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পানিপথের যুদ্ধ 

ইনিযার নরযািা প্রথেথলর পানিপে িামক স্াথি নিিনি নবখ্যাি যুদ্ধ ংগনিি থযনি যয 

যুদ্ধগুন ইনিাথ পানিপে যুদ্ধ িাথম পনরনিি। এই লরনি ' উইনভং ননি অফ ইনিযা ' িাথম 

পনরনিি। পানিপথের প্রেম যুদ্ধ (1526) থযনি মুঘ ম্রাি বাবর ও নেনির পরাক্রমলাী 

ুিাি ইব্রানম যােীর থে। পানিপথের নিিীয যুদ্ধ (1556) থযনি মুঘ ম্রাি আকবথরর 

থে ম্রাি যম িন্দ্র নবক্রমানেিযর (যমু) থে। ফাফ মুঘ নবজয। পানিপথের িৃিীয যুদ্ধ 

(1761) থযনি েুররানি াম্রাজয ও মারািা াম্রাজয িথযর মথযয- ফাফ েুররানি াম্রাজয 

নবজয। এই নবজথযর ফথ েুররানি ম্রাজয পরবিতী মথয বযাপক প্রভাব নবস্তার কথরনি। 
 

পানিপথের প্রেম যুদ্ধ (1526) 

যুদ্ধ  

পানিপথের প্রেম যুদ্ধ (এনপ্র 1526) পানিপথের কাথি ংঘনিি থযনি। পানিপে এমি একনি জাযগা যযখ্াথি 

িােল লিাব্দী যেথক উত্তর ভারথির নিযন্ত্রথের জিয অথিক গুন নিেতাযক যুদ্ধ ংঘনিি থযনি। 

● পানিপথের প্রেম যুদ্ধ ভারথি মুঘ াম্রাথজযর নভনত্ত প্রস্তর স্থাপি কথর।  

● এই যুথদ্ধ মুঘরা গািপাউডার, আথেযাস্ত্র এবং কামাি বযবার কথরনি। 

● পানিপথের প্রেম ডাইনি নেনির যানে রাজবংথলর জানর উনিি বাবর এবং ুিাি ইব্রানম যানের 

মথযয ংঘনিি থযনি।  

● এ যুথদ্ধ জানর উনিি বাবর যােীথক পরানজি কথরি। 
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ামনরক বানিী  

● বাবথরর যিাবানিীথি প্রায 15,000 সিয এবং 20 যেথক 24 নি কামাি নি।  

● ইব্রানম যােীর যিাবানিীথি প্রায 30,000 যেথক 40,000 সিয এবং কমপযে 1000 ানি নি। 

বাবথরর রেথকৌল 

বাবর এই যুথদ্ধ িুুগুমা ও আরাবা িামক িিুি যকৌল বযবার কথরি।  

● িুুগামা যুদ্ধ িীনি: এর অেত পুথরা যিাবানিীথক নবনভন্ন ইউনিথি নবভক্ত করা - বাম, ডাি এবং 

মাঝখ্াথি। 

● এথি লত্রুপেথক একনি যিাি বানিী বযবার কথরই িারনেক যেথক নঘথর রাখ্া ম্ভব। 

● আরাবা যুদ্ধ িীনি: যিােথর মযযভাথগর মু্মখ্ অংথল গরুর গানড (আরাবা) স্থাপি করা য। এগুথাথক 

েনড নেথয যুক্ত কথর রাখ্া য। এব গানডর নপিথি কামাি স্থাপি করা থযনি।  

যুথদ্ধর ফাফ 
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● কাবুনস্তাথির নিমুনরে লাক, বাবথরর মুঘ বানিী নেনির ুিাি ইব্রানম যানের নবলা বানিীথক 

