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द सऱ्या आिृत्तीच्या हनहमत्ताने 
 
                             
 

‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ या योजने अंतर्गत अशहल्यादेवीच्या चशरत्राची दुसरी आवृत्ती शनघत आहे. 
अशहल्यादेवीने आपल्या कतृगत्वाने महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात आपला ठसा उमटवला. १७२४ च्या 
सुमारास अशहल्या देवींचा जन्म झाला. जन्मापासून १७३३ पयंत आई-वशडलाचं्या घरी बाल्यावस्था रे्ली. 
१७३३ मध्ये शववाहानंतर घरची सेवा चालू होती. १७५४ मध्ये सूरजमल जाटची लढता लढता कंुभेरच्या 
लढाईत आशहल्यादेवीचे पशत युद्धात मारले रे्ले. १७६६ मध्ये सासरे मल्हारराव होळकर याचं्या शनधनानंतर 
संपूिग राज्याची जबाबदारी त्याचं्यावर येऊन पडली. १७६६ ते १७९९ त्याचं्या जीवनातील स्वयंकतृगत्वाचा 
आशि भारतीय मशहलेच्या महान मुत्सदे्दशर्रीचा-न्यायशनपुि-शनतीचा धैयगिाली धोरिाचा र्ौरविाली 
कालखंड होता. 
 
िी तर रिराहगिी प्रजा ित्सल रािी  
 

ज्या समाज रचनेत कोितीही उन्नतीची साधने शियानंा उपलब्ध नसताना, त्याकाळी या महान 
कतृगत्व िाशलनीने ‘पशत’ बरोबर ‘सशत’ न जाता प्रजापालन करण्यासाठी जीवन जर्ण्याचा स्वीकार केला!! 
ही प्रजा वत्सल रािी जनमानसाच्या डोळ्यातील पािी पुसिारी खरी लोकमंर्ल माता झाली!! 

 
संपूिग भारतात त्याचें नावं अत्यंत श्रदे्धने र्ौरवले रे्ले आहे. अत्यतं समृद्ध अिा राज्याची स्वामीनी 

असूनही आपली सवग संपत्ती लोककल्यािाथग खचग केली. मंशदरे आशि तीथगस्थाने यानंा संरक्षि शदले. 
भारतीय शिल्प, कला, साशहत्य आशि संस्कृती याचंी अमोल सेवा केली. भारताच्या राज्य प्रिासनात 
त्याचं्या कायाचे स्थान अढळ आहे. सवग स्वकीयानंा इंग्रज शफरंग्या शवरुद्ध एकत्र होण्याचे त्यानंी आवाहन 
केले. त्यानंी पुढील संकट ओळखले होते - अिी दूरदृष्टी - अिी प्रजा वत्सल समदृष्टी आशि कतृगत्व सृष्टी - 
असलेल्या अशहल्या देवीचे या महान लोकमातेचे चशरत्र प्रकाशित करण्यासाठी माजी अध्यक्ष प्राचायग रा. रं. 
बोराडे, प्रभारी सशचव, उ. बा. सूयगविंी, श्री. ज. ि.ं साळवी व श्रीमती छा. शद. र्ोडाबं े आशि मंडळाचे 
कमगचारी याचें मोलाचे सहकायग लाभले, त्याबद्दल आभार. वाचक वर्ग उत्साहाने स्वार्त करतील अिी 
आिा आहे. 

 
 प्रा.रतनलाल सोनग्रा 

 अध्यक्ष, 

 महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 

मंुबई,  
शदनाकं २९ शडसेंबर, २००४  



 
           

हनिेदन 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िकै्षशिक, सासं्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत 
ज्या शदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी 
सुबोध मराठी भाषेत चशरते्र शलहून ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या योजनेअतंर्गत पुस्तकरुपाने प्रकाशित 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चशरत्रगं्रथमालेतील “तेजस्स्वनी अशहल्याबाई होळकर” हा 
बारावा चशरत्रगं्रथ आहे. 

 
या चशरत्रगं्रथाच्या लेशखका श्रीमती शवजया जहार्ीरदार यानंी या चशरत्रगं्रथाच्या प्रारंभी जे मनोर्त 

व्यक्त केले आहे त्या मनोर्तात “त्या पुण्यिील, धार्थमक म्हिून तर अवघ्या जर्ास माहीत. शठकशठकािचे 
घाट, देवळे, धमगिाळा, अन्नछते्र, शवशहरी, तळी, कंुडे, रस्ते, यासारखे प्रचंड कायग तर आसेतुशहमाचल 
पसरलेले आहे. पािपोया, अन्नछते्र आज दोनि े वषानंतरही चालू आहेत. हे कायग अनेक मुखाने त्याचंी 
धमगपरायिता आशि औदायग र्जूगन सारं्त आहे. परंतु आश्चयाने थक्क करतं ते त्याचंं अपार िहािपि, 
मुत्सद्दीपि, ज्ञानलालसा, असामान्य तडफ, शहिोबातली समूळ पारंर्तता, तेज, झुंज घेण्याचा खंबीरपिा! 
प्रजावत्सलता, अचूक न्यायदान, आत्मशवश्वास, पुरुषाथग, रिकौिल्य, संरक्षिव्यवस्था, रु्प्तहेर खाते, 
स्वाशभमान, राज्यकारभाराची जाि, रिकौिल्य आशि मािुसकीिी घट्ट नातं असिारं परदुःखकातर असं 
मन! श्रीमंताचं्या र्ादीिी असेलेली शनष्ठा, शजद्द, बािेदार वृत्ती, साधी राहिी आशि कल्यािकारी 
शवचारसरिी. या अनेक सदुरु्िाचें, त्याचं्या तेजस्वी वार्ण्याचे, पुराव े इशतहासाच्या पानोपानी आहेत. 
त्याचंी ही स्वाशभमानी आशि तेजस्वी बाजूसुद्धा सवांना कळावी, याचा ध्यास मला लार्ला.” असे नमूद कले 
आहे. 

 
त्याचें हे मनोर्त इतके बोलके आहे की, या गं्रथाच्या संदभात मी काही वरे्ळे शलशहण्याची 

आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही. 
 
या चशरत्रगं्रथमालेतील यापूवी प्रशसद्ध झालेल्या अकरा चशरत्रगं्रथानंा मराठी वाचकानंी जसा 

भरघोस प्रशतसाद शदला त्या प्रमािेच याही गं्रथाला मराठी वाचक प्रशतसाद देतील, अिी अपेक्षा आहे. 
 

 रा. रं. बोराडे 

 अध्यक्ष, 

 महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 

मंुबई.  
शदनाकं : २६ जानेवारी, २००३   
 



 
           

मनोगत 
 

रे्ली शकत्येक वष े माझ ं मन अशहल्यादेवींनी व्यापून टाकलं आहे. त्यातूनच सहा वष े अनेक 
पुस्तकाचें वाचन करून, अभ्यास करून ‘कमगयोशर्नी’ ही ३०० पानी चशरत्र कादंबरी इशतहासािी इमान 
राखून शलशहली. मध्यप्रदेि साशहत्य ॲकॅडमीने त्या कादंबरीस भा. रा. ताबं ेपुरस्कार देऊन यथोशचत र्ौरव 
केला. त्यानंतर मुलासंाठी लोकमाता हे कथाचें पुस्तक शलशहले. (शदलीप महाजन - मोरया प्रकािन - 
डोंशबवली) आशि आज ‘तेजस्स्वनी’ हे देवींचे चशरत्र शलशहले आहे. शकतीही शलशहले तरी या अपूवग िीचे 
विगन पूिग होत नाही. 

 
त्या पुण्यिील, धार्थमक म्हिनू तर अवघ्या जर्ास माहीत. शठकशठकािचे घाट, देवळे, धमगिाळा, 

अन्नछते्र, शवशहरी, तळी, कंुडे, रस्ते, यासारखे प्रचंड कायग तर आसेतुशहमाचल पसरलेले आहे. पािपोया, 
अन्नछते्र आज दोनि ेवषांनंतरही चालू आहेत. हे कायग अनेक मुखाने त्याचंी धमगपरायिता आशि औदायग 
र्जूगन सारं्त आहे. परंतु आश्चयाने थक्क करतं ते त्याचं ं अपार िहािपि, मुत्सद्दीपि, ज्ञानलालसा, 
असामान्य तडफ, शहिोबातली समळू पारंर्तता, तेज, झुंज घेण्याचा खंबीरपिा! प्रजावत्सलता, अचूक 
न्यायदान, आत्मशवश्वास, पुरुषाथग, रिकौिल्य, संरक्षिव्यवस्था, रु्प्तहेर खाते, स्वाशभमान, 
राज्यकारभाराची जाि, रिकौिल्य आशि मािसुकीिी घट्ट नातं असिारं परदुःखकातर अस ं मन! 
श्रीमंताचं्या र्ादीिी असलेली शनष्ठा, शजद्द, बािेदार वृत्ती, साधी राहािी आशि कल्यािकारी शवचारसरिी. 
या अनेक सद् रु्िाचें, त्याचं्या तेजस्वी वार्ण्याचे, पुराव े इशतहासाच्या पानोपानी आहेत. त्याचंी ही 
स्वाशभमानी आशि तेजस्वी बाजूसुद्धा सवांना कळावी याचा ध्यास मला लार्ला, त्यामुळेच हे लेखन 
तळमळीने झाले आहे. काही टीकाकारानंी त्याचं्या दानधमात होिाऱ्या पैिाचं्या उधळपट्टीला दोष शदलेला 
मी वाचला. अन् त्याचवळेी त्यामार्ची भशूमका आशि अनेक सद् रु्ि, सवांना कळलेच पाशहजे अस ंप्रकषाने 
वाटलं. पशहलीच र्ोष्ट अिी की दान हे आपल्या संस्कृतीचे वरदान आहे. त्याला कुिी उधळपट्टी म्हित 
नाहीत. हा दानधमग, इतकेच नव्हे तर अनेक मंशदरे, तळे, धमगिाळा त्यानंी त्याचं्या खाजर्ी उत्पन्नातून 
केलेल्या आहेत. ‘खाजर्ी खचाची पैसुद्धा सरकारी शतजोरीवर पडू नये.’ हे त्याचें ब्रीदवाक्य होते. 
त्याचं्यावर कोसळलेले कौटंुशबक आघात पाशहले तर त्याचं्या धार्थमक वृत्तीस दोष देण्याचे धाशरष्ट्य 
कुिालाच होिार नाही. पती खंडेरावाचंा अकाली मृत्य,ू त्याचं्याबरोबर सती रे्लेल्या नऊ सवती! 
र्ौतमाबाई आशि मल्हारराव याचें मृत्य ूजरी वयोमानाप्रमािे झाले तरी अशहल्याबाईचंा आधारच शनखळून 
पडला. मल्हाररावाचं्या दोन बायकानंा सती जातानंा त्यानंा पाहाव ंलार्लं. याहूनही भयानक आघात पुढे 
होतेच. पुत्र मालेराव अवघ्या बावीस वषाच्या तरुि वयात मृत्यूमुखी पडला. त्याच्या दोन बायका सती 
रे्ल्या. मुक्ता ही मुलर्ी. शतचा मुलर्ा नथूही बावीसाव्या वषी क्षयाला बळी पडला. त्या दोन शचमण्या 
नातसुनाचं ं सती जाि,ं त्यानंा बघि,ं त्याचं्या दुदैवात होतं. िवेटी मुक्ता फक्त राशहली होती. जावई 
यिवतंराव फिसे कॉलऱ्याचा बळी ठरले आशि मुक्ता शतच्या दोन सवतींसह सती रे्ली. एकुि पाचं 
शजवलर्ाचें मृत्य ू आशि अठरा सतींच्या प्रककाळ्या ज्यानंी ऐकल्या त्याचं्या वदेनाचं,ं दुःखाच ं विगन कोि 
आशि कस ंकरिार? तरीही ही बािेदार िी िवेटपयंत कुिालाही िरि न जाता कठोर कमगयोर् आचरत 
राशहली. तुकोजीची कजे शनवारत, पैसा पुरशवत राशहली. त्याचं्या कतगव्यकमाचा पट मोठा आहे. बुद्धीचा 
आवाका दाडंर्ा, सामर्थयग थोर आहे! 

 
हे सारे वाचकानंा एकशत्रतपिे कळाव े म्हिून चशरत्रकथनानंतरही मी चार प्रकरिे यात घातली 

आहेत. एकंदर आढावा, रुढीपरंपरा, मूळ तत्त्व े आशि कूटनीती या प्रकरिातून त्याचं्या राज्यकारभाराचे 



 
           

शचत्र स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात शठकशठकािी अशहल्याबाईंच्या खुिा आहेत. त्याचें कायग वेर्वरे्ळ्या रूपात उभे 
आहे. अशहल्याबाईंनी केलेला दानधमग प्रजेच्या सुखासाठी केला. त्याचं्या औदायाचा पशरिाम त्यावळेच्या 
इतर राजावंरही झाला आशि तेही दानधमग करू लार्ले. औदायाचे बीज पेरण्याचे फार मोठे कायग त्यानंी 
केले. पुिे ही राजधानी असल्यामुळे पुिे दरबारी अशहल्यादेवींची तेजस्वी छाप पडली होती. ‘पुिे दरबारचे 
पुण्यिार महेश्वर आहे.’ असे खुद्द पेिव्यानंी म्हटले आहे. 

 
अशहल्याबाईंनी शदलेल्या शकत्येक र्ावाच्या जहाशर्ऱ्या विंपरंपरेने चालत होत्या. कूळकायदा 

१९५५ साली आल्यानंतर त्या जहाशर्ऱ्या शवलीन करण्यात आल्या. 
महाराष्ट्राच्या सामाशजक, धार्थमक, जीवनावर अशहल्याबाईंचा फार मोठा ठसा उमटलेला 

आपल्याला शदसतो. आज दोनि ेवषानंतरही त्याचें नावं ताजेतवाने आहे. हेच त्याचं्या कतृगत्वाचे फार मोठे 
र्मक आहे. 

 
अशहल्यादेवी लोकमाता होत्या, पुण्यश्लोक होत्या. त्याचें हे चशरत्र अनेकानंा धैयग, िौयग, स्फूती, 

सामर्थयग देवो अिी इच्छा व्यक्त करून, त्यानंा अशभवादन, प्रशिपात आशि नमस्कार करून पूिगशवराम देते 
आशि हे चशरत्र लोकापगि करते. 

 
 -सौ. हिजया जिागीरदार 
१ सोना मोती अपाटगमेंट,  
५६०/५८ दशक्षि सदर बाजार, सोलापूर-४१३ ००३  
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तेजस्विनी 
अहिल्याबाई िोळकर यांचे चहरत्र 

 
 
 
 

इहतिासाने पानोपानी... 
 

हजची गाईली गाथा! 
 

िोळकरांची तेजविी ती... 
 

प ण्यश्लोक माता! 
 



 
           

कममयोहगनी अहिल्याबाई 
 

हे चशरत्र आहे अशहल्याबाई होळकर याचें! लोकमाता, पुण्यश्लोक, देवी, र्ंर्ाजळ शनमगळ, या 
सर्ळ्या पदव्या, अशहल्याबाई होळकरानंा लोकानंी अपगि केल्या होत्या. मनापासून, हृदयापासून! 
कुठलाही पदवीदान समारंभ न होताही, या पदव्या आज दोनि ेवष ेशटकून आहेत. शटकिार आहेत. अत्यतं 
पे्रमाने त्यानंी सामान्य मािसाचे शहत बशघतले. प्रजेतील र्शरबानंा जास्तीत जास्त सुखाने जर्ता याव,ं 
इकडे लक्ष शदले. त्या धार्थमक होत्या हे तर, सवांना माशहत आहे, परंतु एक राज्यिासक म्हिून त्याचें 
कतृगत्व फार महत्त्वाचे आहे. अपार िहािपि आशि तडफ असिारी ती अलौशकक िी होती. खंबीर मन 
आशि चातुयग यामुळे, अनेक संकटे त्यानंी पार केली. न्यायदान तर इतके अचकू की, भाडंिाऱ्या दोन्ही बाजू 
त्यानंा दुवा देत. रिनीतीची त्यानंा जाि होती. एका नजरेत शहिोब करण्यात त्या तरबेज होत्या. 
प्रजावत्सलता आशि परदुःखाने व्याकूळ होिारं मन, त्यानंा लाभलं होतं. त्या स्वतः रिारं्िात युद्धाला 
उतरत! तोफा ओतिे, जंबुऱ्याच्या र्ोळ्या तयार करिे, याचे िाि त्यानंा माहीत होते. घोड्यावर स्वार 
होण्याचे कौिल्य तर होतेच, पि त्यानंी शियाचें सैशनकदलही तयार केले होते. मातीवर, देिावर शनष्ठा, 
बािेदार वृत्ती, साधी राहािी, उच्च चाशरत्र्य हे त्याचें शविषे! त्याचें कौटंुशबक जीवन अत्यंत दुःखी, काळेकुट्ट 
असे होते. पि प्रिासन धवलिुभ्र, शनष्ट्कलंक असे! मला या चशरत्रातून त्याचं्या या अनेक रु्िाचंा पशरचय 
करून द्यायचा आहे. त्या धार्थमक होत्या पि धमांध नव्हत्या. शठकशठकािचे घाट, देवळे, धमगिाळा, शवशहरी, 
रस्ते असे त्याचें कायग आहे. अन्नछते्र आशि पािपोया आजही चालू राशहल्या आहेत. अनेकजि आपली 
भकूतहान शतथे िातं करीत आहे. हे सारे कायग जातीधमात अडकलेले नाही. सवग धर्थमयासंाठी त्यानंी मदत 
केली. म्हिूनच केवळ ‘धार्थमक’ इतकीच त्याचंी ओळख नाही. त्याचं्या दूरदृष्टीमुळे त्यानंी केलेले कायग 
आजही शजवतं आहे कारि मंशदरे, दरे्, अन्नछते्र वर्ैरे शठकािी त्या त्या कायाच्या खचासाठी त्यानंी सालीना 
उत्पन्न करून ठेवले. त्याचंी ही दूरदृष्टी चशकत करिारी आहे. त्याचं्यात अनेक सद् रु्ि बहरास आलेले 
होते. अठरा सतींच्या प्रककाळ्या आशि सवग जीवलर्ाचें मृत्य ू त्यानंा बघाव े लार्ले. िवेटी त्या एकट्या 
राशहल्या. संसाराचा हा उन्हाळा सोसून, ही बािेदार िी, कुिालाही िरि न जाता कतगव्यकठोर असा 
कमगयोर् आचरत राशहली. प्रजेच ंसुख बघत राशहली. दुःखाला खंबीरपिे सामोरे जातानंाही आपले कतगव्य 
ठामपिे त्यानंी केले. हे सवग वाचकालाही सामर्थयग, िशक्त देिारे आहे. तेजस्स्वनी वाचून वाचकाला 
शनशश्चतपिे आत्मशवश्वास शमळेल. तेवढे सामर्थयग अशहल्यादेवींच्या चशरत्रात आहे आशि तेच मला प्रामुख्याने 
अधोरेशखत करीत शलहायचे आहे. 
 
 

* 



 
           

मल्िारराि िोळकराचं्या आधीचा काळ 
 

सुमारे अडीचि े वषांपूवी मोहम्मद िहाची राजवट चालू होती. त्यावळेी माळवा प्रातंावर, 
दयाबहादूर राज्य करीत होता. मोहम्मद िहा सुखोपभोर्ात दंर् होता. मोंर्लाचें शवस्तृत साम्राज्य अत्यंत 
स्वाथी आशि लोभी मािसाचं्या हातात सापडले होते. दयाबहादूर त्यातलाच एक! हा प्रजेचा अतोनात छळ 
करीत असे. त्याच्या अत्याचारानंा प्रजा अर्दी कंटाळून रे्ली होती. दयाबहादूरच्या राज्यात मोर्ल 
सम्राटातंफे राव नंदलाल यानंा प्रमुख अशधकारी नेमण्यात आले. कर वसूल करण्याचे काम तेच करीत. 
आपल्या फौजेसह ते इंदुरास राहात. त्यामुळे दयाबहादूर प्रजेवर करत असलेले अत्याचार, त्यानंा समक्ष 
शदसत. त्यानंा प्रजेचा हा छळ सहन करिे कठीि होत होते. राव नंदलाल दयाबहादूरला सतत समजावत. 
अत्याचार, छळ थाबंव अिी शवनंती करीत. पि स्वाथी दयाबहादूर लोभाने शपसाट झाला होता. अखेर राव 
नंदलाल बादिहाकंडे रे्ले. त्यानंा माळव्याची दयनीय स्स्थती साशंर्तली. पि बादिहा आपल्या 
अशधकाऱ्यावंर वचक ठेव ू िकला नाही. अशधकाऱ्यानंा धाक उरला नव्हता. अखेर राव नंदलाल शनराि 
होऊन परत आले. बादिहाने राव नंदलालाचंी तक्रार ऐकून घेतली नाही हे कळताच दयाबहादूरला आंनद 
झाला. तो अशधकच शिरजोरी करू लार्ला. राव नंदलाल दयाळू होते. माळव्याच्या लोकाचंा छळ त्यानंा 
बघवनेा. राव नंदलाल बादिहाला दरवषी २५००० रुपयाचंा वसूल देत. तो त्यानंी बंद केला आशि 
बादिहास कळवले की, ‘माळव्याच्या लोकावंर दयाबहादूरकडून जे अन्याय चालू आहेत ते यापुढे सहन 
केले जािार नाहीत. आपल्या पाप्रठब्यामुळेच दयाबहादूर शिरजोर झाला आहे.’ पि बादिहा केवळ 
उपभोर्ात दंर् होता. त्याला हे ऐकण्यास वळे नव्हता. कारवाई करण्यास वळे नव्हता. 

 
त्या काळात थोरले बाजीराव पेिव,े प्रजेच्या सुखासाठी, साम्राज्याचा शवस्तार करण्यासाठी 

आटोकाट प्रयत्न करीत होते. राव नंदलाल यानंी पेिव्यानंा पत्र पाठवनू माळव्यातील लोकाचें हाल त्यानंा 
कळवले. बादिहा आशि दयाबहादूर याचं्याकडून होत असलेल्या प्रजेच्या छळाची पूिग वाता कळवली 
आशि पुढे शलशहले की, ‘आपि जर माळव्यावर चढाई केली तर मी आपिास सवग तऱ्हेची मदत करेन.’ 
थोरले बाजीराव अत्यंत िूर होते. त्यानंी लरे्च मल्हारराव होळकरानंा माळव्यावर चढाईसाठी पाठवले. 
राव नंदलाल यानंी भेरूघाटाच्या मार्ाने सैन्यास माळव्यात घुसशवले. हे बघताच दयाबहादूर राव नंदलाल 
याचें पाय धरू लार्ला. त्यानंा अनेक प्रलोभने दाखवली. अशधकाराची पदे देऊ केली. पि राव नंदलाल 
आपल्या शनश्चयापासून तसूभरही दूर रे्ले नाहीत. दयाबहादूर अखेर भीतीने फौजेसकट पळाला आशि 
अखेर १२ ऑक्टोबर १७३१ रोजी मारला रे्ला. मल्हाररावानंी माळव्यावर मरायाचंा झेंडा रोवला. 

 
त्याच काळात अफर्ाि, फ्रें च उदयास येऊ लार्ले होते. त्यानंी व्यापाराच्या शनशमत्ताने भारतात 

प्रविे केला होता. इंग्रजाचें पाऊलही पुढे पडत होते. प्रसध, पंजाब, काश्मीर यावर अशधकार करत 
अहमदिाह अब्दाली पुढे सरकत होता. पोतुगर्ालने काही स्थाने घेतली होती. उत्तर भारताची स्स्थती 
खालावत चालली. सवगत्र अराजक आशि अिातंता पसरली होती. यामुळे िूर मरायाचं्या िौयाला, 
पराक्रमाला जि ुआमंत्रिच शमळाले. मरायानंी याचा पुरेपूर फायदा घेतला. 

 
त्या काळात महाराष्ट्रात फार एकी होती. नसानसातून जि ूकाही िौयग पराक्रम सळसळत होता. 

पेिव्याचंा झेंडा भारतभर फडकवण्यासाठी त्याचे हात शिवशिवत होते. याच काळात पेिव्यानंी भरपूर पैसा 
आिून आधी आपले राज्य िशक्तमान केले. चौथाई, सरदेिमुखीची वसूली केली. उत्तर भारतात पेिव्याचंा 
वचक बसवला. अिा रीतीने आपले सामर्थयग वाढवनू पेिव्यानंी बलाढ्य फौजेसह शदल्लीवर मोचा नेला. २८ 



 
           

फेबु्रवारी १७१९ रोजी, पेिव्यानंी बादिहाच्या वाड्याला वढेा शदला. २० माचग रोजी त्यानंी बादिहाकडून 
तीन सनदा शमळवल्या. त्यािारे पेिव्यानंा शवस्स्तिग प्रदेिात चौथाई आशि सरदेिमुखी करवसूलीचे 
अशधकार शमळाले. यावळेी मल्हारराव होळकर पेिव्याबंरोबर होते. मल्हाररावानंी िौयाची िथग केली. ते 
पेिव्याचें शवश्वासू शमत्र झाले. त्यानंा बहुमोल अनुभव शमळाला. याच वळेी बाळाजी शवश्वनाथ या थोरल्या 
पेिव्याचंा मृत्य ू होऊन १७२० मध्ये बाजीराव पेिव े र्ादीवर आले. त्याचं्यािी मल्हाररावाचें भावासारखे 
पे्रमसंबंध शनमाि झाले. हे मल्हारराव होळकर म्हिजेच, अशहल्यादेवी होळकराचें सासरे. मल्हारराव 
होळकराचंा पुत्र खंडेराव याचं्याबरोबर अशहल्यादेवींचा शववाह झाला. आशि अशहल्याबाईंच्या तेजस्वी 
र्ाथेची सुरवात झाली. 
 
 

* 



 
           

मल्िाररािाचंा पहरचय 
 

मल्हारराव होळकराचें जीवन म्हिजे एक िौयगर्ाथाच होती. होळकराचें पूवगज दशक्षि भारतातील 
वाफर्ाव इथे रैहात होते. परंतु काही काळानंतर ते पुिे िहराजवळच्या होळ या र्ावी स्थाशयक झाले. 
म्हिूनच त्यानंा होळकर असे नावं पडले. होळ येथील खंडोजी होळकर र्ावच्या पाटलाचे मदतनीस होते. 
त्यानंा १६९३ साली पुत्ररत्नाचा लाभ झाला. हा पुत्र म्हिजेच मल्हारराव होळकर. मल्हाररावानंी आपल्या 
पराक्रमाने, इशतहासात आपले स्वतःचे स्थान शनमाि केले. लहानपिी मेंढ्याचंी राखि करिारा मल्हार 
मोठेपिी इशतहासप्रशसद्ध घटनाचंा साक्षीदार झाला. प्रजेचा तारिहार झाला. एका थोर सेनेचा सूत्रधार 
झाला. असामान्य िौयग, शनष्ठा याचं्या बळावर पेिव्याचंा शवश्वासू सुभेदार आशि सल्लार्ार झाला. त्याचें चशरत्र 
अत्यंत रोचक आशि स्फूर्थतदायक आहे. 

 
रामनवमीस जन्माला आलेले मल्हारराव, लहानपिापासूनच धाडसी होते. भीती हा िब्दच त्यानंा 

माशहत नव्हता. आईवशडलानंा त्याचा अशभमान वाटे. हे बाळ पुढे काहीतरी कतृगत्व करून दाखवले अिी 
त्यानंा खात्री होती. पि दुदैवाने मल्हार तीन वषांचा होताच त्याचे शपतृछत्र हरपले. खंडोजीचा मृत्य ूझाला. 
आई शजवाईवर आकाि कोसळले. खंडोजीच्या कुटंुशबयानंी मल्हारकडे पाठ शफरवली. उलट त्याच्या 
वाटेची जशमन हडप करण्याचा उद्योर् चालवला. मल्हारच्या शजवालाही धोका होईल अिी शजवाईला भीशत 
वाटली. म्हिून ती छोट्या मल्हारला घेऊन खानदेिातल्या नंदुरबारजवळ असिाऱ्या तळोदे या र्ावी, 
आपल्या भावाकडे आश्रयास रे्ली. शजवाईचे भाऊ भोजराज बारर्ळ हे र्ावंचे अशधकारी होते. कंठाजी 
कदमबाडें याचं्या पदरी ते पन्नास घोडेस्वाराचं्या पथकाचे नायक होते! त्यानंी शजवाई आशि मल्हारला 
आधार शदला. 

 
मल्हार आठ वषांचा झाला. तो रानात मेंढ्या चारायला नेई. एकदा एका झाडाखाली मल्हार 

झोपला होता. शजवाई दुपारी भाकरी घेऊन आली तेव्हा शतने एक अपूवग दृष्ट्य पाशहले. एक जातीवतं नार् 
आपल्या फिीचे छत्र, मल्हारच्या डोक्यावर धरून वटेोळे घालून बसला होता. शजवाई भीतीने अधगमेली 
झाली. शतने आजुबाजूच्या लोकानंा बोलावले. सवांनी ते दृष्ट्य पाशहले. मािसाचंी र्जबज ऐकून नार् 
िातंपिे शनघून रे्ला. शजवाईला जो तो म्हिू लार्ला, “बाई र्, हा पोर फार भाग्यवतं शनघिार आहे. हा 
राजा होईल.” मल्हारच्या मामानंी त्याशदवसापासून त्याला रानात पाठवले नाही. घोड्यावंर देखरेख 
करण्याचे काम शदले. मल्हार घोडे राखण्यात पटाईत झाला. काही वषांनी शजवाई वारली; पि मामानंी 
भाचा मल्हार याचे िौयग जािले. त्याची िूराची शनधडी छाती ओळखली आशि आपली कन्या र्ौतमाबाई 
शहचा शववाह मल्हारिी करून शदला. मल्हार मोया िुभवळेेला घोड्यावर बसला. त्याने पुण्यापासून 
शदल्लीपयंत िौयग र्ाजवले. पराक्रमाने मल्हारराव खरंच माळव्याचे राजे झाले. मेंढपाळाचे प्रजापाल झाले.  
 
 

* 



 
           

अहिल्येचा गृिप्रिेश 
 

र्ौतमाबाई आशि मल्हार याचंा संसार सुरू झाला. मल्हाररावाचें िौयग चारी शदिानंा तळपत होते. 
त्यानंा उसंत नव्हती. अनेक चढाया, युदे्ध यातून त्याचं्या िौयाच्या कथा पुढे येत होत्या. 

 
र्ौतमाबाईनंा पुत्र झाला आशि सर्ळीकडे आनंदीआनंद पसरला. त्याला आजोबाचें खंडेराव हेच 

नावं ठेवण्यात आले. खंडेराव हळूहळू मोठे होऊ लार्ले. त्याच्या शिक्षिाची चोख व्यवस्था केली. पि या 
मुलाची लक्षिे शवपरीत होती. त्याला राज्यकारभार, लढाया, घोडे वर्ैरेमध्ये अशजबात रस नव्हता. तो 
अशतिय भाडंकुदळ, उद्धट, तापट होता. तारुण्यात पदापगि केल्यावर तर दुरु्गि अशधकच उसळू लार्ले. 
निापािी करण्याच ं त्याला व्यसन लार्लं. त्याची राहािी फारच डामडौलाची असे. आचारशवचार मात्र 
हीन होते. साठमारी, कोंबड्याचंी झुंज, शिकार असले खेळ त्यानंा आवडत. त्याचें िौयग अिाप्रकारे वाया 
जात असलेले बघून मल्हारराव दुःख, प्रचतेत बुडून रे्ले होते. आपल्या पुत्राचे जीवन मार्ी कसे लारे्ल 
याची प्रचता त्यानंा लार्ली. 

 
एकदा बाजीरावाबंरोबर लढाईहून परत येतानंा सैन्याचा तळ चौंडी र्ावातील सीना नदीच्या काठी 

पडला. नदीकाठी महादेवाचं देऊळ होतं. शतथे अशहल्या आपल्या आईबरोबर दिगनाला आली होती. 
मशैत्रिींबरोबर नदीकाठच्या वाळूत शिवप्रलर् तयार करत होती. िाळंुकेवर वाळूचे लहान लहान र्ोळे ठेवनू 
नक्षी काढत होती. तोच सैन्यातला घोडा उधळला. मशैत्रिी ओरडल्या ‘अशहल्ये, पळ. घोडा उधळला.’ 
मशैत्रिी पळाल्या सुद्धा. पि अशहल्या? शतने आपले सवग िरीर त्या प्रपडीवर झाकले. भरधाव सुटलेला घोडा 
अशहल्येच्या बाजूने शनघून रे्ला. त्याचवळेी मल्हारराव अन् बाजीराव धापा टाकत शतथे पोहोचले. शतला 
संतापाने खसकन् उभे करीत बाजीरावानंी ओरडून शवचारले, “पोरी, इथे का ं थाबंलीस? उधळता घोडा 
तुला तुडवनू रे्ला असता तर?” त्यावर मुळीच न घाबरता, आपले तेजस्वी डोळे बाजीरावाचं्या डोळ्याला 
शभडवत ती म्हिाली, “जे आपि घडवाव े ते जीवापाड, प्रसंर्ी जीव साडूंनही रक्षि कराव ेअसंच सर्ळी 
वडील मािसे सारं्तात. मी तेच केले. मी घडवलेल्या प्रपडीचे रक्षि केले! माझे काही चूकले का?” त्या 
तेजस्वी शचमुरडीचे िब्द ऐकून बाजीराव थक्क झाले. शतच्या डोळ्यात शवलक्षि तेज होते. शतचा बािेदारपिा 
बघून मल्हाररावही आनंदाने बघत राशहले. बाजीराव मल्हाररावाकंडे वळत उत्स्फूतगपिे म्हिाले. 
“मल्हारबा, या पोरीस तुमची सून करून घ्या. शतला राज्याच्या लायक करा. ही राज्य नावंारुपास आिेल. 
राज्याच ं प्रािपिानं रक्षि करेल. शहचे डोळे रत्नासारखे तेजस्वी आहेत. तुमचा कुळपुत्र खंडेराव त्याला 
राज्याच्या लायक हीच करू िकेल. शहला सून करून घ्या आशि राज्यकारभाराच्या अनेक पदराचंं शिक्षि 
द्या.” 

 
बीड शजल्यातील, जामखेड तालुक्यातलं चौंडी हे एक लहान र्ावं. मािकोजी प्रिदे आशि सुिीला 

या माताशपत्याचं्या पोटी अशहल्येने जन्म घेतला. शतला दोन भाऊ होते. चौंडीची ही अशहल्या बघताच 
बाजीराव आशि मल्हाररावानंी शतच्या आईवशडलाचंी र्ाठ घेऊन अशहल्येला मार्िी घातली. थाटात 
लग्नसमारंभ पार पडला. अशहल्या होळकराचंी सून झाली. १७३३ मध्ये हा शववाह झाला आशि अशहल्या 
भाग्याची सोनपाऊले घेऊनच होळकराचं्या घरात आली. मल्हाररावाचें ऐश्वयग वाढत चालले. अशहल्येच्या 
लग्नाबरोबरच शतचे शिक्षि सुरू झाले. 

 



 
           

पेिव े याचंी राजधानी पुिे इथे होती. परंतु त्याचं ं काम मात्र उत्तर प्रहदुस्थानातच बहराला आलं 
होतं. मल्हाररावाचं्या मदतीने बाजीराव पेिव ेउत्तर प्रहदुस्थानातील सूते्र हलवीत होते. अनेक लहानमोया 
लढाया चालू होत्या. १७३० मध्ये माळव्यावर जे आक्रमि केले होते त्याच ं सेनापतीपद मल्हाररावाकंडेच 
होतेच. त्यावळेचे मोर्ल सरदार पळून रे्ले. २ ऑक्टोबर १७३० रोजी मल्हाररावानंा माळव्यातील सवग 
परर्ण्याचंा सवग अशधकार शमळाला. नंतर महंमद बंर्िनेही माळवा परत काबीज करण्याचा प्रयत्न केला; 
पि त्याला मल्हाररावाचं्या िौयापुढे हार पत्करावी लार्ली. आता माळव्यावर मरायाचंी सत्ता स्थापन 
करण्यासाठी पेिव्यानंी जहार्ीरदारी आशि वतनदरीची प्रथा राबशवली. आपल्या प्रमुख सरदारानंा वतने 
शदली. याच प्रथेनुसार रािोजी प्रिदे यानंा उजै्जन, आनंद पवार यानंा धार आशि शजवाजी पवारास देवास 
शमळाले. त्यानंतर २० जानेवरी १७३४ रोजी पेिव्यानंी होळकरानंा माळव्यात विंपरंपरा चालिारी वतने, 
परर्िे, इनाम शदले. मल्हाररावाचंा खास र्ौरव करून होळकर राज्याची रीतसर स्थापना करण्यात आली. 
हे वैभव अशहल्यादेवींच्या पायरु्िामुळे, त्याचं्यातील असामान्य कतृगत्वामुळे प्रशतशदन वाढतच रे्ले. 

 
लग्न झाले तेव्हा अशहल्या केवळ दहा वषांची होती. परंतु मल्हाररावानंी शतच्यातलं तेज, हुिारी 

जािनू, शतच्या शिक्षिासाठी रु्रू नेमले. शतची बुद्धी प्रखर होती. असा उल्लेख आहे की, दूध घटाघटा प्याव े
त्याप्रमािे ती ज्ञान शपवनू टाकीत होती. र्शित, वाचन याप्रमािेच भरू्ोलाच ं शिक्षिही त्यानंा देण्यात येत 
होते. आपल्या र्ोड स्वभावाने आशि सेवावृशत्तने ती सवांची लाडकी झाली. मल्हाररावानंा त्याकाळच्या 
प्रथेप्रमािे आिखी दोन बायका होत्या. बनाबाई आशि िारकाबाई. या शतन्ही सास्वाचंी उत्तम सेवा करीत 
असे अशहल्या. सर्ळ्याचंा पे्रमवषावही अशहल्येवर होई. मल्हारराव आशि र्ौतमाबाई आपल्या या सुनेची 
अपार काळजी घेत. अशहल्येच्या पायरु्िाने वैभवाची कमान उंच उंच जात होती. शतची अभ्यासातली प्रर्ती 
चशकत करिारी होती. 

