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सार : 

 इब्राहशभखान गायदी भयाठमाांच्मा रष्कयात तोपखाना वलबागाचा प्रभुख शोता. इब्राहशभखान 

गायदी 1761 वारी झारेल्मा ऩाननऩतच्मा मुद्धात भयाठमाांच्मा फाजूने प्राणऩणाने रढरा ल वलदेळी 
आक्रभणकायी अशभदळशा अब्दारीच्मा वलरूद्ध रढताांना आऩल्मा प्राणाच ेफलरदान हदरे. 

  इब्राहशभखान गायदी शा दक्षषण बायतातीर लबल्र जातीतीर धभाांतयीत भुस्लरभ कुटूांफातीर 

शोता. फ्रें च अधधकायी ब्रुवीच्मा शाताखारी तोपखान्माच े प्रलळषण घेतरे शोते. इब्राहशभखान गायदी 
शैद्राफादच्मा ननजाभाच्मा पौजेत तोपखाना वलबागाचा प्रभुख शोता. उदगीयच्मा रढाईत त्माच ेळौमय 
फघून ऩेळवमाांनी त्माव ननजाभाळी झारेल्मा तशानूवाय भागून घेतरे. इब्राहशभखान गायदी भयाठा 
पौजेत 10 शजाय फांदकुधायी वेना अवरेल्मा तोपखान्माचा प्रभुख झारा. 

 1760 च्मा भयाठमाांच्मा उत्तय बायत भोशीभते इब्राहशभखान गायदीच्मा तोपखान्माभुऱेच 

भयाठमाांना हदल्री ल कुां जऩूया वशज स्जांकता आरा. 14 जानेलायी 1761 योजी झारेल्मा ऩाननऩतच्मा 
मुद्धात वैन्म वांख्मा कभी अवताांनाशी प्रथभ चयणातच इब्राहशभखान गायदीने मुद्ध भयाठमाांच्मा फाजून े
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झुकलरे ल अब्दारी मुद्धातून ऩऱून जाण्माच्मा तमायीत शोता. भात्र भयाठमाांनी केरेल्मा एका चकुीभुऱे 

गायदमाांचा खातभा झारा ल भयाठे अखेयीव ऩयाबूत झारे. 

 इब्राहशभखान गायदीव अब्दारीने मुद्धाआधी ल मुद्धानांतय जेयेफांद केल्मालय प्ररोबन देऊन 

आऩल्मा फाजूने कयण्माचा प्रमत्न केरा. भात्र इब्राहशभखान गायदीची भयाठमाांप्रती इभानदायी ल 

देळबक्तीऩय फोरणे ऐकून अब्दरीने ळलेटी त्माचा अांत केरा ल त्माच्मा भतृदेशाची वलटांफना देखीर 

केरी. 

प्रमुख शब्द: 

ऩाननऩत, इब्राशीभखान गायदी, कुां जऩूया, हदल्री, वदालळलयालबाऊ, अशभदळशा अब्दारी, ऩेळला 
फाऱाजी फाजीयाल, वलश्लावयाल, भल्शाययाल शोऱकय, दत्ताजी लळांदे, नजीफखान, वुजाउद्दोरा. 

इब्राहहमखान गारदी च ेपुवि जीवन : 

 इब्राहशभखान गायदी च ेऩुलयज भुऱत् दक्षषण बायतातीर लबल्र जातीच ेशोते. ऩुढे औयांगजेफच्मा 
दख्खन वलजमा नांतय इब्राहशभखानच्मा ऩुलयजाांनी भुस्लरभ धभय स्ललकायरा. 

 औयांगजेफच्मा भतृ्मू नांतय शैद्राफाद मेथे ननजाभ-उर-भुल्क माने आऩरे याज्म प्रलथावऩत केरे. 

इब्राहशभखान शा शैद्राफादच्मा ननजाभाकड े चाकयीत रूजू झारा. ऩुढे फ्रें च अधधकायी ब्रुवी माच्मा 
शाताखारी इब्राहशभखानने फांदकुधायी प्रलळषीत पौज ल आधनुनक तोपखाना फनवलण्माच े प्रलळषण 

घेतरे. इब्राहशभखान गायदीरा फांदकुधायी वैन्म वांचारन ल तोपखाना वांचारनाचा चाांगरा अनूबल 

शोता. इब्राहशभखान गायदी ननजाभ-अरी-खान ल आवप-जशा 2 माांच्मा काऱात ननजाभाांच्मा पौजेत 

तोपखाना वलबागाचा प्रभुख शोता. 

