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प्रस्िावना 

 
इतिहास या शब्दाचा अर्थ ‘हे असे घडिे’ म्हणजेच जे घडले तयाांची नोंद. पण जे घडिे िे िसेच्या 

िसे नोंदले जाि नाही. तयािील काही भाग आपोआप गळिो, काही आपण नकळि गाळिो, आणखी काांही 
भाग िर मुद्दामच गाळला जािो. आपल्या स्वार्ाच्या आड येऊ नये एवढ्याकतरिाच गाळला जािो. तयामुळे 
इतिहासाच्या नोंदी जशा तलहावयास पातहजेि िशा तया कधीच तलतहल्या जाि नाहीि, आतण तयामुळे 
इतिहासाचे पुनःपुनः तनश्चयन लेखन करावे, लागिे, इतिहास पनुःपुनः िपासावा लागिो, तयाि नव्यानव्या 
गोष्टींची दैववशाि मातहिी झाली िर िी नोंदवावी लागिे आतण इतिहास–सांशोधकाांना सुदैवाने अशी मातहिी 
तमळि रहािे. 
 

घोरपडे घराण्याचा इतिहास हा जो ग्रांर् श्री. बा. बा. घोरपडे याांनी सांशोतधि, सांपातदि केलेला 
आहे. िो अशा इतिहास ग्रांर्ाांपैकी एक आहे. मराठ्ाांचा इतिहास जयाांनी घडतवला तयाांि अनेक घोरपडे 
घराणी आहेि. खानापूर, मुधौळ ही घोरपड्ाांची इतिहास प्रतसद्ध घराणी. याांच्या अनेक पािी असिील, या 
सगळ्याच घराण्याि काही कागदपते्र असणारच. ही दप्िरे काही खऱ्या गोष्टींवर प्रकाश टाकू शकिील 
आतण तयामुळे बनावट आतण अस्सल इतिहास कोणिा हे पण आम लोकाांना कळेल. इतिहासप्रतसद्ध सांिाजी 
घोरपडे याांच्या जीवनावर आतण वांशावरसुद्धा तयामुळे साधकबाधक चचा होऊ शकेल. घोरपडे या 
आडनावाने कधी कधी तदशाभलू होऊ शकेल. जसे मराठे सरदाराि घोरपडे आहेि िसेच ब्राम्हणािही. पण 
जे सांशोतधि दप्िर आज प्रकाशीि होि आहे िे मराठे सरदार घोरपडे याांचे. या सरदाराांचे वांशज आजही 
सािारा मुक्कामी आहेि. या ग्रांर्ाचे सांशोधनकार बा. बा. उर्थ  बाबूराव घोरपडे हे तया वांशजाांपकैी एक तयाांच्या 
घरी केवळ हे दप्िरच पाहाण्याचा योग मला आला नाही िर, अनेक सनदा, तचते्र इ. दुर्ममळ गोष्टी 
पाहाण्याचाही मला योग आला. 

 
या इतिहास- प्रतसद्ध घोरपडे घराण्यािील श्री बाबूराव घोरपडे याांचे व्यक्तिमत्त्वसुद्धा अनेक 

कायाकतरिा इतिहासाि नमूद होण्यासारखे आहे. इतिहाससांशोधक म्हणुन िर िे प्रतसद्ध आहेिच, पण 
४२/४५ च्या मांिरलेल्या तदवसाि कुां डल, सािारा, साांगली, वाळव,े िासगाांव, औांध या प्रदेशािील लोकानी 
जो क्ाांतिकारी लढा तब्रटीशाांशी तदला तया लढ्याशीही बाबूरावाांचे नाव तनगतडि झालेले आहे. तया 
प्रतिसरकारचे बाबूरावजी न्यायाधीशच होिे असे म्हणण्यास प्रतयवाय असू नये. तशवाय सहकारी बकिंकग 
के्षत्रािही तयाांनी र्ार मोठे काम केले आहे. अशा या इतिहासाचा मागोवा घेणाऱ्या, इतिहास तनमाण 
करणाऱ्या व्यतिीच्या घरी तयाांचे दप्िर जेव्हा मी पातहले िेव्हा मराठेशाहीच्या इतिहासावर अतधक प्रकाश 
टाकणाऱ्या या दप्िराचे प्रकाशन झाले पातहजे असे माझ्या मनाने घेिले. श्री. यशवांिरावजी चव्हाण याांनीही 
हे दप्िर पातहले होिे आतण तयाांच्याही मनाि हे दप्िर प्रतसद्ध करण्याची इच्छा होिी, हे बाबूरावानी मला जे 
यशवांिरावजींचे पत्र दाखतवले तयावरुन कळले. सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळाच्या तवद्वान, व्यासांगी आतण 
तवद्यापे्रमी सदस्याांनीही ही कागदपते्र प्रतसद्ध करण्यास सांमिी तदली, आतण हे कायथ मागी लागले. श्री. बा. 
बा. घोरपडे याांचे पसु्िक प्रकातशि करिाना मला एक वगेळाच आनांद होिो. कारण तयामुळे काही नवीन 
मातहिी उजेडाि येईल असे मला वाटिे. 

 
श्री. घोरपडे याांच्याकडे मागणी केल्यानांिर तयाांनीही हे पुस्िक िाबडिोब माझ्या हवाली कल 

याबद्दल सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळािरे् मी तयाांचे आभार मानिो. सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळाने प्रतसद्ध 



केलेल्या दुर्ममळ ग्रांर्ापैकी हे एक होईल. सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळाने िांजावरची मराठी नाटके, फ्रें च 
रेकॉडथ असे अनेक दुर्ममळ ग्रांर् प्रतसद्ध केले आहेि. हा ग्रांर्ही िशापकैीच एक. िो प्रतसद्ध करिाना मला व 
सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळाला अतभमान वाटणे सहातजकच आहे 
 
४२, यशोधन,  
तदनशा वाच्छा रोड, स रेंद्र बारकलगे. 
मुांबई – ४०० ०२० अध्यक्ष 
२ ऑतटोबर, ८६  महाराष्ट्र राजय सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळ 



 
मनोगि 

 
सन १९३४ साली मुधोळ सांस्र्ानच्या श्रीमांि मालोजी राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास छापून 

प्रतसद्ध केला. 
 

मुधोळ सांस्र्ानचे दप्िर खान्यािील र्ारशी बखरीचे मराठी भाषाांिर व र्माने वगैरेचे साधनाने कै. 
दत्तात्रय तवष्ट्णू आपटे बी. ए. भारि इतिहास सांशोधक मांडळ, पुणे यानी सांपादक म्हणून इतिहास तलतहला. 
िो इतिहास प्रतसद्ध होिाच िो इतिहास मी तवकि घेऊन सांपूणथ अतयांि काळजीपूवथक वाचला. तयाचप्रमाणे 
तयाि छापलेली र्माने तया इतिहासाि तदलेली वांशावळही पातहली व माझे िीर्थरुप बाळासाहेब मल्हारजी 
घोरपडे याांना तया इतिहासाबद्दलची सवथ हतककि साांतगिली व मुधोळच्या घोरपडे घराण्याचे इतिहास, 
मुधोळचे घोरपडे घराण्याचे वांशज, इतिहास प्रतसद्ध भाऊबांद भाडळे, नाांदगाांव व िासगाव बहादूरवाडी आष्ट े
वगैरे भाऊबांधाांचा कोठेच उल्लेख नाही. िुम्ही िर आम्हास कळू लागल्या पासून साांगि आहाि की मुधोळकर 
राजे घोरपडे आपले भाऊबांद आहेि. आपले नादगाव आतण िासगाांव येर्ील घोरपडे राजे घोरपडे देशमुख 
वडील घराणे व मुधोळचे राजे घोरपडे धाकटे घराणे आहे. आपले घराण्याचे लोकाांनी र्ार मोठा पराक्म 
केलेला आहे. छत्रपिी तशवाजी राजे याना साह्य केले असे म्हणिा मग आपला उल्लेख इतिहासाि अगर 
वांशावळीि मुधोळकारानी का केला नाही, ? तयावर वडीलानी साांतगिले, आपले देशमुखी व पाटीलकी 
बद्दल अनेकवळेा व अनेक वष ेवाद चालला होिा, िो २०० वर वष ेहोिा. तयाचे तनकाल प्रतयेकवळेी मुधोळचे 
राजे घोरपडे तवरुद्ध होऊन नादगावच्या राजे घोरपडे याांच्या सारखे झाले आहेि. तयामुळे तयाांचे व आपले 
सांबांध पे्रमाचे रातहलेले नाहीि व भाऊबांदकीचे वैर आहे. तयाचे सवथ कागद देशमुखी विन व पाटीलकी विन 
या भाांडणाि वडीलकीमुळे विन उपभोगतयाचा अतधकार नादगाव व िासगाांव येर्ील सध्या रहाि असलेल्या 
घोरपडे घराण्यािील तयाना व आपणास आहे. तयाि मुधोळकर याना अतधकार नाही. तयाचवळेी माझे 
वडीलाांनी असेही साांतगिले की ५–६ वषापूवी मुधोळचे राजेसाहेब याांचे नािेवाईक व अतधकारी माझ्याकडे 
आले होिे. मुधोळचे राजेसाहेब आपले घोरपडे घराण्याचा इतिहास तलतहि आहेि. िेव्हा आपण आपलेकडे 
असलेले नाांदगावचे राजे घोरपडे घराण्याचे ऐतिहातसक कागद आम्हास द्या इतिहास तलहून झाल्यावर परि 
देव.ू तयावळेी आमचे कागद िुिथ आमच्याकडे नाहीि, िे कागद आम्ही इिर चालतवलेल्या दाव्याि गुदरले 
असल्याने व काही कागद सापडि नसल्याने आम्हाला देिा येणार नाहीि; म्हणून तयाांना वाटेला लावले. 
कारण िसेच भाडळे बहादुरवाडी आष्टे वगैरे गावचे कागद तयानी मातगिले होिे, परांिु िे कागद तया गावच्या 
घोरपड्ानीही तदले नाहीि असे वतडलाांनी साांतगिले. पण पुढे वरील बहादुरवाडीकर, भाडळेकर आष्टेकर 
व खानापूरकर व नाांदगावकर राजे घोरपडे देशमुख, यानी तया तया तयाांच्या सांग्रहाि असलेले कागद प्रतसद्ध 
केले. (भारि इतिहास सांशोधक मांडळामार्थ ि) मुधोळच्या घोरपडे घराण्याचा इतिहास प्रतसद्ध झाल्यानांिर 
िो पातहला असिा नावजी राजे घोरपडे याना बाजीराजे, आबाजीराजे, खांडोजीराजे, तवठोजीराजे ही मुले 
होिी व िी सवथ बाजी राजेघोरपडे याांचे इिकीच शूर व किथबगार असिाना तयाांचा उल्लखे मुधोळचे राजेसाहेब 
घोरपडे यानी कोठेही इतिहासाि केलेला नाही, ही गोष्ट जाणून बुजून केली आहे असे स्पष्ट होिे. 
शहाजीराजास पकडिाना बाजीबरोबर अांबाजी, खांडोजी हे होिे. हा तशवभारिाि उल्लखे आहे. 
 

मी आमचे घोरपडे घराण्याचे पुवथजाांचे इतिहासाचा व परांपरेचा, पराक्माचा अतभमानी असून मी तया 
गोष्टीकडे ऐतिहातसक सतयाचे दृष्टीने पहाि असिो. अांधश्रदे्धने पहाि आलेलो नाही. िसेच जुन्या 
सरांजामशाही मनोवृत्तीस तबलकुल र्ारा न देिा सतय इतिहास लोकाांचे पुढे येणे गरजेचे वाटिे. जे बरोबर िे 



बरोबर व जे चकू िे चकू ही माझी मनोधारणा आहे. िसेच कोणतयाही तवभागाचा देशाचा व समाजाचा 
इतिहास सतयाला डावलून तवकार व सते्तचे केलेले तलखाण तनदोष असू शकि नाही. म्हणून ििकातलन 
ऐतिहातसक दोन िीनश े वषा पासून अस्सल पते्र आमचे घरी आहेि व जी उपलब्ध झाली आहेि व जी 
राजवाडे इतिहास सांशोधक मांडळ, भारि इतिहास सांशोधक मांडळ िसेच भारिीय इतिहास आतण सांस्कृिी 
महाराष्ट्र राजय सातहतय आतण सांस्कृिी, मांडळाने पुरस्कार तदलेले अशा सारख्या सांस्रे्ने प्रतसद्ध केलेली पते्र 
वगैरे व तया तनतमत्ताने तकतयेक पुरुष वांशावळी, स्र्ळे व प्रसांग व सनावळ्या जािी–जमािीिील विना सांबांधी 
झालेले िांटेबखेडे बटपेडे तयािून झालेले घोर पतरणाम तपढ्यान तपढ्या कसे भोगाव ेलागिाि िे पहावयास 
तमळिाि. तकतयेक गोष्टी तकिी भयानक िसेच अतवश्वसतनय आहेि हे दाखवनू खऱ्या इतिहासाि भर 
घालण्यास मदि करुन सातहतय तनर्ममिी करीि आहोि. उदाहरण – विनाचेपाई झालेले भयांकर 
हत्त्याकाांड. 
 

कै. द. तव. आपटेकृि मुधोळचे मालोजी राजे घोरपडे घराण्याचे इतिहासािील नां. १०-११ १२–१३ 
ही चार पर्मशयन र्मान िसेच पर्मशयन बखर व मुधोळ दप्िरािील अतयांि जुनी अशी म्हणून प्रतसद्ध केलेली 
वांशावळ व काही र्ोटो लेख व प्रसांग बनावट असल्याची नक्की खात्री येि आहे. मुधोळकर राजेघोरपडे याांचे 
घराण्याचे तनरतनराळे शाखा व तयाचेकडील व आिापयथि प्रतसद्ध झालेली व अप्रतसद्ध ऐतिहातसक कागदपते्र 
अशी माझे सांग्रही आहेि आमचे नादगाांवचे घोरपडे घराण्याची कागदपते्र व वांशावळी ही कागदपते्र पूवी मुांबई 
सरकारने प्रतसद्ध केलेला इतिहास पहािा माझे वरील तवधानास पुष्ठी आलेली आहे. तयातप्रतयर्थ मी 
सांशोधनार्थ सन १९४० पासून भारि इ. सांशोधक मांडळाचे तै्रमातसकािून ऐतिहातसक कागद व सनदा पते्र 
याांचे आधारे तदलेले लेख तशवचतरत्र सातहतयखांड ८ या तै्रमातसकाि नमूद आहेि, तयाचप्रमाणे अनेक वळेा 
माझे भाषणाांिून व इतिहास पतरषद, अतधवशेन ४ तशवाजी तवद्यापीठ कोल्हापूर येरे् िा. २५–२६ जानेवारी 
१९६९ रोजी तनबांध, मुधोळकर राजेघोरपडे याांचा इतिहास वांशावळ व काही चुकीची र्माने हा तनबध, श्री. 
बा बा. राजेघोरपडे देशमुख नाांदगाांव,  तज. सािारा या नावाने वाचला आहे. तया तनबांधाि अस्सल 
कागदाांचा पुरावा तदला आहे. िो तनबांध व तयावर कसलीही पतरषदेि चचा न होिा पास केला आहे. िो 
इतिहास ४ रे् अतधवशेनाि प्रतसद्ध झाला आहे. 
 

भारिीय इतिहास आतण सांस्कृिी, महाराष्ट्र राजय सातहतय आतण सांस्कृिी मांडळाने परुस्कार तदलेले 
जुलै, सप्टेंबर १९८१ चे तै्रमातसक यािही पतहलाच लेख विनाचे पाई झालेले तशवकातलन हत्त्याकाांड हा 
लेख प्रतसद्ध झालेला आहे महाराष्ट्र व मराठ्ाांचा इतिहास तलतहिाना घोरपडे घराण्याचे कागदपत्र व 
मातहिी वगळून तयाांचा इतिहास पुरा करिा येणार नाही. इिका तनकटचा सांबांध महाराष्ट्राचे इतिहासाि 
घोरपडे घराण्याचे व्यतिींचा तनरतनराळे ऐतिहातसक प्रसांगाि आलेला आहे. मुधोळचे राजेघोरपडे घराण्याचे 
इतिहासाि प्रस्िावना पान १५६ वर भोसले व घोरपडे घराण्याचा सांबांध दाखतवणारी जी वांशावळ तदलेली 
आहे, िसेच तयाच इतिहासाि शवेटी घोरपडे घराण्याची जी वांशावळ तदलेली आहे, तयाि बाजीराजे घोरपडे 
याांचे वतडल, आजे–पणजे याांची नाांव ेव ही नाव ेवर म्हटल्याप्रमाणे जया पर्मशयन र्मानाि आलेली आहेि िी 
१०–११–१२–१३ नांबरची र्माने पहािा बाजीराजे घोरपडे याांचे वडील प्रिापराव, आजे तपलाजी व पणजे 
चालराज अशी नाव ेतदलेली आहेि. िसेच तयाच पान १५६ वर बाजीचा मुलगा मालोजी व दुसऱ्या शाखेपैकी 
वल्लभ िंसगाचा मुलगा बतहरजी, तयाचा मुलगा मालोजी, तयाचा मुलगा सांिाजी ही नाव ेतदलेली आहेि. हा 
सांिाजी सेनापिी सांिाजी होय व भोसले घराण्याचा छत्रपिी सांभाजी एर्पयंिच नाव ेतदलेली आहेि, यापुढे 
कोणाचीच नाव े तदलेली नाहीि. याचा अर्थ ही वांशावळ बाजी घोरपडे अगर बाजीचा मुलगा मालोजी याांचे 
कारर्मकदीिच ियार झालेली आहे, असा भास तनमाण केला आहे. कारण मालोजी नांिर कोणतयाच घोरपडे 



याचा, सांिाजी नांिर कोणतयाच वांशजाचा व छ. सांभाजी नांिरच्या कोणतयाच वांशजाांची नाव ेतदलेली नाहीि. 
याचा अर्थ ही वांशावळ अतयांि जुनी अशी दाखतवणेकतरिा बाजी घोरपडे, तयाचा मुलगा मालोजी घोरपडे 
याांचे कारतकदीिच ही वांशावळ ियार झालेली आहे. अशी दाखतवण्याचा प्रयतन तनमाण केलेला आहे. कारण 
मालोजीनांिर कोणतयाच वांशजाांचा, सांिाजी नांिर कोणतयाच वांशराजाचा, सांभाजी नांिर कोणतयाच वांशजाचा 
व सांभाजी नांिर कोणतयाच वांशजाांचा वांशावळीि उल्लखे नाही, कारण तयानांिर अनेक वांशजाांचे तपढीचा 
उल्लेख केला असिा िर िी वांशावळ जुनी अशी दाखतविा आली नसिी. ही खबरदारी घेंऊनच शवेटचे 
मालोजी राजेघोरपडे उर्थ  नानासाहेब राजेघोरपडे यानी इतिहास तलतहण्याचे अतयस असे साधन पुरतवले 
आहे व ियार केले आहे. मुधोळ घोरपडे घराण्याचे इतिहासाि एकमेकास पोषक अशी या इतिहासािील 
चार साधने तनमांण केली आहेि िी म्हणजे (१) वांशावळ (२) तया वांशावळीिील नाांव ेजया बखरीि आहेि िी 
बखर व िीच नाांव ेअसलेली चार र्माने व नावाचें र्ोटो (तचते्र) हे सवथ तलखान ही एकसमयाछेदे करुन 
पातहली असिा ही सवथ साधने खरी आहेि असे कोणालाही वाटल्यातशवाय रहाणार नाही. अशा िऱ्हेची 
माांडणी मुधोळकर घोरपडे घराण्याचा इतिहास तलतहिाना अतयांि धूिथपणाने व साधकपणे एकमेकाना पोषक 
अशी वरीलप्रमाणे साधने तदलेली आहेि. कदातचि हा इतिहास तलहून घेणारे मालोजी राजेघोरपडे याांची 
अशी कल्पना असणेचा सांभव आहे. की आपण उपलब्ध करुन तदलेली इतिहासाची साधने इिकी जुनी 
आहेि की, एकदा हा इतिहास तलहून प्रतसद्ध झालेवर तया इतिहासाचे साधन सामुग्रीवर व िसेच पुरुष व 
प्रसांग साधनाचे कालावर कोण शांका घेणार व वाद तववाद तनमाण करणार आहेि ? या इतिहासािील 
तनमाण केलेला पुरावा खोटा आहे असे शातबि करण्याइिका ऐतिहातसक कागदपत्राचा ििकातलन अस्सल 
कागदाचा कालाचे ओघामुळे नाहीसा झाला असेल अशी चुकीची कल्पना करुन घेऊन इतिहास तलतहला 
गेला आहे. 
 

िसेच मुधोळचे घोरपड्ाांचा इतिहास तलतहणे पूवीची मातहिी तमळाली. तया प्रमाणे आमचे राजे 
घोरपडे मुधोळ याचे भाऊबांदाकडून कागद तमळतवण्याचा प्रयतन माझे वतडलाांकडून झाला, िसा प्रयतन 
अनेक शाखेकडून झाला आहे. परांिु तयाांनी आपले दप्िरािील कागद कोणीही तदले असल्याचे तदसि नाही. 
िे कागद तदले असिे िर कदातचि िे दडपून टाकणे िंकवा नाहीसे केले असिे. परांिु मुधोळच्या घोरपडे 
घराण्याचे शाखेकडून तया घोरपडे मांडळीकडून, काही तयाचे कारभारी मांडळीकडून कागद उपलब्ध 
मालोजी राजेघोरपडे यानी केले होिे. िे कागद तयाांचे इतिहासाला पोषक नसिील व मारक असिील िी 
कागदपते्र नातहशी केली असल्यामुळे आपण जी साधन सामुग्री प्रतसद्ध करू िीच प्रमाण ही कल्पना उराशी 
बाळगून इतिहास तलतहला गेला आहे. परांिु अभासूदृष्टीने व सांशोधक या दृष्टीने तया इतिहासाकडे पातहले 
असिा एवढा मोठा खटाटोप करून तलतहलेला इतिहासाची सामुग्री अतवश्वसनीय आहे, हे या पुढील 
अस्सल साधनाचे तववचेनावरुन सहज तदसून येईल. जे घडले नसेल िे घडिे. जया नावाची व्यतिी 
जन्मालाच आली नसेल व जया व्यतिीचे अक्स्ितवच नव्हिे तिचे अक्स्ितव दाखतवण्याि आलेले आहे व न 
घडलेला प्रसांग घडला असे दाखतवलेले आहे. या इतिहासाि जी र्माने प्रतसद्ध केलेली आहेि तयापैकी 
एकही अस्सल र्माने तयावळेी द. तव आपटे, याना दाखतवले नाही. तयाचप्रमाणे श्री. गां. ह. खरे यानाही 
दाखतवलेली नाहीि. तयाचे र्ोटो र्ति तदलेले होिे. िसेच तयािील बऱ्याच र्मानाि तदलेले कालही 
चुकीचे असल्याचे खैरेनीही म्हटलेले आहे. र्मानाचे र्ोटो व तयाचे भाषाांिर िसेच अक्षर व तिचे भाषाांिर 
असे कागद तमळाल्याचे मुधोळ घोरपडे घराण्याचे इतिहासाचे सांपादकाांचे तनवदेनाचे सदराि अगदी 
आरांभीच तनवदेन केले आहे. र्मानाचा काल ठरतविाना जया तमतया व सन तदलेले आहेि तयािही मेळ नाही. 
चुकीचे आहेि. 

 



इ. स. १६६ साली तशवाजी महाराजानी पन्हाळा घेऊन चौल पासून दाभोळ पयंिची तकनारपट्टी 
काबीज केली. परांिु लखम सावांि ह्यानी महाराजाांना वगुेल्याचे पतरसराि रोखून धरले. इकडे तवजापूरचा 
सरदार तसद्दी जोहार ह्याने तवजापूरकराांना शसे्त्र आतण दारुगोळा पुरतवणाऱ्या इांग्रज व्यापाऱ्याची मदि घेऊन 
पन्हाळा पनुः काबीज केला ह्या गोष्टीचा वेंगुले येर्ील डच वखारीिील लोकाांनी तद. ५ मे १६६० रोजी 
तलतहलेल्या एका पत्राि उल्लखे केला आहे. 

 
इ. स. १६६१ साली तशवाजी महाराजानी राजापूर, खारे पाटण आतण शृांगारपूर ही िीन ठाणी 

घेिली. महाराजाचे हे तवजय रेक्व्हग्टन रेलर आतण गाय र्ोडथ ह्या तिघा इांग्रजानी १६६१ सालच्या जन 
मतहन्याि तलतहलेल्या एका पत्राि मान्य केले आहेि. 

 
तशवाजी महाराजाांना तयाांचे वडील शहाजीराजे ह्याांची पूवथ सूचना तमळाल्याने तयाांनी तवजापूरचा 

सरदार खवासखान, मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आतण लखम सावांि ह्या तिघा दोस्िाांचा पराभव केला. 
मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे व लखम सावांि ह्या दोघाांनी महाराजाांचे माांडतलकतव पतकरले िर तवजापूरचे 
सुलिानाने शहाजीराजे ह्याांचे मार्थ ि महाराजाशी िह करुन तयाांना उत्तरेस कल्याण, दतक्षणेस र्ोंडा, 
पतश्चमेस दाभोळ आतण पूवेस इांदापूर या दरम्यानचा प्रदेश बहाल केला. Gazzetter of Bombay 
preseidency XXIP 9374 ह्या िहाला तशवाजी महाराजानी कैद केलेल्या इांग्रज व्यापाऱ्याांनी तद. ६ रे्बु्रवारी 
१६६३ रोजी सुरिेला पाठतवलेल्या एका पत्राि दुजोरा तदला आहे. हे व्यापारी तवजापूरकराांना शसे्त्र आतण 
दारू गोळा पुरतवि होिे म्हणनू महाराजानी तयाांना कैद केले होिे. 
 

मराठ्ाांचे इतिहासाची साधने पान ३ पोिुगीज दप्िर खांड तिसरा आतशया तवभाग (भाग १ िे ५) इ. 
स. १६६३ िे १७३९. 
 
सांपादक – ए. बी. द. ब्रागास परेरा. 
अध्यक्ष – पुराण वस्िु सांशोधन तवभाग गोवा १९३९ – ४० 
अनुवादक :– श्री. स. शां. देसाई, तवश्वकोष कायालय, वाई. 
हे पहािा या युद्धाि बाजीराजे घोरपडे याांना ठार मारल्याचे तदसि नाही. िसेच मी बाबूराव घोरपडे म्हणनू 
िा. २०।९।५४ रोजी इतिहासाचायथ श्री गो. स. सरदेसाई याना पत्र पाठवनू मधोळ इतिहासाबद्दल स्पष्ट तवचार 
माडले आहेि. तयाचे उत्तर गो. स. सरदेसाई यानी िा. २२ सप्टेंबर १९५४ रोजी तदलले आहे व तयाि तयाांनी 
मुधोळचे घोरपडे घराण्याचे इतिहासाबद्दल व र्माने याबद्दल स्पष्ट सांशय तनमाण केला आहे. कै. सरदेसाई 
याांना पाठतवलेले पत्र व तरयासिकार गो. स. सरदेसाई याचे बाबूराव घोरपडेना आलेले पत्र, या पत्रािून 
सरदेसाई यानी मुधोळच्या इतिहासाबद्दल तयाचे झालेले मि सहआधार पत्राने कळतवले आहे व तयाांनी मला 
समक्ष भेटीसही बोलतवले होिे. तयाप्रमाणे मी जाऊन तयाांचे व माझे मन मोकळेपणाने बराच वळे बोलणे 
झाले. मी सरदेसाई याांना तलतहलेले पत्र व तयाचे आलेले उिर याांच्या अस्सलवर नकला सोबि जोडलेल्या 
आहे. 
 

तया नांिर तरयासिकारानी सन १९५७ मध्ये मुांबई गव्हमेंट सेरल पे्रस मध्ये ऐतिहातसक घराण्याच्या 
वांशावळी प्रतसद्ध केलेल्या आहेि. तयाि पान न. ३६ घोरपडे मुधोळकर, बाजी घोरपडे व पुढचे वांश (आपटे 
मु. घो. इ. पतरतशषे्ट पृ. १७०) मुधोळची र्ारसी र्माने डॉ. बाळकृष्ट्ण यानी प्रतसद्ध केली. िी बनावट असावी 
असा प्रवाद आहे. तयावरच या वांशावळी रचलेल्या आहेि. 



 
मागे २०|९|५४ रोजी तरयासिीकार श्री. गो. स. सरदेसाई याना पाठतवलेले पत्र व तया पत्राचे तयानी 

तदलेले उत्तर व मुधोळचे राजे घोरपडे मालोजीराव याांचेबद्दल तयाांचे झालेले बोलणे िी साद्यांि हतककि मला 
पाठतवलेले उत्तर या सोबि जोडलेले आहे. िसेच बाजीराजे घोरपडे यानी शहाजीस जेवावयास बोलाऊन 
तयाना कैद केले असे मल्हारराव तचटणीसानी म्हटले िे कसे खोटे आहे व तचटणीस यानी तलतहलेली बखर 
छ. तशवाजी महाराज याचे मतृयूनांिर १३० वषांनी िे तलतहण्याची पे्ररणा मल्हाररावाना झाली आहे. मराठ्ाचे 
इतिहासाची साधने राजे घोरपडे घराण्याचे पान १३ वर शहाजी महाराज कैद इ. स. २५-७–१६४८ रोजी 
झाली. तयाबद्दलची सवथ हतककि कवी परमानांदाने तशवभारिाि तलतहलेली आहे. िी पातहल्यानांिर 
मल्हारराव तचटणीसाचे शहाजीराजे याचे अटकेबद्दल बाजी घोरपडे याांना जेवावयास बोलतवणे व अटक 
केली, हे कसे खोटे आहे हे तसद्ध होईल. िसेच या अटकेस कोण कोण होिे, िी कशी झाली, मुसलमान 
सरदार कोण होिे, मराठे कोण होिे िसेच ब्राम्हण सरदार कोण होिे हे कळेल. 

 
मल्हारराव तचटणीसानी तशवाजी महाराजाांचे चतरत्र लेखनास प्रारांभ केला िेव्हा तयाांच्या घरी 

साधनाचे भारे पडलेले होिे. इिर जुन्या घराण्यािूनही पुष्ट्कळ सांभार होिे, असा बहुिेकाांचा गैरसमज आहे. 
तशवचतरत्र लेखनासाठी मल्हाररावाना र्ार र्ोडी साधन सामुग्री उपलब्ध होिी, याचा मुद्दाम येरे् उल्लखे 
केला पातहजे. टीपेमध्ये अनेक तठकाणी तचटणीसाांच्या वणथनाची चचा करिाना तयाच्या समोर कोणिे आधार 
होिे आतण तया धारावर िे कशातरिीने उपयोग करिाि याची तचतकतसा केली आहे. तयाजवरुन आपणास 
असे तदसेल की, तचटणीसानी सभासद बखरीचा मोठ्ा प्रमाणावर उपयोग केला आहे. तचटणीसाचे पुवी 
रघुनार् यादव तचते्र याांनी सभासद बखर पुढे ठेवनू तया बखरीिील आशयच काव्यमयिेने व आकषथक 
भाषाशलैी वापरुन आपले तशवचतरत्र सजतवले होिे. मऱ्हाररावानी मात्र स्विांितरतया तशवचतरत्र तलहावयाचे 
ठरतवले, तयावळेी सभासदावर रीस इिर साधनाची तयानी जोड तदली. मल्हाररावानी सभासदाबरोबर 
अनेक तठकाणी ९१ कलमी बखरीचा वापर केला आहे. अर्झलखानचे मोतहमेचे मल्हारावाचे वणथन परमानांद 
कवीच्या तशवभारिाशी जुळिे, तयावरुन तचटणीसानी तशवभारि पातहले असाव.े 
 

मल्हारराव तचटणीसाची दृष्टी ही चोखांदळ इतिहासकाराची असणे शतय नव्हिे. कारण शास्त्रशुद्ध 
भतूमकेिून इतिहास लेखन कराव े िी भतूमका आपल्याकडे रुजली नव्हिी आतण पुन्हा साधार, सतय, 
वस्िुतनष्ट व रेखीव असा इतिहास तलहावा यासाठी जी एक तवशषे प्रकारची मनोवृत्ती लागिे तिचा 
मल्हाररावजवळ सांपूणथ अभाव होिा. ितकालीन लोकमानसावर पुराणातदकाांचा दैववादी चमतकाराची 
भारुडाचा व अदभिूिेचा अांश असलेला दांिकरे्चा जो मोठा पतरणाम होिा तयाच्या पकडीिून 
मल्हाररावासारखा कारकुनी बाण्याचा इसम सुटू शकेल ही कल्पनाच मुळी असमांजसपणाची आहे. पूवथजानी 
तमळतवलेली विने जप्ि होण्याची भाऊबांदकीच्या भाांडणाि िी नातहशी होण्याची वळे आलेली पेशव्याचे 
अवकृपेमुळे परागांदा होऊन भयांकर दातरद्र्याचे चटके भोगण्याि आयुष्ट्यािील उमेद खचथ झालेली जयाांची 
तनष्टेने चाकरी करण्याची मतनषा धरावी तया छत्रपिींचे सारे वैभव नष्ट झालेले तयािही ग्रामाण्य प्रकरणामुळे 
ब्राम्हणाच्या उपद्रवामुळे मन दुखतवलेले, क्षुब्ध झालेले अशा अवस्रे्ि मल्हाररावानी चतरत्र लेखनाला हाि 
घािला. आपले चतरत्र क्मवार सुसांगि िारीखवार तलहाव ेही तयाांची भतूमका नसल्यामुळे तयाांनी आपल्या 
सोईसाठी चतरत्राचे साि कप्पे केले आतण घटनाांचा क्म लक्षाि न घेिा तनरतनराळ्या प्रकाराांच्या घटनाांची 
वगथवारी करून तयानुसार आपल्या चतरत्राची पाहणी केली. अशातरिीने कप्पे पाडून चतरत्र तलतहण्याची 
बखरकाराची दृष्टी नीट लक्षाि घेिली िर तयाच्या लेखनपद्धिीचे ममथ लक्षाि येिे. 
 



छत्रपिी तशवाजी महाराजाांचे मृतयूनांिर १३० वषानी तयाांचे चतरत्र तलतहण्याची पे्ररणा मल्हाररावास 
आली व उपलब्ध असलेल्या बखरीपेक्षा मोठ्ा आकाराचे चतरत्र तयाांनी मोठ्ा आतमतवश्वासाने तलतहले. 
 

चतरत्रनायक आतण चतरत्रकार यामध्ये कालखांडाच्या दृष्टीने र्ार मोठी िर्ावि पडलेली सांभाजी 
राजाराम शाहू इतयातदकाांच्यावळेेची अतयांि आक्स्र्र अशी राजकीय पतरक्स्र्िी आतण तयामुळे आधारभिू 
ठरिील अशा अस्सल कागद कागदाचे साधनाची झालेली वािाहि इ. कारणामुळे सभासदानांिरच्या 
बखरकारास परांपरागि चालि आलेल्या अनेक प्रकारच्या वडे्ा वाकड्ा दांिकर्ा व आख्याईका याांचेवर 
आवलांबून आपल्या बखरी सजवाव्या लागल्या ह्या उत्तरकालीन बखरीिून म्हणनूच मोठ्ा प्रमाणाि 
ऐतिहातसक घटनाचे व वस्िुक्स्र्िीचे िारिम्य सांपुष्टाि िर्ा सुटल्याचे लक्षाि येिे इतिहासकार िंकवा 
चतरत्रकार म्हणून जी एक पात्रिा तयाच्या अांगी असणे आवश्यक असिे तिचा तयाच्या तठकाणी अभाव होिो. 
केवळ आपल्या तचटणीसी अर्वा कारकुनी लेखणीचे बळावर िे स्विःला लेखनाअतधकार समजिाि आतण 
वांश परांपरेने चालि असलेल्या नोकरीमुळे पुरािन सेवक म्हणून चतरत्रें िंकवा बखरी तलहावयास बसिाि 
आतण मग मनुष्ट्य स्वभावानुसार आपल्या पुवथजांने अतितरति गोडव ेगाण्याि िंकवा वापल्या जािी जमािीच्या 
व्यक्तिचा पुरस्कार करण्याि अर्वा आपल्याला अतप्रय वाटिील अशा व्यक्तिचा उपहास करण्याि तयाांना 
कसतलच तदक्कि वाटि नाही. 
 

तयामधून तयाच्या विनलोभ जािीदे्वष इ. प्रवृत्तीचे चाांगल्या तरिीने दशथन घडिे मल्हाररावाच्या सतय 
प्रकरणातमक चतरत्राि वरील सारे दोष चाांगल्या तरिीने एकवटले आहेि, तयामुळे आकाराने मल्हाररावाचे 
चतरत्र खूप मोठे असिे िरी तवश्वासनीयिेच्या दृष्टीने िे अगदी सामान्य प्रिीचे आहे. सभासदानांिर तनमाण 
झालेल्या दुसऱ्या कोणतयाही बखतरस तशवचतरत्राि कसली भर घालिा आली नाही. उलट नांिरच्या 
बखतरिून असतय अधथसतय अशा भाकड कर्ाांची भरिी मोठ्ा प्रमाणाि होऊन या तशवचतरत्राला पुराणाची 
कळाआली आहे. 

 
परांपरेने चालि आलेल्या तनरतनराळ्या प्रकारच्या हतककिीचा बखरकार वापर करीि असल्यामुळे 

बखर कारावर अप्रामातणकपणाचा अरोप करिा येणार नाही िंकवा बखरकार झालेल्याप्रसांगाची हतककि 
साांगिाना जाणुनबजूुन सतयापलाप कुठे कतरि नाहीि. ही समजुिही सवथस्वी बरोबर नाही. पक्षपािी भतूमका 
क्स्वकारुन िे तकतयेक तठकाणी बधेडकपणाने सतयापलाप करण्यास मागेपुढे पहाि नाहीि. हे तचटणीसी 
बखर व तशवतदक्ग्वजय यामधील बाळाजी आवजी तवषयक व रघुनार् हणमांिे याांच्याबद्दलच्या वणथनावरून 
लक्षाि आल्याखेरीज रहाि नाही. यातशवाय कणोपकणी ऐकलेल्या हतककिी आपल्या चतरत्राि कुठेना 
कुठेिरी अांिगथि केल्याखेरीज तयाना चैन पडि नाही. कुठेिरी कुणाबाबिीि िरी घडलेली एकातद 
आख्याईका तयाच्या ऐकण्याि िंकवा वाचण्याि असिे िी आपल्या चतरत्राि हटकून आणिाि, वडाची साल 
िंपपळाला ह्या म्हणीचे प्रतयांिर या उत्तरकालीन बखरीिून चाांगल्यातरिीने येिे.  
 

श्री छत्रपिी तशवाजी महाराज याांचे आजे्ञवरून तलतहलेले किंवद्र परमानांद कृि 
 

श्री तशवभारि 
 

(सांस्कृि मूळ व मराठी भाषाांिर) 
 



या किंवद्र परमानांदाचा काळ शके १५८६ इ. स. वैशाख मतहन्याि राजापूर येरे् धमथतनणथयार्थ एक 
मोठी सभा भरलेली होिी. या सभेने तदलेल्या तनणथय पत्राि सभेिील पांडीिाांची यादी आहे. तयाि किंवद्र 
परमानांदाचे नाव आहे यावरून पहािा श्री तशवभारि हा ग्रांर् हा तशवाजी महाराजाचे हयािीिच पुरा होि 
आला आहे. असे मानणे योग्य वाटिे कारण तशवाजीचा मृतयु इ. स. १६८० मध्ये झालेला आहे.  
 

या तशवभारिाि ग्रर्ाांचे एकां दर ३२ व्या अध्याय आहेि. तयापैकी ३१ पूणथ असून बतत्तसावा अध्याय 
त्रूटीि आहे. ३२ व्या अध्यायाचे शवेटी ग्रांर्समाप्िीचे गमक नाही, या अध्यायाची श्लोक सांख्या एकां दर २२६२ 
आहे. 
 

मराठ्ाचे इतिहासची साधने राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास पान १३–१४–१५ पहा. 
 

तशवभारि या ग्रांर्ाि शहाजी महाराज याांना कैद केल्याचे वणथन तशव भारि अध्याय ११ व १२ 
अध्यायापासून केलेले आहे व तयाि मुस्िर्ा खानाने साांतगिले आहे की आपल्या मानीधनी महुमद शहा याने 
शहाजीस कैद करा असा तनरोप पाठवनू मला कळतवले आहे की, आम्ही स्वतहि साधकानी बलाढ्य शहाजी 
राजेभोसले जो जागा झाला नाही, िो केला पातहजे. 
 

यावळेी (आरणोदयापूवी) तदलावरखान मसूदखान सरजायाकदखान अांबरखान अदबतनचा राजा 
कणथ कणथपूरनचा राजा र्रादखान आजखान व बहोिील खान मानी मलीक रेहानखान राधव मांबाजी 
वदेोजी भास्कर आतण हैबि राजाचा पतु्र महाबलवान असे तिघे मदोनमस्ि ब्राम्हण सरदार. तसदोजी आतण 
मांबाजी पवार मांबाजी भोसला तयाचप्रमाणे खांडोजी अांबाजी बाजराज घोरपडे यशवांिराव वाढव े हे 
(यशवांिराव गाढव ेहोि) श्री. वा. तस. बेंदे्र यानी तशवचतरत्र तलतहले आहे. तयाि वाढव ेहे गाढव ेहोि असे 
तलतहलेले आहे पवार कुलाचे भूषण मालोजी राजा तवख्याि िुळोजी राजा भोसले असे सवथ बतलष्ठ सरदार 
आपण बसलेल्या घोड्ाचे खुरानी पृथ वीचे चणूथ कतरि शहाजीचे तशतबराि (शहाजीस पकडण्याकतरिा) 
तशरले वरील वरीलप्रमाणे मुसलमान सरदार ब्राम्हण सरदार मराठे सरदार याची नावतनशी व पराक्माचे 
वणथन परमानदाने केले आहे. तयाि शहाजी राजाचे चुलि बांधू मांबाजी भोसले हे होिे िे पुढेही प्रिापगडचे 
युद्धािही अर्जलखानबरोबर तशवाजी महाराजातवरूद्ध लढ्यास आले होिे िे प्रिापगडचे युद्धाि ठार झाले. 
 

श्री. किंवद्र परमानांदाचा उल्लखे इ. स. १६६१ पासूनच झाल्याचे तदसून येि आहे. इ. स. १६६४ मध्ये 
राजापूर येरे् धमथतनणथयाची एक सभा भरली होिी िीि परमानांद हजर होिे सन १६६६ मध्ये तशवाजीमहाराज 
अग्ऱ्यास गेले तयावळेी परमानांद तयाांच्याबरोबर असल्याचा उल्लेख समकालीन अशा राजस्र्ानी पत्रािून 
आढळिो इ. स. १६७३ मध्ये महाराजानी पन्हाळा गड घेिला. गडावर जाण्यापुवी महाराज पोलादपूर 
(महाडमागे) िेरे् परमानांदाचे भेटीस गेले होिे असे वणथन पणाल पवथि ग्रहस्र्ान या ग्रांर्ाचा किा जयराम 
िंपडे यानी केलेला आहे. 
 

परमानांद इ. स. १६७४ पुवी वारलेला असावा कारण तशवराजयातभषेकाच्या हजर असलेल्या 
मांडळीि तयाचे नाव आढळि नाही. 
 

परमानांदाने आपल्या तशवचतरत्राला अनुपुराण सुयथवांशी असे नाव तदले असले िरी महाराष्ट्राि या 
ग्रांर्ाचा उल्लेख तशवभारि असाच होिो आपण हे काव्य महाराजाच्या आजे्ञवरून ियार केले असे परमानांद 



साांगिो हे काव्य काशी येर्ील पांडीिापुढे साांतगिले, यामुळे किंवद्ध हा वतिा व काशी येर्ील पांडीि हे श्रोिे 
अशी माांडणी केली आहे. महाराजाांचे ह्यािीिच तलहीलेले िे तयाांचेचतरत्र अनेकदृष्टीने अपूवथ (श्रेष्ठ) आहे. 
 

तशवाजी महाराज म्हणजे प्रतयक्ष तवष्ट्णूचा आविार अशी परमानांदाची भतूमका आहे. शहाजी 
महाराजाांना अटक करणाऱ्यामध्ये अनेक मुसलमान सरदार ब्राह्मण सरदार मराठे सरदार शहाजीना 
पकडिाना लढले व तयाना महमदशहा बादशहाचे हुकमाने लढाव े लागिे. हा उल्लखे इतिहासाि कोठेच 
झालेला तदसि नाही, र्ति तशवभारिाि तलहलेला आढळिो. व तशवभारि हा ग्रांर् (इतिहास) तशवाजी 
महाराजाचे आजे्ञने परमानांदाने तलतहलेला व तयास शहाजीना पकडिाना कोण कोण होिे या सवांचा उल्लखे 
आहे, परांिू मल्हाररामराव तचटणीस तवरतहि श्री तशवछत्रपिीचे सतयप्रकरणातमक चतरत्र सांपादक प्रा. 
तभमराव कुलकणी पान ३७ वर शहाजीस दगा करुन धरले. (िेव्हा (झळाजी महाराजाांनी) 
दाखवावयाचीजोगी पते्र आली. िीच पाठवनू आपले स्वातधन लेक नाही, अशी खािरजमा करतवली िी पते्र 
पातहली. परांिू राजे याांचा तवस्वास पडून सांशय बादशहा न जाई िेव्हा बाजी घोरपडे तयाप्राांिी होिे. तयास 
साांगाने हरिऱ्हेने शहाजीस कैद करुन आणाव े असे करतवले राजे िे समई तत्रवादी नजीक चांदावर येरे् 
असिा घोरपडे यानी भोजनास म्हणनू बोलावनू तनखालसपणा दाखतवल्यावरुन जेवणास गेले िेरे् दगा 
करुन घतरले आतण बादशहापाशी नेले.) 

 
तशवाजी महाराजाांचा समकालीन पांडीि किंवद्र परमानांद (नेवासकर) याने सांस्कृि काव्याि 

तशवाजी महाराजाांचे चतरत्र वर्मणले आहे िे चतरत्र ३२ अध्याया पयंि असून िे अपूणथ आहे या ग्रांर्ाि शहाजी 
महाराज याांना अटक केल्याचे वणथन तशवभारि अध्याय ११ व १२ अध्यायापासून केलेले आहे व तयास 
मुस्िर्ाखानाने साांतगिले आहे की आपला मानीधनी महुमदशहा याने शहाजीस कैद करा असा तनरोप 
पाठवनू मला कळतवले आहे की, आम्ही स्वतहि साधकानी बलाढ्य शहाजीराजा भोसले जो जागा झाला 
नाही िोच केले पातहजे. 
 
२. महाराष्ट्राांि स्वदेशाच्या इतिहासाची आस्र्ा अठराव्या शिकाांि व एकोतणसाव्या शिकाच्या 

पतहल्या चिुर्ांि बरीच होिी व ितसमाधानारं् बखरी तनमाण झाल्या. 
 

िंहदुस्र्ानाांि इतिहास काय िो दोन भाषाांि तलतहलेला आढळिो. एक र्ारशीि व दुसरा मराठीि. 
कारण, इतिहास तलहून ठेवण्यासारखी कृतये िंहदुस्र्ानाांि मुसलमानाांच्या व मराठ्ाांच्या हािूनच काय िी 
म्हणण्यासारखी घडली आहेि. शीख, रजपूि, मवास व पाळेगार ह्याांनीही पुांडाव ेव बखेडे बरेच केले आहेि. 
तयाांचे गद्यापद्य इतिहास अधूनमधून पहाण्याांि येिाि. परांिु सांगिवार इतिहास जयाांचा अतभमानाने साांगिा 
येईल अशी व्यवक्स्र्ि प्रौढीला पोचलेली राष्ट्रे म्हटली म्हणजे एक मराठ्ाचे व दुसरे मुसलमानाांचे. इराण, 
िुराण, अर्गातणस्र्ान व अरबस्र्ान या देशाांिील मुसलमानाांना इतिहासाची गोडी पूवीपासूनच आहे. 
मुसलमानाांच्या सहवासाने, तयाांच्या िवातरखा पाहून मराठ्ाांनातह बखरी तलतहण्याचा प्रघाि पाडला. 
सध्यापयंि छापून प्रतसद्ध झाल्या आहेि तया सवाि बडोदे येरे् छापलेली तचटतणशी बखर अगदी जुनी आहे. 
तयाच्या अगोदर तलतहलेली कोणिीही बखर उपलब्ध नाही. तयाच्यापुढे मात्र पुष्ट्कळ बखरी तलतहल्या गेल्या. 
खुद्द पेशव्याांच्या येरे् बखरनवीस असि. तयाांचा धांदा जुने गादपत्र पाहून बखरी सजतवण्याचा असे खुद्द 
पेशव्याांना वाचण्याकतरिा जया बखरी तलतहल्या जाि असि तयािील मजकूर कालानुक्माने तलतहलेला असे. 
तया बखरीच्या गाांवोगाांव जया नकला होऊन गेल्या तयाांि नाांवाचा व िारखाांचा घोटाळा होण्याचा सांभव असे. 
काांही बखरी प्राांिोप्राांिीच्या मातहिगार मांडळीनी कणोपकणी ऐकून तलतहलेल्या आहेि. तयाांि मोठमोठे 



प्रसांगतह वाकडे–तिकडे व पौरातणक िऱ्हेने व बाष्ट्कळ रीिीने वर्मणलेले आहेि. पेशव्याांच्या येर्ील 
बखरीिील मजकूर कालानुक्माने तलतहला जाि असे म्हणण्यास मजजवळ आधार आहे. दुसऱ्या 
माधवरावाची आजी िाईसाठी म्हणून होिी. तिच्या वांशजानी आपले दप्िर मला दाखतवले. तयाांि 
सवाईमाधवराव आठ वषाचे असिाना तयाांना वाचण्याकतरिा एक लहानशी बखर साळबाईच्या िहापयथन्ि 
तलतहलेली आहे. तिच्यािील मजकूर बहुिेक कालानुक्माने तलतहलेला आहे. गेल्या शिकाांि व पांचवीस 
िीस वषापाठीमागे ह्या शिकाांि महाराष्ट्र देशाांि बखरी तलतहण्याचा व वाचण्याांचा सपाटा र्ार असे. अक्षर 
चाांगले झाले म्हणजे मुलाकडून एक िरी बखर तलहवनू घेण्याचा पतरपाठ सावथतत्रक असे. गाांवोगाांव व 
खेड्ापाड्ाने सुद्धा ब्राम्हणाांच्या येरे् व पाटील कुळकण्यांच्या येरे् बखरी साांपडण्याचा सांभव असे. 
आजपयंि महाराष्ट्राांि खालील बखरी छापून प्रतसद्ध झाल्या आहेि. 
 
१) शहाजी महाराज भोसले याांची कैतर्यि (पते्र 

व यादी ४३८). 
६) तचटणीसकृि धाकटे रामराजे याांची बखर. 

२) तचटणीसकृि तशवछत्रपिीचे 
सप्िप्रकरणातमक चतरत्र. 

७) तचटणीसकृि शाहूमहाराज याांची बखर 
चिुर्मशगाचे हकीकिीसह. 

३) तचटणीसकृि सांभाजी महाराजाांची बखर ८) तचत्रगुप्ितवरतचि तशवाजी महाराजाांची बखर 
४) तचटणीसकृि र्ोरले राजाराम महाराज याांची 

बखर 
९) सभासदतवरतचि तशवछत्रपिीचे चतरत्र 

५) तचटणीसकृि शाहूमहाराज याांची बखर. १०) तशवतदग्वीजय 
११) तशवप्रिाप २६) गायकवाडाांची हकीकि 
१२) भषूणकतवकृर तशवराजभषूणकाव्य २७) खड्ाच्या स्वारीची बखर 
१३) मराठी साम्राजयाांची छोठीबखर २८) ब्रम्हेद्रस्वामींचे चतरत्र 
१४) पुरुषोत्तमकतवकृि तशवकाव्य २९) जयराम स्वामीचे चतरत्र 
१५) पेशव्याांची बखर सोहनीकृि ३०) रामदासस्वामीचे चतरत्र 
१६) बाळाजी तवश्वनार् याांची कैतर्यि (पते्र व 

यादी ४९४) 
३१) होळकराांचे कैतर्यि 

१७) बाळाजीराव बल्लाळ याांची कैतर्यि (पते्र व 
यादी ४९५) 

३२) नागपूरकरां भोसल्याांची कैतर्यि 

१८) नारायण पेशव ेयाांची बखर ३३) मल्हाररावकृि राजतनिी 
१९) पाांडूरांगकृि नारायणराव पेशव ेयाांचे ओवीबद्ध 

चतरत्र 
३४) सांभाजी महाराजकृि राजतनति 

२०) भाऊसाहेबाांची बखर ३५) पांिप्रधान याांची शकावली. 
२१) भाऊसाहेबाांची कैतर्यि ३६) कां पनीप्रिापमांडनम 
२२) रघुनार् यादवकृि पातनपिची बखर ३७) गोिंवदपांि बुांदेल्याांची कैतर्यि 
२३) साष्टीची बखर ३८) पांिप्रतिनीधीची कैतर्यि 
२४) िंवचुांरकराांची बखर ३९) कातशराजाची बखर (भाषाांिर) 
२५) दाभाड्ाांची हकीकि ४०) पोवाडे 

  ४१) नानाची बखर 
  ४२) अमातय बावडेकर याांची कैतर्यि 

 



३. परांिु एकां दरीि येरू्न िेरू्न सवथ बखरीि कालतवपयांसाचा दोष ओिप्रोि भरला आहे. 
 

कोणिीतह बखर घ्या, िीि कालाचा तवपयास झाला नाही असे क्वतचिच आढळेल. पुराणािील 
कक्ल्पि कर्ाांच्या सांसगाने, मुद्रणकलेच्या अभावामुळे व ऐतिहातसक सतयासतयिेसांबांधी लोकाांि असलेल्या 
औदासीन्यामुळे हा दोष ह्या बखरनतवसाच्या बखरीिून तशरला आहे रामरावणी कर्ाांच्या श्रवणाने तवचाराि 
अतिशयोतिींचे प्राबल्य र्ार झाले ब कालाच्या पौवापयांचे महतव ह्या बखरनतवसाांच्या अगदीच लक्षयाांिून 
गेले. कालतवपयासाचा दोष अतयांि कमी म्हटला म्हणजे “भाऊसाहेबाांच्या बखरीि” अतिच कमी आहे व 
अतयांि जास्ि पहावयाच्या असल्यास ‘पेशवाांच्या बखरीि” अमूप आहे. ह्या दोन आद्यांिाच्यामध्ये इिर सवथ 
बखरीचे वगीकरण दोषाांच्या न्यूनातधतयाांच्या प्रमाणाने कतरिा येईल.  

 
तनरतनराळ्या प्रसांगाचे अन्योन्य महतव ह्या बखरीिून मुळीच दाखतवले नाही व तशल्लक 
गोष्टीचा तनरर्थक पाल्हाळ मात्र केला आहे. 
 
अ) (१) तशवाजीची सूयथवांशापासूनच उतपतत्त (२) तशवाजीच्या मरणसमयी तयाांच्या कोठाराांिील 

दाण्यागल्याची याद (३) भाऊसाहेबाांच्या बखरीिील मलकाजमानीचे रडगापे इतयातद कर्ा कमजास्ि 
कक्ल्पि असून क्षुल्लक आहेि. तयाांचा अन्यदृष्ट्या तकिीही उपयोग असला िरी अतिहासदृष्ट्या र्ारच र्ोडा 
आहे. 

 
ब) (१) तशवाजीच्या पूवीच्या व तयाच्या वळेच्या मुसुलमानी राजयाांची मातहिी (२) तशवाजीच्या 

कोणतयाही मोतहमेचा सांगिवार वृत्ताांि (३) तशवाजीच्या िंकवा पेशव्याांच्या गहृक्स्र्िीची चोख हकीकि ह्या 
बखरीिून तबलकुल तमळण्यासारखी नाही, जी काांही र्ोडीबहुि मातहिी तदली आहे िी इिकी असांबद्ध, 
परस्परतवरोधी, सांतदग्ध व प्रायः अतवश्वनीय आहे की, इिर साधनाांच्या साहाय्यावाचनू तयापैकी कोणिीतह 
एक खरी मानणे मोठे सांकटाचे आहे. 

 
(क) अस्सल कागदपत्राांच्या साहाय्यव्यतितरति ह्या बखरी वाचू गेले असिा एक प्रकारची 

चमतकातरक चूक होिे. ह्या बखरीिून जो मजकूर खरा असिो िो तयाांि असलेल्या खोया मजकुरापासून 
तवलग काढून घेिा येि नाही साराांश केवळ ह्या बखरीवर तभस्ि ठेवनू इतिहास तलतहण्याचा प्रयतन केल्यास, 
सतयासतयिेच्या तनणथयाची कसोटी जवळ नसल्यामुळे िो वायर्ळ जाण्याची बहुिेक खात्री आहे. पुष्ट्कळ 
बखरीिून एकच मजकूर एकसातरखा आल्यास बहूमिाच्या न्यायाने िो खरा मानण्याचीतह ह्या बखरीच्या 
सांबांधाने सोय नाही. पुष्ट्कळ ऐतिहातसक गोष्टींच्या अभावाचे साधारणतव ह्या बखरीिून सापडिे. परांिु 
िेवढ्यावरून तया गोष्टी झाल्याच नाहीि असे तवधार करणे मोठे धोतयाचे काम होईल. िातपयथ एक अस्सल 
तचटोरे सवथ बखरीच्या बहुमिाला हाणून पाडण्यास बस्स आहे. ह्या सांबांधाने तवचार करिा Mejority of 
document वर र्ारशी तभस्ि ठेतविा येि नाही. काांकी तवश्वासाहथ अस्सल कागदाच्या एका तचटोऱ्यावर 
तजिका तवश्वास ठेतविा येिो तििका स्वदेशीय व तवदेशीय बखरकाराांच्या व बखरवजा इतिहासाांच्या भाकड 
कर्ाांवरिी अर्ाि ठेतविा येि नाही. 
 

ही क्स्र्िी ह्या बखरीची आहे. 
 



बाजी घोरपडे तशवाजी महाराज याांचे हािून मारले गेले अशा बद्दल तनरतनराळ्या व्यक्तिनी व 
इतिहास सांशोधकाांनी आपली मिे व अांदाज तदलेले आहेि िे येणेप्रमाणे. 

 
१) मुधोळ घोरपडे बखरीमध्ये पान २४० वर तशवाजीने बाजीराजे यास सन- १०७० सबन अलर् हा 
तदला आहे िो इ. स. १६६० आहे. 
मुधोळचे इतिहासाचे लेखक: द. तव. आपटे याांनी बाबाजी मृतयू १६६४ साली गतृहि धरला आहे. 

 
२) जेधे शकाविीि कार्मिक मासी शके १५८६ (इ. स. १६६४ आतटोंबर नोव्हेंबर इतदल शहाचा व 
राजयाचा (तशवाजी) राजाचा तबघाड झाला खवासखान कुडाळास आले राजे िेरे् जाऊन घोरपडे 
मातरले खवासखानाशी झगडा केला िो पळोन घाटावर गेला कलम १ 
तशव चतरत्र प्रतदप पृ. २३ - २९ 

 
३) वतरल तशव चतरत्र पान ५९-६० वर तशवापूरकर देशपाांडे वतहिील शकावली याि जेरे् शकावली 
प्रमाणेच काल तदला आहे. तयाि वरील प्रमाणेच घोरपडे मारले म्हटले आहे. 
 
४) गोव्याचा व्हाईसराय इ. स. १६६४ नोव्हेंबर ११ िारखेस तलहीलेल्या पत्राांि तशवाजी व 
खवासखान याांचेमध्ये झालेल्या युद्धाची बािमी ऐकली असे म्हणिो. तपसुलेकर कृि तशवाजी पान 
१२ टीप ५, 

 
५) मराठ्ाचे दप्िर खांड तिसरा अतसया तवभाग भाग १ िे ५ या पुस्तकाांि पान ३ वर मुधोळचे 
बाजीराजे घोरपडे तशवाजी महाराजाांना तयाचे वतडल शहाजीराजे याची पूवथ सूचना तमळाल्याने 
तयाांनी तवजापूरचा सरदार खवासखान मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आतण लखम सावांि ह्या दोघाांनी 
महाराजाांचे माांडतलकतव पतकतरले. िर तवजापूरच्या सूलिानाने शहाजीराजे याांच्या मार्थ ि 
महाराजाांशी िह केला व उत्तरेस कल्याण दतक्षणेस र्ोंडा पतश्चमेस दाभोळ आतण पूवेस इांदापूर ह्या 
दरम्यानचा प्रदेश बहाल केला. ग्यातझटीयर ऑर् बॉम्बे पे्रतसडन्सी पान नां. ३७४ या िहाला तशवाजी 
महाराजाांनी कैद केलेल्या इांग्रज व्यापाऱ्याांनी ६ रे्बु्रवारी १६६३ रोजी सुरिेस पाठतवलेल्या एका 
पत्राि दुजोरा तदला आहे. हे व्यापारी तवजापूरकराांना शसे्त्र आतण दारूगोळा पुरतवि होिे म्हणून 
महाराजाांनी तयाांना कैद केले होिे. 

 
६) डाँ. बाळकृष्ट्ि– 

 
याांनी तशवाजी द गे्रट खांड १ भाग २ सन १६६४ हा तदला. 

 
िो झोपेि असिाना तशवाजीने मारला म्हटले आहे. 

 
बाजी राजे घोरपडे हे लढाईि इिर माणसाबरोबर जखमी झाले व नांिर मेले असे डच कागद पत्राांि 

म्हटले आहे. िो खुलासा डॉ. बाळकृष्ट्ण याांनी वरील पुस्िकाांि केला आहे. हे रेकॉडथ हालां ड मधील हेग येरे् 
आहे. 
 



िसेच खवासखान व सावांि याांचा पराभाव तशवाजीने केल्याबद्दलची डच रेकॉडथमध्ये मातहिी 
साांतगिलेली आहे. 
 

तशवाजी व बाजीराजे घोरपडे याांचे लढाईचा काळ १६६४ नोव्हेंबर तदला आहे. या लढाईि बाजी 
घोरपडे जखमी होऊन पुढे मतृयू पावले िसेच खवासखान याचा पराभव १६६४ तडसेंबर मध्ये झाला.  
 

कोल्हापूर ग्यातझतटयरमध्ये बाजीराजे घोरपडे व तशवाजी राजे याांची लढाई झाली तयाि बाजीराजे 
मेले. सन १६६१ तदला आहे. 
 

तशवकालीन पत्रसार सांग्रह  
 

पत्र नां. १०४१ - याि इ. स. १६६४-६५ मध्ये बाजी मारल्याचे म्हटले आहे. िसेच मुधोळकर याांनी 
स्वधमथ साधनिा सोडून यवन दुष्ट िुरूक याचे कृतयास अनुकूल होऊन दगाबाजीने हुजरे करून तवजापूरास 
येणे घडले असे म्हटले आहे. 
 

आिा शहाजीराजाचे मतृयूचा काल पाहू––––– 
 

तशवापूरकर दप्िरािील यादी पान ५१ वर म्हटले आहे मात्र माघ शुः ५ शके १६८५ शहाजी राजे 
समाप्ि झाले म्हणजे रे्बु्रवारी १६६३ वषी 
 

डॉ. बाळकृष्ट्ण पान नां. ५४० िा २३ जानेवारी १६६४ शहाजीचा मृतयू हे गृतहि धरले िर- 
 

बाजीराजे घोरपडे व तशवाजीचे युद्ध झाले तयावळेी शहाजीराजे तजवांिही नव्हिे. कारण तश. का. 
पत्र सा. सांग्रह पत्र १०४१ याि या युद्धाचा काल १६६४–६५ तदला आहे. डॉ. बाळकृष्ट्ण याांनी या लढाईचा 
काळ नोव्हेंबर १६६४ तदला. 
 

वरील सवथ तववचेनावरून हे वतडलास तलतहलेले पत्र खरे आहे असे धरल्यास तयावळेी शहाजीराजे 
िंजवि असलेच पातहजेि. तयाचप्रमाणे पत्रािील मजकूराप्रमाणे कोणिी स्वधमथसाधनिा सुरू होिी िी 
शहाजीराजाची की तशवाजीराजाची तयाबद्दल स्पष्ट धोरण व तयाप्रमाणे चाललेली कृिी इतिहासाि कोठेही 
तदसि नसल्यामुळे िेही ठरणे क्मप्राप्ि आहे. 
 

इतिहास तनरतवकार बुद्धीने तलतहलेला असला पातहजे. तयाचप्रमाणे अस्सल पत्राचे प्रामाण्याने िो 
तसद्ध झाला पातहजे. तवकारवषिेने तलतहलेला इतिहास हा कोणाची िरी चूक व कोणाची बाजू खरी, 
कोणाची िंनदा, िर कोणाची स्िुिी, कोण शूर िर कोण तभत्रा, कोण तनव्यथसनी िर कोण व्यसनी या गोष्टी 
इतिहास लेखकाकडून नकळि होि असिाि. या गोष्टी टाळल्या पातहजेि. तयाचप्रमाणे कोणाचे आिून 
साह्य िर कोणाचे बाहेरून साह्य हेही ठरतवण्याचा ऐतिहातसकदृष्ट्या प्रयतन सुरू आहे. तयासही काांही 
हरकि नाही, परांिु वर म्हटल्याप्रमाणे अस्सल साधनानें ठरले पातहजे, नाहीिर िो ऐतिहातसक सतयाचा 
खून करून तलतहल्याचे प्रतययास येिे. कारण इतिहास नेहमीच तवजयी लोकाांचा साह्यकिा ठरिो. 

 



सते्तवर असणारे राजाची व पदावर असणाऱ्या पदातधकाऱ्याांची वतकली करण्यास पुष्ट्कळ लोक 
तमळिाि व तयाचे स्िुतिपाठक बनिाि. 
 

ऐतिहातसक कालािील व्यक्ति तयाचे कूविीप्रमाणे देशाला, समाजाला पोषक ठरल्या असिील 
तयाचाही इतिहासाने गौरव केला असला पातहजे, ऐतिहातसक व्यक्ति चांदनाचे झाडाप्रमाणे आहेि. चांदनाचे 
झाड जरी वटले िरी तयाची वाढ खुांटेल पण तयाचा वास नातहसा होि नाही.  

 
मराठ्ाचे इतिहासाचा सुक्षम अभ्यास केल्यास मराठ्ाि दोन गुण प्रामुख्याने दृतष्टस पडिाि. एक 

तयाांचे शौयथ व दुसरा तयाांचा प्रमातणकपणा. जया धन्याची चाकरी करावयाची तयाच्याशी कधीही बईमान 
व्हावयाचे नाही. तयाचेकतरिा तजवावर उदार होवनू लढावयाचे अशी भावना पुष्ट्कळाच्या अांिकरणाि होिी. 
तया दृष्टीने शहाजीराजे भोसले, बाजीराजे घोरपडे व इिर मराठा सरदाराि हीच प्रवृत्ती होिी. िलवार 
गाजवावयास तमळाली म्हणजे झाले मग िी कोणाकरिा गाजविो आहे व तयाि कोणाचा नाश होि आहे 
याचा तवचारच नव्हिा. शहाजीने तनजामशाही पुन्हा प्रस्र्ातपि करिाना नगरच्या तनजामाचे लहान मुलास 
माांडीवर घेऊन राजय चालतवले. तयाि या लहान मुलासच राजय करण्याचा हक्क काां आहे, मला काां नाही, 
मीही बादशहा होऊ शकिो ही दृष्टीच नव्हिी, िी दृष्टी तशवाजी महाराजाचे पुढील कालाांि तनमाण झाली. 
 

राजे शहाजी व बाजीराजे घोरपडे याांचा सांघषथ झाला. हे दोघेही अतदलशहाचे नोकर होिे व राजय न 
कतयाचा हुकुम मानणे हे तयाांचे किथव्य होिे. यािूनच शहाजीला कैद झाली या कैदेबद्दल बाजी घोरपडे तकिी 
जबाबदार याचा तवचार होणे जरुरी आहे. 
 

कै. राजवाडे याांनी म्हटले आहे बखरीमध्ये तवश्वसनीय भाग कोणिा व अतवश्वास भाग कोणिा, हे िे 
एकमेकाि तमसळिे असल्यामुळे जो मजकूर खरा भासिो. िो तयास असलेल्या खोया मजकुरापासून तवल 
काढून घेिा येि नाही. केवळ या बखरीवर तभस्ि ठेवनू इतिहास तलहीण्याचा प्रयतन केल्यास सतयासििेच्या 
तनणथयाची कसोटी जवळ नसल्यामुळे िो वायर्ळ जाण्याची बहुिेक खात्री आहे. पुष्ट्कळ बखरीिून एकच 
मजकूर एकसारखा आल्यास बहुमिाच्या न्यायाने िो खरा मानण्यातचही ह्या बखरीच्या सांबांधाने सोय नाही. 
पुष्ट्कळ ऐतिहातसक गोष्टीच्या आभावाचे साधारणतव ह्या बखरीिून सापडिे. परांिु िेवढ्यावरून तया गोष्टी 
झाल्याच नाहीि असे तवधान करणे मोठे धोतयाचे काम होईल. या सांबांधाने तवचार करिा मेजयारटी ऑर् 
डॉतयुमेटसवर र्ारशी तभस्ि ठेविा येि नाही. का कॉ, तवश्वासाहथ अस्सल कागदाच्या एका तचटोऱ्यावर 
तजिका तवश्वास ठेतविा येिो तििका स्वदेशीय व तवदेशीय बखरकाराच्या व बखरवजा इतिहासाच्या भाकड 
कर्ावरील अर्ाि ठेविा येि नाही. इतिहासाचायथ राजवाडे प्रस्िावना पान ४. 

 
घोरपडे व शहाजीची कैद या प्रकरणाि बखरकारानी आपले पदरची हतककि देवनू बराच रांग 

चढतवलेला आहे. (तशवतदक्ग्वजय मृ. १४४–४५ व तयाांनी शहाजीच्या कैदेच खापर बाजीराजे घोरपड्ाचे 
माथ्यावर र्ोडले आहे. उलट मुसलमान ग्रांर्कारानी वरील प्रकरणाची जबाबदारी मुस्िर्ाखानावर 
टातकली (महांमिनामा व बुसिीनुस्सलािील पृ. ५०७–९) जुलै १९२९ च्या मॉडथन तरन्हयुच्या सरकार याांनी 
(तशवाजी भोसले इन म्हैसूर) हा लेख महांमद नाम्याचे आधारे तलहला आहे. तयाि तयानी म्हटले आहे की, 
मुस्िर्ाखान वृद्ध झाला असून तयाला बरा न होणारा आजार जडलेला आहे. तशवाय तयाचे मुख्य 
हािाखालचे लोक उदाहरणार्थ–िंशद्दी रह्यान व शहाजी यापकैी कमी कमी शहाजीला अटक केली पातहजे. 
सभासद या कैदेतवषयी काांही तलहीि नाही. बखरकारानी वरील प्रकरणाशी बाजीराजे घोरपडे याांचा सांबध 



आणनू महाराजानी िो दे्वश मनाि धरुन बाजीराजे घोरपडे मारले तयाचे बायकामुलाची कत्तल केली वगैरे 
हतकगि तलतहल्या. बखरकाराने काांहीही म्हटले असले िरी बाजींराजे घोरपडे याांची तिन्हीही मुले हयाि 
होिी. िी राजे तशवाजींनी मारलेली नव्हिी हा माझेजवळ पुरावा आहे. (पत्र तशवचतरत्र सातहतय खांड आ. 
पा. ८६ िे ७४)  
 

बाजी घोरपडे, मुधोळकर याांनी स्वधमथ साधनिा सोडून यनवदुष्ट िुरुक योच कृतयाला अनकुल 
होवनू दगाबाजीचे हुजरे करुन तवजापुरास येणे घडले – साांप्रि पुन्जा दुबुकधी धरुन खवासखाना 
तवजापूराहून र्ौजेसुद्धा रवाना झाले तयाची हरोळी बाजी घोरपडे याांनी व लखम सावांि व खेम सावांि याांनी 
प्रतिज्ञापूवथि जिन करुन सेना समविे तनघाले ........... आमचे मनोदय शवेटास नेणार िुम्ही िुम्ही सुपुत्र 
तनमाण आहा– 
 

पहा तश. का. प. सा. सांग्रह पत्र १०४१ तशवाजी १६६४–१६६५ 
“सवथ माणूस घोरपडे याांचे नसल कापून काढले ... ... 
गभथ देतखल कापले (९१ कलमी बखरत्र) 

 
याप्रमाणे तशवाजीमहाराजावर आपण केवढा व कोणिा आरोप करिो याचासुद्धा तवचार लेखकानी 

केला नाही. महाराजाचे मुसूलमान इतिहासकार कातर्खान याांनी म्हटले आहे. 
 

मुसलमान समाजािील तस्त्रया व मुले ही हािाि पडील होिी तयाचेशीसुद्धा तशवाजी महाराज 
आदरपूणथ वागि होिे असे व वरील उ उद्धार महाराजाांचे तस्त्रया व मुले याांचे बाबिीि अतयि आदरणीय विथन 
होिे हे दाखतविे िे महाराज बाजी घोरपड्ाांशी व तयाांचे बायका–मुलाांशी असे विथन करिील हे शतयच 
नाही. 
 

बाजीराजे घोरपडे हा तवजापूरकराचा नोकर होिा. तयाने शहाजीस तवजापूरास नेले िे 
मुस्िर्ाखानाच्या साांगण्यावरुन, खुद्द महाराजाांनी मालोजी घोरपडे याांस जे पत्र तलहले तयाि महाराज 
म्हणिाि “जेव्हा काांही मुस्िर्ाखाने” महाराजास दस्ि करतवल श्री सरस्विी मांतदर वषथ ५ अांक ५ 
 

पुढे तवजापूरकराचे स्वारीि मदि करण्याचे पतकतरले िे बादशहाच्या साांगण्यावरुन, साराांश तयाांनी 
जे जे म्हणनू काांही केलां  िे तवजापूरकाराचा नोकर म्हणनू केले. व िे कराव ेलागले. 
 

आधुतनक इांग्रज व मराठी इतिहासकार याांनी १७ व्या शिकािील हतकगिीकडे २० शिकािील 
दृष्टीकोनाने पाहून ितकातलन घोरपडे, सुवे मोरे, मोतहिेवाडीचे सावांि वगैरे घराण्यास अप्रतयक्षपणे 
स्वराजयास घािक वागणारे समजले आहे. महाराज जयावळेी जन्मास आले तयावळेी सवथत्र यावनी अम्मल 
सुरू होिा. महाराष्ट्राांि तयावळेी आतदलशाही, कुिूबशाही, तनजामशाही व मोगल हे मालक होऊन बसले 
होिे. या यावनी राजयािच मराठे सरदार व ब्राह्मण सुस्सदी पढेु आहे. आतदलशातहि मुरार जगदेव व 
धानिराव तनजामशाही साबाजी अनि, कुिुबशाहीि आकारस भानजी मधोभानजी (आकण्णा मादण्णा) 
जायाप्पा िंलगरस ही मांडळी पुढे आली व आपआपली आसने क्स्र्र करून होिे, जो िो आपली जहागीरी व 
विने साांभाळून यावनाची रु्ांकी झेलण्यास ितपर असे. देश बुडो व काांही होवो माझे घोडे पुढे गेले पातहजे 
असे िो मनाांि म्हणे. इकडे प्रजेकडे पहाव े िर िी यावनी आमलाखाली जजथर होऊन गेली होिी. तिला 



कोणी त्रािा उरला नव्हिा. कोणीही डोके वर काढण्यास ियार नव्हिा अशावळेी तशवाजी महाराजाने प्रर्म 
डोके वर काढले. तयाांनी आपले मावळी सांवगड्ास हािी धरून हळूहळू रतिपािातशवाय मुलूख व तकल्ल े
काबीज केले व पुढे एक एक बादशहा जागे झाले.  
 

आिा या बादशाहाचे सरदाराकडे पाहू. खुद्द महाराजाांचे वतडल शहाजीराजे अनेक शहाचा कारभार 
करून शवेटी तवजापूराकडे आले. महाराजाचा चलुिा मांबाजी तवजापूरकराचा नोकर असून िो 
तवजापूराचेविीने महाराजाबरोबर लढून मेला. महाराजाचे चुलिे मोंगलाचे नोकर होिे. आप्ि र्लटणचे 
िंनबाळकर, िंसदखेडचे जाधव हे तनजामशाहीचे व मोगलाचे सरदार होिे. ही झाली वतडलाची व आप्िेष्टाची 
क्स्र्िी तयाचप्रमाणे, तशवकालाि सावांि बांधुांही तशवाजीचे तवरूद्धच होिे. तशवाजीचा शतरर सांरक्षम सांभाजी 
कावजी, नेिाजी पालकर, खुद्द युवराज सांभाजी महाराज वगैरे मोगलास तमळाले. सांभाजीमाराजानो िर 
भयांकरच उद गार काढलेले आहेि. िे मी औरांगजेबाचे सैन्याचे अवगाहन करण्यासाठी जाि आहे आिा येईन 
िे राजय उध्वस्ि करण्यासाठी, म्हणजे सांभाजी राजापढेु एकच मी परि येईन आतण सह्यातद्रचे राजय उध्वस्ि 
करीन दुसरे राजय तनमाण करण्याची भाषाच नाही. 
 

सेिुमाधव पगडी : तशवचतरत्रावरील एक अभ्यास पान ९५. 
 

शहाजीराजे याांना बाजीने पकडले िे स्विः नोकर म्हणून आज्ञा पाळली असेल. 
 

तशवाजी महाराजाचे आजे्ञवरुन परमानांदाने तशवभारि नाांवाचा सांस्कृि काव्यमय ग्रांर् तलतहला याि 
या तशवभारिाचा अध्याय ११ व १२ वाचल्यावर आपले हे सवथ लक्षाांि येईल; याि झालेली लढाई व नांिर 
झालेली अटक यामध्ये कोण कोण लढले, तयाि मुस्िर्ाखाचे बाजूने कोण लढले, शहाजीचे बाजूने कोण 
लढले याची नाव े तदलेली आहेि. या झालेल्या लढाईबद्दल व तयाि असणारे लोकाबद्दल असलेला डांक 
अगर गैरसमज परमानांदाने दाखतवलेला नाही िसाच तशवाजी महाराजानाही दाखतवले नाही. उलट तया 
लढाईि दोन्ही बाजूचे योदे्ध लढले तयाांचे बहादूरी बद्दलचे वणथन अतयि बहादूरीने केले आहे. आज तशवभारि 
हा ग्रांर् मराठ्ाचे इतिहासास मुख्यतव ेसाधन म्हणनूच तया ग्रांर्ाचा उपयोग केला जािो. या तठकाणी शहाजी 
व बाजी घोरपडे याांचा सांघषावर चचेचा तवषय नाही. र्ति बाजी घोरपडे याांचे मृतयचूा काळ याबाबिचाच 
तवषय आहे. परांिु या तवषयाची पाश्वथभतूम व तशवाजीने शहाजीराजाना तलतहलेले पत्र तया पत्राचा काल 
पहािा शहाजीराजे पत्र पाठतवणेपूवी १० मतहने अगोदर मृतयू पावले असल्यामुळे या लक्षाांि घेण्याकतरिाां या 
मृतयू पूवीच्या घटना काय घडल्या तलहणे गरजेचे होिे. शहाजीराजे हे तशवाजीराजे व बाजीराजे घोरपडे 
याांची झालेली लढाई व आपणाांपढेु आज मी तदलेल्या अस्सल पत्राचा पुरावा तदला आहे. तयावरून हे 
तशवाजीने शहाजीस म्हणून तलतहलेले पत्र व सन यापूवी तदलेली मातहिी तवश्वसतनय ठरि नाही. 

 
आरांभी मी तदलेल्या पत्राचा सन – सबा तसिैन अनर् हा तदला आहे. तयावरून हा सन पहािा इ. 

स. १९६७ येिो. तयावळेी बाजीराजे घोरपडे व तयाांचे बांधू अांबाजी खांडोजी हे तजवांि होिे. व तयाांनी व इिराांनी 
देशपाांडे, नाडगौडा नायकवडी वगैरेनी कबलू किबा तलहून तदलेला आहे. व वाळव े परगण्याचे देशमुख 
म्हणून या तिघानी आपली नाव े तदलेली आहेि. व तसके्क उठतवलेले आहेि. तयाचप्रमाणे वाळव्याचे 
देशकुलकणी महादोबल्लाळ याांचाही उल्लखे या पत्राांि आहे.  
 



सवथ ऐतिहातसक लेखाांचे प्रमान्य व तयाची तवश्वसतनयिा (मग िे लेख, ग्रांर्, तशलालेख, इतयातद 
कोणतयाही स्वरूपाचे असोि) तयाच्या लेखन कालाांवर सवथस्वी अवलां बनू असिाि. 
 

कोणिाही प्रसांग घडि असिा एखाद्या तचिारी समक्ष हजर असून िो तया प्रसांगाचे जे तचत्र ियार 
करिो िे तचत्र सवांशी तवश्वासायथ होिे, परांिु जर प्रसांग होऊन गेल्यानांिर काांही कालाने एखाद्या तचिाऱ्याने 
नुसतया ऐकीव मातहिीवरुन तचत्र ियार केले िर तया तचत्राचे उभारणीस काल्पतनक गोष्टींचा समावशे होिो. 
तयामुळे मुळच्या समकातलन तचत्राशी िाडून पहािा असे मागाहून काढलेले तचत्र तवसांगि तदसिे व तया 
प्रमाणािच िे तवश्वासासतह अपात्र ठरिे. हा तसद्धाांिही ऐतिहातसक लेखाांच्या कृतिना सवांशी लागू पडिो.  
 

प्रसांग व तया प्रसांगाचे लेखन करणारा लेखक याांचेमध्ये कालाचे तजिके तजिके अांिर पडिे तििकी 
तयाच कृति काल्पतनक व ऐतकव साधनानी सजतवली जािे व म्हणूनच िी कृति तवश्वसतनयाच्या प्रमाणाांि 
उिरि नाही. 
 

व या कारणास्िव इतिहास सांशोधन शास्त्राि तवषम कालीन तलहलेले बखरी वगरेै लेख प्रमाण 
याच्या दृष्टीने आगदी खालच्या पायरीचे ठरिाि, यास्िव इतिहास सांशोधनदृष्ट्या तवश्वासाहथ ठरण्यास 
कोणिाही पुरावा अस्सल व समकालीन असला पातहजे. उदाहरणार्थ ितकालीन सरकारी सांबांतधि 
अतधकाऱ्याांचा पत्रव्यवहार िंकवा ितकातलन जमाखचथ िंकवा ितकातलन राजकीय घटनेशी सांबांतधि झालेल्या 
कुटुांबाच्या िपले झालेला पत्रव्यवहार वगैरेसारखी प्रतयक्ष अनुभवलेली िंकवा पातहलेली मातहिी देणारे पुराव े
हे प्रर्म श्रेणीचे साक्षीदार होि. 
 

साराांश प्रतयेक भिूकालीन लें खी पुरावा हा तयाच्या पात्रापात्रिेप्रमाणे इतिहास लेखनास आधारभिू 
होऊ शकिाि या दृतष्टने मी तदलेले वाळव्याच देशमुखाांनी इिरानी कबलु किबा हा कागद अतयांि महत्त्वाचा 
िसाच बाजी घोरपडे याचा मृतयुचा काल हा महत्त्वाचा शोध इ. स. १६६७ पुढे जगला हा आहे. िो १६६४ 
साली तशवाजीने ठार मारले. िसेच बायकामुलाांची कत्तल केली हे सार् खोटे आहे. सवथ मुले तजवांि होिी 
मुधोळचे घोरपडे इतिहासकारास बाजीचा मुलगा मालोजी हा आपले आजोळी असल्यामुळे िो वाचला हे 
दाखवावयाचे होिे. 
 

आपल्याला इतिहास आहे पण इतिहासकार नाहीि. ग्रांट डर् आतण नांिर १२५ वषानी झालेले 
तरयासिकार सरदेसाई या खेरीज चटकन साांगिा येण्यासारखी इतिहासकाराांची नाव ेदृष्टीपुढे येि नाहीि. 
मराठ्ाांच्या इतिहासावर आज महाराष्ट्राबाहेरच अतधक सांशोधन होि आहे. कलकत्ता िे लखनौ, 
राजस्र्ान, या भारिीय आतण इांग्लड, न्युझीलां ड, जपान, ऑस्रेतलया, आतण अमेतरका इतयादी 
भारिाबाहेरील देशाि होि आहे. आतण या सवांना इतिहास सांशोधन करण्यासाठी आपण तवपूल सामुग्री 
पुरतवि आहोि. आपले अतभिेखागार आतण सांशोधन मांडळे जणू काय तयाांच्यासाठीच तसद्ध केली आहेि. 
 

अर्ाि ही सामुग्री म्हणजे राष्ट्राची सांपत्ती आहे. व तयाचा कोणीही वापर करावा हे ित्त्व ठीक असले 
िरी प्रादेतशक इतिहासाची तवशषेिः सामातजक ऐतिहातसक आर्मर्क इतिहासाची जया जाणकारपणे तया 
देशािील सांशोधक हािाळू शकिील तििके इिराांना नेहमीच शतय होईलसे नाही, अशा या सांशोधनावर 
आधातरि ग्रांर् इांग्रजीि प्रतसद्ध होिील. आधारभिू ग्रांर् म्हणून तयाचा वापर होऊ लागेल आतण आपण मात्र 
या लेखकाांना महाराष्ट्राचे ममथ उमजले नाही, अशी टीका करीि राहू. गॅ्रड उर्च्या मराठ्ाांच्या 



इतिहासािील चुकाांचे हप्िे एकेकाळी जसे आपण देि होिो. िसेच आिा देखील होईल. म्हणनू महाराष्ट्राचा 
तनदोष इतिहास जगापुढे माांडावयाचा असेल िर आपण आपला प्रादेतशक इतिहास सवथ दृष्टीकोणािून 
पतरश्रमपूवथक सांशोधन करून (ऐतिहातसक ितकातलन कागदोपत्राचे) आधारे ियार केला पातहजे. िसे न 
झाल्यास सांशोधकाांना कच्चा माल पुरवणारी एक वसाहि असेच आपल्या इतिहास सांशोधनाचे स्वरूप 
राहील. 
 

मध्ययुगीन भारिाचे इतिहासाि १७ व ेशिक हे अनेक दृष्ट्या महतवपूणथ आहे. मोगली सत्ता याच 
शिकाि कळसास पोहोचली आतण इिर दतक्षणी मुसलमानी राजये धुळीस तमळाली िी देतखल याच 
शिकाि. मराठी सते्तचा उदय आतण तवकास याच शिकाने नोंदतवला आतण पातश्चमातयाांनी भारिाि आपली 
पावले टाकावयास प्रामुख्याने याच शिकाि प्रारांभ केला. 
 

तवकें द्रीकरणाची आवश्यकिा होिी, म्हणूनच देशातधकारी अर्वा देशक (देशमुख देशपाांडे) आतण 
राजयातधकारी अशी सते्तची तवभागणी केली होिी. िेव्हा अशा या काळाि तशवाजी मुतसदी महाराजा राजय 
स्र्ापनेस आतण िे वाढीला लावण्यास आवश्यक अशा विनदाराांचे शत्रतुव कसा पतकरिील ? 
 

सिराव्या शिकाि विन हे सामातजक, राजकीय आतण आर्मर्क प्रतिष्ठेच गमक होिे. िेव्हा 
साहातजकच विनासाठी िे का तजवावर उदार होि असि. ? 
 

विनाच्या या तवलक्षण आसतिीमुळे राजसते्तला तयाबाबि जपून पावले टाकणे भाग होिे. उदाहरण 
म्हणून एक कौलनामा इ. स. १६५५ या तठकाणी देि आहे. 
 

अजर रा. तशवाजी राजे हेबिराऊ देशमुख, िा. गुजणमावळ िुमचे बाबे हुजर खबर मालूम जालीनें 
तकतयेक बतडया लोकाांनी िुमचे पाठी शक घािला आहे की िुमची देशमुखी आम्ही घेऊ िुम्हास वाईट काम 
ऐसा शक घािला आहे व दळवी याचे कजथआहे. तयास िुम्ही जमान आहा जमानिी झाडे लाऊन आम्हास 
कष्टी करू ऐसा शक िुमचे पोटी बसतवला आहे व तकतयेक िुमतचया घरोतबया मध्ये एक प्रकार विथणकू जाली 
आहे, असे तकतयेक लोक बोलिािी िरी िेही गोष्टीच्या तनतमतया येऊन कष्टी करिील ऐसा शक वसतवला 
आहे. या तिही गोष्टी कतरिा व तकतयेक गोष्टीकतरिा िुम्ही शक जाव े आहा डावीडौल होिा िरी िुम्हास 
साहेब घतरच्या लेकरासातरखे जातणिो आतण िुमचे र्ार हेही गोष्टीचे वाईट कराव ेऐसे मनावर कधी धरणार 
नाही हे िुम्हास तवतत्तम कळले असावे. कोणीही गोष्टीचा शक न धरणे िुमचे हजार गुन्हे मार् आहे िी 
िुम्हासी आम्ही काहीही वाईट विथणूक करु िरी आम्हास महादेवाची आण असे व आईसाहेबाची आण असे 
कोणिो गोष्टीची िंचिा न करणे अवाांिरातह लोक भेडसातवले असेल िे मेटतवणे आमच्या इमानावतर आपला 
मान ठेवनू आम्हा पातस येणे कोणी गोष्टी िंचिा न करणे 



मोिथब 
 
तशवकालीन पत्र सार सांग्रह लेख नां. ७०८ 

 
तशवकालीन विनदारी तवषयी बरेचसे गैरसमज आहेि. तशवाजी महाराजानी विनदारी नष्ठ केली 

आतण जनिेची तपळवणकू करणाऱ्या देशमुखी देशपाांडे सरदार दरकदार याच्यापासून रयिेची मुतििा 
केली. समाजाि वगीय लढ्याला प्रारांभ झाला होिा, आतण या लढ्याि जनिेचे नेिृतव करुन सरांजामशाही 
वगातवरूद्ध लढा पुकारला आतण नवीन समाज तनमाण केला. अशा िऱ्हेचे तवचार काही वळेा माांडले जािाि.  
 

परिु समाजाि अशाप्रकारचा वगथकलह होिा. विनदाऱ्याच्या तवरूद्ध जनिेने बांड पुकारले होिे. 
अशािऱ्हेच्या तवधानाांना पुरेसा आधार आढळि नाही. 
 

विनदारी ही तया काळची एक आवश्यक अशी राजयकारभाराची सांस्र्ा होिी. अपुरी दळणवळणाची 
साधने, राजय कारभारास योग्य अशा जाणकार माणसाांची चणचण, अशा अवस्रे्ि शाांििा आतण सुव्यवस्र्ा 
राखण्याकतरिा तशवाजी महाराज विनदातरतवरूद्ध होिे, असे मि माांडले जािे. िेव्हा प्रामुख्याने आधार 
घेिला जािो िो सभासद बखरीचा आतण आज्ञापत्राचा. ही दोन्ही साधने तशवाजी महाराजाांच्या मृतयुनांिरची 
आहेि. आतदलशाही तनजामशाही मोगलाई याांच्या िाब्यािील मराठी मुलूख हळू हळू महाराजाच्या 
अतधकाराि येऊ लागला. िेर्ील तमरासदार पैकेकरी होऊन गावास हुडे वाडे कोट बाांधून प्यादे (सैन्य) 
बांदुखी घेऊन बळावले आहेि, याची प्रतचिी महाराजाना उत्तरोत्तर येि गेली असावी. 
 

आतण म्हणून तयानी काही बाबिीि तमरासदार इनाम इजारिीने मनास मानेसारखे आपण घेि होिे 
िे सवथ अनामि करून जमीनदारास गल्ला व नख्ि (पैसे) पाहून देशमुखास व देश कुलकणी यास व पाटील 
कुलकणी यातस हक्क बाांधून तदला. 
 

आज्ञा पात्राि देखील असाच सूर आहे. ‘हे लोक म्हणजे राजयाचे दायादच आहेि. आहे विन 
इितकयावरी कालक्मणा करावी, सवथ देशाचा स्वामी म्हणजे राजा तनष्ठेने विाव ेकोणाचा करावा ही तयाांची 
वृद्धी नाही. जांव जांव नूिन सांपादाव व बळकट व्हाव,े बळकट झाले म्हणजेच एकाचे घ्याव े दाव े दरवडे 
कराव ेहा याचा सहज हव्यास.’ 
 

या दोन्ही उिाऱ्यावरून तशवाजी महाराज विन सांस्रे्च्या उपयुतििे तवषयी साशांक होि असे 
म्हणिा येणार नाही. तयाांचा आके्षप होिा िो मनास मानेसारखे वागणाऱ्या विदारातवरुद्ध अर्वा आहे िेवढ्या 
विनावर सांिुष्ट राहून स्वामीशी एकतनष्ठेने न वागिा सिि हव्यास करणाऱ्या विनदारातवरुद्ध आपल्या 
राजयािील विनदार जर किथव्यच्युि बनले तशरजोर झाले िर आपली सत्ता सांपुष्ठाि येईल अशी तयाांना 
तभिी वाटणे शतय असेल. तवशषेिः मराठी राजयाची रीिसर स्र्ापना झाल्यानांिर म्हणजे १६७४ नांिर अशा 
महतवाकाांक्षी अर्वा बेमुवथिखोर विनदाराांना तयाांची विने अमानि करून शासन करण्याचा उपक्म 
अल्पप्रमाणाि सुरू करणे शतय आहे. विनदाराच्या तवरूद्ध उघडपणे बांड करणे शतय नव्हिे. कारण तयाांची 
शासकीय गरज आतण रयिेवरील पकड या गोष्टी वृष्टीआड करून चालणार नव्हिे. 
 



विनसांस्र्ा ही उपयुति असल्यामुळे तशवकालापुवीची विने चालू केल्याची आतण नवीन विने 
तदल्याची उदाहरणे आढळिाि. तयाचबरोबर उद्दाम विनदाराांना तयाांचे विन अमानि करून शासन 
केल्याची उदाहरणे आहेि, विने अमानि केली, याचा अर्थ िीनह केली असा होि नाही. विन अमानि हे 
एक प्रकारे विनदारास शासन होिे. 
 

कारीच्या जेधे देशमुखा सजाराव देशमुखीचे विन केव्हािरी १६६८ पुवी जप्ि केले होिे. िेव्हा बहुि 
जबून वस्ि िांगिुरासी जाहली िरी मेहर बानू होऊन आपला आवकास चालू आतण साहेबाच चाकरीस 
हाजीर राहो यैसे केले पातहजे. अशी तयाने तवनांिी केली. िेव्हा तयाचे हक्क परि करण्याि आले. 
 

तशवाजी महाराजासांबांतधि तयाांच्या हयािीिच इतिहास तलतहणारे होिे, तयाचे सांबांधी, सांस्कृि, 
मराठी, पर्मशयन, दतक्षणी उदूथ इांग्रजीपोिूकगीज डच र्ें च इतयादी भाषा मधून तलतहण्याची जी परांपरा सुरू 
झाली िी तयाांच्या हयािी पासून िे अगदी परवा परवा पयंि डच पोिुथतगज फ्रें च या भाषा सोडून तदल्या िर 
इिर भाषािून सारखीच चालू आहे. खुद्द छत्रपति तशवाजी महाराजाांच्या आयुष्ट्याच्या कारतकदीि तयाच्या 
देखरेखी खाली दरबारािील एक कवी नावाजलेला पांतडि किंवद्र परमानांदां याने सांस्कृि भाषेमध्ये तशवाजीचे 
चतरत्र तलहावयास घेिले तयाला तशवभारि म्हणिाि. दुदैवाने िे चतरत्र अपुरे रातहले िंकवा सांपूणथ चतरत्र 
तलतहले असिाना र्ति तशवचतरत्राचे ३१ अध्यायच सापडले व इिर अध्याय सापडले नाहीि म्हणून 
सापडले िेवढेच अध्याय प्रतसद्ध केले असे होणे शतय आहे. पण काही इतिहास सांशोधकाचे मिे हे तशवचतरत्र 
पुरे झाले असले पातहजे. म्हणून तयाचा शोध परवा परवा सन १९४०–४६ चे सुमारास इतिहास सांशोधक कै. 
य. रा. गुप्िे याची मला पते्र येि होिी. कारण माझे घोरपडे घराण्याि जिन केलेले बरेच हस्ितलखीि ग्रांर् 
होिे. िसेच मराठ्ाांचे इतिहासाला उपयुति असे वडीलोपाजीि घोरपडे घराण्याचे व इिर घराण्याचे 
कागद आहेि, असे अनेकाकडून कळले होिे. तयाांमुळे तशवभारिाचा अपुरा भाग तमळिो काय ? याांची 
चौकशी होि होिी. 
 

इतिहास नानातवध व्यक्तिांच्या पराक्माने िसेच बऱ्या व वाईट केलेल्या गोष्टीनेही बनिो. अर्ाि तया 
व्यक्ति कोणतया घराण्याांिल्या कशा पुढे आल्या, तयाांचे जन्ममृतयु केव्हाां कसे झाले, तयाची समकालीन 
पतरक्स्र्िी कशा प्रकारची होिी, हे िपतशल तजितया तवपुलिेने उपलब्ध होिील तििका िो इतिहास भरीव 
मागथदशी बनिो, बनेल. 
 

व्यक्तिांची कुटुांबे बनिाि आतण कुटुांबाचे समाज व राष्ट्र बनि जािे. यास्िव व्यक्तिचा व कुटुांबाचा 
भरपूर िपशील वाचकापुढे येण्यास ित सांबांधी ित कालीन समाज पतरक्स्र्िी, ऐतिहातसक पुरुष व प्रसांग 
याबद्दलचा ऐतिहातसक ित कालीन कागदपत्राचा पुरावा, वांशावळी, िे कोठे जन्मलें , तयानी कोठे कसा 
इतिहास तनमाण केला हे कळणे अगतयाचे असिे. इतिहास एका पुरुषाचा असो की मोठा तवस्िृि असो. 
इतिहासास दोघेही मौल्यवान हे लक्षाि घेऊन शतय तिितया व्यक्तिांची मातहिी व कागदपते्र उपलब्ध होणे 
गरजेचे आहे. तकतयेक घराण्याांिील पुरुषाांनी तपढ्याांतपढ्यान्  ऐतिहातसक पराक्माची सार् तदलेली आहे. 
उदाहरणार्थ – घोरपडे, भोसले, िंनबाळकर वगैरे होि. िर तकतयेकाांची नावतनशी व्यतिी पुरिीच सांपुष्टाि 
आलेली असा प्रकार नजरेस येि आहे. मुरारबाजी देशपाांडे, बाजीप्रभ ू देशपाांडे, नेिाजी पालकर, 
तजवामहाले, बर्महजी नाईक, िानाजी मालुसरे इतयादी महापराक्मी पुरुष आकाशािील िुटलेल्या 
िाऱ्याप्रमाणे चमकून तयाांनी सवथ जगाचे लक्ष आपणाकडे ओढून घेिलेले आहे. 
 



शहाजीच्या िीन स्वाऱ्या, बंगलोरास वास्ि्य (स. १६३७–४०) 
 

रणदुल्लाखानाने शहाजीला बरोबर घेवनू कनाटकाांि लागोपाठ िीन स्वाऱ्या केल्या, तया सन १६३७ 
पासून १६४० पाविेो झाल्या. दसऱ्यास र्ौजा स्वारीस तनघावयाच्या तया पुढील पजथन्यापूवी परि यावयाच्या 
असा क्म चालला. महांमदशहाचा असा सति हुकूम होिा की, कनाटकािील िंहदू सत्ताधीशाांस िंजकून 
तयाांचा प्रदेश हस्िगि करावा, िंहदु धमाचा पाडाव करुन मुसलमानी धमथ वाढवावा. आतण सांपतत्त लुटून 
तवजापुरास आणावी. पतहली स्वारी पतश्चम बाजूने मालनाड प्राांिािील झके्करीवर झाली. हे धनाढ्य शहर 
हल्लीच्या दतक्षण कॅनरा तजल्ह्याि होिे. िेरे् भद्राप्पा नाइकाचा पराक्मी पुत्र वीरभद्र राजय करीि होिा. 
आतदलशाही र्ौजा प्रचांड व सज्ज असल्यामुळे तयाांजपुढे वीरभद्राचा तनभाव लागला नाही. एक दोन मतहन्याांि 
तयाचा पाडाव होवनू इके्करी शहर मुसलमानाांचे हािी गेले. नाइकाने शरण येऊन अधे राजय व अठरा लाख 
होन दांड देऊन आपला बचाव केला. तयाने पुढे बेदनुरास जाऊन वस्िी केली. एवढा तवजय सांपादून शहाजी 
व रणदुल्लाखान स. १६३८ पावसाळ्याि तवजापुरी परिे आले. 
 

दुसरी स्वारी पुढील सालच्या दसऱ्यास तनघाली. िीि रणदुल्लाखानाचे हािाखाली अर्झलखान व 
शहाजी हे दोन मुख्य सरदार होिे. कनाटकाांि प्रवशे केल्यावर रणदुल्लाने अर्झलखानास तशऱ्यावर 
पाठतवले. तशरे येरे् मजबूि तकल्ला असून िेरे् कस्िुरीरांग नाईक याांचा अांमल होिा. अर्झलखानाने 
तकल्यास वढेा घालून नायकास जेर केले, िेव्हा नाइलाज होवनू तयाने खानाकडे िहाची याचना केली. 
वाटाघाटीसाठी अर्झलखानाने नायकास अभयवचन देऊन भेटीस बोलावले पुढे भेटीच्या प्रसांगी 
तवश्वासघाि करून अर्झलखानाने नायकाचा तशरच्छेद केला. आतण तकल्ला, व सांपत्ती कबजाि घेऊन पुढे 
प्रयाण केले. खानाच्या या तवश्वासघािाबद्दल चहुकडे अतयांि बोभाटा होवनू आतदलशाही दरबारावरील 
लोकाांचा तवश्वास उडाला. अर्झलखान अतयांि तवश्वासघािकी आहे असा तयाचा लौतकक देशाि इिका 
पसरला होिा की, पुढे २० वषानी तशवाजी तयाचे भेटीस गेला िेव्हा खानाचा हा कपटी स्वभाव िो पूणथपणे 
ओळखून होिा. 
 

अर्झलखान तशऱ्यावर चालून गेला, तयाचवळेी शहाजीची रवानगी बांगलोरवर झाली. िेरे् 
कें पगौडा नावाचा अांमलदार होिा. तयाचा पराभव करून शहाजीने बांगलोर हस्िगि केले. नांिर 
रणदुल्लाखान स्विः िेरे् गेला. आतण िेर्ील कारभारावर तयाने शहाजीचीच नेमणूक केली, कें पगौड पळून 
सावनदुगावर रातहला. नांिर शहाजी श्रीरांगपट्टणावर चालून गेला. िेरे् काांिीराय नरसराज वोतडयार हा 
अतधकारी होिा शहाजीने काांिीरायापासून मोठा दांड घेऊन तयासच आपले िरे् िेरे् स्र्ातपले आतण िो 
बांगलोरास परि आला. रणदुल्लाने आपले वकील मदुरा व कावरेी पट्टण येर्ील अतधकाऱ्याांकडे पाठतवले. 
िेर्ील सत्ताधीशाांनी आतदलशहाचे स्वातमतव कबलू करून खांडणी पाठतवली. येणेप्रमाणे तवजय तमळवनू 
रणदुल्लाखान पावसाळ्यापूवी तवजापूरास परि आला. मागील बांदोबस्िासाठी शहाजी बांगलोरास रातहला. 
यावळेी बांगलोरास इसलामपूर मुसलमानी नाव देण्याि आले. 
 

रणदुल्लाखानाची तिसरी स्वारी सन १६३९–४० झाली. या स्वारीि तयाने बसवापट्टणच्या लढाईि 
शहाजीनेही मोठा पराक्म केल्याचे वणथन तशवभारिाि आहे. लगेच तचक्कनायकहल्ली, बेलूर, टुमकूर, 
काांदळ, बाळापूर इतयादी स्र्ळे आतदलशहास हस्िगि होऊन लूटही अपरांपार पैदा झाली. तिचा काही अांश 
सरदाराांस तमळूनही या खातयाांि तवजापूरास इिकी सांपत्ती आली की, तिच्यािून दादमहाल वगैरे तकतयेक 
प्रचांड इमारिी िेरे् बाांधल्या गेल्या. तिनही स्वाऱ्याांि कल्पनािीि यश तमळाल्याबद्दल महांमदशहास मोठी 



धन्यिा वाटली, आपण दतक्षणचे सवथ राजे व महाराजे तजिंकयले, मोठमोठी मांतदरे धुळीस तमळतवली. िीन 
वषाच्या अवधीि सेिुबांध रामेश्वराची भतिी करणाऱ्या िंहदूच्या शेंड्ा कापून कार्राांचे तनमूथलन केले असा 
अतभमान शहाने जाहीर केलेला तवजापुरच्या इतिहासाि आढळिो. शहाजीला मात्र ही बढाई तकिपि 
रूचली असेल िी असो. तयाला शतय तििका खूष ठेवण्याची खबरदारी शहाने घेिली होिी. 
रणदुल्लाखानपढेु दरबारी परि आल्यावर शहाजीच कनाटकाि आतदलशहाचा मुख्य हस्िक झाला. प्रर्म 
काही वष े बांगलोरास काढून नांिर बाळापूर व कोलार येरे् तयाने तकतयेक तदवस वास्िव्य केले. पुष्ट्कळ 
ब्राह्मण व इिर हुन्नरी लोक तयानांिर दतक्षणेिून कनाटकाि नेले. तयाांची वस्िी अद्यापी तिकडे आढळून येिे 
िंजकलेल्या प्रदेशाची, वसुलीची व इिर व्यवस्र्ा लावण्याकतरिा तयाने आपल्या भरांवशाची अनेक कुटुांब े
बरोबर नेली. तयाने तिकडच्या रयि लोकाांस न दुखतविा तयाांचे पे्रम सांपादन केले आतण तठकतठकाणी आपले 
हस्िक नेमनू तनयतमि वसूल जमा करुन जवळ धनसांचय केला. तवजापूरास िो वळेेवर रकमा पाठतवि 
असल्यामुळे तयाचा कारभार शहास पसांि पडला आतण कोणाही मुसलमान सरदाराचे हािून पूवी प्राांिाची 
सुव्यवस्र्ा इिकी चाांगली लागली नव्हिी. सन १६४० नांिरच्या िीन वषाि कनाटकाि पनुः मोठी स्वारी 
झाल्याचे तदसि नाही. शहाजी बांगलोरास राहून सवथ कारभार पहाि होिा. आपल्या हािून िंहदूांचा तनःपाि 
होिो हे या उद्योगाचे खरे ममथ तयाने ओळखले. िंहदू सत्तातधशाांचे वकील तयाजकडे जाऊ येऊ लागले. केव्हा 
उघड वाटाघाटी, िर केव्हा गुप्ि काव,े तयाांचे सारखे चालू असि. दतक्षणेिील िंहदूचा पुरस्कार तयाजकडे 
येऊन, स्विांत्र राजाचा र्ाट तयाने जमतवला. स्वभावाचा र्ोडा रांगेल असल्यामुळे तयाचेजवळ आतश्रि, कवी, 
शाहीर, गवई वगैरेचा भरणा जमून बांगलोरास िंहदू राजय उतपन्न झाल्याचा देखावा चालू झाला. तशवभारि 
राधामाधवतवलासचांपू इतयातदकाांिून वरील ध्वनी स्पष्ट उमटलेला तदसिो. 
 

स्वाऱ्या सांपून बांगलोरास शहाजीची व्यवस्र्ा स्र्ातयक झाल्यावर तयाने तजजाबाई व तशवाजी याांस 
पुण्याहून आपल्याकडे बोलावनू घेिले. या हालचालीचे काल तनतश्चि ठरतविा आले िर पुष्ट्कळ गोष्टी स्पष्ट 
होिील. सन १६४० पासून सुमारे दोन वष े तशवाजीचे वास्िव्य बापाजवळ बांगलोरास व तवजापूरास झाले. 
भेटी होऊन आनांदोतसव झाला. भोजन करून तजजाऊचे व शहाजी राजाांची बोलणी, नुिन लग्न, 
पुत्रसांपादनी तप्रतिव्यवहाराची होऊन हास्य तवनोद केला. तशवाजी महाराजास हजरिीचे भेटीस नेले. 
शहाजी राजाांचे स्वारीपढेु तशवाजी महाराजाांची स्वारी तचमणी घोडी, तचमणी पालखी, तचमणे भाई, तचमणे 
चोपदार समागमे चालि असिा हजरिींनी कौिुक केले. तशवाजीचे पतहले लग्न िा. १६–५–१६४० रोजी 
दादोजी कोंडदेवाने पुण्यास केले असे तशवतदक्ग्वजकार म्हणिो कोणी म्हणिाि हे लग्न तवजापुरास झाले. 
तवजापूरचा मुसलमानी दरबार व बांगलोरचे तनभळे िंहदु वािावरण याांचा तिव्र तवरोध कोणाच्याही नजरेस 
उघड तदसणारा होिा. शहास कुर्मनसाि न करणे िंकवा कसायाांचे हािून गाई सोडतवणे हे प्रकार तशवाजीचे 
हािून या मुक्कामाांि घडले असल्याचा सांभव आहे. सन १६४२ च्या आि–बाहेर तशवाजीची रवानगी परि 
पुण्यास झाली. 
 

म स्िाफाखानाशी शहाजीचा बेबनाव 
 

(सन १६४४–४७) :– शहाजी तवजापुरास असिो मागे कनाटकाि तकतयेक नायकाांनी पनुः बांडाळी 
चालू केली. वीरभद्राचा धाकटा भाऊ तशवाप्पा हा बेदनूरच्या गादीवर आला. िो शूर व बाणेदार होिा. तयाने 
बाहेर स्वाऱ्या करून नवीन प्रदेश हस्िगि केले. व इके्करीसुद्धा पुनः परि घेिली. हा तयाचा बांडावा मोडणे 
आतदलशाहास प्राप्ि होिे. सन १६४३ च्या माचथ–जूनच्या दरम्यान रणदुल्लाखान मरण पावला िेव्हा तयाचे 
जागी शहाने मुल्ला महांमदाचा जावई मुस्िार्ाखान खानबाबा या कडव्या मुसलमानाची नेमणूक करून 



शहाजीसह तयास इके्करीवर रवाना केले. आतण मागून िा. ३–१–१६४४ रोजी खुद्द महांमदशहा तयाांचा 
पाठपुरावा करण्यासाठी तवजापूर सोडून तनघाला आतण बांकापूरास मुक्काम करून रातहला. तशवाप्पाने 
मुस्िार्ाखानाशी तनकराचा सामना केला. इके्करी व सागर येरे् िुांबळ सांग्राम होऊन तशवाप्पा शरण आला. 
िेव्हा पतहल्यासारखा बांदोबस्ि करून मुस्िर्ाखान व शहाजी एतप्रलाि परि तवजापूर येरे् आले. 
 

आिा पूवथ बाजूकडील कुतबशाही आक्मणाचा र्ोडा वृत्ताांि साांतगिला पातहजे. तया भागाि चांद्रतगरी, 
वलेोर, िंजजी. िांजावर, मदुरा, ही स्र्ळे महतवाची होि. चांद्रतगरीस श्रीरांगराय तिसरा हा बराच किृथतववान 
पुरूष िंजजी, िांजावर, मदुरा येर्ील नायकाांस तमळवनू घेवनू पूवीचे तवजयनगरचे राजय पुनः उभारण्याची 
खटपट करू लागला. पतश्चमेकडील रणके्षत्रावर जसे रणदुल्ला व मुस्िार्ाखान मुख्य होिे, िसा पूवेकडील 
के्षत्राांि कुतबशहाचा बतलष्ठ सरदार मीरजुम्ला मुखतयारीने वावरि होिा तठकतठकाणच्या नायकाांस आपले 
बाजूस आणून श्रीरांगरायाचा प्रयतन हाणनू पाडण्याचा उद्योग मीरजुम्ल्याने चालतवला. चांद्रतगरीच्या राजयाि 
वलेोरेचा तकल्ला मजबिू असल्यामुळे िेरे्च मुख्य रणसांग्राम माजला. श्रीरांगराय सन १६४२ च्या नोव्हेंबराांि 
राजय करू लागला. िेव्हापासून िीस वषपेाविेो हा झगडा सारखा चालूच होिा असे म्हटले िरी चालेल. 
सन १६४३ व कुतबशाही र्ौजा वलेोरवर चालून गेल्या असिा बेदनूरच्या तशवाप्पा नायकाने श्रीरांगरायाचे 
साह्य करुन मीरजुम्ला यास वलेोरहून घालवनू तदले. आतण िेरे् दोन वषाि श्रीरांगरायाने आपला जम 
पुष्ट्कळसा बसतवला. अर्ाि श्रीरांगरायाचा बांदोबस्ि वळेीच न झाला िर सवथ कनाटक हािचे जाईल असे 
वाटून आतदलशहा व कुतबशहा याांनी पनुः एकत्र वाटाघाट करून पातहली. सांगनमिाचा करार िाजा केला. 
िदनुसार तया दोन्ही शहाांच्या सांयुति र्ौजाांनी सन १६४५ ि श्रीरांगरायावर चढाई करूनव ेलोरचा तकल्ला 
हस्िगि केला. तया बरोबर पूवथ तकनाऱ्यावरील बहुिेक ठाणी मुसलमानाांस प्राप्ि झाली. कुतबशहा व 
आतदलशहा याांनी या प्रचांड तवजयातनतमत्त मोठा आनांदोतसव करून एकमेकाांस नजराणे व पोषाख पाठवनू 
पूवीचे सख्य आणखी दृढ केले. 
 

या घडामोडीि शहाजीची पतरक्स्र्िी कशी होिी िे समजून घेिले पातहजे. िंहदूांचा तनःपाि करण्याि 
तयाने प्रर्म मुसलमानाांना साह्य केले, िरी श्रीरांगरायाचा बचाव व्हावा अशी तयाची मनापासून इच्छा होिी. 
बहुदा तया दोघाांनी गुप्िपणे सांगनमि केले असाव.े तयाांचे वतकल एकमेकाकडे सारखे जाि येि होिे. सन 
१६४२–४३ ि शहाजी तवजापूरास असून िेरे् तशवाजीसह दादोजी कोंडदेव ही तयाजपाशी असावा. कुतबशहा 
व अतदलशहा याांचे उद्योग तयाांना पूणथपणे कळि होिे. सन १६४४ च्या पतहल्या सहामाहीि दादोजी 
कोंडदेवाने तशवाजीच्या नावाने मावळाि चढाई करुन कोंडाणा, राजगड, िोरांणा, पुरांदर हे तकल्ले व 
ितसमातवष्ट प्रदेश आटोतयाि आतणला. आतण िेणेकरून आतदलशहाच्या आक्मणास पतश्चमेकडून नवीन 
शह उतपन्न केला. अर्ाि शहाजीची बांगलोरास स्र्ातयक होण्याची प्रवृत्ती अतदलशहास जाचक वाटू 
लागली. 
 

सन १६४४ च्या अखेरीस शहाजी बांगलोरास जावनू आपल्या कारभारावर रुजू झाला. श्रीरांगरायाने 
वलेोर पुन्हा परि घेिले म्हणून अतदलशहाने तयाचा पाडाव करण्याकतरिा मोठी र्ौज ियार करून िी 
मुस्िर्ाखानाचे हािाखाली कनाटकाि रवाना केली. िा. १–६-१६४६ रोजी मुस्िार्ा स्वारीसतनघाला. 
तयाचे हािाखाली रणदुल्लाचा पुत्र धाकटा रुस्िुमजमा, अर्झलखान वगैरे सरदार होिे. गदग लक्षमेश्वराहून 
र्ौजा बसवावट्टणावर आल्या. या तठकाणी िा. ३–१०–१६४६ रोजी असदखान व शहाजीराजे मुस्िर्ाचे 
र्ौजेल सामील झाले. िदनांिर तशवाप्पा नाईक श्रीरांगपट्टणचा वोतडयार, आबाजी घाटगे झुांजारराव, 
कें गनायकाचा भाऊ बाळाजी हैगिराव हेही खानास येऊन तमळाले. दयािील िुर्ानाप्रमाणे ही अवाढव्य 



र्ौच आग्नेयकडे वाट चालू लागली, िेव्हा तठकतठकाणचे लोक व सत्ताधीश भयग्रस्ि झाले. 
मुस्िार्ाखानाने आजूबाजूस आपले हस्िक पाठवनू प्रदेश आपल्या कबजाि आतणला असे करीि र्ौजा 
वलेोरपुढे येऊन र्डकल्या. तया बरोबर श्रीरांगराय व िंजजी, मदुरा, िांजावर येर्ील अतधकारी, शरण 
तचठ्ठ्ठ्ा पाठवनू मुलखास उपद्रव देऊ नये अशी याचना करू लागले. पैकी श्रीरांगरायाने गुप्िपणे 
मुसलमानास मागे हटतवण्याचा अांिस्र् यतन चालू केला. परांिु मुस्िार्ाखानाने िंजजीच्या नायकास वश 
करून श्रीरांगरायाचे गुप्ि बिे समजून घेिले. िेव्हा कठीण प्रसांग जाणून श्रीरांगरायाने शहाजीस तभडेस 
घािले. तयावरून शहाजीने श्रीरांगरायाबद्दल खानाकडे रदबदली केली. िी खानास तबलकूल रूचली नाही. 
तयाने वलेोरच्या तकल्ल्यास वढेा घालण्यासाठी तनरतनराळ्या सरदाराांस बाजू वाटून तदल्या. श्रीरांगरायाचा 
सेनापिी दामलवार म्हणून होिा, याची व शहाजीची गाठ पडून िुांबळ रणकदांन झाले. तयाि दामलवाराने 
मुसलमानाांची रेवडी उडवनू देण्याचा प्रसांग आतणला असिा ऐन प्रसांगी िो मारला गेला, आतण श्रीरांगरायाची 
र्ौज उधळून पळाली. तयाबरोबर वलेोरचे ठाणे मुसलमानास हस्िगि झाले. (माचथ १६४७) पुढे पाऊसकाळ 
येणारसे पाहून शहाजी व आसदखान याांस बांदोबस्िास ठेवनू मुस्िार्ाखान तवजापूरास परि गेला. या 
तवजयाबद्दल महांमदशहास सांिोष व धन्यिा वाटून िो मुद्दाम चाळीस मलै पाविेो पुढे येऊन कृष्ट्णेवर खानास 
सामोरा गेला. िेरे् सन्मानाने भेटून शहाने खानाचा गौरव केला. शहाजीच्या पराक्माबद्दल याचाही शहाने 
“महाराज कजथद शहाजी भोसले” या शब्दाांनी सन्मान केला. 
 

याच वलेोरच्या युद्ध प्रसांगाि मुस्िार्ाखान व शहाजी याांचे वैमनस्य प्रर्म उद भवले. रणदुल्लाखान 
शहाजीची योग्यिा ओळखून होिा, पण तयानांिरचे मुस्िार्ा व अर्झलखान याांना शहाजीच्या पराक्माचा 
हेवा वाटू लागला. उलट पक्षी सवथ कामे यशस्वी करून दाखवावी शहाजीने, आतण गौरव व्हावा दुसऱ्याांचा, 
हा प्रकार शहाजीलाही दुःसह वाटला. वलेोरच्या युद्धापूवी श्रीरांगरायाने शहाजीच्या मार्थ ि िहाची याचना 
केली आतण श्रीरांगरायाचा बचाव करावा अशी तशर्ारस शहाजीव ेमुस्िार्ाखानाकडे केली. िी तसद्धीस गेली 
नाही हा प्रकार वगेळा. परांिु शहाजी िंहदूचा पुरस्कार करिो. आतण मुसलमानाांच्या राजयवदृ्धीस हरकि 
आतणिो. अशी सामान्य समजूि दरबारी मांडळींची झाली. िसेच िंहदुधमाच्या नाशास आपण कारण व्हाव ेही 
गोष्ट शहाजीस तबलकूल रूचली नाही. आतण शहाजी तशवाजीचे व सल्लागाराांचे तवचार या सांकटाचा पतरहार 
कसा करावा इकडे चालू लागले. एकां दरीि इकडे आड व तिकडे तवहीर अशी तबकट पतरक्स्र्िी पुनः 
शहाजीस प्राप्ि झाली. 
 

शहाजीची कैद (ऑगस्ट १६४८) 
 

वलेोरचा तनकाल लावल्यावर मुसलमानाची दृष्टी िंजजीकडे वळली. मुसलमानाांचे हे आक्मण बांद 
पाडण्यास श्रीरांगराय कसून झटि होिा. सन १६४८ च्या जानेवारीि मुस्िार्ाखान आतदलशहाच्या हुकूमाने 
तवजापूराहून तनघाला. िो िंजजीवर आला. मीरजुम्लाही तयाजबरोबर होिा. िंजजीचा अतधकारी रुपनायक 
याने मुसलमानाांशी सामना करण्याची तसद्धिा केली. तयाने मदुरा व िांजावर येर्ील नायकाांस आपल्या 
मदिीस आतणले. पण मदुरेचा तिरुमल नायक श्रीरांगरायाचा दे्वष करी. श्रीरांगरायास वचथस्व प्राप्ि झाल्यास 
आपली स्विांत्रिा नाहीशी होईल अशी तभिी तिरुमल यास वाटून िो अांिस्र्पणे मुसलमानाांस सामील 
झाला. अर्ाि िंहदूांची एकजूट घडून आली नाही. शहाजी, आसदखान व रुस्िुमजमा याांचे एकमि असून, 
तयाांना मुस्िार्ाखानाची अरेरावी दुःसह वाटि होिी. खानाने िंजजीस वढेा घािला, पण चौघाांची िोंडे चार 
तदशाांस झाल्यामुळे वढे्याचे काम तबघडले. मीरजुम्ला व मुस्िार्ा याांचे वाकडे आले. मीरजुम्ला आपली 
र्ौज घेऊन िंजजीहून तनघून गेला. अशा क्स्र्िीि मुस्िार्ाखानास कळून चुकले, की प्रर्म ही आपसाांिील 



रू्ट बांद पातडली पातहजे, तयातशवाय िंजजी हस्िगि होणार नाही. ह्या रु्टीचा उतपादक शहाजी होय अशी 
तयाची खात्री होऊन तयासच प्रर्म वठणीस आणण्याचे तयाने योतजले. आतण तयास आपला सांशय येव ूनये 
म्हणून बाह्यिः अतयांि गोडी दाखतवली. मीरजुम्ला व शहाजी याांचे अांिस्र् सूि चालू झाले. आपणास 
कुतबशहा आपले नोकरीि घेईल िर आपण तयाांचे कायथ उतकृष्ट बजावनू दाखवू, आतदलशहाचे नोकरीि 
मुस्िार्ाखान, आपणास कधीच वर डोके काढू देणार नाही असा तनराळाच बेि मनाि, रचून शहाजीने िा. 
२३-१२-१६४७ रोजी एक लेखी अजी कुतबशहास पाठवनू, मला आपले नोकरीि घ्या अशी तवनांति केली. ही 
गोष्ट मुस्िार्ाचे कानावर गेल्याने िो जास्िच तचडून गेला आतण हाि धुऊन शहाजीचे पाठीस लागला. 
िंजजीचा वढेा सुरू झाल्यावर शहाजीने खानास कळतवले की “माझी र्ौज र्कून गेली आहे, िर र्ोडे तदवस 
मी बांगलोरास जाऊन र्ौज िाजी िवानी करून परि येिो” ‘खानाने उत्तर पाठतवले,’ हल्ली वढे्याचे काम 
चालू आहे. िर िुम्हाांस बाहेर जाण्यास परवानगी देिा येि नाही. तयावर शहाजीने खानास जबाब तदला, 
की, ‘खचास नसल्यामुळे माझ्या लोकाांची उपासमार होि आहे, िर आिा परवानगीची वाट न पाहािा मला 
तनघून जाणे प्राप्ि आहे.’ हा उद्धटपणाचा प्रकार पाहून शहाजीस कैद करण्याचा इरादा खानाने ठरतवला. 
मात्र शहाजीचे किृथव खान ओळखून असल्यामुळे तयाने मोठी सावधतगरी ठेतवली. आतण बाह्यिः तयाजवर 
तवश्वास दाखतवला. मध्यांिरीच्या काळाि तयाने तवजापूरास पते्र पाठवनू शहाजीला कैद करण्यातवषयी 
आतदलशहाची परवानगी आतणली. श्रावण वद्य १ स. (िा. २५-७-१६४८) पहाटेच्या प्रहरी मांडळी तनतद्रि 
असिा मुस्िार्ाखानाने बाजी घोरपडे वगैरे तकतयेक िंहदू व काही मुसलमान सरदार शहाजीचे गोठावर 
पाठवनू तबछान्यािच तयास पकडून आपल्या सातनध्य बांदोबस्िाि ठेतवले, आतण पुढील व्यवस्रे्तवषयी 
आतदलशहाकडून खुलासा मागतवला. शहाजीजवळ तयाचा तवश्वासू हस्िक कान्होजी जेधे होिा तयासही 
खानाने कैद करून कनकतगरीस ठेतवले. 
 

शहाजीचा बेदन रचे स्वारीि मृत्य ू(िा. २३–१–१६६४) 
 

बेदनूरकर नाईक आतदलशहाचा िाबेदार असून तयाची हकीकि षवूीं येऊन गेली आहे. अलीकडे 
िो खांडणी वगैरे पाठतवना आतण स्विांत्रपणे वागू लागला. िेव्हा तयास वठणीस आणण्यासाठी आतदलशहाने 
शहाजीस लढाईचा भरपूर सरांजाम देऊन बांकापुराहून रवाना केले, शहाजी चालून गेला िेव्हा तयाजपढेु 
नाईकचा ईलाज चालला नाही. तयाने शरण येऊन तवजापूरची िाबेदारी पतकतरली. िेव्हा बेदनूरचा 
कायथभाग पुरा करुन शहाजी परि तर्रला. शहाजीचा हा तवजय ऐकून अतदलशहा सांिुष्ट झाला. तयाने 
मरिबाची पते्र, वसे्त्र, भषूणे. हत्ती, घोडे वगैरे पाठवनू शहाजीचा गौरव केला, बेदनपुराहून परि येि असिा 
आसपासच्या बखेडेखोरे ठाण्याांचा बदोबस्ि करण्यासाठी िुांगभद्रा िीरी बसवापट्टणजवळ होतडकेरी (तज. 
तशमोगा) या गाांवी तयाने मुक्काम केला. या तठकाणी अनेक श्वापदे उठली. राजाांस तशकार करण्याची इच्छा 
होवनू घोड्ावर स्वार होवनू हरणाचे पाठीस लागले. ईश्वरेच्छा तयायोगे घोड्ाचे पाय भांडोळीि अडकून 
घोडा व राजे एकावच्छेदे पडले. िे गिप्राण झाले. (शतनवार, माघ शु. ५ शके १५८४ िा. २३–१–१६६४) 
मागाहून लोक माणसे आली. तयाांनी एकोजी राजास िेरे् आतणतवले. एकोजी राजे याांनी उत्तरतक्या साांग 
केली. आतदलशहाकडून दुख वटा येऊन मनसबदातरची वसे्त्र एकोजीचे नावे झाली. तशवाजी सुरिेच्या 
स्वारीहून परि आल्यावर वृत्त कळून तजजाबाईसुद्धा शोकसमुद्री पडून बहुपि तवलाप केला. शहाजीराजे 
िुांगभद्रािीरी वारले, तया जाग्यास छत्री इमारि मजबूद करतवली. आतण पािशाही सनद घेवनू 
यरगटनहळ ळी गाांव िेंर्ील खचास लावनू तदला. िो गाव छत्रीकडे अद्याप चालि आहे. 
 



शहाजीच्या कुटुांब तवस्िाराचा तवचार केला िर िो र्ार मोठा होिा, परांिु हा शहाजीला िसा साह्यक 
झालेला नाही. कारण नेहमीच प्रस्र्ातपि राजय िंकवा राजघराणे याांचे स्वातमतव मानूनच राहाण्याची सामान्य 
माणसाांची प्रवृतत्त असिे. तयाांिले तयाांि जहातगरी इनामिीि जखडलेली आर्मर्क सांबांधाि गुांिलेली मांडळी 
िर क्ाांतिकारक चळवळीशी सहसा सहमि होि नसिाि. मात्र ितकालीन राजकीय बांधने सामातजक 
बाबिीि र्ारशी अडवणुकीची नसि. तयामुळे ितकालीन पतरक्स्र्िी र्ार तनराळी होिी. 
 

राजकीय मिभेदामुळे कुटुांबाकुटुांबािील माणसाांचे एकमेकाशी जुळलेले सामातजक सांपकथ  कायमचे 
िुटले जाि असे नाही. स्र्ातनक लोकाांच्या अतनबंध खासगि प्रवासाला पूणथ मुभा असे. तयावळेच्या 
दळणवळणाच्या गैरसोयीच्या राजकारभाराांि अशा िऱ्हेचे तनयांत्रण लोकाांवर घालणे व तयाबाबि बांदोबस्ि 
करणे अशतय होिे. सैन्याचे घटक बरोबर असले िर शत्रुतमत्रतवाची चौकशी वाटेवरील गाांवाचे मोकदम 
वगैरे करीि, इिरवळेी चौकशी होि नसे. इिकेच नव्हे िर शत्रूकडे असलेल्या लोकाांच्या मोकदम्या. 
देशमुख्या वगैरे वांशपरांपरागि इनामिी जप्ि होि नसिे. तयाां तयाां घराण्याांि िंकवा घराण्याांिरे् तया चालि 
आतण वतडलकीचा हक्क साांगणारा कोणी उद भवल्यास चौकशीअांिी तया तयाांचेकडे जाि. साराांश, वैयक्तिक 
द्रोहावरुन भीिीचे स्र्ातनक वािावरण क्षदु्ध असल्या खेरीज शत्रूकडील सैतनकानी अगर सरदाराांना 
आपापल्या प्रदेशाांि वावरण्यास अडर्ळा होि नसे. अशा पतरक्स्र्िीि शाहाजीचे चलुिभाऊ व तशवाजी–
सांभाजीचे चुलि व चुलि–चुलि भाऊ आपल्या स्वातमतनष्ठेसाठी शाहाजी–तशवाजीशी लढिाांना आढळले 
िर नवल कसचे ? चाकरी हा एकच तयाांच्या लढ्यामागे हेिु होिा. िसेच आज एक चाकरी सोडून उद्या. 
शत्रूकडील दुसरी चाकरी स्वीकारली िरी तयालाही आडकाठी होिी असे नाही. परकीय इस्लामी सत्ता अशा 
अदलाबदलीची तया काली तर्कीरतह करीि नसिे. उलट सरहद्दीवरील भाांडणाांि सवथच इस्लामी सत्ताांना 
स्र्ातनक लोकाांचा जमाव तमळतवणे इष्ट असे. इिकेच नव्हे िर शत्रूकडील जमाव शतय तिितया सवलिी व 
अतमषे दाखवनू िोडणे व आपला जमाव वाढतवणे हा िर तयाांचा नेहमीचाच उघड प्रचार असे. साराांश, हे 
कुटुांबाकुटुांबािील शत्रतुव तयाांच्या व्यक्तितवषयक कडवटपणामुळे उद भवलेले असेच असे नाही. बहुिेक वळेा 
िे केवळ नोकरी जहातगरीसाठी स्वीकाराव े लागे. कारण तया काळी स्र्ातनक जनिेि एक अगर दुसऱ्या 
परकीय इस्लामी सते्तचा अतभमान िंकवा तयाबाबि एखादी राष्ट्रीयतवाची भावना जागिृ होिी असे नाही. 
 

वरील तववचेनावरून पहािा तयाकाळी घोरपडे व जेधे तनरतनराळे सते्तिील काांही वळेी नोकर होिे 
िरी िे येरे् तठकाणी येऊन एकमेकाचे कुशल तवचातरि होिे व सरांजामाबाबि चचा होऊन कोणास केव्हा 
सरांजाम होईल याची मातहिी देि होिे. या मातहिीचा पत्रव्यवहार झालेला तशवचतरत्र सातहतय खांड ५ पान 
१२७ व मराठ्ाचे इ. साधने राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास पा. २४ हे प्रतसद्ध केलेल्या पसु्िकावरून 
पहािा सहज लक्षाि येईल. 
 

िसेच एक बांधू एका सत्तातधशाचा नोकर व दुसरा तयाचाच बांधू दुसऱ्या सत्तातधशाचा नोकर उ. छ. 
तशवाजी महाराज व तयाांचे सावत्र बांधू एकमेकाशी लढि होिे. 
 

बाप–लेकही एकमेंकाशी लढि होिे. पेशवाईिील तभष्ट्म मालोजी राजे घोरपडे मुधोळकर तयाचे पतु्र 
गोिंवदराव असे बाप-लेकही एकमेकाशी लढि होिे. शहाजीराजे याांचेतवरूद्ध मांबाजी भोसले हे सखे चुलि 
भाऊ असून हे शहाजीशी लढले िसे मांबाजी प्रिापगडाचे मोतहमेस अर्झलखानाचे बाजूने तशवाजीशी लढले 
िेव्हा तयाि ठार झाले. लखूजी जाधव व जावाई याांची लढाई झाली आहे. कोठे खांडाळ्याचा हत्ती प्रकरण 
तया प्रकरणाि नातयागोतयाचा प्रसांग सोडून एकमेकाशी भोसले जाधव लढले. देशमुखी व सरांजामदारी 



तमळतवण्यास कोणीही एकमेकाशी लढि होिे, िसेच पेशवाईिील नारायणराव पेशव ेयाांचा वध काय साांगिो 
? 
 
 बा. बा. घोरपडे, 
 एम. एल. ए. 

