्ली अब दूर है ’’ म्हिाले. 

आणि खरंच सुलताि णदल्लीला पोचण्यापूिीच ठार झाला.  

णगयासुणद्दि सुलतािाची राजिट अिघी ५ िषांची झाली. ८ सप्टेंबर १३२१ ला 

सुलताि बिलेला घीयासुणद्दि तुघलक फेबु्रिारी 

१३२५ ला काळाच्या पडद्यामागे णिघूि गेला.  

त्ािंतर त्ाचा मुलगा महंमद 

तुघलकािे ति संभाळलं.  

  



महंमि दबन तुघलक.  

इ. स. १३०० – २० माचच १३५१.  

 

णगयासुद्दीि तुघलकािे आपला िारस आधीच घोणषत करूि ठेिला 

असल्यािे णगयासुद्दीि सुलतािाच्या अचािक मृतु्िंतर महंमद तुघलक सुलताि 

बिला. णगयासुद्दीि सुलताि असेपयंत महंमद तुघलकाबाद मधे्य रहात असे. 

णसंहासिािर बसण्यासाठी तो णदल्लीत आला तेव्हा मोठ्या भव्य णमरििुकीिे त्ािे 

राजधािीत प्रिेश केला. णदल्ली फुलांिी पताकांिी सजिली होती. सोन्याचांदीची 

िािी जितेिर उधळली जात होती. णमरििूक बघायला आलेली प्रजा स्तखसे 

भरभरूि िािी गोळा करत होती. त्ाच्या आईबद्दल अशी आख्याणयका आहे की 

राजधािीत णशरल्यािर राजमाता म्हिूि ती सोन्याच्या, रतं्न जडिलेल्या, 

णसंहासिािर बसली. सरदारांच्या, अणमरांच्या स्तस्त्रया णतला मुजरा करायला आल्या 

आणि णतरे्च अचािक णतला अंधत्व आलं. िागररकांिी सुलतािाचं मिापासूि 

स्वागत केलं. णसंहासिािर बसेपयंत महंमद तुघलक जौिा या णहंदू िािािे 

ओळखला जात होता. कारि त्ाची आई णहंदू होती.  

त्ाची कारकीदा  इणतहासात खूप 

गाजली. अतं्त बुस्तद्धमाि सुलताि अशी त्ाची 

इणतहासकारांिी िोदं केली आहे. 

धमाशास्त्राचा त्ाचा मोठा अभ्यास होता. 

तत्त्वज्ञािही त्ाच्या व्यासंगाचा भाग होता. 

धमापंणडतांशी त्ाच्या िेहमी चचाा होत, त्ात 

णहंदू धमापंणडतही असत. रोज सकाळी 

तत्वज्ञाि या णिषयािर त्ाची णिद्वािांशी चचाा 

घडे. णदल्लीच्या होळीच्या सिात तो भाग घेत 



असे. णगरिारच्या शतंु्रजय मंणदराला भेट देिारा आणि पुरोणहतांच्या सांगण्याप्रमािे 

पूजाअचाा करिारा तो पणहला सुलताि असािा. इणतहासकार बिी यािे त्ाच्या दोि 

रूपांचं ििाि केलं आहे. एकात तो म्हितो की महंमद तुघलक अणतशय देखिा, 

उमदा, बुस्तद्धमाि, चतुर, दूरदशी, पक्का मुसलमाि सुलताि होता. पि त्ाला इतर 

धमााबद्दल आस्र्ा आणि कुतूहल होतं. भाणतयागढला त्ािे गोमातेचं मंणदरही 

बांधलं. जैि मुिी प्रभा सुरी यांिा रात्रभर आपल्याबरोबर ठेऊि घेतलं आणि 

त्ांच्याकडूि जैि धमा जािूि घेतला. त्ांच्यािर सुलताि एिढं खूष झाला की त्ांिा 

१००० गाई, कांबळी, उदबत्त्या, कपूर चंदि अशी पूजा सामग्री द्यायचं ठरिलं पि 

मुिीिंी ते णििम्रपिे िाकारलं. णहंदू प्ररे्प्रमािे तो रोज त्ाच्या आईच्या पाया 

पडायचा ते मौलिीिंा आिडायचं िाही. त्ािे ज्वालादेिी मंणदरात देिीला चांदीचं  

छत्र णदलं होतं तेही धमापंणडतािा आिडलं िाही.  

त्ाला काव्य-साणहत्, िैद्यक शास्त्राचीही आिड होती. त्ाच्या त्ा 

अभ्यासामुळे अिेकांिा तो उपचार सांगायचा. त्ाच्या या व्यासंगामुळे आणि 

हुशारीमुळे त्ाचे णििाय रुळलेले मागा सोडूि िेगळेच असत. सुलताि होऊि 

कारभार करायला लागल्यािर त्ािे एक ििा आणदलाबाद िािाचा णकल्ला आणि 

हजार िंभ असलेला मोठा महाल बििला. त्ाचं िाि कसर –ए- हजार णसतूि 

होतं.  

त्ाच्या दरबारात अिेक परदेशी येत. त्ांिा तो भरभरूि मौल्यिाि ििू 

देत असे. त्ाच्याकडे एक िामांणकत बगदादी अमीर आला. महंमद तुघलक 

सुलताि त्ाच्यािर खूप खूष झाला. तो मीर, बगदादला जाण्यापूिी खरेदीला 

बाजारात गेला आहे हे कळल्यािर सुलतािािे हुकूम णदला की त्ाची खरेदी 

संपेपयंत इतर सिांची खरेदी र्ांबिली जािी.. तो इतका दािशूर होता की अिेक 

प्रिासी त्ाच्या भेटीला येऊि काहीिंा काही बणक्षशी घेऊि जात. अगदी साधू 

गोसािीिंाही भरपूर दाि णमळत असे. त्ाच्या दािािर रोज ४०,००० गररबांिा 

अन्नदाि होत असे.  



त्ाचा बुस्तद्धमते्तिर णिश्वास होता. िीच कुळातील लोकांमधे्यही हुशारी असते 

यािर त्ाचा णिश्वास होता. म्हिूिच माळी, गुलाम, आचारी, न्हािी, कुळातील हुशार 

मुलांिा त्ािे त्ांची हुशारी पारखूि मोठ्या मोठ्या हुद्द्यािर िेमलं. िुसत्ा 

मुसलमाि िागररकांिा त्ािे मोठ्या हुद्द्यांिर घेतलं िाही तर णहंदू प्रजेतील हुशार 

लोकांिाही मोठ्या िोकऱ्या णदल्या. दोन्ही धमाातील लेखक, किी, णिद्वािांचा सन्माि 

ठेिला. त्ाच्या या णििायामुळे जिता िाराज होई आणि जिता िाराज म्हिूि हा 

सुलतािही िाराज होई. त्ामुळे राजा आणि प्रजा यांच्यातील समिय कधी 

साधलाच गेला िाही. आपल्या कारकीदीत राजधािी णदल्लीहूि देिणगरीला हलििं 

आणि तांब्याची िािी चलिात आििं हे त्ाचे णििाय अजूिही लोकांच्या िरिात 

आहेत.. मात्र २६ िषांचा त्ाचा कारभार सतत बंडाळीचा सामिा करण्यात गेला.  

सते्तत आल्यािर दणक्षि आणि उत्तर भारत हे णिभाजि त्ाला मंजूरच 

िव्हतं. आधीच्या सुलतािांच्या पराक्रमामुळे तो गादीिर येईपयंत त्ाच्या राज्याच्या 

सीमा मुलतािपासूि िारंगळपयंत आणि गुजरातपासूि बंगालपयंत पसरल्या 

होत्ा. त्ामुळे साम्राज्य सांभाळण्याचे त्ाचे णिचार काही िेगळेच चालत. अखंड 

भारताची संकल्पिा प्रत्क्षात आििारा तो पणहला राज्यकताा असािा. त्ाच्या 

काळात मंगोल देशातही कमकुित िारस गादीिर आला होता. त्ामुळे त्ा 

देशाकडूि स्वारीचा धोका कमी झाला होता. याच्या काळात बाह्य देशातील 

प्रमुखांशीही त्ािे संबंध सुधारले. चीि, इराक, इराि, णसररया, या देशातील 

सुलतािांिी आपापले राजदूत मोठे मोठे िजरािे देऊि णदल्लीला पाठिले. महंमद 

तुघलकािेही आपला खासगी सणचि णबघादाि याला इराकच्या सुलताि सैदच्या 

भेटीला पाठिलं.  

महंमद तुघलकाच्या स्वारी आणि मोणहमा याबद्दल सांगायचं तर त्ािे 

कोडंाण्यािर हल्ला केला. िाग िायक िािाचा णकले्लदार कोडंािा णकल्ला 

सांभाळत होता. ६ मणहन्यांच्या िेढ्यािंतर िाग िायक शरि गेला आणि कोडंािा 

( णसंहगड ) तुघलकाला णमळाला. त्ािंतर देिणगरीिर णिश्रांती घेत असतांिा 



असतांिा त्ाला बेहराम ऐबा णकशलूखािच्या मुलतािमधील बंडाळीची बातमी 

णमळाली. तेव्हा लांब लांब मजला मारत तो णदल्लीला पोचला. णतरे् पोचल्यािर त्ािे 

एक मोठा शाणमयािा उभारला. गािातील सिांिा बोलािलं आणि त्ांिा उदे्दशूि 

एक भाषि केलं. िंतर णकशलूखािला भेटीला बोलािलं. पि तो आला िाही. मग 

तुघलक त्ाच्यािर चालूि गेला. अबुहार जिळ दोन्ही सैन्याची गाठ पडली. 

सुलतािािे आपल्या शाणमयािात इमादुद्दीिला झोपिलं आणि स्वत: दूर लपूि 

राणहला. बेहराम ऐबािे तुघलक समजूि इमादुद्दीिला ठार केलं आणि आपल्या 

तालािर जाऊि तो आराम करू लागला. तेव्हा तुघलकािे त्ाच्यािर अकिात 

हल्ला करूि ठार केलं.  

त्ाच िेळी घीयासुणद्दि बहादूर उफा  बुरा यािे बंडाळी केली. या बहादुरला 

घीयासुणद्दि तुघलकाच्या काळात तुरंुगात डांबण्यात आलेलं होतं. महंमद 

तुघलकािे सुलताि बिल्यािर त्ाला मोकळं केलं आणि त्ाला आणि त्ाच्या 

भािाला लखिौती म्हिजे बंगाल आणि सोिारगडचे सुभेदार बििलं. सुलतािािे 

बहादुरला आपल्या मुलाला णदल्लीला पाठिायला सांणगतलं. पि बहादुरिे आपला 

मुलगा आपलं ऐकत िाही असं सांगूि मुलाला पाठिलं िाही. सुलताि महंमद 

तुघलक दीपालपूरिर असतांिा त्ाला बातमी णमळाली की बुरािे बंडाळी केली 

आहे. तेव्हा सुलतािािे त्ाच्यािर स्वारी केली. त्ाचा पराभि केला. बुरा उफा  

बहादूर पळूि गेला. दुदैिािे िदीच्या णचखलात त्ाचा घोडा अडकला. तेव्हा 

तुघलकाच्या फौजेिे दोन्ही भािांिा पकडूि त्ाच्या शरीरात पेंढा भरूि उंचािर 

टांगलं. करिंटीच्या दोि िाया जशा णचकटतात तशी त्ांची पे्रतं अडकिली होती. 

सुलतािािे मग णिजयोत्सि णदपालपुरात साजरा केला.  

यािंतर लगेचच महंमद तुघलकािे देिणगरी आपली राजधािी करायचं 

ठरिलं. त्ाच मुख्य कारि म्हिजे त्ाच्या उत्तर-दणक्षि-पूिा-पणिम पयंत 

पसरलेल्या साम्राज्याचा भौगोणलक दृष्ट्या मध्यिती कें द्र देिणगरीत मोडत होतं. 

दणक्षि भारतािर लक्ष ठेिण्यासाठी भक्कम बळकट देिणगरी योग्य णठकाि होतं. 



त्ाच्या सल्लागार मंडळािे उजै्जिला राजधािी करािं असं सुचिलं पि महंमद 

णबि तुघलक देिणगरीच्या पे्रमात पडला होता. आणि शेिटी ३/4 िषांच्या 

णिचारािंतर णदल्ली सोडूि देिणगरीला राजधािी हलिण्याचा णििाय णिणित झाला.  

एकदा राजधािी दौलताबाद-देिणगरीला हलििं णिणित झाल्यािर 

सुलतािािे दर दोि कोसांिर प्रजेच्या प्रिासातील मुक्कामातील सुखासाठी सराया 

– धमाशाळा बांधल्या. त्ा मागाािर िाटेत झाडं लािली. जे िागररक घर सोडूि 

स्र्लांतररत होिार होते, त्ांची घरं खणजन्यातील पैशातूि णिकत घेतली. आणि 

त्ांच्यासाठी देिणगरीला ििीि िसाहत तयार केली. घरांमधूि हे लोक स्तस्र्रािेपयंत 

मोफत अन्नछते्र चालिली. आपल्या कुटंुबातीलही सिा िातेिाईकांिा णतरे् िेलं. 

तरीसुद्धा णपढ्याि णपढ्या णदल्लीत राहिारे िागररक आपला गाि, शेतीिाडी, 

उद्योग सोडूि जायला िाराज झाले. केिळ सुलतािी हुकूमामुळे ते गेले. हा प्रिास 

उन्हाळ्यात झाला. त्ा उष्णतेच्या त्रासामुळे अिेक प्रिासी िाटेतच मरि पािले. 

पि णदल्ली पूिापिे ररकामी झाली िाही जैि आणि णहंदू लोकांिी शहर सोडलं 

िाही. देिणगरी म्हिजे दौलताबाद िवे्ह. दौलताबाद हे िाि िव्यािे िसिलेल्या 

कुतुबाबाद या शहराला णदलं गेलं. देिणगरी आणि णदल्ली ह्या दोि राजधान्या महंमद 

तुघलकािे आपल्या कारभारासाठी णिमााि केल्या होत्ा असं त्ाच्या िाण्यांिर 

कोरलेल्या शब्दांिरूि णदसतं कारि त्ाच्या काळातील िाण्यांिर ति-इ-देल्ही 

आणि ति-इ दौलताबाद असं णलणहलेलं आहे.  

महंमद णबि तुघलकाचा दुसरा णिणक्षप्त णििाय म्हिजे तांब्याच्या िाण्यांचं 

चलि सुरु करिं. चांदीच्या िाण्याला टांका ( त्ािरूिच टांकसाळ शब्द आला. ) 

आणि तांब्याच्या िाण्याला जीतल असं म्हटलं जायचं. सैन्यािरचा खचा आणि 

सुलतािाचा दािशूरपिा यामुळे खणजन्यािर ताि पडला, आणि आणि चांदी 

धातूचा तुटिडा णिमााि  झाला. तेव्हा जीतल िािी चलिात आिण्याचा णििाय 

महंमद तुघलकािे घेतला.  



ही जीतल िाण्याची टांकसाळ घरोघर सुरु झाली. कारि िािी पाडण्यािर 

िजि, आकार, धातूप्रमािे याबाबत काटेकोर णियम िव्हते. णिशेष यंत्रसामग्री 

िापरण्याचं बंधिही िव्हतं. त्ामुळे बिािट िािी बाजारात आली. या िाण्यांचा 

िापर सुरु झाल्यािर लोकांिी चांदी साठिायला सुरुिात केली. समाज कंटकांिी 

त्ा चांदीच्या िापरातूि युद्धसामग्री णिकत घ्यायला सुरुिात केली. सरकारी 

व्यिहार याच िाण्यात सुरु झाले. परदेशी आयात व्यापार र्ांबला. त्ाचा पररिाम 

परत चक्राकार गतीिे खणजन्यािर 

पडला. शेिटी हा प्रयोग फसला हे 

लक्षात आल्यािर सुलतािाला बिािट 

िािी गोळा करूि णितळिण्याचा 

उद्योग सुरु करािा लागला. या 

सिाामुळे सुलतािाला आपली चूक 

कळूि आली. त्ािे परत चांदीची 

िािी पाडायला सुरुिात केली.  

 

सुलताि महंमद णबि 

तुघलकाला दुष्काळ आणि पे्लग या दोि संकटांचा मोठा सामिा करािा लागला. 

तो मलबार मोणहमेिर णिघाला. णबदरला पोचला. णतरे् असतािा पे्लगची सार् 

सैन्यात जोरात पसरली. अिेक सैणिक मरि पािले. स्वत: सुलतािालाही पे्लगची 

लागि झाली. पि तो िाचला. एिढं मोठं संकट आल्यामुळे सुलतािािे ती मोहीम 

सोडूि णदली आणि आपल्या सरदारािर सोपिली. तो देिणगरीकडे णिघाला. या 

काळातील दुष्काळामुळे आणि पे्लगमुळे त्ािे देिणगरीत स्र्लांतररत झालेल्या 

आपल्या प्रजेला णदल्लीला परत जायची परिािगी णदली. काहीजि परत गेले आणि 

काही णतरे्च राणहले.  

तुघलकाची नाणी आहण  

देवहगरीचा हकल्ला 



महमंद णबि तुघलकाची पुढील िषे अिेक बंडाळ्या मोडण्यात गेली. 