পরানজি কথর। 

○ এই নবজয বাবরথক ভারিীয মুঘ াম্রাথজযর নভনত্ত স্থাপি করথি েম কথরনি। 

● ইব্রাীম যানে যুদ্ধথেথে মারা যাি এবং যিাপনিরা যােীথক যিথড িথ যাি। 

○ িাাঁথের অনযকাংলই নেনির িিুি লাথকর কিৃতত্ব যমথি নিথযনি। 

 
পানিপথের নিিীয যুদ্ধ (1556) 

1556 াথর 5 িথভম্বর উত্তর ভারথির ননু্দ লাক ম্রাি যমিন্দ্র নবক্রমানেিয (যমু িাথম পনরনিি) এবং 

আকবথরর যিাবানিীর মথযয পানিপথের নিিীয যুদ্ধ ংঘনিি য। এনি আকবথরর যিাপনি খ্াি জামাি এবং 

সবরাম খ্াথির জিয একনি নিেতাযক নবজয নি। 

● এই যুথদ্ধর ফথ নেনির উপর আনযপিয নবস্তাথরর জিয মুঘ ও আফগািথের মথযয যয ডাই য, 

িাথি িূডান্ত নদ্ধান্ত য, যার ফথ পরবিতী নিিথলা বির েমিা মুঘথের কাথিই যেথক যায। 

যপ্রোপি 

● ম্রাি যমিন্দ্র নবক্রমানেিয বা যমু নিথি নেনির যল ননু্দ ম্রাি, নযনি নেনির যুথদ্ধ 

আকবর/হুমাযুথির যিাবানিীথক পরানজি কথরনিথি। 
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○ যমু বিতমাি নরযািার যরওযানরর বানন্দা নিথি। যমু 1545 যেথক 1553 া পযতন্ত 

যলর লা ুনরর পুে ইাম লাথর উপথেষ্টাও নিথি। 

○ নিনি 1553 যেথক 1556 া পযতন্ত ইাম লাথির প্রযািমন্ত্রী এবং ইাম লাথর 

যিাবানিী প্রযাি নাথব 22 নি যুথদ্ধ জযাভ কথরনিথি, যা ুনর লাথির নবরুথদ্ধ 

আফগাি নবথরাীথের নবথরাথর অবাি ঘিাথি ডাই করা থযনি। 

● 1556 াথর 24 জািুযানর মুঘ লাক হুমাযূি নেিীথি মৃিুযবরে কথরি এবং িার পুে আকবরথক 

উত্তরানযকারী করা য। িখ্ি আকবথরর বয নি মাে যিথরা বির।  

○ 1556 াথর 14 যফব্রুযানর পাঞ্জাথবর কাাথিৌথর আকবরথক মুকুি পরাথিা য। 

○ রাজযানভথথকর ময মুঘ লাি কাবু, কান্দাার, নেনি এবং পাঞ্জাথবর নকিু অংথল 

ীমাবদ্ধ নি। 

যুদ্ধ  

● আকবর এবং িার পরামলতোিা সবরাম খ্াি যুথদ্ধ অংল যিিনি এবং যুদ্ধথেে যেথক 5 যকা (8 

মাই) েূথর অবস্থাি কথরনিথি। 

○ সবরাম খ্াি 13 বির বযী বা রাজাথক লরীথর যুদ্ধথেথে উপনস্থি থি যেিনি, 

পনরবথিত িাথক 5000 জি প্রনলনেি এবং বথিথয অিুগি সনিকথের একনি নবথল 

প্ররী নেথয নিরাপত্তা প্রোি করা থযনি এবং যুদ্ধথেে যেথক নিরাপে েূরথত্ব যমািাথযি 

করা থযনি।  
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○ মুঘথের একনি েূরেলতী ামনরক ে 10,000  অশ্বাথরাী বানিী নিথয গনিি নি, যার 