जा. नां. 
४० कौक्न्सल हाल पणेु, 

२०–९–६४ २०–९–५४ 
 
 
स. न. तव. तव. 
 

आपला व माझा पतरचय नसिाना हे पत्र पाठवनू आपलेकडून काही मातहिीची अपेक्षा कतरि आहे. 
 

मुधोळकर राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहास कै. द. तव. आपटे याांनी तलतहलेला आपले वाचनाि 
आलेला आहे. व तया इतिहासािील ऐतिहातसक कागदपत्राचे पुराव ेम्हणनू राजा शहाजी छत्रपिी तशवाजी 
वगैरे आपण प्रतसद्ध केलेल्या भागाि तदलेले आहेि. 
 

या घोरपडे घराण्याच्या अन्यत्र प्रतसद्ध झालेल्या वांशावळी व ऐतिहातसक अस्सल असे प्रतसद्ध व 
अप्रतसद्ध कागदपत्र िसेच इनाम कतमशनचेवळेी राजेसाहेब घोरपडे मुधोळकर याांनी तदलेल्या कैतर्यिी व 
घोरपडे याांच्या अन्य तठकाणी असलेल्या शाखा याांचेकडील कागदपत्र पहािा व प्रतसद्ध झालेला हा 
मुधोळकर राजे घोरपडे याचा इतिहास याि मेळ बसि नाही. पुष्ट्कळ तठकाणी, स्र्ळाचा, काळाचा व 
व्यक्तिांचा नामतनदेश झालेला पाहून सांशय तनमाण होि आहे. िो सांशय म्हणजे कतधकाळी अक्स्ितवाि 
नसलेल्या व्यक्तिचा नामतनदेश झालेला आहे. व अक्स्ितवाि असलेल्या व्यक्ति व कायथ हे दृष्टीआड केलेले 
तदसि आहे. िसेच बऱ्याच र्मानाचे बाबिीि मजला सांशय आहे म्हणनू आपले सारखे अवल दजाचे 
इतिहास सांशोधकाकडे मी आपले तवचार माांडीि आहे. 
 

िेव्हा आपण मजला मागथदशथन केल्यास चाांगले होईल. जया घोरपडे, घराण्याचा इतिहास तलतहला 
तयाांचे एका शाखेपैकी आम्ही आहोि. असे आम्ही समजि आलो आहोि व हे समजण्यास आधारभिू पुरावाही 
आमचे जवळ आहे. म्हणून हा मुधोळकर राजे साहेब घोरपडे, मुधोळकर याांचे घराण्याचा इतिहास 
तलतहिाना साधक बाधक गोष्टीचा तवचार झाला असावा व तनवीकार बदु्धीने राजे साहेबाांनी इतिहासाचे 
सातहतय तदले नसाव ेअसे माझे मि आहे. आपले पत्राची वाट पहाि आहे. 
 
 आपला, 
 बा. बा. घोरपडे, 
इतिहासाचायथ श्री. गो. स. सरदेसाई.  

मु. पो. कामशिे, तज. पुणे.  
सेंरल रेल्व,े  



 
–श्री– 

िा. २२ सपे्ट. १९५४ पो. कामशिे, तज. पुणे. 
 

श्री. बा. बा. घोरपडे एम. एल. ए. पणेु याांसी सादर नमस्कार तवनांिी, आपले पत्र िारीख २० चे 
घोरपडे इतिहास तवषयक चचेचे पोचले. तयाांचा तवस्िार मोठा असून अांिरांगाची वरील मातहिी मला आहे. 
कै. मालोजीराव राजे मुधोळकर याांच्या पे्ररणेने स. १९३४ साली पणु्याच्या मा. इ. मांडळामार्थ ि द. तव. 
आपटे याांनी इतिहास प्रतसद्ध केला. तयाांचा उपयोग मी आपल्या तरयासिीि र्ार जपून केला आहे. तयाांि 
आलेला पुरावा सवथ मला मान्य आहे. असे मी कोठेही साांतगिलेले नाही. या इतिहासाचा मूळ पाया 
मालोजीराव नानासाहेब याांनी उभा केला. काांही र्माने तयाांना नवीन उपलब्ध झाली. तयाांचा आधार घेवनू 
आपल्या घराण्याचा इतिहास कोणी िांज्ञाने तलहावा ही तयाांची िीव्र इच्छा होिी. मांडळाकडे हे काम देणेपूवी 
िे तयाांनी माझ्याकडे आतणले. तयाच्यामाझ्या पाांच चार गाांठी भेटी झाल्या. मी िी र्माने पातहली. उत्तर केले 
मला र्ारसी येि नाही. माझे तमत्र सर जदुनार् सरकार तया भाषेचे ज्ञािे आहेि. तयाांनी िी र्माने पाहून 
ऐतिहातसक सतयाचा तनणथय द्यावा. ही सूचना राजेसाहेबानी मान्य करुन िी तयाांनी जदुनार्कडे पाठतवली. 
सुमारे एक वषथ िी जदुनार् जवळ होिी. तयास मध्यस्र् मी होिो. पण तनतश्चि मि ठरतवणे जदुनार्ाना 
अशतय झाले. कारण इिर र्ारसी लेखािला प्रतयांिर पुरावा हुडकून काढावा िेंव्हाच तनणथय देिा येणार. 
शपेन्नास र्ारसी हस्ि तलखीि ग्रांर् वाचनू िपासणी करणे मला शतय नाही. असे जदुनार्ानी कळतवले, 
राजेसाहेबाांना तनकड होिी. सबब जदुनार्ाने िे सवथ कागदपत्र व र्ोटोग्रार् परि पाठतवले. पुढे िी र्माने 
तयाांनी कोल्हापूरचे डॉ. बाळकृष्ट्ण यास देवनू तयाांचे मार्थ ि िीन चार भाग इतिहासाचे प्रतसद्ध झाले. मी व 
जदुनार् दोघाांनी हे काम अांगाबाहेर टाकले, तयास आणखीन एक कारण घडले, िे असे, ही र्माने सवथ 
बनावट आहेि, तवजापूरच्या एका मुस्लीम मौलवीने िी मुद्दाम बनावट केलेली आहेि. अशी चचा बाहेर चालू 
झाली. आिा िो मौलवी हयाि नाही. अशा क्स्र्िीि ही र्माने बनावट मानावी की प्रमाण मानावी याचा 
तनणथय होव ूशकला नाही. अद्यापी हा प्रश्न मुग्ध आहे. तयाांचा तनकाल लावणे दुरापास्ि आहे. पूवी िाम्रपट 
तशलालेख दानपते्र तशके्क वगैरे पुराव े बनावट करण्याि आल्याचे दाखले इतिहासाि तवपलु आहेि. अशा 
क्स्र्िीि माझ्याकडून तनणथय होणे अशतय होिे. 
 

इतिहास असेल िसा सतय तलहला जावा अशी माझी व जदुनार्ाची िीव्र इच्छा आहे. पण आम्ही 
दोघेही आिा उत्तरावस्रे्ि असून भोसले–घोरपडे इतिहास म्हणजे मराठी इतिहासाचा मुख्य गाभा खरा 
तनमाण व्हावा, ही आमची तिव्र इच्छा होिी. िदनुसार सोडूरचे राजेसाहेब याांनी हे काम पाांच दहा वषापूवीं 
अांगावर घेिले. तयाांस मी व जदुनार्ाने र्ोडे बहुि मागथदशथनही केले. आम्ही दोघे सोंडूरािस जावनू आलो. 
चचा केली दरम्यान सांस्र्ोन तवलीन होवनू हे इतिहासाचे काम अपूणथ रातहले. अलीकडच्या चार दोन वषाि 
तयाांची मजल कोठवर आली िे मला मातहि नाही. तयािून येतया चार दोन मतहन्याि माझी प्रकृिी तवरेने 
खालवि आहे. म्हणून आांिा नवीन काम अांगावर घेणे मला शतय नाही. हे उत्तर देखील मी कष्टाने तलतहि 
आहे. हािास कां प सुटिो म्हणून सुवाच्य तलहिा येि नाही. शतय झाल्यास आपण या तवषयाचा पत्ता 
सोंडूरकराांकडून काढावा तयाांचे कारभारी नतसंगराव म्हणून होिे, िे हे काम पहाि िे मजकडे येरे् आले 
होिे. प्रस्िुि कोठे काय करिाि मला मातहि नाही. 
 

सवथच तवषय महतवाचा व अर्ाट आहे. पत्राने सवथ साांगण्याजोगा नाही. आपण सवड काढून येरे् 
मला येवनू भेटू शकला िर सवथ िपतशल व धागेदोर समक्ष साांगिा येिील मुद्याच्या गोष्टी सूचल्या िशा 



कळतवल्या आहेि. इतिहासाचे सतय तनर्मवकार मनाने िपासले गेले पातहजे, तयाांि आग्रह नसावा हे ितव 
सांशोधकानी कडक पाळले पातहजे. पुण्याच्या मांडळाने मुधोळचा इतिहास प्रतसद्ध करण्याि वरील ितव 
बरोबर पाळले की, नाही हे मला साांगिा येणार नाही. मला जया गोष्टी मातहि आहेि. तया मात्र वर 
साांतगिल्या आहेि. वाचून आपणाांस काय वाटिे िे उत्तरी कळतवल्यास आभारी होईल. 
 

लोभ तनरांिर असो द्यावा ही तवनांिी. 
 

सही (गो. स. सरदेसाई) 
 

तशवकालाचा इतिहास साांगिाना आपण प्रामुख्याने, तशवाजी महाराजाांची पराक्माची गार्ा 
साांगण्याांि गढुन गेलेलो असिो, पण या कालाि महाराष्ट्राच्या आर्मर्क व सामातजक जीवनाि काय बदल 
झाले याकडे आपले र्ारसे लक्ष गेले नाही. व्यतिीचा इतिहास तलतहला गेला. लोकाांचा इतिहास राहून 
गेला. इतिहासाची तक्षिीजे आजकाल र्ार रूां दावि चालली आहेि. मानवी जीवनाच्या तवतवध पैलुांचा 
ऐिीहातसक शोध घेण्याचा इतिहास िडस प्रयतन करीि आहे. यासाठी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, 
मानव ववशास्त्र, पुराितव शास्त्र, इतयादी तवतवध ज्ञानशाखाांची, इतिहास शाखेशी साांगड घालण्याचे प्रयतन 
चालू आहेि. “लोकाांचा इतिहास” अशी आजची सामातजक गरज असल्यामुळे प्रगि देशािील 
इतिहासकाराांनी अभ्यासाच्या पाांरपारीक कल्पनाच बदलल्या आहेि. १९०५ साली तलतहलेल्या मराठ्ाांच्या 
इतिहासाच्या साधनाांच्या सहाव्या खांडाच्या प्रस्िावनेि इतिहास आचायथ राजवाडे याांनी इतिहासतवषयीची 
केलेली शास्त्रीय चचा अतयांि उद बोधक आहे. इतिहास हा जगाचा तवश्वाचा अर्वा खांडाचा नाही, िर िो 
मानवाचा आहे. असा साांगून “मानव–ेइतिहासाची आपली कल्पना माांडली आहे’ मानव समाजाचे आतखल 
चतरत्र हा इतिहासाचा तवषय व विथन क्षणाच्या पाठीमागील सवै गिकाल ही तयाांचा प्राांि अशी व्यापक दृष्टी 
क्स्वकारावी लागेल” असे तयाांनी म्हटले आहे. 
 

इतिहास सांशोधन के्षत्राांि चाललेल्या या बदलाांची दखल भारिीय इतिहासकाराांनीही घेिली आहे. 
तदल्ली, अतलगड, पाटणा, कलकत्ता या तवद्यातपठािून या नव्या तदशाांच्या अनुरोधाने काांही सांशोधन कायथ 
चालू आहे. सामातजक शास्त्राांिील तनरतनराळ्या व्यतिींना एकत्र आणनू पतरसांवाद चचासते्र, आयोतजि 
करून, प्रसांगी परदेशी िज्ञाांचे मागथदशथन घेवनू भारिाच्या इतिहासाच्या माांडणीि आमुलाग्र बदल घडवनू 
आणण्याचा प्रयतन करीि आहे. 
 

तवतवध प्रकारच्या इतिहास–लेखांनास उपयुति अशी साधन सांपत्ती महाराष्ट्राि उपलब्ध आहे. पण 
इतिहास सांशोधनाने अद्याप जोर धरला नाही. महाराष्ट्राचा इतिहास हा भारिाच्या इतिहासाचा एक 
अतवभाजय घटक आहे. अतखल भारिीय चळवळीशी िो कसा सांलग्न आहे हे दाखवणे आवश्यक आहे. 
 

आपल्याला इतिहास आहे, पण इतिहासकार नाहीि, गॅ्रट डर् आतण नांिर १२५ वषांनी झालेले 
तरयासिकार सरदेसाई या खेरीज चटकन साांगिा येण्यासारखी इतिहासकाराांची नाांव ेदृष्टीपुढ येि नाहीि. 
महाराष्ट्राच्या इतिहासाांवर आज महाराष्ट्राबाहेरच अतधक सांशोधन होि आहे. कलकत्ता, लखनौ, राजस्र्ान 
या भारिीय आतण इांग्लां ड, न्यूझीलां ड, जपान, ऑस्रेतलया आतण अमेरीका इतयादी भारिाबाहेरील देशाांि 
होि आहे आतण या सवाना इतिहास सांशोधन करण्यासाठी आपण तवपलु सामुग्री परुवि आहोि. आपले 
अतभलेखागार आतण सांशोधन मांडळे जणू काय तयाांच्यासाठीच तसद्ध केली आहेि. 



 
अर्ाि ही सामुग्री म्हणजे राष्ट्राची सांपत्ती आहे. आतण तयाचा कोणीही वापर करावा हे ितव तठक 

असले िरी प्रादेतशक इतिहासाची तवशषेिः सामातजक आर्मर्क इतिहासाची साधने जया जाणकारपणे तया 
प्रदेशािील सांशोधक हािाळू शकिील तििकी इिराना नेहमीच शतय होईल असे नाही. या सांशोधनावर 
आधारीि ग्रांर् इांग्रजीि प्रतसद्ध होिील, आधारभिू ग्रांर् म्हणून तयाचा वापर होव ूलागेल आतण आपण मात्र या 
लेखकाांना महाराष्ट्राचे ममथ उमजले नाही अशी तटका करीि राहू. गॅ्रट डर्च्या मराठ्ाच्या इतिहासािील 
‘चुकीचे हप्िे’ देण्याि एकेकाळी जसे आपण दांग होिो, िसेच आिा देतखल होईल. महाराष्ट्राचा तनदोष 
इतिहास जगापुढे माांडावयाचा असेल िर आपणच आपल्या प्रादेतशक इतिहास सवथ दृष्टीकोनािून 
पतरश्रमपूवथक सांशोधन करून ियार केला पातहजे. िसे न झाल्यास सांशोधकाांना कच्चा माल पुरवणारी एक 
वसाहि असेच आपल्या इतिहास सांशोधनाचे स्वरूप रातहल. 
 

सामातजक, आर्मर्क, इ. तवषयाांचा सुसांगि अभ्यास हा तवशषेिः पतहल्या महायुद्धानांिरच्या 
काळापासून प्रामुख्याने सुरू झाला आहे. या तवषयाला चालना तमळाली. िी राष्ट्रवादी आतण साम्राजयवादी 
इतिहासकाराांच्या तवचारसरणीिील सांघषामुळे होय. दुसऱ्या महायुद्धापासून मातसथच्या तवचारसरणीचा, 
ऐतिहासीक घटनाचे तवश्लेषण करण्याच्या कामी उपयोग केला जाि आहे. 
 

मध्ययुगीन भारिाच्या इतिहासाि १७ व ेशिक हे अनेक दृष्ट्या महतवपूणथ आहे. मोगली सत्ता याच 
शिकाि कळसास पोहचली आतण इिर दतक्षणी मुसलमानी राजये धुळीस तमळाली िी देखील याच शिकाि 
मराठी सते्तचा उदय व तवकास याचा शिकीय नोंदवला आतण पातश्चमातयाांनी भारिाि आपली पावले 
टाकावयास प्रामुख्याने याच शिकाि प्रारांभ केला. 
 

अशा महतवपूणथ शिकाि महाराष्ट्रािील जीवन कशा प्रकारचे होिे ? १७ व्या शिकाच्या पूवाधाि 
महाराष्ट्र व गुजराि या देशाांना अभिूपूवथ अशा दुष्ट्काळाने ग्रासले होिे. १६३० च्या भयानक दुष्ट्काळाचे वणथन 
मराठी, सांस्कृि, इांग्रजी, फ्रासी, डच इतयादी भाषाांिील कागदपत्राांि आढळिे, रॅ्तटरी रेकॉडथमधील एका 
नोंदीप्रमाणे या साली गुजराि िे गोवळकोंडा हा सारा प्रदेश म्हणजे एक स्मशानभमूीच बनली होिी. एक डच 
प्रवासी म्हणिो “सवथत्र लोकाांची एकच ओरड होिी, आम्हाांस अन्न द्या अर्वा मारा” इिकी असहाय्य 
उपासमार चालली होिी. मोगल बादशहाांना दुखः होिे िे हे की, १६५३ पयंि दतक्षणापर्ापासून मोगली 
खतजन्याि कपर्मदकही पडली िर नाहीच पण स्र्ातनक कारभारािल्या खचापुरिा देखील वसुल होि नव्हिा 
असा उल्लखे बादशहानाम्याांि आला आहे. तशवभारिकार परमानांद म्हणिो, महागाई इिकी वाढली होिी 
की, शरेभर सोने मोजून शरेभर कुळीि तमळि नसे. आतण माणसे माणसाांना खाि होिी. रायदासाांना या 
दुष्ट्काळामुळे गाजलेले जनिेचे भेसूर तचत्र आपल्या खणखणीि भाषेि उभे केले आहे.  
 

िर्ातप मागथतच चालेना, तभक्षा मागिा तमळेना 
अवधे तभकारीच जना ।, काय म्हणाव े॥ 
तकिी येक ग्रामेतच िे ओस जाली । 
तपके सवथ धान्ये च नाना बुडाली ॥ 

 
तवसाां लोकाांि लोकाांि येकच रातहले । िेणे उदांड उदांड दुःखतच सातहले ॥ धृ ॥ 
काही तमळेना तमळेना तमळेना खायाला । ठाव नाहीरे नाहीरे नाहीरे जायाला । 



इतिहास मजीरी पृ. २३–२६ 
 
सांि श्रेष्ठ िुकाराम देखील या दुष्ट्काळाच्या रे्ऱ्यािून सुटले नव्हिे म्हणिाि– 
 
दुष्ट्काळे आतटले द्रव्ये गेला मान । स्त्री एकी अन्न अन्न कतरिा मेली ॥ 
लज्जा वाटे जीवा । त्रासलो या दुःखे । ववेसाय देखे । िुरी येिा ॥ 
 

समकालीन लोकप्रवाह देणारी बािमी पते्र िंकवा बािम्याच्या नोंदी तद्विीय श्रणेीय ठरिाि. तयाि 
हेिुपुरःस्सर केलेले लेखन व सहजा सहजी करण्याि आलेले उल्लखे ह्याि अप्रतयक्ष पुराव्याचे दोन प्रकार 
असिे िरी पतहले प्रकारच्या लेखनाि आधारभिू वणथन करण्याकडे कल राहािो म्हणून तयाचा दजा जरा 
वरचा लागिो. दुसऱ्या प्रकारािील दांिकर्ाि मजकूराला प्रामाण्य कमी असिे. 

 
पतहल्या प्रकाराि सरकारी बािमी पते्र वगैरे ितकालीन प्रमाणभिू लेखावरून केलेल्या सरकारी 

नोंदवह्या अगर शकावल्या, आतमचतरते्र याांचा िंकवा परराजयािील कारभारी मांडळींनी मुद्दाम शोध घेऊन 
तलतहलेल्या बािमीि बऱ्याच दजाच्या मातहिीचा समावशे होि असिो. तयामुळे अशा साधनानाांही अव्वल 
दजाच्या साधनाचे स्र्ान प्राप्ि होिे. 

 
सरकारी सांबांतधि अतधकाऱ्याच्या पत्रव्यवहार िंकवा ितकालीन राजकीय घटनेशी सांबांतधि झालेल्या 

कुटुांबाच्या िरे् झालेला पत्रव्यवहार, ितकालीन जमाखचथ वगैरे सारखी प्रतयक्ष अनुभवलेली िंकवा पातहलेली 
मातहिी देणारे पुराव ेहे अव्वल दजाचे िंकवा प्रर्म श्रणेीचे साक्षीदार होि. साराांश प्रतयेक भिूकालीन लेखी 
पुरावा हा तयाच्या पात्रपात्रिेप्रमाणे इतिहास लेखनास आधार भिू होऊ शकिो. छ. तशवाजी, सांभाजी, 
राजाराम, शाहू वगैरेचा पत्रव्यवहार मराठ्ाांचे इतिहास म्हणजे मराठ्ाांची मनी भतूमका साांगण्यास तजिकी 
प्रमाणभिू ठरिाि तििकी मोगली बादशाही शास्त्रशुद्ध ऐतिहातसक लेखनास जया भिूकातलन पुराव्याचा 
आधार घेिला जािो, तया पुराव्याचे गुण–वैगुण्याचा न्याय तनष्ठुरिेने मुल्यमापन करून तयािून सतय 
पतरक्स्र्िीचा शोध व बोध करून घेणे आवश्यक असिे. हे गुण अवगुण दोन प्रकारचे असिाि. लेखकाची 
प्रकृिी पूवथ दुतषि असली िंकवा तवपरीि मापनेवर िंकवा अपुऱ्या िंकवा सदोष मातहिीवर बनलेली असली िर 
तयाच्या लेखाि वैगुण्याचा म्हणजे असतय भतूमकेचाच अतभतनवशे झालेला असणार. 

 
या अतभतनवषेाची मातहिीची जाणीव करुन घेऊन तया पुराव्यावर तकिपि तवसांबणे अर्वा न 

तवसांबणे हे ठरतवणे प्राप्ि प्रसांगाचा काल व लेखन काल यािील अांिर जसजसे वाढि जािे िसिशी 
लेखकाच्या मातहिीि िंकवा िपतशलाचे नोंदीि तवस्मरणाचे दोष िंकवा तवपयास अतधकातधक आढळिाि. 
मग िो लेखक तकिीही सद भावनेने तलतहणारा असो. कोणतयाही प्रसांगाशी तनगडीि असलेली व्यतिी 
आपली बाजू माांडिे आतण इतिहासाि नेहमीच दोन पक्ष आपल्या परी सतय भतूमकेवरूनच तया प्रसांगाशी 
तनगडीि झालेले असिाि. याही प्रवृत्तीचा साांगोपाांग तवचार करावा लागिो. सहज बािमी देणारे लेखक 
ितकालीन प्रवाद साांगिाि. इिकेच सांबांतधि माणसाांच्या लेखना इिके साहतजकच तयास सतय पतरक्स्र्िी 
दशथनाचे मूल्य लक्षाि नाही. हे सामान्य तनयम लक्षाि घेिले जाणे जरूर असिे. या तनयमाप्रमाणे समकालीन 
व उत्तर कालीन बखरी िंकवा हतककिी िृिीय श्रेणीय दजाचे पुराव ेठरिाि. 

 
– बाब राव बाळासाहेब घोरपडे 
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१९ खानापूर – घोरपडे 

 
(श्री. द. तव. आपटे व श्री. ग. ह. खरे) 

 
हे कागद कोठून आले िे इिरत्र (ऐतिहातसक फारसी सातहत्य खंड १ पृ. ६४) सातंगिले आहे. 

प ढील कागद आम्प्ही दोघानंी िपासून तनवडून काढले आहेि. 
 
ले. ७१८ श. १५४७ आषाढ वद्य ४ 
भू. दा. प. इ. १६२५ ज लै, १३ 

श्री 
 

(डाव्या अांगास पड्दळी तशक्का व तयावर ‘व तचनोजी’ ही अक्षरे O) 
 

श्री सभदेुवाचे अण असे. 
 

O  द कौळूनामा राजेश्री घारराऊ (व) तचनोजी राजे देसमूख  र्लेटण  राजेश्री खांडोजी 
राजे व राजेश्री बाजीराजे घोरपडे [पहा ऐतिहातसक र्ारसी सातहतय खां. १ ले. ४८] मोकदम मौजे कापसी  मजकूर 

 सीि इसरैन अलर् कारणे तदल्हा कौळूनामा यसैा जे मौजे मजकुरीचे पटेलगी पेसजी िुमचे वडील 
चालवीि होिे हाली दरम्याने बोबडे हरकि करून पटेलगी चालतविािी म्हणैउनू िरी बोबडे गैर तमरासी 
तयासी दूर करूनू िुमचे पटेलगी िुम्हासी तदल्हे असे िुम्ही मौजे मजकुरी रेयेि लोकासी िकवा तदलदारी 
देउनू तकदी मामुरी करूनू सुखे असणे यासी अनसातरखे असे िरी श्री.–_ _ _ _ _ हा कौळू सही. 

 
िेरीख १७ माहे सौवाल 
 

१ पहा तश. च. प्र. जेरे् शकावली पृ. २२ 



 
ले. ७१९  श. १५४७ आतश्वन शु. २ 
   
मू. द. प.  इ. १६२५ सप्टेंबर २३ 

 द (आरांभी बदामी तश.)  
 

आज रख्िखाने मसुर (ल) आनाम राजेश्री कोबाजी राजे खडाडे दाम वजारिहू  हुदैदारानी व 
मोकदमानी व रयानी मोजे कापसी  र्लेटण तबदानद  सीि इसरीन आलर् खांडोजी वा बाजी घोरपडे 
पटेल मौजे मजकूर माळूम केले जे आपणासी मौजे मजकुरी इनाम  पटेलगी चावर नीम आसे आपण 
तदवाण नर्राई सचणी रचणी तकदथमामुरी करावया िकसीर करीि नाही िरी साहेबी सदरहू खेरीज 
जयाजिी चावर  देखील मला मऱ्हामिी केतलया खािीरजमासी साहेबाचे नर्राई तकदी मामुरी करून 
बराये माहुमािी पटेलानी खातिरेसी आणुनू इनाम जमीन चावर येक १  

 
कदीम चावर  जयाजिी मऱ्हामिी चावर  
 मला तबधे वीस तजरािी 
 २० १० 

 
येणेप्रमाणे जमीन सदरहू देखील मला माहासूल वा नख्ियािी वाजे बाजे उजा हािी कुलबाब 

कुलकानूसी तदले असे दुमाला करून दस्िीबाद कीजे िालीक लेहून घेऊनू आसल परिौनू दीजे या इनामस 
मुसलमान होऊन इस्कल करील िरी तयासी सोराचे सोगद वा तहदू होऊन कुसूर करील तयासी गाईचे अण 
असे तपढी दर तपढी लेकुराचे लेकुरी चालबीजे  

 
िेरीख १ माहे 

मोहरम. 
 

१) पहा ऐतिहातसक र्ारसी सातहतय खां. १ ले ३ 
 

 
ले ७२०  श. १५५० आषाढ शु. ३ 
 श्री  
मू दा. प.  इ. १६२८ जून २४ 

(आरांभी चौ. तश. व समासाि ‘रवा सूद’ ही अक्षरे) 
 
आज रख्िखाने   राजश्री मुधोजी वणगोजी नाईक खलद अयाम दौलिह  तवठोजी 

घोरपडा मोकदम व प्रजा मौजे कापसी  र्लटण तबदानद  सन तिसा इशरीन आलर्  मजकुर 



हजरि आलम पन्हा साहेबी आम्हास मुकासा मऱ्हामि केला आहे. िुम्ही कोणे बाबे िाळूक आदेसा न कतरिा 
कवीहाल होउनु तकदी मामुरी करून सुख आसणे  मजकुरीचे देसमुखीचा र्रमानही आमचा आला आहे 
िुम्हास लागले ढेपेचा कौळू आसे दर तनसबि तवलािी तकदी मामुरी करावयातस ितसीर न करणे (तन) 
मोिथब (ब. मो.) 

 
(पाठीवर) िेरीख २ तजलकादा माहे तजल्हाद 
 

ले ७२१  श. १५५० आतश्वन शुद्ध २ 
   
मू. दा. प श्री. इ. १६२८ सप्टेंबर २० 

 
महजर बिेरीख छ १ माहे सर्र हाजीर मजासी 

कारकून कारतकदी खान आजम अांबरखान साहेबू दाम दौलिहू 
 

 कौलू शाहासाहेब ू
 

तसदो मुकुां द ठाणेदार  ळाहामाजी गोिंवद मजमूदार 
(बदामी तशक्का)   
नरसो गोमाजी सबतनवीस   
 देसक  
मधोजी वणगोजी नाईक  गोमातज पदमतनमी व आिो 

देशमूख  माहादेऊ देसकुलकरणी 
(चौकोनी तशक्का)   
दयातज बलेदर गौड  आकूसराऊ मोकदम मौजे िरडगाांव 
मोकदम मौजे सागवी   
बाबतज पटेल मोकदम  बलगोजी मोकदम मौजे िंहगणगाव 
कसबे (नाांगराचे तचन्ह)   
मालतज व तवटोजी मोकदम  िान्हाजी िंनबालकर मोकदम 
मौजे तगरवी  मौजे वाटार 
जाऊजी खिाळ मोकदम  नाऊजी मोकदम मौजे कोरेगाांव 
मौजे कापडगाांव   

कमलोजी झांझाण मोकदम   
मौजे सासवड   

(नाांगराचे तचत्र)   



 
हे मुख्य करून  र्लेटण  तिसा इसरैन आलर् कारणे जाहाळा महजर यैंसा जें  

खांडोजी व बाजी तबन जाऊजी घोरपडे मोकदम मौजे कापसी  मजकूर हुजूर येउनू मालूम केले कीं मौजे 
मजकुरीचे पटेलगी आमच्या वडील वतडळाांची तमरासी तपढी दर तपढी चातलळे आहे दरम्याने बोबडे 
गैरतमरासी र्ोडक तदवस दखल जाहाळे होिे मग आपण दर साल सन सीि आशरैन आलर्  मजकूर 
अमानि करून हजरि तदवाणीचे माहाव्दार कमातवसेस आळा होिा िे वख्िी अपण जाउनू माहाव्दार  व 
देसाई यापातस आहवाल मालूम केळेवरी तयाणी हमशाई मोकदम व सेतटये माहाजन कसबे मजकर व देसक 
बोलाउनू दरी बाबा िर्वातस घेिळे देसकाने गोही तदधले की याांची पटेलगी हे सही बोबडे गैरतमरासी तयाांसी 
तनसबि नाही यावरून मौजे मजकुरीची पटेलगी आपळे दुमाळे केले तयावरून आपण तदवाण नर्राई करून 
आहो हाली जाबिी सनिल मजकुरासी  मजकूर साहबासी मुकासा आजानी जाहाळा ठाणाहून महजर 
मऱ्हामि केळा पातहजे म्हणउनू िरी सदरहू माळुमािी खातिसी आणौनु ये बाबचेी िर्वासी होिा याांचे 
तमरासी पटेलगी होये यैंसे िहकीक जाहाळे बोबडे गैरतमरासी तयातस पटेलगीस तनसबि नाही मग िुम्हासी 
तमरासी पटेलगी देउनू महजर करून तदल्हा आसे ळेंकराांचे ळेंकरी पटेलगी खाउनू सुखे आसणे हा महजर 
सही (ष. तश.) 

 
तशवचतरत्र सातहत्य ११ खंड 

 
ले. १ सु. १०३२ १०६ श. १५५३ पौष वद्य ४ 
   
जखर १८ (१) तवट्ठलदेव पंढरपूर इ. स. १६३२ जानेवारी १ 

 
(आरांभी डाव्या बाजूस समासाि चौ. र्ा तस. खांडोजी तबन नावजी घोरपडे असा मजकूर) 
दथ अजरतिखाने मशरूल अनाम राजेश्री खांडोजी राजे घोरपडे दाम दौलिहू  हूदेदारानी व 

मोकादमानी मौजे कातलखे  कराहाड तबदानद  इसने सलासीन अलर् मौजे मजकुरा जतमन 
येकऱ्यावर १ दरसवाद दरको राजश्री (मो. जा) िालुका तवठ्ठल भट बतडये  र्मान  माहासूल व 
नति यानी व बाजे इजाहािी भट मजकुराचे दुबाला केले आसे  भोगवटा िसार्ाि पहून दुमाला की जे 
हरसाला खुदथखिाचे उजूरनतकजे िािीक तलहून घेऊन असल परिून दीजे (मो) िेरीख १८ (१) माहे 
जमातदलाखर  मौजे तसरटे 

 



ऐतिहातसक फारसी सातहत्य खंड १ 
 

ले ४८ स . १०४४  १५६७ श्रावि श . ८ 

 फा. तश  
तह १०५४ जखर ७  ह. स. १६४५ ऑगष्ट १ 

 
बादशहा –––– कान्होजी जेथे 

 
जया अर्ी शहाजी भोसले दरबाराांिून तनवातसि झाला आहे व तयाचा मुिातलक दादाजी कोंडदेव 
कोंडाण्याच्या बाजूस आहे (तया अर्ी तयास) वपेन करण्यासाठी व िी तवलायि िाब्याांि आणण्यासाठी 
खांडोजी व बाजी घोरपडे यास िुमच्यासह नेतमले आहे िरी िुम्ही आपल्या हशमासह मशारतनल्हे जवळ 
जाऊन तयाांच्या सांमिीने दादाजी कोंडदेव व तया हरामखोराचे सांबांधी याना तशक्षा देऊन नेस्िनाबधु करा व 
िी तवलायि िाब्याि आणा िे िुमच्या उतकषाचे कारण आहे. 

 
िा. ७ जमातदलाखर तह. १०५४. 



 
४८ माडळे घोरपडे 

 
(श्री. शां. ना. जोशी) 

 
पुढील पत्राि खांडोजी राजे व बाजी घोरपडे ह्या दोघाांनी अांबाजी राजे यास श. १५६८ (स. १६४६ ) 

मध्ये सकलकोटे येरे् वाई परगण्यापकैी तशरो ढोणा येर्ील पाटतलकीचे वडीलपण तदल्हे िो मजकूर आहे. 
िसेच ह्या वडीलपणाचा कह म्हणून ६० तबघे जमीन आतण पटीपछोडी गाउट मोट वठेबेगार इ. इिर 
मानपान व उतपन्नाच्या कुलबाबीतह तदल्याचे साांतगिले आहे. मात्र ह्या वडीलकीचे काम म्हणनू कोणी दावा 
दरर्डा केला िंकवा तदवाणदरबारािून एखादा अमल जाहला िर तयावळेी साहाय्य करावयाचे ही अट 
घािली आहे. हा ह्या कागदािील मुख्य भाग होय. 

 
ह्या पत्रावर र्ारसी दोन व मराठी एक असे िीन तशके्क आहेि. पत्र तलहून देणारे जे दोघे तयापैकी 

एकाचा तशक्का मराठी आहे व िो बाजी घोरपड याचा हे तयािील काांही अक्षरे वाचिा आली तयावरून कळिे 
िसेच आतदलशाही हेही बाजीचे तवशषेण तयास लातवलेले तयाच तशतयाि तदसिे. 

 
ले. ९२०  श. १५६८ कािीक श  १ ग रु. 

 श्री  
मू. दा. प.  इ. १६४६ ऑक्टोंबर २९ 

 
श्रीसखे १५६८ व्या या स्वसर कार्मिक सुध पातडवा वार गुरुवार िे तदसी राजश्री आबाजी राजे 

गोसावी यातस राजेश्री खांडोजी राजे वा बाजी राजे घोरपडे यातन लेहून तदल्हे यैसेजे  सबा अरबैन अलर् 
 सकलकोटे लेहून तदल्हे जे िुम्हास वडीलपणे पातटलगी मौजे तशरोढणा  वाई तदल्हे आसे यातस 

िुम्हास वडीलपणासी तद (ल्हे) हक 
 
इनाम चावरे नीम. . हकलातजमा पटीपछेडी वा गावड मोट 

 वठेी बेगारी कुलबाबा तदल्हे आसे 
 
मौजे मजकुरी आम्ही इनामपैकी तबघे .॥. देऊनू वा सैि कीदी उभयिा दोघे .॥. करून वरचील 

वडीलपण कुलबाबा िुमचे दुबाला केले आसे लेकराांचे लेकरी खाउनु मुख असणे यासी दावा दरर्डा वा 
तदवाणमुल हरयक अमल जाहली यकास एक मदिी होवा हे तलतहले सही यासी जे वतडली केले मोडील 
तयातस कासीचे आण आसे वा आपले बैिातलसाचे आण आसे हे सही सीि सणीच बागा वा मौजे माडाला बागा 
िकूप आसे हे तलतहले सही 

 
(दोन र्ारसी व मध्य चौकोनी मुद्रा) 
िा. २९ माहे रमजानु 

(चौकटी तशक्का–ο ο १ श्री रामत्री . . . २ ही बाजी आबा ३ जी घोरपडे ४ आतदल शाही) 



सनदपत्रािील मातहिी – प्रकरण ३ रे 
 

तशवाजी महाराजाचं्या पूवचजाचंी सनदपते्र 
 

(पान नां. १०५ िे १०६) इ. स. १६४९ 
 

८ मोरेश्वर गोसावी यासं तमळालेली सनद 
 

“आजरष्टखाने राजश्री तशवाजी राजे दामदौलि हूां बजानेब कारकुनानी हाल व इस्िकबाल व 
देशमुखानी परगणे सुपे, तबदानांद सुरूसन खमसैन अलर्. बेशमी राजश्री मोरेश्वर गोसावी के्षत्र मोरेश्वरी 
हुजूर येऊन मालूम केले जे, आपणास इनामाबद्दल, धमादाउ दरसवाद मौजे पणदरे, परगणेमजकूर, जमीन 
गजशरायनी चावर, १ एक एकूण कास रूक्का १ एक कीदथ काळी पोलीजापे्रज गोपाजी धनगर मुांजेरी, मौजे 
मजकूर स्र्ळ शिेपैकीं देणेबद्दल र्मान हुमानयू व खंडोजी राजे व बाजी राजे घोरपडे बेशमी खदच (इ. स. 
१६४४) सन खमस आबेन अलफ. देव महसूल व नख्ियािी व सैलबैल व सरदेशमुखपट टी व मोइनी 
सातदलवार व पाडेवरी व हक्कदार व खचथपट टी व पायपोसी व बाबजेम व शटेी व िेजीपट टी व मोहीमपट टी व 
हेलेकट टी, वाजांत्रीपट टी व कुलकानू नकदी व तजनसी व कलमी व कदमी व इस्मी व रस्मी व िूप व कडबा 
व गल्ला व खरीर् व रबी व वटेो व बेगारी व र्मायसी व आवजेवा कुलबाब व कुलकानू िर्थ  ठाणे व िर्थ  
देहाय तदधले आहे., िेणेंप्रमाणे िा (गाइि सा) ल गुदस्ि चातलले आहे. हल्ली मौजे मजकूर महाराजाांसी 
मुकासाां अजानीं जाला आहे. महाली खुदथ खािाच उजूर कतरिािी. िरी सदरहू इनाम म–हमिी करून 
खुदथखि देतवले पातहजे. म्हणोन मालूम जाले. िरी राजश्री मोरेश्वर गोसावी, के्षत्र मोरेश्वर याांसी 
इनामबद दल धमादाऊ दरसवाद मौजे मजकूर जमीन कीदथकाळी पोलीज चावर गजशरायेनी १ एकूण कास 
रूके्क १ पे्रज गोपाजी धनगर मुांजेरी, मौजे मजकूर स्र्ळ शिेपैकीं देखील महसूल व नकदीयािी व सैलबलै व 
सदर देशमुखपट्टी व मोइनी सातदलवार व हक्कदार व पाडेवरी खचथपट्टी व पायपोसी व िेजीपट्टी व शटेी व 
मोहीमपटी व हेलेकटी व जेंगीपटी व नकदी व तजनसी व कलमीं व कदमी व इस्मी व रस्मी व साइरे 
कानुजािी व ऐनतजन्नस गल्ला खरीर् व रबीिगारा जे तहस्सा व िूप व कडबा व वटेी व बेगारी व र्मासी व 
आवाजेवा व िर्थ  ठाणें व िर्थ  देहाय कुलबाब, कुलकानू तदधले असे. िेणेप्रमाणे िागाईि सालगुदस्िा 
चातलले आहे. िेणेप्रमाणे मऱ्हामिी केले असे. िुम्ही दुमाले करणे. कारतकदथ माजी तपलरिी कतरिो, 
भोगवटा सारा जाला नसला, िरी तयाचा उजूर न करणे. हल्ली मौजे मजकूर आलेिी, याांस सालाबाद कीदी 
लागवण जसें होि जाईल, िेणेंप्रमाणें याांची कासतकदथ रुक्का १ एक तयावरी मौजे मजकुरी जे खांडणी होि 
जाईल व सदरहू पट्टीयाची िक्षीम व हाल व पेस्िर (साल) तहस्सा नति ठाणें व नति देहाय होि जािी 
याची िक्षीम पतडलें  पान जे येईल, िे हुजूरुन दुमालें  केले असे. िुम्ही कुलदुमा ले करणे व िूप कडबा व 
गल्ला खरीर् व रबी िगटराजे तहस्सा जो येईल िो सालाबाद दुमाले करणें.वटेो, बेगारी, रु्मासी, 
आवाजेवा, बाजे, पडीझडी कुल हुजूरुन रोज श्रीचे दुमाले केले असे. िुमची दुपाले करणे मौजे मजकुरी 
आज आहे. बाबवग्ग गुरावरी पाळ करून उगवणी कतरिो तयाचे, िक्षीमीयाचे प्रजेच्या गुरावरी जे यईल िे 
हुजूरून याचे दुमाले केलें  असे.िुम्हीं दुमाले करणें. दर दरसाल िाजया खुदथखिाचा उजूर न कीजे. औलाद 
व अर्लाद चालवीजे. िातलक घेऊन आसली तर्राऊन देणे. सदरहू इनामास िंहदु होऊन एस्कील करील. 
तयास गाय मातरल्याची शपर् असे. व मुसलमान होऊन जो इस्कील करील. तयास आपल्या मसजेबाची बुरी 
सौगांद असे. सदरहूप्रमाणे होणे हरएक िजवीज लागो न दीजे. पेस्िर खुदथखिाचा उजूर न कीजे. याची 
प्रजेसी मुकासा काांही तनसबिी नाहीं. मोिथबसुद.” 



 

तशवकालीन पत्रसार संग्रह 
 

(५७२) 
 

तश. प्र. पृ. १०० िे २३  रा. १५७१ कार्मिक व, १ 
 खुदथ खि र्ा. मु. सी  
सु. १०५० तजल्हाद १५  इ. १६४९ नोव.े १० 

 
रा. खांडोजी राजे घोरपडे रा. नारो रुद्र हवाले िपेवाळव े

 
सांपुपट उपाध्ये यास नागनार्ाचे अतभषेकाबद्दल १ होन पुवीप्रमाणे चालतवणे. 
 
 

मराठ्ाचें इतिहासाची साधने 
 

सदानंद 
 

खंड १५ १५७९ भाद्रपद  १० 

  
लेखाकं ९५ इ. स. १६५० 

 
छ. अजरख्िखाने  अनाम राजश्री अांबाजीराजे घोरपडेसाहेब दामदौलिहू  हुदेदारानी हाल 

व इसाकबाल व मोहदमा तन िंचचणेर तकले िार्ोडे तबदानद  समान खमसैन व अलर् दरवडा बदल 
धमादाउ कमलनयन तगरी सन्यासी मठुमुकाम मौजे नींब  वाई या तस गहू कै  पाच कुढी देतविे असे 
आदा कीजे पेस्िर साल दरसाल देि जाणे दर हरसाला िाजा खदथ खिाचे उजुर न करणे िािीक िे हून 
घेऊन असल परिोन देणे  (तसक्का) 

 
िेरीख २३ माहे तजल्हेज 



 
ले. ७३ (२) श. १५७४ 

   

मू न. प. श्री. इ.१६५२ 
 
(शिथनामा स्वक्स्िश्री नृपशातलवान शके १५७४ नांदननाम सवतसरे सुरुर सन अबा समसैन अलर् 

कारणे राजश्री बाजी राजे व अांबाजी नाउजी राजे घोरपडे गोसावी यातस स्नेहपूवथक माहाराज राजश्री शहाजी 
राजे भोसले जोहार लेहून तदल्हे शिथनामा ऐसा जे िुम्हा आम्हा) मध्ये काही कुसूर पतडला होिा तया तनतमतय 
हजरिी आलम पन्हा साहेबी आपणा हुजूर येक करुन परस्परे समाधान केले िेसमई हाजरिी साहेब बोतलले 
जे िुम्ही परस्परे एकएकास आपले िर्ें ने िश्रीर् आपले तमरासी विन देणे तयावरुन िुमचा कुसूर िुटोन 
बेकुसूर पादशाही कामावरी साबीि आसणे तयावरी पेसजी िुम्हास परगणे तत्रनामलचे देशमुखी तमरासी 
आजराम–हामि करून तदल्ही होिी होन चके् हजार ६००० साहा हजार िे िुम्ही आम्हास तमरासी देशमुखी 
करून तदल्ही आम्ही िुम्हास आपली तमरासी देशमुखी व सरदेशमुखी  कऱ्हाड देशमुखी व 
सरदेशमुखीपैकी देहे २२ बावीस बी िपसील 

 

 शलेगाऊ देहे ११ याचा हक  पाली िुमचा मुकासा 
व इनाम देहे ११ याचा हक्क व ईनाम 

येकून हक व इनाम बेरीज 
नति–हक होन पािशाही ईनाम मावगना चावर वीर चावर 

१५८ –  पाली देहे ११ २० 

१२३   शलेगाऊ देहे ११   

२८२  
याखेरीज मोहिर्ा शवे धार व पाने व गुऱ्हालास गूळ व बरूरे व 

(अपूणथ) 
  

शक १५७४ म्हणजे सुहूरसन (सुरूर नव्हे) १०५२ रतबलावल ३०, िे. सु. स. १०५३ रतबलाखर २८ 
पयंि पण येरे् हा सन १०५४ तदला आहे. अर्ाि िो चकू आहे. 

 
मराठ्ाचें इतिहासाची साधने 

 
लेखाांक– २६० खांड १५ 
 

छ सकल गुण सांपन्न गुरु सेवनी ितपर सदाचार श्री. कमल नयन गोसावी मठातधपिी मुक्काम मौजे 
िंनब पा. वाई गोसावी या प्रिी प्रीिोपुवथक बाजीराजे घोरपडे दांडवि तवनांिी उपरी गोसावी कृपा करुन पतत्रका 
पाठतवल पावोन परम तवश्राांिी जाहली उडिरेच्या इनामाचे तवशी तलतहले िरी  गांगाजीराम पांतडिा सव 



मेलतगरी हुदेदारास िाकीद िे हून पाठतवली असे गलव नख्ि घेऊन येऊन अिीि मुखे सार्थक करणे बहुि 
तलतहणे िरी िुम्हा तनरापेतक्षि असा कृपणा दुणातवजे हे तवनांिी. 

 
राम बाजींराउ जी घोरपडे (तशक्का) 

 



 

 
बाजीराजे व शहाजीराजे याचं्याि झालेला िहनामा 



 
ले ९२१  श. १५७६ वैशाख  ७ ग रुवार 

   

मू. दा. प.  इ. १६५४ एतप्रल १३ 
 
(र्ासी दोन तशके्क काांही नाांव ेव ८० ओळी र्ारसी मजकूर) 
माहाजर बिैरीख छ ५ माहे जमातदलाखर तबहुजूर हाजीर मजालसी 
 

कारकुनानी 
तमया अजम तमया नागोजी लाहामाजी मोहदीनखान 
दौलि माब क पतडि मजमूदार तनघावान 
––– अलीखान नसरखान मीरो माणकेश्वर स– 
 सरनौबि  काांरेगाऊ 
 
–– जी येमाजी (दशदळी र्ा. तश.) (विंूशकृिीं र्ा. तश.) 
खासनीस रायाजी नामाजी िुकोजी कासी मजमूदार 
 हशबतनवीस शाहा अ––– 
  नगर राजे है बदल 
कबुखान शामाई सोना  
––– खान तमया  
 सैख सोन सेटी सेटीया 

अमृिराऊ व पद–व अबाजी पेठ कालवट  
मोजा बाणरकरी चौधरी व तवठोजी  
नाांगर  पाटण स  

 माहाजन (िराजू)  
येसाजी येल्हो पारसनीस कृष्ट्णाजी मुद्रल हुदेदार कसबा  
 तचटणीस   
  हुदेदार मौजे तवठल तस– 
येल्होजी तवश्नार् बाजी दाऊद हुदेदार भातडले वाजी तनतसदे 
तनतसदा  पोिा सामराज नरिंसह  (र्ा. गोल मु. दा.) 
 (र्ा. वा. तश.)  
 सरगु–  व नाईकवाडी व देसाई  



 व देसकुलकणी  
गुसर–  व नाईकवाडी  देसाई व देसकुलकणी व 
अिसखान बु–हानगोरी  सेतटये माहाजन  
सरगु–  तदमि सरगु–   केशवजी नाईक तलगोजी सबदेऊ 
हुजुरदारानी लस्करी  देसाई   व द  लाहामाजी 
    देसकलकणी 
(र्ा. िंप. पा. तश)  श्री 
  केशवजी तब 
  न दिाजी 

 
है मुख करुन समस्ि  वाई स्वक्स्िश्री शके १५७६ जये नाम सांवछरे वैशाख सुध सप्िमी 

ब्रहस्पिवार मुहूर सन आबा खमसैन अलर् -- जाहाला माहाजर यैसा जे  खांडोजी राजे व अांबाजी राजे 
तबन जाऊजी राजे घोरपडे मोकदम मौजे भातडले  कोरेगाऊ  मजकूरू यानी ठातणयाि येऊन मालुम 
केले जे मौजे (मजकुराचे) पटेलगी आपल (वतडल) वतडलाचे तमरासी आपले वडील पणजे कान्होजी व 
नालजी व येकोजी व सोमा चौघे भाऊ या मधे नालजीस देवाज्ञा जाहाली कान्होजी व येकोजी व सोमाजी हे 
तिघे भाऊ भातडलाचे पटेलगी करीि होिे मौजे मजकूरी तदडे म्हणौउनू कुणबी होिे तयास पटेलगीच 
मुिातलकेस ठेउनू तिघे भाऊ चाकरीस गेले िेरे् कान्होजी दुखणे पडोन मौजे मजकुरास येउनू देवाज्ञा 
जाहाले तयावरी येकोजी व सोमाजी हे दोघे चाकरी टाकून पटेलगीस अले तदडे मुिातलकास दूर करून 
येकोजी बेकुसूर पटेलगी करीि होिा, तयावरी ठाकूर घोरपडा तनजामशाही याणे पतहले मखदुम खोजे जाहा 
बराबरी हे िर्ें स आला होिा तयाने रूस्िुमखानापासी सरदारकीस चाकरी राहोन मौजे मजकूर मोकासा 
घेिला मोकासा खाि असिा ठाकराचे भावास तदिंडयाची मुली करून सोइरीक केली सोइतरके कतरिा 
िंदतडयाचे पातठ राखून येकोजीस व तयाचे चलुिभाऊ दसजीस पािेजोन मातरले िंदडीयासी पटेलगी तदल्हे 
तयावरी ठाकूर दिा भाऊ मयि जाहले तयावरी  मजकूर खुरतसदखानास मुकासा जाहाला. तयापासी 
ठाकुराचे लेक---- सरदारकीस चाकरीस राहून मौजे मजकूर मोकासा घेऊनु खाि होिा तयावरी सोमाजी 
धाकटा भाऊ होिा तयाांनी िंदडीयासी मारा----बदल माहालोजी नाईकाचा लेक नागमल घोरपडा खाने 
अजम यापासी सरकारकी करीि होिा तयापासी जाऊन तयासी बोलणे केले की आपण िंदतडयास मारीन 
िुम्ही आपले पाठीराखे होणे आपणास चौघ राऊि मदि देणे अपण िंदतडयास मारीन आपली पटेलगी अपण 
घेउनू िुम्हास पाठी राखावयाबद्दल जमीन सेि तबघे १५ यासी इनामपकैी तबघे ५ व पालक तबघे १० व-- 
घाणेचे िेल व सेवधार इिुके चालउनु यैसा नेम करून  मजकुरी सोमाजी आसिा िंदडे बाप व लेक दोघे 
ठाणे यासी रसद घेउनु अले रसद देउनु तर्रोन मौजे मजकुरास जाि नागमलाचे चौघ राऊि घेउनु वाटेस 
िंदडे यास मातरले  मजकुरी (-पा (व) लो तर्राऊन सोमाजी बातहर असिा ठाणा---पाठउनू ठातणयास 
नेले पटेलगीची िश्रीर् देऊनु सेरणी होन येतसे १०० बाधले िे कबूल करुन मौजे मजकुरास यऊन 
पटेलगीस बादजीस देउनु आपण पतैकयाचे िितबरेस जाउनू होनु ६० साठी उसूल केला बाकी होनु ४० 
उरले होिे तयावरी खाते्रने अजम तवजापूरास स्वार जाहले िे वख्िी सदरहू पतैकयावरी छूट दरािा हुजरुन 
केली या पैतकयाबद्दल ठाणेदार येऊन बादजीस िगादा लातवला पैकी तनमलेि मग बादजीस वरािदारी ठाणे 
यासी घेउनू गेले ठाणे मधे हवालदार--बोतलले की यास काये बदल आतणले म्हणौउनू अांबाजी सरदारास 
जमान घेउनू पैके याचे तनघेबद्दल गावास पाठतवले बादजी गावास येउनू कुणतबयाचे समाधान केले की 



आपले वडील येकोजीचा गला (?) मुकास्यावरी मुड आहे तयामधे मांजरा होईल मुतसायाचे हकामधे होन ४० 
सीस्ि करून देणे म्हणौउनू कुणबीयाांचे तदलासा करून सीस्ि करून घेिले िो अांबाजी (कासी) गावासी 
आले िो है खबर मुकासाई यास कलले तयावरी (मुकासी) याने बादजीस दस्ि केला का आमचे हकामधे 
पैकी सीस्ि करून घेवया काये तनसबि म्हणौउनु बादजीवरी गदर करून गदथन मारीि होिे इिुतकयामधे 
गाांवलोकी तमलोन गुल केले की पातटलाांचे गला िुम्हावरी मुांड असोन उर्राटे तयाचे गदथन मातरिा हे कोण 
इनसार् यैसे बोलिा मग अदबखाना घािले िेरू्न बादजी पलोन खोजेचे वाडीस गेला तयावरी सोमाजी 
बेमतसर दा–मर्लीस परागांदा होऊन बाहेर होिा मग नागमलाचे लेक ––– ठाकुराचे लेक अांबाजी व 
राजोजी व दत्ताजी व जाउजी व कृष्ट्णाजी ––– यानी पटेलगी दो ठायी वाटून खाऊ लागले तयावरी आपले 
–– क कान्होजी तयाचा लेक पदमोजी िोही र्ोड्ाच तदवसामधे मयि जाहाला तयाचा लेक जाउजी 
आपले बाप मौजे मजकुरास येऊन आपले तमरासीचे जागा म्हणउनु सेिवाडी कुणबावा करून होिा तयास 
लेक साहाजण तबिपसील–– 

 
नेगोजी तवठोजी िुकोजी खांडोजी बाजी अांबाजी     

१ १ १ १ १ १     
यामध्ये नेगोजी व िुकोजी हे दोघे भाऊ पतहलेच मयि जाहाल होिे तयावरी अम्ही चउघे भाऊ तवठोजी राजे 
व खांडोजी राजे व बाजी राजे व अांबाजी राजे यैसे तदवाणीचे चाकरी करू लागले यावरी पैसजी राजे अांबाजी 
रुस्िुमे जमा साहेबास परगणे मजकूर मोकासा असिा तया पासी सदरहू अहवाल मालूम केले तयावरी खाने 
अजमखान साहेबी माहालास खुदथखि तदल्हे िे वस्िी शांकाजी दिो हवालदार होिा तयानी ठाकुराचे 
तनसबिी उखाई होिी िेचा नागमलाचे लेक तभऊजी तयाचे लेक नागोजी तनमे पटेलगी करीि होिा तयास 
ठातणयामधे िलब करून आणून सदरहू अमलाची बाजी पुसी कतरिा नागोजी मजकूराने गोही तदल्हे की 
ठाकुरानी याचे पटेलगी बले गेिली पटेलगी याचे वडील सोमाजी चालतवि होिा तयावरी अांबाजी 
मोकासाइयाने सोमाजीस परागदा करून पटेलगी बले घेिली आहे आपण व आपले वडील याचे पाठीराखे 
तमरासी याांचे वतडलाचे होये अपले वतडलास ठाकुराचे मुलाने (तिन वरी) (स) पटेलगीस दखल होऊ तदल्हे 
नाही तयावरी आपले बाप िंहदूजीने तनमे पटेलगी घेिली हाली आपले इमान राखोन आपला जीऊ आहे िो 
तनमे पटेलगी चालतविील िरी बरव ेनाही िरी सारी पटेलगी याचे वतडलावतडलाचे तमरासी होये म्हणौउनू 
गोही तदल्हे यावरून शांकराजी दिो हवालदार व गांगाजी नाईक देसाई   – गावगना पटेल व हक 
जवार गोि याचे मनास आले िे तमरासी –– चे नव्हे उखाईस पटेलगीस तनसबि नाही पटेलगी तमरासी 
तवठोजी व खांडोजी व बाजी व आांबाजी राजे घोरपडे याांचे वडीलवडीलाची होये उखाई ठाकूराचे तनसबिीची 
िीस पटेलगी समध नाही यसेै जाहाले यावरुन उखाईस दूर करुन ठाकुराचे िरर् तनमे अपले दुमाले केले व 
ना जीचे िरर्तनमे याचे िबदील बाकी ना जी तजवांि आहे िेावरी ना जीने खाव े पेश्िर नागोजी मयेि 
जाहातलयावरी िेा सहज तनपुतत्रक आहे िेही िरर् याचे –– कतरिील यैसे बालेान िे वख्िी तनमे िरर् 
अपले दुमाले केले िेणेप्रमाणे आमचे व ना जीचे चालि असिा ना जी मजकूर मयि जाहला तयावरी 
सदरहू अमल हजरिो खािे अजम–– साहेबाचे बांदगीस मालूम करुन माहालास खुदथखि आतणले व िेरीख 

छ ९ माहे रमजान  छ १० मेाहरम सादीर जाहाले िेरे् रजा जे बजारािमाब ––– घोरपडे याचे हेजीब 
हुजूर मालूम केले जे मौजे भाडले  कोरेगाांव िेर्ील पटेलगी आपले वतडलवतडलाची तमरासी दरम्याने 
नागोजी घोरपडे याचे वतडलास तनमे पटेलगी देऊन आपले पाठी राखावया ठेतवले होिे िेणेप्रमाणे तयाचे व 
आमचे आजी पाविेो चालि आले हाली नागोजी घोरपडा मयेि जाहाला तयास सिान नाही तनपतुत्रक तयाने 
माहलोजी पालक (बेटा) पातलक आहे, िो काांही अपलेु जािीगोिाचा नव्हे िो रोतहडेकर जगदेराऊ तयाचे 



बटकीचा तयास पटेलगी लाभि नाही िरी साहेबी जनर यनायेि करून आपले पटेलगी आपले दुमाले 
करावया रजा होये म्हणौऊनू बराये मालुमािी खातिरेस आणनू सहरहू तनमे पटेलगी राजे  इलेची दुमाले 
केली आहे दुमाले कीजे माहलोजीचा मुिातलक असेल तयास जमान घेऊन पेस्िर तहला हरकिी न करी यैसे 
करणे तर्याद येऊ नेदणे िातलक लेहून घेऊन असल तर्राऊन दीजे म्हणऊन रजा रजे  माहालोजीचा 
मुिातलक आिोजी पवार व तवसो बाबाजी कुलकणी िरर् नागोजी, यास ठाणेमधे िलब करून अणून 
सदरहू अमलाची वाजीपुसी कतरिा यानी िकरीर लेहून तदल्हे की पटेलगी खांडोजी राजे व अांबाजी राजे 
घोरपडे याांचे वडीलवतडलाची तमरासी होये दरम्याने नागोजी पटेलाचे वतडलास पाठी राखावया बदल तनमे 
पटेलगी तदल्हे होिे यैसे नागोजी तजवि असिा बोलि होिा िेणप्रमाणे आजीवरी चालि आले हाली नागोजी 
पटेल मयेि जाहाला िो तनप तत्रक यास सिान नाही तयाने पालक बेटा माहालोजी पातलक िो काांही 
जािीगोिीचा नव्हे अगर नागोजीचे भाऊबांद दाईज गौत्रजाचा घेिला नाही िो रोतहडेकर जगदेराऊ याचे 
बटकीचा तयाचे माये व बहीण पैसे तिघेजण आतणली होिी तयामध्ये माहालोजीस पातलले होिे तयास पटेलगी 
लाभि नाही म्हणऊन िकररीर लेहून तदल्हे याचे मोकाबला पाहािा नागोजी मजकुराचे दाईज गोत्रज व 
गावीचे गावलोक व बाराबलुिे यास गोही मोकाबला पसुिा सदरहु अमल खरा म्हणौऊन ठाणे मधे आदास 
लेहून पाठतवले व यक –––– रोतहडेकर तबराजर जगदेराऊ रोतहडेकर िो तसरनामजाद आहे िो 
जुझाखान ठाणदार तया बराबर –– दार अर्जलनगरास माईणीचे जाते्रचे कीचाटा बदल आला होिा यास 
पुसिा तयाने गोही तदल्हे की आपले भाऊ जगदेराऊ तया पासी नागोजीने बटीक घेऊन गेला तिचा र्जथद 
माहालोजी हे सही व िे जागा  मजकुरीचे तवलायेिीचे पटेल होिे तयास ही गोही मोकाबला पसुिा िेही 
सदरहू अमल खरा म्हणौऊन गोही तदल्हे तयावरून सदरहू अमल सही यैसे समस्ि मजालसी याचे मनाि 
आले यावरून मौजे भातडले  कोरगाऊ   िेर्ील पटेलगी सारी याचे तमरासी सही यावरून सारी 
पटेलगी मौजे मजकुरीचे िुमचे दबाले केले असे मौजे मजकुराचे सारी पटेलगी िुम्ही लेकुराांचे लेकुरी 
चालऊन पटेलगीचा हकलाजीमा व इनाम व सेवधार व माहार व पटीपछोडी व िश्रीर् व गाऊड मोट व 
पालक व इनामामध्ये बदथरख्िा झाड झाडोन जे काय असेल िे व मोहिरर्ीयाचे हक व बाजाराचे हक 
पसकी उकाला व बाजे हक पटेलगीच  भोगवटा मोजीब प्रमाणे खाउन लेकुराचे लेकुरी सारी पटेलगी 
चालऊन सुखे अतसजे मोिथब. (षट कोनी र्ारसीमुद्रा.) 



 
शहाजी महाराज कैद इ. स. २५–७–१६४८ 

 
(कावरेी पत्तनाच्या) जगदेवाने शरण येऊन, प्रणाम करुन साची (शाहाजीची) सत्ता पुण्याप्रमाणे 

मस्िकावर धारण केली. मदुरेचा अिंजतय राजासुद्धा ह्याांच्या आजे्ञि वागू लागला. म्हैसूरच्या राजानेही 
ह्याचा िाबा मान्य केला. दुष्ट रणदुल्लाखानाने बलातकाराने घेिलेल्या आपल्या िंसहासनावर वीरभद्र हा 
शहाजीच्या आश्रयाने पुनः बसला. तनरतनराळ्याप्रसांगी तनरतनराळ्या मसलिी योजणाऱ्या चिुर शाहाजीच्या 
पभावाने पुष्ट्तळाांनी यवनाांची भीति टाकली. दुसऱ्यास अतिशय दुःसह असणारा रणदुल्लाखान स्वतमकायथ 
शाहाजीराजाच्या सल्लामलिीने करु लागला. पुढे सेनापति रणदुल्लाखान कालवश झाल्यावर कनाटकािील 
राजाांना िाबडिोब आपल्या िाब याि आणण्यासाठी जया जया सेनापिीस आतदलशाहाने तिकडे पाठतवले िो 
िो सेनापति तयाचे इष्टकायथ तसद्धीस नेण्यासाठी शाहाजीच्या िांत्राने वागू लागला. िेव्हा अनीचीचा आश्रय 
करणाऱ्या तया इब्रातहम आतदलशाहाच्या पुत्राने (महमदू शहाने) घमेंडीने भोसलेराजास कैद करण्याची 
मुस्िुर्ाखानास आज्ञा केली. सेनापतिपद प्राप्ि झालेला, आतदलशहाच्या तवश्वासािला नमटरुपी वृक्षाचे 
आगर असलेल्या खुरासान प्राांिाचा अकथ  महामानी, र्ोर कुळािला प्रख्याि मुस्िर्ाखान हा अनेक 
सरदारासह येि आहे. असे एकून आपला तयाच्यावर तवश्वास नसिातह िो आहे असे दाखवनू शाहाजी राजा 
आपल्या सैन्यासह लगबगीने तयास सामोरा गेला. तयावळेेस मुस्िर्ाखानाच्या िळाजवळच बलाढ्य 
शाहाजीराजे याांनीही आपल्या सेनेचा िळ तदला. तछद्रान्वषेी मुस्िर्ाखान जेव्हा पाही िेव्हा िेव्हा तयास 
शाहाजी राजा अगदी सज्ज आढळे. पुढे तया राजतनतितनपुण सेनापिीने समस्ि सेनानायकास आणवनू 
एकाांिाि भाषण केले. आपण सवथचजण सध्या तयाांच्या पूणथ िाब्याि आहोि. िेव्हा सवथ तमळून महमुदाच्या 
तहिासाठी झटु या. आपला मानी धनी महांमूदशहा याने शाहाजीस कैद करा असा आज तनरोप पाठवनू मला 
कळतवले आहे. िे काम आम्ही स्वतहि-साधकाांनी बलाढ्य शाहाजीराजा भोसला जो जागा झाला नाही िोच 
केले पातहजे. 

 
ही आजची रात्र उलटल्यानांिर मोठ्ा पहाटेस आपापल्या सैतनकासह एकत्र होऊन तया राजास पकडा. 
याप्रमाणे तया मुस्िर्ाखानाने सेनानायकास कायथतसद्धीस नेण्यास साांतगिल्यावर िे आपापल्या तशतबरास 
गेले. जयाांच्याशी मध्यरात्रीच्यावळेी मुस्िर्ाखानाने र्ारवळे मसलि केली िे सेनानायक आपापल्या 
तशतबराि सज्ज होऊन रातहले आहेि असे हेराांनी येऊन साांतगिले. िरी िे ऐकूनतह अतिशय बलाढ्य शाहाजी 
राजाने दुदैवामुळे ितकालोतचि गोष्ट केली नाही. 
 

अशावळेी (अरुणोदयापुवी) तदलावरखान, मसृदान, सरजा याकुबखान, अांबरखान, अदवनीचा 
राजा वणथपूरचा राजा, र्रादखान व खैरािखान हे दोघे, तयाप्रमाणेच याकुिखान, आजमखान व 
बहलोलखान मानी मातलह रैहान खान, राघव सांबाजी वदेोजी मास कर आतण हैबि राजाचा पुत्र महाबलवान 
बल्लाळ, असे तिघे मदोन्मत्त ब्राह्मण सरदार, तसधोजी आतण मांबाजी पवार, मांबाजी भोसला आतण 
तनरतनराळ्या कुळािले दुसरेतह सरदार युद्धाची खुमखुम अांगाि चढल्यामुळे मोठमोठी आयुधे धारण करून 
आपल्या पिाकाांच्या गदीने आकाश जणू काय काांपवीि, घोड्ाांच्या खुराांच्या अग्राांनी पृथ्वीचा जणू काय चुरा 
करीि, आपल्या िेजोराशीनी सकल तत्रभवुनास जणू काय जाळून टाकीि, प्रबल सैन्याच्या योगाने जण ू
काय सभोविी िट बाांधीि अग्नीप्रमाणे िेजस्वी आतण यमाप्रमाणे तनभथय असे िे (सरदार) मुस्िुर्ाखानाच्या 
आजे्ञवरुन शाहाजी राजाच्या तशतबरास वढेा देिे झाले. इकडे शाहाजीच्या तशतबराि हत्तीवर हौदे चढतवले 
नव्हिे. घोड्ावर खोतगरे घािली नव्हिी. सैतनकाांची पर्के सज्ज नव्हिी. नायक (सेनापिी) तनजून उठले 



नव्हिे. रात्रीच्या जागरणाने अतिशय ग्लानी आल्यामुळे पाहरेकरी तनतद्रि होिे. यामुळे नाना प्रकारच्या 
भीिीने ग्रस्ि होऊन तया तशतबराि एकच गोंधळ उडाला. सागराप्रमाणे गजथना करणाऱ्या तया सैन्याच्या 
तपछाडीचे सवथ बाजूनी सांरक्षण सेनापिी मुस्िुर्ाखान स्विः करीि होिे. नांिर खांडोजी, मांबाजी, मानाजी हे 
बांधू, िसेच इिर सरदार आतण िलवारी धनुष्ट्ये, भाले, बांदुका आतण चके् ही धारण करणारे सैतनक जयाच्या 
भोविी आहेि, असा घोर कृतये करणारा महाबाहु बाजराज घोरपडे, जणू दुसरा वडवानलच असा 
यशवांिराव वाडव,े पवार–कुलाचे भषूण मालोजी राजा, तवख्याि िुळोजी राजा भोसले असे िे सवथ बतलष्ठ 
सरदार आपण बसलेल्या घोड्ाांच्या खुराांनी पृथ्वीचे चणूथ करीि शाहाजीच्या तशतबराि तशरले. . . शत्रु 
आलेले ऐकून जागा होिाच स्विः सज्ज होि होि शहाजीने “सज्ज ” असा सवथ सैतनकाांस जोराने हुकुम 
सोडला. . . 

 
. . . महाबाहु व महाबलाढ्य असा शाहाजी राजा सज्ज होि आहे आतण तयाचे मोठे सैन्य आकक्स्मक 

भयाने ग्रस्ि झाले आहे. (गोंधळून गेले आहे) इितयाि प्रतयेक युद्धाि िंसहाप्रमाणे अकुां तठिगति असा 
खांडोजी पाटील हा एकटाच घोरपड्ाांवर चालून गेला. . हल्ला करणाऱ्या शत्रसुमुहाच्या शकेडो िीक्षण 
शस्त्राांचे प्रहार होऊन जयाचे कवच भग्न झाले होिे अशा तया (खांडोजी) पाटलाने शत्रुरुपी हत्ती परितवले. 
शत्रुनी सोडलेल्या बाणाांनी जखमी झालेला व रतिाने तभजलेला िो (खांडोजी) मांगळाप्रमाणे शोभ ूलागला. . 
. िेंव्हा खांडोजी पाटलाने यमदांडाप्रमाणे भयांकर अशा िरवारीने बाजराज घोरपड्ाच्या छािीवर वार केला. 
तवशाल छािीवर केलेल्या तयाजोराच्या प्रहारामुळे महाबाहु बाजराज घोरपड्ास मुच्छा आली असिा, 
अांबाजीने भयांकर पतरघ (लोखांडी काटे असलेला सोटा) मानाजीने मुद गल, मालोजीने अग्नीच्या 
जवाळेसारखी काळी शक्ति, बाळाजीने अप्रतिम भाला, जसवांिाने बाण आतण खांडोजीने खड ग (िरवार) 
अशी शसे्त्र तया खांडोजी पाटलाच्या अांगावर रे्कली . . . कार्मिकस्वामीच्या िीक्षण शतिीने क्ौंच पवथि जसा 
पडला िसा बाजराजाच्या गदेने तछन्न होऊन िो उतकृष्ट योद्धा खांडोजी पाटील स्वगथवासी झाला. िेव्हा मार 
खाणाऱ्या शत्रसैुन्याकडून स्विःचे सैन्य अतितवव्हळ झाले असिा, तशरस्त्राण घट्ट बाांधलेले, पटतयाचा शेंबला 
सोडलेले, ढाल घेिलेले, तचलखि घािलेले, तधप्पाड, उतकृष्ठ धनुधथर, भाला रे्कण्याि व पट्टा खेळण्याि 
तनष्ट्णाि असे युद्धकुशल महाबाहु शाहाजी महाराज जसा मेघावर मेघ आरूढ होिो, तयाप्रमाणे एका मोठ्ा 
घोड्ावर स्वार होऊन बाजराज घोरपड्ास ठार करण्याच्या इच्छेने एकदम तयाच्यावर चालून गेले. 
दहाही तदशा िंजकणारा गवळ्याांचा राजा दसोजी, धनुष्ट्यबाण धारण करणारा योगाजी माांडकर, सांिाजी 
गुांजावटकर, मेघाजी ठाकूर, बांधु त्र्यांबकराज आतण गर्मवष्ठ दसराज याांनी व दुसऱ्यातह शकेडो सरदाराांनी व 
पुष्ट्कळ पृष्ठरक्षकाांनी चोहोकडून शाहाजी राजाचे रक्षण केले . . . शसे्त्र उगारलेल्या शत्रूस आपल्या सभोविी 
पाहून शाहाजी राजाने िंसहाप्रमाणे गजथना करून पृथ्वी व आकाश ही दणाणून सोडली . . . मस्ि हत्तीचे 
ओरडणे जसे मस्ि हस्िीस सहन होि नाही तयाप्रमाणेच बाजराज घोरपड्ास शाहाजी राजाची गजथना 
सहन झाली नाही. िेव्हा तवजेच्या भयांकर कडकडाटाप्रमाणे गजथना करुन जवळ येऊन, आपली नाव े
पुकारुन लखलखीि व सुांदर ढाल धारण केलेले, कवच घािलेले, युद्धकुशल अशा घोरपडे सरदाराांनी मेघ 
जसे चांद्रास वतेष्टिाि, तयाप्रमाणे पूणथपणे पक्का गराडा तदला (घेरले) िेव्हा त्र्यांबकराज व दसराज, दसाजी व 
कार्मिकस्वामीप्रमाणे िेजस्वी महाबाहु मेघाजी व गुांजवटकरातद दुसऱ्यातह वीराांनी शाहाजी राजाचे रक्षण 
करण्याच्या इच्छेने शत्रूकडील योद्धध्यावर हल्ला केला तयासमयी धनुधारी त्रयूांबकराजाबरोबर मानाजी, 
दुष्टास िंजकणाऱ्या दत्तराजा बरोबर खांडोजी शत्रुवीरास िंजकणाऱ्या योगाजीबरोबर मालोजी, तयाज  
इांद्रतजििुल्य मेघाजीबरोबर अांबाजी आतण शाहाजीराजाबरोबर पराक्मी बाजराज आतण दुसऱ्या पुष्ट्कळ 
दीघथबाहु वीराांबरोबर दुसरे पुष्ट्कळ वीर लढू लागले . . . खांडोजी राजाने दत्तराजाचे हाि िोडले. अहो, 
त्र्यांबक राजासुद्धा मानाजीराजाने िंजकले, तयाचप्रमाणे अांबाजीने केलेल्या प्रहारानी भयभीि झालेला मेघाजी 



मागे हटला. दसाजीनेसुद्धा पळ काढला. अगक्स्िमुनीनी प्यालेल्या समुद्राप्रमाणे इिरतह आपले सैन्य 
भयाकुल होऊन नष्ट झाले, तयाचप्रमाणे मालोजीच्या बाणाांनी माांडकर त्रस्ि झाला, अशी क्स्र्िी पाहून 
शाहाजी राजाने बाजराज घोरपड्ावर आपल्या िीक्षण बाणाांचा वषाव केला, परांिु पराक्मी बाजराज, तया 
अतयांि िीक्षण आतण वगेवान बाणाांच्या वषावानी तछन्नतभन्न झाला असिातह मूर्मछि झाला नाही. नांिर तया 
समयी चकाकणारे कवच घािलेल्या शाहाजीराजास पाहून तयाच्या छािीवर (बाजराजाने) आपल्या भाल्याने 
प्रहार केला. युद्धतवदे्यि कुशल आतण वज्राला सुद्धा जयाांचे शरीर अभेद्य होिे असा िो शाहाजी राजा तया 
भाल्याच्या प्रहाराने व्यतर्ि झाला नाही . . . बाजराजाचे रक्षण करणाऱ्या मानाजी प्रभतृि योद्धध यानी पराक्मी 
शाहाजी राजास वढेले. िेरे् प्रलयाग्नीच्या जवाळाप्रमाणे प्रखर अशा बाणाांनी तया सवास प्रिापी (शाहाजी) 
राजानां त्रस्ि करून सोडले . . . झटकन घोड्ावरून उडी मारून गरूडाप्रमाणे झडप घालणाऱ्या, बाणानी 
तवद्ध अशा शतररािून वाहाणाऱ्या रतिाने लाल झालेल्या र्ार लढल्यामुळे झालेल्या पतरश्रमाने मुच्छा 
आलेल्या महाबाहू शाहाजी महाराजानी भमूीस आिंलगन तदले असिा (भमूीवर पडले असिा) शत्रु मांडळ 
गजथना करू लागले व दांड र्ोपटू लागले आतण इकडे भोसल्याांच्या सैन्याि मोठा हाहाकार उडाला. िेरे् 
धमथराजाप्रमाणे शोभणारा धमथतनष्ठ, धैयथवान लोकाांचे जणू काय सवथस्व, सवांचाच आधार दुदैवाने आकाशािून 
पडलेल्या िेजस्वी सुयाप्रमाणे मुच्छा येऊन भमूीवर पडलेल्या अशा तया शाहाजी महाराजाचे बलाढ्य 
बाळाजीने वगेाने घोड्ावरून उडी मारून बांधुभाव दाखवनू आपल्या ढालीने रक्षण केले. िेव्हा गारुडी जसा 
रु्सरु्सणाऱ्या नागास पकडिो, तयाप्रमाणे तनश्वास टाकणाऱ्या महाबाहु शाहाजीराजास बाजराजाने स्विः 
कैद केले. मग जयास मुच्छा आली आहे, जयाचे िोंड सुकले आहे, जयाचे डोळे तमटले आहेि, जयास 
कपटपटू, दुष्ट, मुस्िुर्ाखानाने र्सतवले अशा शहाजी महाराजास पकडून आणून िंपजऱ्याि (कोठडीि) 
घािलेल्या िंसहाप्रमाणे हत्तीवर घालून शत्रु घेऊन चाललेले पाहून लोक अतिशय आक्ोश करु लागले. जया 
मुस्िर्ाखानाने आपल्या कपटरुपी पटाने (वस्त्रान) शाहाजीराजास झाकून टाकले िो शहाजी सवथ काांही 
जाणणारा असूनतह तयास िो कावा समजला नाही. असे आम्हास वाटिे. स्वातमकायेच्छु मुस्िुर्ाखानाने 
शाहाजीस तवश्वास पटावा म्हणून आपला मुलगा आिशखान याची शपर् घेिली व आपले कुराण उल्लांतघले 
म्हणुन जनिा तया यवनाची सवथत्र िंनदा करु लागली, परांिू िो स्वातमकायेच्छू मात्र कृिार्थ झाला. खोगीर 
नाही, घोडा नाही, हत्ती नाही, उांट नाही. आयुध नाही, योद्धा ही नाही, शस्त्र नाही, शस्त्रधारीतह नाही. वाद्य 
नाही, वाजांत्रीतह नाही, पलां ग नाही, छिही नाही, पिाका नाही, ध्वजही नाही, तवक्ीची वस्िु नाही, 
तवकणारातह नाही, सपथण नाही, मेखतह नाही, कनाि नाही, िांबुही नाही अशी क्षणाधाि शाहाजीराजाच्या 
तशतबराची अवस्र्ा झाली. प्रलयकालच्या अग्नीप्रमाणे प्रखर आतण यमाप्रमाणे कू्र अशा तया मुस्िर्ा 
खानप्रभतृि सरदारानी इांद्राप्रमाणे पराक्मी अशा तया अतभमानी शाहाजीराजास युद्धाि पके्क कैद केले आहे 
असे आपल्या दूिाांकडून ऐकून महांमूद आतदलशाहास आनांद झाला. ५८ 
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ले. ७२२  श. १५७६ माघ वद्य १२ 
 (समासाि र्ा. चौ. तश.)  
मू. दा. प.  इ. १६५५ रे्बु्रवारी २३ 

 
द सहावायु तचरजीव सदासुखीभव राजमान्य राजश्री रवलोजी राजे  िुकोजी राजे घोरपडे यातस 

राजश्री अांबाजी राजे घोरपडे आसीवाद येर्ील के्षम  छ ११ माहे रतबलाखर जा नू िुम्ही अपले के्षम 
तलहाव्या लेतखकास तनरोप देणे उपतर बहु तदवस जाले परि कागदीपत्री परामृष घेिले नाही याकतरिा 
आिःकरण समाधान होि नाही आिा येणार मनुस्यासमविे आपले कुलश पाठउनू अमचेही परामृष घेणे 
यानांिर मागे माडलेचे पातटलगी िरर् नागोजी पाटील िे अमचे वडीलवडीलाचे तमरासी बहुि तदवस 
सायास कतरिा गिवषी िे िरर् अमचे दुबाला करून घेिले ठाणेचे कौल माहजर करुन घेिले ठाणेचे 
माांहजरास हेान २०० पतडले िे िेच वख्िी कजथवाम करून व्याज कलिरे पैके तदल्हे कौल माहजर घेिले 
तयावरी नागोजी पातटलाचा र्जथद माहा जी खािे अजम र्िेखानाचे सरदारकी कतर  तयाने खाने 
अजमास तर्यादी करून तया पातटलगीतनतमतय िपे वालवचेे देसमुखी आमानि केले साल  पासुन साल 

  सलक माह तजल्हेज आमानि होिे सेवड सामांदडभेद करुन कासी िमाजी पतडि हेतजब खाने 
अजम याचे तवदमाने खान साहेबाचे समजावीस बहुिाप्रकारे करुन सला केला तयास न ६०० पडले िेही 
मधवा नाईक घुणकी पासी चौरोिराप्रमाणे कालिरे काढून पैके तदल्हे तयापकैी याचे िकसीम िरी  
बाजीराजे नेदीि हे भाडलेचे पातटलगी तनतमतय पडले म्हणौनू राजे गोसावी म्हणिािी (रव) ळोजी राजे व 
तवठोजी राजे व येमाजी (?) राजे यैसे तिघे (व) गानी द्याव ेयैतसयासी पतहले िुम्हास तलतहले होिे की द्रव्य 
तिसरे िकसीम जे तहसेब होि असेल िे पाठवणे तयावरी िुम्ही जाब तलतहले की मािुश्री गगाई– पाठतविो िी 
बराबरी पकेैही पाठतविो म्हणौनु तलतहले होिे आजीवरी वाट पातहले परांिु पाठतवले नाही जरी िुम्हास 
तमरासीचे वास्िा आसेल िरी यैन भाडलेचे पातटलगीस पडले होन २०० व माडलेचे पातटलगीतनतमतय 
वालवचेे देसमुखी आमानि केले होिे तयाबद्दल पडले न ६०० येकून न ८०० याचे तिसरे िकसीम िुमचे 
वाटेस जे येईल िे तहसेबी पकैी पाठउनू देणे याबद्दल मुमरद बाबान माहालदार पाठतवले आसे तया बराबरी 
दोघ तवस्वासू देउनू पैके पदरी बा न अम्हापासी पाठवणे जयाचे रीण घेिले आहे िे पतकयाबद्दल आकाांि 
करीि आहेिी पैकी िूिथ पाठतवणे व गगाई पातटलणीसही िूिथ माडलेस पाठवणे िेरै् तजिरबास काण्ही तदक 
नाही िुम्ही उमयेिा बांधू परमुलकास जाउनू िेरे् समाधाने असि नाही यावरुन काय तलहाव ेउभयेिा बधुमधे 
रू्ट दाखतवतलया दुसरा माणूस तर्िवा करावया पैस कतरिो िुम्ही जवली आसिेस िरी उभयेिासी सागोन 
तववके राहाटी करतविो आम्ही – दस्ि आहो िुम्ही उभयेिा बांधू बहूि समाधाने सौजन्ये आतसतलया 
लोकोिर तकिी वाढेल भषूणही होईल आिा कागद पावतलयावरी तमरासी पातहजे यैसे आसेल िरीच पकेै 
तहसेची द्रव्य पाठतवजे जर िुम्हासी तमरासीचे जरूर नसेल िरी िैसेच लेहून पाठतवजे जो पकैा नेदी तयाचे 
िकसीमेचे तमरासी राजेश्री बाजीराजे यास िकसीम देउनू पैके घेउनू ------- वाटा मागिािी याचे उत्तर 
बहूि सीघ्र पाठतवजे येतवसी बहु तलतहणे नलगे हे आसीवाद (ष मो) 

 
छ २५ रतबलाखर  खमस खमसेन 



 
ल. ७२३  श. 
   
मू. दा. प.  इ. १६५५ 

 
द सुजायेिा व इजिा असारी वजारि दस्िगहा राऊ आजां रतवस्लोजी राजे घोरपडे राईज अन्हा 

ऊकी पतहले िुम्हासी कौळ मरहामि करुनू पाठतवले होिे तयावरी िुम्ही उांमाजी पांिासाांघािे सागुनू पाठतवले 
की आणखी तर्रांगी व िुरा देणे व र्रजांदानीमधे जमा करुनू साांभालणे व अपण आडोर रहणे येकी–खल 
देव ेव अमचे भाऊ िुकोजी राजेसी येकसेहे घोडेसी मेाकररु करुनू तयासी मेाकासा व बहुमान घोडे व िश्रीर् 
व तसरनावसीची तिनी सेहे होनू देणे म्हणोनू िरी िैसेची कौल मरहामि केले असे िुम्ही साांतगिले प्रकारीने 
चालउनू केाण बाबे अदेशा न करणे तसिाबीने यणे िुमचे भाऊसी समाधान करुनू साांघािे घेउनू येइजे 
(मजकुराच्या डाव्या अांगास समासाि वाटोळा र्ारसी तशक्का). 

 
 

 
ले. ७२४  श. 
   

मू. दा. प. श्री इ. 

   
 (समासाि मध्येच चौ. फ. तश.)  

 
दथ तचरजीव गगाांसमान िंबबाई  तनराईस प्रिी अबाजी राजे घोरपडे आतसवाद येर्ील के्षम  छ 

१७ माहे रजब जाणौनू िुम्ही अपले के्षम तलतहले पातहजे उपतर बहुि तदवस जाले पर कागदीपत्री समाचार 
पाठतवले नाही या कतरिा समाधान वाटि नाही आिा िरी येणार समविे तमनवान समाचार लेहून पाठतवजे 
अम्ही कुणतबणीबदल आगा तमयाजी बराबरी होन पचेवीस पाठतवले आसे तयाचे कुणतबणी बऱ्या नीटस 
गोतरया जातिवांि पाहून चौघी पाच जणी घेऊन पाठतवणे िुमचे मुकासे पाविेो दोघ स्वार देउनू पाठवणे 
िेर्ोन अमचे मुकामासे पाविेो पातविील येतवसी बहुि तलतहणे नलगे हे आसीवाद िुमच्या सना आसिील 
तयास लहानर्ोरास आमच्या आसीवाद सागणे बहुि शाहाणपणे असणे. 

 
दा तचरजीव तनराई बाईस आसीवाद िुमचे मािा अपले िकसीमेचे पटेलगी नेरतलयाची िुम्हास 

तदल्हे आहे िुम्हास येक दोनी वलेा बोलातवले परांि िुम्ही आला नाही तिचे भेटी िुम्हास नव्हेिी िुमची मािेस 
देवज्ञा होऊनू पाच सा मतहने जाहाले िुम्हास समाचार कलला आसेल की नसेल िे न कले िुम्हास कलाव े
म्हणौनू तलतहले आहे मरि काली माहािारी आवातघयासी बोलली तक अपली िकसीम अपले लेकीचे लेकास 
तदल्ही आहे यास कोणही खलल आगर कुसूर करावया तनसबि नाही आगर अपली र्जथद व मुरसाल 
तयासही तनसबि नाही यैसे बोलोन सीव जाली िरी िुम्ही धाकटा मलू सागािे घेउनू येणे अमची भेटी होईल 
प पातटलगीचेही तवल्हे होईल ये तवसी बहुि तलतहण नलगे हे आसीवाद (षा. मो.) 



 

ले. ७२५  श. 
 श्री  
मू. दा. प.  इ. 
   
 (समासािं मध्येच चौ. फा. तश.)  

 
 द सहस्त्रायु तचरांजीव तवजईभव राजमान्य राजेश्री नेगोजी व मुकुां दजी व तवठोजी व लखोजी 

घोरपडे गोसावी यासी प्रीिीपूवथक सांिाजी (खांडोजीचा मुलगा) राजे घोरपडे अनेक आसीवाद येर्ील के्षम 
जाणौऊन िुम्ही अपले के्षम समाचार तलहले पातहजे याउपरी िुम्ही कागद पाठतवले होिे िे उिम समई 
पाऊन बहुि सांिोष पाविो तलतहला अतभप्राऊ कलो आला बहुि काही स्नेह उिरे तलहले तयावरुन अमृिपान 
केले सातरखे जाहले तलतहले की पटेलगीचे िकसीम होि असे िे वलेेस अपले स्मरण असेा देणे म्हणौऊन 
िरी िुम्हा तवरतहि काही होणार नाही जे वलेेस िकसीम होईल िे वळेे िुमचेही िकसीमेचे तवले होईल 
तया  तलहून पाठऊन व मािुश्री रु्ां इजी आवास ठाणेचे िसवीस होि असे म्हणौऊन खबर आइकिो तया 
बाबे कारकुनास खाने अजमाचे िाकीद कारतवली पातहजे म्हणौऊन िरी अम्ही येरे् असिा काही घडणार 
नाही हाली खाने अजमाचे पेसजी सातरखे येक मुखे चालि नाही हर येक गोस्टी -- अमचे विथमा -––– 
पन्हा  वगेळूर िररे्स गेलो होिो िेरू्न र्जतलि पन्हा शाहरास आलेवरी अांम्ही तचरजीव खांडोजी 
(िानाजीचा मुलगा खांडोजी) व ब्रह्यजीचे वऱ्हाड मारुन हाली शाहरास येउन येक मतहना जाहला कलले 
पातहजे. तवशषे तलतहणे नलगे घडी घडी अपले सतवस्िर विथमान तलहून पाठतवि गेले पातहजे हे आसीवाद 
(ष. मो.) 

 
 
–– सौभाग्यविी तनराबाईस व तबबाबाईस अनेक आसीवाद. 



 
ले. ७२६  श. 
   
मू. दा. प.  इ. 
 (पाठीवर राजारामाचा गोल तशक्का)  

 
अखांतडि लक्षमी आलां कृि राजमान्य 

 
 

प्रिी राजश्री राजाराम छत्रपिी - उपतर िुम्ही या देवाब्राम्हणाच्या राजयाची आतभवृद्धी करावी आपला नामोश 
करून घ्यावा या गोष्टीची उमेद धतरली आहे म्हणवनू तकिेक विथमान  शामजी िंचिामणी यानी तवतदि 
केले तयावरून बहुि सांिोष वाटला याहून उत्तम काय हे राजय िुम्हा लोकाांचे आहे भागानगर प्राांिीचा 
राजयतधप 

 
(सदरचे पत्र कृष्ट्िाजी अबंाजी अगर हिमंिराव कृष्ट्िाजीस उदे्दशून आहे.) 
 
तयाचा कायथभाग राजश्री प्रल्हाद पांतडि प्रतितनधी याचे स्वाधीन करून तया प्राांिास  आनांद गांभीरराऊ 
सरसुबेदार यास नामजाद पाठतवले आहे यैतसयास िुम्ही कोणे गोष्टीतवसी शांका न धतरिा यास सामील 
होऊन कायेतसधी करणे आगर (जमावसतहि) येरे् आतलया िुमचे आतिशयसी ऊर्मजि होईल यामधें िुम्हास 
आनकूल िे गोष्टी करणे िुम्ही आमच्या राजयामधे आतलयानांिर िुम्हास हतर्हजारी दौलि द्यावयाचा 
तनवाहा केला आहे िुमचे गोमटे करून चालवायाचेतवसी सहसा आिराये होणार नाही येतवसी अपले 
समाधान आसो दीजे तकिेक विथमान  शामजी िंचिामणी साांगिील तया  भरोसा आसो देणे (तन) बहुि 
तलतहणे िरी सुदन असा. (तशक्का) 
 

ο ο मया 
  दयां तवरा 

श्री धमथप्र  (जिे) 
द्योिीिाशषैव   
णा दाशररे्तरव   

राजारामस्ये मुदे्र   
यां तवश्ववांद्या   
तवराजिे   



 
तशवकालीन पत्र सार संग्रह लेख नं ७०८ 

 
कालनामा म. म . 

 
  श. १५७७ 
   
  इ. १६५५ 

 
 अजर. रा. तशवाजी राजे . . . . . . . . हैबिराऊ देशमुख  गुांजणमावळ. 
 
िुमचे बाबे हुजर खबर मालुम जाली जे तकतयेक बतडया लोकाांनी िुमचे पाठी शक घािला आहे की 

िुमची देशमुखी आम्ही घेऊ, िुम्हास वाईट करु ऐसा शक घािला आहे, व दळवी याचे कजथ आहे, तयास 
िुम्ही जमान आहाि जमानिी झाडे लावनू आम्हास कष्टी करु ऐसा शक िुमचे पोटी बैसतवला आहे व 
तकतयेक िुमतचया घरी तबयामध्ये एक प्रकार विथणूक जाली आहे, असे तकतयेक लोक बोलिािी िरी िेही 
गोष्टीच्यातनतमतया येऊन कष्टी कतरिील ऐसा शक बसतवला आहे. या तिही गोष्टीकतरिा व तकतयेक 
गोष्टीकतरिा िुम्ही शक जादे आहा. डावा डौल होिा िरी िुम्हास साहेब घतरच्या लेकरासातरखे जाणीिो 
आतण िुमचे र्ार हेही गोष्टीचे वाईट कराव े ऐसे मनावर कधी धरणार नाहीि. हे िुम्हास तबतत्तम कळले 
असाव,े कोणेही गोष्टीचा शक न धरणे, िुमचे हजार गुन्हे मार् आहे िी िुम्हासी आम्ही काहीही वाईट 
विथणूक करु, िरी आम्हास महादेवाची आण असे व आई साहेबाांची आण असे कोणेही गोष्टीची िंचिा न करणे 
अवाांिरतह लोक भेडसतविे. असेल िे भेटतवणे आमच्या इमानावरी आपली मान ठेऊन आम्हापासी येणे कोणे 
गोष्टी िंचिा न करणे. मोिथब. 

 
 

 
ले. ७२७  श. 
   
भ.ू दा. प.  इ. 

 
श्री 

 
श्री िीर्थस्वरूप राजमान्ये राजश्री बीबजीबवा दादासाहेबचे सेवसेी सेवक राजे बाजीराऊ 
 

घोरपडे दांडवि तवनिी उपर येर्ील के्षम 
 

 छ७ तजल्हाद  नजीक काळूर सगम भीमािीर सुखरूप असो तवशशे आम्हास नवाबसाहेबी 
र्ार मेहेरवानगी करून जातगरा गने िीन तदधले प्रगने राजनी व प्रगने कां वसडी व प्रगने वाळूर ययेसया 



सनदा तदधल्या िे घेऊन राजश्री वासुदेवपांि येि आहेि अन अम्हीही अनवरी जातगराचे परवाने घेऊन 
सतवरच येिो अपले आतसवाद अनखी प्रगने चगलेच घेिो सेवसेी कलाव े बहुि काये लेहेन तवनति (एक 
तशक्का ο) 

 
ऐ. फारसी सातहत्य खंड १ 

 
ले. ६० १  

 तबर्वस्मल्लह - अर - रहमन - श. १५७८ मागचशीषच व. १० 

तह. १०६ सफर २४ अर - रहीम अल्म ल्क तल्लह इ. १६५६ तडलेंबर १ 
 

(फा. तश.) 
 

साराांश 
 

अलीबादशहा –– रोलोजी घोरपडे 
 
रोलोजी घोरपडे याांनी जाणाव े की, या वळेी दरबाराच्या भेटीस येण्याच्या हेिूतवषयींचा तयाचा अजथ 
िंसहासनाच्या पायापाशी उभे राहणाऱ्याांकडून येऊन पोहोचला. तयाि तलतहले आहे की, “स्विः दरबारचा 
जुना सेवक आहे व बेरोझगार आहे. िसेच कोणतयाही तठकाणचा मोकासा िंकवा िालुकानाही.” हा अर्थ 
आम्हाांस समजला िेव्हाां िो र्ार पसांि पडला. आिा िुम्ही सवथ बाजूांनी सांिुष्ट राहून िाबडिोब कनाटकचा 
सुभेदार खान मुहम्मद याचा मुलगा मुहम्मद इख्लासखान [मी येरे् मुहम्मद इस्लासखान हा खान मुहम्मदाचा मुलगा असा अर्थ 
केला आहे. पण तयातवषयी मला र्ोडी शांका आहे.] याजपाशी जाऊन बादशाही मसलिींि शरीक (सामील) व्हाव.े िेरे् 
पोहोचल्यावर जमेिीच्या अनुरुप अशा जागीरीच्या कृपेने उतकषथ होईल. िा. २४ सर्र सन १०६७ 
 
 
  
 
१ येरू्न पुढे आलेली तवशषेणे ले. ४९ प्रमाणे असल्यामुळे गाळले आहेि. 

 
ऐ. र्ा. सा, खां. १ - ९ 



 
म धोळ इतिहास १६६० 

 
बादशहाने तशवाजीच्या बांदोबस्िासाठी ही िोड कातढली की, बाजीराजे घोरपडे यास तयाच्या 

प्रतिकारासाठी पाठवाव.े हे काम तयाच्या तशवाय दुसरा कोणीतह करू शकणार नाही. तयास मुख्य सेनापति 
करून पुष्ट्कळ सैन्य देऊन तिकडे पाठतवण्याचे तयाने योतजले. पुढे लष्ट्कर पाठवनू बाजीराजे स्विः एकटाच 
आपल्या जहातगरीि म्हणजे मुधोळास आला व एकदोन तदवस तवश्राांिी घेऊन कामावर जाव ेअसा तयाने बेि 
ठरतवला. तशवाजीस ही खबर लागली असून िो आपल्या शोधाि आहे, हे तयाने जातणले नाही. तशवाजी 
रात्रीच्या रात्री आपल्या मांडळीसह काळाप्रमाणे मुधोळास आला. दरवाजयावरील पहारेकऱ्याांस वाटले की, हे 
सैन्य बाजीराजे याचेच आहे. तयाांनी दरवाजा उघडला व तशवाजीच्या येण्यास प्रतिबांध केला नाही. बाजीराजे 
अांर्रूणावर स्वस्र् झोपी गेला होिा. हे लोक तयातठकाणी गेले व तयाांनी िलवारीने तयास जागे केले. िो वीर 
उठला व म्हणाला की, “मी अशाक्स्र्िीि असिाना माझ्यावर िलवार उपसणे उतचि नाही. व पौरुषास 
शोभि नाही. र्ोडा वळे र्ाांबा, मीतह सशस्त्र होऊन येिो व माझा पराक्म दाखतविो.” परांिू तयादुष्टाने ऐकले 
नाही व बरेच वार मारून तयाांचे काम पूणथ केले. तशवाजी इितयावरच र्ाांबला नाही. तयाने तया वाड्ास आग 
लातवली व तयाच्या आप्िेष्ठाांना व चार बायकाांना मारून टातकले व िो पळून गेला. 

 
तयाची इच्छा होिी की बाजीराजे याचा वांशच नष्ट करावा. परांिु ही गोष्ट सतयसांकल्पाच्या तवरूद्ध 

होिी म्हणून िसे घडून आले नाही. कारण तयाची पट्टराणी आपल्या मालोजी व शांकराजी या दोन्ही मुलाांसह 
िंहदुस्र्ानाि मौजे दहीर येरे् बापाच्या घरी होिी म्हणनू या प्रसांगी वाचली ही गोष्ट सन १०७० (सबनै व 
अलर् इ. स. १६६०) मध्ये घडली. 

 
बाजीराजे याने सोळा वष ेराजसेवा केली. आतदलशाही राजयाि तयाने मोठाली काये केली होिी. 

अल्ली आतदलशहा यास जेव्हा बाजीराजे याच्या मतृयुची वािा समजलीं िेव्हा तयास र्ार वाईट वाटले तयानां 
मोठ्ा पे्रमाने तयाच्या पतनीस व मुलाांस िंहदुस्र्ानािून आणतवले व मालोजी व जयिंसग उर्थ  शांकराजी यास 
आपल्या कृपाछत्राखाली घेऊन तयाजवर पे्रम करु लागला. िे प्रौढ झाल्यानांिर पवुीच्या जहातगरीतशवाय 
आणखी परगणे व खेडी देऊन तयाांचा मानमरािब वाढतवला. उभयिाांबांधूनी तशवाजीच्या तवरूद्ध पुष्ट्कळ कामे 
केली. मोगलाांनी तवजापुरावर स्वारी केली, तयावळेी दोन्ही मोतहमेि तयाांनी पुष्ट्कळ नाव तमळतवले व मोगल 
सैन्याचा पाठलाग करून तयाचा तयाांनी नाश केला. तशवाजीवर खुद्द आतदलशहाने स्वारी केली, तयावळेी 
उभयिा बांधूनी र्ारच पराक्म करून यश सांपादन केले. परांिु एका चकमकीि शांकराजी (जयिंसग) हा 
िासगावच्या लढाईि कामी आला. िसेच रायचूरच्या तकल्लेदाराने बांड उभारले तया मोतहमेि मालोजी याांनी 
अवणथनीय पराक्म केला व आपल्या वतडलाजीि परांपरेस अनुसरून नावलौतकक तमळतवला. रायचुरािील 
बांडखोर सरदार आसरा धरून बसले होिे. तयाांना वढेा तदला गेला. िेव्हा रायचूरच्या तकल्ल्यािील 
तशपायाांनी तकल्लेदारास पकडून बादशहासमोर आतणले, कारण हा सरदार बांड उपक्स्र्ि करण्याच्या बेिाि 
होिा. तकल्ल्यािील लोकाांनी बादशहाची सेवा मनोभावाने केली. पढेु बादशहा िेरे् काही तदवस 
तवश्राांिीसाठी रातहला व िेरू्न तवजापूरास आला. 



 
ऐ. फारसी सातहत्य खं. २ 

 
ले. ११ म . १०६०  श. १५८१ माघ वद्य ३० 

 १  

तह. १०७० जवल २७  इ. स. १६६० जानेवारी ३१ 
 

(बहुदळी िंपपळपानी तशक्का) 
 

बादशहा (अली अतदलशाह) -– तमन्जलह शाह हवालदार व कारकून मामले मुहम्मदपूर 
 
पारर्न्दी, [या गाांवाचे नेमके उच्चार र्ारसीवरून समजि नसल्याने ओळखिा आली नाहीि. पण बहुधा तवजापूरच्या आसपास 

असावींि असा कयास आहे.] मुरगोर [या गाांवाचे नेमके उच्चार र्ारसीवरून समजि नसल्याने ओळखिा आली नाहीि. पण बहुधा तवजापूरच्या 
आसपास असावींि असा कयास आहे.] व कोन्बनाकम [या गाांवाचे नेमके उच्चार र्ारसीवरून समजि नसल्याने ओळखिा आली नाहीि. पण 
बहुधा तवजापूरच्या आसपास असावींि असा कयास आहे.] ही गाांव े पूवी कृष्ट्णाजी तबन अबाजी घोरर्ोडे आतदलशाही 
याजकडे पूवी होिी. सध्याां िी सरसरे नौबि अ अिबारखान याजकडे अमानि आहेि आिाां िीं 
मशारतनल्हेकडे पूवीं  चालूां  करावी. िा. २७ जवल १०७० तह. 
 

 
ऐ. फारसी सातहत्य खं. १ 

 
१२ वाअी येथील तथटे व मालोजी घोरपडे. 

 
प्रस्िुि कागद श्री. स. ग. जोशी याांनी वाअी येर्ील तर्टे घराण्यािून आणला आहे. 
 

ले. ६७  श. १५८२ आषाढ वद्य २ 

   
स . १०६१ तजल्हाद १५ (अतलफ) इ. १६६० जुलै, १४ 
   

 (वा. तश.)  

   
 साराांश  

 
सय्यद मरदूम शझाखान– कारकून व देशमूख पगथणे, वाअी 

 
वाअी येर्ील रायाजी नरिंसह तर्टे याांच्या बाबिीि मालोजी राजे घोरपडे याांनी मातहि केले की, हा 

जुना विनदार असल्यामुळे यास या ठाण्याची हशमनवीसी द्यावी म्हणजे िो स्विःचा तनवाह करीि. िरी या 



ठाण्याच्या पुवींच्या हशमन- वीसास दूर करून रायाजी नरिंसह तर्टे यास मुकरर कराव े हल्लीचे तमरासी 
नायकवाडी व हशमाांची कचेरी यासह १० माणसे आतण एक मशालजी नेमनू देऊन पुवींच्या हशमनवीसाची 
िैनाि यास द्यावी. यापढेु नेहमी नोकरी करून घेऊन रोजमुरा देि जावा. िसेच िैनािीचे हशम नेमणे व 
तयाांच्या गरजा भागतवणे हे करवनू वांशपरांपरेने या ठाण्याची नौकरी घेि जावी. िा. १५ तजल्काद सन ११. 



तशवकालीन पत्र सार संग्रह 

 
(८३२) 

 
सा. ले. २६८.  श. १५८२ भाद्र. व. ८ 

   
म . १०६१ मोहर २० ख दचखि फा. म . व सी. इ. १६६० सटे. १६ 

 
अजर खांडोजीराजे व बाजीराजे व हांसाजी राजे व कृष्ट्णाजी राजे घोरपडे, वजा. कार. व देसाई 

परतसरवळ. 
 
तलगोजी बापूजी देसकु यास मौ. नायगाऊ येरे् एक चाबर जमीन इनाम चालवावी. 
 

(तशक्का :– हसाजी बाजींनाईक घोरपडे आतदलशाही) 
 

 
तशवचतरत्र सातहत्य खंड ५ पान १२७ 

 
ले. ८७६  श. १५८२ पुवी. 
   
अ. नु.  इ. १६६० 
 

राजातधराजमान्य राजश्री कानोजी राजे जेध्ये गोसावी, यासी. 
 

 छ. श्रीमिु प्रौढ प्रिाप तदनकर खडेस्वरी येसवि महामेरू -–-–-–- 
प्रिी राजश्री बाजीराजे घोरपडे तवनिी येर्ील के्षम जा न राजेगोसावी यानी अपलेु के्षम तलतहले पातहजे. 
गोसावी यानी पांि पाठतवले िे िेरे् आले आहेिी, िुम्ही तलतहल्याप्रमाणे तववके पातहला आसे र्ोरेची 
तदवसामध्ये इश्वर कृपेन सरजामी होईल अणी िेर्ील विथमान सतवस्िर -------- पिानी तलतहल्या आसे 
तयावरून गडके होईल आम्ही िेर्ील तनगथमकरुन घेऊन िुिथचो येिो आम्हा बरा बरी िुमचे पांितह येिील 
िुम्ही िेरे् आहा हरयेक तवसी तदवाण कामासी बहुि सावधान अतसले पातहजे. िुम्हास िरी इिुके तलहणे न 
लगे, परांिू तलतहले असे अखांतडि कु. पा. आसो देणे हे तवनांिी. 
 
बाजी  चौकोनी  
   

बजारि मुद्रा (पा. स. १२–५१) 



मालोजी घोरपडे सन १६६१ 
 
हा मुधोळ सांस्र्ानािील बाजीचा पुत्र होय. पुढे हा आतदलशहास जाऊन तमळाला िेव्हा तशवाजीने 

यास एक महतवाचे पत्र तलहून आतदलशहास सोडून आपल्याकडे येण्यास व आपल्या कायास मदि 
करण्यास, आतण बाजीचा घेिलेला सूड तवसरून जाण्यास तलतहले. (सरस्विी–मांतदर वषथ ५, अां.५) परांिु 
हा तशवाजीस जाऊन तमळाला नाही. नांिर हा औरांगजेबाचा नोकर बनला. याला अकोजी नावाचा पुत्र होिा. 
अकोजीचा पुत्र तपराजी व तयाचा पुत्र मालोजी वगैरे लोक याच्या मागून गादीवर आले. 

 
२. (स. १७१६–१८०५) हा तपराजीचा पुत्र. हा पेशवाईमध्ये र्ार जुना व रणशूर योद्धा होिा. याने 

कोणतयाही लढाईि शत्रसू पाठ दाखतवली नाही. याच्या उजव्या बाजूस एकां दर ९६ जखमा झाल्या होतया. 
हा प्रर्म रघुनार्रावाचेकडे होिा. पण पुरांदरचे िहानांिर हा बारभाईस तमळाला. हा बारभाईच्या पक्षास 
तमळाल्यानांिर लौकरच इांग्रजाांशी सामना सुरू झाला (स. १७७९ िळेगाव लढाई). िीनचारश े इांग्रज व 
गारदी तमळोन तजवचे मातरले. िीनचारश ेजखमी झाले. याने तशपाईतगरीची शर्थ केली. याचे बांधु राणोजी 
घोरपडे हेही सामन्याि ठार झाले. स्विः यास पाच जखमा झाल्या. तया बऱ्या होण्याकतरिा यास दोन मतहने 
तवश्राांिी घेणे भाग पडले. हा व मुलगा गोिंवदराव याांचे वाकडे होिे, व बापलेक खडयाच्या लढाईि परस्पर 
तवरुद्ध लढले (स. १७९५) 

 
स.१७७८ िे १७८१ पयंिच्या पत्रव्यवहारावरून असे तदसिे की, हैदराने मुधोळकडे दांगा केला, 

आतण इांडी, िाांबे व अलमेले (तज. तवजापूर) हे परगणे, हा १ लक्ष ७३ हजार ९ श ेरुपयाांचा सरांजाम १०० 
स्वराांच्या र्ौजेतनशी याला देण्याि आला. हा याजकडे याच्या हयािीपयंि चालला. तयाचप्रमाणे याांच्या 
र्ौजेच्या गोटासाठी शहर पुणे येरे् जागा देण्याांि आली, व िेरे् याांनी घोरपडे पेठ स. १७८२·८३ मध्ये 
वसतवली. याला चार बायका होतया. एक पोल सांस्र्ानािली व दुसरी काठेवाडािील रजपूि होिी. 
बाकीच्या दोघी दतक्षणेिील पवार व सोलकी या घराण्याांिील होतया. पतहल्या बायकोपासून गोिंवदराव व 
महाराव हे दोन मुलगे झाले. दुसऱ्या बायकोचा मुलगा बाजीराव हा बडोदे राजयाि रातहला. तिसरीचा 
मुलगा राणोजी हा इांग्रजाशी झालेल्या युद्धाि मरण पावला. 



राजवाडे खंड. १५ 
 
 

मराठ्ाचे इतिहासाची साधने. लेखाकं (९७) सदानंद. 
 
 
१५८२ अतश्वन पा. १४ इ. स. १६६० 

 
छ. अजरख्िखान मरारूल अनाम राजश्री अांबाजी राजे घोरपडेसाहेब दाम दौलिहू  हुदेदारानी 

हाल व हस्ि कबाल व मोक दमानी मौजे तचचणारे तकले िार्ोडे तबदानांद  इतहदे तसिैन अलर् कमल 
नयन तगरी सन्यासी मठ  मौजे िंनब हुजुर पेऊां न मालूम केले जे आपणास धमादाऊ गला गहू केली 
कुडीि पाच मौजे   नख्ि खरीद पैकी साल दरसाल देखीले होिे. िे पावि गेले साल मजकुरा कारणे 
महािी कारकन िाजे  खिाचे उजूर कतरिाि म्हणोन मालूम केले िरी सन्यासी मजकुरास धमादाऊ 
देतवले असे यास साल दरसाल िाजा  खिाचे जरुर करणे काय याना आिा   धमादाऊ गहू कुडी 
पाच दो साला   खरीप  पैकी देि जाणे दरसाल िाजा  खिाचे उजूर न की जे िातिक िेहून 
घेऊन असल परिोन दीजे. 

 
 (तसका) 

िेरीख २७ माहे सर्र  
 
 

 
 

ऐतिहातसक फारसी सातहत्य खंड १ 
 

ले. २६ सु. १०६२  शके १५८३ र्ाल्गुन व २ 
 लेख क्माांक २१  
तह. १०७२ रजब १५  इ. स. १६६२ रे्बु्रवारी २५ 

 
अली अतदलशाह र्ाजल अर्जलखान मुहांमदशाही हिासदार व मुहम्मद मुलकी ठाणेदार व 

कारकून तकले परळी. 
 
मौजे बोरगाांव परगणे वाई येर्ील कुलकणी नारो तवश्वनार् याने दरबाराि तवनांिी केली की मौजे 

कामेरी तकल्ले परळी येर्ील अधाचावर जतमन आतदलशाही अबाजी घोरपडे याच्या खुदथ खिाप्रमाणे इनाम 
चालू आहे. आपले र्मान तमळाव ेिरी सदरहू जतमन िी वरील हक्कासुद्धा उपयुति गहृस्र्ास इनाम देण्याची 
कृपा केली आहे. िेव्हाां िी जतमन िाब्याि देऊन तयाजकडे चालू ठेवावी.



 
ले. ९२१  श. १८५४ श्रावण वद्य १० 
   
मू. दा. प.  इ. १६६२ जुलै ३० 

 
श्री 

 
श्री मगल मूतयीयेनमा 

 
तमरासीपत्र देसमखूी तकले वदन व कयािी अगापूर व तकले परली शके १५८४ शुभकृिनाम सांवतछरे 

स्त्रावण मासे दशमी वधी पक्ष दक्षणायेणे छ २४ तजल्हेज बधुवार मुहुर सन सलास तसिैन अलर् बहुजुर 
हाजीर मजालसीयानी 

 
राजेश्री बाजीराजे  राजेश्री आबाजी राजे  

 
श्रीराम हांसा 
जी बीन बा 
जी घोरपडे 

आतदलशाही 
(चौ. मु.) 

 

(चार ओळी लहान . 
र्ा. मु.) 
साबाजीराजे घाटगे देसाई 

 मलवाडी 
(वा  र्ा. सोळा बुरुजी मु.) 

राजश्री रायाजी राजे   
(र्ा. चौ. मु)  

राजेश्री झुझारराऊ घाांटीगे   

देसमू  मलेवाडी व   

लौलगण (वा. र्ा, मु.)  
ना जीराजे देसमखू  
खिागीर पाटण  
(अष्टकोनी म. चार ओळी मुद्रा)  
श्री . .  
हीरोजीराव मुधोजी तबन तिमाजी 
. . . . पटेल  आगापूर तकले 
समुख वदन (तन. नाांगर) 

हकहमशाही तभउजी पाटील तबन व 



कृष्ट्णाजी अनि मह दले देसमुखी नाजी पाटील मौजे गोजेगाऊ 

 सेलगाां  आगापूर 
(र्ारसी मुद्रा) (तन. नागर) 

 कोरेगाऊ 
बाजी तबन चादजी बारगे बाजी तबन हरजी पटेल 
पटेल  मौजे कोरेगाऊ कदम  मौजे साप 
(तन. नाांगर) (तन. नाांगर) 
जानोजी पटेल मौजे यतसल डोगरोजी पटेल मौजे बोरगाउ 

कोरेगाउ  
(तन. नाांगर) (तन. नाांगर) र्ा. ना. दा. मु. अ. को. 
 
या हुजूर राजेश्री कृष्ट्णाजी राजे घोरपडे यासी अांिो कोडो देसाई देहाये तकले वदन व कयािी 

मजकूर लेहून तदल्हे तमरासीपत्र यैसे जे आपण आपली देसमुखी देहाये तकले मजकूर व कया (िी) मजकूर 
देखील तकले परली िमाम दहाये बरी िर्सील. 

 

 अांगापूर तकले वदन देहाये 

६ तकले वदन ५  वाई 
१) कसबा १ मेणोली 
१ खेड १ तसरब े
१ वाडे १ जायेगाउ 
१ पाडखल १ येतसील 
१ मिापूर १ तत्रपुटी 
१ माहमदाबाद – 
–––– –––– 
६ ५ 
६ तकले परली १ कामिी 
१ तनगडी १ सुरली 
१ कामेरी १ पारले 
१ तनसराले १ बनेवाडी 
१ तचचणारे १ नाडे 
१ गोजेगाऊ १ ठोबसे 
१ कोढीये १ अपतसगे 



 १ वलसे 
 –– 

६ ८ 
––––  

१२ १ पाचवड 
 १ डोलेगाऊ सिार तवलायेिी 
 –––– 
 १५ 

 
येणेप्रमाणे देहाये मजकूर अपले तमरासी माि कदम सालाबाद पडी दरतपडी देसमुखी खाि असिा 

दरीवख्ि तसवाजी राजे भोसले याने मुलुक कबज केला िे वख्िी गलबलेमधे रायाजी तसदा नाईकवाडी 
तकले िार्ोडे याने लायनी हुजूर गैरवाका मालूम करुन कयािी अगापूर अपले तमरासी देसमुखी अपली अहे 
म्हणउनु र्मान करून माहलासी अला सदरहू र्मान. पैतकयाचे बले करुन माहलामधे मोबलगे लाच 
रुशवि देऊनु घर बदी केली खलल केले तयावरी आपण हुजूर जाउनु अपले अहवाल सागोनु देसमुखीचे 
माि कदम चातललेप्रमाणे दुबाले करणे यैसे मोकरुर र्मान हुमायनू घेउनु अली यावरी अपले तमरासी देहाये 
देकयािी मजकूर सालाबादप्रमाणे खाि होिो िैसेच कबज करून खाऊ लागलो तयासी रायाजी तसदा 
िार्ोडेकर याने नाइकवाडी यासी लाच रुशवि तदल्हे होिे तयाकतरिा नाइकवाडी तकले मजकूर तयाचे 
हरयेक बाबे मदद करुन अपले काम अबरवा चालो नेदीिा कुसूर करु लागले याबद्दल अपण अपले देसमुखी 
तकले मजकूर व कयािी मजकूर देखील तकले परली तनमे ितसीम देउनु अपली पसु्िपन्हा होिे म्हणउनु 
िुम्हासी तदल्हे असे यासी वडीलपण पानमान व िश्रीर् तदवाणािून हर दो जणानी बाराबरीच घेव े तसका 
दोघानी कराव े येक पुढे येक माघे घेवयासी तनसबि नाही हकलातजमा व इनामकदीम व जदीद व पस्िर 
साधेल तयासी तनमेप्रमाणे िकसीम िुम्हासी देउनु तनमे अपण घेउनु वृत्तीस तदवाणाि जे पडेल िे िुम्ही अधा 
देउनु तमरासी राखावी तयाचे ितसीम धमथिा जे तनमे येईल िे अपण देउनु रायाजी तसदा व तकले मजकूरकर 
बल्ल कतरिील िरी िुम्ही मजबुदी करुन ठाई ठेवाव ेयासी खचथ घोतडयाचे पोटासी देव ेव हशमास मुशातहरा 
यैसे तबर्थ माल द्याव ेजोवरी िह बैसे िोवरी द्याव ेिह बैसतलयावरी िकसीम बरहुकूम खाव ेअपण तनमे तमरासी 
िुम्हासी जे तदल्ली असे िे मद्दतगरीसच तदल्हे असे पेस्िर अमचे बापभाऊ िकसीमदार अम्हासी कचाट करुन 
िुम्हासी अपले िकसीम देवयासी येिील िरी िुम्ही तयासी अतसरा नेदावा व अपले पाठी राखावी िे जाणे व 
आपण जाणेि व माहलामध्ये देसमुखी खेरीज नव ेमरासी पटे (ल) गी अगर नाइकी अगर हरयेक तमरासी 
िुम्हाकतरिा अगर अम्हाकतरिा जे साधीन येईल तया जे पडेल िे अम्ही िुम्ही तनमेप्रमाणे देउनु तनमेप्रमाणे 
वाटुनु घेउनु असाव ेअपणच सातधले अपणच घेईन यसेै म्हणावयासी समध नाही व रायाजी मजकूर ववे्हार 
लावील िरी तयासी ववे्हार अपण सागोनु रायाजीने बल करुन वाटजोरी केतलयाने िुम्ही मजबदी करावी 
तयासी ठाई ठेवाव े हे वृत्तीचे काम आहे माहलासी कारकून अगर नामजाद सुभेदार येिील व गाऊगाना 
मोकदम पाटील रयेिा व मोकसाई यैसे येिील तयासी ितश्रर्ा उलुर्ा व देणे घेणे लागेल िे दुिर्ा खचथ 
कराव े येणेप्रमाणे तनमे तमरासी तदल्ही असे यास अम्ही अगर अम्हा बादज जो होईल िो इस्कील करील 
तयासी चकुतलयाने अपले वतडलाचे सुकृि साक्ष व कासीस गोहतया केतलया समान तमरासी पडी दरपडी 
अवलादी व अर्लादी चालवाव ेहे अपले लेहून तदल्हे तमरासी पत्र सतय. 



 
ऐ. फारसी सातहत्य खंड २ 

 
ले. १२ स . १०६३  श. १५८४ पौष वद्य २ 

 २  

तह. १०७३ जवल १५  इ. १६६२ तडसेंबर १७ 
 

(वाटोळा तशक्का) 
 
बादशहा (अली आतलदशाह) –– र्ातजल अर्जलखान मुहम्मदशाही हवालदार, अहमदखान 

ठाणेदार व कारकून तकल्ले चांदन  
 
मौजे आखाडे व मौजे अनेवाडी तकल्ले चांदन ही गाांव े खांडोजी व बाजी व अांबाजी व कृष्ट्णाजी घोरर्ोडे 
आतदलशाही याांचजकडे तकल्ले मजकूरच्या हशमाांची व्यवस्र्ा, डागडुजी व दारुगोळा यासाठी चालू होिी. 
आिा िी तयाांस इनाम तदली आहेि (१) चालवावी. िा. १५ जवल १०७३ तह. 

 
 

मराठ्ाचें इतिहासाची साधने 
 

   
ले. १०६ खंड १५ १५८५ जेष्ठ वैद्य ६ 

   
तशवकालीन पत्र्यवहार 

 
श्री. सदानंद गोसावी याचे मट इ. १६६३ 

 
(तसका) छ अजरखिखाने मा. अनाम राज श्री अांबाजी राजे घोरपडे साहेब दाम दौलि हू  हुदेदारानी 
हाल व इस्िकबाल व मोकदमानी मौजे तनगडी तकले सािारे  अबा तसिैन व अलर् दरी तवला 
जोगीद्रतिरी सन्यासी  हुझरू मालूम केले. आपणास मौजे मजकुरी इनाम तवधे १५ आहे अनछेत्र चालीस 
पन्नास सन्यासी जेतविािी तयास पटेल व कुलकरणी इस्केल कतरिािी सुरिीि चालवीि नाही, तयास 
साहेबी िाकीद देतवले पातहजे म्हणोन िरी याचे इनामास खलल करणे िुमचे काय अांदाज आहे आिा तयाचे 
इनाम जैसे सालाबाद भोगवटा चालले िेणे प्रमाणे चालतवणे इस्कील व खलेल न करणे सदरहु जमीन हद 
महदूद घालून दुमाला करणे तया नीच िावणी करून घेिली, दुसरे यानी तर्यादी येऊ ने देणे िालीक िे हून 
घेऊनु असल खुदथ खि परिोन देणे मोिथब (तसका) 

 
िेरीख १९ माहे तजलकाद 
 



 
 

ले. ९२२  श. १५८५ शोमन वैशाख श . १० 

   
मू दा. प.  इ. १६६३ मे ६ ब धवार 

 श्री मोरेंस्वराचे अि  

 कृस्िाचे अि  
मराठी चौकोनी तशका 
 
श्री . . .  
कृस्णाजी आबा 
जी घोरपडे 
 
स्वक्स्ि श्री शके –––– शोमक्ि नाव सवस्िसरे वैशाख मास सध दसमी उिरायेण छ (८) माहे 

शौवाल  सलास तसिैन अलर् वार बधुवार ितदिी जाहले तमरासीपत्र यैसे ज तबहुजूर हाजीर मजालसी 
 खांडोजा राज व राजश्री बाजा राज राजश्री अांबाजा राज 

 
(चौकोनी दोन तशके्क : एक र्ारसी व दुसरा मराठी) (चौकोनी र्ारसी तशक्का) 
नागोजी राजे देसमुख रायजी राजे 
दिागीर पाटण (चौकोनी र्ारसी तशक्का) 

(अष्टकोनी मराठी तशक्का)  
: : जीवा : :  

तबननागोजी  
राव  

राजाश्री साबाजी राजे  िानाजी गोिंवद 

घाटीगे देसमुख  पेसव े  घोरपडे 

मलवाडी राजेश्री जुझारराऊ घाांतटगे 
 देसमुख  मलवाडी व  
 लौलगण 
 (र्ारसी तशक्का कलशाकार) 
कोनेरी तगरमाजी तिमाजी राम कुलकणी मौजे 

पारसनीस तकले वांदन पाडली  कोरेगाऊ  
 वाई. 

 



या तवदमाने राजश्री कृस्णाजी राजे (घोरपडे) यासी रखमाजी तत्रमल देसाई देहाये (तशक्का) –––
– बीिर्सील 

 
मौजे कामेरी, मौजे तचचणोर मौजे गोजेगाऊ मौजे तिगडी मौजे नीसराले मौजे कोठे् तकले परली 

लेहून तदल्ले पत्र यैसे जे रायाजी सीदा नाईकवाडी तकले िार्ोडा याने तकल्याांि लाच लख्सुपि देऊनु तकले 
वदनीचे देसमुखस उभा राहून र्मान अणैाउनू देसमुखीस इस्कील केले तयावरी अपले तहसा गावीचे 
खुदथखिे करून खलेल केले मग अिो कोडो देसाई तकले वदन याने हुजूर जाऊनू र्मान आपले अपले 
देशमुखचे घेऊनू दुबाल करुन घेिली रायाजी सीदा पकेैचे बले दखल कतरिा रातहला नाही अजी सबब 
अिो काडोने अपले देसमुख िुम्हास तनमे देऊनू पाटी करून घेिली िे वख्िी अिो काडोने आपलेतह देहे 
सदरहू सहा िुम्हास देसमुखी तनमे िुम्हास लेहून तदल्हे िे वख्िी अपणास बोलाउनू पुतसले नाही िुम्ही 
देसमुखी कबज करून घेिले आपणास दखल नव्हिे याबद्दल आपण तदगीर होउनू परागदा जाहालो होिो 
तयावरी िुम्ही आपणास हुजूर बोलाउनू समाधान केले तयावरी आपण आपले आतमसिेसै भावपूवथक देहा 
मजकुरीचे देसमुखी तनमे िुम्हास तदल्हे आहे िेरे् जो हक वा श्रातजमा वा इनाम वा पालक वा बाजे जे काये 
हक्क आहे िे बरहुकूम ितसीम तनमे खाव ेवा पेस्िर िुम्ही काही तमरासीस जे उिपन कराल िेही अपण करीन 
िे बरहुकूम तनमे ितसीम प्रमाणे खाव ेअैसे आमण आपले आतमसिोस बलैाकुसूर लेकराचे लेकरी तदल्हे आहे 
अवलाद वा अर्वाद खाऊनु सुखे असाव े आपले कोणी भाउबद दाईज गोतिया उभा रातहतलयाने तयास 
आपण समजाउनु वा परावा कोणतह तमरासीस उभा रातहतलयाने आपण ववे्हार करून भाजन वा िुम्ही अपले 
पाटीशिथ मदीने राखाव ेयासी अपणापासुन वा अपले अवलादीचा होउनु इस्कील बेइमान करील तयास श्री वा 
आपले वतडलाचे तकया आसे हे तलतहले पत्र सही वा पेस्िर तमरासी समधे जे पडेल िे तबरदुमाल वा 
दावदेरपडे बदल घोडा राऊि मदिीस येईल िेचे पोटखचथ तबरर्दुमाल हे तलतहले पत्र सही (र्ारसी 
अक्षरे) तलतहले सही व तसके दोघानी कराव ेहे पत्र सतह तबकलम खुद (मराठी वाटोळा तशक्का). 



 
“Baji Ghorpade Wounded in Battle” 

 
The body he (Shivaji) has got in capturing the little ships and surprising off the 

Ballagatta Captain Gorpora (Ghorpade) who was in charge of the King’s cash for paying 
Chaveschan’s (Khawaskhan’s) army, is estimated at 8,00,000 gold rups (?) and the spoil 
taken by land is said to be 20,00,000 gold rupees. The victory gained by the rebel in taking 
Captain Gorpora by surprise was far from what Chaveschan expected, as that person was 
certainly one of the most excellent commanders. He got so severely wounded that he soon 
died and lost two hundred men besides all the cash. We wonder very much that the Moghal’s 
army should not have done anything in particular, while that rebel (Shivaji) was so far from his 
home in the north, because Gorpora’s men who escaped, though no more than 300 
horsemen, made it so hot for Shivaji near Carrapatan and Wain above the Ballagatta, that the 
same is said to have hastend the breaking up of his camp from here (Wengurla). If was a 
matter of wonder that although everyday men from his armada were coming ashore, we could 
not ascertain where he was staying until the 11 th instant (of December 1664). 
  
(Shivaji the Great Vol I, Part II p. 553)



 
विनाचे पायी झालेले तशवकालीन हत्त्याकांड 

 
–बा. बा. राजेघोरपडे 

 
१) प्रस्िुि ऐतिहातसक लेखाि तवजापूरचे दरबारािील एक मुतसदी व तदवाण तदयानि राव व 

 
२) मुधोलचे बाजीराजे घोरपडे व तयाांचे बांधू अांबाजी खांडोजी राजे घोरपडे याांची पते्र पुढे तदलेली 

आहेि. आमचे पुवथज सदर बाजीराजे घोरपडे हे मुधोलचे राजे होिे. िे व तयाांचे बांधू िर्थ  वाळव ेप्राांि पन्हाळा 
या परगण्याचे देशमुख होिे. िे झालेले हत्त्याकाांड हे वाळव्याचे कुलकणी याांचे मधील आहे. या 
हत्त्याकाांडाचा व तयावळेच्या देशकालमान पतरक्स्र्िीचा व विनाचा हव्यास या बाबिचा लेख तदला आहे. 
तयावरून तयाकाळी विनाची आसतिी व िे तमळतवण्याकतरिा करीि असलेली कृतये ही तकिी भयानक होिी 
हे कळून येईल. 

 
तशवपुवथकालापासून कऱ्हाडास [य. रा. गुप्िेकृि कऱ्हाड.] देशपाांड्ाांची िीन घराणी राहाि होिी. 

१) कऱ्हाडकर देशपाांडे. 
२) वाईकर देशपाांडे. 
३) कडेगावकर देशपाांडे. 

 
ही वरील तिन्ही घराणी मुसलमान अांमलापासून प्रतसद्धीस आहेि. पुवी असलेले एम. एल. सी. 

लक्षमणराव देशपाांडे याचा पूवथज काशीपांि उर्थ  द्यानिराव (तदयानिराव) तवजापूरच्या अतदलशाहीि प्रधान 
होिा. तयाांचे आमच्या सांग्रही असलेले अस्सल पत्र येरे् चचेसाठी घेिले आहे. 

 
श्री समर्थ तशष्ट्या आक्काबाई या घराण्यािील रुद्राजी चांद्रोची कन्या होिी. हे रूद्राजी चांद्रो याचा 

उल्लेख इतिहासाचायथ कै. राजवाडे याांचा मराठ्ाचे इतिहासाची साधने खांड १५ मध्ये मसूर जगदाळे 
प्रकरणाि पान १ वर आलेला आहे. 

 
कातशपांि उर्थ  तदयानिराव याची अनेक पते्र प्रतसद्ध झालेली आहेि. 



 
१) ऐतिहातसक र्ारसी सातहतय खांड १ ले. ३० इ. स. १६७४ माचथ १ चे तदयानिराव म जलसी 

म्हणून दुसरे पत्र तश. च. सा. खांड ८ ले. लेख ६२ सन १६६८ तदयानिराव म्हणनू म्हणि होिे, तयाांनी व 
बाजीराजे घोरपडे याांनी श्रीसमर्थ रामदासस्वामी याांना चरेगाव, माजगाव वगैरे गावाांना जतमनी दान तदल्याचे 
उल्लेख आहेि. उल्लखे केलेले तदयानिराऊचे पत्र िर्थ  वाळव्याचे देशकुलकणी महादो बल्लाळ याचेवर 
नागोजी देवजी येडेकर यानी विनाचे पायी केलेल्या हत्त्याकाांडाबद्दलचे आहे. तयावळेी िर्थ  वाळव्याचे 
देशमुखी बाजीराजे अांबाजीराजे व खांडोजी राजे घोरपडे हे तिघे बांधू करीि होिे. ही िर्थ  वाळव्याची १) 
देशमुखी १८ गावाची होिी, तया गावाचा उल्लेख व घोरपडे मांडळीच्या अनेक िर्थ च्या देशमुख्या याचाही 
उल्लेख पुढील तनबांधाचे कागदाि येईल. कारण या प्रकरणाि नागोजी देवजी येडेकर यानी केलेले 
अत्त्याचाराची मातहिी व दुसरी पते्र मी पुढे देि आहे. िी पते्र िीन आहेि. पण िी पते्र समकालीन व्यतिींनी 
समकालीन घडलेल्या हकीकिीची व तयावळेी घडि आलेल्या घटना तया घटनेचा वृत्ताांि तदलेला आहे व 
मूळ तदयानिराऊचे अस्सल पत्र आहे. तयाच पत्राला पोषक असा पुरावा आला आहे. म्हणून िो तििकाच 
तवश्वासपात्र आहे व तयावळेी हे वाळव्याचे देशमुख म्हणून बाजी व अांबाजी खांडोजी हे इ. स. १६६६ नांिरही 
हयाि होिे. हा अस्सल कागदाचा पुरावा आहे. िो पुरावा बाजीराजे घोरपडे मुधोळकर याचा मृतयूचा चुकीचा 
काळ हा तनबध मी वाचला आहे. तयाि हे पत्र तदले आहे. परगणे विनदाराची भाांडणे वषोवषी चालि, वाळव े
िर्थ चे देशपाांडे याांचे विनाबाबिचे भाांडण इ. स. १५९८–९९ सालापासून, तयाचा पुरावा तमळिो. (पहा 
तशवचतरत्र खांड ४ र्ा पान ६४ तशवपूवथकालीन महजर) िद्धनांिर या भाांडणाि अनेकवळेा तदव्य व तनवाडे 
झाले आहेि. तयाप्रमाणे या विनदार लोकाि विनाबद्दल व विने तमळतवणेसाठी राजे रजवाडे याांच्याि कशी 
चुरस होिी हे मी सोदाहरण देि आहे. 