त्ातील पणहला णिरोध झाला तो बंगालमधे्य. बहरामखाि या त्ाच्या साित्र भािाचा 

अंत झाल्यािर त्ाच्या णशकलगारािे, महंमद फकु्रद्दीि यािे बंडाचा झेंडा उभारला. 

पि या लढाईत सुलतािाच्या हातूि बंगाल णिसटला. दणक्षि भारतात १३३६ मधे्य 

हररहर आणि बुक्क यांिी णिजयिगर साम्राज्याचा पाया घातला. िारंगळ 

सुलतािाच्या हाताखालूि गेलं. कास्तिला हातातूि णिसटलं. मसूदखाि या त्ाच्या 

साित्र भािािेही सुलातािाणिरुध्ह बंड केलं. या मसूदखािची आई अल्लाउणद्दि 

स्तखलजीची मुलगी होती. सुलताि महंमद तुघलकािे त्ाच्या आईला णतच्या गुन्ह्ह्याची 

णशक्षा म्हिूि दगडािे ठेचूि ठार केलं होतं. मासूद्खाििे तो राग मिात ठेिूि बंड 

केलं, पि सुलतािािे त्ाला ठार केलं आणि त्ाच शि ३ णदिस तसंच उघड्यािर 

पडू णदलं. पाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या बंडािे आिाज उठिला आणि सारा द्यायचं 

िाकारलं तेव्हा सुलतािािे त्ांच्या िेत्ाला पकडूि ठार केलं. इ. स. १३३८ मधे्य हे 

बंड झालं. काराच्या सुभेदारािे बंड केलं तेही सुलतािािे णिपटूि काढलं. त्ाच 

शरीर पेंढा भरूि णदल्लीला पाठिलं गेलं. तो सुभा मग सुलतािािे आपल्या 

बणहिीच्या ििऱ्याला सांभाळायला णदला. त्ाच्या पुढच्या िषी णबदरच्या सुभेदारािे 

बंड  पुकारलं, तेही सुलतािाच्या फौजेिे त्ाला अटक करूि मोडूि काढलं.  

त्ापुढचा  ऐिुल मुल्ज्चा णिरोध तर सुलतािासाठी फारच त्रासदायक ठरला. 

खरं तर अिधचा सुभेदार ऐिुल मुल्क हा सुलतािाचा णमत्र आणि णिश्वासातील 

कताबगार मािूस. पि ऐिुल सुलतािाच्या णिरोधात गेला. सुलतािाच्या णशपायांिी 

त्ाला पकडलं. त्ाला बैलािर बसिूि लाज झाकण्यापुरते कपडे ठेिूि त्ाची णधंड 

काढली. हात पाठीमागे बांधलेल्या अिस्रे्त त्ाला सुलातािासमोर आिलं गेलं. 

ऐिुलला ज्यांिी मदत केली त्ांिा हत्तीच्या पायाखाली णचरडूि ठार केलं आणि 

त्ांचे अियि ऐिुल मुल्क समोर आिूि टाकले. पि ४ णदिसांच्या िंतर सुलतािािे 

त्ाला क्षमा करूि त्ाला मािाची िसे्त्र णदली आणि परत चाकरीत घेतलं. यािेळी 

घडलेला एक हृदयस्पशी प्रसंग सांणगतला जातो.. तो म्हिजे ऐिुल मुल्कला क्षमा 

केल्यािर दुसरे णदिशी महंमद णबि तुघलकािे दरबार भरिला. सगळे अमीर 



उमराि काझी, मुल्ला जमल्यािर त्ािे सभेत एक प्रश् सिाािा णिचारला की एखादं 

रत्न मातीत पडलेलं णदसलं तर काय करािं? णतरे्च पडू द्यािं की उचलािं? सिांिी 

एकमुखािे उत्तर णदलं की ते उचलूि घ्यािं. मग ऐिुल मुल्ककडे पाहत त्ािे सभेला 

सांणगतलं की ऐिुल हाही असाच एक णहरा आहे.. मातीला णमळत होता, पि मी 

आता त्ाला उचलूि घेतो आहे.  

मुलतािच्या बंडािंतर सुलताि महंमद णबि तुघलक सततच्या णिरोधातूि 

मोकळा झाला. १३४० ते ५२ सालापयंत तो या त्रासदायक णिरोधाशी झगडत 

राणहला. त्ािंतरची सुलतािाची एक मोठी चाल म्हिजे सुलतािाला आणि 

सल्तितला खलीफाची मान्यता णमळिण्याची जरूर.. ही पद्धत त्ािे सुरू केली 

आणि पार मैसूरच्या णटपू सुलतािपयंतच्या सत्ताधीशांिी ती प्रर्ा पाळली.  

महंमद तुघलकाच्या अयशस्वी झालेल्या मोणहमा म्हिजे इराक आणि इराि 

णजंकायचं त्ाचं स्वप्न. मंगोल िंशाचा सुलताि कमजोर होता.. खुरासाि  

णजंकण्यासाठी त्ािे प्रचंड मोठी फौज उभारली. िाटेल त्ाला फौजेत घेतल्यािे ती 

बाजार बुिग्यांची बिली. त्ासाठी सुलतािािे पैसाही फार ओतला, पि णििाय 

लौकर ि घेतल्यामुळे  एक िषाभर फौज ररकामी ठेिली. पि शेिटी ती योजिा 

त्ाला रद्द करािी लागली. सुलताि महंमद तुघलकाला चीििरही स्वारी करायची 

होती. म्हिूि त्ाची फौज णहमालयातील कुलू कांगडापयंत गेली. पि णतर्ल्या 

लोकांच्या णिरोधाला सुलतािाची फौज कमी पडली. त्ा लोकांिी डोगंराळ िाट बंद 

केल्यािे त्ा डोगंराळ प्रदेशात लढाई करिं त्ांिा जमलं िाही. सुलतािाचं तेही 

स्वप्न अपूिा राणहलं.  

इ. स. १३३६ मधे्य णिजयिगर साम्राज्याची स्र्ापिा करूि हररहर-बुक्क 

यांिी सुलतािाच्या साम्राज्याला छेद णदला. दणक्षि भारत सुलतािाच्या हातूि 

णिसटायला लागला. पाठोपाठ इ. स. १३३६ मधे्य िारंगळच्या राजािेही स्वातंत्र्य 

णमळिलं. सुलतािाच्या राज्याचे तुकडे व्हायला लागले.  



इ. स. १३४७ साली तुघलकाच्या कारकीदीतील मोठी घटिा घडली. 

दौलताबादेत बंडाळी माजली आहे, हे कळल्यािर सुलताि स्वत: मोठी फौज 

मदतीला घेऊि णतरे् पोचला. बंड मोडूि काढलं. अिेकजि ठार झाले, काही 

पळूि गेले. मग सुलताि गुजरात स्वारीिर गेला. बंडखोरांमधला हसि गंगू बहामिी 

हा बंडखोर णमरजेला पोचला. त्ािे णतरे् फौज जमिली आणि आपल्या 

सार्ीदारांसह लढण्याची तयारी केली.  

सुलताि महंमद णबि तुघलकाला दौलताबादेहूि बातमी णमळाली की 

बंडाळी करिाऱ्या आणि लढाईतूि पळूि गेलेल्या सेिाअणधकाऱ्यांिर पाठिलेल्या 

इमादुल मुल्क सरताज या सरदाराला ठार करूि हसि गंगू या बंडखोरािे 

दौलताबाद णजंकलं आहे आणि स्वत:ला स्वतंत्र सुलताि म्हिूि घोणषत केलं आहे. 

ती तारीख होती ३ ऑगस्ट १३४७. बहामिी राज्याची सुरुिात झाली तो हा 

ऐणतहाणसक णदिस. ह्या बातमीिे सुलतािाला एिढा मोठा धक्का बसला की त्ाच्या 

छातीत दुखायला लागलं. दोि णदिसांिी तो बरा झाला. बहामिीला हरििं शक्य 

िाही हे त्ाला कळूि चुकलं होतं. दख्खि हातूि सुटल्याचं भणिष्य त्ािे स्वीकारलं.  

सुलतािाची शेिटची मोहीम त्ाच्या दरबारातील अणधकाऱ्याबरोबर झाली. 

ताघी   िािाचा गुलाम घीयासुणद्दि तुघलकािे तुका स्र्ािातूि णिकत आिला होता.. 

त्ाची हुशारी पाहूि महंमद णबि तुघलकािे त्ाला िणझराच्या सैन्याचा अणधकारी 

बििलं. तो दरबारचाही अणधकारी होता. या ताघीिे काही चुका केल्या म्हिूि 

सुलतािािे त्ाला येमेििर णशक्षा म्हिूि पाठिलं. ताघी खंबायत पयंत पोचला तेव्हा 

त्ाला गुजरार्मधल्या बंडाळीची बातमी कळली. त्ासाठी तो सुलतािाच्या 

मदतीला गेला.  



पि िंतर बंडखोरांच्या 

मदतीला गेला. सुलताि महंमद णबि 

तुघलक त्ाच्या अटकेसाठी त्ाच्या 

पाठीिर णिघाला. ताघीही सतत जागा 

बदलत शेिटी सुलतािाला चकित 

ठठ्ठाच्या राजाच्या आश्रयाला गेला. 

सुलताि महंमद तुघलक णतरे् 

पोचला. काणठयािाडमधे्य असतांिाच 

महंमद तुघलक सुलतािाला ताप 

येऊ लागला. ठठ्ठाच्या िाटेिर 

असतांिाच त्ाचा ताप िाढला. सोडंा 

या खेड्यात असतांिा त्ाची प्रकृती 

खूपच णबघडली. णतरे्च त्ाला 

मुक्काम करािा लागला. त्ा 

मुक्कामात आठिडाभरािंतर २० 

माचा १३५१ रोजी त्ािे शेिटचा श्वास घेतला.  

सुलतािाला मुलगा िव्हता आणि त्ािे आपला िारस ठरिलाही िव्हता. 

त्ामुळे दोि णदिस राज्य राजाणशिाय राणहलं. त्ाला दोि मुली होत्ा.  

त्ािेळी उपस्तस्र्त असलेल्या सिांिी णफरोजशहा तुघलकाला सुलताि 

म्हिूि घोणषत केलं. तुघलक िंशाकडेच णदल्लीची सल्तित राणहली. एका मोठ्या 

साम्राज्याचा आणि २६ िषांच्या मोठ्या काळाचा सत्ताधीश काळाच्या पडद्याआड 

गेला.  

  



दफरोजशहा तुघलक.  

१३०९ – २० सप्टेंबर १३८८.  

 

णसंधू िदीच्या उजव्या तीरािर, ठठ्ठापासूि १८ कोसािरच्या छाििीत, सोडंा 

या खेड्यात २० माचा १३५१ याणदिशी सुलताि महंमद तुघलक णिपुणत्रक मेला, 

आपला िारस कोि हेही त्ािे ठरिलं िव्हतं. ति ररकामं ठेिायचं िाही तर 

बसिायचं कुिाला हा प्रश् अणमरांिा, उमरािांिा पडला. दुसरा णदिस सुलतािाच्या 

मृतू्चा दुखिटा पाळण्यात गेला. त्ा एका णदिसात फौजेत गोधंळ माजला. णतसरे 

णदिशी ििरोज कघाि िािाच्या सुलतािाच्या सरदारािे, या गोधंळाच्या 

पररस्तस्र्तीचा फायदा घेण्यासाठी मंगोल फौजेला हल्ला करायला बोलािलं. ही 

पररस्तस्र्ती सािरिं कठीि झालं कारि खणजिा आणि राजघराण्यातील स्तस्त्रया या 

दोन्ही गोष्ट्ी सांभाळिं परीक्षाच होती. ती मोठी जबाबदारी पार पडली पि ति 

ररकामं ठेिायचं िाही म्हिूि िारस शोधायचं काम त्वरेिे हाती घेिं जरुरीचं झालं.  

 

या णििाायकी तुघलक घराण्यात िारस म्हिूि 

महंमद तुघलकाचा चुलत भाऊ,  मणलक रजब, आणि 

बीबी िाला या दांपत्ांचा मुलगा कमालूणद्दि 

णफरोजशहाच फक्त उरला होता. पररस्तस्र्ती मोठी 

िाजूक झाली. महंमद तुघलकाची बहीि 

खुदािंदजहााँ णहच्या मिात दािर मणलक या आपल्या 

मुलाला गादी णमळािी अशी इच्छा होती. पि 

णफरोजशहालाच सुलताि बिणिण्याचं सिा संमतीिे 

ठरलं. स्वत: णफरोजशहा सुलताि बिायला अणतशय 



िाखूष होता. तेव्हा बळजबरीिे त्ाला तिािर बसिण्यात आलं आणि अमीर 

उमरािांिरची मोठी जबाबदारी संपली.    

इ. स. १३५१ मधे्य णफरोजशहा ियाच्या ४२ व्या िषी सुलताि बिला. याची 

आई जाट होती. णफरोजचा जन्म १३०९ सालचा. तो ७ िषांचा असतांिा त्ाचे िडील 

िारले, तेव्हापासूि णगयासुणद्दि तुघलकािे त्ाला मुलासारखं सांभाळलं. त्ाला 

उत्तम णशक्षि णदलं. महंमद तुघलकािे सुलताि बिल्यािर, या चुलत भािाला, 

णफरोजलाही िेगिेगळ्या सरकारी खात्ांची माणहती व्हािी म्हिूि सिा खात्ांमधूि 

णफरिलं आणि तयार केलं होतं. एिढंच िवे्ह तर अिेक िेळा कठीि जबाबदाऱ्या 

त्ाच्यािर सोपिूि त्ाच्या िकूबाची परीक्षाही पणहली. णफरोजला दोि साित्र भाऊ 

होते.  

राज्यारोहिाचा समारंभ पार पडल्यािर सिा देशभरच्या सरदारांिा ही 

बातमी कळािी म्हिूि मािाची िसे्त्र त्ाच्या िािािे पाठिण्यात आली. 

णफरोजशहाच्या  िािािे खुत्बा िाचण्यात आला. महंमद तुघलकाचं शि छत्र 

चामरासह सजिलेल्या हत्तीिर ठेिूि सन्मािािे ठठ्ठाहूि णदल्लीला िेण्यात आलं. 

णफरोजशहाही स्वत: ठठ्ठाहूि णदल्लीच्या प्रिासाला लागला.  

प्रिासात असतांिा त्ाला बातमी णमळाली की महंमद सुलतािाच्या ख्वाजा 

इ जहााँ या िणजरािे, एका ९ िषााच्या मुलाला णघयासुणद्दि या िािािे णदल्लीच्या 

णसंहासिािर बसिलं. णफरोजशहाला तो िणडलांसारखा होता. पि तो बंडाळी 

करेल यािर त्ाचा णिश्वास िव्हता. म्हिूि णफरोजशहािे ही बातमी गुप्त ठेिली 

आणि पुढच्या मुलतािच्या मुक्कामात बरोबरच्या सेिाणधकायांिा आणि अणमरांिा 

सांणगतली. पि महंमद तुघलकाला कुिीही मुलगा िव्हता हे सिाािा माहीत होतं.  

लष्कर णदल्लीला पोचल्यािर त्ाचा उलगडा झाला तो असा की ख्वाजािे 

आपला एक णिश्वासू मािूस, माणलह तूतुिला ठठ्ठाला जाऊि बातमी आिायला 

सुलतािाच्या छाििीत पाठिलं तेव्हा त्ाला णफरोजशहा णदसलाच िाही. त्ाचा 



ठािणठकािाही लागला िाही. तेव्हा राज्यात ति ररकामं ठेिायचं िाही म्हिूि 

ख्वाजािे एक ९ िषांचा मुलगा णसंहासिािर बसिला आणि राज्यकारभार हाती 

घेतला. त्ात त्ाच बंडाळीचा हेतू िव्हता. णफरोजशहाला हे कळल्यािर त्ािे 

िजीर ख्वाजा इ जहााँला माफ केलं पि  प्रणतणित दरबारी लोकांिा हा गुन्हा पचला 

िाही. त्ािर िाद झाले. शेिटी ८४ िषांच्या त्ा इमािदार िणजरािे हजरत 

णिजामुद्दीि औलीयाचे दोहे म्हित आपली माि आपल्याच तलिारीिे कापूि घेतली 

आणि प्रश् णमटिला.  

णफरोजशहािे त्ािंतर त्ाच णदिशी आपला िझीर म्हिूि मणलक मकबुल 

याला िेमलं. हा मणलक मकबूल मूळचा तेलंगिाचा. याचं िाि कनू्न होतं. त्ाचा गाि 

त्ाला राय िािािे ओळखत होतं. महंमदशहा तुघलकाच्याच्या दणक्षिेतील स्वारीत 

हा पकडला गेला. त्ाला णदल्लीत आिूि सक्तीिे धमांतर करण्यात आलं. तो कनू्न 

म्हिजेच मणलक मकबूल आता िजीर बिला.  

णदल्लीला महंमद तुघलकाची अंत्यात्रा पोचली. समारंभािे महंमद 

तुघलकाचा दफिणिधी झाला. त्ािंतर महंमद तुघलकाच्या काळात ज्यांच्यािर 

अन्याय झाला होता, त्ांच्याकडूि सुलतािाला माफ केल्याची माफीपतं्र णलहूि 

घेतली आणि महंमदशहा तुघलकाच्या कबरीत त्ाच्या शिाबरोबर दफि करूि 

टाकली. जे लोक शहर सोडूि परांगदा झाले होते त्ांिा परत बोलािलं. 