 
सात आठ वषातच ती केवळ एका नजरेने शहिोबातली चूक काढू लार्ली. चौशदिसे घोडासवारी 

करू लार्ली. शजल्हे, तालुके, वाटा, के्षते्र सवग माशहती घेतली. रामायि, महाभारत वाचून संपलं. स्तोते्र 
तोंडपाठ झाली. रोज फडशनिीत जाव,े शहिोब बघाव,े वसूल जमा बघावी, त्यासाठी मािस ं पाठवावी, 
न्यायशनवाडे कराव,े सरदारानंा पते्र पाठवावी, फौजा तयार ठेवाव्या, खाजर्ी उत्पन्न आशि सरकारी उत्पन्न 
रोखठोकपिे वरे्ळे ठेवाव,े खातेशनहाय पैिाचें वाटप कराव,े र्ोळाबारुदा बािभाते, ढालीतलवारी सज्ज 
राखाव्या, सासऱ्याचं्या पत्राबरहुकूम सवग रवाना कराव.े मल्हारराव म्हित, आम्ही तलवार र्ाजवतो ती 
सूनबाईच्या भरोिावर. मातंडानेंच हे रत्न आम्हास शदले. अवघी वीस बावीस वषांची अशहल्या कुिल 
प्रिासक होऊ लार्ली. इशतहासात याचे दाखले आहेत. 

 
खंडेरावाचंी व्यसने वाढत होती. खंडेराव स्वतंत्र वाड्यात राहात. त्यानंा आिखी बायका होत्या. 

त्या काळी ‘पशतव्रता’ िब्दाचा इतका धाक होता की दुरु्गिी नवऱ्यालाही काही बोलिे हे धमाशवरुद्ध वतगन 
समजले जाई. तरीही अशहल्याबाई िातंपिे खंडेरावानंा रिशवद्या शिकण्यासाठी पे्ररिा देत. युद्धावर 
जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत. परंतु त्याचा फारसा उपयोर् होत नसे. त्यानंा रेड्याचंी झुंज, कोंबडाझुंज, 
शिकार यातच रुची होती. 

 
१७४५ साली अशहल्याबाईंना पुत्र झाला. त्याचे नाव मालेराव ठेवण्यात आले. राज्यात सवगत्र 

आनंदीआनंद झाला. परंतु मल्हाररावानंा खंडेरावाचं्या वार्ण्याची खंत वाटे. अशहल्येसारखे रत्न लाभनूही 
खंडेरावात काहीही फरक पडत नाही हे बघून त्यानंा अपरंपार दुःख होई. हळूहळू खंडेराव सुधारेल ही 



 
           

आिाही त्यानंी सोडून शदली. आता अशहल्याबाई हेच त्याचं ं आिचे ं एकमेव स्थान होते. अशहल्याबाईंची 
हुिारी, बुशद्धमत्ता याचंी पारख त्यानंी केली होती. होळकराचें शनिाि अशहल्यादेवीच उंचावर नेतील याची 
खात्री होती. ते अशहल्याबाईनंा राजकारि, व्यवहार, देिाची स्स्थती, सावधानता, रु्प्तहेराचं ंमहत्त्व, पैिाचंी 
व्यवस्था, कारभारातले प्रश्न, खाचाखोचा सारं समजावनू देत. अशहल्याबाईंची शवलक्षि बुद्धी, हे सारे धडे 
पाठ करून टाकी. त्या शदवसेंशदवस समथग होत होत्या. 

 
मल्हारराव सदैव लढायात रंु्तलेले असत. दूरदूरच्या शठकािाहून मल्हाररावाचंी पते्र येत. 

अशहल्याबाई पत्रातील आदेि तंतोतंत पाळून, त्याचंी चोख व्यवस्था करीत. अशहल्याबाई मल्हाररावाबंरोबर 
रिारं्िावरही रे्ल्याचे इशतहासाने नमूद केले आहे. शतथेही त्यानंी धाडस, साहस आशि रिकौिल्य 
दाखवनू सवग कायात भार् घेतला होता. रिारं्िािी संबंध येिाऱ्या प्रत्येक र्ोष्टींचे त्यानंा ज्ञान होते. 
मल्हाररावाचं्या आदेिाप्रमािे काही शठकािी त्यानंा स्वतः जाऊन कामे उरकावी लार्त. राज्यकत्याने 
देिात शफरून भरू्ोल पाशहला पाशहजे, सामाशजक स्स्थतीचे ज्ञान करून घेतले पाशहजे असं मल्हारराव 
त्यानंा नेहमी सारं्त. एकदा एका महत्त्वाच्या व्यशक्तस कािीला जायचे होते. त्याचंी व्यवस्था करण्याची 
शवनंती बाजीराव पेिव्यानंी अशहल्याबाईंना केली होती. अशहल्याबाईनंी त्याचंी व्यवस्था केलीच आशि 
इंदौरपासून कािीपयंत वाटेत लार्िारी र्ाव,े नद्या, घाट, वर्ैरे तपिीलाचा एक नकािा स्वतः तयार 
केला. आपल्या शठकशठकािच्या अशधकाऱ्यानंा पते्र शदली. 

 
आपल्या पराक्रमी सासऱ्याच्या सुयोग्य मार्गदिगनाखाली, त्यानंी सवग राज्यकारभार नावंारूपास 

आिला. मालेरावाचं्या पाठीवर अशहल्याबाईंना तीन वषांनी एक कन्यारत्न झाले. शतचे नावं मुक्ता असे 
ठेवण्यात आले. 
 
 

* 



 
           

सद्ग िाचंी खाि-अहिल्या 
 

हे अशहल्यादेवींच ं चशरत्र आहे आशि अिाचंीच चशरते्र शलशहली जातात की ज्यानंी काहीतरी 
अलौशकक केलं आहे, जे सत्याला सामोरे रे्लेत, ज्यानंी चोख न्याय केला, ज्यानंी दुबगळाचंी पाठ राखली, 
ज्यानंी सत्ताशधिानंा त्याचं्या चुका दाखवल्या, ज्यानंी इतराचंा पैसा शवषसमान मानला. अशहल्याबाईंनी या 
साऱ्यासाठी आपल्या आयुष्ट्याचा क्षिक्षि वचेला. त्यातल्याच काही ठळक र्ोष्टी मी आपल्याला सारं्िार 
आहे. या कथा इशतहासात नमूद झालेल्या आहेत. त्याचं्या चशरत्राचे मनमोहक रूप दाखविाऱ्या आहेत. 

 
एकदा फडशनिीत शहिोब बघता बघता त्यानंा पशत खंडेरावाचें खाते शदसले. त्याचंा वषाचा तनखा 

दोन मशहन्यातच संपला होता. आता जर पशत पैिासंाठी आले तर त्यानंा नकार द्यावा लार्िार होता. अन् 
तो प्रसंर् आलाच. निापािी केलेले खंडेराव अशहल्येसमोर उभे होते. अशहल्येने पैसे देण्यास नम्रपिे नकार 
देताच ते म्हिाले, “मला पैसे हवते, सल्ला तर मुळीच नको. हवते ते पैसे अन् ते आम्ही नेिारच. बघुया तुम्ही 
आमचे काय करता ते!” त्यावर अशहल्याबाई िातंपिे म्हिाल्या. “मी जे काय कराव े ते दौलतीच्या, 
राज्याच्या शहताचे कराव,े अिी मामजंींची आज्ञा आहे. आपल्या नावं ेरुपये नाहीत. अथात आपली सेवा होऊ 
िकिार नाही.” हे ऐकताच खंडेरावानंी अशहल्यादेवींसमोरची शहिोबाची वही घेतली अन् कोपऱ्यात 
शभरकावली. अशहल्याबाईचं्या डोळ्यातून शठिग्या उडू लार्ल्या. त्या संतापून कारभारी र्ंर्ोबातात्यानंा 
म्हिाल्या, “तात्या, खताविीची बेअब्र ूकरिाऱ्याचा जबाब शलहून घ्या, अन् त्यानंा पंचवीस मोहराचंा दंड 
ठोका. वसूल करून घ्या, आम्ही सुभेदारीत जातो.” मारे् वळूनही न पाहाता अशहल्याबाई शतथून शनघून 
रे्ल्या. र्ंर्ोबातात्या थक्क झाले. ‘असे तेज पाशहले नाही’ असे िब्द त्याचं्या मुखातून शनघून रे्ले. प्रत्यक्ष 
पतीलाही दंड ठोकून वसूल करिारी कठोर शिस्तीत राज्यकारभार राबविारी अिी होती अशहल्या. 

 
एकदा अशहल्याबाई फडशििीत रे्ल्या तोच साडंिीस्वार पत्र घेऊन आला. त्यात फार दुःखद वाता 

होती. श्रीमंत बाजीराव पेिव ेयाचंा नमगदाशतरी मृत्यू झाला होता. बाजीरावाचें प्राि जाताच त्याचंा आवडता 
हत्ती आशि कुत्रा टाहो फोडत मरून रे्ले. सर्ळं राज्य िोकात बुडालं. मल्हारराव आले ते ह्रदय 
फुटल्याप्रमािे रडत राशहले, बाजीरावानंा परलोकी िातंी लाभावी म्हिून ब्राह्मिानंा दाने शदली रे्ली. विे, 
मुद्रा याचें दान, धमगकाये याचं्यावर भरपूर खचग झाला. काही शदवसानंी अशहल्याबाई शहिोब तपासायला 
बसल्या तेव्हा धमगकायाचा सवग खचग सरकारी खचात टाकलेला बघून चशकत झाल्या. त्यानंी र्ंर्ोबातात्यानंा 
हाक मारली. म्हिाल्या, “तात्या, आपि थोर.बाजीराव श्रीमंताचं्या मुशक्तसाठी केलेल्या शवधींचा खचग आपि 
सरकारी शतजोरीवर टाकला? अहो काय म्हिाव े याला?” र्ंर्ोबातात्या चाचरत म्हिाले, “बाईसाहेब, 
श्रीमंताचं्या पारलौशकक िातंीसाठी त्याचं्या सुभेदाराने केलेली काये… म्हिजे ती सरकारीच नव्हे काय? मर् 
ती खाजर्ी खचात किी टाकावी?” यावर तेजस्वी, शनलोभी, अशहल्याबाई म्हिाल्या, “तात्या, मामंजी काय 
फक्त सुभेदारच होते? अहो नाती काय फक्त रक्तातूनच येतात? काही नाती शजवाशिवाची, त्याची मोजमापे 
किी घ्यावी? मामजंी आठ शदवस अन्नाला शिवले नव्हते, बाजीराव मामजंींचे िपथबंधू होते. तात्या, हा सवग 
खचग खाजर्ी खचाकडे टाका. यापुढे ही र्ोष्ट खंबीरपिे पाहा. कुठल्याही प्रकारच्या खाजर्ी खचाची पैसुद्धा 
सरकारी शतजोरीतून येता कामा नये, याची पक्की जरब ठेवा. खाजर्ीतून एखादे सरकारी काम झाले तर ते 
आम्हास चालेल पि खाजर्ी कामासाठी पैचा एक शहस्साही सरकारवर पडता कामा नये येसाठी पंचारे् 
सावध रहाव.े” अशहल्याबाईंच्या स्वराला शतखट धार होती. त्याचंा धाक जबर होता. सोसायला जड होता. 

 



 
           

एक शदवस एक शवधवा िी पहारेकऱ्याचें कडे तोडून थेट आत आली. सारं् ूलार्ली, “बाईसाहेब, 
मज अभाशर्नीस पुत्र नाही. सर्ळे नातलर् आपापली पोरे घेऊन दारी ठाि माडूंन बसले आहेत. हे 
पैिासंाठी मला शवषही घालतील. मला याचंी पोरे दत्तक नकोत. माझ्या दासीचा पुत्र मला दत्तक घ्यायचा 
आहे तर नातेवाईकानंी दंर्ा माजवला आहे. बाईसाहेब, नको मला ही संपत्ती. दान करू द्या मला आपल्या 
पायािी. कुत्र्याच्या मौतीने मरण्यापेक्षा आपल्या पायािी राहीन तर प्रशतष्ठा पावले. माझी संपत्ती, वाडा सारं 
सरकारात जमा करून घ्या!” यावर अशहल्याबाई म्हिाल्या, “मातोश्री, नातलर्ाचं्या रेट्यासमोर हार न 
घेता, तुम्हास मान्य असेल त्यास दत्तक घ्या. माझ्या राज्यात शवधवलेा दत्तक घेता येईल!” यावर र्ंर्ोबा 
तात्या हळूच अशहल्याबाईनंा म्हिाले, “बाईसाहेब, अनायसे संपत्ती सरकारी शतजोरीत येते आहे. दत्तकाची 
परवानर्ी देि ंम्हिजे आपलं नुकसान करून घेि ंनाही का?” यावर आपला रार् आवरत आवाज हलका 
करीत त्या म्हिाल्या, “तात्या, आपि काय हे बोलता? माळव्यातल्या शवधवानंा पशतच्या संपत्तीचा सुखाने 
उपभोर् घेता यायला हवा. या शवधवचे्या नातलर्ानंा समज द्या. वाड्यावर सैशनक तैनात करा. तात्या, 
लक्षात ठेवा. शियाचंा सन्मान हा माळव्याचा महालौशकक व्हायला हवा.” मर् त्या शवधवकेडे वळत 
म्हिाल्या, “मातोश्री, तुमच्या पसंतीचा दत्तक घ्या. दंर्ाफसादाची भाषा करिाऱ्या नातलर्ानंा समज शदली 
जाईल. समारंभात संकट येव ूनये म्हिून, आमचे नजरबाज शतथे राहातील. यावर र्ंर्ोबातात्या म्हिाले, 
“बाईसाहेब, दत्तकाचा नजरािा शकती मार्ायचा?” यावर संतापाने अशहल्याबाई म्हिाल्या, “शवधवचेा 
नेकबंद रु्जारा व्हावा हे बघायच ंकी नजरािा मार्ायचा? अिा नजराण्याला दरोडा मानते मी तात्याबा! 
होळकराचं ंराज्य प्रजेची सेवा करण्यासाठी आहे. दत्तकाला आमच्या खाजर्ीतून पोिाख द्या!” 

 
प्रजेच्या सुखासाठी अशहल्याबाई जार्रूक होत्या. शवधवाचंा, शियाचंा छळ करिाऱ्यानंा क्षमा 

नव्हती. खाजर्ी खचाच्या पैचाही भार सरकारी शतजोरीवर पडू नये यासाठी त्या डोळ्यात तेल घालून दक्ष 
राहात. अिा होत्या अशहल्याबाई. 

 
 

* 



 
           

खंडेराि 
 

मल्हारराव मोशहमात रंु्तले होते. मल्हारराव अशहल्याबाईंना पत्रात शलहीत, सौ. अशहल्येप्रशत 
मल्हाररावाचा आसीरवाद, तुम्ही इंदौरास आहात तर आम्ही असल्याचप्रमािेच आहे. सात हजार फौजेच्या 
तयारीत असाव.े जंबुरा-तोफा-र्ाडे यात कुचराई नको. िाशर्दाप्रशत वतगन दयाळू ठेवाव.े प्रजेकडून रुपये 
येतात. त्याचं्या सुखसोई नेटक्या कराव्या. नादान र्ोष्टीचा संिय घेऊन मािूस खराब करू नये. शकत्येक 
रुपये खचाव ेतेव्हा मािूस कामाचा होतो. इंदौरास येिे सध्या अिक्य-संदेिाप्रमािे फौज तयार राखावी. 
सरदाराकंडे शनरोप ठेवनू सारे सज्ज ठेवाव.े” या अिा पत्रातून मल्हारराव अशहल्येला कारभाराची समजही 
देत आशि शिकविही! अिा पत्रानंा अशहल्याबाई लरे्च उत्तर शलहीत. “तीथगरुप वशडलापं्रशत अशहल्येचा 
साष्टारं् दंडवत. आसीरवाद असो द्याव.े चूकभलू तर होिे आहेच. एकिवेीस जंबूरातोफा आशि बारुद पक्की 
सहा मि! सोबत तेज र्ोलंदाज, रोज शदडीने पि शनिािी पक्की. आम्ही पशरक्षा करून घेतली आहे. 
भरिावसूल नेटका चालू आहे. आपल्या तलवारीस यिच आहे. आपल्या हुकूमाप्रमािे शिकस्त करते. 
आपली आज्ञाधारक, सौ. अशहल्या-” 

 
फडातील कारकून अशहल्येचे कसब, मुत्सदे्दशर्री, कौिल्य, रिनीतीचे ज्ञान बघून चशकत होत. 

मल्हाररावाचंा उजवा हात म्हिजे अशहल्या. जे त्याचंा कुळपुत्र करू िकत नव्हता ते सारं काम अशहल्याबाई 
करत होत्या. परंतु अशहल्याबाईंच ंशनमगळ पे्रम आशि शवनम्र सेवा याचा पशरिाम खंडेरावावर होऊ लार्ला. ते 
तलवारीकडे लक्ष देऊ लार्ले. कधी कधी मल्हाररावाबंरोबर जाऊ लार्ले. अशहल्येला बरं वाटे, पि 
व्यसनाचंा पाय पुढेच होता. 

 
त्यावळेी लढाईत जे जडजवाशहर शमळे, लूट शमळे त्याच ंवजन करून, त्याचा ठराशवक शहस्सा पुिे 

दरबारी पाठवावा लारे्. प्रत्येक लढाईनंतर ही कामे खूप असत. कुठे रंु्जेचीही लपवालपव नाही की 
मोहरेची फसविूक नाही. अशहल्याबाई स्वतः हे सारं बघत. हे काटेकोरपिे अमलात येई. 

 
खंडेराव राजमहाल येथे लढाईस रे्ले. शतथे त्याचंा पराभव झाला. पि त्यानंी बरीच लूट आिली 

होती. ती सरकारात वजन न करता आपल्या वाड्यावर नेल्याचे कळताच अशहल्याबाई स्वतः शतथे रे्ल्या. 
शतथे लुटीचा ढीर् होता. अशहल्याबाई िातंपिे म्हिाल्या, “स्वामी, लूट परस्पर वाड्यात आिली? हा रु्न्हा 
आहे,” “ही लूट आम्ही आमच्या मनर्टाच्या जोरावर आिली आहे.” यावर अशहल्याबाई म्हिाल्या, “स्वामी, 
जे सुभेदारी भोर्तात त्याचंी मनर्टे रयतेसाठी असतात. आपि सुभेदाराचें वारस. चोरपेंढारी नव्हेत! 
शनयतिाबूती हा राज्यकत्यांचा प्राि! प्राि रे्ल्यावर उरते ते पे्रत असते… फक्त पे्रत! स्वामी, ही लूट आधी 
फडशििीत जमा करा. शहस्सेवारी पुिे दरबारी आशि इथल्या शतजोरीत जमा करा आशि उरलेल्याचा 
उपभोर् घ्या! अन्यथा मला झडतीसाठी कारभारी पाठवाव े लार्तील.” यावर खंडेराव म्हिाले, “ठीक 
आहे. आपलं कंुकू पुसूनच झडतीला पाठवा!” हे ऐकून अशहल्या अत्यंत दुःखी झाली पि खचली नाही. 
त्यानंी िातंपिे एक चादर घेतली. त्यात सारी लूट बाधूं लार्ल्या. खंडेरावाचंी त्यानंा अडवायची प्रहमत होत 
नव्हती. असे लोकोत्तर रु्ि अशहल्याबाईत होते. मािसाचंी चशरते्र अिा घटनानंी रंु्फली जातात. चशरते्र 
म्हिजे केवळ सनावळी नव्हे. प्रकवा केवळ घटना नव्हे. सत्यासाठी नवऱ्यावरही झडती काढू िकिारी ही 
िी म्हिजे सामर्थयांची मूर्थतमतं पुतळी होती. सत्यमूर्थत तेजिलाका होती. 

 



 
           

राजमहालची लढाई, पराभव आशि लूट या प्रसंर्ानंी प्रिदे, होळकर याचं्यातले शवतुष्ट वाढीला 
लार्ले. वषचे्या वष े रे्ली. मालेराव आठ वषांचे अन मुक्ता पाचं वषांची झाली. खंडेराव कुठेही कते होत 
नव्हते. पि मालेरावही आजोबा मल्हाररावासंारखे न होता वशडलाचं्याच वळिावर जात होते. 
अशहल्याबाईंना सवांत मोठे दुःख हे होते. मालेरावाला अभ्यासात र्शत नव्हती. पंतोजीस तो आटोपत नसे. 
खेळही असेच कू्रर असत. प्रवचू मार, बेटकुळ्याचं्या पायानंा दोऱ्या बाधं, फुलपाखरानंा सुया टोचाव्या, 
र्ाढवावर बसावें, कुत्र्यामाजंराचे प्राि घ्याव,े झुरळे-उंदीर पकडाव,े माजंरापुढे टाकाव,े माजंराने ते 
मटकावले की टाळ्या शपटाव्या. अशहल्याबाई मुलाचे हे चाळे बघून धसकून जात. त्या पाहाटे उठत. 
मालेरावास शिकवायला बसत. त्याला िौयाच्या कथा सारं्त. पि त्याच ं लक्ष प्रभतीवरच्या पालींकडे, 
शकड्याकंडे असायच.ं तो रोज नव्या नव्या खोड्या करी. कधी फुलाचं्या करंडीत उंदीर भर, कंुकवाच्या 
डबीत शतखट भरून ठेव, ब्राह्मिाचं्या जोड्यात प्रवच ूघालून ठेव, पाण्याच्या ताबं्यात मीठ टाकून ठेव आशि 
इतराचंी फशजती झाली की पोट धरधरून हसत. हसता हसता लोळू लार्त. एकदा तर झाडाला बाधंलेल्या 
झोपाळ्याचं्या दोऱ्या झाडावर चढून सैल करून ठेवल्या. मुके्तच्या मशैत्रिी झोका घेतानंा पडल्यावर, 
मालेरावाची हसून मुरकंुडी वळली. अशहल्याबाईनंा याच ंअपार दुःख होई. त्या मातंडाजवळ एकच मार्ि ं
मार्त की या मालेरावाला सुबुशद्ध दे. 
 
 

* 



 
           

क ं भेरीचा िेढा 
 

१७५४ साली मल्हरराव अजमेर येथे रे्ले. त्यानंी चौथाई वसूल करण्याचा प्रयत्न केला. पि जाट 
ऐकेना. जाटानंी भाडंि उकरले. आधीपासूनच कुरबरुी चालू होत्याच. मल्हारराव इंदौरला येताच 
रघुनाथरावाचंा खशलता आला. त्यानंी शलशहले होते की, “आम्ही अजमेर प्रातंी जाऊन राजपुतान्याची 
खंडिी वसूल करतो. आमचेकडे खंडेरावास शबनीची फौज देऊन पाठविे. दत्ताजी प्रिदेही येत आहेत. 
आपि भरतपूर मुक्कामी तमाम फौजेसह एकत्र याव.े आम्हास तर बाजीराव पेिव्यानंी फौजेशनशमत्त केलेली 
कजे शनवारिे हेच एक उदंड काम झाले आहे. आपाल्यासारख्या ज्येष्ठ स्तंभावंरच राज्याचा भार आहे. काही 
चुकले असल्यास, क्षमा करावी. कृपा कीजे!” पत्र वाचून मल्हारराव अशहल्याबाईनंा म्हिाले, “खंडेरावानंा 
पुढे पाठवतो. आम्ही लर्ोलर् शनघतोच!” याप्रमािे धावपळ सुरू होऊन फौजा कंुभेरीकडे रवाना झाल्या. 
सक्रातंीचा सि करून बायकाही जािार होत्या. यावळेेस खंडेरावानंीच तिी आज्ञा केली होती. त्याचं्या दोन 
मुसलमान बायकानंाही सोबत घ्याव ेलार्ले. अशहल्याबाई, र्ौतमाबाई, िबनम, सकीना, सर्ळे कंुभेरीस 
आले. मल्हरराव, रघुनाथराव, प्रिदे, सरदार सेनापती याचं्या राहुट्या जवळजवळ होत्या. फक्त खंडेराव 
िबनम व सकीनासह वरे्ळ्या राहुटीत राहत. अशहल्याबाई, र्ौतमाबाई एकत्र होत्या. अशहल्याबाईनंी 
पहाटेच पूजा करावी. सवांना अंर्ारा लावावा. मर् मुदपाकखान्याकडे बघाव.े जखमींना उपचार कराव,े 
ििािाचंी व्यवस्था करवनू घ्यावी. शदवसभर तोफखाना संभाळावा, सर्ळीकडे जातीने लक्ष ठेवाव.े 
खिाखिी, घोड्याचें प्रखकाळिे, मािसाचं्या प्रककाळ्या, रक्ताच्या शचळकाडं्या! असाही दीड मशहना 
संपला. तडजोड व्हायची शचन्हे शदसेनात. कुिी शकल्ल्यातून बाहेर येईना की आत जाईना. सर्ळे आपल्या 
जार्ी घट्ट होते. 

 
त्या शदविी अशहल्याबाई अंर्ारा घेऊन खंडेरावाचं्या राहुटीत रे्ल्या खंडेराव निते चूर होते. 

अशहल्याबाईंनी संतापाने दारुचे बुधले, अफूचे र्ाळाव े चुलीत ओतले. सकीना िबनमला म्हिाल्या, 
“मेल्यानंो, स्वामींना दासत बुडवता? ही तुमची सेवा? खंडेरावानंा जारे् करत त्या म्हिाल्या, “स्वामी, हे 
छाविीचे शठकाि पंचेशद्रये सावध राहायची वळे! बुशद्धचा होि सुटेल असे करू नये,” हे ऐकताच ताडकन 
उठत खंडेराव म्हिाले, “कोि म्हितो बेहोि? आत्ता, या क्षिीसुद्धा रिारं्िातल्या तोफेपयंत जायची 
प्रहमत आहे आमची. ही छाती िूराची आहे नामदाची नाही.” आशि अशहल्याबाई नको नको म्हित 
असतानंाही ते ऐकेनात. अशहल्याबाई म्हिाल्या, “स्वामी, असे धाडस युद्धात करू नये. कुिी शनिािीवर 
टपून असेल, हत्त्यार सरसावनू असेल…” पि त्याचें वाक्य तोंडातच राशहले. खंडेराव शनिाि मोचाकडे 
धावत सुटले. तोच कंुभेरर्डाहून तोफेचा र्ोळा सूसाट वरे्ाने आला. प्रलयी वीज पडावी तसा खंडेरावाचं्या 
देहावर पडला. खंडेराव कोसळले. अशहल्याबाईंच्या प्रककाळ्या राहुट्या कापीत रे्ल्या. मल्हारराव धावत 
खंडेरावाच्या पे्रताजवळ रे्ले. त्याला कुरवाळत म्हिाले, “अरे जाटा, माझ्या या कोकराने तुझे काय केले 
होते? युद्धनीती मोडून तू भर थाळ्याच्या वळेी त्याला मारले. मी तुझा बदला घेईन.” अशहल्याबाई बेिुद्ध 
होत्या. 
 
 

* 



 
           

उत्तरहिया 
 

अशहल्याबाईंचा अनावर िोक बघून मल्हारराव घाबरून रे्ले. सर्ळे सरदार, ‘खंडेरावाचा 
अंत्यशवधी करायला हवा’ अस ं सारं्नू मल्हाररावानंा सावध करत होते. खंडेरावाचं्या नऊ बायकानंा 
इंदौरहून आिण्यात आले. त्या सर्ळ्याजिी सतीविे नेसून उभ्या होत्या. अशहल्याबाईंनीही सती जायचा 
शनधार जाहीर केला. त्याही सतीविे नेसून, मळवट भरून उभ्या राहाताच मल्हाररावाचं्या दुःखाला 
पारावार राशहला नाही. ते अशहल्याबाईंच्या पुढे डोई घासत म्हिाले, “मुली, खंडूच्या या अपमृत्यूमुळे मी 
शनजीव झालो. आता तूही मला सोडून जािार? मुली, आता माझा पुत्र होण्याचे सोडून कुठे शनघालीस?” 
पुत्राचा अपमृत्य ूबघायची दुदैवी वळे तर त्याचं्यावर आलीच होती परंतु कतगबर्ार अिा सुनेनं सती जायची 
तयारी केलेली बघून त्याचं्या ह्रद्याचा ठाव सुटला. अशहल्याबाईंना राज्यकारभारचे सवग पदर त्यानंी 
शिकवले ते शतला पुत्राच्या जार्ी मानूनच शिकवले. त्या तेजस्वी िीने हा सारा राज्यकारभार, त्यातल्या 
खाचाखोचा, तडफदारपिे शिकून घेतल्या. अशहल्याबाई कुटंुबाच्या आशि राज्याच्याही आधारस्तंभ झाल्या 
होत्या. हा आधारच आता कोसळिार होता. मल्हारराव दुःखाने खचून रे्ले. जीवनभर अनेक संकटानंा 
धैयाने तोंड देिारा हा महापराक्रमी रििूर मूत्सद्दी अशहल्याबाईंच्या पायािी कोसळून शवलाप करीत होता. 
“मला अनाथ करून जाऊ नकोस पोरी, तूच माझा खंडू आहेस. तू रे्लीस तर मी शनपुशत्रक होईन. हे राज्य 
आता तुझेच आहे. जीव द्यायचाच तर या प्रजेसाठी दे. या प्रजेची आई हो. तुझ्याकडे बघून मी माझ ंदुःख 
शवसरेन- पि तू रे्लीस तर मी शजवतं राहािार नाही. मुली, कष्टाने शमळवलेल्या या राज्याचा, या प्रजेचा 
शवचार कर.” तेथे उभे असलेल्या नातलर्ानंी मल्हाररावाचें सातं्वन करण्याचा खूप प्रयत्न केला. 
अशहल्याबाई म्हिाल्या, “मामंजी, पशतव्रतेने सतीच जायचे असते ना? मी सती रे्ले नाही तर माझ्या धमाची 
चेष्टा होईल, माझी अपकीर्थत होईल, मला सती जाऊ द्या!” 

 
“पोरी, हे राज्य तुझ्या मदतीने नावंारुपास आले. आपि जे घडवाव ेते प्रािपिाने रक्षाव ेहे तुझंच 

वाक्य! माझ ंपुण्य संपलं का पोरी?” मल्हारराव ढसढसा रडू लार्ले. तोवर र्ौतमाबाईंनी अशहल्येला शमठी 
घातली. म्हिाल्या, “अर्, तू माय आहेस या घराची! या झेंड्याची लाज राख! भीक घाल या म्हाताऱ्याचं्या 
पदरात!” इकडे शचता रचली रे्ली. खंडेरावाचं ं पे्रत ठेवलं रे्लं. त्याचं्या नऊ बायका शचतेकडे शनघाल्या. 
अशहल्येने सवांच्या पायावर डोकं ठेवलं, हात जोडले म्हिाली, “स्वामी, माझ्या शनष्ठचेी िपथ. आजपासून 
सारे अलंकार, रंर्, उपभोर् या शचतेत टाकते. आजपासून फक्त िुभ्र विे नेसेन. यापुढील आयुष्ट्य 
प्रजेसाठी, राज्यासाठी!” अशहल्याबाईंनी सवग अलंकार िले्यात बाधूंन शचतेवर ठेवले. शचता धडधडून 
पेटली. सर्ळा आसमंत सतीच्या प्रककाळ्यानंी भरून रे्ला. डेऱ्यात आल्यावर मल्हारराव म्हिाले, 
“आजपासून तुम्ही आम्हाला पुत्राच्या जार्ी. यापढेु तुम्हाला एकेरी हाकारिे नाही. आमच्या वस्तीला विवा 
लार्ला. वीज कोसळली. पि तुमच्यासारखे एक अनमोल रत्न आम्ही वाचवले. तुमच्या पशतव्रताधमाच्या 
आड आलो, त्याचा जबाब ईश्वराच्या दरबारात देऊ आम्ही!” यानंतर अशहल्याबाईंनी सारे सुखोपभोर्, 
रंर्ीत विे वज्यग केली आशि मल्हाररावानंी अशहल्याबाईंना बहुमानाथी संबोधने वापरायला सुरवात केली. 
 
 

* 



 
           

कारभार 
 

पेिव ेसरकारने खंडेरावाच्या उत्तरशक्रयेसाठी दहा हजार रुपये मंजूर केले. सूरजमल जाटानेही, 
मल्हाररावाचं्या रार्ाला, प्रशतजे्ञला घाबरून पंधरा हजाराची र्ाव े शदली. अशहल्याबाईंनी कंुभेरीजवळ 
खंडेरावाचं्या स्मृतीशप्रत्यथग छत्री उभारली आशि जाटाने शदलेल्या पंधरा र्ावाचें उत्पन्न त्या छत्रीच्या 
खचासाठी बहाल करून टाकले. मल्हारराव तर खचनू रे्ले होते. देिात सवगत्र पुन्हा अिातंता माजू 
लार्ली. त्यानंा स्वस्थ बसिे िक्य नव्हते. मल्हारराव जाटाशवरुद्ध झूंज घेत होते तर रघुनाथराव साठ 
लाख घेऊन जाटािी तह करण्याचे मनसुब े करत होते. वषग असंच सरलं. वषगश्राद्धासाठी आलेले लोक 
अशहल्याबाईंच्या सती न जाण्याची चचा करीत राशहले. त्यावळेी मात्र मल्हाररावानंी रुद्रावतार धारि केला. 
म्हिाले, “अशहल्याबाईनंा आम्ही सती जाऊ शदलं नाही. यापुढे याशवषयी कुिी िब्दही बोलाल तर, 
शजभेसकट त्या मािसालाच आर् लावनू टाकेन.” मल्हारराव आशि र्ौतमाबाई समथगपिे अशहल्याबाईंच्या 
पाठीिी उभे राशहले. 

 
अशहल्याबाई कामकाज बघ ू लार्ल्या. पाढंऱ्या घोंर्डीवर िुभ्रविे नेसून अलंकारशवरशहत अिा 

अशहल्याबाईंना बघून, मािस ंकासावीस झाली. मल्हारराव पुन्हा मोशहमा र्ाजव ूलार्ले. सायनूरची लढाई 
झाली. दहालक्षाचा मुलूख काबीज केला. अशहल्याबाई इंदौरातून पत्राबरहुकूम सारी व्यवस्था करीत 
होत्याच. 

 
त्याचवळेी नजरबाजाकंडून शभल्लाचं्या उपद्रवाच्या बातम्या येत होत्या. शभल्ल याते्रकरंूवर हल्ल े

करीत. त्याचंी लूट करीत. या लुटीला सरंजामदाराचंी साथ आहे. ते लुटीतला शहस्सा घेतात, हे कळलं 
अन् अशहल्याबाई संतापून उठल्या. त्यानंी सवग सरदारानंा पते्र शलशहली. शलशहले की, “सवग सरंजामदारानंा 
ताकीद देण्यात येते की, कुिाचाही शभल्लािंी संबंध आहे असे कळले तर सरंजामी रद्द करण्यात येईल. मर् 
सबबी ऐकल्या जािार नाहीत. वाटा वाटावंर र्स्ती फौज ठेवा. सहास्वाराचं ं पथक असाव.ं त्याचें काम 
एकच, वाटसरंूना पुढील र्स्ती फौजेच्या स्वाधीन कराव ं त्यानंी पढुच्या र्स्तीपथकापयंत याते्रकरंूना 
संरक्षि द्याव.ं तिी नाकी आशि ठािी बाधूंन घ्या!” 

 
इतकेच करून दुरदिी अशहल्याबाई थाबंल्या नाहीत तर त्यानंी राज्यात जाहीर केले की, “जो 

शभल्लाचंा उपद्रव नाशहसा करेल त्याच्यािी कन्या मुक्ता शहचा शववाह करून देण्यात येईल!” त्या काळात हे 
केवढे धाशरष्ट्य होते याची आज कल्पनाही येिार नाही. मालेराव तर दुरु्गिीच होता, शनदान जावई िूर 
शमळावा आशि शभल्लाचंा उपद्रवही थाबंवा या दुहेरी हेतूने केलेली ही योजना म्हिजे अशहल्याबाईंच्या तेजाची 
एक िलाकाच होती. त्या म्हित, “ज्या मातीत धार्थमक याते्रकरूस वा सामान्य प्रवािास लुटारूस तनधन 
देिे पडते, त्या मातीचा दुलौशकक चारही शदिा जािार. दर्ाबाज शभल्लाचंा पुरता बीमोड करिे हे माझे 
प्रथम कतगव्य आहे.” 

 
दरम्यान मल्हारराव आले ते मालेरावाचंी सोयरीक ठरवनूच! बहाड घराण्यातल्या मनैा नावंाच्या 

मुलीिी मालेरावाचंा शववाह ठरिार होता, या वातेने अशहल्याबाईनंा मुळीच आनंद झाला नाही. बहाडाचं्या 
घरची मंडळी मनेैस घेऊन आली. अशहल्याबाईंनी मनेैच्या आईवशडलानंा एकातंात बोलावले आशि स्पष्ट 
साशंर्तले की, “आपली कन्या चंद्राचे प्रबब. पि माझ्या काही उिीवा स्पष्ट करिे माझ्या दैवी आहे. देिेघेिे 
म्हिाल तर सुतळीच्या तोड्याचीही अपेक्षा नाही, पि बेलभाडंार हाती घेऊन सारं्ते की, मालेराव फार 



 
           

व्रात्य, टवाळ, चहाडखोर आहेत. आम्हाला जुमाशनत नाहीत. घुटीची र्ोळी घेऊन निा करतात, रार्ाचे 
आहारी जाऊन चाबकू उठवतात. ब्राह्मिाचें पाठी प्रवचूसाप सोडतात. अवघा कू्ररपिा! मातृपे्रमास मात्र 
शतला इथे उिे नाही!” आपल्या मुलाच्या दुरु्गिाचंा पाढा त्याच्या भावी सासुसासऱ्यापंुढे वाचण्याची प्रहमत 
त्याचं्यात होती. सत्यशप्रयता हा त्याचं्या देहाचा जि ुकिाच होता. मालेरावचे लग्न मनैािी झाले त्याचवळेी 
मुक्ताच्या लग्नाचा ‘पि’ कानोकानी रे्ला. 