 
या विनाि श्रेष्ठ विन म्हणजे देशमुख [तशवकाल व तशवोत्तर कालीन विने व जहातगरी–शां. ना. जोशी.] याांचे 

तयाप्रमाणे जहातगरदाराकडेही राजकारभारािील काम आहे. पण तयाि मोठे अांिर आहे व इतिहास कालाचा 
तवचार करिाना िर िे चाांगले व पुरिे लक्षाि घेिले पातहजे. िेरे्च हे ध्यानाि ध्यावयाचे की तयाकाळी 
देशामध्ये दोन सत्ता तमळून राजयव्यवहार व लोकव्यवहार चाले म्हणजे हे दोन गट हे दोन पक्षच होिे. 
तयाांच्या प्रतितनधीद्वारा हा देश व्यवहार चालि असे. प्रतितनधी स्वरुप मानावयाचेच झाल्यास िे राजसत्ता 
पक्षासांबांधी मुळीच मानिा येणार नाही. तयािल्या तयाि देशमुख व देशपाांडे ह्या परगणे विनदारानाांच िसे 
मानल्यास चालेल. 

 
या देशमुख सांस्रे्ची मान्यिा तयाकाळी र्ार मोठी होिी. इिकी की छत्रपिीपद धारण करणारे राजे 

महाराजे जे तशवाजी सांभाजी ह्यानाही आपण देशमुख नाही हे वैगुण्य वाटि होिे व तयाांनी येनकेन प्रकारेण 
देशमुखी तमळतवण्याचा प्रयतन केला होिा. 

 
देशमुखाला, लोकदरबाराि व राजदरबारािही मान असे. गाव सांस्रे्ि पाटील आतण परगण्याचे सभेि 
देशमुख व देशपाांडे असले म्हणजे िेरे् इिर जहातगरदार इनामदार तशवकालाला अनुलक्षून साांगावयाचे 
झाल्यास मोकासदार म्हटले पातहजे, असे जरी असले िरी तयाांना पाटील देशमुख आधी मानाचे पान 
तमळावयाचे नाही. मोकासदाराप्रमाणे देशमुखाचे पदरी सैन्य घोडदळ पायदळ तयाांचे विनाचे विथनाप्रमाणे 
असे. मुकासदार जहातगरदाराचेतह गुमास्िे िंकवा कमातवसदार असिे िर देशमुखाांचे पदरी देशपाांडे यारदी 
कुलकणी सबनीस पेशव े इतयादी अतधकारी मांडळ असे. पण परगण्यािील विनदाराची जनिा आपण 



देशमुखाांची रयि आहे, असे आदराने व मनापासून साांगेल िसे माकासदार जहातगरदाराच्या गावािील 
जनिा स्विः तवषयी िसे साांगणार नाही. 
 

एक स्विःच्या नावाचे नाणे असणे ही गोष्ट सोडून प्रतिष्ठा प्राांि सत्ता र्ौज हािाखालील अतधकारी व 
रयि मोठ मोठे तकल्ल्यासारखे सांरक्षास असणारे तकल्लेवजा गड हे सवथ मनुष्ट्यापेक्षीि ऐतहक लक्षणे देशमुख 
सांस्रे्स तचकटून आहेि, व िी परांपरागि होिी. जहातगरदार िंकवा सरदार ह्याांना ह्या गोष्टी असल्या िरी 
तयाांना िंकवा सुभेदार इतयादी अतधकाऱ्याांना देशमुखाच्या िुलनेने क्स्र्रिा कमी म्हणून देशमुख इतयादी 
परगण्याच्या िंकवा गावच्या ह्या विनदारास शाश्वि अतधकारी असे सांबोतधले आहे. व इिराांना अशाश्वि 
अतधकारी म्हटले आहे. िसेच आणखी हेही लक्षाि घेिले पातहजे की, देशमुखीच्या ह्या सुप्रतिष्ठेमुळे विनी 
भगूोल म्हणून स्विांत्र गणला गेला आहे. 
 

प्रतयेक परगण्याि देशमुखासह तयाचे जोडीला हािाखाली देशमुखीचा कारभार करण्यास देशपाांडे, 
नाडगौडा, देशचौगुले व नायकवाडी हे विनदार असि व तयाांनी ही देशमुखाना जया गावी विनी जतमनी 
असिे, तयाच गावी या परगणे विनदाराांना तयाांचे विनाचे दजाप्रमाणे जतमनी असि. 

 
परगण्याि काही वाद तनमाण झाल्यास तयाचा तनणथय देण्याचा अतधकार परगणे विनदार हे 

उपक्स्र्ि राहून देशमुख, देशपाांडे, नाडगौडा, देशचौगुले व नायकवाडी भोवर गावचे पाटील कुलकणी 
वगैरेचे उपक्स्र्ि तनणथय होि व तयाप्रमाणे तयावर तया विनदाराचे तशके्क व सह्या (तन–नाांगर) केले जाि 
असे. तनवाडे (महजर) तनवाद पत्र ऐनतजनसी खिे वगरेै झालेले आहेि, तयावरून तदसून येिे. तयामध्ये 
देशमुख देशपाांडे याांचे स्विांत्र तशके्क असि. िे कोणाचेही चरणी ितपर नसि. उदाहरणार्थ– 

 
तशवचतरत्र सातहतय खांड ५, तर्टे याांचे वाई देशपाांडे यास तनवाद पत्र पान २१८ यावर देशमुख व 

देशपाांडे याांचे तसके्क देि आहे. िे येणेप्रमाणे. काही वळेेस देशमुखास, देसाई व देशपाांड्ास देशकुलकणीही 
म्हणि होिे. 

 
देसाई देशपाांतडये  सािारा.  
देसाई रायाजी तबन 
राघोजी तबन. साबाजी व 
नावजी घोरपडे आबाजी तबन. 

(चौकोनी र्ारसी तशक्का) 
 

कुसाजी  गाढव.े 

(तसका अष्टकोनी व र्ारसी) 
 

 
  

पान २१९ देशपाांतडये  
देशपाांतडये भाऊ भाऊ  
कानेर अनांि व तवठल गोपालदेस  



कुलकणी देशमुख व देशपाांडे  
 र्लटण.  

 
हे तसके पहािा दशमुख, देशपाांडे याांचे तशततयाि कोठेही कोणाचे चरणी ितपर नाही. परांिु देशमुख 

देशपाांडे, तवरतहि मांत्री व अतधकारी होिे तयाचे तसके्क पहािा कोणाचे चरणी ितपर िर कोणाचा कृपातनधान 
िर कोणाचा हषथतनधान असे तसके्क आहेि. उदाहरणार्थ– 

 
तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ पान ३९–४२–४३ तसराळकर तनकम देसाई या लेखािील तसके्क आहेि. 
 
श्री तश श्री 
व न स्पति श्री आई आतद प ु
हषथ तनदान मो रुष श्री राजा तश व छ 
रेश्वर सुिनीळ त्रपति स्वातम कृपातनतध 
कां ठ प्रधान िस्य कृष्ट्णाजी परशु 

 राम प्रतितनधी 
बदामी तशक्का गोल तसका 
ο श्री ο श्री 
श्री शाहु छत्र श्री राजा 
पति चरतण ितपर शाहू चरणी 
राणोजी सुि उदा ितपर येसाजी 
जी चव्हाण हीम भोसले नी 
ि बहादर रांिर 
(गोल तसका) (अष्टकोनी तसका) 
असे तशके्क असि.  
 
वर साांतगिल्याप्रमाणे सवथश्रेष्ठ अशी ही देशमुखी सांस्र्ा आहे. 
 
आिा ह्या देशमुखीसाठी छत्रपिी घराण्यािीलही इिर राजघराण्यािील पुरुष कसे यतन करीि 

होिे, असे जे वर प्रदर्मशि केले. या तवषयी र्ोडतयाि पाहू– 
 
मसूर व कऱ्हाड या परगण्याची देशमुखी मूळची एकाची, म्हणजे मसूरचे जगदाळे याची. पण िी 

देशमुखी काही कारणानी आतदलशाहीकडे बराच कालपयंि जप्ि होऊन पडली होिी. अशा समयाि 
शहाजीराजे भोसले हे तनजामशाहीिून आतदलशाहीकडे आले व तयाचे पदरच्या सैन्यास खचाकरिा म्हणून 
ही देशमुखी तदली. शहाजीला वाटले की ही देशमुखी मोकास बाब म्हणून आपलेकडे आलेलीच आहे, िी 
पुरिी म्हणजे देशमुखी म्हणनूच हस्िगि करावी. तयाकाळी विन गिकुळी झाले की िे तमळतवण्यास सोपे 



जाई. मग शहाजीने तया देशमुखास ठार करून िे आपले नाव े चढवनू घेण्याचे साधले. शहाजी नांिर 
तशवाजीराजे आले. िेव्हा तशवाजीनेही देशमुखीवर स्वातमतव साांगणाऱ्या दोघा जगदाळ्याांना ठार केले. काही 
वष े गेल्यावर या देशमुखािील एका मुलास घेऊन तयाची आई तजजाबाईकडे राजगडावर आपले गाऱ्हाणे 
घेऊन गेली व तिने देशमुखीसाठी अभयपत्र मातगिले. तशवाजीने “देशमुखी सोडून अभय आहे” असे 
साांतगिले हे ऐकिाच देशमुखी देण्याचा तवचार नाही हे जाणनू व जीव वाचवनू परि जाि आहो, हेच तवशषे 
असे मानून िी बाई आपल्या मुलासह परि गेली. 

 
पुढे सांभाजी छत्रपिीची राजवट सुरू झाली. िेव्हा तर्रून प्रयतन करून पहावा, म्हणून िी बाई 

पुनरपी लेकरासह आली. िी येिाच छत्रपिी सांभाजीने आपल्या प्रकृिीनुसार तयाजकडून तलहूनच घेिले 
की, आम्ही कऱ्हाडच्या देशमुखी तवषयी पुन्हा गोष्ट काढणार नाही. 

 
तयानांिर छत्रपिी राजारामाचेवळेी राजारामाने आपला दासी पतु्र कणथ हा प्रयतन देशमुखी 

करण्यासाठी सुांदर िुकदेव ह्या कारभाऱ्यासह पाठवनू देंशमुखीचा कारभार चालतवला. अशी ह्या देशमुखी 
तवषयीची गोष्ट चार तपढ्याांपयंि चालली होिी. 

 
शाहू छत्रपिीची वाई परगण्याच्या देशमुखी सांबांधीची गोष्ट याहून वगेळी व तवशषे आहे. िी अशी की, 

वाईचे देशमुखीचें तपसाळ देशमुख घराण्यािील भाांडण यापुवीपासूनच प्रतसद्धच आहे व ह्या कारणाने िी 
देशमुखी न्याहारखान गोरी ह्या वाईच्या मुसलमान अतधकाऱ्यानेच एकदा हस्िगि केली होिी. शाहू 
आल्यानांिर िी तयाजकडून शाहूने स्विःकडे घेिली आतण आपला देशमुख वाई असा तशक्का करवनू िो 
उपयोगािही आणला आहे. िो मराठ्ाांचे इतिहासाची साधने खांड २० पान नांबर २० वर आहे. 

 
श्री शांकर 
श्री शाहुजी रा 
जे भोसले देश 
मुख प  वाई 
तन. नाांगर 
(अष्टकोणी) 

 
वरील अष्टकोनी तशततयाि तन. नाांगर म्हणजे तयाकाळी जयाांना तलतहिा वाचिा येि नसि िे आपली 

तनशाणी नाांगर काढि असि, परांिु छत्रपिीचे िे देशमुख असिाना तयािही शिेीचे प्रतिक म्हणून तन. नाांगर 
काढलेला आहे. 

 
हे झाले छत्रपिी घराण्यािील पुरुषाांचे. तयाचप्रमाणे राजे घोरपडे घराण्यािील पुरुषाांनीसुद्धा अनेक 

देशमुख विने दुसऱ्याची तमळवली व घराण्यािील घराण्याि वाद तनमाण करुन देशमुख विने तमळतवली व 
िर्थ  सािारामधील देशमुखी ही घोरपडे घराण्यािील माझे मुळच्या देशमुखी विनाची वतडलकी कोणाची, 
याबाबि १५०–२०० वषाि प्रतयेक तपढीि वाद तनमाण झाला आहे. प्रतयेक वळेी आम्ही खरे ठरलो. 
मुधोळकर राजे घोरपडे खोटे ठरले आहेि. (पहा तशव. च. सा. खांड ८) परांिु तयाि हत्त्याकाांड झालेले 
नाही. हा वाद नाांदगाव येर्ील घोरपडे देशमुख व मुधोळकर राजे घोरपडे याांचेमधील उदाहरण म्हणून 
पुढील दोन पते्र तयावळेच्या न्यायाचा नमुना म्हणनू देि आहे. 



 
पत्र इ. स. १७९७ श्री  

  ए 

 (तसका) (इनाम कतमशस) 
  सािारा ज. द. रू. नं. १७१२ 

  लेख. नं. ७४९३ 
 
अज सुभा राजश्री दौलिराव िंशदे  मोकदमानी – देहाय मौजे माजगाव मौजे सोनापूर व मौजे 

सेलकेवाडी व मौजे करांजे व मौजे माांडव ेव मौजे तनमाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे मौजे आसनगाव  
सािारा  समान सीिैन म या व अलर् रा पेदाजीराव घोरपडेदेश मुख  सािारा याजकडे दोनश ेवषथ 
देशमुखीचा हाक रूसुल वगरेै सुदामि चालि असिा अतलकडे राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईन देहाय  
र चा हक रूसून वगैरे नेिाि, म्हणोन तवतदि जाले. तयावरुन हे िाकीद पत्र सादर केले आसे. िरी देहाये 
मजकुराचा देशमुखीचा हक रुसून वगैरे ईनाम र्ड र्मास पेदाजी राव घोरपडे देशमुख याजकडे पैसजी 
चालि आल्याप्रमाणे चालवणे तदकि न करणे आतणजे २० जमावल मोिथबखुद. 

(नक्कल) 
    
इ. स. श्री. 
 (तसका) (इनाम ए कतमशन)  
 आज्ञापत्र राजश्री चिरिंसग राज भोसले  मोकदमा तन (र्ाटले) ये  सािारा बी  

१ मौजे नाांदगाव १ मौजे माजगाव 
१ मौजे सोनापुर १ मौजे माांडव े
१ मौजे तननाम १ मौजे पाडली 
१ मौजे कुसवडे १ मौजे आसनगाव 
१ मौजे तपलाणी १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे करजे   
६  ५  
   ११   

 
 इसना मया िैन व अलर् दहाये मजकूर येर्ील देशमुखीचे हाक इनामाचा ऐवज मालोजी घोरपडे 

देशमुख  मजकूर याजकडे चालि आहे याचे सरकाराि आगतय जाणोन मनाई के (र्ाटले) आसे िरी 
याजकडील विनास िगादा येकरन करणे जातणजे छ (र्ाटले) साबान  हुजूर मोिथब. 

 
बार.  
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छत्रपति तशवाजी महाराजाच्या वळेेपासून पाहिा या विनदाराांि वाद विना सांबधी 
व अतधकाऱ्याांना विन व जतमनी पातहजेि हा होय. 

 
उदाहरणार्थ:– 
 
खेडेबारेकडील एकाचे कुलकणीपण मोरोपांि िंपगळे पेशव े व आतणक एक दोन अष्टप्रधानापैकी 

मांडळी ह्याांनी आपल्या हािाखाली घािले. पुढे हे भाांडण तशवाजीपयंि गेले. तशवाजी राजाांनी तया मूळ 
कुलकण्याची सवथ हकीकि ऐकून घेिली व म्हणाले. बाबा रे िू धमथिेन बोलिोस म्हणजे िुझे म्हणणे बरहक 
न्यायास धरुन आहे, पण (मोरोपांिातदक हे) आपले कायथभागी आहेि. तयाचे तभडेने मला बरहक करिा येि 
नाही. िुझ्या तनवडी कतरिा कुल. (सवथ) आपले कायथभागी दुःखी होि आहेि. आपल्या कायास धका देि 
आहेि. आपल्या वरी ये प्रसांगी राजकारण पडले आहे िरी तयास दुःखी करिा येि नाही. 

 
यावरुन जरी ह्या अतधकारी मांडळीना प्रसांगी तसद्ध सांरक्षण व साध्य साधन इतयादी सुतवचार 

तशवाजीने ऐकतवला असला िरी तयाांना विन मोकासे इतयादी व िनी जतमनी पातहजेि व जर िी तदली 
नाहीि िर तशवाजी म्हणिाि हे आपल्या कायास धका देि आहेि. 

 
दुसरे उदाहरण ह्यािून लक्षाि घेण्याजोगे व तशवराज तनिावाचे आहे. 
 
रामचांद्र अमातय म्हणिाि, “छत्रपिीनी सबतनसीपेक्षा जेष्ठ असलेला मुजूमचा हुद्दा तदला व 

जीणोद्धार केला, पण हुद्दा ही (बारगीर) वस्िु आहे. (बारगीर) म्हणजे हुद्दा तदला व जीणोद्धार केला, पण 
हुद्दा ही (बारगीर) वस्िु आहे. (बारगीर) म्हणजे सरकारी घोडे घेऊन तयावर स्वार होणारा. िी वस्िू 
सरकार घेईलही. या कतरिा स्वातमनी तयातशवाय आपली पतहली विने व इनामिी आपणास वांश परांपरेने 
चाले ऐसी आज्ञा केली पातहजे. 

 
पाटीलकी वगैरे मातगिली व तयाप्रमाणे तयास तशवाजीकडून तमळालेली अशी तशवकालािील 

उदारणे देिा येिील. ही झाली दुसरे लोकाांची विने मागण्याची वृत्ती. परांिु यापढेु छत्रपिी राजारामाचे 
कारतकदीि प्रतयक्ष तपढ्यानतपढ्या एकमेकाची पाहुणेपचे नािे असलेली मांडळी कनाटकाि िंजजीस शत्रूचा 
वढेा पडि चालला आहे, सैन्याची आपल्याला अतयांि गरज आहे, िेव्हा आपण तवरीि याव.े आपण आल्यानें 
राजय रहािे वगैरे छत्रपिी राजारामानी मुधोजी नाईक िंनबाळकर याांना अनेक पते्र पाठतवली िे लौकर आले 
नाहीि. उलट छत्रपिीना पत्राने कळतवले सरांजामाचा तनवाह करून पाठतवला नाही. िरी याउपतर र्लटण 



महाल साणक करुन सनद पाठतवली पातहजे वगैरे मागणीची पते्र राजारामाना तलतहली आहेि. म्हणजे देश 
सांकटाि राजय बुडिे वगैरे राजारामाने तलहूनही सांकटाचा र्ायदा घेऊन सांरजाम झाला पातहजे अशा 
मागण्या मुधोजी नाईक िंनबाळकराांनी घािल्या आहेि. (पहा तशवचतरत्र सातहतय खांड ४ र्ा पान नां. ८०)



 
फलटिकर कनबाळकर 
 
र्लटणकर नाईक िंनबाळकर हे मुळचे र्लटण महालाचे देशमुख होिेच पण पुढे मोगली 

शत्रुच्याकडून होणाऱ्या युद्धाचा र्ायदा घेऊन सांबांध र्लटण महालाचीच सनद करुन मातगिली आहे. 
 
एकां दरीि तशवकाल, राजारामकाल व पेशवकेाल या कालािही अडचणीचा र्ायदा घेऊन मोरोपांि 

िंपगळे, रामचांद्र पांि आमातय व मालोजीराजे घोरपडे याांनी आपला स्वार्थ साधलेला आहे व तयाचप्रमाणे 
तयावळेचे असलेले राजयकिे विनाचे व सरांजामाचे व इनामिीचेतवरुद्ध असलेले तदसि नाहीि. उलट 
तयाकाळी सगळेच या पतरक्स्र्िीचा र्ायदा उठतवि होिे हे वरील गोष्टीवरुन तसद्ध होिे. यावरुन वाळव्याचे 
देशपाांडे हतयाकाांड्ाचे बाबि तदयानिराव व बाजी अांबाजी खांडोजी घोरपडे याांचे पत्रावरून पहािा तयावळेी 
विनाचा स्वार्थ हा प्रामुख्य हे तयावळेचे मनोवृत्तीचे द्योिक आहे. यावरून राजे छ. तशवाजी, राजाराम वगैरे 
विनाचे तवरूद्ध नव्हिे िर विनदाराचे तवरूद्ध होिे हे तसद्ध होिे. 

 
१ तदवाि तदयानिरावाचे पत्र (इ. स. १६६३ चे स मारास) 
 

श्री 
 

अखांडीि लक्षमी प्रमाणे तनगवी तसरोमणी 
परोपकार मूिी राजमान्य राजश्री येमाजी 
दत्तोपांि गोसावी यातस 
सेवके तदयानि राऊ नमस्कार तवनांिी येर्ील के्षम 
जाणोन स्वकीय कुशल लेखन के  
ले पातहजे उपरी साप्रि विथमान आईतकले की  
नागोजी देवजी येडेकर यातस राऊली 
आसरा देऊन  वाळव ेतवलायिेचे गाव मौजे 
बोहे येरे् स्वार ५० व हशम २००  ३०० 
पाठवनू गाव िमाम लुटोन जाळून िळपट केला 
व िमाम बाईका नागऊन ब्राम्हणी बायकोची  
पोटीची पातडली व ब्राम्हणास जखमा केले  
६रे ५०–६० जातळली िमाम तवसाि 
कातडनी गुणी लुटोन व नेले लोक नागव ेकरून घुडूिी 
घेऊन गेले माहादो बल्लाल 
देस कुलकरानी  वाळव ेहा आमचा आतण िुमचा  
स्र्ातपि असे याचे व येडेकराचे 
तनवाडा होऊन भाग िुटला तदव्य जाहले तदव्याि  
येणेकर खोटे जाहले महादो बल्लाल 
पाक तनघाला िेणे प्रमाणे चालि असिा सन आबा 
मध्ये नागोजी देकजी येणेकार या  



ने ग्राहाणाचे तदवसी नदीिरी महादो बलाल मा 
रातवया आपला भाऊ द्रद्राजी देवजी  
व आतणक ७  ५ दाांतडगे देऊन नदीतिरी मारा केला 
महादो दलालास जखमा केले इ. 
िुकेमध्ये गलबला जाहला माहादो बलालाची लेक 
म्हणोन देसाई याचा भट िोतडला सबब 
महादो बलालाचे लेकाचे नाव व तया भटाचे नाव येक 
रािीजा वति न समजिा हाच माहादो 
बलालाचे लेक म्हणून िोतडले तयावरी मोलेसी  
जाऊन रा. शांकराजी दादाजी सुभेदाराचे  
आतसरा करून वाळव ेतवलायिेची खिा व ख्यान 
िी मोबलग केले िे विथमान आम्ही राजश्री 
राजे गोसातवयास तलहून शांकराजी दादाझीस 
िाकीद र्माऊन हालसुद राहतवला 
होिा हाली गोसावी यानी तया नर्रास आतसरा 
देऊन िमाम गाव लुतटला व जातळला व बाईका 
चे पोटीची पातडली व ब्राम्हणासी तजव ेमातरले यैसे 
िरी होऊ नये आिा नागाजी देवजीस 
िाकीद करुन हालसुद राहे यैसे केले पातहजे गोसावी 
देव ब्राम्हण भति आहा या मागे  
होणे राहुलाचे योग्य नव्हे तया न र्रावरी जाि नाही 
बोल िुम्हास लागिो अि:पर नागोजी मजकुरास िाकीद  
करुन बारतदगर यैसा आमल न कतरिा 
हाल खुद राहे िो अर्थ केला पातहजे. 
गोसावी याचे बांधू राजश्री राजाजी पांि याांनी माहादो 
वलालाचा साांभाळ केला होिा िे 
राऊनी आजीवरी सेवा कृष कतरि होिे िे परस्परे 
आम्ही यैकि असिा अक 
स्माि तपतप्रि विथमान आईतकले यावरुन परम आश्चयथ 
वाटले िरी पुवीचा मागथ सह 
सा सोतडला न पातहजे माहादो बल्लाल आमचा व  
गासावी याचा स्र्ातपि याच्या का  
माि पूणथ मन घालोन आम्हा तनतमतय हे चालतवले 
पातहजे ये तवषई सवथर्ा आलस्य  
होऊ न देणेतवशषे तलतहने नलगे. 

(तसका)



 
२ खंडोजी बाजी अंबाजी घोरपडे याचंी पते्र 
 
दरबांदगी महाराव राजेश्री  
जनादथन नारायणपांि साहे 
बाचे सेवसेी  
 
आजथदास आज बांदगी बांदे कमी न कमि  
रीन बदगान सेरीकार भरैोजी िंशदे व  
खांडोजी बाजी आांबाजी घोरपडे देसाई  
वाळव े  स अलर् बांदेकार 
आजथ 
िारीख ६० माहे 
 
साहेबाचे नेक नजरेकडून बखैर सलाबि अतस 

 साहेब सलामि  मजकुरीचे देसकु 
लकरणी तमरासी तपडीदर तपडीहारी महादे  
व याचे वतडल वतडलानी चालतवले आसे दतर 
वति नागोजी देवजीचे वतडलानीआपणास 
तनसबि नसिा तदवाणबले कुसुर केला  
होिा हारी महादेवाचे वतडला 
नी तयास दूर करुन आपली तमरासी पुराि 
न जैसी खाि व्होिे िैसे खाऊ लागले तयावरी  
हारी माहादेऊ तयाचे बाप महादो बलाल चा  
लतवि आसिा नागोजी देवजीचा चुक  
िा आप्पाजी माणे ये खलास खान हुकु 
मि वजीर या पासी तर्यादी वरून माहा 
दो बलालासी िलब करुन हुजूर नेला दोघा  
चे सनसुभी हुजर र्ोर र्ोर मजालजी बै 
सून केली नागोजी देवजीचा चुलिा आपा 
जी प्राण को खोटा जाहला कागद पत्र गेरबाका  
मालु मािीचे िे खोटे जाहाले व माहादो बला  
लयाचे कागदपत्र भोगवटेिे व तनवाड प 
ते्र रूजवार जाहाली महादो बलाल तमरासीस  
खरा जाहला तयावरी आप्पाजी माणको बोतलला 
की आपण आग्रवाही आसे तदव्य रवने तम 
राशी साधोन घेईन तयावरी मजालसी बोतल 
ले जे यािून काये बरे हकाचे राजी असेै  
आसे आतगिे िोंडी जो खरा व्होईल िो 



तमरासी खाईल यैसे िह तदल्ल ेिे दोघापा 
सी नेम उिरे घेऊन कसबे िोवरे नवरसपु 
र िेरे् श्री. नरिंसह देवापासी दोचासी र 
वा तदल्हा आप्पाजी माणकोचा हाि जळून  
न खोटा जाहाला माहादी बलाल रवा िंजिून 
खरा जाहाला या  महाअर र्मान व्होऊन 
बे कुसूर माहादो बलाले खादले तयावरी 
तयाचे र्जंद हतर महादेवाने खादले हतर मा 
हादेव खाि असिा हाली माहाराज राजेश्री  
छेत्रपिी साहेबाचे कातबजािी सन  
सबाचे तदवपालीमध्ये बतवजािी आली िर्थ  
मजकुरचे कोटासी वडेा घालून भाांडू लाग 
ले िे. धाल्िीने गाव िमाम रु्टला व हतर मा  
हादेव देस कुलकणी हाराकजाद होऊ 
न बाहीर गेला चाांदो नारायण सुभेदार प्राांि 
पनाला याने कोट घेिला तयापासी नागाजी 
उभा रातहला गैर बाका बोतलला तयानी नागोजी दे 
वजीस गावाि ठेतवले हतर महादेव यातस कोणा  
चा आतसरा नाही देखून दोनी िीन साले परा 
गदा जाहाला होिा आिा साहेबाचा कौल घेऊन  
न हुजूर आला आसे साहेबी हातर महादेव दे  
स कुलकणी यास हािी धरुन तयाचे तमरा  
सी तयाचे हावाली करून चाकरी घेिली पातहजे. 
हतर महादेव याचे वतडल वतडलपणापासून 
तमरासी खरे असिी भोगवटा याचाची 
आसे खा हाऊन धनास साले 
होऊन ली तबकुसूर चालि असिा साहेबाचे लोकी 
जुलुमे करुन नागोजी देवजीस आसरा  
तदल्ला आमे िरी साहेजी नागोजी गैर 
तमरासी दारातस दूर करुन हतस माहादेव दसे 
कुलकणी तमरासी दारासी हािी धरुन तयाच  
तमरासी तयाचे दुमाला करून साहेबी आ 
ऊसार् घेिली पातहजे नागोजी देवजीचे वतड 
लाचे व हतर महादेवाचे वतडलाचे तनवाडे प 
तहले साि पाचवळेा जाहाले आसे िी नागो  
जी देवजीचे वतडलासी देस कुलकणीं तस 
तन सबिगाही असेै जाहाले हतर महादेवाचे 
तमरासी वतडल वतडलापासून खरी जाहली 
आतण भोगवटाही याचाही चालि आसे 



एैसे आसोन 
कुसूर कतरिो तयातस तमरातसक तनस 
बि नाही तमरातस पुरािन हतर महादेवाचे 
वतडल वतडलापासून सही आसे यैसे आमचे 
वतडल वतडल साांगि व्होिे हाक जवातरही 
जाणिािी. रोशन होणे हे आदास 



– मराठी तरयासि – 
 

३. बाजी घोरपड्यावर दावा उगतवला (नो्हेंबर १६६४) – 
 
तशवाजीने कुडाळ प्राांि हस्िगि केल्याचे विथमान ऐकून आतदलशहाने बेदनूरचे प्रकरण पुरे केले 

आतण लगेच बांकापुराहून परि तवजापूरास प्रयाण केले. रस्तयािूनच तयाने महांमद इख्लासखानास कुडाळ 
प्राांि परि घेण्याची आज्ञा करून सावांिाचे साह्य करण्यासाठी रवाना केले. अल्पावधीि शहा तवजापूरास 
पोचला आतण लगेच वजीर खवासखान व मुधोळचा बाजी घोरपडे यास तयाने आणखी र्ौजा घेऊन 
कुडाळवर जाण्याचा हुकूम केला. मुधोळकर घोरपडे हे आतदलशहाचे पुरािन, एकतनष्ट व शूर सरदार 
असून, मुसलमानाांचे राजय राखण्यास सदैव ितपर असि. भोसल्याांशी िर तयाचा भऊबांदकीचाच दावा होिा. 
तशवाजीची अशी चढिी कळा पाहून तयाचा पाडाव करण्याची सांधी बाजी घोरपडे रु्कट जाऊ देि नसे, 
तयाांच्या सांबांधाने खालील उल्लेख शकावलीि आहे. कार्मिक मासी इदलशहाचा व राजाांचा तबघाड झाला. 
खवासखान कुडाळास आले. राजाांनी जाऊन घोरपडे मातरले. खवासखानाशी झगडा केला. िो पळोन 
घाटावर गेला. 

 
खवासखान व घोरपडे आपल्यावर चालून येणार ही बािमी तशवाजीस लागिाच तयाने िाबडिोब 

परभारे मुधोळवर चाल केली. घोरपडे व खान याांची तयाने गाठच पडू तदली नाही. घोरपड्ाांचा प्राांि लुटून 
िळपट करून ठाणे जेरदस्िीि आतणले. बाजी घोरपडे सवथ जमेिीतनशी लढाईस आले. युद्ध िररे्चे जाले. 
बाजी घोरपडे व तकतयेक खासे लोक पडले. मुधोळ लुटून र्स्ि केले. मत्ता बहुि हािी लागली. मुधोळ 
पांचमहाल आपलासा करुन घोरपड्ाांची स्र्ापना केली. तयानिर खवासखान पुढे आला तयाजवर चाल 
केली. मारीि लुटीि गदी केली. खटा होऊन पळून तवजापूरास गेले. तयानांिर सावांिाचा तनशाच करावा 
म्हणोन तया प्राांिाि तशरलो. मुलूख िळपट करीि चालालो. ठाणी तकल्ले िमाम घेिले. सावांि दमोन गेले. 
गोमांिकराचा आश्रय तनघोन र्ोंड्ाचा तकल्ला माांडू लागला सुरुां ग लावनू बुरुज बळाने उडवनू घेिला. 
तयानांिर तर्रांगी याजवर शह देऊन तयाांचा प्राांि मारीि चाललो. तयाांनी िह करून िोर्ा नजराणा 
पाठतवला. सावांि यास गोमाांिकाि दम न तनघे. टोपीकर यास धीर न पडे. तयाजवरून पीिाांबर शणेवई 
कारभारी पाठतवले. आपण सावांि भोसले कुळीचे, आपले पुत्र आहो. प्राांिाचा ठराव तनमे ऐवज र्ौजेतनशी 
चाकरी करिो. ऐसा ठराव करून घेिला, असा मजकूर तशवाजीनेच खुद्द आपल्या पत्राि तलहून पाठतवलेला 
आढळिो. वाई प्राांि घोरपड्ाांच्या मूळच्या जातगरीि मोि होिा िो आिा तशवाजीने घेिला. इिउत्तर 
घोरपड्ाांचे स्वातमतव मावळाि रातहले नाही. [डॉ. बाळकृष्ट्ण तशवाजी व्हॉल्युम १, पाटथ २ पी. ५३३. िा. ११–११–१६६४ च्या एका 
डच पत्राि हा मजकूर वेंगुल्याहून तलतहलेला आहे. अर्ाि कार्मिक मासी तशवाजीने मुधोळवर लढाई केली असे जेधे शकावली म्हणिे िे खरे तदसिे. 
जुन्या कागदाि बाजी घोरपड्ाांचे नाव स. १६२५ पासून पुढे आढळिे. तश. च. सा. खांड ४ ले. ७१८–७२५ याि खांडोजी व बाजी हे घोरपडे बांधू 
जावयाचे पुत्र अशी नावे आढळिाि.] ( प. सा. १०४१) 

 
बाजी घोरपडे, खवासखान व लखम सावांि याांचा तशवाजीने पराभव केल्याचा असांतदग्ध पुरावा डच 

दप्िरािील कागदाि तमळिो. आतदलशहाने तशवाजीवर चढाई करुन खवासखानास कुडाळ प्राांिावर 
पाठतवले. तयाांने साह्यास बाजी घोरपडे व लखम सावि येि होिे बाजी येऊन खवासखानास तमळणार 
तयापुवीच तशवाजीने मुधोळवर स्वारी केली. लढाई होऊन बाजीचे दोनश ेलोक मेले, तयाला जखमा लागनू 
िोही पुढे अल्पावधीने मरण पावला. तशवाजीस पुष्ट्कळ लूट तमळाली. [डॉ. बाळकृष्ट्ण तशवाजी व्हॉल्युम १, पाटथ २ पी. ५३३. 
िा. ११–११–१६६४ च्या एका डच पत्राि हा मजकूर वेंगुल्याहून तलतहलेला आहे. अर्ाि कार्मिक मासी तशवाजीने मुधोळवर लढाई केली असे जेधे 



शकावली म्हणिे िे खरे तदसिे. जुन्या कागदाि बाजी घोरपड्ाांचे नाव स. १६२५ पासून पुढे आढळिे. तश. च. सा. खांड ४ ले. ७१८–७२५ याि 
खांडोजी व बाजी हे घोरपडे बांधू जावयाचे पुत्र अशी नाव ेआढळिाि.] 

 
खवासखानाशी तशवाजीचे युद्ध झाले, या सांबांधाने पुढील उिारा बखरकाराांचे वणथनािला जास्ि 

खुलासेवार आहे. तशवाजीने सुरि वगैरे बादशहाांची बतलष्ठ शहरे व मके्कचे याते्रकरू लुटले. दतक्षण 
तकनाऱ्यावरील व्यापारी बांदरावर हल्ले केले. आरमार वाढतवले. शाएस िेखान व जशवांििंसह याांचा तयाजपढेु 
तटकाव लागला नाही. ही बािमी औरांगजेबास पोचनू, िो र्ार िंचिाक्ाांि झाला. िेव्हा तवजापूरच्या 
आतदलशहाकडे वकील पाठवनू तयाजकरवी तशवाजीशी युद्ध सुरू करवनू दोघाांनी तमळून एकदम लढण्याची 
ियारी औरांगजेबाने केली. तयाचा एक हुशार वकील तवजापूरास आला. आम्हा उभयिा मुसलमान 
बादशहास या सवथ र्ां दतर्िुराचे व बांडाचे मूळ कारण जो तशवा तयाचा समूळ नाश करून गरीब रयिेस 
तयाच्या जाचािून सोडतवणे प्राप्ि आहे. इकडून पातरपतयासाठी शूर योदे्ध व तशपाई रवाना होि आहेि, िसे 
आपणाकडूनही व्हाव ेव तया तशवरूपी सपाचे मस्िक र्ोडून तयाच्या गैरस्त्रहा वागणकुीचा सूड घ्यावा. एका 
बाजूने आम्ही व दुसऱ्या बाजूने िुम्ही, तशवाजीवर स्वारी करावी. आतदलशहाने ही गोष्ट कबलू केली आतण 
खवासखानास तशवाजीवर पाठतवले. तशवाजीने खवासखानाच्या सवथ वाटा बांद केल्या. िरी िो गार्ीलपणाने 
तशवाजीच्या मुलखाि तशरला. तशवाजीची र्ौज दबा धरून बसलेली आहे हे तयास ठाऊक नव्हिे. 
खवासखानाचा समाचार घेऊन मग जयिंसहाच्या समाचारास जावे, असा तशवाजीचा मानस होिा. तयाने 
एकदम येऊन खवासखानास कोंतडले. डावीउजवीकडे हलण्यास सुद्धा तयास वाव ठेतवला नाही. 
तवजापूरच्या र्ौजेची गाळण उडाली. खवासखानाने हािाखालच्या अांमलदारास जवळ बोलावनू तनकराने 
लढण्यातवषयी उते्तजन तदले. लढाई मोठ्ा तनकराची झाली. सीदी सवथर, शहा हजरि व शखे तमरान 
इतयादी तवजापूरचे सरदार रणाांगणी पडले. िेव्हा स्विः खवासखान िलवार घेऊन धावला. तयाबरोबर सवथ 
मुसलमान मराठी र्ौजेवर िुटून पडले. िेव्हा मराठे पराभव पावनू पळून गेले. बाजी घोरपड्ास 
मारल्यानांिरचा हा प्रकार होय. या प्रसांगाि तशवाजीचा सावत्र बांधू एकोजी आपल्या पर्कासह तवजापूरचे 
साह्यास आलेला असून, तयाच्या बहादुरीबद्दल तयास आतदलशहाने दोन गाव ेइनाम तदले.  



 
सावंिवाडी स.  श. १५८६ 

 अन . २  
इतिहास पृ. ७  इ. १६६४–६५ 

 
वतडलाांचे सेवसेी तशवाजी राजे याणी चरणावरी मस्िक ठेवनू तवज्ञापन ऐसी जे बाजी घोरपडे 

मुधोळकर याणी स्वधमथ साधनिा सोडून यवन दुष्ट िुरूक ह्याांचे कृतयास अनुकूल होऊन दगाबाजीचे हूनरे 
करुन तवजापुरास येणे घडले िेरे् गुजरला प्रकार तनवाणचा िो िुम्ही समजलाच आहाां िोही प्रसांग श्री. 
िुमचा मनोरर् तसद्धीस नेणे व स्वधमथ राजयवदृ्धी करणे म्हणोन पार पडला साांप्रि पुन्हा दुबुथद्धी धरून 
खवासखान तवजापूराहून र्ौजेसुद्धा रवाना जाहले तयाची हरोळी बाजी याणी व लखम सावांि व सेम सावांि 
याणी प्रतिज्ञापूवथक जिन करुन सेनासमविे तनघाले िे तिकडे येि आहेि. िुम्हास श्रीसाांब व अांबा यश देणार 
पूणथ आहे ये समई तयाांचे वढेे घ्याव ेआपण आमचे मनोदय सेवटास नेणार िुम्ही सुपतु्र तनमाण आहा म्हणोन 
आज्ञा केली तयास बाजी घोरपडे पुढे मुधोळास घरी काही जमेिनसी आले हे कळिाच र्ौजेनसी आम्ही िेच 
क्षणी स्वारी केली तयाांचा प्राांि लुटून िळपट जान करुन ठातणयास जेरदस्िीि आतणले हे जाणोन तयाणी सवथ 
जमेिनसी लढाईस तनघाले युद्ध िाररे्चे जाहाले बाजी मातरले व तकतयेक खास लोक पडले याप्रकारे िो 
प्रसांग करुन लुटून र्स्ि केले भत्ता बहुि लागली पनु्हा आपलेचे करून मुधोळ पांचमहाल आपला करून 
स्र्ातपले. यानांिर खवासखान पुढे आला पाहून तयाजवर चाल केली िे मातरि लुटीि गदी केली खटा 
होऊन पळू लागले िे तवजापुरास पावतवले तयानांिर सावांिाांचा तनशाच करावा म्हणोन तया प्राांिाि तशरलो 
िेतह येऊन पावले मुलुख िळपट कतरि चातललो ठाणी व तकल्ले िमाम घेिले सावांि दमोन गेले 
गोमांिकराचा आश्रय तनघोन र्ोंड्ाचा तकल्ला भाांडू लागला तयास सुरांग लावनू बुरुज उडवनू बळ्याने घेिला 
तयाप्रमाणे एकां दर िे सवस्र्ान घेिले यानांिर तर्रांगी याजवर शह देऊन तयाचा प्राांि मातरि चाललो तयाणी 
िह करुन िोर्ा नजराणा पाठतवला सावांि यास िेरे् दम न तनघे टोपीकर यास धीर न पडे तयाजवरुन 
तपिाांबर शणेवी कारभारी वकील पाठतवले आपण सावांि भोसले कुळीचे आपले पतु्र आहो सर्थ राज करून 
देसगिीच्या विनाची सेवा घेऊन प्राांिाचा ठराव तनमे ऐवज व तनमे ऐवज सरकाराि वसूल घ्यावा ऐसे करून 
घेिले तयाप्रमाणे स्वामीचे पुण्यप्रिापे करुन आजे्ञप्रमाणे घडोन आले िे कळाव े म्हणोन  हे तवज्ञापना 
मोिथब. 

 
तशवकालीन पत्रसार संग्रह (८९७) लेखाकं 

 
मराठ्ाचें इतिहासाची साधने. 

 
राजवाडे खड १५ लेखाकं १०० 

 
अज रखि खाने  अनाम राजश्री रायाजी राजे घोरपडे साहेबु दाम दौलि ह  हुदे दारानी 

मोकदमा तन मौजे एरोले  कऱ्हड  सिास तसिैन अलर् कमल नयन गोसावी मुठ सदानांद (मौजे) नींब 
यासी पेसजीचे इनाम दे जमीन तवधे ५ आहेि. िे तयाचे दुमाला क्ण दरीबाब िाकीद असे  (तसका) 

 
तशवकालीन पत्रसार संग्रह 



ले. १०८९ 
खांड २० िे ११८  रा. १५८७ कार्मिक व. १ 
   

सु. १०६६ जवळ १५  इ. १६६५ नोव्हें. १३ 
 

अजर रायाजी राजे घोरपडे  हूदे व मोक मौजे येरोळ पर. करहाड सदानांद गोसावी याचा येरोळ 
येर्ील इनाम याचे हवाल करावा. 

 
 

तशवकालीन पत्रसार संग्रह 
ड २० िे ११९  रा. १५८७ का. प. २ 

 खुदथखि र्ा. मु. व िंसका  
सु. १०६६ जवळ १६   

इ. १६६५ नोव्हें. १४ 
 

अजर खांडोजी अांबाजी राजे घोरपडे हुदे मोक मौजे तनगडी तकले, सािारा कमल नयन मानबा व 
यास तनगडी येरे् १५ तबघे इनाम तदले असिा, इस्कीि कतरिा इनामिीस वाठे न जाणे व साल गुदस्ि 
घेिलेले पैके तर्राऊन दीजे. 
 

 
राजवाडे खंड १५ 

 
मराठ्ाचें इतिहासाची साधने 

लेखाांक ११४  १५८७ कार्मिक वद्य ३ 
  इ. स. १६६५ 

 
छ. अजरखि खाने  अनाम राजश्री नरसोजी अांबाजी राजे घोरपडे साहेब ु दाम दौलिहू  

हुदेदारानी व मोकादमातन मौजे िंचचणी तकले िार्ोडा तबदानद  सीि तसिैन अलर् दरवज बदल 
धमादाउ कमल नयन तगरीसन्यासी मठ मुकाम मौजे नींब  वाअी यासी गहू कैली  पाच कुडी देतवले 
असे िी आखा कीजे पेस्िर दर हर सालास िाज खुदथ खिाचे उजुर न कीजे िालीक लेहून घेउनु असल 
परिून दीजे माजी खुदद खि सन समान छ. २३ तजल्हेजी दुमाले केले असे तया प्रमाणे दुमाले कीजे मो 
(तसका) िेरीख १६ माचे जमा तदलोवल जमा तचिोवन. 
(तसका)  



भा. इ. सं. मंडळ, प िे. 
 

मराठ्ाचें इतिहासाची साधने खंड २० 
 

तशवकालीन घरािी. 
 

संशोधक तव. का. राजवाडे 
 

लेखाांक ११९  १५८७ कार्मिक वद्य ३ 
  इ. स. १६६५ 

 
छ. अजरखि खाने  अनाम राजश्री खांडोजी अांबाजी राजे घोरपडेसाहेब दाम दौलि  हुदे 

दारातन व मोकदमा तन. मौजे तनगडी तकले सािारे  सीि तसिैन अलर्  कमल  
 

 

 

नयन मानभाव  समि िंनब  वाई यातस इनाम जतमन तबघे ८१५ पांधरा मौजे मजकुरी 
महामेि करून तदल्हे असिा, बरहुकुम खुरथखि प्रमाणे भोगवटा होऊ देि नाही. दरम्याने 
इस्कील करून गोसावी मजकूर यातस रांजीस कतरिा म्हणोन हजर 

 
मालूमे जाहाले. िुमचे खदथखि काय असे आिा रसीदने खुदथखि देखिा तच. गोसावी मजकुराचे वारे न जाणे 
बर हुकुम खुदथ खि प्रमाणे तबला कुसूर चालतवणे दुसरेने हुजूर तर्याद हुजरु आतलया बवाजीब बांरजोर 
िाकीद होईल साळगुदस्िा कुलकणी मौजे मजकूर यानी गोसातवया पासून इनामिीचे पैसे घेिले आहे. म्हणे 
िरी हे खुदथखि देखिा दरसाल पैसे तर्राऊन दीजे ये बाबे दराज तलतहणे नलगे. िालीक तलहून घेऊन 
असल खुदथखि गोसावी मजकुरा जवळी तर्राऊन दीजे गोसावी आपले इनाम जया कुलास लातविो, तयास 
िुम्ही पेके बद्दल िगादा कतरिा म्हणे हे हे काय माना आहे, आिा गोसातवयाांचे कुलाचे वाटे गोतरया िुम्ही 
जाणे मागिी हुजूर तर्तरयाद येऊन दीजे  

 
िेरीख १६ माहे जमा तदवस 
 

तशक्का 



 
१७ माचथ १६६७ 

 
आरांभी अस्पस्ट गोल तशक्का व षटकोनी तशक्का  

व र्ारशी मजकूर. 
 

(बा. ईस्म) बापोजी कामाजी स 
बनीस व खांडोजी बाजी व अबाजी 
डे देशमुख व मा 
यणा सगा नाडगोंडा व माहा 
दो बल्लाल देस कुलकणी व अ 
बाजी नाईक नाईकवडी व मोक 

दमानी कसबे  वाळव ेसु 
सन सबा सीिैन अलर् कारणे 
(१ माहे शोबाल १७ माचथ १६६७) 
लेहून तदल्ले कबूल किबा 
यैसा जे आपण तदवाण कामास 
खलेल करून बाहेर गेलो होिो 
म्हणोऊन हुकूम र्मातव 
ला वरी आपण बद्दल गुन्हा 
गारी देखील सदरहू तमरा 
सदार होनची बाकी दाहा 
हजार १०००० बी  
जी खांडोजी बाजी 
......................देसाई 

२१३३–T– २१३३–T– 
महादो बलाल दे मायणा स. 
स कुलकणी गा नाडगौडा 
२१३३ T– १२०० o 
आबाजी नाईक माकेदमानी 
नाईकवाडी कसबा 
३०० o ३०० 



येणेप्रमाणे कबलू केले.  
असे नी घा करून देऊन सदर 
भरीस गा 

ना पटेल व कुलकणी व मो 
यास खुसीने जे देिी 
ल िे मागोन घेऊन स  
बेरीन तनघा करून देऊ 
तयाने तर्यादी हुजूर येऊ 
तहला हरगि न कतर 
िा तकदी नामुरी करून बालसुद 
असोन तवलायिेचे व अ 
अहवाल आसतलया 
साहेबाचे बदगीस येऊन 
मालुक करुन सरांजामी करुन 
न घेऊन बाहीर जाऊन हर  
कि केतलया तदवाणीचे 
गुन्हेगार तमरासीस तनस 
बि नाही हा किबा सही 

र्ारशी लां बगाले 
तशक्का  

 
बापूजी कामाजी खांडोजी बाजी 
सबनीस अांबाजी 
मायणा सगो घोरपडे देशमुख. 
नाडगौडा  

 महादो बल्लाल 
 दसे कुलकणी  
  
 मोहदमानी 
 कसबा. 

िारीख १ माहे शौबाल  
 



। गोल तशक्का । । अष्टकोणी तशक्का । । गोल तशक्का । 
। चौकोनी तशक्का । महादो 

 बल्लाल 
 दसे कुल 
 कणी 

 
म धोळ घोरपडे घराण्याचा इतिहास 

फमान नं. १४ 
 

इ. स. १६७० आतटोबर २० 
 

मालोजी राजे बहादूर घोरपडे आतदलशाही याांस र्मान सादर होिो कीं, यावळेी दरबारास माहीि 
झाले कीं, िुमचे वडील बाजी राजा घोरपडे आतदलशाही याांनी र्ार तदवसपयंि उत्तम िऱ्हेने सकार चाकरी 
केली. राव तसवाजी राजा भोसले याशी युद्ध झाले तयाि िुमच्या वतडलाांनी शौयथ दाखवनू िे सकार कामास 
आले. यासाठीं िुम्हाांवर उतकृष्ठ कृपा करून व पूवीच्या चाकरीवर नजर देवनू िुम्हाांस नोकरी मार् करून 
इनाम म्हणून मुधोळ, जमगह, ढवलेश्वर, माचकनूर व लोकापूर पाांच पगथणे हे देि आहोि.पूवीच्या 
हक्कदाराचे हक्क तशल्लक ठेतवले आहेि. िुम्ही हे विन तपढ्यानुतपढ्या भोगि रहाव.े 
िा. १५ जखर तह. १०८१. 



 
 

  
कबूल किबा– १७ माचच १६६७ 



 
ऐ. फारसी सातहत्य खं. १ 

 
ले ६१  श. १५९२ मागथतशषथ शुद्ध १२ 

तह १०८१ रजब १० (र्ा. तश.) इ. १६७० तडसेंबर १४ 

 साराांश.  
 

तवठोजी िुकोजी घोरपडे याने जाणाव ेकी, मुहम्मदानगर समिेपैकी चरपवलेी हा गाव देशमुखीच्या 
पेशकशीसह............िुमच्या स्वाराांचा िनखा म्हणनू ४५५ होनास िुम्हाकडे चालू होिा िो अमानि करुन 
तयाऐवजी किेकुां दा परगण्यापैकी बेलेर हा गाव तदला आहे. या गावच्या उतपन्नापैकी खासखैलीची ितसीम, 
तदवाणीची िलब दबाबी याबद्दलची एक दर रक्कम ३६६ होन ३ दुगल इिकी िुम्हाकडून दरसाल यावयाची 
बाकी ८८ होन व पाऊण दुगल येवढी रातहली. िसेच िुमच्या गावािून मीठ, पान व िांबाकू या हक्काबद्दल 
िुमच्याकडून यावयाची रक्कम ११५ होन व .......... इिकी आहे. पैकी दरसाल ८८ होन ३/४ दुगल 
याप्रमाणे तह १०७१ पासून जमलेली रक्कम दप्िरी चालू केली आहे. दाखल केली आहे ? िरी 
तलतहल्याप्रमाणे अमल करावा. िा. १० रजब तह १०८१. 

 
हे र्मान सय द मुजफ्र्र शाही सरखेल याच्या पवानगीने तनघाले. 
 

ऐ. फारसी सातहत्य खं. १ 
३ 

ले. ६२ हुव अल्लह सुबहानहु श. १५९२ मागथतशषथ शु.१२ 
तह. १०८१ रजब १० िआल ह. १६७० तडसेंबर १४ 

 (र्ा. तश.)  
   

 
साराांश. 

 
किेकुां दा परगण्यापैकी मौजे बेलेर येर्ील पढुाणी, रयि व कुलकणी याांनी जाणाव ेकी, १३६६ होन 

३ दुगड उतपन्नाचा हा गाव तवठोजी िुकोजी घोरपडे याजकडे पगाराबद्दल चालू आहे. पैकी १००० होन पगार 
बाकी रातहले ३६६ होन दुगल पैकी ११९ होन ३  दुगल हा खासखैलीचा वाटा ९३  होन तदवाण िलब 
बाकी १५३ खैरूद्दीन मुहम्मद घेिो. ४५५ होनाांच्या अटीवर तवठोजीस कामाबद्दल तदलेला गाव चरपवलेी 
सांमि मुहम्मदानगर अमानि करुन तयाऐवजी वलेेर हा गाव तद. १०७१ पासून दप्िरी तयाजकडे चालू केला 
आहे. िरी गाव तयाचे िाब्याि आहे, असे जाणनू र्मानाप्रमाणे वागाव.े िा. १० रजब तह १०८१ 

 
 

खंडोजी बाजी आंबाजी घोरपडे देसाई  वाळवे  



याचें पत्र 
 

दरबांदगी महाराज राजेश्री  
जनादथन नारायेणपांि साहे 

बाचे सेवसेी 
आजथदास आज बांदगी बांदे कमीन कमि 
रीन बदेमान सेरीकार मरैौजी िंशदे व 

खांडोजी बाजी आांबाजी घोरपडे देसाई  
वाळव े  स अलर् बांदेकार 
आजथ 
िारीख ६० माहे 
साहेबाचे नेकनजरेकडून बखैर सलाबि अतस 

बा  साहेब सलामि  मजकुरीचे देसकु 
लवकरणी तमरासी पीडीदर तपडीहारी महादे 
व याचे वतडल वतडलानी चालतवले आसे दतर  
वति नागोजी देवजीचे वतडलानी आपणास 
तनसबि नसिा तदवाणभले कुसूर केला  
होिा हातर माहादेवाचे वतडला  
नी तयास दूर करून आपली तमरासी पुराि 
न जैसी खाि व्होिे िैसे खाऊ लागले तयावरी 
हारी माहादेऊ तयाचे बाप माहादो बलालचा 
लतवि आसिा नागोजी देवजीचा चलु 
िा आप्पाजी माणको ये खलास खान हुकु  
मि वजीर या पासी तर्यादी करून माहा 
दो बलालासी िबल करुन हुजूर नेला दोघा 
चे मनसुभी हुजुर र्ोर र्ोर मजालसी बै 
सून केली नागोजी देवजीचा चुलिा आपा 
जी प्राणको खोटा जाहला कागदपत्र गेरवाका 
मालु मािीचे िे खोटे जाहाले व महादो बला  
लयाचे कागदपत्र भोगवटेचे व तनवाडा व 
ते्र रूजबार जाहाली माहादो बलाल तमरासीस 
खरा जाहाला तयावरी आप्पाजी माणको बोतलला  



की आपण आग्रवादी आसे तदव्य खने तम 
राशी साधोन घेईन तयावरी मजालसी बोतल 
ले जे यािून काय बरे हकाचे राजी असेै  
आसे–आतगचे िोंडी जो खरा व्होईल िो  
तमरासी खाईल यैसे िह तदल्हे िे दोघापा 
सी नेम उिरे घऊन कसबे िोखे नवरसप ु
र िेरे् श्री. नरिंसह देवापासी दोघासी र 
वा तदल्हा आप्पाजी माणकोचा हाि जळुन 
न खोटा जाहला माहादो बलाल खा िंजिून 

खरा जाहला या  महाअर र्मान व्होऊन 
बे कुसूर महादो बलाले खादले तयावरी  
तयाचे र्जंद हतर महादेवाने खादले हतर मा  
हादेव खाि असिा हाली माहाराजा राजेश्री 
छेत्रपिी साहेबाचे कातबजािी सन 
सबाचे तदपवालीमध्ये कतवजािी आली िर्थ  
मजकुरचे कोटासी वडेा घालून भाडू लाग 
ले िे. धास्िीने गाव िमाम रु्टला व हतर मा  
हादेव देस कुलकणी हाका कजाद होऊ 
न बाहीर गेला चाांदो नारायण सुभेदार प्राांि 
पनाला याने कोट घेिला तयापासी नागोजी 
उभा रातहला गैर बाका बोतलला तयानी नागोजी दे  
वतजचा पाटी राखून जुलमेसी नागोजी दे 
वतजस गावाि ठेतवले हतर महादेव यातस कोणा 
चा आतसरा नाही देखून दोनी िीन साले परा 
गदा जाहला होिा आिा साहेबाचा कौल घेऊन 
न हुजूर आला आसे साहेबी हातर माहादेव दे  
स कुलकणी यास हािी धरून तयाचे तमरा 
सी तयाचे हवाली करुन चाकरी घेिली पातहजे 
हतर महादेव याचे वतडल वतडलपणा पासून 
तमरासी खरे आसेिी भोगवटाही याचाची 
आसे खा हाऊन धनास साले 
होऊन ली तबकुसूर चालि आसिा साहेबाचे लोकी  



जुलमे करुन नागोजी देवजीस आसरा 
तदल्हा आमे िरी साहेजी नागोवी गैर 
तमरासी दारातस दूर करून हातस महादेव दसे 
कुलकणी तमरासी दारातस हािी धरुन तयाच  
तमरासी तयाचे दुमला करुन साहेबी आ 
ऊसार् घेिली पातहजे नागोजी देवजीचे वतड 
लाचे व हतर महादेवाचे वतडलाचे तनवाडे प 
तहले साि पाच वळेा जाहाले आसे िी नागो 
जी देवजीचे वतडलासी देस कुलकर्मण सी  
तन सबिगाही असेै जाहले हतर महादेवचे 
तमरासी वडील वतडलापासून खरी जाहली  
आतण भोगवटाही याचाची चालि असे 
एैसे आसोन 
कुसूर कतरिो तयातस तमरातसल तनस 
बि नाही तमरासी पुरािन हतर महादेवाचे  
वतडल वतडलापासून सही आसे एैसे आमचे  
वतडल वतडल साांगि व्होिे हाक जावातरही 
जाणिािी. रोशण होणे हे आदीस 



 
 

ऐ. फारसी सातहत्य खं. १. 
 

ले. ६३ ४ श, १५९५ आषाढ वद्य १० 

   
तह. १०८४ रवल २३  इ. १६७३ जून २९ 

 
(र्ा. तश.) 

साराांश 
 

मुकुां दजी घोरपडे याने जाणाव ेकी, यावळेी कनाटकचा सुभा व सरलश्करी मूसाखान१ [१ व गाळावा २ 
र्ोड्ा शब्दभेदाने याच मजकुराचे व िारखेचे एक र्मान नेगोजी घोरपडे यास धाडलेले आहे.] याजकडून दूर करुन तमया मुश्क 
यास तदली आहे. िरी तयाच्या हुकुमाांच्या बाहेर न जािा पाठतवलेल्या तयाची चाकरी व तदवाणची सतदच्छा 
यासाठी प्रयतन करावा व र्मानाप्रमाणे अमल करावा. 
िा. २३ रतबलावल सन १०८४ 
 

१ िारीख इ अली (अप्रकातशि) मध्ये सलाबिखान उर्थ  तसद्दी जोहर याने बांड केल्यामुळे अली 
अतदलशहाने तयावर केलेल्या स्वातरचे वणथन आहे. तयाि बादशहा तसद्दी जोहरच्या तमत्राच्या िाब्याि 
असलेलारायचूर तकल्ला हस्िगि करुन िुांगभदे्रच्या िीरावर असलेल्या पचाल गावी मुक्कामास आला असिा, 
िेरू्न तयानेमूसाखान अर्गाण, झुझरराव नायकजी व इिर उमराव यास िुांगभदे्रच्या पलीकडे असलेल्या 
बांडखोरास शासन करण्याबद्दल हुकूम केला आहे. हे लोन व जोहरिरे् ३००० लोकासह मसऊद खान याांची 
लढाई झाली व िीि मूसाखानने मोठा पराक्म केला. याप्रसांगािील मूसाखान व र्मानािील मूसाखान एक 
असल्यास या तयाच्या पराक्मामुळे तयास कनाटकची सरलश्करी व सुभेदारी तमळाली असल्याचा सांभव 
आहे. 

 
 

ऐ. फारसी सातहत्य खं. २ 
ले. १३ सु. १०७४  श. १५९६ जयेष्ठ शुद्ध १४ 

   
तह. १०८५ रवल १२  इ. १६७४ जून ७ 

 
(नादअलीचा तशक्का) 

 
(पाठीवर अस्पष्ट वाटोळा तशक्का) 

 



बादशहा (तसकां दर आतदलशाह) –– शाह हजयि हवालदार व कारकून मामले मुहम्मदपूर. 
 

अलीखान दाऊदखान याजकडे असलेली, मामले मजकूरमधील समिा व पेठ मुबारकपूर याांच्या 
पटेलगीची तमरास तसद्दी अब्दुल अझीझ यास तदली आहे िरी िी तयाजकडे वांशपरांपरेनें चालवावी. 
िा. १२. रवल १०८५ तह. 
 

ऐ. फारसी सातहत्य खंड १ 
ले. ६४ ५ श. १५९६ अतश्वन वद्य १ 
तह. १०८५ रजब १४ फा. तश. इ. १६७४ आक्टोबर ५ 

 
साराांश. 

 
खैरूद्दीन मुहम्मद याने जाणाव े की, तवठोजी िुकोजी घोरपडे याने गादीचा भार वाहणाऱ्याकडून 

अजथ केला की, पुवीपासून परगणे किकुां द्यापैकी वलेेर हा गाव स्विःच्या कामाचा पगार १००० होन, 
खासखैलीचा वाटा ११९ होन ३  दुगल तदवाणची िलब ९३  होन व वरांगळच्या बाकी १५३ होन एकूण 
१३६६ होन ३ दुगल इितया पैशाबद्दल चालू होिा व पूवीं मुहम्मदानगर समिेपैकी चरोपली हा गाव ४५५ 
होनाबद्दल चालू होिा सध्या चरोपली गाव अमानि केला आहे. बलेेर हा गाव तह १०७१ पासून तयाच्या 
कामाबद्दल तयाजकडे चालू असल्याचे र्मान सादर झाले होिे. असे असिा खैरूद्दीन मुहम्मदाच्या 
मुिालीकाांनी सांबांध नसिा गेल्या साली तशरजोरीने वलेेरच्या रयिेस पकडून नेऊन जबरदस्िीने १५३ होन 
घेिले आहेि व यांदाही िोच क्म चालू आहे. म्हणनू हुकूम होि आहे की, वरील गाव तदवाण िलब व सवथ 
बाकी यासह तवठोजीकडे कामाचा पगार म्हणून चालू झालेला आहे. िुमच्या मुिातलकाांनी असा उमथटपणा 
करावा हे केवढे धाष्टयथ. आिा हे र्मान पोहोचिाच स्विःच्या मुिातलकाांना िाकीद करून मागील साली व 
यांदा वलेेर गावापासून जे काही घेिले असेल िे तया लोकाांस समक्ष परि द्याव ेव कैदेिील लोकाांना सोडून 
देऊन अशी िाकीद करावी की, पुढे तया गावास कोणतयाही गोष्टीची िसदी न लागिा िो गाव सुखाि 
रातहल. या बाबिीि िाकीद जाणनू र्माना प्रमाणे चालाव.े िा. १४ रजब तह १०८५ 

 
हे र्मान मादो भानजी मुजुमदार याच्या परवानगीने तनघाले. 
 

लखम सावांि– तशवाजी सोर्व्हनर १९२७ 
 
कुडाळ प्राांिाचा शूर सरदेसाई व आतदलशाहीचT कोकणप्राांिाचा अतधकारी. पूवी तवजयनगरच्या 

अमलाखाली हा मुलूख मोडि असून पढेु आतदलशाहीकडे आला. खेमसावांि नावाच्या पुरुषाने 
तवजापुरकराांकडून काही प्राांिाांची देशमुखी तमळतवली, व इ. स. १६१२–१३ च्या सुमारास कुडाळ हे आपले 
सांस्र्ान केले. या खेमसावांिाचा पिुण्या लखम सावांि. याने तशवाजीची वाढिी शक्ति पाहून तयास 
तमळण्याचे ठरतवले व आपला वकील पीिाांबर शणेवा यास तशवाजीकडे पाठतवले. उभयिाांि पाच कलमाांचा 
िह झाला. तयाांमध्ये प्राांिाांचा तनम्मा ऐवज तशवाजीस द्यावा व िीन हजार र्ौज ठेवनू तशवाजीस गरज पडेल 
िेव्हा मदि करावी असे ठरले. हा करार िा. ५–३–१६५९ रोजी झाला, (का. सां. प. या. ४११). परांिु 
सावांिाांकडून हा करार पाळला गेला नाही. म्हणून तशवाजीने तयाांजवर स. १६६ ि स्वारी केली. ितपूवीं 
लखम सावांिाने “र्ौज घोडा–राउि हशम मेळवनू आपण रातजयावरी चालोन जािो आतण कोकण 



सोडतविो,” (समा. पृ. ६८) असा तनरोप तवजापुरकराांकडे पाठतवला. तया अन्वये खवासखान व बाजी 
घोरपडे हे तयाचे मदिीस आले. परांिु िे येण्यापूवीच तशवाजीने सावांिास तपटून लातवले. िेव्हा िो 
तर्रांग्याांच्या आश्रयास गेला. स. १६६७ ि तर्रांग्याांनी तशवाजीशी स्विांत्र िह केला. तयामुळे लखम सावांिास 
बाहेर पडणे भाग पडले. तयाने “आपण सावांि म्हणजे भोसले याांचा गोत्रज. आपले िुम्ही चालतवणे उतचि 
आहे,” अशी दयेची याचना तशवाजीकडे केली. तयावरून तशवाजीने कुडाळची देशमुखी तयाजकडे कायम 
केली. तशवाय, दरसाल ६ हजार होन द्याव.े वाडा–हुडा बुरूजाांचा बाांधू नये. कुडाळी रहाव.े जमाज करू 
नये. अशाही अटी घािल्या. सावांिाांनी यानांिर तशवाजींशी दगलबाजी केली नाही. लखम सावांिाची 
कारकीदथ स. १६५१–७५ पयंि झाली. तशवाजीने बाजी घोरपडे यास मारल्याचे विथमान बापास जया पत्राने 
कळतवले, तयाांि सावांि पोिंुगीझ, खवासखान वगैरेंचा उल्लेख आहे. हे पत्र िंपगुळकरकृि सावांिवाडीचे 
इतिहासाि छापले आहे. 
 

 
ऐ. फारसी सातहत्य खं. १ 

६ 
ले. ६५  श. १५९७ कार्मिक वद्य १२ 

   
तह. १०८६ साबान २५  इ. १६७५ नोव्हें. ४ 

 
(र्ा. तश.) 

साराांश. 
 

नगोजी व मुकुां दजी घोरपडे याांनी जाणाव ेकी, आमच्या कानावर आले की, िुम्ही आपल्या स्वाराांच्या 
जमेिीसह लिीर् शाह याच्या बरोबर जाऊन शत्रुच्या अलर पालमपेठ या गढीवर घसरुन िेर्ील 
हरामखोराांना योग्य तशक्षा केली. गनीम मोड होऊन पळून गेला व शत्रुची िी जागा कातबज झाली. तवजयी 
लष्ट्करापासून २ गाव अांिरावर असलेल्या एका गढीि हरामखोराांनी िळ तदला आहे. िी गढी (िी वर 
जाऊन) िुम्ही घेऊ इक्च्छिो. िरी लिीर् शाहशी सांगनमि करून तया गढीवर जावे, प्रयतन करून िी 
िाब्याि आणावी आतण शत्रलूा नेस्िनाबूद करुन सतदच्छा व्यति करावी म्हणजे उतकषथ केला जाईल. िा.२५ 
साबान तह १०८६ 

 
हे र्मान मादो भानजी मुजुमदार याांच्या परवानगीने तनघाले. 
 

  श. १५९९ 
सरस्विी मांतदर अनु. ३  
  इ. १६७७ 

 
राजश्री मालोजी राजे घोरपडे यासी :– 

 



अखांतडि लक्षमी आलां कृि राजमान्य प्रति राजश्री तशवाजी राजे जोहार उपतर पूवीं तनजामशाहीिून 
आमचे बाप कैलासवासी महाराज (–शहाजी) इभराईम अतदलशाहा पादशहाचे कारतकदीस इकडे आले, 
तयास इभराईम अतदलशाने पादशाही कारभाराचा मदार महाराजाचे तसरी टातकला िेव्हा महाराजाने हा 
तवचार केला की, पादशाही मदार आपले हािास आला असिा आधी िो आपले जािीचे लोक मराठे याला 
हािी धरुन सरदारकी करुन पोटे भतरिाि िे पादशाही वजीर कराव े पादशाही कामे याजकडून करऊन 
नामोश होय इजिी र्ोर पाविे िे कराव े म्हणून िुमचे बाप बाजी घोरपडे सरदारकी करून होिे िे आणून 
(इभराईम) पादशाहास भेटऊन पादशाही वजीर केले तया तदवसापासून िुमच्या बापाच्या हािे व िुमच्या हािे 
पादशाहीची कामे होि आली. पादशाहानी िुमचे चालतवले ऐशा िीन तपढ्या पादशाहाच्या दोनी तपढ्या 
िुमच्या जाल्या ऐतशयास महाराजाने (शहाजीने) िुमच्या बापास (बाजीराजास) इिके बरे केले हे स्मरण न 
धरून जेव्हा काही मुस्िर्ाखानाने महाराजास दस्ि करतवले िेव्हा िुमचे बाप बाजी घोरपडे हमी होऊन 
महाराजास दस्ि करून मुस्िर्ाखाचे हािी तदल्हे तया तदवसापासून िुमच्या घरातणयाचा व आमच्या 
घरातणयाचा दावा वाढि चातलला िो तकतयेक झगतडयाि िुम्ही आमचे लोक मातरले व आम्ही िुमचे लोक 
मातरले आतदकरुन िुमचे बाप बाजी घोरपडे याचा आमचे लोकी झगतडयाि मारले ऐसा परस्पर दावा 
चातलला होिा ऐतशयास साांप्रति राजकारण विथमान िरी दक्षणेचे पादशाहा िीन तनजामशहा आतदलशाहा 
कुिुबशाहा तयामध्ये तनजामशाही पादशाही बुडाली िे समई तनजामशाही उमेद वजीर होिे तयाणी 
आतदलशाही दरगाशाही रुजूवािी करुन आपणास रोजगारास जागा केली हाली आतदलशाही बहलोलखान 
पठाणी घेिली पादशाहा लहान लेकरु नाम मात्र िे आपले कैदेि ठेवले आहेि आतण िख्ि व छत्र 
तवजापूरचा कोट पठाणाने कबज केला आहे काही गुबारुन तमळाला नाही ऐतशयास दक्षणेचे पादशाहीस 
पठाण जादा हे गोष्टी बरी नव्हे पठाण बळावला म्हणजे एका उपतर एक कुली दतक्षतणयाांची घरे बुडवील 
कोण्हास िगो देणार नाही एसे आम्ही समजोन हजरि कुिुबशाहा पादशाहा यासी पतहले पासून रुजुवाि 
रातखली होिी तयावरुन साांप्रि हजरि कुिुबशाहानी मेहरबानी करुन भेटीस येणे म्हणनू दस्िखि मुबारक व 
दस्िपतजयानसी र्मान सादर केला तयावरुन आम्ही येऊन हजरि कुिुबशाहाची भेटी घेिली िे समई 
पादशाही आदब आहे की तशरभोई धराबी िसलीम करावी परांिु आम्ही आपणावरी छत्र धतरले असे ही गोष्ट 
कुिुबशाहास मान्य होऊन तशरभोई धरणे व िसलीम करणे हे मार् केले पादशाहा तिकडून आले आम्ही 
इकडील गेलो पादशाहानीबहुिच इजिी होऊन गळ्यास गळा लाऊन भेटले आम्हास हािी धरून नेऊन 
जवळी बैसतवले तकिीएक मेहरबानी जातहर केली आतण कुिुबशाहाचा व आपला घटी बरेपणा करून घेिला 
याउपतर राजकारण तवषई हजरि कुिुबशाहानी माद्दणापांिास व आम्हास एकतचि करुन ऐसा िह केला की 
जो काय उभयवगी िह यावा िो आपण कबलू करावयाचा ऐसा कुल मनसबा व मदार आम्हावरी टातकला 
आहे की, आपली पादशाही तजिकी वाढू ये तििकी वाढवणे पठाणाची नेस्िनाबूद करणे दक्षणची पादशाही 
आम्हा दक्षणीयाांच्या हािी राहे िे कराव े म्हणून तयास हा मनसुबा ये प्रसांगौ आमचे हािास आतलयाउपतर 
आम्ही हाच तवचार केला की जे काही आपले जािीचे मराठे लोक आहेिी िे आपले कटाि घेऊन 
कुिुबशाहासी तयाची रुजूवाि करावी दौलि देवावी तयाचे हािे पादशाही काम घेऊन पादशाहाची पादशाही 
दराज करावी आतण िुम्हा लोकाांच्या दौलिातह चालि घरे राहिे िे कराव े आपल्या जािीच्या मरातठया 
लोकाचे बरे कराव ेहे आपणास उतचि आहे. ऐसे मनावरी आणून िुमचा आमचा वतडलापासून दावा वाढि 
आला िो आम्ही मनािून टाकून तनःकपट होऊन िुम्ही मराठे लोक कामाचे िुमचे बरे कराव ेऐसे मनी धरुन 
हजरि कुिुबशाहासी बहुि रीिी बोलोन िुम्हास हजरि कुिुबशाहाचा कौलाचा र्माना घेऊन पाठतवला 
आहे िरी िुम्ही कुलीन आमचा भरोसा मानून देखि पत्र हरएक उयाये पठाणापासून तनघून मजलदरमजल 
भागानगरीस आम्हापासी येणे तयास िुम्ही िरी स्वार होऊन व मजल दरमजल यालाच परांिु आपला 
खुलासा नेमस्ि मुद्दा व इिबारी हेजीब बहुि सतवर पुढे पाठवनू देणे की, िुम्हाहुन पुढे चार तदवस 



आम्हापासी याव ेऐसा पाठवनू देणे म्हणजे हजरि कुिुबशहास अजथ करुन दौलिचे नेमस्ि करुन कौलाचा 
र्माना दस्िपांजे मुबारक घेऊन र्मान व लुगडी मोहिाप िुम्हास पाठऊन देऊन िे घेऊन येऊन आमचे 
हािे हजरि कुिुबशहाचे भेटणे ए प्रसांगी एसेै िुमचे दौलिीचे काम मजबूि करुन देिो की, पुढे बहूि बरे 
केले एैसे िुम्ही आठवाव ेिुमचे पुत्रपौत्र आठवीि व दौलि र्ोर होए व हजरि कुिुबशहाचे काम िुमचे हािे 
होऊन ये यैसा समय आहे ऐतशयास िुम्ही कदातचि ऐसा तवचार कराल की आतदलशाहाचे आपण दो चौ 
तपढीचे वजीर आतण आिा तवजापुराकडून कुिुबशाहीि (तशवाजी) राजे याांचे बोले कैसे जाव ेिरी जे समई 
खवासखान धतरला तवजापुराचा कोट पठाणे घेिला तवजापूरचा पादशहा धाकटा आहे तयाला कैदेि ठेतवले 
िेच समई पादशाही बुडाली तवजापूर पठाणाचे हािाांस गेले आिा आतदलशाही कैची आतण उगीच िुम्ही िेरे् 
आपली आतदलशाही आहे म्हणून गुांिून रातहले आहा जरी पठाणाचीच चाकरी करोन राहो म्हणाल िरी 
पठाण काही िुम्हास र्ोर दौलि देणार नाही आतण पठाणास िरी हजरिी कुिुबशाहा व आम्ही िमाम दखणी 
तमळोन चालोन घेऊन वुडवीिच आहो िुम्ही मराठी लोक आपले आहा िुमचे गोमटे व्हाव े म्हणून पष्टच 
िुम्हास तलतहले असे जे काय िुम्हास पठाण देिो तयाची दुगुणी आम्ही कुिुबशाहापासून िुम्हास देवीिच 
असो िंकवा ह्याहून अतधकतह होऊन येईल िरी करुन देऊच सवथ प्रकारे िुमचे गोमटे करुन एतवसी 
आम्हापासून अांिर पडे िरी व मागील दातवयाचा िंकिु मनािून टातकला एतवसी आम्हास श्री देवीची आण 
असे िुम्ही तनःसांदेह होऊन येणे हेबीज आपला पुढे पाठतवणे तया हािी आम्हासी घरोतबयाचे बरे विाव ेमागील 
दातवयाचा िंकिु मनािून टातकला ऐसे आपला आराध्य व कुळस्वामी असेल तयाची शपर् तलहून पत्र हैतजबा 
हािी पाठवनू देणे आम्ही सवथप्रकारे िुमचे गोमटे करावयासी अांिर पडो न देऊन बहुि काय तलतहणे. 

 
तशवाजी सोर्व्हनर 
 
आकण्णा व मादण्णा. 
 
कुतबशाहींिील प्रख्याि ब्राम्हण मुतसद्दी. हे दोघे सख्खे बधु असून, याांची अकरस भानजी व माधो 

भानजी अशी नाव ेहोिी. याांचे आडनाांव िंपगळी. स. १६६६ ि अब्दुल कुतबशहाच्या कारकीदीि हे दोघे गरीब 
ब्राम्हण गोवळकोंड्ास आले, व सय्यद मुस्िर्ा नाांवाच्या मोठ्ा सरदाराकडे चाकरीस रातहले. आकण्णा 
धूिथ व पुरा व्यवहारी माणसू होिा. मादण्णा तवद्वान असुन र्ारसी व िंहदस्र्ानी या भाषा उतकृष्ट जाणि 
होिा. मुस्िर्ाच्या वजनामुळे या दोघा बांधूांची दरबारीही वग होिी. स. १६७२ ि अब्दुल कुतबशहा मेला आतण 
तयाचा जावई अबलुहसन ऊ. िानशहा गादीवर आला. िानशहा स्वभाविःच छांदीर्दी आतण तवलासी होिा. 
आकण्णा–मादण्णाचे दरबारचे वाढिे वजन पाहून िानशहाने मादण्णास आपली वतजरी तदली. स. १६७७ ि 
तशवाजीची व िानशहाची भेट करवनू दोघाांचे तहिसांबांध मादण्णानेच दृढ करण्याचा प्रयतन केला. 
तशवाजीबद्दल तयास र्ार पे्रम वाटि असे. म्हणून तयाने तशवाजीस आपल्या घरी बोलावनू मेजवानी तदली. 
आतण आपले मािोश्रीचे हािी पाक तसद्ध करून मादण्णापांि व आकण्णापांि जवळ बसून रातजयास भोजन 
घािले. (सभा. ८८).िर्ातप दरबारी ब्राम्हण कारभारी व तशवाजीशी दोस्िी या दोन भयांकर गोष्टी िानशहाने 
केल्या व चालू ठेवल्या, म्हणनू औरांगजेबाचा तिळपापड झाला.मरहूम सुलिानाच्या बायका सरूमा व जानी 
सातहबा या आकण्णा व मादण्णा याांच्या तवरुद्ध होतया. िर्ातप तयाांजतवरुद्ध प्रतयक्ष या बायाांस काहीच करिा 
येण्याजोगे नव्हिे. औरांगजेबाचा वकील मीझा महांमद हा गोवळकोंड्ास होिा. िो वळेी अवळेी िानशहास 
टाकून बोलण्यास चुकि नसे. खुद्द मादण्णा स्विः तकिीही हुषार असला िरी एकां दर कुतबशाहीच इिकी 
डबघाईस आली होिी की, िी तर्रुन जोमदार करण्यास मादण्णाच्या जोडीला एखादा िलवारबहादरच 
पातहजे होिा. स. १६८३ ि औरांगजेब दतक्षण िंजकण्याकतरिा आला. िेव्हा मादण्णास प्रधानपदावरून दूर 



करण्यास िानशाहास तयाने र्मातवले. िानशहाने हा बादशाही हुकूम कागदावरच ठेतवला. अखेरीस स 
१६८६ ि खुद्द गोवळकोंड्ावरच औरांगजेबाचा मुलगा शहा आलम चालून आला. या स्वारीस सवथस्वी 
आकण्णा व मादण्णा हे कारणीभिू आहेि, अशा समजुिीने क्ोधातवष्ट झालेल्या काही मुसलमानाांनी या बांधूस 
मारण्याचा कट केला. शखे तमनहाज नाांवाचा कटवाल्याांचा पढुारी होिा, आतण सरुमा व जानी सातहबा 
याांचीही तयास अनुमति होिी. स. १६८६ माचथ मतहन्याि एके तदवशी िानशहाशी मादण्णापांि व आकण्णापांि 
खलबि करीि होिे. िो रात्र झाली. खलबि सांपवनू घरी येण्यास तनघाले. मारेकऱ्यानी पाळि ठेतवलीच 
होिी. सांधी साधून मारेकऱ्याांचा म्होरतया जमशीद याने दोघावर भर रस्तयाि वार केले. इिर मारेकऱ्याांनीही 
िलवारी चालतवल्या. तया बांधूांचा पुिण्या रुस्िुमराव नावाचा होिा. तयाचा घरापयथन्ि पाठलाग करुन 
तयासही तयाांनी ठार मातरले. शहराांिील ब्राम्हणाांच्या मोहल्यावरही असाच हल्ला करुन तकतयेक घरादाराांची 
धूळधाण केली. आकण्णा व मादण्णा याांच्या मृतयनेू औरांगजेब प्रसन्न होईल आतण कुतबशाही वाचेल, असे 
जमशीदला वाटले असाव.े पण औरांगजेब िर प्रसन्न झाला नाहीच आतण तबचाऱ्या कुतबशाहीचे मात्र तयाच 
साली तनमूथलन झाले. (सरकार, औरांगजेब, ग्रांर्ाांक–४). 
 

आतदलशाहीि मुरार जगदेव द्यानिराव, तनजामशाहीि साबाजी अनांि ऊ. चिुर साबाजी आतण 
कुतबशाहीि आकण्णा–मादण्णा हे सिराव्या शिकाि दतक्षणेिील नामाांतकि मुतसद्दी होऊन गेले. या 
तिघाांचेही शवेटी खूनच झाले, ही तवशषे दुःखाची पण लक्षाि घेण्यासारखी गोष्ट आहे. िर्ातप तया काळी 
प्रतसद्ध पुरुषाांचे खून होणे ही आश्चयाची गोष्ट नव्हिी. िे एक लौतककाचे पयथवसान होिे. 

 
१९२७ तशवाजी सोर्व्हनर 

 
अब्दुल करीम ऊ. बुहलोल खान. 
 
हा मूळचा अर्गातणस्र्ानचा पठाण तर्रि तर्रि िंहदूस्र्ानाि आला. मोगल सरकार खान जहान 

याजकडे िो आश्रयार्थ गेला, िेव्हा तयाने तयास आपल्याजवळ ठेवनू घेिले. खान जहानची दतक्षणच्या 
सुभेदारीवर शहाजादा पवीझचा मदिनीस या नातयाने स. १६०९ ि नेमणूक झाली. तयाच वळेी अब्दुल करीम 
आपल्या धन्याबरोबर दतक्षणेि आला. खानजहानने पुढे बादशहा शहाजहान तवरुद्ध बांड केले. परांिु 
शहाजहानच्या सैन्यापुढे तयाचा तटकाव लागला नाही. िेव्हा िो तवजापुरास आश्रयास गेला. िेरे् आश्रय न 
तमळाल्यामुळे खानजहान इकडून तिकडे पळि सुटला व अखेरीस उत्तरेि किंलजर येरे् िो स.१६२९ ि 
मारला गेला. खान जहानची उरली सरली सांपतत्त अब्दुल कतरमला तमळाली आतण िो िडक तवजापूर 
दरबारी गेला. पूवी खानाबरोबर िो िेरे् एकदा गेला होिाच. दरबारने तयाला बकापूरचा नबाब नेमून तयाची 
कनाटकाि रवानगी केली. तवजापूरच्या इतिहासाि िीन क्ाांतिकारक प्रसांग आले. एक, स. १६३६ चा. याि 
शहाजहान व तवजापुरकर याांच्या प्रदेशाच्या मयादा ठरल्या. दुसरा स. १६५६ चा. या साली १८ वषाचा अली 
अतदलशहा गादीवर आला, आतण कानडा, धारवाड कणूथल आतण बल्लारी येर्ील सांस्र्ातनकाांनी याच वळेी 
बांडाचा उठाव केला. पण वळेीच अब्दुल महांमद हा किा वजीर लाभल्यामुळे पनुश्च क्स्र्रस्र्ावर झाले. 
तिसरा प्रसांग स. १६७२ चा. या वळेी पठाण व दतक्षणी मुसलमान याांचा बेबनाव झाला, िरी आणखी पांधरा 
वष ेआतदलशाहीचे आयुष्ट्य तशल्लक होिे. असो. बहुधा या िीनही प्रसांगी बहलोल खान हजर होिा. िर्ातप 
पतहल्या वळेी अगदी नवतशका म्हणनू व दुसऱ्या वळेी असमर्थ म्हणून. दोन्ही वळेी बुहलोल खानास पुढ 
येण्यास वाव तमळाला नाही. मात्र तशवाजीच्या वाढतया सते्तस िोंड देण्यासाठी अली आतदलशहाच्या 
कारकीदीि तमरज, पन्हाळा व कोकणच्या सुभेदारीवर तयाची नेमणूक झाली, आतण तयाच वळेी दरबारी 



याचा चांचुप्रवशे झाला. दरबाराि मुसलमानाांची दुर्ळी झाली होिा. एक पठाण पक्ष व दुसरा दतक्षणी 
मुसलमानाांचा पक्ष. मुख्य वजीर अब्दुल महांमद खांबीर होिा, िोपयथन्ि या पक्षाांनी आपली डोकी वर काढली 
नव्हिी. 

 
तशवाय, जयिंसगाची मोहीम हे एक मोठेच गडाांिर आल्यामुळे काही काल या पक्षभेदास पख रु्टले 

नाहीि. स. १६७२ ि अली आतदलशहा मेला व चार वषाचा तसकां दर गादीवर आला. अब्दुल महांमद या 
जुन्या व कतया वजीराने पूवीप्रमाणे कारभार करण्याचे नाकारले. मात्र राजयाचे चार तवभाग करून 
खवासखान, बुहलोलखान, मुजर्रखान व खुद्द अब्दुल महांमद याांनी एकेक तवभाग साांभाळावा असे 
ठरतवले. परांिु खवासखानाने सारी सत्ता आपणाकडे घेिली आतण खुद्द अब्दुल महांमदासही धाब्यावर 
बसतवले. पक्षभेदास िोंड रु्टले. बुहलोल हा पठाण पक्षाचा आतण खवासखान दतक्षणी पक्षाचा पुढारी होिा. 
परांिु खवासखानाच्या हािी अतधकार होिा. खेरीज तयाने दतक्षणचा मोगल सुभेदार बहादूरखान याच्याशी 
सलोखा केला होिा. स. १६७४ ि तशवाजी कनाटकच्या स्वारीवर तनघाला, िेव्हा दरबारच्या उचापिी 
टाकून बुहलोलखानास सैन्य घेऊन बाहेर पडाव े लागले. तया अवकाशाि तशवाजी तमरज प्राांि ओलाांडून 
हुबळी लुटि होिा. तशवाजीचा सेनापति प्रिापराव बुहलोलखानास अडतवण्यास मागे होिाच. तयाने 
बुहलोलखानास तमरज तवजापुरच्या उांबराणी येरे् गाठले. लढाई सूयोंदयापासून अस्िमानापयंि जहाली. 
दोहीकडील लष्ट्कर बहुि जाय जखमी जहाले. नबाब (बुहलोल खान) याची तशकस्ि होऊन तिकोयास 
रातहले, (का. सां. प. या. ४३८) पाण्यावाचनू िर बुहलोलचा जीव टकीस आला, म्हणून प्रिापरावाशी 
सलोख्याची बोलणी बोलून तशवाजीच्या प्राांिास हाि लावणार नाही असे वचन देऊन, तिकोयास माघारी 
गेला. िेरे् तयास तवजापुराहून िाजया दमाचे काही सैन्य येऊन तमळाले. िो तर्रुन प्रिापरावावर चालून 
आला. तर्रून दोघाांची नेसरी येरे् गाठ पडली. याच लढाईि प्रिापराव मारला गेला, (िारीख २४ रे्बु्रवारी 
स. १६७४). या तवजयाने धुांद होऊन बुहलोल तवजापुरी दाखल झाला. आपल्या पराक्मी सेनेची चढलेली 
िलब ितकाळ मागतवण्याची तयाने खवासखानाजवळ मागणी केली. ही िलबेची भाषा ऐकिाच खवासने 
बहादूरखानास मदिीस बोलातवले. बुहलोलही तििकाच धुिथ होिा. पढुील अतिप्रसांग टाळण्यासाठी तयानेही 
चटकन आपली पगडी तर्रतवली व िलब चढली आहे खरी, पण िी सावकाशीने मागतवली िरी चालेल, 
अशी नरमाईची भाषा सुरु केली. खवासखान भाबडा, तयाला ही बिावणी खरी वाटली, आतण बुहलोलच्या 
बोलण्यावर तवश्वास ठेवनू िो स्वस्र् बसला. पण बुहलोल टपून बसला होिा. बािमी राखून तयाने 
खवासखानास िा. ११ नोव्हेंबर स. १६७५ रोजी दारुच्या तनशिे पकडून बांकापूर येरे् कैदेि ठेतवले. 
अशारीिीने बुहलोलचा म्हणजे पठाण पक्ष तवजयी झाला खरा, पण मोगलाांचे अतरष्ट टळले नव्हिे, आतण 
तशवाजीची चढाई र्ाांबली नव्हिी. तशवाय खवासखानानांिर सय्यद मकदम सजाखान हा दतक्षणी 
मुसलमानाांचा पुढारी झाला. परांिु सेनापति व वजीर हे दोन्ही अतधकार बुहलोलखानकडेच होिे. याने 
भराभर नवीन पठाण अतधकारावर नेतमले व तखजरखान पन्नी यास सल्लागार केले. हा पन्नी स. १६७६ ि 
दतक्षणी मुसलमान पक्षाकडून मारला गेला. तयामुळे तचडून जाऊन बुहलोलने खवासखानाचा वध केला. 

 
खवासखानची बाजू घेऊन सजाखान उघडपणेच युद्धास ियार झाला. मरहुम पतनीचे दोन पुत्र व 

बहुलोल याांनी लढाई तदली. सजाखानाचा मोड होऊन िो बहादुरखानाकडे गेला. बहादुरखानाने जांगी 
र्ौज घेऊन सजाखानास पाठीशी घािले व बहुलोलखानास झुांजीची सलामी तदली. िर्ातप या युद्धाचे 
पयथवसान आतदलशाही पूणथपणे मोगल सते्तच्या अांतकि होण्याि झाले, आतण सीदी मसाऊद यास बादशाही 
मान्यिेने वतजरीचे अतधकार देण्याि आले. मात्र बहुलोलखानाची महतवाकाांक्षा जागच्या जागीच रातहली. 



िह पक्का होऊन मसाऊद वतजराच्या पदावर आरुढ होण्यापूवीच बहलोलखान २३ तडसेंबर १६७७ रोजी 
तहरापूर येरे् मृतयू पावला. 

 
(अ.घ. इ. का. सां. पाया. ४३८ सरकार औरांगजेब ग्रांर्ाांक– ४) 

 
अली क ली. 

 
तशवाजी आग्र्याहून पळून गेल्याची बािमी बादशहाने आपल्या राजयािील अतधकाऱ्यास कळतवली व 

िो सापडेल िेरे् तयाला पकडण्याचा हुकूम र्मातवला एके तदवशी रात्री काही बैरागी अली कुलीच्या 
अतधकाराखालील एका गावी आले. िेर्ील र्ौजदार या नातयाने सांशयावरुन अलीने तया बैराग्याांस 
पकडले. हे बैरागी म्हणजे तशवाजी व तयाचे लोक होिे. अटकेि असिाना तशवाजीने अलीच्या समोर 
जाऊन, “मीच िो तशवाजी असे तबनधोकपणे साांतगिले, आतण लगेच आपल्या जवळचा एक मौल्यवान तहरा 
तयास तदला. िेवढ्याने तयाचे समाधान झाले, आतण तशवाजी सुरतक्षिपणे िेरू्न सुटून पुढे तनघाला. अली 
कलीच्या वरील गावाचे नाव आढळि नाही. (सरकारकृि तशवाजी). 

 
सनदपत्रािील मातहिी – प्रकरि २ रे. 

 
म सलमानी राज्यािील सनदापते्र 

 
२९ मालोजीराय घोरपडे याचंी सनद  

 
(पान नां. २९ िे ३०) 

श्री इ. स. १६८० 
 

अजरष्टखाने मशुरूल अनाम राजश्री मालोजीराय घोरपडे साहेब. दामदौलिहु बजानेबु कारकुनानी 
व देसाई याांनी परगणे केळूर ममदाबाद, सुरूसन इतहदे समानीन अलर् दतरतवला. श्रीतनवासभट तबन 
वेंकटभट दुनारदार साकीन मुद्रल हुजर येऊन मालूम केले जे, आपणास इनाम व राजेमरा दरसवाद. 

कसबे मजकूर वगैरे. 
 

जमीन रेगडी.  राजेमरा जकाईि पैकी रोजीना रूके्क बारा 
१ कसबे होनगुांदे. 
१ तिमापूर. 
१ कलदेवनहाल. 
१ बेवीन मोठी 
४ 
 
यासी दुिर्ा दरवाद कसबे मजकूर. 
 

कार्मिकमास. माधमास. 



वैशाखमास.  
दरमाहे शलेा १ एकूण  
= एकूण–प = सातदलवार–तम भोगवटा. 

 
दरसवाद मौजे रामवातडगी जमीन कुडो =. 
 
येणेप्रमाणे बहहुकुम खुदथखिाने  मुकासा ईखानी कारकीदी दरकारकीदी महाल नख्ि यािी व 

बाजे उडबिी व पायपोसा व मेजवानीपटी व बेलेकटी व कबुलायिी व मोतहमखचथ कुलबाब, कुलकानू 
भोगवटा िसरुर्ािी िागाईि सालगुदस्ि चालि आहे. हल्ली साहेबास मुकासा अजानी जाला आहे. 
महालीचे कारकून खुदथखिाचा उजूर कतरिाि हाणून मालूम केले, िरी भोगवटा व िसरूर्ािी िागाईि 
सालगुदस्ि चातलले असेल तयाप्रमाणे चालवाव.े िातलक घेऊन अस्सल परिोन दीजे. 
िारीख २८ माहे रमजान.  रुजू सुरनीस 

 
सनदापत्रािील मातहिी– प्रकरि २ रे. 

 
म सलमानी राज्यािील सनदा पते्र. 

 
३० खांडोजी घोरपडे यास तमळालेली सनद. 

(पान नां. ३० िे ३१) 
   इ. स. १६८१ 

(तबक्स्मल्लाह आर रतहमान नीर रहीम सवथ मुलूख ईश्वराचा आहे.) 
 
सामथ्यथ व श्रेष्ठिेस आहे आधार जयाचा, व शूरतव व पराक्मास आहे आश्रय जयाचा, व अति सांभातवि 

वतजराांिील जे प्रमुख व यशाचे तचन्हाचे मान्यिेस वाढतवणार, व पराक्माचे अरण्याांिील पांचानन व 
बुतद्धमानपणाचे समुद्राांिील सुसर व श्रेष्ठ आहे राहणी जयाची, व साांप्रिचे काळाांिील सवथ तशपाई मांडळीचे 
सरदार व उत्तम तमत्रिेचे तमत्र व स्वामीकायार्ी प्राण अपथण करणार असे जे नबाब बहलुलखान सर 
हवालदार व सामथ्यथ व श्रेष्ठिेस आहे आधार जयाचा, असे जे मखदुमखान तमरानखान हवालदार व 
कारकुनास मामले मिूथजाबाद उर्थ  तमरज यास हा अति कल्याणकारक र्रमान सादर केला जािो जे :– 
सुरसन समानीन व अलर् पासून पादशाही कृपेच्या मागाने व पादशाही अतिकृपेचे रीिीने मौजे िादुळवाडी 
व मौजे कुां डलवाडी व मौजे ढवळी उर्थ  टाकळी व मौजे मालेवाडी व मौजे इटकरे व कसबे अष्टे, कयाि 
मजकूर व मामले मजकूर मतलक चाांदमहांमद याजकडे होिे िे, हे सदरहू गाांव साम्यिेचे मांडळीचे उपमेहून 
जे अतधक असे जे खांडोजी घोरपडे याांस कुलबाब व कुलकानूसुद्धा व खेरीज िांबाकू वटेबेगार व जकाि 
सतहि स्वामींनी कृपाळू होऊन इनाम तदस्हे असे. िर मौजे व कसबे मजकूर हे गाांव घोरपडे याांचे दुमाला 
कराव े व मशारतनल्हेचे इलाखेदार म्हणजे कुटुांबािील घरमांडळीचे खचाकडे द्याव.े म्हणजे िे जाणोन 
वतहवाट कतरिील. िारीख १ सन १०९१. 

 
ऐ. फारसी सातहत्य खं. १ 

७ 



ले. ६६  श. १६०८ श्रावण शुद्ध १३ 
तह. १०९७ रमजान ११  इ. १६८६ जुलै, २३ 

 
(र्ा. तश.) 

साराांश. 
 

नेगोजी, मुकुां दजी, तवठोजी, रौलोजी व िुकोजी यशवांिराव घोरपडे याांनी जाणाव े की, िुम्ही 
पाठतवलेला अजथ पोहचला व तयािील मजकूर स्पष्ट झाला िुमच्या तशपाईतगरीची व प्राणापथणाची हकीकि 
वाकेनवीसाांच्या अख्बारावरून सुव्यति झाली. यावळेी व्यांकटी हगरस (जगरस) सवथ कनाटकच्या 
हातकमाांचा सरशुरअ याने िुमची जी हकीगि हुजूर तलतहली िी सुप्ष्ट झाली. आिा िुम्ही उत्तम पतरणामाची 
आशा करीि आहाि. िरी उपयूंति व्यांकटी िुम्हास जो काही तदलासा देईल िो हुजूरचा तदलासा जाणून 
तयाच्या म्हणण्याप्रमाणे पादशाही चाकरी व काम याि प्राणापथण कराव ेम्हणजे उतकषथ होईल, िा. ११ माहे 
रमजान सन १०९७. 

 
राजारामाची तदल्लीन्द्रपद प्रातप्रची इच्छाव योजना 
 

ले. ७६७  श. १६१३ जेष्ठ व  ४ गुरूवार 

   
सु १०९२ रमजान १६  इ. १६९१ जून ४ 

 
मुसनादर होये श्री वजारिमाब राजेश्री हणमांि 
(रक) म मजुरा  घोरपडे गोसावी 
 

अखांतडि लक्षमी आलां कृि राजमान्य राजश्री प्रिी राजाराम छत्रपची उपरी िुमचे तवशई राजश्री 
नागोजी माने येही तवनांिी केली की िुमचा मुदा स्वामीच्या राजयाि यावयाचा आहे. स्वामीने तयाज योग्य 
भाग्य तदधतिया तया प्रिी राजश्री रामचांद्र पांतडि अमातय याचकडे येिील म्हणौन तवतदि केले तयावरुन 
िुमचा मनोदेये कलला की महाराष्ट्र धमथ पूणथ रक्षावा दैसा (स) कलप (कलप) स्वामीनी जानून िुम्हावरी 
(कृपाळू होऊन) राजश्री कृष्ट्णाजी घोरपडे उभयिास भाग्ये होन ५  ६००००० तदल्हे आहे   
िुम्हास भाग्य होन ५००००० 

 
  राजश्री कृष्ट्णाजी घोरपडे यास 
  भाग्य  होन १००००० 

३५०००  जािीस  ५०००  जािीस 
४६५०० स्वार ३८७५  ९५०० स्वार ७९२ 
िेजी िुरवी  िेजी िुरकी 
३४८८, ३८७  ७१३ ७९ 



  यैन मजूरास्ि 
यैन मजूरादास्ि  ७८० 
३८६३   
१० हिी हिीण  १० हस्िी हति 
चालतवली िरी ५ मजूरा  गीस ५ मजूरा 
  २/१२ उट दभापा 
२ उट दयाया   बारा हजारी प्रमाणे 
१२ हजारी   होन 
पाहोन   
   
५०००००  १००००० 

 
येणेप्रमाणे चालवावयाचा तनश्चय करुन (तदध) ला असे धरघोड धडमाणसू जमाव ठेवऊन स्वातमसेवा 
करावी. यास सरजाम द्यावयाचा िह 
 

 
 ख   िुम्हास होन ५   
६२५०० रायेगड प्राि कबज जातलया उपरी सरजाम 
६२५०० तवजापूर हस्िगि जाल्यानांिर द्याव े
६२५०० भागानगर घेिल्यास 
६२५०० औरांगाबाद घेिल्यावर 
२५०००० तदली घेिलेवरी 
५०००००  

 
  राजश्री कृष्ट्णाजी घोरपडे 
१२५०० (रायग) ड प्राांि कबज (केल्यावरी)  
१२५०० तवजापूर हस्िगि झाल्यावरी  
१२५०० भागानगर घेिल्यावर  
१२५०० औरांगाबाद घेिल्यावर  
५०००० तदली घेिलेवरी  
१०००००   

 



येणेप्रमाणे सहा लक्ष होन पि सरांजाम करुन द्यावयाची तनश्चय केला आहे नवेस्वाराचा जमाव 
मातर्क सरांजाम करुन देऊ येकतनष्ठपणे सेवा करावी स्वातमिुमचे बहुि प्रकारे चालतविील. गतनमाकडील 
लुटीचाजो तजनस येईल तयापैकी तनमे द्रव्य वहिी व तनशाण व दमामा यैसे स्वातमचे वरकड घोडी सतहि 
िुम्हास मार् असे १६ रमजान सुम इसने तिसैन अलर् (तन  ) बहुि काय तलतहणे िरी सुज्ञ असो 
(१) पत्राि राजारामाचा तशक्का मोिथब नेहमीप्रमाणे 
पा. स. ५ / १८५१ 

 
ले. ९२३ श्री. श. १६१४ 
   
मू. दा. प.  इ. १६९२ 

 
अखांतडि लक्षमी अलां कृि राजयमान्य राजेश्री अिाजी उधव ––– 
 

श्री धमथ प्र  प्रिी राजेश्री राजाराम छत्रपिी उपरी साांप्रि िुम्ही या 
राजयामधे येऊन अपले उर्मजि करुन घ्याव े यसैी उमेद 
धतरली अहे म्हणनू राजेश्री हणमिराव घोरपडे येही 
तवतदि केले तयावरुन स्वामी सिोसी जाले िुम्ही 
घराणदार व कायथकिे लोक िुमचे चालवणे स्वामीस 
अगतयच आहे यैतसयास प्रस्िुि स्वामी िुम्हावरी कृपाळु 
होऊन िुम्हास २०००००T– दोनी लक्षा होनाची दौलि 
तदल्ही आहे िरी िुम्ही अपल्या 

द्योतििाशषे व  
णा दाशररे् तरव  
राजारामस्य मुदे्र  
यां तवश्ववांद्या  
तवराजिे  
(विुथळाकार)  
जमावानसी  रामचांद्र पांतडि आमातय याजकडे येणे िुमच्या सरांजामाचे तवशी स्वामीनी पांतडि रनुलैस 
आज्ञा केली असे अजे्ञ  रनुले िुमचा सरजाम करुन देिी िुम्ही कोणेतवशी अनमान न कतरिा अपल्या 
जमावानसी पांिमारनुलेस शामील होणे िुमचे चालवण्यास व उर्मजि करावयास स्वामी कडून अिर पडणार 
नाही. जातणजे बहुि काये तलतहणे (मयादेचां तवराजिे हा मोिंब). 
 
 
ले. ९२४  श. १६१४ जयेष्ठ शु. १३ 
 श्री  
मू. दा. प.  इ. १६९२ मे १८ 

 
स्वक्स्ि श्री राजयातभषेक शक १९ आतगरा नाम सांवसरे जेष्ठ श्रुध त्रयोदसी सौन्यवासरे क्षतत्रय 

कुलावांिस श्री राजाराम छत्रपिी याणी समस्ि सेनाधुरांधर राजयमान्य राजश्री सांिाजी घोरपडे याांतस आज्ञा 
केली अैसी जे राजश्री हणमांिराऊ घोरपडे वजारिमाब हे स्वामीच्या पायासी यकतनष्ट होऊन तया प्राांिी 
जमावानसी सेवा कतरिािी तयाचा सरांजाम पोख्िा जाहला नाही िरी सरांजाम क न देतवला पातहजे म्हणोन 
राजश्री नागोजी माने याणी तवनिी केली तयावरून सरांजाम करून तदल्हा असे तब  स्रू्लमानाने म्हणण्यास 
हरकि तदसि नाही. ह्या तहशबेाच्या माांडणीि अर्ािच गतणिी काटेकोरपणा असणे शतय नाही. तवतशष्ट 



आर्मर्क पतरक्स्र्िीि अनुसरून हक्कदाराांच्या मुशातहऱ्याि र्रक केला जाई हे लक्षाि ठेतवले पातहजे. तशवाय, 
चचेच्या आधारास आवश्यक असलेले कागद र्ोडे व असमाधानकारक असल्या अडचणीिून अनुमानाचा 
मागथ काढावयाचा असल्यामुळे कोणिातह तसद्धाांि ठासून पुढे माांडिा येि नाही. िर्ातप नवीन उपलब्ध 
झालेल्या मातहिीचाच प्रकाश पूवथ प्रकातशि कागदावर पाडून तयाि वर्मणलेल्या वस्िुक्स्र्िीचे आकलन 
अतधक सुक्षम रीिीने करण्याचा हा प्रयतन आहे. जास्ि व तवश्वसनीय मातहिी तमळाल्यास सध्याचे अनुमान 
जरूर िरदुरूस्ि करण्यास मुळीच हरकि नाही. 



हणमंतराव बिन कृष्णाजी घोरपडे देशमुख यासं इनाम गावे बदल्याचे वृत्तीपत्र 
 

रा. बि. २३  श. १६१८, पौष शु. ११ 
 क्र ४४  

पौष शु. ११ श्री इ. १६९६, बडसेंिर २४ 
 

[पुणे जमाव २२९.] स्वक्स्ि श्री राजयतभषेक शके २३ धािृनाम सांवतसरे पौष शुध येकादसी गुरूवासर क्षतत्रये 
कुलावांिांस श्री राजाराम छत्रपिी स्वामी याणी राजश्री हणमांिराव तबन कृष्ट्णाजी घोरपडे देशमुख तकले वांदन 
कयाि अांगापूर यातस तदधले वृत्तीपत्र यैसे जे िुम्ही चांदीचे मोकामी स्वामीसमीप तवदीि केले की आपणास 
तकले वांदन (मो. जा.) 

 
कयाि अांगापूर प्राांि   नूिन इनाम गाांव कयािी 

सािारा व  कऱ्हाड   अांगापूर प्राांि सािारा पैकी 

देखील परली याचे 
देशमुखीचे 

  देशमुखीचे गाव विनाचे 

विन आदलशाहाचे 
कारकीदीस 

  आहेि यतैसयातस स्वामीच्या 

चातलले आहे या विनास   पायापासी येकतनष्ठिा 
आपणास हक लातजमा व    धरून कनाटक प्राांिास 
इनाम  र्मान गावगना   स्वामीसतनध अलो तयावरी 

   अयेवार कुतटयाच्या 
गला कैली दर   मुकाजी सांिाजी घोरपडे 
चावरास कुडो दर चावरास  व राजश्री धनाजी जाधवराव 
सातलना १ येकून नख्ि होन या उभयेिामध्ये जुझ जाले² 
कमल १ सातलना .  . तयासमई आपण कस्ि मेहनि 

दर मागास सातलना प्रिाप या  बहुि केली िे स्वामीस 
पा टके येकून कलम १  तवदीिच आहे िरी स्वामीनी 
कलम १ दर गावास  कृपाळू होऊन आपणास 
दर घातणयास सातलना बकरा १  नूिन इनाम देतवले पातहजे 
िेल गाांवगना  देहाये २ दोनी तबिो  
   

 
अशाच प्रकारचे आज्ञापत्र र्ोड्ार्ार र्रकाने सनदापत्रािील मातहिी (सांपा. मावजी व पारसनास, मुांबई, 
१९१३) पृ. १७७ िे १७९ मध्ये प्रतसद्ध झालेले आहे. तया पत्राहून प्रस्िुि पत्रािील िपशील अतधक आहे. 



 
२ मे १६९६ ि सांिाजी घोरपडे व धनाजी जाधव याच्याांि काांची अलीकडे भाांडण झाले. तयाांि 

अमृिराव िंनबाळकर पडला. धनाजी पळून देशास आला. जेधे शकावली (तशचप्र), पृ. ३८. 
 

दररोज येकून कलम १ मौजे गोजेगाव व मौजे काांबेरी 
नौटाक कलम १ िूप गाांगवना  १ १ 
आांबराईस आांब े दर तबघा १ प्राांि वाई  कोरेगाव पकैी 
गावगना दरसदे ५ येक टाक गेकून मौजे येकां बे हा आपले 

 येकून कलम १ कलम १ पातटलकीचा विनी गाव आहे 
वेंदरा (स) सणास केले दरसदे ५ या गाांव पकैी आपणास इनाम 
िेल गलू गावगना गावगना येकून भमूी देतवली पातहजे तब  
सेब येकून कलम १ कलम १ कतदम मौजे हली नूिन इनाम 

 
 इनाम गावगना मजकूरी भमूी मौजे मजकूरी 
 तजरादेिचा वर चावर तजरायेि आांबराई अपल्या 
 १७  साडे सिरा येक चावर तमरासीच्या 
 कलम १ अदलशाहाचे सेिामध्ये अहे 
 कारकीदीस िे जमीन तबघे 

 
येकून कलमे १२ बारा रास  चालि होिा ५ पाांच स्वामीनी 
येणे  आहे तया उपरी  तया उपरी कृपाळू होऊन नूिन 
हा देश राजश्री स्वामीस  हा देश राजश्री इनाम देतवला 
हस्िगि जाल्यावरी सांपूणथ  स्वामीस हस्िगि पातहजे 
स्वामीच्या राजयािील  जाल्यावरी  
विनदाराचा हक लातजमा  इनाम तदवानाि  
तदवाणाांि अमानि केला  आमानि करुन  
तयाबरोबर आपलाही हक  सेंभर खांडीस  
लातजमा तदवाणाि अनामि  गला कैली ५  
केला आतण जुजूबी  पाच खांडी  
करुन तदल्हा   देि होिे  

िेणे  चालि असे  िेणे  चालि  
आपण विनदार स्वामीचे  असे हली स्वामीनी  



सेवक सन तसिामध्ये  कृपाळू होऊन  
देसीहून कनाटक प्राांिास  अतदलशाहाचे  
स्वामीसतनध आलो तयावरी  कारकीदीस चातलल्या  
राजश्री धनाजी जाधवराव   देतवले पातहजे  
 
व सांिाजी घोरपडे या उभयेिामध्ये अयेवारकुतटयाच्या मुकामी भाांडण जाले तया समई आपण व अमृिराव 
िंनबालकर येक ठाई होिो अमृिरायानी उडी टातकली तया समई आपण उडी टाकून मारामारी केली हे 
विथमान स्वामीस तवदीिच आहे िरी स्वातमनी कृपाळू होऊन आप (ला हक ला) तजमा इनाम चालतवला 
पातहजे व येणे  हकलातजमा देतवला पातहजे म्हणोन तवनांिी केली तयावरुन मनास आतणिा िुम्ही देशीहून 
कनाटक प्राांिास स्वामीच्या पायाांपासी येकतनष्ठिा धरुन स्वामीसतनध अलेि तयावरी अयेवारकुतटयाच्या 
भाांडणी अमृिराव िंनबालकर याही उडी टातकली तयाबराबरी िुम्ही शरीक होऊन िे प्रसांगी उडी टाकून 
िुम्ही शूरतवाची सीमा केली येकतनष्ट सेवक िुमचे चालवणे स्वामीस अगतय यावरुन स्वामी िुम्हावरी कृपाळू 
होऊन िुम्हास येणे  करुन तदल्हे असे सदरहू  तकले वांदन कयाि अांगापूरपैकी व पातटलकीच्या 
गावपैकी इनाम अदलशहाचे कारकीदीस  र्मान  व नूिन इनाम देहाये २ प्राांिी अांगापूरपैकी व 
पातटलकीच्या गाांवपैकी इनाम भमूी अदलशाहाचे कारकीदीस चातलल्या  १ येक चावर तजरायेि व नूिन 
आांबराई तबघे ५ पाांच रास तदल्हे असे िरी तकले वांदनची देशमुखीस हकलातजमाइनाम बर हुकूम र्रमान 
अदलशाहा व देहाये २ दोनी िुम्हाांस कुल बाब कुल कानू देखील हली पटी व पेस्िर पटी व पेस्िर पटी 
झाडझडोरा पडले पानसतहि खेरीज हकदार व इनामदार करून आपले स्वाधीन करुन घेऊन िुम्ही व 
िुमचे पुत्रपौत्रातद बौश (परां) परे दे खील हलीपटी व पेस्िर पेटी खेरीज हकदारकरुन आपले स्वाधीन 
करुन िुम्ही व िुमचे पुत्रपौत्राची वौंशांपरांपरेने अनभऊन सुखरुप असणे यासी िंहदु कोणी कर्ला करील 
तयासी वाराणसीमध्ये गोहतया केल्याचे पािक लागेल व मुसलमान होिा कोणी इस्कील करील तयासी 
मकेमध्ये सोर मातरल्याचे पािक लागल यैसे जाणोन िुम्हास चालतविील जातणजे तनदेश सक्षम 



 
SATARA Dist. GazetteYear 

 
Maratha Chiefs 
 
The principal Maratha Chiefs in Satara under the Bijapur government were Chandrarav 

More of Javli, about thirty-five miles north-west of Satara, Rav Naik Nimbalkar of Phaltan 
about thirty-five miles north-east of Satara, Junjharrav Ghatge of Malavadi about twenty seven 
miles east of Satara, Daphale of Jath about ninety miles south east of Satara, Mane of 
Mhasvad about sixty miles east of Satara, and the Ghorpade of Kapshi on the Varna about 
thirty miles south of Karad. A person named More, originally a Karnatak chief was appointed in 
the reign of Yusuf Adil Shah (1490-1510) to the command of a body of 12,000 Hindu infantry 
sent to reduce the strong tract between the Nira and the Varna. More was successful. He 
dispossessed the Shirkes and completely suppressed the depredtions, of their abettors, the 
chiefs of whom were Gujar, Mahulkar, Mohite and Mahadik. More was dignified with the title of 
Chandrarav and his son Yeshvantrav, having distinguished himself in a battle fought with the 
troops of Burhan Nizam Shah (1508-1553), in which he captured a green flag, was confirmed 
in succession to his father as Raja of Javli and had permission to use the banner he had won. 
Thier descendants ruled in the same tract of country for seven generations and under their 
mild and just management that barren tract became populous. All the succcssors of the first 
More assumed the title of Chandrav. The unswerving loyalty of this family induced the Bijapur 
government to exact little more than a nominal tribute from districts producing so little, and 
which had always been in disorder under Muhammedan governors, Rav Naik Nimbalkar or 
Phaltanrav was the Naik of Phaltan. His original surname was Pavar, he had taken the name of 
Nimbalkar from Nimbalik or Nimbalkar where the first Nimbalkar lived. The famaily is 
considered one of the most ancient in Maharashtra as the Nimbalkar was made sard 
eshmukh of Phaltan before the middle of the seventeenth century by one of the Bijapur kings. 
The deshmukh of Phaltan is said to have become a polygar or independent chief and to have 
repeatedly withheld the revenues of the district. Vangoji or Jagpalrao Naik Nimbalkar who lived 
in the early part of the seventeenth century was notorious for his restless and predatory habits. 
Dipabai the sister of Jagpalrav was married to Maloji Bhonsle, Shivaji's grandfather who was 
one of the principle chiefs under the Ahmadnagar kingdom. Jagpalrav Naik Seems to have 
been a man of great influence. lt is said that it was through his exertions that the marriage of 
Maloji's on Shahaji and Jijaabai, Lukhdev Jadhavrav's daughter, was brought about against 
the wisheh of the girl's parents. One of the phaltan Naiks was killed in 1620 a battle between 
Malik Ambar and the Moghals. Nimbalkar never exchanged his anci nt title of naik for that of 
Raja. 

 
1 Grant Duff's Marathas, Vol. I, pp. 64-65 



Junjharrav Ghatge, the deshmukh of Malavdi was the head of a powerful family whose founder 
Kam Raje Ghatge had a small command under the Bahamani Kings. His native Country 
Khatav wos seperated from that of the Nimbalkar by the Mahadev Hills. The Agatges were 
deshmukhs and sardeshmukh of the pargand of Man In 1626 Nagoji Ghatge was given the title 
of Sardeshmukh as an unconditional favour by Ibrahim Adil Shah II, together with the title of 
Jhunjarrav. The head of Mane family was deshmukh of Mhasvad, adjoing the district of the 
Ghatges. The Manes were distinguished shiledars or self–horsed cavaliers under Bijapur, but 
were nearly as notorious for their revengeful character as the Shirkes. 

 
The Ghorpades, who were originally Bhonsles, according to their family legend 

acquired their present surname during the Bahamani times from having been the first to scale 
a fort in the Konkan which was deemed impregnable by fastering a cord round the body of a 
ghorpad or iguna. They were deshmukhs under the Bijapur government and were divided into 
two district famalies, one of Kapshi near the Varna river and the other of Mudhol near the 
Ghatprabha in the Karnatak. Under Bijapur the Kapshikar Ghorpades were known as the 
navkas or nine–touch Ghorpades and the Mudholkars as the satkas or seventouch 
Ghorpades, a distinction which the two families maintain. The head of the Mudholkar 
Ghorpades was the patil of a village near Satara. The Ghorpades seem to have signalized 
themselves at a very early period. The high Musalman titles of Amir-ul-umra or Chief of the 
Nobles was conferred on one of the members of the kapshi family by the Bijapur kings. 

 
The first Ghorpade that joined Shivaji was one of the Kapshikars while the Mudholkars 

were his bitter enemies. The Daphles were deshmukhs of the pargand of Jath. Thier original 
name was Chavhan and they took the Surname of Daphle from their village of Daphalapur of 
which they were hereditery patils. They held a command from the Bijapur Kings. 

 
In 1636 the Nizam Shahi dynasty came to an end. In 1637 Shahaji Bhonsle, the son of 

Maloji Bhonsle, who had taken a considerable part in Nizam Shahi affairs during the last years 
of the dynasty was allowed to retire into the service of Mahmud Adil Shah of Bijapur(1636-
1656). In 1637, besides giving Shahaji's his Jagir districts in Poona, Mahmud Adil Shah 
conferred on Shahaji a royal grant for the deshmukhi of twenty-two Villages including Masur 
[Patrasar Sangraha No. 885] in the district of Karad, the right to which had by some means devolved 
on government. [Grant Daff’s Marathas, Vol, I, P. 96] Before the middle of the 17th century Shahaji's 
son Shivaji, the founder of the Maratha empire, had begun to establish himself in the hilly parts 
of poona in the north where he had been put in possession of hif father’s estate of poona and 

 
1. Khelna or Vishalgad in1471. See Sherwani H. K. Bahamanis of Deccan, P. 298 
2. Grant Daff's Marathas, Vol.I, pp. 69–71. 
5. Some recent sources assert that he was born on 19th February, 1630 



 
Supa. By 1648 he obtained control over the forts of Torna [According to Jadunath sarkar the fort of Torna 
was captured in 1946 and Raigad was a new fort built by Shivaji in the same Year (Jadunath Sarkar Shivaj,i P 34) The date of 
acquisition of Kondana is not know. Shivapur Deshpande Bahi gives the year 1647. This year is indicated by Mohammednama 
(Jadunath Sarkar–Shivaji, P 35)] Bhor about thirtyfive miles and Kondana or Sinhgad about twelve 
miles south west of Poona, of purandhar about twenty miles south of poona, and of Rajgad in 
Bhor about five miles east of Torna. At this time the south of the Nira, as far east as Shirval 
and as far south as the range of hills north of the Krishna, was framed by the hereditary 
deshmukh of Hirdas Maval a maratha named Bandal, and the ort a maratha of Rohida was 
committed to his care. He early entertained a jealousy of Shivaji and kept a strong garrison 
and carefully watched the country round Purandhar. The deshpande of the place was a 
prabhu. Wai was the station of a Bijapur Mokasadar or manager who had charge of 
Pandugad, Kamlgad and several other forts in the neighbourhood. Chandrarav More, Raja of 
Javli, was in possession of the Ghatmatha from the Krisna to the Varna. [Grant Duff’s Marathar Vol. I, 
P 109.] The Bijapur Government being impressed with the idea that it was incited by Shahaji, 
caused him to be improsoned, and at same time sent an army under Fateh Khan to attack 
Shivaji, but Shivaji proved more than a math for him and killed him in the battle of Belsar near 
purandhar. 
 

Shahaji was Subsequently realased in the same year, and an effort was made to bring 
about reconciliation between him and Baji Ghorpade, the Mudhol 

 
Chief who had been instrumental in his capture. To include both parties to forget what 

had passed, Mahmud Adil Shah made them exchange their hereditary rights and inams as 
deshmukhs. Baji Ghorpade thus obtained from Shahaji the deshmuki rights of twenty-two 
Villages in Karad which Shahaji had acquired in 1637 form Bijapur. [Grant Duff’s Marathas Vol. I. P, 115.] 
This agreement however was not acted upon. In the meanwhile another attempt was made to 
seize Shivaji and this time Baji Shamraj was sent for the purpose. Shivaji frequently lived at the 
town of Mahad in Kolaba and the party of Shamraj, passing through the territory of chandrarav 
More, lurked about the par pass until an opportunity should offer. Shivaji anticipate the 
surprise, attacked the party near the bottom of the pass and drove them in great panic to the 
forests Disturbances in the Karnatak prevented the Bijapur government any further from taking 
active steps against Shivaji, who was finding that his father had been sent far away from the 
capital on a military campaign in Karnatak began to divise new schemes for possesing himself 
of the whole Ghatmatha or hilly west Deccan. With this object in view Shivaji turned his 
attention to the Mores ofJavli who were very powerfull in that region. The ruling prince [Shiv 
Bharat Canto 13 shoka 43.] Yeshvantrav was however none too friendly towards Shivaji and would 
not fall in a life with the designs of Shivaji. 

 



कोल्हापूर तजल्ह्यामध्ये कापसी नावाची २ गाव ेआहेि. एक वारणा नदीच्या काठी असणारी. कापसी 
व दुसरी तचकोत्रा नदीच्या काठी असणारी कापसी (िा. कागल) ही कापसी सेनापिी सांिाजी घोरपडे याांची 
होय. वारणा नदीच्या काठी असणारी कापसी ही सांिाजी घोरपडे याांची कापसी नव्हे. 

 
भारि इतिहास सांशोधन मांडळ पुणे तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ पान ८३ 

 
(२६) राजे घोरपडे देशम ख 

 
नादंगावं व िासगावं (िा. सािारा) 

 
(श्री. ब. बा. राजे घोरपडे देशम ख. नादंगावं िा. सािारा.) 

 
भोसले घोरपडे या घराण्याांिील भाऊबांदीचे िीव्र िांटे अपवादातमक स्वरुपाचे नसून महाराष्ट्रीय मनः 

प्रवृत्तीचे द्योिक होि. भोसले व घोरपडे याांचे भाऊबांदी कलहास बाजीराजे घोरपडे याांजकरवी शहाजीराजे 
भोसले हे इ. १६४८ मध्ये कैद झाल्यापासून पुष्ट्कळच रांग आलेला तदसिो. या कलहाचा पतरणाम तवकोपास 
जाऊन िो आपले आतदलशाहीस भोगावा लागणार असे तवजापूरचे हाजरिसाहेब याांना वाटले वरुन तयाांनी 
शहाजीराजे व बाजीराजे या उभयिाांमध्ये एकी करणेचे प्रयतन केले व िे लेखाांक १ मधील शिथनाम्यावरुन 
तदसिाि. म्हणजे एकमेकाांमध्ये काांही कुसूर पडला होिा, िो एकमेकानी एकमेकास आपले िरे्ने 
आपआपले तमराशी देशमुखी विन देऊन, िांटा तवसरून, पूवीप्रमाणे पादशाही कामावर रुजू असाव ेअसा िो 
प्रयतन तदसिो. 

 
प्रस्िुि शिथनाम्याच्या दोन प्रिी असून पकैी एक ितकालीन असली िरी तिचा शवेटचा भाग 

नसल्यामुळे नक्की व पुरिा सन सापडि नाही. दुसऱ्या प्रिीि शक १५७४ नांदनाम सांवतसर आहे. पण या वषी 
सुहू र सन इसने खमसैन असा पातहजे होिा. परांिु या तठकाणी “आबा खमसैन आहे,” व ही नक्कलकाराची 
चूक असावी. कागदाची रुजवाि श्री. द. तव. आपटे व श्री. पुरांदरे व श्री. य. रा. गुप्िे, बी. ए., एम्. आर. ए. 
एस., तर. रे. इ. वडवार्कर, याांनी घेिली आहे. 

 
शिथनाम्याप्रमाणे शहाजी–बाजी हयाांचा हा एकोपा र्ार तदवस न तटकिा बाजीराजे घोरपडे याांना 

तशवाजी राजे याांनी ठार मारल्यावर या एकाच घोरपडे व भोसले या शाखेचे दोन परस्पर तवरोधी पक्ष 
उघडपणे तनमाण झाले. छत्रपिी तशवाजी राजे याांचे मनाि बाजी घोरपडे याांचा वशच नष्ट करावयाचा होिा. 
परांिु ही गोष्ट पार न पडिा बाजीचा वडील मुलगा मालोजी राजे तजवांि रातहला व तयास तवजापूरचे 
आतदलशाहाने आणनू सरदारकी तदली, असे मालोजी घोरपडे याांचे पदरी असलेला पर्मशयन इतिहास 
(बखर) कार म्हणिो. या तठकाणी इतिहास लेखक व तलहून घेणारे मालोजी राजे घोरपडे याांची मातहिी 
एकाांगी तदसिे. कारण तयाांना बाजीचा वडील मुलगा नावजी राजे घोरपडे हा तजवांि आहे, हे मातहि असूनही 
िो स्वराजयशाखेस तमळाला एवढ्यावरुन तयाचा नामतनदेश इतिहासाि केलेला तदसि नाही. खाली लाग ू
पुरिा तवश्वासनीय वांशवृक्ष क्. २-३-५ इां. कागद तदले आहेि. तयाांिील व सनदेिील वतडलपणा तनवाडा व 
क्माांक पाच या कैतर्यिेिील मजकूर पाहािा बाजीराजे याांना मालोजीहून वडील मुलगा नावजी राजे 
घोरपडे या नावाचा होिा आतण तयास िासगाव नाांदगावची पाटतलकी व सािारा िालुतयाची देशमुखी 
साांभाळून रहाणेस बाजीराजे याांनी साांतगिले असिा िो स्वराजयशाखेस तमळाला, म्हणूनच आतदलशहाने 



मालोजीस सरदारकी तदली असे तदसिे. तशवाय तश. च.सा. खां. ५ ले. ४८ भाडळे घोरपडे या प्रकरणािूनही 
हाच तनष्ट्कषथ तनघिो. तयाना मुसलमानाच्या नोकरीचा पुरा वीट आलेला तदसिो म्हणनू िे आपले वतडलकीचे 
पाटीलकी व देशमुखी विन साांभाळि स्वराजयसेवा करीि रातहलेले तदसिाि. हे २-३ वषापूवी प्रतसद्ध 
झालेल्या कागदावरुन तदसिे. बाजीराजे घोरपडे याांचे पश्चात बाजीचा वतडल पतु्र नावजी हा मुधोळ 
जहातगरीचा खरा वारस असूनही तयाचे स्वराजयपे्रमामुळे मुधोळ जहातगरीचा स्वार्थतयाग करुन स्वराजयसेवा 
केली. नावजीचे पश्चाि राघोजी व सांिाजी हेही स्वराजय सेवा करीि होिे, व राघोजीपुत्र मानाजी हे 
स्वराजयसेवा करीि असिानाच “भाांडणी ठार झाले” असा सनदेिून उल्लखे आहे. वतडलकीचे व 
पाटीलदेशमुखीचे विन याि वाद उतपन्न झाला तयाचे पूवीपासून, विन वतडल नावजी घोरपडे याांचे 
घराण्याकडे चालि होिे. हे हमशाही गोिाचे तनवाड्ावरुन व अकोजी घोरपडे मुधोळकर हे वतडलकीचे 
पाटीलकी व देशमुखीचे खरे मालक नसलेमुळे हजर जहाले नाहीि यावरुन तसद्ध झाले नावजी घोरपडे 
याांची शाखा र्ोरले माधवराव प्रधान अखेर स्वराजय पक्षाकडे चालि आली. सदर शाखेकडे सनदेि नमूद 
केलेल्या काही गावाांची देशमुखी व पाटीलकी अद्यापपयंि याच शाखेकडे चालि आहे. नावजी घोरपडे याांचे 
शाखेचा व मुधोळकर घोरपडे याांचे शाखेचे पत्रव्यवहार पतहले व्यांकटराव राजे घोरपडे मुधोळ स्टेट याांचे 
वळेचा असून िो पुढे प्रतसद्ध होईल, तयावरुन हे कळून येईल. िातपयथ, ह्या प्रकारे या वतडल शाखेची मातहिी 
अप्रतसद्ध अशीच रातहली. र्ति तश. च. सा. खां. ५ ले. ७२ “तर्टे याांचे वाई देशपाांडे याांस तनवाद पत्र” ह्यावर 
राघोजी तबन नावजी घोरपडे देशमुख  सािारा म्हणनू तसका आहे. तयावरून राघोजी घोरपडे वडील 
घराण्याांिील असून तयाांना तसक्का वापरण्याचा अतधकार होिा, हे तदसिे. नावजी घोरपडे याांची समाधी 
िासगाव िा. सािारा येरे् आहे. लागपूुरिा घोरपडे याांचा वांशवृक्ष तदलेला आहे. 