अल्लाउणद्दि स्तखलजीचं णसर शहर उजाडूि टाकलं आणि णफरोजशाहािे आपल्या 

िािािे णफरोजाबाद हे ििीि शहर िसिलं.   

त्ाच्या कारभाराची िैणशष्ट्ये म्हिजे सिांिा मोठे पगार, आणि अन्नधान्याची 

स्विाई. त्ाच्या कारकीदीत एकदाही दुष्काळ पडला िाही, की सार्ीचे रोग 

पसरले िाहीत. त्ािे आपल्या सिा सरकारी सेिेतील लोकांिा िोकरीची हमी णदली. 

त्ामुळे त्ाच्या प्रजेिे शांतता आणि मि:शांती अिुभिली.  



एकदा खुिाचा प्रयत्न आणि एकदा णिषप्रयोग त्ािे अिुभिला, पि त्ातूि 

तो सहीसलामत िाचला. त्ाच्या आमदािीत बंडाळीचाही कुिी प्रयत्न केला िाही. 

त्ाचं मुख्य कारि म्हिजे त्ाला स्वत:ला हातपाय तोडिं, डोळे काढिं, शरीर 

सोलूि पेंढा भरूि ठेििं अशा कू्रर णशक्षा आिडत िव्हत्ा. त्ामुळे त्ाच्या 

लोकांिा सुरणक्षत िाटू लागलं. तो स्वत: कू्ररही िव्हता आणि मिाळसुद्धा िव्हता. 

आणर्ाक के्षत्रात त्ािे ििीि ििीि योजिा आिल्या. सारा पद्धत बदलली.  

सुलतािाच्या िािािे जो खुत्बा िाचला जायचा त्ािेळी ितामाि 

सुलातािाचंच िाि िाचायची प्रर्ा होती. पि णफरोजशहािे त्ात अल्तमश, बलबि, 

अल्लाउणद्दि स्तखलजी या आधीच्या सिा सुलतािांची िािेही िाचली जािीत असं 

फमााि जाहीर केलं. त्ात फक्त कुतुबुद्दीि ऐबकचं िाि िगळलं होतं..  

त्ाचं पुढचं फमााि होतं की जेव्हा एखादा सैणिक मरेल तेव्हा त्ाच्या मुलाला 

ते पद णमळेल, मुलगा िसेल तर जाियाला, जािई िसेल तर गुलामाला आणि गुलाम 

िसेल तर पत्नीला. हाच णियम सरकारी कमाचाऱ्यांिाही लागू होता. आणि हा णििाय 

त्ाच्या हयातीत कायम चालू राणहला. काही िषांिी त्ािे ििीि फमााि जाहीर केलं 

की िृद्धत्वामुळे एखाद्या सैणिकाला घोड्यािर बसिं अशक्य झालं असेल तर तो 

पगार णमळत राहण्यासाठी आपला प्रणतणिधी म्हिूि मुलगा, जािई, गुलाम पाठिू 

शकतो..  

णफरोजशहा एक णियम िेमािे पाळायचा. तो दर शुक्रिारी महंमद 

तुघलकाच्या खुदािंदाजहााँ या बणहिीच्या भेटीला जायचा. बंगाल मोणहमेिर 

जाण्यापूिी एका शुक्रिारी तो णतच्या महालात गेला असतांिा त्ाच्या जीिाला धोका 

असल्याचा इशारा शेजारच्या खोलीतूि खुदािंदाजच्या खुशू्र मणलक या धाकया 

मुलािे केला. त्ाबरोबर सािध झालेल्या सुलतािािे हातात तलिार घेऊि णतचा 

महाल सोडला आणि मग त्ा िाड्याचा शोध घ्यायला सांणगतलं. पहारेकयांिी शोध 

घेतला त्ात मारेकरी अपराधी पकडले गेले. त्ांिी आपल्या जबािीत कबूल केलं 

की खुदािंदाजहााँकडे प्रचंड पैसा आहे. त्ामुळे णतिे सुलतािाला ठार करूि 



आपल्या दािर मणलक या मुलाला तिािर बसिण्याचा कट केला. सुलतािािे 

णतचा पैसा जप्त केला आणि दािर मणलकला राज्याबाहेर घालिलं. णतच्या धाकया 

मुलाला सामान्य िागररकाचा दजाा णदला.  

णफरोजशहाला राज्य णििार करण्यासाठी लढाया करिं, मिुष्य हािी 

करिं मान्य िव्हतं. त्ामुळे आपल्या हाताखाली असलेल्या प्रदेशाचं रक्षि करिं, 

सैन्याला काम णमळत राहािं आणि पगार णमळत राहािा एिढ्यासाठीच त्ािे 

स्वाऱ्या मोणहमा काढल्या आणि आपल्या हाती आहे तेिढं राज्य राखलं. यामुळे 

त्ाच्या लढाया ऐणतहाणसक दृष्ट्ीिे गाजल्या िाहीत. त्ाच्या दोि मोणहमा बंगाल 

आणि ओररसाच्या णहंदू राज्यािर झाल्या, बंगालिर त्ािे णिजय णमळिला. 

ओररसात दोन्ही बाजंूिा फायद्याचा ठरेल असा तह झाला आणि सैन्य परत आलं. 

गुजरार् आणि ठठ्ठाचा िरसंहार पाणहल्यािर जगजे्जता होण्याचं णबरूद त्ाला 

िकोच होतं.  

त्ाला आिड होती ती संुदर िािू, प्रासाद बांधण्याची आणि पाण्यासाठी 

कालिे खोदण्याची ! णदल्लीतील मोडकळीला आलेल्या अिेक जुन्या िािू, तलाि 

त्ािे दुरुि करूि परत िैभिशाली केले. कुतुबणमिारचा कळस िीज पडूि 

कोसळला तेव्हा सुलतािािे त्ािर आिखी दोि मजले चढिूि त्ाला लाल पत्थरािे 

सजिलं. णशकारीचा शौक असल्यामुळे णशकारगाह - कुशकमहाल बांधला.  

आजच्या तीि मूती भििच्या भागात असलेला हा महाल, म्हिूि त्ा रस्त्ाला सध्या 

तुघलक रोड म्हितात.  

त्ाच्या या शौकापायी त्ािे णफरुझ णकल्ला बांधला तोही णदल्लीपासूि १० 

कोसांिर लरस-ई-बुजुगा (आपल्याकडे अपभं्रश बुदु्रक) आणि लरस-ई-खुदा  अशा, 

पाण्याचं दुणभाक्ष्य असलेल्या दोि उजाड खेड्यांच्या णठकािी. त्ाची एक रोचक 

कर्ा सांणगतली जाते. णफरोजशहा सुलतािाला णशकारीचा मोठा शौक होता. एकदा 

णदल्लीबाहेर णशकार खेळता खेळता हररयािाच्या जंगलात तो िाट चुकला. मागा 

शोधता शोधता र्कला आणि एका झाडाखाली बसला. त्ा मागाािरूि लरस 



गािाचे दोि गुजर रणहिासी चालले होते. त्ांिी या र्कलेल्या पुरुषाला घरी आिलं, 

खायला णदलं आणि दारूही पाजली. पोट भरल्यािर दारूमुळे खुश झालेला 

सुलताि जे बोलायला लागला त्ािरूि सहारि आणि णसद्धू या खेडुतांिा हा 

सुलताि आहे हे समजलं आणि त्ांिी त्ाला आराम आिंद िाटेल अशी त्ाची 

बडदाि राखली. सुलताि खूष झाला. सुलतािाला सहारिची मोठी मुलगी मिात 

भरली आणि त्ािे णतच्याशी णिकाह लािायचं ठरिलं. तसा त्ािे आपल्या आईला 

णिरोप पाठिला.  

लरस खेड्यातली मुलगी णिकाह करूि सुलतािाच्या प्रसादात आली पि 

णतरे् णतचं मि रमेिा. म्हिूि सुलतािािे लरस-इ-बुजुगा ( बुदु्रक ) आणि लरस-इ-

खुदा  ही दोि गािं  णमळूि आपल्या बेगमेसाठी णहसार ( णकल्ला ) णफरोज िािाचा 

णकल्ला बांधला. र्ोड्याच अिधीत सुलतािाच्या येण्याजाण्यामुळे णहसार मोठं शहर 

बिलं. त्ा गािात पाण्याचं दुणभाक्ष्य होतं म्हिूि सुलतािािे सतलज आणि यमुिेिर 

बांध घालूि दोि कालिे त्ा शहरापयंत आिले. सुलतािाचा णकल्ला आणि 

जिळपासचा भाग कालव्यांिी भरूि गेला. गािात णपकपाण्याची समृद्धी झाली.  

यमुिेच्या काठािर किीि या गािाजिळ सुलताि णफरोजशाहिे आपल्या 

िािािे णफरोजाबाद शहर णिमााि केलं. णदल्लीतील अमीर-उमराि-श्रीमंत-प्रणतणित 

सिाािीच मग णतरे् आपल्या संुदर संुदर िािू णिमााि केल्या आणि णफरोजाबाद 

शहर गजबजूि गेलं. णतरे् तीि मोठी मोठी भुयारं बांधली ज्यातूि राजप्रासादातील 

स्तस्त्रया ये जा करत असत. एक मोठी इमारत बांधली, ज्यात पािसाचं पािी पडलं 

की जिळपासचा पाण्याचा  लोट िाहूि यायचा आणि त्ा इमारतीत पाण्याबरोबर 

िाहूि आलेले मासे अडकूि पडायचे. त्ािे आकाशदशािासाठी एक छताला मोठी 

मोठी भोकं असलेली जहााँिुमा िािाची िािू ज्योणतषांच्या सल्ल्यािे णिमााि केली 

ज्यातूि तो तारे ग्रहांचा आिंद घ्यायचा.   

१७ णडसेंबर १३५५ या णदिशी णफरोजशाहाला इणजप्तच्या खाणलफाकडूि 

त्ाला मान्यता देिारं फमााि आणि मािाची िसे्त्र णमळाली, जी प्रर्ा महंमद 



तुघलकािे सुरू  केली होती. णफरोजशहाच्या कारकीदीत त्ाच्या तीि मोणहमा 

झाल्या. त्ा बंगाल, ओररसा आणि िगरकोट मोणहमा होत. पूिा बंगाल प्रांत हा हाजी 

इणलयास म्हिजेच शमसुद्दीि इणलयासशहाच्या हाती होता. त्ािे स्वत:ला स्वतंत्र 

घोणषत केलं होतं. तेव्हा आपल्या अणधकाराखाली आिण्यासाठी इ. स. १३५३ मधे्य 

सुलताि बंगालिर चालूि गेला. जेव्हा इलीयासिे इक्दाला णकल्ल्याचा आसरा 

घेतला तेव्हा णफरोजशहा त्ाला पकडू शकला िाही, आणि ती मोहीम अधािटच 

राणहली. बंगालिर णिजय णमळिण्यासाठी णफरोजशहािे परत एकदा स्वारी केली. 

इ. स. १३५९ मधे्य फौज घेऊि बंगालिर चालूि गेला. त्ािेळी हाजी इलीयासचा 

मुलगा राज्य चालित होता. त्ािेही आपल्या बापाप्रमािे इक्दाला णकल्ल्याचा 

आश्रय घेतला आणि सुलतािाची ही मोणहम सुद्धा अयशस्वी झाली.  

सुलतािािे पुढील िषी, इ. स. १३६० सालात िागरकोटिर स्वारी केली ती 

मात्र यशस्वी झाली. दोन्ही बाजंूिा मान्य होईल असा तह करूि णफरोजशहा परत 

आला. या स्वारीत सुलतािाला मौल्यिाि अभ्यासाची १३०० संसृ्कत पुिकं 

णमळाली. सुलतािािे ती णदल्लीला आिली आणि त्ाच फारसी भाषेत भाषांतर 

करूि घेतलं.  

इ. स. १३६१-६२ सालात णफरोजशाहिे ठठ्ठाची मोहीम आखली, ती णतर्ल्या 

सुभेदाराला धडा णशकिण्यासाठी.. हा सुभेदार सादृणद्दि भास्तििा आणि त्ाचा 

मदतिीस  अलाउणद्दि जूिा हे दोघे मंगोलांिा स्वारी करण्यासाठी णचर्ाित होते. 

त्ाचा बंदोबि करण्यासाठी णफरोजशहा ठठ्ठाला णिघाला. अल्लाउणद्दि जूिािेही 

मोठी फौज जमिली. या लढाईत पराभि होता होता सुलताि िाचला.. त्ािे 

जोरदार सामिा केला पि माघार घ्यािी लागली तेव्हा गुजरार्ला जाण्याचा णिचार 

केला. णपकं तयार झाली की परत यायचा त्ािे णिचार केला. दुदैिािे गुजरार्च्या 

मागाािर त्ांच्या शतू्रिे सुलतािाच्या फौजेला चुकीच्या मागाािे िेलं आणि कच्छच्या 

रिातूि प्रिास करायला लािला. पाण्यािे तहािेलेले घोडे, हत्ती, फौज यांच्या 

मरिामुळे खूप िुकसाि झालं. त्ातूि बाहेर पडायला सुलतािाला ६ मणहिे लागले. 



अडीच िषांिी णफरोजशहा ठठ्ठा मोणहमेिरूि णिजयी होऊि परतला. जे सैणिक 

मृतु्मुखी पडले होते, त्ांच्या िारसांिा त्ािे त्ांचं िति, पैसा तसाच चालू ठेिायला 

फमााि जरी केलं. या अडीच िषांमधे्य णदल्लीचा कारभार सुरळीतपिे चालिला तो 

मणलक मकबुल यािे. सुलताि स्वत: मणलक मकबूलच खाि-इ-जहााँ म्हिजे 

राज्यकताा आहे असं म्हिे आणि भािासारखी िागिूक देई.  

णफरोजाशाहिे खूप मोठ्या प्रमािात णहंदू धमांतर घडिलं. मुसलमािांिा 

णजणझया कर माफ होता. णहंदंूिा तो भरािा लागे. त्ा कराच्या ओझ्यामुळे अिेक 

गरीब णहंदंूिी धमांतर केलं.  

सुलताि णफरोजशहािे घटकापात्र तयार केलं. पाण्यािे भरलेल्या एका 

मोठ्या हौदात ते णछद्र केलेलं पात्र ठेिलं जायचं आणि २४ णमणिटांिी ते पाण्यात 

बुडालं की िगर िाजिूि २४ णमणिटं झाल्याची बातमी णदली जायची. दर 4 तासांिी 

दोि िेळा िगारा िाजिूि तेही सांणगतलं जायचं. हा हौद त्ािे आपल्या 

राजप्रासादाच्या  गच्चीिर ठेिला होता.  

 

सुलताि णफरोजशहाची दुसरी 

ऐणतहाणसक कामणगरी म्हिजे त्ािे उचलूि 

आिलेला अशोक िंभ. णफरोजशहा कोटला 

मैदािािरचा हा िंभ आजही त्ा घटिेची 

साक्ष देतो. या िंभािर णलणहलेला मजकूर 

कुिालाही िाचता येत िव्हता. सुलतािाला आणि जितेला त्ाचं महत्वही माहीत 

िव्हतं. अंबालाजिळ तोपर इरे् हा सम्राट अशोकाचा िंभ उभा होता. सुलतािािे 

तो णदल्लीत आिायचं ठरिलं. त्ासाठी त्ािे केलेला प्रयत्न मोठा रोमहषाक आहे. 

सुलतािािे हजारो कापसाच्या मोठ्या मोठ्या गाठोडी िंभाच्या आजूबाजूला 

पसरली. हजारो मजुरांिी िंभाच्या भोितालची माती मोकळी केली तेव्हा त्ांच्या 

लक्षात आलं की तो िंभ एका चौकोिी दगडामधे्य रुतािला आहे. आता िंभ 

हिरोजशाि कोटला मैदानातील अशोकसं्तर् 



उचलायचा तर त्ा चौर्ऱ्यासकट उचलािा लागिार होता. मग तोही खोदला. तेव्हा 

तो िंभ कापसांच्या गाठीिंर पडला. त्ाच्याभोिती जंगली िेली, चामडं लपेटलं. 

मग सुलतािािे ४२ चाकांची लांब लचक बैल गाडी बििली. त्ािर तो िंभ हजारो 

मजुरांिी उचलूि ठेिला. २०० मजुरांिी तो छकडा ओढला. मग तो िंभ 

णदल्लीपयंत आिण्यासाठी यमुिेच्या मोठ्या पात्राचा णिचार करण्यात आला.  

त्ाकाळात यमुिेचं पात्र आताच्या णफरोजशहा कोटला जिळूि िाहत होतं. 

यमुिेच्या पात्रातूि मोठ्या मोठ्या जहाजांचा िािर धान्याची हजारो मि पोती 

िाहायला होत असे. ती सिा जहाजं गोळा करण्यात आली. एकदुसरीला बांधलेल्या 

या मोठ्या मोठ्या जहाजांिर हजारो मजुरांिी ती दगडी िंभ मोठ्या मुस्तष्कलीिे 

सांभाळत चढिला.  मग तो िंभ णकल्ल्यापयंत आिला. आता मोठं काम होतं ते 

त्ा प्रचंड िजिदार िंभाला उंचािर उभं करिं. त्ािर उपाय काय?  मग त्ासाठी 

णतरे् एका इमारतीचं काम सुरू झालं.  