 
अशहल्याबाईंना िातंता नव्हती. अबदाली सरप्रहदवरून शनघाल्याची वाता, लाहोरची लुटालूट हे 

सारं ऐकून त्या अस्वस्थ होत्या. अबदालीने मथुरा वृदंावनात मंुडक्याचं्या रािी घातल्या. यमुना लाल 
झाली. अशहल्याबाईंनी जािले की प्रहदंूना शचरेबंद आश्रयस्थाने हवीत. त्यानंी शठकशठकािी धमगिाळा बाधूंन 
घेतल्या. मल्हाररावानंी बरीच लूट शमळवली असे नजरबाजाकंडून कळल्यावर अशहल्याबाई फारच 
संतापल्या. तोच एक शननावी पत्र आले. त्यात शलशहले होते की, “मल्हारराव जर शदल्लीत ठासून बसले 
असते तर अवघे मार्ी लार्ले असते. पि द्रव्यलोभाने हे दशक्षिेत रे्ले. खंडिी आशि लूट इतकीच कामे. 
अंतवेद, कंुजपुरा, कुरुके्षत्र, नशजबखान सारख्या सपाच्या स्वाधीन केले. हे कृत्य मरायाचं्या नािास 
कारि होिार. मातोश्री, मल्हारबाचंी आता साठी आली. बुशद्ध नाठी झाली. त्यानंा आवरा. आपली खाजर्ी 
संपत्ती दूशषत झाली आहे. कळाव.े आपला शवश्वासू पुत्र!” 

 
भाद्रपदात सुभेदार आले. भरपूर द्रव्य घेऊन आले. अशहल्याबाईनंा त्या द्रव्याचा शतळमात्र आंनद 

नव्हता. पेिव्यानंा बरेच कजग झाल्याचे कळाल्यापासून तर त्यानंा चैन नव्हतं. श्रीमंत पेिव्याचें सरदार 
करोडोपती होतात आशि श्रीमंत पेिव ेकजगबाजारी होतात हे घडतंच कस?ं धशियास पदर पसरावा लार्त 
असेल तर, रुपयाचंी नदी कुिाच्यातरी खाजर्ी संपत्तीत शिरते याची त्यानंा खात्री होती. रे्ल्या दोन वषांत 
शहस्सेवारी नीट दाखवली रे्ली नाही याची जािीव त्यानंी स्पष्ट िब्दात मल्हाररावानंा शदली. अपकीतीपेक्षा 
मरि बरे, हरामाचा पैसा अन फुकटची तनसडी नसावी. व्यशक्तर्त स्वाथापेक्षा देि मोठा, ही माती मोठी हे 
पुन्हा पुन्हा साशंर्तले. ही सारी शिकवि आपिच मला शदली अन् एकाएकी आपि द्रव्याच्या मारे् का 
लार्लात? असा खडा सवाल अशहल्याबाईनंी केला. आपि चोरपेंढारी नसून पेिव्याचें सुभेदार आहात 
याची जािीव करून शदली आशि पेिव्याचें कजग फेडिे हे आपले कतगव्य आहे असे सारं्ून द्रव्य घेऊन त्यानंा 
पुिे मुक्कामी रवाना केले. अशहल्याबाईंच्या समजदारीला तोड नव्हती. इशतहासात त्याचं्या चातुयाचे, 
दूरदृष्टीचे अनेक दाखले आहेत. अशहल्याबाई म्हिजे सद्रु्िाचें भाडंार होत्या. या साऱ्या कथानंा 
इशतहासात आधार आहे. 

 
अशहल्याबाईंनी इंदूरात तोफाचंा कारखाना उघडला. त्या स्वतः शतथे जात. हस्तनाला, जेजाला, 

शमलाप, सुरतनाला, सुरंुर् यातला फरक त्यानंा माशहत होता. बत्तीबासं, र्ाडे, र्ोळ्या याचं्यावर त्या स्वतः 
नजर ठेवीत. आजच्या शपढीला त्याचंी ओळख एक धार्थमक िी इतकीच आहे. म्हिूनच अशहल्याबाईंचे हे सवग 
रु्ि वाचकापंयंत पोचवण्यासाठी हे अनेक दाखले शदले. ही सारी कस्ल्पत रचना नसून इशतहासात याचे 
दाखले पुराव ेपानोपानी आहेत. 
 
 

* 



 
           

पाहनपतचा सगं्राम 
 

हे अशहल्याबाईंच चशरत्र असल्यामुळे पाशनपतच्या संग्रामाची हकीर्त अशहल्याबाईंच्या संबंधापुरती 
मयाशदत राखली आहे, पुिे मुक्कामी जाऊन मल्हाररावानंी कजगफेड केली. त्यानंतर ते लढाईतच रंु्तले. 
त्याचं ं वय आता झाले होते. अडुसष्टाव ंवषग लार्ले. अशहल्याबाईनंा मल्हाररावाचं्या प्रकृतीची प्रचता वाटे. 
त्याचं ंकिातच लक्ष लार्त नसे. तोफाचं्या कारखान्याच ंकाम जोरात चालू होतं. पुिे येथून भाऊसाहेब, 
शवश्वासराव सैन्यासह उत्तरेकडे आल्याचे कळले. मल्हाररावाचं्या पत्राप्रमािे अशहल्याबाई तोफखाना घेऊन 
ग्वाल्हेर येथे रे्ल्या. पानीपतची रसद तुटली होती. अन्नपािी शमळत नव्हतं. घोड्यानंा चदंी नव्हती. 
अिातच १७६१ सालची सकं्रातं आली. पाशनपतावर भीषि संग्राम झाला. शवश्वासरावासह अनेक योदे्ध 
मारले रे्ले. भाऊसाहेब नाशहसे झाले. लाख मािस ं मेली. अनेक घाव लार्लेले मल्हारराव, 
भाऊसाहेबाचं्या पत्नी पावगतीबाई, र्ौतमाबाई सारे ग्वाल्हेरला भेटले. पाशनपत युद्धाच्या वाता, शवजेसारख्या 
अंर्ावर कोसळल्या. मल्हारराव तिाच अवस्थेत सवांना सुखरुप पोचवण्यासाठी शनघाले. अशहल्याबाई 
इंदौरला आल्या. वाडा जखमी सैशनकानंी भरला होता. अन्न अन्न, पािी पािी करत सैशनक कोसळत होते. 
शनराधार, जखमी, अखेरचा श्वास घेिारे! युद्धाने झालेले ते भयंकर नुकसान बघून, अशहल्याबाईंचा थरकाप 
झाला. त्यानंी लरे्च सेवापथके उभारली. वाड्याच्या खोल्या खोल्यातून, सैशनकावंर उपचार चालू झाले. 
इंदौरातील सर्ळे वैद्य उपचार करीत होते. मोठमोया कढयातून साजंा तयार झाला. सवांना पोटभर 
खायला शदले रे्ले. पंचवीस चुली पेटल्या. हजारो मािसे राबत होती. अशहल्याबाई सर्ळीकडे शफरून 
लोकानंा धीर देत होत्या. त्याचं्या चशरत्रात अिा अनेक उदात्त र्ोष्टी आहेत की ज्या वाचकापंयंत पोचल्या 
पाशहजेत. त्याचंी खरी ओळख सवांना व्हायला हवी. अशहल्याबाई म्हिजे एक चालती बोलती मािुसकीची 
र्ाथा होती. 
 
 

* 



 
           

मल्िाररािाचंा मृत्य ू
 

पाशनपतच्या अपयिाचा डार् धुवनू काढण्यासाठी मल्हारराव सतत मोशहमावंर जाऊ लार्ले. पाच 
वषात त्यानंी उत्तरेकडची घडी बसवली. कामकाज, वसूली वळेच्यावळेी होऊ लार्ली. अशहल्याबाई 
इंदौरचा कारभार दक्षतेने पाहात होत्या. पाशनपतचे सैन्य पािी पािी करत मेले. हे अशहल्याबाईंनी लक्षात 
ठेवनू शठकशठकािी शवशहरी खोदून घेतल्या. दंर्ाफसादाच्या वळेी आश्रयस्थाने हवीत म्हिून धमगिाळा बाधूंन 
घेतल्या. अशहल्याबाईंचे धार्थमक कायगही असे समाजकायािी जोडलेले होते. पारलौशकक सुखासाठी नव्हे 
तर मािसासंाठी त्या धमगकाये करीत होत्या. कामात व्यग्र असतानंाच र्ौतमाबाईचंा मतृ्यू त्यानंा पोरके 
करून रे्ला. मल्हाररावाचं्या मस्तकी र्ोळा लार्ला होता. तेव्हापासून त्याचं्या कानात सतत कळा येत. 
तरी मंर्ळूर, औरंर्ाबाद, राक्षसभवुन इथल्या चढाईचे काम मल्हाररावानंी फते्त केले. पुिे दरबारी 
माधवराव आशि चलुते रघुनाथराव याचं्यातील भाडंिे शवकोपाला रे्ली होती. अशहल्याबाई म्हित, “या 
भाडंिात शफरंग्याचें फावतें एवढे कोिास कळू नये? याचं्या बुद्धीवर इतका बुरसा कसा आला आहे?” 
अधुनमधून मल्हाररावाचंी पते्र येत. त्यातील काही पते्र वाचकासंाठी मुद्दाम देत आहे. अशहल्यादेवींची थोर 
योग्यता पटवनू देिारी ही पते्र आहेत. 

 
१ 

 
शचरंजीव अशहल्याबाईनंा मल्हारजी होळकर याचंा आिीवाद; तुमचे पत्र शमळाले. समाचार अवर्त 

झाला. ‘ग्वाल्हेरमधे तोफखाना ठेवल्यास चारापाण्याची अव्यवस्था होईल, त्यामुळे तो शसरोज येथे घेऊन 
जात आहे’ असे तुम्ही शलशहले आहे. तोफखाना शसरोजमधे ठेवनू, तेथे बलैाचं्या चारापाण्याची उत्तम 
व्यवस्था करून, तानूला तोफखान्याबरोबर तेथेच राहू द्याव ेव तुम्ही इंदौरला जाव.े तेथे पोचल्यावर सेंधवा 
परर्ण्याची वसूली आशि ताजपूरचा बंदोबस्त जरूर करावा. येथील पशरस्स्थती तुम्हास शलहून कळवली 
आहेच. मी आता शदल्लीहून रवाना झालो आहे. अंतरवदेच्या मार्ाने बुंदेलखंडाजवळ पोचेन. पुढे जसा 
शवचार होईल तसे करण्यात येईल. छ२ रमजान, छ१३, सन११७४ फाल्रु्न मास. 

 
२ 

 
शच. अशहल्याबाईनंा आसीरवाद. र्ोहदकरकडे र्ढीचा जमाव आहे काय? त्याच्याकडे पूिग लक्ष 

ठेवनू तोफखाना पाठवावा. एकदम साहस करू नये. आपला प्रभाव टाकून जेवढे काम होईल तेवढे करून 
घ्याव.े दुसऱ्याच्या भरोिावर तोफखाना फार दूर पाठव ूनये. तोफखान्याची इभ्रत राहील व आपलेही काम 
होईल, मतलब शसद्ध होईल, अिा युशक्तचा शवचार करीत राहाव.े ६-११, रमजान, आिीवाद. 
 

३ 
 

शच. अशहल्याबाईंना मल्हारजी होळकर याचंा आिीवाद; येथील समाचार तुम्हाला यापूवीच 
कळवला आहे. त्यावरून तुम्हाला येथील पशरस्स्थती माशहत झालीच असेल. ताजी माशहती अिी की, आम्ही 
शदल्लीहून रवाना होऊन अनूप िहराजवळील किगवास र्ावी ६-११ रमजानला आलो आहोत. येथे होळीचा 
सि होईल. शर्लच्याचं्या झर्ड्यात नजीब सामील आहे. अबदाली सरप्रहदकडे आल्याची अफवा पसरली 
आहे. त्याच्याकडे नजीबखानास पाठवले आहे. शतकडील पूिग खबर आल्यावर पुढचा शवचार केला जाईल. 



 
           

शनशश्चत खबर येईपयंत, र्ंर्ाशकनारी मुक्काम राहील. पूिग माशहती शमळाल्यावर, सकूराबादहून याव ेलारे्ल. 
देवा नावंाच्या दूताकडून जे पत्र तुम्हाला पाठवले आहे ते शमळालेच असेल. त्यानुसार रवानर्ीची व्यवस्था 
करावी. बरोबर भरविाचा मािूस नसल्यामुळे रवानर्ी केली नसल्यास इकडे कुिाला पाठव ू नये. तुम्ही 
ग्वाल्हेरलाच राहाव.े आम्हीही लौकरच प्रातंात येत आहोत. शतकडे आल्यावर, आवश्यकता वाटल्यास 
तुम्हाला बोलावनू घेऊ. तुम्ही र्ोहदवाल्याचंा एक शकल्ला तोफ डार्नू खाली करवनू घेतला अिी दूताने 
आम्हास खबर शदली आहे. म्हिून तुम्ही ग्वाल्हेरासच राहाव ेआशि तोफा व जम्बूरीच्या र्ोळ्याचंा कारखाना 
सुरू करून लढाईची संपूू् िग सामग्री एकशत्रत करावी. आम्हाला र्ोहदवाल्यानंा हरशविे आवश्यक आहे. 
तुमच्या पसतंीचे उत्तम सामान असल्यास शवश्वासपात्र मािसाबरोबर रसद पाठवावी, अथवा तेथेच असू 
द्यावी. ता. ६-११ रमजान, पौ. ६-२६ रमजान सुभखैयास शसतैन सन ११७४. 
 

४ 
 

शच. अशहल्याबाईनंा मल्हारजी होळकराचंा आिीवाद; तुमच्याकडील वतगमान कळवीत असाव.े 
रसद पाठशवण्यासंबधंी एकदोन पते्र पूवी पाठवली होती. तुमचा सवांचा शवचार येथे येण्याचा आहे असे 
आम्ही ऐकले आहे. आमची इच्छा काय आहे ते तुम्हास माशहतच आहे. अिा पशरस्स्थतीत परवानर्ीशिवाय 
येथे येिे शकतपत ठीक असेल? आमच्या आजे्ञची आवश्यकता असेल तर जसे आम्ही शलशहले आहे 
त्याप्रमािे राजेश्री बहेरी आनंद अथवा राजेश्री र्ोप्रवद िामराव याचेंबरोबर रसद पाठवनू तुम्ही 
तोफखान्यासह त्वशरत शसरोंजला रवाना व्हाव.े शचरंजीव मालेराव वर्ैंरे कोिी आल्यास त्याचा उपयोर् 
होिार नाही ही र्ोष्ट लक्षात ठेवनू जसे शलशहले आहे तसे कराव.े अबदाली सरप्रहदकडे आला आहे. 
सुजाउद्दौला व सवग रोशहले एकत्र झाले आहेत. शर्लची शदल्लीस येिार आहे. पुढे जसा अवसर शमळेल 
त्याप्रमािे करण्यात येईल. तुम्ही घडीचाही शवलंब न लावता तोफखाना घेऊन शसरोंजला जाव.े वाटेत 
कोठेही थाबंू नये. शलशहल्याप्रमािे वाटेवरच्या मार्ाने रसद रवाना करावी. पी. ६-१३, ११७४ पारनदी, 
फाल्रु्न मास. 
 

५ 
 

शच. अशहल्याबाईनंा मल्हारजी होळकराचंा आिीवाद, येथे कुिल आहे. तुमच्याकडील वतगमान 
शलहून कळवाव.े तानू तुमच्याजवळ तोफखाना घेऊन आला आहे. तोफखाना शसरोंज येथे ठेवनू, 
चारापाण्याची व्यवस्था करून पुढे जाव.े रा. शचमिाजी र्ोप्रवद मामलेदारास बलैासंाठी चाऱ्याची व्यवस्था व 
तोफखान्याची दुरुस्ती करण्यास ताकीद करून, तोफाचंी तयारी करून ठेवावी. यासबंंधी असावधानी 
नसावी. त्या प्रातंात आम्ही लौकरच येत आहोत. तेथे आल्यावर तोफाचंी जरूरी लारे्ल. ज्यावळेी पत्र 
पोचेल त्यावळेी तयारी असली पाशहजे. त्यासाठी कळ, दोर वर्ैरे सवग सामान तयार ठेवाव.े बलैानंा सिक्त 
करून ठेवाव.े तोफखान्याच्या तयारीसंबधंी तानूने शलशहले आहेच. तुम्हीही ताकीत करून बलैाचंी वर्ैरे 
उत्तम व्यवस्था करवनू घ्यावी. ६-२ रमजान, अशधक काय शलहाव?े 

 
(शह पते्र इंदूरहून शनघिाऱ्या ‘मल्हारी मातंड’ च्या १६ ऑर्स्ट १९१७ च्या अंकात प्रशसद्ध झाली 

होती.) 
 



 
           

या पत्रावंरून मल्हारराव अशहल्याबाईनंा शकती मानत होते हे लक्षात येईल. अत्यंत सामर्थयगवान 
असलेल्या अशहल्याबाईंनाही ‘जसे शलशहले तसे कराव’े अिी जरब मल्हारराव पत्रातून देत असत. 
अशहल्याबाईंचे वतगन नम्र सुनेप्रमािेच असे. त्याचंी मते त्या स्पष्टपिे सारं्त पि त्यात मल्हाररावाचंा अपमान 
होिार नाही अिीही काळजी घेत. वशडलाचंा आदर करिाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे अशहल्याबाई म्हिजे 
मूर्थतमंत उदाहरि होते. 

 
र्ोहदच्या राजाला पराभतू करण्यासाठी मल्हारराव कशटबद्ध होते. त्याचं्या अथक प्रयत्नानंा 

अशहल्याबाईंची भरीव मदत होती. र्ोहदच्या राजाचा पराभव झाला. मल्हारराव सुखावले. अशहल्याबाई पि 
जरा शनप्रश्चत झाल्या. महादजी प्रिदे मल्हाररावाचं्या मदतीस होते. त्याचं्यासोबतच मल्हारराव अलमपूर 
मुक्कामी शवश्रातंीला रे्ले. अशहल्याबाई फडिीिी-कोतवाली बघू लार्ल्या कामे खूप होती. चारच शदवस 
लोटले आशि खशलता आला. 

 
तीथगस्वरुप अशहल्याबाई, कळशवण्यास अत्यंत क्लेष होतात की, तीथगरुप सुभेदार मल्हारराव 

अलमपूर मुक्कामी वीस तारखेस, मंर्ळवारी दोन प्रहरी पंचत्वात शवलीन झाले. कानाला ठिके लार्ले होते. 
बहुत उपचार केले. पि यि आले नाही. आपि सत्वर याव.े िरीर राखून ठेवत आहोत. आपला शवश्वासू-
महादजी.(२०-५-१७६६) 
 
 

* 



 
           

अहिल्याप त्र मालेरािास स भेदारी 
 

मल्हाररावाचं्या मृत्यूमुळे अशहल्याबाईंवर फार मोठा आघात झाला. स्वतःला सावरत त्यानंी 
मालेरावच्या हस्ते इतमामाने मल्हाररावाचें अंत्यसंस्कार केले. मल्हारराव त्याचं्या काळातले फार मोठे 
लढवय्ये, िूरवीर होते. मोठमोठे राजपूत राजे त्याचं्या भीतीने थरथर कापत. ‘मल्हार आया’ अिी नुसती 
अफवा जरी आली तरी मािसे थरकून जात. अिा थोर सासऱ्याचं्या नावं े अशहल्याबाईंनी अलमपूर येथे 
मल्हारबाचें स्मारक उभारले. त्याचं्या पध्दतीप्रमािे काही र्ाव े इनाम देऊन खचाची व्यवस्था केली. 
मल्हाररावाबंरोबर िारकाबाई आशि बनाबाई सती रे्ल्या. आता हरकँुवर नावाच्या मल्हाररावाचं्या 
तलवारीिी लग्न करून आलेल्या खाडंारािी फक्त उरल्या. खाडंारािी म्हिजे तलवारीिी लग्न करून 
झालेली बायको. शतला सती जायची सक्ती नसे. आता हरकँुवर म्हिजेच हरकूआईचाच आधार उरला 
होता. सर्ळा वाडा शरकामा झाला. मालेराव, मुक्ता, मनैा आशि हरकँुवर! सर्ळे इंदूर सूतकात बुडून रे्ले. 
घरोघरी मािसे रडत होती. कुठे चूल पेटली नाही की अन्न शिजले नाही. 
 

पेिव्याकंडून मालेरावासंाठी सुभेदारीची विे आशि सहीशिके्क आले. ३ जुलैला मालेरावानंा 
सुभेदारीची विे देण्यात येिार होती. अशहल्याबाई तर िोकात बुडून रे्ल्या होत्या. तेवढ्यात र्ंर्ोबा 
तात्यानंी आपली पर्डी अशहल्याबाईंच्या पायािी ठेवली. म्हिजेच नौकरी सोडायचा मनोदय साशंर्तला. 
अशहल्याबाईंनी शवचारताच त्यानंी कारिे साशंर्तली. मालेरावानंी सरकारी शतजोरीतून खाजर्ी खचासाठी 
सपाटा लावला आहे. हजारो रुपये खचूगन समारंभासाठी पुरुषभर उंचीच्या समया, रुजामे, चादंीचे 
प्रसहासन, लोड, तशकये, र्ाद्या वर्ैरे आिले रे्ले. र्ंर्ोबातात्या म्हिाले की, मी मालेरावानंा समजव ू
लार्ताच म्हिाले, “सुभेदार म्हिा मला. मी मालेराव नाही,” ज्या मातोश्री अशहल्याबाईंनी पैचाही खचग 
सरकारी शतजोरीतून केला नाही शतथे मालेराव हजारो रुपये उधळीत होते. ते अशतिय उद्धट आशि 
हेकेखोर होते. ते कुिालाही आटोपेनात. परंतु अशहल्याबाईंनी र्ंर्ोबानंा समजवल्या. ‘आपि मालेरावानंा 
मािूस करायचे आहे’ असे सारं्ून पर्डी उचलण्यास साशंर्तले. मालेरावानंा वळि लावण्याचे प्रयत्न चालू 
होतेच! 
 

पेिव्यानंी मालेरावास सनद शदली ती अशहल्याबाईंच्या भरोिावर. मालेरावाचंी लायकी ते जािून 
होते. अशधकार प्राप्तीनंतर त्याचें वडेाचार अशधकच वाढत चालले. मद्यपान कराव,े रु्टी खावी, हत्तीवर 
प्रहडाव,े घोडे पळवाव,े झुंजी लावाव्या यातच त्याचंा वळे जाऊ लार्ला. शहिोबाकडे वळूनसुद्धा बघत 
नव्हते. हाताखालच्यानंा कामे करिे अवघड झाले होते. अशहल्याबाई सवग प्रकारे उपदेि करीत. 
अशहल्याबाईंचा त्याला जाच वाटे. त्याचंा धाक सहन होत नसे. पि त्याच्या उद्धटपिास सीमा नव्हती. तो 
वारंवार अशहल्याबाईंनी महेश्वर येथे राहाव,े आमच्या कारभारात लक्ष घालू नये असे बोलत असे. मुक्ता 
अठरा वषांची घोडनवरी झाली आहे, शतच ंलग्न आधी करा असंही बोले. अशहल्याबाई महेश्वरी राहू लार्ल्या 
पि त्याचंी नजर मालेरावाचं्या कारभारावर होती.  
 

महेश्वरला येताच दरबार भरवनू अशहल्याबाईंनी घोषिा केली. राज्यात शभल्ल, पेंढारी मातले 
यासाठी आम्ही आमच्या प्रािशप्रय मुके्तचा शववाह शभल्लाचंा बंदोबस्त करिाऱ्या िूरासंरे् लाविार. ही घोषिा 
या आधीही शदली रे्ली होती. पि शभल्लाचें दंरे् प्रबळ होते. कुिी लढवय्या धजत नव्हता. पि अखेर 
यिवतंराव फिसे या तरुिाने शवडा उचलला. त्यानंा सवग मदत देण्यात आली. सैन्य, घोडे, पैसा घेऊन 



 
           

यिवतंराव रे्ले. त्यानंी असामान्य िौयग र्ाजवले. प्रजेस सताविाऱ्या शभल्लाचें म्होरके धरून आिले. 
अशहल्याबाईंची मुत्सदे्दशर्री यापुढेच आहे.  
 

यिवतंराव फिसे आशि मुक्ताबाई याचं ंथाटात लग्न झालं. लग्नात शभल्लाचं्या म्होरक्यानंा ‘नायक’ 
ही पदवी देऊन त्याचं्या पर्ारी नेमिुका केल्या. प्रवासी आशि याते्रकरंूची पूिग जबाबदारी नायकावंर 
टाकण्यात आली. त्यानंा पोिाख आशि बाळ्या शदल्या. लुटारंुचे नायक करण्यातला अशहल्याबाईचंा 
दूरदिीपिा थक्क करिारा आहे. त्याचा खूप फायदाही झाला.  
 
 

* 



 
           

मालेरािाचंी अदंाध ंदी 
 

अशहल्याबाईंच्या इंदूरच्या खेपा चालूच होत्या. रात्री दोन दोन वाजेपयंत त्या फडशनिीत काम 
करीत. मालेरावाचें सवग लक्ष रंर्ढंर्ात होते. मनमानी कारभार, लहरीपिाची कमाल, तापटपिा, 
शवकाराचें दिावतार! ते लहरीत असले की अशहल्याबाई सारं्त, “मालेराव, सत्ताधाऱ्यानंी दयाळू असाव.ं 
वडीलधाऱ्याचंं ऐकाव.ं त्याचंा सल्ला मानावा. अपमान करू नये. राज्याचा वसूल वाढता असावा. सरकारी 
शतजोरीतला पसैा खाजर्ीकडे वापरू नये यासाठी दक्ष असावं.” पि सर्ळं पालर्थया घड्यावर पािी 
ओतल्याप्रमािे व्यथग! सुभेदारीची विे घेतल्यापासून खाजर्ीतले पाचं लक्ष उडाले होते. सरकारी खचाचा 
तर खचगवचे शलशहिे कठीि झाले होते. त्यातून आता मनुष्ट्यवध करण्यापयंत त्याचंी मजल रे्ली. 
मालेरावाचंी एक आवडती दासी होती. शतच्या पतीचा मालेरावाने खून केला.अशहल्याबाईंनी या सर्ळ्याचें 
पुराव ेप्रत्यक्ष पाशहले. नोकराचं्या जबान्या घेतल्या. मालेरावावर कारवाई करण्याचे मनी योजले; पि दैवात 
वरे्ळेच होते. 

 
(मनुष्ट्यवध- पुण्यश्लोक अशहल्याबाई –पान २७ / म. श्री. दीशक्षत)  
 
मरिाऱ्या त्या मािसाने, मरतानंा मालेरावाला िाप शदला- “भतू होऊन छातीवर बसेन. तुला अन्न 

खाऊ देिार नाही. मध्यरात्री र्ळा घोटेन.” याचा पशरिाम मालेरावच्या मनावर झाला. तो मनोरुग्ि झाला. 
त्याला अन्नात रक्त शदसू लार्ले. रात्री कुिीतरी र्ळा दाबतय असा भास होई. मधेच प्रवचू चावला, साप 
चावला असं ते ओरडत. दुधात त्या मेलेल्या मािसाचं िीर शदसे. मालेरावानंा वडे लार्लं.  

 
तीन मशहन्यात मालेरावाच ं नुसतं अस्स्थचमग राशहले. अिातच वडे आिखी बळावले आशि 

मालेरावाचंा मृत्यू झाला. अशहल्याबाईनंी त्याची शदवसरात्र सेवा केली. पि यि आलं नाही. मालेरावच्या 
दोन्ही बायका मनैा आशि शपरता त्याच्याबरोबर सती रे्ल्या. अशहल्याबाईंना या सतीप्रथेची चीड येई. त्यानी 
या मुलींना वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला. पि नातेवाईकाचं्या रेटयापुढे त्याचंं काहीही चाललं नाही. ‘तुम्ही 
सती न जावनू धमग बुडवला’ हे त्यानंा सतत ऐकाव ंलार्लं. जी िी धमगश्रेष्ठ होती शतला अिी दूषिे लावली 
रे्ली. त्या सती न जाताही रोज सती जात होत्या. मालेरावाने सातआठ मशहनेही राज्य केले नाही. त्यातून 
चार पाच मशहने तर वडेाने ग्रासले होते. पशहल्या चार मशहन्यात शतजोऱ्या शरकाम्या करण्याचेच कायग केले. 

 
आपल्या एकुलत्या एक मुलाच्या शनधनाने, अशहल्याबाईचें मन िोकात बुडून रे्ले. आपि वारस 

घडव ूिकलो नाही याची त्यानंा टोचिी लार्ली. कुठेतरी दूर शनघनू जाव ेया वदेनेपासून मनाच्या टोचिी 
झुरिीतून सुटाव ेअसे वाटू लार्ले. पि अखेर अशहल्याबाई शववकेाची पतुळी होत्या. संयम, शववके यानंी 
त्याचें मन पशरपूिग होते. ज्या प्रजेसाठी त्या सती रे्ल्या नाही त्या प्रजेची त्या आई होत्या. आपले कतगव्य 
समोर आिनू त्यानंी आपल्या मनाला आवर घातला. जीवनाच्या कठोर कायगके्षत्रात त्या पुन्हा झेपावल्या. 
कामे तर पुष्ट्कळच होती. मुलाच्या स्मतृीशनशमत्त इंदूर येथे छत्री उभारण्याचे काम त्यानंी सुरू केले. आता 
तेवढेच त्याचं्या हातात होते. मुलाची स्मशृत! 
 
 

* 



 
           

रघ नाथरािाचंी फहजती 
 

या स्वाथी जर्ाला कतृगत्ववान मािसाची प्रकमत नसते. ते आपले उखळ पाढंरे करायच्या मारे् 
असतात. र्ंर्ोबातात्या चदं्रचडू याचं्या मनात असंच पाप आलं. वास्तशवक, अशहल्याबाई त्यानंा बंधू म्हित. 
रे्ली चाळीस वष ेते कारभारी होते. त्यानंी राघोबादादानंा म्हिजेच रघुनाथराव पेिव्यानंा रु्प्त पत्र शलशहले. 
त्यात शलशहले होते, “होळकराचंी दौलत आता बेतलमाल झाली आहे. सर्ळे दु:खाने र्ालब आहेत. तेव्हा 
आपिा उभयतास ही अमृतसंधी आहे. आपि त्वशरत येऊन दौलत समेटावी. मी आतून आपिास साथ 
देतोच आहे.” हे पत्र शमळताच रघुनाथराव मोठे सैन्य घेऊन शनघाले. अशहल्याबाईंना रु्प्तहेराकंडून आशि 
काही स्वामीशनष्ठ मंडळींकडून ही वाता समजली. अशहल्याबाई सतंापून रे्ल्या. मी खुळी नाही की दुबळी! 
त्यानंी लेखशनखास बोलावून पते्र सारं्ण्यास सुरुवात केली. पशहले पत्र तुकोजी होळकर यानंा शलशहले. हे 
मल्हाररावाचें दासीपतु्र होते. अशहल्याबाईंना मातोश्री म्हित आशि अशहल्याबाईसुद्धा त्यानंा शचरंजीव 
म्हित. 

 
शचरंजीव तुकोजी होळकरास िकंर आजे्ञकरून, मातोश्री अशहल्याबाईंचा आिीि . 
 
मामंजींनी अवसानकाळी आमचे पतु्राचा हात आपल्या हाती शदला. आपि पािी सोडताच प्रपडास 

काकस्पिग झाला. याचे स्मरि ठेवनू उदेपुरात जेवत असाल तर हात धुण्यास महेश्वरी याव.े संकटाचा काळ 
आहे. आपिास सुभेदारीची विे देिे आहे. पि त्यासाठी हे राज्य राखिे आवश्यक. रघुनाथरावाचं्या मनात 
पाप आले आहे. ते हे राज शर्ळंकृत करण्यास येत आहे. आमंत्रि देिारे घरचेच! पत्र देखता सत्वर याव.े 

 
हे पत्र शलहून त्यांनी साडंिीस्वाराबरोबर पाठवले. नंतर सवग सरदारानंा सरंजामदारानंा, 

त्याचप्रमािे प्रिदे, पवार, र्ायकवाड यानंा सत्तावीस पते्र शलशहली. त्यानंी शलशहले, 
 
कैलासवासी सुभेदारानंी अजोड अखंड तलवारबाजी करून राज्याची वीट वीट जोडली. इमारत 

उभी केली. तलवारीच्या जोरावर हे राज्य उभे केले. आमच्यावर एकामार्ून एक संकटे . आमचे कष्टार्थजत 
दौलतीशवषयी पापबशुद्ध धरून रघुनाथराव युद्धास उभे ठाकले आहेत. तेव्हा कैलासवासी सुभेदाराचं्या 
मशैत्रकीस जार्ून तमाम फौज पाठवावी. 
 

श्रीशंकर आजे्ञकरून. 
 

अशहल्याबाईंनी पत्रावर सदैव श्रीिकंर आजे्ञकरून अिी सही केली. हे राज्य ईश्वराचे आहे, आपि 
चाकर हीच भावना सदैव होती. या कटकारस्थानाचा सुर्ावा लार्ताच त्या र्रजल्या, “आमच्या पूवगजानंी 
कुिाची खुषमस्करी करून हे राज्य कमावले नाही तर रक्ताचे पािी केले आहे. मी एक अबला, असहाय्य 
िी आहे या भ्रमात कोिी राहू नये. मी खादं्यावर भाले घेऊन समोर उभी राशहले तर, सर्ळे मनसुबे जार्च्या 
जार्ी शवरतील. माझ्या राज्याकडे कुिी डोळा वर करून पाशहले तर, आमचीही तलवार चालेल.” अिा या 
तेजस्वी िीने रघुनाथरावानंाही पत्र शलशहले.  

 
“आपि माझे राज्य शहरावनू घेण्याचे कपट रचून आलात. आमचेकडील शफतूरास र्ाठले. मला 

दुबळी समजलात की खुळी? दुःखात बुडालेल्यास अशधक बुडवाव े हा दुष्ट हेतू. आता आपली र्ाठ 



 
           

रिारं्िातच पडेल. माझ्याबरोबर युद्धकलेत पारंर्त असिाऱ्या शियाचंीही फौज असेल. मी हरले तरी 
कीर्थत करून जाईन. पि आपि शियाकंडून हरलात तर आपल्याला तोंड दाखवायला जार्ा उरिार नाही. 
अशहल्याबाईंना शतच्या राज्यासकट र्ट्ट करता येईल या भ्रमात न राहाव.े त्यातच आपले शहत आहे.” 
श्रीिकंर आजे्ञकरून. 

 
इतके झाल्यावर त्यानंी सवग लोकांना बोलावनू साशंर्तले की या राज्यावर ज्यानंी सत्ता र्ाजवली 

त्याचंी मी सून आहे, दुसऱ्याची पत्नी आशि शतसऱ्याची आई आहे. या राज्याचे रक्षि हे माझे कतगव्य. या 
प्रजेची आई होण्यासाठीच मी सती रे्ले नाही. अिाप्रकारे या मुत्सद्दी िीने सवग व्यूह पूू्िग रचला. दुःख 
बाजुला ठेवनू ही करारी आशि खंबीर िी कडेकोट तयारी करण्याच्या मारे् लार्ली. तुकोजीच्या 
अशधकाराखाली सैन्य तयार झाले. शियाचंी फौज उभी राशहली. स्वत: सवग पाहािी आशि देखरेख करू 
लार्ल्या. त्याचंा तो तेजस्वी कमगठपिा आशि िौयाचा आवरे् बघून सैन्यात अपूवग उत्साह आला. तोपयंत 
भोसले, र्ायकवाड याचेंही सैन्य येऊन पोचले. रघुनाथराव उजै्जनपयंत पोचले होते. तुकोजीरावही 
सैन्यासह शनघाले. शक्षप्रा नदीच्या अशलकडे तुकोजी पलीकडे रघुनाथराव! तुकोजीने शनरोप पाठवला, 
“शक्षप्रा ओलाडंताच तलवारीला तलवार शभडेल.” तेवढ्यात अशहल्याबाईंचे पत्रही त्यानंा पोचले. समोरचा 
सेनासार्र शदसला. अशहल्याबाईंची ही सवग योजना म्हिजे तेजस्वी बािेदारपिा, चातुयग, दूरदिीपिा याचंा 
अत्युत्तम संर्म होता. रघुनाथराव पार र्डबडून रे्ले. युद्ध केल्यास पराभव अटळ होता. मारे् शफरिे 
लाजीरवािे होते. तेव्हा त्यानंी शनरोप पाठवला की, “मी तर आपल्या पुत्राच्या अपमृत्यूची दुःखवाता ऐकून 
आपल्या सातं्वनास येत होतो. आपि चुकीचा ग्रह करून घेतला त्याला काय म्हिाव?े” यावर 
अशहल्याबाईंनी शनरोप पाठवला. “सातं्वनास येण्याची कृपा केली. पि त्यासाठी ही अफाट फौज किाला? 
आपि एकटे या. हे घर आशि इथली फौज आपलीच आहे.” 