মথযয 5000  অনভজ্ঞ সনিক নি যা যমুর ামথির ানরর যিাবানিীর নবরুথদ্ধ ডাই 

করার জিয প্রস্তুি নি। 

● যমু িার নিথজর যিাবানিীথক যিিৃত্ব যেি। যমুর যিাবানিী 1500 নি ানি এবং িমৎকার 

আনিতানর নেথয নিি নি। 

○ যমু 30,000 এর একনি ুপ্রনলনেি রাজপুি এবং আফগাি অশ্বাথরাী বানিীর াথে 

িমৎকার ক্রথম অগ্রর থযনি। 

যুথদ্ধর ফাফ 

যমু িার ামনরক বানিী নেথয যুযদ্ধ নবজথযর নেথক এনগথয যানি নকন্তু আকবথরর যিাবানিী যমুথক িার 

যিাথখ্ একনি িীর নিথেপ কথর আি কথর, যা িাথক অথিিি কথর যিাথ এবং এই ঘিিার ফথ যমুর 

পরাজয ঘথি।  

যমুথক হুডায (যঘাডার নপথি িডার জিয নংাি) িা যেথখ্, যমুর যিাবানিী নবিনি থযনি এবং এই 

নবভ্রানন্তর কারথে নিনি পরানজি থযনিথি। 
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যুদ্ধ যল ওযার কথযক ঘন্টা পথর, যমুথক মৃি অবস্থায পাওযা যায এবং লা কুন খ্াি মারাম িাথক পানিপে 

নলনবথর আকবথরর নলনবথর নিথয আথি। 

যমুর মেতকরা িার নলরথেেস্থথ একনি সৃ্মনিথৌয সিনর কথরনিথি, যা এখ্িও পানিপথের নজন্দ যরাথডর 

যৌন্ধাপুর গ্রাথম নবেযমাি। 

 
পানিপথের িৃিীয যুদ্ধ (১৭৬১) 

 

পানিপথের িৃিীয যুদ্ধনি 1761 াথর 14 ই জািুযারী, নেনি যেথক প্রায 60মাই (95.5 নকথানমিার) উত্তথর 

পানিপথে মারািা াম্রাজয এবং আফগানিস্তাথির আমে লা আব্দানর মথযয ংঘনিি য, যয আমে লা েুরানি 

িাথমও পনরনিি। 

● এই যুথদ্ধ, যোযাথবর যরানা, আফগাি এবং আওযাথযর িবাব ুজাউথিৌা আমে লা আবোনথক 

মেতি কথরনিথি। 

যপ্রোপি 

● 27 বিথরর মুঘ-মারািা যুথদ্ধর (1680-1707) পথর মুঘ াম্রাথজযর পিথির কারথে মারািা াম্রাজয 

দ্রুি প্রানরি য। 

○ যপথলাযা বানজরাও গুজরাি এবং মাওযার নিযন্ত্রে নিথযনিথি। 
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○ অবথলথ, 1737 াথ, বানজরাও নেনির উপকথে মুঘথের পরানজি কথর এবং েনেথের 