इमारतीच्या पायऱ्या बिल्या की आडिा िंभ त्ाच्यािर उचलूि ठेित. 

अशाररतीिे रोज अधाा गज तो िंभ िर चढत गेला. िंभाच्या भोिती लाकडी 

चौकटीिे तो बंणदि केला गेला. पि इमारतीच्या िरच्या शेिटच्या पायरीिर 

गेल्यािर त्ाला सरळ करण्यासाठी दोर िापरले गेले. हजारो मजुरांिी ते कष्ट् 

घेतले. ३२ गज लांबीचा तो िंभ ८ गज इमारतीच्या खाली आणि २४ गज िरती 

असा उभारला गेला. या िंभाच िाि मीिारेजारी (सुििा णमिार) असं ठेिलं. 

त्ाच्यािर कळस चढिला गेला. त्ाकाळात जितेचा असा समज होता की तो िंभ 

म्हिजे भीमाची काठी होती.. णफरोजशाहाला सम्राट अशोकाचा आिखी एक िंभ 

णमळाला होता. तोही त्ािे आपल्या णकल्ल्यात आिला होता. पि िंतरच्या काळात 

त्ािर तोफेचा गोळा पडूि त्ाचे तुकडे झाले होते. णब्रटीशांिी आपल्या 

अणधकाराच्या काळात ते तुकडे जोडूि, परत अशोकिंभ िीट बांधूि उभा केला.  

सुलतािािे अिेक अन्नछते्र बांधली. अिेक बागा तयार केल्या. एकया 

णदल्लीत फळांच्या १२०० बागा होत्ा. त्ांचं उत्पन्न सुलतािाला जाई. सुलतािािे 



जितेसाठी फुकट दिाखािे सुरु केले. अिेक हकीम णतरे् िेमले. त्ािे गररबांच्या 

मुलीचं्या लग्नासाठी गरीब बापाला काही रक्कम देण्याची व्यिस्र्ा केली.  

सुलतािािे आपल्या सिा अणधकाऱ्यािा सांगूि ठेिलं होतं की त्ांिा देखिा, 

तगडा जिाि तरुि सापडला की त्ाला गुलाम म्हिूि णिकत घ्यायचं आणि 

सुलातािापाशी आिायचं. सुलतािािे अशा अिेक तरुिांिा कामाला लािलं. मोठे 

पगार णदले आणि इतर शहरांमधे्य पाठिलं. १ लाख, ८०००० गुलाम त्ाच्या पदरी 

होते. ते राज्यकारभारात ढिळाढिळ करत असत.  

राज्य महसुलािर चालत असल्यामुळे सुलतािािे सारा िसुलीसाठी एक 

िेगळंच  खातं तयार केलं. ख्वाजा णहसामुणद्दि जुिैद याला स्वतंत्र खात्ाचा मुख्य 

अणधकारी बििूि राज्याचा महसूल व्यिस्तस्र्त करण्याचा अणधकार णदला. या 

ख्वाजा जुिैदिे सहा िषे सिा प्रांतात णहंडूि सारा िसुलाची पद्धत तयार केली..  

णफरोजशहा सुलतािाचा शेिटचा काळ त्रासदायक गेला. १३७४ साली 

त्ाचा मोठा मुलगा फतेहखाि िारला. मग त्ािे आपल्या दुसऱ्या मुलाला, 

झफरखािला िारस केलं. पाठोपाठ दुसरा शहजादाही मरि पािला. त्ािंतर 

सुलतािािे आपला णतसरा मुलगा महंमदखािला िारस करायचं ठरिलं. पि ते 

घोणषत केलं िाही.  

इ. स. १३६९ मधे्य सुलतािाचा णिश्वासू प्रधािमंत्री मणलक मकबुल, ज्याच्या 

मदतीिे सुलतािािे १८ िषे कारभार केला होता, ८० व्या िषी तोही मरि पािला 

होता.. त्ाच्या जागी मकबूलचा मुलगा पंतप्रधाि झाला होता.. त्ाच्या कपटी 

स्वभािामुळे त्ािे सुलतािाच्या मिात, सुलतािाचा णतसरा शहजादा महंमदखाि 

सुलतािाणिरुध्ह कट रचतोय असं भरिलं. महंमदखािला हे कळल्यािर तो स्वत: 

सुलतािाला, आपल्या णपत्ाला येऊि भेटला. त्ािे णफरोजशाहाच्या मिातील 

गैरसमज दूर केला आणि तुघलकशाही बुडािी असा या ििीि खाि-इ-जहााँचा डाि 

असल्याचं सांणगतलं. तेव्हा णफरोजशहा सुलतािािे या ििीि पंतप्रधािाला ठार 



करायची परिािगी आपल्या शहजादाला णदली. महंमदखाििे त्ाच्या घरािर छापा 

मारला. खाि-इ-जहााँला ही बातमी लागताच तो मेिातला फरार झाला. महंमदखाि 

मग सुलतािाचा कारभार सांभाळायला मदत करू लागला. सुलताि पायउतार 

झाला आणि महंमदखािला त्ािे िारस घोणषत करूि सिा कारभार त्ाच्या हाती 

णदला.  

पि सत्ता हातात येताच महंमद खाि शौक आणि छंदीफंदीपिात बुडाला. 

त्ामुळे राज्यकारभारात णढलाई आली. गोधंळ माजला. दरबारीही त्ाच्या 

िागण्याला कंटाळले. मग दरबारी लोकांिी फौज गोळा केली. त्ांच्याणिरुध्द 

महंमदखाि लढायला उभा राणहला. पि णटकाि धरू शकला िाही आणि पळूि 

गेला.  

त्ािंतर णफरोजशहा आपला प्रासाद सोडूि कुशक-इ-िझलमधे्य राहायला 

गेला होतं. दोि मणहन्यांच्या िंतर सिा गुलाम एकत्र झाले, त्ांिी बंड केलं. 

महंमदखाि पळूि गेला. ज्या गुलामांिा सुलतािािे मोठं केलं होतं, त्ांिीच 

राजिाडा लुटला. णफरोजशाहिे आपल्या तुघलकखाि या िातिाला, फतेह 

खािच्या मुलाला, सुलताि म्हिूि घोणषत केलं. ३७ िषे राज्य करूि णफरोज खाि 

२० माचा, १३८८ या णदिशी परलोकी गेला.  

त्ाच्या काळात जितेिे आणि सिा राज्यािे शांत, दयाळू जीिि अिुभिलं. 

कारि मुसलमािी क्रौयाापासूि सुलताि लांब राणहला होता.  

 

णफरोजशाहाच्या मृतु्िंतर दरबारातील सरदारांिी णफरोजशाहाच्या 

जाफरखाि या भािाच्या मुलाला तिािर बसिलं. त्ाचं िाि होतं अबूबक्र. आता 

पळूि गेलेल्या महंमदशहा आणि अबुबक्रमधे्य सते्तसाठी सामिा सुरु झाला. 

दोघांच्या फौजांची झटापट सुरु झाली. त्ातही काही सरदार महंमदशाहच्या 

बाजूचे होते. त्ामुळे लढाई णििाायक होत िव्हती. याचा शेिट ििीि सुलताि 



अबूबक्र याच्या मरिात झाला. आता महंमद शाहचा मुलगा हुमायूि अल्लाउणद्दि 

णसकंदरशाह या िािािे गादीिर आला, पि तो एक मणहन्यातच अिधीत आजारात 

मरि पािला. तुघलक घराण्यातील पुरुष सुलताि म्हिूि बदलत गेले. त्ाचिेळी 

तैमूरलंग िािाचं प्रचंड मोठं िादळ णदल्लीिर घोगंाित आदळलं. त्ात तुघलक 

घरािं पाचोळा होऊि संपलं.  

िंतर सय्यद घराण्याचा णशरकाि णदल्लीच्या राजमहालात झाला.  

  



तुघलक िान-घीयासुदद्दन तुघलक.  

मृतू्य – १४ माचच १३८९.  

 

णफरोजखाि तुघलकाच्या मृतू्िंतर तुघलक घरािं अिाला जाऊ लागलं. 

पुढची ९ िषे म्हिजे १३९८ सालापयंत जेमतेम या घराण्यािे तग धरला आणि 

तैमूरलंगच्या आक्रमिािंतर त्ा घराण्याचा अि झाला. तोपयंत णफरोजशाहाच्या 

िेगिेगळ्या अिेक  िातिांिी काही काळ णदल्ली तिािर बसूि गोधंळ, अराजक 

अस्तस्र्रता माजिली.    

इ. स. १३२१ मधे्य घीयासुणद्दि तुघलकािे तुघलक घराण्याचा पाया घालूि 

झाल्याला आता ६० िषे उलटूि गेली होती. त्ा घराण्याच्या उत्कषााला आता 

उतरती कळा लागली. णफरोजशाहा तुघलकच्या मृतु्िंतर सते्तिरूि लठ्ठालठ्ठी सुरु 

झाली. णफरोजशहािे जमिलेले गुलाम राजकारिात समर्ा झाले होते. त्ाचं प्राबल्य 

िाढलं होतं. णफरोजशहािे महंमदखािला आपला िारस म्हिूि घोणषत केलं होतं. 

पि णफरोजशाहाच्या गुलामांिी महंमदखािला णसरमारला पळिूि लािलं. सुलताि 

णफरोजशाहिे आपला िातू-फतेहखािचा मुलगा तुघलकखािला शासकीय 

अणधकारी म्हिूि िेमलं होतं. तो आता सुलताि बिला. णफरोजशहा सुलतािाचा 

णतसरा शहजादा णजिंत असूिही सिा गुलामांिी तुघलकखािला, २१ सप्टेंबर या 

णदिशी  तिािर बसिलं. त्ाचं िामकरि घीयासुणद्दि दूसरा, असं करण्यात आलं. 

सुलताि बिल्याबरोबर घीयासुणद्दििे आपला िजीर म्हिूि मणलकजादा णफरूज 

याची िेमिूक केली. त्ाच्या हाताखाली आपल्या काकाला महंमदखािला 

पकडण्यासाठी णसरमुरला फौज पाठिली. पि महंमदखाि िागरकोटच्या 

आश्रयाला गेल्यामुळे फौज परत आली. घीयासुणद्दििे आपल्या भािालाही कैदेत 

टाकलं, आणि अबूबक्र हा आिखी एक चुलत भाऊ सुलतािाच्या हातूि णिसटला 

आणि िाचला.  



तुघलकखािला सरकार चालिण्याचा िकूब िव्हता आणि बुद्धीही िव्हती. 

त्ामुळे सिा कारभार णफरोजशाहािे पोसलेल्या गुलामांच्या हाती गेला आणि 

सुलताि िाममात्र राणहला. दारू आणि मौजमजा यात बुडाला. राज्यात अराजक 

माजिार याची प्रचीती िागररकांिा लौकरच आली. 4 मणहन्यातच, फेबू्रअरी १४, 

१३९०  या णदिशी गुलामांिी िायब िझीर, रुकु्नणद्दि जुिाद याच्या णचर्ाििीिे 

सुलतािािर हल्ला केला. त्ांिी आधी  सुलतािाच्या अणधकाऱ्यांिर हल्ला करूि 

त्ांिा ठार केलं आणि सुलतािािर चालूि गेले. सुलताि तुघलकखाि आणि त्ाचा 

िझीर मणलकजादा णफरोज पळूि जायला लागले तेव्हा त्ांिा पकडूि त्ांचं शीर 

उडिलं आणि ती दोन्ही शीरं राजिाड्याच्या प्रिेशद्वारािर टांगली.  

अबूबक्र. - सुलतािशाहीत एक सुलताि मेला की ति ररकामं ठेिायचं 

िाही. या ररिाजाप्रमािे घीयासुणद्दि दूसरा मरि पािल्याबरोबर गुलामांिी 

णफरोजशहाच्या दुसऱ्या मुलाचा मुलगा अबू बक्र याला सुलताि केलं. रुकिूणद्दि 

जुिाद िझीर झाला. पि या िजीराच्या मिात स्वत:च सुलताि बिायचं आहे असा 

संशय अबू बक्रच्या पाठीराख्यांिा आल्यािर त्ांिी िणजराला आणि पाठीराख्यांिा 

ठार केलं.  

दुसरीकडे िागरकोटला पळूि गेलेल्या शहजादा महंमदिे सामाि या 

प्रांतात 4 एणप्रल १३८९ रोजी, स्वत:ला सुलताि म्हिूि घोणषत करूि टाकलं. मग 

तो णदल्लीिर चालूि गेला. परत णफरोजशाहाच्या गुलामांच्या जमािािे त्ाला 

पळिूि लािलं. परत तो गंगेच्या काठी जलसर इरे् तळ करूि राणहला. त्ाला 

५०,००० णफरोजी गुलाम येऊि णमळाले. असं दोि िेळा घडल्यािर शहजादा 

महंमद शेिटचा उपाय म्हिूि कपटीपिािे िागला. ११ सप्टेंबर १३८९ या णदिशी 

त्ािे णफरोजशाहाच्या णदल्ली आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात राहिाऱ्या सिा 

गुलामांिा कापूि काढलं. आणि महंमदखाि णदल्लीिर चालूि गेला. णदल्ली त्ाच्या 

ताब्यात आली. अबूबक्र पळूि गेला आणि त्ािे मेिातच्या राजाकडे आसरा घेतला. 

णफरोजी गुलामांिा कळूि चुकलं की आता त्ांची सत्ता संपली आहे. सुलताि 



महंमदिे ३ णदिसांमधे्य त्ा सिाािा णदल्ली सोडूि जाण्याचा हुकूम सोडला. 

सुलतािािे मग अबुबक्रिर सैन्य पाठिलं. त्ाला पकडूि आिण्यात आलं आणि 

अमरोहाच्या तुरंुगात ठेिलं. णतरे्च अबूबक्र मरि पािला.  

महंमदखाि तुघलक. - दीड िषे कारभार करूि अबूबक्रची कारकीदा  

संपली आणि महंमदखािची सुरु झाली. इ. स. १३९० ते १३९४ या काळात 

महंमदखािचा कारभार ४ िषे चालला. णहंदू राजांच्याणिरुध्द त्ािे २ िषे काही 

मोणहमा काढल्या. गंगा यमुिेच्या णचमटीतील  म्हिजे दुआबातील णहंदू राजे बीर 

णसंग, िीरणसंग राठोड, अभयचंद यांच्याणिरुध्द लढाया झाल्या. मणलक मुकररबुल 

मुल्क यािे या सिा णहंदू राजांिा किोजच्या णकल्ल्यात बोलिी करण्यासाठी 

बोलािलं आणि धोका देऊि सिांिा कापूि काढलं. एक राय साबीर तेिढा िाचला. 

ही णहंदू राजांच्या णिरुद्धची मोहीम अशी कपटीपिािे संपली.  

२० जािेिारी १३९४ मधे्य सुलताि महंमदखाि आजारपिािे मरि पािला. 

आणि त्ाचा शहजादा हुमायूि सुलताि अल्लाउणद्दि णसकंदर शाह हे िाि धारि 

करूि तिािर आला.  

शहजादा हुमायूाँ – हा शहजादा सुलताि बिला ती तारीख होती २२ 

जािेिारी १३९४. ख्वाजा-इ-जहााँ िजीर म्हिूि िेमला गेला. जुिे सिा अणधकारी 

तसेच राणहले. पि तुघलक घराण्याचं िष्ट्चया अजूि संपलं िव्हतं. ७ माचा, १३९४ 

या णदिशी, एक मणहिा आणि १६ णदिसांमधे्य हाही सुलताि मरि पािला. या 

अस्तस्र्रतेचा पररिाम जो व्हायचा तोच झाला.  

यािेळी णदल्लीत प्रचंड अिागोदंी माजली. कममुित सुलतािामुळे सरदार, 

अमीर सुभेदार स्वतंत्रपिे िागू लागले. अशा कठीि पररस्तस्र्तीत सुलताि बिला 

तो सुलताि णफरोजशहाचा आिखी एक िातू सुलताि िसरुद्दीि महंमद.  

सुलताि िसरुद्दीि महंमद. - तो काळ या िव्या सुलतािासाठी फार कठीि 

होता. हाती पैसा िाही, फौज िाही, अिेक सरदार स्वतंत्र िागायला लागले होते. 



