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भूणमका 
 

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य कोित्या व कशा प्रयत्नानंी हमळाले, या वादावर आता पडदा पडला आहे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहहल्या दोन-तीन दशकात ‘आम्ही रक्ताचा थेंबही न साडंता स्वातंत्र्य हमळहवले,’ असा 
भोंर्ळ प्रचार जोरात चालू होता. पि ते खरे नव्हते. म. र्ाधंींनी अझहसक लढा व्यापक प्रमािावर सन १९२० 
नंतर, लोक. हटळकाचं्या हनधनानंतर स रु केला. स्वातंत्र्याचा लढा केवळ देशातील स हशहित सविांचा मक्ता 
नसून देशातील सवग धमांची, जाती जमातींची, सविांनी द लग हित केलेल्या दहलतवर्ांचीही स्वातंत्र्य 
लढ्यासाठी आवश्यकता आहे, हे र्ाधंीजींनी हेरले व साऱ्या भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी उद्य क्त 
केले, हे तर उघड सत्य आहे. पि केवळ अझहसक लढ्याम ळेच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य हमळाले, हे हततकेसे 
खरे नाही. सशस्त्र उठाव करुन स्वातंत्र्य हमळहविे तर इंग्रजानंी हनःशस्त्र केलेल्या जनतेला शक्यच नव्हते. 
तरीही वैयक्क्तक स्वरुपात, र् प्त संघटनादं्वारे इंग्रज सरकारला नामोहरम करण्याचे प्रयत्न आपल्या देशतील 
सवग भार्ातूंन होतच राहहले. या सशस्त्र क्ाहंतकारकानंी आपल्या देशातील इंग्रजाचं्या सते्तलाच नव्हे, तर 
प्रसंर्ी हिटीश पालगमेंटलाही हादरे हदले, हे सूयगप्रकाशा इतकेच सत्य आहे. ते म ळीच नाकारता येत नाही. 
काही सशस्त्र क्ाहंतकारकानंा तर आपल्या देशातून परार्ंदा व्हाव ेलार्ले होते व त्यानंी हवदेशातून आपल्या 
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले होते. त्यासाठी हालअपेष्टा सोसल्या होत्या. हे लोक हटळक जािून 
होते. त्याचंा अशा सवग प्रकारच्या क्ाहंतकारकानंा मनातून पाझठबा असला, तरी ते अशा क्ाहंतकारकानंा 
सबरूीचा सल्ला देत असत. 
 

इंग्रजाचंी आपल्या देशातील सत्ता अत्यंत मजबतू होती. आपल्या देशातील संपत्तीवरच त्यानंी आपले 
सैन्यबळ, शस्त्रबळ, व पोहलस-यंत्रिा वाढहवली होती. त्याचंी ही शक्ती प्रचडं होती. अशा शक्क्तशाली शासन-
यंत्रिेशी सशस्त्र क्ाहंतकारकाचें लढे हे शक्क्त र्मावलेल्या लोकाचें लढे होते. साधन संपन्न सते्तहवरुद्ध मूठभर 
साधनहहन क्ाहंतकारकाचंी द बळी लढत होती. असे जरी असले तरी आपल्या देशातील क्ाहंतकारकानंी सन 
१७७० पासून या सते्तशी आपल्या त टप जं्या, परंपरार्त शस्त्रानंी प्रािपिाने शकेडो लढती देऊन आपले पौरुष 
इंग्रज सत्ताधाऱ्यानंा हसद्ध करुन दाखहवले होते, असा इहतहास आहे. सातत्याने पाविेदोनश े वष ेसशस्त्र 
क्ाहंतकारक इंग्रज सते्तशी िं ंजत होते. त्यात हजारो क्ाहंतकारकानंी आपल्या प्रािाचं्या आह त्या स्वातंत्र्याच्या 
बहलवदेीवर अपगि केल्या होत्या. हजारो क्ाहंतकारकानंी त रंुर्ात भयानक हालअपेष्टा सहन केल्या होत्या 
त्या हालअपेष्टानंी जेरीस येऊन हकत्येक क्ाहंतकारक त रंुर्ातच मरि पावले. हकत्येकानंा वडे लार्ले. हे 
समजत असूनही आपल्या क्ाहंतकारकाचंी स्वातंत्र्यप्राप्तीची हजद्द वाढतच होती, हे हवशषेच होय. त्याची 
पहरिती सन १९४२ च्या र्ाधंीजींच्या ‘चलेजाव’ चळवळीत, नेताजी स भाषचदं्र बोसाचं्या आिंाद झहद सेनेच्या 
अभतूपूवग लढ्यात व इंग्रजाचं्या ताब्यातील नाहवकदलाच्या व हवमानदलाच्या उठावात िंाली आहि इंग्रज 
सरकार आपल्या देशावर सत्ता र्ाजहवण्यात हतबल ठरले. तेंव्हा रक्ताचा थेंबही न साडंता आम्ही स्वातंत्र्य 
हमळहवले, या प्रचाराला काय अथग उरतो? एवढे मात्र खरे की, ज्या संघटनानंी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात म ळीच 
भार् घेतला नाही, त्या ंसंघटनाचं्या अन यायानंा म. र्ाधंीवर जहरी टीका करण्यास हाच प्रचार कारिीभतू 
ठरला, हे हनर्वववाद होय. 
 

इंग्रजाचं्या सते्तहवरुद्ध सशस्त्र उठावाचंी माहलका केव्हापासून िंाली, हे स द्धा समजून घेिे 
अत्यावश्यक आहे. सन १७६४ च्या उत्तराधात बक्सर (हबहार) येथे हदल्लीचा बादशहा शाहआलम, लखनौचा 
नबाब श जाउद्दौला व बरं्ालचा इंग्रजानंी पदच्य त केलेला नबाब मीर कासीम यानंी एकत्र येऊन इंग्रजाशंी 
मोठा लढा हदला. त्यात इंग्रजानंी त्याचंा पराभव केला. त्याम ळे बादशहा शाहआलम याला राबटग क्लाईव्ह 
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याच्याशी तह करिे भार् पडले. त्या तहान्वये कंपनी सरकारला बादशहा शाहआलमने बरं्ाल, हबहार, व 
ओहरसा प्रातंाचंी हदवािीची सनद द्यावी लार्ली त्या काळात आसाम प्रातंही बरं्ालचा एक भार् होता. म्हिजे 
झहद स्तानच्या संपूिग पूवग भार्ावर त्या तहान्वये कंपनी सरकारचे अहधपत्य प्रस्थाहपत िंाले व कंपनी 
सरकारकडे भहूमकर-वस लीचा अहधकार आला आहि त्या प्रदेशाचा राज्यकारभार नबाबाचं्याकडे राहहला. 
अशी द हेरी राज्यव्यवस्था क्लाईव्हने हनमाि केली. हतचे फार वाईट पहरिाम त्या प्रदेशातील जनतेला भोर्ावे 
लार्ले. इंग्रजानंी व त्याचं्या एतदे्दशीय दलालानंी जनतेचे भयंकर आर्वथक शोषि स रु केले. त्याम ळे जनता 
उत्तरोत्तर दाहरद्र्याच्या खाईल लोटली रे्ली. या तहाम ळे ईस्ट इंहडया कंपनी केवळ व्यापारी संस्था न राहता, 
ती झहद स्थानातील एक प्रबळ राजकीय शक्ती बनली. ‘भारतात हिटीश सते्तचा प्रारंभ बक्सरच्या य द्धानेच 
िंाला.’ असे सरजेम्स स्टीफन याने हलहहले आहे. 
 

कंपनी सरकारला या प्रदेशाचे दीवािी अहधकार प्राप्त िंाले खरे. पि भहूमकर वस लीचे काम करिे 
कंपनी सरकारला प रेशा कमगचाऱ्याअंभावी करिे शक्य नव्हते. म्हिून कंपनी सरकारने भहूमकर-वस लीचे 
काम बरं्ालमध्ये म र्वशदाबाद येथील रजाखाँ व हबहार-ओहरसामध्ये पाटिा येथील हसताबराय या दोन 
हदवािाकंडे सोपहवले. त्या दोन्ही हदवािानंी या वस लीच्या कामासाठी ठेकेदार नेमले. हे ठेकेदार 
आपल्याकडे सोपहवलेल्या भार्ातील शतेकऱ्याकंडून प्रमािापेिा जास्त भहूमकर वसूल करु लार्ले. कंपनी 
सरकारने त्यानंा धान्याऐवजी रक्कमेत भहूमकर वस लीचे आदेश हदले होते. बह संख्य शतेकऱ्यानंा आपल्या 
जहमनीचा भहूमकर देिे अशक्य िंाले. कारि मोर्लाचं्या काळातील भहूमकरापेंिा कंपनी सरकारने हदढी 
द पटीने भहूमकर वाढहवले होते. जे शतेकरी भहूमकर देण्यास असमथग होते, त्याचं्या जहमनी हे ठेकेदार जप्त 
करुन त्या जहमनी हललावात हवकू लार्ले. जे जास्त भहूमकर देतील अशा बाहेरच्या धहनकानंी त्या जहमनी 
घेतल्या त्यातून नवा जमीनदार वर्ग त्या भार्ात हनमाि िंाला. त्या जमीनदाराने जर ठरहवलेला भहूमकर 
हदला नाही, तर त्याच्याकडील जहमनी जप्त करुन हललावात काढल्या जात व जो जमीनदार जास्तीत जास्त 
वस ली करुन देईल, त्याच्याकडे त्या जहमनी सोपहवल्या जात असत. हे जहमनदार शतेकऱ्याचें कदगनकाळ 
ठरले. शतेकरी आपल्या जहमनीपासून वंहचत िंाले व त्या जमीनदाराचं्या जहमनीवर शतेमज री करु लार्ले. 
काही शतेकरी आपल्या जहमनी वाचहवण्यासाठी र्ावच्या पाटलाकडून, जमीनदाराकंडून, मारवाड्ाकंडून, 
व्यापाऱ्याकंडून व िाह्मिाकंडून कजग काढून भहूमकर भरीत असत. त्या कजाचे व्याज एवढे जबरदस्त असे 
की, शतेकऱ्यानंा ते हपढ्या न् हपढ्या फेडता येत नसे. त्याच्या बदल्यात त्या शतेकऱ्यानंा त्या सावकाराचं्या 
शतेावर आय ष्ट्यभर राबाव ेलार्ायचे. ह्या जमीनदारानंा व सावकारानंा कंपनी सरकारचे संरिि असायचे. ते 
कंपनी सरकारचे दलाल होते. या दलालाकडून व कंपनी सरकारकडून शतेकऱ्याचंी अमान ष हपळविूक 
सातत्याने होत होती. त्याम ळे शतेकऱ्यातं कंपनी सरकार हवरुद्ध व हतच्या दलालाहंवरुद्ध असंतोष खदखदत 
होता. 
 

जास्तीत जास्त जहमनींचा भहूमकर वसूल करण्यासाठी कंपनीच्या ठेकेदाराचंी नजर त्या भार्ातील 
डोंर्र-दऱ्यामंधील आहदवासींच्या जहमनीकडे वळली. या आधीच्या झहदू व म सलमान राज्यकत्यांनी 
आहदवासी जनतेकडून कधीही भहूमकर वसूल केला नव्हता. भहूमकराची सक्ती होऊ लार्ल्याने हबहार, 
बरं्ाल, आसाम, प्रातंातील हे कडवे, काटक, शूर व धाडसी आहदवासी कंपनी सरकारच्या या दलालाहंवरुद्ध 
व कंपनी सरकार हवरुद्ध दंड ठोकून उभे राहहले. या डोंर्राळ प्रदेशात हिस्ती हमशनऱ्याचंा धमगप्रचारही 
जोरात स रु होता. शकेडो आहदवासींचे त्यानंी हखस्ती धमात धमांतर केले होते, करीत होते. त्याचं्याबद्दलही 
आहदवासींच्या मनात रोष होताच. म ंडा, संथाल, कोल, हो, लरका-हो, नार्ा इ. जातींच्या आहदवासींनीच 
पहहल्या प्रथम कंपनी सरकारहवरुद्ध रिझशर् फ ं कले व कंपनी सरकारच्या सैन्याशी सातत्याने लढे हदले. त्या 
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लढ्यात हजारो आहदवासी मारले रे्ले. आपल्या प्रदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सन १७७० पासून हे आहदवासी 
लढत होते. हबहारमधील पलामू भार्ातील चेरो आहदवासींच्या हचत्रजीत राय या राजाच्या जयनाथझसह ह्या 
हदवािाने सन १७७०-७१ मध्ये कंपनी सरकारच्या सैन्याशी सातत्याने दोन वष ेअनेक लढे हदले. त्याचे प ढे 
काय िंाले, हे अज्ञात आहे. जयनाथझसह हाच भारतातला आद्य क्ाहंतकारक त्याम ळे ठरतो. त्याच्यानंतर 
अनेक आहदवासी क्ाहंतकारकानंी इंग्रज सते्तशी अनेक िं ंजी हदल्या. त्यात काहींना प्रािासं म काव ेलार्ले, 
तर काहींना वषान वष ेत रंुर्ात हालअपेष्टा सहन कराव्या लार्ल्या. थोर आहदवासी क्ाहंतकारक हबरसा म ंडा 
याला तर इंग्रज सरकारने त रंुर्ात हवष देऊन मारुन टाकले. आहदवासींच्या इहतहासाकडे प्रस्थाहपत 
इहतहासकारानंी पूिगपिे द लगि केले. त्याचंी उपेिा केली. त्याचंा इहतहास इंग्रज कालीन दप्तरातं क जत 
पडला आहे. त्यावर मोठ्या प्रमािात संशोधन होिे अत्यावश्यक आहे. झहदी प्रदेशात हशवतोषदास, 
महाराष्ट्रात सदाहशव आठवले, खोबरेकर, बाबा भाडं, र्ोझवद र्ारे यानंी थोडेफार संशोधन या 
आहदवासींबद्दल केलेले आहे. पि तेही फार महत्त्वाचे आहे. 
 

बरं्ाल, हबहार, आसाम, ओहरसा, या प्रातंात आहदवासी जनता कंपनी सरकारशी िं ंजी देत होती, 
त्या काळात हहद स्थानातील बाकीच्या प्रदेशावर मराठे, म सलमान, राजपूत, शीख इत्याहदकाचंी राज्ये होती. 
त्या राज्यावंरही इंग्रजाचंा डोळा होताच व अवघ्या पन्नास - पाऊनश ेवषांत इंग्रजानंी ती राज्येही आपल्या 
कपटनीतीने, दंडेलशाहीने आपल्या आहधपत्याखाली आिली व शकेडो राजे-रजवाड्ानंा आपले माडंहलक 
बनवनू संपूिग झहद स्थानावर आपले वचगस्व स्थापन केले. 
 

इंग्रजानंी सन १८१८ मध्ये पेशवाई ब डहवली. ग्वाल्हेरचे झशदे, इंदूरचे होळकर, नार्पूरकर भोसले 
याचं्याशी स्वतंत्र्य तह केले. त्याचं्या फौजा घरी बसहवल्या. हकत्येक हजार सैहनक बेकार िंाले. त्यातले काही 
साध -संन्याशी-फकीर बनले, तर बह संख्य सैहनकानंी आपल्या टोळ्या बनवनू देशात दरोडेखोरी, लूटमारी, 
वाटमारी, अशी र् न्हेर्ारी स रु केली. त्यानंी रयतेला जर्ि ंम श्कील करुन टाकलं - देशात अराजकता 
माजली. याच त्या पेंढाऱ्याचं्या व ठर्ाचं्या टोळ्या. त्याचंी लपण्याची स्थाने जंर्ले हीच होती. कंपनी सरकारने 
त्या जंर्लात वृितोड करुन या र् न्हेर्ार टोळ्याचंी आश्रय स्थाने नष्ट केली. आपल्या फौजानंी या टोळ्याचंा 
बीमोड केला. 
 

कंपनी सरकारने शकेडो राजे रजवाड्ानंा अपमानास्पद करारानंी बाधूंन घेतले होते. प्रत्येक 
राजाच्या दरबारी आपले प्रहतहनधी (रेहसडेंट) ठेवले. त्याचं्याच मनाप्रमािे ह्या माडंहलक राजानंा वार्ावे 
लारे्, राज्य कारभार करावा लारे्. त्याचें स्वातंत्र्य कंपनी सरकारने हहरावनू घेतल्याने ते राजे-रजवाडेही 
कंपनी सरकार हवषयी मनातून असंत ष्ट होते. पि त्याचं्याजवळ आता पूवीसारख्या फौजा नव्हत्या. शस्त्रास्त्र 
खरेदीला व ती बनहवण्याला आळा बसला होता. त्याम ळे हे राजे झककतगव्यमूढ होऊन बसले होते. तरीही 
त्याचं्या मनात कंपनी सहकर हवषयी असंतोष ध मसतच होता. 
 

हदल्लीचा बादशहा तर कंपनी सरकारचा पेन्शनर होता. अवधचा नबाब वाहजद अली शाह याला 
कंपनी सरकारने कलकत्त्याला नजरकैदेत ठेवनू हदले होते. राज्यात अव्यवस्था आहे, राजाला औरस ‘म लर्ा 
नसल्याने वारस नाही अशी काहीही कारिे दाखवनू लॉडग डलहौसीने अनेक राज्ये खालसा केली. त्याम ळे 
त्या राज्यात कंपनी सरकार हवरुध्द भयंकर असंतोष माजला. ही राज्ये कंपनी सरकारने आपल्या ताब्यातील 
झहदी हशपायाचं्याच बळावर बळकावली होती हे हवशषेच म्हिाव ेलारे्ल. 
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मध्य भारतातील व महाराष्ट्रातील हभल्ल, कोळी, महादेव कोळी, रामोशी या आहदवासी जमाती 
छत्रपती हशवाजी महाराजाचं्या काळापासून र्ड-हकल्ल्याचंी रखवाली या शूर व पराक्मी जमातीकडेच 
महाराजानंी सोपहवली होती. त्यासाठी त्यानंा वतने हदली होती. हे लोक आपल्या वतनाचं्या जहमनी कसत. 
त्यावरच त्याचें संसार अवलंबनू होते. ती वतने कंपनी सरकारने काढून घेतली. ते आहदवासी उघड्ावर 
पडले. पोटाची खळखी भरण्यासाठी दरोडे घालू लार्ले. त्याचं्यामधूनच उमाजी नाईक, भार्ोजी नाईक, 
हभमाजी नाईक, राघोजी नाईक असे अनेक वीर कंपनी सरकारशी दोन हात करायला उभे राहहले. कंपनी 
सरकारच्या दलालाहंवरुद्ध मध्यप्रदेशात तंट्या हभल्लाने कंपनी सरकारच्या अहधकाऱ्यानंा सळो की पळो करुन 
सोडले. सन १७५७ ते १८५७ या शभंर वषांच्या काळात झहद स्थानातील इंग्रजाकंडून त्रस्त िंालेल्या सवग 
थरातंील जनतेने स मारे ३०० लढे हदले. त्यातले ४० लढे मोठे होते. सवात मोठा लढा १८५७ सालचा तेच 
झहद स्थानचे पहहले स्वातंत्र्य य ध्द होय. या य ध्दाने कंपनी सरकारच्याच नव्हे, तर हिहटश पालगमेंटच्याही 
पोटात भीतीचा र्ोळा उठला होता. पि कंपनी सरकारने आपल्या अमान ष, पाशहवक व कू्र सते्तने या 
स्वातंत्र्य लढ्यात हवद्रोही क्ाहंतकारकाचंा पराभव केला. त्यात स मारे दीड लाखाच्यावर झहदी लोकाचें 
हशरकाि इंग्रजी सेनाहधकाऱ्यानंी केले. त्या य ध्दात लाखो झहदी हशपाई मारले रे्ले. त्यानंतर इंग्लंडच्या 
रािीने झहद स्थानचा कारभार स्वतःच्या ताब्यात घेतला. सवांना माफी जाहीर केली. पि नंतर साऱ्या 
देशातील जनतेकडून त्याचंी शसे्त्र काढून घेऊन झहदी जनतेला हनःशस्त्र केले. तरीही वास देव बळवंत फडके, 
तंट्या हभल्ल, चाफेकर बधं , हबरसा म ंडा आहद क्ाहंतकारकानंी इंग्रजाचं्या सते्तशी लढा देण्याचे अभतूपूवग साहस 
केलेच. सन १९०० मध्ये हबरसा म ंडाला इंग्रजानंी मारले व येथेच सशस्त्र भारतीय क्ांहतकारकाचं्या लढ्याचे 
पहहले पवग संपले. 
 

स. ध. झाांबरे 
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णनरे्दन 
 

भारतीय स्वातंत्र प्राप्तीला अनेक क्ातंीकारकाचें प्रयत्न कारिीभतू िंाले. अिरिः असंख्य 
स्वातंत्र्यसैहनकानंी त्यासाठी देहदंड सोसला, संघषग केला. त्यातील अनेक जि ह तात्मा िंाले. तसेच अनेक 
जि अज्ञात व अनाहमक राहहले. परंत  स दैवाने या स्वातंत्र्यसैहनकापंैकी अनेकाचंी माहहती उपलब्ध आहे. त्या 
आधारावर ज्ञात असलेल्या स्वातंत्र्यवीराचं्या कायाची माहहती त्याचं्या चहरत्र रुपाने प्रकाहशत व्हावी असा 
प्रस्ताव श्री. सवोत्तम धनाजी िंाबंरे यानंी हदला. या प्रस्तावाचे महत्त्व जािून भावी हपढ्यासंाठी भारताच्या 
स्वातंत्र्यवीराचंी संहिप्त चहरते्र गं्रथरुपाने प्रकाहशत करावी असा हनिगय मंडळाने घेतला व आज ‘महान 
भारतीय क्ाहंतकारक’ या गं्रथाचा पहहला खंड प्रकाहशत होत आहे. 
 

श्री. सवोत्तम धनाजी िंाबंरे यानंी आय ष्ट्याच्या उत्तर काळात अहतशय पहरश्रम घेऊन स्वातंत्र्यवीराचंी 
माहहती संकहलत केली. त्यासाठी त्यानंा धन्यवाद द्याव े तेवढे थोडेच होतील. या चहरत्रगं्रथाच्या पहहल्या 
खंडामध्ये ९८ क्ाहंतकारकाचंी अल्पचहरते्र समाहवष्ट केलेली आहेत. त्यातील माहहती जास्तीत जास्त हनदोष 
व पहरपूिग व्हावी असा लेखकाचा प्रयत्न असला तरी त्यामध्ये काही त्र टी असण्याची शक्यता मंडळ नाकारत 
नाही. तसेच क्वहचत हठकािी एखादे वादग्रस्त हवधान केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंत  
इहतहास घडहविाऱ्या व्यक्क्तंची चहरते्र हलहहताना हकतीही वस्त हनष्ठ दृष्टीकोन स्वीकारला तरीही काही 
र्फलती होऊ शकतात. या गं्रथाकडे अशा काही हकरकोळ त्र टी राहहल्या असल्यास, त्याकडे द लगि करताना 
या क्ाहंतकारकाचंी चहरते्र, त्याचें कायग व त्याचे ऐहतहाहसक महत्त्व याचा प्रकषाने हवचार व्हावा, असे मंडळाला 
वाटते. असे सािेपी प्रयास क िी केले नाहीत तर क्ाहंतवीराचंी चहरते्र कधीही प्रकाशात येऊ शकली नसती व 
देशाच्या भावी हपढ्याचें एका तऱ्हेने मोठे न कसान िंाले असते. त्याम ळे या चहरत्रगं्रथाकडे एक महत्त्वपूिग 
संकलन एवढ्याच मयाहदत दृष्टीने पहावे व पूवगकाळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यानंी आपले आय ष्ट्य अपगि 
केले त्याचंी चहरते्र त्याहनहमत्ताने उपलब्ध िंाली आहेत, यामध्ये समाधान मानाव ेअसे वाटते. हा उपय क्त गं्रथ 
वाचकासंाठी व संदभग शोधकासंाठी संग्राह्य ठरेल अशी उमेद आहे. हा महत्त्वाचा गं्रथ प्रकाहशत करण्याची 
संधी महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाला हमळाली याचा आनंद वाटतो. 
 
 (मध  मंरे्श कर्विक) 
म ंबई अध्यि, 
हदनाकं : ८ ऑर्स्ट, २००६. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ 
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१. जयनाथससह 
 

रॉबटग क्लाईव्ह मे १७६५ मध्ये ईस्ट इंहडया कंपनीच्या र्व्हनगर म्हिून कलकत्त्याला आला. २३ 
ऑक्टोबर १७६४ रोजी ईस्ट इंहडया कंपनी व अवधचा नबाब श जाउदौला, बादशहा शाहआलम आहि 
मीरकासीम याचं्यात बक्सरचे प्रहसद्ध य द्ध िंाले. प न्हा ३ मे १७६५ रोजी कडा येथे हनिायक य द्ध होऊन 
हबहार, बरं्ाल व ओहरसा प्रातंावर कंपनीची अहधसत्ता िंाली. १२ ऑर्स्ट १७६५ रोजी क्लाईव्ह आहि नबाब 
याचं्यात तह िंाला. त्यान सार या हतनही प्रातंाचं्या महसूल वस लीचे काम कंपनी सरकारकडे आहि न्याय 
व्यवस्था व कायद्याची अंमलबजाविी नबबाकडे अशी द हेरी राज्यव्यवस्था भारताच्या या संपूिग पूवग भार्ात 
स रु िंाली. कंपनी सरकारने महसूल वस लीसाठी ठेकेदार नेमले. जो ठेकेदार कंपनीला जादा महसूल 
देईल, त्याच्याकडे त्या त्या भार्ातील वस लीचा ठेका कंपनी सरकारकडे देऊ लार्ले. 
 

प्राचीन काळापासून डोंर्र दऱ्यामंध्ये व जंर्लामध्ये राहिारे कोट्यावधी आहदवासी कोित्याही 
राजाचे प्रजाजन नव्हते. त्याचंी त्या भार्ात स्वतंत्र सत्ता होती. त्यानंा कोित्याही राजाला महसूल द्यावा 
लार्त नव्हता. बरं्ाल, हबहार आहि ओहरसा या प्रातंाचं्या संहध प्रदेशात डोंर्रदऱ्या व मोठीमोठी जंर्ले होती. 
त्या जंर्लात चेरो, हो, लखत्र हो, कोल, म ंडा आहद जातींचे आहदवासी म क्तपिे राहत असत. जास्तीत 
जास्त महसूल वस लीसाठी कंपनी सरकार हळ हळू हा डोंर्राळ व जंर्लाचा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेऊ 
लार्ले. त्याम ळे या आहदवासी जातींचे स्वातंत्र्य नष्ट िंाले या भार्ातील जहमनी कंपनी सरकारने मदैानी 
प्रदेशातील धहनक झहदू व म सलमानानंा ठेक्याने हदल्या. त्यातूनच नवा जहमनदार वर्ग उदयाला आला – या 
जहमनदारानंी त्या भार्ातील आहदवासी कडून जास्तीत जास्त महसूल वस ली स रु केली. कंपनी सरकारने 
जंर्ल-कायदा केल्याने जंर्लावंर हनभगर राहिाऱ्या आहदवासी जनातं असंतोष ध मसू लार्ला. त्याचंी लहान 
लहान राज्ये कंपनी सरकार बळकाव ूलार्ले. त्याम ळे आहदवसी राजे व आहदवासींचे नेते संघहटत होऊन या 
नव्या जमीनदारा हवरुद्ध व कंपनी सरकारच्या अंमलदाराहवरुद्ध लढण्यास उभे ठाकले. 
 

हबहारच्या दहिि भार्ात चेरो जमातीचे लहानसे राज्य होते. त्याचंा राजा पलामू हकल्ल्यात राहत 
असे. इंग्रज या भार्ात हशरण्यापूवी पलामूच्या राज्यहधकाराबाबत अक्स्थरता हनमाि िंालेली होती. पलामूचा 
राजा जयकृष्ट्ि राय याची हत्त्या जयनाथ झसहाने आधीच्या राजाचा नातू हचत्रहजत राय याच्या साह्याने केली 
व पलामूच्या र्ादीवर हचत्रहजत राय याला बसहवले. हचत्रहजत रायने जयनाथ झसहाला आपला दीवाि नेमले. 
 

जयकृष्ट्ि राय चा नातू र्ोपाल राय याने पलामूचे राज्य हमळहवण्यासाठी पाटिा येथे जाऊन इंग्रजाचें 
साह्य माहर्तले. कंपनी सरकारला त्या भार्ात हस्तिेप करण्याची संधी हमळाली व पाटण्याच्या इंग्रज 
कहमशरने दीवाि जयनाथ झसहाला ९ जानेवारी १७७१ रोजी पत्राने कळहवले की, पलामूचा हकल्ला ताबडबोब 
कंपनी सरकारच्या ताब्यात द्यावा जर पलामूचा हकल्ला कंपनी सरकारकडे सोपहवला, तर कंपनी सरकार 
हचत्रहजत रायला राजा म्हिून मान्यता देईल? ते पत्र वाचून जयनाथ झसहानंी दहा हदवसाचंी म दत मार्ून 
घेतली त्या आधीच २२ हडसेंबर १७७० पासूनच पलामू हकल्ल्यावर हल्ला करण्याची तयारी स रु केली होती. 
 

जयनाथ झसहानंी माहर्तलेल्या दहा हदवसाचं्या म दती आधीच पाटण्याच्या कहमशनरने कॅप्टन 
कॅमकला आदेश हदला. “र्ोपाल रायला घेऊन शक्य हततक्या लवकर पलामूचा हकल्ला हस्तर्त करावा.”कॅ. 
कॅमक हशपायाचं्या दहा त कड्ा घेऊन पलामूकडे हनघाला. त्याच्या मदतीला ले. डंकन हशपायाचं्या दोन 
त कड्ा घेऊन आला. हे सैन्य शरेघाटीला आले, तेंव्हा ते कीझटर् आपल्या पलटिीसह र्ोपाल रायला घेऊन 
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त्यानंा येऊन हमळाला. पाटण्याहून त्यानंी र्ोपाळ राय साठी शाही पोशाख मार्वनू घेतला व पलामूच्या 
रस्त्यावरील क ं डा येथे र्ोपल रायचा पलामूचा राजा म्हिून राज्यहभषेकही केला. 
 

२८ जानेवारी १७७१ रोजी त्यानंी पलामूच्या हकल्ल्याला वढेा हदला. २९ जानेवारी रोजी त्यानंी दीवाि 
जयनाथ झसहाला आत्मसमपगि करण्याचा संदेश पाठहवला. हकल्ल्यातून त्यानंा उत्तर हमळाले, “चेरो सैहनक 
आपला राजा हचत्रहजत रायच्या आदेशाहशवाय अन्य कोिाचाही आदेश मानीत नाहीत.” 
 

पलामूचा हा हकल्ला नवा होता व त्यात हपण्याचे पािी प रेसे नव्हते. म्हिून जयनाथ झसह आपल्या चेरो 
सैहनकासंह जवळच्याच ज न्या हकल्ल्यात र् प्त मार्ाने हनघून रे्ला. इंग्रजानंी पलामूचा हकल्ला हस्तर्त केला. 
तेव्हा त्यानंा हदसून आले की, ज ना हकल्ला नव्या हकल्ल्यापेिा कमी उंचीवर आहे. नव्या हकल्ल्यातून ज न्या 
हकल्ल्यातील सवग काही स्पष्टपिे हदसत होते. कॅमकला कळून च कले की, ज ना हकल्ला मजबतू आहे, पि 
त्यात सैन्य आपल्या सैन्यापेिा फारच कमी आहे. म्हिून त्याने पाटण्याहून मोठी तोफ व दारुर्ोळा मार्वनू 
घेतला. ती तोफ ६ पौंडी होती. ती येईपयंत य द्ध स रु होऊन इंग्रजाचें शभंरावर सैहनक य द्धात मारले रे्ले 
होते. 
 

इंग्रज सैन्यासाठी पाटण्याहून रसद येत आहे, हे पाहून चेरो सैहनकानंी रसदी बरोबर येत असलेल्या 
इंग्रज सैन्याच्या त कडीवर अचानक हल्ला केला. तेव्हा कॅमकने हशपांयाच्या त कड्ा रसदीच्या संरििाथग 
पाठहवल्या. चेरो सैहनकानंी त्यातंील हकत्येक हशपाई ठार केले. अटीतटीचे य द्ध चालूच होते. इंग्रजाचंी रसद 
संपत आली होती. म्हिून कॅ. कॅमकने पाटण्याला दूत पाठवनू भरपूर रसद व चारं्ले प्रहशहित सैहनक 
मार्हवले. 
 

३ फेि वारीच्या रात्री चेरो सैहनकाचं्या एका त कडीला जयनाथ झसहानंी दोन वळेा हल्ला करायला 
पाठहवले. ४ फेि वारीला इंग्रजानंची रसद येत आहे. हे जयनाथझसहानंी हकल्ल्यावरुन पाहहले व आपल्या 
सैहनकाचंी एक त कडी ती रसद ल टून आिण्यासाठी पाठहवली. चेरो सैहनकानंी इंग्रजाचं्या अनेक प्रहशहित 
सैहनकानंा मारुन टाकून ती रसद ल टून आिली. 
 

आपली रसद संपत आल्याचे पाहून कॅ. कॅमकने ७ फेिवारी च्या रात्री ज न्या हकल्ल्याच्या तटाला 
हशड्ा लावनू आपले सैन्य हकल्ल्यात उतरहवण्याचा प्रयत्न केला. पि चेरो सैहनकाचं्या सावधहर्रीम ळे 
कॅमकचा तो प्रयत्न फसला. त्याला मारे् सराव ेलार्ले. प न्हा इंग्रज सैन्याच्यासाठी एक बारा पौंडी तोफ, 
इतर शस्त्रासे्त्र व दीडश ेबैलावंर रसद येत आहे, असे पाहहल्यावर जयनाथ झसहानंी आपल्या सैन्याची एक 
त कडी ती रसद ल टून आिण्याकहरता पाठहवली. त्या सैहनकानंी अचानक छापा मारुन त्या रसदीबरोबर 
येिाऱ्या १९ हशपायानंा ठार केले. 
 

९ माचग रोजी इंग्रज सैन्याने त्या मोठ्या तोफेने अनेक वेळा हकल्ल्या तटबदंीवर र्ोळाबारी केली. तेव्हा 
कोठे २१ माचग रोजी तो हकल्ला इंग्रजाचं्या ताब्यात आला. पि जयनाथ झसह व हचत्रहजतराय यानंी आत्मसमपगि 
न करता रामर्ड हकल्ल्याचा आश्रय घेतला. कॅमकने र्ोपाल राय याला पलामूच्या तख्तावर बसहवले. 
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आपला पराभव िंाला, तरी जयनाथ झसह हनराश िंाले नाहीत. १७७१ मध्ये प न्हा रामर्डहून येऊन 
पलामूचा हकल्ला झजकण्याचा प्रयत्न केला. पि त्यात त्यानंा यश हमळाले नाही. तरीही चेरो सैहनक इंग्रज 
सैन्यावर र्हनमी काव्याने हल्ले करीतच राहहले. 
 

एहप्रल १७७२ मध्ये प न्हा जयनाथ झसहानंी पलामूवर चढाई केली. तेव्हा ले. टॉमस स्कॉट आपले 
सैन्य घेऊन उदयपूरला आला. आपल्या ४०० चेरो सैहनकासंह जयनाथ झसह उदयपूरला पोचले. ले. स्कॉटने 
त्याचं्यावर हल्ला केला. पि तो पराभतू िंाला. त्या हल्ल्यात स्कॉटच्या पायात र्ोळी हशरली व तो जयनर्रला 
पळून रे्ला. पेलहवन त्या हल्ल्यात ठार िंाला. पराभवाची सूचना पाटण्याला रे्ली. तेव्हा ले. जॉन बटॅमन 
एक पलटन घेऊन येऊन स्कॉटला येऊन हमळाला. उदयपूरच्या लढाईत इंग्रज सैहनकानंी चेरो सैहनकाचंा 
धसका घेतला होता. त्याम ळे ते सैहनक जयनाथ हसहाचं्या सैहनकाप ढे आताही हटकू शकले नाहीत व ले. 
स्कॉट उरल्या स रल्या सैन्यासह मतातूला पळून रे्ला. तेवढ्या वेळात जयनाथ झसहानंी राकंा हकल्ला झजकून 
घेतला. 
 

इंग्रजानंी काही जमीनदाराचें साह्य घेऊन कॅमकला मोठे सैन्य देऊन १७७२ साली जयनाथ झसहाचंा 
पाडाव करण्यासाठी पाठहवले. त्या सैन्याजवळ तोफा व आध हनक शस्त्रासे्त्र होती. जयनाथ झसहानंी जािले 
की एवढ्या मोठ्या सैन्याप ढे आपल्या चार-पाचश ेसैहनकाचंा हटकाव लार्िे शक्य नाही व आपल्याजवळ तर 
आपली परंपरार्त हत्यारे आहेत. म्हिून सप्टेंबर १७७२ मध्ये त्यानंी हवचारपूवगक माघार घेतली व सरर् जा 
येथे हनघून रे्ले. त्यानंतर त्याचें काय िंाले, याबद्दल इहतहास मौन आहे. तरीही पलामूच्या प्रदेशात चेरो 
सैहनकानंी र्हनमी काव्याने आपले छापामार य द्ध चालूच ठेवले. जयनाथ झसहानंी त्याचं्या मनात जी 
स्वातंत्र्याची धर् हनमाि केली होती, ती प ढे हकत्येक वष ेहविं ूशकली नाही. धन्य ते चेरो वीर व धन्य त्या 
जयनाथ झसहाचंी. या प्रथम भारतीय क्ाहंतकारकाला शतशः प्रिाम! 

✦✦✦ 
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२. राजा नांदकुमार 
 

राजा नंदक मार चा जन्म सन १७०५ मध्ये भद्रपूर या र्ावी िंाला होता. त्याचे वडील पद्यनाथ प्रहतहष्ठत 
िाम्हि होते. नंदक मार बालपिापासूनच अत्यंत ब हद्धमान, तेजस्वी व साहसी होते. त्यानंी बरं्ाली व फारसी 
भाषावंर प्रभ त्व हमळहवले. त्याचें वडील बरं्ालच्या नबाबाच्या पदरी मोठ्या जारे्वर काम करीत असत. सन 
१७५६ मध्ये ते हसराज उद्दौलाच्या पदरी ह र्लीचे फौजदार म्हिून काम करीत होते. त्यानंी एका य द्धात 
इंग्रजाचंा पराभव केला. प्लासीच्या य द्धानंतर बरं्ालमध्ये इंग्रजाचंा प्रभाव वाढला. त्यानंतर इंग्रजानंी 
मीरजाफरला र्ादीवर बसहवले. नंतर त्याला पदच्य त करुन मीर कासीमला बंर्ालचा नबाब बनहवला. 
त्यालाही पदच्य त करुन इंग्रजानंी मीर जाफरला प न्हा बरं्ालच्या र्ादीवर बसहवले. तेव्हा मीरजाफरने 
नंदक मारला आपला मंत्री म्हिून नेमले. नंदक मार कर वस ली करुन हहशबे चोख ठेवत होता. नबाबाकडून 
जास्तीत जास्त पैसा हडपण्यासाठीच इंग्रजानंी बरं्ालच्या नबाबानंा वळेोवळेी बदलले होते. नंदक मार 
करवस लीच्या पदावर असतानंा आपल्याला नबाबाकडून जास्त रक्कम उकळता येिार नाही, म्हिून वॉरन 
हेक्स्टंग्ज त्याचं्यावर असंत ष्ट िंाला होता. त्याला मीरजाफरच्या मंत्रीपदावरुन काढून टाकण्यासाठी वॉरन 
हेक्स्टंर्ने त्याच्यावर खोटे आरोप करीत राहण्याचे सत्र स रु केले. म्हिून नंदक मार हचडले. 
 

वॉरन हेक्स्टंग्ज आपल्याला बदनाम करीत आहे, असे पाहून नंदक मार फार मोठे धाडस करायचे 
ठरहवले. त्यानंी र्व्ह. जनरलच्या कौक्न्सलचे सदस्य सर हफहलप फ्ाहंसस याचं्या माफग त एक पत्र कौक्न्सलला 
सादर केले. त्यात त्यानंी म्हटले होते की, “हेक्स्टंग्ज साहेबासारख्या शत्रबूद्दल तक्ार दाखल करतानंा मी 
माझ्या संरििासाठी ईश्वराच्या कृपेवरच हवसंबनू आहे. मी आत्माहभमानाला प्रािापेंिाही जास्त मानतो. मी 
जर असली रहस्य उघड केले नाही, आहि मौन राहहलो, तर माझ्यावर आिखीही अनेक संकटे येतील. 
म्हिून नाइलाजाने हे रहस्य आपिासंमोर उघड करीत आहे. हेक्स्टंग्ज साहेबानंी मीरजाफरच्या म्हाताऱ्या 
हवधवा आईकडून तीन लि चौपन्न हजार एकश ेपाच रुपयाचंी लाच घेऊन हतला मीरजाफरची संरहिका 
बनहवले आहे. आहि ते माझ्या सवगनाशासाठी षड यंत्र रहचत आहेत. त्यात मािें शत्रू जर्तचदं्र, मोहनप्रसाद 
व कमाल द्दीन आदी सारे सामील आहेत.” 
 

नंदक माराचें हे पत्र जेव्हा कॉक्न्सलच्या सदस्यासंमोर वाचून दाखहवण्यात आले, तेव्हा वॉरन 
हेक्स्टंग्जचा चेहरा पाढंराफटक पडला दोन हदवसानंंतर कौक्न्सलच्या बठैकीत नंदक माराचें आिखी एक पत्र 
वाचून दाखहवण्यात आले, त्यात हलहहले होते की, “कौक्न्सलची परवानर्ी असेल, तर मी स्वतः कौक्न्सलच्या 
बठैकीस येऊन असली बाबींचा प रावा सादर करु इक्च्छतो. त्यानंी लाच घेतलेल्या रक्कमेची पावती दाखल 
करु इक्च्छतो. “तेव्हा कनगल मॉन्सल म्हिाला की, महाराज नंदक मारानंा कॉक्न्सल बैठकीत येऊन त्यानंा या 
संबधंीचा प रावा प्रत्यि सादर करण्याची आज्ञा देण्यात यावी.”हे ऐकताच वॉरन हेक्स्टंग्ज रार्ाने लाल ब ंद 
िंाला. आहि म्हिाला, “जर नंदक मार मािंा दावदेार बनून कौक्न्सलच्या बठैकीत हजर िंाला, तर मी मािंा 
अपमान मािंा प्राि रे्ला, तरी सहन करिार नाही. आमचे कौक्न्सलचे सदस्य माझ्या कायांचा हवचार करुन 
जर एखाद्या सामान्य अपराध्यासारखा मािंा हवचार करतील, तर मी कौक्न्सलच्या बठैकीत उपक्स्थत राहिार 
नाही”बाबगल साहेबाने असा सल्ला हदला की, “या प्रकरिाची चौकशी स प्रीम कोटाद्वारे केली जावी”प ष्ट्कळशा 
वादहववादानंतर असे हनहित ठरले की, महाराज नंदक मार यानंा कौक्न्सलच्या बठैकीत बोलवाले. 
 

एका सत्ताधारी इंग्रज र्व्हनगर जनरलवर एका झहदी व्यक्तीने मोठे दोषारोषि कराव,े ही अत्यंत 
धाडसाची अभतूपूवग बाब होती. त्याम ळे साऱ्या बरं्ालच्या जनतेचे लि या प्रकरिाने वधूेन घेतले होते. 
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कौक्न्सलची बैठक घेतली रे्ली. महाराज नंदक मार उपक्स्थत िंाले. लरे्च वॉरन हेक्स्टंग्ज बठैकीतून हनघून 
रे्ला. कौक्न्सलचे एक सदस्य क्लेवरींर् याचं्या अध्यितेखाली बठैक स रु िंाली. महाराज नंदक मार यानंी 
त्या बठैकीत र्व्ह-जनरल वॉरन हेक्स्टंग्ज वर केलेल्या आरोपाचें प रावे दाखल केले. ते पाहून कौक्न्सलने 
वॉरन हेक्स्टंग्जला अपराधी ठरहवले. त्याबरोबर असाही ठराव करण्यात आला की, वॉरन हेक्स्टंग्जने लाच 
म्हिून घेतलेली रक्कम कंपनी सरकारच्या खहजन्यात लरे्च जमा करावी. वॉरन हेक्स्टंग्जने हा ठराव फेटाळून 
लावल्यावर कौक्न्सलने ठरहवले की, कंपनीच्या वतीने स प्रीम कोटात दावा दाखल करावा. त्याकहरता या 
प्रकरिाचे सर्ळे कार्दपत्र कंपनीच्या सॉहलहसटर जनरलकडे स पूदग करण्यात आले. सॉहलहसटर जनरलने 
ते कार्दपत्र वाचल्यावर आपले पत यासंबधंात नोंदहवले ते असे. 
 

“माझ्या हवचारान सार कंपनीच्या वतीने हेक्स्टंग्ज साहेबावर स प्रीम कोटात हफयाद दाखल करावी. 
असे केल्यास हेक्स्टंग्ज साहेबानंा या प्रकरिी आपला जबाब द्यावाच लारे्ल. हफयाद दाखल िंाल्यानंतर 
बरं्ालमधील सारे िंर्डे हनकालात हनघतील व त्याम ळे कंपनीला अहधक लाभ होईल.” 
 

वॉरन हेक्स्टंग्जने पहरक्स्थतीचे रंर्-ढंर् पाहून स प्रीम कोटात म ख्य न्यायाध्यीश इम्पेसाहबाचं्या 
बरं्ल्यावर जाऊन र् प्तपिे खलबत केले. पहरिामतः द सऱ्याच हदवशी अचानक मोहनप्रसाद याने महाराज 
नंदक मारावंर फसवहेर्रीची एक झनदाव्यंजक हफयाद स प्रीम कोटात दाखल केली. तीत म्हटले होते की, 
“महाराज नंदक मारानंी एक बनावट दस्तऐवज बनवनू ब लाकीदासाचं्या हरयासतीतून बरीच रक्कम वसूल 
केली आहे.”हा दावा दाखल िंाल्यानंतर लरे्च नंदक माराचं्या अटकेचे वारण्टजारी करण्यात आले व त्यानंा 
तात्काळ अटक करुन त रंुर्ात डाबण्यात आले. ते िाम्हि असल्याने त रंुर्ाच्या आवारात राह टी उभारुन 
तीमध्ये नंदक मारानंा अन्य कैद्यापासून अलर् ठेवण्यात आले. 
 

३ जून १७७५ रोजी कोटाचे कामकाज स रु िंाले. जज्ज इम्पे आसनाधीन िंाला. त्याचे व वॉरन 
हेक्स्टंग्जचे र् प्त खलबत आधीच िंालेले होते. नंदक मार कठड्ात उभे राहहले. अब्द ल कमाल द्दीन, 
हशलावतझसह व माधवराव याचं्या त्या बनावट दस्त ऐवजावर सह्या होत्या कमल द्दीनची साि िंाली. बाकी 
दोघे मरि पावले हाते. हशलावतझसह याचंी सही ओळखण्यासाठी राजा नवकृष्ट्ि आले होते. त्यानंी दस्तऐवज 
पाहून म्हटले, “ही तर हशलावतझसहाचंी सही म ळीच नाही.” 
 

कृष्ट्िजीवनने साहंर्तले की, “करारनामा स्वतः ब लाकीदास यानंी हलहहला होता. त्यात ब लाकीदास 
यानंी सन १७६५ मध्ये नंदक मार महाराजाचं्या ४८०२१ रुपयाचं्या दस्तऐवजाबाबत स्पष्टपिे हलहहले होते.”या 
दोन्ही सािीदाराचं्या उपय क्त सािीम ळे कोटातील जज्ज आहि वॉरन हेक्स्टंग्ज याचें चेहरे पाढंरे फटक पडले. 
पि म ख्य न्यायाधीश सावरले व म्हिाले, “याचें म्हििे हमथ्या आहे.” 
 

वॉरन हेक्स्टंग्जने पैसे देऊन नव ेखोटे सािीदार कोटात हजर केले. त्यानंी खोट्या सािी देऊन 
नंदक मारने ब लाकीदासाचं्या हरयासतीतून रु. ४८०२१/- हडप केलेले आहेत असे कोटात साहंर्तले. ते मात्र 
इम्पे याने खरे मानले व तशी नोंदही केली. त्याने नंदक मारचे बहॅरस्टर फरार यानंा सफाईसाठी सािीदार उभे 
करण्यास साहंर्तले. फरार म्हिाले, “अद्याप र् न्हा जर शाहबतच िंाला नाही, तर सफाई कशी द्यायची. 
आतापयंतच्या कामकाजावरुन स्पष्ट हदसते की, महाराज नंदक मार हनदोष आहेत. त्याचंी स टका िंाली 
पाहहजे.”त्यावर इम्पेने साहंर्तले. 
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“त्याचं्यावरील अपराध हसध्द िंाला आहे. त म्ही सफाई हदली नाही. तर आम्हालंा सवग प राव्याचंा 
हवचार करायला सारं्ाव ेलारे्ल.” 
 

ज्या जाली दस्तऐवजावरुन नंदक मार यानंा कैद करुन त रंुर्ात डाबंले होते, त्या प्रकरिाची 
हकीकत वरे्ळीच आहे. म र्वशदाबादेत एक राजनैहतक हवद्वान प.ं बापूदेव शास्त्री राहत असत. नबाब अलीवदी 
खाँ यानंा त्याचं्याहवषयी फार आदर वाटायचा. राजकारिात नबाब त्याचंा सल्ला नेहमी घेत असे. याच हवद्वान 
शास्त्र्याकंडून महाराज नंदक मार यानंी वयाच्या १२ व्या वषापासून २० वषापयंत ८ वषे संस्कृतमधून 
धमगशास्त्राचें हशिि घेतले होते. अलीवदीखाँने पहंडतजींच्या हशफारशीवरुन महाराज नंदक मार याचंी नेमिूक 
त्याचं्या वयाच्या २२ व्या वषी मेहहषदल परर्ण्यात करवस ली अहधकारी म्हिून केली होती. हळूहळू त्याचंी 
कामकाजाची पात्रता वाढली. तेव्हा नबाबाने त्यानंा ह र्ळी परर्ण्याचे फौजदार म्हिून नेमले. या पदावर 
राहून त्यानंी भरपूर पैसा कमावला. त्यानंतर आपल्या र् रुजींचे पहंडत बापूदेव शास्त्रींचे दशगन घेण्यासाठी ते 
म र्वशदाबादेस रे्ले. शास्त्रीजींच्या प्रमदादेवी या म लीला नंदक मार आपली धमगभहर्नी मानत असत. म्हिून 
हतच्यासाठी त्यानंी अनेक दाहर्ने त्यावळेी आिले हाते. म र्वशदाबाद येथे आल्यावर त्यानंा समजले की, 
आपल्या र् रुपत्नीचा मृत्य  िंालेला असून आपली धमगभहर्नी ही हवधवा िंालेली आहे. अशा क्स्थतीत ते दाहर्ने 
र् रुजींना देिे त्यानंा योग्य वाटले नाही. म्हिून त्यानंी ते दाहर्ने आपला चारं्ला पहरचय असलेले 
ब लाकीदास महाराज याचं्या द कानात अमानत म्हिून ठेवनू हदले आहि ठरहवले की, नंतर वेळ हमळाल्यावर 
ते दाहर्ने हवकून जी रक्कम येईल, ती धमगभहर्नी प्रमदादेवी हहला देऊन टाकू. नंतर दैवर्ती हफरली. 
मीरकासीम आहि इंग्रजातं य ध्द ज ंपले. त्यात मीर कासीमचा पराभव िंाल्यावर इंग्रजानंी म र्वशदाबाद शहर 
ल टले. त्यात ब लाकीदासाचें सवगस्व ल टले रे्ले. ब लाकीदास प्रामाहिक व धमात्मा होते. त्यानंी महाराज 
नंदक मार याचं्या दाहर्न्याचंी झकमत ४८०२१ रुपये ठरवनू तेवढ्या रकमेचा दस्तऐवज हलहून हदला. त्यानंतर 
काही हदवसानंी ब लाकीदासाचें हनधन िंाले. तोच दस्तऐवज महाराज नंदक मार याचं्यावरील या 
म कादम्याला कारिीभतू ठरला. 
 

महाराज नंदक मार याचें बॅहरस्टर फरार यानंी सफाईचे सािीदार कोटात उभे केले. मोठ मोठ्या 
इज्जतदार लोकानंी नंदक माराचं्या बाज ने सािी हदल्या. सािी संपल्यानंतर इम्पेने ज्य रींना खटल्याची सवग 
हकीकत समजावनू साहंर्तली. ज्य रींनी अधा घंटा हवचार. हवहनमय करुन साहंर्तले की, “महाराज 
नंदक मार अपराधी आहेत.”कारि वॉरन हेक्स्टंग्जने सवग ज्य रींना पैसा चारुन आपल्या बाजूला वळवनू घेतले 
होते. त्याचंा हनिगय ऐकल्यानंतर न्यायाधीश इम्पे याने महाराज नंदक मार यानंा फाशंी देण्याची हशिा 
स नावली. नंतर त्याने महाराज नंदक मारला त रंुर्ात पाठवनू हदले. 
 

५ ऑर्स्ट १७७५ रोजी राजा नंदक मार यानंा फाशंी देण्यात आले. सत्यानंद शास्त्रींनी या प्रसंर्ाबद्दल 
हलहहले आहे, “ज्या वळेी महाराजाचं्या र्ळ्यात फास अडवला आहि त्याचं्या पायाखालचा तख्ता काढून 
घेतला. त्याचें हनजीव शरीर लोबकळू लार्ले. त्यावेळी लोक झककाळ्या मारीत पळत रे्ले. पळता पळता ते 
ओरडत रे्ले, “िम्ह हत्या िंाली. कलकत्ता अपहवत्र िंाले. देश पापानंी भरला. हफरंग्यानंा धमगज्ञान नाही.” 
 

प्रहसध्द बहॅरस्टर पी. हमत्रानंी हलहहले आहे, “ज्या सािींच्या आधारे महाराज नंदक मारानंा फाशंी 
देण्यात आले, त्या सािी हवचारात घेता, कोिता ही हवचारवतं झकवा साधारि मन ष्ट्य एका माशीलाही प्रािदंड 
देिे न्यायोहचत म्हििार नाही.” 
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प्रहसध्द इहतहासतज्ञ माशगमनने हलहहले आहे, “महाराज नंदक मार यानंा देण्यात आलेली फाशंीची 
हशिा इंग्लंडच्या त्या काळातल्या नीचतम कायद्यान सार असली, तरी ती न्यायाच्या हवरुध्द होती.” 
 

लॉडग मेकॉलेने म्हटले आहे, “कोिताही हवचारी मन ष्ट्य याबाबत संशय घेऊ शकत नाही की, 
इम्पेसाहबाने हे नीच कमग र्व्हनगर जनरल वॉरेन हेक्स्टंग्ज याला ख श करण्यासाठीच केले होते. वॉरेन 
हेक्स्टंग्जनेच एका पत्रात हलहहले आहे की, “इम्पे साहेबाचं्या साहाय्याम ळेच माझ्या धनाचे, मानाचे आहि 
प्रहतष्ठेचे रिि िंाले.”याच्या बदल्यात हेक्स्टंग्जने इम्पेसाहेबाला बदगमान हजल्ह्यातील एका मोठ्या प लाचा 
ठेका हदला होता व त्यातून इम्पे साहेबाला लाखो रुपयाचंा लाभ िंाला होता. इम्पे साहेबाने इंग्रज 
न्यायासनाला या प्रकरिाने कलंहकत केले आहे.” 
 

इंग्लंडला रे्ल्यावर इम्पे साहेबावरही या प्रकरिी दावा दाखल करण्यात आला होता. राजा 
नंदक मार यानंी इंग्रजाशंी हाती शस्त्र घेऊन लढाई केलेली नसली, तरी इंग्रजाचं्या भारतातील सवोच्च 
अहधकाऱ्यावर लेखी आरोप ठेवनू इंग्रजाचंी नीचता उघडकीस आिली, ही र्ोष्ट क्ाहंतकारीच म्हिावी 
लारे्ल. 

✦✦✦ 
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३. राजा चेतससह 
 

बनारसचा पहहला राजा बलवंतझसह हा शूर व पराक्मी होता. त्याचे राज्य अवधच्या नबाबाच्या 
अहधपत्याखाली होते. त्याम ळे तो नबाबाला दरवषी खंडिी देत असे. सन १७७० मध्ये बलवंतझसहाचें हनधन 
िंाले. त्यानंतर त्याचा प त्र चेतझसह हा बनारसचा राजा बनला. अवधच्या नबाबाचे आहि राजा चेतझसहाचे 
संबधं चारं्ले नव्हते. नबाबाने अनेक वळेा वॉरन हेक्स्टग्जला चेतझसहा हवरुद्ध कारवाई करण्यास साहंर्तले. 
हेक्स्टंग्जने तशी पावले उचलली. तेव्हा त्याच्या कौक्न्सलचे सदस्य फ्ाक्न्सस, क्लेवाहररा आहि मॉन्सन हे 
चेतझसहाच्या रििासाठी उभे ठाकले. हेक्स्टंग्जने १७७५ च्या करारान सार राजा चेतझसहाने कंपनीचे अधीनत्व 
नाइलाजाने क्स्वकारले. त्याने कंपनी सरकारला दरवषी २२ लाख ५० हजार रुपये खंडिी देण्याचे मान्य 
करावे लार्ले. चेतझसहाला या रक्कमेपेिा जादा रक्कम कंपनी सरकारला याप ढे द्यावी लार्िार नाही, असेही 
कलम त्या तहात होते. त्यान सार राजा चेतझसह दरवषी कंपनी सरकारला २२ लाख ५० हजार रुपये खंडिी 
देऊ लार्ला. 
 

मराठ्याशंी व म्हैसूरच्या नबाबाशी वॉरन हेक्स्टंग्जने य दे्ध स रु केली. त्याम ळे कपनंीची आर्वथक क्स्थती 
खालावली. वॉरन हेक्स्टंग्जचे लि धनप्राप्ती साठी बनारसच्या राज्याकडे रे्ले. ते राज्य अहतशय समृद्ध होते. 
म्हिून हेक्स्टंग्जने चेतझसहाकडे खंडिी व्यहतहरक्त आिखी ५ लाख रुपये य द्धखचग म्हिून माहर्तले. हे १७७५ 
च्या तहात नव्हते. राजा चेतझसहाने ५ लाख जादा देण्याची टाळाटाळ करुन पाहहली. पि हेक्स्टंग्जच्या 
दबाबाम ळे चेतझसहाला ते ५ लाख रुपये द्यावचे लार्ले. 
 

सन १७७८ मध्ये इंग्रज - फ्ें च य द्ध स रु िंाले. तेव्हाही कंपनी सरकार आर्वथक अडचिीत आले. 
हेक्स्टंग्जने राजा चेतझसहाकडे प न्हा जादा ५ लाख रुपयाचंी मार्िी केली. चेतझसहावर दबाब आिला की, 
तो जादा रक्कम देतो, हे हेक्स्टंग्जला कळून च कले होते. म्हिून त्याने चेतझसहाकडून त्यावषीही ५ लाख रुपये 
जादा उकळले. चेतझसहाने रक्कम देतानंा तहाची आठवि हेक्स्टंग्जला करुन हदली व याप ढे जादा रक्कम 
माझ्याकडे मार्ू नये, असेही हेक्स्टंग्जला हलहहले. 
 

हेक्स्टंग्जचा द्रव्यलोभ वाढतच चालला. प न्हा १७७९ सालीही त्याने चेतझसहाकडे ५ लाख रुपयाचंी 
मार्िी केली. राजाने हेक्स्टंग्जला पत्र देऊन कळहवले की, ठरलेल्या खंडिीच्या रक्कमेपेिा जादा रक्कम सन 
१७७५ च्या तहान सार मार्ण्याचा म ळीच अहधकार नाही. ते पत्र वाचून हेक्स्टंग्ज संतापला व त्याने आपल्या 
सैन्याची एक त कडी ती रक्कम वसूल करण्यासाठी बनारसला पाठवनू हदली. तेव्हा हतबल होऊन चेतझसहाला 
५ लाख रुपये तर द्यावेल लार्ले हशवाय दंड म्हिून २ लाख रुपये स द्धा देिे भार् पडले. 
 

सन १७८० मध्येही हेक्स्टंग्जने खंडिीच्या रक्कमेहशवाय आिखी ५ लाख रुपयाचंी मार्िी 
चेतझसहकडे केली. जादा रक्कम चेतझसहाला मार्िे सवगथा अन हचत होते. पि हेक्स्टंर्च्या दबाबाम ळे त्याने 
हेक्स्टंग्जला २ लाख रुपये वैयक्क्तक रुपाने भेट म्हिून देण्यासाठी व दरवषी ५ लाख रुपयाचंी मार्िी न 
करण्यासाठी आपल्या एका हवश्वासपात्र प्रहतहनधीजवळ देऊन कलकत्त्याला हेक्स्टंग्ज कडे त्याला पाठहवले. 
हेक्स्टंग्ज ने ती रक्कम ठेवनू घेतली व त्या प्रहतहनहधला साहंर्तले की, जादा ५ लाख रुपये द्यावेच लार्तील. 
ते ५ लाख रुपयेही चेतझसहाला द्यावचे लार्ले. 
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आता हेक्स्टंग्ज हात ध वनू चेतझसहाच्या पाठीमारे् लार्ला. त्याने लरे्च चेतझसहाने २००० घोडेस्वार 
कलकत्त्याला पाठवनू द्यावे, असा ह कूम चेतझसहाला हदला. त्या घोड्ाचंा व घोडेस्वाराचंा खचगही चेतझसहाने 
द्यावा, असेही त्या ह क मात हेक्स्टंग्ने हलहहले होते. हे आता चेतझसहाला असह्य िंाले. पि बळी तो कान हपळी 
या न्यायाने घाबरुन जाऊन चेतझसहाने ४०० घोडेस्वार व ४०० पायदळ सैन्य कलकत्त्याला पाठहवण्याचे 
ठरवनू तसे हेक्स्टंग्जला एका पत्राने कळहवले. हेक्स्टंग्जने त्या पत्राचे उत्तर न देता, ४० लाख रुपये दंड 
म्हिून चेतझसहाकडून वसूल करायचे ठरहवले, आहि मोठे सैन्य घेऊन तो स्वतः बनारसकडे हनघाला. ते 
समजताच चेतझसहाची पाचावर धारि बसली. कारि त्याचे सैन्य कंपनी सरकारच्या सैन्यापेिा फारच कमी 
होते. तरीही त्याने आल्या प्रसंर्ाला तोंड द्यायचे ठरहवले व आपल्या सैन्याला प्रहतकारासाठी सावध केले. 
चेतझसह स्वतः आपल्या राज्याची पहरक्स्थती हेक्स्टंग्जला सारं्ण्यासाठी त्याच्या बक्सर येथल्या सैन्याच्या 
तळावर रे्ला. हेक्स्टंग्जने त्याची भेट घेण्याचे नाकराले आहि चेतझसहाला अटक केली. 
 

आपल्या राजाला आपल्याच राज्यात अटक केल्याचे ऐकताच चेतझसहाच्या सैन्याने इंग्रजी हवरुद्ध 
हवद्रोह स रु केला. आधी बनारसमधल्या सवग इंग्रजानंा त्या सैन्याने कापून काढले. ह्या र्ोंधळातच चेतझसह 
हनसटला व बनारसला आला. चेतझसहाच्या सैन्याने हेक्स्टंग्जच्या सैन्यावर जबरदस्त हल्ला केला. आत 
हेक्स्टंग्जला आपले प्राि वाचहवण्यासाठी काळजी लार्ली व तो च नार येथे पळून रे्ला. तेथून सवग सूते्र हलवनू 
हेक्स्टंग्जने चेतझसहाच्या सैन्याचा पराभव केला. चेतझसहाला प न्हा कैद केले व त्याला ग्वाल्हेरच्या 
हकल्ल्यातील त रंुर्ात डाबंले त्या हकल्ल्यातच तो मरेपयंत हखतपत पडला होता. 
 

चेतझसहाच्या थोड्ा सैन्याने इंग्रज सैन्याला मोठ्या धैयाने तोंड हदले.कंपनी सरकारने आपल्या 
घोहषत ध्येय-धोरिाला, हदलेल्या वचनानंा धाब्यावर बसवनू चेतझसहासारख्या हनरपराधराजाचे आर्वथक 
शोषि करिे व त्याच्याकडून भरमसाठ रक्कमा उकळिे, ही कंपनी सरकारच्या नैहतक हदवाळखोरीची व 
बेकायदेशीर व्यवहाराची पराकाष्ठाच म्हिावी लारे्ल. त्यात हेक्स्टंग्जने धन-लोभापायी बनारस राज्याचा व 
राजा चेतझसहाचा नाहक बळी घेतला, हे हनःसंशय होय. आपल्या पाशवी बळावर कंपनी सरकारने 
झहद स्थानातील हकत्येक राज्ये कपटनीतीने व र् ंडाहर्रीने बळकावली. त्यात लाखो सैहनकानंा व अनेक 
राजानंा बळी जाव े लार्ले. हा इहतहास हवसरता येिार नाही. कंपनी सरकारच्या मोठ्या सते्तशी िं ंज 
देण्याम ळेच राजा चेतझसहाचा आपले स्वातंत्र्य-रििासाठी बळी घेता रे्ला. 

✦✦✦ 
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४. णतलका माांझी 
 

ईस्ट इंहडया कंपनीने बादशहा शाहआलमकडून बरं्ाल, हबहार व ओहरसा या प्रातंाचंी हदवािीची 
सनद हमळहवली. तो १८ व्या शतकाचा उत्तराधग होता. सध्याचा आसाम त्या काळात बरं्ाल प्रातंातच समाहवष्ट 
होता. म्हिजे इंग्रजानंी भारताच्या या संपूिग पूवगभार्ावर आपली अहधसत्ता हमळहवली होती. जास्तीत जास्त 
जमीन-महसूल वसूल करण्यासाठी त्यानंी डोंर्राळ व जंर्ल प्रदेशही एकापाठोपाठ एक असे हस्तर्त केले 
व त्या भार्ातील जमीनीचे महसूल ठेकेदारी पद्धतीने कंपनी सरकार वसूल करु लार्ली. कंपनी सरकारने 
मोर्ल बादशहाचं्या महसूलाच्या द प्पट महसूल त्या सवग प्रदेशावर लादला. त्याम ळे मदैानी भार्ातील 
शतेकरी व डोंर्राळ जंर्ल भार्ातील आहदवासींची हपळविूक स रु िंाली. 
 

त्या काळापयंत आहदवासी जनजातीकडून भारतीय राजे महसूल वसूल करीत नसत. इंग्रजानंी 
जनतेचे शोषि अहधकाहधक करण्यासाठीच जबरदस्त महसूल भारतीय जनतेवर लादला. त्याम ळे त्या 
भार्ातील सवग जमातीच्या लोकानंी इंग्रजी सते्तहवरुद्ध लढे हदले. इंग्रजानंी सवग प्रथम भारताच्या या पूवग 
भार्ातील व दहिि भार्ातील प्रदेश हर्ळंकृत केल्याने त्यानंा याच भार्ामंधून सवगप्रथम हवरोध भारतीय 
जनतेकडून केला रे्ला म्हिूनच या भार्ात इंग्रजाशंी लढिारे स्वातंत्र्यवीर हे भारतातील आद्यक्ाहंतकारक 
ठरतात. 
 

अशा आद्य क्ाहंतकारकापंैकी हबहारच्या बरं्ालला लार्ून असलेल्या राजमहल व भार्लपूर मधल्या 
पहाडातील संथाल जमातीचा हतलका मािंंी हा एक बहाद्दूर वीर व क शल संघटक होता. त्याने या प्रदेशातील 
झहदू-म क्स्लमासंह अन्य जातीमधील लढवय्याचें उत्तम संघटन करुन इंग्रजी सते्तशी प्रािपिाने टक्कर देऊन 
आपल्या प्रदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्रािाचंी आह ती हदली. 
 

हतलका मािंंीचा जन्म हद. ११ फेिवारी १७५० रोजी स लतानजंर् ठाण्याअंतर्गत हतलकपूर या र्ावी 
संथाल जमातीत िंाला. डोंर्रदऱ्यातंील हनवास, म क्तजीवन, वशंपरंपरार्त हशकारीचा व्यवसाय याम ळे तो 
शरीराने बळकट, धाडसी, नेमबाजीत तरबेज व स्वतंत्र जीवनाचा चाहता बनला. जवानीत तो चारं्लाच 
ताकदवान बनला. तसाच दृढहनियी, शब्दानंा जार्िारा व दूरदशी िंाला. त्याच्या अंर्ी आध्याक्त्मक 
शक्तीही चारं्ली होती. ती त्याला कशी प्राप्त िंाली हे मात्र सारं्ता येत नाही. एवढे मात्र खरे की, तो जे 
म्हिेल, तसेच घडून येई. तारुण्यातही तो साक्त्वक जीवन जर्त होता. त्याम ळे त्याच्याकडे तरुिाचंा ओढा 
सतत असायचा त्याच्या आध्याक्त्मक शक्तीम ळे लोकाचंी त्याच्यावर श्रद्धा वाढू लार्ली. तो हवचारी होता. 
त्याने आपल्या समाजाची व अन्य झहदू-म सलमानाचंी पहरक्स्थती कशी आहे हे जािून घेतले. सर्ळ्या धमाच्या 
आहि जाती-जमातींच्या लोकानंा तो समान समजत असे. त्याच्या मनात भेदभाव याक्त्कंहचतही नसायचा. 
हिहटशानंी साऱ्या लोकाचें हजिे कसे द ष्ट्कर करुन टाकले आहे, हे त्याने प्रत्यि पाहहले आहि हिहटशानंा 
आपल्या प्रदेशामधून हाकलून द्यायचा त्याने दृढसंकल्प केला.त्याचा बह तेक काळ स लतानर्ंजच्या डोंर्राळ 
भार्ातच व्यतीत व्हायचा. भार्लपूरमध्ये तो तरुिाचं्या र् प्त सभा आपल्या संकल्पपूतीसाठी घेत असे. 
आहदवासी, झहदू व म सलमानाचें त्याने चारं्ले संर्ठन केले. ते सारे लहानपिापासूनच हनशािबाजीत तरबेज 
होते. 
 

इंग्रज जोपयंत आपल्या भमूीवर राहतील. तोपयंत ते साऱ्या जनतेचे शोषि अनेक मार्ानी करीतच 
राहतील, हे त्याने आपल्या साथीदारानंा पटवनू हदले. इंग्रजाचें दलाल जमीनदार व सावकार आहि इंग्रज 
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यानंा आपल्या प्रदेशातून आपि हाकलून लावलेच पाहहजे असा त्यानंी दृढहनिय केला. आहि हतलका 
मािंंीने स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी वरील शोषिकत्यां हवरुद्ध वयाच्या एकतीसाव्या वषी म्हिजे १७८१ साली य द्ध 
स रु केले. त्याने र्ंरे्च्या काठच्या प्रदेशातून मार्ो व तोहलयार्दी या दऱ्यामंधून येिारा व जािारा इंग्रजाचंा 
खहजना ल टिे स रु केले. ल टीचा पैसा तो आपल्या साथीदारानंा व र्ोरर्रीब जनतेत वाटून देई. तो अत्यंत 
हनःस्वाथी होता. 
 

र्ंर्ा व िाम्ही नद्याचं्या द आबातील जंर्ल तराईच्या प्रदेशात तसेच म ंरे्र, भार्लपूर व संथाल 
परर्ण्यात त्याच्या इंग्रजाशंी अनेक लढाया िंाल्या. हबहारच्या त्या भार्ात पहाहडया जमातही राहायची. 
पहाहडया जमातीत व संथाल जमातीत सतत लढाया चालू असत. पहाहडया लोकही आधी इंग्रजाहंवरुद्ध 
मारर्ो व तेहलयार्ढी दऱ्यामंधून जािारा-येिारा इंग्रजाचंा खहजना ते स द्धा ल टत असत. संथाल लोक 
वीरभमू, राजशाही व स लतानर्ंज या भार्ात लूटमार करुन इंग्रजानंा व त्याच्या एतदे्दशीय दलालानंा हजिे 
नकोसे करायचे. 
 

सन १७७४ मध्ये कॅप्टन जेम्स िाऊन जंर्लतराईचा सैहनक र्व्हनगर िंाला. त्याने पहाहडया जमातीच्या 
नेत्यानंा आपलेसे करायचे प्रयत्न स रु केले. सन १७७६ मध्ये ऑर्स्टस क्लीवलँड राजमहलचा महॅजस्रेट 
म्हिून आला त्यानंतर तो भार्लपूरचा महॅजस्रेट िंाला. त्याने दूरदशीपिाने आहि चलाखीने पहाहडया 
जमातीच्या नेत्यानंा आपलेसे करुन घेतले. म सलमान जमीनदार सतत पहाहडया व संथाल लोकाचंी 
हपळविूक करीत असत. त्या जमीनदारानंा आकळहवण्यासाठी क्लीवलँडने पहाहडया नेत्याचंा उपयोर् करुन 
घेऊन त्या जमीनदाराचं्या जाचातून त्याचंी स टका केली. पहाहडया सरदारानंा आपलेसे करुन घेतल्यानंतर 
संथालाचंा उठाव पहाहडया सरदाराचं्या साह्याने दडपून टाकायचे क्लीवलॅडने ठरहवले. 
 

क्लीवलँड, सर आयरकूट हे इंग्रज सैन्यासह व पहाहडया सरदार आपल्या पहाहडया साथीदारासंह 
एकत्र हमळून हतलका मािंंीचा पाडाव करण्यासाठी हनघाले. जंर्ल तराईत हतलका मािंंीच्या सैन्याशी 
त्याचं्या अनेक लढाया िंाल्या. त्यात हतलका मांिंी त्यानंा प रुन उरला. १३ जानेवारी १७८४ रोजी हतलका 
मािंंीने भार्लपूरवर चढाई केली. एका ताडाच्या िंाडावर चढून हतलका मािंंीने घोड्ावरुन जात 
असलेल्या क्लीवलँडच्या छातीवर बाि मारला. क्लीवलँड तात्त्काळ घोड्ावरुन खाली कोसळला व लरे्च 
मरि पावला. क्लीवलँडच्या हनधनाने इंग्रज सैन्य हबकून रे्ले व मार्ग सापडेल हतकडे पळून रे्ले. 
 

हतलका मािंंीचा हवजय िंाला. त्याचे सैन्य हवजयाचा आनंद साजरा करीत असताना रात्रीच्या 
अंधारात सर आयर कूट व पहाहडया सरदार यानंी हमळून हतलका मािंंीच्या बेसावध सैन्यावर अचानक हल्ला 
केला. त्या लढाईत हतलका मािंंीचे बरेच सैहनक मारले रे्ले आहि प ष्ट्कळसे हर्रफ्तार करण्यात आले. 
हतलका मािंंी आपल्या उरलेल्या सैहनकासंह स लतानर्ंजच्या डोंर्रात आश्रयाला हनघून रे्ला आहि प ढची 
योजना ठरव ू लार्ला. नंतर काही महहने त्याचे सैन्य इंग्रज सैन्याला आहि पहाहडया सैहनकानंा 
र्हनमीकाव्याने बेजार करीत होते. 
 

हतलका मािंंीचा पाडाव कसा करावा, या हवचाराने सर आयर कूट संत्रस्त िंाला. त्याने आता 
हतलका मािंंीचे आश्रयस्थान असलेल्या डोंर्रानंा वेढे हदले. त्यानंा बाहेरची रसद हमळू हदली नाही. 
अन्नपाण्यावाचून हतलका मािंंीच्या सैहनकाचें हाल होऊ लार्ले. तेव्हा र्हनमीकाव्याने लढिे सोडून देऊन 
हतलका मािंंीने इंग्रजाशंी आमनेसामने लढायचे ठरहवले. आपल्या सैन्यासह तो डोंर्र सोडून खाली उतरला 
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व हनकराने लढू लार्ला. त्या लढाईत धोक्याने हतलका मािंंी इंग्रजाचं्या हातात सापडला तेव्हा त्याला 
जेरबदं करण्यात आले. सर आयर कूट त्याम ळे आनंदाने बेहोश िंाला. त्याने हतलका मािंंीला दोरखंडाने 
बाधूंन चार घोड्ाकंरवी भार्लपूर पयंत रस्त्यावरुन फरफटत नेले. त्याचे अंर् अंर् सोलून हनघाले तरी तो 
हजवतं राहहला. सर आयर कूटने त्याला भार्लपूरच्या एका चौकातील िंाडावर फाशी हदली. नंतर त्याचे 
पे्रत त्या वडाच्या ब धं्याशी बांधून त्याच्या छातीत मोठे मोठे हखळे ठोकण्यात आले. अशारीतीने या महान 
आहदवासी नेत्याने स्वातंत्र्याच्या बहलवदेीवर आपल्या प्रािाचंी आह ती हदली. 
 

स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर भार्लपूरमधील त्या चौकाला ‘हतलका मािंंी चौक’ असे नाव देण्यात आले 
आहि त्या चौकात एक चळूतरा उभारुन त्यावर हतलका मािंंीच्या प तळ्याची प्रहतष्ठापना करण्यात आली. 
त्याचे नाव स्वातंत्र्याच्या इहतहासात अमर िंाले. 

✦✦✦ 
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५. पझसीराजा -केरल र्मा 
 

सन १७६३ पयंत बरं्ालवर आहि कनाटकच्या हतसऱ्या य ध्दानंतर मद्रास प्रातंावर इंग्रजाचें वचगस्व 
हनमाि िंाले होते. महाराष्ट्र आहि म्हैसूरचे राज्य सोडून सारा दख्खन भारत त्यानंी बळकावला होता. 
हैद्राबादचा हनजाम तर त्याचं्या हाततले बाह ले बनला होता. त्या काळात पहिमेकडील उत्तर मलबारवर 
कोट्टायम वशंाचे लहानसे राज्य होते. त्या राज्यात इहरबानाड, वायनाड व क रुम्बरानाड या तत्काहलन तीन 
हजल्ह्याचंा समावशे होता. कोट्टायम राजे पिंसी महालात राहायचे.शवेटचा कोट्टायम राजा ही त्याच महालात 
राहत असे म्हिून त्याला ‘पिंसी राजा’ असे त्याची जनता म्हिायची. 
 

पिंसी राजा केरल वमा जसा महापराक्मी होता, तसाच तो रहसक, हवद्वान, कवी व कलाकारही 
होता. कथकली कथा त्याने रचल्या होत्या व कथकली नृत्यातही तो प्रवीि होता. ज्या काळात तो वनवासात 
होता, त्या काळात कथकली कलाकार म्हिून मदैानी प्रदेशात येऊन शत्र ची हालहवाल हेरायचा. आपल्या 
प्रजेत त्याने स्वातंत्र्याची आर् व देशभक्तीची भावना हजद्दीने चेतहवली होती. 
 

इंग्रजानंी सन १७९३ मध्ये पिंसी राजाच्या राज्यात सारा-वस ली स रू केली. तेव्हा राजाने त्यानंा 
हवरोध केला व जनतेचा कैवार घेतला. त्याम ळे इंग्रजाचं्या सारा-वस लीस आळा बसला. इंग्रजानंा कोिीही 
माल स द्धा हवकेनासा िंाला. एवढेच नव्हे तर शतेकऱ्यानंी आपली शतेही पेरली नाहीत. इंग्रज खवळले व 
त्यानंी राजाचा महाल ल टला. याची बातमी राजाला आधीच माहहत िंाल्याम ळे राजा आधीच आपल्या 
क ट ंबासह अज्ञात स्थळी हनघून रे्ला होता. 
 

इंग्रजाचं्या प्रहशहित व स संर्हठत मोठ्या सैन्याप ढे मदैानात आपला हनभाव लार्िे शक्य नाही, असे 
पाहून राजाने इंग्रजाशंी र्हनमी काव्याने टक्कर द्यायचे ठरहवले. वायनाडला जाऊन त्याने आपले सैन्य संर्हठत 
केले. त्याच्या राज्यात क रुहचया व क रुमर या दोन्ही जातीचे लोक चारं्ले लढाऊ योध्दे होते. त्याचें हत्यार 
केवळ धन ष्ट्य बाि भाले व ढाल तलवार हेच होते व ते नेमबाजीत अत्यंत तरबेज होते. तलस्कर चंदू व नीली 
हे राजाचे प्रम ख साथीदार होते. नीली ही पराक्मी स्त्री होती व हतने महहलाचें सैन्य हशकवनू तयार केले होते. 
राजाने आपल्या सैन्याच्या लहान लहान त कड्ा तयार करून राज्यात हठकहठकािी हनय क्त केल्या. त्या 
सैन्याला राजाने स्पष्टपिे साहंर्तले की, “मला राजपदाची म ळीच इच्छा नाही. मािें लि केवळ इंग्रजानंा 
आपल्या राज्यामधून हाकून लाविे हेच आहे. आपल्या मंहदराचें आहि आपल्या परंपराचें संरिि आपल्याला 
करायचे आहे”या हवचाराने राजाने मरेपयंत पालन करुन इंग्रजाशंी िं ंज हदली. 
 

लाडग मेझनर्टनने मद्रास सरकारला स चहवले की, राजा जर शातंपिे जीवनयापन करीत असेल, तर 
त्याला कोट्टायमचा राजा म्हिून मान्यता देऊन पेन्शन व इतर सवलती द्याव्या. परंतू हा स्वाहभमानी व 
पराक्मी राजा ते कसे मान्य करील? त्याने आपल्या राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाशंी िं ंज द्यायचेच 
ठरहवले. १८ माचग १७९७ रोजी मेजर कॅमरॉन आपल्या १००० सैहनकासंह पेहरयार दरीतून जात असता राजाने 
आपल्या हनवडक सैहनकासंह त्याच्यावर हल्ला केला व त्याच्यासह त्या सर्ळ्या सैन्याला ठार केले. ही खबर 
हमळताच ले. कनगल पेहरकने आपल्या मद्रासच्या म ख्यालयास कळहवले की, 
 

“जोपयंत हा राजा हजवतं आहे, तोपयंत आपल्यापैकी कोिाचे ही जीवन स रहित राहिार नाही”. 
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राजा या घटनेनंतर सावध िंाला व त्याने आपले सैन्य वाढहवले. त्या सैहनकानंा य द्धकलेत चारं्ले 
प्रहशहित केले. त्यानंतर इंग्रजानंी पिंसी राजावर मोठ्या तयारीहनशी सन १८०० मध्ये चढाई केली. त्याचे 
सेनापती कण्िवत शकंरन नंहबयार, कूर्न नायर व तलक्कर यानंी पराकाष्टा करून इंग्रजाचंा पराभव केला. 
 

कंपनी सरकारने त्यानंतर कनगल वेलस्ली याला मलबारचा सैहनक कमाण्डर म्हिून हनय क्त केले. 
कनगल वेलस्लीने पिंसी राजाशी अनेक जबरदस्त िं ंजी हदल्या. पि प्रत्येक य द्धात त्याला पराभव पत्करावा 
लार्ला. त्या य द्धामध्ये इंग्रजाचें कॅप्टन बोमन, मेजर कॅन्वन, कॅप्टन हडहकन्सन व ले. हमहलन चमॅ्प हे 
सेनाहधकारी मारले रे्ले. पिंसी राजाची पत्नीही त्याच्या खादं्याशी खादंा हभडवनू या य द्धामंध्ये लढली. परंत  
जंर्लातील वातावरिाने ती आजारी पडली. त्याचा बारा वषाचा म लर्ाही जंर्लात राजाबरोबर राहात होता. 
राजाची क्स्थती हबकट िंाली होती. त्याला राजस ख तर हमळतच नव्हते. त्याच्याजवळ मोठा खहजनाही 
नव्हता व आध हनक शस्त्रासे्त्रही नव्हती. जंर्लात कसले चारं्ले अन्न त्यानंा हमळिार? तरीही त्याने आपल्या 
सैहनकानंा ठामपिे साहंर्तले की, “मी इंग्रजाशंी संघषग चालूच ठेवीन,”राजाचे वय तेव्हा बत्तीस वषाचे होत 
रे्ली ६/७ वषे तो इंग्रजाशंी अहवरतपिे िं ंजी देत होता. राजस खाला पारखा होऊन धनदाट जंर्लात राहत 
होता. जे हमळेल ते अन्न खात होता. आपल्या कोट्टायम राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी तो एवढे कष्ट िेंलीत होता. 
 

इंग्रजाचें सैन्य तर त्याच्या राज्यात हशरुन त्याचा शोध घेतच होते. चट्टपन नाक्म्बयार, कन्नमचेटी 
नक्म्बयार, चदूं रहमान, क ल्ल चमा, क ण्हप्पन इ. त्याचे प्रम ख सहयोर्ी इंग्रजाचं्या हाती सापडले व इंग्रजानंी 
त्यानंा फासावर चढहवले. 
 

सन १८०१ मध्ये कलेक्टर मेजर मकॅ्लोडने प्रत्येक र्ावं शस्त्ररहहत करण्याचा व जहमनी संबधंीचा असे 
दोन कायदे लार्ू केल्याने जनतेत भयंकर असंतोष माजला व जनतेतून पिंसी राज्याला मोठ्या प्रमािात 
समथगन हमळू लार्ले. ऑक्टोबर १८०१ मध्ये एलच्चना क ं जन नायर व थलक्कन चन्द राजाच्या या दोन 
सेनाहधकाऱ्यानंी पिमारन हा पहाडी हकल्ला झजकून घेतला व सत्तर इंग्रज सैहनकानंा ठार केले. राजाच्या 
साथीदाराचंा उत्साह त्याम ळे वाढला. परंत  राजाचा एक प्रम ख सेनाहधकारी कण्िवत नाक्म्बयार व त्याचा 
म लर्ा कट्टीडी या र्ावाजवळ इंग्रजाचं्या हाती लार्ला. इंग्रजानंी त्या दोघानंा कण्िटम या र्ावात आम 
जनतेसमोर त्याचंी हशरे उडवनू ठार केले आहि त्याचंी पे्रते लोकानंा दशहत बसावी म्हिून तशीच काही हदवस 
तेथे पडू हदली. या घटनेने राजाला व त्याच्या साथीदारानंा मोठा धक्का बसला. 
 

पिंसी राजाच्या सैहनक त कड्ानंी इंग्रजानंा व्यापारासाठी आवश्य असलेल्या मसाल्याचंी हपके 
काचंी भार्ातून नष्ट करून टाकली. इंग्रज सैहनक पावसाळी वातावरिाने मलेहरया होऊन धडाधड मरि 
पावले. कंपनी सरकारने १२०० सैहनकाचंी नव्या दमाची पलटन राजाच्या पाडावासाठी हनय क्त केली. या 
त कडीशी राजाच्या सैहनकानंी दीघगकाळ टक्कर हदली. या य द्धात इंग्रजाचंी फार मोठ्या प्रमािात हानी िंाली. 
ती टीपू स लतानाशी िंालेल्या हतसऱ्या य द्धात िंालेल्या हानीपेिाही जास्त होती. त्या य द्धात इंग्रजानंी 
अहधकाहधक सैहनक पाठहवले. शकेडो सैहनक त्यात मारले रे्ले. राजाला झहदू-म क्स्लम व अन्य धमाच्या 
लोकानंी चारं्ली साथ हदली. राजा सवग धमांच्या व सवग जातींच्या लोकाचें हहत समानतेने जपायचा. सारी 
जनता त्याला आपला दाता मानायची. म्हिूनच साऱ्या जनतेने तन-मन-धनाने राजाला साह्य हदले. तीच 
त्याची मोठी शक्ती होती. राजाने हे य द्ध धमगय द्ध म्हिून घोहषत केले होते. राजा घनदाट अरण्यात राहूनही 
आपल्या सैन्याचे भरि पोषन कसे करतो, हेच इंग्रजानंा कोडे पडले होते. टीपू स लतानाने फ्ें च जनरल 
मनर्लोनला या संबंधात पत्राने कळहवले होते की, “पिंसी राजाच्या छोट्याशा राज्यातील एवढ्याशा सैन्याने 
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एक हजार इंग्रज सैहनक व तेवढेच इंग्रजाचें भारतीय सैहनक ठार केले आहेत. हा राजा डोंर्रातच नव्हे, तर 
मदैानातही इंग्रजाचंा सामना करतो आहे.” 
 

सन १८०५ मध्ये मलबारला थॉमस हने वबेर हा नवा कलेक्टर हनय क्त केला. त्याने दोन जाहीरनामे 
जारी केले. एक पिंसी राजाला जो कोित्याही प्रकारचे साह्य करील, त्याला ‘राजद्रोही’ म्हिून समजले 
जाईल. द सरा-पिंसी राजाचे हशर आिून देिारास तीन हजार नािी बिीस हदली जातील. त्याच्या 
काळातही राजाने इंग्रजाशंी अनेक हठकािी िं ंजी हदल्या. त्यामंध्ये राजाचा उजवा हात असलेला सेनापती 
तलक्कर चदूं याला इंग्रजानंी अचानक पकडले व त्याला फासावर चढहवले. 
 

३० नोंव्हेबर १८०५ रोजी म्हैसूर सीमेजवळून वाहिाऱ्या काँकेर नदी काठी हा अद भतू महत्त्वाकािंी 
व पािीदार राजा हवश्रातंी घेत असतानंा कंपनीच्या सैन्याने त्याला चह बाजं नी घेरले. तेव्हा अस्वस्थ क टी 
नक्म्बयार या राजाच्या सेनापतीने घनधोर य द्ध केले व तो या य द्धात धारातीथी पडला आपला पराजय हनहिःत 
आहे असे पाहून व इंग्रजाचं्या हाती हजवतंपिी सापडू नये म्हिून पिंसी राजाने आपल्या अंर्ठीतला हहरा 
काढून हर्ळून घेतला व तो र्तप्राि िंाला. त्याची आजारी पत्नी मात्र इंग्रजाचं्या हाती सापडली. 
 

आपल्या धन ष्ट्यबाि, भाले व तलवारी या परंपरार्त शस्त्रानंी लढिाऱ्या मोजक्या सैन्यासह सलर्पिे 
९/१० वष ेआध हनक शस्त्रास्त्रानंी सज्ज असले मोठ्या इंग्रज सैन्याशी प्रािपिाने लढा देिाऱ्या पिंसी राजाचे 
उदाहरि जर्ाच्या इहतहासात एकमेवच म्हटले पाहहजे. कलेक्टर थॉमस हने वेबरने पिंसी राजाचे शव 
आपल्या घोडार्ाडीत घालून ते मानाटीडी या र्ावी नेले व त्याचा अंहतम संस्कार परंपरार्त हवहधन सार 
सन्मानाने करवनू घेतला. त्याने हलहून ठेवले आहे, “पिंसी राजाकडे मी आपोआप आकर्वषत होत रे्लो. 
त्याच्या प्रजेची आपल्या राजावरची श्रद्धा व आदर एवढा दृढ होता की, त्याच्या हनधनानंतरही तो कायम 
राहहला.” 
 

नेपोहलयनला पराभतू करिाऱ्या ड्ूक ऑफ वझेलग्टनने म्हटले आहे. “पिंसी राजा र्हनमी 
काव्याच्या य द्धात अहद्वतीय पारंर्त होता.” 
 

मानाटोडीच्या क रुहचया वीरानंी पिंसी राजाचा अंहतम संस्कार ज्या जारे्वर िंाला, त्या जारे्वर 
वडाचे एक िंाड लावले. ते िंाड रे्ल्या १८० वषांपासून या महान क्ाहंतवीराचे स्मरि देत अजूनही उभे आहे. 

✦✦✦ 
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६. रे्लुत्तम्पी दलर्ा 
 

इंग्रजानंी बरं्ाल, हबहार, ओहरसा, आसाम हे प्रातं म्हिजे सारा पूवग भारत काबीज करुन त्यानंी दहिि 
भारतातही मद्रास, केरळ मध्ये पाय रोवले होते. त्या काळात भारतात शकेडो लहान मोठी राज्ये होती. ती 
राज्य हर्ळंकृत करण्यासाठी र्.ज. लॉडग वेलस्ली टपलेलाच होता. तैनाती फौजेच्या योजनेने त्याने अनेक 
राज्ये अंहकत केली होती. वास्तहवक पाहता या ल टारु इंग्रजानंा कोित्याही भारतीय राज्याच्या कारभारात 
नाक ख पसण्याचा कसलाही अहधकार नव्हता. परंत  त्यानंी साम, दाम, दंड, भेद व कपटनीचा तसे अनेक 
प्रसंर्ी र् ंडहर्रीचा अवलंब करुन अनेक भारतीय राजानंा आपल्या अधीन करुन ठेवले होते. भारताच्या दहिि 
हकनारी असेच एक राज्य होते - हतरुहवताकं र, धमगराज नावाचा राजा त्या राज्यावर राज्य करीत होता. या 
राज्याची राजधानी आधी पद्मनाथप रम ही होती. नंतर धमगराजाने हतरुअनंतप रम् ही आपली राजधानी 
केली.तरीही राजाचे बह तेक सैन्य पद्मनाथप रम येथेच असायचे या राज्यातही वेलस्लीने कनगल मेकॉले हा 
आपला धूतग एजंट ठेवला होता. धमगराजाला दरवषी चार लाख रुपये खंडिी इंग्रज सरकारला द्यावी लार्त 
असे. 
 

पद्मनाथप रम जवळच थोड्ा अंतरावर तलक्क लम् नावाचे एक र्ाव होते त्या र्ावात अनेक प्रभूचें 
अथात सरदाराचें, अहधकाऱ्याचें व धहनकाचें मोठमोठे वाडे होते. हे लोक राजाला य द्धात साह्य करीत. जो 
राजाला मोठ्या प्रमािात साह्य करी, त्याला राजा ‘त्तम्पी’ ही बह मानाची पदवी देत असे. या र्ावातच एका 
सामान्य क ट ंबात ६ मे १७६५ रोजी एका म लाचा जन्म िंाला. त्याचे नाव वेलाय धन असे ठेवण्यात आले. त्या 
बालकाचे द भाग्य असे की, त्याचे आईवडील त्याच्या बालपिीच मरि पावले. तेव्हा त्याचे पालनपोषन 
त्याच्या मामानंी केले. या पोरक्या म लाची ब द्धी क शाग्र होती. त्याच्या मामानंी त्याला शाळेत दाखल केले. 
हशिि स रु िंाल्यानंतर थोड्ा वषातच त्याने मल्यालम, ताहमळ व संस्कृत या हतन्ही भाषाचें ज्ञान आत्मसात 
केले. लहानपिापासूनच त्याला व्यायामाची आवड होती. दररोज तो हनयहमतपिे व्यायाम करीत असे. 
त्याम ळे त्याचे शरीर बळकट व स डौल बनले. मजबतू खादें, भरदार छाती व उंचीप री शरीरयष्टी याम ळे त्याचे 
व्यक्क्तत्व कोिावरही छाप पडेल असेच होते. त्याच्या बद्दल र्ावातंील लोकानंा आदर वाटत असे. त्या 
काळात र्ावार्ावातं नेहमीच चोऱ्या व्हायच्या. त्याच्या तलक्क लम र्ावात चोर हशरल्याचे ऐकताच तो धावनू 
जायचा. त्याला पाहून चोर पसार व्हायचे. त्याम ळे तो अहधकच लोकहप्रय िंाला. स्वभावाने तो नम्र, स शील 
व प्रामाहिक होता. 
 

एके हदवशी धमगराज राजाच्या महालातून काही मौल्यवान हहरे चोरीस रे्ली. राजाच्या 
सेनाहधकाऱ्यानंी काही सैहनक घेऊन खूप शोधाशोध केली; परंत  हहऱ्याचंा तपास लार्ला नाही. तेव्हा राजा 
चारं्लाच संतापला राजाने वेलाय धनच्या ब हद्धमते्तसंबधंी व शक्तीहवषयी अनेक र्ोष्टी ऐकल्या होत्या. राजाने 
वलेाय धनला बोलावनू घेऊन त्याला हहऱ्याचंा शोध लावण्यास साहंर्तले. वेलाय धनने अवघ्या तीन हदवसात 
चोरीस रे्लेले हहरे चोरासंह राजाप ढे हजर केले. राजाला ते पाहून अत्यानंद िंाला. दरबार भरवनू 
वलेाय धनचा राजाने सन्मान केला व त्याला ‘त्तम्पी’ ही सन्मान दशगक पदवीही प्रदान केली. त्याला 
ताल कादारही बनहवले व एका ताल क्याचा कारभार त्याच्याकडे स पूगद केला. तेव्हापासून वलेाय धन 
‘वले त्तम्पी’ या नावाने ओळखला जाऊ लार्ला. त्याच्या र्ावकऱ्यानंा त्याचा अहभमान वाटू लार्ला. त्याचे 
क शल प्रशासन, सच्छीलता व न्यायहप्रयता पाहून जनतेत त्याला लोकहप्रयता लाभली. त्याच्याहवषयीचा 
आदर वृझद्धर्त िंाला. राज्यातील तो एक प्रहतहष्ठत व्यक्ती म्हिून नावाजला. 
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हतरुहवताकं र राज्याचे दीवाि केशवदास हे होते. ते सौजन्यमूती व प्रहतभाशाली होते. तसेच ते क शल 
प्रशासकही होते. त्याचं्या कारभारावर राजासह जनताही ख श होती. राजाच्या दरबारात जयंतन शकंरन 
नम्पूहतरी हा एक चापलूस, दीघगदे्वषी व हवघ्नसंतोषी सेवक होता. येनकेनप्रकारेि षङयंत्र रचून दीवाि 
केशवदासानंा दीवािपदावरुन हटवायचे व आपि स्वतः दीवाि व्हायचे त्याचे स्वप्न होते. केशवदासानंी 
त्याच्या कारवाया अनेकवेळा हवफल केल्या होत्या. तरीही तो राजाचे मन केशवदासाहंवषयी कल हषत 
करण्याचा प्रयत्न सोडीत नव्हता. केशवदासाबंद्दल राजाच्या मनात संशय हनमाि करण्याची संधी वाया जाऊ 
देत नव्हता. त्याने राजाच्या मनात पके्क ठसहवले की, केशवदासाने स्वतः राजा होण्याचे प्रयत्न चालहवले 
आहेत. अनेक वळेा जयंतनच्या तोंडून ही र्ोष्ट ऐकल्याने राजाचाही त्यावर हवश्वास बसला व राजाने 
केशवदासानंा दीवािपदावरुन हटवनू जयंतनची नेमिूक दीवािपदी केली. हवनाशकाले हवपहरत ब द्धी, 
द सरे काय? 
 

दीवान िंाल्यावर जयंतनचा मनमानी कारभार स रु िंाला. त्याम ळे जनता संत्रस्त िंाली. त्याने 
राजाला कळू न देता र् प्तरीत्या केशवदासानंा त रंुर्ात डाबंले व बेमालूमपिे केशवदासाचंी त्या त रंुर्वासात 
हत्त्या करहवली व आपल्या मार्ातील काटा नाहीसा केला. 
 

जयंतन हा अत्यंत लोभी, लंपट व दृष्ट प्रवृत्तीचा होता. त्याचे साथीदारही तसेच होते. त्याम ळे राज्यात 
चोऱ्या मारामाऱ्या व दरोडे वाढले. राज्यात अराजकता माजली. कंपनी सरकारही आपला एजंट कनगल 
मेकॉले याच्या माफग त राजाकडून हनरहनराळी कारिे दाखवनू खूप पैसा हडपू लार्ले. जयंतनच्या मनमानी 
कारभाराम ळे राज्याची आय कमी िंाली व खचगही खूप वाढला. राज्याचा खहजना हरकामा िंाला. म्हिून 
जयंतनने प्रजाजनावंर अनेक भरमसाठ कर लादले जो या करानंा हवरोध करायचा, त्याच्याकडून जयंतन 
जबरदस्त दंड आपल्या साथीदाराकंरवी वसूल करायचा.याचा पहरिाम व्हायचा तोच िंाला. जनतेत 
असंतोष ध मसू लार्ला. राज्यात क्ातंी होण्याची लििे हदसू लार्ली. परंत  राज्यातील जनतेतून तसा एकही 
नेता प ढे आला नाही. 
 

यदाकदाहचत जनता वले त्तम्पीला आपला नेता बनवनू उलथापालथ घडवनू आिील-म्हिून त्याने 
वले त्तम्पीला जाळ्यात पकडायचे ठरहवले. त्याला दरबारात बोलावनू घेऊन तीन हदवसात तीन हजार रुपये 
खहजन्यात भरण्याचा ह क म त्याला हदला. तो ह कूम वाचताच वेल त्तम्पी अत्यंत संपातला. तीन हजार रुपये 
खहजन्यात भरेपयंत ताल कदार म्हिून काम करायचे नाही असेही जयंतनने त्याला बजावले-पि वेल त्तम्पीने 
संयम राखला. व तो आपल्या ताल क्यात परतला. त्याने आपला हजवलर् हमत्र अय्यपन चपंकरमन व 
जनतेतील प्रहतहष्ठत पचं-प्रम खानंा बोलावनू घेऊन त्याचं्याशी हवचारहवहनमय केला. सवांच्याच सहनशीलतेने 
पहरसीमा र्ाठली होती. म्हिून त्यानंी एकमताने ठरहवले की, ‘हदवाि जयन्तम हवरुद्ध जनतेत रान 
उठवायचे. हवद्राह करायचा. ‘जयन्तनला हे समजलेच नाही. तो आपल्याच र् मीत होता. परंत  कनगल 
मेकॉलेने आपले र् प्त हेर राज्यात सवगत्र पेरले होते. त्या हेराकंरवी मेकॉलेला ही हवद्रोहाची बातमी समजली. 
त्याने तात्काळ धनराजाची भेट घेऊन त्याला हवद्रोहाची माहहती हदली. राजाने कसलाही हवचार न करता हा 
हवद्रोह दडपून टाकण्याचा आदेश हदला. परंत  त्या ह क माकडे कोिीही लि हदले नाही. कारि साऱ्या 
जनतेला दीवाि जयन्तनबद्दल हतरस्कार वाटत होता. सारी जनता वेल त्तम्वीच्या पाठीशी उभी राहहली. 
त्याच्या साथीदारानंी जनतेला जार्ृत केले होते. 
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वले त्तम्पी अपार जनसमूहासह राजधानीत आला. तेव्हा जयन्तनचा क ठेच पत्ता लार्त नव्हता. तो 
कोठे आहे, हे राजालाही माहहत नव्हते. जनसमूहाच्या उदे्रकाला घाबरुन तो कोठेतरी दडून बसला होता. 
त्याने राजाला जनतेतील असंतोषाची कल्पनाच येऊ हदली नव्हती. तो जनसम ह पाहून राजा एकदम चहकत 
िंाला. राजाने वले त्तम्पीचे व जनतेच्या प्रहतहनधींचे म्हििे ऐकले. तेव्हा कोठे त्याला आपल्या या हदवािाच्या 
करतूतींची कल्पना आली. राजाने जयन्तनला व त्याच्या साथीदारानंा ह डकून काढून त्यानंा त्या 
जनसम हाकडे सोपवनू हदले. जनतेने त्या सवांना त्याचं्या दृष्ट करिीची योग्य ती हशिा हदली. 
 

राजाने वेल त्तम्पीचा हमत्र अय्यपन चंपकरमन याची नेमिूक दीवाि पदी व वेल त्तम्पीची हनय क्ती 
वाहिज्यमंत्री पदी केली. ते पाहून नंतरच्या काळात जयन्तनच्या दडून बसलेल्या दृष्ट साथीदारानंी काही 
राजभक्त अहधकाऱ्याचं्या हत्त्या केल्या. द दैवाने चम्पकरमनही मरि पावला. तो पयंत वेल त्तम्पीने राज्याची 
घडी नीट बसवनू भ्रष्टाचाराचे हनमूगलन केले होते. राज्याचे उत्पादन वाढवनू राज्याला आबादी आबाद करुन 
सोडले होते. राजा त्याच्या कारभारावर ख श िंाला होता. चम्पकरमन च्या हनधनानंतर राजाने दीवािपदी 
वले त्तम्पीची नेमिूक केली. दीवाि म्हिजे प्रधान मल्याळम भाषेत प्रधानाला ‘दलवा’ म्हितात तेव्हापासून 
त्याचे नाव राज्यात ‘वले त्तम्पी दलवा’ असे रुढ िंाले. 
 

वले त्तम्पी दलवा जेवढे दयाळू व न्यायहनष्ठ होते, तेवढेच ते राज्यकारभारात कठोरही होते. 
कोिावरही अन्याय होऊ नये याची ते दिता घेत असत. झहदूना झहदूच्या धमगशास्त्राप्रमािे व म सलमानानंा 
क रािाच्या आज्ञानं सार ते न्याय देत असत. दोषी व्यक्तींना त्यान सारच हशिा देत असत. त्यानंी राज्यातील 
कमगचाऱ्याचें अहधकार व त्याचंी कतगव्ये कोिती हे ठरवनू हदले आहि राज्यकारभाराची घडी चारं्ल्या रीतीने 
बसवनू हदली. त्याम ळे जनता स खासमाधानाने आपले जीवन कंटूलार्ली. वाहिज्य िेत्रात स हवधा 
वाढहवल्या. करपद्धती जनतेला स सह्य अशी केली. राज्यात सवगत्र चारं्ले रस्ते तयार केले. उत्पादनाची 
नवनवी िेते्र जनतेला उपलब्ध करुन हदली. व राज्याचे उत्पन्न वाढहवले. राज्याची भरभराट होऊ लार्ली. 
राज्याला ऋिम क्त केले. 
 

राज्याची भरभराट िंालेली पाहताच कनगल मेकॉलेच्या तोंडाला पािी स टले व त्याने या राज्याच्या 
प्रर्तीचा हरपोटग र्.ज. वेलस्लीला केला. त्यात वले त्तम्पीची प्रशसंाही केली. तो वेल त्तम्पीशी फार चारं्ल्या 
रीतीने वार्ू लार्ला. वेल त्तम्पी त्याच्यावर हवश्वास ठेवनू त्याच्याशी राज्यकारभाराहवषयी मोकळ्या मनाने 
र्प्पा मारीत असे. वेल त्तम्पीचे येथेच च कले. 
 

राज्य जरी ऋिम क्त िंाले, तरी कंपनी सरकारची खंडिी चार लाख रुपये देिे बाकी होते. तेवढी 
रक्कम तर राज्याच्या खहजन्यात नव्हती. म्हिून वेल त्तम्पीने सैहनकाचं्या वतेनात थोडीकपात करण्याचे 
ठरहवले. हे समजताच सैन्याने हवद्रोह स रु केला. तेव्हा आपला हमत्र म्हिून मेकॉलेचे साह्य हवद्रोह 
दडपण्यासाठी माहर्तले. मेकॉले चािाि होता. त्याच्या आदेशान सार इंग्रज सैन्याचे हवद्रोह दडपून टाकला. 
वले त्तम्पीला हायसे वाटले. 
 

सन १८०८ मध्ये कनगल मेकॉलेने हवद्रोहासंबधंी सारे काही वलेस्लीला कळहवले. हवद्रोह दडपण्यास 
साह्य देण्याच्या मोबदल्यात राजाशी नवा तह करण्याचे वलेस्लीने 
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मेकालेला साहंर्तले. या तहान सार राजाने कंपनी सरकारला दरवषी आठ लाख रुपये खंडिी 
द्यावी. कंपनी सरकारच्या परवानर्ीहशवाय अन्य कोित्याही राजाशी पत्रव्यवहार करु नये. एवढी खंडिी न 
हदली तर राज्य ताब्यात घेतले जाईल, अशी धमकीही त्या तहात होती. राजाने आपले सैन्य हवसर्वजत करावे 
व इंग्रज सैन्य आपल्या पदरी ठेवनू त्या सैन्याचा सवग खचग राजाने करावा. राजाने आपल्या राज्याच्या 
उत्पानाच्या फक्त पाचवा हहस्सा घ्यावा व चार हहस्से कंपनी सरकारला द्याव.े वले त्तम्पीने कंपनी 
सरकारकडून दरमहा पाचश े रुपये घ्याव े व राज्याबाहेर मलबार मध्ये राहाव.े राज्याचा कारभार कनगल 
मेकॉले पाहतील. 
 

अशा अन्यायकारक व जाचक अटी वेल त्तम्पीला मान्य होिे शक्यच नव्हते. कनगल मेकॉलेचे खरे रुप 
आता त्याला समजून च कले होते. त्याने आपल्या राज्यातून इंग्रजानंा घालवनू देण्याचा चरं् बाधंला. राजा 
स द्धा त्याच्या पाठीशी उभा राहहला. वले त्तम्पीने आपल्या साथीदरासंह राज्यात दौरा करुन साऱ्या जनतेला 
इंग्रजानं हवरुद्ध लढा देण्यास उद्य क्त केले. वले त्तम्पीने फ्ें चाना व काहलकतचा राजा साम हवरी याला 
इंग्रजाहंवरुद्ध लढा देण्यासाठी हवनंती केली. पि त्याचा काही उपयोर् िंाला नाही. तेव्हा वले त्तम्पीने आपल्या 
जनतेच्या बळावरच इंग्रजाशंी लढा देण्याचे ठरहवले. राजाला व वेल त्तम्पीला कळून च कले की, कंपनी 
सरकारने आपले राज्य बळकावण्याचा चंर् बाधंला आहे. मेकॉलेने खंडिीतील दोन लाख मी कमी करीन. 
त म्ही हा तह मान्य करुन त्यावर सही करा. इंग्रज सरकारने आपल्या कपटनीतीने उत्तरेकडील राज्ये 
बळकावण्याचा सपाटा लावला होता. त्या बातम्या इकडे येतच होत्या. शवेटी मेकॉलेच्या दबावाला बळी पडून 
राजाने त्या तहावर सही केली. दोन लाख रुपये कमी करुन द्या असे राजाने म्हिताच मेकॉलेने र्.ज. ची 
मान्यता घ्यावी. असे सारं्ून कानावर हात ठेवले. राजाला त्याचे कपट कळून च कले व त्याने वेल त्तम्पीला 
लढा देण्यास प्रोत्साहन हदले. 
 

वले त्तम्पीने कोच्चीचा बळकट हकल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. सेनापतीला मेकॉलेच्या बरं्ल्यावर 
हल्ला करण्यास पाठहवले. मेकॉले बरं्ल्यात नव्हताच. आपल्या हेराकंरवी वेल त्तम्पीचे बेत त्याला आधीच 
माहीत िंाले होते व तो र् पचूप सम द्रात उभ्या असलेल्या जहाजावर हनघून रे्ला होता. सेनापतीने त्याचा 
बरं्ला उध्वस्त करुन टाकला मेकॉलेने मद्रासच्या र्व्हनगरला पत्र पाठवनू हतरुहवताकं र राज्य ताब्यात 
घेण्यासाठी मोठे सैन्य मार्वनू घेतले. कोल्लमच्या य द्धात दोन्ही सैन्याचंी र्ाठ िंाली. अटीतटीचे य द्ध होऊन 
दोन्ही बाजूचे बरेच सैहनक मारले रे्ले. या य द्धात राजाच्या सैन्याचा पराभव िंाला. राजाच्या सैन्याकडे 
धन ष्ट्यबाि, भाले, बरच्या, तलवारी ही परंपरार्त हत्यारे होती. इंग्रज सैन्याच्या तोफा -बदं काचं्या माऱ्याप ढे 
त्याचंा हनभाव लार्िे शक्यच नव्हते. 
 

आता १८०९ साल होते. एक वषापासून हा लढा चालू होता. वले त्तम्पीने क ं डरा या हकल्ल्यात आपले 
सर्ळे सैन्य एकहत्रत केले. त्याच्या तरक्कन व उक्म्महितम्पी या दोन प्रम ख हवरोधकानंी ही बातमी कनगल 
मेकॉलेला हदली. आपि आपल्या सैन्याच्या बळावर हवजयी होऊ असा वले त्तम्पीचा हवश्वास हेाता. पि 
मद्रासहून इंग्रजानंा मोठी क मक हमळाली. कनगल कूपेज पाच पलटिीसह येऊन धडकला. लंकेतून इंग्रजाचंा 
मोठा तोफखाना आला. त्याचंा सेनापती सेंट लीर्र याला वेल त्तम्पीच्या हवरोधकानंी साह्य केले. लीर्रने 
काचं्ची हकल्ल्यावर जबरदस्त हल्ला करुन तो हकल्ला ताब्यात घेतला. राजाच्या सैन्याने कोल्लम हकल्ल्यावर 
हल्ला केला. त्या य द्धात वेल त्तम्पीचा हवश्वासू व पराक्मी साथीदार अच्चन कामाला आला, त्याच्या सैन्याला 
हार पत्कारावी लार्ली. 
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वले त्तम्पीचा हवरोधक तरक्कन आपल्या साथीदारासंह वेल त्तम्पी हवरुद्ध प्रचार करु लार्ला. 
वले त्तम्पीने राजाला पदच्य त करुन स्वतः राजा होण्यासाठी राजा हवरुद्ध हवद्रोह स रु केला आहे. त्याला 
म ळीच थारा देऊ नका; या प्रचाराने जनतेत र्ोंधळ उडाला. उक्म्महितम्पीने वेल त्तम्पीचा महाल जमीनदोस्त 
करुन त्याच्या नातेवाईकानंा व साथीदारानंा त रंुर्ात डाबंले. हे दोघे मेकॉलेचे हस्तक होते. मेकॉले राजाकडे 
येऊन म्हिाला, “वले त्तम्पीला हवद्रोही म्हिून जाहीर करावे व त्याला पकडून देिाऱ्यास पाच हजार रुपयाचें 
बिीस देण्याची घोषिा करावी.”स्वामीभक्त वेल त्तम्पीला हवद्रोही म्हििे व त्याला पकडून देिे या र्ोष्टी 
राजाला म ळीच पटल्या नाहीत. परंत  मेकॉलेने राजावर दबाव आिून या घोषिा राजाकडून करवनू घेतल्या. 
राजा असहाय होऊन द ःख करीत बसला. 
 

इंग्रजानंी पद्यनामप रम्, कोल्लम, उदयहर्री व नार्रकोहवल ही महत्त्वाची ठािी झजकून घेतल्याने 
वले त्तम्पी हनराश होऊन आपला भाऊ पद्यनाथन याच्यासह डोंर्रदऱ्यातंील जंर्लात हनघून रे्ला. कनगल 
मेकॉले उक्म्महितम्पी व तरक्कन याचं्यासह राजमहालात आला. त्याने त्या असहाय राजावर दडपि आिून 
उक्म्महितम्पीची नेमिूक दीवाि म्हिून व तरक्कनला मंत्री म्हिून राजाकडून करवनू घेतली. वले त्तम्पी 
आपल्या भावासह जंर्लातील भद्रकाली देवीच्या पडक्या मंहदरात हवश्रातंी घेत पडला होता. भयंकर हनराशनेे 
त्याला ग्रासले होते. हजवतंपिी इंग्रजाचं्या हाती सापडिार नाही, अशी त्याने प्रहतज्ञा केली होती. काही लोक 
ह्या मंहदराकडे येत आहेत याची चाहूल पद्यनाथनला लार्ली व तो त्या मंहदराबाहेर आला. तेवढ्या वळेात 
वले त्तम्पीने आपल्या तलवारीने आपले हशर छाटून टाकून त्या काली मातेच्या चरिी अपगि केले. पद्यनाभन 
आत आल्यावर ते दृश्य पाहताच धाय मोकलून रडू लार्ला. इंर्ज सैहनक तेथे आले व त्यानंी पद्यनाभनला 
ताब्यात घेतले. वेल त्तम्पीचा हनष्ट्प्राि देह त्याच्या हशरासह आपल्या सेनापतीकडे घेऊन रे्ले. सेनापतीला 
आनंद िंाला व त्वषेाने तो म्हिाला, “हे शव हत्रवेंद्रमपयंत फरफटत न्याव ेआहि कण्िनमूलाच्या मोठ्या 
बाजारात ह्या शवाला फासावर लटकवावे. पद्यनाभनला आहि त्याच्या नातेवाईकानंाही फाशी देण्यात यावी.” 
 

वले त्तम्पी दलवा १८०९ साली वयाच्या ४४ व्या वषी हनजधामास हनधून रे्ला. १८०८ ते १८०९ मधील 
स मारे दीड वषाच्या काळात त्याने आपल्या राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाशंी कडवी िं ंज हदली. 
इंग्रजाकंडील आध हनक शस्त्रास्त्रानंीच त्याला हार पत्करावी लार्ली. तरी त्याचे नाव केरळच्या इहतहासात 
अमर िंाले. 

✦✦✦ 
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७. चतुरससग भोसले 
 

छत्र. शाहू महाराजाचं्या हनधनानंतर साताऱ्याच्या र्ादीचे महत्त्व पेशव्याचंी नष्टप्राय करुन टाकले 
आहि सर्ळी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. राज्याचा महसूल पेशव्याचं्या खहजन्यात प ण्याला जमा होऊ 
लार्ला. त्यातून छत्रपतींना दरवषी ६ लाख रुपये खचासाठी हदले जात होते. नंतर नाना फडिीसाने ती 
रक्कम कमी करुन एक लाखावर आिली. नाना फडिीसाच्या मरिानंतर द सऱ्या बाजीराव पेशव्याने इंग्रजाशंी 
तह केला. इंग्रजाचं्या तालावर त्याला कारभार करावा लार्ला. साताऱ्यालाही इंग्रज रेहसडेंट आला. छत्र 
शाहू नंतर रामराजा र्ादीवर आला. तो तर पेशव्याचं्या हातातले बाह लेच होता. त्याला प त्रसंतान नसल्याने 
त्याने छत्र. हशवाजी महाराजाचें च लते हवठोजी भोसले याचा वशंज हवठोजी याला दत्तक घेऊन त्याचे नाव 
शाहू (दूसरे) असे ठेवले. या शाहू बरोबर त्याचा धाकटा भाऊ चत रझसर् हा स द्धा साताऱ्याला राहू लार्ला. 
शाहू शरीराने धडधाकट होता. पि त्याच्या भोवती एका बाजूने पेशव्याचा, तर द सऱ्या बाजूने इंग्रज रेहसडेंटचा 
काच होता. त्याम ळे तो काहीच करु शकत नव्हता. त्याचे हजिेच म ळी परावलंबी होते. राजा असला तरी 
हातात कसलेही अहधकार नव्हते. शाहूच्या या अर्हतकतेची चीड चत रझसर्ाला येई. काहीतरी करुन 
स्वतंत्रपिे राज्यकारभार करावा, असा सल्ला तो शाहूला वरचेवर देत असे पि पेशव्याकंडे खहजना, 
र्डावरील घोडदळ व हत्ती वरै्रे पेशव्यानंी काढून घेतलेले. हाती पैसा नाही की सैन्य नाही, तेव्हा शाहू तरी 
काय करिार? चत रझसर्ाला मात्र वाटायचे की, आपि पेशवा व इंग्रज याचं्याहवरुद्ध बंड कराव ेआहि आपले 
राज्य स्वतंत्र करावे ही तर फार मोठ्या धाडसाची र्ोष्ट होती. कारि पेशव्यानंी छत्रपतींच्या राजमहालावर 
चौक्या-पहारे बसहवले होते. मराठा राज्याच्या सरदार-दरकदारानंा छत्रपतींची भेट घेण्यासाठी बदंी होती 
प ण्याहून आदेश आल्याहशवाय छत्रपतींना साध्या साध्या र्ोष्टीही करता येत नव्हत्या. नाना फडिीशी 
कारभाराने स्वतःचे व आपल्या पहरवाराचे हजिे र् लामीपेिाही बेहतर िंाल्याचे पाहून शाहूचे मन अस्वस्थ 
िंाले. आपल्या राज्याचे प ढे काय होिार, या हवचाराने तो झचताग्रस्त िंाला. ते स्वाभाहवकच होते. 
 

द सऱ्या बाजीरावाच्या अमदानीत प ण्यामध्ये माजलेली अंधाध ंदी व बेबदंशाही हीच इंग्रजाचंा र् लाम 
िंालेल्या पेशव्याहवरुद्ध व इंग्रजांहवरुद्ध उठाव करण्याची चारं्ली संधी आहे, हे चत रझसर्ाने हेरले. त्याने 
छत्रपतीहनष्ठ तरुिाचंी संघटना र् प्तपिे बाधंली व मराठा सरदाराचं्या भेटीर्ाठी घेण्याचे त्याने स रु केले. या 
कामी शाहू महाराजाचंा त्याला आशीवाद होता. चत रझसर् धडाडीने कामाला लार्ल्याचे पाहून शाहू-
छत्रपतींनाही धीर आला. चत रझसर् जात्याच ह शार, चािाि, धाडसी कल्पक व अत्यंत स्वाहभमानी असल्याने 
थोड्ाच काळात अनेक मराठा तरुि, कायस्थ प्रभ,ू देशस्थ िाम्हि आहि अन्य जातीचे तरुि वीर 
चत रझसर्ाभोवती जमा िंाले. छोट्या-मोठ्या वतनदाराचंा व जहार्ीरदाराचंा पाझठबा हमळवनू हजार-बाराश े
सैन्य जमवनू चत रझसर् झहडतो आहे, ही बातमी सजेराव घाटग्याने द सऱ्या बाजीरावाला हदली, तेव्हा तो 
हडबडूनच रे्ला. बाजीराव आधीच इंग्रजाचं्या पजंात सापडलेला होता. त्यातच हे नव ेसंकट उभे राहहले. 
बाजीरावाने सजेरावामाफग त चत रझसर्ाला च चकारुन पाहहले.तेव्हा चत रझसर्ाने त्याला बािेदारपिे उत्तर 
हदले, “धनी आम्ही! तो पेशवा भट आमचा नोकर! तो आम्हालंा सरदारी देिार म्हिे. धन्याला नार्वनू 
हभकारी करिारा हा कोि रे चोर?”असे म्हिून चत रझसर्ाने धाटग्याला उडवनूच लावले. नंतर तो प ण्याला 
जाऊन द सऱ्या बाजीरावचे लंपट चाळे फक्त बघून आला सजेरावाला चत रझसर्ाने असेही स नावले की, “हा 
पाजी पेशवा स्वतः तर ब डतोच आहे, आहि आपल्याबरोबर सर्ळ्या राज्याची हा वाट लावतो आहे. तशात हे 
र्ोरे मूठभर असूनही धडाधड सर्ळ्या सरदारानंा चारी म ंड्ा चीत करत आहेत.”सजेराव र्प्पच िंाला. 

हनराश न होता, नव्या दमाने चत रझसर् नार्पूरच्या भोसल्याकडे रे्ला. रघ जी भोसले यानंी त्याचे 
यथायोग्य स्वार्त करुन त्याला दोन हजार फौज व दरमहा पधंरा हजार रुपयाचंी नेमिूक हदली. दौलतराव 
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झशद्याचं्या हनमंत्रिावरुन तो सार्र येथे रे्ला. त्याच्याशी व यशवतंराव होळकराशी मसलत केली. पेंढाऱ्याचें 
प ढारी अमीरखान व करीमखान हे स द्धा त्याला चबंळा नदीच्या काठी येऊन हमळाले. सवांनी संघहटतपिे 
इंग्रजाचं्या व द सऱ्या बाजीरावच्या पहरपत्यासाठी आिाभाका घेतल्या. सजेराव घाटग्याला मात्र त्याने 
खडसावले. तो खजील होऊन रे्ला व त्याने चत रझसर्ाची माफी माहर्तली. सवगजि नंतर अजमेर येथे रे्ले. 
भरतपूरच्या जाट राजाला भेटून त्याला चत रझसर्ाने आपल्या संघटनेत सामील करुन घेतले. 
 

इंग्रज सेनापती लेक व माल्कम याचंी चत रझसर्ाने आधी वकील पाठवनू र्ाठ घेतली. दोघानंीही 
मानभावीपिे चत रझसर्ाचा सत्त्कार केला. तेव्हा तो त्यानंा म्हिाला, “पेशव े हे छत्रपतींचे नोकर आहेत. 
स्वराज्याचे मालक छत्रपती. आम्ही आमच्या छत्रपतीसाठी स्वराज्य हमळहवण्याकहरता िंर्डत आहोत. 
पेशव्याने आमच्या स्वराज्याहवषयी त म्हाला काहीही हलहून हदले असले, तरी आम्ही मराठे ते हबलकूल 
ज मानिार नाही. याद राखून ठेवा!”त्या दोघानंी चत रझसर्ाला सरदारी जहार्ीर देण्याचे मधाचे बोट लावनू 
पाहहले. तेव्हा तो उसळून त्यानंा म्हिाला, “आम्ही स्वाथासाठी वनवास पत्कारलेला नाही. मराठा राज्य 
तमाम मराठ्याचें आहे. आमचे धनी छत्रपती. आमच्यां राज्याला धक्का लार्ला, तर आम्ही प्राि खची घालू. 
आडव ेयेतील त्यानंा कापून काढू. तेव्हा आपला-परका पाहिार नाही. लिात ठेवा.” 
 

ज लै १८०६ मध्ये प ष्ट्कर येथे चत रझसर्ाची आहि यशवतंराव होळकराची भेट िंाली. जोधपूरचा राजा 
मानझसर् हा स द्धा तेथेच चत रझसर्ाला भेटला. मनस भा ठरला जयपूरचा राजा जर्तझसह स द्धा त्यानंा सामील 
िंाला. उदेपूरच्या राजानेही तशी ईच्छा व्यक्त केली. बद्योद्याचा कान्होजीही त्यानंा हमळाला. चत रझसर् 
उजै्जनला आला. तेथे बातमी आली की, छत्र शाहू महाराजाचें हनधन िंाले. चत रझसर् अहतशय हनराश िंाला. 
इंग्रजानंी प्रतापझसहाला र्ादीवर बसवनू ग्रँट डफ हा सातारा राज्याचा कारभार पाहू लार्ला आहे, असे ही 
त्याला समजले. आता साताऱ्यास जाण्यात काय अथग? तो अत्यंत हखन्न िंाला. तेव्हा बापू कान्हो, व्यासराव 
डबीर व मल्हारराव हचटिीस यानंी सल्ला हदला की, आजवर खूप भटकलो. पि काही उपाय सापडत नाही. 
तरी स्वदेशी जाऊनच काय साधेल, ते कराव.े सन १८०९ मध्ये चत राझसर् महाराष्ट्राकडे हनघाला. धारला 
त्याचा दोन वष ेम क्काम पडला. 
 

साताऱ्याचा बंदोबस्त द सऱ्या बाजीरावाने त्याचा हमत्र त्र्यंबकजी डेंर्ळे याचेकडे सोपहवला होता. 
त्र्यंबकजी दूत पाठवनू चत रझसर्ाला स्वदेशी येण्याचे आमंत्रि हदले. चत रझसर्ाने आधी बडोद्यास जाऊन 
तेथून काही मदत हमळेल काय, हे पाहहले. तेव्हा बडोद्याचा िाम्हि कारभारी र्ंर्ाधर शास्त्री याने त्याला 
स्पष्टपिे साहंर्तले की, ‘बडोद्यास इंग्रजाचं्या सूचनेहशवाय िंाडाचे पानही हलत नाही. तेव्हा तेथे त मची काय 
डाळ हशजिार?”हनराश होऊन चत रझसर् खानदेशात आला. त्र्यंबकजीला तेच हवे होते. त्याने चत रझसर्ाला 
वहकलासमोर बेलभडंार उचलून शपथ घेतली की, ‘इकडे चत रझसर्ाच्या केसालाही धक्का लार्िार नाही.’ 
१० फेि वारी १८११ रोजी भेटीचा हदवस ठरहवण्यात आला. हर्रिा नदीच्या काठी चत रझसर्ाच्या छाविीतच 
मेजवानीचा थाट करायचा, त्र्यंबकजीने ठरहवले. सहा घटका रात्रीला हवचारहवहनमय करायचे ठरले. 
रघ नाथराव र् जर, बापू फडिीस, अप्पाजीराव इंर्ळे, र्ोपाळराव न्यायाधीश, अप्पा प िताबंेकर, त्याचे दोन 
भाऊ, बाबाजी केशव पाडळीकर, लाडेखान जामदार, हवालदार, हखजमतर्ार वरै्रे मंडळी सह चत रझसर् 
त्र्यंबकजीची प्रतीिा करीत बसला. सारे जि र्प्पातं रंर्ले होते.पि हाय! त्याचं्या तंब वर एकदम चहूबाजंूनी 
हल्ला िंाला. हल्लेखोरानंी तंबचेू सर्ळे दोर एकदम कापून टाकले व तंबचू्या कनातीखाली आत बसलेल्या 
सवांना दाबतू धरले. नंतर सवांना कैद केले. त्र्यंबकजी हतकडे हफरकलाच नाही. चत रझसर्ाची सर्ळी 
छाविी ल टण्यात आली. द सऱ्या बाजीरावाने अशा रीतीने छत्रपतींचा पराक्मी भाऊ परस्पर जेरबदं करून 
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टाकला व आपल्या मार्ातला काटा दूर केला. चत रझसर् बाजीरावाला शत्र ूवाटत असेल, पि तो खरा 
महाराष्ट्राचा शूर, स्वाहभमानी व जाहतवतं प त्र होता. याची जािीव त्या लंपट, हवलासी व इंग्रजाचं्या हातातले 
बाहूले बनलेल्या हदवट्या बाजीरावाला कशी असिार? 
 

त्र्यंबकजी सवांना घेऊन नाहसकला आला. त्यावेळी बाजीरावाचा म क्काम नाहसकला होता. 
बाजीरावाने चत रझसर्ाला रायर्ड हकल्ल्याजवळच्या कारं्ोरीच्या हकल्ल्यात आहि चत रझसर्ाच्या 
साथीदारानंा वरे्वरे्ळ्या हकल्ल्यातं त रंूर्ात डाबंण्याचा ह क म सोडला. मराठा राज्याला द सऱ्या नादान 
बाजीरावाच्या व पयायाने इंग्रज धूतांच्या पजंातून सोडहवण्यासाठी अहवरतपिे हजवाची बाजी लावनू 
साह्यासाठी झहदूस्थानभर पायपीट करिारा, स्वराज्यासाठी तळमळिारा व आटोकाट प्रयत्न करिारा 
स्वातंत्र्यवीर चत रझसर् अखेर पेशवाईच्या त रंूर्ात ब धवार हदनाकं १५ एहप्रल १८१८ रोजी अमान ष हालअपेष्टा 
भोर्ीत अखेर कालकवहलत िंाला. 

✦✦✦ 
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८. मुधोजी राजे ऊर्व  अप्पासाहेब भोसले. 
 

नार्पूरचे रघूजी राजे (द सरे) १२ माचग १८१६ रोजी हनधन पावले. तेव्हा त्याची आवडती रािी 
बाकंाबाई हहने ठरहवले की, रघूजीचा दासीप त्र धमाजी याला र्ादीवर बसवाव.े कारि रघ जीचा म लर्ा 
परसोजी (द सरा) हा शरीराने अपरं् होता. धमाजी हा अनौरस असल्याने परसोजीचा च लत भाऊ 
(बाकंाबाईचा प तण्या) म धोजी याचा धमाजीला हवरोध होता. बाकंाबाईचा हेका पाहून म धोजीने हतला व 
धमाजीला कैदेत टाकले. म धोजी हा श र, पराक्मी व बािेदार होता. त्याने परसोजीस राज्याहभषेक करवनू 
त्याला नार्पूरच्या र्ादीवर बसहवले. स्वतः त्याचा कारभारी िंाला. त्याने राज्यकारभाराची सवग सूते्र आपल्या 
हातात घेतली व राज्यकारभार पाहू लार्ला. 
 

मध्यंतरी ५ मे १८१६ रोजी धमाजीचा अज्ञातात खून िंाला. ख नी सापडला नाही. नंतर म धोजी 
चादं्याला (चंद्रपूरला) रे्ला असता १ फेि वारी १८१७ रोजी रात्री परसोजी अंथरूिातच हनधन पावला. 
परसोजीच्या ख नाचा आरोप म धोजीवर त्याच्या हवरोधकानंी ठेवला. नार्पूरच्या कंपनीसरकारच्या रेहसडेंटने 
नार्पूर दरबारातील नारायि पहंडत व नार्ो त्र्यंबक या दोघा मारेकऱ्याचं्या साह्याने म धोजीवरचा तो आरोप 
खोटा ठरहवला. त्यात इंग्रज रेहसडेंटचा स्वाथी हेतू होता. त्याच्या बदल्यात नारायि पहंडत आहि नारो त्र्यंबक 
याचं्या मध्यस्थीने इंग्रजाचंी तैनाती फौज नार्पूरला ठेवण्यात म धोजीला भार् पाडले. 
 

म धोजी २१ फेि वारी १८१७ रोजी रीतसर नार्पूरच्या र्ादीवर बसला. परंपरार्त पद्धतीप्रमािे 
प ण्याच्या पेशव्याकडून (द सऱ्या बाजीरावाकडून) म धोजीला ‘सेनासाहेब स भा’ ही पदवी मानाच्या वस्त्रासंह 
आली. ती म धोजीने स्वीकारू नये, असे रेहसडेंटने म धोजीला कळहवले. “पेशव्याचंा व आमचा हबघाड िंाला 
आहे. त म्ही ही वसे्त्र स्वीकारू नयेत”असे रेहसडेंट म्हिाला. पि म धोजीने रेहसडेंटला न ज मानता ती पदवी 
आहि मानाची वसे्त्र स्वीकारली, कारि नार्पूरच्या भोसल्याचंा तो परंपरार्त हक्क होता. 
 

कंपनी सरकारने नार्पूर राज्यातील होशरं्ाबाद येथे वखार घालण्याची परवानर्ी म धोजीराजानंा 
माहर्तली. ती म धोजीराजानंी फेटाळून लावली. या दोन घटनामं ळे कंपनी सरकार म धोजीराजावर नाराज 
िंाले. हफतूर नारायि पहंडत व नारो त्र्यंबक याचं्याम ळेच रेहसडेंट म धोजीशी तैनाती फोजच तह करू शकले. 
त्याम ळे कंपनी सरकार या दोघावंर ख श िंाले आहि या दोघा िाम्हिानंा कंपनी सरकारने प्रत्येकी १५ हजार 
रुपयाचंी नेमिूक तह ह्यात हदली. 
 

म धोजी द सऱ्या बाजीराव पेशव्याचे अन करि करून लढाई करू नये, म्हिून जेक्न्कंसने बतूैल, 
होशरं्ाबादहून इंग्रजी सैन्य नार्पूरला आिून घेतले. इंग्रज फौजेचा म ख्य अहधकारी लेफ्ट-कनगल स्कॉट हा 
स द्धा तेलखेडीहून सैन्यासह नार्पूरला येऊन ठेपला. २५ नोव्हेंबर १८१७ रोजी रात्रीच्या कडाक्याच्या थंडीत 
नारायि पहंडत हा वषेातंर करून रेहसडेन्सीत आला व त्याने जेक्न्कंसला साहंर्तले, ‘अप्पासाहेबाने त मच्यावर 
हल्ला करण्याचा हनिगय घेतला आहे, तेव्हा सावध राहा.”बातमीम ळे सावध होऊन जेक्न्कंसने लढाईची पूवग 
तयारी केली. 
 

अप्पासाहेबाचं्या १० हजार घोडेस्वारानंी व ६ हजार पायदळाने सीताबडीच्या पहरसरात इंग्रज 
सैन्याला चह बाजूंनी घेरले. त्या सैन्याजवळ २५ तोफाही होत्या या सैन्याचा प्रम ख अप्पासाहेबाचंा एकहनष्ठ 
सरदार मनभट्ट उपाध्ये हा होता.- अप्पासाहेब मात्र रिारं्िावर नव्हते. सीताबडीच्या या लढाईत इंग्रजाचं्या 
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हवजय िंाला. लढाई संपल्यानंतर अप्पासाहेबानंी नारायि पहंडतामाफग त जेक्न्कंसला हनरोप पाठहवला की, 
“मनभट आहि त्याच्या अरब सैन्याने माझ्या ह क माहशवाय ही लढाई केली. “बाकंाबाई ही इंग्रजासं अन कूल 
होती. लढाई संपल्यावर हतने जेक्न्कंसला हनरोप पाठहवला, तो असा “िंालेल्या घटनेशी आपला म ळीच संबंध 
नाही. इंग्रजानंी भोसले घराण्याशी आपला संबधं पूवगवत कायम ठेवावा.”लढाईनंतर जेक्न्कंस याने 
अप्पासाहेबास इंग्रज-भोसले संबधं पूवगवतच आहेत, असे भासहवण्याचा प्रयत्न स रू ठेवला. कारि जेक्न्कंसला 
इंग्रज सैन्याची मोठी क मक येण्यास अजून अवकाश होता. 
 

१२ हडसेंबर १८१७ रोजी कॅ. डव्हटन एक हडक्व्हजन इंग्रज सेनेसह नार्पूरात येऊन धडकला. 
त्यानंतर जेक्न्कंसला जोर चढला. त्याने नारायि पहंडतामाफग त अप्पासाहेबाला कळहवले की, “अप्पासाहेबाने 
आपले सारे राज्य इंग्रजाचं्या ताब्यात द्याव.े आपला तोफखानाही आमच्या ताब्यात द्यावा. अरब सैन्यास 
नोकरीतून म क्त कराव ेव त्या सैन्याने आम्ही सारं्ू तेथे हनघून जाव.े या सवग अटी पूिग होईपयंत अप्पासाहेबाने 
आमच्या रेहसडेन्सीत आमच्या देखरेखीखाली राहावे त्यानंतरच भोसले-इंग्रज संबंध सलोख्याचे राहतील. 
तेव्हा याप ढे अप्पासाहेबाने लढाईच्या फंदात म ळीच पडू नये. याप ढे राज्याच्या अंतर्गत कारभारावर इंग्रजाचें 
योग्य ते हनयंत्रि राहील.”या अटी अत्यंत अपमानास्पद होत्या व अप्पासाहेबासारख्या स्वाहभमानी व शूर 
व्यक्तीस त्या मान्य होिे शक्यच नव्हते. 
 

१६ हडसेंबर रोजी जन. डव्हटन आपल्या सैन्यासह सक्करदऱ्याकडे हनघाला. अटीतटीची लढाई 
होऊन मराठ्याचंा पराभव िंाला. या लढाईत इंग्रजानंा अप्पासाहेबाच्या ७५ तोफा, ४० हत्ती, राजाचा शाही 
तंब ूव इतर बह मोल वस्तू हमळाला. लढाई संपल्यावर मनभट व त्याच्या अरब सैन्याने नार्पूर शहर ताब्यात 
घेतले. नारायि पहंडताने हफत री केली, म्हिून मनभट उपाध्ये याने त्याच्या घरावर हल्ला केला व त्याची 
संपूिग संपत्ती लूटून नेली. मनभटाने नारायि पहंडतास त्याच्या हफत रीबद्दल चारं्लेच शासन केले. 
 

शहर म काट्याने आमच्या ताब्यात द्या, असे जेक्न्कन्सने मनभटास कळहवले. मनभटाने ते मानले 
नाही. श क्वार दरवाजाजवळ त ंबळ य द्ध िंाले. त्यात इंग्रजानंी अप्पासाहेबाच्या सैन्याकडून हस्तर्त केलेल्या 
७५ तोफाचंा उपयोर् केला. २४ हडसेंबर रोजी इंग्रजानंी नार्पूर शहरावर हनकराचा हल्ला केला. ६ जानेवारी 
१८१८ पयंत नार्पूर शहर इंग्रजानंी ताब्यात घेतले. इंग्रजानंी अप्पासाहेबाशी नवा तह केला. त्यान सार 
नार्पूर राज्याच्या उत्तरेकडील सवग प्रदेश, हसरर् जा व जसपूर ही संस्थाने, र्ाहवलर्ड व नरनाळा हे हकल्ले 
त्याचं्या सभोवतालच्या प्रदेशासह एकंदर साडेबावीस लाख उत्पन्नाचा प्रदेश इंग्रजानंा हमळाला 
अप्पासाहेबाला नामधारी राजा बनवनू राज्याचा सर्ळा कारभार इंग्रजानंी आपल्या ताब्यात घेतला. त्यानंतर 
बाकंाबाई हहच्या सल्ल्याने जेक्न्कन्सने १५ माचग १८१८ रोजी आप्पासाहेबाला अटक करून कैदेत टाकले. 
र्.ज. हेक्स्टंग्जच्या आदेशान सार अप्पासाहेब व त्याचें दोन सहकरी रामचदं्र वाघ आहि नार्ो यानंा 
अलाहाबादला पाठवनू तेथे कैदेत टाकण्याचे ठरहवले. कॅप्टन िाऊन त्यानंा घेऊन प रेशा सैन्यासह 
वाटखचाची रक्कम घेऊन ३ मे १८१८ रोजी अलाहाबादकडे हनघाला. त्याचंा म क्काम जबलपूरच्या अलीकडे 
रायचरू येथे असताना अप्पासाहेब बेमालूमपिे तेथून हनसटला आहि हरईचा र्ोंड राजा चैनशहा याच्या 
आश्रयाला रे्ला-हरईचा प्रदेश डोंर्राळ व घनदाट अरण्यानंी व्यापलेला असल्याने तेच स्थान अप्पासाहेबाला 
स रहित वाटले. 
 

कॅ. िाऊनने चारही हदशानंा आपले घोडेस्वार अप्पासाहेबाचा शोध लावण्यासाठी पाठहवले. परंत  
त्यानंा हरकाम्या हातानंी परत याव ेलार्ले. अप्पासाहेब हरईला रे्ला असावा, म्हिून जबलपूरचा इंग्रज 
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अहधकारी ओिेन याने व हिरे्हडअर जनरल वॉटसन याने हरईकडे घोडेस्वार पाठहवले. पि त्याचं्याही हाती 
अप्पासाहेब लार्ला नाही. नंतर जोक्न्कंसने अप्पासाहेबाला पकडून देिाऱ्यास एक लाख रुपयाचें बिीस 
जाहीर केले. जबलपूरच्या कहमशनरने स द्धा त्यासाठी आधी २५ हजार नंतर एक लाख रुपये बिीस देण्याची 
घोषिा केली. पि बिीसाच्या लोभाने कोिीही ते काम करण्यास तयार िंाला नाही. म्हिून जोक्न्कंसने दोन 
लाख रुपये व एक हजार रुपये उत्पन्नाची जहार्ीर देण्याचे घोहषत केले. परंत  या बिीसाचंा कोिावरही थोडा 
स द्धा पहरिाम िंाला नाही. अप्पासाहेब त्यानंतर कधीही इंग्रजाचं्या हाती लार्ला नाही. 
 

अप्पासाहेबाने आता नार्पूरचे राज्य इंग्रजाचं्या हातून म क्त करण्यासाठी लढा स रु केला. 
हदवसेंहदवस त्याच्या अन यायाचंी संख्या वाढू लार्ली. याकामी त्याची पत्नी उमाबाई व अन्य नातेवाईक 
त्याला र् प्तपिे आर्वथक साहाय्य देऊ लार्ले. द सऱ्या बाजीरावाने जन. माल्कमप ढे शरिार्ती 
पत्करल्यानंतर त्याचे सैन्यही अप्पासाहेबास येऊन हमळाले. हरईचा र्ोंडराजाचैनशहा व पचंमढीचा ठाकूर 
मोहनझसर् हे तर आधीपासूनच त्याच्या पाठीशी उभे हाते. तन… मन… धनाने साह्य करीत होते. अप्पासाहेबाने 
आपल्या सैन्यासह बतूैल येथील छाविीवर २० ज लै १८१८ रोजी अचानक हल्ला करुन कॅप्टन स्पाकग  याला 
त्याच्या १०० हशपायासंह कापून काढले. मेळघाट, भैंसदही, सातनेर, अतनेर व आमला वरै्रे भार्ावर 
अप्पासाहेबाने आपला अंमल बसहवला. साऱ्या नार्पूर राज्यात अप्पासाहेबाच्या सैहनकानंी ध माकूळ 
माजहवला. बालाघाट हजल्ह्यातील कामथ्याचा जमीनदार हचमिा पटेल यानेही इंग्रजाहंवरुद्ध य द्ध प कारले. 
अप्पासाहेबाने आरंहभलेला स्वातंत्र्य-लढा हळूहळू साऱ्या नार्पूर राज्यात पसरला. 
 

नार्पूरलाही इंग्रजाहंवरुद्ध कट हशजू लार्ला. त्यात अप्पासाहेबाचे ५ नातेवाईकही होते. तो कट 
इंग्रजानंा समजला व अप्पासाहेबाच्या त्या ५ नातेवाईकानंा जोक्न्कंसने अलाहाबादला पाठवनू हदले. 
हदवसेंहदवस अप्पासाहेबाच्या वाढतापाझठबा हमळत होता. हिरे्हडअर जनरल जॉन माल्कम याने लाला 
हशवप्रसाद माफग त अप्पासाहेबानंा कळहवले की, तो जर शरि आला, तर त्याला कैद केले जािार नाही. 
पेन्शन देण्यात येईल. र्. ज. सारें्ल त्या स्थानी सन्मानाने राहता येईल. “पि अप्पासाहेब इंग्रजी कावा 
ओळखून होता. त्याने माल्कमचे म्हििे ध डकावनू लावले. 
 

लवकरच अप्पासाहेबाला हचतू पेंढारी आपल्या अन यायासंह येऊन हमळाला. इंग्रज अप्पासाहेबाचा 
शोध घेतच होते. हचतू पेंढाऱ्यासह अप्पासाहेब अशीरर्डाकडे रे्ला. अशीरर्डाचा हकल्लेदार यशवंतराव लाड 
याचेकडे हकल्ल्यावर अप्पासाहेब सैन्यासह आश्रयास राहहला. कॅ. डव्हटन हा मोठी इंग्रज सेना 
तोफखान्यासह घेऊन अशीरर्डाजवळ आला. कनगल क्स्मथ प ण्याहून मोठे सैन्य व प्रचडं तोफखाना घेऊन 
आला. अशीरर्ड त्यावळेी ग्वाल्हेरचे दौलतराव झशदे याचं्या ताब्यात होता. इंग्रजानंी दौलतरावातफे 
यशवतंराव लाड याला अशीरर्ड इंग्रजाच्या ताब्यात देण्याचा ह कूम आिला. तेव्हा यशवतंराव म्हिाला 
‘आमच्या हकल्ल्यात अप्पासाहेब नाही.’ तोपयंत जॉन माल्कम हा महू येथून सैन्य घेऊन अशीरर्डाजवळ 
येऊन पोहचला. 
 

इंग्रजानंी अशीरर्डावर हल्ला केला. यशवंतरावानेंही हजद्दीने हकल्ला लढहवला. शवेटी यशवतंरावानें 
काही अटीवर अशीरर्ड इंग्रजाचं्या ताब्यात हदला. हकल्ल्यात अप्पासाहेब नव्हताच. तो अशीरर्डापासून फार 
लाबं हनघून रे्ला होता. अप्पासाहेबाने रिहजतझसहाच्या राज्यात आश्रय माहर्तला. पि रिहजतझसहाने 
आश्रय देण्याचे नाकारले. हशखाचं्या राज्यातून टेहरी र्ढवाल मंडी इ. भार्ात अप्पासाहेब ससैन्य झहडत 



 

अनुक्रमणिका 

होता. नंतर तो हबकानेर येथे व त्यानंतर जोधपूरच्या राजाकडे रे्ला. जोधपूरच्या राजाने त्याला आपल्याकडे 
मोठ्या इतमामाने ठेवले. 
 

नोव्हेंबर १८१७ पासून अप्पासाहेब इंग्रजाशंी िं ंज देत होता. १८२९ साली त्याने जोधपूरच्या राजाकडे 
आश्रय घेतला. त्यानंतर १८४० सालपयंत तो जोधपूर येथेच राहहला असावा. तो १५ ज लै १८४० मध्ये जोधपूर 
येथे मरि पावला, असा आतापयंतचा समज होता. परंत  नवीन संशोधनान सार अप्पासाहेब जोधपूरहून 
दहििेकडे रे्ला व हैद्राबाद येथे पोचला. १८५१ मध्ये त्याने हैद्राबादच्या कारार्ृहात देह ठेवला. नार्पूरचे 
राज्य इंग्रजाकंडून परत हमळहवण्याचा त्याचा अखेरपयंत हनधार होता. परंत  मन ष्ट्यबळ व साधनसाम ग्री 
अभावी त्याची ती महत्त्वाकािंा प री होऊ शकली नाही व हा िं ंजार स्वातंत्र्यसेनानी अपयश पदरी घेऊन या 
जर्ातून कायमचा हनघून रे्ला. ‘घरकी फूट जर्तमें ब री’ हेच खरे. त्या महान क्ाहंतकारकाचे स्मरि नव्या 
हपढीला सतत स्फूर्वतदायी ठराव.े 
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९. घासीससह 
 

इंग्रजाचं्या साह्याने मीर कासीम बरं्ालचा नवाब िंाला. त्याच्या बदल्यात त्याने छोटा नार्पूर 
जवळचा मेहदनीपूर हजल्हा इंग्रजानंा १७६० मध्ये हदला. आता इंग्रज छोटा नार्पूरकडे वळले व त्यानंी झसहभमू 
हजल्हा वर्ळता सर्ळा छोटा नार्पूरचा भार् आपल्या ताब्यात घेतला. संबलपूर पासून कलकत्त्यापयंत 
सडक तयार करिे व ओहरसातील कटकपासून वारािसीपयंत रस्ता तयार करण्यासाठी झसहभमू हजल्हा 
इंग्रजानंा आपल्या ताब्यात घेिे अत्यावश्यक वाटले. म्हिून त्यानंी सन १८१८ मध्ये झसहभमूच्या राजाशी तह 
केला. त्यात राजाचा वैयक्क्तक स्वाथग साधला; पि खरसवानचे ठाकूर चेतनझसह आहि सेराईकेलाचे क ं वर 
हवक्मझसह इंग्रजाशंी समिंोता करण्यास म ळीच तयार नव्हते. या प्रदेशात ‘हो’ या आहदवासी जातीचे लोक 
राहात असत. ते अत्यंत स्वातंत्र्यहप्रय होते. त्यानंी आपला नेता घासीझसह याच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजाशंी लढा 
द्यायचे ठरहवले. त्याचंी परंपरार्त हत्यारे होती धन ष्ट्यबाि व परश . परश  म्हिजे अत्यंत धारदार क ऱ्हाड. 
 

