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प्रस्तावना 
 

इ. स. १९५५ मध्ये प िे येथील श्रीचशवाजी–रायगड–स्मारकमंडळाच्या काययवाहानंी मला रायगडिा 
इचतहास चलचहण्यास स िचवले. ते म्हिाले ‘त म्ही रायगडच्या पचरसरात राहून इचतहाससंशोधन करीत 
आहात; त म्हीि रायगडिा इचतहास चलहा; श्रीचशवाजी–रायगड–स्मारकमंडळ त म्हालंा गं्रथचनर्ममतीबद्दल 
मानधन देईल. स्मारकमंडळाने न कतेि श्रीछत्रपतींिे िचरत्र चलहवनू घेतले आहे; रायगडिा इचतहास 
चलहवनू घेिे हा स्मारकमंडळाच्या कतयव्यािा एक भाग आहे.’ मी होकार चदला. स्मारकमंडळानेही आपल्या 
काययकाचरिीच्या बठैकीत एकमताने ठराव करून गं्रथलेखनािे काम प्रत्यक्ातं मजवर सोपचवले व त्याकचरता 
पािश ेरुपये मानधन व प रस्कार देिार असल्यािे कळचवले. 

 
मी अभ्यासास प्रारंभ केला व १८ सप्टेंबर १९५६, अनंत ित दयशीच्या चदवशी लेखनास स रुवात केली. 

इ. स. १९५६ च्या अखेरीस ‘रायगड’िे लेखन पूिय िंाले व मी हस्तचलचखत श्रीचशवाजी–रायगड–
स्मारकमंडळाच्या स्वाधीन केले. 

 
स्मारकमंडळातंील जािकार मंडळींनी ते पाचहले व मंडळाने ठरचवलेले मानधन व प रस्कार माझ्या 

स पूतय केला. 
 
त्यावळेी मािंी अशी इच्छा होती की हे प स्तक स्मारकमंडळाने प्रचसद्ध कराव.े बराि काल सदर 

हस्तचलचखत मंडळाजवळ राचहले, पि ते प्रचसद्ध होण्यािा योग येईना; कारि आर्मथक प्रश्न जसा मजप ढे 
उभा होता, तसाि तो मंडळाप ढेही होता. प स्तक प्रकाचशत करण्यािी जबाबदारी वस्त तः मािंीि होती. 

 
लवकरि महाराष्ट्रराज्य चनमाि िंाले व साचहत्य–संस्कृचत–मंडळािी स्थापना होऊन अन दान 

देण्यािी नवी प्रथा सरकारने स रू केली. मला वाटू लागले की साचहत्य–संस्कृचतमंडळाकडे या प ंस्तकासाठी 
अन दान मागाव.े तद्न सार काही मचहनयापूंवी मी मंडळाकडे अजय केला, हस्तचलचखत पाठवनू चदले व 
चनिययािी वाट पहात राचहलो.  

 
श्रीचशवछत्रपचत व रायगड हे महाराष्ट्रािे मानझबद  आहेत. रायगड हे तर सवय तीथांत पचवत्र असे 

धारातीथय आहे. त्यासंबंधी मािें प स्तक चलहून िंाले असल्यािे साचहत्यसंस्कृचतमंडळाच्या दृष्टोत्पत्तीस 
आल्यावर मंडळािे अध्यक् तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री जोशी, काययवाह श्री. सेत माधवराव, इचतहासज्ञ सभासद 
प्रा. न. र. फाटक यानंा व इतर सभासदानंा असे वाटू लागले की हे प स्तक काळजीपूवयक वािून 
साचहत्यसंस्कृचतमंडळािे पचहले प्रकाशन म्हिून घेता आले तर पहाव.े मंडळािे वतीने प्रा. न. र. फाटक यानंी 
त्यािे वािन केले व काही द रुस्त्या स िचवल्या; त्या मला मानय िंाल्या. श्री. सेत माधवरावािंा फाशी 
ऐचतहाचसक साचहत्याशी प्रदीघय संबधं असल्याम ळे त्यांनीही आपल्या अवलोकनानंतर काही सूिना केल्या; 
त्या सवय मी चविारात घेतल्या. आता हे प स्तक साचहत्यसंस्कृचतमंडळािे प्रथम प्रकाशनं म्हिून वािकांप ढे 
येण्यािा योग येत आहे. मी अन दानािा आशीवाद मागत होतो; मला वरदान चमळाले यािा आनंद होतो. 

 
इ. स. १८६० ते १९६० या शभंर वर्षांत ‘रायगड’ या चवर्षयावर स मारे दहा प स्तके प्रचसद्ध िंाली; 

सामानयपिे दर दहा वर्षांनी एक प स्तक प्रचसद्ध होत आले आहे. तरी या अकराव्या प स्तकािी जरुरी होती. 
कारि, सदर दहा प स्तकापंैकी कै. जोशी यािें ‘राजधानी रायगड’ हे एकि प स्तक बरे आहे; बाकीिी ज जबी 
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आहेत. त्या प स्तकानंा रायगडिा इचतहास म्हिण्यापेक्ा रायगडिे वाटाड्ये म्हििेि शोभेल. जोशी यानंी 
मात्र तीस वर्षापूवी आपले प स्तक अद्ययावत् करण्यािा प्रयत्न केल्याम ळे त्याला आगळे स्वरूप आले होते. 
जोशी यानंी रायगडच्या पचरसरातं राहून या चवर्षयािा बराि अभ्यास केला होता; पि त्यास काही मयादा 
होत्या. प्राथचमक शाळेतील या चशक्काला इंग्रजी व संस्कृत गं्रथातंील मजक रािा आपल्या प स्तकातं पूिय 
उपयोग करून घेिे अवघड होते. चशवाय, कै. चशवरामपतं पराजंपे याचं्या लेखनपद्धतीिी मोचहनी त्याचं्या 
मनावर पडल्याम ळे, कटाक्ाने समतोल चलचहिे त्यानंा जमले नाही. ‘राजधानी रायगड’ प्रचसद्ध िंाल्यानंतर 
मराठ्ाचं्या इचतहासािे जे संशोधन िंाले, ते या प स्तकात नाही, हे कालपरत्व ेचनमाि िंालेले म ख्य वैग ण्य 
होय.  

 
गेल्या तीस वर्षांत इचतहाससंशोधकासं पेशवदेप्तर ख ले िंाले. त्यातूंन रायगडचवर्षयक काही माचहती 

साधनाचं्या रूपाने प ढे आली. चशविचरत्रसाचहत्यािे अनेक खंड प्रचसद्ध िंाले. याम ळे रायगडसंबंधी नव्याने 
लेखन होण्यािी आवश्यकता उत्पन्न िंाली होती. अशा स्स्थतींत मी हे काम पत्करले, तेव्हा ंइंग्रजी, संस्कृत 
व मराठींतून प्रकाचशत िंालेल्या साधनगं्रथातंील माचहतीिे संकलन करण्यािी जबाबदारी मजवर आपाततः 
पडली. चशवाय, चरयासतकार सरदेसाई, सर जद नाथ सरकार यािंी संकलनात्मक प स्तके मी पाचहली. असे 
आढळून आले की त्याचं्यासारखे दीघोद्योगी गं्रथकार संकलनात अनेक जागीं ि का करून ठेवतात व त्या 
चनस्तरिे हेही आपले काम आहेि! अशी काही स्थले मी टीपाचं्या रूपाने गं्रथातं नमूद केलीं आहेत. 
माचहतीच्या दृष्टीने प स्तक चनदोर्ष व्हावे, म्हिून जरूर ती खबरदारी मी घेतली आहे. लेखक या नात्याने मािंी 
जबाबदारी येथे संपते. 

 
पि रायगडच्या पचरसरातं झहडून, दप्तरें पाहून त्यातंील अप्रचसद्ध माचहती आपि नकलून घ्यावी; 

पेशवदेप्तराच्या अथागं सागरात ब ड्या मारून रायगडचवर्षयक माचहतीिी काही तेजस्वी मौस्ततके जमवनू येथे 
ग्रचथत करावीत व माचहतीिे दृष्टीने पूवींच्या गं्रथकाराचं्या शतय तर प ढे जावे, असा चविार माझ्या मनातं 
बळावला. म्हिून, रायगडच्या पचरसरातंील जवळजवळ प्रत्येक गावीं जाऊन मी ऐचतहाचसक साधनें 
शोधण्यािा क्रम काही काल आरंचभला. नातें येथे मला एक शकावचल चमळाली; तीत रायगडसंबंधीच्या काही 
नोंदी आढळल्या; त्यािंा मी येथे उपयोग केला आहे. 

 
पोलादपूर येथे चिते्र आडनावािे एक ऐचतहाचसक घरािे नादंत आहे. हे घरािे प्रचसद्ध बाळाजी 

आवजी चिटचिसाचं्या वशंािी एक शाखा होय. कै. रावजी गोझवद चिते्र याजंकडे बरेि मोठे दप्तर होते; ते 
सवय मी पाचहले व त्यातूंन बरेि कागद नकलले. त्याम ळे काफीखानासारख्या मराठ्ाचं्या शत्रपक्ीय 
गं्रथकाराच्या लेखनाला मराठी ऐचतहाचसक साचहत्यािा द जोरा आचि पाठप रावा चमळाला ही महत्त्वािी गोष्ट 
िंाली. इचतहासलेखनातं प राव्यास फार महत्त्व असते व एक हकीकत दोन लेखकानंी वगेळ्या चठकािावंरून 
एकाि वळेी नोंदली, म्हिजे ती ऐचतहाचसक चसद्ध गोष्ट मानण्यास हरकत उरत नाही. नयायचनिययात 
परस्परसंबंध नसलेले दोन स्वतंत्र साक्ीदार एकादी गोष्ट घडल्यािे सागंू लागले म्हिजे त्या घटनेस प रेसा 
प रावा चमळाला, असे मानले जाते. चशवकालीन लाखो कागद नष्ट िंाल्याम ळे प्रत्यक् प रावा या दृष्टीने उपयोगी 
पडण्यासारखी साधने फारशी उरली नाहीत. या दप्तरातून रायगडच्या इचतहासािी अशी जी साधने उपलब्ध 
िंाली, ती या प स्तकात वापरली आहेत.  

 
चिते्र–दप्तराम ळे रायगडिा अनेक वर्षांिा अज्ञात इचतहास प्रथमि उपलब्ध होत आहे, हे या 

दप्तरािे चवशरे्ष होय. इ. स. १६८९ ते १७०७ ही अठरा वर्षें रायगड प्रत्यक् बादशाही अंमलाखाली होता; पि 
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तेथे काय घडत होते, यािी आजवर आपिास कल्पना नव्हती. चरयासतकारानंी तर, इ. स. १६८९त रायगड 
मोगलानंी घेतला, येथपयंतिी हकीकत साचंगतल्यावर इ. स. १७३३ पयंतच्या िव्विेाळीस वर्षांच्या 
इचतहासािा संके्प केला! यात सरदेसाई यासं दूर्षि देण्यािा हेत  नाही, वस्त स्स्थचत दाखचवण्यािा आहे. 
सरदेसाई तरी उपलब्ध साधनावंरूनि आपल्या चरयासती सजचविार व वािकापं ढे ठेविार होते. त्यानंा जी 
माचहती उपलब्ध िंाली नाही, पि मला िंाली, ती एका स्वतंत्र प्रकरिातं, मी चिते्र–दप्तराच्या आधाराने 
चदली आहे. 

 
इचतहासाच्या अप ऱ्या साधनामं ळे संकलनकाराला अनेक वर्षांच्या कालखंडावरून उड्या टाकीत 

जाव ेलागते. इ. स. १७०८ ते १७३३ पयंतच्या पिंवीस वर्षांत रायगडच्या पचरसरात कोिती पचरस्स्थचत होती 
व स्वतंत्र राज्य प नहा चनमाि करिाऱ्या छत्रपचत शाहूस आचि पचहल्या पेशव्यास रायगड सोडवनू तेथे आपली 
सत्ता प्रस्थाचपत करण्यािी शतयता लवकर का ंिंाली नाही, या प्रश्नािी उकल आजवर इचतहासकार करू 
शकत नव्हते. चिते्र–दप्तराम ळे मला हे कोडे सहज स टले. चशवछत्रपतींच्या वळेिे ‘स्वराज्य’ बादशहाने 
शाहूच्या स्वाधीन केले होते; पि ते केवळ कागदावरिे दान होते. प्रत्यक्ात ते शाहूने व मराठे सरदारानंी 
आपल्या मनगटाच्या जोरावरि स्थाचनक सत्ताधाऱ्याचं्या हातून चहसकावनू घ्यावयािे होते. रायगडच्या 
पचरसरातं, जंचजऱ्याच्या चशद्दीच्या आसऱ्याने एक लहानसे द सरे म सलमानी राज्य कसे चनमाि िंाले होते व 
ते मोडून काढण्यािे काम पचहल्या पेशव्यास कसे करावे लागले, यािी हकीकत चिते्र–दप्तरात प्रथमि 
उपलब्ध िंाली. चतिा रायगडच्या इचतहासाशी प्रत्यक् संबधं नसल्याम ळे येथे चदली नाही; अनयत्र प्रचसद्ध 
करीत आहे. पि चिते्र–दप्तराम ळे या प स्तकात अचधक माचहतीिी, तपचशलािी, व द रुस्तीिी भर पडत आहे. 

 
पेशवदेप्तरातं काम करून मी रायगडच्या इचतहासाच्या उत्तराधािी बरीि हकीकत येथे संकचलत 

केली आहे. इ. स.१७३४ ते १७७२ या कालात यशवतं महादेव आचि नंतर चवठ्ठल यशवतं पोतनीस याचं्या 
ताब्यात रायगड होता. पेशव्यासं त्यािेंवर स्वारी करून तो झजकून घ्यावा लागला. ही स्वारी थोरल्या 
माधवरावाने आरंचभली, पि ती नारायिराव पेशव्याचं्या कारकीदीत पूिय िंाली. नारायिरावावंर प्रभ  
मंडळींिा सामाचजक कारिानंी रोर्ष होता. त्याचं्या रोर्षािे आिखी एक कारि या स्वारीम ळे आपिासं कलते. 
पोतचनसािें घरािे प्रभ मंडळीत मानयता पावलेले होते. त्याचं्यावर स्वारी करून त्यािंी सत्ता मोडून काढिारा 
पेशवा त्यासं अचधक अचप्रय होिार हे चनचिति होय. या स्वारीिे स्वतंत्र प्रकरि नवीन संशोधनािे आधारे या 
प स्तकात चदले आहे.  

 
रायगडच्या इचतहासावर प्रकाश टाकिारी पेशव ेदप्तरातंील बरीि माचहती संशोधक श्री. श.ं ना. 

जोशी यानंी श्री भारत इचतहास संशोधन मंडळाच्या एका प स्तकातं [ऐचतहाचसक संकीिय साचहत्य खंड ३ रा. 
भा. इ. सं. मंडळ स्वीय गं्रथमाला क्र. ५४, इ. स. १९४१] प्रचसद्ध केली आहे. पि त्यानंी पाचहलेल्या रुमालािें 
अन क्रम चदले नसल्याम ळे मला जवळजवळ सवय रुमाल प नहा पहावे लागले. या मजक राच्या आधाराने सात 
प्रकरिे स्वतंत्रपिे चलहून या प स्तकात समाचवष्ट केली आहेत. 

 
श्री भारत इचतहास संशोधक मंडळातं असलेल्या स. ग. जोशी व िदं्रिूड याचं्या दप्तरातूंन थोडी 

माचहती उपलब्ध िंाली, ती येथे घेतली आहे. 
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यावरून वािकाचं्या ध्यानी येईल की प्रस्त त प स्तकातंील स मारे दहा प्रकरिािंा मजकूर हे स्वतंत्र 
संशोधन असून बाकीिे संकलन आहे. या संशोधन–संकलनाच्या योगाने रायगडसंबधंीच्या आपल्या पूवीच्या 
माचहतीत भरीव भर टाकण्यािा कसोशीिा प्रयत्न मी केला आहे.  

 
या प स्तकातं काही ज ने अपसमज दूर करण्यािा व काही ऐचतहाचसक व्यततींवरील अनयाय दूर 

करण्यािा प्रयत्न केला आहे. इ. स. १६८९ मध्ये बादशाही सरदार िं लचफकारखान याने रायगडास वढेा 
घातला. त्याबाबत इचतहासकाराचं्या कथनािे स्वरूप असे की वढेा आठ मचहने िालला. मराठ्ानंी शथय 
केली; पि शवेटी रायगड सूयाजी चपसाळाच्या चफत रीम ळे मोगलाचं्या हाती गेला. इचतहासलेखकािें या 
स्वरूपािे लेखन अत्यंत भ्रामक असून त्यांतील ढळढळीत सत्य प ढे माडंण्यािी चनतातं आवश्यकता होती. 
मािें म्हििे सूत्ररूपाने असे– (१) आकड्यानंी आठ मचहने मोजून दाखचवता येतील; पि ज्याला पक्का वढेा 
म्हिावयािे, तो फार थोडा काल होता. आरंभी तर तो इतका सैल होता की छत्रपचत राजाराम, त्यािी भाया, 
खंडो बल्लाळ, रामिदं्रपतं अमात्य इत्याचद अनेक नामवतं मािसें ‘वढे्यातून’ चनसटून गेली! त्यातंला एकही 
मोगलाचं्या हाती लागला नाही. असला कसला वढेा हा! हे िंाले आरंभींच्या स मारे दोन मचहनयाचं्या 
वढे्याबद्दल! रायगडच्या खोऱ्यातं श्रावि, भाद्रपद व अचिन या मचहनयातं पाऊस इतका कोसळतों की 
‘पक्ाचं्या पंखावंर शवेाळ उगवते’ व वारा इतका स टतो की त्यावेळी वढेा घालिाऱ्या सैचनकांना न सते उभे 
राहिे देखील अशतय! मोगली सैनयािा या मचहनयातंील वढेा नाममात्रि असिार. साराशं, वेढ्याच्या 
साचंगतल्या जािाऱ्या म दतीला काही अथय नाही. एकदा रायगडिे न सते दशयन घेतल्यास असे ध्यानीं येईल 
की रायगडला वढेा घालिे प्रायः अशतयि आहे. नाकेबदंी केव्हाही शतय आहे. (२) या काळात रायगडच्या 
पचरसरात लढाई िंाली असेल असे वाटत नाही; तसे भौचतक प रावे नाहीत; मराठ्ानंी शथीिी िं ंज चदली 
असती, तर काही शकेडे म सलमान सैचनक मरि पावते व त्यािें एकादे स्मशान रायगडच्या पचरसरातं चनमाि 
िंाले असते. तसे एकही स्मशान रायगडच्या पचरसरात नाही. मराठ्ानंी अशीं स्मशाने नष्ट करून टाकली 
असे तर म्हिता यावयािे नाही; तो मराठ्ािंा स्वभाव नव्हे. (३) सूयाजी चपसाळाच्या रायगडबाबतच्या 
चफत रीिा हा गवगवा कालचवपयासािा प्रकार होय. सूयाजी चफतूर िंाला ही गोष्ट खरी; पि तो इ. स. १७०४ 
मध्ये, १६८९ मध्ये नव्हे! इ. स. १७०० मध्ये छत्रपचत राजाराम झसहगडावर मरि पावल्यावर मराठ्ासं 
छत्रपचत नाही, अशी स्स्थचत प्राप्त िंाली. तेव्हा, मराठ्ािंा पराभव करण्यास ही संधी योग्य समजून 
बादशहाने मराठ्ािें चकल्ले प नहा झजकून घेण्यािी मोहीम काढली. वाई प्रातंात वैराटगड, पाडंवगड वगैरे िार 
चकल्ले झजकण्यािे काम बादशाही सरदार इस्माईल मका यास करावयािे होते. इस्माईल मका यास या कामी 
सूयाजीिी खूप मदत िंाली. मराठ्ाचं्या दृष्टीने हीि त्यािी चफत री होय. सूयाजीिा व रायगडिा काहीि 
संबधं नव्हता. सूयाजी हा वाई प्रातंातील ओिंडे येथील देशम ख होय. तो रायगडवर कशासाठी जािार? तो 
काही मराठा सरदार अगर चकल्लेदार नव्हे. वढे्याच्या चदवसात त्यािे अस्स्तत्व रायगडवर कसे असिार? 
त्याला ‘रायगडिा’ चफत री ठरचवण्यास भक्कम, अस्सल, समकालीन आधारं प ढे यावयास पाचहजेत. याबाबत 
आिखी एक गोष्ट ध्यानी घेतली पाचहजे. छत्रपचत राजारामािी दासीप त्री व सूयाजी चपसाळािा दासीप त्र यािा 
चववाह होऊन सूयाजी राजारामािा व्याही िंाला होता, ही गोष्ट इचतहासज्ञासं माहीत आहे. हा चववाह इ. स. 
१६८९ नंतर व १७०० च्या पूवी िंाला आहे. दासीप त्री अनौरस असल्याम ळे चतिा चववाह कोिाशीही िंाला 
तरी िालेल, अशी समाजनीचत इचतहासकालात नव्हती; उलट, ‘समसमासंंयोग’ साधण्यािीि प्रवृचत्त असे. 
त्या कालात अशी संतती चशष्टसंमत होती. छत्रपचत राजाराम सूयाजीशी असे नाते जोडतो, यािाि स्पष्ट अथय 
असा की सूयाजी इ. स. १७०० पयंत तरी चफतूर नव्हता. चफत ऱ्याच्या म लास स्वातंत्र्यािी झकमत जाििारा 
राजाराम आपली म लगी कदाचप देता ना! साराशं, सूयाजी चपसाळ रायगडप्रकरिी चनदोर्ष आहे, असे स्पष्ट 
वाटते. (४) इ. स. १८१८ मध्ये रायनाक इंग्रजास चफतूर िंाल्याने रायगड पडला, असे आजवर इचतहासकार 
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सागंत आले आहेत. त्याम ळे रायनाकावर ‘चफतूर चफतूर’ म्हिून गहजब होतो; तो योग्य नव्हे. तसे म्हिण्यास 
स्पष्ट आधार नाही. या प्रकरिीं डॉतटर आंबेडकराचं्या संग्रही काही कागद आहेत; ते चमळवण्यािा मािंा 
प्रयत्न िालला असता डॉतटरािें चनधन िंाले व कागद चमळिे राचहले. पि कागदी प राव्याइतकाि 
महत्त्वािा द सरा प रावा असा की रायनाकािे टाक करून चटपिीस, कारखानीस इत्याचद रायगडशी संबद्ध 
असिाऱ्या प्रभ  घराण्यानंी पूजेत ठेचवले आहेत, यािा काय अथय करायािा? नातें येथे रायनाकािे एक ‘मंचदर’ 
आहे. शतेीस प्रारंभ करण्यापूवी रायनाकाप ढे काही बळी देण्यािा चरवाज आहे. रायगडिा रायनाईक व 
मंचदरातील रायनाईक एकि आहेत. ही देशद्रोह्यािी पूजा मानिे सवयथा िूक होईल. या प्रकरिी संशोधनाने 
चसद्ध होईपयंत रायनाकास देशद्रोही मानिे योग्य नव्हे, असे मत मी माडंले आहे. मन ष्ट्य स्वाथी आचि लोभी 
असतो. स्वचहत साधण्यासाठी राष्ट्रचहतावर चतलाजंली देिारे लोक प्रत्येक देशात उत्पन्न िंाले व प्रत्येक 
राष्ट्राने त्यािंी खंत मानली आहे पि त्यािंी अपक् भचूमकेवरून िौकशी करूनि त्यानंा दोर्षी ठरचवले पाचहजे. 
रायगडप्रकरिीं सूयाजी चपसाळ व रायनाक संशयातीत आहेत, चनदोर्ष आहेत, असे मािें मत िंाले आहे. 

 
आिखी एक गोष्ट माझ्या ध्यानी आली. द सऱ्या बाजीरावाच्या दीघय कारकीदीवर बरीि साधने 

उपलब्ध असली, तरी त्याने चदलेल्या अंचतम लढ्यासंबधंी अचधक संशोधन व्हावयास पाचहजे. रायगडच्या 
अखेरच्या य द्धाबद्दल मराठी साधने नाहीत; त्याम ळे मला इंग्रजी साधनावंरूनि ते प्रकरि चलहाव ेलागले. 
मराठेशाहीिा अंत कसा िंाला, यािे दीघय संशोधन िंाले पाचहजे. इंग्रजी साधने भरपूर असली, तरी तो प रावा 
शत्र पक्ािा आहे हे ध्यानी असले पाचहजे. सत्यािे अचधष्ठान एकपक्ीय प राव्याने चसद्ध होत नाही. 

 
मराठीतून प्रचसद्ध िंालेली इचतहासािी साधने अव्वल दजािी असल्याम ळे, महाराष्ट्राच्या 

इचतहासाच्या एकाद्या चवर्षयावर लेखन करताना त्यािंा उपयोग करिे आवश्यक आहे. पि ही साधने 
वापरताना प्रत्येक पत्रािी तारीख ठरविे अगर पारखून घेिे जरूर िंाले आहे. पूवी पते्र चलचहताना पूिय काल 
देत नसत. बह तेक सवय चिटचिशी पत्रातूंन ‘आज छ २६ जाखर’ झकवा ‘आज मागयशीर्षय श ॥ अष्टमी 
मंगलवारपावेतो’ अशा स्वरूपािा कालािा अप रा उल्लेख येतो. त्याम ळे पत्रािे वर्षय ठरचविे अवघड होऊन 
बसते; म्हिूनि, पत्रािंा अिूक कालचनियय करण्यात संशोधकािी कसोटी लागते. जसजसे संशोधन प्रगत 
होईल, तसतशा अनेक पत्राचं्या तारखा चनचित होत जातील व मागील संशोधकानंी चदलेल्या ि कीच्या चमत्या 
द रुस्त होतील. मागील चपढीतल्या सवय संशोधकानंी तशा ि का करून ठेचवल्या. त्याचं्या पिात् आम्ही प ढील 
चपढीतले संशोधक त्याचं्या चमत्या द रुस्त करीत आहोत व अजािता नवीन ि कीच्या चमत्या नवीन पत्रातं देत 
आहोत! चमचतश द्धीबद्दलिा हा प्रकार असाि बराि काल अखंड िालिार आहे. 

 
आतापयंत स मारे पाऊि लाख ऐचतहाचसक पते्र मराठीतून प्रचसद्ध िंाली आहेत; इंग्रजी, फारशी व 

इतर भार्षातूंन प्रचसद्ध िंाली ती वगेळी! या सवय पत्रािें आधारे मराठ्ाचं्या इचतहासािी एक प्रदीघय शकावली 
तयार करण्यािे कायय जर अनेक संशोधक एकत्र येऊन करतील, तर चमचतश द्धीबाबतिा गोंधळ बराि कमी 
होईल व संकलनकारास आपले गं्रथलेखन बरेि स लभतेने करता येईल. पि हे काम एवढे प्रिडं आहे की 
दहा संशोधक सतत दहा वर्षे एकत्र बसून हे काम करतील, तरि त्यािा अंत चदसेल. नानासाहेब पेशव्याप रते 
हे काम श्री भारत इचतहास संशोधक मंडळाने जवळ जवळ पूिय करीत आिले आहे. 

 
ही चमचतश द्धीिी सूिना येथे माडंण्यािे कारि असे की इ. स. १७३३ मधील रायगड–मोचहमेच्या 

चनचमत्ताने मला, अनेक प्रचसद्ध िंालेल्या पत्राचं्या चमत्या द रुस्त करून वापराव्या लागल्या आहेत; त्यािंी 
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संख्या ३०।४० भरेल. चमचतश द्धीप्रमािे, अनय संशोधकाचं्या मोडी वािनातील काही ि का मी द रुस्त करून 
घेतल्या आहेत. 

 
हे प स्तक तयार करण्याच्या कामीं मानधन व प रस्कार देऊन उपकृत केल्याबद्दल मी श्री चशवाजी–

रायगड–स्मारकमंडळािा ऋिी आहे. प स्तकािा ‘आपलें ’ म्हिून स्वीकार करून व मािंा परामर्षय घेऊन 
प्रचसद्ध केल्याबद्दल मी महाराष्ट्रराज्य साचहत्य व संस्कृचत मंडळािा अत्यंत ऋिी आहे. रायगडिे स्थान असे 
आहे की त्यािा अचखल महाराष्ट्रासि काय, भारतासही अचभमान वाटावा. ‘श्रीचशवाजी रायगड स्मारक 
मंडळ’ या नावातं ‘रायगड’ आहे; तेव्हा त्याबाबत आपले काही कतयव्य आहे असे स्मारकमंडळास वाटले. या 
चवर्षयावर संशोधनपूवयक चलचहलेले प स्तक अप्रकाचशत रहािे अयोग्य आहे; ते आपि आपले म्हिून प्रकाचशत 
केलेि पाचहजे, असे साचहत्यसंस्कृचत मंडळास म्हिजे पयायाने महाराष्ट्र सरकारला वाटले, हा स योग मला 
अचभमानास्पद वाटतो.  

 
महाडिे तरुि चित्रकार, मािें चमत्र श्री. वसंत चवष्ट्िू िादें जी. डी. ए. यानंी घेतलेली छायाचिते्र 

प स्तकात चदली आहेत. महाड आचि रायगड काही दूर नाहीत! त्यािंी चिते्र या प स्तकातं येण्यात वैचशष्ट्ट्य 
आहे असे मला वाटते. मी त्यािंा आभारी आहे. 

 
पोलादपूरिे चिते्रदप्तर; नातें येथील देशम खदप्तर, श्री भारत इचतहास संशोधक मंडळातील दप्तरे 

पहावयास चदल्याबद्दल मी त्या त्या दप्तरांशीं संबचंधत असलेल्या व्यततींिा व िालकािंा फार आभारी आहे. 
पेशवदेप्तर पहावयास व त्यातंील मजक रािा उपयोग करावयास परवानगी चदल्याबद्दल तत्संबधंी अचधकारी 
वगािा मी ऋिी आहे. 

 
गवमेंट सेंरल पे्रसिे व्यवस्थापक श्री. बापूराव नाईक यानंी मला बह मोल मदत चदली आहे. 

रायगडच्या चित्रािें ब्लाकस् त्यानंी तत्परतेने व िागंल्या तऱ्हेने करून चदले; त्यािे मनःपूवयक आभार मानतो. 
चित्रकार श्री. द. ग. गोडसे यानंी प स्तकािी सजावट केली आहे; त्याम ळे प स्तकास गोंडसपिा आला. मी 
त्यािंा आभारी आहे.  

 
प्राज्ञपे्रसिे व्यवस्थापक श्री म. श.ं साठे, श्री. चद. के. बेडेकर, महाड येथील श्री. स . मे. ब टाला, श्री. 

स . गो. चटपिीस इत्याचद अनेकानंी मला या प स्तकािे कामी जे साह्य केले, त्याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 
आभारािंी यादी वाढिे अप्रस्त त होईल हे जािून अनेकािें आभार मी मनोमन मानतो. 

 
प िें ता. ५ मे १९६२   – शाां. णव. आवळसकर 
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१ रायगडचें दशशन 
 

रायगडिें इचतहासप्रचसद्ध स्थान माहीत नाही, असा मन ष्ट्य महाराष्ट्रातं सापडावयािा नाही. इंग्रज, 
पोत यगीिं, फ्रें ि या परकीयासं आचि भारतातंील स चशचक्तासं रायगडच्या इचतहासािी कल्पना चनचित आहे; 
कारि, तो रोमािंकारी व स्फ रि देिारा आहे. एका कालीं म सलमानी सत्तानंा रायगडिा चवलक्ि दरारा 
वाटत होता आचि तेथे नादूं लागलेली स्वकीयािंी चनभयय, दृढ सत्ता त्याचं्या डोळ्यातं क सळासारखी सलत 
होती. 

 
रायगडिें प्रािीन नाव रायरी असें होते व य रोपिे लोक त्यास ‘पूवेकडील चजब्राल्टर’ म्हिून 

संबोधीत. चजब्राल्टरिें ठािें चजतकें  अभेद्य, द गयम, चततका रायगड अझजतय असें स्पष्ट मत इंग्रज गं्रथकारानंी 
नमूद करून ठेचवलें  आहे. पािशें वर्षांपूवी रायगडास जेव्हा गडािें स्वरूप नव्हतें व जेव्हा तो न सता एक डोंगर 
होता. तेव्हा त्यास तिस व राचसवटा अशीं दोन नांवें होती. त्यािा आकार, उंिी व भोंवतालच्या दऱ्या या 
सवांिें स्वरूप ध्यानीं घेऊन त्यास नंदादीप असेंही एक नाव पडलें . अगदी आरंभीं तेथे घडशी कोळी रहात. 
आज आपि याि कोळी जमातीस डोंगरकोळी म्हिून संबोचधतों. चनजामशाहींत रायगडिा उपयोग कैदी 
ठेवण्याप रताि होई व त्यावर पहारा ठेवण्यासाठी पहारेकरी तेवढे रहात. येथील ‘घळकीच्या पहाऱ्या’िा 
उल्लेख ज नया कागदपत्रातूंन आढळतो. 

 
रायरी हें नाव बदलून त्यास रायगड हें नाव चशवाजी महाराजानंी चदलें . हा नामकरिचवचध केव्हा 

िंाला असावा, हें आपिास चशविचरत्रप्रदीप प.ृ ५० वरून स्पष्ट कळतें. “गडािी नाव ेठेचवले” अशी नोंद तेथे 
आढळते. या नोंदीिें वािन आमिे मतें ‘गडासी नाव ठेचवले’ असें पाचहजे. चरयासतकारानंी या नोंदीच्या आधारें 
केवढें काव्यमय भाष्ट्य केलें  आहे! ते म्हितात, “चशवाजीने प ष्ट्कळशा चकल्ल्यािंीं ज नीं नावें बदलून संस्कृत 
वळिावर नवी स ंदर नावें ठेवलीं. रायरी घेतल्यावर शके १५७८ भाद्र ० ि॥ ११ रोजीं [इ. स. १६५६ सप्टें. ४] 
गडािंीं नावें ठेचवलीं असा उल्लेख शकावलींत आहे.” यावर आमिें म्हििें एवढेंि की चशवाजीने गडासं नवीं, 
स ंदर नावें चदल्यािा प्रकार खरा असला, तरी तो नंतरिा आहे. इ. स. १६५६ सप्टें. ४ नंतर झजकलेल्या व 
बाधंलेल्या चकल्ल्यासं चशवाजीने अगोदरि नवीं नावंें चदलीं, असें मानिें योग्य होिार नाही. असो. िं लच्फकार 
खानाने इ. स. १६८९ त रायगड झजकल्यानंतर औरंगजेबाने त्यास इस्लामगड असें नवें नाव चदलें  व तें 
कागदोंपत्रीं अनेक वर्षें रूढ राचहलें . [चशिसाखं १० ले. ३८; चशिप्र प.ृ ५०; शचश पृ. २३७.] 

 
प्रथमदशयनीं रायगड अगदी बाजूस असल्यासारखें वाटतें. पि रायगडपासून म ंबई, प िें व सातारा हीं 

शहरें सारख्याि अंतरावंर आहेत. महाडच्या त्यावळेच्या बदंरापासून रायगड केवळ सोळा मैलावंर आहे. 
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अरबी सम द्रापासून रायगड फतत अठ्ठेिाळीस मलैावंर, सह्याद्रींतील चकल्ल्याचं्या रागंातंील एक द वा आहे. 
रायगडिी भचूम चशवराज्याचभरे्षकापयंत तरी रततलाचंछत नव्हती. झसहगड, प रंदर, लोहगड, प्रतापगड, 
राजगड इत्याचद चशवकालीन चकल्ल्याबंद्दल तसें म्हिता येिार नाही. मानवी रतत साडंलेल्या भमूीवर 
आपल्या राज्याचभरे्षकािा समारंभ न िंाला तर बरा, असें चशवाजीस वाटत असावें. चशवाय, रायगडच्या 
नैसर्मगक रिनेम ळे त्यािें वैचशष्ट्ट्य ध्यानीं येतें. यासाठीि चशवाजीने तो राजधानीसाठीं पसंत केला असावा. 
मोंगलाचं्या हल्ल्यापासून आपला बिाव व्हावा, यासाठीि प िें सोडून पचिम डोंगरातं रायगड राजधानी केली 
असावी. [BBD. प.ृ ४१३–४१५.] स रतेिा ज ना रस्ता रायगड जवळूनि जात असून ख ंष्ट्कीने रायगड ते स रत हें 
अंतर १०।१२ मजलािंें होतें. तेथून चशवाजीिी पचहली राजधानी राजगड केवळ ४।५ म क्कामावंर आहे. [चशिवृसं. 
खं. ३ रा. फाशी चवभाग प.ृ ८५, ८६.]  

 
केळचदनृपचवजयम् या ऐचतहाचसक कानडी काव्यातं रायगडिें वियन करतानंा, ‘भतूलातं 

आिययकारक म्हिून गिला जािारा रायरी ’ असें वियन कवीने केलें  आहे. [चशिवृ सं. खं. १ पृ. ६०.] तेथे चलचहलें  
आहे की रायगड १८ अक्ाशं, कला १३ व ७३ रेखाशं, कला ३० वर आहे. पि क लाबा गिेॅंचटयरकार चलचहतात 
की, रायगड उत्तर अक्ाशं १८°–१४’ आचि पूवय रेखाशं ७३°–२०’ वर असून त्यािी सम द्रसपाटीपासून उंिी 
२८५१ फूट आहे. तो चकल्ले महरुसा ऊफय  जंचजरापासून पूवेस िाळीस मैलावंर आहे. त टलेल्या कड्यामं ळे 
सह्याद्रीच्या रागंापंासून तो अलग िंाला असून भोवतीं स मारें एक मैल रंुदीिी दरी चनमाि िंाली आहे. या 
दरींतून काळ व गाधंारी या दोन नद्या पजयनयकालातं पावसािें गढूळ पािी महाडजवळ खाडींत आिून 
सारख्या ओतीत असतात. सह्याद्रीच्या रागंानंीं, जवळ जवळ सवय बाजंूनीं वढेल्याम ळे आचि िंाकल्याम ळे 
रायगड ठळकपिे आढळातं येत नाही. रायगडपासून पचिमेस १६ मैलावंर मािगाव हें ताल तयािें चठकाि 
आहे; तेथून रायगडवरिीं टकमक टोक व चहरकिी ब रुज हीं चठकािें चदसतात व ओळखता येतात. तेथून 
रायगडिा आकार घोड्याच्या नालाप्रमंािे वाटतो. दचक्िेकडून नजर टाकल्यास कालकाईिा व ग इरीिा 
डोंगर रायगडच्या अगदी सचन्नध असल्यासारखे भासतात; त्याम ळे रायगडिें स्पष्ट दशयन त्या बाजूने होत 
नाही. कालकाईच्या डोंगरावरूनि, इ. स. १८१८ मध्ये तोफा डागून रायगड इंग्रजांनीं जेर केला. 
महाबळेिरावरून रायगडिें दशयन होिें द घयट आहे; कारि, तेथून रायगडच्या आसमंतातंील सह्याद्रीिा 
बराि भाग इतका ठळकपिे नजरेसमोर येतो, कीं त्यातूंन नेमका रायगड तेवढा ओळखिे जाित्या 
मािसासही म स्ष्ट्कलीिें होतें. डग्लसने ब क ऑफ बॉम्बे मध्ये म्हटलें  आहे की रायगडिें अिूक आचि स्पष्ट 
दशयन तोरिा चकल्ल्यावरून होतें, कारि तोरिा रायगडच्या पूवेस वीस मैलावंर असून हजार फ टांनीं जास्त 
उंि असल्याम ळे हें दशयन सहजस लभ होतें. रायगडपासून केवळ दोनि मैलावंर असलेल्या, सह्याद्रीच्या 
पचिम रागेंतील झलगाण्याच्या चशखरावरून रायगड िागंला दृचष्टके्पातं येतो. तोरण्यावरून रायगडिे उध्वस्त 
अवशरे्ष चदसत नाहीत; पि झलगाण्यावरून तेही आढळातं येतात. तेथून अगदी समोर पूवेस, रायगडिें भवानी 
टोक चदसतें व रायगडिा वायव्येकडील टकमक टोकािा त टलेला कडा चदसतो. या टोकावरून ग नहेगारािंा 
कडेलोट होई.  

 
येथेि झलगािा चकल्ल्यािा पचरिय करून देिे योग्य होईल. झलगाच्या आकारािा हा चकल्ला 

महाडपासून ईशानयेस सोळा मलैावंर असून सह्याद्रीच्या म ख्य रागंेंत तोरिा व रायगड यािें दरम्यान आहे. 
झलगाण्यािा खडक सम द्रसपाटीपासून २९६९ फूट उंि असून त्यािी िढि िार मलै लाबंीिी आहे. या 
िढिींतील अधे अंतर िढावयास बरेंि सोपें असून वरिा अधा मागय एकदम उंि, अवघड िंाला आहे. पूवी 
या िढावातं पायऱ्या होत्या; पि त्या आता नष्ट िंाल्या आहेत. झलगाण्यािा झलगाकृचत भाग पठाराच्या 
भागापासून म्हिजे मािीपासून वर आहे. त्याला तट व ब रूज होते व या तटबंदीिे आंतील के्त्रफळ अवघें 
२५०० िौरस फूट होतें. आता तटबदंी व इमारती नष्ट िंाल्या असून काही हौद व धानयाच्या कोठाराचं्या ख िा 
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तेवढ्या चशल्लक आहेत [क ग ॅप.ृ ३४३]. मोऱ्यािंा पराभव केल्यावर चशवाजीने रायगडजवळ हा चकल्ला बाधंला 
[९१ कलमी बखर कलम ३० सानेप्रत पृ. ६१]. त्यािा उपयोग केवळ कैदी ठेवण्यासाठी करीत. खडकातं 
असलेल्या अंधारी खोल्यातूंन हे कैदी ठेवीत. या खोल्यापंैकी एक खोली पन्नास कैदी राहू शकतील एवढी 
मोठी आहे. इ. स. १८१८ मध्ये कनयल प्रॉथरने हा चकल्ला मराठ्ाकंडून घेतला [क ग ॅप.ृ ३४३]. 

 
क लाबा चजल्ह्यातं रहािारानंा रायगडावर जावयािें असल्यास अनेक मागांनीं जाता येईल. (१) 

चनजामपूरपासून रायगड १६ मलैावंर असून वायव्य चदशनेे डोंगरातूंन गेलेल्या पायवाटेने, नागमोडी वळिें 
घेत, डोंगर िढत–उतरत, रम्य वनश्रीिें सौंदयय हृदयातं आचि नेत्रातं साठवीत जाता येईल. पि हा प्रवास 
पायीं करावा लागेल. (२) मािगावपासून हा प्रवास डोंगरातंील पायवाटेने करता येईल; पि त्यातं पे्रक्िीय 
चनसगयस्थलें  थोडीं आहेत. (३) रायगडाच्या पूवेस केवळ सोळा मलैावंर चबरवाडी हें चशवपूवयकालीन गाव असून 
तेथून ईशानय चदशनेे रायगडावर जाता येतें. चबरवाडीपासून बारा मैलपयंत बलैगाडीने, अगर जपून गेल्यास 
मोटारने जाता येतें. हा रस्ता काळनदीच्या तीरालगत्याने गेला असून नदी दोन चठकािीं ओलाडंावी लागते. 
छत्री चनजामपूरपयंत वाहनाने जाता येतें व प ढील िार मैलािंा प्रवास पायीं करावा लागतो. या मागाने जात 
असता, डावीकडे ग इरीिा डोंगर व त्यािेि जवळ असलेल्या रायगडािें आपिासं दशयन घडत असतें. वाटेंत 
वाळिक ं ड नावािा काळनदींतील एक डोह लागतो. डोहािी लाबंी स मारें तीनश ेफंूट असून रंुदी अवघी तीस 
फूट आहे. डोहातं वर्षयभर मासे चवहरत असतात व क ं ड पचवत्र स्थान मानलेलें  असल्याम ळे त्यास कोिी उपद्रव 
देत नाही. छत्रचनजामपूरपासून वाडी झकवा रायगडवाडी हें चठकाि दीड मलै अंतरावर आहे. तेथून 
रायगडािी िढि स रू होते. येथेि, ९ मे १८१८ या चदवशीं घडून आलेल्या शरिागतीच्या तहाने रायगड 
इंग्रजाचं्या ताब्यातं गेला. रायगडािे अठरा कारखाने वाडी येथेि असून मराठेशाहींत या गावास फार महत्त्व 
होतें. मराठ्ाचं्या स्वातंत्र्यकालातं हा मागय चवशरे्ष रहदारीिा होता. (४) ज्याला रायगडिी नीटशी माचहती 
नाही, अशा प्रवाशाने महाड येथून मोटारने जािें सोयीिें आहे. महाड ते रायगड हें अंतर १४ मलैािंें असून 
गाधंारी नदीच्या काठाने कोंिंरपयंत जाता येतें; तेथून पायीं प्रवासास स रवात होते. एक अवघड टप्पा 
ओलाडूंन पािाड येथे पोहोिल्यावर, रायगडच्या प्रत्यक् िढावास प्रारंभ होतो. पािाडपयंत बलैगाडीही जाऊ 
शकते.  

 
वाडी आचि पािाड हीं रायगडच्या पचरसरातं असलेलीं चठकािें रायगडच्या अगदी पायथ्याशीं असून 

त्यामंधील अंतर फतत दीड मलैािें आहे. दोहोंिे दरम्यान डोंगरािी चनरंुद दरड आहे. कोंिंरहून पािाडास 
जाऊ लागलें  म्हिजे सावतंािी िौकी म्हिून पािाडिें एक िौकीिें चठकाि लागतें; त्यािें फतत जोतें तेवढें 
चशल्लक आहे. जोत्यािी लाबंी रंुदी २०×१५ फूट आहे. रायगडच्या डोंगराच्या कडसरीसि पािाड गाव वसला 
आहे. [राचकव प.ृ ३२]. पािाड येथे पूवी रायगडिी पेठ असून गडास लागिाऱ्या वस्तू येथील द कानदार 
प रवीत. पूवी पािाड येथे दहा हजार घोडेस्वारािंी चशबदंी असे. [BBD प.ृ ४०३]. येथे चशवाजीने आपल्या 
मात श्री चजजाबाई याचं्याकचरता एक वाडा बाधंला होता. वाड्यािें जोतें २००×४० फूट लाबंी रंुदीिें आहे. त्या 
वाड्यासि कोट म्हित. आंत हत्ती, घोडे बाधंण्याच्या जागािंीं जोतीं आहेत. तटािी झभत ६ फूट जाड असून 
उंिी ८ ते १२ फूट आहे [राचकव प.ृ ३२]. वाड्यािें जोतें व तटबदंी आजही दृष्टीस पडते. चिरेबदं पायऱ्या 
असलेली एक चवहीर आंत आहे. इ. स. १७७३ मध्ये नारायिराव पेशव्याने रायगड आपल्या ताब्यातं घेतला, 
त्यावळेीं आप्पाजी हचर या पेशव्याचं्या सरदाराने कोट हस्तगत केला व मोडला [चशिसा खं १० ले. ३८]. 
चजजाबाईिें देहावसान याि वाड्यातं िंालें  व पािाड येथेि चतिें स्मारक उभारलेलें  आहे. सध्या रायगडावर 
जाण्यािी म ख्य वाट पािाड येथूनि आहे. चकल्ल्याकडे जाताना चशद्दीच्या कारकीदीतील िौतयािंीं दोन 
जोतीं लागतात. 
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रायगडावर िढून जाण्यािा मागय गेल्या तीस वर्षांत काहीसा बदलला आहे. वाडी ते रायगड हें अंतर 
िार मैलािंें असून तेथून रायगडिी उंिी २२५० फूट आहे. वाडी सम द्रसपाटीपासून ६०० फूट उंिावर आहे. 
रायगडावर जाण्यािी पूवीिी वाट पािाडकडून नसून वाडीकडून होती. म्हिजे, पािाडच्या मन ष्ट्याला 
खूबलढा ब रूजाजवळिी दरड ओलाडूंन, वाडी गाव डाव्या हातास टाकून रायगडच्या वाटेस चमळावें लागे. 
वाडीकडून रायगडच्या िढास जेथे प्रारंभ होतो, तेथे रस्ता चनरंुद असून बराि अडििीिा असल्याने पायीं 
जावें लागतें. वाडीपासून पाि मैल अंतर िढून आल्यावर रायगडच्या िढास प्रारंभ होतो. या िढांत, 
आरंभींि, जो िंाडीिा भाग लागतो, तेथे पूवी चशवछत्रपतींिा बाग होता. या रस्त्यालगत वाडी येथील घरािंीं 
काही जोतीं अद्याप दृष्टीस पडतात. िं ड पें वाढल्याम ळे आंत दडलेलीं व भगंलेलीं हीं जोतीं, गडास प रचवल्या 
जािाऱ्या धानयािीं कोठारें होत. इ. स. १८८३ पयंत या जोत्यावंरील पडकीं झभताडें उभीं होतीं आचि 
कोठाराचं्या सभोवार िार फूट उंिीिी झभत होती. 

 
वाडीकडील या मागाने गड िढू लागलें , म्हिजे उजव्या बाजूस वायव्य कोपऱ्यातं एका ब रुजािें 

चठकाि चदसतें; तोि प्रचसद्ध खूबलढा ब रूज होय. सध्यािा पािाडिा मागय या ब रुजापाशीं येऊन पोहोितो व 
आपि पायऱ्या िढून ब रुजावर जातो. ब रुजाशजेारीं पूवी एक दरवाजा असे; त्यास चित् दरवाजा म्हित. हा 
दरवाजा कोसळला असून ब रूज मात्र अस्स्तत्वातं आहे. त्यािी उंिी २७ फूट व घेर ५० फूट आहे. [राचकव 
पषृ्ट ३२, ३३]. ख द्द रायगडपासून हा ब रूज काहीसा चवलग िंाल्यासारखा चदसतो. हा त टकपिा डोंगराच्या 
चनरंुद दरडीम ळे आचि वाळस रें गावंाकडील एका झखडीम ळे आला आहे. ही झखड व खूबलढा ब रूज यािें 
दरम्यान असलेला मागय एखाद्या झभताडावरील वाटेसारखा चनरंुद आहे. खूबलढा ब रुजापासून ‘नाना 
दरवाजा’ स मारे तीन फलांग अंतरावर आहे. हा मागय एका चनरंुद दरडीवरूनि आहे.  

 
रायगडवाडी येथील वर चनर्मदष्ट केलेल्या धानयाच्या कोठारांपासून ‘नाना दरवाजा’ स मारें एक मैल 

अंतरावर आहे. या एक मलैातं एकूि िढ ६०० फ टािंा असून नाना दरवाजापाशी रायगडिी उंिी १२०० फूट 
भरते. स्थाचनक लोकािंी समजूत अशी आहे की ‘नाना दरवाजा’ या शब्दािंा संबंध नाना फडचिसाशंी असून 
इ. स. १७९६ मध्ये नानानंीं रायगडिी डागड जी, द रुस्ती केली, तेव्हापासून हें नाव प्रिचलत िंालें  असावें; 
पि हा गैरसमज तीिा प्रकार होय. इ. स. १६७४ च्या मे मध्ये चशवराज्याचभरे्षकाच्या चनचमत्ताने म ंबईकर 
इंग्रजािंा वकील हेन्री ऑतिंेंडन रायगडावर याि वाटेने आला होता. त्याने आपल्या रोजचनशींत रायगडच्या 
दोन दरवाजािंा उल्लेख केला असून, या दरवाजास त्यावळेीं लहान दरवाजा म्हित, असे त्याने सूचित केलें  
आहे. भार्षा बदलते व शब्दािंीं स्वरूपें बदलतात; त्यास अन सरून लहाना, नानहा, नाना अशा क्रमाने या 
दरवाजािें नाव बदलत गेलें  असें मानिे उचित होईल. चकल्ल्याच्या म ख्य दरवाजास महादरवाजा असें नाव 
चदल्यावर द सऱ्यास लहाना दरवाजा हेंि नाव ओघाने प्राप्त व्हावयािें! चदलें  हें चववेिन गिेॅंचटयरकारािंें आहे. 
पेशव ेदप्तरातंील अप्रचसद्ध कागदातूंन या दरवाजािा उल्लेख नािें दरवाजा असा आहे; तेव्हा हें चववेिन 
बरोबर नाही, हें उघडि आहे. 

 
नािें दरवाजास दोन कमानी आहेत. कमानींतील अंतर दहा फूट असून कमानींिी उंिी अन क्रमे बारा 

व िौदा फूट आहे. या दोन कमानींच्या दरम्यान सतरा पायऱ्या आहेत. दरवाजाच्या दशयनी भागीं एक ब रूज 
लागतो; त्यािी उंिी वीस फूट आहे. दरवाजाच्या आतील बाजूस, खडकातं, पहारेकऱ्यासंाठी दोन लहान 
खोल्या तयार केलेल्या आहेत. दरवाजास आडसर घालण्यासाठी खोबिी आहेत; पि इ. स. १८८३ पासून 
दरवाजे नष्ट िंाले आहेत. नािें दरवाजापासून महादरवाजा आिखी एक हजार फूट उंिावर आहे. 
महादरवाजािी उंिी सम द्रसपाटीपासून २२०० फूट आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

दरवाज्यातूंन आत चशरल्यावर, क ठें पूवेकडे तर क ठें पचिमेकडे नागमोडी वळिें घेत असलेल्या 
रस्त्याने पाऊि मलै सपाटी त डवावी लागते. या मोकळ्या जागेंत, टोकाशीं, दोन पडतया इमारती आहेत. 
त्यापंैकी एक जागा पहारेकऱ्यािी खोली असून द सरी धानयािें कोठार आहे. या खोल्यािंी लाबंीरंुदी अन क्रमे 
३९×२५।। व ७५×२० फूट आहे. या इमारतींपासून थोड्या अंतरावर नािें दरवाजािे वर ३०० फ टावंर तोफेिा 
एक मोिा आहे. लेफ्टनंट रेमन् याने इ. स. १८१८ मध्ये ज्यािा मस्चजद मोिा म्हिून उल्लेख केलेला आहे 
तोि हा असांवा. चशवाजीने रायगडावर म सलमानासंाठी एक मशीद बाधंचवली होती [NHM I Pages 264–
265] ती येथे असावी. येथे मदनशहा नावाच्या एका साधूिी कबर आहे. जवळि स मारें िारशें याडांवर सपाट 
जागीं, खडकातं खोदलेल्या तीन ग हा असून त्या धानय साठचवण्यास वापरीत असत. त्यािंी लाबंीरंुदी 
अन क्रमे २०×८; १८×८ व ३३×८ फूट असून चतसऱ्या ग हेस दोन दगडी, िौकोनी खाबं आहेत. या खोल्यािंी 
उंिी आठ ते दहा फूट आहे. येथे रस्ता एकदम उजवीकडे वळतो व एक मोठी िढि लागते. येथून मोठा 
दरवाजा अध्यामलैावर असून एकूि िढ तीनशें फूटािंा आहे. प्रत्यक् मोठ्ा दरवाजाशी पोहोिताना एकदम 
िढ लागतो. दरवाजाशीं पोहोिावयास बत्तीस पायऱ्या िढाव्या लागतात. हा अध्या मलैािा रस्ता प्रवाशास 
तापदायक होतो; कारि, एकतर, िढ एकदम लागतो आचि द सरें, यातंील बऱ्याि पायऱ्या खडकातं, साधलें  
तशा खोदलेल्या असल्याने त्या कमी अचधक उंिीच्या आहेत. महादरवाजातं चशरण्यापूवी झकचित् उजवीकडे 
वळावें लागतें. 

 
महादरवाजाला दोन भव्य ब रूज असून एक ७५ फूट व द सरा ६५ फूट उंि आहे. त्यामंध्ये असलेला 

दरवाजा वायव्य चदशसे आहे. दोन ब रुजातंींल अंतर ८॥ ते १६॥ फूट भरतें, महादरवाजापासून चहरकिी टोक 
४०० फूट उंिीवर राहतें व चकल्ल्यािा अत्य च्च भाग ६०० फूट उंिीिा उरतो. महाद्वाराच्या डाव्या उजव्या 
बाजूस, झकबह ना सबधं वायव्येस रायगडास भक्कम तटबंदी आहे. गडास सवय बाजंूनी तटबदंी नाही. अनयत्र, 
वर िढून जाण्यासारख्या जागीं मात्र तटबदंी असून, आंत बालेचकल्ल्यास सवय बाजंूनी तटािी भक्कम झभत 
आहे. एकूि, गडािी तटबंदी त टक आहे. 

 
महादरवाजाच्या आंत प्रवशे केल्यावर, खडकातं खोदलेली पहारेकऱ्यािी जागा प्रथम दृष्टोत्पत्तीस 

येते उजव्या बाजूस संरक्काचं्या रहाण्याच्या खोल्या आहेत. 
 
चकल्ल्यातं जाण्यािा हा एकि मागय आहे व प्रत्येकास या महाद्वारातूंनि आंत जावें लागतें. दचक्िेस 

आिखी एक दरवाजा आहे; त्यास िोर–दरवाजा असें म्हितात. अकस्मात् एकादा वचहमी आल्यास, त्याला 
गाठण्यासाठी या दरवाजािा उपयोग केला जात असावा. िोर–दरवाजाशंीं जाण्यास वाट नाही. 
महादरवाजाने आंत गेल्यावर टकमक टोक व चहरकिी ब रूज थोडी उंिावर बाजूस असलेलीं चदसू लागतात; 
बालेचकल्लाही चदसू लागतो. 

 
महादरवाजापासून पाऊि मलैाच्या वाटिालीनंतर आपि रायगडच्या अत्य च्च भागीं येऊन 

पोहोितों. आरंभीं, प्रचसद्ध मदारशहािी कबर लागते. चतिेि शजेारीं एक लोखंडी मल्लखाबं चदसतो. “रायगड 
चकल्ल्यािे वियन” या प स्तकातं या कबरीबद्दल संशय प्रकट केला आहे. हा म सलमानी दगा कोिी नवीन 
स्थाचपलेला आहे, असें लेखक म्हितो [प.ृ ३७]. पि हा संशय उपलब्ध साधनावंरून ि कीिा वाटतो. 
चशवाजीच्या शय्यागारावरील सेवक फरास मदारशहा, ज्याने आगऱ्यास चशवाजीिे प्राि वािचवले त्यािा हा 
दगा होय [शचश प.ृ २२३]. 

 



 

अनुक्रमणिका 

रायगडिी अवघड िढि येथे संपते व िढून तर आलो, असा समाधानािा स स्कारा, प्रवासी येथे 
टाकतो. चशवाजीने रायगड बाधंला, तेव्हा त्याने वर जाण्यास पायऱ्या बाधंल्या. हें काम प रें करण्यास त्यास 
अनेक वर्षें लागलीं. काही चठकािीं खडकासं स रंुग लावनू, खडक फोडून त्यातं पायऱ्या खोदल्या होत्या. 
उंट, हत्ती, घोडे यानंा रायगडवर िढचवण्यातं आलें  होते. सवांत वरच्या पायऱ्या अजून शाबतू आहेत; पि 
बाकीच्या, दोनशें वर्षांत नैसर्मगक घडामोडींनीं आचि कनयल प्रॉथरच्या दारुगोळ्याने नष्ट िंाल्या [BBD. प.ृ 
४०४ ते ४०६]. आता ंआवश्यक जागीं नव्याने पायऱ्या बसचवल्या आहेत. 

 
मदारशहाच्या कबरेजवळ, खडकातं खोदलेलें  अंडाकृचत तळें  लागतें. तें १२०×७५ फ टािंें असून 

त्यािा तळ सवयत्र सारखा नाही. यासि हत्ती तलाव असें म्हितात. तेथन स मारें १०० याडय अंतरावर गंगासागर 
तलाव असून तो १२०×१०० याडय आकारािा आहे. पूवय आचि पचिम बाजूंस खडक खोदून आचि पूवय व दचक्ि 
बाजंूस बाधंकाम करून गंगासागर तलाव बनचवला आहे. त्यािें पािी िागंलें  असून चशवकालातं चशबदंीसाठी 
तेंि वापरण्यातं येई. चशवाजी व राजक ट ंबातंील मंडळींसाठी बालेचकल्ल्यातं पाण्यािी व्यवस्था स्वतंत्र होती.  

 
गंगासागराच्या दचक्िेस दोन उंि मनोरे असून त्यािंा वरिा भाग ढासळल्याम ळे ते आता भग्नावस्थेंत 

आहेत. पूवी ते पािं मजली होते असें म्हितात. त्याचं्या बाधंकामातं नक्ीकाम केलेलें  आढळतें. त्यािंा पाया 
द्वादश कोनी असून प्रत्येक बाजूस चखडतया ठेवलेल्या आहेत. हें सवयि बाधंकाम, चवशरे्षतः चखडतयािंी रिना 
म सलमानी चशल्पशास्त्रास धरून आहे. या मनोऱ्यातं िवदा फूट व्यासाच्या खोल्या असून त्यानंा घ मटाकृचत 
छत आहे.  

 
मनोऱ्याचं्या पचिमेस, झभत असलेल्या भागातूंन एकतीस पायऱ्या बाधंलेल्या आहेत. या पायऱ्या िढून 

गेल्यावर बालेचकल्ल्यािा पालखी दरवाजा लागतो. हा दरवाजा दहा फूट उंिीिा आहे.  
 
बालेचकल्ल्यािी पूवयपचिम लाबंी ३०० याडय असून दचक्िोत्तर रंुदी १५० याडय आहे. पालखी 

दरवाजातूंन आंत गेल्यावर तटबदंीच्या पचिम बाजूने जाऊ लागल्यास, १५० याडांच्या अंतरातं दोनही बाजंूस, 
कोसळून पडलेल्या इमारतींिे अवशरे्ष आहेत. उजव्या बाजूस सात वाड्यािें अवशरे्ष लागतात; त्यासं 
चशवाजीच्या राण्यािें महाल म्हितात. या वाड्यांच्या समोरि संरक्काचं्या खोल्यािंी रागं होती. 

 
बालेचकल्ल्याच्या दचक्िेकडील तटबदंींत एक दार होतें. त्यातूंन संध्याकाळच्या वेळीं रािीवशातंील 

चस्त्रया सहल करण्यास बाहेर पडत. 
 
पालखी दरवाजातूंन आंत चशरल्यावर डाव्या ंबाजूस झसहासनाकडे जाण्यािा एक मागय आहे; पि 

त्यास स्वतंत्र दरवाजा नाही झकवा नव्हताही. या वाटेने राजकीय किेऱ्याकंडे जात असत. पूवेकडील 
तटबदंींत तीस फूट रंुदीिी एक जागा आहे; तींत पूवी एक दरवाजा असावा. तटबदंीच्या या झभती अजून 
उभ्या असून त्यािें दरम्यान १२०×५० फ टािंी मोकळी जागा आहे.  

 
बालेचकल्ल्यातं मध्यभागीं, गंगासागराच्या पूवेस झसहासनािी जागा आहे. झसहासनाभोंवतीं बाधंीव 

िौथरा आहे. तो स स्स्थतींत असून, मराठे मंडळी तेथे पादत्रािें बाजूस ठेऊन जातात. महार मंडळी त्या 
िौथऱ्यावर िढत नाहीत. झसहासनाच्या दोनही बाजंूच्या इमारतींत पेशवकेालातं धानय साठंवीत. किेरीच्या 
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टोकाचं्या दोन खोल्या जामदारखानयाच्या जागा होत. या खोल्यािंी रंुदी पधंरा फूट आहे. झसहासनासमोर 
पािं फूट रंुदीिा एक मोकळा मागय ठेचवलेला असे.  

 
झसहासनासमोर, अगर बालेचकल्ल्याच्या पूवेकडील तटातं बारा कमानदार चखडतया आहेत; त्यािंें 

मोजमाप ३॥×१॥ फूट आहे. झसहासनासमोरच्या मोकळ्या जागेंत चशवकालातं कारंजें फवारत असे; त्यािे 
अवशरे्ष अजून चशल्लक आहेत. या कारंजाशजेारी नगारखाना आचि बालेचकल्ल्यािें म ख्य प्रवशेद्वार आहे.  

 
नगारखानयाच्या आंतील बाजूस, दचक्िेकडे, पूवी जेथे दरवाजा होता, त्याच्या डावीकडे 

रंगमहालािी इमारत होती असें म्हितात. 
  
झसहासनािे उत्तरेस, रंगमहालाच्या समोर जे भग्न अवशरे्ष आहेत, तेथे चशवाजी महाराजािंा वाडा 

होता असे म्हितात. बालेचकल्ल्यातंल्या उरलेल्या सगळ्या अवशरे्षात्मक इमारती म्हिजे गडावरील किेऱ्या 
होत. 

 
पूवेकडील तटबदंींत म ख्यप्रवशेद्वारािे वरच्या बाजूस, झसहासनािे अगदी समोर नगारखाना आहे. 

प्रवशेद्वार बत्तीस फूट उंि व आठ फूट रंुद आहे. नगारखानयाच्या कमानीिी उंिी जचमनीपासून साठ फूट 
असून बाजू बारा फूट जाड आहेत. मधून जािाऱ्या रस्त्यािी रंुदी िोवीस फूट आहे. समोरि असलेल्या 
दरबारच्या जागेिी लाबंी १५० फूट व रंुदी ७० फूट आहे. ही जागा सदैव मोकळी असे. या मोकळ्या जागेंत 
एक चवहीर होती व ती दगडमातीने ब जचवली आहे. [BBD. प.ृ 410]. एकोितीस पायऱ्याचं्या दगडी चजनयाने 
नगारखानयातं जाता येतें. नगारखानयािी एकूि उंिी पन्नास फूट असून रंुदी तीस फूट आहे. नगारखाना 
म्हिजे एक बंचदस्त जागा आिखी दहा पायऱ्या िढून गेल्यावर आपि चकल्ल्यावर जास्तींत जास्त उंिीवर 
जातो. येथून चदसिारें आसमंत नेहमींि भव्य असतें. 

 
चकल्ल्यावरील मनोऱ्यािंें व नगारखानयािें चशल्प सारासीन पद्धतीिें असल्याम ळे, चम. केनेडी यासं 

वाटतें कीं त्या इमारती चशवपूवयकालीन असाव्यात. झकवा हेंही शतय आहे की चशवाजीनेि त्या इमारती 
म सलमान चशल्पकाराकडून घडचवल्या असाव्यात. डग्लसने आपल्या ब क ऑफ बाँबे मध्ये हाि अचभप्राय 
व्यतत केला आहे. तो म्हितो की रायगडवरील, म ख्यतः नगारखानयािें चशल्प कायरो अगर दमासं्कस येथील 
चशल्पािें स्मरि करून देतें [प.ृ ४०९].  

 
नगारखानयाच्या पूवेस थोड्या अंतरावर एक कोरडा तलाव आहे; त्यािें नाव क शावतय. येथून जवळि 

श्रीगोंदे टोक आहे. क शावतय व श्रीगोंदे टोक याचं्या दरम्यानच्या जागेंत चशवाजी महाराजाचं्या प्रधानािें वाडे 
होते. चशवोत्तर कालातं पोतचनसािंा वाडा याि भागातं होता. या टोकाचं्या पूवेस, थोडें खालच्या पातळीवर, 
भग्न इमारतीिें एक चठकाि चदसतें; हें चठकाि दारूखानयािें कोठार होय. त्यािी लाबंी नव्वद फूट, रंुदी 
वीस फूट व त्याच्या झभती साडेतीन फूट जाडीच्या होत्या. इ. स. १८१८ मध्ये कालकाईच्या टेकडीवरून, 
इंग्रज गोलंदाजानंी या कोठारावर गोळे टाकले; त्यायोगे हा दारूखाना उध्वस्त िंाला. जवळि खडकातं 
खोदलेलीं बारा टाकीं आहेत; त्यातं नेहमी पािी असतें. 
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बालेचकल्ल्याच्या वायव्यभागीं, पीलखानयािी इमारत कोसळण्यापूवीच्या सावरलेल्या स्स्थतींत उभी 
आहे. उत्तरेस गडावरील बाजारपेठेिे अवशरे्ष जोत्याच्या रूपाने चशल्लक आहेत. पेठेच्या दोन रागंातं चमळून 
िव्विेाळीस द कानें होतीं. मधून िाळीस फूट रंुदीिा रस्ता अजून आखल्यागत आहे. 

 
बाजारपेठेच्या खालच्या बाजूस, पूवेकडील उतारावर ब्राह्मिवस्ती, ब्राह्मितळें  व एका मनोऱ्यािे 

भग्न अवशरे्ष आहेत. तेथून ईशानयेस एक तटबदंीिी जागा असून आंत महादेवािें मंचदर आहे. त्याच्या 
पचिमभागीं प्रवशेद्वारापाशी, तीन फूट उंिीिी, दीड फूट रंुदीिी, उत्कृष्ट खोदकाम केलेली मारुतीिी 
पार्षािमूर्मत आहे. महादेवाच्या मंचदराभोवती नृत्यागंनाचं्या रहाण्याच्या जागा असून, जवळि खोदलेलें  एक 
तळें आहे. 

महादेवाच्या मंचदराच्या पूवयदरवाजापासून थोड्या अंतरावर एक अष्टकोनी िौथरा असून तेथे 
चशवछत्रपतींिें दहन िंालें . आता ंत्यावर घ मटाकृचत स्मारक उभारलें  आहे.  

 
या दरवाजाच्या उजव्या बाजूस झभतीवर प ढील चशलालेख आहे –– 
 

प्रासादो जगदीिरस्य जगतामाननददो ऽन ज्ञया 
श्रीमच्छत्रपतेः चशवस्य नृपतेः झसहासने चतष्ठतः । 
शाके र्षण्िवबािभचूमगिनादाननदसंवत्सरे  
ज्योतीराजम हूतयकीर्मतमचहते श तलेशसापे चतथौ ॥ १ ॥ 
वापीकूपतडागराचजरुचिरं रम्यं वनं वीचतकौ 
स्तम्भेः क स्म्भगृहे नरेनद्रसदनैरभ्रंचलहे मीचहते । 
श्रीमद्रायचगरौ चगरामचवर्षये हीराचजना चनर्ममतो 
यावच्चनद्रचदवाकरौ चवलसतस्तावत्सम ृंृंभते ॥ २ ॥ 

[सभासद पचरचशष्ट १ पृ  .८५[  
 
येथे पायरींत चहरोजी इटलकरािे नावािा द सरा एक लेख आहे. इमारतींच्या खात्यावरील चहरोजी 

‘इंदलकर’ तो हाि असावा. 
 
दहनभमूीपलीकडे भग्न इमारतींच्या अवशरे्षािंी एक रागं आहे; तें चशबंदीिें चनवासस्थान असावें. हे 

अवशरे्ष बालेचकल्ल्यापासून स मारें एक मैल अंतरावर आहेत. त्यािें पलीकडे, सदर वस्तीपासून चवलग असें 
एक घर होतें. इ. स. १६७४ मध्ये इंग्रज वकील ऑतिंेंडन यास रहावयास चदलेलें  घर तेंि असावें. 

 
या अवशरे्षाचं्या पूवेस माथ्यावरील भागाच्या टोंकास, कालाक ं ड नावािें एक क ं ड आहे. 
 
रायगडिा माथा पूवयपचिम दीड मलै लाबंीिा असून त्यािंी उत्तरदचक्ि रंुदी स मारें एक मलै असावी. 

माथ्यावरिा आकार वडेावाकडा आहे. चहरकिी टोक माथ्याच्या पचिमेस असून टकमक उत्तरेस, भवानी 
टोक पूवेस आचि श्रीगोंदे टोक आग्नेयेस आहे. चकल्ल्यास हीं िारि टोकें  आहेत. चहरकिी टोक 
बालेचकल्ल्यापासून दोनशें फूट खाली आहे. त्यास ब रूज व तटबदंी आहे.  
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दंतकथा अशी की चहरकिी नावािी एक गवळि गडावर दूध चवकण्यासाठी आली असता, रात्र 
िंाल्याम ळे महादरवाजा बदं िंाला. आपल्या तानह्या म लासाठी चतला वाडी येथे घरीं जािे तर आवश्यक होते; 
आचि दरवाजा उघडला जाऊन वाट चमळिे तर शतयि नव्हतें! अपत्यपे्रमाच्या ओढीने ती या टोकावरून 
खाली उतरली. द सऱ्या चदवशी चशवाजीमहाराजासं ही हकीकत समजताि त्यानंी चतला बोलावनू आिलें  व 
स्वतः याबद्दल िौकशी केली. ती जागा द गयम करिे जरूर, हें जािून त्यानंी तेथे तटबदंी करचवली. 
चहरकिीिी हकीकत ही सत्यकथा की दंतकथा, हें ठरचवण्यास कागदोंपत्रीं प रावा नाही; म्हिून 
इचतहासलेखकास या कथेबद्दल म ग्ध रहावें लागतें. पि कवींिें तसें नाही. त्यानंी चतला काव्यातूंन अमर 
करण्यािा प्रयत्न केला आहे. कै. कचव चवनायक, व कै. गिेश चटपिीस [कचव भालिन्द्र] यािंीं 
चहरकिीबद्दलिीं काव्यें चवशरे्ष प्रचसद्ध आहेत. 

 
टकमक टोकाबद्दल अशीि दंतकथा आहे. एकदा चशवाजी महाराज काही चनचमत्ताने द पारिे वेळीं 

टकमक टोकापाशीं उभे होते. उनहािी वेळ, म्हिून त्याचं्या मस्तकावर एका नोकराने छत्र धरलें . वारा स टला 
आचि चशडातं भरावा तसा छत्रींत भरला. नोकरािे पाय जचमनीपासून स टले आचि तो टकमक टोकावरून 
बाजूस िंाला! पि उघडी छत्री हातातूंन न सोडल्याम ळे, वारा कमी होतािं, काही क्िानंी तो जचमनीवर 
टेकला. ज्या जागीं तो जचमनीवर स खरूप उतरला, तेथे जें गाव वसलें  त्यास छत्रीचनजमापूर असें नाव प्राप्त 
िंालें . 

 
रायगडच्या माथ्यावर िंाडी नाही; कारि तेथील जमीन खडक आचि म रूम यािंी बनली आहे. पि 

बालेचकल्ल्याच्या पूवय उतरिीवर थोडीं िंाडें वाढलीं असून तींतून इमारतींिे अधावृत भग्न अवशरे्ष चदसतात. 
माथ्यावरच्या या भागातं काही बाधंीव हौद असून त्यातं काही मचहने पािी असतें. पचिम, दचक्ि व पूवयभाग 
त टलेल्या कड्यासंारखे असल्याने त्या बाजंूस रायगडास तटबदंी नाही. [प्रस्त त प्रकरिातं जेथें आधार चदले नाहींत, तेथे 
क लाबा गिेॅंचटयरिा आधार समजावा. पषृ्ठें ३५७ ते ३६२ वरील जरूर त्या मजक रािें, या प्रकरिातं संकलन केलें  आहे. ‘रायगड चकल्ल्यािें वियन’ 
मधील मजकूर व गिेॅंचटअरिा मजकूर यातं चवलक्ि साम्य आहे.]  
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२ रायगडचा पुवेणतहास  
 

इसवी सनाच्या १२ व्या शतकातं रायरी उफय  रायचगरी एका मराठे पाळेगारािें चनवासस्थान होतें. 
कोकिच्या प्रदेशातं सत्ता कोिािीही असली, तरी ती नाममात्र होती व राजधानीपासून दूर असल्याम ळे, या 
प्रदेशास राजसते्तिा फायदा अगर तोटा कधी जािवत नसे. चठकचठकािीं दाट िंाडी, त्या िंाडींत खेडीं, 
असें वस्तीिें स्वरूप होतें. १४ व्या शतकातं रायरीच्या मराठा पाळेगाराने अनागोंदी उफय  चवजयनगरच्या 
सम्राटािें स्वाचमत्व पत्करलें . इ. स. १४३६ मध्ये अल्लाउद्दीन शाह बहमनी २ रा याने रायरीवरील अचधकाऱ्यास 
आपलें  स्वाचमत्व मानय करावयास लाचवलें . बहमनींिी ही सत्ता इ. स. १४७९ पयंत चटकली. नंतर 
अहमदनगरच्या चनजामशहाने रायरी आपल्या ताब्यातं घेतला [क ग ॅप.ृ २६३].  

 
चनजामशाहीच्या अमलातं जावळी स भा होता. त्यातं परगिे महाड, तपे चबरवाडी, तपे त चडल, तपे 

नातें, तपे चवनहेरें हा रायरीच्या आसपासिा भाग, रायरीिा चकल्ला व मावळातंील कानदखोरें मोडत होतें [पेद 
४५ प.ृ २]. इ. स. १६१७ मध्ये मामले रायंरीिा हवालदार आगा हाजी याक द इस्तंबोली नावािा चनजामशाही 
अचधकारी होता. इ. स. १६१८ मध्ये आचदलशहािे वतीने हैबतखानाने मामले रायरीवर हल्ला केला, लूट केली 
व सबधं कानदखोरें काबीज केलें  [राखं. १६. ले. ६, ७]. यािा स्पष्ट अथय की चनजामशहा व आचदलशहा या 
दोघातं या वेळी जावळी स भ्यावरील अचधसते्तबद्दल ि रस उत्पन्न िंाली होती. य द्धानंतर आचदलशहाने मामले 
रायरीस कौल चदला व तेथील हवालदारी राजे पतंगराव *[राजवाडे यािंें ‘आगा अली याक द इस्तंबेली’ हें वािन िूक.] यास 
चदली. [पेद. ३१ ले. ८]. हवालदाराचं्या म्हिजे प्रादेचशक अचधकाऱ्याचं्या बदल्या होत. इ. स. १६२१ मध्ये 
राजे पतंगराव यािी बदली होऊन मचलक जमरूत रायगडिा हवालदार िंाला [पसासं. २३९६].  

 
पि इ. स. १६२४ मध्ये रायरी व बारा मावळािंा हवालदार म्हिून इब्राहीमखान नावािा चनजामशाही 

अचधकारी कारभार करीत असलेला चदसतो! [पसासं. २०७, २१६]. इ. स. १६२८ च्या फेब्र वारी–माियमध्ये 
चनजामशाही सेनेने दाभोळ काबीज करून आचदलशहािा पराभव करण्यािा िंग बाधंला. तळकोकििा 
हवालदार हबसखान याने मावळच्या कानहोजी जेधे व खोपडे या जमीदारासं व सरदारासं चलचहलें  की, आम्ही 
दाभोळच्या मसलतीसाठीं जात आहोत; महाडास येऊन थाबंतो; त म्ही आम्हास येऊन सामील व्हा. त्याप्रमािे 
कानहोजीं जेधे व खोपडे महाडास येऊन दाभोळकडे गेल्यािीं पत्रें आहेत [पसासं. २६५; चशिसाखं. २ ले. 
२२८ प.ृ २२५ [चशिसा खं. २ ले. २२८ मध्ये कालोल्लेख नाही. पसासं २६५ च्या योगाने तो कळतो. पसासं प.ृ ६१ वरील टीप पहा.]]. साराशं, 
या वर्षी मावळ व दाभोळपयंतिें कोकि चनजामशहाच्या ताब्यातं होतें. 

 
पि इ. स. १६३६ मध्ये बादशहा शहाजहान याने अकबरािें अप रें काम पूिय करण्याच्या हेतूने 

चनजामशाहीवर स्वारी केली आचि सबधं राज्य झजकून घेतलें . मोगली राजधानीपासून दूर असलेला हा प्रातं 
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आपल्या ताब्यातं ठेविे अवघड, असें जािून बादशहाने इ. स. १६३६ मे ६ या चदवशी आचदलशहाबरोबर तह 
केला. त्यातं ठरलें  की मामले रायरी व चनजामशहािें कोकि चवजापूरच्या आचदलशहास द्यावें व त्याबद्दल 
आचदलशहाने वीस लक् होन झकवा ऐशीं लक् रुपये शहाजहानास द्यावते. या तहाम ळे रायगडवर 
आचदलशहािी सत्ता स रू िंाली [पसासं ४०७]. 

 
कोकि प्रातं चवजापूरकराचं्या ताब्यातं गेल्याम ळे जंचजरा चकल्ल्यािा धनीपिा चवजापूरकरास प्राप्त 

िंाला व चशद्दी त्यािंा एक सरदार िंाला. आचदलशहाने चशद्दी अंबर यास वजीर म्हिून चकताब देऊन 
गौरचवल्याम ळे त्याच्या मनातं नवीन धनयाबद्दल चनष्ठा उत्पन्न िंाली.  

 
इ. स. १६३६ ते १६४४ च्या दरम्यान शखे इब्राहीम, सय्यद कबीर लष्ट्करी व शखे अली असे चतघे 

रायगडाच्या हवालदारीिें काम करून गेले. त्यापंैकी शखे इब्राहीम व सय्यद कबीर लष्ट्करी यानंी बदअमल 
केल्याम ळे ते मारले गेले. १६४४ रहीमखान हवालदार िंाला; पि त्याच्या वाईट वागि कीबद्दल 
आचदलशहाकडे तक्रारी होऊ लागल्या. िदं्रराव मोऱ्याने जाखो रुद्र या आपल्या जास दास शहाकडे पाठवनू 
अनेक तक्रारी ग दरल्या. त्याम ळे त्यािी हवालदारी काढून शहानें प नहा शखे अलीस हवालदार नेचमलें . 
रायगडाच्या पायथ्यािे गाविी प्रजा असंत ष्ट िंाली होती; संििी होईना. इ. स. १६४५–४६ मध्ये फतहम ल्क 
हवालदार िंाला [चशिसा खं. १० ले. २ व ७; फासा खं. १ ले. ३१, ३२; पसासं. २४९९, २५०५]. साराशं, 
रायगड व आसमंत आचदलशहाच्या ताब्यातं असला, तरी तेथे स व्यवस्था नादूं शकत नव्हती. ही पचरस्स्थचत 
चशवाजीच्या फायद्यािी ठरिारी होती. प्रत्येक तप्यातं म्हिजे ताल केवजा चवभागातं पाटील हेि वस ली 
करिारे सरकारी अचधकारी होते. रायगडच्या बेगमीस नेमून चदलेल्या गावच्या पाटलानंी गडाच्या 
हवालदाराच्या आज्ञेंत राहून आपलें  काम करावयािें, अशी कारभारािी पद्धचत होती. चशवाय प्रत्येक गाविा 
कोिीतरी खोत असे व त्यािे काही अचधकार असत. सदर अचधकारािंी व्याप्ती मोठी असावी. रायगडच्या 
पचरसरातं दाट अरण्यें होती; तेथे रयत पारध करी. या पारधींतही खोतािा हक्क लाचिंमा असे [चशिसा खं. 
१० ले. ८].  

 
वर साचंगतलेल्या सवय हवालदारािंी बदली प्रत्यक् चवजापूर दरबाराकडून िंाली आहे; त्यावरून असें 

चदसतें की रायगड चकल्ल्यावर आचदलशहािें प्रत्यक् चनयंत्रि होतें. 
 
चशवाजी आचि जावळीकर ‘िदं्रराव’ मोरे यािंा प्रथम संबधं इ. स. १६४८ मध्ये आला. या वर्षीि 

मोऱ्यातंील प्रम ख दौलतराव मोरे चनप चत्रक मरि पावला. चशवाजीच्या सल्ल्यावरून त्याच्या बायकोने 
‘यशवतंराव’ नावािा म लगा दत्तक घेतला आचि हिमंतराव मोरे याच्या मदतीने चवस्तृत जहाचगरीिा कारभार 
िालचवला. याि वेळी अफिंलखान वाईच्या स भेदारीवर येऊन जावळीिी जहागीर आपल्या ताब्यातं घेण्यािा 
चविार करीत होता. पि चशवाजीच्या साचन्नध्याम ळे त्यािें उचद्दष्ट साध्य िंालें  नाही. जावळीिा प्रदेश द गयम 
होता. हिमंतराव व ‘िदं्रराव’ मोरे हीं मािसें कतयबगार होतीं व चशवाजी त्याचं्या पाठीशीं होता. [चशिचन; इ. 
सं.]. इ. स. १६५४ मध्ये अफिंलखानािी वाईहून कनकचगरीस स भेदार म्हिून बदली िंाली. अफिंलखान 
जातािं मोरे व चशवाजी यातं संघर्षय चनमाि िंाला. 

 
दौलतराव मोरे आपल्या प्रदेशातं व अनयत्र कसा दटाईने वागत असे, हें सागंिारा मजकूर उपलब्ध 

आहे. रामोजी वाडकर व िंद्रराव मोरे यािें चबनसल्याम ळे त्यास िदं्ररावाने चिखली येथे ठार केलें . त्यािा 
म लगा ल माजी यािाही एका लढाईत मृत्य  होण्यास मोरेि कारिीभतू िंाले होते [राखं २० ले. २८८; पसासं 
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७०७]. रायगडपासून स मारे सोळा मैलावंर असलेल्या चबरवाडीच्या माल पाटलािें व दौलतराव मोऱ्यािंें 
वैमनस्य उत्पन्न िंालें . मोरे बलवान; पाटील चबिारा द बळा! त्याम ळे पाटलाच्या प्रदेशातंील पाटलािें वतनी 
उत्पन्न मोरे खात होते, पि पाटील प्रचतकार करू शकत नव्हता. उलट, रायरीच्या हवालदारास चनमूटपिे 
वसूल देिे व संििी करिे, हे वतनदार पाटलास सरकारी सनदी नोकर म्हिून करिे भाग होते. पाटलाच्या 
उत्पन्नािा प्रदेश दौलतराव माऱ्याने कागंोरी चकल्ल्याच्या तैनातास कायमिा लाऊन चदल्याने तर, या 
अनयायावर कळस िढला! याम ळे मोऱ्यािंें पाचरपत्य हा प्रकार चबरवाडी टप्प्यातंील पाटलास वरदानासारखा 
वाटला. चशवाजी व मोरे याचं्या प्रकरिीं वतनदारािंी मदत मोऱ्यासं का चमळू शकली नाही, यािा अजमास 
या उदाहरिाने आपिास करता येतो. उलट, चशवाजीिें सामथ्यय व नयायीपि लक्ातं घेऊन माल पाटलाने 
आपली तक्रार चशवाजीकडे ग दरली व चशवाजीनेही त्यािें वतन त्यास परत चदलें ; पि अट घातली की त्याने, 
प्रसंगी, दहा मािसासंह चशवाजीिी िाकरी करावी! [पसासं. ६१५; सं. ३ प.ृ १६७]. आचदलशाही म ल खातंील 
मािसासं अन कूल करून आपल्या उद्योगीं आिण्यािा प्रकार चशवाजीने कसा केला असेल, यािी कल्पना 
आपिास अशा उदाहरिावंरून होते. मोऱ्यावंरील मोहीम स रू करण्यापूवी चशवाजीने गोळे नावाच्या मातबर 
घराण्यातंील कतयबगार मािसास कौल चदला व त्यासं मोऱ्यापंासून वगेळे केले. गोळ्यािंें म ख्य चठकाि 
गोळगिी हें असून, त्यासं अन कूल करून घेतल्यावर चशवाजी रायगडच्या रोखाने चनघाला. [चशिसा. खं. 
१० ले. ४१]. 

 
चशवाजीने जावळी घेतल्यािे प्रकरिािी तपशीलवार हकीकत आपिास चशविचरत्रप्रदीपमध्ये 

वािावयास चमळते. मावळातंील ज्या देशम खासं चशवाजीने आपिाकडे वळवनू घेतले होते, त्यातं कानहोजी 
जेधे, हैबतराव चसलीमकर व बांदल देशम ख प्रम ख होते. त्यानंी व चशवाजीिा सरदार संभाजी कावजी यानंी 
मोऱ्यािंें म ख्य चठकाि जें जावळी, त्यावर प्रथम हल्ला केला; पि त्यातं त्यानंा अपयश आलें . [NHM I प.ृ 
११२]. मग प ण्याहून चशवाजीने द सरें सैनय धाडलें , जोर येथे हिमंतराव मोरे याजबरोबर एक लढाई िंाली, 
तीत हिमंतराव मोरे पडला व जोरिें चठकाि चशवाजीच्या ताब्यातं आलें . जाभंळीं हें मोऱ्यािंें द सरें चठकाि 
जेध्यानंी काबीज केलें . मोऱ्यािंें जावळी हें चठकाि शके १५७७ मनमथ नाम संवत्सर, पौर्ष श ॥ १४ रोजीं 
चशवाजीच्या हातीं आलें  [३१ चडसें. १६५५] अशी हकीकत जेधे करीनयातं आली आहे [जेधे करीना श ॥ १४ देतो, तें 
िूक. व॥ १४ पाचहजे [चशिप्र पृ. ५०, ५५].] [प.ृ ४२]. जेधे शकावलींत हाि मजकूर संके्पाने चदला असून तींत 
चसलीमकरािंा उल्लेख आला आहे. या मोचहमेंतील चशवाजीच्या हस्तकािंा अचधक उल्लेख राखं. १७ ले. ९ वर 
पहावा. इचतहाससंग्रहातं प्रचसद्ध िंालेल्या मोऱ्याचं्या बखरींत या प्रसंगािी थोडतयातं हकीकत चदली आहे. 
‘जावळी अवघड वाट, जाळ्या कळकीच्या दाट, तेथे एक मचहना ज ंज जाहलें .’ [प.ृ २७]. ‘िदं्रराव मारून 
चशवाजीने जावली घेतली. कृष्ट्िाजी बाबाजी स भेदार नेमला. चवसो राम यास मजमू चदल्ही.’ [पसासं. २६६७; 
साले. ७१७].  

 
मोऱ्यािंा प्रम ख यशवतंराव जावळीहून पळून रायगडावर जाऊन राचहला. प्रतापराव मोरे चवजाप रास 

पळाला व त्याने चशवाजीस जावळींतून ह सकण्यासाठी आचदलशहािी मदत माचगतली. [NHM I प.ृ ११२]. 
 