मराठे - ननजाम यांच्यात उदगीर येथे ऱढाई व इब्राहहमखान मराठयांच्या सेवेत रूजू : 

 पे. 1760 भध्मे वदालळलयाल बाऊां च्मा नेततृ्लात भयाठे ल ननजाभ माच्मात उदगीय मेथे मुद्ध 

झारे. मा मुद्धात भयाठे वलजमी झारे. ऩयांतू इब्राहशभखानाच ेळौमय ल मुद्धननती फघून भयाठमाांच ेनेततृ्ल 

कयणामा वदालळलयाल बाऊ माांनी इब्राहशभखान गायदी मारा उदगीय च्मा तशा अांतगयत ननजाभा कडून 
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भागून घेतरे ल ऩुढे ऩेळला फाऱाजी फाजीयाल माांच्मा आसेने इब्राहशभखान गायदी भयाठमाांच्मा वेनेत 

तोपखाना वलबागाचा प्रभुख म्शणून रूजू झारा. 

इब्राहहमखान गारदीची उत्तर भारत मोहीम ेकरीता ननवड : 

 भाचय 1760 भध्मे जेवशा दख्खन भध्मे दत्ताजीच्मा भतृ्मूची खफय लभऱारी. तेवशा नानावाशेफ 

ऩेळवमाांनी उदगीयच्मा रढाईत प्रबाली नतेतृ्ल केरेल्मा वदालळलयालाबाऊव उत्तय बायतात अपगाण 

फादळशा अशभदळशा अब्दारीच्मा बायतालयीर आक्रभणाव योखण्माकयीता भोशीभेच ेनेततृ्ल हदरे ल 

वोफत भयाठमाांची पौज ल 10 शजाय फांदकुधायी वैन्म ल उत्तभ तोपा अवरेरा इब्राहशभखान गायदीचा 
तोपखानाशी वोफत हदरा. 

इब्राहहमखान गारदीची हदल्ऱी व कंुजपूरा र्वजयात भूलमका : 

  उत्तय बायतात अब्दारीचा वाभना कयण्माकयीता गेरेल्मा भयाठा पौजेने मभूना नदीरा 
ऩालवाऱमात ऩूय आल्माने ल मभूनेच्मा दवुमा ककनामालय अवरेल्मा अब्दारीच्मा पौजेऩमांत ऩोशच ू

ळकत नवल्माने हदल्रीरा जाण्माचा ननणयम घेतरा. ऩुढे हदल्री मेथीर रारककल्रा ल कुां जऩूया मेथीर 

ककल्रा इब्राहशभखान गायदीच्मा उत्कृष्ठ तोपखान्माच्मा भदतीने वशज स्जांकरा. ऩुढे भयाठे ल 

अब्दारीची वेना ऩाननऩत मेथे तऱ ठोकून याशील्मा.  

13 जानेवारी 1761 रोजी भाऊसाहेबांचा युद्धाचा ननणिय : 

 17 डडवेंफय 1760 योजी भयाठमाांना यवद ऩुयवलणमा गोवलांदऩांत फुांदेरा माांची शत्मा अताई 

खानाने केरी ल भयाठमाांना यवद लभऱणे फांद झारे. त्माभुऱे भयाठमाांची उऩावभाय वशामरा रागरी. 
वलायत ळलेटी बाऊवाशेफाांनी 13 जानेलायी 1761 योजी वलय प्रभुख भयाठा वयदायाांना आऩल्मा छालनीत 

फोरालून दवुमा हदलळी मुद्ध कयण्माचा ननणयम घेतरा  

भात्र मुदध गननभीकाला ऩद्धतीने की गोराई (भैदानी) ऩद्धतीन ेकयामच ेमालय दोन ऩष झारे. 

प्रथभ ऩष इब्राहशभखान गायदमाचा शोता. त्माचा तोपखाना फ्रें च ऩद्धतीचा शोता. जो त्मालेऱी देळतीर 

वलोत्तभ तोपखाना शोता. त्मावोफत प्रलळषीत फांदकुधायी वैन्मशी शोते. त्माभुऱे गोराई ककां ला भैदानी 
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मुद्धऩद्धती इब्राहशभखानची ननलड शोती. दवुया ऩष भल्शाययाल शोऱकय ल इतय भयाठा वयदाय जव ेलळांदे , 
वलचुांयकय माांचा शोता. शे वलय भयाठमाांच्मा नेशभीच्मा गननभीकाला मुद्धऩद्धतीच्मा फाजूने शोते.  