‘हो’ हे आहदवासी जातीवर लूटमार करिे व हत्या करिे हा आरोप ठेवनू त्याचंा बदंोबस्त करण्याच्या 
बहाण्याने झसहभमू वर हल्ला करुन या आहदवासींना कप्त्यात घेिे, हा उदे्दशाने त्यानंी पोरहाटच्या राजाला 
आपल्याकडे वळवनू घेतले. हा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेण्याचा इंग्रजानंा आिखी एक उदे्दश होता. मद्रास ते 
कलकत्ता हा मोठा मार्ग तयार करिे. म्हिजे आपल्या ताब्यातील प्रदेश परस्परासंाठी जोडण्याकरीता 
झसहभमू हजल्ह्यावर ताबा हमळविे, हाच अंतःस्थ हेतू त्याचंा होता. 
 

मेजर रफरेज आपल्या सैन्यासह चाईबासा येथे येऊन ठाकला. त्याच्या आदेशान सार पोरहाटचा 
राजा व अन्य राजेही त्याला साथ देण्यासाठी आहे. ते पाहून घासीझसह खवळला. त्याच्या ‘हो’ वीरानंी तेथला 
बाधं फोडून टाकला. सारे पािी वाहून रे्ले. सैन्याला हपण्यासाठीही पािी उरले नाही. नंतर ‘हो’ वीरानंी 
मेजर रफरेजच्या सैन्याला चह बाजंूनी घेरले. त्यानंी झसहभमूच्या राजालाही हाकलून हदले. मेजर रफरेजच्या 
साह्याला लेफ्टनंट मेलडग आपल्या सैन्याहनशी येत असताना ‘हो’ वीरानंी त्याला मध्येच अडवनू ठेवले. 
त्याचं्यात त ंबळ य द्ध िंाले. दोन्ही बाजूचे अनेक सैहनक मारले रे्ले. त्यानंतर सारे ‘हो’ वीर डोंर्राचं्या 
आश्रयाला हनघून रे्ले. मेलडगला समजले की, ‘हो’ लोक क हटयालोर येथे एकत्र होऊन आक्मिाची तयारी 
करीत आहेत. तेव्हा त्याने क हटयालोरकडे कूच केले व त्याचं्यावर हल्ला केला. अनेक र्ाव ेजाळून बेहचराख 
केली. ‘हो’ वीरानंी आपल्या बािाचं्या माऱ्याने इंग्रजाशंी जबरदस्त सामना हदला. पि बदं कासंारख्या 
आध हनक शस्त्रामं ळे ‘हो’ वीरानंा पराक्मी असूनही माघार घ्यावी लार्ली. र् मला, अदेजानहदया, वशंवीर, 
जयंतर्ड ही स्थाने ताब्यात घेताना इंग्रजाचंी फार मोठी हानी िंाली. 
 

६ एहप्रल १८२० रोजी र्महदया जवळ ‘हो’ वीरानंी मे रफरेजच्या सैन्यावर मोठे आक्मि केले. तेव्हा 
त्याला आपले प्राि वाचहविेही अशक्य िंाले. तेव्हा बाबू अजेबरझसहाच्या साह्याने तो झसहभमू हजल्ह्याबाहेर 
पळून रे्ला. 
 

इंग्रजाचंा प्रहतहनधी बरकानदीपचा स भेदार याने दर्ाबाजीने घासीझसहाला कैद केले. त्याच्या 
साथीदारानंी र् लमापीर भार्ाचा म हखया ‘हो’ आहदवासी कोडो पेंटरच्या तरुि म लीवर बलात्कार केला. 
त्याम ळे ‘हो’ वीर संतापले. ते प रुहलया येथे संर्हठत िंाले व त्यानंी त्या स भेदारावर संर्हठतपिे हल्ला केला. 
३१ जानेवारी१८२१ रोजी त्या वीरानंा त्या स भेदाराला त्याच्या पंधरा साथीदारांसह ठार केले. तसेच 
पोरहाटच्या राजाच्या दोन मंत्र्यानंाही ठार केले. त्यात त्याचें २० घोडे मारले रे्ले. 
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‘हो’ वीरानंी चंर् बाधंला की, कोित्याही पहरक्स्थतीत इंग्रजानंा आपल्या झसहभमू हजल्ह्यातून हाकूनच 

द्यायचे. घासीझसहाचे र् मलापीरचे नातेवाइगक आता ‘हो’ वीराचें नेतृत्व करु लार्ले. त्यानंी ६ फेिवारी १८२१ 
रोजी हसनेपूरच्या हकल्ल्यावर हल्ला केला. मेजर रफरेजला कोठूनही मदत हमळू नये, म्हिून त्यानंी त्या 
भार्ातील सवग रस्त्याचंी व घाटाचंी नोकेबदंी केली. इंग्रज सरकारच्या रतनझसह जमादाराला इंग्रजाकंडून 
हनपूरचा हकल्ला हमळाला होता. ‘हो’ वीरानंा घाबरुन त्याने तो हकल्ला त्याचं्या ताब्यात घेऊन टाकला ‘हो’ 
आहदवासींचा हा फार मोठा हवजय आहे, असे रफरेज ही म्हिाला. त्यानंतर इंग्रजानंी ‘हो’ वीराशंी समिंोता 
केला. नंतर आठ नऊ वषे शातंतेत रे्ली. 
 

फेि वारी १८३० मध्ये १२०० ‘हो’ वीरानंी इंग्रजानंी समिंोता तोडला म्हिून जयंतर्डावर हल्ला केला. 
इंग्रज सरकारने त्या र्डावर हनय क्त केलेला रघ नाथ बन्सी त्या र्डातून जीव घेऊन पळून रे्ला. ‘हो’ वीरानंी 
तो र्ड नष्टभ्रष्ट करुन टाकला. जयंतर्डावरील पराभवाने इंग्रजाचंा जळजळाट िंाला, परंत  आपल्या 
पराभवाचा बदला घेण्यास ते असमथग होते. 
 

१ हडसेंबर १८३१ पासून प न्हा ‘हो’ वीराचंा हवद्रोह स रु िंाला. छोटा नार्पूरपासून अवधच्या 
सीमेपयंत भडकत राहहला. या हवद्रोहाचे नेतृत्व ‘हो’ ‘लरका हो’ आहि ‘कोल’ या आहदवासी जातींच्या 
नेत्यानंी केले. त्याची आर् १८३७ पयंत या प्रदेशात ध मसत होती. आपल्या परंपरार्त साध्यास ध्या हत्यारानंी 
‘हो’ आहि ‘कोल’ वीरानंा आध हनक शस्त्रास्त्रानंी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाशंी जी दीघगकाळ िं ंज हदली, 
ती अहद्वयच म्हटली पाहहजे. घासीझसहाने आपल्या या जमतींच्या अंतःकरिात पेटहवलेल्या स्वातंत्र्याच्या 
ज्योतीने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आपले सोनेरी पान जोडले आहे, हे हनर्वववाद होय. या संग्रामालाच 
‘कोल हवद्रोह’ अथवा ‘कोल संग्राम’ म्हितात. 
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१०. युर्राज चैनससह 
 

माळव्यातील नरझसहर्डच्या हरयासतीचा प्रदेश दीड-दोनश े वषांपूवी माळव्याचे काश्मीर म्हिून 
प्रहसद्ध होता. त्या हरयासतीच्या डोंर्रदऱ्या, जंर्ले, तलाव यामं ळे तेथले हनसर्गवैभव अत लनीय बनले होते. 
वषगभर हहरवार्ार असलेला हा प्रदेश कोिालाही मोहून टाकेल असाच होता. मर् इंग्रज त्याला अपवाद कसे 
ठरतीय? त्या हरयासतीचे राजे होते राजपूत सौभाग्यझसह. त्याचं्या मोठ्या म लाचे नाव चैनझसह -त्याला 
सौभाग्यझसहानंी य वराज पद हदले होते. चैनझसह बालपिापासूनच अहत स्वाहभमानी होता. त्याचे हशिि होता 
होता, तो य द्ध कलेतही हनप ि बनला होता. अंर्ात तारुण्य सळसळत होते. स्वातंत्र्याचा तो उपासक होता. 
 

इंग्रजानंी भोपाळच्या नबाबाला आपल्या अंहकत केले आहि सन १८१८ मध्ये हसहोर येथे आपली 
छाविी स्थाहपत केली. हम. मडैाक याला त्या छाविीचा अहधकार सोपहवला. त्याला भोपाळ, राजर्ड, 
हखलचीपूर व नरझसहर्ड या हरयासतींचा राजनैहतक प्रहतहनधी म्हिून नेमले. इंग्रजाचंी ही ताबेदारी व 
दादाहर्री य वराज चैनझसहाच्या मनात डाचत होती. सौभाग्यझसहाचे महामंत्री आनंदराव बक्शी यानंा मडैाकने 
आपल्या बाजूला वळवनू घेतले होते. तो नरझसहर्डच्या दरबारातील हालचालींच्या बातम्या मडैाकला सतत 
प रवीत असे. चैनझसहाला आपला हा महामंत्री आपल्या राज्याशी हवश्वासघात करीत आहे याची खात्री िंाली. 
आपल्या हपत्याचा हवरोध असूनही चैनझसहाने त्या हवश्वास घातकी महामंत्र्याला ठार केले. त्याम ळे मडैाक 
संतापला. 
 

इंदूरच्या होळकरानंाही इंग्रज सरकारचे आपल्यावरील वचगस्व म ळीच पसंत नव्हते. त्यानंी आपिासं 
इंग्रजाचं्या पाशातून कसे म क्त होता येइगल, याचा हवचार करण्यासाठी मध्यभारतातील सवग राजेराजवाड्ाचंी 
एक बठैक इंदूरला घेतली. त्या बठैकीत नरझसहर्ड राज्याच्या वतीने य वराज चैनझसह हे स द्धा उपक्स्थत 
होते. याची बातमी नरझसहर्डचे एकमंत्री रुपरामबोहरा यानंी र् प्तपिे हम. मडैाक याला हदली. ते चैनझसहाला 
समजले. त्याला ही चैनझसहाने संधीसाधून ठार केले. रुपराम बोहराच्या भावाने कलकत्त्याच्या र्व्हनगर 
जनरलकडे त्याबाबत तक्ार एका पत्राने केली. हम. मैडाककडेही तक्ार नोंदहवली र्व्ह. जनरलने यासंबधंी 
हम. मडैाककडे चौकशी केली. 
 

चौकशीसाठी मडैाकने चैनझसहाला आपल्या भेटीस बोलावले. चैनझसहाने त्याकडे द लगि केले व तो 
मडैाकला भेटायला रे्लाच नाही. हा कोि मािंी चौकशी करिारा? अशा हवचारानेच चैनझसहाने बेहफहकरी 
दाखहवली. मैडाक बेरहसयाला आला व त्याने तेथे आपला तळ देऊन प न्हा चैनझसहाला आपली भेट 
घेण्यासंबंधी पत्र हदले. बेरहसया येथे चैनझसह आपल्या मोजक्या सैन्यासह आला. त्याची व मडैाकची भेट 
िंाली. तेव्हा मडैाकने चैनझसहासमोर तीन अटी ठेवल्या. १. चैनझसहाने नरझसहर्ड सोडून काशीला कायमचे 
राहाव.े २. तीन वषांपयंत नरझसहर्डचे राज्य इंग्रजाचं्या आहधपत्याखाली कारभार करील. ३. नरझसहर्ड 
राज्यात उत्पाहदत होिारी अफू फक्त इंग्रजच खरेदी करतील. 
 

चैनझसहाचे स्वाहभमानी व स्वातंत्र्य-हप्रय मन या अपमानास्पद व र् लामीत र्ोविाऱ्या अटी मान्य 
करण्यास तयार होिे शक्यच नव्हते. त्याने मडैाकच्या अटी ध डकावनू लावल्या. दोघामंध्ये बरीच बोलाचाली 
िंाली. तेव्हा मडैाकने म द्दामच पडते घेऊन चैनझसहाला २४ जून १८२४ रोजी हसहोर येथे येण्यास साहंर्तले. 
कारि हसहोरच्या छाविीत मडैाकच्या हाताखाली १००० सशस्त्र सैहनक होते. चैनझसहाने ते मात्र मान्य केले. 
हसहोरला काय होिार, याची कल्पना चािाि चैनझसहाला होतीच. 
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२४ जून रोजी चैनझसहाने हसहोरला जाण्याची तयारी केली. बेरहसयाला काय घडले. ते त्याने 

आपल्या वहडलानंा सवग क ट ंहबयासंमि आधीच साहंर्तले होते. इंग्रजापेंिा आपले बळ फार कमी आहे, म्हिून 
सौभाग्यझसहानी आपल्या या वीर प त्राला साहंर्तले की, ‘तू हसहोरला जािे, योग्य 
नाही.”सौभाग्यझसहाप्रमािेच चैनझसहाच्या आइगने, भावाने व पत्नीनेही त्याला हवरोध केला. पि या म जोर 
इंग्रजाचंी धमेंड हजरवायचीच या हवचाराने आपले दोन - अडीचश ेशूर सैहनक घेऊन त्या हदवशी हसहोरला 
रे्लाच. हम. मैडाकच्या हनवासस्थानी त्याने मडैाकची भेट घेतली. मडैाकने त्याची एक तलवार बघण्यासाठी 
माहर्तली. नंतर त्याने चैनझसहाची द सरी तलवार ही माहर्तली. आपिासं हनःशस्त्र करण्याचा मडैाकचा 
हवचार आहे. हे चैनझसहाने तात्काळ हेरले व तो म्हिाला. 
 

“राजपूताची कमर शस्त्राहंवना राहूच शकत नाही,”तो द सरी तलवार देत नाही, हे पाहून मडैाकचे व 
त्याचे भाडंि स रु िंाले. मैडाकने आपल्या सैहनकानंा ह कूम केला की, “चैनझसहाला हर्रफ्तार करा.”तोच 
चैनझसहाने आपल्या तलवारीने मडैाकवर वार केला व आपली तलवारही त्याच्याकडून हहसकावनू घेतली. 
मडैाक जीव घेऊन पळून रे्ला. चैनझसह बाहेर येऊन आपल्या घोड्ावर स्वार िंाला. आहि त्याने त्या 
पळप ट्या मडैाकचा पाठलार् स रु केला. त्याम ळे मडैाकचे सैन्य आहि चैनझसहाचे सैन्य एकमेकासं हभडले. 
तेथे भयंकर य द्ध िंाले. एका बाजूला चैनझसहाचे थोडेसे तलवारींनी लढिारे सैन्य व द सऱ्या बाजूला 
बदं कधारी इंग्रजाचें मोठे सैन्य. त्या सैन्यासमोर चैनझसहाच्या सैन्याचा हनभाव लार्िे, शक्यच नव्हते. 
चैनझसहाचे अनेक सैहनक मारले रे्ले. तरीही चैनझसह आहि त्याचे झहमतखाँ व बहाद्द रखाँ हे दोघे अंर्रिक व 
चैनझसहाचा शरेु नावाचा क त्रा इंग्रज सैन्याशी लढतच राहहले. चैनझसहाच्या मानेवर मोठा घाव िंाला, तो 
मृतवत िंाला, तरीही दोही हातात तलवारी घेऊन त्याने अनेक इंग्रज सैहनकानंा यमलोकात पाठहवले व त्या 
आहि त्याच्या दोन्ही अंर्रिकानंा वीरर्ती प्राप्त िंाली. शरेुही ठार िंाला. त्या स्थानी चैनझसहाची व शरेुची 
समाधी व त्याच्या अंर्रिकाचं्या कबरी आहेत. श्रदे्धने त्याचंी पूजा केली जाते. लोक र्ीतात चैनझसह अमर 
िंाला. “चैनझसह राजाकी क्या बढाइग। हफरारं्ीयोंको भ ला ती लढाइग ॥ 

✦✦✦ 
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११. रािी चेन्नम्मा 
 

हकत्तरूची रािी चेन्नम्मा ही दहिि भारतातील िंाशंीची रािी लक्ष्मीबाइगच समजली जाते. रािी 
लक्ष्मीबाइग इतकाच हतचा देशाहभमान जाज्ज्वल्य होता. या अत्यंत स ंदरीचा जन्म काकतीय वशंातील देसाइग 
घराण्यात िंाला होता. हतच्या वहडलाचें नाव ध लाप्पा देसाइग व आइगचे नाव पद्मावती होते. ती अपरूप स ंदरी 
असल्यानेच त्या अथाचे हतचे नाव चेन्नम्मा असे ठेवण्यात आले. बालपिापासूनच ती अत्यंत स्वाहभमानी 
बािेदार होती. हशििातही हतला अत्यंत रस होता. कन्नड, मराठी, उदूग व संस्कृत या चार भाषाचें ज्ञान हतने 
हकशोर वयात येण्या आधीच प्राप्त करून घेतले होते, त्याचप्रमािे घोडेस्वारी व शस्त्रहवदे्यतही ती प्रवीि िंाली 
होती. 
 

हकत्तरूचा राजा मल्लसजग एकदा हशकारीला रे्ला असताना त्याने चेन्नम्माला वाघाची हशकार करतानंा 
पाहहले. हतचा पराक्म व रूपलावण्य पाहून त्याने ध लाप्पा देसाइग याचं्याकडे चेन्नम्माशी हववाह करण्याची 
मार्िी घातली. मल्लसजग राजाचा हववाह आधी रुद्रव्वा हहच्याशी िंालेला होता. ध ल्लाप्पा देसाइंना हे स्थळ 
आवडले व त्यानंी चेन्नम्माचा हववाह मल्लसजग राजाशी करून हदला. हववाहानंतर चेन्नम्मा ही ब हद्धमान, हवद्वान, 
चत र व धोरिी असल्याचे राजा मल्लसजाच्या लिात आले. तो राज्यकारभाराहवषयी चेन्नम्माशी हवचार-
हवहनमय करू लार्ला. 
 

प िे-बरं्लोर मार्ावर बेळर्ावपासून पाच मलै अंतरावर हकत्तरूनर्र व हकत्तरूचा हकल्ला आहे. राजा 
मल्लसजगच्या कारकीदीत हकत्तरू राज्य वैभवसंपन्न होते. राज्यात ७२ हकल्ले व ३५८ र्ाव ेहोती. हकत्तरू नर्री 
व्यापाराचे मोठे कें द्र होती. सोने, चादंी, जड-जवाहीराचंा व्यापार तेथे चालायचा. दूर-दूरचे व्यापारी 
हकत्तरूला यायचे-राज्यातील जमीनही अत्यंत स पीक असल्याने शतेीचे उत्पन्नही फार मोठे होते. 
 

राजा मलसजग मोठा वीर, पराक्मी व मानी होता. प्रजेवर त्याचे अत्यंत पे्रम होते. त्याच्या राज्यात 
प्रजा स खासमाधाने व आनंदाने जर्त होती. तो हवद्यापे्रमी व कलासक्त होता. त्याच्या दरबारी नेहमी मोठमोठे 
पहंडत व कलावतं येत असत. त्याचंा मान तो ठेवीत असे व त्यानंा भरघोस हबदार्ीही देत असे. 
 

राजा मल्लसजगचे आपल्या दोन्ही राण्यावंर पे्रम होते. तो त्याचंा मान ठेवनूच त्याचं्याशी वार्ायचा. 
रूद्रव्वा ही धार्वमक वृत्तीची, शातं स्वभावाची व समंजस होती. रािी चेन्नम्मा हतला आपली मोठी बहीिच 
मानायची. दोन्ही राण्यानंी एक एक प त्राला जन्म हदला होता. पि चेन्नम्माचा प त्र बालपिीच वारला. 
रुद्रव्वाच्या प त्राचे नाव हशवझलर् रुद्रसजग होते. रािी चेन्नम्माचे त्याच्यावर प त्रवत पे्रम होते. 
 

राजा मल्लसजगचा प्रधान र् रुहसद्दप्पा हा मोठा हवचारी, धोरिी व राजव्यवहारक शल होता. आपल्या 
राज्याच्या हहताचा हवचार करूनच तो राजाला सल्ला द्यायचा. त्याची सत्तरी उलटून रे्ली होती. तरीही तो 
आपल्या राज्याचा कारभार चोखपिे बजवायचा पि मल्लप्पाशटे्टी व वेंकटराय हे दोन्ही मंत्री कारस्थानी होते. 
मल्लप्पाशटे्टीचा डोळा राज्याच्या प्रधानपदावर होता. र् रुहसद्दप्पा प्रधानपदावरून हनवृत्त कधी होतो व त्याचे 
प्रधानपद आपल्याला केव्हा हमळते, असा हवचार त्याच्या मनात सतत घोळत असायचा पि र् रूहसद्दप्पावर 
हकत्तरूच्या प्रजेची श्रद्धा होती. त्याम ळे हे दोघे मंत्री काहीही करु शकत नव्हते. 
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द सरा बाजीराव पेशवा याने १८०२ साली वसइगला इंग्रजाशंी तह करून मराठा राज्य इंग्रजाकंडे 
र्हाि टाकले व तो इंग्रजाचं्या अधीन होऊन कारभार करु लार्ला. तो अहतशय काम क व लोभी होता. त्याने 
जनतेवर अत्याचार करून सरदारानंा त्रासवनू सोडून संपत्ती र्ोळा करण्याचे सत्रच स रु केले होते. आता 
त्याची नजर हकत्तरूच्या संपन्न राज्याकडे वळली. तो आपले सैन्य घेऊन कृष्ट्िा नदीकाठी यडूर येथे आपली 
छाविी देऊन राहहला होता. त्याने राजा मल्लसजग याला आपल्या भेटीसाठी हनरोप पाठहवला. त्याप्रमािे राजा 
मल्लसजग र् रूहसद्दप्पाच्या सल्ल्याने त्याच्या भेटीस रे्ला. बाजीराव त्याच्यासह प ण्यास रे्ला व त्याने राजा 
मल्लसजग यालाही प ण्यास नेऊन कैदेत ठेवले. 
 

एक आठवडा होऊन रे्ला तरीही राजा मल्लसजग हकत्तरूला परत आला नाही.म्हिून रािी चेन्नम्माने 
र् रुहसद्दप्पाला येडूरला पाठहवले. र् रुहसद्दप्पा येडूरला पोचला, तेव्हा तेथे पेशव्याचंी छाविी नव्हती. त्याला 
समजले की, बाजीराव मल्लसजगला घेऊन प ण्यास हनघून रे्ला आहे. र् रुहसद्दप्पा प ण्याला रे्ला. त्याने 
बाजीरावाशी बोलिी केली. पेशव्यानंा दरवषी १ लाख ७५ हजार रूपये खंडिी देण्याच्या अटीवर बाजीरावने 
राजा मल्लसजग याला कैदेतून सोडून र् रुहसद्दप्पा याच्या हवाली केले. त्यावळेी राजा मल्लसजग याची प्रकृती 
अहतशय खंर्लेली होती. तो कैदेत असताना बाजीरावाने त्याचे खूप हाल केले होते व त्याला अन्नातून हवषही 
चारले होते. त्याम ळे राजा मल्लसजग अहतशय द बगल िंाला होता. वास्तहवक पाहता मल्लसजाने पेशव्याहंवरूद्ध 
काहीही केलेले नव्हते. पि धनलोभापायी बाजीरावाने हे नीचकमग केले होते. 
 

हकत्तरूला आल्यावर मल्लसजाची तब्येत अहधकच खालावली. त्याचे वय त्यावळेी अवघे ३४ वषांचे 
होते. आता त्याला जर्ण्याची आशा वाटत नव्हती. त्याने र् रुहसद्दप्पाला बोलावनू तसे साहंर्तले व राज्याचा 
भार त्याच्यावर व रािी चेन्नम्मावर सोपवनू त्याने डोळे हमटले. राज्यातील प्रजा द ःखाने ‘हाय हाय’ करू 
लार्ली. दोन्ही राण्यावंर द ःखाचा डोंर्र कोसळला. र् रुहसद्दप्पाने दोन्ही राण्याचें सातं्वन केले. रािी चेन्नम्मा 
हहने रुद्रव्वाचा प त्र हशवझलर् रूद्रसजग याला य वराजपदी बसवनू राज्याचा कारभार आपल्या हाती घेतला. 
र् रुहसद्दप्पाने कठीि प्रसंर् ओळखून रािी चेन्नम्माला चारं्ली साथ हदली. परंत  ११ सप्टेंबर १८२४ साली 
हशवझलर् रुद्रसजग याचे द दैवाने हनधन िंाले. राजवाड्ावर शोककळा पसरली. 
 

रािी चेन्नम्माने राजाच्या संबधंातील मास्त मरडीर्ोंडा याच्या म लाला दत्तक घेऊन त्याचे नाव 
‘र् रूझलर् मल्लसजग’ असे ठेवले. मल्लप्पाशटे्टी याच्या दृष्ट ब द्धीला हे मानवले नाही त्याने धारवाड येथे जाऊन 
तेथला इंग्रज कलेक्टर थकॅरे याची भेट घेतली. व रािी चेन्नम्माने दत्तक घेिे बेकायदेशीर आहे, असे त्याला 
साहंर्तले. कारि आता त्याचा हेतू हकत्तरूचे राज्य बळकावण्याचा होता. वास्तहवक पाहता दत्तक समारंभाच्या 
वळेी हकत्तरू येथील इंग्रज प्रहतहनधींनाही रािी चेन्नम्मा व र् रुहसद्दप्पा यानंी उपक्स्थत ठेवले नव्हते. तेव्हा त्यानंी 
दत्तक घेण्याबद्दल कसलाही आिेप घेतला नव्हता. 
 

आता थकॅरेच्या मनात हकत्तरूचे राज्य बळकावण्याचा हवचार घर करून बसला. त्याला माहहत होते 
की, हकत्तरूला अलोट संपत्ती आहे. मल्लप्पा शटे्टी व वेंकटराय हे हकत्तरूचे मंत्री त्याला साथ देऊ लार्ले. या 
दोघानंी थकॅरे याला सवग प्रकारे साह्य करण्याचे वचन हदले आहि त्यानंी थकॅरे याला असेही साहंर्तले की, 
“जोपयंत रािी चेन्नम्मा हजवंत आहे, तो पयंत हचत्तरूवर कब्जा करिे शक्य नाही.”म्हिजे हे दोघे देशद्रोही 
रािी चेन्नम्माच्या हजवावरच उठले होते. हे यावरून स्पष्टपिे हदसून येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

थकॅरे याने एका पत्रान्वये रािीला कळहवले की, “त म्ही आमच्या परवानर्ीहशवाय दत्तक का 
घेतला?, आम्ही त मच्या या दत्तकाला परवारनर्ी देिार नाही.असे त मचा मंत्री मल्लप्पाशटे्टी याने त म्हाला 
साहंर्तले असतानंाही त म्ही दत्तक घेतला. तो आम्हास मंजूर नाही. त म्ही राज्याचा कारभार मल्लप्पाशटे्टीकडे 
सोपवावा.” 
 

रािीने थकॅरेच्या या पत्राला कवडीइतकीही झकमत हदली नाही, आता य द्ध अटळ आहे, हे हतला व 
र् रुहसद्दप्पाला कळून च कले. त्यानंी य द्धाची तयारी स रु केली. आपल्या राज्यातील जनतेला य द्धासाठी सज्ज 
राहण्याचे व सैन्यात तरुि वीरानंी सामील होण्याचे आवाहन केले. शकेडो तरूि वीर य द्धासाठी तयार िंाले. 
रािीच्या पाठीशी प्रधान र् रूहसद्दप्पा तसेच रायण्िा, बालण्िा, र्जवीर आहि चेन्नबसप्पा असे अनेक वीर उभे 
राहहले रािीने र् रूहसद्दप्पाशी हवचार-हवहनमय करून थॅकरेला एक पत्र देऊन कळहवले की, “हकत्तरू एक 
स्वतंत्र्य राज्य आहे व ते स्वतंत्रच राहील. याची जािीव ठेवावी. जर त म्हाला य द्धच करायचे असेल, तर 
आम्हीही य द्धासाठी तयार आहोत. आम्ही त मच्यासारख्याचें र् लाम होण्यापेिा मरि पत्करु, पि शरि 
जािार नाही.” 
 

रािीचे हे बािेदार उत्तर वाचताच थॅकरेच्या तळपायाची आर् मस्तकात हशरली आहि त्याने य द्धाची 
तयारी स रू केली. आपले सैन्य घेऊन तो हकत्तरूच्या हकल्ल्याबाहेर येऊन ठाकला. २१ ऑक्टोबर १८२४ रोजी 
त्याने रािीला हनरोप पाठहवला की, “त म्ही त मच्या प्रधानासंह आम्हासं येऊन भेटाव.े”रािीने भेटण्यास 
नकार हदला व हकल्ल्याचे सवग दरवाजे बदं करुन प्रत्येक दरवाजावर कडक पहारे बसहवले. प्रत्येक ब रंूजांवर 
तोफाचंी मोचेबाधंिी केली. रािीची सर्ळी य द्धाची तयारी व हकल्ल्याची सवग माहहती मल्लप्पाशटे्टी व वेंकटराय 
यानंी थकॅरेला साहंर्तली. मल्लप्पा शटे्टीने रािीच्या पाकशाळेच्या प्रम ख बाइगला पैशाचंी लालूच दाखवनू 
आपल्याकडे वळवनू घेतले आहि रािीला हखरीतून हवष देण्यास साहंर्तले. रािीला हे आपल्या 
र् प्तहेराकंरवी आदल्या हदवशीच कळले होते. द सऱ्या हदवशी रािी जेवायला बसली, तेव्हा हतने त्या बाइगचे 
पानही आपल्यासमोर वाढायला साहंर्तले व माझ्याबरोबर तू ही जेव, अशी आज्ञा हतला केली. ती बाइग 
लटलटा कापू लार्ली. हतचा चेहरा पाढंराफटक पडला व ती जेवायला नकार देऊ लार्ली. तेव्हा रािीने 
आपल्या स्त्री सैहनकाकंरवी ती खीर हतला खायला लावली. थोड्ाच वळेात हतचे शरीर काळे हनळे पडले. 
तेव्हा हतने स्पष्टपिे साहंर्तले की, मल्लप्पाशटे्टीने मला हे कृत्य करायला लावले.’ 
 

य द्ध स रू िंाले. दोन्ही बाजंूनी तोफाचंा मारा स रु िंाला. बदं कींच्या र्ोळीबारानंी आकाश द मद म न 
रे्ले. हकत्तरूचा प्रत्येक सैहनक प्रािपिाने लढत होता. पहहल्या हदवशी इंग्रजानंा माघार घ्यावी लार्ली. 
इंग्रजाकडचे अनेक य द्धकैदी पकडले रे्ले. त्यात मल्लप्पा शटे्टी व वेंकटराय हे स द्धा होते. त्यानंा त रंूर्ात 
डाबंण्यात येऊन त रंूर्ावर हवश्वासू सैहनकाचंा कडक पहारा बसहवला. द सऱ्या हदवशी प न्हा य द्ध अहधक 
जोमाने स रू िंाले. थकॅरेला आपल्या पराभवाची कल्पना येऊ लार्ली. रािी स्वतः लढत होती. ती जोपयंत 
हजवतं आहे, तोपयंत आपला हवजय होि अशक्य आहे, हे त्याने हेरले व अचूक नेम धरून रािीवर बदं कीने 
र्ोळी िंाडली. हतच्या अंर्रिकाने ती र्ोळी आपल्या छातीवर घेतली व तो धाडकन खाली पडला. हे पाहताच 
रािीने एकाच र्ोळीत थॅकरेला त्याच्या घोड्ावरून उडवनू लावले. थॅकरे ठार िंाल्यावर इंग्रजाचं्या 
सैन्याची दािादाि उडाली. अनेक इंग्रज सैहनक हकत्तरूच्या वीरानंी कापून काढले. अनेक वाट फ टेल हतकडे 
पळून रे्ले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देशद्रोही मल्लप्पाशटे्टी व वेंकटराय यानंा बेड्ा घालून रािीने दरबारात आिहवले. मंत्री मंडळाच्या 
सल्ल्यावरुन त्यानंा हत्तींच्या पायी त डहवण्यात आले.त्याचं्याबरोबरच क्स्टव्हन्सन व इहलयट हे दोन इंग्रज 
अहधकारी पकडले होते. “य द्ध पूिगपिे बदं कराल, तर या दोन्ही अहधकाऱ्यानं सोडून देण्यात येइगल.”असा 
हनरोप रािीने इंग्रजाकंडे पाठहवला. या दोघानंा सोडून हदले, तर य द्ध करिार नाही, असे प्रत्य त्तर 
छाविीतील इंग्रज अहधकाऱ्यानंी रािीकडे पाठहवले. त्यावर हवश्वास ठेवनू रािीने त्या दोन्ही इंग्रज कैद्यानंा 
सोडून हदले. इंग्रज ही हवश्वासघातकी व शब्दाला न जार्िारी जमात आहे, हे रािीला माहहत नव्हते. 
 

हकत्तरूच्या पराभवाचे वृत्त समजताच दहिि झहद स्थानचा कहमशनर चपॅहलन, कॅ. जेम्सन व कॅ. 
क्स्पलर घोडेस्वाराचंी मोठी सेना घेऊन ३० नोव्हेंबर १८२४ रोजी हकत्तरूच्या हकल्ल्यावर चालून आले. त्यानंी 
हकल्ल्याला वेढा हदला. त्याच रात्री हकत्तरूचा हकल्लेदार हशवबसप्पा कहमशनरला भेटला व त्याने या य द्धात 
मदत करण्याचे आश्वासन चपॅहलनला हदले. तेव्हा “याच्या मोबदल्यात त ला काय हवे आहे?”असा प्रश्न 
चपॅलीनने त्याला केला. हशवबसप्पाने उत्त हदले, “हकत्तरूचे राज्य”हठक आहे’, असे म्हिून चॅपलीनने त्याला 
हनरोप हदला. हशवबसप्पाने लरे्च हकत्तरूच्या हकल्ल्याचा नकाशा व हकल्ल्याची सवग माहहती चपॅहलनला 
हदली. व तो परत हकल्ल्यात आला. 
 

क्स्टव्हनसन व इहलयट इंग्रज छाविीत परतले. लरे्च २ हडसेंबर १८२४ रोजी चपॅलीनने य द्धाची 
घोषिा केली. कनगल वॉकर व कनगल हडकन्स हे आपल्या फौजा घेऊन हकत्तरूच्या राज्यात हशरले आहि 
हकत्तरूच्या आसपासचा प्रदेश त्यानंी आपल्या ताब्यात घेतला. हकत्तरूवर इंग्रजानंी चह बांजूनी हल्ला केला. 
पाहहल्या हदवशी इंग्रजानंा माघार घ्यावी लार्ली. ४ हडसेंबरला इंग्रजानंी हकत्तरूच्या तटावर तोफर्ोळ्याचंा 
मारा सातत्याने केला. तटाला भर्दाड पडले. रािीकडे १८ पौंडी व ६ पौंडी र्ोळे फेकिाऱ्या उत्तम तोफा 
होत्या. पि त्या तोफातूंन दारुर्ोळाच उडेना. र् रुहसद्दप्पानंी तपास केला. हकल्लेदार हशवबसप्पाने दारुच्या 
कोठारातील दारुत बाजरी व शिे हमसळून ठेवले होते. तो दारुर्ोळा त्याम ळे हनकामा िंाला होता. 
 

र् रुहसद्दप्पाने रािीला सल्ला हदला की, ‘आता हकल्ला सोडून जािेच श्रेयस्कर आहे.”पि रािी माघार 
घ्यायला तयार नव्हती. तरीही स्वाहमभक्त र् रुहसद्दपाने हतला हकल्ल्याबाहेर पडण्यास राजी केले. हतलाही 
ते पटले. त्याच रात्री र् प्तमार्ाने रािी चेनम्मा, रािी रुद्रवा, छोटा राजा, वीरव्वा आहि हशवझलर्व्वा 
हकल्ल्याबाहेर पडले. त्यानंा तात्काळ इंग्रज सैन्याने हर्रप्तार केले. य द्ध बदं िंाले. हकत्तरूच्या हकल्ल्यावर 
इंग्रजाचें य हनयन जॅक फडकू लार्ले. र् रुहसद्दप्पा, सैदनसाहेब पकडले रे्ले. इंग्रजानंी त्यानंा हकत्तरूच्या 
चौकात फाशी हदली. 
 

रािी चेन्नम्माला व हतच्या राज पहरवाराला बलैहोंर्लच्या हकल्ल्यातील त रंुर्ात ठेवण्यात आले. त्या 
त रंुर्ातून हकत्तरूवर फडकिारे इंग्रजाचें य हनयन जॅक पाहून हतच्या अतःकरिात भयंकर वदेना उठत असत. 
हकत्तरू परतंत्र िंाल्याचे भयानक द ःख सहन करीत ती जर्ायचे म्हिून जर्त होती. राज पहरवाराचे लोक 
हतच्या सोबतीला होते. हाच फक्त हतला हदलासा होता. इंग्रजानंी तोही हहरावनू घेतला. रािी रुद्रव्वासह 
सर्ळ्या राज पहरवाराला क स र्लच्या त रंुर्ात इंग्रजानंी पाठवनू हदले. रािी आता बैलहोंर्लच्या हकल्ल्यात 
एकटीच कडक पहाऱ्यात होती. एकातंातले हजिे हतला असह्य िंाले. तेव्हा हतचा वळे हशवझलर्ाची पूजा 
करण्यातच व्यतीत होऊ लार्ला. हतने आपला आहारही कमी करुन टाकला. 
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शवेटच्या य द्धात हकत्तरूचे स्वाहमभक्त वीर रायण्िा व बालण्िा हे हनसटून जंर्लात हनघून रे्ले होते. 
त्यानंी हकत्तरू झजकण्याचा चंर् बाधंला हकत्तरू राज्यातील र्ावार्ावातून तरुि वीर र्ोळा करुन आपले सैन्य 
उभारले. स रपूरच्या व हशवर् त्तीच्या राजानंाही रायण्िाने पटवनू हदले की, “हकत्तरू इंग्रजाचं्या ताब्यात 
राहहले, तर त मचे राज्यही इंग्रज बळकावतील. म्हिून त म्ही आपल्या सैन्यासह या व हकत्तरू स्वतंत्र करण्यास 
मदत करा”त्या राजानंाही ते पटले. आपल्या सैन्यासह ते रायण्िाला येऊन हमळाले. ते सैन्य चार मलैीपयंत 
पसरले पाहून इंग्रजाचं्या पोटात भीतीचा र्ोळा उठला. त्यानंी काही हफतूर हमळहवले. त्या हफत रानंी रायण्िा 
नदीत आंघोळ करीत असतानंा त्याला पकडले व इंग्रजाचं्या हवाली केले. रायण्िाला धारवाड येथे नेऊन 
फाशंी देण्यात आले. हकत्तरूवर चालून आलेल्या सैन्यातही इंग्रजानंी फूट पाडली व हतचा पराभव केला. 
 

हकत्तरूचा हकल्लेदार इंग्रज कहमशनरला मोठ्या आशनेे भेटला व त्याने ठरल्याप्रमािे हकत्तूरच्या 
राज्याची मार्िी चपॅलीनकडे केली. तेव्हा चपॅलीन त्याला म्हिाला. “ठीक आहे. इंग्लंडमध्ये देशद्रोह 
करिाऱ्यानंा जे बिीस देण्यात येते, तेच त म्हालंा देऊ”लरे्च हशवबसप्पाच्या हातात बेड्ा ठोकण्यात 
आल्या. हकत्तरूमध्ये र्ाढवावरुन त्याची झधड इंग्रजानंी काढली व नंतर त्याला तोफेच्या तोंडी देण्यात आले. 
 

रायण्िाला फाशी हदल्याची बातमी रािी चेन्नमाला समजली. ती ऐकताच ती मूक्च्छगत िंाली. 
डॉक्टरला बोलावण्यात आले. आधीच हतने अन्नत्यार् केला होता. डॉक्टर म्हिाला, “आता हहच्या जर्ण्याची 
आशा नाही.”थोड्ाच वळेात स्वातंत्र्यासाठी तडफिारा रािीचा आत्मा अनंतात हनघून रे्ला. हकत्तरूचा 
प्रािच नाहीसा िंाला. ही बातमी रािी रुद्रव्वा, वीरव्वा आहि नवा दत्तकराजा र् रुझलर् मल्लसजग यानंा 
कळली. तेव्हा त्याचंा आकातं काय विावा? त्या हतघानंी आपल्या छातीत खंजीर ख पसून घेऊन त रंुर्ात 
प्राित्यार् केला. संपली! रािी चेत्रम्माच्या स्वातंत्र्य लढण्याचा कहािीची इहतश्री िंाली! त्या थोर 
क्ाहंतकारक रािीला कनाटकच काय पि सारा भारत कधीही हवसरिार नाही. 

✦✦✦ 
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१२. तीरथससह 
 

खासी पवगत भारताच्या पूवग सीमेवर दहििेकडील हसल्हेट हजल्ह्यापासून थेट उत्तरेकडे शकेडो 
हक.मीटर पसरलेला आहे. या पवगताच्या डोंर्रदऱ्यातूंन खासी या जातीच्या लोकाचंा हनवास आहे. खासी 
लोक सभ्य आहि लढाऊ वृत्तीचे आहदवासी आहेत. इंग्रजाचं्या राज्याआधी या प्रदेशात एकूि तीस राज्ये 
खासी लोकाचंी होती. त्या प्रत्येक राज्याचा एक म हखया असायचा व त्याचे एक मंत्री-मंडळ असायचे. 
र्िराज्येच होती ती. त्या सवग र्िराज्यामंध्ये नेहमीच मतै्रीपूिग संबंध होते. एखाद्या महत्वाच्या हवषयात 
परस्परातं हवचार-हवहनमय होइग व त्यानंतरच अंहतम हनिगय घेतला जात असे. त्याम ळे सवग खासी लोक 
शातंतेने व स खासमाधानाने जीवनयापन करीत असत. या प्रदेशात तोपयंत कोिाही हवदेशी व्यक्तीचा 
हशरकाव िंालेला नव्हता. 
 

इंग्रज सरकारच्या ताब्यात अठराव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात आसाम प्रातं आला. आसामच्या 
इगशान्य प्रदेशाचा इंग्रज सरकारचा एजंट डेक्व्हड स्कॉट याने र्व्हनगर जनरलला असे स चहवले की, आसामच्या 
इगशान्य भार्ापासून खासी पवगताच्या डोंर्रदऱ्यातूंन दहििेकडील हसल्हेटपयंत एक राजमार्ग तयार केला, 
तर आपल्या सैन्याच्या वाहत कीस असा मार्ग फारच उपय क्त होइगल. तसेच या खासी र्िराज्याचं्या 
म हखयावंर हनयंत्रिही ठेविे स कर होइगल. त्याम ळे आसामच्या पूवगसीमेवर आपले प्रभतू्व स्थापन करिे सोपे 
होइगल. र्व्हनगर जनरलला ही योजना पसंत पडली व त्यासाठी कारवाइग करण्यास डेक्व्हड स्कॉटला 
सारं्ण्यात आले. तो लरे्च या कामाला लार्ला. हा प्रस्ताहवत राजमार्ग चेरा, न ंर्क्ला आहि हभल्लम या तीन 
र्िराज्यामंधून हसल्हेटकडे जािारा होता. स्कॉटच्या या योजनेला चेराचा म हखया दीवानझसह आहि 
न ंर्क्लाचा म हखया छत्रझसह यानंी नाइलाजास्तव संमती हदली; पि हभल्लमचा म हखयाने स्कॉटच्या प्रस्तावाला 
जोरदार हवरोध केला. 
 

सन १८२६ मध्ये न ंर्क्लाचा म हखया छत्रझसह याचे हनधन िंाले. त्याच्या जार्ी तीरथझसह हा 
न ंर्क्लाचा म हखया िंाला. त्यानंतर दीड वषातच तीरथझसहाच्या लिात इंग्रज सरकारचे अन्यायकारक वतगन 
आले. पि टानीचा म हखया बलरामझसह याच्याशी त्याचा संघषग स रू िंाला. म्हिून तीरथझसहाने 
बलरामझसहाशी लढण्याकहरता स्कॉटकडे मदत माहर्तली. स्कॉटने तीरथझसहाला मदत न देता 
बलरामझसहाला हदली. आधीच इंग्रज सरकारला खंडिी द्यावी लार्त असल्याने तो इंग्रज सरकारबद्दल 
जळत होता. त्यात स्कॉटने मदत त्याच्या हवरोधकानंा हदली. त्याम ळे तो खवळला आहि त्याने इंग्रजानंा 
खासी पवगतातून हाकून लावण्याचा हनधार केला. 
 

हभल्लमचा म हखया इंग्रजाहंवरुद्ध होता. तीरथझसहाने त्याच्याशी संधान बाधंले व ४ एहप्रल १८२९ रोजी 
हभल्लमच्या म हखयाच्या साह्याने इंग्रजावंर सवगप्रथम आक्मि केले. त्यानंी तहसीलदार महीधर बरुआ व अनेक 
कमगचाऱ्यानंा अटक केली. कॅप्टन बोझडर्फील्ड व कॅप्टन बलगटन यानंा ठार केले. इंग्रजाचं्या खाजर्ी व 
सरकारी बरं्ल्यानंा आर्ी लावनू हदल्या. त रंूर् फोडून साऱ्या कैद्यानंा म क्त केले. या लढ्याची बातमी 
खासीच्या डोंर्रदऱ्यातं पोचली; तेव्हा डोंर्रदऱ्यामंधून प्रत्येक मार्ाने शकेडो खासी वीर तीरथझसहाला येऊन 
हमळाले. तीरथझसहाने आपल्या पहरचयाच्या बऱ्याच योद्ध्यानंा या लढ्यात सामील होण्यासाठी पते्र 
पाठहवली. पि ती इंग्रज सरकारच्या हेरानंी मधेच लाबंहवली. परंतू तीरथझसहाने स रू केलेल्या लढ्याची 
बातमी मदैानी प्रदेशात पोचली, त्यानंतर त्या प्रदेशातील लोकानंी इंग्रज सरकारला महसूल देिे बदं केले 
आहि तीरथझसहाला येऊन हमळाले. तशात त्या प्रदेशात अशी अफवा पसरली की, र्ारो लोक इंग्रजानंा 
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र्ोहाटीतून हाकून देण्यासाठी हजारोंच्या संख्येन र्ारो पवगताच्या डोंर्रदऱ्यामंधून र्ोहाटीकडे हनघाले 
आहेत. त्याम ळे सरकारी कमगचारी घाबरून रे्ले. इंग्रज अहधकारीही झचताग्रस्त िंाले. 
 

इंग्रज सरकारने तीरथझसहाला नष्ट करण्यासाठी कॅप्टन हलस्टरला पाठहवले. तो आपली पलटन 
घेऊन हसल्हेटला आला. पि तीरथझसह त्याच्या हाती लार्ला नाही. तो आधीच आपल्या सैझनकासह पसार 
िंाला होता. तेव्हा तीरथझसहाला पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने एक हजार रुपयाचें बिीस देण्याचे जाहीर 
केले. पि त्याचा काहीही उपयोर् िंाला नाही. 
 

मानझसह आहि वनमोर हे तीरथझसहाचे महापराक्मी साथीदार होते. त्याचं्यासह तीरथझसह डोंर्र 
दऱ्यात रे्ला व अनेक खासीवीर त्यानंी आपल्या सैन्यात दाखल करून घेतले. इंग्रज सरकारला मदत 
करिाऱ्या खासी म हखयानंा धमक्या देिे व सवगच रस्त्यावंर अडथळे हनमाि करिे त्यानंी वरे्ाने स रू केले. 
त्याम ळे खासी वीराचंा उत्साह मोठ्या प्रमािात वाढला. त्या भार्ातील इंग्रज सरकारच एजंट िेकरॉफ्ट याने 
या बाबतीत नरमाइगमचे धोरि सरकारने ठेवावे, असे स चहवले; पि सरकारने ती सूचना फेटाळून लावली. व 
टी.सी. राबटगसन याने दडपशाही केल्याहशवाय र्त्यंतर नाही असे स चहवले. त्याची सूचना मान्य करून 
आिखी काही सेनाहधकारी जादा सैन्यासह न ंर्क्लामध्ये येऊन ठाकले. 
 

इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंी राजा झसहमाहनक याच्या माफग त तीरथझसहाला स चहवले की, त्याने 
आत्मसमपगि कराव.े आत्मसमपगि केले, तर त्याचे राज्य त्याच्याकडे सोपहवले जाइगलं आहि तो स्वतंत्रपिे 
राहू शकेल. तीरथझसह मानहसकदृष्ट्ट्या व शारीहरक कष्टानंी आता खचत चालला होता. ९ जून १८३२ रोजी 
त्याने त्याचा हमत्र जीतराय याच्यामाफग त इंग्रज सेनाहधकाऱ्याकंडे हनरोप पाठहवला की, ‘त म्ही स चहवलेला 
मार्ग मला मान्य आहे’ लेफ्टनंट इगहर्ल्स याने शपथ घेऊन तीरथझसहाला अशी हमी हदली की, आमच्याकडून 
त्याच्या जीवाला धोका होिार नाही. तेव्हा तीरथझसहाने आत्मसमपगि केले. 
 

२६ जानेवारी १८३३ रोजी त्याला र्ोहाटीला पाठहवण्यात आले. इंग्रजानंी त्याचा हवश्वासघात केला 
व त्याच्यावर र्ोहाटीच्या न्यायालयात फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल केला. हनकाल आधीच ठरला 
होता. न्यायालयाने त्याला ‘हवद्रोही’ ठरवनू त रंूर्वासाची सजा हदली. कलकत्त्याच्या कौक्न्सलच्या आदेशाने 
तीरथझसहाला ढाक्याला त रंूर्ात डाबंण्यात आले. त्या त रंूर्ात एकाकी जीवन कंठीत असतानंा सन १८४१ 
मध्ये तो स्वाहभमानी, स्वातंत्र्यहप्रय वीर हनधन पावला. त्याला र्ोहाटीला पाठहवल्यानंतर खासी पवगताच्या 
डोंर्रदऱ्यातं इंग्रजाचें दमन चक् व म क्त संचार स रू िंाला. 

✦✦✦ 
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१३. आत्माराम चौकेकर 
 

इंग्रजानंी म ंबइग, मद्रास व कलकत्ता येथे वखारी स्थापन करून व्यापार स रू केला. येथल्या राजाचें 
आपआपसातील वैमनस्य व त्याचं्यात चालू असलेल्या लढाया, त्यातल्या त्या या राजाचंा कमक वतपिा 
ओळखून या परकी व्यापारी हफरंग्यानंी संधी सापडेल तेव्हा अशा राजाचं्या कारभारात आपली उंटाची मान 
घातली व हळूहळू भारतातला बराच प्रदेश आपल्या कबजात आिला. त्याचंी हाव इतकी जबरदस्त की, या 
देशातला कोपरान् कोपरा आपल्या ताब्यात आलाच पाहहजे. कारि या देशात असिारी म बलक साधन 
संपत्ती. 
 

मोर्लाचं्या नादान उत्तराहधकाऱ्याचं्या अदूरदशीपिाम ळे, दरबारातील हेव्यादाव्यामं ळे त्यानंा 
आपल्या कह्यात आििे इंग्रजानंा सोपे रे्ले. त्यानंतर पेशवाइगच्या उत्तरकाळात राघोबा व त्याचा नादान प त्र 
बाजीराव याचं्या परधार्वजिपिाम ळे, तसेच हावरटपिाम ळे पेशवाइगही रसातळास चालली होती. ती संधी 
इंग्रजानंी साधून महाराष्ट्रही हर्ळंकृत करण्यास स रूवात केली. व १८१८ साली ती ब डवनू आपले राज्य या 
प्रदेशात स रू केले. त्यानंी कोकिातही प्रवशे केला व १८१३ साली. मालवि येथे आपली वहकलात स रू 
केली. आहि तेथून सलर् सहा वषे सावंतवाडीच्या संस्थाहनकाला आपल्या नीच कारवायानंी बेजार केले. 
शवेटी हतबल होऊन सावंतवाडीकरानंी इंग्रजाचें माडंहलकत्व १७ फेि वारी १८१९ रोजी त्याचं्याशी एक तह 
करून पत्करले. इंग्रजाचंा पोहलहटकल एजंट सावतंवाडी दरबारात हक्काने लि घालू लार्ला. जेव्हा ंइंग्रज 
सैन्याची एक त कडी हशस्तबद्ध पावले टाकीत सावतंवाडीत हशरली, तेव्हाच तेथल्या लोकानंा कळून च कले 
की, आपले स्वातंत्र्य आता हरपले आहे. 
 

सन १८२३ मध्ये खेमसावतं ऊफग  बापूसाहेब सावतंवाडीच्या र्ादीवर बसला. त्याच्या कारकीदीत 
तीन वेळा चारं्लीच बडंाळी माजली. तेव्हा प्रत्येक वळेी त्याने आपल्या दरबारातील पोहलहटकल एजंटाकडे 
सैहनक साह्य मार्ून ती बडंाळी शमहवली. इंग्रजानंाही तेच हवे होते. त्यानंी त्याचा फायदा उठहवला सन १८२८ 
मध्ये महादेवर्डचा त्याआधीचा हकल्लेदार फोंडसावतं याने तो र्ड ताब्यात घेऊन खेम सावतंा हवरूद्ध बंड 
स रू केले. तेव्हा राजाने इंग्रजाकंडे मदत माहर्तली. म ंबइगच्या र्व्हनगरने एक पलटि पाठहवली तेव्हा 
फोंडसावतं आहि त्याचे सहकारी इचलकरंजी संस्थानात १८३० मध्ये पळून रे्ले. 
 

राजा खेमसावंताचंी पत्नी दादीबाइग हहला राजाचे धोरि पसंत न पडल्याने हतनेच राजाहवरुद्ध बंड 
प कारले. काही लोकानंा हाताशी धरून १९३२ साली राजाच्या सैन्यावर हल्ला केला. इंग्रज सैन्याचा मदतीने 
खेमसावतंाचंी आपल्या पत्नीचा तो प ंडावा मोडून काढला. आतापयंत दोन वळेा खेमसावतंाला इंग्रज सैन्याचे 
साह्य घ्याव े लार्ले. इंग्रज पोहलहटकल एजंटाने खेमसावतंाशी करारनामा केला. सावंतवाडीच्या 
दरबारातील दीवाि हवठ्ठल सबनीस हा इंग्रजानंा सामील होता. त्याची नेमिूक खेमसावतंाच्या मजीहवरूद्ध 
इंग्रज एजंटाने करायला लावली होती. त्या करारनाम्यात असे नम द करण्यात आले होते की, हवठ्ठल 
सबनीसाला दीवािपदावरून कधीही काढले जाऊ नये. तो कायम त्या पदावर राहावा. राजाला हे मान्य 
नसले तरी असहायतेने ते मान्य कराव ेलार्ले. हा दीवाि र्ावार्ावातला वसूल हचठ्ठ्ठ्या न देता र्ोळा करू 
लार्ला. त्या एजंटाने संस्थानचे जकातीचे उत्पन्नही आपल्या इंग्रज फौजेच्या खचासाठी १८३८ साली 
आपल्याकडे घेतले. अखेरीस खेमसावतं हा राज्य करण्यास लायक नाही, त्याला आपल्या राज्यात शातंता 
राखता येत नाही. ही कारिे दाखवनू त्या एजंटाने राजाला पदच्य त केले व सावंतवाडी सरकारचा कारभार 
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स्वतःकडे घेतला याम ळे सावतंवाडी संस्थानातील जनतेत इंग्रजाहंवषयी भयंकर हतरस्कार उत्पन्न िंाला. 
जनतेत सवगत्र सूडाची भावना हनमाि िंाली. 
 

सावतंवाडी दरबारातील सरदार इंग्रजाचंा बदला घेण्यास एकत्र आले. त्याचंा प ढारी आत्माराम 
चौकेकर हा होता. त्याने जनतेतून चारं्ले १०० लढवय्ये हमळहवले व आपल्या साथीदार सरदारासंह हे सैन्य 
घेऊन सावतंवाडीच्या हकल्ल्यावर अचानक हल्ला करून तो ताब्यात घेतला. एका कोठडीत दीवाि हवठ्ठल 
सबनीस यास कोंडून ठेवले. आत्माराम चौकरला व त्याचे साथीदार खेमसावतंास भेटले ते पोहलहटकल एजंट 
स्पूनर यास समजताच त्याने आपल्या इंग्रज सैन्यासह म शीचा दरवाजा ताब्यात घेतला. ते पाहताच आत्माराम 
चौकेकर आपल्या साथीदार सरदारासंह व त्या थोड्ाश्या सैन्यासह आकाच्या झदडीमधून पळून जाऊ 
लार्ले. स्पूनरने त्या सरदारापंैकी रामसावतं हतखडेकर व काही सैहनकानंा ताब्यात घेतले. बाकीचे 
तटावरून उड्ा टाकून पळून रे्ले. रामसावतंाला व त्याच्या १४ सैहनकानंा जन्मठेपेच्या हशिा देऊन त्यानंा 
अहमदाबादच्या त रंूर्ात पाठवनू हदले. 
 

पोहलहटकल एजंटाच्या या कृत्याने आत्माराम चौकेकर व त्याचे साथीदार सरदार भयंकर 
चवताळले. चौकेकराने भोज सावतं मािर्ावकर यास आपल्या मदतीस घेतले व र्ोव्याच्या हद्दीतूनही काही 
योदे्ध हमळहवले. सावतंवाडीतून काही लोक आपल्याकडे वळवनू घेतले. आहि १९ हडसेंबर १८३८ रोजी 
हिमंतर्डावर हल्ला करून तो र्ड ताब्यात घेतला. सावतंवाडीचा हकल्ला ताब्यात घेण्यासाठी त्याच्या 
सभोवतालच्या मोक्याच्या जार्ा ताब्यात घेतल्या. इंग्रज एजंट स्पूनरने आपले सैन्य या बडंखोराचंा पाडाव 
करण्यासाठी पाठहवले. चारं्लीच िंोंबािंोंबी िंाली. तीत आत्माराम चौकेकर व त्याचे साथीदार सरदार 
इंग्रज सैन्याच्या हाती लार्ले. भोजसावतं र्ोळीबारात ठार िंाला. आत्माराम चौकेकर व त्याच्या साथीदार 
सरदारानंा जन्मठेपेच्या व अन्य सैहनकानंा लहान मोठ्या कैदेच्या हशिा देऊन त्यानंा त रंूर्ात डाबंले. 
सावतंवाडीकराचंा हा पहहला स्वातंत्र्याचा प्रयत्न अशा रीतीने असफल िंाला. तरी त्याचंा प ढारी आत्माराम 
चौकेकर याचे नाव ेसावतंवाडीत अमर िंाले. 

✦✦✦ 
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१४. र्ोंड सार्ांत 
 

सावतंवाडी करानंा सन १८१९ मध्ये इंग्रजाचें माडंहलकत्व एका तहाअन्वये मान्य केले होते. 
तेव्हापासून सावतंवाडी संस्थानच्या दरबारात इंग्रज पोहलहटकल एजंटाच्या नजरेसमोर कामकाज चालू 
आहे. सन १८२३ मध्ये खेमसावतं सावंतवाडीच्या र्ादीवर आला. त्याला इंग्रज एजंटाच्या मजीन सारच 
राज्यकारभार करिे भार् होते. त्याच्या काळात जी बडें िंाली ती मोडण्यासाठी त्याला इंग्रज सैन्याचे साह्य 
घ्याव ेलार्ले. पहहले बडं १८२८ सालातले होते महादेवर्डचा पूवीचा हकल्लेदार फोंड सावंत ताब कवाडीवर 
याने तो हकल्ला काही सैन्य र्ोळा करुन ताब्यात घेतला. राजाने म ंबइग येथील र्व्हनगरलकडे सैहनक साह्याची 
मार्िी केली. म ंबइगहून एक इंग्रज पलटि सावतं वाडीला आली. ते पाहून फोंड सावंत आपल्या सािीदारासंह 
शजेारच्या इचलकरंजी संस्थानात पळून रे्ला. ते साल १८३० चे होते. 
 

फोंडसावतंाला सात म लरे् होते व ते सारे तरुि होते. आपल्या म लासंह व साथीदारासंह तो सन 
१८३८ पासून सावतंवाडीत ध डर्ूस घालू लार्ला. कारि इंग्रज पोहलहटकल एजंटाने खेम सावतंला 
राज्यकारभार करण्यास अपात्र ठरवनू सावंतवाडी संस्थानचा कारभार आपल्याकडे घेतला होता. राजा खेम 
सावतं याला पदच्य त करुन याची चीड सावतंवाडीतील सर्ळ्या जनतेत पसरली होती. फोंडसावतं तर 
सावतंवाडी संस्थानचा ज ना सरदार होता. त्याला इंग्रजाचें राज्य कारभारातले वचगस्व कसे सहन होिार? 
 

कोल्हापूर संस्थानातील इंग्रज रेहसडेंटने त्या संस्थानातील सर्ळ्या हकल्ल्यातल्या र्डकऱ्याचें हक्क 
काढून घेतले. त्याचें हकल्लेही रे्ले व त्या हकल्लेदारी हनहमत्त त्यानंा संस्थानकडून परंपरार्त हमळालेल्या 
जहमनीही रे्ल्या. त्यानंी इंग्रजाहंवरुद्ध बंड केले ते इंग्रज सैन्याने मोडून काढले. त्याचं्याशी फोंडसावतंाने 
संपकग  साधला व ते सारे बेळर्ावच्या नैऋग त्येस ३५ मैलावर असलेल्या मनोहर र्डावर रे्ले. तो हकल्ला त्याचंा 
तळच िंाला. ते हेराकंरवी इंग्रज एजंटाला समजले. त्याने मेजर बेन बो याला आपले सैन्य घेऊन हन मंत 
घाटाच्या पायथ्याशी नेरुर येथे छाविी टाकून मनोहर र्डावरील हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी पाठहवले. 
१० ऑक्टोबर १८४४ रोजी फोंडसावतं व त्याचे सािीदार आपल्या सैन्यासह हकल्ल्याखाली उतरले. र्ोठोस 
र्ावातील इंग्रजाचें दलाल क लकिी व र्डावरील सबनीस याचं्या घरावंर धाड घालून त्यानंी 
त्याचं्याजवळील सर्ळी कार्दपते्र जाळून टाकली तसेच सावरकाराचंी व जमीनदाराचंी घरे ल टली. नंतर 
ते नेरुर र्ावात हशरले. त्या र्ावातील इंग्रजाचं्या दलालानंा म्हिजे सावकार व धहनकानंा ल टले. द कानेही 
ल टली. र्ावात ल टालूट व जाळपोळ केली. सवगत्र अराजकता माजली या बडंखोरानंा आळा घालण्यासाठी 
बेनबोच्या सैन्याला फार प्रयास पडले. बडंखोराचंा आत्महवश्वास वाढला. सावंतवाडीच्या र्ादीचे वारस 
अण्िासाहेब सावतं यानंा आपल्याकडे वळवनू घेतले. ते फक्त १६ वष ेवयाचे होते. तेही मनाहेरर्डावर येऊन 
फोंडसावतंाला हमळाले. १६ नोव्हेंबर १८४४ रोजी बडं वाल्यानंी त्याचं्या सन्मानाथग तोफाचंी सलामी हदली. 
त्यानंा आपला राजा मानले. आता बडंवाले हशरजोर बनले. त्यानंी सावतंवाडी संस्थानातील काही र्ावाचंा 
वसूलही र्ोळा केला. र्ावार्ावातून अराजक माजले. सभोवतालच्या इंग्रजाचं्या ताब्यातील र्ावातंही त्यानंी 
ध माकूळ घातला. सावतंवाडी संस्थानात बळी तो कानहपळी अशी अवस्था हनमाि िंाली. डोंर्राळ व 
जंर्लानंी व्यापलेला तो भार् असल्याने तो बडंवाल्यानंा हल्ले करुन लपण्यास सहज जार्ा हमळत होत्या. 
त्याचं्यापैकी स भाना हनकमने मालवि व सभोवतालचा म ल ख आपल्या ताब्यात घेतला. बंडवाल्यानंी इंग्रज 
सैन्याच्या प्रहतकाराची भक्कम तयारी केली. 
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इंग्रज सरकारने या प्रदेशात लष्ट्करी कायदा १४ जानेवारी १८४५ रोजी लार्ू केला. बडंाचा जास्त 
प्रसार होऊ नये म्हिून वरे्वेर्ळे कडक ह कूम सोडले. प्रत्येक र्ावातील पाटील, क लकिी यानंी र्ावातील 
सवग लोकाचंी हत्यारे जमा करावी. आवश्यक तेवढे आसपासचे जंर्ल तोडाव.े आपल्या र्ावातील जी व्यक्ती 
र्ावात नसेल, हतचा तपास ठेवावा. असे ते ह कूम होते. मद्रास, बेळर्ाव, वेंर् ला येथून सैन्य मार्हवले. 
सावतंवाडी संस्थानचे तीन हवभार् करुन प्रत्येक हवभार्ात सैहनकी त कड्ा मोक्याच्या हठकािी ठेवल्या. 
 

इंग्रज सैन्याच्या एका पलटिीने रारं्डा हकल्ल्यावर चढाइग करुन बंडवाल्यानंा तेथेच र् ंतवनू ठेवले. 
त्या काळात कॅप्टन ऑरमने मनोहर र्डावर ताबा हमळहवला. बडंखोरानंा हपटाळून लावले. त्यातले काही 
र्ोवा हद्दीत हनघून रे्ले. 
 

इंग्रज सरकारने फोंडसावतं व त्याच्या म लानंा पकडून देिाऱ्यास अन क्मे १० हजार व ३ हजार 
रुपयाचंी बहिसे जाहीर केली. पि त्यानंा कोिीही पकडून देऊ शकले नाही. तसेच सवगसाधारि जनतेकहरता 
माफीचा जाहीरनामा काढला. बडंवाल्यानंा सामील िंालेल्या लोकापंैकी जे पूवगवत आपापले धंदे स रु 
करतील, त्यानंा इंग्रज सरकारने माफी जाहीर केली. सावतंवाडी संस्थानचे वारसदार अण्िासाहेब सावंत 
याचंा संस्थानावरील हक्क काढून घेतला. मात्र त्यानंा सावंतवाडीत येऊन राहण्याची परवानर्ी हदली. त्यानंा 
दरमहे १०० रु. ची नेमिूक हदली. हद. २१ ऑर्स्ट १८४५ रोजी ते सावंतवाडीस येऊन राहहले. तसेच फोंड 
सावतंच्या धाकट्या म लानंाही माफी हदली. जर का कठोर उपाय योजले असते, तर जनतेतील असंतोषाचा 
भडका उडाला असता व पहरक्स्थती काबूत राहहली नसती व जनतेत इंग्रज सरकारबद्दल हवश्वास राहहला 
नसता. हे सीहमत प्रदेशातले बडं हिहटश हद्दीतही वरे्ाने पसरले असते. हे धूतग इंग्रज जािून होते. म्हिूनच 
त्यानंी वरीलप्रमािे माफीचा जाहीरनामा काढला. फोंडसावतंानी मात्र आपल्या संस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी 
इंग्रजाचं्या तोंडचे पािी पळहवले होते. हे हनर्वववाद होय. 

✦✦✦ 
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१५. उमाजी नार्वक 
 

महाराष्ट्रात रामोशी ही जमात पूवापारपासून कायमची रहहवासी होती. सह्याद्रीची डोंर्रदऱ्यातं 
एकोिवीसाव्या शतकात त्याचंी लोकसंख्या १७ ते १८ हजार होती. रामोशी लोक स्वतःला ‘रामवशंी’ 
म्हिायचे. लोक त्यानंा ‘रानवसी’ म्हिजे रानावनात राहिारे असेही म्हित असत. ही जमात अहतशय 
बलदंड, धाडसी, शूर, हवश्वासू, प्रसंर्ी प्रािाचंी पवा न करता लढविारी म्हिून प्रहसद्ध होती. छत्र. 
हशवरायानंी या धाडसी व पराक्मी लोकाचंी नेमिूक र्डहकल्ल्याचें व र्डहकल्ल्याचं्या घेऱ्याचें रखवालदार 
म्हिून केलेली होती. त्याबद्दल छत्रपतींनी त्यानंा वतने (म्हिजे काही चाहूर जमीन - एक चाहूर म्हिजे १५ 
हबघे) त्याचं्या योग्यतेन सार वशंपरंपरार्त हदलेली होती. त्यानंा ‘नाइगक’ ही पदवी छत्रपतींनीच हदली होती. 
त्यानंा त्या वतनाचें दस्तऐवज वा ताम्रपटही हदलेले होते. रखवालदाराबरोबर ते आपली शतेी ही करायचे 
शळे्यामेंढ्या पाळायचे. द ष्ट्काळ पडला की त्याचें खाण्याहपण्याचे हाल होत असत. म्हिून हे लोक 
दरोडेखोरीही करायचे, दरोडे घालण्यासाठी त्यानंा जहार्ीरदार, वतनदार, जमीनदार आहद धहनकाचं्या 
पाझठबा असायचा. दरोडेखोरानंा असा पाझठबा स्वातंत्र्यपूवग काळापयंत या धनाढ्य वर्ाकडून हमळत असे. 
दरोड्ात हमळालेल्या मालापैकी मोठा वाटा हे धनाढ्य लोक घेत असत व त्यातला थोडासा भार् 
दरोडेखोरानंा देत असत. या दरोडेखोरीच्या उद्योर्ाम ळे रामोशी म्हिजे दरोडे खोर असाच अथग जनता 
समजत असे. या रामोशापं्रमािे कोळी लोकही र्ड हकल्ल्याचंी राखिदारी व दरोडेखोरी करीत असत. 
 

पेशवाइगच्या अखेरच्या काळात मोठमोठे सरदार, जहार्ीरदारही ल टालूट करायचे. पि या बड्ा 
लोकानंा दरोडेखोर म्हिायची झहमत कोि करिार? त्या काळात सवगत्र अंधाध ंदी माजली होती. 
 

उमाजी हा रामोशी होता. त्याचा जन्म प ण्यापासून स मारे २५ हक.मी. वर आहि प रंदर र्डापासून 
इगशान्येस स मारे तीनसाडेतीन हक.मी. अंतरावरील हभवडी या र्ावी इ.स. १७९१ मध्ये िंाला. त्याच्या 
वहडलाचें नाव दादजी खोमिे. दादजी महापराक्मी होता. प रंदर हकल्ल्याच्या रखवालदारीचे त्याचे वतन 
प रंदर हकल्ल्याच्या पहरसरातच होते. त्याने आपल्या आय ष्ट्यात ११० दरोडे घातले होते. वाधगक्याने तो इ.स. 
१८०२ मध्ये वारला त्यावेळी उमाजीचे वय अवघे ११ वषांचे होते. तो विाने र्ोरा-लालसर, मध्यम उंचीचा 
होता. अंर्ाने स दृढ, मोठे डोळे व चेहरा नेहमी प्रसन्न व सौम्य असा तो होता. दादजीची वतनदारी वशंपरंपरेने 
त्याच्याकडे आली होती. 
 

सन १८०२ मध्ये वसइगचा तह इंग्रजाशंी करुन द सरा बाजीराव त्याचं्या हातातले बाह ले बनला व 
त्याने इंग्रजाचं्या सल्ल्यावरुन रामोशाचंी वतने काढून घेतली. उमाजी नाइगकाहद काही रामोशानंी 
बाजीरावाला हवरोध केल्याम ळे त्यानंा महाराष्ट्रात राहिे अस रहित वाटू लार्ले व उमाजीसह ते सन १८१४ 
मध्ये हनजाम हद्दीत पराडं्ाला रे्ले. पराडं्ाच्या म सलमान हकल्लेदाराला दोन बायका होत्या.धाकट्या 
बायकोने आपल्या सवतीच्या (मोठीचा) खून करण्यास उमाजीला व त्याच्या साथीदारानंा साहंर्तले. तेव्हा 
त्यानंी हतला स्पष्टपिे साहंर्तले की, “खून करण्याची कामे आम्ही करीत नाही.”तेव्हा हतने संतापून आपल्या 
हशपायाकंरवी सवग रामोशानंा त रंुर्ात टाकले. हनजामहद्दीत ही राहिे धोक्याचे आहे, असा हवचार करुन 
त्यानंी त रंुर्ातून आपली स टका करुन घेतली व रातोरात हनजामाची हद्द ओलाडूंन ते सारे प ण्याकडे 
आपपल्या मूळ र्ावी आले. ते साल १८१६ होते. 
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वतनदारी रे्ली. शतेीही रे्ली. केवळ शळे्या मेंढ्या पाळून जर्िे अशक्य होते. म्हिून प न्हा एकदा 
बाजीरावाकडे वतने मार्ण्यासाठी उमाजीसह सर्ळे रामोशी रे्ले. त्याच्या खूप हवनवण्या केल्या. पि 
बाजीरावाने वतने परत हदली नाहीत. उमाजी अत्यंत हनराश िंाला. दारुच्या आहारी रे्ला. एकदा तो व 
त्याचा प तण्या दारुच्या नशते एकमेकाशंी खूप भाडंले. प तण्याने उमाजीच्या डोक्यात धोंडा घातला. 
उमाजीला मोठी जखम िंाली व भळभळा रक्त वाहू लार्ले. तेव्हा दारुम ळे आपल्या हातून च का होतात, हे 
जािून उमाजीने दारु कायमची सोडून हदली. यावरुन हे हदसून येते की, उमाजी पक्क्या हनधाराचा होता. 
 

सन १८१८ मध्ये इंग्रजानंी पेशवाई ब डहवली. द सऱ्या बाजीरावाला दरसाल ८ लाख रुपये पेन्शन 
देऊन उत्तरेत र्ंर्ाहकनारी िह्मवतास नेऊन ठेवले व सर्ळा कारभार इंग्रजानंी आपल्या हातात घेतला. 
त्यावळेी इंग्रजानंी एक जाहीरनामा काढला. त्यात त्यानंी नमूद केले होते की, “ज्याच्या त्याच्या जहाहर्ऱ्या, 
वतने ज्याला त्याला हमळतील; लहान मोठ्या वतनदारानंा व जहार्ीरदारानंा त्याचं्या जहाहर्ऱ्या व वतने 
हमळाली; पि या र्रीब रामोशानंा त्याची वतने परत हदली नाहीत. तेव्हा प न्हा उमाजीसह सवग रामोशानंी 
इंग्रज सरकारने आपल्या वतनाचंी मार्िी केली. पि इंग्रज सरकारनेही त्यानंा दाद हदली नाही. हे लिात 
घेऊन उमाजीने इंग्रज सरकार हवरुद्ध उठाव करायचे ठरहवले. 
 

उमाजी उत्तम संघटक होता. बरेचसे रामोशी त्याला आपला नेते मानू लार्ले. उमाजी आता भर 
जवानीत होता. शरीराने अहतशय बळकट, भरदार छाती, हपळदार दंड, अंर्ात अमाप ताकद, र्ोरा लालसर 
विग, सदा प्रसन्न म ख, अत्यंत धाडसी व शूर असा हा उमाजी सर्ळ्या रामोशानंा हवाहवासा वाटू लार्ला. ते 
त्याच्या पाठीशी एकहदलाने उभे राहहले. त्याने र्ोर र्रीबानंा ल टिारे सावकार, वतनदार व जमीनदार यानंा 
त्याने आपले लि बनहवले. हे सारे इंग्रजांच्या कृपाछत्राखाली ऐषारामात जर्त होते. उमाजी एक पत्नीव्रती 
होता. त्याने आपल्या साथीदारानंा बजावले, दरोडा घालतानंा कोिाही बाईच्या वा म लाच्या अंर्ाला हात 
लावायचा नाही. सर्ळ्या हस्त्रया आपल्या आयाबहहिी समान आहेत. आहि त्याने आपल्या साथीदारासंह 
मोठमोठे दरोडे घालण्यास स रुवात केली. एक वषी तर त्याने कहरच केला. त्याने वीस बावीस मोठमोठे 
दरोडे घातले. सातआठ वेळा रस्ते ल टले. दरोड्ात व ल टीत हमळालेली रक्कम त्याने आपल्या साथीदारानंा 
वाटून टाकली. काही रक्कम र्ोरर्रीबानंा दान हदली. जेज रीचा खंडोबा व कऱ्हेपठार हे तर त्याचें क लदैवतच 
होते. त्या देवस्थानानंा व त्याचं्या प जाऱ्यानंा दाने हदली. त्याम ळे जनतेत त्याची लोकहप्रयता वाढली. 
उमाजीचा पाठलार् इंग्रज सरकारचे सेनाहधकारी करु लार्ले. त्याच्यावर हेर सोडले पि कोठेच त्याचा पत्ता 
लार्त नव्हता. लोक माहीत असूनही त्याचा ठावहठकािा सारं्त नव्हते. 
 

म ंबईच्या चानजी माहतया या पेढीवाल्याचा माल उमाजीने पनवेल र्ावाजवळील खालापूर जवळ 
धाड घालून पळहवला. तेव्हा उमाजी इंग्रजाचं्या हाती लार्ला. त्याला फटक्याचंी व एक वषग सक्तमज रीची 
हशिा िंाली. त रंुर्ातून स टल्यावर एका दरोड्ात तो प न्हा पकडला रे्ला. त्याला त रंुर्वासाची हशिा 
िंाली. त रंुर्ातील हरकामा वळे चारं्ल्या कामासाठी घालहवण्यासाठी त्याने त रंुर्ाहधकाऱ्याजवळ हलहायला 
- वाचायला हशकण्याची इच्छा व्यक्त केली. एक खालच्या जातीतला दरोडेखोर हलहहिे - वाचिे हशकू 
पाहतो, हे ऐकून इंग्रज अहधकारी माहकंटाश तर चहकतच िंाला. त्याने उमाजीच्या हशकण्याची व्यवस्था 
केली. तो काही महहन्यातच हलहायला वाचायला हशकला. 
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सासवडचा सत्त ू रामोशी आपल्या टोळीसह प ण्याच्या आसपास दरोडे घालीत असे. त रंुर्ातून 
उमाजी आपल्या टोळीसह त्याला जाऊन हमळाला. आता सत्तचू्या नेतृत्वाखाली दरोडे घालण्याचे काम स रु 
िंाले. 
 

सन १८२१ साली एका दरोड्ात सत्तकडून च कून एका महारािीचा खून िंाला. इंग्रज हशपायानंी 
त्याला पकडून प ण्याकडे चालहवले. हे समजताच उमाजीने आपल्या टोळीसह हदव ेघाटात त्या हशपायाकंडून 
सत्तलूा सोडवनू आिले. सन १८२३ मध्ये जेज रीच्या याते्रत उमाजीच्या अमृता या भावाला चोरी करतानंा 
तेथल्या पोहलस पाटलाने पकडले. अण्िाजी नाईक हा तो पाटील होता. अण्िाजंी नाईक हधप्पाड व बलदंड 
होता. उमाजीने आपल्या भावास सोडून द्यावे, म्हिून अण्िाजीच्या खूप हवनवण्या केल्या. पि अण्िाजी 
अमृताला सोडतच नव्हता. तेव्हा उमाजीने आपली तलवार उपसून भर याते्रत अण्िाजी पाटलाची खाडंोळी 
केली व अमृतासह तो पसार िंाला. तेव्हापासून लोक उमाजीला चळचळा कापू लार्ले. 
 

उमाजीने इंग्रजाचं्या पोहलस खात्यातील एक अहधकारी राजे महंमत स भेदार याला र् पचूप 
आपल्याकडे वळवनू घेतले होते. म्हिूनच उमाजीने प ण्यात व आसपासच्या र्ावात सात-आठ दरोडे घातले. 
पाच-सहा हठकािी रस्ते ल टले. पि तो इंग्रजाचं्या हाती सापडू शकला नाही. आता सत्त ूआहि उमाजी यानंी 
मोठे धाडस करायचे ठरहवले. इंग्रज सरकारचा खहजना भाबं ड्ाला (सध्याचे हशवाजीनर्र) एका भक्कम 
वाड्ात होता. २४ फेि वारी १८२४ च्या रात्री त्यानंी त्या वाड्ावर धाड घालून पहाऱ्याचं्या हशपायानंा 
जायबदंी केले व तो खहजना ल टला. त्या ल टीत सहा हजार दोनश ेरुपये हमळाले. ती रक्कम सवांनी आपसात 
वाटून घेतली. उमाजी व त्याचा भाऊ कृष्ट्िाजी यानंी आपल्या वाट्यातील बरीच रक्कम जेज रीच्या खंडोबा 
देवस्थानला दान म्हिून हदली. या दरोड्ाम ळे इंग्रज सरकार चारं्लेच हबकून रे्ले. त्या वाड्ापासून 
थोड्ाच अंतरावर इंग्रज कहमशनरचा बरं्ला होता, हे हवशषे. 
 

द देव असे की, ऑर्स्ट १८२४ मध्ये सत्त ू कॉलऱ्याच्या साथीत मरि पावला. नंतर त्याच्या व 
उमाजीच्या टोळ्याचें नेतृत्व उमाजीकडे आले. तेव्हापासून तो आत्महवश्वासाने वार्ू लार्ला. हमरज-प िे 
रस्त्यावर त्याने सरदार पटवधगनाचें लग्नाचे वऱ्हाड अडहवले व त्याचेंकडून दोन हजार रुपये हमळहवले. 
फलटिच्या झनबाळकराचंा खहजना प ण्याकडे जात असतानंा उमाजीने तो ल टला. या ल टीत त्याला आठ 
हजार रुपये हमळाले. पटवधगन-झनबाळकरासंारख्या सरदारानंीही उमाजी ल टायला कचरत नाही, हे पाहून 
इंग्रज सरकार हबकून रे्ले. तेव्हा इंग्रज सरकारने उमाजी व त्याच्या साथीदारानंा पकडून देिारासं बिीसे 
देण्याचा जाहीरनामा काढला. 
 

सन १८२७ च्या उत्तराधात उमाजीचा दृहष्टकोन बदलला. त्यान सार त्याने जाहीरनामा काढला, तो 
असा- “राज्य आपले आहे. इंग्रज उपरे व ल टारू आहेत. म्हिून प्रत्येक र्ावच्या पाटील-क लकण्यांनी सारा 
वस लीचा भरिा आमच्याकडेच करावा. त्यानंी भरिा न केल्यास त्याचे पहरिाम वाईट होतील. अशा पाटील-
क लकण्यांना हशिा हदली जाईल व त्यांचे वाडे जाळले जातील. आमची बातमी इंग्रजानंा देिारास अशीच 
जबर हशिा देण्यात येईल.” - उमाजी राजे-म क्काम डोंर्र. 
 

इंग्रज सरकारला बातमी देिाऱ्या जार्ोजी पाटलाचंा वाडा उमाजीने जाळून बेहचराख केल्याने 
र्ावोर्ावचे पाटील-क लकिी चारं्लेच हबकून रे्ले व उमाजीच्या लोकांना सारावस लीचा भरिा देऊ 
लार्ले.- इंग्रज सरकारसमोर उमाजीने चारं्लेच आव्हान उभे केले होते. त्याम ळे सरकार 
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चवताळले.उमाजीला पकडून देिारास १२०० रुपयाचें बिीस सरकारने जाहीर केले. पि उमाजीचा 
थारं्पत्ता सरकारला लार्त नव्हता. आता बह तेक पाटील क लकिी उमाजीला र् प्तपिे साह्य करू लार्ले, 
लोकही त्याच्याकडे आशनेे बघू लार्ले.साऱ्या जनतेचा तो कौत काचा हवषय बनला होता. तो र्रीबाचंा वाली 
होता. 
 

आता काट्यानेच काटा काढला पाहहजे या हवचाराने सरकारने एकापाठोपाठ हशवनाक महार, 
बळवंत कोळी व रािोजी रामोशी यानंा उमाजीला पकडण्याचा मोहहमेवर लावले. पि उमाजी त्यानंा प रून 
उरला. त्याने त्यानंा चारं्लीच अद्दल घडहवली. 
 

सरकारने उमाजीचा भाऊ अमृता व हवठोबा िाम्हि यानंा पकडून कैदेत टाकले. तेव्हा उमाजीने 
रॉबटगसन या इंग्रज अहधकाऱ्याला हद. ३०।११।१८२७ रोजी राजाच्या थाटात पत्र हलहहले, ते असे– 
 

“अमृता रामोशी व हवठोबा िाम्हि यानंा सोडून द्यावे व व्यवहाराची बोलिी करून संघषग हमटवावा. 
हा व्यवहार म्हिजे सवग रामोशाचंी वतने ज्याची त्याला परत द्यावी. त्या वतनातं रामोशानंी पूिग म खत्यारीने 
कारभार पाहावा. त्या वतनाचें दस्तऐवज व ताम्रपट आमचेकडे आहेत. कोिालाही धक्का लार्ू नये. त म्ही जर 
हे मानले नाही, तर सातप ड्ापासून दहिि कोकिापयंत अशी हजारो बडें उभी राहतील.” - उमाजी राजे 
म क्काम डोंर्र 
 

उमाजीच्या या पत्राने हचडून जाऊन इंग्रज सरकारने नवा जाहीरनामा काढला.– 
 

“उमाजी, भ जाजी, पाडूंजी येसाजी या बंडाच्या नेत्यानंा पकडून देिाऱ्यासं प्रत्येकी पाच पाच हजार 
रुपयाचें बिीस हदले जाईल.”त्या बरोबरच कॅप्टन डेक्व्हस या सेनाहधकाऱ्याची नेमिूक प रेशा हशबदंीसह 
उमाजीला पकडण्याच्या मोहहमेवर सरकारने केली-इंग्रजाचं्या पाच मािसानंा ठार करून हडसेंबर १८२७ 
त्याचंी म ंडकी एका खरमरीत पत्रासंह उमाजीने सासवडला सरकारी अहधकाऱ्याकंडे पाठहवली.”आमची 
वतने आम्हासं परत द्या. नाहीतर प ढच्या पहरिामानंा तयार राहा.”असा दिकेबाज इशारा उमाजीने त्या 
पत्रात हदला होता. 
 

सन १८२७-२८ मध्ये उमाजीने कोल्हापूरचे छत्रपती व क लाब्याचे आंगे्र वरै्ने संस्थाहनकाशंीही संधान 
बाधंले होते. तो स्वतःला राजा म्हिवीत होता. पारं्रीजवळच्या डोंर्राच्या र् हेत एका दर्डावर राजासारखा 
बसायचा आपला दरबार थाटात भरवायचा. लोक त्याच्या भेटीला यायचे. त्याला नजरािे, देिग्या द्यायचे. 
लोकानंा तो दाने द्यायचा. हद. १५/१२/१८२७ च्या एका पत्रात एका इंग्रज अहधकाऱ्याने हलहहले आहे- 
“उमाजी व त्याचे लोक आता दरोडेखोर राहहले नव्हते. आता ते क्ाहंतकारक बनले होते.” 
 

उमाजीजवळ आता एक हजार लढवय्ये होते. त्यातं रामोशी, कोळी, क िबी, परदेशी, म सलमान, 
कैकाडी, मारं्, मराठे, हेटकरी असे अनेक जातीचे लोक होते. त्यानंा आता तो दरमहा वतेन देऊ लार्ला. 
त्याचं्या लहान लहान टोळ्या बनवनू त्यानंा छापामारी करण्याचे कसब त्याने हशकहवले होते. देशावर सातारा, 
वाई, भोर पासून कोल्हापूर पयंत व कोकिातही त्या टोळ्यानंी ध मिक्ी उडवनू हदली. 
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इंग्रज सरकारने आता कॅन्डेव्हीस व कॅ-क्स्पलर याचंी नेमिूक उमाजीला व त्याच्या साथीदारानंा 
पकडण्यासाठी केली. त्याचं्यासोबत घोडदळही हदले. त्यानंी प रंदरच्या पचंक्ोशीत १५२ चौक्या उभारल्या. 
पाटलाचें आतून साह्य असल्याम ळे उमाजीचे लोक त्या चौक्याचं्या जवळपासच्या र्ावंात धाडी घालून 
हनधास्तपिे पसार होत होते. या दोन्ही अहधकाऱ्यानंा उमाजीने जेरीस आिले. परंत  एवढ्या लोकाचें वतेन 
व खचग साभंाळिे आता जड जाऊ लार्ले. पैसा कमी पडू लार्ला. तेव्हा त्याने नवाच डाव टाकला. 
भ जाजीमाफग त त्याने इंग्रज अहधकाऱ्याशंी संधान बाधंले व समिंोता केला. त्यात सवग र् न्ह्याचंी माफी त्याला 
देण्यात आली व त्यानंा सरकारने ज लै १८२९ मध्ये नोकरीवर घेतले. आता उमाजीतफेच राज्यात शातंता 
प्रस्थाहपत करण्याचे सरकारने ठरहवले. उमाजीला साक डीजवळ १२० हबघे जमीन इनाम हदली. त्याचा तळ 
प रंदरला ठेवला व त्याच्या हाताखाली ४० मािसे त्याचीच ठेवली. त्यानंाही पर्ार स रू केले. इंग्रजाचं्या 
नोकरीत राहून मन ष्ट्यबळ वाढवायचे व दरोडेखोरी चालूच ठेवायची. बखळ पैसा साचवायचा-दरोड्ाबंद्दल 
कलेक्टरने हवचारले, ‘तर तपास चालू आहे.’ असे मोघम उत्तर देत राहायचे. असा उमाजीचा बेत होता. ज लै 
१८२८ पासून उलट दरोड्ाचें प्रमाि वाढू लार्ले. सरकार ब चकाळ्यात पडले. 
 

कंपनी सरकारच्या महाराष्ट्रातील राज्याचा हा प्रारंभीचा काळ होता. या प्रारंभीच्या काळातच जनतेत 
अस रहिततेची भावना पसरली, तर राज्याचे स्थैयग धोक्यात येिार होते. रामोशाचंा प डंावा फारच माजला, 
तर त्याला जनतेची उघडउघड साथ हमळून राज्य हातातून जाण्याची भीती इंग्रजानंा वाटत होती.- 
उमाजीला ठार मारले तर राज्यात मोठे बंड उभे राहण्याचा धोका होता-कारि उमाजीच हा जनतेत आता 
लोकहप्रय िंाला होता. 
 

उमाजी जािून होता की, सरकारची नोकरी हा तलवारीच्या धारेवरचा खेळ आहे. वषगभर तो ती 
नोकरी साभंाळीत होता. पि सरकारला त्याच्या या नोकरीम ळ आपले साध्य साधले जाईल असे आता वाटत 
नव्हते. म्हिून त्याचा पर्ार चालू ठेवनू सरकारने त्याला प ण्यात नजरकैदेत ठेवले. पि रानच्या वाघाला हे 
हमळहमळीत हजिे कसे मानविार हद. १६ हडसेंबर १८३० रोजी उमाजी प ण्यातून पसार िंाला व त्याने आपल्या 
साथीदाराचं्या र्ाठी घेऊन तो कऱ्हेपठारावर प्रकट िंाला. प न्हा साऱ्या म ल खात त्याची प डंाई स रू िंाली. 
आता सरकारने ॲलेक्िंाडंर मर्वकटाश या शूर व म त्सद्दी अहधकाऱ्याची नेमिूक ही प ंडाई मोडण्यासाठी केली. 
पि उमाजी मोठा चत र. तो कसला त्याच्या हाती लार्तो! कारि त्याचे हेरखाते जबरदस्त होते. सरकारच्या 
इत्थंभतू बातम्या त्याला आधीच समजायच्या. त्याचे व्यवहाहरक शहािपि, म त्सदेहर्री, माि सकी एखाद्या 
म त्सदी सेना नायकाला साजेशीच होती. 
 

कलेक्टर हजिान याने २६ जानेवारी १९३१ रोजी उमाजीसह सवग रामोशानंा शरि येण्याचा 
जाहीरनामा काढला. पि उमाजीने त्याला भीक घातली नाही व आपले उद्योर् चालूच ठेवले. नंतर लरे्च 
हजिानने द सरा जाहीरनामा काढला. त्यात नमूद केले की, “उमाजी, भ जाजी, येसाजी कृष्ट्िाजी यानंा 
पकडून देिारासं प्रत्येकी ५००० रूपये व दोनश ेहबघे जमीन इनाम हदली जाईल. त्याचंी बातमी देिारासं 
याच्या हनम्मे इनाम हदले जाईल.”पि या जाहीरनाम्याचाही काहीच उपयोर् िंाला नाही. तेव्हा महकंटाशही 
थक्क िंाला. साऱ्या जनतेवर उमाजीची हकती मोहहनी पडली होती, हे त्याला प्रत्यि हदसून आले. 
 

हद. १६ फेि वारी १८३१ रोजी उमाजीने आपला हनवािीचा जाहीरनामा काढून तो सवगत्र प्रसाहरत 
केला. तो असा- 
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“य रोहपयन लोक कोठेही हदसले, तर त्यानंा ठार कराव.े अशी कामहर्री करिाऱ्यास नव्या 
सरकारकडून जहाहर्री, इनाम व रोख रकम हदली जाईल. 
 

ज्या ज्या लोकाचं्या जहाहर्ऱ्या, वतने, तनखे इंग्रज सरकारने जप्त केलेले असतील, ती ती त्यानंा 
नव्या सरकारला पाझठबा हदल्यास परत हदली जातील. 
 

इंग्रज सरकारच्या घोडदलातील व पायदळातील हशपायानंी ती नोकरी िं र्ारून देऊन इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंा पकडावे व ठार कराव.े ही सूचना मानली नाही, तर नव्या सरकारने हदलेली हशिा भोर्ण्यास 
तयार राहाव.े 
 

इंग्रजाचं्या मालमत्ता ल टाव्या. त्याचंी घरे जाळून टाकावी. इंग्रज सरकारचे सवग खहजने ही ल टावे. 
त्याचा हहशबे नव ेसरकार मार्िार नाही. 
 

कोित्याही र्ावाने इंग्रज सरकारला महसूल देऊ नये. हदल्यास त्या र्ावाची राखरारं्ोळी केली 
जाईल. -उमाजी राजे-म क्काम डोंर्र 
 

संपूिग झहद स्थानातील जनतेसाठी काढलेला हा पहहलाच जाहीरनामा होय. उमाजीचा दृष्टीकोन 
हकती व्यापक होता, हे हदसून येते. हा देश आपला आहे. या देशात आपलेच राज्य हवे, असे तो जनतेला 
यामधून सारं्तो. रावरंकापासून सवग जनतेमध्ये इंग्रज सरकार हवषयी असंतोष असूनही इंग्रज सरकारहवरूद्ध 
उठाव करण्याची झहमत मात्र कोिातही नव्हती. सवग राजेरजवाडे व संस्थाहनक आपले स्वत्व हवसरून 
स्वाथात ते हवषयोर्भोर्ात लोळत पडले असतानंा उमाजीसारखा स्वातंत्र्याची जबरदस्त लालसा असिारा 
एक रामोशी इंग्रज सरकारहवरूद्ध दंड थोपटून उभा राहतो, यातच उमाजीचे थोरपि हदसून येते. 
 

उमाजीचा हा जाहीरनामा वाचताच साऱ्या इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या अंर्ाचा हतळपापड िंाला. 
मर्वकयशच्या हाताखाली असिाऱ्या कॅ. हलक्व्हंर्स्टोन, कॅ. ल्यकून. कॅ. बॉईड यासारख्या सेनाहधकाऱ्यानंी 
जंर्जंर् पछाडले, तरी उमाजी त्याचं्या हाती लार्त नव्हता. म्हिून कलेक्टर हजिानने हद. ८ ऑर्स्ट १८३१ 
रोजी आिखी एक नवा जाहीरनामा काढला. तो असा.– 
 

“उमाजीस पकडून देिारास १०,००० रुपये रोख व ४०० हबघे जमीन, भ जाजीस पकडून देिारास 
५००० रु. रोख व २०० हबघे जमीन व त्याचंी बातमी देिारास त्याच्या हनम्मे इनाम देण्यात येईल.” 
 

पि एवढ्या मोठ्या बिीसाच्या लोभानेही कोिी स द्धा उमाजी व भ जाजी यानंा पकडून देिारा प ढे 
आला नाही. म्हिून महकंटाश सह सारेच इंग्रज अहधकारी झचताग्रस्त िंाले. शवेटी या कामासाठी हफत रीचाच 
उपयोर् करण्याचे त्यानंी ठरहवले. उमाजीचे एके काळचे सहकारी बापूझसर् परदेशी, नाना रामोशी व काळू 
रामोशी यानंा हाताशी धरले. त्यानंा मोठमोठी इनामे देण्याची लालूच दाखहवली. त तेही त्या लालचीने या 
कामासाठी तयार िंाले. त्यानंी उमाजीचा तपास काढून भोर जवळील उत्रोळीला उमाजीस पकडून 
दोरखंडाने जेरबदं करून प ण्यास आिले. भ जाजी केव्हाचं फरार िंाला होता. तो हदवस होता १५ हडसेंबर 
१८३१ चा भ जाजी धावपळीत भयंकर जखमी िंाला व त्याम ळे तो मरि पावला. स मारे दीड महहना उमाजी 
कैदेत होता. त्याच्यावर खटला चालवनू त्याला फाशीची हशिा देण्यात आली व तीन सार त्याला ३ फेि वारी 
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१८३२ रोजी प ण्याच्या श क्वार पेठेतील एका िंाडावर फाशी देण्यात आले. सन १८१८ ते १८३१ पयंत तब्बल 
तेरा वष ेइंग्रजाचें तोंडचे पािी पळहविारा हा महान क्ाहंतकारक अखेर दर्ाबाजीनेच पकडला रे्ला. त्या 
काळचे स हशहित व पेशवाईचे र्ोडव ेर्ािारे मात्र इंग्रज सरकारची नोकरी हमळहवण्यास लालचावले होते, हे 
हवशषे होय. 
 

नंतर उमाजीचा पहहला चहरत्रकार व उमाजीस पकडण्याच्या मोहहतेचा प्रम ख ॲलेक्िंाडंर महकंडाश 
म्हितो- 
 

“उमाजीच्या नजरेसमोर हशवाजीचे उदाहरि होते. स्वराज्यसंस्थापक हशवाजी हे त्याचे श्रदे्धचे व 
स्फूतीचे स्थान होते. हशवाजीच त्याचा आदशग होता. मोठमोठ्या लोकानंी मला स्वतः साहंर्तले की, उमाजी 
हा काही असला तसला भटक्या दरोडेखोर नाही. त्याच्या नजरेसमोर नेहमी हशवाजीचे उदाहरि होते. 
हशवाजीप्रमािे आपि मोठे राज्य कमवावे, अशी त्याची उमेद होती.” 
 

प ण्याच्या तहसीलदार कचेरीत ज्या हठकािी उमाजीला फाशी देण्यात आले. त्या हठकािी आता 
प तळा स्वातंत्र्याचा संदेश देत ठामपिे उभा आहे. आम्हालंा मात्र त्याने स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी इंग्रज सरकारशी 
हदलेल्या दीघगकालीन लढ्याची जािीव नाही, हे आपल्या देशाचे द देव होय. 

✦✦✦ 
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१६. सुर्व मुण्डा 
 

बादशहा शाहआलम कडून बक्सरच्या य द्धानंतर इंग्रजानंा हबहार, बंर्ाल व ओहरसा प्रातंाचें दीवािी 
हक्क हमळाले व त्यानंी या प्रातंातूंन मोर्लाचं्या पेिा द प्पट सारा वस ली स रू केली. तेवढ्याने इंग्रजाचें समाधान 
होइगना, म्हिून त्यानंी हबहारच्या दहिि भार्ातील डोंर्राळ व घनदाट अरण्यातं राहिाऱ्या आहदवासींच्या 
जहमनी ताब्यात घेऊन जास्तीत जास्त सारावस ली करून देिाऱ्या या प्रदेशाबाहेरच्या म सलमान 
ठेकेदाराकंडे या जहमनी सोपहवल्या व हे ठेकेदार त्या आहदवासींकडून इंग्रजानंा अपेहित असिाऱ्या 
साऱ्यापेिाहंी जास्त सारावस ली जोरजबरदस्तीने स रु केली. त्याबरोबरच ते या आहदवासी स्त्री, प रुषावंर 
अत्याचारी करु लार्ले. त्याम ळे हे आहदवासी हचडले व त्यांनी संर्हठत होऊन या ठेकेदारानंा आपलया 
प्रदेशातून घालवनू देण्याचा हनधार केला. ‘हो’, ‘लरका हो’, ‘कोल’, ‘म ंडा’ आहद या आहदवासी जमाती होत. 
 

क मारं् र्ावंात मोहमद अली हा ठेकेदार राहात होता. तो भयंकर अत्याचारी होता. ११ हडसेंबर १८३१ 
रोजी ‘लरका हो’ जमातीच्या आहदवासींनी एकत्र येऊन मोहम्मद अलीची २०० र् रे पळवनू नेली. म्हिून 
मोहमद अलीने इंग्रज सरकारकडे याहवषयी तक्ार नोंदहवली. नंतर १० हदवसानंीच ७०० आहदवासींनी २० 
हडसेंबर १८३१ रोजी द सऱ्या चार र्ावंावर हल्ले करुन तेथल्या जमीनदार ठेकेदाराचें महाल ल टून 
जमीनदोस्त करुन टाकले. छोटा नार्पूर व जंर्ल महालाचा हा प्रदेश होता. हे ठेकेदार सारावस ली हशवाय 
इतरही जाचक कर आहदवासी लोकाकंडून जबरदस्तीने वसूल करायचे. ते इंग्रज सरकारचे त्या प्रदेशातील 
आधारस्तंभ होते. 
 

या आहदवासींचा नेता होता एक ग्राम प्रम ख स इग म ण्डा. त्यानेच सवग आहदवासींना या ठेकेदाराहंवरुद्ध 
व इंग्रज सरकारहवरुद्ध लढा देण्यास उद्य क्त केले होते. २५ हडसेंबर १८३१ रोजी ३०० आहदवासींनी र्ासू या 
र्ावचा जमीनदार काले खाँ आहि राचंीचा जमीनदार सैफ ल्लाह याचं्या महालावर हल्ले करुन ते ल टल्यावर 
जाळून टाकले. या हल्ल्यात काले खाँ ठार िंाला. पि सैफ ल्लाह जीव घेऊन पळून रे्ला. 
 

सन १८३३ च्या आरंभीच एक हजार आहदवासींनी संघहठत होऊन क मारं् व कोरुब रु र्ावाचं्या 
जमीनदारावंर हल्ला करुन त्याचें महाल जाळून टाकले. र्ाहंर्रा येथला जमीनदार याजर अली हा भयंकर 
अत्याचारी होता. त्याने कोल जमातीच्या एका महहलेला जबरदस्तीने आपली रखेल बनहवली होते. 
आहदवासींच्या या जमावाने र्ाहंर्रा र्ावंावर हल्ला करुन जमीनदार याजर अलीला ठार केले. या क्ाहतवीरानंी 
प्रहतज्ञाच केली होती की, सोनपूर परर्ण्यातील सवग जमीनदाराचंा नाश करायचाच. १५ जानेवारी १८३२ च्या 
आसपास आहदवासींची शक्ती वाढली. चार हजार आहदवासींनी र्ोझवदप रवर एकदम हल्ला केला. तेथला 
जमीनदार आपल्या पहरवारासह हनसटून पळून रे्ला. सर्ळा बेलक दा परर्िा आता आहदवासींच्या ताब्यात 
आला होता. 
 

एक परर्िा आहदवासींनी झजकला. मूळात तो त्याचंाच होता. पि इंग्रज सरकार भयंकर खवळले. 
पाटण्याचा आय क्त लॅम्बटगच्या आदेशान सार कॅ. क थबटग आपल्या पलटिीसह रायर्डला व हजारीबार्ला 
रे्ला. आहदवासींनी सोनपूर परर्ण्यातील बह तेक ठािी जाळून खाक केली होती. २६ जानेवारी १८३२ पयंत 
आहदवासींनी छोटा नार्पूरमधील पालकोटच्या दहििेकडचा थोडा भार् सोडून सर्ळा छोटा नार्पूर परर्िा 
आपल्या ताब्यात घेतला होता. या ‘हो’ आहदवासींच्या अंतः करिात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रखर िंाली होती 
आहि इंग्रज सरकारचे सैन्य ती ज्योत हविंवनू टाकण्यात असफल िंाले होते. 
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सेनापती कॅ. हवलहकन्सनच्या मार्िीप्रमािे इंग्रज सरकारने कलकत्त्याहून व पाटण्याहून अहधक 

सैन्य छोटा नार्पूर परर्ण्यात तात्काळ पाठहवले. एवढी फौज जवळ आल्यावरही आहदवासींचे हल्ले चालूच 
होते. कजगन बोवनेच्या सैहनक आहदवासींचीं र्ावचे्या र्ाव ेजाळीत व हातात सापडलेल्या आहदवासींना ठार 
करीत प ढे सरकत होते. आहदवासींची र् रे कापून खात होते. तरीही या बहाद्द र आहदवासी क्ाहंतकारकानंी 
आत्मसमपगि न करता डोंर्राचंा व जंर्लाचंा आश्रय घेतला. 
 

कॅ. माल्टवी ने २० माचग १८३२ रोजी रािा हदसर्ावावर हल्ला करुन त्या र्ावातील सारे धान्य नष्ट 
करुन टाकले. त्याने डोंर्रात व जंर्लात रे्लेल्या आहदवासींना रसद प रहवण्याचे सवग मार्ग रोखून धरले. 
त्याम ळे अन्नावाचून त्या आहदवासींचे हाल होऊ लार्ले. त्याचं्या बायकानंा व म लींना पकडून नेऊन त्याचं्यावर 
अत्याचार चालू ठेवले. 
 

इंग्रज सरकारच्या सैन्याजवळ तोफा-बदं कीसारखी आध हनक हत्यारे होती; तर आहदवासींच्या जवळ 
परश  (क ऱ्हाडी) व धन ष्ट्यबाि यांसारखी परंपरार्त हत्यारे होती. त्यांची बरोबरी कशी होिार? तरीही या 
संघटीत आहदवासींनी प्रहशहित सैन्याला लोखंडाचे चिे खायला भार् पाडले होते. पार जेरीस आिले होते. 
या क्ाहंतकारी आहदवासी जमेची व महत्त्वाची बाजू एवढीच होती की, ते आपल्याच धरतीवर लढत होते व 
त्या धरतीची त्यानंा खडा न खडा माहहती होती. त्याम ळेच ते अखेरपयंत लढत होते. शवेटी इंग्रज सरकारला 
त्याचं्या प ढे िं कावचे लार्ले व आहदवासी - हवरोधी नीती बदलावी लार्ली. हा स इग म ण्डाचा व त्याच्या 
जातीच्या क्ाहंतवीराचंा बह मोल हवजय होता. 
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१७. रू्कन आणि बरुआ 
 

सन १७६४ च्या य द्धाम ळे संपूिग पूवग भारत इंग्रजाचं्या ताब्यात आला. बरं्ाल, हबहार, आसाम व 
ओहरसा प्रातंाच्या दीवािीची सनद बादशहा शाहआलम याच्याकडून इंग्रजानंा हमळाली. भमूीकर वस लीचा 
अहधकार त्या सनदे द्वारा इंग्रजानंा हमळाला. तेव्हा कंपनी सरकारने मोर्लाकंडून वसूल केल्या जािाऱ्या 
भहूमकराच्या हदढी-द पटीने भमूीकर वाढहवला. तो वसूल करण्यासाठी दोन दीवाि नेमले. त्यानंी 
वस लीसाठी ठेकेदार नेमले. दीवािानंी कंपनी सरकारला जेवढा वसूल द्यायचा. त्याच्यापेिा जास्त वसूल ते 
ठेकेदाराकंडून वसूल करु लार्ले. म्हिून ते ठेकेदारही शतेकऱ्याकडून प्रमािापेिा जास्त भमूीकर वसूल 
करु लार्ले. धान्याऐवजी रोख रक्कमेत भमूीकर वसूल करायचा. अशा आदेश कंपनी सरकारने दीवािानंा व 
ठेकेदारानंा हदला होता. जे शतेकरी एवढा जबरदस्त भमूीकर देऊन शकत नव्हते, त्याचं्या जहमनी जप्त 
करुन त्या बाहेरच्या श्रीमंत लोकानंा हवकण्यात येऊ लार्ल्या. त्याम ळे कंपनी सरकारच्या राजवटीत नवा 
जमीनदार वर्ग उद्याला आला. रोख रक्कमेत भमूीकर देण्यासाठी काही शतेकरी अशा जमीनदाराकंडून, 
पाटलाकंडून, मारवाड्ाकंडून झकवा व्यापाऱ्याकडून कजग काढून भमूीकर भरु लार्ले. त्या कजाचा व्याजदर 
इतका जबरदस्त होता की, शतेकऱ्याला हपढ्या न् हपढ्या ते कजग व व्याज फेडता येइगना. म्हिून कजग देिारे 
हे सावकार जबरदस्तीने शतेकऱ्यानंा आपल्या जहमनीवर राबवनू घेऊ लार्ले. अशा रीतीने नवा सावकार 
वर्ग हनमाि िंाला. जमीनदार, पाटील, सावकार व इंग्रज अहधकारी याचें अत्याचार शतेकऱ्यावंर वाढू 
लार्ले. आहदवासींच्या जहमनीवर पूवीच्या कोित्याही राजवटीने भमूीकर लादला नव्हता. कंपनी 
सरकारच्या राजवटीत आहदवासी शतेकऱ्याकंडून ही भमूीकर वसूल करण्यात येऊ लार्ल्या. त्याचं्या वरही 
जमीनदाराचें, ठेकेदाराचें अत्याचार खूप वाढले. त्याम ळे आहदवासींसह सारी जनता इंग्रजाचें राज्य कधी नष्ट 
होते, याची वाट पाहू लार्ली. त्या जनतेतूनच इंग्रज सते्तशी लढे देिारे वीर क्ाहंतकारक प ढे आले. 
 

आसाम राज्यात १८३० च्या आरंभीच्या काळात हपयाहलयार बरर्ोहाइग याचं्या नेतृत्त्वाखाली आसामी 
‘जनतेने इंग्रजाचंी आसामवरील सत्ता नष्ट करण्यासाठी कंबर कसली. हपआहलअर बरर्ोहाइग यानंी सन 
१८२८ मध्येही स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाशंी लढा हदला होता. १८३० साली हपयाहलयर बरर्ोहाइग, हपयाली 
बरफूकन व हजऊराम द हलया बरुआ यानंी आसाम मधील नार्ा, र्ारो, खाशी, खामती व माओमाहरया या 
आहदवासी जातींच्या नेत्यानंा पते्र पाठवनू इंग्रज सरकारहवरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. 
सवांनी एकत्र येऊन देवपूजा केली व इंग्रजाशंी लढण्याची प्रहतज्ञा घेतली. त्यानंी असे ठरहवले होते की, 
इंग्रजाचं्या हशपायाचं्या वस्ती शजेारच्या शस्त्रार्ाराला आर् लावनू द्यायची व रंर्पूर शहरावर हल्ला करायचा. 
रंर्पूरच्या संरििासाठी फक्त एक जमादार व ३० हशपाइग होते. रंर्पूर सहजपिे त्या क्ाहंतकारकाचं्या 
ताब्यात आले असते. कारि क्ाहंतकारकाचंी संख्या ४०० होती. २५ माचग १८३० ह्या हदवशी रंर्पूरवर आक्मि 
करायचे हनहित िंाले होते. परंत  मध्येच माशी झशकली. 
 

क्ाहंतकारकाचं्या नेत्यानंी खामती जातीचा नेता साहदया खोबा र्ोहाइग याला दोन र् प्त पते्र हरनाथ 
याच्या हाती देऊन त्याच्याकडे पाठहवले होते. ती पते्र साहदया खोबा र्ोहाइग याला हमळाली. त्याने धोका 
देऊन हरनाथला पकडले व इंग्रज एजंटाकडे त्याला २० फेिवारी १८३० रोजी सोपहवले. तरीही 
क्ाहंतकारकानंी झहमत न हरता इंग्रजाचं्या रंर्पूरमधील शस्त्रार्ारावर आक्मि केलेच. 
 

इंग्रज राजनैहतक एजंट कॅप्टन न्य ू हवले याने आसाम लाइगट इन्फंरीची एक पलटि रंर्पूरला 
क्ाहंतकाराचंा प्रहतकार करण्यासाठी पाठवनू हदली. इंग्रज सैन्याचे अचानक आक्मि िंाल्याने सारे 
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आहदवासी क्ाहंतकारक घाबरुन रे्ले ते पळून जाऊ लार्ले. कारि त्याचं्याजवळ त्याचंी ज नी परंपरार्त 
हत्यारे होती. बदं की व तोफा नव्हत्या. इंग्रजानंी पळून जािाऱ्या आहदवासी क्ाहंतकारकाचंा पाठलार् केला. 
त्याचं्या बायका म लानंा पकडले. अनेक आहदवासीही पकडले रे्ले. त्यानंा हनःशस्त्र करण्यात आले. 
हपआहलअर बरर्ोहाइग आपल्या मोठ्या म लासह जंर्लात पळून रे्ले. 
 

कैद केलेल्या आहदवासी क्ाहंतकारकावंर हशवसार्र येथील न्यायालयात दावा दाखल केला रे्ला. 
कंपनी सरकार हवरुद्ध हवद्रोह आहि राजद्रोह केल्याचा आरोप त्याचं्यावर ठेवण्यात आला. इंग्रजाचं्या न्यायाचे 
नाटक तडकाफडकी उरकण्यात आले आहि हवद्रोह व राजद्रोह केल्याचा आरोप या आहदवासी 
क्ाहंतकारकावंर हसद्ध िंाला. हपयाली बरफूकन व हजऊराम द हलया बरुआ यानंा त्या न्यायालयाने फाशंीची 
हशिा हदली. सन १८३० च्या ऑर्स्ट महहन्यातील शवेटच्या आठवड्ात फूकन व बरुआ यानंा फाशंी देण्यात 
आले. अन्य क्ाहंतकारकर हरनाथ, क ँ वर, रुपचदं, बोम झसर्पो, देओराम आहद क्ाहंतकारकानंा ढाका येथील 
त रंुर्ात दीघगकाळ डाबंण्यात आले. सवग क्ाहंतकारकाचंी संपत्ती कंपनी सरकारने जप्त केली. अशा रीतीने 
हफत रीम ळे आसाम मधील क्ाहंतकारकाचंा हा उठाव दडपून टाकण्यात आला. 
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१८. गांगानारायि 
 

कंपनी सरकारने बादशहा शाहआलमकडून बरं्ाल, हबहार व ओहरसा प्रातंाचे दीवािी हक्क प्राप्त 
केल्यानंतर या राज्यामधून सारावस ली मोठ्या प्रमािात स रु केली. या राज्यातं ज्या जहमनींची सारा पूवीच्या 
सत्ताधीरानंी माफ केला होता, त्या जहमनी जप्त करण्याची मोहीम कंपनी सरकारने उघडली. हबहारच्या 
दहिि भार्ातील अशा कर हवहीन जहमनी मानभमू व बराभमू भार्ात होत्या. त्या भार्ातील जमीनदाराचंी 
जमीनी जे शतेकरी कसत होते, त्या शतेकऱ्यानंा सवग कर माफ होते. अशा शतेकऱ्यानंा भहूमज म्हित असत. 
भहूमज म्हिजे वशंपरंपरेने आपल्या ताब्यातील जमीन कसिारे. करमाफीच्या बदल्यात ते जमीनदाराचं्या 
आवश्यकतेन सार त्याचं्याकडे सैहनक म्हिून काम करायचे. त्यानंा ‘पाइगक’ असे म्हित असत व त्याचंी जमीन 
‘पाइगकान जमीन’ म्हिून ओळखली जायची. या पाइगकान जहमनीही कंपनी सरकारने जप्त केल्याम ळे हजारो 
भहूमज शतेकऱ्यातं कंपनी सरकार हवरुद्ध असंतोष माजला होता. त्याम ळे सन १७६९ पासून हे भहूमज शतेकरी 
सरकार हवरुद्ध लहान मोठे उठाव करीत होते. त्या उठावाचंा बदंोबस्त १८१६ साल पयंत कंपनी सरकारने 
करुन टाकला होता. तरी भहूमज शतेकऱ्याचं्या मनात असंतोषाचा अग्नी ध मसतच होता. हे सारे आहदवासी 
लोक होते. 
 

बराभमूचा राजा रघ नाथ नारायि १७९८ साली मरि पावला. त्याच्या दोन राण्या होत्या. मोठ्या 
रािीचा प त्र माधवझसह आहि धाकट्या रािीचा प त्र र्ंर्ार्ोझवद याचं्यात उत्तराहधकावरुन वाद स रु िंाला. 
तेव्हा कंपनी सरकारने र्ंर्ार्ोझवदची बाजू घेऊन त्याच्याकडे राजपद सोपहवले. माधवझसहाने त्याच्या हवरुद्ध 
उठाव स र केला. तेव्हा कंपनी सरकारने माधव झसहाला कैद करण्याची धमकी हदली. त्यानंतर समिंोता 
होऊन माधवझसहाला बराभमूचे दीवािपद देण्यात आले. 
 

दीवािपदी आल्यानंतर माधवझसहाची मनमानी स रु िंाली. र्ंर्ार्ोझवदला साथ देिाऱ्या त्याच्या 
च लत भावाची - र्ंर्ानारायिची सरदारी त्याने रद्द करुन टाकली. इतर सरदारावंरही जबरदस्त कर 
लादले. प्रजेवरही र्ृहकर लार्ू केला. तो राज्याचा पैसा हडप करुन सावकारीही करायचा व कजगदाराकंडून 
जबरदस्त व्याज घ्यायचा. कजगदाराने व्याज न हदले, तर त्याची मालमत्ता जप्त करायचा. त्याम ळे सारे 
सरदार व भहूमज शतेकरी एकत्र िंाले. र्ंर्ानारायिने त्याचंी एक सेना संर्हठत केली व अन्य सरदारानंा 
हाताशी धरुन माधवझसहाला ठार केले. 
 

१ मे १८३२ रोजी र्ंर्ानारायिने कंपनी सरकारच्या अहधकाऱ्याकंडे आपला मोचा वळवला आहि 
आपल्या सैन्यासह बडाबाजारमधील इंग्रजाचं्या म न्सफाची कचेरी नष्ट करुन तेथला बाजारही ल टला. तेथले 
ठािे ही जाळून टाकले. तेव्हा कंपनी सरकार हचडले. बाकं डाचा कलेक्टर रसेल आपल्या सैन्यासह 
र्ंर्ानारायिला दडपून टाकण्यासाठी धावनू आला. र्ंर्ानारायिने आपल्या तीन हजार भहूमज सैहनकासंह 
रसेलला चह बाजूंनी घेरले तेव्हा घाबरुन जाऊन तो बाकं डा येथे पळून रे्ला. बराभमूच्या पूवेकडील भार्ातील 
अनेक मोठमोठ्या र्ावंावर र्ंर्ानारायिने आपल्या भहूमज सैन्यासह हल्ले केले व तेथल्या इंग्रज कमगचाऱ्यानंा 
हाकून लावले. त्या भार्ातले व मेहदनीपूर हजल्ह्यातले भहूमज सैहनकही र्ंर्ानारायिला येऊन हमळाले. आता 
र्ंर्ानारायिजवळ मोठे सैन्य जमले. बराभमूचा बह तेक भार् इंग्रजाचं्या हनयंत्रिातून म क्त िंाला. 
र्ंर्ानारायिच्या पाठीशी बराभमूचे सरदार, जमीनदार व भहूमज शतेकरी खंबीरपिे उभे होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

अखेर कंपनी सरकारने कलकत्त्याजवळील बराकपूर छाविीतील सैन्य बराभमूमध्ये पाठहवले. ले. 
ज. कूपरने र्ंर्ानारायिच्या सैन्यावर अनेक हल्ले केले. पि तो अयशस्वी िंाला. तेव्हा बदगवानचा कहमशनर 
िडॅन आहि छोटा नार्पूरचा कहमशनर डेंट यानंा त्याचं्याकडील सैन्यासह या मोहहमेवर कंपनी सरकारने 
पाठहवले. ऑर्स्ट १८३२ पासून फेि वारी १८३३ पयंत इंग्रजाचं्या सवग सैहनकानंी बराभमू भार्ातंील 
आहदवासीवर खूप अत्याचार केले. त्याचंी र्ाव ेजाळण्यात आली. त्याचं्या जहमनीतली पीके नष्ट केली रे्ली. 
त्याचं्या खळ्यातंले धान्य जाळले रे्ले. पेरिीसाठी बी स द्धा राहू हदले नाही. प्रत्येक र्ावातील र् रेढेरे पकडून 
त्याचें हललाव करण्यात आले. हाती लार्लेली संपत्ती सैहनकानंा वाटून हदली. तरीही इग्रज सैन्याला 
र्ंर्ानारायिचे हे आंदोलन दडपून टाकता आले नाही. 
 

सन १८३३ मध्ये र्ंर्ानारायि आपल्या सैन्यासह जवळच्या झसहभमू हजल्ह्यात रे्ले. तेथल्या 
आहदवासी लढवय्यासंह त्यानंी खरसवानचे ठाकूर चेतनझसहाचं्या झहदू शहर ठाण्यावर त्यानंी हल्ला केला. 
त्या हल्ल्या ठाकूराचं्या हशपायानंी त्यानंा ठार केले. इंग्रजाचं्या नव्हे, तर भारतीय ठाकूराचं्या हशपायाकंडून 
त्यानंा मरि आले. आपल्याच देशबाधंवाचं्या परस्पर वैमनस्यातूंन व परधार्वजण्या वृत्तीतून तसेच हफत रीने 
असे हकत्येक क्ाहंतकारक मारले रे्ले आहेत, हे आपल्या देशाचे फार मोठे द दैव होय. 

✦✦✦ 
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१९. शम्भूदान 
 

सध्याच्या नार्ालँड राज्याचा सारा प्रदेश डोंर्रानंी व्यापलेला आहे. या प्रदेशात नार्ा जातीच्या काही 
उपजातींचे वास्तव्य आहे. डोंर्राळ भार्ातच या जाती राहात असल्याने या सवग जाती अहतशय काटक, 
धाडसी, हनभगय व शूर आहेत. त्याचंी एक उपजाती कच्छ नार्ा ही असून या जातीला कछारी नार्ा असेही 
म्हितात. सध्याच्या कछार हजल्ह्यात या जातीचे बह संख्य लोक राहतात. कछार नार्ा वीराचं्या कथा आजही 
या प्रदेशात मोठ्या अहभमानाने साहंर्तल्या जातात. 
 

आसाम प्रातंात पूवी अहोम वशंाचे राज्य होते. त्या काळात कछारी नार्ा जातीचे लोक अहोम 
राजाचं्या राज्यातून वरे्ळे िंाले व त्यानंी नार्ा प्रदेशात वास्तव्य केले. इंग्रजाचंी दृष्टी या प्रदेशावर पडल्यानंतर 
कछारी नार्ाचें स्वातंत्र्य थोड्ा काळातच नष्ट िंाले. त्यानंा र् लामहर्रीत जीवन कंठाव ेलार्ले. इंग्रजाचंी 
र् लामहर्री व अत्याचार या स्वतंत्र वृत्तीच्या कछारी नार्ानंा सहन होिे शक्यच नव्हते. इंग्रजाचं्या सते्तहवरुद्ध 
त्याचं्या मनात असंतोष खदखदू लार्ला. या कछारी नार्ामधूनच शम्भदूान नामक वीर उदयाला आला. 
त्याने आपल्या जातीच्या तरुिाचंी संघटना तयार केली. मेवारं् हे र्ाव त्या संघटनेचे प्रम ख कें द्र होते. 
संघटनेसाठी तो पैसा कोठून आििार? संघटनेतील तरुिानंी व त्याचं्या नातेवाइगकानंी त्यासाठी बराच पैसा 
जमहवला तो स्वतःच्या हखशातूनच. 
 

कछारी नार्ा शम्भदूान याने संघटना उभारुन इंग्रजाशंी लढण्याची तयारी चालहवली आहे, याची 
बातमी त्या भार्ातील इंग्रज अहधकाऱ्यानंा लार्ली. तेव्हा मेजर बॉएडने या संघटनेचा नेता शम्भदूान याला 
पकडण्यासाठी व त्याने स रु केलेला हवद्रोह दडपून टाकण्यासाठी पोहलसाचें मोठे दल कछारी नार्ाचं्या 
प्रदेशात रवाना केले. हे पोहलस दल जेव्हा शम्भदूान व त्याचे साथीदार यानंा हजवतं अथवा मृतावस्थेत 
पकडण्यासाठी असमथग ठरले. तेव्हा मेजर बॉएडने संतापून स्वतःच ते कायग करण्याचे ठरहवले. त्याने आपल्या 
सेनेसह मेवारं् र्ावाकडे कूच केले. ते समजताच शम्भदूान व त्याचे सहकारी आपल्या अन यायी वीरासंह 
मोजारं् येथे हनघून रे्ला. तेथल्या पोहलसाला व त्याच्या साथीदारानंा त्यानंी ठार केले. 
 

शम्भदूान प न्हा आपल्या कछारी नार्ा वीरासंह मेवारं् या आपल्या र्ावाकडे आला. तेथे त्याचंा सामना 
मेजर बॉएडच्या सैहनकाशंी िंाला. तेथे त ंबळ य द्ध िंाले. कछारी नार्ाचं्या बािानंी, भाले-बरच्यानंी इंग्रजाचं्या 
सैन्यावर जिू वज्रघातच केला. त्या सैन्याला पळताभ इग थोडी िंाली. अनेक इंग्रज सैहनक व मेजर बॉएड या 
य द्धात मारला रे्ला. 
 

शम्भदूानला कसेही करुन पकडलेच पाहहजे. असे इंग्रजानंी ठरहवले. कछार हजल्ह्यात व 
आसपासच्या भार्ात त्यानंी हेराचें जाळे पसरहवले. तेव्हा शम्भदूान एका अज्ञात स्थळी हनघून रे्ला. भहूमर्त 
िंाला. इंग्रज हेरानंा शम्भदूानच्या लपण्याचे स्थान माहहत िंाले. लरे्च इंग्रज सैन्याने त्या स्थानाला वढेा 
घातला. आता कसेही करुन त्या स्थानातून हनसटलेच पाहहजे, असे शम्भदूानने ठरहवले. तो लपत-छपत 
त्या स्थानातून हनघाला. पि द दैव आड आले. पोहलसानंी त्याच्यावर र्ोळीबार स रु केला. पायात एक र्ोळी 
घ सली. तरीही तो हनसटून रे्ला. उपचाराअभावी र्ोळीची जखम वाढत रे्ली. त्याम ळे हा नार्ावीर हे जर् 
सोडून रे्ला. एक जबरदस्त वादळ शमले. नार्ा प्रदेश शोकहवव्हल िंाला. 

✦✦✦ 
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२०. र्ीराप्पा र् पट टुबसप्पा 
 

कनाटक राज्यात पूवी कूर्ग हे संस्थान होते. योग्य प्रशासन नसल्याचे कारि दाखवनू कंपनी 
सरकारने ते संस्थान सन १८३४ मध्ये खालसा केले. या संस्थानचा बराच भार् डोंर्राळ होता. त्या डोंर्राळ 
भार्ात काही आहदवासींचा हनवास होता. त्या भार्ात जिू त्याचेंच राज्य होते. आपापल्या रीहतहरवाजाप्रमािे 
व परंपरानं सार त्या जाती जीवनयापन करीत असत. परंत  हे संस्थान इंग्रजानंी ताब्यात घेतल्यावर या 
आहदवासींना इंग्रज अहधकाऱ्याचें अत्याचार सहन कराव ेलार्ले. त्याचं्यावर इंग्रज सरकारने अनेक बंधने 
लादली. स्वछंदपिे जर्िाऱ्या या आहदवासी जमातींना पारतंत्र्याचे जीवन कंठाव े लार्ले. त्याचंा 
इंग्रजाकंडून पदोपदी अपमान होऊ लार्ला. अत्याचार सहन करिे व अपमानास्पद जीवन जर्िे त्यांना 
असह्य वाटू लार्ले. त्याम ळे इंग्रजाहंवषयी या आहदवासींच्या मनात असंतोष ध मसू लार्ला. त्याचंा असंतोष 
दडपून टाकण्यासाठी इंग्रजानंी अनेक उपाय योजले. परंत  त्याचंा असंतोष वाढतच रे्ला. 
 

क र्ी आहदवासी तरुि वीरप्पा याने इंग्रज अहधकाऱ्यानंा साहंर्तले की, “मी क मी राजवशंाचा वारस 
आहे. म्हिून मला योग्य ते अहधकार हमळाले पाहहजेत.”परंत  इंग्रज अहधकाऱ्यानंी त्याची मार्िी फेटाळून 
लावली - त्याला ध डकावनू लावले. या अपमानाने तो पेटून उठला. त्याने अनेक आहदवासी तरुिाचें संघटन 
केले. अनेक वळेा इंग्रज अहधकाऱ्याशंी टक्कर हदली. अनेक वळेा इंग्रजाचं्या ठाण्यावंर हल्ले केले. तेव्हा इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंी वीरप्पाला पकडण्यासाठी मोहीम स रु केली. वीरप्पाने वेषातंर करुन ‘अपरम्पार स्वामी’ हे नाव 
धारि केले. आहदवासींना इंग्रज सरकारहवरुद्ध भडकावण्याचे प्रयत्न स रु केले. इंग्रज अहधकाऱ्यानंी 
वीरप्पाला पकडण्याची मोहीम जोरात स रु केली. त्यानंी क र्ी आहदवासीमध्ये फूट पाडली. काहींना प्रलोभने 
दाखवनू आपलेसे केले. त्यानंीही हफत री करुन वीरप्पाला पकडण्यासाठी इंग्रजानंा मदत केली. वीरप्पास 
पकडून बरं्लोरच्या त रंुर्ात डाबंले. तेथे त्याचा अनक्न्वत छळ करण्यात आल्याने त रंुर्ातच वीरप्पाचे हनधन 
िंाले. 
 

क र्ी आहदवासींची र्ोदास ही एक उपजाती आहे. या जातीत जन्माला आलेला तरुि पट्ट बसप्पा 
वीरप्पाच्या त रंुर्ातील मृत्य ने अत्यंत संतापला. इंग्रजानंा कूर्गमधून हाकून लावण्याची त्याने प्रहतज्ञा घेतली. 
सवग आहदवासींवरील इंग्रजानंी लादलेली बधंने दूर करण्याचा हनिय केला. इंग्रजाहंवरुद्ध लढाइग स रु केली. 
आपल्या सैन्याला उते्तहजत करुन प ट र, वतवालपासून मंर्लोर पयंतचा प्रदेश त्याने इंग्रजाचं्या कब्जातून 
म क्त केला. या प्रदेशाच्या प्रशासनाची व्यवस्था लावली. स्व जातीचे रिि केले. न्यायाचे व्यवस्थापन स रु 
केले. इंग्रजाचं्या ताब्यातून एवढा प्रदेश प ट बसप्पाने स्वतंत्र केल्याने त्याच्या आहदवासी सैन्याचा उत्साह 
वाढला. सैन्याने सर्ळा कूर्ग प्रदेश स्वतंत्र करण्यासाठी प ढे चाल केली. परंत  काही क र्ी आहदवासी इंग्रजानंा 
हफत र िंाले. त्यानंी पैशाच्या लोभाने पट्ट बसप्पाला पकडून हदले. इंग्रजानंी त्याला मंर्लोर मध्येच फाशी 
हदले. आपल्या प्रदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हजद्दीने लढिारे हे दोन्ही वीर आपल्या बहलदानाने अमर िंाले. 

✦✦✦ 
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२१. चक्र णबशोर्व 
 

ओहरसा प्रातं - उल्कल राज्य जरी सन १७६५ च्या बक्सर य द्धानंतर इंग्रजाचं्या अधीन िंाले होते, 
तरी त्यातील फूलबनी हजल्हा इंग्रजाचं्या स्पशापासून अहलप्त राहहला होता. या भार्ातील पहाडी िेत्रात 
‘कन्ध’ या आहदवासींचा हनवास होता. हा भार् डोंर्रदऱ्या, नद्या व घनदाट अरण्याचंी व्याप्त होता. त्याचें वन 
सौंदयग नंदनवनाचा आभास हनमाि करीत होते. या पहाडी िेत्राला ‘बोधमंडल’ झकवा ‘वनवासी -क इग’ स द्धा 
म्हित असत. या भार्ात आधी भजं वशंाचे राज्य होते. नंतर ते क ं जहार घराण्याकडे आले. या घराण्याच्या 
अनंर् देव नामकराजाने शासन स हवधेसाठी या भार्ाचे २४ हवभार् केले होते. या हवभार्ानंा उहडया भाषेत 
‘म ठ ठे’ म्हटले जाइग. प्रत्येक म ठ्ठ्ठ्याचे शासन एकेका म हखयाकडे असे. या म हखयानंा ‘हबशोइग’ असे म्हटले 
जाइग. या हबशोइग पैकी चक् हबशोइग आहि त्याचे काका धौरा हबशोइग एकोिवीसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या 
काळात ध मसरचा राजा धनंजय भजंदेवाच्या सैन्यात सेनापती होते. ध मसर राज्याच्या सैन्यात सर्ळे सैहनक 
कन्ध या आहदवासी जमातीचेच होते. 
 

सन १८३५ पयंत कंपनी सरकारच्या सैन्याने फूलबनी जवळच्या सवग प्रदेशात आपले प्रभ त्व प्रस्थाहपत 
केले होते. आता कंपनी सरकारने फूलबनी िेत्र आपल्या ताब्यात घ्यायचे ठरवनू त्यान सार कारवाइग स रु 
केली. परंत  कंध वीरानंी त्याला जबरदस्त हवरोध केला. ध मसरच्या आहदवासी सैन्याने चक् हबशोइग व धौरा 
हबशोइग याचं्या नेतृत्त्वाखाली इंग्रजानंा प ढे पाऊल टाकू हदलेच नाही. इंग्रज सेनापती सेल याने यासंबधंात 
म्हटले आहे. ‘ओहरसातली ही अत्यंत भीषि लढाइग होती.’ हे य द्ध बरीच वष ेचालले होते. आहदवासी कन्धवीर 
कोित्याही पहरक्स्थतीत इंग्रजाचें अहधपत्य स्वीकारण्यात तयार नव्हते. 
 

कनगल सेल ने राजा धनंजय भजंदेवाला असा संदेश पाठहवला की, ‘राजाने र्ंजमच्या इंग्रज 
कलेक्टरला नाम मात्र जरी सलामी हदली, तरी चालेल. त्याच्या राज्याचे स्वातंत्र्य अबहधत राहील व कंपनी 
सरकार कसलाही कर त्याच्याकडून मार्िार नाही.’ राजाने या संदेशातला कावा ओळखला व कनगल 
सेलचा तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. आहि सेलला उलट संदेश पाठहवला की, “याप ढे आपली भेट 
य द्धभमूीवरच होईल? त्यानंतर राजा उदयहर्रीला रे्ला. आपल्या सवग म ठ ठा प्रधानानंा (हबशोइंना) व 
आहदवासी योद्ध्यानंा एकत्र जमवनू प्राि असे पयंत इंग्रजाशंी लढा देण्यास त्यानंा प्रवृत्त केले. जमलेल्या सवग 
वीरानंी आपल्या कट्यारीने आपल्या अंर्ट्याचे रक्त काढून त्या रक्ताने आपल्या कपाळावर हटका लावला. 
आहि इंग्रजानंा आपल्या प्रदेशात पाऊलही ठेव ू देिार नाही, अशी त्या सर्ळ्या वीरानंी शपथ घेतली. या 
घटनेनंतर त्या हठकािाचे नाव ‘टीकाबाली’ असे प्रचारात आले. 
 

सन १८३६ च्या शवेट च्या काळात राजा धनंजय भजंदेव मरि पावला. तरी य द्धाचा भार चक्हबशोइग 
व धौरा हबशोइग यानंी आपल्या हशरावर घेतला. आहि इंग्रजाहंवरुद्ध र्हनमी काव्याने य द्ध स रुच ठेवले. आता 
कॅ. रसेलशी त्यानंा लढायचे होते. रसेलची छाविी र्ंजम हजल्ह्यातील रसेलक ं ड या स्थानी सन १८६९ पयंत 
होती. तरी त्याला फूलबनी िेत्रात पाऊल स द्धा टाकता आले नाही. 
 

चक्हबशोइगने आपल्या काकाशंी हवचारहवहनमय करुन आपले म ख्य ठािे टीकावाली येथून हबशीपाद 
येथे आिले. हे ठािे चारं्ले स रहित होते. चक्हबशोइग या ठाण्यावरुन आपल्या हनवडक सैहनकासंह एखाद्या 
ससाण्यासारखी िंडप अचानक इंग्रज सैन्यावर घालीत असल्याने बरीच वषे या मोहहमेत इंग्रजानंा थोडेस द्धा 
यश हमळाले नाही. चक्हबशोइगची शक्ती व सेनासंचालनाचे कौशल्य अप्रतीम होते. त्याम ळे त्याची कीती 
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चह ंहदशानंा फैलावली. आसपासचे राजेस द्धा त्याच्याकडे साहाय्याथग धाव घेत असत. १८४५ मध्ये त्याने 
अन र् लचा राजा सोमनाथझसहाला साह्य हदले होते. 
 

चक्हबशोइगने सवगसामान्य आहदवासी जनतेला स द्धा इंग्रजाहवरुद्ध लढण्याची पे्ररिा हदली व आपले 
सैन्य वाढहवले. ध मसर, बोध आहि दासपल्ला येथील लढायातं सवगसामान्य आहदवासी जनतेने चारं्लाच 
पराक्म र्ाजहवला. 
 

सन १८४७ मध्ये मेजर बॅकफसगन याने बोधच्या राजाला दर्ाबाजी करुन पकडल्याचे समजताच 
चक्हबशोइगने आपल्या साथीदारासंह त्याच्या छाविीवर अचानक हल्ला करुन सवांच्या देखत बोधच्या राजाला 
त्या छाविीतून सोडवनू आिले. इंग्रजाचें सैन्य त्याम ळे हदड्मूढ होऊन रे्ले. बॅकफसगनला चक्हबशोइग 
आपल्या छाविीवर हल्ला करील, असे वाटत नव्हते. तो स द्धा या घटनेने चहकत होऊन रे्ला. 
 

सन १८५४ मध्ये कंपनी सरकारने कॅ. मकॅ्क्लन याला त्याच्या पलटिीसह फूलबनीमधला हा लढा 
दडपून टाकण्यासाठी खास करुन पाठहवले. तो आपल्या सैन्यासह अन र् ल येथे जाण्यासाठी क रुमाहिया 
दरीतून हनघाला. त्या दरीतल्या घाटाची वाट इतकी झचचोली होती की, घोडा मारे् वळहविे अवघडच होते. 
एका हबकट हठकािी चक्ाहबशोइगने त्या सैन्यावर अचानक हल्ला केला व त्या सैन्याच्या रक्ताने तो घाटमार्ग 
लालेलाल करुन टाकला. मकॅ्क्लनला मारे् हफराव ेलार्ले. घोडे मारे् वळहविे कठीि असल्याने त्याच्या 
उरलेल्या सैहनकानंी घोड्ाचे लर्ाम काढून त्या मार्ावरच टाकून हदले. त्या पहाडावर लर्ामाचंा मोठा ढीर् 
तयार िंाला. आहदवासींच्या क इग भाषेत लर्ामाचा हपक डी असे म्हितात. तेव्हापासून त्या पहडाचे नाव 
हपक डी-पहाडी असे रुढ िंाले. तेथून अत्यंत हबकट पहरक्स्थतीत इंग्रज सैन्य चक्कापाद येथे आले. तेथल्या 
म ठ ठा प्रधानाने मकॅ्क्लनला साह्य हदल्याने फूलबनी िेत्रात इंग्रजाचंा प्रवशे िंाला व सन १८८० पयंत ते सारे 
िेत्र कंपनी सरकारच्या ताब्यात आले. तरीही अधूनमधून इंग्रज सैन्यावर कन्धवीर हल्ले करीतच होते. 
 

चक्हबशोइग कोित्याही पहरक्स्थतीत इंग्रजाचं्या हाती हजवतंपिी पडले नाही. कन्धवीरानंा र् प्तपिे 
मार्गदशगन करीत अनेक वषे ते र्हनमी काव्याने इंग्रजाशंी लढत राहहले. त्यानंतर चक्हबशोइग कोठे व कसा 
ल प्त िंाला, हे कोिीही सारं्ू शकले नाही. चक्ाहबशोइग केवळ वीर योद्धाच नव्हता, तर तो समाज -स धारकही 
होता. कन्ध जातीत पूवापारपासून चालत आलेली नरबलीची प्रथा त्याने बदं करुन टाकली. ओहरसामधील 
हा महान क्ाहंतकारक आहदवासींच्या स्वातंत्र्य - य द्धात ताऱ्याप्रमािे चमकत राहहला. प्रस्थाहपतानंी मात्र 
त्याची दखल घेतली नाही. हे भारताचे द दैव होय. 

✦✦✦ 
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२२. णचमासाहेब भोसले 
 

कोल्हापूरचे राजे ब वासाहेब २९ नोव्हेंबर १८३८ रोजी वारले. त्यानंा बाबासाहेब उफग  हतसरे हशवाजी 
आहि हचमासाहेब हे दोन अल्पवयीन प त्र त्यावळेी होते. त्याने आपल्या तंत्राने वार्िारा रामराव देसाइग याला 
कोल्हापूरचा म ख्य कारभारी नेमले. त्याने त्या इंग्रज एजंटाच्या सल्ल्याप्रमािे कोल्हापूर राज्य कारभार स रु 
केला. तेापयंत कोल्हापूर संस्थानातील सवग हकल्ल्यावंर हशबदंी असे. एक प्रम ख र्डकरी असे. त्या इंग्रज 
एजंटाने १८४४ साली सवग र्डावंरील हशबदंी काढून टाकली. संस्थानचे दरबारी त्याम ळे नाराज िंाले. 
लोकाचं्या मनात कट ता हनमाि िंाली. हशवकालापासून या र्डकऱ्यानंा हकल्ल्याचं्या रखवालीच्या 
मोबदल्यात हकल्ल्याचं्या पहरसरातील जहमनी वहहवाटीस हमळाल्या होत्या. हकल्ल्यावंरील हशबंदी काढून 
टाकल्याने र्डकऱ्याचं्या जहमनी त्याचं्याकडून काढून घेण्यात आल्या. त्याम ळे सारे र्डकरी संतप्त िंाले व 
त्यानंी १८४४-४५ या काळात इंग्रज सरकारहवरुद्ध बंड प कारले. इंग्रज सरकारने या बडंाचा पूिगपिे मोड 
केला. कोल्हापूरला इंग्रज पोहलहटकल स पहरटेंडेंटची नेमिूक केली. त्याचा असा समज िंाला की, हवधवा 
रािीनेच हे बंडवाल्यानंा फूस हदली होती. म्हिून हतला नेमिूक देऊन प ण्यास कायमच्या रहहवासास 
पाठहवले. कंपनी सरकारची सत्ता िं र्ारुन देण्याचा आरोपही त्या रािीवर ठेवला. ती प ण्याला नजर कैदेतच 
होती. हतचा दरबारी सहायक हदनकरराव र्ायकवाड होता. असेही इंग्रजानंा समजले व त्यालाही अशीर 
र्डावर नजरकैदेत ठेवले. तेथेच तो हनधन पावला. 
 

ब वा साहेबाचें ज्येष्ठ प त्र हतसरे हशवाजी उफग  बाबासाहेब याचंा जन्म १६ हडसेंबर १८३० रोजी िंाला 
होता व कहनष्ठ प त्र शाहू उफग  हचमासाहेब याचंा जन्म ८ जानेवारी १८३१ रोजी िंाला होता. म्हिजे 
ब वासाहेबाचं्या हनधन समयी या दोन्ही प त्राचें वय स मारे ८/९ वषांचे होते. २८ फेि वारी १८३९ रोजी इंग्रज 
सरकारकडून बाबासाहेबाचें राज्यारोहि इंग्रज सरकारने जरी मान्य केले, तरी कोल्हापूर संस्थानचा 
कारभार प्रत्यि अप्रत्यिरीत्या इंग्रज पोहलहटकल एजंटच्याकडेच ठेवला रे्ला. जनतेला हे पसंत पडले 
नाही. हतच्या मनात इंग्रजाहंवषयी कट ता घर करुन बसली. इंग्रज सरकारच्या तंत्राने कारभार चालहविे, 
म्हिजे त्याचे आहधपत्य मानिेच होय. त्याम ळेच कोल्हापूर संस्थानातील र्डकऱ्याचंा उठाव िंाला. तो इंग्रज 
सरकारने सैहनक कारवाइग करुन दडपून टाकला. तरी अंतर्गत आर् ध मसतच होती. अशीच बारा वष ेउलटून 
रे्ली. बाबासाहेब वयात आले. तरीही इंग्रज सरकारने त्याचं्या हाती त्याचं्या संस्थानाचा कारभार सोपहवला 
नाही. बाबासाहेब स्वभावाने नेमस्त वृत्तीचे होते. पि हचमासाहेब मात्र जहाल होते. 
 

सन १८५७ साली उत्तरेत इंग्रजाहंवरुद्ध एतदे्दशीय राजे-रजवाडे व संस्थाहनक तसेच सवग सामान्य 
जनता आहि इंग्रजाचं्या पलटिीतील भारतीय सैहनक यानंी हमळून व्यापक उठाव केला. त्याचे सूत्रधार 
हवठूरचे नानासाहेब पेशव ेहोते. त्यानंी भारतातील सवग राजेरजवाड्ानंा उठाव करण्याहवषयी पते्र हदली. 
तसेच एक पत्र कोल्हापूरच्या राजालाही आले. पि त्याच्या हातात सत्ताच नव्हती व त्याचा स्वभाव नरम 
होता. परंत  हचमासाहेबाने ते पत्र वाचून काय करायचे ते मनोमन ठरहवले. ते पत्र असे होते. 
 

“कोल्हापूरच्या छाविीतील हशपायानंी बडं केले. त्यावेळी त म्ही काहीही केले नाही. पि आता द सरा 
उठाव होण्यासाठी त म्ही काहीतरी केले पाहहजे. त म्ही थोर आहातं याची जािीव ठेवावी. इकडे आम्ही 
तळहातावर हशर घेऊन सज्ज आहोत. झशदे सरकारची काही फौज आम्हाला सामील िंाली आहे. परमेश्वर 
आम्हाला साह्य करील. आपि ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करावते. इंग्रजाचं्या बाजूला असत्य आहे. त्याचंा 
हेत  चारं्ला नाही. हे पत्र महाराजाचं्या हाती द्याव.े तसे जे करिार नाहीत व पत्र लपवनू ठेवतील, त्यानंा र्ाइग 
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िाम्हिाचंी शपथ आहे.”तसेच ग्वाल्हेरहून ज्योहतराव उफग  भाऊसाहेब घाटरे् याला कोल्हापूरच्या राजाला 
उठावासाठी तयार करण्यासाठी पाठहवण्यात आले. त्याने धाकटे राजे हचमासाहेब यानंा ग्वाल्हेरहून 
आिलेली चादंीची मूठ आहि मौल्यवान पाते असलेली एक तलवार भेट हदली. तीवर निीदार अिरात लेख 
कोरलेला होता. या घाटग्यानेच वरील पत्र आििाऱ्या इसमाची भेट हचमासाहेबाशी घालून हदली होती. हे 
दोन्ही इसम प ण्याहून कोल्हापूरला आले होते. घाटरे् याने तेथे नजरकैदेत असलेल्या सइगबाइग साहेबाचंी भेट 
घेतली व नंतरच तो आला होता. 
 

बळवंतराव नाइगक झनबाळकर हा सरदार सत्तावीसाव्या पलटिीत सारखी ये-जा करीत होता. त्याने 
पलटिीस उठाव करण्यास तयार केले. तो उठावाच्या आधीच ग्वाल्हेरला हनघून रे्ला होता. त्याचे हे कृत्य 
उठावानंतर कॅ-ग्रँट अॅबटला समजले व त्याने बळवतंरावाची नेज व ब डावर ही दोन इनामी र्ावे जप्त केली. 
धाकटे राजे हचमासाहेब याचं्याकडूनही मोजक्या मािसाचंी ये-जा या पलटिीकडे र् प्तपिे स रू िंाली. 
म ंबइगहून प्रहसद्ध होिारी ‘वतगमान दीहपका’ व ‘वृत्तसार’ ही दोन मराठी वतगमानपते्र उत्तरेकडील उठवाच्या 
बातम्या आपल्या पत्रातूंन देऊ लार्ली. त्याचा पहरिामही या सैहनकानंा उठावास उद्य क्त करण्यासाठी 
िंाला. 
 

३१ ज लै १८५७ च्या रात्री ‘मारो हफरंर्ी को’ अशा आरोळ्या ठोकीत सत्तावीसाव्या पलटिीतील २०० 
हशपायानंी इंग्रज सेनाहधकाऱ्याचं्या बरं्ल्यावर हल्ला केला. असे होइगल. याची क िक ि इंग्रजानंा आधीच 
लार्ली होती. म्हिून ते आधीच रेहसडन्सीत हनघून रे्ले होते. तेव्हा त्या सैहनकाचंा नेता रामजी हशरसाट याने 
इंग्रजाचंा खहजना ल टण्यास सैहनकानंा साहंर्तले. सैहनकानंी खहजना ल टला. दारूर्ोळा हस्तर्त केला. 
आहि छाविीचा बाजारही ल टला. ते क्ातंीवीर नंतर कोल्हापूर शहराकडे रे्ले. तेव्हा त्यानंा शहराचे दरवाजे 
बदं असल्याचे हदसून आले. त्यानंी नंतर ‘पार्ा’ या स्थानी आपला तळ हदला. सकाळी ते सारे राजाच्या 
भेटीसाठी दरवाजाजवळ आले. पि राजाने दरवाजा उघडण्यास मनाइग केली. सकाळी कनगल मोघॅम याने 
सैहनकाहंनशी त्याचं्यावर हल्ला केला. त्यात त्याला माघार घ्यावी लार्ली. रामजी हशरसाट सवग सैहनकासंह 
सावतंवाडीकडे हनघून रे्ला. सत्तावीसाव्या पलटिीतील काही सैहनकानंा क.मोघॅमने पकडले. त्यापैकी आठ 
जिानंा तोफेच्या तोंडी देण्यात आले. दोघानंा फासावर चढहवले. ५१ सैहनकानंा र्ोळ्या घालून ठार केले. 
रामजी हशरसाट हा पावशी र्ावात आहे, असे समजताच इंग्रज सैहनक त्या र्ावी आले. त्याचंी चाहूल 
लार्ताच हशरसाट जंर्लात पळाला. सैहनकही त्याच्यामारे् धावले. त्याचं्या र्ोळीबारात रामजी ठार िंाला. 
 