 
चेहरा टाकून राघोबा आले. दुखवट्याच्या चार र्ोष्टी करून खजील होऊन परतले. राघोबा डाव 

हरले होते. अशहल्याबाईनंी आपल्या उत्तुंर् प्रशतभेने राज्यावरचे र्ंडातर टाळले होते. या प्रसंर्ामुळे त्याचंी 
कीर्थत दूरवर पसरली. आपल्या अंर्च्या अनेक रु्िाचंं प्रात्यशक्षकच जिु त्यानंी प्रजेला आशि समाजाला 
दाखवनू शदलं. िी िशक्तचा प्रत्यय आिून शदला. १७६७ मध्ये अशहल्यादेवींच्या इच्छेनुसार पेिव्यानंी 
तुकोजीरावानंा माळव्याचा सुभेदार नेमले आशि अशहल्यादेवींनी राज्याची सवग सूते्र आपल्या हातात घेतली. 
पेिव ेअशहल्याबाईंना मातोश्री अशहल्यादेवी म्हिू लार्ले. अशहल्याबाईंच्या मनात नमगदा नदीशवषयी अत्यंत 
श्रध्दा होती. नमगदाकाठचे महेश्वर हे स्थान त्यानंी राजधानीसाठी शनवडले. या नर्रीचे जुने नावं मशहष्ट्मती 
असे होते. रामायि, महाभारत, पुरािे, धमगगं्रथ यात मशहष्ट्मती नर्रीचा उल्लेख आहे. प्रशसद्ध राजा 
सहिाजुगन याची हीच राजधानी होती. लंकापती रावि इथे आला असता त्याने आपल्या िशक्तने नमगदेचा 
प्रवाह कोंडून ठेवला. पि तो प्रवाह शनसटून हजार धारानंी बाहेर पडला अिी कथा आहे. महेश्वरापासून 
तीन मलैावर नमगदेकाठी सहिधारा हे स्थान आहे ते या कथेतील सहिधाराच होय! 

 
कशव कुलरु्रू कालीदासानेही रघुवंिात मशहष्ट्मतीचा उल्लेख केला आहे. श्रीमान िकंराचायग आशि 

मंडिशमश्र याचंा सुप्रशसद्ध शववाद याच नर्रात झाला होता. इ. स. १७३० च्या सुमारास मल्हारराव 
होळकरानंी महेश्वर मुसलमानाकंडून प्रजकून आपल्या राज्यात आिले होते. अशहल्याबाईंना हे स्थान आवडे 
ते नमगदेमुळे. नमगदा अमरकंटकहून शनघनू भडोच या िहराजवळ अरबी समुद्राला शमळते. तेथपयंत 
नमगदेच्या दोन्ही काठावर अनेक तीथगके्षते्र आहेत. महेश्वरला नमगदेचे पात्र खूपच शवस्तारलेले आहे. 
अशहल्यादेवींनी येथे राजधानी स्थापन केली आशि महेश्वरचे भाग्य पनु्हा तरारून आले. 



 
           

अशहल्यादेवींचे शनवासस्थान अर्दी साधे एखादे घर असाव े तसे होते. राजमहाल वाटावा असे 
काहीही शतथे नव्हते. कुठलीही सजावट नाही की अवडंबर नाही. घरात एखाद्या मंशदराप्रमािे वातावरि 
तेव्हाही असाव ेआशि आजही आहे. याच घरात राजदरबार भरत असे ती मोया ओसरीसारखी जार्ा आहे. 
घरातील मंशदरात अनेक शिवप्रलरे् आहेत. सोन्याचा पाळिा आहे. देवाचा जन्मोत्सव त्या पाळण्यात होई. 

 
महेश्वराची ‘राजधानी’ झाली आशि मािसाचंा राबता सुरू झाला. महेश्वर र्जबजून रे्ले. 

अशहल्यादेवींनी खाजर्ी पसैा खचग करून नमगदेस सुंदर घाट बाधंले. कलापूिग देवळातून मंत्रजार्र होऊ 
लार्ला. प्रजेस बसण्यासाठी शचरेबंदी पायऱ्या बाधंल्या रे्ल्या. नव्या पेठा, नव्या हवले्या. शविकर आले, 
सोनार आले. नामवतं वैद्यानंा आमतं्रिे देऊन क्षय या रोर्ावर संिोधने सुरू झाली. संस्कृत पाठिाळा 
उघडली रे्ली. शविानानंा, कलावतंानंा राजाश्रय शमळू लार्ला. महेश्वरचे सासं्कृशतक वैभव झपाट्याने 
वाढले. मुलींची पाठिाळा आशि शियानंा ििशिक्षि हे काम अशहल्यादेवींनी दोनि ेवषापूवी सुरू केलेले 
पाहून मन चशकत होते. शजल्हापशरषदा, खेड्यापयंत न्याय, कुशटरोद्योर्, हंुडाबदंी, दारूबंदी हे सारे 
कायगक्रम अशहल्यादेवींनी प्रथम सुरू केले हे कळल्यावर त्याचं्यापढेु साष्टारं् दंडवत घालावसेे वाटते. त्यानंी 
जंर्लतोडीस शवरोध केला. हंुडा देिाऱ्यास आशि घेिाऱ्यासही शिक्षा ठोठावल्या. 

 
त्याकाळचे िाहीर अनंतफंदी यानंी कशवतेत विगन केले आहे. त्याचा मशतताथग असा. “नमगदेच्या 

काठी बाधंलेल्या उंच मंशदरामुंळे, घाटामुंळे महेश्वर तीथगके्षत्र कैलासासारखे मनोहर वाटते. देिोदेिीचे लोक 
इथे येतात. अशहल्यादेवींचे कायग बघून कृताथग होतात. इथे र्डर्ंज संपत्ती आहे. बाजार, दुकाने 
र्जबजलेली आहेत. अशहल्यादेवी आपल्या प्रजेचा प्रशतपाळ पोटच्या मुलापं्रमािे करीत आहेत. प्रजेचे रक्षि 
आशि त्याचं्या सुखसोयीकडे त्याचें बारीक लक्ष आहे. अन्नछत्रातून र्ोरर्रीब आनंदाने भोजन करतात.” 
अिा या महेश्वरातून त्या काळचे सवग राजकारि चालले. अनेक महत्वाचे शनिगय झाले. सुधारिा झाल्या. 
प्रजेसाठी रातं्रशदवस राबिारी प्रजेची आई शतथे होती. पेिव ेम्हित की पणु्याचे पुण्यव्दार महेश्वर येथे आहे. 
यात महेश्वर नर्रीचा आशि अशहल्यादेवींचा र्ौरव पुरेपूर भरलेला आहे. 
 
 

* 



 
           

चंद्रािताशंी य द्ध 
 

युद्ध ही शवनािकारी प्रथा आहे असे अशहल्यादेवींचे मत होते. त्याची अनेक कारिे त्या देत. पशहले 
कारि प्रजेची अपशरशमत हानी होते आशि ज्या धनामुळे लोकाचंी प्रर्ती होण्याची िक्यता असते त्या धनाचा 
दुरुपयोर् युद्धात होतो. पुन्हा समाजाचे, राज्याचे नेतेपि करिाऱ्या प्रमुख व्यशक्त युद्धात रंु्तल्यामुळे त्याचंा 
प्रजेस उपयोर् होत नाही. अिा बुशद्धमान व्यप्रक्तचा युद्धात शवनाि होण्याचा सभंव असतो. त्याचं्या 
सुरशक्षततेची काळजी घेण्यात मनुष्ट्यबळ खची पडते. सामान्य मािसे तर शकडामंुर्ीसारखे मरतात. 
राज्याच्या शतजोरीवर भार पडतो. या िशक्तचा उपयोर् राज्याचे नंदनवन करण्यासाठी व्हावा असा त्याचंा 
दृशष्टकोन होता. या कारिामुंळे युदे्ध टाळण्याकडे त्याचंा कल होता. पि चदं्रावतानंी जेव्हा त्यानंा आव्हान 
शदले तेव्हा त्या स्वतः रिात उतरल्या होत्या असे इशतहास सारं्तो. जयपूरचे राजे सवाई जयप्रसह यानंा 
दोन मुले होती. ईश्वरप्रसह आशि माधवप्रसह. माधवप्रसहाची आई उदयपूरची राजकन्या. तो ईश्वरप्रसहापेक्षा 
वडील होता आशि मामा संग्रामप्रसह याचेकडेच राहत होता. मामाने त्याच्या हातखचासाठी त्याला रामपुरा 
र्ावाची जहार्ीर शदलेली होती. जयप्रसहाच्या मृत्यनंूतर जेष्ठ पुत्र म्हिून माधवप्रसहाचा र्ादीवर अशधकार 
होता. परंतु त्याच्या र्ैरहजेरीत धाकटा ईश्वरप्रसह र्ादीवर बसला. माधवप्रसहाचा अशधकार डावलला रे्ला 
म्हिून उदयपूरचा राजा रािा जर्शजतप्रसह फारच शचडला. तो माधवप्रसहाचा मामेभाऊ होता. ईश्वरप्रसहाचा 
पराभव करण्याइतके सैन्य त्याच्याजवळ नव्हते म्हिून त्याने मल्हारराव होळकराचंी मदत त्यावळेी 
माशर्तली आशि माधवप्रसहाची बाजू न्यायाची असल्यामुळे मल्हाररावानंी मदत करण्याचे मान्य केले. 
ईश्वरप्रसर्ास लेखी कळवले की र्ादी माधवप्रसहास द्यावी. ही कथा मल्हारराव शजवतं होते तेव्हाची आहे. 
मल्हाररावानंा राजे अशतिय घाबरत. मल्हारावाचं ं पत्र वाचून ईश्वरप्रसह घाबरला आशि त्याने शवषप्रािन 
करून आत्महत्या केली. त्याच्या मतृ्यूनंतर माधवप्रसर् र्ादीवर बसला. त्याने शदलेल्या वचनानुसार 
ठरलेली रक्कम मल्हाररावानंा शदली. त्यात रामपुरा हे र्ाव त्यानंा शदले. वास्तशवक रामपुरा र्ाव त्याच्या 
मामाचे होते. माधवप्रसर् मामाकडे राहत होता तेवढ्यापुरते त्याच्या हातखचाला शदले होते. ते त्यानंा न 
शवचारता मल्हाररावानंा माधवप्रसहाने देिे अन्यायाचे होते. रामपूरचा अशधकारी उदयपूर घराण्याचा होता. 
त्याचे नाव चदं्रावत होते. मल्हाररावाचें वचगस्व त्याला खुपत होते; पि तो काही करू िकत नव्हता. 
मल्हाररावाचं्या मतृ्यूनंतर, अशहल्यादेवी राज्यकारभार पाहू लार्ल्या. चदं्रावताने अशहल्याबाईंवर चढाई 
करण्याची तयारी चालवली. त्यानंी शनम्बहेडा, जावद आशि आसपासची र्ाव ेबळकवायला सुरुवात केली. 
अशहल्याबाईंना संताप आला. होळकराचें सैन्य तुकोजीबरोबर जाटािंी लढाई करण्यात रंु्तले होते. 
अशहल्याबाई शवचशलत झाल्या. त्यानंी शवचार केला की चंद्रावताचंी फौज तीस हजाराचंी. आपल्याजवळ 
पाच हजारही नाही. उर्ाच मािसे जायबंद करून हार किाला घ्यायची? यावळेी र्शनमी कावा करून 
तडजोड करावी. त्या आपल्या सैशनकानंा म्हिाल्या, “आपि सारे मदग आहात; पि आपि यावळेी 
संख्याबळाने कमी आहात. आपिास यावळेी तडजोड शहताची. दहापंधरा र्ाव े तुमच्यापेक्षा मला जास्त 
नव्हेत. वळे येताच बदला घेऊ.” असे म्हित त्यानंी चंद्रावतानंा त्यावळेी ३१ र्ाव े देऊन टाकली. पि 
त्यानंतर १७८३ सालात चदं्रावतानंी पनु्हा उठाव केला. त्यावळेी मात्र अशहल्याबाईंनी स्वतः येऊन 
युद्धनर्ारा वाजवला. अध्या तासाच्या आत सैन्य ििािासह सज्ज झाले. त्या स्वत: सैन्याबरोबर जावदे येथे 
रे्ल्या. शतथून युद्धाची सवग तजवीज करू लार्ल्या. िभंर स्वार आले ते रवाना केले, पन्नास आले, पाचि े
आले, रवाना केले. ज्वाला तोफ पाठवली. िवेटच्या तुकडीबरोबर स्वत: अशहल्याबाई घोडासवार होऊन 
शनघाल्या. सैन्यास म्हिाल्या, “रजवाड्यास काय शभता? सर्ळे पोचट पुरुष. सवे शमळून चढाई करा. 
रजवाडे तुम्हाला भारी नव्हेत. मेवाड होते का नव्हते करून टाका. बोला मातंड की जय!” आशि सैन्याने 
धडक मारली. मेवाडचा राजा फौजेला शमळाला. चदं्रावताचं्या बीमोड करून रामपुरा घेतला. तोच 



 
           

िरीफभाईच्या हाताला र्ोळी लार्ली. अंबाजीपंत कोसळले. पि त्यानंी रजवाडे कापून काढले. ज्वाला 
तोफ डार्ताच अलंर्तट फोडून रे्ली. शतथेच सोभार्प्रसर् हाती सापडला. त्याने वाटेत बारूद पसरून 
ठेवली होती. रजवाड्याचं्याच हाताने त्यावर जळता काकडा पडला. आपल्याच बारुदीने काही जळाले 
काही पळाले. सोभार्ाप्रसहाला धरून अशहल्याबाईंसमोर उभे केले. तो अशहल्याबाईंची शवनविी करत 
म्हिाला, “मातोश्री क्षमा करिे हा आपला लौशकक. आजन्म दास होऊन राहीन.” त्यावळेी अशहल्यादेवींचे 
बोल र्रजले, “सोभार्प्रसर्, क्षमा पशहल्या दुसऱ्या रु्न्हाला. तुमच्या िब्दात आता पािी उरले नाही. 
िपथाचंी िभंरी झाली. सतत रामपुऱ्याचे झर्डे उकरता. तुम्हास क्षमा अिक्य.” आशि सोभार्प्रसर्ाला 
अशहल्यादेवींनी तोफेच्या तोंडी शदले. होळकराचें शनिाि उंच फडकले. अशहल्यादेवींच्या िौयाला पिेु 
दरबारी तीन तोफा सलामी शदली रे्ली. राजदरबारात नाना फडिीस म्हिाले, “अशहल्यादेवींची िौयाकथा 
आशि पराक्रम अजोड आहे.” 

 
रामपुऱ्याच्या चंद्रावतानंी तीन वळेा बंडाचा झेंडा उभारला. शतन्ही वळेेला सुभेदार तुकोजीराव 

सैन्यासह दूर होते. प्रत्येक वळेी आपल्या चातुयाने आशि पराक्रमाने, िौयाने अशहल्यादेवींनी ित्रूला खडे 
चारले. युद्धाचे संचालन करण्यातले त्याचें असामान्य कतृगत्व बघनू, राज्याराज्यात त्याचंी कीर्थतचचा होऊ 
लार्ली. चंद्रावताचं्या उठावापासून बीमोडापयंतची ही वषानुवषग चाललेली कथा. मल्हाररावापंासून 
अशहल्याबाईंपयंत. यातील अधोरेशखत करण्याचा भार् म्हिजे, अशहल्यादेवींचे युद्धासंबंधीचे शवचार. जे या 
प्रकरिाच्या पशहल्या पशरच्छेदात माडंले आहेत-ते शवचार आजही, आजच्या घडीतील युद्धालाही लार् ू
होतात. अशहल्यादेवींचे शवचार आजही तेवढेच ताजे वाटतात हेच त्याचें मोठे यि आहे. 
 
 

* 



 
           

अहिल्यादेिींचे कामकाज 
 

उदंड कीर्थत शमळविाऱ्या तेजस्वी अशहल्याबाईंचे सासंाशरक जीवन म्हिजे केवळ उन्हाळा होता. 
र्ौतमाबाई आशि मल्हारराव त्यानंा पोरके करून शनघनू रे्ले- मालेरावाचंा भीषि मृत्यू झाला. खंडेराव तर 
कधीच शनघून रे्ले. खंडेरावाचं्या नऊ सती, मल्हाररावाचं्या दोन सती, मालेरावाचं्या दोन सती, अिा तेरा 
शियानंा सती जातानंा त्यानंी पाशहलं. मुक्ताबाईला एकच मुलर्ा नथू. हा एकच नातू पि त्यालाही 
क्षयरोर्ाने ग्रासले होते. कधी ताप, कधी खोकला. वैद्याच ंसंिोधन त्याचं्या कामी येत नव्हते. मुक्ताबाई जि ू
मातृसेवसेाठीच जन्मली होती. शतचाच फक्त आधार होता. शतच्यासंर्तीने अशहल्याबाईंच्या सासंाशरक 
उन्हाळ्यात थोडा र्ारवा येत असे. 

 
त्याचंा शदनक्रम आखलेला असे. सकाळी पहाटेच उठत. स्नान वर्ैरे आटोपून िकंराची पूजा 

करीत. स्तोते्र म्हित. मर् शदवसभराच्या कामाची आखिी करीत. नंतर पेलाभर दूध शपऊन, तक्रारीचे 
कार्द वाचून ठेवीत. रु्प्त पते्र शलहीत. फडिीिी कोतवालीतली कामे बघून, भोजन कराव.े त्यानंतर 
न्यायदान, व्यवस्था, शहिोब बघता मध्यरात्रही उलटून जाई. 

 
अशहल्याबाई कुिाचा शनष्ट्कारि अनादर करीत नसत. अनादर करिे, अपमान करिे हे पाप आहे, 

असे त्या मानीत-कोित्याही अशधकाऱ्यानंी प्रजेचा अपमान करू नये कारि प्रजेसाठी आपि आहोत हे त्या 
पुन्हा पुन्हा सारं्त. प्रजेिी अनुशचत व्यवहार आशि असत्य भाषि हीच त्याचं्या संतापाची कारिे होती. 
त्याचंा प्रजेिी व्यवहार किा तऱ्हेचा होता त्याचे काही नमुने पाशहले की त्याचं्या बुशद्धची झेप लक्षात येते. 

 
चादंवड येथील मामलेदाराने एका बोहऱ्याचा छळ चालवला होता. ही हकीर्त अशहल्यादेवींना 

कळताच त्यानंी मामलेदारास ठिकावले, की प्रजेची हरप्रकारे इज्जत केली पाशहजे. सन्मान केला पाशहजे. 
तुमच्याबद्दल पुन्हा कोित्याही प्रकारची तक्रार आल्यास त्याचा पशरिाम चारं्ला होिार नाही. (होळकर 
रेकॉडग)  

 
तुकोजी होळकरानंासुद्धा त्या शहिोबासाठी वठेीस धरत. शहिोबातले र्ोंधळ त्यानंा एका नजरेत 

समजत. तुलाराम होळकर यास त्यानंी शलशहलेले पत्र उपलब्घ आहे. 
 
शचरंजीव तुलाराम होळकर यासं अशहल्याबाईंचा आिीवाद. तुम्ही िरे्ाव परर्ाण्यात लोकावंर 

मनमानेल तसा जुलूम करून त्याचं्याकडून पैसे वसूल केले आहेत. प्रजेच्या मामल्यासाठी महालच्या 
अशधकाऱ्यानंा तुम्ही तंर् केलेत. याचे काय कारि? तुम्हास कळशवण्यास येते की, आजपयंत तुम्ही मन 
मानेल त्याप्रमािे रुपये वसूल केलेत. त्याचा खुलासा सरकारात पेि करावा. यापुढे देण्याघेण्याच्या 
संबंधात स्वार पाठवनू कोित्याही प्रकारचा अन्याय केलात आशि त्याबद्दल तक्रार आली तर तुमचे ते कायग 
अक्षम्य समजले जाईल.” 

 
अिा प्रकारे अशधकाऱ्याचें जाबजबाब घेत त्यानंी सदैव प्रजेच्या पाठीिी राहून कारभार केला. 

अप्पाजी जमीनदाराचंा मृत्यू झाल्याचे ऐकून, त्यंनी तुकोबास पत्र शलशहले-शच. रा. तुकोबास, 
अप्पाजीरावाचं्या मृत्यचेू वृत्त ऐकून शचत्तास अत्यंत खेद झाला आहे. ते येथे आले होते तेव्हा त्यानंा दत्तक 
घेण्यास साशंर्तले होते. ते प्रथमपासूनच आमचे सेवक आहेत. पुढे संस्थान चालले पाशहजे म्हिून तुम्हास 



 
           

शलशहले जात आहे की, त्याचं्या र्ोत्राचा लहान, चारं्ला होतकरू बालक आिून दत्तकशवधान करवनू 
घ्याव.े शठकाि पूवगवत चालत राहील असा प्रयत्न करावा. (पारनेर दप्तर-२१-६-१७७८)  

 
शसरोजमध्ये खेमदास नावाचा श्रीमतं व्यापारी राहत होता. तो शनपुशत्रक मृत्य ू पावला. त्याच्या 

पशरवारात त्याच्या शवधवा पत्नीवाचून कुिीच नव्हतं. संपत्तीला अशधकारी प्रकवा वारसही नव्हता. हे पाहून 
शतथल्या अशधकाऱ्याने त्या शवधवसे धमक्या देण्यास प्रारंभ केला. “तुमची सवग संपत्ती बेवारस असल्यामुळे 
सरकारजमा करण्यात येईल.” ती शवधवा घाबरली. ती म्हिाली, “मी दत्तक घेईन, पि असे करू नका.” 
त्या अशधकाऱ्याने त्या शवधवकेडे तीन लाख रुपयाचंी लाच माशर्तली. ‘तीन लाख शदल्यास संपत्ती तुमच्या 
नाव े करून देईन.’ ही र्ोष्ट कुिालाही कळता कामा नये अिी जरबही त्याने शदली. त्या शवधवचे्या 
ओळखीचे एक सद् र्ृहस्थ होते. त्यानंी त्या शवधवसे महेश्वरला जाऊन ही हकीर्त अशहल्यादेवींच्या कानावर 
टाकण्याचा सल्ला शदला. ती िी महेश्वरास रे्ली आशि अशहल्याबाईनंा हे सारे सशवस्तर साशंर्तले. हे 
एकताच अशहल्यादेवींच्या सतंापाला पारावार उरला नाही. त्यानंी ताबडतोब त्या अशधकाऱ्यास पदच्युत 
केले आशि शवधवलेा दत्तक घेण्याची संमती शदली. 

 
याच वळेी आिखी दोन लक्ष्मीपुत्र असेच शवनापत्य मृत्युमुखी पडले होते. त्याचंाही कुिी 

उत्तराशधकारी नव्हता. आपली सर्ळी संपत्ती अशहल्यादेवींच्या पायािी ठेवायची शवधवाचंी इच्छा होती. परंतु 
अशहल्याबाई सदैव न्यायाच्या बाजूने उभ्या होत्या. त्यानंी त्या दोन शवधवानंा बोलावनू घेतले. त्यानंा पुन्हा 
पुन्हा साशंर्तले की, ‘हा पैसा तुमच्या पतीचा आहे. तुम्हीच त्याच्या मालक आहात. तुम्ही तुमच्या इच्छेने हा 
पैसा एखाद्या अन्नछत्राला द्या. पािपोया उघडा. पोरक्या मुलाचंा शिक्षिाचा खचग करा. धमगिाळा बाधूंन घ्या. 
घाट बाधंायला पैसा द्या. शवशहरी खोदा. दानाच ंसुख घ्या.’ प्रजेचा पैसा हडप करिं सहज िक्य असूनही 
अशहल्याबाईंनी सवांना नेक सल्ल े शदले. शवधवकेडून नजरािा घेिं म्हिजे दरोडा आहे असं त्यानंा वाटे. 
प्रजेिी अशहल्यादेवींचे संबंध असे शजव्हाळ्याचे, पे्रमाचे होते. पक्षपात, भेदभाव, कपटकारस्थान या 
किालाही थारा नव्हता. पाढंरीिुभ्र साडी, भव्य कपाळ, टपोरे पािीदार डोळे, सावळासा तेजस्वी रंर् अिा 
अशहल्याबाई बोलू लार्ल्या की, शसद्ध योग्याच्या मंत्रासारखे त्याचें िब्द येत. तेज, माधुयग अन् िातंी याचंा 
शमलाफ त्याचं्या नजरेत होता. 

 
१७६७ ला अशहल्यादेवींचा राज्यकारभार सुरू झाला. चारपाच वष ेझाली तरी पैिाचंी घडी बसत 

नव्हती. मालेरावाने केलेली उधळि भरून येत नव्हती. तिातच तुकोजीचा शहिोबाचा व्यव्हार चोख 
नव्हता. शमळालेल्या लुटीची शहस्सेवारी जमा करिे, फौजेचा खचग, इंदोरचा खशजना ही सवग शिस्त, 
तुकोजीला लावायची हीच वेळ होती. तोच पुण्याहून दुःखद वाता आली. श्रीमतं माधवराव पेिव ेयाचा मृत्य ू
झाला होता आशि रमाबाईसाहेब सती रे्ल्या होत्या. तो धक्का अजून संपलाही नाही तोवर नारायिराव 
पेिव्याचंा खून झाला. पुिे येथे बारभाईचा कारभार सुरू झाला. अनथावर अनथग घडू लार्ले. 
रघुनाथरावानंी त्यानंा स्वतःला पाप्रठबा द्यावा अिी रु्प्त पते्र सर्ळीकडे पाठवल्याचे कळताच या तेजस्वी 
िीने सवांस ताकीद शदली की, द्रव्यमोहाने दादासाहेबानंा उफग  रघुनाथरावासं कुिी आसरा शदल्यास 
र्ादीिी द्रोह समजून कडक िासन केले जाईल. मार्ून सफाई चालिार नाही याची फौजबंद सरदारानंी 
पक्की जाि ठेवावी. घरभेद्यास ठेचून टाकले जाईल. त्या कामी शढलाई होिार नाही हे समजून असाव.े’ त्या 
स्वतः डोळ्यात तेल घालून रु्प्तहेराचं्या बातम्याकडे लक्ष देऊ लार्ल्या आशि रघुनाथरावास कळवले की, 
‘आपली बदशनयत आम्ही कधीच जािली. आता तर खूनखराब्यापयंत मजल रे्ली. श्रीमतं नारायिरावास 



 
           

राखू िकला नाहीत. आपि धनीपि र्मावले आहे. आलात तसे माघारी जाव.े नमगदा ओलाडंल्यास 
खिाखिी होईल.’ या तेजस्वी िीने त्यानंा नमगदा उतरू शदली नाही. 

 
पुिे येथे आलेल्या आशरष्टात इंदोर येथील शहिोबाचे रंु्ते वाढतच होते. अशहल्यादेवी रात्रीचे 

प्रहरच्या प्रहर बसून ते मार्ी लावण्याचा प्रयत्न करीत. 
 
सुभेदारानंा पैसा पुरत नव्हता. फौजेला खचग पुरत नाही अिी तक्रार! एकदा अशहल्यादेवींनी 

तुकोजीस उपदेि केला. म्हिाल्या, “शचरंजीव, मोशहमेत शमळालेली लूट आजकाल भरिा होत नाही. 
साठलेले पािी पुरत नसते. आम्हास थोरल्या सुभेदारानंी आिािपथा घालून, शहिोब शलहायला शिकवले. 
फौज शकती बाळर्ली, वसूल शकती आला, चाकरी शकती घडली याचा खचगवचे शलहावा. आपले आशि 
प्रिद्याचें महालराज्य सारखेच असून आपला वसूल इतका कमी कसा, हा प्रश्न पुिे दरबाराने शवचारला 
आहे-आपि श्रीमंताचें चाकर हे मनी सदैव असू द्याव.े जबाब देिे आहे. रात्रीपयंत वया हजर करा.’ 

 
अशहल्याबाई मृदु होत्या शततक्याच वळेप्रसंर्ी अत्यतं कठोर होत. पुिे दरबारातून हशरपंत आले 

होते ते अशहल्याबाईचंा पाठींबा बारभाईला शमळवण्यासाठी. ते अशहल्याबाईनंा म्हिाले, “मातोश्री, 
रघुनाथरावानंी वैर माडंले आहे. त्यामुळे आपला पाप्रठबा बारभाईस िपथपूवगक द्यावा.” त्यावर उसळून देवी 
म्हिाल्या, “कैलासवासी सुबेदारापंासून आमची शनष्ठा कैलासवासी बाजीरावाचें र्ादीिी. त्या र्ादीिी जे 
असतील ते आमचे मातंड. रघुनाथरावास नमगदा उतरू शदली नाही. आम्हालाही िपथशक्रया करावी लार्ते 
अस ंआपि मानता, हेच आश्चयग. मनीच्या एकशनष्ठनेे आम्ही कधीच बेलभाडंार उचलला आहे. बेल म्हिजे 
आमच्या लेखी भाजीपाला नव्हे. आपले बोलिेच अप्रिस्त!” असा स्वभावाला पीळ होता. हरीपंतानंी 
जािले की, अशहल्यादेवी अत्यंत हुिार, मुत्सद्दी, बोलण्यात धीट आशि फटकळ, व्यवहारात चोख! त्यानंी 
महेश्वरचा डौल पाशहला, बाजारपेठा, संिोधन कें दे्र, पाठिाळा, शकल्ल्याची शिबंदी, युद्धभाडंार, शचलखते, 
भालाबरच्या, जंबुरेतोफा! थक्क झाले. त्यानंी अशहल्यादेवींचे दरबारी कामकाज पाहण्याची इच्छा व्यक्त 
केली. मात्र रु्प्तपिे मला बघायचे आहे की त्या न्यायदान कसे करतात. मी फार प्रिसंा ऐकून आहे. 

 
हशरपंत एका ितेकऱ्याच्या विेात येऊन बसले. दरबारात एक कशव आला. आपले कवन त्याने 

वाचायला सुरुवात केली. 
 
देशव अशहल्ये िुद्धमशत तू सवांची माता ।  
 
ईश्वर आला तुझ्या स्वरुपे होऊशनया त्राता ॥  
 
तव पायािी तीथे सर्ळी, देवदेवळे ती ।  
 
स्वर्ामध्ये नारद तंुबर तव लीला र्ाती ॥ 
 
या चार ओळी ऐकताच अशहल्यादेवी म्हिाल्या, “कशवराज, तुमची माझ्याशवषयी श्रद्धा मी जािते. 

त्याचा आदरही करते. पि मजसारखीचे हे अशतियोक्त मला ऐकवत नाही. हे असंभव मला ऐकवत नाही. 
ईश्वराने माझ्यारुपे अवतार घेिे अिक्य, नारद तंुबर स्वर्ात माझी लीला र्ािे अिक्य. देवानंा आशि 



 
           

देवळानंाही तुम्ही मज अभाशर्नीच्या पायािी आिून ठेवले. हा तर कशवराज अक्षम्य अपराध आहे. 
किासाठी तुम्ही हे असे अशतियोक्त र्ाता? आपिास दैव े काव्यरु्ि शमळाले. ते चार पैिासाठी 
सत्ताधाऱ्याचंी कौतुके र्ाण्यात का दवडता? अहो, समाजाची दुःखे माडंा, िौयाची पोवाडे र्ा, ईश्वराची 
लीला रचा, मर् सोन्याचे कडेही देईन. परंतु आज ती चोपडी इकडे द्या. नमगदेत बुडवते! या तुम्ही!” हरीपंत 
ऐकत राशहले. पाहत राशहले. थक्क झाले. यातर देवाहूनही थोर! देवालाही स्तुती आवडते पि 
अशहल्यादेवींनी ते स्तोत्र नमगदेत फेकले. असे तेज पाशहले नाही! अशहल्यादेवींच्या वाचेत अिी जबरदस्त 
िशक्त होती. 

 
अशहल्याबाईंच्या नाव ेअिी शकतीतरी प्रकरिे आहेत. आशि काळाच्या ओघात दोनि ेवषांचा काळ 

म्हिजे जास्ती नाही! त्यामुळे या कहाण्या ऐशतहाशसक स्वरुपाच्या खऱ्या र्ोष्टी आहेत. त्याचं्या अंर्च्या 
रु्िाचें सामर्थयग अधोरेशखत करिाऱ्या आहेत. अशहल्याबाईंनी कािी येथे ब्रह्मपुरीची स्थापना केली हे 
ऐशतहाशसक सत्य आहे. एकदा कािीचे ब्राह्मि अशहल्याबाईंकडे आले. शतथे मुसलमानाचंा उच्छेद फार 
झाला होता. वदेाभ्यास करण्यास शनशश्चत जार्ा नव्हती. मुसलमान हल्ला करीत तेव्हा शिष्ट्यर्ि भीशतने 
सैरावैरा पळून जाई. आश्रमास कोिी जार्ा देत नव्हते- अशहल्याबाईनंी त्याचं्याबरोबर शवसाजी देिपाडें 
यानंा पाठवले. ते शतथल्या अंमलदारािी बोलिे करून, आश्रमासाठी जार्ा, पशरसर देतील, असे त्या 
ब्राह्मिानंा साशंर्तले. ब्राह्मि अशतिय आनंशदत होऊन धन्यवाद देऊ लार्ताच त्या म्हिाल्या, “थाबंा, माझे 
पुढील बोलने सक्त ध्यानात ठेवा. शतथल्या वास्तूचे नाव ब्रह्मपुरी असेल. दर तीन मशहन्यानंी प्रकवा मनात 
येईल तेव्हा आमचे रु्प्तहेर शतथे येतील. कधी शिष्ट्यरुपे, कधी अशतथीविे,े तर कधी शभक्षुकविे.े ब्रह्मपुरीची 
पाहिी होईल. आपले ज्ञानदान खरोखरीच चालू असेल तर आपिास काडीचाही धोका नाही. परंतु 
याखेरीज इतर काही असेल तर कपाळी शिक्षा येईल. साखळदंडाने जेरबंद केले जाईल. आमचे वकील 
शतथे आहेत.” ब्राम्हि हे सारं ऐकूनही अशहल्याबाईंना आिीवाद देत रे्ले. 

 
शवसाजीपंत त्याचंी व्यवस्था करून आले. त्या चार ब्राम्हिाची ते कौतुक र्ात होते. एकपाठी 

असलेले त्याचें शिष्ट्य शवसाजीपतंानंा चशकत करून रे्ले… अशहल्याबाईंना अिा सत्कायांचा अशतिय आनंद 
होत असे. अजून ठाई ठाई शवशहरी खोदायच्या होत्या. धमगिाळा बाधंायच्या होत्या. योजना पुष्ट्कळ पि 
सरकारी शतजोरीत शहिोबाचा राडा होता. फौजेचा खचगही अशहल्याबाई खाजर्ी शतजोरीतून करत होत्या. 
तुकोजी हाताबाहेर चालले होते. अशहल्याबाई आशि तुकोजी होळकराचें शवतुू्ष्ट हा चचेचा शवषय झाला 
होता. अखेर महादजी पाटील दोघात समझोता करावा म्हिून मुद्दाम आले. 

 
अशहल्याबाईंनी महादजीस तुकोजीबद्दल सशवस्तर साशंर्तले. ते मद्याच्या आहारी रे्ले होते. राधी 

नावाची त्याचंी ठेवलेली बाई होती शतच्या दारी हत्ती झुलत. मद्याचे बुधलेच्या बधुले जात. त्या म्हिाल्या, 
‘तुकोजींची दुष्ट्कृत्ये त्यानंा छळतात. शहिोब तर नाहीच, माझाच पैका ओरबडून खातात. त्याचेंकडून 
शतजोरीत या बारा वषात भर नाही अिाने राज्य राहील का? आपि वाकड्या चालीने चालाव े अन् 
माझ्यावरच कुरघोडी करावी असे चालले आहे. त्याचें सर्ळे फंद शनमकहरामीचे आहेत. चार महाल घेऊन 
आम्ही बाजूस व्हाव े असे त्याचें मनी. वीट वीट जोडलेली ही इमारत ढासळताना आम्ही किी बघिार? 
डोळ्यासमोर राज्याचा नाि होईल.” हे सारं ऐकून महादजी म्हिाले, “मातोश्री, आता अशधकउिे न बोलता 
जोडून घ्याव.े आम्ही पुरुष आपि केवळ िी आहात. आम्ही आक्रमि करायचे ठरवले तर?” यावर ताडकन 
उभे राहत ती तेजाची पुतळी बोलली, “अवश्य, पाटीलबाबा, तूकोजीसह उभयता फौजबंदीने या. 
कैलासवासींच्या कृपेने इथेही कोिी बारं्ड्या भरून बसलेले नाही. श्री मातंडेकरून दारुबारूद येथेही शसद्ध 



 
           

आहे. नाही एकेकाला हत्तीच्या साखळदंडाने बाधंले तर सुभेदाराचें नाव सारं्िार नाही. आमच्याही 
सैन्याची करामत पाहून जा. आता या र्ोष्टीस चूकाल तर तुम्हाला मातंडाची िपथ आहे!” अिा जहाल 
उत्तरावर पाटीलबाबानंी हसण्यावारी र्ोष्ट नेली. पि या तेजाने ते शदपून रे्ले होते. 

 
तुकोजीरावाने अशहल्याबाईचं्या कार्ाळ्या पेिवदेरबारापयंत नेल्या तेव्हा मात्र हा र्ृहकलह उघडा 

करिे त्यानंा भार् पडले. त्यानंी पुिे दरबारी पत्र शलहून सवग कळवले. त्याचें राजकारिाचे ज्ञान, 
कारभारासाठी लार्िारी तेज बुशद्ध, राज्यावरील शनष्ठा आशि पेिव्याबंद्दल असिारी श्रद्धा या साऱ्याच ंदिगन 
यातून घडतं. त्यानंी दरबारी कळवले की, ‘शचरंजीव तुकोजींनी र्ृहकलहाचा दुलौशकक आपिापयंत 
आिला. म्हिून या वयात सुभेदाराचं्या सुनेस बेलभाडंार करिे भार् पडते आहे. आम्ही श्रीमतंाचें र्ादीस 
आिदािा बाधंलेलो आहोत. हे वचनाने कृतीने शसद्ध आहे. ही संकटाची वळे. इंग्रज वसई घेऊन बसलेला! 
म्हिून िब्दही न बोलता, फौजेस पैसा पुरवत राशहले. शचरंजीवास सुभेदारी शदल्या. शदवसापासून सात वष े
मुलुखशर्री, चार वषे सरदारी केली. या १२-१३ वषात एक पैसा आम्हास शदला नाही. कार्दपते्रही नीट 
ठेवली नाहीत. खचगमेळाचा ताळ नाही. येिे शकती, देिे शकती याचे भान नाही. फौजेच्या खचासाठी वरे्ळे 
ठेवलेल्या मुलुखावरही वसुलीची कजे घेतात. आम्हास िब्द शवचारीत नाहीत. आपि तेथेच चौकिी 
करावी, तर ते न होता, आम्हास शवचारले जाते. हे शवपशरत घडते म्हिून बोलाव े लर्ले. र्ृहकलह 
श्रीमंतानंाही चुकला नाही. तुकोजी एक शहिोब नीट ठेवते, तर आम्ही राज्य डोक्यावर घेतले असते. 
आमची तिी प्रहमत आहे. खावगदाच्या सेवते आमरि अंतर पडिार नाही. नाना फडिीसाचं्या भरोिावर 
सोसतो आहोत. तुकोजीच्या अिा बेशहिोबी वार्ण्यामुळे, मला डोळे फाडून बघाव ेलार्ते. नानानंी महेश्वरी 
पायधूळ झाडावी. 
 