रायगडच्या माथ्यावरून यशवतंराव मोऱ्यानंी चशवाजीस उपद्रव देण्यास स रुवात केली. तेव्हा 

चशवाजीने प्रथम हैबतराव चसलीमकर यास सैनयासह रवाना केलें . मग ३० मािय १६५६ रोजी चशवाजीने 
जावळीहून प्रयाि केलें . चशवाजी ६ एचप्रल रोजी रायरीस आला [चशिप्र प.ृ ५०] व रायरीस वढेा पडला. जेधे 
व मावळिे देशम ख यािंा जमाव चशवाजीबरोबर होता; त्यािी िागंली मदत िंाली. एचप्रल मचहना तसाि 
गेला. मग चनरुपाय होऊन यशवतंरावाने ग ंजिमावळिा देशम ख हैबतराव चसलीमकर यािे मध्यस्थीने बोलिें 
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लाचवलें  व गडाखाली येऊन चशवाजीिी भेट घेतली. रायगड चशवाजीच्या हातीं पडला. हैबतरावािी कामचगरी 
लक्ातं घेऊन चशवाजीने त्याला ग ंजिमावळातं वतनदारी व चशक्कामोतयब चदला [चशिप्र प.ृ ४२ व १८].  

 
रायगड मे मचहनयातं चशवाजीच्या हातीं आला, ही गोष्ट संशयातीत आहे. मोरेबखरींत म्हटलें  आहे, 

‘रायगड तीन मचहने िदं्ररायाहंी भाडंचवला. मग सल्ला जाहला. चशवाजी राजे यासंी सर जाहला’ [२७; चशिप्र. 
प.ृ ५५]. बखरकाराने साचंगतलेली रायगड तीन मचहने िं ंजल्यािी म दत ध्यानीं घेता, मे मचहनयातं रायगड 
पडला, या चवधानंास बळकटी वाटते. १५ जाने. १६५६ रोजी जावळी चशवाजीच्या हातीं आली. [जावळी घेतल्यािी 
तारीख सरदेसाई २७–१–५६ देतात, ती िूक. [शचश. पृ. ४३, ४४]] दोन मचहने व्यवस्थेंत गेलें ; म्हिजे माियमध्ये रायगडच्या 
मोचहमेस आरंभ िंाला, असें मानिे योग्य होईल. पावसाळ्यापयंत रायगडिी मोहीम लाबंिे चशवाजीच्या 
फायद्यािें नव्हतें; कारि पावसाळ्यातं रायगडिा वढेा िालू ठेविे शतय नव्हतें. 

 
 जावळीिा प्रदेश चशवाजीने का घेतला, यािा चविार करिे अगत्यािें होईल. राज्यस्थापना व 

चवस्तार करताना संस्थापकास भरूिनेिा चविार अवश्य करावा लागतो. आपलें  मूळ राज्य व झजकलेला प्रदेश 
ताब्यातं ठेवण्याच्या दृष्टीने घाट व झखडी यातंील मागांवर आपली पूिय सत्ता प्रस्थाचपत करिे ही अत्यंत 
महत्त्वािी बाब आहे. रसद चमळचवण्यािे मागय, योग्य चठकािी सैनयािी हालिाल करण्यास स्वाधीनच्या सोयी, 
या दृष्टीने घाट, झखडी व िौतया आपल्या ताब्यातं आििे, ही महत्त्वािी बाब प्रत्येक सेनापतीस चसद्ध ठेवावी 
लागते. रायगड काबीज करण्यािी बाब नंतरिी; अगोदर मागय ताब्यातं आििे हें चशवाजीिें कतयव्यि होतें. 
यावळेी चशवाजीने (१) मौजे केवनाळें  व चकनेसर या गावातूंन पारघाटास गायम खािे वर चमळिारा घाट, (२) 
मौजे के्त्रपाळ व क मटें यािें दरम्यानिा एक कोस लाबंीिा घाट व काळधोडीिा मागय, (३) काडेनळीिा घाट 
व मागय, (४) मौजे ढवळें  व जोर यामंध्ये असलेला अडीि कोस लाबंीिा ढवळा घाट, (५) सापळझखड, (६) 
मौजे कजे पाशी असलेला घाटमागय, (७) हतलोटिा घाट, (८) पारघाट– इतकें  घाट आपल्या ताब्यातं 
आिले. या प्रत्येक घाटातूंन बैलांच्या लमािावंरून व्यापार िाले. तेथील जकातीिीं नाकीं मोऱ्याचं्या 
देखरेखीखाली असत व त्यावंर मोऱ्यािंें आर्मथक स्थैयय अवलंबून होतें. या उत्पन्नातूंन मोऱ्यािंी संपचत्त, लष्ट्करी 
सामथ्यय व एकूि बडेजाव चनमाि िंाला होता. त्यातंील जकातींिे दर ठरलेले होते व ती दचरद्री प्रदेशातंील 
मोऱ्याचं्या सते्तिी वाहती आर्मथक गंगा होती. हे घाट ताब्यातं येण्यातं चशवाजीिा, वस्त तः, चवजापूरकरावंर 
फार मोठा लष्ट्करी चवजय होता [चशिसा खं. १० ले. ३८; सा. ५ ले. ७११; पसासं २५९९ ].  

 
आचदलशहा म हम्मदशहा आजारी पडला आहे, अशी संधी पाहूनि चशवाजीने हें प्रकरि उरकून 

टाकलें . ‘म हम्मदशहा आजारी असल्यािें पाहून चशवाजीने तळकोकिच्या म ल खावर ल टीिा िंाडू मारून 
त्या प्रदेशातंील चकल्ल्यापंैकी राहीर नावािा चकल्ला कब्जातं आिला’ [चशिवृसं खं. २ रा, प.ृ ३५]. इ. स. 
१६५६ मेच्या आरंभी कल्यािचभवडंीपासून िौल ते रायरीपयंतिा म लूख चशवाजीच्या ताब्यातं आला [पेद ३१ 
ले. २४, २४ अ; पसासं. २६१०, २६११].  

  
रायगड अचत उंि व िढण्यास कठीि; वर्षातून पाि मचहने तेथे म सळधार पाऊस पडतो. तो ताब्यातं 

घेतल्यावर आपल्या चवचशष्ट दृष्टीकोनातूंन तो बाधंण्यास चशवाजीने प्रारंभ केला. मोरेप्रकरिातं ग ंतला असता, 
त्या स मारासि कल्याििा स भेदार म ल्ला अहमद खचजना घेऊन चवजापूरकडे चनघाल्यािी बातमी चशवाजीस 
समजली. त्याने तो खचजना ल टून रायगडावर नेला. रायगडच्या बाधंकामास तो उपयोगी पडला. उंि उंि 
दरवाजे, तट व ब रुज तयार िंाल्यावर, तोफा वर नेल्यावर व जागा स रचक्त केल्यावर, त्याने एका 
मागाचशवाय बाकीिे सवय मागय कायमिे बंद केले. एके चदवशी त्याने लोकासं जमचवलें  व सोनयाने भरलेली 
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एक चपशवी व शभंर होनािंें कडें प ढे ठेऊन जाहीर केले की चशडी झकवा दोर याचं्या साहाय्याचशवाय व 
ठेवलेल्या मागाखेरीज चकल्ल्यावर िढून जो कोिी चनशाि लावील, त्यास बक्ीस चमळेल. एका अस्पृश्याने 
गड िढून व चनशाि लाऊन राजापं ढे येऊन रामराम केला. राजाने त्यास बक्ीस चदलें  व तो िढून आल्यािा 
मागय कायमिा बदं करून टाचकला [शचश. प.ृ २३८; NHM I प.ृ ११५; चशिवृसं ३ प.ृ ८५, ८६; ईचलडॉ. भाग 
७ प.ृ २८८].  

 
रायगडप्रकरिीं बखरकाराने म्हटले आहे, “चमळाले बारभाई, ब डाली िदंरराई!” चकती समपयक 

आहेत हे शब्द!  
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३ रायगडचें चढतें वैभव 
 

रायगड घेतल्याम ळे चशवाजीला कोकिप्रातंातं राज्य–चवस्तारािा मागय मोकळा िंाला. त्यािा 
जंजीऱ्यािा चशद्दी, राजापूरिे इंग्रज व्यापारी आचि वाडीकर सावत याजबरोबर संबधं आला. कोकिातं 
मोऱ्यािंा िदं्रगड नावािा एक चकल्ला होता. तसेि, पोलादपूरजवळ कोंढवी नावािें एक डोंगरप्रदेशातं गाव 
आहे, तेथे एक चकल्ला होता; हे दोनही चकल्ले चशवाजीने घेतले. याम ळे चशवाजीिे पाचरपत्य करण्यािी तीव्रता 
आचदलशहािे मनातं उत्पन्न िंाली. त्यातूंनि अफिंलखानाच्या स्वारीिा म्हिजे प्रतापगडच्या य द्धािा 
इचतहास उत्पन्न िंाला. ‘चशवाजीने चनजामशाही कोकिातंील चकल्ले हस्तगत केले आहेत; त्याच्या 
पराभवासाठी आम्ही अफिंलखान महंमदशाही यास धाडले आहे चशवाजीिा पराभव करून त्यािा समूळ 
फडशा करावा,’ असें पत्र इ. स. १६५९ जून १६ रोजी अचदलशहाने कानहोजी जेध्यास धाडलें  आहे [पसास. 
७७४; साधनचिचकत्सा प.ृ २८७, २८८]. या पत्राम ळे अफिंलखानािे हेत  आपिास पूिय समजतात. 

 
यािवळेी महाराष्ट्राच्या इचतहासािे दृष्टीने एक महत्त्वािी गोष्ट घडली. शहाजहानने औरंगजेबास 

दचक्ििा स भेदार नेमले होते. इ. स. १६५७ मध्ये औरंगजेबाने अचदलशहास नेट लावला की, शहाने 
चशवाजीिा पराभव करावा. आगस्टमध्ये चवजापूरकर व मोगल बादशहा यािेंमध्ये एक तह घडून आला 
त्यातंील महत्त्वािी कलमें अशी– (१) अचदलशहाने शहाजहानास एक कोट रुपये खंडिी द्यावी. (२) बेदर, 
कल्याि, पझरडा हे चकल्ले आचि त्याखालील सवय म लूख व चनजामशाही कोकिातंील सवय चकल्ले व वागंी 
परगिा आचदलशहाने मोगलास द्याव.े [ Aur. भाग १ ला प.ृ २७८; पसासं. ७२८]. शहाजहान आजारी पडला 
नसता व औरंगजेबास आग्ऱ्याकडे जाण्यािी गदी नसती, तर हा तह औरंगजेबाने पदरातं पाडून घेतला 
असता. चनजामशाही कोकिातंील चकल्ल्यातंि रायगड मोडत असल्याम ळे, तो घेण्यासाठी आचदलशहा व 
चशवाजी यामध्ये य द्ध उत्पन्न िंालें  असतें; तें औरंगजेबाच्या उत्तरेकडील प्रयािाने तात्प रतें टळलें . जाण्यापूवी 
त्याने आचदलशहाशी द सरा तह इ. स. १६५७–५८त केला, तो असा– पझरड्यािा चकल्ला, कोकि, वागंी 
महाल हे प्रातं खालसा केले होते, ते त म्हास परत चदले आहेत. त्या प्रातंातंील काही चकल्ले चशवाजीने 
बळकावले आहेत. त्याला तेथून घालवनू द्या [सर. औरंगजेब भाग १ ला प.ृ ३६७; पसासं. ७४४]. पचहल्या 
तहापेक्ा हा द सरा तहं बराि मऊ होता; त्याम ळे चशवाजीवरच्या स्वारीिी चनकड कमी िंाली. 

 
अफिंलखानाच्या स्वारीपूवी चशवाजीने रायगडिा पूिय बदंोबस्त केला. इ. स. १६५७–५८ मध्ये त्याने 

रायगडाच्या इमारतीवर आबाजीपतं व रामराव प्रभ  यास ठेचवले [चशिसा. खं. १० ले. ४१]. आचि कोकिच्या 
प्रदेशातं राजापूरपयंत मजल मारली. पोत यगीिंाशी त्यािा प्रथम संबंध यािवळेी आला. इ. स. १५५८ मे ५ या 
चदवशी गोव्याच्या गव्हनयरने पोत यगालच्या बादशहास एक पत्र चलचहलें ; त्यात म्हटले आहे : ‘चशवाजीने 
उत्तरेकडील म लखास उपद्रव चदला आहे. त्याम ळे मला ८० चशपाई िौल येथे चहवाळ्यात ठािे देऊन 
रहाण्यासाठी पाठवाव ेलागले’ [चपस लेकर चशवाजी प.ृ ४; पसासं. ७४७]. म्हिजे, चशवाजीिें अस्स्तत्व व 
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उगवती सत्ता त्यास जािव ू लागली. इंस्ग्लश व्यापाऱ्यास ती अफिंलखानाच्या वधानंतर लगेि जािव ू
लागली. अफिंलवधानंतर बरोबर एक मचहनयाने, इ. स. १६५९ चडसें. १० या चदवशी राजापूर येथून हेन्री 
रेस्व्हंग्टन व रॅंडॉल्फ टेलर यानंी कंपनीस कळचवलें  की, चशवाजीिें सैनय राजापूरच्या उत्तर चदशलेा वावरत 
असून िौलपासून दाभोळपयंत सवय चकनाऱ्यािा तो स्वामी आहे; त्याने अफिंलखान मारला [पसासं. ७९१]. 

 
अफिंलखानाच्या वधानंतर चशवाजीिें चवजापूरकराशी पनहाळगडिें य द्ध स रू िंालें . त्यावळेी, इंग्रज 

व्यापाऱ्यानंी आपली जबाबदारी न ओळखता राजापूर बदंरातून चवजापूरकरानंा चशवाजीचवरुद्ध दारूगोळा 
प रचवला. चशद्दी जोहार व फाजलखान याचं्या सैनयातं येऊन स्वतः, इंग्रजी चनशाि फडकवीत, तोफा 
डागण्यािा अनावर उत्साह त्यानंी दाखचवला. या गोष्टीिी चशवाजीस अचतशय िीड आली. पनहाळ्याच्या 
कोंडीतून स टल्यावर मािय १६६१ मध्ये एक हजार घोडदळ व तीन हजार पायदळ एवढें सैनय घेऊन तो 
राजाप रास धडकला. इंस्ग्लश वखारीिा रेचसडेंट रेस्व्हंग्टन व २।३ इंग्रज यानंा पकडून कैद केलें . 
राजाप रातंील इंग्रजानंाही कैद िंाली. त्यांतील दोन कैदेति मरि पावले [पसासं. ८५२]. या कैद्यानंा त्याने 
रायगडजवळ सोनगड येथे आिले व स्वतः त्यानंा रावजी पचंडताच्या स्वाधीन केलें . हे कैदी स टावते म्हिून 
सलाबतखानाने आपल्या वकीलामाफय त चशवाजीशी रदबदली केली. पि चशवाजीने त्याना अटकेतून सोडलें  
नाही; आचि स टण्यािा प्रश्न उत्पन्न िंाल्यावर तो जबर दंड मागे! शवेटी, रेचसडेंट रेझहग्टन आजारी पडला. 
तेव्हा बरे होताि परत येण्याच्या अटीवर तो १७ आतटोबर १६६१ रोजी स रतेस गेला. या कैद्यानंी, आपली 
स टका व्हावी व त्यातं स रतच्या पे्रचसडेंट अॅंड्र जने साहाय्य करावें, म्हिून अनेक पत्रें चलचहलीं. त्यानंा उत्तर 
म्हिून पे्रचसडेंट अॅंड्र जने इ. स. १६६२ मािय १० रोजी चलचहलेल्या पत्रातं म्हटले आहे, ‘त म्हाला कैद का 
िंाली हें त म्ही जािता. पनहाळ्याच्या वेढ्यातं जाऊन, इंग्रजािा बावटा फडकावनू गोळे उडचवल्याबद्दलिें हें 
प्रायचित आहे. चशवाजी नसता आचि द सरा कोिी असता, तरी ज्याला म्हिून असल्या अत्त्यािाराबद्दल सूड 
उगचवण्यािें सामथ्यय आहे, तो असाि वागला असता! रेस्व्हंग्टनला स्वतःला तरी, चशवाजीिी दारूगोळा न 
चवकण्याबद्दलिी आज्ञा माहीत होतीि!’ 

 
या कैद्यापंैकी एक मथॅ्य ू टेलर याने पत्रातं चलचहलें  होतें की चवजापूरिी बडी साहेबीि िौल येथे 

ग प्तपिे रहात आहे. चतला आपल्या ‘ताब्यातं घेऊन’ आमिी स टका करवावी. म्हिजे, आचदलशहाच्या 
घराण्यातंील एका स्त्रीला कैद करून, एक राजकीय कारस्थान करून आपली स टका करण्यािा डाव 
खेळावा, असें हा इंग्रज बचनया कैदेतंून स िवीत आहे! शवेटी, रावजी पचंडताने ह कूम चदल्यावरून १७ 
जानेवारी १६६३ रोजी इंग्रज कैद्यािंी स टका िंाली. स टिूक िंालेले रॅंडॉल्फ टेलर व चफचलप चगफडय जैतापूर 
येथे गेले व ता. ९ फेब्र . १६६३ रोजी कॉनव्हर्मटन गलबतावर िढले. 

 
या राजापूरप्रकरिी इंग्रजास २३।२४ हजार होनािें, वखारी ल टल्याम ळे न कसान सोसावें लागलें ; 

तेवढ्या रकमेिें त्यािंें व्याज ब डालें . दोन गोरी मािसें मरि पावलीं व बाकीच्यास दोन वर्षें चशवाजीिा 
पाहूििार रायगडच्या पचरसरात अन भवावा लागला. तह न िंाल्याम ळे रावजी पचंडत १६६३ च्या माियमध्ये 
रायगडास चशवाजीकडे परत गेला [पसासं. ८४८, ८५४, ८६५, ८७४, ९०३, ९०७, ९१७, ९१८, ९२३; शचश. 
प.ृ ८४, ८५]. 

 
हे इंग्रज व्यापारी व रायगड यािंा काय संबधं? या प्रश्नािे उत्तर एवढेि की, या सवय प्रकरिी 

चशवाजीच्या हालिाली प्रायः रायगडावरून िंाल्या. रायगडच्या माथ्यावरून चशवाजीने दाखचवलेला हा 
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पचहला िमत्कार आहे. आचि िंालेला हा प्रकार झकवा केलेलें  हें शासन चनवळ काही व्यापाऱ्यास नसून एका 
कंपनीस –– चजने सवय झहद स्थानिी सत्ता प ढ आपल्याकडे घेतली, तीस आहे. 

 
चदलेरखान व चमिंा राजा जयझसग हे दोन शूर सेनापचत चशवाजीशी य द्ध करून त्यास समूळ उखडून 

काढण्यासाठीि आले होते. औरंगजेब व चशवाजी यािंा राजनैचतक रागरंग इ. स. १६५६ पासूनि वैमनस्यािा 
होता व चशवाजींि चनमाि होऊ घातलेलें  स्वतंत्र राज्य बादशहास नको होते; कारि तें बादशहाच्या 
राज्यचवस्ताराच्या धोरिाच्या म ळावर जनमास येत होते. प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टीस तात्काचलक 
पचरिामकारक अशा कारिािी गरज असतेि. अशी दोन कारिें यावेळी चशवाजीिे हातून हेतूतः घडली होती. 
पचहलें , शाचहस्तेखानावरील रात्रीिा भयानक हल्ला आचि द सरें, स रतेिी बेस रत. चशवाय, त्याने आपल्या 
नावािे स्वतंत्र नािं पाडण्यास स रुवात केली होती [क . ग.ॅ प.ृ ३६४]. नाि पाडिे यािंा अथय स्वतंत्र सत्ता 
जाहीर करिे हाि होय. चशवाजी कोिािाि ताबेदार नव्हता!  

 
इ. स. १६६५ च्या माियमध्ये चदलेरखान व जयझसग याच्या स्वारीस स रुवात िंाली. ही स्वारी आपल्या 

लष्ट्करी सामथ्यास िेंपिारी नाही; हें ध्यानातं आल्याम ळे १२ जून १६६५ रोजी चशवाजीने जयाझसगाशी प रंदर 
येथे तह केला. त्यातं ठरले की, ‘चशवाजीिे २३ चकल्ले, आचि चनजामशाही तळकोकि चमळून िार लक् होनािा 
म ल ख चशवाजीकडून घेऊन मोगली साम्राज्याला जोडण्यात यावा.’ जयझसगाने ठरचवलेला हा तह इ. स. 
१६६५ सप्टें. ५ च्या फमानाने औरंगजेबाने मानय केला. त्याम ळ चशवाजीकडे फतत १२ चकल्ले राचहले; त्यातं 
रायगड राचहला. राचहलेला म ल ख सामानयपिे राजगड व रायगड याच्या पचरसरातं होता चशवाजीने 
मोऱ्यापासून झजकलेला जावळीिा प्रदेश चशवाजीच्याि ताब्यातं राचहला. रायगड, झलगािा व बािकोट 
खाडीच्या टोकावरील महाड त्याच्यािकडे राचहलें , [शचश. प.ृ १०५, ११५: क . ग.ॅ प ृ३६४; राखं. ८ ले. १४ 
प.ृ १३; पसासं. १०७७, १०८३; प्रभात ले. ८; मॉ. चर. भाग २० प.ृ १०]. चशवाजीने बादशहािी भेट घ्यावी हे 
जयझसगािें म्हििें चशवाजीस मानय करावें लागलें .  

 
इ. स. १६६७ एचप्रलपयंतिे रायगडच्या इचतहासािें स्वरूप आपि पाचहलें . राजापूरप्रकरिीं 

रायगडला महत्त्व असले, तरी प ढील ३।४ वर्षें राजगड हेंि महाराजािें राजधानीिें चठकाि होतें. प ढील 
काळातं रायगडला महत्त्व प्राप्त होऊ लागलें  व तेथे महाराष्ट्रािी चवचशष्ट राजनीचत व संस्कृचत यािा चवकास 
होऊ लागला.  
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४ रायगडवरील वैभवाची मध्याह्न 

 
चशवाजीराजे आग्ऱ्याहून स टून आले, ही घटना झहद स्थानातंील परकीयास आियािा धक्का देिारी 

होती. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने तर आपला वकील चशवाजीिे अचभनंदन करण्यासाठी रायगडावर धाडला. 
मोगल बादशहाच्या दहशतीने पोत यगीज इतके चदवस चशवाजीशी सलोखा ठेवीत नसत. तहाच्या वाटाघाटीस 
१५ मे १६६७ रोजी स रुवात िंाली. चशवाजीनेचह आपला वकील सखोपतं यास गोव्यास धाडले होते. 
त्यािेबरोबर पोत यगीिं वकील गोंिंालो मार्मटन रायगडास आला. ५ ज लै रोजी चशवाजी व पोत यगीिं यामधील 
तहाच्या अटी ठरल्या आचि ११ चडसें. १६६७ रोजी चशवाजीने तो रायगडवरि पूिय करून चदला [चपस लेकर 
चश. प.ृ १६ पसासं. ११६०; शचश. प.ृ १३६]. 

 
इ. स. १६६८ व १६६९ मध्ये बरेि चदवस रायगडावर राहून चशवाजीने मराठी राज्यािे परराष्ट्रीय 

धोरि व अंतगयत व्यवस्था ठरचवली [क . ग.ॅ प.ृ ३६५]. त्यावळेीं महाराज अनेक वळेा महाड येथे असत. त्यानंी 
महाडास एक वाडा बाधंला होता. त्यास सम द्रस्नानािी अचतशय आवड होती. व ते बािकोटच्या खाडीवर 
स मारे िार वर्षें म द्दाम येऊन राचहले होते [ शचश. प.ृ २९२; BBD प.ृ १३०]. तो काल हाि असला पाचहजे.  

  
रायगडावर राहून चनरचनराळ्या प्रदेशातं लूट करून पैसा गोळा करण्यािा धूमधडाका चशवाजीने 

िालचवला. इ. स. १६७० च्या मध्यात त्याने मोगलािें सधन शहर ज न्नर ल टलें  [चशिप्र. पृ. २५, ६२; पसासं. 
१३२९] याि वर्षी ३ आतटोबर रोजी चशवाजीने स रतेिी द सऱ्यादंा लूट केली व मोगल सेनेशी चनकरािें य द्ध 
खेळत चशवाजी रायगडावर येऊन पोहोिला. त्याने मोगलािें पाि हजार घोडे धरून आिले व त्याचं्या 
उजव्या िौकावर िौकडीिे डाग देऊन खूि केली. रोकड लूट पािं कोटी होनािंी असल्यािें सागंतात; पि 
हा आकडा चरयासतकारासं अचतशयोततीिा वाटतो [शचश. प.ृ १४४.]  

 
चशवाजीने चनचित केलें  की रायगडिें स्वरूप बदलून त्यास आपल्या कायम वास्तव्यािें चठकाि 

बनवावयािें. त्याच्या ध्यानातं आलें  होतें की एका दृष्टीने आडवाटेवर असला तरी रायगड हमरस्त्यावरि आहे 
आचि रत्नाचगरी चजल्हा अगर दख्खन, कोठेचह जाण्यास सोयीिा आहे. रायगडिा माथा राजधानी 
बनचवण्यास सोयीिा व प रेसा आहे; चशवाय, शत्रपूासून संरक्ि करण्याच्या दृष्टीने आटपसर आहे, शत्रलूा 
अवघड वाटिाऱ्या प्रदेशातंलें  तें अचधक अवघड चठकाि आहे. सागरी दळिवळिास तो जवळ आहे [क लाबा 
गिेॅंचटयरमध्ये सन १६६२ चदला, तो िूक. १६७२ पाचहजे. पहा–राखं. ८ प.ृ १८ ते २२; पसासं, १४५९.] [क गॅ प.ृ ३६३]. ‘राजा खासा 
जाऊन पहाता गड बह त िखोट. िौतफा गडािे कडे ताचसल्याप्रमािे दीड गाव उंि. पजयनयकाळीं कचडयावर 
गवत उगवत नाही आचि धोंडा तासीव एकि आहे. दौलताबाद हा पृथ्वीवर िखोट गड खरा; परंत  तो उंिीने 
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थोडका. दौलताबादिे दशग िी उंि, असे देखोन संत ष्ट िंाले आचि बोचलले, तततास जागा हाि गड 
करावा.’ [सभासद प.ृ ५५, ५६]. 

 
चशवाजीने कल्याििा स भेदार आबाजी सोनदेव यास आज्ञा केली की रायगडावर राजधानीस 

आवश्यक त्या इमारती बाधंाव्यात. त्याने एकंदर तीनश ेइमारती बाधंल्या. त्यात राजवाडे, किेऱ्या, धानयािीं 
दास्ताने, दारूगोळ्यािीं कोठारें, चशबदंीच्या रहाण्याच्या जागा, व्यापारािी पेठ, पाण्यािे हौद, तलाव 
इत्यादींिा समावशे होतो. हें काम िालू असता राजधानीच्या संरक्िाच्या दृष्टीने जे जे आवश्यक, ते ते 
घडचवले जात होते. गडावर येण्यास एकि वाट असावी. अशी खबरदारी घेण्यात येत होती [क ग.ॅ प.ृ ३६३, 
३६४]. गडावर एक टाकंसाळ बाधंचवली होती; तीत ताबं्यािीं व सोनयािीं नािी तयार होत [BBD. प.ृ ४०९]. 

इ. स. १६७१–१६७२ मधील प ढील मजकूर पहा– 
 
जाबता–इमारती करिे सन इसने्न–कारिे इमारती करावयाच्या. नेमस्त इमारती करावी.  
 
५० हजार होन रायगड –  

३५ हजार होन चदचग घरें – (२० ह. होन तळीं २, ५ ह. होन चकल्ले,  
१५ ह. होन तट१० ह होन गच्ची.) 

[येकूि] ५० हजार होन [राखं. ८ प.ृ १८ ले. २२; पसासं. १४५९] 
 

इ. स. १६७१ च्या ध ळवडीच्या चदवशी राजप रीजवळ दाडंा येथे चशवाजीिे आरमारािी चशद्दी 
खैययतखान व याकूदखान याबरोबर लढाई िंाली. चशवाजीिे लोक चशमग्याच्या सिातं ग ंतले असता रात्री 
चशद्दीने हल्ला केला. मराठ्ाच्या दारुखानयासि चशद्दीने आग लावली. िंालेल्या भयंकर स्फोटािा आवाज 
रायगडावर िंोपेंत असलेंल्या चशवाजीस ऐकू आला व तो दिकून जागा िंाला. राजप रीस काहीतरी गडबड 
आहे. असें त्याच्या मनाने घेतलें . प ढे बातमी आली की दाडंा व काही चठकािें चशद्दीने घेतलीं. यावेळी 
खैययतखानाने चशवाजीिा सिसिीत पराभव केला. म ंबईकर इंग्रज चलचहतात, ‘आमच्या डोळ्यादेखत चशद्दीने 
तळें आचदकरून चशवाजीिीं ठािीं जाळलीं. दोन चदवसापूंवी चशवाजीच्या आरमारािा राचहलेला भाग 
दाभोळहून आला; त्याने काहीि तयारी केली नाही [चशिवृसं खं. ३ पृ. ८८; पसासं. १४२०]. या पराभवािा 
विपा चशवाजीने इ. स. १६७४ मध्ये काढला. त्याने आरमार वाढचवलें  व द सरी फौजही रायगडहून एकदम 
चशद्दीवर आचिली. मराठ्ानंी चशद्दीिे शकेडो लोक कापून काढले आचि जंचजऱ्यापासून गोव्यापयंतिा चकनारा 
काबीज करून दाडंा प नहा आपल्या ताब्यातं आिले [शचश. प.ृ२५०].  

 
इ. स. १६७१ च्या अखेरीस चदलेरखानाने िाकि घेतलें , ही हकीकत चशवाजीस रायगडावर कळली. 

१३ जाने. १६७२ रोजी चशवाजी महाडास आला व त्याने अनेक चकल्ल्यावरील सैनय जमा केलें . त्याने िाकि 
प नहा काबीज केलें  व महत्त्वािे अनेक कैदी रायगडावर धाडले. त्यातंील आजारी व जखमी कैद्यािंी त्याने 
सनमानपूवयक श श्र र्षा करचवली. ज्यानंी त्यािेजवळ नौकरी करण्यािी इच्छा प्रदर्मशत केली, त्यासं त्याने 
आपलेकडे राहवनू घेतलें  व बाकीच्यास सोडून चदले. चदलेरखानािा पराभव हा बादशहािा पराभव होता; 
कारि चदलेरखान दख्खनिा स भेदार होता [पसासं. १४३९, १४४१; क ग.ॅ प.ृ ३६५]. 

 
चशवाजीिे सरदार आण्िाजीपतं व कोंडाजी रवळेकर यानंी चशड्या लाऊन इ. स. १६७३ मािय ६ रोजी 

पनहाळा काबीज केला. तेथे अगचित भचूमगत द्रव्य चशवाजीच्या लोकानंी ह डकून काढलें , हें रायगडावर 
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चशवाजीस कळताि, तो ९ मािय रोजी पनहाळ्यास जाण्यास चनघाला, पनहाळ्यावर राहून त्याने गड प नहा 
बाधंला व व्यवस्था लावली. याि द्रव्याच्या जोरावर त्याने सातारा व परळी हे चकल्ले घेतले [NHM I प.ृ २०२; 
शचश. प.ृ १५३; चशिप्रप.ृ २६]. 

 
१६७२ मध्ये घोडबदंरवर स्वारी करून पोत यगीिंािंी वसाहत काबीज करण्यािा चशवाजीने धाडसी 

प्रयत्न केला. त्याम ळे म ंबईकर इंग्रज घाबरून चशवाजीिी मजी संपादण्याच्या उद्योगास लागले. सख्य 
जोडण्यासाठी चमस्टर उस्स्टक यास रायगडावर पाठचवण्यािे कंपनीने ठरचवल. राजापूरल टीिी भरपाई 
करून घेिे, हा तहािा एक हेत  होता. २२ फेब्र वारी रोजी म ंबईकरानंी ठरचवले की चशवाजीस नजरािा 
देण्यासाठी ६०० रु. व चशवाजीच्या सरकारक नासंाठी १५० रु. खिय करावते. उस्स्टकने आपल्याबरोबर दहा 
भडंारी, दोन इंग्रज, दोन घोडे, पालखीिे भोई व दोनश ेरुपये रोकड घ्यावी. उस्स्टक रायगडावर का जात 
आहे, या बाबत ग प्तपिा राखावा; जाहीर करिेि िंाले, तर राजापूरच्या वखारीिी व गलबतािंी 
न कसानभरपाई करून घेण्यासाठी त्यास पाठवीत आहोत, एवढेि सागंाव ेअसे कंपनीने ठरचवले. उस्स्टकने 
६ मािय १६७२ रोजी रायगडवर जाण्यास म ंबईहून चनघावयािे ठरल. चशवाजीिा म क्काम रायगडवर होता व 
त्यािा वकील म ंबईस होता. त्या वकीलाबरोबर उस्स्टक १० मािय रोजी चनघाला. तो प्रथम िौल येथे गेला व 
१५ एचप्रलपयंत चशवाजीच्या परवानगीच्या पत्रािी वाट पहात थाबंला; नंतर रायगडवर येऊन पोहोिला. 
चशवाजीने त्यािी भेट मेच्या आरंभी घेतली. राजापूरच्या ल टीिे बोलिें चशवाजीने साफ नाकारलें . उस्स्टिे 
म्हििें असें होतें की चशवाजीने या ल टीबद्दल ३२ हजार पॅगोडा कंपनीस द्यावते. त्यावर, ल टीच्या भरपाईिा 
नीट चविार करण्यासाठी चशवाजीने आपला वकील म ंबईस पाठचवण्यािे कबलू केले. याबाबत चशवाजीने 
स ंदरजी व चपलाजी नावािे वकील पूवीि धाडले होते. आता चशवाजीनेि उलट उस्स्टकजवळ अट घातली 
की कंपनीने जंचजरेकराचंवरुद्ध चशवाजीस मदत करावी; अथात् ही अट कंपनीस मानय होण्यातली नव्हती! 
ही म लाखत फतत अधा तास िालली शवेटी चशवाजीने राजापूरच्या वखारीिी न कसानभरपाई म्हिून 
कंपनीस ५ हजार होन देण्यािे मानय केले व आिासन चदलें  की कंपनीने राजापूरास प नहा वखार उघडल्यास 
आपि कंपनीस सवय प्रकारे सहान भचूत दाखव.ू साराशं, या वचकलीतून काही चनष्ट्पन्न िंाल नाही. १६७२च्या 
१४ मे रोजी उस्स्टक म ंबईस जाऊन पोहोिला [झहसाचव प.ृ १००; राखं. ८ ले. २९; पसासं. १४५०, १४५१, 
१४५२, १४५३, १४६४, १४६९]. 

 
पि म ंबईकरानंी तहािा हेत  सोडला नाही. इ. स. १६७३ एचप्रल २८ रोजी कंपनीच्या म ंबईच्या 

अचधकाऱ्यानंी ठरचवले की चशवाजीच्या म लखातं य रोपातंी कोित्या मालाला मागिी आहे, व त्याच्या 
म ल खातंील कोिता माल य रोपला धाडता येईल, हें पहाण्यासाठी व त्याच्या प्रदेशातंील शहरें, पेठा, 
म ंबईपासून त्या चठकािािी अंतरे, मागय, दळिवळिािी साधनें यािी माचहती चमळचवण्यासाठी टॉमस चनकल्स 
यास पाठवावे. १ मे १६७३ रोजी चनकल्सला सूिना देण्यातं आल्या– (१) त्याने चशवाजीच्या म ल खािी 
व्यापारी दृष्ट्ट्या पहािी करावी (२) म ंबईहून गलबतातं बसून नागोठिें येथे उतराव.े तेथील भौगोचलक 
पचरस्स्थचत, नदीच्या पात्रािी रंुदी, खोली, तेथे जािाऱ्या होड्यािंा आकार, भरती ओहटीिी कमाल आचि 
चकमान मयादा, धततयािी सोय, या गोष्टी पहाव्यात (३) जवळच्या पेि, भट्टी इत्याचद गावािंी माचहती 
चमळवावी ज न्नरबद्दल सवयचवध माचहती चमळवावी (४) त्याने रोजचनशी ठेवावी व घडत असलेल्या सवय गोष्टींिी 
नोंद करावी. 

 
चनकल्स हा खाजगी व्यापारी असल्याने त्याला पचरस्स्थतीिी कल्पना होती. त्याने मे १०, १६७३ रोजी 

कळचवले की सध्यािी वळे चशवाजीशी तह करण्यािे दृष्टीने अचतशय अन कूल आहे. त्यावरून प्रथम ठरले की 
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वाघजी नावाच्या मन ष्ट्यास चशवाजीकडे धाडाव.े पि ता. १६ मे रोजी फेरचविारातं ठरले की चशवाजीशी बोलिें 
करण्यास जािारा मन ष्ट्य स्पष्टवतता पाचहजे; म्हिून चनकल्स यालाि वकील म्हिून धाडण्यािे ठरले. ता. 
१७ मे रोजी चनकल्सला शवेटच्या सूिना देण्यात आल्या. त्यातं कंपनीने म्हटले की ‘चशवाजीशी तह करून 
चकत्येक महत्त्वाच्या म द्यािंी उत्तरें चमळचवण्यासाठी आम्ही त म्हासं धाडीत आहोत. चशवाजीने आमच्या 
व्यापारािी वेळोवळे न कसानी केली आहे. ती भरून पावण्यासाठी आम्ही त मिी योजना केली आहे. चशवाजी, 
आण्िाजी पचंडत व चशवाजीिा वकील चपलाजी यांस देण्यासाठी पत्रें त मिे स्वाधीन केलीं आहेत; तीं त्यास 
पोहोिती करावीत. चशवाजीिी भेट न िंाल्यास त्यािा म लगा अगर जो महत्त्वािा अचधकारी भेटेल, त्यास 
भेटून पावसाळ्यापूवी परत याव.े’ 

 
टॉमस चनकल्स सोमवार ता. १९ मे १६७३ रोजी ३७ लोकासंह म ंबईहून चनघाला. मध्यरात्री त्यािे 

गलबत नागोठाण्यास येऊन पोहोिले. त्यािे बरोबर शामजी नावािा एक व्यापारी होता. ता. २० रोजी द पारी 
२ च्या स मारास तो क ल क म्हिजे कोलाड येथे येऊन पोहोिला. ता. २१ रोजी संध्याकाळी तो रायगडवाडी 
येथे येऊन वस्तीस राचहला. रायगडवाडी ऊफय  वाडी यास त्याने एक चभकार खेडें म्हिून चहिचवले आहे. 
रायगड ते नागोठिें हा प्रवास ३० मलैािंा िंाला. ता० २२ मे रोजी, चशवाजी रायगडावर नसल्याम ळे त्याने 
संभाजीच्या भेटीिी परवानगी माचगतली; ती चमळाली, पि पाऊस पडल्याम ळे त्यास भेटीसाठी गडावर जाता 
आलें  नाही. ता. २३ रोजी तो रायगडिी उंि टेकडी िढून वर गेला. त्याने रायगडिें वियन चटपून ठेवलें  आहे. 
तो चलचहतो, ‘वाटेत पायऱ्या खोदल्या आहेत. दरवाजाजवळील पायऱ्या पततया खडकातं खोदल्या आहेत. 
जेथे टेकडीस नैसर्मगक अभेद्यता नाही, तेथे २४ फूट उंिीिा तट बाधंला आहे. िाळीस फ टावर द सरी झभत 
(द सरी तटबंदी) बाधूंन चकल्ला इतका अभेद्य बनचवला आहे, की अन्नािा प रवठा भरपूर असल्यास 
अल्पचशबदंीच्या साह्याने तो सवय जगाचवरुद्ध लढू शकेल. पाण्यासाठी मोठे तलाव असून ते पावसाळ्यांत 
भरल्यावर पािी वर्षयभर प रून उरेल. टेकडीच्या माथ्यावर मोठें शहर वसलें  आहे. घरें सामानय प्रतीिींि 
आहेत. अत्य च्च भागी चशवाजीिा िौसोपी वाडा आहे. त्याच्या मध्यभागी मोठी इमारत आहे. ‘तींत बसून तो 
कारभार पाहतो.’  

 
टॉमस चनकल्स प ढे चलचहतो,’ २४ मे रोजी संभाजीने मला भेटीसाठी बोलाचवलें . मी तेथे जाऊन 

पोहोिल्यावर संभाजीने भेटीच्या जागीं प्रवशे केला. त्यािे बरोबर चशवाजीिा चिटिीस होता.’ पचहली भेट 
औपिाचरक िंाली व चनकल्स गडावरून खाली येऊन थाबंला. ३१ मे रोजी तो प नहा पालखींत बसून गडावर 
गेला; पि चशवाजी अजून गडावर आला नव्हता. २ जून रोजी संध्याकाळी चशवाजी मात श्रींिे चकल्ल्यावर 
म्हिजे पािाड येथे आल्यािी पक्की बातमी आली. रात्री टेकडी िढत असलेली चशवाजीिी आकृचत चनकल्सने 
रायगडवाडी येथून पाचहली. ता० ३ जून रोजी चशवाजीस भेटण्यासाठी चनकल्स प नहा गडावर गेला. सकाळी 
११ वाजता तो भेटीच्या जागीं जाऊन बसला असता चशवाजीने बठैकीच्या जागीं प्रवशे केला. चशवाजीने, 
म ंबईकर इंग्रजापासून चशवाजीच्या म ंबईजवळील प्रदेशातूंन लागिाऱ्या लाकूड सपयिावर जकात न घेण्यािें 
मानय केलें . इंग्रजाकंडून घेतलेल्या चमठािी जी झकमत देिे राचहली होती, ती देण्यािें कबूल केलें . नंतर 
पानस पारी व वसे्त्र दऊन चशवाजीने चनकल्सला चनरोप चदला. ही वचकली एवढ्यावरि संपली.  

 
६ जून १६७३ रोजी टॉमस चनकल्स रायगडवाडीहून परतीच्या प्रवासास चनघाला व चनजामपूर येथे 

आला. ८ जून रोजी द पारी अष्टमीस येऊन मिव्यातं बसला व रात्री िौल येथे पोहोिला. तेथून १७ जून रोजी 
म ंबईस पोहोिला. चनकल्सच्या प्रयत्नातूंन एक गोष्ट चसद्ध िंाली की चशवाजीिी वृचत्त इंग्रजाशी सलोखा 
ठेवण्यािी आहे. म्हिून ता. २४ जून रोजी म ंबईच्या सल्लागार मंडळाने असें ठरचवलें  की राम शिेवी यािा भाऊ 
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नारायि शिेवी यास इंग्रजातंफे रायगडावर वकील म्हिून प नहा पाठवावें व राजापूरच्या वखारीिी चशवाजीने 
जी लूट केली होती, तीबद्दल चशवाजीजवळ चकमान ८ हजार होन मागाव े व् राजापूर येथे प नहा वखार 
घालण्यािा चविार करावा पि त्यासाठी चशवाजीने आठ वर्षें, चकमान पाि वर्षें, इंग्रजासं तेथे जकातीिी माफी 
द्यावी, अशी त्यास प नहा एकदा चवनंचत करावी. तद्न सार १५ सप्टें. रोजी भीमजी व नारायि शिेवी म ंबईहून 
रायगडावर आले व त्यानंी राजापूरिी लूट हा चवर्षय व त्याबाबत तहािे बोलिें स रू केलें . चभमजी हा 
चशवाजीिा वकील. इंग्रजाशंी संबधं ठेवण्यािे दृष्टीने तो अनेकदा म ंबईसि असे. साराशं, इ. स. १६७३ या 
वर्षी रायगडवरून अनेक महत्त्वाच्या राजनैचतक घटना घडत राचहल्या [पसासं. १५२५, १५२८, १५२९, 
१५३४, १५३५, १५३६, १५४७, १५६४; आमय भाग ११४–२ प.ृ ६७; झहसाचव. पृ. १००; राखं. ८ ले. २९;]. 

 
यावळेी डि कंपनीसही वाटू लागलें  की आपले चशवाजीशी सलोख्यािे संबधं असावते. इ. स. १६७२ 

ज लै २१ या चदवशी आब्राहाम लेपेकर या गृहस्थाबरोबर डि कंपनीने चशवाजीस एक पत्र व नजरािा देऊन 
रायगडावर पाठचवलें . त्याने रायगड ‘शहरास’ भेट चदली. चशवाजीने त्यािी भेट घेऊन त्यािा सत्कार केला. 
परंत  त्याने आिलेला ४५० होन झकमतीिा नजरािा चशवाजीस मोठासा उते्तजक वाटला नाही. डिानंी 
चशवाजीशी तह करावा अशी पचरस्स्थचत नव्हती; ते चशवाजीच्या प्रदेशातं व्यापार करीत नव्हते. कधी वेळ 
आलीि, तर पूवयसंबधं सूचित करता यावे, एवढ्यासाठीि ही भेट असल्याम ळे चतला चशविचरत्रािे दृष्टीने 
म ळीि महत्त्व नाही. पि रायगडवर डि वकीलचह येऊन गेला, हें रायगडच्या इचतहासािे दृष्टीने महत्त्वािें 
होय [पसासं १४८५]. साराशं, १६७३ हें रायगडच्या इचतहासातंील ‘साम’ पवािें वर्षय होय.  
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५ ऑक्झेंडनची ऐणतहाणसक वणकली 
 

म ंबईकरािंी तहािी बोलिीं इ. स. १६७४ मध्येचह िालू राचहली. चशवाजीच्या कोकिच्या प्रदेशातं 
व्यापार वाढविे, राजापूरिें िंालेलें  न कसान भरून काढिे व नव्या सवलती चमळविे, पूवी िंालेल्या तहावर 
चशवाजीने चशक्कामोतयब करून तो कायम केला नव्हता, त्यास करारािे स्वरूप आििे, हें इंग्रजािें उचद्दष्ट होतें. 
इ. स. १६७४ च्या माियमध्ये म ंबईच्या सल्लागार मंडळाने एक ठराव केला, की पूवी चशवाजीबरोबर िंालेला 
तह प रा करण्यासाठी नारायि शिेवी यास पाठवाव ेव त्यािेबरोबर म खत्यार वकील म्हिून हेन्री ऑतिंेंडन 
यास रायगडावर धाडाव े[पसासं. १६१८]. 

 
तहािी बोलिीं प री करण्यास आरंभी नारायि शिेवी रायगडकडे चनघाला. ता. २४ मािय १६७४ 

रोजी तो चनराजीपतंािी भेट घेण्यासाठी पािाड येथे थाबंला. पि चनराजी रायगडावर होता; म्हिून त्याने 
आपल्या आगमनािी वदी गडावर धाडली. त्यावर चनराजीने गडावरून चनरोप धाडला की, चशवाजीराजे यािंी 
एक भाया न कतीि चनवतयली असल्याम ळे राजे स तकातं आहेत. स तक चफटेपयंत गडावर न येता (पािाडास) 
मािें घरी रहा. नारायि शिेवीने पाि चदवस पािाड येथे चरकामटेकडेपिात घालचवले. २८ मािय रोजी 
पाडव्याच्या चनचमत्ताने चनराजी गडावरून पािाड येथे आला. २९ मािय रोजी चनराजीने नारायि शिेव्यािी 
एका स्वतंत्र, प्रशस्त घरातं व्यवस्था केली. तेथे शिेवी आिखी पाि चदवस राचहला. मग एचप्रल ३ रोजी द पारी 
शिेवी गडावर जाऊन दरबारातं चशवाजीस भेटला. चनराजीपतं हजर होता. राजापूरच्या वखारीिी लूट 
केल्याने इंग्रजािंें जें न कसान िंालें ; त्यावर प्राम ख्याने बोलिी िंाली. यावळेी चनराजीपतंाने इंग्रजाचं्या या 
म द्यावर अपेके्बाहेर तरफदारी केली. चशवाजीच्या मनावर चनराजीच्या चविारािंा पचरिाम होऊन त्याने 
ताबडतोब कारक नास ह कूम चलचहण्यास साचंगतले. राजापूरच्या न कसानीिी भरपाई चशवाजीने तीन हप्त्यानंी 
करावयािी. न कसानीच्या रकमेदाखल २५०० होन राजापूरच्या जकातींतून; २५०० होन १ सप्टेंबरपासून स रू 
होिाऱ्या १ ल्या वर्षी व उरलेले एकूि ५ हजार होन चशवाजीने प ढील दोन वर्षांत इंग्रजासं पोहोिते होण्यािी 
व्यवस्था करावी, असें या कलमािें स्वरूप होतें. या कलमाने इंग्रजािंें िंालेलें  न कसान भरून चदलें  पाचहजे, 
ही गोष्ट तत्त्वतः व प्रत्यक्तः चशवाजीने स्पष्टपिे मानय केली.  

 
नारायि शिेव्यािा हा मोठा चवजय होता. त्याने ४ एचप्रल रोजी म ंबईच्या डेप्य टी गव्हनयरला उदे्दशून 

चलचहलेल्या पत्रातं कळचवलें , ‘येत्या जूनमध्ये राज्याचभरे्षक करून घेण्याच्या उदे्दशाने चशवाजी तयारी करीत 
आहे. सोनें, चहरे यानंी जडवलेले भव्य झसहासन तयार होत आहे. असंख्य चवद्वानानंा बोलाविीं जातील. 
रायगडावर फार मोठ्ा प्रमािातं दानधमय होईल. आता ऑतिंेंडनबरोबर चशवाजीकचरता िागंला नजरािा 
पाठवा. आरबी घोडा वगैरे न धाडता मूल्यवान् रत्नें, राज्याचभरे्षकसमयी धारि करण्याजोगी पाठवावीत. 
नजरािा हजार बाराश ेरुपयािंा पाठवावा.’ 
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हें पत्र ता. ८ एचप्रल रोजी म ंबईस पोहोिलें . ता. ९ रोजी सल्लागार मंडळाच्या सभेंत ठरले की, हेन्री 
ऑतिंेंडनने रायगडावर जाण्यािी तयारी करावी. ऑतिंेंडन व उस्स्टक यानंी चविार करून तहनाम्यातं 
अचधक काही गोष्टी घालावयाच्या असल्यास स िवाव्यात. ता. ९ रोजी म ंबईहून स रतेस पत्र रवाना िंालें ; 
त्यात ३।४ हजार रुपयािंीं रत्नें खरेदी करण्यािी जबाबदार अचधकाऱ्यास चवनंचत करण्यात आली. [पसासं. 
१६२५, १६२७, १६२८; आमय ११४–३ प.ृ ९८]. 

 
म ंबईकरािें पत्र स रतेस पोहोिल्यावर तेथील कौस्नसलच्या सभासदािें मत िंालें  की नारायि शिेवी 

यास अपेके्बाहेर यश आलें  आहे; तेव्हा चशवाजीस प्रसन्न करण्यासाठी भरीव नजरािा द्यावा, म्हिून ६ मोत्यें, 
३ अंगठ्ा, १ चशरपेि, २ सलकडी अशा स मारे ३३१४. रुपये झकमतीच्या वस्त  खरेदी करून म ंबईस धाडण्यात 
आल्या [पसासं. १६२९; तै्र. ८ प.ृ ३०–३१].  

 
काचलकतहून स रत येथे एचप्रल २५ िे जें पत्र रवाना िंालें , त्यातं काचलकतकरानंी कळचवलें  की 

‘चशवाजी एक मूल्यवान झसहासन बनवीत असून येत्या जूनमध्ये तो स्वतःस राज्याचभरे्षक करून घेिार आहे 
[पसासं. १६३२]. चशद्दीच्या आरमारी सते्तिा उपहास करून रायगडावर चशवाजी महाराजापद 
स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे; आपि इंग्रजानंी आपल्या हक्काच्या संरक्िासाठी वकील धाडला पाचहजे; 
[पसासं. १६४६; फ्रायर भाग १ प.ृ १९५]. 

 
४ मेच्या सभेंत म ंबईच्या कौस्नसलसनी प नहा या गोष्टीवर खल केला. नारायि शिेवी याने ऑतिंेंडनिें 

नाव स िचवलें  आहे; तेव्हा त्यानेि जावें असा पक्का चनियय घेण्यातं आला. िाइल्ड, उस्स्टक व ऑतिंेंडन यानी 
नजराण्यािी व्यवस्था करवावी. जॉजय रॉचबनसन व टॉमस चमिेल यानंी ऑतिंेंडनबरोबर त्यािे मदतनीस 
म्हिून जावें, असेंचह या बठैकीत चनचित िंालें  [पसासं. १६३८]. 

  
दरम्यान, रायगडहून नारायि शिेवी याने चशवाजीकडून तहाच्या कलमािे कागद घेऊन स रतेस 

धाडले. त्यावर तेथील कौस्नसलने चविार केला व द रुस्त्या स िचवल्या. चशवाजीनें तहाच्या मस द्यािे जे कागद 
धाडले, त्यातं प्राम ख्याने दोन गोष्टी होत्या. पचहली, राजापूरच्या वखारल टीिी भरपाई आचि द सरी, राजापूर, 
दाभोळ, िौल, कल्याि इत्याचद चशवाजीच्या म ल खातंील कोित्याचह चठकािी वखार घालण्यास इंग्रजास 
स्वातंत्र्य असावें व त्यास आयात व चनयात जकात फतत शकेडा अडीि टके्क असावी. मात्र कंपनीने खरेदी 
आचि चवक्री बंदरातंि करावी आचि आंतील वहात क करू नये [पसासं. १६४०].  

 
इ. स. १६७४ मे ११ या चदवशी ऑतिंेंडन यास ज्या सूिना कंपनीने चदल्या, त्यािंा आशय 

प ढीलप्रमािे – ऑतिंेंडनने चशवाजी, संभाजी, चजजाबाई इत्यादीस योग्य वळेी सढळ हाताने नजरािे द्यावेत. 
राजापूरिा व्यापार, म ंबई बेटािी सोय व स रचक्तता याचं्या दृष्टीने जरूर त्या गोष्टी उरकाव्यात. चशवाजीने 
पाठचवलेल्या तहाच्या मस द्यातं जें कमीअचधक िंालें  आहे, तें द रुस्त व सोयीिें करून द्यावें. इंग्रज व्यापाऱ्यानंी 
बदंराबाहेर व्यापार करू नये, ही अट अवश्य द रुस्त करून घ्यावी. चनराजीपतं कंपनीस अन कूल आहे; त्यािा 
सल्ला घ्यावा. पतंप्रधानािा सनमान ठेवावा. आण्िाजीपतंाशी पचरिय वाढवावा. बालाघाट, आंतील 
प्रदेशातंल्या पेठा, नागोठिें व म ंबईिा आसमंत प्रदेश इंग्रजाचं्या व्यापारासाठी ख ला करवनू घ्यावा [पसासं. 
१६४२]. सूिना घेतल्यानंतर ऑतिंेंडन रायगडकडील प्रवासास चनघाला.  
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म ंबईिा पचहला गव्हनयर चजरॉल्ड अॅंजीर याने म ंबईच्या उत्कर्षािा पाया घातला. म ंबईिें 
चशवाजीपासून संरक्ि व्हावें, आपला व्यापार वाढावा व कंपनीिी भरभराट व्हावी या दृष्टीने चशवाजीशी 
भलेपिाने संबंध ठेवण्यािा हेत  त्यािें मनातं सतत वागत असे. त्याने एकूि तीन वेळा चशवाजीकडे तहासाठी 
वकील धाडलें . राज्याचभरे्षकसमयी ऑतिंेंडन यास त्याने रायगडावर धाडले, हा तहािा चतसरा प्रयत्न होय. 
म ंबई व मराठी राज्य यातंील व्यापार स रळीत िालण्याच्या दृष्टीने काही प्रचतबधं होते. इ. स. १६६४, १६६५ 
व १६७० या तीन वर्षीं चशवाजीिा व इंग्रज कंपनीिा स रत, कारवार व राजापूर येथे आलेला संबधं स्नेहािा 
होता असें म्हिता येिार नाही. राजापूर व कारवार येथील इंस्ग्लश वखारीस जो अपाय िंाला होता, त्यािी 
भरपाई या राज्याचभरे्षकाच्या चनचमत्ताने आपल्या प्रचतचनधीस शतय होईल, असा त्यािा कयास होता. आपलें  
राज्याचभरे्षकप्रसंगीिें अस्स्तत्व लाभदायक होईल असा त्यास भरवसा होता [BBD. प.ृ ८६; क . गॅ. प.ृ ३६५ 
].  

 
स रतेिा पे्रचसडेंट जॉजय ऑतिंेंडन यािा हेन्री हा नातलग होता. हेन्रीिा जनम इंग्लंडमधल्या एका 

सरदारघराण्यातं िंाला. हेन्रीिे भाऊ सर जॉजय व चक्रस्टोफर दोघािंीं थडीं स रत येथे आहेत. वकील म्हिून 
त्यािी चनवड अगदी योग्य वळेी िंाली होती. पूवी ह्याने कारवारच्या वखारीवरील म ख्य म्हिून कामािा 
अन भव घेतला होता. तें चठकाि चशवाजीने आपल्या ताब्यातं घेतलें , त्यावळेी हेन्रीस चशवाजीच्या कतृयत्वािी 
आचि स्वभावािी ओळख िंाली होती. प ढे इ. स. १६७६ मध्ये हेन्री ऑतिंेंडन म ंबईिा डेप्य टी गव्हनयर िंाला. 
इ. स. १६७९ मध्ये त्याला इंग्लंडच्या राजाने सरदार (Baronet) केलें . रायगडवर आला तेव्हा हेन्री ५६ 
वर्षांिा होता [BBD. प.ृ ४१६]. 

 
िौल म्हिजेि रेवदंडा. येथे ब धवार ता. १३ मे रोजी रात्रीं ऑतिंेंडन एका गलबतातूंन येऊन 

पोहोिला. तेथील वशेी चशवाजीच्या भीतीने रात्री आठ वाजताि बदं होत. हेन्री आला तेव्हा वशेी बदं िंाल्या 
होत्या. रेवदंड्यास हेन्रीला कळलें  की चशवाजी रायगडावर परत आला आहे; म्हिून, िौलच्या स भेदारािी 
भेट घेण्याप रतें थाबंून हेन्री जलद चनघाला. स भेदार व हेन्री यािंी भेट ता. १४ रोजी िंाली. पेि, नागोठिें 
इ. शहरावंर िौलच्या या अचधकाऱ्यािी देखरेख असे. तेव्हा, आपलेचवर्षयी बरेपिा वाटावा म्हिून हेन्रीने 
त्यास, भेटीिे वळेी दोन पामऱ्या नारायि शिेवीच्या सागंण्यावरून नजर केल्या. ता. १६ मे रोजी एका लहान 
गलबतातूंन हेन्री अष्टमीस गेला. तेथून चनजामपूर, गागंवली, या मागाने ता. १९ मे रोजी सकाळी ९ वाजता 
तो पािाड येथे पोहोिला. चनराजीपतं रायगडवर असल्याम ळे हेन्रीिी व त्यािी भेट ता. २० रोजी िंाली. 
भेटीत हेन्रीने त्याला एक अंगठी नजर केली व त्यािा थोरला म लगा प्रल्हाद चनराजी यास त्याने पामऱ्यािंी 
एक जोडी चदली. चशवाजी रायगडावर नसल्याम ळे हेन्रीस पायथ्याशीि म क्काम करावा लागला; पि द सऱ्याि 
चदवशी म्हिजे ता. २१ रोजी, चशवाजी प्रतापगडच्या भवानीस स वियछत्र अपयि करून रायगडास परत 
आल्यािें त्यास कळलें . दोन चदवसाचं्या पािाडच्या म क्कामातं नारायि शिेवी, चनराजी रावजी व हेन्री 
ऑतिंेंडन बराि काल एकत्र असल्याम ळे त्यािंी िागंली जानपछान िंाली. हेन्रीने चशवाजीसाठी आिलेला 
नजरािा चनराजीपतंाने पाचहला. चनराजीपंतािे मत िंाले की भेटीच्या वस्तूतील चहऱ्याचं्या झकमती फ गवनू 
लावल्या आहेत. चशद्दी आचि चशवाजी यािेंमध्ये सख्य नसल्याम ळे इंग्रजाचं्या व्यापारास धोका उत्पन्न होतो व 
वळेी प्रचतबधं होतो, याबद्दलही हेन्रीिे चनराजीपतंाशीं बोलिें िंालें . आमच्या व्यापारािे दृष्टीने चशद्दी व चशवाजी 
यािें सख्य असाव े असे हेन्रीने म्हटले. हेन्रीच्या या बोलण्यािा चनराजीपतंाच्या मनावर काही पचरिाम 
िंाल्यािे हेन्रीस चदसून आले नाही. त्याने चवर्षय बदलून म्हटले की, चशवाजीच्या ताब्यातं बालाघाटपासून 
सम द्रचकनाऱ्यापयंत चवस्तृत प्रदेश आहे; हा प्रदेश इंग्रजास व्यापारािे दृष्टीने मोकळा असावा व तेथे व्यापार 
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करण्यास त्यास उते्तजन चमळावें. या म द्यावर चनराजीने म्हटले की हें त मिे म्हििे अंमलात येऊ शकेल असें 
आहे. त्या दृष्टीने चशवाजीशी सलोख्यािे संबधं ठेवण्यातं इंग्रजािंा फायदा आहे.  

 
ता. २२ मे रोजी चशवाजीच्या सूिनेप्रमािे हेन्री ऑतिंेंडन व त्यािे दोघे अन यायी रायगडावर जाऊन 

पोहोिले. एका स्वतंत्र घरातं रहाण्यािी व्यवस्था केलेली आहे, असें पाहून ऑतिंेंडन यास समाधान वाटलें . 
गड िढत असताना ऑतिंेंडनिी नजर संिारत असून गडाबाबत अनेक गोष्टी मनांत साठवीत होती. 
चफत रीखेरीज हा गड अभेद्य असून कोिािे ताब्यातं जाण्यािा संभव नाही; गडावरील राजमहाल, दरबार, 
घरें, चमळून स मारे तीनश ेइमारती आहेत, असें त्याच्या दृष्टीस पडलें  [पसासं. १६४३, १६४४, १६४५, १६४९]. 

 
२३ मे रोजी ऑतिंेंडनने चनराजीस चवनंचत केली की मािंी व राजािी भेट करून द्या. चनराजीनेही 

तसा प्रयत्न करून पाचहला; पि राज्याचभरे्षकािी पूवयतयारी, दोन भायांबरोबर चववाह इत्याचद कायांत तो 
ग ंतलेला असल्याम ळे भेट होऊ शकली नाही. ता. २६ रोजी रायगडावर चशवाजी आचि ऑतिंेंडन यािी 
पचहली ऐचतहाचसक भेट िंाली. ऑतिंेंडनने राजा व संभाजी यासं नजरािा चदला. चशवाजीनेही तो 
आदरपूवयक स्वीकारला व म्हटलें , ‘आता तह िंाला आहे; तेव्हा त म्ही ख शाल, चबनधोक, व्यापार करा.’ 
हेन्रीनें म्हटलें , ‘इतर देशातं ज्या सवलती आम्हाला चमळतात, त्या आम्हाला या राज्यातं चमळाव्यात.’ 
चशवाजीने मोरोपतंािंा हवाला चदला व त्याकडून तह प रा करून घ्या असें साचंगतलें . चशवाजीच्या भेटीस 
जाण्यापूवी केवळ अधा तासि म ंबईहून आलेली दरबारी ख िी या प्रसंगी ऑतिंेंडनने चशवाजीस नजर केली. 
ऑतिंेंडनने नजर केलेल्या वस्तंूिी यादी प ढीलप्रमािे –  

 
चशवाजीराजे यास –   १ चहरेजचडत चशरपेि झकमत ६९० रुपये 
  २ चहरेजचडत सलकडी ,, ४५० ,, 
  ३ मोती ,, ५१० ,, 
    १६५० रुपये 
संभाजीस –   २ सलकडी झकमत १२५ रुपये 
  १ कंठी ८ चहऱ्यािंी ,, २५० रुपये 
    ३७५ रुपये 
मोरोपतंास –   २ मोत्ये झकमत ४०० रुपये 
अण्िाजी पचंडतास –   २ सोनयािे गोफ ७ तोळे ,, १२५ रुपये 
चनराजी पचंडतास --  २ पामऱ्या ,,  ७० रुपये 
रावजी सोमनाथ  

चशवाजीिा चिटिीस } २ पामऱ्या ,,  ७० रुपये 
   

   एकूि २६९० रुपये 
 
चशवाजी व संभाजी फार वळे थाबंले नाहीत. मोरोपतंािा हवाला देऊन राजे उठून महालातं गेले. ते 

व ब्रह्मवृदं अनेक धार्ममक चवचध उरकण्यातं ग ंतले. ऑतिंेंडन चलचहतो, ‘आजउद्या मी प्रधानानंा नजरािे देऊन 
तहािे कलमावर वाटाघाटी करीन. म ंबईहून नेलेल्या मस द्याि भार्षातंर मी प्रधानाकडे चदलें  आहे. म ंबईिीं 
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नािीं चशवाजीच्या प्रदेशातं िालू करण्याच्या कलमावर आके्प घेतला जाईल. राज्याचभरे्षकानंतर चशवाजीि 
स्वतः एक टाकंसाळ काढिार असल्याने या कलमास संमचत चमळिार नाही, असें चनराजीपतंाने साचंगतलें . 
तसेंि, वादळाम ळे चकनाऱ्यास लागिाऱ्या आपल्या गलबताबद्दलिें कलम आके्पाहय ठरेल’ [पसासं. 
१६४०,१६४३,१६४९]. 

 
वर चदलेल्या कलमािें स्पष्टीकरि होिे जरूर आहे. इ. स. १६७० मध्ये म ंबईस इंग्रजानंी आपली 

नािी पाडण्यास स रुवात केली. इ. स. १६७६ मध्ये ईस्ट इंडीया कंपनीस नािी पाडण्यािा मतता इंग्लंडच्या 
राजाने चदला. आपि जेथे जेथे व्यापार करू, तेथे तेथे नािीं रूढ व्हावींत हा कंपनीिा हेत  होता. इ. स. 
१६७२–७३ मध्ये कंपनीस कोिीतरी स िचवले की म ंबईच्या सोनयाच्या नाण्यास कॅरोचलना, रुप्याच्या नाण्यास 
अॅंजेचलना, ताबं्याच्या नाण्यास कॉपेरून व जस्ताच्या नाण्यास चटनी अशीं नावें द्यावींत. चशवाजीच्या 
राज्याचभरे्षकािे वेळी कंपनी िार धातंूिीं िार प्रकारिीं नािी पाडू लागलीं होतीं. इंग्रज–मराठे तहाने 
कंपनीच्या नाण्यासं चशवाजीच्या प्रदेशातं कायदेशीर िलन म्हिून मानयता चमळावी असा म ंबईकर इंग्रजािंा 
आग्रह होता [BBD. प.ृ ८३]. द सरें कलम गलबतासंंबधंािें होतें. ज्या राज्याशी कंपनीिा व्यापार व्हावयािा, 
त्यातंील सते्तिीं गलबतें असिार. अशी गलबतें वादळातं सापडून फ टलीं व कंपनीच्या बदंरातं लागलीं, अगर 
कंपनीच्या हातीं आलीं, तर तीं गलबतें परत करण्यास कंपनी तयार होतीं; आचि कंपनीिीं गलबतें वादळातं 
सापडून त्यािी तीि गत िंाल्यास चशवाजीने तीं परत करावींत असें कंपनीिें म्हििें होतें. मोगली व 
आचदलशाही चकनाऱ्यावर तशी सवलत कंपनीने चमळचवली होती. चशवाजीिें म्हििें असें होतें की ही सवलत 
आम्ही तहाने कंपनीस चदली, तर तीि सवलत आम्हास पोत यगीस व फ्रें िासंही द्यावी लागेल. चनराजीने 
ऑतिंेंडन यास साचंगतलें  की या बाबत चशवाजीिें मन कधीतरी वळवता येईल. एवढें खरें की इंस्ग्लशािंी 
अशी गलबतें परत करण्यािें चशवाजीने मानय केलें  नाही [BBD. प.ृ १३२; पसासं. १६४३, १६५०; क . ग.ॅ पृ. 
३६७; झहसाचव. प.ृ १००; शचश. प.ृ २५४]. या वळेीं म ंबईस असलेल्या फ्रायरने राज्याचभरे्षक व तह यावर बरेंि 
चलचहलें  असलें , तरी गलबताचं्या कलमािंा चनदेश त्याने केलेला नाही [क . ग.ॅ प.ृ ३६७ टीप]. 

 
ज्या तहाबद्दल आतापयंत चवविेन केलें , त्यािीं सवय कलमें ख लासेवार पहावयािी असल्यास, ती 

फॅतटरी रेकॉडयस्, म ंबई, भाग ६ वा, प.ृ १२४ ते १२८ वर अगर चशवकालीन पत्रसारसंग्रह पत्र १६४१ मध्ये 
वािकास पहाता येतील. एकूि कलमें अशीं– (१) आजपासून चशवाजी राजे व ईस्ट इंचडया कंपनी यािंा 
पक्का व अभगं सलोखा असावा (२) उभयतातं शत्र त्व नसावें. उभयपक्ी कोठल्याही भागातं लूट करिें, छापे 
घालिें इत्यादी प्रकारिें न कसान करू नये (३) चशवाजीच्या राज्यातं इंग्रजासं संिार, रहािे व व्यापारास पूिय 
स्वातंत्र्य असावें. इंग्रजानंी चनत्याच्या जकाती द्याव्यात. चशवाजीच्या प्रजेस म ंबई बेटावर त्याि सवलती 
असाव्यात (४) अडििींम ळे आश्रयास आलेलीं एकमेकािंीं गलबतें एकमेकासं जकात घेतल्याचशवाय परत 
द्यावींत. फ टून चकनाऱ्यास लागलेलीं एकमेकािंी गलबतें एकमेकासं परत द्यावींत (५) जकातदारानंी 
एकमेकास बचक्सें इत्यादी प्रकारे ल बाडू नये (६) चशवाजीच्या प्रदेशातं इंग्रजावंर अनयाय िंाल्यास त्वचरत 
नयाय चमळावा. तसाि त्वचरत नयाय चशवाजीच्या प्रजेस इंग्रज प्रदेशातं चमळेल (७) खाजगी व्यततीच्या 
आगचळकीम ळे सलोखा चबघडू नये. ग नहेगारास चशक्ा व्हावी. जप्तीसारखा प्रकार होऊ नये (८) मोगल 
वगैरेच्या प्रदेशातंील इंग्रजी वखारी चशवाजीने ल टू नयेत, उलट वािवाव्यात (९) सम द्रातं पकडलेला 
एकमेकािंा माल एकमेकानंी परत द्यावा (१०) इंग्रजानी राजाप रास वाटेल तेव्हा रहावें. राजाने त्यास 
स्वखिाने वखारीसाठी घर द्यावें. एकदा जकात चदल्यावर प नहा अनयत्र त्याि मालावर जकात घेऊ नये (११) 
आयात मालावर इंग्रजास २॥ टके्क जकात असावी. लाकडावर जकात असू नये (१२) इंग्रजास खरेदीचवक्रीवर 
बधंनें नसावींत (१३) देशी व्यापाऱ्यास खरेदीचवक्रीच्या बाबतींत इंग्रजाशी केलेले करार पाळण्यास 
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चशवाजीच्या अचधकाऱ्यानंी भाग पाडावें. तसें न केल्यास कजयफेड व करारपूर्मत होईपयंत इंग्रजानंी देशी 
ग नहेगारास आपल्या घरातं अडकवनू ठेवावें (१४) राजापूरच्या वखारीच्या द रुस्तीिा खिय चशवाजीस 
चमळिाऱ्या जकातीतून इंग्रजानंी करावा (१५) इंग्रजािें य रोचपयन शत्रशूी य द्ध ज ंपल्यास चशवाजीने त्यास 
मदत करू नये. त्यािेपासून इंग्रजी मालमते्तिे व लोकािंें त्याने संरक्ि करावें. त्यािंी इस्टेट जप्त होऊ देऊ 
नये व चशवाजीच्या प्रदेशातं तसें होऊन न कसान िंाल्यास चशवाजीने भरपाई करावी (१६) इंग्रजवखारीत 
चशवाजीच्या कोिाही अचधकाऱ्याने जबरदस्तीने चशरू नये. देशी ग नहेगारास चशवाजीने चशक्ा करावी. इंग्रज 
ग नहेगारास गव्हनयरच्या स्वाधीन करावें (१७) चशवाजीिे इंग्रजप्रदेशातं पळून गेलेले नोकर इंग्रजानंी परत 
द्यावते (१८) म ंबईजवळच्या मराठी प्रदेशातूंन इंग्रजास सपयि चमळावें (१९) परस्परािंी नािीं परस्पराचं्या 
प्रदेशातं िालावींत (२०) इंग्रज म ंबईच्या लोकास ज्या सवलती देतील, त्या चशवाजीनेही द्याव्यात. 

 
या तहनाम्यातं वीस कलमें असलीं तरी तीं सवय चमळून िारि कलमें आहेत असा चरयासतकारािा 

अचभप्राय आहे. िार कलमापंैकी दोन कलमें चशवाजीने मानय केलीं व दोन फेटाळून लावलीं. चशवाजीने मानय 
केलेलीं कलमें (१) महाराजाचं्या राज्यातं इंग्रजानी व्यापार करावा (२) व्यापारी मालावर त्यास जकात माफ 
असावी. बाकी दोन कलमें चशवाजीने फेटाळली; तीं नािीं व चकनाऱ्यावरील वादळातं सापडलेलीं गलबतें 
याबद्दलिी होत. [शचश. प.ृ २५४; झहसाचव प.ृ १००; पसासं. १७३७; राखं. ८ ले. २९]. नाण्याच्या बाबतींतही 
चशवाजीने प्रत्यक् चवरोध केला नाही, ही गोष्ट इंग्रजानंी समाधानािी मानावी, असें चनराजीने ऑतिंेंडन यास 
साचंगतलें  [पसासं. १६४३]. चशवाजीिें म्हििें असें होतें की, इंस्ग्लशािंीं नािीं िागंलीं असलीं, म्हिजे 
त्यातंील धातूिी झकमत व नाण्यािी छापील झकमत ही योग्य प्रमािातं असली, तर लोक आपख शीनेि तीं 
घेतील; त्यास आपि उते्तजन न चदलें  तरी चवरोध करिार नाही. बदंराचशवाय इतरत्र चवनाजकातीने व्यापार 
करण्यािी सवलत इंग्रज मागत होते, ती चशवाजीस पसंत नव्हती. आचदलशहाने राजापूर येथे वखार 
घालताना ज्या सवलती कंपनीस चदल्या, तेवढ्या सवलती देण्यास चशवाजी तयार होता. चशवाजीच्या मतें 
त्या सवलती थोड्या नव्हत्या. इंग्रजाचं्या व्यापाराच्या वस्त  चमरी, स पारी, नारळ यािंा प रवठा त्यास बदंरातं 
प रेसा आहे, असें चशवाजीिें म्हििें होतें [पसासं. १६५०]. 

 
तह प रा करून घेण्याबद्दल ऑतिंेंडनने नारायि शिेवी आचि चनराजी पचंडत यािेंमागे चनकड 

लावली. चनराजी आपिास अन कूल आहे, असें पाहून ऑतिंेंडनने त्यास एक आंगठी भेट म्हिून चदली. तहािें 
काम लवकर उरकावें, म्हिून कोिास काय नजरािे द्यावते, याबद्दल त्याने चनराजीजवळ ििा केली. 
चनराजीने साचंगतलें  की ऑतिंेंडनने मोरोपतंाकडे स्वतः जाऊन नजरािा द्यावा. इतर प्रधानाकंडे नारायि 
शिेवी यािेमाफय त नजरािे धाडून भागेल. मोरोपतंास िार पामऱ्या, दत्ताजीपंत वाकेचनचवस यास १२५ 
रुपयािंी आंगठी, डबीर यास िार पामऱ्या, शामजी नाईक म द्राचधकारी व आण्िाजी पचंडत यास प्रत्येकी िार 
पामऱ्या चदल्यास बरें, असें चनराजीने ऑतिंेंडन यास साचंगतलें ; त्याप्रमािे ऑतिंेंडनने केले. प्रल्हाद चनराजी 
बरोबर जाऊन त्याने मोरोपतंािी भेट घेतली व त्यास नजरािा चदला [क . ग.ॅ प.ृ ३६७; पसासं १६४३, 
१६४९]. 

 
राज्याचभरे्षक िंाल्यावर ऑतिंेंडनने चनराजी पचंडताच्या पाठीशी लकडा लावला की आता यावर 

राजािी संमचतदशयक सही घ्या. तहाच्या कलमािें कागद त्याने सतत आपल्याजवळ बागळले होते. ता. ११ 
जून रोजी चशवाजीने तहावर आपल्या मानयतेिी चनदशयक म्हिून सही केली. ता. १२ जून रोजी त्यावर सवय 
प्रधानाचं्या सह्या िंाल्या. ऑतिंेंडन चनराजी पचंडताच्या घरी गेला; चनराजी व ऑतिंेंडन यािंें जें भार्षि िंालें , 
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तें स्नेहपूिय होतें. कलमािे उतारे करिे इत्याचद कामचगरी चनराजीच्या प तण्याने केली असल्याने ऑतिंेंडनने 
त्याला एक पामरी चदली. 

 
प्रसन्न मनाने, ता. १३ जून रोजी ऑतिंेंडन रायगडवरून चनघाला व ता. १६ रोजी म ंबईस येऊन 

दाखल िंाला [पसासं. १६४३]. चशवाजीसारख्या स्वातंत्र्य जाहीर करिाऱ्या राजाबरोबर स्वतंत्र रीतीने, 
बरोबरीिा तह करण्यातं ऑतिंेंडनिा मोठा राजनैचतक चवजय होय! 
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६ रायगडवरील पणहला राज्याणभषेक  
 

महाराष्ट्रातं पैठि हें १४ व्या व १५ व्या शतकातं चवद्वानािंें माहेरघर म्हिून प्रचसद्ध होतें. भट्ट आचि 
शरे्ष हीं तेथील दोन घरािीं तत्कालीन चवद्वानातं चवशरे्ष मानयता पावलीं होती. भट्ट घराण्यातंील गोझवदभट्ट 
१६ व्या शतकाच्या आरंभी पैठिहून काशीस जाऊन राचहला. त्यािेपासून ५ वा प रुर्ष गागाभट्ट जनमला. 
गागाभट्टाने धमयशास्त्रावर अनेक गं्रथ चलचहले. राजप तानयातं अचभरे्षकसमारंभ होत, ते भट्ट घराण्यातंील 
चवद्वानािें हातून करचवण्यािा प्रघात होता. काशींत धमयसभा भरत; त्यातं अग्रपूजेिा मान भट्ट घराण्यास चमळे. 
या घराण्याने काशी येथे एक चवद्यापीठ िालचवलें  व चशवाजीिे काळातं या चवद्यापीठािें क लगूरुपद 
गागाभट्टाकडे आलें ; त्याम ळे एक ग रुचशष्ट्यपरंपरा उत्पन्न िंाली. 

 
अकबरच्या कारकीदीत कृष्ट्ि नरझसह शरे्ष या गं्रथकाराने काशी येथे शूद्रािारचशरोमिी हा गं्रथ 

पचरश्रमपूवयक तयार केला. त्यातं त्याने चसद्धातं मांडला की कचलय गातं क्चत्रय उरले नाहीत; परश रामाने सवय 
पथृ्वी चनःक्चत्रय केली असल्यानें भारतातं झहदूमध्ये िात वयण्यापैकी ब्राह्मि व शूद्र हे दोनि विय अस्स्तत्वातं 
आहेत. सामानय लोकािंी भावनाही तशीि होती. त्याम ळे चशवाजीिें क्चत्रयत्व प रािमतवादी ब्राह्मिासं मानय 
नव्हतें. वस्त तः चशवाजीने आपल्या कृतीने आपलें  क्चत्रयत्व चसद्ध केलें  असताही तें गतान गचतकत्वाम ळे मानय 
होण्यातलें  नव्हतें. महाराष्ट्रातं अनेक शतकातं राज्याचभरे्षक िंाला नव्हता व अल्लाउद्दीन चखलजीच्या 
दचक्िभारतातंील आक्रमिानंतर असा राज्याचभरे्षक करण्यािी पात्रता असलेलीं चवद्वान्, धमयचवद् मािसेंही 
उरलीं नव्हतीं. पैठि, पढंरपूर इत्याचद जागीं असलेलीं चवद्यापीठें नाहीशी होऊन चवद्वान् लोक काशीके्त्रीं 
जाऊन रहावयािी प्रथा व परंपरा उत्पन्न िंाली होती. देव, धमाचधकारी, शरे्ष, भट्ट, मौनी हीं घरािीं मूळ 
महाराष्ट्रातंील; पि ती मानयतेने काशीके्त्रीं नादंत असून वदेचवद्या महाराष्ट्रातं ल प्त िंाल्यासारखें िंालें . 
साराशं, महाराष्ट्रातं न सती घटपटाचद खटपट राहून गंगेच्या काठीं मात्र, चतला नवें प्रागचतक जीवन प्राप्त 
िंालें  होतें. 

 
चशवाजीच्या मनाला शरे्षािंें तत्त्वज्ञान मानविारे नव्हते; एवढेि नव्हे तर असलें  प रािें, एकागंी, 

अप्रागचतक तत्त्वज्ञान जाहीररीत्या चनचर्षद्ध मानलें  पाचहजे, असा त्यािा ठाम ग्रह िंाला होता. श्रीकृष्ट्िाने 
भगवत् गीतेच्या रूपाने साचंगतलेलें  िात वयण्यय प नहा प्रस्थाचपत करण्यािी चशवाजीिी भावना होती; म्हिून त्याने 
आपलें  क्चत्रयत्व चसद्ध करण्यासाठी राजपूतापंासूनिी आपली वशंावळ प्रथम तयार केली. भारतातं जर 
क्चत्रयि नाहीत, तर भारतीय राज्यि करू शकत नाहीत; पयायाने, भारतातंील लोक स्वतंत्र नादूं शकत 
नाहीत; त्यानंी क्चत्रयाभंावी परतंत्र, ग लामि राहीलें  पाचहजे, हा व्यामोह चशवाजीस नाहीसा करावयािा होता 
व शूद्रािारचशरोमिीमधील तत्त्वज्ञानास कायमिी मूठमाती द्यावयािी होती. 

 
गागाभट्ट व त्याच्या चशष्ट्यपरंपरेने नेमकें  हेंि कायय केलें  होतें. त्यानंी कृष्ट्िशरे्षाच्या मतािंें पूिय खंडन 

केलें . नीलकंठभट्टकृत व्यवहारमयखू, कमलाकरभट्टकृत चनिययकमलाकर ऊफय  चनिययझसध , 
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चदनकरभट्टकृत चदनकरोद्योत इत्याचद अनेक गं्रथ गागाच्या चवद्वत्परंपरेंत तयार िंाले व त्यानंी कृष्ट्िशरे्षाच्या 
मतािंें अत्यंत मार्ममक खंडन केलें . 

 
चशवाजीच्या मनातं राज्याचभरे्षकािी इच्छा इ. स. १६७३ पासून तीव्रतेने येत होती. त्याने बाळाजी 

आवजी चिटचिस, केशवभट्ट प रोचहत, भालिंद्रभट्ट, सोमनाथभट्ट काते्र यासं उदेपूर येथे व जेथे जेथे अजून 
क्चत्रयवशं ध गध गी धरून होता, तेथे तेथे धाडलें . यातं त्यािा स्पष्ट हेत  असा होता की, महाराष्ट्रातं क्चत्रय वशं 
नष्ट िंाला नसून तो अजून कायम आहे, हें चसद्ध करता यावें. सदर ब्राह्मि मंडळी बाळाजीपतं चिटिीसाच्या 
प्रम खत्वाखाली उत्तर झहदूस्थानातं झहडली. बाळीजीपतं म त्स द्दी तर होताि; पि लोकातंील धमयचवर्षयक 
अज्ञान नष्ट करून क्चत्रयत्वाला उज्ज्वल स्वरूप द्यावें या कल्पनेला उठाव देण्यािी चशवाजीिी जी कल्पना 
होती, चतिा तो मोठा प रस्कता होता. तेव्हा, या मंडळाला चविेिर ऊफय  गागाभट्ट यािी भेट घेिे क्रमप्राप्ति 
होतें. चशवाय, गागाच्या परंपरेंत तयार िंालेल्या पाचंडत्यपूिय प्रगत गं्रथांतील चविारानंी अनेक चवद्वानाचं्या 
मनािी त्यावळेी पकड घेतली होती. आजही झहद  कायद्यािा सखोल अभ्यास करिारा चवद्याथी या गं्रथातंील 
चविारप्रिाली समजून घेतल्याचशवाय अभ्यास  ठरू शकत नाही. 

 
गागाने कायस्थधमयप्रदीप नावािा उत्कृष्ट गं्रथ चलचहला आहे. त्यातं त्याने शूद्रािारचशरोमचि या 

गं्रथातंील मतािंा प नहा एकदा समािार घेतला असून कायस्थ हे क्चत्रय होत, असा चनवाळा चदला आहे. 
बाळाजीपतं कायस्थ असल्याने, त्याच्या मनाने गागाकडे का ओढ घेतली. हें स्पष्ट ध्यानी येईल. चशवाजीने 
गागाभट्टाशी राज्याचभरे्षकाबाबत चविारचवचनमय केला व त्यास अचभरे्षकाथय रायगडावर बोलाचवलें . गागास 
चशवाजीिा लौचकक व पराक्रम ठाऊक होता. त्याने दचक्िेंत येऊन चठकचठकािच्या चवद्वानािें अन मतीने हा 
राज्याचभरे्षक चसद्धीस नयावयािें चनचित केलें . 

 
प्रािीन काळच्या राजधानया देवचगचर, चवजयनगर वगैरे द भदे्य चठकािी करण्यात आल्या. त्या 

प्रघातीस अन सरून चशवाजीने रायगड राजधानीसाठी पसंत केला. झहद राजािंी ज नया काळिी 
राज्यारोहिािी पद्धचत नष्ट िंाली होती; चतिा चशवाजीने प नरुद्धार करून भारतातंील एक स्वतंत्र झहद  राजा 
म्हिून स्वतःस राज्याचभरे्षकाने जाहीर करण्यािें ठरचवलें . चशवाजीपूवी अनेकानंी राजा ही पदवी घेतली होती 
व म सलमान सत्तानंी तशी चदली होती. पि त्या पदव्या स्वातंत्र्यचनदशयक नव्हत्या. पदवीधर राजे बरोबरीच्या 
भचूमकेवरून तह करू शकत नव्हते. आपि स्वयमेव नरेंद्रता अशा स्वरूपािे राजे आहोत, असें चशवाजीस 
जाहीर करावयािें होतें. मराठा सरदारास ‘स्वतंत्र’ या शब्दातंील अथािी कल्पनाि त्या काळी नव्हती. ते 
चवजापूरकराचं्या अचधसते्तखाली नादंत असूनही आपिास स्वतंत्र समजत व त्यािे ह कूम पाळीत! स्वतंत्र 
म्हिजे द सऱ्यािे ह कूम पाळिारा नव्हे, ही कल्पना त्यास चशवाजी चशकचविार होता. स्वतंत्र राजा सैनय जमा 
करतो, कर लादतो, स्वाऱ्या करतो, बरोबरीच्या नात्याने तह करतों, नयायचनवाडे देतो; या सवय गोष्टींिा 
मूलभतू हक्क प्राप्त होतो, तो राज्याचभरे्षकाने, हें त्यास तत्कालीन माडंचलकास चशकवावयािें होतें आचि 
‘झसहराशीत’ [राज्याचभरे्षक शचनवारीं िंाला. त्या चदवशीं ६ जून ही तारीख होती. त्यावेळी स यय झसहराशींत नसून चमथून राशींत होता. तेव्हा 
सरदेसायािंें चवधान सवयस्वी िूक. पहा जेधे शकावचल व चपले जंत्री,] सूयािें पचरभ्रमि िालू िंालें , त्यावळेी इ. स. १६७४ जून 
५ या चदवशी ती कल्पना प्रत्यक्ातं आिली [शचश. प.ृ १५९, १६०, १६२; NHM I प.ृ २०७ ते २११]. 

 
चशविचरत्रािे तत्कालीन महत्त्वािे आधार दोन. (१) सभासदािी बखर (२) एतयाण्िव कलमी 

बखर–यातूंन या प्रसंगािी वियनें आलीं आहेत. सभासदािें लेखन असें– ‘वदेमूर्मत राजेश्री गागाभट्ट म्हिून 
वारािशीहून राचजयािी कीर्मत ऐकून दशयनास आले. भट गोसावी थोर पचंडत; िार वदे, सहा शास्त्रें, 
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योगाभ्याससंपन्न, ज्योचतर्षी, माचंत्रक, सवय चवदे्यने चनप ि, कचलय गींिा ब्रह्मदेव असे पचंडत; यासं राजे व 
सरकारकून सामोरे जाऊन भेट घेऊन सनमाने आचिले. त्यािंी पूजा नानाप्रकारें रत्नखचित अलंकार, 
पालखी, घोडे, हत्ती देऊन, द्रव्यचह उदंड देऊन पूचजलें . गागाभट्ट बह त संत ष्ट जाहले. भट गोसावी यािें मतें 
म सलमान बादशहा तख्तीं बसून, छत्र धरून पातशाही कचरतात आचि चशवाजीराजे यािंींही िार पातशाही 
दबचवल्या आचि पाऊि लाख घोडा, लष्ट्कर, गड, कोट असें असता त्यासं तख्त नाही; याकचरता मऱ्हाटा 
राजा छत्रपचत व्हावा असें चित्तातं आचिलें . अवघे मातबर लोक बोलावनू आिून चविार कचरता सवांिे मनास 
आलें  तेव्हा ंभट गोसावी म्हिू लागले की तततीं बसावें. चशसोदे उत्तरेकडून दचक्िेस एक घरािें आलें , तेंि 
राचजयािें घरािें शोचधलें . श द्ध क्चत्रय आधीं केला. अपार द्रव्यधमय केला. क ल् आपले देशातूंन, परदेशातूंन 
वैचदक ब्राह्मि थोर थोर के्त्रींहून चमळाले. तो सवयही सम दाय राहून घेतला. प्रत्यहीं चमष्टान्न भोजनास घालंू 
लागले’ [पषृ्ठ ६४]. 