या उठावाचा स त्रधार कोि याचा छडा क. ग्रँट अॅबटने लावला. तेव्हा २८ व्या त कडीतील र्ोझवद 
दळवी या सैहनकाने घाबरून जाऊन खरे काय ते अॅबटला साहंर्तले. ‘रामजी हशरसाट, इमामखान आहद 
सत्तावीसाव्या पलटिीतील नेते स भेदार दाऊद बेर् याच्या घरी जमत होते. त्यावळेी एक मराठा र्डी पाढंऱ्या 
घोड्ावर बसून शहरातून त्याचं्याकडे आहि त्याचं्याकडून शहराचे वारंवार जात-येत होता. त्याने धाकट्या 
राजाची संमती व मदत आपल्या कायासाठी हमळेल, असे आश्वासन त्या बडंखोरानंा हदले होते’ त्यानंतर 
इंग्रज सरकारने कनगल ग्रँट जेकब याची नेमिूक कोल्हापूरला स्पेशल कहमशनर म्हिून केली. र्ोझवद 
दळवीकडून जे समजले. त्यावरून ग्रँट अॅबटच्या मनात या उठावामारे् धाकटे राजे हचमासाहेब याचंा हात 
असावा, अशा दाट संशय हनमाि िंाला. पि ठोस प राव्या अभावी तो काहीच करू शकत नव्हता. कारि 
हचमासाहेब हा कोल्हापूरच्या जनतेत अत्यंत लोकहप्रय होता. त्याच्यावर न सत्या संशयावरून कारवाइग केली, 
तर जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडेल व त्याला तोंड देिे आपिासं अशक्य होइगल हे अॅबट जािून होता. 
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अॅबटनेच हचमासाहेबाबद्दल हलहहले आहे - “धाकटा राजा हचमासाहेब मोठा धीराचा मािूस. हधप्पाड 
शरीरयष्टीचा व उत्साही जनतेचा लाडका असून हशवाजीचा खरा वंशज शोभतो.” 
 

हचमासाहेबाने क्ाहंतवीरानंा आपल्या दूताकरवी आश्वासन हदले होते. पि इंग्रजानंा साह्य करिाऱ्या 
आपल्या थोरल्या भावाहवरूद्ध बडं करण्यास तो धजत नव्हता. त्याम ळेच हचमासाहेब उघडपिे बंडखोरानंा 
साह्य देऊ शकत नव्हता. पि र् प्तपिे त्याने आपला पाझठबा व मदत त्यानंा हदली. क्ाहंतकारकानंी राजाचा 
कारभारी,’ अप्पा फडिीस, तात्या मोहहते हा राजाचा खाजर्ी सेवक यानंा आपल्याकडे वळवनू घेतले. 
पन्हाळ्याचे र्डकरीही त्यानंा येऊन हमळाले ४ ऑक्टोबर १८५७ रोजी या ५०० क्ाहंतकारकानंी रात्रीच्या वळेी 
कोल्हापूर शहरावर हल्ला केला. हकल्ला व त्याचे दरवाजे भक्कम होते. कॅ. ग्रँड अॅबट त्याचे रिि करीत होता. 
क्ाहंतकारकानंी हकल्ल्याच्या तीन बाजंूनी ल टूप टूची लढाइग चालू ठेवनू अॅबटला व त्याच्या सैन्याला र् ंतवनू 
ठेवले. काही क्ाहंतकारकानंी हकल्ल्याच्या चौथ्या बाजूच्या तटाला हशड्ा लावनू हकल्ल्यात उड्ा टाकल्या-
राजवाडा ताब्यात घेतला. सवग दरवाजावंर चौक्या बसहवल्या. हकल्ला क्ाहंतकारकाचं्या हाती रे्ल्याचे 
समजताच ले-होल बटगनच्या त कडीने एका दरवाजावर हल्ला चढहवला. तोफ र्ोळ्यानंी तो उडहवला. इंग्रज 
सैन्य आत हशरू लार्ताच क्ाहंतकारकानंी त फान र्ोळीबार स रु केला. कॅ. थाम्पसन घोड्ासह खंदकात 
पडला. अनेक इंग्रज सैहनक या धामध मीत कामाला आले. परंत  आिखी क मक आल्याने क्ाहंतकारक 
सैरावैरा पळू लार्ले. इंग्रजानंी आपल्या तोफा आत आिून हकल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. 
 

कॅ. शहेनडरने राजाचंी भेट घेतली व राजाने क्ाहंतकारकानंा आपापली शसे्त्र खाली ठेवण्याचा ह कूम 
सोडला. ५ हडसेंबर १८५७ रोजी ते राजाला शरि आले. या उठावामारे् धाकटे राजे हचमासाहेब याचंी फूस 
होती, हे अॅबट जािून होता. पि न सत्या संशयावरुन हचमासाहेबाला पकडले, तर राजा नाराज होइगल व 
कोल्हापूरची जनताही बडं करुन उठेल, हे तो जािून होता. म्हिून अॅबटने वरे्ळाच मार्ग पत्करला. 
हचमासाहेबाला र् प्तपिे ताब्यात घेऊन राजाला न समजू देता. दूरच्या हठकािी नजरकैदेत ठेवावे, असे त्याने 
म ंबइगच्या र्व्हगनरला कळहवले. र्व्हनगरने संमती हदली. 
 

अॅबटने हचमासाहेबाला भेटीस आपल्या रेहसडेन्सीत बोलावले. तेव्हा तो हचमासाहेबाला म्हिाला, 
“त म्हाला या बडंाचे र् प्त नेते काही लोक समजतात. यावर त मचे काय मत आहे?”त्यावर हचमासाहेब 
ताडकन म्हिाले, “मला यातले काहीच माहीत नाही व यात मािंा काहीही संबधं नाही”ही बातमी 
कोल्हापूरात वाऱ्या सारखी पसरली व सारे लोक रस्त्यावर आले. हचमासाहेब राजवाड्ाकडे हनघाले. तेव्हा 
रस्त्यात द तफी जमलेल्या जनसम दायाने त्याचंा जयजयकार केला. काही हठकािी स वाहसनींनी त्यानंा 
ओवाळले. यावरुन अॅबटची खात्री िंाली की, हचमासाहेब जनतेचा लाडका व बडंखोराचंा पाहठराखा होता. 
त्याने हचमासाहेबानंा कोल्हापूरमधून दूरवर नेऊन ठेवण्याची योजना आखली. 
 

मे १८५८ च्या स रवातीस वाघोटिे बदंरात अरबी सम द्रात एक जहात अॅबटने नारं्रुन ठेवले. 
कोल्हापूरच्या जनतेचा ते कळूच हदले नाही. सरकारी परवान्याहशवाय कोिालाही शहराबाहेर जाऊ द्यायचे 
नाही, असा कडेकोट बदंोबस्त केला. राजालाही त्याची क िक ि लार्ू हदली नाही. नंतर रात्री हचमासाहेबानंा 
पोहलहटकल स पहरटेंडेंटने रेहसडेन्सीत बोलावनू घेतले. त्यानंा र्व्हनगरचा आदेश वाचून दाखहवला आहि 
लरे्च त्यानंा अटकेत ठेवले. नंतर त्याचे १६ नोकर रेहडडेन्सीत आिले रे्ले. हचमासाहेबासंह त्या सवांची 
रवानर्ी रातोरात वाघोटिे बदंरी करण्यात आली. बोट म ंबइगकडे हनघाली व तेथून कराचीला रे्ली. झसध 
प्रातंाच्या कहमशनरला यासंबधंी आधीच कळहवले होते, त्याने हचमासाहेबानंा त्याचं्या नोकरासंह ताब्यात 
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घेतले आहि कराची येथे नजरकैदेत ठेवले. त्याचंा खचग कोल्हापूरच्या हतजोरीतून होत होता. अशा रीतीने 
कपटी इंग्रजानंी या अत्यंत स्वाहभमानी व स्वातंत्र्यहप्रय राजप त्राला क जत ठेवले. अखेरीस अकरा वषांनंतर 
हद. १५ मे १८६९ रोजी या राजप त्राने कराची येथे हनधन िंाले. त्याचा कारभारी अण्िा हचटिीस आहि 
खाजर्ी सेवक तात्या मोहहतेलाही जन्मठेपेची हशिा देण्यात आली होती. 

✦✦✦ 
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२३. रािी णजन्दन कौर 
 

महाराजा रिहजतझसह याचें हनधन २६ जून १८३९ रोजी िंाले. त्याचं्यानंतर त्याचंा मोठा म लर्ा 
खरकझसह र्ादीवर आला. परंत  तो नोव्हेंबर १८४० साली मरि पावला. नंतर त्याचंा द सरा प त्र 
नौहनहालझसह याने राज्याची ध रा साभंाळली. त्याचेही अपघाती हनधन िंाले. खरकझसहानंतर त्याचंा हतसरा 
म लर्ा शरेझसह र्ादीवर बसला. परंत  पजंाबमधील हशख सरदार त्याच्याबद्दल असंत ष्ट होते. तेव्हा त्याने हशख 
सेनेचा पाझठबा हमळहवला. आपले आसन क्स्थर करण्यासाठी त्याने इंग्रजाचंी मदत घेतली. हे हशख सरदारानंा 
आवडले नाही. सप्टेंबर १८४३ मध्ये त्याची कोिीतरी हत्या केली. त्यानंतर पजंाबमध्ये हशख सैन्याचे प्राबल्य 
वाढले. ते सैन्य आपल्याला जनतेचे प्रहतहनधी मानू लार्ले व त्या सैन्याने रिहजझसहाचा सवात छोटा प त्र 
दलीपझसह याला र्ादीवर बसहवले. त्यावेळी त्याचे वय अवघे पाच वषांचे होते. म्हिून हशख सेनाहधकाऱ्यानंी 
त्याची आइग हजन्दन कौर (हजन्दाँ कौर) हहला त्याची संरहिका बनहवले. हळूहळू राज्याची सूते्र हजन्दन 
कौरचा भाऊ जवाहरझसह याच्या हाती आली व तो पंजाब राज्याचा वजीर बनला. हजन्दन कौरचा हवश्वासू 
सरदार मंत्री बनला. जवाहरझसहाने आपल्या राज्याची क्स्थती स दृढ बनहवण्यासाठी इंग्रजाशंी मैत्रीचे संबंध 
ज ळहवले त्याम ळे हशख सैन्यात असंतोष माजला व जवाहर झसहाचा खून केला रे्ला. त्यानंतर लालझसह हा 
मंत्री व तेजझसह हशख सैन्याचा सेनापती बनला. हशख सैन्याचे वचगस्व राज्यात वाढल्याम ळे हजन्दन कौर आहि 
लालझसह काळजीत पडले. त्यानंी इंग्रजानंा हमळून सैन्याचे वचगस्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या 
काळापयंत इंग्रजाचें राज्य सतलज नदीपयंत वाढले. होते. तो प्रदेश पजंाबचा होता. हशख सैन्य तो प्रदेश 
आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सतलज नदी उतरुन सरकले. तेव्हा र्.ज. लॉडग हार्वडजने पजंाब राज्याहवरूद्ध 
य द्धाची घोषिा केली. हशख सैन्याने इंग्रजाशंी प्रािपिाने िं ंज हदली. त्या य द्धात १०,००० हशख सैहनक ठार 
िंाले. हशखाचंा पराभव िंाला. १ माचग १८४६ रोजी लाहोर येथे तह िंाला. त्यात सतलजच्या दहििेकडील 
प्रदेश व हबयास व सतलज या नद्यामंधील प्रदेश इंग्रजानंा द्यावा लार्ला. हशख सैन्य कमी करण्यात आले. 
आहि हेन्री लारेन्स लाहोर येथे पजंाब राज्याचा रेहसडेंट बनला. त्यानंतर इंग्रजानंी संपूिग पजंाबचा स पीक 
प्रदेश हस्तर्त करण्यासाठी कारवाया स रु केल्या. त्या काळात पजंाबचे वार्वषक उत्पन्न ५ लाख पौंड होते. 
इंग्रजाचंी फौज आता लाहोरमध्ये तैनात करण्यात आली. हतच्या खचासाठी लाहोर दरबाराने दरवषी २२ 
लाख रुपये द्यावे, असे त्या तहान्वये ठरले. हा तह िंाल्यानंतर लाहोर दरबारच्या कारभारात इंग्रजाचंा 
हस्तिेप स रू िंाला. हे सारे स्वाहभमानी रािी हजन्दन कौर हहला असह्य होते. 
 

हजन्दन कौरचा हववाह महाराजा रिहजत झसह याचं्याशी सन १८३५ मध्ये िंाला. ती रिहजतझसहाची 
सवात धाकटी व आवडती रािी होती. हतचे सौंद यगच आकषगक होते. नोव्हेंबर १८३८ मध्य हतच्या पोटी 
दलीपझसहाचा जन्म िंाला होता. रिहजतझसहाच्या हनधनाच्या वळेी तो ७/८ महहन्याचंा होता. तो 
रिहजझसहाचा सातवा प त्र होता. १८४३ पासून रािी हजन्दन कौर दलीपझसहाची संरहिका म्हिून आपल्या 
राज्याचा कारभार पाहू लार्ली. राज्यकारभार करावयाचा तर दरबारातील अनेक लोकाशंी संबंध येिारच. 
हवचार-हवहनमयासाठी आवश्यकच असते. इंग्रजानंी त्याला वरे्ळे रूप देऊन रािी हजन्दन कौरची बदनामी 
स रू केली. हतच्यावर हतच्या हवरोधकाकंडून लाचं्छनास्पद आरोप करहवले. हतचे आचरि अनैहतक आहे, 
असा प्रचार करहवला. हे सारे त्यानंी पडद्याआड राहूनच केले. हतचे काही लोकाशंी अनैहतक संबंध आहेत, 
अशी अफवा पसरहवली. या साऱ्या बनावट व कपटी वृत्तीने केलेल्या र्ोष्टी होत्या. कशासाठी? तर रािीला 
बदनाम करून, हतचा प्रभाव लोकमानसातून नष्ट करून राज्यात अराजक माजहवण्यासाठी व ते कारि 
दाखवनू पजंाब राज्य इंग्रज सरकारच्या राज्यात हवलीन करुन घेण्यासाठी. ही इंग्रजाचंी नीती. 



 

अनुक्रमणिका 

जे. डी. कझनघम याने हशख-इंग्रज य दे्ध स्वतः बहघतली होती. तो प्रामाहिकपिे आपले हवचार व्यक्त 
करीत असे.-खरे काय, ते स्पष्टपिे बोलत असे. म्हिून त्याला कंपनी सरकारने नोकरीतून बडतफग  केले 
होते- त्याने ‘हशखाचंा इहतहास’ हा गं्रथ हलहहला. त्यात तो रािी हजन्दन कौर हहच्याहवषयी हलहहतो, 
“महारािीने जनतेसमोर शालीनतेचे उल्लंघन कधीही केले नाही. दरबाराचे रीहतहरवाज हतने परक्याचं्या 
उपक्स्थतीत हनष्ठेने पाळले. रािीच्या खाजर्ी जीवनाहवषयी झनदनीय अफवा पसरहविारे आपल्या कमक वत 
मनाचे प्रदशगन करतात व त्याम ळेच ते बदनाम िंालेले आहेत.....इंग्रजाचें अहशहित व अप्रहतहष्ठत झहद स्थानी 
नोकर आपल्या मालकानंा ख श करण्यासाठी त्याचं्या प्रहतस्पधांना बदनाम करण्यात पटाइगत असतात. ते 
चापल सी करतात. त्याचंी अशी धारिा असते की, इंग्रज आपली प्रशसंा व इतराचंी बदनामी ऐकून आनंदी 
होतात...लाहोरमधील अशाच अफवा उठहविाऱ्यानंी रािीच्या चैनहवलासाच्या व अनैहतक संबधंाचं्या खोट्या 
र्ोष्टी रचून त्या इंग्रजानंा सारं्ून ख श करीत असतात. इंग्रज अहधकाऱ्यानंाही तेच हव ेअसते.” 
 

रािी झजदा कौरने आपल्या लोकानंा साहंर्तले की, “धोकेबाज इंग्रजाचं्या शब्दावंर हवश्वास ठेविे 
योग्य नाही. आपले शब्द हफरहवण्यात, हदलेली वचने हवसरून जाण्यात ते पटाइगत आहेत.”तेव्हा रेहसडेंट 
आहि त्याच्या ख शमस्कऱ्यानंी रािीची बदनामी करण्याचे जिू सत्रच स रु केले. हतच्याहवषयी लाचं्छनास्पद 
उठहवण्यात कसूर केली नाही. रािीने आपल्या सैहनकानंा व दरबारी लोकानंा आवाहन केले, “आपल्या 
पूवगजानंी परकीय आक्मकानंा-हसकंदर, महंमद घोरी, बाबर, अब्दाली यानं-कसे अडहवले होते, परतवून 
लावले होते, याची आठवि ठेवा. आहि आताच्या पहरक्स्थती भान ठेवनू वार्ा.”हतने त्यानंा 
स्वातंत्र्यरििासाठी उद्य क्त केले. ती सत्कार-समारंभ घडवनू आिायची. धार्वमक सत्संर् करायची, 
िाम्हिानंा आदर करायची. र्रीबानंा व अडचिीत आलेल्यानंा मदत करायची. पजंाब एक स्वतंत्र व बलवान 
राज्य होते. याचे सवांना स्मरि करून द्यायची. हतच्या अशा वतगनाने सारा पजंाब हतच्या पाठीशी उभा राहहला. 
 

रेहसडेंट हेन्री लारेन्सला हे सहन िंाले नाही. त्याने रािीला एक मानहाहनकारकपत्र हदले, “त मचे 
१०/१०, १५/१५ सरदारानंा एकत्र करून भेटिे, आपल्या महालात िाम्हिाचें पाय ध िे, हे सारे हस्त्रयाच्या 
मयादाचें उल्लंघन करिारे आहे. शाही हशष्टाचाराहवरूद्ध आहे. दाने द्यायची तर महहन्याच्या पहहल्या हदवशीच 
द्यावी. इतर राण्याप्रमािे पडद्याच्या आड राहाव.े”रािीने त्याला सडेतोड उत्तर हदले, “महाराजा दलीपझसह 
स्वतंत्र आहेत. तशीच मी स द्धा स्वतंत्र आहे. मी आहि महाराजा ज्या दोस्तीची फळे आज प्राप्त करीत आहोत, 
ती दोस्ती महाराजा रिहजझसह यानंी कपंनी सरकारशी केलेली होती. माझ्या वैयक्क्तक बाबी संबधंी सल्ला 
देण्याची त मची झहमत कशी िंाली? 
 

हेन्री लारेन्सने नंतर एक डाव टाकला. ज्या दर्ाबाज तेजझसहाने हशखाचं्या पहहल्या य द्धात मदत 
केली होती, त्याला सन्माहनत करण्याच्या समारंभाचे आयोजन केले. त्या समारंभात महाराजा दलीपझसहाला 
त्या दर्ाबाज तेजझसहाला कपाळावर क ं क ं महतलक लावण्यास सारं्ण्यात आले. कारि तेजझसहाला 
हसयालकोटच्या राजाचा हकताब द्यायचा होता. तेजझसह महाराजा समोर आला, तेव्हा दलीपझसहाने त्याला 
क ं क महतलक लावला नाही व दोन्ही हात छातीवर बाधूंन संतप्त नजरेने हेन्री लारेन्सकडे पाहहले. त्याम ळे 
सर्ळे उपक्स्थत लोक आियगचहकत िंाले. स्वाहभमानी हशखानंा आपल्या महाराजाचंा अहभमान वाटला. 
अखेर हशखाचें प जारी हनधानझसह यानंी तेजझसहाच्या माथ्यावर हतलक लावला. हेन्री लारेन्स जािून च कला 
की, महाराजाला ही हशकवि त्याची आइग हजन्दन कौर हहनेच हदलेली आहे. 
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१८४५-४६ मध्ये रेहसडेंटने शीख सरदारामंध्ये फूट पाडली. सतलजच्या दहििेकडील प्रदेश 
हशखाचंा होता. तो हस्तर्त करण्यासाठी हशख सैन्य सतलज नदी पार करुन दहििेला आले. तेव्हा इंग्रज 
सैन्य य द्धाच्या तयारीतच होते. दोन्ही सैन्यात घनघोर य द्ध िंाले. त्यात हशखाचंा पराभव िंाला. त्यात 
महाराजा दलीपझसहाने कंपनी सरकारला दीड कोटी रुपये द्याव े असे ठरले. तेवढा पैसा पजंाबच्या 
खहजन्यात त्यावळेी नव्हता. म्हिून इंग्रजांनी हशख राज्यातले काश्मीर र् लाबझसह या राजपूत सरदाराला 
त्याच्याकडून एक कोटी रुपये घेऊन देऊन टाकले. उरलेले ५० लाख रुपये दलीपझसहाने नंतर द्यावे, असे 
ठरले. 
 

हा तह रािी हजन्दन कौर व दीवाि लाल झसह यानंा पसंत नव्हता. तेजझसह व र् लाबझसह यानंी 
इंग्रजानंा मदत केली होती. त्याची चीड येऊन लालझसहाने आपल्या सैन्यासह र् लाबझसहावर चढाइग केली. 
इंग्रज सैन्य र् लाबझसहाच्या मदतीला धावनू आले. लालझसहाचा पराभव िंाला व पंजाब दरबारावर इंग्रजानंी 
द सरा तह लादला. त्यात दलीपझसहाला इंग्रजानंी पदच्य त केले. रािीचे महाराजाची संरहिका हे पदही नष्ट 
िंाले. दलीपझसहाला ५० हजार रुपये पेन्शन देऊन इंग्लंडला हशकण्यासाठी (!) पाठवनू हदले. दर्ाबाज 
शीख सरदाराकंरवी रािी हजन्दन कौर हहला हतचे केस धरुन फरफटत राजवाड्ाबाहेर काढण्यात आले व 
हतला लाहोर पासून २५ मैलावरील शखेप रा येथे नजर कैदेत ठेवण्यात आले. हतला दरवषी दीड लाख रुपये 
पजंाबच्या हतजोरीतून देण्याचे ठरले. 
 

शखेप ऱ्याहूनही हतला हफरोजपूरला पाठहवले. हतचा आपल्या प्रजेवरील प्रभाव पाहून हतला पजंाबात 
राहू देिे धोक्याचे आहे. या हवचाराने कंपनी सरकारने हतची रवानर्ी उत्तरप्रदेशात बनारस येथे केली. 
 

बनारसला पाठहवतानंा हतची तपासिी लज्जास्पद रीतीने इंग्रजानंी करहवली. हतच्या अंर्ावरची 
वसे्त्रही तपासली. हतने कंपनी सरकारला हतचा म लर्ा हतच्यापासून हहसकावनू घेतल्याबद्दल दोस्ती दाखवनू 
पजंाब राज्य हडप केल्याबद्दल ऑर्स्ट १८४७ मध्ये तीन करुिाजनक पते्र पाठहवली. ती कोिाही हवचारी 
मािसाच्या हृदयाला पािंर फोडिारी होती. पि हनष्ठूर व दर्ाबाज कंपनी सरकारने त्याचंी म ळीच दखल 
घेतली नाही. हतचे ९ लाख रुपयाचें दाहर्नेही इंग्रज सरकारने जप्त केले. 
 

बनारसला ती होती तो पयंत हतला दरवषी १० हजार रुपये हमळत होते. ५० हजार पौंड उत्पन्नाच्या 
प्रदेशाबद्दल त्या प्रदेशाच्या मालहकिीला फक्त १० हजार रुपये? स संस्कृत म्हिहविाऱ्या इंग्रजाचंी ही नीती! 
रािी हजन्दन कौर अखेर हनराश होऊन मोलकरिीच्या वषेात नेपाळात काठमाडूंला हनघून रे्ली. साध्याशा 
घरात सामान्य स्त्रीप्रमािे बैरार्ीि बनून राहू लार्ली. कंपनी सरकारने हतचे १० हजाराचें पेन्शनही बंद करुन 
टाकले. रािीने धमग - कमात आपले मन रमहवले. तेथे एक मंहदरही बाधंले. सध्याही ते मंहदर तेथे आहे. 
 

दलीपझसहाचे इंग्लंडात हशिि चालू असतानंा त्या बहकावनू हिस्ती धमाची दीिा देण्यात आली. 
रािी झजदन कौर हहने आपल्या म लाजवळ राहण्याची परवानर्ी रािी क्व्हक्टोहरयाकडे माहर्तली. हतला 
हतच्या म लाकडे इंग्लंडमध्ये केनझजग्टन येथे पाठहवण्यात आले. तेथे हतने म लासह भारतात राहण्याची 
परवानर्ी माहर्तली, पि हतला तशी परवानर्ी हमळाली नाही. नेपाळमध्ये असतानंा हतने आपल्या देशाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करण्याबद्दल नेपाळच्या झहदू राजाला अनेकवळेा हवनंती केली होती. झहद स्थानातील 
झहदू राजानंाही हतने तशी अनेक पते्र पाठहवली. पि झहद स्थानातील सारे झहद -म सलमान संस्थाहनक राजे 
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इंग्रज सरकारच्या ताटाखालची माजंरे बनली होती. ती इंग्रजाशंी लढण्याइतके धैयगवान थोडीच होती. रािी 
हजन्दन कौरचे ते अरण्यरुदनच ठरले. 
 

इंग्लंडमध्येच केनझजग्टन येथे या महान रािीचे १ ऑर्स्ट १८६३ रोजी हनधन िंाले. दलीपझसहाने 
इंग्रजाचं्या देखरेखीखाली झहद स्थानात येऊन हतच्या अक्स्थ र्ोदावरी नदीत हवसर्वजत केल्या. त्याला पजंाब 
आहि उत्तरप्रदेशात प्रवशे करण्यास इंग्रज सरकारने बदंी घातली होती. हििन िंाल्याबद्दल तो वयात 
आल्यावर पस्तावला होता. 
 

रािी झजदा कौर ही आपल्या देशातली पहहली स्वतंत्रता - सेनानी होती. पजंाबची ती वाघीिच होती. 
इंग्रजाचंी कट्टर द श्मन होती. श्रीमंत राज्याची रािी असूनही ती स्वाहभमानाने जर्ली.पि इंग्रजाप ढे कधीही 
िं कली नाही. महाराजा रिहजतझसहाचा वंशच हतच्या नंतर नष्ट िंाला. केवढा हतचा हा त्यार्! धन्य ती रािी 
हजन्दन कौर! भारताच्या स्वातंत्र्य-लढ्यातील ती पहहली तेजस्वी शलाका होती. 

✦✦✦ 



 

अनुक्रमणिका 

२४. मूलराज 
 

महाराजा रिहजतझसहाचे हनधन २७ जून १८३९ रोजी िंाले व पजंाबचे समृद्ध राज्य पोरके िंाले. त्या 
काळात पजंाबच्या हशख राज्यातील म लतानचा स भेदार सावन्तमल हा होता. म लतान स भ्याचा कारभार 
त्याने उत्तम रीतीने चालहवला होता. पि १८४४ साली त्याचेही हनधन िंाले व म लतानची स भेदारी त्याचा 
म लर्ा मूलराज याच्याकडे आली. 
 

रिहजतझसहाच्या हनधनानंतर इंग्रजानंी पंजाबच्या राज्यकारभारात हस्तिेप स रु केला. हशख राज्य 
तर नेताहवहीन िंाले होते. इंग्रजानंी क रापत काढून हशखाशंी य द्ध केले. त्यात हशखाचंा पराभव िंाला. त्यात 
सतलजच्या दहििेकडील प्रदेश इंग्रजाचं्या ताब्यात आला. लाहोरला हशख दरबारात हेन्री लोरन्स याची 
नेमिूक कंपनी सरकारने केली. त्याच्या देखरेखीखाली हशख राज्याचा कारभार स रु िंाला. म लतानच्या 
स भेदारीच्या उत्तराहधकाराबद्दल त्याने मूलराजकडे ३० लाख रुपयाचंी मार्िी केली. मूलराज हा स्वाहभमानी 
व शूर होता. “मी स भेदार िंालो, तो माझ्या वशंपरंपरेने. तेव्हा इंग्रज रेहसडेंटला ३० लाख रुपये मी का म्हिून 
द्याव?े”असा हवचार करुन त्याने ती मार्िी फेटाळून लावली. 
 

म लतानच्या स भ्यातून लाहोर दरबारला १९ लाख रुपये दरवषी हदले जात होते. ही प्रथा 
रिहजतझसहाच्या कारहकदीपासून स रु होती. मूलराजने ३० लाखाचंी मार्िी फेटाळल्यानंतर हेन्री लारेन्सने 
नवा प्रस्ताव म लराजकडे पाठहवला. त्यात म्हटले होते की, “मूलराजने चालू वषी १९ लाखाऐंवजी २५ लाख 
रुपये द्याव.े”प ढच्या वषापासून दरवषी २० लाख रुपये देत जाव.े”हा प्रस्ताव स द्धा मूलराजने फेटाळून 
लावला व आपल्या स भेदारीची त्यार्पत्र लाहोर. दरबारकडे पाठवनू हदले. हेन्री लारेन्सने ते त्यार्पत्र मंजूर 
केले नाही. पि १८४८ मध्ये त्याच्या जार्ी क्य री हा इंग्रज रेहसडेंट आला. त्याने मूलराजचे त्यार्पत्र मंजूर 
केले. 
 

क्य रीने इंग्रज -धार्वजिा सरदार खानझसह मान याची नेमिूक म लतानला स भेदार पदी केली. आपले 
सहकारी वान्स एग्न्य ूव अंडरसन याचं्यासह क्य रीने खानझसह मान याला म लतान येथे स भेदारीची सूते्र 
घेण्यासाठी पाठहवले. मूलराजने शातं हचत्ताने खानझसह मान याचं्याकडे स भेदारीचा सवग कारभार सोपहवला. 
ती तारीख १९ एहप्रल १८४८ ही होती. त्याच हदवशी इंग्रज सरकारवर असंत ष्ट असलेल्या हशख सैहनकानंी 
वान्स एग्न्य ूव अंडरसन या दोघा अहधकाऱ्याचंी हत्त्या केली. या हत्त्यामारे् मूलराजचा हात असला पाहहजे, 
असा संशय रेहसडेंट क्य री याला आला. म लतान मधील हशख सैहनकानंी मूलराजला इंग्रजाहंवरुद्ध उठाव 
करण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्याने हशखानंा आपल्या धमगरििासाठी आवाहन केले व सशस्त्र उठावास तो हसद्ध 
िंाला. त्याच वळेी म लतानमध्ये खरे तर स्थाहनक उठावास स रुवात िंाली. 
 

परंत  इंग्रजानंी या उठावाकडे जािून-ब जून हवशषे असे लि हदले नाही. त्यानंा वाटत होते की, 
“पजंाबमध्ये असेच अनेक उठाव व्हाव.े म्हिजे पजंाबातील राज्यकारभारात अव्यवस्था माजली जाऊन हा 
संपूिग समृद्ध प्रातं आपल्याला हस्तर्त करण्यास आयतेच कारि सापडेल व नंतर पजंाबचे राज्य आपल्या 
राज्यात सहज हवलीन करता येईल.”आहि तसेच िंाले. पेशावर, बन्नू आहि पजंाबचा वायव्य भार् या प्रदेशात 
ही इंग्रजाहंवरुद्ध उठाव स रु िंाले. या उठावामंारे् रिहजझसहाची लहान रािी हजन्दन कौर हहचाच हात आहे, 
असा ग्रह इंग्रजाचंा िंाला. कारि सारी हशख प्रजा रािी हजन्दन कौर हहला मानीत होती. 
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रेझसडेट क्य रीने एक पत्र पाठवनू र्व्हनगर जनरलला कळहवले की, “मूलराज, सर्ळे हशख सैन्य 
आहि पजंाबचा जनतेची अशी इच्छा हदसते की, रािी हजन्दन कौर हहने पजंाबातील उठावाचंी सूते्र स्वतः 
हाती घ्यावी. “रािी हजन्दान कौर पजंाबच्या उठावाच्या कें द्रस्थानी राहील. तेव्हा जािून-ब जून रािीवर 
खोटेनाटे आरोप ठेवनू हतला बदनाम करता येईल. त्याम ळे हशखाचं्या भावना भडकतील व सारे पंजाब राज्य 
उठाव करुन उठेल. त्यानंतर पजंाबात अराजक माजले आहे, हे कारि दशगवनू पजंाबचे समृद्ध राज्य आपल्या 
राज्यात सामील करुन घेता येईल, असा कयास इंग्रज अहधकाऱ्याचंा होता. तर डलहौसीचे धोरिही तसेच 
होते. 
 

रेहसडेंट क्य रीने द सऱ्या एका पत्राचे र्व्हनगर जनरलला कळहवले की, “हे खरे आहे की, मूलराज, 
सारे हशख सैन्य आहि हशख जनता यानंा वाटते की रािी हजन्दन कौर हहनेच उठावाच्या कें द्रस्थानी राहाव.े 
पि याला कसलाही प रावा नाही.” 
 

झहद स्थानातील इंग्रज सैन्याचा प्रम ख सेनापती ह्य ू र्फने म लतानचा उठाव िंाल्यानंतर काही 
हदवसानंी लेफ्ट. एडवडग याला सैन्याची एक त कडी देऊन म लतानवर आक्मि करण्यास पाठहवले. त्याम ळे 
संपूिग पजंाब राज्यात हवद्रोहाच्या ज्वाला भडकल्या. त्या काळात हजाराचे हशख स भेदार छत्तरझसह याचंा प त्र 
शरेझसह हा लाहोर दरबारचा सेनापती होता. रेहसडेंट क्य रीने त्याला मूलराजचा बीमोड करण्यासाठी त्याचे 
हशख सैन्य घेऊन म लतानला पाठहवले. शरेझसह म लतानला पोचला, तेव्हा त्याचे हशख सैन्य मूलराजच्या 
हशख सैन्याला जाऊन हमळाले व तो स द्धा मूलराजला साह्य करु लार्ला. अशा प्रकारे मूलराजचा स्थाहनक 
उठाव राष्ट्रीय आंदोलनात सामील िंाला. त्याने स्वातंत्र्य य द्धाचे रुप धारि केले. ते कळताच र्. ज. 
डलहौसीने हशखाशंी य द्ध करण्याची घोषिा केली. 
 

सेनाप्रम ख ह्य  र्फने रावी नदी पार करुन हचनाब नदीकाठी असलेल्या रामनर्र जवळ शरेझसहाच्या 
सैन्यावर हल्ला केला. पि त्या लढाईत कोिाचाही हवजय िंाला नाही. ते य द्ध अहनिगयात्मक ठरले. जानेवारी 
१८४९ मध्ये ह्य ूर्फचे सैन्य आहि हशख सैन्य याचं्यात हचहलयानवाला या र्ावाजवळ भीषि य द्ध िंाले. ह्य ू
र्फच्या सैन्यापेिा हशख सैन्य कमी असले, तरी त्या सैन्याने अदम्य उत्साहाने र्फच्या सैन्याशी मोठ्या 
पराक्माने सामना हदला. त्यात २३ हजार इंग्रज सैहनक जखमी िंाले. त्यातले काही हजार सैहनक 
रिारं्िावरच मारले रे्ले. इंग्रज सैन्याचे भयंकर न कसान िंाले. तसेच २६ इंग्रज अहधकारी ठार िंाले व ६६ 
अहधकारी जखमी िंाले. २२ जानेवारी १८४९ मध्ये उरलेल्या इंग्रज सैन्याने मूलराजचा पराभव केला व त्याने 
म लतानच्या हकल्ल्यात आश्रय घेतला. तेव्हा र्फने हकल्ल्याला वेढा हदला. अखेर मूलराजला शरिाखती 
पत्कारावी लार्ली आहि मूलराजला अटक करण्यात आली. हशखाचंा पूिगपिे पराभव िंाला. १२ माचग १८४९ 
रोजी शरेझसह, छत्तरझसह व अन्य हशख सरदारानंीही आत्मासमपगि केले. 
 

मूलराजवर हवद्रोहाचा व राजद्रोहाचा आरोप ठेवनू सैहनकी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात 
आला. त्याचा हनकाल लार्ून मूलराजला आजीवन कारावासाची हशिा देण्यात आली. 
 

मूलराजवर आहि हशख राज्यावर आपि अन्याय केला आहे. असे काही प्रामाहिक इंग्रज 
इहतहासकाराचें मत होते. कारि त्या आधीही इंग्रजानंा हशखाचें सहकायग हमळत होतेच. २९ माचग १८४९ रोजी 
र्. ज. डलहौसीने पजंाब आपल्या साम्राज्यात सामील करुन घेतला. त्याचे हे कृत्य अन्याय पूिग होते. ते 
राज्य सामील करुन घेण्याचा नैहतक अहधकार डलहौसीला नव्हता. असेही काही इंग्रज इहतहासकारानंी 
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हलहून ठेवले आहे. एक इंग्रज अहधकारी बेल हा म्हितो की, “पजंाब इंग्रज साम्राज्यात सामील करुन घेिे, 
हे हवश्वासाहवरुद्ध एक झहसात्मक प्रहतज्ञा भरं्ाचेच उदाहरि आहे.” 

✦✦✦ 



 

अनुक्रमणिका 

२५. णसदो. कान्हू. 
 

कंपनी सरकारला बरं्ाल, हबहार, ओहरसा प्रातंाचें हदवािीचे हक्क बादशहा शाहआलमकडून 
हमळाल्यानंतर कंपनीच्या एजंटानंी या प्रातंातील शतेकऱ्याकंडून मोर्लानंी ठरवनू हदलेल्या साऱ्याच्या द प्पट 
सारा वसूल करण्यास आरंभ केला. या जबरदस्त साऱ्याम ळे शतेकरी वर्ग त्यातल्या त्यात आहदवासी शतेकरी 
फार हवालहदल िंाले. हबहार प्रातंाच्या दहिि भार्ात संथाल या आहदवासी लोकाचंी दाट वस्ती होती. सारा 
वस ली करिारे ठेकेदार त्याचं्यावर अत्याचार करू लार्ले. या भार्ात काही इंग्रजानंी जहमनी ताब्यात घेऊन 
त्या जहमनीत ते संथाल शतेकऱ्यामंाफग त हनळीचे पीक घेऊ लार्ले. पीक तयार िंाल्यावर फारच कमी झकमत 
ते संथाल शतेकऱ्यानंा देत असत व हनळीहशवाय द सरे पीक घेऊ नये अशी सख्त ताकीद त्यानंी या र्रीब 
शतेकऱ्यानंा हदली होती. त्याम ळे या शतेकऱ्यानंा उदरहनवाह करिेही अशक्य होऊन बसले. त्या काळात या 
भार्ातून रेल्वेमार्ग तयार करण्याचे काम स रू िंाले. त्या कामावर जािाऱ्या संथाल स्त्री-प रुषाचें धमांतर 
हिस्ती पादरी त्याचं्यावर दबाव आिून करीत असत. त्याम ळे संथाल जातीचे स्त्री-प रुष धमगभ्रष्ट होऊ लार्ले. 
या हतन्ही कारिानंी संथाल जमातीत इंग्रज सरकारहवरूद्ध मोठ्या प्रमािात असंतोष फैलावला होता. 
त्यातूनच जून १८५६ मध्ये संथाल लोक इंग्रज सरकारहवरूद्ध लढा देण्यास उद्य क्त िंाले. 
 

हबहारमधील राजमहल हजल्ह्यातील भर्नाडीह या र्ावी ‘च लू’ नावाचा संथाल राहात होता. त्याचे 
चार प त्र होते. १. हसदो. २. कान्हू ३. चादं ४. भरैो. या चौघानंी संथाल लोकातं असा प्रचार स रु केला की, 
आपल्या क लदेवतेने आम्हालंा स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी साऱ्या संथाल जातीचे नेतृत्व करण्याचा आदेश हदला 
आहे व भर्वान शकंरानंीही तसा सािात्कार आम्हाला घडहवला आहे. इंग्रज सरकारशी लढा देऊन सवग 
संथालानंी स्वातंत्र्यप्राप्ती करुन घ्यावी. त्यासाठी सवग संथाल स्त्री प रुषाचंी एकजूट होिे जरूरीचे आहे. 
संथाल जाती हनरिर व देवभोळी. त्या जातीच्या लोकाचंा या चारही भावावंर आदरपूिग हवश्वास बसला व या 
चौघा भावानंी संथालाचें मोठे सैन्य उभारले. प्रत्येक संथालाजवळ धन ष्ट्यबाि, तलवार, भाला व परश  
(क ऱ्हाड) ही परंपरार्त हत्यारे होती. ती हत्यारे चालहवण्यात, नेमबाजी करण्यात ते तरबेज होते. 
 

३० जून १८५६ रोजी दहा हजार संथाल वीर भर्नाडीह या हसदोकान्हूच्या र्ावी एकत्र जमले. त्यानंी 
हसदोला आपला नेता, राजा म्हिून घोहषत करून कान्हूला आपला सेनापती म्हिून हनवडले. हसदोने जाहीर 
केले की, “आता आपले संथाल राज्य स्थापनिंाले आहे. द सऱ्या कोित्याही राजाचा वा सरकारचा 
आमच्यावर हक्क नाही. सवग प्रजेकडून जास्तीत जास्त चार आिे कर दरवषी घेतला जाईल आहि व्याजाचा 
दर रुपयाला एक पैसा दरवषी द्याला लारे्ल” या घोषिेने जमलेल्या संथाल लोकातं आनंदी आनंद पसरला. 
त्याच वळेी अशी एक घटना घडली की, तीमधून संथालाचंा संघषग स रू िंाला. 
 

दीघी येथील इंग्रज सरकारच्या फौजदाराने आहि आमडापाडा येथल्या मोठ्या महाजनानंा दोन 
संथालानंा पकडून भार्लपूरला चालहवले, अशी बातमी एका संथालाने धावत पळत येऊन हसदो कान्हू यानंा 
साहंर्तली. तेथे जमलेला संथाल जन-समूह खवळला. हसदो व कान्हू लरे्च आपल्या अनेक संथालासंह त्या 
दोन्ही संथालानंा सोडवनू आिण्यासाठी धावले. तेथे रे्ल्यावर हसदोने त्या फौजदाराला साहंर्तले की, 
‘आमच्या या दोन्ही संथाल बांधवानंा सोडून द्या’ तेव्हा फौजदाराने आपल्या कडक आवाजात उत्तर हदले, 
“त म्ही सारे येथून हनघून जा. हसदो व कान्हू यानंा कैद करा.” हे ऐकताच संथालाचंा तो जमाव खवळला-
लरे्च तो जमाव त्या फौजदारावर, महाजनावर व त्याचं्या सोबत असलेल्या हशपायावंर त टून पडला. त्यात 
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तो फौजदार, महाजन व काही हशपाई ठार िंाले. त्यानंी पकडलेल्या दोन्ही संथाल बाधंवासह ते सारे परत 
हफरले. 
 

संथाल सेनेने कंपनी सरकारला आपल्या देशातून हाकून लावण्याची प्रहतज्ञा घेतली. जेथे तेथे 
इंग्रजानंी वस्ती होती, तीवर संथालानंी हल्ले स रू केले. इंग्रजानंा सळो की पळो करुन सोडले. त्याचंा नारा 
होता, ‘जमीनदार, महाजन (सावकार), पोहलस व सरकारच्या कमगचाऱ्याचंा नाश हो.’ संथाल सेनेच्या अनेक 
त कड्ा होत्या. प्रत्येक त कडीच्या सैहनकाजंवळ धन ष्ट्यबािाहद परंपरार्त हत्यारे होती. नेमबाजीत प्रत्येक 
संथाल तरबेज होता. प्रत्येक त कडीचा एक म हखया ठरवनू हदलेला होता. 
 

एक त कडी प लकीपूर र्ावी रे्ली. तेथे हनळीचे र्ोरे कारखानदार राहत होते. त्या त कडीने त्याचं्यावर 
हल्ला करुन त्यानंा ठार केले. दूसरी त कडी साहबर्ंजकडे हनघाली. तेथल्या र्ोऱ्यानंा त्याची बातमी समजली 
व तो नावातं बसून र्ंरे्तून जीव घेऊन पळून रे्ले. भार्लपूरचा कलेक्टर राजमहल येथे राहायचा. एक 
त कडी राजमहलला त्याला मारुन टाकण्यासाठी रे्ली. पि तो आपल्या हमत्राच्या घरी लपून बसला, म्हिून 
वाचला. 
 

पैलापूरला हनळीचे बरेच इंग्रज कारखानदार राहात होते. संथाल सैन्याने त्याचं्यावर हल्ला केला. 
सरकारने ताबडतोब भार्लपूरहून ५०० हशपायाचंी एक पलटन पाठहवली. त ंबल य द्ध िंाले. सरकारी 
हशपायाचंा धीर स टला. संथालाचंा हवजय िंाला.पि सरकारी हशपायाचं्या र्ोळीबारात अनेक संथाल वीर 
मारले रे्ले. सेनापती कान्हूही त्यात मरि पावला. या य द्धानंतर कहलर्ावपासून राजमहलपयंत व सैंहथया 
तसेच रािीर्ंज पयंतचा प्रदेश १५ हदवस संथालच्या ताब्यात होता. त्याम ळे संथालाचंा उत्साह वाढला. त्याचें 
सैन्य पकौड, महेशपूरकडे हनघाले. कदमसरच्या हनळीच्या कारखान्यावर हल्ला केला. पकौडहून ते सैन्य 
वीरभमू हजल्ह्यातील पलसा, महेशपूर ला आले. तेथे इंग्रज हशपायाशंी त्याचें घनघोर य द्ध िंाले. त्यात २०० 
संथाल वीर मारले रे्ले. अनेक जखमी िंाले. रघ नाथपूर व संग्रामपूर येथेही त्यानंी इंग्रज सैन्याशी सामना 
हदला. हसदो आपले सैन्य घेऊन बडहैतला आला. बडहैतच्या लढाईत अनेक संथाल वीर मारले रे्ले. तेथेच 
एका हवश्वासघात्याने हसदोला पकडून हदले. त्याच्याबरोबर अनेक संथाल पकडले रे्ले. २४ ज लै रोजी 
बडहैत इंग्रज सैन्याने झजकले. 
 

संथालचे दमन करण्यासाठी दाहमन, इ. कोह हजल्ह्यात हिरे्हडयर जनरल लॉयड व कनगल बडग 
खास मोठ्या सैन्यासह आले. या हजल्ह्याच्या उत्तर भार्ातून दहिि भार्ात आले. सप्टेंबर १८५६ मध्ये ते द प्पट 
उत्साहाने या भार्ात लढू लार्ले. संथालाचं्या या सैन्याने या हजल्ह्याचा देवघरपासून नैऋत्येकडील 
सीमेपयंतचा दहिि भार् संथालच्या ताब्यात आला. त्या भार्ात महामारी स रु िंाल्याने अनेक संथालवीर त्या 
रोर्ाला बळी पडले. हबहारच्या दहिि भार्ात सरकारने माशगल लॉ जारी करुन सवगत्र १४ हजार सैन्य 
हवखरुन ठेवले. त्याम ळे संथालानंा माघार घ्यावी लार्ली. तरीही ३० हजार संथाल वीर त्या भार्ात होते. ते 
लहानसहान हल्ले करीतच राहहले. त्यानंी आपल्या प्रािाचंी पवा केली नाही. आतापयंत १० हजार संथालानंी 
प्रािापगि केले होते. 
 

हसदो आहि त्याच्याबरोबर पकडले रे्लेल्या सवग संथालांना इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंी अपार 
जनसूमहासमि फासावर लटकावले. त्यानंतर सरकारने संथालानंा काही सवलती हदल्या. हा जंर्ल 
तराईचा सवग भार् कंपनी सरकारच्या ताब्यात आला. हिस्ती हमशनरी त्या भार्ात र्ावोर्ाव रे्ले. र्ावार्ावात 
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त्यानंी सरकारच्या मदतीने चचग उभारले व ते मोठ्या प्रमािात संस्थालाचें हिस्ती धमात धमांतर करु लार्ले. 
त्या भार्ाला कंपनी सरकारने ‘संथाल परर्िा’ हे नाव हदले. 
 

स्वातंत्र्य -हप्रय संथाल आहदवासींनी हसदो व कान्हू याचं्या नेतृत्वाखाली संघहठत होऊन कंपनी 
सरकारशी जबरदस्त लढा हदला. आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आहि प्रहतष्ठेसाठी हजारो संथाल वीरानंी या 
स्वातंत्र्य य द्धात बहलदान केले. ते या वीर जमातीला भषूिावह ठरले. 

✦✦✦ 
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२६. मांगल पाांडे 
 

२९ माचग १८५७ चा हदवस. बरं्ाल सेनेच्या ३४ व्या रेहजमेंटमधील क्. १४४६ चा िाम्हि हशपाई मंर्ल 
पाडें एके हदवशी सकाळी प्रातर्ववधी उरकून आपला ताबं्या जवळच्या तळ्यावर घासून, ध वनू त्यात पािी भरून 
आपल्या छाविीकडे हनघाला होता. तेवढ्यात एक मेहेतर (भरं्ी) समोरून आला व त्या हशपायाला म्हिाला, 
“भाईसाब, पानी पीने के हलए जरा अपना लोटा दीहजए!” ते एकून मंर्ल पाडें खवळून म्हिाला, 
 

“त िें लोटा हदया तो वह अपहवत्र हो जाएर्ा और मेरा धमग भी भ्रष्ट हो जाएर्ा!” त्यावर तो मेहतर 
म्हिाला, 
 

“भाईसाहेब, त म्हारा धमग तो वैसे भी नष्ट हो जाएर्ा । अगें्रज सरकार त म्हारी नयी बंद कोंके हलए जो 
कारत से बना रही है, उनके ऊपर र्ायों की और सूअरों की चबी लर्ाए ह ए कव्हर त म्हें दाँतों से काटने पडेंरे् 
। तब त म्हारे धमग का क्या होर्ा?” हे ऐकल्यावर मंर्ल पाडेंला धक्काच बसला व तो फक्त म्हिाला, “ऐं!” 
आहि आपल्या छाविीकडे धावला. त्याने छाविीतील सर्ळ्या झहदू-म सलमान सैहनकानंा ती बातमी 
साहंर्तली व तो म्हिाला, “ये बदमाश अँगे्रज लोर् हमारा धमग नष्ट करने जा रहे है । हमें बर्ावत करनी ही 
होर्ी ।” त्याचे ते बोल ऐकून सारेच सैहनक खवळले. मंर्ल पाडें तर आपली बदूंक सरसावनू मदैानात आला 
व सर्ळ्या सैहनकानंा आवाहन करू लार्ला, “अंग्रजो को हमें मारना ही चाहहए । चलो उठो! अपनी अपनी 
बदूंकें  सँभालो ।” 
 

मंर्ल पाडेंचे इंग्रज अहधकाऱ्यानंा आव्हानच होते. त्याचे ते आव्हान ऐकून साजंट मेजर ह्यसून 
त्याच्याकडे हपस्त ल घेऊन धावला. तो समोर येताच मंर्ल पाडेंने आपल्या बदूंकीने अचूक नेम धरून 
त्याच्यावर र्ोळी िंाडली. मेजर ह्यसूनला ती वमी लार्ली व तो धाडकन कोसळून तडफडू लार्ला. ते पाहून 
लेफ्टनंट बॉब घोड्ावरून त्याच्याकडे हपस्तूल रोखून धावला. पाडेंने र्ोळी िंाडली, पि ती त्याच्या 
घोड्ाला लार्ली व घोडा कोसळला. बॉबही खाली पडला व आपली तलवार उपसून पाडेंवर वार 
करण्यासाठी धावला. तो पाडेंवर वार करिार तोच पांडेने आपल्या तलवारीने त्याचा हातच छाटून टाकला 
व धाडकन कोसळून तडफडू लार्ला. पाडेंने दोघानंा यमसदनास पाठहवले. बाकीचे सैहनक लाबं उभे राहून 
हा सारा खेळ बघत होते. त्यानंी पाडेंलाही साथ हदली नाही की त्या इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या मदतीलाही ते 
धावले नाहीत. एका इंग्रज सैहनकाने ते काडं पाहहले व त्याने कनगल व्हीलरला ते साहंर्तले. कनगल व्हीलरला 
घोड्ावरून पळत आला व त्याने उभ्या असलेल्या सैहनकानंा पाडेंला हर्रफ्तार करण्यास साहंर्तले. पि 
त्याचा ह क म कोिीही मानला नाही. म्हिून तो तितित जनरल कनगल हहयरसेकडे रे्ला व त्याने सारी 
हकीकत त्याला साहंर्तली. जनरल हहयरसे आपल्या हाताखालील अहधकारी व काही र्ोरे सैहनक घेऊन 
त्या हठकािी आला. हशपायानंा त म्ही पाडेंला पकडण्याचा ह क म का हदला नाही, असे त्याने आपल्या 
अहधकाऱ्यानंा हवचारले. तेव्हा त्यानंी साहंर्तले, “हशपाई आमचा ह कूम मानीत नाहीत.” ते ऐकताच तो 
हशपायाकडे पाहून र्रजला. 
 

“कहना नहीं मानते? मेरी बात स नो, जो पाडें को पकडने आरे् नहीं बढेर्ा उसे मैं र्ोलीसे उडा दंूर्ा 
। फॉरवडग माचग ।” 
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जनरलचा ह कूम ऐकून ते हशपाई पाडेंकडे जाऊ लार्ले. पाडेंला त्या आपल्या साथीदारानंा तर 
मारायचे नव्हते. आता पकडले जाण्यापेिा मरि पत्करलेले बरे, असा हवचार करून बदं कीची नळी आपल्या 
छातीकडे वळवली व हतचा घोडा दाबला. र्ोळी त्याच्या शरीरात हशरली व तो धाडकन खाली पडला, पि 
मरि पावला नाही. त्याला दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. हे सारे काडं २९ माचग १८५७ रोजी घडले. 
दवाखान्यात पाडें बरा िंाल्यावर त्याच्यावर खटला भरण्यात आला. सैहनकी न्यायालयाने त्याला फाशीची 
हशिा स नावली. 
 

इंग्रज सैहनकी अहधकाऱ्याचंा आपल्या झहदी सैहनकावंरील हवश्वास या घटनेने उडाला. पाडेंला फाशी 
देण्यासाठी कलकत्त्याहून चार जल्लाद बराकपूरला आिण्यात आले व ८ एहप्रल १८५७ रोजी त्याला फासावर 
लटकहवण्यात आले. मंर्ल पाडेंच्या बहलदानाची हहककत भारतभरच्या इंग्रजी छावण्यातं पसरली. सारे 
झहदी सैहनक आधीच इंग्रजाचं्या अन्यायी वार्ि कीने असंत ष्ट होते. ते अहधकच संतप्त िंाले १८५७ च्या 
स्वातंत्र्यलढ्याची पाश्वगभमूी मंर्ल पाडेंच्या बहलदानाने तयार िंाली. तेव्हापासून इंग्रज अहधकारी प्रत्येक 
बडंखोराला ‘पाडें’ असेच संबोधू लार्ले. 

✦✦✦ 
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२७. ईश्वरी पाांडे 
 

माचग १८५७ मध्ये ३४ वी रेहजमेंट मधील हशपाई मंर्ल पांडे याला कलकत्त्याजवळील डमडम येथील 
बदं कीच्या कारखान्यात काम करिाऱ्या एका मेहेतराकडून समजले की, इंग्रजाचं्या सर्ळ्या पलटिीतील 
हशपायानंा याप ढे ती काडत से हदली जािार आहेत, त्या काडत साचं्या वरील वषे्टिाला र्ायींची व ड कराचंी 
चरबी लावलेली असून ती वषे्टने प्रत्येक हशपायाला दातानंी तोडानी लार्िार आहेत. मंर्ल पाडें हा िाम्हि 
हशपाई होता. चरबी लावलेली काडत से दातानंी तोडली तर आपला व म सलमानाचंा धमग ब डिार. र्ाय ही 
झहदंूना पहवत्र, तर ड क्कर हे म सलमानानंा हनहषद्ध, आपला धमग ब डिार म्हिून तो इंग्रज सरकार हवरूद्ध बडं 
करायला उठला. त्याने ही बातमी आपल्या छाविीत पसरहवली आहि सवग हशपायानंी इंग्रजाहंवरुद्ध बडं 
प कारावे असा प्रचार त्याने केला. 
 

२९ माचग रोजी आपली बदूंक व तलवार घेऊन तो परेड ग्राऊंडवर येऊन सवग हशपायानंा मोठ्याने 
सारं्ू लार्ला की, ‘बधूंनो! इंग्रज सरकार आपला धमग ब डवायला उठले आहे. म्हिून सवांनी इंग्रज 
सरकारहवरूद्ध लढायला तयार व्हाव.े मी तर प्रहतज्ञाच केली आहे की, जो कोिी इंग्रज माझ्यासमोर येईल, 
त्याला मी ठार करीन’ त्याचा आवाज ऐकून अनेक देशी हशपाई ग्राऊंडवर आले व तो काय करतो, हे पाहात 
त्याच्यापासून काही अंतरावर उभे राहहले. त्याचं्या मध्ये मंर्ल पाडेंचा हमत्र जमादार ईश्वरी पाडें हा स द्धा 
होता. ही बातमी इंग्रज अहधकाऱ्यानंा समजताच त्या पलटिीचा साजंट जे. टी. ह्यसून व लेफ्टनंट व्ही. एच. 
वार् आपल्या घोड्ावंर बसून ग्राऊंडवर धावत आले. त्यानां पाहताच मंर्ल पाडेंने ह्यसूनवर आपल्या 
बदं कीने र्ोळी िंाडली. तो जखमी होऊन खाली पडला. नंतर वार्वरही त्याने र्ोळी िंाडली, ती त्याच्या 
घोड्ाला लार्ली व तो घोड्ासह खाली कोसळला. नंतर उठून तलवार उपसून मंर्ल पाडेंकडे धावला. 
मंर्ल पाडेंने त्याला आपल्या तलवारीने घायाळ केले. तेवढ्यात त्या रेहजमेंटचा कमाडंर कनगल ए्.. जी. 
व्हीलर आपला अहससंट कॅप्टन टूरीसह त्या हठकािी आला व त्याने ईश्वरी पांडे या जमादाराला ह कूम 
सोडला की, ‘तू लरे्च मंर्ल पाडेंला पकडण्यासाठी त झ्या हशपायानंा सारं्.’ तेव्हा ईश्वरी पाडें म्हिाला, 
‘कोिता ही हशपाई हे काम करिार नाही’ ‘का म्हिून?’ व्हीलरने हवचारले तेव्हा ईश्वरी पाडें म्हिाला की, 
हशपाई म्हितात, ‘आम्ही िाम्हिाला पकडिार नाही’ हे ऐकल्यावर त्याने हशपायानंा मंर्ल पाडेंला 
पकडण्यास साहंर्तले. हशपाई १०/१२ पावले प ढे रे्ल्यावर ईश्वरी पाडें त्यानंा म्हिाला, ‘ठहरो.’ हशपाई तेथेच 
थाबंले. 
 

तेवढ्यात जनरल हहअरसे काही इंग्रज हशपायासंह ग्राऊंडवर आला. तेव्हा शखे पलटू या हशपायाने 
मार्च्या बाजूने जाऊन मंर्ल पाडेंला घट्ट धरुन ठेवले. इंग्रज सैहनकाचं्या हातून मरि येण्यापेिा आपिच 
स्वतः मेलेले चारं्ले. या हवचाराने मंर्ल पाडेंने स्वतःवर र्ोळी िंाडून घेतली. व तो जहमनीवर कोसळून 
बेश द्ध िंाला. तेव्हा त्याला दवाखाण्यात पोचहवण्यात आले. उपचारानंंतर तो बरा िंाला. त्याच्यावर सैहनकी 
कोटात दावा दाखल केला. त्यात त्याला फाशीची हशिा देण्यात आली व ८ एहप्रल १८५७ रोजी त्याला 
फासावर चढहवण्यात आले. त्याच्या बहलदानाने देशातील साऱ्या देशी पलटिी उते्तहजत िंाल्या. 
 

ईश्वरी पाडेंने मंर्ल पाडेंचे समथगन केले, आपल्या वहरष्ठ अहधकाऱ्याचं्या ह क माची अवहेलना केली, 
कमाडंर व्हीलरचा ह कूम मानला नाही. असे आरोप ईश्वरी पाडेंवर ठेवनू त्याच्या वरही सैहनकी कोटात दावा 
दाखल करण्यात आला. त्या साठी जरब दाखवनू १६ सािीदार इंग्रज अहधकाऱ्यानंी तयार केले. सैहनकी 
न्यायालयाचा अध्यि जािून ब जून ४३ वी रेहजमेंटचा एक िाम्हि मेजर जवाहरलाल हतवारी याची नेमिूक 
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केली. न्यायालयात ईश्वरी पाडेंने आपल्या बचावाचे हनवदेन केले. ‘मी कोिताच अपराध केलेला नाही. मी 
हनदोष आहे.’ असे त्याने साहंर्तले. परंत  सािीदाराचं्या सािी हवचारात घेऊन ईश्वरी पाडेंला मृत्य दंड देण्यात 
आला. २२ एहप्रल १८५७ रोजी ईश्वरी पाडेंला फाशी देण्यात आले. 
 

ईश्वरी पाडें हा उत्तरप्रदेशातील बहलया हजल्ह्यातला रहहवाशी होता. तो ताकदवान आहि बहाद्द र 
जवान होता. मंर्ल पाडें त्याचा हजवलर् हमत्र होता. आपल्या धमगरििासाठी या देशभक्त स्वातंत्र्यवीराने 
आपल्या प्रािाचंी पवा न करता मंर्ल पाडेंचे समथगन केले आहि स्वातंत्र्याच्या बहलवदेीवर प्रािापगि केले. 
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२८. बादशहा बहादु्दरशाह ‘जर्र’ 
 

औरंर्जेब १७०७ साली मरि पावला. त्याच्या नंतर अत्यंत अहवचारी, हवलासात दंर् राहिारे, द बळे 
आहि व्यसनाधीन वारस एकामार्ून एक हदल्लीच्या र्ादीवर आले. त्याचा शवेटचा वशंज अबजूफर हा मात्र 
त्यात अपवाद होता. अब ूजफर हा अकबर (हद्वतीय) याचा म लर्ा होता. त्याचा जन्म २४ ऑक्टोबर १७७५ 
रोजी िंाला होता. त्याचे हशििही चारं्ले िंाले. तो चारं्ला शायर होता. ‘जफर’ या नावाने तो उत्तमोत्तम 
शरे हलहायचा. तो हवचारी, दयाळू व भाव क होता. झहद  -म क्स्लम जनतेहवषयी त्याच्या अंतःकरिात अपार 
पे्रम होते. तो सवग धर्वमयानंा समान लेखायचा. 
 

अकबर (हद्वतीय) २८ सप्टेंबर १८३७ रोजी मरि पावला. त्यानंतर ३० सप्टेंबर १८३७ रोजी अबूजफर 
हा हदल्लीच्या तख्तावर ‘हसराज उद्दीन म हम्मद बहाद्द रशाह’ या नावाने आरुढ िंाला. त्यावळेी त्याचे वय ६२ 
वष ेहोते. म्हिजे तो उतारवयाला लार्ला होता. त्या वळेी हदल्लीचे राज्य फार आकसले होते. दरबारात 
कटकारस्थानानंा ऊत आला होता व बहाद्द रशाह हे सारे असहायपिे बघत होता. शरेोशायरीत आपले मन 
र् ंतवीत होता. िंीनत महल ही त्याची सवात लहान व आवडती बेर्म. हतचा म लर्ा जवॉबख्त हा 
बहाद्द रशाहच्या आठही म लातं सवात लहान होता. तरी हतला मनापासून वाटायचे की आपल्या पतीनंतर 
जवॉबख्त हाच हदल्लीच्या र्ादीवर बसावा. बहाद्द रशाहच्या व्याही इलाहीबक्श हा आतून इंग्रजाशंी संधान बाधूंन 
होता. इंग्रजाचें हेर म न्शी रजबअली व हाहकम अहसन ल्ला याचं्याशी त्याचा सतत संपकग  असे. तो िंीनत 
महलच्या आकािेंला कायम खतपािी घालीत होता. 
 

र्व्हनगर जनरल लॉडग डलहौसी याला मात्र जवॉबख्त याला य वराजपद द्यायचेच नव्हते. कारि 
आपल्या र् प्तहेराकंडून कळले होते की, जवॉबख्त हा इंग्रजाचं्या हवरोधात आहे. त्याने आपल्या 
प्रहतहनधीमाफग त बादशहाच्या मनाने द बळा म लर्ा हमिंा कोयास याच्याशी एक तह करुन टाकला. तो तह 
अत्यंत अपमानास्पद होता. त्या तहातील अटी अशा होत्या - (१) हमिंा कोयास याने हदल्लीच्या तख्तावर 
बसल्यानंतर त्याने स्वतःला कायम ‘बादशहा’ न म्हिहवता फक्त ‘शाहजादा’ म्हिवनू घ्याव.े (२) त्याने 
हदल्लीचा लाल हकल्ला पूिगपिे कंपनी सरकारच्या ताब्यात द्यावा आहि क त बहमनार जवळील महरौली येथील 
महालात कायमचे वास्तव्य कराव.े (३) त्याने दरमहा एक लाख रुपये पेन्शन न घेता फक्त १५ हजार रुपये 
पेन्शन घेत जाव.े (४) बादशहा बहाद्द रशाहने लरे्च लाल हकल्ला खाली करुन द्यावा. या कराराचे पत्र 
बहाद्द रशाहला पाठहवण्यात आले.तेव्हा ते अत्यंत अपमानास्पद पत्र वाचताच बहाद्द रशाह संतापाने लाल 
िंाला. त्याने या कराराला स्पष्ट शब्दात नकार हदला. तो स्वतः व त्याची बाकीची सातही म ले इंग्रजाचें घोर 
शत्र ूबनले. बहाद्द रशाहला याप ढे कोिीही ‘झहद स्थानचा सम्राट’ म्हिू नये असे फमान काढून डलहौसीने 
झहद स्थानातील सवग राजे रजवाड्ानंा, अमीर-उमरावानंा व जहार्ीरदारानंा पाठहवले. कारि त्याने ठामपिे 
ठरहवले होते की, बहाद्द रशाह जफरनंतर हदल्लीची सल्तनत पूिगपिे नेस्तानाबतू करुन टाकायची, डलहौसीने 
असेही जाहीर करुन टाकले की, बहाद्द रशाहनंतर हदल्लीची वारस कोि राहील, यासाठी र्व्हनगर जनरलची 
परवानर्ी घेिे अपहरहायग राहील. 
 

बहाद्द रशाहच्या पूवगजाकंडून सवलती घेऊनच ईस्ट इंहडया कंपनीला झहद स्थानात व्यापारास स रवात 
करता आली व त्याम ळेच कंपनीचा व्यापार वाढला व प ढे त्यानंी झहद स्थानातील लहानमोठी राज्ये 
कपटकारस्थाने करुन बळकावली. हे सारे तो हवश्वासघातकी डलहौसी हवसरला होता. त्याम ळेच इंग्लंडची 
भरभराट िंाली होती. याचाही हवसर त्याला पडला होता. 



 

अनुक्रमणिका 

१८५७ च्या आरंभीच्या काळात नानासाहेब पेशव े व त्याचंा मंत्री अजीम ल्लाखाँ हदल्लीला येऊन 
बहाद्द रशाहला उठावाच्या संदभात भेटून रे्ले होते व त्यानंी हवचारहवहनमय करुन उठावाची तारीख रहववार 
३१ मे १८५७ ही हनहित केली होती. रहववार सारे इंग्रज चचगमध्ये प्राथगनेसाठी जातात. तेव्हा प्रत्येक हठकािच्या 
हवद्रोही हशपायानंी त्या त्या हठकािच्या चचगवर हल्ला करुन झहद स्थानातील सवगच्या सवग इंग्रज मारुन 
टाकायचे. झहद स्थानात एकही इंग्रज हजवतं राहू द्यायचा नाही. अशी ती योजना होती. मोठ्या य द्धाहवना 
झहद स्थानातील सवग इंग्रजाचंा नायनाट या योजनेम ळे होिार होता. 
 

नानासाहबानंी झहद स्थानातील बह तेक राजेरजवाड्ानंा पते्र हलहून कळहवले की, सवांनी एकज टीने 
एकाच वळेी आपल्या देशात इंग्रजावर हल्ले करुन आपला देश स्वतंत्र करावा. बहाद्द रशाहने स द्धा अशा अथाची 
पते्र बह तेक राजे-रजवाड्ानंा हलहीली. त्याने त्यात हलहहले होते की, “हे माझ्या झहद  -म क्स्लम बाधंव हो! 
त म्ही सवांनी एकत्र येऊन इंग्रजाहंवरुद्धच्या लढ्यात भार् घ्यावा. मला सते्तशी अहभलाषा नाही. माझ्याऐवजी 
त म्ही एकमताने कोिाही कायगिम नेत्याची हनवड करुन त्याच्या हाती झहद स्थानची सत्ता सोपवावी झकवा 
त म्ही एक राजमंडळ हनवडून त्या मंडळाकडे आपल्या देशाचा कारभार सोपवावा. देशात शातंता व स व्यवस्था 
स्थापन करण्यासाठी सवांनी साह्य कराव.े देशातील त्रस्त िंालेल्या जनतेला स खा-समाधानाने जर्ता यावे, 
म्हिून सवांची एकजूटहोिे आवश्यक आहे. अशा एकज टीनेच आपल्या समशरेी इंग्रजावंर चालवा. आहि 
आपला देश इंग्रजाचं्या जोखडातून म क्त करा.” 
 

आपल्या देशाच्या हहताच्या बहाद्द रशाहच्या या तळबळीच्या आवाहनाला फारच थोड्ा संस्थाहनकानंी 
चारं्ला प्रहतसाद हदला. परंत  पजंाबातल्या पहतयाळा, नाभा, झजद च्या राजानंी, ग्वाल्हेरच्या जयाजीराव झशदे 
व त्याचंा दीवाि हदनकरराव राजवाडे, जयपूर, जोधपूर, हबकानेर, मधल्या राजपूत राजानंी, नेपाळचा राजा 
जंर्बहाद्द र याने व हैद्राबादच्या हनजामाने बादशहाच्या पत्रानंा म ळीच झकमत हदली नाही. उलट या लहान 
मोठ्या राजानंी इंग्रज सरकारला धन-धान्याची, शस्त्रास्त्राचंी व आपल्या पलटिींची मदत हदली. त्याम ळे 
१८५७ स्वातंत्र्यय द्ध अयशस्वी िंाले. असे बह संख्य इहतहासकाराचें मत आहे व त्यात तथ्यही आहे. खरे 
म्हटले, तर इंग्रजापं ढे लाचार िंालेल्या या राजे-रजवाड्ातं इंग्रजाशंी टक्कर देण्याची झहमतच नव्हती व ते 
आपल्या जनतेला इंग्रज रेहसडेंटाच्या दबावाने हपळून चैन -हवलासी जीवन जर्त होते. ते स खमय जीवन 
सोडून य द्धाचे संकट ओढवनू घेण्याची त्याचंी तयारीच नव्हती. 
 

कंपनी सरकारने माचग १८५७ पासून नवी काडतूसे पलटिीत सैहनकानंा द्यायला स रुवात केली. त्या 
काडत साचं्या वषे्टनानंा र्ायींची व ड कराचंी चरबी लावलेली होती. ते देशी पलटिीतील झहदू व म सलमान 
हशपायानंा समजले. तेव्हा हे इंग्रज सरकार आम्हालंा धमगभ्रष्ट करायला लार्ले आहे, असे त्यानं वाटले. ते 
सत्यच होते. कारि र्ाय झहद ंना पहवत्र, तर ड क्कर म सलमानानंा हनहषद्ध. ती वषे्टेने दाताने तोडायची असल्याने 
सवग झहदू-म क्स्लम हशपाई बंडाच्या पाहवत्र्यात उभे राहहले. २९ माचग १८५७ रोजी कलकत्त्याजवळील बराकपूर 
छाविीतील मंर्ल पाडें याने याच कारिासाठी बडें केले. इंग्रज अहधकाऱ्यानंा मारले. म्हिून त्याला फाशी 
देण्यात आले. ही बातमी झहद स्थानातील इंग्रजाचं्या सर्ळ्या छावण्यात पसरली. त्या काळी इंग्रजाचें सर्ळ्या 
छावण्यामंधील सैन्य २ लाख ३८ हजार होते. त्यात ३८ हजार र्ोरे सैन्य आहि दोन लाख देशी सैन्य होते. 
त्यातही उत्तर झहद स्थानातील छावण्यातं अवध, हदल्ली, हबहार या भार्ातील राजपूत, िाम्हि व म सलमान 
सवाहधक होते. त्या सेनेला बरं्ाली सैन्य म्हटले जाई. याच सैन्याने १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात हवशषेकरुन 
भार् घेतला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१० मे रोजी मेरठ छाविीतील देशी हशपायानंी उठाव केला. त्या छाविीतील सारे इंग्रज मारुन 
टाकले. त रंुर् फोडून कैद्यानंा म क्त केले व ते सैन्य ‘चलो हदल्ली, मारो हफरंर्ीको’ अशा घोषिा देत रातोरात 
हदल्लीला आले व लाल हकल्ल्यासमोर एकत्र येऊन बादशहा बहाद्द रशाहचा जयजयकार करु लार्ले. 
बहाद्द रशाहला मेरठच्या उठावाचीहहककत समजली, तेव्हा तो प रता र्ोंधळून रे्ला. त्याने समोर येऊन त्या 
हशपायाचें म्हििे ऐकून घेतले व त्यानंा तो म्हिाला, “मािें वय आहे ८२ वषांचे. लढण्याची ताकद माझ्यात 
नाही व माझ्याजवळ त म्हालंा पर्ार देण्यासाठी खहजना स द्धा नाही.” तेव्हा त्याच्या मारे् उभी असलेली त्याची 
आवडती बेर्म जीनत महल म्हिाली. “जहाँपनाह, हबठूरहून स द्धा नानासाहेब पेशव्याचें दूत आले आहेत. 
आज साऱ्या झहद स्थानचे डोळे आपल्याकडे लार्लेले आहेत. आपि या हशपायानंा साथ देिेच योग्य आहे.” 
 

बहाद्द रशाहला हशपायानंी साहंर्तले, “जहाँपनाह, त म्ही पैशाचंी काळजी करू नका. आम्ही इंग्रजाचें 
खहजने ल टून आिून त मच्या पायाशी ओतू. त म्ही फक्त आमचे नेते व्हा. हदल्लीच्या तख्तावर ‘झहद स्थानचा 
बादशहा’ म्हिून हवराज मान व्हा.” तेवढ्यात हदल्लीच्या छावण्यातील हजारो देशी हशपाई स द्धा तेथे आले. 
त्यानंीही बादशहाचा जयजयकार केला. द सऱ्या हदवशी बहाद्द रशाह जफर हदल्लीच्या तख्तावर समारंभपूवगक 
हवराजमान िंाला. सवग हशपायानंी अवघ्या ४८ तासात हदल्लीमध्ये एकही इंग्रज हशल्लक ठेवला नाही. सवग 
इंग्रजानंा कापून काढून हदल्ली स्वतंत्र केली. बादशहाने शहरातील प्रहतहष्ठत नार्हरक व हनरहनराळ्या 
पलटिींचे स भेदार याचंी बैठक घेऊन सहा सेनाहधकारी व चार प्रहतहष्ठत नार्हरक अशा १० लोकाचंी एक 
कायगकाहरिी (फौजी कोटग) शहरातील कायदा व स व्यवस्था साभंाळण्यासाठी हनवडली. सेनापतीची नेमिूक 
केली. 
 

हदल्ली स्वतंत्र िंाल्याचे समजल्यावर अनेक छावण्यातंील देशी हशपाई बडं करुन उठले व त्यानंी 
तेथले इंग्रज कापून टाकले आहि छाविीतील खहजने घेऊन ते हदल्लीला आले. हदल्लीत अजून र्ोंधळाचेच 
वातावरि होते. बरेलीचा खान बहाद्द रखान याने आपला सेनापती बख्तखाँ याच्याबरोबर मोठी फौज, खहजना 
व रसद हदल्लीला पाठवनू हदली. बख्तखाँ हा क शल योद्धा आहि पराक्मी सेनानी होता. बादशहाने त्याला 
प्रम ख सेनापतीपद हदले. नंतर बहाद्द रशाहने हदल्ली येथील ‘पयामे आजादी’ (स्वातंत्र्याचा संदेश) या 
वृत्तपत्रात आपली एक महत्त्वाची घोषिा प्रहसद्ध केली. “हे झहद स्थानातील झहद -म सलमानानंो! उठा! जारे् 
व्हा! बधं नो, ईश्वराने मानवाला ज्या ज्या देिग्या ंहदल्या आहेत, त्यातं आजादी हीच सवगश्रेष्ठ आहे. ज्या ज लमी 
व अत्याचारी इंग्रजानंी आमचीही बह मूल्य देिर्ी आम्हालंा धोका देऊन कपटाने आमच्याकडून हहसकावनू 
घेतली आहे. ते काय आम्हालंा या देिर्ीपासून कायमचे वहंचत ठेविार आहेत? आपल्या आजादीसाठी 
लढिाऱ्या सैन्यात छोटा -बडा असा भेदभाव म ळीच नाही. सवांना समान वार्िूक हदली जाते. या पहवत्र 
य द्धात सामील होिारे सारेच भाई-भाई आहेत. हे लिात घ्या.” इंग्रजवाताहर रसेल म्हितो की, “हे वतगमान 
पत्र स रु करण्यात अजीम ल्लाखाँचा मोठा सहभार् होता.” 
 

स्वातंत्र्याच्या या य द्धातले झहद  -म सलमानाचें ऐक्य पाहून र्व्हनगरजनरल कॅझनर् अत्यंत बेचैन िंाला 
आहि त्याने झहद  - म सलमानातं फूट पाडण्याचे प्रयत्न आपल्या इंग्रज अहधकाऱ्याकंरवी स रु केले. 
म सलमानानंा सारं्ण्यात आले की, “नानासाहेब, कॅ वरझसह व रािी लक्ष्मीबाई झहद स्थानात झहदूचे राज्य 
स्थापन करण्यासाठी लढत आहेत. म्हिून म सलमानानंी या य द्धात भार् घेतला, तर त्याचं्यावर झहदू ज लूम 
करतील. हे त म्हालंा फायदेशीर ठरिार नाही.” झहदंूना असे त्या अहधकाऱ्यानंी भरवनू हदले की, “बहाद्द रशाह 
त मच्या मदतीने झहद स्थानात म सलमानाचंी बादशाही स्थापन करण्यासाठी िंटतो आहे. म सलमानी राज्यात 
झहदंूवर अत्याचार होत राहतील, हे त म्हालंा योग्य वाटते का?” 



 

अनुक्रमणिका 

 
इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या या हचथाविीने काही माथेहफरु म सलमानानंी हजहाद प कारला. हे समजताच 

बह द्द रशाहने एक फतवा काढला. त्यात त्याने म सलमानानंा बजावले की, “भाईयों! यह हजहाद झहदूहवरुद्ध 
नहीं है । केवल हफरंहर्यों हवरुद्ध है । त मने यहद झहद ओंको मारा, तो त म्हारी इस देशमें खैर नहीं । सबब यह 
नीच कमग त रन्त बदं करो । इस देशको बचाओ । ध्यान रखो, झहदू हमारे भाई हैं ।” त्याम ळे कॅझनर्चे झहद -
म सलमानातं फूट पाडण्याचे प्रयत्न सफल िंाले नाहीत. बादशहाच्या या फतव्याचा दोन्ही जमातीवर चांर्ला 
पहरिाम िंाला. झहदू आहि म सलमान हदल्लीच्या रििासाठी खादं्याला खादंा लावनू लढले. बादशहाने 
आपल्या कायगकाहरिीच्या झहद  -म क्स्लम सदस्याशंी हवचार हवहनमय करुन बकरी ईदच्या हदवशी 
म सलमानानंी र्ोहत्या केली, तर त्यानंा कडक शासन केले जाईल, असाही ह कूम काढला. त्याच्या झहदू 
हशपायावंर फार चारं्ला पहरिाम िंाला. 
 

हशखाचं्या र् रंुच्या हत्या बहाद्द रशाहच्या पूवगजानंी कू्रपिे केलेल्या आहेत. म्हिून हशखानंी 
बहाद्द रशाहशी लढून त्या हत्त्याचंा सूड घ्यावा, असे इंग्रज अहधकाऱ्यानंी शीख राजानंा व शीख सैहनकानंा 
पटवनू हदले. म्हिून पहतयाळा, नाभा व झजदच्या राजानंी इंग्रज सेनापती एन्सन याला धनधान्याची, हशख 
पलटिींची व शस्त्रास्त्राचंी भरपूर मदत केली व एन्सन ते हशख सैन्य व रसद घेऊन पजंाबातून हदल्लीकडे 
हनघाला. वायव्य सरहद्द प्रातंातील म सलमानानंा ल टीचे अहमष दाखवनू त्याचं्याही पलटिी इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंी उभारल्या व ते त्या पठाि पलिींना घेऊन हदल्लीकडे हनघाले. 
 

इंग्रजाकंडे लाबं पल्ल्याच्या मोठमोठ्या तोफा व नव्या एक्न्फल्ड रायफलींचा भरपूर साठा असल्याने 
हदल्लीत जमलेल्या हठकहठकािच्या हवद्रोही पलटिींचा त्याचं्याप ढेहनभाव लार्िे अशक्य होते. कारि 
त्याचं्याकडे तलवारी, भाले व ज न्या बदं की (मस्केट) होते व तोफाही लाबं पल्ल्याच्या नव्हत्या. तरीही या 
शूर हशपायानंी त्याच हत्याराचं्या साह्याने हदल्लीची इंच इंच भमूी प्रािपिाने लढहवली. अनेक वळेा इंग्रजाचं्या 
सैन्याला माघात घ्यायला भार् पाडले. इंग्रजानंा नवी क मक येतच होती. त्याम ळे स मारे साडेचार महहन्याचं्या 
अथक प्रयत्नानंतर व शकेडो सैहनकाचें प्राि र्मावल्यानंतर २४ सप्टेंबर १८५७ रोजी इंग्रजानंी हदल्ली शहरावर 
ताबा हमळहवला. हवद्रोही सैन्य हदल्लीमधून बाहेर हनघून जाऊ लार्ले. सेनापती बख्तखाँ बहाद्द रशाह 
जफरकडे येऊन म्हिाला, “जहाँपनाह, हदल्ली हमारे हाथसे र्यी । इसहलए आप झचता मत करना । सारा 
झहद स्थान हमारे साथ है । ऐसी दशा में आपको स रहित स्थान में जाना ही उहचत है । सारे झहद  -म क्स्लम 
हसपाही आपके िंंडेके नीचे जमा होकर मरनेमारने को तैयार हैं । यहद ह ज र मेरे साथ चले तो क छ ही हदनोंमे 
म ैसब ठीकठाक कर दँूर्ा । और हजल्ले स भानी (बादशहा) को सब झचताओंसे और कष्टोंसे म क्त कर द ँर्ा ।” 
 

बख्तखाचं्या बोलण्याने बादशहा प्रभाहवत िंाला आहि म्हिाला, “हम ह मायॅ ूके मकबरे में जा रहे है 
। कल स बह त म वहाँ आओ और हमसे हमलो । उस समय सब बातों का हनिगय हो जाएर्ा ।” 
 

बादशहाचा व्याही इलाहीबक्श याने आडून हे संभाषि ऐकले व बख्तखाँ हनघून रे्ल्यानंतर 
बादशहाजवळ येऊन म्हिाला, “बख्तखॉने जो कहा, मैं भी उससे सहमत हँू । हकन्त  आप इस बातपर ध्यान 
दीहजए हक, अंर्रेज अँधे नहीं हैं । व ेजानते हैं हक, आपने जो हकया, मजबरू होकर हकया । आपका र्दर से 
और ॲर्रेजों की द श्मनी से दूर का भी वास्ता न था । आपको उनकी तरफसे कोई आशकंा नहीं करनी चाहहए 
। हाँ, यहद आप हवद्रोहहयों के साथ चले र्ये तो यकीनन वे आपको बर्ावत का हजम्मेदार समिंेंरे् । और उन्हें 
आपको अपराधी मानने का बहाना हमल जाएर्ा । दूसरी बात यह है की, आप इस ब ढापे में आपके छोटे -बडे 



 

अनुक्रमणिका 

शाहजादे और शाहजाहदयों को, वैसेही आपके पदानशीन बेर्मों को कहाँ हलए हफरेंरे्? हमारा इसमें ही भला 
है की, आप हवद्रोहहयों के साथ न जायें । म ैअंर्रजों से हमलकर सब बातों की सफाई कर दँूर्ा । और आपकी 
सल्तनत पर तथा आप पर हकसी भी प्रकार का दोष न आने दँूर्ा” 
 

इलाहीबक्शचे म्हििे ऐकल्यावर बादशहा हद्वधेत पडला. काय करावे, हे त्याला स चेनासे िंाले. 
द सऱ्या हदवशी म्हिजे १९ सप्टेंबर १८५७ रोजी तो आपल्या सवग लव्याजम्यासह ह मायूचँ्या मकबऱ्यात 
राहण्यासाठी हनघाला. तेव्हा त्याला पोचहवण्यासाठी त्याचा एक हनराश िंालेला शायर हमत्र म्हिाला, 
 

द मद माये दम नहीं, खैर माँर्ो जान की। 
ऐ जफर, ठंडी ह ई समशरे झहद स्थान की॥ 

 
अथात हे बहाद्द रशाह जफर, हदवसेंहदवस, प्रहतििी तू थकत चालला आहेस. त झ्यात दम राहहला 

नाही. म्हिून तू आता (इंग्रजाकंडे) आपल्या प्रािाचंी भीक मार्. आता झहद स्थानची तलवार बोथट व थंड 
िंालेली आहे. 
 

त्यावर त्या ८२ वषांच्या वृद्ध बादशहाने त्याला एक शरे स नावला. 
 

र्ाहिंयों में ब ूरहेर्ी जबतलक ईमान की। 
तब तो लंडन तक चलेर्ी तेर् झहद स्थान की॥ 

 
अथात आमच्या वीराचं्या अंतःकरिात स्वातंत्र्याच्या हनष्ठेचा शवेटचा झबदू जोपयंत जार्ृत राहील, तो 

पयंत झहद स्थानच्या तलवारी लंडनपयंत आपले तेज दाखवत राहतील. 
 

वय सरत आले, सल्तनत रे्ली, धन-दौलत थोडी स द्धा राहहली नाही व अंर्ात ताकद ही उरली 
नाही, तरीही त्या वृद्ध बादशहाच्या अंतःकरिात देशाहभमानाची आर् केवढी प्रखर होती, हेच त्याच्या या 
शरेावरुन हदसून येते. त्याचा हा शरे प ढच्या ९० वषांत क्ाहंतकारकानंा स्फूती देत राहहला. ख द्द लंडन मध्येच 
भरं सभातं मदनलाल झधग्रा यानंी किंगन वायलीचा आहि ऊधमझसहानी ओंडायरचा सवांसमि खूनकरुन 
दाखवनू हदलेले आहे. हकती साथग होते हे बहाद्द रशाहचे बोल! 
 

इंग्रजाचंा प्रम ख हेर रजबअली याने इलाहीबक्श याला आश्वासन हदले होते की, “त म्ही जर 
बादशहाला हवद्रोही सैन्याबरोबर जाऊ हदले नाही, तर इंग्रज सरकार त म्हालंा हनहाल करुन सोडील.” 
इलाहीबक्शने बहाद्द रशाहला बख्तखाँबरोबर जाऊ हदले नाही. हदल्लीतच रोखून धरले, या त्याच्या 
कामहर्रीम ळे इंग्रज सरकार त्याला तह ह्यात १२०० रुपये दरमहा मानधन देत राहहले. 
 

इलाहीबक्शने लरे्च रजबअली बरोबर इंग्रज सेनाहधकारी हडसन याला हनरोप हदला की, “मी 
बादशहाला बख्तखाबंरोबर जाण्यासाठी रोखले आहे. त म्ही उद्या सकाळी थोडे सैन्य घेऊन ह मायॅूच्या 
मकबऱ्याच्या पहिमेकडील रे्ट जवळ याव.े त्याचे सैन्य यम नेच्या वाळवटंात आराम करीत आहे. उद्या 
सकाळी तो मकबऱ्याच्या पूवेकडील रे्टमधून मकबऱ्यात येईल. तो रे्ल्यावर त म्ही आत येऊन बादशहाला 
ताब्यात घ्याव.े” 



 

अनुक्रमणिका 

 
ठरल्याप्रमािे द सऱ्या हदवशी (२० सप्टेंबरला) सकाळी बख्तखाँ बादशहाकडे आला. तेव्हा 

इलाहीबक्श त्याला म्हिाला, “बादशहाचे उतार वय पाहून त म्ही त्यानंाताब्यात घेत आहातं, यावरुन त मची 
इच्छा अशी हदसते की, सर्ळी सत्ता आपल्या हातात घ्यावी व स्वतः हदल्लीची सल्तनत बळकवावी.” 
 

इलाहीबक्शचा हा र्हलच्छ आरोप ऐकताच बख्तखाँ रार्ाने लालब दं िंाला. बादशहाने त्याला शातं 
केले व तो म्हिाला, “बहाद्द र! म िें त मपर भरोसा है । झकत  मेरी शारीहरक द बगलताने म िें कहीं दूसरे स्थानपर 
जाने योग्य नहीं रखा है । त म म िें मेरे भाग्यपर छोड दो और अपने कतगव्यका पालन करो ।” बख्तखाँ हनराश 
व संतप्त होऊन लरे्च हनघू रे्ला. त्यानंतर इलाहीबक्शन याने आधीच आलेल्या हडसनला इशारा केला. 
त्याच्या बरोबर १०० र्ोरे सैहनक होते. तो काही सैहनकासंह मकबऱ्याच्या दरवाजाजवळ आला व त्याने 
बादशहाला व त्याच्या शाहजाद्यानंा बाहेर बोलावले. “आमच्या प्रािाचं्या रििाची हमी देत असाल, तरच 
आम्ही बाहेर येऊ.” असे बादशहाने त्याला साहंर्तले. हडसनने ते कबूल केले. बादशहा व त्याचे शहजादे 
बाहेर येताच हडसनने त्यानंा अटक केली, तेव्हा बादशहा अत्यंत संतापला व इलाहीबक्शकडे तीक्ष्ि नजर 
रोखून तो म्हिाला, “इलाहीबक्श, नमकहराम! त मने बख्तखॉ के साथ जाने से हमको रोका । त म्हारी जबान 
के अन सार यहद अँर्रेज म िें बेर् नाह समिंते हैं?” यावर इलाहीबक्शजवळ उत्तर नव्हते. तो न सता खाली 
मान घालून उभा राहहला. बादशहाची लाडकी बेर्म जीनत महल हहला तेव्हा कोठे इलाहीबक्शचा 
हवश्वासघात समजला. 
 

हडसनने बादशहा व बेर्मा याचं्यासाठी पालख्या व शाहजाद्यासंाठी र्ाड्ा आिल्या होत्या. 
शाहजाद्यानंा त्या र्ाड्ातं बसहवले आहि बादशहा व बेर्मा पालख्यातं बसल्या. पालखीत बसतानंा 
बादशहाच्या मनात हवचार येऊन रे्ला. “इधर आते समय मेरे शायर हमत्र ने जो शरे म िें स नाया था, उसमें 
भी तथ्य था।” पालख्या व र्ाड्ा हदल्लीकडे हनघाल्या. हदल्लीच्या खूनीदरवाजाच्या अलीकडे एक फलांर्ावर 
(स मारे २०० चे वर मीटर अंतरावर) त्या पालख्या व र्ाड्ा थाबंहवण्यात आल्या. हडसने शाहजाद्यानंा 
र्ाड्ामंधून खाली उतरवण्यास साहंर्तले. त्याने त्याचं्या अंर्ावरील जडजवहीर काढून घेऊन त्यानंा आपले 
कपडे उतरवण्यास साहंर्तले. ते सारे भेदरलेलेच होते. कपडे उतरुन ते उघड्ा अंर्ाने उभे राहहले. तेव्हा 
लरे्च हडसनने हमिंा म घल, हमिंा हखज्र स लतान, हमिंा अबूबकर आहि हमिंा अब्द ल्लाह याचंी म ंडकी 
आपल्या तलवारीने छाटून त्याचें ओंजळभर रक्त तो नररािस प्याला व म्हिाला, “मी जर याचें रक्त प्यालो 
नसतो, तर मी पार्ल िंालो असतो.” नंतर त्याने मी सवग म ंडकी एका मोठ्या तबकात ठेवनू जवळच पालखीत 
बसलेल्या बादशहाला एका सैहनकाकडून नजर म्हिून पाठहवली. तेव्हा बादशहा उसासा साडून उद्र्ारला, 
 

“या ख दा! तेरी श क् हैं!” 
(हे परमेश्वरा, त ला धन्यवाद असोत.) 

 
नंतर त्या चारही शाहजाद्याचंी पे्रते ख नी दरवाजावर टारं्ण्यात आली. औरंर्जेबाने आपला मोठा 

भाऊ दारा-श कोह याचे पे्रतही याच दरवाजावर टारं्ले होते. नंतरही मोर्लाचं्या अवलादींचे पे्रते याच 
दरवाजावर टारं्ण्यात आली होती. म्हिूनच लोक हदल्लीच्या या दरवाजाला ‘ख नी दरवाजा’ म्हिू लार्ले. 
हडसनची ही कृत्यें पाहून त्याचे इंग्रज सैहनक आनंदाने नाचले. आसपासची जनता पूिगपिे भेदरुन रे्ली 
होती. 
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२७ जानेवारी १८५८ रोजी लाल हकल्ल्यात दीवाि-इ-खास मध्ये लष्ट्करी कोटाप ढे बादशहा 
बहाद्द रशाह याची चौकशी स रु िंाली. त्याच्यावर चार आरोप ठेवण्यात आले. 
 

१) इंग्रज सरकारचा पेन्शनर असून त्याने बडंखोर हशपायानंा उते्तजन देऊन मदत ही केली. 
 

२) त्याने स्वतःच्या शाहजाद्यानंा बडं करण्यास प्रवृत्त केले. 
 

३) बडंखोराचें नेतृत्व पत्करुन ‘बादशहा’ म्हिून स्वतःची द्वाही हफरहवली. 
 

४) सोळा मे १८५७ रोजी इंग्रज व अन्य हिस्ती लोकाचं्या हत्त्या करहवल्या. 
 

खटल्याचे कामकाज २१ हदवस चालून ते २९ माचग १८५८ रोजी संपले. बादशहाने या सवग आरोपाचंा 
इन्कार करुन ‘मी हनदोष आहे’ असे साहंर्तले. त्याला जन्मठेपेची व हद्दपारीची अशा हशिा देण्यात आल्या 
आहि तो, बेर्म जीनत महल, हतचा म लर्ा जबॉबख्त व त्याची बेर्म या चौघानंा काही नोकरासंह कलकत्ता 
मार्े रंर्ून जवळीक पेर्ू येथे पाठहवण्यात आले. तेथे त्याचंी काय अवस्था होती, हे जवॉबख्तच्या बेर्मेने 
झहद स्थानात आपल्या आईला हलहहलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. 
 

“पावसात नेहमी र्ळिारे एक साधे स धे मोडकळीस आलेले चार खोल्याचें आमचे घर आहे. त्यात 
डास खूप असून आम्ही बह तेक सवगजि आजारी असतो. आम्हालंा सहान भतूी दाखहविारे येथे कोिीही नाही. 
आम्हालंा सहान भतूी जो दाखवील झकवा जो मदत करील, त्याला कैद झकवा फाशंीची हशिा हमळेल. 
आईसाहेब येथे आम्ही एकाकी आहोत. आमची कैद अशी आहे की, धड आम्ही कैदीही नाही व धड स्वतंत्रही 
नाही. आम्ही एक प्रकारच्या कबरस्थानातच आहोत! हजवतंपिी ही कबरस्थानात व मेल्यावरही 
कबरस्थानात!” 
 

४ नोव्हेंबर १८६२ रोजी त्याच घरात बहाद्द र शाहचे हनधन िंाले. मनाने दयाळू, कलापे्रमी, न्यायी व 
अव्वल दजाचा हा शायर पेर्ू येथेच कबरीत रे्ला. 
 

१९४३ रोजी आिंाद झहद सेनेचे कायालय जेव्हा झसर्ापूरहून रंर्ूनला आिले, तेव्हा नेताजी 
स भाषचदं्र बोस यानंी आपल्या सैहनकासंह त्या कबरीला भेट हदली. झहद स्थानच्या सम्राटाची मातीची कबर 
पाहून ते व्यहथत िंाले. त्यानंी त्या कबरीला श्रद्धाजंली वाहहली व हतचा हजिोद्धार करुन त्या बादशहाचे स ंदर 
स्मारक येथे उभारले. तेव्हा त्याचं्या म खातून बादशहाचा तो स प्रहसद्ध शरे बाहेर पडला. र्ाहजयों में ब ूरहेर्ी 
जबतलक ईमान की । तब तो लंडन तक तेज रहेर्ी तेर् हहन्द स्थान की ॥ 
 

माऊंट बटॅनने द सऱ्या महाय द्धात रंर्ून झजकले, तेव्हा त्याने बहाद्द रशाहचे ते स्मारक उध्वस्त करुन 
टाकले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते प न्हा चारं्ल्या स्वरुपात उभारण्यात आले. 
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२९. नानासाहेब पेशरे् 
 

सन १७५७ पासून १८५७ च्या शभंर वषांच्या कालावधीत ईस्ट इंहडया कंपनीने जवळजवळ सारा 
भारत पादाक्ातं केला होता. त्या १०० वषांच्या पूवीच्या काळात झहद स्थान साऱ्या जर्ात ‘स विगभमूी’ म्हिून 
प्रहसद्ध होता. पि १७५७ पासून ईस्ट इंहडया कंपनीने व्यापारापेिा या देशाचे हनरहनराळे प्रदेश आपल्या 
वचगस्वाखाली आिण्याचा उद्योर् आरंभला आहि या देशातील राजे रजवाडे आपल्या अंहकत करण्याचे प्रयत्न 
आपल्या कपटनीतीने स रु केले. राजे रजवाड्ाबंरोबरच नवीन कायदे करुन र् ंडाहर्रीने साऱ्या जनतेला 
हपळून काढून हा देश ‘कंर्ाल भमूी’ बनवनू टाकला. ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने या देशात आपली 
दहशत बसवली. कोट्यावधी लोक र्रीबीच्या खाईत पडले. द ष्ट्काळामार्ून द ष्ट्काळ या देशात पडू लार्ले. 
त्यातं अन्नाअभावी स मारे ५० लाख लोक मरि पावले. पि कंपनी सरकारला त्याचे श भाश भच नव्हते. जनता 
त्रस्त िंाली होती. सवांच्या मनात इंग्रजाहंवषयी असंतोष खदखदत होता. लोक उघड उघड म्हिू लार्ले 
की, “आता कंपनी सरकारची शभंर वष ेभरली.” 
 

१८४८ साली डलहौसी हा र्व्ह. जनरल भारतात आला. त्याने जर नीहतअनीतीचा, न्यायाचा हवचार 
सोडून देऊन या देशातील अनेक राज्ये कसलेही कारि दाखवनू दादाहर्रीने घशात घातली. मराठ्याचें 
शवेटचे राज्य द सरा बाजीराव या नादान पेशव्याकडून त्यानंी आधीच ताब्यात घेतले होते व त्याला सन १८१८ 
पासून महाराष्ट्रातून घालवनू देऊन उत्तरेत र्ंर्ातीरी दरवषी आठ लाख रुपये पेन्शन देऊन िह्मावतग (हवठूर) 
येथेच स्थाहनक केले होते. तेथे तो चैनहवलासात जर्त होता. त्याला प त्रसंतान नव्हते. म्हिून त्याने दत्तक 
घ्यावयाचे ठरहवले. तो जेव्हा िम्हावताला आला, तेव्हा त्याच्याबरोबर अनेक िाम्हि क ट ंबे त्याच्या आश्रयाला 
आली. त्यामंध्ये माथेरान जवळच्या विूेर्ावचे माधवराव भट याचेंही क ट ंब होते. त्याचें बधूंही त्याचं्याबरोबर 
तेथे आले होते. माधवरावाच्या पत्नीचे नाव विेूबाई हतच्या पोटी एक स ंदर प त्ररत्न हनपजले. त्याचे नाव त्यानंी 
‘धोंडू’ असे ठेवले. तो तीन साडे-तीन वषांचा असतानंाच द सऱ्या बाजीरावच्या मनात भरला आहि त्याने ७ 
जून १८२७ रोजी धोंडूला दत्तक घेऊन त्याचे नाव ‘नानासाहेब’ असे ठेवले. त्यानंतर धोंडूचे दादासाहेब व 
बाळासाहेब हे दोन्ही बधूंही बाजीरावाने दत्तक घेतले. हतन्ही म लाचें लालन-पालन द सऱ्या बाजीरावाच्या 
हवठूर येथील महालात स रु िंाले. 
 

बाजीरावाचा एक भाचा हचमाजी अप्पा हा काशी येथे वास्तव्यास होता. त्याचे अकालीच हनधन 
िंाल्याने त्याच्या धमगखात्यात असलेले मोरोपतं ताबंे याचंा आधार त टलाव तेही आपल्या क ट ंबासह हवठूर 
येथे द सऱ्या बाजीरावाच्या आश्रयास आले. त्याचंी एक स ंदर कन्या होती. हतचे नाव ‘मनकर्विका उफग  मनू.’ 
ती स ंदर, र्ोरीपान, चपळ व बोलण्याचालण्यात च िच िीत व ठसकेबाज होती. नानासाहेबापेिा दहा वषांनी 
लहान होती. हतचा वावर बाजीरावाच्या कड्ात कायमचा असे. बाजीराव हतला ‘छबेली’ म्हिायचा. 
 

नानासाहेब, दादासाहेब व बाळासाहेब याचें हशिि स रु िंाले. तेव्हा मनूही त्याचं्याबरोबर हशकू 
लार्ली. ती आठ वषांची िंाल्यावर हतचे लग्न बाजीरावाने िंाशंीचे राजे र्ंर्ाधरराव नेवाळकर याचं्याशी 
लावनू हदले. हतचे सासरचे नाव ‘लक्ष्मी’. 
 

महंमद अली व अजीम ल्लाखाँ त कग स्थान, हक्हमया, इराि, अफर्ाहिस्तान, रहशया इ. देशानंा भेटी 
देऊन हक्हमयातील य द्धाचे हनरीिि करुन भारतात परतले. रहशयाने त्या य द्धात इंग्रजाचंी कशी दािादाि 
करुन टाकली हे त्यानंी पाहहले होते. सन १८५६ मध्ये ते हवठूरला परत आले. अजीम ल्लाखाँच्या प्रयत्नानंा 
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यश आले नाही, म्हिून नानासाहेब हनराश िंाले. पि त्याच्या सल्ल्याप्रमािे उठाव करायचे त्यानंी ठरहवले. 
नानासाहेब, तात्या टोपे, अजीम ल्लाखाँ व बाळासाहेब तीथगयाते्रचे हनहमत्त करुन इलाहाबाद, अयोध्या, हदल्ली, 
लखनौच्या याते्रस जाऊन आले. या याते्रत अनेक राजेरजवाड्ानंा त्यानंी उठावासाठी प्रवृत्त केले. त्यान सार 
नानासाहेबानंी अनेक राजानंा, जहार्ीरदारानंा उठावासाठी र् प्तपिे पते्र पाठहवली आहि ३१ मे रहववार रोजी 
देशातील सारे इंग्रज हठकहठकािच्या चचगमध्ये प्राथगनेस जातील तेव्हा त्या सवग इंग्रजानंा कापून काढायची 
योजना ठरहवली. त्याचप्रमािे नानासाहेब व अजीम ल्लाखाँ यानंी साधंूच्या व फहकराचं्या वषेात अनेक र् प्त हेर 
देशभरातील इंग्रजाचं्या छावण्यामधील देशी पलटिींना उठावासाठी प्रवृत्त करण्यास पाठहवले. ते देशी 
हशपाई इंग्रज सरकारवर असंत ष्ट होतेच. त्याम ळे इंग्रजाचं्या अनेक पलटिी उठावास हसद्ध िंाल्या. एखादे 
मोठे संकट वा लढाईचे सैन्य आपल्या भार्ात येिार आहे, असे कळताच एका र्ावातून द सऱ्या र्ावात चपात्या 
पाठहवण्याची र् प्त यंत्रिा देशात चालू होती. त्याप्रमािे प्रत्येक र्ावात चपात्या जाऊ लार्ल्या व ३१ मे रोजी 
सवांनी दि रहाव,े अशा सूचना सवग र्ावातं रे्ल्या. साधू व फकीर कमळे घेऊन असाच संदेश देशी पलटिीत 
पोचवीत होते. ही प्रचारयंत्रिा एवढी र् प्त होती की, एकाही इंग्रजाला त्याचा स र्ावा लार्ू शकला नाही. 
फक्त संशयावरुन काही साधंूना व फहकरानंा इंग्रज अहधकाऱ्यानंी फाशंी हदली. 
 

इंग्रजाचं्या पलटिींना देण्यात आलेल्या नव्या एक्न्फल्ड रायफलींच्या काडत साचंा कारखाना 
कलकत्त्याजवळ डमडम येथे कंपनी सरकारने स रु केला होता. त्याकारखान्यातील एका मोची जातीच्या 
कमगचाऱ्याकडून बराकपूर छाविीतील मंर्ल पाडें या िाम्हि हशपायाला समजले की, “सवग हशपायानंा 
र्ायींची व ड कराचंी चरबी लावलेली काडत से हदली जािार आहेत.” हे समजताच मंर्ल पाडेंची खात्री 
िंाली की, “इंग्रज सरकार सवग झहदू व म सलमान हशपायाचंा धमग ब डवायला हनघाले आहे.” त्याम ळे संतप्त 
होऊन बराकपूर छाविीतल्या र्ोऱ्या अहधकाऱ्यावंर हल्ला करुन त्यानंा २९ माचग १८५७ रोजी जखमी केले. 
त्या र् न्ह्याबद्दल त्याला ८ एहप्रल १८५७ रोजी फाशंी देण्यात आले. ही बातमी वाऱ्यासारखी सबंध 
झहद स्थानातील पलटिीत पसरली. आधीच कंपनी सरकारवर असंत ष्ट असलेले सारे झहद -म क्स्लम हशपाई 
संतप्त िंाले व इंग्रजाहंवरुद्ध उठावास उद्य क्त िंाले. 
 

९ मे १८५७ रोजी मेरठ छाविीतील ८५ देशी हशपायानंी ती काडत से घेण्यास नकार हदल्याने त्या 
छाविीतील अहधकाऱ्यानंी त्यानंा १०/१० वषांच्या हशिा देऊन त रंुर्ात डाबंले. 
 

द सऱ्या बाजीरावाने सत्तरी ओलाडंली, तेव्हा त्याला आपले आठ लाखाचें पेन्शन आपल्या 
हनधनानंतर आपला मोठा दत्तकप त्र नानासाहेब यास चालू राहावे, याची काळजी पडली म्हिून त्यान र्व्ह. 
जनरलकडे तसा अजग केला. र्व्ह. जनरलकडून त्याला उत्तर हमळाले, “ऐन वळेी त्या संबंधात योग्य हनिगय 
घेतला जाईल.” द सरा बाजीराव २८ जानेवारी १८५१ रोजी मरि पावला. त्यानंतर नानासाहेबाने र्व्ह. 
जनरल डलहौसी याचेंकडे आपल्या हपत्याचे पेन्शन आपिासं कायम चालू राहण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. 
पि डलहौसीने ‘पेन्शन फक्त तहहयातच असते,’ ते घेिाऱ्याच्या हनधनानंतर बदं होते.’ असे नानासाहेबाला 
कळहवले. नानासाहेब त्याम ळे व्यहथत िंाला व त्यानें आपला हवश्वासू सल्लार्ार अजीम ल्लाखाँ याला आपला 
वकील म्हिून या प्रकरिी दाद लावनू घेण्यासाठी महंमद अली याच्यासह लंडनला पाठहवले. 
 

द सऱ्या बाजीरावाकडून इंग्रजानंी मराठा राज्य हहसकून घेतले व त्याला महाराष्ट्रातून हद्दपार केले, 
तरी िम्हावताला त्याचे व कानपूरच्या बड्ा इंग्रज अहधकाऱ्याचें संबंध चारं्ले होते. ते बडे इंग्रज अहधकारी 
आपल्या क ट ंबासह हवठूरला बाजीरावाकडे हवश्रातंीला व मौज मजा करण्यासाठी येत असत. बाजीराव त्याचंी 
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चारं्ली बडदास्त ठेवीत असे. त्याचं्यासाठी मेजवान्या, उंची दारु, नाचरंर् वरै्रेंची उत्तम सोय करीत असे 
तीच प्रथा नानासाहबाने ही प ढे चालू ठेवली होती. कानपूर छाविीचा प्रम ख व्हीलर, कलेक्टर हहलडगसन हे 
तर त्याचे दोस्तच होते. पि पेन्शन हमळहवण्यासाठी त्याचंा काहीही उपयोर् नानासाहेबाला िंाला नाही. 
 

अजीम ल्लाखाँ हा इंक्ग्लश व फें च भाषातं प्रवीि होता. त्याला उदूग, झहदी व संस्कृत भाषाचें ज्ञान ही 
प्राप्त िंालेले होते. कानपूरच्या इंग्रजी शाळेत त्याने अध्यापनाचे कायग केलेले होते. तो बह श्र त होता. र्ोरापान 
व राजझबडा होता. त्याला व महमद अलीला भरपूर पैसा देऊन नाना साहेबानंी इंग्लंडला आपले वकील 
म्हिून पाठहवले. लंडनला त्याने आपल्या व्यक्क्तमत्वाची छाप कंपनीच्या डायरेक्टरावंर आहि पालगमेंटचा 
सदस्यावंर पाडली. त्याने नानासाहेब पेशव्यानंा पेन्शन हमळावे म्हिून अथक प्रयत्न २/३ वषे केले. पि 
कंपनीच्या डायरेक्टरानंी त्याला स्पष्टपिे साहंर्तले की, “र्व्ह. जनरलचा हनिगय योग्यच आहे. आम्ही तो 
बदलू इक्च्छत नाही.” ते ऐकल्यावर तो हनराश होिे साहहजकच होते. पि त्याने आपले प्रयत्न सोडले नाही. 
लंडनला रे्ल्या चौदा वषांपासून रंर्ो बापूजी साताऱ्याचे राजे प्रतापझसह भोसले यानंा त्याचें राज्य परत 
हमळहवण्यासाठी प्रयत्न करीत होता. पि कंपनीच्या डायरेक्टरानंी त्यालाही असेच उत्तर हदले. त्याची र्ाठ 
लंडन येथे अजीम ल्लाखाँशी पडली. दोघानंी हवचार- हवहनमय करुन भारतात रे्ल्यावर इंग्रजाहंवरुद्ध उठाव 
करण्याचे ठरहवले. अजीम ल्लाखाँने नानासाहेबाचं्या साह्याने उत्तर भारतात तसा प्रचार करायचा व 
रंर्ोबापूजीने दहििेतील राजे रजवाड्ातं तसा प्रचार करायचा. असे ठरल्यावर १८५४ साली रंर्ो बापूजी 
भारतात परतला. मेरठच्या सवग हशपायानंी १० मे रोजी बडं प कारले. तेथल्या अनेक इंग्रजानंा ठार केले व 
त रंुर् फोडून त्या ८५ हशपायानंा म क्त केले. ते सारे हशपाई रातोरात हदल्लीला पोचले व त्यानंी बहाद्द रशाह 
जफर या शवेटच्या मोर्ल बादशहाला झहद स्थानचा सम्राट म्हिून जाहीर केले. त्यानंा हदल्लीमधील देशी 
पलटिीतले सारे हशपाई येऊन हमळाले व त्या सवांनी हमळून हदल्लीतील इंग्रजानंा कापून काढून हदल्ली स्वतंत्र 
िंाल्याची घोषिा केली. उठाव हनहित तारखे आधीच स रु िंाल्याने उठावासाठी तयार िंालेले सर्ळेच राजे 
रजवाडे र्ोंधळात पडले. नानासाहेब पेशवे व अजीम ल्लाखाँ स द्धा र्ोंधळले. पि त्यानंी कानपूर छाविीतील 
इंग्रज अहधकाऱ्याशंी पूवीसारखीच सलोख्याची वार्िूक स रु ठेवली. 
 

मेरठ व हदल्ली येथल्या उठावाच्या बातम्या कानपूरचा सेनाप्रम ख व्हीलर आहि कलेक्टर हहलडगसन 
यानंा समजल्या. तेथल्या छाविीमधील हशपायातं असंतोष वाढू लार्ल्याची लििे त्यानंा हदसू लार्ली. 
कानपूर मध्ये फक्त २५० र्ोरे हशपाई होते आहि इतर प रुष व बायकाम ले ७५० होती. पलटिीत ३००० देशी 
हशपाई होते. त्याम ळे व्हीलर व हहलडगसन यानंा कानपूरच्या आपल्या मोठ्या खहजन्याची व शस्त्रार्ाराची झचता 
पडली. त्यानी आपला हमत्र नानासाहेब याला त्याचे सैहनक व तोफा घेऊन कानपूरला बोलावले आहि 
कानपूर मधील नबाबर्ंज येथील आपल्या खहजन्याच्या व शस्त्रार्ाराच्या संरििाचे काम नानासाहेबाकडे 
सोपहवले. त्याचं्या बरोबर अजीम ल्लाखाँ व तात्या टोपे हे स द्धा कानपूर येथे आले होते. 
 

कानपूर पलटिींचा स भेदार टीकाझसह याने नानासाहेबाचंी भेट घेतली व उठाकसंबंधी चचा केली. 
एके हदवशी सायंकाळी नानासाहेब, अजीम ल्लाखाँ, टीकाझसह व शमस द्दीन हे र्ंरे्काठी येऊन जलहवहार 
करण्याच्या हनहमत्ताने नावतूेन र्ंरे्त रे्ले. तेथे त्यानंी उठावाची बोलिी केली. उठाव कसा करायचा हे ठरले 
आहि ते परतले. 
 

ठरल्याप्रमािे ५ जून १८५७ रोजी कानपूरच्या हशपायानंी टीकाझसह याच्या नेतृत्वाखाली उठाव केला. 
नाना साहेबानंीही आपल्या ३०० सैहनकाचं्या मदतीने कानपूरचा खहजना व शस्त्रार्ार व दारुर्ोळ्याचे भाडंार 
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आपल्या ताब्यात घेतले. आहि इंग्रजाहंवरुद्ध य द्ध प कारले. व्हीलरने अवघ्या २५० सैहनकासंह आपली बाजू 
१६/१७ हदवस लढहवली. पि सवग बाजंूनी कोंडी िंाल्याने त्याचंा अन्नपाण्याचा साठा संपला या य द्धात अनेक 
इंग्रज स्त्री-प रुष ठार िंाले. कलेक्टर हहलडगसन व त्याची बायको एका तोफर्ोळ्याने ठार िंाली. अखेर 
व्हीलरने शरिार्तीचा पाढंरा िंेंडा फडकहवला व य द्ध थाबंले. डलहौसीच्या हवचाराशंी सहमत नसलेल्या 
सवग इंग्रजानंा नावामंधून इलाहाबाद येथे पाठवनू देण्याचे आश्वासन नानासाहेबानंी व्हीलरला हदले. 
त्याचं्यासाठी सती चौरा घाटावर ४० नौका आिल्या. 
 

२३ मे रोजी इलाहाबाद व बनारस येथील देशी पलटिींनी उठाव केला होता. तेथे हॅवलाक व नील 
या सेनाहधकाऱ्यानंी तो उठाव अत्यंत क् रतेने दडपून टाकला. एकट्या इलाहाबादमध्ये ६ हजार लोकानंा 
त्यानंी मारून टाकले. इलाहाबादमधील प्रत्येक िंाडाच्या प्रत्येक फादंीवर २/३ पे्रते लटकत होती. 
कानपूरच्या उठावाची बातमी ऐकताच ते सैन्यासह कानपूरकडे हनघाले. त्या उठावातून स टलेले सैहनक 
कानपूरकडे हनघाले होते. तेथले हत्त्याकाडं पाहून ते इंग्रजावंर भयंकर हचडलेले होते. तात्या टोपेने ४० 
नावातं सती चौरा घाटावर कानपूरच्या इंग्रज स्त्री प रुषानंा बसवनू नावाड्ानंा नावा चालहवण्याचा इशारा 
केला. त्याच वळेी इलाहाबादकडून चे इंग्रजावंर संतापलेले सैहनक तेथे पोचले. त्यानंी नावावंर बदं का 
रोखलेल्या पाहून त्या सवग नावाड्ानंी नावावंरुन र्ंरे्त उड्ा मारल्या व ते काठावर येऊ लार्ले. त्या 
नावंातील इंग्रजानंी त्या नावाड्ावंर र्ोळ्या िंाडण्यास स रुवात केली. ते पाहताच त्या इलाहाबादच्या 
सैहनकानंी त्या नावावंर आपल्या बदं कातूंन र्ोळ्याचंा भाहडमार केला. हकत्येक इंग्रज स्त्री-प रुष व म ले मरि 
पावली. ही बातमी कळताच नानासाहेबांना ‘हस्त्रयानंा व म लानंा मारु नका’ असा हनरोप घाटावर पाठहवला. 
तेव्हा ते हत्त्याकाडं थाबंले. त्या नावापंैकी एका नावतूेन ४ इंग्रज प रुष प ढे हनघून रे्ले. त्यानंाही र्ंरे्काठच्या 
र्ावातील लोकानंी आपल्या र्ावठी र्ोळ्या िंाडूनजखमी केले. अखेर द र्ववजयझसह नावाच्या राजहनष्ठ 
जहार्ीरदाराने त्यानंा आश्रय हदला व त्याचं्यावर उपचार केले. ते बरे िंाल्यावर त्यानंा अलाहाबादेस पाठवनू 
हदले. 
 

बाकीच्या नावातं १२५ इंग्रज बायका-म ले उरली होती -त्यानंा उतरुन घेऊन नानासाहेबाने ‘हबहबघर’ 
नावाच्या कानपूरच्या कोठीत ठेवले. त्याचं्या अन्नपाण्याची व्यवस्था केली. त्या हस्त्रयापंैकी काहींना दररोज 
दळण्याचे काम थोडा वळे हदले जाई. नानासाहेब व त्याचे सहकारी हवजयोत्सवात दंर् िंाले. कानपूरहून 
हनघून हवठूरला आले. तेथे नानासाहेबाचंा राज्यहभषेक िंाला. सवगत्र आनंदीआनंदाचे वातावरि होते. 
 

कानपूरच्या हबहबघर कोठीवर बेर्म साहहबा ही एक ताकदवान व खंबीर पठाि स्त्री रखवालीसाठी 
नेमलेली होती. काही इंग्रजहस्त्रयानंी एका भहंर्िीला वश करुन घेऊन एक हचठ्ठी इलाहाबादच्या इंग्रज 
अहधकाऱ्याकंडे पाठहवण्यासाठी तयार केले. ते बेर्म साहहबा या रखवालदारीिीस समजले. हतने लरे्च त्या 
भाहंर्िीस स भेदार टीकाझसह याच्याप ढे उभे केले व ती हचठ्ठी भहंर्िीकडून काढून घेतली. तीत हलहहले होते, 
“शत्रकूडील लोक हवजयोत्त्सव व नाचरंर् यातं दंर् आहेत. तरी त्याचं्यावर चाल करुन येण्यास हीच वळे 
योग्य आहे.” तो मजकूर वाचून टीकाझसह भयंकर संतापला व त्याने ‘हबहबघरातील सर्ळ्या बायकाम लाचंी 
कत्तल करुन टाका’ असा ह कूम आपल्या हशपायानंा हदला. ते हशपाई हबहबघराजवळ आले. पि त्यानंा त्या 
इंग्रज म लानंा मारावसेे वाटेना. कारि ते भारतीय संस्कृतीत वाढलेले होते. ते हशपाई इंग्रज हस्त्रयानंा मारायला 
कचरत आहेत असे पाहून बेर्मसाहहबाने र्ावातून पाच कसाई बोलावले व त्यानंा त्या इंग्रज बायकाम लाचंी 
कत्तल करायला साहंर्तले. त्या कसायानंी ते सवग बायकाम ले मारुन टाकून त्याचंी पे्रते जवळच्या हवहहरीत 
टाकून हदली व ती हवहीर मातीने ब जवनू टाकली. 
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४० नावावंरील इंग्रजाचंी हबहबघरातील बायकाम लाचंी कत्तल नानासाहेबाने केली, असा खोटा प्रचार 

इंग्रज इहतहासकारानंी केला. पि १८५९ साली इंग्रज सरकारने इंग्रजाचं्या या दोन्ही कत्तलींच्या 
चौकशीसाठी कनगल हवल्यमचे कहमशन नेमले. त्या कहमशनने शकेडो लोकाचं्या जबान्या घेतल्या. त्यातं 
एकानेही ‘या हत्त्याकाडंानंा नानासाहेबाचंी संमती होती’ असे एकाही व्यक्तीने साहंर्तले नाही. तसे प रावहेी 
त्या कहमशनला हमळाले नाहीत. सर जॉन फॉरेस्ट, हमचेल, कँपबेल इ. गं्रथकारानंी इंग्रज स्त्री-प रुषाचं्या व 
म लाचं्या कत्तलीशी नानासाहेबाचा म ळीच संबधं नव्हता, हे स्पष्टपिे हलहून ठेवले आहे. 
 

कानपूर नानासाहेबाने झजकले व तेथे हहलडगसन आहि व्हीलर ठार िंाले. ही बातमी कळताच 
हॅवलॉक भयंकर संतापला. तो कू्रकमा नील याच्यासह मोठे सैन्य घेऊन कानपूरवर चालून आला. 
नानासाहेबानंा हेराकंरवी हे समजताच ते आपल्या सैन्यासह य द्धसज्ज िंाले होतेच. कानपूरला त ंबळ य द्ध 
िंाले. त्या य द्धात नानासाहेब, तात्या टोपे, बाळासाहेब, रावसाहेब, टीकाझसह, अजीम ल्ला ज्वालाप्रसाद, 
शमस द्दीन हे वीर तर लढलेच, त्याबरोबर नतगकी अजीजन ही स द्धा प रुषवषेात आपल्या प रुषवशेी स्त्री 
सैन्यासह लढली. या य द्धात नानासाहेबाचा दारुि पराभव िंाला व तो आपल्या मािसासंह हवठूरला हनघून 
रे्ला. अजीजन पकडली रे्ली व हतला इंग्रजानंी र्ोळ्या घालून ठार केले. 
 

नानासाहेब हवठूरला आले. त्यानंी आपला क टंूबकहबला व बरेचसे धन बरोबर घेतले व ते १८ ज लै 
रोजी रात्रीच्या वेळी नावतूेन र्ंर्ापार िंाले. त्याआधी त्यानंी आपली उरलेली तीस लाखाचंी संपत्ती आपल्या 
महालातल्या खोल हवहहरीत टाकून हदली होती. कानपूरची व्यवस्था लावल्यावर हॅवलाक व नील यानंी 
तेथील अपराध-हनरपराध हजारो लोकाचंी कत्तल केली आहि ते हवठूरला आले. त्यानंी तोफा डार्ून 
नानासाहेबाचा महाल, अन्य इमारती व सवग मंहदरे जमीन दोस्त केली. महालातल्या हवहहरीत नानासाहेबाचा 
मोठा खहजना आहे, हे समजल्यावर त्या हवहहरीतले पािी काही हदवसात उपसून काढून तो तीस लाखाचंा 
खहजना हस्तर्त केला. त्यानंी हवठूरलाही मोठा नरसंहार केला. मनैा ही नानासाहेबाची म लर्ी महालाच्या 
भग्नावशषेावंर बसून रडत होती. हतलाही हॅवलाकने त्या भग्नावषेशासंह जाळून टाकले. कानपूर व हवठूर 
येथे त्यानंी प्रचंड लूटमार केली. 
 

कानपूर इंग्रजानंी झजकले व नानासाहेब र्ंर्ापार हनघून रे्ले, हे कळताच तात्या टोपे २० हजार 
फौजेसह कानपूरवर चालून आला व त्याने कानपूर झजकले पि ६ हडसेंबर रोजी हॅवलाकने प न्हा कानपूरवर 
ताबा हमळहवला. 
 

नानासाहेब र्ंर्ापार होऊन रोहीलखंडात हशरले व अवधची बेर्म हजरत महल हहच्या मदतीला 
रे्ले. बेर्म हजरत महल, नानासाहेब, मौलवी अहमदशाह इ.नी लखनौच्या बचावासाठी इंग्रजाशंी अनेक 
िं ंजी हदल्या. पि १४ माचग १८५८ रोजी इंग्रजानंी त्याचंा पूिग पाडाव केला. बेर्म सवांसह लखनौमधून 
उत्तरेकडे हनघाली. नानासाहेबाला पकडून देिाऱ्यास कंपनी सरकारने एक लाख रुपयाचें इनाम जाहीर 
केले होते. पि त्याच्या लोभात कोिीही पडले नाही. कोहलन कँप बेलला त्याचं्या पाठलार्ावर मोठे सैन्य 
घेऊन पाठहवण्यात आले. बेर्म हजरत महल, खान बहाद्द र खान, नानासाहेब, राजाबेनी माधोसह 
एकहत्रतपिे नेपाळच्या सरहद्दीजवळील राप्ती नदीच्या तीरावर तळ ठोकून होते. तेथे त्याचंी र्ाठ कोहलन 
कँपबेलच्या सैन्याशी पडली. तेथे त्याचं्यात हनवािीचे य द्ध िंाले. आपली हार होत आहे, असे पाहून 
नानासाहेब, बेर्म हजरत महल, बाळासाहेब नेपाळच्या हद्दीत हशरले. त्याचं्या बरोबर भले मोठे सैन्यही होते. 
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तो प्रदेश मोठ मोठ्या टेकड्ानंी व्यापलेला, नद्यानाल्याचंा व घनदाटजंर्लाचंा असल्याने कोहलन कॅपबेल 
आपल्या सैन्यासह परत लखनौकडे हनघाला. 
 

स मारे एक वषगभर या क्ाहंतकारकाचें त्या जंर्लात फार हाल िंाले. १ नोव्हेंबर रोजी क्व्हक्टोहरया 
रािीने ईस्ट इंहडया कंपनीकडून झहद स्थानचा कारभार आपल्या पालगमेंटच्या हाती घेतला व झहद स्थानातील 
क्ाहंतकारकासंाठी माफीचा जाहीरनामा त्याच हदवशी काढला. ती बातमी ऐकताच नेपाळमधील 
क्ाहंतकारकाचें बह तेक सैन्य नेपाळमधून आपापल्या र्ावी हनघून रे्ले. नानासाहेब व बेर्म हजरत महल यानंी 
शरि यावे, म्हिून नेपाळचा राजा जंर्बहाद्दूर याचं्या माफग त खूप प्रयत्न केले. पि त्यानंी इंग्रजाचंा कावा 
ओळखला होता. त्यानंी बािेदारपिे नकार हदला. मध्यंतरी तापाने आजारी पडून बाळासाहेब वारला. 
नानासाहेबालाही त्याच तापाने घेरले. त्यातच त्याचंा अंत देवखरी या र्ावाजवळच्या ओढ्याच्या काठी 
ऑक्टोबर १८५९ मध्ये िंाला. त्यावळेी त्याचें हक्याकमांतर करण्यासाठी त्याचं्या दत्तक आईजवळ पैसा 
नव्हता. हतने आपले जडजवाहहर हवकण्यासंबधंी हसद्धमानझसहामाफग त जंर्बहद्द रास हवनंती केली. तो पैसा 
हाती येताच ५ नोव्हेंबर १८५९ रोजी नानासाहेबाचें अखेरचे हक्याकमांतर नेपाळातच करण्यात आले. त्यानंतर 
राजा जंर्बहाद्द राने त्याच्या उवगहरत क ट ंबाला व बेर्म हजरत महल हहला हतच्या प त्रासह काठमाडूं येथे 
आश्रय हदला. 
 

नानासाहेबतात्या टोपे, क वरझसह, मौलवी अहमदशाह व बेर्म हजरत महल ही १८५७ च्या य द्धातील 
हदव्य रत्ने होती. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यानंी अखेरच्या काळात अत्यंत हालअपेष्टा सहन केल्या. पि ते 
इंग्रजानंा म ळीच शरि रे्ले नाहीत. त्यानंीच प ढच्या ९० वषात भारतातील क्ाहंतकारकानंा स्फूती हदली व १५ 
ऑर्स्ट १९४७ रोजी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य हमळाले. 

✦✦✦ 
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३०. कुमारी मैना 
 

सन १८५७ साली कानप रच्या य द्धात नानासाहेब पेशव्याचंा प िग पराभव िंाला. तेव्हा ते हवठूरला 
आले व रात्रीच्या वळेी आपली काही संपत्ती व क ट ंबाकहबला घेऊन नावतूेन र्ंर्ापार िंाले व त्यानंी अवध 
प्रातंात प्रवशे केला. हवठूरहून हनघण्याच्या वळेी कसे नी काय, ते आपली मानलेली म लर्ी क मारी मनैा हहला 
आपल्या बरोबर जाण्यास हवसरले, हे मात्र खरे. 
 

इंग्रज सेनापती हॅवलाक व नील यानंी कानपूर झजकल्यानंतर ते हवठूरला आले. त्यानंी हवठूरचा 
नानासाहेबाचंा वाडा ल टला. त्यानंा समजले की, नानासाहेबानंी आपली बरीच संपत्ती महालाच्या 
आवारातील हवहहरीत पेट्यामंध्ये टाकून हदली आहे. सलर् एक आठवडाभर सैहनकाचं्या साह्याने त्या 
हवहहरीतील पािी त्यानंी उपसून काढले व त्या पेट्या वर काढल्या. त्या पेट्यातं त्यानंा ३० लाखाचें सोनेनािे 
व जडजवाहीर हमळाले. ते घेऊन ते लखनौकडे हनघून रे्ले. व जनरल हे याचेजवळ थोड्ा तोफा ठेवनू 
त्यानंी हे याला साहंर्तले की, “नानासाहेबाचा वाडा, इतर वाडे व सवग मंहदरे तोफा डार्ून जमीन दोस्त 
कराव्या” 
 

जनरल हे ने नानासाहेबाचंा वाडा पाडून टाकण्यासाठी त्या वाड्ावर जेव्हा तोफा रोखल्या, त्यावळेी 
त्यानंा त्या वाडाच्या वरच्या व्हराडं्ात एक स ंदर बाहलका उभी असलेली पाहून आियग वाटले. राजवाडा 
ल टला त्यावेळी तर ती बाहलका कोिाच्याही दृष्टीस पडली नव्हती. हतने जनरल हे याला आपल्या करूि 
वािीत राजवाडा पाडू नका, असे इंग्रजीत साहंर्तले.तेव्हा हतचे अल्पवय आहि करूिामय स ंदर चेहरा पाहून 
हे याला हतची दया आली. त्याने हतला हवचारले, “त िंी काय इच्छा आहे?” त्यावर ती म्हिाली, “कृपा 
करून आमचा हा वाडा पाडू नका,” 
 

“का? कशासाठी तू असे म्हितेस?” 
 

“त म्हीच सारं्ा, हा वाडा त म्ही का पाडिार आहातं?” 
 

“हा वाडा हवद्रोही नेता नानासाहेबाचंा आहे, म्हिून सरकारने हा वाडा पाडून टाकण्याचा ह कूम 
हदला आहे.” 
 

“त मच्या हवरूद्ध ज्यानंी लढाई केली, ते दोषी असतील. पि या हनजीव वाड्ाने त मचा कोिता 
अपराध केलेला आहे. हा वाडा मला अत्यंत हप्रय आहे, म्हिूनच मी आपिासं हवनंती करते की, त म्हा हा वाडा 
पाडू नये.” 
 

हतचे करुिापूिग बोलिे ऐकून जनरल हे याला ही अहतशय वाईट वाटले. पि तो सरकारच्या 
ह कूमाचा बदंा होता. तेव्हा प न्हा ती बाहलका म्हिाली, “मािें नाव मैना असून मी नानासाहेबाचंी दत्तक कन्या 
आहे. मी त म्हाला ओळखते. त म्ही जनरल हे आहातं. त मची लाडकी म लर्ी मेरी मािंी चांर्ली मतै्रीि होती. 
ती आमच्या या वाड्ात वारंवार येत असे व आम्ही एकत्र खेळत असू. त म्ही स द्धा आमच्या वाड्ात येत असत 
व माझ्यावरही आपल्या म लीप्रमािे पे्रम करीत असत. मला वाटते, त म्ही या सवग र्ोष्टी हवसरुन रे्ला आहातं. 
मेरीच्या मृत्य नंतर मी ख प रडले होते. हतचे एक पत्र अजूनही माझ्याजवळ आले.” 
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हे हतचे बोलिे ऐकून जनरल हे तर हथजून रे्ला. त्याला सारे काही आठवले. तो म्हिाला, 
 

“आता मी त ला ओळखले आहे. तू माझ्या म लीची आवडती मतै्रीि होतीस. मी ज्या सरकारचा नोकर 
आहे, त्या सरकारचा ह कूम मी टाळू शकत नाही. तरीही मी त िें रिि करण्याचा प्रयत्न जरूर करीन.” 
 

तेवढ्यात म ख्य सेनापती औरम तेथे आला व त्याने जनरल हे याला करड्ा आवाजात हवचारले, 
“नानाच्या महाल आतापयंत त म्ही तोफा डार्ून का उडवनू हदला नाही?” 
 

जनरल हे नम्रपिे म्हिाला, “मी ही याच हफहकरीत आहे. पि मािें आपिासं नम्र हनवदेन आहे. 
कोित्या प्रकारे हा महाल आपि वाचव ूशकू?” 
 

औरम म्हिाला, “र्व्हनगर जनरलच्या ह क माहशवाय हे शक्य नाही. नानासाहेबावर आपल्या 
वहरष्ठाचंा भयंकर क्ोध आहे. त्याचा महाल झकवा वशं याचं्यावर दया दाखहविे अशक्य आहे.” 
 

हे म्हिाला, “र्व्हनगर जनरलना तारेने याबाबत हवचारून घ्यावे, असे मला वाटते.” 
 

“त म्ही असे का म्हिता? मी नानासाहेबाच्या या महालास जमीनदोस्त करीन व नानाच्या त्या 
म लीलाही कैद करीन.” 
 

सेनापती हे व्यहथत अंतःकरिाने हनघून रे्ला-औरमने नानाच्या महालाला वेढा देऊन त्या म लीचा 
शोध घेतला. पि ती म लर्ी महालात कोठेही हदसली नाही. त्याम ळे औरम चहकत िंाला. त्याम ळे चहकत 
िंाला. त्यानंतर तोफा डार्ून तो महाल, इतर वाडे व मंहदरे त्याने जमीनदोस्त केली. 
 

लंडनच्या ‘टाईम्स’ या स प्रहसद्ध वतगमान पत्रात ६ संप्टेंबर १८५७ रोजी बातमी छापून आली. “र्व्हनगर 
जनरल आजपयंत त्या अत्याचारी नानासाहेबाला पकडू शकले नाहीत, ही द ःखाची र्ोष्ट आहे. तोपयंत 
आमच्या शरीरात रक्त राहील, तोपयंत कानपूरला नानासाहेबाने केलेल्या आमच्या लोकाचं्या हत्याकाडंाचा 
बदला घ्यायला. आम्ही हवसरिार नाही, एवढा आमचा नानासाहेबासंबधंी भयंकर क्ोध आहे.” 
 

६ सपे्टबरलाच लंडन येथे ‘हाऊस ऑफ लॉडगस’ मध्ये जनरल हे च्या हरपोटाची झटर्ल करण्यात 
आली. हे ने नानासाहेबाची म लर्ी हहच्यावर दया दाखवावी, असे हलहहले होते. हे वर हा कलंक आहे. ज्या 
नानासाहेबाने कानपूरला इंग्रजी स्त्री-प रुषाचंा संहार केला, त्याच्या म लीला दया दाखहविे शक्यच नाही. 
आमच्या मते नानाचे जे कोिी संबधंी असतील, त्यानंा तात्काळ ठार कराव.े नानाच्या ज्या म लीशी जनरल हे 
चे बोलिे िंाले, त्या म लीला हे समोरच फाशी देण्यात यावी” 
 

कानपूरच्या इंग्रज स्त्री-प रुषाचं्या हत्याकाडंाशी नानासाहेबाचंा म ळीच संबधं नव्हता, असे प्रत्यिदशी 
इंग्रजानंीच हलहून ठेवले आहे. खोट्या बातम्या लंडनला पाठहवण्याचा उद्योर् काही इंग्रज सातत्याने करीत 
होते. त्यातलीच ही बातमी आहे. 

सप्टेंबर १८५७ मध्येच अध्यारात्री पाढंरे स्वच्छ कपडे घालून मनैा नानासाहेबाचं्या उध्वस्त महालाचा 
अवशषेावंर बसून रडत होती. जवळच औरमचे सैन्य होते. काही सैहनक हतच्याजवळ रे्ले. ती सारखी रडतच 
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होती. सैहनकाचं्या प्रश्नानंा उत्तर देत नव्हती. जनरल औरमही तेथे आला. तो म्हिाला, “ओह! ही तर 
नानासाहेबाची म लर्ी मनैा आहे.” त्याने मनेैला अटक केली व हतच्या हातात बेड्ा घातल्या. हतला 
कानपूरच्या हकल्ल्यात त रंूर्ात ठेवले. त्या नंतर एका महाराष्ट्रीय बखरकाराने आपल्या बखरीत हलहहले, 
 

“काल कानप रात एक भयंकर हत्याकाडं िंाले. नानासाहेबाचंी कन्या मनैा हहला मोठ्या आर्ीत 
टाकून जाळण्यात आले. त्या भयंकर अक्ग्नज्वालातं मनेैची शातं व हनष्ट्पाप अन पम मूती जळत असतांना तेथे 
जमलेल्या देशी सैहनकानंी व इतर लोकानंी हतला ‘देवी’ समजून प्रिाम केला.” 
 

कानपूरचा इंग्रजाचंा संहार नानासाहेबानंी केलेलाच नव्हता. त्याबद्दल त्याचं्या अल्पवयीन म लीवर 
सूड उर्वण्याची नीती इंग्रजाचं्या हशवाय द सऱ्या कोिात्याही जमातीची नसेल, असेच वाटते. 

✦✦✦ 
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३१. तात्या टोपे 
 

“सन १८५७ च्या हवद्रोहात जे सवग नेते सामील होते, त्या सवग नेत्यामंध्ये तात्या टोपे अप्रहतम साहसी, 
अहत धैयगवान आहि दृढहनियी होते. त्याचंी संघठनशक्ती व प्रहतभा प्रशसंनीय होती”.– सर ह्य ूरोज. 
 

ह्य ूरोज प्रमािेच जॉजग फारेस्ट याने तात्या टोपेला ‘सवगश्रेष्ठ राष्ट्रीय नेता’ म्हटले आहे. पसीक्ास 
स्टेझडर्ने म्हटले आहे, “तात्या टोपे जर्ातील सवगश्रेष्ठ र् हरल्ला सेना नायक होते. .....जर त्या हवद्रोहात 
त्याच्यासारखे आिखी दोन तरी नेते असते, तर झहद स्थान इंग्रजानंा तेव्हाच सोडावा लार्ला असता, यात 
शकंा नाही.” 
 

तात्या टोपेबद्दल वर दशगहवल्याप्रमािे हलहहिारे हतन्ही लोक इंग्रज होते, हे लििीय आहे. शत्रसू द्धा 
ज्याची अशी प्रशसंा करतात, तो सेनानायक आधी नानासाहेब पेशव्याचं्या पदरी म ख्य लेखहनक होता. तो 
नानासाहेबापेिा दहा वषांनी वयाने मोठा होता. कानपूरला जेव्हा नानासाहेबानंी उठावाची सूते्र हातात 
घेतली, तेव्हा त्यानंी लेखहनक तात्याला आपल्या दरबारात बोलावले व त्यानंा सैहनकी वषे व रत्नजहडत 
तलवार देऊन आपला सरसेनापती घोहषत केले. लेखिी टाकून देऊन तलवार हाती घेिारा व य द्धाचा 
कसलाही अन भव नसिारा तो सवगश्रेष्ठ योद्धा ठरला आहि आपल्या देशाच्या स्वतंत्रतेच्या बहलवदेीवर त्याने 
धैयगपूवगक आपले बहलदान केले. आपल्या आय ष्ट्याच्या उण्याप ऱ्या शवेटच्या दोन वषांत तात्याने एवढी 
हचकाटी, हनष्ठा, शौयग व बािेदारपिा दाखहवला की, शत्रूंना (इंग्रजानंा) स द्धा त्याच्या र् िाचंी व कतृगत्वाची 
वाखाििी करावी लार्ली. 
 

तात्याचे वडील पाडं रंर्राव. ते वदेशास्त्र संपन्न होते. त्याचें मूळर्ावं बीड हजल्ह्यातील पाटोदा 
ताल क्यातील जोळ हे खेडे. त्या काळात पाटोदा ताल का नर्र हजल्ह्यात होता. नंतर ते नाहसक हजल्ह्यातील 
येवले या र्ावी स्थाहयक िंाले. द सऱ्या बाजीरावाचा हवश्वासू सरदार त्र्यंबकजी डेंर्ळे हा नर्र हजल्ह्यातल्या 
संर्मनेर ताल क्यातील हनमर्ाव जाळी येथला राहिारा. त्याचा व पाडं रंर्रावाचंा चारं्ला पहरचय होता. 
त्र्यंबकजी डेंर्ळ्यानंीच पाडं रंर्रावानंा द सऱ्या बाजीरावाच्या सेवेत आिले. त्याचं्याकडे धमगदाय खाते 
सोपहवण्यात आले. १८१८ मध्ये इंग्रजानंी पेशवाई ब डहवली व द सऱ्या बाजीरावाला आठ लाख रुपये पेन्शन 
देऊन उत्तरेत र्ंरे्च्या काठी िह्मावतग (हवठूर) येथे स्थाहयक केले. द सऱ्या बाजीरावाबरोबर जी िाह्मिमंडळी 
हवठूरला रे्ली, त्यातं पाडं रंर्रावही होते व तेथेही त्याचं्याकडे धमगदाय खाते होते. ते आधी अण्िासाहेब 
झवचूरकराचें आहश्रत होते. 
 

पाडं रंर्रावानंा आठ म ले होती. त्यातला द सरा रामचदं्र ऊफग  तात्या. याचा जन्म येवले येथे सन 
१८१४ स मारास िंाला. झवचूरकराचं्या ‘तीथगयात्रा प्रबंध’ या तत्कालीन हस्तहलखीतात रामचदं्ररावाचंा उल्लेख 
‘अप्पा टोपे’ व तात्याचंा उल्लेख ‘तात्या टोपे’ असा आहे. यावरून त्याचें मूळ आडनावं ‘टोपे’ हेच होते. 
बाजीरावाने हदलेल्या टोपीवरून त्याचें आडनाव टोपे असे पडले, ही आख्याहयका त्यावरून बाद ठरते. ते 
येवले येथे स्थाहयक िंाल्याने त्यानंा येवलेकर असेही आडनाव लाभले. ते देशस्थ िाह्मि होते. 
 

नानासाहेब पेशव्याचें संबधं कानपूरच्या वहरष्ठ इंग्रज अहधकाऱ्याशंी चारं्ले होते. ते अहधकारी 
अधूनमधून हवठूरला नानासाहेबाकडे येत असत. नानासाहेब त्याचें आदराहतथ्य उत्तमप्रकारे करायचे. त्याम ळे 
त्या अहधकाऱ्याचंा नानासाहेबावंर हवश्वास होता. १० मे रोजी मेरठच्या पलटिीतील देशी हशपायानंी, ११ मे 
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रोजी हदल्लीच्या देशी पलटिींनी व ३० मे रोजी लखनौच्या पलटिींनी इंग्रजाहवरुद्ध उठाव केले. त्याच्या 
बातम्या कानपूरला येऊन थडकल्या. कानपूरच्या देशी पलटिी तीन होत्या. त्यातं ३००० हशपाई होते. ते ही 
उठाव करण्याच्या बेतात आले. त्याची क िक ि तेथला इंग्रज सेनापती व्हीलर व कलेक्टर हहलडगसन यानंा 
लार्ली. त्यानंी लरे्च नानासाहेबानंा त्याचें हशपाई व तोफा घेऊन कानपूरला बोलावले. नानासाहेब तीनश े
सशस्त्र हशपाई व दोन तोफा घेऊन कानपूरला आले. त्याचं्याकडे कानपूरच्या नबाबर्ंज मधील सरकारी 
खहजना व दारूर्ोळ्याचे कोठार आहि शस्त्रार्ार याचें संरिि करण्याची जबाबदारी इंग्रज अहधकाऱ्यानंी 
सोपहवली. तात्या टोपेही त्याचं्याबरोबर कानपूरला आले होते. 
 

कानपूरच्या पलटिीचा स भेदार टीकाझसह नानानंा व तात्याना भेटला. नानाचंा सल्लार्ार 
अजीम ल्लाखाँस द्धा तेथेच होता. चौघानंी उठावाचा बेत आखला. ४ जून १८५७ रोजी टीकाझसहच्या 
नेतृत्वाखाली कानपूरच्या ३००० हशपायानंी इंग्रजाहवरूद्ध बडं प कारले. त्या छाविीत बायकामं लासंह फक्त 
१००० इंग्रज होते. व्हीलरने संरििाची तयारी केलेलीच होती. टीकाझसह व तात्या टोपे यानंी कानपूरच्या 
रेहसडेक्न्सवर हल्ला चढहवला. नानासाहेब त्यांचे ८ लाखाचे पेन्शन इंग्रज सरकारने बदं केल्याने मनातून 
इंग्रजावर हचडलेले होतेच. ते वरवरून मतै्री दाखहवत होते. त्यानंीही नबाबर्ंज मधला इंग्रज सरकारचा 
खहजना, दारूर्ोळा-भाडंार व शस्त्रार्ार ताब्यात घेतले. क्व्हलरने १६/१७ हदवस चारं्ली टक्कर हदली. पि 
रेहसडेन्सीतील अन्नपािी संपत आले. अनेक इंग्रज मारले रे्ले. त्याम ळे त्याने शरिार्ती पत्करली. 
नानासाहेबानंी उरलेल्या इंग्रजानंा अलाहाबादेस पाठवनू देण्याचे आश्वासन हदले. कानपूर स्वतंत्र िंाले. 
हवठूरला जाऊन नानासाहेबाचंा राज्याहभषेक थाटात िंाला. 
 

कानपूरची बातमी कळताच हॅवलॉक व नील हे दोघे सेनापती हचडले. नील तर कू्रकमाच होता. ते 
दोघे मोठे सैन्य घेऊन रस्त्यात हदसेल.त्याला फासावर चढहवतकानपूरला पोहचले. कानपूरला टीकाझसह 
व तात्या टोपे शथीने लढले. पि त्याचंा पराभव िंाला. नानासाहेब आपला खहजना व सारे क ट ंब घेऊन 
र्ंर्ापार हनघून रे्ले. तात्या उरलेले सैन्य घेऊन ग्वाल्हेरकडे रे्ला. तात्याने ग्वाल्हेरच्या राजाच्या सैन्याला 
उठावास प्रवृत्त केले. 
 

हॅवलॉक व नील लखनौकडे तेथल्या इंग्रजाचं्या मदतीला सैन्य घेऊन रे्ले. ही संधी तात्याने साधली 
व प न्हा कानपूर झजकून घेतले. ते कळताच हॅवलॉक व नील वाटेतून परतले. त्यानंी कानपूरवर हल्ला केला. 
तात्याने मोठ्या हजद्दीने त्याचंा प्रहतकार केला. पि त्याचंा हटकाव लार्ला नाही. कानपूर व हवठूर हातातून 
रे्ले. तात्या प न्हा पहिमेकडे हनघाला. 
 

तात्याने जेव्हा कानपूर प न्हा स्वबळावर झजकले होते, तेव्हा त्याला य द्धोपयोर्ी अशी प्रचडं लूट 
हमळाली होती. त्या ल टीत ५ लाख रुपये, ११ हजार काडत साचं्या पेट्या, ५०० तंबू, बलैाचे प ष्ट्कळ ताडें, 
भरपूर धान्ये व कपडे त्याला हमळाले होते. ते त्याने काल्पीच्या हकल्ल्यात ठेवनू हदले होते. पहिमेकडे जाताना 
हशवराजपूरची देशी पलटि त्याला येऊन हमळाली होती. आता त्याच्या जवळ २० हजारावर सैन्य होते. 
त्याची बाजू आता भक्कम होती. 
 

सर ह्य ूरोजने २० माचग १९५८ रोजी िंाशंीला वेढा घातला. रािी लक्ष्मीबाई हजद्दीने लढत होती. पि 
हतचे सैन्य बेताचेच होते. हतने तात्याला मदतीसाठी बोलावले. तात्या आपले सैन्य घेऊन हनघाला पि ह्य  
रोजच्या सैन्याने त्याचा पराभव केला. रािी लक्ष्मीबाई िंाशंीहून मोजक्या सैहनकासंह र् प्तमार्ाने बाहेर पडून 
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काल्पीला आली. तात्याने हतचे सातं्वन केले. नानासाहेब पेशव्याचें प तिे रावसाहेब हे स द्धा तेथे होते. िंाशंी 
काबीज केल्यावर ह्य  रोज काल्पीवर चालून आला. तेव्हा रािी लक्ष्मीबाईने ग्वाल्हेरवर हल्ला करण्याचा सल्ला 
त्यानंा हदला. हतघेही आपल्या सैन्यासह ग्वाल्हेरला आले. थोड्ाशा चकमकीत ग्वाल्हेर त्याचं्या हाती आले. 
राजे जयाजीराव झशदे व त्याचें दीवाि हदनकरराव राजवाडे आग्ऱ्याला इंग्रजाचं्या आश्रयाला हनघून रे्ले. 
 

सर ह्य ूरोजने काल्पी झजकल्यानंतर आपला मोचा ग्वाल्हेरकडे वळहवला. तेथे त ंबळ य द्ध िंाले. त्यात 
रािी लक्ष्मीबाईचे द ःखद हनधन िंाले. इंग्रजानंी तात्यासह सवांचा तेथे पराभव केला. तात्या आपल्या 
उरलेल्या सैन्यासह त्या य द्धातून हनसटले. जाताना त्यानंी आसपासचे जंर्ल पेटवनू हदले. 
 