 श्री िकंर आजे्ञकरून. 
 
या पत्रात अशहल्याबाईंचे जाशतवतं राजकारण्याचे सवग रु्ि ओतप्रोत भरलेले आहेत. तुकोजी 

होळकराचंा मुलर्ा मल्हार, असाच बेफाम होता. तो आपल्या उमगट वार्ण्याचे प्रजेला खूप त्रास देऊ 
लार्ले. अशहल्याबाईंनी दोनतीन वष े त्याला पे्रमाने समजावण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यानंा मल्हारची 
तुरंुर्ात रवानर्ी करावी लार्ली. त्याला कैद करून आिण्याचे शदव्य अशहल्याबाईनंी केले. 
 

थोरले सुभेदार मल्हाररावानंी िूर सरदारानंा जहाशंर्री, वतने शदली होती. त्यामुळे वतनदारानंा 
प्रशतष्ठा लाभे. आपल्या जहाशर्रीच्या मुलखाची अंतर्गत व्यवस्था ते अत्यंत पोटशतडीकेने पाहत. 
अशहल्यादेवींनी तीच पध्दत चालू ठेवली. जहार्ीरदारानंा घोडदळ आशि पायदळ सज्ज ठेवाव े लारे्. वळे 
पडल्यास राज्याची सेवा त्यानंा करावी लारे्. राजकीय आज्ञा, काटेकोरपिे पाळाव्या लार्त. 
 

एकदा महदपूरच्या जहार्ीरदाराने प्रजेकडून अन्यायाने करवसूली केली. त्याचें अशधकारी कोंबडं, 
तूप वर्ैरे वस्तू मार् ूलार्ले. याची तक्रार येताच त्या स्वतः महदपूरला रे्ल्या. चावडीवर थाबंनू लोकाचें 
जबाब घेतले. खात्री करून घेतली. तेवढ्यात जहार्ीरदाराचे कानी अशहल्याबाई आल्याची वाता रे्ली. ते 
फळफळावळाचे करंडे घेऊन आले. अशहल्यादेवी किालाही शिवल्या नाहीत. त्यानंी जहार्ीरदारास समज 
शदली आशि साशंर्तले की, “या तक्रारींची आधी दखल घ्या. फराळ करण्यास तेव्हाच येऊ. आज पािीसुद्धा 
शपिार नाही.” प्रजेचे शहत सवात जास्त महत्त्वाचे होते. या घटनेमुळे त्या जहार्ीरदाराची वार्िूक कायमची 
सुधारली. त्याने जास्तीचा कर जनतेस परत शदला. अशहल्याबाई अिी अचानक भेट देत. त्यामुळे 



 
           

अशधकाऱ्यावंर त्याचंा दाब असे. धाक असे. दोषी अशधकाऱ्याशंवरुद्ध कारवाई करायला त्या कधीच कचरल्या 
नाहीत. त्यानंा मािसाचंी उत्तम पारख होती. त्यानंी जोडलेली मािसे आयुष्ट्यभर त्याचंी आशि राज्याची 
सेवा करीत राशहली. नोकर आशि त्याचंी कुटंुब े याकडे अशहल्याबाईंचे पूिग लक्ष असे. नोकरािंी त्याचंी 
वतगिूक पे्रमाची, सहानुभतूीची आशि क्षमािील अिी असे. औषधाचंी व्यवस्था करून नोकराचं्या आजारी 
कुटंुबीयाचंी त्या काळजी घेत. त्यामुळे त्याचंी मातुश्री ही पदवी साथग होई. नोकराचं्या आजारी कुटंुबीयास 
भेटायला जाऊन शवचारपूस करिे, धीर देिे हा त्याचंा स्वभाव होता. त्यामुळे प्रत्येकाला अशहल्याबाईंशवषयी 
आदरापेक्षाही वरच्या दजाची असलेली भक्ती होती. त्यानंा ‘देवी’ ची पदवी सामान्य जनाकंडूनच शमळाली 
होती. उत्तम कामशर्री करिाऱ्यानंा, महाविे, भषूिे देऊन त्याचंा जाहीर र्ौरव होई. त्यानंा प्रशतष्ठा लाभे. 
सदैव शववकेाने कायग करिाऱ्या अशहल्याबाई कुिाच्याही दबावास बळी पडल्या नाहीत. प्रजेचे शहत हेच 
त्याचें ब्रीदवाक्य होते. आपि प्रजेसाठी आहात हीच ताकीद प्रत्येक अशधकाऱ्यास होती.  
 

सवग सुरळीत चालले होते. तुकोजी होळकराचें शहिोब शमळत नव्हते. तेच एक मोठे िल्य होते. 
तेवढ्यात प्रवध्याचलाच्या पशरसरात राहिाऱ्या शभल्लानंी पुन्हा बंड पुकारले. ते शचरडून टाकिे त्यानंा सहज 
िक्य होते. पि तसे न करता त्यानंी अंमलदाराकरवी त्यानंा पत्र पाठवले. पत्रात शलशहले, “बाबानंो, माझ्या 
प्रजेला कुठलाही भेदभाव न करता मी सुखी करण्याचा प्रयत्न करते आहे. तुमच्या बंडाचे कारि मला 
सारं्ा. तुमचा त्रास, अडचिी मी दूर करते.” शभल्ल मंडळी आली. आपलुकी आशि पे्रमळपिाने त्यानंी 
शभल्लाचं्या अडचिी दूर केल्या. शभल्ल त्याचें भक्त झाले.  
 

पे्रम आशि िशक्त या दोन्ही र्ोष्टींचा वापर करून त्यानंी राज्याची प्रर्ती साधण्याचा सदैव प्रयत्न 
कला. त्या प्रजेसाठीच जर्त होत्या. 
 
 

* 



 
           

बािेदारपिा 
 

मुक्ताबाईचंा मुलर्ा नथोबा याची प्रकृती साथ देत नव्हती. कदाशचत लग्नानंतर प्रकृती सुधारेल 
म्हिून नथोबाच ं लग्न बाळाबाई शहच्यािी मोया थाटात करण्यात आले. घरात बाळाबाईचा वावर सुरू 
झाला. अशहल्याबाईंना बरं वाटलं. राजकारिात तर अनेक रंर् होते. इंग्रजाचं्या पलटिी वाढत होत्या. 
सुरत, भडोच इकडे पलटिी होत्या. रघुनाथरावही इंग्रजाचं्या बाजूस झुकले होते. सुजाउद्यौलाच्या मुलाने 
आईला आशि आजीला कैद केले होते. तुकोजीनेही वसूल महेश्वरी देऊ नये असे सारं्ून ठेवले होते. त्यामुळे 
अशहल्याबाई उशदग्न होत्या. र्ोहदच्या शकल्ल्याची भाडंिे सुरूच होती. एवढ्यात दोन मुस्स्लमानंा घेऊन 
शकल्लेदार आले. अशहल्याबाई नेहेमीप्रमािे घोंर्डीवर बसल्या होत्या. एकजि पुढे होऊन मुजरा करत 
अशहल्याबाईंना सारं् ूलार्ला की, बादिहाचा इनायतनामा आहे. तो आपि स्वतः उभे राहून घ्यायला हवा. 
अशहल्याबाईंनी ‘तो वजीरापािी द्या’ म्हिून सारं्ताच, मुस्लीम दूत म्हिाला, “आपकोही खडी ताजीम 
इनायतनामाको देनी पडेर्ी. ये इनायतनामा खडी ताजीम देके, इज्जतके साथ लेना हे, ये अजी है!” आता 
मात्र अशहल्याबाईनंा संताप आला. त्या म्हिाल्या, “पातिहाची जबाबदारी मरायावंर आहे. त्याचं्या 
इनायतनाम्याची इतकी शमजास? श्रीमंत पेिव्याचें पत्र पि आमचे वजीराचें हाती येते, तर तुमचा 
इनायतनामा वजीर आि ूिकत नाही? ही अट आम्हास मान्य नाही. श्रीमंत पेिव्याशंिवाय आम्ही कोण्या 
बादिहाकरता उभे राहिार नाही. मुकंुदराव, त्यानंी शदलं तर तो इनायतनामा इकडे आिा आशि देिार 
नसतील तर त्यानंा शनरोप द्या!” मुकंुद हरीजवळ पत्र देऊन मुस्स्लम तितित रे्ले.  

 
भाद्रपद लार्ला की हरताशलका, र्िेिचतुथीच्या उत्सवास त्याचं ं मन रमे. पि शपतृपक्षात चार 

श्रादे्ध करताना त्यानंा इंदूरचे शदवस आठवत. मालेरावाने खून केलेल्या शहरादासीच्या शप्रयकराची पि 
त्यानंी समाधी बाधंली. दानदशक्षिा देऊन त्या मन हलके करण्याचा प्रयत्न करीत. मुस्स्लम फकीरानंाही 
श्राविात खैराती शदल्या जात. फकीरानंा त्या सारं्त, “आम्ही आपल्या दग्यास वषासने देतो. मंशदराचंा नाि 
करिाऱ्या आपल्या भावानंा सारं्ा धमग वैर करायला शिकवत नाही. ईश्वर-अल्ला एकच आहे.”  

 
दरम्यान पुिे येथून सदाशिव शदनकर शहिोब बघण्यास आले होते. चार शदवस अशहल्याबाई 

कार्दपते्र पुरवत माशहत देत होत्या. तुकोजीराव वसूल परस्पर इंदूरलाच नेतात हे त्याचं्या लक्षात आले. 
त्यानंा अशहल्याबाईंना बाजूला करून सवग सत्ता हवी हेही लक्षात आले. अशहल्याबाईंनी सवग दानधमग 
खाजर्ीतून केला इतकेच नव्हे तर फौजेलाही त्याच पैसा पुरवत आहेत हेसुद्धा कळले. ते अशहल्यादेवींना 
म्हिाले, “आपला कारभार तर र्ंर्ाजळाप्रमािे शनमगळ. पि तुकोबास सत्ता हवी. त्यामुळे ते अडविूक 
करीत आहेत.” अशहल्याबाई म्हिाल्या, “तेवढेही केले असते. पि भरभराटीची आिा नाही. मी बाजूस 
होण्याचा अवकाि चार वषात शनिाि खाली येईल. वसुलीच्या पन्हाळी याचं्या भोर् शवलासात जातात. 
माझी खाजर्ी खचग केली तरी त्याच पन्हाळ्यातून जािार तेही केले. करोड रुपये ओतले. पि मद्याच्या 
बुधल्यात रे्ले. याचं्या रके्षच्या दारात हत्ती झुलतात. मी मल्हाररावाचंी सून आहे. दौलतीसाठी रक्त प्रिपले 
आहे. मी राज्याचा शवनाि बघ ू िकत नाही. प्रहमत असेल तर तुकोजी होळकराचंी खाजर्ी तपासा. 
सर्ळ्याची उत्तरे शतथे शमळतील. हा तपास आधी घ्या आशि मर् मला प्रश्न शवचारा. हे होत नाही तोवर मी 
किाचीही उत्तरे देिार नाही! आम्ही आमच्या पैिावंर तुळिीपत्र ठेवनू बसलो आहोत. हे राज्य भस्मचर्थचत 
िकंराचे असे आम्ही मानतो. आमची सही कुठेही नाही. िकंरआजे्ञवरून अिी सही असते. त्याची आज्ञा 
आहे तोवर कमग करू!” पुिे येथील वकील या बुशद्धवादावर काही बोलू िकले नाही. 

 



 
           

एकदा सातआठ शभल्ल एका युवकाला घेऊन आले. आले ते अशहल्याबाईंच्या पायावर पडले. 
म्हिाले, “आम्ही लई वरं्ाळपन केलं. आम्हास अद्दल घडवा. उखळात घाला नाईतर चाबकू मारा. यानला 
आपलं दसगन घ्यायच ंव्हतं पन हे मार्ून उमजलं. आधी आम्ही त्यानंा लुटाया लार्लो. मंर् हे म्हनाले समदं 
घ्या पन ही अशहल्यादेवींची िाल राहू द्या. त्याचं्या पायावर वाहायची आहे- अन मंर् आमाले लई लाज 
वाटली. यानला शघऊन आलो. आता आमच ं काई बी करा!” अशहल्याबाईनंी शवचारलं, कुठून 
आलात?....तो युवक म्हिजे कशव अनंतफंदी होता. सरं्मनेरचे अनंतफंदी. त्यानंी अशहल्यादेवीना महेश्वर 
घाटावरचे काव्य ऐकवले. खूप र्ोड आवाज होता. अशहल्याबाईनंा कळले की हे लावण्या र्ातात. 
अशहल्याबाई म्हिाल्या, “आपले कशवत्व ईश्वरे शदलेली-रसाळ वाचा, र्ोड आवाज! पोवाडे र्ा, भशक्तपर 
र्ीते र्ा. नािवतं िीदेहाच्या विगनात आपली प्रशतभा का दवडता? भोर् भोर्ायला कुिाला सारं्ाव ेलार्त 
नाही. त्यार्ाचा उपदेि करावा लार्तो. तो करा. समाजसुधारिा करिाऱ्या रचना करा.” अनंदफंदीचा 
कडेतोडे देऊन सत्कार करण्यात आला. शभल्लानंाही घोंर्ड्या शदल्या रे्ल्या. यानंतर, अनंतफंदींनी फटके 
शलशहले. “शबकट वाट वशहवाट नसावी, धोपट मार्ग सोडू नको!” हा फटका त्याचंाच. 

 
त्याचवळेी सवाई माधवरावाचें लग्न ठरल्याचा लखोटा आला. नाना फडिीसानंी अशहल्याबाईंना, 

‘लग्नास याव’े अिी इच्छा स्पष्ट साशंर्तली होती. १७७४ चा जन्म आशि १७८४ त लग्न. आज हसू येईल पि 
तेव्हा तिीच पद्धत होती. अशहल्याबाई म्हिाल्या, “धन्य त्या नानाचंी आशि हशरपंताची! कोसळते छत उभे 
केले!” अशहल्याबाईंची श्रीमतंावर अिी थोर शनष्ठा होती. 
 
 

* 



 
           

अहिल्याबाईचंी खाजगी हतजोरी 
 

शहिोबाचंा हा र्ोंधळ वाचून वाचकानंा प्रश्न पडेल की अशहल्याबाईनंा तुकोजी वसूल देत नव्हते तर 
हे धन आले तरी कुठून? त्यासाठी मार्ची हकीकत सारं्ायला हवी. एकदा सुभेदार मल्हाररावानंी श्रीमंत 
बाजीरावाजंवळ इच्छा व्यक्त केली की, राज्यकारभारासाठी त्याचं्याकडे जे इलाखे शदलेत त्यातले काही 
त्यानंा बक्षीसपत्र करून देऊन टाकाव.े म्हिजे कुटंूबाच्या उदरशनवाहाची काळजी राहिार नाही. आपल्या 
या िूर सुभेदाराच्या इच्छेला मान देऊन सालीना तीन लाख रुपये उत्पन्नाचा इलाखा पेिव्यानंी 
र्ौतमाबाईचं्या नावाने इनाम शदला. त्या उत्पन्नाला खाजर्ी उत्पन्न म्हिू लार्ले. त्यात वाढ होत होत ते 
पंधरा लाखापयंत रे्ले. उत्तम ितेी, व्यापार उदीम यामुळे हे उत्पन्न वाढले. त्यानंतर लढाईत जी लूट शमळे 
शतचा काही शहस्सा खाजर्ीत, काही पेिव े दरबारी व उरलेला सरकारी शतजोरीत भरिा होई. 
मल्हाररावानंी अर्शित लढाया केल्या. खाजर्ी, सरकारी आशि पेिव े शतजोरीतही भर टाकली. 
अशहल्याबाईपि चौथाई सरदेिमुखी वसूल करून सरकारी शतजोरी मजबूत ठेवीत. मल्हाररावाचं्या 
मृत्यूच्या वळेी या खाजर्ी कोिात पंधरा कोटी रुपये होते. याच कोषातून अशहल्यादेवींनी अनेक सुधारिा 
केल्या. परंतु त्याचं्या दुदैवाने मालेरावासारखा कुपुत्र त्याचं्या दैवी आला. तुकोजी होळकरसारखे पैिाचंी 
उधळपट्टी करिारे सुभेदार शमळाले. लायक वारसदार लाभता तर अशहल्यादेवींनी सुविाच्या नर्री उभ्या 
केल्या असत्या.  

 
सरकारी शतजोरीची शभस्त वेदवरे्ळ्या करावंर असे. पेिव ेदरबारच्या कार्दपत्रावरून समजते की 

माळव्याचा वसूल चौऱ्याहत्तर लाख रुपये होता. अशहल्याबाईंच्या कारभारात तो वाढून एक कोटी साडेपाच 
लाख झाला होता. अशहल्याबाईंनी खाजर्ी आशि सरकारी शतजोरीचे शहिोब स्वतंत्र ठेवले होते. खाजर्ी 
खचाची पैसुद्धा सरकारी शतजोरीवर पडलेली त्यानंा सहन होत नसे. दोन्ही कोषावर त्याचें शनयंत्रि होते. 
अशहल्याबाईंच्या काळात कधी दुष्ट्काळ पडला नाही. त्याचंी राहिी अत्यतं साधी असल्यामुळे खचग जास्त 
नसे. युदे्ध राज्यात फारिी झाली नाहीत. होळकराचें राज्य श्रीमंत पेिव्याचं्या अशधपत्याखाली होते. 
अशहल्याबाईंमध्ये असामान्य नीशतनैपुण्य आशि असामान्य योग्यता होती. त्याचं्या मनी पेिव्याबंद्दल भशक्त 
होती. त्याचं्या मजीशवरुद्ध काहीही न करताही अत्यंत अशभमानास्पद रीतीने त्याचंी कारकीदग चालू होती. 
पेिव ेस्वतः अनेक वळेा अशहल्याबाईंचा सल्ला घेत. पुिे येथील राजकारिी सुद्धा अशहल्याबाईशंवषयी आदर 
बाळर्ून होते. तुकोजी होळकरानंी पैिाचें घोळ केले तरी अशहल्यादेवीच्या कारभाराला त्यानंी सदैव 
र्ंर्ाजळ शनमगळ असेच म्हटले. महेश्वरी पुिे दरबारचा वकील असे. त्यानंी शलशहलेले या पत्राचें पुस्तक 
‘महेश्वर दरबारची बातमीपते्र’ म्हिून प्रशसद्ध आहे. त्यात अशहल्यादेवींच्या रोजच्या कामकाजाची भरपूर 
माशहती असे. त्याचं्या रोखठोक बोलण्यावर आशि कडक, फटकळ बोलण्यावरसुद्धा त्याचं्या शनःस्पृहपिाची 
छाप असे. कोिाचेही अन्याय दडपि त्यानंी मानले नाही. प्रत्यक्ष सासरे मल्हाररावानंासुद्धा फटकारण्याची 
त्याचंी प्रहमत होती. मल्हाररावानंा पुिे येथे कजगफेड करायला लाविे हा त्याचा एक उत्कृष्ट नमूना आहे. 
त्या काळी भारतातील राजे, जमीनदार, अशधकारी अशहल्याबाईंबद्दल शनतातं श्रद्धा बाळर्ून होते. त्याचंी 
रीत आशि धोरिे स्वच्छ होती. युद्धाच्या काळातही कोित्याही राजाने होळकर राज्यावर चढाई केली नाही. 
शटपू सुलतान आशि शनजामही अशहल्यादेवी शवरुद्ध कधीही उठले नाहीत. पुिे, ग्वाल्हेर, भरतपूर, जयपूर, 
उदयपूर, जोधपूर, सातारा आशि इतरही राज्यातले वकील महेश्वरी होते. होळकर राज्याला अशतिय 
प्रशतष्ठा प्राप्त झाली होती ती अशहल्यादेवींच्या वार्ण्यामुळेच होत! 

 



 
           

अहील्याबाईंनीसुद्धा अनेक राज्यात आपले चतुर प्रशतशनधी ठेवले होते. हैद्राबाद, लखनौ, भोपाळ, 
शदल्ली, कलकत्ता येथून त्यानंा सवग कामकाजाची पद्धतिीर माशहती शमळे. रु्प्तहेराकंडून बातम्या समजत. 
त्याचें हे खाते फारच ताकदीचे होते. सवग राज्याचंी माशहती त्या हुिार िीला असे. त्या माशहतीचा उपयोर् 
त्या आपल्या प्रजेच्या भल्यासाठीच करत. 
 
 

* 



 
           

मोरोपंत 
 

शठकशठकािी अशहल्याबाईनंी बाधंलेली देवालये, शवशहरी, धमगिाळा बघून कशव मोरोपंत फार 
प्रभाशवत झाले. पाशनपताहून आलेले सैन्य पािी पािी करत होते म्हिून शठकशठकािी शवशहरी खोदल्या 
रे्ल्या. लढाईच्या वळेी शकत्येक शनरापराध्यानंा केवळ आश्रयस्थाने नसतात म्हिून शचरेबंद धमगिाळा 
बाधंल्या रे्ल्या. अशहल्याबाईचंा यामार्ील दृशष्टकोन शविाल सामाशजक असा होता हे कळल्यावर मोरोपंत 
चशकत झाले. मुस्स्लम आपली देवळे पाडतात तो त्याचंा धमांधपिा झाला. परंतु ही भग्न देवालये आपि 
नीट केली नाही तर आपली अस्स्मता दुखावते, शतचा अपमान होतो असे त्याचें मत होते, म्हिून त्यानंी भग्न 
देवालयाचंी दुरुस्ती करवली. अनेक शठकािी त्यानंी मुस्स्लमानंा समजावनू साशंर्तले की, बादिहाच्या 
रक्षिाची शजम्मेदारी मरायानंी घेतली तेव्हा आपि भावाच्या नात्याचे झालो. मी तुम्हास मिीदही बाधूंन 
देते; पि, देवळाचंा शवध्वसं करू नका. मोरोपंतानंा अशहल्यादेवींचा हा कमगयोर् समजला आशि त्यानंी एक 
तेजस्वी कशवता शलशहली. 

 
श्री हशरभक्ता देशव अशहल्ये वरा धरा भषूा । 
पूषा तुज साधु म्हिे ख्याता तुजसम न बाितनुभषूा ॥ 
देवी अशहल्याबाई झालीस जर्त्रयात तू धन्या । 
न न्याय धमगशनरता अन्या कशलमाजी ऐशकली कन्या ॥ 
धमाथग र्ोत्रजन्या प्रकवा झालीस तू धराजन्या । 
तुज देशव भेटली जी सत्कीती कधीच हे न राजन्या ॥ 
 
महेश्वरला अशहल्याबाईचं्या पायावर डोई ठेवण्यासाठी ते खास आले होते. शवसाजीपतंाकंडे थाबंले. 

वरील कशवता शवसाजीपतंानंा वाचायला शदली तेव्हा मोरोपंतास समजले की स्वस्तुती त्यानंा शवषसमान 
भासते. मारे् एका कशवची वही नमगदेत बुडवली होती. तेव्हा मोरोपंतानंा वाटले की या तर देवाहून थोर 
आहेत. ईश्वरासही स्तोते्र आवडतात. यानंा स्वस्तुती त्याज्य वाटत असेल तर या वृत्तीला उपमाच नाही-
पुरुषाथग, दूरदिीपिा, सामाशजक जाि, प्रजावात्सल्य यामध्ये त्या अस्व्दतीय! 

 
मोरोपंतानंा सोन्याचे कडे देऊन अशहल्याबाईंनी त्याचंा र्ौरव केला. मोरोपतंानंी शवचारले, 

“मातोश्री, आपि अनेक तीथगस्थानानंा र्ौरव प्राप्त करून शदला. त्यानंा वषासने तोडून शदली.” 

 
“काय कराव ेमोरोपतं-आपल्या पराभवाच्या खुिा पुसून िौयास आवति देण्यासाठी सारे करायचे. 

आिखी काही िकंा असल्यास शवचारा. आपिास आमचा दृशष्टकोन कळिे अवश्य. आपि हजार जिानंा 
सारं्ाल.” 

 
“मातोश्री, आपि बाधंकामाचा खचग करून वर वषासन तोडून शदलेत तर सरकारी शतजोरीवर भार 

येण्याचा संभव नाही का?” 
 
“मोरोपतं, आम्ही पुढच्या िभंर वषाचे पाहतो. राज्यकते बदलतीलही प्रत्येक राज्यकत्यापुढे यानंी 

पदर पसरावा का? वषासने तोडून शदलीत तरच ही अन्नछते्र, पािपोया पुन्हा चालू राहतील. हे सारे आम्ही 
आमच्या खाजर्ी पैिानंी करतो. प्रजेच्या सुखासाठी माझ्या शतजोरीवर मी कधीच तुळिीपत्र ठेवलंय. मी 



 
           

जर्ते ती प्रजेसाठी! आपि सरस्वतीपतु्र! लक्ष्मीपतु्राचंी नाव ेनष्ट होतील पि आपली कीर्थत अमर राहील. 
गं्रथ शनमाि करा. आम्ही द्रव्यबळ देऊ. आम्हास तेवढेच येते!” 

 
“आम्हास तेवढेच येते” असे नम्रपिे बोलिाऱ्या अशहल्यादेवी शकती मोया आहेत हे मोरोपंतानंा 

कळले होते. त्याचंी पायधूळ माथी घेऊन ते परतले. 
 
 

* 



 
           

नथोबाचा मृत्य ू
 

र्ंर्ाजळ शनमगळ कामकाज असिाऱ्या अशहल्यादेवींच ं सासंाशरक जीवि अत्यतं दुःखमय होतं. 
नथोबाच ंदुखि ं शवकोपाला रे्लं. एकाएकी त्याला खोकल्याची उबळ आली. रक्ताची उलटी झाली आशि 
अशहल्याबाईंच्या माडंीवरच नथोबाने प्राि सोडला. मुक्ताबाई, यिवतंरावाचं्या दुःखास पारावार राशहला 
नाही. त्यानंी आकातं माडंला. नथोबाच्या महायाते्रची तयारी सुरू झाली. नथोबाच्या दोन बायका होत्या. 
बाळाबाई आशि र्ौरी. त्यानंा कवटाळून बसल्या अशहल्याबाई. अखेर अशहल्याबाईनंा रंु्र्ीचे चाटि शदले 
रे्ले आशि नथोबाबरोबर या शचमुरड्या नातसुना सती रे्ल्या, अशहल्याबाईंनी आतापयंत १३ सती पाशहल्या 
आता १५ झाल्या. अशहल्याबाईंचे मन संसारातून कधीच उडाले. आता तर वाड्यात त्यानंा क्षिभर बसवनेा. 

 
नथोबाच्या सूतकाचा शतसरा शदवस आशि वाड्यावर दोनि े तीनेिचेा जमाव धडकला. 

अशहल्याबाईंना िोक आवरत नव्हता. मुक्ताबाईच ंरडिं बघवत नव्हतं. तरी त्या जमावाला सामोऱ्या रे्ल्या. 
रयतेस मारे् शफरवायचे नाही, हे त्याचें सूत्र होते. शरखबदास जोहरी याचेंकडे सरकारचे कजग होते. ते 
मार्ूनही देत नव्हते म्हिून अशधकाऱ्यानंी त्याची िी आशि कन्या नजरकैदेत ठेवण्याची धमकी शदली म्हिून 
हा जमाव येथपयंत आला होता. अशहल्याबाईंना अशधकाऱ्याचं्या वार्ण्याचा रार् आला. त्यानंी स्वतःच्या 
खाजर्ीतून त्याचं्या कजाचा भरिा सरकारी शतजोरीत करण्यास साशंर्तला आशि पुढे ताकीद शदली की, 
“कोित्याही पशरस्स्थतीत आमच्या राज्यात शियास कैद वा नजरकैद करण्याचे साहस कोिी करू नये. 
तसाच प्रसंर् असेल तर आमच्या संमतीची र्रज लारे्ल हे लक्षात घ्याव!ं” लोक अशहल्यादेवींचा 
जयजयकार करत रे्ले. 

 
केसो शभकाजी नावाचे पेिव्याचें वकील महेश्वरला होते. त्यानंी अशहल्याबाईंच्या िोकाची हकीर्त 

(महेश्वर दरबारची बातमीपते्र) पेिव्यानंा कळवलेली आहे. त्यात ते म्हितात, कसेतरी शदवस लोटत 
आहेत. अशहल्याबाई िोकातून बाहेर येत नाही. पुिे व्यशतशरक्त कामकाजात लक्ष लार्त नाही. नथोबाच्या 
आशि नातसुनाचं्या वस्तू कुरवाळत रडत असतात. इतकी धीरोदत्त िी….शवरशक्तत बुडाल्या. फडशििीत 
जाऊन बसतात. 

 
तुकोजी सातआठ मशहन्यानंतर सातं्वनास आले. बोलिी झाल्यावर प्रिदे-होळकराचें पैिावंरून 

होिारे भाडंि पुढे माडंले. अशहल्याबाईंनी तुकोजींना पुन्हा पुन्हा ताकीद देऊन ‘प्रिदे याचं्यािी भाडंिे 
उकरू नका’ म्हिून बजावले. तेच आपले शहतकते आहेत. त्याचंी पेिव ेदरबारी चाकरी होते, आपली होत 
नाही, याची तुकोजीला जािीव शदली. 

 
सातं्वनाची पते्र येतच होती. त्या पत्रातला सारािं एकच होता की, आजपयंत नेकीने कारभार 

केलात, तीच शजद्द कायम ठेवावी. याते्रस शनघून जाऊन हार घेऊ नये. आता शकती वष ेजर्ायचे आहे? जे 
तुम्हास तेच आम्हास. ज्या कायासाठी इतकी झुंज घेतली ते कायग करता करताच मराव.े उदास होऊ नये. 
थोरल्या सुभेदारानंी प्रजेसाठीच आपिास सती जाऊ शदले नाही. ते काम उदास होऊन सोडू नये. करून 
दाखविे हेच तर आपले ब्रीद आहे. आम्ही आपल्या पाठीिी आहोत. ईश्वराने फार दुःख शदले. यातून प्रहमत 
बाधंिे आपल्यालाच िक्य!” ….पि अशहल्याबाईंचा ईश्वराने जि ु अंतच माडंला होता. नथोबाला जाऊन 
अडीचतीन वषहेी झाली नाहीत तोवर जावई यिवतंराव फिसे कॉलऱ्यास बळी पडले. बघता बघता एका 
रात्रीत त्याचंा प्राि रे्ला. सवग प्रयत्न अपयिी ठरले. मुक्ताबाई आशि शतच्या दोन सवती, सतीविे नेसून 



 
           

येताच अशहल्याबाईंना ब्रह्माडं आठवले. अशहल्याबाईंनी मुके्तपुढे पदर पसरून शवनंती केली की, ‘सती जाऊ 
नकोस. मला म्हातारीला सोडून जाऊ नकोस.’ त्याचंा शवलाप ह्रदय फाडून टाकत होता. मुक्ताबाई आईला 
म्हिाल्या, “मातोश्री, नथोबा रे्ला. माझ्या दोन शचमण्या सुना रे्ल्या. काळीज पोखरून शनघालं. आता 
स्वामीही रे्ले. मी कुिासाठी आशि किी जर्ू? तुमचे तसे नाही, तुमचे कौतुक जर् र्ाते. तुमची 
लेकरासारखी प्रजा आहे. आमच्या कुळात सहर्मनाची चाल आहे. िोक आवरा. मला शनरोप द्या मातोश्री.” 

 
चंदनाच्या शचतेवर मुक्ताबाई बसली. ती आशि अशहल्याबाई एकमेकींकडे पाहून घेत होत्या. पाहाता 

पाहाताच त्या बेिुद्ध पडल्या. 
 
 

* 



 
           

शशदे िोळकर 
 

प्रिदे होळकर याचें पैिावंरून तंटे होत, त्याचे अशहल्याबाईंना दुःख असे. मुक्ताबाई रे्ल्यानंतर 
त्यानंा जर्ावसेे वाटत नव्हते. परंतु या सवग संकटानंा मोया खंबीरपिे तोंड देत त्यानंा प्राप्तकतगव्य जीव 
ओतून केले, हे त्याचें वैशिष्ट्ट्य आहे! प्रिद्याचंी कीर्थत खूप झाली होती. शदल्लीची बादिाही ताब्यात घेतली. 
बादिहाकडून पेिव्यानंा ‘वकील ई मुताशलक’ ही पदवी पदरी घेतली. मीरबक्षीशर्रीच्या सनदा शमळवल्या. 
त्याचंा सन्मान पुिे दरबारने खास दरबार भरवनू केला. महादजी प्रिदे यानंा पेिव्यानंी खास शकताब शदला. 
कीर्थतचे ध्वज उंच रे्ले. पि होळकर घराण्याची अिी कीर्थत होत नाही आशि होळकर पेिव्याचें कामी येत 
नाही, वसूल जात नाही ही िल्ये अशहल्याबाईंचे मन पोखरत होती. महादजी प्रिदे यानंीही ‘होळकरानंा 
उपसर्ग देऊ नये’ असे आपल्या मािसानंा बजावले होते. म्हिून अशहल्याबाईंनीही ग्वाल्हेरास पत्र शलहून 
कळवले होते की, महादजींचे हुकुमाप्रमािे वतगन कराव.े नाहीतर जबाब द्याव े लार्तील. आशि त्यानंी 
महादजीसही कळवले की, आपि अपार लौशकक केलात. आमचे मन अशभमानाने भरून आले. आपले 
भाऊपि असेच राहू द्याव.े अशहल्याबाईंनी प्रिदे-होळकराचंी एकी शटकावी म्हिून सतत प्रयत्न केले. 

 
अशहल्याबाईंना आपल्या दूताकडून कळाले की, आपि प्रिद्यािंी आिप्रािे सलूख करण्यासाठी 

धडपडतो पि इंदूरात प्रिद्यािंी लढण्यासाठी, पंचवीस तोफाचें र्ाडे तयार होत आहेत. दहा हजारी फौज 
उभी राहत आहे. महादजी प्रिद्याचें महाल उध्वस्त करण्याचे मसूदे होत आहेत. अशहल्याबाईंच्या संतापाला 
पारावार राशहला नाही. त्यानंी तुकोजीस बोलवनू त्याचंी कानउघडिी केली. त्यानंा समजावले, “प्रिदे 
होळकराचंी दुही दौलतीस अपाय करेल. प्रिद्यािंी भाडंिे काढू नका. आम्ही सलोखा करतो अन् तुम्ही काय 
करता? आपि चुकीच्या वाटेने जात आहात. लाखेरीत लढाई केली. अपयि घेतले. अपसमज शकती 
करून घ्यायचे? ही िूराची कामे नव्हेत. ही संसारातल्या शकड्याचंी कामे. कुठे रे्ले तुमचे ियैग? कुठे रे्ला 
भाऊपिा? महादजींनी राघवर्डकरास, र्ोहदवाल्यास आशि रु्लामकादरास धुळीस शमळवले, त्या 
महादजींना तुम्हास संपविे कठीि नव्हते. आज ते श्रीमतंाचें कंठभषूि झाले आहेत. तुम्ही करता केवळ 
घरच्या लढाया, घरची र्ािी, घरची उठाठेव. पुढे शनजामाची मोठी मसलत आहे पिेु दरबारची! त्याचंा 
शवचार नाही. घरच्या रंु्त्यात पाय घालून ििे कराव ंअन् त्याच्या र्वऱ्या थापाव्या. अहो हे वार्िे की काय? 
एक वळे तुमची शजद्द केवढी होती, िौयग केवढे होते? महादजींना तुम्हीच एकदा म्हिाला होता की प्रिदे 
होळकर ज्या रिारं्िी शतथे अपयि कुठले? शचरंजीव कुठे रे्लेत ते शदवस? तो पराक्रम? ती एकी? अहो, 
आपला बदनक्षा होतो याची लाज कुिी धरायची शचरंजीव? मरिाचे भय िूराने कुरवाळत बसाव ेकी काय? 
हे बघिे आम्हास िक्य नाही. आपिास जािे नसेल तर आम्ही आजच शनघतो. रिारं्िावर मरेन, पि 
कतगव्यापासून मारे् शफरिे नाही.” यावर सुभेदार अशहल्यादेवींच्या धैयाचे कौतुक करत पुिे मुक्कामी 
चाकरीसाठी रे्ले. अिा होत्या अशहल्याबाई! कतगव्यात कसूर शदसली की त्याचं्या शजभेची तलवार होई. 
सपासप सपके मारत त्या आपल्या कतगव्याची जािीव करून देत. त्याचं्या बोलण्यावर शनःस्पृहतेची मुद्रा 
असे. स्वाथासाठी त्या कधीच जर्ल्या नाहीत. प्रकवा त्याचंी जीभ स्वाथासाठी चालली नाही. देिासाठी, 
प्रजेसाठी, होळकराचं्या कीतीसाठी, श्रीमंत पेिव्याचं्या खुिालीसाठी, त्यानंा जय लाभावा म्हिून त्याचंी 
धडपड होत. त्याचंा देवधमगसुद्धा त्याचं्या पारलौशकक शहतासाठी नव्हता तर समाजाच्या सुखासाठी, 
प्रजेच्या आनंदासाठी, पेिव्याचं्या अशभवृद्धीसाठी होता. अशहल्यादेवी हे आलौशकक रत्न होते. 
 