अळातच काशी भयाठा वयदायाांनी इब्राहशभखान गायदी माच्मा ईभानदायीलय वांळम घेतल्मान े

इब्राहशभखानान ेअब्दारी , नस्जफखान , वुजा माांची रारुच देऊन आऩल्मा फाजुने मेण्माव वाांगणायी 
ऩत्र ेदाखवलरी. शी ऩत्र ेलाचून बाऊवाशेफाव इब्राहशभखानच्मा ईभानदायी फद्दर वलश्लाव प्राप्त झारा. 
लळलाम ऩाननऩतची बौगोलरक स्लथती अळी शोती की तेथे डोंगय तय वोडाच दगड वुद्धा अत्मांत कभी 
शोते. भाती ऩाांढुयकी येताऱ शोती. तेथीर एकभेल रशान ककल्रा वुद्धा वलटाांचा फनवलण्मात आरेरा शोता. 
जलभन वभानाांतय भैदानी शोती. रऩण्माव जागा नवशती. वांक्षषप्त भध्मे ऩाननऩत बुभी शी गननभी 
ऩद्धतीच्मा मदु्धावाठी मोग्म नवशती. वलायत ळलेटी बाऊवाशेफाांनी इब्राहशभखानच्मा म्शणण्माप्रभाणे 

गोराई (भैदानी) मुद्ध कयण्माच ेठयवलरे. 

पननपतचा रणसंग्राम व इब्राहहमखान गारदीचा पराक्रम : 

 14 जानेलायी 1761 योजी भयाठा पौज वदालळलयाल बाऊां च्मा नेततृ्लात ऩाननऩतच्मा भैदानात 

मुद्ध कयण्मा कयीता उतयरी. वदालळलयाल बाऊां नी इब्राहशभखान गायदमाचा तोपखाना ल 8 शजाय 

फांदकुधायी वैन्म भयाठा रष्कयाच्मा डावमा शातारा उबी केरी. इब्राहशभखानाच्मा उजवमा शातारा 
वलठ्ठरयाल वल ांचयूकयाांची हदड शजायाची पौज ल दाभाजी गामकलाडाांची अडीच शजायाांची पौज उबी शोती. 
वदालळलयाल बाऊां च्मा नेततृ्लात ऩेळवमाांची 14 शजायाची पौज, वोफत मळलांत ऩलायाांची हदड शजायाची 
पौज, अांताजी भानकेश्लयाांची दोन शजायाची पौज भध्मबागी उबी झारी. लळांदे ल शोऱकय माांची एकूण 

10 शजायाांची पौज भयाठा पौजेच्मा उजवमा शातारा उबी केरी. इतयत्र ऩवयरेल्मा वैन्माांची वांख्मा 5 

शजाय शोती. अळा प्रकाये भयाठमाांची पौज एकूण 40 शजाय ते 45 शजायाची शोती.  

 प्रनतउत्तयात अब्दारीनेशी आऩरी पौज भयाठा रष्कया वभोय उबी केरी. मात नजीफखान, 
वुजाउद्दोरा ल ळशाऩवांद माांची एकूण 23 शजायाची पौज लळांदे, शोऱकय माांच्मा पौजेच्मा वभोय उबी 
केरी. ळशा लरीच्मा नेततृ्लात 18 शजायाची अपगाण पौज भध्मबागी ऩेळवमाांच्मा पौजेवभोय उबी 
केरी. तय फयकूयदाय, अलभयफेग, योशीरे माांची 18 शजायाची फांदकुधायी ल तोपखाना अवरेरी पौज 

इब्राहशभखान गायदमाच्मा पौज े वभोय कभी अांतयालय उबी केरी. लळलाम अब्दारी आऩल्मा 10 
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शजायाच्मा याखील पौज ेवोफत एक त ेदोन भैर भागे उबा शोता. अळा प्रकाये अब्दारीची पौज एकूण 

60 शजाय ते 70 शजायाची शोती.  