तात्याबरोबर रावसाहेब पेशवहेी हनघाले. तात्याने माचग १८५९ अखेरीपयंत आपल्या द दगम्य 
ध्येयवादाच्या बळावर आपल्या अप ऱ्या सैन्याहनशी र्हनमी काव्याने मध्य भारतातइंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंा अर्दी 
बेजार करून सोडले. उत्तरेला अलवर ते दहििेला सातप ड्ातील बतै ल, पूवेला सार्र ते पहिमेला छोटा 
उदयपूर एवढ्या मोठ्या मध्य भारताच्या प्रचडं टापूत जवळ जवळ एक डिंन मोठमोठे इंग्रज सेनाहधकारी 
त्याचा पाठलार् करीत होते पि तात्याचे दशगन स द्धा त्यानंा होत नव्हते. म्हिून इंग्रज सरकारने तात्याला 
पकडण्यासाठी एक लाख रुपयाचे पाहरतोहषक जाहीर केले. पि एवढ्या मोठ्या रकमेच्या लोभाने कोिीही 
तात्याचा थारं्पत्ता इंग्रजानंा लार्ू देत नव्हता. 
 

लढायाचं्या काळात सैन्य आपल्या र्ावाकडे येत आहे. असे कळताच प्रत्येक र्ावातील सर्ळे लोक 
आपले सामान-स मान घेऊन जंर्लात पळून जात असत. त्याम ळे सैन्याला धान्य, हकरािा इ. हजवनावश्यक 
पदाथग हमळिे द रापास्त होऊन जाई. आपल्या सैन्यावर तशी पाळी येऊ नये, म्हिून तात्याने रावसाहेब 
पेशव्याचं्या नाव ेसाऱ्या प्रजेसाठी एक जाहीरनामा काढून तो र्ावोर्ावी पोहचहवण्याची व्यवस्था केली. ह्या 
जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा भार् असा– 
 

“सवग शहरे, लहानमोठी र्ावे, खेडीपाडी येथील राहिारे मध्यम प्रतीचे लोक, व्यापारी, द कानदार, 
लष्ट्करी लोक व इतर सवग प्रतीचे लोक यासं कळहवले जाते की, जयाचा िंेंडा बरोबर बाळर्ून राजाच्या 
म ख्याबरोबर असिारी ही जी फौज इकडेस आली आहे, ती फक्त धमगबाह्य हिस्ती लोकाचं्या नाशाकरीता 
इथे आली आहे. या देशात राहिाऱ्या लोकाचंी खराबी करण्याकरीता ती इकडे आलेली नाही. या उपर 
कोित्याही र्ावच्या लोकानंी ही फौज र्ावानजीक आली असता पळून जाऊ नये.या फौजेस ज्या सामानाची 
र्रज लारे्ल, ते सामान हशरस्त्यापेिा काही जास्ती झकमत ठरवनू त्या झकमतीने र्ावकरी लोकाकंडून हवकत 
घेतले जाईल. हा जाहीरनामा ज्या र्ावी जाऊन दाखल होईल, त्या र्ावच्या म ख्याने तो आपल्या 
आसपासच्या र्ावातं पाठवनू द्यावा; म्हिजे जेिेकरून लोकाचंी सवग भीती दूर होईल.” 
 

तात्याला पकडिे शक्य नाही, म्हिून इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानी त्याचे म्हातारे वडील, त्याची पत्नी, 
म लर्ा व म लर्ी यानंा अटक करून ग्वाल्हेरच्या भयाि हकल्ल्यात नजर कैदेत ठेवनू हदले. मध्य भारतात 
तात्या २० जून १८५८ ते माचग १८५९ अखेर स मारे ९/१० महहने अत्यंत वरे्ाने आपल्या सैन्यासह इंग्रज 
सैन्याला िं काडं्ा देत घ महवत राहीला. त्याचा दरहदवसाचा वरे् ५० मलैाच्या वर होता. तर इंग्रज सैन्य ४० 
मलैापेंिा जास्त अंतर कापू शकत नव्हते. या काळात तात्याने एवढ्या मोठमोठ्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा ३००० 
मलैाच्या वर पायपीट करायला लावली; पि तात्या त्याचं्या हाती लार्लाच नाही, म्हिून त्यानंी हफत र 
शोधायला स रुवात केली. 
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२१ जानेवारी १८५९ रोजी तात्याने रावसाहेब पेशवे व हफरोजशहा याचं्यासह अलवर जवळील 

हशक्कारा (सीकर) या र्ावाजवळ इंग्रज सेनापती कनगल मीड याच्याशी शवेटची िं ंज हदली. तीत त्याचंा 
पराभव िंाला. रावसाहेब पेशव े नेपाळात हनघून रे्ले व हफरोजशहा इरािकडे हनघाला. आता तात्याकडे 
फारच थोडे सैन्य राहहले. त्याने त्या सैन्यालाही रजा हदली व तो तीन चारं्ले घोडे, एक तट्टू, रामराव व 
नारायि हे दोन िाह्मि आचारी आहि र्ोझवद हा मोतद्दार याचं्या सह परोिच्या जंर्लात एका स रहित स्थानी 
हनघून रे्ला. 
 

त्याचा ज ना हमत्र मानझसह हा राजपूत जवळच होता. त्या दोघाचंी भेट िंाली. त्यानंतर मानझसर् 
जाताना म्हिाला, “मी थोडेसे हशपाई, काही दारूर्ोळा व अन्नसामग्री घेऊन दोन-तीन हदवसात त झ्या 
मदतीला येतो.” मानझसहाची जहार्ीर ग्वाल्हेरच्या राजाने काढून घेतली होती. ती कशी हमळवावी, या झचतेत 
तो होता. हे कनगल मीडला समजले होते. म्हिून मीडने त्याला बोलावनू घेतले व त्याला ग्वाल्हेरच्या 
झशद्याकंडून अलवरची जहार्ीरी हमळवनू देण्याचे मधाचे बोट त्याला लावले. त्या बदल्यात तात्या टोपे याला 
पकडून देण्याचे वचन मीडने त्याच्याकडून घेतले. 
 

तात्याला हवश्रातंी हमळाल्याम ळे तो आता ठाकहठक िंाला होता. हसरोज जवळच्या हवद्रोही सैन्याला 
व हशवपूरच्या एक हजार हवद्रोही सैन्याला जाऊन हमळण्याच्या व त्यांच्या साह्याने प न्हा इंग्रजाहवरूद्ध 
लढण्याचा तात्याचा हवचार होता. तशी त्याचं्यात हनरोपाहनरोपी चालू होती. तो मानझसहाची वाट पाहात 
परोिच्या जंर्लात थाबंला होता. पि मानझसहाने त्याला दर्ा हदला. ७ एहप्रल १८५९ च्या मध्यरात्री तात्या 
र्ाढ िंोपेत असताना मानझसह काही इंग्रज सैहनक घेऊन र् पचूप तात्याच्या म क्कामी आला व त्याने तात्याला 
पकडून हदले. त्याआधी त्या सैहनकानंी तात्याची सवग शसे्त्र हस्तर्त केली होती. तात्याची त्यांनी िंडती 
घेतली. तेव्हा तात्याजवळ सोन्याची तीन कडी, एक ताबं्याचे कडे, १०८ मोहराचंी हपशवी सापडली. तात्याचें 
ह जरे मात्र तात्याचे सवग कार्दपत्र घेऊन हनसटून रे्ले. १०८ मोहरापंैकी ९७ मोहरा मीडने मानझसहाला 
हदल्या. बाकीच्या २१ मोहरा तात्याला पकडिाऱ्या हशपायाना वाटून हदल्या. 
 

१० एहप्रल १८५९ रोजी इंग्रजाचं्या म शरैी छाविीत तात्याचें शवेटचे व्यक्तव्य हलहून घेण्यात आले. 
तात्याने त्यात आपली आत्मकहािी साहंर्तली आहे. ती फार हवस्तृत आहे. तात्याला हशप्री येथल्या मीडच्या 
छाविीतील सैहनकी न्यायालयाप ढे १४ एहप्रल १८५९ रोजीच उभे करण्यात आले. तीन हदवस तात्याची 
चौकशी चालली. त्या न्यायालयात तात्याने स्पष्टपिे साहंर्तले. 
 

“मी जे जे काही केले ते ते मािें धनी नानासाहेब पेशवे याचं्या आजे्ञन सारच केले. काल्पीपयंत मी 
त्याचं्या हाताखाली वार्लो. तेथून प ढे मी रावसाहेबाचं्या आज्ञा पाळल्या. न्याय्यय द्धातल्या व्यहतहरक्त झकवा 
लढाई व्यहतहरक्त मी झकवा नानानंी एकाही य रोहपयन मािसाला झकवा स्त्रीला ठार मारले नाही झकवा फाशी 
हदले नाही. ....क ठलाही सािीप रावा देण्याची मािंी इच्छा नाही. मी त मच्या हवरूद्ध य द्ध खेळलो आहे. 
म्हिून मला पके्क माहीत आहे की, आता मला मरिाला हसद्ध िंाले पाहहजे. मला कोितेही न्यायालय नको 
आहे व त्यामध्ये मला कोिताच भार् घ्यावयाचा नाही.” 
 

१७ एहप्रल १८५९ रोजी तात्याला फाशीची हशिा स नहवण्यात आली. तेव्हा त्याला त्याची शवेटची 
इच्छा हवचारण्यात आली. तेव्हा तात्या म्हिाला, माझ्या वृद्ध आईवहडलाचंा माझ्या कृत्याशी कोिताच संबंध 
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नाही. म्हिून त्यानंा माझ्याकरीता कोिताही त्रास देऊ नये.” नंतर बेड्ा घातलेले हात उंचावनू तात्या 
धीरर्ंभीरपिे म्हिाला, आता मला एकच आशा आहे की, या शृखंलातून म क्त होण्यासाठी मला एक तर 
तोफेच्या तोंडी द्याव ेझकवा फासंावर लटकहवले जाव.े 
 

नंतर तात्याला वधस्तंभाकडे नेण्यात आले. त्याने शजेारच्या मारं्ाकडे एक दृष्टीिेप टाकला व तो 
शातंपिे पायऱ्या चढून वर आला. सभोवारच्या इंग्रजाकंडे त च्छतेने दृष्टी टाकून त्याने आपल्या हाताने 
स्वतःची मान फाशंीच्या दोराच्या फासात अडकहवली. त्याच्या पायाखालची फळी काढून घेताच एका 
ििापूवी तरतरीत व तेजस्वी हदसिारे तात्याचे रुबाबदार, बाधेंस द शरीर ििाधात अचेतन होऊन लोंबकळू 
लार्ले. िंाले! स्वातंत्र्य य द्धातले चैतन्यच हरपले. 
 

तात्या मध्यम उंचीचा, हनमर्ोरा, धट्टाकट्टा, भव्य कपाळ असलेला, उंच व सरळ नाक असलेला, 
काळेभोर डोळे व कमानदार भ वया असलेला, भेदक नजर असलेला. तो वीर मातृभमूीच्या क शीत हवलीन 
िंाला. त्याच्या चेहऱ्यावर ब हद्धमते्तचे तेज हवलसत होते. त्याचा चेहरा पाहताच हा मोठा कतगबर्ार प रूष 
आहे.’ असे सवांना वाटायचे. तात्याला उदग, झहदी, मराठी, संस्कृत या भाषाचें चारं्ले ज्ञान होते. सही 
करण्याइतके इंग्रजी त्याला येत होते. त्याचे बाळबोध व मोडी अिर वळिदार होते. त्याचा पोशाख साधा 
होता. खादं्यावर काहश्मरी शाल व कमरेला तलवार आहि क करी असायची. 
 

स्वदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हालअपेष्टा सोशीत, इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंा सळो की पळो करीत हा 
अत्यंत स्वाहभमानी वीर योद्धा अखेर हवश्वासघाताने प्रािानंा म कला. त्याचे वडील रामचदं्ररावही तीन वषांनी 
८० वषाचे असताना वारले. 

✦✦✦ 
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३२. अजी मुल्ला खाँ 
 

कानपूर शहर हे र्ंर्ाहकनारी वसलेले मोक्याचे हठकाि. तेथे इंग्रजाचंी मोठी छाविी होती. उत्तरेला 
र्ंर्ाहकनारी त्या छाविीचे परेड मदैान होते. त्या मदैानापासून थोड्ा अंतरावर कानपूरचा पटकापूर मोहल्ला 
होता. त्या मोहल्ल्यात झहद  -म सलमानाचंी हमश्रवस्ती होती. त्या वस्तीत नजीब ल्ला खाँ हा म सलमान र्वडंी 
आपली बायको करीमन बी व ५/६ वषांचा म लर्ा अजीम ल्ला खाँ याचं्यासह एका लहानशा घरात राहात होता. 
छाविीतील घराचें, चाळींचे व अहधकाऱ्याचं्या बरं्ल्याचें बाधंकाम स रु होते. नजीब ल्ला खाँ हा क शल र्वडंी 
होता व एका इंग्रज अहधकाऱ्याच्या बरं्ल्याचे बाधंकाम करीत होता. त्या इंग्रज अहधकाऱ्यानें एके हदवशी 
नजीब ल्ला खाँला घोड्ाचंा तबेला साफ करण्याचे काम साहंर्तले. नजीब ल्ला खाँने ते काम करायचे नाकारले. 
त्याम ळे तो इंग्रज अहधकारी भयंकर संतापला आहि वरच्या मजल्यावर बाधंकाम करीत असलेल्या नजीब ल्ला 
खाँ याला लाथा ब क्क्यानंी बदडून काढले नंतर वरच्या मजल्यावरुन खाली फेकून देऊन एक वीटही 
नजीब ल्लाखाँ याचं्या डोक्यात मारली वरुन खाली फेकल्याने त्याचा हात मोडला, मारलेल्या हवटेने त्याचे 
डोके फ टले व तो बेश द्ध पडला. त्याला मज रानंी उचलले व त्याच्या घरी आिून सोडले आपला नवरा जखमी 
िंाल्याचे पाहून करीमनबी धाय मोकलून रडू लार्ली. मोहल्ल्यातले झहद -म क्स्लम स्त्री प रुष तेथे हळूहळू जमू 
लार्ले. हाहकमाने उपचार स रु केले. पि उपयोर् िंाला नाही. नजीब ल्ला खाँ मरि पावला. अजीम ल्ला खाँ 
हा मोठमोठ्याने रडत आपल्या आईबरोबर कबरस्थानात आला होता. लोक इंग्रज अहधकाऱ्याला हशव्या देत 
होते. त्याचा पहरिाम अजीम ल्ला खाँच्या बालमनावर पडला. आता ती मायलेकरे पोरकी िंाली. करीमनबी 
मज री करून कसेबसे पोट भरु लार्ली. प ढे ती आजारी पडली व त्या आजारातच अल्ला घरी हनघून रे्ली. 
५/६ वषांचा अजीम ल्लाखाँ एकदम पोरका िंाला. नजीबभाई हा एक सज्जन व प्रामाहिक इसम होता. त्याला 
मोहल्ल्यातले सारे झहद -म सलमान मानायचे. तेव्हा अजीम ल्लाच्या मदतीला शजेारचे माहिकचंदचाचा धावनू 
आले. त्याचंी व कानपूरचे कलेक्टर हहलडगसन साहेबाचंी चारं्ली ओळख होती. त्यानंी अजीम ल्ला खाँला 
हहलडगसन साहेबाचं्या घरी नोकरीला लावनू हदले. 
 

अजीम ल्ला खाँ हहलडगसन साहेबाचं्या घरी ते व त्याचंी पत्नी सारं्तील ती कामे करू लार्ला. प ढे तो 
त्याचं्या घरी उत्तम बावची (स्वयंपाकी) बनला. हहलडगसन साहेबाचंा म लर्ा व म लर्ी कानपूरच्या पेंटन फ्ी 
स्कूलमध्ये हशकत होती. ती जेव्हा घरी अभ्यास करत असत तेव्हा ७/८ वषाचा अजीम ल्ला ही त्याच्याजवळ 
बसून त्याचंा अभ्यास बघतअसे. त्याचंा अभ्यास बघता बघता, अजीम ल्लाखाँही इंग्रजी व फ्ें च भाषा जािू 
लार्ला. त्याने हहलडगसन साहेबाजवळ हशकण्याची इच्छा बोलून दाखहवली. ते एक पे्रमळ व उदार इंग्रज 
र्ृहस्थ होते. त्यानंी अजहम ल्लाखाँचे नाव आपल्या म लाचं्या शाळेत दाखल केले. अजीम लाखाँ सकाळ 
संध्याकाळची कामे मन लावनू करायचा. शाळेत जायचा व रात्रीही अभ्यास करीत बसायचा. आपल्या वर्ात 
तो सवग इंग्रज म लापेंिा जास्त र् ि हमळवनू प्रत्येक वर्ात उत्तीिग व्हायचा. त्याम ळे शाळेच्या हप्रक्न्सपालचा तो 
आवडता हवद्याथी बनला. हशिि पूिग िंाल्यावर हहलडगसन साहेबाचं्या वहशल्याने तो त्याच शाळेत हशिक 
म्हिून काम करू लार्ला. त्याचे वाचन सतत चालू असे. इंग्रजी व फ्ें च भाषावंर त्याने प्रभ त्व हमळहवले. 
त्याला इहतहासाचेही चारं्ले ज्ञान िंाले होते. 
 

अजीम ल्लाखाँ आता आपल्या घरी राहू लार्ला- लोक त्याचा सल्ला घेण्यासाठी त्याच्या घरी येत. 
इंग्रज लोकाचं्या अत्याचाराच्या कहाण्या सारं्त. पि त्याला उद ग, झहदी, फारसी भाषा चारं्ल्या रीतीने अवर्त 
नव्हत्या. म्हिून त्याने त्या भाषाचें व संस्कृत भाषेचे ज्ञानही मौलवी हनसार अहमद व पहंडत र्जानंद हमश्र 
याचं्याकडून करुन घेतले. कानपूरमध्ये तो हवद्वान व सज्जन म्हिून लोकहप्रय िंाला. त्याची कीती ८/१० 
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मलैावरील िह्मावतग येथील नानासाहेब पेशव्याचं्या कानी आली. नानासाहेबानंी त्याला आपल्याकडे बोलावनू 
घेतले. आहि त्याला आपला मंत्री बनहवले. 
 

नानासाहेबाकंडे कानपूरहून हहलडगसन साहेब, व्हीलर साहेब आहद वहरष्ठ इंग्रज अहधकारी स टीच्या 
हदवशी मेजवानीसाठी येत असत. नानासाहेबही त्याचंी उत्कृष्ट बडदास्त ठेवीत असत. ते अहधकारी 
नानासाहेबाचें हमत्रच बनले होते. 
 

द सरा बाजीराव सन १८५१ मध्ये िह्मावतग येथे वारला. नानासाहेब, दादासाहेब व बाळासाहेब हे त्याचे 
तीन दत्तकप त्र होते. बाजीरावाला दरवषी आठ लाख रुपये पेन्शन हमळत असे. ते पेन्शन लॉडग डलहौसीने 
बाजीरावाच्या मृत्य नंतर बदं करुन टाकले. ते प न्हा स रु करावे, म्हिून नानासाहेबानंी डलहौसीकडे अनेक 
अजग केले. पि पेन्शन हे तहह्यात असते. संबहंधत व्यक्ती मरि पावल्यावर ते देता येत नाही. असे उत्तर 
डलहौसीने नानासाहेबानंा हदले. त्याम ळे ते हनराश िंाले. पि शवेटचा प्रयत्न म्हिून त्यानंी ईस्ट इंहडया 
कंपनीच्या डायरेक्टर बोडाकडे त्यासाठी दाद मार्ायचे ठरहवले. 
 

अजीम ल्लाखाँ हा इंग्रजी व फ्ें च भाषातं अस्खहलतपिे बोलत असे म्हिून नानासाहेबानंी त्याला 
आपला वकील म्हिून लंडनला पाठवायचे ठरहवले. अजीम ल्लाखाँला माहीत होते की, बरेलीचा महंमद अली, 
नेपाळचा राजा जंर्बहाद्द र याच्या बरोबर इंग्लडला जाऊन आला होता. हतकडचा तो माहहतर्ार होत. तो 
बरेलीच्या इंग्रजाचं्याछाविीतील शाळेत व रुडकीच्या इंहजहनअझरर् कॉलेज मध्ये हशकला होता आहि लखनौ 
दरबारी इंहजहनअर म्हिून काम करीत होता. अजीम ल्लाखाँने त्याच्याबद्दल नानासाहेबानंा साहंर्तले व 
त्यालाही आपल्या बरोबर नेण्याची इच्छा नानासाहेबानंा साहंर्तली. नानासाहेबानंी ही होकार हदला. 
अजीम ल्लाखाँला खचासाठी ५० हजार पौंड देऊन त्याला महंमदअलीसह इंग्लंडला पाठहवले. 
 

अजीम ल्लाखाँ हा र्ोरापान, रुबाबदार, राजझबडा व संभाषिात पट  होता. त्याची छाप कोिावरही 
सहज पडायची. तो इंग्रजाचंी सभ्यता, रीहतहरवाज व संस्कृतीशी पहरहचत होता. लंडनमध्ये तो नबाबाच्या 
रुबाबात राहायचा त्याचे व्यक्क्तत्व आकषगक होते. त्याने ईस्ट इंहडया कंपनीच्या डायरेक्टर बोडाच्या 
सदस्याशंी व पालगमेंटच्या काही सदस्याशंी ओळखी पाळखी करुन घेतल्या. त्यानंी मेजवान्या व भेटीही 
हदल्या. त्याचं्यासमोर त्याने नानासाहेबाचें पेन्शन स रु करण्याबाबत आपली कैहफयत ही माडंली. पि त्यानंी 
अजीम ल्लाखाँ याला दाद हदली नाही. अखेर कंपनीच्या डायरेक्टर बोडाने त्याला आपला हनिगय स्पष्टपिे 
साहंर्तला, “आम्ही र्व्हनगर जनरलच्या हनिायाशी पूिगपिे सहमत आहोत.बाजीरावाच्या दत्तकप त्राला 
त्याच्या बापाचे पेन्शन हदले जाऊ शकत नाही.” अजीम ल्लाखाँ याची तेवढ्याप रती हनराशा िंाली. इंग्रजाबंद्दल 
त्याच्या मनात भयंकर चीड होती. एका अरेरावी इंग्रज अहधकाऱ्याच्या हनष्ठ रतेनेच त्याच्या वहडलानंा व आईला 
हे जर् सोडून जाव ेलार्ले होते. हे तो हवसरला नव्हता. 
 

आता तो वरे्ळ्या दृष्टीने हवचार करु लार्ला. त्याच काळात त्याची भेट रंर्ोबापूजीशी िंाली. 
सातारच्या छत्रपती प्रतापझसहाला र्व्हनगर जनरलने कपट-कारस्थाने रचून पदच्य त केले होते. सातारचे 
राज्य परत हमळाले म्हिून प्रतापझसहानंी रंर्ोबापूजीला आपला वकील म्हिून इंग्लंडला १८३९ सालीच 
पाठहवले होते. त्यासाठी रंर्ोबापूजीने सतत १४ वष े कंपनीच्या डायरेक्टर बोडासमोर प्रतापझसहाची बाजू 
माडंली होती. पालगमेंटच्या सदस्यासंमोरही य क्क्तवाद केला होत. पालगमेंटमध्ये भाषि करुन सप्रमाि 
दाखवनू हदले होते. की, साताऱ्याचे राज्य खालसा करिे हा उघडउघड अन्याय आहे. पि डायरेक्टर बोडाने 
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त्यालाही आंर्ठा दाखहवला होता. म्हिून तो इंग्रज सरकारचा हतरस्कार करीत होता. रंर्ोबापूजीशी भेट 
िंाल्यानंतर अजीम ल्लाखाँ व महंमदअली यानंी त्याच्याशी हवचार हवहनमय केला व इंग्रजानंा झहद स्थानातून 
कसे हाकलून द्यायचे याची योजना आखली. झहद स्थानातील राजेराजवाड्ानंा व इंग्रजाचं्या सैन्यातील देशी 
पलटिींना इंग्रजाहंवरुद्ध उठाव करण्यास उद्य क्त करायचे. त्यानंी उठाव केला, तर झहद स्थानातील झहद -
म सलमान जनता स द्धा उठावात सामील िंाल्याहशवाय राहिारनाही. कारि इंग्रजाचं्या अत्याचारी 
राजवटीम ळे जनताही त्रस्त िंालेली होती. उठाव सवगत्र एकाच हदवशी ३१ मे १८५७ रहववार या हदवशी 
करायचा असे ठरले व रंर्ोबापूजी १८५४ साली झहद स्थानात परत येऊन दहिि झहद स्थानात त्या कामाला 
लार्ला. 
 

अजीम ल्लाखाँ व महंमदअली काही हदवस लंडनला थाबंले. नंतर त्यानंी इटली, हमस्त्र, त कग स्तान, 
हक्हमया, रुस आहद देशानंा भेटी हदल्या. त्यानंी हक्हमयाच्या य द्धात इंग्रज सैन्याची होरपळ कशी होते आहे, 
हे प्रत्यि पाहहले व ते झहद स्थानात १८५६ साली परत आले. 
 

अजीम ल्लाखाँ व महंमदअली यानंी जेव्हा नानासाहेबानंा डायरेक्टर बोडाचा हनिगय साहंर्तला, तेव्हा 
ते हनराश िंाले. पि त्यानंी रंर्ोबापूजीशी िंालेली चचा व उठाव कसा करायचा आहि इंग्रजानंा 
झहद स्थानातून कसे हाकून द्यायचे, अशी योजना नानासाहेबानंा साहंर्तली. त्यानंाही वाटले की, आता 
इंग्रजाशंी शवेटचे दोन हात केल्याहशवाय र्त्यंतर नाही. नंतर त्यानंी ठरल्याप्रमािे तीथगयात्रा करायचे 
ठरहवले. नानासाहेब, बाळासाहेब व अजीम ल्लाखाँ यानंी तीथगयाते्रच्या हनहमत्ताने इलाहाबाद, र्या, जनकपूर, 
पारसनाथ, जर्न्नाथप री, नाहसक, पचंवटी, रामेश्वर, द्वारका, अबू, उजै्जन, अंबाला, हदल्ली, लखनौ अशी दीघग 
यात्रा करुन त्या मार्ावरील राजानंा व जहार्ीरदारानंा इंग्रजाहवरुद्ध उठाव करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा 
कसोशीने प्रयत्न केला व ते िह्मावताला परतले. ठरल्यान सार साध संन्याशी फकीर हाती लाल कमळे घेऊन 
इंग्रजाचं्या सवग देशी पलटिीत उठावाचा प्रचार र् प्तपिे करु लार्ले. र्ावोर्ावं ग्रामप्रम खाकंडून चपात्या 
वाटल्या जाऊ लार्ल्या व जनतेस त्याद्वारे लढण्यास सज्ज राहण्याचे इशारे देण्यात आले. ३१ मे रोजी काय 
करायचे हे प्रम ख व हवश्वासातल्या लोकानंा समजावनू सारं्ण्यात आले होते. पलटिींनाही हे माहीत होते. 
पि ठरल्याप्रमािे अनेक वेळा घडत नाही हेच खरे. 
 

कलकत्त्याजवळील बराकपूर छाविीत बंद कीच्या नव्या काडत सानंा र्ायीची व ड कराची चरबी 
लावलेली असून त्या काडत साचंी वषे्टने दातानंी तोडावंी लार्िार आहेत असे त्या छाविीतील मंर्ल पाडें या 
िाह्मि हशपायाला समजले. र्ाय हहदंूना पहवत्र तर ड क्कर म सलमानानंा हनहषद्ध, मंर्ल पाडेंने छाविीतील 
झहद म क्स्लम हशपायानंा ही बातमी साहंर्तली. त्याम ळे सारेच झहद -म क्स्लम हशपाई खवळले. मंर्ल पाडेंने 
आमचा धमग ब डहवण्यासाठी इंग्रज सरकार या काडत साचंा उपयोर् आमच्याकडून करुन घेत आहे. या 
हवचाराने संतप्त िंाला आहि त्याने २९ माचग १८५७ रोजीच बराकपूर छाविीत उठाव केला. त्याला फाशी 
देण्यात आली ही बातमी वाऱ्यासारखी झहद स्थानातील सवग देशीपलटिीत पसरली. हतचा पहरिाम होऊन 
१० मे १८५७ रोजी मेरठ येथे उठाव िंाला. हदल्लीच्या देशी पलटिीही हबथरल्या. ठराहवक तारखे आधीच 
उठाव िंाल्याने बादशहा बहाद्द रशाह जफर ही र्ोंधळून रे्ला. हशपायानंी त्याला आग्रह करुन हदल्लीच्या 
तख्तावर बसहवले. मेरठ व हदल्लीला शकेडो इंग्रज मारले रे्ले. 
 

हदल्लीची बातमी कानपूरला पोचली. तेथल्या हतन्ही देशी पलटिीही उठावासाठी उताहवळ िंाल्या. 
कानपूरला फक्त २५० इंग्रज सैहनक व ७५० देशी सैहनक होते. मोठा खहजना, मोठे शस्त्र भाडंार व दारुर्ोळाही 
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भरपूर होता. त्याच्या रििासाठी तेथला सेनाप्रम ख व्हीलर व कलेक्टर हहलडगसन यानंी आपला हमत्र 
नानासाहेब पेशव ेयाला सैन्य घेऊन कानपूरला बोलावनू घेऊन त्याच्याकडे नबाबर्ंजमधील खहजना, शस्त्र-
भाडंार व दारुर्ोळ्याचे कोठार याचं्य संरििाची जबाबदारी सोपहवली नानासाहेबाबरोबर अजीम ल्लाखाँही 
कानपूरला आला. त्यानंी िह्मवताहून तीनश ेसशस्त्र सैहनक व दोन तोफा आिल्या होत्या. 
 

कानपूरच्या देशी पलटिीचा स भेदार टीकाझसह आपला साथीदार शमस द्दीन सह नानासाहेब व 
अजीम ल्लाखाँला भेटले. त्यानंी होडीतून र्ंरे्त जावनू उठावाची योजना आखली. ४ जून १८५७ राजी 
कानपूरच्या पलटिींनी उठाव केला. नानासाहेबानंी इंग्रजाचंा खहजना, दारुर्ोळा व शस्त्रभाडंार आपल्या 
ताब्यात घेतले. दोन्ही बाजंूनी तोफाचंा भहडमार चालू होता. तोफेचा एक र्ोळा लार्ून कलेक्टर हहलडगसन 
व त्याची बायको ठार िंाले. अनेक इंग्रज या य द्धात मेले. व्हीलरने १६/१७ हदवस कडवी िं ंज हदली. शवेटी 
तहाचे पाढंरे हनशाि उभारले. नानासाहेबानंी उरलेल्या सवग इंग्रज प रुषानंा व त्याचं्या बायकाम लानंा 
इलाहाबादेस ४० नावातून पाठवनू देण्याची व्यवस्था केली. त्यावेळी इलाहाबादहून अनेक देशी सैहनक 
कानपूरजवळ आले होते. इलाहाबादेत त्यानंी इंग्रजाचें क्ौयग पाहहले होते. इंग्रजानंी तेथे ६ हजार स्त्रीप रुषानंा, 
म लानंा व म्हाताऱ्याकोताऱ्यानंा अत्यंत कू्रपिे मारलेले त्यानंी समि पाहहले होते. त्याम ळे ते इंग्रजावंर 
भयंकर संतापले होते. ४० नावात इंग्रज क ट ंबे बसल्यावर त्या इलाहाबादच्या संतप्त सैहनकानंी त्याचं्यावर 
त फान र्ोळीबार केला. बह संख्य इंग्रज प रुष, हस्त्रया व म ले मरि पावली. हे कळताच नानासाहेबानंी ते 
हत्याकाडं बदं करण्याचा ह कूम सोडला व वाचलेल्या १२५ हस्त्रयानंा व म लानंा हबहबघर या जारे्त ठेवनू देऊन 
त्याचं्या अन्नपाण्याची व्यवस्था केली. प ढे त्या इंग्रज हस्त्रयानंी एका भहंर्िीजवळ र् प्तपिे पत्र देऊन हतला 
इलाहाबादेस जाण्यास साहंर्तले. ती पकडली रे्ली. तेव्हा टीकाझसहानंी त्या हबहबघरातल्या सवग इंग्रज 
बायका म लाचंी कत्तल करण्याचा ह कूम हदला. त्याहबहबघराची संरिक बेर्म साहहरा हहने र्ावातून ५ कसाई 
आिून त्याचं्याकडून त्या सवांची कत्तल करहवली व त्या कसायानंी ती सवग पे्रते शजेारच्या हवहहरीत टाकून 
ती हवहीर मातीने ब जवनू टाकली. या सवग प्रकरिात अजीम ल्लाखाँ व नतगकी अजीजन याचंा कसलाही संबंध 
होता. कानपूरमधील सवात स ंदर नर्वतका अजीजन हहच्याकडे शमस द्दीन व अजीम ल्लाखाँ यानंी हेरहर्रीचे 
काम सोपहवले होते. 
 

कानपूर नानासाहेबानंी झजकले. हवजयोत्सव स रु िंाला. िह्मावताला जाऊन त्यानंी राज्याहभषेकही 
करुन घेतला. त्यानंी कानपूरमध्ये शातंता व स व्यवस्था राखण्याची चारं्ली व्यवस्था केली. कानपूर हातातून 
रे्ल्याचे कळताच इलाहाबादहून हॅवलाक व नील हे दोन इंग्रज सेनापती मोठे सैन्य घेऊन कानपूरवर चाल 
करुन आले. 
 

कानपूरला देशी सैन्य व इलाहाबादहून आलेले इंग्रज सैन्य याचं्यात घनघोरय द्ध िंाले. त्यात 
नानासाहेबाबंरोबर अजीम ल्लाखाँ स द्धा लढला. आपला पराभव होतो आहे, असे हदसल्यावर अजीम ल्लाखाँने 
नानासाहेबानंा अवध राज्यात हनघून जाण्याचा सल्ला हदला त्याप्रमािे नानासाहेब हवठूरला आले व त्यानंी 
आपला काही खहजना व सर्ळा क ट ंब कहबला घेऊन रात्रीच्या वेळी नावतूेन र्ंर्ापार केली व अवधच्या 
राज्यात प्रवशे केला. या य द्धानंतर अजीम ल्लाखाँ भहूमर्त िंाला. बेर्म हजरत महल हहचा व नानासाहेबाचंा 
अवध राज्यात पराभव िंाला. तेव्हा ते नेपाळच्या तराईत हनघून रे्ले. नंतर अजीम ल्लाखाँ स द्धा नेपाळात रे्ला 
त्याचे हनधन नेपाळात भखूलया र्ावी िंाले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धाच्या क्ाहंतदूताचा अशा रीतीने द दैवी 
अंत िंाला. काही लेखकानंी अजीम ल्लाखाँचा संबंध कानपूरच्या सलीचौरा घाटाजवळील ४० नावातील 



 

अनुक्रमणिका 

इंग्रजाचं्या कत्तलीशी व हबहबघरातील इंग्रज बायकाम लाचं्या कत्तलीशी जोडला आहे. तो नानासाहेबाचं्या 
हवचाराचाच होता. त्याम ळे त्याचा त्या कत्तलीशी संबंध जोडिे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखेच आहे. 

✦✦✦ 
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३३. मुहम्मद अली 
 

म हम्मद अली हा १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात लखनौची मोचेबदंी करिारा लखनौ दरबारच्या क शल 
इंहजहनअर होता. त्याचा जन्म उत्तर प्रदेशात बरेली या हजल्ह्याच्या हठकािी िंाला. त्याचा बाप बरेली येथील 
इंग्रजाचं्या छाविीतील मेसमध्ये खानसामा (स्वयंपाकी) होता. म हम्मद अलीचे हशिि बरेली छाविीतील 
शाळेत इंग्रज म लाबंरोबर िंाले. तो अहतशय ब द्धीमान असल्याने शवेटच्या पहरिेत तो प्रथम श्रेिीत उत्तीिग 
िंाला. आपल्या बापाच्या मध्यस्थीम ळे त्याला रुडकी येथील इंहजहनअझरर् कॉलेजमध्ये प्रवशे हमळाला. त्या 
कॉलेजात इंग्रज म ले हशकत होती. इंहजहनअरींर्ची अंहतम परीिा तो प्रथम क्माकंाने उत्तीिग िंाला. 
इंग्रजाचं्या सवग म लापेंिा त्याला सवाहधक र् ि त्या पहरिेत हमळाले होते. तो अस्खहलतपिे इंग्रजीत 
बोलायचा. हदसायला तो रुबाबदार होता. सवांशी तो सभ्येतेने वार्ायचा. त्याने इंग्रज अहधकाऱ्याकडे 
नोकरीसाठी अजग केला. त्याला त्या अहधकाऱ्याने अर्दी हलक्या दजाची नोकरी हदली. एका सामान्य इंग्रज 
स ताराच्या हाताखालचा नोकर म्हिून पहाडी भार्ातील सडका तयार करण्याचे काम देण्यात आला. ही बाब 
अत्यंत अपमानास्पद होती. पि एका र्रीब म स्लीम खानसाम्याचा म लर्ा. पोटासाठी नोकरी करिे त्याला 
त्याला जरूरीचे होते. तो र्ोरा स तार स्वतःला फार श्रेष्ठ समजायचा व म हम्मद अलीशी त च्छतेने वार्ायचा. 
र्ोऱ्या स ताराच्या उमगट वार्ि कीला कंटाळून त्याने आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन टाकला व तो लखनौ 
दरबारात मानाने इंहजहनअर म्हिून काम करू लार्ला. 
 

लखनौ दरबारात काम करीत असताना त्याला समजले की, नेपाळचा राजा जंर्बहाद्द र याला 
इंग्लडला जायचे असून त्याला इंग्रजी भाषेत प्रवीि असिाऱ्या सेके्टरीची आवश्यकता आहे. म हम्मद अलीने 
लखनौच्या नबाबाच्या परवानर्ीने राजा जंर्बहाद्द र याच्याकडे सेके्टरी पदासाठी अजग केला. तो समि त्या 
राजाला भेटला. जंर्बहाद्द रने त्याची हनवड सेके्टरी म्हिून लरे्च केली व तो त्या राजासह इंग्लंडला रे्ला. 
 

इंग्लंडहून परत आल्यानंतर त्याने काही संस्थाहनकाकंडे नोकरी केली. िह्मावतगचे नानासाहेब पेशवे 
याचें दरसालचे आठ लाखाचें पेन्शन बदं केले होते. ते स रु करण्यास डलहौसी दाद देत नव्हता. म्हिून 
नानासाहेब पेशव्यानंी आपला हवश्वासू मंत्री अजीम लाखाँ याला आपला वकील म्हिून इंग्लडला पाठहवण्याचे 
ठरहवले. अजीम लाखंाँ याचें इंग्रज व फ्ें च या दोन्ही भाषावंर प्रभ त्व होते व तो चािाि, हवचारी आहि 
ब हद्धमानहोता. म्हिूनच नानासाहेबानंी वकील म्हिून त्याचंी हनवड केली. म हम्मदअली राजा 
जंर्बहाद्द राबरोबर इंग्लडला रे्ला होता. हे अजीम ल्लाखाँ याला माहीत होते. एक माहहतर्ार व अन भवी 
म्हिून अजीम ल्लाखाँने म हम्मद अलीला आपल्या बरोबर घ्यावयाचे ठरवनू नानासाहेबानंा तसे साहंर्तले. 
त्यानंाही त्याला संमती हदली व त्या दोघानंा १८५४ साली ५० हजारावर पौंड एवढी रक्कम देऊन इंग्लडला 
पाठहवले. 
 

अजीम ल्लाखाँ याने म हम्मद अलीसह अनेक इंग्रज उमरावाशंी, पालगमेंट सदस्याशंी व ईस्ट इंहडया 
कंपनीच्या डायरेक्टरशी चारं्ले संबंध जोडले. त्याचं्यासाठी खूप पैसाही खचग केला. पि ईस्ट इंहडया 
कंपनीच्या धूतग डायरेक्टरनी त्याला म ळीच दाद हदली नाही. नानासाहेबाचें पेन्शन स रु करण्याचे नाकारले. 
र्. ज. डलहौशीचा हनिगय योग्य आहे. त्यात आम्ही फेरफार करू शकत नाही. असे उत्तर अजीम लाखाँला 
त्यानंी हदले. त्याम ळे अजीम ल्लाखाँ व म हम्मद अली नाराज िंाले व त्याचं्या मनातं इंग्रजाहंवषयी भयंकर चीड 
हनमाि िंाली. 
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कंपनी सरकारने साताऱ्याचे छत्रपती प्रतापझसह भोसले यानंा पदच्य त करून त्यानंा बनारस येथे 
नजरकैदत ठेवले होते. आपले राज्य आपिास परत हमळावे, म्हिून प्रतापझसहानी रंर्ोबापूजी या आपल्या 
एकहनष्ठ सेवकास १८३९ साली आपला वकील म्हिून इंग्लंडला पाठहवले होते. रंर्ोबापूजींनी इंग्लंडमध्ये 
१४ वष ेसातत्याने त्यासाठी प्रयत्न केले. पि कंपनीच्या डायरेक्टरानंी त्यालाही वरीलप्रमािे उत्तर देऊन 
वाटेला लावले. रंर्ोबापूजीची व अजीम ल्लाखाँ आहि म हम्मद अली याची भेट लंडनमध्ये िंाली. हतघेही 
इंग्रजावंर हचडले होते, याची योजना त्यानंी ठरहवली. रंर्ोबापूजी १८५४ साली, तर अजीम ल्लाखाँ आहि 
म हम्मद अली त कग स्तान, इराि, अफर्हिस्तान या देशानंा भेटी देऊन १८५६ साली िह्मावतास परत आले. 
त्यानंी नानासाहेबानंा इंग्रजाहवरूद्ध उठाव करून त्यानंा झहद स्थानातून कसे हाकून द्यायचे याची योजना 
साहंर्तली. उत्तर झहद स्थानात अजीम ल्लाखाँ त्या प्रयत्नास लार्ला. तर रंर्ोबापूजीने दहिि झहद स्थानात 
तसा प्रयत्न आधीच स रू केला होता. झहद स्थानच्या सवग भार्ातून इंग्रजाचंा नायनाट करण्याचे ठरले. 
 

इंग्लंडहून परत आल्यावर लखनौची बेर्म हजरत महल हहने म हम्मद अलीला आपल्या दरबारात 
इंहजहनअर म्हिून नोकरीवर घेतले. १० मे १८५७ रोजी मेरठच्या देशी पलटिीने इंग्रज सरकारहवरूद्ध उठाव 
केला. हदल्लीच्या देशी पलटिीही त्यानंा सामील िंाल्या. बहाद्द रशाह जफर याला त्या हवद्रोही सैहनकानंी 
झहद स्थानचा बादशहा म्हिून घोहषत केले. बरेली येथील देशी पलटिीने ही तसाच उठाव केला. त्या 
पलटिीतीलसैहनक हदल्लीकडे हनघाले. म हम्मद अलीही त्याचं्याबरोबर हदल्लीला आला. बादशाहाने त्याची 
नेमिूक य द्धकालात इंहजहनअर म्हिून केली. त्याआधीच त्याने आपली बायको व म ले स रहित स्थानी 
पोचहवली होती. 
 

म हम्मद अलीने हदल्लीच्या रििाची व्यवस्था उत्तम प्रकारे केली. त्याम ळेच इंग्रजाचं्या हाती हदल्ली 
चार-साडेचार महहने येऊ शकली नाही. हदल्ली इंग्रजाचं्या हाती पडल्यानंतर सेनापती बक्तखाँ आहि म हम्मद 
अली आपल्या पाच हजार सैन्यासह मथ रेला आले. म हम्मद अलीने थोड्ाच अवधीत यम ना नदीवर नावाचंा 
पूल तयार केला व त्या प लावंरून ते आपल्या सैन्यासह यम नापार िंाले आहि लखनौ येथे पोचले. 
 

खरे य द्ध तर आता अवध प्रातंातच व्हायचे होते. लखनौला आल्यावर बेर्म हजरत महलने म हम्मद 
अलीची नेमिूक प न्हा आपल्या दरबारात इंहजहनअर म्हिून केली. लखनौच्या चह बाजंूची प्रहतरिात्मक 
व्यवस्था म हम्मद अलीने केली. त्याम ळेच इंग्रजानंा लखनौवर ताबा हमळहवण्यासाठी बराच काळ लार्ला. 
त्यात त्याचें काही चारं्ले सेनापती ठार िंाले. हसकंदर बारे्च्या रििाची व्यवस्था म हम्मद अलीनेच केली 
होती. लखनौ इंग्रजाचं्या ताब्यात रे्ले. तरी हसकंदर बारे्वर बादशहाचा हहरवा िंेंडा हदमाखाने फडकतच 
होता. बऱ्याच प्रयत्नानंंतर इंग्रजानंी हसकंदर बारे्वर ताबा हमळहवला. त्यानंतर तो िंेंडा नाहीसा िंाला. हे 
दृश्य म हम्मद अली द ःहखत मनाने शाहनजफमधून पाहत होता. 
 

लखनौच्या य द्धाच्या काळात म हम्मद अलीने र् प्तहेराचे ही काम केले. एक नोकराच्या डोक्यावर 
र्ोड पावाचंा हार देऊन तो पावहवक्याच्या वषेात उन्नाव येथल्या इंग्रजाचं्या छाविीत रे्ला. इंग्रज सेनाहधकारी 
उन्नावच्या छाविीतून हकती हशपाई व हकती तोफा लखनौला नेत आहेत, ही इत्यंभतू बातमी काढण्यासाठी 
पावहवक्याच्या वषेात उन्नाव छाविीत हशरला होता. इंग्रजाकंडे हकती य द्ध सामग्री आहे हे स द्धा त्याला 
बघायचे होते. तेथेही आपल्या लोकाचें हफत रीचा अन भव त्याला आला. बरेलीच्या एका देशी सैहनकाने 
म हम्मद अलीला ओळखले व त्याने ती बातमी तेथला सेनाहधकारी फोबगस हमचेल याला हदली. फोबगस 
हमचेलने त्याला पकडण्याचा ह कूम काही हशपायानंा हदली. त्या हशपायानंी म हम्मद अली व त्याचा पावाचंा 
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हारेवाला या दोघानंा पकडले आहि फोबगस हमचेल प ढे आिले. त्याने म हम्मद अलीचा कसून चौकशी केली. 
त्याचं्यात बरीच प्रश्नोत्तरे िंाली. चौकशी संपल्यावर म हम्मद अलीने फोबगस हमचेलकडून लंडनची इंग्रजी 
वतगमानपते्र मार्ून घेतली व तो ती वाचू लार्ला. तेव्हा फोबगस हमचेलला फार आियग वाटले. “त ला इंग्रजी 
भाषेचे एवढे चारं्ले ज्ञान कसे िंाले?” असा प्रश्न त्याने म हम्मदअलीला हवचारला. तेव्हा त्याने अस्खलहखत 
इंग्रजीत फोबगसला साहंर्तले की, “मी बरेलीला छाविीतील शाळेत व नंतर रुडकीच्या इंहजहनअझरर् 
कॉलेजमध्ये हशिि घेऊन प्रथम क्माकंाचे इंहजहनअझरर्ची शवेटची परीिा उत्तीिग िंालो आहे.” हे ऐकताच 
फोबगस हमचेल अहधकच चहकत िंाला. झहदी लोकाचं्या ब हद्धमते्तबद्दलचे त्याचे पूवगग्रह एकदम नाहीसे िंाले. 
म हम्मद अलीने हे स द्धा स्पष्टपिे साहंर्तले की, “मी पावहवक्या म्हिून कशासाठी त मच्या छाविीत आलो 
होतो.” 
 

म हम्मद अलीच्या व फोबगस हमचेलच्या नंतर बऱ्याच र्प्पा मोकळेपिाने िंाल्या. म हम्मद अलीला 
आता माहीत िंाले होते की, येथून आपली स टका होिे शक्यच नाही. म्हिून त्याने आपल्या मनाची तयारी 
कोित्याही हशिेला सामोरे जाण्याची केली. त्याच्यावर एक इंग्रजाच्या हत्येचा खोटा आरोप ठेवनू त्याला 
तेथल्या सैहनकी न्यायालयात फाशीची हशिा स नहवण्यात आली. तेव्हा दोन तीन इंग्रज सैहनक म सलमानानंा 
हनहषद्ध अशी ड कराची चरबी आिण्यास हनघाले. तेव्हा फोबगस हमचेलने त्यानंा तसे करण्यास मनाई केली. 
म्हिून म हम्मद अलीने त्याचे आभार मानले व तो म्हिाला, 
 

“आम्ही त म्हा ंइंग्रजाचंी सत्ता उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पि त्यात आम्हालंा यश आले नाही. 
तरीही आमचे बलीदान व्यथग जािार नाही. त मची आमची लढाई याप ढेही चालूच राहील. त म्ही लखनौला 
जाल, तेव्हा त मचे जास्तीत जास्त सैहनक ठार होतील, असाच बदंोबस्त मी केलेला आहे. त म्ही तो बघालच.” 
नंतर द सऱ्याच हदवशी उन्नाव छाविीत म हम्मद अलीला फाशंी देण्यात आले. धन्य तो इंहजहनअर! आहि धन्य 
त्याचे धाडस! 

✦✦✦ 
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३४. नतवकी अजीजन 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात ज्या महान हस्त्रयानंी पराक्म र्ाजहवला आहि आपले नाव आपल्या 
देशाच्या इहतहासात अमर केले, अर्ा हस्त्रयामंध्ये कानपूरची अजीजन बेर्म हहचाही समावशे करायला हवा. 
अजीजन ही पेशाने नतगकी व र्ाहयका असली तरी, ती सवगसामान्य वशे्यातं र्िली जात नव्हती. ती 
कानपूरातील एक प्रहतहष्ठत स्त्री होती. र्ोल चेहरा, आकषगक नेत्र, भरदार, स दृढ व स डौल शरीरयष्टी, 
कोकीळेसारखा र्ोड कंठ याम ळे हतची मोहहनी कोिावरही सहज पडे. नृत्यकलेत व र्ायनात ती कानपूरच्या 
पहरसरात प्रख्यात होती. हतच्या पायातंील न पूराचं्या िंंकाराने व स रेल र्ायनाने वातावरिात बेहोशी हनमाि 
होत असे. हतच्या मफैली हतच्या महालात, मोठमोठ्या लोकाचं्या हदवािखान्यात व बड्ा इंग्रज 
अहधकाऱ्याचं्या प्रशस्त बरं्ल्यात होत असत. त्याम ळे कानपूरच्या पहरसरातील बड्ा लोकाशंी व इंग्रज 
अहधकाऱ्याशंी हतचा चारं्ला पहरचय होता. 
 

अजीजन पराक्मी प रुषाचंा आदर करायची. ती काही सवगसाधारि वशे्या नव्हती. फक्त नृत्य व 
र्ायन हाच हतचा व्यवसाय होता. हतचा वावर बड्ा बड्ा लोकातं नेहमीच असायचा. बडे बडे सरदार, 
नानासाहेब पेशवे, बडे इंग्रज अहधकारी हतच्यावर हफदा होते. अजीम ल्लाखाँ हा ब द्धीमान, देखिा व हवद्वान 
प रूष जेव्हा नानासाहेब पेशव्याचं्या दरबारात मंत्री म्हिून आला. तेव्हा ती त्याची ही हवश्वासपात्र बनली होती. 
 

अजीजन ही आपल्या व्यवसायाम ळे श्रीमंत बनली होती. हतला कधीही कशाचीही उिीव भासत नसे. 
अर्दी स खात लोळायची ती. पि १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात हतने स खाला लाथ मारली व त्या य द्धात तीने 
हहरारीने भार् घेतला. घोडा पळहवण्यात तर ती तरबेज होतीच, पि सफाईने तलवारही चालवायची. 
 

हदल्लीत स्वातंत्र्य य द्धाची ध मिक्ी मे १८५७ मध्ये स रू िंाली. कानपूरच्या इंग्रजाचं्या छाविीतील 
देशी पलटि अस्वस्थ होऊन इंग्रजाहवरुद्ध लढायला अधीर िंाली. हतचा स भेदार टीकाझसह नानासाहेबानंा 
भेटला. एके हदवशी सायंकाळी नानासाहेब, त्याचें बधं  बाळासाहेब, अजीम ल्लाखाँ, तात्या टोपे, स भेदार 
टीकाझसह, जमादार शमस द्दीन हे र्ंरे्च्या घाटावर एकत्र आले. र्ंरे्त नौकाहवहाराला हनघाले. तेव्हा त्या 
नौकेत नानासाहेबासंह सवांनी स्वातंत्र्यय द्धात एक हदलाने व हनष्ठेने भार् घेण्याच्या शपथा घेतल्या. आपली 
पलटि स्वातंत्र्य य द्धात उतरण्यासाठी अधीर िंालेली आहे. असेटीकाझसहाने साहंर्तले. जमादार 
शमस द्दीनने त्याला द जोरा हदला. लढ्याची योजना आखली रे्ली व सवगजि परत आपल्या हनवासस्थानी 
हनघून रे्ले. 
 

कानपूर छाविीचा सेनाहधकारी व्हीलर व कलेक्टर हहलडगसन यानंाही बडंाची भीती वाटू लार्ली. 
त्यानंा कानपूरमधील छाविीच्या खहजन्याच्या रििाची झचता वाटत होती. छाविीत र्ोरे सैन्य थोडेसेच होते. 
नानासाहेब तर त्याचंा हवश्वासू हमत्र होता. त्यानंी नानासाहेबाला सैन्य व तोफा घेऊन हवठूरहून कानपूरला 
बोलाहवले. नानासाहेब २०० सैहनक व २ तोफा घेऊन कानपूरला आले. त्यानंा नबाबर्ंजमधील सरकारी 
खहजन्याच्या रििाचे काम सोपहवण्यात आले. 
 

नानासाहेब सतत या इंग्रज अहधकाऱ्यांचे आदरहतथ्य करायचे. पि आपले ८ लाखाचें पेन्शन इंग्रज 
सरकारने बदं केल्याने ते मनातून इंग्रज सरकारवर हचडलेले होते. संधी येताच उठाव करायचा म्हिून त्यानंी 
वरीलप्रमािे य द्धात उडी घ्यायचे हनहित केले होते. ५ जून १८५७ रोजी स भेदार टीकाझसह याचं्या 
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नेतृत्वाखाली कानपूरच्या देशी पलटिीने इंग्रजाहवरूद्ध बडं प कारले. त्या आधी २ जून १८५७ रोजी जमादार 
शमस द्दीनने अजीजनची हतच्या हनवासस्थानी भेट घेतली होती. त्याने हतला इंग्रजाहवरूद्ध ठरलेला उठावाची 
योजना समजावनू साहंर्तली. हतनेही त्या उठावात भार् घेण्याची तयारी उत्साहाने त्याला साहंर्तली व 
य द्धात सोपवाल ती कामहर्री करण्याचे त्याला वचन हदले. नानासाहेब व अजीम ल्लाखाँ यानंी हतच्याकडे 
बेमाल म हेरहर्री करण्याचे सोपहवले आहे. असे शमस द्दीन हतला साहंर्तले. त्याम ळे हतचा उत्साह द िावला. 
हतने हतच्या हवश्वासपात्र मैत्रीिीसह हे काम करावे, त्याचंीही लहानशा पलटि तयार करावी, असे सारं्ून 
शमस द्दीन घरी परतला. 
 

अजीजनला व हतच्या महैत्रिींना घोड्ावर रपेट करण्याचा सराव आधीच होता. अजीनन तर 
सफाईने तलवार चालहवण्यातही तरबेज होती. हतने आपल्या महैत्रिींचे सैन्य र् प्तपिे उभारले. य द्धात आपि 
कोिते काम र् प्तपिे करायचे हे ही हतने त्यानंा साहंर्तले. सर्ळ्या जिींना प रूष वषेात य द्धात भार् घेऊन 
हेरहर्री करायची व र् प्त बातम्या आिायच्या. अजीननने त्या बातम्या अजीम ल्लाखाँच्या माफग त नानासाहेबानंा 
द्यायच्या.अजीजनने रात्री इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या बरं्ल्यात नाचर्ािे करायचे ते मद्य हपऊन ध ंद िंाले की, 
त्याचं्याकडून त्याचें य द्धाचे बेत जािून घ्यायचे व अजीम ल्लाखाँला सारे काही सारं्ायचे, असे ठरले व साऱ्या 
जिी त्या य द्धात सहभार्ी होऊन कामाला लार्ल्या. आपले काम जोखमीचे आहे. इंग्रजानंा जर आपल्या या 
कामाचा संशय आला, तर मरिाशीच र्ाठ आहे, असेही हतने त्यानंा बजावनू साहंर्तले. 
 

ठरल्याप्रमािे अजीनन हेरहर्रीचे काम करू लार्ली. इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या र्ोटातल्या महत्वाच्या 
बातम्या अजीम ल्लाखाँमाफग त नानासाहेबाकंडे पोचव ूलार्ली. नानासाहेब हतच्या हेरहर्रीवर ख श होत असत. 
अखेर कानपूर नानासाहेबानंी झजकले. अजीनन त्या हवजयोत्सवात आपल्या महैत्रिीसह सहभार्ी िंाली. या 
य द्धात त्यानंी जखमी हशपायावंर औषधोपचारही केले होते. त्याचं्या खाण्याहपण्याची काळजी घेतली होती. 
त्याचं्या कामावर ख श होऊन नानासाहेबानंी हतला व हतच्या महैत्रनींना पाहरतोहषके हदली. नानासाहेब हवठूर 
येथे समारंभपूवगक रे्ले. तेथे त्यानंी राज्याहभषेक करून घेतला. पि हा आनंद जास्त हदवस हटकला नाही. 
 

इलाहाबादहून हॅवलॉक व नील मोठे सैन्य व तोफखाना घेऊन कानपूर झजकण्यासाठी आले. तात्या 
टोपे आता नानासाहेबाचंा सेनापती होता. दोन्ही सैन्यात घनघोर य द्ध िंाले. त्या य द्धातही अजीजनने 
हेरहर्रीचे काम उत्कृष्टपिे बजावले. पि नानासाहेबाचंा या य द्धात पराभव िंाला. ते हवठ रला हनघून रे्ले. 
तात्याही उरलेले सैन्य घेऊन काल्पी ग्वाल्हेरकडे हनघून रे्ले. हवठ रचा इंग्रजानंी हवध्वसं केला. पकडलेल्या 
सैहनकानंा फाशी देऊन झकवा र्ोळ्या घालून ठार करण्यात आले. नव्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा अजीननच्या 
हेरहर्रीबद्दल समजले. त्यानंी हतला अटक केली. हतच्या अन पम सौंदयावर ते अहधकारी म ग्ध िंाले. त्यानंी 
हतने केलेल्या कृत्याबंद्दल माफी मार्ण्यास साहंर्तले. माफी माहर्तली तर त ला सोडून देण्यात येईल असेही 
साहंर्तले. पि ती देशाहभमानी सौंदयगवती बािेदारपिे वार्ली. ती हॅवलॉकला म्हिाली, “मी आमच्यावर 
अन्याय करिाऱ्या इंग्रजापं ढे म ळीच माफी मार्िार नाही.” अखेर हतला एका िंाडाच्या खोड्ाला बाधंण्यात 
आले. हॅवलॉकने ह क म सोडला, “फायर”. र्ोऱ्या सैहनकानंी आपल्या बदं कीच्या र्ोळ्यानंी हतच्या स ंदर 
शरीराची चाळिी करून टाकली. धन्य ती नतगकी! 

✦✦✦ 
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३५. रािी लक्ष्मीबाई 
 

झसहासन हहले उठे, राजवशंोने भकृ टी तानी थी। 
ब ढे भारत में भी आयी, हफरसे नई जवानी थी। 
र् मी ह ई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। 
दूर हफरंर्ी को करने सबने मन में ठानी थी 

चमक उठी सनसत्तावन में वह तलवार प रानी थी। 
ब दंले, हरबालों के म हँ हमने स नी कहानी थी। 
खूप लडी मदानी वह तो िंाँसीवाली रानी थी। 

 
स्व. स भद्राक मारी चौहान याचंी ही कहवता भारतातील झहदी प्रदेशातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही 

ज्याच्या त्याच्या तोंडी होती. आज ही ती कहवता अमर िंालेली आहे. रािी लक्ष्मीबाईची वीरता, हतचा पराक्म 
केवळ झहदी कहवहयत्रीनेच र्ाहयली नाही, तर हतला पराभतू करिाऱ्या सर ह्य ूरोजने स द्धा हतचे र् िर्ान अशा 
शब्दातं केलेले आहे. 
 

“रािी लक्ष्मीबाई जशी द धगर शौयाची व द दगम्य धैयाची मूती होती, तशीच हनस्सीम औदायाचीही 
देवता होती. काल्पीच्या प्रहतपिात हतचेच भय सवाहधक होते. रािी या नात्याने हतची प्रहतष्ठा सवांहून जास्त 
होती. त्या सर्ळ्यामंध्ये िंाशीची रािी ही सवोत्कृष्ट व वीरश्रेष्ठ सेनानी होती.” 
 

रािी लक्ष्मीबाई ही एक क शल योद्धा तर होतीच, त्याबरोबर ती योग्य प्रशासक, पहतव्रता, ममतामयी 
व हदलदार ही होती.हतचे हवचार धमगहनरपेि होते. हतच्या सैन्यातील झहदूच्या प्रमािे म सलमान सैहनकाचंीही 
हतच्यावर अढळ हनष्ठा होती. 
 

रािीचे वडील मोरोपंत ताबें हे काशी येथे द सऱ्या बाजीरावाचे कहनष्ठ बंधू हचमाजी अप्पा याचं्या 
आश्रयाला होते. हतच्या आईचे नाव भार्ीरथीबाई. हतच्या पोटी रािी लक्ष्मीबाई हहचा जन्म १९ नोव्हेंबर १८३५ 
रोजी काशी या नर्रीत िंाला. पि द दैव असे की, हतच्या वयाच्या हतसऱ्या वषीच भार्ीरथीबाई ही इहलोक 
सोडून रे्ल्या. त्यानंतर मोरोपतंाचें आश्रयदातेही त्याच काळात कालवश िंाले. तेव्हा िह्मावतग (हवठ र) येथे 
इंग्रज सरकारचे पेन्शन घेत द सरा बाजीराव राहात होता, त्याने मोरोपतंानंा िह्मावतास बोलावनू घेऊन 
त्याचंी नेमिूक आपल्या होम शाळेत केली. लक्ष्मीबाईचे जन्मनाव मनू असे होते. तीन चार वषांची मनू शरीराने 
उफाड्ाची, सडपातळ व र्ौर विाची होती. हतचे डोळे कमळासारखे स ंदर, चेहरा र्ोलसर, भव्य कपाळ, 
नाक चाफेकळीसारखे होते. ती च िच िीत असून बाजीरावाच्या वाड्ात हतचा म क्त संचार होता. म्हिून 
बाजीरावहतला ‘छबेली’ या नावाने हाक मारीत असे. तेथे छबेली हेच हतचे नाव प्रचलीत िंालेले होते. 
 

बाजीरावाचे दत्तक प त्र नानासाहेब (धोंडोपतं) त्याचें च लतभाऊ दादासाहेब व बाळासाहेब यानंा 
हशकहवण्यासाठी बाजीरावाने एक हशिक ठेवले होते. त्याचं्याबरोबरच मनूही हशकू लार्ली. घोड्ावर बसिे, 
तलवारीचे हात करिे, लहानशी बद ंक चालहविे, नेमबाजी करिे यातही ती त्याचं्याबरोबर प्रवीि िंाली. ती 
जेव्हा आठ वषांची िंाली, तेव्हा हतचे लग्न हतच्या भाग्याने िंाशंीचे संस्थाहनक र्ंर्ाधरराव याचं्याशी िंाशंी 
येथे द सऱ्या बाजीरावाने थाटामाटात करून हदले. हतचे सासरचे नाव ‘लक्ष्मी’ असे ठेवण्यात आले. एका 
हभि काशी कन्या िंाशंीची रािी िंाली. 
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लक्ष्मीबाईचे पती र्ंर्ाधरराव नेवाळकर हे २७ हडसेंबर १८४२ मध्ये िंाशंीच्या र्ादीवर आले. ते जेव्हा 

र्ादीवर आले, तेव्हा सर्ळ्या संस्थानावर कंपनी सरकारचे वचगस्व होते. कंपनीच्या धोरिाप्रमािे िंाशंी 
संस्थानशी कंपनी सरकारने नवा तह र्ंर्ाधररावाशंी केला व तैनाती फौजेच्या खचासाठी िंाशंी संस्थानमधील 
२,२७,४५८ रुपये वस लीचा प्रदेश आपल्या राज्यात सामील करून घेतला. र्ंर्ाधररावाचं्या राज्यात त्याचंी 
प्रजा स खाने नादंत होती. त्याचं्या संस्थानाची हशबदंीही भरपूर होती. त्याचें २२ हत्ती होते. ह्यातला हसद्धबक्श 
नावाचा हत्ती प्रचडं होता. त्या हत्तीचे सवग अलंकार, अंबारी व हौदा सोन्याचा होता. त्याचं्या फौजेत ५००० 
हशपाई, ५०० घोडेस्वार, १०० घोड्ाचंी खास पार्ा व चार तोफखाने होते. त्यात अनेक लहानमोठ्या तोफा 
होत्या. 
 

सन १८५१ मधील मार्गशीषग श द्ध एकादशीला रािीला एक प त्ररत्न प्राप्त िंाले. तेव्हा र्ंर्ाधररावानंा 
अत्यानंद िंाला. पि तीन महहन्यातच तो प त्र मरि पावला. त्याचा जबरदस्त धक्का र्ंर्ाधररावानंा बसला. 
त्याचंी प्रकृती ढासळू लार्ली. संस्थानच्या भहवष्ट्याची त्यानंा काळजी वाटू लार्ली. तेव्हा त्याचं्याच 
घराण्यातील श्री. वास देवराव नेवाळकर याचंा प त्र आनंदराव याला त्यानंी दत्तक घेतले. त्या दत्तक 
हवधानाच्या वेळी र्ंर्ाधरपतंानंी ब देंल खंडाचे पोहलटीकल एजंट हम. एहलस, सैन्याहधकारी मेजर मार्वटन व 
रेहसडेंट हम. र्ाडगन यानंा म द्दाम बोलावनू घेतले. त्याचं्या समि दत्तक हवधानाचा सोहळा पार पडला. म लाचे 
नाव ‘दामोदर’ असे ठेवण्यात आहे. त्यावेळी तो ५ वषांचा होता. त्यानंतर र्ंर्ाधररावाचंी प्रकृती फारच 
खालाव ूलार्ली. आता आपले काही खरे नाही, असे पाहून त्यानंी पोहलहटकल एजंट हम. एहलस याचं्या 
माफग त र्व्ह. जनरस लाडग डलहौसी याला एक खहलता पाठहवला. नंतर ते २१ नोव्हेंबर १८५३ रोजी हनधन 
पावले. तो असा- 
 

“मािें देहावसान िंाले, तर आजपयंत मी सरकारशी प्रामाहिकपिे वार्त आलो, या र्ोष्टीचा हवचार 
करून माझ्या या दत्तक म लावर सरकारने मेहेरनजर ठेवावी. मािंी पत्नी ह्यात आहे, तोपयंत संस्थानची 
मालकीि व दत्तकम लाची मातोश्री समजून संस्थानची व्यवस्था हतच्याकडे सोपवावी. हतला कोित्याही 
प्रकारे त्रास पोहोचू देऊ नये.” 
 

पि डलहौसी हा साम्राज्यवादी. त्याने र्ंर्ाधररावाचं्या या खहलत्याला वाटाण्याचा अिता लावल्या 
व मेजर डी. ए. माल्कम यानंा आदेश हदला. तो असा- 
 

“िंाशंीचे महाराज २१ नोव्हेंबर १८५३ रोजी कैलासवासी िंाले. त्यानंी मरिापूवी दामोदरराव ह्यास 
दत्तक घेतले आहे. परंत  नामदार र्व्ह. जनरल ह्यानंी ते दत्तकहवधान नामंजूर केल्याम ळे झहद स्थान सरकारचे 
सेके्टरी ह्याचं्याकडून ७ माचग १८५४ चा ह कूम आल्याप्रमािे िंाशंी संस्थान इंग्रज सरकारच्या अंमलात 
सामील करण्यात आले आहे. त्याप्रमािे या जाहीरनाम्याद्वारे तमाम लोकासं कळहवण्यात येत आहे की, िंाशंी 
प्रातं तूतग ब देंलखंडाचे पोहलहटकल एजंट हम. एहलस याचं्या ताब्यात हदला आहे. म्हिून िंाशंी प्रातंातील सवग 
प्रजेने आपि इंग्रज सरकारचे अंमलासाठी आहोत असे समजून मेजर एहलस साहेबासं वसूल देत जावा आहि 
स खी व संत ष्ट राहाव.े कळावे.” १३ माचग १८५४. 
 

हा जाहीरनामा लिात घेऊन आपले िंाशंी संस्थान खालसा िंाल्याचे ते भयानक वृत्त ऐकताच रािी 
लक्ष्मीबाई मेजर एहलस समोर त्वषेाने उद्र्ारली, “मैं मेरी िंाशंी नहीं दंूर्ी।” ते ऐकताच मे. एहलस 
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चमकलाच. पि या पाच शब्दामंारे् केवढे वादळ दडलेले आहे, याची त्याला त्यावेळी कल्पना आली नाही. 
ते रािीचे द ःखोद्र्ार आहेत, असेच तो समजला. त्यानंतर रािी लक्ष्मीबाईने आपला एक स्वतंत्र खहलता 
कंपनी सरकारला हलहहला. त्यात आपले व आपल्या दत्तक प त्राचे न्याय्य हक्क मंजूर करण्याहवषयी हवनंती 
केली. पि त्याचा पहरिाम रािीला सालाना ६०,००० रुपये पेन्शन तहह्यात कंपनी सरकारने मंजूर केले व 
हतला राहण्याकहरता िंाशंी शहरातील हतचा राजवाडा देण्यात आला. 
 

स्वातंत्र्यय द्ध स रू होऊन ६/७ महहने होऊन रे्ले होते. २० सप्टेंबरला हदल्ली, ६ हडसेंबरला कानपूर 
आहि २१ माचग १८५८ ला लखनौ ही महत्वाची तीन कें दे्र इंग्रजानंी झजकून घेतली होती. आता ते इतर 
हठकािाचंा समाचार घ्यायला मोकळे िंाले होते. १६ माचग १८५८ रोजी इंग्रजानंी िंाशंीचे राज्य खालसा केले. 
रािी लक्ष्मीबाईने य द्धाची तयारी स रू केली. हकल्ल्याच्या तटाची डार्ड जी स रू केली. बदं का, तोफा, 
दारूर्ोळा तयार करण्याचा कारखाना स रू केला. अन्नसाठा भरपूर प्रमािात साठवनू ठेवला.आपले सैन्य 
सज्ज केले. रािीने स्त्रीसैन्य तयार केले होते, तेही य द्धास तत्पर िंाले. िंलकारी, स ंदर व काशी ह्या रािीच्या 
अंर्रिक होत्या. य द्ध स रू होिार, असे िंाशंीच्या जनतेलाही कळून च कले. रािीने बडंाचा िंेंडा उभारला. 
ते समजताच सर ह्य ूरोज दहििेकडून मजला मारीत िंाशंीवर चालून आला. १९ माचग रोजी त्याने िंाशंीजवळ 
चचंलपूरला येऊन तळ ठोकला. त्याने रािीला व हतच्या वहडलानंा ५/६ हनवडक लोकासंह आपल्या तळावर 
हनःशस्त्र येण्याचा हनरोप हदला तो रािीने ध डकावनू लावला. तेव्हा २३ माचग १८५८ रोजी त्याने िंाशंीला वेढा 
हदला. य द्ध स रू िंाले. 
 

इंग्रजाचें सैन्य ताज्या दमाचे कवायती व हशस्तबद्ध होते. त्याचं्याजवळ भरपूर व लाबं पल्ल्याच्या 
चारं्ल्या तोफा होत्या. त्याचं्या तोफाचंा भहडमार स रू िंाला. त्याला रािीच्या र्ोलंदाजानंी चारं्ले प्रत्य तर 
हदले. र् लाम र्ोषखान व कॅ वर ख दाबि या रािीच्या र्ोलंदाजानंी चारं्ली बहाद्द री दाखहवली. िंलकारीच्या 
पतीने-पूरचदंाने अहवरत तोफाचंा मारा केला. िंलकारी त्याला मदत करीत होती. रािीने काल्पीला तात्या 
टोपे आहि रावसाहेब पेशवे यानंा मदतीसाठी सैन्य पाठहवण्याचा हनरोप हदला होता. त्या सैन्याची ती वाट 
पाहात होती. 
 

सर ह्यरूोज याने काल्पीकडून रािीच्या मदतीला सैन्य येऊ नये म्हिून काल्पीकडे ५० मलैावंर 
आपल्या सैन्याची एक त कडी तोफखान्यासह पाठवनू हदली. हतने काल्पीचा मार्ग रोखून धरला. तात्या टोपे 
तोफखान्यासह २०/२२ हजार सैन्य घेऊन हनघाला. पि मार्ग रोखून धरलेल्या त्या इंग्रज सैन्याशी त्याला 
िं ंज द्यावी लार्ली. त्यात तात्याचा पराभव िंाला व त्याला आपल्या तोफा टाकून देऊन माघार घ्यावी 
लार्ली. सैन्याची मदत येण्याची रािीची आशा द रावली. इकडे हनकराची लढाई स रू होती. तात्याला माघार 
घ्यावी लार्ली, त्याम ळे इंग्रजाचंा उत्साह वाढला. त्यानंी नव्या जोमाने हकल्ल्याच्या तटावर हनकराचा मारा 
चढहवला. त्या तोफ र्ोळ्यानंी हकल्ल्यात आहि िंाशंी शहरात हाहाकार उडवनू हदला. शहरात त्या 
तोफर्ोळ्याचं्या माऱ्याम ळे अनेक इमारतींना आर्ी लार्ल्या. रािी हवषण्ि मनाने तटावरून ते भीषि दृश्य 
पाहात होती. 
 

रािीने आता हनकराने शवेटचा मारा करायचे ठरहवले. प रुषी वषेात ती आपल्या पाढंऱ्या घोड्ावर 
स्वार होऊन य द्धात हशरली. हतच्या बरोबर हतचे सरदार ही इंग्रज सैन्यावर त टून पडले. रािी रिारं्िात 
बरीच आत हशरली हतने हकत्येक र्ोरे कापून काढले. तेव्हा हतच्या एका वृद्ध सरदाराने हतला परत हफरण्याचा 
सल्ला हदला व ती आपल्या सरदारासंह हकल्ल्यात परतली. हतचा एक र्ोलंदाज द लाजी ठाकूर याने हफत री 
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करून इंग्रजानंा हकल्ल्याच्या तटावर चढण्याचा मार्ग दाखहवला. त्यान सार इंग्रज सैन्यानेहकल्ल्याच्या तटाशी 
र्वताचे भारे रचून त्याचंा हजना तयार करण्यास िंपाट्याने स रूवात केली. आता हकल्ला सोडून जाण्याहशवाय 
मार्ग उरला नाही, असे त्या वृद्ध सरदाराने रािीला साहंर्तले. हकल्ला सोडण्याचे ठरले. तेव्हा हतची शूर दासी 
िंलकारी प ढे आली व हतने स्वतः रािीचा वषे धारि करून एका पाढऱ्या घोड्ावर बसून काही सैहनकासंह 
हकल्ल्याबाहेर उतरून लढाई करावी आहि अंधार पडू लार्ताच रािीने र् प्त मार्ाने आपल्या हनवडक 
सैन्यासह हकल्ल्याबाहेर पडून काल्पीकडे हनघून जावे, असे साहंर्तले. रािीला िंलकारीचा उपाय पसंत 
पडला व िंलकारी रािीच्या वषेात य द्धात पडली. रािी सैन्यासह काल्पीकडे हनवेधपिे हनघून रे्ली. त्या 
य द्धात िंलकारी व हतचा पती मारले रे्ले. 
 

रािीचा य द्धातला पराक्म पाहून ह्य  रोज आियगचकीत िंाला होता. रािी हकल्ल्यातून हनघून जाऊन 
काल्पीकडे रे्ली, असे त्याला समजले. तेव्हा त्याने लेफ्ट. बोअर याला हतच्या पाठलार्ावर पाठहवले. त्याने 
रािीला र्ाठले. हनकाराची चकमक उडाली. त्यात रािीने बोअरला चारं्लेच जखमी केले. बोअर परतला. 
रािी भरधाव वरे्ाने काल्पीकडे हनघाली. हतने आपल्या पाठीशी आपला दत्तक प त्र याला धोतराने बाधूंन 
घेतले होते. सलर् २४ तास दौंड करून ती काल्पीला पोचली. तेव्हा रावसाहेब पेशव्यानें हतचे सातं्वन केले. 
 

इकडे इंग्रजानंी िंाशीच्या हकल्ल्यात प्रवेश केला. त्यानंी रािीच्या उरलेल्या सैन्याची व लोकाचंी 
अमान ष कत्तल केली. इंग्रज सैहनकानंी हकल्ल्यात व शहरात बेस मार लूट केली. हजारो अबालवृद्धानंा ठार 
केले. रािीचे वडील मोरोपंत जखमी िंाले. त्यानंा पकडून आिून रािीच्या राजवाड्ासमोर फाशंी हदले. 
िंाशंीचा ताबा घेऊन हतथली व्यवस्था लावल्यावर सर ह्य ूरोज आपल्या सैन्यासह काल्पीकडे हनघाला. तो 
काल्पीला पोहचल्यावर तीन हदवस उभय पिात त ंबळ य द्ध िंाले. त्याने काल्पीवर ताबा हमळहवला. रािीने 
तात्याला व रावसाहेबाला ग्वाल्हेर सर करण्याचा सल्ला हदला. त्यानंी ग्वाल्हेरकडे मोचा वळहवला. 
 

ग्वाल्हेरजवळ आल्यावर रावसाहेबाने जयाजीराव झशदे याला सहकायग करण्याचा हनरोप पाठहवला. 
पि झशद्याचें हदवाि हदनकरराव राजवाडे यानंी जयाजीराव झशद्यासंह त्याचं्यावरच हल्ला चढहवला. त्यात झशदे 
पराभतू िंाले व हदनकर रावाचं्या सल्ल्यान सार ते दोघेही आपल्या लव्याजम्यासह आग्ऱ्याला इंग्रजाचं्या 
आश्रयास हनघून रे्ले. ग्वाल्हेर रावसाहेब, तात्या व रािी लक्ष्मीबाईने झजकले. तेथे त्याचं्या हाती झशद्याचंा 
प्रचडं खहजना आला. रावसाहेबानें हतथे स्वतःला पेशवा म्हिून राज्याहभषेक करवनू घेतला. हवजयानेध ंद 
िंालेल्या रावसाहेब पेशव्यानें आनंदोत्सव स रु केला. अन्नकोट व िाह्मि भोजने, दहििावाटप झशद्याचं्या 
संपत्तीतून स रु िंाले. ते १५/१७ हदवस चालले. रािी नवलखा बारे्त उतरली होती. रावसाहेबाने ३ जूनला 
दरबार भरहवला. त्यात रािी उपक्स्थत राहहली नाही. कारि हतला रावसाहेबाचे हे कृत्य पसंत नव्हते. 
पेशव्यानंी य द्ध सज्जता करण्याचे सोडून असे वार्ावे? त्याचा पहरिाम व्हायचा तोच िंाला. 
 

४ जून रोजी ह्य ूरोज काल्पीहून ग्वाल्हेरकडे वळला. इंग्रजाचें सैन्य जवळ येऊन ठेवले. तात्या टोपे 
लरे्च य द्धास सज्ज िंाला. १६ व १७ जून रोजी ग्वाल्हेरला य द्ध स रू िंाले. म रार छाविी इंग्रजाचं्या ताब्यात 
आली. १७ जून रोजी हिरे्हडयर क्स्मथने फ लबारे्वर हल्ला केला. रािीच्या तोफखान्याने इंग्रजाचंी दािादाि 
उडहवली. हतने अनेक र्ोऱ्यांना ठार केले. रािी हदवसभर प रूषवेषात आपल्या घोड्ावर स्वार होऊन 
कोटाकी सराई मधील प्रत्येक मोचावर जातीने जाऊन सैहनकानं मार्गदशगन करीत होती. त्या हदवशी प्रचंड 
प्रािहानी होऊनच कोटाकी सराईची प्रत्येक टेकडी इंग्रजानंा ताब्यात घेता आली. द सऱ्या हदवशी क. 
क्स्मथच्या मदतीला इंग्रज सैन्याच्या तीन त कड्ा येऊन हमळाल्या. १८ जून १८५८ रोजी इग्रजानंी तात्या 
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टोपे व रावसाहेब पेशव ेयाचंा पराभव केला. ते समजताच रािीच्या सैन्याचे अवसान र्ळाले व थोड्ाच वळेात 
हतच्या सैन्याची वाताहात िंाली. प्रसंर्ावधानाने रािीने आपला घोडा इंग्रजाचंी कोंडी फोडून बाहेर काढला. 
हतच्या बरोबर हतच्या स ंदर व काशी या दोन दासी, दत्तक प त्र दामोदर आहि सेवक रामचंद्र देशम ख 
आपापल्या घोड्ावंरून हनघाले. 
 

रािी पळून जात असलेली पाहून काही इंग्रज घोडेस्वार हतचा पाठलार् करू लार्ले. एका इंग्रज 
स्वाराने रािीच्या स ंदर या दासीला र्ाठून हतच्यावर तलवारीचा वार केला. झककाळी फोडून स ंदर खाली 
कोसळली. ती झककाळी ऐकताच रािीने आपला घोडा मारे् वळहवला व त्या इंग्रज स्वाराला आपल्या 
तलवारीच्या एकाच फटक्यात ठार केले. प न्हा आपला घोडा वळवनू रािीने दौड स रू केली. द दैवाने मार्ात 
एक वाहता ओढा आडवा आला. रािीचा हा घोडा पाण्याला हबचकला व ओढ्याच्या काठीच तो चकरा मारू 
लार्ला. रािीचा नेहमीचा घोडा काल्पीतच मेला होता. त्या द सऱ्या घोड्ाने दर्ा हदला. पाठलार्ावर 
असलेले इंग्रज घोडेस्वार जवळ येऊन ठेपले. त्यातील एकाने रािीच्या हशरावर तलवारीचा वार केला. डोके 
फ टले. द सऱ्या इंग्रज सैहनकाने हतच्या बर्लेत आपल्या बदं कीने एक र्ोळी िंाडली. रािी रक्ताने न्हाऊन 
हनघाली व घोड्ावरून खाली कोसळली. ती मरि पावली, असे समजून ते सवग इंग्रज घोडेस्वार हनघून रे्ले. 
परंत  हतच्या अंर्ात अजून ध र्ध र्ी होती. रामचदं्र देशम खाने रािीला अलर्दउचलून शजेारच्या र्ंर्ादास 
बाबाचं्या िंोपडीत नेले. रािीने आपला दत्तकपूत्र दामोदर याला डोळे भरून पाहून घेतले व हतने मान 
टाकली. रािीने आधीच रामचदं्र देशम खला सारं्ून ठेवले होते की, “मािंा मृत्य  िंाला, तर माझ्या शरीराला 
म्लें च्छाचंा स्पशग होऊ देऊ नका.” 
 

र्ंर्ादासबाबाचं्या िंोपडीपासून जवळच र्वताची एक र्ंजी होती. रामचदं्र राव, काशी व 
र्ंर्ादासबाबा यानंी आपले रडे आवरून रािीच्या मृतदेहाला त्या र्ंजीवर ठेवनू हतचा अग्नीसंस्कार केला. 
१८ जून १८५८ रोजी रािी या जर्ातून हनघून रे्ली. पहहल्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाची हवद्य त देवता त्या 
ओढ्याच्या काठी अनंतात हवलीन िंाली. त्यावळेी हतचे वय अवघे साडे तेवीस वषांचे होते. तेथे रािीचे स्मारक 
उभारले आहे. कहववयग भा. रा. ताबंे याचं्या या काव्यपंक्ती हकती साथग आहेत! 
 

कडकडा कडाडे हबजली । 
शत्र ची लष्ट्करे हथजली । 
मर् कीर्वतरुपे उरली । 

ती पराक्माची ज्योत मालवे इथे िंाशंीवाली ॥ 
✦✦✦ 
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३६. र्ीराांगना झलकारी 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात अनेक क्स्त्र्यानंी पराक्म र्ाजहवला होता. त्याचं्यात िंलकारी या तरुिीचे 
नाव प्राम ख्याने घ्याव ेलारे्ल. ती रािी लक्ष्मीबाईची दासीच नव्हे तर सहकारी होती. रािी लक्ष्मीबाईने तयार 
केलेल्या महहलासेनेची ती प्रम ख होती. आपल्या रािीला वाचहवण्यासाठी हतने आपल्या प्रािाचें बहलदान 
करुन िंाशंीला वढेा देिाऱ्या सर ह्य ूरोजला स द्धा चहकत केले होते. 
 

िंाशंी जवळ वायव्य हदशलेा भोजला या लहानशा र्ावात हतचा जन्म २० नोव्हेंबर १८३० रोजी िंाला 
होता. हतच्या वहडलाचें नाव मूलचदं आहि आईचे नाव धहनया असे होते. हे क ट ंब कोरी या मार्ास समाजाचे 
होते. आईबापाचंी ती एक लती एक लाडकी म लर्ी होती. विाने सावळी व रुपाने स ंदर होती. भोजला हे खेडे 
जंर्ल हकनारी असल्याने र्ावकऱ्यानंा झहस्त्र पशूनंा व डाकंूना सतत तोंड द्याव ेलार्ले. त्याम ळे त्या र्ावातील 
लोक शस्त्रहनप ि होते. मूलचंद हे रािी लक्ष्मीबाईच्या सैन्यात नोकरी करीत. ते बहाद र सैहनक व हतरंदाजीत 
तरबेज होते. त्याचंी पत्नी ही स द्धा बहाद र व हवचारी स्त्री होती. ते दोघे धमगहनष्ठ असल्याने िंलकारी धार्वमक 
प्रवृत्तीची बनली. 
 

मूलचंदने आपल्या या लेकीला हतरंदाजी, घोडेस्वारी, शस्त्र संचालन चारं्ल्या रीतीने हशकहवले. ती 
शरीराने दिकट व धाडसी होती. आकषगक डोळे, स ंदर चेहरा, भव्य कपाळ याम ळे हतचे सौंदयग ख लून 
हदसायचे. त्यानंी आपल्या लाडक्या म लीचे पालन पोषि म लासारखेच केले. जंर्लात स्वैरपिे झहडिे, फ ले, 
फळे, सरपि आििे हतला आवडायचे. हशकार करण्यातही ती पटाईत होती. 
 

एके हदवशी िंलकारी र्ाईर् रानंा घेऊन जंर्लात त्यानंा चरायला घेऊन रे्ली होती. हतच्या हातात 
फक्त काठी होती. अचानक जंर्लातून एका हचत्त्याने हतच्यावर िंडप घातली. हतने बाजूला होऊन आपल्या 
लाठीने त्या हचत्त्याच्या नाकावर जोरात टोला हािला. त्यासरशी तो हचत्ता बेश द्ध होऊन पडला. िंलकारीने 
हचत्त्याला आपल्या लाठीने इतके बदडून काढले की त्या माराने तो मरि पावला. या घटनेने जो तो हतचे 
कौत क करु लार्ला. एके रात्री र्ावच्या म हखयाच्या घरावर चोरानंा दरोडा घातला लोक आरडा-ओरडा 
करु लार्ले. ते ऐकून िंलकारी आपली लाठी घेऊन धावनू रे्ली. चोरांच्या पाठीवर जोर जोराने आपल्या 
लाठीने रटे्ट लर्ावले. तेव्हा लोकही धावनू आले. चोर जीव घेऊन पळून रे्ले. म हखयाने तेव्हापासून 
िंलकारीला आपली म लर्ीच मानले हतच्या बहाद रीची चचा सवगत्र होऊ लार्ली. 
 

रािी लक्ष्मीबाईच्या सैन्यातील तरूि र्ोलंदाज पूरिचदं याने िंलकारीशी लग्न करायचे, असे 
हतच्या बापाला साहंर्तले. तो स ध्दा उमदा व स ंदर तरुि होता. िंलकारीच्या आईवहडलानंा तो पसंत पडला. 
याच्याशी िंलकारीचे लग्न िंाले. र्ावच्या म हखयाने हतच्या लग्नात र्ावभोजन हदले. पूरिचंद िंलकारीला 
घेऊन रािी लक्ष्मीबाईचा आशीवाद घेण्यासाठी रािीच्या महालात रे्ले. रािीने दोघानंा आशीवाद व भेटही 
हदली. रािीला िंलकारी पसंत पडली. िंलकारीला रािीने आपल्या महालाल नोकरी हदली. रािीच्या इतर 
दासींनी रािीला िंलकारीच्या पराक्माच्या र्ोष्टी साहंर्तल्या. रािीने िंलकारीला हस्त्रयाचंी सेना उभारण्यास 
व त्यानंा शस्त्रसंचालनाचे प्रहशिि देण्यास साहंर्तले. िंलकारीच्या प्रयत्नाने रािीचे स्त्री-सैन्य उभे राहहले. 
तेच रािीचे ‘द र्ा दल’ होय. 
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रािीचे पती र्ंर्ाधरराव यानंी त्याचं्या हनधनापूवी दामोदर नावाचा म लर्ा दत्तक घेतला होता. तो 
इंग्रज सरकारने नामंजूर केला व िंासंीचे राज्य खालसा करण्यासाठी इंग्रज अहधकारी पाठहवला. तेव्हा 
त्याला रािीने स्पष्ट शब्दातं साहंर्तले, “मैं मेरी िंासंी नहीं दंूर्ी.” तो अहधकारी परत रे्ल्यावर इंग्रजानंी 
आक्मि करुन िंाशंीचा हकल्ला ताब्यात घ्यायचे ठरहवले. सर ह्य ूरोज हा मोठे सैन्य घेऊन आला व त्याने 
िंाशंीच्या हकल्ल्याला १९ माचग १८५८ रोजी वढेा हदला. त्या आधी रािीने य ध्दाची तयारी करुनच ठेवली 
होती. वेढा पडल्याचे पाहून रािीने हकल्ल्याच्या व शहराच्या तटावर जातीने हफरुन य द्धाचा बदंोबस्त केला. 
 

२३ माचग १८५८ रोजी इंग्रजानंी हकल्ल्यावर तोफाचंा मारा स रु केला. हकल्ल्या तटावरुन रािीचे 
र्ोलंदाज आपल्या तोफातूंन इंग्रज सैन्यावर आर् ओतू लार्ले. द लाजी ठाकूर हा र्ोलंदाज इंग्रजानंा हफतूर 
िंाला तो इंग्रज सैन्यावर र्ोळाबारी न करता मोकळ्या जार्ावंर तोफर्ोळे सोडू लार्ले. शहराच्या तटाच्या 
र् प्त वाटाही त्याने इंग्रजानंा दाखहवल्या. इंग्रजाचं्या तोफर्ोळ्यानंी िंाशी शहरात अनेक हठकािी आर्ी 
लार्ल्या. द लाजी ठाकूराची हफत री व करतूत िंलकारीने रािीच्या कानावर घातली अटीतटीचा प्रसंर् 
पाहून रािीने आपल्या सैन्यातील प्रम ख योद्ध्याचंी बैठक घेतली प ढे काय करावे, हा र्ंभीर प्रश्न होता. त्या 
बठैकीत िंलकारी आली. हतने ‘हफत री िंाल्याम ळे इंग्रज सैन्य शहरात हशरले आहे ते हकल्ल्यात हशरले तर 
समोरासमोर लढाव ेलारे्ल.त्यात आपला हनभाव लार्िार नाही.’ असे साहंर्तले. 
 

रािीने िंलकारीला हवचारले, “आता यावर उपाय काय, तेच तर ठरवायचे आहे.” त्यावर िंलकारी 
म्हिाली, 
 

“बाईसाहेब, अशा पहरक्स्थतीत त म्ही हकल्ल्याबाहेर हनघून रे्ला ंपाहहजे. शत्र ला चकहवण्यासाठी मी 
त मचा वषे अंर्ावर घालून काही हशपायासंह हकल्ल्याच्या बाहेर पळून जाण्याचा प्रयत्न करीन शत्र ूमला रािी 
समजून माझ्या पाठीमारे् धावले. त म्ही द सऱ्या बाजूने र् प्तपिे सैन्याच्या एका त कडीसह हकल्ल्यातून हनघून 
जाव.े आहि स रहित हठकािी जाऊन प न्हा नव्याने सैन्य संघहटत कराव.े” 
 

सवांना िंलकारीची ही योजना पसंत पडली व हतच्या ब द्धीचे कौत कही वाटले. िंलकारीने रािीचा 
वषे धारि केला व घोड्ावर स्वार होऊन काही सैहनकाहंनशी ती हकल्ल्याबाहेर पडली. त्यानंतर रािी 
लक्ष्मीबाई हनवडक योध्द्यासंह हकल्ल्याच्या द सऱ्या बाजूने साधारि वषेात काल्पीच्या मार्ाने हनघून रे्ली. 
िंलकारीला इंग्रज सैन्याने रािी समजून घेरले. द लाजी ठाकराच्या एक मािसाने हतला ओळखले. लरे्च 
हतने त्याच्या अंर्ावर आपल्या बदं कीतून र्ोळी िंाडली. घोडा हलल्याने नेम च कला व त्या र्ोळीने एका इंग्रज 
सैहनकाचे प्राि घेतले. सर ह्य ूरोजला त्या हफत राने साहंर्तले की, ही रािी नसून हतची दासी िंलकारी आहे. 
तेव्हा रोजने हतला दम देत म्हटले, “तू रािीचा वेष घेऊन आम्हालंा धोका हदला आहेस.आमच्या एका 
सैहनकाला तू मारले आहेस मी त ला हजवंत सोडिार नाही.” नंतर िंलकारीने बेधडकपिे रोजला साहंर्तले. 
 

“मार मला र्ोळी-मी तयार आहे.” तेव्हा एक इंग्रज अहधकारी म्हिाला, “पार्लच हदसते ही.” 
ह्यावर ह्य ूरोज र्ंभीरपिे उतरला, 
 

“भारतात जर अशा एक टक्का हस्त्रया असल्या, तर सवग इंग्रजानंा या देशातून पळून जाव ेलारे्ल.” ह्य ू
रोजने िंलकारीला एका तंबतू सक्त पहाऱ्यात ठेवले. पि ती वाघीि झपजऱ्यात कशी राहिार? रात्री सारे 
पहारेकरी िंोपले, तेव्हा हळूच ती तंबू बाहेर पडून हकल्ल्यात चपळतेने हनघून रे्ली. 



 

अनुक्रमणिका 

 
सकाळी लवकर उठून जनरल ह्य ूरोजने आपल्या द र्वबिीतून हकल्ल्या तटावरील तोफाचं्या मोचाकडे 

पाहहले. तेव्हा तो अहतशय आियग चहकत िंाला. एका ब रुजावर िंलकारी हतच्या नवऱ्याबरोबर तोफ 
व्यवक्स्थत लावीत होती. त्याने लरे्च त्या तंबतू जाऊन पाहहले, तो सारे हशपाई िंोपलेले असून िंलकारीचा 
तंबतू मार्मूसही नव्हता. 
 

लरे्च य द्ध स रु िंाले. काही वळेाने एक र्ोळी संू संू करीत आली व पूरिचदंाच्या छातीतून आरपार 
हनघून रे्ली. पूरिचदं खाली कोसळला तेव्हा िंलकारीने तोफेतून र्ोळा सोडला. त्याने अनेक इंग्रज सैहनक 
ठार िंाले. इंग्रज सेनेतून एक र्ोळा आला आहि त्या र्ोळ्याने िंलकारीच्या शरीराचे त कडे त कडे होऊन वर 
उडाले रक्ताचा सडा पडला. आपल्या मातृभमूीच्या स्वातंत्र्यासाठी धैयाने प्रािपिे लढिारी एक मार्ासवर्ीय 
तरूिी अमर िंाली. त्या वीरारं्नेला अंतःकरिपूवगक प्रिाम! धन्य ती वीरारं्ना िंलकारी! 

✦✦✦ 
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३७. भीमाबाई 
 

भीमाबाई ही इंदूरचे राजे मल्हारराव होळकर याचंी भहर्नीयशवंतराव होळकर (द सरे) याचंी कन्या 
हतच्या आईचे नाव केशर बाई हतच्या पोटी भीमाबाईचा जन्म सन १८३५ च्या स मारास िंाला होता. हतचे हशिि 
िंाल्यावर यशवतंरावानंी हतचे लग्न त्याचं्याच तोलामोलाच्या घराण्यात एका राजक माराशी लावनू हदले होते. 
द दैवाने लग्नानंतर हतच्या पतीचे हनधन िंाले. वैधव्य प्राप्त िंाल्यानंतर ती माहेरी हनघून आली. प न्हा सासरी 
रे्लीच नाही. आपल्या हपत्याच्या छत्राखाली ती शसे्त्र चालहवण्यात, घोडेस्वारी करण्यात हनप ि िंाली. ती 
अत्यंत स्वाहभमानी, शूर व पराक्मी होती. प रुषाइंतकीच य ध्दकलेत पारंर्त होती. एका कवीने हतच्याहवषयी 
म्हटले आहे. 
 

“वी, शरेनी लडनेवाली, रि से ह ई सर्ाई थी। खूब लडी मदानी रिमें, वह तो भीमाबाई थी॥” 
 

प रुषाचं्या सैहनकी वेषात ती घोडाकेक करीत जायची, तेव्हा ती जिू रिचहंडकाच हदसायची. इंदूर 
राज्यातील जनतेत हतच्या हवषयी खूप आदर होता. आपला भाऊ मल्हारराव याच्यापेिा ती राजकारिात 
अहधक कायगिम होती. मल्हारराव हतच्या सल्ल्याप्रमािे आपला राज्यकारभार चालवायचा दरबारी लोकातंही 
हतचा मोठा मान होता. 
 

एकोिवीसाव्या शतकात कंपनी सरकार क हटल नीतीने झहद स्थानातील एकेकराज्य आपल्या अंहकत 
करीत चालले होते. सारा झहद स्थान आपल्या सते्तखाली यावा अशी इंग्रजाचंी महत्वाकािंा होती. म्हिून 
न्याय-अन्याय, नीती अनीतीचा हवचार न करता झहद स्थानातील एकेक राज्य ते हडप करीत चालले होते. 
आधीच र्व्हनगर जनरल लाडग वेलस्लीने अनेक राजानंा आपल्या राज्यात तैनाती फौज ठेवायला भार् पाडले 
होते व त्या प्रत्येक राज्यात आपला एक प्रहतहनधी (रेहसडेंट) कायमचा ठेवनू हदला होता. तो रेहसडेंट 
राज्याच्या कामकाजात हस्तिेप करायचा व आपला दबाव त्या राजावर ठेवायचा. इंदूरलाही एक रेहसडेंट 
होताच. त्याचा आपल्या राज्यकारभारातील हस्तिेप भीमाबाईला म ळीच आवडत नसे. 
 

यशवतंराव ह्यात होते, तो पयंत तेथल्या रेहसडेंटच्या कारवाया ते म ळीच चालू देत नसत. पि तरुि 
मल्हारराव र्ादीवर आल्यानंतर रेहसडेंटची ल डबडू राजकारिात वाढू लार्ली. मल्हाररावाला समजून 
च कले की, कंपनी सरकार आपले राज्य स द्धा हडप करण्याच्या हवचारातर आहे. तेव्हा मल्हाररावाने आपली 
बहीि भीमाबाई हहचा सल्लाघेतला. भीमाबाईने त्याला स्पष्टपिे साहंर्तले की, “आपल्या राज्यकारभारात 
ल डबडू करण्याचा इंग्रजानंा म ळीच अहधकार नाही. त्याचं्याशी य द्ध करून त्याचं्या या कारवाया आपि 
थाबंहवल्याच पाहहजेत.” मल्हाररावाला ही भीमाबाईचे हवचार पटले आहि दोन्ही भावा-बहहिींनी र् प्तपिे 
य द्धाची तयारी स रु केली. सैन्यभरती करुन नव्या सैहनकानंा राज्यात हठकहठकािी प्रहशिि हदले जाऊ 
लार्ले. शस्त्रास्त्राचंी खरेदी स रु केली. तयारी होताच मल्हाररावाने य द्धाची घोषि केली. 
 

मल्हाररावाच्या सैन्यात दहा हजार पायदळ, पधंरा हजार घोडेस्वार होते व १०० चारं्ल्या तोफा 
होत्या. आपले सैन्य घेऊन मल्हाररावाने आपल्या बहहिीसह महीदपूरला तळ ठोकलाभीमाबाई तर सवग 
सैहनकानंा रिचडंीच वाटत होती. प रुषवेषातील हतचेरुप सैन्याला प्रोत्साहहत करीत होते. 
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इंग्रज सेनाहधकारी हहस्लॉप आहि हंट यानंा हे समजताच ते स द्धा आपले सैन्य घेऊन महीदपूरला 
मल्हाररावाचं्या सैन्यासमोर य द्धाच्या तयारीत येऊन उभे ठाकले. त्या सैन्यात थोडे र्ोरे सैन्य व बह तेक देशी 
सैन्य होते. हहस्लॉप व हंट हे दोघेही अन भवी सेनाहधकारी होते. हंट हा सडपातळ पि शूर होता. र्ोऱ्या 
घोडेस्वार त कडीचे नेतृत्व त्याच्याकडे होते. त्याला आपल्या रिक शलतेचा र्वग होता. 
 

र् प्तहेरानंी हंटला साहंर्तले होते की, मल्हाररावाचंी बहीि भीमाबाई ही शूर व पराक्मी असून ती 
नेहमी प रुष वेषात असते. ती अत्यंत धाडसी असून ती अहतशय हनडर आहे. हतला कोिचीही भीती वाटत 
नाही. य द्धकलेत ती तरबेज असून ती स द्धा प रूषवेषात लढण्यासाठी आलेली आहे. ते ऐकल्यावर हंट हतला 
बघण्यासाठी उत्स क िंाला व मल्हाररावाच्या सैन्याकडे त्याने द र्वबि लावली तेवढ्यात भीमाबाई आपल्या 
घोडेस्वाराचं्या त कडीसह त्याच्यावर चालून आली. हंट चहकत होऊन हतच्याकडे बघतच राहहला. तेव्हा 
भीमाबाई कडाडली. 
 

‘हे हफरंग्या, बघतोस काय? य द्धाला तयार हो!’हंट भानावर आला व त्याने आपल्या घोडेस्वाराचं्या 
त कडीस भीमाबाईच्या सैन्यावर चाल करण्याचा ह क म हदला. त ंबळ य द्ध स रू िंाले. रिभमूीवर रक्ताचा 
सडा पडू लार्ला. हंट व भीमाबाई आपल्या तलवारींचे पािी एकमेकासं दाखव ूलार्ले. हंट भीमाबाईच्या 
हातातील तलवार हतच्या हातातून खाली कशी पडेल, याचा प्रयत्न करीत होता. तेवढ्यात भीमाबाईने संधी 
साधून हंटच्या खादं्यावर आपल्या तलवारीने जोराचा वार केला. त्याच्या खादं्यातून रक्ताच्या धारा वाहू 
लार्ल्या. तो चारं्लाच घायाळ िंाला व आपल्या घोड्ावर पडता पडता वाचला. 
 

भीमाबाई त्याला म्हिाली, ‘हे हफरंर्ी! जा आहि आपल्या जखमेवर उपचार करून घे!’त्यानंतर ही 
हहस्लॉप आपल्या सैन्यासह मल्हाररावावर धावनू आला. मल्हारराव हत्तीवरून लढत रे्ला. त्याचा हत्ती 
घायाळ होऊन मारे् वळून पळू लार्ला. भीमाबाई सैन्याच्या हपछाडीला जाऊन थोडा वळे आराम करीत होती. 
मल्हाररावाचंा हत्ती पळू लार्ल्याने त्याचे सैन्यही घाबरून पळू लार्ले. त्याचा पराभव िंाल्यासारखेच होते. 
तेव्हा हहस्लॉपने त्याच्याकडे तहाच्या अटी पाठहवल्या. त्या अशा– 
 

१. मल्हाररावाने आपली राजधानी कंपनी सरकारच्या ताब्यात द्यावी व द सरीकडे राहाण्यास जावे. 
 

२. कंपनी सरकार त्याला दरवषी पेन्शन देईल. 
 

३. त्याचा राजकारिात संबंध राहिार नाही. 
 

४. इंदूरमध्ये इंग्रज फौजेची छाविी राहील. 
 

य द्ध थाबंलेसे पाहून भीमाबाई घोड्ावर स्वार होऊन मल्हाररावाकडे आली व हतने त्या तहाच्या 
अटी वाचल्या. तेव्हा ती अत्यंत संतापली व म्हिाली, मी या अटी म ळीच मंजूर करिार नाही. मी माझ्या 
मातृभमूीच्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाशंी इंग्रजाशंी मरेपयंत लढेन.’ हतचे उत्तर ऐकून हहस्लॉपचा दूत परत रे्ला 
आहि प न्हा य द्ध स रू िंाले. 
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भीमाबाई आपल्या घोडेस्वारासंह रिमैदानात उतरली. लरे्च हंटही आपल्या घोडेस्वारासह 
हतच्याप ढे य द्धसज्ज होऊन आला. भीमाबाईने त्याला हवचारले, ‘हे हफरंर्ी! घाव भरून आला का?’ 
 

दोघेही परस्परावंर तलवार चालव ूलार्ले. हंट आता सावधानतेने लढत होता. कारि मार्च्या 
वळेेस भीमाबाईने त्याला चारं्लेच जखमी केले होते. आधीच्या पराभवाने भीमाबाई व्यहथत िंाली होती. आता 
ती प्रािपिाने हंटशी लढत होती. हंटने भीमाबाईवर आपल्या तलवारीने जोरात वार केला. हतने तो आपल्या 
तलवारीवर िेंलला खरा, पि हतच्या हातातून हतची तलवार त्या जबरदस्त वाराने हनसटून खाली पडली. 
तेव्हा हंट हतला म्हिाला, “रािीसाहेब! त म्ही शूर आहात. त मच्या शौयाने माझ्या मनात त मच्याहवषयी श्रद्धा 
हनमाि िंाली आहे. त म्ही हनःशस्त्र आहात. हनशस्त्र शत्रवूर वार करिे मला योग्य वाटत नाही. त मची तलवार 
उचलून त म्हाला देऊ का?’ ‘आभारी आहे, पि शत्रूने हदलेल्या तलवारीने य द्ध करिे, हा मी मािंा अपमान 
समजते.” रािीने त्याला बािेदारपिे उत्तर हदले. हंट म्हिाला, ‘मी फक्त ऐकत होतो की, झहद स्थानी हस्त्रया 
रि मदैानात उत्तरून शत्र शी य द्ध करतात. आज मी ते प्रत्यि बघतो आहे. त मच्या शौयाने मी प्रभाहवत िंालो 
आहे. मला सारं्ा, मी आपली काय सेवा करू?’ 
 

भीमाबाईने हवचार करून त्याला लरे्च उत्तर हदले. ठीक आहे, त म्ही तर झहदी राजानंा एकमेकातं 
लढवनू त्याचंी राज्ये हडप करीत आहात. त म्ही कपटहनतीने झहदी लोकानंा र् लाम बनहवत आहात. त म्ही 
काय आमची सेवा करिार? तेव्हा हंट बोलला, ते जाऊ द्या. मी खरोखरच आपल्यासाठी काही तरी करायला 
उत्स क आहे. सारं्ून तर बघा. 
 

भीमाबाई म्हिाली,‘चारं्ली र्ोष्ट आहे, मला त म्ही वचन द्या की, इंग्रजी फौजेची छाविी इंदूरला 
याप ढे राहिार नाही.’ 
 

हंटला हे वचन देिे अवघड होते. कारि ते त्याच्या अहधकाराच्या किेत येत नव्हते. म्हिून तो 
म्हिाला, रािीसाहेब, मी वचन तर देऊ शकत नाही.कारि ते माझ्या अहधकारात नाही पि त्यासाठी मी 
अवश्य प्रयत्न करीन. 
 

हंटने वहरष्ठ सेनाहधकारी हहस्लॉपला भीमाबाईची मार्िी साहंर्तली. पि ते त्याच्या ही अहधकार 
किेत नव्हते. पि त्याने हंटला आश्वासन हदले की, मी याहवषयी आपल्या पोहलटीकल एजंटला अवश्य 
हवनंती करीन. 
 

हहस्लॉपच्या हवनंतीला पोहलहटकल एजंटने मान हदला. त्याम ळे इंग्रजाचं्या फौजेची छाविी 
इंदूरमध्ये न होता, महू येथे िंाली. 
 

भीमाबाईच्या य द्धात पराजय िंाला.तरी हतने आपल्या मनाप्रमािे इंग्रज अहधकाऱ्याकडून आपले 
म्हििे मान्य करून घेतले.हाच हतचा त्या य द्धातला इंग्रजावंर हवजय म्हिवा लारे्ल. मानी व साध्वी 
अहहल्याबाई होळकराचंी वशंज होती ती! 

✦✦✦ 
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३८. रािा बेनी माधो ससह 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात रािा बेनी माधोझसह यानंी रायबरेली हजल्हा इंग्रजाचं्या सते्तपासून 
सलर् १८ महहने स्वतंत्र ठेवला होता. तात्या टोपेसारखीच दहशत बेनी माधोझसहाची इंग्रजानंा वाटत होती. 
रािा बेनी माधो झसह हे उत्तर प्रदेशातील राजपूताचें सरदार होते. शकंरर्ड येथील ताल कदार हनप हत्रक 
होते. त्यानंी बेनी माधोझसहाना दत्तक घेतले होते. ते दृढहनियी व साहसी होते. त्यानंी कधीही इंग्रजापं ढे 
शरिार्ती पत्करली नाही. क्व्हक्टोहरया रािीच्या जाहीरनाम्यानंतरही ते इंग्रजाशंी लढत राहीले. या य द्धात 
त्यानंी अवधची बेर्म हजरत महल हहला अखेरपयंत साथ हदली. ते अध्याक्त्मक प रूष होते. द र्ामातेची 
उपासना ते हनयहमतपिे करीत असत. त्याचं्या र् िाम ळे अवधचा नबाब वाहजत अली शाह प्रसन्न िंाला होता 
व त्याने बेनी माधोझसहना ‘हदलेरजंर्’ हा हकताब बहाल केलेला होता. 
 

रायबरेलीत चारही हदशानंी स्वातंत्र्य य द्धाच्या बातम्या येऊ लार्ल्या. त्याम ळे तेथला डेप्य टी 
कहमशनर घाबरला आहि १० जून रोजी संध्याकाळी अलाहाबादला पळून रे्ला तेव्हा इंग्रजाचंी वक्दृष्टी 
रायबरेली हजल्ह्यावर पडली. त्यानंी बेनी माधोझसहाची ११६ र्ाव ेजप्त केली. त्याम ळे बेनी माधोझसह संतप्त 
िंाले आहि त्यानंी या य द्धात भार् घेऊन इंग्रज सत्ता आपल्या देशातून नष्ट करून टाकण्याची प्रहतज्ञा केली. 
त्याचं्या सैन्यात ४००० हशपाई, २००० घोडेस्वार आहि ४० तोफा होत्या. एक इंग्रज अहधकारी मेजर र्ॉल 
लखनौमधून इलाहबादला रायबरेलीच्या बातम्याचंी पते्र घेऊन चालला असतानंा त्याला बेनी माधोझसहाच्या 
सैहनकानंी र्ोळ्या घालून ठार केले. त्यानंतर जो इंग्रज हदसेल त्याला यमलोकात पाठवनू देण्याचे सत्रच त्या 
सैहनकानंी स रु केले. 
 

रायबरेलीच्या पधहरया भार्ातील मीर बाकर अली नेहमीच बेनी माधोझसहाच्या बरोबर असत. बेनी 
माधोझसहाच्या सैन्याला रसद, हत्यारे वरै्रे प रहवण्याचे काम मीर बाकर अली करीत असत. त्याचं्यासह 
य द्धात भार् घेत असत. मे १८५८ मध्ये बेर्म हजरत महल हहने बेनी माधोझसहाना आलमनर्रच्या य द्धात 
सहभार्ी होण्यासाठी सैन्यासह बोलाहवले. त्याचप्रमािे ते त्या य द्धात सहभार्ी िंाले आहि त्यानंतर त्यानंी 
मे-जून १८५८ मध्ये बहराइचमधून सवग इंग्रजानंा हाकून हदले. लखनौमध्ये य द्ध दीघगकाळ चालले. त्या य द्धात 
त्यानंी बेर्मेच्या वतीने इंग्रजाशंी सतत लढा हदला. इंग्रजांना त्याचंी फार दहशतवाटत असायची. लखनौच्या 
बेलीर्ारद य द्धातही त्यानंी इंग्रजाहंवरूद्ध जबरदस्त लढा हदला होता. क ँ वरझसहासारखे ते र्हनमी काव्यात 
तरबेज होते. बेनी माधोझसहानंा कसे ठार करायचे याची झचता सतत इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंा वाटत असे. 
 

लखनौचा पाडाव िंाला, तरी त्यानंी हार मानली नाही. उलट नव्या जोमाने त्यानंी इंग्रजाशंी टक्कर 
देण्याचे ठरहवले. इंग्रज सरकार लखनौच्या पहरसरात जेथे जेथे इंग्रज अहधकाऱ्यांना राज्यकारभारासाठी 
पाठवत असे, तेथे तेथे जाऊन बेनी माधोंझसह त्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा ठार करीत असत. उतारवयातही त्यानंी 
झहमत हारली नव्हती. 
 

इंग्रज अहधकाऱ्यानंी बेनी माधोझसहाला शवेटी एक पत्र हदले, ते असे– 
 

“इंग्लंडच्या साम्राज्ञीचे घोषिापत्र सोबत पाठहवत आहे. त म्हाला ताकीद देण्यात येत आहे की, त्या 
घोषिापत्रातील शतीन सार त म्ही साम्राज्ञीची आज्ञा मानली, तरच त मचे जीवन स रहित राहील. र्व्हनगर 
जनरल त मच्यापाशी कठोरपिे वार्ू इक्च्छत नाहीत. त म्ही दीघगकाळापासून सशस्त्र बडं करीत आहातं. 
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याआधीच त म्ही आमच्या सैन्यावर आक्मि केले आहे. म्हिून त म्ही त मचे चारही हकल्ले आहि तोफा आमच्या 
हवाली कराव्या आहि त मच्या सैन्याला आमच्या सेनाहधकाऱ्याचं्या प ढे शस्त्र खाली ठेवण्यास सारं्ाव.े तेव्हाच 
त मचे सैहनक हवना दंड आपापल्या घरी जाऊ शकतील”. 
 

इंग्रज सरकारच्या या धमकी वजा पत्राचे उत्तर बेनी माधो झसहानंी कोहलन कॅपबेलला बािेदारपिे 
हदले - “मी कोित्याही पहरक्स्थतीत शसे्त्र खाली ठेविार नाही. मी बेर्म हजरत महल व हबरहजस कद्र यानंा 
सहकायग करण्याची प्रहतज्ञा घेतली आहे. मी माझ्या मरिापयंत त्याचं्याशी म ळीच हवश्वासघात करिार 
नाही”. 
 

बेनी माधोझसहाचें पत्र हाती पडताच कोहलन कँपबेल आपल्या सैन्यासह केशीपूरला आला. होप ग्रँट 
स द्धा त्या सैन्याच्या उजवीकडे तीन मलैावर आपले सैन्य घेऊन तळ ठोकून राहीला. पहिमेकडून हिरे्हडअर 
इ बेल आपल्या सेनेसह चाल करून आला. रािा बेनी माधोझसह इंग्रजाचंी ताकद ओळखून होते. इंग्रज 
सेनाहधकाऱ्यानंा भीती वाटत होती की, रािा केव्हाही आपल्यावर आक्मि करील. म्हिून ते दि होते. बेनी 
माधोझसहानंी आपला शकंरर्ड हकल्ला मोकळा केला. हकल्ल्यात हचट पाखरूस द्धा उरले नाही. १६ नोव्हेंबर 
१८५८ रोजी ते रायबरेलीच्या मार्ाने आपले सैन्य घेऊन डोहडयाखेडा येथे आले. तेथे त्याचंी भेट रामबक्श 
झसहाशंी िंाली. दोघानंी हमळून हिरे्हडअर इबेलच्यासैन्याशी लढा हदला. त्यांनी त्या लढाईत मोठा पराक्म 
र्ाजवनू इंग्रजाचें शकेडो सैहनक ठार केले. परंत  त्या भल्या मोठ्या सैन्याप ढे त्याचंा हटकाव लार्ला नाही. 
 

बेनी माधोझसहाची र्ाठ कँपबेलच्या सैन्याशी नामपाराच्या उत्तरेला बंकी या र्ावाजवळ पडली. परंत  
तेथेही त्याचंा पराभव िंाला. या पराभवानंतर ते नेपाळमध्ये हनघून रे्ले. मोठ्या कष्टानंतर बेर्म हजरत 
महलची व त्याचंी बेट िंाली. नंतर ते हवरक्त िंाले. असे म्हितात की, ते त्यानंतर एकदा साध वषेात शकंर 
र्डला आले होते. या महान वीराला नैराश्यात कधी व कोठे मृत्य ने र्ाठले. ते मात्र अज्ञात आहे. 

✦✦✦ 
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३९. रांगो बापूजी 
 

हशवछत्रपतींची आहि स्वराज्याची एकहनष्ठतेने सेवा करिारी दोन घरािी हशवाजी महाराजाचं्या 
काळापासून प्रहसद्ध होती. एक बाळाजी आवजी हचटिीसाचें व द सरे रोहहडखोरेकर देशपाडें दादजी नरस 
प्रभ ूर् प्ताचें. यानंी रोहहडेश्वरासमोर बेलभडंार उचलून बालहशवाजी बरोबर स्वराज्याची शपथ घेतली होती. 
दादजी नरस प्रभ ू हे कायस्थ. कायस्थ प्रभनूींच हपढ्यान् हपढ्या स्वराज्यासाठी आपले जीवन खचीले. 
हशवछत्रपतींच्या घराण्यावरील आपले इमान कधीही ढळू हदले नाही. 
 

रंर्ो बापूजी र् प्ते हा दादजी नरस प्रभूचं्या पाचव्या हपढीतला हशवछत्रपतींच्या घराण्याचा एकहनष्ठ 
सेवक, दादजीचा खापरपितू, दादजीच्या हयातीतच त्याचे वतन भोरच्या शकंराजी नारायि या िाह्मि 
सहचवाने हर्ळंकृत केले होते. एवढेच नव्हे तर, त्याने दादजीच्या घरावर धाड घालून त्याचे वतनाचे 
दस्तऐवजही जाळून टाकून त्याचे घर ल टले होते. दादजींचे मूळ र्ावं रोहहडखोऱ्यातले ‘कारी’ वृद्धावस्थेत 
दादजीला अत्यंत दाहरद्र्यात हदवस कंठाव ेलार्ले. ते दाहरद्र्य रंर्ो बापूजीपयंत चालूच होते. राजाराम 
महाराजानंी र् प्त्याचें वतन त्यानंा देऊन टाकण्याबद्दल तंबी हदली होती. हतलाही या िाह्मि सहचवाने भीक 
घातली नाही. औरंर्जेबाच्या छाविीत महारािी येसूबाई व प त्र शाहू याचं्या सेवसेाठी दादजीचा पूत्र कृष्ट्िाजी 
हा अखेरपयंत होता. त्याचंी स टका औरंर्जेबाचा म लर्ा आजमशहा त्याने केल्यानंतर शाहू महाराज सातारा 
येथे र्ादीवर बसले. त्यानंीही सहचवाला र् प्त्याचें वतन त्याचें त्यानंा देण्याचे फमाहवले. परंत  सहचवाने ते 
ज मानले नाही. 
 

शाहू छत्रपतींचे हनधन १७४९ साली िंाले. त्यानंतर नानासाहेब पेशव्यानें राजकारभाराचा व 
हशििाचा र्ंध नसलेला, खेडेर्ावात राहहलेला ताराबाईचा तथाकथीत नातू रामराजा ह्याला, तो आपल्या 
हातातले बाह ले राहील म्हिून साताऱ्याच्या र्ादीवर बसहवले. त्याला पेशव्याचं्या खहजन्यातून खचासाठी ६ 
लाख रुपये दरवषी हदले जाऊ लार्ले. राज्याचा खरा धनी छत्रपती साताऱ्याला, राज्याचा महसूल जमा 
होई प ण्याला पेशव्याच्या खहजन्यात, त्यातून छत्रपतीला खचासाठी हकती रक्कम द्यायची ते पेशव्याचं्या 
मजीवर! कसा उलटा न्याय पहा! जर्ात असले उदाहरि सापडायचे नाही. प ढे नाना फडिीसाने तर कडच 
केली. ६ लाख जास्त होतात म्हिून दरवषी एकच लाख छत्रपतींना हदले जाऊ लार्ले. साताऱ्याच्या 
र्डावरून हत्ती, पार्ा, तोफा सर्ळे काही प ण्याला आिून ठेवले. एवढेच नव्हे, तर ि ल्लक कामासाठीही 
पेशव्याचंी लेखी परवानर्ी छत्रपतींनी घेण्याचा दंडक घालून हदला. द सऱ्या बाजीराव पेशव्याने तर 
साताऱ्याच्याहकल्ल्यावर कडक पहारा बसहवला. कोित्याही मराठी सरदाराने छत्रपतींची भेट घेऊ नये, असा 
बदंोबस्त केला. छत्रपतींचा भयंकर कोंडमारा होऊ लार्ला. रामराजानंतर द सरा शाहू, त्यानंतर प्रतापझसह 
र्ादीवर आला. 
 

द सऱ्या बाजीरावाने आपल्या सरदाराचें न ऐकता वसई येथे १८०२ साली इंग्रजाशंी नाम ष्ट्कीचा तह 
करून इंग्रज रेहसटेंड आपल्या व छत्रपतींच्या मानर् टीवर बसवनू घेतला. साताऱ्याच्या र्डावर जरी कडक 
बदंोबस्त असला, तरी छत्रपतींचा व त्याचं्या क ट ंबाचा कसा कोंडमारा होत आहे, याच्या हबत्तंबातम्या 
र्डाखाली येतच होत्या. त्या ऐकून प्रजा हळहळत होती. छत्रपतीहनष्ठ हचटिीस, रंर्ो बापूजी, चाफळकर 
स्वामी व त्याचें साथीदार तर संतापाने हात चोळीत होते. त्यानंी खलबत करून छत्रपतींना द सऱ्या 
बाजीरावाच्या पजंातून सोडहवण्यासाठी प ण्याचा इंग्रज अहधकारी एक्ल्फस्टन याचं्याशी संधान बाधंले. कारि 
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एक्ल्फस्टन हाच तेव्हा मराठा राज्याचा सवेसवा होता. बाजीरावाच्या र् प्तहेरानंा टाळून त्याची भेट घेिे, हे 
अत्यंत धाडसाचे काम होते. ते रंर्ो बापूजीने पत्करले व बोलिी यशस्वी केली. 
 

बाजीरावाने जेव्हा एक्ल्फस्टन सैन्याशी य द्ध आरंभले, तेव्हा त्या य द्धात त्याचा पूिग पराभव िंाला व 
त्याला दरवषी ८ लाख रुपये पेन्शन घेऊन उत्तरेस र्ंर्ातीरी हवठ रला कायमचे राहाव ेलार्ले. मराठा राज्य 
इंग्रजाचं्या ताब्यात आले. तेव्हा एक्ल्फस्टनने उत्तरेकडील नीरा नदीपासून दहििेकडे वारिा नदीपयंतचा 
दोनतीन हजल्ह्याचंा प्रदेश प्रतापझसहाला देऊन त्याला साताऱ्याच्या र्ादीवर बसहवले. तो अन्य 
संस्थाहनकापं्रमािे इंग्रजाचंा माडंलीक बनला. साताऱ्याला ग्रँटडफ या रेहसडेंटच्या मार्गदशगनाखाली राज्य 
कारभार करू लार्ला. त्याने सातारा राज्याला उर्वजतावस्था प्राप्त करून हदली. उत्तम रीतीने राज्यकारभार 
केला. 
 

ग्रँट डफच्या हाताखाली बाळासाहेब नातू हा महाकारस्थानी हचत्पावन िाह्मि काम करीत होता. 
त्याला सातारा राज्याचे हदवािपद पाहहजे होते. ते त्याला हमळू शकले नाही. म्हिून त्याने खोटे दस्तऐवज 
करून प्रतापझसहावर मोठे क ं भाड रचले. पहरिामी कंपनी सरकारने प्रतापझसहाला ४ सप्टेंबर १८३९ रोजी 
पदच्य त करून एखाद्या र् न्हेर्ाराप्रमािे काशीला कायमचे पाठवनू हदले. प्रतापझसहाला दरसाल एक लाख 
वीस हजार रुपयाचंी नेमिूक लावनू हदली. बघा, धन्याला एक लाख वीस हजार आहि त्याचा नोकर द सरा 
बाजीराव याला आठ लाख! इंग्रजाचंा न्याय कसा उलटा आहे, हे पाहून कोिाचेही माथे भडकावे. 
प्रतापझसहानंतर त्याचा व्यसनीभाऊ आप्पासाहेब याला इंग्रजानंी साताऱ्याच्या र्ादीवर बसहवले. 
 

रंर्ो बापूजीने प्रतापझसहाशी र् प्त मसलत केली. नंतर रंर्ोबापूजीला काही हजार रूपये देऊन 
इंग्लंडला आपला वकील म्हिून पाठहवला. तो सारे कार्दपत्र घेऊन लंडनला पोचला. तेथे त्याने 
महत्प्रयासाने इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आत्मसात केले. ईस्ट इंहडया कंपनीच्या डायरेक्टर बोडासमोर त्याने त्या 
कार्दपत्राचं्या प राव्यासह आपली कैहफयत माडूंन प्रतापझसहावरील आरोप खोटे आहेत हे हसद्ध करून 
दाखहवले. पालगमेंट च्या सदस्याचंी ओळख करून घेऊन पालगमेंटमध्येही भाषि करून आपली न्याय्य बाजू 
माडंली. एवढेच नव्हे तर लंडनमध्ये व अन्य शहरात यासंबधंी शकेडो व्याख्याने हदली. पत्रके छापून घेऊन 
वाटली. १८४० सालापासून १८५४ सालापयंत त्याने इंग्लडमध्ये हाल अपेष्टा सहन करून आपल्या धन्याला 
न्याय हमळावा, साताऱ्याचे राज्य प्रतापझसहाला हमळाव े म्हिून हजवापाड कष्ट घेतले. पि त्याचा उपयोर् 
िंाला नाही. र्व्हनगर सर राबटग ग्रँटने डायरेक्टर बोडाला आधीच कळहवले होते की, ‘हिटीश राज्याच्या सलर् 
म लखाच्या पट्टीत हे साताऱ्याचे राज्य म्हिजे हनष्ट्कारि अडर्ळ आहे. ती हनमाि करण्यात पूवीच्या आपल्या 
म त्स द्याचंी चूक िंालेली आहे. ती चूक स धारण्याची हीच वळे आहे. हा साताऱ्याच्या राज्याचा प्रदेश म्हिजे 
दख्खनचा सवात उत्तम स पीक प्रदेश. तेव्हा आपिच हनमाि केलेले हे राजेशाहीचे बाह ले उचकून फेकून 
देण्याची आताच छान संधी आलेली आहे.’ शवेटी डायरेक्टर बोडाने त्यान सारच रंर्ो बापूजीला उत्तर हदले. 
“र्व्हनगर जनरलचा हनिगय योग्य आहे. त्यात आम्हाला बदल करिे योग्य वाटत नाही.हे उत्तर ऐकताच 
आपले १४ वषाच्या वनवासातले कष्ट व पायपीट वाया रे्ली असे पाहून रंर्ो बापूजी कमालीचा हनराश िंाला. 
 

द सरा बाजीराव १८५१ साली मरि पावला. त्यानंतर र्व्हनगर जनरलने त्याचे दरवषी ८ लाख पेन्शन 
बदं केले. ते र्. ज. प न्हा बाजीरावाच्या दत्तकप त्र नानासाहेब पेशव ेयानंा देईना. म्हिून नानासाहेब पेशव्यानंी 
आपला इंग्रजी व फ्ें च भाषा जाििारा हवश्वासू मंत्री अजी म लाखाँ आला महंमद अलीसह आपला वकील 
म्हिून भरपूर पैसा देऊन इंग्लडला पाठहवले. तेथे त्याने पालगमेंटचे सभासद, ईस्ट इंहडया कंपनीचे 
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डायरेक्टर बोडग व अन्य प्रहतहष्ठत इंग्रजापं ढे मोठ्या हजद्दीने नानासाहेबाचंी बाजू माडंली. परंत  त्याच्या 
प्रयत्नानंा यश आले नाही. रंर्ो बापूजीला जसे परखड उत्तर हमळाले, तसेच त्याला ही हमळाले. टेम्स नदीच्या 
काठी रंर्ो बापूजीची व त्याची भेट िंाली. दोघेही इंग्रजावर भयंकर हचडले होते. त्यानंी हवचारहवहनमय करून 
भारतात परतल्यावर इंग्रजांना भारतातून कसे हाकून द्यायचे, त्याचंा नायनाट कसा करायचा याची योजना 
आखली. अजीम लाखाँने उत्तरेत रान उठवायचे व रंर्ो बापूजी दहििेत. मात्र अहतशय र् प्त हरतीने हे काम 
करायचे असे ठरले. रंर्ो बापूजी १८५४ मध्ये भारतात परत आला. अजीम लाखाँ हमस्त्र, त कग स्तान,रहशया, 
वरै्रे देशात जाऊन त्या देशाकंडून आपल्या कायात काही मदत हमळेल का? हे पाहून १८५६ मध्ये भारतात 
परत आला. हक्मीयन य द्धात रहशयन सैहनकानंी इंग्रज सैन्याला कसे पािी पाजले होते, ते त्यानंी पाहहले 
होते. इंग्रज हे काही अपराजेय नाहीत, हे त्यानें हेरले होते. 
 

हवठ रला परत आल्यावर नानासाहेबानंा त्याने पेन्शन हमळू शकिार नाही, असे जेव्हा साहंर्तले, तेव्हा 
नानासाहेब कमालीचे हनराश िंाले, नंतर अजीम ल्लाखाँने इंग्रजानाच आपल्या देशातून कसे हाकून द्यायचे ते 
त्यानंी साहंर्तले. त्याप्रमािे काम स रू िंाले. नानासाहेब, बाळासाहेब, अजीम लाखाँ यानंी तीथग याते्रच्या 
हनहमत्ताने उत्तर भारताची यात्रा केली. बहाद्द रशहालाही त्यासाठी तयार केले. सर्ळ्या संस्थाहनकानंा एकदम 
उठाव करण्यासाठी पते्र हदली. रंर्ो बापूजीनेही दहििेत सातारा, कोल्हापूर, सावतंवाडी, बेळर्ाव, धारवाड 
भार्ातील संस्थाहनकानंा तयार केले. तेथल्या इंग्रजाचं्या छावण्यातील देशी पलटिींना उठावासाठी उद्य क्त 
केले. या कामी त्याचा मोठा म लर्ा सीताराम त्याला साथ देत होता. या कामासाठी पैसा, हत्यारे, रसद 
हमळवनू मोक्याच्या हठकािी र् प्तहरतीने त्याचें साठे करून ठेवले. हवश्वासू लढवय्ये तयार केले. धाडसी 
रामोशी व मारं् याचं्या संघटना बाधंल्या. त्यानंा खहजने ल टण्याचे अहमष त्याने दाखहवले होते. बदं कीसाठी 
र्ोळ्या तयार करून घेतल्या. रंर्ो बापूजी साधूच्या वषेात नाहसक त्र्यंबकेश्वर पासून दहििेतील बंर्ळूरपयंत 
उठावासाठी मािसानंा प्रवृत करण्याकहरता सारखा झहडत होता. त्याचा मोठा म लर्ा सर्ळ्या कामावंर 
र् प्तपिे देखरेख करीत होता. 
 

रंर्ो बापूजीने कायस्थ प्रभ,ू मावळे, भडंारी, कातकरी, कोळी यानंाही संघहटत केले. साऱ्या लोकाचंी 
मने पेटून उठली होती. त्याचे हेरही त्याने सवगत्र पेरुन ठेवले होते. कोल्हापूरच्या राजाचे कहनष्ठ बंध  
हचमासाहेब यानंीही रंर्ो बापूजीला उते्तजन हदले. त्यानंी पैसा, हत्यारे व दारुर्ोळा स ध्दा प रवला. 
प्रतापझसहाची पत्नी राजसबाई हहला रंर्ो बापूजीबद्दल खूप आदर होता. साताऱ्याच्या दोन्ही राजक ट ंबाचंा 
तर तो आता एकमेव त्राता होता. दहिि महाराष्ट्रातील औंध, सारं्ली, हमरज, इचलकरंजी येथले पेशव्याचें 
िाह्मि सरदार संस्थाहनक मात्र च ळबळू करु लार्ले. तेव्हा रंर्ोबापूजीच्या हवश्वासातल्या म्होरक्यानंी त्यानंा 
सज्जड दम भरला, “आमच्या भानर्डीत पडाल, इंग्रज अहधकाऱ्यानंा कळवाल, तर इंग्रजाचं्या आधी त मचाच 
चेंदामेंदा करुन टाकू, लिात ठेवा.ते हभऊन चूप बसले. 
 

भोरचा देशस्थ िाम्हि संस्थाहनक पतंसहचव मात्र एका बाजूला रंर्ोजीला पाझठबा द्यायचा बहािा 
करायचा व द सऱ्या बाजूला आपला नोकर कृष्ट्िराव झसदकर याच्यामाफग त प ण्याच्या इंग्रज कहमशनरला रंर्ो 
बापूजीच्या बातम्या पोचवायचा याच झसदकराने शवेटी घात केला. 
 

साताऱ्यावर व महाबळेश्वरवर एकाच वेळी हल्ला करायचे ठरले. रंर्ो बापूजीच्या या उद्योर्ाची 
क िक ि प ण्याच्या इंग्रज कहमशरला लार्ली. नािंर कोटातील हशपाई मानझसर् या कटात सामील आहे, 
असे समजल्यावर त्याला बंद कीच्या र्ोळीने उडहवले. नाहशकपासून बेळर्ाव -धारवाडपयंत एकाच हदवशी 
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उठाव करायचे ठरले होते. उठावाचा हदवस जवळ आला म्हिून रंर्ो बापूजी कृष्ट्िराव झसदकरला 
भेटण्यासाठी त्याच्या र्ावी रे्ला. झसदकराने हहवतापाने आजारी असल्याचे सोंर् केले होते. रंर्ो बापूजीने 
त्याला हवचारले, “तू उठावाची व्यवस्था कशी काय लावलीस? उठावाचा त िंा बेत कसा ठरला आहे?” तोच 
शजेारच्या खोलीतून काही इंग्रज सोजीर आत आले व त्यानंी रंर्ो बापूजीला पकडले. तेव्हा रंर्ो बापूजी 
त्याला त्वेषाने म्हिाला, “ब वा झसदकरा! आपल्या महाराष्ट्र मायभमूीचा र्ळा कापलास तू. जातीच्या नावाला 
काहलमा फासलास. त िंा हनवंश होईल. मी तर मरिालाच हमठी मारुन आजवर उद्योर् केला. तू मात्र 
आपल्या महाराष्ट्र भमूीचाच घात केला आहेस.” 
 

रंर्ोबाला पकडून हदल्याबद्दल भोरच्या पंत सहचवाची कंपनी सरकारने मोठी वाहवा केली. त्याला 
अनेक सवलती सन्मानाने हदल्या. कृष्ट्िराव झसदकराला काही र्ावाचंी इनामदारी वंशपरंपरा देऊन त्याला 
‘हवश्वासराव’ हा हकताब बहाल केला. 
 

रंर्ो बापूजीला महाराष्ट्रात न ठेवता ग्वाल्हेरच्या त रंुर्ात र्ोऱ्या सोहजराचं्या पहाऱ्यात ठेवले. 
रंर्ोबाला इंग्रजी भाषेत अस्सलहखत बोलता येत होतेच. त्याने त्या सोहजरानंा आपल्या प्रवासातील कहाण्या 
सारं्ून सारं्ून आपलेसे केले व त्याचंा हवश्वास संपादन केला. तो पालगमेंटच्या मेंबराचंाही हमत्र आहे. त्याच्या 
प्रहतहष्ठत इंग्रज दोस्तानंी त्याला हनरोप देताना चादंीचे तबक हदले होते.हे ऐकून त्याचा चारं्लाच प्रभाव त्या 
सोहजरावंर पडला. त्याचंी चारं्ली दोस्ती िंाली. तेव्हा संधी साधून एके रात्री रंर्ो बापूजी ग्वाल्हेरच्या 
हकल्ल्यातून जो पळाला, तो जंर् जंर् पछाडूनही इंग्रजाचं्या हाती लार्ला नाही. 
 

इकडे महाराष्ट्रात ३१ ज लैला जार्ोजार् उठाव िंाले. ते इंग्रज सरकारने दडपून टाकले. त्यात 
रंर्ोबाचा म लर्ा हसताराम, बेळर्ावंच्या पलटिीतला ठाक रझसह म नशी, रंर्ो बापूजीचे मेव्हिे केशव हचते्र, 
हशवराम क लकिी, र्िेश कारखानीस, बाहबया मारं्, येशा मारं् इ.ना देहान्ताच्या हशिा देण्यात येऊन त्यानंा 
फाशी हदले. बाकीच्या क्ाहंतकारकाचं्या मनाचा ठाव सूड ब द्धीने घेतला. त्यानंी पढंरपूरचे ठािे उध्वस्त केले. 
तेथला मामलेदार नारे्श राघवेद्र व त्याचे दोन म सलमान हशपाई यानंा ठार करुन तेथला खहजना ल टला. 
ते सारे ८/१० बहाद र होते. पैशाच्या लोभाने हर्रजाप्पा वािी याने त्या सवांची नावे साहंर्तली. त्या सवांना 
पकडण्यात येऊन दोघानंा फाशी देण्यात आली व बाकीच्यानंा जन्मठेपेच्या हशिा ठोठावण्यात आल्या. 
साताऱ्याच्या छत्रपती घराण्याची एकहनष्ठतेने सेवा करिाऱ्या रंर्ोबापूजींच्या वशंातील सवांचा हशरच्छेद 
करण्यात आला. 
 

या उठावाच्या म ळाशी सातारचे छत्रपती घरािे आहे.असे समजून इंग्रजानंी छत्रपती घराण्यातील 
प्रतापझसहाचा दत्तकप त्र शाहू ऊफग  जंर्ली महाराज, त्याचा च लता काकासाहेब, राजसबाई, र् िवतंाबाई, 
हतचा प त्र द र्ाझसह या सवांना अटक करुन म ंबईजवळ ब चर बेटावर अलर् अलर् ठेवले. तेथून त्यानंा १८५८ 
साली कराचीला नेले. तेथेही वरे्वरे्ळे ठेवनू एकमेकाचं्या भेटी होऊ हदल्या नाहीत. अप्पासाहेबाचा दत्तक 
प त्र व्यंकाजी याला आधी अहमदाबादला व नंतर अहमदनर्रला ठेवले. या सवांना दरमहा ३८० रु तनखा 
देण्यात येत असे. 
 

शाहू ऊफग  जंर्ली महाराजानंा ज लै १८८५ मध्ये म क्त केले. ते प ण्यात भवानी पेठेत राहत असत. 
तेथेच १ जून १८९२ रोजी त्याचें हनधन िंाले. त्या हठकािी त्यांची समाधी आहे. कराचीत अटकेत ठेवलेल्या 
सवांचीच स टका १८८५ च्या स मारास िंाली व ते महाराष्ट्रात परत आले. रंर्ो बापूजीचा पत्ता मात्र कोिालाही 
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अखेरपयंत लार्ला नाही. यवतमाळ हजल्ह्यात अडाम नदीच्या तीरावर प सद या शहराजवळ बैरार्ी 
महाराजाचंा एक मठ आहे. त्या मठात एक समाधी आहे. ती समाधी रंर्ो बापूजीची आहे व त्याचंा स्वर्गवास 
याच मठात िंाला, असे म्हितात. तेथे दरवषी रंर्ो बापूजीची प ण्यहतथी साजरी केली जाते. काही इहतहास-
संशोधकाचें मतही असेच आहे. 

✦✦✦ 



 

अनुक्रमणिका 

४०. णर्रोजशहा 
 

१८५७ क्ाहंतय द्धात म घल घराण्यातील ज्या एकमेव व्यक्तीने प्रत्यि रिारं्िात भार् घेतला, ती 
व्यक्ती म्हिजे हफरोजशहा पि तो कोिाचा म लर्ा, त्याची जन्मतारीख कोिती, त्याचे हशिि हकती िंाले, 
याची माहहती हमळू शकत नाही. तरी ही एवढे मात्र खरे की, तो हदल्लीचा बादशहा बहाद रशाह जफरच्या 
म लापेंिा धाडसी, पराक्मी व य द्धकलेत हनप ि होता. सप्टेंबर १८५७ मध्ये इंग्रजानंी क्ाहंतकारी सैन्याकडून 
हदल्ली झजकली.बहाद रशाहच्या संपूिग पहरवाराला कैद केले. त्याच्या सवग म ला ंनातवडंाना ठार केले. त्यातून 
हफरोजशहा कसा हनसटला हे सारं्ता येत नाही. तो लपत छपत काही महहने झहडत राहहला आहि थोडेफार 
सैन्य जमवनू उत्तर प्रदेशातील म रादाबाद या शहरी आला. येतानंा तो नानासाहेब पेशव्याचं्या बरोबर माचग 
१८५८ मध्ये बरेलीस खान बहादूर खान याला भेटायला रे्ला होता. व त्यानंतर दोन एक र्ाव ेल टून तो एहप्रल 
१८५८ मध्ये म रादाबादेस पोचला होता. 
 

काही हदवस म रादाबादेस राहहल्यानंतर तो इटावा हजल्ह्यात आला. मे १८५८ मधये त्याला रूपझसर् 
या िंोझटर्शहाशी अनेक हठकािी चकमकी कराव्या लार्ल्या त्यात त्याने रुपझसर्ाची नारं्ीच मोडली. नंतर 
तो माळव्यातील नीमच छाविीजवळील जीरन या र्ावी आपल्या सैन्यासह तळ ठोकून बसला. नीमच छाविी 
जवळचे हे संकट इंग्रजानंा द लगि करण्याजोरे् नव्हते. म्हिून त्यानंी २३ ऑक्टोबर १८५८ रोजी जीरन येथल्या 
हफरोजशहाच्या तळावर हल्ला चढहवला. त्यानंी आधी तोफाचंी सरबत्ती केली. नंतर त्याचं्या पायदळाने 
हफरोजशहाच्या हशपायावंर हल्ला केला. तो त्या हशपायानंी परतवनू लावला आहि त्याचंी एक तोफ हस्तर्त 
केली. नंतर छाविीतून घोडदळ आले व त्याने त्या हशपायावंर जोराचा हल्ला करुन ती तोफ परत हमळहवली. 
द सऱ्या हदवशी पहाटेस हफरोजशहा आपल्या हशपायासंह तेथून हनघून रे्ला. त्यानंतर १५ हदवसानंी आपल्या 
सैन्यात अरब, रोहहल्याचंी आिखी भरती करुन तो ८ नोव्हेंबर १८५८ रोजी नीमच छाविीवर चालून आला. 
व १५ हदवस छाविीतील सैन्याला त्याने नीमचच्या चौकात कोंडले. पि छाविीच्या मदतीला म ंबईकडून 
मोठे सैन्य आल्याने हफरोजशहाने आपला वेढा उठहवला व तो मंदसोरकडे वळला. 
 

मंदसोरकडे जातानंा त्याने महीदपूरची इंग्रजाचंी छाविी ल टली. ते कळताच त्या छाविीचा प्रम ख 
ड्ूरंड याने आपली घोडेस्वाराचंी मोठी त कडी त्याचं्या पाठलार्ावर पाठहवली. त्या त कडीला थोडेफार लूट 
परत हमळहवता आली व ती छाविीत परतली.त्यानंतर तो माळव्यातून प न्हा उत्तरप्रदेशात म रादाबादेला 
आला. तेव्हा त्याचे सैन्य बरेच कमी िंाले होते. कारि पैशाचंा अभाव. त्याने म रादाबादेत पैसा हमळहवण्याचा 
प्रयत्न करुन पाहहला; पि हात हालवीत तो मोहन या र्ावी आला. तेथे त्याने आपल्या कत गत्वाने चारं्ला जम 
बसहवला. 
 

लखनौ इंग्रजानंी घेतले व अवध प्रातंातली बडंाळी मोडून काढण्याच्या प्रयत्नास ते लार्ले. त्यानंी 
बेर्म हजरत महल, नानासाहेब आहद नेत्यानंा नेपाळकडे रेटीत नेले. त्याचं्याबरोबर हफरोजशहा स द्धा होता. 
पि त्याने इंग्रजानंा िं काडंी हदली व तो ७ हडसेंबर १८५८ रोजी सीतापूर मार्े र्ंर्ापार होऊन द आबात 
उतरला. जातानंा त्याने प्रत्येक र्ावात ‘मी इकडे चाललो, हतकडे चाललो,’ अशा थापा इंग्रजानंा आपला 
ठावहठकािा लार्ू नये म्हिून हदल्या होत्या. तसेच टेहलग्राफच्या तारा तोडीतच त्याने हडसेंबर १८५८ मध्ये 
यम ना नदी ओलाडंली. त्याला ब देंलखंडात जाऊन तात्या टोपेला भेटायचे होते. त्याचंा पत्रव्यवहार अधून 
मधून चालूच असे. हतकडे तात्या टोपे, रावसाहेब पेशव े इंग्रजानंा हैराि करीत होते. त्यानंा जाऊन 
हमळण्यासाठी तो आपल्या सैन्यासह हतकडे हनघाला होता. 
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१७ हडसेंबर १८५८ रोजी चदेंरीजवळ त्याची र्ाठ इंग्रजाचं्या एका सैन्य-त कडीशी पडली. त्या 

त कडीशी िं ंज देऊन तो रोहहल खंडातून माळव्याकडे जात असतानंा इंग्रज सैन्य त्याच्या पाठलार्ावरच 
होते. त्या सैन्याला िं काडं्ा देत देत तो १३ जानेवारी १८५९ रोजी तात्या टोपे व रावसाहेब पेशव ेयानंा 
भेटला. अहतशय वरे्ाने लाबं लाबं मजला मारीत आल्याने त्याच्या सैन्याला हवश्रातंीची र्रज होती. 
 

१३ जानेवारीच्या भेटीनंतर काही हदवसानंी देवास या र्ावी त्याचंा तळ पडला. तेथे ते हतघे प ढच्या 
कायगक्माची चचा करीत असतानंाच इंग्रजाचें सैन्य त्याचं्यावर चाल करुन आले. थोड्ा चकमकीनंतर ते 
तेथून हनसटले. त्या पळापळीत त्यांची बरीच हानी िंाली. बरेच य ध्द साहहत्य व सैहनक त्यानंा र्मवावे 
लार्ले. त्यानंतर २१ जानेवारी १८५९ रोजी हफरोजशहाने तात्या टोपेचा हनरोप घेतला व तो पहिमेकडे 
राजस्थान झसधमध्ये हनघून रे्ला. आता त्याच्या जवळ फारच थोडे सैन्य उरले होते. हनराश होऊन त्याने त्या 
सैन्यालाही हनरोप हदला व तो आपल्या पत्नीसह इराि मध्ये हनघून रे्ला. इरािात त्याचे फार हाल िंाले. 
म्हिून तो मके्कला रे्ला व थोड्ाच काळात त्याचे तेथे हनधन िंाले. 

✦✦✦ 
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४१. र्ाणजद अली शाह 
 

अवधच्या तख्तावर १३ एहप्रल १८४७ रोजी नबाब वाहजद अली शाह बसला. अवधच्या सवग नबाबात 
तोच एकटा जनतेचा आवडता नबाब होता. त्याचा जन्म १८२३ साली िंाला होता. आपल्या प्रजेच्या तक्ारी 
तो स्वतः ऐकायचा. योग्य प्रकारे न्याय दान करायचा. हबशप हेबरने म्हिले आहे की, “अवध राज्यातील शतेी 
फारच स पीक असून प्रजा स खासमाधानात आहे. या राज्यातील जनतेची क्स्थती आहि उद्योर् पाहहल्यावर 
असे हदसून येते की, येथे कोिावरही अत्याचार होत नाही.” अवधचे राज्य समृद्ध होते. नबाब धनाढ्य होते. 
वाहजल अली शाहच्या पूवगजानंी कंपनी सरकारला वेळोवळेी लाखो रुपयाचंी मदत केली होती. वॉरन 
हेक्स्टंग्जला य द्ध समयी २ कोटी, लॉडग एम्हस्टगला ५० लाख रूपये, हवल्यम बेझटर्ला ६२ लाख रूपये हदले 
होते. अवधचे सर्ळे नबाब कंपनी सरकारचे दोस्त होते. तरीही कंपनी सरकारने वळेोवेळी त्याचं्याशी 
अपमानास्पद तह केले. तैनाती फौज व रेहसडेंट ठेवायला लावले. त्याचंा खचग जबरदस्त होता. आिखी त्या 
नबाबानंा दरवषी ७६ लाख रुपये खंडिी म्हिून कंपनी सरकारला द्याव ेलार्त होते. कंपनी सरकारच्या 
अहधकाऱ्याचं्या हस्तिेपाम ळे व धनलोभाम ळे अवध राज्याचा कारभार हवस्कळीत होत होता. तरीही प्रत्येक 
र्व्ह. जनरलला अवधच्या नबाबानंा धमकी देत होती की, “राज्यकारभारात स धारिा करा.नाहीतर त मचे 
राज्य आम्ही आमच्या ताब्यात घेऊ.” चोराचं्या उलट्या बोंबा, द सरे काय? खरे पाहहले तर सारेच इंग्रज 
र्व्ह. जनरल अवधचे राज्य हडपण्यासाठी लालचावले होते. 
 

इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या हस्तिेपाम ळे अवध दरबारात काटकारस्थाने होत होती. इंग्रजाचंी सत्ताकािंा 
व त्याचंी दहशत याम ळे अवधचे नबाब हतबल िंालेले होते. वाहजदअली शाह मात्र अत्यंत स्वाहभमानी होता. 
वयाच्या २५ व्या वषीच तो अवधच्या तख्यावर आला होता. त्याच्या पूवगजानंी व त्याने आपली राजधानी लखनौ 
या नर्रीत अनेक भव्य व कलापूिग इमारती बाधंल्या. स ंदर बार्ा तयार केल्या. त्या काळात लखनौ हे अत्यंत 
स ंदर शहर म्हिून प्रहसद्ध होते. जनता स खासमाधानाने नादंत होती. 
 