तरीही िसरुणद्दि महंमद आपल्या िजीराला मदतीला घेऊि राज्य करायला 

लागला. आपला िजीर सादतखाि याला बरोबर घेऊि तो णिरोधकांिा णजंकायला 

णिघाला. पि त्ातही कट कारस्र्ािांिा ऊत आला. िजीर सादतखािला 

मारण्याचा प्रयत्न झाला. सादतखाि मेिातमधे्य राहिाऱ्या णफरोजशाहाच्या आिखी 

एका िातिाला, िसरुद्दीि िसरतशाह याला घेऊि णदल्लीपयंत आला. आणि या 

िातिाला णफरोजाबादमधे्य सुलताि म्हिूि घोणषत केलं. आता सल्तितीला दोि 

सुलताि झाले. एक णदल्लीचा आणि हा दुसरा णफरोजाबादचा. यात या ििीि 

िसरुद्दीि िसरतशहाच्या हाताखाली पाणिपत, बागपत, दोआबमधला काही प्रदेश 

आणि झज्जर एिढं राज्य होतं, आणि सुलताि िसरुद्दीि महंमदच्या हातात फक्त 

दोि णकले्ल होते. या दोन्ही सुलतािांच्या समर्ाकांच्या णदल्ली-णफरोजाबादेत रोजच 

झटापटी सुरु झाल्या. यातूि राजकारिाला ििीिच िळि लािलं ते मलू्ल इक्बाल 

खाि या जबरदि महत्वाकांक्षी, घातकी आणि चलाख मािसािे.  

यािे िसरतशहाला, सुलताि िसरत महमुदच्या भेटीला आिलं, आणि ३ 

णदिसांिी अचािक त्ाच्यािर दगाबाजीिे हल्ला केला. त्ाबरोबर िसरतशहा 

पळूि गेला आणि त्ाच्या तातारखाि या िणजराच्या आश्रयाला जाऊि राणहला. 

िंतर णतरू्ि पाणिपतला गेला. एक सुलताि पळूि गेल्यािर मलू्लखाििे दुसरा 

सुलताि िसरत महमुद याला ताब्यात घेतलं, सिा कारभार आपल्या हाती घेतला. 

सुलताि िाममात्र राणहला. त्ाचा अणधकार संपला.  

 

तैमुरलंगचं दिल्लीवर आक्रमण – णडसेंबर १३९८.  

 

अशा णििाायकी काळात झंजािाती संकट आलं ते तैमुरलंग या मंगोल 

आक्रमक कू्रर सुलतािाचं. त्ािे तर हाहा:कारच माजला. णदल्लीतील गेल्या १० 

िषांतील या सुलतािी अंदाधंुदीची बातमी मंगोलपयंत पोचली होतीच. मंगोल 



जमातीचं आक्रमि या आधीच्या सुलतािांिीही सहि केलं होतं. बादशहा 

अल्तमशच्या काळात मंगोलिरूि चंगीझखाि येऊि गेला होता. पि ते िादळ 

अचािक त्ाच्या देशातील गडबडीमुळे परत गेलं होतं. बलबि सुलतािाचा 

शहजादा महंमद याला मंगोल आक्रमिातच मृतू् आला होता. या शहजादाबरोबर 

प्रणसध्द शायर अमीर खुस्रोही पकडला गेला होता. त्ांिी णलहूि ठेिलेल्या 

ििािाप्रमािे या मंगोल लोकांचं िागिं आणि णदसिं भयािक होतं. डोक्यात उिा, 

जोडे बििािेत अशी जाड कातडी, आणि कू्रर णदसिारे बारीक डोळे हे त्ांचं रूप 

होतं. अल्लाउणद्दि स्तखलजीच्या काळात मात्र स्तखलजी त्ांिा पुरूि उरला. त्ािे 

मंगोल सैणिक आणि सरदार पकडूि हत्तीच्या पायाखाली णचरडले होते. त्ाच 

िंशातील हा लंगडा णतमूर-तैमूर आता णदल्लीिर आला. तो आपल्या पूिाजांपेक्षा कू्रर 

होता. लहािपिी याच्या पायाला बािाची जखम झाली होती, आणि तेव्हापासूि तो 

लंगडा झाला होता. तरीही तो मैलोि मैल चालू शकत असे, आणि २४ तास 

घोड्यािर बसू शकत असे. त्ाच्या हाताची दोि बोटंसुद्धा कापली गेली होती. 

चंगीझखाि आणि तैमूर हे तोमिाह आणि कालूची या दोि भािांचे िंशज होते. 

तैमूरलंगला ‘’ साहेब णकराि ‘’ म्हिजे भाग्यणिधाता ही उपाधी होती. दोघेही 

इणतहासात त्ांच्या कू्ररतेसाठीच लक्षात राणहले.  

या तैमूरचा जन्म १३३६ सालचा. इ. स. १३७० मधे्य तैमूरच्या हाती सिा सत्ता 

आली. त्ािंतरची ३५ िषे त्ािे आपली सारी हयात स्वाऱ्या आणि मोणहमांमधे्य 

घालिली. इ. स. १३९८ मधे्य तो णदल्लीिर स्वारी करण्यासाठी णसंधू िदी पार करूि 

आला.   

सत्ताधीश बिल्यािर त्ािे आजूबाजूचा सिा प्रदेश, पणशाया आपल्या 

हाताखाली आिलं. आणि त्ािंतर राज्यणििारासाठी तैमूरिे आपल्या िातिाला 

पीर महंमदला, मुलतािच्या स्वारीिर पाठिलं. इरे् पीर महंमदला पराभि 

पत्करण्याची िेळ आली. तेव्हा पीर संकटात सापडला आहे हे कळल्याबरोबर तो 

स्वत: मुलताििर आला. णदल्लीिर स्वारी करूि दौलत लुटिे याच एकमेि 



उदे्दशािे तो भारतात णशरला. त्ासाठी त्ािे णियोजिबद्ध मागा आखला. कोित्ाही 

मोठ्या शहरामधे्य प्रिेश ि करता, लहाि लहाि खेड्यांमधूि त्ािे िाटचाल केली. 

त्ामुळे ती गािं आपोआप, काहीही णिरोध ि होता त्ाचा हाती पडली, आणि तो 

पुढे पुढे सरकला.    

तैमूरलंगिे काश्मीरमधे्य प्रिेश करूि सीमेिरच्या कटोरा णकल्ल्यािर 

हल्ला चढिला. णतर्ल्या सिाच्या सिा िागररकांची हत्ा करूि त्ांचे णमिार बििले. 

णतरू्ि तो भटिेर णकल्ला णजंकायला राजपुतांिर चालूि गेला. ते शरि आल्यािर 

त्ांिा क्षमा केली. आणि ते बेसािध झाल्यािर सिा राजपुतांिाही ठार केलं. २२ 

सप्टेंबर इ. स. १३९८ या णदिशी तुकी, ताताार, इरािी फौज घेऊि हा तैमूर, णसंध 

िदीिर आला. ३० सप्टेंबरला अटकजिळ होड्यांचा पूल करूि त्ािे िदी 

ओलांडली आणि पंजाबात घुसला. णजरे् णजरे् पोचला णतरे् णतरे् िस्त्ांमधे्य 

जाळपोळ करत लोकांिा ठार करत दहशत बसित सुटला.  

पुढे पुढे सरकत त्ािे िोव्हेंबरला पाणिपत गाठलं तरीही णदल्लीची 

सुलतािशाही जागी झाली िव्हती. १३९८ च्या णडसेंबरमधे्य  तैमूर णदल्लीत पोचला 

आणि त्ािे आपल्या फौजेला हुकूम सोडला की णदसेल त्ाला ठार करा. 

णदल्लीतील जितेचा र्रकाप झाला. णदल्लीतील सुलतािािे ज्योणतषाला बोलािूि 

तैमुरिर हल्ला करण्यासाठी शुभ मुहूता काढला. २ णदिसांिी सुलताि िसरुद्दीि 

महमूदशाह आणि मलू्लखाि १२,००० घोडदळ, ४०,००० पायदळ आणि शेकडो 

हत्ती घेऊि तैमुरलंगिर चालूि गेला. या हत्तीचं्या सोडेंत त्ािे तलिारी बांधल्या 

होत्ा. तैमूरही काही कमी िव्हता. हत्तीचंी ती धडक मोडायला त्ािे ताबडतोब 

हजारो णत्रशूळ जणमिीत गाडूि टाकले. मलू्लखािाचे हत्ती जिळ आल्यािर त्ांच्या 

पाय पडल्यािे, पायात टोकदार णत्रशूळ णशरल्यािे जखमी होऊि कोसळले. बैल 

आणि रेडे गोळा करूि त्ांच्या पाठीिर गिताच्या गंजी बांधल्या आणि त्ा पेटिूि 

हत्तीिंर ती जिािरे सोडली. त्ा आगीला घाबरूि उरलेले हत्ती पळूि गेले. 

सुलतािाच्या फौजेत पळापळ झाली. सुलताि िसरुणद्दि गुजराथकडे पळूि गेला.  



तैमूरला णदल्ली ररकामी सापडली. भेसूर झालेली णदल्ली लुटली गेली.  

णदल्ली जळायला लागली तो णदिस होता १८ णडसेंबर, १३९८ .  

दुसरे णदिशी तैमूरिे  स्वत:ला बादशहा घोणषत केलं. णदल्लीतील 

जितेकडूि जीिाच्या रक्षिासाठी भारीभक्कम रक्कम माणगतली. ज्यांिी णदली 

िाही, ते फासािर लटकले. णदल्लीतील इतके जीि मेले की त्ांच्या पे्रतांिी 

णदल्लीतील रिे बंद झाले. २० णडसेंबर, बुधिारी, या णदिशी तैमूरलंग इदगाहमधे्य 

गेला. त्ािे णदल्ली, णफरोजाबाद, तुघालाकाबाद, ज्या ज्या िस्त्ा होत्ा णतर्ल्या सिा 

श्रीमंतांिा बोलाििं पाठिलं. त्ांिी माफी माणगतल्यािर तो शांत झाला. युध्द 

संपल्यािर तैमुरच्या जिािखान्यातील स्तस्त्रया राजप्रासाद बघायला गेल्या तेव्हा 

णतर्ल्या िागररकांिी त्ांिा अडिलं. ते कळल्याबरोबर तैमूरलंगच्या फौजेिे परत 

मोठा िरसंहार केला. त्ाचिेळी १००० तातारलोक गािात णशरले. स्र्ाणिक लोक 

आणि तैमूरच्या फौजेत लढाई सुरु झाली. हजारो लोक आपला प्राि गमािूि बसले. 

३ णदिस ही कत्तल चालू होती. अिेक लोक जीिाच्या भीतीिे पळूि गेले. उरलेले 

गुलाम म्हिूि तैमुरच्या सेिेत पकडले गेले. तैमुरिे एक लाख लोकांचे प्राि घेतले.  

तैमुर मग उजाड णदल्लीतूि णफरला. त्ाबद्दलची एक आख्याणयका सांगतात 

की णदल्लीत णफरतािा तैमुरला एक आंधळी म्हातारी णदसली. त्ािे णतला णतचं िाि 

णिचारलं. तेव्हा णतिे माझं िाि दौलत आहे असं सांणगतलं. तैमूरिे कुस्तत्सत आिाजात 

णतला म्हटलं की दौलत आंधळी असते का? म्हातारी उत्तरली, होय ! आंधळी असते 

म्हिूि तर ती लुळ्या लंगड्याकडे जाते.. तैमुरिे णदल्ली सोडतािा अिेक कारागीर 

आपल्याबरोबर िेले आणि आपल्या देशात संुदर िािू बांधल्या.  

परत जाण्याआधी तैमुरलंगिे स्तखज्रखाि, बहादूर िाहीर, मुबारक खाि, 

आणि झीरक खाि या तुघलक आमदािीतील सुभेदारांिा बोलािूि घेतलं. 

मुलतािच्या  स्तखज्रखाि सय्यद िािाच्या सुभेदाराला णदल्लीचा सुभेदार म्हिूि 



आपल्याितीिे कारभार करायला िेमलं आणि बाकी णतघांिा कैद करूि तुरंुगात 

टाकलं. प्रचंड मोठी लूट घेऊि तैमुरलंग मंगोलला परत गेला.  

तैमुरलंग णिघूि गेल्यािर णदल्लीतील पे्लग आणि दुष्काळाला कंटाळूि, 

स्तखज्रखाि मुलताि आणि णदपालपुरला कारभाराचं कें द्र करूि णदल्ली सोडूि 

णिघूि गेला. णदल्ली सोडिं ही फार मोठी चूक त्ािे केली, कारि स्तखज्रखांच्या 

जाण्यािे ररकाम्या झालेल्या णदल्लीत इतर जे जुिे महत्वाकांशी राजकारिी होते, 

त्ांच्यात राज्य स्र्ापिेसाठी संघषा सुरु झाला. त्ात होते सुलताि महंमद, जो 

अिेकिेळा णदल्लीिर पणहला िचक बसिण्यात पराभूत झाला होता, िजीर ख्वाजा 

जहााँ णद्वतीय, मलू्ल इक्बालखाि, असे एकापेक्षा एक णबलंदर राजकारिी. 

मलु्लखाििे आजूबाजूचा जमेल तेिढा प्रदेश णजंकूि घेतला, पि बराचसा प्रदेश 

इतर स्वतंत्र सुभेदारांच्या ताब्यात राणहला. हाती काहीही अणधकार िसलेला आणि 

मलू्ल इक्बालखािच्या ताब्यात राणहलेल्या सुलताि महंमदिे णशकारीला जाण्याच्या 

बहाण्यािे एक णदिस अचािक किौजिर हल्ला करूि तो परगिा आपल्या 

ताब्यात घेतला आणि तो स्वतंत्र झाला. मलू्ल इक्बालखाि त्ािंतर मुलातािचा 

सुभेदार स्तखज्रखाििर चालूि गेला. पि त्ात तो पराभूत झाला आणि मारला गेला.  

असं करूि मलु्लखािच्या कारभाराचा अंत झाला. णदल्ली परत 

सुलतािरणहत झाली, तेव्हा राजधािीतील लोकांिी किोजला राहिाऱ्या सुलताि 

महंमदला णदल्लीला बोलािूि घेतलं. सुलताि महंमद परत णदल्लीचा सुलताि 

झाला, ते साल होतं, ऑक्टोबर १४०५. पणिमेला मुलताि, दीपलपूरचा स्तखज्रखाि 

आणि पूिेचा इक्बाल शाकी हे त्ाचे दोि णिरोधक शतू्र होते.  त्ा णदिसापासूि 

१४१२ पयंत या महंमद सुलतािािे कारभार केला. ऑक्टोबर १४१४ मधे्य सुलताि 

महंमद मरि पािला. स्तखज्रखाि सय्यद णदल्लीिर चालूि गेला. णदल्ली णजंकली. 

णदल्लीत परत एकदा घराण्याचं सत्तांतर झालं. सय्यदांच्या हाती णदल्लीचं राज्य 

आलं.  



ज्याच्या हाती णदल्ली तो सुलताि हे मोठं आणि महत्वाचं रहस्य स्तखज्रखािला 

उमगलं िाही, त्ामुळे तैमूरलंग राज्य हाती सोपिूि गेला तरी तो कारभारासाठी  

मुलतािला सते्तचं कें द्र करण्यासाठी णिघूि गेला आणि णदल्ली त्ाच्या हातूि 

णिसटली. पि सुलताि महंमुदच्या मरिािंतर तो णदल्लीत परतला.   

आता णदल्लीत सय्यदशाही सुरु झाली.    

  



स्मिज्रिान सय्यि.  

मृतू्य २० मे १४२१.  

 

तुघलक घराण्याचा अंत होईपयंत आजिर णदल्लीच्या सुलतािाला ज्यािे 

णसंहासिािरूि खाली ओढलं तो सत्ताधीश होत होता. पि आता परत मूळ 

इणतहासाकडे राजकारि िळलं होतं. महंमद घोरीिे ज्याप्रमािे णदल्ली णजंकली 

आणि कुतुबुद्दीि ऐबकला णदल्लीचा कारभार सांभाळायला ठेिलं होतं, तसं आता 

आता सय्यद घराण्यातील पुरुषाबरोबर घडलं. त्ाचं िाि होतं, खीज्रखाि सय्यद.  

तैमूरलंग िािाचं एक झंझािाती िादळ णदल्लीच्या दौलतीचा, सल्तितीचा 

आणि भूमीचा णिधं्वस करूि गेलं. णदल्लीतील प्रचंड लूट िेतांिा तैमूरलंगिे 

स्तखज्रखाि सय्यद याला णदल्लीचा कारभार करायला िेमलं.  

णफरोजशहा तुघलकाच्या एका आणमरचा, मणलक सुलेमािचा स्तखज्रखाि हा 

मुलगा. ह्याच्या मणलक िाणसरूल मुल्क मदाि या आजोबाकडे मुलताि परगण्याचा 

कारभार णफरोजशाहिे सोपिला होता. णफरोजशहा तुघलकाच्यािंतर सुलताि 

महंमद यािे स्तखज्रखािला मुलतािचे अणधकार णदले. त्ाचिेळी तैमूरिे णदल्लीिर 

स्वारी केली. पि त्ाला इरे् राज्य करायचं िव्हतं. म्हिूि त्ािे मुलतािचा सुभेदार 

स्तखज्रखाि याच्याकडे कारभाराची जबाबदारी सोपिली आणि प्रचंड लूट घेऊि 

तैमूरलंग णिघूि गेला. पि स्तखज्रखाि णदल्लीत राणहला िाही. त्ािे मुलताि हीच 

आपली कारभारासाठी राजधािी केली. मात्र महंमद सुलताि मरि पािल्यािर 

स्तखज्रखाििे ६ जूि १४१४ ला णदल्लीत प्रिेश केला.   