 
एतयाण्िव कलामी बखरींत प ढील मजकूर आला आहे – ‘रायगडास इमारती, सरकारक नािें वाडे, 

द कानािंी चिरेबदंी करचवली. आपिासं महालािे अष्टकोनी, चबछाने बसावयािे व चववेकसभा व कल्याि 
महाल व प्रगटसभा व दप्तर महाल व खासे मंचदर व अष्ट महाल व अष्टक ल वधस व राजक ं वरास राजकनयेस 
महाल बाधूंन चदले. झसहासनारूढ िंाल्यावर छत्र धचरलें . दानधमय बह त केला. चनतळप री गोसावी 
वारािसीहून आले. त्यािंा उपदेश घेऊन संगमेिरी ठेचवले. परमानंद गोसावी पोलादप री ठेचवले. ते बाबा 
बह त चसद्ध होते व मोहनी बाबा, झत्रबक नारायिाश्रम असे थोर सत्प रुर्ष होते; त्यािंी मयादा राखून 
ज्यािेप्रमािे साचहत्य करून देऊन समाधान करून ठेचवलें  [ हा मजकूर एतयाण्िव कलमी बखरीच्या बाकीच्या प्रतीत नाहीं.] 
[एतयाण्िव कलमी बखर कलम ५७ साने व सरकार प्रत पृ. १०५, १०६]. 

 
इ. स. १६७३–७४ मध्ये रामाजी दत्तो हा रायगडवरील रत्नशाळेिा अचधकारी होता. त्यास सागंून 

चशवाजीने झसहासन तयार करचवलें  [चशिसाखं. १० लेख ४१].  
 
राज्याचभरे्षकापूंवी ६ मािय १६७४ रोजी चशवाजी एकदा कोकिातूंन झहडून रायगडास परत आला. 

[पसासं. ले. १६१८] [१८ मािय १६७४ रोजीं त्यािी भाया [काशीबाई] रायगडावर मरि पावली; त्यास िंालेलें  द ःख त्याने आवरलें  [पसासं. 
ले. १६२५].] त्याने आपलें  बरेंि सैनय यावेळी चिपळून येथे ठेचवलें . सैनयावरील अचधकाऱ्यास सतत सूिना 
चदल्या. त्याने एकदा लष्ट्करािी नीट पहािीही केली. नंतर परशरामके्त्रीं जाऊन पूजा करून चशवाजी ता. 
१४ मे रोजी [सरदेसायािंी ११ मे ही तारीख िूक; चतला आधार नाही.] रायगडावर आला. प्रतापराव ग जर न कताि मरि 
पावला होता. त्यािें सेनापचतपद त्याने हंबीरराव मोचहत्यास चदलें . अनाजी रंगनाथ मलकरे हा प रंदर 
चकल्ल्यावर सबनीस होता. त्याला हंबीरराव मोचहत्यािी मजमू रायगडवर साचंगतली. सालेरच्या रिागंिावर 
हंबीररावाने चवजय चमळचवला होता; त्याबद्दल प्रसन्न होऊन चशवाजीने त्यास वस्त्रेंभ र्षिें चदलीं [पसासं. १६४३; 
शचश. प.ृ १६०; एतयाण्िव कलमी बखर कलम ७१ व ८६ भारतवर्षय व राजवाडे प्रती; NHM I प.ृ २११]. 

 
ता. १९ मे रोजी, राज्याचभरे्षकाचद चवचधपूवी, प्रतापगडच्या भवानीिें दशयन घेण्यासाठी चशवाजी 

रायगडावरून चनघाला. त्याने तीन मि सोनयािें म्हिजें ५६ हजार रुपये चकमतीिें छत्र चतला अपयि केलें . 
ता. २१ रोजी तो प्रतापगडावरून रायगडास परंत आला [पसासं. १६४५, १६४९; NHM I प.ृ २११]. 

 
ता. २९ मे पूवी चशवाजीने राज्याचभरे्षकािी तयारी सूक्ष्म तपचशलासह पचरपूिय केली. ब्राह्मि व चवद्वान 

भट्ट सहक ट ंब, स मारे ११ हजार लोक, यावळेी रायगडावर जमा िंाले होते. चशवाजीने म ख्य चवद्वान् गृहस्थानंा 
आपला हेत  साचंगतला. क्चत्रय विात प्रवशे केल्याचशवाय आपिास म क ट धारि करता येिार नाही असें 
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त्यानंी साचंगतलें . मग चशवाजीने त्यास, मला क्चत्रयत्व द्यावें म्हिून चवनंचत केली. भोसले क्चत्रयवंशज आहेत 
असें चशवाजीिें म्हििें होतें. आपि ज ल माने राज्यकारभार करिार नाही, असें त्याने विन चदलें . मग ज्येष्ठ 
श द्ध ४, घचट ५, आनंदनाम संवत्सर शके १५९६, म्हिजे २९ मे १६७४ रोजी चशवाजीिी समंत्रक म ंज िंाली. 
जनमापासून जे जे संस्कार ल प्त िंाले होते, त्याबद्दल त्यास प्रायचित्त देण्यातं आलें . नंतर प ण्याहवािन, 
होम, शाचंत, इत्याचद चवचध िंाले. ता. २९ रोजी प्रथम एक उंबरािें लाकूड कोरून, त्यातं तूप घालून त्यायोगे 
त्यािा प नजयनमसंस्कार करण्यातं आला. मग त्याला समारंभपूवयक क्चत्रय करून घेतलें . आपिास ब्राह्मिािा 
आिार (म्हिजे गाचयत्री मंत्र) चशकवावा, अशी इच्छा त्याने प्रदर्मशत केली. एका म ख्य ब्राह्मिाने (गागाभट्ट) 
त्यास संमचत चदली. चशवाजीने त्यास ७ हजार होनािी देिगी चदली. मौंजीबधंनाच्या संस्काराप्रीत्यथय १७ 
हजार होन दचक्िा इत्यादीच्या स्वरूपाने अपयि केलें . यावळेी चशवाजीिें वय ४५ वर्षािें होतें. [पसासं. १६८४; 
चश. ि. प्र. प.ृ २७, ५२, ६४; चश. ि. सा. खं. १० ले. ४१; एतयाण्िव कलमी बखर कलम ८७ प.ृ १४९, १५० 
भारतवर्षय व फॉरेस्ट प्रती; स. ग. जोशी अप्रकाचशत कागद–भा. इ. सं. मं २०।५१७६; शचश. प.ृ १६०; NHM I 
प.ृ २११; भा. इ. सं. मं वार्मर्षक इचतवृत्त शके १८३६ प.ृ २४]. त्याि चदवशी चशवाजीिी स विय–त ला िंाली. 
राजािें वजन १६००० होन िंालें . त्यात एक लक् होनािी भर घालून राज्याचभरे्षकाचनचमत्त जमिाऱ्या 
ब्राह्मिास दान करावयािें त्याने ठरचवलें . [पसासं. १६४३] [जूनमध्यें िंालेल्या राज्याचभरे्षकािी हकीकत डि कंपनीने 
वेंग ल्याहून आतटोबरमध्ये बटेस्व्हयास कळचवली. (पत्र उशीरा पोहोिलें  असावें.) त्या हकीकतींत स वियत लेिी तारीख ४ जून चदली ती िूक होय. 
ओतिंेंडनने गडावरि प्रत्यक् राहून चलचहलेली हकीकत िक् वसैत्यम् असिार. तेव्हा त्यािी २९ मे हीि तारीख ग्राह्य आहे. चशवाय, डि कंपनी त्यािें 
वजन १७ हजार होन सागंत आहे; येथेही तपचशलातं तफावत आहे. पि डि कंपनीिा प ढील मजकूर ध्यानी घेण्यासारखा आहे – 

 
चशवाजीने स्वतःिी स वियत ला केली. त्यािप्रमािे िादंी, ताबें, जस्त, कथील, चशसें, लोखंड, ताग, कापूर, मीठ, चखळे, जायफळें, 

जायपत्री, मसाले, लोिी, साखर, सवय प्रकारिी फळें, खाद्यें, ताडीस द्धा नानाचवध वस्तंूच्या त ला करून त्या सवािा धमय करून टाकला. चशवाजीने 
जाळपोळ केली; त्यातं चस्त्रया, म लें , पश , ब्राह्मि यािंी हत्या िंाली असण्यािा संभव होता. त्या पापाच्या क्ालनाथय दोघा ब्राह्मिाच्या सूिनेवरून 
आिखी १६०० होनािें दान करण्यात आलें  [पसासं. १६८४; क . ग.ॅ प.ृ ३६७].] 

 
ता. ३० मे, ज्येष्ठ श ॥ ६ शचनवार या चदवशी चशवाजीने सोयराबाईशी समंत्रक चववाह केला. त्यायोगे 

राज्याचभरे्षकािे वळेी पट्टरािी म्हिून अचभचर्षतत होण्यािा अचधकार चतला प्राप्त िंाला’ [सरदेसाई ता. ३१ मे १६७४ 
देतात पि ज्येष्ठ श ॥ ६ शचनवार या चदवशी खरे जंत्रीप्रमािे ३० मे ही तारीख येते. त्याचदवशी पिंमचसह र्षष्ठी आहे. तेव्हा वार प्रम ख धरून ३० मे हीि 
तारीख पाचहजे.] [चश. ि. प्र. प.ृ २७, ५२; ६४; शचश. प.ृ १६०; NHM I प.ृ २११; एतयाण्िव कलमी बखर कलम 
८७ प.ृ १४९, १५०; भारतवर्षय व फॉरेस्ट प्रती]. 

 
५ जून १६७४ रोजी चनराजीपतंाने ऑतिंेंडन यास साचंगतलें  की उद्या झसहासनारोहि होईल व 

दरबार भरेल. त्यावळेी चशवाजीला म जरा करण्यास व नजरािा अपयि करण्यास त ला जावयास पाचहजे. 
त्याप्रमािे ज्येष्ठ श ॥ १३ उजाडता शचनवार या चदवशी ३ घटका रात्र उरली असता पहाटेस राज्याचभरे्षकािा 
चवचध स रू िंाला. म सलमानी कालगिनेप्रमािे १० रचबलवल, खमस सबनै आलफ हा चदवस होता. घटी 
२१, पळें ३४, चवकला ३८।४० सी ४२ हा समय होता. आरंभींिे सवय संस्कार होऊन गेले होते. राजा 
झसहासनाचधचष्ठत िंाला. त्यािे मस्तकावर छत्र धारि करण्यातं आलें . त्याने उंिी वस्त्रें व अलंकार धारि केले 
होते. त्यािे क लग रु प्रभाकरभट्ट यािें प त्र बाळंभट्ट यानंी या प्रसंगीं महत्त्वािीं धार्ममक कृत्यें त्याजकडून 
करवनू घेतलीं. सभोवार अष्टप्रधान आपापल्या चिनहानंीं य तत होऊन अष्ट चदक भागीं चवराजमान िंाले. 
आसमंतभागीं कोशशालािें अचधकारी, स ह ब्बन, सेनाचधकारी वगैरे चनय तत स्थलीं उभे होते. 

 
सभासदाने या प्रसंगािें वियन प ढीलप्रमािे केलें  आहे– तख्त स विािें बत्तीस मिािंें चसद्ध करचवलें . 

नवरत्नें अमोचलक चजतकीं कोशातं होतीं, त्यामध्ये शोध करून मोठीं मोलािीं रत्नें जडाव केलीं. सप्त 
महानदीयािंीं उदकें  व थोर थोर नदीयािंीं उदकें  व सम द्रािीं उदकें , तीथयके्त्रें नामाचंकत तेथील तीथोदकें  
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आिलीं. स विािें कलश केले. स विािे ताबंे केले. आठ कलश व आठ तांबे यानंीं अष्ट प्रधानानंीं राचजयासं 
अचभरे्षक करावा, असा चनिय करून स चदन पाहून म हूतय पाचहला. 

 
ते चदवशीं राचजयानंीं मंगलस्नानें करून श्रीमहादेव व भवानी क लस्वामी, उपाध्ये प्रभाकरभटािे प त्र 

बाळंभट क लग रु व भट गोसावी (गागा), वरकड श्रेष्ठ भट व सत्प रुर्ष अन चष्ठत यािंी सवांिीं पूजा यथाचवधी 
अलंकार वस्त्रें देऊन, सवांस नमन करून अचभरे्षकािे स विय िौकीवर बैसले. वदेमूर्मत गागाभट्ट यानी बाळकृष्ट्ि 
भट क्रमवतं (अलीबाग ताल तयातंील नागाव येथे रहािारे) यािंा वारािशी के्त्रीं चववाह केला; तेही महाराज 
चशवछत्रपचत याचं्या झसहासनप्रसंगीं व महान ष्ठानप्रसंगीं रायगडावर हजर होते [अष्टा. क्र. घ. इचत. प.ृ ५]. 
अष्ट प्रधान व थोर थोर ब्राह्मिानंीं स्थळोस्थळािंीं उदकें करून स विय कलशपात्रीं अचभरे्षक केला. चदव्य वस्त्रें, 
चदव्य अलंकार घेऊन सवय पूज्य मंडळीस नमस्कार करून झसहासनावर बसैले. चकत्येक नवरत्नाचदक 
स वियकमळें व नाना स वियप ष्ट्पें, वस्त्रें, उदंड चदधलीं. दानपद्धतीप्रमािे र्षोडश महादानें इत्याचदक दानें केलीं. 
झसहासनास अष्टखाबं जचडत केले, त्या स्थानीं अष्ट प्रधानानंीं उभें रहावें [सरदेसाई राज्याचभरे्षकािी तारीख ५ जून देतात; 

ती ६ जून पाचहजे. वर चदलेले कासंपया, पसासं १६८४, चशिप्र. प.ृ २७ इ. पहा.] [पसासं. १६४३, १६८४; कासंपया. प.ृ ४५५, 
४७५; चश. ि. प्र. प.ृ २७, ५२, ६४; NHM. I प.ृ २११; शचश. प.ृ १६०, सभासद प.ृ ६४, ६५]. 

 
ता. ६ जून रोजी पहाटे ५ वाजता [सरदेसाई राज्याचभरे्षकािी तारीख ५ जून देतात; ती ६ जून पाचहजे. वर चदलेले कासंपया, 

पसासं १६८४, चशिप्र. पृ. २७ इ. पहा.] चशवाजीने झसहासनावर आरोहि केलें . जमलेल्या सवय लोकानंी चशवराय हें 
नामाचभधान चदलें . त्यानंतर म ख्यप्रधान मोरो पचंडत याने म जरा करून आठ हजार होन राजाच्या चशरावर 
ओतले. म ख्य चहशबेनीस चनळो पचंडत याने सात हजार होन, आिखी दोघा प्रधानानंी प्रत्येकी पाि हजार 
होनानंी त्यास स वियस्नान करचवलें . राचहलेल्या प्रधानानंी म जरे केले व ते झसहासनाच्या उभय बाजंूस रागंा 
करून उभे राचहले. संभाजी झसहासनाच्या पायरीवर बसला. राज्यारोहि व स वियस्नानापूवी ता. ५ च्या 
उत्तररात्रीं त्याने गंगोदकाने स्नान करून प्रत्येक ब्राह्मिाला १०० होन दचक्िा चदली. म ख्य प रोचहताला 
(प्रभाकर भट्ट) पाि हजार होन व दोन हजार होनािंें वर्षासन करून चदलें  [पसासं. १६८४]. या प्रसंगी 
दचक्िेच्या रूपाने २ लक् होन त्याने वाटले [पसासं. १६५८]. या उत्सवाकचरता ंचनदान २० हजार ब्राह्मि व 
त्यािे सवय अंमलदार हजर होते [पसासं. १६६१]. 

 
त्या इचतहासप्रचसद्ध चदवशी सकाळी ७।८ िा स मार असताना इंग्रज कंपनीिा वकील हेन्री ऑतिंेंडन 

दरबारातं आला व त्याने छत्रपतींस, लवनू, मानािा म जरा केला. त्यािेबरोबर द भार्षा नारायि शिेवीही 
दरबारातं प्रचवष्ट िंाला. नारायि शिेव्याने चहरेजचडत आंगठी वर धरली व चतच्यावरून सूययचकरि परावर्मतत 
िंाल्याने छत्रपतींिें चित्त ऑतिंेंडनकडे वधेलें . चशवाजीने त्यास झसहासनाच्या पायरीपाशी बोलावनू घेतलें . 
त्याने ती आंगठी छत्रपतीस नजर केली. मग चशवाजीने पोशाख देऊन त्यािी पाठविी केली. ऑतिंेंडन 
थोडाि वेळ झसहासनाजवळ होता. त्यावळेिे वियन करताना तो चलचहतो, ‘झसहासनाच्या दोनहा बाजूला 
स विांचकत भाल्याच्या टोकावर अनेक अचधकार–चनदशयक व राजसते्तिीं द्योतक चिनहें मी पाचहलीं. उजव्या 
हाताला दोन मोठी, मोठ्ा दाताच्या मत्स्यािी स विािीं चशरें होती. डाव्या हातास अनेक अिप च्छें व एका 
मूल्यवान् भाल्याच्या टोकावर, समपातळीत लोंबिारीं सोनयाच्या तराजूिीं पारडी नयायचिनह म्हिून तळपत 
होतीं. राजवाड्याच्या प्रवशेद्वारीं आम्ही परत आलो, तो दोन लहान हत्ती दरवाज्याच्या दोनही बाजूला िं लत 
होते. दोन देखिे [पाढंरे] अि शृगंारलेल्या स्स्थतीत तेथे आिलेले चदसले. गडािा मागय इतका चबकट की 
हे प्रािी कोठून वर आिले असावेत यािा तकय ि आम्हास करवनेा’ [पसासं. १६४३]. दरबार बरखास्त 
िंाल्यावर छत्रपतींिी हत्तीवरून चमरविूक चनघाली. जगदीिराच्या प्रासादाकडे ही चमरविूक जात असता 
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रस्त्याच्या कडानंी जमलेल्या पे्रक्कानंी त्याचं्यावर स वियरौप्य प ष्ट्पवृष्टी केली व त्याचं्या नावािा जयजयकार 
केला. सभासद चलचहतो की या समारंभाप्रीत्यथय छत्रपतींनी ५ कोट रूपये खिय केला. पि जद नाथ सरकार 
यास वाटते की तो ५० लक् रुपये असावा. 

 
हा सवय समारंभ आचि सोहळा पहाण्यास वृद्ध चजजामाता हजर होती. आपला प त्र झसहासनाधीिर 

िंालेला पहाण्यािे चतिें स खस्वप्न साकार िंालेलें  पाहून चतला अचनवयिनीय आनंद िंाला. [शचश. प.ृ १६१; 
NHM I, २१२, २१३.] 
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७ राज्याणभषेकानें घडणवलेलीं स्स्थत्यांतरें 
 

चशवछत्रपतींिा राज्याचभरे्षक हा एक मोठा यज्ञ होता व यज्ञापासून काही फलचनष्ट्पत्तीिी अपेक्ा 
असते. या महान् यज्ञातूंन कोिकोिती फलचनष्ट्पचत्त िंाली, यािा आपि चविार करिार आहोत. 

 
राज्याचभरे्षकाच्या पूवी चशवाजीने चदल्लीस आजवर िंालेल्या पातशाह्याचं्या जमाखिािा जाबता 

रायगडावर आिचवला त्यािा साराशं– 
 
चदल्लीच्या पातशाहीिे एकूि स भे २२. त्यािंा जमाखिय शतकोटींिा होत आला. 
 रु. ८९८०४६२३१ स भे स मार २२, एकूि जमा. 

 पैकीं ३३८०४६२३१ ऐन जमा. 
 रसदीिे ४६००००००० जकाती, सम द्रचकनारा– बदंर गलबत स द्धा. 

 १०००००००० मोहतफा इत्याचद. 
 ११००००००० नजराण्यािे सवय स भ्यािें जमा.  

 खिय ५ कोटी देवस्थानें, मचशदी इ. साठी. 
 ६ ,, देशक, मोकदम इ. स इनाम. 
 ३३ ,, जमीदार, गावं इ. िा खिय. 
 २३ ,, वजीर, खासे उमराव यािंा खिय. [पेद. ३१ ले. ३३] 
 
हा जाबता दृष्टीसमोर ठेवनू चशवाजीने आपल्या जमाखिािीं ठळक खातीं ठरचवलीं. 
 
प्रत्यक् पाहून ऑतिंेंडनने चशवाजींिे शब्दचित्र रेखाटलें  आहे. तो चलचहतो– ‘चशवाजी ४७ वर्षांिा 

असून देखिा होता. त्याच्या ियेंवरून त्यािी ब चद्धमत्ता व िािाक्पिा सहज ध्यानातं येई. त्यािा विय इतर 
मराठ्ापेंक्ा प ष्ट्कळि गौर होता. त्यािी दृष्टी तीक्ष्ि असून नाक सरळ व टोकाशी बाकदार होते. त्याच्या 
दाढीस चनम ळतेपिा असून चमशी बारीक म्हिजे चवरळ होती. त्यािे भार्षि चनियात्मक, स्पष्ट, पि जलद 
होते.’ [र्षष्ठसंमेलनवृत्त पषृ्ठें ५७ ते ६२]. 

 
राज्याचभरे्षकाच्या वळेी मराठ्ाचं्या स्वतंत्र राज्यािा भगवा ध्वज फडकत होता. त्याला सोनेरी 

कापडािा काठ लावला होता. छत्रपतींच्या मस्तकावर छत्र हें राजचिनह चवराजत होते. फार मोठा नगारा 
द मद मत होता. मराठ्ािंा भगवा िंेंडा रामदासामं ळे चशवरायानंी स्वीकारला ही कल्पना हृद्य असली, तरी 
सत्य नव्हे; कारि राज्याचभरे्षकापूवी चशवाजीिा ध्वज भगवाि होता. चशवाजीने आग्ऱ्यास जाताना आपले 
भगव ेचनशाि बरोबर घेतले होते. जरीचकनारी भगवा ध्वज राष्ट्रीय उत्सवाच्या वळेी लावण्यािा ध्वज ठरला. 
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राज्याचभरे्षकापूवी पचंडतानंी ज ने गं्रथ कसोशीने पाचहले होते. उदेपूर व जोधपूर येथील परंपरा नीट लक्ातं 
घेतल्या होत्या. त्या ज्ञानािा उचित उपयोग राज्याचभरे्षकाच्या वळेी करण्यात आला होता [HS प.ृ १६६; 
NHM I प.ृ २१३–१४]. 

 
इ. स. १६४५ पासून चशवाजीच्या पत्रावर प ढील म द्रा चदसते– 
 
प्रचतपचं्चद्र रेखेव वर्मधष्ट्ि र्मविवचंदता । 
 
शाहसूनोः चशवस्थैर्षा म द्रा भद्राय राजते ।” राज्याचभरे्षकानंतरही ती कायम राचहली. त्यािप्रमािे, 

‘छत्रपचत’ ही चकताबत चशवाजीस राज्याचभरे्षकापूवीही लावलेली चदसते. अथात् चशक्का व छत्रपतीत्व या दोनही 
गोष्टी राज्यसंस्थापनेस स रुवात केल्यापासूनि चनमाि िंाल्या आसाव्यात [NHM I प.ृ १०५]. 

 
राज्याचभरे्षकापूवीिा चशक्का बदलून नवीन चशक्का वापरावा असे वाटत होते. त्यासाठी खालील स ंदर 

श्लोक कवींद्र परमानंदाने तयार कोला. 
 
श्रीचशवरूपेिोवीमवतीिोऽयं स्वयंप्रभ र्मवष्ट्ि ः । 
एर्षा तदीय म द्रा भवूलयस्याऽभयप्रदा जयचत ॥१॥ 
 

पि या मजक रािा चशक्का तयार करून वापरण्यातं आल्यािें मात्र चदसत नाही [ऐसंसाखं. २ रा. प.ृ ६६]. 
 

राज्याचभरे्षकसमयी चशवाजीने अनेक म लकी, लष्ट्करी, धमाचधकरिी, नयायाचधकरिी कायदे केले; 
त्यानंा पद्धचत म्हिून म्हित. ज ने व प्रिचलत रीतीचरवाज पाडून या पद्धचत तयार केल्या. अशा पद्धतींपैकीि 
लेखनप्रशस्स्त म्हिून एक पद्धचत चशवछत्रपतींच्या आजे्ञवरून बाळाजी आवजी चिटिीस व इतर म त्सद्दी 
मंडळींच्या चविाराने रिली गेली. म सलमानी लेखनप्रशस्तीिा चशरकाव पूवीच्या कारभारातं िंाला होता. 
चशवाजीच्या राज्याचभरे्षकापयंत ही यवनभार्षामय प्रशस्स्त िालूि होती. यावनी पद्धचत आस्ते आस्ते मोडून 
श द्ध मराठी पद्धचत िालू करण्याला राज्यव्यवहार कोश व लेखनप्रशस्स्त हीं दोन साधनें चशवाजीनें चनमाि 
केली [भाइसंमंअश. १८३२ प.ृ ६०, ६१]. या बाबत संस्कृत पचरभार्षा वापरण्यािा कटाक् चशवाजीने ठेवला व 
रघ नाथ पचंडतास राज्यव्यवहारकोश रिण्यािा आदेश चदला. त्याने अनेक पचंडत व म ख्यतः ध ंडीराज लक्ष्मि 
व्यास याचं्या मदतीने तो कोश प रा केला. राजव्यवहारकोशाच्या द्वारे संस्कृत शब्द प्रिारातं येऊन उदूय  व 
फारशी शब्द मागे पडू लागले. “सोयं चशवच्छत्रपतेरन ज्ञा ं मूधाचभचर्षततस्य चनधाय मूस्ध्नय । अमात्यवयों 
रघ नाथनामा करोचत राजव्यवहारकोशम् ॥ असें रघ नाथ पचंडताने स्पष्ट म्हटलेि आहे [शचश. प.ृ १६३; NHM 
I प.ृ २१४ ते २१६]. 

 
राज्याचभरे्षकापूवीपासून घडत असलेल्या अनेक गोष्टींवर चशवाजीने यावळेी चशक्कामोतयब केले. त्यािे 

अनेक प्रधान पूवी काम करीत होतेि. यावळेी अष्टप्रधानात्मक राज्यपद्धतीस त्याने कायम रूप चदले. इ. स. 
१६५३ मध्येि चशवाजीने स्वराज्यािी कल्पना आपल्या ताब्यातंील प्रदेशात मूतय स्वरूपातं आिली होती. नंतर 
स्वराज्याच्या चवस्तारास प्रारंभ केला व त्यातूंन राज्याचभरे्षकाच्या वेळेिें चवस्तारलेलें  स्वराज्य चनमाि िंालें . 
इ. स. १६७५ पासून १६८० च्या आरंभापयंत दचक्ि चदग् चवजयाने, स्वराज्याच्या आिखी चवस्तारािें काम 
चशवाजीने तडीस नेले. म्हिजे चशवकालीन स्वराज्य एकूि तीन हप्त्यानंी चसद्धीस गेले. राज्यचवस्तार होऊ 
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लागताि चशवाजीिें प्रधानमंडळ मोठे होऊ लागले. इ. स. १६५३ मध्ये राज्यकारभारासाठी काही प्रधान 
चशवाजीने चनमाि केले होते. त्यात जरूर त्या त्या प्रमािातं वेळोवळेी वाढ होऊन यावेळी अष्ट ही संख्या त्याने 
कायम केली. अष्टप्रधानानंी कारभार कसा करावयािा, हें ठरचवण्यासाठी कान जाबता चशवाजीने तयार केला. 
राज्याचभरे्षकाच्या वळेी प ढीलप्रमािे अष्टप्रधान होते. 

 
झसहासनाच्या डावीकडे झसहासनाच्या उजवीकडे 

हंबीरराव मोचहते सरनोबत–सेनापचत मोरोपतं झपगळे–पेशवा–म ख्य प्रधान 
रामिदं्र झत्रबक–डबीर स मंत रामिदं नीलकंठ–म ज्म दार अमात्य 
रावजी चनराजी–नयायाधीश अण्िाजी दत्तो–स रचनस सचिव 
रघ नाथराव पचंडतराव दत्ताजी झत्रबक–वाकनीस–मंत्री 

 
शके १५८४ िैत्र व॥ १० पासून राज्याचभरे्षक होईपयंत मोरोपतं म ख्य प्रधान म्हिून काम करीत होता. 

त्यास राज्याचभरे्षकसमयी पंतप्रधान म्हिून कायम केले [भाइसंमंअश. १८३४ प.ृ २१४]. रामिदं्र झत्रबक हा 
सोनोपतंािा नात  रघ नाथ पचंडतराव यािे प त्रास दानाध्यक् असें पद चदलें . ही अष्टप्रधानपरंपरा सामानयपिे 
शाहूिे अखेरपयंत प्रत्यक्ातं राचहली [NHM I प.ृ १०६,१०७; शचश. प.ृ १६३–१६४, पसासं. १६५७; सप.ृ १२२ 
ले १६; सभासद प.ृ ६५] अष्टप्रधानािंें वेतन त्याने ठरवनू चदले. पतंप्रधानािंा वार्मर्षक पगार १५ हजार होन, 
पतंअमात्य यासं १२ हजार होन व इतर प्रधानासं १० हजार होन वार्मर्षक वतेन कायम केलें  [NHM I प.ृ २१४ 
ते २१६]. 

 
यावळेी बाळाजी आवजी चिटिीस यास महाराजानंी साचंगतले की त म्ही स्वामीसेवा केलीत; 

राज्याचभवृद्धीिें काम केलेंत. त मिे श्रम फार मोलािे आहेत. त म्हास अष्टप्रधानातं पद देतो. पि चिटचिसानंी 
तें मानय केलें  नाही. त्यानंी छत्रपतींच्या घराण्यािी चिटचिशी वशंपरंपरागत रहावी अशी मागिी केली. मग 
महाराजानंी त्यास मराठी राज्यािी कारखाचनशी, जमेचनशी वशंपरंपरा करून चदली. बाळाजीिा भाऊ 
चिमिाजी आवजी यास फडचनशी म्हिजे दप्तरिें काम साचंगतलें , बाळाजीिा चतसरा भाऊ शामजी आवजी 
यास त्यानंी रायगडिी कारखाचनशी साचंगतली [पसासं. १६५४; काप्रसा. प.ृ १३ ले. १; शचश. प.ृ ५६; सभासद 
प.ृ ६५]. 

 
राज्याचभरे्षकाच्या चदवशी जेधे, बादूंल व मावळिे देशम ख व लोक यानंी चशवाजीस अजय केला की 

आमिी सफराजी करावी. स्वामी बोलले की आधी पान मावळिें. त मिी वतनें आमिे वशंाने िालवावीं. त मिा 
अनयाय िंाला तरी क्मा करून त मिें िालवावें [ चशिप्र. प.ृ २७ जेधे शकावचल]. 

 
राज्याचभरे्षकाच्या वळेी चशवाजीने ठरचवलें  की ब्राह्मिापंासून नीि सेवा घेऊ नये; याकचरता 

कारखानयातंील ब्राह्मि दूर करून प्रभ  कारकून नेमले [९१ कलमी बखर कलम ८७ प.ृ १४९, १५० साने 
प्रत]. 

 
राजाने आपल्या प त्रास य वराजपद देताना अगर एखाद्या व्यततीस प्रधानमंडळातं जागा देताना 

कोितीं वस्त्रें व वस्त  द्यावयाच्या, यािा चरवाज राज्याचभरे्षकप्रसंगी चशवाजीने ठरचवला. त्यािा तपशील 
प ढीलप्रमािे– 
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(१) य वराज, पतंप्रधान व सेनापचत यासं– 
 
वस्त्रें भरगच्ची– १ मंचदल, १ िादर, १ पटका, १ चकनखा पान, १ महम दी पान– एकूि ५ वस्त्रें. 
 
दाचगने– १ चशरपेि, १ कंठी मोत्यािंी, १ िौकडा, १ मोत्यािंा त रा, १ जागा– एकूि ५ दाचगने. 
 
चशवाय– १ चशके्ककटार, १ िौघडा, १ हत्ती, १ िवरी सोनयािा दाडंा असलेली, १ ढालतरवार, १ 

जरीपटका, १ घोडा, १ िोबदार. 
 
(२) पंतअमात्य व पतंसचिव यासं –  
 
वस्त्रें– १ मंचदल, १ िादर, १ चकनखाप पान, १ महम दी पान; एकूि ४ वस्त्रें. 
 
दाचगने– १ िौकडा, १ मोत्यािंा त रा, १ मोत्यािंी कंठी, १ चशरपेंि; एकूि ४ दाचगने. 
 
चशवाय– १ चशके्ककटार, १ िवरी सोनयाच्या दाडंीिी, १ ढालतरवार, १ कमलदान रुप्याच्या दाडंीिें, 

१ हत्ती, १ घोडा. 
 
(३) स मंत, मंत्री, नयायाधीश, राजाज्ञा यासंही वरीलप्रमािेि वस्त्रें इ० द्यावयािें. 
 
(४) पचंडतराव यासं ढालतलवारखेरीज सवय वरीलप्रमािे. 
 
(५) उपपतंप्रधानासं वस्त्रें साडेतीन– १ चतवट, १ द पेटा, ॥ चकनखाप, १ महम दी पान– एकूि ३॥· 
 याप्रमािे सवय उपप्रधानासं. 
 
(६) चिटिीस वस्त्रें– १ मंदील, १ िंगा, १ इजार, १ द पेटा, १ द मजन; एकूि ५ वस्त्रें. 
 
दाचगने– १ कंठी मोत्यािंी, १ िौकडा, १ चशरपेि एकूि ३ दाचगने. 
 
चशवाय – १ कमलदान रुप्याच्या पेटीिें, १ िवरी रुप्याच्या दाडंीिी, १ घोडा. 
 
(७) फडिीस– वस्त्रें ३॥ वरीलप्रमािे व कमलदान रुप्याच्या दाडंीिें. 
 
(८) पोतदार– वस्त्रें ३॥ व कमलदान रुप्याच्या दाडंीिें.  
[कासंपया. पृ. ३२–३३]. 
 
छत्रपचत पद धारि करताि चशवाजीने राज्याचभरे्षक शक िालू केला; तो मराठी राज्याच्या 

सामानयपिे अखेरपयंत िालू राचहला [NHM I प.ृ २१४ ते २१६]. सरदेसाई चलचहतात, ‘हा शक १०४ वर्षें 
िालला व इ. स. १७७७ मध्ये द सरा शाहू गादीवर आला, त्याप्रसंगी सखाराम बापू व नाना फडिीस यानंा तो 
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गैरसोयीिा वाटला आचि त्यानंी ह कूम काढून तो बदं केला [धडफळे यादी; शचश. प.ृ १६३]. पि सरदेसाई 
यािंें हें म्हििें सत्याच्या चनकर्षावर चटकत नाही. रा चभ. शक ११८ मधील पत्रेंही उपलब्ध आहेत. पेशव्यािंें 
हातीं सत्ता गेल्यावर छत्रपतींिा पत्रव्यवहार उत्तरोत्तर कमी िंाला व काही जचमनी इनाम देिे, 
मकरसंक्रमिाच्या चतळग ळािीं पत्रें धाडिे, इत्याचद ज जबी स्वरूपािीं पत्रें छत्रपचत चलहू लागले व त्या 
पत्रावंर हा शक प्रिचलत होता. 

 
‘क्चत्रयक लावतंस, झसहासनाधीिर महाराज छत्रपचत अशी चबरुदावली राज्यारोहिप्रसंगी 

चशवाजीने धारि केली. याम ळे चशवाजीिें महत्त्व राजपूतातं वाढलें ; कारि ब्राह्मिानंी त्यािा जनम राजपूत 
घराण्यातं िंाल्यािें जाहीर केले होते [क गपॅ.ृ ३६८–३६९]. 

 
सभासद म्हितो, ‘पन्नास सहस्त्र ब्राह्मि वैचदक चमळाले. यावगेळे तपोचनधी, सत्प रुर्ष, संनयासी, 

अचतचथ, मानभाव, जटाधारी, जोगी, जंगम नानाजाती चमळाले. चतततयासं िार मास चमष्टान्न, उनफे (चशधे) 
िालचवले. चनरोप देता ंपात्र पाहून द्रव्य, अलंकार, भरू्षिें, वस्त्रें अमयाद चदधलीं. गागाभट्ट अध्वय य; त्यास 
अपचरचमत द्रव्य चदलें . संपूिय खिािी संख्या एक क्रोड बेताचलस लक् होन िंाले. अष्टप्रधानासं लक् लक् होन 
बक्ीस दर असामीस, त्याखेरीज एक एक हत्ती, घोडा, वस्त्रें अलंकार असें देिें चदलें . या य गीं सवय पथृ्वीवर 
म्लें च्छ बादशाह. मऱ्हाटा पातशाह येवढा छत्रपचत िंाला; ही गोष्ट सामानय िंाली नाही’ [सभासद प.ृ ६६]. 

 
७ जून रोजी रायगडावर सावयचत्रक देकार स रू िंाला. योग्यतेप्रमािे प्रत्येक ब्राह्मिास ३, ४, ५ रुपये 

आचि बायकाम लानंा सरसकट १ झकवा २ रुपये चदले. हा दानधमय १२ चदवस िालू राचहला व चततके चदवस 
भोजनें िालू होतीं. समारंभ व दानधमय यािंा खिय एकूि दीडलक् होन इतका िंाला [पसासं. १६८४]. या 
दोन उताऱ्यावंरून खिािा अंदाज वािकानंीि बाधंण्यािी सोय िंाली आहे. 

 
इंस्ग्लश वकील ऑतिंेंडन रायगडावरि, राजवाड्यापासून स मारे एक मैलावर रहात होता. त्याच्या 

भोजनादींिी हकीकत फ्रायरने आपल्या प स्तकातं चदली आहे. तो चलचहतो, ‘रायगडावर जे अन्न लोक खात 
असत, तें ऑतिंेंडन यास उल्लेखनीय वाटले. डाळ आचि तादूंळ यािी चखिडी हें लोकािंें म ख्य अन्न होते. ही 
चखिडी लोण्यातं तयार करून लोिी घालून लोक खात होते. त्यायोगे अंगात िरबी वाढते, असे इंस्ग्लश 
वकीलािे म्हििे चशवाजीच्या कानी गेलें . त्याने ताबडतोब त्यास बकऱ्यािें मासं देण्यािी व्यवस्था केली. एक 
वकील व दोघे सोबती या चतघासं दर चदवशी अध्या बकऱ्यािें मासं लागे. ज्यािेकडे साग ती प रचवण्यािें काम 
होतें, तो याम ळे बऱ्याि फायद्यािा वाटेकरी िंाला. आपलीं चगऱ्हाइकें  पहाण्यासाठीं तो म द्दाम गडावर येऊन 
गेला! [क गपॅ.ृ ३६८ टीप] 

 
राज्याचभरे्षक उरकल्यानंतर ८ जून रोजी चशवाजीने रायगडावर िवथ्या भायेशी लग्न केले [पसासं. 

१६४३]. सोयराबाईस पट्टरािीपद चमळाव े व चतला राज्याचभरे्षकातं भाग घेता यावा, या दृष्टीने चतच्या 
क्चत्रयत्वासाठी िंालेल्या चववाहािा अथय समजतो; पि या नोंदीिा अथय लागत नाही. 

 
राज्याचभरे्षकासाठी कोित्या महत्त्वाच्या व्यतती रायगडावर येऊन गेल्या, यािा चविार करू 

लागल्यास गागाभट्ट व ऑतिंेंडन यािें नंतर चनश्िलप री गोसावी आचि भरू्षि कवी यािंें स्मरि होतें. 
चनश्िलप री व परमानंद रायगडावर त्यावेळी असल्यािा प रावा सापडतो. भरू्षि कवी त्यावळेी होताि, असा 
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प रावा नाही; पि त्यािें काव्य हाि प रावा मानला, तर तो यावळेी गडावर होता, ही गोष्ट संभवनीय वाटते. 
त्याने आपल्या काव्यातूंन रायगडिें वियन केले आहे.  
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८ भूषि कवीनें पाणहलेला रायगड  
 

झहदी साचहत्यातं भरू्षि कवीिें नाव स प्रचसद्ध आहे. त्यािें आडनाव चत्रपाठी; गोत्र काश्यप. तो 
कानयक ब्ज ब्राह्मि असून त्याच्या चपत्यािें नाव रत्नाकर. त्याच्या गावािें नाव चत्रचवक्रमपूर, तें यम ना नदीच्या 
काठंी असून सध्या त्यास चटकमापूर म्हितात. राजा चबरबल हा चटकमापूरिाि रहािारा. 
काशीचविेिरसदृश चबहारीिर ही तेथाल ग्रामदेवता. 

 
भरू्षिाने आपला प्रचसद्ध काव्यगं्रथ चशवराजभरू्षि यातं आरंभीि आपली जी माचहती चदली आहे, 

तीवरून कळते की रत्नाकरास िार प त्र िंाले– झितामचि, भरू्षि, मचतराय व नीलकंठ ऊफय  जटाशकंर अशीं 
त्यािंीं नावें होत. चित्रकूट संस्थानिा सोळंखी राजा हृदयराम यािा प त्र रुद्र यािेजवळ भरू्षि आरंभी 
आश्रयास राचहला. तेथेि त्यास भरू्षि हें नाव प्राप्त िंालें .  

 
चशवाजी आग्ऱ्याहून चनसटून गेल्यािी बातमी कळताि भरू्षिच्या वृचत्त थरारल्या. त्याच्या 

अंतःकरिातं चशवाजीबद्दल चवशरे्ष भावभतती उत्पन्न िंाली. या लोकोत्तर प र्षारुिे दशयन आपि घेतलेंि 
पाचहजे, असा ध्यास त्याच्या मनाने घेतला व चित्रकूट सोडून भरू्षि रायगडावर आला. 

 
भरू्षिकवीने चशविचरतावर दोन काव्यें चलचहलीं आहेत. (१) चशवाबावनी, (२) चशवराजभरू्षि. 

चशवाबावनी हें स्फ टकाव्य असून त्यातं ५२ छंद आहेत. चशवराजभरू्षिमध्ये ३८२ छंद आहेत. भरू्षिाच्या 
काव्यातं उच्चप्रतीिे काव्यग ि असून त्यातं इचतहासािा चवपयास बह धा नाही. चशवाजीने त्यास लाखो होन 
बक्ीस चदले. संपूियभरू्षि या गं्रथातंील चनवदेनाच्या भागातं संपादक श्री. काटे म्हितात की त्यािा जनम इ. 
स. १६३६ मध्ये िंाला असावा. त्याच्या अंतकाळही अचनचिति आहे. इ. स. १६६७ ते १६७४ पयंत भरू्षि 
चशवाजीजवळ होता. राज्याचभरे्षकसमारंभ पाहून तो परत स्वदेशीं गेला. इ. स. १७०८ व १७१५ या सालातं तो 
प नहा शाहूिे भेटीस महाराष्ट्रातं आला होता. 

 
चशवराजभरू्षि काव्यातंील दोहा १४ ते २४ यािंा साकल्याने चविार केला असता आपिास समजून 

येते की, दचक्िेिे महत्त्वािे चकल्ले झजकून चशवराज रायगडावर राहू लागले; रायगडास राजधानी स्थापन 
केली. इस्च्छत दान देण्याबद्दल सवयत्र चशवरायािी कीर्मत िंाली. ही कीर्मत ऐकून भरू्षि चशवाजीकडे आला. 

 
भरू्षि रायगडावर आले व संध्याकाळच्या वळेी संध्येकचरता म्हिून एका देवळातं (महादेव, 

जगदीिर) उतरले. देवदशयनाकचरता चशवराय आले, तेव्हा त्यास समजले की हा पानथस्थ कचव असून 
राजाश्रयाकचरता उत्तरेकडून दचक्िेंत आला आहे. चशवरायाने त्याच्या काव्यािा पचहला नम ना तेथे मंचदरातंि 
िाखला व तेव्हापासून भरू्षि चशवाजीिा दरबारी कवी िंाला [शचश. प.ृ २२२; संभ ूचनवदेन प.ृ १३ ते १६] 
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चशवराजभरू्षि काव्याच्या समाप्तीच्या ओळींवरून हें काव्य शके १५९६ मध्ये रिल्यािें स्पष्ट होते आहे. 
“सम सत्रहसे तीस पर स चि वचद तेरचस भान । भरू्षि चशवभरू्षन चकयो पचढयो सफल स जान ॥१॥” संवत् १७३० 
ज्येष्ठ व॥ १३ रचववार ही काव्यसमाप्तीिी वेळ कवीने साचंगतली आहे [संभू– (अलंकार प्रस्तावना प.ृ २)] 

 
भरू्षिने रायगडिें वियन केलें  आहे. दोहा १४ ते २५ मधील भाग थोडतयातं असा– ‘चशवाजीने सवय 

चकल्ल्यािंा आधार व चवलासस्थान अशा रायगड चकल्ल्यास आपलें  वसचतस्थान केलें . या चकल्ल्यावरील 
चशवाजीिा दरबार व तेथील ऐियय पाहून क बेर लाजू लागला. हा चकल्ला एवढा प्रिंड आचि चवशाल आहे, की 
त्यातं तीनही लोकींिें वैभव साठचवलें  आहे. चकल्ल्याखाली भभूाग जलमय पाताळाप्रमािे, मािी म्हिजे 
पायथ्यािा उंिवट्यािा भाग पथृ्वीप्रमािे व वरील प्रदेश इंद्रप रीप्रमािे शोभतो. रायगडावर चशवरायािे 
रत्नखचित महाल शोभत आहेत. गडावर चवचहरी, सरोवरें व कूप चवराजत आहेत. िारही चदशाकंडे िंपा, 
िमेला, िदंन, रायआवळा, लवंगा, वलेदोडे, केळी यािंी िंाडें व वेल आहेत. अमृतापेक्ाचह मध र व रसाळ 
फळें देिारे आम्रवृक् आहेत. वसंताचद सहाही ऋत  येथे स वाचसक फलप ष्ट्पाचद सामग्रीसह नेहमी रहातात; 
असा तो स ंदर व स खदायी राजद गय चशवरायाच्या चनवासस्थानाने शोभ ू लागला. सवय यवनानंा झजकून 
रायगडावर राजा चशवाजीने राजधानी केली आचि लोकािंें इस्च्छत प रवनू जगतातं श्रेष्ठ यश संपादन केलें . 
त्या यशाम ळे देशातंराहून ग िी लोक त्याजकडे यािना करण्याकचरता येऊ लागले; त्यातंि भरू्षि म्हिचवला 
जािारा एक कवी आला! [संभ.ू प.ृ ५ ते ९]. 

 
‘हे चशवराज! त झ्या दारावर दानाच्या द ंद चभ अहर्मनश िंडत आहेत. आकंठ भोजन िंाल्याम ळे 

चभक् काचं्या िं ंडींिी मोठी मौज चदसत आहे. हे राजन् आज पथृ्वीवर त झ्यासारखा दीनवत्सल तूि आहेस’ 
[दोहा ४०]. हें वियन राज्याचभरे्षकप्रसंगीच्या ५० हजार आमंचत्रताचं्या भोजनािे नव्हे काय? [संभ.ू प.ृ १४]. 
‘हे दानशूर चशवराय त झ्या स यशाशी मी आता कोिािी त लना करू? [दोहा ५० प.ृ १७]. त िंा हात 
कल्पवृक्ाप्रमािे शोभतो; झकबह ना कल्पवृक्ि त झ्या हाताम ळे शोभा पावतो’ [दोहा ५४ प.ृ १९]. हें वियन 
सावयचत्रक देकार झकवा गागाभट्ट वगैरेंना चदलेल्या दानािें असावें. 

 
‘शहाजीप त्र चशवाजीिी रायगडावरील सभा मेरु पवयतावरील देवसभेला त च्छ लेखिारी अशी आहे.’ 

भरू्षि म्हितो, ‘ह्या रायगडाच्या एकेका चशखरापासून चकत्येक नदीनदािें प्रवाह धो धो वहात आहेत. 
चकल्ल्यावरील मंचदरातंील चहरे मािकाचद रत्नािंी प्रभा िदं्रप्रकाशास लाजचविारी आहे; कारि या प्रभेने 
गडावरील व भोवतालच्या दऱ्याखोऱ्यातंील अमावास्येिा अंधार पार घालवनू चदला आहे. महाबचलष्ठ 
चशवरायािा रायगड इतका उंि आहे की तारागंिाम ळे त्यावर नेहमी दीपावलीच्या शोभा चवराजत आहे.’ 
[संभ.ू प.ृ २० दोहा ५९]. पावसाळ्यािे चदवसातं रायगडिें दृश्य पाचहल्यास हें वियन यथावत् वाटतें. या 
दोह्यातं अलंकार अचतशयोस्तत नसून स्वभावोस्तत आहे. 

 
‘सजा चशवाजीने जगतास शोभायमान अशा दोन गोष्टी केल्या. एका बादंशहािे भय न बाळगता मानाने 

रहािे व द सरी अचभमानरचहत दान करिे’[दोहा १५२]. 
 
‘चशवाजीिा कवी’ म्हटल्यावािून कोि कचवचशरोमचि होऊ शकेल? सजा चशवाजीिें ग िवियन 

केल्यावािून कोि कवी सभाचजत होईल? भोसल्याचं्या मनाला आवडल्यावािून कोि कवी राजचप्रय होऊ 
शकेल? पथृ्वीवर चशवाजीिी कृपा संपादन केल्यावािून कोि कवी हत्तीघोड्यावंर बसू शकेल? [दोहा १५३; 
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संभ.ू प.ृ ५४]. भरू्षि कवीिा आदरसत्कार चशवाजीने कसा केला असेल, यािी आपिास येथे भरू्षि स्वतःि 
कल्पना करून देत आहे असे वाटतें. 

 
‘ज्या रायगडावर चशवाजी महाराज राहतात, त्याच्या आजूबाजूस पंपा, मानस इत्याचद 

सरोवरासंारखीं इचतहासप्रचसद्ध व अवियनीय अशीं सरोवरें आहेत. तेथील राजमागय पाहून देव देखील थक्क 
होतात. आकाशास इतर कोठेि आधार नसल्याम ळे त्रस्त िंालेले िंद्रसूयय येथेि चवसावा घेतात. मण्यािंी 
प्रभा अचत उंि फाकल्याम ळे सूयाच्या रथावर पडून रथािीं िाकें  रंगीबेरंगी चदसत आहेत’ [दोहा २८८ संभ.ू 
प.ृ १०२]. येथें साचंगतलेलीं पपंा व मानस सरोवरें म्हिजे क शावतय व गंगासागर होत. रायगडावरून उगवत्या 
सूयािी शोभा पाहून हें वियन वािावें, म्हिजे वस्त स्स्थचत व काव्यवियन यािा पडताळा मनातं अन भवता येतो. 
‘ज्याचं्या दाराशीं हत्ती िं लताना ंचदसत आहेत, अंगिातं घोडे झखकाळत आहेत. बंदीजन वारंवार यशोगान 
करून आशीवाद देत आहेत, ज्याचं्या भरजरीच्या तािलेल्या तंबूतूंन मोत्यांच्या िंालरीं रुळत आहेत, अशा 
चशवाजी महाराजाचं्या कृपेला पात्र िंालेले श्रेष्ठ कवी त्या (समारंभाच्या) चठकािीं वावरत आहेत आचि सजा 
चशवाजीिें वियन करीत असताना म्हित आहेत की येथे मािकाचं्या योगाने प्रातःकाल व नीलमण्याचं्या योगाने 
सायंकाल होतो (अशी या चशवरायािी संपचत्त अपार आहे)’ [दोहा ३३६ संभ.ू प.ृ ११९] अनेक शहरािंी लूट 
करून रायगडावर आिलेल्या संपत्तीिें हें वियन असावें. 

 
‘सवय राजामंध्ये श्रेष्ठ व बादशहामंध्ये वचरष्ठ अशा चशवरायानंी आज राजा होण्यािी इच्छा प्रकट केली 

आहे. त्याम ळे चफरंगी काळजीने व हबशी भीतीने घटकाभर देखील िंोप घेईनात [संभू– चशवबावनी दोहा ३३ 
प.ृ १५६]. 

 
भरू्षि कवीने राज्याचभरे्षकािें सार साचंगतलें  आहे. ‘चशवाजीने आपल्या तरवारीच्या जोरावर वदे आचि 

प रािे यािें संरक्ि केलें . सवयस्वािे सार जें रामनाम तें झहदंूच्या चजव्हेवर कायम ठेवलें . झहदंूिी शेंडी राखली 
आचि चशपायािंी रोटी िालचवली. खादं्यावरील जानवीं आचि गळ्यातंील माळा स रचक्त ठेवल्या. मोंगलािंें 
यथास्स्थत मदयन केलें , बादशहास मरगळून टाचकलें , शत्रूंिें िूिय केलें . इतकें  करून आपल्या हातीं वर 
देण्यािा अचधकार ठेवला. देवळातं देव व घरातं क लधमय, क लािार कायम ठेचवले [चशवाबावनी दोहा ५१ 
संभ.ू प.ृ १६५]. 

 
भरू्षि कवीिे चशवकाव्य गं्रथ रायगड प्रत्यक् पाहून चलचहले असल्यािे वरील मजक रावरून ध्यानातं 

येईल. चशवकालीन रायगडिें वियन या दृष्टीने त्या वियनास मोठीि झकमत, म्हिून सबंध गं्रथािे सार येथे 
सादर केलें  आहे. 
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९ णशवरायाांचा दुसरा राज्याणभषेक 
 

श्रीचशवराज्यचभरे्षककल्पतरु या नावािा एक संस्कृत पद्यात्मक गं्रथ भारत इचतहास संशोधक मंडळािे 
तै्रमाचसक वर्षय १० अंक १ मध्ये प्रचसद्ध िंाला असून काव्यदृष्ट्ट्या तो सामानय प्रतीिा आहे. ‘एनस्याचतरथः प त्रौ 
राजारामेचत यं चवद ः । उत्साद्य यवनान् सवान् सावयभौमो भचवष्ट्यचत ॥’ असे भचवष्ट्यकथन त्यातं केलें  आहे. 
त्यावरून असें वाटतें की झजजीच्या वढे्यातूंन स टून राजाराम महाराष्ट्रातं परत आला, त्यावेळी या गं्रथािें 
लेखन पूिय िंालें  असावें. 

 
या गं्रथािी सध्यातरी एकि प्रत उपलब्ध असून ती कलकत्यास बगंाल एचशयाचटक सोसायटीच्या 

गं्रथालयातं आहे. कै. का. ना. दीचक्त व कै. द. चव. आपटे या संशोधकानंी चतिी नक्कल चमळवनू ती 
तै्रमाचसकातं प्रचसद्ध केली. 

 
गं्रथािीं तेरा पृष्ठें असून तींत २३६॥ श्लोक आहेत. मूळ पोथीिें हस्ताक्र चशवकालीन असलें , तरी ती 

पोथी चतघाचं्या हस्ताक्रातं आहे. श्लोकापंैकी ४३ श्लोक समासातं चलचहलेले असून त्यािंी रिना बह धा नंतर 
िंालेली, म्हिजे ते प्रचक्त असावते. 

 
या कल्पतरूच्या आठ शाखा कस्ल्पलेल्या असून पचहल्या शाखेंत चनिलप रीिें तीथाटन, द सऱ्या, 

चतसऱ्या व िौथ्या शाखातं गागाभट्टाने केलेल्या चशवराज्याचभरे्षकातंील दोर्षचदग्दशयन व त्याप ढील तीन शाखातं 
चनिलप रीने ताचंत्रक चवधीने केलेला राज्याचभरे्षक साचंगतला आहे. शवेटच्या म्हिजे आठव्या शाखेंत 
राजसभावियन व भचवष्ट्यमंथन आहे. या गं्रथावरून आपिास चशवछत्रपतींच्या पचहल्या व द सऱ्या 
राज्याचभरे्षकािी हकीकत कळते. 

 
चनिलप री गोसावी नावािा एक साध  रायगडावर गागाभट्टाने केलेल्या चशवराज्याचभरे्षकसमयी 

आमंचत्रत म्हिून उपस्स्थत होता. नंतर तो कोकिातं तीथयके्त्रें पहात झहडत असता दाभोळ, पिंनद, परश राम, 
संगमेिर, चनवरैकाजवळील (प ळ्यािा) गिपती, धूतपापेिर, राजापूरिी गंगा, सप्तकोटीिर, पिंगंगा 
यािंें दशयन घेऊन क डाळेिरास गेला. तेथे गोझवद नावाच्या एका चवद्वान् ब्राह्मिािी व त्यािी भेट िंाली. 
काशीके्त्रीं दोघािंा पचरिय आलेला असल्याने ते एकमेकास के्म चविारू लागले. त्यावर चनिलप रीने 
साचंगतले की चशवछत्रपचत साक्ात् चशवावतार असून मी त्यािेंजवळ असतो. त्यािंा राज्याचभरे्षक गागाभट्टाने 
न कताि उरकला. गोझवद राज्याचभरे्षकास उपस्स्थत नसल्याम ळे, मोठ्ा उत्स कतेने त्याने म्हटले 
राज्याचभरे्षक कसा िंाला, ते मला आपि सागंावते. त्यावर चनिलप री म्हिाला, ‘गागा नाचशक येथे आले 
होते. त्यासं सनमानपूवयक बोलावनू आिून चशवाजीने हा राज्याचभरे्षक उरकला. पि गागाच्या 
आगमनापासूनि महाराष्ट्रातं अनेक अचनष्ट गोष्टी घडू लागल्या. राजपत्नी काशीबाई चनवतयली. एका लहानशा 
लढाईत प्रतापराव ग जरासारखा चशवाजीिा सेनापचत मरि पावला, हे राज्याचभरे्षकाला अपशकून िंाले. 
चशवाजीराजानंा ज्या चदवशी गायत्र्य पदेश िंाला, त्याच्या आदल्या चदवशी उल्कापात होऊ लागला. पि मी 
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हन मनमनत्राच्या योगे तो प्रकार थाबंचवला. त्यािंें मौंजीबंधन क मूहूतावर िंालें . राज्याचभरे्षकापूवी चशवाजीने 
पूवीच्याि चस्त्रयाशंीं प नहा समंत्रक चववाह केला, हेंही अपशक नािेंि िंालें . गागाने आपल्या वचशल्याच्या 
ब्राह्मिासं दचक्िा देवचवली व मी पाठचवलेल्या सत्पात्र ब्राह्मिािंा अव्हेर िंाला, हें अन चित घडलें . गागाने 
चशवाजीस साचंगतलें  की चनिल हा नमस्कारास पात्र नाहीं; कारि ब्राह्मि तेवढेि नमस्कारास पात्र असतात, 
हेंही त्याज्यि होय. स वियत लेनंतर मोठा अपघात होऊन एक लाकूड पडलें  व तें गागाच्या नाकास लागलें . 
राजप रोचहत बाळंभट्टाच्या मस्तकावर लाकडी स्तंभावरील लाकडी कमळ पडलें . क म हूतावर अचभरे्षक 
केल्याम ळे आचि स्थाचनक देवतािंें पूजन व बचलदान न केल्याम ळे अचनष्ट गोष्टी घडल्या.’ असो. 

 
गागाने केलेल्या राज्याचभरे्षकातं दोर्ष घडल्याम ळे प ढे कशा अचनष्ट गोष्टी घडतील, हेंही चनिलप रीने 

साचंगतले. त्याप्रमािे राज्याचभरे्षकानंतर राजमाता चजजाबाई मरि पावली. प्रतापगडावरील घोड्यािंी पागा 
जळाली. हे ठोकताळे आल्यानंतर चशवाजीने ताचंत्रक म्हिजे प रािोतत पद्धतीने राज्याचभरे्षक करण्यािे मानय 
केलें  व जपास ब्राह्मि बसचवले. चनिलप रीने चशवाजीस साचंगतलें  की पधंराव्या चदवशी शत्र  हस्तगत होईल. 
या सागंण्याच्या प्रत्यय चशवाजीस आला. मग चशवाजीने चनिलप रीकडून राज्याचभरे्षक करून घेण्यािें व 
त्यािा मनत्रोपदेश स्वीकारण्यािें चनचित केलें . 

 
इ. स. १६७४ मध्ये सप्टेंबर २४ रोजी लचलता पिंमी म्हिजे अचिन श ॥ ५ स हा द सरा राज्याचभरे्षक 

िंाला. झसहासनािे झसह, चसहासन, महाद्वार यानंा व अनेक स्थाचनक देवतानंा बचलदानें चदल्यािी हकीकत 
सहाव्या शाखेंत चदली आहे. चनराळ्या रौप्यासनावंर अचभरे्षक केल्यािें व चशवाजीने चनिलपासून मंत्र 
घेतल्यािें सातव्या शाखेंत आलें  असून आठव्या म्हिजे शवेटच्या शाखेंत राजसभावियन व भचवष्ट्यकथन करून 
हें काव्य पूिय करण्यातं आलें  आहे. 

 
प्रस्त त गं्रथावरून चशवकालीन अनेक गोष्टी आपिास समजतात. इ. स. १८ मािय १६७४ रोजी 

चशवाजीिी जी भाया रायगडावर वारली, चतिें नावं काशीबाई होतें, हें आपिास येथेि समजतें. ३० मे १६७४ 
रोजी चशवाजीने नूतन चववाह केला नसून पूवयचस्त्रयाशंीि प नहा समंत्रक चववाह केल्यािें समजून येऊन डॉ. 
बाळकृष्ट्ि याचं्या चशविचरत्रातंील एक िूक द रुस्त होते. [चशवाजी चद गे्रट भाग २ रा प.ृ ५६३ पहा]. 
गागाभट्टाने केलेला राज्याचभरे्षक वदेोतत पद्धतीिा की प रािोतत, यािा चनियय आपिास येथे लागतो. 
चिटिीस बखरींत गागास पैठिहून बोलावनू आिलें , असें चवधान आहे; त्यािी द रुस्ती होते. सभासदबखर 
व चित्रग प्त बखरींत चलचहलें  आहे की गागा स्वतःि चशवाजी महाराजाचं्या भेटीस रायगडावर आला; याही 
चवधानािी द रुस्ती होते. 

 
“चशवाजी आचि गागाभट्ट” या आपल्या चनबधंातं म. म. कािे यानंी म्हटलें  की चनिलप रीने केलेला 

चवचध राज्याचभरे्षक नसून एखादी अचरष्ट शमनाथय शाचंत असावी. तें मत मानय करवत नाही; कारि त्यायोगे 
प्रस्त त गं्रथ एक कस्ल्पतकथा मानावी लागेल व श्रीचशवराज्याचभरे्षककल्पतरु या नावास अथय रहािार नाही. 
मग चशवाप रकर देशपाडें याचं्या शकावलीत [चशिप्र. प.ृ ५२] प नहा राज्यारोहि केल्यािी नोंद आहे; चतिी 
वाट काय? हा कल्पतरु व सदर शकावली हे दोनही स्वतंत्र चशवकालीन प राव ेत्याज्य कसे मानावयािे? हे 
परस्परचनरपेक् समकालीन प राव े द सऱ्या राज्याचभरे्षकािी चतचथ एकि देतात. चशवाजीला मंिकारोहि 
करण्यािें कारिि नसल्याने या राज्याचभरे्षकािी, एक मंिकारोहि म्हिून वासलात लावता येत नाही. 
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तेव्हा, ज्येष्ठ श ॥ १३ स राज्याचभरे्षक िंाल्यावर जे अचनष्ट प्रकार घडून आले, ते वैचदक चवधीने 
राज्याचभरे्षक घडला, प रािोतत पद्धतीने िंाला नाही म्हिून घडले, अशी सामानय लोकािंी समजूत िंाली 
असावी. चशवाय, संतचत िंाल्यावर म ंज, त्याि चस्त्रयाशंी प नहा चववाह इत्याचद सामानय जनाचं्या ब द्धीस न 
पटिाऱ्या गोष्टी घडल्या होत्या; त्या सवांच्या चनराकरिाच्या दृष्टीने हा प रािोतत राज्याचभरे्षक चशवाजीने 
केली असावा, अशी या प्रकारिी उपपचत्त श्री. य. गो. फफे यानंी लावली आहे. या 
श्रीचशवराज्याचभरे्षककल्पतरूिा कता गोझवद नारायि बवे होय असे त्यानंी चसद्ध केले आहे [ऐसंसा. चनबधं 
खंड ६ वा प.ृ ७५ ते ८४]. 

 
चनिलप रीने केलेला राज्याचभरे्षक ताचंत्रक चवधीने उरकला. ताचंत्रकािा चदवस संध्याकाळी स रू 

होतो, ही गोष्ट येथे ध्यानी घेतली पाचहजे. चशवचनधनशकावलींत लचलता पंिमी ब धवारी साचंगतली आहे. 
सदर गं्रथ ग रुवार हा चदवस देतो; त्यािी संगती वरील उपपत्तीने सहज लागते. या गं्रथांतील ि का 
दाखवावयाच्या िंाल्या, तर ठळक िूक अशी की प्रतापगडावर आग लावनू चशवाजीिी घोड्यािंी पागा जळून 
गेल्यािा अपशक न अगर हानी या गं्रथातं साचंगतली आहे; हा प्रसंग, राज्याचभरे्षककल्पतरंूत 
साचंगतल्याप्रमािे, द सऱ्या राज्याचभरे्षकापूवीिा नसून तो चशवाप रकर याचदप्रमािे २५ सप्टें. १६७५ िा म्हिजे 
नंतरिा आहे. 

 
श्रीचशवराज्याचभरे्षककल्पतरूच्या लेखनारंभी गिेशाला अचभवादन केलें  असून नंतर श्रीशकंर व 

पावयती यािंा आदरपूवयक उल्लेख केला आहे. 
 
गागाभट्टाच्या आगमनानंतर चशवभाया काशीबाई चहिें चनधन िंालें  व प्रतापराव ग जर नेसरीच्या 

लढाईतं पडला. अशा स्स्थतींत भागयवके्त्रीं भागयवास प्रसन्न करण्यािी बरेि द्रव्य खिय करून चशवाजी 
रायगडास परत आला. मग राज्याचभरे्षकाच्या अन संधानाने चशवाजीने गोदानें व द्रव्यदानें केली; त्यातं त्यािंा 
हेत  असा होता की पूवी घडलेल्या ज्ञाताज्ञात पापापंासून आपली म ततता व्हावी. 

 
राज्याचभरे्षकाच्या चवधीस प्रारंभ िंाल्यावर द सऱ्या चदवशी आकाशातूंन एक उल्का पडली. पि 

त्यायोगे काही अश भ घडू नये म्हिून चनिलप रीने आपल्या मंत्रसामथ्यािा उपयोग केला. मौंजीबंधन जरी 
क म हूतावर िंालें , तरी चशवाजीने गायत्रीमंत्र भततीपूवयक स्वीकारला. चशवाजीच्या चववाहास प ष्ट्कळ चनमंचत्रत 
हजर होते. या प्रसंगी प ष्ट्कळ ब्राह्मिािें आर्मथक ऋि त्याने नाहीसें केलें . 

 
झसहासनावर अचधचष्ठत होण्यापूवी झसहासनास बली देण्यात आला नाही. गडावरील चशर्काईिी पूजा 

करण्यात आली नाही. कोकििा संहारकता, भागयव यािी पूजा बाधंण्यात आली नाही. वतेाळ व हन मान 
यािंी पूजा िंाली नाही. झसहासनास आधार देण्यासाठी मंत्रचवदे्यिा आश्रय घेण्यात आला नाही. गडाच्या 
महाद्वारािें संरक्ि करिाऱ्या देवतािंें पूजन िंालें  नाही. भतूचपशाच्चानंा संत ष्ट करण्यात आलें  नाही. 
गागाभट्टाच्या उद्धटपिाम ळे आिखी चकतीतरी अचनष्ठ गोष्टी घडल्या. झसहासनारोहिािा चवचध िालला 
असता संभाजीच्या मस्तकावरून दोन मोत्यें ओघळलीं राजाजवळील कट्यार म्यानबद्ध नाही असें आढळून 
आलें , लक् न जातें, तर अपघात चनचित िंाला असता. स विादींनी सजचवलेला रथ चमरवि कीसाठी गडावर 
तयार ठेवला होता अचभरे्षकानंतर गागाने राजास रथारूढ होण्यास चवनंचत केली. राजा रथारूढ होताना 
म्हिाला, या रथावर आरूढ होऊन मी भभूाग झजकण्यािी इच्छा करतो; पि सवय लोक पहात असता रथािा 
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आसं वाकला. मग राजा गजारूढ िंाला. धन ष्ट्यािी प्रत्यंिा ओढीत असता राजाच्या बोटातंील आंगठी गळून 
पडली; पि ती त्याला परत चमळाली. 

 
राज्याचभरे्षकािा समारंभ उरकल्यावर राजा वाड्यातं गेला. चनिलप रीने आपल्या चशष्ट्यास 

राजवाड्यातं चशवाजीकडे धाचडले आचि चनरोप साचंगतला. मग राजाने चनिलप रीस बोलावनू घेतले व 
त्यािेप ढे एक फल ठेऊन त्यास साष्टागं नमस्कार घातला. चनिलने त्यास आशीवाद देऊन प ढे काय घडेल 
तें साचंगतलें  त्याने म्हटले, ‘राजा, तेराव्या, बाचवसाव्या, पिंावन्नाव्या आचि पासष्टाव्या चदवशी अश भ, 
खेददायक गोष्टी घडतील, हे ऐकून राजा चवस्स्मत िंाला. 

 
चनिलप री चनघून गेल्यावर तेराव्या चदवशी राजमाता इहलोक सोडून गेली [बाराव्या चदवशी 

उत्तररात्री चजजाबाई मृत्य  पावली; म्हिजे तेराव्या चदवसापासून स तक]. रायगडावर हत्ती चनधन पावला व 
आिखी काही द चिनहें घडलीं. हे प्रकार घडल्यावर राजा चनिलप रीस भेटला व त्यास म्हिाला, ‘त मच्या 
बोलण्यािा पडताळा आला. आता ताचंत्रक चवधीने मला अचभरे्षक करा.’ 

 
चनिलप री म्हितो, ‘मी मंत्र म्हििारे ब्राह्मि चनवडले. ते लाल आसनावंर, लाल वस्त्रें पचरधान करून 

मंत्रपठि करू लागले. श भ चदवस पाहून हें कायय स रू िंालें . आचिन श ॥ ५ स मी त्यास राज्याचभरे्षक केला. 
राजाने त्या चदवशी सकाळी कंूभपूजा केली. झसहासनापाशी समंत्रक भचूम श द्ध केली. नवें झसहासन माडंलें . 
झसहासनाच्या झसहािंी पूजा केली. राजा हातातं तरवार घेऊन झसहासनापाशी गेला. अनेक देवतािंी शाचंत 
केली. झसहासनाच्या झसहासं बली चदले. पूवेकडील झसहास प्रथम बली चदला. आग्नेयेकडील हययक् या 
झसहास, दचक्िेकडील पिंास्य या झसहास, नैऋय त्येकडील केसरी नावाच्या झसहास, पचिमेकडील मृगेंनद्र या 
झसहास, मग वायव्येकडील शादूयल नावाच्या झसहास, नंतर उत्तरेकडील गजेंद्र या झसहास, ईशानयेकडील 
हचर या झसहास राजाने बली चदले. या आठ झसहाच्या पाठीवर राजािें राज्याचभरे्षकािें आसन होतें. आसनावर 
चनिलने ‘यंत्र’ ठेचवलें  व त्या आसनास एक बली चदला. 

 
एका रत्नखचित उच्च आसनावर चनिलने रौप्य आसन ठेवलें . त्यावर राजास बसवनू राज्याचभरे्षकािें 

कायय स रू िंालें . आसनाभोवती असलेल्या अष्ट कलशावंर िदं्रचकरिाचं्या धारा ओघळत होत्या. त्या 
अष्टकलशातं पािं पानािें त रे ठेवलेले होते व कलशानंा लाल रेशमी वस्त्रें ग ंडाळलीं होतीं. पडदे लाऊन शोभा 
आिली होती. धूप दरवळत होता. चदव े तेवत होते नंतर मस्तकावर अचभरे्षकािें जलझसिन होऊन 
राज्याचभरे्षक उरकला. यावेळी सामवदेगायन िाललें  होतें.  

 
मग चनिलने राजास साचंगतलें , ‘राजा, चशजवलेल्या अन्नािा प्रिंड ढीग या रायरी पवयतास अपयि 

कर.’ राजानें तसें केल्यानंतर राजािें भोजानं िंालें . 
 
नंतर चनिलने म्हटले, ‘चशवाजीिा म लगा राजाराम (रामराजा) छत्रपती होईल. त्याच्याम ळे जगातं 

सद् ग िािंा उत्कर्षय होईल. चशवछत्रपतीच्या घराण्यातं तीनश ेवर्षें राजसत्ता िालेल. या अवधींत यवनािंा 
सतत नाश होत राहील.’ 

 
‘हा राज्याचभरे्षक क ं भ लग्नावर, आय ष्ट्मन् योग असताना, अन राधा नक्त्र व ब धवार, अचिन श ॥ ५, 

आनंद संवत्सर, शके १५९६ या चदवशी िंाला, श भ ंभवत  ।’ 
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चनिलप रीने केलेल्या राज्याचभरे्षकािें थोडतयातं वियन हें असें आहे [पोत. गौ. गं्रथ प.ृ ३५३ ते ३६८ 
ले. प्रो. व्ही. डी. राव]. 

 
चपले जंत्रीप्रमािे क ं भलग्न, नक्त्र, वार, चतचथ यािंा मेळ आहे. ब धवार आचि अन राधा नक्त्र असलें , 

म्हिजे तो अमृतचसचद्धयोग होतो; तसा योग वरील चदवशी आहे. पि चशवराजराज्याचभरे्षककल्पतरंूत 
आलेल्या मजक राच्या सनदभात ज ळते अनय प राव ेसंशोधकाचं्या हातीं आलेले नाहीत. 

 
या द सऱ्या राज्याचभरे्षकासंबधंी चलचहतांना सरदेसाई चलचहतात की चजजाबाईिा पािाड येथे 

राज्याचभरे्षकानंतर बाराव्या चदवशी िंालेला मृत्य  [१७ जून १६७४–शकाचशवप्र. प.ृ ५२; पसासं. ले. १६८४; 
शचश. प.ृ १६१; NHM I प.ृ २१३, चशिप्र. पृ. २७ चशिप्र. प.ृ ६४ [चशिप्र. प.ृ ६४ वर मृत्यिूी वेळ दोन प्रहर रात्री चदली आहे, ती 

तर कल्पतरूस अत्यंत पोर्षक आहे.] व घडलेले चकत्येक प्रकार पाहून, चवरोधी पक्ाच्या समज तीसाठी प नहा लहानसा 
राज्याचभरे्षक चशवाजीने चनिलप रीकडून करचवला. ६ जून १६७४ हा चदवस अश भ नक्त्राचं्या खालिा, म्हिजे 
श भचदवस नव्हता. राज्याचभरे्षकास तर पूिय श भचदवस पाचहजे. या गागाचवरोधी पक्ाच्या सागंण्यावरून हा 
द सरा राज्याचभरे्षक घडून आला. राजा प्रकृचतरक्नात् या सूत्राप्रमािे द सरा राज्याचभरे्षक उरकून घेण्यात 
चशवाजीला चवरोधक अन कूल होिार होते; मग त्याने मानयता चदली यातं नवल तें कसलें ! 
*[१ जेधे शकावलींत मचहना िैत्र चदला आहे, तो ज्येष्ठ पाचहजे.] 
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१० ऑस्स्टनची रायगडवरील वणकली 
 

राज्याचभरे्षकसमारंभ िालू असता औरंगजेबाने दख्खनिा स भेदार बहाद रखान यास चशवाजीच्या 
म लखावर िालून जाण्यास ह कूम सोडले. त्याच्या हालिालींच्या वाता प्रत्यही चशवाजीस रायगडावर कळत 
होत्या. राज्याचभरे्षकानंतर जोरदार पाऊस कोसळत असता चशवाजी बहाद रखानावर िालून गेला [NHM I 
प.ृ २१७]. या स्वारींत चशवाजीने दख्खनच्या स भेदारािी बाकी ठेवायिी नाही, असा चनिय केल्याम ळे इ. स. 
१६७५ मध्येही ही लढाई िालूि राचहली. यावळेी चशवाजीने ड मगाव ऊफय  धरिगाव [शचश. पृ. २५५] यथेच्छ 
ल टलें . त्यातं तेथे असलेली इंग्रजािंी वखार ल टली, ऑतिंेंडनने चशवाजीबरोबर केलेल्या तहातं चशवाजीने 
आपल्या म ल खातंील इंग्रजाचं्या व्यापारास संरक्ि चदलें  होतें, पि तो मोगली म लखातंील इंग्रजाचं्या 
व्यापाराच्या संरक्िास बाधंला गेला नव्हता, असें चशवाजीने मानले असाव.े 

 
इ. स. १६७५ मािय १३ या चदवशी म ंबईकरानंी ठरचवलें  की या वखारल टीबाबत बोलिें करण्याकचरता ं

समॅ्य अल ऑस्स्टन यास रायगडावर पाठवाव.े ज लै ७ व ऑगस्ट ९ च्या बठैकींत ऑस्स्टन याने गडावर जाऊन 
चशवाजीकडून वखारीबाबत कौल घेण्यािे चनचित िंालें  व त्याबद्दल चशवाजीस स मारे ५०० रुपयािा नजरािा 
द्यावयािें ठरलें  [पसासं. १७३२, १७६४, १७७२]. ऑगस्ट २० च्या सभेने नजराण्याच्या वस्तंूिी यादी कायम 
केली, ती प ढीलप्रमािे–                                                                                                           झकमत 

 
हा नजरािा घेऊन समॅ्य अल ऑस्स्टन ता. २४ ऑगस्ट रोजी म ंबईहून चनघाला. त्यािा मागय भट्टी–

िौल–चनजामपूर हा होता. सप्टेंबर २ रोजी ऑस्स्टन चनजामप रास असताना त्यािी व मोरोपतं आचि आण्िाजी 
पचंडत यािंी भेट िंाली. ते दोघेही आठ हजार सैनयासह ज न्नरकडे चनघाले होते. त्यासं नजरािा अपयि करून 
ऑस्स्टनने त्यािंें पत्र चशवाजीस देण्याकचरता घेतलें . सप्टें. ६ रोजी ऑस्स्टन रायगडास पोहोिला व ७ रोजी 
त्यािी व चशवाजीिी भेट िंाली. भेटींत ऑस्स्टनने नजरािा अपयि करून ड मगावच्या वखारल टीिी हकीकत 
चशवाजीच्या कानावर घातली. १५ सप्टेंबर या चदवशी चशवाजीिी व त्यािी प नहा भेट िंाली. या भेटींत 
चशवाजीने इंग्रजाचं्या सवय वखारीस कौल देण्यािें ठरवनू ऑस्स्टनसमक्ि चिटचिसास कौल पाठचवण्यािा 
ह कूम चदला [पसासं. १७७६]. तेव्हा, ऑस्स्टन यािा गडावर येण्यािा म ख्य हेत  साध्य िंाला. पि, 
वखारल टीिी भरपाई ऑस्स्टनने चशवाजीजवळ माचगतली असल्यास, ती चशवाजीने मानय केली नाही [शचश. 
प.ृ २५५; FB]. 

चशवाजीसाठी लहान चपतळी तोफ गाड्यासह– ३०० रु. 
मोरोपतंाकचरता १२ वार कापड – १५० रु. 
अण्िाजीपंताकचरता ७ वार– कापड –  ८७ : १६ 
एक आरसा व एक तोळा कस्त री–  २५ 
सेनापचत (चिटिीस १) याजकचरता कापड ३ वार  २७ : १६ 
चकरकोळ वस्त  १४० 

[पसासं १७७५] ७४० रु. 
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येथेि, रायगडवर इंस्ग्लश वकील येण्यािे सगळे प्रसंग सागंून टाकिे उचित होईल. इ. स. १६७६ 
च्या पावसाळ्यािे अखेरीस चमस्टर मौलवअेर नावािा वकील इंग्रजानंी चशवाजीकडे धाडला. या स मारास 
चशवाजी कल्यािवर वराती देिार होता. त्या त्याने चदल्या असत्या, तर त्यािा पचरिाम इंस्ग्लश व्यापारावर 
होिार होता. मौलवअेरबरोबर नारायि शवेिी द भार्षा म्हिून रायगडावर रवाना िंाला होता. मौलवअेरला 
हात हालवीत परत याव ेलागले. त्यािे मागोमाग नारायि शिेवीही ६ ऑतटोबर रोजी म ंबईस परतला 
[पसासं. १८७३, १८७४, आमय ११४–५ प.ृ ६१]. इ. स. १६७७ च्या जूनमध्ये मराठ्ािें सैनय साल्हेर व 
स रतजवळ होतें या सैनयाने स रत ल टण्यािे ठरवल्यास इंस्ग्लश वखारीस उपद्रव होण्यािा दाट संभव जािून 
कंपनीने असे ठरचवले की, मोरोपतंािीं पत्रें घेऊन रायगडावर खवासखान प्रोदी यास धाडावा व वखारीच्या 
स रचक्ततेिा प्रयत्न करावा. जून २७ रोजी मोरोपतं सैनयचशबदंीिी पहािी करून रायगडकडे परतला होता. 
त्यास गाठण्यासाठी केस्ग्वन व कृष्ट्ि शिेवी यासं धाडण्यािे म ंबईकरानंी ठरचवले. त्याप्रमािे पे्रचसडेंट अॅंचजअर 
याच्या सहीिीं पत्रेंही तयार िंाली. पि ३० जून रोजी अॅंचजअर मरि पावला. त्याम ळे कंपनीच्या वकीलािें 
जािें रचहत िंालें . यावर्षी ऑगस्टमध्ये चशवाजी कनाटकिे स्वारीस चनघून गेला असल्याने मोरोपतं व 
आण्िाजी पचंडत रायगडावरून मराठेशाहीिा कारभार करीत राहून ग जराथच्या प्रदेशावर दाब टाकीत होते. 
सन १६७७ हें वर्षय मराठी सैनय गिदेवीजवळ असल्यािें आहे. आण्िाजी पचंडत रायगडावर राहून कारभार 
करीत होता व मोरोपंत मोहीम िालवीत होता. त्याम ळे इंग्रज वर्षयभर वकील धाडण्याच्या तयारीत राचहले. 
त्यानंा मराठ्ािंा उपद्रव िंाला नाही [पसासं. १९४१, १९४७, १९५०, १९५२, १९६३, १९७०; आमय ११४–६ 
प.ृ ३७, ४३, ४५]. 

 
इ. स. १६७८ मध्ये जंचजरेकर चशद्दीने म ंबईजवळ माजगाव बदंरातं आपलें  ठािें चदलें , चशद्दीने 

माजगाव येथे रहािे व इंग्रजानंी त्यास राहू देिे हें मराठ्ासं मानविारें नव्हतें. यावळेी चशद्दीने मराठी 
म लखास खूपि उपद्रव चदला होता. तेव्हा मराठी सैनय व आरमार घेऊन दयासारंग दौलतखान कल्यािपयंत 
जाऊन आला. पि माजगावपयंत जाता न आल्याम ळे स रतेच्या आजूबाजूिी लूट चमळवनू तो रायगडास परत 
आला [झहसाचव प.ृ ९५, ९६]. चशद्दीम ळे मराठे माजगावकडे पाहू लागले, ही गोष्ट इंग्रजासं बेिैन करिारी 
होती. तसेि, इ. स. १६७८ च्या ऑतटोबरमध्ये िौलिा स भेदार रायगडास गेला असता त्याच्या 
अचधकारके्त्रातं वाढ होऊन तो परतल्याम ळेही म ंबईकर इंग्रजासं भीती उत्पन्न िंाली [पसासं. २०७७]. पि 
मराठे व म ंबईकर यािें संबंध चनकरावर आले नाहीत. 

 
इ. स. १६८० जूनच्या स मारास संभाजी रायगडावर आल्यावर इंग्रज वकील त्यािें अचभनंदन 

करण्यास आला. संभाजीशी आपले स्नेहसंबधं दृढ करिे हा इंग्रज वचकलािा हेत  होता [तै्र. वर्षय ९ अंक १ प.ृ 
१४; संपसासं, प.ृ १०३]. हा वकील तीन मचहने रायगडावर राचहला. संभाजी यावळेी इंग्रजावंर नाराज होता. 
त्याने वचकलास म्हटले की त म्ही आमिा शत्र ूजंचजऱ्यािा हबशी यास म ंबईस आश्रय देता; त्याला आमच्या 
चवरूद्ध दारूगोळा प रचवता; ही त मिी कृती चशवाजीबरोबर िंालेल्या तहाच्या सवयस्वी चवरूद्ध आहे. तेव्हा 
चशद्दीस म ंबईबाहेर घालवनू द्या व त मच्या प्रदेशातं सैनय जमा करण्यास त्यास बदंी करा; मग सलोख्याच्या 
गोष्टी बोला [पसासं. २२९२; तै्र. व. ९ अंक १ प.ृ १५; संपासासं. प.ृ १०५]. संभाजीच्या या धोरिाम ळे इंग्रज 
वचकलास अयशस्वी स्वरूपातं रायगडवरून चनघून जाव ेलागले. त्यािे मागोमाग संभाजीने आवजी पचंडत 
यास रायगडवरून १६८० च्या नोव्हेंबरमध्ये म ंबईस पाठचवले. आवजी पचंडत ब चद्धमान व िािाक् होता. त्याने 
इंग्रज अचधकाऱ्यािंी चशद्दीस दाखचवल्या जािाऱ्या सहान भतूीबद्दल कानउघडिी करिारीं संभाजीिीं पत्रें 
म ंबईस नेलीं होतीं. त्याने म ंबईस राहून म ंबईकरािंें आरमान व सैनय यािंी माचहती चमळचवली [ऑमय प.ृ १२४; 
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HS प.ृ २१८]. या माचहतीिा पूिय उपयोग करून घेण्यािी संधी मराठ्ासं आली नाही, हें इंग्रजािंें स दैव होय 
[उग्रप्र. संभाजी प.ृ ८६]. 

 
इ. स. १६८२ च्या आरंभी बाळाजी हा संभाजीिा वकील रायगडवरून इंग्रजाकंडे तहाबाबत गेला 

होता [HS प.ृ २२६]; या वर्षाच्या अखेरीस चडसेंबर २० रोजी इंग्रजािंा एक वकील संभाजीच्या वचकलाबरोबर 
रायगडास आला होता. त्यािी व संभाजीिी भेट िंाली. इंग्रजािंी मागिी अशी होती की, चशवाजीनें 
झजकलेल्या झजजी प्रातंातं इंग्रजासं व्यापार करण्यािी परवानगी असावी. ही मागिी संभाजीने मानय केली. 
पि तहास कायमपिा येण्यापूवीि इंग्रज वकील रायगडावरून म ंबईस परतला [उग्र. प्र. संभाजी प.ृ ४१; 
ऑमय प.ृ ११५ ते १२१]. १६८३ च्या आरंभी संगमेिरजवळ पे्रचसडेंट या नावािें एक इंग्रजी गलबत मराठ्ानंी 
गाठलें  व तें िकमकींत नाद रूस्त िंालें . या गलबताच्या चनचमत्ताने इंग्रज वकील रायगडास आला होता. 
कंपनीस व्यापारी सवलती देण्यािें संभाजीने या वचकलाजवळ मानय केलें  होतें [ऑमय प.ृ १५४]. इ. स. १६८४ 
च्या एचप्रलमध्ये म ंबईिा गव्हनयर केस्ग्वन याने आपले दोन वकील कॅप्टन गेरी व ले. चवस्ल्कनस यासं संभाजीकडे 
रायगडावर धाडलें  होतें. राम शिेवी हा द भार्षा त्यािेंबरोबर होता. या वचकलीिा स पचरिाम होऊन संभाजी 
व इंग्रज यामंध्ये दोन कलमी करार ठरला. त्यायोगे प ढे ५० वर्षेंपयंत इंग्रज व मराठे एकमेकाचं्या वाटेस गेले 
नाहीत [उग्र. प्र. सं. प.ृ ४१]. 

 
रायगडवर आिखी एकदा इ. स. १६८४ मध्ये वकील येऊन गेल्यािा उल्लेख सापडतो. या वचकलाशी 

संभाजी अत्यंत समजूतदारपिे वागला. चशवाजीच्या वळेिें राजापूर वखारीबाबतिें २६०० पॅगोडािें कंपनीिें 
देिें संभाजीने मानय केलें  व झजजीकडील देवनापट्टम् आचि कडलोर येथे वखारी घालण्यास व पोटोनोव्हो 
येथे ख ला व्यापार करण्यािी परवानगी चदली. या तहावर कंपनीतफे केस्ग्वन यािी सही आहे [उग्र. प्र. संभाजी पृ. 
४१ वर साचंगतलेली वचकली व आमयस् प.ृ १७३–१७४ वरील वचकलीिा प्रसंग बह धा एकि असावा.] [ऑमय प.ृ १७३–१७४]. 

 
बेझरग नावाच्या गं्रथकाराने साचंगतलें  आहे कीं ‘संभाजीच्या कारकीदीत म ंबईच्या कौस्नसलिा एक 

सभासद रायगडवर येऊन गेला.’ वर साचंगतलेला वकील व कौस्नसलिा सभासद एकि असावते. 
रायगडावरून परत जाताना तो नागोठण्यास येऊन म ंबईस परतला [क ग.ॅ प.ृ ३६८ टीप]. 

 
इ. स. १६८४ मध्ये संभाजीबरोबर तह करण्यासाठी गोवे सरकारनेचह आपला एक वचकल रायगडावर 

पाठचवला. हा वकील गोव्याहून वसईस व तेथून रायगडास आला, असें आमयस चलचहतो. संभाजीने 
पोत यगीिंाकंडून प्रारंभींि ५ लाख रुपयािंी मागिी केली व मग तहािें बोला, म्हिून साचंगतल्याने तह होऊ 
शकला नाही. 