 वकाऱी 9ः्30 लाजताच्मा वुभायाव इब्राहशभखान गायदी माने मुद्धाची वुरूलात ‘भशाकारी’ मा 
तोपेरा फत्ती देऊन केरी. तय प्रती उत्तयात योहशल्माांची ‘तकहदय’ तोप भयाठी रष्कयालय गोऱे पेकीत 

धडकरी. भयाठमाांकडून गायदी तोपगोऱमाांवोफत फांदकुीच्मा पैयी झाडीत शोते. भात्र 11 लाजताचा 
वूभायाव भयाठमाांच्मा तोपाांचा प्रबाल जाणलत नवशता कायण तोपाांच ेगोऱे ळत्रुांच्मा ऩरीकड ेजालून 

ऩडत ल ळत्र ूयोहशरे वैन्म गायदमाांचा वभोय मेऊ रागरे. तेवशा इब्राहशभखानान ेतोपा फांद कयण्माचा 
आदेळ हदरा ल गायदमाांच्मा फांदकुधायी वात ऩरटनी ऩूढे झऩेालल्मा प्रत्मेक ऩरटन 1 शजाय प्मादमाांची. 
अश्मा वात शजाय प्मादमाांच्मा वात ऩरटनी शोत्मा. ऩुढीर एक तावात 15 शजाय योहशल्माांळी 
इब्राहशभखान 8 शजाय फांदकुधायीनीळी रढा देत शोता ल जलऱ जलऱ 12 शजाय योहशल्माांना ठाय करून 

मुद्ध भयाठमाांच्मा फाजुने झुकलरे. 

 इब्राहशभखानाच्मा फाजूरा वलठ्ठरयाल  वल ांचयूकय ल दाभाजी गामकलाड माांची ऩथके उबी शोती. 
त्माच दयम्मान फयकुयदाय ल अभीयफेगची ऩथके डावमा फाजूने आत वयकून शभरा कयण्माचा प्रमत्न 

कयीत शोती. त्माांच्माकड ेरष न देता गायदमाांच्मा ऩयाक्रभालय जऱलणूक लतृ्तीने फघत वलठठरयाल 

वल ांचयूकय भनाळी म्शणारे, ‘गायदमाऩायध्माांनी एलढ तेज दाखलामच ? आणण आम्शी धचडीचऩू 

फवामच?’ 

 वलठ्ठर वल ांचयूकय अकलभातऩणे आऩल्मा हदड शजाय घोडलेलायाांवभेत योहशल्माांलय धालून गेरे. 

वल ांचयूकयाांना फघून, आम्शी तयी भागे का यशामचे? म्शणून दाभाजी गामकलाड वुद्धा आऩल्मा अडीच 

शजाय घोडलेलायाांवभेत योहशल्माांलय धालून गेरे.  

 वल ांचयूकय ल गामकलाडाांची ऩथके योहशल्माांलय धालून जाताांना ऩाशून इब्राहशभखान त्माांना 
थाांफलण्माचा प्रमत्न करू रागरा ल म्शणारा, "ठशयो. थाांफा थाांफा.. गोर भोडू नका. अनथय शोईर." भात्र 

वल ांचयूकय ल गामकलाड शे न ऐकता योहशल्माांलय शल्रा कयण्मा कयीता धालू रागरे. वल ांचयूकय ल 

गामकलाडाांच ेवैन्म भधात आल्माने गायदमाांनी फांदकुा चारलने फांद केरे.  
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शे दृष्म फघताच योहशरे वतकय  झारे ल वल ांचयूकय ल गामकलाडाांच्मा वैन्मालय फांदकुीच्मा पैयी झाडन ेवुरू 

केरे तव े भयाठमाांच े वैन्म घोडमालरून कोवऱुन खारी ऩडू रागरे. गोंधऱुन उबे याहशरेरे गायदी 
फघताच फयकुयदाय खान ल अभीय फेगच्मा टोऱमा गायदमाांलय तुटून ऩडल्मा. मा शल्ल्माने गायदमाांवाठी 
उत्तयेची लाट फांद झारी ल  उत्तयेकड ेठेलरेल्मा दारूां च्माऩेटमा ऩाहठभागेच याहशल्मा.  