 

* 



 
           

ख न्या म रलीधराची कथा 
 

पुिे येथे दादा र्दे्र या ब्राह्मिाने मुरलीधराची मोहक मूती आिली. त्याचें देऊळ तयार होते. ही 
मूर्थत देवळात स्थापन करायची होती. नाना फडिीसानंी ती मूर्थत पाशहली आशि त्यानंा शतचा मोह झाला. 
नानानंी तीच मूर्थत र्दे्र याचेंपािी मार्ताच तो ब्राह्मि घाबरला. पि समथापुढे काय बोलिार? त्याने पहाटे 
पहाटेच मूर्थतची प्रशतष्ठापना करण्याची तयारी केली. ही र्ोष्ट नानानंा कळताच त्यानंी काही अरब शिपाई 
दारुर्ोळ्यासह पाठवले. वाटेवरच कुिा रावबहादू्दराची हवलेी होती. त्याचं्या बायकोच्या अंत्ययाते्रची 
तयारी सुरू होती. फुलाचें करंडे आत जात होते. इतमामासाठी त्याचें खाजर्ी सैन्य उभे होते. अरब 
शिपायास वाटले इथेच मूर्थत आहे. ते आत शिरू लार्ले. लोकानंी अडवताच र्ोळीबार काढले. तोवर ‘मूर्थत 
पुढे आहे’ असे कळले. अरब र्ारदी पुढे रे्ले तर देवळात र्दे्र यानंी मूर्थतची प्रशतष्ठापना करून टाकली होती. 
त्या मुरलीधराच्या मूर्थतमुळे खून पडले म्हिून त्याच ं नावच खुन्या मुरलीधर पडलं. ही सवग हकीर्त 
अशहल्याबाईंना पुिे येथील होळकराच्या वकीलाकडून कळताच त्यानंा संताप आला. त्यानंी महेश्वर येथे 
असिाऱ्या पेिव्याचं्या वकीलास बोलवनू पेिव्याचं्या अशभवृद्धीसाठी श्रीचे चरिी प्राथगना करावी असे 
साशंर्तले. आशि म्हिाल्या, “नानासंारख्या समथाला दुसरी मूर्थत आिवनू घेिे कठीि नव्हते. प्रजेच्या 
वस्तूवर डोळा ठेविे हेच पाप आहे. राज्यकत्याच्या भीतीमुळे प्रजेला धमगकृत्ये चोरासारखी करायला 
लार्ावी हेच शवशचत्र! या प्रकरिात धमगकायात अडथळा आििाऱ्या नानाचंी चूक अक्षम्य! शनबुगद्ध सैशनकाचें 
हाती दारुबारूद देिे म्हिजे सीमा झाली. दारुर्ोळ्याचा वापर युद्धात; धमगकायात नव्हे. आपल्या 
अपकृत्याचे िाप श्रीमंतास बाधतील! नानानंा कळवा आमचा शनरोप! नाना याबद्दल आम्हास दंडही 
सुनावतील, पि सत्य बोलायला आम्ही भीत नाही. समोर शटपूची मातब्बर मसलत आहे. दारुर्ोळा 
त्यासाठी ठेवा, प्रजेसाठी नाही. आम्हास हे कृत्य शवषसमान वाटते. बेलािक शलहा. आम्ही सत्यासाठी 
मृत्यूसुद्धा पत्करू.” 

 
अशहल्याबाईंच्या मनाची खोली मोजायला माप नव्हतं. धमगकायात असे शवघ्न आििाऱ्या आशि 

सिि सैशनक पाठविाऱ्या नानानंा स्पष्ट िब्दात सारं्ावा धाडला. कुठेही भाषा मवाळ नाही. सत्ताधाऱ्यापंुढे 
रु्ळमुळीत बोलि ंनाही. सवग स्पष्ट आशि खिखिीत होतं. त्याच ंकारि हेच की सत्यापढेु त्या मृत्यलूाही 
भीत नव्हत्या. 

 
वयोमानाप्रमािे त्या थकत होत्या. सत्तरी उलटून रे्ली. सर्ळं आयुष्ट्य राज्यासाठी वचेलं; पि 

मनात खंत उरली. होळकराचंी चाकरी श्रीमंताचं्या पायािी घडत नाही, त्याच ं दुःख वाटे. परंतु मनात 
काळजी प्रजेचीच असे. एकदा अिाच दरबारात कार्दपते्र पाहात होत्या तर चार ब्राह्मि येऊन बसले. 
चेहरे उतरलेले, रडवलेे झालेले. अशहल्याबाईंच्या पायािी वाकत एकजि म्हिाला, “मातोश्री, आम्ही 
र्रीब ब्राह्मि, जवळ पैसै नाही. मुलींची लग्ने जमिे कठीि झाले आहे. द्रव्याखेरीज हंुडा घेतल्याखेरीज 
कुिी लग्नास तयार होत नाही. शजथे जाव ेशतथे हेच. शनराि होऊन परत येतो. पदरी दोन-तीन मुली. वये 
वाढू लार्ली; पि लग्ने जमत नाहीत.” अशहल्याबाई म्हिाल्या, “अहो वधूला देवी म्हिाव,े लक्ष्मी म्हिाव े
आशि शतच्या प्रविेाचे आशदमायेच्या स्वार्ताचे पैसे घ्याव े हे कसे? िीच्या कौतुकाची नुसती सोंरे्. नुसता 
देखावा. खोटा!” 

 
“मातोश्री, म्हिूनच आम्ही आलो आहोत. यातून काही मार्ग काढावा ही शवनंती!” 
 



 
           

“ठीक आहे. आपि बसा” असे म्हिून कारभारी मुकंुद हरीस दऊतलेखिी घेऊन बोलावले. सारं् ू
लार्ल्या, “श्री िकंर आजे्ञकरून हे जाहीर करण्यात येत आहे की, यापढेु कुठल्याही जातीजमातीत 
शववाहाचे समयी कन्येच्या पालनकत्यांकडून पैसे घेतल्यास तो रु्न्हा समजण्यात येईल. द्रव्य घेईल 
त्याचेकडून दामदुप्पट, जो देईल त्याच्याकडून शजतके शदले शततके आशि मध्यस्थाकडून त्यास शमळाले 
असतील शततके सरकारात भरिा कराव ेलार्तील. अशधक रकमेचा दंड करण्याचा अशधकार सरकारला 
राहील.” याच्या नकला करून अशहल्यादेवींनी प्रातंोप्रातंी पाठवल्या. हंुडाबंदीची सुरुवात त्यानंी अडीचि े
वषांपुवी केली. सतीबंदी करण्यासाठीही त्या धडपडत होत्या. त्याचं्या घरातल्या १८ शियानंा त्यानंी सती 
जाताना पाहीलं. त्याची दाहकता त्यानंा आयुष्ट्यभर भाजत राशहली. पुढच्या काळात सतीबंदी झाली पि 
समाजाचे मन सतीबंदीसाठी तयार करण्याचे मोठे कायग अशहल्यादेवींनी करून ठेवले होते. 

 
अशहल्याबाई म्हिाल्या, “प्रजेला सुखी करिे हे माझे काम. याची जबाबदारी माझ्यावरच! सामर्थयग 

आशि सत्ता याच्या बळावर मी सवांचे भलेच करण्याचा प्रयत्न करीन. कारि याचा जाब मला परमेश्वराच्या 
दरबारात द्यायचा आहे. या भावनेमुळेच त्याचं्या हातून सत्काये झाली. प्रजावत्सलता त्याचं्या प्रत्येक कृतीत 
होती. त्याचंा कारभारच मुळी प्रजेसाठी होता. िासन म्हिजे भोर् नसून तो महान योर् आहे, एक फार मोठी 
साधना आहे, तपश्चया आहे. र्ंभीर अिा जबाबदाऱ्यानंी भरलेले कतगव्य आहे. 

 
प्रजेच्या नैशतक आशि अध्यास्त्मक उन्नतीकडेही त्यानंी लक्ष शदले. कथा-कीतगन, भजन हे सोहळे, 

दानधमग यातला स्वच्छ आनंद आशि समाधान प्रजेला लाभले. त्यानंी स्वतःचे जीवन पशवत्र, त्यार्मय, साधे 
ठेवनू जनतेपुढे आदिग ठेवला होता. प्रजेसाठी नव ेशनयम त्यानंी केले, तसेच जाचक शनयम त्यानंी रद्द करून 
टाकले. प्रजेला सुरशक्षततेचा अनुभव येत असे. त्यानंा कोिापासूनही भीशत वाटत नव्हती. कधी किाची 
टंचाई भासली नाही, की दुष्ट्काळ पडला नाही. शकत्येक शठकािी सदावते आशि अन्नछते्र चालू होती. तेथे 
कुिालाही भेदभाव वा दुजाभाव दाखशवला जात नसे. अशहल्याबाईंनी कुठलाही धाकधपटिा, िशक्त वा 
दहित दाखवनू राज्य केले नाही तर अत्यंत मायाळूपिे, पे्रमाने त्यानंी राज्य केले. त्याचं्या काळात प्रजेत 
असंतोष शनमाि झाला नाही प्रकवा प्रजेने कधीच उपद्रवही शदला नाही. त्याचं्या दरबारात प्रजेला मुक्तिार 
होते. सवांचे म्हििे िातंपिे ऐकून घेिे हे त्याचें कौिल्य होते. त्या शजतक्या मृदू आशि मायाळू होत्या, 
शततक्याच कतगव्यकठोर आशि कडक होत्या. त्याचं्या वार्ण्यात हे दोन्ही रंर् प्रभावी आहेत. म्हिूनच त्याचें 
चशरत्र म्हिजे लोहिशक्त अिा िीचेही आहे आशि कुसुमकोमल अिा हृदयाचेही आहे. कतगव्यकठोर शनिगय 
घेिाऱ्या राज्यकतीचे आहे तसेच नम्र अिा प्रजापालनकतीचेही आहे. रिचंशडकेचेही आहे आशि 
वात्सल्यमयीचेही आहे. अशहल्यादेवी म्हिजे सास्त्वकतेचे, कतगव्याचे एक अजब रसायन होते. 
 
 

* 



 
           

हनजामाशी लढाई 
 

नबाबाने सतत भाडंिाचा पशवत्रा घेतला होता. पुिे येथे मारेकरी घातले. त्याचे कार्द, दस्तऐवज 
पकडले रे्ले. चकमक झाली. शनजामाने शफरंर्ी लोकास मदतीस बोलावले. चौथाई, सरदेिमुखीची तीन 
कोटीची बाकी शनजामाकडे थकली होती. या सवांचा अथग एकच की, आता शनजामािी युद्ध ही अटळ र्ोष्ट 
आहे. अशहल्याबाईंचा आजार वाढतच होता. त्यानंा एकच ध्यास लार्ला होता की, होळकराचं्या विंजानंी 
या लढाईत पराक्रम करावा. तुकोजीचे पुत्र, पुतण्या बापू होळकर याचं ं िौयग कसाला लार्ाव.ं प्रिदे-
होळकराचंी एकी व्हावी. श्रीमंताचंी चाकरी होळकराकंडून व्हावी. अशहल्याबाईंच्या शनष्ठेला उपमा नव्हती. 
सतत श्रीमंत पेिव्याचंा उत्कषग, त्याचंा जय, त्याच ंस्वास्र्थय याची प्रचता त्यानंा असे. त्याचंी िशक्तमान इच्छा 
पेिव ेयाचं्या पाठीिी असे. राज्ये अिा शनष्ठावान मािसामुंळेच चालतात. 

 
खडा येथे शनजामाची आशि पेिव्याचंी धूमसाम लढाई झाली. पेिव े याचंा शवजय झाला. तहाची 

कलमे फार फायद्याची ठरली. शनजामाने केलेल्या आर्ळीकींची प्रकमत त्याला मोजायला लार्ली. 
पाचकोटी रक्कम तीन वषात द्यावी. तीस लक्षाचा मुलूख आशि दौलताबादचा शकल्ला शमळाला. शनजामाने 
कबजात घेतलेले सवग इलाखे त्याला परत कराव ेलार्ले. यात अशहल्याबाईनंा आनंद देिारी र्ोष्ट म्हिजे, 
यिवतंराव होळकर आशि बापू होळकर यानंी खूप पराक्रम र्ाजवला. कािीराव होळकरने तोफखाना 
साभंाळला. होळकराचं्या पेंढारी फौजानंी नबाबास जेरबंद केले. अशहल्याबाईंना अत्यंत आनंद झाला तो 
याचा की पेिव्यानंी होळकराचें शनिाि अग्रभार्ी शमरवले. 

 
अशहल्यादेवींना ध्यास होता तो हाच की, आपली मािसं, आपलं घरािं, आपली र्ोळाबारूद, 

आपलं सैन्य पैिव्याचं्या उत्कषासाठी त्याचं्या शवजयासाठी वापरलं जाव.ं त्याचंी शनष्ठा अिी लाखमोलाची 
होती. यासाठीच त्याचं्या राज्यातील शकल्ल्यावंरही सैन्य सज्ज असे. चादंवड, सेंधवा, अशसरर्ड, कुिलर्ड, 
र्ाळिे प्रहर्लजर्ड या र्डावंर सुसज्ज सैन्य होतं. 

 
मल्हाररावानंी राज्यात अठरा सरंजामी सरदार ठेवले होते. त्याचं्याकडे एक लाख रुपये महसूलाचे 

के्षत्र असे. या सरदारानंा घोडदळ आशि पायदळ नेहेमी सज्ज ठेवाव े लारे्. हीच व्यवस्था अशहल्याबाईंनी 
वाढती ठेवली होती. त्याचें सवांवर शनयंत्रि होते. श्रीमतं पेिव ेयाचं्या मदतीसाठी हे सैन्य वळेप्रसंर्ी जात 
असे. अशहल्याबाईचें धोरि साम्राज्य वाढवण्याचे नव्हते. त्यामुळे कोिाच्याही सीमावंर त्यानंी आक्रमि केले 
नाही. दुसऱ्याचंी राज्ये शमळायचे मनसुब े रचले नाहीत. युद्धामुळे होिाऱ्या अपशरशमत हानीची, दूरदिी 
अशहल्याबाईंना पुरेपूर कल्पना होती. युदे्ध टाळण्याचा त्या सदैव प्रयत्न करीत. पि युद्ध लादले रे्लेच तर 
मात्र, त्या साक्षात रिचंशडकेचा अवतार धारि करून, युद्धसामान सज्ज करून पाठवीत. त्या रिशनपिु तर 
होत्याच; पि युद्धव्यवस्था चोख ठेवण्याचे त्याचं्यात सामर्थयग होतं. 
 
 

* 



 
           

अखेरचा श्रािि 
 

नमगदामातेची ओटी भरून आशि हत्तीवरून महेश्वरात साखर वाटत अशहल्याबाईंनी पेिव्याचंा शवजय 
आशि होळकराचंी िौयगकथा साजरी केली. पि शदवसेंशदवस त्यानंा अिक्तपिा येऊ लार्ला. अन्नावरची 
वासना उडाली. ते काळेभोर तेजस्वी डोळे खोल जात होते. टवटवी संपत होती. श्राविाचा मशहना असून 
अशहल्यादेवी शनजून होत्या. याचा अथग प्रजेला समजत होता. वाड्याबाहेर प्रजाजन भेटायला येत. कुिी 
दारे बंद करून घेत आहेत अस ंबघताच अशहल्याबाई म्हित, “येऊ द्या लोकानंा. बघू द्या मला. दृष्टभेट... 
आता शततकेच!” प्रजा येई. जाताना रडत जाई. ना कधी जातीपाती पाशहल्या, ना भेदभाव केला. या समृद्ध 
राजाची महारािी असून भोर् दूर ठेवले. कमाचा योर्! फक्त कमगयोर्! शरद्धीशसद्धी हात जोडून उभ्या होत्या. 
पि सवग भोर्शवलास पतीच्या शचतेत टाकले. खऱ्या सती झाल्या. मुल्ला, मौलवी आले. पीर दग्यातून 
अशहल्याबाईंसाठी प्राथगना होत होत्या. देवळादेवळातून मृत्यूजंय जप चालू होता. इतक्या आजारातही शचत्त 
प्रजेच्या सुखाकडे. कुिीतरी बातमी आिली की िजेारच्या राज्यात तेल, तूप, र्हू, तादूंळ यावर चढे कर 
आहेत. त्यावर अशहल्याबाईनंा कुठून िशक्त आली? एकदम ओरडून म्हिाल्या, “खामोष, प्रजेला शपळून 
खाद्यवस्तूवर कर घ्यायचा? असे धाडस…… खामोष!” अन् त्या शनपशचत पडल्या. 

 
आता त्याचं ं एकच मार्ि ं होतं. ईश्वराने संरे् राहाव.ं अलर्द उचलून न्याव.ं तेवढ्यात कुिीतरी 

शथटे-कें दूरकर आले. त्याच्याजवळ चाळीस वषांपूवीचा मल्हाररावाचं्या हातचा कार्द होता. कजाचे 
दस्तऐवज होते. जुने दप्तर पाहताना नातवानंा सापडले होते. मल्हाररावानंा घोडे घेण्यासाठी काही रक्कम 
कजाऊ शदल्याची नोंद होती. हे सवग पाहण्याचे त्राि त्यानंा नव्हते. शदवािजींना कार्दाची िहाशनिा 
करायला सारं्नू भारमलदादा होळकरानंा साशंर्तलं, की कजग असेल तर दुपटीने परत करा-आता देिे 
उरायला नको. आपली शपळाची पर्डी आशि शनिाि माझ्या र्ादीवर ठेवा. आता आमचा प्रातं संपत 
आला.” त्यानंा मरि समोर शदसत होतं. आपल्या सवग नातेवाईकासंाठी खासर्ी शतजोरीतून दहा दहा 
हजाराच्या थैल्या तयार करवल्या. आपला सेवकवर्ग त्या मुळीच शवसरल्या नव्हत्या.त्याचं्यासाठी दहा दहा 
हजार! चौंडी, तुळजापूर, पंढरपूर इकडे द्रव्य पाठवलं रे्लं. मोक्षधेनूचे दान करण्यात आले. ब्रह्मपुरीचे 
ब्राह्मि मृत्युंजयाच ं अनुष्ठान माडूंन बसले. शभल्लाचें पेंढारी म्हिाले की, “आईला भेटू द्या. त्याचं्याखेरीज 
आम्हाला आई नाही दुसरी!” आशि बघता बघता एका शभल्लाने स्वतःच्या छातीत जंशबया मारून घेतला. 
“माझी वरसे माझ्या आईला दे” असं म्हित कोसळून पडला. वाचकहो, या चशरत्रात मला हे सारं सारं्ाव 
लार्िार आहे कारि अिा कथानंी चशरत्र घडतं. चशरत्र केवळ सनावळ्यानुसार शलशहलं जात असलं तरी 
अिा कथानंी चशरत्रानाशयकेचं कतृगत्व आशि अंतमगन कळत असतं. आशि या कथा ऐशतहाशसक सत्यता 
असिाऱ्या आहेत. अिातच कृष्ट्िाष्टमी आली अन् रे्ली. अशहल्याबाईंनी रामकृष्ट्िाचं्या जन्मोत्सवासाठी 
सोन्याचा पाळिा करून घेतला होता. पि त्या शदवसापंासून प्रकृती अशधकच अिक्त झाली. र्ाईच्या 
र्ोयातील त्याचं्या लाडक्या र्ाईचे पूजन थाबंले. त्याच वळेेपासून र्ायीने चारापाण्यास तोंड लावले नाही. 
अिातच वद्य चतूदगिी उजाडली. तेरा ऑर्स्ट. आशि त्याच शदविी श्रीमंताचंा लखोटा आला. भारमलदादा 
होळकरानंी उर्डला. त्यानंी वाचला आशि अशहल्यादेवींनाही वाचनू दाखवला. त्यात शलशहले होते. 

 
मातोश्री अशहल्यादेवींना श्रीमतं पेिव ेयाचंा सादर प्रशिपात, 
 
हे मराठीयाचें राज्य, आपिासारखे पोटशतशडकीचे पाठीराखे आहेत तर आम्हास काय उिे? 

शनजामास हतप्रभ केले. या उत्कषास आपला पुण्यआिीवाद कारि! यिवतंराव, बापू होळकर याजंकडे 



 
           

शविषे लक्ष शदल्यास मातब्बर कामशर्री करतील, प्रिदे याचं्या र्ादीिी समस्त पशरवाराकडून िपथशक्रया 
करवावी. आपि मनावर घ्याल ते तडीस न्याल. एकमते राशहलो तर वलयाशंकत पृर्थवीचे राज्य करू. आपि 
एकशनष्ठ,े कृतकमे दौलतीचे स्तंभ! यिावह कमे केलीत. आपिच साक्षी आशि बहुत दृष्टवतं! शकमया 
साभंाळली. आमच्या या राज्याचे पुण्यिील महािार महेश्वरी आहे हे आम्ही जाितो. मराशठयाचंा घंटानाद 
अंखड घुमावा ऐसा आिीवाद द्यावा. आपली प्रकृती हल्ली ितै्यज्वराने ग्रासल्याचे ऐकले. औषधे नीट घ्यावी. 
लोभ असो द्यावा. 
 

श्री िाहू नरपशत हषाशनधान 
माधवराव नारायि मुख्य प्रधान. 

 
अशहल्याबाईंच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरलं. ॐ नम: शिवाय िब्द उच्चारला. त्याच क्षिी मोठी घंटा 

कडी तुटून खालच्या सोन्याच्या पाळण्यावर पडली. त्याचक्षिी अशहल्यादेवींचे प्राि पंचत्वात शवशलन झाले. 
संताजी होळकरने धावत येऊन अशहल्याबाईंचे मस्तक माडंीवर घेतले. महेश्वरचे पुण्यिील महािार 
कोसळले होते. त्याच वळेी र्ोयातून र्ाईच ं हंबरि ं ऐकू आलं. शतचा प्राि त्याच क्षिी रे्ला होता. 
त्याशदविी श्रावि वद्य चतुदगिी होती. तारीख होती १३ ऑर्स्ट. १७९५. 

 
सारं महेश्वर हंुदक्यानंी र्दर्दून रे्लं. महेश्वरची सारी फुले वाड्यावर आली. अशहल्याबाईंची 

पालखी सोन्यामोत्याचं्या माळानंी सजली. नमगदेला अनावर पूर आला होता. शदिा शदिा रडत होत्या. 
शपळाची पर्डी आशि शनिाि सवात पुढे शनघाले. महेश्वर पोरके झाले. प्रजा पोरकी झाली. पुण्यश्लोक 
लोकमाता कमगयोशर्नी अशहल्यादेवी होळकर नमगदामातेच्या माडंीवर शचरशनद्रा घेण्यासाठी अखेरच्या 
महायाते्रला शनघाल्या होत्या. प्रजा स्वयंस्फूतीने जयजयकार करीत होती. लोकमाता कमगयोशर्नी 
अशहल्यादेवी अमर आहेत! 

 
 

* 



 
           

दानाने धनश ध्दी िोते 
 

अशहल्याबाई नेहेमी म्हित स्नानाने देहिुद्धी, ध्यानाने मनिुद्धी आशि दानाने धनिुद्धी होते. 
आपल्या संस्कृतीतही त्यार् आशि दानधमग याला फार महत्व आहे. आपली संस्कृती भोर्ापेक्षा त्यार्ावर 
उभी आहे. सवांमध्ये देवाचा अंि आहे असे मानून प्रािीमात्रानंा सुख देिे, सेवा करिे, मदत करिे हाही 
भशक्तचाच प्रकार मानलेला आहे. अशहल्याबाईंचे सारे जीवन त्यार् आशि सेवा यासाठीच होते असे म्हटले 
तर त्यात काही चूक नाही. त्यार् आशि सेवा हा त्या ईश्वरभशक्तचाच प्रकार मानीत असत. त्याचें कायगके्षत्र 
फक्त त्याचंी प्रजा व राज्य इतकेच नव्हते तर संपूिग मानव समाजापयंत ते शवस्तारले होते. आज आपि 
सवगधमगसमभाव जो म्हितो तो अशहल्यादेवींनी दोनि े वषांपूवी कृतीत आिला होता. त्याचं्या पे्रमाला, 
मायेला, वात्सल्याला आशि दानधमालाही जातीधमाच्या सीमा कधीच नव्हत्या. आपल्या कतगव्याचे पालन 
करिे हाच त्याचंा महान कमगयोर् होता. हेच त्याचें कल्यािाचे ममग होते. 

 
त्यानंी आपली खाजर्ी संपत्ती दानधमात आशि अनेक देवळे घाट बाधंण्यात खचग केली याचंही 

कारि त्यानंा पारलौशकक सुख हवे होते असे नाही तर प्रजेला सुखी करायचे होते. त्यानंी या दानाचा 
कधीच र्ाजावाजा केला नाही की समारंभ करून कौतुक करून घेतले नाही. त्यानंी कुठे कुठे आशि शकती 
दानधमग केला याची संपूिग नोंदही कुठे शमळत नाही. राज्याच्या दप्तरातही शमळिे कठीिच, कारि त्यासाठी 
सरकारी पैसा त्यानंी वापरला नव्हता. अनेक शठकािी केलेल्या पाहिीवरून आशि कुठे कुठे सापडलेल्या 
नोंदींवरून खूप पशरश्रमपूवगक जी माशहती र्ोळा झाली ती वाचकापंढेु ठेवीत आहे. यात बऱ्याच त्रुटी 
असतील. पि तरीही बरेच सापडेल. आतापयंत शमळालेली माशहती पुढे देत आहे – 
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याशिवाय शकत्येक शठकािी शवशहरी, धमगिाळा बाधंल्या. अन्नछते्र उभी केली. देवालयाचें जीिोद्धार 

केले. ही नुसती यादी वाचली तरी त्याचंा चौफेर प्रवास आशि मनुष्ट्यमात्राशंवषयीचा वात्सल्यभाव लक्षात 
येतो. अन्नछते्र, शवशहरी, धमगिाळा बाधंण्यामारे् त्याचंा सामाशजक दृशष्टकोन होता. अन्न, पािी आशि शनवारा 
या मािसाचं्या प्रमुख र्रजा पुरशवण्यासाठी त्यानंी केलेली ही प्रचंड धडपड होती. मािसातलं मािूसपि 
सदैव वाढतं राहाव ंयासाठी मंशदरे, पूजा अचा याचीही र्रज त्यानंी ओळखली होती. सदाचार संपन्न प्रजा 
शनमाि करिे आशि त्यानंा वत्सलतेने साभंाळिे यासाठी सवग आयुष्ट्य त्यानंी वचेले. खाजर्ी पैिावंर 
तुळिीपत्र ठेवनूच त्यानंी ही प्रचंड बाधंकामे केली. इतकेच नव्हे तर ही कामे कायमस्वरुपी चालण्यासाठी 
सालीना ठराशवक अथगव्यवस्था करून ठेवली. आज दोनि ेवषे उलटून रे्ली तरी ही कामे चालू आहेत. 
दूरदिीपिाचे हे महान उदाहरि आहे. त्या संयमाची मूती आशि दयेची प्रशतमा होत्या. 

 
प्रत्येक कायासाठी स्वतंत्र अथगव्यवस्था असल्यामुळे पुढे राज्यकते बदलले तरी कुिालाही पदर 

पसरत मदत मार्ायला याव े लार्ले नाही. व्यवस्था सुरशळत चालत राशहली. त्याचंी शनःस्वाथग सेवा 
मानवतेला वाशहलेली होती.जाशतधमांच्या सीमा ओलाडूंन जािारी होती. 

 



 
           

कला आशि साशहत्य याकडे सुद्धा त्याचें लक्ष होते. त्यानंी उभ्या केलेल्या वास्तू, घाट अत्यतं 
कलात्मक आहेत. 
 
 

* 



 
           

समकालीनाचं्या दृहिकोनातून अहिल्यादेिी 
 

मािसाच्या मृत्यूनंतर जे शलशहले जाते त्यात अशतियोशक्त येण्याचा फार संभव असतो. परंतु 
समकालीनाकंडून जे शलशहले, साशंर्तले जाते त्यातील खरेपिा वादातीत असतो. मािूस शजवतं 
असतानाही त्याच्याशवषयी र्ौरवोद् र्ार शनघिे ही र्ोष्ट पूवीच्या काळी क्वशचत होई. आजच्या काळाशवषयी मी 
बोलत नाही. आज तर स्तुतीची पारायिे चालू असतात. सत्ताधाऱ्याचें वाढशदवस म्हिजे कौतुकाचा समुद्र 
असतो. परंतु पूवीच्या काळी शजवतंपिी स्तुती क्वशचत एखाद्यालाच लाभे आशि त्यासाठी प्रचंड कतृगत्व 
असाव ेलारे्. अशहल्यादेवींना स्तुती शवषसमान वाटे. एका कवीच्या वया त्यानंी नमगदेत बुडवल्याची हकीर्त 
येऊन रे्लीच आहे. अिा िीसमोर जेव्हा स्कॉटलंडमधील कवशयत्री जोना बेली शलशहतात तेव्हा आश्चयग 
वाटते. सुप्रशसद्ध इशतहासकार आशि त्याकाळचे राजकीय दूत सर जॉन मालकम शलशहतात तेव्हा आज 
आपि चशकत होतो. मोरोपतं, अनंतफंदी यानंी तर शलशहले आहेच पि हे परदेिी लेखक परक्या भाषेत 
अशहल्यदेवींचे रु्ि र्ातात तेव्हा ते िभंर टके्क खरेच असते. 

 
स्कॉटलंडमध्ये कवशयत्री जोना बेली यानंी अशहल्यादेवींवर एक दीघग काव्य शलशहले आहे. त्यात 

अशहल्याबाईंच्या अंर्भतू रु्िाचें यथायोग्य विगन केले आहे. 
For thirty years her reign of peace, 
The land in blessings did increase! 
And she was blessed by every thongue… 
By stern and gentle, old and young! 
 
याचे भाषातंर श्री शहरालाल िमा याचं्या पुस्तकात केलेलं आहे. ते पुढीलप्रमािे- 
 
तीस वरुषे प्रिातं सत्ता त्यानंी र्ाजशवली । 
वैभव, धन, ऐश्वयग संपदा, सदैव वाढशवली ॥ 
सुष्ट, दुष्ट अन् सान थोर त्या साऱ्या पौरजनानंी । 
मुक्त रवाने सती अशहल्या सदैव वाशनयली ॥ 
 
सुप्रशसद्ध इशतहासकार आशि त्या काळाचे पोशलशटकल एजंट सर जॉन मालकम शलशहतात, 

“अशहल्याबाई ही एक असामान्य िी आहे. दुराशभमानाचा त्यानंा स्पिगही नाही. धमगपरायिही असलेली ही 
िी कमालीची सहनिील आहे. त्याचें मन रुढीशप्रय असले तरी, रुढींचा उपयोर् जनकल्यािासाठी करून 
घ्यायची त्याचंी हातोटी शवलक्षि आहे. प्रत्येक क्षिाला सद्सद शववके बुद्धीने कतगव्य करिारे, ते उच्च प्रशतचे 
जीवन आहे. त्याचं्या चाशरत्र्याचा शवकास केवळ अशितीय असाच आहे. 

 
त्यावळेचे व्हॉईसरॉय लॉडग एलनबरो यानंी एका पत्रात म्हटले आहे की, “अशहल्याबाई एक सवगश्रषे्ठ 

मुत्सद्दी आशि आदिग राज्यकत्या आहेत. अन्य धर्थमयाचंा िेष त्याचं्या ध्यानीमनीसुद्धा नाही. एका 
महाराज्याच्या स्वाशमनी असूनही त्या तपस्स्वनीप्रमािे अर्दी साध्या राहतात. िुभ्रविाखेरीज अन्य विे 
त्यानंा त्याज्य आहेत.” 

 
िाहीर प्रभाकर आपल्या कवनात म्हितात, 



 
           

सशत धन्य धन्य कशलयुर्ी अशहल्याबाई । 
रे्ली कीर्थत करुशनया भमूंडळाचे ठाई ॥ 
महाराज अशहल्याबाई पुण्यप्रािी । 
संपूिग शियामंशध श्रेष्ठ रत्नखािी ॥ 
कशव मोरोपंतानंी ज्या आया शलशहल्या त्याचा अथग पुढे देत आहे. 

 
                                                                                 

    .                     . 
                              .                                              

         . 
                                      .                     .                 

                                          . 
                                                 ?                               

                                     . 
                                       .                           .            

                      .                                            . 
                                           .                          .         

                 .                                                               
   ? 

 
दशक्षि भारतातील प्रशसद्ध शविान इशतहास तज्ज्ञ रावबहादूर प्रचतामिी शवनायक वैद्य यानंी 

अशहल्याबाईंच्या संबधंी शवशवधज्ञान शवस्तार या प्रशसद्ध अिा वतगमानपत्रात लेख शलशहला होता. त्यात ते 
शलशहतात, “ही लोकोत्तर िी आपल्या अनेक सद् रु्िानंी महाराष्ट्रासच नव्हे तर, अशखल मानवजातीस 
भषूि झाली आहे. शतची बुशद्धमत्ता इतकी व्यापक होती की, त्या प्रत्येक कायात हुिार आशि जािकार ठरत 
असत. त्याचंी धमगिीलता इतकी उदात्त होती की, धमाच्या आशि नीशतच्या प्रत्येक बाबतीत, त्यानंी आपले 
नाव अजरामर करून ठेवले. त्याचंा दानधमग इतका प्रचंड की, तसा दानधमग आजवर भारतात कुिी केला 
नाही. आपल्या राज्याखेरीज इतर राज्यातही प्रचंड वास्तू उभारिाऱ्या अशहल्याबाई याच एकमेव आहेत. 
त्याचंा न्याय इतका चोख असे की, उभय बाजू त्याचं ंकौतुक र्ात असत. त्याचंी लीनता इतकी शवलक्षि 
होती की, त्या कोिासही आपली प्रिसंा, स्तुती करू देत नसत. त्याचंी जरबही इतकी दाडंर्ी होती की, 
त्याचं्या हुकुमाशिवाय कुिासही काही करण्याची प्रहमत नव्हती. आपल्या समान दजाच्या सरदाराशंवषयी 
त्यानंी कधीच चढाओढ केली नाही. शनमगत्सर पे्रम केले. त्याचें नेहेमी चारं्लेच प्रचशतले. 

 
संस्कृत कशव खुिालीराम यानंी संस्कृतमध्ये अशहल्यादेवींशवषयी शलहून ठेवले आहे. त्याचे हे मराठी 

भाषातंर इथे देत आहे. ते शलशहतात. “मल्हाररावाचंी ही पुत्रवधु शवचारिीलता धमात्मा अशहल्याबाई 
खंडेरावाचंी धमगपत्नी होती. त्या बहुत रु्िवती होत्या. त्या शनत्य धार्थमक कामात मग्न असत. त्या नेहेमी 
देवब्राह्मि आशि पुजाऱ्यानंा दान देत. धमगकायगपरायि राहून कालक्रमिा करीत. त्यानंी कुरुके्षत्रात सुविग 
आशि चादंीचे तुलादानही केले. रु्ि, ज्ञान आशि िील यानंी संपन्न असिाऱ्या ब्राह्मिानंा दाने शदली. त्यानंी 
देिोदेिी अनेक प्रकारे अन्नदान केले. याचकाचं्या याचना पूिग केल्या. िरिार्ताचं्या इच्छा पूिग केल्या. हे 
सारे शवचार खुिालीराम यानंी संस्कृतमध्ये शलशहलेले आहे. त्यानंी या काव्यात त्याचं्या धार्थमकतेबद्दल 



 
           

शलशहले आहे. परंतु त्याचंी राजकीय आशि सामाशजक जािही खूप मजबतू होती. प्रकबहुना त्याचंी धार्थमकता 
सुद्धा समाजकारिािीच जोडलेली होती. ही त्याचंी शविषेता होती. 

 
कै. शवष्ट्िुिािी शचपळूिकर यानंी अशहल्यादेवींच्या चशरत्रात शलशहले आहे. “त्याचं्या चशरत्रात 

परस्परशवरोधी म्हिून म्हिता येतील असे सवग रु्ि होते. एक िी असूनही छानछोकीने राहिे त्यानंा कधी 
आवडले नाही. स्वधमावर अशतिय पे्रम असूनही, परधमी लोकाचंा त्यानंी कधी अनादर, रार् केला नाही. 
इतकेच नव्हे तर त्याचं्यावर कृपाच केली. भर तारुण्यात वैधव्य आले असतानाही, त्यानंी पाशतव्रत्याचे 
पूिगपिे पालन केले. अफाट संपत्तीची स्वाशमनी असूनही एखाद्या तपस्स्वनीप्रमािे अत्यंत साधेपिाने त्यानंी 
जीवन कंशठले. अमयाद शविाल राज्याची स्वाशमनी असूनही त्याचे संचालन अतुलनीय चातुयाने करत. 
त्याचं्या मनाला अहंकार कधी चुकूनही शिवला नाही. त्या देवभीरू होत्या. त्या स्वतः अत्यतं शनमगळ, िुद्ध 
अंतःकरिाच्या होत्या. अशहल्याबाईंनी इतराचं्या दोषाबंद्दल त्याचंी घृिा वा शतरस्कार केला नाही उलट 
त्यानंा सुधारण्याचाच प्रयत्न केला. म्हिूनच अशहल्याबाई म्हिजे मनुष्ट्यरुप धारि केलेली देवताच होती 
असे म्हििे भार् आहे. 

 
कशव, लेखक, मुत्सद्दी, राजकारिी या सवांचाच दृष्टीकोन यात आला आहे. त्याच्यात इतके 

रु्िशविषे होते की, त्याच ं विगन करताना मािसे अशहल्यामय होऊन जात आशि त्याचं्यापुढे नतमस्तक 
होत! 
 
 

* 



 
           

अहिल्या ते लोकमाता 
 

एका सामान्य कुळात जन्माला आलेल्या अशहल्येला लोकमातेची पदवी शदली ती प्रजेने! अशहल्या, 
अशहल्याबाई, अशहल्यादेवी, मातोश्री अशहल्यादेवी, लोकमाता हा त्याचंा जीवनाचा प्रवास आश्चयगकारक 
होता. िी असल्यामुळे त्याचं्यावर िीत्वाची बंधने होती. बंधने असूनही त्यानंी आपले जीवन कतगव्यपूतींनी 
सफल करून टाकले. 

 
अशधकार संपन्न आशि श्रीमंत असूनही, शनमोही, त्यार्िील, व्रतस्थ राहिे हे शदव्य अशहल्यदेवींनी 

जन्मभर केले. सती न जाताही त्या सती ठरल्या, ते त्याचं्या शनराशभमानी वार्ण्यामुळेच! 
 