 
औरंगजेबाच्या अलोट सैनयािी आगेकूि िालू असता, शातंतेच्या काळातं करावयाच्या तहाचद 

म त्सदे्दचगरीला आचि कागदी घोडे नािवायला आता वेळि उरला नव्हता. 
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११ राजे णनजधामास गेले 
 

राज्याचभरे्षकानंतर रायगडवर काही स खसोहळे िंाले. इ. स. १६७५ फेब्र वारी ४, शके १५९६ आनंद 
संवत्सर माघ व॥ ५ ग रुवार या चदवशी मराठ्ािंा भावी राजा संभाजी यािी म ंज िंाली [चशिप्र. प.ृ ५२, ६४, 
२७]. संभाजीिी म ंज चशवराज्याचभरे्षकाच्या वळेींि िंाली, असें सागंिारा एक आधार आहे [चशिसाखं. १० 
ले. ४१] व तो आधार फारसा द बळा मानता येिार नाही. रायगडावर झसहासन करण्यातं ग ंतलेल्या रामाजी 
दत्तो या जामदारखानयावरच्या गृहस्थाच्या घराण्यातंील नोंदीवरून ती घेतली आहे. 

 
तदनंतरिा प्रसंग राजारामाच्या म ंजीिा आहे. इ. स. १६८० मध्ये चदलेरखानाकडून पळून संभाजी 

पनहाळगडावर आला. चशवाजीने त्यािी भेट घेतली व त्यािी समजूत घालण्यािा खूप प्रयत्न केला. त्याने 
संभाजीस साचंगतलें  की आम्ही रायगडावर राजारामािें लग्न उरकण्यास जातो [एतयाण्िव कलमी बखर 
कलम ६१–भारतवर्षय व राजवाडे प्रती प.ृ १०९ वाकसकर आवृत्ती; सभासद प.ृ ८१, ८२]. रायगडास 
येण्यापूवी त्याने समथांिी भेट घेतली. समथय व छत्रपचत एक मचहना एकत्र राचहले. नंतर राजे १६८० फेब्र  ० 
४, माघ श ॥ १४ रोजी रायगडावर आले [शचश. प.ृ २०८, सापं्रदाचयक चव. चव. खं. १ ले. २१]. शके १६०१ 
चसद्धाथी संवत्सर फाल्ग न व॥ २, १६८०, मािय ७ रोजी रायगडावर राजारामािी म ंज िंाली [चशिप्र.प.ृ ३०]. 
लगेि आठ चदवसानंी त्याने राजारामािें लग्न उरकलें . प्रतापराव ग जर यािी म लगी वधू म्हिून पसंत करून 
हें लग्न फाल्ग न वद्य १० रोजी चशवाजीने उरकले. सभासद चलचहतो, ‘धाकटा प त्र राजाराम यास वधू पहाता 
प्रतापराव यािंी कनया वधू नेमस्त केली. लग्न चसद्धीते पावचवले. वधूिें नाव जानकीबाई असें ठेचवलें . मोठा 
महोत्साह केला. दानधमय अपार केला’ [चशिप्र. प.ृ ३०, ५३; सभासद प.ृ ८२; भाइसमं. वा. इ. श. १८३६ पृ. 
२४]. राजाचं्या हातिें हें शवेटिे कौट ंचबक कायय होय. 

 
रायगडवरील अचतशय महत्त्वािा प्रसंग चशवाजीराजािंें महाप्रस्थान हा होय. इ. स. १६८० मािय २४ 

रोजी त्यासं प्रथम ताप आला; तो न चनघता तसेि चदवस जाऊ लागले [पसासं. २२५३]. राजेस्वामीस नवज्वर 
प्राप्त जाहला. शके १६०२ रुद्रनाम संवत्सरे, िैत्र श द्ध १५ दोन प्रहरा राजेस्वामी कैलासवासी जाहले. 
अंतकालसमयीं धमय बह त केला. सहस्त्ररुद्राक्पचरधान, भागीरथी उदकस्नान, चवभतूींिें िियन, सावधपिे 
संस्कार करून हचरकीतयन करीत असता देह ठेचवला. आय ष्ट्यािी मयादा िंाली, असें कळून जवळील कारकून 
व ह जरे लोक होते, त्यामंध्ये भले लोक बोलावनू आचिले चबतपसील– 

 
(१) चनळोपंत झपगळे प्रधानप त्र (२) प्रल्हाद चनराजी (३) गंगाधरपंत, जनादयनपतंािे प त्र (४) रामिंद्र 

नीलकंठ (५) रावजी सोमनाथ (६) आबाजी महादेव (७) ज्योचतराव (८) बाळाजी आवयी ऊफय  बालप्रभ  
चिटिीस (९) चहरोजी फजयद (१०) बाबाजी घाटगे (११) बाजी कदम (१२) म धोजी सरखवास (१३) सूयाजी 
माल सरे (१४) महादजी नाईक पानसंबळ [सभासद प.ृ ८२]. अंतकाली राजाराम समीप होता [९१ क. बखर 
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कलम ९० प.ृ १५३,१५४ भारतवर्षय, राजवाडे, फॉरेस्ट प्रती–वाकसकर संपाचदत]. चशवाजीने मृत्यपूूवी असे 
म्हटले की राजारामास गादीवर बसवाव े[वझेरग प.ृ ११०; क ग.ॅ प.ृ ३७३ टीप]. एतयाण्िव कलमीिी राजवाडे 
व फॉरेस्टप्रत सागंते की तहपत्रें देऊन सावधपिे देह ठेचवला [प.ृ १५२, १५३]. ‘सगळ्यासं बाहेर घालचवले. 
योगाभ्यास करून आत्मा ब्रह्मरंध्रास नेऊन दशमद्वार फोडून प्रािप्रयाि केलें ’ [सभासद प.ृ ८४]. चसवाजीराजे 
यानंी चसव चसव राम उच्चार करून समास्प्त जालें  [चशिप्र. प.ृ ७०]. सभासद व घोडगावंकर शकावली 
मृत्य चदन रचववार देतात. पि जेधे शकावली, जेधे करीना, यातं शचनवार चदला असून तोि जंत्रीशी स संगत 
आहे. [चशिप्र. प.ृ ३०, ४७, ५३, ७०; कासंपया. प.ृ ३८४, ४५५; भाइसंमं. वा. इ. श. १८३६ प.ृ २४, ६०]. 

*१. [सरदेसाई उग्रप्रकृचत संभाजी पृ. २० वर शचनवार मानय करतात व रचववारिी तारीख देतात, तें िूक. ३ एचप्रल तारीख पाचहजे.] 
 
चशवाजीच्या मृत्यचू्या वळेी त्याच्या तीन भाया चजवतं असून त्या रायगडावर होत्या. (१) सोयराबाई 

(२) प तळाबाई (३) सकवारबाई. त्याचशवाय राजाराम व त्यािी बायकोही गडावरि होती. चशवाजीस या तीन 
राण्याचंशवाय दोन उपचस्त्रया होत्या. आपल्या पाठीमागे राज्यकारभार कोिी करावा हें त्याने साचंगतलें  नाही 
[NHM I प.ृ २५७, २९३]. चशवचदस्ग्वजय प.ृ ३७३ च्या आधाराने सरदेसाई चलचहतातं की आपली आय मययादा 
संपली असे ध्यानीं येताि चशवाजीने पनहाळ्यावर संभाजीस चनरोप धाडला की राज्य दोघामध्ये वाटून देतो. 
संभाजीने तें मानलें  नाही. महाराजाचं्या मृत्यिेू वेळी मोरोपतं झपगळे प्रधान व आण्िाजी दत्तो सचिव जवळ 
नव्हते [शचश. प.ृ २०८, २०९]. 

 
‘राचजयािे कलेवर िदंनकाष्ठें व बेलकाष्ठें आिून दग्ध केलें . राजारामाने चक्रया केली’ [सभासद पृ. 

८४]. एतयाण्िव कलमी बखर सागंते की कानहोजी भाडंवलकर हवालदार व सरकारकून यानंी श्री 
महादेवाच्या देवळाप ढे महाराजाचं्या कलेवरास अस्ग्न चदला. परसोजी भोसल्यािे नावचह एतयाण्िव कलमी 
बखरीच्या एका प्रतींत येतें [सानेप्रत, सरकारप्रतकलम ८९ प.ृ १५२, १५३]. 

 
क लाबा गिेॅंचटयरमध्ये थोडी वगेळी हकीकत आली आहे. ‘वयाच्या ५३ व्या वर्षी चशवाजीने जालना 

या गावावर िंडप टाकली. नंतर रायगडावर येऊन तो आजारी िंाला. कोिी म्हितात की ग डघा स जून 
त्यास ताप आला. कोिी म्हितात की, अचतश्रमाने त्यािी रततवाचहनी फ टून त्यास मरि ओढवले. कोिी 
म्हितात की, म सलमान साधूनी चदलेल्या शापाम ळे तो मरि पावला. थोड्या चदवसाच्या आजाराने तो ५ 
एचप्रल १६८० [चशविचरत्र वृत्तसंग्रह खंड २ रा [फासी चवभाग] प.ृ १११ वर बसातीन स्सलातीन या गं्रथातंील भागािें भार्षातंर चदलें  आहे. तेथें 
चशवाजीच्या मृत्यिूा ‘स  । १०९१’ असा सन चदला आहे; तो चहजरी १०९१ पाचहजे.] मध्ये रायगडावर मरि पावला’ [प.ृ ३७२]. या 
मजक रातंील चनधनाच्या तारखेिी िूक वािक आता द रुस्त करतीलि. ग डघी रोग होऊन मेला, हाही 
गैरसमज तीिा प्रकार होय. 

 
२८ एचप्रल १६८० च्या पत्राने म ंबईकरानंी स रतेस कळचवले, ‘आम्हास खात्रीलायक कळते की तेवीस 

चदवसापूंवी चशवराज मरि पावले. तत्पूवी चशवाजी १२ चदवस आजारी होता. रतताचतसाराने त्यािें मरि 
ओढचवलें  [पसासं. २२५३ HS प.ृ २१६]. या हकीकतींत सत्य जाहीर िंालें  आहे. राजापूरच्या वखारीवरील 
इंग्रज अचधकारी तलेमंट याने फ्रें ि गव्हनयर माटीन यास ता २९ एचप्रल रोजी चलचहलेल्या पत्रातं कळचवले, ‘१२ 
चदवसापूंवी चशवाजीिा मृत्य ूओढवला’ [पसासं. २२४९, २७६७; मॉडनय चरव्ह्य ू१९५४ व्हॉ. ३४ प.ृ १५३ ते १५५]. 
यावरून चशवाजीिा मृत्य ूनैसर्मगक होता व तोि मानय करिे समजूतदारपिािे होईल; ‘चवर्षप्रयोगाने मृत्यू’ ही 
कल्पना नंतरिी आहे. 
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या कल्पनेिा स गावा आपिास दोन चठकािी लागतो. इ. स. १६८० ऑतटो. २३ च्या पत्रातं प ढील 
मजकूर आला आहे. ‘चशवाजीला त्याच्या द सऱ्या बायकोकडून चवर्षप्रयोग िंाला असावा!’ त्यािा कचनष्ठ प त्र 
गादीवर बसावयािे घाटत होते’ [पसासं २२८६]. ‘संभाजीने सोयराबाईस पकडले. त्याने चतच्यावर, 
चशवाजीस चवर्ष घातल्यािा आरोप केला’ [क गपॅ.ृ ३७३]. क लाबा गिेॅंचटयर हा साधनगं्रथ नसल्याम ळे 
प राव्यादाखल त्यावर अवलंबनू राहिे योग्य होिार नाही. आचि आतटोबरमधील पत्र बरेि नंतरिे व 
महाराष्ट्राबाहेरील, ऐकीव बातमीच्या आधाराने चलचहलेले होय; म्हिून सोयराबाईवर चवर्षप्रयोगािा आरोप 
करिे अनयाय होईल. साराशं, चशवछत्रपतींिें देहावसान नैसर्मगक होय याबद्दल संशय रहात नाही. 

 
चशवाजीच्या मरिाबद्दल खाफीखानाने आनंद मानला आहे. ‘काफीर बजहान्नम् रफ्त’ म्हिजे काफर 

नरकातं गेला, असे त्याने चशवाजीबद्दल चलहून ठेवलें  आहे [क गपॅ.ृ ३७२]. फ्रें ि गव्हनयरं मार्मटन याने चलहून 
ठेवलें  आहे, ‘झहद स्थानातील नाव घेण्यासारख्या अशा थोर चवभतूींमध्ये चशवाजीला अत्यंत महत्त्वािें स्थान 
आहे, हे चनस्संशय!’ [पसासं. २७६७; मॉडनय चरव्ह्य ू १९२४ व्हॉ. ३४ प.ृ १५३–१५५]. चशवाजीच्या मृत्यिूें 
वतयमान कानीं पडताि औरंगजेब आनंदाच्या भराने बेहोर्ष िंाला. या प्रसंगी त्याने म्हटलें  “चशवाजी हा फार 
मोठा सेनापती होऊन गेला. नवीन स्वतंत्र राज्य चनमाि करण्यािें सामथ्यय त्याच्यातंि होते. झहद स्थानातंील 
ज नया सत्ता मोडून टाकण्यािे मािें प्रयत्न सारखे िालले आहेत. सतत १९ वर्षय मािंें सैनय त्याच्याशी लढा 
देत असूनही त्यािें राज्य वाढति आहे,” [आमय प.ृ ११९–१२०]. 

 
चशवाजीिी भाया प तळाबाई सती गेली. पि चतिी सती जाण्यािी तारीख १३८० जून २७, शके १६०२ 

आर्षाढ श ॥ ११ अशी आहे [चशिप्रप.ृ ५३; भाइसंमं. इ. वृ. १८३६ प.ृ २४]. प तळाबाई इतके चदवस मागे का 
राचहली, यािा काहीि उलगडा होत नाही. 

 
इचतहासाच्या दृष्टीने रायगडिें महत्त्वािें पवय येथे संपलें . सामानयपिे, इ. स. १६७० ते १६८० हा 

रायगडच्या िढत्या वैभवािा काल होय. या काळातं महाराष्ट्रािें स्वतंत्र राज्य रायगडावर चनमाि िंालें  आचि 
चशवरायाचं्या पिात् अनेक आपत्तींस तोंड देऊन तें अटकेपयंत चवस्तारलें  आचि म्हिूनि रायगड हें चठकाि 
महाराष्ट्रातंील एक धारातीथय, संस्कृतीिें माहेरघर व महाराष्ट्रािें मानझबद  बनलें . 
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१२ सांभाजीच्या कारणकदीचें स्वरूप  
 

चशवाजीच्या मरिसमयी संभाजी बावीस वर्षांिा असून राजाराम केवळ दहा वर्षांिा होता. संभाजी 
पनहाळगडावर नजरकैदेत असल्यािा फायदा घेण्यािें राजारामजी आई सोयराबाई चहने ठरचवलें . आण्िाजी 
दत्तो, मोरोपंत झपगळे गडावर नव्हते; त्यासं बोलावनू चतने चशवाजीिी मरिसमयीिी इच्छा साचंगतली. 
राजारामास गादीवर बसवनू पालकव्यवस्थेस ते दोघेही तयार िंाल्याने बाकीच्या प्रधानानंीही या गोष्टीस 
अन मचत चदली. बाळाजी आवजी चिटिीसही चतला अन कूल िंाला. पनहाळ्यावर पत्रें पाठवनू चशवाजीच्या 
मृत्यिूी बातमी संभाजीस कळू नये असा चतने प्रयत्न केला. प्रथम चतने रायगडावरिा बदंोबस्त केला. दहा 
हजार घोडेस्वार पािाड येथे सृं ठेवण्यात आले. जनादयनपतंाच्या हाताखाली सैनय पाठवनू पनहाळ्यािा 
ज्यास्त कडक बदंोबस्त करण्यािी चसद्धता िंाली. सेनापचत हंबीरराव मोचहते यास सातारा चजल्ह्यातं 
कऱ्हाडजवळ मोठ्ा सैनयाचनशी ठेवण्यातं आले. 

 
पि संभाजीस चशवाजीच्या मृत्यिूी बातमी समजली. सोयराबाईच्या हेतूिी कल्पना येताि संभाजीने 

पनहाळ्यावरून आपली स टका करून घेतली. चवठ्ठल झत्रबक महाडकर हा पनहाळ्यावरीलं चकले्लदार होता, 
त्यास संभाजीने कैद केले. सेनापती 

 
*१.[संभाजीने चकल्लेदारास ठार केलें , असें सरदेसाई NHM I प.ृ २९३–२९४ वर म्हितात; उप्रसं प.ृ २२ वर मात्र तसें म्हित नाहींत.] 

हंबीररावावर संभाजीच्या िढाऊ धोरिािा अन कूल पचरिाम होऊन तो संभाजीस चमळाला. संभाजीने 
जनादयनपतंािा पराभव केला व त्यास पनहाळ्यावर कैद केले तेव्हा, रायगडावरून चनघालेल्या मोरोपतंाने 
संभाजीस चमळण्यािे ठरचवले. आण्िाजी दत्तोनेही संभाजीस चमळून आपला बिाव करण्यािे ठरचवले. 
संभाजीने त्या दोघासं पनहाळ्यावर पतया बदंोबस्ताने कैदेंत ठेचवले रायगडावरील संभाजीचवरुद्धच्या 
उपक्रमातं आण्िाजी दत्तो प ढारी असल्यािे संभाजीस कळले होते. त्याच्या पायातं त्याने जड बेड्या ठोकल्या. 
मग सैनय घेऊन संभाजी रायगडास जाण्यास चनघाला. पािाड येथे असलेलें  सैनय संभाजीस चमळाल्यावर 
संभाजीने रायगड आपल्या ताब्यातं घेतला आचि राजाराम व सोयराबाई यास त्याने कैद केले [क गपॅ.ृ ३७२, 
३७३; आमय पृ. १२१; NHM I प.ृ २९३, २९४; उपसंप.ृ २०, २२, २३]. संभाजीिी धडाडी, सोयराबाईिा 
द बळेपिा व अष्टप्रधानािंी धरसोड या सगळ्या गोष्टींिा फायदा संभाजीस चमळाला. 

 
तत्कालीन साधनाचं्या दैनंचदन तपचशलाकडे पहािे मनोरंजक होईल. शके १६०२ रौद्र संवत्सर, 

वैशाख श ॥ ३, एचप्रल २१ या चदवशी कटािा प ढारी आण्िाजी दत्तो स रनीस याने रायगडावर राजारामािें 
मंिकारोहि घडवनू आिलें  व चशवाजीिा वारस म्हिून तो जाहीर िंाला. याप ढे संभाजीस पक्की कैद 
करण्याच्या हेतूने मोरोपतं व आण्िाजी दत्तो सैनय घेऊन पनहाळ्यावर िालून गेले [चशिप्रप.ृ ३०; संपसासंप.ृ 
१०१]. ता. २७ एचप्रल, १६८० पूवीि संभाजीने राजा ही पदवी घेतली व त्याने सैनय जमचवण्यास प्रारंभ केला. 
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स भेदार, हवालदार इत्याचद अचधकाऱ्यानंा त्याने आपिाकडे बोलावून घेतले. चकत्येकास त्याने कैद केले; 
चकत्येकास कामावरून दूर केलें  [पसासं २२५१, HS प.ृ २१७]. मेच्या ३ तारखेपूवी संभाजी राजा िंाल्यािे 
सवयत्र जाहीर िंाले. या वळेी, मोरोपतं व आण्िाजी दत्तो त्यािे ह कूम स्वीकारण्यासाठी पनहाळगडावर गेले. 
राजाराम रायगडावरि होता. रायगडावरील सवय अचधकारी यावेळी कामावर रुजू िंाले. या वळेेपयंत 
अचधकारीवगांत कोिताही बदल िंाला नाही [तै्र. व ९ अं. १ प.ृ १४; संपसासं पृ. १०२; पसासं २२५६; HS 
प.ृ २१७]. 

 
*[१. चशिप्रपृ. ५३ वरील चशवापूरकरदप्तर यादींत मंिकारोहिािी चमती वैशाखं व॥ ३ चदली आहे, ती िूक; कारि, राजारामास कारभार 

करण्यासाठी तत्काल राजा बनचविे जरूर होते. संभाजीने राजत्व जाहीर केल्यानंतर राजारामाच्या मंिकारोहिास अथयि नव्हता! सं. बखर पृ. ४ 
(आवृचत्त १९१५) वर हीि िूक; राखं १५ ले. ३०१ मध्ये हीि िूक. पहा–पसासं २२५१.]  

 
शके १६०२ वैशाख व॥ १३, १६ मे १६८० रोजी संभाजीिे वतीने रायगडावर धराधर स रंू िंाली 

[चशिप्रप.ृ ५३; भाइसापंवंाइश. १८३६]. यािा स्पष्ट अथय की सोयराबाईिा पक् सवांनी सोडला व संभाजीिे 
राजा म्हिून स्वागत केलें . ३ जून १६८० रोजी म ंबईहून स रतेस गेलेले पत्र सागंतें, संभाजीला बापाच्या 
सवयस्वािा ताबा चमळाला. त्याने नवे स भेदार व अंमलदार नेमले. राजाराम स रचक्त असून त्याला संभाजी 
दयाशील वृत्तीने वागवील, असें म्हितात. त्याने आण्िाजी दत्तोिा चशरच्छेद केला. [ही बातमी प ढे खोटी ठरली.] 
त्यािी मोरोपंतावर खप्पा मजी नाही; पि त्यास त्याने चविासातही घेतले नाही [पसासं २२६१]. 

 
आर्षाढ श ॥ २, श क्रवार ता. १८ जून १६८० रोजी संभाजी रायगडास आला. त्याने राजारामास केवळ 

नजरकैदेंत ठेवले व राज्यकारभार करण्यास स रुवात केली [चशिप्रप.ृ ३०, ५३; कासंपया.प.ृ ३८४; संबखर 
प.ृ ५; HS. प.ृ २२३]. २६ जूनच्या राजापूरहून स रतेस गेलेल्या इंग्रजी पत्रातंही संभाजी रायगडावर गेल्यािा 
चनदेश आहे [पसासं २२६५]. ऑमस्य म्हितो की रायगडावर येत असता संभाजीजवळ फतत पाि हजार 
घोडेस्वार होते. त्यािी व राजारामािी गडावर भेट िंाली; त्या भेटींत दे्वर्ष नसून पे्रम होतें [प.ृ १२१]. ‘चशवाजी 
महाराज वारल्यावरी राजारामसाहेब यािें राजकारि जाले. संभाजी महाराज पनहाळ्याहून रायगडास आले. 
तेव्हा कैद करून बेडी घातली’ [भाइसंमं. अश. १८३४ प.ृ २१५]. 

 
वर चदलेल्या आधारातूंन मजक रािा जसा एकसूत्रीपिा आहे, तसा तपचशलातं फरक आहे. पि यािा 

अथय असा की संभाजी रायगडावर आला व त्यास प्रचतकार न होता राजपद प्राप्त िंालें . सोयराबाईिा पक् 
अगदी चनष्ट्प्रभ ठरला 

 
चशवाजीच्या प्रधानामंध्ये कोिाला राजा करावे, याबद्दल मतभेद होता. आण्िाजी पचंडत धाकट्याच्या 

बाजूिा होता; मोरोपतं ज्येष्ठ प त्र संभाजी ह्यािा प रस्कार कचरत होता. संभाजी महाराजा िंाला. [पसासं. 
२३०७; फ्रायर भाग ३ प.ृ १६६–१६९]. संभाजीला या प्रसंगी सैनयाच्या जोरावर राजपद चमळवावयािें 
असल्याने त्याने सैनयाला दोन मचहनयािा पगार आगाऊ चदला. ३० जूनच्या स मारास त्याच्या चवरुद्ध उठलेलें  
काहूर शमून राज्यातं स्स्थरस्थावर होऊ लागलें . ज लै १२ िें म ंबईहून स रतला गेलेलें  पत्र म्हितें, ‘संभाजी 
रायगडास आहे. तो राजारामाशी दयाब द्धीने वागत आहे. आण्िाजी पचंडत चजवतं असून त्यास बेड्या घालून 
संभाजीने त्यािे हाल िालचवले आहेत. संभाजी राजा िंाला असून त्यािे जवळ वीस हजार सैनय आहे. तो 
मेहनती आचि सावध आहे [HS.प.ृ २१७, २१८; पसासं २२६५; तै्र. व ९ अं. १ पृ. १५; संपसासं प.ृ १०३, 
१०४]. यावळेी सोयराबाईसही राजारामाप्रमािे कैद िंाली होती [उप्रसं. प.ृ २३]. मोरोपंत आण्िाजी 
दत्तोप्रमािे कैदेंति होता. ‘त्यािे प्रधानकीिें कामकाज संभाजीने उधो योगदेव यास साचंगतलें . चसका 
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िालला. संभाजीराजे यास राज्याचभरे्षक जाला, तेव्हा बेडी तोडली. मोरोपतं घरीि होते [भाइसंमं. अश. पृ. 
२१५]. 

 
२० ज लै १६८०, श्रावि श ॥ ५ म्हिजे नागपिंमी या चदवशी [कासंपया. प.ृ ४५५ वर शके १६०२ श्रावि श ॥ १५ हा 

काल चदला आहे; तो िूक.] संभाजीने झसहासनारोहि केलें . मराठी लेखकानंी या प्रकारास मंिकारोहि म्हटलें  आहे 
[चशिप्रप.ृ ३०; ५३; कासंपया. प.ृ ४७५; संबखर प.ृ ५; उप्रसं. प.ृ २४; संप्रसासं. प.ृ १०४, HS प.ृ २२३; NHM 
I प.ृ २९४]. त्याने राज्यकारभारास स रुवात केली. आपिास राजा होिे स लभ िंाल्यािें पाहून त्यािें मन 
प्रसन्न िंालें . ज्या प्रतापगडाच्या भवानीम ळे हें घडून आलें , चतला दरवर्षी दहा हजार होन देिगी चदल्यािें 
चशक्कामोतयबािें पत्र त्याने करून चदलें . सदर पत्र २३ आगस्ट १६८० िें असून अजून अप्रचसद्ध आहे. 

 
ऑगस्ट मचहनयातं संभाजीने आपल्या कारक नासं गडावरील संपत्तीच्या याद्या आपिाप ढे ठेवण्यास 

साचंगतले. साचहत्य तपासून घेण्यािें काम इतरावंर न सोपवता त्याने स्वतः जामदारखानयािी तपासिी केली. 
संपूिय यादी देिे शतय नाही; थोडा नम ना पहा– 

 
सोनें ९ खंडी, होन ५ लक्, ताबंे ३ खंडी, चशसें ४५० खंडी, लोखंड २० खंडी, जस्त व चशसें यािंी 

चमश्र धात  ४०० खंडी, िादंी ५॥ खंडी, ब्राँिं २७२ खंडी, चनरचनराळ्या अचधकाऱ्याजंवळ ३ लक् होन खरेदीस 
चदले होते ते. चशवाय, चनरचनराळ्या चकल्ल्यावंर ३० लक् होनािंी सम्पचत्त ठेचवली होती. मसाल्यािे पदाथय, 
स गंधी पदाथय प्रिडं प्रमािातं होते. भात १७ हजार खंडी होतें. तेल ७० हजार खंडी, २७० खंडी सैंधव, २०० 
खंडी चजरें, २०० खंडी गोपीिदं व २०० खंडी गंधक होतें [H.S. प.ृ १८७ ते १९४] वझेरगच्या आधारें क लाबा 
गिेॅंचटयरकतें चलचहतात की यावळेी गडावर कापडािीं िार हजार पाढंरी ठािे, तीन हजार हलतया 
झकमतीच्या कापडािे कपडे, एक हजार ठािे बऱ्हािप री कापड, पैठिी कापडािे िार हजार तागे, 
अहमदाबाद–जालना पेठािें कापड, एक लक् तागे हलकें  कापड गडावर होतें. धानय, डाळी, तंबाखू, साखर 
व आिखी चकतीतरी वस्त  फार मोठ्ा प्रमािातं होत्या [Marathas by Warings प.ृ २१५, २१६ इ. स. १८१० 
िी आवृचत्त; क गपॅ.ृ ३७३, ३७४]. नऊ कोट रुपयािंी सोनयािीं नािीं, ५१ हजार तोळे सोनें, २०० तोळे मािकें , 
एक हजार तोळे मोत्यें, ५०० तोळे चहरे, िाळीस हजार डकय स्, ३० हजार तलवारी, ४० हजार भालें , ६० हजार 
लाँग डकय स्, ५० हजार द धारी तलवारी, ६० हजार ढाली, ४० हजार धन ष्ट्यें, १८ लक् बाि इत्याचद संपचत्त 
चशवचनधनसमयी रायगडावर होती [क गॅप.ृ ३७३, ३७४ टीप]. 

 
इ. स. १६८० िा पावसाळा संभाजीने गडावर काढला. या काळातं महाराष्ट्रािें फार मोठें न कसान 

िंालें . ऑतटोबरच्या पचहल्या पधंरवड्यातं रायगडावर मोरोपतं झपगळे यािंें देहावसान िंालें . [चशिप्रप.ृ ३०; 
तै्र. व ९ अंक १ प.ृ १५; उप्रसपं.ृ २४; NHM I प.ृ २९४]. त्यािे जागी संभाजीने चनळोपतंास पेशवपेद चदलें . 

 
संभाजीिें राज्यारोहि शके १६०२ रौद्र संवत्सर माघ श ॥ ७, इ. स. १६८१ फेब्र वारी १६ या चदवशी 

रायगडावर चवचधपूवयक िंालें . या प्रसंगीं त्याने प रंदरशाचंत, चवनायकशाचंत इत्याचद चवचध करून १२ त ला 
केल्या [संबखर प.ृ ७।८; चशिप्रप.ृ ३१, ५३; राखं १५ [राखं १५ ले. ३०१ वर राज्यारोहिािी चमचत श ॥ १० चदली आहे. सदर लेख 
उत्तरकालीन असल्याने चमचत प्रमाि मानता येत नाही.] ले. ३०१; उप्रसंप.ृ २०, २४. NHM I प.ृ २९४; भाइसंमंवाइश. १८३६ 
प.ृ २४]. संभाजीने याप्रसंगी कैदेत ठेवलेली मािसें सोडून चदली. चहरोजी फजयद व आण्िाजी दत्तो यासं 
त्याने आपल्या पूवीच्या पदावर रुजू करून घेतलें  [उप्रसंप.ृ २४]. 
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इ. स. १६८१ जूनच्या आरंभीं औरंगजेबािा म लगा शहाजादा अकबर व राजपूत सरदार ठाकूर 
द गादास महाराष्ट्रातं आले. आपल्या बापाचवरुद्ध अकबरािें मन अगदी चवटलेलें  होतें व त्यास पदच्य त करून 
आपि गादीवर बसावें अशी शहाजादा अकबरािी तीव्र तळमळ होती. मराठ्ाचं्या मदतीने आपि बादशाही 
चमळवावी, असा त्यािा हेत  होता. या संधीिा फायदा चशवाजीने घेतला असता व आपल्या राज्यािें साम्राज्यातं 
रूपातंर करून बादशाही सत्ता दचक्ि भारतातूंन तरी नष्ट केली असती. पि चशवाजीिी भावना आचि वृचत्त 
यािंा संभाजीमध्ये संपूिय अभाव होता. रायगड ताब्यातं आल्यावर संभाजीिी पचहली तडफ ओसरून त्यािी 
चवलासी वृचत्त जागी िंाली. 

 
जूनच्या १ ल्या तारखेस शहाजादा अकबर रायगडपासून स मारे २५ मलैावंर पाली येथे आला. त्याच्या 

आगमनािी व हेतूिी वाता संभाजीस कळली असल्याम ळे, संभाजीने नेताजी पालकर व चहरोजी फजयद यासं 
शहाजाद्यािे स्वागतास व चदमतीस धाडले व त्यास पालीजवळ राहण्यास जागा चदली. चहरोजी एकटाि 
रायगडावर आला व नेताजी शहाजाद्यािी योग्य व्यवस्था लावण्यास मागे राचहला [NHM I प.ृ २९६, २९९]. 
संभाजीच्या मािसानंी शहाजाद्यास काही कमी पडू चदलें  नाही व संभाजीिे वतीने त्यानंी एक हजार मोहरािंा 
नजरािा शहाजाद्यास चदला [आमय प.ृ १३३]. 

 
शहाजाद्याच्या रूपाने मराठ्ासं कोिती संधी िालून आली आहे, त्यािी कल्पना चहरोजी फजयद यास 

स्पष्ट आली होती. चहरोजी हा शहाजीिा अनौरस प त्र आचि चशवाजीिा भाऊ होता. चशवाजीबरोबरि त्यािें 
आय ष्ट्य गेल्याम ळे चशवाजीच्या धोरिी दृष्टीिी त्यास िागंली कल्पना होती. चहरोजी शहाजाद्यािी भेट घेऊन 
रायगडावर परत गेला, तेव्हा त्यािी पूिय खात्री िंाली की चदल्लीच्या बादशहािी अमयाद सत्ता पूिय चखळचखळी 
करण्यािी नामी संधी मराठ्ासं आली आहे; पि संभाजींत त्या संधीिा फायदा उठचवण्यािें कसब नाहीं. 
व्यसनी व लहरी राजािे हातून राष्ट्रसंरक्िही होिे जर शतय नाही, तर तो या संधीिा फायदा तरी कसला 
साधतो, अशी भावना त्यािे मनातं उत्पन्न िंाली. रायगडावरील प ष्ट्कळ जाित्या मािसािंी अशीि तीव्र 
भावना िंालंी होती. चहरोजी रायगडावर परतल्यावर सोयराबाई, अनाजीपतं वगैरे मंडळींशी त्यािा 
चविारचवचनमय िंाला असला पाचहजे. पचहले १–२ मचहने संभाजी व शहाजादा यानंी चनचियतेत काढले; हे 
पाहून रायगडवरील मंडळींनी एक ग प्त कट उभारला. 

 
पि कटािी ही बातमी शहाजाद्याने संभाजीच्या कानावर घालून त्यास सावध केले. इ. स. १६८१ 

च्या ऑगस्ट मचहनयातं रायगडावर संभाजीला अन्नातून चवर्षप्रयोग करण्यािा प्रयत्न िंाला; चवर्षप्रयोग होिार, 
असें संभाजीस अगाऊ कळले होते! त्याने तें अन्न क त्र्यास व एका नोकरास घातलें  व ते दोनही प्रािी 
अल्पावकाशातंि मरि पावले. हे पाहून संभाजीिा क्रोध अनावर िंाला व त्यािी चित्तवृचत्त चवलक्ि साशकं 
िंाली. त्याने लगेि प्रम ख मंडळींस पकडून बेड्या घातल्या. आण्िाजी दत्तो, त्यािा भाऊ सोमाजी दत्तो, 
चहरोजी फजयद, बाळाजी आवजी, श्यामजी नाईक प डें, महादेव अनंत व आिखी तीन इसमासं त्याने प्रथम 
कैद केले. यापंैकी आण्िाजी व सोमाजी दत्तो, चहरोजी व बाळाजी यासं त्याने परळीखाली ठार केले. श्यामजी 
नाईक यावेळी कनाटकातं होता, त्यास कैद िंाली. बाकीच्या िौघासं त्याने हत्तीच्या पायीं चदले [उप्रसंपृ. 
२८, २९, ३०; आमय प.ृ १३३, १३४; क गपॅ.ृ ३७३; HS प.ृ २२३; NHM I प.ृ २९९]. या कटातं केशव प रोचहत, 
प्रल्हाद चनराजी, मानाजी मोरे, गंगाधरपंत, वास देवपतं, रावजी सोमनाथ हींही मािसं संभाजीने पकडलीं व 
कैदेंत ठेवलीं. त्यािंी स टका संभाजीिे मृत्यनंूतर िंाली [उप्रसंप.ृ ३१]. 
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संभाजीिा म ख्य रोर्ष आपली सावत्र आई सोयराबाई इजवर िंाला. चतनेि हा सवय व्यहू रचिला अशी 
त्यािी खात्री िंाली. चशवाजीस चवर्षप्रयोग करून त्वा ठार माचरलें , असा आरोप त्याने चतजवर केला आचि 
चतला मृत्यूिी चशक्ा फमाचवली. कोिी म्हितात की चतला चवर्ष देऊन ठार मारले; कोिी चलचहतात की चतला 
उपाशी ठेऊन हाल करून माचरले; झभतीत चवटानंी चििून ठार केले असाही प्रवाद होता. सोयराबाई ही चशके 
घराण्यातील होती. त्याजंवरही संभाजीिी वक्रदृष्टी िंाली. त्याम ळे चशके मडळींनी मराठ्ािंा पक् सोडला व 
ते मोंगलास जाऊन चमळाले. हा प्रकार १६८१ च्या ऑगस्टपासून प ढे तीन मचहनेपयंत रायगडावर िालू होता.ं 
याचशवाय आिखी २१ मािसें संभाजीच्या क्रोधसत्रातं प्रािास म कलीं, असा इंग्रज लेखकािंा आशय आहे. 
[उप्रसंप.ृ ३०, आमय प.ृ १३३–३४; NHM I प.ृ २५७, २९३; क गपॅ.ृ ३७३]. 

 
वर चदलेल्या मजक राबाबत आपिास थोडें चमचतवार चलचहता येंतें. इ. स. १६८१ ऑतटो. १२ पूवी 

संभाजी रायगडावर आला आचि त्याने चवर्षप्रयोगाच्या कटािी िौकशी केली. २७ ऑतटोबर रोजी 
सोयराबाईिा मृत्य  ओढवला [तै्र. व. ९ अ. १ पृ १७; संपसासंप.ृ १०९; NHM I प.ृ २९९;]. 

 
या प्रकारामं ळे संभाजीने ठाकूर द गादास व शहाजादा अकबर यािंी बराि कालपयंत भेट घेतली 

नाही. कार्मतक श ॥ ११, रचववार ता. १३ नोव्हें. १६८१ या चदवशी संभाजी प्रथम पालीस गेला व त्याने शहाजादा 
व ठाकूर द गादास यािंा सनमान केला [उप्रसंप.ृ २८]. या भेटीनंतर त्याने शहाजाद्यास रायगडावर नेले. 

 
१६८१ चडसें. ७ च्या स मारास संभाजी शहाजाद्यासह रायगडावरून उतरला व शहाजादा पालीकडे 

वळल्यावर संभाजी जंचजरेकराचं्या पाचरपत्त्यासाठी २० हजार सैनयासह जंचजऱ्याकडे वळला [आमय पृ. 
१३९–१४०]. शहाजादा व संभाजी यािेंचवरुद्ध रान उठचवण्याच्या दृष्टीने औरंगजेबाने जंचजऱ्याच्या चशद्दीस 
य द्धास प्रवृत्त केलें  होतें व चशद्दीने रायगडच्या पायथ्यापयंतिा म ल ख मारून ताराज केला होता. संभाजीने 
जंचजऱ्यास वढेा घालून व शजेारच्या टेकडीवरून सतत तीस चदवस तोफा डागून चशद्दीिी खात्री पटचवली की 
रायगडिा संभाजी रिातं उतरल्यावर त्यािी ब चद्ध शत्रूस ग ंगवनू टाकण्यास समथय आहे [NHM I प.ृ ३०६; 
आमय प.ृ १३९–१४०]. 

 
*१. [ऑमयस् ने या हकीकतीिा काल १६८१ सप्टें. चदला आहे; तो ‘नोव्हें. १३ नतंर’ असा पाचहजे [प.ृ १३४].] 
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१३ रायगडावर शाक्ताांचा वरचष्ट्मा 
 

चशविचरत्रलेखकातं परमानंद कवीस फार महत्त्व आहे. प्रवरा नदीच्या तीरावर नेवासें येथे गोझवद 
नावािा एक ब्राह्मि रहात होता; त्याच्या प त्रािें नाव परमानंद, चशवकालातं त्यास कवींद्र हा चकताब प्राप्त 
िंाला. इ. स. १६६९ मध्ये परमानंद रायगडजवळ पोलादपूर येथे राचहले. ते चवद्वान् व साध वृत्तीिे असल्याम ळे 
त्यानंी पोलादपूर येथे अध्ययन व अध्यापनातं, शातंपिे जीचवत व्यतीत करण्यािें ठरचवले. इ. स. १६७२–७३ 
मध्ये एकदा महाराज रायगडावरून उतरले; त्यानंी पािाडच्या अंबाबाईंिें दशयन घेतलें  व ते पौलस्त्यनगर 
म्हिजे पोलादपूर येथे आले. त्यानंी स्वामींिें दशयन घेतलें  व त्यािंा आशीवाद मस्तकी धारि केला [जयराम 
झपडे पिाल पवयतग्रहिाख्यान अ. ४ था; ऐसंचन. खं. ४ था– द. वा. पोतदार]. 

 
इ. स. १६७४ त अगर त्या स मारास परमानंद कवीस चशविचरत्रावर एक काव्य चलचहण्यािी सूिना 

देण्यातं आली असावी. त्यानंी अन प राि ऊफय  सूययवशंम् अगर चशवभारत हें शभंर अध्यायंािंें काव्य चलचहण्यािा 
संकल्प केला व त्या काव्यािे ३१ अध्याय पूिय व ३२ व्यातंील नऊ श्लोक इतका भाग चलहून संपचवला. त्यातं 
इ. स. १६६२ पयंतिें चशविचरत्र आलें . हा भाग प्रसृत िंाल्याम ळे त्याच्या अनेक हस्तचलचखत प्रती आढळतात.  

 
याि कवींद्र परमानंदाच्या नावावर मोडिारीं काही काव्यें परमानंदकाव्यम् या प स्तकातं एकत्र प्रचसद्ध 

करण्यात आली आहेत. भोसलक लप्रशस्स्त, चशवाजीिें राज्याचभरे्षकानंतरिें िचरत्र, राजारामास गादीवर 
बसचवण्यािा व्यहू, संभाजीिें राज्यारोहि व अंशावतरि म्हिजे शाहूिा जनम या पाि चवर्षयावंरिीं काव्यें या 
गं्रथातं काव्यरूपाने वािावयास चमळतात.  

 
भोसलप्रशस्स्त हें काव्य कोिी चलचहलें  हें चनचित सागंता येत नाही. संभाजीच्या कालातं, त्याच्या 

एखाद्या आचश्रत कवीने तें चलचहलें  असावें. त्यातं शहाजी, चशवाजी व संभाजी यािंी प्रशस्स्त गाचयली आहे. इ. 
स. १६८७ मध्ये शहाजादा अकबर इरािास गेला; तेथपयंतिे संभाजीिें िचरत्र त्यातं थोडतयातं आलें  आहे. 
चरयासतकार व सरकार मानीत असेल, तरी या काव्यािा परमानंदाशंी संबधं नाही; कारि हें वगेळ्या 
लेखनशलैींतील असून त्यातं परकीय शब्दािंी योजना आहे. 

 
द सरा काव्यचवर्षय – राज्याचभरे्षकोत्तर चशविचरत्र हा होय. चशवाजीिा राज्याचभरे्षक वैचदक पद्धतीने 

िंाल्यािें नमूद आहे. तो धमाने राज्य करू लागल्याम ळे कचल रागावला. ‘कचलय गातं’ असें घडतें याबद्दल 
त्याने शकंराकडे तक्रार केली. शकंराने साचंगतलें  की चशवाजीच्या अवतारसमाप्तीिा काल जवळ आला 
आहे.; नंतर त िंेंि राज्य! कलीच्या पे्ररिेने चशवाजीिे मंत्री मोह–मत्सरग्रस्त िंाले. चशवाजीसही द्रव्यलोभ 
स टला. तो रािी सोयराबाईच्या तंत्राने वागू लागला. संभाजी सवयग िसंपन्न असूनचह त्यास बाजूस सारून 
राजारामास महाराष्ट्रराज्य देण्यािें त्याने ठरचवलें , इत्याचद हकीकत त्यातं आली आहे. हें काव्य परमानंदािंें 
असावें, असें संपादकास वाटतें; भार्षासरिीचह थोडी परमानंदपद्धतीिी आहे. पि चवरतत होऊन मठातं रहात 
असलेल्या परमानंदाने तें चलचहल्यािी शतयता श्री. फफे मानीत नाहीत, तें परमानंदािा म लगा अगर चशष्ट्य 
यािें असावें.  
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राजारामास गादीवर बसचवण्यािा व्यूह चदग्दर्मशत करिारें वियन दीड अध्यायातं आलें  आहे. हें अपूिय 
काव्य परमानंदािें नव्हे, असें संपादक व श्री. फफे एकमताने सागंतात.  

 
संभाजीिें राज्यारोहि या िवथ्या काव्यातं प ढील हकीकत अन स्यतू िंाली आहे– संभाजीने 

पनहाळ्यावर चशवाजीि ंउत्तरकायय केलें . प्रल्हाद चनराजी व हंबीरराव मोचहते त्यास अन कूल िंाले व तो 
रायगडास आला. त्याने राज्याचभरे्षक करून घेतला. संपादक मानतात की हें काव्य परमानंदचलचखत होय. 
पि या काव्यातं चदग्दर्मशत िंालेलें  अनेकचवध अज्ञान पहाता, हें काव्य द सऱ्या कोिािेंतरी असावें, असें श्री. 
फफे यािें मत आहे.  

 
पािवें काव्य अंशावतरिम्, यािे बारा अध्याय असून ते गोझवद कवीने चलचहलें  आहे. यातं कल शािा 

शाततपथं, ताचंत्रक पद्धचत, जारिमारि प्रयोग, संभाजीिी कल शाबद्दल आप लकी, चशवयोगी, गिेशभट्ट 
जाबंेकर, प त्रप्राप्तीसाठी आत र िंालेला संभाजी इत्याचद हकीकती आल्या आहेत. श्री. फफे यािें मतें हें सवय 
काव्य काल्पचनक आहे. 

 
पि या सवय समकालीन काव्यानंा इचतहासािे दृष्टीने नसले, तरी एका वगेळ्या दृष्टीने महत्त्व आहे. 

त्यायोगे छत्रपतींिे अखेरिे चदवस कसे गेले असतील यािी कल्पना येते; संभाजीच्या हालिालींिा अंदाज 
येतो आचि म ख्यतः महाराष्ट्राच्या समाजकारिावर त्यायोगे प्रकाश पडतो. संभाजीच्या कालातंील धार्ममक 
पचरस्स्थचत समजण्यास ते एक महत्त्वािे साधन आहे. 

 
गागाभट्ट, मोरोपतं झपगळे, स्वतः चशवाजी, चजजाबाई इत्याचद सवय चशवकालीन प्रम ख मािसें शवै 

झकवा वैष्ट्िव होतीं. चशवकालातं या दोन पथंांिें महाराष्ट्रातं दृढ बीजारोपि िंाले होते. चशवछत्रपतींच्या 
पचहल्या राज्याचभरे्षकापयंत ही पचरस्स्थचत कायम होती. पि चनश्िलप री गोसावी तंत्रचवद्याचनप ि म्हिजे 
शातत होता. त्याने चशवछत्रपतींना द सरा राज्याचभरे्षक करचवला, यातंि ताचंत्रकाचं्या उदयािी बीजें आहेत. 

 
महाराष्ट्राला शाततपथंािें चशक्ि बनारस व बगंालमध्ये चमळालें . संभाजीिा शाततपथंीय ग रु 

चशवयोगी याने तेथे जाऊन चशक्ि घेतलें  व तो महाराष्ट्रातं परत आला. प्रारंभी हा पंथ समाजाच्या खालच्या 
थरातंील लोकातं थोडाफार पसरला; पि त्याला मोठेपिा चमळाला नाही. बगंाल व गोवा या प्रातंातील गौड 
व सरस्वत ब्राह्मिानंी शततीिी पूजा स्वीकारल्यानंतर मात्र, तो समाजाच्या वरच्या थरात मानयता पाव ू
लागला.  

 
अनय पथंीयापं्रमािेि शाततानंी श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान चनमाि करण्यािें ध्येय ठरचवलें  होतें. स्वतःच्या मनावर 

व देहावर पूिय स्वाचमत्व चमळचविें, अज्ञात शततींस आपले दूत अगर दास बनचविे व अंतीं मोक्साधन करिे, 
हेंि त्यािंेंही उचद्दष्ट अगर ध्येय होतें. वशीकरिाचद प्रकारासं तेही सामानय गोष्टीि मानीत; पि 
पथंप्रिाराकचरता ते या गोष्टी अवलंबीत.  

 
शातत तत्त्वज्ञानी चशवयोगी याने शृगंारपूर येथे आपली मठी स्थापून शाततपथंाच्या प्रिारास प्रारंभ 

केला. त्यािी कीर्मत प्रसूत होऊन गिेश अनंत जाभेंकर व केशवभट्ट उपाध्याय हे दोन कऱ्हाडे ब्राह्मि त्यािे 
चशष्ट्य िंाले व त्यानंी शाततपंथािा अभ्यास केला.  
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चनिलप रीकृत चशवराज्याचभरे्षक हा महाराष्ट्रातंील शाततपथंािा पचहला ठळक चवजय होय. 
संभाजीच्या कारकीदीत शाततानंा द सरा महत्त्वािा चवजय चमळाला. चशवाजीच्या अष्टप्रधानातंील ब्राह्मि 
वैचदक पथंािे होते व त्यानंीि संभाजीचवरुद्ध जाऊन राजारामािे मंिकारोहि घडचवले होते. संभाजीच्या 
आगमनानंतर त्यािें राजकीय महत्त्व नष्ट होऊन तंत्रचवदे्यिा उत्तरेकडील जािता अन यायी कचव कलश याने 
एकट्याने त्यापंैकी अनेकाचं्या जागा व्याचपल्या. त्याम ळे शाततपथं राजसते्तशी पूिय चनगचडत िंाला. कचव 
कलश अष्टपैल  चवद्वान् होता. तो उततृष्ट काव्य करी. अगोदर नसेल, तर चशवराज्याचभरे्षकाच्या वळेीं तो 
महाराष्ट्रातं आला असावा. एका ज नया गं्रथातं केशवभट्ट कबजीिा उल्लेख आला आहे; त्यावरून त्यािें नावं 
केशवभट्ट असावे; त्यालाि प ढे संभाजीने छंदोगामात्य हा चकताब बहाल केला. चशविचरत्रप्रदीप पषृ्ठ ३२, ३३ 
वर म्हटले आहे की पोत यगीिंावंरील साष्टबादेंशिी स्वारी संपवनू संभाजी रायगडास आला व त्याने कचव 
कलश यास क लू अखत्यार चदला. यावरून त्याच्या पूवोदयािा काल इ. स. १६८३ िा प्रारंभ हा चनचित होतो. 
म ंबईकरानंी इ. स. १६८२ नोव्हें. २८ रोजी स रतेस चलचहलेल्या पत्रािा व पोत यगीिं साधनािंा, या चवधानाशी 
िागंला मेळ बसतो. या कचव कलशाने संभाजी व चशवयोगी यािंा दृढसंबधं घडवनू आिला होता. 

 
गादी चमळचवल्यानंतर संभाजीस वाटू लागलें  की आपिामागे वारस प त्र पाचहजे. वैचदक ब्राह्मिानंी 

साचंगतलेल्या व्रतवैकल्यािे योगाने आपिास प त्रप्राप्ती होईल, असें त्यास वाटेना! तेव्हा चशवयोगीने सल्ला 
चदला की संभाजीने कालीिी पूजा बाधंावी. योगोयोग असा की हा पूजेिा चवचध िंाल्यानंतर मे १६८२ मध्ये 
शाहूिा जनम िंाला व संभाजीच्या छत्रपचतत्वास वारस उत्पन्न िंाला. यायोगे ताचंत्रकािंें महत्त्व रायगडवरच्या 
दरबारातं कळसास पोहोिलें . 

 
ताचंत्रकाचं्या अंधारातील पूजेच्या चक्रया, मासंाशन, मासंसनतपयि, मद्यप्राशन इत्याचद प्रकारामं ळे 

महाराष्ट्राने या चवदे्यिी मोठी धास्ती घेतली होती; तरीही राजसते्तच्या आश्रायाम ळे शाततपथंास महत्त्व प्राप्त 
िंालें . 

 
संभाजी व कचव कलश महाराष्ट्रास अचप्रय का ंिंाले होते, यािा अजमास, आपिास, या प्रकाराम ळे 

लागतो. 
 
परमाननदकाव्यम् या गं्रथाम ळे आपिास प ढील गोष्टी नव्याने कळतात. (१) संभाजीिा राज्याचभरे्षक 

रायगडावर शके १६०२ रौद्र, माघ श ॥ ७ रोजी िंाला [इ. स. १६–१–१६८१]. [प.ृ ९ श्लो. ६३]. या गोष्टीस 
जेधे शकावलीिाही आधार आहे (२) सोयराबाई ही चशके घराण्यातंील नसून मोचहते घराण्यांतील होय [पृ. 
८, २९, ४५, ५२, श्लोक ५४, १०७, ४५, १६]. (३) संभाजीिा कलशाचभरे्षक शके १६०० कालय तत, िैत्र श ॥ 
११ [इ. स. २३–३–१६७८] रोजी िंाला [प.ृ ९ श्लोक ६२]. (४) चशवाजीच्या मृत्य पूवी रघ नाथ पचंडतराय 
क्याने वारले [प.ृ १५२ श्लो. १२]. (५) राह जी सोमनाथ हा पचहला ‘प्रचतचनचध’ होय. यास, कनाटकाच्या 
स्वारीवर जाण्यापूवी चशवाजीने राजप्रचतचनचध नेमलें  [प.ृ ६८ श्लो. १, २, ३]. [येथवर चलचहलेल्या या प्रकरिासं 
सरदेसाईसंपाचदत ‘परमानंदकाव्यम्’ गं्रथात जोडलेला श्री. सरकारािंा प रस्कार, सरदेसायानंी चदलेला साराशं, प स्तकातंील काव्य, HS. प.ृ ३१४, 
३१८, ३२० NHM I प.ृ ३००, ३०१ यािंा आधार आहे. श्री. य. गो. फफे यािंा ‘सह्याचद्र’ खंड ३७ अंक ४ – एचप्रल १९५३ प.ृ १९५ ते १९९ वरील लेखािा 
आम्हास फार उपयोग िंाला.]  

 
संभाजीच्या कारकीदीत रायगडावरून नयायचनवाडे करण्यािे काम प्राम ख्याने कचव कलश यानेि 

केले. त्यािे नयायचनवाडे व संभाजीने स्वतंत्रब द्धीने चदलेले चनकाल अजून उपलब्ध आहेत; त्यातंील काही 
नम ने पहािे बोंधप्रद होईल. 



 

अनुक्रमणिका 

(१) नाडोली हा गाव मल्हार गोसावी सदावती यास चशवपूवयकाली अग्रहार होता. आपल्या राज्यातं 
अग्रहार देण्यािी रीत नाही, अशा सबबीवर चशवाजीने तो गाव अनामत ठेवला. इ. स. १६८० च्या जूनमध्ये 
संभाजीने तो गाव सदावती याजकडे िालचवण्यािी आज्ञा देशाचधकाऱ्यास चदली. [संपसासं, प.ृ १०२, १०३ 
ले. २; सनदापत्रें प.ृ १३५]. 

 
(२) केशवभट्ट दामोदरभट्ट प रोचहत संगमेिर ताल तयातं प ऱ्यें येथे रहात. चशवाजीराजासंचन्नध राहून 

त्यानी रायगडावर दानाध्यक्ािें काम केलें . चशवाजीने त्यािें म खें रामायि श्रवि केलें . समाप्तीिे वळेी 
श्रविािी सागंता म्हिून महाराजानी त्यास भचूमदान केलें . चशवाजीनंतर संभाजीसही त्यानी श्रीरामायि 
प्रयोगरूपे साचंगतले; म्हिून संभाजीने त्यास धारादत्त दान प त्रपौत्राचदवशंपरंपरेने चदलें  [सनदापत्रें प.ृ १५७ 
ले. ४४; संपसासं. प.ृ १३०; पेद. ३१ ले. ५३]. केशवभट्टाने संभाजी व राजाराम यािे वळेीही दानाध्यक्ािी 
जागा भचूर्षत केली इ. स. १६९० जानेवारी ४ रोजी त्याने आपला राजारामिचरतम् हा ऐचतहाचसक गं्रथ प रा 
केला [स्स्थर. राजाराम प.ृ २७].  

 
(३) कसबे मसूर येथील महादजी पाटील व सटवोजी भोसले यामंध्ये उत्पन्न िंालेल्या वादािा चनियय 

लागावा, म्हिून महादजीने रायगडावर चफयाद आचिली; तेव्हा कचव कलश व सरकारकून यानी 
हाजीरमजालसी भरवनू म नस फी केली [राखं. १५ ले. १० प.ृ ३३, ३४]. 

 
(४) इ. स. १६८४ मध्ये िौल येथील बाळाजी ताऊजी देसाई व त्यािा भाऊ आप्पाजी ताऊजी देसाई 

यातं देसाईपिा व वाटिीचवर्षयक वाद उत्पन्न िंाला. कचव कलश याने सदर वाद तोडण्यासाठी त्यासं 
रायगडावर बोलावले व वादािी भचूमका समजून घेतली [चशिसा. खंड ९ ले. ९७]. 

 
(५) कचव कलश यािी परधमांत गेलेल्याचं्या श द्धीकरिाबाबत कोिती भचूमका होती, हे सागंिारा 

एक महत्त्वािा लेख उपलब्ध आहे. इ. स. १६८६ मध्ये हरसूल येथील एक ब्राह्मि गंगाधर रंगनाथ क ळकिी 
यासं मोंगलानंी बलात्कारने बाटचवले. तशा स्स्थतींत त्याच्या आय ष्ट्यािी ५। वर्षे गेलीं. पि या कालात त्याने 
म सलमानाशी अन्नोदकसंसगय ठेचवला नाही. िंाल्या कमािा त्यास पिाताप होत होता. त्याने छत्रपतींकडे 
प्रायचित्तपूवयक श द्धीकरिािी खटपट रायगडावर सतत एक वर्षय िालवली होती. सरकारकून, नयायाधीश, 
उपाध्ये दानाध्यक्, भले ब्राह्मि गृहस्थ यासं तो शरि गेला. शवेटी छनदोगामात्य यानंी त्यािे वतीने छत्रपतींशी 
बोलिें केलें  व त्यास प्रायचित्तपूवयक श द्ध करून घेण्यािा चनियय देऊन त्र्यंबकेिरास त्यािें श द्धीकरि 
करून घेतलें . मग छनदोगामात्यानंी त्यास आपले पतंतीस भोजनासं बोलावनू त्यास श द्धीपत्र चदलें . या पत्रावर 
पचंडत, अष्टप्रधान यानंी त्यास झहद त्व प्राप्त िंाल्याबद्दल साक्ी घातल्या [राखं. ८ ले ४०.] 

 
(६) बेरड नाईकािें भाडंि तोडण्यासाठी संभाजीने खंडई पानवडीकर, येसाजी स पेकर, इत्याचद 

अनेक बेरड नाइकासं बोलावनू त्यािंा वतनसंबधंी तंटा तोडला [ऐसंसा. खंड ५ प.ृ २०।२१]. 
 
या उताऱ्यावंरून आपिासं संभाजीच्या कारकीदीतील सामाचजक व धार्ममक व्यवस्थेबद्दलिी कल्पना 

होते आचि असे म्हिण्यास हरकत नाही, की संभाजीिें धार्ममक धोरि स्पष्ट, स बोध आचि प्रगत होतें. 
राजनैचतक अंदाध ंदी माजली असता धार्ममक व सामाचजक धोरि चविारपूवयक िालचवण्यािें काम कचव कलश 
व संभाजी यानंी केल्यािें पाहून त्यािेंबद्दल मनािा थोडा अन कूल ग्रह होतो. 
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संभाजीच्या काळातं रायगडावरील व्यवस्था कशी असेल व तेथे कोिते अचधकारी रहात असतील, 
व कोिती कामचगरी करीत असतील याबद्दलही काही प रावा आपिास उपलब्ध आहे. 

 
(१) राजगृहीिीं कामें या कालातं, रघ नाथभट पचंडतराय नवहस्त हे चदवाकर गोसावी यािे वतीने 

करीत असत [भी. सा.ं ले. ५१; संपसासं. ६१]. (२) इ. स. १६८० ते १६८९ या नऊ वर्षांच्या कालातं राघो 
स्वानंद बापोजी चदवाकर चिमिगावंकर हे रायगडावर दप्तरदार म्हिून काम करीत होते [सनदापत्रें पृ. 
५९।६० संपसासं. २८]. (३) रायगडावरील इमारतींिी डागड जी व व्यवस्था पहािारा अचधकारी म्हिून 
चहरोजी इंदलकर ‘स भेदार इमारती चकल्ले रायगड’ काम पहात होता. त्याजबाबत संशय वाटून संभाजीने 
त्यास इ. स. १६८७ च्या स मारास कैद केलें ; त्यािे कागदपत्रािंी िंडती घेतली; असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो 
[राखं. १८ प.ृ ८२–८३, ले. ५७]. 

 
(४) इ. स. १६८९ च्या फेब्र वारीत संभाजीस पकडल्यानंतर स द्धा रायगडवर सवय बाबतींत कसें 

व्यवस्स्थत िाललें  होतें, यािा प्रत्यय आपिास येतो. रायगडवर या काळातं बहीरजी नाईक घाटगे हा 
रत्नशाळेवरील अचधकारी होता. त्यास राजारामाने आज्ञा केली की नारोपतं अमात्य संगमेिराहून येत असता 
त्यािंी िीजवस्तू ल टली गेली होती. आता त्या वस्तू सापडल्या असून त्याचं्या त्यासं परत द्याव्यात; फतत 
त्यािंें सोनयािें कलमदान रायगडच्या रत्नशाळेंत ठेवनू त्यािे मोबदला रत्नशाळेतील सोनें त्यािी झकमत 
म्हिून द्यावें; राह जी सोमनाथ यासचह तशा अथाि आज्ञापत्र राजारामाने धाडलें . [चशिसाखं. १० ले १६]. 

 
या उल्लेखावंरून एक तकय  बाधंण्यास हरकत नाही, की चशवाजीिे पिात्  रायगडावरील 

राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने संभाजीने सवय काही स रळीत िालचवलें . औरंगजेबािी स्वारी िंाली नसती, तर 
फारसा उिेपिा चदसला नसता. मग चबघडलें  होतें क ठें? कमीपिा आला तो एका महत्त्वाच्या बाबतीत 
मोरोपतं झपगळे, आण्िाजी दत्तो, सेनापचत व स्वतः चशवछत्रपचत हीं मािसें एकािवळेी अनेक चठकािी 
सेनापचत म्हिून कामें करीत व िारीचह चदशासं एकाि वेळी चशवराज्यािा चवस्तार होई. त्याम ळे मराठ्ाच्या 
लढाऊ सामथ्यािा जो प्रत्यय येत होता, तो एकदम कमी िंाला, हा तो उिेपिा होय. संभाजीच्या कारकीदीत 
आरंभी संभाजी व हंबीरराव हे दोनि सेनानायक उरले हंबीररावाच्या पिात् संभाजी हाि राजा व सेनापचत 
ही भचूमका िंाल्याने रायगडापयंत शत्रू येऊन पोहोिला. या प्रत्यक् पचरस्स्थतीिा चविार प ढील प्रकरिातं 
करिार आहोत. 
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१४ सांभाजीच्या रायगडवरून स्वाऱ्या 
 

औरंगजेब आचि संभाजी यामध्ये य द्धप्रसंग घडून येण्यास दोन ठळक कारिें घडलीं. चशवाजीने 
चनमाि केलेल्या राज्यािी राखरागंोळी करिे व दचक्िेकडील म सलमानी चशया पथंािीं राज्यें झजकून संपूिय 
झहद स्थानभर स न्नी साम्राज्य प्रस्तृत करिे, हें बादशहािें ध्येय होतें. चशवाजीच्या काळातं तें शतय िंाले नाहीं; 
पि बादशहाने आपलें  ध्येय सोडलें  नव्हतें. तेव्हा, चशवाजीच्या मृत्यनेू चनमाि िंालेली अस्वस्थतेिी पचरस्स्थचत 
आपल्या ध्येयचसद्धीस अन कूल; ती साधायिी, हा बादशहािा एक चविार. द सरें, आपला बडंखोर म लगा 
अकबर यास ताब्यातं आििे, हें स्वारीिें तत्काचलक कारि. याम ळे इ. स. १६८१ च्या मध्यातंि बादशाही 
स्वारीस मूलतः प्रारंभ िंाला. 

 
जंचजऱ्यािा चसद्दी हा बादशहािा अंचकत व मराठ्ािंा शत्रू असल्याने स्वारीिा प्रारंभ चशद्दीकडून 

िंाला. १६८१ मध्ये त्यािा उपद्रव मराठी राज्यास होऊ लागला, म्हिून संभाजीने िार हजार सैनय 
रायगडावर तयार केले. नागोठण्याच्या बदंरातं त्याने २२ गलबतें आरमारी स्वारीसाठी चसद्ध केलीं. सप्टेंबर 
१६८१ मध्ये संभाजीिें आरमार व सैनय उंदेरीजवळ जाऊन पाऊस कमी होण्यािी वाट पहात राचहले [ऑमय 
प.ृ १३७]. बेलवडीच्या य द्धातं प्रचसद्धीस आलेला महाडिा दादाजी रघ नाथ प्रभ  देशपाडें या स्वारीवर म ख्य 
होता त्यािा चवजय िंाला असता, तर त्यास अष्टप्रधानातं जागा चमळावयािी होती. पि चसद्दीने त्यािा पराभव 
करून महाडपयंत पाठलाग केला; महाडिें त्यािें घर मारलें  व त्याच्या मािसासं पळवनू नेलें ! [उपसं. पृ. 
३९।४०]. अशा तऱ्हेने राजप रीजवळिें य द्ध महाडपयंत येऊन पोहोिलें  व संभाजीस सतत लढावेंि लागिार 
अशी पचरस्स्थचत इ. स. १६८२ च्या आरंभी चनमाि िंाली. प ढील दोन वर्ष ेचशद्दी व पोत यगीज यानंी सभंाजीस 
य द्धातं पूिय ग ंतवनू ठेवलें . त्याम ळे त्यािेकडून शहाजादा अकबर यास अपेचक्त मदत होईना व बादशहास 
भरपूर सवड चमळून तो दचक्िेस आपला सेनासागर घेऊन उतरू शकला. संभाजीिें राज्य हीि रिभचूम 
िंाली. य द्धशास्त्रािा पचहला चनयम हा आहे की, य द्ध करावयािें, तें शत्रचू्या प्रदेशातं करावयािें असतें. 
त्यायोगे आक्रमकािें बळ वाढतें व आक्रचमतािंें द्रव्य, मानचसक धैयय यािंा ध व्वा उडतो, धावत्या हालिाली 
स लभ होतात व शत्रिूें जास्तीत जास्त न कसान करता येतें. संभाजीस हें करता आलें  नाही; शत्रसू आरंभींि 
त्याच्या प्रदेशातंील रायगड या राजधानीरपयंतच्या वाटा मोकळ्या िंाल्या. 

 
इ. स. १६८४ च्या सप्टेंबरमध्ये औरंगजेबाने रायगडच्या मोचहमेस स रुवात केली. ता २१ रोजी 

शहाब द्दीनखान यास िाळीस हजार सैनयासह बादशहाने रायगडच्या पायथ्याशी धाडले. इ. स. १६८५ जाने० 
१५ च्या स मारास शहाब द्दीनने रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या एका गावास आग लावली. सदर गाव 
‘पािाड’ असावें. शहाब द्दीनने तेथे ल टालूट, कत्तल इत्याचद सवय प्रकार केले. या ‘चवजयाबद्दल’ बादशहाने 
त्यास चफरूिंजंग हा चकताब व अनेक बचक्सें चदलीं. पि रायगडावर प्रत्यक् हल्ला न करता शहाब द्दीन इ. स. 
१६८५ च्या माियमध्ये परतला व ता. २६ रोजी बादशहाजवळ येऊन पोहोिला. यावेळी बादशहाने संभाजी व 
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रायगड यावंरील मोहीम अधयवट सोडून चदली व तो चवजापूरकराचं्या समािारास वळला [Aur Vol. IV पृ. 
२९७ ते २९९]. 

 
संभाजीिे डोळे खाडकन् उघडले! य द्धभचूम बादशाही प्रदेशातं चनमाि करण्याच्या प्रयत्नास तो 

लागला. इ. स. १६८५ च्या जानेवारींत त्याने आपल्या सैनयाच्या िार त कड्या केल्या व िार सरदाराचं्या हातीं 
देऊन बादशाही म ल खात धाडल्या. त्यानंी बऱ्हािपूर (Brampore) पयंत जाऊन म सलमानी प्रदेश ल टला. 
या मराठी घोडेस्वारावंर औरंगजेबाने बहाद्द रखानास धाडलें ; पि त्यािी व मराठ्ािंी गाठही पडली नाही 
व मराठ्ानंी बऱ्हािपूरमधील एकही घर ल टावयािे बाकी ठेवले नाही! हाि प्रकार त्याने आतटोबरमध्ये 
केला. रायगडवरून सहा हजार मराठे घोडदळ चनघालें . त्याने भडोि शहरावर धाड घातली; तट पाडला व 
तेथे शहाजादा अकबराच्या नावाने द्वाही चफरचवली [ऑमय प.ृ १८१, १९४]. 

 
चशद्दी हें औरंगजेबाच्या हातिें ह कमी प्यादें होतें. संभाजीच्या बादशाही प्रदेशातंील स्वाऱ्या 

थाबंचवण्यास व य द्धके्त्र मयाचदत करण्यास बादशहाने त्यािा प नहा एकदा उपयोग इ. स. १६८६ मध्ये करून 
घेतला व संभाजी व चशद्दी यािंें य द्ध प नहा स रू िंालें . या य द्धािी िमत्काचरक हकीकत अशी की, कै. चशवाजी 
राजे यासं काही व्यथा होती. चपलाजी तबीब महाले िौलकर याने केलेल्या उपिाराम ळे ग ि येऊन चशवाजी 
बरा िंाला. चशवाजीने चपलाजीस पालखी देऊन त्यािी िौल येथे रवानगी केली व िौलकडील मनस बी व 
काजकारभार चपलाजीिे सल्ल्याने करावा, असा तेथील स भेदारास ह कूम केला. संभाजीच्या कारकीदीत 
चपलाजीिा म लगा बजाजी रायगडवर पत्रव्यवहार करी. रायगडवर संभाजीच्या भेटीस आलेल्या बजाजीने 
एक चदवस संभाजीस म्हटले की चशद्दीिी उंदेरी मी घेऊन देतो. महाले रायगडवरून उंदेरीस आला. त्याने 
माय नाईक भडंारी यािे मदतीने उंदेरीच्या तटास चशड्या लावल्या; पि तेवढ्यातं केल्लेदार सावध िंाला व 
त्याने मराठ्ािंा मोड केला. बजाजी हा कटािा सूत्रधार आहे व िौल येथे रहातो, हे चशद्दीस कळल्यावर 
उंदेरकरानंी िौलवर हल्ला केला; िौल मारलें  व बजाजीस बायकाम लासंह कैद करून बाटचवलें ! [राम. ऐचत. 
का. पत्रें सर ४ था मचि ९ वा. ले. ६३, ६६]. 

 
इ. स. १६८८ मध्ये संभाजीने रायगडवर राहािे सोडून चदले आचि तो पनहाळा आचि चवशालगड यािें 

दरम्यान राहू लागला [क गॅप.ृ ३७४]. औरंगजेबाने त्यािे भोवतीं सतत य द्धजनय पचरस्स्थचत कायम ठेवली. व 
त्यास रायगडवर स्वस्थ रहािें अशतय करून सोडलें . ‘कचव कलश चदवाि व संभाजी हे संगमवाडा व बाग 
होता तेथे जाऊन राचहले’ [कासंपया. प.ृ २६] [कासंपया.पृ. २६ वर साबान १८ असा काल चदला आहे. त्यािी चनचित तारीख इ. 
स. १६८८ जून ७ येते; पहा; चशिप्र. ३४, ३५ (जेधे शकावली),] असा एक चनदेश आहे. 

 
कार्मतकातं, म्हिजे इ. स. १६८८ च्या आतटोबरनोव्हेंबरमध्ये कचव कलश व चशके यािें य द्ध िंाले; 

त्यातं कलशािा पराभव िंाल्याम ळे कलश खेळण्यास पळाला. त्यािे मदतीस संभाजी रायगडवरून चनघाला, 
तो प नहा रायगडवर परत आला नाही. त्याने चशतयािा पराभव केला व तो खेळण्यास कलश यािे भेटीस गेला 
[चशिप्र. प.ृ ३४]. जाण्यापूवी प्रल्हाद चनराजी व चकत्येक प्रम ख मंडळी चशतयांस सामील आहेत, असा संशय 
आल्यावरून संभाजीने त्या सवांस रायगडावर कैदेंत टाकलें . खेळण्यावर कचव कलशिी गाठं घेऊन त्याने 
सामानािी भरती केली व तो प नहा रायगडकडे येण्यािे उदे्दशाने चनघाला [उप्रसं. प.ृ ९५, ९६]. 
चवशालगडाकडून रायगडास यावयािे, म्हिजे त्यास आंबाघाटातूंन यावयास पाचहजे होते. त्याम ळे त्याने 
संगमेिर येथे म क्काम केला [NHM I प.ृ ३१४]. १६८९ च्या जानेवारीअखेर त्यािा म क्काम संगमेिराजवळ 
अलकनंदा व वरुिा या नद्यािें संगमाजवळ नावडी येथे असल्यािी बातमी औरंगजेबािा सरदार शखे चनजाम 
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यास लागली. माघ व॥ ७ श क्रवार १ फे. १६८९ या चदवशी शखे चनजाम उफय  म कबयखान याने त्यास गाठले व 
पकडले. संभाजीस पकडतेवळेी िकमक उडाली; तींत शीवकालीन सरदार म्हलोजी घोरपडे ठार िंाला. 
त्यािे तीन प त्र संताजी, बचहरजी व मालोजी य द्धातं हजर होते. बाप ठार िंाल्यािें पहातािं, लढण्यातं अथय 
उरला नाहीं असें पाहून तीनही घोरपडे रिातूंन चनघाले व रायगडच्या वाटेस लागले. [कासंपया. प.ृ ३८५; 
चशिप्र. प.ृ ३४, ३५; कासंपया ३;]; शखे चनजाम याने संभाजी व कचव कलश यासं पकडले; प्रचतकार मोडून 
काढला व औरंगजेबाकडे त ळापूर येथे नेले. 

 
ही बातमी रायगडावर पोहोिताि ९ फेब . १६८९ रोंजी राजाराम अटकें त होता, त्यािी स टका होऊन 

त्यािें मंिकारोहि िंालें . रायगडिा चकल्लेदार िागंोजी काटकर याने कैदेंत असलेल्या मानाजी मोरे व इतर 
मािसानंा कैदेंतून सोडचवलें . यसजी व चसदोजी फजंद यािंा त्याने कडेलोट केला [चशिप्र. प ृ३४, ३५, ४८]. 

 
संभाजीिी कैद आचि वध ही मराठी सते्तच्या सवयचवध क्रातंीिी स रुवात ठरली. 
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१५ रायगडचें वैभव ओसरलें  
 

संभाजीस पकडलें  त्यावळेी रायगडिा म ख्य अचधकारी चशवाजीिा स प्रचसद्ध सरदार येसाजी कंक 
होता. चकल्लेदार िागंोजी काटकर याने त्याच्या सागंण्यावरून राजारामािी स टका केली. त्यास मराठ्ािंा 
राजा म्हिून जाहीर करण्यात आलें . प्रल्हाद चनराजी, मानझसग मोरे इत्यादींस पूवीिीं पदें देण्यातं आलीं. 
स्वतः संभाजीने राजारामास कधी कडकपिाने वागचवलें  नाहीं. संभाजीिी बायको येस बाई व राजाराम यािें 
सख्य होतें व राजारामास शाहूबद्दल चजव्हाळा होता. येस बाईच्या सल्ल्यावरूनि असें ठरलें  की राजप्रचतचनचध 
म्हिून राजारामाने राज्यकारभार पहावा. यावळेी शाहू केवळ सात वर्षांिा होता व राज्यकारभारािे ओिंें 
उिलण्यास तो पूिय असमथय असल्याने एकमते आखलेला बेत शहािपिा व दूरदशीपिािा होता. 

 
रायगडवरच्या या हकीकती कळताि, औरंगजेबाने हें बंड म ळातंि उखडून काढण्यािे ठरचवलें . 

त्याने आपला वजीर आसदखान यािा म लगा इचतकादखान यास सैनय देऊन रायगड घेण्यास पाठचवलें . 
बादशहास मराठ्ािंी राजधानी व नवा राजा या दोघासंही आपल्या ताब्यातं आिावयािें होतें. [NHM I प.ृ 
३१९; क ग.ॅ प.ृ ३७४]. शके १६१० चवभव संवत्सर, फाल्गून श ॥ ३ म्हिजे १२ फेब्र वारी १६८९ या चदवसापासून 
रायगडावर राजारामािी कारकीदय स रू िंाली आचि २५ मािय १६८९ रोजी इचतकादखान उफय  
िं स्ल्फकारखान याने रायगडच्या पचरसरातं येऊन मराठ्ाचं्या राजधानीस वढेा घातला [चशिप्र. प.ृ ३४, ३५, 
व ४८]. 

 
या अपेचक्त पि आकस्स्मक प्रसंगाने गडावर गडबड उडाली. पि येसूबाई फार शहािी व दूरदशी 

बाई होती. चतने स्पष्ट साचंगतले की रायगड मजबूत आहे. पि आपि सवांनी एकत्र रहािे मात्र धोतयािें आहे; 
कारि त्यायोगे िौफेर देखरेख राहून प्रचतकार करता येिार नाही. राजाराम व त्याच्या बायकानंी गडावरून 
जावें; मी व शाहू येथे राहू. आम्हासं रहाण्यास योग्य जागा या गडाखेरीज द सरी नाही. त म्ही बाहेर पडल्यास 
शत्र ूत मिे आंगावर येईल व आम्हास मोकळीक चमळेल. सरदारानंीही बाहेर पडाव.े आम्ही चकल्ला शतय तेवढा 
लढव.ू बाहेर पडलेल्यानंी मोगली सैनयास उपद्रव देऊन वढे्यािा ताि कमी करावा. त मिा सवांिा जमाव 
एका चठकािी पोख्त िंाला म्हिजे आम्हासं काढून नयाव े[NHM I प.ृ ३१९–३२०; स्स्थरा प.ृ १७, १८]. 
येस बाईिे हें दूरदशीपिािे सागंिे सवांस मानवलें . सवांनी प्रामाचिकपिाच्या शपथा घेतल्या व देश प नहा 
स्वतंत्र करण्यािा दृढचनिय केला. ता. ५ एचप्रल १६८९ रोजी राजाराम रायगडावरून चनसटून प्रतापगडास 
गेला. त्याच्या दोनही भायांस त्याने रागंिा–चवशालगडाकडे धाडून चदले. रामिंद्रपतं अमात्य, प्रल्हाद 
चनराजी, शकंराजी नारायि सचिव हेही रायगडावरून चनसटले. या चतघानंी ठरचवलें  की आता मोगली 
सैनयािी अप्रचतहत लूट व जाळपोळ करावयािी व बादशाही सैनयास त्रस्त करावयािें [चशिप्र. प ृ३५; NHM 
I प.ृ ३२०; Aur. भाग ४ था प.ृ ४०५]. संभाजीस पकडल्यािी बातमी रायगडावर सागंत आलेला संताजी 
घोरपडेही याि मंडळीबरोबर झकवा थोडा अगोदर चनसटला असावा. 

 
ठरल्याप्रमािे राजारामािे तरुि साथीदार संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव यानंी बादशाही फौजेस 

सतावण्यास स रुवात केली. त्यानंी मोगली सैनयावर धावते हल्ले करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा इचतकादखानास 
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रायगडिा वेढा िालचवण्यात अडथळे येऊ लागले. त्याला मदत पोहोिेनाशी िंाली. एक चदवस संताजी 
घोरपडे व चवठोजी िव्हाि यानंी कोरेगाव येथील बादशाही छाविीवर हल्ला केला आचि बादशहाच्या तंबिेू 
सोनयािे कळस व कनाता कापून आिल्या. तंबूतंील अनेक लोकासं त्यानंी ठार केलें . बादशहा ठार िंाला 
अशीही प्रथम लोकािंी ि कीिी समजूत िंाली. ही लूट त्यानंी प्रतापगडावर राजारामाप ढे आिूंन ठेचवली. 
रायगडच्या वेढ्यास चढलेपिा यावा, म्हिून रामिदं्रपतंाने संताजी व धनाजी यासं भरपूर उते्तजन चदले. त्यानंी 
चठकचठकािाहून िालून येिाऱ्या मोगल सरदारावरही छापे घातले. एकदा तर, रायगडास वढेा घालिाऱ्या 
इचतकादखानाच्या लोकावंरि संताजीने हल्ला िढचवला व पाि हत्ती व बरीि संपचत्त ल टून राजारामाप ढें  
पनहाळ्यास हजर केली [NHM I प.ृ ३२०, ३२१; स्स्थरा प.ृ १९, २०]. 

 
२५ मािय १६८९ पासून ३ नोव्हें० १६८९ पयंत म्हिजे स मारे सव्वासात मचहने रायगडिा वढेा िालला, 

असें सवय गं्रथकार सागंतात व ते आकड्यातं बरोबरही आहे. पि या वढे्यासंबधंी एक गोष्ट ध्यानांत ठेवली 
पाचहजे की रायगडच्या खोऱ्यातं १५ जूनपासून सप्टेंबरच्या आरंभापयंत इतका पाऊस पडतो की तेथे जािेही 
अवघड होतें; मग या काळातं वढेा कसा िालचविार? वढेा असलाि, तर तो नाममात्र असिार! तेव्हा,ं 
सव्वासात मचहनयाच्या म दतीतून हा जोरदार पावसािा काळ वजा केला पाचहजे. वढेा जास्तीत जास्त 
साडेिार मचहने िालला असेल. रायगड ज्यानंी पाचहला असेल, त्याचं्या ध्यानातं येईल की रायगडला संपूिय 
वढेा घालिे अशतय आहे! तेव्हा िं स्ल्फकारखानाच्या या वढे्यािी मोठीशी मातब्बरी मानण्यािें प्रयोजन नाही. 

 
या वढे्यासंबंधी भाष्ट्य करताना सरदेसाई यानंी मौजि केली आहे! ते चलचहतात, ‘मराठ्ानंी जे चकल्ले 

बाधंले, त्यातं अत्यंत द गयम व अझजतय असा रायगड होता. मराठ्ासं तो अनेक वर्ष ेचनकराने लढचवता आला 
असता. एका पठारावरील हा चकल्ला असा आहे, की तेथे ग रेढोरें राहू शकतात व मोठ्ा चशबदंीस प रेल इतकें  
धानय पैदा होऊ शकतें. पि चफत रीप ढे हद्द आहे! चफत रीम ळे ३ नोव्हें. १६८९ रोंजी रायगड पडला. वढेा आठ 
मचहने िालला होता. वाईच्या सूयाजी चपसाळास देशम खी पाचहजे होती व चतच्या लोभाने चकल्ल्यािा दरवाजा 
खानास सताड उघडा िंाला’ [NHM I पषृ्ठ ३२१–२२]. अनयत्र ते चलचहतात, ‘वेढा घालून आठ मचहने िंाले, 
तथाचप इचतकादखानािें पाऊल यस्त्कंचित् प ढे पडेना. तेव्हा खानाने कपटचवदे्यिा प्रयोग केला. सूयाजी 
चपसाळ हा एक ह शार गृहस्थ वर चकल्ल्यािे बिावास होता. त्याला वाईिी देशम खी देण्यािे आचमर्ष दाखवनू 
खानाने त्यास चफत र केले. चकल्ल्यािे दरवाजे उघडून स याजीने मागय श ॥ २ रचववार ता. ३ नोव्हे. १६८९ रोजी 
मोगलािंा आंत प्रवशे करून चदला. त्यावळेी येस बाईिी काय अवस्था िंाली असेल, यािी कल्पनाि केलेली 
बरी. चजवास अपाय करिार नाही, अशी खानाकडून शपथ घेववनू ती म लामंंडळीसह खानाच्या स्वाधीन 
िंाली’ [स्स्थरा प.ृ २०; २१]. क लाबा गॅिेंचटयरकार चलचहतात, ‘वाईच्या देशम खीच्या वतनाच्या लोभाने 
सूयाजी चपसाळाने मावळ्याचनशी खानास मदत चदली. त्याच्या प्रयत्नानंी गडावरील चशबदंी खानास शरि 
आली ’ [NHM I प.ृ ३७४; ऐसंसाखं. ५ पृ. २९]. 

 
वाईच्या या चपसाळ देशम खािी रायगडबद्दलिी चफत री इतकी जाहीर िंाली आहे की त्याबद्दल जास्त 

चलचहण्यािी जरुरी नाही. त्यािे देशम खी चमळचवण्यािे प्रयत्न व चफत री यांबद्दलिी पत्रें प्रचसद्ध िंालीं आहेत 
[उदा. ऐसंसा. खं. ५ प.ृ २५, २७, २८; पेद. ३१ ले. ८५]. पि त्यािेव्यचतचरतत आिखी चफतूर होतेि. 
‘छत्रपचत (राजाराम) रायगडाहून कनाटकातं गेले. रायगड व इतर चकल्ले गचनमाने घेतले. त्यावळेी जेधे 
देशम ख गचनमास सामील िंाले’ [राखं. १५ ले. २८३ प.ृ २९०, २९१]. असें राजवाड्यानंी आपल्या संशोधनातं 
प्रचसद्ध केलें  आहे. पि या पत्रास ते टीप देतात की पत्र चविसनीय चदसत नाही! आम्हासं असें वाटतें की 
त्यावळेी, िंाली असल्यास, ‘न भतूो न भचवष्ट्यचत’ अशा स्वरूपािी चफत री िंाली आहे! आिखी एक उतारा 



 

अनुक्रमणिका 

पहा– ‘राजाराम छत्रपतीने िदंीहून आज्ञा केली की संभाजी नरसोजी गायकवाड देशमूख तपे चबरवाडी यािा 
बाप नरसोजी गायकवाड हा रायगडावर होता. त्याने इचतकादखान गनीम रायगडास येऊन चबलगला असता 
त्यास भेटून गडावरील हावपालत साचंगतली. त्यावरून त्यािी देशम खी जप्त िंाली. नरसोजी गायकवाडािा 
हा ग नहा माफ करण्यातला नव्हे! पि संभाजी गायकवाडाने जी इमानेइतबारे िाकरी केली, ती ध्यानीं घेऊन 
५०० पातशही होन खंड घेऊन देशम खी द माला केली आहे.’ [चशिसा. खं. १० ले. २४]. 

 
याबाबत सर जद नाथ सरकार यािंी चविारसरिी महत्त्वािी आहे. ते चलचहतात की, ‘१६८८ च्या 

चडसेंबरमध्ये वजीर असदखान यािा म लगा इचतकादखान यास सैनय देऊन औरंगजेबाने रायगड काबीज 
करण्यास पाठचवलें . १६८९ ऑतटो. १९ रोजी त्याने रायगड घेतला. त्याने चशवाजीच्या राण्या, येस बाई, शाहू, 
संभाजीच्या व राजारामाच्या म लासं व बायकासं कैद केले. चिटिीसािंी बखर व ईिरदास यािंें सय स्ततक 
म्हििें असें की येस बाई आचि चतिे सल्लागार यानंी बह धा असें ठरचवलें  असावे की, संभाजीिा मृत्य  व 
राजारामािे महाराष्ट्राबाहेर जािे या गोष्टी ध्यानीं घेता व महत्त्वािीं बरींि मािसें महाराष्ट्राबाहेर गेलीं आहेत, 
अशा वळेी रायगडावर असलेल्या सामानय चबनलढाऊ मािसािंा प्रचतकारािा यत्न फ कट आहे; शातंपिे 
शरि जाण्यातंि शाहूिे व सवांिे कल्याि आहे’ [Aru. भाग ४ था. प.ृ १०६]. आम्हासंही हीि चविारसरिी 
तत्कालीन पचरस्स्थचत ध्यानातं घेता पटते. चनदान रायगडावर शरि जाव ेअसे म्हििारा फार मोठा पक् 
त्यावळेी उत्पन्न िंाला असावा. मराठ्ांनी चकल्ल्याबंाबत हीि चविारसरिी प ढे अवलंचबली आहे, हें 
इचतहासािे वािक जाितात. शतय तेवढा प्रचतकार अशतय िंाल्यास कमीत कमी न कसान सोसून चकल्ला 
स्वाधीन करिे हेंि धोरि मराठ्ानंी, औरंगजेबाच्या स्वारीिा जोर ओसरेपयंत स्वीकारलें  नाही काय? तेंि 
धोरि रायगडाबाबत येस बाईने अंमलातं आिलें  असें आम्हास वाटतें. 

 
याबाबत जेधे शकावलींतील नोंद मोठी सूिक आहे. ‘कार्मतक मचहण्यातं रायगड िं स्ल्फकारखानाच्या 

स्वाधीन करण्यािे ठरले व तो या चदवशी [शके १६११ मागय. श . १ रचववार ता० ३ नोव्हें. १६८९] त्याच्या 
स्वाधीन करण्यातं आला. शाहूस गडावरून त ळाप रास औरंगजेबाकडे नेण्यात आले. बादशहाने त्यास 
सप्तहजारी केलें  व शाहूराजे असें नाव ठेचवलें  व त्यास आपल्या जवळ ‘जाळी’ मध्ये ठेचवलें  [चशिप्र. प.ृ ३५, 
४८]. 