 
 

तशवचतरत्र सातहत्य खंड ८ 
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श्री 
श्री आई आतद पुरु 

ष श्री राजा शाहू छत्रप 
ति स्वातम कृपातनधी ि (षटकोनी) 

स्व श्रीतनवास परश 
राम प्रतितनतध 

 
आज्ञापत्र समस्ि राजकायथ धुरधुर तवश्वासतनधी राजयमान्य राजश्री श्रीतनवास परशराम प्रतितनतध 

िा. मोकदम देहाये व सेतटये माहाजन माहानाड पेटातनहाये व धनगर सहा व डागे पिकी (बा) जे खुमानी 
 सािारा मुहूर सन समान अशर मया अलर्  वाजोजी तबन सिाजी घोरपडे देशमुख तनमे  



मजकूर याणी हुजूर येऊन राजश्री स्वातम सतनध तवनांिी केली की आपले वतडल  बाजी घोरपडे तनमे 
देशमूख  र व पटेलकी तनमे मौजे नादगाऊ व तनमे मौजे िासगाउ हे विन याति अनभतवले याचें 
वतडलप त्र थोरले बाईकोचे पोटीचे नावजी घोरपडे व धाकटे प त्र आति धाकटे बाईकोचे मालोजी घोरपडे 
नावजीचे पोटी दोघे प त्र जाले वतडल राघोजी घोरपडे आति धाकटे सिाजी घोरपडे हे वतडल बायकोचे व 
धाकटे बाईकोचे म्प्हालोजी घोरपडे येकूि तिघे जाले त्यास राघोजी घोरपडे याचे पोटीचे मानाजी घोरपडे व 
सिाजीचे घोरपड्याचें पोटीचे आपि त्यास राघोजीचे (पो) टीचेमानाजी घोरपडें होिे िे भाडंिी ठार 
जाले. याकतरिा राघोजी (चे न) कल जाले सिाजीचे पोटी चे आपि आहो आपले बापाने मिातलक 
ठेतवला होिा आतण विन चालवीि होिे तया उपरी हा प्राांि हाजरि अलमगीर पादशाह यास कबज जादा 
गडकोट घेिले िेव्हा आकोजी घोरपडे म्हणजे मालोजी घोरपडे याचे पुत्र आिा मुघोली असिाि तयास 
मोगलाईन (चाकरी) आहे तयाची चाल होिी या प्राि आसीनखान र्ौजदार मोगलाकडील कराडी होिे, 
तयास येऊन भेटोन मुिातलक आपले तनसबिीने िरसो तत्रमल ठेतवले तयाणी मुिालकी मोगलाचे 
कारतकदीमध्ये केली तया उपरी मागुिी स्वातमस (हा प्राि) अजानी जाला गडकोट मोगलाकडून परिोन 
घेिले िेव्हाही काही तदवस नरसो तत्रमल होिा तया उपरी मृतय ूपावला आकोजीने नरसो तत्रमल याच्याच 
लेकास गोिंवद नरिंसह यास मुिालकी करार (करुन) ठेतवला अैतसयास आकोजी घोरपडे [िेव्हाच पण ओळीचे 
वर तलतहलेला.] याांचे बाप म्हणजे नावजी घोरपडे बीन बाजी घोरपडे याांचे सावत्र भाऊ आतण धाकटे तयास काही 
देशमुखीचे वतडलपण चालवयाचा अतधकार नाही नावजी घोरपडे वतडल तयाचे घरातणयािील आपण िरी 
आपले विन आपणास बहाल करुन तदल्हे पातहजे म्हणऊन तवनांिी केली तयावरुन देशमुखीचे विन व दोही 
गावीच्या तनमे तनमे  पाटीलगीया अनामि करुन पाजोजी बीन सांिाजी घोरपडे आपण वतडल म्हणऊन 
उभे रातहले आहेि विन अमानि केले आहे िरी िुम्ही आपले तनसबिीचा कोण वादास पाटवणे आसेल 
तयास पाटऊन देणे यसेै पत्र पाठतवले परांिु तयाणी कोणी वादास पाठतवला नाही वरीसभर वाट पातहली या 
उपरी हे मागुिी उभे रातहले आतण आजथ केला की आकोजी घोरपडे याचे कोणी वादास न ये आपण वाट 
तकिी तदवस पाहावी या उपरी स्वामीने हमशाही विनदार गोि आहे मनास आणनू आपले विन आपले 
स्वातधन केले पातहजे तयावरुन मनास आतणिा वाजोजी बीन सांिाजी घोरपडे हे वतडल घरातणयािील हे खरे 
यैसे समस्ि विनदार हमशाही गोिाचे मिे जाले या कतरिा याजवर कृपाळू होऊन तनमे देशमुखी  म 

र राव पाटीलगी तनमे मौजे नादगाऊ व तनमे पाटीलगी मौजे िासगाऊ करार केले असे तब  



 

   
 
(सनदेच्या गावांबद्दल आज्ञापत्र पृ. क्र. ६६, ७८) 

  

 



 

देशमुखी तनमे तयास रचे देहाये पैकी तनसबि मातनले 
 

मीजे माडव,े मौजे सोनापूर, मौजे तनमाम, माजगाऊ, आसणगाऊ, कुसवडे, 
१ १ १ १ १ १    

सेंदरे, शलेकेवाडी, शाहापूर, यविेश्वर, साखरल, वरये, गोडोली, देगाऊ, जैिापूर, 
१ १ १ १ १ १ १ १ १ 

तनगडी, िासगाऊ, मौजे नाांदगाऊ तनमे, मौजे पाडली तनमे, मौजे करजीये तनमे 
१ १ १ .Π. .Π.   

षेटातनहाये धनगर सडा जकायेिी हक तनमे बाजे खुम समाईक असिील िे तनमे. 
१ १  

ठरऊन घेणे. 
 

पाटीलगी 
मौजे नाांदगाऊ तनमे मौजे िासगाऊ तनमे 

. १ 
 
यणे  साडे अठरागाव व पेटा व धनगर सडा व बाजे खुम व जकायिी हे देसमुखीच्या विनासमध्ये 

व पाटीलकी तनमे मौजे नादगाऊ व तनमे मौजे िासगाऊ येणेप्रमाणे विन बहाल करुन तदल्हे आसे या 
विनास हक लातजमा ईनाम पान मान ितश्रर् सीका पतहलेपासून वतडलपणास चातलले आहे. तया  
चालऊन विनदारीच्या पैशाने रुजूवाि असणे आतण  यास व याांचे पुत्रपौत्रादी वांशपरांपरेने चालवणे 
प्रतिवषी नवीन पत्राचा अके्षप न करणे या पत्राची प्रिी लेहून घेऊन मुख्यपत्र तनलेकडे भोगवतटयास देणे 
छ २७ जमातदलावल तनदेश समक्ष. [असले दुसरे एक पत्र प्राांरभीचा भाग र्ाटलेले असे आहे. तयाि ह्याप्रमाणेच मजकूर आहे. र्ति 
सेरणीबद्दल रु. ९०० रास ठेतवले तयाची उगवणी हुजूर करून देिील, एवढा मजकूर तवशषे आहे. िे पत्र स्र्लाभावी येरे् घेिले नाही.] राजि 
[जोडावर मोिथबाचा हा तसका आहे] 

 
 लेखना 

वार सुरु मुद बार वधी 
 
  
 
१ अक्षराचे वळण तनराळे 

 
इ. स. १७१८ 



(सनदेचा वरील भाग र्ाटण्याि गेला आहे) 

सीका चालि होिा तयास वतडल पुत्र  नाव 
जी बीनबाजी घोरपडे याचे दोघे पुत्र वतडल 
राघोजी घोरपडे धाकटे सांिाजी घोरपडे 
तयास राघोजी घोरपडे याचे पोटी पुत्र मानाजी 
घोरपडे होिे िे भाांडणी पडले सांिाजी घोर 
पडे याचे पतु्र आपण यैसास राघोजी घोर 
पडे होिे िोवरी तयातण वतडल पण तसका याचा 
मान िश्रीर् विन देसमुखीचे अनभतवि होिे 
मुिातलक ठेवनू चालतवि होिे राघोजी घोर 
पडे असिाांच मानाजी घोरपडे तयाचे पुत्र माां 
डणी ठार जाले तयावरी राघोजी घोरपडे मतृयू 
पावले राघोजीचे नकल जाले राघोजीचे धाक 
टे भाऊ सांिाजी घोरपडे यातण देसमुखीस 
मुिातलक ठेऊन विन चालतवि असिा हजर 
िां पादशाहा आवरांगजेब या प्रािे येऊन तकले 
घेिले िेव्हा अतसनखान कऱ्हाडी र्ौजदार ठेतवले 



 

   
 
(आज्ञापत्र सनद पृ. क्र. ७८, ७९, ८०) 

 



 

सािारा माहाली तयाचे आमल चातलला 
गी आपले बाप सांिाजी घोरपडे सेवा कतरि होिे 
मुिातलक विनावरी होिा िो कारभार कतरि 
होिा कसाला न वाढे म्हणऊन राजश्री आकोजी 
घोरपडे आतसन खानाचे भेटीस येऊन आपले 
तनसबिीचे नससो तत्रमल ब्राह्मण मुिातलकीस 
ठेतवला मोगलाचे आमलामध्ये देसमुखींचे विन 
चालतवि होिा तयावरी मोगलाचे िरे्चा अमल 
उठला गडकीचे महाराज राजश्री स्वातमच 
अजानी जाले या उपरीही काही तदवस नरसो तत्र 
मल मुिालकी देशमुखीची कतरि होिा 
आपले बाप सांिाजी घोरपडे तदवाणाि उभे रा 
होन देशमुखीचे विन बाहान करुन घ्याव ेया  
कतरिा उपक्म कतरि होिे तयास दुखणें 
होऊन मृतयु पावले याउपरी नरसो तत्रमलही 
आकोजी घोरपडे. यानी मुिातलक 
मृतयू पावले तयाजवरी आकोजी घोरपडे 
नरसो तत्रमल याचे पुत्र यास मु 
िातलकी करार करून ठेतवले अैसास आकोजी घोर 
पडे म्हणजे नावजी घोरपडे बीनबाजी घोरपडे या 
चा घोरपडे धाकटे याचे पुत्र 
यातस काही मुिातलक ठेऊन देशमुखीचे विन चाल 
वाया अतधकार नाही नावजी तबनबाजी घोरपडे हे वतडल 
ल घरातण याचे आपण आहो हे समस्ि हम 
शाही विनदार जे आहे िी तयास ठावके आहे िरी 
स्वामीने हतककि मनास आणून आपले विन 
बाहाल करुन तदल्हे पातहजे म्हणऊन तवतदि केले 
तयावरी स्वामीने तनमे देसमुखी व तनमे पटेल 
की मौजे नाांदगाांव व तनमे पटेलगी मौजे िासगाांव 

 सािारा हे विन अमान करून राजश्री आ  
कोजी घोरपडे मुधोलास होिे तयास पत्र पाठ 
तवले की वाजोजा तबन सांिाजी घोरपडे आपण 
वतडल घरातण याचे नीमे देसमुखी 
सदरहू गाव तनमे तनमे पातटलगी विन आपले 
म्हणऊन उभे रातहले आहेि िरी िुम्ही 
तनसबिीचा कोण जो पाठतवणे आसेल िो पाठऊन 



मनशुतभ करून यैसी पत्र पाठतवले 
ली तयाचे तनसबिीचा वाद सागायातस 
येईल म्हणऊन वरीस येक पयंि समग्रवाट 
पातहली परिु कोणी पाठतवले नाही याउपरी आ  
पण तकिी तदवस वाट पाहावी स्वातमने मनास 
आणनू आपले विन  सािाराची तनमे देस 
मुखी व तनमे पातटलगी मौजे नाांदगाव व तनमे 

पातटलगी मौजे िासगाव   र हे स्वातदने 
करून स्र्ापना केली पातहजे म्हणऊन तवनांिी केली. 
तयास मनास आतणिा आकोजी घोरपडे जरी काही 
वतडल घरातण याचे खरे असिे आपला बाप भाऊ 
अर्वा हरकोणी मुिातलक वादास पाठतविे 
वतरसभर वाट पातहली कोणी न ये याकतरिा िो हमशा 
ही विनदारास कतरना पुतसला तयातणही सा 
तगिले की बाजोजी तबन संिाजी घोरपडे हे वतडल 
घराति याचे खरे बाजी घोरपडे याचे दोघे प त्र 
वतडल बाईकोचे नावजी घोरपडे धाकटे बायकोचे 
मालोजी घोरपडे त्यास नावजी याचे घराति 
यािील वाजोजी तबन संिाजी घोरपडे खरे यसेै 
तनश्चयात्मक सातंगिले त्यावरून 
तसका पानमान िश्रीर् िुमच्या वतडल घरातण 

याची जाणनू   ची देसमुखी नीमे व 
पातटलगी नाांदगावची तनमे व िासगावीची 
तनमे हे विन िुमचे िुम्हास बाहाल करुन तदल्हे 
आहे महाराज राजश्री स्वातमने सनद 
करून द्यावया आज्ञा केली तयावरून हे सनद िुम्हास  
करून तदल्ही आहे अतेसजे या विनास िुमचे  
सेरणी रुपये ९०० रास ठेतवले आहेि 
याची उगवणी करुन देऊन सािारा माहातलचे 
तनमे देशमुखीचे विन मौजे नाांदगावीची तनमे पातट 
लगी न तनमे िासगातवची पातटलगीचे विन 
िुम्ही व िुमचे पुत्र पौत्रातद वांशपरांपरेने 
अनभऊन सुखे राहाणे भाऊबांध िुमचे 
जे आहेि तयास यर्ातवभागे समजातवणे तयातस 
वतडल पणातस समध नाही जातणजे छ २१ जमा 
तदलावल तनदेश समक्षध (मोिथब) 



 

   
 (आज्ञापत्र सनद पृ. क्र. ८१, ८२)  



 

  
 (इनाम कतमशन सनद पृ. क्र. ८२) 



 

 
(इनाम कतमशन सनद पृ. क्र. ८२)



 
इमान 
कतमशन 

 

सीका 
६९९४ 

नक्ल 

 
आजसूमा राजेश्री कृष्ट्णाजी बल्हाल सु 
भेदार व कारकून प्राांि सािारा िाहा 
मोकदमानी देहाये  सािारा  
समान आशरमया व आलरे्  मजकूर 
ची नीमे देशमुखी घोरपडे याांतच आहे. 
तयास राजेश्री आकोजी घोरपडे याांचे  
िर्ें न नरसु तत्रमल मुिालकी कतरि हो 
िा अतैसयास िो मृतयु पावला तयाजवरी 
राजश्री वाजोजी बीन सांिाजी घोरपडे वतड 
ल घराणे हे हुजर राजेश्री स्वामी 
सतनध उभे राहून हातककि साांतगिली 
तयावरुन देखमुखी अनामि करोन 
आकोजी घोरपडे यास पते्र पाठतवले 
की िुमचाकतजया असेल िरी हाजीर 
होणे म्हणऊन पत्र पाठतवले तयास ये 
क वषथ जाहाले परांिु आकोजी घोरपडे 
न आले याकतरिा हुजुर राजेश्री – स्वा 
मीनी कीले सािाऱ्याचे मुकामी विन 
दार तमलोन मनास आणीन वाजोजी घोर 
पडे वतडल देशमुखीचे हे 
च खरे यैसे आणोन देशमुखीचे पानमान 
ितश्रर् सीका याचे स्वातधन करा 
न राजेश्री पांि प्रतितनधी याचे  
पत्र सादर केले आहे िरी िुम्ही सनदे 

 देहाये वगैरे 
 
(१) मौजें करांजे तनमे मौज गोडोली 
 
१ मीजे देगाव १ मौजे तनगडी 
१ जयिापूर १ मौजे िासगाव 
१ मौजे शहापूर १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे यविेश्वर १ मौजे सारखल 
१ वरये १ मौजे सेंदे्र 



१ मौजे आसनगाव १ मौजे कुसवडे 
१ मौजे माांडव े १ मौजे तननाम 
१ मौजे सोनापूर १ मौजे पाडली तनमे 
१ मौजे मायगाव १ मौजे नादगाव तनमे 
येकुन साडेआठरा व सडा धनगर व 

 
जकािी  मजकूरचा नीमे तहस्सा 
याखेरीज मौजे िासगाव व मौजे नाांद 
गाव येर्ील दोई गावची नामे पातट 
लकी पुरवापार आहे तयाप्रमाणे वाजोजी 
घोरपड्ाचे दुमािे देखमुखीचे व 
पाटेलकी विन केले आसे िुम्ही या 
चा हाक दातजमा सालाबाद पातवि 
जाणे प्रतिवषी नवीन पत्राचा आके्ष 
प न कणे प्रति लेहून घेऊन आसल प 
त्र भोगवयास परिुन देणे ६०१७ 
जमा तदलाखर मोिथब सुद 
६९१४ 
 
(अमान कतमशन) श्री. नकल सीका 

कागदाचा नंबर  सन १७१९ 
७३१६   

 
मशरुल देशमुख व देशपाांडे  सािारा यातस श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी सुहूरसन सवा आसर 

मया व अलरे् िुम्ही तकले सािाराचे मुकामी हूजूर येऊन तवनांिी केली की आपण विनदार सेवक हकाची 
मोतहन पतहली िुरकाचे कारकीदीि हक नेमनू तदला होिा अतलकडे माहाराज राजश्री र्ोरले कैलासवासी 
छत्रपिी स्वातमस देशहस्ि गि जातलयावर कादीवरुन आकार होईल तयावरी दरसांदे मोईन भरून तदल्ही. 
तयाप्रमाणे औरांगजेब पािशाहा याप्राांिे येऊन कीले मजकुरास पतरघ पडे िोवर चोतलले मोगलास प्राांि 
जाहलावर ह ची मोईन ला (गा) वगना वरून आकार होईल सरसदे देशमुख रुपये ५ पाच व देशपाडेचे . 
या उडीच येकूअ .  साडेसाि योईन धरुन तलल्हीतया प्रो आजवर चालि आले आपण विनदार सेवक 
मोगलाची आमल याप्रािे होिा िेव्हा स्वातमनी रुजवाि राहुन महालीचा वसूल देि होिो स्वामीनी सदरहु 
साडेसाि रुपयेप्रमाणे हक करार करून सनद सादर केली िरी तयाप्रमाणे हक्क घेऊन विनदारीची सेवा येक 
तनस्टेने करुन कृपाळू होऊन सनद सादर करावी म्हणनू तवनिी केली तयावरुन मनास आणनू कीदीप्रमाणे 
आकार होईल तयातस मोईन येणेप्रमाणे दर सदे रुपये हक देशमुख ५ हक देशपाडे  येकून दरसदे रु.  
साडेसाि हक योईन करून तदल्ही आसे िरी िुम्ही आपले वोशपेरपरेन आन भरुन तदवाणची चाकरी भरुन 
सुखरूप राहाणे िुम्हाकडे शरेणी रुपये ३०० िीनश ेकरार केली आसे याचा वसूल घेऊन विन अनुभवणे छ. 
२ जमातदलाखर तनदेश समक्ष मोिथब. 



सुरू सुदबार 
   

 
 
हे िर्थ  सािाऱ्याचे देशमुख घोरपडे आहेि व देशपाांडे याना उदे्दशून आहे अवरांगजेब (मोगलाचा) अम्मल 
यापािे होिो िरी मोगलाना न जुमानिा या भागाचा वसूल छत्रपिीनाच तदला आहे. 
 
ले. ७९ (८)  
भू. दा. प.   
 
१ घोरपडे देशमुख याांच्या गावचा आकार कजथपटीस सरकारािून वसूल करणे यसैी आज्ञा तयास िुम्ही 
म्हणिा की मालोजीराजे देशमुख याचा तनमे यैवज देऊ तयास तया गावचा आकार दोन तहसे  ४५६ होिाि 
व वाजोजी देशमुख याजकडे िासगाव नाांदगाव वजा करून रू. दोनश ेहोिाि या प्रमाणे आहे िरी िुम्ही 
आकार प्रमाणे पाठवणे म्हणजे बाजोजी देशमुखाकडे T T T T तयाजवर रोखे केले जािील. 
 
 

श्री  ले का सा. तज. द. रु. नां. १४९९ 
 
राजश्री सांिाजी घोरपडे देशमुख  वाळव े 
गोसातव 
 
वातर अखांतडि लक्षमी अलकृि राजमान्य राजश्री श्रीतनवास परडराम प्रतितनधी अतसवाद  सीि आसरीन 
मया अलर् िुमचे तवसी तकतयेक वृत्त राजश्री बापूजी रायाजी यानी तवतदि केले तयावरूनी तनवदेन जाले 
यैतसयातस िुम्ही पूवी पासूनी पदरीचेची आहा सवथ प्रकारे अवश्यक आहे िुम्ही जाणिची आहा िे गोष्ठीतवसी 
िुम्ही मनाि तवपयासी सवथर्ी न आपण तवपयातस न आतणिा मा हालेची लावणी सांचणी करण देशमुखीचा 

कायथभाग कतरिा िैसे कतरि जाणे ये तवसी तकिेक सुखािरे  र नुले जवळी साांतगिले आहे िैसे तवस्सार 
सागिील िी आमची वचने जाणूनी आपले समाधान आसो देणे जातणजे छ २७ रमजान 
 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नकल  
श्री िालीक. 

 

 आनाम सांिाजी घोरपडे देशमूख िर्थ  वाळव ेयास श्रीतनवास शांकरराव प्रतितनधी असीरवाद  
सबा आशरीन मया आलर् मौजे बाहादुरवाडी  मजकूर ह गाव िुम्हास इनामपूवी तदल्ह आहे तयाची 
इनामति जाई िुम्हास मार् करोली आहे वसुलाचा िगादा गावास लागणार नाही गावास कौल देऊन गाव 
आबादानी करणे जातणजे छ ५ सवाल पत्र हुजूर लखण सीमा मोिबथ आसे. 
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इनाम कतमशन 
ए 

नक्कल इ. स. १७३६ 

श्री  
 

स्वस्िीश्री. राजयातभशके शके ५४ प्लवांगनाम सवतसरे कार्मिक बहूस अष्टमी भगूृ वासर क्षत्रीय कुला 
वसांि श्री राजारामू छत्रपिी स्वातमयातण देशमुख व देशपाांडे तवजापूर यातस अग्िा केली अतैसजे सर 
देशमुखीचे विन पूवी तिर्रुप राजश्री कैलासवासी स्वातमनी राजश्री तहदूराव घोरपडे ममलकिमदार यातस 
तदल्हा आहे देव ब्राह्मणाची ईनाम सवथमान्य वजा करुन हक लवातजमा याची मोतहि करुन तदल्ही आहे. 
िेणेप्रमाणे स्वातमनी करार केले असे. या विनाचा अमल रा. मशार तनलेकडे देण. 
 
  मयीदेय   
  तवराजि   

 

 
स्वक्स्िश्री राजयतभषेक शके ६२ राक्षसनाम सांवतसरे कािीक बहुल सप्िमी इांदुवासरे क्षत्रीये कुलविांस- 

श्री राजा शाहू छत्रपिी स्वामी याणी मोकदमानी देहाये  वाळक सुभा  पनाव्व यासी अज्ञा 
केली ऐसीजे  मारचे देशमुखीचे विन वीरोजी तबन बकुाजी माने याचे पुरािन आहे तयास याांचे 
पुत्र रायाजी माने व हेगोजी माने हे हरदो जण विनसमधे भाांडि हुजूर आले याकतरिा हरदो 

जणाचा कतरिा मनास आणनू विनाची वाटणी दोघास करुन तदल्ही  र अज देह १७ सिरा 
याची वाटणी बी – 

 



रायाजी माने याकडे  हेगोजी माने याकडे  
जमीन चावर  जमीन चावर  

  रकम   रकम 
 होन   होन  
    

 
 
कसबा वाळव े ९५ १९ २९९५  मौजे उरुण ८९ १४ . २४४५ 

मौजे गोटिंखड ५६ ८ १६८८ मौजे नागठाणे ३९ ६ . १०९६ 
मौजे कुां डल ५४ १४ . १४२४ – – मौजे नागाव े १५ ७ . ४४६ 

मौजे बहे ३५ १९ ११५०  मौजे कामेरी ४९ १७ . १५३३ 

मौजे कनेगाव ११ १८  ३४२ मौजे येलूर १९–२७  ६०९ 

मौजे पणुदी १५ १६ . ४९२ मौजे खेड २५ . ७५३ 
मौजे तसरगाव १५ १५ १४६  – मौजे येडे ३९ २२ ११९८ 

   मौजे देवडी ४ १ . १४९  
 

 २७४ २१ ८२३९ –   २८ २ ७ ८२३१  
 

मौजे पस दरोबस्ि इसार्ि देह येक १. मौजे बाहादुरवाडी दरोबस्ि इसार्ि देह अेक १ 
यकून देह आठ. येकून देह नव. 

 
येणेप्रमाणे वाटणी करुन तदल्ही आहे जयाचे िक्षीमेि तयाणे आपला देशमुखीचा तसका कारभार करावा 
हकलाजीमा कानूकाइदा पानमान िश्रीर् आपलाले िरे्ि अनभवावी ऐसा तनवाडा करुन तदल्हा आहे. िरी 
िुम्ही सदरहू वाटणीप्रमाणे हरदी जणाचे तवचतर विथि जाणे हे आपलाले िरे्चा कारभार तसका हकलाजीमा 
कानूकाईदा मानपान िश्रीर् सुदामि तसरतयाप्रमाणे आपलाले वशपरांपरेने अनभविील या पत्राची नकल 
लेहुन घेऊन हे असल पत्र हेगोजी माने याजवळ परिोन देणे जातणजे लेखनालां कार– 
 
Sd/– 
15–6–42 
Name of the Applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges : 3 Rs. Three only. 
Copy applied on 28–4–42 Delievered on 1–7–42 
 True copy. 



 Sd/– 
 Revenue Assistant Cemmissioner, C. D. Rs 
 incharge Alienation Office Records. 

 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

 नक्कल २५ सटेंबर १७५३ 

 श्री  
 

नकल 
 
राजेश्री खांडोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे यासी. 
 
अखांतडि लक्षुमी आलां कृि राजमान्ये – श्रेहतकि बालाजी बाजीराऊ प्रधान अशीवाद  इसने 

खमसैन मया आलर् मलजी माने व कोंडाजी माने देशमुख वाळव ेयानी हुजूर येऊन तवतदि केले की 
उभयेिा मारनुले देशमुखीच्या हकावरी रोखेपत्र करुन गानना उपद्रव देिा िी मनासी आणनू िातकदी 
करावी म्हणौऊन ऐसीयासी याचे हकावरी रोखपत्र करुन गावासी उपद्रव देवावयाची प्रयोजन काये 
याजउपरी गैरसनदी रोखपत्र करावीयासी प्रयोजन नाही गैरवाजीब विथणूक करुन येतवसी तर्रोन बोभाट 
आतलया कायासी येणार नाही ऐसे समजणे जातणजे छ १४ माहे तजलकाद. 
 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges Rs. 2/–only. Rupees two only 
Copy applied on 28–4–42 Delivered on 1–7–42 
 True copy. 
 Sd/– 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 incharge Alienation Office Records. 
 26–6–42. 

 
 
श्रीमि महाराज मािुश्री इ. स. १७५१ 
आईसाहेब 
यासी 

 
खांडोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे  ईसने खमसैन मयाव अलर् 
 



मलापा माने व कोडापा माने देशमुख  वाळव ेप्राि पनाला यानी येिील सािारा याचे मुकामी 
तवतदि केलेजे िुम्ही आपले देशमुखीच्या हकावरी रोखेपत्र करुन गावगना उपद्रव देिािी वारणे नदी 
पतलकडे राहावनू खेतडयासी धामधूम कतरिा म्हणोऊन हुजूर तवदीि केले. िरी हे गोष्टी कायाची नाही 
िुम्हासी गैरसनदी याच्या गाववारी रोखेपत्र करातवयासी प्रयोजन काये या उपरी गावासी िोतसस केली-या 
पारपतय केले जाईल यैसे पस्ट समजणे तपरोन बोभाट येऊ न देणे जातणजे ६०·११ तजल्हेज लेखना वतघ. 
 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नक्कल.  
श्री  

 िालीक 
 
श्रीमांि माहाराज मािुश्री–आईसाहेब याणी  मोकदमानी वाळव े सुभा प्राांि पनाळा गावगना 
बीिपसील– 

 
 १  वाळव े १ मौजे गोटतखडी 

 १ मौजे उरूण पठ इसलाांपूर १ मौजे नागठाणे 
 १ मौजे कामेरी १ मौजे पलूस 
 १ मौजे येड १ मौजे कुडल 
 १ मौज येलूर १ मौजे खेड 
 १ मौजे नागाव १ मौजे पुणदी 
 १ मौजे बाहदुरवाडी १ मौजे तसरगाव 
 १ मौजे कनेगाव १ मौजे र्ानपडे 

 १ मौजे दांवडथ १ मौजे बहे 
 ९  ९  
  १८  
 

येकूण देहाय आठरा  इसने खमसैन मया व अलर् देहाय रचे विनदेशमुखी मलापा तबन हेगाजी मान्ये 
व कोंडापा तबन तसवाजी मान्ये याचे पुरािन आहे हे विन वौशपरांपरेन असिा दरम्यान िंसदे याचे पातठराखे 
घोरपडे सािकस याणी आपल्या वतडलाचे िीन खूण करून कलातकरे विन करीि होि तयास तयाचा व 
आमचा इनसार् तनवाडा शाहू माहराज याचे कारकीदीस होऊन तनवाडपत्र आहेि हे माहाराजाही मनास 
आणनू आज्ञापते्र िाकीद द्यावी म्हणोन तवनिी केली तयाजवरून तचरजीव राजश्री कैलासवासी याचे 
कारकीदीस िंसदे व घोरपडे हे खोट म्हणोन तनवाडपत्र व दुमालपत्र मान्ये देशमूख यापासी आहेि िी मनास 
आणनू साहेब कृपाळू होऊन सुदामिप्रमाणे विन देशमुखीचे मारतनलां च्या दुमाला केले असे िर िुम्ही 
देशमुख मान्ये याचे आजे्ञि विोन गावगनाचा हकलाजीमा व इनाम सेवाधार व िश्रीर् पानमान पूवथविप्रमाणे 



कुलबाबकुलकानू चालि आले आहे तयाप्रमाणे देि जाणे प्रतिवर्मष नूिन पत्राचा हुजूर न कणे या पत्राची 

िालीक घेऊन हे पत्र परिोन रतनलेपासी भोगवटीयास देणे जातणजे छ ११ तजल्हेज लेखनावधी मोिथब. 
 
Sd/– 
15.6.42 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges Rs. 3/–Three only. 
Copy applied on 28–4–1944. Delieverd on 1–7–42. 
 True copy. 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 in charge Alienation Office Records. 

 
इनाम कतमशन 

ए 
 

 नक्कल  
 श्री  

 िालीक 
 
 

राजेश्री खांडोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे   
 

अखतडि लक्षुमी आलकृि राजमान्ये– श्रेहतकि श्रीतनवास गांगाधर प्रतितनधी असीवाद  आबा 
खमसैन मया आलर् मलजी माने व कोंडाजी माने देशमुख  वाळव ेयाचा व िुमचा व तसद्याचा पेशजी 
कतजया जाहला होिा तयास कैलातसवासी श्रीमांि– माहाराजच्या कारतकदीस इन्सार् होऊन माने खरे 
जाहाले विन आनुभवीि असिा हाली िुम्ही गावगना गैरसनदे रोखे कतरिा म्हणून हुजूर तवतदि जाहाले 
िरी हे गोष्टी काये कायाची इनसार् होणे िो जाहाला आहे याजउपरी उपद्रव गावगना करावयास प्रयोजन 
नाही तर्रोन बोभाट येऊ न देणे जातणजे छ १ रजब तनदेश समक्ष. 
 
Sd/– 
15.6.42 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges Rs. 2/–Two only. 
Copy applied on 28–4–42 Delievered on 1–7–42. 
 True copy. 
 Sd/- 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D. 
 in charge Alienation Office Records. 



 
श्री 

नकल इ. स. १७५६  
 सािारा ज. द. रु. नां. १७१२  

 
राजेश्री देशमुख व खांडो श्रीतनवास देशपाडे  
सािारा िा. हा. 
    
 
( वाजोजी तबन सां ) ( तशवाजी तबन जोतया ) आलेमोजी तबन 
( िाजी घोरपडे दे ) ( जी व कृष्ट्णाजी ) मेिाजी व कुसाजी 
( रामुख ) ( तबन रामोजी देश  ) तबन तभवजी कुां भार 
( तशका ) ( मुख ) म्हेते्र मौजे कोडोली 

 ( तसका ) वरेगाव  मगर 
 

 सबा खमसैन मयाअलर् िुम्ही शाहुनगर नजीक तकले सािारा येर्ील मुकामी येऊन तवतदि केलेजे 
आपणाकध्य ब शतेटयाजी तबन रांभाजी व मालोजी तबन राघोजी कुां भार मौजे शाहापूर  मगर यामध्ये िीन 
माहालाचे म्हेत्रतकच्या विनाचा कतजया आहे तयास िे विन जबर रस्िोने खाि आहेि अैशास िुम्हा हार दू 
जणाची कतजया लागोन श्रीमांि महाराज मािोश्री –––––– आऊसाहेब या सतनध उभे रातहलेि तया 
वरून िीन महाल परळी व वासोढा व प्राि मजकुरचे गोि व देशमुख व देशपाांडे व गावगानचे मोकद मव 
तसवधडे व समस्ि जमा करुन ईनसार्ा कतरिा िुम्हा सदरहु जणापासून रातजनामे व जमान किब े
सरकाराि घेिले येणेप्रमाणें –––––– 
 
तब. िपतसल 
 
िुम्हास जमान खांडोजीतबन शाहापूरकर यास जमान 
सांभाजी कुां भार म्हेते्र  मालोजी तबन सटबोजी 

वाई. १ कुां भार मौजे कुमठे  
 र १ 

 
येणेप्रमाणे िुम्ही जमान तदल्हे व िकरीरा लेहून तदल्या पूवील कागदपत्र िुम्हा हरदू जणावातस होि िे हुजूर 
साहेबापासी आणनू दाखतवले आतण िुम्ही िकरीर केली शहापूरकर बैजनार्चे परळीचे म्हणून िकरीरेि 
लेहुन तदल्हे व िुम्ही आपले घर तकले परलीचे पूवील म्हणून िकरीर केली तयाज वरून िुम्हा हरदुजनाची 
पूवील तवड्ापूरचे पते्र मनास आतणिा दोघोजवळही पते्र आहेि यतैसयास हर दुजनास मनसुबी तवसी श्रीमि 
मािोश्री ––––– साहेबाांनी आज्ञा केली तयाजवरुन गोिानी इनसार् मनास आतणिा िुम्ही साहेबास 
तवनांिी केली की आपले विन िीन महालचे पुरािन खरे आपणास तयास श्रीचे तदव्य नेमून घ्याव ेजो खरा 



होईल िो िो िीन महालचे विन अनभतवल अैसे बोतलसा व िकतररेि लेहून तदल्हे तयाजवरुन मनास आणनू 
िुम्हा हरदूजणास श्रीचे तदव्य नेमून बरोबर सरकारचे हुजरे व गावगनाचे मोकदम बरोबर देऊन मौजे खेड 

 वांदन येरे् पाठतवले िेरे् श्री –––––– चे सांगमी प्रयाग व गरवाली के्षत्र माहुलीचे ब्राह्मण व पातटल 
कुलकणी व मौजे मजकूरचे आग मोकदम याांचे साक्षीने श्रीची पूजा करुन िुमचा भाऊ सयाजी तबन नाईकजी 
कुां भार याने उच्चार केला की आपली मुळपाटी परलीची विन िीन महालाचे आपले वस्िीस िुमचा सांबध 
नाही. िुमचे घर वैजनार्चे परळीचे म्हणोन िीन वळेा शाहापूरकर आबाजी तवन धोतडजी कुां भार याच्या 
हािावर पाणी घािले तयाजवर आांबाजी कुां भार याने उच्चार केला की आपलेतिन माहालाचे विन खर िुम्हास 
आपले वतडलानी मौजे कोडोली व देगाांि येरे् सुखवस्िूपणे ठेतवले म्हणोन उच्चार करून िीन वळे पाणी 
घािले येणेप्रमाणे तक्या केली तयाजवर दशरात्र पांचरात्र िुम्हा हरदू जणाचे घरी सरकारचे हुजरे रक्षण 
ठेतवले िुमचा भाऊ सयाजीतबन नाईकजी कुां भार याचे घरी चौकी िी शाहापूरकर आबाजी तबन धोंडजी 
कुां भार याचे घरीही चौकीस हुजरे होिे तयास दशरात्र पचे रात्रीचा करार असिे िेराव ेतदवशी जानोजी तबन 
नागोजी शहापूरकर याने कुसाजी तजनकर सािारकर याचे घरी जाऊन क्तत्रय गोष्ट मुठीचा प्रयोग करीि 
होिा पाच पांचवीस रुपये देऊ करून िुमची खूण खराबी व्हावी म्हणनू तवचार कतरि होिा तयास िुमचा पुिणे 
मादेवजीतबन कोयाजी व िंनबाजी तबन सुभानजी कुां भार यास कुसाजी तजनगर याचे बायकोने साांतगिले तयाज 
वरून हे विथमान हुजूर तनवदेन जाहाले नांिर तजनगरास हुजूर आणनू बाजपुसी कतरिा तजनगर कबूल 
जाहाला जे आपणास शाहापूरकर कुां भार याने काांही रूपये देऊ करून मुठीचा प्रसांग करतवला होिा तयाज 
वरून शाहापूरकर आबाजी तबन धोंडजी कुां भार याने तक्या केली दशरात्र पचेरात्र हरदु जणाचे घरी रक्षण 
असिा तयाजकडील भावाने िेराव ेतदवसी मुठीचा प्रयोग कतरि होिा तयाजमुळे तक्या लागली हे सवाचे मिे 
जाहले तयाजवरून तनवाडी प्रमाणे येजीि खि लेहून देणे म्हणून श्रीमि महाराज मािश्री ––––––
आऊसाहेब यानी आज्ञा केली तयावरून शाहापूरकर कुां भार यानी येजतदखि लेहून तदल्हे यतैसयास िुम्ही 
तदव्य करून खरे जाहालेसे असेजाणून साहेब कृपाळू होऊन िीन माहालचे कुां भार पणाचे म्हेिरकीचे विन 
िुम्हास करार करून देऊन आलतहदा पते्र करून तदल्हे असि तयाप्रमाणे िुम्ही श्रीचे कृपेस खरे जाहालेस 
शाहापूरकर याचे विनास सबांध नाही िुम्ही आपले म्हेत्रकीचे कानु कायदे पान मान ितश्रर् पूवीपासून 
चालि आले तयाप्रमाणे आनभऊन पुत्र पौत्रातद वशपरांपरेन सुखरूप राहाणे शाहापूर यासपासी पुवील 
कागदपत्र असिील िे रदअसि जातणजे छ २५ रजेब मोिथब 
 
(X) मोिथब 

साके्ष देहाये गावगना 
 
मौजे कोडाली कोकदम बाजी जेनादथन व 
पाटील कापले जाधव जोना शामजी उपनाम 

नाांगर तभसे जोसी कुलकणी 
  

मालाजी तबन सुभानजी  
जाधव चौगुले  
 अनेक जनाच्या साक्षी आहेि तवस्िार भया 
 स्िब घेिल्या नाहीि. 



 
ले. ८२ (११) श. १६८४ चैत्र श . १३ 

   

मू. दा. प. श्री सेकर प्रसन्न इ. १७६२ एतप्रल ६ 
(असल) 

श्री 
राजा शाहु च 

रणी िप्िर सदा 
शीव शामराज तनरांिर [वाटोळा व िीन कड्ाांचा.] 

 
अजस्वारी राजश्री. सदासीव शामराव  मोकदमानी मौजे िासगाव  (सािा) रा  इसने 

सीिैन मया व (अलर्) जी घोरपडे (देश) मुख  मजकूर (याां) जे शाहपूर (चे) ईनामाचे जम बदला 
श्रीमांि माहाराज छत्र (प) िी स्वामी कैलासवासी याणी मौजे मजकूर पैकी पड जमीन तब आठ  

 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नक्कल  
श्री  

 नकल 
 

राजश्रीया तवरातजि राजमान्य राजश्री बाळाजी जनादथन स्वामी गोसावी याांस. 
 

 माधवराव बलाळ प्रधान नमस्कार तवनांिी उपरी येर्ील कुशल जाणून स्वकीये कुशल तलतहणे 
तवशषे नाईकजी व मालोजी व मतहपिराव घोरपडे याची  वाळव े येर्ील देशमुखी पुरािन आहे तिचे 
भाांडण रायाजी व हेगोजी माने वाणी भाांडि होिे तयाचा इनसार् राजश्री घनःशाम नारायेण मांत्री याणी केला 
घोरपडे देशमुख खरे जाहले माने खोटे जाहले तयाजवळून बेदावा तलहून घेऊन या वा तयास िे गैरहाजीर 
जाहले तयावरी रायाजी व हेगोजी मृतयू पावले तयाचे सांिान भाऊबांद कोणी आहेि नाहीि तयाचा तठकाण 
लागि नाही घोरपडे याचे विन सरकाराि जप्ि आहे िे मोकळे करुन तयास विनाची करून द्यावी म्हणून 
मांत्री याणी साांतगिले तयाजवरुन घोरपडे याचे देशमुखीचे विन मोकळे आसे िरी मांत्री याणी मनसुबी केली िे 
कागदपत्र िुम्ही पाहून तनवाडपत्र करुन देणे विन मोकळे केले तयाची नजर – 
 

२०००० सरकारची– 
१०००० जेष्ठ आखर साल मजकूर. 
१०००० चैत्रमास सन खमस चैत्रमास पेस्िरसाल. 

 २००००    
 

२००० सखाराम भगवांि चैत्रमास सन खमस. 
२२००० –      



 
येकून बावीसहाजार केले पकैी जेष्ठमासचे हाप्िेवारी सािारेयाची खचांची वराि लस्करािून जाहली आहे 
बाकी ऐवज िुम्ही वसूल घेणे  छ १४ सवाल  आबा तसिैन मया व आलर् बहुि काय  हे तवनांिी 
पेस्िरसालचा दाहाहाजार ऐन व दोनहाजार सखारामपांिाचे येकून बारा येण तयाची मुदिी– 
 
प्रमाणे तनशा करून घेऊन मग तनवडपते्र करून देणे छ मजकूर हे तवनांिी. 
सूचना– ...हे तचन्ह जया अक्षराखाली आहे तया अक्षरास असलेि शोध आहे असे समजा 

––हे तचन्ह जया अक्षराखाली आहे तया अक्षरास असलेि काट आहे असे समजावे 
 

Sd/– 
10–8–42 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges Rs. 3/– Three only). 
Copy applied on 8.7.42 Delivered on 9. 9, 42. 
 True copy. 
 Sd/– 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 In charge Alienation Office Records. 

 
 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नक्कल  
नकल  

श्री नकल 
 
राजश्री गोपालजी भोसले गोसावी यासी – 

 
अखांडीि लक्षमी आलकृि राजमान्ये – श्री. माधवराव बलाल प्रधान असीरवाद उपरी येर्ील कुशले 

जाणनू स्वकीय कुशल तलतहि जाणे तवशषे नाईकजी व मालोजी व मतहपिराव घोरपडे देशमुख  वाळवे 
याचे विने आमान होिे िे हली मोकळे केले असे िरी याचे देशमुखीचे विन हक रूसूम व इसमापतिचे गाव 
सुदामप  चालवणे याची हक रुसूम व इसापिीच्या गावची वसूल िुम्हाकडे साल-मजकूरची आलो असेल 
िो तर्रोन देणे जातणजे छ २५ रमजान  आबा तसिैन मया व आलर् बहुि काये तलतहणे मोिथब. 

 
बार 
 



या दस्िऔवजाची नकल लक्षमीबाई व भवानीबाई भ्रिार मतहपिराव घोरपडे देशमूख िर्थ  वाळव े

प्राांि पन्हाळा याचे  बरोबर इनाम कमेटीकडे पाठतवण्यास देऊन हा दस्िऔवज आजरोजी परि तदल्हा 
आहे  १३ दसांबर सन १८५७ इसवी मुकाम िासगाव. 

 
दस्िुर बाळकृष्ट्ण श्रीपि कारकून िालुके िासगा. 

पाांडूरांग रामचांद्र मामलेदार 
नकल तलतहणार पुांडलीक नरिंसव्ह कारकून िारीख ५ माहे ऑगष्ट सन १८५८ इसवी. 

 
रुजू पाहणार परुूषोिम गोतवद हुजूर कारकून िाT सदर. 

 बाळाजी गोतजद कारकून 
 मामलेदार बाहेर. 

 
Compared by :– 

Sd/– 
20–12–39. 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade, 
Copy applied on 7–12–39 Delivered on 21–12–39. 
Printing charges Rs. Three only. 
 True copy. 
 Sd/– 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D. 
 In charge Alienation Office Records 

 
 

 
इनाम कतमशन 

ए 
 

 नकल  
 श्री नकल 

 
सूचना--हे तचन्ह जया अक्षराखाली आहे तया अक्षरास असलेि शोध आहे असे समजाव.े 

 
तसका 

 
 अनाम मतहपिराव घोरपडे देशमुख िा. वाळव ेयासी माधवराव बलाळ प्रधान  आबा तसिैन 

मया व आलर् मौज बहादुरवाडी  र हा गाव िुमचा इसार्िीचा तयाची जप्िी केली होिी िी मोकळी 
करुन पेशजी पत्र सादर केलीच आहेि गाव िुमचा िुमच्या हवाली करतवला आस िरी वाडा आहे िो 
पाडावयासी राजश्री गोपालजी भोसले यासी आज्ञा केली आहे िे गढी पाडून गाव िुमच्या हवाली कतरिील 



िुम्ही च्यार तदवळीच घर बाांधून सुखरुप नादण वाड्ास खदक खणू नये  सोर्ी घर करुन राहण जातणजे 
छ २२ सवाल आज्ञा प्रमाण मािथब. 

 
बार 

 
Name of the applicant Mahipatrao Khanderao Ghorpate, 
Printing charges Rs. 2/– (two only) 
Copy applied on 8.7.42. Delivered on 9. 9. 42. 
 True copy 
 Sd/– 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D. 
 In charge Alienation Office Record 

 
 

इनाम  
कतमशन 

ए 
 

नक्कल.  
श्री भवानी   

नकल  
 

तसका 
 

आज्ञापत्र राजश्री–पांिप्रतितनधी  मोकदमानी देहाये– 
१ कसबा वाळव े१ कामेरी १ गोटतखडी १ येडे १ येलुर १ नागठाणा १ तसरगाव खेड १ पुणदी १ नागाव १ बाहे 
१ उरण १ कणेगाव १ बाहदुरवाडी १ भानपड १ पसुल. 

 वाळव े  सलाम असरीन मया आलर् गगाजळे तनरमळ गांगाबाई देशमुख  मजकूर याचे हाक 
पुरािन कुळ चालि आले आहे तयास साांप्रि काळी खलेल करीिा म्हणून हुजर तवतदि जाहले िरी जया  
पुरािन हाक चालि आले आहे िेणेप्रमाणे देणे मागुिी हुजूर केलीया मुलाईजा होणार नाही जातणजे  छ ३ 
माहे रतबलावल  हुजुर मोिथब. 
सदरहु नतल तमळणेबद्दल तम. मतहपिराव खांडेरावघोरपडे 
यातण िारीख २८ माहे एतप्रल सन १९४२ इसवीची अजी तदल्यावरुन ही खरी नक्कल देण्याि आली आहे व 
तयाजबद्दल र्ी रुपये दोन र्ति व्ही. पी. ने मागतवले आहे. िारीख १ माहे जून सन १९४२ 
द्रसवी. 
 
Compared by Sd/– 
M.Z. Satlture Assistant Commissioner, C. D, 
Clerk to In-charge Alienation Office Records. 



25–6–42 26–6–42 
 

 
सूचना ––– हे तचन्ह जया अक्षराखाली आहे तया अक्षरास असलेि शोध आहे असे समजाव.े 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

 नक्कल इ. स. १७६४–६५ 

 श्री १५ एतप्रल १९६५ 
 

अखडीि लक्षुमी आलकृि राजमान्य राजश्री सदातसव रघुनार् गोसावी यासी– 
सेवक माधवराव बलाळ प्रधान नमस्कार  खमस तसिैन मया व अलर्  वाळव े येर्ील देशमुखीच 
विन पतहल्यापासून मतहपिराव घोरपडी याचे िे जप्िी होि तयाची मोकळी करुन पत्र पैली आमलदारास 
वगैरे आलातहदा सादर आहेि तयास याचा हाक दरसदे  (समजि नाही) व दर चावडी तबघे पाच 

सुदामि आहे व मौजे बाहादूरवाडी   र इनाम गाव आहे तयास िुम्ही सरदेसमुखीचा व नाडगैवडी व 
देस   आपलाल्ये ह्याचा उपसगथ लाविाि ऐसे यानी तवदीि केल ऐसीयासी इनामा व हाक चालि आल्या  
चालवण गैरवाजवी उपसगथ सरदेशमुखीचा व देश  चा व नाडगैवडीचा लागो न देणे तवसी िाकीद करणे 
सदामि चालि आल्या  चालवणे जातणजे छ २४ सवाल बहुि काय तलतहणे मोिथब. 
 
Compared by:–  
Sd/–  
Name of the applicant. M. K. Ghorpade, Eng. 
Printing charges Rs. Two only  
Copy applied on 2–1–1940 Delivered on 9–2–40 
 True copy. 
 Sd/– 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 In-charge Alienation Office Records. 

 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

 

 

 
सूचना ––– हे तचन्ह जया अक्षराखाली आहे तया अक्षरास असलैि काट आह असे समजाव.े 

 
नक्कल 
नकल 



श्री 
राजश्री मतहपिराव घोरपडे गोसावी स. 

अखांतडि लक्षमी अलां कृि राजमान्य  माधवराव नारायण बलाळ प्रधान आसीर वाद  खमस 
तसिैन मया व अलर् िुहाकडे  वाळव े येर्ील देशमुखीबाबि नजरेचा ऐवज सालगुदस्िा करार केला 
तयापैका सालमजकुरी रुपये १२००० बारा हजार रुपये येणे तयाची मुदि जाली याजकतरिा हे पत्र सादर 
केले असे िरी सदरहू ऐवजाची हुांडी पणु्याची चाांगल्या सावकारावर सरकारची जासूद जोडी पाठतवली आहे 
याज  पाठऊन देणे तवलां ब न ला रणे वणे जातणजे छ २९ तजलकाद बहुि काय तलतहणे – 
 
      लेखन 

तसमा 
 

      
 

श्री 
राजाराम नरपिी 
हषथतनधान माधव 

राव बल्लाळ मुख्य प्रधा. 
 

 
नकल करणार परुूषोत्तम गोिंवद हुजूर कारकून िारीख ५ माहे ऑगष्ट 
सन १८५८ इसवी 
रुजू पाहणार पुांडलीक नरतसव्ह कारकून िारीख सदर. 

 
बाळाजी गोिंवद कारकून मामलेदार बाहेर. 

Name of the applicant Mahipatrao Khanderao Ghorpade, 
Printing charges Rs. 2/– (two only) 
Copy applied on 8.7.42 Delivered on 9.9.42 
 True copy 
 Sd / – 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 in charge Alienation Office Records. 

 
 सािारा, रु. नां. १७९३, 

 ले. नां ७३२५ 
 इ. स. १७६७ 

 
अखांतडि लक्षमी आलकृि राजमान्य राजश्री कातशतवठ्ठल गोसातव यातस, 

 
सेवक परशराम श्री. तनवास प्रतितनतध नमस्कार, सुमा.समान सीिैन भयाव अलरे् देशमुख देशपाांडे 

 सािारा याांनी हुजूर येऊन तवतदि केले की पेठ मांगळवार शहर  येर्ील बाजाराचा उकाला 
र्सकीपूवी पासून आपण होि आलो असिा अतलकडे शटे महाजन सुदामि प्रमाणे देि नाही येतवतस िाकीद 
जाहली पातहजे म्हणोन तयाजवरून हे पत्र सादर केले असे. िरी देशमुख व देशपाांडे याचा उकाला व 



र्सकीपूवी पासून सालाबाद दस्िूर चालि आल्याप्रमाणे पेठ  रचे सेट महाजन यास िाकीद करुन 
चालवणे जातणजे ६०२३ रतवलाखर तनदेश सयाक्ष छ २३ 

मोिथब खुद. 
 
िरे् सािाऱ्याचे देशमुख घोरपडे होिे व तयाांचा बाजाराि उकाला करण्याचा हक्क घोरपडे व देशमुख व 
देशपाांडे िरे् मजकूर सािारा याांचा होिा. 



 
तशवचतरत्र सातहत्य खंड ५ 

४८ भाडळे घोरपडे  
(पान नां १७३ िे १७४) 

 
 

ले. ९२५  श. १६९० जयेष्ठ वद्य १० 
मु. दा. प.  इ. १७६८ जून १० 

श्री 
आई आतद प–ु 

रुष श्री राजाराम 
छत्रपति स्वामी कृ (अष्टकोनी मुद्रा) 

पातनधी िस्यभग 
वांिराव त्र्यांबक 

प्रतितनधी 
 

आज्ञापत्र राजेश्री–––पांि प्रतितनधी  मोकदमानी मौजे भाडले  ––– अक्षरे तभन्नतभन्न. 
२२ तश च. सा. खां. ५ 
कोरेगाव  तिसा तसिैन मया व अलर् राजेश्री हैबिराव घोरपडे यासी मौजे मजकूर पकैी जमीन पाडस्र्ल 
१ येक तबघा नजीक मठ सनद देतवली आसे देणे तयाचा म्हसूल याचे नाव ेखची तलतहणे िेण  मजरा आसे 
जातणजे छ २४ मोहरम 
 
 राजिे 

(अष्टकोनी मोिथब) लेखना 
 वधी 

 
 

तशवचतरत्र सातहत्य खंड ८ वा 
 

ले. ७५ (४) श. १६९४ माघ वद्य १२ 
मु. दा. प. (श्री) ट. १७७३ रे्बु्र. १८ 

 
(नारायणराव बल्लाळ याांची उलया न ची विुथली मुद्रा) 

 
आज्ञापत्र राजश्री पांिप्रधान  मोकदमान देहाये  सािारा  सलास सबैन मया व आलर् 

वाजोजी घोरपडे याांनी हुजूर तवतदि केले की  मजकूर येर्ील देशमुखीचे विन आपले सुदामि चालि 



आले असिा दरतमयान भगवि तसवराम याणी मालोजी घोरपडे याांच्या साांतगिल्यावरून आपल्या 
देशमुखीच्या गावावर रोखे करून विनाि खलेल केली आहे, िरी येतवषयीची िाकीद होऊन देशमुखीचा 
हक व हकदारी गावगना व इनाम देखील आपल्याकडे सुरतलि पाव ेिे केले पातहजे म्हणोन तयाजवरून हे 
आज्ञापत्र सादर केले असे िरी पुवीपासून मुदामि वाजोजी घोरपडे याजकडे चालि आले तया  सुरतलि 
देि जाव ेजातणजे छ२ २५ तजलकाद ३/५ आज्ञाप्रमाण. 

(लेखन तसमा) 
 

१ २ ३ अक्षर आज्ञापत्र तलतहणाराहून तनरतनराळे. घोरपडे–देशमुख नाांदगाांव व िासगाांव याांचेबाबिचे पत्र. 
 
  इनाम कतमशन 

गोल तसका 
 

  
    
     
  श्री िातलका  
  सीका ७४९३  
 

आज सुभा राजश्री दौलिराव िंसदे 
मोकदमानी देहाये मौजे नाांदगाव 

व मौजे माजगाव व मौजे सोनापूर व मौजे सेलके 
वाडी व मौजे करांजे व मौजे माांडव ेव मौजे तन 
नाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व मौजे 
आसनगाांव  सािारा सुभा समान िी 
सेनमयाव आलरे् रो पेदाजीराव घोर 
पडे देशमुख प्रग सािारा याजकडे दो 
नसे वष ेदेशमुखीचा हाक रुसूम 
वगैरे सुदामि चालि आसिा अतलकडे 
राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईने दे 
हाये मगरचा हाक रुसुम वगरेै नेिाि म्ह 
ण ऊने तवतदि जाले तयाजवरून हे िातक 
द पत्र सादर केले आसे िरी देहाये म 
जकुरची देशमुखीचा हक रूसूम 
वगरेै इनाम र्ड र्मास पेदाजीराव घोर 
पडे देशमुख याजकडे पेशजी चालि 
आल्याप्रमाणे चालवणे तदकि न कणे 
जाणीजे छ २० जमातदवल मािंब सुद. 

७४९३. 
 



 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नकल  
श्री नकल 

 
राजेश्री गोपाळजी भोसले गोसावी यासी – 
 

अखांडीि लक्षमी आलकृि राजमान्ये – श्री. माधवराव बलाळ प्रधान अतसवाद उपरी येर्ील कुशल 
जाणनू स्वकीये तलतहि जाण तवशषेे मतहपिराव घोरपडे देशमुख  वाळव ेयाणी हुजूर तवतदि केल की 
आपल बाप भाऊ आपल्यासी विनातवसी कतजया कतरिाि आतण तजल्हेदार हाकदारी सदामि आपल्यास 
देि नाही करी येतवसीची िाकीद जाली पातहजे म्हणून तयाजवरून हे पत्र सादर केल असे िरो घोरपडे 
मजकूर याचा इनसार् राजेश्री बाळाजी महादेव यास साांतगिला आहे तयास इनसार् होऊन येईिोपयंि 
सदामि विन जयाजकडे चालि आसले तया  तयाजकडे चालवण वरकड घोरपडे प्रािाि रोख कतरिील 
िरी िाकीद करून रोख न करीि िे करण इनसार् मारतनलेकड पाटऊन देणे जातणजे छ २ रजेब  तिसा 
तसिैन मया व आलर् बहुि काये तलतहणे मोिथब. 



 

 
(दौलिराव कशदे याचें पत्र पृ. क्र. ९६, १०८) 



 

Compared by:–  
Sd/–  

5.2.80  
Name of the applicant Mr. M. K. Ghorpade Engrs.  
Printing charges. Rs. two only. 
Copy applied on 2.1.1940 Delivered on 9.2.40 
 True copy. 
 Sd / – 
 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 In charge Alienation Office, Records. 

 
 
 

इनाम कतमशन 
ए 

 

नक्कल इ. स. १७७५–७६ 

श्री ३१ एतप्रल 
 
नकल 
 

राजश्री मतहपिराव घोरपडे गोसावी याांस. 
 

आखांतडि लक्षुमी अलकृि राजमान्य श्री. माधवराव नारायेण प्रधान आसीवाद  सीि सबैन मया व 
अलर् िुम्हाकडे मौजे बाहदुरवाडी  तसराळे हा गाांव आहे िेर्ील दहक व  कुलकणी व चैगले व 
शटेेमाहजन याचा हक मुशातहरा इनामसुधी व पाढरगणचा ऐवज येकसाला सरकाराि घ्यावयाचा तयाचा 
र्डशा  तसराळे  परशराम भोसले (र्ाटले) मजकूर येकदर ऐवजाि करून घेिला असे िरी 
भोसले याजकडील बापुजी शामराज कादार याजकडे मौजे मजकूरचे सदरहू कलमाचा आकार होईल िो 
ऐवज देऊन घेणे जातणजे छ ११ वल बहुि काय तलतहणे. 

 
Sd / - 
Name of the applicant Mahipatrao Khanderao Ghorpade. 
Printing charges Rs. 2 / - (two only) 
Copy applied on 8.7.42 Delivered on 9–9–42 
 True copy 
 Sd/– 



 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 In–charge Alienation Office Records 

 
 
 
इतिहाससांग्रह    श. १६९६ 
  अनु. १७   
एति. तटपणे मा. १    १७७६ 
हतरपांि र्डके ... नाना र्डणवीस.   
 

राजश्री मालोजी घोरपडे [हे मालोजी घोरपडे पेशवाईिील तभष्ट्म] जखमी घरास जाऊन दोन मतहने उपाय 
जाल्याखेरीज बरे होणार नाही याजकतरिा तनरोप तदला व आपाजीराव पाटणकर यास समाधान नाही 
म्हणोन तनरोप तदला यशवांिराव माने पाच वष ेघरास गेले नाहीि व म्हसवडचा बांदोबस्ि जाला नाही म्हणोन 
तनरोप तदला. गुदस्िाांची नालबांदी सवांची देणे तयास जयाणी तनरोप घेिला तयाचे समजावीस नालबांदीचा 
र्डशा करून वराि तदल्या आहेि ... लोकाांनी चाकरी मेहेनिीस अांिर केले नाही. आपाजीराव मालोजी 
घोरपडे यशवांिराव माने स्वामीसनीध येिील तयाचा बहुमान करावा आपाजीरावास व घोरपड्ाकडील 
राघोपांि पानसी यासी सतवस्िर बोतललो आहोि तवनांिी करीि मालोजी घोरपड्ाांनी तशरा (तशऱ्याच्या 
लढाईि) िरवार मारली दोनवळेा जखमा लागल्या परांिु वसे्त्र बहुमान काही घेिला नाही. तयास िेरे् 
आल्यावर वसे्त्र द्यावी व बहुमाल एक मोतयाची कां ठी चाांगली द्यावी िे तनरोप घेिाि िे समयी चौकडा पावि 
असिो मागला दाखला दप्िरी तनघेल तयाप्रमाणे देवावा पैतयाचाही तनकाल काही िूिथ काही मुदिीने 
याप्रमाणे तनकाल करुन तनरोप देऊन उमेदवार करणार धणी समर्थ आहेि. शहाजी नाईक िंनबाळकर प्रर्म 
तदवशी लढाईि पडले तयास पाच हजाराचा गाव इनाम द्यावा असे सवांचे रजबदलीने जाले इिके द्यावयाचे 
नव्हे परिु मालोजी घोरपडे यानी र्ारच रजबदल केली यामुळे ऐकाव ेलागले. 
 

सािारा जमाव द. १४९८ 
 

 मतहपालराव देशमुख िाT वाळव ेयातस, 
 
माधवराव बलाल प्रधान  सबैन मया व अलर् मौजे उरुण व मौजे कामेरी  मजकुर हे गाव 

राजश्री रघुनार् बाबा मांत्री याजकडे आहेिे, तयास गुदस्िा पासून िुम्ही हरदू गावास नानाप्रकारे उपद्रव देिा 
कुले धरुन नेऊन बहादूरवाडीच्या वातडयाि ठेतवली व बाजाराच्या मागास िसदी देिा हाली उरणास 
उरसाि येऊन जािे समई रामाजी आणाजी कुलकणी मौजे माTर यास बाहेर बोलाऊन पुढे घालून नेऊन 
बहादूरवाडीस आटकातवला तसलकाम लाऊन रुपये घेिले व गुन्हेगारी लाऊन खांड मार्ा कतरिा लोहार 
रांगारी यास कतजयाचे तनतमतय रोखा करून बहादूरवाडी येणे म्हणोन उपद्रवदेिा कुलकणी याचा भाऊ 
तर्याद आला म्हणोन केसेसे लेहून पाठतविा कुलकणी मारास सोतडि नाही म्हणून हुजूर तवतक्षि जाहाले 
येसास िुम्हास तर्यादी मनास आणावयास बाजारच्या मागास िसदी द्यावयास व कुले धरून न्यावयास 
प्रयोजन कायथ हाली हे आिापत्र सादर केले असे िरी कुलकणी धरून िेला आतण गुन्हेगारी तवसी वगैरे 



िगादा लातवला आहे, िरी तयास मांत्री याजकडे पाठवनू देणे तसल कवण वगैरे घेिले असेल िे यैवज याचे 
गुजर िीने माघारा देणे तर्रोन बोधाट आल्यास मसाला केला जाईल. 
 

इ. १७७७ 
श्री असिा सा. ज. द. रु. नं. १५०० 

 
छथ श्री मोकदयानीकसबे वाळव ेयातस मतहपिराव घोरपडे देशमुख  मजकूर  सन समान सबैन 
मया व अलर् राजश्री तदवाकर भट जोिीसी कसबेकर यातस वशीसन सालोबाद श्रावण मास िंलगे व 
अतभषेक तमळोन पोटगीस दक्षणा रुपये २२ देतवले असे िरी देण आमचे यैसी मजरा देऊ तर्रोन बेभाट येऊ 
न देणे जातणजे छ. १२ माहे तजलकाद 
 

मोिथ 
बसुद 

इनाम कतमशन  
ए  

 

 इ. स. १७७६ 
उिारा  

(वडणी)  राजमांडळ  शके १७०१ 
  

 
स्वारी राजश्री पांि प्रधान सरांजाम  मतहपिराव घोरपडे तसलेदार –  तिसा सबने 

दर्ािे पते्र– (मया व अलर्) 
 

छ १७ जौवल तरतनले याणी वोझ्याकतरिा इसर्खान सौदागर याांजपासून उट नर्र १ येक तकमि रूपये 
१०० शांभर रूपयास खरीदी केला आहे तयास सदरहू रुपयाचे जकािीचा आकार होईल िो याचे नाव ेखचथ 
तलहून जकािीचा िगादा न करणे म्हणोन रामाजी कासी कादार जकाि बाजार लस्कर 

याचे नाांव ेछ ३ बल 
 

सनद 
 

   
  १ 
  परमागणी दबर 
 
Name of the applicant Mr. Mahipatrao Khanderao Ghorpade, 
Printing Charges Rs. 2.00(Rs. two only) 
Copy applied for on 28–5–1945 Delivered on 9–7–45 
 True Extract. 
 Sd / - 



 Revenue Assistant Commissioner, C. D., 
 In–charge Alienation Office Records. 

 
 

श्री 
सािारा ज. द. रु. नां, १५०० 

आज्ञापत्र राजश्री तसवाजी र्ोराि  
 

मोकदमानी कसबे वाळव े  आबी सबनै मया व असर्   री राजश्री मालोजी घोरपडे देशमुख   
र यातस आजी इनाम नूिन जतमन तबघे आदा . चावर नेमून देऊन चिुःतसमा करुन देणे जातणजे छ २३ माहे 
रजब रुजू 
 
 
शाहू दप्िर सनदा पते्र : रू. नं. ४०. 
 
श्री आई आतद परुूष 
 

तवनांिी उपरी राजश्री व्यांकटराव यातस घोरपडे याांचे मौजे न्हावी खुदथ  कोरेगाांव  वाईमध्ये 
चावर येक पड जतमन ईमान तदल्हा आहे तयाचे राजपत्र करून तदल्हे पातहजे हे तवनिी. कसूर 

 
श्री 

िातलका 
सािारा जमाव दप्िर 
रू. न. १४९८ 
इ. स. १७८० 

तसका : 
 

अनाम देशमुख व पेशव ेव देशपाांडे  वाळव ेयातस 
माधवराव नारायेण प्रधान  इतहदे 

समानीन मया व अलर्   र येर्ील िुम्हा 
जतमनदाराचा हाक रूसूम ईनाम गाव सुधा येक साला 
येवज सरकाराि घ्याव याचा करार केला आहे िो  
येवज राजश्री मतहपिराव घोरपडे यातस देतवला असे 

िरी  र तनलेकडे देवणे जातणले ६०५ 
राबतवले आज्ञा प्रमाण लेखन तसमा आहे. 

 
श्री 



सा. ज. द.रू. नां. १४९७ 
ले. नां. ६१४७ 
इ. स. १७८० 

तसका, 
 

अनाम देशमुख व देशपाांडे  वाळव ेयातस माधवराव नारायण प्रधान  इतहदे समानीन मया व 

अल्र्   र येर्ील िुम्हा जतमनदाराचा हक रुसुत्र ईनामागाव सुधा येकसाला येवज सरकाराि 

घ्यावयाचा करार केला आहे, िो येवज राजश्री मतहपिराव घोरपडे यातस देतवला आसे िरी  तनलेकडे 
देवणे जातणजे छ–५ रतवलावल आज्ञाप्रमाण लेखन तसमा असे 

 
बार 

 
ले. ८० (९) श. १७०३ जयेष्ठ शु. १४ 
    
मु. दा. प. श्री इ. १७८१ जून, ५ 
 (असल)  
 

दस्िक सरकार राजश्री वाजोजीराजे घोरपडे ठाणे मौजे नाांदगाव  चोतकदारानी व रहदारानी व 
बाजे लोकानी व मोकदमानी व जकािी माहालातनहाये  ईसने समानीय मया व अलर् ठाणे मजकुरी 
सरकारच्याां वतडयाि पागा बाधावयाकतरिा िारल्याहून गाडे२ लाकडे अडीपाखाली घेऊन वगैरे लाकडे 
घेऊन ईमारिीची येिाि तयास दोन गाडे यास हतसलातवसी व जकािीतवसी िगादा न करणे सुरतल (ि) 
येऊ देणे जातणजे छ १२ माहे जमातदलाखर मोिथब मुद 

मोिथब 
मुद (अष्टकोणी) 

 
ले. ८१ (१०)  
मू. दा. प. श्री  
 

सािारा येर्ील देशमुखीचे विन वाजोजी घोरपडे याजकडे  मजदकूरचे विन मुदामि 
चालि असिा दरम्याने भगवि तसवराम वाणी मारतनलेच्या देशमुखीच्या गावावर रोखे करुन विनासी 
खलल केली आहे, तयास भगवि याणी (राजे) मालोजी घोरपडे याणी साांतगिले तयावरुन वाजोजी 
घोरपडे याांच्या विनासी खलेल करुन गाव नाराजे केले तयाजतवसी पत्र की मालोजी घोरपडे याणी गैर 
बाका भगवांिास साांतगतिले तयास  मजकुरचे विन सुदामि [हा शब्ध तलहून तयावर दोन रेषा ओढून खोडला आहे.] 
चालिे वाजोजी घोरपडे याकडे चालि अल्याप्रमाने देशमुखीचा हक व ईमान गावगना हकदारीचा 
वसूल घेिली िुम्ही येर्ील दखलतगरी न करणे म्हणून पत्र. 

 



१ गावगना िाT मजकूरचे मोकदम यास 
१ भगवि तसवराम  
१ कृष्ट्णराव अनि 
१ बापजुी सामराज यास की िुम्ही गावगनाचा वसूल करून वाजोजी घोरप़डे याजकडे देणे म्हणून 

पत्र. 
 
 
 
  INAM 

A 
COMMISSION 

 

 नक्कल 
 श्री 
 

द मालोजी राजे घोरपडे देशमुख, . सािारा येर्ील देशमुखी पूवापार तनमे गाढव ेव तनमे 
आमची आम्हाकडेस आमचा गुमास्िेकडे चालि होिी मघे शाहू माहराज याचे कारकीदीस गुमास्िा मृतय 
(र्ाटले) मग आमचे चलुि चुलिे वाजोजी घोरपडे देशमुखीचे विन अनमऊ लागले हाली आम्ही या 
राजयाि आलीयावर दुसरा गुमास्िा देऊन तनमेपकी तनमे च्यार पाच वष े अनभतवली असिा शाहाजी 
घोरपडे यानी राजश्री बाबुराव कृस्ण तकले सािारा याजकडे जाऊन तकले मजकुरी राहून आम्हाकडील 
देशमुखीच्या वसुलास खलेल करुन आमचे गुमास्िे राघो अपाजी याांचे घरी हक मार बसतवले की वसूल 
घेिला िो माघारा देणे म्हणोन िगादा केला आहे विनमध्ये सरकारचा व प्रतितनधीकडील कजथपटी व 
इनाम तिजाह यसेै सदरहू सरकारचे  विनसमध्ये तदल्हे असिा खलेल करुन गुमास्िे याचे घरी 
चौकी बसऊन वसूल घेिला िो माघारा मागिाि आतण पुढे वसूल घेऊन काये (र्ाटले) पद्रव केला 
िरी स्वामीनी कृपा करून िाकी (र्ाटले) पते्र व ढलाइि देऊन आमल आमचा (र्ाटले) कडे चाले व 
मसाला व रुपये काये घेिले असले िरी माघारे देतवले पातहजे. 

१) राजश्री कुस्णराव अनांि यास पत्र 
१) राजश्री बाबुराव कृस्ण यास. 

१) शाहजी घोरपडे यास मसाला  २५ व  
ढलाइि आ 
२ देऊन तयास हुजूर आणतवले पातहजे. 

    ३    
 
  
मालोजी राजे घोरपडे मुधोळचे. हे पेशवाईिील तभष्ट्म व वाजोजी घोरपडे हे नादगावचे घोरपडे देशमुख  

Name of the applicant shri Baburao Balasaheb Ghorpade 
Of Nandgaon Tal. Satara 

Printing charges 1st Copy Rs. 3/–Three only 
Copy applied on 26-6-52 Delivered on 29 July 52 

True Copy 
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श्री कृष्ट्िाबाई सा. ज. द. रु. नां. १५०० इ. स. १७८२ 
 
छथ. सौजन्य श्री. मोकदमान  वाळव,े 

यातस 
 

मतहपिराव घोरपडे देशमुख  र  सलाम समानीय मया अलर्  मजकुरी  
श्री. स. नवधे तनतयचालवा व ब्राह्मण भोजन येक–तनष्ठ घडाव,े पैसे मानस बहुि तदवस व्हाव े यास्िव 
सातहतयाची नेमणूक आजमास करून दरसाल रुपये ४४ चवचेाळीस करार करून वदेमूिी राजश्री बाबूभट 
तबन तवश्वनार् भट व गांगाधर भट तबननरहरी भट जोिसी  मजकूर याजकडे सदरहू यवैज देतवला आसे. 

िरी देशमुखीचे हकदारीचे यैवज  मजकुरी देतवले असि सालदार साल हा गाम सेरी र तनलेस 
यैवज प्रतवष्ठ करीि जाणे नेमणूके  श्रीचा नवध्य व ब्राह्मण भोजन करुन वांशपरांपरे आनभव करिील, 
आमचे घोरपडेचे वौसी कोणी जे होईल तयाने करार करून तदल्हे  चालवावी. या आांिर करू नये. या 
पत्राची नकल घेऊन असल पत्र भोगवटीयास वदे मुिीतस परिोन देणे नवीन पत्राचा आके्षप न करणे. शके 
१७०४ शुभकृि नाम सवछरे कार्मिक शुध ३ जातणणे  छ १ याहे तजल्हेज. 
 
 

सा. ज. द. स. नां. १५०० इ. स. १७८२ 
 

श्री 
 

१२ वदेशास्त्र सांपन्न राजमान्य राजश्री बाबभुट तबन तवश्वनार् भट व गांगाधर भट तबन नरहतर भट  वाळव े
स्वातमचे सेवसेी 
 

सेवक मतहपिराव घोरपडे देशमुख  र कृिानेह दांडवि शके १७०४ शुभकृि नाम सवछरे 
कार्मिक सुध तत्रिीया कारणे लेहून तदल्हे पत्र यैतसजे श्री देवास नेवधे्य व ब्राह्मण भोजन तनतय घडाव े िेणे 
करून आपले कौशास व वृत्तीस धयेस्कर यसेै जाणनू साल समांधी सातहतयाची नेमणूक करून िुमच्या वौश 
परेपरे स्वाधीन केले आसे तबबै. 

 
 ९ िाांदळ दररोज ना  बार  ६ िूप दररोज ४  



    बारमाही 
 मोही कैली २  ६   १२ दक्षणा दररोज ६ 
 ८ गहू दररोज कैली बारमाही  २ पान सुपारी 
 ३ दर    ३  माजी वगैरे 
 २ दाल  दररोज  बारमाही  तमठ 
    १ धान्याची कसर 

––––––––  –––––––– 
 १९  २५ 
 

एकूण रु. ४४ चवचेाळीस करार करून  मजकुरचे हर्दारीच्या येवजी नेमणकू साल दरसाल 
केतवली असे तयाज  घेऊन श्री चा नवधे्य व ब्राह्मण भोजन िुमचे येकाचे तनतय वौशपरेपरे चालऊन 
अनभव दरसाली प्राT घेिू जावा आमच्या घोरपडेचे वौशी जो कोणी अतधकारी होईल तयानी वषासन करून 
तदल्हे िुम्हाकडे चालवाव ेअांिर केतलयास श्री शपूि तयास असे सुि सलास समानीन मयाअलर् जाणीजे 
६०१ तजल्हेज 
 
 

श्री इ. स. १७८२ 
 

वदेमूिी राजमान्य राजश्री बाबूभट तबन तवश्वनार् भट जोिीतस व गांगाधर भटतबन नरहतर भट 
जोतिसी  वाळव ेस्वातमचे सेवसेी 

सेवक मतहपिराव घोरपडे देशमुख   र कृिानेक दांडवि शके १७०४ शुभकृि नाम सवछरे कार्मिक शुध 
तत्रिीयेस पत्र लेहून तदल्हे यसेैजे िुम्ही येऊन तवदीि केले जे कसबे मजकुरी आपले प्राचीन ईनाम आहे व 
तजल्हेदाराकडून नवीन ईनाम  मजकूरी व िर्थ  मजकूरच्या गाव ग ना ईनाम जतमनी करून तदल्ह्या आहेि 
तया जतमनीवर देशमुखीच्या हकदारी कतरिा पुढेमागे कोणी उपसगथ करिील यास्िव आपले मार्ीचे पत्र 
असाव े तयाजवरून िुम्ही विनदार तशष्ठ ब्राह्मण िुम्हास आमचे िरे्ने उपद्रव कोणेतवसी आसू नये. यसेै 
जाणनू िुमच्या ईनामास देशमुखीच्या हकदारी कतरिा मार्ी करून पत्र तदल्हे आसे वांशपरांपणे अनभवनू 
सुखरूप राहाणे जातणजे छ तजल्हेज  सिास समािीन मयाअल र्. छ. मार आपल्या घोरपडेचे पैशी 
कोणी होईल तयानीही तलतहले प्रि चालवाव ेअांिर करू नये जातणजे छ. म ि र 
 

सा. ज.दप्िर १५०० 
इ. स. १७८२ 

छथ सौजन्य श्री मोकदमा न वाळव ेयातस 

मतहपिराव घोरपडे देशमुख   र सलास 
समानीन मया व अलर् वदेमिी राजश्री बाबूभट जोतिसी 
तबनतवश्वनार् भट जोिसी व गांगाधर भट तबन नरहतर भट 



जोिसी यातस श्रावण यासीच्या अनष्ठाना तनतमतय 
सौलदर साल नेमणकू 
१५ पारर्ीव तलगे यास पयंि दररोज १२  करावी यास 

५ पोटगी 
१० दतक्षणा 

 १५         
 

७ ग्रामदेविास मास पयंन्ि अतभषक व पजुा करावी तयाची दतक्षणा येकून बावीस रुपये करार करून  
मजकूरच्या हकदारीच्या यैवजी देतवले असि साल दरसाल नेमणूक  बावीस रुपये जोसी मजकूर यातस 
हाांगामी पाव िे कतरि जाणे. भाऊपण्याच्या वरसली प्रमा जयाचे िे अनभव घेिील नवीन पत्राचा उजरसाल 
दरसाल न करणे या पत्राची िातिक घेऊन हे पत्र परिोन भटजी यातस देणे जातणजे छ १ तजल्हेज शके 
१७०४ शुभकृि नाम सवांछरे कार्मिक शुध तत्रिीया छमू  र 
 

 
श्री िातलका इ. स. १७८४ 
 सा. ज. द. रु. नां. १४९८ 
 िे. न. 

 
छथ सौजन श्री देहाये आठरा प्रा वाळव ेयासी मतहपिराव घोरपडे देशमुख  मजकूर  खसय समानीन 
मया अल्र् वदेमुिी बचभट पुरातणक व वदेमुिी बाजीभट पुरातणक  मजकूर याचे वर शासन पुवी पासून 
चालि आहे तयाज बाजीभट व बांचभट यानी यर्ा तवभोग घ्याव े तयास बचांभट समजून घेि नाहीि. सबब 
बाजीभट यानी करार जे आम्हास देशमुख व देशपाांडे सागाल तया  विुथ यैसा करार आहे, तयास सालाबाद 
प्रमाणे बाजीभट याजकडे वर सासन देि जाणे कोणे गोष्टीची तदकि न घेिा वर सासन देणे येतवसी तर्रोज 
बोभाट येऊन देणे जातणजे छ. ७ माहे साबान मोिथब 
 

श्री 
 

कमल सा. ज. द. रु. नां. १५३४ 
तसका इ. स. १७८८ 
 
राजश्री भास्कर तबन हरभट स्वातमजे सेवशेी सेवक मालोजी मतहपिराव घोरपडे  वाळव े कृिानेक  
दांडवि तवज्ञापना अतैसजे मौजे बहादूरवाडी येरे् श्री तसधश्वर व तवठोबाची स्र्ापना केली िे समई देवाचे 
पुजेस कोण यवजाव ेयसेै िीर्थरुप राजश्री दाजीचे तचिाई नई जाणोन िुम्हास बोलावनू आणीन साांतगिले जे 
िुम्ही स्नान सांध्या व पुराण आध्यापन करुन सुतचि भिू अहा िरी-श्री. ची पुजा करून आम्हास कल्याण 
िंचिोन असाव ेयेतवसी िुमच्या कुटुांबाच्या सवथ रक्षणास व श्री. च्या नैवद्यास येवनू जमीन तबघे १५ साडेसाि 
हािाचे काठीने मौजे येडे येर्ील आमच्या देशमुखच्या ईनाम  तदल्ही आसे िरी वांशपरांपरा जतमनीचा 
भोगवटा घेऊन देवाची आचरना करून सुखरुप रहाव ेसदरहू देवाच्या कानुकायदेि व नैवदेि हारएक तवसी 



जोशी व गुरव वगैरे कोणी यातस अर्ी अर्ी बोलावयास सबध नाही यासी कोणी आमचे वौ सीचा आर्वा 
आमचा भाऊबांद घोरपडे याचा वांतसचा कोणी तदला हरकि करिील तयासी श्री तसधस्वराची शरे्ि आसे व 
कासति महापािक केले याचे हीस हे तलहून तदल्हे पत्र सही सही शके १७१० काल युतविक्षी नाम सांवतसरे 
जेष्ठ वाT ९ सन िीसा तिसैन मया व अलर् िेतरख छ २१ माहे तजल्हेज मोिथब सुद. मोिथब 
 
 
  सािारा जमाव दप्िर 
  रू. नां. १५०१ 
 श्री इ. स. १७९६ 
गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजमान्य राजश्री 
मतहपिराव घोरपडे देशमुख िाT वाळव ेयाप्रिी पूवथक, 

 
महादेव भट तबन धोंडभट गदे्र आतसवाद उपरी येर्ील कुशल जाणून स्वतकये कुशल तलहाव तवशषे 

आम्हास  मजकुरी तजल्हे दाराकडून ईनाम जतमन तबघे १२ बारा चालि आहे. तयास देशमुखीचे 
हकदारीचा यैवज मार्ी व्हावा म्हणोन सवथच ब्राह्मणानी तवदीि केले तयाजवरून देशमुखीचे हकदारीची 
यैवज मार्ी करून पत्र वतडलाचे नावाचे पाठतवले िे राजश्री माणकोपांि िातया देशपाांडे याचे तवद्यमाने प्रतवष्ट 
होऊन सांिोष जाहला ब्राह्मणास चालवणेच आपणास अगतय आहे. तयास श्री सतनध स्नान सांध्या करून 
कल्याण इक्च्छि आहे बहुि काये तलतहणे हे आतशवाद.  

 
शके १७१८ निनोम सवछरे आषाढ शुध २ 

 
 

श्री सािारा जमाव दप्िर 
 रु. नां. १५०१ 
 इ. स. १७९६ 

 
गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजमान्य राजश्री 
 
मतहपिराव घोरपडे देशमुख  वाळव ेया प्रिी पुवथक 

 
भास्कर भट तबन गांगाराम भट जोसी तदक्षीि आतसवाद उपरी येर्ील कुशल जाणनू स्वकीये कुशल 

तलहाव े तवशषे आम्हास कसबे मजकुरी तजल्हेदाराकडून ईनाम जतमन तबघे – ५ पाांच चालि आहे तयाांस 
देशमुखीचे हकदारीचा यैवज मार्ी करून पत्र पाठतवले िे राजश्री. माणकोपांि िातया देशपाांडे याचे तवद्यमाने 
प्रतवष्ट होऊन सांिोष जाहला. ब्राह्मणास चालवणेचे आपणाांस आगतय आहे तयास श्री सतनध स्नान सांध्या 
करून कल्याण ईच्छीि आहे. बहुि काय तलहणे हे आतशवाद  

 
शके १७१८ नलनाम सवछरे 
आषाढ सुध २ 



 
 

श्री नकल इ. स. १७९६ 
 सािारा ज. द. रु. नां. १५०१ 

 
वदेशास्त्र सपन्न राजश्री बाबूभट तबन तवश्वनार् भट जोसी  वाळव ेस्वातमचे शवेसेी  

 
सेवक मतहपिराव घोरपडे देशमुख  वाळव े  दांडवि तवनांिी येतसजे िुम्ही तनवदेन केले जे 

आम्हास तजल्हे दारा कडोन  मजकुरी व मौज येडे  मजकर येरे् ईनाम जतमन आहे तयाची 
देशमुखीचे हेकदारीचा येवज ईनाम करून द्यावा म्हणजे स्नान सांध्या करून स्वस्र् राहू म्हणून तयाज वरून 
ध्यानास आतणिा िुम्ही सतप्रात्र कुटुांब वछल िुम्हास सदरहू जतमनीची हकदारीचा यैवज ईनाम करून 
तदल्यास आपल्यास श्रेयस्कर यैसे जाणौन तजल्हेदाराकतडल िुमची ईनाम जतमन तबघे 

 
५ मौजे नागठाणे     
८ क. वाळव े     
५ मौजे येड   र     

१८       
 

येणे  साडे अठरा तबघे िुमची ईनाम जतमन तयाांचे देशमुखीचे हकदारीचा यैवज आकार  
िुम्हास ईनाम करून देऊन भोगवटीयाांस हे पत्र करून तदल्हे आहे िरी िुम्ही आपले पुत्र पौत्रादी वांश परेन 
सदरहू  जतमनीचे हकदारीचे यैवजाचा उपभोग घेऊन स्नान सांध्या करून कल्याणातचिोन स्वस्र् असाव.े 
यातसकोणी आमचे वांशीचा आर्वा आमचे भाऊबांद घोरपडे याचे वांशीचा तहला हरकि करिील तयास श्री 
तसद्धश्वराची व श्रीकृष्ट्णेची शर्ि असे व काशीि महापािक केल्याची प्राप्िी असे हे ईनाम पते्र लेहून तदल्हे 
सही शके १७१८ नलनाम सवछरे वैशाख  ५ सु सीि िीसैिमया व अलर् छ १७ तजल्काव. 
 

सािारा ज. द. रु. नां. १५०१  
इ. स. १७९६ 

नकल 
 

वदेशास्त्र सांपन राजमानो राजश्री 
गांगाधर व्यास तबन पुरूषोिम व्यास खेम वाई स्वातमचे 
सेवसेी 
सेवक मतहपिराव घोरपडे देशमुख  वाळके सो दांडवि तवनांिी अैतसजे िुम्ही तनवदेन केलेजे  वाळव े
येरे् आम्हास जतमन ईनाम प्रतचन राजपत्री आहे तया जतमनीचा देशमुखी चेहकदारीचा अैवज इनाम करून 
द्यावा म्हणजे स्नान सांध्या करून कल्याण तचिोन स्वस्र् राहू म्हणोन तयाजवरून ध्यानाि आतणिा िुम्हास 
जतमनीचा हाकदारी तदल्यास आपणास स्येयस्कर यैसे जाणोन  वाळके येरे् िुमची प्राचीन राजपत्री 
जतमन तबघे १२/३  सवाबारातबघे साडेिीन पाांड आहे तया तयाजतमतनची देशमुखीचे हाकदारीचा यैवज 



िुम्हास ईनाम करून देऊन हे ईनाम पत्र भोगवठी यासी करून तदल्हे आहे िरी िुम्ही व िुमचे पुत्र पौत्रादी 
वांशपरांपरेन सदरहू  जतमनीचे हाकदारीचे यैवजाचा उपभोग घेऊन स्नान सांध्या करून स्वस्र् असाव े
यातस आमचे वांशीचा अर्वा आमचे भाऊबध घोरपडे याचे वांशीचा कोणाही हा हरकि कतरल तयास श्री 
तसदे्धश्वराची व श्री कृष्ट्णेचा व काशीि माहापािक केल्याची शफ्ि असे हे इनाम पत्र लेहून तदल्हे सही शके 
१७१८ नलनाम सवतसरे वैशाख  ५  सीि िीसैन मया व अलर् छ १७ माहे तजल्काि 
 
 

श्री सािारा ज. द. रु. नां. १५०१ 
 इ. स. १७९६ 

 
वदेशास्त्र सांपन्न राजेश्री नारायण भट तबन बपू भट रमराणे  वाळव ेस्वातमचे शवेसेी 

सेवक मतहपिराव घोरपडे देशमुखे  वाळव े  दांडवि तवनांिी यतैसजे िुम्ही तनवदेन केलेजे 
आम्हास कसबे मजकूरो तजल्हेदारा कडीन ईनाम जतमन आहे तयाची देशमुखीचे हाकेदारीचा एैवज ईनाम 
करून घ्यावा म्हणजे स्नान सांध्या करून कल्यान तचिोन स्वस्र् राहू म्हणोन तयाज वरून ध्यानास आतणिा 
िुम्ही सतपात्र कुटुांब वतसल िुम्हास सदरहू जतमनीचे हकदारीचा यैवज ईनाम करून तदल्यास श्रेयस्कर यैसे 
जाणोन  मजकूरी िुमची ईनाम जतमन तबघे सुमार  साडे सत्रा तबघे पावणे दोन पाांड आहे तयाची 
देशमुखीचे हाकदारीचा यैवज आकार  िुम्हास ईनाम करून देऊन भोगवरी यासी हे पत्र करून तदल्हे 
आहे िरी पुत्र पौत्रादी वांशपरपरेन उपभोग घेऊन स्नान सांध्या करून स्वस्र् असाव े यातस आमचे वांशीचा 
आर्वा आमचे भाऊबांद घोरपडे याचे वांशीचा कोणी तहला हरकि करिील तयास श्री तसद्धश्वराची शफ्िे असे 
हे ईनाम पत्र लेहून तदल्हे सही शके १७१८ नलनाम सवतसरे वैशाख वद्य ५ सु. सीििीसैन अलर् छ १७ माहे 
तजलकाद. 
इ. स. १७९७.  श्री.  िालीक 

तसका  सािारा जमा व द. रु. नां. १७१२ 
 ७४९३   
 

इनाम 
ए 

कतमशन 
 

  ले. नां   
     
     

 
आजसुभा राजश्री दौलिराव िंशदे  मोकदमानी देहाय मौजे नाांदगाव व मौजे माजगाांव व मौजे 

सोनापूर व मौजे सेलकेवाडी व मौजे करजे व मौजे माडव ेव मौजे तननाम व मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व 

मौजे आसनगाांव  सािारा  समान िीसैन मया व अलर् रा. पेदाजीराव घोरपडे देशमुखी  सािारा 
याजकडे दोनसे वषथ देशमुखीचा हाक रुसूम वगैरे सुदामि चालि आसिा आतलकडे राजश्री मालोजी 
घोरपडे घटाईन देहाय मारचा एकरूसूम वगैरे नैिाि म्हणून तवतदि जाले. तयाजवरून हे िाकीद पत्र सादर 
केले आसे. िरी देहाये मजकूरचा देशमुखीचा हक रुसूम वगैरे ईनाम र्जर्मास पेदाजीराव घोरपडे 
देशमुख याजकड पेशजी चालि आल्या  चालवणे तदकि न करणे जातणजे. ६०.२० ज  वल मोजथब 
सुद 



Produced by the 
Witness in his examination in chief 

Sd/- 
C. C. 
10.7.1946 

 
सािारा येर्ील तस. जज याांचे कोटाि 
 
स्पे. तह. मु. नां. ३/१९४३ सािारा येर्ील तसव्हील जजय साहेब तस. डी. 
सदरहूचा उिारा असल याांचे कोटाि स्पे. तह. मु. नां. ३/४३ 
रूजू पातहला. मतहपिराव खांडेराव घोरपडे ⧙ वादी 
िा. ३१–७–४६ तद कलेतटर अकड कोटथ ऑर् वाडथस ⧙ प्र. वादी 

खरा उिारा सािारा 
सही . . . सदरकामी वादीिरे् साक्षीदार बाबुराव 

 बाळा  घोरपडे याांनी आपले जबानीस 
 गुदरला िा. १०–३–४६ 
 सही . . . 
 वा. साक्षीदार. 
  

हुजूर हुकूम नां. १८०० वरून सदरहू कागद 
वादी साक्षीदार िरे् वकील यास परि तदला. िा. २२–१२–४६. 

सही... 
रेकॉडथ तकपर 

 
इनाम कतमशन 

गोल तसका 
 

 
श्री िातलका 

सीका ७४९३ 
 

आज सुभा राजश्री दौलिराव िंसदे 
 मोकदमानी देहाये मौजे नाांदगाव 

व मौजे माजगाव व मौजे सोनापूर व मोजे सेलके 
वाडी व मौजे करांजे व मौजे माांडव ेव मौजे तन 
नाम न मौजे पाडळी व मौजे कुसवडे व मौजे 
आसनगाांव  सािारा सुमा समान िी 



सेनमयाव आलरे् रो पेदाजीराव व घोर 
पडे देशमुख प्रग सािारा याजकडे दो 
नसे वषथ देशमुखीचा हाक रुसूम 
वगैरे सुदामि चालि आसिा अतलकडे 
राजश्री मालोजी घोरपडे धटाईने दे 
हाये मगरचा हाक रुसुम वगरेै नेिाि म्ह 
ण ऊनें तवतदि जाले तयाजवरून हे िातक 
द पत्र सादर केले आसे िरी देहाये म 
जकुरची देशमुखीचा हक रूसूम 
वगैरे इनाम र्ड र्मास पेदाजीराव घोर 
षडे देशमुख याजकडे पेशजी चालि 
आल्या प्रमाणे चालवणे तदकि न कणे 
जाणीजे छ. २० जमातदवल मािथब सुद. 

७४९३. 
 

इ. स. १८०१ श्री सािारा जमाव द. रु. न. 
 तसका इनाम 

ए 
कतमशन  

ले. न. 
१७१३ 

  ७२०६ 

 
आज्ञापत्र राजश्री चिुरतसग राजे भोसले, . मोकदमानी देहाये . सािारा तव  ि   
१ मौजे नादगाव १ मौजे माजगाांव 
१ मौजे सोनापूर १ मौजे (माडव)े 
१ मौजे तननाम १ मौजे (पाडळी) 
१ मौजे कुसवडे १ मौजे आसनगाांव 
१ मौजे तपलाणी १ मौजे सेलकेवाडी 
१ मौजे करांजे  
 ६  ११  ५  
 

 ईसन मयािेन व अलर् देहाये मजकूर येर्ील देशमुखीचे हाक व ईनामाचा यैवज मालोजीराजे 
घोरपडे देशमुख   र याजकडे चालि आहे. तयाचे सरकाराि अगतय जानोि मनाई केली असेल िर 
याजकडील विनास िगादा एकां दर न करणे जातणजे छ २ शाबान  हुजूर मोिथब असे. 

 
वार Produced by the 

 Witness in the examination in 



 Chief 
 Sd/– 
 C. C. 

 10–3–1946 
 

सािारा येर्ील तस. जज सािारा येर्ील तसक्व्हल जजयसाहेब 
याांचे कोटाि तस. डी. याचे कोटाि, 
स्पां. तह. मु. न. स्पे. तद. मु. न. ३/४३ वादी 

 ३  मतहपिराव खांडेराव घोरपडे 
 १९४३  तद कलेतटर ॲण्ड कोटथ ऑर्  

 वाडथस सािारा प्र. वादी. 
सदरचा उिारा असल   
रुजू पातहला सदरकामी वादीिरे् साक्षीदार 
िा. ३१–७–४६ बाबूराव बाळा  घोरपडे यानी 
खरा उिारा आपले जबानी गुदरला १०–३–४६ 
सही. सही– 
 वा. ि सातक्षदार. 
 हजर हुकूम नां. १८०० वरुन सदरहू कागद वादी 
 सातक्षदार िरे् वकील याांस परि तदली िा, २२–१२–४६ 
 सही/– 
 रेकॉडथ–कीपर. 
 
ले. ७६ (५) नक्कल श. १७६४ भाद्र. व ५ 
मू. दा, प. श्री  इ. १८४२ सप्टेंबर 
 

वादी घोरपडे  मोकदम मौजे िासगाव  सािारा पेटा र  सलास अबेंन मया िैन व 
आलर् लेहूल तदल्हे याद मौदे कुरीची पाटीलकीचा मूळ विनदार कोण होिा तयाजपासून पाटीलकी 
कोणिे िऱ्हेने िुम्हास कसी तमळाली व तयाजला वष े तकिी जाली व िक्षीमा तकिी होतया व हाली िक्षीमा 
तकिी चालिाि पाटीलकीि कारभार गावी राहून करिा िंकवा परगावी राहून करिा मळू विनदार येक होिा 
की कसे होिे आतध विन कोणास तमळाले वतडल कोण व सदरहू विन  घेिले आहे िंकवा कसे व विन 
िुम्हाकडे चालि आहे तयाज  कोणास  तदल्हे आहे िंकवा नाही योवसेी सदरी सवाल केले आहे िे 
पाहून जाब लेहून देणे म्हणोन आज्ञा [येरू्न अक्षर तनराळे. तश. च. खां. ८–१२] तयास मूळ पाटीलकीचे विनदार 
कासार कोष्टी होिे तयाचे नावाची मातहितगरी नाही पुढे िे कासार कोष्टी काळाि परागांदा होऊन गेले तयाचे 



कोणी नाही, याजमुळे गाव उजयाड पडला िो आमचे मळू पुरुष बाजीराव राजे घोरपडे तवजयापूरचे बाछ्याव 
याजकडून कामतगरीकतरिा वाई देशाकडे आले िो िे परि जािाना मौजे िासगाव िाT सािारा हा उजयाड 
जाहाला होिा िे मुकामास आले िो गावािून कुां भार येऊन आमचे वतडलास सदरी तलतहली हातककि 
साांतगिली नांिर आमचे वतडलाांचे वतडल तवजयापूरास जाऊन सदरी तलतहिा हा र बाछ्याव यास तवतदि 
करून मौजे रचे येर्ील मजला पाटीलकीचे विन करून तदल्हास मी वसाहाि करीि आसी तवनांिी केली 
तयाजवरून सरकारािून मौजे र येर्ील पाटीलकीचे विन आम्हास तदल्हे मग आमचे वतडलाांचे वतडल 
मौजे  येऊन तयाणी गावची वसाहि केली, परांिु जतमनीची लागण कुलभरणा नाही यामुळे होईना िेव्हा 
िाटे यास आणून आ (म्हा) कडे दरोबस्ि विन चालि होिे, तयाज  लागणीबद्दल तनमे विन देऊन 
लागण केली आतण आपल्याकडे वतडलपणाचे तनमे विन ठेतवले तयास बहुि वष ेजाहली तयाप्रमाणे (हाली 
वतहवाट चालली आहे) आम्हाकडे वतडलपणाचे मानपान दरोबस्ि चालिाि आमचे पाठीमागनू आमचे 
वतडलानी िोतयास मानपान तदल्हे आहे तया  िेही वतहवाट कतरिाि व पातटलकीची वतहवाट मौजे री 
राहून कतरिा मूळविनदार दोघे होिे आतध विन आम्हास तमळाले वतडल आम्ही सदरहू विन खरेदी घेिले 
नाही व आमचेकडे विन चालि आहे, तयाज  कोणास तदल्हे नाही हाली ितक्षमा दोन चालिाि याप्रमाणे 
मजकूर आहे, िो सरकाराि  तदल्हा आहे जर कतरिा चौकसीने खोटा मार  तदल्ह आश ेशाबूद 

जातयास सरकारचे गुन्हेगार आज्ञा होईल तया  विथणूक करून ही याद लेहून तदल्ही सही  भाद्रपद 
५ शके १७६४ शमु कृिमान सवतसरे छ १८ माहे साबान 

 
 नाांगर मालकाचे हािचा जे हुजूर  बाळकृष्ट्ण अनांि कुळकणी. 

खांडरराव घोरपडे पाटील मौजे र 
 
ले. ७९ (८) 
मु. दा. प.  
 
१  घोरपडे देशमुख याांच्या गावचा आकार कजथपटीस सरकारािून वसूल करणे यसैी आज्ञा तयास िुम्ही 
म्हणिा की मालोजीराजे देशमुख याचा तनमे यैवज देऊ तयास तया गावचा आकार दोन तहसे  ४५६ 
होिाि व बाजोजी देशमुख याजकडे िासगाव नादगाव वजा करुन रु. दोनश ेहोिाि या प्रमाणे आहे िरी 
िुम्ही आकार प्रमाणे पाठवणे म्हणजे बाजोजी देशमुखाकडे तयाजवर रोखे केले जािील. 



 
मौजे फत्यापूर – नादंगावं तसवेचा कतिया 

 
श्रीमांि राजश्री  पांि प्रधानासाहेबाचे सेवसेी. 

 
िकरीर कदें मोकदम मौजे र्तयापूर  सािारा प्राि वाई  िीसैन म या आलरे् कारणे सेवतेस 

िकतरर लेव्हुन तदलही ऐतसजे आमची व मौजे नादगाव .मज सािारा याची सीव वोढ्याच्या पाणीयाचे 
धारेची कतदम व पुवी पासून चालि आसिा साप्रि नाांदगाव कर जबरदस्िी करून तसवचेा वोढा र्ोतडला 
भाज कतरिा तयाचा व आमचा कतणया जाला म्हणनू आम्ही साहेबाकडे तर्याद आलो तयाज वरून साहेबी 
नाांदगाव करास हुजूर आतणजे आतण उभयिा पातस वागले विथणुकेस जातमन घेऊन िकतदल लेहुन देणे 
म्हणून आज्ञा केली तयावरुन आम्ही आपली िकतरर लेहून तदल्ही यैतसजे आपले व मौजे नाांदगाव  
मेजकूर याची तपव पुवापार वोढी याची परांपरागि चालेि आली वोढी याचे धारेचे दक्षणेस नादगावचे रान व 
वोढायाचे धारेचे उिरेस आमचे रान याप्रमाणे दोतह गावचा भोगवटा वशपरांपरेने चालि आसिा खिोजी 
गाढव े पाटील व नाईकजी गाढव े  व पेधोजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे पाटील मौजे नादगाव यातण 
सुभानजी बाजी पाटील घाटगे मौज मगर याच्या शिेाच्या बुडख्याचे दतक्षणेस तसवचेाकडे जाि होिा तयाचे 
वळण धनुष्ट्याकृिी पतहले पासून होिे तया वळणाबद्दल कतजया केला िेव्हा आम कैलासवातस नाश े कृष्ट्ण 
सुभेदार  श्रीमांि पांि प्रतितनधी व आपाजी हणमांि सुभेदार  खालसा याजकडे सािारी याचे मुकामी 
जाऊन विथमान तनवदेन केले तयावरून सुभेदारानी नादगाव करास हुजूर आणून तसवचे्या तनवाड्ाबद्दल 
गोि नेमून तदल्हे िे गोि आम्ही व नादगावकरातन तसववेर जमा केले तयानी तसव पातहली नाांदगावच्या रानाि 
िीटववेाडीनजीक तचचेच्या झाडाजवळ गोिाने मुकाम केला होिा िो कैलासवातस श्रीमि महाराज 

 
छत्रपिी याांची स्वारी तसकारीबद्दल आली तयातन गोिाचा जमाव पाहुन तवचातरलेजे हे कोण आहेि 

इिके जमा वहाव याचे कारण काय म्हणून आवघे गोि माहाराजा पातस येऊन उभे रातहले महाराजानी 
गोिास तवचारले की िुम्ही येरे् जमा व्हाव याचे प्रयोजन काय िेव्हा गोिानी साांतगिले की र्तयापूर व 
नादगाव या हरदुगावची तसव वोढी याच्या पातणयाचे धारेची आहे साप्रि नादगावकर वोढा वडू लागले 
तयाजबद्दल सुभेदारानी तनवातडया कतरिा आम्हास आज्ञा केली आहे िेव्हा आम्ही व नाांदगाविर गोिाजवळ 
होिो माहाराजास भेटी ठेतवल्या माहाराजानी तसवचेा वतहवाट तवचातरला िेव्हा पुरािन तसव वोढी याच्या 
पातणयाची धार याप्रमाणे भोगवटा वांशपरांपरेने चालि आला आहे म्हणोन साांतगिले िेव्हा माहाराजानी आज्ञा 
केली की पुरािन वतहवाट वोतडयाचे तसवचेा चालि आहे तया  पुढेही हरदुगावाने चालाव ेनवीन खटला 
करावयातस दरकार नाही गोि जमा जाले होिे तयास आज्ञा केलीजेदोन्ही गाव खचाखािी आनु नयेि िुम्ही 
उटोन आपल्या आपल्या गावास जाणे तया वरून पांचाईि आपल्या गावास गेले– गोिानी तनवाडा करून 
कागद पत्र करून तदल्हा नाही माहाराजानी आज्ञा गोिाचे समक्ष केली हे हर दु जनानी मान्य केली आतण 
पुरािन वतहवाट  नाांदगावकर व आम्ही चालि आलो गोि नावातनतशची यादी आला तहदा हे तयापैकी 
विथमानी कोतण नसिे तयाअतलकडे आजमासे िीस वरसे पयंि िे व आम्ही चालि आलो यापढेु तवसा 
वषामध्ये नाांदगावकराांनी जबरदस्िीने पुरािन वोढीयाची वतहवाट सोडून नतवन वोतढयाची वळणे खणून 
आमचे रान घेिले तब 
 



१ सुभानजी तबन बाजी पातटल घाटगे मौजे मजकूर याच्या सेिाचा दक्षणेस पुरािन वोढा तसवचेा जाि होिा 
िो दक्षणेस वळून खणून वोढा अतलकडेस लातवला आतण राजश्री बापूजी शामराज यातस जतमन ईनाम 
म्हणून तदल्ही आम्ही िेरे् दोही परिु न येकिा बापूजी शामराज याचे जबरदस्िीमुळे आमचे रान वोतढयाचे 
वळ आणमासे घेिले आसे कलम १ कुसाजी तबन तपलाजी घाटगे  मौजे  याचे सेि दळे सुिारकीचे 
आहे दक्षणेस तसवचेा वोढा जाि होिा िो नाांदगावकरानी वोढा वळून अतलकडे घािला खडक र्ोडून पातण 
आमच्या रानाि घालवनू सेि बेद आपल्या रानाि घेिली िेरे् मळा केला जतमन अजमासे तबघे हली घोरपडे 
कतरिाि जतमन घेिली तयास वरसे आजमासे पांधरा होिील 

कलम 
 
१ सुभानजी तबन बाजीपातटल घाटगे याचे सेि बेदेच तपपळानजीक पतश्चमेस आहे तयाचे कडेस तसवचेा वोढा 
जाि होिा िो नाांदगावकरानी व राघो आपाजी  घोरपडे यातण जमाव सुधा येऊन जबरदस्िीने, वोढा 
दुसरा खणून आमच्या रानाि पाणी घालऊन वोढ्याचे वळण कदीम आमचे रान होिे आणले आपलेकडे 
घेऊन नवीिाल बातधला िेजामन नाांदगावचे महार करिाि जतमन घेिली तयास वरसे अदमासे पाच जािी 
 

कलम 
 
१ कुरणानजीक सेि कुसाजी  घाटगे याचे माळ बेदेचे सेि आहे तयाचे कडेस तसवचेा वोढा आहे िो वोढा 
नाांदगावकरानी व बापूजी शामराज यातण येकत्र होऊन माणसे लाऊन वळून आमच्या रानाि घािला आतण 
जतमन आजमासे तबघे २ आपल्याकडे घेिली तयासवरसे अजमासे पाच जािी 
 
१ सुधानजी तबन बाजी  व माणकोजी तबन धारोजी  घाटगे याच्या पयाचे बुडतखयातसतसवचेा 
वोढा आहे तया ओढ्याचे वळण उकरुन आमचे रान राघो आप्पाजी वािंळबे  घोरपडे बातस ईनाम 
नाांदगावकरानी देऊ करुन याजकडे प्यादे व स्वार व गावचेा जमाव हतयार बांद होऊन सोबि नागर बरोबर 
आणनु आमच्या रानाि जतमन नागरु लागले िेव्हा आम्ही जाऊन ग्वाही तदल्ही िे मा मातनिाि मग 
नागरापुढे आडव े पडलो तयास आम्हास पायास धरुन वोढून टातकले िेव्हा आम्ही तिराईि गाव 
नाांदगावकरातस बोलावया कतरिा आतणले तयातस नाांदगावकरानी कतजया करुन तिराईिास िोतडले व 
मातरले व घडुिे घेिली मागतिराईि गाव उघडे बोडके आणवाणी जखमी रतिे गातळि आपल्या गावास गेले 
आम्हास िोतडले व मातहल व िुतटले तयाचा तवस्िार िकतररे मध्ये करावा िरी तपस्िार वाढिो            कलम 
 
१ राजश्री कृष्ट्णराव तभकाजी कुलकणी याच्या मतळयाचे नैतरतयेच्या कोणास तसवचेा वोढा जाि होिा िेरे् 
नाांदगावकरानी जुन्या वोतढयाच्या िोडास दगड लातविे तयामुळे वोतढयाचे पाणी आमच्या रानाि बागा लगि 
आले आहे 
 
१) नाांदगाव करानी आमच्या रानाि येऊन खराबा केला तब िपतसल 
 
१ कुसाजी पातटल घाटगे याचा ऊस लुटून नेला तयाची मोजदाद तकले सािारा येर्ील हतकमानी केली 
उसाचे बुडखे सुमारे १४०० व पुढे पांधरा तदवसानी गुराळ लागले िेव्हा नादगाांवकरानी जमाव करुन घोरपडे 
पागा व प्यादे घेऊन येऊन गुराळ िुतटले व ऊस व रस मनस्वी खादला गुळ मात्र नाांदगावकरास सापडला 



नाही माळव े व गहू व हरभरा हिेशा लुतटिाि व आांब्याची लावतणची झाडे िोतडली व आपतटली व शरे 
िोतडले 
 
१ आमच्या रानािील तवतहरी चार ढासळल्या वरोट पातडले व सतगबाजवा र्ोतडल्या माळव ेलुटून नेली व 
ऊस मोतडले व केळी िोतडल्या 
 
१ शिेािील आविाची लोखडी व कुरातड व खुरपी व शिेकरी याची घोगडी हर हमेशा नेिाि भरसुणी आली 
म्हणजे या दोचौवरसामध्ये वोला हरभरा लोब्या व हुरडा काांदे व गाजरे व वगैर माळव ेजबरदस्िीने नेिाि 
आतण सेि कतरयाांतस मार देिाि कलम 

३ 
 
सदरहू  नादगाव करानी आम्हापरी गहजेब केला असे लेहून तदल्ही िकतरर पांचाईि मिे कलमे खरी 
करुन देऊ खरीन करु िरी तदवाणचे गुजेगार व गोिाचे आन्याई हे िकरीर लेहून तदल्ही सही िेतरख ११ 
माहे तजलकाद शके १७११ सौम्य नाम सांवछरे श्रावण शुद्ध त्रयोदतस 
तनशान नागर    तबकमल गोपाळ सदातशव कुलकणी 

मौजे  र 
 

 श्री. १  
  १  

 
यादी मौजे र्तयापूर व नाांदगाांव  सािारा या हरदु गावचा सीवचेा कतजया होऊन हरदुगाव 

सरकाराि श्रीमि राजश्री पि प्रधान याजकडे गेले तयाजवरुन श्रीमांिानी हरदु गावची सीव पाहाण्याकतरिा 
राजश्री मोरो वामन सुभेदार व राजश्री िारो गणेश दामले व राजश्री तवठ्ठल लक्षमण कोडोलीकर व राजश्री 
जनादथन िंत्रबक र्डणीस  राजश्री सदातसव आप्पाजी सुभेदार व राजश्री खांडो श्रीतनवास देशपाांडे प्राि 
सािारा यातस व तशवघडे गावचे पांचाईि नेमून तदल्हे तयाणी र्तयापूरी येऊन मुकाम केला आतण र्तयापूरकर 
मोंकदमास आज्ञा केली की पूवापार िुमचा तसवचेा भोगवटा कोठून आहे िो दाखवणे तयाजवरून 
र्तयापूरकरानी तसवचेा ओढा पाणी याचे धारेचा वतहवाट परांपरागि चाांलि आली आहे िी दाखतवली 
सुहूसन िीसैन मया व आलर् शके १७११ सौम्य नाम सवछरे भापद  १३ 

 
छ २६ माहे तजल्हेज. 
 

१) कुरणा पासोन ओढा िहद उत्तरेस डोंगरापयंि आपली तशव तयाि खोजेवाडीकर याचा व आपला 
कतजया आहे 
 
२) कुरणाचे खाली दक्षणेस नाांदगाांवकर याची व आमची ओढ्याची हाद तयास वरूलाजवळ बापूजी शामराज 
आतण कुसाजी पाटील याांचे बेदच्या माळाचे पतश्चमेस िाल बाधोन वोढा र्ीरऊन हाली शिे करीिाि 
नाांदगाांवाि सनद आहे तयाच आमची जतमन रेटून शिेजबरदक्स्िने कतरिाि बापूजी शामराज यातस सनद 
जतमन नादगावचे रानाि तशवचे्या ओढ्यालगि पतश्चमेस आहे तयास आमच्या रानाि बेदचा माळ कजे 



कुसाजी पाटील तयास पुरािन ओढा तसवचेा जाि होिा िोस िो ओढा जवळ िाल बाधोन र्तयापुरचे रानाि 
पाणी घालून बेद र्तयापूरचे रान बापूजी शामराज यातण घेिले जतमन तबघे २ दोन िपतसल 

 
वतहि पेरा भाि 

  पडबेद 
 २  
 
िेहािी नजरेस घाले असे 
 
१ पादुका पाल वाटेजवळ वोढीयाचे र्डग्यावर होतया तया खोजेवाडीकर यातण कातरच्या झाडाजवळ नेऊन 
ठेवल्या. 
 
१ कुसाजी पाटीलाचे बेदच पतश्चमेस तशवचे्या ओढ्यास पुवी पातणयाचा डोहो व पुरािन ओढा भरून नुिन 
ओढा आमच्या रानाि पडला आहे तयास नुिन वोढ्याचे पतश्चमेस आमचे रान नादगावकरानी डोहो िी जागा 
गाळाने भरून बेद जाली िी बेद नादगावकरानी घेिली जतमन आतदमासे तबघा  हािी पड आहे. 
 
१. सुभानजी पाटील याचे बेदच्या तवतहरीचे पतश्चमेस वोढा बाांधोन आमचे रानािून नवा ओढा घालतवला 
आजमासे रान पतडक तब . पाच पाड वष ेदाहअ जाली िातल दोन बाधल्या 
 
१. सुभानजी तबन बाजी पाटील याांच्या बेदच्या सेिाचे पश्चमेस वोढा प्रातचन जाि होिा िे सेि सुभानजी  
याचे विनी िंपपलाचे वायव्यस जतमन तबघे १ एक आहे तयास तया सेिाच्या पश्चमेकडून दक्षणेस बाजूस 
तसवचेा वोढा जाि होिा िो नाांदगावकर याणी वोढ्याचे िोड बाधोन सदरहू सेिाचे उत्तरेस वोघळी पातण 
याची होिी िीच वोघळीची ओढा खणुन तपपलाचे जवळ पातणयाचे िोंड बाधून आणनू जुन्या वोढीयातस 
मेळतवले आहे दक्षणेकतडल प्रातचन वोढा आहे िो हाली तद्रष्टीस पडिो मरला नाही यातस वष े पाच झाली 
वतहि जतमन सदरहू आमची नाांदगावकरानी घेिली आहे हाली नाांदगावकर माहार कतरिो पेरा आरगाडीचा 
तपपळाचे झाड दोनश ैवषाचे आहे िे आमचे कोणी लातवले नाही िे वाडीचे वलेचे आहे 
 
१. िंपपळाचे पुवेस बाणाचे टप्यावर ओढा िोंड बाधून आणनू पुरािन ओढा जाि होिा िे रान नादगावकरानी 
आपल्याकडे घेऊन जतमन वोजाऊन भािखािरे केली आहेि नुिन ओढा आमचे रानाि घालतवला िो 
पुरािन वोढी यातस आषारा नतजक मोकातस याांचे तवतहरीजवळ िोंड तमळाले आहे. आमचे रान 
नाांदगावकरानी सदरहू तठकाण आजमासे तबघे ५ पाच घेिले यातस वष ेतसिरा पाऊणश ेआजमासे जाली. 
 
१. राजश्री सदातशव गुणालकर पतडि मोकातस र्तयापूरकर याच्या मल्यािील तवतहरीच्या सांगी बाजवा 
र्ोतडल्या व तवतहर ढासलली व रु्लझाडे व तकदीचे झाडे व शरे िोतडले केलीचा र्ड िोतडला व ऊस 
मोडून नेला सालगुदस्िा पौष यातस नादगावकरानी जमावासुधा येऊन आमच्या रानाि दांगा केला बाजवा 
र्ोतडल्या तया बाजवा हाली सवास दाखतवल्या आसि 
 



१. सुभानजी पाटील व कुसाजी पाटील या उभयिाची तवतहर मळ्याि आहे येरे् नाांदगावकर जमावासुधा 
येऊन माळव ेलुटुन नेले तवतहर ढासलली व वरोट ढासळला िे दगड तवतहरीि पडले आहेि हाली तवतहतरि 
पाणी एक पुरुषभर आहे याजमुळे दगड तवतहरीिील सवाचे तद्रष्टीस पडले नाहीि पातणयाि आहेि. 
 
१ कृष्ट्णराव तभवजी कुलकणी र्तयापूरकर याच्या बागाचे दक्षणेस पुरािन तसवचेा वोढा जाि होिा तया वोढी 
याचे िोड सािार मागावरी नादगावकरानी परलीकर गडकरी याचे वाटेदाराकडून दगडाची िाल वोतडयाची 
बाांधली आतण नुिन वोढा बागेच्या कुां पणाचे कडेने पाणी लाऊन तदल्हे पुरािन वोतढयाचे उत्तरेस रान आमचे 
िे नादगावकरानी घेिले आहे िेरे् गविािून पयाण कापनु नेिाि सदरहु जतमन आजमासे तबघे  येक 
तबसा पाच पाांड घेिली आसे. 
 
१ कृष्ट्णराव तभवजी कुलकणी यातस वनिी कुणबावासाठी रुपयाचा र्तयापूरकरानी बाग करावयातस तदल्हा 
तयास तया कुणबातवयाचे सेिािून खािे तवतहतरचा वोढा सािार मागाचा कृष्ट्णे कडेस वाट जािी तया 
तिकाटणी यािून खोल तवतहतरयोच पाणी बाग लातवली आहे तया सेिािून जाि होिे िे पातण तसवचे्या 
वोतढयातस गाढव ेदेशमुख (हे गाढव ेदेशमुख खेतजवाडी येर्ील तयाांना र्तयापूर येरे् देशमुखी विनी जतमन 
आहे) यातस हक रुसूमाबद्दल सेिाचा ऐवज नेमनू तदल्हा आहे तया सेिाचे दक्षणेस तसवचेा वोढा जािो तया 
वोतढयाि तमलि होिे. तया पातण, याची चाल वावरािून अद्यापी वर आहे िो वोढा तसवचेा नव्हे सवथ गोिास 
दाखतवला हाली कृष्ट्णराव तभवजी याणी सदरहू जतमतनि बाग केला िेव्हा खािे तवतहरीचा वोढ्याचा वोघ 
िाल बाधोन सािारमागे पाणतदने वोतढयाचे पाणी तसवचे वोढ्यास लाऊन तदल्हे अजमासे हाि सुमारे एक 
हजार पयंि पाणी काढून तदल्हे. 
 
१ कुसाजी तबन तपलाजी व गोसाजी तबन तसदोजी घाटगे पातटल याचे तवहीर तसवचे्या वोतढया पासोन उत्तरेस 
सेिाि आहे िेरे् नाांदगाांवकर जमावसुद्धा साल गुदस्िा पौष मातसि येऊन तवतहर ढासलली वरोट पातडला 
लागडी बाजला व डोण र्ोतडला व सेिािील मालव ेलुटुन नेले याखेतरज तिदस्िा तया सेिािील उस मोडून 
नेला तयाची मोजदाद तकले सािारकर यातण केली िेव्हा उसाचे बुडखे चवदासे मोजदातदस लागले नांिर 
पांधरा तदवसानी नुराल कुसाजी पाटील यातण लातवले तया गुरालावरी नाांदगावकरानी जमावासुद्धा पावलोक 
व स्वार घोरपडे याचे आणनू गुराळ लुटून नेले अांगतव याचे झाडे उपटून टातकली. 
 
१ सुभानजी तवन बाजी पाटील व माणकोजी तबन धारोजी  घाटगे याची तवतहर तसवचे्या वोतढया पासून 
येका बाणाचे टप्यावर शिेाि आहे िेरे् साल गुदस्िा नाांदगावकर पौष्ट्यमातसक जमावसुद्धा येऊन तवतहर 
ढासळली वरोटा पातडला सांगी बाजवा होतया तया तवतहरीि ढकलून तदल्या तया अद्यापीही तवतहतरि पतडल्या 
आहेि सुलके चाकपट्टी व सेिािील मालव ेलुटून नेले यातसवाय साल तिधस्िा तया सेिािील ऊस लुटून 
नेला सुभानजी तबन बाजी पाटील व माणकोजी तबन धारोजी पाटील याांच्या पया दोन चौधरी याच्या विन 
कुणबावा आहे तया सेिाचे दक्षणेस तसवचेा ओढा पुरािन जाि आहे तया वोढ्याांचे उदकाने वलण पुरािन आहे 
िे बेदाांड आम्हाकडे पुरािन चालि आले िेरे् गवि राखून अविाचे बईल चातरिो व कापून नेिो व अतलकडे 
सदरहू बेदि नाांगर नाांदगावकर आतण आणून बेदोंड नागरू लागले िेव्हा आम्ही ही तदली िी मातनिाि मग 
नागरापुढे अडव े पतडलो मग नादगावकरानी आम्हास पायास धरून वोढून टातकले आतण जतमन नागरु 
लागले म्हणोन आम्ही तसवघडे गाव याजकडे जाऊन विथमान साांतगिले आतण तयास नागरापातस घेऊन 
आला तसवघेड यातण नाांदगावकरास तववके सातगि असिा नाांदगावकरानी तसवघडे यातस व आम्हास मातरले 
व िातडले वठून नेले कलम 



 
१ सुभानजी तबनबाजी पातटल घाटगे याचे शिे पाट स्र्ळ सेि विनी जतमन तबघे दोन वतहि नादगावच्या 
तसवचे्या वोढ्यालगि मोरे् याचे कोढार पुरािन पासून ओढ्या अतलकडे आमचे आहे तया सेि नादगावकरानी 
बापूजी शामराज यातस तदल्हे तयाजवरून बापूजी शामराज यातण जबरदस्िीने पुरािन वोढा तसवचेा जाि 
होिा तयाचे िोतड िाल दगडाची साठ हाि लाबी सवादोन हाि बाधोन नुिन वोढा आमच्या रानगि खानून 
पातण काढून तदल्हे आतण पूर्मवि वोढा होिो िो नादगावचे रानािील तसव आहे तयाची दरड ढासळून ओढा 
भरून कातडला आतण सदरहू सुभानजी पातटलाचे सेि वतहिाचे पाटस्र्ळ व वदे पतडकरान आवघे घेऊन 
जतमन वोजाऊन मला केला आहे हाली िेरे् ऊस लातवला आहे तिदस्िा बापूजी शामराज यातण िेरे् तवतहर 
पाडली आहे िे सेि आमचे नादगावकरानी जबरदस्िीने घेऊन बापूजी शामराज यातस तदल्हे जतमतनच्या 
लोभामुळे बापूजी शामराज यातण तवचार न पाहिा आमची जतमन घेिली तयाजखेरीज र्ोरले िातलचे पुवेस 
तवसा हािावर दुसरी िाल बापूजी शामराज यातण दगडाची लाबीसाहा हाि रूदी दोन हाि िाल बाधली आहे 
कलम 
 
१ कुसाजी तबन तपलाजी पाटील घाटगे याचे सेि विनी सुिारकीचे नतजक श्री कृष्ट्णािीर येरे् पुरािन वोढा 
तसवचेा गावा पासोन श्रीच्या तिरापयंि आला आहे तया सदरहू सुिारतकच्या सेिाि दक्षणेस दर्मड याचे 
तकनारा याने प्रातचन तसवचेा वोढा जाि होिा तयास तया वोढीयाचे िोल िाल धरून बातधले आतण नुिन वोढा 
आनून पुरािन वोढी याचे पातण आमच्या रानाि लाऊन तदल्हे आतण सुिारतकच्या सैिा  आमचे रान 
जतमन––– मलय अजमासे तबघे  आडीच तशव रामजी बीन रवलोजी गाढव ेपाटील नादगावकर यातण 
जबरदस्िीने घोही दुराई न मानीिा घेिली तयास वषे आजमासे पांधरा सदरहू जमीनीि मला घोरपडी यातण 
हाली केला आहे आमचे असेि आतढयाचे िोंडी दगणाची िाल लाांतब हाि सुमारे ४२ बेचालेस व रुां दी हाि 
चार प्रमाणे आहे सवास दाखतवली व तया सेिािील आतबयाचे झाडे दोन आहेि तया आांबीयाच्या 
ढाल्यानादगावकरानी िोतडल्या िी झाडे सवास दाखतवली झाडे लातवल्यास वषें िीस जाहली १७. सदरहू 
सिरा तटपणे सरकारचे कारकून व हूजरे गोि भोवरगावचे पातटल यातस र्तयापूरकरानी दाखतवली िी 
सवानी पाहोन चौकशी पूणथपणे ध्यानाि आणनू सदरहू तठकाणे लेहून घेिली असेि. 
 

तन नागर  गोपाल सदातसव 
मौजे मजकूर. 

 
सकल गुणाल करण अखांतडि लक्षमी आलकृि 
राजमान्य राजश्री परशराम पतडि स्वामी गोसावी 
यातस 

 माधवराव नारायण नमस्कार तवनांिी उपरी 
येतर्ल कुशल जाणुन स्वतकये कुशल तलतहि जाव े
तवशषे राजश्री सदातसव गुणाांकर पतडि यातण 
तवतदि केले की मौजे र्तयापूर  सािारा हे गाव 
आम्हाकडे ईनाम आहे तयास मौजे नादगाव  मजकूर 
येर्ील तसव वोढ्याची पुरािन चालूि आसिा साप्रि 
नाांदगावकर यातण वोढ्या अतलकडे येऊन र्तयापूरचे  



रानाि नागर धतरले िेव्हा र्तयापूर करानी जाऊन 
ग्वातह तदल्ही तयास न मातहि िेव्हा नागरापढेु आडव े
पडले िे समई नादगावकरानी कतजया करुन 
मारामारी केली पाच साि माणसे जखमी केली व 
पाांघुरणे वगैरे नेिाि व आांब्याची व शरेाांची झाडे  
िोतडली तयाजवर र्तयापूरकर राजश्री पांि प्रतितधनी 
याजकडे तर्याद गेले तयातण हरदुगावचा कतजया  
िोडावा यास्िर कारकून व तखजमि गार व पाच 
गावचे गोि नेमून तदल्हे िे गावाांस आले तयातण हर 
दु गावकरा पासुन िकतरर व जातमन घेिले नाांद 
गाव करानी तसवचेी वारा ईदाने तलहून तदली 
र्तयापूर करानी नऊ तहदाने लेहून तदल्ही 
तयाची रु्रसीस करावयास लागले िेव्हा नादगावकरास येकातह 
ईदानाची जाबसाल पुतसला X X X X 
तयाच्याच्याने X X पचाईिास राजी नाही 
आशा धराईच  गोदनी सागून तनघोन गेले िेव्हा 
कारकून गोिव तखजमिगार उठोन गेले अैसे जािे 
असिा हवी र्तयापूरच्या रानाि वोढ्या आतलकडे 
येऊन माणसाची पाघुरणे वगरेै नेिाि येतणतस आज्ञा 
जाली पातहजे म्हणोन तयाज वरुन हे पत्र तदले आसे िरी 
सदरहुची मनसु राजश्री बाबरुाव कृष्ट्ण याजकडे सातगिली 
तयास नादगाव करास िाकीद करुन तसिेचा कतजया  
तवल्हेस लाविील 
 

बहुिकाय तलतहणे ही तवनिी 
श्री 

( जोति स्वरूपच ) गोलतसका 
( रणी ितपर राणो )  
( जी सुि माहादजी )  
( तशदे तनरांिर )  

 
आजसुभा राजश्री दौलिराव तसदे  मो 
क दयािी मौजे कामेरी  वदन वई  
आबा िी सैन मया व अलरे् मौजे अरवी  िारगाव 
व जौजेवतड कर्ाि अरुध या दरदुगावचे तसवचेा  
कतजया आहे तयाची चौकशी सरकारािून राजश्री 
बापूजी शामराज याचकडे साांगोन चार गाव पचाय 
िीस नेमुन देऊन हे पत्र िुम्हास सादर केले असे िरी 
िुम्ही  र तनले याजकडे येऊन याचे क्ध्य माने हर  



दुगावचे तसवचेी पचाईि मनास आणोन बाजबी असेल 
तया आन्वये ठरउन लेहून पार मोि बसुद 
 ( मोिथब )  
 (  )  
 ( सुद )  

 
इ. स 

श्री 
 
राजश्री मालोजी घोरपडे राजे गोसावी यास 
 
अखतडि लक्षमी आलां कृि राजमान्य श्री माधवराव नारायण प्रधान अतसवाद उपरी येतर्ल कुशल 

जाणनू स्वतकय कुशल तलतहि जाणे तवशषे मौजे र्तयापूर  सािारा व मौजे नादगाव   र येर्ील 
तसवचेा कतजया होिा तयाचा तनवाडा राजी होऊन श्रीमि कैलासवातस शाहूमहाराज यातण तसवचेी हद्द करुन 

तदल्ही तया  वतहवाट चालि असिा तपली नाांदगावकर हद खणोन र्तयापूरची जतमन आपलेकडे 
घेिाि म्हणनू – राजश्री सदातसव गुणािकर पांतडि यातण हुजूर तवतदि केले तयाज वरुन हे पत्र सादर केले 
आसे िरी पेराजी ईनसार् होऊन तसवचेी हद जाली वतहवाट चालि हली नतवन तवकि कतरिाि िे करुन 
देण सुदामि वतहवाटी  चालवणे तर्रोन बोभाट येऊन देणे जातणजे छ २३ तजलकाद  खमस 
समानीन मया व अलरे् बहुिकाय तलतहणे 

 
श्री 
 

 आजस्वारी राजश्री बापूजी शामराज  मोकदमानी 
मौजे खोजेवातड  सािारा –  खमस सबनै मया 
अलरे् र्त्त्यापूरचे व िुमचे तसवच्या कतजयाचे रान 
सरकारािून जप्िीस आसिा िुम्हा कडून राि तवराि 
उपसगथ रानाि होऊन गवि चातरिा म्हणोन कलो 
आिे तयाजवरुन हे पत्र सादर केले आसे िरी सर 
कतरची जप्िी आसिा िुम्हास तया रानाि गुरे चारा 
वयातस सांबांध नाही यैसे आसिा िुम्ही चातरिाहे 
उत्तम नाही याकतरिा तया रानाि गुरे ढोरे जाऊ 
न देणे तर्रोन बोभाट पडतलया तठक पडणार 
नाही जातणजे छ. २९ जमा तदला” 
 
 ( तसका ) अष्टकोतण 
 ( ) मोिथबाचा 
 



श्री 
 शके इ. स. सन १७९९ 
 १७११  

 
यादो मौजे नादगाव व मौजे र्–तयापूर  सािारा चा हार दु गावची तसव पहावयाकतरिा 

सरकारचे कारकून व लोक हुजरे व भोवर गावचे तसवधडे पाटील पचाईि र्–तयापूरास आले  िीसेन 
मया व आलरे् छ २३ तजल्हेज शके १७११ सौम्ये नाम सवतसरे भाद्रपद मास वद्य १० दशमी रतववार 
नावतनतस तब. ि पतसि 

 सरकार 
 

कारकून हुजरे लोक 
४ मोरोवामन सुभेदार १० माहाराजा कतडल 

तदि राजआज्ञा १ भवानजी भोसले 
 १खासा १ भवानजी मल्हारजी भोसले 

१ बाबाजीपि १ बालोजी भोसले 
१ रामजीकृष्ट्ण १ िुलाजी भोसले 

 १ तवठोबा १ बालू भोसले 
 ४ कानडा १ तमया भाई 

१ तवठ्ठल लक्षमण कोडोलीकर १ धोंतड जाधव 
१ नारो गणेश दासल १ तहरोजी चौधरी 
१ जनादथन िंत्रबक १ सेटी र्ोराि 

कर  सदातशव १ गोदजी भोसले 
आप्पाजी सुभेदार १०  

१ खांडोजी तनवास  

देशपाांडे  ि सािारा १ अजमिखान 

१ केशव खांडेराव देश १ सोमाजी भोसले 
 पाांडे प्राि सािारा १ सरवोजी 

९  १ बळी भोसले 
घोडी–––––– १ कृष्ट्णाजी सांकपाळ 

३ मोरो वामन १ उदाजी पवार 
१ तवटल पि िातया १ बतहरजी भोसले 
१ नाना पालकर १ ईमामखान 
१ नारो गणेश दामले १ बाबाजी काढे 



१ रामजी िातया १ महादजी काबले 
१ खांडोश्री तनवास   

 देशपाांडे प्राि सािारा १०  
८  २०  

िेरीज येकां दर १ आप्पाजी नाईक जासूद 
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पुढे काही तलतहलेले नाही 

 

 
श्री 
 

यातद मौजे र्तयापूर  सािारा व मौजे नाांदगाव  मजकूर येर्ील तसवचेा कतजया आहे िो 
तनवातडयाबद्दल सरकारािून कारकुन पाठवनू माहुली सांगमी नाांदगावकर यातण तदव्य कराव ेयाप्रमाणे पेशजी 
ठराव जाला आहे तया आन्वये तदव्य होऊन कतजया तवल्हेस लावावया बदल कारकून घ्यावयातस आज्ञा 
जाली पातहजे. 