त्याचं्यासमोर अनेक प्रलोभने होती. मोह होते. शतजोरी पैिानंी भरलेली होती. अनेक ऐषआरामी 

राज्ये त्याचं्यासमोर होती. आजुबाजुच्या राज्यात वाढते कर लादून प्रजेला शपळिारे राजे त्या पाहात होत्या. 
पि तरीही त्या कधीही प्रलोभनानंा बळी पडल्या नाहीत. उलट त्याचे वार्िे इतके चोख ठेवले की त्याचंा 
आदिग इतरानंी पुढे ठेवावा. आपल्या तत्त्वावंर त्याचंी अढळ अिी शनष्ठा होती. आपल्या तेजस्वी कमगठ, 
आशि व्रातस्थ जीवनामुळे त्यानंी अक्षय कीर्थत प्राप्त केली. 

 
त्याचं्या अंर्ी शजतके सद्रु्ि होते शततके सवगच्या सवग एकाच व्यशक्तच्या ठाई असिे हा ईश्वराने 

केलेला एक चमत्कार होता. नाहीतर शजथे धमगपरायिता आशि परमाथगभावना असते शतथे राजकारिी 
मुत्सदे्दशर्रीचा अंिही नसतो. आशि शजथे राजकारिी मुत्सद्दीपि असते शतथे धार्थमक सशहष्ट्ितुा आढळत 
नाही. त्याचप्रमािे धैयग, िौयग, पराक्रम असतो शतथे नम्रता प्रकवा परदुःखकातरता नसते. िशक्त आशि 
वैभवाला चशरत्रसंपन्नतेची साथ लाभत नाही हे जर्ात आपल्याला सवगत्र शदसते. परंतु अशहल्याबाईंच्या 
जीवनात सर्ळ्या चारं्ल्या िकुनकारक, आनंददायक र्ोष्टी एकत्र आल्या होत्या. सवग सद्रु्ि जिु बहरास 
आले होते. जेवढ्या धार्थमक तेवढ्याच मुत्सद्दी अिा अशहल्याबाईंचे जीवन भारतीय िीधमाचे एक ज्वलंत 
उदाहरि होते. 

 
धवलिुभ्र असे प्रिासन आशि काळाकुट्ट संसार अिा दोन ताण्याबािावर त्याचें जीवनवि शविलेले 

आहे. त्याचंा संसार संघषगमय होता. दुःखाने भरलेला होता. प्रत्यक्ष व्यसनी पशत आशि खोडकर निबेाज 
अिा पुत्राने त्यानंा भरपूर मनस्ताप शदला. लाबंच्या नातेवाईकानंी आशि ज्याला पुढे त्यानंी सुभेदार केले 
त्या तुकोजी होळकरानंी पि अशहल्यादेवींना कष्ट शदले. एकाहून एक भयंकर असे दुःखाचे आघात त्यानंा 
सोसाव ेलार्ले. अिा दारुि मनःस्स्थतीतसुद्धा त्याचें कतगव्याचे भान कधीच सुरले नाही. प्रत्येक संकटाला 
त्या सवग िशक्त पिाला लावनू बािेदारपिे तोंड देत राशहल्या. खंबीरपिे सामना देत राशहल्या. संकाटापढेु 
त्यानंी कधीच मान टाकली नाही की, त्याचें पाय लटपटले नाहीत. अवती भवती घनदाट अंधार पसरलेला 
असताना सुद्धा, आपल्या अलौशकक जीवनाचा दीप त्यानंी प्रज्वशलत ठेवला. दैवाला शिव्यािाप न देता, 
दैवावर मात केली. शनमगळ सुखाचे िाश्वत दीप लावनू त्यानंी सभोवती प्रकाि शदला. 

 
दुःखसंकटे समपगिाचे धडे शिकवतात, प्रकबहुना दुःख म्हिजे प्रभचेू आिीवादच शवपशरत विे घेऊन 

येतात असे त्या समजत असत. म्हिूनच ही प्रचंड दुःखे त्यानंी धीराने स्वीकारली आशि िौयाने त्याचं्यािी 
सामना शदला. प्रत्येक आघात आशि शवपत्तीचे घाव सोसताना त्या जीवनाचा जयघोषच करीत राशहल्या. 
ईश्वराने जे शदले त्याबद्दल त्या जर्शन्नयतं्याची भशक्त करीत राशहल्या. कुठेही रार् नाही, संताप नाही, 



 
           

आक्रस्ताळेपिा नाही. अशवचलपिे त्या सोसत राशहल्या आशि त्याचें व्यशक्तमत्व उंचावत रे्ले. संकटानंा 
छोटे करत त्या मोया होत रे्ल्या. ही शकमया सहज घडिारी नव्हती. अनेक रु्िाचंा समुच्चय असिाऱ्या 
अशहल्यादेवींनाच ते िक्य झाले. एखादी िी कधीच तुटून पडली असती, मोडून रे्ली असती. 

 
लोकरुढीप्रमािे त्या सती जायला शनघाल्या तेव्हा मल्हाररावानें त्याचं्यापुढे पदर पसरून त्यानंा 

जाऊ शदले नाही. त्यावळेी ते म्हिाले जीव द्यायचाच तर या प्रजेसाठी दे. खंडूबरोबर सती जािाऱ्या 
नऊजिी आहेत पि या प्रजेसाठी फक्त तूच आहेस. त्या खरंच प्रजेची आई झाल्या. मातोश्री झाल्या. 
आपल्या वार्िुकीने देवतास्वरुप झाल्या आशि लोकमाताही झाल्या. अशहल्यापासून लोकमातेपयंतचा 
त्याचं्या चशरत्राचा शवकास अशितीय आहे. 
 
 

* 



 
           

राज्यशासक 
 

“अस्सल कार्दोपत्राशनिी असे शसद्ध करता येते की अशहल्यादेवी या अव्वल दजाच्या मुत्सद्दी 
होत्या. म्हिूनच त्यानंी इतक्या शहशररीने महादजी प्रिद्याचंा पाठपुरावा केला. त्याचं्या सहकायाशिवाय 
महादजींना औत्तरीय राजकारिातले श्रेष्ठत्व मुळीच लाभले नसते. त्याचं्याशवषयीचा माझा आदर अमयाद 
वाढला आहे.” ही वाक्ये आहेत कै. जदुनाथ सरकार यानंी शरयासतकारानंा शलशहलेल्या पत्रातील! 

 
त्याचं्या कालखंडातील चार पते्र देत आहे. त्यावरून त्याचंी योग्यता शकती थोर होती हे लक्षात 

येईल. हे पशहलं पत्र मल्हाररावानंी अशहल्याबाईंना शलशहलं आहे.  
 
शचरंजीव अशहल्याबाईंना मल्हाररावाचंा आिीवाद. येथे कुिल आहे. आपला हाल शलहावा. 

सेंधवाच्या शकल्ल्याच्या कारखानदाराला खचाची सवग व्यवस्था करून शदली होती. जे रुपये पाठवण्यात 
आले होते. ते सवग खचग झाले आहेत. त्याचा शहिोबही आला आहे. तो तुमच्याकडे पाठवण्यात येत आहे. 
पुढील खचासाठी व्यवस्था करून शदली पाशहजे. तुम्ही माळवा प्रातंात रे्ला आहात म्हिून तुम्हाला हे पत्र 
शलशहले आहे. शकल्ल्याच्या कारखानदाराला खचासाठी सवग मदत पाठवनू यथायोग्य प्रबधं करावा वारंवार 
त्याची तक्रार येिार नाही याकडे लक्ष द्याव.े इंदूरला पोचल्यावर कधी कधी शतथून मािूस पाठवनू 
सेंधवाच्या शकल्ल्याची देखरेख करून घ्यावी. ज्यामुळे काम लवकर संपेल. शकल्ल्याच्या बुरुजाचे काम पूिग 
झाल्यावर त्याच्या आजुबाजूच्या खंदकाचे काम सुरु कराव.े येथून शचरंजीव संताजी होळकरास पत्र शलशहले 
आहे. त्याच्याकडे खचग लवकर पाठवावा. त्याच्याशिवाय काम थाबंनू राहू नये याचे ध्यान ठेवाव.े 

 
६-२१ रमजान, अशधक काय शलहाव?े आिीवाद (मोतगबखुद्द) 
 
एकदा अशहल्याबाईनंी तीथगयाते्रला जायला मनसुबा बोलून दाखवताच मल्हारराव म्हिाले होते की 

ही तीथगयाते्रची वळे नव्हे, राजकारि काय, मसलत काय, मनसुब ेकाय येवढे आपिास कळू नये? आमच्या 
छाविीस पैसा, बारूद पुरवायचे काम सोडून तीथगयाते्रस? इंदोर, ग्वाल्हेर येथून आम्हास कुमक 
पाठवण्याचे प्राप्तकतगव्य सोडून यात्रा? हे आमच्या कामास येिार नाही. आमच्या मजीचा प्रकार तुम्हास 
शवशदत आहेच. फौज लवकर तयार राखा.” 

 
मल्हाररावानंा अशहल्याबाईचंा खूप मोठा आधार होता. त्याचं्यावाचून मल्हारराव युदे्ध करू िकले 

नसते. अशहल्याबाईंच्या कतृगत्वावर त्याचंा दाडंर्ा शवश्वास होता. त्यानंी राजकारिाचे अनेक पदर, 
अशहल्याबाईंना शिकवले होते. इशतहासात मल्हाररावानंी काही चुका केल्याही आहेत, परंतु अहाल्याबाईंना 
सती जाण्यापासून त्यानंी रोखले, हे फार मोठे श्रेय त्याचं्याकडे आहे. अशहल्याबाईनंी तीस वषे राज्य तर 
साभंळलेच पि अनेक राज्यात सुंदर वास्तू उभारून देिाचे सौंदयग वाढवले आशि जनतेच्या शहताची कामे 
करून फार मोठे जनशहत साधले. इतर राजानंा स्फूती शदली. त्याचंा आदिग पुढे ठेवनू अनेक सत्ताधरी 
दानाला महत्व देऊ लार्ले. त्यानंी सत्ताधाऱ्यापंुढे एक आदिग ठेवला. 

 
पुढील पत्र अशहल्याबाईंच्या मोडी शलपीतील पत्राचे देवनार्रीत रुपातंर आहे. 
 



 
           

राव सीवलाल कोतवाल कसब े इंदूर यासी अशहल्याबाई होळकर सुमाशसत सवनेम या व अलफ 
दुलेराव मंडलोई प॥ मजकूर याचे दुकान आहे. ते तुम्ही जबरदस्तीने घेतलेत म्हिोन मिारशनलेने हुजूर 
येऊन शवशदत केले. एसी यासी तुम्ही दुसऱ्याचे दुकान जबरदस्तीने घेतले याचे कारि काय? त्यावरून हे 
पत्र सादर केले असे. तरी मिारशनलेचे दुकान जबरदस्तीने घेतले असेल त्याचे त्यास माघार देिे. ये 
शवषयीची शफरून बोभाट आशलया उपेर्ी पडिार नाही. दक्ष समजून वतगिूक करिे जािीजे. 

 
छ २६ रशबलावल 

 
मोतगब खुद्द- (श्री. शन. छ. जमींदार याचं्या संग्रहातून) 

 
यावरून राज्यिासक म्हिूनही त्यानंी केवढे कतृगत्व शमळवले होते ते लक्षात येईल. दुकान 

बळकावण्यासारख्या अर्दी शकरकोळ र्ोष्टींसाठी सुद्धा त्या स्वतः तडजोडी घडवनू आिण्यात पुढाकार 
घेत. त्याचंी न्यायबुद्धी अत्यतं कायगक्षम होती. आशि राज्यिासक म्हिून त्याचंी फार आवश्यकता असते. 
त्यानंा उत्कृष्ठ राज्यिासक म्हिून कीर्थत लाभली त्यात त्याचं्या शवलक्षि अिा न्यायशनिगय िशक्तचा फार 
मोठा भार् आहे. एका शविाल राज्याचे कुिल संचलन करून त्यानंी इतरही अनेक अनन्यसाधारि कामे 
करून दाखवली. त्याचें जीवन म्हिजे एक पे्ररिादायी गं्रथच आहे. त्या गं्रथाच्या पानापानावर सुखिातंीचा, 
कतगव्याचा, िौयाचा, खंबीरपिाचा, न्यायशप्रयतेचा, औदायाचा धार्थमकतेचा अपूवग असा सदेंि शलशहलेला 
आहे. त्याच ंवाचन आशि मनन करून आपल्याही मनावर अत्यतं िुभ असे पशरिाम होतात. त्याचें राज्य हे 
खऱ्या अथाने रामराज्य होते. राज्यकारभाराची आदिग अिी व्यवस्था होती. त्याचंी राज्यव्यवस्थेची, 
भोवतालीच्या राजकीय पशरस्स्थतीची जाि तीक्ष्ि होती. त्याचें एखादे पत्र सुद्धा याची साक्ष देईल. त्या एका 
पत्रात शलशहतात, “चारही बाजंूनी आपला प्रसार करण्याची योजना शफरंग्यानंी आखली आहे. कुठे दोन तर 
कुठे तीन पलटिी उभ्या करून शफरंर्ी डोके वर काढतो आहे. अिा वळेी फौजा पाठवनू त्याला त्या त्या 
शठकािीच र्ारद केले पाशहजे म्हिजे त्यालाही चारं्ली जरब बसेल आशि पुढे पाय पसरण्याची त्याला 
प्रहमत होिार नाही. नबाब, भोसले सवांनी शमळून शफरंग्याला पराभतू केले पाशहजे.” त्या शवदेिी िशक्तच्या 
प्रभावामुळे अत्यंत प्रचशतत होत्या. त्यानंा राजे सरदाराचंी स्वस्थता अनुशचत वाटत होती. ‘एकमुठ्ठीने फ्रें च 
शफरंर्ी र्ारद करावा’ हेच वाक्य, हाच संदेि त्याचं्या मुखात होता. 
 

एक राज्यिासक या नात्याने त्यानंी सुरु केलेले अनेक प्रकल्प आपि आजही राबवतो आहोत हे 
केवढे आश्चयग? शजल्हापशरषदाचं्या पद्धतीने खेड्यापयंत न्याय ही त्याचंीच कल्पना! मुलींना शिक्षि, शियानंा 
सैशनकी शिक्षि, हंुडाबंदी, दारुबंदी, झाडे तोडण्यास बंदी, कुटीरोद्योर् या योजना आजही त्याचं्या 
बुद्धीवैभवाची साक्ष देत आहेत. 
 

अहल्याबाईंच्या ठाई देिवाशसयानंी अर्ाध श्रद्धा बाळर्ली. आजही ती श्रद्धा अशधकाशधक र्डद 
होत आहे. या श्रदे्धमुळे त्यानंा देवत्व लाभले. र्येच्या शवष्ट्िुमंशदरात आशि महेश्वरमध्ये त्याचंी मूती 
स्थापण्यात आली असून शतची पूजा भशक्तभावाने केली जाते. अिी ही त्याचंी स्फूर्थतदायक र्ाथा प्रत्येकाने 
मनन केली पाशहजे. 
 
 

* 



 
           

अहिल्याबाईचं्या कारकीदीचा आढािा 
 

                         
 
श्रीमंत बाजीराव पेिव े यानंी र्ौतमाबाईंच्या नाव े शदलेल्या जहाशर्रीपासूनच खाजर्ी कोिाची सुरुवात 
झाली. ते पत्र खालीलप्रमािे- 
 
                
                 
             

        .           
                   
             .  .      

 
राजश्री मल्हारजी होळकर र्ोसावी यासं अखंशडत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नो। बाजीराव बल्लाल 

पेिव ेपंतप्रधान अनेक आशिरवाद, सु॥ स अरबा सलासीन मयाव आलफ. मालव ेप्रातंी वाटण्या होलकर २, 
प्रसदे ३, पवार १, असे पाच शहिानंी प्रर्िेशनहाय सनद सन रु्॥ साली शदल्ही रे्ली. त्याजवर तुम्ही परर्िे 
शनहाय खाजर्ीचा शहस्सा काढून सरंजामीतून वजा करून आपल्या कुटंुबास इनाम लावनू देिे. शविी 
शचमिाजी बल्लाळ पेिव ेयाचें नाव ेपत्र शलशहले. त्यास दफाते पत्राचे पोटी सरंजामीतून वजा करून इनाम 
परवलािीची याद पेि झालेवर, तुम्हास शल॥ येते की तुमचे ताब्यात खाजर्ी व दौलत दोन्ही प्रथक प्रथक 
कायम करून, तुमचे कुटंुब सौ. र्ौतमाबाईंचे नाव े इनाम घेऊन, सनद व कपडे पाठवले आहेत. तरी 
खाजर्ीकडे इनामी तालुके शनरंतर चालशविे-तपिील येिे प्रो। 
 
       -                                                                      

                                                                    
                         . 

      -                                
       -                                          .     
 

एकूि इनाम कुलबाब, कुलकानू, दरोबस्त खाजर्ीकडील नेमून शदल्हे आहे. तरी शनरंतर उपभोर् 
घेऊन नशवन सनदेचा आके्षप न घेिे जाशििे- छ. २५ साबान. बहुत काय शलशहिे लेखन सीमा- (डॉ. 
रघुवीरप्रसर्- मालवा मे युर्ातंर-पान ३११-अशहल्या स्मरशिका १९७३-१९७४) 
 

या कोषात पुढे खूप भर पडत रे्ली. मल्हाररावानंी असीम िौयग र्ाजवले. लढाईत जी लूट शमळे 
त्याचा काही भार् पुिे दरबारी, काही सरकारी शतजोरीत व काही खाजर्ी शतजोरीत जाई. मल्हाररावाचं्या 
मृत्यूच्या वळेी पंधरा कोट रुपये खाजर्ीत जमा होते. 

 
सरकारी कोषाचे शववरि (डॉ.उदयभानू िमा याचं्या पुस्तकाचा(कै.) कुमार कोठावळे यानंी 

अनुवाद केला आहे.) पुण्येश्लोक लोकमाता अशहल्यादेवी या पुस्तकातील पशरशिष्ट ८ मध्ये पान ६० वर 
आलेले आहे. अभ्यासूनंी मूळ पुस्तक पाहाव.े खाली थोडक्यात घेतले) 

 



 
           

दशक्षि शवभार्, खानदेि, नेमाड शजल्हा, मध्यशवभार्, उत्तर शवभार्, रजपूत आशि अन्य 
लोकाकंडून असे एकूि १२६ शठकािाहून लक्षावारी वसूल येत असे. अनेक कोटींच्या घरात वसूल जात 
असे. अथात वसूलीसाठी अशहल्याबाईंनी चोख व्यवस्था केलेली होती. तरीही वसूलीसाठी सतत पते्र 
पाठवनू मानपाठ एक करावी लारे्. पुढे जाशलमप्रसह झाला याचं्याकडील पैंिासाठी अशहल्याबाईनंी 
शलशहलेली पते्र नमूना म्हिून देत आहे. (ही पते्र १९७२ च्या अशहल्या स्मरशिकेत आलेली आहेत.) 

 
(खाजर्ी देवी अशहल्याबाई होलकर चॅशरटीज रस्ट इन्दौर व्दारा प्रकाशित) 
 
मात्र ही पते्र बरीच मोठी आहेत. त्यातला काही मजकूर कुिलवाती शवचारण्यात पद्धतीप्रमािे खची 

पडला आहे. शवस्तारभयास्तव तो मजकूर र्ाळून फक्त अशहल्यादेवींचे वसूलीचे कडक धोरि 
दाखशवण्यापुरताच मजकूर घेतला आहे. सामान्य वाचकाच्या दृशष्टने हे चशरत्र शलशहले असल्यामुळे ते 
शवचकट आशि कंटाळवािे होऊ नये म्हिून असे कराव े लार्ले. शजज्ञासूनंा मूळ पते्र स्मरशिकेत पाहता 
येतील. ही पते्र जालीमप्रसह झाला यानंा अशहल्यादेवींनी शलशहलेली आहेत. पशहले पत्र २४ एशप्रल १७९५ 
मधील आहे. त्यानंतर तीन मशहन्यात पाचसहा पते्र शलशहले. त्याच वषाच्या ऑर्स्टमध्ये त्या कालवि 
झाल्या. मृत्यूपयंत त्याचंी अखंड धडपड सुरू होती. 
 

सवतं १८८२ वैिाख िु.६ 
२४ एशप्रल १७९५ 

 
              

 
राजश्री राज जालमाप्रसह झाले र्ोसावी यासंी अखंशडत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नो। 

अशहल्याबाई होळकर शवनंती हा असाच मायना सवग पत्राचंा आहे. या पाचही पत्रातले मुख्य मुदे्द त्याचं्याच 
िब्दात पुढे देत आहे. 
 
पत्र नं. १ : संस्थान कोटे येथील सरकारचे मामलतीचा ऐवज येिे त्याचे जाबसालाशवषयी तुमचे तफेने 
राजश्री बापजुी आनंदराव बोलले. त्याची उत्तर रवानर्ी केली असता अद्याप जाबसाल शनर्गमास येत नाही. 
तरी तुमी शदवसर्त न लावता, मामलतीचे ऐवजाचा शनर्गम सत्वर करून देिे. लाबंिीवर टाशकल्यावर 
तुम्हासच भारी पडेल, याचा पुरता शवचार करून लाबंिीवर न टाकता जल्द शनकाल होय ते करिे.  
 
पत्र नं. २ : मामलतीचा ऐवज बहुत येिे. आजचे उद्यावर टाकून शदवस काढता हे चारं्ले नाही. शचरंजीव 
राजश्री तुकोजीची पते्र ऐवजाशवषयी शनकडीची येतात. सचोटीस जपत रे्ल्याने तुम्हासच बरे पडेल. 
 
पते्र नं. ३ : राजश्री आत्माराम मशहपतराव याजला तुम्ही रुपये देशवले होते ते पावले नाहीत म्हिून ऐशकले. 
हे अपूवग आहे. ऐवज देशवला असेल त्याला ताकीद करून ऐवज पावता होईल ते करिे. 
 
पत्र नं. ४ : पेिजी येक दोन पत्री कामशवसदारानंी शलशहले की, तुम्हाकडोन कारभारी समार्मे घेऊन येत 
असो. त्यास काय अद्याप येतच आहे? तरी तुमचा कारभारी कामशवसदारामारे् देऊन रवाना कराव.े हुजूर 
आशलया सवाथग ध्यानात आिून बंदोबस्त करून देिे तो देशवला जाईल.  



 
           

पत्र नं.५ : राजश्री व्रजा नंद भट तुमच्याकडून संस्थान कोटे येथील मामलतीच्या कामासाठी इथे आले 
होते. मामलतीचा ठराव करून र्ोड र्ोष्टी बोलून रे्ले. त्याप्रमािे अद्याप संस्थानचे ऐवजाचा शनकाल 
राजश्री नरहर मुरार याचेंकडे करून देत नाहीत, म्हिोन हुजूर शवशदत झाले. येशसयासी भटजी नाराजी 
येथून रे्ल्यास मशहने होत आले परंतु ऐवजाचा शनकाल नाही. ही र्ोष्ट उपयोर्ी नसे. कराराप्रमािे ऐवज 
पावता करिे. आिखी शकतेक तपसील राजश्री िकंरजी मुरार याजला साशंर्तला आहे. ते तुम्हास 
शलशहतील. 
 
पत्र नं. ६ : संस्थान मार कडून पशहल्या हप्त्याचा ऐवज येिे. त्याची शनिा िकंरजी मुरार यानंी करून 
शदली. या उपरी दुसरे हाशप्तयाचा ऐवज येिे, याकशरता पंत मिारशनलेस येथून पाठवले. त्याजला जाऊन 
चारपाच मशहने लोटले. अद्याप ऐवजाची तोड पडत नाही तर, हे र्ोष्ट उपयोर्ी नसे. पत्रदेखनी दुसरे 
हाशप्तयाचा ऐवज झाशडयानसी मारशनलेकडे पावता करिे. जर तुम्ही हाताचे पायावर घातलीयाने, फौजा 
त्या प्रातंी आल्यावर तुम्हास जड पडेल. आसे समाजोन संस्थानच ऐवज झाशडयाशनिी मारशनलेकडे देऊन 
सत्वर रवाना करून हुजूर येऊन पोहोचिे ते कराव.े  
 

ही पते्र त्याचं्या मृत्यूपूवीच्या काही मशहन्यातील आहेत. िवेटपयंत त्या राज्याच्या पैिासाठी जार्ृत 
होत्या. पशहल्या पत्रात त्या स्पष्टच शलशहतात की लाबंिीवर टाकल्यास तुम्हाला जड जाईल आशि सहाव्या 
पत्रात तर तुमच्या प्रातंात फौजा आल्यास तुम्हास जड पडेल अिी धमकीच देतात. राज्यकारभार मोया 
नेकीने, सचोटीने, शनस्वाथगपिे केल्यामुळे त्याचं्या शजभेला तलवारीचे रुप आले होते. त्याची वाचा परखड, 
स्पष्टवक्ती, शनर्थभड अिी होती. त्याच्या शनःस्पृहतेची मोहर त्याच्या वाचेवर उठून शदसे. त्या धार्थमकही होत्या 
आशि राजकारिी मुत्सद्दी होत्या. एकदा हशरपंततात्या पुण्याहून आले होते. त्यानंा अशहल्याबाईंचा 
बारभाईना पाप्रठबा शमळवण्यासाठी त्याचंी िपथशक्रया हवी होती. तेव्हा कृष्ट्िाजी मुरारानंी त्यानंा स्पष्ट 
साशंर्तले की, “अिा र्ोष्टी बाईसाहेबािंी बोलण्या इतके कोिाचेही पुण्य नाही. मातुश्रीच्या स्वभावात पीळ! 
उदास वृत्ती म्हिून र्वताची पेंढी प्रकवा पाविरे तेल आजे्ञशिवाय देण्याची कोिास मुखत्यारी नाही.” 
अशहल्याबाईंचा कारभार शकती शपळाचा आशि चोख होता हे या उद्र्ारातून लक्षात येते. आशि हशरपंतानंी 
जेव्हा ‘आपला पाप्रठबा बालपेिव्यास हवा” अिी प्रस्तावना करून िपथशक्रयेची मार्िी केली. तेव्हाचे 
अशहल्याबाईंचे तेजस्वी भाषि ऐकून हशरपंत थक्क झाले. त्या म्हिाल्या, “तात्या, ईश्वरेच्छेकरून मजवर 
सवगतोपरी र्हजब. कैलासवासी सुभेदाराचंी, आमची शनष्ठा र्ादीिी. बाजीरावाचें र्ाशदवर जे ते आमचे 
मातंड. रघुनाथरावास नमगदा उतरू शदली नाही. जेरबंद करण्याची ताकीद शदली हे आपि जािता. तरीही 
आम्ही िपथशक्रया करावी असे तुमच्या मनी? आपि या रीती आमचेजवळ बोलता हेच अप्रिस्त! बेल 
म्हिजे आमचे लेखी भाजीपाला नव्हे!” 

 

अशहल्याबाईंवर प्रसंर्च असे आले की त्यानंा शजभेची तलवार चालवावी लार्ली. मल्हारराव 
म्हिजे चालते बोलते राजकारिाचे शवद्यापीठ होते. त्यानंी अशहल्यादेवींना राजकारिाचे धडे खूप शदले. वर 
शदलेल्या पत्रात त्या वसूल पाठवायची पुन्हा पुन्हा शवनंती करतात. धमक्या देतात. याहून कडक कारवाई 
करिे त्यानंा िक्य होते. परंतु मािसाला सुधारण्याची संधी देिे हे त्याचें सूत्र होते. मल्हारराव नेहेमी 
म्हित, “मािूस उभा करण्यास, त्याला मािूस करण्यात कंपेि कोटी खचग होतो. र्िनीय मरातबास 
आिण्यात बुद्धी शिकवावी लार्ते. चार कामे सुधारतात, एखादे शबघडते. त्याच वक्ती त्याची आबरू घ्यावी 
ही कुठली र्ोष्ट? एखादा अपराध पोटी घालायला लार्तो. मािसू तयार करिे सोपे नव्हे!” अशहल्याबाई 
म्हिूनच क्षमािीलही होत्या. पशहल्या दुसऱ्या रु्न्यास त्या क्षमा करीत. मल्हाररावाचं्या अनेक पत्रातून 
त्यानंा असलेला अशहल्याबाईंवरचा शवश्वास त्यानंी प्रकट केलेला आहे. “तुम्ही इंदूरला आहात तर आम्ही 



 
           

असल्यासारखेच आहे.” इतक्या त्या राजकारिात तयार झाल्या होत्या. वळेप्रसंर्ी अशहल्याबाईंना कठीि 
भाषिेही करीत असत. शदनाकं ३-२-१७६५ रोजी अशहल्याबाईंना शलशहलेल्या पत्रात ते म्हितात, “जाते 
समयी तुम्हास साशंर्तले की मथुरेसी अर्र आग्र्यासी काही मुकाम न करता, भारी भारी मजला करून 
ग्वाल्हेरीपयंत जािे! तसे असता तुम्ही मथुरेसी दोन तीन मुक्काम करिार असे ऐकले. जाते समयी आज्ञा 
केली असता, त्या र्ोष्टी सवग एकीकडे ठेवनू मथुरेसी मुक्काम केला हे उत्तम नसे! आम्ही साशंर्तले ते न 
कराव,े आशि आपल्याच शचत्तात असेल तसे करिे असेल तरी सुखरुप तीथे करून असिे. पािी शपण्यासी 
सुद्धा मथुरेत न थाबंता ग्वाल्हेरीस जािे. वरचेवर शलहू त्याप्रमािे वतगिूक करिे.” आपल्या कतृगत्वान सुनेस 
“माझे ऐकायचे नसेल तर तीथास जाऊन रहा” अिी सरळ दटाविी या पत्रात आहे. अिा कडक शिस्तीत 
वाढलेल्या अशहल्याबाई उत्कृष्ट िासक झाल्या. मल्हाररावानंी शदलेले धडे त्यानंी श्रदे्धने शर्रवले. उदंड 
कीर्थत केली. 

 
त्याचं्यावर आलेली संकटे पाशहली तर आपि थक्क होतो. कौटंुशबक आपत्ती तर होत्याच पि 

राजकीय आपत्तीही त्यानंी खूप सोसल्या. मल्हाररावाचं्या मृत्यूनंतरचा काळ त्याचंी पशरक्षा पाहिारा ठरला. 
रातं्रशदन आम्हा युद्धाचा प्रसरं् अिी त्याचंी स्स्थती होती. मालेराव एकुलता एक मुलर्ा पि राज्यकारभार न 
शिकता केवळ उनाडक्या करीत राशहला. अशहल्याबाईंची सवात मोठी श्रद्धा ही होती की, खाजर्ी 
खचासाठी सरकारी शतजोरीतला पै पसैाही वापरायचा नाही. ही श्रद्धाच मालेरावने पायदळी तुडवली. 
वाटेल तसा पैसा उधळला. सरकारी शतजोरीतून, खाजर्ी खचग केला. थोरािंी उद्धट वतगन केले. 
मनुष्ट्यहत्या केली. अशहल्याबाईंच्या सयंमाची पशरक्षाच चालवली होत मालेरावने. त्याच्या मृत्यूनेच ते काळे 
पवग संपले पि आजपयंत चोख शहिोब असिाऱ्या अशहल्याबाईंच्या खतावण्या अस्तव्यस्त झाल्या. 
मालेरावाच्या मृत्यूचा िोक संपता संपत नव्हता. आयुष्ट्यालाच जखम झाली होती. अन् नेमकी हीच संधी 
साधून महासंकट त्याचं्यापढेु आले. र्ंर्ाबोतात्यानंी शफतूरी करून रघुनाथराव पेिव्यानंा पत्र पाठवले की, 
“अशहल्याबाई िोकात आहेत. होळकराचें राज्य बेवारस झाले आहे. तुम्हा आक्रमि करा, मी आतून साथ 
देतो.” आता जर्ण्या मरण्याचाच प्रश्न समोर आला. सत्तावीस सरदाराकंडे मदतीसाठी पते्र पाठवनू त्यानंी 
तूकोजी होळकरानंा सुभेदार नेमले. रघुनाथरावानंा पत्र शलशहले, की मी शियाचंी फौज घेऊन रिात उतरेन 
आपली र्ाठ आता रिारं्िावरच! मी हरले तरी कीर्थत करून जाईन पि तुम्ही शियाकंडून हरलात तर 
तुम्हास तोंड दाखवायला जार्ा राहिार नाही!” आपल्या सवग कारभाऱ्यानंा बोलावनू त्या म्हिाल्या, 
“कुिीतरी शफतूरी केली. बंडाई केली. आक्रमि करण्यासाठी आमंत्रिे रे्ली आहेत. मी बाईमािसू, दौलत 
बेवारिी म्हिून? पि मेले हो, मी खादं्यावर बासंडा टाकून उभी राहीन, तेव्हा रघुनाथरावास अवघड पडेल. 
पूवगजानंी भाडंभवाई करून राज्य शमळवले नाही, तर तलवार र्ाजवली आहे. आमच्या राज्याची अशभलाषा 
धराल तर आमचीही तलवार चालेल.” अशहल्याबाईंची जीभ शतखट होती त्याचे कारिच असे आहे की, 
फार मोया संकटानंा त्यानंा सामोरे जाव े लार्ले. शहिबेाच्या र्ोंधळानंा तोंड द्याव े लार्ले. एकदा नारो 
िकंर तरातरा अशहल्याबाईनंा म्हिाले, “सैशनकानंी राडा माडंला. जो उठतो तो तोंडचा रुपया मार्तो. 
युद्धाचा प्रसंर् तर हमेिा. पैसा शकती ओतावा?” यावर अशहल्याबाई सैन्यापुढे रे्ल्या म्हिाल्या. “आपि 
बहुत करामत केली. चार वसे इथेशतथे राज्य राशखले. आपल्या कुटंुबाचा योर्के्षम सरकारातून चालू होता हे 
आपि जािता का? तो पैसा आपल्याच खात्यात पडला ना? अन्नदात्यािी बखेडा हे महापाप! पैिाचंा ताि 
जािला पाशहजे. नवीन घडी बसते आहे. आम्हास अवघड करू नये! लेकराप्रमािे वतगन कराव.े” फौज 
मुजरे करून रे्ली. मर् नारो र्िेिास म्हिाल्या, “हे तािाबािाचे काम संयमाने घ्याव.े रार्संताप आवरून 
सलोखा ठेवावा. फौजेशिवाय मसलत होईल का?” अशहल्यादेवींची जीभ वळेप्रसंर्ी अिी मऊसूत होई. 



 
           

पि अशहल्याबाईंच ंदैवच सरळ नव्हतं. हेच नारो र्िेि आशि सुभेदार तुकोजी होळकर संर्नमताने 
पैसा खाऊ लार्ले. त्याचे पुराव े अशहल्याबाईनंा शमळाले. नारो र्िेिला पुिे येथे पाठवनू अशहल्याबाईंनी 
दादाजी र्ंधाधरानंा शदवाि नेमून शहिोब तपासायला बसवताच हे सर्ळे बाहेर आले. नारो र्िेि येताच 
म्हिाल्या, “मेले हो, शकती शदवस फसवाल? मातंडे तुमचे ितकृत्य दादाजींच्या हस्ते फडशििीत माडूंन 
ठेवले आहे. ते बघा तोंड खापरार्त होईल!” पुढे तर हे नारो र्िेि तुकोजी होळकराचं्या रखमाबाई 
नावाच्या बायकोत रंु्तले असे म्हितात. लुटीतले दाशर्ने रखमाबाईकडे, वसूल परस्पर रखमाबाईकडे, 
तुकोजीची रक्षा राधा शहच्या घरी मद्याचे बुधले, दारािी हत्ती. द्रव्य द्रव्य द्रव्य…..येते ते इकडे जाई. 
अशहल्याबाईंना या दोघानंी पिैासाठी त्रस्त केले. फौजेला खचग पि अशहल्याबाईंना खाजर्ीतून द्यावा लारे्. 
अशहल्याबाईंच्या दानधमाचा बोभाटा श्रीमतं पेिव्यापंयंत रे्ला. तरी ही खंबीर िी डर्मर्ली नाही. त्यातच 
हशरपंतानी िपथशक्रयेशवषयी बोलिे केले. बेल म्हिजे आम्हा लेखी भाजीपाला नव्हे अस ंस्पष्ट साशंर्तलं. 
त्यानंतर महादजी प्रिदे समेटासाठी आले. त्यावळेी वसई इंग्रजानंी घेतल्याचे कळताच शचडून म्हिाल्या, 
“तुमच्या िभंर ओढी असतील पि एक वसई असती तर प्रचता नव्हती. आता तुमची बोलिी व्यथग!” पढेु 
समेटाचे बोलिे शनघताच महदजींनी त्याचं्या शजभेला दोष शदला. बोलण्याचे सपकारे तुकोजींना असय 
होतात, त्यानंा कापरे भरते असे म्हिाले. तेव्हा अशहल्याबाई स्पष्ट म्हिाल्या, “की त्याचंी दुष्ट्कृत्ये त्यानंा 
छळतात. करोडोचे शहिोब नाहीत. पाटीलबाबा, थोरल्या सुभेदाराचें वळेी तुमचे शहिबे आमच्याकडे येत. 
तुकोजीने शनमकहरामीचे फंद कराव.े पाण्यासारखे मद्य प्याव.े रके्षच्या दारी हत्ती ठेवाव,े वसूल परस्पर 
घ्यावा, फौजेसाठी मला ओरबाडाव,े पैसा ओरपावा, लूट पळवावी तरी तुम्ही म्हिता मी जोडून घ्याव े
जोडून घ्याव ेम्हिजे काय कराव?े मी बाजूस व्हाव ेअसे याचं्या मनात. म्हिून छळतात. पि राज्याचा नाि 
बघिे मला िक्य नाही!” यावर महादजी प्रिदे म्हिाले आम्ही पुरुष आक्रमि केले तर?” त्या ताडकन उभे 
राहत म्हिाल्या, “अवश्य! आमच्याही सैन्याची करामत पाहून जा. नाही एकेकाला हत्तीच्या साखळदंडाने 
बाधंले तर सुभेदाराच्या सुनेचे नाव सारं्िार नाही.” अनेक संकटानंी अशहल्याबाईंना छळले. चुका साभंाळून 
घेण्याचीही त्यानंी हद्द केली. सैशनकाचंी शनष्ठा अशहल्याबाईवरच होती. 