त्ािंतर तैमूरलंगच्या आदेशाप्रमािे स्तखज्रखाि णदल्लीचा कारभार करायला 

लागला, तेव्हा ते साम्राज्य राणहलं िव्हतं. एक लहाि, २०० िैलािंच्या पररघातील राज्य 

एिढीच त्ाची ओळख होती. णदल्लीच्या अितीभोिती स्वतंत्र जमीिदार, सुभेदार, 



असेच छोटे छोटे परगिे तयार झाले होते. णदल्लीतील जुन्या दरबारी प्रणतणितांिरही 

स्तखज्रखािचा ताबा िव्हता. सत्ता हाती आल्यािर स्तखज्रखािािे आपल्या मुबारक या 

मुलाला पणिम प्रांताचे अणधकार णदले. मग एकेक प्रांत आपल्या ताब्यात आिायला 

सुरुिात केली. त्ाच्या काळात ग्वाले्हर, बदायु, इटािा, पणतयाला, िागौर, चंदािर, 

किील, मेिात, हे परगिे अशांत होते. त्ांिा काबूत आििं महत्वाचं होतं.  

२० मे १४२१ मधे्य स्तखजरखाि मरि पािला. परगण्यांची व्यिस्र्ा 

लािण्यातच त्ाची ७ िषे संपली. तैमुरलंग असेपयंत त्ािे स्वत:ला सुलताि 

म्हििूि घेतलं िाही. तो स्वत:ला “ रायते आला ‘’ म्हििूि घेत असे. एक न्यायी, 

कमाठ राज्यकताा म्हिूि त्ािे लोकांची सहािभूती णमळिली होती.  

 

मुबारक िान सय्यि.   

 

मरिापूिी तीि णदिस आधीच स्तखज्रखािािे मुबारकला आपला िारस 

घोणषत केलं होतं, त्ाप्रमािे त्ाच्या मृतु्िंतर त्ाचा मुलगा मुबारक गादीिर आला. 

२२ मे १४२१ या णदिशी मुबारकशाह सुलताि बिला. दरबारी लोकांिी त्ाला 

आपली संमती णदली. त्ािे मात्र स्वत:चा सुलताि असं उले्लख आपल्या िाण्यांिर 

केला. १७ िषे यािे कारभार केला. १९ फेबू्रअरी, १४३७ या णदिशी त्ाचा खूि झाला 

आणि तो मरि पािला. दरबारातील सिारूल मुल्क हा त्ाचा शतू्र होता. त्ािेच 

कारस्र्ाि आखलं. १९ तारखेला सुलताि मुबारक आपल्या प्रार्ािेला बसला 

असतांिा मुल्कचा मािूस णमराि सद्र यािे सुलतािाचे अंगरक्षक गुप्तपिे हटिले 

होते. मग तो सुलातािाजिळ गेला. णसद्धीपाल िािाच्या मािसािे सुलतािािर 

तलिार चालिली आणि त्ाला ठार केलं.  

या १७ िषांमधे्य त्ािे सतत मेिात, उत्तर सीमेिरच्या लढाया केल्या.  



 

महंमििान सय्यि. इ. स. १४३४ -१४४३.  

 

मुबारकच्या मृतु्िंतर स्तखज्रखािचा दुसरा मुलाचा मुलगा महंमदखाि 

सुलताि बिला. त्ािे महंमदशाह ही उपाधी घेतली. सते्तिर येताच ती णिलासात 

रमला. तो इ. स. १४३४ पासूि १४४३ पयंत सुलातािपदािर राणहला. सते्तिर 

असतांिा िजीर बहलोलखाि लोदी याच्यािर तो अणधकाणधक णिसंबायला लागला.  

सुलतािाच्या कारभारातील णढलाईमुळे णठकणठकािचे शतू्र डोकं िर 

काढायला लागले. सुलतािाला कुिी णिचारेिासं झालं. बहलोलची महत्वाकांक्षा 

िाढायला लागली. त्ािे दोि िेळा णदल्लीिर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला पि 

दोन्ही िेळा तो असफल राणहला. इ. स. १४४५ मधे्य महंमदखाि सय्यद मरि 

पािला. त्ामुळे सय्यदशाहीचा अंतही जिळ आला होता.  

 

अल्लाउणद्दि सय्यद . इ. स. १४४५ – १४५१.  

महंमदशाह मेल्यािर त्ाचा मुलगा गादीिर आला. त्ाचं िाि होतं 

अल्लाउणद्दि अलामशाह. तोही दुबालच होता. त्ाच्या हातूि सत्ता ओढूि घेतली ती 

बहलोलखाि लोदीिे. बहलोलखाि लोदीच्या हाती कारभार सोपिूि अल्लाउणद्दि 

बदायूला जाऊि राणहला. त्ाचा णतरे्च शेिट झाला.  

इ. स. १४१४ ते १४५१ एिढ्या अिघ्या ३७ िषांचा कारभार करूि 

सय्यदशाही संपली.   



लोिी राजसत्ता 

बहलोलिान लोिी 

जन्म १४०६. मृतू्य १२ जुलै १४८९.  

 

लोदी घराण्याचं िाि णदल्ली सल्तितीच्या इणतहासािर णलणहिारा 

बहलोलखाि लोदी हा अफगािी पठाि िंशाचा णदल्लीिर सत्ता गाजििारा 

पणहला शासिकताा. तोपयंत णदल्लीिर तुकी लोकांचा अंमल चालला. अफगािी 

लोक सुलताि बलबिच्या काळात लष्करात भरती होण्यासाठी भारतात आले. 

काही लोक व्यापाराच्या णिणमत्तािे आले. मग इरे्च रमले. या भूमीत िोकरी होती, 

पैसा होता, आणि  णपकपाण्याची समृद्धीही होती. त्ामुळे अफगािी ििी 

िाढायला लागली. व्यापारी तांडा तर िेहमीच भारतात येत असे.  

असाच एक तांडा पिात पार करत भारतात आला. त्ात एक व्यापारी होता, 

त्ाचं िाि होतं बहराम लोदी. हा बहराम णिकाऊ माल संपल्यािर भारतातूि परत 

मायदेशी गेलाच िाही कारि णतरे् त्ाच्या भािाशी त्ाचं पटत िव्हतं. बहराम 

मुलतािमधे्य मदााि दौलत या सुभेदाराच्या चाकरीत णशरला. णतरे्च रमला. 

संसारात रमला. त्ाला ५ मुलगे झाले. ते होते, मणलक सुलतािशाह, मणलक काला, 

मणलक णफरुझ, मणलक मुहंमद आणि मणलक ख्वाजा. मणलक ही उपाधी सिाच 

अफगाण्यांिा लागत असे.  

बहराम लोदी मुलतािमधे्य मरि पािल्यािर त्ाचा र्ोरला मुलगा, 

सुलतािशाह,  मुलतािचा सुभेदार स्तखज्रखाि याच्या सेिेत कामाला लागला. 

स्तखज्रखािबरोबर मल्लू इक्बाल याच्याशी लढत असतांिा त्ािे दाखिलेल्या 

शौयाािर खूष होऊि सुभेदारािे त्ाला ‘’ इस्लमखाि ‘’ हा णकताब णदला. 

सुलतािशाहचा दुसरा भाऊ मणलक काला हाही लष्करातच होता.  



या मणलक कालाच्या पोटी बहलोलचा जन्म झाला.  

 

जसं बहलोलखाि लोदीचं 

सुलताि होिं हा णियतीचा खेळ, तशी 

त्ाच्या जन्माच्या िेळची गोष्ट्ही 

चमत्कारच  ! त्ाच्या जन्माच्या िेळी 

आईला ८ िा मणहिा होता तेव्हा घराचं 

छप्पर कोसळलं आणि आईचा मृतू् 

झाला.. गािातले लोक अपघातस्र्ळी 

जमले, त्ांिी त्ा बाईचं पोट कापूि 

ज्या अभाकाला बाहेर काढलं, तोच हा 

बहलोल.. त्ापाठोपाठ त्ाचा बाप 

मणलक काला हाही लढाईत मारला 

गेला, तेव्हा त्ाचा काका, इस्लम खाि, बहलोलला आपल्या घरी घेऊि गेला. 

बहलोल अगदी लहाि होता, तेव्हा हा काका त्ाला घेऊि एका फणकराकडे गेला. 

त्ा काळात काही फणकर लोकांिा िाचाणसद्धी होती. ते म्हितील ते खरं होत असे. 

काका बहलोलला घेऊि फणकराकडे गेला तेव्हा तो फणकर जोरजोरात ओरडत 

होता, “ दोि हजार सोन्याचे णसके्क जो कुिी माझ्या झोळीत घालेल, त्ाला 

णदल्लीचं ति णमळेल. ‘’ इस्लमखािािे ते ऐकलं आणि सोन्याच्या िाण्यांिी 

फणकराची झोळी भरूि टाकली. फणकरािे बहलोलच्या मिकािर हात ठेित 

म्हटलं, जा, बेटा ! तुझे णदल्लीका  राज णदया.. ’’ 

छोटा बहलोल तरुि झाला तेव्हा इस्लमखािािे आपल्या बेटीची शादी 

त्ाच्या बरोबर लािूि णदली. बहलोलखाि अर्ााजािासाठी घोड्यांचा व्यापार 

करायला लागला. त्ा काळी अशिांचा व्यापार हा फार तेजीत असलेला व्यिसाय 

होता.. भारतीय भूमीिरील राजांिा अरबी घोड्यांचं महत्व कळलेलं होतं. सतत 



होिाऱ्या लढायांमधे्य घोडे जखमी होत, लंगडे होत, मरूि जात. त्ामुळे ताज्या 

दमाच्या अरबी घोड्यांिा सतत मागिी असे.  

त्ाच काळात काका इस्लमखाि दरबारात सामर्थ्ािाि बित चालला 

होता. त्ाच्या हाताखाली १२ हजार फौज जमली होती, आणि इस्लमखाि एक 

प्रणतणित राजकारिी बिला होता.. स्वत:ला मुलगा असूिही, आपला िारस म्हिूि 

त्ािे बहलोलखाि यालाच णिस्तशचत केलं होतं. पि इस्लमखािच्या मरिािंतर 

त्ाची फौज तीि भागात िाटली गेली.  एक भाग बहलोलच्या बाजूिे उभा राणहला, 

एक इस्लमखािच्या मुलाच्या बाजूिे गेला आणि एक गट बहलोलच्या काकाच्या 

बाजूिे उभा राणहला. यातच एकािे णदल्लीत जाऊि सय्यद सुलतािाचे काि भरले 

आणि सरणहंदिर अफगािी फौज तुमच्या णिरोधात बंड करिार आहे असं 

सांणगतलं. त्ामुळे सुलतािािे बंड मोडायला कुमक पाठिली. मणलक तोहफा 

आणि जसरर् खोकर यांिा बंदोबिासाठी पाठिलं. त्ांिी बोलिी करायला 

आलेल्या बहलोलखािच्या काकाला त्ांिी कैद केलं. तेव्हा हुशारीिे बहलोलिे 

व्यापारात णमळिलेला पैसा सिा मणलक लोकांमधे्य िाटूि त्ांिा  स्वत:ची फौज 

उभी करायला सांणगतलं.. सरणहंदिर त्ांिी तळ ठोकला. तेव्हा सय्यद सुलतािािे 

हुसेिखाि िािाचा आपला आिखी एक सरदार सरणहंदिर या अफगािांची 

ताकद मोडायला पाठिलं, पि बहलोल आणि त्ाच्या सार्ीदारांिी या सेिापतीचा 

पराभि केला.  

आणि मग बहलोलखाििे मुत्सद्दीपिािे सुलतािाला पत्र णलणहलं की त्ाला 

सुलतािाला भेटायचं इच्छा आहे, पि हुसेिखाि असल्यामुळे तो येऊ इस्तच्छत 

िाही. बहलोलची खेळी चांगलीच  यशस्वी झाली. भोळ्या सुलतािािे लगेच 

हुसेिखािला ठार केलं.  मग बहलोलखाि लोदी णदल्लीत आला. तोपयंत 

अफगािी जितेत बहलोलखाि एक मुत्सद्दी म्हिूि प्रणसध्द झाला होता. 

सुलतािाची त्ाच्यािर मजी बसली. बहलोलखािला सरणहंद परगिा जागीर 

म्हिूि णमळाला. त्ातच सुलताि महंमद शहािे त्ाच्याकडूि काही उत्तम घोडे 



खरेदी केले, पि त्ाची णकंमत देण्याएिढा पैसा सुलतािाकडे िव्हता, म्हिूि त्ािे 

बहलोलखािला सांणगतलं की तू तुझ्या तलिारीच्या जोरािर या णकंमतीएिढे  

परगिे णजंकूि घे. मग काय ! बहालोलाच्या ते चांगलंच पर्थ्ािर पडलं. सरणहंदच्या 

आजूबाजूचा केिढा तरी प्रांत त्ाच्या हाती आला.  

मग बहलोलखाि णदल्लीत येऊि स्तस्र्रािला. आपल बिाि बसिलं. 

त्ािंतर मात्र त्ािे राजकारिात आपलं स्र्ाि आपल्या राजकारिािे आणि 

हुशारीिे भक्कम केलं. फौज िाढिली. आणि णदल्लीिर जेव्हा माळव्याच्या 

महंमद स्तखलजीिे स्वारी केली, तेव्हा प्रचंड फौज घेऊि सय्यद सुलताि 

महंमदशहाच्या मदतीला गेला. त्ा लढाईत सुलतािाला बहलोलमुळे णिजय 

णमळाला, अशी सुलतािाची खात्री झाली. त्ािे बहलोलिरचा सत्कार करूि खाि 

-ए-खािाि हा णकताब णदला. णदपालपूर, लाहोर, सुिाम असे अिेक परगिे त्ाच्या 

हाताखाली आले. बहलोल लोदी आता शस्तक्तशाली झाला. त्ाची महत्वाकांक्षा 

िाढली. सुलतािपदाची स्वपं्न त्ाला पडायला लागली. त्ािे णदल्लीिर स्वारी 

करूि सत्ता ताब्यात घेण्याचा दोिदा प्रयत्न केला, पि असफल झाला.  तेिढ्यात 

सुलताि महंमदशाह मरि पािला. त्ाचा मुलगा अल्लाउणद्दि तिािर आला. 

णदल्लीत गोधंळाची पररस्तस्र्ती णिमााि झाली. अिेक लहाि लहाि गट ताकदिाि 

झाले होते. बहलोलखाि लोदीला या लहाि मोठ्या प्रमुखांिा णजंकायचं होतं. 

त्ाचिेळी दरबारातही गोधंळ होता. दरबारातील हमीदखाि ह्या बहलोलखािच्या 

मािसाला सुलताि अल्लाउणद्दििे ठार करायचं ठरिलं तेव्हा हणमदखाििे बंड 

केलं आणि सत्ता हाती घेण्याचा णिशचय केला.  बहलोलखाि लोदीला ही बातमी 

समजली तेव्हा तो पूिा तयारीिे  सरणहंदिरूि णदल्लीत आला.  

णदल्लीचं ति णमळिण्यासाठी याच संधीची  तो िाट  पाहत होता. पि 

दोि िेळा हार खािी लागली असल्यािे यािेळी त्ािे हमीदला णजंकायची ििीि 

रििीती आखली.  त्ािे हमीदखािशी दोिीचा हात िाढिला. त्ाचा णिशिास 

संपादि केला. हळूहळू बहलोलखािाच्या अंगरक्षकांिाही हमीदखाि आपल्या 



राजिाड्यात येण्याची परिािगी देऊ लागला. बहलोलखािचे लोक आपली 

अल्लाउणद्दि सुलतािाशी स्वामीणििा दाखिण्यासाठी हमीदखािच्या 

अंगरक्षकांशी भांडायला देखील लागले. त्ामुळे सुलतािाचे अंगरक्षकही मागे पडू 

लागले. सुलतािाचा णिशिास िाढायला लागला.  

असेच काही णदिस लोटले. एक णदिस हमीदखाििे बहलोलखाि लोदीला  

आपल्या प्रसादात भोजिचं आमंत्रि णदलं. तेव्हा बहलोलखािच्याबरोबर त्ाचेही 

णशपाई महालात आले. हमीदखािच्या लोकांिा बाजूला सारूि स्वत: पुढे उभे 

राणहले. बहलोलाचे णशपाई आत आलेलं पाणहल्यािर हमीदखािाचे सुरक्षा 

अणधकारी दूर झाले. बहलोलखािच्या  णशपायांिी हमीदच्या जिळच्या 

अंगरक्षकांिा दोन्ही बाजंूिी आपल्यामधे्य अडकिलं. स्वत: बहलोल खािाचे 

अंगरक्षक त्ाचा आणि हमीदखािाच्यामागे पुढे होते. महालाच्या दारापासूि 

हमीदखाि जेव्हा आत यायला णिघाला तेव्हा बहलोलखािचा पुतण्या कुतुबखाि 

लोदीिे आपल्या कपड्यांमधे्य लपिलेले साखळदंड बाहेर काढले आणि 

हमीदखािला तो म्हिाला, 

‘’ आता तू आमच्या ताब्यात आहेस. तुझे जुिे उपकार िरूि आम्ही तुला 

ठार मारत िाही आहोत. ‘’ बहलोलचा घाि यशस्वी झाला होता ‘’ 

सारी सल्तित बहलोलखािच्या हातात आली होती. णदल्लीच्या तिािर 

त्ाच्या लोदी या िािचं णशक्का मोताब झालं होतं.  