लखनौच्या तख्यावर बसहवल्यावर वाहजद अली शाहने आपला राज्यकारभार अहतशय चारं्ल्या 
प्रकारे स रू केला. आज जेथे चारबार् स्टेशन आहे, तेथे त्या काळात एक मोठे मैदान होते. त्या मदैानावर 
वाहजद अली शाह स्वतः आपल्या सैहनकाचंी परेड दररोज सकाळी दोन तास घेत असे. आपले सैन्य हशस्तबद्ध 
आहि लढण्यात वरचढ व्हावे, याचसाठी तो खपत होता. हे रेहसडेंटला पाहहवले नाही. त्या इंग्रज 
रेहसडेंटनेलखनौ दरबारच्या हहकम (वैद्य) याला लाच देऊन आपल्या हवश्वासात घेतले व त्याला पटवनू 
हदले की, “नबाबाने दररोज एवढे कष्ट उपसले, तर त्याला ियरोर् होईल. म्हिून त्याने परेड घेिे बदं केले 
पाहहजे. हे त म्ही नबाबाच्या आईला पटवनू द्या.” त्या हहकमाने वाहजद अली शाहची आई माहलका हकश्वर 
हहला त्याप्रमािे साहंर्तले व नबाबाला दररोजची परेड बंद करण्याचे स चहवले. कोित्याही आईला आपल्या 
म लाची काळजी वाटिारच. हतने आपल्या म लाला ती दररोजची परेड बदं करायला भार् पाडले. त्याम ळे 
इंग्रज रेहसडेंट स खावला. 
 

रेहसडेंटने नंतर द सरी चाल खेळली. नबाब आता मोकळाच असे. रेहसडेंटने त्याला चैनहवलासात 
हळूहळू र् ंतहवले. वाहजद अली शाह हा जात्याच रंरे्ल प्रवृतीचा होता. तो चैन हवलासात पूिगपिे र् ंतला. दोन 
तीन हदवसानंतर अधून मधून थोडावळे दरबारात जात असे. त्याम ळे दरबारीचे फावले. त्याचंी कटकारस्थाने 
स रू िंाली. त्याचा राज्यकारभारावर पहरिाम होऊ लार्ला. अव्यवस्था हदसू लार्ली. हेच कंपनी सरकारला 
हव ेहोते. तरीही अवध राज्यात स खसमाधान नादंतच होते. 
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वाहजद अली शाह कलासक्त होता. नृत्य, र्ायन, संर्ीत, नाट्य याची त्याला आवड होती. तो स्वतः 
शायर होता. दीवान-इ-अख्तर आहि ह स्न-इ-अस्तर हे त्याचे दोन र्िंल संग्रह प्रहसद्ध आहेत. त्याला पैशाची 
कमतरता नव्हती. दरवषीचे त्याचे उत्पन्न १५ लाखावंर होते. त्याने आपल्या दरबारात संर्ीत, नृत्य, र्ायन, 
नाट्य, शरेो-शायरी आदी कलानंा उते्तजन हदले. उदार आश्रय हदला. उदूग, अरबी, झहदी, फारसी आहि िज 
या भाषावंर त्याचे प्रभ त्व होते. त्याचा बह तेक वेळ या कलाचं्या आस्वादातच जाऊ लार्ला. त्याने एक 
परीखाना उभारला. शभंरावर स ंदर म ली त्या परीखान्यात ठेवल्या. त्याचं्या संर्ीत-नृत्य-र्ायनादी कलाचं्या 
हशििासाठी अनेक उस्ताद ठेवले. कृष्ट्ि कन्हैय्याची रासलीला त्याला फार आवडायची. तो स्वतः कृष्ट्िाची 
भहूमका कारायचा. परीखान्यातील पऱ्या र्ोहपका व्हायच्या व त्याचंी रासलीला चालायची. परीखान्यात 
दाखल िंालेल्या म लीला ‘परी’ म्हिायची पद्धत त्याने स रू केली होती. बेर्म हजरत महल लहानपिी त्या 
परीखान्यात दाखल िंाली, तेव्हा हतचे सौंदयग पाहून वाहजद अली शाहने हतला ‘महकपरी’ असा हकताब 
हदला. ती वयात आल्यावर त्याने हतच्याशी हनकाह लावला व ती बेर्म हजरत िंाली. हे लग्न १८३५ मध्ये 
िंाले. १८३८ साली हतला प त्ररत्न प्राप्त िंाल्यावर ती ‘बेर्म हजरत महल’ िंाली. ज्या बेर्मला म लर्ा होत 
असे, हतच्या नावाप ढे ‘महल’ हे हकताब दशगक नाव लावण्याचा प्रघात होता. हीच बेर्म १८५७ सालच्या 
स्वातंत्र्य य द्धात प्रहसद्ध िंाली. 
 

वाहजद अली शाहची राससलीला कैसरबार् या भव्य महालात होत असे. त्याने स्वतः ‘राधा 
कन्हैय्याका हकस्सा’ हे नाटक हलहहले व त्याचा प्रयोर् कैसरबार् महालात केला. कैसर बार् हे भारतातले 
पहहले नाट्यर्ृह होते. त्या नाट्यमंचावर आर्ा हसन अमानत याने हलहहलेले ‘इंदर सभा’ या नाटकाचाही 
प्रयोर् िंाला. वाहजद अली शाह हा भारतीय रंर्भमूीचा जनक मानला जातो. त्याने ‘बहार-इ-उल्फत’ हे 
नाटक हलहून ४०/५० नृत्य-र्ायन-हनप ि स ंदरीच्या साह्याने कैसर बार्च्या रंर्मंचावर त्याचे प्रयोर् केले 
होते. त्याला शतरंज (ब हद्धबळ) खेळण्याचा ही शौक होता. तास-न-तास तो त्याखेळात खेळात रंर्ून जाई. 
असा हा कलासक्त व ब हद्धमान नबाब इंग्रज सरकारच्या कारवायानंा बळी पडला. त्याने प्रत्यिपिे इंग्रजाशंी 
रिारं्िावर दोन हात केले नाहीत. पि इंग्रजानंी त्याला पदच्य त करताच अवधची जनता इंग्रजाहवरूद्ध बडं 
करून उठली. हे त्याचे स्वातंत्र्य लढ्यातील अप्रत्यि योर्दानच आहे. 
 

वाहजद अली शाहच्या काळात स्लीमन हा लखनौचा इंग्रज रेहसडेंट होता. त्याला वाटत होते की, 
“अवधचे राज्य कंपनी सरकारने आपल्या ताब्यात घेऊ नये.” पि र्. ज. डलहौशीने त्याला अवध 
राज्याहवषयी खराब हरपोटग पाठहवण्यासाठी रेहसडेंट म्हिून पाठहवले होते. त्याला तर अवध राज्यात तशी 
काही हचन्हे हदसेनात. पि वहरष्ठाची आज्ञा म्हिून त्याने तसा सौम्य स्वरुपाचा हरपोटग डलहौसीला सादर 
केला आहि तो आपल्या नोकरीचे त्यार्पत्र देऊन इंग्लडला हनघून रे्ला. डलहौशीने त्याच्या जार्ी आउरम 
याची नेमिूक केली. त्याने स्लीमनच्या हरपोटावरूनच अवध दरबाराची बदनामी असलेला हरपोटग 
डलहौसीला हदला. त्याचे काम िंाले. त्याला कोित्याही पहरक्स्थतीत अवधचे राज्य बळकावयाचे होते. 
कारि कलकत्ता ते हदल्ली पंजाब या मार्ात अवधचे राज्य आड येत होते. तो समृद्ध प्रदेश ताब्यात आल्यावर 
कंपनी सरकारच्या उत्पन्नात फार मोठी भर पडिार होती. हे राज्य ताब्यात आल्यावर हदल्लीची द बगल 
बादशाही सहज नष्ट करता येईल, अशी डलहौसीची योजना होती. म्हिून त्याने लखनौच्या रेहसडेंटकडे एक 
तहनामा पाठहवला. रेहसडेंटने तो तहनामा ४ फेि वारी १८५४ रोजी वाहजद अली शाह समोर ठेवला. तो 
तहनामा वाचताच वाहजद अली शाह मनातून संतप्त िंाला.पि वरून शातं हदसला. त्याने त्या तहनाम्यावर 
आपले हस्तािर केले नाही. त्यात पहहले कलम होते, वाहजद अली शाहने स्वतःहून राज्य त्यार् करावा आहि 
आपले अवधचे राज्य कंपनी सरकारच्या ताब्यात द्याव.े’ ते वाचताच वाहजद अली शाहने बािेदारपिे त्या 
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रेहसडेंटला स नाहवले की, “संहधयाँ बराबर वालोंमें होती हैं। इस कारि इस साहंधपर मेरे हस्तािरकी जरूरत 
नहीं हैं।’द सरे कलम असे होते की, कंपनी सरकार वाहजदअली शाहला दरवषी १२ लाख रुपये पेन्शन देत 
जाईल.” त्यावरही तो सडेतोडपिे म्हिाला, “अँगे्रजोने मेरा सन्मान और देश छीन हलया हैं। जीवनयापन के 
हलए म िें त म्हारी भीख की जरूरत नहीं हैं।रेहसडेंट एवढेसे तोंड करून परत रे्ला व त्याने या भेटीची सवग 
हहककत डलहौसीला कळहवली. तेव्हा डलहौसीने एकतफी जाहीरनामा काढून ‘अवधचे राज्य’ कंपनी 
सरकारच्या राज्यात सामील करून घेतले आहे.’ असे जाहीर करून टाकले आहि ७ फेि वारी १८५६ रोजी 
हलहौशीने अवधराज्य बळकावले. त्याच हदवशी रेहसडेंट आऊरम याने वाहजद अली शाह याला अटक केली 
व कलकत्याला त्याला पाठहवण्याची तयारी केली बेर्म खास महल आहि काही बेर्मा आपल्या दास 
दास्यासंह त्याच्या बरोबर कलकत्त्यास रे्ल्या. बेर्म हजरत महल मात्र लखनौलाच राहहली. वाहजद अली 
शाह जेव्हा लखनौहून हनघाला, तेव्हा त्याने एक शरे म्हटला, ‘दरो हदवार पर हसरतकी नजर करते हैं। ख श 
रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।’ (प्रत्येक घराच्या दरवाज्यावर आम्हाला द ःखाची छाया हदसते 
आहे.प्रजाजनानंो त म्ही ख श रहा.आम्ही तर हनघालो आहोत.) 
 

वाहजद अली शाह कलकत्याला पोचल्यावर त्याला व त्याच्या पहरवाराला मातीया ब जग (मातीचा 
ब रूज) येथील एक महालात नजर कैदेत ठेवले. तेथेही त्याने नृत्य-नाट्य-र्ायन-संर्ीत आदी कलानंा 
उते्तजन हदले. संर्ीताची दैवी देिर्ीच त्याला लाभली होती. २१ जून १८८७ रोजी तेथेच त्याचे हनधन िंाले. 
तेथेच त्याची कबर आहे. 
 

वाहजद अली शाहने इंग्रजाशंी य द्ध केले नाही. पि त्याच्या पदच्य तीने सारा अवध प्रातं इंग्रजाहवरूद्ध 
बडं करून उठला. शवेटच्या तहनाम्यासंबधंी त्याने बािेदारपिे रेहसडेंटला स नावले व पेन्शनही नाकारले, 
हे त्याचे करिे क्ाहंतकारकच होते. त्याच काळात अनेक राजे रजवाडे इंग्रजापं ढे लाचार िंाले होते असे उत्तर 
इंग्रज अहधकाऱ्यानंा देण्याची त्याचंी झहम्मतच नव्हती. 

✦✦✦ 
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४२. बेगम हजरत महल 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात र्ाजलेल्या हस्त्रया दोन आहेत. एक िंाशीची रािी लक्ष्मीबाई. ही तर 
आपल्या शौयाने आपल्या इंग्रज शत्रचू्याही प्रशासेंस पात्र ठरली. व भारताच्या इहतहासात आपले नाव अमर 
करून हनजधामास रे्ली. द सरी अवधनची बेर्म हजरत महल हहने िंाशंीच्या रािी इतकी प्रत्यि य द्धात 
रिकौशल्य दाखहवले नसले तरी ती आपल्या ब द्धीमते्तने, क शल सैन्य संचालनाने, रिहनती कौशल्याने, 
आपल्या अदम्य साहसाने, संघटना कौशल्याने स मारे दीड वष ेइंग्रजाशंी िं ंज देत राहहली. हतचे नौहतक 
आचरि श द्ध होते म्हिून साऱ्या लखनौ नर्रीतील जनतेच्या आदरास ती पात्र ठरली होती. वाहजद अली 
शाह पेिाही आता हतला जनता जास्त मानीत होती. 
 

इंग्रजाहंवरुध्द उठाव करायचा हे तर ठरलेलेच होते. बेर्म फक्त उठावाची हठिर्ी केव्हा पडते 
याचीच वाट बघत होती. उठाव कसा करायचा हे हतने इतर नेत्यांपेिा हनदोषपिे व स व्यवक्स्तपिे ठरहवले 
होते. त्यासाठी हतने आधी आपल्या अहधकाऱ्यानंा, सरदारानंा, व कमगचाऱ्यानंा र् प्तपिे उते्तहजत केले होते. 
जनतेला उठावासाठी उद्य क्त करण्यासाठी र् प्तहेरानंा फहकराचं्या, साधंूच्या व पहंडताचं्या वषेात आपल्या 
राज्यातील सवग र्ावातं पाठहवले होते व त्यानंी ही आपले काम चोखपिे बजावले होते. त्यानंी र्ावार्ावातून 
चपात्या वाटण्याचे सत्र स रु करुन जनतेला सावध केले. तसेच इंग्रजाचं्या छावण्यातंील देशी पलटिींना 
लाल कमळ देऊन उठाव करण्यास प्रवृत्त केले. देवळामंधून व महशदीतून बठैकी आयोहजत करवनू झहद -
म सलमान जनतेला इंग्रज सरकारच्या अत्याचाराचंी, ज लूम-जबरदस्तीची, लूटमार करण्याची आहि 
आपल्याला कंर्ाल बनहविाऱ्या त्याचं्या कारभाराची जािीव करुन हदली. हतने हे सारे इतक्या र् प्तपिे व 
हनयोजनबद्धरीतीने केले की, इंग्रजानंा त्याचा स र्ावाच लार्ला नाही. 
 

देशी सैन्याने उठाव करुन मेरठ एका हदवसात झजकले, हदल्ली ६ हदवसात झजकली व हतत बादशहा 
बहाद्द रशाह जफर याला झहद स्थानचा बादशहा म्हिून जाहीर केले. या बातम्या लखनौला मे १८५७ च्या 
द सऱ्या आठवड्ात येऊन थडकल्या लखनौचा रेहसडेंट हेन्री लारेन्स याने लखनौमधील सर्ळे इंग्रज प रुष 
व बायकाम ले यानंा आपल्या रेहसडेन्सीत व मच्छीभवनमध्ये नेऊन ठेवनू तेथे त्याचंी राहण्याची व्यवस्थ केली. 
अन्न धान्याची व शस्त्रास्त्राचंी, दारुर्ोळ्याची बेर्मी करुन ठेवली. 
 

३० मे रोजी लारेन्सला कोिीतरी बातमी हदली की, “आज रात्री लखनौ मध्ये ही उठाव होिार आहे.” 
आहि खरोखरच रात्रीची ९ वाजेची तोफ उडताच ७१ व्या देशीपलटिी मधील हशपायानंी लखनौमधील 
इंग्रजाचं्या बरं्ल्यावंर, हनवासस्थानावंर हल्ला केला. त्यात लूटमार करुन ते बरं्ले व हनवासस्थाने पेटवनू 
हदली. त्या हदवशीच लखनौच्या उठावाची स रुवात िंाली. अवघ्या दहा हदवसात त्या हवद्रोही हशपायानंी सारे 
लखनौ शहर ताब्यात घेतले. फक्त रेहसडेन्सीत व मच्छीभवनात सारे इंग्रज जीव म ठीत धरुन बसले होते. हे 
सारे बेर्मेच्या हनयोजन कौशल्याचे फहलत होय. नंतर त्या हशपायानंी लखनौची सारी छाविी व मेस हाऊस 
पेटवनू हदले. अनेक र्ोऱ्याचंी कत्तल केली. तीत लेफ्ट-ग्रँट मारला रे्ला. ७ व्या घोडेस्वार पलटिीने उठाव 
करुन खहजना ल टला. फरुखाबाद भार्ात एकही इंग्रज उरला नाही. 
 

राजा मानझसह हा झहदंूचा प ढारी र्ावार्ावातून उघडपिे इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यासाठी जनतेला 
उते्तजन देत होता. मौलवी अहमदशाह स ध्दा तेच कायग करीत होता. ते दोघेही बेर्मेचे हवश्वासू सहकारी 
होते. मौलवी अहमदशाहने फैजाबाद हजल्ह्यात इंग्रजानंा हैराि करुन सोडले. इंग्रजानंी एक हवशषे त कडी 
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फैजाबाद हजल्ह्यात पाठहवली. त्या त कडीने महत्प्रयासाने मौलवीला अटक करुन त रंुर्ात डाबंले. त्याम ळे 
फैजाबादची जनता खवळून उठली. तेथील देशी सैहनकानंी त रंुर् फोडून मौलवी अहमदशाहला म क्त केले. 
तो आता द प्पट उत्साहाने इंग्रजाहंवरुद्ध हठकहठकािी लढू लार्ला. आता सर्ळा अवध प्रातं बंड करुन 
उठला. झहद -म क्स्लम जनता आपसातले वैर, धमगभेद, जाहतभेद, मानापमान हवसरुन हातात हात घालून 
लढू लार्ली. त्याम ळेच अवघ्या दहा हदवसात अवधचे हवशाल राज्य स्वंतत्र िंाले. बेर्म हजरत महल हहचे 
नेतृगत्वर् ि व संघटना कौशल्य अद भतूपूवग होते, हेच यावरुन हसध्द होते. आपले संपूिग राज्य स्वतंत्र करिारे 
अवध हेच राज्य १८५७ च्या स्वातंत्र्यय ध्दात एकमेव होते. 
 

हचनहटची लढाई हवद्रोही सैहनकानंी झजकल्यानंतर हेन्री लारेन्सने मच्छीभवन सोडले व सारे इंग्रज 
प रुष व इंग्रज बायकाम ले घाई घाईने रेहसडेन्सीत आिून ठेवली. त्या काळात अनेक इंग्रज स्त्री-प रुष व म ले 
बेर्मेच्या कैदेत सापडली त्यापंैकी सर्ळ्या इंग्रज प रुषाचंी डोकी उडहवण्याचा ह कूम बेर्मेने हदला व इंग्रज 
हस्त्रया आहि म लाचंी चारं्ली व्यवस्था ठेवली. अपराधी-हनरपराधी प रुषाचंी, हस्त्रयाचंी, म लाचंी व 
म्हाताऱ्याकोताऱ्याचंी कू्रपिे हत्या करिाऱ्या अथवा त्यानंा िंाडािंाडावंर फासावंर लटकहविाऱ्या स्वतःला 
श्रेष्ठ व स संस्कृत म्हिहविाऱ्या इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंी संस्कृती क ठे आहि इंग्रज हस्त्रयानंा व म लानंाच नव्हे, 
तर प रुषानंाही संरिि देिाऱ्या भारतीय झहदू-म सलमानाचंी संस्कृती क ठे? 
 

सारे अवध राज्य स्वतंत्र िंाल्यावर लखनौनर्रीही स्वहकयाचं्या ताब्यात आली. परंत  लखनौची र्ादी 
मोकळीच होती. म्हिून उठावाचे सर्ळे नेते लखनौच्या राजवाड्ात जमले आहि त्यानंी ठरहवले की, बेर्म 
हजरत महलचा म लर्ा हबरहजस कद्र याला लखनौच्या र्ादीवर बसवाव.े त्यान सार ५ ज लै १८५७ रोजी 
म सळधार पाऊस पडत असतानंा हबरहजस कद्र याला बारादरी महालात (सध्याचे लखनौ संग्रहालय) 
लखनौच्या र्ादीवर बसहवण्यात आले. त्यावळेी त्याचे वय अवघे ११ वषांचे होते. बेर्म हजरत महल त्याची 
संरहिका बनली व हतने अवध प्रातंाची राज्य सूते्र आपल्या हाती घेतली. हतने त्यावळेी घोहषत केले की, 
“हबरहजस कद्र त्याचे हपता वाहजद अली शाह अजून हजवतं आहेत. म्हिून हबरहजस कद्रला बादशाह न मानता 
केवळ प्रशासक मानाव.े” 
 

बेर्म हजरत महल हहला ‘जनाब-ए-आहलया’ हा हकताब देण्यात आला. जमलेल्या लोकानंी या 
शब्दानंी आपला आनंद व्यक्त केला. 
 

रै्र ते महताब है हबरजीस कद्र । 
र्ौहरे नायाब है हबरजीस कद्र ॥ 

 
(हबरजीस कद्र हा लज्जाशील चदं्रमा आहे. हबरजीस कद्र हा बह मूल्य व श्रेष्ठतम रत्न आहे.) 

 
नंतर राय जर्न्नाथ ऊफग  शरफ द्दोला याने सवांत आधी हबरजीस कद्र याला नजरािा पेश केला. नंतर 

राज्याच्या कायगपाहलकेतील सदस्याचंी हनय क्ती िंाली. वजीर-राय जर्न्नाथ ऊफग  शरफ द्दौला. 
 

जनरल -हहसाम द्दौला 
हदवािखाना अहधकारी -मम्मू खाँ. 
कलेक्टर -राजा जयलाल झसह. 
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मकदूम बक्श, घमंडी झसह, अवसान झसह, रघ नाथ झसह, हमश्रीझसह, राजमल हतवारी, र्जाधरझसह, 
वाहहद अली व शहाबदी खाँ याचंी कायगपाहलकेचे सदस्य म्हिून हनवड करण्यात आली. ७ ज लै १८५७ रोजी 
बेर्म हजरत महलने जाहीर केले की, मार्च्या काळातील सवग हशपायानंा त्याचं्या नोकरीवर घेण्यात येईल 
व सवग हशपायानंा दरमहा ६ रुपयाऐंवजी १२ रुपये पर्ार हदला जाईल. त्याम ळे बेर्मेच्या सैन्यात मोठी वाढ 
िंाली. बेर्म सवग झहद -म सलमानानंा समान लेखत होती. हतच्या मनात धमग भेद व भेदाभेद नव्हता. हतने 
हबरजीस कद्रच्या वतीने घोषिा केली की, “आम्ही दृढसंकल्पकेला आहे की, आमच्या वशंपरंपरार्त 
राज्यातून नीच, हनष्ठ र व अत्याचारी हफरंग्यानंा (इंग्रजानंा) बाहेर हाकलून देऊ. जेथे जेथे हे हफरंर्ी 
हदसतील, तेथे तेथे त्याचंी कत्तल करावी.” नंतर रािा बेनी माधो झसह याची नेमिूक जौनपूर व आंजमर्ड 
हजल्ह्याचंा अहधकारी म्हिून करण्यात आली. अवध प्रातंातील अनेक झहद -म क्स्लम जमीनदार, व्यापारी व 
हशपाई यानंी बेर्म हजरत महल हहच्या िंेंड्ाखाली एकत्र आले व “आम्ही शाही पहरवाराशी एकहनष्ठ 
आहोत” असे दाखवनू हदले. 
 

म घल बादशहा बहाद्द रशाह जफर याने हबरजीस कद्र याला सनद हदली आहि ‘सफीरुद्दौला’ ही 
पदवी हदली. नंतर बेर्मेने एक जाहीरनामा काढला. तो असा– 
 

“सवग झहद -म क्स्लम जनतेला माहहती आहे की, धमग- अि-ू जीवन -संपत्ती या चार र्ोष्टी प्रत्येकाला 
अत्यावश्यक वाटतात. स्वदेशी राज्यात धार्वमक स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला असते. सवग जाती-पथंाचे लोक 
समान असतात. मार्ासवर्ीय स द्धा समानतेचा दावा करू शकतात. प्रत्येक व्यक्ती आपली आर्वथक उन्नती 
करीत असते. प्रत्येक झहदू व म क्स्लम व्यक्तीला सूहचत करण्यात येत आहे की, जर त म्हालंा त मच्या धमाचे, 
त मच्या धार्वमक श्रद्धाचें रिि करायचे असेल, तर या हफरंग्याचं्या जाळ्यात फसू नका. त्यानंा संरिि व मदत 
देऊ नका. आमच्या सैन्यात येऊन त्याचं्याशी लढायला हसद्ध व्हा.” 
 

२० सप्टेंबरला इंग्रजानंी हदल्ली ताब्यात घेतली बहाद्द रशाह जफरला कैद केले. त्याच्या म लानंातवाचंी 
कत्तल केली आहि र्ोऱ्या सैहनकानंी हदल्लीत ल टमारी व कत्तली स रू केल्या. बादशहाचा सेनापती बख्त खाँ 
आपले सैन्य घेऊन लखनौला आला. नानासाहेब पेशवे, बाळासाहेब पेशव,े रािा बेनी माधोझसह, हफरोजशहा 
आदी क्ाहंतकारक नेते आधीच आपल्या सैन्यासह दाखल िंाले होते. मौलवी अहमद्द ल्लाशाह तर लखनौतच 
ठाि माडूंन बसला होता. 
 

हदल्ली, कानपूर ही महत्वाची क्ाहंतकें दे्र हस्तर्त िंाल्यानंतर आहि त्या दोन्ही स्थानी आपल्या 
रक्तहपपासेचे शमन िंाल्यानंतर इंग्रज पलटिी लखनौवर चालून आल्या. इंग्रज सैन्य आवशेाने लढत होते. 
पराक्माची हशकस्त करीत होते. बेर्म हजरत महलही प रूषी वषेात हत्तीवर बसून आपल्या सैन्याला 
प्रोत्साहन देत होती. त्याचंा उत्साह वाढहवत होती. हतच्या सैन्याने रेहसडन्सीचा वढेा दोन महहने लावनू ठेवला 
होता. चार पाच महहने इंग्रज रेहसडेन्सीत अडकून पडले होते. तो वढेा उठहविे व अडकलेल्या इंग्रजाचंी 
स टका करिे, हेच इंग्रज सेनाहधकाऱ्याचें आद्य लक्ष्य होते. २५ सप्टेंबरला इंग्रज सैन्याने रेहसडेन्सीचा वढेा 
उठहवला. तरीही बाकीचे लखनौ शहर बेर्मच्या ताब्यात होते. इंग्रज सैन्य हनरहनराळ्या प्रदेशातून 
लखनौकडे येतच होते. त्या सैन्यावर प्रत्येकखेड्ातून जनता हल्ले करीत होती. लखनौ झजकिे साधी र्ोष्ट 
नाही, हे इंग्रज सेनाहधकाऱ्याचं्याही लिात आले होते. लखनौच्या प्रत्येक भार्ातून इंग्रज सैन्यावर हल्ले होतच 
होते. य द्ध लाबंत चालले होते. या य द्धात इंग्रजांचे हेन्री लॉरेन्स, कनगल नील, हॅवलाक, कूपर, वकॅ्स सह 
बडे सेनाहधकारी ठार िंाले. 
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६ माचग १८५८ रोजी कोलीन कॅम्पबेल व आऊरम आपले सैन्य घेऊन लखनौला आले. ६ माचग ते १५ 
माचग पयंत दोन्ही सैन्यात घनघोर य द्ध िंाले. २१ माचग रोजी संपूिग लखनौ शहर इंग्रजाचं्या ताब्यात आले. 
तरी अवध प्रातंात बेर्मचेच राज्य होते. लखनौ शहर पडल्यानंतर बेर्म हजरत महल सैन्यासह लखनौमधून 
बाहेर पडली. हतच्याबरोबर नानासाहेब पेशव ेव इतर सहकारी ही त्याचं्या सैन्यासह होते. त्याचंा पहहला तळ 
महमूदाबाद येथे पडला. नंतर ते उत्तरेकडे हनघाले. नेपाळच्या अलीकडे राप्ती नदीकाठी त्यानंा इंग्रज सैन्याने 
र्ाठले. तेथेही त ंबळ य द्ध िंाले. त्यात इंग्रजाचंा हवजय िंाला. तेव्हा एहप्रल १८५९ मध्ये बेर्म, नानासाहेब 
इत्याहदकानंी आपल्या सैन्यासह नेपाळ राज्यात प्रवशे केला. त्यानंी नेपाळचा राजा जंर्बहाद्द रकडे शरि 
माहर्तली. त्यानेही त्यानंा आपल्या राज्यात राहण्याची परवानर्ी हदली. 
 

१ नोव्हेंबर १८५८ पयंत बाकीच्या हठकािचे बंड शमत आले होते. अपवाद फक्त तात्या टोपे व 
रावसाहेब पेशव ेआहि हफरोज शहाचाच होता. ते मध्य भारतात लढत होते. १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी इंग्लडची 
रािी क्व्हक्टोहरया हहने जाहीरनामा प्रहसद्ध करून शसे्त्र खाली ठेविाऱ्यानंा माफी हदली जाईल, असे जाहीर 
केले. हतच्या जाहीरनाम्यात बेर्म हजरत महल हहने एक जाहीरनामा काढून उत्तर हदले. त्यात हतने 
क्व्हक्टेहरयाच्या र्ोंडस भाषेच्या ब रख्याआड दडलेल्या इंग्रजाचं्या क हटल राजनीतीच्या झचधड्ा उडहवल्या. 
त्याचा पहरिाम म्हिून अवध प्रातंातील जनतेत इंग्रजाचं्या प्रहतकाराची भावना प न्हा जार्ृत िंाली. बेर्म 
हजरत महल हहने इंग्रजाशंी फक्त लष्ट्करी िं ंजच हदली नाही, तर बौहद्धक िं ंजही हदली. जात्याच ती 
ब हद्धमान होती. हतने म्हटले होते, मला माहीत आहे की, त म्ही मािंी हकती हन कशी इज्जत कराल? आम्हाला 
आमची इज्जत संभाळता येते. जो पयंत त मची र् लामी आहे तोपयंत झहद स्थानात अशा अनेक हजरत महल व 
रािी लक्ष्मीबाई हनमाि होतील.” बेर्म आपला म लर्ा हबरजीस कद्र याच्यासह काठमाडूंला राहू लार्ली. 
हतचे हनधन १८७४ साली िंाले. काठमाडूंत हतची कबर आहे. 

✦✦✦ 
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४३. मौलर्ी अहमदुल्ला शाह 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य-लढ्यात झहदूच्या बरोबरीने अनेक म सलमानानंी स द्धा खादं्याला खादंा लावनू 
आपल्या प्रािाचें बहलदान केलेले आहे. अशाच स्वातंत्र्यवीरातं मौलवी अहमद ल्ला शाह याचे नाव अग्रक्माने 
घ्याव े लारे्ल. त्याचे मूळ र्ाव हमिंा अहमदशहा असे होते. हमिंा या त्याच्या उपाधीवरून तो म स्लीम 
राजघराण्यातील होता, हे स्पष्टपिे हदसून येते. तो मोर्लाचं्या राजघराण्यातील उत्तर म घलकालातल्या 
अकबर (हद्वतीय) (१८०६ ते १८३७) याचा म लर्ा कामरान याचा एक म लर्ा होता. तो अहतशय स्वाहभमानी, 
ब हद्धमान पि र्रम डोक्याचा होता. त्याचे हशििात म ळीच लि नव्हते. म्हिून एके हदवशी कामरानने आपल्या 
या उनाड म लाच्या थोबाडीत जोराने थप्पड लर्ावली. त्याचा रार् येऊन तो पळून रे्ला. त्याचा कामरानने 
खूप तपास केला, परंत  तो सापडलाच नाही. आपला वेष बदलून तो झहद स्थानातच नव्हे, तर अफर्हिस्तान, 
इराि, इराक, अरबस्तान इ. देशात झहडत राहहला. त्याची र्ाठ एका चारं्ल्या फहकराशी पडली. त्या 
फहकराजवळ तो राहू लार्ला. त्या फहकराकडून त्याला अरबी व फारसी या भाषाचें व इस्लामच्या धमगतत्वाचें 
ज्ञान िंाले. नंतर तो झहद स्थानात येऊन फहकरांच्या संर्तीने हनरहनराळ्या प्रातातं झहडत राहहला. मद्रास 
प्रातंात तो बराच काळ राहहला व त्याने तमीळ भाषेवर प्रभ त्व हमळहवले. झहडत असतानाच त्याने झहदी, िज, 
उद ग, महैथली इ. भाषाचेंही ज्ञान प्राप्त करून घेतले. त्याला एकंदर सात भाषाचें चारं्ले ज्ञान होते. तो 
फहकराच्या वेषात ग्वाल्हेरला आला, तेव्हा तेथला श्रेष्ठ फकीर हमयाँ त राबशाह याचंा तो चेला बनला. 
त राबशाहने त्याचे नाव मौलवी अहमद ल्लाह असे ठेवले. याच नावाने तो प ढे ओळखू जाऊ लार्ला. 
 

काही हदवसानंतर हमयाँ मेहराब शाह या श्रेष्ठ साधकाजवळ राहून त्याची सेवा करू लार्ला. हमयाँ 
मेहराब शाह याने आपल्या साधकावस्थेत त्याला आशीवाद हदला की, “जा मी त ला अवधचा बादशहा बनहवले 
आहे.” ज्या काळात लखनौला इंग्रजांनी तैनाती फौज ठेवनू आपल्या अंकीत करून घेतले होते, त्याच 
काळातील ही र्ोष्ट आहे. अहमद ल्ला शाहने आपल्या र् रुचा शब्द प्रमाि मानून त्याने काही घोडे जमहवले, 
शसे्त्र जमहवली. काही अन यायी हमळहवले. त्याचं्यासह तो अवधकडे हनघाला. सवात प ढच्या घोड्ाच्या 
पाठीवरील अन यायी आपल्याप ढे डंका (नर्ारा) ठेवनू तो वाजवीत चालला होता. डंका वाजवीतच त्याची 
स्वारी र्ावार्ावातून अवधकडे चालली होती. वाटेत त्याला आिखी काही अन यायी हमळाले. त्याचंी संख्या 
वाढतच चालली. त्या डंका वाजहवल्याम ळे त्याला लोक ‘डंका शाह’ म्हिू लार्ले. त्याला र्ावोर्ाव 
नजरािेही हमळू लार्ले. प्रत्येकर्ावात तो बेधडपिे सारं्ायचा की, “मी अवधचा बादशहा आहे.” अशा रीतीने 
तो आपल्या अन यायीकरवी डंका वाजवीत लखनौला पोचला. तेथे तो घासमाडंीतील एका घरात राहू 
लार्ला. तो जेव्हा लखनौ शहरात आपल्या अन यायासंह झहडायचा, तेव्हाही आपल्या प ढे डंका वाजवीतच 
जायचा. त्याम ळे तो लखनौमध्येही ‘डंका शाह’ म्हिून प्रहसद्ध िंाला. 
 

मौलवी अहमद शाह हा फकीर आपल्या सशस्त्र अन यायासंह नेहमी लखनौमध्ये झहडत असतो. हे 
लखनौच्या पोहलसानंी तेथल्या इंग्रज महॅजस्रेटला साहंर्तले. तेव्हा महॅजस्रेटने पोहलसानंा साहंर्तले की, 
“त्याच्याकडून त म्ही शसे्त्र काढून घ्या व त्याला सारं्ा की, तू जेव्हा लखनौहून हनघून जाशील, तेव्हा ही शसे्त्र 
त ला परत हमळतील.” पोहलसानंी त्याच्याजवळची शसे्त्र जेव्हा माहर्तली तेव्हा तो त्या पोहलसाचं्या अंर्ावर 
धावनू रे्ला आहि चवताळून म्हिाला, ‘मी अवधचा बादशाह आहे. कोित्या बादशाहने अशा रीतीने कधी 
आपली शसे्त्र हदली आहेत काय? कोि मािंी शसे्त्र घेऊ शकतो. तेच मी बघतो.“पोहलसानंी त्याला पार्ल 
समजून त्याचा नाद सोडून हदला आहि त्याचे म्हििे मॅहजस्रेटला साहंर्तले. महॅजस्रेटने त्यावर साहंर्तले 
की, “त्याला जाऊन सारं्ा.शसे्त्र देत नसशील, तर लखनौमधून तू त झ्या अन यायानंा घेऊन हनघून जा.” 
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पोहलसानंी त्याला तसे साहंर्तले. तेव्हा तो आपल्या अन यायासंह फैजाबादला हनघून रे्ला. इंग्रज त्याला 
तेव्हा पासून मॅड मौलवी म्हिू लार्ले. 
 

कानपूरचा पूिगपिे पाडाव िंाल्यावर नानासाहेब पेशव े लखनौकडे चालले होते. तेव्हा मौलवी 
अहमद ल्लाह त्यानंा भेटला. त्याचें बरेच बोलिे िंाले. आधीपासूनच तो फहकरी वषेात झहडत असताना 
इंग्रजाचं्या अत्याचारी कारभाराबद्दल र्ावोर्ावच्या जनतेला इंग्रजाहंवरुद्ध भडकवीत होता. नानासाहेबाशंी 
बोलिी िंाल्यावर मौलवी अहमद ल्लाहाने स्वातंत्र्य लढ्यात उडी घेतली. 
 

फैजाबादमध्येही त्याच्या डंका फेऱ्या स रु होत्या. एके हदवशी तेथल्या सशस्त्र पोहलसानंा साहंर्तले 
की, त्या मडॅ मौलवीकडून शसे्त्र काढून घ्या.” त्या पोहलसानंी मौलवीकडे जाऊन त्याची व त्याच्या अन यायाचंी 
शसे्त्र माहर्तली. तेव्हा तो त्या सशस्त्र पोहलसाचं्या अंर्ावर आपली तलवार उपसून धावनू रे्ला. त्या िंटापटीत 
त्याने दोन पोहलसानंा ठार केले व अनेक पोहलसानंा घायाळ केले. ते कळताच मॅहजस्रेटने जादा सशस्त्र 
पोलीस पाठवनू त्याचं्याकरवी त्याला अटक केली आहि त रंुर्ात डाबंनू ठेवले. त रंुर्ात तो पोहलसानंा व 
इंग्रजानंा मोठमोठ्या हशव्या द्यायचा. एके हदवशी तो महॅजस्रेट त रंुर्ात येऊन त्याला म्हिला, आम्ही त ला 
त रंुर्ातून मोकळे केले, तर आमच्यासाठी काय करशील? तेव्हा त्या महॅजस्रेटला हशव्या देत तो म्हिाला, 
‘मी माझ्या देशातल्यासवग इंग्रजानंा ठार करीन.” हा खरोखरच मडॅ (पार्ल) आहे, असे समजून तो महॅजस्रेट 
र् पचूप हनघून रे्ला. 
 

इंग्रजाचं्या देशी पलटिीतील सैहनकाचं्या बातम्या चह कडे पसरल्या. लखनौच्या देशी सैहनकानंी 
उठाव केला. फैजाबादलाही तेच घडले. फैजाबादच्या देशी पलटिीतील हशपायानंी तेथला त रंुर् फोडला 
व मौलवी अहमद ल्ला शाहसह सवग कैद्यानंा म क्त केले. त्यानंी त्या महॅजस्रेटला व तेथल्या इंग्रज प रुषानंा कैद 
केले. मैलवी अहमद ल्ला शाहने त्याचं्या बायका-म लानंा नावातं बसवनू घार्रा नदीतून स रहितपिे 
इलाहाबादेस पाठवनू हदले. 
 

मौलवी अहमद ल्लाह हा झहद -म क्स्लम धमग समान मानीत होता. त्याला धमगभेद पसंत नव्हता. देशपे्रम 
व माि सकी हाच त्याचा धमग होता. उठाव करिाऱ्या सैहनकानंी त्याला आपला सरदार मानले त्या भार्ातील 
जमीनदार व ताल कदारही त्याला येऊन हमळाले. सवांनी फैजाबादचा खहजना घेऊन लखनौकडे कूच केले. 
 

इंग्रजानंी लखनौमधील जनतेचा आवडता नबाब वाहलद अली शाहला पदच्य त करुन कलकत्ता येथे 
नजरकैदेत ठेवल्याम ळे लखनौच्या जनतेत इंग्रज सरकारहवरुद्ध असंतोष ध मसत होता. इंग्रजाचें राज्य 
आपल्या देशातून पूिगपिे नष्ट िंाले पाहहजे, असे लखनौच्या जनतेला व तेथल्या देशी पलटिीमधील 
हशपायानंा वाटत होते. त्यासाठी ते कहटबद्ध िंाले होते. मौलवी अहमद ल्लाशाहने प्रहतज्ञा केली की, 
 

“मादरे झहद त िें कैदसे छ डायेंरे्। 
या तेरी खाक में हम हमल जायेंरे्॥ 

 
(हे माझ्या झहद-मातृभमूी, आम्ही त ला इंग्रजाचं्या कैदेतून म क्त करु; नाहीतर त झ्या ध ळीत हमसळून 

जाऊ.) 
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तो इंग्रजाचें सैन्यबल व शस्त्रबल जािून होता. त्याने आपल्या सैहनकासंाठी एक जाहीरनामा काढला. 
त्यात त्याने सैहनकानंा महत्त्वाचे मार्गदशगन केले होते, ते असे– 
 

“आपल्या सैहनकानंी हफरंग्याचं्या सैहनकाशंी समोरासमोर सामना देऊ नये. कारि बदंोबस्तात, 
हशस्तीत व कवायतीत त्याचं्या पलटिी आपल्याहून श्रेष्ठ आहेत. त्याचं्याजवळ मोठमोठ्या तोफा फार आहेत. 
म्हिून त्याचं्याशी उघडपिे लढाई न करता, त्याचं्या आजूबाजूस राहून त्याचं्या सैहनकी तळावंर वारंवार छापे 
घालाव.े त्याचं्या हालचाली रोखीत जाव्या. नद्यावंरील सवग घाट व पूल दाबनू धराव.े त्याचें दळिवळि तोडून 
टाकाव.े त्याचंी रसद ल टावी. डाक (टपाल) ल टाव्या. त्याचंी ठािी नष्ट करावी.त्याचं्या तळाभोवती सतत 
हघरट्या घालाव्या. त्या हफरंग्यानंा म ळीच हवश्रातंी हमळू देऊ नये.” 
 

लखनौला मौलवी अहमद ल्लाह, नानासाहेब पेशवे, बाळासाहेब पेशवे, शाहजादा हफरोजशहा 
आपापल्या सैन्यासह बेर्म हजरत महल हहला येऊन हमळाले. लखनौमधील बेलीर्ारदमध्ये सारे इंग्रज 
एकत्र िंाले होते. बेलीर्ारदवर त्यानंी हल्ला केला. त्यात हेन्री लारेन्स व हवल्सन हे इंग्रज सेनाहधकारी मारले 
रे्ले. त्यानंतर सवांनी शाहजहाँपूरवर संघहटतपिे हल्ला करुन ते शहर ताब्यात घेतले व तेथून सर्ळे इंग्रज 
पळवनू लावले. हा त्याचंा मोठा हवजय होता. नंतर त्यानंी लखनौवर चाल केली व तेथल्या इमामवाडा आहि 
मच्छी भवनवर हल्ला करून ती दोन्ही स्थाने बळकावली. तेथून सारे इंग्रज आलमबारे्त हनघून रे्ले. हदल्लीहून 
बख्तखाँ हा सेनापती आपल्या पाच हजार सैन्यासह लखनौत दाखल िंाला. लखनौच्या म ख्य त रंुर्ावर 
मौलवी अमद ल्लाशाहने हल्ला करुन तो त रंुर् फोडला. कैद्यानंा म क्त केले. या हल्ल्यात जनरल हासग ठार 
िंाला. इंग्रज सैहनक हताश होऊन हनघून रे्ले. आता तर मौलवी अहमद ल्लाह सर्ळ्या इंग्रजानंा आपला 
कदगनकाळच वाटू लार्ला. त्याला हजवतं झकवा मृत अवस्थेत त्याला पकडलेच पाहहजे, असा इंग्रजानंी हनधार 
केला. हचनहटची लढाई स ध्दा या क्ाहंतकारकानंी झजकली त्यानंतर लखनौच्या र्ादीवर बेर्म हजरत महल 
हहचा अल्पवयीन म लर्ा हबरजीस कद्र याला समारंभपूवगक बसहवण्यात आले. बेर्म हजरत महल त्याची 
संरहिका बनली व हतने राज्यसूते्र हाती घेऊन राज्यकारभार स रु केला. 
 

हदल्ली व कानपूर या महत्त्वाच्या क्ाहंतकें द्रातील हवद्रोह शमहवल्यानंतर होपग्रँट, ल्यरू्ाडग, वालपोल 
आदी इंग्रज सेनाहधकारी मोठे सैन्य घेऊन लखनौकडे आले. त्यानंी शाहजहाँपूरवर हल्ला चढवनू ते शहर 
झजकले. लखनौमध्ये मात्र त्यानंा इंच इंच भहूमसाठी हजवाचा आटाहपटा करून लढाव ेलार्ले. त्यात त्याचें 
काही सेनाहधकारी कामास आंले तरीही नानासाहेब, मौलवी अहमद ल्लाह, बेर्म हजरत महल, रािा बेनी 
माधोझसह इत्याहदकाचंा त्याचं्याप ढे हनभाव लार्ला नाही. ते मोठ्या चात याने लखनौमधून हनघून जाऊन 
नेपाळकडे वळले. सारा अवध प्रातं अजून हवद्रोह्यानंी व्यापला होता. तो हस्तर्त करण्याचा हनिय इंग्रजानंी 
केला. इंग्रजाचें सैन्य नानासाहेब, बेर्म हजरत महल व मौलवी अहमद ल्लाह याचं्या पाठलार्ावरच होते. 
नेपाळच्या दहिि सीमेच्या अलीकडील राप्ती नदीच्या हकनारी इंग्रज सैन्याने त्याचंा पूिग पराभव केला. तेव्हा 
ते नेपाळच्या तराईत हनघून रे्ले. लखनौच्या मोहीमेत नेपाळचा राजा १० हजार सैन्यासह येऊन इंग्रजाचं्या 
मदतीला आला होता. म्हिूनच इंग्रजानंा लखनौ झजकता आले. 
 

मौलवी अहमद ल्लाहची पोबेनचा राजा जर्न्नाथझसहाशी ओळख होती. त्याने जर्न्नाथझसहाला मदत 
करण्यासाठी हनरोप हदला. पि इंग्रजानंी त्याला आपल्याकडे वळवनू घेतले होते आहि मौलवीला पकडून 
देण्याबद्दल मोठ्या बहिसाची लालूच त्याला दाखहवली होती. जर्न्नाथझसहाने मौलवी अहमद ल्लाह याला 
आपल्या पोबेनच्या हकल्ल्यात येण्याचे आमंत्रि हदले. मौलवी येतो आहे, असे समजताच जर्न्नाथझसहाने 
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आपल्या हकल्ल्याचे सवग दरवाजे बदं केले. जर्न्नाथझसह हा र्लेलठ्ठ, स खचैनीने स स्त व काहीसा मंदब ध्दी 
होता. इंग्रजाचंा सर्ळीकडे हवजय होतो आहे., हे समजताच अवध प्रातंातील बह तेक राजे-रजवाडे, 
जहार्ीरदार, ताल कदार इंग्रजाचंी जी ह ज री करु लार्ले होते. त्यातलाच हा पोबेनचा जर्न्नाथझसह. 
 

मौलवी अहमद ल्लाह आपल्या हनवडक सैहनकानंीशी पोबेनच्या हकल्ल्याजवळ आला. तेव्हा पाहतो तो 
हकल्ल्याचे दरवाजे बदं आहि तटावर जर्न्नाथझसह व त्याचा लहान भाऊ बलदेवझसह काही सैहनकासंह 
तटाबर उभे. मौलवीने जर्न्नाथझसहाला दरवाजा उघडण्यास साहंर्तले. तेव्हा तो र्लेलठ्ठ राजा खदाखदा 
हसू लार्ला. तेवढ्यात बलदेवझसहाने नेम धरुन मौलवीच्या छातीवर र्ोळी िंाडली. ती त्याच्या छातीतून 
आरपार हनघून रे्ली व तो आपल्या हत्तीवरुन खाली कोसळला. लरे्च त्याचे सैहनक पळून रे्ले. मौलवी 
हनष्ट्प्राि िंाला. हे पाहहल्यावर ते दोघे भाऊ दरवाजा उघडून त्याच्या मृतदेहाजवळ आले व त्याचे म ंडके 
कापून घेऊन हकल्ल्यात रे्ले. प न्हा हकल्ल्याचे दरवाजे बदं िंाले. केवढा हा हवश्वासघात! आहि तोही 
आपल्याच झहदी राजाकडून! अशा हवश्वासघातक्याचंा जेवढा हधक्कार करावा तेवढा कमीच होईल. नंतर त्या 
दोन्ही भावानंी ते मौलवीचे म ंडके धावत जाऊन इंग्रजाचं्या छाविीत सर कोहलन याच्याप ढे ठेवले. तेव्हा 
कोहलनचा आनंद काय विावा. इंग्रजाचं्या कदगन काळाचे म ंडके त्याच्या समोर पडले होते. त्याबद्दल त्याने 
जर्न्नाथझसहाला ५० हजार रुपये हदले. 

✦✦✦ 
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४४. कुुँ र्र ससह 
 

हबहारच्या शाहाबाद हजल्ह्यात जर्दीशपूरची जहाहर्री सवात मोठी होती. तेथील जहाहर्रदार 
साहबजादा झसह मोठे रुबाबदार व र्ोरर्रीबाचें कनवाळू होते. सारावस लीसाठी ते आपल्या रयतेवर कधीही 
ज लूम करीत नसत. काही कारिास्तव कंपनी सरकारने त्यानंा सहा महहन्याचंी त रंुर्वासाची हशिा हदली 
होती. ते पाटण्याच्या त रंुर्ात असताना एक वाघ त्या त रंुर्ात हशरला. तेव्हा त्यानंी आपल्या तलवारीने त्या 
वाघाचे त कडे करून टाकले. त्याचं्या या पराक्माम ळे कंपनी सरकारने त्यानंा म दतपूवीच त रंुर्ातून म क्त 
केले. 
 

साहबजादाझसहानंा चार प त्र होते. क ँ वर झसह, दयालझसह, राजपतझसह आहि अमरझसह. त्यापैकी 
मोठे क ँ वरझसह व छोटे अमरझसह हे दोघे १८५७ च्या क्ातंी य द्धात आपले नाव अमर करून रे्ले. 
साहबजादाझसह याचें हनधन १८२६ साली िंाले. तेव्हा जहाहर्रीच्या वाटपावरून चौघा भावात वाद हनमाि 
िंाला. त्याचा हनकाल लार्ला. तेव्हा क ँ वरझसहाच्या वाट्याला जहाहर्रीचा मोठा भार् आला व उरलेला भार् 
हतन्ही लहान भावातं समसमान वाटून देण्यात आला आहि वाद संपला. 
 

क ँ वरझसहाचा जन्म सन १७८२ मध्ये िंाला होता. साहाबजादाझसह जन्म १७८२ मध्ये िंाला. 
साहबजादाझसहाने आपल्या म लाचं्या हशििाकडे फारसे लि हदले नाही. त्यानंा हशकहवण्यासाठी एक 
मौलावी मात्र ठेवला होता. त्याने चारही म लानंा फारसी भाषेचे ज्ञान करून हदले. क ँ वरझसहाचे लि त्या 
हशििात फारसे नव्हतेच. धन ष्ट्यबाि, भाला, बरची, तलवार चालहवण्यात व घोडेस्वारी करण्यात त्यानंा 
हवशषे रस होता. हशकार खेळण्यात त्यानंा फार आनंद वाटायचा. ते मोठे िंाल्यावर हजतौरा र्ावाजवळच्या 
त्याचं्या बरं्ल्यात राहत असत. त्याचंी आई पचंरत्न क ँ वर शजेारच्या दलीपपूर नामक र्ावंात राहत असे. 
क ँ वरझसह स द्धा त्याचं्याकडे राहायला जात असत. 
 

क ँ वरझसहाने एक रखेली धरमन हबबी ही म सलमान स ंदरी होती. हतच्यासाठी त्यानंी जर्दीशपूरला 
व अग्ऱ्याला महशदी बाधंल्या. तसेच अन्य हठकािीही मंहदर व महशदी बाधंल्या. ते सवग धमांना सामान मानीत 
असत. त्या चौघा भावापंैकी दयालझसह व क ँ वरझसहाचा प त्र दलभजनझसह याचें हनधन क ँ वरझसहाचं्या हनधना 
आधीच िंालेले होते. क ँ वरझसहाचें हतघे लहान भाऊ फारच खर्वचक होते. त्यानंा त्याचं्या मालमते्तच्या 
झकमतीपेिाही जास्त कजग िंाले होते. सावकारानंी त्या हतघांच्यावर दावा लावला. तेव्हाक ँ वरझसहानंी त्याचं्या 
कजाची हमी घेऊन हप्तेबदंीने ते कजग फेडायचे कब ल केले व आपल्या राजपूत घराण्याची इज्जत राखली. 
क ँ वरझसह जेव्हा जर्दीशपूरच्या र्ादीवर बसले, तेव्हा त्याचें दरसाल उत्पन्न ६ लाख होते. त्यानंी चारं्ल्या 
रीतीने आपल्या जहाहर्रीचा कारभार चालहवला. जर्दीशपूरात त्यानंी एक तलाव बाधंला. जंर्लाचंा हवकास 
केला. आरा येथे एक बाजार बाधंला. सध्याही तो बाजार ‘बाबू बाजार’ म्हिून ओळखला जातो. सन १८४५ 
व १८५२ मध्ये हबहारमधल्या काही जमीनदारानंी इंग्रज सरकारहवरूद्ध उठाव केले. पि त्यातं क ँ वरझसहानी 
भार्ा घेतला नाही. १८५७ साल उर्वले व नानासाहेबाचें साध वषेातले व फहकराचं्या वषेातले दूत देशभर 
क्ाहंतच्या ज्वाला र् प्तपिे पसरव ूलार्ले. तेव्हापासून क ँ वरझसहाचा व नानासाहेबांचा पत्रव्यवहार स रु िंाला. 
पहरिामतः क ँ वरझसहानंीही १८५७ क्ातंीय द्धात उडी घेण्याचे ठरहवले. त्यानंा त्याचंा लहान भाऊ अमरझसह 
याने चारं्ली साथ हदली. 
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पाटिा हे वहाबी पंथीय म सलमानाचें प्रम ख कें द्र होते. कंपनी सरकारच्या हवरूद्ध त्यानंी पाटिा येथे 
र् प्त संघटना उभारली होती. वहाबी म सलमानानंी कंपनी सरकारहवरूद्ध उठाव केला. पीरअलीसह ४३ 
वहाबींना इंग्रजानंी कैद केले. पहरअली व शखे घसीटा यानंा फाशी देण्यात आले. पाच जिानंा आजीवन 
कारावासाच्या हशिा हदल्या. बाकीच्यानंा फटके मारून सोडून देण्यात आले. 
 

पीरअलीच्या फाशीची बातमी ऐकताच दानापूर छाविीतील देशी हशपायानंी इंग्रज सरकारहवरूद्ध 
हवद्रोह स रू केला. त्या सैहनकानंी आपले र्िवशे फाडून फेकून हदले व ते जर्दीशपूरकडे हनघाले. 
क ँ वरझसहाचे दीवाि हरहकशन झसह यानंी त्या हशपायानंा उते्तजन हदले. दानापूरचे सारे हवद्रोही हशपाई आरा 
येथे आले. त्याचें स्वार्त हरहकशनझसह व रिदलझसह यानंी केले. क ँ वरझसहानंी त्याचें नेतृत्व स्वीकारले. 
हहरद्वारच्या मेळ्यात अनेक झहद  म सलमान राजे रजवाडे एकत्र जमले होते. त्यात क ँ वरझसह स द्धा होते. तेथे 
सवांनी एकमताने हनिगय घेतला की, हबहारमध्ये इंग्रजाहवरूद्ध संघटन बाब ूक ँ वरझसह यानंी करावे व सवांनी 
त्यानंा साथ द्यावी. दानापूर येथील हवद्रोही सैहनकानंी क ँ वरझसहानंा साहंर्तले की, ‘आपि आमचे राजे 
आहातं, सेनापती आहात, आपि राजपूत वशंाचे सूयग आहात. तरी लवकर य द्ध स रू कराव.े“क ँ वरझसहानंी 
त्यानंा आरा नर्रला वढेा देण्यासाठी उद्य क्त केले. त्या सैहनकानंी इंग्रज सरकारचा खहजना ल टला. त्याचं्या 
कचेऱ्या जाळून टाकल्या. त रंुर् फोडून कैद्यानंा म क्त केले. नंतर त्यानंी आराच्या हकल्ल्याला वढेा हदला. 
हकल्ल्यात २५ इंग्रज सैहनक व ५० शीख सैहनक होते.तीन हदवस वढेा चालू होता. दानापूरहून मेजर डन्वर 
२७० इंग्रज सैहनक आहि १०० हशख सैहनक घेऊन आरा येथे आला. क ँ वरझसहाचे सैन्य जवळच्या आमराईत 
खंदक खोदून त्यात लपून बसले होते. डन्वर हकल्ल्याजवळ येताच त्यानंी त्याच्या सैन्यावर चहूकडून 
र्ोळीबार स रू केला. त ंबळ य द्ध िंाले. त्यात मेजर डन्वर मारला रे्ला. आता संपूिग शाहाबाद हजल्हा 
क ँ वरझसहाचं्या ताब्यात आला. त्यानंी स्वतःला शाहाबादचा राजा म्हिून घोषीत केले. शखे आह्याला 
महॅजस्रेट बनहवले. शखे म हम्मद अजीम द्दीनला जमादार आहि त्याच्या हाताखाली तरब अली आहि काहदम 
अलीला कोतवाल म्हिून हनय क्त केले. हरहकशनझसहाला प्रधान केले. थोडे हदवसच क ँ वरझसहाचा अहधकार 
शाहाबाद हजल्ह्यावर राहहला. 
 

मेजर आयर अफर्ाहिस्तानवर हवजय हमळवनू बक्सरला आला. त्याला समजले की, क ँ वरझसहाने 
इंग्रज सैन्याचा पाडाव करून आरा आपल्या ताब्यात घेतले आहे. हबहबर्ंज येथे २ ऑर्स्ट १८५७ रोजी दोन्ही 
सैन्यात घनघोर य द्ध िंाले. त्यात क ँ वरझसहाचंा पराभव िंाला. कारि आयरच्या सैन्याजवळ तीन चारं्ल्या 
तोफा व नव्या बदं का होत्या. त्यानंतर क ँ वरझसह जर्दीशपूरला हनघून रे्ले व त्यानंी प न्हा सैन्य संघटन स रू 
केले. आयरने आता जर्दीशपूरकडे धाव घेतली. जर्दीशपूरवर त्याने हल्ला करून ते झजकले. क ँ वरझसह 
आपल्या सैन्यासह जर्दीशपूरमधून हनघून रे्ले. १४ ऑर्स्ट १८५७ रोजी इंग्रज सैहनकानंी जर्दीशपूर 
ल टले. स्त्री प रूषावंर अत्याचार केले. हकत्येक हनरपराध लोकाचंी कत्तल केली. तेथले हशवमंदीर 
जमीनदोस्त करून टाकले. 
 

क ँ वरसह रोहतास, जवळच्या अकबरपूरला व नंतर रेवा येथे रे्ले. रेवाचा राजा इंग्रजाचंा लाचार 
होता. त्याने क ँ वरझसहानंा साथ हदली नाही. सप्टेंबर १८५७ मध्ये त्याचं्याजवळ फक्त ५०० सैहनक होते. नंतर 
त्यानंी बादंा र्ाठले.तेथले १५०० सैहनक आपल्याकडे वळवनू घेऊन ते काल्पीकडे रे्ल. क ँ वरझसहाना पकडून 
देिारास इंग्रज सरकारने २५ हजार रुपयाचें इनाम जाहीर केले. पि त्याला कोिीही भीक घातली नाही. 
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क ँ वरझसह, अमरझसह, हकशनझसर् व रिदलझसह काल्पीकडून सासाराम व कैसूर डोंर्र दऱ्यात 
आले. त्या डोंर्रदऱ्यात त्यानंी इंग्रज सैन्याला जेरीस आिले. २२ माचग १८५८ रोजी क ँ वरझसहाच्या व कनगल 
हमलमनॅ याचं्या सैन्यात आिंमर्डजवळ घनधोर य द्ध िंाले. हमलमनॅला पळ काढावा लार्ला आहि 
क ँ वरझसहानंी आिंमर्डावर आपली हवजयपताका फडकहवली. 
 

हमलमनॅ र्ािंीपूर व बनारसकडे पळाला. त्याला बनारस येथे कॅ. डेम्स आपल्या सैहनकी त कड्ासंह 
येऊन हमळाला. डेम्सच्या नेतृत्वाखाली त्यानंी आिंमर्डवरहनकराने हल्ला केला. पि क ँ वरझसहाचं्या शूर 
सैहनकानंी त्याला हपटाळून लावले. आता क ँ वरझसहाकंडे ५० हजार सैन्य होते. त्यानंी आपल्या सैन्याचे दोन 
हवभार् केले. एका त कडीकडे आिंमर्डच्या रििाचे काम सोपवनू ते द सरी चारं्ल्या लढवयाचंी त कडी 
घेऊन क ँ वरझसह बनारसवर चालून रे्ले. इलाहाबाद-कलकत्ता हा मार्ग अडहवण्याचे त्याचें धोरि होते. आता 
त्यानंा अवधमधील हवद्रोही सैहनक ही येऊन हमळाले. 
 

लॉडगकॅझनर्ने हनष्ट्िात सेनापती लॉडग माकग कर याला ५०० इंग्रज सैहनक, देशी पायदळ व आठ तोफा 
घेऊने आिंमर्डवर आक्मि करण्यास पाठहवले. आिंमर्डपासून आठ मलैावर ६ माचग १८५८ रोजी तेथे 
दोन्ही सैन्यात घनघोर य ध्द िंाले. बनारस कडून क ँ वरझसह ही आपले सैन्यासह धावनू आले. इंग्रजाकंडे 
लाबं पल्ल्याच्या तोफा असल्याम ळे आिंमर्डच्या सैन्याचा हटकाव लार्ला नाही. त्या सैन्याने इंग्रज सैन्याची 
हपछाडी र्ाठून इंग्रज सैन्यावर जोराचा हल्ला चढहवला. माकग करने आिंमर्ड र्ाठला. लखनौहून ल र्ाडग 
आपल्या सैन्यासह माकग च्या मदतीसाठी धावनू आला मघाई येथे क ँ वरझसहाच्या थकलेल्या सैन्याला त्याचं्या 
सैन्याशी लढाव े लार्ले. तानू नदीवरील प लावर हनवडक सैन्य ठेवनू ‘आपि आिंमर्डावर हल्ला 
करण्यासाठी जात आहोत’, अशी हूल क ँ वरझसहानंी उठहवली व ते आपल्या म ख्य सैहनक त कडीसह 
जर्दीशपूरकडे हनघाले. तानू नदीच्या प लावरील सैन्याने ल र्ाडगच्या सैन्याला तेथेच थोपवनू धरले. 
 

क ँ वरझसहाला जर्दीशपूरकडे जातानंा कॅ. डग्लसने आपल्या सैन्यासह र्ाठले. क ँ वरझसह 
बाहलयाकडे रे्ले, असे समजताच डग्लसने हतकडे धाव घेतली. पि ती हूल होती. इकडे बहलयापासून सात 
मलैावरील घाटावरून क ँ वरझसह आपल्या सवग सैन्यासह र्ंर्ापार िंाले. र्ंर्ापार होताच आपि आता हनर्ववघ्न 
िंालो, अशा समज तीने क ँ वरझसहाच्या सैहनकानंी त्याचंी र्ंर्ापार होताच जंर्ी हमरविूक काढली. क ँ वरझसह, 
अमरझसह, हरहकशनझसह व रिदलझसह सजहवलेल्या हत्तीवरुन चालले होते. कॅ. डग्लस त्याचं्या जवळ 
येऊन ठेपला होता. र्ंरे्च्या अलीकडील तीरावरुन त्याने लाबं पल्ल्याच्या तोफेतून नेम धरुन क ँ वरझसहावर 
तोफेचा र्ोळा सोडला. तो र्ोळा क ँ वरझसहाच्या डाव्या हाताला चाटून रे्ला व पलीकडे असलेल्या 
रिदलझसहाचा प्रािही घेऊन रे्ला. क ँ वरझसह हत्तीवरुन खाली कोसळले. सावध होताच त्यानंी आपल्या 
उजव्या हातात तलवार घेऊन आपला डावा हात तोडला व र्ंरे्ला अपगि केला. त्याचं्या डाव्या हाताला 
वनौषधी लावनू पट्ट्ट्या बाधंण्यात आल्या व ते सैन्य त्यानंा घेऊन जर्दीशपूरकडे धावत हनघाले. जर्दीशपूर 
आता उजाड िंाले होते, पि क ँ वरझसहाचा ध्वज महाद्वारावर फडकत होता.क ँ वरझसहाना एका िंोपडीत 
ठेवण्यात आले. त्यानंा ताप चढू लार्ला. त्याचें सहकारी द ःखाने तळमळत होते. उपचार चालूच होते. दोन 
हदवसाचं्या उपचारानंी फरक पडला नाही. अखेर २४ मे १९५८ रोजी या महान क्ाहंतकाराने आपल्या फडकत 
असलेल्या ध्वजाकडे पाहात आपल्या मातृभमूीचा हनरोप घेतला. ८० वषाचा हा वृद्ध तरुि मातृभमूीच्या 
स्वातंत्र्यासाठी त फान वरे्ाने मध्य भारताच्या पूवग भार्ात मी मी म्हििाऱ्या इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंा ज लै १८५७ 
ते मे १८५८ च्या दहा महहनेपयंत धडका देत होता व त्याने कंपनी सरकारच्या तोंडचे पािी पळहवले होते. 
धन्य तो वीर! धन्य त्याचा देशाहभमान! धन्य त्याचे रिनैप ण्य! 



 

अनुक्रमणिका 
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४५. अमरससह 
 

मे १८५८ च्या शवेटच्या आठवड्ात जर्दीशपूरला क ँ वरझसह मृत्य शय्येवर होते, तेव्हा त्याचें धाकटे 
बधं  अमरझसह यानंी त्यानंा वचन हदले होते की, “त मच्यानंतर मी त मचे स्वातंत्र्यलढ्याचे कायग प्रािपिाने 
चालू ठेवीन”. आहि खरोखरच क ँ वरझसहाच्या हनधनानंतर स मारे दीड वषग अमरझसहाने स्वातंत्र्यलढ्याची 
ज्वाला संपूिग हबहार प्रातंात पेटवत ठेवले. प रािकालीन राम-लक्ष्मिाप्रमािेच एकोिवीसाव्या शतकात या 
दोघा ंबधंूंची जोडी प्रहसद्ध होती. 
 

अमरझसह हा स द्धा आपल्या मोठ्या बधं प्रमािेच शूरवीर, पराक्मी व उदार होता. क ँ वरझसहानंतर 
त्याने जर्दीशपूरच्या आपल्या जहाहर्रीचा कारभार हाती घेतला. शासन व्यवस्था स दृढ केली आहि सैन्य 
संघटनही उत्तम प्रकारे केले. त्यानंतर इंग्रजाशंी लढण्यास तो हसद्ध िंाला. 
 

अमरझसह धार्वमक प्रवृतीचे होते. त्यानंी भारतातील प्रम ख तीथगिेत्राचंी यात्रा केली होती उदार हस्ते 
र्ोरर्रीबानंा दान देण्याचा त्याचंा प्रघात होता. तो हनयहमतपिे रामायि व महाभारताचे पठन करीत असत. 
त्यानंा हशकण्यापेिा शस्त्र-संचालनात हवशषे रस होता. त्याचं्या र् िाम ळे ते त्याचें वडील साहबजादाझसहाचे 
लाडके बनले होते. जहार्ीरदाराचे प त्र असूनही त्यांना चैनहवलासाची हवशषे आवड नव्हती. 
 

इंग्रजाहंवरूद्ध लढिे उहचत नाही, असे आधी त्याचें मत होते. कारि इंग्रज सरकार आपल्यापेिा फार 
बलाढ्य आहे, याची त्यानंा जािीव होती. परंत  क ँ वरझसहाचें दीवाि हरझकशनझसह यानंा स्वातंत्र्यय द्धात भार् 
घेण्यास त्यानंा प्रवृत्त केले. त्याप्रमािे क ँ वरझसहानंी स्वातंत्र्य-य द्धात उडी घेण्यासाठी कमर कसली. त्यानंा 
नानासाहेब पेशव्याचेंही तसे पत्र आले होते. आपला मोठा भाऊ य द्धास सज्ज िंाला, तेव्हा अमरझसहानेंही 
आपल्या भावाची पाठराखि करायचे ठरहवले व अखेरपयंत सावलीप्रमािे त्यानंा साथ हदली. 
 

जर्दीशपूरच्या जहार्ीरदारानंा बादशहा शहाजहान याने ‘राजा’ ही पदवी हदली होती. अमरझसह हे 
जर्दीशपूरचे शवेटचे राजे ठरले. त्यानंी क ँ वरझसहाच्या हनधनानंतर नोव्हेंबर १८५९ पयंत दीड वषग इंग्रजाशंी 
सातत्याने िं ंजी हदल्या. आयर या इंग्रजी सेनापतीने जेव्हा जर्दीशपूरवर ताबा हमळवला, तेव्हा अमरझसह 
आपल्या सैन्यासह सासारामच्या जंर्लात रे्ला. त्यानंी त्या डोंर्राळ व जंर्लानंी य क्त प्रदेशात आपले वचगस्व 
स्थापन केले. सासारामच्या आसपासच्या प्रदेशात त्याचा दबदबा वाढला. आरानर्रच्या आसपासची क्स्थती 
आपल्याला भयावह आहे, असे इंग्रज अहधकाऱ्यानंा तेव्हा वाटत होते. त्या भार्ात इंग्रजाचं्या पोहलसानंा 
कोिीच ज मानत नव्हते. 
 

पाटण्याच्या कहमशनरने बंर्ालच्या र्व्हनगरला कळहवले की, ‘जोपयंत अमरझसह या प्रदेशात आहे 
तोपयंत आरा हजल्ह्यात आपिासं शातंपिे राहिे अशक्य आहे. बह धा आरा हजल्ह्यावर हवद्रोही सैहनकाचंा 
अहधकार होण्याची द ःखद क्स्थती हनमाि होईल. आरा हजल्ह्यात हवद्रोहाचा उदे्रक िंाला, तर तो पाटिा, 
र्या या हजल्ह्यातच नव्हे तर संपूिग हबहार प्रातंात पसरेल.’ 
 

इंग्रज सरकारने लरे्च अमरझसहाला पकडून देिारास पाच हजार, हनशानझसहाला पकडिारास 
एक हजार रुपये व हरहकशनझसहाला पकडिारास पाचश ेरुपये अशी तीन बहिसे जाहीर केली. पि कोिीही 
त्यासाठी प ढे आले नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

 
अमरझसहाने ग्रँडरक रोडवरील क रीडीह येथे टेलीग्राफच्या तारा तोडून टाकल्या. नंतर तो शाहाबाद 

हजल्ह्याच्या दहिि भार्ात हशरला व तेथे त्याने इंग्रज सैन्याशी छापामार य दे्ध करून त्यानंा हैराि करून 
सोडले. अमरझसहाची छापामार य द्धहनती इंग्रजानंा घातक ठरली. बह तेक स्थानी त्याने इंग्रजाचंा पराभव 
केला. इंग्रजाचंा हवजय होत असल्याचे हदसताच अमरझसह आपल्या सैन्याच्या लहान लहान त कड्ा करून 
त्यानंा हनयोहजत स्थळी पसार व्हायला लावीत असे व ते सैन्य थोड्ाच वळेात दृष्टीआड होऊन जाई. त्याम ळे 
इंग्रज सेनाहधकारी हनष्ट्प्रभ होऊन जात असत. या सैन्याशी सामना कसा द्यावा, हेच त्यानंा समजेनासे होऊन 
जात असे. अमरझसहाच्या या रिकौशल्याम ळे हनराश होऊन जनरल ई. ल र्ाडग ६ जून १८५८ रोजी राजीनामा 
देऊन इंग्लंडला हनघून रे्ला. हे अमरझसहाने फार मोठे यश म्हिाव ेलारे्ल. 
 

जनरल म्हिून नंतर डग्लसची नेमिूक िंाली. जर्दीशपूरला सर ल र्ाडगची व अमरझसहाची लढाई 
िंाली. त्यानंतर त्याने जर्दीशपूर भोवती र्ोऱ्या सैहनकाचं्या चार त कड्ा व हशख हशपायाचंी एक त कडी 
ठेवनू हदली. अमरझसहाने दलीपपूर, पीरों, जर्दीशपूर येथे वारंवार हल्ले करून इंग्रज सेनापतींना हैराि 
करून सोडले. सर लूर्ाडगने १४ मे १८५९ रोजी सेनाप्रम खाला पत्र हदले. त्यात त्याने म्हटले की, इंग्रज सैन्य 
र्मीम ळे फारच त्रस्त िंाले आहे. अनेक सैहनक र्मीच्या त्रासाने मरि पावले आहेत. हवद्रोहाशी सामना 
करण्याची व त्यानंा या भार्ातून पळवनू लावण्याची शक्ती माझ्यात उरलेली नाही.’ अशा क्स्थतीत 
अमरझसहाने त्याच्या छाविीतील हल्ला करून तो आपल्या सैन्यासह डोंर्राळ प्रदेशात त्वेरेने हनघून रे्ला. 
 

सर लूर्ाडग ने सासाराम, बक्सर, ड मरॉव, आरा, भोजपूर या हठकािी हवद्रोह्याशंी सामना 
करण्यासाठी आपल्या सैहनकाचें तळ उभारले. पाटिा येथील कहमशनरने सरकारला कळहवले की, 
“लवकरात लवकर जर्दीशपूर भोवतालचे जंर्ल कापून टाकावे. म्हिजे हवद्रोह्यानंा लपण्यास जार्ाच 
राहिार नाही.” सर लूर्ाडग, डग्लसयाचं्याशी अमरझसहाने अनेक हठकािी िं ंजी हदल्या. एका िं ंजीत 
हनशानझसह पकडला रे्ला. त्याच्यावर इंग्रजानंी खटला भरुन त्याला बदं कीच्या र्ोळ्यानंी ठार केले. 
 

आपला एक शूर साथीदार अशा रीतीने मरि पावला, याचे द ःख अमरझसहाला होिे साहहजकच 
होते. पि दोन हदवसातच तो सावरला. आपले सैन्य घेऊन अमरझसह र्ािंीपूर हजल्ह्यातील जमाहनया येथे 
रे्ला. ते समजताच अमरझसहाचा शाहबाद हजल्ह्यात येण्याचा मार्ग रोखण्यासाठी लूर्ाडग रुपसार्र येथे रेंटरे, 
बक्सर येथे डग्लस आहि दलीपपूर येथे स्वतः छावण्या टाकून बसले. त्यानंी एवढा बदंोबस्त केल्यावरही 
अमरझसह आपल्या १५०० सैहनकासंह जर्दीशपूर जवळ मदनपूरला आला. १२ जून १८५९ रोजी रेटरेशी 
त्याची मूठभेट िंाली. उदवतंनर्रला पाच सहाश ेसैहनकानंी घेरले. ज लैमध्ये रेटरेने सरनामझसहाला पकडले 
आहि त्याच्या क ट ंबातील सवग प रुषासंह त्याला र्ोळ्या घालून ठार केले. 
 

३० जून १८५९ रोजी पाटण्याच्या कहमशनरने सरकारला कळहवले की, “जर्दीशपूरच्या 
आसपासच्या प्रदेशात अमरझसहाचा खूप प्रभाव आहे. नव्हे, त्या भार्ात त्याचेच शासन आहे. तो 
सरकारसारखाच आपल्या अहधकाऱ्याचंी हनय क्ती करतो. करवस ली करतो आहि अपराध्यानंा हशिा करतो. 
अमरझसहाने स्थापन केलेल्या जर्दीशपूरच्या प्रशासनाचा प्रम ख हरहकशनझसह आहे. त्याची सैन्य-संघटना 
बलवत्तर आहे. त्याच्या सैन्यात १५०० बदं कधारी सैहनक व ५०० तलवारधारी हशपाई आहेत. 
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३० ज लै १८५९ रोजी अमरझसहाची महौली येथे कनगल वाल्टर याच्या सैन्याशी लढाई िंाली. त्या 
लढाईत ७५० सैहनक मारले रे्ले. नंतर त्याने डग्लस व हॅवलाक याचं्या सैन्याशी लढाया केल्या. पाटण्याच्या 
कहमशनरने सरकारला हलहहले की, ‘बरेच हवद्रोही नेपाळच्या तराईत हनघून रे्ले आहेत. पि अमरझसह 
अदम्य उत्साहाने व अत ल साहसाने लढतोच आहे.’ नंतर अमरझसहाला लढण्यात रस राहहला नाही व तो 
ऑक्टोबर १८५९ मध्ये नेपाळच्या तराईत जाऊन नानासाहेब पेशव्यानंा हमळाला. तराई भार्ात झहडत 
असताना त्याला नेपाळचा राजा जंर्बहाद्दूर याने अटक केली. हडसेंबर १८५९ मध्ये त्याने अमरझसहाने बरं्ाल 
सरकारच्या ताब्यात हदले. सरकारने या शूर योद्धाला र्ोरखपूर त रुर्ात डाबंले. ४ फेि वारी १८६० रोजी 
त्याला आमाशंाचा भयंकर हवकार जडला. तो वाढत जाऊन ५ फेि वारी १८६० रोजी या महान क्ाहंतकारकाचे 
त्या त रंुर्ात हनधन िंाले. एक कवी म्हितो, 
 

क ँ वरझसह का छोटा भाई वैसाही मस्ताना था। 
सब कहते है, अमरझसह भी बडा वीर मदाना था॥ 

✦✦✦ 
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४६. हरेकृष्ट्ि ससह 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धातील महान सेनानी जर्दीशपूरचे बडे जहार्ीरदार बाब ूक ँ वरझसह यानंी 
हबहार व उत्तरप्रदेशातील अनेक हजल्ह्यात आपल्या महान पराक्माने इंग्रज सरकारची िंोप उडहवली होती. 
८० वषाच्या या स्वातंत्र्यसेनानीने त्या य द्धात तरुिानंा स द्धा लाजहवले होते. म्हिूनच त्यानंा स्वा. 
सावरकरानंी‘८० वषाचा तरूि योद्धा असे म्हटले आहे’ त्यानंा सतत आम जनतेचे सहकायग हमळाले होते. 
जर्दीशपूर, हमिंापूर, बनारस, इलाहाबाद, कानपूर, लखनौ, आयोध्या, आजमर्ड, बहलया एवढ्या मोठ्या 
प्रदेशात इंग्रजाचं्या तोंडचे पािी त्यानंी पळहवले व प न्हा ते जर्दीशपूरला आले व तेथेच त्याचें हनधन िंाले. 
त्यानंा या य द्धात प्रािपािाने साथ हदली, ती हरेकृष्ट्ि झसहानी. 
 

हरेकृष्ट्ि झसहानंी बलाढ्य इंग्रज सरकारला फार मोठे आव्हान हदले होते. शाहाबाद हजल्ह्यातील 
ऐदलाझसहाचे ते प त्र होते. त्याचा जन्म सन १८२७ मध्ये िंाला होता. त्याचे जन्मर्ावं होते बारूमी. त्यानंा त्या 
स्वातंत्र्य य द्धाच्या काळात हपरू परर्ण्याचे तहसीलदार म्हिून काम केले. क ँ वरझसहाचें ते उजव ेहात होते. 
क ँ वरझसहाचं्या सारं्ण्यावरून त्यानी दानापूरच्या इंग्रज छाविीची हबत्तंबातमी काढली. त्या छाविीतील देशी 
सैन्याला स्वातंत्र्यय द्धात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त केले आहि त्या सैहनकानंा घेऊन ते जर्दीशपूर (आरा) 
येथे क ँ वरझसहानंा येऊन हमळाले. त्यावेळी त्याचें वय केवळ ३० वषांचे होते. 
 

र्ोरा विग, बळकट शरीरयष्टी, रुबाबदार चेहरा, दाढी-हमशी याम ळे त्याचंा प्रभाव कोिावरही सहज 
पडायचा. ते घोडेस्वारीत अत्यंत तरबेज होते. क्ाहंतकारकानंी आरा झजकले, तेव्हा त्यानंी त्या प्रदेशाची 
शासन व्यवस्था उत्तम प्रकारे लावली. आरावर हल्ला करिाऱ्या सैन्याचे ते नेतेच होते. त्यानंतर इंग्रज सैन्याने 
आरावर आक्मि केले. आपल्या सैन्याजवळ इंग्रज सैन्याच्या हत्यारासंारखी उत्तम शसे्त्र नसल्याने त्यानंा 
माघार घ्यावी लार्ली व ते आपल्या सैन्यासह सासारामच्या डोंर्रदऱ्यातील जंर्लात हनघून रे्ले. 
 

हरेकृष्ट्ि झसहानंा पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने आधी तीन हजार रुपयाचें व नंतर पाच हजार 
रुपयाचें बिीस जाहीर केले. त्यानंी स्वातंत्र्यय द्धासाठी जनतेला प्रवृत्त करण्यासाठी उत्तर व मध्य भारताचा 
र् प्तपिे दौरा केला. क ँ वरझसहाबंरोबर ते त्याचं्या सावलीप्रमािे राहहले. आजमर्डच्या छाविीतील १७ व्या 
देशी पलटिीचे स भेदार बधं झसह होते. या पलटिीतील हशपाई माधोझसह याने लेफ्ट. हहचन्सन याला र्ोळी 
घालून ठार केले व या पलटिीने हवद्रोहाचे रिझसर् फ ं कले. र्ोरखपूर, फैजाबाद, बनारस येथीलउठावात 
या पलटिीचा मोठा सहभार् होता. आजमर्डच्या य द्धात या पलटिीतील हशपायानंी मोठा पराक्म 
र्ाजहवला. त्या हशपायानंा त्या प्रदेशातील जनतेने उत्साहाने सहकायग केले. अजमर्डची लढाई १८५७ च्या 
य द्धात महत्वपूिग मानली जाते. या य द्धात इंग्रजानंा क्ाहंतकारक सैन्याशी फार मोठा सामना द्यावा लार्ला. 
शकेडो क्ाहंतकारकानंी मरि पत्करले, पि आत्मसमपगि केले नाही. हा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी इंच इंच 
भमूीसाठी भीषि य द्ध कराव ेलार्ले. हरेकृष्ट्ि झसहानंीच या पलटिीला उठावासाठी उद्य क्त केले होते. या 
य द्धासाठी क ँ वरझसह अयोध्येहून आले होते. हरेकृष्ट्िझसह आपल्या तीनश ेसैहनकासंह त्यानंा १७ माचग १८५७ 
रोजी अतरौहलया येथे हमळाले. इंग्रज सैन्याचा प्रम ख कनगल हमलमनॅ आपल्या तीनश े सैहनकासंह 
ब ढिपूरजवळ कोइलसा येथे तळ देऊन होता. इंग्रज सैहनक आपली हत्यारे एका बाजूस रचून जेविाची 
तयारी करीत होते. क ँ वरझसह व हरेकृष्ट्िझसहानंी त्या तळावर अचानक धाड घातली. तेव्हा हमलमनॅ आपल्या 
सैहनकासंह बंद का व तोफा तेथेच टाकून पळून रे्ला. ते य द्ध साहहत्य क ँ वरझसहानंी व हरेकृष्ट्िझसहानंी 
आपल्या ताब्यात घेतले. 



 

अनुक्रमणिका 

क ँ वरझसहाजवळ आता ४००० सैन्य होते. त्यानंी र्ाजीपूरहून येिाऱ्या कनगल डॅम्सच्या सैन्याचा २७ 
माचग १८५८ रोजी पराभव केला. आहि आजमर्डवर आपला िंेंडा फडकहवला. त्यावेळी र्व्ह. जनरल कॅझनर् 
इलाहाबादला होता. त्याने माकग  केर याला १३ वी पलटन घेऊन आजमर्डला पाठहवले. तेथे क ँ वरझसह व 
हरेकृष्ट्िझसह आहि माकग केर याचं्यात घनघोर य द्ध िंाले. मोठ्या संख्येने क ँ वरझसहाचें सैहनक मारले रे्ले. 
त्याचंा पराभव होऊन माकग  केरने आजमर्डवर ताबा हमळहवला. कारि त्याला ल र्ाडग आपल्या पलटिी सह 
येऊन हमळाला होता. आजमर्डच्या या य द्धात हरेकृष्ट्िझसहानंी आपल्या पराक्माची शथग केली. पि 
क ँ वरझसह जखमी िंाल्याने त्यानंा माघार घ्यावी लार्ली. 
 

हरेकृष्ट्ि झसहानंी एहप्रल १८५८ मध्ये जर्दीशपूरवर हल्ला करुन सेनाहधकारी ली ग्रँटचा पराभव केला 
व जर्दीशपूरवर प न्हा ताबा हमळहवला. २६ मे १८५८ रोजी क ँ वरझसहाचें हनधन िंाल्यावर त्याचें धाकटे बंधू 
अमरझसह यानंा साह्य करुन जर्दीशपूरचा राज्य कारभार स रळीतपिे स रु केला. हफत रानंा व इंग्रजानंा मदत 
करिाऱ्या देशद्रोह्यानंा शोधून काढून त्याचंा हनकाल लावला. अल्पकाळातच राज्याची आर्वथक क्स्थती 
स धारली. नव्याने सैन्य संघहटत केले. जर्दीशपूरचा हकल्ला मजबतू बनहवला. 
 

जर्दीशपूर हातातून रे्ल्याने इंग्रज सरकार संतप्त िंाले व हिरे्हडअर डग्लसच्या नेतृत्वाखाली 
दानापूर छाविीतून मोठे इंग्रज सैन्य जर्दीशपूरला रवाना केले. हनरहनराळ्या छावण्यातूंन सहा इंग्रज कनगल 
आपापले सैन्य घेऊन डग्लसच्या मदतीला पाठहवले. हरेकृष्ट्िझसहानंी हवचार केला की, आध हनक शस्त्रस्त्रानंी 
सज्ज असलेल्या इंग्रज सैन्याप ढे आपला हटकाव लार्िे शक्य नाही. म्हिून ते सैन्य येण्याआधीच त्यानंी 
जर्दीशपूर सोडले. व ते २० ऑक्टोबर १८५८ रोजी जर्दीशपूर पासून पाच मलैावंरील जंर्लात आपल्या 
सैन्यासह हनघून रे्ले. आपल्या सैन्याच्या छोट्या छोट्या त कड्ा करुन त्यानंा इंग्रज सैन्याशी र्हनमी काव्याने 
कसे लढायचे ते साहंर्तले. नंतर हरेकृष्ट्िझसह फरार िंाले. परंत  २९ ऑर्स्ट १८२९ रोजी बनारसच्या 
दशाश्वमेध ठाण्याच्या कोलवालाने त्यानंा बधोले परर्ण्यातील होहनया र्ावात कैद केले त्यानंा शाहाबादच्या 
न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याचं्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल केला हवशषे कहमशनर 
हरचडगसनने या स्वातंत्र्यवीराला मृत्य दंड स नावला आहि त्यानंा जर्दीशपूर येथल्या म ख्य चौकात 
आमजनतेसमोर फाशंी देण्यास साहंर्तले. या शूर वाघाला अखेर जर्दीशपूरच्या म ख्य चौकात फाशंी देण्यात 
आले. त्यानंी इंग्रज सते्तसमोर न िं कता, स्वातंत्र्य देवतेच्या बहलवेदीवर प्रािापगि केले आहि ते अमर िंाले. 

✦✦✦ 
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४७. खान बहादु्दर खान 
 

रोहहलखंड अवधचा नबाब श जाउद्दौला याने इंग्रजाचं्या मदतीने झजकले. रोहहलखंडात बरेली, 
शाहजहाँपूर, हबजनौर व म रादाबाद इ. हजल्हे होते. रोहहलखंडाची राजधानी बरेली ही होती. प ढे वीस 
पचंवीस वषांतच इंग्रजानंी रोहहलखंड आपल्या अवधच्या तैनाती फौजेच्या खचासाठी अयोध्येच्या नबाबाकडून 
आपल्या ताब्यात घेतले. 
 

नबाब िं क्ल्पकारखान हा काही काळ बरेलीचा स भेदार होता. त्याच्यानंतर त्याचा नातू खान 
बहादूरखान याच्याकडे बरेलीची स भेदारी आली. त्याचे घरािे खानदानी होते व बरेली हजल्ह्यात प्रहतहष्ठत 
मानले जात होते. खान बहाद्द र खान हा इंग्रज राजवटीत सदर अमीन (महॅजस्रेट) स ध्दा होता. सन १८५७ 
मध्ये १० मे रोजी मेरठला देशी हशपायानंी उठाव केला. तेथल्या इंग्रजानंी कत्तल केली. हे समजल्यावर 
रोहहलखंडाचा कहमशनर ॲलेक्िंाडंर याने बहाद्द रखानाला बोलावनू घेतले व त्याला साहंर्तले की, त म्ही 
आपल्या प्रदेशात शातंता राखण्यासाठी आम्हासं मदत करावी. बहाद्द र खानाने साहंर्तले की, या काळात ते 
माझ्या क वतीतले नाही, म्हिून मी तशी व्यवस्था करण्यास असमथग आहे. एवढ्यावरच तो हवषय 
बहाद्द रखानाने संपहवला. 
 

३१ मे १८५७ रोजी बरेली छाविीतील देशी पलटिीचे हवद्रोह स रु केला. काही इंग्रज अहधकाऱ्याचंी 
कत्तल केली. काही इंग्रज नैनीतालला पळाले. स भेदार बख्तखाँ याने खान बहाद्द रखानाला बरेली 
परर्ण्याचा राज्यकारभार हाती घेण्याची हवनंती केली. खान बहाद्द रखानाने बरेलीचा राज्य कारभार आपल्या 
हाती घेतला. त्याने एक सल्लार्ार मंडळ नेमले. बख्तखाँजवळ बादशहा बहाद्द रशाह जफर याच्यासाठी 
नजरािा व छाविीतला खहजना देऊन पाच हजार सैन्यासह हदल्लीला पाठहवले. बहाद्द रशाहने खान 
बहाद्द रखान याला बरेलीचा स भेदार म्हिून ह कूम पाठहवला. बरेली परर्ण्यावर बहाद्द रशाहचे वचगस्व स रु 
िंाले. खान बहाद्द रखान याने बरेली परर्ण्यात प्रम ख हठकािावंर तहसीलदाराचं्या नेमि की केल्या. 
हठकहठकािी पोलीस ठािी नेमली. बहाद्द रशाहच्या हशक्क्याची नािी तयार करण्यासाठी टाकसाळ स रु 
केली. बरेली परर्ण्यात सवगत्र शातंता राखण्याची तजवीज केली. ठाकूर जयमलझसर्ाकडे महसूल खाते 
सोपहवले. ठाकूर रघ नाथझसहाला ‘राजा’ ही पदवी हदली. त्याच्याकडे फहरदाबादचा परर्िा हदला. 
 

तोफखाना तयार केला. ५० हजारावंर सैन्य जमा केले. मौलवी अहमद ल्ला शाह, नानासाहेब पेशव,े 
हफरोजशहा इ. हवद्रोही नेत्याशंी संबधं स्थापन केले. खानबहाद्द रखानाच्या कारकीदीत स्वस्ताई होती. सवगत्र 
शातंता होती. झहदू-म क्स्लम जनता र् ण्या र्ोझवदाने नादंत होती. बरेली शहर तर वैभवात होते. त्याने 
धमगशाळा, महशदी, रस्ते बाधंण्याचे काम स रु केले होते. शस्त्रासे्त्र तयार करण्याचे काम जोरात स रु होते. 
प्रत्येक बाबीत बरकत होती. तो प्रजाहहतदि व लोकहप्रय होता. हवद्रोही सैहनक घोड्ावंर बसून सवगत्र झहडत 
असत - ‘झहडतानंा इस्लाम का बोलबाला, हफरंर्ी का म हँ काला,’ अशी घोषिा देत असत. 
 

बहाद्द रखानाच्या सल्लार्ारातं म सलमानाबरोबर झहदूही होते. त्याने र्ोवधबदंीचा ह कूम काढल्याने 
झहदू जनता ही त्याच्यावर प्रसन्न होती. त्याचा हदवाि शोभाराम हा झहदू होता. 
 

खान बहाद्द रखानाने नैनीतालमधून इंग्रजानंा हाकून लावण्यासाठी बदें मीरखान व अलीखान 
मेवालीच्या नेतृत्वाखाली काही सैन्य नैनीतालकडे पाठहवले. नंतर हैदरखान व फजले हक आपले सैन्य 
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घेऊन त्यानंा येऊन हमळाले. ते कळताच इंग्रज सैन्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. तरीही ते लालडारं्ी येथे तळ 
ठोकून राहहले. इंग्रजानंी आपली बायकाम ले अल्मोड्ाला पाठवनू हदली. 
 

इंग्रजानंी तीन बाजंूनी रोहहलखंडावर हल्ला करायचे ठरहवले. सरसेनापती सलकॉहलन, हिरे्हडअर 
जनरल वॉल पोल, मेजर जनरल पेनी, हिरे्हडअर जनरल जोन्स यानंी र्ंरे्च्या डाव्या तीराकडून, फते्तर्ड 
कडून, रुडकीकडून हल्ले करायचे ठरहवले. कोिी कोठे कोिाशी येऊन हमळायचे हेही ठरहवण्यात आले. पेनी 
मेरठहून हनघाला. वॉलपोलला रौया येथे देशी सैन्याशी लढत द्यावी लार्ली. तेथील सरदार नरपतझसहाने 
त्याचा चारं्लाच प्रहतकार केला. या य द्धात कनगल ऑहरयनहोप ठार िंाला. द सऱ्या हल्ल्याच्या वळेी 
नरपतझसह हकल्ल्यातून हनघून रे्ला. पेनीच्या सैन्याला क करौली येथे देशी सैन्याने घेरले.त्याने त्या सैन्याला 
हरवनू म रादाबादला तळ ठोकला. पेनीही त्या य द्धात मारला रे्ला. जोन्सचे हहरद्वार जवळून र्ंर्ा ओलांडून 
तो बरेलीपासून चौदा मलैावरील मीरर्ंज येथे आला. पेनीची त कडी घेऊन सर कॉहलन बरेलीजवळ येऊन 
ठेपला. 
 

खान बहाद्द र खान य द्धासाठी तयारच होता. त्याने फौजेचे नेतृत्व बंदे मीरखान, वलीदादखान व 
हफरोजशहा याचं्याकडे हदले. त्याचं्या सैन्यात र्ािंींची (काहफरावंर हवजय हमळहविाराचंी) एक त कडी ही 
होती. हे लोक इंग्रजानंा काहफर समजत हजवावर उदार होऊन लढण्याचा त्याचंा म ख्य धमग होता. ५ मे १८५८ 
रोजी य द्ध स रु िंाले. धमाकरता बळी जाण्यासाठी र्ािंी तत्पर होते. दीन दीनच्या घोषिा देत ते 
इंग्रजसैन्यावर त टून पडले. एका तरुि र्ािंीने फार मोठा पराक्म र्ाजहवला. तो जखमी िंाला होता. 
शरीरातून सर्ळीकडून रक्त वाहात होते. तरी तो लढायला प ढे आला. इंग्रज सैहनकानंी त्याच्या अंर्ात 
संहर्नी ख पसून त्याला ठार केले. 
 

बहाद्द रखानाच्या सैन्याने व र्ािंींनी इंग्रज सैन्यावर हनकराचे हल्ले केले. पि इंग्रजाचं्या त फान 
र्ोळीबाराम ळे रोहहले नामोहरम िंाले. या य द्धात हफरोजशहाने आपल्या पराक्माची शथग केली. इतर सरदार 
स द्धा प्रािपिाने लढले. त्या रात्री खान बहाद्द रखान याने बरेली सोडले व तो तराईकडे हनघून रे्ला. इंग्रजानंी 
बरेली शहर ताब्यात घेतले. लोक घरेदारे सोडून वाट हदसेल, हतकडे पळून रे्ले. प ष्ट्कळ घरंदाज हस्त्रयानंी 
नाटाळमोहल्ल्याच्या महशदीजवळील अथारं् पाण्याच्या हवहहरीत जीव हदले. बरेली शहरावर स्मशानकळा 
आली. इंग्रजानंी अनेक लोकानंा ठार केला. लूटमार केली. 
 

तराईच्या जंर्लात लढत असतानंा खान बहाद्द रखान घोड्ावरुन खाली पडला. इंग्रजानंी त्याला 
ताब्यात घेतले. त्याच्यावर खटला भरण्यात आला व १८६० च्या स रुवातीला त्याला कोतवाली समोर फाशंी 
देण्यात आले. 

✦✦✦ 
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४८. पीर अली मदाना 
 

पाटिा शहर हे एकोहिसाव्या शतकात वहाबीपथंाच्या कडव्या म सलमानाचें प्रम ख कें द्र होते. १८५७ 
च्या स्वातंत्र्यय द्धा आधी पाच वषे त्या पंथाच्या मौलवींची आपली र् प्त संघटना उभारली होती. मोठ मोठे 
श्रीमंत व्यापारी, पेढीवाले, जमीनदार त्या संघटनेचे प्रम ख सदस्य असल्याने संघटनेला त्याचे भरपूर 
अथगसहाय्य हमळत असे. ही संघटना इंग्रज सरकारहवरुद्ध र् प्तपिे कायग करण्यासाठी हनमाि केलेली होती. 
त्या संघटनेत इंग्रजाचें काही पोहलसही सामील िंाले. इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यास तयार असलेल्या शकेडो 
लोकानंा आपल्या सभासदाचं्या नांवावर नोकरीस ठेवनू या संघटनेच्यावतीने त्यानंा हनयहमत पर्ारही हदला 
जात असे. हबहारमधील अनेक र्ावातंील जमीनदारही या संघटनेचे सभासद होते. त्याम ळे संघटनेला पैशाचंी 
ददात नसायची. या संघटनेच्या र् प्तहेरानंी हबहारमधील इंग्रजाचं्या देशी पलटिींना आपल्याकडे वळवनू 
घेतले होते. त्यात दानापूरच्या ७ व्या, आठव्या व ४० व्या देशी पलटिी पूिगपिे संघटनेचे आदेश पाळण्यास 
तयार िंालेल्या होत्या. त्या पलटिी पाटण्याहून कोिता आदेश येतो, याची प्रतीिा करीत होत्या. पाटिा 
शहरातील पोलीस, द कानदार स द्धाबडंाची हठिर्ी कें व्हा पडते त्याचंी वाट पाहात होते. कारि सारी जनता 
इंग्रजाचं्या ज लमी व अत्याचारी राजवटीने असंत ष्ट िंालेली होती. 
 

मेरठला देशी हशपायानंी बडं केले, ही बातमी पाटण्याचा कहमशनर याला समजताच त्याने २०० शीख 
हशपायी बोलावनू घेऊन ते कनगल रॅटरे याचं्या हाताखाली शहराच्या बदंोबस्तास ठेवले. 
 

पाटण्याजवळील हतरहूतमध्ये असलेला पोलीस जमादार वाहरसअली याच्याबद्दल तेथल्या इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंा संशय आला म्हिून त्यानंी एकदम त्याच्या घरावर धाड टाकली. तेव्हा तो र्या येथील करीम 
अल्ली नावाच्या क्ाहंतकारक प ढाऱ्याला एक र् प्त पत्र हलहीत बसलेला त्यानंा हदसला. त्यानंी वाहरस अलीला 
पकडून त्याच्या घरातली सवग कार्दपते्र ताब्यात घेतली. त्यात इंग्रज सरकारहवरुद्ध बरीच पते्र होती. त्याम ळे 
त्याला फाशी देण्यात आले. र्या येथील करीम अल्लीला पकडण्याचा ह कूम टेलरने हदला. र्येच्या इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तो हत्तीवर बसून पळून रे्ला. त्या अहधकाऱ्याचं्या हाती 
लार्लाच नाही. पि टेलरने अनेक लोकानंा संशयावरुन त रंुर्ात डाबंले. 
 

पाटण्याचा पीर अली हा मूळचा लखनौचा तो पाटण्यास आला व तेथे त्याने प स्तक-हवक्ीचे द कान 
थाटले. तो तर पाटण्यातील म सलमानाचं्या र् प्त संघटनेचा एकप्रम ख नेता होता. द कानातली प स्तके तो 
स्वतः वाचून त्याचंी माहहती त्याच्याकडे येिाऱ्या संघटनेच्या सदस्यानंा देत असे. प स्तके वाचीत असतानंाच 
त्याला इहतहासाचे चारं्ले ज्ञान िंाले. त्याचं्याकडे नेहमी संघटनेच्या मान्यवर सभासदाचंी ऊठबस असे. 
मोठमोठ्या लोकातं त्याची मोठी प्रहतष्ठा होती. अनेक तरुि त्याचे अन यायी होते. ते स द्धा त्या र् प्तसंघटनेचे 
सभासद होते. “माझ्या शरीरात रक्ताचा अखेरचा थेंब असे पयंत मी इंग्रजाशंी लढेन व माझ्या मातृभमूीला 
परदास्यातून म क्त करीन.” अशी शपथ पीर अलीने प्रत्येक सभासदाला घ्यायला लावली होती. 
 

पाटण्यातील या र् प्त क्ाहंतकारक संघटनेच्या नेत्याचं्या घरी रात्रीच्या वळेात सभासदाचं्या र् प्त 
बठैकी होत असत. त्यातल्या तीन मौलवींची नाव ेकहमशनरला कळली ते हतघे त्या र् प्त संघटनेचे प्रम ख होते 
व पाटिा शहरातील लोक त्यानंा मानीत असत. या हतघा मौलवींना पकडण्यासाठी टेलरने एक डाव 
टाकला. पाटण्यातील सवग प्रम ख लोकाचंी बठैक त्याने आपल्या हनवासस्थानी घेतली. देशातील धामध मीच्या 
काळात पाटिा शहरात शातंता कशी राखावी, हा त्या बठैकीचा हवषय होता. बठैक संपताच सारे लोक तेथून 
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हनघाले, तेव्हा त्या हतघा ंमौलवींना टेलरने थाबंहवले व तो त्यानंा म्हिाला, “देशातील धामध मीच्या काळात 
त म्हा ंहतघानंा मोकळे राहू देिे धोकादायक असल्याने त म्हासं अटक करण्यात येत आहे.” असे हसतम खान 
म्हिून टेलरने त्या हतघा ंमौलवींना नजरकैदेत ठेवनू हदले. हवचारहवहनमयासाठी शहरातील प्रहतहष्ठतानंा 
आपल्या हनवासस्थानी बोलावनू, त्यानंा अटक करिे, हा हवश्वासघात असतो. हवश्वास घात करिे, हे तर 
इंग्रजाचं्या रक्तातंच होते. त्यानंतर त्याने आिखी दोन आदेश जारी केल. एक पाटण्यातंील लोकानंा हनःशस्त्र 
करण्याचा व द सरा रात्री ९ वाजेनंतर कोिीही घराबाहेर न पडण्याचा हे आदेश म्हिजे जखमीवर मीठ 
चोळिेच होते. आधीच हतन्ही मौलवींच्या अटकेने पाटण्यातील झहदू-म क्स्लम जनता प्रि ब्ध िंालेली होती. 
या आदेशाचंी अंमलबजाविी स रु होताच पाटण्यातील म सलमानानंी हजहाद प कारला व ते आपापली शसे्त्र 
घेऊन पीर अलीच्या द कानासमोर जमू लार्ले. पीर अलीसह त्या दोनश े हजहादींनी पाटण्याच्या चचगकडे 
आपला मोचा नेला. चचगसमोर कनगल लायल शीख सैहनकासंह त्या मोचाला रोखण्यासाठी आला. पीर अलीने 
आपल्या बदं कीच्या एकाच र्ोळीने त्याला ठार केले. ते पाहून त्या राजहनष्ठ शीखानंी त्या जमावावर अंधाध ंद 
र्ोळीबार केला. त्यात हकत्येक हजहादी मरि पावले. हकत्येक जखमी िंाले. अनेकानंा पकडण्यात आले. 
त्यातं पीर अलीही होता. त्याच्या हातापायातं इतक्या जोराने बेड्ा कसण्यात आल्या की, त्या त्याच्या 
हातापायाच्या मासंात हशरल्या व त्याच्या हातापायातून रक्ताच्या धारा वाहू लार्ल्या. त्याला फाशंीची हशिा 
स नावण्यात आली. 
 

त्याला फाशीच्या स्थळाकडे नेले. तेव्हा एक इंग्रज अहधकारी त्याला म्हिाला, “पीर अली, अजूनही 
वळे रे्लेली नाही. तू त झ्या साथीदाराचंी नावे सारं् आहि आपले प्राि वाचव.” ते ऐकताच पीर अली 
बािेदारपिे म्हिाला, “मािसाच्या जीवनात असेही प्रसंर् येतात की, तेव्हा आपले प्राि वाचहविे आवश्यक 
असते. परंत  अनेकदा असेही प्रसंर् येतात की, आपले प्राि वाचहवण्यापेिा ते नष्ट करुन टाकिेच अत्यावश्यक 
असते. आता तर प्रािदान करिेच योग्य आहे. यावळेी मृत्यचू्याअधीन होिे, हाच अमर होण्याचा एकमेव मार्ग 
आहे.” नंतर पीरअली म्हिाला, 
 

“त म्ही मला ठार करु शकता.ं माझ्यासारखे मािें अनेक देशबाधंव त म्ही फासंावर चढवाल.परंत  
त म्ही आमच्या स्वातंत्र्यय द्धाची परंपरा तोडूच शकिार नाही. माझ्या मरिानंतर माझ्या शरीरातील रक्ताच्या 
प्रत्येक थेंबातून हजारो बहाद्द र क्ाहंतकारक स्वातंत्र्य य द्धासाठी हनमाि होतील व त मचे ज लमी राज्य ध ळीला 
हमळवनू स खा-समाधानाने जर्ू शकतील.” 
 

पीर अलीची भहवष्ट्यवािी लवकरच खरी ठरली. दानापूरच्या ७ व्या, ८ व्या व ४० व्या पलटिी 
इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यास उभ्या राहहल्या व त्या जर्दीशपूरच्या हबहारकेसरी क ँ वरझसहाला जाऊन हमळाल्या 
आहि त्यानंी क ँ वरझसहाच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजानंा सळोकीपळो करुन सोडले. पीरअलीच्या बहलदानानंतर 
कहमशनर टेलर म्हिाला, “पीरअली हा अत्यंत साहसी व दृढसंकल्प वीर होता. तो जेवढा कठोर तेवढाच 
शातं व संयमी होता. त्याच्या वार्ि कीत शालीनता होती. असे लोक आपल्या अजेय हनष्ठेम ळे खतरनाक शत्रू 
बनतात. पि आपल्या दृढहनियाम ळे ते प्रशसेंस पात्रही ठरतात.” 
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४९. ठाकुर परगन ससह 
 

१८५७ चे य द्ध १० मे १८५७ रोजी उत्तरप्रदेशातील मेरठ येथे स रु िंाले. त्याचे लोि हबहारमध्ये 
पाटण्यापयंत पसरले. ३ ज लै १८५७ रोजी पाटिा येथील देशी पलटिी इंग्रजाहंवरुद्ध बंड करुन उठल्या. 
दानापूरच्या छाविीतील देशी पलटिी त्याचें नेते हरहकसनझसह व रिदलनझसह यांच्या नेतृत्वाखाली बडंास 
सज्ज िंाल्या. त्यानंा जर्दीशपूरचे ८० वषे वयाचे राजपूत जहार्ीरदार क ँ वरझसह या महापराक्मीवीराचे नेतृत्व 
लाभले. क ँ वरझसहाने सारा हबहारप्रातं इंग्रजाहंवरुद्ध पेटहवला. र्हनमी काव्याने इंग्रजाचं्या फौजानंा 
ह लकावण्या देत त्यानंी इंग्रजानंा सळोकीपळो करुन सोडले. इंग्रजाचं्या पलटिी त्याचंा पाठलार् करु 
लार्ल्या. क ँ वरझसह कधी पाटण्याकडे, तर कधी सासारामकडे, कधी रेवा संस्थानात, तर कधी जबलपूरात, 
तर कधी काल्पीकडे, कधी आऱ्याकडे, तर कधी आजमर्डकडे भयंकर वरे्ाने आपल्या सैन्यासह इंग्रजाचं्या 
तोंडचे पािी पळवत होते. 
 

क ँ वरझसह जेव्हा आजमर्डकडे आले, तेव्हा आजमर्डजवळील हीरापट्टी र्ावाचे ठाक र परर्नझसह 
यानंी त्यानंा फार मोठे सहकायग हदले. परर्नझसह अहतशय धाडसी, पराक्मी व स्वातंत्र्यपे्रमी होते. इंग्रजाचं्या 
हनरंक श, शोषक आहि अत्याचारी प्रशासनाहवषयी त्याचं्या मनात तीव्र असंतोष होता. इंग्रजाचें राज्य आपल्या 
देशातून कधी नष्ट होईल, हाच हवचार त्याचं्या मनात सतत घोंर्ावत होता. हीरापट्टीर्ाव त्या काळात हवद्रोही 
सैहनकाचें व हवद्रोही जनतेचे कें द्र बनला होता. आजमर्ड ताब्यात घेऊन तेथे स्वतंत्र सरकार स्थापन 
करण्यासाठी हीरापट्टीतले तरुि अधीर िंाले होते. ठाक र परर्नझसहानी हवद्रोही तरुिाचें मोठे संघटन केले 
होते. आजमर्डच्या पहरसरातील र्ावंातल्या तरुिानंा इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यास उद्य क्त केले व त्याभार्ातं 
इंग्रज सैन्याशी अनेक हठकािी सामना देऊन बाब ूक ँ वरझसहानंा मदत केली. 
 

२१ माचग १८५८ रोजी कनगल हमलमॅनने आपल्या सैन्यासह परर्नझसहाच्या हवद्रोही सैहनकावंर 
आक्मि केले. तेव्हा परर्नझसहानंी त्याचा जबरदस्त पराभव केला व त्याच्या हकत्येक सैहनकानंा ठार केले. 
त्याचे य द्धसाहहत्यही हस्तर्त केले. परर्नझसहानंी हचरैयाकोट, सदर, सर्डी, फ लपूर आदी र्ावातं 
हवद्रोहाची आर् भडकहवली. त्यानंी फ लपूर तहसीलवर आहि महाराजर्ंज ठाण्यावर ताबा हमळहवला. 
कोइलसाही झजकले. फैजाबादचा पूवेकडील भार् त्याचं्या संघषाचे िेत्र बनला होता. 
 

इंग्रज सरकारने परर्नझसहानंा पकडून देिाऱ्यास मोठे इनाम जाहीर केले. परंत  ते कधीही 
इंग्रजाचं्या हाती लार्ले नाहीत. २६ मे १८५८ रोजी बाब ू क ँ वरझसहाचें हनधनिंाले. त्यानंतर इंग्रजानंी 
आजमर्डवर ताबा हमळहवला. परर्नझसहाचें हीरापट्टी र्ाव ल टून सवग घरानंा आर्ी लावनू हदल्या. तेव्हा 
हीरापट्टी र्ावातील बह संख्य क ट ंबे र्ोरखपूर हजल्ह्यात हनघून रे्ली. हीरापट्टी र्ावातील हविकर व कलाल 
बनारसकडे हनघून रे्ले. १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी क्व्हक्टोहरया रािीचा माफीचा जाहीरनामा सवगत्र जाहीर 
िंाला. त्यानंतर हहरापट्टीतून हनघून रे्लेल्या लोकापंैकी काही लोक ५/६ वषांनी आपल्या र्ावात परत आले. 
इंग्रजानंी हवद्रोही सैहनकाचं्या जहमनी हललावात हवकून टाकल्या अखेर हनराश होऊन ठाकूर परर्नझसह 
नेपाळात हनघून रे्ले. 
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५०. मौलर्ी अहमदुल्ला (र्हाबी) 
 

वहाबी आंदोलन अरबस्तानमध्ये अब्द ल वहाब यानंी स रु केले. इस्लामचा प नरुध्दार हा या 
आंदोलनाचा उदे्दश होता. मके्कला हज याते्रसाठी जािाऱ्या झहद स्थानातील म सलमानानंी हे आंदोलन 
झहद स्थानात ही स रु केले. रायबरेलीचे सैयद अहमदशाह आहि हदल्लीचे शाहवलीउल्ला हे या आंदोलनाचे 
झहद स्थानातले प्रवतगक होते. झहद स्थानात इस्लामच्या प नरुध्दाराबरोबर इंग्रजाचं्या सते्तहवरुद्ध येथल्या 
म सलमानातं असंतोष हनमाि करिे हा स द्धा या आंदोलनाचा प्रम ख उदे्दश होता. या आंदोलनाचे 
झहद स्थानातील प्रम ख कें द्र पाटिा हे शहर होते. झहद स्थानातील उत्तर भार्ात हे आंदोलन वायव्य सरहद्द 
प्रातंापासून बंर्ाल पयंत पसरले, ते अत्यंत र् प्त रीतीने. येथे या आंदोलनाला इतका जोर चढला की, येथल्या 
वहाबींनी १८३० साली पेशावर हे शहर आपल्या ताब्यात घेतले. त्याम ळे या आंदोलनाचा प्रभाव 
झहद स्थानातील सवग भार्ातील म सलमानावंर पडला. या आंदोलनाच्या अन यायानंा ‘वहाबी’ असे म्हित 
असत. याच आंदोलनातून प ढे जमीयत-उल-उलेमा व ख दाई हखदमतर्ार या दोन संघटना झहद स्थानात 
उदयास आल्या. 
 

दहिि बरं्ालमध्ये या आंदोलनाचे नेते तीतूहमयाँ हे होते. तीतूहमयाँ आहि त्याचं्या अन यायानंी 
झहद स्थानातून इंग्रजी सत्ता नाहीशी करुन टाकण्याची घोषिा केली होती. झहद स्थानातील या आंदोलनाची 
दोन रुपे होती. पहहले सापं्रदाहयक व द सरे क्ांहतकारी. बरं्ाल मध्ये सवगसामान्य शतेकरी या आंदोलनात 
मोठ्या संख्येने होते. जमीनदाराहंवरुद्ध ते होते. त्याम ळे समृद्ध म सलमान व त्याचं्या तंत्राने वार्िारे म ल्ला 
मौलवी या आंदोलनाचे हवरोधक बनले. तीतूहमयाँच्या नेतृत्वाखाली वहाबींनी इंग्रज सरकारहवरुद्ध लढा स रु 
केला. इंग्रजाचं्या सैन्याने तो दडपून टाकला. त्यात हततूहमयाँ ठार िंाला. त्याच्यानंतर दाघूहमयाँ या वहाबींचा 
बरं्ालमध्ये नेता बनला. 
 

सैय्यद अहमदशाहचे हनधन िंाल्यावर त्याचें प्रम ख हशष्ट्य मौलवी अहमद ल्ला हे या आंदोलनाचे प्रम ख 
नेते बनले. त्यानंी सन १८६३ मध्ये हसताना येथे हवद्रोही वहाबींची छाविी उभारली. त्या काळात वहाबींच्या 
मनात इंग्रज-हवरोधाची भावना प्रबल होती. त्याम ळे इंग्रजानंा वहाबींची भीती वाटायची. वहाबींनी इंग्रज 
शाहसत झहद स्तानला ‘दारुल-हबग’ (काहफराचंा -इस्लामची तत्त्वे न मानिाराचंा) देश म्हिून घोहषत केले. 
त्या काळात वहाबींच्या समोर दोनच मार्ग होते. एक इंग्रजाहंवरुद्ध हजहाद (धमग-य द्ध) घोहषत करिे व द सरा 
हहजरत दारुल हबगमधून हनघून जािे. 
 

मौलवी अहमद ल्ला हे हबहारमधील पाटिा हजल्ह्यातील साहदकपूरचे राहिारे होते. त्याचें घरािे 
धहनक व हवद्यासंपन्न होते. झहद स्थानातील तत्कालीन म सलमानातं त्याचं्याहवषयी फार आदर होता. बरं्ाल 
पासून वायव्य सरहद्द प्रातंापयंत त्याचें हजारो अन यायी होते. मौलवी अहमद ल्ला, त्याचंा सवग पहरवार आहि 
त्याचें सर्ळे अन यायी इंग्रजानंा आपला शत्र ूमानीत असत. त्यानंी वायव्य सरहद्द प्रातंातील स्वात घाटीतील 
डोंर्राळ प्रदेशात हसताना या र्ावी हवद्रोह्याचंी छाविी उभारली. त्या प्रातंातले हजारो वहाबी म सलमान त्याचें 
अन यायी होते. या छाविीत दीड ते दोन हजार हवद्रोही वहाबी राहात होते. त्यातं बरं्ाल व इतर प्रातंातीलही 
होते. ते सवग सशस्त्र होते. मौलवी अहमद ल्ला त्यानंा धन, शसे्त्र वरै्रे प रवीत असत. त्याचं्यासाठी दरवषी 
रमजान महहन्यात रोजाचं्यानंतर इतर प्रातंातूनही जकातीच्या रुपाने प ष्ट्कळ पैसा जमा केला जात असे. आहि 
तो पैसा हसताना छाविीत पाठहवला जाई. वहाबींचे हे संघठन स व्यवक्स्थतपिे उभारले रे्ले होते. बरं्ाल, 
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हबहार राज्याचं्या उत्तर भार्ातून आधी इंग्रजाचंी सत्ता उखडून टाकण्यासाठी सारे वहाबी उतावीळ िंाले होते. 
त्यानंा पोहलसाचेंही साहाय्य होते. कारि त्या भार्ातील बह संख्य पोहलस म सलमानच होते. 
 

मौलवी अहमद ल्ला व वहाबी आंदोलनाहवरुद्ध कारवाई करण्यासाठी इंग्रज सरकारला प रावा हमळत 
नव्हता. सन १८५२ मध्ये इंग्रजाचं्या रावळझपडी मधील छाविीतील म न्शी मोहम्मद अलीच्या नाव ेआलेली 
काही पते्र इंग्रजाचं्या र् प्तहेराचं्या हाती पडली. त्यामंधून इंग्रज अहधकाऱ्यानंा समजले की, मौलवी अहमद ल्ला 
वहाबींच्या हसताना छाविीला पैसा व हत्यारे प रहवतात. त्या छाविीत आपले अन यायी स द्धा पाठहवतात. 
परंत  मौलवी अहमद ल्लाचंा म सलमानावंरील व्यापक प्रभाव पाहून त्यानंा अटक करण्यासाठी इंग्रज सरकार 
कचरत होते. कारि त्यानंा म सलमान व झहदू जनतेत फूट पाडण्यासाठी म सलमानानंा हाताशी धरायचे होते. 
तेव्हा म सलमानानंा द खहविे त्यानंा हहतावह वाटत नव्हते. 
 

सन १८५७ च्या क्ाहंतय द्धात पाटण्याला हवद्रोह प्राम ख्याने म सलमानाचं्या वहाबी संघटनेने स रु 
केला. तेव्हा पाटण्याचा कहमशनर टेलर याने पाटण्यात शातंता राखण्यासाठी मौलवी अहमद ल्लासह काही 
प्रहतहष्ठत म सलमानानंा आपल्या घरी बोलाहवले व बठैक संपल्यावर मौलवी अहमद ल्ला आहि त्याचं्या दोन 
प्रम ख साथीदारानंा अटक केली. त्याचं्या अटकेच्या हनहमत्ताने पाटण्यातील वहाबींनी उघडपिे हवद्रोह स रु 
केला. त्यात पीरअली याने लायल या र्ोऱ्या अहधकाऱ्याला र्ोळी घालून ठार केले. हवद्रोह दडपून 
टाकण्यासाठी हशख रेहजमेंटला पाटण्याला आिले होते. हवद्रोही वहाबींनी हशखसैहनकाचंा हजद्दीने प्रहतकार 
केला. ३० वहाबींना अटक िंाली. पीरअली सह आठ जिानंा फासंावर लटकहवण्यात आले. फाशी जातानंा 
पीरअलीने घोषिा केली की, “इंग्रज आमच्या देशातून लवकरच पळून जातील.” फाशंी जािाऱ्यात नाहरस 
अली हा एक पोहलस इनस्पेक्टर स द्धा होता. मौलवी अहमद ल्ला यानंा कहमशनर टेलर याने नजरकैदेत ठेवले 
होते. सरकारने टेलरची बदली केल्यानंतर त्यानंा म क्त करण्यात आले. 
 

सन १८५७ चा स्वातंत्र्य संग्राम झहद स्थानातील अन्य भार्ात पाशवी अत्याचार करुन समाप्त केला. 
परंत  वायव्य सरहद्द प्रातंात तो नंतरही अनेक वष ेचालू राहहला. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामातून हनसटलेले 
म सलमान व झहदू हवद्रोही यानंी हसताना छाविीत आश्रय घेतला. त्यानंी इंग्रजाचं्या ठाण्यावंर व छावण्यावंर 
अनेक वेळे हल्ले केले. तीन वळेा तर य दे्ध केली. पहहली लढाई १८५८ मध्ये शाहीनूनलिी येथे िंाली. द सरी 
३ सप्टेंबर १८६३ मध्ये मौलवी अब्द ल्ला याच्या नेतृत्त्वाखाली टोपी नावाच्या चौकीवर िंाली. हतसरी लढाई 
स द्धा मौलवी अब्द ल्ला याच्याच नेतृत्वाखाली नोव्हेंबर १८६३ मध्ये अंबेला र्ावाजवळील क टलर्डच्या 
डोंर्रावर िंाली. या लढाईत १२०० झहद स्थानी म जाहहद व पठाि होते. या हतन्ही लढायातं इंग्रज सरकारला 
करोडो रुपये खचग कराव ेलार्ले. तरीही इंग्रजाचंा हवजय िंाला नाही. अखेर इंग्रजानंी भेदनीतीचा अवलंब 
केला. पठािानंा प ष्ट्कळसा पैसा देऊन आपल्याकडे वळवनू घेतले. हशहित व धहनक म सलमानानंा 
हनरहनराळी पदे देऊन झकवा पदव्या देऊन त्याचं्या मनातली इंग्रज हवरोधी भावना दूर केली. नंतर अनेक 
वहाबी पकडण्यात आले. त्याचं्यावर हिहटश साम्राज्ञीच्या हवरुद्ध य द्ध केल्याचा आिेप ठेवण्यात आला व त्यानंा 
कडक हशिा देण्यात आल्या. १८६४ ते १८७२ या काळात वहाबींबर पाच म कदमे चालहवले रे्ले. १८६५ मध्ये 
मौलवी अहमद ल्लानंा कैद केले. त्याचं्यावर इंग्रज सते्तहवरुद्ध य ध्दाची योजना आखिे, हसताना छाविीतील 
वहाबींना पैसा व शसे्त्र प रहविे, त्या छाविीत अनेक हवद्रोही पाठहविे, तसेच झहद स्थानातील इंग्रज सरकार 
नष्ट करिे असे आरोप ठेवण्यात आले. त्याचं्या हवरुध्द अनेक सरकारी सािीदार त्यानंा भरपूर पैसा देऊन 
तयार केले. मौलाना अहमद्द ल्लाचा प्रहतहनधी इलाहीबि हा कैदेत होता, त्यालाही पैसा देऊन म क्त केले व 
त्याला सरकारी सािीदार बनहवले. 
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मौलवी अहमद ल्ला यानंा सेशन कोटात मृत्यदंूडाची हशिा देण्यात आली. हाय कोटात अपील 
केल्यानंतर ती आजीवन कारावासाची करण्यात आली. त्यानंा लरे्च अंदमानाच्या त रंुर्ात पाठवनू हदले. 
त्याचंी चल-अचल सवग संपत्ती जप्त करण्यात आली. त्याचें बह मोल प स्तकालय स द्धा जाळून टाकले. 
अंदमानाच्या त रंुर्ातूनही मौलवीअहमद ल्ला यानंी हसताना छाविी चालू ठेवण्यासाठी र् प्तपिे सतत प्रयत्न 
केले. ती छाविी १९४७ पयंत चालूच राहहली. हे हवशषेच म्हिाव ेलारे्ल. अमीरखाँ हा मौलावी अहमद ल्लाचा 
उजवा हात होता. त्यालाही आजन्म कारावासाची हशिा देण्यात आली. 
 

इंग्रज सरकाराने अनेक वहाबींना पकडून त्यांना जबरदस्त हशिा केल्या. त्याम ळे वहाबींच्यामध्ये 
इंग्रजाहवरूद्ध तीव्र दे्वष हनमाि िंाला. पहरिामतः अब्द ला नावाच्या वहाबीने २० सप्टेंबर १८७१ रोजी बरं्ालच्या 
म ख्य न्यायाधीश जॉन पेन्टन न्यायालयाच्या पायऱ्यावंरून उतरत असतांना त्याचा खून िंाला. त्याला 
फाशीची हशिा देण्यात आली. मौलवी अहमदूल्लाचा एक साथीदार मौलवी अब्द ला हा स द्धा अंदमानच्या 
त रंुर्ात आजन्म कारावासाची हशिा भोर्त होता. फेि वारी १८७२ मध्ये व्हाइसराय लॉडग मेयो हा अंदमानाच्या 
त रंुर्ात भेट देण्यासाठी रे्ला होता. तेव्हा दोन्ही मौलवींना एक योजनी एक योजना आखली. ती अमलात 
आिण्यासाठी शरेअली या पठािाला तयार केले. ८ फेि वारी १८७२ रोजी लॉडग मेयो मोटर बोटवर चढत 
असतानंा शरे अलीने त्याची हत्या केली. झहद स्थानातील इंग्रजाचं्या म ख्य प्रहतहनधीची हत्या करवनू मौलवी 
अहमद ल्ला यानंी इंग्रजानंा दाखवनू हदले की, आम्ही अखेरपयंत त मच्याशी लढतच राहू. हसताना छाविी 
स्वातंत्र्यप्राप्तीपयंत चालू राहहली. हे त्याचे हनदशगक होय. मेयोच्या हत्येने इंग्लंडचे पालगमेंट हादरून रे्ले 
होते. भारतातील इंग्रज अहधकाऱ्याचंी तर पाचावर धारि बसली होती. म सलमानाचें वहाबी आंदोलन 
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी पूरकच ठरले व त्याचे सारे श्रेय मौलाना अहमद ल्ला यानंाच द्यावे 
लारे्ल. 

✦✦✦ 
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५१. णर्धा माणनक, जोधा माणनक, मुलू माणनक 
 

सौराष्ट्रातील बाघेर जमात अत्यंत शूर, धाडसी, पराक्मी व स्वातंत्र्यहप्रय होती. या जमातीचे वास्तव 
बह ताशंी सौराष्ट्राच्या वायव्येकडील ओखामंडल प्रदेशात होते. ओखामंडलचे प्रम ख स्थान द्वारकानर्री होते. 
द्वारका ही त्याचंी राजधानी होती. द्वारकेजवळील बेटेही त्याचं्या ताब्यात होती. ओखामंडल हे जनपद होते. 
सन १८०२ मध्ये कंपनी सरकारच्या सैन्याने द्वारकेजवळच्या शखंोधर बेटावरील वाघेराचं्या हकल्ल्यावर हल्ला 
केला. पि कंपनी सरकारचे सैन्य वाघेराचं्या जबरदस्त हल्ल्याम ळे त्या हकल्ल्यात प्रवशे करू शकले नाही. 
म्हिून त्या सैन्याने शखंोधर बेटाच्या हकनाऱ्यावरील वाघेराचंी सवग लहान मोठी जहाजे जाळून टाकली. सन 
१८०६ मध्ये मात्र कंपनी सरकारच्या सैन्याने शखंोधर बेट प न्हा हल्ला करून झजकून घेतले व तो हकल्ला हस्तर्त 
केला. 
 

शखंोधर बेट र्मावल्याचा सल वाघेर वीराचं्या मनात कायम होता. कंपनी सरकारचा अहधकारी 
द्वारकानर्रीत राहात होता. वाघेर वीरानंा सन १८२० मध्ये द्वारकेवर हल्ला करून त्या इंग्रज अहधकाऱ्याला 
द्वारकेतून हपटाळून लावले. ओखामंडलातील जहार्ीरदार कंपनी सरकारचे समथगक होते. वाघेर वीरानंी 
त्या जहार्ीरदारानंा स द्धा कधीही स खाचे हजिे जर्ू हदले नाही. 
 

प न्हा काही महहन्यानंी कंपनी सरकारच्या मोठ्या सैन्याने द्वारकानर्रीवर योजनापूवगक हल्ला केला. 
या य द्धात शकेडो वाघेर वीर मारले रे्ले.त्या सैन्याने द्वारकेमधून वाघेरानंा हाकून हदले व ती नर्री आपल्या 
ताब्यात घेऊन तेथे आपली छाविी कायमची ठेवली. त्याम ळे ओखामंडलातली वाघेर जनता भयंकर 
खवळली. हतच्यावर हनयंत्रि ठेविे कंपनी सरकारच्या सेनाहधकाऱ्यानंा अशक्यप्राय होऊन बसले. त्याम ळे 
कंपनी सरकारने ओखामंडल प्रदेश र्ायकवाड सरकारच्या ताब्यात देऊन टाकला. कंपनी सरकारचा 
प्रहतहनधीही तेथे राहू लार्ला. र्ायकवाड सरकारने २०० अरबाचें सैन्य द्वारकेच्या रििासाठी ठेवले. 
 

सन १८४७ साली वाघेराचंा नेता हवधा माहनक याने आपल्या वाघेर वीरासंह द्वारकेवर हल्ला केला. 
त्या लढाईत हवधा माहनक याने इंग्रज सेनाहधकारी जॉजग लॉख याला र्ोळी घालून ठार केले. तेव्हा नवानर्र 
व पोरबदंर येथील जहार्ीरदारानंी आपल्या सैन्यासह हवधा माहनकचा पाठलार् केला व त्याला पकडून 
कंपनी सरकारच्या प्रहतहनधीच्या ताब्यात देऊन टाकले.त्याने हवधा माहनकला फाशंी देऊन ठार केले. तरीही 
वाघेर वीर कंपनी सरकारच्या छाविीवर हल्ले करीतच राहहले. त्या दोघा ंजहार्ीरदारानंावाघेर वीरानंी त्रस्त 
करून सोडले. त्या काळात कंपनी सरकारने ओखामंडल आपल्या ताब्यात घेतले होते. कंपनी सरकारने 
हकत्येक वाघेराचं्या जहमनी जप्त करून त्या जहमनी त्या प्रदेशातील जहार्ीरदारानंा देऊन टाकल्याव त्या 
वाघेरानंा अल्पसे पेन्शन देण्यात येऊ लार्ले. त्याम ळे वाघेर शतेकरी भयंकर संतापले. तेव्हा कंपनी सरकारने 
चलाखी करून प न्हा ओखामंडल र्ायकवाड सरकारच्या ताब्यात देऊन टाकले. 
 

सन १८५७ मध्ये झहद स्थानात स्वातंत्र्यय द्ध स रु िंाले. वाघेराचं्या नवा नेता जोधा माहनक याने कंपनी 
सरकार, र्ायकवाड सरकार व त्याचे जहार्ीरदार याचं्याहवरूद्ध लढा स रु केला. त्या काळात १८५७ ते 
१८५९ या तीन वषात स्वामी दयानंद सरस्वती नमगदा पहरसर, र् जरात व सौराष्ट्र या प्रदेशात सारखे झहडत 
होते. जोधा माहनक याला लढण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते. वाघेर जनतेतही इंग्रज सरकारहवरूद्ध आपल्या 
प्रवचनातूंन प्रचार करीत होते. त्याम ळे हजारो वाघेर वीर जोधा माहनक याच्या लढ्यात साहमल िंाले. त्याचे 
बळ वाढले. 
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सन १८५८ मध्ये कंपनी सरकारच्या सैन्याने द्वारकेतील मंहदर तोफा डार्ून उध्वस्त केली. मूतीही 

फोडल्या. वाघेर वीराजंवळ तोफा नव्हत्या. स्वामीजींनी या संबधंात हलहहले आहे की, “या प्रसंर्ी वाघेरवीर 
कंपनीच्या सैन्याशी शौयाने लढले. त्यानंी अनेक इंग्रजानंा ठार केले.” 
 

सन १८५९ मध्ये जोधा माहनक याने सारे ओखामंडल झजकून घेतले. तेव्हा र्ायकवाड सरकारने 
कंपनी सरकारकडे सैन्याची मदत माहर्तली. कंपनी सरकारने जोधा माहनकचा पराभव करण्यासाठी कनगल 
होनर याला मोठे सैन्य देऊन पाठहवले. कनगल होनर याच्याबरोबर मोठे सैन्य आल्याचे पाहून जोधा माहनक 
आपल्या वाघेर वीरासंह काठेवाडात हशरला व त्याने अबप रा डोंर्रावर आपल्या सैन्याची मोचे बाधंिी केली. 
७ हडसेंबर १८५९ रोजी कनगल होनरने त्या डोंर्राला वेढा हदला. तेथे त ंबळ य द्ध िंाले. वाघेर वीर परास्त 
िंाले व जोधा माहनकने त्या डोंर्रावरून आपले सैन्य काढून घेऊन जंर्लाचा आश्रय घेतला. 
 

सन १८६० मध्ये जोधा माहनकने ज नार्डच्या नबाबाच्या सैन्याशी व र्ायकवडाचं्या सैन्याशी अनेक 
लढे हदले आहि त्याने कोहडनार हे महत्वाचे ठािे झजकून घेतले. तेथे त्याला भयंकर ताप भरला व त्या 
तापातच तो हे जर् सोडून रे्ला. तेव्हा त्याची जार्ा म लू माहनक या नेत्याने घेतली. देवा माहनक हा त्याचा 
साथीदार होता. प न्हा जार्ा म लू माहनक याने आपल्या वाघेर वीरासंह अबप रा डोंर्राचा आश्रय घेतला. 
कंपनी सरकारनेआिखी दोन इंग्रज अहधकारी वाघेराचंा उठाव दडपून टाकण्यासाठी पाठहवले होते. 
 

कंपनी सरकारच्या सैन्याने अबप रा डोंर्रावर जबरदस्त हल्ला केला आहि म लू माहनकला देवा 
माहनकसह पकडले. त्यानंा बडोद्यास आिून त रंुर्ात डाबंले. ते दोघे सन १८६२ मध्ये य क्क्तप्रय क्तीने 
त रंुर्ातून हनसटून ओखामंडलात पळून रे्ले. त्यानंी प न्हा आपले वाघेर वीर संघहटत केले आहि कंपनी 
सरकारच्या व र्ायकवाड सरकारच्या अहधकाऱ्यावंर वारंवार हल्ले करून त्यानंा सळो की पळो करून सोडले. 
 

सन १८६८ मध्ये कंपनी सरकारच्या अहधकाऱ्यानी स चहवल्याप्रमािे ज नार्ड, र्ोंडल, नवानर्र व 
पोरबदंर येथील जहार्ीरदारानंी एकजूट करून दोन लाख रुपये जमहवले. ती रक्कम त्यानंी वाघेरानंा सहाय्य 
करिाऱ्या छोट्या जमीनदाराकंडून दंड म्हिून वसूल केली होती. या रकमेतून त्यानंी एकहत्रतपिे सैन्य 
उभारले व ते सैन्य कंपनी सरकारच्या सेनाहधकाऱ्याकडे स पूतग केले. म लू माहनक व देवा माहनक यानंी 
तोबरच्या डोंर्रावर मोचेबाधंिी केली होती. कंपनी सरकारच्या मोठ्या सैन्याने त्या डोंर्राला चह बाजंूनी 
वढेले. त ंबळ य द्ध तेथे िंाले. त्यात कॅप्टन लाटूश मारला रे्ला व मेजर रेनाल्डस घायाळ िंाला. डोंर्राच्या 
एका बाजूला नवानर्रचे सैन्य होते. त्या सैन्याला लढण्यासाठी इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंी बहिसे देण्याची 
लालूच दाखहवली. पि त्या सैन्याने लढण्यास नकार हदला कारि आपल्याच लोकाहंवरूद्ध शस्त्र उचलिे 
त्यानंा योग्य वाटले नाही. ते पाहून म लू माहनक व देवा माहनक आपल्या वाघेरवीरासंह डोंर्राच्या त्या बाजूने 
हनसटून पळून रे्ले. 
 

सन १८६४ मध्ये पोरबदंरच्या जहार्ीरदाराच्या साह्याने कंपनी सरकारच्या सैन्याने म लू माहनक व 
देवा माहनक यानंी कोंडीत पकडले. त्या वेळच्या य द्धात म लू माहनक ठार िंाला व देवा माहनक जखमी होऊन 
पळून रे्ला. त्याचे प ढे काय िंाले, ते अज्ञात आहे. अशा रीतीने वाघेर वीराचं्या हा दीघगकाळ चाललेला लढा 
सन १८६८ मध्ये मोडीत हनघाला. वाघेर वीरानंा आपल्या प्रदेशातील जनतेचा पाठींबा असल्याम ळेच ते कंपनी 
सरकारच्या व कंपनीच्या माडंलीक राजे-जहार्ीरदाराचं्या सैन्याशी दीघग काळ लढत राहहले, हे हनर्वववाद 
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होय. आजही या वाघेर वीराचं्या शौयगर्ाथा सौराष्ट्रातील जनता मोठ्या भक्क्तभावाने आपल्या लोकर्ीतातूंन 
र्ात आहेत. 

✦✦✦ 
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५२. नरगुांदकर भारे् 
 

झहदू धमात दत्तक घेण्याची प्रथा पूवापारपासून चालत आलेली आहे. ती एक झहदंूची धार्वमक बाब 
आहे. धार्वमक हवधीन सारच दत्तक घेतला जातो. असा दत्तक नामंजूर करून अनेक राज्ये डलहौसीने आपल्या 
ताब्यात घेतली. हा हम करे सो कायदा उपटस ंभ इंग्रजानंी झहद स्थानात स रु करून आपले साम्राज्य 
झहद स्थानात वढहवले. हीच र्त नरर् ंद संस्थानचे राजे बाबासाहेब भाव ेयाचंी इंग्रजानंी केली व त्यांचे संस्थान 
खालसा केले. 
 

नरर् ंदचे संस्थान धारवाड हजल्ह्यात होते. त्या लहानशा संस्थानचे राजे बाबासाहेब भाव े याचंा 
एक लता एक म लर्ा सन १८४३ मध्ये वारला. तेव्हा दहिि महाराष्ट्राचा पोहलहटकल एजंट मनॅ्सन याला 
दत्तक घेण्याची परवानर्ी भाव्यानंी माहर्तली. ती त्याने फेटाळून लावली. त्याम ळे बाबासाहेब भाव ेफारच 
हनराश िंाले. सन १८५७ मध्ये उत्तर झहद स्थानात इंग्रजाहंवरुद्ध मोठ्या प्रमािात उठाव िंाला. त्याचे लोि 
दहिि भारतातही पसरले. सोलापूर, कोल्हापूर, सारं्ली, हमरज, जमझखडी इत्यादी संस्थानाचं्या राजाशंी 
पत्रव्यवहार करुन नरर् ंदच्या भाव्यानंी त्याचं्याकडून मदत माहर्तली. धारवाड हजल्ह्यातील प्रहसद्ध 
क्ाहंतकारक भीमराव म ंदरर्ी यालाही आपलेसे करुन घेतले. धारवाडच्या कलेक्टरला याचा स र्ावा लार्ू 
हदला नाही. २५ मे १८५८ रोजी नरर् ंदकर भाव्यानंी कंपनी सरकार हवरुद्ध उठाव केला, तेव्हा तो कलेक्टर 
चकीतच िंाला. त्याला कधीही वाटले नव्हते की, भाव ेएवढे धाडस करतील. 
 

कलेक्टरने लरे्च मनॅ्सला आपले सैन्य घेऊन भाव्याचंा बदंोबस्त करण्यास पाठहवले. रामद र्गचे राजे 
नरर् ंदकर भाव्याचें धाकटे बधूं होते. ते इंग्रजानंा सामील िंाले होते. मनॅ्सने आपल्या दीडश े स्वारासंह 
नरर् ंदवर चाल केली. बाबासाहेबानंा हेरांवी ते आधीच समजे होते. त्यानंी सहाश ेस्वारासंह मनॅ्सनवर हल्ला 
केला. बाबासाहेबानंा पाहून मनॅ्सन घबरला व एका देवळात लपून बसला. त्याला ह डकून काढले व हवष्ट्िू 
क लकिी या स्वाराने पकडले. दोघाचें मल्लय द्ध िंाले. हवष्ट्िूने त्याला लोळाहवले. तेव्हा तो आपल्या प्रािाचंी 
भीक मार्ू लार्ला. पि लरे्च त्याचा हशरच्छेद करण्यात आला. 
 

भीमराव म ंदरर्ी हा स द्धा आपल्या २५०० साथीदारासंह बाबासाहेबाचं्या साह्यास धावनू आला. 
मनॅ्सनच्या हशपायाचंा त्यानंी ध व्वा उडहवला. मनॅ्सनचे हशर नरर् ंदच्या वशेीवर ३० मे १८१८ रोजी टारं्ण्यात 
आले. मनॅ्सनच्या हखशात दोन पते्र सापडली. त्यात हलहहले होते की, “हकल्ल्यातील कोठारात असलेल्या 
दारूच्या साठ्यात शिे व बाजरी हमसळून टाकली आहे.” बाबासाहेबाच्या कारभाऱ्याचे ते पत्र होते. त्याचंा 
कारभारीच इंग्रजानंा हफतूर िंाला होता. 
 

मनॅ्सन ठार िंाल्याने इंग्रज हादरून रे्ले. लरे्च मालकम मोठे सैन्य घेऊन नरर् ंदवर चालून आला. 
त्याने नरर् ंदला वढेा हदला. आता आपली धडर्त नाही हे पाहून बाबासाहेब वेषातंर करून हकल्ल्यातून 
हनसटले. त्याचंी माता व पत्नीही हकल्ल्यातून बाहेर पडल्या. दहा मलैावरील मलप्रभा नदीच्या काठी आपल्या 
अंर्ावरील सवग दाहर्ने एका िाह्मिाला दान करून त्यानंी त्या नदीत जलसमाधी घेतली. त्याचंी पे्रते ब दीहाल 
र्ावी नदीतीराला लार्ली. तेथल्या लोकानंी त्याचंा हवहधपूवगक अक्ग्नसंस्कार केला. 
 

नरर् ंदवर इंग्रजाचंा कब्जा िंाला. बाबासाहेबाचं्या सेनापतीसह १०/१२ लोकानंा इंग्रजानंी फासावर 
चढहवले. बाबासाहेबानंा पकडून देिाऱ्यास दहा हजार रुपयाचें बिीस इंग्रजानंी जाहीर केले. बाबासाहेब 
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तोरंर्ळ या र्ावच्या पाटलाच्या घरी आले. फॅ्क सूटर याचं्या मार्ावर होताच. बाबासाहेब तोरंर्ळला आहेत, 
ही बातमी त्याला समजली तोरर्ळला येऊन त्याने आपल्या सैहनकासंह त्या पाटलाच्या घराला र्राडा 
घातला. थोडी िंटापट िंाली. बाबासाहेब पकडले रे्ले. त्यानंा २ जून १८५८ रोजी बेळर्ावंला आिले 
त्याचं्यावर अनेक आरोप ठेवनू खटला भरला. खटल्याचे नाटक िंाल्यावर त्यानंा फाशीची हशिा स नहवण्यात 
आली. १ जून १८५८ रोजी त्यानंा बेळर्ावच्या जनतेसमोर उघड्ावर फाशी देण्यात आली. नरर् ंदचे संस्थान 
खालसा करण्यात आले. 
 

बाबासाहेबाचंा साथीदार भीमराव म ंदरर्ी याने कोयलच्या हकल्ल्यात आसरा घेतला होता. इंग्रजानंा 
ते समजले. लेफ्ट-केरने मोठ्या सैन्याहनशी कोयलच्या हकल्ल्याला वढेा हदला. अटीतटीची लढाई िंाली. 
त्या लढाईत भीमराव मारला रे्ला. त्याचे १५० साथीदार पकडले रे्ले. इंग्रजानंी त्यानंा हनरहनराळ्या हशिा 
हदल्या. अशा रीतीने नरर् ंदचा उठाव दडपून टाकण्यात आला. अशा र् ंडहर्रीनेच इंग्रजानंी अनेक संस्थाने 
आपल्या ताब्यात घेऊन झहद स्थानात साम्राज्य-हवस्तार केला आहि दडपशाही करुन झहद स्तानचे आर्वथक 
शोषि करुन हा देश कंर्ाल करुन सोडला. 

✦✦✦ 
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५३. भीमरार् देसाई 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात दहिि झहद स्थानातील दहिि महाराष्ट्र व उत्तर कनाटक या 
प्रदेशाचाही मोठा सहभार् होता. या प्रदेशातील जनता असंतोषाने पेटली होती. या प्रदेशातील अनेक हठकािी 
त्या काळात उठाव िंाले. धारवाड हजल्ह्यात म ंडरर्ीच्या भीमराव देसायानेही तसा उठाव केला होता. 
धारवाड हजल्ह्यातील म ंडरर्ीचा रंर्राव नंदर्ोडा याचंा म लर्ा भीमराव देसाई. तो बेल्लारी हजल्ह्यात 
तहसीलदार होता. रै्रवतगि कीच्या कारिावरून त्याला सरकारने बडतफग  केले. त्याम ळे तो इंग्रज 
सरकारवर हचडला होता. सोरटूरचे देसाई, ड ंबलचा देसाई, कंचनर्ौडा, हक्म्मर्ीचा देसाई, र्ोवनकोिचा 
नाडर्ौडा इ. लोक त्याचे चारं्ले हमत्र होते. हे सवगजि इंग्रज सरकारहवरूद्ध होते. या प्रदेशातील अनेक 
देसायावंर व जमीनदारावंर भीमराव देसाई व नरर् ंदकर भाव ेयाचंा चारं्ला प्रभाव होता. भीमराव व भावे 
याचं्या लोकाकंडून इंग्रजाहवरूद्ध प्रचार स रु िंाला. भीमराव धाडसी व पराक्मी असला तरी एकसूत्रपिे काम 
करिे त्याच्या र्ावीही नव्हते. धारवाडच्या अहतश्रीमंत व्यापारी बाळाप्पा जायप्पा याचं्याकडे भीमरावाची 
उठबस असे. हेबळीचे जहार्ीरदारही भीमारावाचे हमत्र होते. हे सारे इंग्रज सरकारला र् प्तहेराकंडून समजत 
होते. म्हिून बाळप्पा व हेबळीचे जहार्ीरदार याचं्यावर इंग्रजाचं्या र् प्तहेरानंी पाळत ठेवली होती. बेल्लारी, 
कोप्पल भार्ातही लोकही भीमरावाला मानीत असत. भीमरावाची पत्नी हजवाबाई हहचे माहेर कोप्पल होते. 
 

बल्लारीहून धारवाडच्या कलेक्टरला कळहवण्यात आले की, भीमराव देसाई रंर्ाराव नाडर्ौडा याला 
हाताशी धरून मािसे जमवीत आहे. ड ंबल ताल क्यात तलाव बाधंण्यासाठी ही मािसे आपि र्ोळा करीत 
आहोत, असे ते सारं्तात. पि त्याचंा सरकारहवरूद्ध उठाव करण्याचा बेत आहे.असे कळते.” 
 

धारवाडच्या कलेक्टरने भीमराव देसाई व सोरटूरचा देसाई यानंा बोलावनू घेऊन त्याचं्याशी बोलिी 
केली-तेव्हा भीमराव बेमालूमपिे सफाई केली. खरे तर बादशहा बहाद रशाह जफर याला बादशाहीचे 
अहधकार हमळाव ेआहि नानासाहेब पेशवे यानंा पेशवपेदाचे अहधकार प्राप्त व्हावे, हाच उठावाचा म ख्य उदे्दश 
होता. भीमरावाम ळे बेल्लारी हजल्ह्यात सारावस लीला अडथळा येतो आहे, असे धारवाडच्या कलेक्टरला 
कळहवण्यात आले होते. भीमराव मोठ्या प्रमािात शस्त्र-संग्रह करीत आहे, असेही कलेक्टरला समजले होते. 
म्हिून त्याने पोहलस अहधकाऱ्यानंा ह कूम केला होता की, भीमरावाच्या कारवायावंर सतत कडक नजर 
ठेवावी. 
 

मे १८५८ च्या शवेटच्या आठवड्ात भीमरावाने उठाव केला. काही खेडी ल टली. व तो त ंर्भद्रा 
खोऱ्यात रे्ला. हक्म्मर्ी या र्ावी पोहलसानंी शस्त्राचंा मोठा साठा ताब्यात घेतला. भीमरावाने कें चन र्ौडाला 
बरोबर घेऊन शस्त्रसाठ्याचे रिि करिाऱ्या पोहलसावंर हल्ला केला. व त्याने तो शस्त्रसाठा ताब्यात घेतला. 
नंतर सरकारी खहजनाही ल टला. भीमरावाचे सैन्य वाढू लार्ले. तो र्दर्वर चालून रे्ला. त्याने सरकारी 
कचेऱ्या उध्वस्त करून टाकल्या. टेहलग्राफच्या तारा तोडून टाकल्या. भीमराव व कें चन र्ौडा याचंा पाठलार् 
पोहलसाचंी पथके करीत होती. कोप्पळचा पोहलस अहधकारी त्याच्या मार्ावरच होता. त्याने भीमरावाच्या 
काही सैहनकानंा अटक केली. भीमरावाने कोप्पळवर हल्ला केला. कोप्पळचा हकल्ला त्याने ताब्यात घेतला. 
आता त्याने उघडपिे उठाव प कारला. बेल्लारी, धारवाड, रायचूर येथून इंग्रज सैन्य कोप्पळवर चालून रे्ले. 
त्या सैन्याने कोप्पळच्या हकल्ल्याला वढेा हदला. इंग्रजाकंडून व हकल्ल्यातून परस्परावंर र्ोळीबार स रू िंाला. 
मेजर ह्यजूस याने आपल्या द ताकरवी भीमरावाला हनरोप पाठहवला की, भीमरावाने शरि याव ेव हकल्ला 
मोकळा करावा. भीमरावाने उत्तर हदलेच नाही.लढण्यासाठी तो तप्तर होता. 