যবনলরভাগ প্রাক্তি মুঘ অঞ্চ মারািা নিযন্ত্রথে েখ্ কথর যিয। 

● এর ফথ আমে লা আবোনর েুরানি াম্রাথজযর াথে মারািাথের রানর ংঘত য। 

● 1759 াথ, নিনি পলিুি উপজানিথের একনি যিাবানিী সিনর কথরনিথি, যা পাঞ্জাথবর যিাি 

মারািা েতারথের নবরুথদ্ধ বযবস্থা গ্রথের মাযযথম উপকৃি থযনি। 

○ এর পথর, নিনি িার ভারিীয নমেথের াথে মারািাথের নবরুথদ্ধ একনি নবসৃ্তি যজাথি 

গাথেয যোযাথবর যরানা আফগািথের অন্তভুতক্ত কথরনিথি। 

ুজা-উে-যেৌার ভূনমকা 

● মারািাথের পালাপানল আফগািরাও আওযাথযর িবাব ুজা-উে-যেৌাথক িাথের নলনবথর অন্তভুতক্ত 

করার যিষ্টা কথরনি। 

○ জুাইথযর যলথর নেথক ুজা-উে-যেৌা আফগাি-যরানিা যজাথি যযাগ যেওযার নদ্ধান্ত 

যিি। 

● এনি মারািাথের জিয একনি বড যকৌলগি েনি নি, কারে ুজা-উে-যেৌা উত্তর ভারথি আফগাি 

যিাবানিীর েীঘতমথযর জিয োকার জিয অেতাযি কথরনিথি। 

● এর ফথ আফগাি-যরানিা যজাথির পর ুজা-উে-যেৌার মেতি িাডা মারািারা িাথের ংগ্রাম 

িানথয যযথি পারথব নকিা িা নিথয থন্দ যেখ্া যেয। 
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খ্ােয রবরাথ বযাঘাি  

● অবথলথ, 1760 াথর আগথে মারািা নলনবর নেনিথি যপৌঁিায এবং লথর ঝড যিাথ। 

○ এর পথর যমুিা িেীর িীথর একনি এিকাউন্টার এবং কুঞ্জপুরায একনি যুদ্ধ য, যযখ্াথি 

মারািারা প্রায 15,000 এর একনি আফগাি যিাবানিীথক পরানজি কথর যুথদ্ধ জযাভ 

কথর। 

● যাইথাক, আবোন অথটাবথর বাগপথির যমুিা িেী অনিক্রম কথর এবং নেনিথি িার আ মারািা 

নলনবর স্থাপি কথর। 

○ অবথলথ, পানিপে লর মারািাথের নবরুথদ্ধ আবোনর যিিৃথত্ব েুই মা যথর অবথরায 

যেথখ্নি। 

○ অবথরাথযর ময, উভয পেই এথক অপথরর প্রথযাজিীয রবরা বযাি করার যিষ্টা 

কথরনি। এথি, আফগািরা অথিক যবনল কাযতকর থয ওথি এবং 1760 াথর 

িথভম্বথরর যলথর নেথক িারা মারািা নলনবথর প্রায মস্ত খ্ােয রবরা বযাি কথর। 

● মারািা নলনবথর নডথম্বথরর যলথ বা জািুযারীর প্রেম নেথক খ্াবার যল থয যায এবং াজার াজার 

গবানে পশু মারা যযথি শুরু কথর। 

○ জািুযারীর প্রেম নেথক সিযথের অিাাথর মারা যাওযার খ্বরগুন যঘারাথফরা করথি 

শুরু কথর। 

যুদ্ধ 
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● যুদ্ধনি যবল কথযক নেি স্থাযী থযনি এবং এথি 125,000 এরও যবনল সিয জনডি নি। 

● এই যুথদ্ধ 60,000-70,000সিয নিি য, যযখ্াথি আি ও বন্দীথের ংখ্যায উথিখ্থযাগয পােতকয 

পাওযা যায। যুথদ্ধর পথরর নেি প্রায 40,000 মারািা বন্দীথক িযা করা থযনি। 

যুথদ্ধর ফাফ 

● যুথদ্ধর ফাফ নি উত্তথর আরও মারািা অগ্রগনি এবং প্রায 10 বির যথর িাথের অঞ্চগুনর 

অনস্থনিলীিা যরায করা। 

○ 10 বিথরর এই মযনি যপথলাযা মাযবরাওথযর লাি িারা নিনিি য, যাথক পানিপথের 

যুথদ্ধ পরাজথযর পথর মারািা আনযপথিযর পুিরুত্থাথির কৃনিত্ব যেওযা য। 

● পানিপথের িৃিীয যুথদ্ধর েল বির পর (1771), যপথলাযা মাযবরাও একনি অনভযাথির অযীথি উত্তর 

ভারথি একনি নবলা মারািা বানিী যপ্ররে কথরনিথি যার অেত নি: 

○ উত্তর ভারথি মারািা আনযপিয পুিরায প্রনিষ্ঠা করা। 

● এই অনভযাথির াফযথক পানিপথের েীঘত কানিীর িূডান্ত গাো নাযব যেখ্া যযথি পাথর। 