१९ एणप्रल १४५१ या ज्योणतषांिी काढूि णदलेल्या मुहूताािर बहलोलखाि 

लोदी तििशीि झाला. त्ाला ९ मुलगे झाले. सुलताि बिल्यािर त्ािे बदायुला 

जाऊि राणहलेल्या सय्यद सुलताि अलाउद्दीिला पत्र णलणहलं, ‘’ तुमच्या िणडलांिी 

मला िाढिलं. मी तुमचा प्रणतणिधी म्हिूिच राज्य करिार आहे. खुत्बासुद्धा 

तुमच्याच िािािे िाचला जािार आहे. ‘’ 



तेव्हा सुलताि अल्लाउणद्दििे त्ाला उत्तर पाठिलं की ‘’ मीही तुला माझा 

मोठा भाऊच समजतो. तू राज्यकारभार करायला हरकत िाही. ‘’ 

बहलोलखाि मग राज्याच्या कारभाराकडे िळला. मुळात अफगािी 

लोकांिा राज्य करण्याची संसृ्कती िव्हती. संस्कार िव्हते. हाताला अत्तर लािलं 

तर हात चाटिारी जमात होती ती. महालात फुलांिी सजिलेल्या फुलदािीतील 

फुलंपािं तोडूि खात. बुस्तद्धमािही िव्हते. िुसतेच दांडगाई जाििारे होते. 

अफगाणििािात सिा लहाि मोठ्या टोळ्यांिी राहत. एकसंघ  राज्यव्यिस्र्ा त्ांिा 

माहीतच िव्हती. मुसलमाि, त्ांिा त्ांच्या आचारसंणहता,परंपरा, माहीत 

िसण्याबद्दल हसतच असत.  

सते्तत आल्यािर बहलोलखािचे दोि णिकडीचे प्रशि म्हिजे अजूि 

सुलताि अल्लाउणद्दिच्या सय्यद घराण्याला माििारे लोक दरबारात होते. तसंच 

अटकेत पडलेल्या हमीदखािचे लोकही त्रास देण्याच्या मिस्तस्र्तीत होते. णतसरा 

शतू्र होता. सय्यद घराण्याचा जािई जौिपूराचा  सुभेदार शाकी.  णदल्लीतील 

खणजिा, पागा आणि णकल्ला हातात आल्यािर आपल्या णिशिासू लोकांच्या 

महत्वाच्या जागी िेमिुका करूि त्ािे णदल्लीत सुव्यिस्र्ा आणि शांतता आिली 

आणि मग आपलं लक्ष मुलतािकडे िळिलं. आपल्या मुलांच्या हाती णदल्लीची 

व्यिस्र्ा सोपिूि आणि आपली काकू –इस्लमखािची पत्नी बीबी मुट्टूला 

सल्लागार िेमूि तो मुलतािला गेला.  

ही संधी साधूि सुलताि अल्लाउणद्दि याचा जौिपूरचा जािई शाकी 

णदल्लीिर चालूि आला. णदल्लीतील फौज बहलोलखाि बरोबर मुलताििर गेली 

होती. राजधािीत जुजबीच फौज होती. तेव्हा बीबी मुट्टूिे बायकांिा पुरुषांचे 

पोशाख देऊि णकल्ल्याच्या तटबंदी िर उभ्या केल्या आणि मुलतािला फौज 

गेली तरी णदल्लीत मोठी फौज आहे असं शतू्रला भासिलं. त्ातच णकल्ल्यातील 

णिपुि तीरंदाजािी णकल्ल्यािरूि शतू्रचे पाण्याचे साठे िाहिारे बैल मारले, तेव्हा 

शतू्रला णकल्ल्यातील फौजेच्या ताकदीचा अंदाज आला आणि त्ािे बोलिी 



करण्याचा प्रिाि णकल्ल्यात पाठिला.  शकीची फौज लढाई टाळािी या 

णिचाराला आली. फौजांिी परतीचा रिा धरला तेव्हा त्ा णिघूि जािाऱ्या फौजेचा 

पाठलाग करूि प्रचंड लूट लोदीच्या खणजन्यात जमा झाली. बहलोलखािच्या 

िािाचा दबदबा णदल्लीत पसरला. राज्यातील त्ाचे णिरोधक गप्पा झाले. या 

जौिपूरच्या शकीशी त्ाचा सतत तंटा चालत राणहला तेव्हा आपल्या देशातील 

तरुि शूर पठाि त्ािे णदल्लीत बोलािूि घेतले आणि आपली फौज आिखी 

भक्कम केली. शेिटी जौिपूर त्ाच्या हाती आलं.  

सुलतािाची पुढची मोहीम काशमीरिर झाली.  

बहलोलखाििे मग माळव्यािर स्वारी केली. त्ािंतर पसरलेल्या 

आपल्या मोठ्या साम्राज्याला बहालोलखाििे आपल्या ९ मुलांमधे्य िाटला आणि 

कारभार सोपा केला. त्ािंतर इ. स. १४८५ मधे्य त्ािे णहसार, ग्वाल्हेर, आणि 

इटािािर स्वारी केली. त्ािेळी ग्वाल्हेरचा राजा मािणसंग तोमरिे सुलतािाला ८० 

लाख रुपये णदले. लढाई ि होता सुलताि बहलोल इटािािर गेला. णतर्ला 

कारभारी बदलला. बहलोलखाि सुलताि णतरू्ि परत णफरला आणि णदल्लीच्या 

िाटेिर असतांिा १२ जुलै, १४८९ रोजी णमलौली इरे् हृदयणिकाराच्या झटक्यािे 

मरि पािला.   

सुलताि बहलोलखािच्या काळात प्रजा सुखी झाली. राज्यात शांतता 

िांदायला लागली.  राज्य णििारासाठी आणि राखण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद-

क्रौया-फसििूक यातील कोिताही गैरमागा त्ािे िज्या केला िाही. पि त्ाची 

स्वत:ची राहिी अगदी साधी होती. िमाज िाचि तो अगदी मिापासूि करत असे. 

स्वारीत णमळालेली लूट तो आपल्याकडे योग्य तेिढी ठेऊि फौजेतील णशपायांिा  

िाटूि टाकत असे. त्ामुळे फौज खूष होती. पहाटे उठूि दुपारपयंत दरबारातील 

कामकाज चाले. लहाि मोठा, सिा न्यायणििाडा तो स्वत: करत असे. तो स्वत: 

णसंहासिािर ि बसता गाणलचािर बसत असे. त्ाच्या दरबारातील सिा अमीर 

उमराि त्ाच्याबरोबर उत्तम गालीचािरच बसत. कुिीही उभे राहत िसे. तो 



आपल्या प्रासादात जेित िसे. त्ाच्या जेििाची व्यिस्र्ा त्ािे सिा अणमरांिा 

िाटूि णदली होती. ते त्ाचं जेिि आित आणि त्ाला देत. त्ािेळी त्ाला भेटायला 

कुिी आलं तर त्ालाही तो आपल्याबरोबर जेिायला घेत असे. त्ािे त्ाचे 

स्वत:भोिती अंगरक्षक िेमले िव्हते. णहंदू राजांबरोबर त्ाचे सलोख्याचे संबंध होते.  

१९ एणप्रल १४५१ ते १२ जुलै १४८९, ३८ िषे , एिढा काळ सत्ता गाजिूि  

बहलोलखाि लोदी मरि पािला.  

त्ाच्या मृतु्िंतर त्ाचा मुलगा णसकंदर लोदी णसंहासिािर बसला.  

  



दसकंिर लोिी.  

मृतू्य २१ नोव्हेंबर १५१७.  

 

१७ जुलै १४८९ या णदिशी लोदी िंशाचा दुसरा सुलताि म्हिूि णदल्लीिर 

सते्तत आला तो णिझाम खाि म्हिजेच णसकंदरशाह लोदी. बहलोल लोदीचा मृतू् 

झाल्याबरोबर णमलौलीच्या छाििीमधे्य बहलोलच्याखािच्या ३ शहजादांपैकी 

कुिाला तिािर बसिायचं यािर दरबारी उमरािांमधे्य चचाा सुरु झाली, आणि 

त्ात ३ तट पडले. एक गट णसकंदरशहाच्या ( णिझामखाि ) बाजूिे, दुसरा बाबेक 

शहाच्या बाजूिे तर णतसरा गट आझम हुमायूिचा पुरस्कताा होता. णसकंदरची आई 

णहंदू सोिाराची मुलगी होती म्हिूि सोिारांचं राज्य चालिण्याशी काही देिंघेिं 

िाही असं दरबारी मंडळीिी ठरिलं आणि णसकंदराचा हक्क अमान्य केला. तेव्हा 

परत त्ांच्यात भांडि लागलं. दरबारातील खािखािाि यािे णसकंदरशहाची बाजू 

घेतली. मग िझीर आणि णिझामखािच्या आईिे णसकंदरला छाििीत बोलािलं. 

तेव्हा णसकंदर णदल्लीहूि णिघाला. त्ाआधी तो 

णदल्लीतील संत शेख सामौणद्दि याला भेटायला गेला. 

त्ाचे आशीिााद घेऊि त्ािे आपल्या िणडलांच्या 

अंत्याते्रत भाग घेतला.  

 

१६ जुलै, १४८९, शुक्रिार या णदिशी त्ािे 

सत्ताग्रहि केलं. हा समारंभ काली िदीच्या तीरािर 

पार पडला. मग तो णदल्लीत पोचला.  

णदल्लीत पोचल्यािर त्ाचं पाणहलं महत्वाच काम होतं, ते आपल्या 

णिरोधकांिर आणि भािांिर णिजय णमळििं. त्त्यासाठी तो लगेच राप्रीिर चालूि 



गेला णतरे् त्ाचे दोि भाऊ होते. भािांचा प्रभाि झाला, पि णसकांदारािे आपल्या 

एका भािाला इटािाचा सुभेदार बििलं. आझम  हुमायूि लोदी, यािे मात्र कडिा 

णिरोध केला. पि णसकंदर आपल्या णिरोधकांिा णजंकण्यात यशस्वी झाला. एकेक 

परगिा णजंकत चालला. जौिपूरची मोहीम यशस्वी झाल्यािर तो संबळ इरे् पोचला. 

णतरे् असतांिा त्ाच्या खुिाचा कट उघड झाला. राज्यातील िेगिेगळ्या २२ 

उमरािािी एकत्र येऊि त्ाला उलर्िायचं ठरिलं. फतेखाि या मुलाला तिािर 

बसिायचं णिणितही झाल. पि हा कट उघड झाला. सुलतािािे कारस्र्ािी लोकांिा 

सजा णदली. काहीिंा ठार केलं आणि काहीिंा देशाबाहेर घालिूि णदलं. पुढच्या 

त्ाच्या मोणहमा धौलपूर आणि ग्वाले्हरिर झाल्या.      

 णसकंदरशाह उत्तम किी होता. एक मोठं खंडकाव्य त्ािे गुलरूखी या 

िािािे फारसी भाषेत णलणहलं होतं. त्ाला फारसी भाषा राजभाषा करायची होती.  

इ. स. १५०६ मधे्य आग्रा हे शहर त्ािेच िसिलं. त्ा आधी बयािा हे मोठं 

दळििळिाचं कें द्र होतं. आग्रा गािाकडे आधीच्या कोित्ाही सुलतािािे लक्ष 

णदलं िव्हतं. सुलताि णसकंदरिे या गािात आपलं लष्करी कें द्र स्र्ापि करायचं 

ठरिलं. काही बुस्तद्धमाि आणि हुशार लष्करी अणधकायांिा त्ािे यमुिेच्या काठाचा 

अभ्यास करूि कोित्ा जागेिर शहर िसिलं जािं याचा णिचार मांडायला 

सांणगतलं. सध्याचं आग्रा शहर हे त्ा अणधकायांिी णििडलेले शहर िसाहतीसाठीच 

उत्तम ठरिलं होतं. ती जागा णिणित झाल्यािर सुलताि णसकंदर स्वत: ती जागा 

बघायला आला. संुदर ििू उभारण्यासाठी जागा णिणित करण्याचा णिचार चालू 

असतांिा त्ाचा अणधकारी मेहेतर मुल्लािे एका  जागा दाखित म्हटलं की तो ‘’ 

आगे राह ‘’ असलेला उंचिटा णदसतोय ती जागा योग्य िाटते आहे. तेव्हा सुलताि 

णसकंदर हसला आणि म्हिाला, मग आपि या शहरालाही ‘’आगे राह’’ असंच 

म्हिू. अशा रीतीिे उच्चारता उच्चारता त्ा शहराचं िाि आग्रा पडलं. इ. स. १५०५ 

मधे्य ही िगरी तयार झाली. सुलताि णसकंदरिे ती आपली दुसरी राजधािी केली.  



णसकंदर कट्टर मुसलमाि होता. 

पि दुसरीकडे त्ाच्या धमाात णिणषद्ध 

असलेलं मद्यपािही तो करत असे. 

संगीताचाही तो शौकीि होता. सुलताि 

बिल्यािर त्ािे मरु्रेत यमुिेत अंघोळी 

करण्यािर बंदी आिली.  

िोव्हेंबर १५१७ मधे्य तो घटसपा 

झाल्यामुळे आजारी पडला. त्ाचं 

दुखिं िाढत गेलं. २१ िोव्हेंबरला तो 

मरि पािला. उत्तम प्रशासक, खंबीर 

समर्ा चालक म्हिूि त्ािे राज्यात स्रै्या 

आिलं.  

त्ाच्यािंतर त्ाचा मोठा 

शहजादा इब्राहीमखाि लोदी तिािर 

आला.  

  



इब्रादहमिान लोिी.  

मृतू्य २१ एदप्रल १५२६.  

 

णसकंदर लोदीचा मृतू् झाल्याबरोबर दुसरे णदिशी इ. स. १५१७, २२ 

िोव्हेंबरला इब्राणहमिखाििे सत्ता ग्रहि केली. पि दरबारातील अमीर उमराि 

यांिी एकणिचारािे राजकारिाला र्ेगळिं  िळि णदलं.  

इब्राणहमखाि अणमरांिा चांगली िागिूक देत 

िव्हता, म्हिूि त्ांिा इब्राणहमखाि आिडत िव्हता. 

पि त्ाचा हक्क नाकारणिं म्हिजे शहरात युध्द छेडिं 

झालं असतं. त्ामुळे त्ाला अटक करण्याची त्ांची 

इच्छा होती. पि त्ांिी दुसरा मागा काढला. त्ांिी 

राज्याची दोि भागात णिभागिी केली आणि दोि 

भािात ते िाटलं. त्ामुळे इब्राणहम आणि त्ाचा 

धाकटा भाऊ जलालुद्दीि हे दोघे सुलताि बिले. याचा 

पररिाम म्हिजे दोघेही खूष झाले. कारि इब्राणहमला 

आपली अटक टळली याचा आिंद झाला, आणि 

राज्यािर हक्क सांगता आला िसता, ती राजलक्ष्मी 

अचािक हाती आली म्हिूि जलालुद्दीिसुद्धा खूष झाला. इब्राणहमचा स्वभाि अमीर 

उमरािांिा पसंत िव्हता, म्हिूि त्ांिी ही शक्कल लढिली. या णििायाला णिरोध 

केला तो फक्त रापरीच्या खािेजहाि लोदी सुभेदारािे. अफगाण्यांच्या भल्याची ही 

िाटिी िाही, असं स्पष्ट् मत त्ािे णदलं.  

 दरबारी मंडळीिा हे म्हििं पटलं आणि त्ांिी काल्पीहूि जलालुद्दीिला 

परत बोलािण्यासाठी मािूस पाठिला. पि त्ािे स्पष्ट् िकार णदला. तेव्हा इब्राणहम 



लोदीिे जलालुद्दीिच्या अमीर उमरािांिा आपल्या बाजूला िळिलं. ते अमीर आणि 

जलालुद्दीिची फौज जेव्हा इब्राणहमला जाऊि णमळाले, तेव्हा इब्राणहम लोदीिे परत 

एकदा राज्याणभषेक करूि घेतला. हा राज्याणभषेक २९ णडसेंबर १५१७ ला झाला.  

आता जलालुद्दीि स्वस्र् बसला िाही. त्ालाही राज्य करायचं होतं. त्ािे 

आपला पक्ष बळकट करायला सुरुिात केली. तेव्हा इब्राणहमखाि लोदीलाही 

हालचाली करायला सुरुिात करािी लागली. त्ािे आपल्या इतर भािांिा आपल्या 

बाजूला िळिलं. जलालुद्दीििर मोठी फौज पाठिली. तेव्हा इब्राणहम लोदीच्या 

फौजेसमोर त्ाची हार झाली. इब्राणहमखाि लोदीिे त्ाला आग्र्याचा राज्यपाल 

म्हिूि िेमिूक करण्याचा प्रिाि ठेिला. जलालुद्दीिला हा प्रिाि आिडला िाही. 

तेव्हा तो इब्राणहमच्या णिरुध्द ग्वाले्हरच्या राजाला जाऊि णमळाला. पि णतरे्ही 

इब्राणहमखाि लोदीची फौज पोचली, तेव्हा जलालुद्दीि णतरू्ि पळाला. पि तो 

िाटेतल्या णभल्लांच्या हाती पडला, आणि त्ांिी इब्राणहमखाि लोदीच्या हाती त्ाला 

सोपिला. इब्राणहम त्ाला कैदेत ठेििार होता पि दरबारी लोकांच्या 

सांगण्यािरूि त्ािे जलालुद्दीिला ठारच करूि टाकलं.  