 
मनसुबीचे अन्वये नादगावकर यातण तदव्य करावयाचे ठरले आहे तयावरुन सरकारािून नरतसगराव 

कारकून व तखजमिगार आय दोन पाठतवले आसेि याचे व देशमुख देशपाडे व भवर गावकतर माहुली सांगमी 
जमा करुन उभयिा गावकरी जमा करुन यर्ा तदव्य कृष्ट्णेि करणे म्हणोन नाांदगावकर व र्तयापूरकर 
मोकदमास व भवरगाव कतरयास व देशमुख व देशपाडे यास तवनिी पते्र 

 
कारकुन र्डशा बदल व हुजरे व जासूद यास रोजमला कामतगरीस राहािील िो हर दू गावकतर 

यातण िरीक भरल्या वरदथि जावा मणोउन हर दुगावकरी याांचे नाव ेसनद 
 
छ २० साबान सन ईसनेिी सैन चैत्रमास 
 

श्री 
 
श्रीमिी राजश्री       पि प्रधान साहेबाांचे सेवतेस 



 
मोकरमानी मौजे बोरगाांव समि कोरेगाांव प्राि वाई  िीसैन मया व आलरे् सेवतेस लेहून 

तदल्हेसा क्ष पत्र येतसजे मौजे नादगाव व मौजे र्त्त्यापूर  सािारा याहरदो गावचे तसवचेा कतजया लागोन 
सरकाराि भाडि गेले तयास चौकतस कतरिा सरकारािून कारकून व लोक सािातरया तसवेच्या कतजयाचे 
चौकतस कतरिा आले तयानी गाव गनाचे गोि पाटील जमा करून पुर्मवची तसवचेा वतहवाट कशा आहेि िे 
लेहून देणे म्हणोन आज्ञा केली तयावरून सतय स्मरोन लेहून तदल्हे येतसजे युवी आप्पाजी हणमि सुभेदार व 
नारोकृष्ट्ण सुभेदार तनि तजल्हे यानी तसवचे्या कतजया बद्दल भोवर गावचे पातटल मेलऊन ईनसार् कतरि 
होिे िो कैलास वातस शाहू महाराज छत्रपिी याची स्वारी आतल िे समई माहाराज यानी तवचातरले जे िुम्ही 
का जमा जाला तयावरून गोि पाटील यानी आजथ केला की हरदो गावच्या तसवचे्या कतजया बद्दल आतणले 
आहे तयावरोन माहाराज यातण हर दुगावचा मोकदमास आणनु िातकद केली की िुम्ही पुवीची चाल 
वोतढयाची धारची तसव आहे तया  िुम्ही विथणूक करणे नतवन कतजया न करणे म्हणोन आज्ञा केली तया 

 हरदुगावची वतहवाट आज पयथन्ि चालि आली आहे हे आपणास ठाऊक आहे. 
 

आपले भाऊ येसोजी पातटल वतडल होिे िे समई या  इनसार् जाला आहे सेवतेस तलहून तदले 
साक्ष पत्र सही छ X X माहे तजल्हेज 

 नागर  बे्रहुजूर 
 १ खांडोजी तबन सुभानजी 
 पातटल घाटगे 
 १ हैबिराव तबन बालोजी 
 पातटल घाटगे 
 
राजश्री मोकदम मौजे तसरगाांव िा 
उांब्रज  कराड गोसातव यासी 
 ईनाम पत्र मोकदम मौजे र्तयापूर 

 सािारा  िीसैन मया कारणे लेहून 
तदल्हे ईनाम पत्र यसेैजे आमचा व मौजे 
नादगाव  मजकूरच्या तसवचेा कतजया 
आहे तयाबद्दल तयाचा आमचा हषा मशथ 
 
 होऊन उभयेिा श्रीमि राजश्री पांिप्रधान 
याजकडेस सािारी याच्या मुकामास आलो तया 
वरून श्रीमांिानी उभयिाचे विथमान येकोन आज्ञा 
केली की पांचाईि मुखे तनवाडा होईल तयास 
रातज असला िरी रातज नामे व विथणुकीचे 
जातमन देणे म्हणनू तयाजवरुन रातजनामे सरकाराि 
आम्ही लेहून तदल्हा विथणुकेचे जातमन आम्ही 



िुम्हास सरकाराि तदल्हे आसे गोिमुखे 
तनवाडा होईल तया  विथणूक करुन हतजर 
राऊ गैर हजीर होणार नाही कोणे गोष्टी 
तवतस िुम्हास िोतसस लागो देणार नाही 
जर कतरिा पचाईि मुखे तसवचेा कतजया 
याचा तनवाडा होईल तयाप्रमाणे न विांिा 
गैर हतजर जाहालो मौजे मजकुरचे आमचे 
विन आहे िे िुमचे आसे हे ईनाम पत्र लेहून 
तदल्हे सिी िेरीख ९ तजलकाद श्रावणशुध 
१० शके १७११ सौम्य नाम सांवछरे 
तन. नागर 
 
श्रीमांि राजश्री पांिप्रधान साहेबाचे सेवतेस 
दस्िक  मोकदमानी मौजे वाठार  िारगाव 
  सुहूनसन िीसैन मया व अलरे् कारणे 
लेहून तदल्हे साक्ष अतैसजे मोकदमानी मौजे नाांदगाव 
व मोकदमानी मौजे र्तयापूर या हारदुजनामध्ये 
तसवचेा कतजया लागोन सरकाराि भाडि गेले 
चौकशी कतरिा सािातरयाहून कारकून व लोक आले 
तयाांनी भोवरगाव मेळवुन सतयपुवथक वतहवाट पुवीचा 
आसल तया प्रमाणे लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली तयास 
पूवीपासून हार दुगावची तसव वोढ्याच धारेची 
चालि आतल अैसे वतडलानी आपल्यास सातगिले 
या परिे आपल्यास दुसरे आपणास टाऊक नाही 
हे साक्ष पत्र लेहून तदल्हे सही छ. २५ तजल्हेज 
तन. नाांगर 
नागराचे तचन्ह बेहुजूर 
 १ कृष्ट्णाजी हाणगोजी 
 पाटील गायकवाड 
 १ सुलिानजी तवन सांक्ोजी 
 गायकवाड 
 
महत्वाचे पत्र 
 

श्री 
 



राजश्रीया तवराजीि राजमान्य राजश्री सदातशव पांि स्वातमचे सेवतेस  बालाजी जनादथन 
नमस्कार तवनिी उपरी येर्ील कुशल जाणनू सतकयातलतहि जाव े तवशषे मौजे र्तयापूर व मौजे 

नादगाव  सािारा या हरदु गावचे तसवचेा कतजया आहे तयास नाांदगावकर यातण लबातड करुन 
र्तयापूरचे तसवराि जमावासुद्धा येऊन तवतहरी ढासळल्या केली िोतडल्या व मालव ेनेले व ऊस मोडून नेला 
व आविे र्ोडून टातकली व तचरगुटे पाघरूणे नेली याचे बांदोबस्िा तवसी िुम्हास पेशजी पत्र तलतहले होिे की 
नादगावकर यातण लबातड केली आसल्यास तयाज पासून गुन्हेगारी घ्यावी आतण पुढे हर दुगावचे तसवचेे 
र्डशास कारकून शाहाणा पाठऊन कतजया तवल्हेस लावावा येतवतस X X X X X कराव ेम्हणोन तयाज वरुन 
िुम्ही नादगाव करास सािारा नेऊन जातमन घेऊन सोतडले परिु तसवचेा कतजया मनास आणनू पडशा 
करावा िो केला नाही असे कलले तयास हाली कारकुन शाहाणा नेमून देऊन तसवचेा कतजया पचायि मिे 
मनास आणनु र्डशा करुन घ्यावा राजश्री कृष्ट्णराव तभवाजी शलुेकर याांचे वाड्ास व बागेस र्तयापुरी 
नादगावकर उपद्रव नकतरि असा बांदोबस्ि करावा छ २९ बहुि काय तलतहणे लोभ असो तदजे हे तवनांिी. 

 
श्रीमि राजश्री पांिप्रधान साहेबाचे सेवतेस 

. मोकदमानी माजेकामेरी.  वांदन 
सु सा िीसैन मया व अलर् 

साहेबाचे सेवतेस लेहून तदल्हे साक्ष पत्र यैसेजे 
मौजे नाांदगाव व मौजे र्त्त्यापूर िमा सािारा चा 
हरद गावचे तसवचेा कतजया लागोन सरकाराि भाडि  
गेले तयास चौकशी कतरिा सरकारािून कारकून 
व लोक सािातरयाहुन तसवचे्या कतजयाचे चौकतस 
कतरिा आले तयानी गाव गनाचे गोि पातटल जमा करून 
पुवीचा तसवचेा वतहवाट कसा आहे िो तलहुन देणे म्हणोन 
आज्ञा केली तयावरून सतय स्मरोन तलहून तदल्हे यतैसजे 
पुवी आपाजी हणवांि सुभेदार व नारोकृष्ट्ण सुभेदार 

 तजल्हे यानी तसवचे्या कतजया बदल भोवरगाव 
चे पातटल मेलऊन ईनसार्कतरि होिे िो कैलासवातस 
शाहूमहाराज छत्रपिी याची स्वातर आली िे समई 
महाराज यातन तवचातरले जे िुम्ही का जमा जहाला 
तयावरून गोि पाटील यानी आजथ केला की हरदु गावच्या 
तसवचे्या कतजया बद्दल आतणले आहे तयावरून  
माहाराज यातण हरदुगावच्या मोकदमास आणनू िातकद 
केली की िुमची पूवीची वोतढयाचे धारेची तशव आहे 
तयाप्रमाणे िुम्ही विथणूक करणे नतवन कतजया न करणे  
म्हणोन आज्ञा केली तयाप्रमाणे हरदुगावची वतहवाटी 

आजपयंि चालि आली आहे हे आपणास 
ठाऊक आहे व आपल्या वतडलानी साांतगिले आहे हे 
सेवतेस साक्ष पत्र लेहून सही छ·२६ माहे तजल्हेज 
उर्थ  भाद्रपद मास शके १७११ सौम्यनाम सवतसरे 
तन. नागर  



बेहुजूर 
 

१ जोतयाजीतबन तजवजी घाटगे पाटील 
१ मल्हारजी तबन 

केदारजी घाटगे  
 

सन १८३२ 
श्री. 

यादी मुधोळकर याांचे मुळपुरुष मालोजी घोरपडे याांनी दौलि तमळतवली व तयाांचे वांशाने पुढे पराक्म केला 
तयाचा िपतशल– 
 

मुळ मालोजी हे उदेपूरचे राणे याांचे घराण्यािील िेरे् काांही आपसाि खटला पडला म्हणून 
िंहदुस्र्ान सोडून वाईदेशी कुटुांबासुद्धा बरोबर दोन अडीचश ेस्वार घेऊन आले. तयास वाईदेशचे मामलेदार 
याांनी साांतगिले की, िुम्ही तवजापूरास जावनू बादशहाचा हुकूम घेवनू रहाव ेमग मालोजी याांनी कुटुांब िेरे् 
ठेवनू स्वारातनशी तवजापूरास जावनू बादशहा याची भेट घेिली आतण र साांतगिला की आम्ही उदेपूरचे 
राणे आमचे घराण्याि काही खटले भाडपणे बद्दल पडून इकडे आलो तयास आमचे योग्यिेनुरुप र्ाळ ग्रहणे 
कराव े म्हणजे सेवा करुन राहू तयावरुन बादशाही याणी याचेसहे स्वाराची बोली करुन ठेतवले तयावलेेस 
मालोजी याणी अजथ केला की वाई देशप्राांिी मुले माणसे ठेतवली आहेि तयास पोटबेतगमीची तया प्राांिी सोये 
करुन द्यावी तयावरून बादशा याांनी सािारे उर्थ  व तकल्ले वांदन िर्थ  येर्ील देशमुखी व मौजे माडले वगैरे गाव 
येर्ील पातटलकी करुन तदधली यावर सेवा चाकरी करुन काही तदवस होिे पुढे आमदाबादचे बादशाही 
याची र्ौज बीड प्राांिी येवनू दांगा केला तयाचे पारपतयास मालोजी राव घोरपडे व काही इिलाख र्ौजे देवनू 
पाठतवले तयाांनी तयाचे पारपतय करुन तिकडे अमल बसतवला तयावरुन बादशहो तवजापूरकर याांचे मजी खूष 
होवनू मालोजीचे पुत्र नावजी घोरपडे याचे नाव ेसरदारी मालोजी असिा करुन बीड प्राांिाि ठाणी बसिी 
होिी िी व आणखी मुलूख देवनू एकां दर अठावीस लक्ष  याचा मुलूख लावनू देवनू इिलाकी र्ौज होिी 
िी याजकडेस देवनू सरखारी केली तयास पुत्र बाजीराजे आबाजीराव व खांडाजीराव व तवठाजीराव व 
राणोजीराव खूण पाचे पतु्र तयापकैी आबाजीराव  
१ २ ३ ४ ५ 
व तिघेमाड वाई देसप्राांिी देसमुख व पातटलकीचे विनदार रातहले वडील बाजीराव सरदारीि बापा बराबर 
होिे तयावरीही बादशाही याचा लोभ होिा पुढे बाजीराजे याच्या नाव े सरदारी करार करून देवली िेव्हा 
बाजीराव तवजापूर बादशहा यासी चाकरी करीि होिे तयावर काहीएक तदवसानी आमदाबादचे बादशाहो 
यासी जाधवराव मोठे कारभारी होिे तयाची व मालोजीराजे भोसले याची सोयतरकी बद्दल कटकट जाहली 
यावर आमदाबादचे बादशहा यानी िोड करून जाधवराव ेयाची कन्या मालोजीराजे याचा पुत्र शहाजी यास 
तदधली यावर काही तदवस बादशहापासी होिे िो पुन्हा जाधवराव याणी शहाजीराजे याजवर इिरानी 
करतवली िेव्हा शहाजीराजे आपले र्ौजेसुद्धा तनघून तवजापुरास आले आतण बाजीराव घोरपडे याांचे 
बहादारीने बादशाहो यासी भेटले िेव्हा बाजीराव घोरपडे याणी रदबदली करून आपणे तयास बहाद्दरी देवनू 

सरकाराि चाकरीस ठेतवले आतण बेगरूळ  तयास िाडून तदल्हे तयावळेी शहाजी याणी आपली र्ोरली 
स्त्री जाधवराव याांची कन्या तिचा पुत्र तशवाजीराजे हे उभयिा पणेु प्राांिी ठेतवले होिे. व बरोबर धाकटी स्त्री व 
तिचा पुत्र व्यांकोजीराजे बरोबर होिे. तयापढेु काहीएक तदवसाांनी तशवाजीराजे याांनी पुणे प्राांिी बांडाळी करुन 



कोकणे प्राांि दरोबस्ि घेिला तयाचे पारपतय कराव े िो तवजापूरी बादशहाचा काल जाला आतण दुसरा 
बादशहो गादीवर तदल्लीपिी याचा हुकूम घेवनू बसाव िो न करिा आपल्या मिे गादीचा अतधकारी जाहला िे 
विथमान तदल्लीस समजल्यावर अवरांगजेब बादशाहो तदल्लीपिी तवजापूर याचे पारपतयास आला िेव्हा 
तशवाजीराजे तदल्लीपिी यास सामील जाले व तवजापूरचे काही सरदार तयास तमळालेवर अवरांगजेब बादशाहो 
तवजापुरास आले िो इितयाि तदल्लीस परि जाणेचे कारण पडिे, िेव्हा तवजापूरकर याचे पारपतय जाले 
नाही. व तदल्लीस जाण्याची तनकड सबब बाजीराव घोरपडे याांच्या हािून िहेचे बोलणे करुन तवजापूरकर 
बादशाहोस आपणे वसे्त्र देऊन बाजीराव घोरपड्ास राजेपणाचा तकिाब देवनू गेले तयावर तवजापूरकर 
बादशहा याांनी काही तदवसानी आपले पदरचे सरदार अवरांगजेब बादशहा यास तमळले होिे. तयाचे पारपतय 
केले व बाजीराजे घोरपडे यास बोलले की िुमचे बहादरीने शहाजीराजे भोसले चाकरीि असिा तयाचे पुत्र 
तशवाजीराजे यानी बांडाळी केली आतण अवरांगजेब बादशहो यास सातमल जाले तयाकरिा तयाचे बापास 
आणनू हजर कराव ेया वरुन बाजीराजे यानी बेंगरूळास जावनू तयास युतिीने वाटिे धरून आणूच बादशाहो 
याचे हवाली केले तयावर तशवाजीराजे यानी दोन िीन वष ेबांडाळी करावयाचे सोतडले तयावरून शहाजीराजे 
यास मोकळे केले यावर तशवाजीराजे पनु्हा बांडाळी करू लागले यावरुन बादशाहे यानी एकदोन सरदार 
तयाजवर पाठतवले तयाचे पातरपतय तशवाजीराजे यानी केले व अब दूलखान पठाणे यास बादशहा यानी 
पाठतवले तयास तशवाजीराजे यानी प्रिापगडाचे मुक्कामी मारले िो इकडे कनाटक प्राांिी बांडे उठली तयाचे 
पारपतय करावयाचे घिकल्याि वाडीकर सावांि याचे पत्र आले की कुमकेस र्ौजे आल्यास तशवाजीराजे 
यास धरिो िेव्हा दोनीकडून दोन मसलिी पडल्या िे समयी बादशहा याांनी ठरतवले की कनाटक प्राांिी 
आम्ही जािो. बाजीरावराजे घोरपडे व बलोलखान याणी साविाकडेस जावोन िी मातहम करावी या प्रमाणे 
ठरोन बाजीराजे याची रवानगी केली यावर बाजीराजे व तशवाजीराजे याची लढाई जाहली तयाि बाजीराजे 
पडले यावर तशवाजीराजे यानी येवनू मुधोळ लुटुन बहुि खराबी केली, यामुळे मुले माणसे बाजीराजे याची 
तवजापूरास गेली पादशहा यानी बांदोबस्ि करुन देवनू तयाचे पूत्र मालोजीराजे यास इनामी जहागीर पोर 
मुधोळ व  जमगी व  माचनुर व  ढवळेश्वर व  लोकापूर हे पाच महाल पुवीपासून जहागीरीस 
चालि होिे िे इना  जहागीरी करुन तदल्हे यावर काही एक तदवसानी अवरांगजेब बादशहा हे तदल्लीपिी 
तदल्लीहून येवनू आमदाबादचे बादशाही बुडवनू तवजापूरास येवनू बादशहाचे पातरपतय केले, तयावळेी 
मालोजीराजे घोरपडे वगैरे सरदार मासलाहूि गेले. औरांगजेब बादशाहा यानी तवजापूरचा बांदोबस्ि करून 
माघारी गेले तयावळेेस तशवाजीराजे याचे व औरांगजेब बादशहा याचे वैमनस्य आले यावर तशवाजीराजे याची 
पते्र काही कारणातनतमत्त मालोजीराजे घोरपडे यास बरोबरीच्या मान्याची येि होिी. मालोजीराजे याचे पुत्र 
आकोजीराजे हे मुधोळ मुक्कामी होिे, तयाचे पुत्र तपराजी राजे व बाजीराजे एकूण दोन बाजीराजे बीड प्राांिाचे 
जहातगरीवर होिे तपराजी राजे पांच महालची वतहवाट करून मुधोळाि होिे, तयावर काही तदवसानी 
आकोजीराजे याचा काल जाहला नांिर बाजीराजे आम्ही वडील म्हणोन बीड प्राांिािून येवनू तपराजी राजे 
याशी खटला करू लागले िे समयी मराठे मानकरी जुनी पदरची मांडळी यानी बाजीराजे यास साांतगिले की 
िुम्ही वडील म्हणनू भाांडिा तयास पुवीपासून िुमचे वांशािील चाल की धाकटे बायकोस प्रर्म पतु्र जरी 
जाहला िरी िो गादीचा अतधकार नव्हे. र्ोरले बायकोस जो पुत्र िो गादीचा अतधकार बाकीचे भाऊ यास 
पोट बगनीबद्दल चार हजार रूपये दर आसामीस द्याव े तयास दौलिीचा अधीकार नाही. याप्रमाणे मागील 
चाल साांतगिल्यावरून बाजीराजे बीड प्राांिास गेले. र्ोरले बायकोचे पुत्र तपराजी राजे हे गादीचे मालक 
झाले तयास पतु्र मालोजीराजे व शांकराजीराजे व राणोजीराजे एकूण िीन तयास 

१ २  
मालोजी राजे पुत्र गोिंवदराव राजे व केदारजी राजे व पवथिराव राजे एकूण चार  
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तयास मालोजीराजे व तपराजीराजे मोंगलाईि पतहलापासून चाकरी करि होिे, तयाप्रमाणे तिकडे गेले. 
शहाजीराजे व मालोजीराजे याचे पुत्र गोिंवदरावराजे हे उभयिा श्रीमांि कैलासवासी नानासाहेब पेशव े
याजकडे पुणे मुक्कामी चाकरीस रातहले िेवळेी उभयिाांच्या पिकाच्या बेल्या वगेळाल्या करुन घेिल्या 
वारसे–स्वरातनशी होिे पुढे एका वषानी श्रीमांि नानासाहेब याचा काल जाहला पढेु श्रीमांि कैलासवासी 
र्ोरले माधवराव साहेब गादीचा अतधकार करू लागले तयाजपाशीही चाकरी करून होिे. पढेु मोगलाांची व 
श्रीमांिाची लढाई जाली तयाि मोंगला बरोबर मालोजीराजे आले व इकडे उभयिा होिे जे तदवशी लढाई 
जाली िे तदवशी श्रीमांिाचे रुबरु गोिंवदरावराजे याची िरवार समरांगणी मालोजीराजे याजवर झाली हे 
श्रीमांिानी पाहुन बहुि आश्चयथ केले असे मराठे रणबूर कोठेही पातहले नाहीि. पुवी भारिीय युद्धाि ऐकि 
होिो िेच वीर हे प्रतयक्ष खरे या प्रमाणे स्िुिी केली पुढे मागोण तशकस्ि जाले तयासमयी मुलख मोंगलाकडून 
कनाटक प्राांि लगि घेिला व तयावळेी मालोजीराजे व राणोजीराजे यास पेशव्यानी मागोन घेिले तयावर 
पुण्यास आले िे समयी गोिंवदराव राजे यास मोठे बक्षीस द्याव ेयाप्रमाणे श्रीमांिाचे मनाि होिे िो गोिंवदराव 
याने साांतगिले की, आम्ही बापलेक एक तठकाणी रहाि नाही, म्हणून रूसूम मोंगलाईि गेले िेरे् पार्री वगैरे 

 पाचलक्ष रूपयाची जहागीर तमळतवली यावर काही तदवसानी बीडचे िंनबाळकर याची व गोिंवदराव राजे 
याची लढाई जाली. तयाि गोिंवदराव ठार झाले शांकराजी–व मालोजीराजे श्रीमांिापाशी रातहले. 
मालोजीराजे यास पाचश ेलोकाांची बोली केली तयास सरांजाम आलेमेल व इांडी व िाांबिेीनी महाल कनाटक 
प्राांिीचे दोन लक्षाचे नेमनू तदले मुधोळ पांचमहाल जहागीर पुवी बादशहापासून चालि होिी तयाबद्दल दीडश े
स्वारातनशी चाकरी करावी रोज मारा दर असामीस बारा रूपये दरमहाप्रमाणे सरकारािून द्यावा याप्रमाणे 
ठरवनू तदल्हे व शांकराजी याचे पिकास तबलगी व तबहरी हे दोन महाल व तिकोट तमलोन पाऊणलक्ष रुपये 
लावनू तदल्हे पुढे काही एका तदवसानी र्ोरले माधवराव साहेब याचा काल जाला पुढे श्रीमांि कैलासवातस 
माधवराव सवई याचा जन्म जाला तयावळेी श्रीमांि कैलासवासी राधोबादादा  याचे वैमनस्य आले िेव्हा 
दादासाहेब बाहेर पडून इांग्रज बहादूर याची पलटण कुमकेस घेवनू येवनू पुण्यावर आले िे समयी श्रीमांि 
कैलासवासी माधवराव साहेब याजकडून र्ौजा रवाना झाल्या तयाि मालोजीराजे व तयाचे बांधु राणोजी राजे 
व शांकरजी राजे होिे. िे लढाईि राणोजीराजे ठार जाहले व मालोजीराजे यास जखमा लागल्या िे समयी 
घोरपडे याचा पराक्म मोठा जाला इनाम द्याव ेम्हणून कनाटक प्राांिी दडसलगी गाव इनाम करुन तदल्लहा 
वाई देश प्राांिी, बारा हजार रूपयाचा इनाम नेमणूक केली तयापैकी मौजे कुमठे व मौजे नाांदगाव आठहजार 
रूपये आकाराचे पदरी पतडले. बाकीचे पोतयािून देि होिे पढेु गायकवाड याांचा बांदोबस्ि पेशव ेसरकारने 
करुन पलठोण बडोद्यास रवानगी केली तयावळेी मालोजीराजे याांचे पालक लेख राखीचे बाजीराव याांचे नाव े
सरदारी अतडचसे स्वाराची करुन तदल्ली तयाणीही तिकडे कामकाजे बहुि केली तयास जहागीर चालि आहे. 
सकाजीराजे याचे नािू सकाजी तबलगीर होिे िे मृतयु पावले व राणोजीराजे याांचा वांश पडसलगीि व 
तहरजीराजे आहेि मालोजीराजे याांचेपुत्र गोिंवदरावराजे याांचे पुत्र नारायणरावराजे तयास पुत्र धाकटे 
बायकोचे गोिंवदरावराजे व रघुनार्रावराजे तयास गोिंवदरावराजे श्रीमांि राजेश्री. बाजीराव साहेब याांचे 
यांग्रज बहाद्दर याांची लढाई अष्टीचे िळवर झाली तयाि गोिंवदराव ठार झाले व रघुनार्राव राजे बडोद्योस 
सरदारी बाजीराजे याांची होिी तयावर आहेि व र्ोरले बायकोचे पुत्र व्यांकटराव राजे घरािून चालीप्रमाणे 
गादीवर आहेि. तयाजवर कुां पनी सरकार याांनी मेहेर करुन िुम्ही पुरािन खानदानी सरकार मोठे हे पुवीचे 
जाणनू लढाई अखेर जो िुम्ही कडेस मुलुख व इनामी गाव तजगर जहातगरीिील व विनदारी देशमुखी व 
पाटीलतया वगैरे जी चालि असिील िी कायम करुन याची याद तदल्ह्या प्रमाणे आजपयथन्ि चालि आहे. 

 सलास सलासीन मयिैन व अलर्.––– 
 

 



कोल्हापूर गॅतझतटयर 
 

मुधोळकर हे भोसले घराण्याचे वांशज असून इिर पुष्ट्कळ मराठी घराण्याप्रमाणे आपण रजपूि िंकवा 
क्षतत्रय घराण्यािील आहो असे म्हणिाि. याांचे मूळ उपनाव भोसले होिे व अशी दांिकर्ा आहे की, शककिे 
तशवाजी महाराज आतण मुधोळकर या उभयिाांचा मुळ परुुष एकच होिा. याांनी भोसले हे उपनाव बहुिेक 
टाकून दुसरे घोरपडे हेच नाव धारण केले आहे. या तवषयी असे साांगिाि की, या घराण्यािील एक पुरुष 
घोरपडीच्या कमरेभोविी दोरी बाांधून तया दोरीने एका दुधथर तकल्लायावर चढला व तयाने िो तकल्ला घेिला. 
यावरून या घराण्यास घोरपडे हे नाव पडले. सािकशी व नऊकशी अशा घोरपडे घराण्याच्या दोन शाखा 
आहेि. तयापैकी मुधोळकर सािकशी शाखेचे आहेि. कोल्हापूर इलाख्यािील हल्लीचे कापशीकर सेनापति हे 
नऊकशी शाखेचे आहेि. दुसरे जे या शाखेिील आहेि, तयाि गेल्या शिकाि मद्रास इलाख्याि मोठ्ा 
प्रतसद्धीस आलेले गुिीचे मुरारराव घोरपडे हे होि. 

 
मुधोळकर घोरपड्ाांच्या इतिहासातवषयी जी काही यर्ािथ्य मातहिी तमळिे तिजवरुन असे समजिे 

की, तवजापूरच्या दरबारी मुधोळकर मोठ्ा योग्यिेस चढले व तया दरबारािूनच मुधोळची जहातगर तयाांनी 
सांपादन केली. आतदलशाही घराण्यािील एका पादशहाने मुधोळकरास राजे हा तकिाब तदला व िो तकिाब 
तयास अद्याप चालि आहे, िसेच मोरचेल धरणे व मुजरा न करणे हेतह हक्क तदले आहेि. 

 
तशवाजीच्या आरांभीच्या इतिहासाि मुधोळ जहातगरीचे नाव प्रर्म आढळिे. जेव्हा तशवाजीने मराठी 

राजयाचा पाया घालण्याचा उद्योग आरांतभला आतण तवजापूरच्या पादशाहातवरुद्ध बांड केले िेव्हा सन १६४९ 
साली तयावळेचा तवजापूरचा पादशहा महमांद आतदलशहा याने असा तनश्चय केला की, तशवाजीचा बाप 
शहाजी यास अटकेि ठेवनू तशवाजीची गति खुांटवावी, तयाप्रमाणे मुधोळचा बाजी घोरपडे शहाजीबरोबर 
कनाटकाि पादशाही नोकरीवर असिा तयास शहाजीस कैद करण्यातवषयी पादशहाने हुकूम पाठतवला. 
िेव्हा मुधोळकराने शहाजीस कैद केले आतण तवजापूरास पाठतवले. काही काळाने शहाजीस पादशहाने मुति 
केले परांिु सुमारे ४ वषपेयथन्ि तयास नजरकैदेि ठेतवले आतण नांिर कनाटकािील आपल्या जहातगरीवर 
जाण्यास तयास परवानगी तदली. ही परवानगी देण्यापवुी मुधोळकरास उपद्रव देणार नाही अशातवषयी 
तयाजकडून आणाशपर्ा घेवतवल्या आतण तयास हुकूम तदला की, तयाजकडे तयाचे वतडलार्मजि हक्क व इनामे 
चालवनू दोस्िी राख. परांिु ही गोष्ट घडली नाही. आतण मुतििा झाल्यावर शहाजीने लगेच असे पत्र तलतहले 
की, िू माझ्या पोटचा असशील िर मुधोळच्या बाजी घोरपड्ास तशक्षा केल्यातशवाय राहणार नाहीस ही 
आज्ञा तशवाजीच्या लक्षाि होिी, परांिु सुमारे १० वषपेयथन्ि जया गोष्टी एकामागनू एक घडि गेल्या, तयाि िसे 
करण्यास सांधी तमळाली नाही. पुढे सन १६६१ साली सांधी सापडिाच जरी आसमांिािील प्राांि शत्रूच्या 
र्ौजेने घेरला होिा, िर्ातप तशवाजी तवशाळगडाहून एकाएकी मुधोळास गेला, आतण बाजी घोरपड्ास 
मारुन व मुधोळ जाळून मोठ्ा तवजयाने परि आला. 

 
बाजीच्या मागून तयाचा मुलागा मालोजी हा गादीवर बसला, आतण सन १६८६ साली तवजापुर राजय 

बुडाल्यावर औरांगजेब बादशहाने मालोजीस मुधोळच्या गादीवर कायम करुन नवी सनद तदली. यापुढे िीन 
तपढ्यापयंि या घराण्यातवषयी र्ारशी मातहिी लागि नाही. नांिर मालोजीचा पणिु जयाचे नाव मालोजीच 
होिे, िो गादीवर बसल्यापासून अतलकडील हतकगि सापडिे. या मालोजीने बाळाजी तवश्वनार् 
पेशव्यापासून शवेटल्या बाजीरावापयंि सवथ पेशव्याांच्या कारकीदी पातहल्या व तया काळाि जया जया 
घडामोडी घडल्या, तया सवाि मालोजीने महतवाची कामे केली... 



 
म्हैसूरचा हैदरखान व तटपू याजबरोबर जी लढाई झाली िीि हा मराठ्ाांकडे होिा. पढेु 

इांग्रजाांबरोबर (इ. स. १७७९) जी मराठ्ाांची लढाई झाली िीि आतण तनजामाबरोबर जी खड्ाची लढाई 
झाली व पुण्यास जे होळकराबरोबर युद्ध झाले तयाि मालोजी पेशव्याांचे र्ौजेि होिा. याप्रमाणे शकेडो 
घडामोडी पाहून यातण तया सवाि महतवाची कामे बजावनू िो सन १८०५ साली मरण पावला. तयाच्यामागनू 
तयाचा मुलगा नारायणराव यास मुधोळच्या सरांजामाची वसे्त्र तमळाली. िो सन १८१६ साली तनवथिला िेव्हा 
तयास गोिंवदराव व्यांकटराव आतण लक्षमणराव असे िीन पतु्र होिे.  
 

सन १८१७ साली इांग्रजाबरोबर जे पेशव्याांचे युद्ध सुरू झाले, तयाि गोिंवदराव तयाचा भाऊ 
लक्षमणराव हे दोघेही पेशव्याांच्या र्ौजेि होिे. यापैकी वडील भाऊ गोिंवदराव अष्ट्याच्या लढाईि पडला. 
(कोल्हापूर गतॅझटीयर) 



 

 



 
MOODHOLE (MUDHAL). 

 
The petty state of Moodhole is situated not far from the station of Kulladghee, and has 

on its east and south the collectorate subordinate to, and called after, that place. To its north 
lies the estate of the Chief of Jamkhundee, while its west side touches part of the Belgaum 
collectorate. Unlike most of the states in the Southern Maratha Country. its districts lie within a 
ring fence. These districts, are known by the name of the Punch Mahal, there being five chief 
divisions, named respectively Moodhole, Dowleshwar, Jambgee, Machiknoor and Lokapoor, 
which contain altogether eighty one villages. The river Gutpurba runs through the estate, 
watering in its course about half the total number of villages, and irrigating by its annual floods 
a considerable amount of land. 

 
The Chiefs of Moodhole belong to the Bhonslay Ghorepuray family, one of the most 

ancient and distinguished among the Marathas. The original name is supposed to have been 
Bhonslay, but it has been almost entirely superseded by the second name, which is said to 
have been acquired by one of the ancestors of the family, who, under the Bahminee dynasty, 
succeeded in scaling a fort in the Concan, previously deemed impregnable by fastening a cord 
round the body of a Ghorepur or guana. There are numerous branches of the Ghorepuray 
family, all of whom, however, belong to one or other of the tow great divisions, the Sathkus, 
and the Nowkus Ghorepurays. The origin of this distinction is doubtful. A family tradition 
endeavours of the Ghorepurays generally had two wives, one of whom bore seven (Sath) and 
the other nine (Now or nau) sons. The etymology of the name is completed by the statement 
that the sixteen brothers, in a subsquent war, distinguished themselves by their transcendent 
bravery, which was tries as gold is tested, the word used for testing being Kusne., which 
signified to test by rubbing on the touchstone., From the more prolific wife are descended the 
Nowkus, and from the other the Sathkus Ghorepurays. To the latter division belong the 
Moodhole family and that of Bahdoolwaree in the Nizam’s territory. The other division is 
represented by the families of the Kapseekur (the Ser aputtee of the Kolapore state), the 
Gunjendrugurhkur, and the Dutwarkur. The chief of Soondoor also, and Morar Row of Gooti 
(the Morari Row who played such a conspicuous part in the Madras Presidency in the last 
century) belonged to this division. 

 
The Moodhole family is generally believed to be of Rajpoot origin and to be decended 

form the Ranas of Godipoor. There is a remarkable legend given by Clunes in his historical 
sketch of the princes of India, which ascribes the same origin to the Bhonslay — Ghorepurays 
and the Bhonslays, to which latter family the famouns Sivajee belonged. The tradition is thus 
given in a foot–note to the account of the government of Satara at page 130 of the work 
referred to :— 



 
“By the legened it appears that the family, i. e. Sivajee’s traced their pedigree from the 

famous Bappa Rawal of Chitoor, who regined over Rajpootana in the year 134 of the Christian 
era. But as any accounts of his very early descendants do not belong or are immeterial to the 
Maratha history, it may be briefly observed that one of the descendants of Bheemsee, a son of 
Bappa Rawal, who had settled in Nepaul, returned to the land of his forefathers in 1442 and 
founded the principality of Doongurpoor and Banswarra. This thirteenth ruler of this race at 
Doongurpoor, named Abheesee, and stayed the Maha Rana, left the government of his 
sister’s son in prejudice of his own children. One of the latter, named Sujunsee, came to the 
Deccan and entered the service of the king of Beejapoor, who conferred up on his the district 
of Moodhole, comprising 84 villages, with the title of Raja. Sujunsee had four sons, Baji Raja, 
in whose line descended the Moodholekur estate, the second dies without family; from 
Wulubsye is Ghorepuray of Kapsee; and Sugajee, the youngest had a son named Bhosajee, 
from whom are derived all the Bhonslays.” 

 
In this account Sujunsee is said to be the founder of the Moodhole family. Another 

account however gives Cholerow as the name of the Rajpoot moolpurush or progenitor, while 
in another tradition he is called Mallojee. 

 
Wherever the family originally came from, there is no dought that it held a high position 

under the kings of Beejapoor. It universally believed, and apparently correctly so, that one of 
the Adil Shahee dynasty conferred on the family the title of Raja, which it still retains, the 
privilege of using the moorchuls, and the dignity of exemption from the moojra or obeisance of 
a subject. 

 
Towards the middle of the seventeenth century the Moodhole family emerges from the 

dim mists of tradition into the light of authentic history. Sivajee had been for some time 
secretly taking steps towards laying the foundation of what was afterwards the Maratha 
empire, and in A.D. 1649 openly rebelled against the Beejapoor monarchy. Mahomed Adil 
Shah, instead of taking measures to suppress the insurrection by force, laid a plan to seize 
Sivajee’s father Shahajee, by whom he believed the rising had been secretly instigated. 
Shahjee was at the time engaged in the Carnatic, where Bajee Raja of Moodhole was serving 
with him. To the latter the king sent orders to seize Shahjee. The order was obeyed. Shahjee 
was invited by the Ghorepuray to an entertainment, where he was treacherously seized and 
sent to Beejapoor. On his arrival there he was urged to suppress his son’s rebe Ilion, and 
when he professed his inability to do so, declaring that Sivajee, so far from acting on his 
instructions, was in rebellion against his own father as well as against the Beejapoor 
government, the knig “enraged at his supposed contumacy, ordered him to be confined in a 



stone dungeon, the door of which was built up, except a small opening, and he was told that 
if with in certain period his son did not submit, the aperture should be for ever closed. 

 
Owing however, to the powerful influence brought to bear, by Sivajee Shahajee was 

released or long from his dungeon on giving security, but he was kept a prisoner at large in 
Beejapoor for four years. At the end of this period the king was Induced to allow him to return, 
to his jagheer in the Carnatic ... a permission which had long been refused. Shahjee, 
however, before he was – allowed to go was bound down by solemn engagement to refrain 
from molesting the Moodhole jagheer;. and in order to induce both parties to bury what had 
passed in oblivion, Mahomed Adil Shah made them exchange their hereditary rights and inams 
as deshamookhs, Shahjee giving those he had received in the districts of Kurar and 
BajeeGnorepuray what he possessed in the Carnatic. 

 
The object, however, of the king was frustrated, as the exchange was never effected, 

and Shahjee immediately on being liberated wrote to Sivajee:–“If you are my son punish 
Bajee Ghorepuray of Moodhole” Sivajee did not forget his father’s injuction, though he was 
unable to act on it immediately. He watched his opportunity, and waited nearly tenyears for his 
revenge. In 1661 Ali Adil Shah, the son of Mahomed, had completed an apparantly successful 
compaign against Sivajee and was about to move into the Carnatic It was arranged that while 
he was engaged in that quarter Bajee Ghorepuray and Bahlol Khan, the Nawab of Savanoor 
…… (or more correctly speaking the ancestor of the Nawab of Savanoor, which place had not 
yet come into the hands of the family) should co–operate with the Sawants of warree against 
Sivajee. While preparations for this service were going on Bajee returned for a time to his 
jagheer. Sivajee, who was stationed at Vishalgurh watching the movements of his enemies, 
heard of this and made a rapid march to Moodhole, where he killed Bajee Ghorepuray with 
most of his relations and followers, and burned and plundered the town, after which he 
ruturned in triumph to Vishalgurh. 

 
Some years after this, when Shivajee had proclaimed himself Raja, he became anxious 

to bury past animosities amongest those of his own race and to unite all Marathas against the 
Mussulmans. With this view he addressed a long letter to Mallojee, son of Bajee Ghorepuray, 
which was extent not many years ago. In this letter he recapitulated the various causes which 
has combined to create dissension between the Bhonslays and the Ghorepurays, and 
endeavoured to bring about a better feeling by pointing out to Mallojee the advantages that 
would accrhe from overlooking the past and abandoning the fortunes of the Patans of 
Beejapoor who were holding the young king in subjectian The attempt seems to have been in 
– effectual, as the Moodhole family hold aloof from the new empire for some generations. 
Afater the fall of Beejapoor and the subversion of the Adill Shahee dynasty by Aurungzebe in 
A. D. 1686 Mallojee Ghorepuray was confirmed in his possessions by the Mogul emperor. 



 
What little is known of the family for some time after this may best be given in the 

words of Mr. G. W. Anderson, in his report on the Chieftains of the Southern Maratha 
Country, submitted to Government in 1832, as follows ;— 

 
“Mallojee was succeeded by his son Akojee, who left two children, of whom the 

younger, Bajee murdered his elder brother and took forcible possession of the jagheer, but 
was soon after expelled by the mankurees and zomindars, and forced to return to his patri–
mony at Dheer.” 

 
Mallojee, peerajee’s son, was then placed on the musned. His life was a long and 

eventful one. He was contemporary with all the Peshwas, from Ballajee Wishwanath to Bajee 
Row Ruggonath, and distinguished himself much by his bravery in many actions The 
Peshawa’s record at Poona show that, probably, as is generally reported to save himself from 
the imposition of chouth on his jagheer, he consented, in 1761, to serve with 250 horse. He 
failed, however to act up to his agreement, and his estate was in consequence attached in 
1766. It appears to have been – restored to him in the following year as a surinjam on the 
condition of his serving with 150 horse. He had previously served the Peshwas, as the 
accounts for 1755 show that payments were made to him for the support of 250 horse, and he 
is said to have taken an active part in the operations of which the Carnatic was the soon in the 
following years. Besides the above, the Moodhole chief in 1778 received in surinjam the 
districts if Indee, Tambee and Almella, yielding a revenue estimated at Rs. 1,73,900. The 
surinjam was in the name of Mallojee. but Narayan and Mahadjee Ghorepuray entered as sub 
holders and bound to furnish 100 horse each, the total amount of contingent required being 
700 sowars. The three districts were held by Mallojee during his life, and after his death were 
assigned, in 1814 to Bappoojee Gunesh Gokle 

 
Mallojee, with his younger brother Sunkrajee and Ranooee, distinguished themselves 

in the operations against the English in 1779. When the Bombay authorities made their 
unfortunate attempt in favour of Ruggonath Row, generally known as Ragoba. When the 
English made the disastrous retreat from Tullygaum, which proceded the humiliating 
convention of Wurgaum, during the action that took place Ranoojee was killed and Mallojee 
was wounded. In consequence of this the village of Pursulgee was granted to Ranoojee’s son 
Bhyrjee Row. Sunkrojee about the same time received a surinjam grant, comprising the 
district of Bilghee, Beedree and Tekotch, of the etimated value of Rs.60,00 per annum, on the 
terms of furnishing 112 horsemen. It was probably in consequence of his exertions on the 
same occasion that Mallojee in 1780. received an lnam grant of the village of Nandgaum in the 
Satara talooka. He had previously, in 1778, received a grant of certain rights in the village of 
Koomtah in the Korehgaum district. The connection, however, of the Moodholkur with these 



villages dates from a much earlier period. The family duftur contains a deed, dated A. D. 1533 
in which half the Patelkee of Koomtch is assigned to Sunkrajee, and Mallojee, the son of Bajee 
Raja and also a copy of order from the Beejapoor king (The name of the is not given, but from 
the date it must have been Sikunder Adil Shah. It is not known how the rights in koomteh – 
expanded into the possession of the whole village, and, conversely, how the grant of 
Nandgaum diminished to a half sahre in that village.) dated A. D. 1678 to the deshmookh and 
deshpanday of Waee, directing that the share in the patelship of the same village should be 
continued hereditarily in the Ghorepuray family. With regard to Nandgaum, the present 
Risaldar of His Highness the Kolapore Raja’s horse is in possession of an original persion deed 
dated A. D. 1643, in which BAJEE, KHUNDOJEE, and AMBAJEE GHOREPURAY agreed to 
their brother VITTOJEE enjoying the patelship of that village hereditarily on account of his 
seniority. 

 
It may be here mentioned that of the above grant only the village of Koomteh and a half 

share of NANDGAON (It is not known how the rights In Koomteh expanded into the 
possession of the whole village, and, conversely, how the grant NANDGAUM diminished to a 
half share in that village). remain in the possession of the family. When the English became 
possessed of the Peshwa’s territorv they found Bilghee and Pursulghee held by the 
descendants of Sunkrojee and Ranoojee. Both, however, were resumed in consequence of 
the failure of direct heirs, the former in 1820 and the latter in 1845. The districts of Biddree and 
Tekoteh had been previously resumed by the Peshawa in A. D. 1804 - 5. 

 
We next here of MALLOJEE GHOREPURAY in 1795, When all the Maratha chiefs 

assembled tor the last time under the orders of the Peshawa the Nizam had declared was 
against the Marathas and the Peshawa, Mahadoo Row Narayan, with his famous minister 
Nana Furnuwees,– marched against him and defeated him signally at the battle of Kurdla. In 
this engagement MALLOJEE. and his eldest son GOVIND ROW were on opposite sides, and 
are said to have met in a hand to hand encounter. Accounts differ as to which was on the side 
of the Marathas and which on that of Nizam. Mr. Anderson, in the report above referred to 
makes out that MALLOJEE. had for some time previously been In the Nizam’s service, Which 
he did not leave till after the battle of Kurdla, and that his son afterwords entered it and 
received the purgunna of Petree in surinjam. The family tradition, (In a historical sketch of 
Moodhole draw up by Mr Gunesh Dhondeo, the moonsiff at that place the following accounts 
given of the quarral;– “Mallojee had four sons, the eldest of whom, names Govind Row, was 
very fond of hunting. One day he requested his father’s permission for an increased allowance 
of grain for his horse, which his father refused with a sharp remark, in jest, that in would be 
more honourable for a Maratha sirdar to earn his horse’s Chundee with the sword than to 
depend for it upon relations. Govind Row who was not an unworthy son of his father, took the 
words in earnest, fled towards Hyderbad, and entered the service of the Nizam, where he 



soon distinguished himself and obtained in jagheer the district of Pathrood. He died about A, 
D. 1770.) However, states that Mallojee remined continuously on the Matatha side, and that 
Govind Row had in consequence of a quarral with his father, joined the Nizam and received 
the surinjam before the action of Kurdla. 

 
We have little detailed notice of the Moodholekur after this event, all that is known of 

his subsequent actions being that he distinguished himself and was desperately wounded in 
one of the battle with Holkar in 1802. During the time that Mallojee was in poona his grandson, 
Narayan Row, son of Goviod Row, remained with him, and the estate was managed by Mahar 
Row, Mallojee’s second son. His administration was marked by great cruelty. It is recorded 
that on one occasion he collected about a hundr ed men and beheaded them in a row to strike 
terror into the minds of some of their camrades, who were given to plunder, and frequently 
prevented the realisation of the revenue. In conseq uence of these crualties the Mankurees 
and  
Principal inhabitants of 

 
Moodhole “requsted Narayan Row. 

The Moonsiff’s historical sketch. who still lived with his grandfather at 

Poona, to come and take possession of the estate. Narayan Row accordingly set out from 
Poona and on his way to Moodhole was joined by a great number of the leading men. Some of 
the partimans of Mahar Row, finding himsalf unable to offer any resistancs, fled to Kolapore 
and offered the Raja a large sum of money to asist him in regaining possession of Moodhole. 
The Raja consented and sent out a party of men for the purpose. A scuffle ensued in which 
Mahar Row was defeated and put to flight. He fled towards Nagpore and then to Gwalior. 
where he was entertained by Sindia. “He returned afterwards from thence, as will be presently 
soon. Mallojee died in A. D. 1805, but his name was still kept on in the Peshwa’s duftur as the 
holder of the estate. In 1816 his son Narayan Row. died, leaving three sons, Govtnd Row, 
Luximan Row and Venkut Row The last named, though the youngest of the three, was the 
only son of the oldest of the Two wives of Narayan Row. The three brothers were at 
Moodhole, where their father died, and Goviod Row Immediately claimed the succession as 
being the eldest. On his claim being resisted by Venkut Row’s mother, he returned to Poona 
with her. He was followed soon after by his younger brother. The question of succession was 
referred to the Peshwa, who, however, possed no decision on the matter. Venkut Row’s 
mother notwithstanding, by bribery and intriguing, seems to have put a stop to the 
prosecution of Govind Row’s claim, and to have got her son tacitly recognised as his father’s 
successor. 
 

Govind Row was provided for by a command of horse under Bappoo Gokla, and with 
his second brother followed the Peshwa’s fortunes when the war with the English broke out. 
He was said to have been killed with his commandor at the battle of Ashteh in 1818. Laximan 
Row on the fall of the Peshwa, made off to, Baroda, where he took service under the 



Gwicowar, and thus Mr Elphinstone, when settling the Country found Venkut Row in 
possession of Moodhole, and accordingly concluded with his the engagements given at length 
in Aitchison’s Treaties Engagements, and Sunnuds Vol. VI. P. 173. By the terms of this 
agreement he was bound to keep up a contingent of 20 horses.......(in 1848 It was arranged 
that the Raja should make an annual cash payment of Rs. 2,671-14 being the amount of the 
yearly salary of sowars, the other 10 being entirely dispensed with. See Treaties and 
Engagements as above p 68.) to continue all rights in his jagheer, and never to resume 
without the sanction of the British government;, to administer strict justice and put down crime 
or, failing that, to submit to such arrangements as the Government should think proper;, and 
never to entertain troops for the purpose of engaging in a contest, but to refer all disputes of 
Government, and to abide by its decision. 

 
About this time Mahar Row appears to have returned and he and his grandnephew 

quarrelled bitterly, the former claiming a share of the estate, which the other refused. Mr 
Thackeray in 1820 induced the parties to come to his camp at Bagulcote, and it was finally 
arranged that Mahar Row to be allowed to hold Machiknoor;, and to get other villages which, 
in all, would yield him an income of Rs. 5,000. 

 
The dispute was thus settled for the time, and Mahar Row remained quiet the rest of 

his lifetime. Nothing occurred worthy of note in Moodhole for the some years after this In 1826, 
however, Mr Elphinstone, the governor, was surprised to receive communication from a place 
in Khandeish, purporting to be wtiten by Govind Row, who was supposed to have been killed 
at Ashteh. The writer, who declared he was Govind Row, stated that he had been concealed 
himself and after six months, having quite recovered from his wounds, went to visit the sacred 
places of Hindustan. Where (whence) he had now returned. He accordingly claimed his rights 
as the oldest son of the late Narayan Row. The Commissioner in the Deccan, on being 
directed to into inquire the matter, referred to Venkut Row, who did not deny that this person 
might be his half brother, but insisted that he himself had been confirmed in the jagheer by the 
late Peshwa. Toe Soi-disant Govind Row was than desired to proceed to Poona, and 
afterwards to Dharwar, to prove his identity, and an inquiry was instituted by the Political 
Agent, from which it appered that Govind’ Rows wife was so assured of the identity of the 
claimant with her husband that she had joined him and was living with him as his wife. A large 
number too of persons, who had known Govind Row well in his youth, declared that the man 
who had so strengly appeared on the scene was the veritable oldest son of Narayan Row. The 
Government on this remarked --,, that though the story of Govind Row’s recovery when he 
left for dead, and of his then retiring to Hindustan and remaining there for nine years, instead 
of coming in and claiming his lands of the new government, be in the highest degree 
improbable yet the testimony borne by different persons to his indentity renders his case 
worthy of a full and deliberate inquiry. The Political Agent was therefore directed to call on the 



alleged Govind Row to produce his proofs and to confront him with Venkut Row's people. It 
was however, laid down that as Venkut Row had been confirmed In the jagheer of which was 
found in possession on the subversion of the Peshwa’s government, and as a formal 
agreement had been concluded between him and the British government, his title to the 
jagheer would, in any case, be unimpaired. The Political Agent was therefore requested to 
report what property, exclusive of the jagheer, the soi - disant Govind Row would be entitled 
to, according to Hindoo law, in the event of his proving his identity. The matter, however, 
remaind unsettled for two years longer. In the begining of 1829 Sir John Malcolm, who had 
succeeded Mr Elphinstone as governor of Bombay, made tour through the Deccan and 
Southern Maratha Country. He was met at Beejapoor, among other chiefs, by Venkut Row, 
who begged him to inquite into the claims that had been advanced. The local authorities 
reported unfavourably of the protensions of the claimant, and the governor then requested 
some of the principal chiefs in his camp to form themselves into a panchayat, and pass a 
decision in the case. Their unanious verdict was against the soi - disant Govind Row, who 
accordingly was banshed from the Deccan as an impostor. The wife of the late Govind Row, 
notwithstanding this, refused to believe that the man was any one but her real husband, and 
followed the impostor into banishment. The justice of the panchayat’s decision was generally 
acknowledged, and now it is well known, that the impostor was a Gossain, who bore a 
remarkable resemblance to the deceased Goviod Row. The idea of the lmposition is said to 
have occurred to him form Luximan Row’s sister, at Baroda, having on one occassion seen 
him and remarked his resemblance to her deceased brother. Luximimon Row, strange to say, 
seems to have backed up the pretensions of the impostor, possibly with a view to paving the 
way for the pretensions he himself advanced some years afterwards. It may be remarked here 
that Maratha Perkin Warbooks generally obtain surprising credence. Twelve years after the 
battle of Panipat a Kanoja Brahmin personated Sewdashew Row Bhow, commonly known as 
the Bhow Sahib, who had been killed at that action and was able to collect twenty thousand 
men to support his claims. Again. when Chitoor Sing, brother of the Raja of Satara. was 
treacherously seized in 1812 by Trimbukjee Danglia thrown into the fort of Kangooreo in the 
Concan, a Gossain personated him, took the fort of Prucheetgurh, and raised a formidable 
insurrection which the Peshwa’s troops were never able to quell completely. When 
Prucheetgurh was taken by the English in 1818 the pretended Chitoor Sing was found there. 

 
For some ten years after the event above narrated the affairs of Moodhole did not 

come prominently to notice in any way. During the succeeding decade, however, it occupied 
a good deal of the attention of the agency. A dispute arose between the Machiknoorkur and 
his mother, which had to be investigated by Mr. H. L. Anderson (now Sir H. L. Anderson, K. 
C. S. l.) the Assistant Political Agent Mahar Row, the settlement of whose quarrel with Veakut 
Row, Raja has been narrated above, died in 1831, leaving a widow and a son, Govind Row. 
The former managed the estate, and after taking over charge demanded the other villages 



which the Raja had promised to give to Mahar Row. This demand the Raja refused, and in 
justification of his proceeding produced a bond in which Mahar Row relinquished his claim to 
the other villages besides Machiknoor and agreed to receive a sum sufficient to make his 
yearly income amount to Rs 5, 000, which, as Machiknoor was estimated at Rs 800, would 
leave Rs 4, 200 to be paid in cash. In 1840 the Raja paid his amount to Govind Row direct 
Instead of to the mother of the latter. This led to the matter being referred into the 
management of this estate by Mahar Row’s widow, which showed that she had shamefully 
mismanaged her son’s property, and had incurred heavy debts on its security for purposes 
unconnected with the estate. The result was that Govind Row was allowed to assume charge 
of his estate, he making an allowance of Rs 100 per mensem to his mother. It was decided at 
the same time that the former was not responsible for the debts his mother had so 
unauthorisedly incurred. 

 
In 1844 Laximon Row, at the instance, it Is said, of a dissatisfied carclln of his brother’s 

laid claim to a share of the jagheer, and the superiority due to him as elder of the two brothers 
Owing to certain delays in getting the necessary papers, the final report on the case was not 
sent to Government till four years after. In it Mr. Anderson detailed the circumstances of the 
case very clearly, and gave it as his opinion that, looked as bastractedly, the merits of the 
case were in favour of Laximon Row’s claim, as, in default of Govind Row, who fell at Ashteh, 
he was unquestionably the eldest son of Narayan Row Raja. Venkut Row denied his brother’s 
seniority on the ground that he himself (Venkut Row.). was the son of senioa wife. The 
shastree’s opinion, however, was clear that “the child who who first sees the light, is the 
eldest, whether he be the son of a senior or junior wife.” and his opinion was confirmed by 
precedents. Notwithstanding this Mr Anderson submitted that after the lapse of so many 
years, Laximon Row’s claim could not be heard. The Government concurred in this view, and 
their decision was subsquently fully approved by the Court of Directors, which observed that it 
was “impossible, especially at this distance, of time, to supersode the rights held by the 
present Raja under an express grant for Mr Elphinstone.” Laximon Row appealed vehemently 
against this decision, but shortly afterwards died. In the course of his inquiry a discovery was 
made that reflected considerable discredit on Venkut Row Raja. A couple of years before the 
date of the report above referred to Mr Anderson and investigated a dispute of very long 
standing between Venkut Row and the Dessainee of Lokapoor. The letter had been for years 
claiming the district of Lokapoor as being her’s on inam tenure, whereas the Raja asserted 
that she held it only on a lease. So long ago as 1834 the case had been submitted to a 
panchayat which decided in the Raja’s favour, but the dispute still cootinued, and was finally 
settled by Mr Anderson in 1846. During the investigation into the case the Raja produced a 
sunnud purporting to be a grant of the five Mahals from the Badshah. When Laximon Row’s 
claim had to be inquired into Mr Anderson remembered this document and called for its 
production. To this Raja replied that it was lost and had never been in his possession. The fact 



appears to have been that, as was generally supposed, the sunnud that had been produced 
was a forgery. 

 
There were other matters which at this period brought down the displeasure of 

Government on Venkut Row Rajay ;- During the year 1839, 1840 and 1841 a number of serious 
gang-robberies were committed in the neighbourhood of Moodhole by men belonging to that 
place. In one of these cases the Magistrate traced a quantity of the stolen property to a village 
in Moodhole, and found reason to suspect that Venkut Row Rajay had harboured the 
offenders generally and was in league with them. The matter was formally inquired into, and 
reported to Government, which recorded its opinion that “there exists the strongest possible 
grounds for suspecting that the Raja of Moodhole has connived at the several gang-robberies 
which have been traced to persons in his district;” that however, “he can nit be accused 
directly of such connivance but his administration can be charged with a total want of 
cooperation in detecting and apprehending robbers traced into the territory and taking refuge 
there.” The resolution went on to express extreme regret at the lax and unsatisfactory manner 
in which the administration of the state was conducted, which Government remarked “was 
entirely attributable to the” suspinencess and culpable indifference” of the Raja, who was 
warned that he could not be permitted to continue such a course of conduct when the effect 
was so injurious to British subjects. It was pointed out to Venkut Row that he held his jagheer 
on terms requiring him to do justice, and he was informed that, as the paramount power, a 
responsiblity rested with the Government of seeing justice done. Finally on intimation was 
given to him that, unless a change for the better look place, it might, “be necessary to take 
steps that would in a great measure diminish an authority which he seemed to little inclined to 
use for the benefit of the public interest.” 

 
The warning was not altogether without its due effect, and sometime afterwards Mr. H. 

L. Anderson reported that the administration of Moodhole had improved. On more than one 
occasion, however, subsquently the chief’s conduct was brought unfavourably to the notice of 
Government for oppression and injustice, and at last when, in April 1850, the Raja released a 
man who had been apprehended with stolen property, the Political Agent reported that in his 
opinion “the time had arrived for the adoption of some measures for securing a better police 
administration.” of the jagheer. In reply to this Government observed that by the 7th article of 
the terms granted to the Raja in 1819 it had a clear right to make such arrangements as it 
deemed proper under the circumstances, but that it would only impose a fine at first as 
warning to the Raja, and the Political Agent was requested to state his opinion as to the 
amount of fine to be levied. On the matter being referred to Mr. Manson, the Assistant Political 
Agent, he suggested that Rs. 5,529-5-6 should be exacted from the Raja, being the amount 
of unrecovered stolen property in the case in question. Mr. Reeves, the Political Agent, 
however, thought this amount insufficient. He submitted to Government a report commenting 



most unfavourably on the Raja’s charactor; and suggested that the fine should be fixed at Rs. 
11,000 

 
Fortunately for the Raja at this juncture a change took place in the agency’ and Mr 

Reeves was succeeded by Mr. J. D. lnverarity. The latter gentleman' on being referred to by 
Government, gave an opinion widely differing from that of his predecessor; and reported that 
the chief had not received that countenance and support from the agency to which he was 
entitled, as the akbarnuwees of Government new writter at Moodhole had been allowed to an 
extent that destroyed the chif’s authority, and was in the habit even of addressing the Raja 
officiallally on terms of equality. Mr lnverarity then commented on the specific charges against 
the Raja, explaining them in a manner favourable to the latter, He protested against the power 
given to the newswritter, and urged that due support should be given to the Raja. These views 
were fully approved by Government and the Court of Directors, who expressed themselves 
willing to give the Moodholekur another chance. 

 
Not long after this, in December 1854, Venkut Row died. Notwithstanding the bad 

name he bore at one time with the authorities in consequence of the defectiveness of the 
police arrangements, and grave suspicious that attached to him of not only harbouring 
robbers, but actually conniving at their lawless deeds, he seems in many respects to have 
been a fair sample of a Maratha ruler and he was considered by the natives the best ruler in 
the Southern Maratha Country. He was on the whole, Captain (now Lieutenant colonel) G. S. 
A. Anderson reported in 1861, a liberal landlord, and his ryots were generally better of than 
those of the other jagheer states. The assesment was light, and Brahmin influence was not so 
strong as in the Putwurdhun surinjams. He was unfortunately served by bad officials, and 
certain evil-disposed persons made it their study to give an unfavourable colouring to his 
administration. His personal character was such as to make him popular among his 
countrymen. He was an expert horseman and fond of field sports, and in conversation he 
showed great readiness of repartee. His character was however marked by a not uncommon 
Maratha failing-that of extreme credulity, and during the latter years of his life he was much 
victimized by impostors, who undertook to cure by charms a stiff arm he had, and to find 
buried treasure. 

 
Venkut Row was succeded by his son Bulwunt Row Baba Sahib, who at the time of his 

father’s death was thirteen years of age. After Venkut Row’s death a document was found 
purporting to be a sort of will in which he expressed his wish that the work of the state should 
be carried on by his son with the assistance of the Karbharees. Some doubt arose as to the 
genuiness of this document, and it was decided finally that the appointment of a servant of 
Government as Karbharee of the Moodhole estate during the minority of the young chief was 
imperatively demanded, as the Government, bearing in mind the character of the Raja’s 



administration, could place no confidence in any officer subordinately connected with it, and 
also remembered the fact that the history of the agency in the Southern Maratha Country was 
“fertil in instances of gross peculation and mismanagement by relations and karbharees when 
entrusted with the administration during minorities.” This decision was of coures extremely 
distasteful to those who had expected to hold the reins of power, and a letter was sent to 
Government in which the young chief applied to have the provisions of his father’s will carried 
into effect. The application, however, was without effect, as the Governor in Council 
considered that the Raja in making it was only an in strument in the hands of others. and the 
authorities felt assured that it was for the minor’s own interests that the arrangements for the 
administration of the estate should be carried out as ordered. Accordingly a government 
karbnaree was appointed and arrangements were made for the Raja’s education. A tutor was 
procured for him from Bombay and he was carefully educated, receiving insuuction in English 
among other subjects. 

 
In 1856,during the Huk inquiry, conducted by Mr. Chapman, which has been so 

frequently referred to in these pages, forged accounts were submitted from Moodhole as had 
been the case during the previous inquiry in 1844. The Chief being dead under whose 
administration thess discreditable proceedings had taken place, the Government merely 
prohibited the payment of further compensation and directed the refund of Rs.8,497-4-1, the 
amount shown to have been fraudulently obtained. 

 
During the minority of the young Raja several improvements were effected in his estate. 

The current coin of the district has been the Peerkhanee rupee. (According to the mint 
valuation standard the value of the Peerkhanee rupee is 13.605 per cent, below that of the new 
Bombay currency.) but the late Raja two years before his death had given orders that the 
revenue should be levied in Government currency. The preliminary steps towards this 
desirable result had been taken when the chief died, but all the arrangements had to be 
completed and the change of currency had to be introduced by the karbharee, Kristnajee 
Bullal. This delicate operation he managed sucessfully, though at first many complaints arose. 
He also made a revenue settlement which increased the revenue of the state by Rs 2,000 per 
annum, without, harassing the ruots. In his administration of justice and police arrangements 
the kerbharee did not give so much satisfation. The Political Agent reported unfavourably on 
his conduct in connection with a most arrocious murder that took place near Moodhole, and 
his unfavourable rcmarks were endorsed by Government. The elaborate investigation, howevr, 
into the case referred to and the karbharee’s administration generally, by Captain G. S. 
Anderson, showed that due allowance had not been made for the position in which Kristnajee 
Bullal was placed at Moodhole with incompetent officials wedded to a loose and defective 
style of work, and disposed to combine strongly against the Government karbharee. In 
consequence of Captain Anderson’s report the Government modified the opinion formarly 



expressed on the subject and agreed with the acting political agent in thinking that, aII things 
considered. Kristnajee Bullal’s administration of the estate was creditable to him, though it 
was still held that his proceedings in connection with the murder case were not satisfactory. 

 
It should be mentioned that during the eventful period of the Indian mutiny the state of 

Moodhole remained quiet with the exception of an attempt made by the Beruds of the village 
of Hulgullee to resist the operation of the Disarming Act. The instruction, which extended no 
further, was promptly quelled by a paity of the Southern Maratha Horse and a company of the 
28 th Regiment N. I. The cost of suppressing the rising was afterwards recorded from the 
state. 

 
In the begining of 1861 the young chief was entrusted with the management of his 

estate. At the time of his father’s death the treasury contained a cash balance of Rs 45,642-
13-2, the debts due to the estate amounted to Rs 24,873-9-6, and the debts due to the chief 
to Rs. 51.380-1-0 of which, however, only Rs. 24.886-3-8 were supposed to be recoverable 
;-(The amounr actually recorded was Rs 28,400-13-4) The debts were paid off, and during 
the minority the average annual excess of receipts over expenditure amounte to Rs 44,208, so 
that the young Raja came into his estate with a cash balance of upwards of three lakhs of 
rupees in hand. Half of this sum the chief interest to the prosecution of public works, 

 
Bulwunt Row Raja was spared but a short time to the enjoyment of his estate. On the 

27 th March 1862 he died suddenly, leaving two children. a girl, (married some time before her 
father’s death to a nephew of the Raja oe Kolapore, who was present on the occasion with all 
his retinue, this being the first time, it is said, that a member of Sivajee’s family visited 
Moodhole since Bajee Raja’s death, or indeed had nay friendly intercourse with the 
Moodholekur.) agad five years, and an infant son of one year old vankut Row. The event was 
much lamanted, as the young Raja had given promise of being one of the best chiefs in the 
Southern Maratha Country., His administration of justice was most satisfactory, and he had 
shown much interest in the prosecution of public works and the spread of education. In the 
words of the Governor's letter of condolence to the widow, it was a source of sincere regret. 
“that a chief who promised to be such a wise ruler and such a bright example to his fellow 
should have beeh cut of at the early age off twenty one.” 

 
Immediately after the death of Bulwunt Row Raja, his widow sent a letter to the 

Assistant Political Agent, informing him that her husband on his deathbed had expressed his 
wish that she, together with the karbharee and the moonsiff, should carry on the 
administration of the estate durning the infant chlf's minority. It had been found, however, that 
karbharees in charge of minor's estates, unless made directly responsible to Government 
almost invariably betrayed their trust. It was feared that if the widow's wishes in the present 



case were at attended to, and the officials were made, responsible to har alone, there would 
inconsequence, of her total inexperience be no check whatever on her proceedings It was 
accordingly directed by Government that the karbharee and moonsiff should carry on the 
administration of the state, consulting the widow on all reasonable occasions, and being 
guided as far as feasible by her wishes, but being held directly responsible to the political 
authorities. A memorandum of instructions was then drawn up to the guidance of the two 
officials, defining their several duties and the new arrangements were at once carried into 
operation. 

 
During the late chief's life time a discussion had commenced regarding his inam village 

of Koomteh and Nandgaum in the Satara collectorate, to which had been intended to apply 
the provisions of the Act for the summary settlement of inams. The Raja contended that these 
inams were secured to his by tretay but the Government declined to take this view of the case. 
It was intimated to the Raja, however, that if he desired it, his villages and Iands in the Satara 
collectorate would be excluded from the summary settlement on the ground that they were 
held on a political tenure. This intimation caused considerables perplexity to the chief. He 
could not omancipate his mind from the idea that these villages were really guaranted to him 
by treaty, and he feared that the admission that he held them merely on a political tenure 
would effect his title to them. At one time he thought of proposing to exchange these villages 
for others of equivalent in Belgaum collectorate, but his death prevented any steps being 
taken towards this end. The case was then laid before Government, which decided that, for 
political reasons, they complied with the late chief's request that these inams should be 
considered as forming part and portion of the Moodhole estate, and that therefore the 
summary settlement should not be applied to them. With regards to the question which had 
arison whether Koomteh should be brought under the regulation, it appeared to the 
Government that, “Karbharee appointedh by Government was in charge of Moodhole, the 
most obvious mode of conducting the police and maglsterial work of the village during the 
young chief's minority would be to place it under the regulations and in the Satara magistracy, 
the jagheerdar's agent at the spot being appointed a subordinate of the I st or 2 nd class 
accaording to his fitness. Had the late chief survived” it was observed, this might have been 
felt as irksome but it will not be falt on by the young chief, nor by the people of the village, if 
the karbharee and local agent now, and the young cnief afterwards, be invested with 
jurisdication in civil suits in the village. 

 
The Moodhole estate has now been six years under the management above 

described. Careful arrangement have been made for the young chief's education and for the 
proper administration of his estate. The districts have been measured and the land classified 
bv the revenue survey, and one-anna cess for educational purposes and public work has 
been sanctioned and introduced. A considerable sum is being spent every year in public 



works of which a detailed account is given elsewhere and such of the large surplus receipts as 
are not devoted to this purposes are invested in Government securities. There is there fore on 
every ground for hoping that when Venkut Row Raja is old enough to be invested with full 
powers he will be found well be qualified for the dutie, of his high position. His finauce will be 
in a more prosperous state than was ever the cash with any of his ancestors, and he will reap 
the benefit of the expenditure that has incurred on account of public works in the increased 
prosperity of his estate, and the enhanced contentment of his ryots.



 
५ िाक्तवक–वृत्ताांिपर 

 
१९ देशम खी विन 

 
(श्री. शां. ना. वतस जोशी) 

 
‘देशमुखी विन’ हे सवथ विनाि श्रेष्ठ विन आहे. ह्याचे महतव देशव्यवस्र्ा आतण राजयकारभार 

पद्धिी ह्या दोन्ही दृष्टीनी अतिशय आहे. ह्या देशमुखी सांस्रे्चे काम, मानपान, आतण हक्क व ह्या सांस्रे्चा 
व्याप, िसेच ह्या सांस्रे्तवषयीचे अनुकूल प्रतिकूल उल्लेख पातहले असिा, इिकी गुांिागुांि तयाि तदसून येिे 
की, तयामुळे ह्या सांस्रे्च्या स्वरुपातवष्ट्कार पूणथपणे व नेमका होणेही कतठण होऊन बसले आहे. अशा ह्या 
महत्त्वाच्या, गुांिागुांिीच्या पण अतयांि आवश्यक असलेल्या सांस्रे्सांबांधाने, सामान्यिः तशवकालास अनुसरून, 
येरे् काही तवचार माांडण्याचे योतजले आहे.  

 
१. ‘देशमुखी’ ह्या शब्दािील ‘देश’ व ‘मुख’ ही दोन्ही पदे सांस्कृि असली िरी देशमूख असा 

सामातसक शब्द सांस्कृि वाङमयाि नाही. अवाचीन म्हणजे शक िेराश ेपढुील सांस्कृि ग्रांर्रचनेि कदातचि 
आढळेल. ितपुवी ह्या शब्दाचे काम ‘तवषयपति’ ह्या सांजे्ञने होि असे, ग्रामपति’ तवषयपति’ ‘राष्ट्रपति’ अशा 
चढतया सांज्ञा िाम्रतशलाशासनाि येिाि. ‘आहार’ ‘भतूि’ ‘मांडल’ ‘देश’ ह्या सांज्ञा मुसलमानपूवथ राजवटीि 
येिाि आतण तयाि देश शब्द आहे. िर्ातप जयाचेपासून मुख हा शद्ब साधिा येईल असा मुख्यः िंकवा म खं, 
म खी हा शब्द तयास जोडलेला नाही. साांराश. ‘देशमुख’ हा शब्द मुसलमानोत्तर अतधकृप्रसृि व रूढ झाला हे 
म्हणणे इष्ट होईल. येरे्च हेही सहज लक्षाि येणार आहे की, ग्राममति, तवषयपति, आहारपति ह्या सामातसक 
शब्दाि ल पूवथपद, गणपति, नरपति, ह्याप्रमाणे समुदायबोधक नसून एकतवबोधक समजावयाचे. जर िसे न 
समजले िर इिर शब्दाांना वैयथ यथ येऊन अनवस्र्ा प्रसांग येईल. देशमुख ह्या शब्दामध्ये देश ह्या पदाने एक 
परगणा, एक प्राांि घ्यावयाचा. देशमुख ह्या शब्दाच्या जोडीला देसाई, नौडगोंडा हे दोन शब्द योतजलेले 
आहेि. पण िे कोकणाि व कनाटकाि अतधक प्रमाणाि आढळिील. तयाबरोबर हेही लक्षयाि घेिले पातहजे 
की, महाराष्ट्रािील देशमुख बाहुल्याने मराठाज्ञािीिील आहेि, िसेच कोकणािील देसाई ब्राम्हण व 
कनाटकािील नाडगौडा िंलगाईि ज्ञािीिील आढळिील. कनाटकािील हे नाडगौडा पढेु मराठ्ाांचे 
िंलगाईि झालेले आहेि. ‘नाड’ म्हणजे प्राांि व गौडा म्हणजे पाटील. हा गौडा शब्द कसा झाला हे अमळ 
लक्षयाि घेण्याजोगे आहे. तिकडे ग्रामगांड असा सांस्कृि कानडी समाज िाम्रपत्राि यिो. गांड म्हणजे पिी. 
ग्रामगांड ह्यापासून गाऊां ड गावुांड व तयापासून गौडा हा शब्द सातधि झाला व िो पाटील ह्या अर्ी रूढ झाला. 
आपल्याकडील गावगुांड हा ह्या वळेी साके्षपी वाचकाांच्या ध्यानी येईल. असो कनाटकाि देसाई ही सांज्ञाही 
पत्रव्यवहाराि येिे, पण िी नाडगौडाच्या मानाने अवाचीन वाटिे. महाराष्ट्राि देशम ख म्प्हिजे िरी देशाचा 
प्रािंाचा पाटीलच आहे. देसाई शब्द देशस्वामी िंकवा देशपति ह्यापासून बनला आहे. तयािही देशपति ह्या 
शब्दापासूनच देसाई ह्याची उपपतत्त अतधक सांयुक्तिक वाटिे कनाटकाि देसाई व नाडगौडा हे द न्ही शब्द 
कागदपत्रािून आले आहेि. तयाितह नाडगोडा हा शब्द तकल्लाप्रमुख देश तवभागाला लावलेला आहे. 
श्रीतनवास वेंकटाद्री हे गदग परगण्याचे देसाई व नादगौड आहेि (तश. च. सा. खां. ६ ले. २० पहा) येरे् हे 
दोन्ही शब्द तभन्नर्थक आहेि हे उघड आहे. धारवाडचे देसाई हेही नाडगौड आहेि. नाडगौडकीचे विन 
तकल्लेदाराशी सांबांधी आहे. (तकत्ता ले. ५ पृ. ५ ले. २५ पहा) 

 



देसाई, देसगि, जमेदार हे शब्द सामान्यिः देशमुख ह्या सांस्रे्चेच वाचक आहेि. ह्यािही 
मुसलमानी अतधकारी पत्र इतयादी तलतहिाना जमेदार, देशमुख देसाई हे शब्दच प्रामुख्याने योजिाि. 
जमेदार ह्याचा मूळ शब्द झमीन्दार (जमीन बाळगणारा) हा आहे. सभासदी बखरीि जमीदार व मोकासी 
एक जाहतलयाने िे व रयि बेकैद होिील आतण कमातवस (वसूल) होणार नाही, असे जे म्हटले आहे, 
तयािील जमीदार हा शब्द देशमुख ह्या अर्ाचा मुख्यिः आहे. 

 
देशमुख ह्या शब्दाचा प्रतिशब्द म्हणून जो चुकीचा एक शब्द साांतगिला गेला आहे असे वाटिे. 

तवशषेिः तशवाजीचे देशमुख कोण ह्याांचे प्रतिपादन करीि असिा साांतगिला आहे. तयाचा र्ोडतयाि येरे् 
तवचार करणे प्राप्ि आहे. तशवाजी महाराजाांची राजयपद्धिी सांस्कृिािील प्रतसद्ध शुक्नीतिसाराशी सांतनकट 
असून प्रागतिक प्रवृिीची तदसिे हे साांगिाना प्रो. शजेवलकर म्हणिाि तशवाजीचे देशमुख (साहसातधपिी) 
व पाटील (भागग्राही) हे मराठेच असि. (भा. ई. सां. तै्र. व. ४ पृ. ७७) श्री. शजेवलकराांचे हे म्हणणे तयाांनीच 
उद्धिृ केलेल्या वचनाधाशी जमणारे नाही. भानग्राही क्षतत्रधस्िु साहसातधपतिश्च सः शुक्नीतिसार (ह्यािील 
साहसातधपति व भागग्रातह ह्या सांज्ञा शुक्नीिीमधील अ. २ श्लोक १२० मध्ये आल्या आहेि.) 

 
साहसातधपिी चैव ग्रानेिारमे च : 

भागहार िृिीय ंि  लेखकं च चि थचकम : : 
 
हा श्लोक राजाने आपले अतधकारी कोठे कोठे व कोण तनयुति कराविे हे साांगि असिा आला आहे 

तनतिसारािील भागग्राहीच्या जागी येरे् भागहारी हा शब्द आहे. पण तयामुळे तयाच्याि अर्ाि अिर पडण्याचे 
कारण नाही. साहसातधपति म्हणजे दांडातधकारी. साखरन्दांड (साहसां िु दमो दांडः अमरकोश) भागग्राही 
िंकवा भागहारी म्हणजे कमतवसदार, वसूल गोळा करणारा. दांडातधकारी ह्याला सध्याचा र्ौजदार हा शब्द 
साांगिा येईल व िो गीवाण कोशामध्ये साांतगिलाही आहे. िातपयथ, साहसातधपति व भागग्राही ह्या दोन्ही 
शब्दाांचे देशमूख व पाटील हे अर्थ युति वाटि नाहीि. तशवाय हे राजतनयोतजि आहेि. तशवकाली व 
मुसलमानी अमदानीि देशमूख ह्या शब्दास दुसरा शब्द जमीनदार हा आला आहे. हे व मुसलमानपूवथ 
कालाि तवषयपति हाच शब्द देशमुख सांजे्ञशी अतधक जवळचा आहे, हे वर तदलेच आहे. 

 
२. देशमुखीचे महतव :– ह्या देशमुखीचे महतव केवढे आहे, हे व्यतिरेकाने प्रर्म पाहू. म्हणजे तयाचा 

तनषेध केला. िेर्ील उल्लखे एकप्रकारे पाहण्याजोगे आहेि. अमातय आपल्या राजतनिीि म्हणिाि. 
 
“राजयािील देशमुख देशमूख आतदकरुन यास विनदार ही प्राकृि पतरभाषा मात्र आहे. िे स्वल्पच 

परांिु स्विांत्र देशनायकच आहेि. तयास साधारण गणाव े असे नाही. हे लोक म्हणजे राजयाचे दायादच 
आहेि.” तव ज्ञा तव. आवृतत्त पृ. २९  

 
सभासद आपल्या तशवाजी चतरत्राि पृ. २९ वर म्हणिाि – 

 
इदलशाही, तनजामशाही, मोगलाई देश कबज केला, तया देशाि मुलकाांचे पाटील कुलकणी व 

देशमुख याांचे हािी कुल रयि [असेल सभासद बखरीची वाढ केलेल्या तचिगुप्ि तवरतचि बखरीितह आहे. पण सभासदी बखरीची 
अनुकरण केलेल्या शडेगावकर बखरीि नेमके तवरुद्ध तलतहले आहे. िसेच मल्हार रामराव याांचे बखरीि व रजनीिीितह अमातय तनिीि 
उल्लेखातवरुद्ध मजकूर आहे. उत्तरकालीन तलखाण कसें असिे व का ३ प्रमाण िसेच हे विनासतिी केवढी ह्यावरुन सहज तदसून येईल.] 

 



ह्या दोन उिाऱ्यावरुन ध्यानाि येईल की, तशवकालाचे प्रारांभी देशव्यवस्र्ा पूणथपणे ह्या विनदार 
मांडळींच्या आधीन होिी. गावची रयि गावचे तशवार म्हणजे गावाखालील शिेीची व चराऊ अर्वा पड भमूी 
ही सवथ पाटलाचे िाब्याि आतण परगण्यािील रयि व भमूी देशमुखाांचे हािी म्हणजे राजय चालतवण्यास 
राजाला जो पैका व धान्यादी सामग्री पातहजे िी ह्या देशमुख–देशपाांडे विनदाराांकरवी तमळवावायची. 
देशमुख देशपाांड्ाांच्या जोडीला राजयसूत्र– चालकाांकडून सुभेदार नेमलेले असिाि, पण िेही देशमुख 
देशपाांडे हे आपले काम बरोबर करिाि न करिाि हे पाहण्यासाठी असिाि. म्हणजे तयाांनीतह 
देशमुखातदकाांचेकडूनच हे वसूलीचे काम करवनू घ्यावयाचे आहे. स्वािांत्र्याने नाही. िातपयथ देशमूख हे 
परगण्यासाठी सरकारला जबाबदार सरकारचा व रयिेचा प्रतयक्ष सांबांध केव्हाही व मुळीच नाही. असा प्रकार 
असल्यामुळेच लेखाच्या प्रारांभी देशव्यवस्र्ा व राजयकारभार पद्धति हे दोन तवभाग तदले आहेि. प्रस्िुि राजय 
कारभारपद्धिीतवषयी पाहावयाचे नाही. देशव्यवस्रे्तवषयीच मुख्यिः पहावयाचे आहे व तयासाठी देशमुख ह्या 
विनसांस्रे्तवषयी मातहिी तमळतवणे इष्ट आतण तयािील जेवढा िपशील पाहिा येईल िेवढ्या प्रमाणाि 
देशव्यवस्रे्ची बाजू आपल्या तनदशथनास येईल. 

 
३ राजप्रधानातदक सरकारकून मांडळी आतण हे परगण्याचे विनदार लोक जेव्हा एकच एखाद्या 

तनणथयसभेमध्ये उपक्स्र्ि असिाि िेव्हा ह्या देशमुख विनदाराांची प्रतिष्ठा केवढी मोठी आहे, हे तदसून येिे. 
एकदा म्हणजे इ. सां. १७१८ आतटोबर (१६४० आश्वीन) मध्ये सािारा तकल्ल्यावर दाभोळचे देशमूख व 
रायरी मामल्याचे सरदेशमूख असलेले तशके मांडळीि, सरदेशमुखी व देशमुखी विनातवषयी भाांडण लागले 
होिे व तयाच्या तनणथयासाठी सवथ प्रधान, बरेचसे सरकार, देशमूख पाटील इतयादी प्रमुख मांडळींची सभा 
भरली होिी. ह्या तनणथयसभेि अष्टप्रधान व तयाांचे हािाखालील इिर अतधकारी १८ आले आहेि. िसेच 
सरलष्ट्करातदक सरदारमांडळीतह २७ आहेि. आतण नांिर देशमूख पाटील मांडळींची नाव े सभेस उपक्स्र्ि 
होिे तयाांची तदली आहेि. ह्याि तवशषे कौिुकाची व आवजूथन उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट ही की, ह्या 
तनणथयसभेि छत्रपति शाहूमहाराज हे उपक्स्र्ि आहेि, पण िे राजमुद्रातधकारी ह्या नातयाने. प्रारांभी म्हणजे 
कागदाच्या अगदी डोतयावर अष्टप्रधानातद मांडळी आहेि. िेरे् नसून देशमुख मांडळींची जेरे् नोंद आहे िेरे् 
तयाांचे नाव देशमुख ह्या नातयाने आहे. िेरे्च शाहू छ. नी. आपली देशमुखीची मुद्रातह तदली आहे. शाहूराजे 
ह्याांनी वाई प्राांिाची देशमुखी तमळतवली होिी. ह्या देशमुखीचे प्रर्मचे व खरे अतधकारी तपसाळ. पण सुयाजी 
तपसाळ व दत्ताजी तपसाळ ह्याांचे ह्या देशमुखीिील वतडलकी व वाटा ह्याबद्दल बराच कालपयंि भाांडण चालू 
होिे. अशािच ही देशमुखी औरांगजेब इकडे आला असिा न्याहारखान गोरी, ह्या वाई प्राांिावरील िेव्हाांच्या 
मोगली अतधकाऱ्याने आपल्या स्विःच्या नावार चढवनू घेिली. पुढे लवकर औरांगजेब इकडेच मृतयू पावला 
व शाहूमहाराजाांची सुटका होऊन िे सािाऱ्यास आले िेव्हा, तयाांनी ही वाईची देशमुखी स्विःकडे घेिली. 
आतण देशमूख प्राांि वाअी असा तशक्कातह करतवला आतण ह्या नातयाने म्हणजे देशमुख म्हणून ह्या वरील सभेि 
िे उपक्स्र्ि आहेि. विनपते्र तनवाडपते्र पृ. ७४–८० पानावर हा महजर छापला आहे. ह्यावरून राजकीय 
मानापेक्षा समाजामधील देशमुखीमुळे तमळणारा मान हा श्रेष्ठ आहे. असेच तनतश्चिपणे ठरि आहे. आतण 
देशमुखी ही सांस्र्ा राजयासनातष्ठि व्यक्तिलाही प्रलोभनीय अशी प्रतिष्ठेची व लोकमान्यिेची कशी वाटि 
होिी हे उघड होि आहे. असाच दुसरा तनणथय राजवाडे खांड ३ पृ. १०८–१२० वर छापला आहे. हा 
तनमसोड मायणी ह्या गावािील घारगे देशमुखाांमधील िांयासबांधी आहे. ह्या तनणथयपत्राने पुढे (पृ. ११८) 
महाराजसाहेब म्हणजे िंहदुपिी बादशाही ईश्वराचे आतधष्ठान असे जया छत्रपिींना उदे्दशून गौरवनू म्हटले 
आहे तया शाहू छत्रपिीनी स्विःचा तनदेश देशमुख मांडळीिच केला आहे. ही सभा सािारा येरे्च श. १६४१ 
जेष्ठ शु. १–१७१९ मे, ९ रोजी झाली ह्या दोन्ही महजराच्या मजालसी म्हणजे तनवड्ाच्या गोिसभा सािारा 
येरे् झालेल्या आहेि. हेही लक्षयाि घेिले पातहजे. म्हणजे अन्य कोठे िरी ही सभा बैठक झाली व िेरे् 



छत्रपति जाणे शतय नाही म्हणून तयाांनी आपला मुिातलक पाठतवला व ह्या कारणाने छत्रपतिचे नाव हमशाही 
गोिाि व देशमुख मांडळीि पडले, असे म्हणण्यास अवकाश नाही. ह्या सभा सािाऱ्यािच झालेल्या आहेि. 
राजवाडे खां. २० ले. ४३ मध्येही शाहू छत्रपिींचा देशमुख म्हणूनच महाजरामध्ये तनदेश आला आहे. ह्या 
सगळ्याचा अर्थ इिकाच घ्यावयाचा की, विनदाराांना रयिेमध्ये मान र्ार व तयािही परगण्याचे विनदार जे 
देशमुख तयाांना मान र्ारच मोठा समजला जाई. इिका 
की तया मानाबद्दल छत्रपतिनातह हेवा वाटावा. 
  

४. देशमुख िंकवा देशपाांडे अर्वा पाटील व कुलकणी ह्याांचा सरकारी कागदोपत्री उल्लेख केला 
जािो िेर्ील तयाांचा मायनाही येरे् लक्षयाि आणण्याजोगा आहे. तवशषेिः जया पत्राि सरकारतनयोतजि 
सुभेदार व कारकून ह्याांच्याबरोबर ह्या लोकतनर्ममि विनदार मांडळींचा तनदेश केला जािो. िेर्ील उल्लखे 
अतधक लक्षय आहे. 

 
अज रख्िखाने राजश्री तजजाआऊसाहेब दामदौलिहू बजानेबु कारकुनानी हाल व इस्िकबाल व 

देशमूखानी व देशकुलकर्मणयातन कयािी मावल इ. 
 
अज रख्िखाने राजश्री शाहाजीराजे ... कारकुनानी हाल व इस्िकबाल व देशमुखानी परगणे पुणे 

यासी. तश. च. सा. खां. २ ले. १०८ व ले. ११७ 
 
ह्या उधृि केलेल्या पत्रप्रारांभीच्या मायन्याि तजजाबाईसाहेब व शाहाजीराजे भोसले याांचे 

कचेरीकडून परगणे पुण्याच्या कारकुनाांना व देशमुख देशपाांडे याांना उदे्दशून आज्ञा केली आहे. पण ह्याि 
हाल व इस्िकबाल ही तवशषेणे केवल कारकुनानाच लावलेली आहेि. हाल व इस्िकबाल म्हणजे आिाांचे व 
ह्यापुढे येणारे (जे कारकून तयाांना) हाल हे हल्ली (साांप्रि, चालू) ह्या शब्दाांचे रुप आहे. इस्िकबाल म्ह. भावी 
रा. खां. १५ ले. ३७९ मध्ये हे बदलणारे अतधकारी म्हणजे कारकून हुदेदार लोक ह्याांचा वगेवगेळा असा 
दोनदा उल्लेख पत्राचे प्रारांभी आला आहे. आतण ह्या दोनही उल्लखेाि दोनदा हाल व इस्िकबाल हा 
शब्दप्रयोग आला आहे. ह्या मायेने पद्धिीवरुन देशमुख हे शाश्विचे अतधकारी आतण कारकून सुभेदार हे 
आजचे वगेळे व पुढचे असे बदलणारे म्ह∘ अशाश्वि अतधकारी होि असे उघड तदसून येिे. शाश्वि अतधकारी 
व अशाश्वि अतधकारी ही पतरभाषा तयावळेी होिी व तयािील शाश्वि अतधकारी म्हणजे विनदार होि.  

 
५. देशमुखी ह्या सांस्रे्चे श्रषे्ठतव आणखी एकाप्रकारे तनदशथनास यिे म्हणजे देशमुखाांचा म्हणनू 

सरकारी भगूोलाहून तभन्न असा भगूोल स्विांत्र असे. येरे् भगूोल हा शब्द आजच्या समजुिीसाठी भगूोलाचे 
पुस्िक ह्या कल्पनेने योजलेला आहे. तयावळेचा शब्द िुमार वासलािी िंकवा देह झाडापत्रक अर्वा धुरुां ग 
झाडा हा आहे. सरकारी भगूोल व देशमुखी भगूोल वगेळा कसा व का ह्याांचे र्ोडतयाि स्पष्टीकरण करणे 
अवश्यक आहे. पुणे प्राांि याि आपण उदाहरणार्थ घेऊ. ह्या पणेु परगण्याचे देशमूख तशिोळे पुणे 
परगण्यावरील राजकीयसत्ता प्रर्म तनजामशाहीची तयाच्याही आधी बहामनीशाहीची पण िी प्रस्िुि नको. 
तनजामशाही नष्ट होण्याच्या पुवीही हा पणेु परगणा अतदलशाही व तनजामशाही ह्याांच्या सरहद्दीवर 
असल्यामुळे तयावर सारख्या स्वाऱ्या होि असि. (हा परगणा शहाजीकडे का सोपतवला गेला तयाचेही 
कारण सहज ध्यानी येिे.) अशा वारांवार स्वाऱ्या होि असल्यामुळे ह्या प्राांिाचे सरकारी ठाणे पणेु, भलेुश्वर 
अशा वगेवगेळ्या तठकाणी बदलले आहे. म्हणजे तया तया वळेी ह्या परगण्यािील काही गाववार तनजामशाही 
सत्ता िर काही गाववार अतदलशाही सत्ता चालू राही. पुनः तनजामशाहीचा िह होई व पुनरतप पुवथवि क्स्र्िी 



होई. शवेटी म्ह∘ इ. १६३६ मध्ये तनजामशाही नष्टच झाली. िेव्हा, तयािील गावाची वाटणी होऊन तनमा भाग 
तदल्लीकर मोगलाकडे गेला व तनमा भाग अतदलशाहीकडे आला. असे हे पुढे कायमचे तवभाग झाले िरी िंकवा 
मध्यांिरी अतदलशाही तनजामशाही मधील हषामषामुळे अपिप्रसांगाने काही गावाांची देवाणघेवाण व घालमेल 
झाली. िरी, तशिोळे हे देशमुख कायमचेच व तयाांच्या अतधकाराि वा मानापानाि अर्वा कामाि उणेपणा 
केव्हाांही आला नाही िंकवा तयाांच्या देशमुखीतवषयी कोणी अमान्यिाही दाखतवली नाही. म्हणजे तनजामशाही 
तवद्यमान असिा तनजामशाहीच्या सते्तिील म्हणून पणेु परगण्यािील काही गावाांची नोंद होई. िसेच िहामुळे 
जी गाव े अतदलशाहीकडे जाि तयाांची नोंद, अतदलशाही सते्तिील म्हणून नोंद होई आतण पढेु काही गाव े
मोगलाईिील म्हणजे तदल्लीकराांच्या सत्तातवभागािील म्हणून िशी नोंदली गेली म्हणजे एका पुणे परगण्याचे 
सवथ गाव पहावयाचे झाल्यास सहकारी रीतया िीन सत्ताांमधील देहझाडे पहाव ेलागिील. पण स्विः तशिोळे 
देशमुखाांच्या दप्िरी जी नोंद नेहमीची राहील िीि मात्र असा प्रकार असण्याचे कारण नाही. 

 
ह्यावरून देशव्यवस्रे्साठी देशमुखाचा भगूोल हा क्स्र्र व प्रमाण होय. ह्यावरून देशमुखाांचा 

देशतवभाग हा कायम व तयाबरोबर तयावरील देशमुख हे शाश्वि अतधकारी असे जे वर म्हणले िे कसे 
सांयुक्तिक हे ध्यानी येईल. 

 
६. देशमुखी ही सांस्र्ा केवढी मोठी आतण प्रतिष्ठचेी आहे, हे लेखाचे प्रारांभी तया सांस्रे्च्या तनषेधातमक 

उल्लेखािून म्हणजे व्यतिरेकरुपाने दाखतवले आिा स्विः हे विनदार आपल्या विनातवषयी कसे आढ्यिेने 
बोलिाि िे म्हणजे अन्वयरुपाने दाखवनू ह्या देशमुखी विनाच्या अांिगथि मातहिीतवषयी पाहू. 

 
तशवचतरत्रसातहतय खांड ३ ले. ६११ मध्ये इांदापूर परगण्यािील खुद्द इांदापूर कसब्याच्या 

पाटीलकीबद्दल वाद उतपन्न झाला असिा पातटलकी, देशमुखी इतयादी जे विनदार तयातवषयी बोलणे 
चालले आहे व िेरे् म्हणले आहे “पाांढरीवरी शिथ भीष्ट्म होऊन गेले असिील. सािपाचसे वष ेविनदारी नाही 
िो आजी विनावरी उभा रातहला... ऐसी (काय) गोष्टी आहे ?” 

 
ह्याच पत्राि जया गावास पाटील नाही िेरे् देशमुख पाटील व कुलकरणी नाही िेरे् देशपाांडे 

कुलकणी हा दस्िुर बुतनयाद आहे, नवा नाही असेतह वातय आले आहे. 
 
ह्या उिाऱ्यामध्ये विनातवषयी विनदाराांची काय समजूि असे हे स्पष्टपणे आले आहे. िसेच 

विनदारापैकी जया देशमुख विनदाराांसांबांधाने प्रस्िुि तववचेन चालले आहे तया देशमुखीतवषयी काही 
अांिगथि मातहिीही आली आहे. 

 
येरे् एक गोष्ट लक्षाि येिे िी अशी की, विनदाराांना येरे् वृतत्तवांि असे सांबोतधले आहे. इिरत्रही 

अनेक तठकाणी विनास वृतत्त हाच शब्द योजलेला आढळिो. पण अमातयाांच्या राजनीिीि विनदार वगेळे 
आतण वृतत्तवांि वगेळे अशी दोन स्विांत्र प्रकरणे कल्पून साांतगिले आहे. िेरे् ह्या दोघाांमधील भेद जया 
गुणलक्षणाांनी स्पष्ट केला आहे िो युतिच आहे. पण प्रतयक्ष व्यवहाराि ह्या ऐतिहातसक कागदपत्राि िसा 
तववके केलेली स्र्ळे जवळ जवळ नाहीि म्हटले िरी चालेल. असो.  

 
वरील उिाऱ्याि विनदार व राजे लोक ह्यािील िुलना अतभपे्रि आहे राजे तकिीही आले िरी िे 

आले िसे जािील िसेच िे तकिीतह बतलष्ठ असले िरीही विने नष्ट करुन तयाांचे चालणारही नाही. एवांच 



आपण वृतत्तवांि म्हणजे विनदार हे येर्ील तचरक्स्र्र होि. आपणा आपणाि विनभाऊपणा आहे. एकाच्या 
विनावरील दुसरा उभा राहू देणे ही भाऊपणाची नीिी नव्हे. प्रसांगी मार खावा, बांदी पडाव े(परांिु वृत्तीस 
दुसरा जडो देऊ नये) ही वृतत्तवांिाची नीिी आहे. वरील िुलनेि पाांढरीवरी शिां भीष्ट्म होऊन गेले ह्या 
वातयािील पाांढरी शब्द हाही लक्षय आहे. काळीवरी म्हणजे शिेवाडीवर शिां. भीष्ट्म होऊन गेले असा प्रयोग 
नाही. म्हणजे शिेजतमनीनीशी ह्या राजे मांडळींचा सांबांध नाही हाही अर्थ पाांढर व काळी ह्या शब्दयुग्मापकैी 
पाांढर शब्द लक्षाि आणला म्हणजे बारीक श्लेष ध्यानाि येईल. 

 
७. देशमुखी विनािी कामे :– वरील उिाऱ्यािील उत्तराधाि जया गावी पाटील नाही िेर्ील 

पातटलकी देशमुखाांची असा एक न्याय साांतगिला आहे. ह्यावरुन परगण्याच्या देशमुखाकडे केवढा अतधकार 
व तया देशमुखाच्या कामाचा व्याप केवढा मोठा िोतह तनदशथनास येिो. ह्या देशमुखी सांस्रे्ची तनर्ममिी 
कशासाठी व कोणाकडून िे पे. द. भा. ३१ ले. १ मध्ये आले आहे व तयावरुन देशमुखीच्या अतधकाराची व 
व्यापाची कल्पना स्पष्ट होईल. देशमुख हे राजसते्तकडून स्विःच्या म्हणजे राजसते्तच्या तहिासाठी 
स्वसते्तिील काही अांश देऊन लोकाांचे पण सरकारी सते्तस जबाबदार असलेले प्रतितनधी म्हणून मान्य 
केलेले तदसिाि. पेशव ेदप्िरािील लेखाि हेच कसे तनर्मदष्ट आहे िे पहा. 

 
बहमनी पािशाहाचेवळेी इ. स. १४२६ मध्ये जुन्नरकडे भीवरा म्हणनू एक मवासी राजा होिा. िो 

भीमानदीपासूनच्या मुलखाचा पैका घेि असे व बहामनी पािशहाचा अमल काही बसू देि नसे. हे पाहून एका 
मजलसीि ह्या भीवराचा बांदोबस्ि कसा करावयाचा ह्याबद्दल तवचार झाला. तयाि भीवराला िंजकण्याबद्दल 
कोणी अमीरउमराव तवडा उचलेना. पण िर्थ  वाडेपैकी ८४ गावाांचा अांमल मी बसवनू पैका घेऊन येिो, असे 
भीवराव सावांि ह्याने तया सभेि साांतगिले. तयाबरोबर तयास िेर्ील देशमुखी चौर्ाई हक्कासह देण्याचे मान्य 
करुन परवाना तदला. 

 
ह्यावरुन देशाि आपली सत्ता चालू व्हावी म्हणजेच देशािील रयेिेकरवी आपल्याला तदवाणदस्ि 

म्हणून जो कर म्हणजे महसूल यावयाचा िो तमळावा व ह्यासाठी िेर्ील पतहले बतलष्ठ आतण बादशाही अांमल 
न मानणारे राजे लोक तयाांचातह परस्पर बांदोबस्ि व्हावा म्हणून रयि लोकािीलच जे अतधकारी िे देशमुख 
झाले. हा देशमुखी तनर्ममिीिील एक प्रकार होय. मुख्यिः प्राांि–वसाहि व लावणी उगवणी हे देशमुखीचे 
आद्य किथव्य आतण तयासाठी तिची तनर्ममिी. पढेु देशमुखी ही सांस्र्ा राजमान्य झाली. देशमुखापैकी बहुिेक 
सवथ देशमुखाांचे आजचे उगम मुलूख लावणीि व िेरे् राजसत्ता चालू करण्याि तदसून येिाि. [हाांडे (जुन्नर) याांचो 
देशमुखी िरवारीच्या बळाची जाली–सनदाांनपते्र पृ. ७०] तयािही गाव वसाहि व लावणी, हेच मुख्य काम व पुढेही हेच 
तयाांचे मुख्य काम म्हणनू समजण्याि आले आहे. पे. द. ३१ ले. १६१ मध्ये म्हटले आहे. पािशाही अमील येि 
होिा िो जमीनदाराचे तवद्यमाने पसैा घेि होिा. ह्यािील जमीदार म्हणजे वर म्हटल्या  देशमुखच होि. व 
तयाांचेच हस्िे रयिेकरवी पैसा घ्यावयाचा. अर्झलखान देशमुखीचे काम असे साांगिो. 

 
देशमुखचे काईदा आहे की तवलायिी तर्रोन एक िसू पडू नेदीिा पडी जमीन पडले असेल तयास 

नाांगराचे व इस्िावचेे कौलबोल देवाऊन िमाम जमीन कीदी कराव.े साल बसाल दस्ि चढि असाव.े हे 
िुमचे रवशे आहे. 

 
(इ. १६५६ ऑतटो. १८ – तश. च. सा. १ ले. ४६) 

मसूर परगण्याचे देशमुख जगदाळे ह्यास असेच साांतगिले आहे. खांड १५ ले. ६० श. १६३३इ. १७११ 



 
िुम्ही परगणे मजकूरच्या मोकदमास व कसबे मजकूरच्या सेटे महाजनास कौल देऊन आबादी व 

इस्िमालिीस (लावणी सांचणीस) कोसीस करुन तकर्ायि सरकार व रर्ायि रावा अमलाांि आणोन व 
हरएक असामीस िुम्ही आपला कौल देऊन आणाल तयाप्रमाणे चालतवले जाईल. सरकारचे काम बवजे 
अहसन सरांजाम करीि जाणे. 

 
श्री. तशवरायाचे वळेीही देशमुखाांचे काम साांगिाना गावचा गाव तर्रोन ऐसे करणे की अमका गाव 

तयासी रकमा अमकी, तयाची जमीन अमकी, तयासी अवल दूमसीम ऐसी जािी तनवडोन कस्ि केतलयाने 
काय तपकेल िे चौकस करुन... आकार करणे. (ह्या) अखेर कामास ब्राह्मण अगर परभ ू (प्रभ)ु कारकून 
ठेवावा िर िो गैरआरामी आतण तयाणे काय करावे, जतमनीचे पोटर्ोडी गावी पीक काय, काय धारा, हे तया 
गतरबास (काय मातहि) िुमचे महालीचा मतिेदार िुम्ही, असेच साांतगिले आहे. खां. १५ पृ. ३६९–७०. 

 
असे आणखीतह देशमुखाांची कामे साांगणारे उिारे पुष्ट्कळ देिा येिील. पण तिितयाांचे कारण नाही 

का की तयासवामधून हेच एक मुख्य काम देशमुखाांचे तदसून येणार आहे. रयिेची भरभराट व सरकारची 
तकर्ायि जयामुळे वषानुवषथ चालेल, बढिी होऊन चालेल, िे काम देशमुखाांचे तर्रिे व ठरिे आतण रोजचे 
व आठवड्ाचे िंकवा यात्रातद प्रसांगाचे नैतमतत्तक असे बाजारहाट, पाांढरीिील इिर उद्योगधांदे साळी, कोष्टी, 
धनगर, चाांभार, सोनार, िेली, बुरुड हे िसेच तर्रतया जमािीचे धांदे म्हणजे तशकलगार, धावा बसतवणे, 
लोहार, तघसाडी घावड इ. इ कामगाराांची पाले आतण मुख्यिः परगण्याखालील शिेीची सवथ भतूम लागवडीस 
आणणे, परगणा सांपन्न राखणे हे कायथ देशमुख देशपाांडे याांचे आहे. वरील उिाऱ्याि अर्जलखान म्हणिो मी 
मोकासदार झाल्यापासून र्ोडासुद्धा अन्य वावगा उपसगथ रयिेस वा िुम्हास लागला नसिा म्हणजे 
यक्तकां तचितह िक्ारीस जागा नसिा तशरवळ परगण्यािील सवथ तपकाऊ जमीनीि बीपेरणी नाही िंकवा पड 
पडलेली जमीन नवीन लागवडीस आणलेली नाही असे का ? परगण्यािील अशा जमीनीपैकी एक िसुसुद्धा 
जमीन तबनशिेीची राहिा कामा नये, सवथच्या सवथ जमीन लागवडीस येण्यासाठी गाव ग गाव िुम्ही देशमुख 
देशपाांड्ाांनी सारखे तर्रिे राहून, रयिेस उते्ततजि करुन कोणास काय पातहजे िे देऊन जमीन तपकाऊ 
केलीच पातहजे िे न करिा िुम्ही बाहेर िंहडिा मग देशमुखी कसली करिा व देशमुखीचा हक्क आतण 
मानपान कसचा उपभोतगिा ? पड जमीन लागवडीस आणण्यासाठी शिेकऱ्याांना पतहले वषथ काही खांड 
आकारु नये, दुसऱ्या वषापासून तपकाच्या व शिेकऱ्याने केलेल्या कष्टाच्या मानाने र्ोडा खांड आकारावा, 
तयाच्या पुढल्या वषथ आणखी र्ोडा खांड अतधक आकारावा, असे र्ोडे र्ोडे वाढवीि म्हणजे रयिेची भरभराट 
करीि सरकारचातह र्ायदा करीि मुलूख आबाद राखावयाचा दुसऱ्या उिाऱ्याि ह्या शिे लागवडीच्या 
कामातशवाय बाजारहाट व इिर उद्योगधांदे चालू रहाविे व तयाितह म्हणजे व्यापारधद्याितह भरभराट होऊन 
तया पासूनतह सरकारची तकर्ायि अतधकातधक होऊ लागेल, असे कराव ेव तयासाठीही वाणो–बकालाांना 
सुरतक्षििेचे आश्वासन द्याव ेअसे साांतगिले आहे. िातपयथ, देशमुखाने आपापल्या प्राांिािील सवथ प्रजा उद्योगी 
कशी राहील व सवथ प्रकारचे उतपन्न कसे वाढेल ह्याची िंचिा वातहली पातहजे. तयासाठी तयाने आपल्या 
हािाखाली तनरतनराळे अतधकारी नेमनू घ्याव,े प्राांिभर सदोतदि तर्रिे राहव,े पदरी चाकर प्यादे ठेवनू 
प्रसांगी र्ोडे सैन्य ठेवाव ेआतण ही देशमुखी सत्ता चालवावी. 

 
ह्या सवथ तववचेनावरुन हे आिा लक्षाि येईल की, देशमुख हा एक माांडलीक राजा, देशनायकच 

आहे. तयाच्याकडील कामाकरिा तयाच्या पदरी राजाप्रमाणे पेशवा म्हणून एक अतधकारी असे. देशमुखाला 
स्विांत्र मुद्रा आहे. प्राांिािील सवथ दप्िर तयाांच्या मुदे्रतशवाय प्रमाण नाही. वार्मषक जमाबांदी, कोणच्या गावच्या 



शिेीवर तकिी तकिी आकार घ्यावयाचा, बाजारच्या व्यापारी कुळाकडूनही तकिी प्रमाणाि वसूल घ्यावयाचा 
इतयादी सवथ ठराव देशमुखाच्या सल्ल्यानेच सरकारी मुजुमदार व सुभेदार ह्याांनी तनतश्चि करावयाचे 
परगण्यािील सवथ प्रकारचे िांटेबखेडे देशमुखाांनी तमटवावयाचे. गावच्या सीमा ठरतवणे, गावतशवरािील बाांध 
कायम राखणे, तपकाांवर, गुराढोराांवर आतण रयिेवर सरकारी िंकवा सावकारी जुलूम होऊ न देणे, नवान 
वसाहि करणे, परगण्याि कोणाला तमरासी हक्क देणे इतयातद इतयातद राजाप्रमाणे सवथ व्यवहार आपल्या 
दृष्टीखाली जो चालू ठेविो, तयास अमातयाांनी िो स्विांत्र देशनायकच आहे, राजयाचे दायाद म्हणजे राजयाचा 
भातगदार आहे व दुसरा राजाच आहे असे म्हटले िे अगदी योग्य. 

 
बरे हे देशव्यवस्रे्चे काम कोणी िरी जबाबदारीने केले पातहजेच. मुख्य जो खरा राजसत्ताधारी 

तयास या कामाची आवश्यकिा आहेच. ह्या व्यवस्रे्तशवाय िो राजा िरी राजय करणार ? िर 
राजकिथव्यािील मुख्यच काम हे आहे व िे हे देशमुख करणार. अशी जर ह्या देशमुखाांची अतयांि आवश्यकिा 
आहे. िर तयातवरुद्ध अमातय आपल्या राजनीिीि इिके कठोरपणे का तलतहिाि. सभासदही तशवाजीचे 
धोरण म्हणनू ह्या देशमुखाांच्या तवरुद्धच तलतहिाि िे का ? आतण देशमुखातद विनदार नष्ट करण्याकडे 
तशवाजीचे जे धोरण होिे, तयाचेच समर्थन िरी का केले जािे ? 

 
ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या आधी हे लक्षाि घेिले पातहजे की, तशवाजी िंकवा राजनीतिकार हे 

देशमुखीच्या तवरुद्ध नाहीि. देशमुखाांच्या तवरुद्ध आहेि. म्हणजे देशमुख जी आपल्याला देशािील भवू्यवस्र्ा 
राखणार िी अवश्यच व्हावयास पातहजे पण िी व्यवस्र्ा जेव्हा परकीय राजसते्तचा आधार म्हणून चालू राहिे 
िेव्हा तया व्यवस्रे्पेक्षा तया व्यवस्रे्चे चालक हे अडर्ळा म्हणून वाटू लागिाि व िे अगदी साहतजकच आहे. 
येरू्नच ह्या प्रकरणास राजयकारभारािील िी एक बाब म्हणून प्रारांभ होिो व प्रारांभी देशव्यवस्र्ा व 
राजयकारभार ह्याांची गुांिागुांि आहे, असे जे म्हटले िे आिा लक्षाि घेणे सोपे होईल. 

 
८. देशव्यवस्र्ा आतण राजयकारभार ह्याि वस्िुिः तवरोध िंकवा गुांिागुांि असण्याचे काही कारण 

नाही. भरूाजयाशी स्वराजयाचे काहीच भाांडण नाही. पण सत्ता बदल जेव्हा होिो िेव्हा ह्या तवरोधाचे रुप प्रर्म 
प्रगट होिे आतण िेरे्च काय िो खरा तवरोधाचा उगम सापडिो. देशमुखीतवरुद्ध नव्हे. देशमुखाांच्यातवरुद्ध 
तशवाजीराजे आहेि म्हणजे काय िंकवा देशव्यवस्र्ा व राजयकारभार ह्याि अडर्ळा वाटेल अशी गुांिागुांि 
कशी ह्या सांबांधीचे तववचेन करणे हे ितकालीन राजकारणाचेच तववचेन करणारे होणार आहे. ह्या व्यवस्रे्ची 
ओळख करुन घेि असिा तया राजकारणाच्यातह दोन गोष्टी प्रसांगाने करु. पण प्रस्िुि आपणास 
देशमुखाकरवी होि असलेल्या देशव्यवस्रे्चे रुप पाहावयाचे आहे. म्हणून देशमुखी सांस्र्ा व तिच्या करवी 
होणारा देशव्यवस्रे्चा कारभार हे आपणास मुख्यिः पाहावयाचे आहे. 

 
९. देशमुखी सांस्रे्सांबांधी तवचार करीि असिा तया सांस्रे्च्या म्हणजे देशमुखाांच्या अतधकारदशथक 

मुदे्रसांबांधी र्ोडा तवचार करणे युति आहे. पतहली गोष्ट ह्या बाबिीि ही की, परगणे विनदारािील देशपाांडे–
देशकुलकणी कनाटकाकडील नाडकणी, देश चौगुला ह्या अतधकाऱ्यापकैी देशमुखानाच [पाटील व देशकुलकणी 
ह्याांची एक मुद्रा १८३६ इ. बृ. पृ. ७० खांड १५ प.ृ ६०–६१ वर आली आहें. पण हा अपवाद आहे, तनयम नाही.] र्ति मुद्रातधकार आहे व 
ह्यावरुनतह विनदाराांिील देशमुख हीच वरची श्रेणी होय हे सहज कळून येिे. देशमुखाांच्या मुदे्रचा म्हणजे 
तशतयाचा तवचार करिाना (१) मुद्रा जया पत्रावर उठतवली असेल. तया पत्राच्या प्रारांभीचा आतण मुदे्रिील 
नावाशी सांबांध असलेले मायना व (२) मुद्रा महजरपत्रावर म्हणजे तनणथय देणाऱ्या सभेच्या पत्रावर असल्यास 
तया मुदे्रच्या वर अर्वा बाजूस मुद्रातधकाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला असिो िो, ह्या दोन गोष्टी लक्षयाि 



घेऊनच केला पातहजे. नुसतया मुदे्रवरुन म्हणजे मुदे्रिील मजकुरावरुन तवचार करणे अपुरे व तनरुपयोगी 
होण्याचा हटकून सांभव कोणतयाही ऐतिहातसक मुदे्रतवषयी तवचार करिाना हाच तनयम लागू केला पातहजे. 
असो. ह्या दोन गोष्टी आतण मुद्रा लक्षयाि घेिा पढुील वैतशष्ट्य ध्यानी येिे. देशमुख हे राजसते्तच्या आश्रयावर 
व सुभेदाराच्या जोडीला राहून आपले वसुली काम करणारे असले िरी तया राजसते्तचे िे सेवक नाहीि. 
एकातह देसाई देशमुखाच्या तशतयाि तशवचरणी ितपर शाहूचरणी ितपर िंकवा बांदे तनजामशाही आतदलशाही 
अर्वा शहा सुलिान ह्याांचा तनदेश नाही. िसेच तयाांच्या पत्राचा प्रारांभ अज मुभा, अज तदवाणी, अज ठापा 
असा नसिो असा आरांभ असून जर कोणाचा तशक्का तवना-हुद्दा असला िर िी व्यतिी सरकार–तनयोतजि 
नोकर होय असे समजले पातहजे. िर असा प्रारांभ नाही हे एक, आतण तशततयाि नाांगर असिो हे दुसरे. ही 
दोन्ही लक्षणे तवचाराि घेिली म्हणजे देशमुख ह्या सांस्रे्चे राजयकारभारािील मुख्य कायथ कोणिे हे सहज 
कळून येिे. आज नाांगरहातया. नाांगऱ्या, तनशाणी नाांगर ही दुर्मवशषेणे झाली आहेि. पण हा बदलल्या 
काळाचा पतरणाम आहे. नाांदगर, ही वस्िु एका काळी नामाांतकि, सवथजनप्रतसद्ध अशी र्ोर मानाची होिी. 
काळीपेक्षा पाांढर बळावली, म्हणजे काळीिील वस्िुना व कायथकतयाना सोपके्षिेने कमी लेखले जािे. 
तयािीलच हा प्रकार आहे. पण आपण जया काळािील चातलरीिींची ओळख करुन घेि आहो तया कालाि 
नाांगर ही वस्िु देशमुखाांच्या मुदे्रि म्हणजे अतभलतषि अशा भषूणभिू वस्िूांि गणली जाि होिी अमुक नाांगर 
जमीन हे एक [सनदा पते्र ले. ४ प ृ ९] जमीनीचे माप तयावळेी होिे. पदरी नाांगर असणे म्हणजे नाांदगर 
चालतवणाऱ्या धुरीच्या दोन बलैाांसह इिर दहा बलै असणे, ही गोष्ट िेव्हा श्रीमांिीची तनदशथक होिी. नाांगरास 
लागणाऱ्या बारा बलैाि धुरीचे बैलाांच्या जोडीचा हा तवशषे आवजंुन लक्षयाि आणला पातहजे. लहान नाांगर 
म्हणजे नाांगरी असेल िर बारापेक्षा कमी म्हणजे ६, ८, १० असे बैल लागिील पण तयािही धुरीच्या बलैाांची 
महिी आहेच असो. असा नाांगर जयाांची तनशाणी म्हणजे व्यवसायाचे प्रिीक आहे, तयाांचे मुख्य काम िेच सवथ 
भमूी लागवडीस आणनू देशवसाहािी करुन सवथप्रकारे जनिेची भरभराट करणे हे व ह्या कामास नाांगर हेच 
प्रमुख साधन आहे. जमीन वतहिीला आणण्यासाठी मुजेरी िंकवा प्रज म्हणजे शिे कसणारे आणले, िरी 
तयाांना नाांगर व बैल देऊन कीदीला प्रारांभ करतवणे हे पाटील–देशमुखाांचे काम असे. म्हणून नाांगर ही 
तनशाणी ह्या दोघाांची आहे. तयाि श्रेष्ठ म्हणून देशमुखाांना मुदे्रचा अतधकार आहे व िीन नाांगरतचन्ह असावयाचे 
आतण पातटलाांच्या नामतनदेशापुढ हािाने नाांगर तचन्ह काढावयाचे येरे्च हेही साांतगिले पातहजे की, जयाचे 
नावापुढे नाांगर ही तनशाणी असिे, तयास तलतहिा येि नाही तनशाणी नाांगर म्हणजे तनरक्षर व्यतिी असा अर्थ 
नाही. िर तयाच्या व्यवसायाचे हे तचन्ह दाखवावयाचे इिकाच तयाि हेिू आहे. कारण लेखन जया वगाि, 
जया समाजाि आहे तयािही तनशाणी नाांगराचे धनी आहेि. ब्राह्मणापकैी पाटील देशमुख आहेि. पण ह्या 
अतधकाराने जेव्हा कागदपत्राि तयाांचा सांबध येिो िेव्हा तयाांच्या नावापुढे नाांगर काढलेला असिोच. तशवाय 
पाटील देशमुखादी मराठी मांडळीितह साक्षर व लेखक, वाचक आहेि. 

 
देशमुखाांच्या तशततयाांचे (१) देशमुखाचे नाव व (२) देसाई, देशमुख हा अतधकार, (३) कोठल्या 

परगण्याची ही देशमुखी तया परगण्याचा उल्लखे आतण तयाांचे (४) कायथदशथक नाांगर तचन्ह असे 
चिुलथक्षणयुति रुप असिे. नाांगर हा देशमुखाांचे तशततयाि असावयाचाच ह्या तनयमाची तसतद्ध ऐ. सां. सा. खां. 
१ ले. ७० मधील उल्लेखावरुन पुढील प्रमाणे साधार साांगिा येिे. सासवडच्या जगिाप देशमुखाांमधील 
तशततयाचा धनी असलेला देशमुख गि झाला. िेव्हा तयाची बायको देशमुखीचा तशक्का घेऊन माहेरी गेली. 
पुढे भाांडणावर प्रकरण येऊन तशक्का नवाच करावा लागला. िेव्हा तसका नवा कोरुन तयाि नाांगर काढल्याचे 
स्पष्ट साांतगिले आहे व तया  र्लटण, कुडाळ, चाकण, कासेगाांव, भपेु, वाई, कयाि, मावळ, वणी, राजूर 
ह्या तठकाणच्या िंनबाळकर, िंशदे, कडू, तपसाळ, पायगुडे, छत्रपिी-शाहू राजे भोसले इ ह्या 
देशमुखमांडळींच्या मुदे्रि नाांगर कोरलेला आहे, ह्याांचा आकार चौकोनी, अष्टकोनी विुथली, लां ब चौकोन, इ. 



तवतवध प्रकारचा आहे. एक तशक्का िर प्रतयक्ष नाांगराच्याच आकाराचा करुन तयाि देशमुखाचे नाव, दाखतवले 
आहे. ह्यािील काही देशमुखाांच्या तशततयासांबांधाने र्ोडी स्पष्टिा करण्याजोगो आहे. र्लटण िंनबाळकर 
देशमुखास नाईक ही पदवी आहे. ह्याांचेपकैी काही तशततयाि नाांगर नाही व तयाचे कारण हे की हा परगणा 
तयाजकडे मोकासा म्हणजे जहागीर म्हणून होिा व पुढे तयाची देशमुखी िंनबाळकराांस तमळाली. तश. च. सा 
खां. ४ ले. ७० पहा. मुप्याचे देशमुख सर्थ राजखान हे मुसलमान असून, तयाांचेतह तशततयाि नाांगर आहे. 
कुडाळकर देशमुखाांच्या तशततयाि नाांगराबरोबर चांद्र, सूयथ कोरले आहेि. 

 
वाअी व कराड परगण्याच्या देशमुखीसांबांधाने िर बरेच उद्धोधक व स्विांत्रपणे साांगण्याजोगे आहे. 

वाअी देशमुखीचे िीन तशके्क प्रतसद्ध आहेि. दत्ताजी व सूयाजी तपसाळ आतण शाहू छत्रपिी भोसले राजेपैकी 
सूयाजी तपसाळाच्या देशमुखी तशततयाि तया घराण्याच्या दैविाचा–पद माविी देवीचा तनदेश आहे आतण 
शाहू छत्रपिींच्या देशमुखी तशततयाि नाांगर कोरलेला आहे काही देशमुखाांचे तशके्क र्ारसी आहेि व हे 
देशमुख मराठे क्षतत्रय आहेि. वर सुप्याचे देशमुख मुसलमान असून तशक्का मराठी बालबोध असल्याचे 
साांतगिलेच आहे. िंसदखेडचे जाधव देशमुख, खटाव–र्डिरे ख, िंनबसोड माईणीचे घारगे ख 
ह्याांचा तशक्का र्ारसीि आहे. कऱ्हाड (यादव) तसरवळ (तनगडे) सुपे (दुसरे काटे) मलवडी (घाटगे) मसूर 
(जगदाळे) इतयातद देशमुखाांच्या प्रतसद्ध तशतयाि नाांगर तचन्ह नाही व तयाांचे कारण साधार असे आज साांगिा 
येि नाही. पण तयामुळे वरील तवधानास व तववचेनास बाध येि नाही. तशवाय येरे् हीही गोष्ट साांतगिली 
पातहजे की, मूळ अस्सल कागदाांच्या नकला यर्ािथ्य करणे व तया यर्ामूळ छापल्या जाणे ह्या गोष्टी मुतद्रि 
पत्राच्या बाबिीि सवदंाच दक्षिापूवथक व सवथ सोईस्कर व्यवस्र्ा होऊन झालेल्या नाहीि. नकला करिाना 
तशततयाांचा आकार आिील मजकुराच्यावळेी तचन्हे, वलये इ. बारीक लक्ष पुरवनू तशके्क नकलून घेणे घडले 
नाही व केव्हा घडले िरी छापखान्याि तयाच्या प्रकाशनाची सवथ साधनसामुग्री असून, िे िसेच मुतद्रि होणे 
घडलेले नाही. आज जया गोष्टींना महतव देऊन आपण तयाचा तवचार करिो, तयाचा िेव्हा िसा महतवाचा 
भाग लक्षाि येऊन प्रतयेक बारीक गोष्ट अगदी यर्ामलू प्रकातशि झाली आहे असे नाही व हे साहतजक आहे. 
िातपयथ ह्या बाबिीि मूळ अस्सल पते्र पुन्हा पाहून तयावरुन वरील व पुढील तववचेनास भर वा दुरुस्िीस 
अवकाश आहे. असो. ह्या देशमुखीच्या तशततयाचा मोठा मान आहे. तयासाठी अनेक भाांडणे झालेली आहेि व 
तयाि गाव ेतवभागून घेऊन तशततयाचा मान िेवढ्या भागापुरिा घेिला गेला आहे. अशा वळेी तया देशमुखीि 
िीन तशके्क झाले आहेि आतण ह्या सवथ गावाचा एका कागदाि सांबांध येऊन उल्लखे होि असेल िर तिन्ही तशके्क 
एकाच कागदावर उठतवलेले आहेि. राजवाडे खां. १५ ले. ६४ पृ. १२९ वर कुडाळ देशमुखाि तिघा भावाचे 
िीन देशमुखीचे तशके्क आहेि. िसेच काही देशमुखाांच्या तशततयाि राहतया गावचा तयाच ग्रामनावाने परगणा 
ओळखला जाि असल्यामुळे मौजे असे तवशषेण देऊन तनदेश केला आहे. कदातचि ह्या एका गावापुरिीच 
देशमुखी असल्यास असा उल्लेख असेल.ह्याच कागदावर (खां. १५ ले. ४५१) परगण्याचे देशमूख म्हणून 
ह्याच व्यक्तिचा तनदेश आला आहे व तया उल्लेखाबरोबर जया दुसऱ्या देशमुखव्यक्तिचे नाव आले आहे िे ले. 
४४५ (तकत्ता) वरील तशततयावरुन परगणे चाकण अशा उल्लेखाचे असल्यामुळे ले. ४५१ मधील देशमुखीचा 
चाकण हा एकच गाव तयाकडे आतण िो ले. ४५५ मधील सवथ चाकण परगण्याांचा देशमुख म्हणणे इष्ट होईल. 
ह्या तशततयाची जपणूकतह िशीच काळजीने करीि. प्रसांगी हा तशक्का [ऐ. सां. सा. ख. पृ. १६ पृ. १७ पायगुडे देशमूख 
हकीकि] गळ्याि एखाद्या अलां काराप्रमाणे धारण करीि. ह्या मुदे्रच्या स्वरुपाची कल्पना द्यावयाची िर वर 
तनमुळिे व खाली रुां द होि गेलेली गोल व सामान्यिः टीचीपेक्षा कधीच लाांब नसलेली अशी तचलमीप्रमाणे 
मूठ असलेली ही मुद्रा असिे. तयामधील अक्षरे उलट सुलट कळून येण्याकरिा खुणेची तटकलीतह एक 
अांगास असिे. मुठीमध्ये तकतयेक वळेा नक्षीकाम केलेले व िी सामान्यिः चाांदीची असिे. सोन्याच्या 
मुठीच्यातह मुद्रा आहेि. पण तयाि देशमुखाांच्या असल्याचे आढळले नाही. ह्या मुदे्रच्या महतवकर्नाि पढुील 



गोष्टी उल्लखेनीय आहेि. मुद्रातधकारी िंकवा तशके्ककरी हा तया घराण्यािील प्रमुख व देशमुख म्हणून, 
लोकदरबारािील वा राजदरबारािील खरा मानकरी. परगण्यासांबांधीची जमाबांदी प्रकरणाची सवथ खिेपते्र, 
परगण्यािील गोिमहजर, परगणेविनदाराांचे पण परस्र्ली जाऊन केलेले आतण दुसऱ्या परगण्यािील ह्या 
परगण्याि येऊन झालेले महजर व न्याय तनवाडपते्र इतयातद कागदपत्राांवर देशमुख देशपाड्ाांचे तशके्क व 
दस्ति असल्यातशवाय िे कागद प्रमाण आतण तवश्वसतनय नव्हेि. दशमुखीच्या उतपन्नाि तशततयासाठी स्विांत्र 
एक गाव मानाचा असे, कागदावर देशमुखाचा तशक्का व्हावयाचा म्हणजे तयासतह काही देकार होई. िातपयथ, 
तशक्का ही जशी मानाची बाब िशी उतपन्नाचीतह बाब असे. विनपते्र पृ. ८–११ मधील िांटा तशतयासांबांधीचाच 
असून एक हजार रु. जयाच्याकडे वडीलकी व तशततयाचे उतपन्न आले, तयाने, सरकाराि तजल्हेकडे म्हणजे 
सतचवाांकडे िे भरले आहेि. तशतयाकरिा स्विांत्र वाटा, तशततयाकरिा स्विांत्र चाकर लोक व राबिे महार 
आहेि. िेर्ील तशके्ककरी हा शब्द वडीलकी व मुख्य देशमुख ह्याांचे उपलक्षणातमक आहे. देशमुखीिील तशक्का 
आपल्याकडे असणे, ही बाब तकिी महतवाची असे ह्याांचे आणखी एक उदाहरण देऊन हे मुद्राप्रकरण सांपव.ू 
बाजी पासलकर देशमूख मुसेखोरेकर ह्याला तशवाजीने बेलसरच्या लढाईवर जपण्यास साांतगिले. िेव्हा 
पासलकराने तशवाजीस म्हटले, साहेब कामावरी सेवक जावयास मागे सरिो यसेै नाही, परांिु बाळाजीचा व 
माझा देशमुखीचा तनवाडा जाला नाही. इिका हेिू माझा राहिो िेव्हा तशवाजीने उत्तर तदले साांप्रि िुम्ही 
मोतहमेस जाणे. िुमचा तशका मजपाशी आहे. र्ते्त करुन सुरतक्षि आल्यावरी िो िुम्हास बाळाजीपासून घेऊन 
बहाल केला जाईल. साहेब कामावरी िुम्ही खचथ जाला िर िुमचे गोरीवर ठेव.ू पुढे बाजी यशवांिराव 
पासलकर (यशवांिराव हा तकिाब आहे.) हा तया युद्धाि वीरस्वगथ पावला. िेव्हा बाजीचा मुलगा कृष्ट्णाजी 
यास बाजी हाच तकिाब देऊन सवाई बाजी नाव ठेतवले. व देशमुखीचा तशक्कातह तदला. 

 
अशी ही देशमुखीच्या तशततयाची महतवाची बाब आहे. 
 
आिापयंि १ देशमुख व ितसम सांज्ञा, २ देशमुखीचे व्यतिरेकाने महतव, ३ छत्रपिीनातह देशमुख 

पदाची हाव, ४ देशमुख हे शाश्वि अतधकारी ५ देशमुख विनाची कामे, देशमुख ६ हा स्विांत्र देशनायक, ७ 
देशव्यवस्र्ा व राजयकारभार ८ देशमुखीच्या तवरुद्ध तशवाजीराजे नाहीि. ९ देशमुखीची मुद्रा इितया 
मुद्यासांबधी काही प्रतिपादन केले. शवेटी देशमुखीच्या उतपतत्तसांबांधाने र्ोडतयाि तलहून हा तनबांध येरे् पुरा 
करू. 

 
देशमुख हे जर शाश्वि व कुलागि अतधकारी, तयाांचे मुख्य काम जर देश वसाहिीचे व लावणीचे िर 

ह्या सांस्रे्ची म्हणजे देशमुखीची तनर्ममिी प्राचीन आहे. मुसलमान–पूवथकालीन आहे, असेच मानणे सहज 
प्राप्ि आहे. येरे् मानणे असा शब्द घािला, ह्याचा अर्थ इिकाच की, प्रतयक्ष उल्लेख तििके जुने तमळि 
नाहीि. तमळिाि िे अलीकडील व मुसलमान राजवटीिील. पण हे उल्लेख बतलष्ठ असलेल्या राजसते्तचीही 
मान्यिा आपणास आहे, हे दाखतवणारे आहेि. एवढ्यावरुन देशमुखीची तनर्ममिी मुसलमानी अमदानीिील 
होय, असे समजणे सांयुक्तिक होणार नाही. ह्यातवषयी िंकचीि तवस्िारपूवथक व स्विांत्र तलतहणे आवश्यक 
आहे. 

 
ह्यानांिर देशमुखीचे मान कोणकोणिे, देशमुखीचे उतपन्न कसे व तकिी, देशमुखी कचेरीिील म्हणजे 

देशमुखी कचेरीिील म्हणजे देशमुखाचे पदरचे अतधकारी कोणकोण व तयाांची कामे काय, देशमुखीिील 
अतधकाि अतधक मुलूख केवढा इतयातदतवषयी मातहिी द्यावयाची. पण झाला हाच लेख मोठा झाला म्हणून 
िूिथ येरे् र्ाांबणे इष्ट आहे. ही मातहिी तदल्यावर राजकीय म्हणून जी देशमुखीची बाब िी स्विांत्र द्यावयास 



पातहजे. देशमुखाांच्या तवरूद्ध तशवाजी होिा. िो का ? छत्रपिी आपल्या राजयासच हे विनी राजय असा शब्द 
योजिाि िो का ? प्रतयक्ष मुलूख वसाहिीचे काही तनयम, देशमुख मांडळीनी केलेली राजकीय कामे इ. इ. 
गोष्टी तलहावयाच्या आहेि. तया आणखी एखादेवळेी माांडू. 

१९४४ 
वादीतरे्फ साक्षीदार नंिर बन. नं. १ 

 याची जिानी 
 
मी यावरुन प्रतिज्ञा करून साांगिो की :– माझे नाव बाबूराव बापाचे नाव बाळासाहेब घोरपडे धमथ 

िंहदु जाि मराठा उमर वष े३२ धांदा शिेी राहाण्याचे गाव नाांदगाव िो सािारा हल्ली मुकाम सबजेस सािारा. 
 