 
िं स्ल्फकारखानास रायगडावर खूप द्रव्य सापडलें  [कासंपया. प.ृ २६]. शाहूबरोबर रायगडावर 

चकत्येक मराठा सरदारािंीं क ट ंबें िं स्ल्फकारखानाने कैद केलीं; त्यातं प्रतापराव ग जरािे क ट ंब होते. 
औरंगजेबाच्या बदंीवासातं प्रतापरावािा म लगा खंडेराव याजवर धमांतरािा प्रसंग आला. धमांतरानंतरही 
त्याने नामातंर केले नाही. खंडेराव बदंींतून स टल्यावर दचक्िेंत आला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्यािें वृदंावन कसबे 
परळी येथें बाधंलें  [ऐसंसाखं. ४ प.ृ ४१]. शाहूबरोबर कैद िंालेल्या मंडळींतील काही चस्त्रया व म लें  यानंा 
दौलताबादच्या चकल्ल्यावर कैदेंत ठेचवलें . त्यातं, खाफीखानाने संभाजीच्या म लींिा उल्लेख केला आहे 
[ईचलडॉ भाग ७ प.ृ ३४१]. चशवाजीिी जी भाया शाहूबरोबर कैद िंाली, चतला एका स्वतंत्र मोठ्ा तंबूत 
बादशहाने नजरकैदेत ठेचवलें . शाहूस [येथें संदभयगं्रथातं ‘संभा’ असे छापले आहे, तें िूक. वर चठकचठकािंी जे संदभयगं्रथ साचंगतले, 
त्यातूंनही रायगडच्या पाडावािी भरपूर हकीकत आली आहे. प्रत्येक गं्रथािे चवशरे्ष चवधान तेवढें संदभाने सूचित केले आहे. चशवाय, राखं. १५ ले. 
३०१; राखं. २० प.ृ ५०; चशिसाखं. ६ पृ. ६९ वर या प्रकरिीं हकीकत पहावी.] त्याने सप्तहजारी मनसब, सात हजार स्वार, 
नगारा, चनशाि चदलें  [ब सा. प.ृ ७२२]. चवठ्ठल चविनाथ घैसास याने रायगडावर स्वामीसचन्नध राहून 
एकचनष्ठपिे सेवा केली. गलगले व ब्रह्मप री येथे तो शाहू बरोबर कैदेंत होता. नमयदातीरींही तो शाहूबरोबरि 
होता व शाहूबरोबरि तो स्वराज्यातं परत आला [पेद. ३१ ले ९५]. ज्योत्याजी केसकर, उद्धव योगदेव वगैरे 
चकत्येक चविास  नोकर येसूबाई बरोबर होते [स्स्थरा. प.ृ १०३]. मोरोपतं सबनीस, राजाज्ञा, कारभारी, 
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कारकून, शागीदय–पेशा सेवेिे लोक, कारखानदार इत्याचद हजार पािंश ेलोक कैद केले [थोशाम. प.ृ २]. 
गदाधर प्रल्हाद प्रचतचनचध रायगडिे वढे्यातं शाहूबरोबर मोगलाकंडे हस्तगत होऊन त्याच्याि बरोबर त्यािी 
स टका िंाली. प ढे शाहूने त्यास आपला प्रचतचनचध नेचमले. औरंगजेबािे कैदेंत तो शाहूिी सेवा करीत होता 
[पेद. ४४ प.ृ ८२]. शाहूिे भाऊ मदनझसग व माधवझसग यासं आपल्या आयाबंरोबर रहाण्यािी परवानगी 
चदली. या सवांच्या खिािी बादशहाने व्यवस्था लावनू चदली [Aur भाग ४ प.ृ ४०६]. इचतकादखानाने 
झसहासन फोडलें . हस्तगत िंालेली दौलत व दौलतींतील कैद केलेलीं मािसें यासं त्याने कोरेगाव येथे 
बादशहाप ढे रुजू केले. बादशहाने संत ष्ट होऊन त्यास िं ल्चफकारखान हा चकताब चदला. स याजी चपसाळास 
वाईिी देशम खी चदली. या कैद्यापंैकी माधवझसग १०–९–१६९८ रोजी मरि पावला. प्रतापराव ग जरािा 
द सरा म लगा जगजीवन हाही या कैद्यातं होता [स्स्थरा प.ृ २१, १०२, १३३]. 

 
औरंगजेबाने, कैदेंत असताना शाहूिे लग्न केले; तेव्हा रायगडिा पाडाव करून आचिलेली 

चशवाजीिी भवानी तलवार त्याने शाहूस बक्ीस चदली [स्स्थरा. प.ृ १३५]. 
 
रायगडच्या इचतहासािें महत्त्वािें पवय हें असें शोकरसप्रधान आहे! 
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१६ रायगडचें पणहलें  पारतांत्र्य 
 

रायगड िं स्ल्फकारखानािे हातीं पडला व स्वातंत्र्य आचि लक्ष्मी यािंें अपहरि िंालें . रायगडवरील 
दप्तरखानयािा त्याने नाश केला. त्याम ळे ज ने कागद, तहनामे इत्याचद चशवकालीन पत्रव्यवहार नष्ट िंाला 
व मराठी चरयासतीिें राजनैचतक स्वरूप समजण्यािीं अव्वल दजािीं साधनें नष्ट िंालीं [पेद. ४२ प.ृ २२५].  

 
रायगड पडल्यानंतर मोगलािंा अंमल कायम िंाल्यासारखा िंाला. पि इ. स.१६९० पासूनि 

मराठ्ानंी प नहा डोकें  वर काढण्यास स रुवात केली. या वर्षीिे ऑतटो. ५ िे पत्र म्हितें, ‘हाली ईशकृपेने 
आपल्या राज्यातं मामला थाटत िालला,’ [चशिसाखं. ६ ले. ११८; राखं. १६ ले. २८ प.ृ ४३; राखं. १७ ले 
२१ प.ृ ३८]. इ. स. १६९० चडसेंबरमध्ये शकंराजी नारायि सचिव चलचहतो की, ‘स्वामींनी कृपाळू होऊन 
रायेगडापासून कोकिपट्टीही स्वाधीन केली. रामिदं्रपंतासं मजमूिा काययभाग सागंून त्याच्या स्वाधीन 
कऱ्हाडपासून पलीकडे वरघाट, रायेगडापासून आलीकडे कोंकि X X X गोकियपावेतो केली, धनाजी जाधव 
आमच्याकडे, संताजी घोरपडे रामिदं्रपतंाकंडे असावते, असा तह केला’ [ऐसंसा. खं. १ ले. ७६ प.ृ ६६]. 
यावरून छत्रपचत राजारामािे, गेलेला रायगड व एकूि प्रातं चमळचवण्यािे हेत  व प्रयत्न आपिास समजतात. 
इ. स. १६९१ जून ४ रोजी राजारामाने हिमंतराव घोरपडे व त्यािा नातलग कृष्ट्िाजी यासं सरंजाम ठरवनू 
चदला. त्यावळेी राजाराम चलचहतो, ‘महाराष्ट्रधमय पूिय रक्ावा हा त मिा संकल्प जािून उभयतासं जातीस व 
फौजखिास सहा लक् होनािंी नेमिूक िालचवण्यािा चनिय करून चदधली असे. पैकी रायगड प्रातं ......... 
काबीज केल्यावर पाऊि लाख होन द्यावयािा चनिय केला असे’ [तै्र. वर्षय १६–१; चशिसाखं. ५ ले. ६; 
स्स्थरा. प.ृ ४७]. 

 
इ. स. १६९२ मे १३ या चदवशी राजारामाने मावळातंील लोकासं एक पत्र चलचहलें ; त्यातं म्हटलें  आहे, 

‘सापं्रत रायगड हस्तगत करून घेिे हें कायय बह ति थोर आहे, हें रामिदं्रपतंाने त म्हासं साचंगतलें  आहे. त म्ही 
गड घेण्याच्या यत्नात आहा. सध्या ंआम्ही आबाजी सोनदेव यास पाठचवले असून त्यास रायगड हस्तगत 
करण्यािी आज्ञा केली आहे. ते करावयािें राजकारि कचरतील. त म्ही त्यासं अन कूल होऊन रायगडिी 
‘हारी’ करावी. स्थल हस्तगत करून फते्तिें वतयमान कळवा; त मिे चवशरे्ष उर्मजत करू’ [राखं. ८ ले. ४३ प.ृ 
४६]. पि चकल्ला मराठ्ािें हातीं आल्यािें चदसत नाही. 

 
यावळेीं रायगड कोिाच्या ताब्यातं होता, यािी हकीकत आता नवीन साधनामं ळे आपिास प्रथमि 

समजून येत आहे. खंडो बल्लाळच्या घराण्यािी एक शाखा महाडजवळ पोलादपूर येथे चिते्र आडनावाने नादंत 
आहे. त्याजकडील साधनाचं्या आधारे ती येथे देतो. 

 
मोगलाई िंाली. परगिे महाड मौजे लाडवली येथे इतकादखानाच्या सैनयािा तळ पडला. रायगड 

घेतल्यावर त्याने राजा सूरझसग यास चकल्लेदार नेमून गडावर ठेचवले. बेदरहून खैययतखान यास आिून वाडी 
येथे ठेचवले. फते्तजंगखान फौजस द्धा पािाड येथे येऊन राचहला. रयतेस कौल चदल्यावर पािाडकडील 
जमीनदार व वतनदार फते्तजंगखानास रुज  िंाले व तेथील कारभार स रळीत िालू िंाला. वाडीकडील 
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भागािा अंमल खैययतखान िालव ू लागला. तो जंचजऱ्याच्या चशद्दींपैकीं महत्त्वािा अचधकारी असल्याम ळे 
रायगडच्या पचरसरातं मोगल व चशद्दी यािंा द तफा अंमल स रू िंाला.  

 
पि, लवकरि फते्तजंगखान मरि पावल्यावर अबद ल रजाखान हा पािाडकडील प्रदेशावरील 

अचधकारी िंाला. त्याि स मारास रायगडिा चकल्लेदार राजा सूरझसग मरि पावला. तो मोगली अचधकारी 
असल्याने, त्यािे पिात् रायगडिा कारभार कोिी करावा, याबद्दल बादशाही ह कूम चमळचवण्यासाठी 
रायगडवरून चदवाि कपूरिदं बादशहाकडे रवाना िंाला. बादशहाने राजा सूरझसगािा म लगा राजा 
चशवझसग यासं रायगडिी चकल्लेदारी व पािाडिी फौजदारी असे दोनही अचधकार चदले व अबद ल रजाखान 
यास आपिाकडे बोलावनू घेतले. 

 
औरंगजेबाच्या मृत्यपूयंत रायगड व पािाड येथील मोगली अचधकारी या नात्याने राजा चशवझसग हाि 

कारभार करीत होता. इ. स. १७०७ मध्ये मोगली सैनय मराठी प्रदेश सोडून व स्वारीिा पसारा आवरून 
चदल्लीकडे चनघाले; त्याम ळे राजा चशवझसग यासही आपला अचधकार सोडून चदल्लीकडे चनघण्यािे ठरवावे 
लागले. त्याने रायगड व पािाड येथील आपला कारभार चशद्दी याकूदखान याच्या हवाली केला. त्याच्या 
मदतीने तो प ण्यास येऊन म ख्य मोगली सैनयातं दाखल िंाला. चशद्दीने त्यास पोहोिचवण्यास धमय सावतं व 
होन सावतं स भेदार ससैनय चदले होते. 

 
यानंतर जंचजऱ्याहून चशद्दी याकूदखान यािे माफय त रायगडकडील प्रदेशािा कारभार िालू िंाला. 

चशद्दी जोहार हा रायगडिा चकल्लेदार िंाला. 
 
पेशव ेदप्तर रु. नं. ८७ मध्ये रायगडच्या व्यवस्थेसंबधंी एक अप्रचसद्ध, महत्त्वािा कागद आहे, त्यािा 

साराशं येथे उद्धृत करतो. त्यायोगे, चशद्दीने रायगडच्या बदंोबस्तासाठी नेमलेलीं मािसें, त्यािंा ह द्दा व त्यािंा 
सरंजाम याबद्दल आिखी कल्पना येईल. 

 
चकल्ले इस्मालगड ऊफय  रायगड–सरंजाम कलमें. 
 
अजम चसदी जोहार चकल्लेदार यािा सरंजाम– १ पालखी सरंजामसमेत, २ दरोबस्त इनाम गाव, ५ 

सोनयािे ताट उत्तम प्रत, घोडा बचक्स १. 
 
सरनोबत यािा सरंजाम– चशद्दी अबदल्ला व हर सरनोबत यासं सरंजाम– घोडा बक्ीस १, दरोबस्त 

इनाम गाव ९. 
 
चसद्दी सैद– राजह डा सरनोबत– घोडा १, गाव दरोबस्त इनाम १, सोनयािे ताट १, सोनयािी वाटी 

१. 
 
[चसद्दी सैदच्या] बेट्यािा सरंजाम– घोडा १, सोनयािे ताट १ व ५० घोड्यािंा सरंजाम. 
 
चसदी सालीम यास रायगडच्या महादरवाजािा सरनोबत म्हिून नेमण्यात आले. तो पािाड येथे 

रहात असे व तेथेि त्यािे घर व कचबला होता. 
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परशराम केशव सबनीस–यास पालखी १, इनाम दोन गाव, घोडा व सोनयािे ताट असा सरंजाम 
नेचमला. 

 
त्यािा म लगा खंडो परशराम सबनीस यास घोडा १, सोनयािे ताट १ व २५ घोड्यािंा सरंजाम चदला. 
 
कृष्ट्िाजी हराजीराव येरुिकर नामजाद स भेदार यास सरंजाम–पालखी, घोडा, इनाम गाव २, 

सोनयािे ताट १. 
 
आनंदराव कृष्ट्िाजी येरुिकर–सरंजाम– घोडा, सोनयािे ताट, २५ घोड्यािंा सरंजाम. 
 
गिेंश शामजी मजमदार–सरंजाम–इनाम गाव १, सोनयािे ताट १, घोडा १. 
 
चनळो शामजी सबनीस–इनाम गाव १, सोनयािे ताट १, घोडा १. 
  
नाईक शामजी–दरोगा कारखाने—यासी सरंजाम–रुप्यािे ताट १. 
 
याचशवाय, आनंदराव चशके, मचहमाजी पालाडें इत्याचद अनेकासं रायगडवर काम करण्याबाबत 

सरंजाम नेमून चदल्यािा उल्लेख आहे. 
 
या दोन अप्रचसद्ध कागदाचं्या आधाराने आपिास इ. स. १६८९ ते १७०७ या अठरा वर्षांच्या काळातंील 

इचतहास कळत आहे. प ढील पंिवीस वर्षांत काय घडले, यािा पत्ताि नाही! 
 
*[१. थोरले शाहू महाराज िचरत्र प.ृ ११३ वरील रायगडसंबधंींिी चिटचिसािंी माचहती मोघम व ि कीिी.] 
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१७ रायगड शाहूनें घेतला 
 

मराठ्ावंरील बादशाही आक्रमि संपलें  आचि शाहूिी स टका िंाली. भावी बादशहाच्या वतीने 
िं स्ल्फकारखानाने शाहूस साचंगतले की चशवाजीच्या वळेिे ‘स्वराज्य’ त मिे स्वाधीन केले असून त म्ही पूिय 
मालक आहात. त म्ही जा व ख शाल राज्य करा. 

 
दीड तप बादशाही नजरकैदेंत घालचवलेल्या शाहूस आपल्या आजािें राज्य परत चमळिे ही गोष्टि 

एवढी मोठी होती की, त्याने िं स्ल्फकारखानािे म्हििे मानय केले व तो महाराष्ट्रातं आला. ताराबाईिा चवरोध 
मोडून काढण्यास त्याला जवळ जवळ दहा वर्ष ेलागली. त्याम ळे आपलें  राज्य संपूियपिे ताब्यातं घेऊन तेथे 
आपल्या मनाजोगी व्यवस्था घडवनू आिण्यास त्यास सवड िंाली नाही. बादशहाकडून सनदा आिून 
आपल्या राज्यािी चनचित सरहद्द ठरचविे ही गोष्ट होण्यास तब्बल दहा वर्ष ेलागली. 

 
रायगडकडे शाहूिे चित्त इ. स. १७१७ मध्ये प्रथम वेधलें . या वर्षी शाहूने शामजी बल्लाळ देशाचधकारी 

यास आज्ञा केली की चपलाजी चशके व देवजी चशके हे मामले रायरीिे सरदेशमूख असून मावळिे सहा व 
कोकििे सहा अशा बारा महालािंी सरदेशम खी चशके यािंी आहे. चशतयांिा म ताचलक दलपतराव पातािे 
प्रभ  ही सरदेशम खी बळकावनू बसला आहे. छत्रपचत राजाराम यानंी पूवी चशतयांच्या बाजूने जो चनकाल चदला, 
तो आम्हास मानय असून चशतयांिी सरदेशम खी त्यािंी त्यास द्यावी [ऐसंसा. खं. ५ प.ृ २३]. इ. स. १७१८ 
मध्ये शाहूने प नहा आदेश चदला की कानहोजीराव चशके हे मामले रायरीिी सरदेशम खी अन भवतील [राखं. ३ 
ले १४५ व १५७ प.ृ १३३ व १५० ते १६३]. ज्यावळेी हे नयायचनवाडे शाहू करीत होता, त्यावळेी मामले रायरीिा 
तो छत्रपचत असला, तरी तेथे प्रत्यक् सत्ता मात्र जंचजऱ्याच्या चसद्दीिी होती. [राखं. ११ लेख ७२ व चशविाखं. ३ प.ृ ५१ वर 
चशतयांच्या सरदेशम खीबद्दल अचधक मजकूर पहा.] 

 
इ. स. १७१८ मध्ये बाळाजी चविनाथाने चदल्लीस जाऊन स्वराज्याच्या सनदा चमळवाव्यात व 

येसूबाईस सोडवनू आिाव ेम्हिून शाहूने पाठचवले त्यावळेी एक यादी त्यास चदली; तीत चलचहले होते की 
‘स्वराज्य थोरले कैलासवासी स्वामींिे प्रमािे रायगड व वरकड गड कोटदेखील करून घेिे. (२) 
कोकिपट्टीदेखील राजप री, िौथ व सरदेशम खी, स्वराज्य व वरकड साधेल त्यािें फमान पृथकाकरे करून 
घेिें’ [ऐपले. ६ प.ृ ८; थोशामि. प.ृ ५१]. 

 
आपलें  राज्य स्थापन िंालें , तरी जोपयंत आपली राजधानी आपल्या ताब्यातं येत नाही, तोपयंत 

खऱ्या अथाने आपि चशवछत्रपतींिे पूिय वारस ठरू शकत नाही, अशी शाहूिी भावना होती. चशवाय, शाहूिें 
जनमस्थान मािगाव ताल तयातं गागंवली येथे नदीकाठी आहे; हे चठकाि मूळच्या स्वराज्यातंील असून ते 
त्याचं्या ताब्यातं आले नव्हते. ज्या चठकािीं चजजाबाई रहात, ते पािाड शत्रचू्याि ताब्यातं होते! 

 
स्वराज्यातंील अत्यंत महत्त्वािा भाग जंचजऱ्याच्या चशद्दीच्या ताब्यातं असून चशद्दी हा बादशहािा 

ताबेदार होता. तेव्हा, चशद्दीस सागंून हा भाग बादशहाने वस्त तः शाहूच्या ताब्यातं द्यावयास पाचहजे होता. 



 

अनुक्रमणिका 

औरंगजेब चजवतं असेपयंत बादशहािा चशद्दीवर काहीतरी दाब होता. पि उत्तरेकडे बादशाहीिा अपकर्षय होत 
असताना केवळ बादशहा कळचवतो, म्हिून हातिा प्रदेश घालवनू बसण्याइतका अव्यवहारीपिा चशद्दीमध्ये 
नव्हता. रायगडिा चकल्ला ताब्यातं राचहल्याने चशद्दीिा आिखी एक फायदा होता. ज्यावळेी मराठ्ािंा बराि 
प्रदेश बादशहाने चशद्दींच्या ताब्यातं चदला त्यावळेी त्याला बादशहाकडून दरसाल तीन लक् रुपये चमळावते, 
स रतच्या स भेदाराने ते द्यावेत, असा करार िंाला होता. ते त्याला अनेक वर्ष ेचमळत होते. चशवाय चशद्दीस 
चकनाऱ्यावरील संरक्िासाठी आरमाराबद्दल आिखी दोन लक् रुपये दरवर्षी चमळत [BS ले. ५९, ६० पृ. 
२१६]. ही उत्पन्नािी बाब आपल्या हातून स टावी असें चशद्दीस वाटिे शतय नव्हते; म्हिून शाहू स टून आला व 
स्वराज्यािा कायदेशीर मालक ठरला, तरी हा प्रदेश चशद्दीने आपल्या हातिा जाऊ चदला नाही. अनेक 
उद्योगातं ग ंतलेल्या पेशव्यास शाहूच्या वतीने ह्या प्रदेशाकडे लक् देण्यास १७३३ साल उजाडलें . 

 
इ. स. १७३३ च्या फेब्र वारीत जंचजऱ्याच्या सते्तिा आधार चशद्दी रसूल मरि पावला त्यास अबद ल्ला 

नावािा थोरला म लगा असून चशद्दी संब ल, अंबर, रहयान याक ब, हसन असे आिखी पाि म लगे होते. 
चशवाय, चसद्दी अबद ल्ला यािा रहमान नावािा म लगा हा आिखी एक वारस होता. यावळेी जंचजऱ्यास एक 
पराक्रमी सरदार होता, त्यािें नाव शखे याकूब उफय  शखेजी. तो म ळिा कोळी असून हबशाचं्या कारभारातं 
त्यािे मोठें वजन होतें. या सवांिें आपसातं चवत ष्ट असून म ख्य अचधकारी कोिी व्हावयािे यािा वाद रसूलिे 
मरिाम ळे उत्पन्न िंाला. शखेजीस आपल्या बाजूस वळवनू घ्यावे, असे यशवतं महादेव पोतनीस याने ठरचवले. 
पोतनीस व शखेजी यािें कारस्थान ठरलें  की शखेजीने मराठ्ासं सवयतोपरी साह्य करावें आचि त्यािा 
मोबदला म्हिून मराठ्ानंी शखेजीस आरमारिें आचधपत्य, हबशाच्या सवय म ल खािी स भेदारी, चकत्येक 
चकल्ले, इनाम गावें, पेिपासून कोल्हापूरपयंत तळकोंकिातंील सरगोंडपिािा हक्क इतके द्याव.े शखेजीच्या 
भावास मराठ्ानंी रायगडिी चकल्लेदारी द्यावी [प शा. प.ृ २१५, २१६]. या कारस्थानातूंन जंचजरामोचहम 
चनमाि िंाली आंगऱ्यािें आरमार तयार िंालें ; बाजीराव पेशवा जंजीऱ्याच्या समोर खोकरी येथे सैनयासह 
येऊन दाखल िंाला व मराठ्ािें बरेि सैनय रायगडच्या बाजूस स्वारी करण्यास चसद्ध िंालें . मोचहमेसाठी 
शाहूने स्वतः खिय प रचवण्यािे ठरवनू पत्रव्यवहार िालचवला. अंबाजीपतं प रंदरे यानंी बाजीरावास चलचहले 
की उदाजी िव्हािास दोन हजार प्याद्याचनशी शाहूने मोचहमेसाठी बोलचवले आहेः तेही लवकरि येतील. सैनय 
महाडजवळ एकत्र होईल. यशवतंराव पोतनीसाच्या कारस्थानास अन सरून बाजीरावानेही रायगडावर भेद 
करण्यािी चसद्धता यावळेी केली होती. ‘रायगडावर काही पैगामही लागला आहे. सत्य चमथ्या तहकीक तह 
झकवा नाही कळले नाही,’ असें त्यावळेिा एक पत्रलेखक चलचहतो [कासंपया. पृ ४५]. २६ मे १७३३ रोजी 
बाजीराव अंबाजीपतं प रंदऱ्यास चलचहतो की ‘रायगड हातीं यावासा आहे. तो न आला तरी तेथेही दीड–दोन 
हजार फौज बंद करिे लागेल’ [प द. भाग १ ले. १०३]. द सऱ्याि म्हिजे मे २७ रोजी बाजीराव कळचवतो की 
‘खानजादा जंचजरा चकल्ल्याबाहेर आहे. तो म्हितो की मला शाहूने जंचजऱ्यात स्थापन केले, तर स्थापनेनंतर 
िार मचहनयानंी रायगड पेशव्याचं्या स्वाधीन करीन. जंचजऱ्यातं असलेले चशद्दी संब ल व चशद्दी अंबर यािंा 
रायगड देण्यािा चविार नाही; तेव्हा खानजाद्यास जंचजऱ्यातं स्थापन केले म्हिजे रायगड हातीं येईल.’ [प द. 
भाग १ ले. १०६] बाजीरावाच्या या पत्राने त्यािे कारस्थानािा स गावा लागतो. बाजीरावािे ७।८ श ेसैनय मे 
३० च्या स मारास पािाड येथे जाऊन राचहलें  होतें; त्याने तेथे आपला िौकीपहारा बसचवला होता. फते्तझसग 
भोसल्यािे सैनयचह तेथे आले होते. अशा वेळी महाडहून प्रचतचनचध आपले सैनय घेऊन पािाडास गेले. त्यानंी 
जाहीर केले की शाहूच्या आजे्ञने मी रायगड हस्तगत करण्यास आलो आहे [पेद. ३ ले.]. या योगाने 
बाजीरावाच्या सैनयातं थोडी िूळबूळ िंाली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रचतचनधीिें महाड व पािाड येथील आगमन इतके आकस्स्मक होतें की बाजीराव व आंगरे यासं त्यािी 
दादि नव्हती! मे ३१ रोजी सेखोजी आंगरे बाजीरावास चलचहतो की मंडिगड काबीज िंाला असून आता 
आपि रायगड घ्यावयािा; त्यािा चविार त म्ही केलाि असेल [पेद. ३३ ले. १५]. यावरून असे स्पष्टि वाटते 
की प्रचतचनधींनी आपल्या आगमनािी वाताि त्यास लागू चदली नाही. ता. २ जूनच्या पत्राने फते्तझसग 
भोसल्याने शाहूस कळचवले की प्रचतचनधी पािाडास आले असून आमच्याकडे रायगडावरील जें राजकारि 
म्हिजे चफत रीिी सूत्रें आली होती, त्याबंाबत आता आम्ही त्यासंि प्रम ख केले आहे [पेद. ३० ले. ९५]. यािा 
उघड अथय असा की पािाडास आल्यावर प्रचतचनधीने दोन चदवसातं फते्तझसग भोसल्यािे सैनय अन कूल करून 
घेऊन आपल्या लगामी लावले व गड घेण्याच्या दृष्टीने प ढे पाऊल टाकलें . फते्तझसग शाहूस प ढे चलचहतो की 
बाह्यत्कारे खानजाद्यास प ढे करावे, रायगड घ्यावा; रायगड चजल्हा घ्यावा; व तो तूतय छत्रपतींिा म्हिजे 
ह जूरिा म्हिून ताब्यातं ठेवावा, असे आम्ही व प्रचतचनधींनी ठरचवले आहे. आज अशी वळे आहे की रायगड व 
रायगड चजल्हा आपल्या हातीं येतील. फते्तझसग शाहूजवळ तक्रार करतो की येथें जमलेले लोक मात्र भ्याड 
आहेत. सैनयासाठी जी रक्कम दोनश ेसैचनकाबंारोबर त म्ही धाडलीत, ती चशद्दीच्या पाऊिश ेलोकानंी छापा 
घालून पळवनू नेली. लोकािें समाधान केले आहे पैसे उसने काढले आहेत; प नहा ऐवज पाठवा. रायगड हातीं 
येतो हे चनचित समजा. 

 
चशद्दीच्या लोकानंी पैसा पळचवला हा मराठ्ांिा द बळेपिा तर खराि; पि यािा अथय स्पष्टि होतो 

की चशद्दीच्या टोळ्यानंी आता िोरटे हल्ले रायगडच्या बाजूकडील मराठी सैनयावर स रू केले होते. ता. ३ जून 
रोजी सेखोजी आंगऱ्याने बाजीरावास जें पत्र चलचहलें  आहे, त्यातंही अशीि एक तक्रार चलचहली आहे. सेखोजी 
चलचहतो, ‘रायगडवरील प्रचतचष्ठत लोक आले. आम्ही त्यािें म दे्द कबूल केले व चकल्लेदारािा कचबला, ऐवज व 
पालखी असा जमाव बरोबर देऊन त्यािंी रवानगी केली. हें वतयमान जंचजऱ्यास कळताि जंचजऱ्याहून िार 
गलबतें चनघालीं. गलबतातंील लोकानंी वरील जमावास भालगाव येथे गाठले व त्यावर हल्ला करून 
रायगडच्या चकल्लेदारािा कचबला धरून नेला; काही लोक मारले. रायगडिें कायय फसलें . मी पूवीि सूिना 
चदली होती पि त म्ही मानली नाहीत’ [पेद. ३३ ले. २०]. साराशं, रायगडिा चकल्ला मराठ्ाचं्या हातीं पडंू 
नये म्हिून जंचजऱ्यातं कोंडला गेलेला चशद्दी आपल्याकडून खूप प्रयत्न करीत होता, पि तो ५ जून १७३३ 
रोजी मराठ्ानंीं घेतला. ६ जून १७३३ या चदवशी रायगड घेतल्यािीं पत्रें घेऊन स्वार साताऱ्यास पोहोिले व 
त्यासं इनामें चमळालीं [पेद. ३० प.ृ ३७९]. रायगड झजकण्यािे सवय श्रेय प्रचतचनधींस चमळाले [राखं. २ प.ृ ६८ 
ब्रि. प.ृ ५०; चशिसाखं. ६ ले. १२५]. फते्तझसग भोसले हा त्यािा मदतनीस असल्याम ळे श्रेयािा काही वाटा 
अथाति त्यास चदला पाचहजे. या लढाईत नारायिजी िं ंजारराव देशम ख ता।. कादनखोरें मराठ्ातंफे लढत 
होता.  

 
रायगड झजकण्यािी शाहूस यावळेी इतकी चनकड वाटत होती की अंबाजी त्र्यंबक प रंदरे, चपलाजी 

जाधवराव या सरदारासंस द्धा ंत्याच्या आग्रहास्तव रायगडच्या पचरसरातं उतराव ेलागले. ता. ७ जून रोजी 
प रंदरे रायगडच्या पायथ्याशी पािाड येथे म क्कामास आला. त्यािी व येसाजी गायकवाडािी पािाडास भेट 
िंाली. त्यावरून त्यािे ध्यानांत आले की रायगड ताल का मराठ्ािे ताब्यातं रहाण्याच्या दृष्टीने शखेजीस 
प्रसन्न ठेविे अवश्य आहे. त्याने दादोबा प रंदऱ्यास चलचहले की शाहूने शखेजीस गोड पत्र चलहून संत ष्ट कराव.े 
चपलाजी जाधव कोकिातं उतरला, तो मात्र चिमाजी आप्पाच्या सागंण्यावरून बाजीरावास साह्य करावें 
म्हिून. त्याने ८ जून रोजी आपि कोकिातं उतरल्यािे बाजीरावास कळचवले व चलचहले की खोकरीिें 
राजकारि त म्ही स्वतःि खेळवीत आहात तेव्हा ंतें साधेल; पि रायगड हातीं येऊन त म्ही यशस्वी व्हाल यातं 
संशय नाही [पेद. ३३ ले. २७ व प द. भाग १ ले. १०७]. 
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रायगड घेतल्यािे वृत्त चिमाजी आप्पास १२ जूनच्या स मारास कळले, तें सातारहून आलेल्या 
पत्रावरून! तो चविारतो की रायगडावर कोिािे लोक िढले? चकल्ला सध्या कोिाच्या ताब्यात आहे ते कळवा 
[पेद ३ ले ७]. रायगड मराठ्ानंी झजकल्यािी बातमी म ंबईस १४ जून रोजी कळली. त्यासं कळले की 
रायगडिा द गयम चकल्ला चफत रीम ळे मराठ्ाचं्या हातीं पडला [BS ले. ४९ व ५४ प.ृ २१३, २१६]. 

 
रायगड हातीं आल्याने शाहूस अचतशय आनंद िंाला. त्याने दरबारातं उद् गार काढले की आपि 

स्वतः रायगडास जािार! नारबा मंत्री यास बाजीरावाकडे  
 
*[१. राखं. २ प.ृ ६८ वरील नोंदीच्या आधारें सरदेसाई ८ जून १७३३ ही तारीख देतात. पि ती बरोबर नाही. तेथें ‘६ मोहरम’ ही 

छापण्यािी िूक असावी. ‘३ मोहरम’ पाचहजे असें आम्हालंा वाटते].  
 
राजप रीस धाडिार!! यमाजी चशवदेव व उदाजी िव्हाि यासं अंजनवलेीस पाठवनू तेचह चकल्ला 

घेिार! अथात् हे त्यािे उद्गार आनंदाच्या उदे्रगािे आहेत. त्याने स्वतःच्या हाताने चलहून कळचवले की घेतलें  
स्थळ आपल्या हातीं स रचक्त राहील, अशी खबरदारी घ्या. आम्ही स्वतः श्राविातं रायगड व इतर झजकलेले 
चकल्ले पहावयास येिार आहोत. चशवाजी महाराज, आबासाहेब संभाजी महाराज व काकासाहेब राजाराम 
महाराज व मात श्री ताराबाईसाहेब या कोिास जें कायय करता आले नाहीं, तें कायय फते्तझसग बाबा, प्रचतचनधी 
व पतंप्रधान यानंी केले, ही कीर्मत जगत्रयीं चनजाम ल्म ल्क व चदल्लीच्या पातशहापावेतों िंाली! हा लौचकक 
कायम राचहला पाचहजे [राखं. ६ ले. ८६ प.ृ १९५ : प शा. प.ृ २१९, २२४]. शाहू मनािा उदार आचि हातािा 
सढळ होता. त्याने प्रचतचनधींिा व पंतप्रधानािंा गौरव करण्यािे ठरवनू दोघासं बह मानािीं वस्त्रेंही पाठवनू 
चदली. 

 
प्रचतचनधींनी बाजीरावाशीं या प्रसंगी सवत्या स भ्यािें जें वतयन केलें , त्यायोगे बाजीराव चिडला व 

याप ढे प्रचतचनधीस योग्य धडा चशकचवण्यािें त्यानें ठरचवलें . आंगरे, चपलाजी जाधव आंगऱ्यािंा चदवाि 
रघ नाथप्रभ , आंगऱ्यािंा नामवतं सरदार बाकाजी नाईक महाचडक हे बाजीरावास पूिय सामील िंाले व 
प्रचतचनधी आता एकटा पडला. मराठ्ातं पडलेली ही फट चशद्दीच्या पथ्यावर पडली. चशद्दीसरदार अचत 
िािाक् म्हिून इचतहासातं प्रचसद्ध आहेत. बाजीरावाशी चशद्धीिें संगनमत स रंू िंालें . आंगऱ्यानंीं तर 
बाजीरावास पत्रें चलहून स िचवण्यास स रुवात केली की, शाहूने स्वतःि या जंचजरा मोचहमेबाबत तीन सूिना 
केल्या आहेत. त म्ही ही मोहीम सवयस्वी आपल्या आंगावर घ्या. त म्हीआम्ही हे काम करू व चशद्दीिा म ल ख 
वाटून घेऊं. रायगड ही तख्तािी जागा असल्याम ळे त्याखालीं असलेला प्रदेश व प्रत्यक् रायगड छत्रपतींच्या 
ताब्यातं रहावा. शाहूने प्रचतचनधीस आता अंजनवेल घेण्यास धाडले आहे. रायगडिें राजकारि आपि केलें  
व तो झजकण्यािें श्रेय प्रचतचनचधने घेतलें . आता अंजनवेलबाबत तसें होऊ देऊ नका. एकटा प्रचतचनधी काहीि 
झजकू शकत नाही व ताब्यातंही ठेऊ शकत नाही [पेद. ३३ ले. ४२, ४८; पेद. ३ ले. ४३]. 

 
जंचजरामोचहमेच्या दृष्टीने इ. स. १७३३ हें वर्षय मराठ्ासं अचतशय अन कूल गेलें . इ. स. १७३३ च्या 

ज लै ७ रोजी शाहूने उमाबाई दाभाडे हीस पत्र चलहून कळचवले की, ‘जंचजऱ्याच्या चशद्दीने अमयादेने वागून 
कोकिातं उत्पात आरंचभला; म्हिून फते्तझसग भोसले, प्रचतचनधी व पंतप्रधान यासं पाठवनू आम्ही मोहीम 
आरंचभली. रायगड आचद करून कोकिातंील गडकोट हबशाकडून घेतले म ल ख काबीज केला. जंचजरा व 
दोनिार स्थळें फतत राचहली आहेत [शा. रो. प.ृ २१, २२ कलम ५८]. यावरून मराठ्ाचं्या आरंभीच्या 
धडाडी आचि पराक्रमािा प्रत्यय येतो; असेि िालू रहाते, तर िारदोन मचहनयातं मराठ्ानंी भारताच्या 
नकाशावरून चशद्दीच्या सते्तच्या रेर्षा प सून टाकल्या असत्या. 
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पि प्रचतचनधीच्या सवत्या स भ्याम ळे पचरस्स्थचत पालटली. स्वतः बाजीराव व आंगरे चशद्दीस राखाव े
असे म्हिू लागले व पाताळयंत्री इंग्रजही चशद्दीस अन कूल होऊन त्यास जीवदान चमळालें . चशद्दी सात 
आरंभापासूनि जंचजऱ्याबाहेर मोकळा राहून दचक्िकोकिातं चठकचठकािी प्रचतकार करीत लढत होता. 
आता चशद्दी अंबर अफवानी जंचजऱ्यातून चनसटला व तोही शरे िंाला. आंगऱ्यास ग ंतचवण्यासाठी इंग्रजी 
आरमार व सैनय चशद्दीच्या बाजूने य द्धातं पडले व मराठ्ासि शह लागण्यािा प्रसंग घडू लागला. इ. स. 
१७३३ ज लै २८ पूवी शामलाने बानकोट घेतला; तेथील पतंप्रधानािी िौकी मारली व गोवलेे, गोरेगाव चवनहेरे, 
त चडल यावंर त्यािा अंमल प नहा कायम िंाला. महाड, पािाड, रायगड येथून स्वाऱ्या करीत असलेल्या 
मराठी सैनयािा दाब शामलावर राचहला नाही [पेद. ३३ ले. ५१]. 

 
चशद्दीिे सैनय रायगड प नहा ताब्यातं आिण्याच्या वाटिालीस लागलें  व पूवीिीि पचरस्स्थचत उत्पन्न 

होऊन मराठ्ास पराभतू होण्यािा नाम ष्ट्कीिा प्रसंग येिार, असे चदसून येताि इ. स. १७३३ चडसेंबर 
अखेरीस शाहूने प्रचतचनधीशी प नहा एकदा रायगडबद्दल ििा केली. त्यावळेी प्रचतचनधीने साचंगतले की शाहूने 
दरसाल ४० हजार रुपये चदल्यास मी रायगडवर दीड हजार सैचनक ठेवनू रायगड राखतो. शाहूने त्यावर 
म्हटले की त म्हास स्थल द्यावयािे व पैसेचह द्यावयािे मग आमिे स्थल आम्हीि राखतो; त म्ही त मच्या 
तैनातीच्या प्रदेशातूंन बेगमी द्या म्हिजे िंाले [पेद. ३ ले. १३३ िी संपादकीय तारीख ७–१२–१७३५ आहे; ती २९ चडसें. १७३३ 

पाचहजे.]! [पेद. ३ ले. १३३]. मग शाहूने बाजीराव व चिमाजी आप्पास आज्ञापत्र धाडलें  की मातबर 
सरदाराबरोबर फौज पाठवा. चिमाजीआप्पाने स्वतः घाटावर अगर रायगडच्या मािीस अगर रायगडच्या 
पायथ्याशी रहाव े[पेद. ३ ले. १३६]. शाहूने पेशव्याचं्या मदतीसाठी सैनय पाठचवण्यािी व्यवस्था केलीि होती. 
तें सैनय ता. ५ जाने. १७३४ रोजी पोलादप रास दाखल िंाले. बाजीरावािे सैनयही घाटाखाली उतरले. 

 
*[२. पेद. ३ ले. १३६ िी संपादकीय तारीख १०–१२–१७३५ आहे. ती १ जाने. १७३४ पाचहजे.] 
 
ह ज रातीिे म्हिजे ख द्द शाहूिे सैनयदेखील या सैनयास चमळाले. बाजीरावाने प ण्याच्या वािीबकालास 

सख्त ताकीद चदली की महाडमागे लष्ट्करास सवय तऱ्हेिे चजन्नस प रचवण्यािी व्यवस्था करा [प द. भाग १ ले. 
१११] मराठी सैनयािा जमाव रायगडच्या पायथ्याशी जमू लागला. शाहूिा सरदार बाजी भीमराव ता. ९ जाने. 
१७३४ रोजी छत्रचनजामपूर येथे येऊन पोहोिला. सोमवशंी बंध , हचर मोरेिर पतंराजाज्ञा, कृष्ट्िाजी पवार, 
चविनाथ पवार, उदाजी पवार व देवराव मेघश्याम, वाईिा शखेचमरा, राघो व्यंकटेश, कृष्ट्िराव खटावकर, 
आनंदराव बचहराव इततयाचं्या सैनयािा जथा रायगडभोवती पायथ्याशी पडला. या सरदारानंी ता. १० 
जानेवारीस इ. स. १७३४ रोजी रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या वाडी गावावर िाल केली. चठकचठकािी 
नाकीं धरून चशद्दीने घोर य द्ध माडंलें . चशद्दी अंबर अफवानी य द्धािी शथय करीत होता. मराठ्ानंी आपल्या 
सैनयाच्या तीन त कड्या केल्या. एकीवर बाजी भीमराव, द सरीवर उदाजी पवार म ख्य होते. मध्याभागी 
ह जरातीिे सैनय लढू लागले. सूयोदयािे वळेी तोंड लागलें . मराठ्ानंीं प्रथम रायगडवाडी घेतली. नंतर 
त्याि चदवशी मराठ्ानंी पािाड घेतलें . बाजी भीमरावाने िागंला पराक्रम केला पािाडच्या व वाडीच्या 
लढाईत चशद्दीिे प ष्ट्कळ लोक कामास आले. रायगडिा गडकरी ससैनय खाली उतरून आला होता. त्यानेही 
य द्धातं भाग घेऊन दरवाजावरील चशद्दीिा मोिा जाळून काढला. चशद्दी अंबरबरोबर पािसातश ेकसलेले योदे्ध 
होते; त्याचं्या बरोबर उदाजी पवाराने गाठ घेतली. उदाजीने त्यािंा मोड केला. खासा चशद्दी अंबर ठार िंाला. 
त्यािी पालखी मराठ्ाकंडे पाडाव िंाली. चशद्दीने मदारेवर िौकी बसचवली होती, तीं उधळून लावली व 
मराठ्ानंी रायगडच्या दरवाजापयंत शत्रूला चपटीत नेले. त्यावेळी चशद्दीच्या उरलेल्या लोकातं पळापळ स रू 
िंालीं. काही लोक महाडास पळून आले. चशद्दी अंबरिे शीर मराठ्ानंी कापून आिले. या य द्धातं मराठ्ािंा 
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नामवतं वृद्ध सरदार, शाहूिा पचहला चवरोधक व नंतरिा इमानी सरदार कृष्ट्िराव खटावकर पडला. 
राजगडिे लोक या य द्धासाठी आिले होते, त्यातंील काही या य द्धातं कामास आले व जखमी िंाले [पेद. 
३३ ले. १४९, १५०, १६१; थोशाम. [पेद. ३३ ले. १६१ िी संपादकीय चदलेली तारीख ‘१७३५ जाने. अशी आहे; ती इ. स. १७३६ जाने. 
पाचहजे. याि पत्रािे अधारे ब्रि. ले. ३०५ प.ृ २८५ िी तारीख ठरचविे शतय आहे.] 

 
*[१. प द. भाग १ ले. १११ िी संपादकीय तारीख १७३४ चडसें. अशीं आहे; ती १७३४ जानेवारी ५ नंतर अशी पाचहजे.] 
 
प.ृ ९१, ब्रि. पृ. ५४ प.ृ २६२ ले. २७८ प शा. प.ृ २३४] [ब्रि. ले. २७८ पृ. २६२ िे साल १७३६ पाचहजे.] या य द्धातं 

रायगडिा सरनोबत जावजी लाड शामलािे हस्ते मारला गेला [पेद. ३३ ले. १६८]. अशा तऱ्हेने १० जाने. 
१७३४ या चदवशी मराठ्ानंी रायगडवाडी व पािाड ही चठकािें जंचजऱ्याच्या चशद्दीपासून कायमिी चहसकावनू 
घेतलीं व चशद्दीस प नहा एकदा धास्ती उत्पन्न केली. 

 
चवजयािी हकीकत शाहूस ताबडतोब समजली. पत्रािे उत्तर म्हिून ता. १२ जाने. १७३४ रोजी 

शाहूने चलचहले ‘वाडी येथील चशद्दीिा कोट पाडून टाकावा. तेथील आचि मदारेवरील तोफा वगैरे सामान 
रायगडावर िढवाव.े पािाडिा बदंोबस्त करावा. तेथील तोफा पािाडासि राहू द्याव्यात. पि पािाडच्या 
तोफा प ढे रायगडच्या मोिेबदंीसाठी नेण्यातं आल्या [पेद. ३ ले. १७३]. चशद्दी अबर अफवानीिे मस्तक 
साताऱ्यास पाठवावें. चशद्दीकडील जे लोक सापडले असतील, त्यािंी डोकी मारावीत [पेद. ३३ ले. १५२]. 
चशद्दी अंबर अफवानीिी पालखी ता. २९ जाने. १७३४ रोजी शाहूकडे साताऱ्यास पोहोिली [पेद ३३ ले. १५८]. 
शाहूच्या आजे्ञप्रमािे इ. स. १७३४ च्या जानेवारी १६ रोजी वाडी येथील खैययतखानािा कोट मराठ्ानंी पाडून 
टाकला [चशिसाखं. १० ले. ४८; पेद ३३ ले. १५४]. पािाडिा कोट यावळेी सचिवपंतािे ताब्यातं आला. तेथे 
सचिवातफे आनंदराव बचहरव आपले लोक घेऊन बदंोबस्तास राचहला त्यािे जवळ चकल्ले प्रिडंगडिे लोक, 
खंडा मल्हार नामजाद, द लबाजी मरळ यािंा जमाव बंदोबस्तास राचहला [राखं. १६ प.ृ १६ ले. ३]. ता. १६ 
जानेवारी १७३४ रोजी पािाड येथे झलगोजी हवालदार व शखेचमरा यािंा म क्काम असताना चशद्दीिा प्रचसद्ध 
सरदार चशद्दी सात िार हजार सैनयाचनशी महाडास आला. त्याने ‘आप स तळें  पोटी घेऊन’ म्हिजे या 
तळ्याच्या आश्रयाने लकडकोट बाधूंन टेहळिीिीं चठकािें तयार केलीं. रायगड पडला तर पडो, पि 
बािकोटिी संपूिय खाडी आपल्या ताब्यातं ठेवायिी, असा त्यािा इरादा स्पष्ट होता [पेद. ३३ ले. १५४]. ही 
बातमी कळताि शाहूने संभाजी आंगऱ्यास आज्ञा केली की आपले आरमार चसद्ध करा व रायगड प्रातंीं 
उतरलेल्या आमच्या सैनयािा पाठप रावा करा. आंगऱ्यानेचह लगेि ती गोष्ट पत्र पाठवनू मानय केली [पेद ले. १२७ 
िी संपादकीय तारीख ४–१२–१७३५ आहे ती १८ जानेवारी १७३४ पाचहजे.] [पेद. ३ ले. १२७]. चशवाय, शाहूने अंताजी चशवदेव 
यासही आज्ञा केली की त म्ही पािाड येथे जाऊन तळ द्यावा [पेद. ३ ले. १७२ िी संपादकीय ता. २–१–१७३६ आहे; पि ती 

२४ जाने. १७३४ पाचहजे.] [पेद. ३ ले. १७२]. त्याने चनघण्यािे मानय करताि शाहूने बाजी भीमराव रेटरेकर यासही 
पत्र चलहून कळचवले की रायगडच्या पायथ्याशी पािाड येथे ब नगे ठेऊन सड्या स्वारीचनशी मतगडपयंत जा 
व लढण्यास उद्य तत असलेल्या चशद्दीिे कचबले धरून आिा; म्हिजे चशद्दीच्या सैचनकािें अवसान खिेल. 
त्यावर रेटरेकराने शाहूस नम्रपिे कळचवले की ‘मािंा म क्काम वाडी येथे असता महाराजािें पत्र येते तर बरे 
िंाले असते. आम्ही पािाडास आलो; पि तेथें पािी नसल्याम ळे नातें येथे आलो. पािाड २॥ कोस मागे राचहले 
असून महाड दोन कोसावंर आहे. नातें वगैरे भागातं चशद्दीने जाळपोळ केली आहे. अशा स्स्थतींत आम्ही 
महाडला शह देण्यािे ठरवीत आहोंत. मजबरोबर शखे चमग व झलगोजी हवालदार आहेत. स्वामीिी आज्ञा 
मानली पाचहजे व शह देण्यािेही साधले पाचहजे, म्हिून हरी गिेश, झहद राव घोरपड्यािे लोक, सरलष्ट्कर 
यािी फौज, मािकोजी आटोळे यािें स्वार, पवारािें सैनय, खंडोजी मािकर यासं मतगडकडे आपल्या 
पत्रान सार धाडतो. मी स्वतः मात्र शहािें कामीं ग ंतलो असल्याने जाऊ शकत नाही. आनंदराव बचहरवही 



 

अनुक्रमणिका 

मजकडे राहातील. एकंदर िार हजार फौज मतगडकडे धाडली आहे.’ [पेद. ३ ले. ११३, ११४] [पेद. ३ ले. 
१३३ संपादकीय ता. जाने. १७३५ अशी आहे, ती २४ जाने. १७३४ पाचहजे तसेि पेद. ३ ले. ११४ िी संपादकीय ता. २५–१–१७३५ आहे; ती २५ जाने. 
१७३४ पाचहजे.] चशद्दीच्या सैचनकािें कचबले पकडण्यािी जंगी मोचहमि यावळेी शाहूने काढचवली.  

 
महाडच्या स्वारीकडे जसे शाहूिे पूिय लक् होते, तसेि रायगडच्या स व्यवस्थेकंडे आचि 

स रचक्ततेकडे त्यािे मन यावळेी लागले होते. त्याने सातारा, परळी, वसंतगड, वारूगड, पाडंवगड, 
वैराटगड, िदंन, वदंन, वधयनगड, ताथवडा, मचहमानगड, सादाचशवगड यावंरील चशबदंीतील शलेके लोक 
काढून त्यास रायगडावर धाडले. धाडलेल्या पचहल्या टोळींत ६८० असामी असून त्यातं १०५ बदूंकवाले होते. 
या सैनयाबरोबर चवठ्ठलपंत गडचनवीस यािा प त्र धाडला. रायगडच्या शाकारासाठी दोन हजार रुपये धाडले. 
झबबाजी पवार यास गडािा हवलदार म्हिून पाठचवले त्यािे बरोबर शामजी रुद्र हा मदतनीस चदला. त्यासं 
५ श ेरुपये पाठचवले. नवीन भरती करण्याच्या दृष्टीने दोनअडीिश ेमावळे िाकरीस ठेचवले. शाहूिा चविार 
होता की रायगडावर ५ हजारपयंत मावळे ठेवायिे आचि त्या दृष्टीने त्यािी तरतूद िालू िंाली [पेद. ३३ ले. 
१५७, १६४]. नारोपतं सचिवास त्याने आज्ञा केली की मावळ प्रातंातून एक हजार मािसें रायगडच्या 
चदमतीसाठी आम्हास द्या [राखं. १६ ले. ८२ प.ृ ८१–८२]. रायगड व रायगड प्रातंातील इतर चकल्ल्यावंर 
पोतत बेगमी असावी, म्हिून शाहूने आज्ञा चदल्या व त्याप्रमािे मीठ, हळद, चमरे, स पारी इ. वस्तू रवाना होऊ 
लागल्या [पेद. ३३ ले. १७५]. शाहू आपलेकडून सवय तऱ्हेिे प्रयत्न करीत होता. पि सरदार मात्र बरेि स स्त 
होते. शाकारिीिी व्यवस्था जानेवारींत केली, तरी एचप्रल अखेरपयंत शाकारिीस पत्ता नव्हता; म लखािी 
संििी िंाली नव्हती व प्रातंात व्हावी ती स व्यवस्था िंाली नव्हती [ऐसंसा. खं. १ ले. १२९ प.ृ १२७]. असो. 

 
रायगडिी मोहीम संपली, तरी जंचजरामोहीम रेंगाळत िालूि होती. चशद्दीमध्ये जास्त लढत 

रहाण्यािे सामथ्यय नव्हते. हे जसे खरे तसेि धडाडीिे य द्ध करून चशद्दीिा नाश करिेही मराठ्ासं अवघड 
िंाले. मराठ्ािें आरमारी सामथ्ययि प्राम ख्याने कमी पडले. आनंदराव स मंत यािेंमाफय त चशद्दीने तहािें 
बोलिें लावलें  [पेद. ३ ले. १०४ िी संपादकीय ता. १२।१२।१७३३ आहे; ती ७।१२।१७३४ पाचहजे.] [पेद. ३ ले. १०४]. इ. स. १७३४ 
च्या चडसेंबरमध्ये चशद्दी आचि मराठे यािंा तह िंाला. त्या तहाने रायगड व रायगड ताल का मराठ्ाकंडे 
आला. शाहूने रायगड, महाड व त्याखालील प्रदेश आपिाकडे ठेचवला [प शा. प.ृ २२८ राखं. २ पृ. ७७.]. 
आपल्या वतीने पोतनीस यास कारभारी नेमले. इच्छा असली तरी शाहू रायगडावर कधी गेला नाही, व १७७२ 
पयंत पेशव्यानंीही रायगडबाबत फारसे लक् चदले नाही. रायगडिे पूवीिे महत्त्व गेले; ते त्यास परत लाभ ू
शकले नाही. 

 
*[२. प ण्यश्लोक शाह  व पचहला बाजीराव पृ. २२८ वरील तहािा सन १७३४ पाचहजे. तसेि पेद. ले. १८३ िी संपादकीय तारीख 

२६।४।१७३६ आहे; ती १८ मे १७३४ पाचहजे.] 
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१८ रायगडवर पेशवयाांची सत्ता स्थापन झाली 
 

इ. स. १७३५ पासून सन १७७२ पयंत रायगड ताल का ह जूरिा प्रदेश होता. शत्रनेू वक्रदृष्टी 
वळचवल्यास, त्यािंें संरक्ि करण्यािी जंबाबदारी पेशव्यािंी होती; पि कारभारी नेमिे, ताल तयािे जमाखिय 
पहािें वगैरे गोष्टींबाबत पेशव्यासं अचधकार नव्हता. शाहूने या ताल तयािा कारभार यशवतं महादेव यासं 
साचंगतला. 

 
यशवतं महादेव यािें घरािे मूळिे भोरप येथील. शाहूजवळ राहून त्यानंी स्वारीिी पोतचनशी बरेि 

चदवस साभंाळली. त्याम ळे शाहूने उरवडे हा जप्त िंालेला त्याचं्याि घराण्याकडील पूवीिा गाव त्याजंकडे 
िालू केला. यशवतं महादेव छत्रपतींिे पोतनीस, खासंचनवीस होते. म्हिजे, शाहूिे अठरा कारखाने व शाहूिा 
खाजगी कारभार या गोष्टी त्याजकडेि होत्या. शाहूने त्यासं रायगड ताल तयािा कारभार साचंगतला [थोशाम. 
प.ृ ७१, ८१, ८८, ८९]. त्यासं ४० हजारािंा सरंजाम शाहूने चदला होता [राखं. २ पृ. ११६, ११७]. 

 
यशवतं महादेव ही मोठीि तोलािी असामी होती. त्याजंकडे इनामगाव सात, दोन गावातंील इनाम 

जचमनी, सरंजामासाठी प्रत्यक् अमलाखाली ९२ गावें व महादेवाच्या याते्रसाठी लावनू चदलेल्या हाशीलािा 
एक गाव चमळून १०२ गावें िालत होती. नारायिराव पेशव्याचं्या कारकीदीत यापंैकी २४ गावातंील त्यािंा 
अचधकार नष्ट िंाला. द सऱ्या बाजीरावाच्या कारकीदीत आिखी १८ गावावंरील त्यािंी सत्ता नष्ट िंाली. 
चब्रटीश सरकारने त्यािें ५२ गाव खालसा करून त्याबद्दल साचलना दोन हजार रु. वतेन ठरचवले [ऐसंसा. 
खं. ९ ले. ७४]. असो. छत्रपतींतफे महाड येथे राहून रायगड, झलगािा व महाडिा कोट हे तीन चकल्ले व 
महाड, नातें, पािाड, वाडी इ. महत्त्वाच्या गावातं पोतचनसािंा कारभार िालू िंाला. त्यांिे पिात् चवठ्ठल 
यशवतं हे अचधकारी िंाले. 

 
शाहूच्या मृत्यनंूतर राज्यािा सवय कारभार पेशव्यानंी पाहवा व छत्रपतींिे उिें पडू देऊ नये असे शाहूने 

मृत्यपूूवी स्वतःि ठरचवले. त्याम ळे रायगड ताल का छत्रपतींकडे राहू देण्यािे कारि उरले नव्हते; पि 
नानासाहेब पेशव्याने व त्याच्या पिात् माधवरावानेचह इ. स. १७७२ च्या आरंभापयंत मूळ व्यवस्थेंत काही 
बदल केला नाही. 

 
माधवरावाचं्या कारकीदीच्या अखेरीस त्याच्या असे ध्यानीं आले की इंग्रज व त्यािंा स्नेही चशद्दी एकादे 

चदवशी बािकोटच्या खाडींतून रायगडच्या खोऱ्यातं चशरून हा स्वराज्यसंस्थापनेच्या वळेिा महत्त्वािा प्रदेश 
आपल्या ताब्यातं घेतील. हा प्रदेश पोतनीसाकंडून काढून प्रत्यक् पेशवेसते्तच्या ताब्यातं ठेवला पाचहजे, असें 
त्यािें मत िंाले. चशवाय, नानासाहेब पेशवा व यशवतं महादेव यािें जसे आप लकीिे संबधं होते, तशी स्स्थचत 
माधवराव व चवठ्ठल यशवतं यािंी नव्हती. क लाबा गिेॅंचटअरकार चलचहतो की इ. स. १७७२ त रायगडिा 
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हवालदार मराठ्ाचं्या चवरुद्ध उठला व तो चशद्दीस चमळिार असा रंग चदसू लागला; [प.ृ ३७५]. पि याहून 
गंभीर कारि पेशवदेप्तरातंील अप्रचसद्ध कागदपत्रातं नमूद आहे, ते असे की चवठ्ठल यशवंतराव याजंकडे 
पेशव्यानंी चहशबे माचगतले असता ते त्यानंी चदले नाहीत. सवय सत्ता जर पेशव्याने छत्रपतीिे प्रचतचनधी म्हिून 
िालवावयािी, तर पोतनीस चहशबे देत नाही म्हितात, हे तापट पेशव्यास सहन होिारे नव्हते [अप्र. कागद 
रु. नं. २]. माधवरावाने छत्रपतींस कळचवले की रायगड ताल का आमिे ताब्यातं चदल्याबद्दलिी सनद द्या. 

 
शाहूिा वारस रामराजा याने इ. स. १७७२ आगस्ट ३० या चदवशी रायगडिा हवालदार यशवतंराव 

मोरे यास आज्ञा केली की चवठ्ठल यशवंत यािें चनसबतीस असलेला रायगड आता पचंडत प्रधान याचं्या 
चनसबतीस चदला असल्याम ळे, रायगड ही तख्तािी जागा जकीऱ्यास द्धा, हवालदाराने पेशव्याचं्या स्वाधीन 
करावी. अशाि अथािे द सरे आज्ञापत्र महाडच्या कोटाच्या अचधकाऱ्यासं छत्रपतींनी धाडून चदले व पेशव्यािंी 
याबाबतिी मागिी चबनचवरोध मानय केली [शारो. प.ृ ५२, ५३; कलम ११७].  

 
छत्रपतींनी अशी आज्ञापत्रें जोवर चदली नव्हती, तोवर पोतनीस व रायगडिे हवालदार यानंी हीं 

चठकािें व प्रदेश पेशव्याचं्या ताब्यातं देण्यािे नाकारले, हे कायदेशीर होते व त्याबद्दल ख द्द पेशवाही त्यास 
दोर्ष देऊ शकत नव्हता. पि आज्ञापत्रें हातीं आल्यावरही आपली सत्ता चबनतक्रार सोडण्यािी पोतचनसािंी व 
त्याचं्या हस्तकािंी तयारी नव्हती. 

 
इ. स. १७७२ मध्ये माधवराव पेशव्यािंा क्य वैद्य–हकीमाचं्या साधनसामथ्याच्या व मानवी उपायाचं्या 

पलीकडे गेला. आपि ह्या आजारातूंन उठत नाही, अशी माधवरावािंी खात्री िंाली. ते प िें सोडून थेऊर येथे 
गेले. नारायिराव पेशव्याने सखाराम बापूच्या प्रत्यक् देखरेखीखाली कारभार करावा, अशी त्यानंी व्यवस्था 
केली व राघोबादादास कैदेतून सोडवनू त्याच्याशी ज ळते घेण्यािा प्रयत्न िालचवला. चनरवाचनरव करीत 
असलेल्या पेशव्यानंा पोतचनसािंी रायगड ताल तयाबाबतिी नाख र्षी समजून ि कली. 

 
चरयासतकार सरदेसायानंी माधवराव पेशव्यास ‘चनग्रही माधवराव’ असे म्हटले आहे. पेशव्याने 

आपला हा ग ि रायगड ताल तयाबाबत पूियपिे दाखचवला. त्याने आपला सरदार आपाजी हचर यास सैनय 
तयार करून महाड, रायगड, झलगािा इत्याचद चठकािें चहसकून घेण्यास फमाचवले. आपाजी हचर सैनयासह 
रवाना िंाला व त्याने १० जखर म्हिजे इ. स. १७७२ सप्टें. ८ या चदवशी महाडिा कोट आपल्या ताब्यातं 
घेतला. लढाई अशी िंालीि नाही. कोटावर पेशव्यािें चनशाि िढत असताना तोफािें १८ आवाज िंाले. 
महाडच्या कोटाच्या दया ब रुजावर एक नामाचंकत तोफ होती. ही तोफ आपाजी हरीने रायगडच्या 
मोिेबदंीसाठी बरोबर घेतली [अप्र. कागद रु. नं. २]. 

 
रायगड व झलगािा हे चकल्ले ताब्यातं घ्यावयािे व पोतचनसािंी सत्ता नाहीशी करावयािी, हे महत्त्वािे 

काम उरले. पि रायगडास वढेा घालिे अवघड होते तत्पूवी नातें, कोंिंर, पािाड, वाडी या चठकािंी आपला 
पाय रोविे व तळ ठोकिे आपाजी हरीस जरूर होते व त्या प्रयत्नातं तो होता. एवढ्यातं, १८ नोव्हे. १७७२ 
रोजी सकाळी माधवराव थेऊर येथे मरि पावले [ऐलेसं. ले. १२२८, १२३० पहा.] त्याम ळे प्रत्यक् य द्धािा 
प्रकार थोडा नंतर, नारायिराव पेशव्याचं्या कारकीदीत घडून आला. 

 
नारायिरावास पेशवेपदािी वसे्त्र चमळताि रायगडच्या मोचहमेस स रुवात िंाली. लढाईसाठी ताल के 

वसई, स वियद गय, प्रातं राजप री, साष्टी येथून स मारे १५ खंडी दारू, ५ खंडी चशसें आपाजी हरीच्या स पूतय िंाले 
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[अप्र. कागद रु. नं. १]. चबरवाडी येथे सरकारिे ८०० बलै सतत राखिीस ठेवले होते. या बलैावंरून 
ताल ततयातं लागिारे सगळे सरकारी सामान नेत. या बलैािंी व्यवस्था नम नेदार होती. त्यासं करड व 
उडदािी डाळ यािंी चखिडी ख राक म्हिून िालू असे; त्यासाठी ५० खंडी भात दरवर्षी राखून ठेवलेले असे. 
त्यासं नािनीच्या चपठािे रोट खाऊ घालीत. बैलाचं्या तैनातीसाठी २५ मािसें नेमलेली होतीं धानय 
भरडण्यासाठी रोज पाि घरट िालू असत. अशा ह्या राखीव लमािावरून य द्धािे सामान रायगडच्या 
पचरसरातं पाठचवण्यात आले [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. महाडहून वठेीच्या बलैावंरूनही सामान येत होते. 
महादजी झत्रबक याने य द्धासाठी डोईओझ्याने दारू प रचवण्यािे काम पत्करले व पार पाडले. सैनयास 
लागिारे धानय हातीं पडावे म्हिून प ंडचलक राम फडिीस याने रायगडिे मौजे कोकरे येथील कोठार जप्त 
करण्यास मािसें धाडलीं. पेशव्यािें तोफखानयािे प्रम ख भीमराव पानसे यानंीही रायगडिे मसलतीसाठी 
बलैावरून साचहत्य प रचवले [अप्र. कागद रु. नं. २]. 

 
मोचहमेसाठी काथ्या, लोखंडी दाचगने, क दळी, पावडीं, पहारा, क ऱ्हाडी, कोयते, िदं्रज्योती इत्याचद 

हरएक प्रकारिे साचहत्य प रचवण्यातं आले [पेद. २२ ले. २२२]. चशशाच्या गोळ्या बनचवण्यासाठी सोनारासं 
चशसें प रचवण्यातं आले व रोज रात्री बदं कीच्या गोळ्यािंा ढीग तयार होऊ लागला. त्यानंी चशशाच्या ५० हजार 
गोळ्या पाडून चदल्या [अप्र. कागद रु. नं. २]. रायगडच्या मसलतीस खंडेराव बगे आपल्या लोकासंह 
आपाजी हरीच्या मदतीस आले. उंदेरी, तळें येथून लोक य द्धासाठी आपाजी हरीकडे आले व मोठे सैनय जमा 
िंाले. 

 
चवठ्ठल यशवतं यािे वतीने खंडेराव मोरेिर हा मामलतीिे काम पहात होता. त्याने य द्धािी तयारी 

केली. रायगडवर असलेले बदंीवान त्याने सोडून चदले. रायगडवर यशवतंराव मोरे हवालदार म्हिून काम 
करीत होता [ऐसंसा. खं. ४ ले. ५९, प.ृ १००]. त्यािे हाताखाली बालकाजीराव पालाडें हा सरदार सैनयासह 
चसद्ध होता. त्यानंी रायगड िं ंजचवण्यािी चसद्धता केली. मदारिौकी, कोंडेखळी व चहरकिी ब रुज ही 
रायगडवरून मारा करावयािीं चठकािें होत. मदारिौकी नािेदरवाजाखाली रायगडच्या वाटेंत आहे. तेथे 
नागीि, भवानी, धाकटी तोफ व लाडंा कसाब या तोफािंी रिना केली. कोंडेखळीच्या िौकीवर आचि 
चहरकिीवर एक एक तोफ चसद्ध ठेचवली. पािाड येथे पाि तोफा व ५०० गोळे आग ओतण्यास रिून ठेचवले. 
झलगाण्यावरही दोन तोफा व दोन जंब रे मारा करण्यासाठी लावनू ठेवले. अशा तऱ्हेने, रायगड व झलगिा ही 
ठािीं िं ंजरावयािीि, असे पोतचनसानंी ठरचवले. यावळेी रायगडावर ४६ तोफा, ३२ बदं खा ३२ जेजाला, ३ 
जंब रे, ३०१४९ बदं खीच्या गोळ्या, ३०१८ तोफािें लहान गोळे, ७०९ जंगी गोळे, दारूिी ११ चपपें एवढा पोख्त 
सरंजाम होता [अप्र. कागद रु. नं. २]. हे आकडे य द्ध संपल्यानंतरिे आहेत. म्हिजे रायगडच्या हवालदाराने 
प्रत्यक् य द्धातं खिय केले तें सामान वेगळेि होय. 

 
आपाजी हरी हा सेनापचत तर होताि; पि तो धोरिी व कारस्थानी मन ष्ट्य होता. त्याने आपले सैनय 

रायगडच्या पूवयपचिम बाजंूनी नेले. पचिमेकडील बाजूस रायगडपासून स मारे ५ मलैावंर नातें हें गाव आहे, हें 
त्याने आपल्या ताब्यातं घेतले. इ. स. १७७३ च्या आरंभी आप्पाजी हरीच्या सैनयािा उपसगय या ं गावास 
पोहोिला व संबधं गाव उजाड िंाला. रयत परागंदा िंाली. नात्यास िंालेल्या लढाईत मफािी याने मद यमी 
गाजचवली. तेथील प्रचतकार संपला असे पाहून सैनय पािाडच्या कोटापयंत येऊन पोहोिले. तेव्हा 
रायगडकऱ्यानंी कोट िं ंजचवण्यािे सोडून तो पाडून टाचकला; तेथील सामान जाळले व गड िं ंजचवण्यािे 
दृष्टीने गडकरी गडावर िढले. माियिे आरंभी आप्पाजी हरीच्या सैनयािा एक गोट पािाड येथे नाकेबदंी करून 
तळ देऊन राचहला. त्याम ळे पािाड गाव ओस पडलें . 
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आप्पाजीिे द सरे सैनय चबरवाडीस गेले व तेथून कसबे वाडीपयंत जाऊन पोहोिले. त्याम ळे वाडी 
गावािी मािसें परागंदा िंाली. आप्पाजीच्या सैनयािा उपद्रव आमडोशी या गावास चवशरे्षि िंाला, असो 
[अप्र. कागद रु. नं. २ व ४]. 

 
रायगडच्या पायथ्याशी, येऊन पोहोिल्यावर आपाजी हरीने रायगडिे हवालदार यशवतंराव 

मोऱ्यासं कौलास येण्यास चनरोप धाडला. पि त्याने नकार चदल्याम ळे आपाजी हरीने दोन योजना आखल्या. 
पचहली अशी की रायगडकऱ्यािें कचबले व भाऊबदं धरून आिण्यासाठी त्याने मािसें धाडली. हवालदार व 
सरनोबत यािंी म लेमािसे वाई येथे होती. त्यािंा चठकािा लावला. काही कचबले मावळातं होते; त्या सवांस 
धरून आिून आपल्या गोटातं पािाड येथे ठेचवले [अप्र. कागद रु. नं. २]. रायगडच्या मोिेबदंीस प्रारंभ 
करण्यापूवी त्याने जत्रा केली; नंतर तोफासंाठी धमधमे रिण्याच्या जागा चनचित केल्या. एक मोिा चित् 
दरवाजाजवळ बाधंला व तें स्थान काबीज करण्यासाठी नूरमहमद जमातदारािी नेमिूक केली. एक मोिा 
कसबे वाडी येथे, एक मोिा घळकीच्या मेटाजवळ व िौथा मोिा नािि टेपाजवळ बाधंला. 

 
मोिेबदंीपूवी आप्पाजी हरीने गोपाळ जोशी महाडकर यासं म हूतय पाहण्यास साचंगतले. त्यासं याबद्दल 

त्याने १२ रु. दचक्िा चदली. पािाडकर जोशी यासही ६ रु. चदले. मोिे िालू करण्यापूवी मोिातून लोकासं 
जरूर त्या वस्तू प रचवल्या जातील अशी खबरदारी घेतली. तळें येथील स किदं वािी व महाडिा व्यापारी 
रािोजी मागंडे यानंा सामान प रचवण्याच्या सतत सूिना चदल्या. लढाईंत जखमी होिाऱ्या सैचनकाचं्या जखमा 
बाधंण्यासाठी साव म्हाली नहावी यास मोिात आिून ठेचवले. 

 
य द्ध स रू िंाले. ज्याव चफरंगी याने ड ब्यावरील छपरावर गोळे लागू केले. मनमेळ पे्रम गोलंदाज 

उंदेरीच्या स भ्यातूंन य द्धाकचरता आचिला होता. त्याने एक मचहनाभर ठािीं टेहळून गोळे टाकण्यािी चशकस्त 
केली. राजमािी येथील सैचनकानंी िं ंज िागंले घेतले. नूर महमद बािदाराने चित् दरवाजाशी िं ंज घेऊन 
तो ताब्यातं आिल्यावर तेथून मदारिौकीच्या मोच्यावर बाि टाकले व रायगडकऱ्यािंा मोिा तेथून उधळून 
लावला. तेथील िार तोफा त्यानंी हस्तगत केल्या. अशा तऱ्हेने आप्पाजी हरीच्या सैनयास नािे दरवाजासमीप 
जाण्यास तब्बल मचहनाभर िं ंज द्याव ेलागले. 

 
य द्ध महाग पडू नये व सामदामािे उपायाने रायगड हातीं यावा म्हिून आपाजी हरीिे प्रयत्न िालू 

होते. धोडबाराव दाभिे, रामाजी िव्हाि, बरवाजी कड  हीं तीन मािसें या य द्धाच्या अस्ग्नवर्षावातूनही 
रायगडवर पत्रािंी नेआि करीत होतीं. आपाजी हरीने यशवतंराव मोरे व बालकाजीराव पालाडें याजंबरोबर 
सलोख्यािे बोलिे लाचवले. गडावरील मािसानंा ध्यानातं येऊन ि कले होते की लढाईंत मरिे अगर शरि 
जाऊन चकल्ला स्वाधीन करिे, याचंशवाय मागय उरलेला नाही. पोतनीस चकल्ला लढव ूशकतील अशी शतयता 
उरलेली नाही. यशवतंराव मोऱ्यास पािश ेरुपये उत्पन्नािा गाव नेमून देण्यािे आपाजी हरीने मानय केले. 
पालाडं्यानंाही जमीन इनाम देण्यािे ठरले. हवालदार व सरदार यानंीि य द्धातूंन माघार घेण्यािे 
ठरचवल्यावर य द्ध आवरले. हवालदारास िाळीस हजार रुपये देऊन चकल्ला पेशव्याने आपल्या ताब्यातं घेतला 
[क गपॅ.ृ ३७५; अप्र. कागद रु. नं. ८३]. या य द्धातं आपाजी हरीिी एकशतेीन मािसें पडली व जखमी िंाली. 
धर्मोजी महाचडक, बाजी येरंडकर व क साजी वानरे पडले [िदं्र. अप्र. कागद नं. २१९६१, २१९७९ भइसंमं.]. 
हवालदार व कारकून स्वाधीन िंाल्यावर आपाजी हरीने त्यास बंदोबस्ताने प ण्यास पाठवनू चदले. तेथे 
यशवतंराव दत्ताजीराव मोरे माजी हवालदार चकल्ले रायगड यास ५०० रु. उत्पन्नािा गाव देण्यािे चनचित 
िंाल. तो चदला जाईपयंत वीस खंडी भात व १०० रु. नख्त दरसाल द्यावयािे ठरले. िादंबाराव महामूनकर 
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व बालकाजीराव पालाडें सरदार यांस मौजे तेटघर ता। नातेंपैकी ७५० िी जमीन द्यावयािा करार िंाला 
[अप्र. कागद रु. नं. ३, ८३]. बरेि चदवस जमीन देण्यािे राहून गेले होते. नंतर वीस काठ्ाचं्या मोजिीिी 
जमीन गावगन्ना नेमून चदली–भातशते इनाम चबघे ·I११॥३। व नख्त ५०० रुपये चदले. आबाजी चबन िादंबाराव 
महामूनकर व बालकाजीराव पालाडें यासं ·॥Ä॥ िावर जमीन चदली. त्यासं चमळालेल्या जचमनींिे उत्पन्न नख्त 
१२५ रुपये व ३१। खंडी भात इतके होते [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
लढाई थाबंली. आपाजीने सवय देवताचं्या यात्रा करचवल्या. िंोलाई–कसबे वाडी, सोमजाई व 

म्हसोबा मजरे पािाड यासं बकरीं बळी चदली. चकल्ल्याच्या मोिातून यात्रा केल्या. रायगडावर राजह डा, 
घळकीिें मेट, मेट कालकाई येथे जत्रा िंाल्या. रायगडावर लोकासं पानस पारी िंाली; तीन हजार पानें 
लागलीं (दर रुपयास दोन हजार पाने). महाडकर लोकानंी फार िागंली कामचगरी केली होती. त्यांनी 
बलैावंरून सामान प रचवले. जाळपोळ करिाऱ्या गडकऱ्याचं्या मािसासं पकडून आपाजीच्या स्वाधीन केले 
होते; म्हिून त्यासं बचक्सें देण्यात आली. यशवतंगडावरील काननाक फलािकर व ताननाक पागंारकर, 
ह ज रातींतील रामनाक चसरकोल यासं एक एक शरेािे िादंीिे कडे आपाजीने बक्ीस चदलें . ज्याने रायगडावर 
चनशाि रोवले, त्या चनशािदारास त्याने पागोटें चदलें . िौदा जिासं सोनयािीं कडीं, वीस जिासं रुप्यािीं 
कडीं व दोघासं मोत्याचं्या जोड्या चदल्या [िदं्र. अप्र. कागद नं. २१९६१, २१९७९ भाइसंमं.]. 

 
आपाजी हचर गड िढून गेला. त्याने म ख्य दैवत चशकाई चहिे दशयन घेतले, तेव्हा देवीप ढे दोन रुपये 

दचक्क्ा ठेचवली. छ १ सवाल, आबा सबनै रोजी प ण्याहून सनद सादर िंाली; त्या सनदेन सार देवीिे दाचगने 
तयार करून रायगडावर धाडण्यात आले. रायगड फते्त व्हावा, म्हिून चशकाईस नवस केला होता; तो 
फेडण्यासाठी हे दाचगने पाठचवले होते [पेद. ३२ ले. २०२]. 

 
इ. स. १८ मािय १७७३ रोजी रायगड अपाजी हरीच्या हातीं आला. आपाजी, महाराज छत्रपतींच्या 

तख्तास म जरा करण्यास गेला. त्याने नजर म्हिून नख्त पाि रुपये झसहासनाप ढे ठेचवले. रुप्यािी फ ले 
झसहासनावर उधळली. या प्रसंगी तख्तास पागोट्यािंी िंालर लाचवली होती. आपाजीने दरबार भरचवला; 
त्याप्रसंगी त्याने एक मोहोर नजर केली. भालदार व िोपदार यासं त्याने १८ रुपये बक्ीस चदले [अप्र. कागद 
रु. नं. २, ३].  

 
सैनयातं असलेल्या हंसाजी खैरा यास त्याने रायगडिी हवलदारी साचंगतली [अप्र. कागद रु. नं. 

९२]. रजा–परवागीि काम त्यािे हातून घ्यावयािे ठरले. गिेश चविनाथ व हंसाजी यािें नाव ेदोन मोतयब 
तयार िंाले. चशकाई प्रसन्न व्हावी, म्हिून आपाजीने एक बकरे देऊ केले होते; ते हंसाजी खेर यािे माफय तीने 
चदले; त्यावळेी चशकाईिी यात्रा केली [अप्र. कागद रु. नं. २] रायगडावर दगडािे एक कानलें  होतें; त्यास 
रािूबाई म्हित. य द्धािे गदीत आपाजीच्या एका गारद्याने ते जचमनींतून वर काढले. त्यावरून हंसाजी खेर 
यास दृष्टातं िंाला; म्हिून ते कानले जेथील तेथे ठेऊन ब्राह्मिाकंडून त्यािी पूजाअिा करचवली. कसबेवाडी 
येथील गाविीं क ळें  परागंदा िंाल्याम ळे िंोलाईिी यात्रा व्हावयािी राचहली होती. त्याम ळे उपद्रव होऊ 
लागला; सरकारातूंन हंसाजी खेर याने िंोलाईिी यात्रा करचवली. 

 
झलगािा चकल्ल्याच्या मसलतीसाठी आपाजी हरीने मािसे चनवडली, त्यासं चतळग ळ चदला व धोंडो 

नारायि मोने कारकून याजबरोबर चबरवाडीस धाडलीं. तेथे सैनयािा िार चदवस म क्काम िंाला [इ. स. १७७३ 
मािय २]. रायगड त्यावळेी िं ंजत होता; म्हिून रायगडकऱ्यानंी शत्र त्वाचं्या ब द्धीने या सैनयाच्या तळावर येऊन 
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जाळपोळ केली [अप्र. कागद रु. नं. २]. चकल्ला घेण्याबाबत प्रत्यक् हालिाली करण्यापूवीि झलगाण्यािा 
हवालदार चकल्ला स्वाधीन करण्यास तयार िंाला होता. इ. स. १७७३ फेब्र . २७ या चदवशीिी एक सनद 
प ण्याहून सादर िंाली होती, चतिा आशय असा—येसजी िादंलेकर हवालदार व कारकून चकल्ले झलगािा 
यास सनद की संभाजी दौंड व चिमिाजी गोझवद व खंडोजी शळेके यासं झलगाण्यावर धाडले आहे. त्यािें 
स्वाधीन चकल्ला सवय साचहत्यासह करावा व त म्ही ह जूर [प ण्यास] यावे, म्हिजे त मिी व्यवस्था करू [अप्र. 
कागद रु. नं. ९१] या पत्रानेि काम िंाले होते. हवालदारने स्वतः येऊन चकल्ला आपाजी हरीच्या स्वाधीन 
केला. 

 
कोट महाड, रायगड, पािाड व झलगािा ताब्यातं आल्यावर आपाजी हरीने तेथील वस्तूिी मोजदार 

केली. प ढील आकडे पहा— 
 
स्थान रोख रक्कम भात खंडी नागली खंडी 

कोठी कोट महाड २–७–६ ९९॥।२।·। १८॥Ä॥१॥।Ä 
,, चकल्ले रायगड १४–८–० ४४४।·॥१॥ ५८॥·।१॥Ä 
कोठी कोट पािाड - १०।॥१। २५Á३॥Ä 
,, चकल्ले झलगािा - १२॥४ १९॥Ä॥Ä 

[अप्र. कागद रु. नं. २] 
 
रायगड ताब्यातं घेतल्यावर आपाजी हरीने तेथे नामजाद लोक ४६५ व पोरगे ५५ इतकी मािसे 

बदंोबस्तास ठेचवली. रायगड ताल तयातं अनयत्र जी मािसे नौकरीस ठेचवली, त्यािंी संख्या २१८ होती. 
रायगडावरील लोकािंा वार्मर्षक वतेनखिय नख्त ३३०४० रु. होता. यशवतंराव मोरे यािे जागी हंसाजी खेर 
यास हवालदार नेचमले, रायगडच्या मसलतीसाठी येसजी नाईक पवार यािेबरोबर जी मािसे आली, 
त्यातंील हंसाजी खेर हा प्रम ख होय [अप्र. कागद रु. नं. ३ व ९२]. रायगडच्या मोचहमेस एकूि भोजनखिय 
३३२०॥।· रु. आला; लोकानंी कामचगरी बजावली, त्याप्रीत्यथय २५०॥ रु. बचक्सें देण्यातं खिय िंाले. बकाजी 
पाडं्या प जारी तख्त चकले रायगड यास एक चबघा जमीन इनाम देण्यात आली. प ढील बचक्सें वािकासं थोडी 
िमत्काचरक वाटतील. (१) खंडेराव बगे चकल्ले रायगडिे मसलतीस आले. त्यासं आपाजी हचर याने कलंसी 
क िबीि बक्ीस चदली. (२) गिेश चविनाथ फडिीस तालके मजकूर यास ग िी क िबीन बक्ीस चदली [अप्र. 
कागद रु. नं. २]. 

 
य द्धािे वातावरि उत्पन्न िंाल्यावर चठकचठकािंी जाळपोळ आचि उपद्रव याम ळे रयतेिे फार 

न कसान िंाले. अनेक गाविे लोक पळून गेले. सैनयाने उडव्या उध्वस्त केल्या होत्या; कडपे व लोंब्या मळून 
नेल्या होत्या. उभीं शतेें त डवलीं गेल्याने उत्पन्न साफ ब डालें  होते; म्हिून नवीन सरकारने अनेक चठकािी 
सूट जाहीर केली. पािाड या गावास ८२५।।। रु. नख्त व २०७।।।३। खंडी गल्ला एवढी सूट चमळाली. नातें या 
गावास ७११।=। रु. सूट चमळाली. अनय गावातूंनही गावकऱ्यासं अशी सूट चमळाल्याम ळे रयत चनधास्त होऊन 
प नहा गावोगाव परत आली व रायगडच्या पचरसरातं प नहा शातंता चनमाि िंाली. मराठी सैनय परत गेले व 
नव्या मामल्यावर गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकर यािी िार वर्षाकचरता नेमनूक िंाली [अप्र. कागद रु. नं. २, 
८०, ८६, ९१]. 

 



 

अनुक्रमणिका 

गिपतराव कृष्ट्ि याला रायगडच्या जमाखिािी व्यवस्था लाऊन द्यावयािे काम उरकावयािे होते. 
रायगडिे पूवीिे चहशबे कायम धरून त्याने इ. स. १७७३ िे चहशबे पूिय करून घेतले. मराठ्ािंी अनयत्र पद्धचत 
अशी असे की नवी राजवट स रू िंाली की नवीन चहशबे स रू होत. यावळेी दोन वगेळे जमाखिय केले नाहीत. 
[अप्र. कागद रु. नं. २]. इ. स. १७३४ मध्ये रायगड मराठ्ाचं्या ताब्यातं चशद्दीने चदला; तेव्हापासूनच्या 
रायगडच्या चहशबेाच्या भानगडी व पडिारा फरक यािा अंचतम चनियय यावळेीं गिपतराव कृष्ट्ि यास 
करावयािा होता. रायगड स्वराज्यातं आला, ते चदवस सामानयपिे पजयनयकालिे व गदीिे होते. य द्धािे 
गदीत एक चठकाि द सऱ्यािे ताब्यातं देताना चशल्लक मोजून ताबा देण्यािा चशरस्ता पेशवाईत होता. पि 
चठकाि ताब्यातं घेिारे व देिारे सारखेि गदीत असत. त्याम ळे प्रत्यक् मोजदाद न करता अजमासे याद्या 
करूनि ताबा झदला जात असे व त्यातं ताब्यातं घेिारािी नेहमीि फसविूक होई. तोि प्रकार इ. स. १७३४ 
मध्ये िंाला. ‘काही चकरकोळ कैली वजनीं मोजदाद िंाली. वरकड चजन्नंस भात, नागली, मीठ, गजमोजिीने 
ताब्यातं घेतले. दारू वगैरे वजनी सामान अजमासाने जमा धरून मोजदादीिा जाबता अंताजी चशवदेव यानंी 
करून चदला,’ असे वियन कागदोपत्रीं आढळतें. तदनंतर, वस्तंूच्या प्रत्यक् वापरािे वेळी चजनसाचं्या 
मोजदादींतील फरक आढळून येऊ लागले व भगवंतराव बाजी याजकडे हवालदाराने दोनतीनदा अजय 
पाठवनू मोजदाद करण्याबद्दल चवनंचत केली होती. मोजदाद व्हावी अशा प्रथम आज्ञा स टल्याही; पि नंतर 
अचधकारीवगाने मोजदाद न करण्यािा चनियय घेतला. ‘रायगड सरहद्दीिी जागा. मोजदाद केचलयासी 
बेगमीिा आबाब कळतो; सबब करू नये; याम ळे राचहली. अलीकडे मोजदादीस स भाहून कारकून आले; फड 
चसद्ध केला, पि मोजिी राचहली,’ असे अचधक वियन आढळते. यातंील गाभंीयय असें की सवय वस्तंूिी मोजदाद 
िंाली, तर ती जाहीर होऊन सवांस कळिार व रायगडसारख्या चठकािी मराठ्ािें एकूि साचहत्य चकती, 
हे शत्रसूही कळिार! ही गोष्ट न व्हावी, म्हिून जवळ जवळ िाळीस वर्षपेयंत पूवीिेि आकडे कायम धरून 
वस्तंूच्या याद्या जमेच्या बाजूस देण्यािी रीचत कायम राचहली. या काळातं ‘नासलें , क सलें , घ शीने खाल्ले, तेही 
चशल्लक म्हिून ओढत होते.’ आता रायगड ताब्यातं आल्यावर आपाजी हरीने झत्रबक बचहरव म ज मदार यास 
आज्ञा करून मोजदाद करचवली. तीवरून आढळून आलेला सवयचवध तोटा पेशवदेप्तरातंील कागदोपत्रीं नमूद 
आहे. नम नयादाखल काही आकडे पहा— 

 
भात ६३।॥३।१।॥ दाल हरचजनसी Á।२।Â 
नागली १६।३।॥१।।Ä धिे Á१Ã॥ 
उडीद Á।२।॥Å त री Á।१॥। 
तादूंळ ÁÁ१॥।Ã तूप १Á१।Ä। 

 
याप्रमािे शकेडो वस्तंूिा तोटा चदसून आला [अप्र. कागद रु.नं. ८६]. त्यािी चशलकें तून वजावट 

करून चहशबेाला स रळीतपिा आिण्यािे काम, गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकराने प रे केले; पि त्यास पे्ररिा 
आपाजी हचर यानेि चदली.  
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१९ रायगडवरील वार्षषक अुत्सव 
 

इ. स. १७७३ त पेशव्यानंी रायगड आपल्याकडे घेतल्यावर झसहासनाबाबत काही गोष्टी आचि चरवाज 
कायमिे ठरवनू टाकले. झसहासनास िादंवा व गलेफ तयार केला. त्यािा चहशबे पहा–– 

 

 
हा १६ मािय १७७३ िा झसहासनाच्या कापडािा खिय आहे. झसहाकनास िार खाबं होते. झसहासनािा 

बठैकीिा भाग व तलाव्यािा भाग यासं कापडण्यासाठी हा खिय पडला आहे. खिास सरकारी मंज री 
चमळाली. तदनंतर बारा वर्षांनी हा सगळा वस्त्रसंभार जीिय िंाल्याम ळे इ. स. १७८६–८७ मध्ये प नहा याि 
स्वरूपािा खिय िंाला आहे [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. इ. स. १७९७ एचप्रल १९ रोजी प नहा झसहासनािा गलेफ 
तयार केला. यावळेी झसहासनाच्या खाबंास लाल मखमल वापरली होती; झसहासनािा िादंवा चकनखापी 
होता. त्याला ताफत्यािी िंालर लावली होती; म्हिजे पेशवाईत झसहासनाच्या स्थानािी व्यवस्था िागंली 
ठेवीत होते. रोज संध्याकाळी सरकारी मािसे जमून झसहासनास म जरा करीत व तेथे चदवटी लावीत [अप्र. 
कागद रु. नं. ७८]. रायगडावर ४ गोलंदाज, ४ स तार, ३ कोठीवाले, २ प जारी, २ भालदार व िोपदार, १ 
पोतदार, १ माहोती, ३ चदवट्ये इ. २० मािसे कायमिी असत [अप्र. कागद रु. नं. ७५]. याचशवाय चशबदंीिी 
मािसेही म जऱ्यास गंभीरतेने हजर रहात. रायगंडवर दररात्री चदवटी लावावयािीि, असा चनयम म्हिून 
असलेली बरीि चठकािें होती. सदरेस व तख्ताजवळ रात्रीं सतत चदवटी असे. महादरवाजा, चववकेसभा, 
श्रीभवानीजवळील राजह डा, नािेदरवाजा, चहरकिी ब रुजावरील सदर कोंडेखळीिी सदर, किेरी, 
मदारावरील कोठी येथे रात्रभर चदवा जळत असावयािा, असा चशरस्ता असे [अप्र. कागद रु. नं. ८१, ९२]. 
तख्ताजवळ कीतयन होई व ते करण्यािे काम चबरवाडीच्या योगी घराण्याकडे वशंपरंपरा होते. झसहासनाच्या 
या सेवेबद्दल त्यास जमीन इनाम लावनू चदली होती [अप्र. कागद रु. नं. ८४]. जनमाष्टमीिा उत्सव 

 १२७६ रुपये सनगे २३।Ä येकूि आख.  
  ८१२॥ चकनखाप ७।Ä  
  २२० ताफता ला॥ ४  
  २२८॥ गजनया ९  
  १५ खावें ३  
  १२७६ रु. खिय.  
 ३३२॥ गजवार मखमल गज १९ ये॥  
 १६०८॥ एकूि खिय.  
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महाराजािें झसहासनाजवळ होई. इ. स. १७७८ मध्ये त्यास १५ रु. खिय आला. उत्सवास गोरेगावकर हचरदास 
बोलावीत. त्यास ५ रु. चबदागी चमळे [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८४]. 