 

अनुक्रमणिका 

 
१ जून १८५८ रोजी कोप्पळच्या हकल्ल्यावर चहूबाजंूनी हल्ला केला. हा हकल्ला अत्यंत मजबतू होता व 

त्याला द हेरी तटबदंी होती. भीमरावाच्या सैहनकानंी चारं्ली िं ंज हदली. पि त्याच्याजवळ तोफा नव्हत्या. 
तरीही त्याचे सैहनक प्रािपिाने लढले. इंग्रजानंी तोफाचंा मारा करून हकल्ल्याच्या तटाला झखडार पाडले व 
भीमरावाला शरि येण्यास साहंर्तले. पि त्याने शरि न येता लढा चालूच ठेवला. हकल्ल्याच्या प्रवशेद्वाराच्या 
पायऱ्यावंर लढत असतानंा भीमराव व कें चन र्ौडा ठार िंाले. त्याचें हकत्येक सैहनक मारले रे्ले. १५० 
सैहनकानंा पकडण्यात आले. काही सैहनक हकल्ल्यातून पळून रे्ले. हतकडे नरर् ंदचे भावहेी हरले. कोप्पळ व 
नरर् ंद इंग्रजानंी झजकल्यानंतर ड ंबरचे श्रीहनवास देसाई, म ंडरर्ीचे भीमराव नाडर्ौडा, र्ोवनेकोपचा 
कें चनर्ौडा, नरर् ंदचे भावे याचं्या सवग जहमनी जप्त करण्यात आल्या. 
 

भीमरावाला दोन बायका होत्या. एक हजवाबाई व द सरी वेंकूबाई. भीमरावाला रंर्राव नावाचा म लर्ा 
होता. त्यानंा बेनेहल्ली र्ावात कायमचे वास्वव्य करण्यास सारं्ण्यात आले व पेन्शन देण्यात आले. भीमरावाचा 
व नरंर् दकर भाव्याचंा पाडाव ंपाहून या र्ावातील उठाव थंड पडला. 
 

पकडलेल्या सैहनकावंर दाव ेदाखल करण्यात आले. त्याचेंपैकी ७५ सैहनकानंा तोफेच्या तोंडी हदले. 
भीमरावाचा र् मास्ता भीमाप्पा यालाही तोफेच्या तोंडी देण्याचा हनिगय घेण्यात आला. तेव्हा त्याने इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंा साहंर्तले की, मी या उठावाचीसवग माहहती आपिास द्यायला तयार आहे. तेव्हा त्याची हशिा 
ताप्त रती स्थहर्त करण्यात आली. रायचूरचा डेप्य टी कहमशनर टेलर याच्या समोर ४ जून १८५८ रोजी 
भीमाप्पाची जबानी घेण्यात आली. त्याने उठावासंबधंीची सर्ळी माहहती आपल्या जबानीत सारं्ून टाकली. 
त्यानंतर त्याला काही वषांच्या कैदेची हशिा देण्यात आली. अशा रीतीने या भार्ातील उठाव मोडून 
काढण्यात आला. भीमराव देसाई व नरर् ंदकर भाव े यांच्याकडे नानासाहेब पेशव्याचें दूत नानासाहेबाचंी 
उठावाची पते्र घेऊन आले होते. त्यावरुन हसद्ध होते की, १८५७ चे स्वातंत्र्य य द्ध हनयोजनपूवगक आखले रे्ले 
होते. नानासाहेबाचंी व बहाद्द रशाह जफर याचंी पते्र सवग राजे-रजवाड्ानंा, जहार्ीरदारानंा पाठहवण्यात 
आली होती. पि ठरलेल्या ३१ मे १८५७ च्या आधीच उठाव स रु िंाला व सारी योजनाच हफसकटली. या 
य द्धात झहद -म क्स्लमाचें ऐक्य इंग्रजानंा हदसून आले. म्हिून त्यानंी या दोन्ही धमात फूट पाडण्याचे सत्र स रु 
केले. 

✦✦✦ 
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५४. र्ेंकप्पा नाईक 
 

१८५७ चा स्वातंत्र्यसंग्राम प्रथम उत्तर भारतात स रु िंाला. दहििेतही रंर्ो बापूजीने बह तेक 
संस्थाहनकानंा इंग्रजाहंवरुद्ध चेतहवले होते. नानासाहेब पेशव्याचें दूतही दहििेतील प्रत्येक संस्थाहनकाला 
त्याचसाठी र् प्तपिे भेट होते. हवजापूर व सोलापूर या हजल्ह्याचं्या सरहद्दीवर हनजामाच्या राज्यात सोरापूर हे 
लहानसे संस्थान होते. त्या संस्थानंात बेडर जमात बह संख्येने राहात होती. वेंकप्पा नाईकहा त्या संस्थानचा 
राजा होता. तसा तो वयाने लहानच होता. पि शूर व स्वाहभमानी होता. इंग्रज सरकारने आपल्यावर अन्याय 
केल्याचे त्याच्या मनात डाचत होते. १८५७ मध्ये तो सोरापूरच्या र्ादीवर बसला होता. 
 

हनजामाने इंग्रजाकंडून तो पयंत ६२ लाख रुपयाचें कजग घेतलेले होते. हनजामाला ते कजग फेडता 
येईना, म्हिून इंग्रज सरकारने त्याचा ५२ लाख रुपये उत्पन्नाचा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला होता. त्यात 
सोरापूरचे संस्थानही होते. कजग फेडीसाठी हनजाम सोरापूरच्या राजाकडून ३ लाख रुपये घेऊ लार्ला. कजग 
हनजामाचे व ते फेडायचे सोरापूरच्या राजाने! हा न्याय कसा? सोरापूरचा वेंकप्पा नाईक तरुि व स्वाहभमानी 
त्याने आपले संस्थान हनजामाच्या व इंग्रजाचं्या तावडीतून सोडवनू स्वतंत्र करण्याचे ठरहवले. आपल्या 
मेव्हण्याला त्याने इंग्रजाचं्या ठाण्यावर हल्ला करण्यास पाठहवले. पि त्या हल्ल्यात त्याच्या मेव्हण्याला पराभव 
पत्करावा लार्ला. त्याची बोच व्यंकप्पाला होतीच. दहििेतील संस्थाहनकानंीही वेंकप्पाला उठाव 
करण्यासाठी प्रोत्साहन हदले. त्याम ळे वेंकप्पा अहधकच उत्साहहत िंाला आहि त्याने उठावाची तयारी स रु 
केली. 
 

आपल्या सैन्यात त्याने ६०० अरब, ४०० रोहहले व आहि ५० परदेशी याचंी भरती केली. त्याचे स्वतःचे 
सैन्य होते, ते वेर्ळेच. त्याचे एकूि सैन्य पाच ते सहा हजार होते. या सैन्याच्या लहान लहान त कड्ा त्याने 
आपल्या राजवाड्ाच्या आसपास ठेवल्या. आपला हशिक कॅ. मेडोज टेलर याचं्या संरििासाठी त्याने २५ 
रोहहल्याचंी त कडी हनय क्त केली. 
 

कॅ. डेव्हीडसन या रेहसडेंटला ही सैन्यभरती खटकली. त्याने वेंकप्पाला हवचारले, “एवढे सैन्य 
कशासाठी?” लरे्च ते सैन्य कमी करण्यास वेंकप्पाला फमावले. वेंकप्पाचे स्वत्व त्याम ळे द खावले रे्ले. परंत  
मूर् हर्ळून तो शातं िंाला आहि नव्याने भरती केलेल्या सैन्याच्या लहान लहान त कड्ा आपल्या राज्यात 
खेडोपाडी ठेवनू हदल्या. एवढे केल्यानंतर कोल्हापूर, म धोळकडून बातम्या आिण्याचे काम वेंकप्पाने 
केसोराम, महंमद ह सेन व कस्त रीराज याचं्याकडे सोपहवले. बातम्याचंी देवाि-घेवाि चालूच होती. 
आताहल्ला करण्यास हरकत नाही, असे पाहून राजाने राजवाड्ात राहूनच सैन्याला इशारा केला. खेडोपाडी 
हवख रलेले सैन्य एक हदवशी संध्याकाळी धावनू आले व त्या सैन्याने कॅप्टन झवडहॅम च्या छाविीवर एकदम 
हल्ला केला. त्यात कॅम्पबेल ठार िंाला. न्य ू बेरी र्ंभीर जखमी िंाला. इंग्रजानंी अहधक सैन्य आिवनू 
वेंकप्पाच्या राजवाड्ाला घेरले. वेंकप्पाला अटक केली. 
 

वेंकप्पावर खटला भरला. आहि त्याला फाशीची हशिा स नावली. कॅ. मेडोज टेलर हा वेंकप्पाचा 
हशिक होता. त्याने रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला. राजाने त्याला एक हनवदेन हदले. त्या हनवदेनात त्याने 
उठावात सामील असलेल्या लोकाचंी व उठावाशी संबंध असलेल्या लोकाचंी नावे सारं्ून टाकली. दहिि 
महाराष्ट्रातील सवग संस्थाहनक आहि हवशषेतः जमझखडीकर याचं्या नावाचा उल्लेख त्यात प्राम ख्याने होता. 
जतच्या जहार्ीरदाराचाही संबंध या उठावाशी होता, असे त्याने साहंर्तले. मेडोज टेलरच्या मध्यस्थीने 
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वेंकप्पाची फाशीची हशिा टाळली, पि त्याला काळ्या पाण्याची हशिा देण्यात आली त्याला काळ्या पाण्याच्या 
हशिेसाठी नेत असता, त्याने त्याला नेिाऱ्या इंग्रज अहधकाऱ्याच्या कमरेस लटकवलेले हपस्त ल सहज ओढून 
घेतले आहि तात्काळ ते हपस्त ल स्वतःच्या हृदयावर िंाडून घेऊन प्रािोत्क्मि केले. काळ्या पाण्याची हशिा 
शरीराचा कि न् कि हिंजवत आहि मनाला क रतडत लाजीरवािे जीवन जर्ण्यापेिा मरि पत्करिेच 
श्रेयस्कर असे त्या स्वातंत्र्यवीराला वाटले असाव.े १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात अशा हकती वीरानंी आपल्या 
मातृभमूीला आपले रक्त अपगि केले. त्याला र्ितीच नाही. धन्य ते वीर! आहि धन्य त्याचंी स्वातंत्र्य लालसा! 
वेंकप्पा नाईकच्या उठावावरून हदसून येते की, दहिि महाराष्ट्र व उत्तर कनाटक या प्रदेशात सर्ळीकडे 
असंतोष पसरला होता. कोल्हापूर, नरर् ंद, कोप्पल, हमरज, रायचूर व सोरापूर ही उठावाची कें द्र होती. ८ 
फेि वारी १८५८च्या सोरापूरच्या य द्धाम ळे कनाटकातील हवद्रोही नेत्याचें बेत फसले. सोरापूरच्या उठावात 
सामील असलेल्या बेडर, अरब व रोहहले यानंा पकडण्यात आले व त्यानंा जबर हशिा ठोठाहवण्यात आल्या. 
सोरापूरचे संस्थान खालसा करण्यात आले व ४ माचग १८६१ रोजी ते हनजामाच्या राज्यात सामील करण्यात 
आले. 

✦✦✦ 
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५५. काजीससग नाईक 
 

हभल्ल ही डोंर्र-दऱ्यातं, जंर्लात रहािारी आहदवासी जमात. इहतहास काळात हनरहनराळ्या 
राजाचं्या पदरी रिकाचे काम या जमातीच्या लोकानंी केले होते. हशवाजी महाराजानंीही र्डकोटाचं्या 
रििासाठी अनेक हभल्लाचंी नेमिूक केली होती. नेहमीच जंर्लात याचें वास्तव असल्याने या जमातीचे लोक 
धाडसी, काटक व बलदंड असत. तसेच ते शूरही होते. कंपनी सरकारनेही या जमातीचे काही लोक आपल्या 
सैन्यात घेतले होते. 
 

काजीझसर् नाईक हा कंपनी सरकारकडे सन १८३१ ते १८५१ पयंत नोकरीस होता.हसध्वा ते हशरपूर 
या ४० मलैाचं्या जंर्लातून जािाऱ्या रस्त्यावरील हभल्ल पोलीसावंर देखरेख करण्याचे काम त्याने २० वषे 
इमाने-इतबारे चोखपिे बजावले होते. त्याच्या नोकरीच्या काळात या रस्त्यावर चोरी झकवा खून अथवा 
लूटमार कधीही िंाली नव्हती. दरोडेखोराचंा पाठलार् करण्यात त्याने अनेक इंग्रज पोलीस अहधकाऱ्यालंा 
बह मोल साहाय्य हदले होते. सन १८५१ मध्ये या रस्त्यावर चोरी करिाऱ्या दरोडेखोरानंी पकडले व त्याला 
खूप मारले. च कून एक घाव वमी बसला व तो दरोडेखोर मरि पावला. काजीझसर् ख नी ठरला. त्याला 
सरकारने १० वषांची सक्तमज रीची हशिा ठोठावली व त रंुर्ात डाबंले. नंतर त्याच्या मार्च्या २० वषाच्या 
सेवचेा हवचार करून सन १८५५ मध्ये कैदेतून म क्त केले. 
 

काजीझसर्ाने प न्हा आपिास नोकरी द्यावी, म्हिून खूप प्रयत्न केले. पि त्याचा काहीही उपयोर् 
िंाला नाही. मे १८५७ मध्ये उत्तर झहद स्थानातून बंडाच्या बातम्या दहििेकडे येऊ लार्ल्या. म ंबईचा र्व्हनगर 
व त्याचे इंग्रज अहधकारी ते बंड आपल्या प्रदेशात पसरू नये, म्हिून दितेचे उपाय योजू लार्ले. हभल्ल लोकही 
उठाव करतील व सोरापूर हसध्वा मार्ग स रहित राहिार नाही, अशी भीती त्याचं्या मनात हनमाि िंाली. 
त्यासाठी काजीझसर्ाला त्याच्या पूवीच्या नोकरीत घेिे इंग्रज सरकारला अत्यावश्यक वाटले. आहि जून 
१८५७ मध्ये त्याला सरकारने नोकरी हदली. त्यालाही उत्तरेकडे इंग्रज सरकारहवरूद्ध देशी पलटिी, अनेक 
राजे लढत असून इंग्रज सरकाराचा पराभव होत आहे अशा बातम्या समजल्या होत्या. इंग्रजाचंी सत्ता आता 
संपत आली आहे, असे त्याला वाटू लार्ले. 
 

हभल्लानंाही इंग्रज सरकारहवरूद्ध उठाव करावा, असे त्याला उत्तरेकडून हनरोप आला. आता 
आपिासं आपला पूवापार चालत आलेला ल टमारीचा उद्योर् करावा लार्िार, असे त्याच्या मनाने घेतले. 
तो त्या नोकरीवर असताना एके प्रसंर्ी कॅप्टनबचग व त्याचा हरसालदार याचं्याकडून हशव्या खाव्या लार्ल्या व 
तो मनातून पेटून उठला. त्याने सरकारच्या त्या नोकरीवर लाथ मारली आहि आपली मािसे संघटीत केली. 
इंग्रज सरकारची ठािी ल टण्याचे सत्र स रु केले. 
 

होळकर सरकारच्या सैन्यातून काढून टाकलेले सैहनक, िंाशंीच्या य द्धात पराभतू िंालेले हशपाई 
दहििेकडे सातप ड्ात आश्रयाला आले. ही तर हभल्लभमूीच होती. ते सैहनक काजीझसर्ला येऊन हमळाले. 
त्याचे बळ वाढले. र्ावोर्ावच्या जमीनदाराचं्या, सावकराचं्या घरावंर धाडी घालिे, अफूच्या र्ाड्ा ल टिे, 
सरकारी खहजने हस्तर्त करिे याचंा धूमधडाका काजीझसर्ाने स रु केला. 
 

सप्टेंबर १८५७ मध्ये सातप ड्ाच्या पूवग भार्ातील भीमा नाईकाने आपल्या हभल्ल सहकाऱ्यासंह 
लेफ्ट.केनेडी याच्या त कडीवर हनकाराचा हल्ला चढवनू त्याला पळवनू लावले. त्याने खानदेशाच्या पोलीस 
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अहधकाऱ्यानंा दम भरला की, त म्ही इंग्रज सरकारला साथ देत आहातं, याचे पहरिाम त म्हाला भोर्ाव े
लार्तील. मी हदल्लीच्या बादशहाच्या ह क मावरून त म्हाला बाजावनू ठेवतो. या भीमा नाईकाला 
पडकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने एक हजार रुपयाचें बिीस जाहीर केले होते. त्यानंतर तो काजीझसर्ाला 
आपल्या सहकाऱ्यासंह येऊन हमळाला. २९ ऑक्टोबर १८५७ रोजी काजीझसर्ाने भीमा नाईकासह दीड हजार 
हभल्ल जमवनू हशरपूर ल टले. त्याचं्या पाठलार् कॅप्टन बचगने ५६ मैलापयंत केला. पि ते साहे घनदाट 
आरण्यात हनघून रे्ल्याने हनराश होऊन बचगला हात हालवीत परत जाव ेलार्ले. त्यानंतर काजीझसर् व 
भीमाने खानदेशातील तीन र्ाव ेलार्ोलर् ल टली. 
 

हसन्नर भार्ातून ४०० हभल्ल त्यानंा सामील होण्यासाठी येत आहेत, अशी बातमी हजल्हाहधकाऱ्याला 
लार्ल्यावर त्याने खानदेशात अहधक क मक पाठहवण्यास सरकारला कळहवले. ती क मक येण्याआधीच 
काजीझसर् व भीमा यानंी हसध्वा घाटात सात लाखाचं्या सरकारी खहजना ल टला. ल टीत सामील िंालेल्या 
शकेडो हभल्लाचंी चरं्ळ िंाली. त्या ल टीत त्या खहजन्याच्या रिकानंीही हात ध वनू घेतला. त्यानंतर त्यानंी 
अफूने भरलेल्या ६० बैलर्ाड्ा ल टल्या. सरकारी पोस्ट ल टले. टेहलग्राफच्या ताराही तोडून 
टाकल्या.त्यानंतर त्यानंा धारच्या फौजेतून म क्त िंालेले दोन हजार हवलायती पठाि येऊन हमळाले. 
 

हभल्लाचं्या उपद्रव सारखा वाढत चालल्याचे पाहून इंग्रज सरकारच्या पलटिी त्याचंा बीमोड 
करण्यासाठी जंर् जंर् पछाडत होत्या. मेजर इव्हान्सने काजीझसर्, भीमा, दौलतझसर् याचं्या हभल्लाचं्या 
मोठ्या जमावावर हनकाराचा हल्ला चढहवला. इव्हान्सच्यासेनेला हभल्लानंी चोपून मार हदला. अंबापािीच्या या 
लढाईत कॅ. बचग, लेफ्ट. बेसवी हे जखमी िंाले. ६५ हभल्ल कामी आले व १७० हभल्ल जखमी िंाले. ११ एहप्रल 
१८५८ ची ही लढाई इंग्रजानंा फार महार् पडली. त्याचें ही हकत्येक हशपाई ठार िंाले. हकत्येक जखमी िंाले. 
हार खावी लार्ली, ती वरे्ळीच. या लढाईत मात्र ६२ हभल्ल पकडले रे्ले. त्यापैकी ५७ जिानंा र्ोळ्या घालून 
मारण्यात आले. हभल्ल इतक्याच त्याचं्या बायकाही धोकादायक आहेत, हे इंग्रज सरकारला कळून आले, 
तेव्हा ४०० हभल्लीिींना सरकारने पकडून ओलीस ठेवले. काजीझसर्, भीमा इ. हभल्लाचें नेते सापडेपयंत 
सरकारने त्यानंा पकडून ठेवले होते. याचा बदला नर्र हजल्हातील हभल्लानंी घेतला. 
 

नर्र हजल्ह्यातले ४०० हभल्ल नादंर्ावं जवळच्या जंर्लात एकत्र जमले. ते समजताच लेफ्ट. स्ट अडग 
३०० सैहनकासंह नादंर्ावंला आला. नदीकाठच्या दाट जंर्लातून हभल्लानंी त्या सैहनकावर जबरदस्त मारा 
केला. त्याचं्या माऱ्यात कॅ. माँटर्ोमेरी, लॅफ्ट. स्ट अटग, लेफ्ट. चेंबरलेन व कॅ. डॉक्क्सन जखमी िंाले. १९ 
सैहनक ठार िंाले. ५० सैहनक जखमी िंाले. २५ हभल्ल मरि पावले. लेफ्ट. स्ट अडग २१ एहप्रल १८५८ रोजी 
दवाखान्यात मरि पावला. त्यानंतर ही सातप ड्ात हभल्लाचं्या इंग्रज सैन्याशी वषगभर चकमकी स रुच होत्या. 

✦✦✦ 
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५६. भागोजी नाईक 
 

महाराष्ट्रात छत्रपती हशवरायानंी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात राहिाऱ्या रामोशी, हभल्ल, कोळी इ. 
आहदवासी जमातींना आपल्या र्डहकल्ल्याचं्या संरििाचे काम हदले होते. त्याचंी बलदंड आहि काटक 
शरीरे, त्याचंा धाडसी व प्रमाहिक स्वभाव हेरूनच छत्रपतींना त्यानंा या सन्मानाच्या जार्ा हदल्या होत्या. त्या 
लोकानंा नायक म्हिजे नाईक अशी पदवीही छत्रपतींना हदली होती. त्यानंा त्याच्या या कामाबद्दल 
र्डाजवळच्या जहमनींची वतने हदलेली होती. ती जवळजवळ पेशवाईच्या अखेरीपयंत चालू होती. इंग्रजाचें 
राज्य आल्यावर त्यानंा र्ड संरििाचे अर्त्य राहहले नाही व त्यानंा या आहदवासी लोकाचं्या परंपरार्त 
चालत आलेल्या नेमिूका रद्द करुन टाकल्या. एवढेच नव्हे, तर ज्या जंर्लावंर या आहदवासींचे जीवन 
अवलंबनू होते, त्या जंर्लात प्रवशे करण्याचा, र् रेढोरे चारण्याचा आहदवासींचा हक्क रद्द करुन टाकला, 
त्याम ळे या जमातीमध्ये असंतोष माजला व ते लोक इंग्रजीहवरुद्ध बंडे करण्यास सज्ज िंाले. 
 

३ एहप्रल रोजी इंग्रज सरकारने नाहशक हजल्ह्यातील पेठ व स रर्िा या ताल क्यातील हकल्ले आपल्या 
ताब्यात घेऊन त्या डोंर्राळ भार्ात आपला अंमल चालू केला. सह्याद्रीच्या खोऱ्यातंील महादेव कोळ्याचें व 
हभल्लाचें हक्कही रद्द करुन टाकले. त्याम ळे या जमातीचे लोक खवळून उठले. त्याचें नेतृत्व नाहशक 
हजल्ह्यातील हसन्नर ताल क्यामधील नादूंर झशर्ोटे र्ावच्या भार्ोजी नाईकाने केले. त्याच्या पाठीशी सारे 
महादेव कोळी व हभल्ल उभे राहहले. भार्ोजीने हसन्नर, अकोले, संर्मनेर, पारनेर या ताल क्यातील 
तहसीलदारानंा आदेश हदला की, त्यानंी आमच्यासमोर शरि यावे.१८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धाच्या बातम्या 
उत्तरेकडून दहििेकडे येत होत्या. उत्तरेत सवगत्र इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव स रु िंाले होते. ते ऐकून भार्ोजीचा 
उत्साह वाढला. त्याने आपल्या शकेडो साथीदारासंह बंडाचे हनशाि उभारले. 
 

भार्ोजी व त्याचा म ख्य साथीदार मक्ािी फ लदीखान यानंी ६ हडसेंबर १८५७ रोजी पेठ 
ताल क्यातील हरसूलच्या सरकारी कचेरीवर हल्ला केला आहि तेथल्या तहसीलदाराला ताब्यात घेतले. 
त्याला पेठ पयंत नेले. पेठच्या कचेरीची नासधूस केली. बाजारही ल टला. हरसूलचा खहजना ताब्या घेऊन 
ते आले होते. त्यानंतर त्यानंी पेठ-स रर्ण्याचे महादेव कोळी जातीचे राजे भर्वतंराव पवार याचेंकडे जाऊन 
त्यानंा म जरे केले. ही बातमी समजताच अहमदनर्रचा पोलीस अधीिक हेन्री आपल्या ४० हशपायासंह 
भार्ोजीला पकडण्यासाठी आला. त्याने भार्ोजीला ‘हत्यारे ठेवा आहि शरि या’ असा आदेश हदला. तो 
आदेश भार्ोजी व त्याचे साथीदार कसा मानिार? त्यानंीहेन्रीलाच लढण्याचे आव्हान हदले. ध मिक्ी उडाली 
व आरंभीच हेन्री भार्ोजीच्या र्ोळीला बळी पडला. त्याम ळे त्याचे हशपाई घाबरुन पळून रे्ले. हेन्रीला 
भार्ोजीने ठार केल्याने त्याच्या सवग साथीदारातं उत्साह संचारला. ही बातमी समजताच लेफ्टनण्ट 
ग्लासपूल धावनू आला. तसेच भार्ोजीचा भाऊ महहपती या लढाईत ठार िंाला.भार्ोजी आपल्या 
साथीदारासह हसन्नरकडे हनघून रे्ला. कॅ. नेटाल व ले.ग्लासपूल याचेंशी भार्ोजीच्या अन्य साथीदाराचंा 
संघषग चालूच होता. 
 

शवेटी भार्ोजीला पकडण्यासाठी सरकारने मेजर फ्ासंाचरला अहधक सैन्य देऊन नाहसक भार्ात 
पाठहवले व त्याबरोबरच त्या सवग प्रदेशात र् प्तहेराचें जाळेही पसरले. या सेनाहधकाऱ्यानंा समजले की, पेठचा 
राजा भर्वतंराव पवार या क्ाहंतकारकानंा आतून सामील असून तो त्यानंा मदतही करतो. लरे्च पेठला 
जाऊन त्यानंी २८ हडसेंबर १८५७ रोजी भर्वतंरावाला पकडून फासावर चढहवले. 
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फरार िंालेला म्हातारा पथाजी नाईक स्वतःहून प ण्याला जाऊन पोलीस ठाण्यावर हजर िंाला व 
तेथल्या प्रम ख पोलीस अहधकाऱ्याला म्हिाला, “साहेब, मी पथाजी नाईक हभल्ल आहे. त मच्याकडे येऊन 
त मच्या हाती पडावे, असे जर माझ्या मनात आले नसते, तर मी कधीही त मच्या हाती लार्लो नसतो. आता 
त म्ही मला कैद करा आहि वाटल्यास फाशी द्या. पि त मच्या अहधकाऱ्यानंी पकडलेल्या माझ्या दोन्ही म लानंा 
वाचवा.” त्याच्या वयाकडे पाहून त्याला त्या वहरष्ठ अहधकाऱ्याने माफी हदली. 
 

अहमदनर्रचे पोलीस स पहरडेंटेंट नोव्हें. १८५९ मध्ये सर फँ्क साऊटर आपल्या हशपायासंह 
हसन्नरला आले. तेव्हा त्यानंा र् प्तहेराकंडून समजले की, भार्ोजी तो आंल्याचे समजताच भार्ोजीने त्या 
तहसीलदाराला सोडून हदले. व ते जंर्लात फरार िंाले. ग्लासपूलने आठवडाभर त्याचंा त्यास चालहवला, 
पि त्यात त्याला यश आले नाही. उलट भार्ोजीने आपल्या साथीदारासंह त्याच्यावर धाड टाकून त्याला 
कचेरीत डाबंून ठेवले. 
 

भार्ोजीने ले. ग्लासपूलला डाबंनू ठेवल्याची बातमी कळताच कॅप्टन नेटाल १५० हशपाई व ५० घोडे 
स्वारासंह त्या भार्ात आला. त्याची बातमी आधीच भार्ोजीला समजल्याने त्याने आपल्या साथीदारासंह 
त्र्यंबकेश्वरला आदल्याच हदवशी धाव घेतली व त्र्यंबकेश्वरचा सरकारी खहजना ताब्यात घेऊन तो अकोले 
ताल क्यातील समशरेपूरला आला. तेथे ८० वषांचा म्हातारा पथाजी नाईक आपल्या साथीदारासंह त्याला 
येऊन हमळाला. तेथे कनगल कॅमन, लेफ्ट. गॅ्रहम, मेजर चपॅमन आपल्या हशपायासंह आले. दोन्हीसैन्यात 
त ंबळ य द्ध होऊन त्यात हे हतन्ही पोलीस अहधकारी मारले रे्ले. आहदवासी क्ाहंतकारकाचंा हा मोठा हवजय 
होता. या घटनेने हचडून जाऊन कॅ. नेटाल व लेफ्ट. ग्लासपूल यानंी हनरपराध महादेव कोळी व हभल्ल 
स्त्रीप रुषाचंा छळ करुन त्यानंा पकडून नेले. त्यात पथाजीची दोन तरुि म लेही होती. वरील अहधकारी ठार 
िंाल्यानंतर पथाजी फरार िंाला. 
 

१९ हडसेंबर १८५७ रोजी कॅप्टन बोस्वले दहावी पलटि घेऊन पेठ भार्ात आला. कॅ. नेटाल व कॅ. 
बोस्वेलला भार्ोजीच्या ५०० क्ाहंतवीराशंी सामना द्यावा लार्ला. त्यात नेटालचा घोडा मारला रे्ला. 
हसन्नरजवळच्या माठ-साखर टेकड्ातं हवश्रातंी घेत आहे. मेजर फ्ासंाचर ही तेवढ्यात आपल्या हशपायासंह 
तेथे आला. त्यानंी त्या टेकड्ानंा वढेा हदला. त्यानंी भार्ोजीला हत्यारे टाकून शरि येण्याचे आवाहन केले. 
पि भार्ोजीने ते मानले नाही. तो आपल्या साथीदारासंह त्याचं्यावर त टून पडला. अटीतटीची लढाई िंाली. 
शवेटी भार्ोजीसह त्याचे ४५ साथीदार त्या लढाईत मारले रे्ले व नाहसक भार्ातील ते प्रचडं वादळ शमले. 
भार्ोजी ठार िंाल्यानंतर त्या अहधकाऱ्यानंी त्याच्या सवग क ट ंहबयानंाही मारुन टाकले. भार्ोजीचा वशंच 
खंहडत िंाला. भार्ोजीने ज्या घाटात इंग्रजाशंी सामना देऊन बीरमरि पत्करले, तो घाट हसन्नर 
ताल क्यातील नादूंर झशर्ोटे या र्ावापासून एक हक. मीटर अंतरावर आहे. त्या घाटात त्याची समाधी आहे. 
त्या घाटाला ‘भार्ोजी नाईक घाट’म्हटले जाते. १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात महाराष्ट्रातील या आहदवासी 
क्ाहंतवीरानंीही झसहाचा वाटा उचलला होता. त्या वीराचें स्मरि चालू हपढीने आदरपूवगक ठेवले पाहहजे. तीच 
त्यानंा हदलेली खरी श्रध्दाजंली ठरेल. 

✦✦✦ 
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५७. राघोजी नाईक 
 

इंग्रजानंी सन १८१८ मध्ये पेशवाई ब डहवली व महाराष्ट्रातील जनतेचे शोषि स रु िंाले. लोकाचंी 
वतने रे्ली, इनामे ब डहवली राजे रजवाड्ाचें सैहनक हनकामी होऊन बेकार िंाले. त्याचंा भार शतेीवर पडू 
लार्ल्याने जनतेला अधगपोटी राहाव ेलार्ले. जमीन महसूल द पटीने िंाला. त्याम ळे शतेकरी हैराि िंाले. 
आहदवासींची वतने रे्ल्याने त्याचं्या मनात इंग्रज सरकारहवरुद्ध असंतोष खदखदू लार्ला. तो सवगप्रथम 
उमाजी नाईकाच्या उठावाने प्रकट िंाला. त्यानंतर राघोजी नाईक इंग्रजाहंवरुद्ध चवताळून उठला. 
 

राघोजी नाईक हा अकोले-हसन्नर भार्ातील महादेव कोळी होता. सन १८३० मध्ये ज न्नर भार्ातील 
भाऊ खरे, हचमि दरबारे व जाधव यानंी इंग्रजाहंवरुद्ध रान उठहवण्यास स रुवात केली. प िे, ठािे, नाहसक 
व अहमदनर्र भार्ातील महादेव कोळी व हभल्ल संघहटत होऊ लार्ले. राघोजी नाईक इंग्रजाहंवरुद्ध 
रिारं्िात उतरला. प िे हजल्ह्यातील आंबेर्ाव ताल क्यामधील घोडेर्ावच्या लोकानंी या उठावाला साथ न 
देता इंग्रज सरकारच्या सैन्याला मदत केली. त्याम ळे महादेव कोळ्याचंा पराभव िंाला आहि ते डोंर्रात 
पसार िंाले. ५४ क्ाहंतकारी त्यात मारले रे्ले. 
 

सन १८३८ मध्ये रायर्ड हकल्ल्याच्या पहरसरात या आहदवासी वीराचें इंग्रजाचं्या सैन्याशी त ंबळ य द्ध 
िंाले.त्यात या वीरानंी इंग्रजाचंा खहजना हस्तर्त केला. व तीन र्ावंातील सावकार जमीनदार बहनयानंा 
ल टले. इंग्रज सैन्याने ८० महादेव कोळ्यानंा कैद केले. पि राघोजी नाईक त्याचं्या हाती लार्ला नाही. त्याने 
इंग्रजाहंवरुद्धच्या कारवाया बेधडकपिे चालूच ठेवल्या. 
 

नाहसक, संर्मनेर, अकोला, इर्तप री इ. हठकािी राघोजीने आपल्या महादेव कोळी व हभल्ल 
वीराचं्या साह्याने इंग्रजाहंवरुद्ध संघषग स रु केला. त्यात सरकारी खहजना ल टला व काही हकल्लेदारानंाही 
मारले व त्यानंा हाकलून हदले. परंत  काही हफत रानंा हाताशी धरुन इंग्रजसेनाहधकाऱ्यानंी नाहसक व नर्र 
हजल्ह्यातील काही आहदवासीवीरानंा कैद केले. त्यानंा त रंुर्ात डाबंून त्याचंा अमान ष छळ केला. त्यातल्या 
१०० वीरानंा प्यायला पािी व अन्न न हदल्याने ते त रंुर्ातच मरि पावले, बाकीच्या कैद्यानंा र्ोळ्या घालून 
ठार केले. ही बातमी सर्ळीकडे पसरली. तेव्हा मोठ्या प्रमािात तरुि कोळी व हभल्ल राघोजीला येऊन 
हमळाले. इंग्रज सैन्याची कोंडी करण्याचे प्रयत्न राघोजीने स रु केले. प न्हा काही हफत राकंरवी त्याची वाता 
इंग्रज अहधकाऱ्यानंा समजली व संघषगस रु व्हायच्या आधीच तो दडपण्याच्या योजना ते आखू लार्ले. त्याम ळे 
राघोजी व त्याचे अनेक अन यायी भहूमर्त िंाले. ते र्हनमी काव्याने इंग्रज सैन्यावर हल्ले करु लार्ले. 
 

इंग्रजाशंी सामना करण्यासाठी बापू भारं्रे आपल्या कोळी व हभल्ल वीराहंनशी राघोजीला येऊन 
हमळाला. इंग्रजाशंी सामना देतानंा एका हफत राने हफत री केल्याने बापू भारं्रे मारला रे्ला. इंग्रज सरकारने 
राघोजीला पकडून देिारास ५ हजार रुपयाचें बिीस जाहीर केले. ते ऐकताच राघोजी कोकिात हनघून रे्ला 
व साधूच्या वेषात र्ावोर्ाव झहडत राहहला. परंत  द दैव त्याच्या पाहठशी लार्ले होते. एका हफत राने त्याला 
ओळखले व इंग्रज अहधकाऱ्यानंा बहिसाच्या लोभाने त्याची बातमी हदली. त्याम ळे तो पकडला रे्ला. त्याच्या 
बरोबरच रामचदं्र र्ोरे व काही महादेव कोळी वीरही पकडले रे्ले. राघोजीला व त्याच्या या साथीदारानंा 
फाशीच्या हशिा स नावण्यात आल्या. तेव्हा राघोजी म्हिाला, 
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“मला फाशी न देता, मािें डोके तलवारीने उडहवण्यात याव.े” परंत  इंग्रजानंी ते मानले नाही व हद. 
२ मे १८४८ रोजी राघोजीसह या सवांना ठाण्याच्या त रंुर्ात फाशी देण्यात आले. आपल्या मातृभमूीच्या 
स्वातंत्र्यासाठी हे वीर स्वतंत्रतेच्या बहलवेदीवर प्रािापगि करते िंाले. या अहशहित आहदवासी वीराचें स्मरि 
आजच्या हपढीला राहू नये, हे आपल्या देशाचे द भाग्यच म्हिाव ेलारे्ल. 

✦✦✦ 
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५८. र्ीर दराब 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धाच्या क्ाहंतज्वाला शातं िंाल्या होत्या. जनता त्या य द्धानंतर इंग्रजानंी 
केलेल्या कू्र अत्याचाराचं्या आठविी काढून हळहळत होती. एके हदवशी कानपूर शहरात सरकारच्या वतीने 
एक दवडंी हपटहवली रे्ली. ‘कानपूर मधील जनतेने हजल्हा कारार्ारासमोर हजर राहाव.े’ द सऱ्या हदवशी 
त्या कारार्ारासमोर अपार जनसमूह जमला. सवांची छाती धडधडू लार्ली होती. आता हे इंग्रज काय 
करिार म्हिून. 
 

कारार्ाराच्या कमगचाऱ्यानंी दोन पे्रते त्या जनसमूहासमोर उघड्ावर आिून टाकली. त्या पे्रतावंर 
कफन स द्धा नव्हते. पे्रताचं्या चेहऱ्यावर शातंी हवलसत होती, तर जनसमूहाची मने श्रद्धा, पे्रम, आत्मीयता व 
करुिा या भावनानंी हवकहलत केली होती.त्या जनसमूहातून एका न कतेच हमसरुड फ टलेल्या म लाच्या 
दोन्ही डोळ्यामंधून अंर्ार वषगत होता. ती दोन पे्रते होती, नारर्ौरचा राजा दहरयाब चदं्र व त्याचा सेनापती 
फकीरशाह याचंी. त्यानंतर काही वष ेउलटून रे्ली. या दोन्ही ह तात्म्याचें स्मरि कानपूरची जनता करीत 
राहहली. 
 

एके हदवशी इटावा-फरुगखाबाद मार्ावरुन इंग्रज सरकारचा मोठा खहजना चाललेला होता. त्याच्या 
संरििासाठी सशस्त्र हशपाई त्या खहजन्याच्या र्ाड्ा ंबरोबर चालले होते. एका मोक्याच्या वळिावर तो 
खहजना येताच त्या सशस्त्र हशपायावंर अचानक अंधाध ंद र्ोळीबार स रु िंाला. त्या हशपायानंी त्याचा प्रहतकार 
करुन पाहहला, पि व्यथग त्याचं्यातले काही हशपाई ठार िंाले. काही अत्यंत जखमी िंाले, उरलेले पळून 
रे्ले. त फान र्ोळीबार करिाऱ्याने आपल्या साथीदारासंह तो खहजना ल टून नेला. तो र्ोळीबार करिारा वीर 
होता दराब, ज्याने काही वषांपूवी राजा दहरयाबझसह व सेनापती फकीरशाह याचंी पे्रते कानपूरच्या कारार्ारा 
समोर पाहहली होती व त्याच्या हवस्फाहरत डोळ्यात अंर्ार फ लला होता. पळून रे्लेले हशपाई त्याच्या 
सहकाऱ्यानंी पकडून आिले. त्याचं्या अध्या चेहऱ्यावर च ना व अध्या चेहऱ्यावर काजळी फासून दराबने त्यानंा 
दरडावनू साहंर्तले,” त म्ही मािें देशबाधंव आहात. अत्यंत कमी पर्ारावर त म्ही या हरामखोर इंग्रजाचंी 
चाकरी आपले पोट जाळण्यासाठी करीत आहात. त मच्या त्या अन्नदात्यानंा सारं्ा की, कोिी र्ोरी 
चामडीवाला (इंग्रज) जर माझ्या समोर आला, तर त्याला माझ्या या बंद कीने नरकात पाठहवले जाईल.” 
 

दराबचे हे बोल आग्रा व अवधच्या इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या कानी त्या हशपायानंी घातले, तेव्हा ते 
अहधकारी हदडःम ढ होऊन रे्ले. त्यानंी दराबला शोधण्यासाठी फार हातपाय आपटले, पि दराबला तात्या 
टोपे याची र्हनमी काव्याची य द्धकला अवर्त िंाली होती. इंग्रज अहधकारी त्याच्यावर दातओठ खात होते. 
दराब मात्र धाडसाने इगं्रज सरकारचे खहजने ल टीतच होते. त्याच्या टोळीत शकेडो वीर तरूि होते. इटावा, 
कानपूर व फरूगखाबाद हे त्याचें लढाऊ िेत्र होते. काही िाह्मिानंाच त्याचा ठाव हठकािा दराब प्रत्येक 
पधंरवड्ात एक हदवशी झहद नदीच्या घाटावरील नार घाटाच्या कबरस्थानात जात असतो आहि इंग्रजाचं्या 
क् रतेची हशकार िंालेल्या आपल्या बापाच्या कबरीवर हदवा लावीत असतो आहि मनातल्या मनात आपला 
संकल्प आठवीत असतो. 
 

इटावाच्या प्रदेशात दराबने आपल्या शकेडो साथीदारासंह इंग्रज हशपायाशंी मोठा लढा हदला. त्या 
हशपायानंी त्याच्या तळावर एकदम हल्ला केला होता. रक्ताचे व आर्ीचे मोठे ताडंव त्या तळावर िंाले आहि 
दराबसह त्याचें साथीदार तेथून पसार िंाले. ते त्या हशपायाचं्या हाती लार्लेच नाही. त्या तळावर एक 
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हविंलेली भट्टीच फक्त हशपायानंा हदसली. हतच्याजवळ एक हचठ ठी होती, ‘जीव वाचावयाचा असेल तर या 
भट्टीतली राख आपल्या तोंडानंा फासा आहि च पचाप चालते व्हा.’ 
 

फरुगखाबाद हजल्ह्यातील वीरपूर या र्ावी दराबच्या म लीच लग्न आहे, हे इंग्रज अहधकाऱ्यानंा 
हफत राचं्या कडून समजले. एक इंग्रज अहधकारी आपली हशपायाचंी मोठी टोळी घेऊन वीरपूरला आला. त्या 
अहधकाऱ्याची खात्री िंाली होती की, दराब आपल्या म लीच्या लग्नासाठी हनहितच येईल. तो अहधकारी 
आपल्या हशपायासंह वीरपूरला येण्याच्या आधीच दराब ब रखा घालून लग्न घरी आला व घरात जाऊन त्याने 
आपल्या म लीला व जावयाला आशीवाद हदले. तोच तो अहधकारी लग्नघरासमोर आला. तेव्हा दराब तात्काळ 
त्या घराच्या छतावर चढून उभा राहून मोठ्याने र्रजला.‘दराब आया था और अब जा रहा है I है कोई माई 
का लाल जो मेरा रास्ता रोके?’ 
 

लरे्च त्या अहधकाऱ्याने आपल्या हशपायानंा ह कूम सोडला, ‘फायर’ 
 

त्याचवळेी दराबच्या बंद कीतून एक र्ोळी सू सू करीत आली व हतने त्या अहधकाऱ्याच्या छातीचा वधे 
घेतला आहि तो इंग्रज अहधकारी हचत्कारून धडकन जहमनीवर कोसळला व तडफडू लार्ला. त्याचे प्राि 
त्याची क डी सोडून हनघून रे्ले. दराबने घराच्या छतावरून उडी मारली व तो पसार िंाला. हशपायाचें तर 
होशच उडून रे्ले. ते बदं की सरसाव ूलार्ले. तोच दरबऱ्या साथीदारानंी त्याच्यावर त फान र्ोळीबार केला 
आहि ते स द्धा पळून रे्ले. 
 

दराबला कसे पकडावे, या हवचाराने इंग्रज अहधकारी भयंकर झचताग्रस्त िंाले. आता हफत री व 
प्रलोभनाहशवाय द सरा मार्गच उरला नाही त्याचाच अवलंब त्यानंी केला. 
 

एका संध्याकाळी दराब आपल्या हपतृत ल्य वृद्ध स्नेहाच्या घरी दराब रे्ला. तेव्हा त्या वृद्धानें आपल्या 
कापंऱ्या हाताने द धाचा पेला त्याला हदला. त्यातल्या द धाचा घोट दराबच्या घशापयंत पोचताच दराबला 
कळून च कले की, या द धात जहाल हवष आहे. तो घोट पोटात रे्ला. याच वृद्ध प रूषानें दराबला इंग्रजाहंवरूद्ध 
बडं करण्याचा उपदेश केला होता. त्याच्यावर दराबचा पूिग हवश्वास होता आहि त्याच्या हवषयी दराबच्या 
मनात आदरही होता. दराब अधून मधून त्याच्या भेटीस हनयहमतपिे येत असे.याचा तपास इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंा कोिा हफत राकडून लार्ला होता. त्यानंी त्या वृद्धाला प्रलोभन दाखवनू हे काम त्याच्याकडून 
करवनू घेतले. 
 

दराबने आपली बदूंक लरे्च फेकून हदली. व त्याने आपले मस्तक त्या हपतृत ल्य वृद्धाच्या पायावंर 
टेकवले व तो म्हिाला, ‘ठीक ही हकया बाबा। हजन हाथोने दूध हपलाकर बडा हकया, उन हाथोनेही जहरके 
प्याले में मेरा कलेजा ड बा हदया। ओह। म ैतो चला। ख दा .....आपको ..... झजदर्ी बक्श।े’ 
 

लडखडत तो आपल्या बाजी नावाच्या घोडीवर स्वार िंाला. त्याला घेऊन घोडी वरे्ाने हनघाली. 
त्याच्या मार्ून घोडेस्वार हशपाई दौडत येत होते. आता आपले काही खरे नाही, असे पाहून त्याने मोठ्या 
झहमतीने आपल्या घोडीला आदेश हदला. ‘ठहर जा बाजी।’ लरे्च तो त्या घोडीच्या पाठीवरून खाली काटेरी 
िं ड पात कोसळला. घोडी तेथेच आपली शपेटी हलवीत उभी राहहली. 



 

अनुक्रमणिका 

थोड्ाच वळेात ते घोडेस्वार हशपाई तेथे पोचले. घोडी त्या काटेरी िं ड पाजवळ उभी असलेली पाहून 
ते हशपाई तेथेच दराबला शोधू लार्ले. त्यानंी चह कडे आपल्या बदं कीच्या फैरी िंाडल्या. शवेटी दराबची 
हलचाल न हदसल्याम ळे त्यानंी त्या घोडीजवळ जाऊन पाहहले. दराबचा मृतदेह काटेरी िं ड पात अस्ताव्यस्त 
पडलेला होता. त्या क्ातंीय द्धाचा हा शवेटचा अंर्ार तेथे हविंनू पडला होता. 

✦✦✦ 
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५९. राजा मदवन ससह 
 

१८५७ चे स्वातंत्र्यय द्ध स रु िंाले आहि इंग्रजाचं्या िंाशी व लहलतपूर छावण्यामंधील देशी पलटिीही 
त्या य द्धात सामील होण्यासाठी अधीर िंाल्या. त्या छावण्यातंील देशी सैहनकानंा इंग्रज सरकार हवरूद्ध उठाव 
करण्यास बानपूरचा राजा मदगनझसह याने आपली खास मािसे पाठवनू प्रवृत्त केले होते. मदगनझसहाचं्या 
सूचनेवरून आधी लहलतपूरच्या छाविीतील सैहनक इंग्रजाहवरूद्ध बंड करून उठले आहि त्यानंी लहलतपूर 
छाविीतून इंग्रज अहधकाऱ्यानंा त्या छाविीतून पळवनू लावले. १३ जून रोजी त्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंी सार्र 
येथील छाविीतून काही तोफा र्ोऱ्या सैहनकासंह लहलतपूरला पाठवनू हदल्या. लहलतपूरहून पळून रे्लेल्या 
इंग्रजापंैकी कॅ. डॉ. हिथन हा मसौरार्ढीत राजा मदगनझसह याच्या आश्रयाला आला. शरिार्वाला आश्रय 
द्यावा, या भारतीय नीहतन सार मदगनझसहाने त्याला आश्रय हदला. मदगनझसह हा राजपूत होता. तो हनतीबाह्य 
आचरि कसे करील? िहत्रयाचंी तर ती परंपराच होती. आिखीही काही इंग्रज अहधकारी शरिार्त म्हिून 
त्याच्या आश्रयाला आले. त्यानंाही मदगनझसहाने आश्रय हदला. मदगनझसहाने आपल्या ब हद्धमानीने त्या 
इंग्रजाकडून इंग्रजाचें य द्ध बल, य द्धाची तयारी वरै्रेंची माहहती काढून घेतली. त्याचें प ढचे बेत काय आहेत 
ते ही जािून घेतले. 
 

मदगनझसह नंतर लहलतपूरला रे्ला. तेथल्या सैहनकानंा उते्तजीत करून त्याचं्यासह सार्रला रे्ला. 
तालबेहट र्डात इंग्रजानंा १३ जून १८५७ रोजी काही सैहनकानंा कैद करून ठेवले होते. त्यानंा मदगनझसहाने 
आधी म क्त केले. देशी सैहनकानंा मदगनझसहाने आवाहन केले की, “मदानो, हीच आता आपल्या मातृभमूीला 
इंग्रजाचं्या पजं्यातून म क्त करण्याची संधी आहे. तेव्हा त म्ही आपल्या देशबाधंवाचं्या, देशी सैहनकाचं्या हवरूद्ध 
न लढता र्ोऱ्या लोकाहंवरूद्ध लढण्यासाठी तयार व्हा. आहि त्यानंा आपल्या देशातून घालवनू द्या.” 
 

ज लै १८५७ च्या शवेटच्या आठवड्ात मदगनझसहाने १३०० सैहनकासंह सार्रवर आक्मि केले. 
मदगनझसहाच्या नेतृत्वाखाली त्या सैन्याने सार्र हजल्हा इंग्रजापंासून म क्त केला. फक्त सार्रच्या हकल्लाच 
इंग्रजाकंडे राहीला. त्या नंतरच्या पाच महहन्यात मदगनझसहाने संपूिग ब दंलखंडातून इंग्रजाचें राज्य नष्ट केले. 
इंग्रजाशंी िंालेल्या य द्धात इंग्रज सैन्याचा एक कनगल डॅलन मारला रे्ला. हातातून रे्लेला भभूार् परत 
हमळहवण्यासाठी सर ह्य ूरोज याच्या नेतृत्वाखाली मोठे सैन्याने राहतर्डावर हल्ला करण्यासाठी चालून आले. 
हा र्ड क्ाहंतकारकाचें म ख्य कें द्र होता. इंग्रजाचं्या तोफखान्याच्यार्ोळीबाराने राहतर्डाचा तट हखळहखळा 
िंाला. राहतर्डातील क्ाहंतकारक सैहनकानंा कैद करून सर ह्य ू रोज हवजयोत्सव साजरा करण्याच्या 
तयारीत असताना मदगनझसहाच्या सैहनकानंी इंग्रज सैन्यावर अचानक हल्ला केल्याने ते सैन्य हवस्कळीत िंाले 
आहि राहतर्डावरील कैदी सैहनकानंा घेऊन मदगनझसह आपल्या सैन्यासह हनघून रे्ला. सर ह्य ूरोज हात 
चोळीत बसला. 
 

बरोहदया र्ावाजवळ द सरी हवद्रोही सैहनकाचंी त कडी मदगनझसहाला येऊन हमळाली. त्या सैहनकानंा 
मदगनझसहाने िंाशीच्या रािीच्या मदतीसाठी पाठवनू हदले व तो स्वतः सर ह्य ूरोजचा रस्ता अडहवण्यासाठी 
सार्रपासून ४० मैलावर मरथौन येथे त्याने ठाि माडूंन राहहल त्याच्याशी सामना देण्याची झहम्मत सर ह्य ू
रोज याला िंाली नाही. म्हिून त्याने वरे्ळाच डाव टाकला. आपल्या सैन्यासह तो मदगनझसहाच्या बानपूरवर 
चालून रे्ला. बानपूरात मदगनझसहाचे थोडेसेच सैन्य होते. त्याम ळे सर ह्य ूरोजला बानपूर सहज झजकता आले. 
बानपूरात त्याला तोफाचें र्ोळे बनहवण्याचा कारखाना आढळला. त्या कारखान्यात क्ाहंतकारी सैन्यासाठी 
तोफर्ोळे तयार करण्याचे काम चालू होते. 
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मदगनझसहाने बानपूरला जाण्याऐवजी आपला मोचा िंाशंीकडे रािी लक्ष्मीबाई हहच्या साह्यासाठी 

वळहवला. परंत  िंाशीचा हकल्ला हफत रामं ळे इंग्रजाचं्या हातात जािार असे पाहून रािी लक्ष्मीबाईच्या मार्ोमार् 
मदगनझसह काल्पीकडे आपल्या सैन्यासह हनघून रे्ला.काल्पीला पराभव िंाल्यानंतर रािी लक्ष्मीबाई बरोबर 
मदगनझसह ग्वाल्हेरला आला. परंत  ग्वाल्हेरच्या म रार भार्ात इंग्रजानंी त्याला पकडले. सैहनकी कोटात त्याची 
स नाविी होऊन त्याला जन्मठेपची हशिा हदली व लाहोरच्या त रंुर्ात रवाना केले. काही वषानंतर त्याला 
वृदंावनला जाण्याची परवानर्ी हमळाली. वृदंावन येथेच या मदाने २२ ज लै १८७९ रोजी आपला देह ठेवला. 

✦✦✦ 
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६०. लाला हुकूमचांद जैन 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात हहरयािा राज्यातील हासंी शहरातील प्रहसद्ध कानूनर्ो पहरवारातील 
लाला ह कूमचंद जैन याचं्या प्रािाचंी आह ती पडली होती. त्याचा जन्म हासंी शहरात सन १८१६ साली मध्ये 
िंाला होता. त्याचें वडील द नीचदं जैन हे हदल्लीच्या मोर्ल बादशहाचे कानूनर्ो होते. कानूनर्ो म्हिजे 
कायद्यान सार आपल्या भार्ात शातंता राखिारा व त्या भार्ातील र्ावोर्ावच्या तलाठ्याचंी दप्तरे 
तपासिारा. ह कमचदं जैन याचें हशिि हासंी येथेच िंाले. फारसी भाषा व र्हित या हवषयांत त्यानंी प्रावीण्य 
हमळहवले होते. वयात आल्यानंतर ते हदल्लीला शवेटचा बादशहा बहाद्द रशाह जफर याच्या दरबारात हजर 
िंाले. सन १८४१ मध्ये बहाद्द रशाह जफरने त्याचंी हनय क्ती हासंी आहि करनाल प्रदेशाचे कान मनो म्हिून 
हनय क्ती केली. त्याबरोबरच बादशहाने त्यानंा त्या प्रदेशाचा प्रबधंक म्हिून नेमले. आपल्या सात वषांच्या 
सेवाकाळात ह कमचदं जैन यानंी बादशहाचा हवश्वास संपादन केला. 
 

कालचक्ाच्या फेऱ्यात हहरयािा प्रातं इंग्रजाचं्या कबजात आला. हहरयािाच्या इंग्रज अहधकाऱ्याच्या 
कानावर ह कमचदंजैन याचं्या प्रशासन िमतेची कीती रे्ली. त्या अहधकाऱ्यानेही त्याचें हासंी व करनालचे 
कानूनर्ोपद कायम केले. परंत  त्याचं्या मनात या परकीय सते्तहवषयी हतरस्कार हनमाि िंाला. 
 

सन १८५७ मध्ये जेव्हा मेरठ, हदल्ली, कानपूर, काल्पी, अवध मध्ये आपल्या देशातील स्वातंत्र्यपे्रमी 
सैहनक व जनता इंग्रजाशंी प्रािपिाने लढू लार्ली. तेव्हा ह कमचदं जैन याचें ही अंतःकरि त्या य द्धात 
सहभार्ी होण्यासाठी आत र िंाले. त्यानंी हदल्लीला प्रयाि केले व बादशहाची भेट घेतली. 
हवचारहवहनमयानंतर ह कमचदंानंी हहरयािामधील जनतेचा संपूिग सहयोर् देण्याचे वचन त्यानंी बादशहाला 
हदले. तसेच दारुर्ोळा प रहवण्याचीही हमी हदली. स्वातंत्र्यप्राप्तीकहरता जीवनाच्या शवेटच्या ििापयंत 
लढत राहण्याचाही त्यानंी मनोमन संकल्प केला. 
 

हासंी येथे परत आल्यावर त्यानंी इंग्रजाशंी लढण्याकहरता हासंीतील व आसपासच्या खेड्ातील 
य वकाचंी संघटना उभारली. एके हदवशी पजंाबमधून हदल्लीकडे जािारी इंग्रजाचंी फौज ह कमचंद जैन यानंी 
पाहहली आहि आपल्या संघटनेतील तरुिासंह त्या फौजेवर हल्ला केला. परंत  त्या मोठ्या फौजेप ढे त्यानंा 
हार खावी लार्ली व ती फौज हदल्लीकडे हनघून रे्ली. 
 

ह कमचदं या अपयशाने खचून जािारे नव्हते. त्याचंा एक हमत्र हमिंा म नीर याच्याशी सल्ला मसलत 
करुन त्यानंी बादशाह बहाद्द रशाह जफर याला एक पत्र फारसी भाषेत हलहहले आहि स्वातंत्र्य संग्राम चालू 
ठेवण्यासाठी, पजंाबातून हदल्लीकडे जािाऱ्या फौजानंा रोखण्यासाठी प रेसे सैहनक व शसे्त्र पाठवनू देण्यासाठी 
त्या पत्रातून हवनंती केली. बऱ्याचकाळा पयंत त्यानंी बादशहाच्या उत्तराची वाट पाहहली. परंत  त्यानंा पत्रोत्तर 
हमळालेच नाही. कारि तो पयंत हदल्लीवर इंग्रजाचंा अहधकार िंाला होता. बादशहाला इंग्रजानंी कैद केले 
होते. त्याची रवानर्ी िह्मदेशात रंर्ूलला केली होती. त्याचे सारे क ट ंब नष्ट िंाले होते. 
 

हदल्लीवर पूिगपिे कबजा हमळहवल्यानंतर इंग्रजानंी त्याच्या दप्तराची तपासिी स रु केली. १५ 
नोव्हेंबर १८५७ रोजी त्या दप्तरात ह कमचदं जैन यानंी बहाद्द रशाह जफर याला हलहहलेले ते पत्र इंग्रजाचं्या 
हातात आले. ते पत्र हदल्लीच्या इंग्रज कहमशनरने हहसारचा कहमशनर काटगलँड याचं्याकडे पाठवनू त्याला 
कळहवले की, ह कमचदं जैन याच्या हवरुद्ध लवकरात लवकर कठोर कारवाई करावी. 
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पत्र हाती येताच हहसारचा तो कहमशनर इंग्रज सैन्याची एक त कडी घेऊन हासंी येथे आला आहि 

त्याने ह कमचंद जैन व हमिंा म नीरबेर् याचं्या घरावर धाड टाकली. ह कमचदं, त्याचंा प तण्या व हमिंा म नीर 
बेर् यानंा कैद करुन हहसारला पाठवनू हदले. थात रमात र स नाविी िंाल्यावर १८ जानेवारी १८५८ रोजी 
महॅजस्रेट जॉन आहकन्सनने लाला ह कमचदं व हमिंा म नीर बेर् यानंा फाशंीची हशिा स नावली. ह कमचदं 
याचा प तण्या फकीरचदं याला सोडून हदले. 
 

१९ जानेवारी १८५८ रोजी लाला ह कमचंद व हमिंा म नीर बेर् यानंा ह कमचदंच्या घरासमोर आम 
जनतेसमि फाशंी देण्यात आले. त्यानंतर त्या इंग्रजानंी ह कमचदंच्या शवाचे दफन करुन हमिंा म नीर बेर् 
याचे शव जाळून टाकून आपल्या नृशसं संस्कृतीचे प्रदशगन केले. लाला ह कमचदंची पत्नी आपल्या 
नातलर्ाकडे र् प्तपिे आपल्या दोन्ही लहान म लासंह हनघून रे्ली. इंग्रजानंी लाला ह कमचदंाचंी करोडो 
रुपयाचंी मालमत्ता हललाव करुन हवकून टाकली. 
 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर २२ जानेवारी १९६१ रोजी हासंीच्या जनतेने या ह तात्म्याचं्या स्मरिाथगहासंी येथे 
एक उद्यान तयार केले. 
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६१. हांसराम 
 

सन १८५७ च्या मे महहन्याच्या शवेटच्या आठवड्ातली घटना आहे ही त्या वळेी हदल्ली स्वतंत्र िंाली 
होती. बादशहा बहाद्द रशहा जफर हदल्लीच्चा तख्यावर बसून आपल्या सल्लार्ाराचं्या साह्याने हदल्लीचा कारभार 
पाहात होता. देशातील इंग्रजाचं्या छावण्यातील देशी सैन्य इंग्रजाचं्या हवरूद्ध बडं करून उठले होते. 
देशातली जनताही त्या सैन्याला साथ देत होती. त्या जनआंदोलनाने इंग्रजाचंी ते्रधा हतरपीट उडाली होती. 
हदल्लीच्या सभोवतालच्या र्ावातील जनता तर त्या आंदोलनात अहमहहमकेने भार् घेत होती. आपल्या जवळ 
असलेल्या परंपरार्त शस्त्रानंी लढत होती. 
 

हदल्लीजवळच ग्रँडरंक रोडवर अलीपूर नावाचे एक र्ाव आहे. या र्ावातील स्वातंत्र्यहप्रय तरुिानंी 
तहसील कायालयात हशरून त्यातली सारी कार्दपते्र जाळून टाकली. इंग्रज सरकारला साथ देिाऱ्या 
व्यापाऱ्याचंी द काने ल टून जाळून टाकली. त्यानंी हकत्येक इंग्रजानंाही ठार केले. त्याचंा नेता होता तरुि 
हंसराम. शरीराने एकदम तंद रुस्त. हदसायला स ंदर व राजझबडा असलेल्या हंसरामचे व्यक्क्तत्व अहतशय 
आकषगक होते. 
 

अलीपूरमधले हे आंदोलन नष्ट करण्यासाठी एकाि मेटकाफ आपले इंग्रज सैन्य घेऊन अलीपूरला 
आला. त्याचा एक डोळा हनकामी असल्याने सारेच त्याला ‘कानासाहब’ म्हित असत. अलीपूरला आल्यावर 
त्याने र्ावाबाहेर असलेल्या दोन कदंबवृिाखाली आपला तळ हदला व अलीपूर र्ावाभोवती सैन्याचा वढेा 
हदला. र्ावाच्या प्रम ख रस्त्यावर तोफा लावनू हदल्या. र्ावातून कोिालाही बाहेर जाण्याची परवानर्ी हदली 
नाही. नंतर त्याने अलीपूरमधील ७५ तरुिानंा अटक केली. त्यातं हंसरामही होताच. हंसरामचे व्यक्क्तत्व 
एवढे प्रभावशाली होते की, त्याला कैद करिाऱ्या अहधकाऱ्यालाही त्याचे प्राि वाचवसेे वाटले व त्याने 
हंसरामला पळून जाण्याचा सल्ला हदला. 
 

आपले सवग सहकारी इंग्रजानंी कैद केले असता, आपि एकट्यानेच आपली स टका करून घेिे 
हंसरामला प्रशस्त वाटले नाही. त्याने प्रहतज्ञाच केली होती की, ‘देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जर्ू झकवा मरु.’ 
त्या मदाने त्या अहधकाऱ्याला बािेदारपिे उत्तर हदले, मी तर माझ्या साथीदाराबंरोबर रहायाचे ठरहवले आहे. 
ते जेथे जातील, तेथेच मी स द्धा जाईन. आम्ही सवांनी तर आमच्या मातृभमूीच्या र्ळ्यातील इंग्रजाचं्या 
र् लामीचा पट्टा तोडून टाकण्याची शपथ घेतली आहे.मी कोिाच्याही दयेचा इच्छ क नाही. आपल्याध्येयाच्या 
प्राप्तीसाठी जर मरि आले, तर त्याचं्याबरोबर आपल्या नश्वर देहाचा त्यार् करिे हाच मािंा धमग आहे. त्याचे 
हे उत्तर ऐकून तो इंग्रज अहधकारी चहकत िंाला. हंसराज बद्दल त्याला आदर वाटू लार्ला. आता तर त्याचा 
नाईलाज होता. शवेटी त्या कैद केलेल्या सवग ७५ तरुिानंा हदल्लीच्या हकल्ल्यात आिले. 
 

हंसराजच्या प्रभावी व्यहतमत्वाने लाल हकल्ल्यातील इंग्रज अहधकारी व त्याचं्या हाताखालचे 
कमगचारीही भारावनू रे्ले. त्याची स ंदर व बलवान काया आहि आकषगक व्यक्क्तत्व पाहून त्या इंग्रज 
अहधकाऱ्यानें हंसरामला स चहवले की, तू र्वताचे भारे वाहिाऱ्या मज राच्या वषेात हकल्ल्यातून हनघून जा.’ 
 

परंत  दृढहनियी हंसराम त्या अहधकाऱ्याला म्हिाला, ‘मला कोिाच्याही दयेची भीक नको आहे. जर 
माझ्या देशाला इंग्रजाचं्या र् लामीतून म क्त करण्याचा प्रयत्न करिे हे पाप व र् न्हा असेल, तर मी ते पाप व 
र् न्हा केलेला आहे आहि त्यासाठी मी माझ्या प्रािाचें बहलदान करण्यास तयार आहे. हंसरामचे हे उत्तर एकून 
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तो इंग्रज अहधकारी नतमस्तक िंाला.या देशात असे बािेदार वीर आहेत, हे पाहून त्याला वाटले असावे की, 
हा देश केव्हा ना केव्हा स्वतंत्र होईलच. 
 

आपल्या साथीदाराबरोबर हंसराम प्रसन्न वदनाने फासंावर चढला, तेव्हा त्या इंग्रज अहधकाऱ्याने 
त्याला हनहितच मनोमन प्रिाम केला असेल. 

✦✦✦ 
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६२. उदमीराम 
 

१० मे १८५७ रोजी प्रथम भारतीय स्वातंत्र्यय द्धाचे रिझशर् उत्तरप्रदेशातील मेरठ येथे फ ं कले रे्ले. 
मेरठ छाविीतील देशी सैहनक हदल्ली येथे ११ मे रोजी पोचले. त्यानंी बादशहा बहाद्द र शाह जफर याला 
तख्तनशीन केले. हदल्लीच्या छाविीतील देशी सैन्य ही त्यानंा येऊन हमळाले. या सैहनकानंी ‘मारो हफरंर्ी को’ 
अशा घोषिा करीत शकेडो इंग्रजानंा यमसदनी पाठवनू हदले. अनेक इंग्रज तोंडाला व अंर्ाला काळ्या रंर्ाने 
रंर्वनू हहरयानामधील सोनीपतकडे पळाले. ग्रँड रंक रोडवरून ते आपला जीव वाचहवण्यासाठी 
सोनीपतकडे जात होते. या रोडवरच हलबासपूर नावाचे र्ाव आहे. त्या र्ावात वीर उदमीराम हा प्रहसद्ध नेता 
होता. त्याला समजले की, अनेक इंग्रज आपल्या र्ावाकडून सोनीपत येथे चालले आहेत. तेव्हा त्याने लरे्च 
आपले २२ शूर साथीदार जमवनू त्या रोडच्या जवळ ठाि माडंले. त्याचं्यापैकी काहींच्या हातात तलवारी 
लखलखत होत्या, तर काहींच्या हातात भरलेल्या बदं का होत्या. 
 

रोडवरून येिाऱ्या प्रत्येक इंग्रजाला ठार करण्याचे सत्र त्यानंी स रु केले. आपली इंग्रज 
सरकारहवषयी असलेली चीड शातं करण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारे ते करु लार्ले. एक इंग्रज आप्ला पत्नीसह 
एका उंटर्ाडीवरुन हलबासपूरजवळ आला. तेव्हा ती र्ाडी त्या टोळीने अडहवली. त्या इंग्रजाला र्ाडीवरुन 
खाली खेचले व त्याचे त कडे करुन टाकले. त्याच्या पत्नी मात्र त्यानंी हात लावला नाही. हतला मातेसमाने 
मानून उदमीरामने त्याच हदवशी सायंकाळी एका िाह्मि स्त्रीकडे हतची देखभाल करण्यासाठी सोपहवले. 
हतच्या अन्न-वस्त्राचंी सोय लावनू हदली. 
 

आसपासच्या र्ावातं ही घटना वाऱ्यासारखी पसरली. त्या र्ावातूंन अनेक लोक त्या इंग्रज स्त्रीला 
बघण्यासाठी आले व आपले क त हल शातं करुन रे्ले. त्यापंैकी राठधना र्ावचा हनवासी सीताराम मात्र 
हलबासपूरलाच थाबंला. तो अत्यंत स्वाथी व धनलोभी होता. त्याने त्या इंग्रज स्त्रीची भेट घेतली. त्याने त्या 
इंग्रज स्त्रीला साभंाळिाऱ्या िाह्मि स्त्रीशीही हवचार हवहनमय केला. नंतर त्या इंग्रज स्त्रीला त्याने साहंर्तले 
की, “उदमीराम व त्याच्या साथीदारानंी अनेक इंग्रजानंा मारुन टाकले आहे. ते त लाही मारुन टाकतील.” 
तेव्हा ती इंग्रज स्त्री घाबरली व हतने सीलारामला हवनंती केली की, “त म्ही मला रातोरात स रहितपिे 
पानीपतच्या छाविीत पोचवनू द्याल, तर त म्हा ं दोघानंा मी भरपूर पैसा देईन.” ती िाह्मि स्त्री स द्धा 
सीतारामला सामील िंाली. सीतारामने घोडा र्ाडीची व्यवस्था केली व रातोरात त्या इंग्रज स्त्रीला 
पानीपतच्या छाविीत पोचवनू हदले.त्याचं्याबरोबर ती िाह्मि स्त्रीही होतीच. त्या दोघाचें त्या इंग्रज स्त्रीने 
आभार मानले व त्यानंा भरपूर पैसा हदला. त्या स्त्रीने आपली हकीकत पानीपत छाविीतील इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंा साहंर्तली. हलबासपूरच्या उदमीरामने व त्याच्या साथीदारानंी सोनीपतकडे येिाऱ्या आपल्या 
इंग्रज बाधंवानंा कसे मारले, हे स द्धा हतने साहंर्तले. ते ऐकून पानीपतच्या छाविीतील इंग्रज अहधकारी 
संतापले व त्यानंी काही इंग्रज सैहनकासंह हलबासपूरकडे धाव घेतली. 
 

हदल्ली इंग्रजाचं्या ताब्यात आली होती. इंग्रज अहधकारी सूडाने पेटले होते. त्याचें कू्र दमन, अन्याय, 
अत्याचार भयंकर रीतीने देशभर स रु होते. हजारो लोकाचं्या कत्तली त्यानंी स रु केल्या होत्या. पानीपतहून 
सैन्यासह आलेल्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंी हलबासपूरला घेरले. त्यानंी सीतारामला व त्या िाह्मि स्त्रीला 
बोलावनू घेतले. ती पहाटेची चार वाजेची वळे होती. इंग्रज अहधकाऱ्यानंी उदमीरामच्या साथीदाराचंी नावे 
इंग्रज अहधकाऱ्यानंी त्या दोघानंा हवचारली. उदमीराम व त्याचे साथीदार आपापली शसे्त्र घेऊन त्या इंग्रजाशंी 
लढायला एकत्र आले. त्यानंी इंग्रज सैन्याशी लढाई स रु केली. पि शकेडो शस्त्रसज्ज इंग्रज सैहनकापं ढे त्यानंा 
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हार खावी लार्ली. त्याचं्यातले बह तेक मारले रे्ले. बाकीच्यानंा इंग्रजानंी कैद केले. कैद केलेल्यानंा 
रस्त्यावर आडव ेपाडून त्याचं्या शरीरावरुन भला मोठा दर्डी रोडरोलर हफरवनू त्याचं्या शरीराची हचपाडे 
बनवनू टाकली. त्याचं्या रक्ताने तो ग्रँडरंकरोड लालेलाल िंाला. रक्त रस्त्यावरुन वाहू लार्ले. 
 

हलबासपूरमधले प्रत्येक घर त्यानंी ल टले हलबासपूरमधून धन-धान्य, दार्दाहर्ने, मूल्यपान तीस-
पस्तीस बैलर्ाड्ामंध्ये भरुन हदल्लीला पाठवनू हदले. सारे र्ाव उजाड िंाले. 
 

उदमीराम याला पकडून त्यानंी एका झपपळाच्या िंाडाला बाधंले. त्याचे दोन्ही हात झपपळाच्या 
खोडाला लोखंडी हखळे मारुन ठोकून टाकले. त्या खोडावरुन दोन्ही हाताचें रक्त वाहू लार्ले. त्याचा 
अनक्न्वतपिे छळ केला. तब्बल पस्तीस हदवस त्याला अन्नपािी हमळू हदले नाही. अखेर त्याचे प्रािपखेरु 
उडून रे्ले. त्याचे शव त्याच्या क ट ंबाला हदले नाही. ते कोठेतरी जंर्लात फेकून हदले. त्याचे प तिे 
र् लाबझसह, रामजसझसह सहजराम, जसराम, रहतया यानंाही र्ोळ्या घालून ठार केले. या भारतमातेच्या 
स प त्रानंी त्या स्वातंत्र्याच्या यज्ञात आपल्या प्रािाचंी आह ती देऊन अमरत्व प्राप्त केले. हलबासपूरमधले लोक 
हे कू्र हत्याकाडं हकत्येक वष ेहवसरु शकले नाहीत. 

✦✦✦ 
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६३. कुशलससह चांपार्त 
 

१८५७ चे स्वातंत्र्यय द्ध १० मे १८५७ पासून स रु िंाले व ५/६ हदवसातंच हदल्ली क्ाहंतकारकाचं्या 
ताब्यात आली. त्यानंी बहाद्द रशाह जफरच्या नेतृत्त्वाखाली हे य द्ध स रु ठेवले. त्या काळात इंग्रजानंा आपल्या 
देशातून हाकून लाविे, ही साधी र्ोष्ट नव्हती. भरपूर मन ष्ट्यबळ, प ष्ट्कळशी संपत्ती व प रेपूर शस्त्रसाठा त्यासाठी 
अत्यावश्यक होता. पि बहाद्द रशाहजवळ ना मन ष्ट्यबळ होते, ना धन होते, ना शस्त्राचंा साठा होता. इंग्रजाचं्या 
पलटिीतले बंडखोर सैहनक हदल्लीत हजारोंच्या संख्येने आले होते, येत होते. त्याचं्या पोटापाण्याची व्यवस्था 
लावण्याची जबाबदारी बादशाहवरच होती. म्हिून बहाद्द रशाह जफरने हदल्लीच्या तख्ताचे पूवीचे राजहनष्ठ व 
संबहंधत अशा जयपूर, जोधपूर, बीकानेर व अलवार राजानंा पते्र हलहहली, त्यात त्याने त्या राजानंा आवाहन 
केले होते की, 
 

“मािंी अशी उत्कट अहभलाषा आहे की, इंग्रजाचं्या दास्याच्या शृखंला तोडून हछन्नहभन्न करुन 
टाकाव्या कोित्या का उपायाने होईना, पि संपूिग झहद स्थानला इंग्रजाचं्या दास्यातून म क्त करावे, अशी 
मािंी तीव्र इच्छा आहे. परंत  स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या या उहद्दष्टासाठी लढले जािारे हे क्ाहंतय द्ध तेव्हाच सफल 
होईल, जेव्हा एखादा रिशूर व्यक्ती रिभमूीवर उतरुन या महान आंदोलनाचे संचालन करील, राष्ट्रातील 
हवहभन्न शक्तींना एका सूत्रात बाधंील आहि या संपूिग अहभयानाची जबाबदारी आपल्या खादं्यावर घेईल. 
“इंग्रजानंा आपल्या देशातून घालवनू हदल्यावर मला या देशावर राज्य करण्याची, सत्ताधीश होण्याची म ळीच 
इच्छा नाही. जर सारे राजे या स्वातंत्र्यय द्धात सामील होऊन लढतील, तर मी स्वच्छेने व प्रसन्न मनाने मािें 
सवग अहधकार व सत्ता त म्ही हनवडलेल्या राज-मंडळाच्या हाती स पूदग करीन व त्यातच मला आनंद हमळेल.” 
 

परंत  द दैव असे की, ते सारे राजपूत राजे महाराजे आपल्या स्वाहभमानी व पराक्मी जातीची आन 
हवसरले आहि लाचार होऊन इंग्रजाचें साहाय्य कते बनले. तरीही त्याचं्या सैन्यात आहि इंग्रजाचं्या देशी 
पलटिीतील सैन्यात आपल्या पूवगजाचंी परंपरा चालहविारे हजारो राजपूत वीर होते. त्यानंी हनष्ठेने 
क्ाहंतकारकानंा साथ हदली. 
 

२१ ऑर्स्ट १८५७ रोजी जोधपूर राज्यातील एहरनपूरा छाविीतील देशी सैहनकानंी हवद्रोहाची ज्वाला 
प्रज्ज्वहलत केली, त्या सैहनकातं बह संख्य राजपूत सैहनक होते. ‘चलो हदल्ली-मारो हफरंर्ी’ अशा घोषिा देत 
ते सैन्य हदल्लीकडे हनघाले. त्याचंा पहहला पडाव मारवाडमधील आह जा नर्रीजवळ पडला. तेथील ठाकूर 
क शलझसह चंपावत या राजाने त्या सैहनकाचें नेतृत्व स्वीकारले. आसोप, र् लर आहि आलहनयावास येथले 
ठाकूरही आपल्या सैन्यासंह त्यानंा येऊन हमळाले. तेव्हा त्या सैहनकाचंी संख्या सहा हजारपयंत िंाली होती. 
 

अजमेरचा चीफ कहमशनर पेरीक लॉरेन्स याने या सैन्याच्या प्रहतकारासाठी जोधपूरच्या राजपूत 
राजाला सैन्य पाठहवण्यास साहंर्तले. जोधपूरचा राजा तख्तझसह याने आपला हकल्लेदार ओनाडाझसह पवार 
याच्या नेतृत्वाखाली दहा हजार सैन्य व बारा तोफा त्यासाठी पाठहवल्या. ज्याच्या पूवगजानंी वषान वषग हदल्लीच्या 
तख्ताची सेवा केली, त्या तख्ताच्या संरििासाठी जोधपूरच्या राजाने सैन्य व रसद न पाठहवता तीच मदत 
त्या तख्ताच्या हवनाशासाठी परक्या इंग्रजाचं्या सहायाथग मात्र सैन्य व रसद पाठवावी, केवढा हा दैवद र्ववलास! 
जोधपूरच्या राजाचे सैन्य क्ाहंतकारकाचं्या सैन्याच्या दीड पटीपेिा माठे असले तरी क्ाहंतकारकाच्या सैन्याने 
जोधपूरच्या सैन्याची धूळधाि उडवनू हदली व त्याच्या सवग तोफा स द्धा आपल्या ताब्यात घेतल्या. जोधपूरचा 
हकल्लेदार ओनाडाझसह व त्याचे काही सैन्याहधकारी आपल्या शकेडो सैन्याकासंह या य द्धात ठार िंाले. नंतर 
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चीफ कमीशनर पेरीक लॉरेन्स व जोधपूरचा पोहलहटकल एजंट आपले सैन्य घेऊन त्या क्ाहंतकारकाचंा 
प्रहतकार करण्यासाठी आह वा येथे आले. १८ हडसेंबर १८५७ रोजी दोन्ही सैन्यात त ंबळ य द्ध िंाले. त्या य द्धात 
इंग्रजाचंा पराभव िंाला. त्यात मेसन ठार िंाला. शकेडो सैहनक ठार िंाले व पेरीक लॉरेन्सही जीव घेऊन 
पळून रे्ला. 
 

र्व्हनगर जनरल लॉडग कॅझनर्ला जेव्हा हे वृत समजले तेव्हा त्याने २० जानेवारी १८५७ रोजी पालनपूर 
व नहसराबाद येथील छावण्यातून मोठे सैन्य आह वा येथे पाठवनू हदले. त्या सैन्याप ढे क्ाहंतकारकाच्या 
सैन्याचंा हटकाव लार्ला नाही. क शलझसह चपंावतसह क्ाहंतकारकाचे अनेक नेते पकडले रे्ले. त्यानंा 
बदंीवासाच्या कठोर हशिा देण्यात आल्या. 
 

जवळच्या कोटा येथील छाविीतही बातमी पोचली. त्या छाविीतील देशी सैन्याने १५ ऑक्टोबर 
१८५७ रोजी उठाव केला. त्या सैहनकानंी कोटाचा रेहसडेंट बटगन आहि काही इंग्रज अहधकाऱ्यानंा ठार केले. 
त्यानंी कोटा राज्याचा खहजना, शस्त्रभडंार व धान्यसाठा आपल्या ताब्यात घेतला. कोटाचे रावरामझसह यानंा 
नजरकैदेत ठेवनू हदले आहि राज्याचा बह तेक भार् आपल्या ताब्यात घेतला. सहा महहने कोटा राज्य 
स्वातंत्र्याचा उपभोर् घेत होते. 
 

अह वा येथील क्ाहंतकारकाचं्या सैन्याचा पराभव केल्यानंतर इंग्रजाचें सैन्य कोटा येथे आले. त्यानंी 
कोटा येथील हवद्रोही सैन्यावर जबरदस्त हल्ला केला. त्या मोठ्या सैन्याप ढे कोटाच्या क्ाहंतकारी सैन्याचा 
हटकाव लार्ला नाही. अनेक क्ाहंतकारी सैहनक या य द्धात कामास आले. त्या क्ाहंतकारी सैन्याच्या दोन्ही 
नेत्यानंा जयदयाल आहि महाराव खानाला कैद केले व नंतर त्यानंा फासावर चढहवण्यात आले. हवशषे हे 
की, पालनपूर व नहसराबाद छाविीतील र्ोऱ्या सैहनकाबंरोबर देशी सैहनकानंी आपल्या देशातील क्ाहंतकारी 
सैन्याचा पराभव करून इंग्रजानंा साह्य केले. याला आपल्या देशाचे द दैव म्हिावे लारे्ल. 

 
✦✦✦ 
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६४. कुुँ र्र सरजू प्रसाद 
 

एकोिवीसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात झवध्य पवगताच्या पूवेकडील भार्ात क शवाहा 
राजवशंाचे राज्य होते. त्याला महैर हरयासत म्हित असत. सन १८२६ मध्ये भाऊबदं कीम ळे या राज्याच्या 
वाटण्या िंाल्या. त्यात छोटा क ँ वर प्रर्दास झसह याच्या वाट्याला हवजयराघवडाचे राज्य आले. जबलपूर 
हजल्ह्याचे ईशान्य हदशसे हवजयराघवर्डचा हकल्ला आहे. झवध्य पवगताच्या पूवेकडील भार्ात दूरवर पसरलेल्या 
मदैानातून पाच हकलोमीटर अंतरावरून एक लहानशी नदी वाहते. त्या नदीच्या काठी हवजयराघवर्डहा 
भक्कम हकल्ला होता. हा हकल्लाच क ँ वर प्रार्दासझसहाची राजधानी होती. प्रार्दासझसहानंी फक्त १५/१६ वषेच 
राज्य केले. सन १८४२ मध्ये ब देंलखंडातील राजानी इंग्रज सरकारहवरूद्ध बडं केले होते. त्यात 
प्रार्दासझसहाचंा सहभार् असल्याम ळे इंग्रज सरकार त्याचं्यावर नाराज िंाले. म्हिून सन १८४८ मध्ये इंग्रज 
सरकारने हवजयराघवर्डच्या राज्यात आपला हस्तक साहदकअली याला मॅनेजर म्हिून नेमले. 
प्रार्दासझसहाचं्या प ढे त्याच्या सवग कारवाया असफल होत रे्ल्या. 
 

सन १८५६ मध्ये प्रार्दासझसहाचें हनधन िंाले आहि साहदकअलीचे फावले. प्रार्दासझसहाचे 
एक लता एक पूत्र क ँ वर सरजू प्रसाद १७/१८ वषांचा असतानंा प्रार्दासझसहानंंतर हवजयराघवर्डच्या 
र्ादीवर आला. त्याचे लहान वय पाहून साहदकअली राज्यकारभारात हस्तिेप करू लार्ला. फायदा उठव ू
लार्ला. त्याच्या अशा हस्तिेपाने जनतेतही त्याच्याहवषयी असंतोष हनमाि िंाला. त्याची मनमानी चालूच 
होती. तशात १८५७ चे स्वातंत्र्यय द्ध स रु िंाले. क ँ वर सरजू प्रसादही त्या य द्धात सामील िंाला. आपल्या 
राज्यातील लोकाचें नेतृत्व ह्या स्वातंत्र्य य द्धात केले. हवजयराघर्डच्या जनतेने सवात आधी इंग्रजाचं्या 
हस्तक असलेल्या कारस्थानी साहदकअलीचा काटा काढला. सरजूप्रसाद हवरूद्ध तो सतत कारस्थाने करीत 
असायचा. त्याचे फळ त्याने भोर्ले. 
 

सरजू प्रसादच्या नेतृत्वाखाली हवजयराघवर्डमधील तीन हजार सैहनक इंग्रज सरकारहवरूद्ध बडं 
करून उठले. जबलपूर-हमजापूर मार्ग त्या काळात उत्तर-दहिि भारतातील वाहत कीचा प्रम ख मार्ग होता. 
तो मार्ग त्यावर तोफा सज्ज ठेवनू या सैनीकानंी बदं करून टाकला व इंग्रजाचं्या सैन्याला उत्तरेकडून 
दहििेकडे जािे आहि दहििेकडून उत्तरेकडे येिे द रापास्त करून टाकले. ते समजताच जबलपूरच्या 
कहमशनरने र्ोऱ्या सैन्याची एक त कडी तो मार्ग मोकळा करण्यासाठी पाठहवली. पि सरजूप्रसादच्या सैन्याने 
त्या र्ोऱ्या सैन्याला पळता भ ई थोडी करून सोडली. 
 

अखेर एका हफत राने इंग्रज सैन्याला मार्गदशगन केले. त्याम ळे ते सैन्य हवजयराघवर्डापयंत पोचू 
शकले. इंग्रज सैन्याने तोफा डार्ून हवजयराघवर्डाच्या तटाला झखडारे पाडली. व त्या झखडारातून इंग्रज 
सैन्य र्डात हशरले. सरजूप्रसाद मात्र र् प्तपिे र्डातून हनसटून जाण्यात सफल िंाला. इंग्रजानंी त्या 
र्डातील इमारती तोफा डार्ून पाडून टाकल्या. र्डात भयंकर ल टमार केली. आंज त्या र्डाचे फक्त 
भग्नावशषे हशल्लक आहेत. 
 

क ँ वर सरजू प्रसाद फरारी अवस्थेत सलर् बारा वषे देशाच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ात झहडत राहहला. 
इंग्रज अहधकारी त्याला पकडू शकले नाहीत. म्हिून त्यानंी हफत रीच्या मार्ाने सरजूप्रसादला फकडण्याचा 
डाव टाकला. ते अहधकारी सरजूप्रसादच्या मेहर भाऊबदंाना भेटले. बाि बरोबर लार्ला. भाऊबदंकीने डाव 
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साधला. इंग्रज सरकारची कृपा सरजूप्रसादला पकडून हदल्यानंतर त्यानंा लाभिार होती. त्यानंी 
सरजूप्रसादचा तपास करून इंग्रज अहधकाऱ्यानंा त्याचा पत्ता साहंर्तला. त्याम ळे सरजूप्रसाद पकडला रे्ला. 
 

सरजूप्रसादला कैद करून त्याला कलकत्ता येथे आर्र्ाडीतून नेण्यात येत होते. आपिास 
कलकत्याला नेऊन आमरि काळ्या पाण्यावर पाठहवण्याचा इंग्रजाचंा हेतू त्याने ओळखला. बंदीवासात 
क जून मरण्यापेिा स्वतंत्र होऊन मरि पत्करिे, हेच श्रेयस्कर आहे, असे त्याने ठरहवले. र्ाडी वारािसीच्या 
प ढे हनघाली आहि बरोबर असलेले पहारेकरी सैहनक पेंर्ाळले असता, सरजूप्रसादने धावत्या र्ाडीतून खाली 
उडी घेतली. त्यानंतर सरजूप्रसादचे काय िंाले, हे एकट्या परमेश्वरालाच माहीत! तो प न्हा इंग्रजाचं्या हाती 
लार्ला नाही, एवढे मात्र खरे. 

✦✦✦ 
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६५. अहमदअलीखान 
 

फरुगखनर्र हे हहरयािा राज्यातले दहििेकडील एक नर्र असून ते हदल्ली पासून २० मलै अंतरावर 
आहे. अठराव्या -एकोिवीसाव्या शतकात तेथे एक लहानसे राज्य होते. बलोच नबाबाच्या वशंजाचें ते राज्य 
होते. सन १८५७ ते स्वातंत्रय द्ध स रू िंाले, त्यावेळी त्या राज्यावर नबाब अहमद अलीखान राज्य करीत 
होता. हदल्लीवर स्वातंत्र्य सैहनकानंी ताबा हमळवनू बादशाह बहाद्द रशाह जफर याला ‘भारताचा बादशहा’ 
म्हिून घोहषत केले. त्यानंतर बादशहाने भारतातील अनेक राजानंा या य द्धात सामील होण्यासाठी पते्र 
हलहहली. त्याचंा आशय असा होता– 
 

“हे हहन्द के सपूतों, यहद हम संकल्प करें, तो शत्र  को ििभरमें नष्ट कर सकते हैं। हम शत्र ओंका 
नाश कर अपनी जान से प्यारे दीन और स्वदेश को पूरी तरह भयम क्त कर लेने में कामयाबी हाहसल कर 
लें रे्।” 
 

बहाद रशाहच्या अशा पत्रानंी लहान लहान राज्याचें मालक य द्धासाठी प्रवृत्त िंाले होते. अशा 
राज्याचं्या राजावंर, हवश्वासघात, वचनभरं्, अत्याचार, अकायगिम असे वाटेल ते आरोप ठेवनू ती राज्ये 
आपल्या घशात घालण्यासाठी इंग्रज सदैव टपलेले असत, मर् ते आरोप खरे असोत की खोटे असोत. त्याचंी 
चौकशी न्याय्यहरत्या करिे तर दूरच. वरील आशयाचे बादशहाचे पत्र हमळाल्यावर फरूगखनर्रच्या अहमद 
अली खान या राजाच्या मनातही स्वातंत्र्य संग्रामात उडी घेण्याची ऊमी जार्ृत िंाली. नबाब अहमद अली 
खानने आपले इंग्रजाशंी असलेले संबंध तोडून टाकले व बाहशाह व क्ाहंतकारी सैन्याला साथ देण्याचे जाहीर 
केले. 
 

स्वातंत्र्य-संग्रामात अहमद अली खान सतत बादशाहशी संपकग  ठेवीत होता. बादशहाला जेव्हा जेव्हा 
आवश्यकता भासली, तेव्हा तेव्हा रोख रक्कम, हत्यारे, रसद अहमद अलीखानने बादशहाला प रहवली. त्याने 
२ सप्टेंबर १८५७ रोजी बादशाहला एक पत्र हलहहले. 
 

“जहाँपनाह का ह क्म हमलने के बाद इस र् लाम ने बदं को की रसद पूरी कर दी है।... जादा तादाद 
में बदं कें  उपलब्ध नहीं हो सकीं। लेहकन हजतनी भी जादा-से-जादा बदं कें  मैं इकठ्ठी कर सका हँू, इिाहहम 
अलीखान के हाथों हभजवा रहा हँू।... ल हारों से जैसे ही बदं कें  तैयार होती जाएँ, फौरन शाही फौज को रवाना 
कर दी जाएर्ी।” 
 

इंग्रज पलटिीनी पहिमेकडून पजंाब मधून हदल्लीत प्रवशे केला होता, परंत  फरूगखनर्र, वल्लभर्ड, 
र्ाहजयाबादच्या प्रदेशातूंन मात्र इंग्रजाचं्या फौजा हदल्लीकडे जाऊ शकल्या नाहीत. जेव्हा हदल्लीच्या सैहनकानंा 
पराभव पत्करावा लार्ला, बहाद्द रशाहला इंग्रजानंी कैद केले, त्याला सजा हदली, तेव्हा कोठे सहा 
महहन्यानंतर इंग्रज पलटिी फरूगखनर्रकडे आल्या. अहमदअलीखानाच्या सैन्याने तीन हदवस इंग्रजी 
पलटिीवर तोफर्ोळ्याचंा भडीमार केला. सैहनकानंी ही आपल्या बदं कातूंन सतत र्ोळीबार चालू ठेवला. 
परंत  इंग्रजाचं्या मोठ्या सैन्याप ढे त्यानंा माघार घ्यावी लार्ली. त्या लढाईत हकतीतरी हनरपराध, हनदोष 
लोकाचें नाहक बळी रे्ले. अखेर महलसरा भार्ात इंग्रजानंी नबाब अहमद अली खान याला कैद केले. 
त्याच्या हातात हातकड्ा घालून फरूगखनर्रच्या प्रम ख रस्त्यावरून त्याला हदल्लीला आिले. हदल्लीतच 
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अहमद अली खानावर खटला दाखल करण्यात आला. १२ जानेवारी १८५८ रोजी खटल्याची स नाविी स रू 
िंाली. इंग्रजानंी त्याच्यावर खालील आरोप ठेवले– 
 

“झहद स्थानात इंग्रज सरकारचा प्रजानन असूनही १० मे १८५७ पासून हडसेंबर १८५७ पयंत 
फरूगखनर्रात, आसपासच्या िेत्रातं आहि इतर हठकािीही इंग्रज सरकार हवरूद्ध हवद्रोह करण्यासाठी व य द्ध 
करण्यासाठी हवद्रोहाचा प्रचार करिारा पत्रव्यवहार केला, अशा प्रकारे इंग्रज सरकारहवरूद्ध कायग केले. 
हवद्रोही लोकानंा मदत केली. त्यानंा इंग्रज सरकार हवरूद्ध भडकावले. इंग्रज सरकारचे राज्य नष्ट 
करण्यासाठी व य द्ध करण्यासाठी हवद्रोहींना पे्ररिा हदली; अशा प्रकारे या प्रदेशातून इंग्रजी सत्ता नाहीशी 
करण्यासाठी प्रयत्न केले, याने इंग्रज सरकारहवरूद्ध स्वतः य द्ध केले. याचे हे सारे कायग १८५७ च्या १६ व्या 
कायद्यान्वये मोठा र् न्हा होता.” 
 

त्यानंतर अहमद अली खानला हवचारण्यात आले, “त मच्या हवरूद्ध लावल्या रे्लेल्या या 
आरोंपाखाली त म्ही स्वतःला अपराधी समाजता ंकी, हनरपराधी.” तेव्हा अहमद अली खानने ताठ मानेंने 
हनभगयतेने जोरात उत्तर हदले, “हनरपराधी.” 
 

त्यानंतर कहमशनर कायालयातील म ंशी हचमनलाल व बहाद्द रशहाचंा इंग्रजानंा हफत र िंालेला 
हकीम अहसान ल्ला खाँ याचं्या सािी िंाल्या. त्यानंी नबाब अहमद अली खानाचा पत्रव्यवहार न्यायाधीशाप ढे 
सादर केला. अकरा हदवस या खटल्याचे कामकाज चालले. १३ जानेवारी १८५७ रोजी या खटल्याचा 
हनकाल देण्यात आला. 
 

“सवग सािीदाराचं्या सािी हवचारात घेऊन या अदालतीने हनिगय केला आहे की, फरूगखनर्रचा 
नबाब कैदी अहमद अली खान सवग आरोपाबंद्दल दोषी ठरला आहे. म्हिून ही अदालत अहमद अली खान 
नबाब फरूगखनर्र याला फासंावर लटकहवण्याची वजोपयंत तो मरिार नाही, तो पयंत फासावर लटकवनू 
ठेवण्याची हशिा देण्यात येत आहे आहि त्याची सवग चल-अचल संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश देत आहे.” 
 

मेरठ हडव्हीजनचा कमाडंर मेजर जनरल पेनीने त्यावर हशक्कामोतगब केले आहि जाहीर केले की, 
“उद्या द पारी चार वाजता याला फाशंी देण्यात येईल.” 
 

त्यान सार २४ जानेवारी १८५८ रोजी नबाब अहमद अली खान याला द पारी ४ वाजता. हदल्लीच्या 
चादंिी चौकात आम जनतेसमोर फाशंी देण्यात आले. नंतर त्याचा मृतदेह इंग्रज अहधकाऱ्यानंी र् पचूप 
हदल्लीच्या हकल्ल्याच्या खंदकात फेकून देऊन आपल्या सभ्यतेचे दशगन घडहवले. हकती साथगक आहे या ओळी! 
 

क छ खेल नहीं है आजादी। 
इसमें है ख दकी बबादी ॥ 

✦✦✦ 
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६६. राजा बखत बली 
 

ब दंलखंडचे स प्रहसद्ध महाराजा छत्रसाल याचं्या घराण्यात बखतबलीचा जन्म िंाला होता. महाराजा 
छत्रसालाचें ते पितू होते. सन १८४२ मध्ये बखतबली शाहर्डच्या र्ादीवर बसले आहि आपल्या संस्थानचा 
राज्यकारभार पाहू लार्ले. त्यावळेी त्याचं्या सैन्यात १५० घोडेस्वार व ८०० पायदळ सैन्य होते. १८५७ मध्ये 
स्वातंत्र्यय द्ध स रू िंाले. इंग्रजाचं्या देशी पलटिी बडं करून उठल्या. त्यातून काही सैहनक व घोडेस्वार 
आपल्या शस्त्रासंह बखत बलीकडे आले. तेव्हा त्यानंी त्या सैहनकानंा आपल्या सेवेत घेतले. त्याचें सैन्य वाढले. 
 

बानप रचे राजा मदगनझसह बखतबलीचे हमत्र होते. दोघानंी हमळून सार्रचा हकल्ला इंग्रजाचं्या 
ताब्यातून म क्त करायचे ठरहवले. दोघानंी हमळून सार्रवर आक्मि केले पि सार्रचा मजबतू हकल्ला त्यांना 
झजकता आला नाही. परंत  त्यानंी हनराश न होता र्ढकोटा व मालथौन हे दोन हकल्ले झजकले आहि सार्रचा 
हकल्ला सोडून बाकीचा सार्र हजल्हा आपल्या ताब्यात घेतला. सार्रच्या हकल्ल्यावर राजा मदगनझसहा बरोबर 
राजा बखतबलीने प न्हा आक्मि केले. पि हकल्ल्यातील इंग्रज सैन्याची झहम्मत या दोन्ही वीराचंा सामना 
करण्यास िंाली नाही. र्ोरे सैहनक हकल्ल्यातून बाहेर पडलेच नाहीत. 
 

जबलपूरच्या छाविीतील ५२ व्या देशी पलटिीचे इंग्रजाहंवरूद्ध दंड थोपटले व ती सारी पलटि 
राजा बखतबलीकडे आश्रयाला आली. त्याम ळे बखतबलीच्या सैन्यात चारं्ली वाढ िंाली. त्याम ळे इंग्रज 
सरकारला काळजी वाटू लार्ली. तेव्हा सर ह्यजू रोज मोठे सैन्य व तोफखाना घेऊन बखतबली व 
मदगनझसहावर धावनू आला. पि त्याला पराभव पत्करावा लार्ला. परंत  त्याने र्ढकोट व राहतर्ड हे दोन 
हकल्ले मात्र झजकले. या अपयशाम ळे ते दोघे वीर घाबरले नाहीत. आता सर ह्य ूरोज िंाशंीकडे आपले सैन्य 
घेऊन हनघाला. रािी लक्ष्मीबाईकडून त्याला िंाशंीचा हकल्ला झजकून घ्यायचा होता. सार्रकडे जािारे दोनच 
मार्ग त्या डोंर्राळ भार्ातून होते. एक मालथौन घाटीतून जािारा व द सरा मदनपूर घाटीतून जािारा. 
मालथौन घाटीचा मार्ग रोखण्याचे बखतबलीने राजा मदगनझसह याचेंकडे सोपहवले व मदनपूर घाटीचा मार्ग 
रोखण्याचे काम स्वतःकडे घेतले. 
 

२६ फेि वारी १८५८ रोजी सर ह्य ूरोज आपल्या सैन्यासह मालथौन घाटीकडे हनघाला. त्या घाटीत 
पोचताच त्याला हदसून आले की, बडंखोर सैन्य त्या घाटीचा मार्ग अडवनू उभे आहे. म्हिून त्याने आपली 
एक पलटि त्या घाटीत ठेवनू तो मदनपूर घाटीकडे हनघाला. त्या घाटीतही बडंखोर सैन्याने मार्ग 
अडहवलेला त्याला हदसला. त्याच्या सैन्यावर त्या घाटीत तोफाचंा भडीमार स रू िंाला. एका र्ोळीने सर ह्य ू
रोजजखमी िंाला. त्याचा घोडाही र्ोळीबारात खाली कोसळला. तरीही त्याने त्या घाटीच्या डाव्या बाजूने 
त्या बडंखोर सैन्यावर अचानक हल्ला केला त्याम ळे बखतबलीच्या सैन्याची पारं्ापांर् िंाली व त्याचे सैन्य 
पराभतू होऊन शजेारच्या जंर्लात इतस्ततः पसरले. अनेक बडंखोर सैहनकानंा त्याने कैद केले. राजा 
बखतबली चरखािीला पोचला. पेशव्याचं्या सैन्यासह बखतबली िंाशंीला रे्ले. तेव्हा सर ह्य ूरोजच्या सैन्याने 
िंाशंीला वेढा हदलेला होता. 
 

१ एहप्रल १८५८ रोजी सर ह्य ूरोजच्या सैन्यावर िंाशंीच्या पलटिीने हल्ला केला. बखतबलीनेही 
द सऱ्या बाजूने आक्मि केले. नंतर बखतबली बेटवा नदीच्या हकनाऱ्यावरील कोटरा र्ावात रे्ला. परंत  
मेजर आरेच्या सैन्याने त्याचा पाठलार् केला आहि बखतबलीला अचानक कैद केले. परंत  ऐन वळेी राजा 
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मदगनझसह धावनू आला. त्याच्या सैन्याने आरेच्या सैन्याचा ध व्वा उडहवला आहि बखतबलीला म क्त केले. 
लरे्च बखतबलीने आपल्या सैन्यासह आरेच्या सैन्यावर हल्ला करून त्या सैन्याची धूळधाि उडवनू हदली. 
 

एहप्रल १८५८ च्या हतसऱ्या आठवड्ात राजा बखतबली काल्पीला पोचला. तेथेच िंाशंीची रािी 
लक्ष्मीबाईची त्याने भेट घेतली. बखत बलीने आपली सेना रावसाहेब पेशव्याचं्या सैन्याच्या साह्यासाठी हदली, 
आहि त्याने तात्या टोपेला स्वातंत्र्य संग्रामात अखेरपयंत साथ हदली. १२ मे १८५८ रोजी बखतबलीने तात्या 
टोपे सह सर ह्य ूरोजच्या सैन्याशी जबरदस्त सामना हदला. परंत  त्यानंा माघार घ्यावी लार्ली. 
 

१ जून १८५८ रोजी रािी लक्ष्मीबाई, रावसाहेब पेशव ेव तात्या टोपे यानंी ग्वाल्हेरचा हकल्ला झजकला. 
बखतबली ग्वाल्हेरकडे हनघाला. वाटेतच त्याला द ःखद बातमी समजली की, िंाशंीची रािी लक्ष्मीबाई 
य द्धात स्वर्गवासी िंाली. अखेर बखतबली हनराश होऊन इकडे-हतकडे भटकत राहीला. शवेटी 
मदगनझसहाबरोबर त्यालाही म रार येथे इंग्रजानंी कैद केले. 
 

बखत बलीला लाहोर येथे पाठवनू त्यानंा हकीकतराय याचं्या हवलेीत नजर कैदेत ठेवनू हदले. तेथे 
ते खूप आजारी पडले, तेव्हा इंग्रजानंी त्यानंा १८७२ साली ब देंलखंडात जाण्याची परवानर्ी हदली. तेथेही 
आजार वाढतच चालला आहि हा महापराक्मी स्वातंत्र्ययोद्धा २८ सप्टेंबर १८७३ रोजी स्वर्गलोकीहनघून 
रे्ला. ब देंलखंडातील जनता शोकमग्न होऊन रे्ली. स्वातंत्र्यदेवतेच्या बलीवदेीवर अशा हकत्येक महावीरानंी 
आपल्या प्रािाचें बहलदान केले आहे. त्या सवांना आपि हवसरलो आहोत. 

✦✦✦ 
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६७. बुलांद शहरचा पांणडत 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धाला काही इहतहासकार इंग्रजाचंी री ओढून ‘हशपायंाचे बडं’ म्हितात. पि 
वस्त क्स्थती वेर्ळीच आहे. इंग्रजाचं्या अत्याचारी व नृशसं राज्यापेिा पूवीच्या राजाचें, संस्थाहनकाचें, 
जहाहर्रदाराचें राज्य फार चारं्ले होते, मर् ते कोित्याही धमाचे असोत; अशी झहद स्थानातल्या सवगसामान्य 
जनाचंी भावना होती. सर हवल्यम हॉवडगने म्हटले आहे, “१८५७ चे य द्ध असे होते की, ज्यात सारी जनता 
आपल्या धमाच्या नावाने बदला घेण्यासाठी, आपल्या आशा-आकािंाचंी पूती करण्यासाठी जार्ी िंाली होती. 
या य द्धात संपूिग देशाने आपल्यावरील हफरंग्याचें राज्य उलथून टाकून देशी राजाचंी सत्ता व देशातील धमांचा 
अहधकार प न्हा कायम करण्याचा संकल्प केला होता. या हशपायाचंा हवद्रोह नसून राष्ट्रीय एकता करण्याचा 
सवात मोठा उठाव होता. त्यात देशातील प्रत्येक वर्ाने भार् घेतला होता. हवल्यम हॉवडग त्याकाळात लंडन 
टाइम्सचा प्रहतहनधी म्हिून भारतात आला होता. असेच हवचार स जाि व हवद्वान इंग्रज इहतहासकारानंी व्यक्त 
केलेले आहेत. असेच एक उदाहरि प ढे देण्यात येत आहे. 
 

ब लंदशहरातील एक सवगसामान्य िाह्मि पहंडताला इंग्रजानंी फाशंी हदले होते, त्याची ही कहािी 
आहे. ब लंद शहराच्या छाविीत ९ वी पलटि देशी हशपायाचंी होती. हतच्याबद्दल इंग्रजानंा असा हवश्वास 
वाटत होता की, देशातील इतर पलटिींनी जरी बडं केले, तरी ही ९ वी पलटि कधीही त्यात भार् घेिार 
नाही. ब लंदशहर जवळील र्ावातील लोकानंी एका सवग सामान्य िाह्मि पहंडताला ९ व्या पलटिीत पाठवनू 
त्या पलटिीतील सवग हशपायानंा उठावात भार् घेण्यासाठी उद्य क्त करण्याचे काम त्याच्याकडे सोपहवले 
होते. 
 

पहंडत छाविीत पोचला, त्याने ९ व्या पलटिीतील सैहनकानंा आपला पहरचय हदला. सैहनकांनी 
त्याचे चारं्ले स्वार्त केले. पंहडताने आपल्या साध्या सरळ पि प्रभावी वािीने त्या सैहनकानंा आपल्या देशाची 
पहरक्स्थती व इंग्रजाचंी कूटहनती समजावनू साहंर्तली. त्याचा प्रभाव त्या सैहनकावंर पडला व त्यानंी त्या 
पहंडताला ‘आम्हीही उठावात हहरीरीने भार् घेऊ’, असे आश्वासन हदले. त्यानंतर तो पहंडत छाविीतून घरी 
जायला हनघाला. तेव्हा छाविीतील तीन स्वाथी व लाचार सैहनकानंी तो पहंडत कशासाठी छाविीत आला 
होता, हे छाविीच्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा पळत जाऊन साहंर्तले. त्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंी तात्काळ त्या र्रीब 
पहंडताला कैद केले व त्याला लरे्च एका र्ोऱ्या सैहनक त कडीबरोबर अहलर्डला म ख्य कायालयात पाठवनू 
हदले. 
 

उठावासाठी तत्पर िंालेल्या ९ व्या पलटिीतील सैहनक अत्यंत व्यहथत िंाले व त्याचं्या मनात इंग्रज 
सते्तहवषयी तीव्र घृिा हनमाि िंाली. त्या पलटिीतले बह संख्य देशी सैहनक आपल्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा न 
हवचारता आपापल्या शस्त्रासंह अहलर्डला हनघून रे्ले. तेथे त्यानंा समजले की, त्या पहंडताला २० मे १८५७ 
रोजी फाशंी हदले जािार आहे. २० मे रोजी त्या पहंडताला अहलर्ड छाविीत सवग सैहनकासंमोर फाशंी देण्यात 
आले. त्या काळात िाह्मिाला ‘िाह्मि देवता’ म्हिून सारे लोक मानीत असत. त्या िाह्मि पहंडताला फाशंी 
हदल्याने सर्ळ्या सैहनकाचं्या मनात इंग्रजाहंवरूद्ध भयंकर हतरस्कार उत्पन्न िंाला. तेव्हा एक सैहनक आपली 
तलवार उपसून त्या पहंडताच्या हनर्वजव देहाकडे ती तलवार दाखवनू म्हिाला, “बधंूंनो, त म्ही बघत आहात 
की, या िाह्मि ह तात्म्याने आपल्या रक्ताने स्नान केले आहे.” 
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त्या सैहनकाच्या या उद्र्ारानंी सैहनकाचं्या मनात इंग्रजाहंवषयीच्या दे्वषाची हठिर्ी पडली आहि सारे 
सैहनक र्जूगन उठले, “मारो हफरंर्ी को।” त्या र्जगनेने छाविीतील सर्ळे इंग्रज भयाक्ातं िंाले. त्या र्जगनेचा 
अथगच असा होता की, “इंग्रजानंो, जर त म्हालंा त मचे प्राि वाचवायचे असतील तर, ताबडतोब अहलर्डहून 
चालते व्हा.” 
 

वास्तहवक पाहता त्या सैहनकानंी आपली उदारताच दशगहवली होती. त्याम ळे लरे्च औराम आहि 
सवग इंग्रज आपल्या पहरवारासह अहलर्ड सोडून हनघून रे्ले. अध्या रात्री पयंत एकही इंग्रज अहलर्डमध्ये 
उरला नाही. अहलर्ड स्वतंत्र िंाले. ९ व्या पलटिीतील सैहनकासंह अलीर्डमधले सवग झहदू-म सलमान 
सैहनक स्वातंत्र्य-लढ्यात उतरले. म सलमान सैहनकानंा वाटले की, जर हे कू्र इंग्रज झहदूच्या प रोहहतानंाही 
फासावंर चढहवतात, तर ते आमच्या म ल्ला-मौलवींना व काजींनाही ठार करण्यास मारे् प ढे पाहिार नाहीत. 
त्या अनाम पहंडताच्या बहलदानाने स्वातंत्र्य य द्ध अहधकच तीव्र िंाले. 

✦✦✦ 
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६८. रोशन ससह 
 

सन १८०३ मध्ये ब लंदशहर जवळील दादरी संस्थानात १३३ र्ाव े होती व त्या संस्थानचे प्रम ख 
शासक होते दरमाहीझसह. त्याच वषी इंग्रजानंी उत्तरप्रदेशावर ताबा हमळहवला होता. इंग्रजाचं्या डोळ्यात त्या 
काळातली लहानमोठी राज्ये व संस्थाने आहि जहाहर्ऱ्या ख पत होत्या. त्याला दादरी संस्थानही अपवाद 
नव्हते. पि दादरी संस्थान एकदम हडप करिे, त्यावळेच्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा प्रशस्त वाटले नाही. तरी 
त्यानंी याबाबत एक मेख मारुन ठेवलीच. दरमाही झसहाची राव झकवा राजा ही पदवी त्याच्या हनधनानंतर 
काढून घेतली जाईल, असे त्यानंी दरमाही झसहाला पत्र देऊन कळहवले. सन १८१९ म्धये दरमाही झसहाचे 
हनधन िंाले. याचीच प्रहतिा इंग्रज सरकार करीत होते. त्यानंतर इंग्रज सरकारने त्याचंा मोठा म लर्ा 
रोशनझसह याला दरमाही झसहाचंा उत्तराहधकारी मानले, पि त्याचंी १३३ र्ावं ेआपल्या ताब्यात घेऊन त्याचंा 
एक नवा परर्िा बनहवला. रोशनझसहाला ५०० रूपयाचें पेन्शन स रू केले. स संस्कृतपिाचा दावा करिाऱ्या 
इंग्रजाचंा काय न्याय आहे पाहा. १३३ र्ावाचं्या लाखो रूपयाचं्या उत्पन्नाच्या बदल्यात फक्त ५०० रुपये 
पेन्शन! कोिालाही याचे वैषम्य वाटल्याहशवाय राहिार नाही. मर् रोशनझसह इंग्रजाहंवरूद्ध संतापला, तर ते 
वावरे् कसे मानायचे? 
 

रोशनझसहाप्रमािेच दादरी संस्थानातील स्वाहभमानी र् जरानंा इंग्रजाचें दास्य असृह्य िंाले होते. 
त्याचं्या मनात इंग्रजाहंवषयी असंतोष ध मसत होताच. 
 

सन १८५७ ते स्वातंत्र्य य द्ध स रू िंाले, तेव्हा रोशनझसहाचा इंग्रजाहंवषयीचा रार् व दादरी भार्ातील 
र् जराचं्या मनातला असंतोष उफाळून आला. त्यानंी केशरी पोशाख चढवनू त्या य द्धात अहहमकेने भार् 
घेतला. रोशनझसहाचे प त्र व भाऊ ही त्या य द्धात सामील िंाले. दादरी भार्ातून कोिालाही हजवंतपिे बाहेर 
पडिे म श्कील होऊन बसले, सवगत्र अराजक माजले होते. 
 

रोशनझसह व त्याचे दोन्ही प त्र व भाऊ यानंी १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात इंग्रजाहंवरूद्ध बडं केले होते. 
ते इंग्रजाशंी प्रािपिाले लढले होते. त्याचें साथीदार उमरावझसह व स रहजतझसह यानंी इंग्रजाचंी सत्ता 
िं र्ारून हदली होती व आसपासच्या र्ावाचंा कारभार स्वतःकडे घेतला होता. अटाह र्ावचा इंदरझसह, आहि 
नत्थाझसह, र् नापूरचा रामबक्श, ज नेदपूरचा दहरयाबझसह आहि राजपूरचा सरजीत झसह यानंीही त्या य द्धात 
हहहररीने भार् घेतला होता. उमरावझसह व स रहजतझसह इंग्रजाशंी लढता लढता ठार िंाले. य द्ध संपल्यावर 
इंग्रजानंी रोशन झसह, त्याचे प त्र हबशन झसह व भर्वतं झसह,इंदरझसह, दहरयाबझसह, सरजीत झसह, नत्थाझसह 
आहि रामबक्श यानंा फासावर लटकावले या सवांची चल-अचल संपत्ती जप्त केली. या र् जराचंी र्ाव ेतोफा 
डार्ून जाळून टाकली. र् जराचंी सवग र्ावे इंग्रजाहंवरूद्ध बडं करुन उठली होती. म्हिून त्याचं्या या नेत्यानंा 
इंग्रजानंी स्वर्गलोकी पाठहवले. इंग्रज अहधकाऱ्यानंी य द्धानंतर या प्रदेशात ज लूम, अत्याचार व अनाचाराचे 
थैमान माडंले होते, का?ं तर प न्हा हे स्वाहभमानी र् जर बडं करून उठू नये म्हिून! अशा दमन चक्ाने 
इंग्रजानंी जनतेला दडपून टाकले होते. 

✦✦✦ 
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६९. मेहताब ससह रिधीर 
 

“ईश्वराची आज्ञा आहे की स्वराज्य प्राप्त करा. कारि स्वधमग - रििासाठी स्वराज्य अत्यावश्यक 
असते. जो स्वराज्य - प्राप्तीसाठी प्रयत्न करीत नाही व परदास्यात ही तटस्थ राहतो, तो अधमी तर आहेच, 
देशद्रोही स द्धा आहे. म्हिून स्वधमासाठी स्वराज्य प्राप्त करा.” ब लंदशहर हजल्ह्यातील बराल र्ावचे 
मेहताबझसह याचं्या अंतःकरिात हे शब्द जिू कोरले रे्ले होते. 
 

मेरठ छाविीत स्वातंत्र्य य द्धाची हठिर्ी पडली आहि त्या हठिर्ीने बरालपासून र् लावटी, 
मालार्ड, ब लंद शहरापयंतच्या प्रत्येक र्ावातील तरुिाचंी मने त्या य द्धात उडी घेण्यासाठी पेटहवली होती. 
प्रत्येक र्ावातील लोक इंग्रज सरकारहवरुद्ध पेटून उठले होते. बराल र्ावचे तरुि राजपूत मेहताबझसह 
रिधीर यानंी त्या जनतेचे नेतृत्व साभंाळले. त्या भार्ातील सवग र्ावातंील तरुिानंी मेहताब झसहाच्या 
नेतृत्वाखाली शसे्त्र उपसली व ते इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यास तत्पर िंाले. ‘स्वातंत्र्य’ हाच शब्द ज्याच्या त्याच्या 
म खी होता. स मारे २०,००० तरुि मेहताबझसहा भोवती संघहटत िंाले होते. 
 

ब लंदशहरचा महॅजस्रेट टनगब ल याला ही बातमी समजताच तो तेथली एक पटलि घेऊन 
मेहताबझसहाचा काटा काढण्यासाठी बराल र्ावी आला. दोन्ही सैन्यात भयंकर य द्ध िंाले. दोन्ही बाजंूचे 
शकेडोवीर त्या य द्धात मरि पावले. धरती रक्ताने लालेलाल िंाली. त्या य द्धात अहीर चौबासी म्हिजे 
यादवाचं्या चोवीस र्ावातील लोक स द्धा इंग्रजाहंवरुद्ध लढले. क्ाहंतकारकानंी आपल्या अदम्य उत्साहाने व 
पराक्माने टनगब लला व त्याच्या र्ोऱ्या सैन्याला आियगचहकत केले. मेहताब झसह द दैवाने या य द्धात कामी 
आले. बराल आहि आसपासची अनेक र्ाव ेटनगब लने जप्त केली. 
 

या य द्धाने व्यहथत होऊन मालर्डचा नबाब वहलदाद खाँ याने ब लंदशहरच्या त्या महॅजस्रेटला पत्र 
हलहहले ते असे– 
 

“आपि एक आज्ञापत्र मला पाठहवले आहे. त्यात आपि हलहीले आहे की, बराल र्ावात र् जराचंी 
एक मोठी सेना माझ्या सल्ल्याने जमली आहे व ती फौज संघषग करण्यास उतावीळ िंाली आहे. सत्य हे आहे 
की, बराल र्ाव माझ्या हरयासतीत नाही. त्या प्रदेशात मािंा ह कूम मानिारे माझ्या जातीचे लोक म ळीच 
नाहीत. 
 

आपल्या लोकानंी हवनाकारि मेहताब झसहासारख्या व्यक्तीला ठार केले आहे. तो साधारि मन ष्ट्य 
नव्हता. तो बराल भार्ाचा म हखया होता व त्या भार्ातील लोकाचं्या मनात त्याच्याहवषयी फार आदर होता. 
मेहताब झसहाच्या हत्त्येम ळे सर्ळे राजपूत त मच्याहवषयी नाराज िंाले आहेत. जर आपि अशाच रीतीने 
लोकानंा ठार करीत राहहलातं, तर हा हजल्हा बरबाद होऊन जाईल. त मच्या या कारवाईने १२ हजार 
लोकानंा प्राि र्मावाव ेलार्ले आहेत. तसेच करोडो रुपयाचंी संपत्ती नष्ट िंाली आहे. मी त मच्याबद्दलची 
तक्ार र्व्हनगर जनरल कडे करीन” 
 

मेहताबझसहाच्या बहलदानाम ळे बलीदाद खाँ फार व्यहथत िंाला होता. हे पत्र हलहहल्यानंतर दोन 
हदवसानंी वहलदादखाँने ब लंदशहरातून इंग्रजानंा पळवनू लावले. ब लंदशहर र् लावटी - हाप ड मार्ावरील 
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खेड्ातील लोकानंी त्या पळून जािाऱ्या इंग्रजावंर र्ोळीबार केला. ३१ मे १८५७ रोजी ते इंग्रज मेरठ येथे 
पोचले. 
 

बराल र्ावात ज्या झपपळाच्या वृिाजवळ मेहताबझसह धारातीथी पडले, त्या हठकािी बराल र्ावच्या 
व आसपासच्या र्ावच्या लोकानी त्याचें स्मारक उभारले आहे. त्याचं्या समाधीवर श्रद्धाळू लोक हदवा लावतात 
व प्रसादही चढहवतात. त्या समाधी-स्थानाला ‘देवता का थान’ म्हटले जाते. थान म्हिजे स्थान. मेहताबझसह 
आता स द्धा त्या प्रदेशात देवतात ल्य मानले जातात. बराल र्ावाला ‘प ण्यभमूी’ व ‘वीरभमूी’ मानले जाते. 
महान क्ाहंतकारी राजा महेद्र प्रताप यानंी मूती स द्धा या र्ावात स्थापन करण्यात आली असून ते स्थानही 
पहवत्र मानले जाते. 
 

बराल र्ावाच्या काडंावरून हे लिात येते की, केवळ लोकाचंी संघटना एखाद्या प रुषाने उभारली, 
तरी ती इंग्रजानंा धोकेदायक वाटत असे. वास्तहवक पाहता महॅजस्रेट टनगब लने उतावीळ होऊन हे य द्ध त्या 
भार्ातील लोकावंर लादले होते व नाहक हजारो लोक त्या य द्धात बळी रे्ले होते. लोकाचंी संघटना उभारिे 
हा काही र् न्हा नव्हे. त्या संघटनेपासून त्रास िंाला, तर त्याचा प्रहतकार करिे योग्य. पि संघटना उभारिेही 
इंग्रजाचं्या हनरंक श सते्तला सहन होत नव्हते, हेच बराल र्ावच्या घटनेवरून स्पष्टपिे हदसून येते. 

✦✦✦ 
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७०. लाला झनकूमल ससहल 
 

मेरठच्या छाविीतील देशी सैन्याने १० मे १८५७ रोजी स्वातंत्र्यय द्धाचे रिझशर् फ ं कले. त्याचे 
प्रहतध्वनी देशभरात उमटले. र्रीब-श्रीमंत, शतेकरी-मजूर, जमीनदार-व्यापारी, जहार्ीरदार संस्थाहनक 
सवांच्याच कंठातूंन एकदम उद र्ार हनघाले - ‘अत्याचारी इंग्रजाचें राज्य उलथून टाकायचेच.’ मर् 
हससोहदया वशंाचे राजपूत र्प्प कसे राहतील? धौलाना, हपलरब वा, डासना, मस री, म कीमपूर इ. र्ावातील 
महारािा प्रतापाचें वशंज राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने उते्तहजत िंाले. हससोहदया वशंाच्या धौलाना र्ावातील 
तरुिानंी एकत्र येऊन आपल्या प्रदेशातील इंग्रजानंा हाकून लावण्याचा हनिय केला. तेव्हा त्या र्ावातील 
लाला िंनकूमल झसहल या व्यापाऱ्याला महारािा प्रतापाला आर्वथक साह्य करिाऱ्या भामाशाहची आठवि 
िंाली. तरुिाचं्या त्या र् प्त बठैकीत त्याने प्रसन्न हचत्ताने घोषिा केली, “त म्ही महारािा प्रतापझसहाचें वशंज 
आहात. मी भामाशाह एवढा श्रीमंत जरी नसलो, तरी मी मािंी संपत्ती या कायासाठी त म्हालंा देईन.” 
 

धौलाना र्ावतील या राजपूत तरुिांनी एकत्र जमून धौलाना येथील पोहलस ठाण्यावर प्रथम हल्ला 
केला. तेथला ठािेदार जीव घेऊन पळाला व शजेारच्या काकराना र्ावातील एका शतेकऱ्याच्या 
घरासमोरील र्ोवऱ्याचं्या र्ंजीत लपून बसला. तेथ. न तो लपत-छपत मेरठला रे्ला आहि त्याने धौलाना 
र्ावातील तेरा क्ाहंतकारकाचंी यादी तेथल्या इंग्रज अहधकाऱ्याला देऊन त्यानंी पोहलस ठाण्यावर कसा हल्ला 
केला, ते साहंर्तले. 
 

द सऱ्या हदवशी एक मोठी इंग्रजाचंी पलटन धौलाना येथे पोचली. हतने त्या र्ावाला वेढा हदला. स मेर 
झसह, साहब झसह, मख्खन झसह, चदंन झसह, दौलत झसह आहद तेरा राजपूत तरुिानंा अटक केली. नंतर ते 
लाला िंनकूमलकडे वळले त्याला त्याचं्या द कानातून पकडून आिून त्या पलटिीच्या इंग्रज 
अहधकाऱ्यासमोर उभे केले. 
 

तो इंग्रज अहधकारी त्याला म्हिाला, ‘लाला हे राजपूत बडंखोर होऊ शकतात, पि व्यापाऱ्याचंी तर 
आम्ही फार काळजी घेतो. त्याचंा सन्मान करतो. खरे काय ते सारं्ा. जर त म्ही हनदोष असाल, तर त म्हालंा 
सोडून देण्यात येईल.” 
 

साधासरळ हदसिारा तो लाला एकदम र्रजला, “जर हे राजपूत आहि शतेकरी दोषी आहेत; तर 
मी स द्धा हनदोष नाही. परंत  मी स्वतःला दोषी म ळीच समजत नाही. कारि आमच्या मातृभमूीला परकीयाचं्या 
र् लामीतून स्वतंत्र करण्याच्या प्रयत्नानंा मी देशभक्ताचंा धमग मानतो.” 
 

लाला िंनकूमलचे हे बािेदार उत्तर ऐकताच तो इंग्रज अहधकारी ििभर आपली मान खाली घालून 
बसून राहहला. बह धा तो लालाच्या उत्तराने प्रभाहवत होऊन आपली श्रद्धा प्रकट करीत असावा. लरे्च तो 
सावध िंाला. त्याने लाला िंनकूमलला त्याच्या देशभक्तीचे बिीस म्हिून फाशीची हशिा हदली. 
 

लाला िंनकूमल सह त्या तेरा राजपूत तरुिानंा त्या र्ावातील एका मोठ्या झपपळाच्या िंाडाच्या 
फादं्यावर सवग र्ावकऱ्यासंमोर फाशंी देण्यात आले. ते भयानक दृश्य पाहून त्या र्ावातील बायका-म लाचं्या 
व प रुषाचं्या मनात धडकीच भरली.जिू ििभर त्याचं्या हृदयाची र्ती थाबंली होती. 
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आपल्या सभ्यतेचा, स संस्कृतपिाचा तोरा हमरहविाऱ्या त्या सवग इंग्रजाचें तेवढ्यानेही समाधान िंाले 
नाही. त्यानंी त्या र्ावातील चौदा क त्री मारली. एका मोठा खड्डा खिून त्यात त्या फासावर चढहवलेल्याचं्या 
पे्रताबंरोबर त्या चौदा हनजीव क त्र्याचंी पे्रतेही त्या खड्ड्ात टाकली व त्या अठ्ठावीस पे्रताचें एकत्र दफन 
केले. 
 

नंतर त्या इंग्रज अहधकाऱ्याने मोठ्या आवाजात समस्त र्ावकऱ्यानंा धमकी हदली. “र्ावकऱ्यानंो नीट 
डोळे उघडून बघा. इंग्रज सरकार हवरूद्ध कारवाया करिाऱ्यानंा असेच क त्र्याचं्या मौतीने मराव ेलार्ते, हे 
नीट लिात ठेवा,” २६ नोव्हेंबर १८५७ रोजी लाला िंनकूमलचे घर त्यानंी ल टले व संपूिग धौलाना र्ाव जप्त 
केल्याची घोषिा केली. 
 

आपला देश स्वतंत्र िंाल्यावर दहा वषांनी त्या प्रथम स्वातंत्र्य य द्धाचा शताब्दी महोत्सव देशभर 
साजरा करण्यात येऊन त्यातल्या क्ातंीकारकानंा श्रद्धाजंली वाहण्यात आली. धौलाना र्ावातील ग्रामस्थानंी 
त्या झपपळाच्या िंाडाजवळ त्या १४ ह तात्म्याचें मोठे स्मारक उभारले. 

✦✦✦ 
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७१. राजा बलभद्रससह चहलारी 
 

उत्तर प्रदेशात सीतापूर व बहराइच या नर्राचं्या मधील प्रदेशातून शरय ू(घार्रा) नदी वाहते. या 
नदीच्या तीरी असलेल्या चहलारी घाट नावाच्या र्ावात चहलारीचे जहार्ीरदार ठाक र श्रीपालझसह याचें 
वास्तव्य होते. त्याचंी जहार्ीरदारी आसपासच्या ३३ र्ावात होती. बहराइच जनपदातील म रौआडीह र्ावात 
त्याचंा म लर्ा बलभद्रझसह याचा जन्म १० जून १८४० रोजी िंाला. त्याचं्या वैभवशाली चहलारी र्ावात 
बलभद्रझसहाचे लालन-पालन आहि हशिि िंाले. य द्धकलेतही तो क मारवयातच प्रवीि िंाला. तो उंचाप रा, 
धष्टप ष्ट, स ंदर व राजझबडा तरुि तेजस्वी आहि धीर-र्ंभीर वृत्तीचा असल्याने त्याची छाप कोिावरही चटकन 
पडायची. श्रीपालझसहानंतर बलभद्रझसह चहलारीचा राजा िंाला. त्या आधीच त्याचे लग्न िंाले होते. जो 
राजा िंाला तेव्हा त्याचे वय आठरा वषांचे होते. ब द्धीमान व क शल प्रशासक असल्याने त्याने आपला राज्य 
कारभार उत्तमहरतीने चालहवला. आपल्या वार्ि कीने त्याने आपल्या प्रजेचे पे्रम संपादन केले होते. 
 

१४ माचग १८५८ रोजी इंग्रजानंी महत्प्रयासाने लखनौ शहरावर ताबा हमळहवला होता. तेव्हा लखनौची 
बेर्म हजरत महल हहने आपल्या कोवळ्या वयाच्या म लासह हबरहजस कद्रसह लखनौ सोडले व हतने आपल्या 
लव्याजम्यासह बौंडी येथील राजा हरदत्तझसह याचं्या र्ढीत आश्रय घेतला. तेथे नानासाहेब पेशवे, मौलवी 
अहमदशाह व रािा बेनी माधोझसह हे स द्धा आपल्या लव्याजम्यासह बौंडीला आले. बौंडी येथे या सवांच्या 
सैन्याने तळ हदला. नानासाहेब पेशव्यानंा पकडून देिाऱ्यास इंग्रज सरकारने एक लाख रुपयाचें बिीस 
जाहीर केले होते. इंग्रज सैन्य त्याचं्या पाठलार्ावरच होते. या सवांनी हबरहजस कद्र याला ‘अवधचा बादशाह’ 
म्हिून घोहषत केले. बेर्म हजरत महल हहने आपल्या शरीरात शवेटचा रक्ताचा थेंब असे पयंत इंग्रजाशंी 
लढण्याची प्रहतज्ञा केली होती. कोहलन कँपबेल मोठे सैन्य व तोफखाना घेऊन त्याचं्या पाठलार्ावर होता. 
द सऱ्या बाजूने होपगँ्रट सैन्याहनशी त्याचं्यावर चालून येण्याच्या प्रयत्नात होता. यासंबधंी ते हवचार करीत 
असतानंा त्यानंा समजले की, चहलरीचा तरुि राजा शूर, धाडसी व रिक शल आहे. बेर्म हजरत महलने 
त्याला बोलहवण्यासाठी एक पत्र दूता करवी बलभद्रझसहाकडे चहलारीला पाठहवले. दूत चहलारीला 
पोहचला तेव्हा त्याला समजले की, बलभद्रझसह आपला धाकटा भाऊ छत्रपालझसह याच्या लग्नासाठी वरात 
घेऊन हशवपूरला रे्ला आहे. दूत लरे्च हशवपूरला रे्ला आहि त्याने ते पत्र बलभद्रझसहाला हदले. 
 

पत्र वाचताच बलभद्रझसहाने आपले कतगव्य काये ठरहवले. त्याने वरात वळलारीला परत पाठहवली 
व तो हशवपूरहून परस्पर बौंडीला रे्ला. तेथे त्याने बेर्म हजरत महल हहची भेट घेतली. नानासाहेब, मौलवी 
अमदशाह आदींनी बलभद्रझसहाचे स्वार्त केले. बेर्म हजरत महल हहने बलभद्रझसहाला इंग्रजाहंवरुद्ध 
सहकायग करण्याचे अवाहन केले. बाराबंकी जनपदातील स प्रहसद्ध तीथगिेत्र महादेवा येथे जाऊन होपगँ्रट 
याच्याशी लढा देण्याचे काम बलभद्रझसहाकडे सोपहवले. बलभद्रझसहाने प्रसन्न मनाने ते काम स्वीकारले आहि 
तो लरे्च चहलारीला परतला. 
 

बलद्रझसहाने चहलारीला रे्ल्यावर आपल्या सैन्याची तयारी केली. य द्धसाहहत्य जमहवले. त्यानंतर 
त्याने आपल्या सैन्याला महादेवाकडे कूच करण्याचा आदेश हदला. नंतर राजमहालात जाऊन आपल्या तरुि 
र्भार पत्नीचा त्याने हनरोप घेतला. त्यावेळी त्याचे वय अवघे अठरा वषांचे होते. त्या षोडषवषीय पत्नीने 
त्याला क ं क महतलक लावनू ओवाळले आहि त्याच्या कमरेला दोन रत्नजहडत तलवारी बाधंल्या. नंतर त्याने 
आपल्या आईचा आशीवाद घेतला व तो महादेवाकडे प्रस्थान करता िंाला. महादेवा येथे आधीच नानासाहेब, 
हबरहजस कद्र, मौलवी अहमदशाह, राजा बेनी माधोझसह व बौंडीचा राजा हरदत्तझसह, बेर्म हजरत महलसह 



 

अनुक्रमणिका 

उपक्स्थत होते. बेर्म हजरत महल हहने बलभद्रझसहाला ‘राजा’ ही पदवी हदली. मानाची वसे्त्र, एक रत्नजहडत 
तलवार, शभंर र्ावाचंी जहार्ीर व एक हत्ती भेट म्हिून हदला. 
 

राजा बलभद्र झसहाने लखनौ-फैजाबाद मार्ावरील रेठ नदीवरील प लाच्या पूवेस असलेल्या ओबरी 
र्ावाच्या हवशाल मदैानावर आपल्या सैन्याची व्यहूरचना केली. आपले १६ हजाराचें सैन्य य द्धास सज्ज केले. 
हे समजताच इंग्रज सेनापती हबगे्रहडअर होप ग्रँट पूिगपिे तयारी करून आपल्या हवशाल सैन्यासह आबरीकडे 
हनघाला. त्याचे सारे सैन्य आध हनक शस्त्रासंह सज्ज होऊन हनघाले.त्या सैन्याबरोबरच लाबं पल्ल्याच्या 
तोफाही होत्या. हचनहरजवळ कनगल प रनेल आपल्या १२०० सैहनकाचं्या त कडीसह येऊन होप ग्रँटला 
हमळाला. होप गँ्रट साऱ्या सैन्यासह आवरीच्या प लाजवळ बलभद्रझसहाच्या प ढे येऊन उभा राहहला. 
 

१३ जून १८५८ रोजी होप ग्रँटने रेठ नदीच्या प लावरून प ढे जाण्याचा आदेश आपल्या सैन्याला 
हदला. इंग्रजाचें सैन्य पूल पार करून येताच बलभद्र झसहाने आपले सैन्य चार भार्ात हवभाहजत करून 
इंग्रजाचं्या सैन्यावर चारही बाजंूनी हल्ला केला. त्या हल्ल्याम ळे इंग्रज सैन्याचे होश उडाले. होप ग्रँटला 
आपला पराभव स्पष्टपिे हदसू लार्ला. पि त्याने आपला धीर सोडला नाही. क्ाहंतकारकाचें सैन्य उत्साहाने 
वप्रािपिाने लढत होते. होप ग्रँट आपल्या सैन्याच्या मध्यभार्ी पोचला. त्याने चारी बाजंूनी हल्ला करण्याचा 
आदेश आपल्या सैन्याला हदला. त्याचं्या हल्ल्याने क्ाहंतकारकाचं्या सैन्याचा एकमेकाचंा संपकग  त टला. त्याच 
वळेी उत्तरेकडून इंग्रजाचं्या मदतीसाठी आिखी सैन्याच्या दोन त कड्ा आल्या. त्यानंी जोराचा हल्ला केल्याने 
इंग्रजाचंी बाजू सावरली रे्ली. त ंबळ य द्धास स रूवात िंाली. क्ाहंतकरकाचें सैन्य मारे् हटू लार्ले. परंत  
राजा बलभद्रझसह त्वषेाने इंग्रज सैन्याशी लढत राहहला. ६०० सैहनकासंह तो धाराहतथी पडला. तो पराभतू 
िंाला, पि आपली हनष्ठा व सन्मानाला डार् लार्ू हदला नेही. होप ग्रँट ही य वा योद्ध्याचे धैयग व शौयग पाहून 
चहकत िंाला. अशाच महान स्वातंत्र्य योद्ध्यांनी भारताचे स्वातंत्र्य जवळ आिले, हे हवसरता कामा नये. 
धन्य तो य वा योद्धा! 

✦✦✦ 
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७२. जगतसेठ रामजीदास गुडर्ाला 
 

१८५७ चे स्वातंत्र्यय द्ध स रू िंाले. मेरठच्या छाविीतील देशी पलटिीने १० मे १८५७ रोजी 
इंग्रजाहंवरूद्ध बडं प कारून तेथल्या इंग्रजानंा ठार केले. ते रातोरात हदल्लीला आले. त्यानंी हदल्लीचा ८२ वषांचा 
म्हातारा धनहीन बादशाह बहाद्द रशाह जफर याला हदल्लीचा सम्राट म्हिून घोहषत केले. हदल्लीच्या देशी 
पलटिीही त्यानंा सामील िंाल्या. आता बादशाहला प्रश्न पडला की, एवढ्या मोठ्या सैन्यासाठी पैसा कसा 
हमळवावा? तेव्हा हदल्लीचा करोडपती जर्तसेठ रामजीदास र् डवाला त्याचं्या मदतीस धावनू आला. त्याने 
करोडो रुपये बलैर्ाड्ातूंन आिून त्याचंी रास बादशाह प ढे ओतली. इंग्रजाचं्या र् लामीतून आपल्या देशाला 
म क्त करण्यासाठी हा अत्यंत धनवान व्यापारी म क्त हस्ताने आपल्या खहजन्यातून करोडो रुपये वळेोवळेी 
बादशाहला प रव ूलार्ला. असा व्यापारी शोधून सापडिे द र्वमळच! 
 

बहाद्द रशाह जफर त्याचंा नेहमीच सन्मान करीत असत. त्यानंा बादशाहने अनेक हकताब हदले होते. 
त्याचं्या वाड्ाच्या स रहितेसाठी बादशाहने खास सैहनकाचंी नेमिूक केली होती. ज्यावळेी शटेजीच्या घरी 
हवशषे समारंभ असायचा, त्यावळेी बादशाह जातीने त्या समारंभास उपक्स्थत राहयचा. त्यावळेी शटेजी त्यानंा 
दोन लाख मोहरा भेट देत असे. त्याचंी देशभक्ती अत लनीय होती. 
 

त्या काळापयंत ईस्ट इंहडया कंपनीने भारताचा बह तेक प्रदेश पादाक्ातं केला होता. उत्तर 
म घलकालीन सर्ळे बादशाह नादान हनघाले. म घल साम्रज्याचे अनेक त कडे होऊन ते त्याचं्याच स भेदारानंी 
बळकावले. हदल्लीचा शवेटचा बादशाह बहाद्द रशाह याचं्या काळात तर म घलाचें राज्य हदल्ली प रतेच राहहले. 
त्याचं्या आधी पासूनच हदल्लीचे बादशाह इंग्रजाचं्या हातातले बाह ले बनले होते. दरवषी कंपनी सरकार त्यांना 
१२ लाख रुपये पेन्शन म्हिून देत असे.त्याम ळे त्याचं्या खहजन्यात धनाचा ठिािा होता. कंपनी सरकार 
देशातील जनतेचे, लहान मोठ्या राजेरजवाड्ाचें बेम वगतरखोरपिेभयंकरशोषि करीत होते. इंग्रजाचंी हाव 
वाढतच होती. त्याचं्या दडपिाखाली देशातली जनता भरडून हनघत होती. हे कहवमनाच्या बहाद र शाह 
जफरला बघवत नव्हते. तो तर अर्दी झककतगव्यमूढ होऊन बसला होता. १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात तो जरी 
नाईलाजाने सामील िंाला होता, तरी त्याच्या अशा थोड्ा का होईना पालवल्या होत्या. त्यावळेी जर्त सेठ 
रामजीदास र् डवाला त्याच्याप ढेअर्दी देवासारखा येऊन उभा राहहला. शठेजीने र् प्तहेराचंी संघटनाही 
उभारली. बादशाहा भोवतालचे स्वाथी व हवश्वासघातकी व हफत र आहि इंग्रजाचं्या हालचाली 
समजण्यासाठी या र् प्तहेर यंत्रिेचा फार उपयोर् िंाला.बादशाहाची हाजंी हाजंी करिारे त्याच्या 
दरबारातील लोक तर क चकामी होते. ते स्वाथी, आळशी, चैनबाज व आपसात भाडंिारे होते. त्याम ळे 
शठेजींना झचता वाटत होती. ते लोक या स्वतंत्र्य य द्धासाठी हनकामी होते. म्हिूनच त्यानंी बादशाहाला धनाचा 
व धान्याचा म क्त हस्ते प रवठा नव्या जोमाच्या सैन्यासाठी केला. इंग्रज अहधकारीस द्धा शटेजीचा प्रभाव व 
स्वभाव ओळखून होते. त्यानंी शतेजीला आपल्याकडे वळवनू घेण्याचा खूप प्रयत्न केला. पि शठेजींनी त्यानंा 
दाद हतली नाही. 
 

१२ मे १८५७ ते २० सप्टेंबर १८५७ पयंत स मारे साडेचार महहने हदल्ली स्वतंत्र राहहली. नंतर इंग्रजानंी 
हदल्ली ताब्यात घेतली. त्यासाठी पहतयाळा, नामा व झजदच्या संस्थाहनकानंी इंग्रजानंी सैन्याची, शस्त्रास्त्राचंी व 
धनधान्याची भरपूर मदत केली होती. ग्वाल्हेरचे झशदे व अनेक राजपूत राजे इंग्रजाचं्या बाजूने उभे राहहले 
होते. ते इंग्रजापं ढे लाचार बनले होते. या स्वातंत्र्य य द्धात त्याचें कातडी बचाऊ धोरि होते. हे संस्थाहनक 
जर इंग्रजाहंवरुद्ध उठले असते, तर हदल्लीवर इंग्रजानंा हवजय हमळहवता आला नसता, हे ऐहतहाहसक सत्य 
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आहे. अशा क्स्थतीत हवद्रोही सेनापती बख्तखाँ आपल्या सैन्यासह लखनौकडे हनघाला. जातानंा त्याने 
बादशाह बहाद रशाहाला आपल्याबरोबर त्याच्या क ट ंब कहबल्यासह लखनौला यायचा सल्ला हदला. पि 
इंग्रजानंा हफत र िंालेला बादशाहाचा व्याही इलाहीबक्श याने बादशाहाला बख्तखाँबरोबर जाऊ हदले नाही. 
 

हदल्ली इंग्रजाचं्या ताब्यात आल्यानंतर त्यानंी हदल्लीत जो नरसंहार केला, तो अत्यंत भयानक होता. 
त्यानंी लूटमार करून हदल्लीला कंर्ाल करून सोडले. हत्याकाडंाने हदल्ली उजाड बनली. याबद्दल लॉडग 
एक्ल्फस्टनने हलहहले, ‘हदल्लीचा घेरा उठहवल्यानंतर आमच्या सैन्याने जी कू्रता केली, जे अत्याचार केले, ते 
पाहून काळजाचा थरकाप होतो. आपला शत्र ूकोि, हमत्र कोि याचा हवचार न करता सूडाचे प्रचडं थैमान 
माडंले. लूटमार करण्यात तर आमच्या सैन्याने नाहदरशाहावरही मात केली. जनरल औरम तर संपूिग हदल्ली 
जाळून जमीनदोस्त करण्याचे सारं्त होता. हदल्लीच्या चादंिी चौकात हजारो हवद्रोहींना फासावर 
लटकहवण्यात आले.’ इहतहासकार जॉन के ने हलहून ठेवले आहे, ‘हदल्लीत आठ बलैर्ाड्ा हदल्लीच्या 
र्ल्यातंली, रस्त्यातली व बाजारपेठातंली पे्रते दूरवर फेकून देण्यासाठी अनेक महहने ती पे्रते घेऊन जात 
होत्या.’ लोहारुच्या नबाबाने हलहहले आहे, ‘केवळ हदल्लीतच २६००० हजार लोक मारले रे्ले. शकेडो 
देशभक्तानंा आजन्म कारावासाच्या हशिा हदल्या रे्ल्या.’ 
 

त्या काळात हदल्लीतून जी वृत्तपते्र हनघत होती, त्याचं्या संपादकानंा व पत्रकारानंा फाशी देण्यात 
आले. तेव्हा बादशाहाला करोडो रुपयाचंी मदत व शकेडो मि धान्यदेिाऱ्या जर्तसेठ रामजीदास र् डवाला 
यानंा ते कू्र इंग्रज कसे सोडतील? त्यानंी या शठेजीला पकडून आिून त्याचं्यावर हशकारी क ते्र सोडले. त्या 
क त्र्यानंी शठेजीच्या शरीराचे हकत्येक लचके तोडले. नंतर त्यालाही चादंिी चौकात फासावर लटकवले. 
कोित्याही हवचारी मािसाच्या मनात असा प्रश्न उभा राहील की, जर्त सेठ रामजीदास र् डवाला हे र् न्हेर्ार 
कसे? त्यानंी इंग्रजाचें काय घोडे मारले होते? त्यानंी बहादूर शाहाला हदलेली संपत्ती व धान्य इंग्रजाचंी होती 
काय? त्यानंी आपली स्वतःची संपत्ती व स्वतःचे धान्य बादशाहाला हदले. हमत्राने हमत्राला मदत केली, तर 
हतऱ्हाईताला त्याचे वैषम्य का वाटावे? इंग्रजानंा ते हफत र िंाले नाहीत, याला र् न्हा म्हिायचे काय? पि 
इंग्रज या देशात जी दडपशाही, र् ंडहर्री व अत्याचार करीत होते, त्याच्या अन रूपच त्याचें हे कृत्य होते. ‘तू 
नाहीस, तर त झ्या बापाने’ या वृत्तीनेच इंग्रजानंी जूल म जबरदस्ती करून या देशात अपल्या राज्याचा हवस्तार 
केला होता. भयंकर लूटमार करून या देशाला कंर्ाल बनहवले होते. त्याम ळे हजारो लोक देशोधडीस लार्ले 
होते. इंग्रजाचंी हाजंी हाजंी करिारे स्वाथी लोक व राजे रजवाडे मात्र इंग्रजाचं्या आश्रयाने स खासमाधानाने 
जर्त होते. शठेजीला फाशंी हदल्यावर त्याचंी सारी करोडो रुपयाचंी संपत्ती इंग्रजानंी हडप केली, हे त्याचं्या 
संस्कृतीला धरूनच होते, असे म्हिाव ेलारे्ल. 

✦✦✦ 
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७३. नबाब अब्दुल रहमान खाँ 
 

अब्द ल रहमान खान खाँचा हपता नबाब फैज अली खाँ अत्यंत ज लमी, द राचारी व व्यसनी होता. 
त्याच्या कारकीदीत त्याची प्रजा अत्यंत पीडीत व द ःखी होती. हहरयािा राज्यातील रोहटक हजल्ह्यात त्याचे 
िंज्जर संस्थान होते. त्याचे हनधन िंाले तेव्हा िंज्जर संस्थानातील प्रजेला हायसे वाटले. त्याचं्या हनधनानंतर 
त्याचा म लर्ा अब्द ल रहमान खाँ र्ादीवर आला तो िंज्जरचा नबाब बनला. तो मात्र सद र् िी व हवचारी होता. 
आपल्या प्रजेचे द ःख हनवारि करण्यासाठी तो सतत प्रयत्नशील होता. त्याम ळे त्याच्या राज्यात प्रजा स खा-
समाधानाने राहू लार्ली. त्याने जेव्हा आपल्या संस्थानंचा दौरा केला, तेव्हा त्याला आढळले की, आपल्या 
बापाच्या काळातले र् मास्ते प्रजेकडून जबरदस्तीने मन मानेल तसा कर वसूल करीत आहेत. तेव्हा त्याने त्या 
र् मास्त्यानंा नोकरीवरून दूर केले व प्रामाहिकपिे काम करिारे र् मास्ते नेमले. वसूल हनहित केला व 
ठरल्यापेिा जास्त वसूल न करण्याची ताकीद नव्या र् मास्त्यानंा हदली. उजाड िंालेली र्ावे प न्हा बसवली. 
 