सरतपासणी 
 
वादी प्रि वादी मातहिीचे आहेि. हल्लीच्या दाव्यामध्ये मी तन. नां. ४९ चे ऑतर्डेक्व्हट िा. १३–६–

१९४४ इ रोजी केले आहे तया ऑतर्डेक्व्हट मधील मजकूर बरोबर आहे. आमची घोरपड्ाांची शाखा ही 
नाांदगावकर घोरपडे याांची शाखा आहे. नाांदगावचे घोरपडे व बहादूरवाडीचे घोरपडे हे मूळचे एकाच घोरपडे 
घराण्यािील आहेि. इतिहास सांशोधनाचा व्यासांग मी १०–१२ वष ेकरि आहेि. या मुदिीि मी भा. इ. सां. 
मांडळ पुणे व राजवाडे इ. सां. मांडळ धुळे, या इतिहास सांशोधन करणाऱ्या सांस्रे्च्या तै्रमातसकाि काही 
इतिहास सांशोधनाचे लेख तलतहले आहेि व काही जुने कागदही तलहून प्रतसद्ध केले आहेि. घोरपडे 
घराण्याचा इतिहास तलतहण्यकतरिा मी ५–७ वष े मातहिी गोळा करीि आहे. घोरपडे घराण्यािील 
माणसातशवाय इिर माणसाांच्याकडूनही कागद तमळतवले आहेि व मला जे तमळाले नाहीि तयाांच्या नकला 
करुन घेिल्या आहेि. सरकारच्या परवानगीने इनाम कतमशनच्या दप्िरािील कागद मी पातहलेले आहेि 
काही कागद माझे स्विःजवळ होिे व काही कागद िे असणाऱ्या माणसाकडून (पॉवर रस्टतडिून) मजकडे 
आलेले आहेि. तन. नां. ५० लगिचे १६ कागद हे अशारीिीने मजकडे आलेले आहेि. यातशवाय जादा कागद 
मजकडे आहेि. तन. नां. ४८ लगि वादीने गुदरलेली वांशावळ मला आिा दाखतवली िी पातहली, िी वांशावळ 
वादीना मी तयाांना तदलेल्या ऐतिहातसक मातहिीवरुन ियार करून गुदरली आहे. माझेकडे असलेली जुनी 
वांशावळ अस्सल कागद व इिर ऐतिहातसक मातहिी यावरुन पडिाळून मी िी मातहिी तदलेली आहे. माझे 
मातहिीप्रमाणे तन. नां. ४८ लगिची वांशावळ ही खरी वांशावळ आहे. 

 
प्रतिवादी िरे् इनाम कतमशनचेवळेी गुदरलेली वांशावळ तयाची छापील नक्कल या कज्जाि दाखल 

करणेि आलेली असून, तयाची छापील नक्कल मला आिा दाखतवली परांिु िी अपूरी आहे व तकतयेक 
महतवाच्या बाबिीि चुकीची आहे. िी अपऱु्या मातहिीवरुन ियार झालेली आहे. सरकारिरे् प्रतसद्ध झालेले 
पुस्िक (memoir of the states of the southern maratha country.) हे मुांबई सरकारने प्रतसद्ध केलेले 
पुस्िक आहे. तयामध्ये मुधोळ घराण्याची जी वांशावळ तदली आहे तया आधारे व भारि इतिहास सांशोधन 
मांडळ, पुणे याांच्या तै्रमातसकाांच्या मे १९४० च्या अांकामध्ये पान १६१ यावर जे आमचे घराण्याचे कागद प्रतसद्ध 
करण्याि आलेले आहेि, तयावरून घोरपडे घराण्यािील मूळ चार पुरुषाांची नाव ेमी साांतगिलेली आहेि. 
घोरपडे घराण्याचा मूळ पुरुष कान्होजी हा आहे आतण नार्ाजी हा नाही ही मातहिी मी वरील पुस्िकाच्या 
आधारानेच तदलेली आहे इनाम कतमशनचेवळेी नार्ाजी म्हणून मूळ पुरूष असल्याचे साांगण्याि आले. िे 
चुकीचे आहे, असेही मी वरील पुस्िकाांच्या आधारानेच म्हणिो. वादीने गुदरलेल्या वांशावळीिील नावजी व 



प्रतिवादाने गुदरलेल्या वांशावळीिील जावजी ही नाव े माझे म्हणणे प्रमाणे एकाच माणसाची आहेि. मोडी 
तलतहण्याच्या पद्धिीवरून ही चूक आली असावी. (मोडी ना. व. जा.अक्षरे सारखीच तदसिाि) 

 
(   ) या पुस्िकािील मुधोळ घराण्याच्या वांशावळीि नावजी असेच नाव तदले 

आहे. तयाचप्रमाणे मुधोळ सांस्र्ानच्या घोरपडे घराण्याचा इतिहास प्रतसद्ध झाला आहे. तयािील पान २२८ 
वर बाजी घोरपडे याच्या वतडलास नहुजी नावजी व प्रिापराव असल्याचे नमूद केले आहे. नावजीच्या 
वतडलाांचे नाव पदमोजी होिे हे मीच साांतगिलेली आहे. ही मातहिी वर उल्लखे केलेल्या तै्रमातसकाि प्रतसद्ध 
झालेल्या अस्सल पत्राि जी मातहिी तदली आहे तयावरुन साांतगिलेली आहे. मुांबई सरकारिरे् प्रतसद्ध 
झालेल्या वरील पुस्िकाि पन्नाजी असे नाव तदलेले आहे. पण जाखरोजी असे तदलेले नाही. मी सबांध 
मातहिी तमळतवली. तयाि जाखरोजी हे नाव मला कोठेही तमळालेले नाही. नावजी उर्थ  जावजी याची सहा 
मुले होिी ही मातहिी मी तदली असून, िी बरोबर आहे. प्र. वादीने तदलेल्या वांशावळीिील र्ति ३ मुले 
दाखतवली आहेि. िी मातहिी अपूरी आहे. 
या पुस्िकािही सहा मुले दाखतवली आहेि. वादीने गुदरलेल्या वांशावळीिील व वरील पुस्िकािील 
वांशावळीमधील वरील धाकटेचा क्म एकच आहे. र्ति सरकारने प्रतसद्ध केल्या पुस्िकािील वतडल मुलगा 
डाव्या अगास न छापिा उजव ेआांगास छापला आहे. हा क्म मी वरील तै्रमातसकाच्या आधारे साांगि आहे. 
तवठोजीचे घराण्याचा वांश र्लटण सांस्र्ानािील कापसी व अळजापूर व भाडळे खालील चेिेवाडी िोT 
कोरेगाव येरे् चालू आहे. हा तवठोजी वादीने गुदरलेल्या वांशावळीि दाखतवलेला आहे.  

 
अांबाजीचे वांशज हे घोरपडे घराण्यापैकी भाडळे, एकां बे व तशरढोण यांर्ील घराण्याची शाखा होय. 

बाजीचे वांशज ही मुधोळच्या राजघराण्याची शाखा होय. खांडोजी याच्या वांशाच्या बहादुरवाडीकर घोरपडे, 
आष्टेकर घोरपडे व गोजेगाव घोरपडे अशा िीन शाखा झालेल्या आहेि. या घराण्याि पाटीलकी विने ही 
नावजीच्या पुवीपासून सांपादन झालेली आहे. इ. स. १६४६–४७ मध्ये खांडोजी व बाजी याांनी अबाजी याला 
वतडलकीबद्दल पाटीलकीचा हक्क तललून तदला अशा बद्दलचे पत्र असून िे भारि इतिहास सांशोधन 
मांडळाच्या तै्रमातसकामध्ये प्रतसद्ध झालेले आहे. िो अांक मी हजर करिो. प्रतिवादीने छापील वांशावळ 
दाखल केली आहे. तयाि अांबाजीराव यास म्हसाजी व िंबबाजी असे दोन मुलगे दाखल लेले आहेि, िे 
चुकीचे आहेि. माझे मातहिीवरुन वादीने ियार करुन गुदरलेल्या वांशावळीि अांबाजीचा र्ोरला मुलगा 
कृष्ट्णाजी म्हणनू दाखतवलेला आहे. ही मातहिी बरोबर असल्याबद्दलचा प्रतयांिराबद्दल कागदपत्र आहेि. 
अांबाजीचा मुलगा कृष्ट्णाजी याने तकल्ल े  वांदन व तकल्ले परळी येर्ील देशमुखी सांपादन केली होिी. िी 
अांगापूरकर देशमुख याांचेशी करार करुन तमळतवली होिी. तया सांबांधीचे अस्सल कागदपत्र प्रतसद्ध झालेले 
आहेि. तयाि अांबाजीचा मुलगा कृष्ट्णाजी असल्याचे नमूद आहे. या घोरपडे घराण्यामध्ये मुधोळ शाखेचे 
सांस्र्ापक बाजी घोरपडे याांनी िाT सािारा येर्ील तनमी देशमुखी तमळतवली हल्ली ही देशमुखी याच 
शाखेकडे सुरू आहे. यानांिर या घराण्याि दुसरी देशमुखी िर्थ  वाळव्याची होय. िर्थ  वाळव्याची िंशदे व 
घोरपडे तमळून कतरि होिे. ही खांडोजीने तमळतवली. ही देशमुखी बहादुरवाडीचे घोरपडे घराण्याकडे चालू 
आहे. तिसरी देशमुखी ही मी वर साांतगिल्याप्रमाणे कृष्ट्णाजीची देशमुखी होय. यातशवाय या घराण्याि 
अष्ट्याचीही देशमुखी आहे. िी खांडोजीचा नािू वादीचे वांशावळीिील व्यांकटराव याांनी तमळतवली आहे. या 
चारी देशमुख्या नावजीने तमळतवल्या हे  वादीचे म्हणणे आहे िे खरे नाही. तयाप्रमाणे तया एकाच पुरुषाने 
तमळतवल्या, हेही प्रतिवादीचे म्हणणे खरे नाही. या चार पुरुषाांनी तनरतनराळ्या वळेी सांपादनकेल्या आहेि. 
तया चार देशमुख्या वाटणीने नावजीच्या पुरुषाकडे एक एक गेल्या हेही म्हणणे खरे नाही. मी गुदरलेल्या 
कागदाि या देशमुख्या कोणी व कशा सांपादन केल्या हे दाखतवणारे कागद आहेि. 



 
आमच्या घराण्याची शाखा ही बाजीचे घराण्यापैकी होय. वादीने गुदरल्या वांशावळीमध्ये पेंदाजी तबन 

वाजोजी म्हणून जो इसम दाखतवलेला आहे. तयाचा मी वांशज आहे. मी साांतगिल्यावरून जी वांशावळ वादीने 
ियार करून गुदरलेली आहे तिचा मुधोळकर घोरपडे याांच्या मुधोळ घराण्याचा इतिहास प्रतसद्ध झाला आहे. 
तयािील बाजीचे वतडल नावजी नांिरचे वांशावळीसी मेळ आहे. िसा मेळ  वादीनी जो छापील वांशावळ 
इनाम कतमशनचेवळेी गुदरलेली आहे, तिच्याशी बसि नाही.  वादीने गुदरलेल्या छापील वांशावळीि 
खांडोजीच्या शाखेचा जो िपशील तदला आहे, िो बरोबर नाही. बहादूरवाडीकर घोरपडे ही शाखा ही 
खांडोजीच्यापैकी वतडल शाखा होय.  वादीने गुदरलेल्या वांशावळीिील मालोजी पासून खाली तलतहलेला 
िपतशल हा बरोबर आहे. तयाचप्रमाणे खांडोजीचा मुलगा मानिंसग हे दाखतवले आहे, िे बरोबर आहे.  
वादीने गुदरलेल्या वांशावळीि सांिाजी हा मानिंसगाचा मुलगा दाखतवला आहे, िो बरोबर नाही. सांिाजी हा 
मानिंसगाचा भाऊ आहे. मानिंसगाच्या मुलाांची नाव ेखांडोजी व व्यांकटराव अशी आहेि. खांडोजीचा मुलगा 
सांिाजी म्हणून दाखवावयास पातहजे होिा व सांिाजीचा मुलगा मालोजी म्हणून दाखवावयास पातहजे होिा. 
खांडोजीस मानिंसग व सांिाजी अशी दोन मुले होिी. सांिाजी हा मानिंसगाचा भाऊ व खांडोजीचा मुलगा होिा 
गु. का. नां 

 
हे दाखतवण्याकतरिा मजजवळ अस्सल कागद आहे. िो इ. स. १६४७ चा अस्सल कागद 

३ मी हजर करिो. मालोजीचा बाप सांिाजी, सांिाजीचा बाप खांडोजी व खांडोजीचा बाप 
मानिंसग असे दाखतवणारे कागद मी पातहलेले आहेि. िे पाहून मी हजर करीन. मालोजीचा चलुिा 
मानिंसग यास खांडोजी म्हणनू मुलगा होिा या बद्दलचा १७५५ सालचा कागद मजजवळ आहे, िो मी हजर 
कतरिो. खांडोजी मानिंसग म्हणून वादीच्या वांशावळीि दाखतवलेले आहेि. तयाचे वांशज बहादूर वाडीस 
आहेि. खांडोजी मानिंसग याना बहादूरवाडीचे विनापकैी काही तमळालेले नाही. पोटगी कतरिा काही 
जतमनी तमळालेल्या आहेि. खांडोजी मानिंसग याांचे वांशजाबद्दलची जी मातहिी मी वादीस वांशावळ करिाना 
तदली आहे. तयाबद्दलच्या प्रांतयांिराचे कागद मजजवळ आहेि. प्राT वादीने गुदरलेल्या छापील वांशावळीि 
मालोजी हा अांबाजीचे शाखेपैकी म्हणनू दाखतवलेले आहे. िे चुकीचे आहे. अांबाजीचे शाखेपैकी कोणीही 
बहादूरवाडीस नाही. तयाचे (अांबाजीचे) शाखेचे वशज भाडळे, एकां ब,े व तशरढोण या िीन तठकाणी आहेि. 
मालोजीचा बाप मनाजी व आजा जावजी होिा असे दाखतवणारे कागद माझे पाहण्याि आलेले नाहीि. 
छापील वांशावळीि नरिंसगराव हा अांबाजीरावचा नािू दाखतवला आहे िे बरोबर नाही. नरिंसगराव 
अांबाजीचा मुलगा आहे. दुधोंडीकर 
गु. का. नां. ४ 

 

देशमुख याांचेकडून मला एक वांशावळ तमळाली आहे, िी मी हजर करिो. तयाि नरसोजी 
वांशावळ हा अांबाजीचा मुलगा दाखतवला आहे. तयाचप्रमाणे नरसोजी अांबाजी राजे घोरपडे व 
खांडोजी अांबाजी राजे घोरपडे ही नाव ेतशवकालीन पत्रसार सांग्रह म्हणून जो अस्सल पत्राचे साराांशाचा ग्रांर् 
प्रतसद्ध झाला आहे, तयािही आलेली आहेि. तयावरुन प्राT वादीने गुदरलेल्या छापील वांशावळीि 
नरिंसगराव हा अांबाजीचा नािू दाखतवला आहे, िे चकू आहे, असे मी म्हणिो. प्रतिवादीने गुदरलेल्या 
वांशावळीि नरिंसगरावचा वांश मौजे बाांबवडे िोT कोरेगाव िालुतयाि नाही. भाडळे याचे ऐवजी बाांबवडे असे 
चुकीने तलतहले गेले असाव ेअसे मी म्हणिो. मी तमळतवलेल्या मातहिीप्रमाणे नरिंसगरावचा वांश भाडळे येरे् 
आहे व तयाच्या सांबांधीचे कागदपत्र माझे सांग्रहाि आहेि. 

 
खडोजीच्या शाखेपैकी मानिंसग याचा मुलगा व्यांकटराव याची जी शाखा आहे. िी अष्ट्याचे 

घराण्यापैकी होय. या व्यांकटरावानी अष्ट्याची देशमुखी तमळतवली आहे. वादीनी गुदरलेल्या वांशावळीिील 
खांडेराव सांिाजी हा अष्टकेराांच्या शाखेपैकी होय. खांडेराव सांिाजी व बहादूरवाडीकर घराण्यापैकी 
मतहपिराव खांडेराव याांचे मध्ये महाराज सरकारच्या राजयाच्या शवेटच्या तदवसाि वाद झालेला होिा. 



तयासांबांधीचे कागदपत्र मी पातहलेले आहेि. आमची नाांदगावकराांची जी शाखा आहे तयािील नाव े देणारी 
अशी अस्सल सनद आहे. तया सनदेचा छापील िरजुमा मी तन. नां. ५० लगिच्या अ. नां. ५ या कागदामध्ये 
पुवी गुदरलेला आहे. तयाची अस्सल सनद आज मी हजर कतरिो. छापील िरजुमा बरोबर आहे, असे पाहून 
माझी अस्सल सनद परि तमळावी. 

िा. ३–३–१९४६ 
सही :–इ. एम. मुल्ला, 
क. कोटथ, सािारा, 

३–३–१९४६ 
सरिपासणी पुढे सुरू िा. १०–३–१९४६ 

 
मी या वरून प्रतिज्ञा करून साांगिो की :– 

तन. नां. ६ ची वांशावळ िातयासाहेब देशमुख दुधोंडीकर याांच्याकडून मला तमळाली आहे. 
तयाांच्याकडून मी एकां दर ४०–५० कागद आणले, तयामध्ये जुनी अशी एकच वांशावळ मी आणलेली आहे. 
तकिी तदवसाची जुनी वांशावळ आहे, असे मी तयाांना तवचारले नाही. या वांशावळीिील काळ्या शाईने 
तलतहलेला भाग मूळचा असून, तनळ्या शाईने तलतहलेला भाग मी तलतहलेला आहे िो मुळचा नाही. 
सांशोधनाच्या दृष्टीने पूिथिा करण्यासाठी मी तनळ्या शाईने िे तलहून ठेवले आहे. तयाचप्रमाणे सनाचे आकडे 
माझे उपयोगाकतरिा म्हणून पडिाळून पाहून मी घािलेले आहेि. या सगळ्या घोरपड्ाांचे मूळगाव भाडळे हे 
आहे. या भाडळ्याि प्रर्म तयाांनी पाटीलकी विन तमळतवले. नावजीच्यापुवी पासून व जवळजवळ 
कान्होजीपासून भाडळे येर्ील पातटलकी या घराण्याकडे आहे. या घोरपड्ाांचे मळूचे आडनाव भोसले हे 
होिे, हे भोसले व तशवाजी महाराजाांचे भोसले घराणे हे एकच होिे. मराठे राजयाचे अगोदर पासून हे घोरपडे 
विनदार आहेि. भाडळ्याची पाटीलकी नावजीच्यापवुी पासून होिी याबद्दलचा अस्सल कागद भारि 
इतिहास सांशोधक मांडळाचा मे १९४० चा तै्रमातसकाचा जो अांक मी तन. नां. ३ ला दाखल केला आहे तयामध्ये 
छापलेला आहे. तया वरून मी म्हणिो. ही पाटीलकी ८–१० गावची होिी व िी भाडळे येर्ील घोरपडे 
याांचेकडे होिी. अांबाजीचा वतडल मुलगा कृष्ट्णाजी याांचे शाखेकडे ही पातटलकी चालि आहे. या 
भाडळ्याच्या शाखेला कृष्ट्णाजीच्या पुढे पासून कृष्ट्णाजीने सांपादन केलेली देशमुखी होिी. नावजीच्या वळेेला 
या घराण्याकडे कोणिीही देशमुखी नव्हिी. भाडळेकराांची (अांगापूरची) कृष्ट्णाजीने सांपादन केली, तयावळेी 
तयाची शाखा व बाजी खांडोजी याांच्या शाखा या अलग अलग झालेल्या होतया. नावजीच्या मुलापैकी अष्टे 
वाळवकेडे जाऊन खांडोजी हे रातहलेले होिे. अांबाजीचे बाकी शाखापैकी कोणीही अष्टे वाळव े येरे् जाऊन 
स्र्तगि झालेले नव्हिे. खांडोजी हे आष्ट ेवाळव ेयेरे् जाऊन स्र्तगि झाले असे दाखतवण्याकतरिा मी तन. ५० 
लगिचा अ. नां. १ चा अस्सल कागद गूदरलेला आहे. िो शके १६९५ चा आहे. स्विःच्या दप्िरािील आहे. 
ही वांशावळ बाजोजीचा मुलगा नवाजी याने ियार केली आहे. आमच्या व मुधोळच्या घोरपडे याांच्या शाखेचा 
िर्थ  सािारेच्या देशमुखी सांबांधी वाद झालेले होिे कृष्ट्णाजीने जी देशमुखी सांपादन केली िी िर्थ  वांदन िर्थ  
परळी येर्ील होय. िी देशमुखी मूळची अांगापूर येर्ील ब्राह्मण देशमुखाांची होिी. पाठीराखे म्हणून 
कृष्ट्णाजीने ही देशमुखी तमळतवली. याबद्दलचे अस्सल पत्र भारि इतिहास सांशोधक मांडळाच्या वरील मे, 
१९४० च्या अांकाि प्रतसद्ध झालेले आहे. खांडोजी व अांबाजी हजर असिाना ही देशमुखी कृष्ट्णाजीस तदली 
आहे, असे या पत्रावरुन स्पष्ट आहे. अगापूरची देशमुखी कृष्ट्णाजीचे वांशामध्ये ३-४ तपढ्या चाललेली होिी. 
या देशमुखीमध्ये वाटणी वगरेै झालेली नाही. िी असे िोपयथन्ि कृष्ट्णाजीच्या वडील घराण्याकडे व चाली. 
पुढे पेशव्याांचे काळाि मुळची शिथ मोडल्या कारणाने िी काढून घेऊन मुळच्या ब्राह्मण देशमुखाांकडे परि 
देण्याि आली. तयाबद्दलचा मी तन. नां. ५० लगि अ. नां. १२ चा कागद हजर केलेला आहे. ही देशमुखी 



नरिंसग िुकोजी याांच्या कारतकदीि परि घेिली गेली. यानांिर भाडळे घराण्याि कोणाकडेही देशमुखी 
नाही. 

 
घोरपडे पैकी मुधोळ घराण्याचा मूळ पुरुष बाजी नावजी याांनी सािारा िर्थ ची अधी देशमुखी सांपादन 

केली (नवीन) पातटलकी र्ति िासगाव  सािारा येर्ीलच तयाांनी सांपादन केली. बाजीने र्ति सािारा 
िरे्ची देशमुखी सांपाहन केली, ही देशमुखी मुधोळच्या शाखेकडे होिी. अशाबद्दल मुांबई सरकारने 
ऐतिहातसक कागद पत्र याांचा जो भाग प्रतसद्ध केला आहे, तयामध्ये दाखला आहे. 

 
बाजीनांिर तयाचा वडील मुलगा नावजी याांचेकडे  सािारची देशमुखी चालली. ही देशमुखी 

वतडल घराण्याकडे चालावयाची अशाबद्दल आमचे पूवथज वाजोजी न मुधोळ शाखेचे अकोजी याांचे दरम्यान 
सन १७१७–१८ स. श्री. छत्रपिी शाहू महाराज याांचेकडे वाद चालला होिा. तयानीही वडील घराण्याकडे 
म्हणजे वाजोजी कडेच चालवावी असा तनणथय तदला. मी गुदरलेल्या कागदापैकी अ. नां. ६ च्या कागदाची 
तदली तयाप्रमाणे िी वतडल घराण्याकडे सन १८०१ पयंि चालली. पुढे मुधोळ घराण्यापैकी मालोजी तपराजी 
याांनी िी जबरीने घेिली, तयावळेी आमचे घराणे पडके क्स्र्िीि होिे व मालोजी हे मोठे हुद्यावर होिे. व 
तयाांची पेशव्याना अतिशय जरुरी होिी व तयाांना (पेशव्याना) तयास दुखतविा येणे कठीण होिे या गोष्टीचा 
र्ायदा घेऊन तयाांनी िी दडपली आहे. तयासांबांधाचे कागदपत्र एतलयेनेशन ऑतर्सच्या रेकॉडथमध्ये सािारा 
जमाव दप्िर रु नां. १७१२ व कागदाचा क्माांक ७४९३ व जमाव दप्िर रु. नां. १७१३ कागदाचा नांबर ७२९६ हे 
आहेि. हे अस्सल कागद मी स्विः सरकारची परवानगी घेऊन पातहलेले आहेि व तयाच्या नकलाही करुन 
आणलेल्या आहेि. तया कागदाच्या असलबर हुकुम नकला २ दोन मी आजरोजी हजर करीि आहे. ही 
देशमुखी मुधोळकर घोरपडे राजघराण्याकडे गेल्यानांिर िी वडील घराण्यािील वडील पुरुषाकडेच चालि 
आहे. जयुतनअर शाखाना तयाि काही हक्क प्राप्ि झालेला नाही. घोरपडे घराण्यानी तमळतवलेली तिसरी 
देखमुखी िाT वाळव्याची देशमुखी होय. तयास बहादूरवाडीचीही देशमुखी म्हणिाि, ही देशमुखी १८ गावची 
होय. या देशमुखी सांबांधाचे कागदपत्र मी पातहलेले आहेि, ही देशमुखी मुळजी िंशदे घराण्याची होिी. 

 
िंशद्याांच्या वांशजानी घोरपडे याांना पाठीराखे करुन घेऊन तनमी देखमुखी तदली असा तया 

सांपादनाचा इतिहास आहे. खांडोजी नावजीने ही देशमुख प्रर्म सांपादन केली. सन १६२५ पासून या 
खांडोजीची कारतकदथ सुरू झालेली आहे खांडोजीच्या पुवी ही देशमुखी िंशदे करीि होिे व खांडोजीच्या वळेेस 
ही िंशदे व खांडोजी करीि होिे, असा ऐतिहातसक दाखला आहे. यावरून िी खांडोजीने सांपादन केली असे 
मी म्हणिो. तशवकालीन पत्रसार सांग्रह खांड १ या प्रतसद्ध झालेल्या ऐतिहातसक पुस्िकाि नां. ३५४ चे सन 
१६६२–३३ चे पत्र छापलेले आहे. खांडोजी हा तयावळेी िुकोजी िंशदे याांचे बरोबर देशमुखी करीि होिा असा 
उल्लेख तया पत्राि आहे. दुसरा उल्लेख याच पुस्िकािील पत्र नां ५७२ सन १६४९ चा याि आहे. खांडोजीच्या 
कारतकदीपुवी र्ोडे तदवस िर्थ  वाळव ेयेर्ील एका कामाबद्दल महजर झाला आहे. तयावर एकया िंशद्याांनी 
देशमुख म्हणून काम केले आहे. महजर म्हणजे एखाद्या कामाच्या बाबिीि पांचानी तदलेला तनवाडा. पुवीं 
एकादा वाद पडला म्हणजे लगिच्या गावचे देशमुख देशपाांडे वगैरे पांच तमळून जो वाद िोडीि व ठराव 
करीि तयावळेी हजर असलेल्या देशमुखाांची नाव े तलहून व तयाांचे नाव े तशके घेण्याचा तरवाज होिा. िो 
मजहर प्राांिाच्या देशमुखाांच्या अतधकाराि होि असे. असे दोन महजर िंशदे आतण घोरपडे–देशमुख म्हणनू 
काम करीि असल्याचे बद्दलचे तन. ५० लगिचे अ. नां. २–३ चे गुदरलेले आहेि. तन. ५०, ३ हा मजहर इ. 
स. १६४० मधील असून तयावर घोरपडे याांच्या विीने तयाचा हेजीब नरिंसह हेजीब याने घोरपडे याांचा तशक्का 
उठतवलेला आहे. तन. नां. ५०/२ हा महजर इ. स. १६३६ मधील असून, तयावर खांडोजी घोरपडे व िंशद्याांपैकी 



एक िंशदे हे देशमुख म्हणून हजर होिे, असा उल्लखे आहे. खांडोजी पुवी िंशदे हे एकटेच देशमुखी करीि 
होिे, याबद्दलचा महजर भारि इतिहास सांशोधक मांडळाच्या तै्रमातसकाि प्रतसद्ध झालेला आहे. िो अांक मी 
पुढे हजर करीन. मी सन १९४० साली भारि इतिहास सांशोधक मांडळाच्या तै्रमातसकाि जे कागद प्रतसद्ध 
केले आहेि तयामध्ये खांडोजी हा बहादूरवाडी शाखेचा मळू पुरुष म्हणून दाखतवलेला आहे. तयाचे लागून मी 
तन. नां. ५०/४ व ५०/५ हा हजर केलेले आहेि. या कागदाांची रुजवाि कागद प्रतसद्ध केल्यावळेी मुधोळच्या 
राजघराण्याच्या इतिहासाचे लेखक द. तव. आपटे व इतिहास सांशोधक श्री. पुरांदरे व य. रा. गुप्िे याांनी 
घेिलेली होिी, ही गोष्ट तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ पान ८४ यावर नमूद आहे. 

 
पुढे वाद होऊन िंशद्याकडूनही सवथ देशमुखी बहादूरवाडीकर घोरपडे याांचेकडे आलेली आहे. 

आष्ट्याचे घोरपडे हे खांडोजीच्या शाखेपैकी होय. या शाखेकडे आष्ट्याची देशमुखी आहे, ही आष्ट्याची 
देशमुखी ही प्राांि तमरज पैकी होय. ही दाखतवण्याकतरिा मी तन. नां. ५०, १३ चा कागद दाखल केला आहे. 
तया तमरज प्राांिाि तभलवडी, घोगाव, दुधोंडी, जागराळे, िाकारी वगैरे गाव े होिी. आष्ट्याची देशमुखी 
व्यांकटराव मानिंसग याांनी प्रर्म सांपादन केली. मुळची ही देशमुखी तमरज  ब्राह्मण व जैन देशमुखाांची 
होिी. तजवाजी गोसो हा ब्राह्मण मुळचा देशमुख होिा. तयाचवळेी व्यांकटरावाने ही देशमुखी दडपशाहीने 
उपटली आशातरिीने िी सांपादन केली याबद्दल मी तन. नां. ५०/७, ५०/८, ५०/९, ५०/१० चे कागद हजर 
केलेले आहेि. हे कागद १७३१ िे १७३९ पयथन्िचे आहेि. हे कागद दुधोंडीकर िातयासाहेब देशमुख याांचे 
दप्िरािून मजकडे आलेले आहेि. दुधोंडीकर देशमुख हे ब्राम्हण आहेि. आष्ट्याच्या घोरपडे शाखेला 
दुधोंडीची पाटीलकी तमळालेली आहे. िी मूळ खांडोजीने तमळतवली व व्यांकटरावने िी चालतवली हे 
दाखतवण्याकतरिा मी तन. नां. ५०/१४ कागद हजर केला आहे. आष्ट्याची देशमुखीही घोरपडे दाांडगाईने 
उपभोतगिाि हे दाखतवण्याकतरिा मी तन. नां. २०, ११ व ५०, १६ चे कागद दाखल केले आहेि. आष्ट्याच्या 
देशमुखीमध्ये बहादूरवाडीकर घोरपडे याांचा काहीही सांबांध नाही. या कागदावरुन आष्ट्याची देशमुखी ही 
घोरपडे घराण्याचा मूळ सांपादक याने तमळतवली व पुढे िी वाटणीमध्ये आष्ट्याच्या शाखेकडे गेलो असे जे प्र. 
वादी आपले कैतर्यिीि म्हणिाि िे खोटे आहे, असे मी म्हणिो. िाांदुळवाडी हे गाव आष्ट्याच्या देशमुखी 
पैकी होय नाईकजी घोरपडे हा १७५९ चे सुमारास आष्टे शाखेचा देशमुख होिा, असे दाखतवण्यासाठी मी तन. 
नां. ५०/११ चा कागद दाखल केला आहे. िो महजर आहे. िसा उल्लेख तन. नां. ५०/१६ चे कागदाि आहे 

 
सािारा िर्थ ची देशमूखी बळकावण्याचा प्रयतन मुधोळ शाखेपैकी मालोजी तपराजी याने पुन्हा इ. स. 

१७७२–७३ साली केला होिा. तयावळेी वतडलकी कडेच िी चालवावयाची याबद्दलचे आज्ञापत्र पांिप्रधान 
याांनी तदलेले आहे. िे मी तन. नां. ५०, ६ ला दाखल केलेले आहे. एतलएनेशन ऑतर्समध्ये मी मुधोळच्या 
घोरपडे शाखेसांबांधीचे कागदपत्र पातहलेले आहेि. तयामध्ये मुधोळ शाखेचे विन हेही वतडलकीनेच 
चालावयाचे अशाबद्दलचा कागद माझ्या पाहण्याि आलेला आहे. मुधोळ शाखेपैकी व्यांकटराव याांनी आपले 
शाखेिील कुटुांबाची चाल यादीने कां पनी सरकारास कळतवली आहे. धाकया बायकोचा मुलगा वयाने 
वतडल असला िरी दौलि तयाचेकडे न जािा वतडलकीने वडील बायकोचा मुलगा वयाने लहान असला िरी 
तयाचेकडेच जावयाची असोन व धाकया बायकोच्या मुलास पोटगी तमळावयाची असिे, असे कळतवले 
आहे. तया अस्सल बरहुकूम मी नक्कल करुन घेिली आहे, िी नक्कल मी हजर करिो. 

 
गोजेगाव व घोरपडे हे मूळ खांडोजी याचा मुलगा सांिाजी याचे वांशजापकैी आहेि. तयाांच्याकडे 

देशमुखी वगैरे नाही. र्ति पाटीलकी आहे. कारण िी खांडोजीची कतनष्ठ शाखा आहे. मी जो मागील 
िारखेस तन. न ४ चा कागद गुदरला आहे, िो तया शाखेमध्ये पाटीलकीच्या जया जतमनी आहेि, तयाच्या 



वाटणी सांबांधीचा आहे हा आमचे घराण्यािील पांडीिराव घोरपडे याांच्यामार्थ ि मजला तमळालेला आहे. या 
सािारा तजल्ह्यामध्ये देशमुखी, देशपाांडे वगैरे विने आहेि. तयासांबांधाने मी मातहिी तमळतवलेली आहे. तया 
विनामध्ये तशवाजी महाराजाांच्या पुवीपासून देशमुख देशपाांडे वगैरे चालि आलेली विने व शाहू 
महाराजाांच्या वळेेपासून चालि आलेली विने असे दोन भाग आहेि. तशवाजी महाराजानी जी देशमुख, 
देशपाांडे स्वराजय स्र्ापनेच्या कामी सामील झाले नाहीि, तयाांची विने काही काढून घेिली पुढे िी विने 
शाहू महाराजाांनी पुन्हा तदली. आतदलशाही पासून जया देशमुख्या चालि आल्या, तयापकैी बहादूरवाडीची 
देशमुखी आहे. याांच्याबाबिीि तयापुवीपासून वडील घराण्याकडेच चालवण्याची चाल चालि आलेली आहे 
व िी तयाांनी आिा पयथन्ि पाळलेली आहे. ही चाल शाहू महाराजाांच्या कारतकदीनांिर जया देशमुख्या 
चाललेल्या तयामध्ये काही तठकाणी चाललेली आहे. परांिु बहुिेक तठकाणी िी चाललेली नाही. 
आतदलशहाच्या वळेच्यापासून जी देशगि विने वर तलतहल्याप्रमाणे चालि आलेली आहेि, तयापैकी 
बराचशा पन्हाळा प्राांिाि होतया. तया वळेच्या पन्हाळा प्राांिामध्ये हल्लीच्या वाळव े िालुतयाचा दतक्षण भाग, 
िासगाव िालुतयाचा पतश्चम भाग, दतक्षणेस कागल, मुरगुड, गजेंद्रगड वगैरे पयंिचा भाग व बेळगाव 
तजल्ह्यापैकी काही भाग व साांगली सांस्र्ान पैकी काही भाग येिो. ही मी पन्हाळा प्राांिाचा नकाशा तशवाजी 
महाराजाांनी परमानांद याांचेकडून सन १६६० साली तशवभारि नावाचा जो ग्रांर् तलहून घेिला व जो आिा 
प्रतसद्ध झाला आहे, तयािील २५ व्या अध्यायाि तदला आहे तयावरुन म्हणिो. िो नकाशा सदर पुस्िकाि 
पांचतवसाव्या अध्यायाच्या शवेटी छापलेला आहे. िे पुस्िक मी दाखतविो. व तया बरहुकुम केलेली नक्कल मी 
हजर करिो. 

 
प्र. वादीने एक कौलनामा इनाम कतमशनपुढे दाखल केलेला या दाव्याि हजर केलेला आहे. िो मी 

पातहला. तयामध्ये जाखरोजी  नार्जी देशमुख यास बहादूरवाडीचे ठाणे व सवानरुचा वर जमीन इनाम 
तदल्याबद्दल उल्लेख आहे. हा जाखरोजी बहादूरवाडीकर घोरपडे घराण्यापैकी नाही, असे माझे म्हणणे आहे. 
हा बहादूरवाडीचे मुळचे देशमुख िंशदे याांचे पकैी कोणी पूवथज असला पातहजे. याचे कारण असे की, हा 
कौलनामा इ. स. १३६५ सालचा आहे. हा जाखरोजी जर प्र. वादीचे म्हणणे  जावजी बाप धरला िर 
तयाची हयाि सुमारे तिनश ेवषाची धरावी लागेल. परांिु ही गोष्ट अशतय आहे. जावजीची कारतकदथ इ. स. 
१५९८ िे १६४७ च्या दरम्यान असावी असे मुधोळकर घोरपडे घराण्याच्या इतिहासाि प्रतसद्ध आहे. तशवाय 
बहादूरवाडीशी सांबांध घोरपडे घराण्याचा खांडोजी जावजी याचे वळेी आला असा कागदोपत्री दाखला आहे. 
म्हणून हा जाखरोजी िंशदे घराण्यापैकी असावा असे मी म्हणिो. 

 
हल्ली मुधोळच्या राजघराण्याि देशमुखी वगैरे विने आजिागायि चालू आहेि. िी मुधोळ 

सांस्र्ानाप्रोT सध्याच्या वडील शाखेकडेच चालि आहेि. तयाांच्या शाखेिील जयुतनअर ब्रकचला तया विनापकैी 
काही तमळालेली नाही. 

 
िा. १०–३–४६ 

सही :– इ. एम. मुल्ला, 
क. कोटथ, सािारा. 

१०–३–४६ 
 

तनबांध सांग्रह ४. 
महाराष्ट्र इतिहास पतरषद. (पान नां. ८९) 



१०. “म धोळकर राजे घोरपडे याचंा इतिहास” 
वंशावळ व काही च कीची फमाने. 

श्री. बा. बा. राजे घोरपडे देशमुख, 
नाांदगाव, िा. व तज. सािारा. 

 
मुधोळच्या घोरपडे घराण्याच्या इतिहासािील र्माने, बखर व मुधोळ दप्िरािील जुनी अशी म्हणून 

प्रतसद्ध केलेली वांशावळ व तया वांशावळीि, र्मानाि व बखरीि तदलेली काही नाव ेव नां. १०–११–१२ या 
र्मानािील नाव े पहािा व आमच्या घोरपडे घराण्यािील पूवथजाांनी आपल्या विनासांबांधी झालेल्या 
महजरािून, शिथनाम्यािून व इिर इांग्रजी ग्रांर्ािून व ितकालीन उपलब्ध झालेल्या पत्रव्यवहारािून आलेली 
मातहिी पहािा ही वरील र्माने व तयािील नाव ेसांशयास्पद असल्याचे तदसून येि आहे व हा सांशय खरा 
आहे हे समजण्यास तयाबाबि खालील व भारिाच्या इतिहासाबद्दल पे्रम बाळगणारे व देशाचा खराखुरा 
इतिहास उपलब्ध होऊन ऐतिहातसक सतयाचा कसलाही खून न होिा इतिहास उपलब्ध व्हावा असे जयाांना 
जयाांना वाटिे अशा सवानाच पटण्यासारखे आहे. 

 
मुधोळचे राजे घोरपडे घराण्याचा इतिहासाची प्रस्िावना पान १५६ वर भोसले व घोरपडे घराण्याांचा 

भाऊबांधाचा सांबांध दाखतवणारी जी वांशावळ जोडलेली आहे, िसेच याच ग्रांर्ाच्या शवेटी घोरपडे घराण्याची 
जी वांशावळ प्रतसद्ध केलेली आहे, तयािील बाजीराजे घोरपडे वडील आजे, पणजे याांची नाव ेव जी नाव ेवर 
म्हटल्याप्रमाणे जया र्मानाि आहेि िी नां. १०–११–१२ ही र्माने पाहिा बाजीचे वडील प्रिापराव, आजे 
तपलाजी व पणजे चोलराज अशी नाव े तदलेली आहेि. िसेच पान १५६ वर जुनी अशी म्हणून तदलेली 
वांशावळही बाजींचा मुलगा मालोजी दुसऱ्या शाखेपकैी वल्लभिंसगचा पणिू सांिाजी व भोसले घराण्याचे 
सांभाजी छत्रपिीपयंिच तदलेला आहे. यापुढे तयाांच्या कोणतयाही वांशजाची नाव े तदलेली नाहीि यावरुन 
मालोजीराजे याांचे वडील बाजीराजे याांचे अगर मालोजीराजे घोरपडे याांचे कारतकदीि ही वांशावळ ियार 
झाली असली पातहजे व तििकी जुनी आहे असा आभास तनमाण होि आहे. कारण मालोजीनांिरच्या तपढीची 
नाव ेआलेली नाहीि म्हणनू व जर िी अलीकडे ियार झाली असिील िर तयामध्ये मालोजीनांिरच्या सवथ 
तपढ्याांची िी वांशावळ जयावळेी ियार झाली, िेर्पयथन्ि सवथ तपढ्याांच्या लोकाांची नाव ेआली असिी. परांिु 
मालोजीपयथन्िच वांशावळ तदली असिा िी जशी जुनी दाखतविा येिे, िशी मालोजीनांिरच्या वांशजाांची नाव े
तदली असिी िर तया वांशावळीच्या पुराणतवाला वाध आला असिा. ही दृष्टी डोळ्यापुढे ठेवनू मुधोळचा 
इतिहास तलतहिाना इतिहास तलहून घेणाऱ्या कल्पनेप्रमाणे िंकवा इच्छेप्रमाणे तया इतिहासास पोषक अशी 
साधने करुन देणाऱ्या मालोजीराजे उर्थ  नानासाहेब राजे घोरपडे मुधोळकर याांना ही वांशावळ अतयांि जुनी 
म्हणून दाखवावयाची होिी. िसेच एकमेकाांना पोषक असे हे या घोरपडे घराण्यािील िीन तवषय आहेि. १. 
वांशावळ २. या वांशावळीिीलच नाव े असलेली वरील ३ र्माने म्हणजे हे तिन्ही पुराव े उपलब्ध ियार 
करिाना अतयांि सावधानपणाने मातहिी एकमेकाांना पोषक अशी तदलेली आहे व ही मातहिी देि असिाना हा 
इतिहास तलहून घेणाराची अशी कल्पना असेल की एकदा इतिहास प्रतसद्ध झाला, तयािील र्माने प्रतसद्ध 
झाली, तयािील वांशावळी प्रतसद्ध झालेवर तयािील पुरुष व प्रसांगावर कोण वादतववाद करीि बसणार आहे. 
या इतिहासािील जो काही सांशयीि कालखांड िो सांशयीि आहे हे शाबीि करण्याइिका िद कालीन 
अस्सल पुरावा उपलब्ध असेलच असे वाटि नसले पातहजे. म्हणून ऐतिहातसक सतयाचा खून करुन जे 
घडले नसेल िे घडले व जया नावाची व्यतिी अक्स्ितवाि नसेल िी व्यतिी दाखतवण्याि आलेली आहे. 
िसेच तयार्मानापैकी एकही अस्सल र्मान मूळच्या क्स्र्िीि श्री. द. तव. आपटे या घोरपडे याांच्या इतिहास 
लेखकाला पहावयास तमळालेली नाहीि. िशी श्री. खरे याांनाही िी पहावयास तमळालेली नसली पातहजेि. 



तयातशवाय तयाांनी तया र्मानाचे र्ोटो व तयाचे भाषाांिर िसेच बखर व तिचे भाषाांिर असे कागद तमळाल्याचे 
सांपादकाांचे तनवदेन या सदराि अगदी आरांभीच तनवदेन केलेले आहे. 

 
या वांशावळीिील घोरपडे याांची नाव ेर्मान नां.१०–११–१२ या िीन र्मानािील चोलराज तपलाजी 

व प्रिापराव ही नाव ेबनावट अगर चुकीची िरी असली पातहजेि िंकवा एका एका परुुषाांची दोन–दोन िरी 
नाव ेअसली पातहजेि हे तनर्मववाद सतय आहे. मुधोळ इतिहासाि बखर पान २२८ मध्ये या प्रिापरावची दुसरी 
नाव े नहुजी नावाची अशी होिी, असे म्हटलेले आहे. हा एवढा व र्मानािील नावाबद्दल सांशयीि पुरावा 
बाळगल्यास इिर अनेक कागदपत्र प्रतसद्ध झालेले आहेि. तया सवथ कागदाि बाजीच्या वतडलाांचे नाव 
नावबीच प्रतसद्ध झालेले आहे व नावजीचे नाव प्रिापराव िंकवा प्रिापिंसह असल्याचे मुधोळ 
ईतिहासाव्यतितरति िंकवा या इतिहासाचा उपयोग दुसऱ्या एखाद्या इतिहास उपयुति म्हणून उपयोग केला 
असल्यास तयािही या नावाचा उल्लखे येईल पाहा. श्री. बेंदे्रकृि मालोजीराजे व शहाजी महाराज या 
पुस्िकाि व घोरपडे घराण्यािील कागदपत्रास या पुस्िकाि भोसले घराण्याच्या इतिहासाचा पुरावा म्हणून 
तबनहरकि वापर केलेले तदसिे व वरील िीन र्मानािील नाव ेही अनेक ऐतिहातसक ग्रांर् जरी लेखकाांच्या 
डोळ्यापढूुन गेले असले िरी या िीन र्मानािील असलेल्या व्यतिीच्या नावाचा लेखकाांना सांशय आलेला 
तदसि नाही. व या नावाची चकू कायमचीच रातहलेली तदसिे 

 
मुधोळकर घोरपडे घराण्याच्या इतिहासाि प्रस्िावना पान १५६ वर जी जुनी म्हणनू व मुधोळकर 

घोरपडे घराण्यािील जुन्या दप्िरािील सापडलेल्या एका वांशवृक्षाच्या आधारे ियार केली िी वांशावळ 
अशी– 

 
घोरपडे व भोसले याचंी वंशावळ 

 
उग्रसेन (चांद्रसेन) 

घोरपडे. : भोसले. 
: : : 
कणिंसह (१) शुभ कृष्ट्ण. 
: : : 
भीमसेन रुपिंसह. 
: : : 
खेळोजी. घोपजी. 
: : : 
मालोजी (१) खेळकणथ 
: : : 
अखैजी (१) जयकणथ. 
: : : 
कणथिंसह (२) सांभाजी. 



: ; : 
चोलराज. मालोजी 
: : : : 
 :   
तपलाजी वल्लभिंसग. शहाजी 
: : :  : : 
प्रिापराव बतहरजी तशवाजी 
: : :  : : 
बाजीराजव मालोजी. सांभाजी. 
: ; :  :  
मालोजी सांिाजी.  
 
मुधोळच्या इतिहासाि अनेक र्माने छापलेली असिाना व तयाही र्मानाांचे मूळ पहावयास तमळाले 

नाही. नुसिे र्ोटोच पाहावयास तमळाले असे श्री. द. तव. आपटे याांनी म्हटले असिाना बाकीच्या र्मानाचा 
सांशय न घेिा र्ति या वरवर र्मानाांचा सांशय का, हा प्रश्न उभा राहिो. मला िर या िीन र्मानापुवीच्या 
सवथच र्मानाांचा सांशय आहे, परांिु िी र्माने सांशयीि आहेि असे दाखतवण्याइिका सबळ पुरावा आला िरी 
आमच्यापुढे उपलब्ध नाही. म्हणून तयाबद्दल काही तलतहणे धाडसाचे होईल व ऐतिहातसक दृष्ट्या तयाचा 
उपयोगही काही नाही. मात्र या िीन र्मानाबद्दल व तयािील नावाबद्दल सबळ पुरावा उपलब्ध आहे. या 
मुधोळकर घोरपडे घराण्याचे तनरतनराळ्या इतिहासप्रतसद्ध शाखा आहेि. व तया बाजीच्या बांधू पासून तवभति 
झालेल्या आहेि. िसेच बाजीचे मुलापासून तवभति झालेल्या आहेि, तया शाखा अशा भाडळे, घोरपडे, 
नाांदगाव, िासगाव, राजे घोरपडे, आष्टेकर व बहादूरवाडीकर घोरपडे व मुधोळकर घोरपडे याांची शाखा. ही 
एकाच घोरपडे घराण्याांची शाखा होि. तया तनरतनराळ्या शाखाांची कागदपते्र आिापयथन्ि प्रतसद्ध अशी माझे 
सांग्रही आहेि. िी वरवर न पाहिा खोलाि जावनू अभ्यासू दृष्टीने पातहल्यास वरील मुधोळ इतिहासािील वर 
नमूद केलेली नाव ेतनःसांशयीि आहेि, असे म्हणाव ेलागिे. मुधोळकर घोरपडे याांचे पूवथज म्हणनू सांबांध येिो 
िसा िो आमच्या शाखेच्या नावाचाही पूवथज म्हणून सांबांध येिो व तयाांचे वांशज म्हणून तया नावाच्या 
सतयिेबद्दल आम्हीसुद्धा चचा करु शकिो. (नावजी, मालोजी, सांत्रोजीसांकराजी) र्ति दोनच दाखतवले 
आहेि. म्हणजे इतिहासाच्या अगर वांशावळीच्या तवस्िारभयास्िव अवाांिर भाऊबांदाांची नाव ेन दाखतविा जे 
पुरुष मुधोळच्या गादीवर आले तयाांचीच नाव े दाखतवलेली आहेि, असे म्हणाव े िर वडील व जवळच्या 
भाऊबांदाांची नाव ेटाळून चुलि घराण्याची नाव ेया इतिहासाि तदलेली तदसिाि. तयामुळे या वरील मुधोळ 
घराण्यािील घोरपडे घराण्याच्या शाखा व तयािील पुरुष व प्रसांग पाहिा तयाांनी जो पराक्म केलेला आहे. 
िो पुरुष कोणतया शाखेिील कोणाचे कोण हे इतिहासाला मातहि नसल्यामुळे आज इतिहास सांशोधकही तया 
नावाबद्दल व िे कोणाचे कोण हे साांगू शकि नाहीि. उदा. तशव–चतरत्र सातहतय खांड ५ राजारामाची तदिंलद्र 
पद घेण्याची इच्छा व योजना तयातनतमत्त हणमांिराव कृष्ट्णाजी, कृष्ट्णाजी हणमांिराव घोरपडे याांच्यावर जी 
रायगड घेणे, तवजापूर हस्िगि करणे, भागानगर घेणे औरांगाबाद घेणे, तदल्ली घेणे वगैरे कायांची मदार 
राजाराम छत्रपिींनी टाकलेली आहे. िसेच या हणमांिराव कृष्ट्णाजी घोरपडे देशमुख यास इनाम गावाबद्दल 
आज्ञापत्र हे आज्ञापत्र मावजी पारसनीस याांनी प्रतसद्ध केलेल्या सनदाप्रते्र या पसु्िकाि सांभाजी, राजाराम व 
दुसरे तशवाजी याांच्या वळेचे कागद म्हणून जो तवभाग आहे, तयाि पान १७७ लेखाांक २३ पहा. तयाप्रमाणे याच 



पुस्िकाि मुसलमानी राजयािील सनदापते्र या तवभागाि पान ३० वर खांडोजी घोरपडे यास तमळालेल्या 
सनदा व तयाि म्हटलेप्रमाणे, मौजे िाांदुळवाडी, मौजे कुडळवाडी मौजे ढवळी उर्थ  टाकळी, मौजे मानेवाडी, 
मौजे इटकरे व कसबे आष्टे कयाि मजकूर व मामले मजकूर मतलक चाँद महांमद याजकडे होिे. िे हे सदरहू 
गाव साम्यिेचे मांडळीचे उपमेहून जे अतधक असे जे खांडोजी घोरपडे, यास कुळबाबा, व कुलकानुसुद्धा व 
खेरीज िांबाकू व वठे बेगार व जकाि सतहि स्वामीनी कृपाळू होऊन इनाम तदल्हे असे िर मौजे व कसब े
मजकूर हे गाव घोरपडे याांचे दुमाला कराव े व मशारतनल्हेचे इलाखेदार, म्हणजे कुटुांबािील घरमांडळीचे 
खचाकडे द्याव.े म्हणजे िे जाणोन वतहवाट करिील ही सन १६८१ मधील सनद व हे खांडोजी घोरपडे व 
तयाांच्या पूवथजाांची मातहिी इतिहासाि तदलेली नाही. 

 
िसेच तशवचतरत्र सातहतय खांड आठ पान ८३ राजे घोरपडे देशमुख नाांदगाव िासगाव लेखाांक ७४ 

ची सनद पान ८७ मध्ये स्वातमसांतनध तवनांिी केली की, आपले वडील  बाजी घोरपडे तनमे देशमुख  
मार व पटेलकी तजमे मौंजे नाांदगाव व तनमे मौजे िासगाव हे विन याांनी अनुभवले. तयाांचे वडीलपुत्र र्ोरले 
बाईकाचे पोटीचे नावजी घोरपडे व धाकटे पतु्र आतण धाकटे बायकोचे मालोजी घोरपडे, नावजीचे पोटी दोघे 
पुत्र जाले. वडील राघोजी घोरपडे आतण धाकटे सांिाजी घोरपडे हे वडील बायकोचे व धाकटे बायकोचे 
मालोजी घोरपडे एकूण तिघे जहाले. तयास राघोजी घोरपडे याांचे पोटोचे मानाजी घोरपडे होिे भाांडणी ठार 
झाले याकतरिा राघोजीचे नकल जाले. सांिाजीचे पोटीचे आपण वगैरे मजकूर सवथ हमशाही गोिाांचा पुरावा 
हजर करून मालोजी राजे घोरपडे मुधोळकराांनी बळकातवलेले विन पनु्हा वडील घराण्याि छत्रपिी शाहू 
महाराज याांनी पुवीप्रमाणे सुरु केले. िद नांिर या विनाची भाांडणे पुढे शांभर वष ेअधून मधून चालू होिी. परांिु 
या वडील शाखेकडेच तयावळेच्या राजकतया पुरुषाांनी तनवाडा करुन ठेवलेली आहेि. यावरुन जी वांशावळ 
होिी व तशवचतरत्र सातहतय खांड पान ८५ वर तदलेली आहे, िी अशी :– 

 

 
 
वर नमूद केलेल्या सनदेिील जी वांशावळ ियार होिे तया व्यतितरति जी नाव ेया वांशावळीि तदलेली 

आहेि, िी नाव ेहा लेख पुवी देिाना आमच्या दप्िराि जुनी अशी जी वांशावळ ितकालीन होिी, तयावरुन 
तदलेली आहेि. व िी देिाना याच लेखाच्या प्रस्िाविे मुधोळ इतिहासाि मालोजी वडील होिा व िो तजवांि 



रातहला म्हणनू आतदलशहाने तयास बोलावनू आणनू सरदारकी तदली असे मुधोळकर इतिहासाि म्हटले 
आहे. या तठकाणी मालोजी घोरपडे याांच्या पदरी असलेला पर्मशयन इतिहास– (बखर) कार म्हणिो या 
तठकाणी इतिहास लेखक व इतिहास तलहून घेणारे मालोजी घोरपडे याांची मातहिी एकाांगी तदसिे. असे मी 
हा लेख १९४२ साली तदला, तयावळेीच नमूद केलेले आहे. 

 
मुधोळ घोरपडे घराण्याचा इतिहास तलतहिाना तयाांना काही कागदपते्र उपलब्ध नसली पातहजेि व 

जरी उपलब्ध असिी िरी तयाांनी तयािील साधक बाधक गोष्टींचा तवचार करुन तयाना अगर तयाांच्या तवचाराि 
पोषक असिील अशी कागदपते्र प्रतसद्ध केलेली असली पातहजेि. िे कसेही असो, तनव्वळ मुधोळच्या 
घोरपडे घराण्याचा इतिहास व तयाि प्रतसद्ध झालेली कागदपते्र वांशावळ हाच काही अांतिम तनणथय 
बदलण्याइिका सबळ असा आतण उपलब्ध असलेला पुरावा देण्यासारखा आहे िो असा, आकोजी पतु्र 
तपराजी पतु्र मालोजी राजे घोरपडे, मुधोळकर याांनी सरकाराि याद तदली व याि आमचे चलुि चलुिे 
वाजोजी घोरपडे देशमुखी विन अनुभव ूलागले असे म्हटले आहे. िसेच तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ मध्ये 
नाांदगाव घोरपडे देशमुख याांच्या सनदेिही वाजोजी याांच्याकडेच देशमुखी असल्याचे आहे. आजचा कागद 
सािारा जमाव दप्िर स. न. न. तयािील ७५१२(१) नांबरचा कागद आहे, तयाची नक्कल मी समक्ष दाखतवि 
आहे. 

 
तशवचतरत्र सातहतय खांड ५ पान १६२ लेखाांक ९२१ हा इ. स. १६५४ साली भाडळे सांमि कोरेगाव 

येर्ील पाटीलकीचा अस्सल महजर छापलेला आहे व तया पाटीलकीचे मालक वृत्तकर्क खांडोजीराजे व 
अांबाजीराजे तवन नावजो राजे घोरपडे मोकदम भाडळे सांमि कोरेगाव  मजकूर याांनी टाणीयाि येऊन 
मालून केले जे मौजे (मजकुराची) पटेलगी आपले (वडील) वतडलाांचे तमरासी आपले वडील पणजे 
कान्होजी व नालजी व येकोजी व सोमा चौघे भाऊ यामध्ये नालजीस देवाज्ञा झाली. कान्होजी, येकोजी व 
सोमा हे तिघे भाऊ भाडळ्याचे पातटलकी करीि होिे, तयास पटेलगीच मुिातलकास ठेऊन तिघे भाऊ 
चाकरीस गेले, िेरे् कान्होजी दुखणे पडोन मोजे मजकुरास येऊन देवाज्ञा जाहले, तयावरी येकोजी व 
सोमाजी हे दोघे चाकरी टाकून पटेलगोस आले. पान १६३ 

 
पुढे पान १६५ मध्ये याच महजरािील वरील खांडोजी राजे व अांबाजी राजे आपली वांशावळ देिाना 

िी अशी देिाि. कान्होजी, तयाचा लेक पदमोजी िोही र्ोड्ाच तदवसामध्ये मयि जाहाला, तयाचा लेक 
जावजीΩΩ आपले बाप मौजे मजकुरासे येऊन आपले तमराशीचे जागा म्हणऊन सेिवाडी कुणबावा करुन 
होिा, तयास लेक सहा जण तब–िपसील. 

 



 
 
नेगोजी, तवठोजी, िुकोजी, खांडोजी, बाजी, अांबाजी, यामध्ये हे नेगाजी व िुकोजी दोघे भाऊ 

पतहलेच मयि जहाले होिे, तयावरील आम्ही चवघे भाऊ तवठोजीराजे, खांडोजीराजे, बाजीराजे, 
आबाजीराजे ऐसे तदवाणीचे चाकरी करू लागले असा मजकूर आहे व पढेु ओळ १३ नांिर याच महजराि 
म्हटले आहे. 

 
या वरुन सांकराजी दत्तो हवलदार व गांगाजी नाईक देसाई   गावगना पटेल व हकजवार 

गोि याचे मनास आलेले तमरासी ००० चे नव्हे. उखाईस पटेलगी तनसबि नाही. पटेलगी तमरासी तवठोजी, 
खडोजी, बाजी, अांबाजी राजेघोरपडे याचे वतडलाची होये. उखाई ठाकूराचे तनसबिीची िीि पटेलगी सांबांध 
नाही, यैसे जहाले. या महजरावरुन खालीलप्रमाणे वांशावळ ियार होिे. 

 
अशा िऱ्हेची वांशावळ ही खरी वांशावळ ियार होि आहे व तयािील विनाचे वृत्त कर्क खांडोजीराजे 

व अांबाजी राजे बीन नावजी राजे घोरपडे हे आपले बाप आजे, पणजे तनपणजे कोण होिे िसेच आपले बांधू 
कोण कोण होिे हे साांगणे इिके सुज्ञ व सरकार दरबाराि वागलेली व मोठ्ा हुद्द्यावर वागलेली मांडळी 
होिी. सवथसाधारण मनुष्ट्यसुद्धा आपले बाप, आजे, पणजे कोण हे साांगू शकिो. िसेच आपले भाऊ कोण हेही 
साांगू शकिाि यावरून ितकालीन अस्सल कागदपत्रावरून व ितकालीन याच घराण्याच्या पुरुषाांच्या 
साांगण्यावरून ियार होिे. िी पहािा िसेच सन १८६९ साली प्रतसद्ध केलेला इांग्रजी ग्रांर् मुांबई गव्हमेंट 
रेकॉडथ मेमोयर ऑर् तद स्टेटस सदनथ मराटा कां री या पसु्िकाि तदलेली मुधोळ घराण्याची वांशावळ पाहिा 
महजरािील वांशावळ व ही एकच आहेि, असे तदसिे. र्ति महराजामध्ये पदमोजी म्हटले आहे व या 
पुस्िकाि पनु्नाजी म्हटले आहे. ही इांग्रजी उच्चाराची चूक असली पातहजे. जसे बॉम्बे (मुांबअी) (खरबी 
खडकी) कॅलकट्टा (कलकत्ता)  

 



सन १८३२ साली मुधोळ दरबारने आपल्या घराण्याची जी हकीकि वांशावळ देऊन इांग्रज कां पनी 
सरकारला यादीने कळतवलेली आहे. तयािील वांशावळ अशी : 
 

 
 

  
याि जावजी म्हटले आहे परांिु नावजी असे पातहजे, कारण िी मोडी वाचनाची चूक तदसिे. मोडीि 

ना व जा ही अक्षरे सारखीच असिाि, म्हणजे जाची गाठ पोकळ व ना ची गाठ भरीव. 
  

ही वांशावळ पाहिाही बाजीच्या वतडलाांचे नाव नावजीच आहे, प्रिापराव असल्याचे तदसि नाही. 
िसेच नावजीस ५ मुले दाखतवलेली आहेि. परांिु िी सहा पातहजेि िसेच सहापैकी एका मुलाचे नाव 
राणोजी असल्याचे आिापयंि कोठेच आढळलेले नाही. िसेच नावजीच्या वतडलाांचे नाव मालोजी म्हणून 
तदलेले आहे, िे चूक आहे, िर नावजीच्या वतडलाांचे नाव पदमोजी होिे, हे मुधोळ दरबारास मातहिी नाही. 
िसेच ही याद कां पनी सरकारला देिाना मुधोळच्या जुन्या दप्िराि सापडलेली िी मुधोळच्या इतिहासाि 
पान १५६ वर छापलेली वांशावळ िी जर अक्स्ितवाि असिी िर १८३२ साली जी याद कां पनी सरकारला 
तदली तया यादीिीलच नावजीचा बाप मालोजीसारखा चुकीच्या नावाची याद न देिा. दुसरी १५६ पानावर 
तदलेल्या वांशावळीिील प्रमाणे नावजीचा बाप तपलाजी म्हणून हेही नाव चुकीचेच आले असिे. म्हणजे 
बाजीचा बाप प्रिापराव, तयाचा बाप तपलाजी, तयाचा बाप चोलराज अशी या घोरपडे घराण्याि जन्मास न 
आलेल्या इसमाांची नाव ेया वांशावळीि येऊन िी एक मुधोळच्या घराण्यािील जुन्या दप्िरािील अमुल्य ठेवा 
म्हणून अक्स्ितवाि असलेली बनावट नावाची वांशावळ नक्कीच तया यादीि तदली असिी. म्हणजे १८३२ साली 
आपल्या घराण्याचे पूवथज कोण होिे, कोण उत्तरेकडून दतक्षणेकडे आले, कोणी विन व जहातगरी सांपादन 
केली, याची र्ारशी मातहिी मुळाि या मुधोळ घराण्यािील राजवांश म्हणून वापरण्याच्या इसमास असल्याचे 
तदसि नाही. िसेच वरील १५६ पानावर तदलेल्या वांशावळीिील नाव ेमालोजी बाजी प्रिापराव तपलाजी व 
चोळराज ही नाव े घालून िी वांशावळ मुधोळचा इतिहास तलतहण्याच्या वळेेसच केलेली असली पातहजे. 
१८३२ साली तदलेली यादी सोबि जोडलेली आहे, िी याद मी इनाम कतमशन ऑतर्समधून आणलेली 
आहे. 

 
तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ पान ८५–६ भारि इतिहास सांशोधक मांडळ तै्रमातसक वषथ ३२ याि 

घोरपडे याांची वांशावळ तदलेली आहे. तयाि बाजीचा वडील नावजी हाच दाखतवलेला आहे. 
 



िसेच शहाजीराजे व या घोरपड्ामध्ये इ. स. १६५२ मध्ये झालेला शिथनामा प्रतसद्ध केलेला आहे व 
हाच शिथनामा मालोजीराजे शहाजी महाराज या पुस्िकाि पान ५१४ मध्ये छापलेला आहे, िो असा. कारणे 
राजश्री बाजीराजे व अांबाजी नावजी राजे घोरपडे गोसावी, यातस महाराज राजश्री शहाजी राजे भोसले 
जोहार लेहून तदल्हे शिथनामा ऐसाजे. हा शिथनामाही पाहिा बाजीराजे व अांबाजीराजे याांचे वडील नावजी 
याांचे नावाचाच उल्लेख केलेला आहे. बाजीचे वडील प्रिापराव असल्याचा उल्लेख नाही. मात्र मुधोळ इतिहास 
िक्ार केले की, मुधोळची वाई परगण्यािील गाव े व तकल्ले आतण कऱ्हाड परगणा यािील तनम्मा तहस्सा 
पुवीपासून माझा असिा हल्ली चोलराजाचा नािू प्रिापराव घोरपडे याने सवथ गाव व तकल्ले जबरदस्िीने 
आपल्या िाब्याि घेिलेले आहेि. अशा िऱ्हेचा र्मानाचा आशय आहे. व या र्मानाि बाजीचा वडील याचे 
नाव नावजी न उच्चारिा प्रिापराव हे उच्चारले आहे. सन १६३७ साली जर बाजीचे वतडलाचे नाव प्रिापराव 
होिे िर १६५२ साली वतडलाांचे नाव नावजी हे शहाजी महाराजच म्हणिाि. यावरुन तया र्मानाबद्दल सांशय 
जास्िच दुणाविो. 

 
तशव भारि अध्याय १२ श्लोक १६–१७–१८ यामध्ये बाजी राजे घोरपडे याांना कोण कोण भाऊ होिे 

हे नमूद आहे. तयाि मानाजी हे बांधू म्हटलेले आहे. परांिु िे बांधू नसून िे पुिणे आहेि. व िे बाजीचे खांडोजी 
नावाचे बांधू तयाांचे िे मुलगे िसेच मागे खांडोजी घोरपडे याांना कसबे, आष्टे वगैरे गावची सनद तहचा उल्लेख 
केलेल्या खांडोजीचे िे वडील होि. 

 
अर् खांडतजिा चाबुतजिा मानतजिा िर्ा  
सतहिो बांधुतमश्रान्यःै सैतनकैश्च समन्ििाः १६   

चांद्रहासधरैश्चापधरे प्रासधरैरतप  
अक्ग्नयथत्र धरैश्चक्धरैश्च पुरुषे वृतत्त १७   
घोरकमा घोरकटो बाजराजो महाभुजः  
वाढवो असवतनरच वाढवमक्ग्नतरवापरः १८  

 
नांिर खांडोजी, अांबाजी, मानाजी बांधू, िसेच इिर सरदार आतण िलवारी, मनुष्ट्ये भाले, बांदुका 

आतण चके्ही धारण करणारे जयाांचे भोविी आहेि, असा घोर कृतय करणारा महाबाहू बाजीराजे घोरपडे वगैरे 
मातहिी देिाना बाजीना खांडोजी, अांबाजी वगैरे बांधू आहेि. िसेच पांढरपूर येर्ील तवठ्ठल मांतदराि याच 
घोरपडे याांनी मांतदराचा जीणोद्धार केलेला आहे व चबुिऱ्यावरही दीपमाळ बाांधणाऱ्या बाजीराजे व तयाांचे बांधू 
याांची नाव े तशलालेखाि तदलेली आहेि िसेच मजकडे असलेल्या अनेक पत्रािही नाव े आहेि. िसेच 
तशवकालीन पत्रसारसांग्रहामध्येही नाव े आहेि. असे असिाना मुधोळच्या इतिहासाि नावजीचा उर्थ  
प्रिापरावाचा मुलगा र्ति बाजीराजे हाच एकटा दाखतवलेला आहे. परांिु नावजीला एकां दर ६ मुले होिी हे 
वर नमूद केलेले आहे. मुधोळ इतिहासाि पा. नां. २२८ वर प्रिापराव या नावाचा उल्लेख आहे व तयाची छत्री 
चेलेवाडीि आहे, असे म्हटले आहे. िी छत्री मी पातहलेली आहे व तयावर नावजी हेच नाव तशलालेखाि 
खोदलेले असे तदसिे. यावरून अनेक प्रतसद्ध व अप्रतसद्ध कागदपत्राि व माझे सांग्रही अद्यापही काही कागद 
आहेि, तयाि बाजीच्या वतडलाांचे नाव नावजीच आहे. प्रिापराव या नावाचा एकाचाही उल्लखे नाही. 
प्रिापराव र्ति मुधोळ इतिहासािच तदसिो व तयाला नावजीही म्हणि होिे. नावजीचा बाप व आजा याांची 
नाव ेजी मुधोळ इतिहासाि तदलेली आहेि, िी एकां दर परुावा पाहािा तबलकूलच तवश्वासास पात्र नाहीि. 
इिकेच नव्हे िर तया नावाची र्मानेच चुकीची आहेि. 

 



भारि इतिहास सां. मांडळ तशवचतरत्र सातहतय खांड ५ लेखाांक १२१ पाहिा इ. स. १६६२ जुलै, ३० 
मध्ये अांबाजी राजे घोरपडे याांचे पुत्र कृष्ट्णाजी राजे घोरपडे याांसी आांिू कोंडो देसाई आपले आपले देशमुखीचे 
तमरास पत्र तदले तयावळेी हजरमजालसी म्हणून अांबाजी राजे घोरपडे हजर होिो. परांिु मुधोळ इतिहासाि 
पान २३३–२३४ मध्ये बाजीचा बांधू अांबाजी इ. स. १६५६ साली मोंगलाांच्या झालेल्या लढाईि पडला म्हटले 
आहे. िे चुकीचे आहे. याच अांबाजीचा नािू हणमांिराव व पणिू कृष्ट्णाजी या बापलेकाांना सरांजाम ६ लाख 
होनाांचा करून तदला आहे, पहा तशवचतरत्र सातहतय (खांड ५) राजारामाची तदल्लीन्द्रपदप्राप्िीची इच्छा व 
योजना लेखाांक ७६० तया  मावजी पारसनीस सनद पते्र पान १७७ िे २३ हणमांिराव कृष्ट्णाजी घोरपडे 
देशमुख याांना इनाम गावची सनद आहे. माझ्या जवळही एक हणमांिराव घोरपडे याांना तदलेल्या इनाम 
विनाच्या सनदेची नक्कल इनाम कतमशनमधून घेिलेली आहे. िी आपणास समक्ष दाखतवि आहे. 

 
मुधोळचा इतिहास पान २४० वर बाजीराजे याांच्या मतृयूची हकीकि आहे व िी १६६० साली 

घडलेल्याचे म्हटले आहे. परांिु हा मतृयु १६६४ साली अगर तयानांिर घडलेला आहे. या वळेी बाजीराजे याची 
दोन्ही मुले लहान असून, िी मेवाडाि दहीसर गावी आपले आजोळी होिी व िेरू्न िी आणली. बापाची 
जहागीर तयाांना तदली असे म्हटले आहे, िेही खरे नाही. बाजीराजे घोरपडे याांच्या मृतयुच्यावळेी व तया 
अगोदर ही मुले लहान नव्हिी. कारभार पहाण्याइिकी व युद्धाि भाग घेण्याइिकी मोठी होिी. िसेच दोन 
मुले नसून ३ मुले होिी. मालोजीराजे घोरपडेपेक्षाही वडील मुलगा नावजी नावाचा होिा. िो बाजीच्या 
हयािीिच इकडे स्वराजयाकडे होिा व िर्थ  सािाऱ्याची देशमुखी व नाांदगाव िासगाव गावची पाटीलकी 
करीि होिा. (पहा तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ पा. ७५ वरील वांशावळ व लेखाांक ७४ या सनदेिील वांशावळ) 
िसेच दुसरा मुलगा मृतयुसमयी लहान नव्हिा. मालोजी इ. स. १६३० सालीच मोठा होिा. भा. इ. सां. मांडळ 
ऐतिहातसक र्ारसी सातहतय खांड १ लेखाांक ६७ वाडथ येर्ील तर्टे व मालोजी घोरपडे. 

 
िसेच मालोजीचा धाकटा बांधू सांकराजी हेही इ. स. १६६५ साली झालेल्या युद्धाि कामास आले 

(मुधोळ इतिहास पान २४० पहा) यावरून बाजीच्या मृतयुच्यावळेी तयाची मुले लहान होिी. िसेच दोनच मुले 
होिी. िे खरे नसून िीन मुले होिी व िी मतृयुच्यावळेी मोठीही होिी, हे तसद्ध होि आहे. िसेच माझ्याकडे 
एक जुनी अशी आमच्या पूवथजाांनी १५०–२०० पूवी केलेली वांशावळ आहे. तया वांशावळीि िीन मुले 
दाखतवलेली आहेि. िसेच मुांबई गव्हनथमेंट रेकॉडथ मेमोयर ऑर् स्टेट सदनथ मराठा कां री याि मुधोळकर 
घोरपडे घराण्याची वांशावळ छापलेली आहे. तयाि िीन मुले आहेि व मालोजीपेक्षा मोठा मुलगा महालोजी 
हा दाखतवलेला आहे. िो महालोजी व तशवचतरत्र सातहतय खांड ८ लेखाांक ७४ मधील व वांशावळीिील 
नावजी ही एकाच मुलाची नाव े आहेि.िसेच आपणापढेु या सवथ घोरपडे घराण्याांच्या शाखा व तयािील 
ऐतिहातसक पुरुषाांची नाव े कळण्याकतरिा एक वांशावळ सगळ्याांना पाहण्याकतरिा ठेवीि आहे व तया 
वांशावळीिील पुरुषाांच्या नावाचा प्रतयेकाचा एखादा िरी कागद माझ्या सांग्रही आहे. िसेच काही कागदे 
प्रतसद्धही झालेली आहेि. यावरुन पाहिा मुधोळकर घोरपडे घराण्याचा इतिहासािील काही र्माने व 
वांशावळीिील नाव ेचकुीची आहेि. तया इतिहासपे्रमी मांडळीस व सांशोधकास या दृष्टीने तवचार करण्यास व 
सांशोधन करण्यास जरूर िी सांधी तनमाण होि आहे. िसेच मुधोळकराांनी आपल्या पुरिी वांशावळ िी 
सांशयीि अशा पुरुषाांची नाव े घालून प्रतसद्ध केली असल्यामुळे खऱ्या वांशजाांच्या नावाची तयाांच्या पराक्मी 
पुरुषाांची हे कोणाचे कोण कळणेही अवघड होऊन बसले आहे. उदा. हणमांिराव कृष्ट्णाजी घोरपडे व 
कृष्ट्णाजी घोरपडे या बापलेकाांना छ. राजारामाने एवढा मोठा सरांजाम तदला व तयाांच्या एवढी मोठी कामतगरी 
सोपतवली िे हणमांिराव कृष्ट्णाजी कोणाचे कोण, हे कोणतयाही इतिहास सांशोधकाला कळण्यास अवघड 



होिे. परांिु या तववचेनावरून तयातप्रतयर्थ तदलेले पुराव ेपाहिा ही गोष्ट सोपी होईल, असे मला वाटिे. आज 
एवढेच तलहून पुरे करिो. 



 
FIRISHT’S REFERENCE TO MHEERUT 

 
(Scott’s translation,1974). 

 
Arranging his dominions in four principal Governments he conferred that of the Capital 

and its dependencies Debul, Beejore, and Mudkal, on Mallek Syefuddin Ghoree: Choule, 
Khiber, Dowlutabad to Mheerppottum with the territory of Mheerut, he committed to 
Mahummad, son of his brother Ali Shah,. Mahoor, Ramgeer, and his division of Berar were 
entrusted to Kusder Khan Syestaunee and Bieder, Indore, with Kolauss, and the Possessions 
in Telingana fo Azim Humaiun, son of Mallek Syefaddin Ghoree (Scott, P. 13) 

 
Elevated by his successful beginning, he appropriated to his own use some years 

revenues of Mheerut and Berar, which Sultan Mahmud Shah had deposited in the fortress of 
Doulatabad, with which he levied troops. Most of the towns and districts of Mheerut fell into 
his hands. These he divided among his adherents, who in a little time amounted to nearly ten 
thousand horse and foot (s. p. 32). 

 
A Citadel of great extent and strength was erected on the very site of Bieder, the 

ancient Capital of the princes of the country, who according to the Hindu books, five thousand 
years back possessed the whole extent of Mheerut, Carnatic and Telingana (S. P. 106) 

 
In Telingana, Mheerut and all the Bahamenee dominions, no grain was sown for two 

years successively. (s. p. 162). 
 
Ferishta often mentions the Mharattas, as inhibitants of the province of Mheerut or 

Mharat, dependent on the Government of Dowlatabad, from the earliest part of his history. 
(Scott's note (a), P. 32). 

 
Nineteenth Century Historians. 

 
By the legend it appears that the family trace their pedigree from the famous Bappa 

Rawal of Chitor, who reigned over Rajaputana in the year 134 of the Christaan era. But as any 
accounts of his very early descendants do not belong or are Immaterial to the Maratha History, 
it may be briefly observed, that one of the descendents of Bheemsen, as son of Bappa Rawal, 
who had settled in Nepaul returned to the land of his forefathers, in 1442, and founded the 
principality of Doongurpoor and Banswara. The thirteenth ruler of this race, at Doongurpoor, 
Named Abheesee, and styled as the Maharana, left the Goverment to his sister’s son, in 
prejudice of his own children. One of the latter, Named Sujansee, came to the Deccan and 



entered the service of the King of Bijapur, who conferred upon him the district of Moodhul 
comprising 84 villages with the title of Rajah. Sujansee had four sons; Bajee Raja, in whose 
line descended the Mudholkar estate; the second died without family; from wolubsye is 
Ghorpuray of Kapshi; and Sugajee the youngest, had a son named Bhosajee, from whom are 
derived all the Bhonslays. He had ten sons; the eldest settled at Deoolgaon, near Patus, the 
Patel of which Malooji Raja, was an active partisan, under the King of Ahmednagar and had a 
jahageer conferred upon him, which descended to his son Shahajee, afterwards a principal 
Maratha leader under the Bijapur dynasty. He acquired in the jahagir, nearly the whole of what 
now forms the Colletorship of Poona, together with the part of the territory now under Satara 
and it was in these villages that his son Shivajee matured his plan of Hindu independent 
sovereignty. 

 
(‘Historical sketch of the princess of India by Clunes published in London, Edinburgh 

1815, page 130). 
 

2. 
 
The Ghorepurays were originally named Bhonslay’ and their ancestor acquired the 

present surname, according to their family legend, during the Bahminee dynasty, from having 
been the first to scale a fort in Concan, which was deemed impregnable, by fastening a cord 
round the boby of a Ghorepur, or guana. They were Deshmookhs under the Beejapur 
Government, and divided into *two distinct families- the one of Kapasee, near the Warana 
river; the other of Moodhole, near the Gutpurba. The Ghorepurays appear to have signalied 
themselves at a very early period.The title of Umeerool-Oomrah was conferred on one of the 
members of the Kapsee family by the Beejapur Kings (History of the Mahrattas by J. Grant 
Duff. Fourth Edition Vol. I pp 33, 74.) 

 
 
✽ The Kapseekar and Moodholkar were known under the Beejapur Government, the 
former by the Nowkus the latter by the Satkus Ghorepurays - a distinction which both families 
keep up, but for which they can give no satisfactory reason; the first Ghorepuray that joined 
Sivajee was one of the former. The head of the Iatter is the PatelI of a village near Satara. 

 
3 

 
The first authentic account of this branch of the Bhosla family is to be found in an original letter 
from Shivaji to Maloji Ghorpade, dated Bhaganuggur, when he was forming a connection with 
the king of Golkonda. This curious document is in the hands of Govindrao Ghorpade together 
with a vast number of Persian papers, the authenticity of which when compared with other 



documents of the same time, cannot, for a moment, be doubted. The letter alluded to is from 
Shivaji recapitulating the several causes, which combined to create the inverate hostility 
between the Bhonslas and Ghorpades. and endeavouring to assuage it by pointing out of 
Maloji the disadvantages of his abandoing the fortunes of the Pathans of Bijapur who hold the 
young King in subjection. At this time Maloji Ghorpade is addressed by Shivaji as an equal and 
must have been one of the greatest nobles of the Adil Shahi Court. The famiIy has from an 
early period borne the title of Raja, probable conferred by the Kings of Bijapur and it is his 
privilege not only to be excused from performing Mujra (the obeysance of a subject), but the 
chief of the family is entitled to have Morchal (a fly flapper of peacock’s feather) waved over 
his head on occasions of state. This family held from the Adil Shahi Government the following 
districts, viz. 
 

Paragana Mudhol  
,, Lokapur  
,, Dhowleswar Rs.100,000 
,, Jombgee  
,, Machaknoor  

 
Which the family enjoys to this day under the British Government. 

 
During the reign of the Rajas of Satara we hear little of the Mudhol Raja; the first 

instance we find is in the case of Shankraji Raja. Who joined in the pursuit of Raghoba Dada in 
to Gujrat, where he died. For this and for other acd afforded subsequently he had a saramjam 
assigned him of Rs.250000 for the maintenance of 675 horse, but which was resume by the 
late Bajirao. It is the pride of this family that its personal estates are derived from the Kings of 
Bijapur, but that it never received personal support from any subsequent rulers. 

 
The family also helf the Deshmukhi of Satara and the three villages of Nandgon Tarf 

Satara, Koonta* Tarf Koregaum, Rs. 3000 and Pussurni, Prant Karnatak, value unknown. 
 

(section by Forest Maratha, series, Vol. lp. 667) 
 

4 
 

In a hostorical sketch of Moodhole drawn up by Mr. Gunesh Dhonddeo, the Munsiff at 
that place, following account Is given of the quarrel (between Maloji and Govind Rao):– 
“Mallojee had four sons, the eldest of whom named Govind Rao, was very fond of hunting. 
One day he requested his father’s permission for an increased allowance of grain for his horse, 



which his father refused. with a sharp remark, in jest, that It would be more honourable for a 
Maratha Sirdar to earn his horse’s Chundee with the sword than to depend for it upon 
relations. Govind Rao who was not an unworthy son of his father, took the words in earnest, 
fled towards Hyderabad and entered the service of the Nizam, where he soon distiuguished 
himself and obtained in jagheer the district of Pathree. He died about A.D. 1770”. 

(Memoir of the states by Capt. Edward W. West. Note on p.159). 
 

*कुमठे हा गाांव मालोजी घोरपडे याांना ४ रतबलाखर तिसा मबैन मयावे अलरे् (२१–४–१७७९) रोजी 
इनाम तमळाला. 
 
र. नांबर सािारा को. स्पेशल आ. नांबर ३०९   एकोणीस 
 १८५२  
४५३५  

१९–११–१८६१ 
४४  
नकलेस काम तमळाले  
३०–९–४४ नकलेस अजथ आला िा. माहे. सप्टेंबर सन 
व  १५–१०–४४ २३ १९४४ 

१०–१०–४४ व्ही. आर. एस. 

परयांि तदपवाळीची रेकॉडथ तकपर 
सुट्टी व काम मोठे नकल ियार  २३ माहे आतटोंबर 
व जुने असलेमुळे सन १९४४ 
उशीर झाला आहे. व्ही. आर. एस. 
 रेकॉडथ तकपर. 
 नक्कल अजथदार मी कुलकणी वकील 
 समक्ष तदली चोवीस आतटोंबर सन 
 व्ही. पी. ने पाठतवली २४  १९४४ 
 व्ही. आर. एस. 
 रेकॉडथ तकपर 

 
श्री आमीनी  

 ४७ 
 ( २ 

अदालि सरकार श्रीम ग महाराज राजश्री  



छत्रपिी स्वामी– १  
 ४५  

पांच–––– 

बांद राद्र  

 
रे्सला नामा तवठो लक्षमण कासी आमी पांढरपूर पाांच ठाणे कासेगाांव सुभा खमस आबेन मयािेन व अलरे् 
राज शके १७१ शके १७६६ क्ोधी नाम सांवतसरे सन १२५४ र्सली हुजर नांबर ३६८१ सन सलास आबने  

 
वादी, कृष्ट्णाजीबीन शाली– प्राT तद मतहपिराव बीन 
ग्राम व नारायणराव बीन खांडेराव घोरपडे राहणार 
–––कासीराव िंशदे व बहादुरवाडी पेटा  
सांिाजी बीन सुभानराव घोरपडे  
देशमुख िर्थ  वाळव ेपेटा   
 
तर्याद   चे देशमुखी विन सांबधे हक इनाम व मानपान कानु कायदे सुद्धा दावा रू. ९००० तयाचे 
दसपट दावा ९०००० रू. 
या मुकदम्यास वादी िरे् मुखतयार बहीरा गोपाळ कुलकणी बोरगावकर हजर प्रतिवादीिरे् मुखतयार 
येशवांिराव माहदेव मांडुरकर गैर हजर आतण चौकशी सुरू अजाची िारीख १५ नवांबर सन १८४२ इसवी ठाणे 
मजकुरी दाखल िारीख १९ दसांबर सन १८४२  १ अजांिील  अेसीजे िर्थ   चे देशमुखीचे विन 
मुळ पुरािन िंशदे याचे तयाणी आम्हा घोरपडे यासी पाठीराखे भाऊ करून घेिले तया तदवसापासुन आम्ही 
िंसदे व घोरपडे उभयिा देशमुखीचे विनाची वतहवाट सनतसि खमसैन मया अलरे् पाविेो आम्ही उभयिा 
िंसदे व घोरपडे करीि आलो िे वलेेस मलजी तबन हांगोजी माने वाणी याने आम्हा उमयिा बरोबर खटला 
करीि होिो, िेव्हा पेशव ेसरकारािुन मांत्री कडेस चौकसी साांतगिली तयाची चौकसी करुन तदव्य श्री कृष्ट्णेि 
जाले आम्ही उभयिा खरे जाहलो काणी खोटा ठरला तयावळेेस आम्हास सरकारानी हरकी देऊन विनाची 
वहीवाट करावी म्हणोन साांतगिले तयावरून आमचे वडील तर्रांगोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे यानी हरकीचा 
ठराव करून घेिला आतण ऐवज देऊन मोकल तचठी घ्यावी, याप्रमाणे ठरले परांिु ऐवजाची सोय जाली नाही 
सबब कारकून ठेऊन घरी आले मागे वहीवाटीचे काम सरकारािुन विन अनामि ठेऊन हरकिीचा ऐवज 
देईिोपयंि अांिाजी रघुनार् याजकडे साांतगिले पुढे आमचे वडीलास मुरारजी घोरपडे गुिीकर याचे 
बोलावणे आले िेव्हा िे तिकडे गेले मागे महीपिराव बीन मालोजी घोरपडे यास या विनाचा अतधकार 
नसिा आमचे वडील भावाचे विन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज आमचे वडीलानी ठराव केला. तया अन्वये 
कबुल करुन अनामि  ऐवज व आपण देऊन मोकला चीठी नाईकजी मालोजी व महीपिराव घोरपडे 
म्हणोन त्री वगाचे नावची सन आवथतसिेनाांि घेिली आतण आपणच विनाची वहीवाट करु लागले पुढे आम्ही 
तयास नजराण्या सांमधे ऐवज घ्यावा आतण आमचे विन आम्हास द्याव ेम्हणोन सरकारची पते्र आतणली परांिु 
िे मानीिा ठेवाईन वतहवाट करू लागले याजकरीिा आम्ही अटकाव करु लागलो सबब िीराईिाचे ––– 
तवद्यमाने मोघम वहीवाट िीघाचे नावान न घालीना –––  घोरपडे म्हणोन आांिाजी रघुनार् याणे 
कराबी स्वारीहून आलो म्हणजे िुमचा जाबसाल उलगडुन देऊ याप्रमाणे बोलुन स्वारीस गेले आमची न्याि 
वानी िे जबरदस्ि पुढाव्याने वागुन कारकुन याचे घरचे कागदपत्र जबरदस्िीने नेहले आम्हास मानले नाही 



तदवस ढकलि आले हाली तया विना  काांही आम्हाकडेस उतपन्न चालि आहे. याची चौकशी खावांदानी 
कृपाळु होऊन हुजर समक्ष करुन आमचे विन आम्हास देतवणे तवशी आज्ञा जाली पातहजे म्हणोन जाब 

दीची  ५ िारीख ६ जुलई सन १८४३ इसवींचा तयािील मजकुर अैसीजे वादी याणी आम्हावर हुजुर 
र्ीयाद करुन अजी नांबर ३६८१ दावा रु. ९०००० सन सलास आवनेसालची ठाणे आतणली तयाचा 
जाब देणे म्हणोन आज्ञा तयास पेशजी हेच िंसदे याणी अजी या विनाबाबि नांबर १०७०२ सन इहीदे आबेन 
साली आणली तयाि विन आपले असे तलहीिाि आतण हाली आष्टेकर घोरपडां व आपण उभयिा तमलोन 
अजी आणली तयाांि विन सन तसि खमसेनमया व अलरे् परयांि आम्ही वहीवाट करीि आलो असे. हेच 
वादी तलहीिाि. याप्रमाणे दोन अजांि दोन मजकूर यावरुन प्रमाण कोणिी धरावी िंसदे यानी विनाची 
वहीवाट कधी केली याची आम्हाांस मातहिी नाही व िंशदे व घोरपडे तमळोन वहीवाट केली असे तलतहिाि. 
याची माहीिी आम्हास नाही. पूवापार विन आमचे तयाची वहीवाट आम्हाकडे चालि आहे म्हणोन आहे. 

 
या मुकदम्याची सवथ हकीकि मनास आणुन तवच्यार पाहिाां वादीचे अजािील हासील िर्थ  माT चे 

देशमुखीचे विन मुळ पुरािन िंसदे याचे तयाणी आम्हा घोरपडे यास पाठराखे भाऊ करुन घेिले तया 
तदवसापासुन आम्ही िंसदे व घोरपडे उभयिा देशमुखीचे विनाची वहीवाट सनतसिखिसेन मया व अलरे् 
पाविेो करीि आलो िे वळेेस मलजीवीन हेगोजी माने बाणी आम्हा उभयिाां बरोबर रवट करु लागले िेव्हा 
पेशजी सरकारिुन मांत्री याजकडे चौकशी साांतगिल्या वरुन मांत्रीनी चौकशी करुन श्री कृष्ट्णेि तदव्य जाले 
तयाि आम्ही उभयिा खरे जाहलो वाणी खोटा ठरला सबब आम्हास सरकारािुन हरकी देऊन विनाची 
वहीवाट करावी म्हणोन साांतगिले तयाजवरून आमचे वडील तर्रांगोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे यानी 
हरकीचा ठराव करुन घेिला अधी ऐवज देऊन मोकल चाटी घ्यावी या प्रमाणे ठरले परांिु ऐवजाची सोय 
जाहली नाही सबब हरकीचा ऐवज देई िोपयंि विनाची वहीवाट अांिाजी रघुनार् याजकडे साांतगिली 
असिा महीपिराव बीन मालोजी घोरपडे यासी विनाचा अतधकार नसिा आमचे वडील भावाने विन म्हणोन 
नजरचेचा ऐवज आमचे वडीलाचे ठराव अन्वये ऐवज अनामिप  व आपण देऊन घोरपडे त्री वगाचे नाव े
मोकल तचटी सन आवथतसिेनाि घेिली आतण विनाची वहीवाट मतहपिराव घोर आपण एकटेच व रेटाईने 
करू लागले म्हणोन वगैरे आहे. तयाचा जाब तदली  ५ वा तदल्हा तयास पेशजी िंशदे याणी अजीया 
विना  नांिर १०७०२ सन इतहदे आवने साली आपली होिी तयाि बसन आपले असे तलतहिाि आतण हाली 
आष्टकेर घोरपडे व आपण उभयिा तमळोन अजी आणली तयास विन सीि खमसेन परयांि वहीवाट करीि 
आलो असे हेच वादी तलतहिाि तयाप्रमाणे दोन अजांि दोन  यावरून प्रमाण कोणिी धरावी. िंसदे यावरी 
विनाची वहीवाट कधी केली याची आम्हास मातहिी नाही. पुवापार विन आमचे तयाची वहीवाट आमची 
आम्हाकडे चलाि आहे. म्हणोन तयाजवरून वादी प्रतिवादी कडून गुन्हेगारीचा जामीन घेऊन नांिर चौकशी 
व्हावयाची तयास त्री वगथ वादी याणी आम्ही जादार आमची जािचीटी घेण्यातवसी आमीन यास आज्ञा जाहली 
पातहजे म्हणोन हूजुर तवनांिीची अजी केली िीजवर हुकुमकी तिघे अजथदार याचे उतपन्नाची चौकशी करून 
िीघीच उतपन्न लाऊन घेऊन गुन्हेगारी बाT जाि तचठी घेणे म्हणोन  २० ची अजी वादीनी आणली 
तयाजवरून आवल वादी िंसदे उभयिा याांचे मौजे कामेरी येर्ील उतपन्न रु. २५ आहे व दुय्यम वादी घोरपडे 
याांचे मौजे साखरले काT आष्टे येर्ील उतपन्न आकार रु. ५० आहे. म्हणोन पेटा वालवे येर्ील मामलेदार 
याांचे तलतहले आल्यावरून तिघाचे उतपन्न लाऊन त्री वगथ वादीची जाि तचठ्ठी तलहुन घेिली व  वादी यानी 
गुन्हेगारीस देशमुखीचे उतपन्न सिरा गावचे व ईमान गावाि र्थ मणी आम्हाकडे चालि आहे. यास्िव आमची 
जाि तचठ ठी घ्यावी. म्हणोन वाद तदली नी  ६ ची तयाजवरून हुजूर तवनांिीपत्र तलतहले तयाचा हुकूम 
प्राTदीचे उतपन्न लाऊन घेऊन जाि तचठी तलहून घ्यावी. म्हणोन आला तयाजवरून प्रतिवादीस सवाल  



३३ चे कागदाि जामीनाबद्दल जाि तचठी तलहून देऊन िुमचा पुरावा काय िो हजर कणे म्हणोन केलेल्याचा 
जाब प तदनी द्यावा िो न देिा दी कडील मुखतयारी तनघोन गेले तयाजवरुन इकडून पते्र 
मामलेदारमार्थ ि पाठतवली व हुजुरचा हुकुम मामलेदार यास तदस इकडे हजर कणेतवसी गेला िेव्हा 
भखुतयार मजकूर हजर जाहले. परांिु जाि तचठी तलहून तदल्ही नाही. चार तदवस राहुन मोघम ठेव तचठी 
हजर होिो म्हणोन तलहून देऊन गेले िे पनु्हा हजर नाहीि. म्हणोन आपील प दीस बोलतवण्यास 
तशपाई पाठतवला. िे मुखतयार हजर होिाि आणीखी तनघोन जािाि. याजमुळे दीस पते्र कायद्या  
रे्सल होईल म्हणोन जाहीर केली िर्ातप  खुद अगर मुखतयार हजर राहून चौकशी सुरु केली नाही व 
वादोनी हुजुर तवनांिीचा आजथ या दी चौकसीस हजर होि नाहीि आम्ही गरीब आमचे रै्सल लोकर 
कणेतवसी आमीन यासी हुकुम जाहला पातहजेल म्हणोन तयाजवर हुकुम कायद्या  रै्सला लौकर कणे 
म्हणोन वादीनी हूकुमाच्या अजां आतणल्या हे हुकुम दीस जाहीर केले व तयास बजावणेची पराकाष्टा 
जाहाली िे हजर नाहीि सबब वादीस एकिर्ी चौंकसीबद्दल तनTT २८ चे कागदास सवाल सुमारी १५ 
जाहले तयाचे जाब तदल्हे तया  पतहले सवालापासून चार सवाल जाहले तयाि िर्थ  चे देशमुखी 
इकडील इलाखाि तकिी गावची वगैरे गाव आहेि िंकवा कसे िे तलतहणे म्हणोन आहे तयाचे जाब तदल्हे तयाि 
िर्थ   चे आठरा गाव आहेि तया दोन गाव पटवधथन एलाख्याि सबब िीकडे तर्याद केली आहे. 
तयाबद्दल दसपट दावा क्. ८९१५ सदरहु दाव्याि वजा व्हावयाचा म्हणोन आहे व पाचवा सवाल वादी िंसदे 
यास जाहला तयाि मुळ पुरािन िुमचे िुम्ही घोरपडे यास पाठीराखे भाऊ करुन घेिले म्हणोन अजीि 
तलतहले तयास विन भाऊ कोणिे घोरपडे तयाचे गाव राहण्याचे कोणिे व तयास हीसा तकिी तदला व कोणिे 
सन शकाि तयास तकिी वष े जाहाली व विन भावास कागद िुम्ही काय करुन तदल्हे व तयाजपासून 
दस्िऐवज काय करुन घेिले तया कागदाच्या नकला असल दाखवनू घ्यावा आतण पाच कलमाची उत्तरे 
स्पष्ट तलतहणे म्हणोन आहे तयाचे नावाि घोरपडे याची बिन भाऊ करुन घेिले िे खांडोजी घोरपडे याचा मुळ 
तठकाण माडळे व विन तदल्हे िे वळेेस तवजापुरी होिे हाली तयाचा वांश आष्ट्यास सांिाजी घोरपडे आहेि, 
तयास तहसा तनमे तदल्हा तयास वष ेअजमासे दोन सवादोनसे जाहली िे वळेेचे कागदपत्र राजक्ाांिीमुळे बहुि 
तदवशी कारभार सबब जवळ रातहले नाहीि. अलीकडे वाणी याचे स्वरल्याबद्दल तदव्य होऊन महजर 
जाहला तयाि दाखला तदलाच हे िो पाहावा. म्हणोन आहे व साहावा सवाल जाहाला तयाि िुम्ही व घोरपडे 
तमलोन एकां दर विनाची वहीवाट सनतसि रकमसेन मया अलरे् पयंि करीि आलो म्हणोन तलतहले तयास 
वषथ एैशी एकूण नवद सुमार जाहली. तवावर जप्िी होऊन वाण्याचे खटल्या वाT श्री कृष्ट्णेि तदव्य जाहले 
आतण आम्ही खरे होऊन वाणी खोटा जाहला तयास वष ेिुमचे तलतहण्यावरुन सन माT रीच तदव्य जाहाले 
आतण नजराण्याचा ऐवज रु. २२००० देणे तयाची िोड जाहली नाही. सबब जप्िी आली म्हणिा तयास 
तदव्याचे अधी जप्िी व्हावयाचे पुवी िुमची व िुमचे विन भाऊ घोरपडे एसी िुमचे दोघाांचे वांशाची वहीवाट 
पुवी होि असे प्रमाण समजले पातहजे यास्िव व मागील वहीवाटीचे कागद काय असिील िे हजर करुन 
पुवी िुमची वहीवाट होिी, असी पुरवणी कणे म्हणोन आहे तयाचे जाबाि तदव्याचे अधी आमची व आमचे 
विन भाऊ घोरपडे याची वहीवाट तयाचे दाखल्याचे कागद सांिाजी घोरपडे याचा रोखा काT वाळवकेर 
मोकदम्यास इहीदे सलासीन सलासीन मया अलरे् सालचा व काT मगूचे पाटलाचेपत्र तर्रांगोजािंसदे याचे 
नावचे वसुलाबद्दल मजकुराचे व कोलम्हारास तसि असरीन मया अलरे् सालचा असे तदल्हे आहेि िे 
पहाविे व पत्रक कागदाचे िपसीलाचे तदल्हे आहे म्हणोन आहे व सािवा सवाल उभयिास जाहला तयाि 
तदव्य जाल्यावर हरकीचा ऐवज तदल्हा नाही. सबब जप्िी जाहाली तयास प्रमाण काय दस्िऐवस काही 
असलेस हजर कणे व विनाचे वहीवाटीवर या  च आांिाजी रघुनार् ठेवले असे कशावरुन समजाव ेयास 
सरकारी हुकुम काय आांिाजी पांि  घोरपडे म्हणोन वहीवाट करीि होिा. िी जप्िी सरकारची 



कशावरुन समजावी. तद िरे् वहीवाटीस जप्िीदार नसलेसु कशावरुन याची पुराव्याचे कागद देवनू 
कोणिे सालापासून कोणिे सालपयंन्ि जप्िची वहीवाट जाली िे साधनी कागद दाखवनू पुरवणी कणे 
म्हणोन आहे तयाचे जाबाि येतवसी मजकुराचे कागद पेशव ेयाची पते्र िीन बाळाजी जनादथन यास मांत्री यास 
व आठरा गावास िाकीद हरकीिे ऐवजा  मांत्रो याांच्या पावतया अांिाजी रघुनार् याांच्या नावच्या दोन व 
नजराण्याचा ऐवज तदनी तदल्हा िो परि घेऊन विन जयाचे तयास घ्याव ेयेतवसी र्ोराि वगैरे यास पेशव े
याची वगैरे िीन एकूण आठ कागद हल्ली हजर केले आहेि व अांिाजी रघुनार् याचे पत्र तपराजी िंसदे 
देशमुख यास आहे िे रे्रीस्ि लाऊन आलातहदा तदल्हे आहेि िे पहाव े म्हणजे सदरहू सवालािील 
मजकुरावरुन खात्री होईल म्हणोन आहे व आठवा सवाल केला तयाि मतहपिराव बीन मालोजी घोरपडे 
याांनी नजरेचा ऐवज देऊन मोकलतचटी विनाची त्रीवगाचे नाव ेघेिली, िी कोणापासी व ऐवज तदल्याच्या 
पावतया कोणापासी आहेि व मोकलतचटी कोणिे सालाि येवनू वहीवाट कोण करु लागले िे तलतहणे 
म्हणोन तयाचे जाशाि त्री वगाचे नाव ेमोकलतचटी सन आवथतसिेन मया व अलरे्चे साली घेिली व एवज 
पावल्याच्या पावतया मतहपिराव बीन मालोजी घोरपडे याजपासी आहेि. व मोकल तचठी पासून िेच एकटे 
वहीवाट रेटाईने करीिाि. सदरील कागदाच्या नकला आम्हास तमळाल्या तया हजर केल्या आहेि 
मोकलतचटीि नाव े त्री वगाची नाईकजी घोरपडे आष्टकेर व मालोजी घोरपडे मुधोलकर व मतहपिराव 
घोरपडे बहादुर वाडीकर याां त्री वगाची नाव े आहेि म्हणोन नववा सवाल घोरपडे यास केला तयाि त्री 
वगाची नाव ेसोडतचठ ठी जाली तयाि त्रीवगथ िुम्ही पाठीराखे विन भाऊ िंसदे याचे जाला म्हणोन त्री वगाचे 
नाव ेसोडतचठी व्हावयाचा सांमांध काय व िंसदे तदव्यास खरे जाले असिा तयास सोडतचटीि अगदीच गाळले 
हे कसे व खास पाठीराखे विन भाऊ घोरपडे जाले िे कोण व िे व हे त्री वगथ िेवळेेस एक तठकाणी होिे. की 
वगले राT िीघाचा होिा हे िपसीलवार तलतहणे म्हणोन आहे तयाचे जगाि त्री वगाचे नाव े मोकल 
तचटी दी याचे वडील मतहपिराव येडूरमाांजरी मुकामी श्रीमांिाची स्वारी होिी िेरे् सोडतचठी घेिली 
तयावळेेस आम्हास दीचे चलुतयाचे व मांत्रीची पते्र येणेतवसी आली परांिु आमचे विन आम्ही सोडवनू घेऊ, 
यास विनाचे बोलण्यास सांमांध नसिा पते्र तलतहली सबब आम्ही गेलो नाही, तयाचा पेश दरबारी मोठा सबब 
तयाणीच मोकलतचटी िंसदे मालक असिा तयाचे नाव न लावीिा त्री वगाचे नाव ेआणली िंसदे याणी पाठीराखे 
विनभाऊ खांडोजी घोरपडे आमचे परुूष यास करून घेिले, तयावळेेस नेगल राहि होिा म्हणोन तया 
िागाईि तदव्यापयंि वहीवाट आमचे परुूषाचीच आहे म्हणोन आहे व दहा सवाल जाहला तयाि नजराण्याचा 
ऐवज घ्यावयाचा तयाबाT घोरपडे याणी दरोबस्ि वतहवाट आपली ठेवनू िुम्हाकडे कामेरीचे उतपन्न पोटगीस 
ठेतवले िे वळेेस िुम्ही िे उतपन्न घेऊन कसे रातहला आिा िुम्हास पांचवीस रु. मात्र काचेरीचे येिाि पतहले 
तकिी येि होिे िे तलTT एकाच गावचे वसूल हक्कावर िंसध्याची िोड व दुरे वादी घोरपडे िुमचे उतपन्न एक 
आष्टे कयािीवर िोड काढून तयास िे नेमून दतदले तयाप्र  पावणाश े वष े िुम्हाकडे भोग्य चालले आहे 
आतण वगैरे बाकी विन प्राTदी पावणोश ेवष ेअनभवीि आहेि. मध्ये िांटा बखेडा व वाद व जप्िी हरकि िुम्ही 
काही केली नाहीि. तदलेिीिके घेऊन रातहला आतण आिा विन याव ेम्हणिा हे कसे म्हणून आहे, तयाचे 
जाबाि आष्ठे कायािीची देशमुखी िर्थ  वाळव े  नव्हिे िी देशमुखी आम्हा  नव्हेिी देशमुखी सांिाजीराव 
याचे पुरुषानी पाठीराखे भाऊ जाल्यावर पुढे प्रर्म तमळतवली आहे, तयास वाळव े कायािीस सांमांध नाही. 
प्राTतद जबरदस्ि आमचे वगेरच विन अन र्क लागले व ऐवज सावकारी तदल्हा आहे िो तर्टे िोपयंि 
खचापुरिे घ्याव ेअसेही बोलि आले सबब देशमुखी दाखल यास िरी उतपन्न काही असो याकडे कामेरीचे 
उतपन्नाचा दाखला जबरदस्िीमुळे म्हणोन िसे ऐकोन ठेतवला आहे व दुरे गावचाही काही ऐवज घेिला तयाचे 
गावगनास रोख केलेले व पाविी ऐवज पावतयाची र्ानपडे गावची आहे व कामेरीचा हाक आम्हाकडे सारा 
चालणेतवसी मांत्री याची गावास िाकीद व प्राT तदस ही तयाच सबबीची पते्र आहेि. िी पाहावी जबरदस्ि 
याजमुळे िेही सांबांध पावोतदले नाही. आम्ही काही दी पासी ठरवनू घेिले असे नाही. तद जबरदस्ि 



र्ौजबांद व तयाचा सरकाराि पेशयानमुळे आमची दाद लागनू इनसार् जाहाला नाही खटले करीि आलो 
येतवसीचे वगैरे कागद रे्रीस्िावर लाऊन हजर केले आहेि म्हणोन आहे व आकाराचा सवाल घोरपडे यास 
जाहला तयाि िुम्हास िंसदे याणी पाठीराखे विनभाऊ करुन घेिले िेव्हा िुम्ही काही िंसध्यास तलहून तदले 
की िंसध्यापासून काही कागदपत्र करुन घेिले असिील तयास िे परस्परे िुमच्या िुमचेमध्ये काय लेख जाले 
असिील िे हजर कणें म्हणोन आहे, तयाचे जाबाबि बहुि तदवशी कारभार कागदपत्र होिे, परांिू आमचे 
आजे खांडोजी घोरपडे गुिीकडे होिे तयाजपासी िेरे् कागदपत्र होिे िे तिकडे वारल्यामुळे कागद गाहल 
जाहले हाली जवळ नाहीि. वहीवाट करीि आलो तया  काही कागदपत्र हजर केलेच आहेि म्हणोन 
िंसध्यानी बारावा तयाप िुम्ही घोरपड्ास विन भाऊ करून घेिले म्हणोन  तया  कराराचे कागद 
कसे जाले असिील िे हजर कणे म्हणून घोरपड्ास सदरी सवाल जाहला तयाांनी दांग्यामुळे काही 
कागदपत्र मुळले रातहले नाहीि म्हणोन तलतहले तयाजवरून िुम्हास सवाल की िुम्ही घोरपडे यास 
पाठीराखे विन भाऊ करुन घेिले तयास तकिी तहसा तलहून तदल्हा तयाणी िुम्हास करार कसा  तदल्हा 
असेल िे मुळचे कागदपत्र हजर कणें प्राTTदीच्या म्हणाि ऐकीले होिे की पुरािन आमचे विन 
ईदलशाईपासून आमची आम्ही वहीवाट करीि आहो विनास िुमचा समध नाही तदव्य वगैरे िुम्हाबद्दल काही 
जाले नाही व कर्ीि नाही यास्िव जाब देि नाही म्हणोन प्राTतद म्हणि होिे यास्िव घोरपडे कोणिे भाऊ 
करून घेिले तयाचे भलुचे दस्िऐवज काय परस्परे झाले असिील िे हजर कणे नसले कागद िरी विन 
भाऊ घोरपडे पाटीराखे अष्टेकरच केले अगर दुसरे केले की नाही हे कशावरून केलेले उगेच जबानी 
तलतहिा हे कशावरून समजाव ेम्हणोन आहे तयाचे जाबाि पाठीराखे भाऊ करून घेिले हा कारभार बहुिा 
तदवसाचा सबब िे बलेेचे कागदपत्र रातहले नातहि मध्ये वाण्याचे आमचे वादा सांमांधे तदव्याचा महजर जाहला 
तयाि घोरपडे तनमे तहशास पाठीराखे भाऊ करून घेिले हामम आहे तया महजराि उभयिाची नाव ेलागली 
आहेि हाली प्राTवादीचे जबानी म्हणे कीइदलशाई पासून पुरािन आपलेच विन आपणच वहीवाट करीि 
आलो, तयाचा तसध्याचा सांमांध नाही. तयास येतवसी महजर वगैरे पुराव्यास तदले आहेि. तयाजवरून लक्षाि 
येईल म्हणोन आहे व घोरपडे वादी यास सवाल िेरावा जाहला तयास दाहाचे उत्तराि तलतहले आहे की 
आम्ही पुवीच तवभति जाहालो मग आमचेच घराण्याि आम्हास तसध्यानी सनरहू देशमुखीचे वृिीचा तवभाग 
देऊन विनभाऊ करुन घेिले असा भाव आहे. तयास या वृत्तीचा तवभाग यापुवी िुम्ही कोण कोण भाऊ कसे 
कसे तवभति होऊन कोठे कोठे रातहला आतण सरदारी िंकवा कोणतया कामामुळे तनवाह कसे कसे करीि 
होिा कारीखिे कशी जाहली आहेि तयाि कोण कोणाचे वाटणाि काय काय आले तयाि पावृत्तीचा तवभाग 
आहे की कसे हे कळले पातहजे म्हणोन वगैरे आहे, तयाचे जावाि आमची मुलठी काप भाांडले पुढे तवजयापुरी 
चाकरीस आमचे वडील पुरूष खडोजी घोरपडे व बाजी घोरपडे मुधालकर मधले व कतनष्ट आबाजी घोरपडे 
बाहादर वाडीस आहेि िे अशा तवजयापुरी सरदारीस होिे िेव्हा मुधोळकर याणी मुधालया जया हागीर व 
सािारी याची देशमुखी तमळवीली व आमचे वतडल याणी िंसदे याज पासून वातिण्याची देशमुखी तमळतवली 
व आबाजी घोरपडे याणी कवठे येर्ील देशमुखी तमळतवली तत्रवगथ चाकरीि एक तठकाणीच होिो िेव्हा 
एकमेकाचा मजकूर मातहि होिा व भाऊ सबब वाहदारी येकमेकाची करीि होिे देशमुख िेव्हापासून त्री 
वगास ही म्हणि होिे. जयाणी तमळतवळे तयानी खाऊन आसाव े असे होिे तया प्रोT सािारची देशमुखी व 
मुधोलची जयाहाांगीर हली मुधोलकर याजकडे चालिच आहे व िे पाळण्याची देशमुखी आम्हाकडे चालि 
होिी नांिर आम्ही आष्टेची देशमुखी तमळतवली िेरे् रातहलो पढेु बहादुरवाडी करयानी कवठेची देशमुखी 
तमळतवली िी कशी गेली िी तयाची मातहिी िी गेल्यानांिर करवीर इलाख्याि रोजगार उद्योगी मौजे सावरेड 
येरे् रातहले होिे. िेरू्न पेशव ेयाांचे पदरी चाकरीस राहून होिे. तयावळेेस आमचे व वाणी याचे कजया िुटक 
होऊन विन अनामि हरकी बाT होिे िे प्रादी यानी माझे वडील भावाचे विन म्हणोन मिलबाने त्री वगाचे 
नाव े मोकल चीठी आणली आतण हरकीिचा ऐवज भरल्याची सबबन साांगून जबरदस्िीने एकटाच 



वहीवाटीि आहे व बहुि तदवशी कारभार तवभति पणाचा वगैरे कागद रातहले नाहीि. वडील बोलि आले िो 
म T Tतदला आहे. व तया प्रोT वतहवाटही होि आलीच हे म्हणोन आहे व सवाल उभयिा वादीस चकदावा 
जाहला तयासयाप्रोT सदरहु जाब िुम्ही िपसील लाऊन तलहुन तदल्हे तयास पतयांिर पाहाव े आतण िुम्ही 
पुराव्यास कागद तदले तयाचे जाव प्राTदीस तवच्यारावयाचे तयास प्राTदी मुखतयार सुद्धा हजर नाहीि. िेव्हा 
एकिर्ी चौकशीवर रे्सल करावयाचा जाल्यास कायदेबरहुकुम कायद्याचा कागद तलहून द्यावा लागेल पुढे 
प्राTदी होऊन जाब देऊ लागल्यास सदरी िुम्ही उत्तरे तलहीली याची पुरवणी करावी लागेल म्हणोन तयाचे 
जाबाि सदरहु जाब तदल्हे हे काांही प्रतयांिरावरून व काही कडील वडीली मातहिी साांगिीि आले तयावरून 
तदल्हे आणीखी काही पतयांिर सापडल्यास पाहािच आहो व आम्ही पुराव्यास कागद तदल्हे तयाजतवशी 
कायद्याचा कागद तलTT देिो म्हणोन व पांधरावा सवाल जाहला तयाचे जाबाि तदव्याचे पुरवी आम्ही िंसदे व 
घोरपडे तनमे प्रोT हमेशा घेि होिो येतवशी हीसेवाचा झाडा तदल्हा आहे व अांिाजी रघुनार् याजकडुन काांही 
जप्िीि वगैरे पावले व िंसदे याांचा घोरपडे याांचा वांशपट तदल्हा आहे म्हणोन आहे येणेप्रTT उभयिाां वादी 
याणी जाब देवुन पुराव्यास कागद तदले िे तनशाणीवार ––––––वादी िंसदे व घोरपडे याचे मुलवृत्तीचे 
वहीवाटीचे वगथरे दाखल याचे कागद –––––३ इदलशाहीचे वळेेचे जमीन झाडे मौजे वहे व मौजे 
साखरेल व मौजे कणेगाांव एकुण िीन गावचे तयाि सुभानराव िंसदे याचे नाांव ेजमीन लागली आहे. सदरील 
कणेगावचे जमीन झाड यास सुभा इसने समस समतसिमयाचा सन आहे तनTT ४०/४१/४२ तयाांच्या नकला. 

 
१ तर्रांगोजी िंशदे व खांडोजी घोरपडे देसमुख िाT बालव ेप्राT पनाले यास पत्र सदातशव तचमणाजी 

याघे सन इहीदे तसिन मया अलरे्चे तयाांि राघो नारायण माणको माहारूद्र याांस व बाबू आनदराव व 
तजवाजी खांडो याजमध्ये िाT मठाचे देशपाांडे पणाचे कजीचा लागोन हरदुदाई मुदई हूजुर सरकाराि तर्याद 
आले याचा तनवाडा करावया तवसी सरकारािुन सुभयाकडे आज्ञा जाहली आहे. तयास उभयिा वादी काT 
मठाचे पाांढरीवर साक्षीस व िुम्हास राजी जाहाले आहेि िरी िुम्ही सुभा पुण्याचे मुक्कामी येणे म्हणोन आहे 
तयाजवर तसक्का आहे. तयाची नकल तनशाणी ४३ 

 
१ र्ीरांगोजी िंसदे देसाईिा. वालव े वास पत्र वरमाजी पाटील कसबे माT याचे तयाि पेतयाचे 

िरिुदीि होिो. िो बाबाजी िंसदे यानी िांटा करुन गेले. म्हणोन वगैरे आहे तयाची नकल तनTT ४४ 
 
१ र्ीरांगोजी िंशदे देशमुख िाT वालव ेयाांस पत्र राघो नारायण देशपाांडे िाT मजकुर यानी तलTT 

तयाि कसबे मजकुरी शटेेना दाव्याि साप्रि आला िो आपली जागा म्हणोन िेरे् भेंडे घालिो म्हणोन वगैरे 
आहे तयाची नकल तनTT ४५ 

 
१ कसबे वाळव ेयेर्ील नांबरास तयाचे कजीया वाT कोल िाT मिचे देशकानी सन तसि असरीन मया 

अलरे्. साली तदला तयाि तर्रांगोजी िंशदे देशमुख व लाभाजी कोटा तदTT देशमुखी िाT मठा याांचे नाांव े
आहेि याची नकल तनTT ४६ 

 
१ मौजे बहे येर्ील र्ोराि व जाधव याचा पाटलकी बदल कजीयाचा महजर सन खमस असर मया 

अलरे् शके १६३७ चे साली तयास तर्रांगोजी तबन बाजी तसदे देशमुख प्रा माT व सांिाजी बीन खांडोजी 
घोरपडे केTT माT याची बे हुजुरे आहेि व खेरीज विनदार याची बेहुहुर आहेि नकल तनTT४७  

 



१ काT वाळव ेयेर्ील मोकदमास रोखा सांिाजीराव घोरपडे देशमुख िाT माT सन इतहदे सला तसन 
मया अलरे् साली केला आहे तयाि दसया कारणै नति रु. दोन व िुपपासरी व वकरा एक व मौल्या लाकडे 
पाठवाव ेम्हणोन आहे तयाची नकलतनTT ४८ 

 
१ िर्थ  माTचे आठरा गावास िाकीद पांिप्रतितनधी याची सन समस आवेन मया अलरे्ची तयाि गांगा 

जल तनमथळ गांगाबाई िंसदे देशमुख लगमाT याचे हकदारी पुरािन चालि आहे तयास खलेल करिा जयाप्रोT 
पुरािन हक चालि आहे िोवर प्रोT देणे म्हणोन तयाचे नकलेची नकल तनTT ४९ 

 
१ ही शव राजेश्री खांडोजी घोरपडे देशमुख िा वाळव ेमारर्ि अांिाजी रघुनार् आलम देशमुख सुमा 

आतण खमसेन व खमस खमसेन मया अलरे् जमा एकां दर दुसालवहे आठरा गाांवची ३९२९  ≡रु.  
माहल खचथ १६०५ वार्ी २३२४  ३ रु. यासी आदा. 

 
१३१२  ≣तसदे देशमुख याजकडे तवTT रामाजी कृष्ट्ण 
 
१०१२ खांडोजी घोरपडे देशमुख याजकडे 
 २३२४  ३  
 
येणेप्रमाणे हीशबे रुजू खुद उभयांिा मािथवदांगर जागा अष्टे दस्िुर बालाजी तवठल तनTT देशमुख 

म्हणोन आहे िीची नकलेची नकल  ५० 
 

–––– 
११ 

८ र्ीरांगोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे याचा वमलजी माने कोंडजी माने व तगरापा याने वाणी याांचा 
िाT  ची देशमुखीचे वादाचा तनवाडा घनशाम नारायण मांत्री याणी केला तयाचा कागद ५ मांत्री याच्या 
िाकीदी आठरा गावास सनतसि खमसेन मया अलरे्च्या आहेि तयाि िंशदे व घोरपडे व मलजी माने िर्थ  

 चे देशमुखीची वाद तनवाडा करण्याबद्दल राजीश्री पांिप्रधान याणी साांतगिले आहे याज करीिा 
इस्लामपूर मुकामी िर्थ  चे विनदार याणी दाखला येर्ान्याय असेले िो साांगावा याकतरिा सवास 
अणतवले असे सभोवार गावही अणतवले आहे िरी इस्लामपूर मुकामी येणे म्हणोन रोख आहेि तया पौ 

 
१ मौजे येडे तनपाणीचे मोकदमीस––––– 
 
४ मौजे बोरगाांवचे मोकदमीस व पलुस यास 
 
५ ३     
 
सदरहु राखे असल तयाच्या नकला २२ पासुन  २६पीरयि आहेि. १ तसदे व घीरपडे याचे 

वाणी याचे श्रीकृष्ट्णेि तदव्य घनशाम नारायण मांत्री याांनी परसहालचे देशमुख व देशपाांडे व जमेवर गावकर 
िर्थ  चे आठरा गाव जमुन चौकसी करून तदव्य आहे तयाांि िंशदे खरे होऊन तयाणी पाठीराखे विन भाऊ 



म्हणोन खांडोजी घोरपडे यास केले िे व िंशदे यास देवनी श्रीकृष्ट्णेिुन खरे घेऊन आले िो देवाचा महजर 
सनतसि खमसेन शके १६७७ सालिा आहे तयाची नकल  ५१ 

 
१ आठरा गावाचे देव वगैरे जमेवर गाव आले तयाचे पोटगीस उच्यापि भरमापाने न्याची घेिली 

तयाांची तहशब केला तयाची पावि केली तया  गाांवगना वसुल आला िे रू. जेन मण याम तदल्हे आहेि 
िीयाद २७ 

 
१ िर्थ  म  चे गावगनाकडुन तदव्याचे समई पोटगीचे सामान वगैरे जरुर हकाऐवजी आले तयाची 

याद  ५२ 
 
––––– 
८ 
 
१ मतहपिराव घोरपडे याणी आिा जी  तसदे यास  चे वहीवाटीचे िहची याद कलस वांदीची 

सखमस तसिेन साली करून तदली तयाांि कलम सावकारी कजथ काढुन विन सोडवीले सबब रोखे गावगना 
मतहपिराव याचे नाव ेकरीि जाव े म्हणोन  ५३४ येडुरचे मुळायािुन त्रीबक व नारायण व महीपिराव 
घोरपडे याणी पते्र नाईकजी घोरपडे यास व येसुबाईचे नाांव ेपाठतवली तयािील हसील देशमुखी विनाचा 
प्रसांग दरबारी पडला आहे. िरी आपण प्रसांगी असले पाहीजे यास्िव तनघोन यावे ––– म्हणोन आहे िी 
िीन पते्र  ५४ पासून ५६ व एक पत्राांि मजकुर आपणास पते्र पाठतवली परांिु येणे जाले नाही. तयास 
सरकारािुन विन सोडवुन सनदा पते्र करून पाठतवली असि तयास पैसा भारी पडला असे िुिथ रु. 
सरकाराांि भराव ेलागिाि, तयास आपण वडील असा तयाची िरिुद कणेिी केली पातहजे म्हणोन पत्र  
५७ चे एकुण च्यार पते्र तयाच्या नकला 

 
६ पेशव े सरकारािुन देशमुखी िर्थ  म  चे विनाची मोकळीक सन आवथतसिेन साली जाहली 

तयाबदल मांत्रीस पत्र व गावास िाकीदी वगैरे माधवराव बलाळ प्रधान याच्या –––––––– 
 
१ रघुनार् बाबास पत्र माधवराव बकले याांचे तयाि नाईकजी व मालोजी व महीपिराव घोरपडे 

देशमुख ि  वालव ेयाचे विन अनामि होिे िे हाली मोकळे केले असे िरी म  तजल्हेचे देशमुखीचे विन 
सुदामि  चालवणे व इसार्िीचा गाांव सुदामि  चालवणे याचा ––– व इसार्िीचा गाांवचा वसुल 
साल मजकुरी िुम्ही घेिला असेल िो माघार देणे मागील गोतयाचे पत्र व इनसार् िुम्ही केला िे कागदपत्र 
याचे हवाली करणे व याचे बाध्याचा जामीन आहे तयाजपासून वदेाव तलहुन घेणे म्हणोन पत्र आवथ तसिेन 
तयाची नकल  ५८ 

 
१ सदरहु प्र  आठरा गावास िाकीद सन आवथ तसिेनची पांिप्रधान याची तन  ५९ 
 
१ मौजे बाहादुरवाडी इसार्ि गावास िाकीद सन आवथ तसिेनजी सदरहु  तयाचे नकलेची नकल 

तन  ६० 
 



२ त्रींबकराव नारायण याच्या पावतया अांिाजी रघुनार् यास सन खमस तसिेनच्या तयाांि ––– 
देशमुखीच्या हरकी बदल ऐवज १०००० दाहा हजार १२००० एकूण बावीस हजार मतहपिराव घोरपडे ––
– यानी नांिर देऊ केले िे रु. ५०००० येणे  –– पेशव ेसरकारचे पोिा जमा असिे म्हणोन व एक सिरा 
हजाराची व एकदा दाहा हाजाराची येकुण दोन पावतया असेि तयाच्या नकलाच्या नकला तनशाणी ६१ व 

 ६२ 
 
१ बालाजी जनादथन यास पत्र माधवराव बल्लाळ याचे सन आवथ िंसिेनचे तयाि नाईकाजी व मालोजी 

व मतहपिराव घोरपडे याची  वालव ेयेर्ील देशमुखी परुािन िीचे भाांडण राघाजी वहेगोजी माने वाणी 
भाांडि होिे तयाचा इनसार् घनशाम नारायण यानी केला घोरपडे देशमुख खरे जाहले माने खोटे झाले िे 
गैरहजर जाले तयाचा ठीकाण लागि नाही. घोरपडे याचे विन सरकाराि जप्ि आहे चे मोकळे करुन तयास 
विनाची पते्र करून घ्यावी. म्हणुन मांत्री याणी साांतगिले तयाज वरुन घोरपडे याांिे देशमुखीचे विन मोकळे 
केले असेिरी मांत्री यानी मनसुबी केले िे कागदपत्र पाहुन तनवाडपत्र करून देणे विन मोकळे केले तयाची 
नजर 

 
२०००० सरकारची 

२००० सखारास भगवांि 
–––––– 
२२००० 

एकुण बावीस हजार केले तया  सािारी याचे खचाची वराि जाहली आहे बाकी ऐवज िुम्ही वसुल घेणे 
तयाची तनशा घेऊन मग तनवाडा करुन देणे म्हणोन हसील तयापत्राचे नकलेची नकल तन  ६३ 

 
४ मालोजी घोरपडे मुधोलकर याांनी पैशव े सरकाराांि विने सांमांधे मजकूर समजावीला, तया 

तवशीपते्र वगैरे २ माधवराव बलाल प्रधान याची पते्र तशवाजी र्ोराि व मतहपिराव घोरपडे यास पाठतवली 
तयािील हाशील मालोजी घोरपडे यानी हुजुर तवदीि केले की िा. वाळव ेयेर्ील देशमुखीचे विन राजश्री 
महीपिराव घोरपडे यानी सोडतवले ससब सरकाराि नजर व दरबार खचथ जो पडला असेल िो आम्ही द्यावा 
आतण तयानी विन आमचे स्वाधीन कराव.े याप्रमाणे तशवाजी र्ोराि याचे  करार ठरला असे असिा, 
नऊतदगर महीपिराव घोरपडे करीिाि. येतवसी तयास िाकीद होऊन जाले कराराप्रमाणे विथन केले पातहजे 
म्हणोन तयाजवरून हे पत्र िुम्हास सादर केले असे िर उभयिाचे विथमान – मनास आणावयास बालाजी 
माहादेव यास साांतगिले आहे, िें सदरीचे विथमान मनास आणनु तवल्हेंस लाविील म्हणोन आहे तयाचे 
नकलेची नकल िीसातसिेन  ६४ व  ६५. 

 
१ माहादाजी पांि बाबास पत्र नाईकजी घोरपडे याचे पत्र तयाि कसबे मजकूराचे विन समते्र रु. पाच हजार 
सध्या देणे पडले तयास राजश्री महीपिराव घोरपडे याणी िुमचे  नें रु. पाच हजार इस्लामपुर मुक्कामी 
केले उभयिा आम्ही राजश्री सुभानराव याचे  बोलीलो िरी िुम्ही सावकाराकडुन देवणे तयास आम्ही 
रु. ची िरिुद करुन मी िी सुद्धा माांगवरु नांिर रोखे पत्र करू म्हणोन आहे तयाचे नकलेची नकल  २६. 

 
नाईकजी घोरपडे यास पत्र सुभानराव र्ोराि याचे तयाि िुम्ही आमचे गुजारिीने रू बाराण्याचा 

करार केला तयास रु. महीपिराव घोरपडे यास पावले जया वले हे कलेना िरी महीपिराव याचा कागद 



आम्हास आला कीं नाईकजी घोरपडे याणी रू. तदले नाही. आिा गाांवावर रोखे करीिाि. म्हणोन तलतहले 
िरी काय िे पत्राचे उत्तर पाठवाव ेम्हणोन आहे. तयाचे नकलेची नकल  ६७. 

 
६ नागोजी िंसदे यानी िर्थ  मजकूराचे गाांवगना रोखे सन सबतसिेन साली केले िे– 
 
३ मौजे बहे व मौजे कुां डल व मौजे पलुस एकुण िीन गावास आहेि तयाि मौजे मजकूराप्रमाणे 

देशमुखीचे हक्काचा ऐवज प्रमाणे म्हणुन आहे. तयाच्या नकला  ६९ पासुन  ७१–– 
 
१ मौजे धानपडव ेमोकदमास रोखा तयाांि मौजे मजकूरप्रमाणे च्या हक्का ऐवजी रु. १७ पाठतवले िे 

पावले म्हणनु तयाची नकल ६८––– 
 
२ मौजे देवडे व मौजे र्ानापडे याचे रोख्याि मौजे मजकूराचे देशमुखीचा हक व कानु कायदे 

घोरपडे याजकडे न देणे म्हणोन आहेि. तयाच्या नकला  ७२ व  ७३––– 
 
१ नाईकजी घोरपडे देशमुख याांनी िा वाळव े याचे मोकदमीस रोखा केला सन िीसासेिेनसाली 

दसरे बाT बकरे व खचास रु. २५/– व पत्रावली वगैरे प्रमाणे म्हणोन आहे तयाची नकल तनTT ७४. 
 
३२ नागोजी िंशदे व सखोजी तशदे यानी विन – समांधे खटला करुन गावगना खराबी केली व दाव े

दरपडे घालीि गेले तयाचे बांदोबस्िातवसी पेशव े सरकारची पते्र व िंत्रबकराव नारायण मांत्री याची वगैरे 
कामगार याांची पते्र व िाकीदी सन सब तसिेन पासुन आहेि िी––– 

 
१ अांिाजी तनTT देशमुख िा. वाळव ेयास पत्र – माधवराव बलाल प्रधान याचे िंसदे यास िाकीद 

करुन पाठतवणेतवसी आहे. तयाची नकल  ७५. 
 
१ जागोजी िंसदे यास पत्र बालाजी माहादेव याचे तयाि िुम्ही परमारे िरं् मजकूरी दावदेर–

र्डेकरीिा म्हणनू केलेले िरी ही गोष्ट कायाची नाहीं िुमचे व घोरपडे याचे विथमान मनास आणाव ेलागिे 
िरी पत्र पाविाच पुण्यास येणे या कामास स्वार  कृष्ट्णाजी आपानी पाठतवले आहे यास मसाला रु. ५० 
अदा कणें म्हणनु सन तिसातसिेनीचे आहे. नकल  ७६. 

 
१ र्ीरांगोजी िंशदे यास पत्र महीपिराव घोरपडे याचे तयाि नागोजी िंसदे खेडीपाडी यावर रोखे 

करीिाि. तयास ठाणेस बसुन लबाडी करीिाि िरी तयास िाकीद करावी नाहीिर  नासाडी होईल 
यास्िव साांगणे िे साांगाव ेम्हणोन आहे  ७७ नकल 

 
१ र्ीगोंजी िंशदे यास पत्र कृष्ट्णाबाई घोरपडे याचे तयाि जागोजी िंसदे रोखे करीिो तयाचा घरबांद 

करावा. महीपिराव घोरपडे यानी विन सोडतवले आतण कजाचाही तनकाल आद्याप केला नाही व तचरांतजव 
लष्ट्करास गेले आहेि. तयास बांदोबस्ि करुन खेड यास उपद्रव न होय िे कराव ेम्हणोन वगैरे आहे ७८. 