वल ांचयूकय ल गामकलाड माांच्मा पौजेचा धलुा उडवलत योहशरे ऩूढे ऩूढे मेऊ रागरे. शे फघताच 

वल ांचयूकय ल गामकलाड उयरेल्मा वैन्माननळी शुजूयती कड ेऩऱू रागरे. योहशल्माांनी गायदमाजलऱ मेताच 

ऩुढून गायदमाांलय शल्रा केरा. फांदकुीच्मा पैयी वांऩल्माने ल तीन्शी फाजूने ळत्रूांचा शल्रा झाल्माने, जलऱ 

अवरेल्मा फांदकुीच्मा वांधगनीने गायदी प्रतीकाय करू रागरे. भात्र ळलत्राांच्मा अबालाभुऱे योहशल्माांनी 
दऩुायी हदडच्मा वूभाया ऩमांत वलय गायदमाांना ठाय केरे ल जखभी इब्राहशभखानरा जेयफांद करून घेऊन 

गेरे. 

 मालेऱी बाऊां ना इब्राशीभखानची गायदमाांची ऩथके ऩालण झारी (ठाय झारी) ल इब्राहशभखानरा 
योहशल्माांनी भुवक्मा फाांधनु स्जत्ते धरून नेरे शी खफय लभऱारी. गायदमाांची दु् खद लाताय ऐकुन 

बाऊवाशेफाांच ेभलतक फधधय झारे. ऩुढे ऩयत आरेल्मा अपगाण वैन्माांचा रोंढा फघुन बाऊवाशेफाांनी 
कवराशी वलचाय न कयता अांफायीतून आऩल्मा चांद्रवेन घोडमालय उडी भायरी ल अपगाणी वैन्मालय 

तुटून ऩडरे. शे फघून वलश्लावयालाांनीशी आऩल्मा अांफायीतून खारी उडी घेतरी ल हदरऩाक घोडमालय 

ललाय शोऊन अपगाणी वैन्मालय तुटून ऩडरे. 

 भयाठे ल अपगाण माांच ेअवेच तावबय मुद्ध वुरू शोत.े वलश्लावयालाांनी ळौमायची कभार केरी. 
ऩुन्शा एकदा भयाठमाांचा यथ वलजमरक्ष्भीच्मा उांफयठमाकड े वयकू रागरा. इतक्मात जांफुयाचा एक 

जोयदाय तडाखा आरा ल वलश्लावयालाांच्मा बाऱालय फवरा. वलश्लावयालाांच्मा बाऱाच्मा धचांधडमा 
झाल्मा. वलश्लावयाल ठाय झारे.  

 वलश्लावयाल ठाय झाल्माची भाशीती भयाठा रष्कयात ऩवयताच अनेक भयाठा वयदाय जवे 
भल्शाययाल शोऱकय, भशादजी लळांदे, वलठ्ठरयाल वल ांचयूकय, दाभाजी गामकलाड आऩल्मा वैन्म ल 

कबफल्मा वशीत मुद्धभैदान वोडून ऩऱून गेरे. भात्र भयाठा वयदाय जव ेवदालळलयाल बाऊ, जानकोजी 
लळांदे, मळलांत ऩलाय प्राणऩणाने रढरे ल लीयगतीव प्राप्त झारे. ळलेटी भयाठे ऩाननऩत मुद्धात ऩयाबतू 

झारे. 
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युद्धा नंतर सुजाउद्दोऱा द्वारे इब्राहीमखान गारदयास ऱपर्वण्याचा असफऱ प्रयत्न : 

 ऩाननऩतच े मुद्ध वांऩरे ल भयाठमाांचा ऩयाबल झारा. यक्ता भावाचा वडा वांऩूणय यणाांगणात 

ऩडरेरा शोता. वैननकाांच े भतृदेश वलयत्र वलखयुरेरे शोते. अळातच वुजाउद्दोराच्मा काशी वैननकाांनी 
जखभी इब्राहशभखान गायदमाव ऩकडून आऩल्मा छालनीत रऩलून ठेलरे कायण वुजाउद्दोरा 
इब्राहशभखान गायदमाव आऩल्मा याज्मात नेऊन एक बक्कभ फांदकुधायी वेना ल तोपखाना तमाय 

कयण्माच ेललप्न फघू रागरा शोता. भात्र इब्राहशभखान गायदी स्जलांत अवून वुजाउद्दोराच्मा ताब्मात 

अवल्माची खफय अब्दारीव ऩुढच्मा हदलळी कऱारी ल वुजाउद्दोराचा इब्राहशभखान गायदमाव 

रऩवलण्माचा प्रमत्न अवपर झारा.   