 
झसहासनाच्या बरोबर समोर नगारखानयािी जाग आहे. इ. स.१७७३ मध्ये नगारखानयाच्या चहशबेातं 

१३००० रु. खिी पडले आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ८७]. या खिापैकी काही रकमा रायगडावरील तळोजें 
येथील वस लातूंन खिय होत. इ. स. १७९६–९७ मध्ये नाना फडिीस महाडास व नंतर रायगडावर आले. 
त्यानंी झसहासनासमोर नगारखाना ठेवण्यािी जी खास व कायमिी व्यवस्था केली, चतिें स्वरूप प ढील 
प्रमािे– २ स रिािी, १ त तारिी, २ किािी, २ दमामिी, १ डफगर, १ िंाजंवाला, २ घड्यालिी, ३ नगारिी 
व पेलेदार, १ नगारे करिार इतकी मािसे कायम नेमली. इ. स. १८०७–०८ मध्ये त्यािें वार्मर्षक वेतन १२०० 
रुपये होते. नगाऱ्याच्या साचहत्यासाठी वार्मर्षक १०० रु. खिािी मंज री होती. इ. स. १८०७–०८ मध्ये िंालेला 
काही खिय– ४॥ रु. दसरा खिय; १ रु. िौघड्यास दक्िा; १॥ रु. दसऱ्यािे बकरे एक; ४॥ रु. खादी 
िौघड्यावर; २२॥।Â रु. चदव्यास तेल वार्मर्षक; ७२॥।Ç रु. नगारे मढचवण्यास कातडी, मसाला इ. साठी [अप्र. 
कागद रु. नं. ८०, ८६, ९१, ९४]. दरवर्षािे खिािे आकडे सामानयपिे हेि आहेत. नगारा मढचवण्यास 
लागिाऱ्या साचहत्यातं कातडी, तूप, हळद, मीठ या वस्तंूिी नोंद आहे. [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
रायगडावरील म ख्य देवता चशकाई होय. इ. स. १७७३ मध्ये तेथे नविंडी होम केल्यािा उल्लेख आहे. 

त्यािा खिय पहा— 
 

कैली Á।१॥ तादूंळ सचडक कैली. ÁÁ३ तूप वजन किे. देवास ÁÁ॥· 
ÁÁ॥· डाल हरचजनसी देवास व व ब्राह्मिास ÁÁ।।· ब्राह्मि गि जोशी 

ब्राह्मिास. राहीरकर, दररोज ÁÁ।· प्रमािे. 
ÁÁ।Ä मीठ देव–ब्राह्मिास ÁÁ१। गूळ वजन किे–दव,े ब्राह्मिास. 
ÁÁÄ धने देवाकडे ÁÁ६॥ तेल वजन. पैकी ÁÁ॥· ब्राह्मिास. 
Á।Ä॥ बाकी नवरात्र–चदवा नव चदवस व दसरा. 
ÁÁ।।· हळद दसरेयासी.  
ÁÁ।।· चमरच्या ,,  
ÁÁ।।· लसून ,,  
Á।Ä।।  
चशकाईच्या खिासाठी ठरीव उत्पन्न लावनू चदले होते. ते प ढीलप्रमािे— 

·।Ä॥ भात कैली दरमहा नैवदे्यास ÁÁ७॥ तूप किे मोईन दरमहा ÁÁ१ प्रो 
 दरमहा भात Á॥१॥ प्रो  वजन पोवलें  व पौतें सिास 

Á॥· तादूंळ पोते सिास नैवदे्य. Á।। ३ Á९ तेल वजन किे चदव्यास दरमहा. 
।Ä॥·॥·  माजने करावयासी दरमहा; 
ÁÁ१।।। दारू बरकंदाजीस कार्मतक 

 द्वादसीस 
 श्राविी पौर्मिमेस, कार्मतकी  
 द्वादसीस चदवा इ. चमळून 

 [अप्र. कागद रु. नं. ७९]. 
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इ.स. १७७५ आतटो. ८ या चदवशी महाडहून दोन म खवटे रायगडावर पाठचवल्यािा उल्लेख आहे. हे 
चशकाईिे म खवटे असावते [अप्र. कागद रु. नं. ८]. 

 
नवरात्रातं घट उठल्यावर चशकाईप ढे गोंधळ होत असे. इ. स. १७८६ िे स मारास तो बदं िंाला; 

त्याम ळे चकल्ले मजक री उपद्रव स रू िंाला. त्याम ळे प नहा गोंधळ िालता केला. त्यावेळी चदव्यास तेल वजन 
पके ÁÁ१।। लागत असे. गडावर कोित्याही तऱ्हेिा उपद्रव स रू िंाला की, चशकाईिी यात्रा करावयािीि, 
असा चरवाज असे. चशकाईच्या गोंधळासाठी वार्मर्षक खिास नेमिूक नसे; पि खिय मानय करण्यािा चशरस्ता 
होता. गोंधळािे वेळी नव ेचनशाि उभारीत. चनशािास एक जोठािे कापड लागे; त्यास १॥Â रु. खिय लागे. 
तेलातं काव चमसळून तें चमश्रि जोठास फाशीत; की िंाले चनशाि! तेल व काव Á। झकमतीिे लागे [अप्र. 
कागद रु. नं. ८०, ८१, ८६, ९२]. 

 
उत्सवाप्रीत्यथय होिाऱ्या खिाच्या याद्या उपलब्ध आहेत; त्यातंील काही आकडे पहा. त्यायोगे एकूि 

उत्सवािीि कल्पना येिार आहे. 
 
१०Ã चशकाईिा नैवदे्य व चदव्यासं. हा खिय तादूंळािा आहे. (भात दर खंडीस १५ रु. प्रो।.) 

४।.।. वजनी. वजन किे. Á॥७. 
१Åतूप नैवदे्यास. ३ Ã। तेल. 
 
९८।Ç॥। नवरात्रािे उत्सवास व नंदादीपास चमळून उत्सवास. ११Á॥। हचरकीतयन ९ चदवस व लचळत. 

या रकमेंत मृद ंगािी कचिक, खोबरे, नारळ, चवड्यािी पाने, खारीक, स पारी, ब क्का, ग लाल, मंखरखिय असे. 
२२॥·॥· चशधाखिय आहे. 

 
ब्राह्मिाचं्या समाराधनेिा खिय, प्रसाद, हचरदास झत्रबक जोशी पाबळकर व त्यािे ७ असामी, घोडे, 

यािंा ९ चदवसािंा चशधा व दािाखिय यातं आहे.  
 
चशकाईच्या नवरात्रोत्सवास दोन नातेकर जोशी देवीिे जपास बसत. महाडहून चजनगर मखर 

करावयास येई. लचळतािे चदवशी ब्राह्मिभोजन होई. सरदार व प्रम ख मंडळी प्रसादास येत. पािाडकर जोशी 
देवीजवळ नऊ चदवस सप्तशतीिा जप करी. हचरदासास ९ चदवसाचं्या कथेबद्दल १८ रु. चबदागी असे. २७।Ä 
नंदादीपािा वर्षयभरािा खिय होई. त्यासाठी दर चदवशी अधा शरे तेल लागे. नवरात्रातं ९ चदवस देवीस 
ओवाळीत. ओवाळिीिा खिय २Ã होई. गोंधळािा खिय ९॥Â होई. महाडकर गोंधळी गोंधळ घालीत; त्यािंी 
चबदागी रोजी १ रु. असे. अष्टमीिे चदवशी कसबे नातें येथील मागं गोंधळी गोंधळ घालीत; त्यासाठी खिय २॥Â 
रु. होई.  

 
श्राविी पौर्मिमेस श्री. चशकाईिे पौत्यास सूत वगैरेिा खिय ·।· असे. जनमाष्टमीिा उत्सव सालाबाद 

होई; त्यास १५ रु. खिी पडत. गिेशित थीस श्री. गिेशपूजन, रंग, दचक्िा याकंचरता ·।· खिी पडत. 
चदवाळीिे ओवाळिीसाठी मौजे वाडी येथील परीट व गडावरील क िबीि यािेंसाठी ·॥· खिय होई. कार्मतकी 
द्वादशीस त ळशीिे लग्न गडावर होई; त्यास ·।· खिय होई. संक्रातंफलश्रवि, दक्िा, चतळगूळ यासंाठी २॥।Â 
लागत. ह ताशनी पौर्मिमेच्या पूजेिी दचक्िा ·॥· होती. वर्षयप्रचतपदेस गडावर पंिांगश्रवि होई; त्यावळेी ·॥· 
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दचक्िा देत. श्री. शभं  महादेवािी काठी कसबे नातें येथे येई व तेथून चकल्ल्यावर येई. त्यावेळी १ रु. खिय 
होई. 

 
गडावरील देवताचं्या उत्सवाचनचमत्त भोजनखिय होई. ख द्द दसऱ्यािे चदवशी देवळातून जादा तेल 

ÁÁ४॥ (साडेिार) शरे तेल लागे व तें जमाखिांत नोंदले जाई [अप्र. कागद रु. नं. ८१, ९१, ९४]. 
 
गडावरील द सरे महत्त्वािे मंचदर श्रीवाडेिर महादेवािे होय. सध्या आपि त्यास, चशलालेखातंील 

शब्दािें आधारे जगदीिरािा प्रासाद असे म्हितो. वाडेिरास श्राविमासातं अचभरे्षक होई. इ. स. १८१५–
१६ मध्ये मासाचभरे्षक खिय १०॥।Ç॥। िंाला; पैकी ब्राह्मिास दक्िेच्या रूपाने ७॥ रु. प्राप्ती िंाली [अप्र. कागद 
रु. नं. ८५]. पि खिािी नेमिूक फतत ४॥ रु. होती. श्राविातं गडावर पजयनय जोरदार असल्याने आलेल्या 
ब्राह्मिास गडावरि रहावे लागे. नेमिूक कमी; म्हिून ती वाढवनू घेण्यािा प्रयत्न इ. स. १७९८–९९ मध्ये 
केलेला आढळतो [अप्र. कागद रु. नं. ८०]. 

 
इ. स. १७८२ जून १५ िी प ढील नोंद महत्त्वािी वाटते– ‘श्रीवाडेिर महादेव चकले रायगड येथे 

बह ता चदवशी देवालय शालकेय तत होते, ते गैरचनगेम ले जाया जाहले त्यािी दागदोजी सालमजक री करून 
देवस्थापनेस खिय मामलेदार यािी पदरिा लाऊन देवािी स्थापना केली. नैवदे्यास इहत् छ ३ जवल तागायत 
छ ३ रजब येकमाही कैली Á।·॥। तादूंल सडीक व ÁÁ१ दाल त रीिी लागली. ÁÁ।६ तूप नैवदे्यास; ÁÁ।।९ 
तेल चदव्यास’ लागले [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. देवालयातं िंालेली ही अिाश द्धी आहे. देवळािंा जीिोद्धार 
इ. स. १७८७–८८ मध्ये िंाला. त्यावळेी ७५॥। रु. नख्त व Á४॥।·॥।Ä इतका गल्ला खिी पडला [अप्र. कागद 
रु. नं. ८३]. 

 
श्रीवाडेिरािी वार्मर्षक नेमिूक २४॥Ä होती. या रकमेंत नतत व ऐनचजनसीिी नेमिूक या दोनही गोष्टी 

अंतभूयत आहेत. यापैकी ७॥। रु. श्राविमासाचभरे्षकाप्रीत्यथय खिय होत. चत्रप री पौर्मिमेस चत्रप रासाठी ·।।Ä िे तेल 
(दरमिी ६ रु. प्रमािे) लागे. माघमासी चशवरात्रीिे चदवशी ·।· खिय होई. एकादशीस एकादचशनी करीत. ·।Ä 
िें िदंनािे खोड दरवर्षी श्राविातं गंधासाठीं खिी पडे. नैवदे्य, चदव्यास तेल, तूप इत्याचद सगळ्यािा खिय 
सरकारतफे १६॥।Ä होते असे. हा वार्मर्षक खिय आहे [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
रायगडावरील भवानीिा उल्लेख ज नया कागदपत्रातूंन ‘श्रीदेवी भवानी राजह डा’ असा येतो. ह डा 

म्हिजे ब रूज. पि येथे ब रूज नाही. देवीस वार्मर्षक नेमिूक होती. चदवाबत्तीस तेल वजन किे ÁÁ८ खिी 
पडे. दसरा व नवरात्र यापं्रीत्यथय Á॥।१ÁÄ इतका ऐनचजनसी खिय होत असून तेलतूप Á१॥८॥ इतकें  दरसाल 
लागे [अप्र. कागद रु. नं. ७८, ७९]. 

 
गडावरील हन मंतािीही अशीि व्यवस्था होती. मारुतीजनमापूवी तेल व शेंदूर यासंाठी खिय होई, 

तेव्हा तेल ÁÁÄ॥ लागे. त्या चदवशी नैवेद्य होई [अप्र. कागद रु. नं. ७९]. 
 
गडावरील रािूबाईसाठी स्वतंत्र वार्मर्षक नेमिूक नव्हती [अप्र. कागद रु. नं. ८८]. 
 
पेशव ेउत्तरकालातं रायगडवर पीर मदारसाहेबािा दगा होता. यािा उत्सव दरसाल जमाचदलावल 

१७ या रोजी होई. इ. स. १७७३ या वर्षी पीर मदारास गलेफ केला. गलेफ साध्या शले्यािे असत. इ. स. 
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१७९७–९८ मध्ये नवीन गलेफ तयार करून िढचवला. पीर मदारिा उरूस भरे. इ. स. १७७८–७९ मधल्या 
उरुसास १९ रु. खिय िंाला. गलेफ िढवतेवळेी तोफेिा बार होई [अप्र. कागद रु. नं. ८३, ९१, ९२]. 
उरुसािे वळेी कंदोरी करीत; चतिा खिय ७॥ रु. होई. उरुसास एक खंडी भात, ।Ä िे अधा मि मीठ लागे. 
तोफेच्या बारािा खिय १ÁÂ रु. होई. पीर मदाराशी चदवा लावीत; त्यास ६ शरे तेल खिय होई. मदारशहाच्या 
चखजमतीस म जावर चकल्ल्यावर येई; त्यास दरसाल ५ मि भातािी मोईन असे. कािंी राईरकर वास्तव्य 
कसबे लोिशी ता। चनजामपूर हा इदीस ख दबा वािण्यास गडावर येई; त्याबद्दल त्यास ४ रु. तश्रीफ होती. 
रमजान ईद व मदारशहािा उरूस या दोहोंसही सरकारी खिय असे. इ. स. १८१३–१४ मध्ये हा खिय ३५॥।Ç 
रु. िंाला. दगा पीर मदार यास नातें येथे एक चबघा व मजरे पािाड येथे दीड चबघा जमीन इनाम होती [अप्र. 
कागद रु. नं. ८१, ८३]. 

 
रायगडच्या अगदी लगत्यािी गाव ेमजरे पािाड व वाडी ही होत. यातंील देव–िंोलाई, सोमजाई, 

महादेव, गिपचत, इ. सवांस सरकारातूंन वार्मर्षक नेमि का होत्या. या देवता चकल्ल्यािे रक्ि कचरतात असे 
मानले जाई. इ. स. १७७७ मध्ये या चगदयनवाहीिे देवासं सरकारातूंन तेलािी नेमिूक करून चदली; तदन सार 
कसबे वाडी येथील िंोलाई व पािाड येथील सोमजाई यासं प्रत्येकी, वार्मर्षकÁÁ४ तेल सरकारी कोठींतून 
देण्यािी व्यवस्था िंाली व ती इ. स. १७८७ मध्ये कायम िंाली. पािाड येथील महादेवास इ. स. १७८१–८२ 
मध्ये दीपास ÁÁ२ तेलािी नेमिूक िंाली. महादेवास श्राविमासाचभरे्षक होई. पािाडच्या सोमजाईस 
साचलना खिासाठी रोख १॥ रु. व ७॥ मि भातािी मोईन होती. इ. स. १८०५–०६ मध्ये पािाडिी Á॥।३॥। 
चबघे इतकी जमीन या मंचदराकडे लाऊन देण्यात आली. पािाड येथील गिपतीस मौजे नादंगाव येथील २ 
चबघे जमीन इनाम, ४ रु. रोख व एक खंडी भात सरकारातून असे. इ. स. १८१३–१४ पासून, या मंचदरास 
दरमहा एक शरे तेल चमळण्यािी व्यवस्था िंाली. हा खिय रायगडच्या जमाखिांतून होत असे. रायगडावरील 
चशकाबाईिे जसे उत्सव असत, त्यािप्रमािे या देवािें होत. या देवाचं्या नवरात्रोत्सवास ४७ÁÇ॥ रु. नेमिूक 
होती. यावळेी ब्राह्मिाकंडून ९ चदवस जप िाले. शमीपूजन होई. रायगडावरील चशकाबाईस साडी व खि 
यासंाठी २॥ रु. खिय होई. यापंैकी साडी २ÁÄ व खि ·।Ä िा असे. सोमजाई व िंोलाई यासंही वार्मर्षक साडी 
खि अन क्रमें १॥। रु. व ·।Â।। या झकमतीिी सरकारातूंन नेमून चदली होती. [अप्र. कागद रु. नं. ८६, ९२, ८०, 
८१, ८७, ७८]. 

 
झलगाण्याच्या चगदयनवाहीिे देव श्रीजननी व सोमजाई हे होत. या देवस्थानािंा नवरात्रािा उत्सव 

होत असे. त्यावळेी देवीस १।Â रु. िें पातळ व ÁÇ रु. िोळी प्रत्येकी, अशीं वस्त्रें सरकारातून अपयि होत. 
चनशािास १। रु. उपसाचहत्यास १।Ä रु. खिय होई. कोळी भगत कड  याजकडे या देवतािें भगतगि होते. 
झलगाण्यावर उपद्रव स रंू िंाल्यास या देवताचं्या यात्रा होत व त्यासं संत ष्ट करण्यािा प्रयत्न होई. वाळिकोंडी 
येथील देवही, क्वचित्, झलगाण्यावरील उपद्रवास कारि समजला जाई व त्यासाठी त्यािी यात्रा करीत. इ. 
स. १७७४ मध्ये झलगाण्यावर काही उपद्रव िंाला; म्हिून वाळिकोंडी येथील देवािी यात्रा केली. त्यास ÁÇ 
नारळ– ४; ÁÂ शेंद र, ÁÂ॥ पिंखाने व देवास पानस पारी चमळून ·।Â॥ रु. सरकारी खिय िंाला आहे [अप्र. 
कागद रु. नं. ६, ७८, ८१]. 

 
दर मचहनयाच्या श द्ध चद्वतीयेस रायगडावर िदं्रदशयन िंाल्यावर तोफेिा बार काढीत; नंतर लोकासं 

पानस पारी वाटीत. या समारंभािा वार्मर्षक खिय ७॥ रु. होता. दसऱ्यािे झदवशी सीमोल्लंघनानंतर जमलेल्या 
लोकासं पानस पारी देत; त्यािा खिय स मारे २॥ रु. होई. या प्रसंगी १ रु. िी पाव मि स पारी व १॥ रु. िी 
४५०० पानें लागत. दसऱ्याच्या चदवशी १० बकरी रायगडावर बळी पडत. दर बकऱ्यास १। रु. झकमत पडे. 
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चशकाबाई, सोमजाई, िंोलाई, महादरवाजा, झसहासन, पािाडिा म्हसोबा, रायगडिी कोठी, रायगडावरील 
लाडंा कसाब, भवानी इ. तीन तोफा यासं प्रत्येकी एक बकरे बळी देण्यािा चरवाज होता. दर तीन वर्षांनी 
रायगडावर एक टोिगा बळी देत. त्यािी झकमत सामानयतः १० रु. असे. इ. स. १७८१ मध्ये टोिग्यािी 
झकमत २० रु. होती. टोिग्यास १० आण्यािी दारु पाजीत. दसऱ्यािे चदवशी स भेदाराच्या पालखीिीही इतर 
पूजनीय वस्तंूबरोबर पूजा होई. दर िैत्रीपौर्मिमेस रायगडवर एक टोिगा बळी देत; या प्रकारास कागदोपत्री 
पाजंीहाल असा शब्द वापरलेला चदसतो. म्हिजे दरवर्षी एक व दर चतसऱ्या वर्षी दोन असे टोिगे बळी चदले 
जात असत. दसऱ्यािे चवडे वाटण्याच्या वळेी चदवटी पेटवीत; त्यावळेी ÁÁÄ॥ तेल लागे. दसऱ्याच्या चदवशीं 
गडावर कोंबडीं जमा होत. त्यासं द जोरा दािा व भात यािंा खिय ÁÁ१॥। (पाविे दोन शरे) होत असे. 
सीमोल्लंघनािे वेळी तोफा व जेजालािें बार होत; त्यातं Á१Á॥· दारू खिय होई. म्हसोबास कोंबडे बळी देत; 
त्यािी झकमत इ. स. १८१३–१४ मध्ये ÁÂ॥। होती. झलगाण्यावर पाजंीसाठी दर चतसऱ्या वर्षी बकरें बळी देत. 
इ. स. १७८७–८८ मध्ये तेथे टोिगा बळी चदल्यािा उल्लेख आढळतो. झलगाण्याच्या देवस्थानासं म्हिजे 
सोमजाई व श्रीजननी यासं व दरवाज्यास दरसाल प्रत्येकी एक बकरें बळी देत. पािाडच्या महादेवािी यात्रा 
िैत्रपौर्मिमेस भरे; तेव्हा देवास एक बकरें बळी देत. या याते्रस कैली भात ·।३॥ लागे [अप्र. कागद रु. नं. ८१, 
७८,९२, ७९, ८३, ८६]. 

 
रायगडवर वर्षयप्रचतपदा साजरी होई. त्यावळेी कड झलब व गूळ वाटीत. गूळ वजन ÁÁÄ॥ इतका 

लागे. संक्रातंीिा चतळग ळािा समारंभ गडावर होई. त्यास Á॥।· तीळ व गूळ वजन Á॥।७॥ इतका लागे. 
दसऱ्यािा रेडा बळी देण्यािे प्रकारास रेडेजत्रा असे कागदोपत्रीं चलचहलेले आढळते. रेडेजते्रप्रमािेि द सरी 
एक जत्रा दरसाल रायगडावर होई, तीस शाकारजत्रा म्हित. गडावरील अनेक इमारतींिी पावसाळ्यापूवी 
शाकारिी करावी लागे. ती स रू करण्यापूवी ही शाकारजत्रा होई. जत्रासं तादूंळ, तूप, तेल, मीठ इ. वस्तंूिा 
खिय गडावरून होई व त्यािे तपशील भरपूर उपलब्ध आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८१]. झलगाण्यावरही 
अशी शाकारजत्रा होत असे. झलगाण्यावर दसरा व िदं्रदशयनप्रसंगी पानस पारी वाटण्यािा प्रघात होता. 

 
रायगडावर बागा लावण्यािा झकवा वृक्ारोपिािा उल्लेख आढळत नाही. रायगडिा माथा उंि; 

गडावर वारा जोरािा व जमीन खडकाळ. त्याम ळे काही मोजतया जागी िंाडी आहे; तेव्हा बागा लावण्यािा 
प्रयत्न कोिी केला नाही हे पचरस्स्थत्यन रूपि आहे. पि इ. स. १८१५ एचप्रल २८ रोजी द सऱ्या बाजीरावाने 
रायगडिा अचधकारी मकाजी जाधव यास कळचवले की गडावरील चशबदंीिा खिय कमी करा. जी रक्कम 
वािेल, ती धोंडो चविनाथ जोशी यास देऊन त्यािे करवी, गडावर नारळािी िंाडें लावा. ‘नारळीिी िंाडें 
अक्य्य राहून उतम नामी िागंली होत’, अशा जाग्यावर लावावयािे काम त्याजकडे सोपचवण्यात आले, अशा 
स्वरूपािी आज्ञा द सऱ्या कोिी चदल्यािे, लाखो कागदपत्र पाहूनही आढळातं येत नाही! [अप्र. कागद रु. 
नं. ८७]. 
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२० रायगडची दुरुस्ती, शाकारिी, राखि व गस्त 
 

इ. स. १७७३ च्या स्वारीम ळे रायगडिी तटबदंी बऱ्याि जागी ढासळली. ताल तयािा अचधकारी 
गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकर याने ८२९॥।Ç॥ रु. खिय करून द रुस्तीिे काम करून घेतले. इ. स. १७७५–
७६ मध्ये नािेदरवाजािे द रुस्तीिे काम केले; त्यावळेी. १९० वेळा ंस रंुग लाऊन तेथील खडक फोडला. 
त्यासाठी पाथरवटासं ८४॥Ç रु. इतका रोजम रा द्यावा लागला. यािवळेी चहरकिी व टकमक टोक यावंर 
पहाऱ्याच्या जागा बाधंल्या, त्याकंचरता ३॥Â॥ रु. खिय िंाले. 

 
द रुस्तीसाठी लागिारे लाकूड सरकारी जंगलातूंन चवनामूल्य आिले जाई. सरकारी मािसेि 

लाकडे तोडण्यास जात. त्यािें वेतन अनयत्र खिय पडलेले असे. त्यािंा अन्नखिय सरकारी कोठींतून होई. 
त्याम ळे रोख खिय चकरकोळ भासतो. इ. स. १७७७–७८ पासूनिी रायगडिी जी अंदाजपत्रकें  आहेत, त्यातं 
दरसाल एक हजार रुपये रायगडिे द रुस्तीसाठी दाखचवले आहेत. इ. स. १७७९–८० मध्ये नािेदरवाजािी 
उरलेली द रुस्ती व चकल्ल्याच्या पायऱ्या बाधूंन काढण्यासाठी एक हजारािी रकम अंदाजपत्रकातं खिाकडे 
टाकली आहे. पि मदारकोठी, नािेदरवाजािा पहारा व टकमक टोकाजवळील पहाऱ्याच्या जागािें 
बाधंकाम १७१ÁÇ॥ रु. ति द रुस्त िंाले. इ. स. १७८०–८१ मध्ये मदारिौकीवरील ज नी कोठी म सळधार 
पावसाने कोसळली. चतिे द रुस्तीसाठी रोख ८०७॥Ä रु. खिय िंाला. लोकािंी अचडसेरी व कोठीिी शाकारिी 
यासं २३५।Ç रु. लागले. याि वर्षी नािेदरवाजािा ब रूज कोसळला; तो बाधूंन काढण्यास ३८९Á।· रु. 
लागले. नािेदरवाजािे दचक्िेकडील तट चिखलधोंड्यािा होता. १९०१। हात तटािे बाधंकाम ४८०॥।·।। रु. 
खिूयन करण्यात आले. क शावतय तलावािी मूस नवी बाधंली व गाळ उपसून तळें स्वच्छ केले; त्यास ५१।Â॥। 
रु. लागले. या वर्षी सखारामबाप  बोकील यासं रायगडवर अटकें त ठेवले. त्यािेंकचरता हवालदार रहात 
असलेले सरकारी घर मोकळे केले, द रुस्त केले व सभोवती झभत बाधंली; त्यासाठी १८७॥।Â। रु. खिय िंाला. 
साराशं, इ. स. १९८०–८१ मध्ये रायगडच्या द रुस्तीिा आकडा २१५२ÁÂ। रु. िंाला आहे [अप्र. कागद रु. 
नं. ८, ७९, ८७, ९२]. 

 
इ. स. १७८८ मध्ये रायगड ताल तयािा अचधकारी सदाचशव रघ नाथ गदे्र याने पेशव्यास कळचवले की 

खूबलढा ब रुजािी जागा नातयािी आहे. तेथील बाधंकाम तीन वर्षांपूवी कोसळले; त्यािी बचंदस्ती केली 
पाचहजे. त्यावर तोफा, जेजाला ठेवल्या पाचहजेत. नािेदरवाजा व त्याच्या कोसळलेल्या पायऱ्यािंी द रुस्ती 
िंाली पाचहजे. हे काम मज रीने करण्यास ६।७ हजार रु. लागतील. पेशव्यानंी आज्ञा केली की–
नािेदरवाजािे, ब रुजािे व तटबदंीिे काम चकल्ल्यािे लोकाकंडून पूिय करून घ्यावे; त्यासाठी िार हजार 
रु. पयंत खिय करावा. काम पके्क करावे; मोजिीिा जाबता व इमारतीिा चहशबे तपशीलवार ह जूर कळवावा 
[अप्र. कागद रु. नं. ९१, ९२]. सरकारी आजे्ञन सार सदाचशव रघ नाथ याने खूबलढा ब रुजािे, 
चित्दरवाजानचजक पचिमेकडील ब रूजभागािे सगळेि काम नवे केलें . तळ ि नयातं बाधंला व वरच्या 
कामास चिखल वापरला. पाथरवट व मजूर चमळून ४१ मािसें खपत होतीं व २४८०॥Â। रु. खिय िंाला [अप्र. 
कागद रु. नं. ८६, ९२]. इ. स. १७९६ त नाना फडचिसाने रायगड द रुस्त करून घेतला [क गॅप.ृ ३७५]. 
तेव्हा तटबदंीिे कामासाठी ६४०॥।Ç॥ रु. लागले [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. इ. स. १८०८–०९ मध्येही 
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अंदाजपत्रकातं एक हजार रुपये खिाकडे दाखचवले असून प ढील वर्षी नािेंदरवाजा द रुस्त केला आहे [अप्र. 
कागद रु. नं. ८०, ८४]. 

 
इ. स. १७७३–७४ त महादरवाजािी आगळ मोडली; ती बसचवण्यास एक स तार ५ चदवस काम 

करीत होता; त्यािी मज री दहा आिे िंाली. याि वर्षी राजवाड्यािा पचिमेकडील दरवाजा नवा बसचवला. 
गंगासागरािा सस्च्छद्र खडक पािंरू लागून तळे कोरडे पडंू लागले तेव्हा फटीतून लोखंड भरले व चशशािा 
रस ओतून चिंरपिे बदं केले. तसेि पहाऱ्यािीं घरे बाचंधली [अप्र. कागद रु. नं. ६, ७५, ८६]. 

 
मदारिौकीजवळ खडकातं अंधारी नावािी एक जागा होती. चतिे ि नेगजी झभताड नाद रुस्त िंालें ; 

ते नव ेबाधंण्यास १३।· रु. खिय िंाला [अप्र. कागद रु. नं. ६, ८]. या जागेंत पावसाळ्यास लागिारे भात 
साठवनू ठेवीत. जोरदार पावसाम ळे कड्यािी उपळ होऊन भात चभजू लागले; त्यासाठीं ताबडतोब द रुस्ती 
करिे जरूर होते. राजवाड्यािा सोपा जायबदंी िंाला, त्यािी डागड जी केली [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. इ. 
स. १७७५–७६ त राजवाड्यािी तात्प रती डागडूजी १३ÂÇ खिूयन केली [अप्र. कागद रु. नं. ८]. इ. स. 
१७८८ मध्ये राजवाड्यािा उत्तरेकडील सोपा ज ना िंाला होता, त्यास नव ेवासे घालून मोहटी बसचवली; 
त्यास ३६।।।·।। रु. लागले [अप्र. कागद रु. नं. ८६]. १७८२–८३ मध्ये क शावतावरील जीवरुखी द रुस्त केली 
व हत्तीमहालािी कोठी बाधंण्यास लाकडे तोडवनू गडावर आिली. बाधंकाम अडीि मचहने िालू होते. 
त्यासाठी तीन स तार व दोन मजूर यासं ८७।Â॥। रु. द्यावे लागले. इमारतीसाठी ि ना, लोखंड वापरले, त्यास 
१४९।।Â। रु. लागले. महत्त्वािे बाधंकाम इ. स. १७८३–८४ त िंाले; त्यास ६०१ÁÇ॥ रु. खिय िंाले. इ. स. 
१७८५–८६ त हत्तीमहालास िारही बाजंूनी पडव्या काढल्या; त्यासंाठी ७०८ÁÄ रु. खिय िंाला. एकूि, तीन 
वर्षांत हप्त्याहप्त्यानंी हत्तीमहालािे काम पूिय िंाले. बािकोटच्या कोळ्याकंडून कालवे खरेदी करून भट्टी 
लावनू ि ना करचवला व तो बाधंकामास वापरला [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. इ. स. १७८६ ते ८८ या काळात 
राजािंा वाडा द रुस्त केला. स तार वठेीने आिले होते. द रुस्तीस ६८॥Ç। रु. खिय िंाले [अप्र. कागद रु. नं. 
९२]. 

 
इ. स. १७८७ मध्ये रायगडवर म सळधार पाऊस पडून महादरवाजावरील हौद रात्रीिे वळेी फ टला 

व पाण्यािा लोंढा दरवाजावरून वाहू लागला. दरवाजा उघडून पाण्यास वाट करून देिे अशतय िंाले. 
मोऱ्या ठेचवल्या होत्या, त्या त ंबल्या व पािी जाईना. तेव्हा चशकाईस बोकड देण्यािा नवस केला. थोड्या 
वळेाने मोऱ्यातूंन पािी जाऊ लागले व दरवाजा कोसळण्यािा प्रसंग टळला. इ. स. १७९७ मध्ये चववकेसभेिी 
मोहटी नवीन घातली व इमारत द रुस्त केली. इ. स. १८०९ मध्ये राजवाड्यािी िौसोपी, बगंला व 
महादेवाच्या देवळािी द रुस्ती केली [अप्र. कागद रु. नं. ८४, ८६, ९२]. 

 
इ. स. १८११ मध्ये रायगडवर बरीि मोठी द रुस्ती िंाली आहे. राजवाड्यािे वासे व साठ क जून 

वाडा नाद रुस्त िंाला व हवालदारािे घरही नाद रुस्त िंाले. या कामासाठी १५ स तार तीन मचहने कामावर 
होते. प्रत्येक स तारास दरमहा ८ रु. वतेन होते. रानातूंन सागािी िंाडे तोडून गडावर आिण्यास ३६ मजूर 
होते. इमारतीसाठी काथ्या, स ंभ, लोखंडी चखळे, पट्या, कोयंडे वगैरे बरेि सामान लागले. द रुस्तीिा खिय 
१००५ÁÄ॥ रु. िंाला [अप्र. कागद रु. नं. ८८]. पेशवकेालातं रायगडच्या द रुस्तीसाठी चकती खिय होत 
असेल व गडावरील तटबदंी, इमारती यािंी डागड जी कशी राखली जात असेल, यािी कल्पना येण्याप रते 
हे उल्लेख केले आहेत. 
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झलगािा चकल्ला रायगडिा पूरक होता. त्याच्या द रुस्ती–डागड जीिे काम रायगडबरोबरि िालू 
असे. इ. स. १७७३ मध्ये झलगाण्याच्या मािीस बाधंलेली कोठी ३०ÁÇ रु. खिय करुन द रुस्त केली; पहाऱ्यािा 
ब रूज पजयनयकाली कोसळला; त्यािी द रुस्ती केली व दरवाजे नवे केले. दरवाजाजवळील टप्प्यािा ब रूज 
थोडा कोसळला होता तोही द रुस्त केला. इ. स. १७७४ मध्ये झलगाण्यावर एक नवा ब रूज बाधंला. इ. स. 
१७७५ मध्ये पावसाळ्यातं झलगाण्याच्या वाटेवर कडा कोसळून प्रिडं दगड वाटेवर येऊन पडला. तो फोडवनू 
वाट मोकळी केली व बेगारी पाथरवट यािें माफय तीने झलगाण्याच्या हौदाजवळ ब रूज उभारण्यािे काम प रे 
केले [अप्र. कागद रु. नं. ३, ८६, ८७, ७५, ८, ९१]. इ. स. १७७७ मध्ये झलगाण्यावर राजबदंी ठेवण्यास नवी 
कोठी बाधंली; चकल्ल्यािे मािीस धानय ठेवण्यास नव ेकोठार बाधंले; दरवाजाखाली पहाऱ्यािी जागा बाधंली; 
चकल्ल्यावर जाण्यािी वाट द रुस्त केली. इ. स. १७८० मध्ये चकल्ल्यािी सदर मोडकळीस आली म्हिून नवी 
बाधंली. इ. स. १७८५ मध्ये चकल्ल्यािे मािीस नवी कोठी ३२।Ä। रु. खिूयन बाधंली. इ. स. १७८६ मध्ये हिमंत 
ब रूज कोसळला; तो नव्याने बाधंला [अप्र. कागद रु. नं. ९१, ९२, ८३]. झलगािा चकल्ला कैदी ठेवण्यािे 
चठकाि होते. 

 
पािाड व वाडी ही रायगडच्या मागावरील नातयािी चठकािें होत. वाडी येथे रायगडच्या धानयाच्या 

कोठाराचंशवाय महत्त्वाच्या इमारती नव्हत्या. इ. स. १७७४ मध्ये वाडी येथे नव ेकोठार बाधंले. वाडी येथील 
ज ना फड नाद रुस्त िंाला होता; तो इ. स. १७८६ मध्ये ३८ÁÂ। रु. खिूयन नवा बाधंला [अप्र. कागद रु. नं. 
६, ९१, ९२]. इ. स. १७७२ मध्ये पािाड येथे चवठ्ठल यशवतं खासचनवीस एक घर बाधंीत होते. ते काम इ. स. 
१७७३ मध्ये गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकरानंी पूिय करून घेतले. त्याच्या वास्त शातंीस ३५॥·॥।· रु. खिय 
लागला [अप्र. कागद रु. नं. २, ८]. पािाडिा कोट हाती आल्यावर कोटािा हवाला पेशव्यानंी कंक याजकडे 
चदला [ऐसंसा. खं. ४, ले. ६४ प.ृ १०४]. पि पािाडिे महत्त्व इ. स. १७७३ पासून नष्ट िंाले. 

 
रायगड, पािाड व वाडी येथे दरसाल शाकारिी करून घेण्यािे काम चजचकरीिे पि महत्त्वािे होते. 

राजवाड्यावर कौलें  होती; बाकीच्या सवय इमारती पेंढे, गवताने शाकारीत; सायलीच्या पानािंाही उपयोग 
करीत. इ. स. १७७३–७४ मध्ये राजवाड्यावर वीस हजार नवी कौलें  घातली [अप्र. कागद रु. नं. ७५]. इ. 
स. १७८६–८७ मध्ये ३७८॥।· रु. िी नवी कौले गडावरील इमारतीसाठी सदाचशव रघ नाथ गदे्र यानंी खरेदी 
केली [अप्र. कागद रु. नं. ८३]. इ. स. १८१३–१४ मध्ये १४७०० कौले राजवाड्यावर टाकण्यासाठी नवी 
खरेदी केली. कौलािा दर ३॥। रुपयास हजार असा होता. कोने खरेदी केले; त्यािंा भाव १ रु. शकेडा होता. 
कौले नळीिी अगर खपरेल असत. नातें येथील ४५ असामी चबरवाडीिे दहा क ं भार दरसाल शाकारिीस 
यावयािे, असा चशरस्ता होता. काम एक मचहना नऊ चदवस िाले. शाकारिीपूवी शाकारजत्रा भरे. 

 
शाकारासाठी ३८० रुपयािे सायलीच्या पानािें भारे व ताट्या लागत. मल्हारनाक वाडकर याजकडे 

पानें खरेदीिे काम असे. ५७०० पानभारे व २९४०० ज डी गवत लागे. तें आिण्यास इ. स. १८१३–१४ मध्ये 
३९। रु. खिय आला. चशवाय, गडावर वठेीच्या गवताच्या ज डी गोळा होत, त्यािंा आकडा ५६२५ होता [ अप्र. 
कागद रु. नं. ८१ ]. इ. स. १७७९ व ८१ मध्ये रायगडिा शाकारिीिा खिय ३७७ रु. इतका िंाला; त्यावळेी 
चकल्ले झलगाण्यािा खिय फतत १॥। रु. आहे! इ. स. १७८७ मध्ये शाकारिीिा खिय फतत १७२॥।Ç॥। रु. िंाला. 
इ. स. १८१४ मध्ये हा खिय ४७७॥Â रु. िंाला [ अप्र. कागद रु. नं. ८३, ८१, ९२].  

 
प ढील गावातूंन रायगडवर शाकारिीसाठी गवताच्या ज डी येत— १. आंबरलें  २. पनालघर ३. 

खडकोली ४. वाघोवलें . ५. मागंरूि ६. भािदरें ७. कचवलवाहाळ. ८. हतलोली. ९, १०. पळसगाव ख दय व 
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ब द्र क ११. ताम्हािें. प्रत्येक गावावर ५० ज ड्यािंी वठे होती, ती गाविे महार आिीत. त्यासं प्रत्येकी दरवर्षी 
सवामि भात व िार आिे देण्यािा चशरस्ता होता. याि गावातूंन रायगडवर जळिासाठी ओंडे प रचवले जात 
असत [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
चकल्ले झलगाण्यावरील शाकारािीं चठकािें प ढील प्रमािे होतीं :–  
 
१ श्रीजननीिे देवालय. २ सदर. ३ सरकारवाडा. ४ हवालदार यािे घर. ५ हिमंत ब रूज. ६ चजभीिा 

पहारा. ७ चनगडीिा पहारा. [ अप्र. कागद रु. नं. ७८]. 
 

पहाऱ्यािी व शाकारािी चठकािें—रायगड, पािाड व वाडी. 
चठकाि पेंढे  गवत व ज ड्या 

िौकी फडािी ४०० ३०० 
कोठीनजीकिे मेट १०० २०० 
चिते दरवाजा ३०० ५०० 
कोठ्ा फड वाडीच्या २ ४५०० ५५०० 
धोंडीिा पहारा १२५ ३०० 
टपा चिते दरवाजा १०० ३०० 
श्रीिंोलाईिे देऊळ ५०० १००० 
कारखाचनसािे घर २००० २००० 
सरकारी घर ब्राह्मि वगैरेस रहावयास ५०० ३०० 
ि नयािे घर – – 
आत्माराम बाबरूाविे घर १००० १००० 
कोठी शठे कोठीवाला २०० ० 
चगदयनवाई १०४७५ १३९९० 
नागेबागातंील िौकी ४०० २०० 
म्हशािे मेट १०० ० 
वाघदऱ्याखालील पहारा १०० ० 
धारबीडिा पहारा १०० ० 
राजह ड्यािे झखडीतील पहारा – – 
कळकीिा पहारा १०० ० 
चनवल्या पहारा १०० ० 
कालकाईिे झखडीतील पहारा २०० ० 
आंब्यािा पहारा १०० ० 
उंबरबीडिा पहारा १०० ० 
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गिेश पहारा १२५ २५० 
जाभंळीिा पहारा १२५ २५० 
कोठी मदारच्या िंड्यासं ४०० १५०० 
सदर घळकी १५० ३०० 
नािेदरवाजा १५०० ३००० 
टपा नािेदरवाजा १०० २०० 
खूबलढ्यािा ब रूज ४०० ७०० 
सदर पािाड ४१०० ५००० 
देऊळ गिपचत १५० ३०० 
देऊळ सोमजाई ४०० ३०० 
देऊळ हिमंतािे १०० २०० 
िोखडीिे मेट १०० ० 
िाह टीिे मेट १०० ० 
जाभंळीिे मेट १२५ ० 
चनसिीिे मेट १०० ० 
सावतीिे मेट १०० ० 
आंब्यािे मेट १०० ० 
तोफेिे मेट १०० ० 
बाधंिीच्या िौतया यो। २ २५० ० 
नेरावच्या िौतया यो। २ २०० ० 
िौकी कावला घाट १०० ० 

 [अप्र. कागद रु. नं. ७८]. 
 
ही यादी एवढ्याकचरता चदली की रायगडच्या पचरसरातंील पहाऱ्याच्या व शाकाराच्या चठकािािंा 

अजमास समजावा. याचंशवाय रायगडच्या पचरसरातंील आिखी पहाऱ्यांिी चठकािे कागदोपत्री आढळतात 
ती– १ उंबरािी सदर, २ नाडालीिा पहारा, ३ तळिा पहारा, ४ उडाििा पहारा, ५ टोकािा पहारा, ६ 
देवीिा पहारा, ७ माथ्यावरील सदरेिा पहारा, ८ बाराटाकीिा पहारा, ९ धामिदऱ्यािा पहारा, १० घोगीिा 
पहारा, ११ हेडलीिा पहारा, १२ कोंडेखळीिा पहारा, १३ नादंचगरीिा पहारा, (हे दोन पहारे होते). १४ 
केळीिा पहारा, १५ अगडबबं पहारा, १६ वळिािा पहारा, १७ तटबदंी चहरकिीिी सदर, १८ झलगािा पहारा, 
१९ टप्प्यािा पहारा, २० रंगवाडीिा पहारा, २१ िौब जीिा पहारा, २२ गोलंदाजािा पहारा, २३ चिलखतािा 
पहारा, २४ चनवड ंगािा पहारा, २५ टकमकीिा पहारा, २६ ड ब्यािे मेट, इतकी यादी ख द्द रायगडच्या 
पहाऱ्यािंी आहे [अप्र. कागद रु. नं. ८३]. पहाऱ्याचं्या चठकािी रात्री जागरूकता असे. रात्रीिी गस्त 
राजवाड्याच्या सदरेपासून चनघे, ती चकल्ल्याच्या माथ्यावर चफरे. महादरवाज्यापासून तटबदंीभर एक गस्त 
जाई. कोंडेखळींतून एक गस्त चनघे. चगदयनवाईच्या घेऱ्यातूंन एक गस्त स रू होई. रात्री गस्तीस रोज वीस 
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ज डी गवत लागे; उनहाळ्यात पधंरा ज डी प रत. गस्तीस वर्षाच्या एकंदर ४५०० गवताच्या ज डी लागत, त्यािंी 
झकमत १०० रु. होई [अप्र. कागद रु. नं. ८१, ८३, ९१]. 

 
इ. स. १८०५–०६ मध्ये मात श्री यशोदाबाई पेशवे गडावर असल्याने हा ज डींिा खिय वाढला. 

रात्रीच्या चकती घटका िंाल्या यािी खबर देण्यासाठी गस्तवाल्याने नगारखानयावरील घड्यालिीकडे 
यावयािे व मग मात श्रींकडे जावयािे असा चशरस्ता होता [अप्र. कागद रु. नं. ७८]. पावसाळ्यातं गस्त 
घालिे मोठेि कष्टािे असे, चकल्ला पोतचनसाकंडे वचहवाटीस होता, तोपयंत गस्तवाल्यास दरसाल एक काबंळे 
देण्यािा चरवाज त्यानंी ठेवला. इ. स. १७७४ त काबंळे चदले नाही. पि अन भवाने असे ठरले की दरसाल 
एका काबंळ्यािी जरूर आहे. मग तशी प्रथा िालू िंाली. गस्त घालिाऱ्या २० मािसासं २० काबंळी लागत. 
दर रुपयास एक काबंळे चमळे. काबंळ्यािंी वाटिी– १ कारकून चनसबत मामलेदार, १ कारखानीस, १ 
राखिदार, ७ सदर बारगीर आसामी सात, ८ नौबती असामी आठ, २ दरवाजेकरी दोन, [अप्र. कागद रु. 
नं. ७९, ८१]. महादरवाज्यावर दोन बरकं्दाजािंा चदवसरात्र खडा पहारा असून त्याचं्या दोनही बंद खा सतत 
भरलेल्या असत. पि हवनेे बदं कातंील दारू सदय होत असल्याम ळे दर आठव ेचदवशी ते बार उडवून टाकीत. 
वर्षािे असे ९६ बार फ कट जात; त्यातं पके्क वजन Á Á५।६ इतकी दारू फ कट जाई व तेवढी चहशबेातं खिी 
पडे. दरमहा बीजेच्या िदं्रदशयनास तोफेिा एक बार काढीत. दारूिा भाव इ. स. १८१३–१४ त आठ रु. मि 
होता. तोफासं ब िे म्हिून ताग वापरीत. झलगाण्यावरूनही त्यावळेी तोफ डागली जाई [अप्र. कागद रु. नं. 
८१, ८६, ९१, ९२]. 

 
रायगडवरील तोफा व जेजाला गंजू नयेत, म्हिून त्याही मधून मधून उडवनू पहात व नंतर कलाली 

दारूने धूत. कलाली दारूिा भाव १ रु. स मि असा सामानयपिे असे. दोन मि दारू लागे. पावसाळ्यातं 
तोफासं डाबंर लावीत. १७॥ रु. िे डाबंर लागे. चशवाय तेल, िदं्रस लावीत; गडावरील जेजालासं तेल व मेि 
लावीत. इ. स. १८१३–१४ मध्ये रायगडवर प ढील तोफा होत्या– १ तोफ गंगासागर, २ तोफ म लना, ३ तोफ 
पेरुजंगी, ४ तोफ भ जंग, ५ तोफ रामिगंी, ६ तोफ पद्मीि, ७ तोफ फतेलष्ट्कर, ८ तोफ फतेजंग, ९ तोफ 
स ंदर, १० तोफ रेकम, ११ तोफ म ंगसी, १२ तोफ चशवप्रसाद, १३ तोफ गिेश, १४ तोफ लाडंा कसाब, १५ 
तोफ िादंिी, १६ तोफ भवानी, १७ तोफ नागीि. 

 
झलगाण्यावर पजयनयकालीं दरवाजास मेि लावीत; त्यािा खिय १ रु. होई. तेथे पजयनयकालीं एक 

मन ष्ट्य गस्त घाली. रायगडच्या महादरवाजास तेल व मेि लावीत. मेिािा भाव १० रु. मि असे. अधा मि 
मेि लागे. तेलािा भाव ५ रु. मि असता, ४॥ रु. िे तेल एका दरवाजास लागे [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 
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२१ रायगडवरील कैदी 
 

पेशव्यानंा रायगडिा उपयोग िंाला, तो उत्कृष्ट त रंुग म्हिून. जगातं काही त रंुगानंा कीर्मत प्राप्त 
िंाली आहे. इंग्लंडच्या इचतहासातं Tower of London झकवा फ्रानसच्या इचतहासातं बसॅ्टाइलच्या त रंुगास 
जें महत्त्व, तेि रायगडास उत्तरपेशवाईत प्राप्त िंाले. या बदंीगृहातं (१) राजबदंी (२) दरवडेखोर (३) 
अनैचतक ग नहे करिारे असे बदंी कैद भोगून स टले अगर कायमिे म तत िंाले. 

 
पेशवाईंतील साडेतीन शहाण्यातंील प्रचसद्ध सखारामबापू यािे व नाना फडचिसािे इ. स. १७७९ मध्ये 

चबनसले. बापूंिा राघोबादादाकडे कल चदसू लागला; म्हिून नाना, हचरपतं व महादजी यानंी एकचदल होऊन 
प रंदरास सखारामबापूस कैद केले [प अ. भाग १ ला – प.ृ १०२; कासंपया. प.ृ ४७१]. ‘बाळाजीपतं पटवधयन 
यानंी पाचहले की नानाचं्या मनातं बापूचंवर्षयी चवश द्ध भाव नाही.’ मग त्यानंी झशद्यास ५।७ लाख रुपये आचि 
अशरेीिा चकल्ला देऊन अन कूल करून घेतले व बापूस कैद केले [प अ. भाग १ ला. प.ृ २४७–२४८]. 
‘सखारामबापूस कोशकीटकाप्रमािे कैद िंाल्यानंतर राचहलेल्या त्याचं्या स्नेह्यािंी आब गेली; त्यािंा इतबार 
राचहला नाही. सखाराम भगवतं याजला श्रम बह त आहेत. त्यािें द्रव्य म्हातारपििे २० लक् साह काचरयातूंन 
आचि घरातूंन सोने व मोहरा ३० (लाखािें) चनघाले.’ त्यािें सवय धन सरकारजमा केले. प्रथम बापू 
झसहगडावर कैदेत होते; नंतर त्यासं प्रतापगडावर एक वर्षय ठेचवले. प्रतापगडावरून २० सफर रोजी (इ. स. 
१७८१) ते रायगडावर येऊन पोहोिले. त्यावळेी रायगडावर बाळाजीपतं पटवधयन यािंा शालक रघ नाथराव 
गदे्र अचधकारी होता. “रायगडावर कैद केल्यास सत्वरि स्वगास मन ष्ट्य जातो. स्वगािा मागय ते स्थळ जािून 
व सखारामपंतानंी कैदेत श्रम चकती चदवस अन भवावे, याकचरता रायगडावर कैदेत ठेचवले. पायातं बेडी 
अहोरात्र व कोचठडीस क लफ असे. सेवेस दोन मािसे. येक शूद्र आंधळा व बचहरा व येक ब्राह्मि म का. 
सीतळोदकेकरून स्नान व भक्ावयास जखीऱ्यािे मोठे तादूंळ, याप्रमािे सरंजाम नेमून चदधला होता. 
चदवसेचदवस क्ीि प्रकृचत होती.” हे वियन नाना फडचिसाच्या कोिातरी चहतशत्रनेू चनजामाकडे चलहून धाडले 
असून ते अगदी चवपययस्त व दे्वर्षमूलक आहे [पेद. ३६ ले. ३८५; प अ. भाग १ ला. प.ृ २४७, २४८]. 
सखारामबापू तीन मचहने वीस चदवस रायगडावर कैदेत होते. सखारामबापू खेळ्या म्हिजे महान् राजकारिी 
मन ष्ट्य. त्यास चशधा उत्तम प्रतीिा द्यावा, म्हिून दरबारच्या आज्ञा स टल्या. त्याचं्याजवळ िाकरीस एक 
आिारी व बाहेरच्या कामासाठी एक मराठा मन ष्ट्य गडावर नेमण्यात आला [अप्र. कागद रु. नं. ९१, ९२]. 
आिाऱ्यास मध्यम प्रतीिा चशधा देण्यािी आज्ञा स टली. बापूसं नेसण्यासाठी व पाघंरण्यासाठी दोन धोतरजोडे 
चदल्यािा उल्लेंख आढळतो. गडावर ४४१ गाडदी रखवालीस होते; नाकी पाहून आिखी पहारे बसचवण्यात 
आले. टकमकीवर दोन पहारे, असननळीिा पहारा, रामदरािा पहारंा, लक्िदरािा पहंारा, एडतयािा 
पहारा, चहरकिीच्या टोकािा पहारा, उंबरािा पहारा, म्हसोबािे मेट, घोडधारेिा पहारा, चकल्ल्यावर 
राजवाड्यातं एक पहारा, हवालदारािे घराभोवती पहारा, िौचदवाळीनजीक चमळून सहा पहारे, सात 
महालापं ढे पहारा, असे १९ पहारे नव ेबसचवले. बदंोबस्तासाठी नवीन २५६ लोक ठेचवले. त्यािंा खिय ६१८०Å 
रु. िंाला. हीं सवय मािसें गडावरील आपाजीराव महामूनकर याच्या देखरेखीखाली काम करीत होती [अप्र. 
कागद रु. नं. ८३]. इ. स. १७८१ जून ३० िे पत्रात प ढील मजकूर आहे— ‘सखारामबापू यािें पायातं बेडी 
आहे. रायरीिे चकल्ल्यातं कैदेंत आहेत. त्या चकल्ल्यािी हवा फार वाईट. फार चदवस त्या चकल्ल्यास मि श 
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राचहल्यास वाित नाही. त्यास बापू बह त श्रमी आहेत. पाय वगैरे स जले आहेत. अवस्था कठीन यैसे वतयमान 
आहे’ [प अ. भाग १ ला पृ. १५३]. इ. स. १७८१ च्या श्रावि श ॥ १३ ग रुवार छ साबान ११ या चदवशी 
‘सखारामपतं परलोकास प्रस्थान करून, शरीरत्याग रायगडिे चकल्ल्यावर केला म्हिून वतयमान आले’ [प अ. 
भाग १ ला प.ृ २४७, २४८, २४९]. अप्रचसद्ध कागदपत्रातूंनही हाि मृत्य चदन चदला आहे. ते व त्यािेंसाठी 
नेमलेले दोन नोकर यािंा या कालातंील नख्त खिय ६७Å॥ रु. िंाला. सखारामबापूंस तूप, तेल, झहग, चजरे, 
चमरी, हळद, तादूंळ बारीक, तादूंळ जाडे, त रीिी डाळ, मीठ, हरभऱ्यािी डाळ, कापूस, आंबसोल, साखर, 
गूळ, स ंठ, काथा, तंबाखू या वस्तू प रचवल्यािी यादी आहे [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
बापू वारल्यावर त्याचं्या सवय वस्तंूिी यादी करण्यात आली. २ लेप; पैकी एक पश्मी ब टेदार, एक 

ब्राह्मिप री चपवळा, एक सफेद घोंगडी, एक गवाळे घोंगडीिे, ताबं्याच्या वस्त  तेरा, चपतळेच्या वस्त  िार, 
स्फचटकािी १०६ मण्यािी माळ, रुद्राक्ाचं्या माळा १०१ मण्याचं्या ८, संबळ वेतािी, सोनयािे मढीव टोपि 
असलेला शखं, शाचळग्राम, नमयदी बाि, नमयदी गिपचत, स ययकातं, स वियम खी िक्राचमत सोनयािे मढीव 
साखंळीस द्धा, रुप्यािा १६।।। तोळे वजनािा संप ट, शालजोड्यािंी गोधडी इत्याचद [अप्र. कागद रु. नं. ९१, 
समापेरो. भाग १ कलम २९८, प.ृ २५५]. ही चदलेली यादी संपूिय नव्हे. बापूचं्या सवय वस्तू गोझवद चविनाथ 
नावाच्या कारक नाबरोबर प ण्यास रवाना िंाल्या व बापूंच्या घरी पोहोित्या करून राघो सदाचशव याने पावती 
घेतली आहे [समापेरो. भाग १, कलम २९८, प.ृ २५५]. स्थानबद्ध करून ठेविारास पेशवाईंत कसे वागवीत, 
यािा नम ना म्हिून ही बापूंिी हकीकत पहाण्यासारखी आहे. बापूचं्या बदंोबस्तासाठी १३ मािसे नेमली होती; 
त्यासाठी ४६२Á रु. खिय पडला आहे. पेशव्यािें चहशबेतपासनीस चकती जागरुक असत, यािे एक गमक 
सखारामबापूबंद्दलि आढळून आले; ते असे. जयराम कृष्ट्ि यानंी प्रतापगडाहून बापूंस रायगडावर पाठचवले, 
त्यावळेी त्याचं्या पायातं बेडी होती. प्रतापगडच्या यादीत ही बेडी रायगडकडे दाखचवण्यात आली; पि 
रायगडकऱ्याने ती आपल्या यादीत जमा दाखचवली नव्हती. चहशबेतपासचनसाने तो फरक दाखचवला! 
रुज वात करून एक लोखंडी बेडी रायगडकडे जमेस माडंण्यात आली [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
बापूपं्रमािे द सऱ्या म त्सद्दी मोरोबादादा फडिीस, यासही रायगडवर ठेवण्यािे दोन वेळा घाटत होते; 

प्रथम इ. स. १७८१ च्या सप्टेंबरमध्ये [प अ. भाग २ रा प.ृ ११] व नंतर इ. स. १७९७ मध्ये त्यासं रायगडावर 
ठेवण्यािा प्रयत्न केल्यािे भरपूर उल्लेख साधनगं्रथातूंन आले आहेत. “गदे्र, बजाबा चशराळेकर नगरास 
मोरोबादादास आिण्यास गेले. मोरोबादादानंी साचंगतले की मला रायगडावर नेऊ नये. तेथे पूवी 
सखारामबापू बोकील यानंी कैलासवास केला. तेथे जबरदस्तीने नेऊ लागलात, तर प्राित्याग करीन. मग 
जानवें तोडून, भगवी वस्त्रें पचरधान करून त्वचरत् संनयासचह घेतला.” एवढे िंाल्याम ळे नाना फडचिसाने 
मोरोबास रायगडावर ठेवण्यािा बेत रचहत केला [ऐलेसं. भाग १० ले. ४००३, ४०३२, ४०४६]. 

 
(२) नारायिराव पेशव्याच्या वधानंतर राघोबादादानंी पेशवाईिी वस्त्रें चमळवण्यािा प्रयत्न 

िालचवला. त्यािंा एक हस्तक झनबाजी चवठ्ठल कारकून साताऱ्यास पत्रें घेऊन रवाना िंाला होता; त्यास नाना 
फडचिसाने पकडले व पततया बदंोबस्ताने, पायातं बेडी घालून, रायगडावर इ. स. १७७४ एचप्रल १८ रोजी 
प ण्याहून पाठचवले. त्यास ब्राह्मिचशरस्त्याप्रमािे शरे देण्यािी व्यवस्था करून ठेचवला होता. सप्टेंबर २ पयंत 
तो रायगडवर होता [अप्र. कागद रु. नं. ५, ७५, ८६, ९१; समापेरो. भाग १, कलम १२४ प.ृ १२५]. 

 
(३) सदाचशव धोंडदेव नात  राघोबादादाचं्या पक्ातील एक मन ष्ट्य इ. स. १७७४ एचप्रल २ रोजी 

रायगडावर कैदेत ठेचवला होता. त्यास मध्यम प्रतीिा चशधा देत. त्यािा ३२Ã रु. रायगडच्या चहशबेातं खिय 
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पडला आहे. हा गृहस्थ व त्यािेबरोबर एक पोगा असे दोघे एक मचहना २७ चदवस रायगडावर कैदेत होते. 
[अप्र. कागद रु. नं. ५, ७५, ७९, ८६, ९१, ९२]. 

 
(४) नारायिराव पेशव्याच्या वधाच्या कटािा प ढारी चशवाजी कानहो खळदकर यािी बायको, सून, 

क िबीि व एक ब्राह्मि अशा िौघािंी इ. स. १७७४ मािय १८ रोजी रायगडवर रवानगी केली. पैकी तीन 
ब्राह्मि मािसासं मध्यमप्रतीिा चशधा व क िचबिीस डाळ, पीठ इ. चशधा प ण्याहून मंजूर िंाला. या मािसानंी 
कळचवले की आम्हास रायगडिी डोंगरी हवा मानवत नाही. त्यावर प ण्याहून मामलेदारास सूिना चमळाली 
की, त्यानंी तक्रार केली की महाडच्या कोटात, तक्रार संपली की रायगडवर अशी त्यािंी थारेपालट करून 
बदंोबस्ताने ठेवाव.े ही िार मािसे अनेक मचहने रायगडावर कैदेत होती [अप्र. कागद रु. नं. ५, ७५, ८६]. 

 
(५) इ. स. १७७४ मध्ये राघोबादादािा बारभाईंनी पाठलाग केला. त्यातं दादाकडील सदाचशव 

रामिदं्र, कािे, चभडे, आबाजी महादेव नात  इ. मािसे म लामंािसासंह बारभाईंच्या हाती लागली. सदाचशव 
रामिन्द्र यािीं मािसे व क िचबिी चमळून बारा जिािंी रायगडवर पततया बदंोबस्तातं रवानगी िंाली. त्यािंी 
दोन ग रेही रायगडावर ‘कैदेत’ होती! या मािसापं्रीत्यथय २१६ Ã॥ रु. खिय रायगडच्या चहशबेातं दाखचवला 
आहे. ही मािसे परत पाठवनू चदली; तेव्हा दोन पालख्या, बरोबर सरकारिे प्यादे अशा सरंजामासह धाडून 
देण्यातं आले [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८६, ९२; पेद. ३५ ले. ६५, १८०; पेद. ३६ ले. ७६ अ.]. 

 
(६) इ. स. १७७९ च्या ऑगस्टमध्ये राघोबादादास जाऊन चमळण्याच्या चविारात असलेल्या बापूजी 

जनादयन यास बारभाईंनी कैद केले. प ण्यास लोक जमा करून बखेडा माजवावयािा प्रयत्न त्याने िालचवला, 
असा त्याजवर आरोप होता. हा मन ष्ट्य ९ मचहने एक चदवस रायगडावर पततया बदंोबस्तात होता; पायातं 
बेड्या घालून ठेचवले होते [अप्र. कागद रु. नं. ९२; समापेरो. भाग १, कलम १५८, प.ृ १४४]. 

 
(७) इ. स. १७८० मध्ये राघोबादादाच्या वतीने काही मंडळींनी चफतूर िालचवला होता; त्यातंील 

वास देव भट कवे कैद िंाले. ३ फेब्र . १७८१ रोजी वास देवभट कवे रायगडावर कैदेंत मृत्यू पावले; ते आठ 
मचहने नऊ चदवस कैदेत होते [अप्र. कागद रु. ९२; प अ. भाग १, प.ृ २४७–२४८]. बाळ दीचक्त हेही 
रायगडावर कैदेंत मृत्य ूपावल्यािी हकीकत प िे अखबारच्या पचहल्या भागातं आली आहे. 

 
(८) वेंकाजी लक्ष्मि नगरकर राजकारिािा बखेडा करीत असल्यािे स्पष्ट िंाल्यावरून इ. स. 

१७९२ मध्ये रायगडावर काही चदवस कैदेंत होता. [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 
 
(९) इ. स. १७८०–८१ मध्ये सखाराम धोंडदेव रायगडावर अटकें त होता. 
 
(१०) इ. स. १७८१–८२ मध्ये जंचजऱ्याच्या चशद्दीिा मोड करण्याकचरता रायगडवरून मराठी 

सैनयािी एक टोळी नादंवी प रारपयंत िाल करून गेली. प रार येथे मराठी सैनयाने नवलनाक चबन फकीरनाक 
या मािसास पकडले व काही चदवस रायगडावर कैदेंत ठेचवले. नादंवी येथील जंजीरकराचं्या हवालदाराच्या 
भावाबरोबर हा चनरपराध मन ष्ट्य पकडला गेला. बारा गावंच्या लोकानंी तो अपराधी नसल्यािे 
साचंगतल्यावरून त्यािी ४० रु. खंड घेऊन स टका केली. 
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(११) इ. स. १७८८ मध्ये जंजीरकरापंैकी तीन मािसें रायगडावर कैदेंत होती; त्यापंैकी दोघे 
नादंवीप रारच्या चशद्दीच्या हवालदारािे भाऊ होते. स टकेच्या वळेी त्यासं वस्त्रें देऊन त्यािंी रवानगी केली 
[अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
(१२) सवाई माधवरावाचं्या कारकीदीत चशद्दी बाळूचमया यास सिीन संस्थान देऊन जंचजरा संस्थान 

आपल्या ताब्यातं घेण्यािे राजकारि चशजत होते. त्यावेळी बाळूचमयािा भाऊ छोटेचमया, चशद्दी इस फ व त्यािे 
बरोबरिी सात चमळून नऊ मािसे रायगडावर अटकेत ठेचवली होती. त्यािंी गडावर िागंली बरदास्त ठेचवली 
होती [समापेरो. भाग १, कलम ३७४ प.ृ ३१७; ऐसंसा. खं. ६ वा– प.ृ ७५–७६; अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 

 
(१३) सवाई माधवरावाच्या मृत्यनंूतर चिमाजीआप्पास बळजबरीने दत्तक देऊन त्यास पेशवेपद द्यावे 

असे राजकारि परशरामभाऊ पटवधयन याने घडवनू आिले. या प्रकरिातं बचहरो रघ नाथ मेहेंदळे यािा हात 
होता; म्हिून बाजीराव पेशव्याने त्यास इ. स. १७९६ त पकडून त्यािी रायगडावर रवानगी केली. तेथे 
बचहरोपतं मेहेंदळे मरि पावले (इ. स. १७९७ ऑगस्ट २०). त्याचं्या अस्थी त्यािें भाऊ अनयाबा मेहेंदळे 
याजकडे धाडण्यातं आल्या [अप्र. कागद रु. नं. ९१; ऐसंसा. भाग १० पत्र नं. ४०५९; पूना रे. कॉ. खं. ६ पत्र 
२०]. 

 
(१४) इ. स. १७७५–७६ मध्ये प्रश्नजोशी व त्यािी बायको अशा दोघासं रायगडावर दीडदोन वर्षे 

कैदेत ठेचवले होते. त्याचं्या धोतरजोडा, ल गडी इत्याचद वस्त्रािंा खिय रायगडच्या चहशबेी दाखल िंाला आहे. 
 
(१५) इ. स. १७८० मध्ये अंबादास चकशोरदास यास रायगडावर आठ मचहने सत्तावीस चदवस 

अटकेत ठेचवले होते [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ९१, ९२]. 
 
(१६) इ. स. १७७८–७९ मध्ये चशद्दीकडील जी मामसे रायगडखोंऱ्यातं िोऱ्या करून उपद्रव देत 

होती, त्यातंील एक िोरटा रायगडावर बंदीत होता. त्यास पावसाळ्यातं, सरकारी खिाने एक काबंळे घेऊन 
चदल्यािा उल्लेख आहे. काबंळ्यािी झकमत बारा आिे चहशबेी दाखल आहे [अप्र. कागद रु. नं. ८३]. 

 
(१७) सदाचशव चविनाथ कोल्हटकर हा राजबदंी इ. स. १७७८ च्या माियमध्ये तोतयाप्रकरिी 

रायगडावर होता. हा सौ. पावयतीबाई पेशव्याचं्या बधंूंपैकी असावा. खियविे भरून घेऊन स टका होण्यासाठी 
त्यािी मािय २६ रोजी रायगडावरून प ण्यास रवानगी िंाली [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 

 
(१८) राघोबादादाच्या अन यायापंैकी मल्हारी गात व त्यािी बायको यािंीही काही काल, इ. स. 

१७७४–७५ मध्ये रायगडावर रवानगी िंाली होती [पेद. ५ ले. ७१]. 
 
(१९) इ. स. १७७२–७३ मध्ये आपाजी हचर यानंी रायगड व त्याच्या पचरसरातं जी स्वारी केली, 

त्यावळेी चवठोजी लाघंी कोळी ज न्नरकर हा रायगडकऱ्यासं मदत करीत असलेला मन ष्ट्य पकडून 
रायगडावरि आपाजी हरीने िार मचहने कैदेत ठेचवला होता. याि प्रकरिी चभकाजी िव्हाि कोळी रायगडवर 
दहा मचहने कैद अन भवीत होता. रायगडवरील बातमी कळावी म्हिून पोतचनसामंाफय तीिी मािसें रायगडच्या 
पचरसरात झहडत. त्यातंील कोंडा महाद कोळी भीमाशकंरकर हा रायगडवर श्रृंखलाबद्ध स्स्थतींत बराि काल 
होता. प ण्याहून पत्रें घेऊन आलेले रायगडकऱ्यािें सहाय्यक गोझवदराव झशदे व स याजीराव झशदे 
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रायगडावरील पाहूििार अन भवीत बराि काळ राचहले. त्यािें मदतनीस ग िाजी कळमकर व मोरे यासंही 
तीि चशक्ा अन भवावी लागली. या लढाईंत पकडलेले अबदल्ला ढालाईत, खंडोजी म्हसके, बाबाजी िव्हाि 
यानंाही य द्ध पूिय होईपयंत गडावर कैदी म्हिून रहाव ेलागले. हे य द्धातंील बदंी होत. चिमी झशदी नावािी 
एक बाई इ. स. १७७२–७३ च्या कालातं रायगडवर सश्रम कारावास अन भवीत होती. चतला दारू वाटण्यािे 
काम देण्यात आले होते [अप्र. कागद रु. नं. २] 

 
(२०) बाबरूाव साळेकर व स रबाराव ब रूिकर असे दोन कैदी पततया बदंोबस्तांत रायगडावर कैदेत 

होते. इ. स. १७९८ मध्ये गोपाळशटे सोनार ग हागरकर नावािा ख नािा आरोपी रायगडवर चशक्ा भोगीत 
होता. नयायचनवाडा होऊन त्यािा उजवा हात तोडण्यािी चशक्ा िंाली; ती अमलातं आिल्यावर त्यास सोडून 
देण्यात आले. तसेि इ. स. १७८१–८२ मध्ये रायाजी उतरेकर नावािा कैदी बराि काळ रायगडावर अटकेत 
होता. 

 
(२१) इ. स. १७८२ मध्ये वेंतया महार टोळी करून दरवडे घालीत होता. त्यास पकडून अटकेत 

ठेचवला असताचह तो पळून गेला. त्यािे साथीदार बोद्या वलद चवसनाक महार, चिमा महार, ितरा महार यासं 
रायगडवर बंदोबस्ताने ठेचवले होते. त्यानंा धरून आिताना ठोकलेल्या बेड्या रायगडच्या कोठीकडे चहशबेी 
जमा आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ९१, ९२]. 

 
(२२) इ. स. १७९७ च्या नोव्हेंबरमध्ये झितो रामिदं्र चलमये, बाळाजी चवष्ट्ि , जयरामपतं जोशी ही 

नाना फडचिसाचं्या पक्ातंील तीन मािसे रायगडवर कैदेत ठेवण्यासाठी रवाना िंाली. झितोपतंािी मात श्री 
न कतीि वारली होती; हे त्यास कळू न देता त्यािी उिलबागंडी िंाली होती [ऐलेसं. भा. १० ले. ४१०३, 
४१०४]. 

 
इ. स. १७७३ ते इ. स. १८०० पयंत चकल्ले झलगाण्यावरही अनेक कैदी ठेवीत. त्याचं्या याद्या व माचहती 

उपलब्ध असून ती जरूर तेवढ्याि प्रमािातं येथे सादर करतो. 
 
(१) इ. स. १७७५–७६ मध्ये गोपाळशटे सोनार यास झलगाण्यावर कैदेत ठेचवले त्यािेसाठी ․।१॥१।Â 

इतके भात भोजनाथय खिय िंाले. 
 
(२) इ. स. १७८३ मध्ये मानझसग खलाटे यास झलगाण्यावर अटकेत ठेचवले. त्याने काशी पवारीि 

नावाच्या स्त्रीिा पचत बािाजी बडंगर यािा वध करून चतला आपल्या घरात घालण्यािा ग नहा केला होता. 
मातबर मन ष्ट्य असल्याम ळे त्याच्या तैनातीस सरकारी खिाने एक मन ष्ट्य दरमहा ४॥ रु. वतेन देऊन ठेचवला 
होता. 

 
(३) इ. स. १७७९ ते १७८१ इतका दीघयकालपयंत मोरोबादादािे पक्पाती गिेशभट पराजंपे 

झलगाण्यावर कैदेत होते. त्यासं मध्यम प्रतीिा चशधा चदला जाई. जामीन घेऊन नानानंी त्यािी म ततता केली 
[अप्र. कागद रु. नं. ९१, ९२]. 

 
(४) इ. स. १७८५ मध्ये मोरोजी नाईक संकपाळ हा रायगडवरील एक नोकर िाकरीत ि कला; 

त्यास स मारे सवादोन मचहने झलगाण्यावर कैदेत पडावे लागले [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 
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(५) मेस्तर जमा फराझससीि नावािी बाई झलगाण्यावर मोठ्ा बदंोबस्तात कैदेत होती. चतने 
प्रिचलत सरकारिा इ. स. १७९२ मध्ये काही अपराध केला होता [अप्र. कागद रु. नं. ९१; समापेरो. भाग २ 
रा कलम ५५५ प.ृ ८६]. ठकी कोंढूरकरीि नावािी एक बाई स मारे पाविेदहा मचहने, इ. स. १७९५–९६ 
मध्ये, झलगाण्यावर कैदेत होती. इ. स. १७९८ मध्ये आनंदराव रामिंद्र अभ्यंकर झलगाण्यावर अटकेत होता 
[अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 

 
रायगडवरील कैदी गंभीर स्वरूपािे बंदी असून झलगाण्यावरील कैदी बरेि सामानय आहेत. 

रायगडवरील कैद्यातं राजकारिी म त्सद्दी, य द्धात हाती आलेले बदंी, दरवडेखोर व गंभीर स्वरूपािे ग नहे 
अगर मन ष्ट्यवध करिारे ग नहेगार होते. रायगडच्या त रंुगािी नम नेदार व्यवस्था होती. कैद्यासं कपडे दरसाल 
सरकारातूंन चमळत. प्रकृचतमानं अगर समाजातील दजा पाहून त्यानंा अन्नोदक चमळे. सखारामबापूसंारख्या 
कैद्यासंाठी नोकरिाकर प रचवले जात व त्यािंा खिय सरकार करी. कैद्यास एका चठकािावरून द सरीकडे 
नेताना जरूर तर घोडेही सरकारातूंन प रवीत. उदाहरिाथय, बापूजी जनादयन यास रायगडवर कैदेत 
ठेवण्यासाठी रवाना केले, तेव्हा सरकारी पागेतून घोडे बसावयास चदले. गिेशभट पराजंपे यास झलगाण्यावर 
नेताना पागेतील घोडे बसावयास चदले होते. रायगड ताल तयािी घोड्यािंी “पागा” बह धा ४।५ घोड्यािीि 
असावी! तींतील दोन घोडीं फडचिसािें चनसबतीस व मामलेदारािें चनसबतीस एक घोडें असे. इ. स. १७७९ 
मध्ये तर फतत तीनि घोडीं होतीं. घोड्यासं उडदािी िंदी देत [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. कैद्यानंा, ग नह्याच्या 
स्वरूपाप्रमािे साधी कैद अगर सश्रम कारावास अन भवावा लागे. 

 
कैद्यासं म दतीच्या चशक्ा िंालेल्या चदसत नाहीत. चवशरे्ष प्रसंगी कैद्यािंी चशक्ा रद्द होई. उदाहरिाथय, 

प रंदरावर सवाई माधवरावािा जनम िंाल्याम ळे मराठी राज्यात जो आनंदीआनंद िंाला, त्याप्रीत्यथय बरेि 
कैदी स टले. रायगडावर काय िंाले, हे समजाव ेम्हिून प ढील मजकूर पहा— 

 
‘मात श्री गंगाबाई यासंी प त्र जाहाला म्हिौन साकर वाटिे व चकल्ल्यािी सरबत्ती करिे म्हिौन 

सरकारच्या सनदा व पत्रें गेलीं. सबब साखर व सरबत्ती खिय– साखर चिनी वजन किे Á३, दरमिी ५॥ 
प्रमािे १६॥ रुपये. सरकारिे पत्र घेऊन गेले आसामी २, त्यासं १॥ रु. प रंदराहून सौ. मात श्री पावयतीबाईंकडून 
पत्रें घेऊन गेले आसामी १, त्यास ३ रु. गिपतराव यािी वगैरे पत्रें घेऊन गेले आसामी ३, त्यासं ७॥Ä येकूि 
२८॥Ä रु.’ 

 
‘प रंदरावर गंगाबाईस प त्र िंाला. त्या आनंदाप्रीत्यथय रायगडावर जे बदंीवान आहेत, त्यापंैकी 

दादासाहेब याजंकडील प्रकरिीिे असतील व नवीन असतील ते तर सोडावयािे नाहीत. द सरे जे कोिी 
पूवी धाडले असतील, त्यातंील थोर अनयायािे असतील ते अटकेत ठेवनू थोडतया अनयायािे असतील ते 
सोडून द्यावे,’ म्हिून पावयतीबाईने सनद धाडली [अप्र. कागद रु. नं. ५, ७५, ७९; समोपेरो. भाग १ ला, कलम 
८४ प.ृ ७४]. 

 
गडावरील लोकासं धमयपचरपालनास मोकळीक होती. सखारामबापूसारख्या मन ष्ट्यास लागिारा 

तंबाख  प रवल्यािे चदसते. ग रेंढोरे कैद केल्यािा प्रकार चदलाि आहे. कैद्यासं माि सकीने वागचवण्यािी प्रवृचत्त 
पेशव ेसरकारजवळ होती. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चफत री बदंीवानासं रायगडवर िौकशी होईपयंत ठेऊन ग नहेगार ठरल्याम ळे तोफेच्या तोंडी चदल्यािे 
उल्लेख आहेत. इ. स. १८०८ मे ४ या चदवशी त ळाजी पानवकेर व चभकाजी िादंळेकर यासं नऊ चदवसाचं्या 
कैदेनंतर रायगडवर तोफेच्या तोंडी चदले [अप्र. कागद रु. नं. ८४]. पेशवकेालातं फाशंीिी चशक्ा फारशी 
प्रिारातं नसावी. 
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२२ रायगडवरील णशबांदी व णतचें कामकाज 
 

इ. स. १७७३ मध्ये पेशव्यानंी रायगड आपल्या ताब्यातं घेतला व संरक्िासाठी लोक ठेवले. पेशव्यानंी 
गिपतराव कृष्ट्ि ताल के रायगड यास धाडली की ‘जाजती लोक ठेचवले ते दूर करिे’ [समापेरो. भाग १ 
कलम २ प.ृ २, ३]. या वर्षी रायगडवर एकूि ६०० लोकािंी चशबदंी होती [समापेरो. भा. २ प.ृ २००–२०१]. 
प ढे एक ततता देतो; त्यायोगे रायगडवरील सालोसालिी चशबदंी चकती ते कळेल. 

 
इ. सन रायगड पािाड झलगाि 
१७७४–७५ ६०० – – 
१७७५–७६ ५५० १०५ ६१ 
१७७८–७९ २९६ – – 
१७८०–८१ ४ – ७३ 
१७८३–८४ ५५४  ४२ 
१७९५–९६ १९४ – – 
१८०८–०९ ४७६ – ६ 
१८१०–११ ६३३ – – 
१८१३–१४ २०० – – 

[अप्र. कागद रु. नं. ८१, ८४, ९१, ७९, ८६, ८३, ९२, ८७]. 
 
इततया चशबदंीस सरकार काय काम देत होते यािा चविार येथे करावयािा आहे. 
 
इ. स. १७७४–७५ मध्ये रायगडावरील २५० लोक साष्टी येथे व १५० लोक ताल के म ल्हेर येथे 

नौकरीस रवाना िंाले. पेशवाईंत एका चठकाििी चशबदंी द सरीकडे नौकरीस धाडीत; पि चतिा खिय 
चशबदंीच्या मूळ चठकािी खिी पडे. जेव्हा एखादा राजकारिी प्रसंग चनमाि होई, तेव्हा चशबदंी धाडण्यािा 
प्रकार आवश्यक असे. चशबदंी शतेसनदी असे. त्यानंा आपली शतेे लावण्यास स टी चमळे. दरवेळी सामानयपिे 
१०० मािसासं शतेकामासाठी रजा चमळे व ते लोक परत आले की द सरी १०० जिािंी टोळी रजेवर जाई. 
त्यासं वठेबेगार व साचदलवारपट्टी माफ होती. नौकरी हा महत्त्वािा व्यवसाय; पि त्यानंा हंगामी शतेीिा 
जोडधंदा असल्याम ळे चशबदंीस लोक चमळिे अवघड पडत नसे [समापेरो. भा. २ क. ६९३ प.ृ २००–२०१]. 
इ. स. १७७६–७७ मध्ये रायगडिी मामलत गिपतराव कृष्ट्ि याजंकडून काढून रघ नाथ सदाचशव गदे्र यासं 
साचंगतली, तेव्हा त्यानंी रायगडवर आपल्या वगीिी नवी चशबदंी ठेचवली व ज नीस रजा चदली [अप्र. कागद 
रु. नं. ८६]. इ. स. १७८० च्या एचप्रलमध्ये रायगडवरील १०० लोक उंदेरीच्या चशबदंीस मदत करण्यास 
रवाना िंाले [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. बािकोट घेण्यासाठी इ. स. १७७५ मध्ये महाडिी १०० मािसे मोरो 
बाप जी फडके याजकडे धाडली [अप्र. कागद रु. नं. ६]. इ. स. १७८३ च्या ज लैमध्ये इंग्रजाचं्या 
बदंोबस्तासाठी ९६ रायगडकरी चवजयद गय ताल तयातं धाडले [समापेरो. भा. २ क. ६८३ प.ृ १९०]. इ. स. 
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१७९८–९९ मध्ये चकल्ले बचहरवगड ताT अंजनवले येथे शामलाच्या पाचरपत्त्यासाठी रायगडवरील ५० लोक 
धाडले व आनंदराव राम यािे मदतीस १०० लोक साष्टीस धाडले [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 

 
इ. स. १७९० च्या ऑगस्टमध्ये कनाटकातंील मसलतीसाठी रायगडवरून १०० िागंले बकंदाज 

कनाटकात रवाना िंाले [समापेरो. भा. १ क. ३१ प.ृ २४]. प ण्यास दरसाल श्रावि मचहनयात रमिा भरे, 
तेव्हा व्यवस्थेसाठी चशबदंीिी जरूरी भासे. इ. स. १७९२ मध्ये रायगडिे ६३ आसामी बदंोबस्तासाठी रवाना 
िंाले. काम संपल्यावर प्रत्येकास २ आिे पोस्त चमळे [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. इ. स. १७९५ मध्ये याि 
कामासाठी रायगडिे २०० लोक प ण्यास रवाना िंाले. इ. स. १७९८, १७९९, १८०० या तीन वर्षी रागेंने, 
श्राविमासात रायगडिी २०० ते २५० इतकी चशबदंी प ण्यास रवाना िंाली. उलट, इ. स. १८०८ ते ०९ मध्ये 
रेवदंडिे १०० व उंदेरीिे ९८ लोक रायगडवर, जरूर जािून नौकरीस आिले [अप्र. कागद रु. नं. ९१, 
८१]. 

 
इ. स. १७७३ ते १८०५ या काळात रायगडच्या चशबदंीस लढण्यािे व रखवालीिे काम अनेकदा 

कराव ेलागले. पेशव्यासं राघोबादादाच्या अन यायािंा बंदोबस्त, चशद्दीच्या िोरहल्ल्यािंा प्रचतकार, तोतयािे 
उच्चाटन, इंग्रजाचं्या घात क हालिालीस पायबदं घालिे, प्रचतचनधीिे दंगेधोपे थाबंचविे या गोष्टी रायगड 
ताल तयात, या ३२ वर्षांत कराव्या लागल्या. 

 
(१) इ. स. १७७४ च्या एचप्रलमध्यें रायगडच्या चशबंदीस कागंोरी ऊफय  मंगलगड़वर स्वारी करावी 

लागली. रायगडवर ५२१ लोकािंी चशबंदी होती; तींत स्वारीच्या चनचमत्ताने ५० लोकािंी भर घातली. चशवाय, 
आपाजी हरीने वसई, साष्टी, राजप री, अवचितगड या ताल तयातूंन सैनयािी भरती केली [अप्र. कागद रु. 
नं. ७९]. स्वारीिे कारि असे की तफय  चबरवाडी येथील चनमे अंमल रायगडिा व चनमे अंमल प्रचतचनधीिा 
होता. कागंोरी ऊफय  मंगलगड चकल्ला प्रचतचनधींच्या ताब्यातं असून तफय  चबरवाडीिे उत्पन्न या चकल्ल्याच्या 
सरंजामाकडे लावनू चदले होते. या वर्षी पेशव्यानंी प्रचतचनधींिा अंमल जप्त केल्याम ळे कागंोरकर रागावले व 
त्यानंी म ल खात दंगा करून रायगडवर िाकरी करिाऱ्यािें कचबले धरून नेले व रायगडच्या पचरसरातं 
उपद्रव िालू ठेवला. यावेळी बारभाईंतफे सखारामबापू हा प्रम ख कारभारी असल्याम ळे त्याने कळचवले की 
‘कागंोरकर गैरवाजवी दंगा करीत आहेत; त्यािें पाचरपत्य कराव.े’ कागंोरकरातंफे चिमिाजी कृष्ट्ि याने 
दंग्यातं प ढाकार घेतला होता व आपाजी हरीच्या स्वारीिा रोख म ख्यतः त्यािेवर होता. लढाईसाठी 
रायगडवरून सैनयाबरोबर तीन जेजाला नेल्या होत्या. कागंोरकराशंी दोनतीन िकमकी िंडल्या व हा दंगा 
चमटला. यातं पेशव्यानंा ४४९॥।Â॥ रु. स्वारीिा खिय सोसावा लागला. कोकिच्या सरस भ्यावरील 
अचधकाऱ्यानेही या स्वारीसाठी चशबदंी रवाना केली होती [अप्र. कागद रु. नं. ७५, ८६, ९१]. 