 
२ अांिाजी रघुनार् यास पते्र िंत्रबकराव नारायण याची तयाि रात्री िंशदे याणी उरुणचे देवाच्या 

गल्ल्याि चीटी बाांधुन गेले तयास याचा तवच्यार करुन बांदोबस्ि करावा म्हणोन आहे.  ७९ व ८० 



 
१ मोकदम मौजे कामेरीस िाकीद सन सवातसिेनची आहे. तयाि मौजे मजकूरी देशमुखीचा एैवज 

हक इनामाचा सखरोजी िंसदे यास दरसाल एैवज पाविा करुन देणे म्हणोन आहे तयाची नकल  ८१ 
 
१ महीपिराव घोरपडे यास पत्र िंत्रबकराव नारायण तयाि हसील िंसदे याचा कजीया पडला िुम्ही 

प्रसांगास नव्हिा आांिोबा याणी येवनू िंसदे यासी बोलून कामेरीचा हक इनाम दरोबस्ि तयाकडे चालवावा 
असा करार करून तदल्हा आहे. तयाप्रमाणे िंसदे याजकडे चालि आहे. म्हणोन वगैरे मजकुराचे पत्र तयाची 
नकल ८२ 

 
१ पीराजी िंसदे यास पत्र आांिाजी रघुनार्  देशमुख याचे तयाि आपण पत्र  िे पावले आपली 

खचाची बेगमी करावी तयास पेशजी र्ोडबहुि तदल्ले आहे आतणखी आठ पांधरा रोजाि िासील लागलेवर 
र्ोडेबहूि पाठतविो म्हणोन आहे. तयाची नकल  ८३ 

 
१ सखोजी बीन तर्रांगोजी िंसदे याणी पेशव ेसरकाराि करीणा सन समान तसिेनाि तलहुन तदला 

तयाि हसील िर्थ  मजकूराचे देशमुखीचे विन पुवापार आमचे असे अठरा गाांवचे मिे ठरवुन देऊ म्हणोन 
वगैरे अहे 

 
तयाची नकलेची नकल  ८४ 
 
राजीनामा मतहपिराव घोरपडे याणी अांिाजी रघुनार्  देशमुख िा. वाळव ेयाचे नाव ेतलहून सन 

समान तसिनाि तदल्हा तयाि िंसदे याणी दावा सांवद करुन गाांवगना खराबी करीिाि तयाचे िुम्ही आम्हास 
वडील आहे व तयासही वडील आहे. तयापेक्षा िुम्ही जया रीिीने आम्हास साांगाल तया प्रमाणे आम्ही ऐकुन राहु 
पेशजी िहनाम्याची याद िुम्हास करुन तदल्ही आहे. तयाि आम्ही सावकार असे तलहून तदले असे असिा 
िंसदे याणी खराबी न करावी परांिु िे मालक आहेि तयापेक्षा आमचा उपाय नाही हाली आपण जयाप्रमाणे 

साांगाल तयाप्रमाणे ऐकुन राहु आम्हाकडुन नसतदगर होणार नाही. म्हणोन आहे तयाची नकल  ८५ 
 
२१ िंसदे देशमुखीचे विन सांमधे कजीये करुन गावची खराबी करीिाि ये तवसी िंसदे व महीपिराव 

घोरपडे याची चौकशी उभयिाकडील जामीन व ेव राजीनामे घेऊन मनास आणाव ेवगैरे मजकुराची पते्र 

मांत्रीची वगैरे आली गेली तयाच्या नकला  ८६ पासून १०६ परयांि आहेि. 
 
–––– 
३२ 

 

२ बादी िंशदे याणी आपले मुळपुरुषापासून हालीपयंि पुरूष जाले तयाचा वांशवृक्ष  १०१ व 

सदरहु  दुय यमवादी घोरपडे याचे पुरुषाचा वांशवृक्ष  १०८ एकुण दोन तदले आहेि. 
 



येणेप्रमाणे वादीना पुराव्यास कागद तदल्हे आतण कायद्याचा कागद तलहुन तदला िो  १०९ जा 
तयाि आम्ही दी यावर अजी देशमुखाांचे विनाबद्दल आणलो तयाचे चौकशीस प्रतिवादी हजर होईनाि 
सबब आमचे पुराव्याचे कागद घेऊन रे्सल करुन घ्यावा म्हणोन तवनांिी केल्यावरुन आम्हास सरकारािून 
सवाल जाले जाब तदले व आम्हा जवळ कागदपते्र होिे िे हजर केले तयास प्रतिवादी हजर होऊन तयानी 
आमचे पुराव्याचे कागदास दस्िऐवजातनसी बाध आतणल्यास आमचा दावा रद करुन सरकार हुकुम होईल 
िो खांड देऊ – म्हणोन तलहून तदल्ले तयास इतयादी पुराव्यावरून व वादीचे जाबावरुन कयास होऊन हुकुम 
होिो की वादीचे अजीिील हसील मुल पुरािन विन िर्थ  मजकूराचे िंसदे वादी याचे तयानी आम्हा घोरपडे 
यास पाठीराखे विन भाऊ करुन घेिले तया तदवसापासून आम्ही िंसदे व घोरपडे उभयिा देशमुखीचे 
विनाची वहीवाट सनतसि खमसेन मया व अलरे् पाविेो करीि असिा मलजीबीन हे गोजी माने वाणी याणे 
आळा उभयिा बरोबर खटला केला िेव्हा पेशजी सरकारािुन मांत्री याजकडे चौकशी साांतगिल्यावरुन 
मांत्रीनी चौकशी करुन श्रीकृष्ट्णेि तदव्य जाल तयाि आम्ही उभयिा खरे झालो वाणी खोटा ठरला. सबब 
सरकारनी हरकी देवनू विनाची वहीवाट करावी म्हणोन साांतगिल्यावरुन आमचे वडील तर्रोजी िंशदे व 
खांडोजी घोरपडे यानी हरकीचा ठराव करुन घेिला आतण ऐवज देऊन मोकल तचठी घ्यावी याप्रमाणे ठरले 
परांिु ऐवजाची सोय जाली नाही. िेंव्हा हरकीचा ऐवज देईिोपयंि विनाची वहीवाट अांिाजी रघुनार् 
याजकडे साांतगिली असिा महीपिराव घोरपडे बीनमालोजी घोरपडे यास विनाचा सांबांध नसिा आमचे 
वडील भावाचे विन म्हणोन नजरेचा ऐवज ठरावाप्रमाणे आपण देऊन महीपिराव घोरपडे याांनी त्रीवगाचे 
नाांव े मोकलची चीठी घेिली िी सन आवथतसिेनाि आतण विनाची वहीवाट एकटेच रेटाईने आपण करु 

लागले िे विन आमचे आम्हास देवाव ेवगरे मजकूर आहे. तयाचा जाब प्रतिवादीने तदल्हा िो  ५ तयाि 
पेशजी िंसदे याणी अजी या विनाबद्दल नांबर १०७०२ सन इहीदे आवथ न साली आणली तयाांि विन आपले 
असे तलहीिाि आणी हाली अष्टेकर घोरपडे व आपण उभयिा तमळोन अजी आणली तयाि विन तसि 
खमसेन पयंि वहीवाट करीि आलो असे हेच वादी तलतहिाि याप्रमाणे दोन अजाि दोन मजकूर यावरुन 
प्रमाण कोणिी धरावी िंसदे याणी. विनाची वतहवाट कधी केलीयाची माहीिी आम्हास नाही पुवापार विन 
आमचे तयाची वहीवाट आमची आम्हाकडे चालि आहे म्हणोन आहे आतण वादी प्रतिवादीकडुन गुन्हेगारीचे 
जामीन येऊन निर चौकसी व्हावयाची तयास वादी  िंसदे याणी आम्हास मौजे कामेरीपेटा मजकूर येरे् 
पांचवीस रु. हकाबद्दल पाविाि. दुसरे उतपन्न नाही, सबब िे उतपन्न हुकुमाप्रमाणे जाि चीठी घेिली िशीच 
दुय्यम वादी सांिाजीराव घोरपडे याांचे उतपन्न लाऊन जाि तचठी हुकुमाप्रमाणे घेिली. प्रतिवादी 
बाहादुरवाडीकर याणी जाि तचठी घ्यावी म्हणोन आपले बाहादुरवाडी इसार्ि गावसुधा देशमुखीचे उतपन्न 

लाऊन घेऊन जाितचठी घ्यावी. म्हणोन याद  ६ ची तदल्ही तयाची जाि तच. घ्यावयाचा हुकुम आला 

आहे. आतण प्रतितदनी या अजीचे जाबास यशवांि माहादेव मांडुरकर यास नेमुन देऊन मुखतयारनामा  ३ 

चा तलहुन तदल्हा आहे तयावर प्रतिवादीस सवाल ३३ चे कागदाि जाहाला की हुकुमाप्रमाणे जाितचठी 
अगर जामीन गुजरा व आतण पुराव्याचे कागद काय असिील िे हजर कणे म्हणोन केला तयाचा जाब 
प्रतिवादीकडील मुखतयार यानी घ्यावा िो न देिा तनघोन गेले तयावरून इकडून पते्र व मामलेदार मार्थ िही 
पते्र पाठतवली परांिु कोणी प्रतिवादीकडून मुखतयार आले नाहीि. मग हुजुरतवनांिी तलहीलेवरुन हुजुरचा 
हूकुम मामलेदारास आला की प्रतिवादी यास ठाणे मजकूरी घ्यावे म्हणोन गेल्यावर मतहन्यादोन मतहन्यानी 
येईन भरणी श्राद्धास जाऊन आठ दाहा तदवशी येिो म्हणून सवालाचा जाब न देिा मुखतयार याणी टेप 
तलहुन तदल्ही. आतण गेले िे पुन्हा आले नाहीि म्हणोन आणखी तसपाई बजावणेस पाठतवला िो दोन मतहने 
बसला िेव्हा मुखतयार आले, परांिु सवालाचा जाब न देिा व पुराव्याचे कागद देिा गेले याजमुळे प्रतिवादीस 



पते्र कायद्याप्रमाणे रे्सल होईल म्हणोन जाहीर केली िर्ापी हजर राहुन चौकसीस रुजू जाहले नाहीि व 
वादीनी हुजुर तवनांिी अजया वरचेवर केल्या की प्रतिवादी चौकसीस हजर राहि नाहीि रे्सल लोकर करून 
तदल्हा पातहजे म्हणोन देि गेले तयावर कायद्याप्रमाणे रे्सल लोकर कणे म्हणनू हुकुम आतणले. िेही 
हुकुमाप्रमाणे प्रतिवादीस जाहीर केले व तयास वजावणे पाठतवणेची पराकाष्टा जाली परांिु हजर झाले नाहीि 
विनाचा र्ोरावा म्हणोन िीन वष ेवाट पाहीली परांिु प्रतिवादीचे लक्षाि वागले नाही वगैरे हजर राहीले िेव्हा 
एकिर्ी रे्सल्याची चौकशीबदल वादीस सवाल झाले िे  २८ कागदाि तयाप्रमाणे पहीले सवालापासून 
च्यार सवालाि िर्थ  मजकूराची देशमुखी तकत्ती गावची तयाप्रमाणे सारेगाांव इकडील इलाख्याि 
आहेि.आहेि िंकवा कसे ? म्हणोन तयाचे जाबाि चे आठरा गाांव  दोन याांव पटवधथन इलाख्याि 
सबब िीकडे र्ीयाद केली आहे तयाबद्दल दसपट दावा रु. ८११५ सदरहू दाव्याि वजा करावयाचे म्हणोन 
जाब देऊन याद तदली पढेु पाच सवालापासून पांधरापयंि जाले. तयािील व पुराव्याच्या कागदािील हासील 

पाहिा मुळ पुरािन विन देशमुखीचे िर्थ  मजकुराचे िंसदे याचे यास दाखल्यास जमीन झाड्ाचे कागद  
४०, ४१, ४२ सनईसनसेकस समसीन मया सालचे तयाि तसद्याचे नाांव ेजमीन धुरग झाड्ाि आहे व तदव्याचे 
वळेेस तदव्य होऊन महजर जाला तयाि इसलामपुरचे तपराचा दरगािल्याि तयाचे खालचे खुरसीचे बाजुस 
एका दगडावर दरोबस्ि पारसी दाखले तलतहले आहेि तयाि िंसद्याचा दाखला देशमुख म्हणून आहे. व िंसदे 
पुढे नादार झाले आतण घोरपडे रोजगारी जया हागीरदार िेव्हा विन िंसदे याचे वहीवाटीस आटपेना व वाणी 
खटला करू लागला सबब िंसद्यानी खांडेराव घोरपडे यास विनाचा हीसा देऊन विन भाऊ करुन घेिले िो 
सवथ दाखला महजराि आहे. प्रर्म वाणी िांटा करु लागला िेव्हा िंसदे व घोरपडे एक होऊन वाणी तपटुन 

काढीला. तयावर िंसदे व घोरपडे याांची वहीवाट होि आली, तया दाव्याचे कागद  ४४ पासुन ५० पयंि 
कागदावरून तदसिी परांिु शांकर वषापलीकडील ित्रापी दाखल्यास आहेि पुढे वाणी याणी आत्रये करून 
खटला उपस्िीि केला. तयाची खटली चाललीच होिी पढेु पेशव ेयाणी मांत्री याजकडे चौकशी नेमुन तदल्ही. 
तयाणी चौकशी करुन तदव्यावर आले िे सनतसि खमसैन मया अलरे् साली िेव्हा आठरा गावचे गावकर 
वगैरे लोक तमळवुन वाळव्याजवळ श्रीकृष्ट्णेि िंसदे व मलजी वाणी यास उभे करुन बाहेर आठरा गावकरी 
होिे तयास साांतगिले की िुमचा देशमुख कोण खरा असेल तयास हािी धरुन बाहेर काढावा तयाजवरून 
आठरा गावचे विनदार याणी आमचे िंसदे देशमुख खरे म्हणोन हािी धरुन र्ीरांगोजी िंशदे यास बाहेर 
आतणले िंसदे यानी िे वळेेस आपले विन भाऊ खांडेराव घोरपडे म्हणोन तयास हािी धरीले िेव्हा िंशदे व 
घोरपडे खरे आतण वाणी खोटा जाला तयास घालतवला िे वळेेस जे लोक तमळाले तयानी महजर करुन तदल्ला 

िो  ५१ चा तयाि दरोबस्ि मजकुर व दाखले वादीचे विन खरे म्हणून पूवीच्या दाखल्या सुद्धा तलतहले 

आहेि. तदव्य जाले तयावळेेचे दस्ि ऐवजी कागद वादीनी पुराव्याि तदले आहेि.  २२ पासुन २७ व ५२ 
तयाजवरून पाहिा तयाि उच्यापिी वगैरे खचथ िंसद्याकडून व आष्टेकर घोरपडे याज कडून पडला आहे वगैरे 
दाखले तयाि आहेि. तयावर िंसदे व आष्टेकर याजकडून हरकी यावयाची तयाबदल विन जप्िीस ठेवनू 
अांिाजी रघुनार् कारकुन ठेतवला तया जप्िीि िंसदे यास काांही ऐवज पोहचला आहे. तया जप्िीिील 

दाखल्याचे कागद  ८३ तयाजवर नजराण्याचा ऐवज ठरला िो देऊन विन सोडतवण्याचे तयाची बोलणी 
चालणी होिी, िो सन आवथतसिेनाि येलुर मुक्कामी महीपिराव घोरपडे बाहदुरवाडीकर हे बरोबर होिे आतण 
जबरदस्ि पेशव े याजपाशी पेश होिे तयाणी नाईकजी घोरपडे यास पते्र पाठतवली की िुम्ही लौकर याव े
म्हणजे जाब उलगडुन घेऊ तयास या विनातवसी समांध नसिा उगेच मध्ये बोलणी बोलिाि आतण बोलावणी 
पाठतविाि. यास्िव आमचे विनाची जप्िी ऐवज देऊन आम्ही मोकलीक करुन घेऊ तयाच्या पत्रावर आम्ही 
गेलो नाही म्हणोन वादी म्हणिाि व नजराणा बावीस हजार रु. ठरले होिे. तयाि जप्िीचा ऐवज वजा 



होऊन बाकी ऐवज महीपिराव बहादुर वाडीकर याणी भरुन िंसद्याचे नाांव सोडून नाईकजी व मालाजी व 
महीपिराव घोरपडे देशमुख म्हणोन विनाची मोकल तचठी–वगैरे कागद पत्र सोडतचटी ईसार्ि गावसुद्धा 
महीपिराव घोरपडे बाहादुरवाडीकर याणी घेऊन मांत्रीचे पत्रासुद्धा पाठतवले आतण अांिाजी रघुनार् जप्िी 
कारकून होिा तयास वहीवाटीतवसी िहाची साि कलमाची याद करून तदल्ही. िी सन खमस तसिेनची याद 

असल आहे तयाची नकल ५३ ची तयाि मुख्य िंसदे याचा दाखला अधी म्हणोन लागला आहे. िी याद 
आपले सही रुजुची महीपिराव घोरपडे याची करुन देऊन आपण स्वारी बरोबर गेले तया तदवसापासून विन 
हीस कयाि पडलेसे तदसिे. वादीनी आपले उभयिाचे वांशपद तदले िे पाहिा प्रतिवादीस या विनाचा सांबांध 
तदसि नाही व दुय्यम वादीचे सवालािील उिरािील व वांशपटी पुरुष लागले तयावरून पाहिा  वादी 
तिसरे बुडािील याचा दाखला तदव्याचे पूवी आगदी लागि नाही तदव्यापूवो सन आवथ बसमस खमसेन मया व 
अलरे् एकूण दुसाला जमा वसुलाचा झाडा नकल वादीनी पुराव्यास तदल्ली तयाि नाांव खांडोजी घोरपडे 
देशमुख िर्थ  मजकूर मार्थ ि अांिाजी रघुनार् आमल देशमुखी म्हणोन जमा दुसाला रु. ३९२९ ३ 

 
 खचथ रु. १६०५ बाकी 

२३२४ ३ यास आदा 
१३१२ ३ िंसदे देशमुख याजकडे–––रामाजी कृष्ट्ण 
 
१०१२ खांडोजी घोरपडे याजकडे 
 

येणेप्रमाणे िपसील होऊन खाली उभयिाची मोिथब म्हणोन  ५० चा दाखला िेव्हा तदल्यापूवी व 
जप्िीि व जज्ञिी मोकळी झाल्यावर वतहवाटदार अांिाजी रघुनार् होिा िो परयांि िंसदे व खांडेराव घोरपडे 
याची वतहवाट सरली िेव्हा प्रतिवादीनी पुवापार आमची वतहवाट िंसध्याचा सांमध नाही म्हणोन अजाच्या 
जाबाि तलतहले िे कसे तलतहले असेल नकळे, याजवरून असे तदसिे की प्रिीवादी यानी मुळापासुन कसे 
विन सांपादन केले तयासनदा वगैरे कागदोपत्री दाखले दाखवाव े मग काय िे बोलाव े असे तदसिे. वादी 
यानी जमा वसूल वगैरे कागदपत्र दाखतवले तयावरून कायद्याचे आि भोग्य व तदव्य जाले आहे. तयास वष े
सतयाऐशी अठ याऐसी अजी परयांि सुमारे होिाि आतण हुकुम नाम्यािील नामा िीस कलमाचा िारीख १ 
आतटोंबर १८३९ इसवी सुमा आवेन मयािेनचा आहे तयाि एकूण िीसाव े कलमाि आहे की विनदारीचा 
कजीया सन समान अशराि पुण्याि लढाई तयाचे पुवी सत्तर वषाि खटला असो की नसो परांिु जयाचे भोग्य 
नाही तयाचे मनास आणुनये म्हणोन आहे. तयास कायदा अजी सकस आवेन परयांि पाहवा िर वष ेसुमर ९५ 
होिाि तया कायध्याचे आि वादीचे योग्य सरिे तयास सोडतचठ ठी विनाची प्रतिवातदनी सन आवथ तसिेनमया 
अलके खाली घेिली िो परयांि वादी िंसदे यास विनाप्रमाणे आमेष आांिाजी रघुनार् काांही देि होिे असे 
अांिाजीच्या वगैरे कागदपत्रावरुन आहे. िेव्हा खोड चीटीस वष े सुमारे ७९ अजीच्या साल परयांि होिाि 
िेव्हा वादीचे भोग्य कायद्याि आले चौकशीस लायखी आहे असे होिे. प्रतिवादीनी मिलब करुन आपण 
ऐवज नजराण्याचा ठरावा प्रमाणे भरून तसध्यास गाठुन तिघे घोरपडे यानी नाव ेलाऊन सोडतचटी आणुन 
दरोबस्ि विनाची ईसापि गाव सुद्धा वतहवाट करु लागल्यावर पुण्यास पेशव्याकडे िंसदे याांनी तर्यादी 
केल्या तयाची पांचईि नांमुन तदली िेरे् वादीचा जामीन करीणा राजीनामा घेिला प्रिीवादीस जामीन 
मातगिला िे पुण्याि ना मोहरम जामीन येरे् देि नाही. मांत्रीकडे देऊ म्हणून वगैरे िंसदे यानी दाव े केले. 

तयाची समजुि व्हावी म्हणोन वगैरे मजकुराचे दाखल्याचे कागद  २१ चा सुमारी आहेि. तयावरुन तदसिे 
की अलीकडे वाद भोग्य ही होि आले आहे व कामेरीचे देशमुखाांचे हुकुमा प्रमाणे २५ रु. िंशदे वादी याजकडे 



चालि आहेि व प्रतिवादी अजी आल्यापासून येरे् वादास िोंड देि नाहीि. चुकाऊन घेिले इतयादी एकपक्षी 
चौकशी पाहिा मुलविन िंसदे याचे तयाणी आदेकर घोरपडे दुय्यम वादी याचे वडीलास विन भाऊ करुन 
घेिले िेव्हा िीघे घोरपडे बडुाचे मोठ मोठ्ा रोजगारावर होिे िे प्रर्क परांिु एक तवचाराने चालि होिे. 
तयाणी वगेळाले रोजगार देशमुखीचे विने मेळतवली होिी. खांडेराव घोरपडे यानी िंशदे याजकडून 
देशमुखीचा तहस्सा तमळतवल्यावर आष्टचेी देशमुखी तमळतवली. िेव्हा साऱ्या घोरपड्ास देशमुखी देण्याची 
चाल आहे. िेव्हा या विनाची वहीवाट मोकले चीटी होय परयि आष्टेकर घोरपडे व िंसदे याची वहीवाट 
तसध होिी. प्रिीवादी याणी िीघाची नाांव ेसोडतचटी घेऊन आपण ऐवज भरुन विन सोडतवले म्हणोन कजाि 

अनभव विनाचा करीिाि असे तदसिे यास साधनी कागद अतलकडील  ६६–६७ चे आहेि याि 
तशवाजी र्ोराि याचे तवद्यमाने करार ठरोन ऐवज घेऊन विन महीपिराव घोरपडे याांणी सोडाव ेयातवसी 

माधराव वलाळ प्रधान याचीपते्र िीतया तसिेनािील र्ोरािास व महीपिराव घोरपडे यास आहेि.  ६४–
६५ ची तयाजवरून पाहािा वादीनी ऐवज ियार केला. तयाजबदल व्याज मनोिी वादीचे अांगावर पडली 
ऐवज कराराप्रमाणे न घेिला आतण विनाची वहीवाट रेटाईने अजपयंि करीिाि असे आलीकडच्या 
कागदाकरुन तदसिे यावरून पुरावसे बल कायद्यािील आहेि. प्रतिवादीचा भागवाटा सोडतचटी पासून 
अजपयंि आहे. सोडतचटी पासुन वादाचे भोग्य नाही परांिु वाद भोग्य आहें. िेव्हा विनाचे काम दावा र्ोर 
िीन वषहेी तर्याद वादीचे तनराकरण प्रतिवादीनी हजर होऊन केले नाही ही गैर गोष्ट केली याउपरी अजीचे 
मयादा राहीली नाही. सरकारी हुकुमही प्रतिवादीस जाहीर केले िर्ापी आलेनाहीि व नोटीस दाखल पते्र 
ही मामलेदार मारपि गेली, िरी प्रतिवादीनी येऊन वादास सुरुवाि न केली यावरुन वादीचा कायद्याचा 
कागद घेऊन एकिर्ी वादीचे पुराव्यािील तवच्यार पाहािा विनाचे अतधकारी मालक पहील्या पासुन 
वादीस आहैि असे होिे प्रतिवादीनी नजराण्याचा ऐवज भरुन तिघा घोरपडे याचे नाव े सोडतचटी घेऊन 
सावकारी दाखल ऐवज नजराण्याचा भरला या सबबीने आपण एकटेच विन आनभवीिाि वगैरे हे गैर आहे 
इतयादी मजकुरावरुन नजरेस येिे की सदरहु विनाचा (र्ाटले आहे) इलाखा पटवधथन तया गाांवची तर्याद 
वादीनी िीकडे केली आहे तयाला एकसाल उतपादनाचे दसपट रु. ८९१५ सदरहूचे दाव्याि वजा करावयाचे 

म्हणोन  ३८ चीयाद वादीनी तदली तयाप्रमाण रु. ८९१५ सदरहूचे दाव्याि वजा जाऊन बाकी दावा रु. 
८१०८५ चा दावा कायद्याि वादीचे मोग्य जाहले आहे आतण वादीचे विन पुवापार पुराव्यावरुन तदसिे. सबब 
वादीचे प्रतिवादीनी सोडावे म्हणोन वादीचा दावा प्रतिवादीवर एकिर्ी नोटीस वरुना सही होऊन रे्सला. 

जाहला असे हुकमनामा  ११० जाणीजे छ २० तजल्हेज  िारीख ३१ दसेवर सन १८४४ इसवी. 
 
१) अजी वादीची 
२) प्र. वादीस पत्र समानदाखला 
३) प्र. वादीिरे् मखतयारनामा 
४) वादी िरे् यादनादार सबब आमची जाि चीटी घ्यावी म्हणोन. 
५) जाब प्र. वादीचा 
६) प्र. वादीिरे् यादिर्थ  मलूची देशमुखीचे उतपन्न लावनू घेऊन जाि तचटी घ्यावी म्हणोन 

तदली. 
७) वादीचे जामीना तवसी बापुबीन द्वारकोजी  जानकर भोजे बोरगाांव पेटा वाळव ेयाणी वाद 

तलहून तदली. 
८) मामलेदार पेटा वाळव ेयास पत्र आमीनाचे गेले तयाची नक्कल. 



९) मामलेदार पेटा वाळव ेयास पत्र आमीनाचे गेले तयाची नक्कल. 
१०) मामलेदार मारकि बाप ु  जानकर भौजे बोरगाांव यास सवाल. 
११) मामलेदार पेटा वाळव,े याचे पत्राची नक्कल. 
१२) वादीिरे् मुख्तयार नामा 
१३) दुय्यमवादी घोरपडे िरे् याद. 
१४) दुय्यमवादी सांिाजी घो 
१५) मामलेदार मारर्ि मौजे साखरले कयांि आष्टे याची कागद व घोरपडे याचे उतपन्नातवसी. 
१६) हूजुरचे आज्ञा पत्राची नकल. 
१७) मामलेदार पेटा वाळव ेयाचे पत्राची नकल. 
१८) मामलेदार मारर्ि गोपाळ अनांि याचे पत्राची नकल. 
१९) मामलेदार मारर्ि मौजे कामेरीचे मोकदमीचे कागदाची नक्कल. 
२०) वादीनी हुजुर तवनांिीची अजी आमची नादारीची जाि तचटी घ्यावी म्हणोन तदली िीची नकल. 
२१) वादीची जाि तचटी गुन्हे गारी  
२२) वादीिरे् मांत्रीचे राख्याची नकल सनतसि खमसेनची तयाची नकल रोखा. 
२३) वादी िरे् मत्रीचा मौजे येडेचे मेकदमीस तयाची नकल. सनतसि खमसेनची  
२४) वादीिरे् मांत्रीचे रोख्याची नकल 
२५) वादीिरे् मांत्रीचे रोख्यानी नकल. 
२६) वादीिरे् मांत्रीचेरोख्याची नकल. 
२७) वादीिरे् गावगनाचे सामान पोटगीचे वगैरे आले तयाची नकल. 
२८) सवाल वादीस 
२९) प्र. वादीस पत्र जामीनाचे कायद्याप्रमाणे पेसल होईल म्हणोन मामलेदार मार्थ ि गेले तयाची 

नकल. 
३०) हुजुरचे आज्ञापत्र आले तयाची नकल. 
३१) प्र. वादीची याद हजर जाल्याची 
३२) टेप तचटीप्रमाणे वादीकडून मुखतयार याची नकल. 
३३) सवाल प्रिीवादीस 
३४) हुजुर तवनांिीपत्र आमीन याचे गेले तयाची नकल. 
३५) हुजुरचे आज्ञापत्र आले तयाची नकल. 
३६) प्र. वादीस पत्र आमीन याचे गेले तयाची नकल. 
३७) प्र. वादीनी पत्र हजर होिो म्हणोन  िे. 
३८) वादीिरे् याद दाव्याचे िपशीलाची नकल. 
३९) वादीिरे् कागदाचे रे्रीस्ि 
४०) वादीिरे् जमीन झाड्ाची नकल 
४१) वादीिरे् जमीन झाड्ाची नकल 
४२) वादीिरे् जमीन झाड्ाची नकल 
४३) वादीिरे् पत्र तर्रांगोजी िंसदे यास सदाशीव तचमाजी याचे तसतयाचे तयानी नकल. 
४४) वादीिरे् तर्रगोजी िंसदे यास वरमाजी पाटील  वाळव ेयाचे तयाची नकल. 
४५) वादीिरे् र्ीरगाजी िंशदे यास पत्र देशपाांडे याांचे तयाची नक्कल. 
४६) वादीिरे् वाळव ेयेर्ील म्हारास कौल तयाची नक्कल. 



४७) वादी िरे् मौजे वहे येर्ील पाटीलकीची महजर तयाची नक्कल. 
४८) वादीिरे् सांिाजी घोरपडे याचा रोखा वाळव्यास जाला तयाची नकल. 
४९) वादीिरे् िर्थ  मालूचे अठरा गावास िाकीद तसध्या  प्रतितनधीची िीची नकलेची नकल. 
५०) वादीिरे् आठरा गाांवही वहीवाटीची तहसेवारीचे यादीची नकलेची नकल. 
५१) वादीिरे् िंसदे व घोरपडे व वाणी याचे िंदव्य जाले तयाचा महजर सनतसि ख्मसेन याची 

नकलेची नकल. 
५२) वादीिरे् उच्यापिीचे यादीची नकल. 

५३) वादी िरे् अांिाजी  िंसदे यास िहची याद महीपिराव घोरपडे यानी करुन तदली तयाची 
नकल. 

५४) वादीिरे् महीपिराव घोरपडे याचे पत्र येसु बाईस . तयाची नकल 
५५) वादीिरे् नाईकजी घोरपडे यास पत्र, महीपिराव घोरपडे याणी . तयाची नकल. 
५६) वादीिरे् त्रींबकराव नारायण याणी पत्र साईकजी घोरपडे यास . तयाची नक्कल. 
५७) वादीिरे् नाईकजी घोरपडे यास पत्र महीपिराव याणी . तयाची नकल. 
५८) वादीिरे् मोकल तचटी पेशव ेसरकारािुन जाली तयाची नकलेची नकल. 
५९) वादीिरे् आठरा गाांवास मोकल चीटी तयाची नकलेची नकल. 
६०) वादीिरे् मौजे बहादुरवाडीस मोकलचीठीची नकल. 
६१) वादीिरे् आांिाजी रघुनार् यास पाविी मत्रीची अांिाजी रघुनार्यास तयाची नकलेची नकल. 
६३) वादीिरे् बाळाजी जनादथन यासपत्र माधवराव बलाळ प्रधान याचे तयाची नकल. 
६५) वादीिरे् तशवाजी र्ोराि यास पत्र पांिप्रधान याचे तयाची नकल. 
६६) वादीिरे् महादजीपांि यास पत्र नाईकजी घोरपडे याचे तयाची नकल. 
६७) वादीिरे् सुभानराव र्ोराि याचे पत्र नाईकजी घोरपडे यास तयाची नक्कल. 
६८) वादीिरे् मौजे धानपडेची पाविी रु. १७ तयाची नकल. 
६९) वादी िरे् रोख्याची नकल. 
७०) वादीिरे् रोख्याची नकल. 
७१) वादीिरे् रोख्याची नकल. 
७२) वादीिरे् रोख्याची नकल. 
७३) वादीिरे् रोख्याची नक्कल. 
७४) वादीिरे् रोख्याची नक्कल. 
७५) वादीिरे् पांिप्रधान याांचेपत्र आांिाजी  देशमुख यास तयाची नक्कल. 
७६) वादीिरे् जागोजी िंशदे यास बालाजी महादेव रोखापत्र पनास मोकसाल याचे तयाची नकल. 
७७) वादीिरे् तर्रगोजी िंशदे यास पत्र महीपिराव घोरपडे याचे तयाची नकल. 
७८) वादीिरे् तर्रांगोजी िंशदे यास पत्र कृष्ट्णाबाई घोरपडे याचे तयाची नकल. 
७९) वादीिरे् मांत्रीचेपत्र अिोबास तयाची नकल. 
८०) वादीिरे् मांत्रीचे पत्र आिाजी रघुनार् यास तयाची नकल. 
८१) वादीिरे् मौजे कामेरीस िाकीद मांत्रीची नकल. 
८२) वादीिरे् महीपिराव घोरपडे यास पत्र मांत्रीचे तयाची नकल. 
८३) वादीिरे् पीराजी िंसदे यास पत्र आांिाजी रघुनार् याचे तयाची नकल. 
८४) वादीिरे् सखोजी िंसदे यानी सरकाराि करीणा तदली तयाची नकल. 
८५) वादीिरे् राजीनामा महीपिराव घोरपडे याणी अिाांजी रघुनार् यास तदला तयाची नकल. 



८६) वादीिरे् मांत्रीचे पत्र महादजीपांि व सीउबास . तयाची नकल. 
८७) वादीिरे् बापूजी पांि याचे पत्र दादाजी पांिास तयाची नकल. 
८८) वादीिरे् अांिाजी रघुनार् याचे पत्र दादाजी पांि यास तयाची नकल. 
८९) वादीिरे् आांिाजी रघुनार् याचे पत्र रामचांद्र पांि यास तयाची नकल. 
९०) वादीिरे् जागोजीं िंशदे यास पत्र गोपालजी भोसले याचे तयाची नकल. 
९१) वादीिरे्पत्र लक्षमणराव िंसदे याांस तयाची नकल. 
९२) वादीिरे् रामाजी वलाळ याचे पत्र हरीपांि आपास व रामचांद्र पांि यास तयाची नकल. 
९३) वादीिरे् रामजी बकले याचे पत्र हरीपांि आपास तयाची नकल. 
९४) वादीिरे् महीपिराव घोरपडे याचे पत्र. 
येसाजीपांि व रामचांद्रपांि यास तयाची नकल. 
९५) वादीिरे् बरमाजी िंसदे यास पत्र मुरारजी येवले याचे पत्र तयाची नकल. 
९६) वादीिरे् रामजीपांि यास पत्र मांत्रीचे तयाची नकल. 
९७) वादीिरे् – लागि नाही – तवनांिी दुसरी म्हणोन तयाची नकल. 
९८) वादीिरे् सखोजी िंसदे याचे पत्र सिाजी गाईकवाड यास तयाची नकल. 
९९) वादीिरे् रामजी बलाळ याचेपत्र हरीपांि आपास. 
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  प्र वादीस पेसल्याची   
  प्रि घ्यावयाची िे हजर   
  नाहीि सबबि हुजुर र्र   
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दानकलेस पान ३ मागील ओळ ९ (ऐवज) शोधपान ५ 
पुढील बाजु ओळ ४ (रे्सल) शोध व सदरहु मधील कार 
शोध चालु ओळीि घेिले आहे बाकी कार शीध नाहीि. 
X X X   
नकल करणार  श. सुमारे १००००  खरी नकल 
    एस. पी. दणखे 
अबदुलमजीद  तलखाई  १४८४  २३–१०–४४ 
वाचणार  रजुवाि ४८११  तलाकथ  ऑर् तद कोटथ 
शखे हसन रहीमान  कागद ८९   
मुजावर  –––––––   
रुजु पहाणार एकूण :– १९८८ (एकोणीस रु. आठ आणे र्ति) 
 याांिील – आखीव शब्दाांची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
 शद्ब सांख्या व आकारणी बरोबर आहे. 



 मुजावर 
 र्ी कारकुन. 
  
 डीस्रीतट कोटथ, सािारा 

र. नांबर स्पेशल अपील नांबर ३०९ तनकाल  
 १८५२  
 ४५३५   
 ४४   

 नकलेस अजथ आला २३ िेवीस माहे सप्टेंबर सन १९४४ 
येवुन नकलेस काम तमळाले  व्ही आर एस 
३० सप्टांबर सन १९४४ रेकॉडथ तकपर 
 नकल ियार झाली  साि माहे आतटोबर सन 

१९४४ 
सबब उशीर व्ही आर एस 
 रेकॉडथ तकपर 
 नकल अजथदार तम. कुलकणी वकील यास 
 समक्ष बारा माहे आतटोबर सन १९४४ 
  १२ 
 सन १८५२ १ 
  –––– 
 (मोिथब) ३७ 
  सदिीस बांद 
  (मोिथब) 
 
हुकूमनामा अदालि सरकार कां पनी इांग्रज बहादुर कामसेन साहेब र्स्ट अतसस्टांट कतमशनर 

इलाखा सािारा अपील नांबर १४८७ सन १२५४ र्सली अपीलवादी महीपिराव बीन खांडेराव घोरपडे 
देशमुख िर्थ  वाळव े पेटा मजकुर प्रिवादी कृष्ट्णा बीन शाळीग्राम िंशदा रा. मौजे कामेरी व नारायण बीन 
कासी िंशदा मौजे बोरगाांव व सांिाजी बीन सुबराव घोरपडे कसबे अष्टे पेटाकल – दावा देशमुखी बदल ––
– रुपये ८१०८५ अवल तर्याद प्रतिवादीनी  १५ नवांबर सन१८४२ इसवीस केली तयाची चौकशी लक्षमण 
कासी अमीन नांबर ५ ठाणे कासेगाांव यासी एक िर्ी करुन रै्सल ३१ दसांबर सन १८४४ इसवीस केली 
तयाजवर अपील  १८ रे्बु्रवारी सन १८४५ इसवीस केले तयाची अपील रै्सल  ७ रे्बु्रवारी सन १८५० 

 स केला की या मुकदम्याची व आणखी मुद्याची चौकशी र्ार होणे आहे याज करीिा अमीनय हुकुमनामा 
तर्रतवला आतणया तर्यादीचा तनवाडा हुजुरि पांचाईि नेमली जाईल तयाजकडे हा मोकदमा देऊन तयाणी 
नवीन हुकुमनामा करावा तया  पांचानी सादोष करण्या–  करिा आनांदराव माधव अमीन ठाणे खानापूर 



याजकडे मोकदमा पाठतवला परांिु पांचाचे हािून  सादोष न जमल्यामुळे अमीन मणू याणी 
मोकदमा हुजुर पाठतवला िो तदवाणी रतजष्टर नांबर २६  २१ आगष्ट सन १८५१ इसवी रोजी 

रावसाहेब सदर अमीन कोटथ कराड याचकडे अतभप्रायाकरीिा सवथ कागदपत्र  पाठतवल्या तयानी २० िा 
जुलई सन १८५२ इसवी रोजी आपले तरपोटथ बरोबर अतभप्रायासह याद पाठतवली िी आगष्ट सन इसवी 
रोजी हुजुर दाखल झाल्यावरुन  मजकुरी अपील रै्लावर दाखल केले या मुकदम्याचे वादी खुद व  
वादीपैकी कृष्ट्णाजी व नारायण याचेिरे् वकील कृष्ट्णाजी वासुदेव जोशी व खुद नारायणराव हजर व 
प्रतिवादी सांिाजी मयि तयाचा लेक खांडेराव गैरहजर आतण चौकशी सुरु अबल अजी वादीची तयाि िर्थ  
मजकूरचे देशमुखीचे विन मुळ पुरािन िंसदे याांचे तयाणी आम्हा घोरपडे यासी पाठीराख भाऊ करुन घेिले 
तयातदवसापासून आम्ही िंसदे व घोरपडे उभयिा देशमुखीचे विनाची वहीवाट सनतसि खमसेन मया व 
अलरे् पाविेो करीि आांलो िे वळेेस मलजी बीन हेगोजी माने वाणी याणे खटला केला िेव्हा पेशव े
सरकारिुन मांत्रीकडे चौकशी साांतगिली िेरे् श्री कृष्ट्णेि तदव्य होऊन आम्ही उभयिा खरे जालो वाणी खोटा 
ठरला तया वळेस सरकारािुन हरकी देऊन विनाची वहीवाट करावी म्हणोन आम्हास साांतगिले आमचे 
वडील तर्गोंजी तशदे व खांडोजी घोरपडे याांनी हरकीचा ठराव करुन घेिला परांिु ऐबजाची सोय झाली नाही 
मागे वहीवाटीचे काम सरकारािून विन अनामि ठेवुन हरकीचा ऐवज येईिोपयंि अांिाजी रघुनार् याजकडे 
साांतगिले नांिर महीपिराव बीन मालोजीराव घोरपडे यासी या विनाची अतधकार नसिा आमचे वडील 
भावाचे विन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज ठरावा  कबुल करुन अनामि  ऐवज आपण देऊन 
मोकलतचटी नाईकजी व मालोजी व मतहपिराव घोरपडे या वगाचे नाांवची सनद अवतेसनास घेिली आतण 
विनाची वतहवाट करु लागले पुढे नजराण्याचा ऐवज घेऊन आमचे विन आम्हास द्याव ेम्हणोन सरकारची 
पते्र आतणली परांिु मानली नाहीि याजकतरिा आम्ही आटकाव करु लागलो सबब यावगाचे वतहवाटीि नाांव 

न घालीिा  घोरपडे म्हणोन अिाजी रघुनार् याणी वतहवाट करावी स्वारीहुन आल्यावर जाव साल 
उलगडून देऊ या  बोलुन स्वारीस गेले तयानी जबरदस्िीने कागद पत्र कारकुने याचे नेले तया 
विना  काांही उतपन्न आम्हाकडे चालि आले आहे याची चौकशी होऊन आमचे विन आम्हास देण्यातवसी 

व्हावा म्हणोन जबाब वादीचा तयाि पेशजी हेि िंशदे यानी या विनाबद्दल १०७०२ नांबरची अजींसन 
इहीदे आर्मवन साली आतणली तयाांि विन आपले असे तलहील्या आतण हाली अष्टांकर घोरपडे व आपण 
उभयिाांनी तमळून अजी आतणली तयाांि विन सनतसि स्वयसेन मया व अलरे् परयांि आम्ही वहीवाट करीि 
आलो असे हेच  वादी तलहीिाि. तया  दोन अजावर दोन मजकुर यावरुन कोणिी अजी प्रमाण धरावी 
िंशदे यानी विनाची वहीवाट कधी केली याची व त्रीवगानी वहीवाट केल्याची माहीिी नाही पुवापार विनां 
आमचे तयाची सबांधाांि आम्हाकडे चालि आहे म्हणोन अमीज याचे रै्सलाि वादी जबाब देऊन गैरहजर 
जाल्यामुळे प्रतिवादीिरे् एक िर्ा पुराव्यावरुन याचे साराशाांवर भरवसा ठेवुन व प्रिवादीची कायद्याची 
वहीवाट जाल्यावरून विन पूवापार  वादीचे सबब सदरहु विनाचे आठरागाांव  दोन गाांव पटवधथन 

इलाख्यािील तयाची र्ीयाद प्रा वादीने तिकडे केली आहे तयाजबदल प्रतिवादीिरे्  चे यादी  एक 
साल उतपन्नाचे दसपट  ८१९५ दाव्याांि वजा जाऊन बाकी ८१०८५ चा दावा कायम केला आतण प्रा वादीचे 
विन वादीने सोडाव ेअसे हसील आहे. 

 
अपील रै्सल्याि आपला  वादी याणी मांत्री याचा साराांष सन तसिखमसेन म्हणजे सन १७६५ 

इसवी सालचा म्हणोन हजर केला िो बरोबर व खरा आहे असे समजोन आमीन यानी आपला अतभप्राय 
तदल्हा आहे तयास िो दस्िऐवज खरा आहे यावरुन परुावा नसोन पेशव ेयाणी नाना र्डणीस यास हुकुम 



तदल्हा आहे तयाि सदरहू साराांष असल नाही असे तलतहले आहे जर िो असल असेल िर तया पतहले व दुसरे 
प्रिवादीचे वडीलाची नवीन नाव ेघािली आहेि असे. सदर हुकूमावरुन तदसिे व तया हुकुमाांि व मांत्री याचे 
साराशाचा मजकूर तलहून माने वाणी व घोरपडे याांचा िांटा होिा िो िुटून घोरपडे देशमुख आहेि असे ठरले 
मानें खोटे झाले सबब घोरपडे याणी नजराणा तदल्यावरुन विन तयाचे स्वाधीन केले. तया तदवसापासुन 
अपील वादी याचे िाब्याि विन आहे सदरहू दस्िऐवज अपील  वादी यानी हजर करुन उभयपक्षी कबलु 
केला आहे परांिु हुकुमाांि पतहले व दुसरे प्रतिवादीची नाांव े नाहीि तयाचबदल तयाांच साांगणे की अपील 
वादीनी दगाबाजीने िी नाांव ेघालतवली नाहीि एसीयास या मुद्याांची चौकशी या मोकदम्याि र्ार होणे आहे 
याज करिा आमीन याचा हुकुमनामा र्ीरवुन या तर्यादीचा तनवाडा हुजुरुन पांचाईि नेमली जाईल 
तयाजकडे हा मोकदमा देण्याचा ठराव केला आतण आपील वादीने जािोने िंकवा वकील हजर राहाण्याचा 
पाांचसे रुपयेचा जामीन घ्यावा आतण प्रतिवादीनी जो साराांष हजर केला िो खरा आहे तयाजबदल पुरावा 
घ्यावा व अपील वादी याणी मालकी वहीवाटीबद्दल पुरावा करावा िो पुरावा घेऊन नवीन हुकुमनामा करावा 
म्हणोन– ––– 

 
सदरहू  चौकशी करण्याकरिा उभयिाांचे राजी  पांच व सरपांच नेमुन तयाजकडुन साराांष 

करवावा असा जमीन खानापूर यास  गेला तयाणी पांच व सरपांच नेमले परांिु तयाजकडुन मुदिोंप्रो साराांष 
आला नाही वादी िरे् दोन पांच यानी आपले अतभप्रायाची याद तदली जया  तिघाांच्या अतभप्रायाची याद 
देणे आहे तया तवशी अमीन याणी हुजुर  २८ जुलई सन १८५१ इसवी अतपलाकडील नांबरचे तरपोटाि 
मजकूर तलहीला तयालगि याप्रकणी कागद असिील िे हुजुर पाठतवण्या तवसी  जाल्यावरून मुकदम्याचे 
सवथ कागद  मे. राव साहेब सदर आमीन याजकडे अतभप्रायाकरिा पाठतवला तयाजवरून तयाणी आपले 
अतभप्रायाची याद जरुरची पाठतवली तयाि  

 
खानापुरचे अमीन याजकडुन एकां दर कागदपत्र आलेले वाचुन पातहले तयाि बहुि करून नकला 

आहेि यास्िव असल कागदपत्र आपआपले साधनाचे असिील िे हजर कराव ेम्हणोन पक्षकारास िाकीद 
केल्यावरुन असल कागद पत्र हजर केले िेच खानापुरचे आमीन याजकडुन आलेले कागदपत्र वाचून 
पक्षकाराचे अजथवाचनू मालूम पडिे की... या अतभप्रायाि पक्षकार याणी आम्हाकडे हजर केलेले कागद 

पत्रास  पासुन तनराळी लावीली आहे तया तनशाणी वरून कागदपत्र ओळखावा या तर्यादीि अवलवादी 
उभयिा िंसदे हे मुळ विनदार आपण आहो म्हणोन व तिसरा वादी यािंसदे यासी आपण पाठराखी विन 
भाऊ जालो असे कारण दाखऊन र्ीयाद करिाि िर प्रर्म असल वादी उभयि िंसदे याचे मालकीचा 
िपास पाहीला पाहीजे––––– 

 
िंसदे म्हणजे अवल वातद  कृष्ट्णाजी बीन शालीग्राम व नारायण रावतबन काशीराव हे दोघे 

देशमुखीचे विन पुरािन आपले आहे म्हणिाि िर–––– 
 
१ याांचे वांशाांि कोणिे पुरुषाने कोणतयासाली कोणापासुन हे देशमुखीचे विन तमळतवले––– 
 
२ विन तमळतवले िागाईि कोणकोणिे पुरषाने कीिी तकिी वष े परयांि वहीवाट केली आतण िी 

वहीवाट कोणतया पुरुषाचे हािुन कोणतया साली कशा करिा गेली––––– 
 



येणेप्रोT प्रर्म शाबीिी जाली पाहीजे––––– 
 
असल वादी  कृष्ट्णाजी व नारायण िंसदे हे दोघे सुमारी साि आठ पीढीचे भाऊबांद असुन विन 

घेण्यास्िव हाली एकमि होऊन तर्याद करिाि िर आपले वांशाांि कोणिे परुुषानी कोणतया साली 
कोणापासुन विन तमळतवले याचबदल सनदपत्र वगैरे दाखला काय आहे िे काांही एक रुजु करुन शाबीि 
केले नाही तवचारले असिा मातहिी नाही म्हणिाि तयास इिके भारी विनदार मालकी वहीवाट करिाि 
तयाचे शाबीदो बदल मालकीची सनदपत्र वगैरे दाखला जरूर असला पाहीजे तयाखेरीज मालकीमुस्ितकम 
तबलकुल होऊ शकि नाही सबब सदरहु अव्वल दोघेवादी िंसदे याचे वांशाि कोणिे पुरुषाने कोणतयासाली 
कोणापासुन देशमुखीचे विन तमळतवले याची काांहीच शाबादी जाली नाही–िर्ापी विनाची वहीवाट री याचे 
वांशाांि कोणकोणिे पुरुषानी कीिी वष ेपरयांिकेली याचा िपास पाहाांिा अमुक पुरुषानी अमुक वष ेवहीवाट 
केली असा काांही एक दाखला शाबीि केला नाही  चे असल अजीि सन १७५५ इसवी पाविेो आपले 
वांशाांि विनाची वहीवाट जाली म्हणोन तलहीिाि परांिु तयामध्ये हर एकरीिीने दाखला दाखतवला नाही––
––––––––––– 

 
मेहरबान र्स्ट अतसटेंट कमीशनर साहेब बाहादुर याचे अपील हुकुमनाम्याांि वादी म्हणजे आपला 

 वादी याणे मांत्रीचा साराांष आहे म्हणोन सनतसि खमसेन म्हणजे १७५५ इसवीचा हजर केला आहे िो 
खरानसोन आमीन याणी तयाजवर भरवसा ठेवुन हुकुमनामा केला यास्िव हा साराांष खरा आहे असे वादी 

याणे शाबीि करुन घ्याव ेअसे आहे िरी मांत्रीचा साराांष  १३ वाचून पाहुन मालुम पडिे की हा मांत्रीचा 
साराांष नव्हे कोणी एकानी हकीकि तलहील्या सारखी आहे हा कागद र्ीरांगोजी िंशदे म्हणजे असल वादीचा 
पणजा हा खांडेराव घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचा पाचव े पीढीचा पुरुष याचा व मलापा तबन हेगापा व 
काांडापाबीन तसवादा वगीरयापामाने याचे दरम्यान देशमुखीचे विनाचा िांटा पडला होिा िेव्हा पक्षकार श्री. 
कृष्ट्णानदीि उभे राहीले जमा झालेले दैवानी र्ीरांगोजी िंशदे विनदार खरा म्हणोन हािधरुन बाहेर आतणले 
नांिर िंशदेयाणी सवथत्रास नमस्कार केला व देवास मेजवानी केली व तर्रगोजी िंसदे व खांडेराव घोरपडे 
देशमुख याचे नाव ेघेिले माहाजर करुन तदला  िंसदेयानी मांत्री यास भेटून विनाचे कागदपत्र दाखतवले 
देवास अगोदरच तनरोप झाला होिा म्हणोन वगैरे म  आहे तयावरुन हा मांत्री याचा साराांष आहे असे 
तबलकुल मानिा येि नाही. जर साराांष आहे असे अखेरची हकीकि ईनसार् करणार –––– 

 
तलहीणार आतण याांि मांत्री यानी ठराव केल्यासारखे तबलकुल  नाही तशवाय याजवर साांप्रदाया 

प्रमाणे मांत्रीची सहतदस्िुर अांगरे तसक्का मोिथब वगैरे खण काांही एक सदरहू दोघे वादी िंसदे म्हणिाि की 
घनशाम नारायण मांत्री यानी सदरहू साराष कणाि साक्षी बदल दुसरे गावकरास बोलावण्यास्िव आज्ञापते्र 

तयाचसाली सन १७५५ इसवीची पाठवली होिी िे  १४.·१५ १६.·१७ हजर केली आहे िर या कागदावर 
िंसरस्िेप्रमाणे तसळा मोिथब वगैरे खुणा आहेि परांिु जर मांत्री याांनी असे भारी विनाबदल साराांष केला असिा 
िर तया साराांषवर आपला तशक्का मोिथब वगैरे खुणा न करिा कधी राहणार नाहीि मांत्री याची आज्ञापते्र 

दाखवल्याबदल हजर केलेली  १४–१५–१६–१७ वरूनच  १३ चा कागद मांत्री याचा नव्हे असे 
सार् मालुम पडिे तशवाय आणखी एक मोठी हरकि आमचे ध्याांनाि येिे की तबरोजी तबन बकुाजी माने व 
तशवाजी बीन खांडोजी माने व देवजी बीन नरसोजी माने याचा तर्रांगोजी िंसदे म्हणजे अवल वादीचा पणजा 
व मालोजी म्हणजे घोरपडे याचे वांशािील पुरुषाचे दरम्यान पूवी खटला पडुन मरहुस शाहु माहाराज 



छत्रपिी राजयातधकारी यानी ठराव केलेला हुकुम वादी िंसदे यानीच  १०६ १०७ व राजशक ५२ 
तवश्वावसुनामसांवतसरे  सन १७२६ इसवीचे व तयाच सालचे अज्ञापत्र श्री. तनवास परशराम प्रतितनधी 
याचेतन १०९ हजर केले आहे तयाि तर्रांगोजी िंसदे व मालोजी घोरपडे खोटे ठरले सदरहु माने याणी 
विनदार खरे ठरले सबब रु. ३००० नजराणा घेऊन देशमुखीचे विन माने याजकडे मोकळीक करुन माने 
याचे दुमाला केले आहे म्हणोन वगैरे मि आहे तयानांिर सुमारे २६ वषांनी म्हणजे सुमाईसने खमसेन मया 

अलरे्  सन १७५१ इसवीस आईसाहेब महाराज याणी देशमुखीचे विनाचे आगरा गाांवकरास  १०१ 
चा  तदल्हा िो वादी याणीच हजर केला आहे तयाि मलापा व कोडापा व सीबाजी माने हे पुरािन विनदार 
आहेि तयाचा इसनसार् शाहु महाराज याचे कारतकदीस होऊन तनवाडपते्र आहे िीमनास आणनु आज्ञापत्र 
सादर केले असे िर देशमुखीचे विन माने याजकडे चालवाव ेम्हणोन आहे याजवरून वादी िंशदे याचा हक 
विनावर अगदी राहीला नाही असे सार् शाबीि होिे केलासवासी शाहु महाराज छत्रपिी व आईसाहेब 
महाराज हे राजयाचे अतधकारी होिे तयाणी ठराव केला तया ठरावानांिर सुमारे चार वषांनी म्हणजे शके १६७७ 

 सन १७५५ इसवीि मांत्री यानी आपला हक शाबीि ठेवुन ३३ चा सारोष केला असे वादी 
दाखतविाि हे र्ार आश्चयथ आहे की मरहुम शाहु महाराज छत्रपिी व आईसाहेब माहाराज राजयातधकारी होिे 

याचे ठरावास उलट वादीचे विीने साराष कण्यास मांत्री यास मुळीच अतधकार नव्हिा या एकां दरावरुन  
१३ कागद मांत्रीचा साराष नव्हे आतण शाहु माहाराज याचे ठरावाचे साल सन १७२५ इसवी पासोन आजपयंि 
सुमारे १२७ वष ेवादीकडे विनाची वहीवाट नाही असे िंशदे यानी हजर केलेले कागद पत्रावरून सार् मालुम 
पडिे िर शाहु माहाराज याचे ठरावाचे अलीकडे दावा सांमधे विन आपणास कोणिे अतधकाऱ्याने साली 
तदले व वहीवाट कोणतया साली कोणिे पुरुषाने केली हे काांही शाबीि केले नाही–परांिु विनाची वहीवाट 
आपले वांशािील पुरुष करीि होिे असे समजण्यास काांही कागद दाखल केले आहेि तया कागदावरुन 

विनाची वहीवाट केल्याचा मुद्दा काांही तनघि नाही  ४९–६९ असे दोन कागद मुस्िकीम दाखतविाि िर 

 ४९ चा कागद सुमासन तसिेन मयाअलरे् म्हणजे सन १७६६ इसवीचा आहे िो र्ानपेट महालकरास 
िंसदे देशमुख म्हणजे कोण याचे काांही नाव नमूद नाही व असल अजीने कबलू करिाि की सन १७५५ इसवी 
पासून विनाची वहीवाट आपणाकडे नाही सन १७६३ पासोन वहीवाट  वादी करिाि म्हणोन असे असोन 

सन १७६६  ची पाविी  ४९ ची एक गावची काांही हकाचे येतवसी बीन नावाचे िंसदे देशमुख म्हणोन 
कसीजाली हे र्ार आश्चयथ आहे. सन १७६३ इसवी पासोन  वादींकडे वतहवाट असोन सन १९६६ इसवीि 
हकाचे खचथ दुसऱ्यासदेण्यास व घेण्यास अतधकार नाही िर्ापी िे खरे आहे. असे समजण्यास ही प्रतयांिरचा 
काांही दाखला नाही आतण या पाविी वर एक मोिथब आहे िे सार् खोटे आहे असे मालुम पडिे मोिथबािील 
अक्षर काांहीच तदसि नाही व मोिंबाची तचन्हे तदसावी याहेिुने मोिथबाचे तचन्ह मात्र करुन मोिथबाचे शवेटची 

रेघ तदसण्याबद्दल लेखणाने काढील्यासारखे सार्मालुम पडिे यावरुन  ४९ चा कागद मांजुर नाही व 

 चा कागद सुरू सन ११२४ ही जरी म्हणजे सन १७०८ इसवीचा एक बांद कागद आहे तयाि १६ गाांवचे 
नाांव ेतलहून अमुक गाांवची अमुक बेरीज असे नमूद करून तयाचे बाजुस तर्रांगोजी िंशदे म्हणजे अवलवादीचा 
पणजा वसांिाजी खांडोजी म्हणजे तिसरे वादीचे वांशाि कोणी पुरुष होिा. याचा काांही र्ाक लागि नाही 
असी दोघाांची नाांव े  आहे िरी कागद आहे िरी कागद कोणी तलहीले याचा काांही दाखला व तयाजवर 
सही अगर तसकामोिथब वगैरे काांही एक नाही अशा कागदावरून वादी याणी आपल्या वहीवाटीची काहीही 
दाखतवली हे र्ार आश्चयथ आहे याजवरून वादी िंशदे याची वहीवाट आहे असे तबलकुल हर कोणिे 



अदालिीि शाबीद होणार नाही आणखी तकिी एक कागद सन १७१० इसवी पासोन सन १७६८  परयांि 
दरम्यान काही काही सालचे कागद हजर केले आहेि व काांही कागद बीनसालचे आहेि तयाि मजकूर 
िुमचे म्हणजे िंसदे याांचे वांशाि िीन चार तपढीि आमुक परुुषाचे व घोरपडे याांचे वांशािील पुरुषाांि िांटा आहे 
याचा तनकाल होण्यास िुम्ही हुजुरयेणे म्हणोन व दुय्यमवादी िंसदे याचे घराण्या  नागोजी िंसदे याणी 
गाांवगना दांगा केला वरयिेची माल तमळकि नुकसान केले व बैल वगैरे धरून नेले असे होऊ नये देशमुखीचे 
काांही बोलणे असेल िर हुजुर येणे असे काांही मजकुराचेपते्र आहेि तशवाय आपले वांशािील पुरुषाने नाांव े
कारणाकुरिे दुसऱ्याची पते्र तलहीली तयाि देशमुख असे  आहे म्हणोन काांही कागद हजर केले आहेि. 
िुमची विनाची मालकी व वहीवाट शाबीि नसोन अशा कागदावरून वादी िंसदे हे विनदार खरा आहे आतण 
विनाची वहीवाट केली असे तबलकुल होि नाही आतण हर कोणी इनसार्ाचे कोडन कबूल करणार नाहीि 
आतण िांयाचे तनकाल होण्याकरीिा हुजुर येणे अशी जी पते्र दाखतविाि तया  जाऊन िांयाचा तनकाल 
कोणिे प्रकारे आला व कोणिे अतधकाऱ्याने तनकाल केला हे काांही दाखतवि नाहीि या एकां दरावरून 
आमचा अतभप्राय आहे की दावा समध्ये देशमुखीचे विनावर असल वादी कृष्ट्णाजी बीन शाळीग्राम 
बहुयांमवादी नारायण राव बीन कासीराम िंसदे या दोघाचा दावा शाबीि नाही अिा तिसरे वादी सांिाजी बीन 
सुबराव घोरपडे याचे तर्यादीचा िपास पाहािा सांिाजी यानी सदरहु दोघे िंसदे यासी सामील होऊन दावा 
केला की िंसदे याणी आपणास पाठीराखी भाऊ करून घेिला सबब विनावर आपली मालकी आहे अशी 
तर्याद करुन मयि जाला तयाचा वारस केला खांडेराव घोरपडे हा िी तर्यादा चालविो िर–––– 

 
 
१ याांचे वांशाांि कोणिा पुरूष िंसदे यास कोणिेसाली पाठराखी––– भाऊ जाला व तया िंशदे याांचे 

नाांव काय आतण विनावरून उभयिाचे दरम्यान काय करार झाला––– 
१ पाठराखी भाऊ याचे नातयाने विनाची वहीवाट कोणकोणिे पुरुषानी तकिी तकिी वष ेकेली––– 
 
येणे  प्रर्म शाबीिी जाली पाहीजे––– परांिु याांचे वांशािील कोणिे पुरूषास कोणिे साली िंशदे 

याांचे घराण्यािील कोणिा पुरुष पाठराखी भाऊ करून घेिला आतण उभयिाचे दरम्यान विनदारीबद्दल 
काय करार जाला हे काांहीच शाबीि केले नाही तवचारल्यावरून आपणास ठाऊक नाही म्हणोन जबाब देिाि 
मुळी विन िंशदे याांचे आहे अशी शाबीदी जाली नाही तयापेक्षा आपण िंशदे याचे पाठराखी विनी भाऊ याचे 
वांशज आहोि असे म्हणणे तबलकुल असांभव आहे. िर्ातप याांचे वांशाि वहीवाट िरी कशी झाली आहे आतण 
कोणकोणिा पुरुष तकिी तकिी वष ेकरीि आला याचा िपास  ९२(x)कागद १७१९ सन व सन  असे 
िीन सालचे पाहािा व बीन सालचे  ९३ येणे  हजर केले आहेि याचे सदर नाम्यावर सांिाजी घोरपडे 
देशमुख म्हणोन  तयाजखाली मौजे बहादुर वाडी गावचे नाव तलहून जमीनीचे िंहशाचे वसुल बाकी रु. 
िपशील  आहे तयाजवर कोणाची सही अगर तसक्का मोिंब काांही एक नाही अगदी खरड्ा सारखे आहे 
तयाजवर भरवसा ठेवण्याजोगे अगदी लायख नाही सांिाजी घोरपडे यानी दुसऱ्याचे नाांव ेकचे्च तलहुन तदले 
तयाांि देशमुख असे  आहे म्हणोन सन १७२९/३० इसवीचे असे दोन सालािील कागद ८१पासुन 

 ९१ मीनहुचे व ८० चा कागद सन १७२५ इसवीि सांिाजी घोरपडे देशमुख असे तलहून साहामील 
करून िुमचाहक िुम्हाांस देऊ म्हणोन तलहुन तदले आहे िे व काांही कागदाांि सांिाजी घोरपडे देशमुख 
खांडेराव घोरपडे देशमुख म्हणोन दुसऱ्याने कारण परतव े पते्र तलतहली आहेि िे व काांही कागदाि िुमचे 
देशमुखीचे विनाचा िांटा आहे तयाचे चौकशी बदल हजर होणे म्हणोन पत्र सन १७२९ पासोन सन १७६८ 
पयंि दरम्यान काही काही सालचे व तकिी एक कागद बीन सालचे हजर केले आहेि िर हे सवथ िपासून 



पाहािा मालुम पडिे की सांिाजी घोरपडे याचे नाांव तिसरा वादी याणी अवल चौकशीि पुवीचे आमीन 
याजकडे हजर केलेली वांशावळ  याि व प्रिवादी याणी हाली आम्हा पासी हजर केलेली वांशावळा  
१४५ याि ही नमुद आहे िर सदरहु सांिाजी कोण याचा तनश्चय होि नाही, तिसरा वादी याने  वांशावळीि 
मुळपुरुष नावजीराजे तलहुन तयास पुत्र  पतहला पुत्र खांडोजी राजे हा आपले वांशीला व दुसरापतु्र 
बाजीराजे हा मुधोलकर घोरपडे याांचे वांशीला व तिसरा पुत्र अांबाजीराजे हा  वादी महीपिराव घोरपडे 

याांचे वांशीला म्हणोन दाखतवले  वादी याने हजर केली िी वांशावळ  मुळपुरुष अांबाजी राजे याांचे नाव 
तलहून पुढे सांििीची नाव ेउभयिानीही आपआपले वांशावळीि तलहीली आहेि िी तबलकुल तमळि नाहीि 

 वादी सदरहु कागद पत्रािील सांिाजी हा आपले वांशािील पुरुष आहे म्हणोन िक्ार करिो तयास 
सदरहु कागदपत्रावरून िीसरे वादी याचे वांशािील पुरुष सांिाजी असून तयाणी विनाची वहीवाट केली असे 
काांही प्रतयांिर दाखल्यावरून मुस्िकीम शाबीदी नाही आतण सदरहु कागद खरे आहेि असे प्रतयांिर मुद्दाम 
दाखतवि नाही तशवाय शाहु महाराज छत्रपिी व आईसाहेब माहाराज व श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याणी 
सन १७२५ इसवी व सन १७५१ इसवीि देशमुखीच्या विनाचे िांयाचा तनकाल करून मानेवाणी याजकडे 

विन ठेवीले होिे असे  वरून १०६/१०७/१०९ सार् शाबीद आहे. सबब तयाचे अलीकडे कागद सदरहु 
रीिीने काय असिील िे काांही या दाव्यास जोर पोहचि नाही व तयाजवर भरवसाही नाही आतण बीन सालचे 
व बीन मीिीचे कागद र्ार आहेि िर िे कागद तलहीणार कोण अतधकारी होिा व कोणतयाअतधकाऱ्याचे नाांव े
तलहीले आहे हे काही मालुम पडि नाही आतण दुसऱ्यानी कारण परतव ेतलहीले या कागदाांि देशमुख असे 
तलहील्यानेच विनदार खरा होईल व वहीवाट केली असे तबलकुल होऊ शकि नाही आतण चौकशीबद्दल 
हजर होणे म्हणोन काांही कागदाि तलहीले आहे तया  हजर होऊन व नावचेा काय तनकाल कोणिे 
अतधकाऱ्याने केला हे काांही दाखवीि नाही या एकां दरावरून याचे वांशािील अमुक अमुक पुरुषाने अमुक वष े

विनाची वहीवाट केली असे शाबीि होि नाही. आतण श्रीतनवासराव परशराम प्रतितनधी याणी  ७७ चे 
पत्र सुमातसि अशरीनमया अलरे्  सन १७२५ इसवीि आपले तनपणांजा सांिाजी याचे नाांव ेतलहीले िे पत्र 
म्हणोन हजर केले तयाि मजकुर िुमची हकीकि बापजुी रामाजी याणी तवदीि केली विनाचे घालमेलीचा 
प्रसांग िर जो जाहला िो भीडेस्िव जाला आहे पुवीपासून सवथप्रकारे िुमचे आठतसक आहे िुम्ही तवपरीयास 
न आतणिा माहालची लावणी सांचणी कणे व देशमुखीचे कायथभाग कणे म्हणोन वगैरे आहे िर या कागदावर 
मोठी हरकि आहे. की सन १७२५ इसवीि शाहु महाराज छत्रपिी याांनी  १०६–१०७ चे हुकूम 
र्रमातवले आहेि तयाि तर्रांगोजी िंशदे व मालोजी घोरपडे विनास खोटे ठरले व माने हे खरे ठरले कारण 
विन माने याचे दुमाला केले असे म्हणोन आहे व याच साली श्रीतनवास परशराम प्रतितनधीयाणी याप्रमाणेच 

देशमुखीचे विनाचे आठरागाांवकरास आज्ञा  १९ चे तदल्हे आहे असे असोननांिर सुमार साि आठ 

मतहन्याने सदरहु  ७७ चे कागदाि श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याणी मुखिीचे व िर्थ दारीने  
तदल्याचे चा दाखला नमुद असलेला दाखतविो याजवर हरगीन भरवसा नाही. मुखिी व िर्थ दारी प्रतयक्ष 
तया कागदाांि कबलु करिाि याजवर काय भरवसा होईल िर्ातप शाहु माहाराज छत्रपिी हे राजयाचे 
अतधकारी होिे तयाणी ठराव केलेला रद करून तयास उलट  देण्यास मुळी प्रतिनीधीस अतधकार नव्हिा 

 चे कागद वाचनू एकदम मालुम पडिे की सांिाजी घोरपडे याांचे र्ति सांिोषास्िव अगर लालचीने 

मुखिी करिाां िसे पत्र  आहे म्हणोन आतण  ५२ चे पत्र शके १६९१ मुल्सन १७६९ इसवीस नाईकजी 
घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचे वांशािला पुरुष व मालोजी घोरपडे व नरिंसगराव घोरपडे याचे नाव े
महीपिराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा चुलिा याणे तलहुन तदले होिे म्हणोन हजर केले आहे तयाि  



िुमचा आमचा भाऊपणाने विनसांमधी कजयाड आहे िर िुम्ही मालोजीराजे घोरपडे साांगाल तया  विथणुक 
करा म्हणोन आहेि  वादी याणे या कागदाि सार् इन्कार केला आहे वादीयाने काही शाबीद केले नाही 
आतण हे कागद पाहुन श्रीकारापासोन शवेटपयंि व साक्षीचे अक्षर  एकाचे हािचे आहे असे उघड मालुम 
पडिे िर्ातप याजवर तलहुन देणार याची सही अगर खुण वगैरे काांही एक नाही तसवाय हलीचा दावा 
भाऊपण्याचे बदल नाही याचे एकां दर वरून ५२ चा कागद नामांजुर केला सदरहु एकां दर कारणावरून 
आमचा अतभप्राय आहे की दावासमध्ये विनावर तिसरे वादी सांिाजीराव मयि तयाचा वारस लेक खांडेराव 
घोरपडे याचा हक पोहचि नाही. अिा प्रिवादी कडील पुराव्याचे िपास पाहिा प्राTवादी महीपिराव बीन 
खांडेराव घोरपडे यानी आपला हक शाबीि करण्याबद्दल कागदपत्र दाखल केले आहेि िे िपासुन पाहिा 
मालुम पडिे की –––––– जाखरोजी नार्ाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचे वांशािील पुरुष 

याचे नाव ेआलाहुिाला तदवाण साहेब याणी तलहुन तदला िो कोलनामा  ११६ सुरू ७६५ म्हणजे सुमारे 

वषाचा आहे तयािील अक्षरे बहूि करून गाहाळ जाली आहेि र्ोडे र्ोडे तदसिे या कागदाची नकल  
११५ हजर केले आहे हे दोन्ही भीडवुन आक्षरे मोठे तदसण्याचे चष्ट्मा लाऊन रुजुवाि पाहािा या असल 

कागद  ११६ िील अक्षरे व मजकुर लागणे तयास बहादुरवाडीगाांव सवा नऊ चाहुर जमीनीचा इनाम 
तदला आहे म्हणोन  आहे. व श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याचे  सांिाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे 

 वादीचा चलुिा याचे नाांव े  सुरू सन सवथ अशा रमया अलरे् ११८ म्हणजे १७१६ सन इसवाांचा आहे 
तयास बहादुरवाडी गाांव िुम्हास पुवी इनाम तदला आहे तयाचे इनाम तिजाई िुम्हास मार् करून पेशजीस 
सनद सादर आहे तया  िुम्हास विन करून तदल्हे आहे म्हणोन आहे––– 

 
वहीवाटीतवशी पाहिा गांगुबाई देशमुख म्हणजे  वादीची पणजीचे नाांव े तवठोजी चव्हाण 

हीमिबहादुर यानी  ११९ चा कोलनामा सुरू सन इसने अशरीन मया अलरे् मुिादक सन १७२१ 
इसवीि सादर केला आहे तयाि गाव कराचे नाव–ेवसवस राहुन तकदी आबादाजी कणे व गांगुबाईकडे व 

सुलाचा अेवज देणे म्हणोन आहे व नांबर  १२० चे कागद पांिप्रतितनधी याणी सुरू सन सकस अशरीन 
मया अलरे्  सन इसतवि सोळा गाांवकरास आज्ञापत्र सादर केले आहे तयाि जया प्रो हक चालि आहे 

तया  गांगाबाई देशमुख याजकडे येणे म्हणोन व  १२१ चे पत्र मालोजी घोरपडे म्हणजे  वादीचा 
आजा याचे नाव ेश्रीतनवास परशराम प्रतितनधी यानी सुरू सन तसि अशरीन मया अलरे्  शके १७२५ 

इसतवि  तयाि माहालची लावणी केली म्हणोन िुम्ही पत्र  िे उत्तम केले म्हणोन व १२२ चे 
कागद उदाजी चव्हाण हीमि बहादुर यानी वाळव ेिरे्चे गाांवकरास  सुरु सन सकसीन मया अलरे्  
सन १७२९ इसवी  आहे तयाि मालोजी घोरपडे देशमुख म्हणजे  वादीचा आजा यासरावला वगैरे 
चालतवणे म्हणोन आहे सांिाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे  वादीचा चलुि पणजा याचे नाव ेमोकादम तलहुन 

तदल्हे िे कागद १३३/१३४/१३५  सुरुसना इहीदे सलातसन मया अलरे्  बला सन १७३० इसवीि 

तलहून तदल्हे तयाि हकाचे खचथ देि जाऊ म्हणोन वगैरे आहेतशवाय  १२४/१२५/१२६/१२७ बीन सालचे 
कागद तयाि  वादीचा अन्ना मालोजी व पणजी गांगुबाई याचे नाांव ेदुसऱ्याचे काांही कामकाजाबद्दल तलतहले 
आहे तयाि देशमुख  आहे  वादीची पणजी गांगुबाई याांचे नाांव ेदेशमुख म्हणोन दुसऱ्या मनुष्ट्याने पत्र व 



राजीनामा व किके तलहून तदल्हे आहेि िे  १२८/१२९/१३०/२३० सन १७३० सालचे आहेि येणेप्रमाणे 
कागदावरून प्रा वादीचे वांशािील पुरुषाने देशमुखीचे विनाची मालकीने सन १७३० इसवी परयांि वहीवाट 
केली असे शाबीद आहे ही एकां दर पुरवणी एकीकडे ठेवनू प्रिवादी याणे दाखल केलेले कागद प्रत्राप्रोT 
खाली तलतहले कागदावरून आणखी र्ार मजबुद मोटामुदा साला  ि शाबीि आहे की– सुमा आवथतसिेन 
मयाअलरे्  सन १७६३ इसवीि राजयातधकारी माधवराव बलाळ प्रधान पेशव े सरकार याणी बालाजी 

जनादथन म्हणजे नाना र्डणवीस याांचे नाांव ेपत्र  १३७ व देशमुखीचे आठरा गाांवकरास आज्ञापत्र  

१३८ व इसार्िीचे बहादुरवाडी गाांवचे मुकदमास आज्ञापत्र  १४९ र्मातवले आहेि तयाजवरून मालुम 
पडिे की नाईकजी व मालोजी व महीपिराव घोरपडे देशमुख  वाळव ेयाचे व राजाजी व हेगोजी माने 
वाणी याांचे भाांडण पडले होिे तयाचा इनसार् घनःशाम नारायण मांत्री याचेमार्थ ि होऊन माने वाणी खोटे 
ठरले सदरहु घोरपडे हे पुरािन देशमुखीचे विनदार आहेि. तयाांचे विन सरकाराि जप्ि आहे िे मोकळीक 
केले असे सुदामि विन चालवाव ेव साल मजकुरचा वसुल घेिला असेल िो माघारा देणे आतण सरकारास 
नजराण्याबद्दल रुपये २२००० येणे तयाऐवजाचा वसुल घेण्याचा वगैरे  तलतहला आहे या ठरावाचे 
हुकुमा  सन १७६३ इसवी पासून वादीचे असल अजीचे िारखेपयंि सुमारे ७९ वषथ सिि  वादी 
महीपिराव घोरपडे या एकयाकडेच विनाची वहीवाट आहे या  वादीचे अवल अजाि सार् कबलु 
करिाि व कागदपत्रावरून ही शाबीद आहे परांिु सदरहु हुकुमाांि नाईकजी म्हणजे तिसरे वादीचे वांशािील 
पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोलकर घोरपडे याांचे वांशािील पुरुष आहे तयाांचा दावा काांही नाही महीपिराव 
म्हणजे  वादीचा चलुिा या  तिघाचे नाांवचा पेशव ेसरकारचा  विन मोकळीक केल्याबद्दल आहे 
असे असोन  वादी महीपिराव येकयाकडेच विनाची वहीवाट इिके भारीमुदिी परयांि कशी जाली 
अशी शांका घ्यावी िर कधी याणी असल अजीि  की पेशव ेसरकारानी नजराण्याचा ऐवज देणे ठरतवला 
िो आपले हािुन उलगडून देणे जाले नाही सबब महीपिराव घोरपडे म्हणजे  वादीचा चुलिा एकटाच 

नजराण्याचा ऐढज देऊन विन सोडवुन घेिले म्हणोन आणो अवल चौकशीि अमीन याजपासी  चे 
सवाल जबाबाि नजराण्याचा एकां दर ऐवज सदरहु महीपि घोरपडे याणी एकयानीच देऊन विन सोडवुन 
घेिले आहे असे आपणास िेव्हाच समजले होिे म्हणोन तलहीिाि एशी यास माधवराव बलाळ प्रधान पेशव े
सरकार यानी वादीचा चुलिा महीपिराव घोरपडे या एकया पासोन सरू सन तसि तसिेन मया अलरे् 

 सन १७६६ इसवीि नजराण्याचा ऐवज घेऊन पाविी  १३९ महीपिराव एकयाचेच नाांव े तदल्ही 
आहे तयाजवरून व आज पयंि बहुि वष े  वादी महीपिराव या एकयाकडे विनाची वहीवाट आहे याज 
वरून ही मालुम पडिे की नाईकजी म्हणजे िीसरे वादीचे वांशािील पुरुष मालोजी म्हणजे मुधोळकर 
घोरपडे याांचे वांशािील पुरुष या दोघानी पेशव्याचे ठरावा  नजराण्याचा ऐवज देण्यास िाकद नसोन 
विनावरून आपला हाि काढुन विन टाकुन तदले तयासमई प्रतिवादीचा चुलिा महीपिराव घोरपडे याने 
आपण एकयानेच हीमि धरून नजराण्याचा ऐवज येकां दर आपणच भरून विन कबजयाांि घेऊन आजपयंि 
ब िा वषापासुन एकटाच विनाची वहीवाट करीि आहे याजतवतस काही शांका राहीली नाही. हल्ली नाईकजी 
घोरपडे याचे वांशािील पुरुष तिसरे वादी हा अिा आशास गुांिुन एकदम ऐिा र्ायदा घेण्यास ईक्च्छिा हे 
दुरुस्ि नाही जया समई महीपिराव एकयानेच पेशव े सरकारािुन विनाची मोकळीक करून घेणार व 
घेिले असे वादीस समजले िेव्हा समजुन उमजुन तबन िजवीने उगीच रातहले तयापेक्षा जरूर समजले 
पातहजे की वादी यानी विनास तधक्कार करून आपला हक सोडून तदला तया विनावर प्रतिवादी तसवाय दुसरे 



कोणाचा हक रातहला नाही कदाचीि तयासमई प्रिीवादीचा चलुिा महीपिराव याणे पेशव े सरकारास 
नजराण्याचा ऐवज देऊन विन कबजयाांि न घेिे िर कां पनी सरकारानी पेशव्याचे राजय घेिले तयाि 
दाव्यासमध्ये विन ही खालसािील येि होिे अिा सदरहू तिघे घोरपडे याचे कोणी पेशव्याचे ठरावा  
नजराण्याचा ऐवज देिो विन मोकले कराव ेअसे कां पनी सरकारास अजथ करिील िर विन कधीही मोकळे 
होणार नाही सरकार वरयस याचे दरम्यान व उभय रयिेचे दरम्यान इनसार् सारखा आहे हर कोणातवशी 
इनसार्ाांि काांही िर्ावि नाही ––– माधवराव बलाळ पांिप्रधान पेशव े सरकार याणी सुरू सन खमस 

तसिेन मया अलरे्  सन १७६४ इसवीि वालचे िरे्चे मोकदाम्याचे नाांव ेआज्ञापत्र  १५४ व सदातशव 

रघुनार् मांत्री याचे नाव े पत्र  १५६ असे दोन र्रमावीले आहेि तयाि महीपिराव घोरपडे याची 
देशमुखीचे विन पेशजी पासून जप्ि होिे िे मोकलीक करून पतहली पते्र अमलदारास वगैरे आलातहदा 
सादर आहेि तयाचा हक व जमीन देशमुखीचा इनाम सुदामि चालवावे ––– अल्यास ––– होणार नाही 

म्हणोन व त्रींबकराव नारायण मांत्री यानी नाईकजी र्ोराि याांचे नाव ेसन १७६४ इसवीि  िे पत्र  
१४१ तयाि  महीपिराव घोरपडे देशमुख याांनी पांिप्रधान म्हणजे पेशवसेरकार याच्या सनदा आणुन 
तदल्याच आहेि िुम्ही आपणाकडील िालुतयािील गावास िाकीद देऊन सुदामि विन चालुन देशमुखीचे 
विनाची सेवा घेि जाणे म्हणोन माधवराव बलाळ पांिप्रधान पेशव ेसरकार याणी रामाजी बलाळ याचे नाांव े
पत्र सुमासव तसिेन मया वअलरे् सन १७६६ इसवीि सादर केले आहे तयाि महीपिराव घोरपडे 
देशमुख  वाळव ेयाजकडे देशमुखीचा हक वगैरे सुदामि चालिा म्हणोन वगैरे आहे तसवाय सदरहु पेशव े
याणी र्ोराि भोसले याचे नावपेत्र  १४२।१४३।१४४ सन १७६८ इसवीि तलहीले आहेि तयाि 
महीपिराव घोरपडे देशमुख याज बराबर बापभाऊ विनातवसी कजयाकरिाि म्हणोन घोरपडे याांनी जाहीर 
केले िर जयाजकडे वहीवाट आहे तयाजकडे चासतवणे बरकि घोरपडे याचा इनसार् करण्यास बाळाजी 
महादेव यास साांतगिले आहे म्हणोन वगैरे मजकूर आहे येणे प्रमाणे  वादी कडुन साधन मजकुर आहे 
तयाजवरून  वादीची मालकी वहीवाट सार् शाबीि आहे पेशव ेसरकार यानी विन मोकळे केले तयापुवी 
विन कोणिे साली जाले इिके दाखला मात्र पक्षकार याजकडुन खटल्याांि दाखल जाला नाही सदरहु 
एकां दर सबबेवरून तनतश्चि अर्थ होिो की पुवी िंसदे व घोरपडे व मानेवाणी याांचे िांयावरून विन जप्िीस 
नव्हिे र्ति घोरपडे व मानेवाणी याचे िांयाबद्दल जप्िी जाली होिी तयाचा इनसार् राजयातधकार 
माधवराव बलाळ पेशव ेसरकार याणी केला माधवराव बलाळ पांिप्रधान पेशव ेसरकारचे राजयकारभाराांि व 
इनसार्ाि धुरांदर होिे तयाचे आमलाि घालमेल व जुलीम नसिाां राजयाचे याजवर इनसार्ाने केले अशा 
धन्यातधकारी याणी इनसार् करून विन जप्ि जाले िे मोकळीक करून प्रतिवादीचा चलुिा महीपिराव 
याचे कबजयाांि तदले िेव्हा पासुन आज परयांि सुमार ८९ वष े व तयाांचे पुवी बहुिा वषापासुन  वादीचे 
घराण्यािील पुरुषाांचे व प्रतिवादी महीपिराव घोरपडे याांचे कबजयाि दाव्यासमध्ये विनाची वहीवाट आहे 
तया  विन तयाजकडे कायम असाव े––– 
सदरहु एकां दरावरून आमचा अतभप्राय आहे की वादीचा दावा रद्द आहे. सवथ खचथ वादीयाणे भरून घ्यावा 
म्हणोन ––– 
येतवसी अवल व अपील मोकदम्याचे कागद पाहुन िपास करिा या तर्यादीचा िा. ७ रे्बु्रवारी सन १८५० 
इसवी रोजी र्स्ट असीस्टांट कमीशनर याणी आपला रै्सला केला तया अन्वये पांचाकडे परांिु पांचानी 
ठरतवल्या मुदिीि साराष केला नाही सबब पांचाईि रद्द करून मुकदमा िा २१ माहे ऑगष्ट सन १८५१ रोजी 
सदर अमीन याजकडे अतभप्रायाचा रपोट करण्याकरिा पाठतवला होिा तयावरून रावसाहेब सदर अमीन 
याणी र्ार चाांगला साराांष करून तयाि वादी प्रतिवादी याणी पुरावा तदला तयाचा खुप नजरेने िपास करून 



तनणथय केला की  वादी याांनी जो दावा केला तयाबद्दल तयाजवळ भरवसा ठेवण्या मापक तबलकूल पुरावा 
नाही सदरहू सारांष सदरी तलहीले वादी  वादी समक्ष आज रोजी वाचला आतण  वादी याजकडे याचे 
दाव्याचे शाबीिीबदल जो पुरावा तयाांनी साांतगिला िो ऐकोन घेिला तयाि पुराव्याची अगर मुद्याचा सदर 
आमीन याणी आपले खोटाि तनणथय केला नाही असे काांही दाखल शकला नाही सदरहू रपोट – र्स्ट 
अतसस्टांट कमीशनर सो याणी र्ार पसांि करून िोच अपीलािील रै्सल ठरवुन तयाचा िरजुमा करून 
खटल्याि दाखल करण्याचा  तदल्हा आतण प्रतिवादीचा दावा काढून टाकून खचथ तयाजवर घािला 
 
हुकुमनामा नांबर खचाची िपशील 

कागदाचा िपशील 0 वादीचा खचथ आवल व आपीलाि 
१  अपील अजी वाT ची 0 प्रतिवादीचा खचथ प्रतिवादीचे तशरावर 
२  अवल रे्सल वादीकडील –––– 
३  जािचीटी वादीची –––––––– 
४  मुखतयारनामा  िरे्  
५  िक्ारीची याद  िरे्  
६।७।८ समनां िीन  वादीस  
९।१०।११ मुखतयार नामे व ठेव  

२  
चीठी  वादीिरे् कागद  
१ ३ 

१२  तवनांिी पत्र १ वादीचे व मुख्यतयार याची 
अजी व ठेवतचठी 

 

१३  सवाल वादीस  
१४  वादीकडील पुराव्याचे कागदाच्या नकला ६ 

व रे्रीस्ि १ येन ७ 
 

१५  
 

मुख्यतयार नामा वादीिरे् आबाजी 
गोपाळ नासल कर याचे नाव ेव तवनांिी पते्र 
२ 

 

१६ मुख्यतयार नामा  वादीनी िंसदे याचेिरे् 
– 

 

१७  अवल मोकदमा नांबर ११०  
१८  हुकुमनामा हुजुराची  
१९  
 

आमीन खानापुर याचे खोटा 
बरोबर पांचाईिकडे आलेले कागद आहेि 

 



१ रे्तरस्ि पांचाचे कागदाचे 

पोठ  ८ कागद ४४ 
१ प्रतिवादी िरे् पांचाची 
यादी पोटनांबर २ कागद १ 
१  
 याद पोटनांबर 
३ ३ 
 ––––– 
 ४६ कागद 
२० सदर आमीन याजकडील अतभ 

प्रायाचे यादीसह रे्रीस्ि वर 

हुकुम  १ पासुन  १५७  
आमीन खानापूरचा रपोट सदरहु 
१९ तनशाणीि आहे बाकी १५६ 
व रे्रीस्ि १ येरे् १५७ 

२१ वकीलाि नामा  वादीिरे् 
२२ हुकुमनामा 

येणे  बावीस तनशणीचे कागद असेि िारीख ६ आगष्ट सन  १८५२  
  

सही इांग्रजी 
 (तशक्का) 

 
यान कलेि पान ५ मावाचे २३ (दरम्यान) काट पा ८ मा वा ओळ २२ देशमुख 
काट पान ११ ओ १२ (याद १) काट असे 
अब्दुल मजीद इस्माईल शा. सु. ५२०० 

नकल तलतहणार तलखाई 
x x x  रुजुवाि 

 रुजवाि 
 कागद  

x x x   दहा रुपये दोन आणे र्ति. 
रुजु पाहणार   
 x x X 



 र्ी कारकुन 
डीस्रीतट कोटथ 

सािारा  

र. नांबर काळा 
४५३५ 

सािारा येर्ील स्पेशल आपील नांबर 
३०९ 

तनकाल िारीख 
४४ १८५२ 

 नकलेस अजथ आला २३ सप्टेंबर सन १९४४  
 व्ही. आर. एस. 
अमानि येवुन नकलेस नकल ियार िा. १० अतटोंबर सन १९४४ 
काम तमळाले िा. ३०–९–४४  

व्ही. आर. एस. 
 रे. तकपर. 

 नकल अजथदर यास समक्ष तदली 
 िारीख बारा १२ माहे ऑतटोबर सन १९४४ 
 व्ही. आर. एस. 
 रेकाडथ तकपर 

  १५७ 
  १  
  २४  

यादी अतभपाय तवद्यमान श्रीतनवासराव हाणमांि सदर– आमीन सुभा सािारा िारीख २० माहे जुलई सन 
१८५२ ईसवी मु, शके १७७४ पराधावीनामसांवतसरे श्रावण  ४ रीज मांगळवार मुकाम 
सािारा– 

 वादी  प्रतिवादी  
१) कृष्ट्णाजी तबनशालीग्राम िंशदे  महीपिराव तबनखांडेराव घोरपडे 
२) नारायण तबन कोसीराव िंशदे–  देशमुख िर्थ  वाळव ेपेठा  
३) सांिाजी तबन सुभराव घोरपडे मयि   

 तयाचा वारस लेक खांडेराव घोरपडे.   
 

देशमुख िर्थ  वाळव ेपेठा मजकुर – दावा ९००००  रुपये. वादीचे असल अजी  १ याि िर्थ  
मजकुरी देशमुखीचे विन परुािन िंसदे म्हणजे अवल व दुयम वादी याांचे तयाणी येक वादी घोरपडे यासी 
पाठराखी भाऊ करून घेिले तया तदवसापासोन आम्ही िंसदे व घोरपडे उभयिा देशमुखी विनाची वहीवाट 
सनतसिखमसेन मया व अलरे् म्हणजे  शके १६७७ युवनाम सांवतसरे सन १७५५ इसवी पाविेो करीि 
आलो. िेव्हा मलजी तबन हेगोजी माने वाणी याणी आम्हा उभयिा बरोबर खटला केला कारण पेशव े
सरकारानी मांत्री याांचे तवद्यमाने चौकशी करतवली आम्ही सारे लोक सरकारानी आम्हास हारकी देऊन 
विनाची वहीवाट करावी म्हणोन साांतगिले आमचे वडील र्ीरांगोजी िंशदे व खांडोजी घोरपडे याणी हरकीचा 



ठराव करुन घेिला परांिु ऐवजाची सोई जाली नाही हरकीचा ऐवज देईिोपयंन्ि विनसरकाराि अनामि 
ठेऊन तयाची वहीवाट अांिाजी रघुनार् याजकडे साांतगिली नांिर महीपिराव तबन मालोजीराव घोरपडे यानी 
या देशमुखी विनाचा अतधकार नसून आपले वडील भावाचे विन आहे म्हणोन समजाऊन नजराण्याचा 
ऐवज देवुन विनाची मोकळीक चीटी नाईकजी व मालोजी व महीपिराव घोरपडे असे तिघाचे नाांवची सन 
आबथतसिेन म्हणजे  शके १६८५ सुभानु नामसांवतसरे सन १७६३ इसवीि घेऊन महीपिराव याने आपणच 
विनाची वहीवाट करीि आहोि. सबब विनाचा आकार – दसपट रुपये नमुद करून एकां दर देशमुखी 
विन प्रतिवादी कडुन आपणास देवाव ेम्हणोन तर्याद – 
प्रतिवादी याणे  ५ चे जावाि सदरहुचे देशमुखी विन पुवापार आपले आहे तयाची वहीवाट आपणाकडे 
आहे िंशदे याणी कधी विनाची वहीवाट केली नाही म्हणोन वगैरे तलहुन तदले आहे–या मोकदम्याची चौकशी 
पुवी अनम लक्षमण कासी अमीन नांबर ५ ठाणे कासेगाांव याणी एकिर्ी करून वादीचा दावा साबीि येऊन पर 
इलाख्यािील विनाचा आकार दसपट रुपये ८९१५ वजा करून बाकी सािारा इलाख्यािील 
देशमुखीविनाचा आकार दसपट रुपये ८१०८५  चे विन वादीस प्रतिवादी याणी द्याव.े म्हणोन िारीख ३१ 
माहे डीशांबर सन १८४४  रोजी आमीन नांबर–४७ हुजुर नांबर ३६८१ चा हुकुमनामा केला. सदरहु 
हुकुमनाम्यावरून प्रतिवादी महीपिराव याणी हुजुराि सन १२५४ र्सली नां १४८ साि अपील केले. तयाचा 
िपास मेहरबान र्स्ट अतसस्टांट कमीशनसाहेब बहादुर याणी करून अमीन याांचा हुकुमनामा तर्रऊन 
तवचार होणे याचे कलम ठरवुन आणी िपास करण्याबद्दल हुजुरािुन पांचाईि नेमुन घ्यावी असे चाल चलाऊ 
हुकुमनामा िारीख ७ माहे रे्बु्रवारी सन १८५० इसवी रोजी केल्या. 
 
तयाबरहुकुम पांचाईि नेमुन तदल्ही तयाजप्रमाणे दोघे पांचाईिदारवादीचे विीने िारीख माहे जुलई सन १८५१ 
इसवी रोजी तनवाडा केला. परांिु राजीनाम्याचे कराराप्रमाणे– िीघे पांचाचा साराांष आतण मुदिीि काांही 
जाहला नाही. पांचाईिदारावर मनस्वी िकरार पडली– नांिर खानापुर अमीन याणी िारीख २८ माहे 
जुलाई सन १८५१ इसवी– रोजी पांचाईिीचे काम बदल हुजुर रपोट पाठतवला तयाजखाली मेहरबान 
कामसन साहेब बहादूर र्स्ट अतसस्टांट कमीशनर याणी आमचे नाांव ेिारीख माहे २१ ऑगष्ट सन १८५१ 

इसवी ऱोजी हुकुम पाठतवले तयाचा  तयाि खानापूर आमीन याजकडून आलेले सवथ कागद आपलेकडे 
पाठतवले आहेि. िरी पाहण्याि येऊन या कागदावरून आपले नजरेस कसा अतभप्राय येि आहे तयातवशी 
िपतसलवार तरपोटथ करावा म्हणोन तलहुन एकां दर कागदपत्र आम्हाकडे पाठतवले सबब िे कागदपत्र पाहुन 
उभय वाद यास बोलावुन तवचार करुन सरु्ई करावयाची जरुर जाणोन आम्ही मेहरबान र्स्ट अतसष्टांट 
कमीशनरसाहेब बहादुर यास रपोटथ केल्यावरून उभय वाद यास तसरस्िेप्रमाणे बोलावण्यास काांही हरकि 

नाही म्हणोन हुकुम िारीख माहे २४ नवांबर सन १८५१ इसवीची  २ चा आला सबब तसरस्िेप्रमाणे उभय 
वाद यास समन पोहचतवले. वादी प्रमाणे कृष्ट्णाजी तबन शालीग्राम व नारायणराव तबन कासीराव िंसदे व 
प्रतिवादी महीपिराव बीन खांडेराव घोरपडे हजर जाहले. िीसरा वादी सांिाजी मयि तयाचा वारस लेक 
खांडेराव हजर जाहला नाही. 

 
खानापुर आमीन याजकडुन एकां दर कागदपत्र आलेले वाचुन पाहीले तयाि बहुि करून नकला 

आहेि यास्िव असल कागदपत्र आपआपले साधनाचे जे असिील िे हजर कराव ेम्हणोन पक्षकारास िाकीद 
केल्यावरून असल कागदपत्र हजर केले व खानापुर आमीन याजकडुन आलेले कागदपत्र वाचनु पाहुन 
पक्षकाराचे अजथ ऐकुन िजवीज करून मालुम पडिे की – या अतभप्रायाि कागदपत्राच्या  लातवली 



आहेि पक्षकार याणी आम्हाकडे हजर केलेले कागदपत्रास  १ पासुन तनराळे लातवली आहे, तया  
वरून कागदपत्र बोलखावा– या तर्यातदि असल व दुयम वादी िंसदे हे मुळ विनदार आपण आहे म्हणोन व 
तिसरा वादी याणे िंसदे यासी आपण पाठराखी विनी भाऊ जाहली म्हणोन असे कारण दाखउन तर्याद 
करीिाि. िर प्रर्मिहा अवल व दुयम वादी िंसदे याचे मालकीचे िपास पातहले पातहजे. 

 
िंसदे म्हणजे वादीपैकी कृष्ट्णाजी तबन शालीग्राम व नारायणराव तबन कातसराव हे दोघे देशमुखीचे 

विन पुरािन आपली आहे. म्हणिाि िर –– 
१ याचे वांशाि कोण पुरुष कोणतयाही साली कोणापासुन हे देशमुखीचे विन तमळतवले – 
२ विन तमळतवले िागायेि कोण कोणिे पुरुष तकिी तकिी वष ेपरयांि वहीवाट केली आतण िी 
 वहीवाट कोणतया पुरुषाच्या हािुन कोणतयासाली कशा करीिा गली. 
येणेप्रमाणे प्रर्मिा शाबीिी जाहली पातहजे. – 
 

वादीप्रमाणे कृष्ट्णाजी बीन शालीग्राम िंसदे व नारायण– राव बीन कातसराव िंसदे व दोघे सुमार 
सािआठ पीढीचे भाऊबांध आसुन विन घेण्यास्िव एकमि होऊन र्ीयाद करीिाि िर आपले वांशाि कोण 
पुरुष कोणतयासाली कोणापासून विन तमळतवले याज बद्दल सनदपत्र वगैरे दाखला काय आहेि काांहीएक 
रुजु करून साबीि केले नाहीि. िर्ातप आपले वांशािील कोण पुरुष – 
कोणतयासाली विन तमळतवले इिके सुद्धा सदरहु दोघे िंसदे याणी दाखवु सकले नाही. तवच्यारल्यावरून 
माहीिी नाही म्हणिाि तयास मुळी माहीिी नाही इतके भारी विनावर मालकीचा दावा करिाि तयाचे साबीिी 
बदल मालकीची सनदपते्र. वगैरे दाखला जरूर असले पातहजे यारीिीचे विनी कामाि सनद पत्राचे 
दाखल्याखेरीज मालकी सु. सुत्र तबलकुल होऊ शकि नाही सबब सदरहु दोघे वादी िंसदे याचे वांशाांि कोण 
पुरुष कोणतयासाली कोणापासुन देशमुखी विन तमळतवले याची काांहीच साबीिी जाली नाही. िर्ातप 
विनािी वहीवाट िरी याचे वांशाि कोणकोणतया पुरुष तकिी तकिी वषेपयंि केली याचा िपास पाहिा – 
अमुक पुरुषानी अमुक वष ेवहीवाट केली असे काांही एक दाखला रुजु करून साबीि केले नाही.  १ चे 
असल अर्मजि सन १७५५ इसवीपाविेो आपले वांशाि विनाची वहीवाट जाली म्हणोन तलतहिाि. परांिु सन 
१७५५ इसवीचे पुवी कोण कोणिे सालाि कोणकोणिे पुरुषाने वहीवाट केली याचा दाखला हरतगि 
दाखतवले नाही. मेहरबान र्स्ट अतसस्टांट कतमशनरसाहेब बहादुर याचे अतपल चाल चलाऊ हुकुमनाम्याि 
वादी म्हणजे अतपल  ची याणे मांत्रीचा साराांष आहे म्हणनू सनतसि खमसेन म्हणजे सन १७५५ इसवीचा 
हजर केला आहे, िो खरा नसोन आमीन यानी तयाजवर भरवसा ठेवुन हुकुमनामा केला. यास्िव हा साराांष 
खरा आहे असे वादी याने शाबीद करून घ्याव ेअसे आहे. िरी मांत्रीचा साराांष  १३ वाचुन पाहुन मालुम 
पडिे की – 
हे मांत्रीचा साराांष नव्हे कोणीएकानी हकीकि तलहील्यासारखे आहे हा कागद तर्रगोजी िंसदे म्हणजे अवल 
वादीचा पणजा खांडेराव घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचा पाचव ेतपढीचा पुरुष याचा व मलापा तबन हेगापा व 
कोंडादा तबन तसवापा व तगरयाTणाT माने वाणी याांचे दरम्यान देशमुखी विनाचा िांटा पडला होिा, िेव्हा 
पक्षकार श्री कृष्ट्णा नदीि उभा राहीले जमा केलेले दैव यानी र्ीरगोजी िंसदे विनदार खरा म्हणोन हाि 
धरून बाहेर आणलेनांिर िंसदे यानी सवथत्रास नमस्कार केला व दैवास मेजवानी केली तर्रगोजी िंसदे व 
खांडेराव घोरपडे देशमुख याचे नाांव े दैवाने माहाजार करून तदला िंसदे याणी मांत्री यास भेटुन विनाचे 
कागदपत्र दाखतवले दैवास अगोदरच तनरोप जाहला होिा म्हणोन वगैरे मजकुर आहे याजवरून ह मांत्री 



याचा साराांष आहे असे तबलकुल म्हण  येि नाही. जर साराांष आहे िर आसे खबरचे हकीकि इनसार् 
करणार हा काम तलहीणार नाहीि आतण याि मांत्री यानी ठराव केल्यासारखे तबलकुल मजकुर नाही.– 
तसवाय याजवर साांप्रदायाप्रमाणे मांत्रीची सही अगर तसका मोिथब वगैरे खुण काांहीएक नाही. आतण सदरहु 
दोघे वादी िंसदे म्हणिाि की, घनशाम नारायण मांत्री यानी सदरहु सारोष कण्याि साक्षीबद्दल दुसरे गाांव – 

करास बोलावण्यास्िव आज्ञापत्र याच साली सन १७५५ ईसवीचे पाठतवले होिे िे  १४–१५–१६–१७. 
हजर केले आहे. म्हणोन िर या कागदावर तसरस्िे  तसकामोिथब – वगैरे खुणा आहेि जर मांत्री यानी असे 
भारी विनाबद्दल सारोष करिील तया सारोषावर आपले तसक्का मोिथब वगैरे खुणा काांही न करीिा कधी 

राहणार नाहीि मांत्री याचे आज्ञापत्र म्हणोन दाखले बदल हजर केलेले सदरहु कागद  १४–१५–१६–

१७ वरुनच  १३ चा कागद मांत्री याचा नव्हे असे सार् मालुम पडिे तशवाय आणखी एक मोठे बहरकि – 
आमचे ध्यानाि येिे की – तबरोजीबीन बुकाजी माने व तशवाजी बीनखांडोजी माने व देवजीबीन नरसोजी माने 
याचा व र्ीरांगोजी िंसदे म्हणजे आवल वादीचा पणजा व मालोजी म्हणजे घोरपडे याचे वांशािील पुरुष याचे 
दरम्यान पुवी खटला पडुन मरहुम शाहुमहाराज छत्रपिी राजयतधकारी याणे ठराव केलेला व ही िंसदे 

यानीच  १०६ व १०७ राजशक ५२ तवधावसुनामसांवतसरे  सन १७२५ इसवीचे व तयाच सालचे 

आज्ञापत्र श्रीतनवास पशथराम प्रतितनधी याचे  १०९ हजर केले आहे, तयाि तर्रांगोजी िंसदे व मालोजी 
घोरपडे खोटे ठरले सदरहु माने याणी विनदार खरे ठरले सबब रुपये ३००० नजराणा – घेऊन देशमुखीचे 
विन माने याजकडे मोकळीक करून माने याचे दुमाला केले आहे म्हणोन वगैरे मजकुर आहे – तयाांनांिर 
सुमारे २६ वषांनी म्हणजे सुमाई सेन खमसेन मया अलरे्  सन १७५१ इसवीि आहे साहेब माहाराज 

याणी देशमुखी विनाचे अठरा गाांवकरास  १०१ चा  तदला िो वादी याणीच हजर केला आहे – 
तयाि मल्लापा व कोंडापा व तशवाजी माने हे पुरािन विनदार आहेि. तयाचा इनसार् शाहु माहाराज याचे 
कारतकदीस होऊन तनबाड पते्र आहेि. िे मनास आणनु आज्ञापत्र सादर केले. असे िर देशमुखीचे विन 
माने याजकडे चालवाव े म्हणोन आहे याजवरून वादी िंसदे याचा हक विनावर अगदी राहीला नाही असे 
सार् शाबीि होिे, कैलासवासी शाहुमहाराज छत्रपिी व आईसाहेब महाराज हे राजयाांचे अतधकारी होिे 
तयाणी ठराव केला तयाठरावानांिर सुमारे चार वषाने म्हणजे असल  १६७७  सन १७५५ इसवीि मांत्री 

यानी आपला हक शाबीि ठेऊन  १३ चा साराांष केला. असे वाणी दाखतविाि हे र्ार आश्चयथ आहे की – 
मरहुम शाहु माहाराज छत्रपिी व आईसाहेब माहाराज राजयतधकारी होिे तयाचे ठरावास उलट वादीचे विीने 

सारोष कण्यास मांत्री यास मुळीच – अतधकार नव्हिा. या एकां दरावरून  १३ चा कागद मांत्रीचा सारोष 
नव्हे आतण शाहू महाराज याचे ठरावाचे साल १७२५ इसवी पासोन आजपयंि सुमारे १२७ वष े वादीकडे 
विनाची वहीवाट नाही असे वादी िंसदे याणी हजर केलेले कागद – पत्रावरून सार् मालुम पडले िरी शाहु 
महाराज याचे ठरावाचे अतलकडे दावसेांबांध विन आपणास कोण अतधकाऱ्यानी कोणतयासाली तदल्हे व 
वहीवाट कोणतयासाली कोण पुरुष केली हे काही शाबीि केले नाही. 
 

परांिु विनाची वहीवाट आपले वांशािील पुरुष करीि होिे असे समजल्यास काही कागद दाखल 

केले आहेि. तया कागदावरुन विनाची वहीवाट केल्याचा मुद्दा काही तनघि नाही. परांिु  ४९–८९ असे 

के्षत्र कागद – दाखतविाि सन  ४९ चे कागद सुमासन सविी सेनमया अलरे् म्हणजे सन १७६६ 
इसवीचा आहे. िे र्ानापेड – गाांवकऱ्याचे नाव ेिंशदे – 



–देशमुख म्हणोन तलहुन हक्काचे ऐवजी रुपये १७ पावले म्हणोन  आहे िरी िंशदे देशमुख म्हणजे कोण 
याचा काांही जाब–नमुद नाही व असल अजीि कबुल करिाि की सन १७५५ इसवी–पासुन विनाची 
वहीवाट आपणाकडे नाही सन १७६३  पासोन विनाची वहीवाट प्रतिवादी करीिाि म्हणोन असे असोन 

सन  १९६९ ची  ४९ ची पाविी एक गावची काही हकाचे रुपया तबसी दाखल नावाचे िंसदे देशमुख 
म्हणोन कसी जाली हे र्ार आश्चयथ आहे–सन १७६३ इसवी पासोन प्रतिवादीकडे वहीवाट असोन सन १७६६ 
इसवीि हकाचे रुपये दुसऱ्यास देण्यासांबांधे व घेण्यास काांही अतधकार नाही. िर्ातप िे खरे आहे असे 
समजण्यास प्रतयांिर काांही दाखला नाही आतण या पाविीवर एक मोिथब आहे िे सार् खोटे आहे असे मालुम 
पडिे. मोिथबािील अक्षर काांहीच तदसि नाही– मोिथबाचे तचन्ह तदसाव ेया हेिुने मोिथबाचे तचन्ह मात्र करून 

मोिथबाचे शवेटचे रेघ तदसण्याबद्दल लेखणीने काढल्यासारखे सार् मालुम पडिे या एकां दरावरून  ४९ 

चा कागद–मांजूर नाही व  ६९ चे कागद  आकराश ेचोवीस (११२४) हीजरी म्हणजे सन १७०८ 
इसवीचा एक बांद कागद आहे तयाि सोळा गाांवचे नाव ेतलहुन अमुक गाांवचे अमुक बरेीज असे नमुद करून 
तयाचे बाजुस र्ीरगोजी िंसदे म्हणजे अवल वादीचा पणजा व सांिोजी खांडोजी म्हणजे तिसरे वादीचे वांशाि 
कोणी पुरुष होिा याचा काही र्ाक लागि नाही असे दोघाचे नाांव े  आहे िरी हे कागद कोणी तलहीले 
याचा काांही दाखला व तयाजवर सही अगर तशक्का मोिथब वगैरे काांही एक नाही. अशा कागदावरून वादी 
याणी आपल्या वहीवाटीची शाबीिी दाखतविो हे र्ार आश्चयथ आहे याजवरून वादी िंसदे याची वहीवाट आहे 
असेबीलकुल हर कोणी अदालिीि शाबीि होणार नाही.– 
आणखी तकिी एक कागद सन १७१० इसवी पासुन सन १७६८  परीयांि दरम्यान काांही काांही सालचे 
कागद हजर केले आहेि व काांही कागद बीन सालचे आहेि, तयाि  िुमचे म्हणजे िंसदे याचे वांशािील 
चार पीढीिील अमुक पुरुषाचे व घोरपडे याचे वांशािील अमुक पुरुषासी िांटा आहे याचा तनकाल होण्यास्िव 
िुम्ही हुजूर येणे म्हणोन–– दुय्यम वादी िंसदे याचे घराण्या  नागोजी िंसदे म्हणि गाव गनाि दांगा केला 
व रयिेचे माल तमळकि– नुकसान केले व बैल वगैरे धरून न्हेलेअसे होऊ नये देशमुखीचे काांही बोलणे 
असेल िर हुजुर येणे असे काही मजकुराचे पत्र आहेि– तशवाय आपले वांशािील पुरुषाचे नाांव ेकारणपरतव े
दुसऱ्यानी पते्र  तयास देशमुख असे  आहेि. म्हणोन काही कागद हजर केली आहेि िरी मुळी 
विनाची मालकी वहीवाट शाबीि नसोन आशा कागदावरून वादी िंसदे हे विनदार खरा आहे- आतण 
विनाची वहीवाट केली असे तबलकुल होि नाही आतण हर कोणी इनसार्ाचे कोडि कबुल करणार नाहीि 
आतण िांटा तनकाल होण्यास हुजुर येणे असे जे पत्र दाखतविाि तया  जाऊन िांटा तनकाल कोणिे प्रकारे 
जाहल व कोण अतधकारी तनकाल केले िे काांही दाखतवि नाही – 
सदरहु एकां दरावरून आमचे अतभप्राय आहे की दाव े सांमध्ये देशमुखी विनावर अबलवादी कृष्ट्णाजी बीन 
शालीग्राम व दुयम वादी नारायणराव बीन कातसराव िंसदे या दोघाचा दावा शाबीि नाही – आिा तिसरे 
वादी सांिाजी बीन सुभराव घोरपडे याांचे तर्यादीचा िपास पाहिा – 
तिसरे वादी सांिाजी बीन सुबराव घोरपडे याणी सदरहु दोघे वादी िंसदे यासी सामील होऊन दावा करीिो 
की – िंसदे याणी आपणास पाठराखी भाऊ करून घेिला सबब विनावर आपली मालकी आहे असे तर्याद 
करून मयेि जाला तयाचा वारस लेक खांडेराव घोरपडे हािी तर्याद चालतविो िर 
१ याच वांशाि कोणिा पुरुष िंसदे यास कोणतया साली पाटराखी भाऊ जाला व तया िंसदे याांचे नाांव काय 
आतण विनाबद्दल उभयिाांचे दरम्यान काय करार जाला – 
 
१ पाठराखी भाऊचे नातयाचे विनाची वहीवाट कोण–कोणिे पुरुषाने तकिी तकिी वष ेकेली – 

 



येणेप्रमाणे प्रर्म साबीिी जाली पातहजे – 
परांिु याचे वांशािील कोणिे पुरुषास कोणिे साली िंसदे याचे घराण्यािील कोणिा पुरुष पाटराखी भाऊ 
करून घेिला आतण उभयिाचे दरम्यान विनाबद्दल काय करारजाहला हे काहीच शाबीिी जाली नाही व 
दाखवु सकि नाही. तवचारल्यावरून आपणास ठाऊक नाही म्हणोन जबाब देिाि, मळी विन िंशदे याचे 
आहे असे शाबीिी जाली नाही. तयापेक्षा आपण िंशदे याचे पाठीराखी विनीभाऊ याचे वांशक आहे असे म्हणे 
तबलकुल असांभव आहे. 
िर्ापी याचे वांशाि वहीवाट िरी कसी जाली आहे. आतण कोणकोणिा पुरुष कीिी तकिी वष ेकेली – याचा 
िपास पाहिा  ९२ िागायि १०० – कागद सन १७१९ व सन १७२८ व सन १७२९  असे िीन 
सालाचे व बीन सालाचे  ९३ येणे प्रमाणे हजर केले आहे याचे सरांजामेवर सांिाजी घोरपडे देशमुख 
म्हणोन तलहुन तयाजखाली मौजे बहादुरवाडी गाांवचे नाांव तलहुन जमीनीचे व गावचे वसुल बाकीचे िपतशल 

 आहे. याजवर कोणाची सही अगर तसकामोिथब काांही एक नाही. आगदी खड यासारीखे आहेि. यावर 
भरवसा ठेवण्याजोगे अगदी लायक नाही – व सांिाजी घोरपडे याणी दुसऱ्याचे नाांव किबे तलहुन तदल्हे 
तयाि देशमुखी असे तलतहले आहे म्हणोन सन १७२९–३० इसवीचे दोन सालािील कागद  ८१ 
िागायि  ९१ तमनिुचे न  ८० चे कागद सन १७२८ इसवीि सांिाजी घोरपडे देशमुखी असे तलहुन 
साहा गाांवकरानी िुमचा हक िुम्हास देऊ म्हणोन तलहुन तदले आहेि िे व काांही कागदाि सांिाजी घोरपडे 
देशमुख व खांडेराव घोरपडे देशमुख म्हणोन दुसऱ्यानी कारणपरतव ेपत्र तलहीले आहेि, िे व काांही कागदाि 
िुमचे देशमुखीचे विनाांचा िांटा आहे. तयाचे चौकशी बदल हजर होणे म्हणून पत्र सन १७२९ पासोन सन 
१७६८ परीयांि दरम्यान काही काही सालचे व तकिी – एक कागदबीन सालचे हजर केले आहेि. िर हे सवथ 
िपासून पाहिा मालुम पडिे की सांिाजी घोरपडे याचे नाांव हा तिसरा वादी यानी अवल चौकशीि पुवीचे 
आमीन याजकडे हजर केलेले वांशावळी  १०८ याि व प्रतिवादी याणी हली आम्हापासी हजर केलेले 
वांशावळी  १४५ याि ही नमुद आहे िर सदरहु सांिाजी कोण याचा तनश्चय होि नाही – तिसरा वादी 
याणे  १०८ वांशावळीि मुळ पुरुष जावजी राजे तलहुन तयास पुत्र ३  पहीला पतु्र खांडोजीराजे हा 
आपले वांशाली व दुसरा पुत्र बाजीराजे हा मुधोळकर घोरपडे याांचे वांशीला व तिसरा पुत्र अांबाजीराजे हा 
प्रतिवादी महीपिराव घोरपडे याचे वाांशीक म्हणोन दाखतविो. 
प्रतिवादी याणी हजर केला िो वांशावळी  १४५ याि आपले मुळ पुरुष आबाजीराजे मात्र–परांिु पुढे 
सांििीचे नाांव उभयािाही आपआपले म ळ प रुष आबाजीराजे मात्र वांशावळीि तलतहले आहेि. िे तबलकुल 
मेळ तमळि नाही. प्रतिवादी याणे सदरहु कागदपत्रािील सिाजी हे आपले वांशावळीिील पुरुष आहे म्हणोन 
िक्ार करिो. िर्ातप सदरहु कागदपत्रावरून तिसरे वादी याचे वांशािील पुरुष सांिाजी असुन तयानी 
विनाची वहीवाट केली असे काांही प्रतयांिर दाखल्यावरून मुस्िकीम–साबीिी–नाही आतण सदरहु कागद 
खरे आहेि प्रतयांिर मुदा दाखवि नाही तशवाय शाहु माहाराज छत्रपिी व आईसाहेब माहाराज व श्रीतनवास 
पशथराम प्रतितनधी याणी सन १७२५ इसवी व सन १७५१ इसवीि देशमुखी विनाचा िांटा तनकाल करून माने 
वाणी याजकडे विन देतवले होिे असे  १०६–१०७–१०९ कागदावरून सार् सातबिी आहे सबब तयाचे 
अतलकडे कागद सदरहुरीिीचे जे काय असिील िे काही या दाव्यास जोर पोहचवीि नाही. व तयाजवर 
भरवसाही नाही आतण बीन सालचे व तबनतमिीचे कागद र्ार आहेि. िर िे कागद तलहीणार कोण 
अतधकारी होिा व कोणतया अतधकाऱ्याचे नाांव े तलतहले हे काांही मालुम पडि नाही आतण दुसऱ्यानी 
कारणपरतव ेजे तलतहले तया कागदाि देशमुख असे तलतहल्यानेच विनदार खरा होईल व वहीवाट केली असे 
तबलकुल होऊ शकि नाही आतण चौकशी बद्दल हजर होणे म्हणून काांही कागदाि तलतहले आहे, तयाप्रमाणे 



हजर होऊन व शवेटी काय तनकाल कोण अतधकाऱ्याने केला हे दाखतवि नाही– या एकां दरावरून तयाचे 
वांशािील अमुक अमुक परुुषाने अमुक वष े विनाची वहीवाट केली असे शाबीि होि नाही आतण 
श्रीतनवासराव पशथराम प्रतितनधी याणी  ७७ चे पत्र सुमासतनि अशरीन मया अलरे्  सन १७२५ 
इसवीि आपले तनपणजा सांिाजी याचे नाांव ेतलतहले िे पत्र म्हणोन हजर केले तयाि मजकुर िुमचे हकीकि 
बापजुी रायाजी याणी तवदीि केले. विनाची घालमेलीचा प्रसांग िर जो जाला िो भीडेस्िव जाला आसे, पुवी 
पासोन सवथप्रकारे िुमचे आवश्यक आहे– िुम्ही तवपरीयास न आणिा माहालची लावणी सांचणी कणे व 
देशमुखीचा कायथभाग कणे म्हणोन वगैरे आहे िर या कागदावर मोठी हरकि आहे की सन १७२५ इसवीि 
शाहु माहाराज छत्रपिी याांनी  १०६–१०७ चे हुकुम र्रमातवले आहेि तयाि र्ीरांगोजी िंसदे व मालोजी 
घोरपडे विनास खोटे ठरले व माने हे खरे ठरले. कारण विन माने याचे दुमाला केले असे म्हणोन आहे व 
तयाचसाली िेच श्रीतनवास पशथराम प्रतितनधी याणी याप्रमाणेच देशमुखी विनाचे आठरा गावकरास आज्ञापत्र 

 १०९ चे तलतहले आहेि असे असोन नांिर सुमार साि आठ मतहन्याने सदरहु  ७७ चे कागदाि 
श्रीतनवास पशथराम प्रतितनधी याणी सरविीचे व िर्थ दारीचे  तदल्याचे मजकूराचा दाखला नमुद असलेला 
दाखतविो याजवर – भरवसा नाही. मुखत्री व िर्थ दारी प्रतयक्ष तया कागदाि कबलु करीिाि याजवर काय 
भरवसा होईल ित्रतप शाहु महाराज छत्रपिी हे राजयाचे अतधकारी होिे तयानी ठराव केलेला रद्द करून 
तयास उलट  देण्यास मुळी प्रतितनधी यास अतधकारी न येिा  ७७ चे कागदवाचनू एकदम मालुम 
पडिे की सांिाजी घोरपडे याचे र्ति सांिोषास्िव आगर लालसीचे मुरविी करीिा िसे पत्र  आहे 
म्हणोन आतण  ५२ चे पत्र शके १६९१  सन १७६९ इसवीस नाईकजी घोरपडे म्हणजे तिसरे वादीचे 
वांशािील पुरुष व मालोजी घोरपडे व नरिंसगराव घोरपडे याचे नाव ेमहीपिराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा 
चुलिा याणे तलहुन तदल्हे म्हणोन हजर केले आहे तयाि  िुमचा व आमचा भाऊपणाचे विन सांमधी 
कजया आहे. िर िुम्ही मालोजी राजे घोरपडे साांगाल तया प्रमाणे विथणकू करू म्हणोन आहे िर प्र. वादी 
याणे या कागदास सार् इनकार करीिो–वादी याणे काांही शाबीि केले नाही आतण हे कागद पाहुन 
त्रीकारपासोन शवेट परीयांि व साक्षीचे अक्षर  एकाचे हािचे आहे असे उघड मालुम पडिे– िर्ातप 
याजवर तलहुन देणार याची सही अगर खुण वगैरे काांही एक नाही– तशवाय हालीचा दावा भाऊपण्याचे हीशा 
बदल नाही – या एकां दरावरून  ५२ चा कागद नामांजुर केला. 
 

सदरहु एकां दर कारणावरून आमचा अतभप्राय आहे की दावसे मध्ये विनावर तिसरे वादी 
सांिाजीराव महीपिराव मयि तयाचा वारस लेक खांडेराव घोरपडे याचा हक्क पोहचि नाही. 
आिा प्रतिवादीकडील पुराव्याचे िपास पहािा प्रतिवादी महीपिराव बीन खांडेराव घोरपडे यानी आपला 
हाक साबीि करण्या  कागदपत्र दाखल केले आहेि िे िपासुन पाहिा मालुम पडिे की, जाखरोजी 
नार्ाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचे वांशािील पुरुष याचे नाव े आलाहुिाला तदवाणसाहेब यानी 
तलहून तदला िो कोल नामा  ११६ सुरु सन ७६५ म्हणजे सुमारे ४८८ वषाचा आहे यािील आक्षरे बहुि 
करून गाहाळ जाहले आहेि. र्ोडर्ोडे तदसिे या कागदाची नकल  ११५ हजर केले आहे हे दोन्ही 
तभडवनू आक्षर मोठे तदसावयाचे चष्ट्मा लाऊन सुरुवाि पाहािा आसन (र्ाटले) आहे. ११६ िील अक्षरे व 
मजकुर लागिे व तयाि बहादुरवाडी गाांव सवा नऊ  चाहुर जमीनीचा इनाम तदल्हा आहे म्हणोन तलहीले 
आहे व श्रीतनवास परशराम प्रतिनीधी याचे  सांिाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचा चुलिा याचे 
नाांव े  ११८ सुरु सनसद अशर मया अलरे् म्हणजे सन १७१६ इसवीचा आहे. तयाि बहादुरवाडी गाव 



िुम्हास पूवी इनाम तदल्हा आहे तयाचे इनाम िीजाई िुम्हास मार् करून पेशजी सनद सादर आहे. तयाप्रमाणे 
िुम्हास नुिन पत्र करून तदले आहे म्हणोन आहे. 
 

वहीवाटी तवसी पाहिा गांगुबाई देशमुख म्हणजे प्रतिवादीची पणजीचे नाव े तवठोजी चव्हाण हीमि 
बहादूर यानी  ११९ चा कोलनामा सुरुसन इसने अशरीन मया अलरे् मुिावला सन १७२१ इसवीि 
सादर केला आहे. तयाि गावकराचे नाांव ेबेवस सबस राहुन तकदी आवा दामी कणे व गांगुबाईकडे वसुलाचा 
ऐवज देणे म्हणोन आहे व  १२० चे कागद पांि प्रतितनधी याांनी सुरुसन सल्लास अशरीन मया अलरे्  
सन १७२२ इसवीि सोळा १६ गावकरास आज्ञापत्र सादर केले आहे. तयाि जयाप्रमाणे हक्क चालि आहे 
तयाप्रमाणे गांगाबाई देशमुख याजकडे येणे म्हणोन व  १२१ चे पत्र मालोजी घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा 
आजा याचे नाांव ेश्रीतनवास पशथराम प्रतितनधी यानी सुमा सीि अशरील मया अलरे्  शके १७२५ इसवीि 
गोतयान माहालाची लावणी केली म्हणोन िुम्ही पत्र  िे उत्तम केले म्हणोन व  १२२ चे कागद – 
उदाजी चव्हाण हीमि बहादर यानी बाळव ेिर्थ चे गावकरास  सुरू सन सलासोन मया अलरे्  सन 
१७२९ इसवीन  आहे तयाि मालोजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचा आजा यास राबिा माहार वगैरे 
चालतवणे म्हणोन आहे व सांिाजी घोरपडे देशमुख म्हणजे प्रतिवादीचा चुलिा पणजयाचे नाव – मुकदम 
यानी तलहुन तदल्हे िे कागद  १३३ । १३४ । १३५ सुमाइहीदे समतसन मया अलरे्  सन १७३० 
इसवीि तलहून तदल्हे तयाि हकाचे रुपये देिजाऊ म्हणोन वगैरे आहे. तसवाय  १२४ । १२५ । १२६ । 
१२७ हे बीन सालचे कागद तयाांि प्र. वादीचा आजा मालोजी व पणजी गांगुबाई याचे नाांव े दुसऱ्यानी काही 
कामकाजा  तलतहले आहे तयाि देशमुख म्हणोन  आहेि व प्रतिवादीची पणजी गांगुबाई याचे नाांव े
देशमुख म्हणोन दुसऱ्या मनुष्ट्यानी पत्र व राजीनामा व किव ेतलहुन तदले आहेि.  १२८। १२९ । १३० । 
१३१ सन १७२५ व सन १७२७ व सन १७३० सालचे आहेि येणेप्रमाणे कागदावरून प्रतिवादीचे वांशािील 
पुरुषानी देशमुखी विन मालकीने सन १७३० इसवी पयंि वहीवाट केले असे एकां दर परुवणी एकीकडे ठेवनू 
प्रतिवादी याणे दाखल केले कागदपत्राप्रो खाली  कागदपत्रावरून आणखी र्ार मनसुद मोठामुद्दा 
साला  साबीि आहे की, 
सुरु सन आवे तसिन मया अलरे्  सन १७६३ इसवीि राजयातधकारी माधवराव बल्लाळ प्रधान पेशवे 
सरकार याणी – बाळाजी जनादथन म्हणजे नाना र्डणीस याांचे नाव ेपत्र  १३७ व देशमुखीचे आठरा 
गावकरास आज्ञापत्र  १३८ व ईसार्िीचे बहादुरवाडी गावचे मुकदम यास आज्ञापत्र  १४९ 
र्रमातवले आहेि. तयाजवरून मालुम पडिे की, नाईकजी व मालोजी व महीपिराव घोरपडे देशमुख िर्थ  
वाळव ेयाचे व रायाजी व हेगोजी मानेवाणी याचे भाांडण पडले होिे तयाचा इनसार् – घनःशाम नारायण मांत्री 
याचे मार्थ ि होऊन माने वाणी यानी खोटा ठरले. सदरहु घोरपडे यानी पुरािन देशमुखी विनदार खरे 
आहोि तयाचे विन सरकाराि जप्ि आहे िे मोकलीक केले आहे–सुदामिविन चालवाव ेव सालमजकुरचे 
वसुल घेिले असेल िे माघार देणे आतण सरकारास नजराण्या बदल रुपये २२००० येणे तया ऐवजाचा वसुल 
घेण्याचा मजकुर वगैरेचा आहे याठरावाने हुकमाप्रमाणे सन १७६३ इसवी पासुन वहीची असल अजीचे 
िारखेपरयांि सुमारे ७९ वष ेसिि प्रतिवादी महीपिराव घोरपडे या एकयाकडेच विनाची वहीवाट आहे 
याप्रमाणे वादी हे असल अजीि सार् कबलु करीनाि व कागद पत्रावरूनही शाबीि आहे परांिु सदरहु  
नाईकजी म्हणजे तिसरे वादीचे वांशािील पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोळकर घोरपडे याचे वांशािील पुरुष 
आहे. तयाचा दावा काही नाही – महीपिराव म्हणजे प्रतिवादीचा चलुिा या  तिघाची नाांव े पेशव े



सरकारचा  विन मोकळीक केल्या  आहे असे असुन प्रतिवादी महीपिराव एकयाकडेच विनाची 
वहीवाटि इिकेजारी परीयेि कसी जाली – अशी शांका घ्यावी िर वादी याने असल अजीि तलहीिाि 
की पेशव े सरकारानी नजराण्याचे ऐवज येणे ठरतवले िे आपले हािुन उलगडून देणे झाले नाही सबब 
महीपिराव घोरपडे म्हणजे प्रतिवादीचा चलुिा एकटाच नजराण्याचा ऐवज देऊन विन सोडवनू घेिले 
म्हणोन – आतण अवल चौकशीि आमीन याच पासी  २८ चे सवालजबाबाि नजराण्याचे एकां दर ऐवज 
सदरहु महीपिराव घोरपडे याांनी एकयाचे देऊन विन सोडवनू घेिले असे, असे आपणास िेव्हाच समजले 
होिे म्हणून तलहीिाि ऐसीयास माधवराव बलाळ प्रधान पेशव ेसरकार याणी प्रतिवादीचा चलुिा महीपिराव 
घोरपडे या एकया पासोन सुमातसि तसिेन मया अलरे् १७६५ इसवीि नजराण्याचा ऐवज घेऊन 
पाविो  १३९ महीपिराव एकयाचे नाांव े तदल्ही आहे तयाजवरून व आजपयंि बहुि वष े प्रतिवादी 
महीपिराव या एकयाकडे विनाची वहीवाट आहे. याजवरून ही मालुम पडिे की नाईकजी म्हणजे तिसरे 
वादीचे वांशािील पुरुष व मालोजी म्हणजे मुधोलकर घोरपडे याांचे वांशािील पुरुष या दोघानी पेशव्याचे 
ठरावाप्रमाणे नजराण्याचे ऐवज घेण्यास िाखि नसुन विनावरुन आपले हाि काढुन विन टाकून तदले 
तयासमई प्रतिवादीचा चलुिा महीपिराव घोरपडे याणे आपण एकटाच तहमि धरून नजराण्याचा ऐवज 
एकदर आपण एकटाच भरून विन कबजयाि घेऊन आजपरीयांि बहुिावषापासुन एकयानीच विनाची 
वहीवाट करीि आहे याज तवषयी काही षक राहीला नाही. हली नाईकजी घोरपडे याचे वांशािील पुरूष 
तिसरा वादी हा आिा आशा एकदम आयेिा र्ायदा घेण्यास इक्च्छिो हे उ–तक नाही जया समई महीपिराव 
एकयानीच पेशव ेसरकारािुन विन मोकळीक करून घेणार व घेिले असे वादीस समजले िेव्हा समजून 
उमजून तबन िजबीजेने उगीच राहीले तयापेक्षा जरूर समजले पातहजे की, वादी याणी विनासतधकार करून 
आपले हक सोडून तदले तया प्र. विनावर वादी तशवाय दुसरे कोणाचा हक्क राहीला नाही. कदातचि तयासमई 
प्र. वादीचा चलुिा महीपिराव याणी पेशव ेसरकारास नजराण्याचा ऐवज देऊन विन कबजयाि नाही घेिले 
िर कां पनी सरकारानी पेशव्याचे राजय घेिले. तयाि दावसे मध्य विनही खालसािील येि होिे. आिा 
सदरहू िीघे घोरपडे  कोणी पेशव्याचेच ठरावाप्रमाणे नजराण्याचा ऐवज देिो मोकळीक करावी असे 
कां पनी सरकारास अजथ करीिील िर विन कधी मोकळीक होणार नाही. सरकार व रयि याचे दरम्यान व 
उभय रयिेचे दरम्यान इनसार् सारखा आहे हर कोणा तवषयी इनसार्ाि काही िर्ावि नाही. 
 