युद्धा नंतर इब्राहहमखान गारदीची अब्दाऱीद्वारे हत्या : 

 इब्राहशभखान गायदमाव कवरीशी दखुाऩत कयणाय नाशी अव े आश्लावन हदल्मालय 

वुजाउद्दोरान े इब्राहशभखानाव फादळशा अब्दारी वभोय उब े केरे. अब्दारी इब्राहशभखान गायदमाव 

म्शणारा की “अये कभनळीफी गशृलथा, तुरा लेऱेत ळशानऩन वुचरे अवते आणण त ू कां दशायचे 
वनेाऩनतऩद जयी भागीतरे अवतेव तयी तुझ्मावायख्मा फशाद्दयाच्मा अांगालरून ते पुरावायखे उधऱून 

टाकरे अवते, की ये ददैुली! लीया कळी तुझी अललथा?” 

 मालय इब्राहशभखान म्शणारा “अये  कां दशायी ऩातळशा तु प्रत्मष कां दशायच ेयाज्म भरा देल ूकेरे 

अवते तयी आम्शी ते उष्टमा ऩत्रालऱीवायखे उककयडमालय लबयकालून टाकरे अवते.”  

 इब्राहशभखानाच ेशे फोरने ऐकून अब्दारी फुचकऱमात ऩडरा. भात्र इब्राहशभखान वायखा फशाद्दय 

वेनानी आऩल्माकड े अवल्माने कां दशायच्मा फारूदखाण्माची ळान उचालेन. त्माकयीता अब्दारी 
इब्राहशभखानाव म्शणारा की “शे भदाय, तुझ े शजाय गुन्शे ऩोटात घारूनशी अल्रा तुझमालय खयै 

कयण्माव तमाय आशे. कां दशायच्मा भनवदीची वेला चाकयी कयळीर तय... ”. 

 मालय इब्राहशभखान शवत म्शणारा “अांगालयच्मा ललत्रावायखे केवशाशी फदरण्माइतके इभान 

भरा लललत लाटत नाशी. हदल्मा ळब्दारा जागण्मावाठी आम्शी आभची स्जांदगी न्मौछालय करू. भरा 
हदरेरे इभानप्रभाण ऩाऱण्मावाठी भाझा धनी ऩाननऩतच्मा भातीत ऩाम गाडून उबा याशीरा. भातीळी 
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लभऱारा. त्माच्मा ऩालराांलय उधऱरेरी इभानाची पुरां भी कुण्मा रुांग्मावुांग्मारा कळी अऩयण करू? 
एकदा हदरेल्मा इभानावाठी शजायदा भयण ऩत्कयालां रागरां तयी फेशत्तय!” 

 मालय अब्दारी म्शणारा “ठीक आशे. आाभच्मा चाकयीच ेतूरा लालड ेहदवते. त्मातूनशी आम्शी 
कृऩालांत शोऊन तुरा भोकऱा वोडरा तय त ूकाम कयळीर? ” मालय इब्राहशभखान म्शणारा “तुम्शी 
आम्शाांरा भुक्त कयण्माची भेशयफानी केरी तय भी दवुये तयी काम कयणाय? ऩयलयहदगाय वाथ देईर 

तय ऩुन्शा पौजा फाांधीन आणण वयऱ कां दशायलयशी शभरा कयीन. धन्माच्मा यक्ताचा वूड घेईन.” 
इब्राहशभखानाच े शे फोरन े ऐकून फादळशा क्रोधीत झारा ल इब्राहशभखानाव शऱूशऱू ल तडपडत 

भायण्माचा शुकूभ हदरा.  

 फादळशा अब्दारीच्मा शुकूभाप्रभाणे इब्राहशभखानाव अन्नतून-ऩाण्मातून थोडथेोड े वलऴ हदरे 

जात शोते. वलाांगारा औऴधाच्मा नालाखारी वलऴायी ऩारा पावरा जात शोता. इब्राहशभखानच्मा देशारा 
वलरषण कऱा वुटामच्मा. आता जगण्मावायखे इब्राहशभखानच्मा आमुष्मात काशी फाकी उयरे नवशते. 
आठ शजाय ननधडमा छातीच्मा वलांगडमाांना यणान ेधगऱरे शोते. लाघावायखा बाऊ पत्तेखान गभालरा, 
लांळाचा लेर खडुरा, जालईशी यणालय नाशीवा झारा. लळलाम मातच बाऊवाशेफाांच्मा भतृ्मूची ल त्माांच े

दशन कव ेकेरे शी फातचीत इब्राहशभखानच्मा कानी ऩडरी. इब्राहशभखान अखेयीव गतप्राण झारा. 