अब्द ल रहमान खाँने आधी िंज्जरचे पहंडत हरजपाल झसह यानंा आपला दीवाि नेमले. त्यानंतर 
क लानीचे स्यालू झसह व बादलीचे चौधरी र् लाब झसह यानंा दीवािपदी नेमि का हदल्या. अब्द ल रहहमान खाँ 
बहराइच वशंीय पठाि होता. तसाच बहाद रर्डचा नबाबही त्याच वशंाचा होता. बहादूरर्डचा नबाब मोहम्मद 
इस्माईलखाँ मरि पावला, तेव्हा त्याचा म लर्ा बहादूरजंर् फक्त अडीचवषांचा होता. अब्द ल रहमानखाँने 
त्याचा साभंाळ तर केलाच पि त्याच्या बहादूरर्ड संस्थाचंा कारभारही उत्तम रीतीने केला. वयात आल्यावर 
बहादूरजंर् याने आपले संस्थान आपल्या ताब्यात देण्याची मार्िी अब्द ल रहमान खाँ कडे केली. तेव्हा 
अब्द ल रहमान खाँ ने त्या संस्थानातील दादरीचा भार् आपल्याकडे ठेवनू बहादूरर्डच्या संस्थानचा बाकीचा 
सवग भार् बहादूरजंर्कडे सोपहवला. दादरीच िेत्र आपल्या ताब्यात हमळावे, म्हिून बहाद्द रजंर्ने हदल्लीच्या 
रेहसडेंटकडे अपील केले. या दोन्ही संस्थानाचं्या कारभारात हसतिेप करण्याची संधी इंग्रजाकंडे आयतीच 
चालून आली. त्या रेहसडेंटने दादरी िेत्रातील १९ र्ाव ेअब्द ल रहमान खाँकडे राहू हदली व बाकीची र्ावे 
बहाद्द रजंर्ला देऊन टाकली. 
 

सन १८४८ मध्ये बहाद्द रर्ड तरुि नबाब बहाद्द रजंर् याची आर्वथक क्स्थती भयंकर खालावली. तो 
कजगबाजारी िंाला. दादरी िेत्र हललावात काढण्याचा प्रसंर् आला, तेव्हा िंज्जारचा नबाब अब्द र रहमान खाँ 
याने बहाद्द रजंर्चे सवग कजग च कते केले आहिदादरीचे त्याच्याकडचे िेत्र आपल्या ताब्यात घेतले. इंग्रज 
अहधकारी बहद्द रर्डचा हा अत्यंत स पीक भार् हर्ळंकृत करू पाहात होते. पि अब्द ल रहमान खाँने ते प्रकरि 
आपसात हमटवनू तो स पीक भार् आपल्या ताब्यात घेतल्याने इंग्रजाचंा रोष या दोन्ही नबाबानंा पत्करावा 
लार्ला. 
 

त्यानंतर १८५७ चे स्वातंत्र्य य द्ध स रू िंाले. इंग्रजाचं्या हवस्तारवादी व देशी जनतेचे आहि राजे-
रजवाड्ाचें शोषि करिाऱ्या कारभाराहवषयी अब्द ल रहमान खाँ याच्या मनात तीव्र असंतोष होता. तो 
स्वातंत्र्यहप्रय देशभक्त होता. त्याच्या संस्थानात ३५० र्ाव ेहोतीव वार्वषक उत्पन्न १४ लाख होते. अब्द ल 
रहहमान खाँ ने आपले सैन्य स दृढ केले. सैन्यात नवीन भरती केली. दोन छावण्या उभारल्या. त्यातं सैहनकानंा 
र्ोळीबाराचे प्रहशिि हदले जाऊ लार्ले. नवीन उमदे घोडे सैन्यासाठी खरेदी केले. अवधच्या बेर्म केसरने 
हलहहलेल्या केसरनाम्यात हतने नबाब अब्द ल रहमान खाँ हवषयी हलहहले आहे, ‘नबाब िंज्जरने यह पक्का इरादा 
कर हलया है की, आजादी की लडाई में वह पूरी म स्तैदी से बादशाहा का साथ देंरे् । उनकी पलटन में पूवीये 
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ऊँचे दजे के लडाके हैं ।’ नबाबाने आपल्या िंज्जर हकल्ल्याची द रूस्ती केली व त्याच्या ब रुजावंर तोफा लावनू 
ठेवल्या. 
 

१० मे रोजी इंग्रजाचं्या छाविीतील देशी पलटिीने उठाव केला व ११ मे रोजीहदल्लीला येऊन 
बहाद्द रशाह जफरला आपला नेता बनहवले. हदल्लीच्या छाविीतील देशी पलटिीही त्यानंा सामील िंाल्या. 
हदल्ली त्यानंी झजकली. अशा पहरक्स्थतीत इंग्रजानंी अब्द ल रहमान खाँकडे संदेश पाठवनू १२ मे १८५७ रोजी 
पाचश े सैहनक व काही तोफा पाठहवण्यास साहंर्तले. त्याने तशी मदत पाठहवलीच नाही. त्याच हदवशी 
रोहटकलाही इंग्रजाहंवरूद्ध हवद्रोह स रू िंाला. तेव्हा स द्धा इंग्रजानंी त्याला सैन्याची व तोफाचंी मदत 
माहर्तली. त्याने दोन छोट्या तोफा व काही हशफाई पाठवनू हदले. त्या तोफा हवशषे कामाच्या नव्हत्या. उलट 
रोहटककडे जािारे हशफाई रस्त्यातील र्ावामधील लोकानंा इंग्रजाहंवरूद्ध भडकवीतच रोहटकला पोचले. 
 

हदल्ली येथील कहमशनर गे्रसरयाची हत्या हवद्राही सैहनकानंी केली. त्यानंी महॅजस्रेट जॉन 
मेटकाफवरही हल्ला केला. तेव्हा तो कसाबसा जीव घेऊन पळाला व िंज्जरला आला. तेव्हा नबाब अब्द ल 
रहहमान खाँ त्याला भेटला नाही. त्यानंतर काहीइंग्रज अहधकारी अनेक इंग्रज हस्त्रयां-म लासंह िंज्जरला 
आश्रयासाठी आले. त्या सवांना त्याने संरिि हदले. हदल्ली प न्हा इंग्रजाचं्या ताब्यात आल्यावर त्याने त्या 
सवांना आपला फैजदार हमिंा ह सेन याचं्यासह हदल्लीला रवाना केले. 
 

अब्द ल रहमान खाँ मात्र हवद्रोही सैहनकानंा प रेपूर मदत करीत होता. २४ मे १८५७ रोजी अब्द ल 
रहमान खाँ ने आपले सैहनक पाठवनू रोहटकच्या इंग्रजाचं्या छाविीतून २ लाख रुपये ल टून आिले. त्याने 
रामपूर रेवाडीच्या त लारामलाही इंग्रजाहंवरुद्ध लढण्यास मदत केली. त्याने बादशाह बहाद्द रशाह जफरशीही 
पत्रव्यवहार स रू केला होता. पि त्याची पते्र बादशाहपयंत पोचतच नव्हती. मध्येच ती र्ायब होत होती. 
कारि त्याचा िाम्हि हदवाि पहंडत हरछपाल झसह याला जनरल ॲन्सनने हफत र करून घेतले होते. हदल्लीहून 
मोठा शस्त्र साठा िंज्जरला पाठहवला रे्ला होता. तो मध्येच र्ायब केला रे्ला. 
 

हदल्ली ताब्यात घेतल्यावर हिरे्हडयर शॉवसग व कनगल हडसन मोठे सैन्य घेऊन िंज्जरकडे हनघाले. 
त्यानंी रेवाडी ताब्यात घेऊन १७ ऑक्टोबर १८५७ रोजी िंज्जरवर आक्मि केले. नबाब अब्द ल रहमानखाँने 
य द्धाची तयार केलेलीच होती. परंत  इंग्रजानंा हफत र िंालेल्या प.ं हरछपाल झसह या िाम्हि हदवािाने अब्द ल 
रहमान खाँ याला इंग्रजापं ढे शरिार्ती पत्करण्याचा सल्ला हदला. नबाबाने छ छकवास येथील इंग्रजाचं्या 
छाविीत जाऊन आपल्या हदवािाच्या सल्ल्यान सार कनगल लॉरेन्ससमोर आत्मसमपगि केले. इंग्रजानंी १८ 
ऑक्टोबर रोजी नारनौल हकल्ल्यावर व १९ ऑक्टोबर रोजी िंज्जरच्या हकल्ल्यावर आपले य हनयन जॅक 
फडकावले. नबाब अब्द ल रहमान खाँ ची लाखो रुपयाचंी संपत्ती ल टली. िंज्जरच्या हकल्ल्याच्या चह बाजूस 
असलेल्या िंाडाचं्या फादं्यावंर शकेडो लोकानंा फाशी देण्यात आले. तरीही िंज्जरच्या सैन्याने पं. हरछपाल 
झसहाचा शरिार्तीचा सल्ला मानला नाही. ते सैहनक इंग्रजाशंी लढता लढता जोधपूर कडील हवद्राही सैन्याला 
जाऊन हमळाले आहि शवेट्या ििापयंत आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत राहहले. 
 

अब्द ल रहमान खाँला कळून च कले की, आपल्या हदवािानेच आपल्याला फसहवले. त्याचा सल्ला 
मानून आपि इंग्रजासंमोर शरिार्ती पत्करली, ही आपल्या हातून फार मोठी चूक िंाली हे त्याला समजले 
व त्याने आपल्या कपाळावर हात मारून घेतला. शॉवसगने अब्द ल रहमान खाँ याला व फरगखनर्रचा नबाब 
अहमद अली याला अटक करून हदल्लीला आिले. कनगल लॉरेन्सच्या मदतीसाठी पहतयाळा संस्थाचं्या 
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राजाने सहाश े पायदळ सैन्य व दोनश ेघोडेस्वार िंज्जरच्या रििासाठी पाठहवले. बहादूर र्डच्या नबाब 
बहादूरजंर्लाही पकडून हदल्लीला आिले. अहमद अली व त्याचे ११ साथीदार, नबाब बहादूरजंर् यानंा 
नोव्हेंबर १८५७ मध्ये हदल्लीत र्ोळ्या घालून ठार केले. राजा नाहरझसर्ला फाशंी हदले. हमहलटरी कहमशनचा 
अध्यि जनरल चेंबरलेनयाच्याप ढे नबाब अब्द ल रहमान खाँवर राजद्रोहाचा खटला १२ हडसेंबर १८५७ रोजी 
स रू केला. हवद्रोह्यानंा मदत करिे, स्वतः हवद्रोहाचा प्रयत्न करिे, हवद्रोह्यानंा सेना व धन प रहविे, त्यानंा 
आश्रय देिे, िंज्जरच्या व्यापाऱ्याकंडून पाच लाख रुपये वसूल करून ती रक्कम हदल्लीला बहादूरशाह जफरच्या 
मदतीसाठी पाठहविे इ. आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले. मेटकाफ फोडग, लॉक या इंग्रज अहधकाऱ्याबंरोबर 
हदवाि हरछपालझसह व हदवाि स्यालू झसह यानंी नबाबाहवरुद्ध सािी हदल्या. हे दोन्ही हदवाि हवश्वासघातकी 
व हनमकहराम हनघाले, याचे मनस्वी द ःख नबाब अब्द ल रहमान खाँ याला िंाले. स नाविीचे नाटक संपले 
आहि नबाबाला फाशीची हशिा स नावण्यात आली. या स्वातंत्र्यहप्रय, स्वाहभमानी देशभक्ताला २३ हडसेंबर 
१८५७ रोजी हदल्लीच्या लाल हकल्ल्यासमोर चादंिी चौकात आम जनतेसमि फाशी देण्यात आले. भारताचा 
एक महान स्वातंत्र्यसेनानी स्वातंत्र्य देवतेच्या बहलवेदीवर बळी रे्ला. इंग्रजानंी त्याच्या पे्रताचे त कडे 
आपिासं साह्य करिाऱ्या देशी संस्थाहनकानंा व हफत रानंा हदले. केवढे हे कौयग! िंज्जर संस्थान रोहटक 
हजल्ह्यात हवलीन करण्यात आले. प्रम ख हफत र हदवाि प.ं हरछपालझसह याला िंज्जरचा ऑनररी महॅजस्रेट 
बनहवले व हदवाि स्यालू झसहला क तनी र्ावाची इनामदारी हदली. याच कृपेसाठी ते दोघे हदवाि इंग्रजानंा 
हफत र िंाले होते. द सरे काय? 

✦✦✦ 
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७४. राजा नाहर ससह 
 

हहरयािा राज्यातील वल्लभ र्डचा राजा शवेटचा मोर्ल बादशाह बहादूरशाह जफर याचा आदरपात्र 
होता. तो वीर, पराक्मी आहि ब हद्धमानही होता. झहदू व म क्स्लम धर्वमयातं तो म ळीच भेदभाव करीत नसे. 
त्याने आपल्या हकल्ल्यात म सलमानासाठी संर्मरवरी पाषािाचंी मशीद बाधंली व आपल्या बारे्जवळच्या 
मदैानात स दर ईदर्ाह स द्धा बाधंला होता. तोधमगहनष्ठ असून धमगहनरपेिवृत्तीने प्रजेशी वार्त असे. 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात हहरयािामधील रोहतक, र् डर्ाँव, हहसार, हसरसा, पानीपत, स्थानेश्वर, 
अंबाला या हजल्ह्यातंील जनतेने, राजानंी व नबाबानंी मोठ्या उत्साहाने व धाडसाने भार् घेतला होता. 
हहरयािामध्ये हकत्येक हठकािी तेथील राजे, नबाब यानंी आपल्या सैन्याच्या व जनतेच्या सह्याने इंग्रज 
सैन्याचा पराभव करून त्याला हपटाळून लावले होते. तसेच या स्वातंत्र्यय द्धासाठी बादशाह बहादूरशाह 
जफर याला भरपूर आर्वथक मदतही केली होती. रसद प रहवली होती. या कायात वल्लभर्डचा राजा 
नाहरझसह याचा झसहाचा वाटा होता. त्यानंी स मारे पाच महहने हहरयािाचा हा प्रदेश इंग्रजापंासून म क्त ठेवला 
होता. 
 

मेरठच्या छाविीतील देशी सैन्याने इंग्रजाहंवरूद्ध हत्यार उपसले. तेथल्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा ठार 
करून व त रंूर्ातील कैद्यानंा सोडवनू ते ११ मे १८५७ रोजी हदल्लीला आले व त्यानंी बहादूरशाहजफरला 
हदल्लीच्या तख्तावर बसवनू त्याला झहद स्थानचा बादशाह घोहषत केले. तेव्हा हदल्लीच्या रििाची व्यवस्था 
करताना बहादूरशाहने हदल्लीच्या पूवेकडील मोचावर राजा नाहरझसहाची नेमिूक केली. नाहरझसह यानंी 
हदल्लीच्या पूवेकडील भार्ात अनेक हठकािी भक्कम मोचेबदंी करून ठेवल्याने त्या बाजूने हदल्लीवर हल्ला 
करण्याची झहमत इंग्रजानंा अखेरपयंत िंाली नाही. बरेलीहून पंधरा हजार फौजेसह हदल्लीत आलेला 
मोहम्मद बख्त खाँ याने हदल्लीचे सेनापती पद साभंाळले व तो इंग्रज सैन्याशी अखेरपयंत टक्कर देत राहहला. 
नाहरझसहानंी आपली र् प्तहेर यंत्रिा भक्कम केली होती. 
 

हदल्ली साडेचार महहने बहादूरशाहच्या आहधपत्याखाली स्वतंत्र राहहली. इंग्रजानंा पहतयाळा, नाभा 
व झजदच्यासंस्थाहनकानंी सैन्याची, धनाची व रसदेजी मोठ्या प्रमािात मदत केली. त्यानंी आिखी इंग्रज 
सैन्य आिले. त्याम ळे त्याचें पारडे जड िंाले. १३ सप्टेंबर १८५७ रोजी इंग्रजानंी काहश्मरी रे्टमधून हदल्लीत 
प्रवशे केला; तेव्हा नाहरझसहाने बहादूरशाहला त्याच्या जनान्यासह वल्लभर्डला चलण्याची हवनंती केली,पि 
बहादूरशाहचा व्याही इलाही बक्श हा इंग्रजानंा हफत र िंाला होता. त्याने बादशाहाला नाहर झसहाबरोबर 
वल्लभर्डला जाऊ हदले नाही. हदल्लीत क्ाहंतकारी सैन्याचा इंग्रजानंी पराभव केला व २० सप्टेंबर १८५७ रोजी 
हदल्ली शहर ताब्यात घेतले. तेव्हा सेनापती मोहम्मद बख्त खाँ यानेही बहादूरशाहला आपल्याबरोबर 
लखनौला येण्याचा आग्रह केला. पि इलाहीबक्शने तेव्हा स द्धा बादशाहाला त्याच्या बरोबर जाऊ हदले नाही. 
त्यानेच बहादूरशाहला ह मायनूच्या मकबऱ्यात जाण्यासाठी तयार केले. बहादूरशाह ह मायनूच्या मकबऱ्यात 
सहक ट ंब राहण्यास रे्ल्यावर इलाही बक्शने मेजर हडसन याला ती बातमी हदली. हडसनने त्या मकबऱ्यात 
जाऊन बादशाहाला व त्याच्या म लं-नातवानंा कैद केले. बादशाहाच्या म लां-नातवानंा त्याने ख नी रे्टजवळ 
बदं केने ठार केले व त्याचें रक्त तो प्याला आहि त्याचंी म ंडकी कापून बादशाहकडे पाठवनू हदली. 
 

राजा नाहरझसह यानंी स्वातंत्र्य य द्धात खंड पडू नये म्हिून दृढ हनिय केला. नव्याने मोचेबदंी केली. 
आग्ऱ्याहून हदल्लीकडे जािाऱ्या इंग्रजाचं्या सैन्यात व नाहर झसहाच्या सैन्यात घनघोर य द्ध िंाले. त्या य द्धात 
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नाहरझसहानंी इंग्रजाचं्या सैन्याची धूळधाि उडवनू हदली. इंग्रजाचें बह संख्य सैहनक मारले रे्ले. शकेडो र्ोऱ्या 
सैहनकानंा नाहझसहाचं्या सैन्याने कैद केले. इंग्रजाचं्या लिात आले की, आपि नाहरझसहाला य द्धात पराभतू 
करू शकत नाही. तेव्हा त्यानंी त्या य द्धात वरे्ळाच डाव टाकून पाढंरे हनशाि फडकहवले य द्ध थाबंले. इंग्रज 
सैन्याचे दोन प्रम ख नाहरझसहानंा वल्लभर्डच्या हकल्ल्यात भेटायला आले. त्यानंी नाहरझसहानंा साहंर्तले की, 
‘इंग्रज व बहादूरशाह याचं्यात संधीची बोलिी चालू आहेत. त्यासाठी बादशाहानंी त म्हालंा हदल्लीला 
बोलाहवले आहे. म्हिूनच आम्ही पाढंरे हनशान फडकवले आहे.’ कसेही असो, नाहरझसह हवजयाच्या आनंदात 
हे हवसरून रे्ला की, बादशाहाचा दूत इंग्रजाकंडे येण्याऐवजी माझ्याकडेच यायला पाहहजे होता. इंग्रजाचंा 
डाव ते ओळखू शकले नाहीत. ते हदल्लीकडे हनघून रे्ले. हदल्ली तर आता इंग्रजाचं्या ताब्यात होती. 
नाहरझसहानंी हदल्लीच्या लाल हकल्ल्यात प्रवशे केला, तेव्हा आत लपून बसलेले र्ोरे सैन्य त्याचं्यावर त टून 
पडले. नाहरझसह जखमी िंाले. त्या अवस्थेतच त्यानंा र्ोऱ्या सैहनकानंी अटक केली. 
 

इंग्रजानंी द सऱ्याच हदवशी वल्लभर्डावर जबरदस्त आक्मि केले. नाहरझसहाचे सेनापती र् लाबझसह 
याचं्या नेतृत्वाखाली त्याचं्या सैन्याने तीन हदवसापयंत घनघोर य द्ध केले. त्यात इंग्रजाचंा हवजय िंाला. 
वल्लभर्ड इंग्रजानंी ताब्यात घेतला. 
 

नाहरझसहावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. स नाविीचे नाटक संपले. तेव्हा बहादूरशाहला 
अटक करून त्याचं्या म लाचंा हशरच्छेद करून त्याचें रक्त हपिारे मेजरहडसन प ढे येऊन नाहरझसहानंा 
म्हिाला, “फाशंीच्या हशिेतून त ला स टायचे असेल, तर तू स्वतः हून आत्मसमपगि कर.” नाहरझसह समजून 
च कले होते की, इंग्रज लोक हवश्वास घातकी व धोकेबाज आहेत. तेव्हा त्यानंी त्या नरपशूला बािेदारपिे 
उत्तर हदले. ‘नाहरझसह शत्रूसमोर शरिार्ती पत्करिारा राजा नाही, हे लिात ठेव. इंग्रज आमचे शत्र ूआहेत. 
मी त्याचंी िमा मार्ूच शकत नाही. एक नाहर नाही राहहला, तर उद्या त्याच्या सारखे लाखो नाहर आमच्या 
देशात जन्म घेतील.’ ते ऐकताच तो नीच हडसन संतापाने लालब दं िंाला. आहि त्याने जािूनब जून 
नाहरझसहानंा हदल्लीच्या चादंिी चौकात त्याचं्या जन्महदनीच फाशी देण्याचे न्यायाहधशाकडून वदवनू घेतले. 
 

९ जानेवारी १८५८ हा हदवस नाहरझसहाचंा वाढहदवस होता. त्या हदवशी त्यानंी ३५ वे वषग ओलाडंले 
होते. त्यानंा फाशंी देण्याआधी हवचारण्यात आले, ‘त मची शवेटची इच्छा काय आहे?’ त्यावर नाहरझसहानंी 
ताठ मानेने उत्तर हदले, ‘की त म्हाला आहि इंग्रज सरकारला काही मार्ून मािंा स्वाहभमान सोडू इक्च्छत 
नाही. मी तर माझ्यासामोर उभ्या असलेल्या माझ्या देशबाधंवानंा हेच सारं्तो की, क्ाहंतची ही भडकलेली 
आर् म ळीच हविं ूदेऊ नका.’ 
 

त्यानंतर चादंिी चौकातील कोतवालीजवळ नाहरझसहानंा फाशी देण्यात आली. त्याचं्या बरोबरच 
त्याचें सेनापती र् लाबझसह, ख शालझसह आहि भ रेझसह या हतघानंाही तेथेच फासावर चढहवण्यात आले. तेथे 
जमलेलल्या जनतेची अंतःकरिे द ःखाने चूर चूर होऊन रे्ली. भारतमातेच्या या स प त्रानंी हतच्या 
स्वातंत्र्यासाठी हतच्या प ढील बहलवदेीवर आपल्या प्रािाचें बहलदान केले. हहरयािाची जनता अजूनही या 
वीराचें र् िर्ान परंपरार्त र्ीतामंधून करते आहे. वल्लभर्डात नाहर झसहाचंी भव्य छत्री तेथल्या जनतेने 
उभारली असून वल्लभर्डमध्ये त्याचं्या नावाने एक पाकग  तयार केला आहे. अन्य ह तात्म्यांसाठी एक ह तात्मा 
स्मारक स द्धा उभारले आहे. 

✦✦✦ 
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७५. शाहमल जाट 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात इंग्रजाचं्या देशी पलटिींच्या बरोबर शतेकऱ्यानंी, शते मज रानंी व 
आहदवासींनी मोठ्या प्रमािात इंग्रजाहंवरूद्ध भार् घेतला होता. हे सारे इंग्रज सरकारच्या ज लमी राजवटीत 
भरडून हनघाले होते. बह संख्य शतेकऱ्याचंी तरुि म ले इंग्रजाचं्या देशी पलटिीत होती. त्यानंीच या स्वातंत्र्य 
य द्धात फार मोठी कामहर्री केली होती. 
 

सन १८३६ मध्ये उत्तर प्रदेश इंग्रजाचं्या ताब्यात आला, तेव्हा इंग्रज अहधकारी प्लाउडेन याने नव्याने 
शतेकऱ्यावंर जबरदस्त भहूमकर लादला. त्याम ळे शतेकऱ्यानंी हवरोध केला. तरीही इंग्रजी अहधकाऱ्यानंी 
शतेकऱ्याकंडून तो अन्यय्य भहूमकर वसूल करण्यास स रुवात केली. त्याम ळे शतेकरी हवालहदल िंाले. 
इंग्रज अहधकाऱ्यानंी बार्पत व बडौतमधील जमीनदरानंा व शतेकऱ्यानंा बजावले की, जो जमीनदार व 
शतेकरी हनधाहरत भहूमकर देिार नाहीत, त्याचं्या जहमनी जप्त केल्या जातील व जे जमीनदार हनधाहरत 
भहूमकर देण्याचे मान्य करतील, त्यानंा त्या जहमनी कसायला देण्यात येतील. जर भहूमकर न देता जे 
जमीनदार व शतेकरी त्या जहमनी पेरून पीक घेतील, तर त्याचें ते पीक जप्त करून त्याचे हललाव केले 
जातील आहि हललावाची रक्कम सरकारी खहजन्यात जमा केली जाईल. इंग्रज सरकारने हा बदंोबस्त 
धमकीवजा आदेश देऊन जमीनदारावंर व शतेकऱ्यावंर जोरजबरदस्ती केल्याने १८४० पासून १८५० पयंत 
त्या प्रदेशात अशातंतेचे वातावरिात हनमाि िंाले होते. हकत्येक जमीनदाराचं्या व शतेकऱ्याचं्या जहमनी जप्त 
करण्यात आल्या आहि त्या बाहेरच्या जमीनदारानंा देण्यात आल्या. 
 

मेरठ, बार्पत, बडौत, हबजरौल या भार्ात जाट जमीनदार व जाट शतेकरी मोठ्या संख्येने आहेत. 
हबजरौल र्ावाच्या हशवाराचे क ल्लो व भोली हे दोन भार् होते. क ल्लो भार्ातील सारी जमीन शाहमल जाटाच्या 
मालकीची होती. १० मे १८५७ रोजी मेरठ येथील इंग्रजाचं्या देशी पलटिीने उठाव केला, तेव्हा मेरठच्या 
पहरसरातील र्ावामधील शतेकारी व जमीनदारानंा इंग्रजाहंवरूद्ध लढण्याची संधी हमळाली. ज्या 
जमीनदाराचं्या व शतेकऱ्याचं्या जहमनी जप्त होऊन नव्या जमीनदारानंा देण्यात आल्या होत्या, त्या जहमनी 
नव्या जमीनदारानंा ह सकून देऊन आधीच्या जमीनदारानंी ताब्यात घेतल्या. या जमीनदाराचें नेतृत्व शाहमल 
जाट या क्ाहंतकारकाने केले. त्याने हजारो शतेकरी व जमीनदार संघहटत करून व्यापाऱ्यानंा ल टले. बडौत 
तहसील कायालयावर हल्ला करून त्या कायालयाची इमारत जमीनदोस्त केली. शाहमलने 
हदल्लीच्याक्ाहंतकारी सैहनकाचं्या नेत्याशंी संपकग  साधला. त्यानंी शाहमलला मेरठ भार्ाचा स भेदार नेमले. 
मेरठच्या देशी सैन्याने मेरठचा त रंुर् फोडून जे शकेडो कैदी म क्त केले होते, तेही शाहमलला येऊन हमळाले. 
शाहमलची ताकद त्याम ळे वाढली. शाहमलने आपल्या अन यायासंह बार्पतजवळचा यम ना नदीवरील पूल 
नष्ट करून टाकला. त्याने त्या भार्ातील ८४ र्ावंातंील जाटानंा भडकावनू इंग्रज सरकारहवरूद्ध लढण्यास 
प्रवृत्त केले. आपल्या या भार्ातून धान्य व हत्यारे र्ोळा करून हदल्ली येथील हवद्रोही सैहनकानंा तो प रव ू
लार्ला. 
 

शाहमल जाटाने बडौत व आसपासचे तीनचार परर्िे आपल्या ताब्यात घेतले व तो स्वतःला त्या 
प्रदेशाचा राजा म्हिव ूलार्ला. ज्यावळेी इंग्रज सेनेने हदल्लीला वढेा हदला, त्यावळेी शाहमलने प रहवलेल्या 
रसदीम ळेच हदल्लीतील सैन्य व जनता जर्ू शकली. त्याने आपली र् प्तहेर यंत्रिा उत्तम रीतीने तयार केली. 
बडौत प्रमािेच बार्पत तहसील कायालय व बार्पतचा बाजारही ल टला. इंग्रज सैन्याचे हदल्लीकडे जािारे 
मार्ग खोदून नष्ट केले. बसौद र्ावी त्याने हदल्लीतील हवद्रोही सैहनकासंाठी व जनतेसाठी ८००० मि र्हू व 
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डाळीचे भाडंार सज्ज ठेवले. जेव्हा इंग्रज सैन्याने बसौदवर हल्ला केला, तेव्हा तो त्या र्ावातून र् प्तपिे हनघून 
रे्ला. पंरत  त्याने साठवनू ठेवलेल्या धान्याला हात लावायची कोिाचीही झहमत िंाली नाही. एवढा त्याचा 
धाक त्या भार्ात होता. त्या इंग्रज सैन्याची शाहमलच्या सैन्याने दािादाि उडवनू हदली. 
 

मेठर, बार्पत, बडौत प्रदेशात पूवीपासून जाट व र् जर जाहततील लोकातं वैमनस्य होते. परंत  
शाहमलच्या प्रभावाने ते वैमनस्य नाहीसे िंाले. जाटाबंरोबर र् जरानंी स द्धा शाहमलला चारं्ली साथ हदली. 
त्याचं्या पराक्माम ळे तो त्या भार्ातील सवग जाहतत लोकहप्रय िंाला होता. त्या चौऱ्यायशी र्ावाचं्या प्रदेशाला 
‘चौऱ्यायंशी देश’ म्हटले जात असे. त्या भार्ात जाटाचंी वस्ती मोठ्या प्रमािात होती. ते सवग जाट जमीनदार 
व शतेकरी शाहमलच्या पाठीशी उभे केले होते. त्याचे ७००० सडे सैन्य त्याने त्या भार्ातूनच उभे केले होते. 
इंग्रज अहधकाऱ्यानंा त्याचे पाहरपत्य कसे कराव ेयाची मोठी झचता होती. त्यानंी शाहमलला हजवतं झकवा 
मृतावस्थेत पकडून देिाऱ्यास १००० रुपयाचें बिीस जाहीर केले. पि त्याला कोिीही भीक घातली नाही. 
शाहमलच्या हवद्रोही करावाया आहि हदल्लीतील देशी सैन्याशी त्याचे घहनष्ट संबधं याम ळे इंग्रज सेनाहधकारी 
त्रस्त िंाले होते. ज लै १८५७ मध्ये इंग्रज सैन्याने शाहमलच्या सैन्यावर जबरदस्त आक्मि केले. शाहमलने 
आपल्या ७००० सैहनकाहंनशी त्या सैन्यावर प्रािपिाने हल्ला केला शाहमलचा प तण्या भर्त याने इंग्रजाचंा 
म ख्य सेनाहधकारी डनलॉप याचा वरे्ाने पाठलार् केला.डनलॉप त्याला घाबरून हजवाच्या आकातंाने पळून 
रे्ला म्हिून वाचला. शाहमलचा साथीदार सूरजमल याने तर इंग्रज सैन्याला पळता भ ई थोडी केली. 
बडौतच्या दहिि भार्ातील एका बारे्त शाहमल इंग्रजाचं्या खाकी हरसाल्याशी लढत होता. त्या बारे्त त ंबळ 
य द्ध िंाले. त्या य द्धात शाहमल मारला रे्ला. इंग्रजाचंी िंोप उडहविारा स्वातंत्र्यवीर शाहमल आपल्या 
जन्मभमूीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढता लढता य द्धभमूीवर शहीद िंाला. इंग्रजाचंा हा फार मोठा हवजय होता. 
त्यानंी शाहमलचे शीर तलवारीने धडावेर्ळे केले व ते मोठ्या भाल्याच्या टोकावर खोचून आपल्या य हनयन 
जॅकसह र्ावार्ावातून हफरवीत नेले. जनतेला दहशत बसावी म्हिून इंग्रजानंी शाहमलच्या हशराचे असे कू्र 
प्रदशगन केले. 
 

शाहमलचा प तण्या भर्त व साथीदार सूरजमल तरीही डर्मर्ले नाहीत. त्यानंी प न्हा सैन्य संघहटत 
केले. म जफ्फरनर्र व रोहहलखंडात आहि अवध प्रातंात इंग्रजाशंी लढिाऱ्या स्वातंत्र्यवीरानंा ते जाऊन 
हमळाले. पि त्यानंी आत्मसमपगि केले नाही. शाहमलच्या हनधनानंतरही झहमत न हारता त्याचे अन यायी 
इंग्रजाशंी लढत होते. याचे आियग इंग्रजानंा वाटत होते. त्याचें देशपे्रम पाहून ते अहधकारी थक्क होऊन रे्ले 
होते. 
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७६. मौलर्ी णलयाकत अली 
 

मौलवी हलयाकत अली धमगहनष्ठ होते. संपूिग क राि त्यानंी कंठस्थ केले होते. दररोज पाच वळेा ते 
हनयहमतपिे नमाज पढत. म लानंा क रािाचे ते अध्यापन करीत असत आहि क रािाच्या आज्ञाचें पालन 
करायला लावीत असत. ते मानवतावादी होते. राम आहि रहीम कबीरापं्रमािे एकच मानायचे त्याचंा आदर 
म सलमानच नव्हे, तर झहदूही करीत असत. इंग्रजी सते्तम ळे जनतेचे होत असलेले शोषि व त्याम ळे 
देशवाहसयानंा र्हरबीत कंठाव ेलार्िारे जीवन पाहून ते व्यहथत होत असत. ते स रुवातीला अलाहाबादच्या 
चक मोहल्ल्यातील एका म क्स्लम महहलेच्या म लाची हशकविी करीत होते. नंतर ते इंग्रजाचं्या सैन्यात दाखल 
िंाले. सैन्यातील हशपायातं ते राष्ट्रीय वृत्तीचा प्रचार करीत. त्यामं ळे त्यानंा सैन्यातून काढून टाकण्यात आले. 
त्यानंतर ते मौलवी िंाले व महर्ावच्या महशदीत नमाज अदा करू लार्ले. इंग्रज सरकार हवषयी त्याचं्या 
मनात कमालीचा असंतोष खदखदत असायचा. त्याम ळेच अलाहाबादमधील सैहनकानंी १८५७ मध्ये 
इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव केला, तेव्हा ते त्या उठावात सामील िंाले. 
 

अलाहाबादच्या देशी पलटिीतील सैहनकानंी त्याचं्या इंग्रज अहधकाऱं्याचंी कत्तल केली. त्याचें बरं्ले 
ल टून जाळून टाकले. खहजनाही ल टला. त रंुर् फोडून कैद्यानंा म क्त केले. अलाहाबादच्या आसपासच्या 
र्ावातील लोकानंीही त्या सैहनकानंा साथ हदली. सैहनकानंी अलाहाबाद व आसपासची र्ाव ेताब्यात घेतली. 
मौलवी हलयाकत अली ७ जून १८५७ रोजी अलाहाबादला आले. त्यानंी ख सरू बारे्त सैहनकाचंा व जनतेचा 
मोठा दरबार भरहवला. सवग र्ावंात कोतवालाचंी, तहसीलदाराचंी, ठािेदाराचंी व इतर अहधकाऱ्याचंी 
हनय क्ती केली. त्या भार्ात प्रहत सरकार स्थापन केले. त्यानंी लखनौचा शाहजादा हबरहजस कद्र याच्या 
नावाने आम जनतेत घोषिा केली की, ‘साऱ्या देशात, हवशषेतः अलाहाबादच्या पहरसरात इंग्रज लोकानंी 
ल टमार, हत्या, र्ावानंा आर्ी लाविे, हनरपराध लोकानंा मारिे, झहदू-म सलमानाचें पहवत्र गं्रथ जाळून 
टाकिे इत्यादी प्रकारे कू्रतेचे थैमान माजहवले. त्याम ळे सवांनी संघहटत होऊन धमगय द्धासाठी तयार व्हाव े
आहि कपटी व पापी ईसाई लोकानंा ठार कराव.े’ 
 

मौलवी हलयाकत अलीच्या नेतृत्वाखाली देशी हशपायानंी व जनतेने अलाहाबादच्या पहरसरातील 
इंग्रजाचें बरं्ले जाळले, लूटमार केली. सरकारी खहजने ल टले. हे सत्र ९ जून ते १४ जून पयंत चालू होते. 
त्याला त्या भार्ातील प्रहतहष्ठत झहदू-म सलमानाचंा पाझठबा होता. त्यानंतर कलकत्त्याहून कनगल नील मोठे 
सैन्य घेऊन आला. रस्त्यातीलसर्ळी र्ाव ेत्याने जाळून टाकली. र्ावातील स्त्री-प रुष, बाल-बच्चे म्हातारे-
कोतारे याचं्या कत्तली केल्या. प्रहतकार करिाऱ्या हजारो लोकानंा िंाडाचं्या फादं्यावंर फाशी हदले. 
रस्त्यावरील सवग िंाडावंर अनेक पे्रते लटकत होती. त्याची माहहती हलहून मौलवी हलयाकत अलीने हदल्लीला 
बहादूरशाह जफरकडे पाठवनू हदली. जे लोक जीव घेऊन पळाले ते वाचले. हलयाकत अलीस द्धा कानपूरला 
जाऊन नानासाहेब पेशव्यानंा हमळाले. अलाहाबादच्या छाविीत बडंखोर हशपायानंी कानपूरला प्रयाि केले. 
त्यानंी कनगल नीलची रािसी कृत्ये पाहहली होती. इंग्रजावंर ते हचडलेलेच होते. नानासाहेब पेशव्यानंी 
पकडलेल्या इंग्रज स्त्री-प रूषानंा सतीचौरा घाटावरून चाळीस नावामंधून अलाहाबादकडे रवाना केले. तेव्हा 
या सैहनकानंी त्या नावातंील इंग्रजावंर अंधाध ंद र्ोळीबार केला. ते हलयाकत अलीने पाहहले होते. नीलच्या 
अमान ष कृत्यामं ळेच हचडून त्यानंी त्या नावामंधील हकत्येक इंग्रज स्त्री-प रूषानंा यमसदानास पाठहवले. 
आपल्या या कृत्याबद्दल नीलनेच एका पत्रात हलहहले होते की, ‘हनरपराधी अथवा अपराधी, क्ाहंतकारी झकवा 
आमच्याशी प्रामाहिक, आमचे भले इक्च्छिारी वा हवश्यासधाती, सूड घेण्याच्या भावावशेात सवांना मारले 
रे्ले... स मारे सहा हजार लोकाचंी हत्या करण्यात आली. िंाडाचं्या प्रत्येक फादंीवर सवगत्र दोन-तीन पे्रते 
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लटकत होती. सलर् तीन महहने सकाळपासून संध्याकाळपयंत आठ बैलर्ाड्ामंधून िंाडावंरील व 
खाबंावरील पे्रते काढून त्या बलैर्ाड्ातं भरून र्ंरे्त सोडली जात होती.’ असा नररािस होता तो नील. 
 

मौलवी हलयाकत अली प्रत्यि-अप्रत्यि आपले क्ाहंतकायग करीतच होते. इंग्रज हदसला की, त्याला 
ठार करीत होते. त्याचे नाव हनघताच इंग्रज स्त्री-प रूषानंा, त्याचं्या म लानंा धडकी भरायची. 
 

हलयाकत अली प न्हा तीन हजार फौज व दोन तोफा घेऊन अलाहाबादला आले. तेथे त्यानंी 
इंग्रजाशंी मोठी लढाई केली. पि तीमध्ये ते पराभतू िंाले व परत नानासाहेबाकंडे आले. नानासाहेबपराभतू 
होऊन हवठूरहून लखनौकडे हनघून रे्ल्यानंतर ते दहििेकडे रे्ले. म ंबईला पोचले. तेथे इंग्रजाचं्या र् प्तहेरानंी 
त्यानंा पकडून हदले. त्यानंी सरकारहवरूद्ध बंड केल्याचा आरोप ठेवनू त्याचं्यावर सैहनकी न्यायालयात दावा 
दाखल करण्यात आला. त्यात त्यानंा जन्मठेपेची हशिा देण्यात आली. त्यानंी माफी मार्ावी म्हिून इंग्रज 
अहधकऱ्यानंी खूप प्रयत्न केले. त्यानंा प्रलोभनेही दाखहवण्यात आली. त्यानंा ना माफी माहर्तली ना ते 
इंग्रजाचं्या प्रलोभनानंा बळी पडले. आपला देश या कू्र व अत्याचारी इंग्रजाचं्या तावडीतून केव्हा व कसा 
म क्त होईल याचे मनन-झचतन करीतच ते त रंूर्वास भोर्ताना अल्लाघरी हनघून रे्ले. या थोर धमगहनष्ठ 
क्ाहंतकारकाला शतशःप्रिाम! जबरदस्तीने झकवा प्रलोभने दाखवनू झहदू-म सलमानाचें ईसाई धमांतर 
करिाऱ्या हमशनऱ्यानंा पाहून ते संतप्त होत असत. परंत  झहदू लोकाहंवषयी त्यानंा पे्रम होते. असेच मौलवी 
भारतात सवगत्र अखेरपयंत असते, तर भारताची फाळिी म ळीच िंाली नसती. हे हनर्वववाद होय. 

✦✦✦ 
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७७. रािी अर्ांणतकाबाई लोधी 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात प रूषाबंरोबर हस्त्रयास द्धा इंग्रजाहंवरूद्ध लढल्या. रािी लक्ष्मीबाई तर 
सवांनाच पहरहचत आहे, हे स्वातंत्र्यय द्ध सवगप्रथम उत्तरप्रदेशात पेटले. त्याचे लोि मध्यप्रदेशातही छोट्या 
छोट्या राज्यातं पसरले. मध्यप्रदेशात नमगदा नदीच्या दहििेस माडंला हजल्ह्यात रामर्डचे छोटेसे राज्य होते. 
ते डोंर्राळ व जंर्लानंी य क्त असे होते. त्यात हठकहठकािी अनेक तलावही होते. लक्ष्मिझसह लोधी हा 
रामर्डचा राजा होता. त्याचे हनधन िंाल्यावर त्याचा म लर्ा हवक्महजतझसह रामर्डच्या र्ादीवर आला. तो 
स्वाहभमानी व पराक्मी म्हिून त्या भार्ात प्रहसद्ध होता. तो त्या भार्ातील प्रम ख क्ाहंतकारी होता. त्याच्या 
सनकी स्वभावाम ळे इंग्रजानंी त्याला वडेा ठरहवले होते. द दैवाने अकालीच त्याचे हनधन िंाले. अमान झसह व 
शरेझसह ही त्याची दोन्ही म ले अजून अजाि असल्याने इंग्रज सरकारने ते हवक्महजतझसहाचे औरस प त्र 
असूनही त्यानंा रामर्ड राज्याचे उत्तराहधकारी मानले नाही व रामर्डचा राज्यकारभार पाहण्यासाठी एका 
प्रशासकाची हनय क्ती केली व हवक्महजत झसहाची पत्नी अबंहतकाबाई लोधी हहला पेन्शन स रू केले. त्याम ळे 
अवंहतकाबाई खवळून उठली. हतने त्या प्रशासकाला आपल्या राज्यातून घालवनू हदले आहि इंग्रजाचं्या 
दडपशाहीला चारं्ला दिका हदला. आहि राज्याचा कारभार आपल्या हाती घेतला. 
 

जबलपूरच्या कलेक्टरला त्या प्रशासकाने ही हकीकत साहंर्तली, तेव्हा तो अत्यंत संतापला व 
रािीला आदेश हदला की, हतने लरे्च माडंलाच्या डेप्य टी कलेक्टरची भेट घ्यावी. पि अवंहतकाबाईने तो 
आदेश ध डकावनू लावला आहि हतने त्याचे पहरिाम ओळखले. हतने य द्धाची तयारी स रू केली. रामर्ड 
हकल्ल्याची मजब ती केली. आपले सैन्य स सहज्जत केले. पि तेवढे सैन्य इंग्रजाशंी टक्कर देण्यास प रेसे नव्हते. 
म्हिून रािीने आसपासच्या राजानंा पते्र हलहून सवांनी हमळून आपल्या स्वातंत्र्याचे रिि करण्यासाठी 
आवाहन केले. हतच्या आवाहनाने त्या राजानंा लढण्यासाठी उद्य क्त केले. मात्र रेवा संस्थानंच्या राजाने 
रािीला मदत न करता इंग्रजानंा साह्य केले. रािी आपल्या सरदारानंा म्हिाली “बधं ंनो, जो पयंत इंग्रज 
आपल्या देशात आहेत, तो पयंत ते आपल्याला स खाने जर्ू देिार नाहीत. त्यानंा आपल्या देशातून घालवनू 
देण्यासाठी आपिासं आपल्या स खावंर पािी सोडाव ेलारे्ल व रक्त वाहवाव ेलारे्ल. त्यासाठी सवांनी हसद्ध 
िंाले पाहहजे.” रािीचे सरदारही उत्साहाने य द्धाच्या तयारीला लार्ले. 
 

शाहपूरच्या राजाने नारायि र्ंज छाविीवर आक्मि केले. बहाद रझसह लोधीने शहरप रावर हल्ला 
केला. सलीमाबाद येथल्या छाविीतील देशी सैन्याने इंग्रजाहंवरूद्ध दंडथोपटले. ते पाटि येथे जाऊन 
स भेदार बलदेवझसहाला हमळाले. स्वतः रािी अवंहतकाबाई व हवजय राघवर्डचा राजा सूरज प्रसाद यानंी 
एकत्र येऊन नमगदा नदीच्या उत्तरेकडील प्रदेशात हवद्रोहाची आर् भडकावली. 
 

रािीने माडंलावर हल्ला करण्यासाठी माडंला नजीकच्या खैरी र्ावाजवळ आपल्या सैन्याची 
व्यहूरचना केली. तोच इंग्रज सेनापती वझेडग्टन मोठे सैन्य घेऊन त्या सैन्यावर चालून आला. दोन्ही सैन्यात 
अटीतटीचे य द्ध स रू िंाले. रािी प रुषवषेात घोड्ावर बसून आपल्या तलवारीचे पािी इंग्रज सैन्याला 
चाखवीत होती. सेनापती वेझडग्टनने आंपला घोडा रािीकडे वळहवला. दोघानंी परस्परावंर तलवारीने 
जबरदस्त वार केले. घोडा थोडा प ढे सरकल्याने रािीचा तलवारीचा वार च कून वझेडग्टनच्या घोड्ाच्या 
मानेवर पडला. त्याच्या घोड्ाचे म ंडके त टून जहमनीवर पडले. घोड्ाची मान त टलेली पाहून वझेडग्टनच्या 
मनात धडकीच ंभरली. तो घोड्ावरून उडी घेऊन पळून रे्ला. रािीने त्याच्या सैन्यातील हकत्येक सैहनक 
जहमनीवर लोळहवले. वझेडग्टन आपले सैन्य घेऊन पळून रे्ला. 
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एका स्त्रीच्या हातून िंालेला आपला पराभव त्याच्या मनाला बोचत होता. त्याने प न्हा मोठे सैन्य घेऊन 
रामर्डवर हल्ला करायचे ठरवनू तो रामर्डला आला. त्याने र्ढाला वेढा हदला. तो प न्हा मोठ्या तयारीने 
येिार, याची खात्री रािीला होतीच. रािीने रामर्ड पूिगपिे खाली करुन ती आपल्या सैन्यासह तो 
येण्याआधीच देवहारर्डच्या टेकडीवरील जंर्लात आपला म क्काम हलहवला होता. त्याने रामर्डला आर् 
लावनू हदली व तो रािीच्या शोधात हनघाला. रामर्डला येतानंा त्याने रामर्डच्या आसपासची 
हवजयराघवर्ड, पाटन, संग्रामपूर, सलीमनाबाद, नारायिर्ड, ध र्री आहद राज्ये झजकून घेतली होती. या 
राज्यातूंन रािीला मदत हमळू नये म्हिून आधीच हीसावधहर्री बाळर्ून कारवाई केली होती. 
 

रािी अवंहतका बाईने आता र्हनमी काव्याने लढायचे ठरहवले. कारि हतच्या सैन्यबलापेिा 
वझडग्टनचे सैन्यबल फार मोठे होते. हतने आपल्या सैन्याच्या काही त कड्ा करुन त्या त कड्ाकंरवी 
वझेडग्टनच्या सैन्यावर अनेक वळेा हल्ले चढवनू त्या सैन्याची दािादाि उडवनू हदली. वझेडग्टनच्या 
मदतीसाठी रेवा संस्थानचे व इतर काही संस्थानाचंी सैन्ये येऊन पोचली. तरीही रािी मोठ्या हजद्दीने शत्र -
सैन्याशी लढतच राहहली. शत्र सैन्याने देवहारर्डच्या टेकडीला चह बाजं नी घेरले. तरीही रािीने झहमत न 
हारता शत्रचू्या हकत्येक सैहनकानंा यमसदनास पाठहवले. आता रािीचे सैन्य बरेच कमी िंाले होते. ते पाहून 
रािीने आपल्या उमरावझसह या सरदाराला म्हटले, “भयैाउमराव, मला वाटते शत्र ू मला हजवतं पकडू 
इक्च्छतो. शत्रचू्या हाती हजवतंपिी न सापडता, मला मािें जीवन स्वतःच नष्टकरुन टाकावसेे वाटते.” त्यावर 
उमरावझसह म्हिाला, 
 

“रािीजी, आधी मला या शत्रूंच्या सैन्याला माझ्या तलवारीची करामत दाखव ूद्या. माझ्या पिात 
त म्हालंा जे योग्य वाटेल, ते करा.” 
 

त्यानंतर उमरावझसह भयंकर वरे्ाने शत्र सैन्याचा संहार करीत त्या सैन्यात हशरला, आहि हदसेनासा 
िंाला. रािी एकटीच राहहली. हतने आपली तलवार आपल्या पोटात ख पसून घेऊन प्रािापगि केले आहि 
‘हहरओम’ हा मंत्र उच्चारीत ती हे जर् सोडून रे्ली. 

✦✦✦ 



 

अनुक्रमणिका 

७८.रािी तपस्स्र्नी 
 

सन १८५७ स्वातंत्र्य संग्रामात रािी तपक्स्वनी हहचे हवशषे कायग होते. ती िंाशंीची रािी लक्ष्मीबाई 
हहची भाची होती व िंाशंीचे सरदार नारायि राव याचंी कन्या होती. बालपिीच ती हवधवा िंाली. हतचे मूळ 
नाव स नंदा. या बालहवधवेने हवरक्तीचे जीवन पसंत केले. दररोज पूजापाठ, धार्वमक गं्रथाचें वाचन, देवीची 
उपासना यातच ती दंर् असायची. जिू ती संन्याहसनीच बनली. तरीही ती घोडेस्वारी, शस्त्रचालन याचंा 
अभ्यास रािी लक्ष्मीबाई प्रमािेच करीत असे. स्वभावाने मानी व स्वातंंत्र्यहप्रय होती. हनराशा हतला माहीतच 
नव्हती. वहडलाचं्या मृत्य नंतर हतने त्याचं्या जहाहर्रीचा कारभार उत्तमपिे चालहवला होता. हतच्या धार्वमक 
वृत्तीम ळे व वैराग्याम ळे ती प्रजेच्या आदाराचे स्थान बनली होती. हतचे शरीर स डौल होते, हनरोर्ी होते. रंर् 
र्ोरा होता. चेहरा तेजस्वी हदसायचा. त्याम ळे हतचे सौंदयग ख लून हदसायचे. ऐहहक जीवनात हतला रस 
नव्हता. सदैव चडंीमातेचा जप ती करीत असे. ती हतची शक्क्त-उपासनाच होती. ती हनभगय असल्याने हतला 
कोिाचीही भीती वाटत नसें. साहस आहि धैयग या र् िाचंी ती प्रहतमूतीच होती. 
 

आपल्या वहडलाचंा हकल्ला द रुस्त करून हतने भक्कम बनहवला. नवीन सैहनकाचंी भरती हतने आपल्या 
सैन्यात केली व त्याचें सैहनकी हशिि स रू केले. इंग्रजाहंवषयी हतच्या मनात भयंकर हतरस्कार होता. तो 
अधून-मधून ती आपल्या बोलण्यातून प्रकटही करीत असे. इंग्रजानंा हतच्या कायाची माहहती हमळाली. तेव्हा 
त्यानंी हतला हवनाचौकशी नजरकैदेत ठेवनू हदले. हतची संन्यस्त वृत्ती पाहून इंग्रज अहधकाऱ्यानंा वाटले की, 
ही स्त्री आपल्याला धोकेदायक नाही. म्हिून त्यानंी हतला नजर कैदेतून म क्त केले. त्यानंतर ती नैहमषारण्यात 
राहून चडंीमातेची उपासना व साधना करू लार्ली. इंग्रजानंा वाटले, ही तर संन्याहसनीच िंाली. म्हिून ते 
हतच्याहवषयी हनझित िंाले. नैहमषारण्यात लोक नेहमी हतच्या दशगनास जात असत. ती त्या लोकानंा उपदेश 
करीत असे व चडंीमातेची उपासना करायला सारं्त असे. तेव्हा पासून लोक हतला ‘माता तपक्स्वनी’ असे 
म्हिू लार्ले. 
 

त्याचं्या नैहमषारण्यातील आश्रमात त्याचं्या आशीवाद घेण्यासाठी सतत लोक येत असत. त्या 
लोकानंा उपदेश करीत. तसेच काही हवश्वासू भक्तानंा त्यानंी साधंूच्या व फहकराचं्या वेषात इंग्रजाचं्या 
छावण्यातील देशी सैहनकानंा इंग्रज सरकार हवरूद्ध उठाव करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यास तयार केले. १८५७ 
सालच्या स रवातीपासूनच हे साधू व फकीर छावण्यामंधून झहडू लार्ले. ते सैहनकानंा सारं्ायचे, ‘इंग्रज लोक 
त म्हाला हीनलेखतात. त म्हाला ‘काला हनर्र’ म्हितात. हे अपमानास्पद शब्द त म्ही का ंऐकून घेता. इंग्रज 
हे ल टारू आहेत. आपल्या देशाला ल टून त्यानंी कंर्ाल बनहवले आहे. ते त म्हाला तर थोडासाच पर्ार देतात. 
र्ोऱ्या सैहनकानंा मात्र भरपूर पर्ार देतात. ते त्या पैशावंर मजा मारतात. त म्हीला काटकसर करून हकती 
रुपये त मच्या घरी पाठहवता येतात? दरमहा एक-दोन रुपयेच फक्त आहि त मचा व र्ोऱ्या सैहनकाचंा पर्ार 
तर आपल्या देशाच्या उत्पन्नातूनच हदला जातो. इंग्रजाचं्या देशातून तो हदला जात नाही. त्याचं्या ह क मानेच 
त म्ही आपली राज्ये ब डहवण्यास त्यानंा मदत केली आहे. हे कसे त मच्या लिात येत नाही. त म्ही त्याचें मीठ 
खात नाही; आपलेच मीठ खाता त्या आपल्या हमठाला जार्ा आहि इंग्रजानंा आपल्या देशातून हाकून 
लावण्यासाठी त्याचं्या हवरुद्ध उठाव करा. बह तेक छावण्यातील आपले सैहनक उठाव करण्यास तयार िंाले 
आहेत. इंग्रजानंी आपला देश हडप केला आहे. ते आता आपला धमग ब डवनू आपल्याला ईसाई बनहवण्याच्या 
उद्योर्ास लार्ले आहेत. त म्हाला ईसाई होिे मान्य आहे का? हवचार करा. या देशात मर् झहदू राहिार 
नाहीत की म सलमान हदसिार नाही. सारेच ईसाई होऊन जातील. म्हिून जारे् व्हा. उठाव करण्यास सज्ज 
व्हा.’ हे सारे रािी तपक्स्वनीनेच या साधू-फहकरानंा हशकहवले होते. 
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सन १८५७ चे स्वातंत्र्य य द्ध स रू व्हायच्या आधी नानासाहेब, बाळासाहेब, तात्या टोपे व अजीम ल्ला 
खाँ, रािी तपक्स्वनीच्या दशगनासाठी येऊन रे्ले. त्याचंी उठावाबाबत चचा िंाली. अजीम ल्ला खाँने छावण्यातून 
उठावाची हनशािी म्हिून लालकमळ प्रत्येक छाविीत साधू-फहकराकंरवी पाठहवण्यास स चहवले. एखातें 
मोठे संकट येिार आहे, सैन्य येिार आहे, लढाई होिार आहे याची सूचना र्ावार्ावातून देण्यासाठी र्ावोर्ाव 
चपात्या पाठहवण्याची प्रथा पूवीपासूनच चालत होती. चपात्या पाठवनू जनतेला उठावासाठी तयार राहण्याचा 
संदेश देण्याचेही ठरले. त्याप्रमािे साधू फकीर छावण्यामंधून व र्ावार्ावतून झहडू लार्ले. हे कायग इतक्या 
र् प्तपिे चालले होते की, एकाही इंग्रज अहधकाऱ्याला ते समजू शकले नाही. 
 

ठरल्याप्रमािे हनहित तारखे आधीच उठाव िंाला. रािी तपक्स्वनीच्या प्रभावाने र्ावोर्ावाचे लोक 
उठावात सामील िंाले. देशी सैहनक, जनता हजद्दीने लाढली. इंग्रजाचं्या आध हनक शस्त्रामं ळे व देशाचा 
खहजना त्याचं्याच ताब्यात असल्याम ळे त्यानंी हा उठाव दडपून टाकला व जनतेवर आपल्या क्ौयाने मोठी 
दशहत बसहवली. रािी तेजक्स्वनीच्या लिात येऊन च कले की, इंग्रजाशंी य द्ध केल्याने काहीच लाभ होिार 
नाही. आपल्या देशातील राजे रजवाड्ाचंी इंग्रजापं ढे लाचारी व धन लोभाने हफत री याम ळेय द्ध करून यश 
हमळहविे कठीि आहे. ते रािी तेजक्स्वनीने जािले. ती नानासाहेबाबंरोबर नेपाळात रे्ली. नेपाळचा राजा 
जंर्बहाद्द र हा इंग्रजानंा हमत्र िंालेला होता. नेपाळातही हतने देवळातूंन प्रवचने केली. त्यातूंन स्वातंत्र्याचे 
महत्त्व लोकानंा पटवनू देऊ लार्ली. पि त्या लाचार राजाच्या राज्यात राहिे हतला आवडले नाही. म्हिून 
नेपाळातून ती दरभगं्याला आली. तेथून कलकत्त्याला रे्ली. 
 

रािीने कलकत्त्यात ‘महाभक्ती पाठशाळा’ स रू केली. म ले-म ली त्या शाळेत हशिि घेऊ लार्ले. 
लोकमान्य हटळक जेव्हा कलकत्त्याला रे्ले, तेव्हा एक मराठी महहला तेथे एक शाळा चालवीत आहे, याचे 
त्यानंा क त हल वाटले. त्यानंी रािी तपक्स्वनींची भेट घेतली. त्याचं्याबरोबर त्याचं्या ‘केसरी’ वृत्तपत्राचे 
उपसंपादक, नाटककार खाहडलकर हे स द्धा होते. त्यानंा नेपाळात शस्त्राचंा कारखाना र् प्तहरतीने स रू 
करायचा होता. नेपाळचे सेनापती समशरेजंर् याचं्याशी रािीचा पहरचय होता. रािीच्या ओळखीम ळे त्यानंा 
जमगनीतल्या क् प्स फमगची सहायता हमळून नेपाळात टाईल्स बनहवण्याचा कारखाना स रू करता आला. त्या 
कारखान्यात टाईल्सबरोबर शस्त्रहनर्वमतीही स रू िंाली. ती शसे्त्र बरं्ालमध्ये पाठहवण्यात येत असत. पि 
हफत रीम ळे खाहडलकराचें कायग उघडकीस आले ते नेपाळात कृपाराव म्हिून ओळखले जात होते. शवेटी ते 
पकडले रे्ले. पि मोठ्या हशताफीने त्यानंी आपली स टका करवनू घेतली व ते महाराष्ट्रात परतले. आपल्याच 
लोकाकंडून क्ातंीचे प्रयत्न हवफल केले जातात, हे पाहून रािी तपक्स्वनी कमालीच्या हनराश िंाल्या, हा 
आपल्या देशाला परमेश्वराचा शापच आहे, असे समजून त्या हखन्न िंाल्या. 
 

रािी तपक्स्वनी वृद्धावस्थेने थकल्या होत्या. त्याचें मनही उदास िंाले होते. तरीही त्यानंी वरं्भरं् 
चळवळीत भार् घेतला. अखेर भारताची ही महान हवद षी व क्ाहंतकाहरिी सन १९०७ मध्ये कलकत्त्यात हनधन 
पावली. महाराष्ट्राच्या या महान कन्येचा महाराष्ट्रालाच हवसर पडावा, याचाच मनाला खेद वाटतो. त्याचं्या 
जीवनाहवषयी संशोधन करायची आवश्यता आहे. 

✦✦✦ 
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७९. ठाकूर रिमत ससह 
 

जर्दीशपूरचे ८० वषीय योद्धा बाबू क ं वरझसह १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात इंग्रजानंा ह लकवण्या देत, 
जेव्हा रेवा संस्थानात आपल्या ४५ हजार सैन्यासह हशरले आहि त्यानंी रेवानर्री पासून ८ मैलावर आपल्या 
सैन्याचा पडाव टाकला; तेव्हा रेवा संस्थानच्या राजाने तेथल्या राजनैहतक एजंट लेफ्टनंट असबोनग याला 
हभऊन क ं वरझसहला पत्र पाठहवले की, ‘त म्ही आमच्या संस्थानातून हनघून जाव.े’ ते पत्र वाचून स्वाहभमानी 
वीर क ं वरझसह पहिमेकडे बादं्याकडे आपल्या सैन्यासह हनघून रे्ले. 
 

वास्तहवक पाहता रेवा संस्थानच्या राजाचा क ं वरझसहाशंी नातेसंबंध होता. पि रेवाचा राजा इतर 
संस्थाहनकापं्रमािेच इंग्रजाचं्या दबावाखाली होता. तो राजा हवश्वनाथ झसहाचा प त्र होता. हवश्वनाथ झसहाचें 
सरदार महहपतझसह त्याचें हमत्र होते. हवश्वनाथ झसहानंतर त्याचा प त्र रघ नाथझसह रेवा संस्थानच्या र्ादीवर 
बसला. महीपत झसहाचा प त्र रिमस्त झसह हा त्याचा हमत्र व सरदारही होता. रिमस्त झसहाचा जन्म १८२५ 
साली िंाला. रिमस्त ऐवजी सारेच त्याला रिमत झसह म्हिू लार्ले. राजा रघ नाथझसहाचा रिमत झसहावर 
फर हवश्वास होता. पि रिमतझसह हा स्वतंत्र वृत्तीचा व शूर होता. आपल्या संस्थानमधील इंग्रजाचें प्राबल्य 
त्याला फार खटकत होते. पि राजा रघ नाथ झसह इंग्रज एजंट आसबोनग याचं्याशी दबनू वार्त होता. ते मात्र 
रिमत झसह याला पसंत नव्हते. रेवा संस्थानच्या सैन्यात व तेथल्या इंग्रजाचं्या सैन्यातील देशी सैहनकातं 
इग्रजाहंवरूद्ध तीव्र असंतोष होता. सरदार रिमत झसहाहवषयी या दोन्ही सैहनकांच्या मनात फार आदराची 
भावना होती. 
 

रेवा संस्थानच्या राजावर आसबोनगची कडी नजर होती. स्वातंत्र्य सैहनकानंा तो जाऊन हमळू नये, 
म्हिून आसबोनग दि होता. ठाकूर रिमत झसहाने ते पाहून इंग्रजाहंवरूद्ध य द्ध छेडले. जनतेचीही ठाकूर 
रिमत झसहाला साथ होती. जनतेने आसबोनगच्या बरं्ल्यावर हल्ला केला. तेव्हा तो कसातरी जीव घेऊन पळून 
रे्ला. ठाकूर रिमत झसह व त्याचे सहकारी लालधीर झसह, लाल पजंाब झसह, लाल श्याम शाह, लाल लोचन 
झसह व पहलवान झसह या योध्यासंह हचत्रकूटच्या जंर्लात आपल्या सैन्यासह आश्रयाला हनघून रे्ला. त्यानंी 
नार्ौद येथल्या इंग्रजाचं्या रेहसडेन्सीवर हल्ला केला. नार्ौदचा रेहसडेंट त्यानंा हभऊन अजयर्डच्या 
ब देल्याचं्या आश्रयाला हनघून रे्ला. ठाकूर रिमत झसहाने त्या रेहसडेंटचा पाठलार् केला. तेव्हा अजर्डच्या 
राजा केशरीझसह ब देंला याच्याशी त्याचा सामना िंाला. धनघोर य द्ध िंाले. त्यात केशरीझसह रिमत 
झसहाच्या हातून मारला रे्ला. 
 

काही हदवसाचं्या हवश्रातंीनंतर रिमत झसहाने इंग्रजाचं्या नौर्ाव छाविीवरही हल्ला केला व ती 
छाविी ल टली. बरोंधा येथे त्याची इंग्रजाचं्या सैन्याच्या एका त कडीशी र्ाठ पडली. तेव्हा रिमत झसहाने 
आहि त्याच्या साथीदारानंी त्या सैन्य त कडीची धूळधाि उलवनू हदली. त्यातील हकत्येक मारले रे्ले व काही 
पळून रे्ले. 
 

बादं्यामध्ये असतानंा इंग्रजसेना ठाकूर रिमत झसह याचं्या पाठलार्ावर आली. रिमत झसहानंी 
डभौराच्या रिहजत राय याचं्या र्ढीचा आश्रय घेतला. तेथेही ती इंग्रज सेना पाठलार् करीत आली. नंतर 
रिमत झसह सोहार्ला रे्ले. इंग्रज सेना पाठलार्ावर होतीच. तेथेही ती सेना आली. जेव्हा रिमत झसह 
क्योटीच्या र्ढीत रे्ले. तेव्हा इंग्रजाचंी सेना व रेवा संस्थानची सेना यानंी हमळून त्या र्ढीला वढेा हदला. तेव्हा 
करचूलीचे ठाकूर दलथम्हन झसह यानंी रिमत झसहानंा र्ढीतून स रहितपिे हनघून जाण्यास मदत केली. 
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इंग्रजानंी त्यानंा पकडण्यासाठी २००० रुपयाचें बिीस जाहीर केले. तसेच रेवा संस्थाच्या राजाने 

रिमत झसहानंा पकडून देण्यासाठी त्या राजावर दबाव आिला. नाईलाजाने रेवाच्या राजाने रिमत झसहानंा 
पत्र देऊन बोलावनू घेतले. रिमत झसह र् प्त मार्ाने रेवाच्या राजमहालात आले. रेवाच्या राजाने त्यानंा 
आत्मसमपगि करण्यास साहंर्तले. इंग्रजाचं्या वतीने त्यानंा आश्वासन हदले. अखेर आपल्या आईची संमती 
घेऊन रिमत झसहानंी रेवाच्या राजासमोर आत्मसमपगि केले. परंत  त्या राजाने रिमत झसह त्याचा प्रामाहिक 
हमत्र असूनही त्याचा हवश्वासघात केला, का?ं तर इंग्रजाचंी मजी संपादन करण्यासाठी. ठाकूर रिमत झसह 
आपला हजवलर् हमत्र हवजयशकंर नार् याच्या वाड्ातील तळघरात हवश्रातंी घेत पह डला होता, तेव्हा 
रेवाच्या राजाने त्याचा पत्ता इंग्रज सेनाहधकाऱ्याला साहंर्तला. त्याने त्या तळघरात रिमत झसहानंा कैद केले 
आहि त्यानंा आग्रा येथील त रंूर्ात १८५९ साली अनंत चत दगशीच्या हदवशी फाशंी देण्यात आले. रेवा 
संस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी लढिारा हा स्वातंत्र्यवीर हवश्वासघातानेच फासावर लटकला आहि अमर िंाला. 

✦✦✦ 
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८०. अमरचांद बाणठया 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धाची तयारी करण्यासाठी आपल्या देशातील त्या काळच्या साधंूनी, 
फहकरानंी र् प्तचराचे कायग करून उठावाची आर् आपल्या धार्वमक प्रवचनातून, उपदेशातूंन भारतभर र् प्त 
रीतीने फैलावली. साधू व फकीर सतत या र्ावाहून त्या र्ावाला झहडत राहतात. त्याचं्या म क्त संचाराला 
कोिीही अटकाव करू शकत नाही. ते र् प्तपिे क्ातंीचे वारे देशभर पसरवीत आहेत, हे परक्या इंग्रज 
सरकारला कसे कळिार? नानासाहेब पेशव ेआहि त्याचं्या सहकऱ्यानंी या साधंूना व फहकरानंा या कामी 
लावले होते. कारि हे साधू व फकीर आपल्या प्रवासात इंग्रजाचें जनतेवरील अत्याचार पाहातच होते. त्याम ळे 
त्यानंाही वाटे की या लालतोंड्ाचें राज्य आपल्या देशातून नाहीसे िंाले पाहहजे. क्ाहंतकारकाचें अनेक झहदू 
व म सलमान र् प्तहेरही साधंूच्या व फकीराचं्या वषेात इंग्रजाहंवरूद्ध उठावाचा प्रचार आपल्या प्रवचनातून 
करीत असत. त्याम ळे इंग्रजाचं्या अत्याचारानंी त्रस्त िंालेली जनतास द्धा इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव केव्हा स रू 
होतो, याची प्रतीिा करीत होती. 
 

ग्वाल्हेरच्या झशद्याचें खहजनदार अमरचंद बाहठया हे श्वेताबंर जैन पथंाचे धमगहनष्ठ, प्रामाहिक व 
मेहनती होते. ते दररोज सकाळी स्नानानंतर मंहदरात जायचे व साधू-महंताचें प्रवचन ऐकल्यावरच घरी 
परतायचे. एका संन्याशाने त्यानंा साहंर्तले की, कलकत्त्याजवळच्या ४७ व्या पलटिीने िाम्हिदेशच्या य द्धात 
भार् घेण्यासाठी जाण्यास नकार हदला. ती मधील म सलमान सैहनकानंी द प्पट भत्ता माहर्तला. झहदंूना तर 
मन स्मृतीच्या आजे्ञन सार सम द्रपार जािे हनहषद्धच होते. तेव्हा इंग्रज अहधकाऱ्यानंी त्या ४७ व्या पलटिीवर 
तोफाचंा मारा करून त्यानंा ठार केले. वाचलेल्या सैहनकानंा फाशी हदले व ती पलटन नष्ट करून टाकली. हे 
ऐकल्यावर अमरचंद बाहठयाच्या मनात इंग्रजाहंवरूद्ध रोष हनमाि िंाला. ते बेचैन होऊन रे्ले. 
 

रािी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे व रावसाहेब पेशव ेयानंी आपल्या सैन्यासह ग्वाल्हेरवर आक्मि करून 
ग्लाल्हेर ताब्यात घेतले. रावसाहेब पेशव्यानंा मराठा राज्याचा उत्तराहधकारी म्हिून तेथे त्याचंा राज्याहभषेक 
करण्यात आला. तेव्हा खहजनदार अमरचदं बाहठयाने ग्वाल्हेरच्या खहजन्यातून भरपूर संपत्ती त्याचं्या स्वाधीन 
केली. त्यानंा धनाबरोबर धान्य व शसे्त्रही हदली. त्या धनातून त्यानंी ५ महहन्यापासून थकलेला पर्ार तर 
हदलाच वर प्रत्येक सैहनकाला बिीसी स द्धा हदली. अमरचंद बाहठयाने वळेोवळेी त्या खहजन्यातून पैसा काढून 
रावसाहेबाला हदला. 
 

अमरचदं बाहठयाने हदलेल्या धनाम ळे लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे व रावसाहेब पेशव्याचें बळ वाढले. जेव्हा 
सर ह्य ूरोज व जनरल क्स्मथने ग्लाल्हेरवर हल्ला केला, तेव्हा क्ाहंतकारी सैन्याने त्याचं्याशी जबरदस्त लढा 
हदला.पराभवाची लििे हदसू लार्ताच लक्ष्मीबाई घोड्ावर बसून रििेत्रातून हनसटून हनघून जाऊ लार्ली. 
ते पाहताच काही र्ोरे घोडेस्वार हतचा पाठलार् करण्यासाठी धावले. एका वाहत्या ओढ्याजवळ रािीचा 
घोडा अडला. तेव्हा एका र्ोऱ्या सैहनकाने हतच्यावर वार केला. धोड्ावरून पडता पडता रािीने आपल्या 
तरवारीने त्याचा हशरच्छेद केला. तो १८ जून १८५८ चा हदवस होता. रािी मरि पावल्यावर हतच्या 
रामचदं्रपतं नावाच्या सैहनकाने जवळच्या र्वताच्या र्ंजीत हतचा अक्ग्नसंस्कार केला. 
 

ग्वाल्हेर इंग्रजाचं्या ताब्यात आले. आग्रा येथे आपला हदवाि हदनकरराव राजवाडे याचं्या सल्ल्याने 
पळून जाऊन इंग्रजाचं्या आश्रयास राहहलेला ग्वाल्हेरचा राजा जयाजीराव झशदे ग्वाल्हेरला परत आला. 
क्ाहंतकारकाचं्या हाती ग्वाल्हेरचा खहजना सोपहवला म्हिून हिरे्हडयर नेहपयर या इंग्रज सेनाहधकाऱ्याने 
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खहजनदार अमरचंद बाहठयाला कैद केले. २२ जून १८५८ रोजी न्यायाचे नाटक रचून त्या देशभक्त 
खहजनदाराला लष्ट्कर भार्ातील सराफा बाजारातील एका झनबाच्या िंाडाच्या फादंीवर फासावर चढहवले. 
जनतेत आपला धाक जमहवण्यासाठी त्याचे पे्रत त्या िंडावरच तीन हदवस लटकत ठेवले. 
 

खहजना ग्वाल्हेरच्या झशद्याचंा. त्याचं्या खहजनदाराने तो क्ाहंतकारकानंा हदला. त्याच्यावर इंग्रजाचंा 
अहधकार कोित्या न्यायाने पोचतो? तेव्हा खहजनदार अमरचदं बाहठया यानंा त्यानंी र् न्हेर्ार ठरहवण्याचा 
काय अहधकार? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. इंग्रजानंी ग्वाल्हेर ताब्यात घेतल्या समयी जयाजीराव झशदे आग्रा येथे 
इंग्रजाचं्या आश्रयाला होते. त्याचं्या अन पक्स्थतीत ता खहजना इंग्रजानंा हस्तर्त करायचा होता. पि त्या 
अधीच तो अमरचंदानंी क्ाहंतकारकानंा देऊन टाकला होता. इंग्रजानंा तो खहजना हमळू न शकल्याने ते 
संतापले व त्यानंी अमरचदंानंा फासावर लटकहवले. इंग्रज हे ल टारू आहेत. छलकपट, र् ंडहर्री, लूटमार 
करण्यात ते कसलेही श भाश भ मानीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर कसलेही कारि नसता या देशातील लहान-
मोठ्या राज्यावंर देशी सैन्याच्या साह्याने आक्मिे करून ती राज्ये ल टून बरबाद केली होती व तेथल्या 
राजानंा आपल्या ताटाखालीची माजंरे बनहवली होती. ग्वाल्हेरचे झशदेही त्यातलेच. 
 

ग्वाल्हेरच्या झशद्यानंी तरी कोठे घाम र्ाळून ती र्डर्ंज संपत्ती जमहवली होती? त्यानंीही अनेक 
राज्यावंर आक्मिे करून त्या राज्याचें खहजने हडप केले होते. जनतेचेशोषि करून आपला खहजना भरला 
होता. त्या खहजन्यातली संपत्ती अथात जनतेचीच होती. ती देशाच्या स्वतंत्र्य लढ्यासाठी अमरचंदानंी हदली, 
हे योग्यच होते, असेच म्हिाव े लारे्ल. आजही त्यानंा ज्या झनबाच्या िंाडावर फाशी हदले, तो झनब 
अमरचदंाचंी स्मृती जार्वत तेथे उभा आहे. त्याचें कानपूरचे वशंज हजारीमल बाहठया यानंी कानपूर येथे 
अमरचदंाचंा भव्य प तळा उभारून त्यानंा श्रद्धाजंली वाहहली आहे. 

✦✦✦ 
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८१. राजा बख्तार्र ससह र् राजा रघुनाथ ससह 
 
माळव्यातील अमिेंरा संस्थानचे राजा बख्तावर झसह आहि त्याचें प त्र राजा रघ नाथ झसह यानंी १८५७ च्या 
स्वातंत्र्य-य द्धात इंग्रजाचं्या अनेक छावण्यावंर हल्ले करून इंग्रजानंा पराभतू केले होते. या स्वातंत्र्यय द्धाचे 
महान नेते तात्या टोपे जेव्हा अमिेंरा येथे आले, तेव्हा बख्तावर झसहानंी स्वातंत्र्य-य द्धा संबंधी त्याचं्याशी 
हवचार-हवहनमय केला आहि स्वातंत्र्य-य द्धात उडी घेण्याचा हनिगय त्यानंी घेतला. त्यानंी झवध्य पवगताच्या 
डोंर्र-दऱ्यातं वस्ती करून राहहलेल्या हभल्ल, राजपूत आहि म सलमान वीरानंा संघहटत केले. त्यानंा र्हनमी 
काव्याचे प्रहशिि हदले. 
 

बख्तावरझसहानंी आपल्या सैन्यासह २ ज लै १८५७ रोजी इंग्रजाचं्या भोपावर येथील छाविीवर 
आक्मि केले. तेव्हा त्याचं्या सैन्यात १,५०० सैहनक होते. या सैहनकानंी छाविीतील इंग्रज अहधकाऱ्याचंी 
कत्तल करून त्या छाविीला आर् लावनू हदली. तेथे केशरी ध्वज फडकावला. छाविीचा कॅप्टन एहचनसन 
छाविी सोडून पळून रे्ला. बख्तावरझसहच्या सैन्याला भरपूर शसे्त्र हमळाली. नंतर १० ऑक्टोबर रोजी प न्हा 
त्या भोपावर छाविीवरबख्तावरझसहानंी हल्ला केला, तेव्हाही त्यानंा भरपूर शसे्त्र व तोफा हमळाल्या. त्या तोफा 
ते अमिेंरा येथे घेऊन रे्ले. नंतर ११ ऑक्टोबर १८५७ रोजी माळव्यातील सरदारपूर छाविीवरचह बाजंूनी 
त्यानंी आक्मि केले. त्याम ळे इंग्रजाचं्या छाविीतील सैन्य इकडेहतकडे पळाले व इंग्रजाचं्या सेवतेील हभल्ल 
पलटिीने बख्तावर झसहासमोर आत्मसमपगि केले. या सफल आक्मिानंी उत्साहहत होऊन त्यानंी 
इंग्रजाचं्यामानपूर र्ूजरी छाविीवर १६ ऑक्टोबर १८५७ रोजी हल्ला केला. ती छाविी ताब्यात घेतली. हतचे 
प्रम ख कॅप्टन कें टीज व जनरल क्लाकग  पळून रे्ले. छाविी मधील शसे्त्र व तोफा बख्तावरझसहाने ताब्यात 
घेतल्या. 
 

माळव्यातील इंदूरपलीकडचा सर्ळा डोंर्राळ व जंर्लाचंा नैऋग त्येचा हवस्तृत प्रदेश बख्तावर 
झसहाचं्या ताब्यात आला. त्यानंतर त्यानंीकाही राज्याचं्या संस्थाहनकांशी व त्याचं्या हदवािाशंी चचा करून 
संपूिग माळवा प्रदेश इंग्रजाचं्या तावडीतून म क्त करण्याचा हनिगय घेतला. त्यासाठी तयारी स रू केली. परंत  
या भार्ात इंग्रजानंी मोठी सेना आिल्याम ळे त्याचंा दबदबा वाढू लार्ला. द भाग्य असे की, एका भारतीय 
व्यक्तीनेच इंग्रजाचंी मजी संपादन करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर १८५७ रोजी ते स्नान करीत असतानंा अचानक 
धोका देऊन पकडून हदले. त्याचं्यावर राजद्रोहाच्या व हवद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला भरला. त्यात २१ 
हडसेंबर १८५७ रोजी त्यानंा फाशीची सजा स नावण्यात आली व १० फेि वारी १८५८ रोजी त्यानंा फाशी देण्यात 
आली. 
 

ज लै १८५७ पासून बख्तारवर झसहाचें प त्र राज रघ नाथ झसह आपल्या हपत्याबरोबर प्रत्येक य द्धात 
पराक्म र्ाजवीत होते. बख्तावर झसहानंतर अमिेंऱ्याच्या र्ादीवर राज्याहभषेक करून घेऊन ते बसले. 
त्यानंीही इंग्रजाहंवरूद्ध य द्धाची तयारी मोठ्या प्रमािात स रू केली. त्याम ळे इंग्रजाचंी झचता वाढली. त्यानंी 
ग्वाल्हेरच्या झशद्याशंी चचा केली. झशद्याचं्या ताब्यात असलेला र् जराथमधील पचंमहाल हजल्हा आपल्या 
ताब्यात घेऊन त्यानंा रघ नाथझसहाचे अमिेंरा राज्य हदले. 
 

अमिेंऱ्याचा हवद्रोह दडपून टाकण्याचा आदेश ग्वाल्हेरच्या पोहलहटकल एजंटने माळव्याच्या 
कहमशनरला हदला. त्याच्या आदेशाने इंग्रजाचं्या सैन्याने व ग्वाल्हेरच्या झशद्याचं्या सैन्याने एकत्र येऊन 
अमिेंऱ्यावर आक्मि केले. क्ाहंतवीर रघ नाथ झसहाने आपल्या सैहनकाचं्या व जनतेच्या साह्याने त्याचंा 
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प्रहतकार केला. पि शत्रचेू सैन्यबळ व य द्धसाहहत्य मोठे असल्याने त्यानंा माघार घ्यावी लार्ली. त्यानंतर 
प न्हा इंग्रजानंी व हशद्यानंी लालर्डवर आक्मि केले. परंत  इंग्रजाचें सैन्य हवध्य पवगताच्या डोंर्रदऱ्यात 
भटकले रे्ले. रघ नाथ झसहाचं्या हभल्ल व स्थाहनक सैन्याने शत्रू सैन्यावर जबरदस्त आक्मि केले. त्यानंी शत्रू 
पिाचे हकत्येक सैहनक ठार िंाले. इंग्रजाचंा पराभव िंालेला पाहून झशद्यानंी इंग्रजाचं्यावतीने रघ नाथ झसहाशंी 
तहाची बोलिी केली. इंग्रज सरकार अमिेंरा म क्त करील. रघ नाथ झसहानंी इंग्रज छावण्यावर आक्मि करू 
नये, असे ठरले. 
 

रघ नाथझसहानंी मात्र सावधहर्रीने लालर्ड हकल्ला मजबतू केला. हकल्ल्यात प रेसे सैन्य तैनात केले. 
आसपासच्या डोंर्रावर हभल्ल सैहनकाचं्या त कड्ा ठेवल्या. त्यानंी वेळप्रसंर्ी अचानक हल्ले करायचे, अशा 
सूचना त्यानंा देऊन ठेवल्या रघ नाथ झसह धार्वमक वृत्तीचे होते, तरी त्याचं्या सैन्यात झहदूबरोबर म सलमान व 
हभल्ल सैहनकाचंी संख्या मोठी होती. त्याचंी ते सतत काळजी घेत. त्यानंा सोयी-सवलती उपलब्ध करून देत 
असते. जनतेतही ते लोकहप्रय होते. 
 

तहात ठरल्याप्रमािे इंग्रजानंी अमिेंरा रघ नाथ झसहानंा स पूदग करायला हवा होता. पि रघ नाथ 
झसहानंी त्याचं्याकडे अनेक वळेा मार्िी करूनही इंग्रजानंी अमिेंरा त्याचं्या ताब्यात हदला नाही झशद्यानंी 
इंग्रजानंा त्यासाठी तयार करायला हवे होते. पि ग्वाल्हेरचे झशदे हे इंग्रजापं ढे लाचार बनले होते. इंग्रजाचं्या 
मनाहवरूद्ध कोितीही र्ोष्ट करायची झहमत त्याचं्यात नव्हती; मर् ती न्याय्य असो वा अन्याय्य असो. इंग्रज 
तर ल टारूच होते. भारतातून जे काही हडपता येईल, ते हडपण्याची संधी ते च कवत नसत. रघ नाथ 
झसहासंारख्या राजाला ते काय दाद देिार? त्यानंी रघ नाथ झसहाचंा राजमहालस द्धा त्यांना हदला नाही. 
इंग्रजानंी आपल्या हपत्याला नाहक फाशी हदली हे शल्य ते हवसरूच शकत नव्हते. 
 

रघ नाथ झसहानंी इंग्रजाचं्या भोपावर, छाविीवर हल्ला करण्याची तयार केली. ते इंग्रजानंा कळले. 
त्यानंी आपल्या व झशद्याचं्या सैन्यासह लालर्डवर चढाई केली. त ंबळ य द्ध िंाले. इंग्रज सैन्याने हकल्ल्यात 
प्रवशे केला. त्या य द्धात रघ नाथ झसह हा स्वातंत्र्यपे्रमी व स्वाहभमानी राजा कामास आला. त्यानेही तोफा 
डार्ून लालर्ड जमीनदोस्त केला. रघ नाथ झसहाचं्या क वर हकसनझसह याचं्यासह सवग लहान राजप त्राचंीही 
हनष्ठूरपिे हत्या केली. रािीला अखेरचे जीवन वृदंावनला हहरभजनात घालवाव ेलार्ले. 

✦✦✦ 
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८२. ठाकूर दौलत ससह 
 

१८५७ मध्ये माळव्यात इंग्रजाहंवरूद्ध जो उठाव िंाला, त्यात देवास हजल्ह्यातील राधोर्डचे महारािा 
ठाकूर दौलत झसह याचंा झसहाचा वाटा होता. माळव्यातील उठावाचे ते प्रम ख नेते होते. राधोर्ड हे स्थान 
इंदूर-नेमावर मार्ावर इंदूरपासून २२ मैल अंतरावर आहे. राधोर्डच्या िहत्रय वंशातील या राज घराण्याचा 
त्या प्रदेशात सामाहजक दृष्टीने फार मोठा मान होता. राधोर्डचा राज्यकारभार हाती आल्यावर ठाकूर दौलत 
झसहानंी आपल्या संस्थानाची स धारिा करण्यासाठी व आपली शक्ती वाढहवण्यासाठी नेटाने प्रयत्न स रू केले. 
त्यानंी आपल्या सैन्यात नव्याने भरती करून राधोर्डला त्या सैन्याच्या प्रहशििाचे कें द्र बनहवले. त्या फौजेत 
झहदू व म सलमान शतेकऱ्याचंी हवशषेतः तरुिाचंी संख्या जास्त होती. सैन्यासाठी चारं्ले घोडे खरेदी केले; 
तसेच उत्तम शसे्त्रही जमहवली. म सलमानासंाठी त्यानंी एक मशीदही बाधंली. त्याचं्या संस्थानात २० र्ावे 
होती व संस्थानचे उत्पन्न दरवषी ९ लाख रुपये होते. 
 

नानासाहेब पेशव्याकंडून त्यानंा इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव करण्यासंबधंी पत्र हमळाले होते. राधोर्डच्या 
र्ढीत ठाकूर दौलत झसह आपल्या सहकाऱ्यासंमवते उठावासंबधंात हवचार-हवहनयम करू लार्ले. वाढीव 
सैन्याम ळे खचगही वाढला. त्यानंा पैशाचंी कमतरता भासू लार्ली. काय करावे, असा मोठा प्रश्न उभा राहहला. 
शजेारचा सतवास हकल्ला ऐहतहाहसक व सामाहजकदृष्टीने महत्त्वाचा होता. त्यात मोठा खहजनाही होता. 
दौलत झसहानंी सतवास हकल्ल्यावर हल्ला करून त्यातला खहजना ताब्यात घेतला व आपली आर्वथक 
पहरक्स्थती स धारली. इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या दृष्टीने सतवास हकल्ल्याचे हवशषे महत्त्व होते. कारि काही 
काळापूवी हा मजबतू हकल्ला हचत्त ूपेंढाऱ्याचे म ख्य कें द्र म्हिून र्िला जात होता. या हकल्ल्यावरील दौलत 
झसहाचं्या हवजयाम ळे ग्वाल्हेरचे झशदे व इंदूरचे होळकर सावध िंाले. ते दौलत झसहाहवषयी नाराज िंाले. 
एवढेच नव्हे, तर इंग्रज सेनाहधकारीस द्धा संतप्त िंाले. परंत  दौलतझसहानंी या सवांची पवा केली नाही. ते 
उत्तरेकडे स्वातंत्र्यय द्ध केव्हा स रू होते, याची प्रतीिा करू लार्ले. 
 

१ ज लै १८५७ रोजी होळकर संस्थानचा प्रम ख र्ोलंदाज सआदत खाँ व त्याचा सहकारी भर्ीरथ 
बारर्ीर यानंी आपल्या सैन्यासह इंदूर रेहसडेन्सीवर हल्ला केला. त्याच हदवशी इंग्रजाचं्या महू छाविीतील 
देशी पलटिीनेहीइंग्रजाहंवरुद्ध शस्त्र उर्ारले. क्ातंीच्या ज्वाला मध्य भारतात पसरू लार्ल्या. ठाकूर दौलत 
झसह याचंीच वाट बघत होता. इंदूरचा रेहसडेंट कनगल ड रेण्ड २०० घोडेस्वार व ३०० हभल्ल सैहनक 
घेऊनहसहोरकडे पळाला. हसहोरला राधोर्डमारे् जाता येत होते. ड रेण्ड राधोर्डच्या पहरसरात येताच 
दौलत झसहाने आपल्या सैहनकासंह त्याच्यावर वरे्ाने हल्ला केला. त ंबळय द्ध िंाले. काही सैहनक मारले रे्ले. 
परंत  ड रेण्ड जीव घेऊन पळून रे्ला. 
 

इंग्रजानंी हठकहठकािाहून क मक मार्वनू घेऊन मोठ्या सैन्याहनशी राधोर्डवर अचानक हल्ला केला. 
त्याचं्याबरोबर मोठ्या तोफा होत्या. त्या तोफाचं्या र्ोळ्यांच्या माऱ्याने राधोर्डचा तट ढासळला, तेव्हा 
दौलतझसहानंी आपल्या सवग शक्क्तहनशी इंग्रज सैन्याचा सामना केला. पि इंग्रजाचं्या प्रचडं शक्तीप ढे त्याचंा 
हटकाव लार्ला नाही. दौलत झसहाचे अनेक सैहनक या य द्धात कामी आले. अखेर ते उरलेल्या सैन्यासह 
राधोर्ड सोडून हनघून रे्ले, आहि इंदूर हजल्ह्यातील आहकया र्ावच्या पटेलाचं्या वाड्ात त्यानंी आश्रय 
घेतला. त्यानंा स्थाहनक जनतेचा पाझठबा होता. र्ढी अम्बापािीच्या आहदल म हम्मद खाँ या क्ाहंतकारी 
नेत्याचा तसेच तात्या टोपे, रावसाहेब पेशव ेआहि शाहजादा हफरोजशाह याचं्याशीही त्याचंा संपकग  होता. 
देवासच्या नार्हरकानंी त्यानंा २५ हजार रुपयाचंी मदत स्वातंत्र्यय द्धासाठी हदली होती. पि त्याचा उपयोर् 
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िंाला नाही. इंदूरचा रेहसडेंट ड रेण्टने दौलतझसहानंा पकडण्यासाठी अनेक जहार्ीरदारानंा व संस्थाहनकानंा 
पते्र हलहून कळहवले. इंग्रजाचं्या दबावाम ळे देवासच्या संस्थाहनकाने त्यानंा पकडण्यासाठी २ हजार रुपयाचें 
इनाम जाहीर केले. अखेर ग्वाल्हेरच्या झशदे सरकारच्या सैहनकानंी त्यानंा धोका देऊन पकडले. ड रेण्डने 
त्यानंा र् िा छाविीत फासावर लटकावले. राधोर्डचे राज्य ग्वाल्हेर संस्थानात व देवास संस्थानात हवलीन 
करून टाकले. आपली शक्ती थोडीशी असूनही हा स्वातंत्र्यवीर आपल्याच लोकाकंडून पकडला रे्ला व 
फाशी रे्ला, हे आपल्या देशाला लाछंनच म्हिाव ेलारे्ल. 

✦✦✦ 
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८३. सआदत खाँ 
 

नानासाहेब पेशव्याचें दूत त्याचंी पते्र व हनरोप उत्तरेकडे पजंाबपासून दहििेकडे कनाटकापयंत 
र् प्तरीत्या पोचवीत होते. इंग्रजाचं्या ज लमी राजवटीम ळे भारतातील राजा-महाराजापंासून सवग जनतेला 
असह्य िंाली होती. साऱ्या देशात त्याचंी र् ंडहर्री चालू होती. राव-रंकाचें शोषि ते जबरदस्तीने करीत होते. 
देशात इंग्रजाहंवरूद्ध सवगत्र एकाच वेळी इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव करण्याचे हनहित िंाले होते. पि तो उठाव 
एकाच हदवशी न होता, वरे्वरे्ळ्या हदवशी भारतभर स रू िंाला. 
 

मध्य भारतातील इंदूरच्या त कोजीराव (द सरे) होळकरानंाही नानासाहेबाचें र् प्त पत्र या संबंधात 
हमळाले होते. त कोजीरावानंास द्धा इंग्रजाचंी अरेरावी असह्य िंाली होती. पि इग्रजाचं्यापेिा आपली ताकद 
कमी असल्याने ते स्वतः प्रत्यि उठाव करू शकत नव्हते. तरीही त्याचंा प्रम ख र्ोलंदाज सआदत खाँ याने 
१८५७ मध्ये इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव केलाच. त्या आधी ६ जून १८५७ रोजी इंदूरजवळच्या नीमच छाविीतील 
देशी सैन्याने उठाव केला. त्याम ळेइंदूरमध्ये राहिाऱ्या इंग्रजांना धडकी भरली. त्यानंीयथाशक्ती आपल्या 
संरििाचे उपाय योजले. तेवढ्यात महहतपूर छाविीतील माळवा पलटिीने १० जून १८५७ रोजी हवद्रोह 
केला. १४ जून १८५७ रोजी िंाशी येथील सैन्याने उठाव केला. १८ जून १८५७ रोजी इंदूरमध्ये इंग्रज 
रेहसडेंटच्या हनवासस्थाना जवळील अफूच्या र्ोदामाजवळील तीन तोफा हवद्रोही सैहनकानंी छाविीजवळच्या 
चौकात आिून ठेवल्या. तेथून त्या तोफा दूर करू हदल्या नाहीत. 
 

सआदत खाँराजस्थानातील मेवात र्ावचे रहहवासी होते. हदसायला स ंदर पि बलवान तरूि होते. 
ते इंदूरला येऊन त कोजीराव होळकराचं्या सेवते दाखल िंाले. आपल्या पराक्माने त्यानंी महाराजाचंा 
हवश्वास संपादन केला. महाराजानंी त्याचंी नेमिूक आपल्या सैन्याचा प्रम ख र्ोलंदाज म्हिून केली.इंदूरमध्ये 
भोपाळचा एक नबाब वाहरस म हम्मद खाँ हा राहत होता. त्याने सहादत खाँची भेट घेऊन हवद्रोह करायचे 
ठरहवले. होळकराचं्या सेवेतील मौलवी अब्द ल समद, कमाडंर रहमत ल्ला, जमादार शरे खाँ, हवालदार 
द र्ाप्रसाद व जमादार म हम्मद अली हे त्याचें साथीदार होते. 
 

इंदूर रेहसडेन्सीच्या संरििासाठी होळकराचं्या सैन्यातील ३०० घोडेस्वार सैहनक खान नदीच्या 
हकनारी तैनात होते. सआदत खाँने त्यानंा तेथून ३० जून रोजी परत बोलावनू घेतले. त्याचं्याऐवजी द सरे 
सैहनक तेथे पाठहवले नाहीत. म्हिून रेहसडेंट ड्ूरेण्ड याने तेथला खहजना महूच्या छाविीत पाठवायचे 
ठरहवले. सैहनकानंी तो आदेशमानला नाही. होळकर महाराजाचंा आतून पाझठबा या हवद्रोही नेत्यानंा होता. 
एवढेच नव्हे, तर त्यानंी त्यानंा र् प्तपिे साहाय्य देण्याचे कबूल केले होते. 
 

सआदत खाँ सात-आठ घोडेस्वरासंह लष्ट्करी पोशाखात रेहसडेन्सीमध्ये आले व त्यानंी तेथल्या 
सैहनकानंा आवाहन केले. ‘सज्ज व्हा. इंग्रजानंा मारून टाका.’ तेथे उपक्स्थत असलेले सवग सैहनक व नार्हरक 
इंदूर रेहसडेन्सीतील रेहसडेंट कनगल ड् रेण्ड याचं्या बरं्ल्यासमोर आले. सवात प ढे सआदत खाँ होता. त्याचे 
व ड् रेण्डचे संभाषि चालू असतानंा ड्ूरेण्ड ने त्याला हशवी हदली. त्याम ळे सआदत खाँ ने आपल्या 
बदं कीतून त्याच्या रोखाने र्ोळी िंाडली. थोडक्यात च कले व ती र्ोळी ड्ूरेण्डचा र्ाल व कान छेदून रे्ली. 
घायाळ अवस्थेत तो आपले सारे क ट ंब घेऊन हसहोरला हनघून रे्ला. 
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१ ज लै १८५७ रोजी इंदूरच्या सदर बाजारात हवद्रोह भडकला. इंदूरच्या सदर बाजारात हवद्रोह 
भडकला. सारे इंदूर शहर हादरून रे्ले. सआदत खाँने आपल्या तोफखान्याला र्ोळीबार करण्याचा आदेश 
हदला. त्यात २९ इंग्रज मारले रे्ले. कनगल रॅवसगने आपल्या सैहनक त कडीला हवद्रोही सैहनकावंर र्ोळीबार 
करण्याचा आदेश हदला. पि त्या सैहनकानंी त्याला ध डकावनू लावले. हवद्रोही सैहनकाचं्या र्ोळीबारात 
पोस्टातले व तार घरातले अनेक इंग्रज अहधकारी मारले रे्ले. त्यानंी रेहसडेन्सीला इंग्रजाचं्या ताब्यातील 
खहजना ल टला आहि सर्ळ्या इंग्रजाचें बरं्ले जाळून टाकले. 
 

सआदत खाँने आपला एक साथीदार भर्ीरथ बारर्ीर याला एक पत्र देऊन हदल्लीला बहाद्द रशाह 
जफरकडे पाठहवले. बहाद्द रशाहने त्याच्याजवळ त कोजीराव होळकरानंा एक परवाना हदला. तो परत येत 
असता हातोदजवळ देपालपूरच्या तहसीलदाराने त्याला पकडले व देपालपूरला नेऊन भर्ीरथ बारर्ीरला 
फाशी हदली. 
 

इंग्रजानंा मोठी क मक हमळाली. तेव्हा ड्ूरेण्डने त कोजीराव होळकरानंा पत्र देऊन कळहवले की, 
‘त मही जर हवद्रोही सैहनकानंा शासन करीत नसाल, तर ते काम आम्हालंा कराव ेलारे्ल.’ तेव्हा सआदत खाँ 
आहि सवग साथीदार इंदूरमधून पसार िंाले परंत  त्याचा रार् इंग्रजानंी इतर सैहनकावंर व नार्हरकावंर 
काढला. त्यानंी ११ हवद्रोही सैहनकानंा बदं कीच्या र्ोळ्यानंी ठार केले. २१ सैहनकानंा व नार्हरकानंा 
जन्मठेपेच्या हशिा हदल्या. ३१ लोकानंा नोकरीतून काढून टाकले आहि ६१ सैहनकानंा व नार्हरकानंा कमी-
जास्त वषांच्या सक्त मज रीच्या हशिा हदल्या. 
 

सआदत खाँ भहूमर्त होऊन र्रीबीत हदवस काढू लार्ले. ल टलेल्या खहजन्यातील एका पैशालाही 
त्यानंी हात लावला नाही. ते िंालवाडमध्ये नोकरी करीत होते. त्यानंा इतका कमी पर्ार हमळत होता की, 
जेमतेम तो पोट भरण्या इतकाच होता. त्यानंापकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने मोठे बिीस जाहीर केले होते. 
त्या बिीसाच्या लोभाने त्याचं्याच एका नातेवाईकाने त्यानंा पकडून हदले. त्यानंा इंदूरला आिून त्याचं्यावर 
राजद्रोहाचा व हवद्रोहाचा आरोप ठेवनू खटला दाखल करण्यात आला. स नाविीत त्यानंी न्यायालयात 
बािेदारपिे साहंर्तले, ‘ख दा के बाद मैं केवल महाराजा होळकर के प्रहत वफादार हँू। उनका नमक मैंने खाया 
है।’ शवेटी या क्ाहंतकारकाला देहदंड देण्यात आला आहि त्यानंा फाशी देण्यात आले. हा इमानदार, 
स्वातंत्र्य हप्रय देशभक्त आपल्या मातृभमूीच्या मातीत हमसळून रे्ला. 

✦✦✦ 
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८४. र्ाणजल मुहम्मद खाँ, आणदल मुहम्मद खाँ 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात भोपाळ संस्थानची संस्थाहनक नबाब झसकंदर बेर्म हहने इंग्रज सरकारला 
मदत हदली. परंत  संस्थानातील आमजनता, जहार्ीरदार, मौलवी, पहंडत, कमगचारी मात्र स्वातंत्र्य य द्धात 
सहक्य भार् घेण्याच्या हवचारात होती. मेरठ, हदल्ली, कानपूर, लखनौमध्ये कंपनी सरकारच्या देशी 
पलटिीतील हशपायानंी इंग्रज सरकारहवरूद्ध उठाव केल्याची बातमी समजताच र्ढी अंबापािीचे 
जहार्ीरदार फाहजल म हम्मद खाँ व त्याचे बधूं आहदल म हम्मद खाँ यानंी सैहनकाचंी भरती केली व ज लै 
१८५७ मध्ये इंग्रज सरकार हवरूद्ध त्यानंी उठाव केला. हे दोघे बंधू नबाब हसकंदर बेर्मचे नातेवाईक होते व 
त्याचंी जहार्ीर बेर्मच्या संस्थानात होती. त्यानंी भोपाळ संस्थानातच नव्हे, तर हवहदशा, सार्र, 
होशरं्ाबादपयंत उठावाचे लोि पसरहवले. त्याचंा पराक्म आहि आम जनतेचे त्यानंा हमळिारे समथगन पाहून 
भोपाळच्या व इंग्रजाचं्या सैन्याला धडकीच भरली. 
 

आहदल म हम्मद खाँला वाटत होते की, आपल्या मध्य भारतातून इंग्रजानंा हाकून देऊन आपला हा 
प्रदेश स्वतंत्र करावा. म्हिून त्याने रेवा,नार्ौद दहतया, चरखारी, छतरपूर, हबजावर, नार्पूर, िंाशी 
हठकािच्या १५ संस्थाहनकानंा तशी पते्र हलहहली व सवांनी संघहटत होऊन इंग्रजाशंी लढा द्यावा, असे त्यानंा 
स चहवले. भोपाळच्या नबाब हसकंदर बेर्म हहला त्यानंी पत्र देऊन कळहवले की, ‘माझ्या कायाला रोखिे हे 
ख दा व पैर्ंबराचं्या ह क माहवरूद्ध आहे. भोपाळ संस्थानात अराजक माजहवण्याचा मािंा हेतू नाही. मािंा हेतू 
इंग्रजानंा आपल्या प्रदेशातून हाकून लाविे वढाच आहे.’ परत  भोपाळच्या बेर्मने आपले इंग्रजानंा मदत 
करण्याचे धोरि सोडले नाही. 
 

दोन्ही भावानंी पठारी हरयासतवर २८ सप्टेंबर १८५७ रोजी हल्ला केला. पठारी चे नबाब हैदर म हम्मद 
खाँ याचं्याशी त्याचंा सामना िंाला. दोन्ही बाजूचे काही सैहनक मारले रे्ले. नबाबचे सैहनक घाबरून पळून 
रे्ले. फाहजल म हम्मद खाँ ने पठारीवर ताबा हमळहवला आहि हैदर म हम्मद खाँला कैद केले, परंत  नबाब 
हैदर खाँ ने स टून जाऊन सैन्य जमहवले व पठारीची र्ढी आपल्या ताब्यात घेतली, जे धहनक उठावासाठी 
आर्वथक मदत देत नव्हते, त्या सवांना फाहजल म हम्मद खाँ ने ल टले. र्ावार्ावातूंन इंग्रजाहंवरूद्ध हवद्रोहाची 
आर् भडकावली. ज लै १८५७ ते नोंव्हेंबर १८५७ पयंतच्या काळात या दोन्ही बंधंूनी भोपाळ, हवहदशा, सार्र, 
होशरं्ाबाद या भार्ात आपला धाक जमहवला. भोपाळच्या बेर्मेप ढे मोठे संकट उभे राहहले. हतने आपले 
हनवडक सैन्य र्ोहतर्ंज येथे पाठवनू मोचाउभारला. द सरा मोचा बेर्म र्ंजला व हतसरा मोचा बाम्होरीला 
उभारला. हतन्ही मोचांवर घोडेस्वार, पायदळ ठेवले आहि तोफा स द्धा सज्ज ठेवल्या. या प्रकारे फाहजल 
म हम्मद खाँच्या अंबापािी र्ढीला हतने घेरले. 
 

७ ऑक्टोबर १८५७ रोजी बाम्होरी जवळ राजर्ढी येथे दोन्ही सैन्याचंी र्ाठ पडली. हनकाराचे य द्ध 
िंाले. त्यात फाहजल म हम्मद खाँचा जमादार भीकमझसह याचं्यासह त्याचे २७ सैहनक मारले रे्ले. त्याचे 
सामानही ल टले रे्ले. त्यानंतर भोपाळच्या बेर्मेने हतच्या सैन्याचा कमाडंर म रव्वत म हम्मद खाँ याला 
हसहोरहून बोलावनू घेऊन हनवडक सैन्यासह मोचावर पाठवनू तो मोचा मजबतू केला. 
 

फाहजल म हम्मद खाँला कामदार खाँ, सजात खाँ पेंढारी, ठाक र छत्रसाल आहि आपल्या दोन्ही 
भावासंह फते्तपूरचा र्ोंडराजा येऊन हमळाले होते. आता ते होशरं्ाबाद, बेर्मर्ंज आहि रै्रतर्ंज वर 
आक्मि करण्याची योजना आखीत होते. हे समजल्यावर बेर्मने इंग्रजाचं्या साहाय्यासाठी मोठे सैन्य 
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पाठहवले. ते सैन्य येत आहे असे पाहून फाहजल म हम्मद खाँ १७ ऑक्टोबर १८५७ रोजी र्ढी अंबापािी मधून 
हनघून रे्ला. र्ढीवर इंग्रजानंी तोफाचंा मारा केला, तेव्हा र्ढीतील हस्त्रयानंी आपल्या म लासंह र्ढी भोपाळच्या 
सैन्याच्या ताब्यात देऊन टाकली. इंग्रजानंी हवद्रोही सैहनकानंा त रंूर्ात टाकले. 
 

र्ढी अंबापािीहून हनघाल्यानंतर फाहजल म हम्मद खाँ आपल्या भावासह राहतर्डला रे्ला व तो 
हकल्ला त्यानंी ताब्यात घेतला तेथले सारे इंग्रज र्ड सोडून पळून रे्ले. हसहोर छाविीमधील भोपाळ सैन्याच्या 
एक हजार सैहनकानंी बडं प कारले. इंग्रजाचंी कायालये ताब्यात घेतली. ज लै १८५७ ते नोव्हेंबर १८५७ पयंत 
हसहोर छाविी स्वतंत्र िंाली होती. सर ह्यू रोज मोठे सैन्य घेऊन ६ जानेवारी १८५८ रोजी महू मधून 
हसहोरच्या मार्ाने २४ जानेवारी १८५८ रोजी राहतर्डला पोचला. हेहमल्टनहीआपल्या पलटिीसह त्याला 
येऊन हमळाला. भोपाळच्या बेर्मेने आपला सेनापती म रव्वत खाँ याला सैन्यासह ह्य ू रोजच्या मदतीला 
पाठहवले. राहतर्डवर त्यानंी चढाई केली. बीजा नदीच्या हकनाऱ्यावर फाहजल म हम्मद खाँच्या सैन्याने 
त्याचं्याशी हनकराचा लढा हदला. इंग्रज सैन्य ज्या जंर्लात होते ते जंर्ल हवद्रोही सैहनकानंी चह बाजंूनी 
पेटवनू हदले. जंर्लात आर् वरे्ाने पसरली; वरून कडक ऊन आहि सभोवताली आर्ीची धर् याम ळे इंग्रज 
सैन्य जिू भाजूनच हनघाले. बाकीच्या इंग्रज सैन्याने राहतर्ड शहर झजकून घेतले. हकल्ल्यावर आहि 
हकल्ल्यातील इमारतीवर इंग्रजाचंा तोफर्ोळ्याचंा मारा चालूच होता तेव्हा इंग्रज सैन्यावर बानपूरचा राजा 
मदगनझसह याने जबरदस्त आक्मि केले. परंत  इंग्रजाचं्या आध हनक शस्त्रापं ढे त्याचंा हटकाव लार्ला नाही. 
म्हिून मदगनझसह आपल्यासैन्यासह हनघून रे्ला. २८ जानेवारी १८५८ च्या रात्री हकल्ल्याच्या द र्गम भार्ातून 
फाहजल म हम्मद खाँ आपल्या हवद्रोही सैन्यासह हकल्ल्यातून हनघून रे्ला. २९ जानेवारी इंग्रज सैन्याने त्याचंा 
पाठलार् करून १०० हवद्रोही सैहनकानंा पकडले. फाहजल म हम्मद खाँ जंर्लात लपला होता. त्याला स द्धा 
हर्रफ्तार केले. इंग्रजानंी पकडलेल्या हवद्रोही सैहनकाचंा कू्रपिे छळ केला. फाहजल म हम्मद खाँ याला 
राहतर्डच्या म ख्य दरवाजावर फाशंी देण्यात आली. कामदार खाँ यालाही तेथेच फाशंी हदली. 
 

आहदल म हम्मद खाँ मात्र हनसटला आहि १ एहप्रल १८५८ रोजी आपल्या सैन्यासह तात्या टोपे याला 
जाऊन हमळाला. िंाशंीच्या रािीला ही त्याने मदत केली. अखेर त्यालाही त्याचं्याबरोबर प्रािापगि करावे 
लार्ले. अशा रीतीने या म क्स्लम बंधंूनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले बहलदान केले व ते अमर 
िंाले. 

✦✦✦ 
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८५. नारायि ससह 
 

मेरठला व हदल्लीला इंग्रजाचं्या देशी सेनेने मे १८५७ मध्ये इंग्रजी सते्तहवरूद्ध य द्धाचे रिहशर् फ ं कले. 
त्याचे पडसाद जून १८५७ मध्ये नमगदेच्या खोऱ्यात उमटले. मध्यप्रदेशात सार्र, भोपाळ, दमोह, होशरं्ाबाद, 
मंडवा, जबलपूर, सोनाखा इ. भार्ातील देशी सैन्य इंग्रजाहंवरूद्ध बडं करून उठले. त्या सैन्याने 
मध्यप्रदेशाचा हा हवशाल प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. या उठावात देशी सैन्याला त्या भार्ातील सामंतानंी 
व जमीनदारानंीच नव्हे, तर आमजनतेनेही त्या सैन्याला साथ हदली. इंग्रजाचें होश उडहवले. रायपूर 
भार्ातील जनताही इंग्रजांच्या ज लमी प्रशासनाहवरूद्ध उठाव करण्याच्या तयारीत होती. छत्तीसर्ढ स द्धा 
ध मसत होते. ते पाहून नार्पूरच्या कहमशनरने मेजर जनरल हवटलॉक याला पत्राने कळहवले की, “जर 
रायपूर भार्ात हवद्रोह स रू िंाला, तर तो ओहरसा पयंत पसरेल. तसेच पहिमेकडे नार्पूर, चदं्रपूर पयंत 
फैलावल्याहशवाय राहिार नाही. ...... एवढ्या मोठ्या प्रदेशातील सैहनकाचंा व जनतेचा हवद्रोह दडपून 
टाकण्यासाठी आपल्याला फार मोठ्या सैन्याची आवश्यकता भासेल व त्यात हजारो सैहनकाचंी आह ती द्यावी 
लारे्ल.” या प्रदेशातील देशी सैहनक त्याचं्या वहरष्ठ इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या ह क ं माची अवहेलना करायला 
लार्ले होते. कॅप्टन इहलयट याने देशी सैन्यातील असंतोष दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पि त्यात त्याला 
म्हिाव ेअसे यश हमळाले नाही. 
 

त्या काळात छत्तीसर्ड भार्ात द ष्ट्काळ पडला होता. आम जनता अन्नहवना तडफडून मोठ्या संख्येने 
मरत होती. परंत  नफेबाज आहि शोषक व्यापारी वर्ग आपल्या धान्याची र्ोदामे बदं करून बसले होते. त्यानंा 
भ केने मरिाऱ्या जनतेची पवा नव्हती. 
 

सोनाखानच्या जमीनदारानंा रयतेची दया आली. नारायिझसह हे सवात मोठे जहमनदार होते. त्यानंी 
लहान-मोठ्या जमीनदाराकंडून धान्य र्ोळा करून र्ोरर्रीबांना वाटण्यास स रूवात केली. ते धान्य हकती 
हदवस प रिार? र्ोळा केलेले धान्य संपल्यावर प ढे काय करायचे, असा प्रश्न त्यानंा पडला. ते सहृदय व 
प्रजावत्सल होते. त्याचं्या जमीनदारीतील एका र्ावामधल्या माखनलाल नावाच्या बहनयाचे फार मोठे 
धान्यर्ोदाम होते. तो ते धान्य देत नव्हता, म्हिून नारायिझसहानंी त्याच्या र्ोदामाची क ल पे तोडली व त्या 
र्ोदामातील धान्य भ के कंर्ाल जनतेत वाटून टाकले व जनतेला जर्हवले. नारायिझसह प्रामाहिक, सच्चहरत्र 
व इमानदार होते. त्यानंी र्ोदाम उघडून रयतेला वाटून टाकल्याचे स्वतःहून लरे्च रायपूरचा कहमशनर 
याला कळवनू टाकले.माखनलालने त्या कहमशनरकडे नारायिझसहाहवरूद्ध तक्ार नोंदहवली. त्या इंग्रज 
कहमशनरला भ केने मरिाऱ्या जनतेची दया आली नाही. आपि भ केने मरिाऱ्या जनतेसाठी काहीतरीउपाय 
योजना केली पाहहजे, ते आपले कतगव्य आहे, असे त्याच्या मनात स द्धा आले नाही. माखनलालच्या तक्ारीची 
दखल घेऊन त्याने रायपूरचा डेप्य टी कहमशनर याला नारायिझसहाला कैद करण्याचा आदेश हदला. कैद 
करण्याचे वॉरंट घेऊन इहलयटने घोडेस्वाराचंी त कडी घेऊन सोनाखानला जाऊन २४ ऑक्टोबर १८५६ 
रोजी नारायिझसहाना कैद केले व रायपूरला आिले. 
 

नारायिझसहानंा कैद केल्याने आम जनता खवळून उठली. देशातले धान्य द ष्ट्काळपीहडत जनतेला 
देण्याऐवजी इंग्रज सरकार इतर देशात धान्य हनयात करीत होते. त्याची जनतेला चीड आली. नफेबाज व 
साठेबाज व्यापाऱ्यानंा पाठीशी घालून जनतेला द ष्ट्काळात वाचहविाऱ्या नारायिझसहाला इंग्रज सरकार 
अपराधी म्हिून कैद करते, हे जनतेला असह्य िंाले. इंग्रज सरकारहवरूद्ध जनतेच्या मनात तीव्र असंतोष 
भडकू लार्ला. नारायि झसहानंा कैदेतून कसे सोडवावे, याचा हवचार र्ावोर्ावचे प्रम ख करू लार्ले. 
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रायपूरच्या इंग्रजाचं्या छावंिीतील देशी पलटिीतील सैहनकानंा माहहत िंाले होते की, 
नारायिझसहानंा कोित्या कारिावरून इंग्रज अहधकाऱ्यानंी पकडले आहे. त्याम ळे त्या पलटिीमधील सर्ळे 
सैहनक इंग्रज अहधकाऱ्यावंर खूप हचडले होते. सन १८५७ मध्ये मेरठ-हदल्ली मध्ये देशी पलटिींनी इंग्रज 
सरकारहवरूद्ध बंड प कारून हदल्ली ताब्यात घेतल्याच्या आहि बहाद रशाह जफर याला तख्तनशीने केल्याच्या 
बातम्या रायपूरला येऊन थडकल्या. तेव्हा रायपूरच्या सैहनकानंी नारायिझसहानंा त रंूर्ातून सोडवनू त्यानंा 
आपला नेता बनहवण्याचा हनिगय घेतला. नारायिझसहानंा कसे सोडवावे, याची योजना त्यानंी आखली. 
त्याप्रमािे २७ ऑर्स्ट १८५७ रोजी नारायिझसह त रंूर् फोडून हनसटले व सोनाखानला जाऊन पोचले. इंग्रज 
हशपायानंी त्याचंा पाठलार् केला. पि त्यानंा हात हलवीत परत याव ेलार्ले. सोनाखानला पोहचल्यावर 
नारायिझसहानंी लरे्च ५०० सशस्त्र सैहनकाचंी फौज तयार केली. सवग सैहनकानंा बदं का हदल्या. 
सोनाखानकडे येिाऱ्या सवग मार्ांवर मोचेबंदी केली त्याम ळे इंग्रज अहधकारी घाबरून रे्ले. 
 

कहमशनरने र्व्हनगर जनरलला कळहवले की, “मद्रासकडून येिाऱ्या फौजेची एक त कडी नार्पूर 
येथे ठेवावी. मोठ्या प्रमािात इकडे हवद्रोह िंाला, तर त्या त कडीच्या साहाय्याने तो दडपून टाकता येईल,” 
रायपूरचा डेप्य टी कहमशनर इहलयट याने लेप्टनंट क्स्मथ याला आदेश हदला, “सोनाखान येथे जाऊन 
नारायिझसहाला अटक करावी.”क्स्मथ सैन्यासह सोनाखानकडे हनघाला. काय या देशाचे द दैव! मटर्ाव, 
देवरी व हबलाईर्ड येथील जमीनदारानंी आपापले बदं कधारी सैहनक क्स्मथच्या मदतीला हदले. 
नारायिझसहाने केलेले कायग योग्य होते, याचा हवचारही त्यानंी केला नाही. एका घोडेस्वाराने नारायिझसहाचे 
एक पत्र क्स्मथला हदले. त्यात नारायिझसहाने हलहहले होते की, “त म्ही करावयास पाहहजे होते, तेच कायग 
मी केले आहे. त्यात मी दोषी कसा?” घोडेस्वाराने असेही साहंर्तले की, सोनाखानला त मचा प्रहतकार 
करण्यासाठी नारायिझसहाचें सैन्य तयार आहे. 
 

क्स्मथने जेव्हा आपल्या सैहनकानंा चढाई करण्याचा आदेश हदला, तेव्हा त्याच्या सैन्यातील तीस देशी 
हशपायानंी आपल्याच बाधंवावंर हल्ला करण्यास साफ नकार हदला. क्स्मथचे सैन्य जेव्हा सोनाखानजवळ 
आले, तेव्हा जवळच्या ओढ्यातून नारायिझसहाच्या सैन्याने त्याच्यावर जबरदस्त हल्ला करून त्या सैन्याचा 
पराभव केला. पि द सऱ्या बाजूने क्स्मथच्या सैन्याच्या एका त कडीने सोनाखान मध्ये प्रवशे करण्यात यश 
हमळहवले. ते सैन्य आलेले पाहून र्ावातील लोक शजेारच्या डोंर्रावर हनघून रे्ले. त्यानंी डोंर्रावरून 
क्स्मथच्या सैन्यावर र्ोळीबार स रू केला. पि त्याचा हवशषे असा उपयोर् िंाला नाही. क्स्मथच्या त्या सैन्याने 
सोनाखानमधली घरे ल टली व त्यानंा आर्ी लावनू हदल्या, त्याम ळे नारायिझसहाचं्या काही साथीदारानंी 
माघार घेतली. हताश होऊन नारायिझसहानंी क्स्मथप ढे शरिार्ती पत्करली. त्यानंा अटक करून क्स्मथने 
आपल्या सैन्यासह रायपूरला आिले आहि डेप्य टीकहमशनर इहलयटच्या हवाली केले. तेथे नारायिझसहावर 
राजद्रोह व हवद्रोह केल्याचे आरोप करून खटला दाखल करण्यात आला. त्याचा िंटपट हनकाल देऊन 
नारायिझसहानंा देहान्ताची हशिा देण्यात आली. 
 

छत्तीसर्डच्या या स्वातंत्र्यपे्रमी, उदार, न्यायी देशभक्ताला इंग्रजानंी १० सप्टेंबर १८५७ रोजी 
फासंावर लटकावले. त रंूर्ातील कैद्यानंी व आम जनतेने तो शोकहदन पाळला. इंग्रजाहंवरूद्ध सवगसामान्य 
जनता दात-ओठ खाऊन हात चोळीत बसण्याहशवाय काय करू शकिार होती? नारायिझसहाचंी उदारता, 
देशभक्ती, शौयग, आत्मसन्मान व त्याचें बहलदान अजूनही छत्तीसर्डच्या जनतेच्या मनात घर करून राहहली 
आहे. आजही ते लोक र्ातात– 

वीर नारायि त म्हारी वीरता बहलदान से! 
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आर् के शोले हनकलते अब भी सोनाखान से॥ 
✦✦✦ 
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८६. राजा उमरार् ससह 
 

छोटा नार्पूर भार्ातील ओरमािंंीचे राजा उमराव झसह ओरमंिंीच्या आसपासच्या बारा र्ावाचें 
जमीनदार होते. ओरमािंंीपासून वायव्येकडे १६ मलैावर असलेल्या र्ंर्ापातर र्ावात त्याचंा जन्म िंाला 
होता. राचंी हजल्ह्यात त्याचंीही जमीनदारी होती. सन १८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धात छोटा नार्पूरमध्ये त्याचं्या 
जमीनदारीतील च लूपालू घाटीत सवगप्रथम िंाला. हजारीबार्कडे जािाऱ्या डोरंडा छाविीतील देशी सैन्याने 
३१ ज लै १८५७ रोजी जमादार माधवझसह याचं्या नेतृत्त्वाखाली च लूपालू घाटीत छोटानार्पूर पठारावर 
स्वातंत्र्यय द्धाचा हबर् ल मेजर ग्राहमच्याहवरूद्ध वाजहवला होता. दोन तोफा डार्ून त्यानंी मेजर ग्राहमला त्या 
भार्ातून पळवनू लावले होते. स्वातंत्र्यहप्रय राजा उमरावझसह यानंी त्या सैन्याला सहक्य पाझठबा हदला होता. 
त्याचं्या बरोबर त्याचंा हदवाि व खहजनदार शखे हभखारी यानेही त्यानंा उत्साहाने मदत केलीहोती. त्याचं्या 
मदतीम ळेच त्या हवद्रोही सेनेने २ ऑर्स्ट १८५७ रोजी राचंी शहर ताब्यात घेऊन छोटा नार्पूरचा कहमशनर 
डाल्टन व त्याच्या सहकारी इंग्रज अहधकाऱ्यानंा राचंीतून पळून जाण्यास भार् पाडले होते. छोटा नार्पूर 
इंग्रजाचं्या ताब्यातून म क्त िंाले व त्यानंी बडका र्डचा राजा हवश्वनाथ शाहदेव याला छोटा नार्पूरचा 
स भेदार बनहवले. हवश्वनाथ शाहदेव संपूिग छोटा नार्पूरचा राज्यकारभार पाहू लार्ले. इंग्रजाचें सैन्य प न्हा 
छोटा नार्पूरमध्ये येऊ नये म्हिून त्या सैहनकानंी च लूपालू घाटी आहि चारू घाटीचा १० मैलाचंा रस्ता खोदून 
टाकून रहदारीस अयोग्य बनहवला. या कायात त्या भार्ातील जनतेने मोठ्या उत्साहाने त्या सैहनकानंा मदत 
केली. 
 

राजा उमराव झसहाच्या सवग प रूषानंी या स्वातंत्र्यय द्धात भार् घेतला. रामर्ड आहि बदंर्ाव घाटींचे 
घाटवाल, लाला लोकनाथझसह, उमराव झसहाचा लहान भाऊ घासी झसह, शखे हभरवारी हे या य द्धात 
अग्रभार्ी होते. कहमशनर डाल्टन बर्ोदर येथे होता. त्याला जेव्हा कळले की, च लूपालू घाटीचा व चारू 
घाटीचा हे दोन्ही रस्ते उमरावझसहाच्या लोकानंी व हवद्रोही सैहनकानंी खोदून नष्ट केले आहेत, तेव्हा तो 
संतापाने लालेलाल िंाला. राजा हवश्वनाथ शाहने रामर्ड घाटीत दोन तोफा र्ोलंदाजासंह लावनू ठेवल्या. 
या घटनेने रामर्डचा राजा शभंनूाथ झसह भयभीत िंाला व त्याने आपल्या राजमहालाचे सवग दरवाजे बदं 
करून प्रत्येक दरवाजावर सशस्त्र हशपायाचंा पहारा बसहवला, आहि तो रात्रभर देवपूजा करीत बसला. 
 

शभंनूाथ झसह इंग्रजानंा आपला रििकता समजत होता. त्याने सारी पहरक्स्थती जािून घेण्यासाठी 
लतीफ खाँ या आपल्या अहधकाऱ्याला ओरमािंंी येथे राजा उमरावझसहाकडे पाठहवले. त्याच वळेी राचंीहून 
राजा उमराव झसहाचा एक कमगचारी तेथे आला आहि त्याने साहंर्तले की, “डोरंडाच्या सैन्याने प न्हा राचंी 
शहर ल टले. राजा शभंनूाथ झसह इंग्रज सैन्याला आपले रिि करण्यासाठी त्याच्या राज्यात आिण्याच्या 
प्रयत्नात आहे. म्हिून राजा हवश्वनाथ शाहदेव शभंनूाथ झसहाची राजधानी इचाकवर आक्मि करण्याच्या 
हवचारात आहे.” हे सारे लतीफ खाँ याने ऐकले. रामर्डला परत जाऊन लतीफ खाँ ने राजा शभंनूाथझसह 
याला सारे काही साहंर्तले. ते ऐकल्यावर शभंनूाथ झसह फार घाबरून रे्ला. बर्ोदर येथे जाऊन त्याने 
कहमशनर डाल्टनची भेट घेऊन सारी पहरक्स्थती त्याला साहंर्तली व त्याला इचाकला येण्यासाठी फार 
आग्रह केला. रामर्डला येऊन त्याने तीन वेळा र्व्हनगर जनरल कॅझनर्ला तारा करून साहाय्य माहर्तले. 
कॅझनर्ने त्याला तारेने कळहवले की, “त मच्या रििासाठीय रोहपयन सैन्य पाठहवण्यात येत आहे.” तेव्हा कोठे 
त्याच्या हजवात जीव आला. 
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कहमशनर डाल्टन याने राजा उमराव झसहाला पत्राने कळहवले की, “बर्ोदरला येऊन मला भेटाव.े” 
परंत  राजा उमराव झसहाने त्याच्या पत्राचे उत्तरही हदले नाही की त्याला जाऊन भेटलाही नाही. उमरावझसह 
न आल्याने डाल्टन भयंकर संतापला व त्याने राजा उमरावझसहाला पत्राने धमकी हदली. “च लूपालू घाटीचा 
रस्ता नष्ट करण्यास तूच जबाबदार आहेस. ओरमािंंीचा तू राजा असल्याने त्या मार्ाची जबाबदारी तूच 
घ्यायला हवी होती. त्या मार्ाची नासधूस करण्याच्या र् न्ह्याम ळे त ला फासंी हदले जाईल.” त्याने बरं्ालचा 
र्व्हनगर हेलीडे याला कळहवले की, “उमराव झसहाला मी भेटीसाठी बोलाहवले, तरी तो आला नाही. छोटा 
नार्पूर प न्हा ताब्यात घेतल्यावर उमराव झसहाला फाशंीच द्यावी लारे्ल.” 
 

स्वतंत्र िंालेल्या छोटा नार्पूरचा राज्यकारभार हवश्वनाथ शाहदेव चारं्ल्या रीतीने करीत होते. त्याच 
काळात त्यानंा क ँ वरझसहाचे पत्र आले की, डोरंडा सैन्य घेऊन रोहतासर्डला याव.े ११ सप्टेंबर १८५७ रोजी 
डोरंडाची सेना हतकडे हनघून रे्ली. २ ऑक्टोबर १८५७ हवश्वनाथ शाहदेव यानंा तो हवचार घातक वाटला 
आहि डोरंडा सेनेला हतकडे जाण्यास त्यानंी हवरोध केला. म्हिून हवश्वनाथ शाहदेवला हर्रफ्तार करून 
सेनेने त्यानंा आपल्या बरोबर घेतले. 
 

२ ऑक्टोबर १८५७ रोजी चतरा र्ावाजवळ त्या सैन्याची इंग्रज सैन्याशी लढाई िंाली व ते सैन्य 
पराभतू िंाले. त्या य द्धात इंग्रज सैन्याने जयमंर्ल पाडें आहि नाहदरअली या दोघानंा पकडले आहि त्यानंा 
फाशी हदले. लॉडग कॅझनर्ने पाठहवलेल्या य रोहपअन सैन्याने राजा जर्न्नाथ शाहदेवच्या दहा हजार मज राचं्या 
मदतीने रामर्डघाटीचा मार्ग ८ तासात तयार केला. राचंी मध्ये सैन्यच नव्हते. म्हिून २३ सप्टेंबर रोजी इंग्रज 
सैन्याने राचंी शहर सहज आपल्या ताब्यात घेतले. त्या सैन्याला जर्न्नाथ शाहदेव याने व हपठोहरयाचा राजा 
जर्तपाल झसह याने भरपूर मदत केली. मद्रासची सेनाही इंग्रजानंी या भार्ात आिली होती. डाल्टनने त्या 
सेनेचा मेजर मकॅ्डोनल्ड याला राजा उमराव झसह व शखे हभखारी यानंा अटक करण्यासाठी पाठहवले. त्याने 
त्या दोघानंा कैद करुन राचंीला आिले. जज्ज ओक्सने कसलीही चौकशी न करता, त्याचं्यावर खटला न 
भरता त्यानंा फाशंी देण्यासाठी मकॅ्डोनल्डला आदेश हदला की, या दोघानंा च टूपालू घाटीत आम जनतेसमोर 
िंाडानंा लटकावनू फाशंी द्यावी. मकॅ्डोनल्डने त्या दोघानंा मोरहाबादी जवळील टार्ोर हहल्स जवळील एका 
मोठ्या िंाडाच्या दोन फादं्यावंर फाशंी हदले. त्यावळेी त्याचं्या क ट ंहबयाचं्या व आम जनतेच्या आक्ोशाने 
आकाश भरून रे्ले. त्या स्थानाला तेव्हापासून ‘ट ंर्री फाशंी’ असे सारे लोक म्हिू लार्ले. त्या 
स्वातंत्र्यवीरानंी धैयाने बहलदान केले. 

✦✦✦ 
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८७. शेख णभखारी 
 

छोटा नार्पूरमधील ओरमािंंी खटंर्ाचे राजा उमरावझसह याचें हदवाि शखे हभखारी याचंी बहाद्द री 
शौयग व क शल प्रशासनाची िमता पाहून उमरावझसहाने त्यानंा हदवािपदावर नेमले होते. तसेच आपल्या 
राज्याचे खहजनदार म्हिूनही त्यानंा हनय क्त केले होते. शखे हभखारीचा जन्म छोटा नार्पूरमधील ओरमािंंी 
र्ावापासून ६ मलैावरील अनर्डा ठाण्याच्या अंतर्गत असलेल्या ख हदया-लोटवा या र्ावी िंाला होता. शखे 
हभखारीचे पूवगज शखे ब लंदू याचें शौयग व धाडस पाहून औरार्डच्या रािीने त्याचंी नेमिूक रामर्ड-हसकदरी 
घाटीच्या रििासाठी काही हशपाई त्याचं्या मदतीला देऊन केली होती. त्याबद्दल रािीने शेख ब लंदू यानंा 
ख हदया-लोटवा र्ावाची जमीनदारी व आसपासची बारा र्ाव ेइनाम म्हिून हदली होती. ही जमीनदारी व 
इनामाची र्ाव ेपूवग परंपरार्त शखे हभखारीकडे आलेली होती. ते स्वातंत्र्य हप्रय आहि अत्यंत अहभमानी होते. 
तसेच नम्रही होते. 
 

हदल्लीला १८५७ मध्ये स्वातंत्र्य य द्ध स रू िंाल्याच्या बातम्या छोटा नार्पूर भार्ात आल्या तेव्हा ३१ 
ज लै १८५७ रोजी जमादार माधवझसह आहि स भेदार नाहदर अली याचं्या नेतृत्त्वाखाली च टूपलू घाटीत त्यानंी 
स्वातंत्र्य य द्धाचा हबर् ल वाजहवला. च टूपालू घाटी राजा उमरावझसह याचं्या राज्यातच होती. शखे हभखारीने 
हवद्रोही नेता माधवझसह आहि नाहदर अलीला हर प्रकारे सहायता देण्याचे वचन हदले व हत्ती, घोडे, हमालही 
त्यानंा प रहवले. च टूपालू घाटीचा व चारू घाटीचा मार्ग त्यानंी इंग्रज सैन्य येऊ नये म्हिून खोदून काढून नष्ट 
करून टाकला. हवद्रोही सैहनकानंी दोन तोफा घेऊन राचंीकडे कूच केले आहि २ ऑर्स्ट १८५७ रोजी रांची 
शहर आपल्या ताब्यात घेतले. तेव्हा राचंीहून छोटा नार्पूरचा कहमशनर जल्टन, कलेक्टर डेव्हीस, जज्ज 
ओक्स आहि पोहलस प्रम ख बचग हपठौहरया मार्ाने पळून रे्ले. 
 

डोरंडाच्या देशी सेनेचे प्रम ख र्िपत राय व बडकार्डचे राजा हवश्वनाथ शाह याचं्यात हदल्लीला 
जाण्यासंबधंाने मतभेद हनमाि िंाला. इंग्रजानंा साह्य करिारी शीख सेना २ सप्टेंबरपासून हजारीबार् येथे 
पडाव टाकून थाबंली होती. हवद्रोही सैहनकानंी हवश्वनाथ शाहदेव याला छोटा नार्पूरचा स भेदार बनहवले 
होते. हवश्वनाथ शाहदेवचे पत्र घेऊन शखे हभखारी र् प्तपिे शीख सेनेचा मेजर हबनशझसह याला भेटला आहि 
त्याने हबशनझसहाला छोटा नार्पूरच्या स्वतंत्र सरकारला साह्य देण्यासाठी राजी केली. शखे हभखारीने त्याला 
आश्वासन हदले की, छोटा नापूरचे स्वतंत्र सरकार शीख सैहनकानंाउच्च पदे देऊन त्याचंा सन्मान करील. 
हबशनझसहाने आपल्या शीख सैहनकानंा साहंर्तले. ‘पजंाबमध्ये प न्हा खालासा राज्य स्थापन िंाले आहे. आता 
इंग्रजाचं्यावतीने लढिे मूखगपिाचे आहे. सवग भार्ातूंन इंग्रजाचंा पराभव होतो आहे. छोटा नार्पूरच्या स्वतंत्र्य 
सरकारकडून आपिास चारं्ले वतेन हमळेल.’ त्या काळात मेजर डाल्टन राचंीवर हल्ला करण्याची तयारी 
करीत होता. शीख सैन्य मात्र राचंीला जाऊ शकले नाही. 
 

हवद्रोही सैहनकानंी राचंीचा त रंूर् फोडून ३०० संथाल बंडखोरानंा म क्त केले होते. संथाल 
परर्ण्यातील संथाल नेते हसदो व कान्हू सन १८५५ पासून इंग्रज सरकार हवरूद्ध लढत होते. स रेंद्र शाहने 
३० ज लै १८५७ रोजी हजारीबार् येथला त रंुर् फोडून तेथल्या हवद्रोही संथालानंास द्धा म क्त केले होते. शखे 
हभखारीने संथाल वीरानंा इंग्रज सरकारहवरूद्ध लढण्यास उते्तजन हदले व त्यानंा आपल्याकडे वळवनू घेतले. 
 

संथाल नेते हरपू मािंंी, फार्ू मािंंी, हरवजा मािंंी, डबर र्ंिं ूव अज गन मािंंी यानंी १८५७ मध्ये आपल्या 
संथाल वीराचं्या सहाय्याने हजारीबार् आपल्या ताब्यात घेतले होते. त्यानंी र्ावार्ावातूंन परंपरार्त पंचायती 



 

अनुक्रमणिका 

व्यवस्था प न्हा स रू करून कर-वस लीही स रू केली होती. हजारीबार्चा कलेक्टर झसपसन त्यावळेी पळून 
जाऊन बढाई येथे राहत होता. बरं्ालचा र्व्हनगर हेली डे याने त्याच्याकडे जादा क मक पाठवनू हजारीबार्वर 
हल्ला करून हवद्रोहींना पळवनू लावण्यास साहंर्तले. त्याने हजारीबार्वर हल्ला करून ते शहर ताब्यात घेतले. 
त्या हल्ल्यात हकत्येक संथाल ठार िंाले व २०० संथालानंा रस्त्यावरील िंाडावंर फाशी देण्यात आले. 
संथालाचंी अनेक र्ाव ेइंग्रज सैन्याने जाळून टाकली. इंग्रज सैन्याचा दहशतीम ळे संथाल लोक छोटा नार्पूर 
प्रदेशातून उत्तर बरं्ालमध्ये हनघून रे्ले. 
 

र्िपत रायच्या नेतृत्वाखाली हवद्रोही सैन्य हदल्लीकडे चालले होते. राचंीला सैन्य उरलेच नव्हते. 
त्याचा फायदा घेऊन इंग्रज सैन्याने २३ सप्टेंबरला १८५७ रोजी राचंी शहर प न्हा ताब्यात घेतले. हबहारमध्ये 
आता इंग्रजाचंा प्रभाव वाढू लार्ला. हवश्वनाथ शाहदेव व र्िपत राय र्हनमी काव्याने इंग्राजाशंी लढतच 
होते. अशा पहरक्स्थतीत इंग्रज अहधकाऱ्यानंी शखे हभखारी, राजा उमरावझसह व त्याचा भाऊ घासीझसह यानंा 
ओरमािंंी येथे हर्रफ्तार केले व त्यानंा कडेकोट बदंोबस्तात राचंीला आिले. 
 

राचंी येथील इंग्रज अहधकारी सूडाच्या भावनेने पेटले होते. त्यानंी अपराधी हनरपराधी याचा हवचार 
न करता सरासपिे जे हाती सापडतील त्या लोकानंा फासावर चढहवण्याचे सत्र स रू केले होते. त्याचं्या 
नृशतेंची ती कमाल होती. जज्ज ओक्सने मद्रास पलटिीचा मेजर मॅक्डोनल्ड याला तोंडी आदेश हदला की, 
शखे हभखारी व राजाउमरावझसह यानंा च टूपालू घाटीत आम जनतेसमोर िंाडानंा टारं्ून फाशी देण्यात यावे. 
त्या आदेशान सार मेजर मॅक्डोनल्ड त्या दोघानंा च टूपालू घाटीत घेऊन रे्ला. त्याचं्या मार्ोमार् त्याचें 
क ट ंबीय आक्ोश करीत प्रचंड जनसम दायासह त्या घाटीत आले. ८ जानेवारी १८५८ रोजी त्या द ःहखत 
जनतेसमोर राचंी-ओरमािंंी मार्ावरील त्या घाटीतील मोरहाबाद टार्ोर टेकडीजवळील एका मोठ्या 
वृिाच्या दोन फादं्यावर शखे हभखारी व राजा उमराव झसह यानंा त्याने फाशी हदली. त्या फाशीच्या जारे्ला 
तेव्हापासून ट र्री-फासी हे नाव पडले. त्यानंतर त्या दोघा स्वातंत्र्यवीराचंी सवग संपत्ती जप्त करण्यात आली. 
आजही त्याचें वशंज दाहरद्र्यात जीवन कंठत आहेत. 

✦✦✦ 
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८८. गिपत राय 
 

छोटा नार्पूरमधील पोहठया र्ावचे जमीनदार र्िपत राय क शल प्रशासक, साहसी वीर व बहाद्दूर 
स्वतंत्रता-सेनानी होते. त्याचें पोहठया र्ाव राचंी हजल्ह्यातील कोकडा परर्ण्यात आहे. ते जातीने कायस्थ 
होते. ते विाने सावले, सामान्य उंचीचे,मध्यम शरीरयष्टीचे पि काटक होते. बालपिापासूनच त्याचंी ब द्धी 
क शाग्र होती. तरूिपिीच त्याचें व्यावहाहरक चात यग व प्रशासन करण्याची योग्यता पाहून छोटा नार्पूरचे 
राजा जर्न्नाथ शाह यानंी र्िपतरायची नेमिूक आपल्या दरबारात हदवािपदी केली होती. र्िपत राय 
चारं्ल्या रीतीने राज्यकारभार चालावा म्हिून िंटत होते. परंत  राजा जर्न्नाथ शाह हवलासहप्रय, अकायगिम 
आहि हनष्ट्क्ीय असल्याने र्िपत राय याचंी राज्याचा कारभार करण्यात क चबंना होत असे. त्याम ळे राजा व 
र्िपत राय याचं्यात मतभेद उत्पन्न िंाला. शवेटी हदवाि पदाचा त्यार् करून र्िपत राय आपल्या र्ावी 
येऊन आपली जमीनदारी साभंाळू लार्ले तसेच धमगगं्रथाचें पठि करीत कालक्मिा करू लार्ले. 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य-य द्धाच्या बातम्या छोटा नार्पूर भार्ात येऊ लार्ल्या. त्या ऐकून र्िपत 
राय बैचेन िंाले व आपिाही या स्वातंत्र्य-य द्धात काहीतरी केलेच पाहहजे असा हनिगय त्यानंी घेतला. ३१ 
ज लै १८५७ रोजी डोरंडा छाविीतील देशी सैहनकानंी जमादार माधवझसह व नाहदरअली याचं्या नेतृत्वाखाली 
इंग्रज सरकारहवरूद्ध बडं प कारले. २ ऑर्स्ट रोजी या सैहनकानंी राचंी शहरावर तोफा डार्ून ते शहर ताब्यात 
घेतले. राचींचा कहमशनर डाल्टन, कलेक्टर डेक्व्हस, न्यायाधीश ओक्स, पोहलस प्रम ख बचग याचेंसह सर्ळे 
इंग्रज तेथून पळून रे्ले. त रंूर् फोडून ३०० संथाल कैद्यानंा म क्त केले. कहमशनर डाल्टन; कलेक्टर डेक्व्हस, 
जज्ज ओक्स आहद इंग्रज अहधकाऱ्याचंी घरे ल टून जाळून टाकली. माधवझसह, नाहदरअली व जयमंर्ल झसह 
याचं्या नेतृत्वाखाली ते सैन्य बडकार्डचे राजा हवश्वनाथ शाहदेव यानंा जाऊन हमळाले. हवश्वनाथ शाहदेव 
१८५३ पासूनच इंग्रजाहवरूद्ध लढण्यासाठी तयारी करीत होते. सवांनी हवश्वनाथ शाहदेव यानंा छोटा 
नार्पूरच्या स भेदार पदी हनय क्त केले. हवश्वनाथ शाहदेव छोटा नार्पूरचा राज्यकारभार पाहू लार्ले. 
 

र्िपतरायला जेव्हा ही बातमी समजली तेव्हा त्यानंा अत्यानंद िंाला. ऑर्स्ट १८५७ च्या शवेटच्या 
आठवड्ात ते डोरंडा येथे येऊन या क्ाहंतकारी नेत्यानंा येऊन हमळाले. हदल्लीला बादशहा बहाद रशाह जफर 
यानंा झहद स्थानचा सम्राट घोहषत केल्याचीबातमी जेव्हा या क्ाहंतकारी नेत्यानंा समजली, तेव्हा आपिही 
बादशहाला मदत करावी, आपला सवग देश स्वतंत्र करण्यासाठी हदल्लीला जावे, त्याचकाळात जर्दीशपूरचे 
क ँ वरझसह यानंी त्यानंा मदतीसाठी रोहतासर्डला बोलावले. क ँ वरझसहा समवते हदल्लीला जाण्याचा हनिगय 
त्यानंी घेतला. हदल्लीला जाऊन सम्राट बहादूरशाह जफर याचं्याकडून छोटा नार्पूरच्या प्रशासनाची सनदही 
प्राप्त करता येईल, असा त्याचंा हवचार होता. छोटा नार्पूरच्या हवलासी राजाला पदच्य त करून आपि 
चारं्ल्या रीतीने छोटा नार्पूरचा राज्यकारभार करू असा आत्महवश्वास र्िपत रायला होता. त्यानंी सवग 
नेत्यानंा हदल्लीला जाण्यासाठी प्रवृत्त केले. तसेच यासाठी दहा हजार सैहनक, हत्ती, घोडे, बलैर्ाड्ा 
याचं्यासाठी रसद प रहवण्याचे वचन ही र्िपतरायने त्या नेत्यानंा हदले. सवग नेत्यानंी र्िपतरायला आपला 
सेनाप्रम ख केले. परंत  राजा हवश्वनाथ शाहदेव यानंा या सवग नेत्याचंा हदल्लीला जाण्याचा हवचार अव्यावहाहरक 
व घातक वाटला म्हिून त्यानंी हदल्लीला जाण्यास हवरोध केला त्याम ळे मतभेद हनमाि िंाला. तो दूर 
करण्यासाठी जयमंर्ल पाडेंने सवग नेत्याचंी बैठक घेतली पि मतभेद दूर न होता वाढला. 

हदल्लीला जाण्याचे हनहित िंाले. र्िपत रायला रसद हमळवनू देण्याचे सारं्ण्यात आले पि त्याला 
रसद हमळहवता आली नाही. तेव्हा जयमंर्ल पाडेंने हवश्वनाथ शाहदेव,र्िपतराय आहद सहा नेत्यानंा 
नजरकैदेत ठेवण्यासाठी व आपल्याबरोबर त्यानंा नेण्यासाठी पकडून आिण्यास सैहनकानंा साहंर्तले. 
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सैहनकानंी त्यानंा आिले तेव्हा सवांनी हदल्लीकडे कूच केले. २०० घोडेस्वार, ६०० सैहनक, चार तोफा व ४६ 
बलैर्ाड्ातूंन रसद घेऊन ते हनघाले. बहरयात वस्तीत त्याचंा पडाव पडला असतानंा हवश्वनाथ शाहदेव व 
र्िपत राय याचं्यासह चार नेत्यानंा म क्त करण्यात आले. 
 

२ ऑक्टोबर १८५७ रोजी या सैन्याची र्ाठ इंग्रज सैन्याशी पडली. त ंबळ य द्ध िंाले. इंग्रज सैन्याने 
त्यानंा पराभतू केले. ऑक्टोबर १८५७ पासून माचग १८५८ पयंत र्िपत रायने हवश्वनाथ शाहदेवसह सहा 
महहने इंग्रजाशंी लढा हदला. २० सप्टेंबर १८५७ लाच इंग्रजानंी हदल्ली ताब्यात घेतली होती. २३ सप्टेंबर रोजी 
इंग्रजानंी राचंीवर ताबा हमळहवला होता. छोटा नार्पूरचा राजा जर्न्नाथ शाह र्िपत रायला अटक 
करण्यासाठी इंग्रज कॅप्टन नेशन व कॅप्टन ओक यानंा मदत करू लार्ला. अखेर नवार्ड भार्ातील 
करसारच्या य द्धात हवश्वनाथ शाहदेवसह र्िपतरायला इंग्रजानंी कैद केले. मेजर ओक्सच्या न्यायालयात 
खटला दाखल करून हवश्वनाथ शाहदेव आहि र्िपत राय यानंा फाशीच्या हशिा स नावण्यात आल्या. २१ 
ऑक्टोबर १८५८ रोजी राचंी हजल्हा स्कूलच्या रे्ट जवळील कदंब वृिावर र्िपतरायला फाशी देण्यात 
आली. स्वातंत्र्यासाठीतळमळीने अथक प्रयत्न करिारा हा स्वातंत्र्यवीर हे जर् सोडून रे्ला. छोटा नार्पूरची 
जनता असहाय िंाली. आता तळमळत जर्ण्याहशवाय त्या जनतेला कोिताही पयाय उरला नाही. 
तेव्हापासून स्वातंत्र्यप्राप्तीपयंत छोटा नार्पूरची जनता इंग्रज अहधकाऱ्याचं्या अत्याचाराखंाली भरडतच 
राहहली. या नेत्यानंा फाशी देण्यात आल्याने छोटा नार्पूरच्या जनतेने प न्हा उठाव करू नये म्हिून डाल्टनने 
जेल-बाजारासमोर दोन तोफा इंग्रज र्ोलंदाजासह कायमच्या ठेवनू हदल्या होत्या. अशा रीतीने छोटा 
नार्पूरचा स्वातंत्र्यलढा इंग्रजानंी दडपून टाकला. 

✦✦✦ 
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८९. णर्श्वनाथ शाहदेर् 
 

१८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धात छोटा नार्पूरची जनता, त्या भार्ातील सामंत आहि त्याचें सैहनक यांचा 
महत्त्वपूिग भार् होता. डोंर्रदऱ्या, पठारे, नद्या व जंर्लानंी व्यापलेल्या या प्रदेशात त्यानंी इंग्रज सरकारचा 
पायाच हादरवनू सोडला होता. राचंी, लोहरदर्ा आहि हजारीबार् यामधील प्रदेश याचंी समरभमूी होती. 
सध्याच्या राचंी हजल्ह्यातील बडकार्डचा राजा हवश्वनाथ शाहदेव याने त्या भार्ातील य द्धाचे नेतृत्व केले 
होते. 
 