माधवराव बलाळ पांिप्रधान पेशव े सरकार याणी सुरू सन खमसेन तसिेन मया अलरे्  सन 
१७६४ इसवीि वाळव ेिरे्चे मुकदम्याचे नाव आज्ञापत्र  १५४ व सदाशीव रघुनार् मांत्री याचे नाव ेपत्र 

 १५६ असे दोन र्रमातवले आहेि. तयाांि महीपिराव घोरपडे याचे देशमुखी विन पेशजी पातयाने जप्ि 
होिे िे मोकळीक करून पहीलीपते्र आमलदारास वगैरे आलाहीदा सादर आहेि. तयाचा हक व जमीनी 
देशमुखीचा इनाम सुदामाि चालवाव ेबोभार आतयास मुल्लाईना होणार नाही. म्हणोन व त्रींबकराव नारायण 
मांत्री याणी नाईकजी र्ोराि याचे नाव ेसन १७६४ इसवीि  िे पत्र  १४१ याि मजकुर महीपिराव 
घोरपडे देशमुख याणी पांिप्रधान म्हणजे पेशव े सरकार याच्या सनदा आणुन तदल्याच आहेि. िुम्ही 
आपणाकडील िालुतयािील गावास िाकीद देऊन सुदामि विन चालवुन देऊन देशमुखी विनाची सेवा 
घेि जाणे म्हणोन माधवराव बलाळ पांिप्रधान पेशव े सरकार याणी रामाजी बलाळ याचे नाांव े पत्र 
सुमासवतसिेन मया व अलरे्  सन १७६६ इसवीि सादर केले आहेि. तयाि महीपिराव घोरपडे 
देशमुख िर्थ  वाळव ेयाजकडे देशमुखीचे हक वगैरे सुदामि चालवणे म्हणोन वगैरे आहे तसवाय सदरहु पेशव े
याणी र्ोराि याचे नाांव ेपत्र  १४४ सन १७६८  ि तलहीले आहेि तयास महीपिराव घोरपडे देशमुख 



याजबरोबर बाप भाऊ विनातवषयी कजया करीिान म्हणोन घोरपडे याणी जयाहीर केले िर जयाकडे 
वहीवाट आहे तयाजकडे चालतवणे वरकड घोरपडे याचा इनसार् करण्यास बाळाजी महादेव यास साांतगिले 
आहे म्हणोन वगैरे मजकुर आहे येणेप्रमाणे प्रतिवादीकडील साधन मजबुज आहे. तयाजवरून प्रतिवादीची 
मालकी वहीवाट सार् शातबि आहे. पेशव े सरकार याणी विन मोकळीक केली तयाांचे पूवी विन कोणिे 
साली जप्िी जाली इिके दाखलामात्र पक्षकार याजकडून खटल्याि दाखल जाला नाही. सदरहु एकां दर 
सबबे वरून तनतश्चिार्थ होिो की पुवी िंसदे व घोरपडे व माने वाणी याचे िांया  विन जप्िीस नव्हिे 
र्ति घोरपडे व मानेवाणी याांचे िांया  जप्िी जाली होिी तयाचा इनसार् राजाधीकारी माधवराव 
बल्लाळ पेशव ेसरकार याणी केली माधवराव बल्लाळ पेशव ेसरकार हे राजय कारभाराि व इनसार्ाि धुरांदर 
होिे. तयाचे अमलाि घालमेळ व न होिा राजयाचे पाळण इनसार्ने केले अशा राजया ही (र्ाटले) इनसार् 
करून विन जप्ि जाले िे मोकळीक करून प्रतिवादीचा चलुिा महीपिराव याचे कबजयाि तदली िेव्हा 
पासोन आजपयंि सुमारे ८९ वष ेव तयाचे पुवी बहुिा वषापासुन प्रतिवादीचे घराण्यािील पुरषाचे व प्रतिवादी 
महीपिराव घोरपडे याचे कबजयाि दाव ेसांबांध विनाची वहीवाट आहे तयाप्रमाणे िे विन तयाजकडे कायम 
असाव,े सदरहु एकदरावरून आमचे अतभप्राय आहे कीं वादीचा दावा रद्द आहे सवथ खचथ वादीयाने भरून 
घ्याव.े 

 
सदरहु  आमचे अतभप्राय आहे. 

सही श्रीतनवासराव हाणमांि 
सदर आमीन कोडि सािारा. 

 
दाखल  ६ ऑगष्ट सन १८५२ 

सही इांग्रजी. 
 
यानकलेि ४ पा. पु. ओ १२ (उतप) काट ७ पान ओ १० (शदेसह) काट १२ ओ. (कलुन) काट मा. वा. ओ. 
११ (कोणी) चार १० पा. ओ. (मुलपुरुष आवाजी राजे मात्र) काट १४ पा. ५ ओ. (ि) काट येणे  असे 
काटशोध पुरिा दस्िुर – शखे हाशय हुसेन सदर नकल करणार अनांि केशव कुलकणी. 
 
लक्षमण बळवांि तलखाई ७८२ खरी नकल 
वाचणार रूजवाि २८७ सही /– 
राजाराम बळवांि कागद ८४ तलाकथ  ऑर् दी डी. कोटथ. 
रुजु पाहणार ––––––––––––  
 एकूण : ९८१३  
 यािील आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
 शब्द सांख्या व आकारणी बरोबर आहे. 
 राजाराम बळवांि 
 र्ी कारकून 
तडस्रीतट कोटथ सािारा.  
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 नक्कल अजथदार मी. कुलकणी वकील 
 

यास 
समक्ष तदली 

 व्ही. पी. ने. पाठतवली 
 

िारा 
बारा 

ऑतटोंबर सन १९४४ 
 १२ 
   व्ही. आर. साने 
   रेकॉडथ तकपर. 
 

तशक्का 
 

 
तनवाडा स्पेशल अपील कोटाचा तवद्यमान 

न्याय इनसी साहेब इस्कोस्टर कलेतटर इलाखा 
सािारा िारीख १९ माहे नवबेर सन १८६१ इसवी. 

स्पेशीयल ॲपीलेट स्पे. रीसपाडेट 
नारायणराव वीन महीपिराव वीन खांडेराव घोरपडे 
कासीराव तशदे राहणार मयि वारस स्त्रीया लक्षमीबाई 
मौजे बोरगाांव व कृष्ट्णा व भवानीबाई कोम महीपिराव 
तजबीन शालीग्राम िंसदे बीन खांडेराव घोरपडे राहणार 
राहणार मौजे कामेरी मौजे बहादुरवाडी िालुके 
व खांडेराव बीन सांिाजी मजकुर वकील दाजीकृष्ट्ण 



घोरपडे राहणार कसब े  
आष्टे िालुके वाळव े  

 
वकील रामचांद्र नारायण ठकार 

दावा ८१०८५ रुपये 
 
िालुके वालव े  आठरा गाांवचे देशमुखी विन तमळणेबद्दल  
 
१) स्पेशल अपीलेट नारायणराव वगैरे याांनी असल अजी सन १८४२ साली सािारचे माहाराजाचे कोटाि 
केली तयािील हसील िर्थ  मजकुरीचे देशमुखी विन मुळ पुरािन िंसदे याचे तयाणी आम्हा घोरपडे यासी 
पाठराखे भाऊ करुन घेिले तया तदवसापासुन आम्ही िंशदे व घोरपडे उभयिा देशमुखीचे विनाची वहीवाट 
सन तसि खमसेन मया अलरे् म्हणजे सन १७५५ इसवी पाविेो करीि आलो िे वळेेस मलजीबीन हेगोजी 
माने वाणी याने खटला केला िेव्हा पेशव े सरकाराांिुन मांत्रीकडे चौकशी साांतगिली िेरे् श्री कृष्ट्णेि तदव्य 
होऊन आम्ही उभयिा खरे झालो वाणी खोटा ठरला तया वळेेस सरकारािुन हरकी देऊन विनाची वहीवाट 
करावी म्हणोन आम्हाांस साांतगिले आमचे वडील तर्गोजी िंशदे व खांडोजी घोरपडे याणी हरतकचा ठराव 
करुन घेिला परांिु ऐवजाची सोय जाहली नाही मागे वहीवाटीचे काम सरकारािुन वचन अनामि ठेऊन 
हरकीचा ऐवज येईिोपयंि अांिाजी रघुनार् याजकडे साांतगिले नांिर स्पेशलरीस पाडैर याचा चलुिा 
महीपिराव बीन मालोजीराव घोरपडे यासी विनाचा अतधकार नसिा आमचे वडील भावाचे विन म्हणोन 
नजराण्याचा ऐवज ठरावाप्रमाणे कबलु करुन अनामि  ऐवज आपण देऊन मामले चीठी नाईकजी व 
मालोजी व मतहपिराव घोरपडे त्री वगाचे नाांवची सन अबातसिेन म्हणजे सन १७६३  सालाि घेिली 
आतण विनाची वतहवाट स्पेशलरी हा एकटाच करीि आहे सबब आमचे विन आम्हास देवाव ेम्हणोन – 
 
२) स्पेशलतरस पाडैर महीपिराव याने जबाब तदला. की िांठ्ािील विन माझेकडे पीढीपीढीने चालि आले 
असोन विनाची वहीवाट स्पेशल अपीलेट याजकडे कधीही नव्हिी. 
 
३) सदर कजयाचा महाराज सरकारचे हु :: वरुन आनम लक्षमण कासी आमीन कोटथ कासेगाांव यानी िारीख 
३१ माहे डीसेंबर सन १८४४ ई : ि रै्सला केला तयाि स्पेशल अपीलेटिरे् एकिर्ी तनवाडा तदल्हा – 
 
४) सदर ठरावावर िारीख १६ माहे रे्बरेवारी सन १९४५ इसवीस स्पेशल रीसपाडैर महीपिराव याने 
अपील केले िे सािारा इलाखा खालसा होईपाविेो रे्सल न होिा िसे राहीले पुढे िारीख ७ माहे रे्बरवारी 
सन १८५० इसवीस मेहेरबान कामसनसाहेब र्स्ट अतसस्रेट कमीशनर यानी कासेगाव आमीनाचा रै्सला 
रद्द करून पांचाकडे सदर कजया चौकशीस तदल्हा 
 
५) पांचानी मुदिीि रै्सला न केले कारणाने िारीख २१ माहे ऑगष्ट सन १८५१ ईसवीस मेहरबान 
कामसनसाहेब यानी हा कजया अतभप्रायसहीि रपोटाकरीिा रावसाहेब श्री. तनवासराव हणमांि सदर आमीन 
कोटथ सािारा याजकडे पाठतवला व तयानी या कामी तदल्हेला अतभप्राय आपला तनवाडा म्हणोन र्स्ट ओ. 
कतमशनर यानी िारीख ६ माहे आगस्ट सन १८५२ ईसवीस दाखल केला तयाि स्पेशल आपीलेट याचा दावा 
खचासहीि खाली तलहीलेले कारणावरून रद्द केला आहे. 



 
१) सनदपत्र आगर दुसरे दस्िऐवज पुराव्यावरून िांयािील विनावर मालकी आगर तयाचा आपण आगर 
आपले पुवथज यानी उपभोग केल्याचे स्पेशल आपीलेट िंशदे यानी साबीद केले नाही. 

 
२) शाहु माहाराज व आईसाहेब महाराज वगैरे यानी स्पेशल अपीलेट याचा विनावर हक्क नाही म्हणोन ठराव 
केले आहेि.  १०१–१०६–१०७–१०९. 
 
३) तन :: १३ चा मांत्री यानी १७५५ साली केलेले रै्सल्या वरून स्पेशल अतपलेट दाव्यासांबांधी विनावर 
आपला हक्क साबीद करण्यास पावि आहेि िो तनवाड खरा असल्याबद्दल काांही पुरावा नाही सदर 
तनवड्ावर मांत्री याांचा सही तशका काही नसोन शाहु महाराज वगैरे यानी केलेले रै्सल्या तवरूद्ध मांत्री यास 
ठराव करणेस अतधकार होिा असे होणे नाही तन :: 

१०१–१०६–१०७ 
 
४) सन १७५५ इसवीपासुन स्पेशल अपीलेट याजकडे विनाची वतहवाट नसल्याचे तयाचे कबुलायिी वरूनच 
शाबीि आहे ––– 
 
५) सदरी तलहीलेप्रमाणे स्पेशीयल अपीलेट िंसदे याांचा दावा विनावर पोचि नाही सबब तयाांचा पाटराखी 
भाऊ नांबर ३ ची स्पेशीयल अपीलेट याचाही पोचि नाही हे उघड आहे तशवाय तयाने तयाचा दावा कबुल 
करण्यासारखा पुरावाही हजर केला नाही ––– 
 
६) तन :: ११५–११६ व ११८ िागाईि तन :: १३० वरून सन १७२३ िागाईि सन १७३० पाविेो स्पेशल 
रीसपाडेट याजकडे विनाची वहीवाट असल्याचे साबीि आहे. 
 
७) नजराणा घेण्याचे करारावर स्पेशल रीसपाडेट याचे सरळ पुवथज नाईकजी – मालोजी महीपिराव 
घोरपडे याचे नाव ेसन १७६३ इसवीि माधवराव बलाळ पेशव ेयानी विन सोडण्याचा हु :: केला तन :: १३७–
१३८–१३९ 
 
८) सदरी जया िीन असायीचे नाव े सन १७६३ ईसवीसाली देशमुखी विनाची सोडतचटी जाली 
तया स्पेशल रीसपाडेट महीपिराव याचा चलुिा महीपराव बीन मालोजी याने ठरलेला नजराणा तदल्हा 
यावरून वचनावर स्पेशल तरसपोडेट याचा हक्क कायम होि आहे तन :; १३९  
 
९) या ठरावावर िारीख २१ माहे आगष्ट सन १८५२ व िारीख १८ माहे जुलई १८५४ इसवीची स्पेशल 
आपीले झाली तबनिनबीन रै्सल न होिा िारीख ४ माहे तडसेंबर सन १८६० ई :: पाविेो राहीली उशीराचे 
कारण माजी कलेतटर यानी दाखल केले नाही. सबब हा उशीर तनरर्थक व दुषणीय असल्याचेच समजले 
पातहजे. 
 
१०) या खटल्याची िपासणी िारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० ई : : स स्पेशल आपील कोटानी केली तयाि 
खाली तलहीले प्रमाणे अतभप्राय दाखल केला. 
 



स्पेशल अपील करणारे यानी नादारीि तर्याद करण्याबद्दल हुकुम मातगिला िो होण्यापुवी सन १८२७ चा 
कायदा ६ प्रमाणे कजयाि स्पेशल अपील मांजुर करण्यास योग्य कारण आहे की काय याचा तवचार केला 
पातहजे. 
प्रर्म सदर आमीन याचे अतभप्राय बरपोटाकरीिा कजया तयाजकडे देऊन तयाचा तरपोटथ र्स्ट अतसस्टेर 
कतमशनर यानी आपला तनवाडा म्हणोन दाखल केला. ही मोठी गैरतसस्ि वहीवाट जाहला हे एकच कारण 
स्पेशल आपील मांजुर करण्यास योग्य होईल परांिु सािारा इलाख्याि बरोबर कायद्याप्रमाणे वहीवाट सुरु 
होण्यापुवीचे मुदिीि जाहलेले गैरतसस्िपणा सांमांधी र्ति जया कायद्याच्या िकरारी तयावरुन िजवीज 
करण्याचे योग्य नजरेस येि नसल्यावरुन कजयाचा अधीक पूणथपणे काय तवचार करीि आहे.  
सदर आमीन याांची या कजयाांि दाखल केलेला अतभप्राय व तरपोटथ र्ार मोठा असोन उभयिा पक्षकार यानी 
तदलेली एकां दर पुराव्याचा तयाि तवचार करणे सारखे आहे परांिु तयाांि पुराव्याबद्दल र्ोड करुन व्यवस्र्ा 
केलेली वाईट आहे असे कोटास वाटिे सबब मेहरबान कामसन साहेब यानी तयाची अिी उतकृष्ट म्हणोन जी 
िारीर् केली आहे. िी या कोटाच्याने देखवि नाही. हलीचे स्पेशल आपील करणारे यानी कजयाांि हजर 
केलेले कागदपत्रावरुन िंसदे हलीचे स्पेशल अपील करणारे  देवाचे पुवथज व माने या नावाचे घराण्या 
दरम्यान सन १७५० इसवीपवुी विनाबद्दल िांटा असोन तयाि माने हे विनाचे खरेमालक ठरले जाऊन िंसदे 
याचा दावा शाहु माहाराज व आईसाहेब माहाराज (राजाराम याांची तवधवा स्त्री व शाहुची काकी) यानी रद्द 
केल्याचे तन. १०१–१०६–१०७––१०९ वरुन खात्री प्रमाणे साबीि असल्याचे नजरेस येिे िंसदे याचा दावा 
योग्य अतधकार यानी ना कबुल केला असोन हली तयास दावा चालवण्यास कसा अतधकार येिो हे नजरेस 
येि नाही. तन १३ चा मांत्री याचा तनवाडा कतनष्ट कोडिानी कारणे दाखतवलेली आहेि तयावरुनच िो योग्य 
असल्याचे साबीि आहे असे कोटाचे नजरेस येि नाही सबब तयाची िंकमि र्ोडीच आहे असे समजले पातहजे 
– 
माने याचे स्वाधीन विन करण्याबद्दल हु, तदल्यानांिर मागाहुन िे विन जप्ि जाल्यातवसी तन. १३६ िा. १४४ 
कागदपत्रावरून नजरेस येि असोन िे कागदपत्र खरे नसल्याबद्दल िकरार नाही यावरून सदरहु विन सन 
१७६३ इसवीसालचे सुमारास नाईकजी व मालोजी व महीपिराव घोरपडे म्हणजे नांबर - ३ चा स्पेशल 
अपील, अतपल करणार खांडेराव स्पेशल जाब देणारा महीपिराव याचे सरळ पुवथजयाचे स्वाधीन केल्याचे 
साबीि आहे. महीपिराव याने विन सोडवनू घेण्याकरीिा बावीस हजार रुपयाचा नजराणा तदल्याचे नजरेस 
येिे.  १२००० रूपये मात्र तदलहाचे तन. १३९ वरून साबीि आहे. 
 

तन. १४०–१४१–१४२–१४३–१४४ चे कागद पत्रावरून साबीि आहे की, सन १७६४ व सन १७६८ 
इसवीचे सालचे दरम्यान महीपिराव व तयाचे दुसरे भाऊबांद याांचे दरम्यान िांटा असोन तया बाबिीि ठराव 
करण्या करिा पेशव ेसरकार यानी हा कजया बाळाजी महादेव याजकडे तदल्ह्याचे उघड असोन िो िांटा हली 
जीिकी माहीिी िीत तया वरून िुटक जाल्याचे सदरील तन, वरून नजरेस येि नाही. महीपिराव यानी 
नजराणा तदल्यावरून िे व तयाचे पीढीिील लोक ठकवले सवािरी विनाचे मालक होिाि असे सदर 
आमीन यानी समजुन–रपोटना तलहील. आणी िोच रपोट र्स्ट अतसस्टेट कतमशनर यानी आपले तनवाड्ा 

 लोक िर मागील कलमाि तलतहल्या वरून असे तदसोन येिे की जरी महीपिराव यानी नजराणा तदल्हा 
िरी िेवढ्या वरूनच तयास िंकवा तयाचे पीढीिील लोकास विनाची मालकी होि नाही अशी तयावळेची 
समजुि होिी व जर कुटुांबाच्या वाटण्या जाल्या नाहीि िर िंहदुशास्त्राप्रमाणे सवथ भाऊबांदास विनाचे तहशास 
मालकी असावी परांिु अतवभतिपणाचे िंकवा तवभतिपणाचे मुद्द्याकडे सदर आमीन यानी तबलकुल लक्ष 
तदल्हे नाही. पेशव ेसरकारचे व दुसरे सदरी तलतहलेले नाईकजी व मालोजी व महीपिराव याचे विीने तदल्हे 
हुकमावरुन असा अर्थ तनष्ट्पन्न होिो की एकां दर कुटुांबाकडे विन चालि होिे यावरुन माल तमळकिीच्या 



वाटण्या जाल्या नवतया असे तदसिे – नांबर – ३ चा स्पेशल अपील करणारा खांडेराव हासदरील नाईकजी 
याचा पणिु म्हणिाि व स्पेशल नाव े देणारा महीपिराव हा जया मतहपिरावने नजराणा तदल्हा तयाचे 
तपढीिील म्हणोन म्हणिाि परिुां महीपिराव याणी १२००० रुपये मात्र तदल्याचे साबीद असोन सदर आमीन 
यानी तलतहल्याप्रमाणे २२००० हजार रुपये तदल्हे नाहीि. सबब या मुद्द्याची जयास्िी चौकसी करुन तवच्यार 
जाला पातहजे – 
 

आपला पणजा नाईकजी याचेविीने हुकुम झाला, तयावरुन व तशवाय जया महीपिरावने नजराणा 
तदल्हा तया महीपिरावाचे घराण्यािील आपण आहा या समधाने खांडेराव यास हीसा तमळणेचा तयाचा दावा 
आहे की काय व महीपिराव याने नजराणा तदल्हा असल्यावरुन तयाचेच केवळ प्रतयक्ष वांशजाकडे विन 
चालाव ेदुसरे तयाचे भाऊ–बांद व तयाचे वांशजाकडे चालू नये म्हणोन सदर आमीन याणी तदल्हेला अतभप्राय 
बराबर आहे की कसे याचा तवचार करणे या खटल्याि कारण आहे. नारायणराव व कृष्ट्णाजी या उभयिाांस 
खांडेराव हा या कजयाि सामील जाला आहे यावरून आपला व तयाचा हक कबलु केल्यासारखे तयाने 
दाखतवले आहे िरी दाव्याचा ईनसार् करिेवळेी उभयिा िंसद्याांचे दाव्याबद्दलही तवचार सहज केला जाईल 
हली मुदिीचे कायद्यािील ठरावाच्या कजयाांि सुटल्याचे कारण तलहीिाना असे दप्िरी दाखल करणे जरूर 
हे की र्ीयाद व अपील सािारचे राजयाचे कारतकदीि जाले असोन तयावळेेच विनािील बाबिीचे ठराव 
वरून जर सन १८१८–१९ ईसवी म्हणजे दक्षण मुलकाि इांग्रजी सरकारचा अमल सुरू होण्याचे प्रर्म 
वषथपुवी सिरा वष ेकबजा असल्याचे साबीि असेल िर असी तर्याद करण्यास हरकि नव्हिी. 
 

नाईकजीचे विीने सदरी तलतहलेले जे हुकुम तमळाले आहेि िे सुमारे सन १७६३ इसवीचे असोन 
महाराज सरकारानी मुदिीबद्दल जो कायदा ठरतवला होिा तया कायद्याि खांडेराव याचा विन सांमधी येि 
आहे हा र्ायदा दुसरे दोघा िंसद्याांस असल्याचे तदसोन येि नाही परांिु सदरी तलहील्याप्रमाणे खांडेराव बीन 
सांिाजी याचे बरोबरच तयाचाही बीन हरकि तवचार करण्यास हरकि नाही– 
 

स्पेशल अपील रै्लावर दाखल करण्यापुवी सन १८२७ चा कायदा–६ प्रमाणे स्पेशल अपील 
करणारे यास नादारीि स्पेशल अपील करण्यास आधार आहे िंकवा नाही याची साबीिी तयास करणे जरुर 
आहे. सबब याबद्दल िपासणीची िारीख माहे जयानेवारी सन १८६१ नेमली आहे. िरी सवथ पक्षकारानी 
सािारा येरे् जुडीतशयल असीस्टेट कलेतटर याांचेसमोर हजर राहुन नादारीि दावा करण्यास अतधकार आहे 
िंकवा नाही याची साबीिी विनदार केली पातहजे िसी तयानी करावी. 
 
८) सदरी तलहीलेप्रमाणे चौकसीस हजर होणे करीिा स्पेशल आपीलेट वरीस पोडेट यास नोटीसा करण्याि 
येवुन जयुडीतशयल असीस्टेंटे कलेतटर साहेब याांनी चौकशी अांिी स्पेशल आपीलेट यास या कजयाि नादार 
समजाव ेम्हणोन िारीख १९ आगटोंबर सन १८६१ ई,. चा तरपोटथ केला िो कजयाि दाखल आहे– 
 
९) सबब िारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीि स्पेशल अपील कोटाने आपला अतभप्राय तलहीलेला 
सदरी दाखल केला आहे, तयािील मुद्द्याचा तवचार होऊन ठराव होणेकरीिा हा कजया रै्लावर नोंदावा 
म्हणोन स्पेशल आपील कोटानी िारीख १९ मो आगटोबर सन १८६१ ई, स, हुकुम तदल्हा. 
 
१०) या खटल्याची हकीकि िारीख १६ व िारीख १९ माहे नवेंबर १९६१ ई, स, ऐकोन घेऊन तयाजबद्दल 
पुणथपणे तवच्यार करण्याि आला. उभयपक्षकार िरे् वकील कोटाि हजर असोन स्पेशल अपीलेट पोT 



खांडेराव घोरपडे व नारायणराव बीन कासीराव िंसदे हेही हजर असोन कोटथ आपला ठराव पुढे 
तलहील्याप्रमाणे दाखल करीि आहे. 
 
११) या कजयाची हकीकि कोटाने आपले िारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीचे तमनीटाि पुणथ िऱ्हेने 
तलहीली िी सदरील उिरण्याि आली आहे. सबब पुन्हा या ठीकाणी िी िपतशलवार दाखल करण्याची 
जरूरी नाही. उभय पक्षकारानी या कजयाचे बाबिीि केलेले िक्ारीचे मुद्याबद्दल सांपूणथपणे तवचार पाहिा 
िारीख ६ माहे ऑगष्ट सन १८५२ इसवीस सािारचे र्स्ट अतसस्टेट कमीशनर यानी केलेले तनवाड्ािील 
ठरावाि हाि घालण्याचे कोटास काही कारण तदसि नाही. 
 
१२) या कजयािील मुख्य पक्षकार स्पेशल अपीलेट नारायणराव व कृष्ट्णाजी िंशदे असोन तयानी नांबर–३ चा 
स्पेशल अपीलेट खांडेराव यास आपणामध्ये सामील करून घेिले आहे. स्पेशल अपीलेट याचे म्हणणे की 
तिघाचे पुवथजयाकडे एकत्रपणाने सन १७५५ इसवी पाविेो विन चालि होिे या शवेटला म्हणण्याबद्दल 
खात्रीजोगा पुरावा नाही व सन १७५५ इसवी साली इसलामपुरचे मांत्री यानी केलेला रै्सल म्हणोन जो तन, 
१३ चा दस्ि दाखल आहे, िो साबीद अगर व्यवहार उपयोगी असल्याचे कोटास वाटि नाही, िो दस्ि खरा 
असल्याबद्दल एक शब्दाचाही पुरावा नसोन तयावर सहीतसकाही काांहीनाही व तन, १३६ चे दस्िाांि घनःशाम 
नारायण मांत्री यानी केलेले रै्सल याचा सांदभथ तलहीला आहे. 
 
तयावरुन िंसदे याचे दाव्यास कोणिेही रीिीने बळकटी येिे असे नाही. सबब िाांबे कोटानी केल्याप्रमाणे हा 
म्हणतवलेला मांत्री याचा तनवाडा नामांजुर धरण्यास कोटास योग्य कारण तदसोन येिे. कामेरीचे हक 
िांयािील विनासांबांधी म्हणोन म्हणे असोन िे स्पेशल अपीलेट िंसदे याांचे कबजयाि आहेि. या गोष्टीवर िे 
र्ारमन बुद भरवसा ठेतवि आहेि परांिु जरी या हकाची वहीवाट तयाजकडे असेल िर्ापी िेवढ्या वरुनच 
आज शांभर वषानांिर इिर गावचे विनाचे कबजयाबद्दल तयाची मालकी साबीि होिे असे नाही. तयावळेी 
विने अगर तया  भाग एका मनुष्ट्याचे हािाने दुसऱ्याचे हािी दुसऱ्याचे हािाने तिसऱ्याचे हािी िऱ्हेचे 
कारणावरुन जाि होिा. सबब तनःसांशय मालकी बदल व पुवी वहीवाट असल्याबद्दल मजबुद पुरावा असे 
बाबिीि तनवाडा देणेपुवी असे जरुर आहे. 
 
१३) िांयािील विनाांि आम्ही व खांडेराव घोरपडे व तयाांचे पुवथजय हे एकत्रपणाने वागि आलो व तन, १३६ व 
१३७ वगैरे याि घोरपडे याची मालकी असल्याचे कबलु केले आहे व तन, १३ चे मांत्रीचे रै्सल्याि जी 
चवकशी जाल्याचें तलतहले आहे तयाांि िंसदे व घोरपडे हे एकत्रपणाने वागि असलपोच तलहीले आहे. सबब 
अगदी पहीलेपासुन विनाि दोनी घराणी काम करीि असल्याचे समजले पातहजे. सबब या कजयाचे बाबिीि 
जो काांही ठराव होईल िो सवथ लोकास सारखा लागु पडावा म्हणोन िाब ेकोडिापुढे व या कोटापुढे िंसदे 
यानी मोठे वजन देऊन िक्ार केली आहे.  
 
१४) परांिु हे म्हणणे कोटथ कबुल करीि नाही. दावा असलेले विनावर िंसदे याची प्रतयक्ष मालकी अगर सांबांध 
असल्याबद्दल सार् पुरावा असल्या खेरीज सदरचे म्हणणे तनरुपयोगी आहे व असा पुरावा तयानी हजर केला 
नाही. 
 
१५) तन,, नांबर १०६–१०७–१०९ याि स्पेशल अपीलेट नारायणराव व कृष्ट्णाजी िंशदे याांचा पणजा 
तर्रगोजी याचे नाव तलतहले आहे तयावरुन म्हणतवलेला मांत्री याची तन,, १३ चा रै्सल साबीद असल्याचे 



समजाव ेम्हणोन िंशदे याची इच्छा आहे. परांिु सदर दस्िाचा तवचार व उपयोग यािील एकदर मजकुरावरुन 
पाहीला पातहजे. िसे पाहीले िर सदर विनावर िंसदे याचा दावा आगदी नामांजुर करुन िंसदे तया 
कोणिेहीरीिीने सांमांध नाही असे माने या नाांवाचे घराण्याचा दावा सदर दस्िाि कायम ठेतवला आहे. 
 
१६) तन,, ४९–५२–६९–७७ व ८० िागाईि १०० येणेप्रमाणे तकरकोळ कागद िंसदे यानी हजर केले आहेि, 
परांिु तया  र्ोडेच दस्ि खरे असल्याबद्दल तयाजवर खुणा आहेि व तयाजवर अशा खुणा आहेि, तयावरुन 
हली असलेला दावा साबीि होि नाही. सन १७२५ िागाईि सन १७६० इसवीचे दरम्यान या विना प्रकणी 
िांटे होिे हे समजणेची कोटास जरूरी नाही, िांटे होिे याि सांशय नाही. सन १८१८–१९  चे पुवीचे ७० 
वषाि बरेच तदवस िंसदे याजकडे सातधकार तनवेध वहीवाट असल्या  कोटास पुरावा पातहजे असोन 
तयाबद्दल कजयािील कागदावरून काही तदसोन येि नाही. 
 
१७ सदरी तलहीलेले कारणावरून नारायणराव व कृष्ट्णाजी िंशदे याांचा दावा चालू शकि नाही. सबब िो िाव े

कोडिानी ना मांजूर केला हे बरोबर केले. 
 
१८ िंसदे याचा जो हक होिा तयासमांधाने आपला हक असल्याबद्दल खांडेराव घोरपडे याने आपला दावा िंसदे 
याचे दाव्याशी सामील केला आहे तयाकारणाने िेवढ्या पुिा तयाचा ही दावा ना मांजूर समजले पातहजे परांिु 
िारीख ४ माहे डीसेंबर सन १८६० इसवीचे तमनीटाि तलहीले प्रमाणे  १३६–१३७–१३८ याि तलतहलेले 
नाईकजी कडोन खांडेराव यास स्विः तकिी हक येिो याजबद्दल तवचार करणे बरे तदसिे. 
 
१९) सदर  चे दस्ि योग्य अतधकारी याजकडोन जाहलेस तयाि स्पेशल अपीलेट खांडेराव याचा 
पुवथजय–––––नाईकजी व मालोजी व स्पेशल रीसपाडेर याांचा पुवथजय महीपिराव व याजकडे िांयािील 
देशमुखी विन सोडल्याचा हुTT आहे याि सांशय नाही, परांिु नाईकजी याजकडे वहीवाट चालण्या 

 १३९ िगाईि १४४ चे दस्िावरून तयाप्रमाणेच खचीि आहे व महीपिराव याजकडे वहीवाट 
आल्यापासून तयाने व तयाचे वांशािील लोकानी आजपयंि वहीवाट केली सन १८१८–१९ साली दतक्षण व 
सािारा इांग्रज सरकारनी िंजकोन घेिला तयापुवीं ५५ वष ेम्हणजे  िील  १३६–१३७–१३८ चे कागद 
आहेि व  १३९ िगाईि  १४४ चे दस्ि सन १७६४ िागाईि सन १७६८ चे दरम्यानचे आहेि व 
तयावरून नाईकजी व महीपिराव व मालोजी या त्री वगाकडे विन सोडण्याचा  जाहला िर्ातप 
तयाप्रमाणे वहीवाट जाहली नाही व विनाचे मोकलीके बदल २२००० रूपयाची नजर ठरली  १२००० 
रूपये र्ति महीपिराव याने तदल्हे असे साबीि आहे बाकी नजराणा कोणी तदल्हा िे तदसोन येि नाही. 
सबब स्पेशल अपीलेट खांडेराव याचे पुवथजयाकडे सन १८–१८–१९ असलप्रमाणे इसवी पुवीं ५५ वष ेवहीवाट 
नव्हिी असे तनःसांशयपणे साबीि आहे व ५५ वषा पुवील वहीवाटी तवसी जो िंसदे याचे समधाांने पुरावा सदरी 
दाखल करण्याि आला आहे तयाखेरीज दुसरा पुरावा नसोन सदरचा पुरावा आपुिा व योग्य असल्यातवसी 
अलाहीदी ठरतवण्याि आले आहेच. 
 
२०) स्पेशल अपीलेट खांडेराव याने हजर केलेले  चे १०८ वांशावली वरून तदसोन येिे की, जया 
घराण्यासी स्पेशल अपीलेट खांडेराव हा आपला सांमध दाखवीि आहे. तया घराण्याचा मुळ पुरूष नावजी 
राजे असोन तया घराण्याची िीन घरेजाहली आहेि. िी असीली १) अष्टेकर २) मुधोलकर ३) बहादुर 
वाडीकर याप्रमाणे पतहले घराण्यािील खांडेराव हा आहे व शवेटील म्हणजे तिसरे घराण्यािील स्पेशल रीस 



पाडेर हा आहे यावरुन उघड आहे की, स्पेशल अपीलेट खांडेराव व स्पेशल रीस पाडेर हे तवभति आहेि व 
सदरी मतहपिराव यानी १२००० रुपये नजराणा तदल्हे तयाि खांडेराव व याचे घराण्या  काही वाटणी आली 
नाही. 
 
२१) हली जारी असलेले कायद्यावरून स्पेशल अपीलेट याचा दावा एक क्षणभरही चालणार नाही, याि 
सांशय नाही सबब जी हली रूलचाळी नाही असे महाराज सरकारचे जुनी रुळी प्रमाणे जरी स्पेशल अपीलेट 
यास दावा चालवु तदल्हा आहे िर्ातप मुळ मालकी व तनदान काही तदवस वहीवाटीचा पुरावा तयाचा दावा 
योग्य समजणेपुवी असणे तवशषे करून जरूर आहे. िंसदे यासी मूळ मालकी असल्याचे तदसोन येि नाही 
असा कोटाचा अतभप्राय आहे व खांडेराव हा जेवढ्या बाबिीि तयास सामील जाहला आहे िेवढ्यापुिा 
तयाप्रमाणे तयाचा दावा साबील नसल्याचे समजले पातहजे नाईकजी सी आपला सांमांध असले कारणाने 
खांडेराव याचा दावा पोचिो की काय याबद्दल पाहािा नाईकजी याजकडे कोणिेवळेी वहीवाट असल्याचे 
साबीि आहे. असे कोटास वाटि नसोन सािारचे महाराजाचे कोटाि हलीचा दावा होणेचे पुवी मतहपि व 
तयाचे घराण्याकडे र्ारतदवसी सिि सुमारे ८० वषाची वहीवाट साबील जाली आहे व इिके र्ारतदवशी 
वहीवाटीचे वजन व र्ायदा तजिका तन सांशईि पणे समजणे योग्य आहे, तििका दर एक रीिीने स्पेशल 
पाडेर िरे् समजला पातहजे असा कोटाचा अतभप्राय आहे. 

 
२२) सबब सवथ खचथ स्पेशल अपीलेट नारायणराव व कृष्ट्णाजी िंशदे व खांडेराव घोरपडे याजवर ठेवनू र्स्ट 
अतसस्टेट कमीशनरसाहेब याचा तनवाडा कायम करण्याि येिो. 
 
कागदाचा िपशील. 
१) स्पेशल अपील अजी 
२) याद कामसन  यास 
३–४) अजथ स्पे. अपीलेट िोT 
५) वकील पत्र स्पे. अपीलेट नांबर १ याचे िरे् 
६) अजथ स्पे. अपीलेट िरे् 
७) वकील पत्र स्पेशल अपीलेट नांबर २ याचे िरे् 
८ िे १२) अजे स्पेशल अपीलेट नां. १ याचे िरे् 
१३) नोटीस पक्षकार यास 
१४) याद. जु. आ.  यास. 
१५) अपील मुकदमा 
१६) मीनीट से. आ. मांजुरीचे 
१७) या द जु अतसस्टेट यास 
१८) समन स्पे. अपीलेट यास 
१९) समज स्पेशल  यास 
२०) सेरा जु. अतसस्टेट  साहेब याचे वाळव े  
याचे हुकुमा लगि. 
२१) याद जु. अ   यास 

२२) वकील पत्र स्पे. अपीलेट नांबर ३ याचे  



२३) वकील पत्र स्पेशल री याचे  
२४) तनवाडा स्पे. आ. कोटाचा 

एकूण चोवीस कागद असिे. 
 

अजाचा िपसील 
१५-६ नादार स्पेशल अपीलेट नारायणराव व कृष्ट्णाजी िंसदे व खांडेराव घोरपडे यास खचथ जालेला तयाचा 
तयानी सोसावयाचा िो. 

–बर  अपील  नामा 
१५-६ स्पेशल अपीलाि. 

–स्टॉप कागदाबद्दल नादार  
 
७-६ भतयाबद्दल नादारी ठरण्यापुवीचे  
०-८  वकीलाबद्दल सरकार.  
१५-६   
१५-६   
६३१-६-१० स्पेशल रीस पाांडेट महीपिराव मयि वारस स्त्रीया लक्षमीबाई व भवानीबाई घोरपड्ास खचथ 
जालेला स्पेशल अपीलेट नारायणराव वगैरे यानी घ्यावयाचा िो. 

० बर  अपील हुकुल नामा. 
६३१-६-१० स्पेल अपीलाि  

४-८ स्टॉप कागदाबद्दल  
२–८ नादारीचे चौकसीि  

 २   २३ चे वकील पत्रास 
 ४-८   

२६-१४-१०  
वकीलाबदल  
१-८–  
१-० प्रा. नादारीचे चौकसीि  
०-८ प्रा स्पेशल अपीलाि.   

 १–८   
६२५-६-१० र्ी दावा रु. १०–५ याचा  

६०  रकम २००० दरसदेदर  ३  

१६०  रकमा ८००० दरसदेर  २  

१००  रकम १००० दरसदे  १  



३०५–६–१०  रक्कम ६१०–५ दर सेद ८   
६२५-६-१०   

६२६-१४-१०   
६३१-६-१०   

६३१–६–१०   
६३२–६–४   

 
एकूण साहासे बिीस रू. साहा आणे 

चारश ेखचथ असे. 
खचथ िपासून तलतहला 
(सही) बळवांि मोरेश्वर आकटीक 
 कारकुन हुजुर.     
    (सही इांग्रजी)  
    स्पे. जज्.  
   (तशक्का)   

 
सदरहु नकलेस स्टाप कागदसाहा तदल्हे होिे  पाच कागदावर नकल ियार झाली िी व एक 

स्टॉप कोरा येणे  आम्ही प्रिीसह भरून पाठतवले िारीख १० माहे दसांबर सन १८६१ 
   सही दाजी कृष्ट्ण जोशी वकील. 
   कोटथ. 

 
या हुकुम नाम्यािील नकल मी तदली िी मी घेऊन भरून पावलो िारीख १८ माहे रे्बु्रवारी सन 

१८६२ 
   (सही) नारायणराव िंशदे देशमुख 
   दस्िुर खुद 
 
या नकलेन पान २४ ओ ३ (नांिर २ याचे िरे्) काट. 
ही नकल करणार शब्द सुमारे  ३२००  रबरी नक्कल  
 तलखाई ४८९  एल. पी. डाके ए–१०–४४  
वाचणार रुजवाि १८८  तलाकथ  ऑर् तद तड कोटथ  
 कागद ८४    
 एकूण – ६८५    
शखे हाशम हुसेन  यािील आरवी व शब्दाांची आकारणी   
रूजुपहाणार  दुप्पट आकारी आहे.   



  शब्द सांख्या व आकारणी बरोबर आहे.   
  शखे हाशम   
  र्ी – कारकुन   
 (गोल तशक्का)   
 –: डीस्रीतट कोटथ, सािारा :–  
 सािारा येर्ील तसव्हील अज्  सी. डी.  

  याांचे कोटाि.   
 

स्पे. तद. मु. 
३   

 १९४३   
 मतहपिराव खांडेराव घोरपडे – वादी  
     
 कलेतटर अकड कोटथ ऑर् वाडथ– प्र. . वादी  
 सदरहु कामी वादी िरे् गुदरला –  
  ११–७–४६०   
  के. व्ही. कुलकणी.  
  वादी वकील   
  दाखल िा. ११–७–४६.  
  तशरस्िेदार  

हुजुर हुकुम नां. 
१७९३ 

वरून सदरहु कागद 
 

१९–
१२–४७ 

 

वादी वकील याांस परि तदला     
   िा. २२–१२–४७  
   रेकॉडथ तकपर  
     
रतजष्टर नांबर ४५३५ सािारा येर्ील स्पेशल अपील नांबर ३०९ तनकाल िारीख 
 ४४  १८५२  
अनामि येंवुन नकलेस काम  नकलेस अजथ आला िा. िेवीस (२३) सप्टेंबर. 
तमळाले िारीख ३०–९–४४   सन १९४४ 
सबब उशीर   व्ही. आर. एस. 
रे. तकपर   रेकॉडथ कारकुन 
  नकल ियार झाली िा. नऊ (९) माहे आतटोंबर 



  सन १९४४   
   व्ही. आर. एस. 
   रेकॉडथ तकपर 
  नकल अजथदार – मी कुलकणी वकील यास 
  समक्ष तदली िा. १२ माहे आतटोंबर सन १९४४ 
  व्ही. पी. ने पाठतवली.  
   व्ही. आर. एस. 
 सन १८५० ईसवी रेकॉडथ तकपर 
आदालि सरकार   तनTT १८ 

तशक्का   १  
सािारा   १२  
 तशका  बाराबांद राद्र 
 
हुकुमनामा अदालि सरकार कुपनी ईग्रज बहादुर कातसन साहेब र्स्ट अतसस्टांट कमीशनर ईलाखा 
सािारा अपील नांबर १४८ सन १२५४ र्सली अपील वादी महीपिराव बीन खांडेराव घोरपडे देशमुख  
वाळव,े पेटा मजकुर प्रतिवादी कृष्ट्णाजी बीन शाळीग्राम िंसदा  मौजे कामेरी वनरुबीन कासी िंशदा व 
सांिाजी बीन सुबराव घोरपडे देशमुख आष्टे मयि तयाचे वारस लेक खांडेराव घोरपडे देशमुखीचे विनाबद्दल 
दसपट दावा ८१०८५ रुपये असल र्ीयाद प्रतिवादीनी केली तयाची चौकशी लक्षमण कासी आमीन नांबर ५ 
ठाणे कासेगाांव यानी करुन रे्सल नामा िारीख ३१ दसांबर सन १८४४ इसवीस केला तयाजवर अपील 
िारीख १८ रे्बु्रवारी १८४५ सन इसवी या मोकदम्याचे वादी खुद व 

 
प्रतिवादी िंसदे दोन हजर व मुख्तयार माधवराव मल्हार व तिसरे खांडेराव घोरपडे हजर आतण 

चौकसी सुरु असल अजी प्रतिवादीनी केली तया िपशील िर्थ  मजकुरचे देशमुखीचे विन मुळ पुरािन िंसदे 
याांचे तयाांनी आम्हा घोरपडे यासी पाटीराखे भाऊ करुन घेिले तया तदवसापासून आम्ही िंशदे व घोरपडे 
उभयिा देशमुखीचे विनाची वहीवाट सनतसि खमसेनमया व अलरे् पाविेो करीि आलो िे वळेेचे 
मलजीबीन हगोजी माने वाणी याने खटला केला िेव्हा पेशव ेसरकारािुन मांत्रीकडे चौकशी साांतगिली िेरे् 
श्रीकृष्ट्णेि तदव्य होऊन आम्ही उभयिा खरे जालो वाणी खोटा ठरला िेव्हा सरकारािुन हरकी देऊन 
विनाची वहीवाट करावी म्हणोन आम्हास साांतगिलेवरुन आमचे वडील तर्गोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे 
याांनी हरकीचा ठराव करुन घेिला परांिु ऐवजाची सोय जाली नाही. मागे वहीवाटीचे काम सरकारािुन 
विन अनामि ठेवनू हरकीचा ऐवज येिो परीयि अांिाजी रघुनार् याजकडे साांतगिले नांिर महीपिराव बीन 
मालोजी घोरपडे यासी या विनाचा अतधकार नसिा आमचे वडील भावाचे विन म्हणोन नजराण्याचा ऐवज 
ठरावा प्रमाणे कबलु करुन अनामि ऐवज व आपण देऊन मोकले चीटी नाईकजी मालोजी व महीपिराव 
घोरपडे त्रीवगांचे नाांवची सन अबाशीिे नाि घेिली व विनाची वहीवाट करु लागले पढेु नजराण्याचा ऐवज 
घेऊन आमचे विन आम्हास द्याव ेम्हणोन सरकारची पते्र आणली परांिु मानातल नाहीि याज करीिा आम्ही 
आटकाव करु लागलो सबब त्रीवगाचे वहीवाटीि नाव न घालीिा  घोरपडे म्हणोन अांिाजी रघुनार् 
यानी वहीवाट करावी स्वारीहुन आलीयावर जाबसाल उलगडुन देऊ तयाप्रमाणे बोलुन स्वारीस गेले िे 



जबरदस्ि कारकुन याचे कागदपत्र जबरदस्िीने नेले आम्हास मानले नाही तया विना  काही उतपन्न 
आम्हाकडे चालि आहे याची चौकशी होऊन आमचे विन आम्हास देण्यातवसी हुकुम जाला पातहजे म्हणोन 

 
जाब अपील वाढीचा  ५ चा तया िपसील प्रिी वादीनी आम्हावर अजी आतणली तयाचा जबाब 

देणे म्हणोन अज्ञा तयास पेशजी हेच िंसदे यानी या विनाबद्दल १०७०२ नांबरची अजथ सनइहीदे अवैन साली 
आतणली तयाि विन आपले असेली हीिाि आणी हाली अष्टेकर घोरपडे व आपण उभयिा तमळोन अजी 
आणली तयाि विन सनतसि खमसेनमया व अलरे् परयि आम्ही वहीवाट करीि आलो असे हेच प्रतिवादी 
तलहीिाि याप्रमाणे दोन अजाि दोन मजकुर यावरुन कोणिी प्रमाण धरावी िंसदे यानी विनाची वहीवाट 
कधी केली तयाची माहीिी आम्हास नाही व त्रीवगानी वहीवाट केल्याची माहीिी नाही पुवापार विन आमचे 
तयाची वहीवाट आम्हाकडे चालि आहे म्हणोन. 

 
आमीन यानी रै्सला केला तया िपशील प्रिीवादी हजर राहून वादी अजीचा जबाब देऊन गैर हजर 

सबब तयास बोलावणे केले असिा आले नाहीि. यास्िव प्रतिवादी पासुन एक िर्ी चौकशी बदल  २८ 
चे कागदाि सवाल करुन जबाब घेऊन तयानी पुराव्यास कागद तदले िे ११ प्रिीवादी िंशदे व घोरपडे याचे 
मुळ ठरवाांचे वहीवाटीचे दाखले  ४० पासुन  ५० पाविेो. 

 
८ तर्गोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे याची व मलजी व कोउजी माने व गीरापा माने वाणी याचा िर्थ  

मजकुरचे देशमुखीचे वादाचा तनवाडा घनःशाम नारायण मांत्री याांनी केला तयाजबदल कागद  २२ 
पासुन  २७ परीयि साहा ६ व  ५१ पासून  ५२ पाविेो एकूण १ मतहपिराव घोरपडे यानी 
अांिाजी रघुनार् यादकरुन तदली सावकारी कजथ काढुन विन सोडवीले म्हणोन आहे  ४ येडुरचे 
मुकामािुन त्रीबांकराव नारायण व महीपिराव घोरपडे यानी पते्र नाईकजी घोरपडे यास व युसुबाईचे नाांव 
पाठतवली तयाि देशमुखीचे विनाचा मजकुर आहे िी पते्र  ५४ पासुन  ५७ पयंि ६ पेशव े
सरकारािुन देशमुखी िर्थ  मजकुरचे विनाची मोकळीक सन आवतेसिेन साली झाली तयाज  मांत्रीस पत्र 
व गावास िाकीदी वगैरे माधवराव बलाळ प्रधान याच्या  ५८ पासुन  ६३ पयंि केला. ४ मालोजी 
घोरपडे मुधोळकर यानी पेशव े सरकाराि विन समधे मजकुर समजातवला तयातवसी पते्र बगैरे  ६४ 
पासुन  पयंि ६७ पयंि नकला ६ नागोजी िंशदे यानी गावगना रोखे िर्थ  मगारी केले िे  ६८ पासुन 

 ७३ परीयांि नकला 
 
१ नाईकजी घोरपडे यानी िर्थ  वाळवचेे मोकदमीस रोखा केला तयाची नकल  ७४  
३२ जागोजी िंशदे व सखोजी िंसदे यानी विनामध्ये खटला करुन गावगना खराबी केली तयाजबदल 

पेशव ेसरकारची पते्र व त्रींबकराव नारायणमांत्री याची वगैरे कामगार याांची पते्र व िाकीदी  ७५ पासून 
 १०६ परीयि नकला 

 
२ प्रतिवादी िंशदे याची वौशावल  १०७ व दुय्यम प्रतिवादी घोरपडे याची वोंशवृक्ष  १०८ 

ची येणे प्रमाणे कागद प्रतिवादीनी देऊन कायद्याची  १०९ चा तलहून घेऊन एक िर्ी चौकशी पाहिा 
मुळ विन िंशदे याच तयानी आष्टेकर घोरपडे दुय्यम प्रतिवादी याचे वडीलास विनभाऊ करुन घेिले िेव्हा 



िीघे घोरपडे िीन बुडाचे मोठे मोठे रोजगारावर होिे. िे पर्क परांिु एक तवचारे होिे. तयानी देशमुखीची 
विने मेळतवली होिी खांडेराव घोरपडे यानी िंसदे याजकडून देशमुखीचा हीस्सा तमळतवल्यावर आष्ट्याची 
देशमुखी तमळतवली िेव्हा आवघे घोरपडे यास देशमुख म्हणण्याची चाल आहे या विनाची वहीवाट मोकल 
चीटी हा होिा परीयि आष्टकेर घोरपडे व िंसदे याची वहीवाट तसद्ध होिी वादी यानी िीघाचे नाव सोडतचटी 
घेऊन आपण ऐवज भरुन विन सोडतवले म्हणोन कजाि विनाची अनभव करीिाि असे तदसिे यास साधनी 
कागद  ६६६७ चे तयास तशवाजी र्ोराि याचे तवद्यमाने करार ठरोन ऐवज घेऊन विन महीपिराव 
घोरपडे यानी सोडाव ेयासी माधवराव बलाळ प्रधान पते्र तिसा तसिेनािील र्ोरािास व घोरपडे यास आहेि. 

 ६४/६५ ची तयाजवरुन पाहिा प्रतिवादीनी ऐवज ियार केला तयाजबद्दल तयाजमनोिी आांगावर पडली 
ऐवज कराराप्रमाणे वादीनी घेिला नाही आतण विनाची वहीवाट रेटाईने अजपरी परयांि करीिाि असे 
अलीकडील कागदावरुन तदसिे वादीची भोगवटा सोडतचटी पासुन आहे सोडतचटी पासून प्रतिवादीचे भोग्य 
नाही परांिु वादभोग्य आहे तयाचे तनराकणथ वादीनी हजर राहुन केले नाही. याजवरुन प्रतिवादीचा 
एकिर्ीचा कागद घेऊन तवचार पाहिा विनाचे अतधकारी मालक पतहले पासून प्रतिवादी आहेि असे होिे 
वादीनी नजराण्याचा ऐवज भरुन तिघे घोरपडे याचे नाव ेसोडतचटी घेऊन नजराण्याचा ऐवज भरला यास 
वादीने आपण एकटेच विन अनभवीिाि हे गैर आहे यास्िव नजरेस येिे की सदरहु विनाचे आठरा 
गावापकैी दोन गाांव तदगर इलाखा पटवधथन तया गावची र्ीयाद प्रतिवादीनी तिकडे केली आहे तयाजबदल 
एक साला उतपन्नाचे दसपट रुपये सदरहु दाव्याि वजा करावयाचे म्हणोन प्रतिवादीनी  ३ ची याद 
तदल्ही िे दाव्याि वजा करुन बाकी दावा रुपये ८१०८५ चा दावा कायद्याि प्रतिवादीचे भोग्य आहे आतण 
प्रतिवादीचे विन पुवापार पुराव्या वरुन तदसिे सबब प्रतिवादीचे विन वादानी सोडाव ेम्हणोन प्रतिवादीचा 
दावा वादीवर एकिर्ी वरुन तसद्ध होऊन रै्सला जाला असे म्हणोन––– वादीनी अपील अजी करुन 
तयाजबद्दल िकरारीची याद  ५ ची तदल्ही तया िवशील प्रतिवादी  िंसदे यानी प्रर्म आम्हावर रु. 
६००० ची अजी केली तयाचा जाब आम्ही तदल्हा असिा तयाची चौकशी न होिा दुसरी अजी सांिाजी बीन 
सुबराव घोरपडे याचे नाव ेव आपले नाव ेकेली तयाि दावा विन सांबधे रुपये ९०००० लातवला तयाचा जाब 
आम्ही तदल्हा असिा एकिर्ी रै्सला आमीन याांनी केला तयास पुवापार विन आमचे बाण्याचे कजयापुवी 
वहीवाट आमची बाण्याचे खटले उठल्यावर नजराण्याचा ऐवज आम्ही भरुन सोडतचटी पेशव ेसरकारािून 
आम्ही घेिली िीची नकल प्रतिवादीनी पुराव्यास तदली आहे तयाि सवथ मजकूर आहे असे असिा सावकारी 
दाखल विन आम्ही अनभतविो सबब आम्ही विन सोडाव े म्हणोन आमीन याणी िर्थ दारीने रै्सला केला 
तयाजवर साि कलमे िकरार तलहीली आहे तयास प्रतिवादीचा भोगवाटा एकसे दाहा वषाि आजमासे नाही 
आतण पांच्याणव वषाचे कायद्यास तमळिे म्हणोन आमीन तलहीिाि आतण िेच शांभर वषाि प्रतिवादीची 
वहीवाट नाही वाद भोग्य आहे असे तलहीिाि ये तवसी व प्रतिवादीच बालाजी जनादथन याचे पत्र दाखतविाि 
व पेशव े याचे कागद पुराव्यास देिाि िे पातहले म्हणजे प्रतिवादीचा सांमांध नाही आमची पुवापार वहीवाट 
विन आमचे आम्ही अनभवीिो ये तवसी चौकशी होऊन आमीन यानी रै्सला केला िो रद्द करण्यातवसी 
हुकुमनामा पाहीजे म्हणोन 

 
ये तवसी आवल मोकदम्याचे व अतपलाचे कागद यािुन िपास करीिा असे तदसोन येिे की अपील प्रतिवादी 
यानी मांत्री याचा साराांष सनतसि खम सेन म्हणजे सन १७५५ इसवी सालचा असल म्हणोन हजर केला िो 
बरोबर व खरा आहे असे समजाने आमीन यानी आपला अतभप्राय तदला आहे अेसी यािस िो दस्िाऐवज 
खरा आहे याबद्दल पुरावा नसोन पेशव ेयानी नाना र्डणीस यास हुकुम तदल्हा आहे तयाि सदरहु साराांष 
असल नाही असे तलतहले आहे. जर िो असल असेल िर तयाि पहीले व दुसरे प्रतिवादीचे वडीलाचे नवीन 



नाांव ेघािली आहेि असे सदरहु हुकुमा वरुन तदसिे व तया हुकुमास मांत्री याचे साराांशाचा मजकुर तलहुन 
मानेवाणी व घोरपडे याांचा िांटा होिा िो िुटुन घोरपडे देशमुख आहेि असे ठरले माने खोटे जाले सबब 
घोरपडे यानी नजराणा तदल्यावरुन विन तयाचे स्वाधीन केले तया तदवसापासुन अपील वादी याचे िाब्याांि 
विन आहे सदरील दस्िऐवज अपील प्रतिवादी यानी हजर करुन उभयपक्षी कबुल केला आहे परांिु हुकुमाि 
पहीले व दुसरे प्रतिवादीची नाव ेनाहीि. तयाजबद्दल तयाचे साांगणे की अपील वादीनी दगाबाजीने िी नाव े
घालतवली नाहीि अेशीयास या मुद्याची आणखी मुद्याची चौकशी या मोकदम्याि र्ार होणे आहे. याजकरीिा 
आमीन याचा हुकुमनामा तर्रवुन या तर्यादीचा तनवाडा हुजुरन पांचाईि नेमीली जाईल तयाजकडे हा 
मोकदमा देण्याचा ठराव केला आतण आपील वादीने जािीने कील्हा वकील हजर राहण्याची पाांचश ेरुपये 
याचा जामीन घ्यावा आतण प्रतिवादीनी जो साराांष हजर केला िो खरा आहे तयाज बदल पुरावा घ्यावा व 
अपील वादी याांनी मालकी व वहीवाटी बद्दल पुरावा करावा िो पुरावा घेऊन नवीन हुकुमनामा करावा 
हुकुमनामा  

 
कागदाचा िपशील 

१ अपील अजी वादीची 
२ अवल रै्सला वादीकडुन 
३ जािचीठी वादीची 
४ मुकतयार नामा वादीिरे् 
५ िकरारीची याद वादीकडील 
६/७ समाने िीन प्रिीवादीस 
९/१०/११ मुखतयारनामो २ वाटणे तचटी १ प्रिीवादी िरे् 
१२ तवनांिीपत्र १ वादीचे व मुखतयार याची अजी १ वाटपेतचटी 
१३ सवाल वादीस 
१४ वादीकडील पुराव्याचे कागदाच्या नकला ६ व रे्रीस्ि १ 
१५ वादीिरे् मुखतयारनामा आबाजी गोपाळ नारुलकर याचे नाांवची तवनांिीपते्र 
१६ मुखतयार नामा प्रतिवादी िंशदेिरे् 
१७ असल मोकदम्याचे कागद  १ पासुन  ११० हुकमनाम्या  
१८ हुकुमनामा हुजुराचा 
एकुण आठरा कागद असे िे िारीख ७ रे्बरवारी सन १८५० इसवी 
 (–तशका) (सही) इांग्रजी  
या नकलेि काटशोध नाहीि खरी नकल 
 सही... 
X X X शब्द सुमारे १८०० तलाकथ  ऑर् दी. डी. कोटथ 
ही नकल करणार तलखाई २–९  
X X X  रुजुवाि ०–१४  



वाचणार कागद –०२  
शखे हाशम हुसेन एकुण ३–०९ िीन रुपये आणे र्ति. 
रुजु पाहणार    
यािील आखीव शब्दाांची दुप्पट आकारणी केली आहे. शब्दसांख्या व आकारणी बरोबर आहे 
  शखे हाशम हुसेन 
  र्ी कारकुन 
 डीस्रीतट  
 कोटथ  
 सािारा  
रतजष्टर सािारा येथील स्पेशल अपील नंबर ३०९ तनकाल िारीख 
नांबर  १८५२  
४६८९  नकलेस अजथ आला िा. दोन २ माहे ऑतटोबर सन १९४४ 
१९४४   

    सही – व्ही. आर. एस. 
    रेकॉडथ तकपर. 
  नकल ियार िारीख साि ७ ऑतटोबर सन १९४४ 
    सही :– व्ही. आर. एस. 
    रेकॉडथ तकपर. 
 नकल अजथदार श्री. कुलकणी यास 
 समक्ष तदली िा. बारा १२ ऑतटोंबर सन ४४ 
 –––––    
   सही :– व्ही. आर. साने. 
   रेकॉडथ तकपर. 
 अपील नांबर १४८ स्पेशल नांबर ३०१, सन १८५२ 
 सन १२५४ र्सली सदर आमीन याचे खटल्या प्रमाण 
   २० 

 
यादी वादी कृष्ट्णाजी बीन शालीग्राम िंसदा व नारायणराव बीन कासीराव िंसदे व सांिाजी बीन सुभाजीराव 
घोरपडे 
प्रिीवादी 
महीपिराव बीन खांडेराव घोरपडे देशमुख  वाळव ेयाचे मुकदम्यािील कागद पत्राचा िपशील. 



१ लक्षमण कासी आमीन याचे आमलािील कागद पत्र  १   १०९ पाविेो तयाचे हुकुमनाम्याि 
नमुद आहे तयावर हुकुमनामा  ११० 
१ अपील हुकुम नाम्याांि नमुद आहे तयावर हुकुम कागद  १  पाविेो––– माहाराज सरकारचे नाांव े
प्रतिवादी महीपिराव याचे पत्र चैत्र शु (र्ाटले) शके १७६९ र्ाटले) 
चे एक १ तकिा कागद चैत्र  ५ शके मजकुरचे एक १ 
१ पांचाईिीकडे खटला पाठतवल्यावर जाहलेले कागद पत्र बरहुकुम रे्रीस  आगष्ट सन १८५१ इसवी 
चे पांचाचा सवाल जबाब िारीख २४ जुलईचा पांचाईिदाराचा अजथ िारीख ४ जुलई सन १८५१ इसवी. 
१ सदर आमीन याजकडील कागदपत्र––– 
१ आमीन खानापूर याचा रपोट िारीख २८ जुलई सन १८५१ ––– याखाली हुजुर हुकुम व सदर 
आमीन याचा रपोट ––– 
२ सदर आमीन याचा रपोट तदवाणी नांबर ११८ चा 
३ अपील प्रिीवादीचे नाांव ेसमान––– 
४ अपील प्रिीवादीचे पत्र सदर आमीन याचे नाांव े
५ अपील प्रतिवादीस पत्र प्रमाणे तयाची नकल 
६ अपील प्रतिवादीचे नाांव ेसमान––– 
७ अपील वादीचे पत्र––– 
८. अपील प्रतिवादीस पत्र  तयाची नकल 
९. आपील वादीस पत्र  तयाची नकल. 
१०. आपील वादीचे पत्र .... 
११, आपील वादीस पत्र  तयाची नकल ११ चे १ आपील वादीचे वकील पत्र– 
आपील प्रतिवादी  १,२ दोन नी हजर केलेि 
१२. आपील प्रतिवादी  पहीले व दुसरे प्रतिवादीची दरखास्ि..... 
१३. महनर शके १६७७ श्रावण  ८ सन ११६५ चा 
१४. आज्ञापत्र घनःशाम नारायण मांत्री याचे मोकदम बोरगाव याचे नाव े
१५.  १७ 
आज्ञापते्र पांिमांत्री याचा मोकदम बोरगाव व पसूल व येडेिील गावचे नावची...,. 
१८. आज्ञापत्र मांत्री याांचे मोकदम बोरगाव याचे नावचे तयाची नकल..... 
१९. करीना तर्रांगोजी बीन बाजी िंसदे व खांडोजी बीन मानिंसग घोरपडे यानी तदल्हा िो सुमातसि खमसेन 
मया व अलरे्चा बांद ३ 
२०. तर्रांगोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे याणी करीणा तलतहले  पुरवणी (र्ाटले) तवशी जबानी साल शक 
नाही. 
२१. आबाजी मोतहिे देशमुख कसबे वाांगी याचे नाव ेखांडेराव बीन मानिंसग घोरपडे यानी तलहून तदल्हे िे 
हकपत्र सनतसि खमेसेन मया अलरे् छ १ सवालचे 
२२ पांिमांत्री याचे नाव ेमोकदम कसबे वाळवें व शटेे महाजन कसबे मजकुर यानी तलहून तदल्हेले जबानी चे 
नकलेची नकल सुमातसि खमसेन अलरे् छ तजलयादची...... 
२३. पांि मांत्री याचे नाव ेसई कोम तखरोजी मोरे  वगैरे असामी यानी जबानी तलहून तदल्ही तयाचे नकलेची 
नकल सुमातसि खमसेन मया अलरे् छ ११ तजलयादची ....... 
२४. करीणा शके १९७७ सनतसल खमसेन मया अलर्. ची तयाची नकल 



२५. महरब  छ १ मोहरम सनतसि खमसेन मया अलरे् शके १६७७ ची तयाची नकल. 
२६. याद उच्यापांिी बदल सनतसल खमसेन मया अलर् 
२७. तर्रगोजी िंसदे व खांडोजी घोरपडे याचे नाव ेसदातशव तचमणाजीची िाकीद सन इदी हे तसिेन मया व 
अलरे् छ ९ सदरची .. 
२८. हरीपांि आण्णा याचे नाव ेरामजी व लाल यानी  िे पत्र साल शक नाही ... 
२९. नाईकजी घोरपडे याचे नाव ेमतहपिराव घोरपडे यानी तलतहले िे पत्र साल तमिी नाही ... 
३०. येसुबाईचे नाव ेमतहपिराव घोरपडे याणी तलतहले िे पत्र र्ाल्गुन  १ तमिीचे ... 
३१. नाईकजी घोरपडे देशमुख याचे नाव ेतत्रबांकराव नारायण याचे पत्र छ २६ सावानचे... 
३२. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे याचे नाव ेिंत्रबकराव नारायण याचे पत्र छ २२ सदरचे ... 
३३. नाईकजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे देशमुख याचे नावे तशवाजी र्ोराि याचे पत्र सालतमिी नाही. 
३४. नाईकजी घोरपडे व मालोजी घोरपडे देशमुख याचे नाव ेभोसले याचे मांत्र छ- २३ सपरचे ... 
३५. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे देशमुख याचे नाव अांिाजी रघुनार् याचे पत्र साल तमिी 
नाही.  
३६. नाईकजी घोरपडे देशमुख याचे नाव ेसुभानराव र्ोराि याचे पत्र साल तमिी नाही. ... 
३७. नाईकजी घोरपडे याचे नाव ेनाईकजी र्ोराि याचे पत्र साल तमिी नाही. 
३८  ४० माधवराव बल्लाळ प्रधान याची पते्र सुभातससा तसिेन मया अलर् छ १७ सपुरची ... 

३८ मतहपिराव घोरपडे याचे नाव े
३९ बाळाजी महादेव याचे नावे 
४० तसबाजी र्ोराि याचे नाव.े 

४१. सांिाजी नाईक; गाईकवाड याचे नाव ेसखोजी िंसदे देशमुख याचे पत्र पौष १ तमिीचे 
४२.  ४४ बाळाजी महादेव याची पते्र ... 

४२ जागोजी िंसदे याचे नाव ेछ २७ सपुर 
४३ मांत्रीचे नाव ेछ २४ राख परवीन सालचे 
४४ तशवाजी र्ोराि याचे नाव े२४ राखर बीन सालचे. 

४५. शवेसेी सामाजी बलाल म्हणोन तयास साल तमिी नाही. 
४६. हरीपांि आणाचे नाव ेरामाजी बलाळ याचे पत्र साल तमिी नाही. 
४७. मतहपिराव घोरपडे याचे नाव ेिंत्रबकराव नारायण याचे पत्र छ ८  वनचे ... 
४८. मोकदम माने कामेरी याचे नाव ेिातकदीची नकल सुमा सब तसिेन मया अलरे् छ सावनची  
४९. मोकदम मौजे र्ानपडे याचे नाांव ेिाकीद सुमा सब तसिेन मया व अलरे् छ ७ वन ... 
५०. पीराजी िंशदे याचे नाव ेअांिाजी रघुनार्  देशमुखी “या” चे पत्र साल तमिी नाही 
५१. कागद मोकदम मौजे कामेरी िर्थ  वाळव ेयाचा सुमाई सेन आबैन मयािेन व अलरे्ची याची नकल 
५२. नाईकजी घोरपडे व मालोजी राजे घोरपडे व नरिंसगराव घोरपडे याचे नाव ेपत्र शके १६९१ जेष्ठ  
१३ तमिीचे ... 
५३. दादाजी पांि याचे नाव ेबापुजी बलाळ याचे पत्र सालतमिी नाही. 
५४. रामचांद्र पांि आपाचे नाव ेअांिाजी रघुनार् घोरपडे  देशमुख याचे पत्र साल तमिी नाही. 
५५. जागोजी िंसदे याचे नाव ेगोपालजी भोसले याचे छ ७ रजनचे 
५६. सखोजी िंशदे याचे नाव ेअांिाजी रघुनार्  देशमुख याचे पत्र साल तमिी नाही. 



५७. जमाखचथ मौजे कामेरी  वाळव े गावचा सुमाईसन पेरबाबौ मया व अलरे् छ ३० साबन सन 
इसलसेवानपा विेो. 
५८  ६२ िंत्रबांकराव नारायण याची पते्र. 

५८ हरीपांि आपाचे नाव ेसालतमिी नाही. 
५९ रामाजीपांि याचे नाव ेसदरी प्रमाणे 
६० दादाजी पांि याचे नाव ेसदरीप्रमाणे 
६१ म्हादाजी पांि व तसऊ  याचे नाव ेसदरी  
६२ अांिाजी रघुनार् याचे नाव ेछ २१ साबन चे 

६३–६४ रामाजी बलाळ याची पते्र. 
६३ हरीपांि आपाचे नाव ेश्रावण १४ चे 
६४ येसाजी पांि आपा व रामचांद्र आपा याचे नाव ेसाल तमिी नाही. 

६५. येसाजीपांि रामचांद्र पांि नाव ेमतहपिराव घोरपडे देशमुख याचे पत्र साल तमिी नाही ... 
६६. आईसाहेब याची िाकीद महीपिराव घोरपडे याचे नाव ेसुमातसि तसिेन मया व अलर् छ सावनची. 
६७. बरमाजी बाबा िंशदे याचे नाव ेमुरारजी परायेवले याचे पत्र छ १ जील्हेनचे– 
६८. र्ीरांगोजी देसाई वगैरे याचे नाव ेसाल तमिी नाही. 
६९. बसीमिी परगणे वाळव ेसुमा ११२४ चे १६ गावचे. 
७०. तर्रगोजी िंसदे याचे नाव ेिंहदुराव घोरपडे याची िाकीद सुमाईसन अशरमया व अलरे्ची .. 
७१. कोले नामा मोयातसवदेस काजी वगैरेचे नाव ेसन सीि अशरील मया व अलरे्चा . . 
७२. र्ीरांगोजी िंसदे देसाई याचे नाव ेवरमाजी पार याचे पत्र साल तमिी नाही . . 
७३. र्ीरगोजी िंसदे देशमुख याचे नाव ेपत्र राधो नारायण देशपाांडे याचे साल तमिी नाही. 
७४. शामजी िुळजी व बाळाजी रकमागद याचे नाव ेबाबाजी रांगनार् याचे इमान पत्राची नकल सुम्म अशर 
मया अलरे्ची ... 
७५. माहानर व  छ २६. तनकाल पां. सन ११२४ याची नकल 
७६. कामेरी गावचे नाव ेदेशकानापरगणे वाळव ेमोकदम देहाप याचे पत्र सुमा अवथ अशरी मया अलरे्चे ... 
७७. सांिाजी घोरपडे याचे नाव े श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याची िाकीद सुमातसन अशरीन मया. 
अलरे्ची... 
७८–७९ कौलनामे सांिाजी घोरपडे यानी बहादुरवाडी गावचे नाव ेतदहेि २ सुमासलातसन मया अलरे्चे 
८०. सांिाजी घोरपडे याचे नाव ेसाहा गावचे मोकदमीजी तलतहले िे पत्र सुमातसि अशर मया अलरे्चे 
८१. सन िाT ९१ – 

सांिाजी घोरपडे याांनी तलहून तदली िी खिे. 
८१ सन समसीन मया अलरे् असापुरी बाबाचे नाव े
८२ कलतगरीचे नाव ेसन इतहदे समतसन मया अलरे् ... 

८३. तसवाजी वडकरे याचे नाव ेसुमाईतहदे समसीन मया अलरे् 
८४. घनःशामपुरीचे नाव ेसुमासेमान अशरी मया अलरे्चे 
८५. सुमान पुरीचे नाव ेसन ११३५ चे 
८६. अांबरपुरीचे नाव ेसुमा सब अशरीन मया अलरे्चे. 
८७. सुजानपुरी बाबाचे नाव ेसुमासव अशरीन मया अलरे्चे. 
८८. सुजानपुरीचे नाव ेसुमासन अशरीन मया अलरे्चे . . 
८९. असापुरीचे नाव ेसुमािीची अशरीन मया अलरे्चे 



९०. सुजान पुरीचे नाव ेसुमािीसा अशरीन अलरे्चे 
९१. कलगीरचे नाव ेसुमा ईहीदे समतसन मया अलरे्चे 
९२. िाT १००  
बहादुरवाडी वगैरे गावचे जमाखचाच्या यादी ९२ सुमािीसा अशरी मया अलरे् 
९३. साल नाही. 
९४. सुमािीसा अशरीन मया अलरे् 
९५. सुमािीचा अशरीन मया अलरे् 
९६. सुमािीचा अशरीन मया अलरे् 
९७. सुमािीचा अशरीन मया अलरे् 
९८. सुमा समसीन 
९९. सुमा अशरीन मया अलरे् 
१००. सुमािीचा अशरीन मया अलरे् 
–––– 
१०१. आईसाहेब याना आठरा गावचे नाव ेतदली िी िाकीद सुमाई सन खमसेन मया अलरे्ची 
१०२. खांडेराव घोरपडे याचे नाव ेमौजे कुां डल यानी तलहून तदल्हा िो कागद सुमा अवथखमसेन मया अलरे्चा 
१०३. खांडेराव घोरपडे याचे नाव ेनरसोजी लाड पाटील वगैरें असामी याणी तलतहले िे पत्र सुमाआवां खमसे 
मया अलरे्चे बांद २ 
१०४. नाईकजी घोरपडे याचे नाव ेनार्ाजी बीन मानसा करमाणे तलहून तदला िो जामीन किबा. 
१०५. दरखास्ि पहीले व दुसरे प्रतिवादीची 
१०६–१०७ राजा शाहु छत्रपिी याच्या िाकीदी राजशक ५२ च्या 

१०६ पेशाधीळारीने लेखना व िेमान व भावी प्राांि पन्हाळा याचे नाांव.े 
१०७ हीरोजी बीन बुकाजी व तशवाजी बीन खांडोजी व देवजी बीन नरसोमाने देशमुख याचे नाांवे– 

१०८–१०९ श्री तनवास परशराम प्रतितनधी याच्या िाकीदी  
१०८ देशातधकारी वगैरेचे नाांव ेसुमातसि अशरीन मया अलरे् 
१०९ आठरा गाांवचे नाांव ेसुमातसि अशरीन मया अलरे्ची 
११० िा. वाळव ेयेर्ील देश कुलकणी चौघे-जण याचे भोगवटेची नावजीसी सनतसिखमसेन मया व 
अलरे् – 
१११ साहेब सदर याचे नाांव े मोकदम मौजे गोरिंखडी – यानी तलहुन तदल्हेले करी याची नकल 
सुमातस िे खमसेन मया अलरे्ची– 
११२ तहशबे मौजे कामेरी गावचा सुमिीसा अशर मया अलरे्ची नकल – 
११३ महजर  ९ तजल्हाद मौजे कुां डल िर्थ  वाळव ेसुमािीसा िी सेन अलरे् शके १६२१ ची नकल 
११४ दरखास्ि – 

११५–११६ कौलनामा अक हुिाक तदवाणसाहेब यानी तदल्हा िो जाखरानी  नािाजी घोरपडे देशमुख 
याचे नाव ेसुमा ७६५ अशी नकल तमळोन –२  

११७ दरखास्ि – 
११८ सांिाजी घोरपडे याचे नाव ेश्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याची िाकीद सुमा सब अशर मया 
अलरे्ची – – 
११९ कौलनामा तवसोजी चव्हाण हींमि बहादुर यानी मोकदम मौजे बाहादुरवाडी याचे नाांव ेतदला िो 
सुमाईसन अशर मया अलरे्ची – 



१२० आज्ञापत्र पांि प्रतितनधी याणी सोळा गावचे नाव ेसुमासमस आशरीन मया अलरे्चे तदल्हे िे 
१२१ मालोजी घोरपडे याचे नाांव े श्रीतनवास परशराम प्रतितनधी याचे पत्र सुमासनि अशरीन मया 
अलरे्चे – 
१२२ उदाजी चव्हाण हींमि बहादुर याची िाकीदमोकदमे येडे िर्थ  वाळव ेयाचे नाव ेसुमासक तसल 
मया अलरे्ची 
१२३ मालोजी घोरपडे याचे नाव े श्रीतनवास परशराम प्रतितनधीचे पत्र सुमाईहीचे समतसनमया 
अलरे्चे. 
१२४ मालोजी घोरपडे याचे नाांव ेभगवांिराव रामचांद्र आमातय याचे पत्र छ १२ मा – 
१२५ मालोजी घोरपडे याचे नाांव ेआतशवाद म्हणोन तल. तलहीले िे पत्र छ २२ वनचे – 
१२६ आईसाहेब यानी मालोजी घोरपडे याचे नाव ेतदल्ही िी िाकीद सालध तमिी नाही – 

१२७–१२८ गांगुबाईचे नाांव े
१२७ राजसबाईचे पत्र सालातमिो नाही. 
१२८ राजीनामा रामजी व नानोजी सावि चौगुले यानी तलहुन तदल्हा िो सुमाईहीदे समतसनमया 
अलरे्चा. 
१२९ आबाजी घोरपडे देशमुख  वाळव ेव समस्ि गोिगांगा–देव बाहदुरवाडीचे नाांव ेगांगाजी सावि 
याने तदल्हा िो राजीनामा सुमाईहीदेसमतसनमया – अलरे्ची 

१३०  १३२ गांगुबाईचे नाांव े 
१३० र्ारखि भगवांिजी जगिाप याचे समातसि अशरीन मया अलरे्चे – 
१३१ बने नाईक माांग याचा कागद सुमासमान अशरील मया अलरे्चा 
१३२ मोकदम मौजे कुां डल याचा कागद सुमाई हीदे समसीन मया अलरे् – 

१३३  १३५ सांिाजी घोरपडे याचे नाांव े 
१३३ मोकदम मौजे कुां डल याचा कागद सुमाईहीदे समतसन मया अलरे् 
१३४ मोकदम मौजे वहें याचा सदरी  
१३५ मोकदम मौजे कुां डल याचा कागद सदरी  

––––– 
१३६–१३७ माधवराव बलाळ प्रधान याची पते्र – 

१३६ बाळाजी जनादथन याचे नाांव ेसमा आबा तसिेन मया अलरे्चे 
१३७ रघुनार् बाब याचे नाांव ेसुमा आवथतसिेन मया अलरे्चे – 
१३८ आज्ञापत्र पांिप्रधान यानी मोकदम गाांव १८ याचे नाांव ेिाकीद तदल्ही िी सुमा आवतसिेनमया व 
अलरे्ची – 
१३९ महीपिराव घोरपडे देशमुख याचे नाांव ेमाधवराव बलाळप्रधान याची िाकीद सुमातसितसिेन 
मया अलरे्ची – 
१४० नाईकजी घोरपडे व गोिंवदराव घोरपडे देशमुख याचे नाांव े माधवराव बलाळप्रधान याची 
िाकीद सुमाखमतसिेन मया व अलरे्ची– 
१४१ नाईकजी र्ोराि याचे नाांव ेतत्रबांकराव नारायण याचे पत्र सुमा खमस तसिैन मया व अलरे्चे. 

१४२  १४४ माधवराव बलाळ प्रधान याची पते्र समािीसातसिेन मया व अलरे्ची– 
१४२ तसवाजी र्ोराि याचे नाांवे 
१४३ सुभानराव र्ोराि याचे नाांव े
१४४ गोपालजी भोसले याचे नाांव े



१४५ वांशावळ –– 
१४६ तकिा दरखास्ि – 
१४७ महीपिराव घोरपडे याचे नाव ेकृष्ट्णाजी र्ोराि याचे पत्र साल तमिी नाही. 
१४८ अांिाजी बलाळ मामलेदार यानी वहादुरवाडी गाांवकराचे नाांव ेतदल्ही िाकीद सुमातिसा अशर मयािेन 
व अलरे्ची – 
१४९ आज्ञापत्र प्रतितनधी यानी बहादुरवाडी गावकराचे नाव ेतदल्हे िे सुमाआवथतसिेन मया अलरे्चे – 
१५० दरखास्ि पहीले व दुसरे अपील प्रतिवादीची आपील वादी िरे् – 
१५१ दरखास्ि – 
१५२ हीशबे सुमा इहीदे समतसनमयािेन व अलरे्सालची नऊ गावचा – 
१५३ दरखास्ि– 
१५४ पांिप्रतितनधी यानी मोकदम दहाणे िरे् वाळव ेयाचे नाांव े तदल्ही िी िाकीद सुमाखमसतसिेन मया व 
अलरे्ची – 
१५५ रामाजी बलाळ याचे नाांव ेमाधवराव बलाळ याचे पत्र सुमा सन तसिेन मया व अलरे्चे – 
१५६ सदातशव रघुनार् याचे नाव माधवराव बलाळ प्रधान याचे पत्र सुमाखमस तसिेन मया व अलरे्चे  
१५७ अतभप्रायची याद 
––––– 

येणेप्रमाणे कागद मेहरबान र्स्ट अतसस्टेट कतमशनरसाहेब बहादुर याजकडे  िारीख २० माहे 
जुलई सन १८५२ सही श्रीतनवासराव हणमांि सदर आमीन कोडि सािारा– . 
तिसरा वादी खांडेराव याचे नावच समा  १५८ आहे हुजुराि गुजरातवले िारीख ६माहे ऑगष्ट 
१८९२ इसवी सदर श्रीतनवासराव हणमांि सदर आमीन 

२० या नकलेि पान ५ ओळ १५ (याचे) काट पान ७ ओळ १० (या) शोध पान ८ ओळ १ 
(तयाचे) शोध पान १० ओळ १७ (याचे) काट ––– 
ही नकल करणार शब्द सुमारे २५०० खरी नकल 
शखे हाशम हुसेन तलखाई ३ रूपये ९ आणे एस.पी.डांगे 
   ७–१०–४४  
वाचणार रूजावि १ रुपये ३ आणे तलॉकथ  ऑर् दी 

 
रुजु पाहणार कागद ––– ३ आणे डीक्स्रतट कोटथ 
 एकूण– ४ रुपये १५ आणे  

(एकूण चार रुपये पांधरा आणे र्ति). 
यािील आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
शब्दासांख्या व आकारणी बरोबर आहे. 

र्ी कारकुन 
तडस्रीतट 

कोटथ, 
सािारा 

 

र. नांबर  ५५६४ सािारा को. स्पे. अपील नांबर ३०९  .१९–११–१९८१ 



४४ १८५२ 
पक्षकारास समज देऊन नकलेस अजथ आला िा एकवीस २१ नोव्हेंबर सन १९४४ 
नकलेस काम तमळाले  

 
िा. ८–१२–४४.    सही :– 
नक्कल    रेकॉडथ तकपर. 
िपासली.    नकल ियार झाली िा.िेरा १३ तडसेंबर सन १९४४ 
    सही – 
    रेकॉडथ तकपर. 
    नकल अजथदार – िुकाराम गणपिी 

    समक्ष तदली िेरा माहे दसबर सन १९४४ 
    व्ही. पी. ने पाठतवली.  
    सही :– 
    रेकॉडथ तकपर. 
 
हुजूर नांबर ३६८१ श्री. अमीन नांबर ४७ 
 प्रतिवादी िरे्  ५  
 
अदालि सरकार श्रीमान महाराज राजश्री छत्रपिी स्वामी ठाणे कासेगाांव आमीन नांबर – ५ 
प्रतिवादी महीपिराव  वादी कृष्ट्णाजी तबन शातलग्राम व 
तबन खांडेराव घोरपडे देशमुख  वाळव े  नारायणराव तबन कासीराव िंशदे 
पेटा मजकुर.  व सांिाजी तबन सुबराव घोरपडे 

सुमा अषाआबेन मयािेन आलरे्  तदल्हा आजसर अेसी    
जे वादी आम्हावर हुजुर र्ीयाद करून अजी नांबर ३६८१ दावा रुपये .९०००० सन सलास आबैनथ मयािैन व 
आलरे्चे सालची ठाणे री आणली तयाचा जाब देणे म्हणोन आज्ञा तयास पेशजी हेच िंशदे यानी आजी या 
विना  नांबर १०७०२ सन ईहीदे आबेन साली आणली तयाि विन आणले असे तलहीिाि आतण हाली 
आष्टेकर घोरपडे व आपण उभयेिा तमळोन अजी आणली तयाांि विन सनसीि समासेनमया व आलरे् परयांि 
वहीवाट करीि आलो असे हेच वादी तलहीिाि याप्रमाणे दोन अजाि दोन मजकूर यावरून प्रमाण कोणिी 
धरावी िंसदे यानी विनाची वहीवाट कधी केली याची माहीिी आम्हास नाही व िंसदे व घोरपडे तमलोन 
वहीवाट केली असे तलहीिाि याची माहीिी आम्हास नाही पुवापार विन आमचे तयाची वहीवाट आमची 
आम्हाकडे चालि आहे हा आनसर लेहुन तदल्हा सही िारीख ६ जुलई सन १८४३ इसवी दस्िुर येशवांिराव 
महादेव कडुरकर मुखतयार   तद मजकुर 

 
  (सही) सही लक्षमण कासी आमीन नांबर ५ पाांच   



या नकलेि काटशोध नाहीि     
शांकरराव माधवराव पवार  शब्द सांख्या २४०  खरी नकल 
नकल तलहीणार  तलखाई – ६  सही :– 
सही :–  रुजवाि – २  तलॉकथ  ऑर् 
वाचणार   कागद – ०   दी डी कोटथ  
शखे हाशम हुसेन  –८ र्ति आठ आणे.   
रूजु पाहणार     
     
याांिील – आखीव शब्दाची दुप्पट आकारणी केली आहे. 
शब्द सांख्या व आकारणी बरोबर आहे. 

 
 शखे हाशम हुसेन   तडक्स्रतट कोटथ तशक्का  
 र्ी कारकुन.  सािारा   
   गोल.  
     

मौजे र्तयापूर – नादगाव तसवेचा कतजया भाग ३ 
श्रीमांि राजश्री     पांि प्रधानसाहेबाचे सेवसेी. िकरीर कदे मोकदममौजे र्तयापूर 

 सािारा प्राि वाई  िीसैन मया आलरे् कारणे सेवतेस िकतरर लेव्हन तदलही अैतसजे आमची व मौजे 
नादगाव  मज सािारा याची सीव वोढ्याच्या पाणीयाचे धारेची कतदम या पुवी पासून चालि आसिा 
साप्रि नाांदगावकर जबरदस्िी करुन तसवचेा वोढा र्ोतडला भाज कतरिा तयाचा व आमचा कतणया जाला 
म्हणुन आम्ही साहेबाकडे तर्याद आलो तयाज वरून साहेबी नाांदगावकरास हुजुर आतणले आतण उभयिा 
पातस चागले विथणकेुस जातमन घेऊन िकतदल लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली तयावरून आम्ही आपला 
िकतरर लेहून तदल्ही यतैसजे आपले व मौजे नाांदगाव  मेजकूर याची तसव पुवापार वोढी याची परांपरागि 
चालेि आली वोढी याचे धारेचे दक्षणेस नादगावचे रान व वोढीयाचे धारेचे उिरेस आमचे रान याप्रमाणे दोतह 
गावचा भोगवटा वांशपरांपरेने चालि असिा खिोजी गाढव ेपाटील व नाईकजी गाढव े  व पेधोजी घोरपडे 
व मालोजी घोरपडे पाटील मौजे नादगाव यातण सुभानजी तबन बाजी पातटल घाटगे मौजे मगर याच्या 
शिेाच्या बुडख्याचे दतक्षणेस तसवचेाकडे जाि होिा तयाचे वळण धनुष्ट्याकृति पतहले पासून होिे तया 
वळणाबद्दल कतजया केला िेव्हा आम कैलासवातस नाश ेकृष्ट्ण सुभेदार श्रीमि पांि प्रतितनतध व आपाजी 
हणमांि सुभेदार  खालसा याजकडे सािारी याचे मुकामी जाऊन विथमान तनवदेन केले तयावरून 
सुभेदारानी नादगाव–करास हुजुर आणून तसवचे्या तनवातडयाबद्दल गोि नेमून तदल्हे िे गोि आम्ही व 
नादगावकरातन तसववेरी जमा केले तयानी तसव पातहली नाांदगावच्या रानाि िीटववेाडीनतजक तचचेच्या 
झाडाजवळ गोिाने मुकाम केला होिा िो कैलासवातस श्रीमि माहाराज 
 

छत्रपिी याांची स्वारी तसकारीबद्दल आली तयातन गोिाचा जमाव पाहुन तवचातरलेजे हे कोण आहेि 
इिके जमा वहाव याचे कारण काय म्हणुन आवघे गोि माहाराजा पातस येऊन उभे रातहले महाराजानी 
गोिास तवचारले की िुम्ही येरे् जमा व्हावयाचे प्रयोजन काय िेव्हा गोिानी साांतगिले की र्तयापूर व 



नादगाव या हरदुगावची तसव वोढी याच्या पातणयाचे धारेची आहे साप्रि नादगावकर वोढा वळू लागले 
तयाबद्दल सुभेदारानी तनवातडया करीिा आम्हास आज्ञा केली आहे िेव्हा आम्ही व नादगाांवकर गोिाजवळ 
होिो माहाराजास भेटी ठेतवल्या माहाराजानी तसवचेा वतहवाट तवचातरला िेव्हा पुरािन तसव वोढी याच्या 
पातणयाची धार याप्रमामे भोगवटा वांशपरांपरेने चालि आला आहे म्हणोन सातगिले िेव्हा माहाराजानी आज्ञा 
केली की पुरिन वहीवाट वोतडयाचे तसवचेा चालि आहे तया  पुढेही हरदुगावाने चालाव ेनवीन खटला 
करावयातस दरकार नाही गोि जमा जाले होिे तयास आज्ञा केलीजे दोन्ही गाव खचाखािी आनु नयेि िुम्ही 
उटोन आपल्या आपल्या गावास जाणे तया वरुन पचाईि आपल्या गावास गेले – गोिानी तनवाडा करुन 
कागद पत्र करुन तदल्हा नाही माहाराजानी आज्ञा गोिाचे समक्ष केली िे हरदुजनानी मान्य केली आतण 
पुरािन वहीवट  नाांदगावकर व आम्ही चालि आलो गोि नावातनतशची यातद आला तहदा आहे तयापैकी 
विथमानी कोतण नसेि तया अतलकडे आजमासे िीस वरसे पयंि िे व आम्ही चालि आलो यापुढे या तवसा 
वषामध्ये नाांदगाांवकरानी जबरदस्िीने पुरािन वोतडयाची वतहवाट मोडून नतवन वोतढयाची वळणे खणून 
आमचे रान घेिले तब 
 
१) सुभानजी तबन बाजीपातटल घाटगे मौजे मजकूर याच्या सेिाचा दक्षणेस पुरािन वोढा तसवचेा जाि होिा 
िो दक्षणेस वळून खणून वोढा अतलकडेस लातवला आतण राजश्री बापूजी शामराज यातस जतमन ईनाम 
म्हणून तदल्ही आम्ही िेरे् दोही परिु न यकैिा बापूजी शामराज याचे जबरदस्िीमुळे आमचे  
रान वोतढयाचे  वळ आणमासे  घेिले आसे  कलम  
 
१ कुसाजी तबन तपलाजी घाटगे  मौजे  याचे सेि दळे सुिारकीचे आहे दक्षणेस तसवचेा वोढा जाि 
होिा िो नाांदगावकरानी वोढा वळून अतलकडे घािला खडक र्ोडून पातण आमच्या रानाि घालवनू सेि बेद 
आपल्या रानाि घेिली िेरे् मळा केला जतमन आजमासे तबघे हली घोरपडे कतरिाि  
जतमन घेिली तयास वरसे आजमासे पांधरा होिीि   कलम 
 
१ सुभानजी तबन बाजी पातटल घाटगे याचे सेि बेदेच तपपळानजीक पतश्चमेस आहे तयाचे कडेस तसवचेा वोढा 
जाि होिा िो नादगाांवकरानी व राघो आपाजी  घोरपडे यातण जमाव सुधा येऊन जबरदास्िीने वोढा 
दुसरा खणून आमच्या रानाि पाणी घालऊन वोढ्याचे वळण कदीम आमचे रान होिे आणले आपलेकडे 
घेऊन नवीिाल बातधला िेजतमन नादगावचे महार करिाि जतमन घेिली तयास  
वरसे आजमासे पाच जािी  कलम  
 
१) कुराणानजीक सेि कुसाजी  घाटगे याचे माळ बेदेचे सेि आहे तयाचे कडेस तसवचेा वोढा आहे िो 
वोढा नादगावकरानी व बापूजी शामराज यातण येकत्र होऊन माणसे लाऊन वळून आमच्या रानाि घािला 
आतण जतमन आजमासे तबघे २ आपल्याकडे घेिली तयास वरसे आजमासे पाच जािी  
 
१) सुभानजी तबन बाजी  व माणकोजी तबन धारोजी  घाटगे याच्या पयाचे बुडतख यातस–तसवचेा वोढा 
आहे तया ओढ्याचे वळण उकरुन आमचे रान राघो आप्पाजी वािंळबे  घोरपडे यातस ईनाम 
नाांदगावकरानी देऊ करुन याजकडे प्यादे व स्वार व गावचेा जमाव हतयार बद होऊन सोबि नागर बरोबर 
आणनु आमच्या रानाि जतमन नागरु लागले िेव्हा आम्ही जाऊन ग्वाही तदल्ही िे मा मातनिाि मग नागरापढेु 
आडव ेपडलो तयास आम्हास पायास धरुन वोढून टातकले िेव्हा आम्ही तिराईि गाव नादगाव करातस बोला 



वया कतरिा आतणले तयातस नाांदगावकरानी कतजया करुन तिराईिास िोतडले व मातरले व घडुिे ––––
–– घेिली मागतिराईि गाव उघडे बोडके आणवाणी जखमी रतिे गातळि आपल्या गावास गले आम्हास 
िोतडले व मातहल व िुतटले तयाचा तवस्िार िकतररे मध्ये करावा िरी तवस्िार वाढिो –––––– कलम 
 
१) राजश्री कृष्ट्णराव तभकाजी कुलकणी याच्या मतळयाचे नैतरतयेच्या कोणास तसवचेा वोढा जाि होिा िेरे् 
नाांदगावकरानी जुन्या वोतढयाच्या िोंडास दगड लातविे तयामुळे वोतढयाचे पाणी आमच्या रानाि बागा लगि 
आले आहे 
 
१) नाांदगावकरानी आमच्या रानाि येऊन खराबा केला तब िपतसल 
 
१) कुसाजी पातटल घाटगे याचा ऊस लुटून नेला तयाची मोजदाद तकले सािारा येर्ील हतकमानी केली 
उसाचे बुडखे सुमार १४०० व पुढे पधरा तदवसानी गुराळ लागले िेव्हा नाांदगावकरानी जमाव करून घोरपडे 
पागा व प्यादे घेऊन येऊन गुराळ िुतटले व ऊस व रस मनस्वी खादला गुळ मात्र नाांदगावकरास सापडला 
नाही माळव ेव गहू व हरभरा हमेशा लुतटिाि व आांब्याची लावणीची झाडे िोतडली व उपटली व शरे िोडीले 
१ आमच्या रानािील तवहीरी चार ढासळल्या वरोट पातडले व सतगबाजवा र्ोतडल्या माळव ेलुटून नेली व 
ऊस मोडले व केळी िोतडल्या 
१ शिेािील आविाची लोखडी व कुरातड व खुरपी व शिेकरी याची घोगडी हर हमेशा नेिाि भरसुगी आली 
म्हणजे या दोचौवरसामध्ये वोला हरभरा लोब्या व हुरडा काांदे व गाजरे वगैरे माळव े जबरदस्िीने नेिाि 
आतण सेि कतरयातस मार देिाि कलम––––– ३  
सदरहू  नाांदगावकरानी आम्हापरी गहजेब केला असे लेहून तदल्ही िकतरर पांचाईि मिे कलमे खरी 
करुन देऊ खरीन करु िरी तदवाणचे गुजेगार व गोिाचे अन्याई हे िकरीर लेहून तदल्ही सही िेतरख ११ माहे 
तजलकाद शके १७११ सौम्य नाम सांवछरे श्रावण शुद्ध त्रयोदतस 
तनशान नागर  तबकलम गोपाळ सदातशव कुलकणी मौजे  र 
  श्री 
   १  
   १  

 
यादी मौजे र्तयापूर व मौजे नाांदगाव  सािारा या हरदुगावचा सीवचेा कतजया होऊन हरदुगाव 

सरकाराि श्रीमि राजश्री पांि प्रधान याजकडे गेले तयाजवरुन श्रीमांिानी हरदु गावची सीव पाहण्याकतरिा 
राजश्री मोरो वामन सुभेदार व राजश्री नारो गणेश दामले व राजश्री तवठ्ठल लक्षमण कोडोलीकर व राजश्री 
जनादथन िंत्रबक र्डणीस  राजश्री सदातसव आप्पाजी सुभेदार व राजश्री खांडो श्रीतनवास देशपाांडे प्राि 
सािारा यातस व तशवधडे गावचे पांचाईि नेमून तदले तयाणी र्तयापुरी येऊन मुकाम केला आतण र्तयापूरकर 
मोकदमास आज्ञा केली की पूवापार िुमचा तसवचेा भोगवटा कोठून आहे िो दाखतवणे तयाजवरुन 
र्तयापूरकरानी तसवचेा ओढा पाणी याचे धारेचा वतहवाट परांपरागि चालि आली िी दाखतवली सुहूसन 
िीसैन मया व आलक शके १७११ सोम्य नाम सवछरे भाद्रपद  १३ 

छ २६ माहे तजल्हेज. 
१) कुरणा पासोन ओढा िहद उत्तरेस डोंगरापयंि आपली तशव तयाि खोजेवाडीकर याचा व आपला  
कतजया आहे. 



 
२) कुराणाचे खाली दक्षणेस नाांदगावकर याची व आमची ओढ्याची हाद तयास वरूलाजवळ बापूजी  
शामराज आतण कुसाजी पाटील याांचे बेदच्या मालाचे पतश्चमेस िाल बाधोन वोढा र्ीरऊन हाली शिे 
करीिाि नाांदगाांवाि सनद आहे तयाच आमची जतमन रेटून शिेजबरदक्स्िने कतरिाि बापूज शामराज यातस 
सनद जतमन नादगावाचे रानाि तशवचे्या ओढ्यालगि पतश्चमेस आहे तयास आमच्या रानाि बेदचा माळ कजे 
कुसाजी पाटील तयास पुरािन ओढा तसवचेा जाि होिा िोस िो ओढा जवळ िाल बाधोन र्तयापुरचे रानाि 
पाणी घालुन बेद र्तयापूरचे रान बापूजी शामराज याणी घेिले जतमन तबघे २ दोन िपतसल  

 वतहि पेरा माि   
   पडबेद 
 २   

िेहािी नजरेस घाले असे   
 

१ पादुका पाल वाटेजवळ वोतढयाचे र्डग्यावर होतया तया खोजेवाडीकर यातण कातरच्या झाडाजवळ नेऊन 
ठेवल्या.  
 
१ कुसाजी पाटीलाचे बेदच पतश्चमेस तशवचे्या ओढ्यास पुवी पातणयाचा डोहो व पुरािन ओढा भरून नुिन 
ओढा आमच्या रानाि पाडला आहे तयास नुिन वोढ्याचे पश्चमेस आमचे रान नादगाव करानी डोहो िी जागा 
गाळाने भरून बेद जाली िी बेद नादगावकरानी घेिली जतमन अतदमासे तब  हािी पड आहे. 
 
१. सुभानजी पाटील याचे बेदच्या तवतहरीचे पतश्चमेस वोढा बाांधोन आमचे रानािून नवा ओढा घालतवला 
आजमासे रान पतडक तब पाच पाड वषें दाहअ जाली िातल दोन बाधल्या  
 
१. सुभानजी तबन बाजी पाटील याांच्या बेदच्या सेिाचे पश्चमेस वोढा प्रतचन जाि होिा िे सेि सुभानजी 

याचे विनी िंपपलाचे वायव्यस जतमन तबघे १ एक आहे तयास तया सैिाच्या पश्चमेकडून दक्षणेस बाजूस 
तसवचेा वोढा जाि होिा िो नाांदगाांवकर याणी वोढ्याचे िोड बाधोन सदरहू सेिाचे उत्तरेस वोघळी पातण 
गाची होिी िीच वोघळीची ओढा खणुन तपपलाचे जवळ पातणयाचे िोंड बाांधून आणनू जुन्या वोतढयातस 
मेळतवले आहे दक्षणेकडील प्रातचन वोढा आहे िो हाली तद्रष्टीस पडिो भरला नाही यातस वष ेपाच झाली 
वतहि जतमन सदरहू आमची नाांदगावकरानी घेिली आहे हाली नाांदगावकर माहार कतरिो पेरा आरगडीचा 
तपपळाचे झाड दोनश ेवषाचे आहे िे आमचे कोणी लातवले नाही िे वाडीचे वलेचे आहे 
 
१. िंपपळाचे पुवेस बाणाच्या टप्यावर ओढा िोंड बाधून आणनू पुरािन ओढा जाि होिा िे रान 
नादगावकरानी आपल्याकडे घेऊन जतमनी वोजाऊन भािखािरे केली आहेि नुिन ओढा आमचे रानाि 
घालतवला िो पुरािन वोढी यातस आषारा नतजक मोकातस याांचे तवतहरीजवळ िोंड तमळाले आहे. आमचे रान 
नाांदगावकरानी सदरहू तठकाण आजमासे तबघे ५ पाच घेिले यातस वष ेसिरा पाऊणश ेआजमासे जाली. 
 
१) राजश्री सदातशव गुणालकर पतडि मोकातस र्तयापूरकर याच्या मल्यािील तवतहरीच्या सांगी बाजवा 
र्ोतडल्या व तवतहर ढासलली व रु्लझाडे व तकदीची झाडे व शरे िोतडले व केलीचा र्ड िोतडला व उस 



मोडून नेला सालगुदुस्िा पौष मातस नादगावकरानी जमावासुधा येऊन आमच्या रानाि दांगा केवा बाजवा 
र्ोतडल्या तया बाजवा हाली सवांस दाखतवल्या आसि. 
 
१) सुभानजी पाटील व कुसाजी पाटील या उभयिाची तवतहर मळ्याि आहे िेरे् नाांदगावकर जमावा सुधा 
येऊन माळव ेलुटुन नेले तवतहर ढासळली व वरोट ढसळला िे दगड तवतहरीि पडले आहेि हाली तवतहरीि 
पाणी एक पुरुषभर आहे याजमुळे दगड तवतहरीिील सवांचे तद्रष्टीस पडले नाहीि पातणयाि आहेि. 
 
१) कृष्ट्णराव तभवजी कुलकणी र्तयापूरकर याच्या बागाचे दक्षणेस पुरािन तसवचेा वोढा जाि होिा तया 
वोढी याचे िोड सािार मागावरी नादगावकरानी परलीकर गडकरी याचे वाटेदाराकडुन दगडाची िाल 
वोतडयाची बाांधली आतण नुिन वोढा बागेच्या कुां पणाचे कडेने पाणी लाऊन तदल्हे पुरािन वोढीयाचे उत्तरेस 
रान आमचे िे नादगावकरानी घेिले आहे िेरे् गविािून पयाण कापुन नेिाि सदरहु जतमन आजमासे तबघे 

 येक तबधा पाच पाांड घेिली आसे 
 
१.कृष्ट्णराव तभवजी कुलकणी यातस वनिी कुणबावासाठी रूपयाांचा र्तयापूरकरानी बाग करावयातस तदल्हा 
तयास तया कुणबातव याचे सेिािून खािे तवतहतरचा वोढा सािार मागाचा कृष्ट्णे कडेस वाट जािी तया 
तिकाटणी यािून खोल तवतहतरयोच पाणी बाग लातवली आहे तया सैिािून जाि होिे िे पातण तसवचे्या, 
वोढीयातस गाढव ेदेशमुख यातस हक रूसूमाबद्दल सेिाचा ऐवज नेमनू तदल्हा आहे तया सेिाचे दक्षणेस तसवचेा 
वोढा जािो तया वोतढयाि तमलि होिे. तया पातण, याची चाल वावरािून अद्यापी वर आहे िो वोढा तसवचेा 
नव्हे सवथ गौिास दाखतवला हाली कृष्ट्णराव तभवजी याणी सदरहू जतमतनि बाग केला िेव्हा खािे तवतहरीचा 
वोढ्याचा वोघ िाल बाधोन सािार मागे पाणतदने वोतढयाचे पाणी तसवचे वोढ्यास लाऊन तदल्हे आजमासे 
हाि सुमारे एक हजार पयंि पाणी काढून तदल्हे. 
 
१) कुसाजी तबन तपलाजी व गोसाजी तबन तसदोजी घाटगे पातटल याचे तवहीर तसवचे्या वोढीया पासोन 
उत्तरेस सेिाि आहे िेरे् नाांदगाांवकर जमावसुद्धा साल गुदस्िा पौष मातसक येऊन तवतहर ढासळली वरोट 
पातडला लाकडी बाजला व डोण र्ोतडला व सेिािील मालव ेलुटून नेले याखेरीज तिदस्िा तया सेिािील 
उस मोडून नेला तयाची मौजदाद तकले सािारकर यातण केली िेव्हा उसाचे बुडखे चवदासे मोजदातदस 
लागले नांिर पांधरा तदवसानी गुराळ कुसाजी पाटील यातण केली लातवले तया गुरालावरी नादगावकरानी 
जमावासुद्धा पावलोक व स्वार घोरपडे याचे आणून गुराळ लूटून नेले अांगतव याचे झाडे उपटून टातकली. 

 
१) सुभानजी तबन बाजी पातटल व माणकोजी तबन धारोजी  घाटगे याची तवतहर तसवचे्या वोतढया पासून 
येका बाणाचे टप्यावर शिेाि आहे िेरे् साल गुदस्िा नाांदगावकर पौष्ट्यमातसक जमावसुद्धा येऊन तवहीर 
ढासळली वरोट पातडला सांगी बाजवा होतया तया तवतहरीि ढकलून तदल्या तया अद्यापीही तवहीरीि पतडल्या 
आहेि सुलके चाकपट्टी व सेिािील मालव ेलुटून नेले या तशवाय साल तिधस्िा तया सेिािील ऊस लुटून 
नेला सुभानजी तबन बाजी पाटील व माणकोजी तबन धारोजी पाटील याांच्या पया दोन चौधरी याच्या विनी 
कुणबावा आहे तया सेिाचे दक्षणेस तसवचेा ओढा पुरािन जाि आहे तया वोढ्याचे उदकाने वलण पुरािन आहे 
िे बेदाांड आम्हाकडे पुरािन चालि आहे िेरे् गवि राखून अविाचे बईल चातरिो व कापून नेिो अतलकडे 
सदरहू बेदि नाांगर नादगावकर यातण आणनू बेदोंड नागरू लागले िेव्हा आम्ही ग्वाही तदली िी मातननाि 
मग नागरापढेु अडव ेपतडलो मग नादगावकरानी आम्हास पायास धरून वोढून टातकले आतण जतमन नागरू 
लागले म्हणोन आम्ही तसवधडे गाव याजकडे जाऊन विथमान साांतगिले आतण तयास नागरापातस घेऊन 



आला तसवधडे आतण नादगावकरास तववके सातगि असिा नादगावकरानी तसवधडे यातस व आम्हास मातरले 
व िातडले वठून नेले कलम 

 
१.सुभानजी तबनबाजी पातटल घाटगे याचे शिे पाट स्र्ळ सेि विनी जतमन तबघे दोन वतहि नादगावच्या 
तसवचे्या वोढ्यालगि मोरे् याचे कोढार पुरािन पासून ओढ्या अतलकडे आमचे आहे तया सेि नादगावकरानी 
बापूजी शामराज यातस तदल्हे तयाजवरुन बापूजी शामराज आतण जबरदस्िीने पुरािन वोढा तसवचेा जाि 
होिा तयाचे िोतड िाल दगडाची साठ हाि लाबी सवादोन हाि बाधोन नुिन वोढा आमच्या रानगि खानून 
पातण काढून तदल्हे आतण पूर्मवि वोढा होिो िो नादगावचे रानािील तसव आहे तयाची दरड ढासळून ओढा 
भरुन कातडला आतण सदरहु सुभानजी पातटलाचे सैि वतहिाचे पाटस्र्ळ व वदे पतडकरान आवघे घेऊन 
जतमन वोजाऊन मला केला आहे हाली िेरे् उस लातवला आहे तिदस्िा बापूजी शामराज यातण िेरे् तवतहर 
पातडली आहे िे सेि आमचे नादगावकरानी जबरदस्िीने घेऊन बापूजी शामराज यातस तदल्हे जतमतनच्या 
लोभामुळे बापूजी शामराज यातण तवचार न पाहिा आमची जतमन घेिली तयाजखेरीज र्ोरले िातिचे पुवेस 
तवसा हािावर दुसरी िाल बापूजी शामराज यातण दगडाची लाांबी सहा हाि रुदी दोन हाि िाल बाांधली आहे 
कलम 
 
१)कुसाजी तबन तपलाजी पातटल घाटगे याचे सेि विनी सुिारकीचे नतजक श्री कृष्ट्णािीर येरे् पुरािन वोढा 
तसवचेा गावा पासोन श्रीच्या तिरापयंि आला तया सदरहू सुिारकीच्या सेिाि दक्षणेस दर्मड याचे तकनारा 
याने प्रातचन तसवचेा वोढा जाि होिा तयास तया वोतढयाचे िोड िाल धरुन बातधले आतण नुिन वोढा आनुन 
पुरािन वोढी याचे आतण आमच्या रानाि लाऊन तदल्हे आतण सुिारतकच्या सै  आमचे रान जतमन मलय 
अजमासे तबघे  आतडच तशव रामजी बीन रवलोजी गाढव ेपातटल नादगावकर यातण जबरदस्िीने घोही 
दुराई न मानीिा घेिली तयास वष ेआजमासे पांधरा सदरहू जमीनीि मला घोरपडी यातण हाली केला आहे 
अमचे असेि आतढयाचे िोंडी दगणाची िाल लाांबी हाि सुमारे ४२ बेचालेस व रुां दी हाक चार प्रमाणे आहे 
सवांस दाखतवली व तया सेिािील आतबयाचे झाडे दोन आहेि तया आांतबयाच्या ढाल्या नादगावकरानी 
िोतडल्या िी झाडे सवास दाखतवली झाडे लातवल्यास वष ेिीस जाहली 
 
१७. सदरहू सिरा तटपणे सरकारचे कारकून व हुजरे गोि भोवरगावचे पातटल यातस र्तयापूरकरानी 
दाखतवली िी सवानी पाहोन चौकशी पूणथपणे ध्यानास आणून सदरहू तठकाणे घेिली असेि. 

तन. नागर  गोपाल सदातसव 
मौजे मजकूर. 

सकल गुणाल करण अखांतडि लक्षमी आलकृि 
राजमान्या राजश्री परशराम पतडि स्वातम गोसावी यातस 

 माधवराव नारायण नमस्कार तवनांिी उपरी येतर्ल कुशल जाणनू स्वतकये कुशल तलहीि जाव े तवशषे 
रजश्री सदातसव गुणाांकर पतडि यातण तवतदि केले की मौजे र्तयापूर  सािारा हे गाव आम्हाकडे ईनाम 
आहे तयास मौजे नादगाव  मजकूर येर्ील तसव वोढ्याची पुरािन चालूि असिा साप्रि नाांदगावकर यातण 
वोढ्या आतलकडे येऊन र्तयापूरचे रानाि नागर धतरले िेव्हा र्तयापूरकरानी जाऊन ग्वातह तदल्ही तयास न 
मातहि िेव्हा नागरापढेु आडव े पडले िे समई नादगावकरानी कतजया करून मारामारी केली पाच साि 
माणसे जखमी केली व पाांघुरणे वगैरे नेिाि व आांब्याची व शरेाांची झाडे िोतडली तयाजवर र्तयापूरकर 
राजश्री पांि प्रतितनधी याजकडे तर्याद गेले तयातण हरदुगावचा कतजया िोडावा यास्िर कारकुन व तखजमि 
गार व पाच गावचे गोि नेमनू तदल्हे िे गावाांस आले आतण हरदुगावकरापासून िकतरर व जातमन घेिले 



नाांदगावकरानी तसवचेी बारा ईदाने तलहून तदली र्तयापूरकरानी नऊतहदानेलेहून तदल्ही तयाची रू्रसीस 
करावयास लागले िेव्हा नादगावकरास येकातह ईदानाची जाबसाल पतुसला x x x x तयाच्याच्याने x 
पचाईिास राजी नाही आशा धराईच  गीदनी सागून तनघोन गेले िेव्हा कारकून गोिव तखजमिगार 
उठोन गेले अैसे जािे असिा हवी र्तयापूरच्या रानाि वोढ्या आलेकडे येऊन माणसाची पाघुरणे वगैरे नेिाि 
येतणतस आज्ञा जाली पातहजे म्हणोन तयाज वरुन हे पत्र तदले आसे िरी सदरहुची मनसु राजश्री बाबुराव 
कृष्ट्ण याजकडे सातगिली तयास नादगावकरास िाकीद करुन तसवचेा कतजया तवल्हेस लाविील बहूिकाय 
तलहीणे ही तवनांिी 
 श्री  
( जोति स्वरुपच ) गोलतसका  
( रणी ितपर राणो )   
( जी सुि महादजी )   
( िंशदे तनरांिर )   

 
आजसुभा राजश्री दौलिराव तसदे  मोक दयानी मौजे कामेरी  वदन वई  आबा िी सैन मया व 
अलरे् मौजे अरवी  िारगाव व जौजेवतड कर्ाि अरुध या दरदुगावचे तसवचेा कतजया आहे तयाची 
चौकशी सरकारािून राजश्री बापूजी शामराज याचकडे साांगोन चार गाव पचाय िीस नेमुन देऊन हे पत्र 
िुम्हास सादर केले आसे िरी िुम्ही  र तनले याजकडे येऊन याचे क्घ्य माने हर दुगावचे तसवचेी पचाईि 
मनास आणोन वाजबी असेल तया आन्वये ठराउन लेहून पार X X मोि बसुद  
   ( मोिथब ) 
   ( 

सुद 
) 

   ( ) 
 
 

इ. स. १७०६ 
 
श्री 
 
राजश्री मालोजी घोरपडे राजे गोसातव यास  
अखतडि लक्षमी आलां कृि राजमान्य श्री माधवराव नारायण प्रधान आतसवाद उपरी येतर्ल कुशल 

जाणनू स्वतकय कुशल तलतहि जाणे तवशषे मौजे र्तयापूर  सािारा व मौजे नादगाव   र येर्ील 
तसवचेा कतजया होिा तयाचा तनवाडा पेराजी होऊन श्रीमांि कैलासवातस शाहू महाराज यातण तसवचेी हद्द 
करुन तदल्ही तया  वतहवाट चालि असिा तपली नादगावकर हद खणोन र्तयापूरची जतमन आपलेकडे 
घेिाि म्हणनू – राजश्री सदातसव गुणाांिकर पतडि यातण हुजूर तवतदि केले तयाज वरुन हे पत्र सादर केले 
आसे िरी पेराजी ईनसार् होऊन तसवचेी हद जाली वतहवाट चालि आसिा हली नतवन तवकि कतरिाि िे 
करुन देणे सुदामि वतहवाट  चालवण तर्रोन बोभाट येऊन देणे जातणजे छ २३ तजलकाद  खमस 
समानीन मया व अलरे् बहुि काय तलतहणे 



 
श्री 

आजस्वारी राजश्री बापूजी शामराज  मोकदमानी मौजे खोजेवातड  सािारा–  खमस 
सबैन मया अलरे् र्तयापूरचे व िुमचे तसवच्या कतजयाचे रान सरकारािून जप्िीस आसिा िुम्हा कडून राि 
तवराि उपसगथ रानाि होऊन गवि चातरिा म्हणोन कलो आिे तयाजवरून हे पत्र सादर केले आसे िरी सर 
कतरची जप्िी आसिा िुम्हास तया रानाि गुरे चारावयातस सांबांध नाही यैसे असिा िुम्ही चातरिाहे उत्तम नाही 
याकतरिा तया रानाि गुरे ढोरे जाऊ न देणां तर्रोन बोभाट पडिंलया तठक पडणार नाही जातणजे छ. २९ जमा 
तदला”  
  ( तसका )  
  ( ) अष्टकोतण 
   मोिथबाचा 

 
–१– 

  श्री   
   शके इ. स. सन १७९९ 
  १७११   

 
यादो मौजे नादगाव व मौजे र्तयापूर िा सािारा चा हार दु गावची तसव पाहावयाकतरिा सरकारचे कारकून 
व लोक हुजरे व भोवर गावचे तसवधडे पाटील पचाईि र्तयापूरास आले  िीसेन मया व आलरे् छ २३ 
तजल्हेस शके १७११ सौम्ये नाम सवतसरे भाद्रपद मास वद्य १० दशमी रतववार नावतनतस तब. ि पतसि 
   सरकार  

 कारकून    हुजरे लोक  
४ मोरोवामन सुभेदार   १०  माहाराजा कतडल  

 तदि राजआज्ञा   १  भवानजी भोसले  
१ खासा   १  भवानजी मल्हारजी  
१ बाबाजीपि    भोसले  
१ रामजीकृष्ट्ण   १  बालोजी भोसले  

 १ तवठोबा   १  िुलाजी भोसले  
 ४  कानडा   १  बालू भोसले  

१ तवठ्ठल लक्षमण कोडोलीकर   १  तमया भाई  
१  नारो गणेश दामल   १  धोंतड जाधव  
   १  तहरोजी चौधरी  
१  जनादथन तत्रबक   १  सेटी र्ोराि  
 कर  सदातशव   १  गोदजी भोसले  



 आप्पाजी सुभदार   १०    
१  खांडोजी तनवास     
 देशपाांडे प्राि सािारा     
१  केशव खांडेराव देश     
 पाांडे प्राि सािारा   १  अजमिखान  
९    १  सोमाजी भोसले  
घोडी    १ सरवोजी  
३  मोरो वामन     
१  तवटल पि िातया   १  बळी भोसले  
१  नाना पालकर   १  कृष्ट्णाजी सांकपाळ  
१  नारो गणेश दामले   १  उदाजी पवार  
१  रामजी िातया   १  बतहरजी भोसले  
१  खांडोश्री तनवास   १  ईमामखान  
 देशपाांडे प्राि सािारा   १  बाबाजी काढे  
 ८    १  महादजी काबले  

   १०   
   २०    
िेरीज येकां दर   १  आप्पाजी नाईक जासूद  
 ९ ब्राम्हण मांडळी   ११  मोरो वामन याजकतडल  
४० हुजरे वढ्यापे व गारदी    जयापे व गारदी व  
 वजासूद व लवचेी माणसे    तलबेची माणसे याज  
 ८ कोडी     खरीज घोडी ३  
 ५७    ३  नाना दामले याची माणसे  
   २  देशपाांडे याची माणसे  
   १  तवटलपि िातयाचा गडी  
   १  नाना पालकर याांचे माणसू  
   १  रामाजी कृष्ट्ण याांचे माणूस  
   ४०   
यातसवाये भोवर गावचे पाटील पचायि गाव सुमार १३ येकूण असावीि ही हुजूर हुकूम यादी सरकारचे 
कारकुणाचे हािची असामी 

घोडी गोिाची ४९ 
२ अिीिकर पाटलाची ३ 



१ अपतसगे कट   
 ३  
 

 
गावची नावतनसी 

१ मौजे वाठार िारगाव १ मौजे कामेरी  वदन 
१ मौजे तकरोली  िारगाव १ मौजे अिीि  उांब्रज 
१ मौजे अांगापूर  िारगाव १ मौजे इांदोली  उांब्रज 
१ मौजे वणे,  िारगाांव मौजे खोजवाडी  सािारा 
१ मौजे टकले समि कोरेगाव मौजे सोनगाव  सािारा 

१ मौजे बोरगाव  कोरेगाव मौजे अपिंसगे  वदन 

१ मौजे आांगापुर  वदन  
७  
 १३  

 
श्री 

गोि पाटील भोवर गावचे  
४ मौजे अांगापूर  वदन  
 १ रामजी तबन गणोजी  कणसे 
 १ जोतयाजी  कणसे 
 १ कृष्ट्णाजी  कणसे 
 १ राणोजी  कणसे 

 ४  
२ मौजे अांगापूर  िारगाव  
 १ तनबाजी  सेटगे 
 १ मानाजी  सेटगे 
 २  

६ मौजे वरणे  िारगाव 
 १ मुरारजी  
 १ खेमोजीतबन मालोजी  पवार 
 १ सांिाजी सकोजी  पवार  



 १ मल्हारजी साबाजी पा. पवार. 
 १ हैबिराव तबन आतमाजी पा. पवार.  
 १ तपलाजी जानोजी  पवार 
 ६  
३ मौजे अपतसगे  वदन 
 १ खेत्रोजी तबन रामजी ढोरे  
 १ खेत्रोजी तबन कुसाजी ढोरे  
 १ बतहरजी पाटील ढोरे 
 ३  
५ मौजे खोजेवाडी  सािारा 
 १ भागोजीतबन सुलिानजी  घोरपडे 
 १ बतहरजीतबन येकोजी घोरपडे  
 १ जानोजी तबन 
 १ माहादजी तबन येमाजी घोरपडे 
 १ तपलाजी चौगुला 
   
  
  
  
१ मौजे अिीि  उबरज प्राि कराड 
 दु िर्ा पाटील 
 १ सुभानजी तवन 
 मौजे इदोली  उब्रज प्राि कराड  
 १ नाईकजी तबन मानाची  सांकपाळ 
२ मौजे वाठार  िारगाव 
 १ कृष्ट्णाजी तबन येमाजी गायकवाड  
 १ सुलिानजी तबन सांक्ोजी गायकवाड  
 २  
३ मौजे तकरोली  िारगाव 
 १ तवठोजी तबन केदारजी  चव्हाण  
 १ िुलाजी तबन मानाजी पवार  



 १ मानाजी तबन िार्जी कोडेवले 
 चौगुल  
 ३  
३ मौजे कामेरी  वदन 
 १  घाटगे 
 १ मल्हारजी केदारजी घाटगे 
 १ हतर शामराव कुलकणी 
 ३  

२ मौजे बोरगाांव  वगैरेगाव 
 १ खांडोजी तबन सुभानजी  घाटगे 
 १ हैबिजी तबन मालोजी पा. घाटगे 
 २ 
२ मौजे टकले साT कोरेगाव 
 १ सुलिानजी तबन बाजी  घाटगे 
 १ खांडोजी तबन सेव्याजी  घाटगे 
 २  
मौजे सोनगाव    

पुढे काही तलतहलेले नाही 
 

श्री 
 
यातद मौजे र्तयापूर  सािारा व मौजे नाांदगाव  मजकूर येर्ील तसवचेा कतजया आहे िो 
तनवतडयाबद्दल सरकारािून कारकुन पाठवनू माहुली सांगमी नाांदगावकर यातण तदव्य कराव ेयाप्रमाणे पेशजी 
ठराव जाला आहे तया आन्वय तदव्य होऊन कतजया तवल्हेस लावावया बदल कारकून घ्यावयातस आज्ञा 
जाली पातहजे. 

 
मनसुबीचे अन्वये नादगावकर यातण तदव्य करावयाचे ठरले आहे तयावरुन सरकारािून नसतसगराव 

कारकून व तखजमिगार आय दोन पाठतवले आसेि याचे व देशमुख देशपाांडे व भवर गावकतर माहुली सांगमी 
जमा करुन उभयिा गावकरी जमा करुन यर्ा –––– तदव्य कृष्ट्णेि करणे म्हणोन नाांदगाांवकर 
र्तयापूरकर मोकदमास व भवरगाव कतरयास व देशमुख व देशपाांडे यास तवनिी पते्र 

 
कारकुन र्डशा बदल व हुजरे व जासूद यास रोजमला कामतगरीस राहािील िो हर दू गावकतर 

यातण िरीक भरल्या वरदथि जावा मणोऊन हर दुगावकरी याांचे नावे सनद  
छ. २० साबान सन ईसनेिी सैन चदै्रमास 



 
श्री 

 
श्रीमिी राजश्री ––––– पि प्रधान साहेबाचे सेवतेस 

 
मोकरमानी मौजे बोरगाांव समि कोरेगाांव प्राि वाई  िीसैन मया व आलरे् सेवतेस लेहून 

तदल्हेसा क्ष पत्र येतसजे मौजे नादगाव व मौजे र्तयापूर  सािारा याहरदो गावचे तसवचेा कतजया लागोन 
सरकाराि भाडन गेले तयास चौकतस कतरिा सरकारािून कारकून व लोक सािातरया तसवचे्या कतजयाचे 
चौकतस कतरिा आले तयानी गाव गनाचे गोि पाटील जमा करुन परु्मवची तसवचेा वतहवाट कशा आहेि िे 
लेहून देणे म्हणोन आज्ञा केली तयावरुन सतय स्मरोन लेहून तदल्हे येतसजे युवी आप्पाजी हणमि सुभेदार व 
नारोकृष्ट्ण सुभेदार तनि तजल्हे यानी तसवचे्या कतजया बद्दल भोवर गावचे पातटल मेलऊन ईनसार् कतरि 
होिे िो कैलास वातस शातह महाराज छत्रपिी याची स्वारी आतल िे समई माहाराज यानी तवचातरले जे िुम्ही 
का जमा जाला तयावरुन गोि पाटील यानी आजथ केला की हरदो गावच्या तसवचे्या कतजया बदल आतणले 
आहे तयावरोन माहाराज आतण हर दुगावचा मोकदमास आणनु िातकद केली की िुम्ही पुवींची चाल 
वोतढयाची धारची तसव आहे तया  िुम्ही विथणूक करणे नतवन कतजया न करणे म्हणोन आज्ञा केली तया 

 हरदुगावची वतहवाट आज पयथि चालि आली आहे हे आपणास ठाऊक आहे. 
 
आपले भाऊ येसोजी पातटल वतडल होिे िे समई या  इन सार्जाला आहे सेवतेस तलहून तदले 

साक्ष पत्र सही छ X माहेतजल्हेस 
 नागर  बेहुजूर 

 १ खांडोजी तबन सुभानजी पातटल घाटगे 
 १ हैबिराव तबन बालोजी पातटल घाटगे 
 
राजश्री मोकदम मौजे तसरगाांव  उांब्रज  कराड गोसातव यासी ईमान पत्र –– मोकदम मौजे र्तयापूर 

 सािारा  िीसेन मया कारणे लेहून तदल्हे ईमान पत्र यैसेज आमचा व मौजे नादगाव  
मजकूरच्यातसवचेा कतजया आहे तयाबद्दल तयाचा आमचा हषा मशथ ––– होऊन उभयेिा श्रीमि राजश्री 
पांिप्रधान याजकडेस सािारी याच्या मुकामास आलो तया वरुन श्रीमांिानी उभयिाचे विथमान यकैोन आज्ञा 
केली की पांजाईि मुखे तनवाडा होईल तयास रातज असला िरी रातज नामे व विथणकुीचे जातमन देणे म्हणनू 
तयाजवरून रातजमाने सरकाराि आम्ही लेहून तदल्हा विथणुकेचे जातमन आम्ही िुम्हास सरकाराि तदल्हे 
आसे गोिमुखे तनवाडा होईल तया  विथणुक करुन हतजर राऊ गैर हतजर होणार नाही कोणे गोष्टी तवतस 
िुम्हास िोतसस लागो देणार नाही जर कतरिा पचाईि मुखे तसवचेा कतजया याचा तनवाडा होईल तयाप्रमाणे 
न विथिा गैर हतजर जाहालो मौजे मजकुरचे आमचे विन आहे िे िुमचे आसे हे ईमान पत्र लेहून तदल्हे सिी 
िेरीख ९ तजलकाद श्रावणशुध १० शके १७११ सौम्य नाम सांवछरे ––––– तन नागर 

 
श्रीमंि राजश्री पंिप्रधान साहेबाचें सेवेतस 
 



दस्िक  मोकदमानी मौजे वाठार  िारगाव  सुहूनसन िीसैन मया व अलरे् कारणे लेहून तदल्हे 
साक्ष अैतसजे मोकदमानी मौजे नाांदगाव व मोकदमानी मौजे र्तयापूर या हारदुजनामध्ये तसवचेा कतजया 
लागोन सरकाराि भाडि गेले चौकशी कतरिा सािातरयाहून कारकुन व लोक आले तयानी भोवरगाव मेळवनू 
सतयपुवथक वतहवाट पुवीचा आसल तया प्रमाणे लेहून देणे म्हणून आज्ञा केली तयास पुवीपासून हार दुगावची 
तसव वोढ्याचे धारेची चालि आतल अैसे वतडलानी आपल्यास साांतगिले या परिे आपल्यास दुसरे आपणास 
ठाTऊक नाही हे साक्ष पत्र लेहून तदल्हे सही छ. २५ तजल्हेज  
तन. नाांगर  
नागराचे तचन्ह बेहुजूर 
 १ कृष्ट्णाजी हाणगोजी पाटील गायकवाड 
 १ सुलिानजी तबन सांक्ोजी गायकवाड 

 
महत्वाचे पत्र 

श्री 
 
राजश्रीया तवराजीि राजमान्य राजश्री सदातशव पांि स्वातमचे सेवतेस  बालाजी जनादथन  

नमस्कार तवनांिी उपरी येर्ील कुशल जाणून सतकयातलतहि जाव ेतवशषे मौजे र्तयापूर व मौजे नादगाव  
सािारा या हरदु गावचे तसवचेा कतजया आहे तयास नाांदगावकर यातण लबातड करुन र्तयापूरचे तसवराि 
जमावासुद्धा येऊन तवतहरी ढासळल्या केली िोतडल्या व मालव े नेले व ऊस मोडून नेला व आविे र्ोडून 
टातकली व तचरगुटे पाघरुणे नेली याचे बांदोबस्िा तवतस िुम्हास पेशवी पत्र तलतहले होिे की नादगावकर 
यातण लबातड केली असल्यास तयाज पासून गुन्हेगारी घ्यावी आतण पुढे हर दुगावचे तसवचेे र्डशास कारकुन 
शाहाणा पाठऊन कतजया तवल्हेस लावावा येतवतस X X X X X कराव े म्हणोन तयाज वरुन िुम्ही नादगाव 
करास सािारा नेऊन जातमन घेऊन सोतडले परिु तसवचेा कतजया मनास आणनू र्डशा करावा िो केला 
नाही असे कलले तयास हातल कारकुन शाहाणा नेमून देऊन तसवचेा कतजया पचायि मिे मनास आणनू 
र्डशा करुन घ्यावा राजश्री कृष्ट्णराव तभवाजी शलेकुर याांचे वाड्ास व बागेस र्त्त्यापुरी नादगावकर 
उपद्रव नकतरि असा बांदोबस्ि करवा ––– छ २९ बहुि काय तलतहणे असो तदजे हे तवनांिी. 

 
श्रीमंि राजश्री पंिप्रधान साहेबाचे सेवेतस. 
 

. मोकदमानी माजेकामेरी,  वांदन सु सा िीसैन मया व अलर् 
साहेबाचे सेवतेस लहून तदल्हे साक्ष पत्र यसेैजे मौजे नाांदगाव व मौजे र्तयापूर िमा सािारा चा हरद 

गावचे तसवचेा कतजया लागोन सरकाराि भाडि गेले तयास चौकशी कतरिा सरकारािून कारकून व लोक 
सािारीयाहून तसवचे्या कतजयाचे चौकतस कतरिा आले तयानी गाव गनाचे गोि पातटल जमा करुन पुवीचा 
तसवचेा वतहवाट कसा आहे िो तलहून देणे म्हणोन आज्ञा केली तयावरुन सतय स्मरोन तलहून तदल्हे यतैसजे 
पूवी आपाजी हणमांि सुभेदार व नारोकृष्ट्ण सुभेदार  तजल्हे यानी तसवचे्या कतजया बदल भोवरगाांवचे 
पातटल मेलऊन ईनसार्कतरि होिे िो कैलासवातस शाहूमहाराज छत्रपिी याची स्वातर आली िे समई 
महाराज यातन तवचारले जे िुम्ही का जमा जहाला तयावरुन गोि पाटील यानी अजथ केला की हरदु गावच्या 
तसवचे्या कतजया बद्दल आतणले आहे तयावरून माहाराज यातण हरदुगावच्या मोकदमास आणून िातकद 



केली की िुमची पूवीची वोतढयाचे धाांरेची तशव आहे तयाप्रमाणे िुम्ही विथणुक करणे नतवन कतजया न करणे 
म्हणोन आज्ञा केली तयाप्रमाणे हरदुगावची वतहवाटी आजपयंि चालि आली हे आपणास ठाऊक आहे व 
आपल्या वतडलानी सातगिले आहे हे सेवतेस साक्ष पत्र लेहून तदल्हे सही छ २६ माहे तजल्हेज उर्थ  भाद्रपद 
मास शके १७११ सौम्यनाम सतवतसरे 

 
तन. नागर बेहुजूर 
 १ जोतयाजीतबन तजवाजी घाटगे 

पाटील 
 १ मल्हारजी तबन 

केदारजी घाटगे  
 



 
भाडळे घोरपडे 

राजे घोरपडे घराण्याची वशंावळ 
 

 



 
राजे घोरपडे देशम ख 

 याचंी वशंावळ 
 

 



 
बाहाद्द रवाडी घोरपडे 

 घराण्याची वशंावळ 
 

 



 
 

राजे घोरपडे  
घराण्याची वशंावळ 

 

 



 
म धोळ घोरपडे  

घराण्याची वशंावळ 
 

 



 
राजे घोरपडे  

घराण्याची वशंावळ 
 

 



 
राजे घोरपडे  

घराण्याची वशंावळ 
 

 



 
राजे घोरपडे  

घराण्याची वशंावळ 
 

 
 

 



 