 इब्राहशभखानचा भतृ्मू झारा माची खात्री शोताच फयकूयदाय खानाने इब्राहशभखानचा भुडदा फाशेय 

पेकण्माचा इळाया केरा. इब्राहशभखानचा जखभी भतृदेश ऩाननऩतच्मा भातीत ऩडरा शोता. ऩांखाांचा पड 

पड आलाज कयीत धगधाड ेइब्राहशभखानलय तुटून ऩडरी.  

ननष्कषि : 

 इब्राहशभखान गायदी भयाठा पौजेच्मा तोपखाना वलबागाचा प्रभुख शोता. वदालळलयाल बाऊां नी 
त्माच ेळौमै फघून त्मारा उदगीयच्मा तशा अांतगयत ननजाभा कडून भागून घेतरे ल ऩेळवमाांनी त्माव 

भयाठा वेनेत तोपखाना वलबाग प्रभुख फनवलरे. इब्राहशभखान गायदीने भयाठमाांचा तोपखाना 10 शजाय 

फ्रें च फनालटीच्मा उत्तभ फांदकुीने वुवज्ज कलामती फांदकुधायी गायदमाांची पौज तवेच उत्तभ प्रकायच्मा 
तोपाांनी वुवज्जीत केरी शोती. इब्राहशभखान गायदीचा तोपखाना त्माकाऱी देळातीर वलोत्तभ 

तोपखाना शोता. 



 

                                                            9P a g e  

 

 ऩाननऩतच ेमुद्ध भयाठमाांनी भैदानी (गोराई) ऩद्धतीने रढाल ेशी इब्राहशभखान गायदीचीच इच्छा 
शोती ल भयाठा वेनेचा प्रभुख अवरेल्मा वदालळलयाल बाऊां ना इब्राहशभखान गायदीच्मा मुद्धळैरीलय 

इतका वलश्लाव शोता की ळलेटी त्माांनी भैदानी (गोराई) मुद्धऩद्धतीची ननलड केरी. इब्राहशभखान 

गायदीनेशी शी ननलड वाथय ठयवलरी ल ऩाननऩतच्मा मदु्धत ऩहशल्मा चयणातच भयाठमाांना वलजमाच्मा 
उांफयठमा जलऱ आणून ठेलरे. भात्र वलठठरयाल वल ांचूयकय ल दाभाजी गामकलाड वायख्मा लमोलदृ्ध ल 

अनूबली वयदायाांच्मा इब्राहशभखान गायदीच्मा मळाप्रती जऱलनूक लतृ्तीभुऱे मा वयदायाांनी केरेल्मा 
एका चकुीभुऱे इब्राहशभखान गायदीरा आऩरी वांऩूणय फांदकुधायी पौज गभलाली रागरी ल ळलेटी 
भयाठमाांचा ऩयाबल झारा. 

  इब्राहशभखान गायदीव अब्दारीने मुद्धाआधी ल मुद्धानांतय जेयेफांद केल्मालय प्ररोबन देऊन 

आऩल्मा फाजूने कयण्माचा प्रमत्न केरा. भात्र मुद्धात जेयेफांद झाल्मालय इब्राहशभखान गायदीची 
भयाठमाांप्रती इभानदायी ल देळबक्तीऩय फोरणे ऐकून अब्दरीने ळलेटी त्माचा अांत केरा. ऩयांतू 
अब्दारीन ेइब्राहशभखान गायदीची शत्मा ज्माप्रकाये ऩाण्मातून, खाण्मातून ल औऴधातून वलऴ देऊन 

शऱूशऱू ल तडपडत केरी ल भतृ्मूनांतय इब्राहशभखान गायदीच्मा भतृदेशाची वलटांफना केरी. माच भुऱे 

आजशी बायतातीर हशांद ूल भुस्लरभ रोक इब्राहशभखान गायदीव खया देळबक्त, ललाभीप्रती ईभानदाय 

ल ळहशद शुतात्भा भानातात ल आक्रभणकायी अशभदळशा अब्दारीचा नतयलकाय कयतात. 
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