सन १८३४ मध्येच हवश्वनाथ शाहदेवाच्या पहरवाराचा इंग्रज अहधकाऱ्याशंी संघषग स रू िंाला होता. 
राचंी हजल्ह्यातील अहधकाशं जमीन या पहरवाराच्या मालकीची होती. इंग्रजाचंी प्रसारवादी नीती आहि 
कारभारातील त्याचंा हस्तिेप याम ळे हवश्वनाथ शाहदेव इंग्रजाचें हवरोधक बनले व त्यानंी १८५३ मध्येच इंग्रज 
सरकार हवरूद्ध बडं उभारले होते. 
 

१८५७ चे स्वातंत्र्यय द्ध स रू िंाल्याच्या बातम्या छोटा नार्पूर भार्ात येऊ लार्ल्या. डोरंडा येथील 
इंग्रजाचं्या छाविीतील देशी पलटिीचा जमादार माधवझसह याने अपल्या सैन्यासह हजारीबार्ला जातानंा 
मेजर ग्राहमहवरूद्ध छोटा नार्पूरच्या पठारावर य द्धस रू केले. २ ऑर्स्ट १८५७ रोजी हवश्वनाथ शाहदेवच्या 
नेतृत्त्वाखाली च ल पाटी घाटीचा राजा उमराझसह व शखे हभखारी याचं्यासह राचंीवर तोफा डार्ून ते शहर 
ताब्यात घेतले. छोटा नार्पूरच्या प्रदेशातून इंग्रजानंा हाकून लावनू छोटा नार्पूरचा प्रदेश स्वतंत्र केला. त्या 
सवांनी हवश्वनाथ शाहदेवला छोटा नार्पूरचा स भेदार बनहवले. त्या प्रदेशाचा कहमशनर डाल्टन, राचंीचा 
कलेक्टर डेव्हीस, न्यायाधीश ओक्स व पोहलस प्रम ख बचग आपला जीव वाचहवण्यासाटी बर्ोदर येथे पळून 
रे्ले. हपठौहरयाचा राजा जर्तपालझसह कहमशनर डाल्टन याला मदत करीत होता. हवश्वनाथ शाहदेव व 
त्याच्या साथीदाराचं्या हालचाली डॉल्टनला कळवीत होता. हवश्वनाथ शाहदेव व त्याच्या साथीदारानंी 
हपठौहरयावर हल्ला करून जर्तपाल झसहाचा राजवाडा ल टून जमीनदोस्त केला. च ल पाटी घाटीचा रस्ता 
उध्वस्त करून हपठौहरया घाटीत तोफा ठेवनू जर्तपाल झसहाला इंग्रजाशंी संबंध ठेवण्याचा मार्ग बदं केला. 
 

राजा हवश्वनाथ शाहदेव डोरंडाच्या देशी बडंखोर सैन्याच्या साह्याने छोटा नार्पूरचा कारभार पाहू 
लार्ला. जर्दीशपूरहून बाब ू क ँ वरझसहाने एक पत्र पाठवनू डोरंडाच्या सैन्याला जर्दीशपूरला येण्याचे 
आमंत्रि हदले. माधवझसह, जयमंर्ल पाडें व नादीर अली यानंा वाटत होते की, आपि सैन्यासह 
क ँ वरझसहाच्या मदतील जावे.पोहठयाचा हवद्रोही नेता र्िपत राय याला स द्धा क ँ वरझसहाला सैन्यासह मदत 
करावी आहि रोहतासर्ड मार्े हदल्लीला बहाद्द र शाहच्या मदतीला जाव ेअसे वाटत होते. परंत  हवश्वनाथ 
शाहदेवचे मत असे होते की, डोरंडचे सैन्य आपल्या भार्ातून हतकडे नेिे घातक ठरेल. छोटा नार्पूरचे रिि 
आपि सवांनी एकज टीने करावे, इंग्रजानंा आपल्या प्रदेशात प न्हा परत येऊ देऊ नये आहि आपल्या हवरूद्ध 
असिाऱ्या ईसाई व शभंनूाथ झसह याचें दमन करावे, यासाठी हे सैन्य येथे राहिे आवश्यक आहे, असे 
हवश्वनाथ शाहदेवने त्यानंा साहंर्तले. पि त्यानंी ऐकले नाही. त्यानंी र्िपत रायला डोरंडा सेनेचा प्रम ख 
म्हिून हनय क्त केले. हवश्वनाथ शाहदेवचा हवचार योग्य होता. पि त्या नेत्यानंा न पटल्याने त्याचं्यात फूट 
पडली. जयमंर्ल पाडें याने मध्यस्थी करून सवांनी एकत्र बसून हवचार करावा असा प्रस्ताव त्याचं्याप ढे 
ठेवला. त्याप्रमािे सवांची बैठक िंाली. तीत हवश्वनाथ शाहदेवाने त्यानंा साहंर्तले, ‘मी हदल्लीला जाण्याच्या 
हवरोधात नाही. पि ही वळे त्यासाठी योग्य नाही. पावसाळा संपू द्या. हवजया दशमीनंतर आपि हदल्लीकडे 
क ँ वरझसहासह प्रस्थान करू.’ परंत  मतभेद हमटले नाहीत. तेव्हा जयमंर्ल पाडें याने सैहनकानंा आदेश हदला 



 

अनुक्रमणिका 

की, ‘हवश्वनाथ शाहदेव, र्ोपाल शाह, ख दा शाह, जर्न्नाथ शाह, र्िपत राय आदी सहा राजानंा हर्रफ्तार 
करा.’ 
 

सवग राजानंा हर्रफ्तार करून डोरंडाचे सैन्य ११ सप्टेंबर १८५७ रोजी हदल्लीकडे हनघाले. त्यात २०० 
घोडेस्वार, ६०० सैहनक, ४ तोफा आहि रसदीच्या ४६ र्ाड्ा होत्या. हे सैन्य बहरयातू वस्तीत पडाव टाकून 
राहहले असतानंा जयमंर्ल पाडें याने हवश्वनाथ शाहदेवसह ४ राजानंा म क्त केले. नंतर प ढे जाताना र्िपत 
राय यालाही सोडून हदले. या सैन्याला इंग्रज सैन्याला इंग्रज सैन्याने चतरा येथे र्ाठले. तेथे अटीतटीचे य द्ध 
होऊन हवद्रोही सैन्याचा त्यात पराभव िंाला. हवश्वनाथ शाहदेव आहि र्िपत राय मारे् हफरले. त्यानंी 
ऑक्टोबर १८५७ ते माचग १८५८ पयंत छोटा नार्पूर भार्ात स्वातंत्र्याची लढाई चालूच ठेवली. या दोन्ही 
नेत्यानंी पलामूचा खडवार नेते पीताबंर शाह व नीलाबंर शाह. संबळपूरचा स रेंद्र शाह, झसहभमूचा राजा अज गन 
झसह आदी अनेक नेत्यानंा आपल्या लढाईत सामील करून घेतले. पालकोट, पलामू, र् मला व नवार्ड 
राज्यात या स्वातंत्र्यपे्रमी नेत्यानंी र्हनमी काव्याने इंग्रजानंा बेजार करून सोडले. 
 

इंग्रजानंी बोलावलेली मद्रास येथील मोठी सेना या प्रदेशात आल्यावर त्यानंी २३ सप्टेंबर १८५७ रोजी 
राचंी शहर ताब्यात घेतले. हपठौहरयाचा राजा जर्तपाल झसह याची मदत घेऊन इंग्रजानंी नवार्डाकडे 
आपला मोचा वळहवला. करसारजवळ हवश्वनाथ शाहदेवाने त्याचं्याशी जबरदस्त टक्कर हदली. परंत  द दैवाने 
हवश्वनाथ शाहदेवइंग्रजाचं्या हाती लार्ला. र्िपत रायस द्धा पकडला रे्ला. त्यानंा १८ हदवस राचंीच्या 
त रंुर्ात ठेवले. ओक्सच्या न्यायालयात हवश्वानाथ शाहदेववर राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. 
हपठौहरयाचा राजा जर्तपाल झसह याने हवश्वानथ शाहदेव याच्याहवरूद्ध सािीदार न्यायालयात हजर केले. 
न्यायाचे नाटक संपले आहि हवश्वनाथ शाहदेव याला फाशीची हशिा स नावण्यात आली. हवश्वानाथ शाहदेव 
याने क् द्ध नजरेने जर्तपाल झसहाकडे पाहत भहवष्ट्यवािी केली, ‘त झ्या वशंाचे नावहनशाि स द्धा राहिार 
नाही.’ आहि खरोखरच प ढच्या काळात जर्तपाल झसहाचे घरािे हनवशं िंाले. 
 

ओक्स याने हवश्वनाथ शाहदेवाच्या राज्यातील सवग ११३ र्ाव,े त्याची स्वतःची शकेडो एकर जमीन, 
त्याच्या खहजन्याली रोख रक्कम, जडजवाहहर वरै्रे सारे काही जप्त केले. त्याच्या बडकार्ड हकल्ल्यावर 
मद्रासी सैन्याकडून तोफा डार्ून तो हकल्ला जमीनदोस्त करून टाकला. १६ एहप्रल १८५८ रोजी हवश्वनाथ 
शाहदेव या स्वातंत्र्य योद्ध्याला सध्याच्या राचंी येथील हजल्हा स्कूल रे्टवर फाशी देण्यात आले. 

✦✦✦ 
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९०. राजा शांकर शाह 
 

र्ोंडवनच्या र्ढमंडला साम्राज्यात रािी द र्ावतीच्या कारर्वकदीत २३ हजार र्ावे होती. र्ोंड राजानंी 
र्ोंडवनात सन ३२८ पासून सन १८१८ पयंत सलर् १,४९० वषे राज्य केले होते. मध्यंतरी १७८१ मध्ये 
पेशव्यानंी या राज्यातून चौथाई वसूल करण्यास स रूवात केली होती. इतकेच सन १८१८ मध्ये र्ढमंडलाचे 
राज्य इंग्रजानंी ताब्यात घेतले व तेथल्या राजाला लहानसा जहार्ीरदार बनवनू त्याला पेन्शन देिे स रू केले. 
सन १८५७ च्या क्ाहंतय द्धाच्या काळात तेथला राजा शकंरशाह फक्त ३ र्ावाचंा जहार्ीरदार होता. तो आपला 
म लर्ा रघ नाथशाह याच्यासह जबलपूर जवळील प रवा या र्ावात राहात होता. आता ते र्ाव जबलपूरचे 
उपनर्र आहे. 
 

पहहले क्ातंी य द्ध १० मे १८५७ रोजी स रू िंाले. ऑर्स्ट १८५७ मध्ये त्या य द्धाचे पडसाद 
जबलपूरच्या इंग्रज छाविीत उमटू लार्ले. त्या छाविीतील ५२ व्या देशी पलटिीने हवद्रोह स रू केला. त्याचे 
नेतृत्व हवद्रोही सैहनकानंी वृद्ध राजा शकंरशाह याच्याकडे सोपहवले. पलटिीचे स भेदार व शकंरशाह यानंी 
ठरहवले की, आपल्या प्रदेशातील जमीनदार व ठाकूर यानंाही आपल्या कारवाईत साहमल करून घेऊन 
जबलपूरच्या छाविीवर आक्मि करायचे. याची क िक ि जबलपूरच्या डेप्य टी कहमशनरला लार्ली व सत्य 
काय ते जािून घेण्यासाठी त्याने आपल्या एका हवश्वासू व चलाख चपराशाला फहकराच्या वशेात शकंरशाह 
याच्या घरी पाठहवले. त्याने त्याचं्याशी अघळपघळ र्प्पा मारीत त्याचं्याकडून त्याचं्या हवद्रोहाची सवग माहहती 
काढून घेतली व छाविीत जाऊन डेप्य टी कहमशनरला ती माहहती साहंर्तली. डेप्य टी कहमशनरने लेफ्टनंट 
क्लाकग  याला हनवडक २० शस्त्रधारी सैहनक व मोठे पोहलसदल घेऊन प रवाला पाठहवले व तो स द्धा काही 
सशस्त्र सैहनकासंह प रवाकडे हनघाला. प रवा जेव्हा एक मलैावर होते, तेव्हा तो डेप्य टी कहमशनर आपल्या 
सैहनकासंह वेर्ाने घोडदौड करीत प रवाला पोचला. त्याने प रवा र्ावाला आपल्या सैहनकानंी वढेले. 
लेफ्टनंट क्लाकग  आपल्या फौजफाट्यासह प रवा येथे येऊन दाखल िंाला. तेव्हा डेप्य टी कहमशनर आपल्या 
सैहनकासंह शकंरशाहच्या महालात हशरला आहि त्याने शकंरशाह व त्याचा प त्र रघ नाथ शाह याचं्यासह तेरा 
जिानंा तेथे अटक केली. त्या सवांना जबलपूरच्या त रंूर्ात पाठवनू हदले. 
 

डेप्य टी कहमशनरने नंतर शकंरशाहच्या महालाची िंडती घेतली. तेव्हा त्याच्या हाती काही 
कार्दपत्र आले. त्यात कार्दाच्या एका त कड्ावर शकंरशाहने आपलीआराध्य देवी हहला प्राथगना 
हलहहलेली होती, ती अशी “हे माते, तू आमच्या देशातून इंग्रजाचें राज्य नष्ट करून टाकण्यासाठी आम्हालंा 
शक्ती देऊन मदत कर.” त्या बरोबरच एका कार्दावर रघ नाथ शाहने हलहहलेली एक कहवताही त्याला 
सापडली. हतचा आशय असा– 
 

“हे माते तू द ष्ट शत्र ंचा संहार करिारी आहेस. तू आमच्या देशातल्या इंग्रजानंा त्रासवनू सोड आहि 
त्या सवांना ठार कर, एकही इंग्रज या देशात हशल्लक राहू देऊ नकोस. हे प्रलयंकाहरिी, तू या द ष्टापंासून 
आम्हा ंत झ्या दासानंा वाचव. हे प्रािपाहलके, काहलका माते, या त झ्या दासाची आतग हाक ऐकून घेत या 
म्लें च्छानंा तू आपल्या कराल दाढानंी खाऊन टाक.” 
 

दोन्ही बापलेकाचं्या या प्राथगनाचंा अथग जािून घेऊन तो इंग्रज डेप्य टी कहमशनर संतापाने लाल 
िंाला. हतकडे हवद्रोही लोकाचं्या एका त कडीने जबलपूरच्या हकल्ल्यावर हल्ला करुन शकंरशाह, रघ नाथशाह 
याचं्यासह त रंूर्ात टाकलेल्या आपल्या नेत्याचंी स टका करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंी त रंूर्ाजवळच्या एका 
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सरकारी इमारतीला आर् लावनू हदली. पि त्या हवद्रोही लोकानंाही पकडण्यात आले व त्यानंा 
त रंूर्वासाच्या हशिा ठोठावण्यात आल्या. शकंर शाह व रघ नाथ शाह यांच्यावर राजद्रोहाचा दावा दाखल 
करून त्यानंा तोफाचं्या तोंडी देण्याची हशिा स नावण्यात आली. 
 

शकंरशाह व रघ नाथ शाह याचंा र् न्हा काय होता? त्यानंी तर उठाव केलाच नव्हता. बडंखोर 
सैहनकाचं्या आग्रहावरून न कतेच त्याचें नेतृत्व क्स्वकारले होते. त्यानंी आपल्या आराध्यदेवतेची करूिा 
भाकली होती व इंग्रजाचंा या देशातून नायनाट कर अशी हतला प्राथगना केली होती. एवढेच काय ते! हे त्याचें 
र् न्हे जरी मानले, तरी ते र् न्हे त्यानंा मृत्य दंड देण्याच्या पात्रतेचे होते का? जर्ातला कोिताही हवचारी मन ष्ट्य 
वा कायदे तज्ज्ञ, न्यायाधीश हे केव्हाही मान्य करिार नाही. पि इंग्रजाचंा या देशात ‘हम करे सो कायदा’ 
हाच महत्त्वाचा न्याय होता. या देशातील जनतेला असंस्कृत मानिाऱ्या स संस्कृत (!) इंग्रज अहधकाऱ्याचंा 
तो स संस्कृत न्याय होता. हीच त्याचंी महान (!) संस्कृती होती. म्हिूनच ते या देशातील लोकानंा ‘काला 
हनर्र’ या त च्छतादशगक शब्दानंी संबोहधत होते. 
 

शकंर शाह व रघ नाथ शाह यानंा १८ सप्टेंबर १८५७ रोजी तोफाचं्या तोंडी देण्याचे हनकालात म्हटले 
होते. त्या हदवशी जबलप रात दवडंी देऊन सवग लोकानंा त रंूर्ासमोरच्या भल्या मोठ्या पटारं्िात हजर 
होण्यास सारं्ण्यात आले होते. शकंर शाह तर म्हातारे होते. त्याचंा प त्र रघ नाथशाह ४० वषाचा होता. त्यानंा 
जेव्हा हातपायबाधूंन तोफेच्या तोंडी बाधंले जात होते, तेव्हा त्याचं्या म खावर शातंी व र्ंभीरता हदसत होती. 
ते अर्दी अनासक्त व हनःस्पहृ हदसत होते. मात्र त्याचं्या म खावर प्राथगनेचे हेच भाव हदसत होते की, ‘हे 
काहलकामाते, तू आमच्या म लाचें रिि कर व सवग इंग्रजानंा भस्म करून टाक.” 
 

तोफानंा बत्ती हदली रे्ली. प्रचडं आवाज िंाला व त्या दोघा बापलेकाचंी म ंडकी उडत जाऊन स मारे 
१५० फ टावंर पडली. त्या म ंडक्याचं्या म खावंर अजूनही तेच भाव हवलसत होते. इंग्रजानंी र्रीब जहार्ीरदार 
करून सोडलेल्या एका महान राज्याच्या मालकाचंी ती म ंडकी जबलपूरच्या त रंूर्ासमोरील मदैानात ध ळीने 
माखून पडली होती. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अहोरात्र तळमळिारे ते जीव आपल्या स्वातंत्र्याच्या 
आकािंा आपल्या मनातच ठेवनू या जर्ातून असहायपिे हनघून रे्ले. 

✦✦✦ 
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९१. तांट्या णभल्ल 
 

इंग्रज सरकारला व त्या सरकारचे दलाल असिाऱ्या जमीनदार, सावकार, वनतदार, पाटील 
इत्याहदकानंा सलर् अकरा वष ेदाद न देिारा तंट्या हभल्ल हा एकोिवीसाव्या शतकातला र्रीबाचंा वाली 
होता. आहदवासी जनतेत त्याने राष्ट्रीयत्वाची भावना जार्हवली होती. त्याच्या शोधावर असलेल्या एका इंग्रज 
अहधकाऱ्याने असे हलहून ठेवले आहे. “नमगदा व तापी या दोन नंद्यामंधील स मारे दोनश ेमलैाचं्या प्रदेशात त्या 
काळात जिू त्याचेच राज्य होते. अत्याचारी जमीनदार, सावकार, पाटील, वतनदार त्याला चळचळा 
कापायंचे. त्यानंा ल टून तो र्ोरर्रीबानंा, अडलेल्या भार्लेल्यानंा मदत करायचा. स्वतःसाठी तो काहीच 
ठेवायचा नाही. आपल्या साथीदारानंाही म क्त हस्ते मदत करायचा त्याम ळे जनतेचा त्याला जबरदस्त पाझठबा 
होता. तो खरा जननायक होता. आहदवासींच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील तो एक सोनेरी पान होता. म्हिूनच मध्य 
प्रदेशातील पाताळपािी स्टेशन जवळ असलेल्या त्याच्या स्मारकाजवळ या काळातही दरसाल हजारो 
आहदवासींचा प्रचडं मेळावा भरत असतो. असे भाग्य क्वहचतच एखाद्या क्ातंीकारकाला लाभत असते.” एका 
झहदी कवीने म्हटले आहे. 
 

शहींदोंकी हचताओंपर ज डेंरे् हर बरस मेले । 
वतनपर हमटनेवालोंका यहीं बाकी हनशाँ होर्ा । 

 
तंट्या हभल्लाच्या संबंधात हकती साथग आहेत या ओळी. 

 
मध्य प्रदेशातील सातप ड्ातल्या नेमाड हजल्ह्यातील हबरडा या लहानशा खेड्ात तंट्या उफग  

तात्याचा जन्म १८४२ साली िंाला. त्याच्या वहडलाचें नाव भावझसर् व आईचे नाव हजविी बालपिापासूनच 
तो चपळ आहि हनडर होता. वयात आल्यावर त्याची उंची साडेपाच फूट, रंर् र्ोरा, भ रकट केस, घारे डोळे, 
लाबंट चेहरा, जाड ओठ, डोळे बारीक व नजर भेदक होती. तो सडपातळ पि बलवान आहि दृढहनियी 
होता. तसाच त्याचा स्वभाव साधा सरळ व कनवाळू होता. मनाने तो उदार होता. 
 

भावझसर्ाच्या बापाची थोडीशी जमीन जवळच्या पोखर र्ावी होती. त्याने पोखरच्या हशवा 
पाटलाकडून थोडेसे कजग घेतल्याने ती जमीन त्याच्याकडे र्हाि होती. हशवा पाटलाने ती जमीन हडप 
केल्याने हबरडा या र्ावी येऊन तो व त्याची बायको तेथल्या पाटलाची जमीन खंडाने कसत होते. खंडाचें 
धान्य पाटलाला हदल्यानंतर फक्त काही महहने प रेल, एवढेच धान्य भावझसर्ाकडे उरायचे. मर् जंर्लातील 
कंदम ळे, फळे याचं्यावर त्याचंी हभस्त असायची. हबरडा येथे तात्या वाढला. बाबंचू्या कपचीच्या धन ष्ट्यबािाने 
हशकार करण्यात तरबेज िंाला. द ष्ट्काळाम ळे त्याचें खाण्याहपण्यावाचून हाल होऊ लार्ले. त्यातच तात्याची 
आई वारली. भावझसर् खचला. तात्याने ती खंडाची जमीन कसायला स रूवात केली. प ढे भावझसर्ही वारला. 
मरतानंा त्याने आपली जमीन पोखरला आहे व ती हशवा पाटलाकडे र्हाि आहे असे साहंर्तले होते. 
लहानपिीच तात्याचे लग्न हभकी या म लीशी िंालेले होते. आता तो व हभकी हे दोनच जीव त्या क ट ंबात 
उरले. हभकी ही पोखरचीच होती. हशवा पाटलाची म लर्ी यशोदा हतची मतै्रीि होती. बालपिात त्या दोघी 
एकत्र खेळत असत. द दैवाने यशोदा बाल हवधवा िंाली व पोखरला बापाकडेच राहू लार्ली. 
 

पोखरची आपली जमीन आपि कसावी, म्हिून तात्या पोखरला रहायला आला. हशवा पाटलाकडे 
त्याने आपली जमीन कसायची इच्छा व्यक्त केली. पि तात्याच्या लिात आले की, पाटलाने आपली जमीन 
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त्याच्या नाव ेकरून घेतली आहे. काय कराव ेहे त्याला समजेना. पोखरला नहाल हा त्याच्या हमत्र होता. तो 
थोडाफार हशकलेला होता. त्याने तात्याला सल्ला हदला की, खाडंव्याला जाऊन त झ्या जहमनीबद्दल हशवा 
पाटला हवरूद्ध कोटात तक्ार नोंदव ूत्याप्रमािे तात्याने कोटात तक्ार नोंदहवली. खटला स रु िंाला. हनकाल 
तात्या हवरूद्ध लार्ला. कारि हशवा पाटील व त्याच्या नाते संबंधातला भ ईफळाचा जमीनदार झहमत पाटील 
याचें सवग अहधकाऱ्याशंी चारं्ले संबधं होते. झहमत पाटलाम ळेच हनकाल तात्या हवरूद्ध लार्ला, हे नहाल व 
तात्याच्या लिात आले होते. 
 

यशोदेला समजून च कले की, आपला बाप र्रीब हबचाऱ्या तात्याला फसहवतो आहे. हतने तसे 
तात्याला साहंर्तले. ते दोघे बोलत असता र्ावातील काही तरूिानंी पाहहले व त्यानंी र्ावात कंडी उठहवली 
की, ‘तात्याचे व यशोदेचे संबंध आहेत’ र्ाव पचंायतीची बैठक िंाली. हशवा पाटलाला जाती बाहेर टाकण्यात 
आले. त्याला १०० रूपये दंड केला. पाटलाने तो दंड भरला. र्ावच्या त्या तरूिानंी तात्याला चोप द्यायचे 
ठरहवले. ते यशोदेने तात्याला साहंर्तले. तो खवळला व त्या तरूिाचं्या घरासंमोर जाऊन सज्जड दम भरला. 
‘त मची सवांची घरे पेटवनू देईन’ अशी धमकी हदली. ते तरूि नरमले. 
 

एके हदवशी दंड का घेऊन तात्या आपल्या शतेावर रे्ला. शतेात पाटलाचा र्डी काम करीत होता. 
तात्याने त्याला चारं्ला चोप हदला व त्याला आपल्या शतेातून हाकून हदले. हशवा पाटलाने झहमत पाटलाच्या 
सल्ल्याने तात्यावर दावा लावला. पि तो फसला. मर् त्यानंी तात्यावर वाईट वतगिूक व चोरीचे आरोप ठेवनू 
तात्यावर द सरा दावा लावला. पोहलस अहधकारी झहमत पाटलाचे हमत्रच होते. खोटे सािीदार कोटात उभे 
केले. तात्यावर र् न्हा हसद्ध िंाला. त्याला एक वषाची सश्रम कारावासाची हशिा िंाली. 
 

हशिा भोर्ून तात्या परत आला. त्याला आता पोखरला राहिे कटकटीचे वाटू लार्ले. ते र्ावं इंग्रज 
सरकारच्या हद्दीत होते. तात्याने आपले हबऱ्हाड होळकर सरकारच्या हद्दीतील हहरापूर र्ावंात हलहवले. तेथे 
तो व त्याची बायको मोलमज री करू लार्ले. तेथे त्याला एक चारं्ला हमत्र हमळाला. शजेारच्या खज री र्ावचा 
हबजहनया होता तो. काळा, हधप्पाड व बेडर होता तो. 
 

हहरापूर जवळच्या बारी र्ावात चोरी िंाली. पोहलसानंा ंतात्या व हबजहनयाचा संशय आला व त्यानंा 
पोहलसानंी पकडले. हबजहनया हचडला व त्याने पोहलसानंा मारले, खाडंव्याला त्याचं्यावर कोटात केस 
दाखल केली. चोरीचा आरोप हसद्ध िंाला नाही. पोहलसानंा मारल्याबद्दल दोघानंा तीन तीन महहन्याचं्या 
कारावासाच्या हशिा िंाल्या. 
 

हशिा भोर्ून आल्यावर तात्या होळकर हद्दीतील हसओर र्ावी राहण्यास आला. त्याला 
चारचौघासंारखे जीवन जर्ायचे होते व हशवा पाटील आहि झहमत पाटील याचं्यापासून दूर रहायचे होते. 
पोखरीजवळच्या एका र्ावी चोरी िंाली. पोहलसानंी जेलीम नावाच्या हभल्लाला ती चोरी केल्याबद्दल पकडले. 
झहमत पाटील जेलीमला भेटला व चोरीच्या वस्तू तात्याने मला हदल्या असे तू कोटात सारं्, असे त्याला 
साहंर्तले.जेलीमने कोटात तसे साहंर्तले तात्या पकडला रे्ला. त्याच स मारास हबजहनया व दौल्या हे त्याचे 
दोन्ही हमत्र द सऱ्या र् न्ह्याबद्दल पकडले रे्ले. झहमत पाटील हा पाताळयंत्री मािूस होता. त्याने खोटे 
सािीप राव ेउभे केले. त्या हतघानंा खाडंवा जेलमध्ये ठेवण्यात आले. ते रात्री त रंूर् फोडून पसार िंाले. 
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तात्या व त्याच्या साथीदारांनी भ ईफळ येथे झहमत पाटलाच्या घरावर धाड घातली. झहमत पाटलाला 
व त्याचा म लर्ा र्ोझवद याला त्यानंी भरपूर चोप हदला. झहमत पाटील पळून जाऊ लार्ला, तेव्हा हबजहनयाने 
त्याच्यावर र्ोळी िंाडली, त्यातच तो द सऱ्या हदवशी मेला. तात्याचा आता तंट्या िंाला होता. तो व त्याचे 
सहकारी फरार िंाले होते. तंट्याने आता उग्र रूप धारि केले. र्ावोर्ावच्या सावकारानंा, जमीनदारानंा 
ल टू लार्ला. ल टलेला पैसा आपल्या साथीदारानंा आहि अडलेल्या नडलेल्या र्ोरर्रीबानंा, शतेकऱ्यानंा 
वाटून देऊ लार्ला. एका वषात तंट्याचे नावं र्ावार्ावात द मद मू लार्ले. रयतेला र्ांजिाऱ्या, रयतेच्या 
कष्टावर श्रीमंत िंालेल्या, रयतेची हपळविूक करिाऱ्या जमीनदार सावकाराचं्या घरावंर तो दरोडे घालू 
लार्ला. दरोडे इंग्रज सरकारच्या हद्दीत घालायचे व होळकर सरकारच्या हद्दीत पसार व्हायचे हे त्याचे आता 
नेहमीचे तंत्र िंाले. त्याचे सवगसाथीदार त्याच्याशी एकहनष्ठ होते. मात्र दरोडे घालतानंा बायकोपोरानंा 
कोिीही हात लावायचा नाही, अशी त्याची आपल्या सवग साथीदारानंा सक्त ताकीद होती. साथीदाराचें 
तंट्यावर हजवापाड पे्रम होते. 
 

तंट्या जनतेला सतत ल टिाऱ्या जमीनदार, सावकारानंा त्याचं्या घरावंर धाड घालून धडा 
हशकहवतो आहि ल टीची रक्कम र्रजू र्रीब लोकानंा देऊन टाकतो, हे साऱ्या नमगदा खोऱ्यातील लोकानंा 
माहहत िंाले. जनतेला त्याच्या बद्दल आदर वाटू लार्ला. मात्र इंग्रज सरकारच्या पोहलस अहधकाऱ्याचंी तो 
डोकेद खी होऊन बसला. जमीनदाराने, सावकाराने छळ केला की, ती त्रस्त मािसे तंट्याकडे यायची. 
आपले र्ाऱ्हािे त्याला सारं्ायची तंट्या आपल्या टोळीसह त्या जमीनदार-सावकारानंा ल टून दम भरायचा. 
 

तंट्याचाम क्काम नमगदा-तापीच्या खोऱ्यातील डोंर्र-दऱ्यातं, घनदाट अरण्यात असायचा. तो वारंवार 
आपला म क्काम बदलायचा. त्याम ळे सारे पोहलस खाते हैराि िंाले होते. त्याने अनेक देशी व इंग्रज 
अहधकाऱ्यानंाही धडा हशकहवला होता. तो बह रूपी होता. हनरहनराळी सोंरे् आिून तो त्या अहधकाऱ्यानंा 
‘तंट्याचा अड्डा दाखवनू देतो’ म्हिून िं लवायचा. त्यानंा अवघड जार्ी नेऊन त्याचंी फहजती करायचा. तेव्हा 
ते धूम ठोकून पळून जायचे. 
 

इंग्रज सरकारची अि ूत्याने वशेीवर टारं्ली होती. कोिाही अहधकाऱ्याला तो हदसत नव्हता. मात्र 
जमीनदार सावकराचं्या घरावंर धाडी घालीतच राहायचा. हबजहनया एका डोंर्रावरील जाळीत लपलेला 
आहे, असे एका खबऱ्याने पोहलसानंा साहंर्तले. तेथे तो व त्याचा एक साथीदार दोघेच होते. पोहलस मोठ्या 
संख्येने आले. त्या जाळीला वढेा घालून हबजाहनयाला साथीदारासह पकडले. झहमत पाटलाचा खून केल्याचा 
आरोप ठेवनू त्याला फाशी देण्यात आले. तो तंट्याचा उजवा हात होता. तो रे्ल्याने तंट्याला अत्यंत द ःख 
िंाले. तो त्याचा बहाद्द र साथी होता. 
 

देशी पोहलस अहधकारी तंट्याच्या शोधाचे काम योग्यहरत्या करीत नाहीत, म्हिून त्याचं्या जार्ी 
म ंबईहून खास इंग्रज पोहलस इनस्पेक्टरानंा नमगदा खोऱ्यात नेमिूका हदल्या पि त्यानंाही त्या कामी यश आले 
नाही. 
 

द ष्ट्काळ पडला. व्यापारी, सावकार रयतेला ल टू लार्ले. तंट्याने लोकानंा हबनव्याजी पैसा हदला. 
त्याम ळे सावकार हबकले. धावत्या आर्र्ाडीत चढून तंट्या व त्याच्या साथीदारानंी सरकारच्या व 
व्यापाऱ्याचं्या धान्याची शकेडो पोती आर्र्ाडीच्या डब्यातून खाली फेकली व ते धान्य भ केने तडफडिाऱ्या 
जनतेला वाटून टाकले. त्याम ळे जनता त्याला आपला तारिहार मानू लार्ली. र्ोरर्रीब हस्त्रयानंा तो आपला 
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भाऊ व रििकता वाटू लार्ला. नंतरच्या कालात चारं्ले पीक आले. सावकार कमी झकमतीत शतेकऱ्याचें 
धान्य दरवषी हवकत घेण्यास लालचावले होते. तंट्याने आपल्या साथीदारानंा ल टीचा पैसा देऊन 
र्ावोर्ावच्या शतेकऱ्याकंडून जादा भावाने धान्य हवकत घेतले. ते र्रजू र्रीब लोकानंा वाटून टाकले. 
त्याम ळे सावकार हबकून रे्ले. 
 

सरकारने स्पेशल कहमशनर तंट्या ऑपरेशन हे नव ेपद हनमाि करून कनगल वॉडगची नेमिूक त्या 
पदावर केली. त्याने खाडंवा, बतूैल, होशरं्ाबाद या हतन्ही हजल्ह्यातील प्रत्येक र्ावात तंब ूउभारून पोहलस 
चौक्या स्थापन केल्या. तरीही त्याचंा काही उपयोर् िंाला नाही. प्रत्येक र्ावातला कोिताही मािूस तंट्याची 
माहहती पोहलसानंा देत नव्हता. 
 

सर लेफेल हग्रहफन र्व्ह. जनरल तफे त्या भार्ात आले. त्यानंी ‘तंट्या पोहलस’ नावाचे सैन्यदल 
उभारले. हरसालदार मेजर ईश्वरी प्रसादाकंडे तंट्याला पकडण्याच्या मोहहमेची जबाबदारी सोपहवली. 
होळकर सरकार, घाटाखेडी, मकडाई व अचलपूरचे संस्थाहनक तंट्याला पकडण्याच्या कामी सरकारला 
मदत न करता तंट्याला संरिि देतात; असा आरोप पोहलस अहधकाऱ्यानंी केला. र्व्ह. जनरलने पते्र देऊन 
त्यानंा तंबी हदली. त्यानंीही तंट्याला पकडण्यासाठी पोहलस अहधकाऱ्याचं्या नेमिूका केल्या; पि ते मन 
लावनू काम करीत नव्हते. त्यानंीही तंट्याबद्दल सहान भतूी वाटत होती. 
 

इंग्रज सरकारने तंट्याला पकडून देण्याऱ्यास नंदर्ाव व चारखेडा या र्ावाचं्या हशवारातली २५०० 
एकराचंी जमीनदारी बिीस म्हिून देण्याचे जाहीर केले. होळकर सरकारलाही त्यासाठी बिीस जाहीर 
करण्यास भार् पाडले. पि बिीसाच्या लोभाने त्या दोनश ेचौरस मलैातील एकही मािूस या कामासाठी प ढे 
आला नाही. कारि तंट्याचे कायग व त्याम ळे त्याची वाढलेली लोकहप्रयता कोित्याही र्ावात तो रे्ला, तर 
त्या र्ावाचे लोक त्याला राजासारखा मान देत असत. तो तर नमगदा-तापी खोऱ्यातल्या दोनश ेचौरस मलैाचं्या 
प्रदेशातील जनतेचा अनहभहषक्त राजाच होता. 
 

एक अहशहित व हनडर आहदवासीने इंग्रजाचं्या बलाढ्य सते्तप ढे त्या प्रदेशात आव्हान उभे केले होते. 
काय कराव े हे इंग्रज अहधकाऱ्यानंा स चत नव्हते. अखरे इंग्रज सरकारने तंट्याहवरूद्ध एक जाहहरनामा 
र्ावोर्ाव जाहीर केला. तो असा–‘तंट्या हा सरकारचा र् न्हेर्ार आहे. त्याला मदत करिे, म्हिजे 
र् न्हेर्ारास मदत करिे होय. त्याला मदत करिारास कडक हशिा हदली जाईल. उलट तंट्याला 
पकडण्यासाठी मदत करिारास मोठे बिीस हदले जाईल.’ 
 

तंट्या अडािी होता. पि उत्तम संघटक होता. ह शार होता, धाडसी होता. नेतृत्त्वाचे सर्ळे र् ि 
त्याचं्यात होते. र्हनमी काव्याने शत्रूला नामोहरि करण्यात तो फार तरबेज होता. इंग्रजानंी हभल्ल ही जमात 
र् न्हेर्ार म्हिून जाहीर केली होती. पि त्याचा जातीतून हा सवग जातींचा लोकतनायक म्हिून प्रहसद्ध 
िंालेला होता, हे हवशषे होय. त्याला तीन मोठे शत्र ू होते. एक इंग्रज सरकार द सरे व हतसरे र्रीब 
जनतेलाल टिारे सावकार व जमीनदार. ते तर इंग्रज अहधकाऱ्याचें दलालच होते. तंट्याची लोकहप्रयता 
त्याचं्या मनात सलत होती. हे दलाल आपल्याच देशातील जनतेची हपळविूक करीत होते, जनतेला ल टत 
होते. वषांन वषग या मूठभर लोकाचंी समाजावर पकड होती. त्या पकडीतून जनतेला सोडहवण्यासाठी 
तंट्यासारखा आहदवासी मन ष्ट्य दोन्ही दोन्ही दंड थोपटून उभा राहहला. ही घटना क्ाहंतकारकच होती. इंग्रज 
सत्ताधाऱ्यापं ढे त्याने मोठे आव्हान उभे केले होते. तो नेमाडचा वीर होता. 
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तंट्याला पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने रे्ल्या दहा वषात हनमाि केलेल्या पोहलस यंत्रिा 

क चकामी ठरल्या होत्या. हभल्ल, कोरकू आहदवासी जनता तंट्याच्या पराक्माने धीट बनली होती. हतला आता 
पहहल्यासारखे पोहलसाचें भय वाटत नव्हते. हे घडले केवळ तंट्याम ळे. त्याची र् प्तहेर यंत्रिा तर इंग्रज 
सरकारच्या र् प्तहेर खात्यापेिाही श्रेष्ठ होती. तंट्या सवगसमान्य जनतेचा म क्क्तदाता ठरला होता. म्हिूनच 
आजपयंत इंग्रज सरकारला दाद हदली नव्हती. 
 

अखेर चीफ कहमशनरने र्व्ह. जनरलच्या एजंटला पत्र हलहहले. ‘आतापयंतचा आमचा अन भव आहे 
की, तंट्याला सरळ सरळ पकडिे अशक्य आहे. आता एकच मार्ग उरला आहे. तंट्याच्या जवळच्या 
मािसाचा शोध घ्यावा. त्या मािसाला बिीसाच्या लालचीने आपलेसे कराव.े त्याच्या मदतीने तंट्याला 
फसवनू धोका देऊन पकडता येऊ शकेल.’ ह्या योजनेला सरकारचा होकार हमळाला. 
 

तंट्या आता ४६ वषांचा िंाला होता. रे्ली सोळा वषे विवि करीत होता. त्याचे र् डघेही द ख  लार्ले 
होते. शरीर थकत चालले होते. वयाच्या मानाने ते साथ देत नव्हते. शरीरावर व मनावर अनेक ताि होते. 
पूवीची उमेद आता कमी होऊ लार्ली होती. उरलेले आय ष्ट्य एका हठकािी राहून बायको पोरासंह शातंपिे 
घालवावे, असे त्याला वाटू लार्ले. होळकर सरकारने जर माफी देऊन नोकरी हदली, तरच हे शक्य होिार 
होते. म्हिून होळकर सरकारला शरि जाण्याचे हवचार त्याच्या मनात वारंवार येत होते. 
 

खरखोन ताल क्यातील बािेर र्ावी त्याचा एक हमत्र र्िपतझसह राजपूत हा राहात होता. त्याची 
बायको तंट्याची मानलेली बहीि होती. दरवषी तो श्राविी पौर्विमेला हतच्याकडून राखी बाधूंन घेण्यासाठी 
हनयहमतपिे जात असे. अधून मधूनही त्याचं्याकडे तो जाई. र्िपतझसहाजवळ त्याने आपले होळकर 
सरकारकडे नोकरी करण्याचे हवचार बोलून दाखहवले. र्िपतझसहाने ‘प्रयत्न करतो, माझ्या ओळखीचा एक 
अहधकारी होळकर सरकारच्या नोकरीत आहे.’ ते एकून तंट्याला आशा वाटू लार्ली. 
 

र्िपतझसह हा महालोभी होता. तंट्याला पकडून देण्यासाठी इंग्रज सरकारने जाहीर केलेले भले 
मोठे इनाम त्याच्या नजरे समोर नाचू लार्ले. र्िपतझसह ठािेदार मनहजत भर्वतं याला भेटला व त्याला 
तंट्याचे हवचार साहंर्तले. मनहजत भर्वंताने आपल्या वरीष्ठ अहधकाऱ्याला तसे कळहवले. होळकरानंा ते 
समजले. तंट्याम ळे आपल्यालाही इंग्रज सरकारचा रोष पत्करावा लार्तो आहे, तेव्हा हे प्रकरि एकदाचे 
हमटवनू टाकावे, या हवचाराने मेजर ईश्वरीझसह यानंा बोलावनू घेतले. ते १५ मे १८८९ रोजी खरर्ोन येथे 
आले. खरर्ोनच्या छाविीत २९ जून १८८९ रोजी र्िपतझसहाने मेजर ईश्वरी प्रसादची भेट घेतली. 
र्िपतझसहाला होळकर सरकारने न कतीच नोकरी हदली होती. तंट्या माझ्या घरी दरवषी दरवषी श्राविी 
पौर्विमेला माझ्या बायकोकडून राखी बाधंण्यास येतो. या श्राविी पौर्विमेलाही तो येईल. तेव्हा त्याला पकडता 
येईल असे त्याने ईश्वरीप्रसादला साहंर्तले. त्यानंी तंट्याला कसे पकडायचे याची योजना ठरहवली. 
 

राखी पौर्विमेच्या आदल्या हदवशी पोहलसदल बािेरला आले. र्िपतझसहाच्या घराजवळच्या 
िंोपडीत दबा धरून बसले. तंट्या र्िपतझसहाच्या घरी आला. संभ्या हभल्ल हा र्िपतझसहाचा साथीदार 
होता. त्याने तंट्यावर िंडप घातली. तंट्याचा साथीदार नानकू याने संभ्यावर र्ोळी िंाडली. त्या आवाजाने 
ईश्वरीझसहाचे पोहलस िंोपडीबाहेर धावनू आले व सवांनी तंट्याला दोरखंडाने बाधूंन जेरबदं केले. रातोरात 
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त्याला खरर्ोनला आिले. र्िपतझसहाने बेइमानी करून इनामाच्या लोभाने तंट्याला पकडून हदले. 
खरर्ोनहून तंट्याला इंदूरला आिण्यात आले. 
 

१६ ऑर्स्ट १८८९ रोजी तंट्याला न्यायाधीशासमोर उभे करण्यात आले. त्याला ओळखिारे आधीच 
तेथे बोलावनू घेतले होते. तंट्याची ओळख परेड िंाली. इंदूरच्या दरबार जेलमध्ये तंट्याला ठेवण्यात आले. 
द सऱ्या हदवशी त्याला हशवाजीराव महाराज होळकरांच्या प ढे उभे करण्यात आले. महाराजासंमोर आता 
धमगसंकट उभे राहहले. पि ते आता काहीही करू शकत नव्हते. तंट्याचा न्यायाधीशासंमोर जबाब 
नोंदहवण्यात आला. सािीप राव ेिंाले. त्याला र्व्हनगर जनरलच्या एजंटाच्या ताब्यात देण्यात आले. रेहसडेंट 
जेलमध्ये ठेवण्यात आले. चीफ कहमशनराचं्या आदेशान सार त्याला जबलप र जेलमध्ये स रहिततेसाठी 
ठेवण्याचे ठरले. त्याला खाडंवामारे् जबलपूरला नेण्यात आले. तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर 
प्रचडं जनसमूह जमला होता. जबलपूर स्टेशनवर लोकाचंी प्रचडं र्दी जमली होती. 
 

पोखर र्ावावर दरोडा घालिे व र्जरीचे नाक कापिे हे दोन आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले. 
त्यात त्याला जन्मठेपेची हशिा देण्यात आली. त्याने सरकारने समाधानिंाले नाही. म्हिून त्याच्यावर 
भ ईफळला दरोडा घालिे व झहमत पाटलाचा खून करिे हे दोन आरोप प न्हा ठेवण्यात येऊन फाशीची हशिा 
हदली रे्ली. रे्ल्या १०/११ वषात तंट्याने एकही खून केला नव्हता. झहमत पाटलाचा खून हबजहनयाने केला 
होता. त्याबद्दल त्याला फाशंी हदली होती. झहमत पाटलाचा खून कर असेही त्याने हबजहनयाला साहंर्तले 
नव्हते. खून एकाने केला. त्याला फाशी हदले रे्ले, मर् त्या खूनाबद्दल तंट्याला फाशी देिे बेकायदेशीर आहे, 
असे नामवतंानी एक अजग करून वहरष्ठानंा कळहवले. तो अजग फेटाळण्यात आला. फाशंीची हशिा कायम 
िंाली. तंट्याला ४ हडसेंबर १८८९ रोजी फाशंी देण्यात आली. हजारो र्ोरर्रीबाचंा हा आहदवासी रििकता 
क्ाहंतकारक या जर्ातून रे्ला सर्ळ्या प्रदेशात स तकाची छाया पसरली. 

✦✦✦ 
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९२. गुरू रामससह कूका 
 

र् रु रामझसह ‘कूका’ याचंा जन्म पजंाब मधील ल हधयाना हजल्ह्यातील भैिी या र्ावंी १८१६ साली 
िंाला. तरूि वयात ते महाराजा रिहजतझसह याचं्या सैन्यात दाखल िंाले. पि त्याचंी वृत्ती ईश्वरोपासनेकडे 
असल्याने त्यानंी ती नोकरी सोडून हदली व ते आपले जीवन ईश्वरोपासनेत व्यतीत करू लार्ले. त्याचंी 
ईश्वरभक्ती व त्यार्मय जीवन पाहून त्याचंी हकती पजंाबात सवगत्र पसरली. समाजातील अहनष्ट प्रवृत्ती नष्ट 
करून समाजस धारिा करण्याचे त्याचें प्रयत्न स रू िंाले. त्यासाठी त्यानंी ‘नामधारी संप्रदाय’ स रू केला. 
हदवसेंहदवस त्याचं्या हशष्ट्याचंी संख्या वाढू लार्ली. र् रू नानकानंी ज्या हवचारानंी शीख धमग स्थापन केला 
होता, त्या हवचाराचंा हवसर शीखानंा पडला होता. नानक साहेबाचं्या हवचाराचंा उपदेश ते आपल्या हशष्ट्यानंा 
करीत असत व त्याप्रमािे धमाचरि करण्यास ते आपल्या हशष्ट्यानंा प्रवृत्त करीत असत. कूका म्हिजे श द्ध 
अंतःकरिातून हनघालेला ईश्वरनामाचा दीघग ध्वनी. पहवत्राचरिाने ईश्वरनामाचा असा जप करिाऱ्या त्याचं्या 
हशष्ट्यानंा व त्यानंाही लोक कूका या नामाने ओळखू लार्ले. र् रू रामझसह कूकाचंा हा सद्धमग प्रचार चालू 
असतानंा त्यानंा एक महात्मा भेटले. त्याचें नाव रामदास असे होते. त्यानंी रामझसह कूकानंा साहंर्तले. 
 

“रामझसह साहेब! आपि केवळ स्वतःच्या म क्तीसाठी ईश्वरोपासना करीत आहातं व आपल्या 
हशष्ट्यानंा स द्धा त्याच मार्ाने नेत आहात. पि आपल्या देशाच्या म क्क्तहवना सामाहजक कल्याि होिार नाही 
व समाजाच्या कल्यािाहशवाय लोकात धमगभावना जार्ृत होिार नाही.” महात्मा रामदासाचें हवचार र् रू 
रामझसहाना पटले व त्यान सार ते आपल्या भक्तानंा राष्ट्र-कल्यािाचा व राष्ट्रासाठी करावयाच्या कतगव्याचंा 
उपदेशही आपल्या प्रवचनातूंन करू लार्ले. त्याचं्या प्रवचनामंधून त्याचं्या हशष्ट्यात राष्ट्रीय भावना हनमाि 
िंाली. बाह्य स्वरूपात त्याचं्या प्रचाराचे स्वरूप धार्वमक असले, तरी र् प्त रुपाने ते आपल्या देशाच्या 
म क्तीसाठी सैन्यसंर्ठनही करू लार्ले. 
 

सवग प्रथम त्यानंी आपल्या हशष्ट्यानंा स्वावलंबी बनहवण्याचा प्रयत्न स रू केला. इंग्रज सरकारने स रू 
केलेल्या शाळाचंा, दवाखान्याचंा, डाकखान्याचंा व इंग्रजी वस्तंूचा बहहष्ट्कार करून आपल्या संप्रदायाची 
स्वतंत्र यंत्रिा स रू केली. शाळा, दवाखाने, स्वतंत्र टपाल व्यवस्था व स्वदेशी वस्तंूचा वापर त्यानंी आपल्या 
संप्रदायाच्या वतीने स रू केला. संपूिग पजंाब प्रातंात २२ हजल्हे हनमाि केले व प्रत्येक हजल्ह्यास एकेक 
अध्यिाची नेमिूक केली. त्या बरोबरच आपली स्वतंत्र र् प्तहेर संघटना स द्धा कायगरत केली.बहहष्ट्काराम ळे 
पजंाबातील इंग्रज शासनाने त्याचं्या संघटनेवर अनेक बंधने लादली. म्हिून त्यानंी आपला उदे्दश र् प्त ठेवनू 
बाह्य स्वरूपात केवळ धमगजार्रि स रू केले. सरकारला वाटले, आता त्याचें शासन-हवरोधी कायग संपले, 
म्हिून सरकारने त्याचं्या संघटनेवरील बंधने, १८६९ साली काढून टाकली. पि रामझसहानी दूरदशीपिे 
आपले सैन्य-संघठन र् प्तरूपाने चालूच ठेवले व हदवसेंहदवस ते अहधक बळकट िंाले. सारे कूका संप्रदायी 
देश कायासाठी केव्हाही प्राित्यार् करावयास हसद्ध िंाले होते. 
 

१८७१ मध्ये काही कूके वीर अमृतसरला जात होते. वाटेत त्याचें काही कसायाशंी भाडंि िंाले. तेव्हा 
त्या वीरानंी त्या कसायानंा मारून टाकले व ते सरळ भिैी येथे र् रू रामझसहाकडे हनघून रे्ले. इकडे 
अमृतसरमध्ये त्या घटनेवरून पोहलसानंी धरपकड स रू केली. अनेक प्रहतहष्ठतही पकडले रे्ले. त्यांच्यावर 
पोहलसानंी अत्याचार स रू केले. ते समजताच र् रू रामझसहानंी त्या कसायानंा मारिाऱ्या आपल्या हशष्ट्यानंा 
पोहलसाकंडे जाऊन खरे काय ते सारं्ण्याचा आदेश हदला. त्याचंा तो आदेश हशरसावदं्य मानून ते सारे कूके 
पोहलसाकंडे रे्ले व आम्ही त्या कसायानंा का मारले, हे सारे स्पष्टपिे साहंर्तले. 
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वास्तहवक पाहता र् रू रामझसहानी आपल्या या कृत्याद्वारे सरकारला मदतच केली होती. पि 

त्याचं्या या अशा प्रभावाने इंग्रज सरकार सतकग  िंाले. आहि र् रू रामझसह कूकाचं्या र्हतहवधीवर आपल्या 
र् प्तहेराकंरवी बारीक लि ठेव ूलार्ले. 
 

१३ जानेवारी १८७२ रोजी भिैी येथे माघमेळा होता. आसपासच्या र्ावातूंन अनेक कूके त्या 
मेळाव्यासाठी भिैीकडे हनघाले होते. रस्त्यात एका कूकाची र्ाठ कसायाचं्या एका दलाशी पडली; तेव्हा त्या 
कसायानंी त्या कूकाला खूप मारले व त्याच्या समोरच एक र्ाय मारून टाकली. तो कूका संतप्त होऊन भिैी 
येथे आपल्या र् रूकडे रे्ला व कसायानंी आपल्याला हकती मारले व एक र्ायही कापली, हे हतखटमीठ लावनू 
तावातावाने साहंर्तले, तेव्हा जमलेले १५४ कूकावीर अहतशय संतापले व त्यानंी त्या कसायाचंा बदला 
घेण्यासाठी ते उद्य क्त िंाले. र् रू रामझसहानी त्यानंा धीर धरायला साहंर्तले व असला उतावीळपिा केला 
तर आपली योजना सफल होिार नाही. अजून आपली संघटना अपहरपक्व आहे. पूिग तयारी िंाल्याहशवाय 
असले कोितेही कृत्य त म्ही करू नये, असे त्यानंा परोपरीने सारं्ून पाहहले. पि ते सारे कूकावीर सूडाच्या 
भावनेने इतके पेटले होते की, त्यानंी आपल्या र् रूचे म्हिने मानले नाही व ते सारे त्या कसायाचंा बदला 
घेण्यासाठी भिैीहून हनघून रे्ले. त्यानंी त्या कसायावंर तर सूड उर्वलाच, पि इंग्रज सरकारहवरूद्ध हवद्रोह 
करण्याची घोषिा केली. जवळच्या मलौध हकल्ल्यातीललोकानंी त्यानंा आधी साथ देण्याचे कबूल केले होते. 
पि त्याचंा तो उतावीळपिा पाहून मलौघच्या त्या लोकानंी त्यानंा साथ देण्याचे नाकारले. तेव्हा संतप्त होऊन 
त्या १५४ कूकानंी मलौघ हकल्ल्यावरच हल्ला केला. त्या हकल्ल्यात त्यांच्या हाती जी हत्यारे व घोडे सापडले, 
ते सारे घेऊन रे्ले. 
 

द सऱ्या हदवशी त्यानंी मालेर कोटला शहरावर हल्ला केला. तेथल्या राजवाड्ात हशरले, 
राजवाड्ातील खहजना ल टायचा प्रयत्न केला पि त्यानंा हार पत्करावी लार्ली. ते पळून जात असता 
शजेारच्या जंर्लात त्याचंा पाठलार् करिाऱ्या सैहनकाशंी त्याचंी लढाई िंाली. लढता लढता ते पहतयाला 
संस्थानच्या हद्दीवरील रढ नामक र्ावाजवळील जंर्लात हशरले. त्यातले ६८ कूका पकडले रे्ले व बाकीचे 
मारले रे्ले. त्याआधीच र् रू रामझसह कूका यानंी सरकारला दूरदशीपिे कळहवले होते की, त्या हवद्रोही 
लोकाशंी मािंा काहीही संबंध नाही. पि सरकारचा त्यावर हवश्वास बसला नाही. 
 

ल हधयानाचा डेप्य टी कहमशनर हम. कॉवन याने त्या ६८ कूकावीरापंैकी ४९ जिानंा मालेरकोटला 
येथे तोफेच्या तोंडी बाधूंन ठार मारले व उरलेल्या १८ कूकानंा ल हधयाना त रंूर्ात फाशंी देण्यात आले. 
कूकावीरानंा तोफेच्या तोंडी देत असतानंा कॉवनने र् रू रामझसह यानंा खूप हशव्या हदल्या. ते पाहून त्यातला 
एक कूका म लर्ा खूप हचडला त्याने माफी माहर्तली तर त्याला सोडून देण्यात येईल असेही कॉवनने त्या 
म लाला साहंर्तले पि त्या म लाने ते न मानता कॉवनकडे िेंप घेऊन त्याची दाढी पकडली व ती तो जोराने 
ओढू लार्ला. कॉवन तडफडू लार्ला पि त्या म लाने त्याची दाढी सोडली नाही. अखेर हशपायानंी तलवारीने 
त्या म लाचे दोन्ही हात छाटून टाकून त्याच्या शरीराचे त कडे त कडे करून टाकले. अशा रीतीने त्या ६८ 
कूकावीरानंी आपल्या उतावीळपिाम ळे आपले प्राि र्मावले. या कूका वीराचं्या उठावाला स्वातंत्र्य-
लढ्याच्या इहतहासात ‘कूका-हवद्रोह’ म्हटले जाते. 
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नंतर १८१८ च्या रेग्य लेशन अॅक्ट अन्वये र् रू रामझसह कूका यानंाही इंग्रज सरकारने अटक केली 
आहि त्यानंा हद्दपारीची हशिा देऊन िह्मदेशात नजरबंद केले. हा धमगपरायि र् रू रामझसह १८८५ साली 
वयाच्या ६९ व्या वषी िह्मदेशातच मरम पावला. त्यानंतर कूका संप्रदायाचीही वाताहात िंाली. 

✦✦✦ 
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९३. र्ासुदेर् बळर्ांत र्डके 
 

सन १८५७ च्या स्वातंत्र्य य द्धानंतर महाराष्ट्रात वास देव बळवंत फडके यानंी २१ फेि वारी १८७९ 
रोजी इंग्रज सरकारहवरूद्ध बडं प कारले. त्या हदवशी त्यानंी प ण्याजवळच्या धामारी र्ावावर पहहला दरोडा 
रामोश्याचं्या साह्याने घातला व ते रामोशासंह जंर्लात पळून रे्ले. त्यानंी इंग्रजाहंवरूद्ध बडं प कारण्यास 
तशीच कारिे धाडली होती व इंग्रजानंा या देशातून हाकून देण्याचा हनधार त्यानंी केला होता. 
 

वास देव बळवंत फडके हे पहहल्या स्वातंत्र्य य द्धानंतरचे उल्लेखनीय क्ाहंतकारक होते. त्याचं्या आईचे 
नाव सरस्वती. हतचे माहेर कल्यािचे. हतच्या पोटी वास देवाचंा जन्म त्याचं्या मूळ र्ावी हशरढोि येथे ४ 
नोव्हेंबर १८४५ रोजी िंाला. त्याचें प्राथहमक हशिि त्याचं्या आजोळी कल्याि येथे िंाले. तेथेच त्यानंी डॉ. 
हवल्सन याचं्या हमशनरी शाळेत इंग्रजी भाषेचे हशिि घेतले. त्यानंतर त्यानंी म ंबई येथे नाना शकंरशटे यानंी 
चालहवलेल्या शाळेत ४ महहने अभ्यास केला व नंतर ते प िे येथल्या पूना हायस्कूलमध्ये प्रवशे परीिेच्या 
वर्ापयंत हशकले; पि त्या परीिेस ते बसलेच नाहीत. त्या शाळेत त्यानंी इंग्रजी भाषेचा चारं्ला अभ्यास 
केला. त्याचें मराठी व इंग्रजी हस्तािर वळिदार होते. त्याचा उपयोर् त्यानंा नोकऱ्या हमळण्यासाठी िंाला. 
 

पनवेल जवळच्या पाल येथील दाहजबा सोमि याचं्या सई नावाच्या म लीशी त्यांचे लग्न िंाले. नंतर 
त्यानंी जी.आय.पी. (मध्य) रेल्वचे्या ऑहफसमध्ये ग्रँट मेहडकल कॉलेजच्या ऑहफसमध्ये व काहमसाहरएट 
ऑहफसमध्ये कारकून म्हिून म ंबई येथे नोकऱ्या केल्या. म ंबईच्या काहमसाहरएट ऑहफसमधून त्याचंी बदली 
त्याच ऑहफसच्या प िे येथल्या कायालयात िंाली. प ण्याला त्याचंा चारं्ला जन्म बसला. 
 

प ण्याला त्यानंी आध्याक्त्मक साधनाही केली. अनेक सत्प रुषाचं्या भेटी घेतल्या. त्याचें मार्गदशगन 
हमळहवले. त्यानंा व्यायामाचा, तलवारी, भाले, बदं का चालहवण्याचा छंद प िे येथे जडला. घोड्ावर 
बसहवण्यात ते पटाईत होते. चारं्ली घोडदौड करीत असत. म लानंा स्वदेश पे्रमाचे हशिि हमळाले पाहहजे 
असे त्यानंा वाटत असे. त्यासाठी त्यानंी ‘पूना नेहटव्ह इक्न्स्टट्यूशन’ ही संस्था स्थापन करून म लानंा राष्ट्रीय 
हशिि हमळहवण्यासाठी या संस्थेत वर्ग स रु केले. सध्याचे प ण्याचे भावसे्कूल हे त्याच संस्थेचे रूपातंर आहे. 
 

प ण्यास आल्यावर दोन वषांनी त्यानंा एक म लर्ा िंाला; पि तो बालपिीच मरि पावला. नंतर दोन 
वषांनी त्यानंा एक म लर्ी िंाली. ती मथूताई मात्र जर्ली. सन १८७० मध्ये त्याचंी आई अहतशय आजारी 
आहे, असे त्यानंा समजले. आईला भेटण्यासाठी त्यानंी आपल्या वहरष्ठ इंग्रज अहधकाऱ्याकडे रजेचा अजग 
हदला. पि तो अजग त्या अहधकाऱ्याने नामंजूर केला. तेव्हा ते रजेहवनाच आपल्या आईला भेटण्यासाठी 
हशरढोिला रे्ले. तेथे रे्ल्यावर त्यानंा समजले की, आपली आई आधीच आपल्याला सोडून हनघून रे्ली 
आहे. आईचे अंत्यदशगनही त्यानंा घडू शकले नाही. त्याम ळे रजा न देिाऱ्या त्या वहरष्ठ इंग्रज अहधकाऱ्याहवषयी 
त्याचं्या मनात संताप ध मसू लार्ला. एक वषानंतर आईच्या वषगश्राद्धासाठी आपल्या र्ावी जाण्याकहरता त्याच 
वहरष्ठाकडे रजेचा अजग हदला. पि हा अजगस द्धा त्या अहधकाऱ्याने नामंजूर केला. त्याम ळे ते इंग्रजाहंवषयीच्या 
सूड भावनेने पेटून उठले. इंग्रजानंा आपल्या देशातून घालवनू हदलेच पाहहजे, या हवचाराने त्याचं्या मनात 
घर केले. त्यानंा कसे हाकून द्यायचे, हाच हवचार त्याचं्या मनात घोळू लार्ला. 
 

सन १८७१ मध्ये न्यायमूती महादेव र्ोझवद रानडे हे प ण्यास बदलून आले. त्याचंी स्वदेशी 
व्यापाराहवषयीची भाषिे ऐकल्यावर वास देवानंी स्वदेशीचे व्रत पाळण्याचा हनधार केला. केवळ कपडेच नव्हते, 
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तर इतर वस्तूही ते स्वदेशात तयार होिाऱ्याच वापरू लार्ले. न्या. रानड्ाचं्या भाषिामंधून त्यानंा कळून 
च कले की, इंग्रजसरकार आपल्या देशातील उद्योर्धंदे ब डवीत आहे व आपल्या देशाची भयंकर लूट करीत 
आहे. त्याचाही पहरिाम त्याचं्या मनावर इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव करण्यासाठी कारिीभतू ठरला आहि ते तशा 
प्रयत्नानंा लार्ले. 
 

सन १८७३ मध्ये त्याचंी प्रथम पत्नी सईबाई हहचे हनधन िंाले. त्याचें द सरे लग्न काशीनाथ शास्त्री 
क ं टे याचं्या र्ोदूताई नावाच्या म लीशी िंाले. सासरचे हतचे नाव र्ोहपकाबाई असे ठेवण्यात आले. याच ‘बाई 
फडके’ होत. त्या शरीराने घडधाकट होत्या. वास देवानंी त्यानंाही शसे्त्र चालहवण्यात व घोड्ावर बसण्यात 
तरबेज केले होते. 
 

वास देवानंी प ण्यात आळीआळीतून इंग्रजाचं्या ज लमी सते्तहवरूद्ध अनेक व्याख्याने हदली. प ण्यातील 
स हशहित मंडळीही त्याचंी भाषिे एकत असे. आपला देश इंग्रजाचं्या जोखडातून म क्त िंालाच पाहहजे. 
त्यासाठी स हशहित-अहशहित सवांनीच एकज टीने प्रयत्न करायला पाहहजे. त्यासाठी धहनकानंी पैशाचंी 
तरतूद करायला हवी. असे हवचार ते आपल्या भाषिामंधून लोकानंा पटवनू देऊ लार्ले. 
 

स हशित लोक त्याचंी भाषिे आवडीने ऐकत असत. पि ते जे हवचार माडंीत, ते अहवचाराचे आहेत, 
असेच त्यानंा वाटत असे. कारि इंग्रजाचं्या भारतातील बलाढ्य सते्तला नाहीसे करिे, हे त्यानंा आकाशातले 
फूल तोडण्या इतके अशक्यप्राय वाटत असे. हा एकटा मन ष्ट्य काय करू शकिार? असेही त्यानंा वाटायचे. 
वास देव बळवंताचें हवचार वेडर्ळपिाचे आहेत, असेही प ण्यातल्या स हशहितानंा वाटायचे. ते म्हित, ‘इंग्रजी 
राज्य नष्ट िंाले पाहहजे, हे खरेच. पि त्यासाठी आमच्याकडून मदतीची झकवा धनाची अपेिा करू नका.’ 
अखेर प ण्यातल्या स हशहित वर्ाने त्यानंा साथ हदलीच नाही. 
 

सन १८७६-७७ च्या द ष्ट्काळाने महाराष्ट्रात फार मोठा कहर माडंला. त्यात लिावधी लोक अन्नान्न 
दशा होऊन मरि पावले. पि इंग्रज सरकारने त्या तडफडिाऱ्या लोकासंाठी काहीही केले नाही. सरकार 
आपले कतगव्य हवसरले. याचाही भयंकर संताप वास देव बळवतंानंा आला. पि त्या भ केने तडफडिाऱ्या 
जनतेसाठी ते काहीही करू शकतले नाहीत. त्याचं्यासाठी लोकानंा आवाहन करून धान्य झकवा पैसा ते जमव ू
शकले नाहीत. तेही एवढा पैसा कोठून आििार? 
 

इंग्रजाहंवरूद्ध उठाव करायचा, तर त्यानंी ठरहवलेच होते. त्यासाठी त्यानंी दीघग म दतीच्या रजेचा 
अजग आपल्या ऑहफसकडे पाठवनू हदला. त्यानंी दाढी-हमशा व जटा वाढहवल्या. खादं्याला िंोळी आडकवनू 
ते महाराष्ट्रभर व मध्यप्रातंात ही झहडले. आपल्या हवचाराचे कोिी भेटले काय, याचा तपास केला. पि त्यात 
त्यानंा यश आले नाही. 
 

महाराष्ट्रातली सह्याद्रीच्या डोंर्रदऱ्यात राहिारी रामोशी जमात आपिासं साथ देईल, असे आता 
त्यानंा वाटू लार्ले. ही जमात बलदंड, धाडशी, बेडर, प्रामाहिक व पराक्मी म्हिून हशवाजी महाराजाचं्या 
काळापासून प्रहसद्ध होती. द सऱ्या बाजीरावाने त्याचंी वतने काढून घेतली होती व ती वतने खूप प्रयत्न 
करूनही इंग्रज सरकारने त्यानंा परत हदली नाहीत. म्हिून ते स द्धा इंग्रज सरकारावर हचडलेले होतेच. 
महाराष्ट्रात त्याचंी वस्ती १७ ते १८ हजारावर होती. हे लोक शळे्या-मेंढ्या पाळीत व दरोडेही आपल्या 
पोटपाण्यासाठी घालीत असत. वास देव बळवंतानंी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात व जंर्लात झहडून रामोशाचं्या 
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म्होरक्याचं्या र्ाठी घेतल्या. त्याचं्या साह्याने २०० रोमोशी संघहटत केले. स मारे २०० रामोशी लोिी-
कारभोरला एकत्र जमहवले. त्यानंा जेवि हदले व फेटेही बाधंले. आपला हेतू त्यानंी आधीच त्याचं्या 
म्होरक्यानंा साहंर्तलेला होता. ते सारे एकज टीने वास देव बळवंताचं्या पाठीशी उभे राहहले. आत या 
लोकाचं्या व त्याचं्याक ट ंहबयाचं्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी र्ावोर्ावच्या धहनकाचं्या घरावंर दरोडे 
घालण्याहशवाय त्यानंा तरिोपायच नव्हता. त्यानंी इंग्रज सरकारचे खहजने ल टायचे ठरहवले. कारि 
कोठूनही पैसा हमळिे शक्यच नव्हते. त्यानंा प ण्यातले र्ोपाळराव साठे व हवष्ट्ि पतं हे दोनच स हशहित 
साथीदार हमळाले होते. पि तेही सामान्य क ट ंबातलेच होते. दरोडे घालण्याची स रूवात करण्याआधी त्यानंी 
आपली पत्नी र्ोहपकाबाई हहला हतच्या मामाच्या घरी पोहचहवले व ते प्रापहंचक व्यापातून म क्त िंाले. 
 

वास देव बळवंतानंी पहहला दरोडा प ण्याजवळच्या धामारीया र्ावात घातला. त्याम ळे त्याचंा व 
त्याचं्या रामोशी साथीदाराचंा उत्साह वाढला. नंतर त्यानंी मोठ्या धाडसाने प ण्यातल्या भाबं डे (सध्याचे 
हशवाजीनर्र) येथील खहजना ल टला. तो खहजना तेथल्या एका भक्कम वाड्ात होता व रिकही तेथे 
मोजकेच होते. हा सरकारी खहजना ल टला रे्ला, हे पाहून इंग्रज सरकार खळबळून जारे् िंाले व सरकारने 
त्याचा तपास लावण्यासाठी मेजर डॅहनअलची नेमिूक केली. वास देव बळवतंच या दरोड्ाचा म्होरक्या आहे, 
याचा स र्ावा मेजर डॉहनयलला लार्ला व त्याने पोहलसाचंी एक त कडी घेऊन त्याचं्या घरावर छापा मारला. 
त्याचं्या घरातली अनेक शसे्त्र त्याने जप्त केली. म ंबईच्या र्व्हनगरने वास देव बळवंताला पकडून देिाऱ्यास 
चार हजार रुपयाचें इनाम जाहीर केले. कारि वास देव बळवंताने प िे व सातारा हजल्ह्यात दरोडे घालण्याचे 
सत्रच चालू केले होते. आता त्याच्याकडे ३०० रामोशी व कोळी याचंी फौज होती. दौलतराव नाईक हा त्याचंा 
शूर व धाडसी प ढारी होता. तो वास देव बळवंताचंा उजवा हातच बनला. सरकारने वरील इनाम जाहीर 
केल्यानंतर वास देव बळवतंानंीही म ंबईच्या र्व्हनगरचे म ंडके आिून देिाऱ्यास पाच हजार रुपयाचें इनाम 
जाहीर केले. हे इनाम जाहीर िंाल्यावर सारी जनता आियग चहकत व उत्स कही िंाली. 
 

आता प ण्यात व प ण्याभोवतालच्या पहरसरात हजकडे हतकडे पोहलसाचंा स ळस ळाट िंाला होता. 
म्हिून वास देव बळवंताचें उजव ेहात असलेले दौलतराव नाईक आपल्या टोळीसह कोकिात उतरले. १० व 
११ मे १८७९ रोजी त्यानंी पळस्पे व हचखली ही दोन र्ावे ल टली. त्या ल टीत त्यानंा दीड लाख रुपये हमळाले. 
दौलतराव त ळशीच्या खोऱ्यातून घाटमाथ्याकडे हनघाले. त्यानंा मेजर डॅहनअलने आपल्या हशपायासंह 
र्ाठले. चारं्ली चकमक उडाली तीत दौलतराव मारले रे्ले. डॅहनअलने ती लूट हस्तर्त केली. ते 
ऐकल्यावर वास देव बळवतं अत्यंत हनराश िंाले व ते हनजाम हद्दीतल्या श्रीिेत्र महल्लकाज गन येथे हनघून रे्ले. 
 

१३ मे १८७९ रोजी प ण्यातल्या ब धवारवाडा आहि हवश्रामबार्वाडा या दोन्ही मोठ्या पेशव्याचं्या 
इमारतींना आर्ी लार्ल्या. या दोन्ही वाड्ातं इंग्रज सरकारची कायालये होती. त्या आर्ीहवषयीही 
सरकारला वास देव बळवतंाचंा संशय आला. देशातल्या अँग्लो इंहडयन पत्रानंी या दोन्ही घटनाहंवषयी 
चारं्लेच काहूर उठहवले. इंग्लंडच्या पालगमेंटमध्येही त्या बद्दल चचा िंाली व वास देव बळवतंाचें बडं मोडून 
काढण्याची मार्िी करण्यात आली. 
 

महल्लकाज गन येथे वास देव बळवतंाचं्या अंर्ात चारं्लाच ताप भरला. अशा क्स्थतीतच ते र्ािर्ाप रास 
आले. श्रीदत्त हे त्याचें उपास्य दैवत होते. तेथे त्यानंी उपासना स रू केली. हनजाम हद्दीतील रोहहल्याचंी सेना 
उभारावी असे त्याचें मनाने घेतले. त्यासाठी त्यानंी काही प्रम ख रोहहल्याशंी संर्नमत केले. त्यानंा आर्ाऊ 
पैसा देण्याची तजवीज वास देव बळवतं करू लार्ले. 
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वास देव बळवंताचंा पहरचय असलेली प ण्यातली एक बाई त्या काळात र्ािर्ाप रला रे्ली होती. तेथे 

हतने त्यानंा पाहहले. प ण्यास परत आल्यावर एका देवळात प्रवचन ऐकतानंा त्या बाईने आपल्या शजेारी 
बसलेल्या आपल्या महैत्रिीला साहंर्तले की, “मी वास देव बळवंतानंा र्ािर्ाप रात पाहहले.” हे बोलिे त्याचं्या 
मारे् बसलेल्या एका जमादारिीने ऐकले व घरी जाऊन हतने आपल्या जमादार नवऱ्याला ती बातमी 
साहंर्तली. तो लरे्च मेजर डॅहनयलकडे रे्ला व वास देव बळवतं हे र्ािर्ापूर येथे आहेत, असे त्याला त्या 
जमादाराने साहंर्तले. डॅहनयल ती बातमी ऐकताच एकदम ख श िंाला. 
 

मेजर डॅहनयल आपल्या पोहलसाचं्या त कडीसह र्ािर्ाप रास हनघाला. वास देव बळवतं देवनावडर्ी 
येथे एका मंहदरात िंोपले आहेत, असे त्याला समजताच तो आपल्या पोहलसासंह रात्रीच देवनावडर्ीस 
आला. त्या देवळात िंोपलेल्या अवस्थेत त्याने वास देव बळवतानंा पकडून जेरबदं केले. र्ािर्ाप रास येऊन 
त्याने वास देव बळवंतास भेटलेल्या रोहहल्याबंाबतही चौकशी केली. २३ ज लै १८७९ रोजी वास देव बळवतंानंा 
प ण्यास आिले. त्याचं्या १५ सहकाऱ्यानंाही पकडण्यात आले. त रंूर्ात त्याचंा खूप छळ करण्यात आला. 
त्याचं्या हवरूद्ध प राव ेजमहवण्यात तीन महहने रे्ले. 
 

२२ ऑक्टोबर १८७९ रोजी प ण्यातल्या कोटात न्यायाधीश न्यनू हॅम याचं्या समोर त्याचंी स नाविी 
स रू िंाली. त्याचें वकीलपत्र घेण्याचे धाडस प ण्यातल्या एकाही वकीलात नव्हते. तेव्हा सावगजहनक काकानंी 
त्याचें वकीलपत्र घेतले. द सऱ्याहदवसापंासून सािीदाराचं्या सािी घेण्यास स रूवात िंाली. र्ािर्ाप राकडून 
आिलेल्या रोहहल्याचं्याही सािी िंाल्या. सरकारी वकील नानाभाई हहरदास यानंी वास देव बळवतंावंरील 
आरोप वाचून दाखहवले, ते असे– 
 

(१) इंग्रज सरकार हवरूद्ध य द्ध प कारिे. 
(२) त्यासाठी मािसे व पैसा जमहविे. 
(३) पैसा जमहवण्यासाठी दरोडे घालिे. 
(४) सरकार हवरूद्ध जनतेचे मन कल हषत करिे. 

 
प ण्यातील कोटातले कामकाज संपल्यावर हा खटला म ंबईच्या वहरष्ठ न्यायालयात वर्ग करण्यात 

आलावहरष्ठ न्यायालयात म ंबईचे स प्रहसद्ध वकील महादेव हचमिाजी आपटे यानंी वास देव बळवंताचें 
वकीलपत्र घेतले. त्यानंी सािीदाराचंी उलटतपासिी केली. त्यानंतर वास देव बळवंताचें वक्तव्य िंाले. 
“त्यात त्यानंी जनता उपासमारीने इंग्रजाचं्या राजवटीत मरते आहे, इंग्रज नोकरानंा भरमसाठ पर्ार व देशी 
नोकरानंा त टप जंा पर्ार हदला जातो द ष्ट्काळात लाखो लोक मरि पावले, तरी सरकारने हतकडे लि हदले 
नाही. हे माझ्याच्याने पाहवले नाही; म्हिून मी इंग्रज सरकारहवरूद्ध बडं केले. त्यात मला यश हमळाले नाही, 
पि परमेश्वराला माहहत आहे की, मी हे माझ्या देशासाठी केले. झहद स्थानातील लोक हो! माझ्याम ळे त म्हालंा 
काही स द्धा लाभ िंाला नाही, याबद्दल त म्ही मला िमा करा.” 
 

अखेर न्यायाधीशाने वास देव बळवंतानंा काळ्या पाण्याची व इतरानंा सक्त मज रीच्या कमी-अहधक 
हशिा ठोठावण्यात आल्या. जमलेल्या जनसम दायाने “वास देव बळवंत की जय” असा त्याचंा जयजयकार 
केला. त्याचं्या देशभक्तीची प्रशसंा करिारे लेख सवग देशी वतगमानपत्रातून छापून आले. वास देव बळवतंानंा 
ठाण्याच्या त रंूर्ात डाबंण्यात आले. त्यानंी पूनन्यायाची मार्िी केली, तीही फेटाळून लावण्यात आली. 
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९ जानेवारी १८८० रोजी त्यानंा ‘तेहरान’ या आर्बोटीने एडन येथे नेण्यात येऊन तेथल्या त रंूर्ात 

बहंदस्त केले. तेथेही त्याचें फार हाल करण्यात आले. तेथल्या भयंकर उष्ट्ि व रखरखीत वातावरिाचा ही 
त्याचं्या शरीरावर वाईट पहरिाम िंाला. तेथल्या हालानंा कंटाळून त्यानंी १२ ऑक्टोबर १८८० रोजी 
एडनच्या त रंूर्ातून पलायन केले. ते सलर् १२ मलै पळत रे्ले. शवेटी हबरआबेद येथे त्यानंा घोडेस्वार 
हशपायानंी पकडूनएडनच्या त रंूर्ात आिले. त्याचं्यावर कडक पहारा बसहवण्यात आला, तसेच खूप छळही 
करण्यात आला. अखेर त्यानंा ियरोर्ाने पछाडले. 
 

१७ फेि वारी १८८३ रोजी सायंकाळी ४·२० वाजता त्याचें त्या त रंूर्ात हनधन िंाले. आपल्या 
वैयक्क्तक सामथ्याची पराकाष्ठा करून र् प्तपिे संघटना उभारिारा, स्वातंत्र्याचा प्रचार बेडरपिे करिारा, 
आपल्या त टप ंज्या शस्त्रबळाने मूठभर साथीदारासंह इंग्रजाचं्या सते्तशी लढिारा हा थोर क्ाहंतकारक अनंतात 
हवलीन िंाला. महाराष्ट्रातील तरूिानंा तो स्वातंत्र्य-पे्रमाचा धडा हशकवनू रे्ला, त्याचंा लढा २१ फेि वारी 
१८७९ ते २० ज लै १८७९ एवढ्या सहासातच महहने स रू होता, तरी त्याला सशस्त्र स्वातंत्र्य-लढ्यात हवशषे 
महत्व आहे. 
 

“काँग्रसच्या स्थापनेस वास देव बळवतंाचंा हा हादराच कारिीभतू िंाला.” असे वडेरबनग यानंी 
काँगे्रसचे संस्थापक ह्यमू याचं्या चहरत्रात म्हटले आहे. 

✦✦✦ 
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९४. गोसर्द गुरू 
 

बासंवाडा, ड ंर्रपूर, हसरोही व दहिि मेवाड या प्रदेशातील डोंर्राळ भार्ातं, जंर्लात राहिारे 
हभल्ल, मीिा, र्राक्त्सया वरै्रे आहदवासी जातीचे लोक अत्यंत मार्ासलेले, कमालीच्या र्रीबीत जीवन 
कंठिारे व पहरिातः र् न्हेर्ारी वृत्तीचे होते. त्यातली मीिा जात तर अट्टल र् न्हेर्ार होती. नेहमीच जंर्लात 
वास्तव्य, जंर्ली पशूचंा संपकग  याम ळे या आहदवासी जातीचे लोक धाडसी, काटक व हनडर आहि पराक्मी 
असायचे. जंर्लातील कंदम ळे, फळे, थोडेफार उर्विारे पीक व हशकार हेच त्याचें अन्न वर मोहाची दारू 
र्रीबी व कष्ट याचें हवस्मरि करण्यासाठी असायची. औषधी वनस्पती, मध, झडक, सरपि जवळपासच्या 
र्ावात कवडी मोल झकमतीने हवकून काही जीवनावश्यक वस्तू ते खरेदी करीत. मात्र र्ावातील लोक या 
जातीच्या स्त्री-प रूषानंा वचकून असत. तो श-ेसव्वाश ेवषांपूवीचा काळ होता. या जातींना कोठला असिार 
हशििाचा र्ंध? धमाने तर यानंा हशििाची द्वारे बदंच केलेली होती. तेव्हा त्याचं्यात स धारिा तरी कशा 
होिार? 
 

स दैवाने या जातींचा उद्धार करिारा प रूष त्याच भार्ातील बजंारा जमातीत २० हडसेंबर १८५८ 
रोजी जन्माला आला. त्याचे जन्मर्ाव ड ंर्रपूर पासून स मारे ३७/३८ हक.मी. दूरवर वसलेले बासीया हे होते. 
त्याचे नाव ठेवण्यात आले र्ोझवद. 
 

र्ोझवद क शाग्र ब द्धीचा होता. तसेच त्याच्या आवडी-हनवडीही असामान्य होत्या. त्याचे व्यक्क्तमत्व 
कोिालाही आकर्वषत करिारे होते. त्याला हशिि हमळिे तर द रापास्त तरीही आपल्या तीव्र ब द्धीने चौकस 
हनरीििाने, मनन-झचतनाने, आसपासच्या जर्ातील घटना बहघतल्याने तो बह श्र त बनला होता. त्याचे सहज 
ज्ञान अलौहकक होते. त्यावळेच्या राजकीय व सामाहजक पहरक्स्थतीचे त्याला चारं्ले ज्ञान होते. 
आहदवासींच्या अधोर्तीने त्याला द ःख होत असे. त्याने आपल्या र्ावच्या प रोहहताकडून हलहहिे-वाचिे 
हशकून घेतले. मार्ास जातीचा असूनही त्याचे राहिीमान िाह्मिासंारखे असायचे. पाढंरे श भ्र धोतर, तसाच 
अंर्रखा व फेटा असा त्याचा वषे असायचा. दररोजचे स्नान, देव-पूजा, पोथी-वाचन आहि श द्ध शाकाहारी 
भोजन, र्ळ्यात रूद्रािाचंी माळ. याम ळे सवग जातींचे आहदवासी त्याला ‘र्ोझवद र् रू’ म्हिायचे. 
 

र्ोझवद र् रूने सवग आहदवासी जातींची द दगशा पाहून आहदवासींना स धारण्याचे प्रयत्न स रू केले. 
आहदवासी लोक काटक आहेत कष्टाळू आहेत, शब्दाचे पके्क आहेत आहि धार्वमक व श्रद्धाळू आहेत, हे र्ोझवद 
र् रू जािून होता. त्याचं्या या सद र् िानंानव ेवळि देऊन त्यानंा चारं्ले नार्हरक बनहवले पाहहजे, असे त्याने 
ठरहवले व त्या हदशनेे त्याचे प्रयत्न स रू केले. आहदवासी जन तर त्याला देवप रूष मानीत होते. त्याचा शब्द 
प्रमाि मानीत होते. र्ोझवद र् रूने आहदवासींना मासं-मद्य सेवनापासून परावृत केले. चोऱ्या-माऱ्या, लूटमार 
न करता आपल्या कष्टाचं्या कमाईवर जर्ायला लावले. आहदवासीही इतर शतेकऱ्यापं्रमािे शतेी करू 
लार्ले. शतेीच्या उत्पन्नावर, र् राढोराचं्या पालन-पोषिावर जीवन कंठू लार्ले. आपल्या र् रू प्रमािे स्वच्छ 
राहू लार्ले. त्याचं्या जीवनात र्ोझवद र् रूने आियगजनक पहरवतगन घडहवले. 
 

सन १८८०-८१ मध्ये र्ोझवद र् रूने स्वामी दयानंद सरस्वतींची भेट घेतली. त्याचं्या सहवासात काही 
हदवस राहहला. त्याचं्या हवचारानंी तो प्रभाहवत िंाला. आहदवासी जातींच्या समस्यावंर दयानंद सरस्वतींशी 
चचा केली. त्याचं्या पे्ररिेने र्ोझवद र् रूने आहदवासी जनावंर चारं्ले संस्कार कसे करायचे ते ठरहवले. 
त्यावळेी र्ोझवद र् रूचे वय अवघे २३ वषांचे होते, हे हवशषे होय. 
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दयानंद सरस्वतींच्या पे्ररिेने र्ोझवद र् रू हनत्य होम-हवन करू लार्ला. त्याम ळे आहदवासी जनातं 
त्याच्याहवषयी खूप आदर वाढला. त्यानंतर त्याने साम हहक होमहवन दरवषी माघी पौर्विमेला मानर्ड 
पहाडावर करायचे ठरहवले. त्यासाठी प्रत्येक आहदवासीने स्नान करुन, स्वच्छ कपडे घालून एकेक नारळ व 
एकेक कटोरा तूप हवनासाठी आिावे, असे सवांना साहंर्तले. त्यान सार हजारो आहदवासी सजून-धजून 
एकेक नारळ व एकेक कटोरा तूप घेऊन मानर्ड पहाडावर जमले. यज्ञक ं ड प्रज्वलीत िंाले. सर्ळ्या 
आहदवासींनी नारळाची व त पाची आह ती यज्ञक ं डात हदली व र्ोझवद र् रूचा जयजयकार केला! त्यानंतर 
सभा आयोहजत केली रे्ली. तीमध्ये प्रत्येक र्ावच्या पंचायत-प्रम खाने र् रंूच्या उपदेशाप्रमािे कोिकोिती 
काये केली, ते साहंर्तले, र्ोझवद र् रूने आिखी कोित्या स धारिा करायला हव्या, ते साहंर्तले, तसेच 
आपल्या म लानंा हशिि देण्याचेही स चहवले. नंतर आहदवासींवर कोि कोि कसं कसे ज लूम, अत्याचार 
करतात याचीही चचा िंाली. त्या ज लूमानंा, अत्याचारानंा हवरोध कसा करायचा हे सवांना र्ोझवद र् रुने 
साहंर्तले आहि ‘संमप-सभा’ स्थापन केली. ‘संमप’ या राजस्थानी भाषेतील शब्दाचा अथग परस्पर पे्रम, 
बधं भाव व त्याद्वारे प्राप्त होिारे वैभव असा आहे. 
 

त्या काळात राजा हा देवाचा अवतार, राजभक्ती हा सवगश्रेष्ठ र् ि मानला जायचा, आहदवासींचे हे 
संर्ठन म्हिजे राजाहवरूद्ध बडं, असाच अथग त्या भार्ातील राजानंी घेतला. या संर्ठनाम ळे राजाचं्या मनात 
धास्ती उभी राहहली. आता तर र्ोझवद र् रूच्या अन यायाचंी संख्या लाखावर पोचली होती. तेव्हा त्याचंी भीती 
राजे लोकानंा वाटिेसाहहजकच होते. र्ावार्ावातून एकत्र येऊन आहदवासी होम-हवन करू लार्ले होते. 
राजे व त्याचें जहाहर्रदार याचं्या हवरूद्ध ते संघटीत होऊ लार्ले. त्यानंी बेर्ारीवर जािे बदं केले. आपल्या 
म लासंाठी त्यानंी शाळा स रू केल्या. त्याम ळे हठकहठकािचे जहार्ीरदार, सावकार, जमीनदार त्यानंा 
धमक्या देऊ लार्ले. त्यानंी हकत्येक आहदवासींना चाबकानंी फोडून काढले. हकत्येकानंा ठार केले. त्याचं्या 
ज ल मानंा ना चौकशी ना न्याय? उलट ड ंर्रपूर, बासंवाडा, क शलर्ड येथील राजानंी र्ोझवद र् रू हवरूद्ध 
कंपनी सरकारच्या रेहसडेंटकडे तक्ारी केल्या की, ‘र्ोझवद र् रूच्या हचथाविीने सारे आहदवासी संघहटत 
होऊन आपले स्वतंत्र आहदवासी राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तेव्हा लवकर सैन्य पाठवनू 
त्याचंा हबमोड करिे जरूरीचे आहे.’ 
 

त्याचा काळात एक घटना घडली. संतरामपूर हजल्ह्यातील र्ठरा या र्ावचा ठािेदार भयंकर 
अत्याचारी होता. आहदवासींच्या तरूि म लींना व स नानंा सतत छेडायचा. त्या र्ावातील प जंा भील याने संधी 
साधून त्या ठािेदाराला ठार केले. संतरामपूरचा राजास द्धा आहदवासींच्या संघटनेला घाबरून होता. त्याने 
र्ोध्रा, अहमदाबादच्या इंग्रज कहमशनरानंा आहि बडोदा, बाहरया व देवर्डच्या राजानंा तारेने कळहवले की, 
‘हभल्ल लोक संघहटत होऊन बडं करण्यास सज्ज िंाले आहेत.’ थोड्ाच हदवसात माघी पौर्विमेला र्ोझवद 
र् रूचा मेळा होिार होता. राजाला बहािा हमळाला. त्याने अफवा उठहवली की, ‘दीड लाख हभल्ल त्याच्या 
राज्यावर हल्ला करण्यासाठी मानर्ड पहाडावर एकत्र जमिार आहेत. म्हिून सरकारने मोठे सैन्य पाठवनू 
त्याचें पाहरपत्य कराव ेआहि र्ोझवद र् रूला कैद कराव.े’ इंग्रजानंा हनहमत्त हवचे होते. इंग्रज रेहसडेंटने 
खेरवाडा छाविीच्या सेनाहधकाऱ्यानंा आदेश हदला. “७ फेि वारी १९०८ रोजी मानर्ड येथील मेळ्यावर हल्ला 
करून र्ोझवद र् रूला हर्रफ्तार कराव.े” 
 

७ फेि वारी रोजीच माघी पौर्विमा होती. हकत्येक हजार आहदवासी एका हातात नारळ, द सऱ्या 
हातात त पाचा कटोरा व खादं्यावर धन ष्ट्यं, पाठीशी बािाचंा भाता घेऊन मानर्ड पहाडावर जमले होते. र्ोझवद 
र् रू यज्ञक ं ड पेटवीत होते. त्याचंा मंत्र र्जर स रू होता. तो पूिगपिे धार्वमक उत्सव होता. त्याच उत्सवाला 
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इंग्रज सेनाहधकाऱ्यानंी बडंाची तयारी मानली व मानर्ड पहाडाला वढेा देऊन फायझरर्चा आदेश हदला. 
पहाडावर जमलेल्या आहदवासींवर चह बाजंूनी बदूंकीच्या र्ोळ्याचंा त फान वषाव अकस्मात होऊ लार्ला. 
आहदवासी घायाळ होऊन पटापट जहमनीवर कोसळू लार्ले. मानर्ड पहाडावर हजकडे हतकडे 
आहदवासींच्या पे्रताचंा खच पडला. पहाड आहदवासींच्या रक्ताने लालेलाल िंाला. या हत्याकाडातं दीड 
हजार आहदवासी देवाघरी रे्ले. हकत्येक हजारजखमी िंाले. त्यात प रूष, हस्त्रया, म्हातारे-कोतारे, म ले-
म ली सारेच होते. शवेटी र्ोझवद र् रू व त्याची पत्नी इंग्रज सोहजराचं्या हाती पडली. त्यानंा अहमदाबादच्या 
सेंरल जेलमध्ये नेण्यात आले. त्याचंा हवना चौकशी छळ करण्यात आला. त्याने आहदवासींची संघटना मोडून 
टाकावी, असे त्याला सारं्ण्यात आले. पि त्याला तो तयार िंाला नाही. म्हिून र्ठरा येथल्या ठािेदाराच्या 
हत्येचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. खोटे सािीदार उभे करण्यात आले व र्ोझवद र् रूला फाशीची 
हशिा हदली रे्ली. त्याच्या अन यायानंी प्रीव्ही कौंक्न्सलकडे अपील केले. तेव्हा फाशी ऐवजी १० वषांची सक्त 
मज रीची हशिा त्याला हदली रे्ली. द सऱ्या महाय द्धानंतर इतर आरोपी बरोबर त्याचीही स टका िंाली. 
त्यानंतर र्ोझवद र् रू र् जरातमधील कम्बोई र्ावंी एका िंोपडीत पत्नीसह राहून शतेी करू लार्ले. तेथेच ते 
हनजधामास रे्ले. 

✦✦✦ 
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९५. णटकें द्रणजत ससह 
 

भारताच्या पूवग सीमेवर नार्ालँड व महिपूर ही दोन पहाडी राज्ये आहे. या दोन्ही राज्यातं 
दीघगकालापासून हाडवैर होते. त्याचं्यात सतत लढाया होत असत. कधी नार्ा हवजयी होत असत, तर कधी 
महिपूर हवजयी व्हायचे. महिपूरचा राजा र्ंभीरझसह हा कंपनी सरकारचा हमत्र होता. िम्हदेशाच्या य द्धात 
त्याने कंपनी सरकारला चारं्ले साहाय्य केले होते. त्याचे हनधन सन १८३४ मध्ये िंाले. त्यानंतर त्याचा मोठा 
म लर्ा चदं्रकीर्वतझसह महिपूरच्या र्ादीवर आला. त्याच्या कारकीदीत कंपनी सरकारने आपला रेहसडेंट 
महिपूरला ठेवला. चदं्रकीर्वत झसहाने आठ हववाह केले होते. त्याने आपला मोठा म लर्ा शूरचदं्र याला आपल्या 
उतारवयातच महिपूरच्या र्ादीवर बसहवले होते. तसेच आपल्या बाकीच्या म लानंाही सन्माननीय पदे हदली 
होती. 
 

हटकें द्रहजत झसह हा चदं्रकीर्वत झसहाच्या हतसऱ्या रािीचा म लर्ा. लहानपिापासूनच थोडासा धाडसी 
व हनडर होता. जसजसे त्याचे वय वाढत रे्ले तसतसे त्याच्या अंर्चे र् ि प्रकट होऊ लार्ले. रिहवदे्यत, 
घोडेस्वारीत व राजनीतीत तो हनप ि िंाला. हशकार करिे हा त्याचा आवडता छंद होता. अनेक वाघानंा 
त्याने समोरासमोर तलवारीने वा भाल्याने ठार केले होते व त्या वाघापंासून आपल्या खेडोपाडीच्या जनतेचे 
रिि केले होते. त्याम ळे त्याची कीती साऱ्या महिपूर राज्यात पसरली होती. महिप री जनतेच्या मनात 
त्याच्याहवषयी फार आदर होता. 
 

कंपनी सरकारला पूवेकडून हचनी सैन्याच्या आक्मिाची भीती वाटत होती. त्यासाठी त्यानंा 
झहद स्थानची पूवगसीमा स रहित करायची होती. कंपनी सरकारला पूवग सीमेवरील र्ारो, खाशी, नार्ा व 
महिपूरच्या डोंर्राळ प्रदेशातून आपल्या सैन्याच्या दळिवळिासाठी रस्ते बाधंायचे होते. त्यासाठी ही पूवग 
सीमेवरील राज्ये आहि त्यापलीकडील िम्हदेशही कंपनी सरकारला आपल्या ताब्यात घ्यायचा होता. 
 

कंपनी सरकारने आधी नार्ा राज्यावर सन १८७८ मध्ये चढाई केली. त्यासाठी महिपूरच्या राजाने 
सहाय्य करावे, असे कंपनी सरकारने आपल्या रेहसडेंटमाफग त चदं्रकीर्वतझसहाला कळहवले. तेव्हा हटकें द्रहजत 
झसहाने आल्या सैन्यासह त्या लढाईत भार् घेऊन इंग्रजाचं्या सैन्याला चारं्ली मदत केली. त्याने नार्ा 
सैन्याची धूळधाि उडवनू हदली. इंग्रज सरकारने त्याच्या पराक्मावर ख श होऊन हटकेन्द्रहजत झसहाला 
समारंभपूवगक स विगपदक प्रदान केले आहि त्याच्या सैहनकानंाही बहिसे हदली. 
 

सन १८८५ मध्ये कंपनी सरकारने िम्हदेशावर चढाई केली. त्या य द्धातही हटकें द्रहजत झसहाने इंग्रज 
सरकारला बह मोल मदत केली. त्या य द्धात िम्हदेशाचा राजा हथबा याचा पूिगपिे पराभव िंाला. इंग्रज 
सरकारने त्याला हद्दपारीची हशिा देऊन महराष्ट्रात रत्नाहर्री येथे नजर कैदेत ठेवले. त्याला राहण्यासाठी 
त्याच्या खहजन्यातून पैसा खचग करून रत्नाहर्राला एक महाल बाधूंन हदला. िम्हदेशच्या य द्धात हटकें द्रहजत 
झसहाने मोठा पराक्म र्ाजहवला. त्यात अनेक इंग्रजाचें प्राि वाचहवले. हटकें द्रहजत झसहाच्या मदतीहवना 
इंग्रजानंा िम्हदेश झजकताच आला नसता. 
 

सन १८८६ मध्ये नार्ा लोकानंी महिपूरवर हल्ला केला. तेव्हा हटकेन्द्रहजत झसहाने त्या य द्धासाठी 
इंग्रज सरकारकडे मदत माहर्तली. पि इंग्रज सरकारने मदत हदली नाही. हटकें द्रहजत झसहाने आपल्या 
बाह बलावरच नार्ाचंा पराभव केला. त्याचे हे शौयग पाहून राजा शूरचंद्राने त्याला सेनापतीपद हदले. 
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महिपूरच्या राज्यात नंतरच्या काळात र्ृहकलह माजला. राजा शूरचदं्राच्या दोन सावत्र भावानंी 
त्याच्या महालात एका मध्यरात्री प्रवशे केला. तेव्हा शूरचंद्र हखडकीतून पळाला व त्याने रेहसडेंट हग्रमउडचा 
आश्रय घेतला. रेहसडेन्सीत हग्रमउडने त्याचे सातं्वन करून त्याला संरिि हदले. हटकेन्द्रहजत झसहाने मोठ्या 
कौशल्याने तो र्ृहकलह हमटहवला आहि शस्त्रार्ार, दारूर्ोळा व खहजना आपल्या ताब्यात घेतला. 
 

हग्रमउडने शूरचदं्राच्या मनात भरहवले की, या र्ृहकलहात हटकें द्रहजत झसहाचाच हात आहे. ते ऐकून 
शूरचदं्र हताश िंाला व आसामचा चीफ कहमशनर झक्वटन याला भेटावयास रे्ला. पि झक्वटनची व त्याची भेट 
िंाली नाही. शवेटी शूरचदं्र कलकत्त्याला र्व्हनगरला भेटण्यासाठी हनघून रे्ला. र्ृहकलह स रू िंाल्यानंतर 
हटकेन्द्रहजत झसहाचा एक सावत्रभाऊ क लचदं्र हा त्या रात्री महिपूरपासून चार कोसावरील एका र्ावी पळून 
रे्ला होता. हटकेन्द्रहजत झसहाने त्याला महिपूरला आिले व शूरचदं्राच्या राजर्ादीवर बसवले. हटकेन्द्रहजत 
झसह आहि त्याच्या बाकीच्या भावानंी क लचदं्राच्या आधीन राहून राज्यकारभार स रू केला. परंत  आसामचा 
चीफ कहमशनर झक्वटन याने रेहसडेंट हग्रमउडला कळहवले की, ‘क लचंद्राला महिपूरचा राजा म्हिून 
मानण्यासाठी सरकारची परवानर्ी घेिे अत्यावश्यक आहे.’ 
 

इंग्रजानंी आता आपले असली रूप दाखवायला स रूवातकेली. शूरचदं्रापेिा कमक वत मनाचा 
क लचंद्र यालाच महिपूरच्या र्ादीवर ठेवावे आहि त्याच्याकडून आपल्याला हहतावह अशा अटी मान्य करून 
घ्याव्या, असे व्हाईसराय लॅन्सडाऊन याने आपल्या अहधकाऱ्यानंा साहंर्तले. आसामचा कहमशनर झक्वटनने 
त्या अटींचा मस दारेहसडेंट हग्रमव डकडे पाठहवल्या. त्या अटी अशा– 
 
१. महाराज क लचदं्रानंी इंग्रज सरकारची ३०० सैहनकाचंी फौज महिपूरला ठेवावी व हतचा सवग खचग 

त्यानंी द्यावा. 
२. महाराज क लचदं्रानंी आसामचे पोहलहटकल एजंट याचं्या साह्याने राज्यकारभार करावा. 
३. महाराज क लचदं्रानंी हटकें द्रहजत झसहाला सेनापतीपदावरून काढून टाकून त्याला हद्दपार कराव.े 

 
२१ माचग १८९१ रोजी इंग्रज सरकाने महाराज शूरचदं्रानंा कळहवले की, ‘त म्हालंा महिपूरची र्ादी 

हमळिार नाही. त्या ऐवजी सरकारकडून त म्हाला पेन्शन हमळेल. शूरचदं्राला त्यावरच समाधान मानावे 
लार्ले. इंग्रज सरकारने रेहसडेंट हग्रमव ड याला र् प्त सूचना हदली की, ‘कसेही करून हटकें द्रहजत झसहाला 
कैद कराव.े ही तर श द्ध हरामखोरी होती. ज्या शूरचदं्राच्या सल्ल्यान सार हटकें द्रहजत झसहाने नार्ा-य द्धात व 
िम्हदेशाच्या य द्धात इंग्रज सरकारला बह मोल साहाय्य करून ते प्रदेश झजकण्यास मदत केली होती, त्या 
शूरचदं्राला महिपूरच्या र्ादीपासून वहंचत ठेवायचे व हटकें द्र झसहाकडून सेनापती पद काढून घेऊन हनवाहसत 
करायचे ही हरामखोरी नव्हे का? इंग्रज सरकारचा अंतस्थ हेतू असा होता की, हटकें द्रहजत झसहासारखा शूर 
व पराक्मी लढवय्या महिप रात असला, तर ते राज्य आपिासं म ळीच बळकवता येिार नाही. हे हटकें द्रहजत 
झसहाच्या चािाि नजरेतून स टिेच शक्य नव्हते. म्हिून हटकें द्रहजत झसहाला अटक करायचे रेहसडेंट 
हग्रमव डने ठरहवले. 
 

पोहलहटकल एजंट झक्वटनने महिपूरला दरबार भरहवला. त्यात हटकेन्द्रहजत झसह आजाराचे कारि 
दाखवनू उपक्स्थत राहहला नाही. झक्वटनचा हेतू हा दरबार भरहवण्यामारे् काय आहे. हे तो जािून होता. नंतर 
रेहसडेन्सीत नाचर्ाण्याच्या कायगक्माचे आयोजन करून हटकें द्रहजत झसहाला आमंत्रि देण्यात आले. तेव्हाही 
हटकें द्रहजत झसह आजाराचे कारि दाखवनू रे्ला नाही. नंतर रेहसडेंट हग्रमवडू हटकें द्रहजतझसहाला 



 

अनुक्रमणिका 

भेटण्यासाठी त्याच्या महालाकडे आला ते कळताच हटकें द्रहजतझसह पालखीत बसून महालाबाहेर आला. 
हग्रमवडू त्याला म्हिाला, 
 

‘त म्हाला महिपूर सोडून झहद स्थानात कोठेही जाव ेलारे्ल. सरकार त म्हाला पेन्शन देईल.’ त्यावर 
हटकें द्रहजत झसहाने स्पष्टपिे त्याला साहंर्तले, 
 

‘त्याची त म्हाला काळजी करण्याचे कारि काय? आमच्या या छोट्याशा राज्याच्या किेतील 
बाबीसाठी आपि एवढा शीि का घेत आहात? 
 

मी जर या राज्यात काही आपराध केला असेल, तर महाराज मला जी काही हशिा देतील, ते मी 
आनंदाने भोर्ीन. त मचे सरकार आमच्या मामल्यात हस्तिेप करण्यासाठी एवढी उतावीळ का िंाले आहे, 
याचे कारि त म्ही मला सारं्ा.’ 
 

“सरकार त म्ही या राज्यातून बाहेर जाण्यातच या राज्याचे कल्याि आहे, असे समजते.” 
 

“त मचे सरकार एवढा त्रास का घेत आहे? मी कोिता अपराध केलेला आहे, हे आधी मला सारं्ा.” 
 

“सेनापती, आपि मािें पूवीपासूनचे हमत्र आहातं. त म्ही उदार मनाचे आहात. महिपूर राज्यातली 
जनता त म्हालंा आदरिीय मानते. त मच्यावर जनतेची अपार श्रद्धा आहे, हे मला पूिग माहीत आहे.” 
 

“अस्सं! म्हिूनच त म्ही मला या अपराधासंाठी माझ्या राज्यातून बाहेर घालवनू देण्यासाठी एवढे 
उतावीळ िंाला आहात ना?” 
 

“तसे नाही. सरकार यासंबंधी जरूर हवचार करील.” 
 

“अस्सं! मी सारे जािून आहे. आिखी आपिासं काही सारं्ायचे आहे काय?” 
 

“मी आपिासं मािंा परम हमत्र समजून आपिासं सल्ला देतो की, आपि माझ्या बरोबर रेहसडेन्सीत 
येऊन झक्वटन साहेबाचंी भेट घ्यावी.” 
 

“नाही. यावळेी मािंी तब्येत ठीक नाही. म्हिून मी येऊ शकत नाही. तब्येत द रूस्त िंाल्यावर मी 
त्यानंा भेटेन.” 
 

हग्रमवडू हनराश होऊन रेहसडेन्सीत हनघून रे्ला. 
 

हटकें द्रहजत झसहाने सावध होऊन आपल्या महालाच्या व आसपासच्या भार्ाच्या संरििाची व्यवस्था 
केली. महालाभोवती व महत्वाच्या हठकािी सशस्त्र सैहनक तैनात केले. सैहनकानंा प ढच्या संकटाची कल्पना 
देऊन त्यानंा सतकग  राहण्याच्या सूचना हदल्या. हतकडे रेहसडेन्सीतील इंग्रज अहधकाऱ्यानंी ठरहवले की 
“आजच हटकें द्रहजतझसहाला कसेही करुन पकडायचेच.” 



 

अनुक्रमणिका 

त्याच हदवशी मध्यरात्रीनंतर झक्वटन, कॅप्टन बचूर आदी काही इंग्रज अहधकारी आपले सैन्य घेऊन 
हटकेन्द्रहजतझसहाच्या महालावर चालून आले. बचूर महालाच्याझभतीला हशड्ा लावनू काही सैहनकासंह 
महालाच्या आवारात उतरला. महालाच्या सर्ळ्या खोल्यातं त्याने हटकें द्रहजतझसहाचा शोध घेतला. पि 
महालात कोिीही नव्हते. हटकें द्रहजतझसह अंधार पडल्यावर सहक ट ंब स रहित हठकािी हनघून रे्ला होता. 
इंग्रजाचें सैन्य चालून आलेले पाहून महिपूरी सैन्याने त्याच्यावर हल्ला केला. महिपूरी जनताही आपापली 
शसे्त्र घेऊन धावनू आली. घनघोर य द्ध िंाले. त्यात हकत्येक इंग्रज सैहनकाचें म डदे पडले. हटकें द्रहजतझसहाला 
कैद करण्यासाठी जे इंग्रज आले होते, त्यानंाच आता आपला जीव कसा वाचवावा याची काळजी वाटू 
लार्ली. 
 

रेहसडेन्सीवरही महिप री सैन्याने व जनतेने हल्ला केला. चह बाजंूनी र्ोळीबार होत होता. टेहलग्राफचे 
तार त्यानंी तोडून टाकले. इंग्रज अहधकारी आता हवचार करू लार्ले की, “सर्ळी भानर्ड तर आपिच 
हनमाि केली आहे. तेव्हा ही लढाई बदं करिेच आपल्याला हहतावह होईल.” म्हिून त्यानंी य द्धबंदीचा हबर् ल 
वाजहवला. तो आवाज ऐकल्यावर हटकें द्रहजतझसहाने आपल्या सैहनकानंा य द्ध बदं करण्याचा आदेश 
पाठहवला. लढाई बदं िंाली. महिपूरवाल्याचं्या या व्यवहाराची प्रशसंा इंग्रजाचं्या सैन्यातील र् रखे सैहनक 
उघडपिे करू लार्ले. 
 

झक्वटनने महाराज क लचदं्र यानंा एकपत्र पाठहवले. “त म्ही कोित्या अटीवर आमच्या रेहसडेन्सीवर 
होिारा र्ोळीबार बदं करू शकाल?” तो, हग्रमवडू, कनगल स्कीन याप ढे काय करायचे याचा हवचार करीत 
बसले असतानंा क लचंद्राचें पत्र घेऊन एक हशपाई रेहसडेन्सीत आला. क लचंद्राने हलहहले होते की, 
“त मच्याशी लढाई, िंर्डा करण्याची आमची झकहचतही इच्छा नाही. त म्हीच आधी आमच्यावर आक्मि 
केले. त म्ही जर पूिगपिे शस्त्र-त्यार् केला, तरच आम्ही संधी करण्यास तयार असू.” 
 

झक्वटनने त्या हशपायाला हवचारले,“या वेळी सेनापती हटकें द्रहजतझसह भेटू शकतील?” हशपाई 
उत्तरला, “हो, जरूर भेटू शकतील.” त्याच्या उत्तराने झक्वटनच्या आशा पल्लहवत िंाल्या. रात्री साडे आठ 
वाजता झक्वटन, हग्रमवडू, कनगल स्कीन, हसम्पसन, कहिंन्स व एक हबर् लची राजाकडे आले. हटकें द्रहजतझसह 
ही तेथेच होता. तो म्हिाला, “त मच्या व्यवहाराने आम्ही भ्यालो आहोत. त म्ही जर त मच्या शस्त्राचंा पूिगपिे 
त्यार् केला नाही, तर त मच्या बोलण्यावर आम्ही म ळीच हवश्वास ठेविार नाही.” हटकें द्रहजतझसहाची ही अट 
त्या इंग्रज अहधकाऱ्यानंा अपमानास्पद वाटली व ते दरबारातून बाहेर पडले. “यानंा बाहेर पोचवनू या.” असे 
हटकें द्रहजतझसहाने आपला भाऊ अंरे्य झभर्वोला साहंर्तले व तो आपल्या महालात हनघून रे्ला. 
 

इंग्रज अहधकारी दरबारातून बाहेर आले, तेव्हा अचानक अनेक सशस्त्र महिप री सैहनक व जनताही 
आपली शसे्त्र घेऊन र्दी करून उभी होती. इंग्रजावंर संतापलेल्या एका महिप री हशपायाने आपली तलवार 
उपसून लेफ्टनंट हसम्पसनवर वार केला. एका हशपायाने हग्रमवडूला लक्ष्य करून त्याच्या अंर्ावर असा भाला 
मारला की, तो भाला त्याची छाती छेदंून रे्ला. हग्रमवडू तात्काळ कोसळून मरि पावला. जनताही भयंकर 
खवळून उठली. तेव्हा एका महिप री जमादाराने उरलेल्या पाच इंग्रज अहधकाऱ्यानंा स रहितपिे एका खोलीत 
बदं केले ही आरडाओरड ऐकताच हटकें द्रहजतझसह लरे्च तेथे आले व त्यानंी अंरे्य मंर्तो याला त्या 
अहधकाऱ्याचें संरिि करण्यास सारं्ून ते हनघून रे्ले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

महिपूरचे माजी सेनापती त्यानंतर तेथे आले. इंग्रजाचं्या कारवायामं ळे ते आधीच संतप्त िंाले होते. 
त्यानंी त्या खोलीचे रिि करिाऱ्या आपल्या हशपायानंा आज्ञा केली की, “त्या पाचही हरामखोरानंा बाहेर 
काढा व त्याचंी कत्तल करा.” त्या हशपायानंी पोहलहटकल एजंट झक्वटनसह सवग इंग्रज अहधकाऱ्याचंी म ंडकी 
उडहवली व त्यानंा एका खड्ड्ात र्ाडून टाकले. 
 

रात्री एक वाजला, तरी आपले अहधकारी दरबारातून रेहसडेन्सीत परत आले नाहीत, हे पाहून 
रेहसडेन्सीतले सारे इंग्रज स्त्री-प रूष घाबरले. उन्मत जनतेचा आरडाओरडा ऐकल्यावर त्यानंा आपल्या 
प्रािाचंी हभती वाटू लार्ली व ती सर्ळी इंग्रज मंडळी र् रखा हशपायासंह रात्रीच त्या डोंर्राळ जंर्लातून 
महिपूर राज्यातून बाहेर जाण्यासाठी हनघाली, काही हदवस अन्नावाचून त्या जंर्लातून चालत होते. वाटेतच 
अनेक इंग्रज स्त्री-प रूष व म ले आहि र् रखे तहान-भ केने मरि पावले. प ढे रे्ल्यानंतर इंग्रज सैन्य येतानंा 
हदसले व त्यांच्या जीवत जीव आला. इंग्रज सरकारला महिपूरची हकीकत समजल्यानंतर तीन बाजंूनी 
मोठमोठे सैन्य महिपूरवर हल्ला करण्यासाठी पाठहवण्यात आले. याची कल्पना हटकें द्रहजतझसहला 
होतीच.म्हिून तो, राजा क लचंद्र व थंर्ाल हे सारे आपल्या क ट ंबासह एका स रहित र्ावी हनघून रे्ले होते. 
इंग्रज सैन्याने महिप रात प्रवेश केला, तेव्हा या नर्रीत फक्त १०/१५ लोकच होते. सर्ळे महाल मोकळे होते. 
त्या महालात इंग्रज सेनाहधकारी राहू लार्ले. त्यानंी हटकें द्रहजत झसह, क लचंद्र व थंर्ाल याचंा तपास 
चालहवला. त्या हतघानंा पकडून देिाऱ्यास हजारो रूपये बिीस म्हिून हदले जातील, असे जाहीर केले. 
 

आपल्या देशात पैशाचे लोभी हफत र व सत्ता लोभी हनमक-हराम याचंी कमी नाही. आपल्या 
इहतहासात अनेक प्रसंर्ी असे हदसून आले आहे. महिपूर राज्यातील काही हफत रानंी हटकें द्रहजत झसह, 
क लचंद्र व थंर्ाल हे हतघे कोित्या र्ावात आहेत, हे त्याइंग्रज अहधकाऱ्यानंा साहंर्तले. त्यानंी मोठे सैन्य त्या 
र्ावी पाठवनू हटकें द्रहजत झसह, क लचंद्र व थंर्ाल यानंा अटक केली. सन १८९१ मध्ये त्याचं्यावर दावा 
लावला. त्या हतघानंा फाशंीची हशिा देण्यात आली. अंरे्य मंर्तो याला महिपूरमधून हनवाहसत केले. 
त्याबरोबर महिप री जनता र् लामीत अडकली, ती कायमचीच. इंग्रजाचंा हेतू पूिग िंाला. राजा क लचंद्र, 
हटकें द्रहजत झसह व माजी सेनापती थंर्ाल यानंा फाशंी देण्यात आले. महिपूरचे उदाहरि हे इंग्रजाचं्या क हटल 
कारवायाचें व र् ंडहर्रीचे एक द दैवी दशगन आहे, यात शकंाच नाही. हटकें द्रहजत झसहाची हवधवा पत्नी कशी 
तरी मथ रा-वृंदावनला पोचली व दाहरद्र्यात आपले उवगहरत आय ष्ट्य व्यहथत मनाने घालव ू लार्ली. 
उतारवयात ती आंधळी िंाली. तेव्हा हतचे हकती हाल िंाले असतील व हतचा अंत कसा िंाला असेल, हे 
सारं्ता येत नाही. या देशातला एकही सतीचा लाल हतच्या मदतीसाठी प ढे आला नाही, हे आपल्या देशास 
लाचं्छनास्पद नव्हे काय? 

✦✦✦ 
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९६. जोणरया भगत 
 

र् जरात राज्यातील रेवाकाठा व पचंमहाल हजल्ह्यातील डोंर्रदऱ्यातं आहि घनदाट जंर्लातं 
नायकदास नावाच्या आहदवासींची संख्या मोठ्या प्रमािात आहे. त्याचें जीवन जंर्लावरच अवलंबून असते. 
या भार्ातील जम्ब र्ोडा र्ावाजवळील बडेक र्ावातील नायकदास जातीत जोहरयाचा जन्म िंाला होता. 
बालपिापासूनच जोहरयाचा ओढा ईश्वरभक्तीकडे होता. ईश्वर-भजनातच त्याचा अहधकाहधक वळे जायचा. 
त्याच्या जातीच्या लोकानंा वाटू लार्ले की, जोहरयात ईश्वराचा अंश आहे. म्हिून ते जोहरयासह ईश्वरभक्ती 
करू लार्ले. जोहरयाचे नाव त्या प्रदेशात प्रहसद्ध िंाले. त्याचे साक्त्वक राहिीमान पाहून त्याच्या अन यायाचंी 
संख्या िंपाट्याने वाढू लार्ली. नायकदास जातीचे लोक जोहरयाचा आशीवाद हमळाल्यावर स्वतःला धन्य 
मानू लार्ले. त्याच्या अन यायाचंी संख्या हकत्येक हजारापंयंत पोचली. त्याचे अन यायी त्याला ‘जोहरया भर्त’ 
असे आदराने संबोधू लार्ले. 
 

संघटनेची शक्ती जबरदस्त असते. हे जोहरया भर्ताला जािव ूलार्ले. एवढे लोक आपल्या पाठीशी 
असूनही आपल्यावर हवदेशी इंग्रज राज्य करतात, याची खंत त्याला सतत वाटत होती. अशा मनक्स्थतीत 
असतानंा रूपा नायकदास हा तरूि त्याच्या संपकात आला. त्याचा अनन्य भक्त बनला. रूपाला स द्धा 
इंग्रजाचं्या जाचक राजवटीहवषयी अहतशय घृिा वाटत होती. जोहरया भर्त आहि रूपा यानंी इंग्रजाचं्या 
अत्याचारी राजवटीतून आपल्या मातृभमूीला म क्त करण्याचा संकल्प सोडला. आहदवासी जमातीचे लोक 
काटक, धाडसी व बलदंड असतात. हजारोंच्या संख्येने असलेले जोहरया भर्ताचे अन यायी इंग्रजानंा प रून 
उरतील, असे रूपाला वाटत होते. त्याने आपले नायकदास जमातीचे हजारो लोक इंग्रजाशंी दोन दोन हात 
करण्यासाठी संघहटत केले. 
 

इंग्रज अहधकाऱ्यानंा जोहरया भर्ताच्या हालचालींच्या बातम्या कळतच होत्या. जोहरयाने 
उठहवलेल्या या वादळाला दडपून टाकण्यासाठी कारवाई इंग्रज अहधकाऱ्यानंी स रू केली. जोहरयाच्या 
नेतृत्वाखाली हजारो नायकदास वीर राजर्ड ठाण्याकडे हनघाले. तेथे इंग्रजाचें हशपाई मोठ्या संख्येने 
उपक्स्थत होते. त्याचं्या प्रम खाने हवचारले, “जोहरयात अशी कोिती मोठी शक्ती आहे की, त म्ही सारे त्याच्या 
भजनी लार्ला आहातं.” हे ऐकताच जोहरयाच्या तरूि म लाने - र्लहसयाने-तात्काळ तलवार उपसून त्या 
इंग्रज अहधकाऱ्याचे हशर आपल्या तलवारीने उडवत उत्तर हदले. “त्याचं्या हातात मौत आहे, म्हिून.” 
आपल्या प्रम खाची ही अशी र्त िंालेली पाहताच इंग्रजाचें सैन्य घाबरले व पळून रे्ले, राजर्ड जोहरया 
भर्तच्या ताब्यात आला. 
 

आता जोहरया भर्ताने आपला मोचा जम्ब र्ोडा या नर्राकडे वळहवला. तेथेही त्यानंी इंग्रजाचं्या 
सैन्यावर हवजय हमळहवला. ही बातमी ऐकताच र् जरातमधील इंग्रज अहधकारी संतप्त िंाले आहि जोहरया 
भर्ताचा हवद्रोह दडपून टाकण्यासाठी जम्ब र्ोडाकडे मोठे सैन्य त्यानंी पाठहवले. जम्ब र्ोडा येथे नायकदास 
वीराचंी आहि इंग्रज सेनेचे त ंबळ य द्ध िंाले. परंत  इंग्रजाचं्या बदं कापं ढे नायकदासाचें धन ष्ट्यबाि, तलवारी, 
भाले, बरच्या हटकू शकल्या नाहीत. जोहरया भर्ताला समजून च कले की, इंग्रजाचं्या बदं कानंी आपले वीर 
नाहक मरतील. म्हिून त्याने आपल्या वीरानंा बडेक र्ावाकडे माघार घ्यायचा ह कूम हदला. त्यानंी माघार 
घेतली, तेव्हा इंग्रज सैन्याला चेव आला. त्याने नायकदासाचंा पाठलार् स रू केला. मध्येच प राने द थडी 
भरून वाहिारी नदी असल्याने नाईलाजास्तव नायकदास वीरानंा थाबंाव े लार्ले. इंग्रजाचं्या सैन्याने 
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चह बाजंूनी त्यानंा घेरले व बंद काचं्या र्ोळ्यानंी त्याचं्यावर भयंकर मारा केला. अनेक नायकदास वीर पळून 
रे्ले. जोहरया भर्त, त्याचा म लर्ा र्लहसया व रूपा हे स द्धा पसार िंाले. 
 

जोपयंत जोहरया, र्लहसया व रूपा हजवतं आहेत, तो पयंत त्याचें बंड शमिार नाही, या हवचाराने 
इंग्रजानंी त्याचंा कसून शोध घेतला. रेवाकाठा पचंमहाल हजल्ह्यातील डोंर्रदऱ्या झपजून काढल्या आहि या 
हतघानंा पकडले. त्यानंा हवनाचौकशी फासावर लटकावले. स्वातंत्र्याच्या बहलवदेीवर या हतघा वीरानंी सन 
१८९६ मध्ये आपली आत्माह ती हदली. अजूनही या हतघा ंवीराचं्या कथा त्या प्रदेशात र्ाण्यामंधून र्ाहयल्या 
जातात. प्रस्थाहपतानंा मात्र त्याचें स्मरि राहीले नाही, हे या भमूीचे द दैवच म्हिाव ेलारे्ल. 

✦✦✦ 
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९७. चारे्कर बांधू 
 

सन १८७९ मध्ये वास देव बळवतं फडके यांनी १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर महाराष्ट्रात पहहला 
उठाव इंग्रज सरकारहवरूद्ध केला. त्यानंा इंग्रज सरकारने आजन्म कारावासाची हशिा हदली. त रंुर्ात त्याचें 
फार हाल िंाले व अखेर त्यानंा ियरोर् होऊन १८८३ साली त्याचें हनधन एडनच्या त रंुर्ात िंाले. याचा 
पहरिाम प ण्यातील स हशहित तरुिावंर िंाला आहि त्याचं्या मनातं इंग्रज सरकारहवरूद्ध क्ोध ध मसू लार्ला. 
अशा तरुिातं दमोदर हरी चाफेकर व त्याचें बंधू याचंा उले्लख प्राम ख्याने करावा लारे्ल. 
 

कीतगनकार हहरपतं चाफेकर याचें जेष्ठ प त्र दामोदरपतं होते. बाळकृष्ट्ि व वास देव हे त्याचें कहनष्ठ 
बधूं होते. दामोदरपतंाचंा जन्म २५ जून १८६९ रोजी प ण्याजवळच्या झचचवड र्ावंी िंाला. त्याचें हशिि तेथेच 
िंाले. हहरपतं नंतर प ण्यास येऊन राहहले. त्यानंा दामोदरपतं व त्याचें बधूं कीतगनात साथ देत असत. 
दामोदरपतंाचंा कल लष्ट्करी हशििाकडे होता. त्यानंी लोकमान्य हटळकाचं्या साह्याने लष्ट्करी हशिि 
कोठेतरी व्हावे, म्हिून प्रयत्न केला. पि त्यात त्यानंा यश आले नाही. त्यानंी आपला कीतगनकाराचा हपढीजात 
व्यवसाय प ढे चालू ठेवला. पि त्याचें तरूि रक्त त्या व्यवसायात रमेना. म्हिून त्यानंी अनेक तरूि संघहटत 
करून ‘आयगधमग प्रहतबधं हनवारक मंडळी’ ही र् प्त संघटना स्थापन केली. त्यानंा व्यायामाचा, भाले, तलवारी 
चालहवण्याचा छंद होता. ती शसे्त्रही त्यानंी जमहवली होती. त्याचें बधूं व अन्य काही तरुिही या छंदास 
लार्ले. प ढे त्यानंी हपस्त ले हमळवनू नेमबाजी करण्यात प्रावीण्य हमळहवले. इंग्रज सरकार हवषयी त्याचं्या 
मनात भयंकर असंतोष खदखदत होता. एकदा त्यानंी म ंबईतील क्व्हक्टोहरया रािीच्या प तळ्यावर डाबंर 
ओतले व त्या प तळ्याच्या र्ळ्यात फाटक्या जोड्ाचंी माळ घातली. पि म ंबईच्या पोहलसानंा हे कृत्य 
करिाराचा तपास कधीच लार्ला नाही. 
 

महाराष्ट्रात १८९६ साली प्लेर्ची साथ स रू िंाली. प ण्यात तर ती वरे्ाने पसरली.अशा वळेी आपले 
घर हरकामे करून जवळपासच्या माळावर िंोपड्ा बाधूंन रहायचे असते. सरकारने प्लेर्च्या साथीला आळा 
घालण्याचे योग्य उपाय केले नाहीत. फक्त प ण्यातील लोकानंी घरे हरकामे करून प ण्याबाहेर साथ संपेपयंत 
रहाव ेअसा आदेश काढला. लोकानंा या रोर्ाचे ज्ञानच नव्हते. सरकारने रडँ नावाच्या ज लमी अहधकाऱ्याला 
प्लेर् हनवारि कायासाठी साताऱ्याहून प ण्याला पाठहवले. त्याला सरकारने अमयाहदत अहधकार हदलेले 
होते. तो ज लमी व उन्मत्त अहधकारी आहे, हे सातारच्या लोकानंी प ण्यातल्या काही लोकानंा आधीच साहंर्तले 
होते. त्याच्याबरोबर र्ोऱ्या हशपायाचंी मोठी त कडी होती. त्या हशपायानंी रडँच्या सारं्ण्यावर प ण्यातली घरे 
‘साफ’ करण्याचा सपाटालावला. ते ब टासंह घरात हशरत. प रुषानंा अपनाहनत करून घरातले समान 
रस्त्यावर फेकून देत. त्या घरातले देव्हाऱ्यातले देवही रस्त्यावर पडत. घरातले सोनेनािे ल टून हस्त्रयाचंी 
अिहूी घेत असत. रडँ हा प ण्यातल्या जनतेला प्लेर्पेिाही घातक ठरला. रडँच्या या अत्याचाराहंवरूद्ध 
लोकमान्य हटळकानंी आपल्या केसरी व मराठा वृत्तपत्रातूंन हटकेची िंोड उठहवली. रडँशाहीच्या या ज लमी 
कृत्याचंा दामोदरपतं चाफेकरानंा भयंकर रार् आला. रडँला संपहवण्याहशवाय आता द सरा इलाज नाही, असे 
त्यानंी ठरहवले. आर्रकरानंीही आपल्या ‘स धारक’ पत्रात रडँशाहीवर टीका केली. त्याचा साथीदार 
आयहस्टग हा स द्धा त्याच्या सारखाच होता. ‘इतके हदवस हे र्ोरे हशपाई प्लेर् हनवारिाच्या नावाखाली 
घराघरातून चोऱ्या करीत होते. आता तर बायकाचं्या अंर्ावर हात टाकण्यापयंत त्याचंी मजल रे्ली. खरोखर 
आमच्या लोकासंारखे नामदग लोक पथृ्वीच्या पाठीवर नसतील! अरे, भार् बाईसारखे रडता काय? या 
आडदाडंानंा कायदा हशकवा...या खोंडानंी त म्हाला हडवचले, त मच्या आयाबहहिी, लग्नाच्या बायका याचंी 
हवटंबना केली. तरी त म्ही संथ ते संथच! हधक्कार असो अशा समाजाला!’ 
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चाफेकराचं्या आयगधमग प्रहतबंध हनवारक मंडळीचे तरुि सभासद दररोज तालमीत बलोपासनेस जात 

असत. तेथे त्याचंी रडँच्या ज लमासंबंधी चचा होत असे. त्याचें बाहू सूड घेण्यास फ रफ रत असत. एकदा 
दामोदरपतं या संबधंात लोकमान्य हटळना ंभेटले. तेव्हा हटळक म्हिाले, “या हशपायानंा हशिा देऊन काय 
होिार? ते फक्त त्याचं्या अहधकाऱ्याची आज्ञा पाळतात. त्याचें म ख्य अहधकारी हे या प्रकरिी दोषी आहेत.” 
हटळकाचं्या बोलण्यावरून दामोदरपतंानी रडँला उडहवण्याचा हनिय केला. 
 

दामोदरपतं, त्याचें भाऊ व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी रडँ, आयहस्टग यानंा पाहहलेच होते. त्याचें चेहरे या 
मंडळीच्या ओळखीचे िंाले होते. दामोदरपतंानंी हपस्त ले हमळहवली. त्यानंी व त्याचं्या भावानंी अचूक नेम 
साधून हपस्त लातून र्ोळ्या िंाडण्याचा सारं्ला सराव केला. आता प्रत्यि कृती केव्हा व कशी करायची. हाच 
प्रश्न होता. त्याचंा तो प्रश्न लवकरच स टला. 
 

२२ जून १८९७ रोजी क्व्हक्टोहरया रािीच्या राज्यरोहिाचा हीरक महोत्सव होता. प ण्याच्या 
र्िेशझखडीतील र्व्हनगरच्या हनवासस्थानी त्या महोत्सवाची तयारी आधीच चालू होती. हे वतगमानपत्रातूंन 
जनतेला समजत होते. र्िेश झखडीत रोषिाई करण्यात आली होती. दारूकामही होिार होते. प ण्या 
भोवतालच्या टेकड्ावंर होळ्या पेटहवण्यात आल्या होत्या. मेजवानीचाही उत्कृष्ट थाट करण्यात आला 
होता. दामोदरपतंानंी आपला लहान भाऊ बाळकृष्ट्ि याला बरोबर घेतले. दोघाजंवळ भरलेली हपस्त ले 
होती.दामोदरपतंानंी आपल्या उपरण्यात तलवारही लपवनू नेली. त्याचें एक सहकारी हभडे हे आधीच 
समारंभाच्या हठकािी रे्ले होते. हभडे याचें काम रडँ समारंभातून केव्हा परतेल, याची बातमी चाफेकरानंा 
देण्याचे होते. दोघे चाफेकर बधूं र्िेशझखडीच्या रस्त्याच्या कडेच्या िंाडीत लपून उभे होते. परवलीचा शब्द 
‘र्ोंद्या आला रे’ असा ठरला होता. मध्यरात्रीचा स मार होता. दामोदरपतंानंी आपली तलवार शजेारच्या 
मोरीत लपवनू ठेवली होती. मध्यरात्रीचा स मार होता. ‘र्ोंद्या आला रेऽऽ’हा परवलीचा शब्द चाफेकर बधंूंच्या 
कानी पडला. ते रस्त्यावर अंधारात उभे राहहले. रडँची घोडार्ाडी जवळ येताच दामोदरपतंानंी त्या ंर्ाडीच्या 
मार्च्या पाट्यावर उडी घेतली व रडँच्या पाठीवर हपस्त लाने र्ोळी िंाडली. रडँ ठार िंाला. प न्हा ‘र्ोंद्या 
आला रेऽऽ’अशी आरोळी एकू आली आहि द सरी घोडार्ाडीजवळ येताच बाळकृष्ट्िपतंानंी हतच्या मार्च्या 
पाट्यावर उडी घेवनू र्ाडीतील प रुषाच्या पाठीत र्ोळ्या िंाडल्या. दारूकाम चालू असल्याने फटाक्याचें 
आवाज वरचेवर होत होते. त्यातं हपस्त लाचं्या र्ोळीबाराचें आवाज सामावनू रे्ले. रडँ व आयहस्टग ठार िंाले, 
हे कोिाच्याही लिात लवकर आले नाही. दोघे चाफेकर बंधू व हभडे पसार िंाले. ते घरी परतले व त्यानंी 
आपली हपस्त ले एका हवहहरीत टाकून हदली. दामोदरपतं म ंबईस येऊन आपला कीतगनाचा व्यवसाय करू 
लार्ले. ख न्याचंा तपास लावनू देिारास सरकारने वीस हजाराचें बिीस जाहीर केले. त्यानंतर बाळकृष्ट्िपंत 
फरार िंाले. 
 

प ण्यात अहधक पोहलस आिण्यात आले. त्याचंा खचग सरकारने प िेकरावंर लादला. हजकडे हतकडे 
पोहलसाचंा बंदोबस्त स रू िंाला. ख नी कोि, याचा तपास स रू िंाला. म ंबईहून पोहलस स पहरटेंडेंट ि ईन 
चार पोहलस प्रम खासंह प ण्यात आला. तो उत्तम मराठी बोलिारा व मोठा ब हद्धमान होता. पोहलस तपासात 
र्िेशझखडीच्या रस्त्यावरील मोरीत एक तलवार पोहलसाचं्या हाती आली. हतला उपरण्याची एक झचधी 
हचकटलेली होती. 

प ण्यातील र्िेश शकंर द्रहवडचा लहान भाऊ नीलकंठ द्रवीड हा चाफेकराचं्या संघटनेचा सदस्य 
होता. र्िेश द्रवीडला चोरीच्या अपराधाबद्दल तीन वषे सश्रम कारावासाची हशिा िंाली होती. ि ईन साहेबाने 
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त्याला र्ाठले. मािंी कैदेतून स टका सरकार करीत असेल, तर मी खून करिाऱ्याचंा शोध लावनू देईन, असे 
र्िेशने ि ईन साहेबाला साहंर्तले व त्याला प ण्याला आिले. र् प्तहेर त्याचं्या पातळीवर होतेच. ख नी 
मािसाचे नाव साहंर्तले व ते खरे ठरले, तर त्याला त्याची पूवीची नोकरी देण्याचेही ि ईन साहेबाने मान्य 
केले होते. 
 

र्िेश द्रहवडने दामोदरपंताचें नाव ि ईन साहेबानंा साहंर्तले. लरे्च संशहयत आरोपी म्हिून 
दामोदरपतंानंा पकडण्यात आले. म ंबईहून त्यानंा प ण्यास आिण्यात आले. िईून साहेबाने दामोदरपतंाशी 
पे्रमाने वार्ून, त्याच्या खाण्या-हपण्याची, राहण्याची उत्तम व्यवस्था ठेवनू, त्याला आश्वासने देऊन य क्तीने 
या प्रकरिाची सवग माहहती त्याचं्याकडून लेखी स्वरुपात काढून घेतली. त्यावरून दामोदरपतं याचं्यावर र् न्हा 
नोंदहवला. बाळकृष्ट्िपतंानंा फरार म्हिून घोहषत करण्यात आले. कोटात दामोदरपतंानंी स्पष्टपिे साहंर्तले 
की, “मीच रडँचा खून केला व मािंा भाऊ बाळकृष्ट्ि याने आयहस्टगचा खून केला.” सािीदार म्हिून नीळकंठ 
द्रहवड याची साि महत्त्वाची ठरली. दामोदरपतंानंा फाशीची हशिा देण्यात आली. ते समजताच त्याचंी आई 
बेश द्ध होऊन मरि पावली. बाळकृष्ट्ि व वास देव हे दोघे चाफेकर बंधू सव्वा वषग अज्ञातवासात राहहले. 
अज्ञातवासास कंटाळून वास देवराव म ंबईत प्रकट िंाले. त्यानंा प ण्यात आिून नजर कैदेत ठेवले व 
त्याचं्याकडून बाळकृष्ट्िपंताचंा पत्ता काढून घेण्यासाठी पोहलसाचें प्रयत्न स रू िंाले. या प्रकरिी प ण्यात 
हकत्येक तरुिानंा अटकेत ठेवण्यात आले होते. ते बाळकृष्ट्िपतंाचं्या मनाला बोचत होते. म्हिून ते स्वतःहून 
स्टीफनसन साहेबाचं्या बंर्ल्यात जाऊन प्रकट िंाले. त्यानंा लरे्च अटक िंाली. त्याचं्यावरही र् न्हा 
नोंदहवला. त्याचंा खटला चालू िंाला. वास देवराव आता म क्त िंाले होते. 
 

र्िेश व नीलकंठ या दोन्ही द्रहवड बंधंूनी आपल्या बधंूंची नावे पोहलसात साहंर्तल्यावरून त्यानंा 
अटक िंाली व त्याचं्यावर कोटात दावा लावला रे्ला. दामोदरपतंानंा फाशीची हशिा याच द्रहवड बंधंूम ळे 
िंाली. म्हिून वास देवराव चाफेकर व महादेव रानडे यानंी त्या ंदोन्ही बधंूंना यमसदनास पाठहवण्याची प्रहतज्ञा 
केली. सदाहशव पेठेतील म रलीधर मंहदराच्या र्ल्लीत द्रहवड क ट ंब राहात होते. रात्रीच्या अंधारात वषेातंर 
करून वास देव व महादेव यानंी द्रहवड बधंूंना बाहेर बोलावले व त म्हालंा ि ईनसाहेबानंी ताबडतोब बोलावले, 
असे त्यानंा साहंर्तले. ते दोघे बंधू त्याचं्या बरोबर चालू लार्ताच वास देवाने व महादेवाने हपस्त लातून र्ोळ्या 
िंाडून त्यानंा ठार केले. व ते पसार िंाले. हे पोहलसानंा समजल्याबरोबर पोहलस अहधकाऱ्यानंी प िे शहराची 
नाकेबदंी केली. या प्रकरिी कडंक तपासिी स रू िंाली. अखेर वास देव व महादेव यानंाही पकडण्यात आले. 
वास देवरावानंी कोटात साहंर्तले की, “द्रहवड बंधंूची हत्त्या करून आम्ही माझ्या भावाचं्या हवश्वासघाताचा 
सूड घेतला.” बाळकृष्ट्िपंतानंा फाशीची हशिा िंालीच होती. आता वास देव चाफेकर व महादेव रानडे यानंाही 
फाशीची हशिा देण्यात आली. त्याचंा साथीदार साठे याला १० वषाची सश्रम कारावासाचीहशिा देण्यात 
आली. ८ मे १८९९ रोजी दामोदरपतं, बाळकृष्ट्िपतं व वास देवराव चाफेकर या हतघा ंबंधंूना येरवडा त रंुर्ात 
फासावर लटकहवण्यात आले. १० ते १८९९ रोजी महादेव रानडे याला त्याच त रंुर्ात फाशी देण्यात 
आले.खंडेराव साठे याचेकडून १८९९ ते १९०४ पयंत दररोज ३५ पोंड धान्य दळण्याचे काम देण्यात आले 
होते. चाफेकराचें वडील हहरपतं हे हतघा म लाचं्या अशा मृत्यचू्या धक्क्याने १९०० साली मरि पावले. या 
पाचही क्ाहंतकारकाचं्या कायाने सारे प िे शहर हादरले. इंग्रज अहधकारीही सावधहर्रीने वार्ू लार्ले. 
त्याचं्या नंतर अनेक वषांनी र्ोर्टे या तरुिानी हॉटसन या इंग्रज अहधकाऱ्याला मारण्याचा प्रयत्न केला. 
बाकी प िे तसे शातंच राहहले. बेचाळीसच्या चलेजाव चळवळीत नारायि दाभाडे हा १७ वषांचा म लर्ा काँगे्रस 
भवनावर हतरंर्ी िंेंडा फडकहवतानंा पोहलस अहधकाऱ्याच्या र्ोळीला बळी पडला. 

✦✦✦ 
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९८. णबरसा मुांडा 
 

सन १७८९ मध्ये कंपनी सरकाने १२५०० चौ. मलै िेत्राचा छोटा नार्पूर हवभार् आपल्या 
आहधपत्याखाली आिला. हा सारा डोंर्राळ प्रदेश. त्यातले प्रम ख रहहवासी कोल जमातीचे आहदवासी. ते 
सारे शतेी करीत व जंर्लावर हनभगर राहात. त्याचं्या प्रत्येक र्ावच्या प्रम खाला म ंडा असे म्हित असत. या 
भार्ातील शतेीवरील व इतर कराचं्या वस लीसाठी इंग्रजानंी परप्रातंातील ठेकेदार आिले होते आहि मोर्ली 
सते्तच्या कराचं्या द पटी-हतपटीने या लोकावंर कर लादले होते. हे ठेकेदार मनमानीपिे जादा कर वसूल 
करीत व ज्यानंा कर भरता येत नसत, त्याचं्या जहमनी बळकावीत. त्याम ळे ते बडे जमीनदार बनले होते. 
त्याम ळे हजारो आहदवासी भहूमहीन बनले व नर्ण्य मज रीवर त्या जहमनदाराचं्या जहमनीत मज री करू 
लार्ले. त्याम ळे ते अन्नाला मोताद िंाले. हशवाय जमीनदारानंा पालखीतून वाहून नेिे, त्याचंी सवगतोपरी 
हवनामूल्य सेवा करिे, त्याचें चैनबाजीचे सवग प्रकारचे खचग भार्हविे या आहदवासींना सक्तीचे होऊन बसले. 
त्याचं्या पूवापार न्यायपंचायतीची व्यवस्था इंग्रजानंी मोडून काढली व आपली न्यायदानपद्धती स रू केली. 
त्यासाठी वकील आले. म कादम्याचंा खचग लोकानंा पेलवेनासा िंाला. त्याम ळे हे लोक संत्रस्त िंाले व कंर्ाल 
बनले. तशात या भार्ात हिस्ती हमशनरी आले. त्यानंी प्रलोभने दाखवनू या लोकानंा हिस्ती बनहवण्याचा 
सपाटा स रू केला. जो कोिी हिस्ती होई, त्याला करात सूट हमळे व त्याची जमीनही जप्त होत नसे. त्याम ळे 
हे हजारो आहदवासी हिस्ती बनले. त्याचंा मूळचा धमग ब डाला. पहरिामत: अनेक आहदवासी बंडखोर बनले 
व त्यानंी इंग्रज अहधकाऱ्याशंी, ठेकेदाराशंी नव्या जमीनदाराशंी, हिस्ती हमशनऱ्याशंी अनेक वेळा लढे हदले; 
पि ते इंग्रजाचं्या आध हनक शस्त्रबळाम ळे हनष्ट्प्रभ ठरले. हे लढे एकोिवीसाव्या शतकाच्या अखेरपयंत चालूच 
राहहले. शवेटचा सवात मोठा लढा हदला हबरसा म ंडाने. 
 

हबरसा म ंडाचा जन्म तमार ठाण्याअंतर्गत चालकाड या र्ावी १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी िंाला. त्याच्या 
बापाचे नाव स र्ना म ंडा. त्यालाही आपल्या सर्ळ्या क ट ंहबयासंह हिस्ती धमाचा स्वीकार करावा लार्ला 
होता. त्याम ळेच हबरसाचे प्राथहमक हशिि ब जूग येथील जमगन हमशनच्या शाळेत स रू िंाले. त्यानंतर तो प ढील 
हशििासाठी चाईबासा येथील लूथरन हमशनच्या शाळेत दाखल िंाला. तेथेच त्याला हिस्ती हमशनऱ्याचं्या 
कारवाया समजून आल्या. त्याम ळे त्याच्या मनात इंग्रज सरकारहवषयी अत्यंत हतरस्कार हनमाि िंाला. नंतर 
त्याने आपल्या सवग क ट ंहबयासंह त्या अन्यायी लोकाचं्या हिस्ती धमाचा त्यार् केला. प ढे तो तोडन 
ठाण्याअंतर्गत र्ोडबेडा येथील आनंद पाडें या र् रंुच्यासंपकात आला. त्यानंी त्याला रामायि-
महाभारतातील कथा हशकहवल्या व आय वेदाचेही ज्ञान हदले. त्याचं्यासमोर त्याने आपल्या धरतीला धरतीला 
इंग्रजाचं्या ज लमी शासनाच्या जाचातून म क्त करण्याची घोर प्रहतज्ञा केली. र् रु आनंद पाडें यानंीही त्याला 
आशीवाद हदला. हबरसाच्या मनावर झहदू धमातील आदशग तत्त्वाचंा प्रभाव पडला व तो वैष्ट्िव बनला. त्याने 
हशकार करिे सोडून हदले. आपल्या लोकाचं्या मनात नैहतक र् ि हवकहसत करण्यासाठी त्याने र्ावोर्ावी 
दौरे स रू केले. 
 

हबरसाचे व्यक्क्तमत्व अत्यंत प्रभावी होते. र्ोरापान अत्यंत तेजस्वी, उंच तर्डा, प्रसन्नम ख, 
कपाळावर चंदनाचा हटळा, र्ळ्यात जानव,े डोक्याला फेटा, पायात खडावा असे त्याचे रुप सवांनाच 
आकर्वषत करून घ्यायचे. त्याम ळे त्याच्या समाजाचे लोक भराभर त्याचे अन यायी बनले. त्यानंा तर तो 
‘धरतीचा देवच’ वाटायचा. तो स द्धा लोकानंा सारं्ायचा, “देवप रूष झसर्बोसाने मला स्वप्नात दशगन देऊन 
हदव्य शक्ती हदली आहे. त्या शक्तीच्या बळावर मी आपल्या धरतीला या इंग्रजांच्या व जमीनदाराचं्या ज लमी 
शासनातून म क्त करिार आहे.” तेव्हा लोकाचंा त्याच्यावर दृढ हवश्वास बसला. हबरसालाही वाटायचे, “मी 
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माझ्या समाजाचा उद्धारकता म्हिून जन्मास आलो आहे.” त्याचे अन यायी हजारोंच्या संख्येने वाढू लार्ले. 
त्याचं्यामधून त्याने शकेडो चारं्ले लढवय्ये हनवडून आपले सैन्य सज्ज केले. र्या म ंडा या आपल्या हजवलर् 
हमत्राला त्याने आपला सेनापती म्हिून हनय क्त केले. 
 

सवांनी आपल्या समाजावर इंग्रज अहधकाऱ्याकंडून, हिस्ती हमशनऱ्याकंडून, जमीनदाराकंडून व 
ठेकेदाराकंडून होत असलेल्या अन्यायाहंवरूद्ध मरेपयंत लढा देण्याची प्रहतज्ञा केली व स्वराज्य स्थापन 
करण्याचे ठरहवले. इंग्रज सरकारला त्याचं्या हालचालींचा स र्ावा लार्लाच होता. २४ ऑर्स्ट १८९५ रोजी 
राचंी हजल्ह्याच्या इंग्रज पोहलस इनस्पेक्टरने अनेक हशपयासंह रात्री हबरसाच्या घरावर छापा टाकून िंोपेत 
असतानाच त्याला आहि त्याच्या काही साथीदारानंा अटक केली. हबरसाला दोन वषांची सक्तमज रीची हशिा 
व ५० रु. दंड केला व त्याच्या साथीदारानंा प्रत्येकी २०/२० रु दंड केला. 
 

कैदेतून स टून आल्यानंतर हबरसाने नव्या जोमाने संघषग स रू केला. इंग्रजाचं्या अनेक ठाण्यावंर त्याने 
हल्ले केले. पराक्माची शथग केली. पि इंग्रजाचं्या बदं कापं ढे त्याचंी परंपरार्त हत्यारे हनष्ट्प्रभ ठरली. शकेडो 
कोल जवान मृत्य म खी पडले. एका लढाईत सेनापती र्या म ंडा ठार िंाला. हबरसाचा म क्काम घनदाट 
जंर्लातील टेकड्ावंर र् प्त हठकािी असे. त्याम ळे तो इंग्रजाचं्या हाती लार्िे अशक्यप्राय होते.परंत  
घरभेद्याकंडून इंग्रजानंा त्याचा स र्ावा लार्ताच त्याला घेरून पकडण्यात आले. त्याच्याबरोबर त्याचे ८० 
अन यायीस द्धा जेरबदं िंाले. तेव्हा राचंीच्या इंग्रज हजल्ह्याहधकाऱ्याने हबरसाला जमीनदारी देण्याची लालूच 
दाखवनू त्याने आपला उद्योर् सोडून द्यावा, असे साहंर्तले; पि हबरसाने ते ध डकावले. अखेर त रंुर्ात त्याचे 
फार हाल करण्यात आले आहि हवष देऊन मारण्यात आले. हबरसा पटकीम ळे मेला, असे इंग्रज सरकारने 
खोटेच जाहीर केले. त्याच्या अन यायानंाही जबर हशिा ठोठवण्यात आल्या व हबरसाने छोटा नार्पूरमध्ये 
स्वातंत्र्यासाठी आरंहभलेला लढा हचरडून टाकण्यात आला. अशारीतीने कोल समाजाचा हा ‘धरतीचा देव’ 
हबरसा म ंडा जानेवारी १९०० मध्ये त्या धरतीच्या क शीतच हवसावला. 

✦✦✦ 
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शासकीय र्ोटोसझको मुद्रिालय, पुिे- ४११ ००१. 