 
इ. स. १७७४–७५ मध्ये राघोबादादा इंग्रजाचं्या बळावर पेशवेपद चमळव ूपहात होता. सगळीकडून 

रान उठवनू बारभाईंस हतब द्ध करण्यासाठी इंग्रजानंी आपला दोस्त चशद्दी यासही उठचवले. चशद्दी व इंग्रज 
यानंी रायगडच्या पचरसरातं उपद्रव देण्यािा मनस बा ठरचवला. तेव्हा मोरो बाप जी फडके याने रायगडच्या व 
बािकोटच्या खाडीच्या संरक्िासाठी बािकोटिा चकल्ला आपल्या ताब्यात घेण्यािा बेत आखला. इ. स. 
१७५६ च्या इंग्रज–पेशवे तहाने महाडजवळच्या दासगाव, बािकोट, क ं बळे इत्याचद ५।६ गावावंर, म्हिजेि 
पयायाने बािकोट खाडीवर इंग्रजािंी सत्ता प्रस्थाचपत िंाली होती. बािकोटखाडी हे रायगडिे नाक आहे. 
जोवर पेशवे व इंग्रज यािंा सलोखा, तोवरि रायगड स रचक्त अशी पचरस्स्थचत होती. फडतयानंी यावळेी दोन 
गोष्टी करण्यािे योचजले. (१) इंग्रजािें बािकोटच्या खाडीतील गाव जप्त करिे व (२) बािकोट येथील 



 

अनुक्रमणिका 

झहमतगडिा चकल्ला ताब्यातं घेऊन खाडीवरिा त्यािंा अंमल नष्ट करून रायगड व त्यािा पचरसर इंग्रज व 
चशद्दीपासून स रचक्त करिे. बाराभाईंनी २७ चडसें. १७७४ रोजी रायगड ताल तयाच्या अचधकाऱ्यानंा कळचवले 
की फडतयाचं्या मदतीस रायगडपैकी १०० िागंले बरकंदाज मदय द्यावते व दासगाव जप्त करावे [अप्र. 
कागद. रु. नं. ९१, ६; समापेरो. भाग २. क. ४४० प.ृ १७]. मोरो बाप जी फडके हा हचरपतं फडतयािंा जवळिा 
नातलग असून ताल के स वियद गयिा मामलेदार होता. त्याला बारभाईंनी ९ मािय १७७५ रोजी कळचवले की 
त म्ही इंग्रजािें बािकोटकडील गावािंी जप्ती केलीत, गाफील असलेली इंग्रजािंी मािसे कैद केलीत, एक 
इंस्ग्लश कॅप्टन धरलात हे फार उत्तम केलेत. गावािंा वसूल होिारा ऐवज त म्ही खिय करा व बािकोट घ्या. 
रायगड ताल तयािा अचधकारी गिपतराव कृष्ट्ि (कोल्हटकर) यास त्यानंी चलचहले की ‘म ंबईकर इंग्रजाने 
सरकारच्या तहात अंतर करून गैरराहा गोष्ट केली आहे. ताल तयातील जे लोक म ंबई, बािकोट, स रत वगैरे 
जागी इंग्रजाकंडे िाकरीस गेले असतील, त्याचं्या घरािंी मालमते्तसह जप्ती करा. त्याचं्या मािसासं चनकड 
लावनू ते नौकऱ्या सोडून घरी परततील असे करा’ [समापेरो. भाग २, क. ४४३ प.ृ १८]. 

 
चशद्दीिे लोक खाडीतून दासगाव, बािकोट येथे जमा िंाले. तेव्हा, रायगडिा नीट बदंोबस्त िंाला 

पाचहजे; म्हिून भरतीसाठी प ण्याहून लोक रवाना केले. या चशबदंीबरोबर महादाजी बल्लाळ कारकून चशलेदार 
यास धाडले. त्यास रायगडच्या लोकािंी हजेरी घेिे, तटबदंीिे रक्ि करिे, चशल्लक तपासिे, जरूर त्या 
वस्तू खरेदी करिे, तोफा लावनू त्यािें शजेारी गोळे ठेविे इत्याचद अनेक गोष्टी करण्यािा आदेश देण्यात 
आला. त्यािेबरोबर काम करण्यास गिेश चविनाथ नावािा एक मन ष्ट्य देण्यात आला. अशा तऱ्हेने इ. स. 
१७७५ मध्ये रायगडच्या चशबदंीस सतत संरक्िात्मक काम कराव ेलागले [अप्र. कागद रु. नं. ७, ९१; 
समापेरो. भाग २ क. ४४८ पृ. २२–२३]. 

 
इ. स. १७७६ च्या आतटोबरमध्ये बारभाईंस बातमी आली की वरंधा घाटाखाली तोतयािे स मारे दीड 

हजार मािूस जमले असून रायरेिराच्या डोंगरावर येऊन राहािार, तेव्हा घाटािंा बदंोबस्त ठेऊन 
चकल्ल्यािा बंदोबस्त करण्यािी नवी गरज उत्पन्न िंाली [न. झि. केळकर–भाइसंमं. अहवाल शके १८३४ पृ. 
११५]. रायगडच्या आसपास तोतयाने फार मोठ्ा प्रमािातं चफतूर केला. रायगडावरील एक िाकर गंगाजी 
झधडले तोतयास अन कूल िंाला. मोहोपरे, चबरवाडी, दादली, महाड, नाते, कोंढवी इत्याचद अनेक गावीं 
शकेडो लोक तोतयास चमळाले. त्याम ळे रायगडच्या बंदोबस्तासाठी ह ज रून आिखी चशबदंीिी रवानगी 
िंाली. तोतयािे बडं एवढे वाढले की तो चकडीिा तक्क होिार असे चदसून येताि, पेशव्यानंी त कोजी 
होळकरास सैनयासह रायगड ताल तयात धाडले. पोलादपूर येथील रघ नाथ रंगाजी देशपाडें यानंी व 
त कोजीने बंदोबस्त केला; त्याम ळे तोतयािे बळ रायगड ताल तयात पूियपिे मोडले. इ. स. १७७५–७६ त 
तोतयास वश िंालेल्या लोकाकंडून खंडिी वसूल करण्यास प्रारंभ होऊन एकाि वर्षात ३०९५३। रु. वस ली 
िंाली. यावळेी रायगडिे सैनय व पेशव्यािें सैनय यानंी रायगड ताल तयािा बदंोबस्त िागंला राखला. 
मराठ्ािें सैनय कोठेही गेले, तरी ल टालूट करण्यािा व प्रजेस उपद्रव देण्यािा त्यािा चशरस्ता यावळेी 
रायगडच्या पचरसरातं िागंला भोवला. त्याने उभी चपकें  ल टली व त डचवली. त्याम ळे पहािी करून सूट 
देण्यािी व्यवस्था म लकी अचधकाऱ्यासं करावी लागली [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८३, ९१]. 

 
इ. स. १७७५–७६ मध्ये कागंोरी येथे िोरट्यािंा उपद्रव िंाला; त्यािंा बदंोबस्त रायगडच्या चशबदंीने 

केला. साष्टी येथे इंग्रज हल्ला करिार, हे जािून रायगडिी काही चशबदंी साष्टीस धाडली. याि वर्षी कोळ्यािंा 
दंगा मोडण्यास सरस भेदार चवसाजी केशव याने रायगडच्या चशबदंीिा उपयोग केला; असे रायगडच्या 
जमाखिावरून चदसते; त्याबंाबत ५ हजार रुपये खिी पडले आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 
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शामल जंजीरकर याच्या बंदोबस्तािे काम रायगडच्या चशबदंीस पडले नाही, असे बह धा एकही वर्षय 
नसेल! इ. स. १७७७–७८ मध्ये शामलािा दंगा रायगड ताल तयात िंाला; काही गाविी रयत परागंदा िंाली 
व घरपट्टीिे उत्पन्न मोठ्ा प्रमािात त टले [अप्र. कागद रु. नं. ८३]. इ. स. १७७९ मध्ये शामलाने रायगड 
ताल तयातं दंगे आरंचभले. त्यािा बदंोबस्त करण्यािे काम रघ नाथ सदाचशव याने केले. दंगा रायगडपासून 
५।६ कोसावंर िालू होता; तो मोडण्यास रायगडच्या चशबंदीस मदत म्हिून मंगलगडिे लोक आिाव ेलागले. 
इ. स. १७७९–८० मध्ये शामलािे दंग्यास तोंड देण्यासाठी २०० लोक रायगड ताल तयात जास्त ठेचवले व 
ख द्द रायगडवर १०० लोकािंा भरिा केला. दारुगोळा ८०० रु. िा नवा खरेदी केला [समापेरो. भाग १ क. 
३६२ प.ृ ३११; अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८३]. आदल्या वर्षीही २४० रुपयािंी दारू, २६० रु. च्या गोळ्या व 
३०० रु. इतर चजनसासाठी खिय िंालाि होता! या तीन वर्षांच्या दंग्यात शामलाने रयतेिी घरे जाळली. 
त्याति, गिपतराव कृष्ट्ि स भेदार याने लोकासं जरब दाखवनू चशबदंीच्या जोरावर मतते वसूल केल्याने रयत 
परागंदा िंाली. सरकारी िाकरही नौकरी सोडून जाऊ लागले. ही गोष्ट कारभाऱ्यांच्या कानावंर गेल्याम ळे 
पहािीदार येऊन म ल खािी पहािी िंाली [अप्र. कागद रु. नं. ७९]. इ. स. १७८१–८२ मध्ये मंगलगडकरी 
याशंी चबरवाडीकडील वस लीवरून प नहा एकदा वाद व िकमक िंाली. या वर्षी बािकोटच्या खाडीने 
शामलाकडील अनेक िोरटे महाप्रळ येथे आले. त्याचं्या व रायगडकरी याचं्या िकमकी िंाल्या महाप्रळ येथे 
पराभतू िंालेला जंजीरकर चबरवाडीस वेढून बसल्याम ळे १२५ रायगडकरी यानंी गावोगाव जाऊन त्यािंा 
बदंोबस्त केला. [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. या वर्षापासून शामलाने ब्राह्मि धरून नेण्यािे धोरि आरंचभल्याने 
रायगड ताल तयाच्या अचधकाऱ्यास जास्त कडक धोरि स्वीकारावे लागले. त्याने चशद्दीच्या नादंवी–प रारं या 
ठाण्यास जाऊन तेथील हवालदार व त्यािे भाऊ पकडून आिले. बदं का असलेल्या चशबदंीने भरपूर मारचगरी 
केली व चशद्दीिे हल्ले २।३ वर्ष ेबदं पाडले [अप्र. कागद रु. नं. ८६]. इ. स. १७८६ ते १७८८ या काळातं 
शामलाकडील िोरट्यािंा प नहा उपद्रव स रू िंाला. त्याम ळे रायगडच्या चशबदंीस स्वारीचशकारीिे काम 
कराव े लागले [अप्र. कागद रु. नं. ८३, ८६]. इ. स. १७९२ च्या जूनमध्ये शामलािा दंगा प नहा 
रायगडखोऱ्यात िंाल्याम ळे ४० मािसे नवीन ठेवली [समापेरो. भाग १ क. ३७५ प.ृ ३१८; अप्र. कागद रु. नं. 
९१]. इ. स. १७९६ च्या माियमध्ये रायगड ताल तयात शामलािा प नः दंगा िंाला. तेव्हा प्रथम १२५ व नंतर 
आिखी २०० मािसे चशबदंीत भरती केली व रायगडवर दोन नव्या गरनाळा व ५०० गोळे यािंी ततूयद केली 
[अप्र. कागद रु. नं. ९१]. इ. स. १७९८–९९ मध्येही चशद्दीिी दंगल रायगडपासून ५।६ कोसावंर िालू होती. 
त्याम ळे नवीन १०० लोकािंी गडावर आचि ताल तयातं बदंोबस्तासाठी भरती केली [अप्र. कागद रु. ८६, 
९१]. इ. स. १८०१–०२ मध्येही िोर, दरवडेखोर व शामल यािंा उपद्रव रायगड ताल तयास होत होता. 
त्याचं्या बदंोबस्तासाठी खंडेराव नीलकंठ चन॥ सरस भा प्रातं कोकि यास पेशव्यानंी आज्ञा केली. खंडेराव 
रास्ते यानंी १८०२ च्या एचप्रलमध्ये हबशािा पराभव करून त्याच्या पाि तोफा पाडाव करून आिल्या; पि 
उपद्रव कमी न होता वाढला! [अप्र. कागद रु. नं. ९१; ऐलेसं. भा. १३ ले. ६३३१]. याि कालातं बाजीराव 
रायगड–महाड येथे आला व वसईस इंग्रजाकंडे गेला [पेद. ४४ प.ृ ५३]. 

 
इ. स. १८०४ च्या नोव्हेंबरमध्ये परशराम त्र्यंबक प्रचतचनधीने कोकिात उतरून दंगा करण्यािे 

ठरचवले. हा दंगा मोडण्यािी कामचगरी बाळाजी राम मामलेदार ताल के रत्नाचगरी याजवर सोपचवली होती; 
त्यास मदत करण्यािी आज्ञा पेशव्यानंी नारो गोझवद मामलेदार ताल के रायगड यास केली [द बापेरो. प.ृ ७२, 
७३] व रायगडच्या चशबदंीस काम पडले. तसेि, इ. स. १८०५ च्या चडसेंबरमध्ये इंग्रजाचं्या म ल खात राहून 
चशद्दीकडील िोरटे मौजे दासगावकडून रायगड ताल तयातं येऊन उपद्रव देऊ लागले. या िोरट्यानंी घरे 
ल टलीं; अडििीच्या जागीं गाठून गावकऱ्यानंा ल टले, वाण्याचं्या गाड्या ल टल्या, मािसािंी तोडातोड 



 

अनुक्रमणिका 

िालचवली. रायगडच्या चशबंदीने त्यासं पकडले. आरोप शाबीत िंाल्यावर त्यासं डोकी मारण्यािी चशक्ा 
देण्यात आली [अप्र. कागद रु. नं. ७८]. 

 
या सवय हकीकतींवरून रायगडवरील चशबदंीिे कामकाज वािकाचं्या ध्यानातं येईल. चकल्ला हे 

राजकीय सते्तिे आश्रयस्थान व गाव हे लोकािें चनवासस्थान. लोकािें संरक्ि चकल्ल्याने करावयािे. या 
दृष्टीने, इ. स. १८१८ पयंत रायगड ताल तयातंील प्रजेिे रक्ि रायगडवरील चशबंदी करीत होती; हेि चतिे 
म ख्य कामकाज! 
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२३ रायगडची वयवस्था व आयवयय 
 

ज्यास आपि महाड ताल का म्हितो, त्यास मराठी अमलातं रायगड ताल का म्हित. या ताल तयात 
पेशवकेाळात जे मामलतदार होते, त्याचं्या कारचकदीिा कालं नावचनशीसह प ढे देतो– 

 
काल अचधकारी (मामलेदार) 

इ. स. १७७३ ते ७६ गिपतराव कृष्ट्ि (कोल्हटकर) 
 [अप्रकारुनं, ८१, ८६, ८७, ९१; ऐसंसा. 
 खं. ४ ले. ६१ प.ृ १०१]. 
इ. स. १७७७ ते ८५ रघ नाथ सदाचशव गदे्र [अप्रकारुनं. ७६, ७९, ८०, ८१, ८३, ८६, 

९२]. 
इ. स. १७८५ ते ९८ सदाचशव रघ नाथ गदे्र [अप्रकारुनं. ८०, ८१, ८३, ८६, ९१, ९२]. 
इ. स. १७९८ बाळोजी क ं जीर [अप्रकारुनं. ८६, ९१]. 
इ. स. १७९८ ते १७९९ जून बाळाजी रघ नाथ [अप्रकारुनं. ८०, ८६, ८७, ९१]. 
इ. स. १७९९ ज लैपासून प ढे गोपाळ बल्लाळ [अप्रकारुनं ८७]. 
इ. स. १८०२ जून बाळाजी मािकेिर चनTT क ं जीर [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६३९३; राखं. 

१० प.ृ ४७० ले. ६३४]. 
इ. स. १८०३ ते १८०४ नारो गोझवद (आवटी) [अप्रकारुनं. ८१, ८७, ९१]. 
इ. स. १८०५ रामिदं्र चभकाजी [अप्रकारुनं. ८१]. 
इ. स. १८०५ मकाजी जाधव [अप्रकारुनं. ७८]. 
इ. स. १८०६ ते १८०९ नारो गोझवद (आवटी) [अप्रकारुनं. ७८, ८०, ८१, ८४]. 
इ. स. १८१० ते १८१४ परशराम केशव (ओक) [अप्रकारुनं. ८०, ८८; द बापेरो. प.ृ २६७–

६८]. 
इ. स. १८१५ सप्टेंबर नारो गोझवद (आवटी) [शादव.े प. ८३ पृ. १५२]. 
इ. स. १८१५ ते १८१६ मकाजी जाधव [अप्रकारुनं. ८५]. 
इ. स. १८१६ ते १८१७ रामिदं्र चभकाजी [अप्रकारुनं. ८१; ऐसंसाखं. ५ प.ृ ६१]. 

 
ही यादी कालोल्लेखािे दृष्टीने ढोबळ आहे. मामलतदार हा लष्ट्करी अचधकारी नव्हे. तो बह धा 

महाडास राही. पि रायगड, झलगािा व कोट महाड यावंर त्यािा अचधकार िाले. वस लीिे व तृंनय व्यवस्था 
ठेवण्यािे काम प्राम ख्याने त्यािे होते. त्यािी नेमिूक पेशवा करी व नेमि कीिी पते्र रायगड, झलगािा व महाड 
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येथे रवाना होत. या पत्राचं्या थोडे तपचशलात चशरू. इ. स. १७७७ फेब्र वारी ११ या चदवशी पेशव्यानंी रायगडिी 
मामलत रघ नाथ सदाचशव गदे्र यासं साचंगतली आचि माजी मामलेदार गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकर यासं 
कळचवले की ‘त म्ही त्यासं रायगड, झलगािा, कोट महाड यािंा संपूिय ताबा द्यावा व आपले लोक गडावरून 
उतरून नयावेत’ [अप्र. कागद रु. नं. ८६]. इ. स. १७८५ एचप्रल ९ या चदवशी पेशव्यानंी कळचवले की ताल के 
रायगडिे मामलेदार रघ नाथ सदाचशव गदे्र मृत्य ूपावले; सबब त्यािें प त्र सदाचशव रघ नाथ यासं सालमजक री 
मामलत साचंगतली. त्यासं रुजू होऊन अंमल स रळीत िालू देिे [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
मामलेदारािी नेमिूक सनदेने होई. कारभार सागंताना त्यास वस्त्रें देत. इ. स. १७८६ एचप्रल ७ या 

चदवशी रायगड ताल तयािा कारभार सागतानंा सदाचशव रघ नाथ यास वस्त्रें चदली— 
 
५१ रु. चतवट १, १४५ रु. शलेा जाफरखानी १ – एकूि १९६ रु. या वस्त्रासंाठीं खिय िंाला [अप्र. 

कागद रु. नं. ९२]. इ. स. १७९८ मािय १८ रोजी सदाचशव रघ नाथ गदे्र याजकडील मामलत काढून बाळोजी 
क ं जीर यास चदली; तेव्हा सदरेस वस्त्रें चदली ती – ६० रु. चतवट पौT १; १२१ रु. जाफरखानी शलेा १ – 
एकूि १८१ रु. खिय िंाला [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. मामलत नेमून चदल्यावर त्यास ह जूरपागेकडील घोडें 
देत. घोड्यािी िदंी, रतीब, वैरि याचं्या खिािी व्यवस्था सरकारातूंन होत असे. त्यास नौकर व पोरगे यािंी 
तैनात नेमून देत [ऐसंसाखं. ५, प.ृ ६१]. 

 
मामलतदार मोठ्ा पगारािा अचधकारी असे. रघ नाथ सदाचशव गदे्र मामलतदार यास साचलना ६ 

हजार रुपये तैनात होती. नारो गोझवद आवटी यास वार्मर्षक वेतन ३४०० रु. असून त्यास अफ्ताचगरीिा मान 
होता. या मानाप्रीत्यथय सरकारातून ५२॥Ä रु. िा खिय साचलना होई. त्याजबरोबर सरकारी शागीदय पोरगे तीन 
असत; त्यािंा १६५ रु. वार्मर्षक पगार होता. 

 
मामलेदाराच्या हातखालच्या द य्यम अचधकाऱ्यास चदवाि म्हित. नारो गोझवद आवटी यािे वळेी 

झत्रबक आत्याजी चदवािचगरीवर होता. त्यास साचलना वेतन ५५० रु. होते. इ. स. १८०१ मध्ये त्यािे जागी 
हचर प रुर्षोत्तम यास त्याि वेतनावर चदवाि नेमले. इ. स. १७९५–९६ मध्ये रायगडिा मजमदार चवनायक 
हचर असून त्यािे वार्मर्षक वतेन ३०० रु. होते. पेशवकेालात अचधकाऱ्यािें वतेन वार्मर्षक ठरचवण्यात येई. 
रायगडावरील चिटिीस चवठ्ठल चविनाथ यास ३५० रु. वतेन होते. फडिीस चशवाजी बल्लाळ असून त्यास 
२५० रु. व चनळो गिेश हशमनीस यािे वेतन २९५ रु. होते [अप्र. कागद. रु. नं. ९१, ९२]. 

 
इ. स. १७७३ मध्ये आपाजी हरीच्या सैनयातं हंसाजी खैरा नावािा एक कतयबगार मन ष्ट्य होता. तो 

चखजमतगार म्हिून त्यािे आरंभीिे वतेन दरमहा ८ रु. होते. पि त्यास रायगडिी हवालदारी साचंगतल्यावर 
त्यािी वेतनश्रेिी एकदम बदलली. तो इ. स. १७७५ त रायगडावर मरि पावला; त्यािे जागी हिमंतराव 
साळवी यािी नेमिूक िंाली [अप्र. कागद. रु. नं. ९१]. त्यािी नेमिूक नख्त ४०६ रु. असे. पैकी ३०० रुपये 
त्यािे स्वतःिे वतेन असून ६० रु. पोरगा व चदवट्या यािें वतेन होते. अफ्ताचगऱ्यािे वतेन ४० रु. होते व 
चदवटीच्या मानाबद्दल ६ रु. वार्मर्षक चमळत. चशवाय, मोईन म्हिून त्यास १६१ रु. चमळत. हिमंतराव हा 
रायगडिा अनेक वर्ष ेहवालदार होता. इ. स. १७८५–८६ मध्ये यशवतंराव मोरे एक वर्षय हवालदार म्हिून 
काम करताना चदसतो. मोरे यािे वतेन नख्त १२६।Â रु. व म शाचहरा ४२८।Ä। रु. आहे. इ. स. १७८७ ऑगस्ट 
२९ या चदवशी रायगडच्या हवालदारीिे काम प नहा हिमंतरावास देण्यात आले, त्यावळेी ९ रु. चतवट १, व 
४० रु; जाफरखानी शलेा १, अशी ४९ रु. झकमतीिी वसे्त्र त्यास रायगडच्या जामदारखानयातून चदल्यािी नोंद 
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आहे [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८३, ९२]. रायगडिा सबनीस हा एक महत्त्वािा अचधकारी आहे. आपाजी हचर 
रायगडिा पचहला सबनीस होय. त्यािे वार्मर्षक वेतन ४५० रु. होते. त्याि वर्षी रायगडच्या कारखाचनसािंा 
फडिीस म्हिून आवजी शकंर काम करी. त्यािे वेतन २०० रु. होते [अप्र. कागद रु. नं. ५]. 

 
रायगडवरील सवय अचधकारी मंडळींच्या वेतनािी कल्पना येण्यािे दृष्टीने व त्यािें ह दे्द समजण्यािे 

दृष्टीने इ. स. १७८१–८२ मधला ततता येथे सादर कचरतो 
 

चभकाजी नारायि कारकून चन॥ मामलेदार  ३८३ रुपये 
आपाजी हचर सबनीस–वतीने बाबाजी राम चभडे यािें प तिे  ४५० ,, 
मोरो रामिदं्र फडचिशीकडील अ॥२  ३३३ ,, 
आनंदराव परशराम कारखानीस ३३५Å ,, 
रावजी नीलकंठ दप्तरदार सबचनसीकडील ११६Å ,, 
बाळाजी कृष्ट्ि ८९।Â ,, 
पाडं रंग बाबजी ११६Å ,, 
धोंडो गिेश ९८।Â ,, 
महादजी हचर दप्तरदार कोठीकडील  १०० ,, 
रामिदं्र गोपाळ चगदयनवाई ८९।Â ,, 
कृष्ट्िाजी बलाल फडिीस चन॥ कारखाचनशी १७८।॥ ,, 
गडावरील हशम (पायदळ) असामी एकूि वतेन २७८३१॥ ,, 

जदीद (नव)े लोक सखाराम भगवतं यासंी चकलेमारी   
प्रतापगडाहून ठेवावयासी सालग ॥ पाठचवले. त्यािें बंदोबस्तास 
लोक ठेवले,त्यािें वेतन 

 ७६१२॥। ,, 

बदंोबस्तास लोक ठेचवले त्यािंा आकार ४९७॥Ä ,, 
 ३८२३१। रु. एकूि 

 
या तख्त्यामध्ये रायगडिा पगारापोटी िंालेला एक वर्षािा रोख खिय तेवढा चदला आहे. 
 
गडावरील गोलंदाज, कोठीवाले इत्याचद कामगारािें पगार समजण्यासाठी आिखी एक ततता देतो; 

तो याि स मारािा (इ. स. १७८२–८३) आहे. 
 

बाजे हाशम (पायदळ) नख्त रुपये. 
शखे शाब दीन गोलंदाज. ८४ रु. 
शखे अमद गोलंदाज. ८० ,, 
सेख याक ब गोलंदाज.  ५३।Â ,, 
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परमोल रेकद गोलंदाज. १४९ ,, 
कासीसेठ खात  कोठीवाला. ४८ ,, 
येससेठ पाथरा कोठीवाला. ४८ ,, 
अबदल करीम भालदार. ४८ ,, 
शखे अमद चदवट्या. २८ ,, 
बाप जी ग रव तख्तप जारी. ४८ ,, 
खंडशटे पोतदार. ३६ ,, 
नंदोजी धनवडा नोबती. ६० ,, 
 ६८२।Â रु. एकूि 

 
हा आकडा पूवीच्याि वर्षीच्या खिाच्या आकड्यात चमळचवण्यास हरकत नाही; कारि ही गडावरिी 

कायम असलेली मािसे मागील यादीत नाहीत [अप्र. कागद. रु. नं. ९२]. १७८२–८३ िा रायगडिा एकूि 
वतेनखिय ३४४७३।· रु. आहे. इ. स. १७८३–८४ मधील खिय– 

 
चकल्ले रायगड असामी ५७६ (ऐन ५५४ + पोगें २२)  ३१२२६।· रु. 
चकल्ले झलगािा असामी ४२ २०८४Á॥ ,, 
कसब ेपािाड असामी ३५ २०७१॥।Ä ,, 
(स भ्यािे चठकाि) महाड असामी १५५ (ऐन १५३ व पोगें २) ९२१५॥Ä। ,, 
 ४४५९७॥।Ä॥। ,, 
 [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
साराशं, ताल के रायगडिा शकेडा ७० इतका खिय एकट्या रायगडवर होई.  
 
रायगडप्रमािे झलगाण्यावरील अचधकारी व चशबदंीच्या खिािा चविार केला पाचहजे. इ. स. १७८१–

८२ मधील नोकर व त्यािें वेतन प ढीलप्रमािे होते– 
 
रंभाजी दौंडकर हवालदार  १५० रु. 
गोपाळ मोरेिर सबनीसं  १५० रु. 
हशम असामीपैकी ऐन ४८ व पोगा १ एकूि ४९  २५३३ रु. 
वार्मर्षक खिय चकरकोळ  २३Ã रु. 
झलगाण्यावर नवी सदर बाचंधली चतिा खिय १२॥  रु. 
 २८६८॥Ä रु. एकूि 
 [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ९२]. 
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पेशव्यानंी इ. स. १७७३ मध्ये झलगािा आपल्या ताब्यात घेतला, तेव्हा देवजी गोपाळ यास १५० रु. 
वतेन ठरवनू तेथील सबचनशी साचंगतली. कोल्हटकराचं्या कारचकदीत ती िालली; पि प ढे खंड पडला. 
त्याने केलेला अजय लक्ातं घेऊन त्यािे १५० रु. वतेन प नहा िालू िंाले. बाळकृष्ट्ि पाडं रंग हे हवालदार होते. 
त्याचं्या मृत्यनंूतर हबाजीराव रािे इ. स. १७९५ मध्ये हवालदार म्हिून काम करीत होते. [अप्र. कागद रु. 
नं. ९२, ८६]. इ. स. १८१३–१४ मध्ये झलगाण्यािा नख्त खिय ३१५०॥ रु िंाला. सरकारी कारकून 
चलचहण्यािे काम करी. त्यास चदवटीस तेल सरकारी खिाने चमळे. तेथे एक हशम मािूस नेमलेला असे; त्यािे 
वतेन ५५ रु. होते. [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
गोलंदाज व चशबदंीिे लोक गडावर रहात. पि काही अचधकारी गडावर रहात नसत. रायगडिा 

सबनीस आपाजी हचर झकवा त्यािा प्रचतचनधी पािाडास राही. रायगडिा फडिीस मोरो रामिदं्र व 
कारखाचनशीकडील फडिीस कृष्ट्िाजी बल्लाळ हे पािाडास रहात. चभकाजी नारायि कारकून चनसबत 
मामलेदार व बाबाजी सावंत देसाई चदमत सरदार हे रायगडावर रहात. रायगडिा कारखानीस वाडी येथे 
राही; कारि रायगडिे अठरा कारखाने वाडी येथे असत. [अप्र. कागद रु. नं. ८३]. जामदारखानयािा 
अचधकारी रायगडावर राही. हवालदार रायगडावरि रहात असे. एखाद्या मािसास रजेवर जावयािे 
असल्यास त्याने आपला जवळिा नातलग बदली द्यावयािा व अजय करावयािा असा चरवाज होता इ. स. 
१७७९ ऑतटो. २१ या चदवशी हवालदार हिमंतराव साळवी लग्नाकचरता रजेवर गेला; त्याने आपला भाऊ 
उमाजीराव यास बदली चदला. बदलीस सरकारी परवानगी चमळे [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. बदलीबाबत, इ. 
स. १७८७–८८ मधला सरकारी चनयम असा होता की कारक नाने स्वतः झकवा भाऊ, प तण्या, ि लता यानंी 
काम करावयास हरकत नाही; अनय कोिी बदली देऊ नये. दरखदाराने स्वतः िाकरी करावी [अप्र. कागद 
रु. नं. ८६]. 

 
पािाड येथे सरकारी घर असे. तेथे िौकीस नेहमी लोक ठेवीत. तेथे चदव्यािा बारमाही खिय 

सरकारातूंन होई. कोट पािाड येथील इ. स. १७८१–८२ िा खिय— 
 

 १२५Å आबाजी रामिंद्र कारकून असामी १ 
१९३८॥।Â  हशम असामी ३६ पैकी ऐन ३५ व १ पोरगा. 
२०६३॥।Ä रु. एकूि खिय [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. 

 
यावरून पािाड येथील चशबंदी व सरकारी नोकराचं्या संख्येिा अंदाज लागतो. इ. स. १९९५–९६ 

मधील खिािे प ढील आकडे पहा. 
 

 चकल्ले रायगड ४१७९५Å रु.   
 कोट पािाड  १२५Ã रु.  
 चकल्ले झलगािा  ३४२०Ã रु.  

  ४५३४०।Ä रु. एकूि  
  [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. 
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चनरचनराळ्या काळातं रायगड, झलगाण्यावर चनरचनराळे हवालदार व अचधकारी होऊन गेले आहेत; 
काही उल्लेख प ढे देतो. 

 
इ. स. १७७३–७४ मध्ये बालोजी चबन धोंडजी ढमढेरे हा सरनौबत म्हिून रायगडवर काम करीत 

होता. इ. स. १८०८–०९ मध्ये भगवतंराव क ं जीर रायगडिा हवालदार होता. इ. स. १७९५–९६ मध्येही तोि 
रायगडवर असल्यािे उल्लेख आहेत. इ. स. १७९८–९९ मध्ये त्या कामावर बालोजी नाईक चदवकेर नेमलेला 
होता इ. स. १८०१–०३ मध्ये आपाजीराव मािकर हा सरदार हवाल्याच्या कामावर होता [अप्र. कागद रु. 
७९, ८०, ८१, ९१]. 

 
झलगाण्यावरील काही अचधकारी पहा– इ. स. १७७३–७४ मध्ये संताजी चबन नागोजी शलेार हा 

सरनौबत होता. इ. स. १७८०–८१ मध्ये येसजी नाईक िादंळेकर हवालदार असून गिोजी नाईक सरनौबत 
होता. महादाजी चनळाजी व रामाजी नारायि हे सबचनशीच्या जागेवर होते. इ. स. १७८६–८७ मध्ये रंभाजी 
दौंड हवालदार असून त्यािे हातून कामात काही िूक िंाल्याम ळे त्याला कैद करून बाळकृष्ट्ि पाडं रंग यािी 
त्यािे जागी नेमिूक करण्यात आली. या नव्या हवालदारास साचलना मोईन रु. १०० व चदवटीस तेलािी 
नेमिूक होती. इ. स. १८०८–०९ मध्ये दौलतराव क ं जीर हवालदार होता [अप्र. कागद रु. नं. ७९, ८०, 
८३]. 

 
इ. स. १७५५ मध्ये नानासाहेब पेशव्याने चकल्ल्यावंरील व्यवस्थेबद्दल चनयम घालून चदले होते; तेि 

रायगड, झलगािा ताब्यातं आल्यावर तेथेही पाळले जात होते; म्हिून त्यािंा साराशं थोडतयात देतो– 
सरदार, चदवाि, मजमदार, फडिीस, सबनीस यानंी लोकािंी हजेरी मचहनयातून एकदोन वळेा घ्यावी. 
हजेरी घेिे व चलचहिे हे काम सबचनसािे आहे. रोखापत्र व हरएक चलचहिे फडचिसाने चलहावे मजमदाराने 
चनशाि करावे. कागद फडचिसाजवळ ठेवावते. फडचिसानंी अचडसेरी देिे, िदंीिा दािा इत्याचद व्यवस्था 
पहावी. सरदार, मजमदार, चदवाि यािंी त्यावर देखरेख असावी. लोकाकंडून पावती फडचिसानी घ्यावी व 
त्यावर मजमदारािी चनशािी असावी. 

 
लोकािंा तैनातजाबता, राबता, ह ज रून करार करून घेिे, रदबदल करिे हे काम चदवाि, 

मजमदार अगर सबनीस यानंी करावे, ह जूरच्या मखलाशीनंतर कागद फडचिसास द्यावा. 
 
तोफखानयाकडील हजेरी सबचनसानंी घ्यावी; आकारवाटिी करावी. देिे देताना सरदार व सबनीस 

हजर असावेत. नावचनशी सबचनसानंी वािून रुकार चलहावा. खिय फडचिसानी खियकीदीस चलहावा. 
तैनातजाबता सबनीसानी चलहावा. त्यावर ह ज रानंी (पेशव्यानंी) करार चलहावा. तेरीख फडचिसानी करावी. 
रजा व रुजू होण्याबद्दलिे चलचहिे सबचनसानी कीदीस कराव.े मोच्यास नेमिूक करिे, िाकरी देिे 
सबचनसानी व सरदारानी एकचविारे कराव.े मोिात हजेरी सबचनसानी घ्यावी. लोकािें मागे उभे राहून 
कामकाज घेिे सबनीसानी कराव.े बक्ीस देण्यािी यादी सबनीसानी करावी व त्याबद्दल रदबदली 
सरदाराने करावी [बाबापेरो. भा. १, क. २८०, २८१, प.ृ १८०, १८१]. 

 
मामलतदार आपली कामे योग्य रीतीने बजावीत आहे की नाही, हे पहाण्यास आचि तपासण्यास 

नेमलेला सवोच्च गृहस्थ सरस भेदार होय. त्यािे माफय तीने तपासिीस लोक येत; अगर स्वतः सरस भेदार 
प्रदेशास भेट देई. इ. स. १७७३–७४ मध्ये जयराम कृष्ट्ि ताल के रायगडिी पहािी करून गेले. या 
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अचधकाऱ्याचं्या बदल्या होत असत. इ. स. १७७४ जून १५ या चदवशी कोकििा सरस भेदार झत्रबक चवनायक 
यािेकडून काम काढून चवसाजी केशव यािी नेमिूक िंाली [अप्रकारु. नं. ८६, ९१]. अनेक तक्रारींिा चनरास 
सरस भेदार करी. इ. स. १७७६ आगस्ट ६ या चदवशी रायगड ताल तयातील प्रभ  मंडळींिी एक महत्त्वािी 
तक्रार दूर िंाली. ‘कोकिप्रातंी ब्राह्मिािंी व प्रभूिंी घरें आहेत. ब्राह्मिापंासून उंबरेपट्टी न घेता प्रभूपंासून 
मात्र ती घेतली जाई. प्रभूपंासून उंबरेपट्टी मागू नये व जी घेतली ती माघारी द्यावी, अशी सनद रायगड 
ताल तयािा अचधकारी गिपतराव कृष्ट्ि यास सादर िंाली’ [समापेरो. भा. २ क. ७८३ प.ृ २९८]. तक्रारी दूर 
करिारे सवांत मोठे स्थान पेशव ेव त्यािें कारभारी हे होते; तद्न सार ही गोष्ट घडली आहे. इ. स. १७७९ ज लै 
२८ या चदवशी ताल के रायगडिी पहािी व िौकशी करण्यास सवोत्तम शकंर यािी रवानगी िंाली. चनरुपयोगी 
नोकर दूर करण्यािे काम सरस भ्यातफे आलेला अचधकारी करीत असे. त्यानेि नवीन लोक नेमावयािे. 
चकल्ल्यावरील गोलंदाजािंी नेमिूक करिे अगर मंज री देण्यािे काम त्यािेि असे. तो दारुगोळ्यािी 
तपासिी करी; लढाऊ व चबगरलढाऊं चशल्लक सामानािी पहािी करी. नवे सामान पाचहजे असल्यास ते 
खरेदी करण्यास मंज री देई. सरकारी गलबतािंी डागड जी त्यािे मंज रीने होई. गलबतातंील सामानािी 
चसद्धता तोि करून देई. लोकाचं्या रोजमऱ्यातं बाधंा उत्पन्न िंाल्यास तोि चमटवी. नव ेवतेन ठरवण्यािे काम 
त्यािेि होते. सरदाराचं्या बदल्या तोि करी. तोफािें गाडे तयार करिे, द रुस्त करिे, दारू खरेदी करिे, 
तोफािें काने भरिे याबंाबत तोि चनियय देई. हत्यारबदं लोक ठेविे, त्यािें जामीन घेिे हे काम त्यािेि होते. 
सवय प्रकारिे कागदपत्र तोि पाही. अथात् हे तपासिीिे सूक्ष्म काम बरेि चदवस िाले. इ. स. १७८०–८१ 
मध्येही सवोत्तम शकंर अशी रायगड ताल तयािी पहािी करून गेल्यािी नोंद आहे [अप्र. कागद रु. नं. ९२, 
८६; समापेरो. भा. ३, क. ८३८, ८३९, प.ृ १४, १५]. सरस भाप्रातं कोकि यािेकडे दरोबस्त कोकिपट्टीिे 
इन् साफ होत. जे चफयादी येत त्यािें नयायचनवाडे तो करी. स रस भ्याजवळ म ताचलकी चशक्का असे. सनदा 
देण्यािे काम तोि करी [पेद. ४५ प.ृ १३५]. सरस भा हा राज्यशासनातील अत्यंत महत्त्वािा द वा होय. इ. 
स. १८०४ सप्टें. १५ या चदवशीिा प ढील मजकूर पहा– ‘चकल्ले रायगड व झलगािा येथील आनंदराव 
बलवंतरावास सनद की खमस चतसैनपासून या चकल्ल्यांिी कारखाचनशी त मच्याकडे होती. तेवढ्या काळात 
चकल्ल्यावरील कोठीतून चशल्लक गल्ला व वजनी व जंगी सामान वगैरेस द्धा आबा मयातेन आलफपयंत जो 
काही खियविे िंाला, त्यािा तपसीलवार िंाडा तयार करून सरकारकडे पाठवनू द्यावा’ [द बापेरो. प.ृ 
१९१]. यावरून पेशव्यािें लक्स द्धा रायगडसारख्या महत्त्वाच्या चकल्ल्याकडे चकती असे, यािा प्रत्यय येतो. 

 
इ. स. १७७८–७९ मध्ये रायगड ताल तयात एकूि २४४ गाव मोडत असत. पैकी दासगाव, क ं बळे हे 

इंग्रजाचं्या ताब्यातं होत; ते इ. स. १७७४ त पेशव्यानंी जप्त करून तात्प रते परत घेतले. दोन गाव वैराि होते. 
ताल तयािे व्यवस्थेच्या दृष्टीने परगिे कोंढवी, परगिे महाड, तफय  चबरवाडी, तफय  त डील, तफय  चवनहेरे, तफय  
वाळिखोरे असे ६ भाग केले होते. परगिे कोंढवीपैकी उमरठ, ढवळे, खोपडी व दादंके ही िार गावे 
पतंप्रचतचनधीच्या ताब्यातं असून ती त्याने िदं्रगडच्या व्यवस्थेकडे लावनू चदली होती. मजरे गोलदरा हा गाव 
ओसाड होता. तफय  चबरवाडीिी सहा गावे पतंप्रचतचनधीच्या ताब्यातं असून ती कागंोरी ऊफय  मंगलगडच्या 
सरंजामास लावनू चदली होती. इंग्रजाचं्याकडील जप्त केलेले दोन गाव केव्हातरी परत देिे होतेि. म्हिजे 
एकंदर तेरा गावावंर ताल के रायगडच्या मामलेदारािी ह कमत नव्हती; त्याच्या ताब्यातं २३१ गाव होते. 
परगिे कोंढवी येथील ५०, परगिे महाड ७०, तफय  वाळिखोरे ६, तफय  चबरवाडी ७५, तफय  त डील २५, तफय  
चवनहेरे १८ एकूि २४४ गावािंा हा चहशबे िंाला. पैकी २३१ गावािें उत्पन्न हे रायगड ताल तयािे उत्पन्न होय. 
शतेीवरील दस्त मोहतफा, घरपट्टी, िंाडदस्त व जकात या उत्पन्नाच्या बाबी होत. शतेीवरील दस्त हीि फार 
मोठी उत्पन्नािी बाब होती. इ. स. १७७८–७९ मध्ये १३३२ खंडी धानय गल्ला वसूल िंाला [अप्र. कागद रु. 
नं. ८१, ८३]. इतर बाबतींिी जमा १५७१०॥।Ä रु. होती. दस्त ऐनचजनसी वसूल करीत असल्याम ळे उत्पन्नािा 
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आकडा दरवर्षी बदले. इ. स. १८१३–१४ मध्ये ऐन दस्त फतत ९१६॥४॥।Ä। खंडी वसूल िंाला. त्यातील 
११४॥ खंडी वाळिखोऱ्यातून जमा िंाला. या सवय उत्पन्नािा अंदाज वगयवारीसह यावा, म्हिून इ. स. १८०८–
०९ िा प ढील ततता पहा— 

 
ताल के रायगड–ऐनचजनसी उत्पन्न वजनी 
४४२४॥। १।․॥Â भात १Á३Á४॥ तूप 
३०४Á४Å नागली  १॥Á४Á६ हळद 
२०३Á१। १॥। वरी  Á३। ५ तेल 
१३॥।२॥ १॥Ä हचरक  २॥२॥।४॥७॥ गूळ 
२Á१Á२।Ä तीळ  Á४॥।१॥।९ ताग 
५। १॥। १॥Â उडीद  
९॥ ४॥। १॥। मूग  
६॥। ४॥ २॥।Ä त री  
·॥· ।··॥ हरबरे  
१॥· ॥।Äआवरे  
५०७९Á३।·॥Ä एकूि धानय  

 ७४॥३॥। यंदा जास्त आले  
 
ऐनचजनसीप्रमािे इतर करापंासून आलेले नख्त– २१९३४Á। रुपये घरपट्टी, मोहतफा, 

चिठ्ठीमसाला, लग्न व पाटदाम, धनगरटका, पोतदारी इत्याचद चमळून होत. [अप्र. कागद रु. नं. ८४]. 
 
रायगड ताल तयात उतरावयािे तीन घाट प्रचसद्ध होते– कावला घाट, कोलंबा व क ं भाली. या तीनही 

घाटातं जकातीिी नाकी असत. इ. स. १७८०–८१ मध्ये कावले घाटातं गिेश गोपाळ हा नाकेदार होता; 
त्यािे सालीना वतेन ८० रु. होते. १७८६–८७ मध्ये कोलंबा व क ं भाली या घाटातील जकातीिे उत्पन्न १०१० 
रु. िंाले [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. रायगड ताल तयात महाड हे एकि बदंर होते. या बदंरातून म ंबई, स रत 
व दचक्ि कोकिात व्यापार िाले. म ख्यतः लाकूड व तादूंळ रवाना होई व कापड, मीठ या वस्तू प्रम खत्त्वे 
आयात होत. त्यातूंन रायगडला मालािा व चमठािा प रवठा होई. दर गलबतामागे ३ शरे मीठ जकातदार 
जकातीव्यचतचरतत वसूल करी [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 

 
चकल्ले रायगडच्या घेऱ्यात प ढील १९ गाव ेमोडत १. मौजे वाळस रें, २. वाघोली, ३. वाडी, ४. वाघेरी, 

५. वारंगी. ६. छत्रचनजामपूर, ७. बावले, ८. सादंोसी, ९. आमडोशी, १०. कावलें , ११. करमर, १२. खलई, 
१३. प नाडें, १४. साबरट, १५. नेराव, १६. मजरें पािाड, १७. मजरें कोंिंर, १८. मागंरूि, १९. देवघर. 
तसेि, चकल्ले झलगाण्याच्या घेऱ्यातील गाव ेप ढील होत– १. वाळिख दय, २. पिदरी, ३. दापोली, ४. पानें 
[अप्र. कागद रु. नं. ७८]. घेरा िदं्रगडकडे परगिे कोंढवीपैकी १. मौजे बोरावळें, २. गोवलें , ३. बोडज व 
आिखी िार, चमळून सात गाव ेलावनू चदली होती [अप्र. कागद रु. नं. ८२]. वाळि ब द्र क हा द तफा गाव 
असून त्यािे अधे उत्पन्न रायगड ताल तयाकडे असे [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. 
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रायगड उंिावर असल्याम ळे तेथे बेगमी करिे बरेि अवघड काम असे; म्हिून शतय तेवढ्या वस्तू 
रायगडच्या पायथ्याशी वाडी व पािाड येथे ठेवीत; जरुर तेव्हा गडावर नेंत. पािाड येथे दास्तानािें संरक्ि–
देखरेखीसाठी कारखाचनसािंा फडिीस रहात असे. तो वस्त  वर प रवी [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. रायगडिे 
एक दास्तान पालें  येथे असे. या चठकािाहूंन गडावर साचहत्य नेण्यासाठी भाडे पडे. इ. स. १७७५–७६ मध्ये 
भाड्यािा अजमास २२३७ रु. केला होता. एक खंडी धानय पािाड अगर वाडी येथून गडावर िढचवण्यािा दर 
३ रु. होता. यावर्षी रायगडवर ५३९ खंडी गल्ला िढवावयािा होता. चशवाय, तटबदंीच्या लोकासंाठी ३१० 
खंडी गल्ला स्वतंत्र िढवावयािा होता. पािाड हा गाव रायगडच्या चनम्या उंिीवर आहे. तेथे गल्ला िढवावयािा 
दर कमी असे. इ. स. १७७८–७९ त गडावर गल्ला िढचवण्यािा एकूि खिय ९८८। रु. िंाला. रायगडावर 
दरसाल सात खंडी मीठ लागे. इ. स. १७७५–७६ त रायगड ताल तयात इंग्रजानंी केलेल्या गडबडीम ळे व 
पेशव्यानंी केलेल्या खाडीतील व्यापाराच्या बदंीम ळे चमठािा दर िढत िढत २५ रु. खंडी िंाला. [अप्र. कागद 
रु. नं. ७९, ८३, ८४]. इ. स. १७७७–७८ त वाडीच्या फडावर भातािी रास असताना अकस्मात पाऊस 
पडल्याने भात चभजले [अप्र. कागद रु. नं. ९१]. असे न कसान बरैि वळेा होई. 

 
महाड येथे अनेक द कानदारानंी मालािी पेठ व द काने थाटली होती. महाडिे भाईिंद ग जर, 

नानिदं दािी व अंबारजी ग जर रायगडच्या लोकासं वस्तंूिा प रवठा करीत. पािाड येथेही वािी व ग जर 
यािंी द काने होती व तेही गडास माल प रवीत [अप्र. कागद रु. नं. ८८]. ही व्यापाऱ्यािंी यादी इ. स. १८१०–
११ सालिी आहे. रायगडवरील पेठेिी भरभराट एकदा चशवकालात िंाली; नंतर चतला पूवीिे वैभव लाभले 
नाही. रायगडवरील लोकानंा जळाऊ लाकडे लागत; त्यािंा प रवठा सादंोशी, सावरट, बावले, चनजामपूर, 
वारंगी व आमडोशी या गावातूंन होई. लाकडािें ओंडे व भारे महार मंडळी गडावर वाहून नेत [अप्र. कागद 
रु. नं. ७७]. 

 
रायगडच्या संरक्िासाठी दारूगोळा खरेदी करावा लागे; इ. स. १७८०–८१ मध्ये प ण्यास बदं कीच्या 

दारूिी रायगडसाठी खरेदी िंाली. दोन खंडी दारू व एक खंडी चशसे ३० बैलाचं्या लमािावरून रवाना 
िंाले. महाडच्या वािी, भ साऱ्यानी या वस्तू गडावर पोहोंिचवल्या. त्यािंा आिण्यािा खिय ७५ रु. िंाला. 
चशलकी दारू चनकामी होई. इ. स. १७८२–८३ िी एक नोंद अशी आहे की रायगड येथे राजवाड्याच्या 
माडीवर बह त चदवसािंी दारू चशल्लक होती. ती मातीसारखी िंाली. चतिे वजन १Á४Á६॥१२ इतके िंाले. 
तींत नव ेचजन्नस १Á।४॥६ इततया वजनािे ४४॥।Ä रु. झकमतीिे चमसळून प नहा चतिी दारू बनचवली [अप्र. 
कागद रु. नं. ९२]. इ. स. १८०८–९ मध्ये सामानािी मोजदाद केली, तेव्हा रायगडवर ३॥ खंडी दारू व ४ 
मि चशसे, १॥। मि लोखंड या वस्त  चशल्लक होत्या; बदं कीच्या गोळ्या चशल्लक होत्या. दरवर्षी चशलकी लढाऊ 
साचहत्य रायगडवर असे [अप्र. कागद रु. नं. ८१]. इ. स. १७९३ त दोन चबडी तोफा १९५० रु. स 
रायगडसाठी खरेदी केल्या. त्या रोहे बदंरातून आिून रायगडवर पोहोिचवण्यािा खिय ३९३ रु. िंाला. इ. 
स. १७९४ च्या जूनमध्ये रायगडसाठी वसईच्या चकल्ल्यातील ४० जेजाला रवाना केल्या. इ. स. १७८० च्या 
सप्टेंबरमध्ये रायगडवरील १० जेजाला प ण्यास रवाना केल्या. इ. स. १७८१–८२ मध्ये रायगडवर दोन 
गोलंदाज नवे िाकरीस ठेवले. इ. स. १७९३ च्या जानेवारीत १०।·।· खंडी दारू प ण्यास तयार करून 
रायगडवर धाडली व तोफािें १६७ गोळे रायगडवर धाडले. रायगडच्या दारूगोळ्यासाठी या वर्षी एकूि 
(तोफासंह) ३७४३Ã॥ रु. इतका खिय िंाला. फ टलेल्या तोफािें त कडे करून लोखंड इतर कामासाठी 
वापरीत [अप्र. कागद रु. ९१, ९२]. 
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चशबदंीस लष्ट्करी स्वरूपािे काम कराव ेलागे, त्याबद्दल बचक्से देऊन गौरव करण्यािा चरवाज होता. 
इ. स. १७७८–७९ त ९६॥। रु. बचक्से वाटण्यात खिय िंाले. ही रक्कम मसलतखिय म्हिून नोंदली जाई. इ. 
स. १७८२–८३ त प ढील उल्लेख जमाखिात आला आहे– ‘इसने समानीमात मद यमी करून शामलािे 
म ल खातं जाऊन नादंवीप रार येथील िौकीवर छापा घालून, नादंवीिे हवालदारािे भाऊ वगैरे ५ असामी 
रायगडच्या चशबदंीने धरून आिले. त्यावळेी चतने मेहनत िागंली केली; सबब तीस १०० रु. बचक्स चदले. 
शामलािा या प्रसंगी मोड व्हावा म्हिून चशकाईस नवस केला होता. हा नवस फेडण्यासाठी ४ रु., एकूि १०४ 
रु. बचक्सखिय िंाला. बचक्सादंाखल पागोटी, कडी, मोहनमाळा, वस्त्रें अशासारख्या वस्तू देत.’ [अप्र. कागद 
रु. नं. ८३, ९२]. 

 
जमाखिय व पत्रलेखन यासंाठी कागदािी दरसाल खरेदी होई. इ. स. १७९५–९६ त ७० रु. 

दप्तरखिय िंाला इ. स. १८१३–१४ मध्ये दप्तरखिय ५० रुपये िंाला. दप्तरखिात म ख्यतः कागद असे. 
रायगडावर दरसाल स मारें ८ गड्ड्ड्या कागद लागे. त्याचशवाय खादीिे रुमाल, झडक, सूत, शाई इत्याचद 
वस्तंूिी खरेदी दप्तरखिांत होई. इ. स. १८१३–१४ मध्ये ८ गड्ड्ड्यासं ४५ रु. पडले व बाकीिा खिय ५ रुपये 
िंाला [अप्र. कागद रु. ८१, ९१]. 

 
रायगडवर बालपरवसेी असत. ज्या सरकारी नोकरािंा लढाईंत मृत्य ूहोई, त्याचं्या लहान म लासं 

बालपरवेसी म्हिून सरकारी खिाने वयातं येईपयंत साभंाळात. इ. स. १७७६–७७ मध्ये रेवदंड्यास शत्रिूा 
वढेा पडला असता रायगडकरी मदतीस गेले होते; त्यातंील दोन मािसें ठार िंाली. त्यातंील संभाजी जागड 
यािी आई व धाकटा भाऊ यासं बालपरवसेी म्हिून २० रुपयािंी नेमिूक सरकारातूंन िंाली. अबद ल 
रचहमान त्याि वढे्यात कामास आल्याम ळे त्यािी आई व भाऊ यासं बालपरवसेी म्हिून २० रु. दरसाल मंजूर 
िंाले. [समापेरो. भा. २ क. ६२९ प.ृ १४१ ते १४३]. ही मािसे गडावर न रहाता आपल्या गावी आपल्या घरी 
रहात असत. ज्यानंा हे अशतय असे, ते गडावर रहात. इ. स. १७७७–७८ त रायगडावर तीस बालपरवसेी 
होते [अप्र. कागद रु. नं. ७९]. 

 
गडावरील क िचबिी मरेपयंत असत. इ. स. १७७८–७९ त रायगडावर सात क िचबिी होत्या. त्यािंा 

अन्नखिय सरकारातूंन होई. त्या कोठीवर काम करीत. त्यासं ल गडी, िोळ्या सरकारी खिाने चमळत. या वर्षी 
त्याचं्यासाठी कापडखिय २७ ॥। रु. िंाला. इ. स. १७८२–८३ त त्यािंा कापडखिय २६ रु. होता. इ. स. 
१७८०–८१ त दोन क िचबिी आजाराने गडावर मरि पावल्या. इ. स. १७८२ फेब्र वारी १४ रोजी एक क िबीि 
वृद्धापकाळाने गडावर वारली. चतिा दहनखिय चहशबेी दाखचवला नाही; यािा अथय, दहन िंाले पि 
चक्रयाकमांतर िंाले नाही. इ. स. १८१३–१४ त रायगडवर तीन क िचबिी होत्या [अप्र. कागद रु. नं. ८१, 
८३, ९२]. 

 
रायगडावर एक ब्राह्मि अनेक वर्ष ेरहात होता. वदेशास्त्रसंपन्न बालकृष्ट्ि गोपाल भातखंडे नागावकर 

स्नानसंध्या करून श्रीवाडेिर महादेवाजवळ प राि सागंत व आल्यागेल्या ब्राह्मिास भोजन घालून अयािक 
वृत्तीने रहात इ. स. १७९७ मािय १७ या चदवशी बाजीराव पेशव्याने त्याजंवर प्रसन्न होऊन महाड येथे 
िाभंारझखडीजवळ १० चबघे जमीन इनाम चदली; भातखंडे नागावकर वृद्धापकाली महाडास राहू लागले [अप्र. 
कागद रु. नं. ८९]. 
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रायगडच्या अचधकाऱ्यास काही वळेा सावकाराकंडून कजय काढण्यािा प्रसंग येई. महाडच्या 
महादाजी गिेश क ं टे या सावकाराकडून कजय काढल्याच्या नोंदी नमूद आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ३]. 

 
रायगडच्या अनेक वर्षांच्या कागदपत्रातूंन व चहशबेातूंन एक गोष्ट चलचहलेली आढळते की, रायगडवर 

१५ तोळे सोनें व १५ तोळे रुपें सतत चशलकेस ठेवलेले असे [अप्र. कागद रु. नं. ९२]. ते कमी अगर जास्त 
का नाही, हा प्रश्न अनेकदा मनातं उत्पन्न होतो! 
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२४ नाना फडिीस व रायगड  
 

सवाई माधवरावानंतर द सरा बाजीराव पेशवा िंाला, ही गोष्ट नाना फडचिसाचं्या इच्छेचवरुद्ध िंाली, 
तो नालायक आहे असेि त्यािें मत होते. बाजीरावासही नानािंी अडगळ होत होती. जोवर नाना कारभार 
करतात, तोवर आपले पंतप्रधानपद नाममात्र, हे त्यास समजत होते. त्याम ळे दोघािेंही मनोमन िागंले 
नव्हते. आपिास कैदेत पडाव ेलागिार अगर स रचक्ततेसाठी पलायन करावे लागिार, हे नाना ओळखून 
होते. इ. स. १७९६ च्या माियपासून नानानंी पलायनािी व रायगड–महाडिा आश्रय घेण्यािी तयारी 
िालचवली. इ. स. १७९६ मािय २४ िे पत्र सागंते की नानािंी भाया रायगडास गेली. चतिेबरोबर दादा गदे्र 
रवाना िंाले. दादा गदे्र रायगड ताल तयािे स भेदार व नानािें स्नेही होते; तेव्हा, रायगड हे स्थान आपिास 
स रचक्त अशी नानािंी भावना होती. मािय २७ च्या पत्रातं मजकूर आला आहे की नाना फडिीस रायगडास 
जाण्याच्या चविारात आहेत. रायगडावर गल्ला, दारू, अमीरी सामान व जकीरा िढचवला आहे [ऐलेसं. भा. 
९, ले ३७२७, ३७३२]. ४ जून रोजी रात्री नाना वाईहून रायगडास गेले. त्यािें स्नेही चवसाजीपतं वाडदेकर व 
झितोपतं चलमये वाईस असून त्यासंही नानानंी आपला बेत कळू चदला नाही, इतकी ग प्तता यावेळी राखली 
होती. नानानंी रायगडच्या बंदोबस्तािी िागंली खबरदारी घेतली होती [ऐलेसं. भा. ९, ले. ३७९९; राखं. ७ 
प ृ ४] १३ जून १७९६ रोजी नाना महाडास होते. त्याचं्याजवळ तीन साडेतीन हजार फौज होती; पि 
पावसाळ्यािे चदवस असल्याम ळे एवढ्या फौजेिी जरूरी नाही, असे पाहून फतत ५।७ श ेलोक ठेऊन त्यानंी 
बाकीच्या लोकासं रजा चदली. यावेळी नानासं पकडण्यासाठी झशद्यांिी फौज, पलटिे व पेशव्यािें सैनय 
पाठचवण्यािे ठरून िार पलटिे रायगडकडे रवाना िंाली; पि त्यानंी घाटमाथ्यावरि थाबंाव ेअसा ह कून 
स टला होता [ऐलेसं. भा. ९, ले. ३८०५, ३८०६]. 

 
महाड–रायगड येथून नाना फडचिसानंी एक जंगी कारस्थान रचिले, त्यास कै. खरेशास्त्री यानंी 

महाडिे कारस्थान असे नाव चदले आहे. १३ जून १७९६ िी बाजारी वाता की नाना फडचिसािंा कारकून 
महाडहून चटपूकडे गेला. ता. १७ जून पासून नानानंी इंग्रजाशंी बोलिे करण्यास प्रारंभ केला व म ंबईकरास 
कळचवले मजसाठी साष्टी हे चठकाि रहाण्यास द्या. त्यावर इंग्रजािें म्हििे होते की आम्हास श्रीमंत कै. 
दादासाहेबापंायी ५७ लक् रु. कजय िंाले; ते द्याव.े आम्ही १५ पलटिाचंनशी त म्हास मदत करतो. या मदतीिा 
मोबदला म्हिून खिय व चवजयद गयिा चकल्ला द्यावा. [ऐलेसं. भा. ९, ले. ३८०६, ३८१४, ३८१६].  

 
वाटाघाटी िालू असताना नानािंा रायगडावर रहाण्यािा इरादा होता. स भेदार गदे्र यानंी तशी 

व्यवस्थाही केली; पि दौलतराव झशद्याचं्या माफय तीने दादा गदे्र याचं्या बायकोकडे एक कारस्थान खेळू लागले 
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व चतने नानासं रायगडावर राहू न देण्यािा मनस बा रिला. नानासंारख्या धोरिी मािसास हे कळले. मग 
दादा गद्र्ानंी गडावर जाऊन बंदोबस्त केला. बायकोस चकल्ल्यावरून खाली उतरचवले व नंतर नाना गडावर 
गेले. नानाबंरोबर हचरपंत फडतयािंा म लगा अनयाबा फडके, राघोपतं गोडबोले, आबा शलूेकर, बजाबा 
चशरोळेकर ही त्यावळेिी कारभारातील जािती मंडळी होती. रायगडिे सदय हवामान नानासं मानवण्यासारखे 
नसल्याने नाना अत्यल्पकालि रायगडावर नादंले. नंतरच्या काळात त्यािंा म क्काम महाड, पािाड येथे असे. 
[ऐलेसं. भा. ९, ले. ३८१४; ३८०९; ऐसंसा. खं. ५ प.ृ ५७]. 

 
कोकिच्या पावसाने नानाबंरोबरिे शदेीडश े घोडे, िाळीसपनं्नास उंट मरि पावले. मािसासंही 

पावसािी िंड सोसेना; म्हिून नानानंी घाटातील सवय वाटा अवघड करून टाकल्या व प ण्याच्या फौजा 
आपिावर िालून येऊ नयेत, म्हिून बदंोबस्त केला व बऱ्याि फौजेस रजा चदली; पि जूनच्या अखेरीस 
प ण्याहून पाि पलटिे कोकिकडे रवाना िंाली. ज लैमध्ये पायदळाने महाडकडे कूि केली. तेव्हा, नानाचं्या 
सागंण्यावरून दादा गदे्र स भेदार यानंी ५।६ हजार मावळ्यािें पायदळ ठेवण्यास प्रारंभ केला व जंजीऱ्याच्या 
चशद्दीबरोबरही मदतीसाठी कारस्थान केले [ऐलेसं. भा. ९. ले. ३८१३, ३८२०, ३८२३]. 

 
इंग्रज, चशद्दी, या दोघाबंरोबरि कारस्थाने करून नाना थाबंले नाहीत! कै. महादजी झशद्यािंी केशरी 

नावािी एक रक्ा उृंचयनीस रहात होता; चतिे माफय त त्यानंी दौलतराव झशद्याबंरोबरि कारस्थानािे सूत्र 
लावनू बाजीरावास गप्प बसचवले! नाना व झशदे एक िंाल्यावर बाजीरावािा जोर संपला व नानासंही पळून 
जाण्यािे कारि याप ढे उरले नाही [ऐलेसं. भा. ९, ले. ३८२५]. इ. स. १७९७ मध्ये नाना परत प ण्यास गेले 
[राखं. १०, पृ. ३५१ ले. ४३१]. 

 
नानािंा म क्काम रायगडावर बराि काल होिार, अशा कल्पनेने त्यािें बरेि सामान प ण्याहून 

रायगडवर हलचवण्यात आले होते. गदे्र यािें कारकून बाबूराव कृष्ट्ि गोरे व चभकाजी बल्लाळ साने यानंी 
रायगडवरील चववेकसभेच्या जामदारखानयात ते ठेचवले होते. इ. स. १७९८ मध्ये ते सामान बाळोजी 
क ं जीराच्या वतीने चनळो गिेश याने आपल्या ताब्यात घेतले व प ण्यास नानाकंडे रवाना केले. या सामानाच्या 
याद्या करण्यािे काम रायगडवर २४ चदवस िालले होते! [अप्र. कागद रु. नं. ८६, ९१]. 

 
नानानंी केलेले कारस्थान इंग्रज, नागपूरकर भोसले, चनजाम, जंजीरकर चशद्दी, कोल्हापूरकर या 

सवय सत्तासं व्यापून टाकिारे आहे. पि या कारस्थानािा उपक्रम, उपसंहार प्राम ख्याने महाड येथून िंाला 
असून रायगडिा संदभय राखून जरूर तेवढाि मजकूर येथे चदला आहे. 
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२५ पारतांत्र्याच्या अांधाराचीं चोरपावलें  
 

१३ मािय १८०० या चदवशी नाना फडचिसािंा मृत्य ूओढवला. त्यानंी झशदे, होळकर, पटवधयन, रास्ते, 
भोसले या सवांिा एकोपा बाह्यतः तरी चटकवला व इंग्रज, चशद्दी व चनजाम या शत्रूंस दूर ठेचवले. त्याचं्या 
मृत्यमू ळे झशदे–होळकरातंील वैमनस्य पराकोटीला गेले व बाजीरावास स्वैर वागण्यास आडकाठी उरली 
नाही. 

 
२५ जून इ. स. १८०० रोजी मध्यरात्री बाजीरावाने नारोपतं िक्रदेव, बजाबा चशराळेकर, राघोपंत 

गोडबोले व आिखी दोघे अशा पाि जिांस रायगड व प्रतापगडकडे प्रचतबधंातं ठेवण्यासाठी पाठवनू चदले. 
बाळाजीपतं पटवधयन आपली एक व बाळोजी क ं जीरािी एक अशा दोन पागा घेऊन हे कैदी पोहोिचवण्यास 
गेले होते. या कैद्यािंा अपराध कोिता, तर ती नानािें पक्ािी मंडळी होती व त्यािंा पेशव्याचं्या स्वैरािारास 
अडथळा होिार होता! [ऐलेसं. भा. १२ ले. ५६१७]. प्रचसद्ध सरदार माधवराव रास्ते यािेंवर हा प्रसंग १० 
ऑतटोबर १८०१ रोजी ओढवला. रास्ते यािंी स टका व्हावी, अशी कारभाऱ्यािंी इच्छा होती. पि ती पेशव्यानंी 
मानली नाही. रास्ते यासं रायगडावर कैदेत ठेवण्यात आले [ऐलेसं. भा. १३ ले. ६१६६, ६१६८] व त्यािंी 
व्यवस्था िागंली ठेवण्यात आली. िाकरीस ब्राह्मि व आिारी चदला. रहाण्यास चनवाऱ्यािे घर चदले. पोटास 
चशधा उत्तम प्रतीिा देवचवला. त्यािंी हजामत योग्य चदवशी करण्यासाठी नहावी देवचवला व त्याचं्या 
शरीरप्रकृतीबाबत काळजी घेण्याच्या सूिना देवचवल्या [द बापेरो. प.ृ १००]. रास्त्यािंी म ले कोरीगड येथे 
कैदेत होती. १५ नोव्हेंबर १८०१ च्या स मारास त्यानंी आपली स टका करून घेतली. त्याम ळे पेशव्यािी 
धावाधाव िंाली. त्याने ह कूम सोडले की त्यासं बंदोबस्ताने पकडून ठेवण्यािी व्यवस्था अचधकाऱ्यानंी 
ताबडतोब करावी. बाळोजी क ं जीर रायगड ताल तयािा अचधकारी होता; त्यासही पेशव्यािे वरील मजक रािे 
पत्र रवाना िंाले [द बापेरो. प.ृ ९८, ९९; अप्र. कागद रु. नं. ९१]. ज नया मािसासं व अन भवी म त्सद्यासं 
पकडून बदंीत टाकिे हा बाजीरावािा चनत्य काययक्रमि होऊन बसला. १३ ज लै १८०२ रोजी बाजीरावाने 
पकडलेली ११ मंडळी डोलीतून, प लावरून, प ण्याहून, क वारी, पाल व रायगड येथील बदंीखानयात 
डाबंण्यासाठी रवाना िंाली. कैद िंालेल्यात हचरपंत फडतयािें िार म लगे, मोरोबादादा फडिीस, माधवराव 
रास्त्यािंा कारकून आठवले, बापू फिसळकर यािंा समावशे होता [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६४०२]. यािा स्पष्ट 
अथय असा की बाजीरावािे कारकीदीत रायगडिा उपयोग एक बदंीखाना एवढाि उरला होता! वर 
साचंगतलेली मािसे कैदेत पडिे ही भचवष्ट्यकालीन प्रलयात्मक इचतहासािी नादंीि होती! दौलतराव झशदे व 
यशवतंराव होळकर यािें या कालात जास्तीत जास्त चबनसले होते. झशदे व बाजीराव यािंी अभेद्य जूट िंाली 
होती व होळकरािा शतय तेवढा शस्ततक्य करण्यािा प्रयत्न पेशव–ेझशदे ही द ककल करीत होती. पि 
यशवतंराव होळकर हा एवढा कतृयत्ववान् होता की तो या दोघासंही प रून उरला. २७ सप्टेंबर १८०२ या चदवशी 
बाजीरावास समजले की यशवतंराव होळकर आपल्या घोडदळ–पायदळासह प ण्यास येत आहे. पेशव्याने 
होळकरािे अनेक घोर अपराध केले असल्याम ळे होळकराच्या गरुडभरारीिी बातमी ऐकताि जीव 
वािचवण्यासाठी पळ काढण्याच्या चविाराने पेशव्याने तयारी केली. पेशव्यास रायगडवर पळून जावयािे होते. 
त्याने स्वार व गारदी यािंी डाक बसचवली. आपले क ट ंब व सवाई माधवराव पेशव्यािंी द दैवी भाया यशोदाबाई 
यासं घेऊन जाण्यािी त्यािी तयारी पूिय िंाली. प िे गडबडले व लहानमोठी मािसे प िे सोडून बाहेर पडली. 
८ ऑतटोबर १८०२ रोजी बाजीरावाने मात श्री यशोदाबाई, आपली भाया, चिमाजीअप्पािी बायको यािंी 
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रायगडावर रवानगी केली. पाठोपाठ बाळोजी क ं जीरानेही आपले क ट ंब रायगडवर धाडून चदले; कारि 
यशवतंराव होळकर येिार हे नक्की िंाले होते! [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६४४६, ६४५५, ६४६०] 

 
इ. स. १८०२ िे चदवाळीिे चदवस यशवंतराव होळकर व दौलतराव झशदे याचं्या प ण्याजवळील 

लढाईम ळे मराठ्ाचं्या इचतहासात केवळ अचवस्मरिीय िंाले आहेत. त्यावळेिा यशवतंरावािा चनिायक 
चवजय, झशद्याचं्या पलटिािंा कमक वतपिा, बाजीरावािा पळप टेपिा यािंा प्रपिं न करता रायगडच्या 
संदभाति प ढे चलचहले पाचहजे. २७ ऑतटोबर १८०२ या चदवशी बाजीराव व चिमाजीअप्पा झसहगडावरून 
रायगडच्या रोखाने पळाले. त्यािें पाठोपाठ दोनतीन हजार फौज गेली. ही हकीकत यशवंतराव होळकरास 
कळल्यावर त्याने २८ ऑतटोबर रोजी आपली फौज बाजीरावािे पाठीवर धाडली [ऐलेसं. भा. १४ ले, 
६४७१]. होळकराने पाठचवलेली फौज १२–१५ हजार असावी. बाजीरावाबरोबर ज्या मंडळींनी प ण्यातून पळ 
काढला, त्यातं बाळोजी क ं जीर, झनबाजी भास्कर, दाजीपतं देशम ख, यशवतंराव व भीवराव पानश े
तोफखानेवाले, चबनीवाले, रूपराम िौधरी, मनोहरगीर गोसावी, खंडेराव रास्ते, बळवंतराव नागनाथ ही 
मािसे प्रम ख होती [ऐलेसं. भा. १४ ले, ६४६८, ६४७०, ६४७३, ६४७४, ६५११]. ही सवय मंडळी झसहगडावरून 
मढेघाटाने अन्नछत्रावरून महाडास आली व रायगडावर गेली. चशवाजीच्या काळात चशवाजीच्या राण्या, 
दरबारी मंडळी, मोरोपतं झपगळे अण्िाजी दत्तो वगैरे मािसािें रायगडावर एकत्र येिे व बाजीरावािे हे येिे 
यातील महदंतर वािकानंी जरूर ध्यानांत घ्याव.े वस्त तः यशवतंराव होळकर हा उदार आचि चवशाल 
अंतःकरिािा, अत्यंत स्वाचमचनष्ठ व मराठ्ाचं्या गचनमी काव्याच्या आचि घोडदळाच्या य द्धपद्धतींत एकमेव 
मानावा, असा सेनापचत होता. मराठेशाही वािावी, पेशवाईिा कारभार स यंत्र िालावा, मराठ्ािें स्वातंत्र्य 
अप्रचतहत नादंाव ेअशी तीव्र तळमळ यशवतंरावास लागली होती. पि या मंडळींनी यशवतंरावाच्या हेतंूिा 
हेत तः चवपयास केला व त्याला आपला शत्र  मानले! 

 
या सवय मंडळीस प ण्यास आिण्यासाठी यशवतंरावाने जे सैनय धाडले, त्यातं प्रचसद्ध म त्सद्दी 

पाराजीपतं, बाजीराव बवें, अनयाबा अभ्यंकर ही नामवंत मािसे होती. 
 
नोव्हेंबरिे आरंभीिे काही चदवस बाजीराव महाडजवळ चबरवाडी येथे होता; जवळ दोनतीन हजार 

फौज असल्याम ळे त्यास बराि चनधास्तपिा वाटत असावा. यशोदाबाई रायगडावर बदंोबस्तात होती व 
बाजीराव–चिमाजींिी क ट ंबे चकल्ले स वियद गय येथे होती. बाजीरावािा म क्काम वेदशास्त्रसंपन्न गोझवद जोशी 
याचं्या िौसोपी वाड्यात होता. बरोबर असलेल्या सैनयाने गल्ल्यासाठी चबरवाडीिी घरें साफ ल टली. शतेात 
भातें उभी होतीं; ती कापून आिली. त्याम ळे गावातं आकातं िंाला. तेथून स वियद गास, जाव ेकी चवजयद गास, 
यािा बेत बाजीराव आखीत होता. त्यास परत प ण्यास आिण्यािी यशवतंरावािी फार इच्छा असल्याम ळे 
त्याने झसहगडाखाली ४ पलटिे जमा केली. रायगड, क वारी, प रंदर येथे बाजीरावाने ज्यासं कैदेत ठेचवले 
होते, त्यानंी आपल्या स टकेसाठी त्यािेकडे सूत्रें लावली. माधवराव रास्ते कैदेदाखल असले, तरी पेशव्याने 
त्यािेंकडून रायगडिा बदंोबस्त करचवला व यशोदाबाई रायगडावर स खरूप व आनंदातं असल्यािी बातमी 
बाहेर पसरचवली [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६४७५, ६४८१ ६४८२ ६४८६]. याि गोंधळाच्या पचरस्स्थतीत रायगडावर 
नोव्हें १३ पूवी ४।२ चदवस यशोदाबाईला कोिीतरी मारेकरी घातल्यािे उघडकीस आले. रायगडिा 
हवालदार व माधवराव रास्ते यानंी कसून शोध केला, तेव्हा बाळोजी क ं जीराच्या एका कारक नािे या प्रकरिी 
आंग असल्यािे आढळून आले. त्यास लागलीि कैद करण्यात आले व हवालदाराला बाजूला करून 
माधवराव रास्ते यानंी गडाच्या बदंोबस्तािे जबाबदारीिे काम आपल्याकडे घेतले [ऐलेसं. भा. १४ ले. 
६४९०]. याम ळे माधवराव रास्ते कैदेतून प रे स टल्यासारखे िंाले व मग पेशव्यानंीही त्यािंी पद्धतशीर स टका 
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केली. ता. २१ नोव्हेंबर रोजी रास्ते चलचहतात की, पेशव्यानंी मला महाडास आिले असून मजबरोबर 
बलवंतराव नागनाथ आहेत. बाजीरावाने रास्त्यािंी स टका कोित्या अटींवर केली, हे समजत नाही; पि 
होळकरापासून रास्त्यानंी आपला बिाव करावा अशी पेशव्यािंी रास्त अपेक्ा असावी. ता. २२ नोव्हेंबरच्या 
एका पत्रातं असा उल्लेख आलेला आहे की माधवराव रास्ते, बाळाजीपतं पटवधयन व गोखले या तीन 
सरदाराचं्या फौजा बाजीरावाच्या संरक्िासाठी एक होिार. भोसले, चनजाम, झशदे त्यािें मदतीस येिार. 
महाडास इंग्रजी पलटिे आली असून त्यािें साहाय्य बाजीरावास आहे. अमृतराव पेशवा बाजीरावाकडे 
महाडास येऊन चमळिार असून छत्रपती बाजीरावास अन कूल आहे. ज्याच्यावर बाजीरावािा दृढ चविास, 
तो बाळोजी क ं जीर महाडासि आहे [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६५१९; प अ. भाग २ रा, प.ृ १२८]. नाना फडिीसाने 
महाडास राहून कारस्थान केले, त्यािप्रमािे बाजीरावानेही महाडासि होळकराच्या चवरुद्ध एक फार मोठा 
बनाव घडवनू आिला. नानासं इंग्रज, भोसले, चनजाम जसे अन कूल िंाले, तसेि बाजीरावाने त्यानंाि 
अन कूल करून घेतले! इचतहासािी ही प नरावृचत्त अवघ्या सात साडेसात वर्षांत घडून आली; पि ती 
स्वातंत्र्यािे दृष्टीने महाराष्ट्रात खडतर साडेसाती ठरली. 

 
होळकरास प ण्यास स्स्थरस्थावर करावयािी असल्याम ळे बाजीरावाच्या पाठलागास त्यास चवलंब 

लागला. त्यािा सरदार हचरपतं भाव ेस मारे एक हजार गारदी व फौज यासंह रायगडच्या पचरसरातं २२ नोव्हें. 
१८०२ रोजी येऊन पोहोिला; त्यावळेी बाजीराव आपल्या पूवोल्लेचखत क ं जर, पटवधयनादींसह रायगडास 
गेला होता [ऐलेसं. भा. १४ ले. ६५०३] व होळकराच्या फौजेत चफत री करण्यािा त्यािा प्रयत्न िालू होता. 
ता. २२ नंतर होळकराने कोकिकडील िार घाटातूंन िार टोळ्या रायगडकडे रवाना केल्या. कावल्याच्या 
झखडीत त्याच्या फौजेप ढे बाजीरावाच्या सैनयाने माघार घेतली. त्यायोगे होळकरािे सैनय चनष्ट्प्रचतबधं होऊन 
िारही घाटातूंन उतरू लागल्यािी बातमी महाडास आली. त्यािवळेी पेशव्यास कळले की रायगडवर 
होळकरातफे चफतूर िंाला आहे. तेव्हा बाळोजी क ं जीर, देशम ख वगैरे सल्लागारानंी पेशव्यास साचंगतले की, 
आता म ंबईकर इंग्रजाकंडे जाव.े यावळेी बाजीराव आचि अमृतराव पेशवा यािंा पत्रव्यवहार िालू होता. तो 
पेशव्यास सारखे कळवीत होता की पेशव्याने प ण्यास परताव.े बरोबर असलेल्या चिमाजीनेही त्यास साचंगतले 
की इंग्रजाकंडे न जाता अमृतरावाकडे प ण्यास जाव.े भावनेच्या आहारी जाऊन इंग्रजाकंडे जाण्यािी सल्ला 
देिाऱ्या बाळोजी क ं जीर वगैरेंस कैद करून पेशव्याने रायगडावर पाठवनू चदले. माधवराव रास्ते यािंा बह मान 
करून त्यासं प नहा सरदारीिी वसे्त्र चदली व त्यास वाईप्रातंी जाऊन सैनय तयार ठेवण्यास साचंगतले. 

 
पि पेशव्याच्या कोित्याि चविारात ठामपिा नव्हता. त्यास पक्की बातमी लागली की होळकरािा 

सरदार मीरखान पठाि िार हजार फौजेसह, अमृतराव पेशव्याकडील आबाजी झत्रबक व बलवंतराव सोहोनी 
हजार स्वार, हजार गारदी व पठाि यासंह रायगडकडे रवाना िंाले आहेत व ते घाटमाथ्यावर येऊन 
पोहोिले आहेत. ही बातमी कळताि बाजीरावाने आपल्या बरोबरच्या लोकासं सोडले व कोठेही स रचक्तपिे 
चनघून जाण्यास परवानगी चदली; मग आपि, बाळोजी क ं जीर, बाळाजीपतं पटवधयन, चिमाजीआप्पा यासंह 
हियईस गेला. बाजीरावाबरोबर पागेिी ८०० घोडी, झविूरकर, माने, खाजगीवाले, यािंा लवाजमा व सैनय 
गेले होते. ते सवय व माधवराव रास्ते पारघाटाने वाईस परतले. गोपाळ क ं जीर व नारोबा नाना आवटी ४ श े
लोकासंह रायगडावर बदंोबस्ताने राचहले [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५०९, ६५१०, ६५१२]. स वियद गयहून बाजीराव 
वसईस ७ चडसेंबरच्या स मारास जाऊन पोहोिला [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५१६]. 

 
होळकरािी मोठी चनराशा िंाली. पेशव्यास आिून गादीवर बसवण्यािा त्यािा हेत  फसला. 

यशोदाबाई रायगडावर होती. चतला आपल्या ताब्यातं आिण्यासाठी व रायगड हस्तगत करण्यासाठी 



 

अनुक्रमणिका 

होळकर व अमृतराव यानंी संधान लावले. होळकराच्या फौजेने यावळेी रायगडभागास भरपूर उपद्रव चदला 
[ऐलेसंभा. १४ ले. ६५१०, ६५१४, ६५१६, ६५२४]. एक पत्रलेखक चलचहतो की परशरामके्त्रापयंतिे सवय 
कोकि यावळेी उध्वस्त िंाले [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५२२]. 

 
यशवतंराव होळकराने मढा, शवेता व वरंधा या घाटािंा बदंोबस्त करून रायगड व प्रतापगड यासं 

१८०३ च्या आरंभी शह चदला. चबरवाडी हा गाव यावेळी रायगडकरी यानंी जाळून उध्वस्त केला. होळकरािी 
पाि पलटिें रायगडच्या पायथ्याशी जमा िंाली. होळकराने आता ठरचवले की शतय तर यशोदाबाईस 
रायगडवरून प ण्यास आिाव े[ऐलेसंभा. १४ ले. ६५४५]. एका पत्रात रायगडकऱ्यानंी बाळा- 

 
*१. [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५०८, ६५०९, ६५१०, ६५३८. ऐलेसंभा. १४ ले. ६५३८ िी तारीख २९ नोव्हें. १८०२ पाचहजे.] जीपंत 

पटवधयनानंा रायगडवर कैद िंाल्यािे चलचहले आहे; ते खरे चदसत नाही. क ं जीरािा भािा ध माळ हा मात्र याि 
वळेी रायगडवर कैदेत पडला [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५२६]. तत्कालीन अस्सल पत्रात ज्याप्रमािे बातमीबाबत 
उलटस लट प्रकार िंाले आहेत, त्याप्रमािे क लाबा गिेॅंचटयरमध्येही काही ि कीिा मजकूर येऊन गेला आहे. 
गिेॅंचटयरकारािंा मजकूर संकलनात्मक आहे. ते चलचहतात, ‘बाजीरावाच्या पाठीवर होळकर सैनय घेऊन 
आला व फारसा प्रचतकार न होता रायगड त्याच्या ताब्यातं गेला; पि इ. स. १८०३ मध्ये तो त्याने पेशव्यास 
परत केला [क गपॅ.ृ ३४४, ३४५, ३७५]. गिेॅंचटयरकारािी दोनही चवधानें बरोबर नाहीत. त्यानंी 
बाजीरावाबरोबरच्या सैनयािा आकडा फार मोठा चदला आहे; तो िूक आहे. रायगड होळकराच्या हाती गेला 
असे चलचहण्यात त्यािंी द सरी िूक िंाली आहे. रायगड होळकराच्या ताब्यांत जाता, तर यशोदाबाईस प ण्यास 
आिण्यात होळकर यशस्वी िंाला असता व कदाचित् मराठ्ाचं्या भाचव इचतहासातं थोडा बदलही घडता. 

 
रायगडच्या पचरसरातं आल्यावर होळकराने बरीि ल टालूट केली. नातें या गाविे लोक भयभीत 

होऊन पळाले. वाळि या चठकािी होळकरािे सैनय जमा िंाले व रायगड घेण्याच्या प्रयत्नास लागले. 
रायगडावर मामलेदार नारोपतं आवटी व गोपाळ क ं जीर यानंा िागंला बदंोबस्त ठेवला. रयतेने पळून जाऊ 
नये, रायगडावर रसद, दािा, कारसाई पोहिवावी यासाठी नारोपंताने जाहीर केले की आम्ही, रयतेने 
साचहत्य पोहोिचवण्यािी शर्थ केल्यास, घरदेिे माफ करू. रयतेनेही गडावर सवयचवध साचहत्य पोहिचवले. 
गडावरील शाकारिी वगैरेिी कामें व्यवस्स्थत केली, त्याम ळे आवटी व क ं जीर यानंा धीर आला. त्यानंी 
होळकराबरोबर िं ंज घेतली. 

 
होळकरास वेढा िालचविे व ढासि देऊन बसिे, या गोष्टींस सवडि नव्हती. त्यािे लक् इंग्रजाचं्या 

व बाजीरावाच्या हालिालीकडे लागले होते. वढेा देऊन चकल्ला घेण्याने होळकरास फारसे काही साधिार 
नव्हते. बाजीराव व चिमाजी गडावर असते, तर त्याने चकल्ला वर्षयभर देखील वढूेन शवेटी हाती घेतला असता. 
ते इंग्रजाकंडे गेल्यावर चकल्ला घेत बसण्यात फारसा अथय नव्हता. कागदपत्रातं मजकूर आहे की रायगडच्या 
चकल्लेदाराने रायगडच्या खोऱ्यातं होळकरािा मोड केला व होळकरास फौजेसह घाटपार लाचवले [अप्र. 
कागद रु. नं. ७८, ८४, ८७]. यातील होळकराच्या पराभवािे चवधान अचतशयोतत आहे. होळकर चनराश 
मनस्स्थतींत चकल्ला न घेता परतला हे खरे. नारोपंत आवटीस धनय वाटले. त्याने कबूल केल्याप्रमािे लोकािें 
घरदेिे माफ केले. होळकराच्या स्वारीम ळे व बाजीरावाबरोबरच्या लोकानंी उपद्रव चदल्याम ळे; कापिीिे 
काम योग्यवेळी न िंाल्याम ळे व पाऊसपाण्यािीही ओरड िंालेली असल्याम ळे नारोपतंाने वस लीबाबतही 
काही मोघम सूट देऊन प्रजेस समाधान चदले [अप्र. कागद रु. नं. ७८, ८४, ८७]. रायगडावरील होळकरािी 
स्वारी अशा तऱ्हेने वळवाच्या धावत्या सरीसारखी िंाली व संपली. 



 

अनुक्रमणिका 

नारोबा आवटी व पाडंोजी क ं जीर यानंी रायगड राखला यािा पचरिाम बाजीरावावर िंाला. इ. स. 
१८०३ जून २९ रोजी बाजीरावाने झसहगडावर असलेली रत्नाशाळा, रायगड हे स रचक्त स्थान समजून तेथे 
आिली. झसहगडावरील गोझवदराव सदाचशव यास बाजीरावाने कळचवले की, दाचगनयािंी ओिंीं बाधंावीत व 
हेलकरी आचि संरक्क यानंी ती रायगडावर नयावीत. त्यािवळेी नारो गोझवद आवटी यास बाजीरावाने 
कळचवले की रायगडावर हे दागदाचगने व जडजवाहीर स रचक्त जागी ठेवाव.े तेथे िौकीपहाऱ्यािा िागंला 
बदंोबस्त ठेवावा [द बापेरो. प.ृ २५, २६]. बाजीरावाला रायगडसंबंधी काय वाटू लागले होते यािे हे एक 
गमक आहे. 