मग इब्राणहमखाि ग्वाले्हरिर चालूि गेला. त्ािेळी ग्वाले्हरचा राजा 

मािणसंग मरि पािला होता, आणि त्ाचा पुत्र णिक्रमाणदत् गादीिर आला होता. 

त्ािे इब्राणहमखाि लोदीची फौज आल्याबरोबर णकल्ला त्ांच्या हिाली करूि 

टाकला.  णतरे् णिजय णमळाल्यािर त्ाची रािा संग याच्याबरोबर गाठ पडली. या 

दोघांच्यात अिेक चकमकी घडल्या. दोघेही आपापल्या सीमा णििारण्यासाठी 

एकमेकांिर चालूि जात होते. णशिाय माळिा हिगत करिे ही दोघांची 

महत्वाकांक्षा होती. इ. स. १५१७ मधे्य खतौलीच्या रिभूमीिर दोघांच्यात घिघोर 

युध्द लढलं गेलं. त्ात रािा संग फार िाईट ररतीिे जखमी झाला. त्ाचा एक हात 

तुटला आणि पायालाही मोठी जखम झाली. इब्ब्ब्राहीमखाि लोदीची फौजही 

मैदािािरूि पळूि गेली, त्ामुळे इब्राणहमलाही रिांगि सोडािं लागलं. परत 



मोठ्या तयारीणिशी इब्राणहमखाि लोदी रािा संगिर चालूि गेला. पि ही 

लढाईसुद्धा अणििीत राणहली.  

इब्राणहमखाि लोदीिे मग आपलं लक्ष त्ाच्याशी प्रतारिा करिाऱ्या 

आपल्या दरबारातील अणमरांकडे िळिलं. जलालुद्दीिला ज्या ज्या अणमरांिी मदत 

केली होती, त्ा सिाािा त्ािे तुरंुगात टाकलं. काहीिंा ठार केलं, तेव्हा दारीयाखाि 

िुहािी िािाचा अमीर बंड करूि उठला. त्ालाही इब्राणहम लोदीिे ठार केलं, तेव्हा 

त्ाचा मुलगा बहादूरशहा यािे णबहार परगण्यात स्वत:ला सुलताि म्हिूि घोणषत 

केलं आणि आपल्या िािािे खुत्बा िाचायला लािला. पररस्तस्र्ती णचघळत गेली. सारे 

अमीर सुलतािाच्या णिरुध्द गेले.  

इब्राणहमखाििे आपल्या मदतीसाठी मग पंजाबचा सुभेदार दौलतखाि 

लोदीला बोलािलं. पि दौलतखाि लोदीही इब्राणहमखािच्या णिरुध्द गेला. 

दौलतखाि लोदीिे शेिटी सिा इतर अणमरांिा गोळा केलं, त्ाचिेळी 

बहलोलखािचा मुलगा आलमखाि याला अल्लाउणद्दि या िािािे सुलताि म्हिूि 

घोणषत केलं. आणि त्ालाच इब्राणहमखाि लोणदणिरुध्ह मदत मागायला बाबराकडे 

बोलिी करायला पाठिलं. बाबरिे एकूि पररस्तस्र्ती जािूि घेण्यासाठी भारतातूि 



आलेल्या या अणमरबरोबर आपलेही अमीर पाठिले. त्ांिी पंजाबमधे्य येऊि 

लाहोर-णसयालकोट अशी ठािी आपल्याजिळ घेतली.  

इ. स. १५२४ मधे्य बाबर णसयालकोटला आला. आलमखािशी त्ाची 

बोलिी झाली. आपल्या बोलािण्यािरूि बाबर आला आहे, म्हिूि इब्राणहमचा 

प्रदेश णजंकूि आपल्याला द्यािा अशी मागिी त्ािे बाबरजिळ केली. यािरूि 

दोघांच्यात मोठे मतभेद झाले. आलमखाि आपली ४०,००० फौज घेऊि णदल्लीिर 

चालूि गेला. इब्राणहमखाि लोदीला ही बातमी णमळताच ८०००० फौज घेऊि तो 

आलमखािला  अडिायला णिघाला.  

णदल्लीत पोचल्याबरोबर आलमखाििे अचािक इब्राणहमच्या फौजेिर 

हल्ला केला. पि आलमखािला माघार घ्यािी लागली. तेिढ्यात पहाटे 

इब्राणहमखािची फौज आली. आलमखािच्या तळािर कोसळली. दोन्ही फौजा 

णभडल्या. आलमखाि हरला आणि पळूि गेला. जेव्हा बाबर लाहोरला पोचला होता. 

त्ाचिेळी दौलतखाििे बाबरला ठार करायचा कट केला. पि हा कट उघड झाला 

आणि दौलतखाि कैदेत पडला. आता सिा सूतं्र णदलािरखाि िािाच्या सरदाराकडे 

आली. तेिढ्यात णदल्लीिर स्वारी करायला आलेल्या बाबरला काबूलमधे्य अचािक 

गडबड झाल्यामुळे परत णफरािं लागलं. इब्राणहम णदल्लीच्या पुढे पंजाब णजंकायला 

णिघाला.  आलमखाि णदल्लीिर आला. त्ात आलमखािचा पराभि झाला. 

बाबरला ही अफगाण्यांच्या लबाडीची बातमी णमळाल्याबरोबर तो लगेच काबूलहूि 

णिघाला. त्ािे पंजाब णजंकलं आणि णदल्लीकडे मोचाा िळिला. िाटेतील महत्वाची 

ठािीही त्ािे णजंकूि घेतली.  

त्ािंतर घडलं २१ एणप्रल १५२६ ते इब्राणहम खाि लोदी आणि बाबरमधे्य 

पाणिपतचं महाभारत. हे युध्द भारताच्या इणतहासातील युगप्रिताक युध्द ठरलं.  

जय्यत तयारीिे बाबर मैदािात उतरला. यािेळी त्ाच्याकडे तोफा आणि 

बंदुका ही ििीि युद्धसामग्री होती. उिाद आली आणि मुिफा या दोि णिपुि 



गोलंदाज अणधकाऱ्यांच्या हाताखाली तोफांची रचिा केली होती. इब्राणहमखाि 

लोदीची फौज खूप मोठी होती. त्ा फौजेला बाबरला हरिायचं होतं.  

बाबरिे आपल्या ७०० तोफांच्या गाड्या कातडीच्या दोरािे एकमेकांशी घट्ट 

बांधल्या. प्रते्क दोि गाड्यांमधे्य रक्षि गाड्या ठेिल्या. तोफा आणि या रक्षा गाड्या 

मागूि बंदूक धरी सैणिक बंदुका चालित होते. फौजेच्या हालचालीसाठी तोफांच्या 

रांगांमधे्य मोकळी जागा भरपूर सोडली होती.. त्ाच्या मागे आपली फौज ठेिली. 

प्रते्क ६/७ तोफांमधे्य दोि णिष्णात गोलंदाज िेमले. इब्राणहमखाि लोदीचे काही 

सरदारही बाबरला येऊि णमळाले होते.  

२१ एणप्रल १५२६ या णदिशी प्रात:काळी बाबर आणि इब्राणहमखाि लोदीच्या 

फौजा पाणिपतािर एकमेकांिा णभडल्या. तंुबळ युध्द झालं. इब्राहीम लोदी आणि 

त्ाचे ५ हजार सैणिक मारले गेले. हजारो शिांचा खच पडला, त्ातच इब्राणहम 

लोदीचाही देह पडला होता. दुपारपयंत युध्द संपलं होतं. इब्राणहम लोदीची उरलेली 

फौज पळूि गेली.  

बाबरच्या फौजेपेक्षा इब्राणहमखाि लोदीच्या अफगािी फौजेची संख्या खूप 

मोठी होती. पि तरीही लोदी हरला. का?  

बाबराचे सिा णशपाई लढिये्य होते, तर लोदी फौजेत खोगीर भरती होती. 

त्ामुळे त्ांच्यात काहीही णशि िव्हती.  

२. लोदीकडे उतृ्कष्ट् तोफखािा िव्हता, जो बाबरकडे होता.  

३. बाबर उत्तम कसलेला सेिािी होता. इब्राणहम खािला युद्धिीती अिगत 

िव्हती.  

४. बाबरची  तुलुगमा पद्धत लोदीच्या फौजेला चकिूि गेली. या पद्धतीमधे्य 

शतू्रला घोडदळािे आपल्यामागे खेचत पुढे न्यायचं आणि मग त्ांच्या णपछाडीिर 



जाऊि मागच्या बाजूिे सैन्य कापूि काढायचं, ही रििीती अफगाण्यांिा अिगत 

िव्हती.  

५. बाबरचं  सशक्त गुप्तहेर खातं त्ाला यश देऊि गेलं. शतू्रची 

बारीकसारीक माणहती बाबरािे गोळा केली होती. इब्राणहमखाि लोदीला त्ाचं 

महत्व कळलं िव्हतं  

६. लोदीची लढाई योजिाशून्य होती. बाबरच्या फौजेची प्रते्क हालचाल 

सुणियोणजत होती.  

७. इब्राणहमखाि लोदीकडे हत्ती खूप होते, पि या िव्या शतू्रच्या िव्या चपळ 

हालचालीिंा त्ांचा काही उपयोग झाला िाही.  

पाणिपतािरच इब्राणहमखाि लोदीचा दफिणिधी पार पडला. इ. स. १५१७ 

ते १५२७ पयंत त्ािे सत्ता गाजिली.  

पाणिपतािर अफगािी सते्तचा, बाबर िािाच्या मुघलामुळे अंत झाला. 

आईकडूि चेंगीजखाि आणि िणडलांकडूि तैमूरलंगचा िंशज बाबर णदल्लीचा जेता 

झाला. कोि होता हा बाबर? याचा जन्म तैमूरलंगच्या समरकंद राजधािीच्या पूिेला 

असलेल्या फरगािा णजल्ज्ह्यात, अस्तिझाि गािात १४ फेबु्रअरी,इ. स. १४८३ मधे्य 

झाला. याचा उमर शेख णमझाा बाप मोठा शूर, पराक्रमी जहागीरदार होता. िडील 

१२ व्या िषी िारले तेव्हा बाबरिर कारभार चालिण्याची जबाबदारी आली. बाबरचिं 

स्वप्न मोठं होतं. इ. स. १४९७ मधे्य त्ािे समरकंद णजंकूि घेतलं, तेव्हा तो अिघा 

१४ िषांचा होता. पि त्ािे समरकंद णजंकलेलं पाहूि फरगािािर त्ाच्या साित्र 

भाऊ आणि इतर भाऊबंदािी हक्क सांणगतला. आणि लगेच फौज जमिूि 

फरगािािर हल्ला केला. त्ामुळे बाबरला समरकंद सोडूि फरगािाला यािं 

लागलं. पि या लढाईत फरागािा त्ाला गिर्ार्िं लागलं. फरागािाची राजधािी 

त्ाच्या णिरोधकांिी णजंकूि घेतली होती. बाबर दोन्ही राजं्य गमािूि बसला. पि 

त्ािे मुत्सद्दीपिािे भािांशी तह करूि जहागीरीतील र्ोडासा णहस्सा णमळिला 



आणि परत एकदा समरकंदािर अचािक छापा टाकूि हल्ला केला, आणि ते 

ताब्यात घेतलं. पि परत समरकंद त्ाला लाभलं िाहीच. उझबेकीस्र्ािचा िायक 

शैबािीखाि त्ाच्यािर चालूि आला. या उझबेकी फौजेिे तुलुघामी पद्धतीिे 

बाबरचा पराभि केला. पुन्हा बाबरचा राजयोग संपला.  

पि त्ाची महत्वाकांक्षा स्वस्र् बसू देत िव्हती. त्ािे मग काबूल णजंकलं. 

णतरे् तो स्तस्र्राितो आहे की िाही तेिढ्यात परत शैबिीखािच उझाबेकीस्र्ािाहूि  

कंदाहारािर आला पि काही अडचिीमुळे हल्ला ि करताच परत गेला. बाबरच्या 

हाती काबूल राणहलं. तो णतर्ला बादशहा बिला. पुढे जेव्हा त्ाला शैबािीखािच्या 

मृतू्ची बातमी णमळाली. तेव्हा त्ािे लगेच परत समरकंदािर हल्ला केला. पि 

शैबािीखािच्या मुलािे बाबरला परत हुसकािूि लािलं. मोठ्या देशाच्या राजा 

बिण्याचं बाबराचं स्वप्न तसंच राणहलं. तो काबूलमधे्य राज्य करायला परतला. 

पि सम्राटपदाची आंतररक उमी त्ाला स्वस्र् बसू देत िव्हती. आता त्ाचं 

लक्ष त्ाच्या पूिाजांिी लुटलेल्या णदल्लीकडे िळलं. बाबर आणि इब्राणहमची 

पाणिपतािर मोठी लढाई झाली आणि बाबरच्या िािािे मुघल पातशाहीला णदल्लीत 

सुरुिात झाली. िव्या घराण्याचा पाया रचला गेला.  

 इ. स. ११९१ मधे्य महंमद घोरीिे पृथ्वीराज चौहािचं उलर्िलेलं णसंहासि 

तिात बदललं होतं. तुकी-गुलामिंश-अफगािी-सल्तितीचंा ३३५ िषाािी अंत 

होऊि मुघलशाही सुरु झाली. बाबर-हुमायूि-अकबर-शहाजहाि-औरंगजेब असे 

एकापेक्षा एक सिथव बादशहा या िंशात जन्मले.  

यमुिेच्या काठािर परत एकदा मुघल राजकारिाचा ििीि पट मांडला 

गेला.  

काळािे परत एकदा कूस बदलली. भारतमातेच्या पायातील पारतंत्र्याच्या 

बेड्या अजूिही मोकळ्या झाल्या िव्हत्ा.   

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्षाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुमिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच िराठीििी ई पुमिकिं  सुरू झाली. िराठीि अिॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्िमे्िेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यािंच्यासिोर ई साहित्य म्िणजे 

अगदीच हलिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्षां आहण आजिी गुगलर्र “िराठी पुमिक” ककिं र्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंिध्ये पहिले दसुरे नार् येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करािि आि ेआिच्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार 

िनोरिंजक उच्च प्रिीची पुमिके “हर्नािूल्य” देणारे आिचे लेखक िचे या मपधेचे हर्जेिे 

आििे.  

िराठीि “साहित्यरत्ािंच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबािंनी िाहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् केला. िराठीचे ददुरै् ि े

की या खाणींिली रत्े बािरे आणण ेआहण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र त्यािंना शोकेस करण े

आहण जागहिक र्ाचकािंसिोर िे पेश करण े याि आपण किी पडलो. इथे उत्ति 

साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्ति र्ाचकािंच्या प्रहििेिले साहिहत्यक 

यािंच्याि हिज बनणे आर्श्यक आि.े हर्शेषिः डॉ. हनिीन िोरे यािंसारखे साहिहत्यक 

जयािंना हलहिण्याि आनिंद आि े पण त्यापुढील जटील प्रदियेि पडण्याि रस नािी 

अशािंसाठी. हर्दशेािंि िोठे लेखक एजिंट नेििाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार पिािाि. 

िराठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंमथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्षाांि आिच्या ि ेलिाि आले की िराठीि रत्ािंच्या खाणी आििे आहण 

त्यािंि उिरून िाि काळे करून िािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे काि करि 

राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्े गर्सणार आििे. एखाद्या िोठ्या धहनकाने, 



पिंहडिािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े काि िािी घेिले िर िराठी 

भाषेिल ेसाहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उिटर्ेल. 

डॉ. हनिीन िोरे यािंची बारा अप्रकाहशि पुमिके प्रकाशाि आणण्याचा िान 

ई साहित्यला हिळाला. शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी 

पासेबिंद यािंची साि, अहर्नाश नगरकर यािंची पाच अशा अनेकािंच्या पुमिकािंना 

र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. अस े अनेक “मर्ािंिःसुखाय” 

हलिीणारे उत्तिोत्ति लेखक कर्ी या िराठीच्या “साहित्यरत्ािंहचया खाणीं” िध्य े

आििे. अशोक कोठारे यािंनी ििाभारिाच्या िूळ सिंहििेचे िराठी भाषािंिर सुरू केले 

आि.े सौरभ र्ागळे, सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, हर्नायक पोिदार, ददप्ती 

काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली साििंि, केिकी शिा असे अनेक नर्ीन लेखक 

साित्यपूणव लेखन करि आििे. ई साहित्यकडे िौशी लेखकािंची किी कधीच नव्ििी. 

पण आिा िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आहण 

आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आिा येि आििे. त्यािंच्या 

साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हिळो. र्ाचकािंना आनिंद हिळो. िराठीची भरभराट 

िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसर्णारी भाषा म्िणून िराठीची ओळख 

जगाला िोर्ो. 

या सवाित ई सातहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंि. आतण या यशात 

ई लेखकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अतभमान. 

आिेन 

सुनील साििंि  

अध्यि,  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 
 