 
यशोदाबाईिी स टका होण्यािी आशा संपली. चतिा रायगडवर जो म क्काम िंाला, तो कायमिाि 

ठरला. १८०३ फेब्र . ८ च्या पत्रातं उल्लेख आला आहे की ‘यशोदाबाई रायगडावरि आहेत. त्यानंा भोजनाचद 
साचहत्याबद्दल चवपचत्त फार केली आहे’ [ऐलेसंभा. १४ ले. ६५७५]. इ. स. १८०३–४ मध्ये चतिा खाजगी खिय 
व शागीदय मािसािंा चतच्याम ळे िंालेला खिय ४९६७॥Â। रु. आहे. इ. स. १८०५–०६ मध्ये चतिा रायगडवरील 
खाजगी खिय ५०९०॥Ä॥। रु. आहे. इ. स. १८०७–०८ मध्ये चतिेप्रीत्यथय रायगडवर ५२२३॥।Â। रु. खिी पडले 
आहेत. इ. स. १८०८–०९ मध्ये यशोदाबाईप्रीत्यथय ५३२१॥।·॥ रु. नख्त खिय िंाले. हे खिािे आकडे पहाता 
यशोदाबाईिी रायगडावर आबाळ िंाली असे म्हिता येिार नाही [अप्र. कागद रु. नं. ७८, ८४, ८७. ९१]. 
चतच्या संरक्िाथय रायगडावर चशबदंी व पािाड येथे घोडेस्वार सृं ठेचवले होते. इ. स. १८०८ व १८०९ च्या 
जानेवारीत बाजीराव चतला रायगडावर येऊन भेटून गेला [ऐलेसंभा. १५ ले. ७१९१; मइसाखं. २५ ले. २२०]. 
पेशव्यािें िार ह जरे चतच्याजवळ असल्यािे इ. स. १८१० ज लै ३ िे एक पत्र आहे [पेद. २२ ले. २७९]. 

 
१४ जानेवारी १८११ या चदवशी यशोदाबाई रायगडावर काही चदवसाचं्या आजाराने मरि पावल्या. 

त्यािंी चक्रया वेदमूर्मत झितामि दीचक्त कवे उपाध्ये यानंी प ण्यास केली. दहन रायगडावर िंाले. अस्स्थ काढून 
प ण्यास नेल्या. अस्स्थ नेण्यास भास्कर दीचक्त कवे उपाध्ये व बाळाजी मल्हार बापट यासं पाठचवले होते. दोन 
ब्राह्मिानंी अस्स्थ वाहून प ण्यास आिल्या. सातव ेचदवशी अस्थींस मंत्रास्ग्न प िे येथे िंाला व त्या चदवसापासून 
प ण्यास चक्रया स रू िंाली. सबधं वर्षािा याबाबतिा खिय ३३०५३ रु. िंाला [द बापेरो. प.ृ ५४ ते ५९]. 
अखेरच्या वैभवशाली पेशव्यािी द दैवी भाया अशा तऱ्हेने मराठ्ाचं्या प्रचसद्ध राजधानींत नजरकैदेत मृत्यू 
पावली. 

 
इ. स. १८११ च्या फेब्र वारीत बाजीरावाने सातारच्या छत्रपतींस व रािीस दोन पते्र चलचहली आहेत; 

त्यातं रायगडिा उल्लेख आहे. यावर्षी यशवतंराव होळकर जेज रीस खंडोबािे दशयनास येण्यािे घाटत होते. 
तो आला, तर मोठाि उत्पात होण्यािा संभव आहे असे पेशव्यास वाटत होते. तो छत्रपतींस व रािीस चलचहतो 
की ‘होळकर आल्यास मी स्वतः स वियद गास जाईन. सातारा जागा नाज क. बलक बलीस रहावयाजोगी नव्हे; 
सबब चशवाजी महाराज यानंी रायगडसारख्या जागा बसवनू दौलती केल्या. प्रसंगािे चदवसातं साताऱ्यास 
खासा स्वारी रहािे हे मािें व रा. सदाचशव मािकेिर यािें चविारास येत नाही. रायगड जागा िागंली 
मजबतू. कोिी म्हिेल की तेथे फौज पाठवनू वस्त्रें आिू झकवा बखेडे करू, तर होिार नाही. कदाचित 
यशवतंराव होळकर लढाईच्या इराद्यावर येऊन बखेडा करू लागल्यास, ते मसलत शवेटास जाय, तोपावतेो 
रायगडास महाराजानंी क ट ंबस द्धा आनंदात असाव.े मसलत शवेटास गेल्यावर मग साताऱ्यास याव.े यािे 
मनन करून हे मसलत बाहेर कोठे न फोडता आज्ञोत्तर यावे’ [ऐप. ले. ४१४, कासंपया. प.ृ ४४५–४४६]. ही 
दोन पते्र बाजीरावािा चभते्रपिा व रायगडिा द गयमपिा या दोनही गोष्टी स्पष्ट सूचित करतात. 
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रायगडवर महाराष्ट्रातंील आिखी एक महान् व्यस्तत काही काल कैद अन भवीत होती; ती म्हिजे 
छत्रपतींिा ि लत भाऊ ित रझसग भोसले ही होय त्यािेसाठी िंालेल्या रायगडवरील खिािी प ढील यादी 
पहा— 

५३॥Ä॥। भोजनखिय असामी २ एकूि ऐनचजनसी, त्यािंी झकमत. 
२४Á॥।· वजन वस्तू–तूप, तेल, लसूि, चमरच्या, हळद इत्याचद. 

 ·॥·॥· और्षधखिय. 
२०·॥·॥। िौकीपहाऱ्यास, चदव्यास तेल–१ वर्षािा खिय. 
१६।Ä कापड वगैरे. 
 
यावरून अन मान करता येईल की इ. स. १८१३–१४ मध्ये ित रझसग रायगडावर स मारे एक वर्षय तरी 

कैदी म्हिून होता. त्याने रायगडच्या आपल्या बदंीवासातं श्राविी केली; चतिा िार आिे खियही रायगडच्या 
खिात नोंदलेला आढळतो [अप्र. कागद रु. नं. ८१, ८५]. 

 
रायगडच्या ऐन वैभवाच्या चदवसातं चशवछत्रपचत, त्याचं्या राण्या, मात श्री चजजाबाई, गागाभट्ट, भरू्षि 

प्रतापराव ग जर इत्याचद मराठ्ाचं्या इचतहासातील आदरिीय मािसें नादंली. तीि परंपरा इ. स. १८१४ 
पयंत रायगडावर िालू असल्यािे चदसते. प्रथम साचंगतलेली मािसें स्वराज्यािा सूयोदय पहात होती. 
नंतरिी मािसें स्वातंत्र्याच्या पडत्या काळिे चदवस अन भवीत होती. रायगड मात्र होता तोि होता! 
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२६ रायगडवरील स्वातांत्र्यसूयश मावळला 
 

इ. स. १८१५ पासून स्पष्ट चदसू लागले की मराठ्ािंा शवेटिा, चनस्ष्ट्क्रय, द बळा आचि अपेशी पेशवा 
इंग्रजाचं्या मगरचमठीतून स टण्यािी शवेटिी धडपड करिार! त्याच्या प्रत्येक हालिालीवर नजर 
ठेवण्यासाठी इंग्रजानंी खडकी येथे एस्ल्फनस्टन या म त्सद्यास इ. स. १८११ पासून नेमले होते. ४ ऑतटोबर 
रोजी तो चलचहतो ‘बाजीराव रायगडास रुपये व सरंजाम पाठवीत आहे. लढाईिा इरादा उघड चदसून येत 
नाही; अंतयामी मात्र त्यािा य द्धािा हेत  आहे. तो फौज जमवीत असून दसऱ्यानंतर फौज राचहल्यास मी त्यास 
जाब चविारीन. सध्या, झत्रबकजी डेंगळे व पेंढारी यािें बंदोबस्तासाठी फौज आिली, असे त्यािे म्हििे आहे’ 
[शादवें. ले. ८७ प.ृ १६२–१६३]. ज्या लढाया द्यावयाच्या, त्यातं रायगड शथीने िं ंिंवावयािा, अशी 
बाजीराविी दृढ मनीर्षा होती. इ. स. १८१६ सप्टें. १२ िे पत्र म्हिते की बाजीराव झत्रबकजी डेंगळ्यास सामील 
आहे, अशी इंग्रज सरकारिी खात्री िंाली, कारि बाजीरावाने त्र्यंबकजीस मामलतही साचंगतली. त्यानंतर 
बाजीरावाने चकल्ले प रंदर, त्र्यंबक, झसहगड व रायगड यावंर लढाईच्या सरंजामािी, गल्ल्यािी व सैनयािी 
भरती केली. याम ळे त्यािे व इंग्रजािें वैमनस्य वाढीस लागले [राखं. ४ प.ृ १२२]. झत्रबकजी डेंगळ्यािा व 
बाजीरावािा स्नेह ही गोष्ट इंग्रजानंा इतकी वावडी होती की त्यानंी इ. स. १८१७ मे ७ या चदवशी त्यास सतत 
कळचवले की एक मचहनयात झत्रबकजीस आमच्या स्वाधीन करा व आम्हास त मिा भरंवसा वाटावा, म्हिून 
रायगड, झसहगड, प रंदर हे तीन चकल्ल ेतात्काळ आमच्या स्वाधीन करा. तसे न केल्यास इंग्रजी सैनय प िे 
शहरास उपद्रव देईल. एस्ल्फनस्टनच्या या पत्राने पेशव्यास उपाय उरला नाही. चदवाि सदाचशव मािकेिर 
यािा कारकून बाळाजीपंत या तीन चकल्ल्याचं्या सोडचिठ्ा घेऊन एस्ल्फनस्टनकडे गेला व ते आपल्या 
ताब्यात घेण्यासाठी इंग्रजी फौजा रवाना िंाल्या [राखं. ४ प.ृ १२४–१२५]. या चिठ्ा देतानाचह बाजीरावािा 
आडम ठेपिा प्रकट होत होताि! त्या चदवशी रात्री इंग्रजी सैनयाने प ण्यािी पूिय नाकेबदंी केली. तोफा 
शहराकडे रवाना केल्या. एवढा देखावा पाचहल्यावरि बाजीरावाने या चिठ्ा देवचवल्या होत्या [ऐसंसाखं. ३ 
प.ृ १४६–ले. १२९]. सोडचिठ्ा द सऱ्या चदवशी म्हिजे ८ मे १८१७ रोजी इंग्रजाचं्या हाती पडल्यावर 
इंग्रजानंी प ण्यािी नाकेबदंी उठचवली. इ. स. १८१७ च्या आगस्टमध्ये पेशवा पढंरप रास व तेथून कृष्ट्िातीरी 
गेला. श्रावि मचहनयात माल्कम व पेशवा यािंी भेट िंाली. माल्कमने प रंदर, रायगड व झसहगड हे तीनही 
चकल्ले पेशव्यास परत देवचवले [राखं. ४ पृ. ७२; मंइश. १८३५ प.ृ ३९३]. 

 
रायगड प नहा पेशव्याच्या हातीं आला. तेव्हा, म्हिजे इ. स. १८१७ मध्ये नारो गोझवद आवटी हा 

रायगड ताल तयािा मामलेदार होता. त्याने लोकावंर बराि ज लूम केल्याच्या हकीकतीिे कागदपत्र उपलब्ध 
आहेत [अप्र. कागद रु. नं. ८७, ८९]. २३ एचप्रल १८१७ रोजी बाजीरावाने त्यास वाड्यात बोलावनू आज्ञा 
केली की, ३०० पायदळ नवे ठेऊन रायगडच्या बदंोबस्तास चसद्ध व्हाव े[पेद. ४१ ले. १००]. सह्याद्रींतील 
अनेक चकल्लेदारानंा ताकीदपते्र पाठवनू इंग्रजािंी रहदारी बदं करण्यास त्याने ह कूम सोडले. अहद मढाघाट, 
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तहद सोनगड कोकिकडील प्रदेशािा बंदोबस्त त्याने करचवला [राखं. २५ ले. ८९]. याप ढे प िे हे चठकाि 
धोतयािे, असे जािून त्याने आपले जडजवाहीर, पैसा व मौल्यवान िीजवस्त झसहगड, रायगड वगैरे चठकािे 
स रचक्त समजून तेथे पाठवनू चदली थोरली भाया वारािशीबाई व वाड्यातंील देव यािंी रवानगी इ. स. १८१७ 
जून १२ या चदवशी त्याने रायगडावर केली [राखं. ४ प.ृ १३८, १३९]. 

 
इंग्रजानंा या गोष्टींिा अथय कळत होता. त्यानंी इ. स. १८१७ च्या नोव्हेंबरमध्ये चवसापूर व लोहगड हे 

चकल्ले ताब्यातं घेतले; भोरकडील घाटाचं्या झखडी हालिालींच्या दृष्टीने चनष्ट्प्रचतबधं केल्या व क वारीिा चकल्ला 
कबजात घेऊन मावळातंील सवय मागय आचि घाटिौतयावंर आपली सत्ता दृढ केली. मग १७ मािय १८१८ रोजी 
लेफ्टनंट कनयल प्रॉथर याने कोकिातील सवय मजबूत चकल्ले हल्ला करून घेण्यािे ठरचवले [क गपॅ.ृ ३७५]. 

 
इ. स. १८१७ चडसेंबर १७ या चदवशी बाजीरावास कळले की स वियद गय घेऊन इंग्रजी सैनय 

रसाळगडावर गेले. त्याने चलचहले, ‘रसाळगडिा बदंोबस्त नीट ठेवावा; चकल्ला िं ंजवावा. कोकिात प्रसंग 
ग दरला आहे. पि चकल्ले रायगड मजबतू असून तेथील सरंजाम पोख्त आहे.’ [ऐससा. ख २ प.ृ ८३ ले. २५५]. 
इ. स. १८१८ च्या आंरभी, मराठ्ािें रत्नाचगरी चजल्ह्यातंील चकल्ले झजकीत व दचक्ि कोकि आपल्या 
कबजातं घेत घेत इंग्रजी सैनय रायगडच्या रोखाने दौड करीत होते. त्यास साथ देण्यास म ंबईिे इंग्रजी सैनय 
उत्तर कोकिात मािगाव ताल तयात हजर िंाले. एचप्रल २० च्या ंस मारास कनयल प्रॉथर याने मािगाव ताल का 
आटोपला व दचक्िेकडील व उत्तरेकडील सैनयािा रोख रायगड ताल तयावर स्पष्ट चदसू लागला. रत्नाचगरी 
चजल्ह्यातूंन जे सैनय रायगडाकडे येत होते, तीत इंस्ग्लशाचं्या ८९ व्या पलटिीिा भरिा होता. ही पलटि 
१८१८ च्या माियमध्ये बािकोट येथे आली व चतने कनयल प्रॉथर यास रायगड घेण्यास मदत करण्यािे ठरचवले. 

 
रायगड हा अचखल भारतातील एक द भदे्य चकल्ला! त्याच्या संरक्िाथय एक हजार चशबंदी रायगडावर 

असून तीत अरबािंा भरिा होता. रायगडिे महत्त्व बाजीराव ओळखत होता. त्याच्या द भदे्यतेिी त्याला 
जािीव होती. अरबाचं्या कडवपेिाबद्दल व त्याचं्या चतखट तलवारींबद्दल त्यास चविास होता; म्हिूनि त्याने 
वारिशीबाईस बरेि जडजवाहीर देऊन रायगडावर धाडले होते. त्यायोगे रायगड िं ंिंचवण्यािी केवढी 
जरूरी आहे यािी जािीव चकल्लेदार व चशबदंी यासं िंाली होती [Blacker ३१०]. 

 
रायगडावर हल्ला करण्यापूवी आसमंतातील लहान चठकािे ताब्यात घेिे जरूर होते. ती घेण्यास व 

रायगड वेढण्यास जरूर तेवढे सैनय १८१८ च्या माियच्या आरंभी कनयल प्रॉथरजवळ नव्हते; म्हिून म ंबईहून 
काही सैनय बोरघाट ओलाडूंन त्यािे मदतीस चनघाले. इ. स. १८१८ एचप्रल १२ या चदवशी रायगड घेण्यासाठी 
धाडलेली दोन इंग्रज सैनये पाली येथे एक िंाली. त्यानंी १४ पयंत तेथेि चवसावा घेतला. तळे, इंदापूर, 
मानगड ही चठकािे यावळेी इंग्रजाचं्या हाती पडून ८९ वी पलटि रायगडकडे चनघाली. तीस गाइकवाडािे 
घोडदळ मदत करीत होते; ते ता. २३ एचप्रल रोजी इंदापूरहून महाडकडे चनघाले. 

 
या पलटिीवर मेजर हॉल हा म ख्य अचधकारी होता. एचप्रल २३ रोजी रात्री त्याने २०० य रोचपयन व 

चततकेि एतदे्दशीय लोक त्याचं्या दोन टोळ्या केल्या व स्वतःि त्या टोळ्या घेऊन चनघाला. ता. २४ रोजी 
सकाळी मेजर हॉल रायगडच्या पायथ्याशी येऊन पोहोिला. घोडदळ महाडकडे व स्वतः मेजर हॉल 
रायगडकडे, अशा तऱ्हेने इंग्रज सैनय दोन चठकािी रोख धरून गेले. मेजर हॉल यास यावळेी रायगडच्या 
पचरसरािी केवळ पहािी करावयािी होती. पि पािाडच्या संरक्िास ३०० मराठे सैचनक सृं आहेत व 
त्याचं्यावर ताबडतोब हल्ला करिे जरूर आहे, हे जािून त्याने पािाडच्या पेठेवर हल्ला केला. लढाईत २० 
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मराठे ठार पडले. इंग्रजाकंडील केवळ ३ मािसे जखमी िंाली. मराठी सैनयास चपटाळून मेजर हॉलने पािाड 
आपल्या हाती घेतले. पि तळ ठोकण्यािे दृष्टीने पािाड सोयीिे नव्हते; कारि तेथे उनहाळ्याम ळे पाण्यािा 
त टवडा पडला होता; म्हिून ३ मैल मागे सरून त्याने पािी असलेल्या चठकािी तळ चदला. त्याच्या तळािे 
चठकाि बह धा कोंिंर असावे. या सैचनकासं थोडे घोडदळ येऊन चमळाले. त्याने मराठ्ाकंडील काही उंट, 
घोडे व २ हत्ती पकडून आिून मेजर हॉलच्या स्वाधीन केले [Blacker प.ृ ३११, क गपॅ.ृ ३७५]. अशा तऱ्हेने 
ता. २४ एचप्रल रोजी इंग्रजानंी रायगडच्या प्रत्यक् पचरसरात पचहला चवजय पदरात पाडून घेतला. पािाड येथे 
मेजर हॉलने एक लहानशी त कडी ठेवनू चदली [क गपॅ.ृ ३७५]. याि चदवशी कनयल प्रॉथरच्या 
आचधपत्त्याखाली इंग्रजािें सैनय महाडास येऊन पोहोिले व प्रचतकार न होताि महाड त्याच्या हाती पडले 
[क गपॅ.ृ ३४५]. 

 
२५ एचप्रल रोजी मेजर हॉल यास महाडकडील काही सैनय येऊन चमळाले. त्याने अनेक त कड्या 

करून आपला तळ रायगडच्या अगदी पायथ्याशी नेला व वढेा घातल्यागत आपली मािसे थोडी दूर दूर 
ठेचवली. या त कड्यातंील एक, त्यान रायगडच्या कण्याच्या झििोळ्या भागी खूबलढ्यासमोर ठेचवली व तेथे 
एक मोिा बाधंला. त्याम ळे खूबलढ्यावरील मराठ्ािंा मोिा व मेजर हॉलिा मोिा एकमेकाचं्या अगदी समोर 
आले. एचप्रल संपत आला होता. हॉलजवळ, हल्ला करण्यास प रेसे लोक नव्हते. त्यास स्पष्ट चदसून आले की 
चकल्ला घेण्यािे काम रेंगाळिार [Blacker प.ृ ३१२; क गॅप.ृ ३७५]. पि म ंबई सरकारने हॉलच्या मदतीसाठी 
व रायगड लवकर काबीज व्हावा म्हिून ६७ वी पलटि धाडून चदली. ही पलटि ग जराथमधल्या 
कामचगरीवरून न कतीि म ंबईस परतली होती. ४ मे १८१८ रोजी ती रायगडपाशी येऊन पोहोिली. त्यावळेी 
मालविकडील कामचगरी संपवनू मोकळी िंालेली इंग्रजी फौजही मेजर हॉलच्या मदतीस आल्याम ळे इंग्रजी 
सैनय भरपूर िंाले. 

 
२५ एचप्रल ते ४ मे या काळात मेजर हॉलने खूबलढ्यासमोरच्या मोिावरून मारा िालू केला व 

मराठ्ािें काही मोिे उध्वस्त केले. नवीन आलेल्या मदतीम ळे उत्साह वाढून, मेजर हॉलने रायगडच्या 
द सऱ्या बाजूस डोंगराच्या कण्यावर–पोटल्याच्या डोंगरावर द सरा मोिा बाधंला व त्या अवघड जागीही 
माऱ्याच्या तोफा िढवल्या 

 
रायगडला वेढा पडल्यािी बातमी कागंोरी व प्रतापगड येथे पोहोिताि तेथील मराठी सैनय 

रायगडच्या मदतीस धावले. पोटल्याच्या डोंगराकडून कनयल प्रॉथर आपला मोिा लागू करिार होता; त्याच्या 
चपछाडीस मराठी सैनय येऊन उतरले. पि महाड येथे संरक्िाथय ठेवलेल्या लेफ्टनंट क्रॉस्बी याच्या त कडीने 
या सैनयािा समािार घेतला; त्यािंी मदत रायगडास पोहोििे अशतय िंाले. लेफ्टनंट क्रॉस्बी याने या 
परतलेल्या सैनयाबरोबर पोलादपूर येथे एक सामना देऊन त्यािा मोड केला व रायगडच्या वेढ्याबाबतिा 
धोका पूिय नाहीसा करून टाकला [Blacker प.ृ ३१२]. 

 
४ मे १८१८ नंतर दोन चदवसाति वर साचंगतलेल्या िकमकी स रू िंाल्या व संपल्या! यावळेी चब्रचटश 

अचधकाऱ्यानंी बाजीरावािी भाया सौ. वारािशीबाई चहला चनरोप पाठचवला की त्यानंा रायगड सोडून जावयािे 
असल्यास चनधास्तपिे जाता येईल; पि वारािशीबाईने जाण्यािे नाकारले. मग इंग्रजाचं्या तीव्र तडाख्यास 
प्रारंभ िंाला. तसे तडाखे रायगडने प्रथमि अन भवले असतील! 
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६ मे रोजी द पारी ४ वाजता इंस्ग्लशाचं्या तोफेतील एक आठ इंिी गोळा पडून फ टला व त्यायोगे 
रायगडावरील वारािशीबाईच्या चनवासस्थानासि आग लागली. ही आग भडकत िालली. त्याम ळे 
चकल्लदेारािे असे मत पडले की इंग्रज अचधकाऱ्यानंी वारािशीबाईस जाण्यािी जी परवानगी चदली आहे, चतिा 
चतने प नहा चविार करावा. शरिागचत पत्करण्यािे वारािशीबाईने ठरचवले व कलमे ठरू लागली [Blacker 
प.ृ ३१२]. 

 
ता. ७, ८, व ९ या तीन चदवसातं वाटाघाटीिें पवय िालू असता मारा बंद ठेविे इंग्रजािें कतयव्य होते. 

पि ८ मे सकाळ १० वाजेपयंत मारा िालूि राचहला. दहा वाजता चकल्ल्यावरील आरबचशबदंीवरिा अचधकारी 
शखे अब  स्वतः तहािे बोलिे प रे करण्यास गडाखाली वाडी येथे आला; तरीही हा तोफािंा मारा ९ मे द पारिे 
३ वाजेपयंत िालूि राचहला. तहाबाबत दडपि आिण्यािा हा प्रकार होता. ३ वाजता तहाच्या अटी ठरल्या 
व मारचगरी पूिय बदं पडली. शरिागतीच्या अटी प ढीलप्रमािे होत्या. 

 
(१) मराठा सैचनकासं आपली शसे्त्र व खाजगी मालमत्ता बरोबर घेऊ द्यावी. (२) चकल्लेदार शखे अब  

व त्यािे नोकर यासं प ण्यास रहाण्यािी परवानगी असावी. (३) जखमी सैचनक बरे होईपयंत प ण्यास रहावते. 
(४) वारािशीबाईने आपल्या नोकरासंह प ण्यास रहावे. चतला आपली खाजगी मालमत्ता बरोबर घेण्यास 
परवानगी असावी [Blacker प.ृ ३१२–३१३]. 

 
ता. १० मे १८१८ या चदवशी द पारी कनयल प्रॉथर रायगडावर गेला. चकल्ल्यातील चशबदंी रांगेने त्यािे 

समोरून खाली उतरली. १०० इंग्रज चशपायानंी रायगडच्या महादरवाजािा ताबा घेतला. चकल्ल्यावर 
वारािशीबाईच्या व चकल्लेदाराच्या नोकराचंशवाय कोिीही राचहले नाही. चकल्ल्यावरील एक घर व एक 
धानयािे कोठार तेवढे इंग्रजाचं्या अस्ग्नवर्षावातूंन बिावले होते. मराठी चशबदंी िंोपड्यातूनि रहात होती. 
चशवछत्रपतींिा राजवाडा पूियपिे उध्वस्त िंाला होता. चकल्ल्यावर सवयत्र भग्न इमारतींिे अवशरे्ष चदसत होते. 
गडावरील रस्ते, हारीने असलेल्या स ंदर इमारती, मंचदरें भग्न िंाली होती. चशवछत्रपतींिी समाधी भग्न 
िंाली होती; पि प्रयासाने ओळखू येण्यासारखी होती. ही पडिंड चजतकी इंग्रजाचं्या तोफखानयाम ळे, 
चततकीि मराठी सते्तने द लयक् केल्याम ळे िंाली होती. प्रॉथरिे मत िंाले की रायगडच्या पूवीच्या वैभवािे 
अवशरे्ष शोधूनि काढावयास पाचहजेत! अनेक इमारतींिी अक्रशः राखरागंोळी िंालेली होती. रायगडिे 
समग्र वियन देता येण्याजोगी पचरस्स्थती १० मे १८१८ रोजीि उरली नव्हती! रायगडवरील दप्तरखाना जळून 
खाक िंाला होता [भाइसंमंइवृ. शके १८३५ प.ृ ४२०].  

 
संध्याकाळी कनयल प्रॉथर याने वारािशीबाईिी रायगडावर आदरपूवयक भेट घेतली. त्यािेबरोबर 

काही इंस्ग्लश अचधकारी या भोटीच्या वळेी हजर होते. अस्ग्नगोलकाचं्या वर्षावाने भस्मसात् िंालेल्या 
इमारतींच्या फ फाट्याशजेारी ती बसली होती. चतिे रहाते घर ध मसत होते. पडवीवजा भागातं आता चतिे 
वास्तव्य होते. पि आपल्या दजास शोभेशा वृत्तीनेि ती वागत होती. प ण्यास जाताना हत्ती, उंट यािंा 
लवाजमा चतजबरोबर देण्यात आला. 

 
शरिागतीच्या सवय अटी पूिय करण्यात आल्यावर १० मे १८१८ रोजी इंग्रजानंी रायगडिा ताबा 

घेतला. [क गॅप.ृ ३७६; Blacker प.ृ ३१६]. 
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१० मे १८१८ झकवा ११ मे १८१८ रोज वारािशीबाईिी प ण्यास रवानगी िंाली. चतने आपली खाजगी 
मालमत्ता बरोबर घेतली. चतिेबरोबर १०० संरक्क देण्यात आले व प ण्यातंील चवश्रामबागवाड्यातं ठेवण्यात 
आले. इंग्रजानंी रायगड आपल्या ताब्यातं घेतला, तेव्हा तेथे त्यासं ५ लाख रुपये रोख इतकी सम्पंत्ती चमळाली 
[क गपॅ.ृ ३७६; ऐसंसाखं. ३ प.ृ १४९ ले. १२९]. कनयल प्रॉथरने आपल्या चब्रगेड ऑडयसयमध्ये १२ मे १८१८ रोजी 
चलहून ठेवले आहे की, लेफ्टनंट रेमन, एनसाइनस जॉप व डॅश वडू हे माझ्या तोफखानयावरील याचंत्रकाचं्या 
पलटिीत रायगडच्या हल्ल्यात मजबरोबर काम करीत होते. मेजर बाँड याच्या हाताखाली त्यानंी चशस्तबद्ध 
काम केले. त्यािंा उत्साह, लायकी व वतयन उल्लेखनीय होते. पोटल्याच्या डोंगराइततया उंिीवर साचहत्य 
आिण्यातील कष्ट आचि त्याबाबत त्यािंा चिवटपिा उल्लेखनीय होता. त्या अवघड जागी मोिा बाधंिे ही 
गोष्ट मोठीि तारीफ करण्यातली होती. 

 
रायगडनंतर झलगािा पडला. रायगडच्या खोऱ्यात थोडा चवसावा घेऊन इंग्रजािें चवजयी सैनय ता. 

२३ मे रोजी पालीपलीकडील मागास लागले. म ख्य सैनयािा तळ या काळात महाड येथे होता [क गपॅ.ृ ३७६ 
टीप; Blacker प.ृ ३१४]. 

 
पाडंवगड, कमलगड, वासोटा या क्रमाने एस्ल्फनस्टनने पेशव्यािें चकल्ले घेतले व मराठ्ािंा प्रदेश 

आपल्या ताब्यातं घेऊन इंग्रजी सत्ता स्थापन केली [ऐसंसाखं. ३ प.ृ १४९ ले. १२९]. 
 
रायगडप्रकरिी रायनाक महारािे नाव बद् द  िंाले आहे. त्याबाबत इंग्रज गं्रथकार इतके म ग्ध आहेत 

की, त्याच्या चफत रीिी मागमूस त्यातून अस्पष्ट स्वरूपातही लागू शकत नाही. तेव्हा रायनाकाच्या चफत रीिा 
जो ऐकीव गाजावाजा आहे, तो सवयस्वी चनराधार आहे. उलट, रायनाक चफत र नव्हता असे चसद्ध करू पहािारे 
कागद कै. डा. आंबेडकरासं उपलब्ध िंाले होते. ते कागद प ढे आले तर रायनाकाबाबत काही मजकूर 
वािकापं ढे येईल व १४० वर्षावर ज्याच्या नावाला काचळमा लागला, त्यािे नाव उज्वल होईल; तसा प्रयत्न 
करिे जरूर आहे. 
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२७ रायगड–इतस्ततः 
 

इ. स. १८१८ पयंतिा रायगडिा इचतहास क्रमाने साचंगतला. त्यातं ज्या हकीकतींिा अंतभाव िंाला 
नाही, त्या येथे क्रमाने देत आहोत. 

 
(१) इ. स. १६७३ सप्टें. १५ – चशवाजीने सातारिा चकल्ला घेतला व अमयाद लूट रायगडावर 

बलैावंरून नेली [पसासं. १५६३]. 
 
(२) इ. स. १६७५ जून ११ – चशवाजी राजापूरहून रायगडकडे गेला [पसासं. १७५८]. 
 
(३) इ. स. १६७६ मािय ३१ – चशवाजीिे देशाचधकारी प्रातं जावळी यास पत्र की िाफळ येथे 

श्रीरामदासस्वामी यासं १२१ खंडी गल्ला राजाजे्ञने पावतो. याहून जास्त एक रुकास द्धा अगर दािास द्धा धाडू 
नये, असे चदनकर गोसाव्यानंी चलचहल्यािे कळले. राजानंी नकाराबाबत िौकशी केली. चदनकर गोसाव्यानंी 
कळचवले की श्री चनस्पहृ आहेत; घेतात हेि राजािंी भतती म्हिून घेतात [श्रीसालें. १४, पसासं. १८३६]. 

 
(४) इ. स. १६७६ जून २१ – चशवाजी राजे रायगडावर आहेत [पसासं. १८५४]. 
 
(५) इ. स. १६७६ ज लै ४ – मोरोपतं झपगळे झपडोलच्या रक्िाथय िार हजार लोक ठेऊन रायगडास 

गेला [पसासं. १८५९]. 
 
(६) इ. स. १६७७ एचप्रल ७ – मोरोपतं झपगळ्यािें िौलच्या देसाई–क ळकण्यांस पत्र की आण्िाजी 

दत्तो िौलास येत नाहीत. आम्ही रायगडावरून पिंमीस स्वार होऊन िौलास येत आहोत [चशिसाखं. ९ ले. 
५६]. 

 
(७) इ. स. १६७८ जाने. १६ – चशवाजी रायरी येथून वीस हजार स्वार व िाळीस हजार पायदळ 

घेऊन कनाटकात गेला. तेथें त्याला अलोट संपचत्त व प्रदेश हस्तगत िंाला [पसासं. २००७]. 
 
(८) इ. स. १६७८ मे ११ ते जून ९ – गदग प्रातं काबीज करून चशवाजी रायगडास परतला [चशिप्र. 

प.ृ २९ जेधे शकावचल]. 
 
(९) इ. स. १६७९ जाने. २८ – रायगडास भचूमकंप िंाला [चशिप्रप.ृ २९]. 
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(१०) इ. स. १६७९ मािय ११ – रायगड येथे तरवारीतून ज्वाला चनघाल्या [चशिप्र. प.ृ २९, ३०]. 
 
(११) इ. स. १६७९ ऑतटो. २५ ते नोव्हें. २३ – चशवाजीने जालनापूर ल टले व तेथे रिमस्तखानाशी 

िं ंज देऊन फंत्त्यावरून तो रायगडास परतला [चशिप्रप.ृ ३०]. 
 
(१२) इ. स. १६८० आगस्ट २ – दाभोळ येथे मोत्यािंी वृष्टी िंाली. ५ रोजी संभाजीने तीं रायगडवर 

आिवनू पाचहलीं [चशिप्रप.ृ ३१]. 
 
(१३) इ. स. १६८० आगस्ट ३१ – संभाजी रायगडावर आहे [पसासं. २२७२]. 
 
(१४) इ. स. १६८० ऑतटो. २५ – संभाजी केळशीहून रायगडास परत आला. [चशिप्रप.ृ ५३; तै्र. 

वर्षय ९ अं. १ प.ृ ५]. 
 
(१५) इ. स. १६८० नोव्हें. १० – चशवाजीिे? सैनय रायगडावरून चनघून मोगली प्रदेशातं पसरले 

[HS प.ृ २१८]. 
 
(१६) इ. स. १६८२ चडसें. – अंतकाल सचन्नध जािून समथांनी संभाजीस उपदेश केला [श्रीसालें. 

४३]. 
 
(१७) इ. स. १६८४ मे १८ – कचवकलश रायगडावर आला. 
 
(१८) इ. स. १६८४ ऑतटो. २९ – मानाजी मोरे, गंगाधरपतं, वास देवपतं, राह जी सोमनाथ यासं 

संभाजीने रायगडावर कैद ठेचवले. 
 
(१९) इ. स. १६८४ नोव्हें. ७ – कबजी रायगडास येतो [चशिप्रप.ृ ३३]. 
 
(२०) इ. स. १६८९ पूवी – चसलीमकर देशमूख तफय  ग ंजिमावळ यािंा आपसातं देशम खीसंबधंी 

कलह उत्पन्न िंाला. छत्रपचत संभाजी याने त्यासं रायगडावर बोलावनू घेतले. हैबतराव चसलीमकर 
रायगडास गेला. संभाजीने त्यास साचंगतले की त िंा एक म लगा येथे ओलीस ठेव. त्याने िंद्रराव चसलीमकर 
यास धाडले व स्वतः मात्र पळून मोगलाकडे जाण्यािे ठरचवले. िदं्रराविी आई हैबतरावास म्हिाली की मी 
म लाकडे जाते. हैबतरावाने खोटेि साचंगतले की म लास रायगडवरून आिण्यास मािसे गेली असून तो 
वारंगीिे झखडीस आला आहे. तीं दोघें वारंगीिे झखडीस आलीं, पि तेथे िदं्रराव नाही असे पाहून त्यािी आई 
जीभ हासडून प्राि देऊ लागली. तेव्हा हैबतरावाने साचंगतले की एक लेक भोसल्याच्या दाढेस चदला. तो 
वािून आला, तर त्यास चनम्मे देशम खी देईन. बायकोस घेऊन हैबतराव मोगलाईत गेला, ही गोष्ट संभाजीस 
रायगडावर कळली. त्याने िदं्ररावािी बेडी तोडली व तोफेच्या तोंडी देण्यास ह कूम केला. तेव्हा 
सभानायकानंी संभाजीस चवनंती केली की आठदहा वर्षांिे लहान मूल; त्यािा ग नहा काय? त्यास तोफेच्या 
तोंडी चदल्याने मोगलाकडे गेलेला बाप थोडाि परत येिार! संभाजीने त्यास प नहा बेडी घालून कैदेत ठेचवले. 
तो स टून अध्या वतनािा धनी िंाला [चशिसाखं. २ ले. २५८ प.ृ २५६, २५७]. 
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(२१) इ. स. १७५५ १ – त ळाजी आंगरे यास पत्र की रायगड, महाड, यशवतंगडास उपद्रव चदल्यास 
त मिे पाचरपत्य करू [पेद. २४ ले. १४५]. 

 
(२२) १७५६–५७ – आनंदराव बचहरव रायगडास गेले होते, ते द खिें लागून परतले [ऐसंसाखं. १ 

प.ृ २४ ले. १९]. 
 
(२३) इ. स. १७५९ एचप्रल २२ – राघोजी आंगऱ्यािे पेशव्यास पत्र की उंदेरीच्या मोिेबदंीसाठी व 

आवास, माडंवें, रेवस इत्याचद गावाचं्या बंदोबस्तासाठी रायगडिे लोक आिले आहेत [कासंपया. प.ृ १५९]. 
 
(२४) इ. स. १८१० फेब्र . २ – द सऱ्या बाजीरावािा म क्काम रायगड येथे [द बापेरो. प . ३१८]. 
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२८ १८१८ नांतरचा रायगड 
 

रायगडच्या जीवनकथेच्या महत्त्वपूिय चवभागािे चदग्दशयन संपवनू आपि सद्यःकालाकडे येत आहोत. 
रायगड ताल तयात इंग्रजी अंमल बसला, त्यावळेी नारोपतं आवटी स भेदार होता; त्यासि इंग्रजानंी आपला 
अचधकारी म्हिून नेमले. 

 
इ. स १८४६ मध्ये रायगडकडील डोंगराळ भागात मोत्यािंा पाऊस पडला. काही मोत्ये नाििीिे 

दाण्याएवढी व काही त्याहून थोडी मोठी व पोकळ होती. तसेि, १८६२ मध्ये रायगड ताल तयात भकंूप होऊन 
काही गावी जचमनीतून फार मोठ्ा भेगा पडल्या, असे दोन भौचतक अनथय नाते येथील अप्रचसद्ध 
देशम खशकावलीत नमूद आहेत. 

 
इंग्रजी अंमल िंाला, तरी पूवयप्रथा बदलल्या नव्हत्या. इ. स. १८६१ मध्ये ताल तयािी प्रथमि 

“पैमास” पाहिी स रू िंाली. इ. स. १८६६ मध्ये रायगड ताल तयािे नाव बदलून ‘महाड ताल का’ अस्स्तत्वात 
आला. 

 
रायगडिा उध्वस्त चकल्ला जंगलखात्यािे ताब्यातं जाऊन तेथे वस्ती उरली नाही. चशवकालात चकल्ला 

हे सते्तिे स्थान होते. इंग्रजी अमलातं सत्ता सपाट प्रदेशात आली व चकल्ल्यािे राजकीय महत्त्व नष्ट िंाले. 
‘रायगड ताल का’ हे नाव असेपयंत लोकास रायगडिे स्मरि होते. पि महाड हे ताल तयािे चठकाि 
िंाल्यावर िारदोन धनगरािें चनवासस्थान या पलीकडे रायगडाला महत्त्व राचहले नाही. 

 
इ. स. १८८३ पयंत रायगडावर कोिी प्रवासी िढून गेल्यािे आढळत नाही; इतके चवलक्ि 

औदासीनय लोकात पसरले. डग्लसने ब क ऑफ बाँबेमध्ये म्हटले आहे की हा कालपयंत एकाि इंस्ग्लश स्त्रीने 
रायगडिा प्रवास केला होता. म ंबईहून नागोठण्यापयंत बोटीने जावयािे; तेथून टागं्याने खडखडत, 
िढउताराच्या रस्त्याम ळे शचरराला चहसके बसताहेत अशा स्स्थतीत हा प्रवास करावयािा. नागोठण्याहून 
पहाटे िार वाजता प्रवासास प्रारंभ होई. मागांत ध कें  पसरले आहे, सकाळच्या हवतेील थंडावा जािवत आहे, 
अशा स्स्थतीत प्रवास घडे (पृ. ३९८, ३९९), गड दाखचवण्यािे काम पािाडिा म जावर सैद महमद झकवा वाडी 
येथील श्रीधर भगवान शटे सोनार यापंैकी कोिीतरी करी. श्रीधरशटे रायगडबद्दल व चशवाजीबद्दल अनेक 
असंबद्ध दंतकथा सागें [क गॅप.ृ ३६२]. 

 
इ. स. १८८५ मध्ये प्रथमि, रायगडसंबधंी त रळक उल्लेख वतयमानपत्रातूंन येऊं लागला. 

जंगलखात्यािे ताब्यातं असलेली महाराजािंी समाचध मोडकळीस आल्यािे जाहीर होऊ लागले. एतदे्दशीय 
मािसें व य रोचपयन अचधकारी गड व समाचध पाहून जाऊ लागली. म ंबईिे गव्हनयर सर चरिडय टेंपल एकदा 
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रायगड पाहून गेले; त्यािेंबरोबर रेस्व्हनय  कचमशनर क्रॉफडय, कॅप्टन चपट वगैरे अचधकारी मंडळी होती. यावळेी 
सर चरिडय टेंपलने रायगडच्या देखाव्यािी अनेक चित्रें रेखाटून बरोबर नेली. समाधीिी भग्नावस्था पाहून सर 
चरिडय यास खेद िंाला. चतच्या द रुस्तीसंबंधीच्या सूिना त्याने आपल्याबरोबर आलेल्या अचधकाऱ्यासं चदल्या 
व क लाब्याच्या कलेतटरलाही याबाबत पत्र चलचहले. 

 
याम ळे समाधीिी द ःस्स्थचत सवयत्र जाहीर होऊन वतयमानपत्रातं बरीि ििा होऊ लागली. याि 

स मारास सर जेम्स डग्लस यािें ब क ऑफ बाँबे हें प स्तक प्रचसद्ध िंाले; त्यातं त्यानंी या चवर्षयािा ऊहापोह 
केला व कोल्हापूरकर आचि सातारकर छत्रपतींनीं समाधीकडे आजवर द लयक् केल्याबद्दल त्यासं दोर्ष चदला 
[रारा. प.ृ ९३, ९४]. 

 
इ. स. १८८७ मध्ये गोझवद बाबाजी वरसईंकर जोशी यानंी आपले रायगड चकल्ल्यािे वियन हें प स्तक 

प्रचसद्ध केले; त्यातं महाराजाचं्या समाधीिी द रुस्ती व छत्री बाधंण्यास लागिाऱ्या खिािा अंदाज जाहीर 
केला. त्यािें मते ४५०४६ रु. वरील गोडींस लागिार होते. तसेि, रायगडवर जाण्याि मागय व जगदीिराच्या 
प्रासादाच्या द रुस्तीस ५५०४६ रु. खिय लागिार होता. रायगडावरील चनत्य खिय–१ पूजासाचहत्य, २ दरमहा 
महानैवदे्य, ३ मंचदरातं नंदादीप, ४ समाधीप ढे त पािा चदवा व नौकरािंा पगार यासं वार्मर्षक खिय २५५० रु. 
असा त्यािंा एकूि अजमास होता [राचकब. प.ृ ७१ ते ७६]. श्री. जोशी यानंी नेचटव्ह ओपीचनयन वगैरे पत्रातूंन 
या गोष्टीस तोंड पाडले. त्याि स मारास लॉडय रे यानंा छत्रपतींच्या समाधीिा जीिोद्धार सरकारी खिाने 
व्हावा, अशी चशफारस केल्यािे प्रचसद्ध िंाले. त्यावरून, रायगडवरील समाधीच्या द रुस्तीप्रीत्यथय दरसाल 
पाि रुपये खिय करण्यास सरकारी मंज री चमळाली! 

 
इ. स. १८९५ पयंत समाधीच्या द रुस्तीिे प्रकरि रेंगाळत होते. एचप्रलमध्ये कै. लोकमानय चटळकानंी 

चशवस्मारकािा प्रश्न हाती घेऊन केसरीतून लेख चलचहण्यास प्रारंभ केला. त्याम ळे समाधीच्या द रुस्तीसाठी 
वगयिी जमचवण्याच्या प्रश्नास जोर आला. महाडकर मंडळीनी ठरचवले की इ. स. १८९६ मध्ये रायगडवर 
जाऊन चशवछत्रपतींिा उत्सव साजरा करावयािा. त्या दृष्टीने कोित्या सोयी केल्या पाचहजेत, यािी ििा 
स रू िंाली. कै. श्रीमंत बाबासाहेब इिलकरंजीकर यानंी समाधीच्या व्यवस्थेकचरता साचलना शभंर रुपये 
उत्पन्नािी व्यवस्था करण्यािे कबूल केले. 

 
चशवस्मारकािा चविार करण्यासाठी ३० मे १८९५ रोजी प ण्यास चहराबागेच्या मदैानात, 

लोकमानयाचं्या पे्ररिेने एक चवराट् सभा भरली. पतंप्रचतचनचध, सेनापचत दाभाडे, िाफळिे स्वामी, बाप साहेब 
क रंुदवाडकर, डॉ. चवश्राम, ब.ॅ गाडगीळ, उरवड्यािे पोतनीस इत्याचद त्यावेळिी मोठी मािसें सभेस हजर 
होती. नयायमूर्मत रानडे यानंी सभेस संमचतदशयक तार धाडली. या सभेंत एक कचमटी व काययकारीमंडळ 
नेमण्यात आले. कचमटीत ५०।५५ गृहस्थ असून, लोकमानय, इिलकरंजीकर, बाळासाहेब नात  व सेनापचत 
दाभाडे यािें काययकारी मंडळ नेमण्यात आले. चशवछत्रपतींिे स्मारक म्हिून प तळा उभा करण्यास एक लाख 
रुपये लागतील; समाधीवरील छत्रीस २५ हजार रुपये खिय येईल, असा अंदाज बाधंण्यात आला. वगयिी 
जमेल तसे कचमटीने काम कराव ेअसे ठरले. कोल्हापूरकर छत्रपतीनींही आर्मथक जबाबदारी उिलण्यास 
अन कूलता दशयचवली. कै. सयाजीराव गायकवाडानंी एक हजार रुपये रोख वगयिी म्हिून धाडून चदले. म ंबईस 
अशीि एक सभा भरली. श्रीमत् शकंरािायय यानंी समाधीस दहा रुपये वर्षासन नेमून चदले. 
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इ. स १८९५ हे चशवस्मारकाच्या सभािें वर्षय होय. कै. प्रो. भान  याचं्या अध्यक्तेखाली भरलेली सभा, 
रे माकेटच्या मदैानात कै. स रेन्द्रनाथ बानजी याच्या अध्यक्तेखाली कै. लोकमानयानंी घेतलेली सभा, या 
त्यातंील उल्लेखनीय होत. कै. स रेंद्रनाथ बानजी व कै. पचंडत मालवीय यािंी त्या सभेत भार्षिे िंाली या 
सभामं ळे महाडच्या मंडळींिा रायगडवर पचहला महोत्सव करण्यािा चनिय द िावला. त्यासाठी होिारा खिय 
फंड जमा करून भागचवण्यािे त्यानंी ठरचवले. उत्सवािी तारीख २५ एचप्रल १८९६ ही जाहीर िंाली. उत्सवातं 
येऊ पहात असलेल्या अडििींिा चनरास कै. लोकमानयाचं्या प्रयत्नानंी िंाला व ठरीव चदवशी उत्सव पार 
पडला. 

 
ता. २४ एचप्रलपासून गडावर मािसें जमू लागली. बारा मावळिे प्रचतचनचध उत्सवास आले. 

गडावरील महत्त्वाच्या जागी मािसािंी दाटी िंाली. मेळ्यािी पदे, कै. चवनायकशास्त्री अभ्यंकरािें चकतयन, 
कै. चशवरामपंत पराजंप्यािें भार्षि, कै. चटळकािंा समारोप, गंगासागराजवळ प्रसादािे भोजन, छबीना 
इत्याचद काययक्रम व्यवस्स्थत पार पडले. माल सरे, कंक इत्यादींच्या वंशजासं मानािे नारळ देण्यात आले. इ. 
स. १८१८ पासून १८९६ पयंतच्या स प्तावस्थेनंतरिा हा पचहला उत्सव होय. 

 
या कालंापयंत चशवस्मारकािी रक्कम सोळा हजार रुपयापंयंत जमली व स्मारकािे कायय लवकरि 

होईल, अशी आशा चदसू लागली. पि कै. लोकमानयावंर १८९७ मध्ये िंालेला राजद्रोहािा खटला स्मारकास 
मारक ठरला व इ. स. १९०६ पयंत प्रयत्नाचं्या दृष्टीने खंड पडला. जमलेली रकम बॅंकेमध्ये स रचक्त राचहली. 

 
दरम्यान, इ. स. १९०० व १९०६ या वर्षी रायगडवर द सरा व चतसरा असे दोन उत्सव साजरे िंाले. 

द सऱ्या उत्सवासाठी ५।६ श ेलोकािंा मेळावा गडावर जमला होता. चतसऱ्या उत्सवािे अध्यक् कै. दाजी 
आबाजी खरे सहक ट ंब गडावर आले होते. या दोनही उत्सवासं लोकमानय हजर होते. कै. खरे कायदेमंडळािे 
सभासद व स्मारकमंडळािे अध्यक् होते. त्याचं्या चवनंतीवरून लॉडय लॅझमग्टन रायगडावर येऊन समाधािी 
पचरस्स्थचत पाहून गेले. त्याचं्या प्रयत्नानंी समाधीच्या द रुस्तीस पािं हजार रुपये व इतर सामान देण्यािे 
सरकारने १९०७ मध्ये मानय केले. 

 
पि १९०८ मधल्या लोकमानयावंरील खटल्याम ळे हे कायय १९११ पयंत प नहा मागे पडले १९११ मध्ये 

कै. खरे यानंी सरकारप ढे स्मारकािा प्रश्न प नहा उपस्स्थत केल्यावर त्यासं कळचवण्यातं आले की कबूल 
केलेली रक्कम द्यावयास सरकार तयार आहे. पि नकाश,े अंदाजपत्रक, स्मारकािा प्रत्यक् खिय, या गोष्टी 
सरकारमाफय त व्हावयास पाचहजेत. सरकारी उत्तर अडििीिे वाटल्याम ळे लोकमानयािंी म ततता होईपयंत 
या कायास स्वल्पचवराम चमळाला. दरम्यान, ज्या डेक्कन बॅंकमध्ये जमलेली स्मारकािी रक्कम ठेवण्यात आली 
होती, ती ब डाल्याने आिखी घोळ उत्पन्न िंाला. स टून आल्यावर लोकमानयानंा चवलायतेस जाव ेलागले. ते 
परत आल्यावर १९२० मध्ये लवकरि मरि पावल्याम ळे स्मारकािे काम रेंगाळले. क लाबा चजल्हाबोडाने 
मात्र, धमयशाळेिें थोडेफार काम आपल्या अचधकारातं उरकले. 

 
रायगडावरील िवथा मोठा उत्सव ३ एचप्रल १९२६ रोजी िंाला. महाड येथे स्मारक मंडळाने तात्प रतें 

उत्सवमंडळ बनचवले होते. ता. २ पासून गडावर मािसें जमू लागलीं. कै. तात्यासाहेब केळकर, कै. राजे 
लक्ष्मिराव भोसले, कै. डॉ. म ंजे, कै. डॉ. सावरकर, कै. नारायिराव ग ंजाळ इत्याचद मंडळी उपस्स्थत होती. 
छत्रीिी द रुस्ती अधयवट िंाली होती. राजे लक्ष्मिरावानंी दोन प्रहरी समाधीिी वदेोतत पूजा केली व समाधीस 
महावस्त्रें अपयि केली. त्या चदवशी चशल्पकार फडके यानंी बनचवलेला चशवछत्रपतींिा अधयप तळा 
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झसहासनचशलेवर बसचवला. चशल्पकार करमरकर यानंी केलेला ब्राँिंिा प्रचतमाफलक माडंण्यात आला. 
द पारी क लाबा चजल्हा लोकल बोडामाफय त गडावर बाधंल्या जािाऱ्या धमयशाळेिी कोनचशला राजे लक्ष्मिराव 
भोसल्यानंी बसचवली. या प्रसंगी राजानंी धमयशाळेला १५१ रु. िी देिगी चदली. क लाब्यािे कलेतटर व म ंबई 
प्रातंािे गव्हनयर यानंीही धमयशाळेसाठी देिग्या जाहीर केल्या. 

 
रायगड चकल्ला क लाबा चजल्हा लोकल बोडािे हद्दीत मोडतो. रायगडिे महत्त्व जािून, गडावरील 

धमयशाळा व गडापयंतिा रस्ता यािंी सोय करण्यािी जबाबदारी आपली आहे, हे बोडािे ध्यानी आले. १९२२ 
मध्येि बोडाने रायगडावर धमयशाळेकचरता दहा ग ंठे जागा सरकारकडून चमळचवण्यािा ठराव केला होता. 
१९२५ मध्ये जागा चमळचवण्यात ते यशस्वी िंाले पि पैसा नसल्याने रायगड–धमयशाळा–फंड स रू करण्यात 
आला. कै. प . स. आठवले यासं प्रिारक नेमण्यात आले. त्यानंी महाराष्ट्रभर झहडून खाजगी व्यतती, संस्था, 
चजल्हाबोडय याजंकडून वगयिी जमचवण्यािे प्रयत्न केले. मािय १९२८ अखेर त्यानंी १३२४८ रु. जमचवले व 
त्यातून धमयशाळेिे काम प रे िंाले. 

 
चप्रय वािक, रायगडिी जीवनकथा सागंत सागंत आम्ही इ. स. १९३० अखेरपयंत आलो. पारतंत्र्य 

व स्वातंत्र्य याचं्या संचधकालात व आजही रायगडिे स्मरि जनतेला जागृचत देत आहे. वतयमानपत्रातून 
तत्संबंधी ििा होत आहे आज कालच्या त्या गोष्टीिे चटपि आताि न करता, ते भचवष्ट्यकालावर सोपवनू हें 
इचतहासकथन येथेि संपचवतो. 

*१. [‘राजधानी रायगड’ या प स्तकातील ९० ते ११० पृष्ठावंरून संकलन करून हे प्रकरि चदले आहे.] 
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२८. प ण्यश्लोक शाहू (पचहला बाजीराव) ले. गो. स. सरदेसाई ,, ,, श्रीसमथयसदन, 

१९४२. 
२९. प िें अखबार भाग १ ला – मध्यवती अचभलेख कायालय 

हैदराबाद सरकार; राजा त्र्यंबक राजबाहाद्दूर 
हैदराबाद; हैदराबाद राज्य सरकार पे्रस १९५३. 
भाग २ रा ,, ,, ,, ,, १९५४. 

३०. म. म. द. वा. पोतदार गौरव गं्रथ संपा. स रेन्द्रनाथ सेन; प्रका डी. के. साठे; 
समथयभारत, प िें १९५०. 

३१. मराठी दप्तर –  रुमाल ३ रा – संपा. चव. ल. भावे; ठािें; 
अरुिोदय; ठािें १९२८. 

३२. चशवछत्रपतींिी ९१ कलमी दप्तर 
(मंत्री दत्ताजी चत्रमल वाकेचनधीस 
चवरचधत) 

संपा. चव. स. वाकसकर, म ंबई; अ. आ. 
मोरमकर; 
श्रीलक्ष्मीनारायि पे्रस, म ंबई १९३०. 

३३. भष्टागरातंील क्रमवतं घराण्यािा 
इचतहास 

ले. संपा. ग. दा. चटल्ल , अचलबाग 
को. ए. सो. झप्रझटग वतसय; अचलबाग १९२८. 

३४. थोरले शाहू महाराज ह्यािंें िचरत्र ले. म. रा. चटपिीस, प्रका. का. ना. साने, 
आययभरू्षि, प िें शके १८४५. 

३५. शास्त्रीदप्तरािंील बेंिे (बडोदे राज्य 
दप्तर) 

बडोदे, संपा. झि. चव. जोशी, 
श्रीरामचवजय, बडोदे १९४८. 

३६. संपूिय भरू्षि संपा. रा. गो. काटे, चवजय, प िें १९३०. 
(भा. इ. सं. मं. प . गं्रथमाला क्र. २३). 

३७. झहद स्थानिा सागरचवक्रम ले. भा. म. टेंबे. 
३८. राजधानी रायगड ले. चव. वा. जोशी, प्रका. राजग रु, प िें, 

शके १८५१ (भा. इ. सं. मं. प . गं्र. क्र. २४). 
३९. रायगड चकल्ल्यािें दशयन ले. गो. वा. जोशी, वसईकर, िचंद्रका, 

बडोदे १८८५. 
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४०. कृष्ट्िाजी अनंत सभासद बखर 
(चशव छत्रप्रतींिे िचरत्र)  

संपा. का. ना. साने, आययभरू्षि, प िें, १९२३. 

४१. श्रीरामदासींिीं ऐचतहाचसक कागदपत्रें 
(सर ४ था मचि ९ वा) 

संपा. देव, आत्माराम, ध ळें. 

४२. ब सातीन स्सलातीन याने तारीख  
बादशहाने चवजापूर (झहदी) 

पूिय िदं्रोदय, १८९५. 

अप्रकाणशत साधनें :  
१. पेशवदेप्तर –  उत्तर कोंकि चवभाग रुमाल नं. १ ते ८, 

७५ ते ८८, ८८ अ, ८९ ते ९२ (एकूि रुमाल २७). 
२. भारत इचतहास संशोधन मंडळ – कै. स. ग. जोशी व िदं्रिूड दप्तरातंील कागद. 
३. श्री. शा.ं चव. मावळसकर संग्रह – (अ) पोलादपूर – चिते्रदप्तरातंील कागद. 

(ब) नातें – देशमूखशकावली. 
(क) संग्रहातंील इतर कागद.  

१. Book of Bombay. By James Douglas; Bombay 
Gazette Steam Press, 1888. 

२. Bombay and the Sidis : By D. R. Banaji; The University of Bombay; 
Macmillan & Co. Ltd. Bombay 1932. 

३. Foreign Biographies of Shivaji By Surendranath Sen; Pub. Girindranath 
Mitra; Calcutta; The Book Company Ltd 
4/4A 
College Square; Calcutta 1947. 

४. History of Aurangzeb Vol. IV : By Sir Jadunath Sarkar; M. C. Sarkar 
& Sons, 90/2A Harrison Road, Calcutta 
1919. 

५. House of Shivagi (Studies and 
Documents of Maratha Hiatory; 
Royal Period) 

By Sir Jadunath Sarkar, Second 
Edition; S. C. Sarkar and Sons Ltd. 
I. E. College Square; Calcutta 1948. 

६. New History of the Marathas : 
Vol. I : 

By G. S. Sardesai; K. B. Dhawale Phoenix 
Publishers, Chira Bazar, Bombay 2, 1946. 

७. History of India as told by its own 
historians Vol VII : 

Sir H M. Elliot & John Dowson; 
Turbner and Co, 57 and 59  
Ludgate Hill, E. L., 1877. 

८. Kolaba Gazetteer By James M. Campbell, 1883. 
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९. Historical Fragments By Ormes (Reprinted from the original 
edition of 1782) Printed by Ashutosh Dey; 
Calcutta “Bangabasi” Office, 88–2 
Bhawani Charan Dutt’s street; 1905. 

१०. Memoir of the Operations : 
of the British Army in India during 
the Maratha war of 1817, 1818, 
1819 

By Lieut. Colonel Valentine Blacker; 
London; S and R. Bentley Dorset 
street, London 1821.  
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वयस्क्तस्थलणवषयसूची. 
[णकरकोळ वयक्ती, स्थलें  व प्रसांग वगळले आहेत. आकडे पृष्ठाांचे.]  

अकबर (शहाजादा); पालीस आगमन. आनंदराव बचहरव.  
अनाजी रंगनाथ मलकरे. आनंदराव चशके.  
अनयाबा अभ्यंकर. आबा शलूेकर. 
अनयाबा फडके. आनंदराव स मंत. 
अनयाबा मेहेंदळे. आप्पाजीराव मािकर.  
अफिंलखान. आप्पाजी हचर.  
अबद ल रजाखान.  आबाजी सोनदेव; रायगड बाधंला; 

रायगडवर इमारती बाधंतो.  
अमृतराव पेशवे. आब्राहाम लेपेकर (डि वकील).  
अल्लाउद्दीनशहा बहमनी. आमडोशी.  
अष्टमी. आवजी पचंडत. 
अष्टप्रधान मंडळ; वतेन.  आवजी शकंर (फडिीस).  
अॅंचजअर (पे्रचसडेंट).  आसदखान. 
अॅंड्र्यू ज (पे्रचसडेंट).  आंगरे.  
अंताजी चशवदेव.  आंबरलें . 
अंबाजीपतं प रंदरे.  ऑमयस्. 
अंबादास चकशोरदास.  ऑतिंेंडन हेन्री; चशवाजीिी पचहली भेट; म ंबईकराचं्या सूिना; 

रायगड िढतो; िचरत्र; चनरािी रावजीशीं तहािी ििा; 
चशवाजीस नजरािा; रायगडवरून परत ४०; राज्याचभरे्षक. 
वियन; चशवाजीिें शब्दचित्र. 

अंबारजी ग जर. कचवकलश (केशवभट्ट कबजी); नयायचनवाडे. 
आगा हाजी याकूद इस्तंबोली.  कचवलवहाळ.  
आग्ऱ्याहून स टका; पोत यगीिंाकंडून अचभनंदन.  कल्याि; खचजना ल टला.  
आण्िाजी दत्तो (स रनीस, सचिव). तलेमंट.  
ऑस्स्टन (समॅ्य अल) रायगडवर वचकली; 
चशवाजीस नजरािा; इंग्रजवखारींस कौल. 

कंक येसाजी.  

इटलकर (इंदलकर) चहरोजी.  काटकर िागंोजी.  
इचतकादखान (िं ल् चफकारखान).  काननाक फलािकर.  
इब्राचहमखान (चनजामशाही अचधकारी).  कानहोजी जेधे.  
इंग्रज; रायगड मोहीम. कानहोजी भाडंवलकर हवालदार.  
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इंदापूर.  कानहोजी चशके.  
उदाजी िव्हाि.  कालकाईिा डोंगर; मेट.  
उदाजी पवार.  कालाक ं ड (रायगडवरील).  
उधो योगदेव.  कावला घाट.  
उरवडें.  काशीबाई (राजपत्नी).  
उस्स्टक–चशवाजी भेट; रायगडवर वचकली; 
रायगडवर गेला. 

काळधोंडीिा मागय.  

उंदेरी.  कागंोरी (मंगलगड). 
एस्ल्फनस्टन मौंट स्ट अटय; रायगड घेतला. चकनेसर.  
एनसाइन जॉप.  क ं बळें.  
औरंगजेब; आचदलशहाशीं तह; रायगड ताब्यातं 
रायगड मोहीम; व्यवस्था. 

क ं भाली घाट. 

कथाकल्पतरंूतील चवर्षय. –  क मटें.  
कपूरिदं चदवाि.  क लकिी गंगाधर रंगनाथ. 
कवे.  क शावतय (तलाव–रायगड).  
केशवभट्ट प रोचहत.  क साजी वानरे.  
केसरकर जोत्याजी.  केस्ग्वन (गव्हनयर).  
केळशी. केनेडी.  
कोकरें.  केवनाळें.  
कोरेगावं.  खंडेराव रास्ते. 
कोलंबा घाट.  खंडो परशराम सबनीस. 
कोळी कोंडा महाड भीमाशकंरकर. खंडो बल्लाळ. 
,, चभकाजी िव्हाि.  खंडोजी म्हसके.  
,, चवठोजी लाघंी ज न्नरकर.  खंडोजी मािकर.  
कोंिंर. गिपतराव कृष्ट्ि कोल्हटकर.  
कोंडाजी रवळेकर.  गिपती (देवस्थान, पािाड).  
कोंडेखळी (रायगड).  गिेश अनंत जाभेंकर.  
कोंडेनळीिा घाट व मागय.  गिेशभट पराजंपे.  
कोंढवी.  गिेश चविनाथ.  
कृष्ट्िराव खटावकर.  गिेश शामजी मजमदार.  
कृष्ट्ि शिेवी.  गदे्र रघ नाथराव. 
कृष्ट्िाजी बल्लाळ.  गदे्र सदाचशव रघ नाथ.  
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कृष्ट्िाजी पवार.  गागाभट्ट (चविेिरभट्ट); गं्रथकतृयत्व; काशीके्त्रीं क लग रुपद. 
क्रॉस्बी.  गायकवाड नरसोजी.  
खडकोली.  गायकवाड संभाजी नरसोजी (देशम ख तपे चबरवाडी). 
खवासखान मोदी.  ग इरीिा डोंगर.  
खाफीखान.  ग िाजी कमळाकर.  
खानजादा.  गेरी (कॅप्टन).  
खूबलढा ब रूज; द रुस्ती.  गोपाळ क ं जीर.  
खैययतखान.  गोपाळ जोशी महाडकर.  
खोकरी. गोपाळशटे सोनार ग हागरकर.  
खंडेराव ग जर.  झितामि दीचक्त कवे उपाध्ये. 
खंडेराव बगे.  झितो रामिदं्र चलमये. 
खंडेराव नीलकंठ (सरस भा).  िौल; िा स भेदार. 
खंडेराव मोरेिर. िौलकर बजाजी.  
गोलदरा (मजरे).  िौलकर चपलाजी तबीब महाले. 
गोझवदभट्ट.  छत्री चनजामप र.  
गोवें.  छोटेचमया. 
गोवकेरािंा वकील व संभाजी; तह.  जगजीवन ग जर.  
गंगाजी झधडले.  जगदीिरािा प्रासाद (वाडेिर महादेव). 
गंगाबाई (पेशव)े.  जनादयनपतं.  
गंगासागर.  जयराम कृष्ट्ि.  
गागंवली.  जयरामपतं जोशी.  
गोंिंालो मार्मटन (पोत यगीिं वकील).  जंचजरा (महरुसा); मोहीम. 
घळकीिा पहापा; मेट. जाखो रुद्र १६. 
घाटगे बहीरजी नाईक.  जानकीबाई (राजारामािी भाया)  
घैसास चवठ्ठल चविनाथ.  जामदारखाना.  
घोरपडे संताजी.  जावजी लाड (रायगडिा सरनोबत).  
ित रझसग भोसले–रायगडवर कैद.  जावळी स भा; बद्दल कलह; हून रायगडास प्रयाि. 
िव्हाि चवठोजी.  जाभंळी.  
िदं्रगड; घेऱ्यातंील गावें. जॉजय रॉचबनसन.  
िदं्रराव मोरे.  ज्याव चफरंगी.  
िाइल्ड.  चजजाबाई; स्मारक. 
िाफळ.  जेम्स डग्लस.  
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िादंळेकर चभवजी.  दत्ताजीपतं वाकचनवीस.  
िादंळेकर येसजी.  दया ब रूज (महाड).  
िाभंारझखड.  दलपतराव पातािे. 
चित् दरवाजा (रायगड).  दाजीपतं देशमूख.  
चिते्र.  दादली.  
चिमिाजी आवजी.  दादा गदे्र.  
चिमाजी आप्पा पेशव.े दादाजी रघ नाथ देशपाडें.  
चिमाजी आप्पा पेशव े(२ रा).  दादासाहेब (पेशव)े.  
जोशी धोंडो चविनाथ.  दादोबा प रंदरे.  
जोर.  दाभोळ; मोत्यािंी वृष्टी 
िं लचफकारखान  दासगावं. 
िंोलाई (कसबे वाडी).  चदनकर गोसावी.  
टकमक टोंक; दंतकथा.  चदवाकर गोसावी. 
टाकसाळ (रायगड).  चदल्ली.  
टॉमस चमिेल.  चदलेरखान.  
टॉमस चनकल्स.  देवदेवता व उत्सव (रायगड).  
ठाकूर द गादास.  देवजी गोपाळ सबनीस.  
डॅशव ड.  देवजी चशके.  
ढवळें (मौजे).  देवराव मेघश्याम.  
ढवळा घाट. दौलतराव क ं जीर.  
तळें. दौलतराव मोरे. 
तळोजें.  दौलतराव झशदे.  
ताननाक पागंारकर.  धरिगावं (ड मगावं).  
ताम्हिें.  धनाजी जाधव.  
ताराबाई.  धमय सावंत.  
त कोजी होळकर.  धमोजी महाडीक.  
त डील (तपे).  धोंडबाराव दाभिे.  
त लबाजी मरळ.  नारो गोझवद आवटी.  
त ळाजी आंगरे.  नारोपतं अमात्य (सचिव).  
त ळाजी पानवेकर.  नावडी.  
त ळापूर.  चनकल्सकृत रायगडवियन; िी व संभाजीिी भेट;  

चशवाजीिी भेट. 
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तेटघर.  चनजाम.  
तोतया.  चनजामपूर.  
तोफा (रायगड).  चनतळप री (चनिलप री) गोसावी; कृत राज्याचभरे्षक. 
त्र्यंबक चवनायक (सरस भेदार).  झनबाजी भास्कर.  
त्र्यंबकजी डेंगळे इंग्रजािंा रोर्ष.  झनबाजी चवठ्ठल.  
नगरकर वेंकाजी लक्ष्मि.  चनराजी रावजी. 
नगारखाना; वरील मािसें. चनळो गिेश.  
नवलनाक फकीरनाक.  चनळोपतं पेशवे.  
नवहस्त–रघ नाथ पचंडतराय.  चनळोपचंडत.  
नवी लेखनप्रशस्ती.  चनळो शामजी सबनीस.  
नागोठिें.  नूरमहमद जमातदार. 
नाििटेप (रायगड).  नेताजी पालकर.  
नातें (तपे); कर जोशी; कर गोंधळी. नेसरी.  
नादंगावं (मौजे).  पटवधयन बाळाजीपतं.  
नादंवी–प रार.  पतंगराव (राजे).  
नानिदं दािी.  पनाळघर.  
नािा दरवाजा (रायगड) ; वियन; द रुस्ती.  पनहाळा; चशवाजीनें घेतला; 
नाना फंडिीस; महाडिें कारस्थान; रायगडास 
गेले.  

परमानंद कवींद्र; कृत म द्राश्लोक; काव्यें, िचरत्र.  

नानासाहेब पेशव.े  चपसाळ सूयाजी.  
नारबा मंत्री.  पीलखाना. 
नारायिराव पेशवा; रायगड घेतला.  प जारी बकाजी पाडं्या (झसहासनािा).  
नारायि शिेवी; म ंबईकरासं चनरोप; माफय तीनें 
चशवाजीशीं तह. 

प डंलीक राम फडिीस. 

परशराम केशव सबनीस.  प िें.  
परशराम झत्रबक प्रचतचनचध.  प तळाबाई (चशवाजीिी भाया).  
परशराम के्त्र (भागयवके्त्र).  प रोचहत केशवभट्ट दामोदरभट्ट.  
परळी.  प रंदर; तह.  
पळसगावं ख दय व ब द्रक.  पैठि.  
पािाड सावंतािी िौकी; मजरे; कोट; पेठ;  
आंबाबाई; देव; कर जोशी; िकमक; सोमजाई. 

पोटल्यािा डोंगर.  

पातशाही जमाखिािा जाबता.  पोतचनसािंा वाडा (रायगडवर).  
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पावयतीबाई पेशवे.  पोतनीस हकीकत.–  
पारघाट.  पोलादपूर.  
पालखी दरवाजा (रायगड).  प्रतापगड; भवानी.  
पाली.  प्रतापराव ग जर.  
पालें .  प्रतापराव मोरे.  
झपगळे मोरोपंत.  प्रचतचनधी; रायगड घेतला.  
चपट (कॅप्टन्).  प्रचतचनधी गदाधर प्रल्हाद.  
चपलाजी (चशवाजीिा वकील).  बाबरूाव साळेकर.  
चपलाजी चशके. बाब राव कृष्ट्ि गोरे. 
प्रधानािें वाडे (रायगडवर).  बारभाई.  
प्रभाकरभट्ट प रोचहत. बाराटाकीं (रायगड).  
प्रल्हाद चनराजी.  बालकाजीराव पालाडें.  
प्रॉथर कनयल.  बालेचकल्ला (रायगड).  
फतहम ल्क (रायरीिा हवालदार).  बावले.  
फतेजंगखान.  बाळ दीचक्त.  
फते्तझसग भोसले.  बाळकृष्ट्िभट्ट क्रमवतं.  
चफरूिंजंग. बाळकृष्ट्ि गोपाळ भातखंडे.  
चफचलप चगफडय.  बाळकृष्ट्ि पाडं रंग.  
बजाबा चशराळेकर.  बाळंभट्ट (प्रभाकरभट्टािे प त्र).  
बरवाजी कडू.  बाळाजी (संभाजीिा वकील).  
बहादूरखान.  बाळाजी आवजी चिटिीस.  
बळवंतराव नागनाथ.  बाळाजी चविनाथ.  
बाकाजी नाईक महाडीक.  बाळाजी सावंत देसाई.  
बाजारपेठ (रायगड).  बाळोजी धोंडजी ढमढेरे.  
बाजी भीवराव; िें शाहूस पत्र.  बाळोजी नाईक चदवकेर.  
बाजी येरंडकर.  बाळोजी क ं जीर. 
बाजीराव पेशवा (पचहला); प्रचतचनधीशीं मतभेद. चबरवाडी; तपे.  
बाजीराव पेशवा (द सरा); बरोबर पळालेले.  चबरुदावली (छत्रपचतपदािी).  
बाजीराव बवे.  झबबाजी पवार.  
बािकोट (झहमतगड).  बोरघाट. 
बािाजी बडंगर.  ब्रह्मप री.  
बाप जी जनादयन.  ब्राह्मितळें (रायगड).  
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बाबाजी िव्हाि.  मशीद (रायगड); मोिा. 
भगत कडू.  महरुसा (जंचजरा पहा). 
भगवतंराव क ं जीर.  महाडकर चवठ्ठल झत्रबक.  
भगवतंराव बाजी.  महाड; आपूस तळें; गोंधळी; परगिे; महाराजािंा वाडा. 
भगवा ध्वज (मराठ्ािंा).  महादरवाजा (रायगड).  
भट्ट घरािें (पैठि).  महादाजी गिेश क ं टे.  
भवानी (रायगड); टोंक.  महादाजी बल्लाळ.  
भवानी तलवार. महादाजी झत्रबक.  
भाईिंद ग जर. महादाजी चनळाजी (सबनीस).  
भािदरें.  महादजी पाटील. 
भालिंद्रभट्ट.  महामूनकर आप्पाजीराव.  
चभकाजी बल्लाळ साने.  महामूनकर िादंबाराव.  
चभकाजी नारायि.  मचहमाजी पालाडें.  
भीमजी (वकील).  मल्हारी गात.  
भीवराव पानश.े  मल्हारनाक वाडकर.  
भरू्षि कचव; कृत रायगड. वियन; कृत चशवप्रशस्ती. म्हसोबा (रायगड).  
भोसले परसोजी.  मािगावं.  
भोसले.  माधवराव पेशव े(१ ला).  
मकाजी जाधव. माधवराव पेशव े(सवाई).  
मजमदार चवसो राम. माधवझसग.  
मदनशहा (साध ).  मानझसग खलाटे.  
मदारशहािी कबर (रायगड); कोटी; िौकी. मोरोपतं सबनीस.  
मढेघाट.  मोहोपरें.  
मदनझसग.  मौलवअेर (इंग्रज वकील).  
मनमेळ पे्रम गोलंदाज.  मथॅ्य ूटेलर.  
मनोरे (रायगड).  यमाजी चशवदेव.  
मनोहरगीर गोसावी.  यशवतंराव मोरे.–  
मचलक जमरूत (रायगडिा हवालदार).  यशवतंराव पानसे.  
मानाजीं वस्त्रें देण्याबाबतिे संकेत.  यशवतं महादेव पोतनीस.  
मानाजी मोरे.  यशवतंराव होळकर (रायगडला वेढा).  
मारुती (रायगड).  यशोदाबाई पेशव े(सवाई माधवरावािंी भाया); रायगडावर  

राहिें; मारेकरी; व्यवस्था; मृत्य.ू  
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माल पाटील.  येरुिकर कृष्ट्िाजी हराजीराव.  
मावळ प्रातं.  येरुिकर आनंदराव कृष्ट्िाजी. 
माया नाईक भडंारी.  येसजी नाईक िादंलेकर (हवालदार).  
मार्मटन.  येसजी नाईक पवार.  
मागंडे रािोजी.  येसाजी गायकवाड.  
मागंरूि.  येसूबाई. 
माल्कम; रायगड परत चदला.  योगी घरािें.  
मीरखान पठाि (होळकरािा सरदार).  रंगमहाल (रायगड).  
म कबयखान (शखे चनजाम).  रघ नाथ रंगाजी देशपाडें.  
म ज मदार झत्रबक बचहरव;  रिमस्तखान.  
म ंबई; चशवाजी नजरािा; नािीं; तहािे प्रयत्न;  
स रतेस पत्र. 

 

म ल्ला अहमद (कल्याििा स भेदार).  रहीमखान (रायरीिा हवालदार).  
म हम्मदशहा आचदलशहा. राईरकर (कािंी).  
मेस्तर जमा फराचससीि.  राघो व्यंकटेश.  
मेहेंदळें बचहरो रघ नाथ.  राघोजी आंगरे.  
मोने धोंडो नारायि. रामाजी दत्तो.  
मोरोजी नाईक संकपाळ.  रामोजी वाडकर.  
मोरो बापूजी फडके.  रायगड –  

नावंें – रायरी, तिस, राचशवटा, नंदादीप; इस्लामगड; 
रायचगचर, राहीर, मामले रायरी; अक्ाशं, रेखाशं; उंिी; दशयन; 
जाण्यािे मागय; अठरा कारखाने; तटबदंी; िढि; पायऱ्या; 
चनजामशाहींत रागजिा उपयोग; रायगड हें नामकरि; 
राजधानी म्हिून पसंतीिें कारि; कानडी गं्रथातंील 
रायगडप्रशस्ती; वरील चशलालेख; एतयाण्िव कलमी  
बखरींतील रायगडवियन–साध संत वियन; आचदलशाही सत्ता 
व चनयंत्रि; व्यवस्था; खिािी तरतूद; सामान प रचवण्यािे 
मागय व व्यवस्था; सरदेशम खी; मामलेदार– दजा, 
मानपान, नेमिूक; त्याचं्या हाताखाली नोकर; त्यािंें वेतन; 
कामगारािें पगार; वरील नोकराबंद्दल जाबता; हवालदार 
व आचधकारी; सरस भेदारिी चकल्ल्यावंरील तपासिी 
व व्यवस्था; चशबदंी, चतिें अनयत्र कामकाज; पचरसरातंील 
पहाऱ्यािीं चठकािें; सोमबाई; वरील कैदी; घेऱ्यातंील गावंें; 
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वरील हवालदार व अचधकारी; अचधकारी व चशबदंीिा खिय. 
मोरो रामिदं्र फडिीस.  झलगोजी हवालदार.  
राघोपतं गोडबोले.  ल माजी वाडकर.  
राघो सदाचशव.  वरंधा घाट. 
राजगड. वसई –; ताल के वसई. 
राजप री; प्रातं राजप री. वाई.  
राजवाडा; द रुस्ती.  वाघोवले.  
राजव्यवहारकोश.  वाडी (रायगडवाडी).  
राजह डा. –  वारािशीबाई (पेशव)े; शब्दचित्र; प ण्यास रवानगी.  
राजापूर – इंग्रज कैद्यािंी स टका; गंगा; वखार. वारंगी.  
राजाराम छत्रपचत; म ंज व लग्न.  वास देवभट कवे.  
राज्याचभरे्षक परंपरा (महाराष्ट्रातंील) नष्ट; 
चवद्याचपठें नष्ट. 

वाळि खोरें (तफय ). 

राज्याचभरे्षक तयारी; प्रारंभीिीं धार्ममक काये –  
व्यवस्था –; शक, वियन; दानधमय; दरबार वियन. 

वाळि क ं ड.  

रािूबाई (रायगड). चवजयद गय; ताल का.  
राज्यारोहिािें महत्त्व.  चवठ्ठलपतं गडचनवीस.  
राण्यािें महाल (रायगड).  चवठ्ठल यशवंत पोतनीस (खासचनवीस).  
राम शिेवी.  चवठ्ठल चविनाथ.  
रामिदं्र झत्रबक स मंत.  चवनायक हरी मजमदार.  
रामिदं्र नीळकंठ अमात्य.  चवशाळगड.  
रामदासस्वामी.  चविासराव पवार. दाडंा येथील आरमारी लढाई; 

चशद्दी आचि रायगड. 
रामनाक चसरकोल.  चशद्दी जोहार (चवजापूर दरबार). 
रामराव प्रभ . चशकाई देवी (रायगड).  
रामराजा (शाहूिा वारस); वरील चदवटी  
लावावयािीं चठकािें, बकरे बळी देण्यािीं चठकािें; 
वरील बालपरवशेी व क िचबिी; पायथ्याशीं य द्ध;  
पेशव्यानें रायगड व कोंकिातं बंदोबस्त केला; 
प नहा घेण्यािे अयशस्वी प्रयत्न; घेऱ्यातंील गावंें;  
वर भकंूप; वर मोत्यािंी वृष्टी; रायगड पािाड व  
वाडी येथील शाकारिीिीं चठकािें. 

चशवभारत. –  

रायनाक.  चशवयोगी.  
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राव (ह ) जी सोमनाथ.  चशवझसग (सूरझसगािा म लगा). 
राहीरंकर गि जोशी.  चशवाजी महाराज; महाराजािंा बाग; मोऱ्याशंी संघर्षय; 

मोऱ्याचं्या प्रदेशातंील वतनदारासं साह्य; रायगडाला वेढा; 
चशवाजी व गागाभट्ट यासं मानविारें तत्त्वज्ञान; राजधानीच्या 
स्थानािी चनवड; राज्याचभरे्षकािी इच्छा; म ंज; िचरत्रािे 
समकालीन आधार; स वियत ला; स वियस्नान; राजम द्रा;  
राज्याचभरे्षकापूवीिे अपशक न; नंतरिे अपशकून; द सरा 
राज्याचभरे्षक; स भेदार बहाद् द रखानाशीं य द्ध; धरिगावंिी 
लूट; अंतकालीं समीप असलेल लोक.  

रास्ते.  सय्यद कबीर लष्ट्करी (रायरीिा हवालदार). 
माधवराव रास्ते.  सवोत्तम शकंर.  
रायाजी उतरेकर.  सलाबतखान.  
रूपराम िौधरी.  सातारा; चकल्ला; छत्रपचत; सातारा घेतला.  
रेवदंडा.  सापळझखड.  
रेमन् लेफ्टनंट.  साव म्हाली नहावी.  
रंभाजी दौंड (हवालदार).  सालेर.  
रॅंडॉल्फ टेलर.  सावरट.  
लाडवली (मौजे).  साष्टी.  
झलगािा; िढ; माचहती; उपयोग; झलगािा घेतला; 
द रुस्ती; वरील शाकारािंीं चठकािें; श्रीजननी. 

चसलीमकर हैबतराव; त्यािा म लगा िदं्रराव संभाजीच्या  
कैदेंत.  

चवसाजी केशव सरस भेदार.  स किदं वािी. 
चवस्ल्कनस (लेफ्टनंट).  स पेकर येसजी. 
चवनहेरें – तपे; तफय . स भेदार कृष्ट्िाजी बाबाजी 
चवसाजीपतं वाडदेकर. स रत; स रत ल टलें . 
चववकेसभा (रायगड).  स रबाराव ब रुिकर. 
वझेरग.  स वियद गय. 
वेंतया महार व त्यािे साथीदार.  सूरझसग. 
शहाब द्दीनखान.  सूयाजीराव झशदे. 
शाततपथं; िें तत्त्वज्ञान.  सेखोजी आंगरे. 
शामजी.  सोमगड. 
शामजी आवजी.  सोमनाथभट्ट काते्र. 
शामजी बल्लाळ देशाचधकारी.  सोयराबाई; मृत्य.ू 
शामजी रुद्र.  हिमंतराव साळवी. 
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शाहू.  हतलोटिा घाट. 
शाहू द सरा छत्रपचत.  हतलोली. 
चशद्दी जंचजरेकर– अबदल्ला; इसूफ; जोहार;  
सालीम; अंबर; सात (सैद); रसूल; संब ल;  
रहयान; हसन; रहमान अबदल्ला; याकूदखान; 
बाळूचमयी; चशद्दीवरील मोहीम; उपद्रवाम ळें   
दौलतखान दयासागर कल्यािपयंत आरमार  
घेऊन जातो; चशवाजीशी चनयाि; मृत्यबूद्दल 
औरंगजेब व खाफीखान यािें उद्गार. 

हत्ती महाल; हत्ती तलाव. 

चशवाजी बल्लाळ.  हबसखान (तळकोंकििा हवालदार). 
शखे अब .  हबाजीराव रािे. 
शखे अल्ली (रायरीिा हवालदार). हर सरनोबत. 
शखे चनजाम (म कबयखान).  हरसूल.  
शखे चमरा (वाई).  हरी गिेश. 
शखे याकूब (शखेजी).  हरी प रुर्षोत्तम. 
शवेता घाट . हचरपतं फडके. 
शरे्ष घरािें (पैठि); शूद्रािार चशरोमचि गं्रथ.  हचरपतं भाव.े 
शळेके खंडोजी. हचर मोरेिर पंतराजाज्ञा. 
शकंराजी नारायि (सचिव). चहरकिी ब रूज (टोंक रायगड); दंतकथा.  
झशदे. चहरोजी फजयद. 
श्रीगोंदें टोंक. हेन्री रेस्व्हंग्टन (रेचसडेंट). 
शृगंारपूर. हैबतखान (चनजामशाही अचधकारी). 
सकवारबाई. होन सावतं. 
सखारामबापू बोकील (सखाराम भगवतं); कैद  हंबीरराव मोचहते. 
सखाराम धोंडदेव. हंसाजी खैरा (खेर). 
सखोपतं (चशवाजीिा वकील). हॉल (मेजर). 
सदावती मल्हार गोसावी. श्रेत्रपाळ (मौजे). 
सदाचशव मािकेिर.  
सदाचशव धोंडदेव नातू.  
सदाचशव चविनाथ कोल्हटकर.  
सभासद; कृत गागाभट्ट प्रशस्स्त;  
राज्याचभरे्षकवियन, स विाचद त लादान. 

 

सोहनी बलवंतराय.  
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संगमवाडा.  
संगमेिर.  
संताजी चबन नागोजी शलेार.  
संभाजी छत्रपचत; चवर्षप्रयोग; वधािा कट; 
राज्यारोहि; रायगडवर धरपकड; रायगडवरील 
व्यवस्था; रायगडवरील संपत्तीिी मोजदाद; 
पनहाळ्यािा बंदोबस्त करून रायगडवर आगमन;  
इंग्रज वकील व संभाजी यािंी रायगडवर भेट; 
कॅ. गेरी व ले० चवस्ल्कनस या इंस्ग्लश  
वचकलाबंरोबर तह; जंचजऱ्यावर स्वारी; संभाजी व  
कल शा यासं अटक. 

 

संभाजी जागंड.  
संभाजी दौंड.  
सादंोशी.  
झसहगड.  
झसहासन.  
स ंदरजी (चशवाजीिा वकील).  
स्वराज्य तीन हप्त्यातं चसद्ध िंालें .  
हिमंतराव मोरे.  
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“रायगडिी जीवनकथा” या प स्तकात रायगडवर घडलेला सवयचवध इचतहास साद्यतं देण्यािा प्रयत्न 
केला आहे. रायगडच्या इचतहासासंबधंाने आजवर जे संशोधन िंाले, ते सवय या प स्तकात अंतभूयत िंाले आहे; 
तेवढ्याप रते हे प स्तक संकलनात्मक मानता येईल. पि रायगडच्या पचरसरात झहडून अनेक असंशोचधत, 
अव्वल दजािे कागद पाहून, नकलून घेऊन त्यािंा येथे प्रथमि उपयोग केला आहे. पेशवदेप्तरातून 
रायगडसंबंधीिी बरीि माचहती येथे प्रथमि गं्रचथत केली आहे. श्रीभारत इचतहास संशोधन मंडळातील स. ग. 
जोशी–दप्तर, िदं्रिूड–दप्तर यातंील अप्रचसद्ध माचहतीिा अंतभाव येथे केला आहे. अशा तऱ्हेने प्रथमि प ढे 
येिारा मजकूर भरपूर असून त्याने या प स्तकािी चकमान दहा प्रकरिे सजचवली आहेत; तेवढ्याप रते हे 
प स्तक संशोधनात्मक आहे. रायगडिा बराि अप्रचसद्ध इचतहास देऊन हे प स्तक अद्ययावत् केले आहे. 
पूवींच्या संशोधनातून चनमाि िंालेले अपसमज दूर केले आहेत व अनेक संशोचधत ऐचतहाचसक पत्रािंी 
चमचतश चद्ध केली आहे. यायोगे, प्रस्त त चवर्षयातील वािकाचं्या ज्ञानात भरपूर भर पडेल, असा चविास वाटतो. 
रायगडिा इचतहास संशोधनपूवयक चलचहिे हे राष्ट्रीय कतयव्य–ऋि होते व ते ऋि फेडण्यािा लेखकािा हा 
प्रामाचिक प्रयत्न आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ. 

 
 
 

 
म द्रिस्थळ : शासकीय फोटोझिंको म द्रिालय, प िे. 
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