 
अिातच अशहल्याबाईंच्या पुिे येथील वशकलानंी अशहल्याबाईंना कळवले की, “आम्ही आपले मीठ 

खाल्ल े आहे. म्हिून कळवल्यावाचून राहवत नाही. इथे तुकोजी होळकर यानंी मातोश्री अशहल्याबाईनंा 
खचापुरते सालीना उत्पन्न देऊन सवग अखत्यारी त्यानंा म्हिजे तुकोजींना शमळावी अिी मसलत चालवली 
आहे. आपि मला पोसले. हे कळवता आले हे पुण्य पदरात. सावध असाव!े” एखादी िी इतक्या आघाताने 
जमीनदोस्त झाली असती. कौटंुशबक आशि राजकीय आघात असय असेच! पि अशहल्याबाई म्हिाल्या, 
“अवघी घालमेल, पैिाचंा चुराडा, शहिोबाचे घोळ, असत्य भाषिे, लबाडी लाडें….आहो मी सुद्धा हात बाधूंन 
बसिार नाही. माझेच खा अन् माझी राखि करा असे बोलिार नाही. माझी पि करामत बघा. मी 
मल्हाररावाचंी सुन आहे. जीव असेपयंत राज्यनाि होऊ देिार नाही.” अशहल्याबाईंच्याच बाजूला सैन्याचा 
पाप्रठबा होता. सैन्य त्याच्यािी मातेसमान वारे्. 

 
अखेरपयंत अशहल्याबाईनंी झुंज घेतली. सवांचा पाप्रठबा शमळवला. तुकोजीचे अपराध सवांपयंत 

पोचवनू त्याच्या पदरात घातले. नेकीने कायग केले. अनेक शठकािी सुंदर वास्तू बाधंल्या. अफाट मनोधैयग 
दाखले. दैवाचे आघात सोसले. राजकारिाचे घाव पचवले, ‘करून दाखवीन’ हेच ब्रीदवाक्य ठेवले. 
अशहल्यादेवी म्हिजे इशतहासातलं सोनेरी पान. अशहल्यादेवी म्हिजे लखलखीत, पराक्रमाची िौयाची 
र्ाथा. अशहल्याबाई म्हिजे एका अंतबाय युद्धािी पुरुषाथाने घेतलेली झुंज. अशहल्याबाई म्हिजे मूर्थतमंत 



 
           

दया आशि क्षमा. अशहल्याबाई म्हिजे मातीवर अलोट पे्रम करिारी जर्न्माता. अशहल्याबाई म्हिजे पुिे 
दरबाराचे पुण्यिार. 
 
 

* 



 
           

अहिल्याबाई आहि रुढीपरंपरा 
 

जन्म हा आपल्या हाती नसतो. परंतु शमळालेल्या आयुष्ट्याच ंअशहल्यादेवी सारखं साथगक करायच ं
की मालेराव सारखं उधळून द्यायच ंहे आपल्या हाती असतं. म्हिूनच अिा चशरत्राच ंमहत्त्व आहे. ती योग्य 
वळेी हातात पडली पाशहजेत, वाचनात आली पाशहजेत तर आयुष्ट्याला वाट दाखवायच ं सामर्थयग त्यातून 
लाभतं. अशहल्याबाईनंा इतकी जीवतोड करण्याची काहीच र्रज नव्हती. पंधरा कोट रुपये घेऊन त्या 
आराम करू िकल्या असत्या. पि आयुष्ट्य दुःखपीडीतासंाठी वचेायच ंकी, आराम करण्यात घालवायच,ं हा 
प्रत्येकाच्या वृत्तीचा भार् असतो. अशहल्याबाईनंी आपल्या आयुष्ट्याचा क्षि आशि क्षि आपल्या प्रजेसाठी, 
त्याचं्या सुखासाठी वचेला. पेिव े याचं्या र्ादीची चाकरी करण्यासाठी वचेला. प्रजेचे अपत्यवत पालन 
करण्यासाठी त्या जर्ल्या. पंधरा कोट रुपयातूंन त्यानंी अनेक लोकोपयोर्ी कामे केली. अन्नछते्र घातली. 
पािपोया घातल्या. सदावते उघडली. लोकासंाठी घाट बाधंले. जीिोद्धार केले. आयुष्ट्याच ंसाथगक झालं. 
औदायात त्यानंी खरं म्हिजे किालाही मारे् टाकले आहे. अस ं औदायग आजपयंत झालं नाही. तुम्ही 
भारतात अष्टशदिानंा जा, अशहल्याबाईनंी केलेलं कायग, कोित्यातरी रुपात तुम्हाला शदसेलच! आशि हे सारं 
त्यानंी केलं, अनेक आपत्ती सोसून, संकटे झेलून, न डर्मर्ता खंबीरपिे केलं! 

 
तो काळ अडीचि े वषांपूवीचा. िीवर अनेक बंधने होती. शतला शिक्षि तर नव्हतंच, पि 

मोकळेपिाने वावरि,ं हसिं, बोलि ं पि शतच्या दैवात नसायच.ं अनेक रुढी, अनेक परंपंरानी शतला 
जखडून टाकलं होतं. सतीची दुष्ट आशि अन्याय्य रुढी पाशतव्रत्याचा पुरावा मानली जात असे. पशतच्या 
मृत्यूबरोबरच जी आयुष्ट्य सपंवले, तीच सती असा दंडक झाला होता. पाशतव्रत्याचे देव्हारे माजवले जात. 
पत्नी मेली तर पुरुष लरे्च दुसरा शववाह करू िकत असे, परंतु पशतचा मृत्यू पत्नीचंही आयुष्ट्य संपवनू 
जाई. त्यामुळे सौभाग्यव्रते करून पतीला आयुष मार्िे हा इतकाच इलाज बाईच्या हाती होता. 

 
खंडेरावाचंा मृत्य ूझाला तेव्हा, अशहल्याबाई २९ वषांच्या, मालेराव नऊ वषांचा आशि मुक्ताबाई सहा 

वषाची होती. हे सारे पाि सोडून, तोडून अशहल्याबाईसुद्धा सती जाण्यास शनघाल्या होत्या. त्या धीरोदत्त 
िीस ते कठीि नव्हतं. परंतु मल्हाररावानंी आकातं माडंला. पदर पसरला, पायािी डोई घासली, “बाई र् 
प्रजेसाठी फक्त तूच आहेस, जीव द्यायचा तर प्रजेसाठी दे….प्रजेची आई हो!” आशि त्या सती रे्ल्या नाही. 
उवगशरत आयुष्ट्यात त्यानंी महान कतृगत्व केलं आशि सतीची चाल शकती घातक आहे याचा पुरावा शदला. 
त्यानंी पुढच्या आयुष्ट्यात ९ सवती आशि अशधक आिखी नऊ अिा अठरा सती पाशहल्या. आपल्या दोन 
सुना, दोन नातसुना आशि कन्या मुक्ता आशि शतच्या दोन सवती याचं्या सती जाण्यास त्यानंी कडकडून 
शवरोध केला. पि जनतेच्या रेट्यापुढे त्या हतबल होत्या. सतीशवरोधी जनमत तयार करण्यात मात्र त्याचंा 
भरपूर वाटा आहे. आपि सतीची चाल बंद करू िकत नाही याची त्यानंा पुरेपूर खंत वाटे. त्या धार्थमक 
होत्या पि रुढी परंपरा पारखून, बुद्धीवर घासून शवचार करून स्वीकारण्याचा त्याचंा प्रघात होता. म्हिूनच 
त्यानंी बऱ्याच वळेा रुढीशवरुद्ध मनास पटले ते केले आहे. 

 
ज्या काळात ‘अष्टवषात भवते कन्या’….. मुलर्ी आठ वषांची झाली की शतच ं लग्न केलं जाई. 

मालेराव या पुत्राचाही शववाह अकराव्या वषी केला रे्ला. त्याला मनैा आशि शपरता अिा दोन बायका. एक 
आठाची एक अिीच आठनऊची! मालेरावाच्या मृत्यनंूतर या इवल्या इवल्यािा पोरींना सतीविे नेसवली 
रे्ली तेव्हा अशहल्याबाईंनी खूप अडवलं. त्या व्यायानंा म्हिाल्या, “व्याही, मंर्ळसूत्राने याचंा केवळ र्ळा 
आवळला. पे्रमाचा वा सुखाचा िब्द नाही शमळाला पतीकडून. का सती जायच ं यानंी?” यावर उसासा 



 
           

टाकत व्याही म्हिाले, “ज्याचं त्याच ंप्राक्तन. आमची कुळकन्या सतीच ंवाि घेऊनच जन्माला येते. आमच ं
घराि ंसतीच ंआहे. आमच्या घरी शवधवा नाहीत!” 

 

“हे देव्हारे तुम्ही पुरुष माजवता. अहो, तुमचा जीव तुटत कसा नाही?” 

 

“आपि इतक्या धार्थमक असून आपि हे धमगशवरोधी कृत्य कसे करता?” व्याही म्हिाले. त्यावर 
अशहल्याबाई उसळून बोलल्या, “कोि म्हितो हा धमग? ही तर केवळ स्वाथी कुटंुबानंी लादलेली 
उजेडाकडून अंधाराकडे नेिारी एक अंध रुढी! अंधश्रद्धा म्हिजे धमग नव्हे! म्हिे बेचाळीस शपढ्याचंा 
उद्धार…..स्वर्ग….घंटानाद….कुिी पाशहला स्वर्ग, कुिी ऐकल्या घंटा? अवघे कपोलकल्पीत… काय हे बाईच ं
शजि?ं केवळ मरि! याचं्या जळण्याचा ना खेद ना दुःख! बाई जर मेली तर एक पुरुष जािार नाही सती. 
पंधराव्या शदविी बोहोल्यावर चढेल” वाचक हो, अशहल्याबाईंच्या नाव े असलेले संवाद आम्ही 
लहानपिापासून ऐकतो आहे. या कथा माळव्यात साशंर्तल्या जातात. अखेर अशहल्याबाईनंा भलू शदली 
रे्ली. त्याचं्या मनाशवरुद्ध सुनानंा सती शदलं रे्लं. हाच प्रकार नातू नथोबाच्या बाळाबाई आशि र्ौरी 
याचं्यावळेी झाला. नथोबाच्या मृत्यूनंतर या दोघी सती रे्ल्या. मुक्ता आशि शतच्या दोन्ही सवतीही 
पशतशनधनानंतर सती रे्ल्या. प्रतेक वळेी नातेवाईकाचंा रेटा जबरदस्त ठरला. “तुम्ही सती न जाऊन 
धमाशवरोधी कृत्य केलं आता यानंा तरी अडव ूनका.” असे वाचेचे फटके त्यानंा खाव ेलार्ले. आता मुक्ताच ं
लग्न या भार्ाकडे जरा वळू या! 

 
परंपरावादी वातावरिात मुक्ताच्या लग्नाचा पि लाविे ही शकती धाशरष्ट्याची र्ोष्ट होती. “जो 

शभल्लाचंा बंदोबस्त करील त्याच्यािी कन्या मुक्ता शहच ंलग्न होईल.” या ‘पिा’ मध्ये शकतीतरी धोके होते. 
‘पि’ प्रजकिारा रोशहला, म्लेच्छं, वर्ैरे जातीचा असू िकत होता. ‘पि’ केला तेव्हा आठ वषाची असिारी 
मुक्ता, शतचा पती पंचशविीच्या पुढचा असण्याचा धोका होता. तो कुळहीन, दशरद्री असिे पि िक्य होते. 
मुके्तची पसंती त्यास लाभेलतच असेही खात्रीपूवगक कसे सारं्िार? पि तरीही अशहल्यादेवींनी हा ‘पि’ 
लावला. तो प्रजेच्या सुरशक्षततेसाठी. याते्रकरू, प्रवासी याचंी लूट होत असे. प्रवासात दर्ाफटका होई. 
चोऱ्या होत. हे सारं शभल्ल करीत. सरदारानंाही थोडा वाटा देऊन, शभल्लानंी शनवेधपिे लुटारुपिा चालवला 
होता. म्हिून हे सारे धोके पत्करून अशहल्याबाईंनी मुके्तच्या लग्नाचा ‘पि’ लावला. काळाच्या शकतीतरी 
वष ेपुढचा हा शनिगय होता. प्रजावत्सल अशहल्यादेवींनी प्रजेसाठी आपल्या मुलीच्या सुखाचा शवचारही केला 
नाही. आशि ज्या काळात आठव्या वषी मुलीच ंलग्न केलं जाई, त्या काळात मुक्ता अठरा वषांची झाली. 
लोकाचंी दूषिे, शटकाशटपण्या सहन करीत अशहल्याबाई वाट पाहत होत्या. अखेर यिवतंराव फिसे या 
िूराने हा पि पूिग केला आशि अठराव्या वषी मुक्ताच ंलग्न झालं. जनरुढीला प्रचंड धक्का देण्याच ंसाहस 
त्यानंी दाखवलं ते प्रजेच्या सुखासाठी. म्हिूनच त्या प्रजेची लोकमाता झाल्या. 

 
अशहल्याबाई म्हित, “ज्या रुढी अंधाराकडून उजेडाकडे नेतात त्या रुढी आम्हाला मान्य आहेत. 

उजेडाकडून अंधाराकडे नेिाऱ्या रुढींना आम्ही अंधश्रद्धा म्हितो. तिा रुढी पाळताना प्रत्येकाने शवचार 
करावा.” मुक्ताच ं लग्न रुढी मोडून ठरलं आशि रुढी मोडूनच झालं. याच पद्धतीने अशहल्यादेवींना हंुडा 
पद्धतीचा संताप होता. त्या म्हित िीच्या कौतुकाची नुसती ढोंरे्. शतला देवी म्हिाव,ं देवता म्हिाव,ं 
आशदिशक्त म्हिाव,ं आशि शतच्या र्ृहप्रविेाचे पैसे घ्याव,े सोनेवस्तू घ्यावा, मानपान करून घ्यावा, पैसा 
ओरपावा हे कुठले खेळ? म्हिूनच त्यानंी राज्यात हंुडाबदंी जारी केली. हंुडा देिारा, घेिारा आशि मधस्त 
या सवांना दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात होती. प्रजेला सुख लार्ाव ेम्हिून ही िी दक्ष राशहली. 
अिा स्वाथी रुढी तोडिे फार कठीि असते. पि ते काम अशहल्यादेवींनी केली. ‘ऐसी कळवळ्याची जाती । 



 
           

लाभावीि करी प्रीती ॥’ - लाभावाचनू पे्रम करण्याऱ्या अशहल्याबाई एका राज्याच्या सत्ताधीि होत्या. 
आपल्या सते्तचा उपयोर् त्यानंी प्रजेसाठीच केला हा त्याचं्या चशरत्राचा शविषे आहे. आपले वैयशक्तक 
दुःखाचे र्ाठोडे बाजूला ठेवनू त्या प्रजेसाठीच राबल्या. 

 
सतीच्या रुढीची चीड, हंुड्याचा संताप आशि मुके्तच्या लग्नाचा पि लावण्याच ं धाशरष्ट्य आपि 

पाशहलं. अंधरुढी तोडिाऱ्या आिखी काही घटनाचंा उल्लखे करिे आवश्यक आहे. मुके्तच ंलग्न झालं तेव्हा 
खंडेराव नव्हते. मालेराव हा पुत्र अत्यंत दुरु्गिी होता. त्याची अशहल्याबाईनंाच खात्री नव्हती. अिावळेी 
मुके्तचे कन्यादान स्वतः अशहल्यादेवींनीच केले असे म्हटलेले आहे. वास्तशवक तुकोजी होळकर, 
भारमलदादा होळकर हे होळकराचें दासीपतु्र होते. सपस्त्नक आलेले होते. परंतु कन्यादान रुढीला मान्य 
नसतानाही अशहल्याबाई नावाच्या ‘िी’ ने केले. यासाठी धैयग आशि धाडस त्याचं्याजवळ होते. 

 
भाद्रपद मशहन्यातल्या शपतृपक्षात अशहल्याबाईंकडे पूवगजाचंी श्रादे्ध होत. स्वतः अशहल्यादेवी श्राद्धाचे 

पािी सोडीत. अंबादास रु्रुजींना त्या म्हित, “मजला िी ही ईश्वरेच केले, मला शवधवाही त्यानेच केले. मी 
जिी आहे तिी करतेय…..!” लोकप्रनदा सहन करिे फार कठीि आहे. पि ती सहन करूनही 
अशहल्याबाईंनी आंधळ्या रुढींवर प्रहार केले. 

 
श्राविात आशि इतर वळेीही मुस्लीम फकीर आले तर अशहल्याबाई त्यानंाही चादरीसाठी खैराती 

देत असत. म्हिायच्या ‘आम्ही अल्लास वरे्ळा समजत नाही. म्हिूनच बादिाहीच्या रक्षिास धावतो.” 
सवगधमगसमभाव हा िब्दही जेव्हा वापरात नव्हता त्यावळेी अशहल्यादेवींची सवांिी वतगिूक 
सवगधमगसहभावाची होती. त्यानंी तो कृतीत आिला होता. म्हिूनच दरे्, मशिदीसही त्यानंी पैसे शदले. 

 
अशहल्याबाईंची शनष्ठा जाज्वल्य होती. त्यानंा पैिाचंा मोह कधीच नव्हता. पेिव ेकजगबाजारी झाले 

आहेत हे जेव्हा अशहल्याबाईनंा कळलं तेव्हा या शनभगय सुनेने सासरे मल्हाररावावंर जे तािरेे झाडले आहेत, 
त्याचा शवचार आज प्रत्येक नार्शरकाने प्रत्येक सत्ताधाऱ्याने, प्रत्येक राजकारण्याने करायला हवा. त्याचंी 
ही कथा माळव्यात प्रशसध्द आहे. त्या म्हिाल्या, “मामजंी, श्रीमतं पेिव्यानंा कजग होते आशि त्याचें सरदार 
करोडोपती होतात हे घडतेच कसे? धन्यास पदर पसरावा लार्त असेल तर रुपयाचंी नदी सरदाराचं्या 
शतजोरीत शजरते हे स्पष्ट आहे. मामंजी, आपि पेिव्याचें सुभेदार, पेंढारी नव्हेत. मामंजी, अपकीर्थतपरीस 
मरि पत्कराव,े फुकटची तनसडी नको हे आपिच शिकवले. आज आपि पेिव्याचंी शहस्सेवारी बुडवत 
आहात. राज्याच्या, श्रीमतंाच्या राज्यापेक्षा व्यशक्तर्त स्वाथग अशधक आहे काय, असा आमचा स्पष्ट सवाल 
आहे! व्यशक्तर्त स्वाथापेक्षा राज्य अशधक राज्यापेक्षा हा देि, श्रीमंत पेिव्याचें राज्य अशधक, हे आपलेच 
बोल. पुिे येथे जाऊन कजाची प ैप ैपावती करून यावी. जय वा पराजय यावर आम्ही यि मोजत नाही. 
आमचे खरे माप राज्यासाठी शनष्ठा आशि सत्य िुद्ध शहिोब!” या तडफदार सुनेचा सल्ला मानून मल्हारराव 
पुिे मुक्कामी जाऊन पेिव्याचं्या कजाचा काही भार् फेडून आले ही सत्य ऐशतहाशसक घटना आहे. हे 
घडविाऱ्या अशहल्यादेवीच होत्या. एक जार्ृत राज्यिासक, शनष्ठावान राज्यकती! 

 
सत्यासाठी त्या कुिालाही भीत नसत. त्यानंी नाना फडिीसानंा महेश्वर येथील वकीलाकडून जे 

पत्र टाकलं होतं, त्यात स्पष्ट शलहायला साशंर्तले होते की दारुर्ोळ्याचा वापर धमगकायात करिे योग्य 
नव्हे. धमगकायात शवघ्ने येऊन मािसे जाया करिे ही कुठली रीत? यात चूक ज्यानंी बुध्दीहीनाचं्या हाती 



 
           

दारुबारुद शदली त्याचंी! आपिास माझा क्रोध येईल. कदाशचत िासनही कराल. पि सत्यासाठी आम्ही 
मृत्यूसही भीत नाही.” 
 
 

* 



 
           

मूळ तत्िे 
 

वरील ‘आढावा’ या प्रकरिात अशहल्यादेवींच्या एकंदर चशरत्राचा आढावा घेतला. तो घेताना 
त्याचं्यासंबधंी माळव्यात प्रचशलत असलेल्या काही कथाचंा आधार घेतला. त्याचंा स्वभाव चहुबाजंूनी 
समजून घेण्यासाठी ते आवश्यकच होय! आढावा म्हिजे त्याचं्या चशरत्राच ंसार आहे, अकग  आहे अस ंम्हटलं 
तर वावरे् ठरिार नाही. या प्रकरिात मी अशहल्याबाईचंी राज्यकारभाराची मूळ तत्त्व े प्रकवा आधारभतू 
घटक याचंा मार्ोवा घेिार आहे. 
 
                                                                  .       

                                                                             
                     .                                            . 

                                                 .                                  
         .                                                    . 

                                  !                           
                                                        . 
                                                                       . 
   ‘          ’                       . 
                                                             . 
                            .                        . 
                                                                  . 
                             . 
                                    .                           !            

          . 
                                                    . 
                                                   .                    . 
                                         .                             .  
                                                                      ) 
                                                                     . 
                                                   . 
                                                .               
                                     !                          .               . 
                                                                             

      . 
                                                 .                                

      .                                                    .                 
                                    .                                   
                                                

                             .                                .                     
                . 



 
           

                                                     .                              
                ! 

                                                             . 
 

या सूत्रानुसार अशहल्यादेवींनी राज्यकारभार केला. अंधाधंुदीच्या भयानक काळात त्याचं्या हाती 
राज्यकारभार आला. आपल्या उत्कृष्ट िासनाच्या बळावर त्यानंी युद्ध टाळून राज्यात िाशंत राखली. प्रजेचे 
वैभवसुख वाढवले. पथभ्रष्टानंा त्याचं्या जार्ा दाखवल्या. लाचंखोरानंा कडक शिक्षा केल्या. राजनीशतशनपुि 
अिा या साध्वीने प्रजेत शवश्वास शनमाि केला. त्याचें पशवत्र चाशरत्र्य आशि प्रजावात्सल्य यामुळे त्यानंा 
लोकमातेची उच्च पदवी शमळाली; जी आजपयंत इतर कुिालाही लाभली नाही. 

 
(कै.) शवनोबाजी भाव े म्हितात, “आम्ही शजथे शजथे रे्लो शतथे शतथे अन्य प्राशंतयाकंडून आम्ही 

अशहल्याबाईंची स्तुतीच ऐकली. ििबलाने दुशनयेला प्रजकिारे अनेक आहेत, परंतु पे्रमाने, धमगिशक्तने, 
भारतातील सवग प्रातंानंा प्रजकिारी अशहल्यादेवी ही एकमेव होय! 

 
“आढावा” आशि “मूळ तत्त्व”े ही दोन प्रकरिे वाचकानंा चशरत्र सूत्ररुपाने सारं्ण्याकरता, 

अशहल्यादेवी चशरत्राचा बोध चटकन ध्यानी येण्याकरता मुद्दाम घातली आहेत. अशहल्याबाई आशि 
रुढीपरंपरा हे प्रकरि त्याचंा डोळस दृशष्टकोन माडंतो. 

 
यापढेु सुरू होिारे कुटनीतीज्ञ अशहल्यादेवी हे प्रकरिही त्याचंी कूटनीती सरळपिे कळावी म्हिून 

मूद्दाम टाकले आहे. आढावा, मूळतत्त्व,े अशहल्यादेवी आशि रुढीपरंपरा आशि कुटनीतीज्ञ अशहल्याबाई ही 
चारही प्रकरिे अशहल्यादेवींचा व्यशक्तमत्व शवकास, त्याचंी दूरदृष्टी, खंबीरता स्पष्ट करतात. तेजस्स्वनी 
अशहल्याबाई आपल्या समोर उभ्या राहतात. हे चशरत्र आपल्या हाती देताना समाधानाची भावना आहे. या 
तेजस्स्वनी लोकमातेला शत्रवार वदंन! 
 
 

* 



 
           

कूटनीतीज्ञ अहिल्यादेिी 
 

(कंसात शदलेल्या आकड्याचें शववरि िवेटी बघाव.े) 
 

मल्हाररावानंी अशहल्यादेवींना सती जाऊ शदलं नाही, हे त्याचं्यावरच नव्हे तर भारतवषावर उपकार 
झाले. पुढील आयुष्ट्यात अनेक शठकािी वास्तू बाधूंन त्यानंी हा देि सुंदर करून टाकला. त्यानंा फक्त 
‘धार्थमक’ इतकीच उपाशध देिे म्हिजे त्याचं्या अनेक सद्रु्िाचंी उपेक्षा करिे होय! मल्हाररावाचं्या 
मार्गदिगनाखाली त्या कारभारात इतक्या प्रवीि झाल्या की भल्याभंल्यानंी त्याचं्या बुस्ध्दवैभवाचे कौतुक 
केले. त्याचं्या कूटनीशतची काही उदाहरिे इथे एकशत्रतपिे शदल्यास वाचकानंा ते आनंददायी आशि 
मार्गदिगक होईल. 

 
(२०-५-१७६६) सुभेदार मल्हारराव मृत्यु पावले. अशहल्यापुत्र केवळ अकरा मशहन्यानंीच मनोरुग्ि 

होऊन कालवि झाला. १७६७ च्या माचगमध्ये ही घटना घडली. होळकर विं बेवारस झाला. त्यावळेी 
अशहल्यादेवींनी स्वतः राज्य चालवण्याचा शवचार पेिव्यापंढेु माडंला. पेिव्यानंा तो मान्य झाला नाही. 
अशहल्याबाईंचे कारभारी र्ंर्ाधर चंद्रचूड यानंी अशहल्याबाईंनी दत्तक घ्यावा असा सल्ला शदला. अशहल्याबाई 
दूरदिी होत्या. त्यानंी नकार शदला. त्यानंी तुकोजी होळकरास सुभेदारी आशि प्रिासन अशधकार 
अशहल्याबाईंकडे अिी सनद पेिव े याचेंकडून आिवली. इंग्रजी राज्याच्या शकतीतरी आधी हा स्व्दतंत्री 
प्रयोर् अशहल्याबाईनंी सुरू केला. तुकोजी होळकर याचेंकडे फौजेचे, वसूलीचे अशधकार (De Juse) आशि 
अशहल्याबाई राज्याच्या प्रिासक (De Facto) असा कारभार त्याचं्या मृत्यपूयंत चालला. (१) त्याचंी 
प्रिासकीय क्षमता प्रचंड होती. त्यात त्याचं्या कूटनीशतचा वाटा खूप होता. राजकीय चाल कुठल्या हेतूने 
केली आहे ते त्या ओळखत. 

 
र्ंर्ाधर चंद्रचूडानंी रघुनाथरावाचं्या मदतीने अशहल्याबाईंवर आक्रमि करून राज्य शर्ळंकृत 

करण्याची योजना आखली. त्याचा अशहल्याबाईनंी कसा खरपूस समाचार घेतला त्याची सशवस्तर हकीर्त 
यात शलशहली आहेच. हा शवजय अशहल्यादेवींच्या कूटनीशतचा शवजय होता. 

 
(२) अशहल्याबाईंचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शहतितंू्रनी एक षड्यंत्र रचले. त्याचें खाजर्ीतले 

कारभारी नारो र्िेि यानंा तुकोजीचा कारभारी नेमले आशि अशहल्याबाईचें शवश्वासपात्र कारभारी शिवाजी 
र्ोपाळ याचंी शनयुक्ती पेिव ेदरबारात करवनू घेतली. या सवग बदल्यासंाठी पेिव्यानंा एक लाख रुपयाचंा 
नजरािा देण्यात आला. हे सवग अशहल्याबाईंना कळताच यामार्ील षड्यंत्र त्याचं्या त्वशरत लक्षात आले. 
त्यानंी आपली इंदूर येथील राजधानी त्वशरत महेश्वरला हलवली आशि आपल्या शवश्वासातले कारभारी 
नेमले. 

 
आपल्या िजेारी राज्यानंा, आपले शमत्रराज्य करून ठेविे हे अशहल्यादेवींचे तत्त्व होते. िजेारी 

राज्यात काही आपती आल्यास, त्याचा उपाय िोधायला त्या सदैव तयार असत. ते आपले कतगव्य आहे 
असे त्या मानीत. एकदा बडवानीच्या राजाने पेिव े दरबारात होळकराशंवरुध्द तक्रार नेली. (३) 
अशहल्याबाईंना त्याचंा दृशष्टकोन शबलकूल मान्य नव्हता. त्यानंी राजाला सल्ला शदला की, “बडवानीची 
स्स्थती सुधारण्यासाठी आपल्या आईिी चचा करा.” यामुळे बडवानीच्या रािीच्या मनात अशहल्यादेवींशवषयी 
शवश्वास शनमाि झाला. आशि ते राज्य सदैव अशहल्यादेवींचा सल्ला घेऊ लार्ले. 



 
           

धार राज्यातले सुभेदार पवार याचं्यािी झर्डा उकरून तुकोजी होळकराचंी पत्नी रखमाबाई यानंी 
काही सामान जप्त करवले. हे अशहल्यादेवींना समजताच त्यानंी रखमाबाईंना खूप फटकारले. पवार आशि 
होळकर याचं्यातील मतै्रीपिुग संबंधाचंी त्यानंा आठवि करून शदली. सवग वस्तू पवारानंा परत द्यावयास 
लावल्या आशि भशवष्ट्यात असं घडायला नको अिी ताकीद शदली.(४) 

 
(५) हैद्राबाद राज्यािीही त्याचें मतै्रीपूिग संबंध होते. मुस्लीमाशंवषयी त्यानंा दृशष्टकोन मानवतापूिग 

आशि उदार होता. त्याचं्या सशहष्ट्िुता वृशत्तमुळे त्यानंा मुस्लीम राज्यातही लोकशप्रयता लाभली होती. 
हैद्राबादचे राजे सदैव अशहल्याबाईंचे कुिल मंर्ल प्रचतीत. एकदा हैद्राबाद येथील अशहल्यादेवींचे वकील 
श्री. महादेव लक्ष्मि यानंी, वाद्याचंा र्जर करण्यासाठी काही पैसे मार्वले. होळकराचें कुलदैवत मातंड 
होते. त्या मंशदरात वादे्य वाजवण्यासाठी, पैसे माशर्तल्याचे अशहल्यादेवींच्या लक्षात आले. तेंव्हा 
अशहल्याबाईंनी कळवले की, मुस्लीम लोकानंा वाद्यर्जर पसंत नसतो. त्याचं्या भावना दुखव ूनयेत. आपि 
ही मार्िी पुन्हा करू नका फक्त मंजूळ वाजंत्री लावा. (६ ते ९) तुकोजी होळकर दशक्षि भारतात व्यस्त 
होते. त्यावळेी महादजी प्रिदे यानंी राजपतुान्यामधे, आपले बस्तान बसवले. त्यानंी आपले प्रभावके्षत्र इतके 
वाढवले की, अखेर सर्ळे राजपूत त्याचं्याशवरूध्द एकत्र आले, आशि पेिव ेदरबारी कळवले की, महादजी 
प्रिदे यानंा राजपुतान्यात ठेव ूनये. महादजीला आता होळकराचंी मदत मार्ण्यावाचून र्त्यंतर नव्हते. पेिव े
आशि तुकोजी त्यावळेी शटपू सुलतानच्या युध्दात रंु्तले होते. म्हिून त्यानंी अशहल्याबाईंना पत्र शलशहले. 
पत्रात महादजींनी होळकर प्रिदे याचं्या दृढ मतै्रीची आशि त्याचं्या स्वामीभशक्तची, आठवि करून शदली 
होती आशि त्वशरत फौज पाठवण्याची शवनंशत केली होती. आता अशहल्याबाईनंा महादजींवर कूटनीशतक 
प्रहार करण्याची संधी आली. त्यानंी महादजींना जे उत्तर शदले आहे ते पत्र म्हिजे त्याचं्या कूटशनशतचा 
उत्तम नमूना आहे. त्यानंी शलशहले, 

 
“आपली मतै्री आशि बंधुभाव हा आजही अर्दी ताजा आहे. त्यात कुठलेही पशरवतगन आलेले नाही. 

आपि फक्त हजार सैशनक मार्वले, मी दहा हजार पाठवायला तयार आहे. परंतु या व्यवहारातही आपल्या 
जून्या देवािघेवाि पध्दती पाळायला हव्या.” जुनी व्यवहारपध्दत म्हिजे शवजयानंतर होळकरानंा प्रिदे 
यानंी २५% ते ३७॥% टके्क शहस्सा द्यायला हवा. अशहल्याबाईनंी तुकोजीकडूनही फौज मार्वनू ठेवली 
आशि स्वतःची फौजही तयार ठेवली. महादजींना पुन्हा पत्र शलशहलं, “मी मजबूत सेना उभी केली आहे. 
आपले पत्र शमळताच आवश्यक पाऊल उचलले जाईल. आपि शलशहता की राजपूत, इंग्रज आशि रारं्डे 
सर्ळे आपल्याशवरूध्द रे्ले आहेत, याचे कारि आपि मला सारं् ूिकाल का?” महादजी प्रिदे हे स्वतः उच्च 
प्रतीचे कूटनीतीज्ञ होते. त्याचं्यावर अशहल्याबाईंनी या पत्राने मात केली. ‘सौ सोनारकी और ए लोहारकी’ 
या म्हिीप्रमािे अशहल्याबाई चातुयग आशि शविते्तच्या जोरावर आपली कूटनीशत राबवीत. शवरोधी पक्षाच्याच 
ििाने त्या शवरोधकानंा धडा शिकवीत. शहिोबाची शहस्सेवारी होळकरानंा शमळायला हवी ही मार्िी त्यानंी 
ठासून केली होती. कारि खुपवळेा ही शहस्सेवारी बुडवली जाई. 

 
इंग्रजाकंडून आपल्या राज्यास धोका आहे, अिी सूचना अशहल्याबाईनंी वळेोवळेी शदलेली होती. 

पेिव,े प्रिदे, तुकोजी यानंा शलशहलेल्या पत्रातून, अशहल्याबाई हे सारं्त होत्या. पेिव्यानंी याकडे लक्ष 
देऊन, आपली सेना वाढवावी असे त्यानंा वाटत होते. इंग्रजानंी कोकिात हातपाय पसरायला सुरवात 
केल्यामुळे, त्या प्रचतीत होत्या. आपल्या तेथील वकीलाकंडून त्या सतत माशहती घेत. इंग्रज बारघाटावर 
येताच त्याचं्या – शवरुध्द कारवाई करण्याचा त्याचंा सल्ला होता. त्यासाठी नबाब, भोसले आशि ‘सवग मराठा 
सरदारानंी, संयुक्त मोचे लावाव’े अिी त्यानंी योजना साशंर्तली होती. वसईच्या वढे्याचं्या वळेी फ्रें च 



 
           

कमाडंराचंी मदत घेऊन, त्याचें युध्दकौिल्य बघून घ्याव,े असा सल्ला अशहल्याबाईनंी शदला होता. इतके 
सवग पुन्हा पुन्हा सारं्ूनही कोिीच इंग्रजाशवरुध्द पुढाकार घेतला नाही, हे देिाचें दुदैव. अशहल्याबाईंसारख्या 
दुरदिी राज्यकतीला जे समजले, ते आपल्या क्षुद्र स्वाथात लडबडलेल्या पुरुष िासकानंा समजले नाही. 

 
(१३-१४) सुभेदार मल्हाररावाचें आर्थथक धोरि सदैव जनतेच्या शहताचे होते. राज्याची शतजोरी 

मजबूत राखण्याकडे होते. राज्याला समृध्दिाली करण्याकडे होते. आर्थथक दृष्टीने राज्यावर भार पडेल, 
असे ते काही करत नसत. तेच धोरि अशहल्याबाईनंी आत्मसात केले होते. परंतु तुकोजीकडे मात्र हा 
दृशष्टकोनच नव्हता. त्याचं्या सैशनकी कारवाया, अत्यंत उधळ्या होत्या. त्यामुळे सरकारी शतजोरीवर भार 
पडे. प्रिदे होळकरानंा त्याचं्या शहश्याचे पैसे द्यायची टाळाटाळ करत. होळकराचंी मदत घ्यायची पि त्यानंा 
शहस्सा द्यायचा नाही. अिा स्स्थतीत अशहल्याबाईंनाच पुढाकार घेऊन महादजींनी शहश्याची आठवि करून 
द्यायचे कटू कमग कराव े लारे्. त्या अत्यंत चातुयाने ते करत. पेिव्यानंीही दशक्षिेकडच्या युध्दानंतर ६५ 
लाख रुपये आशि इलाखे स्वतःकडे घेतले आशि खचग होळकरावंर टाकला. यामुळे अशहल्याबाईंना प्रिदे 
आशि पेिव ेयानंाही स्पष्ट सारं्ाव ेलार्ले. तरी या असामान्य बुस्ध्दवतीने कुठेही संबधंावर याचे सावट पडू 
शदले नाही. यासाठी लार्िारी खंबीरता त्याचं्याजवळ होती. 

 
(१५-१६) तुकोजी होळकर मद्यपी होते. त्याचंा खूप पसैा व्यसनात खचग होई. म्हिूनच त्याचंा 

लर्ाम अशहल्यादेवींनी हाती ठेवला होता. राज्याचा एक पैसाही अशहल्याबाईनंी घेतला नाही. त्याचें खाजर्ी 
उत्पन्नाचे इलाखे पूिग वरे्ळे होते. त्यातूनही शकत्येक करोडो रुपये अशहल्याबाईनंी तुकोजीला शदले. 
युध्दाला पैसा कधी कमी पडू शदला नाही. ‘नीतीने व्यवहार करा’ असे त्या पुन्हा पुन्हा, तुकोजीला सारं्त. 
पुढे पुढे हे रंु्ते इतके वाढले की, तुकोजींनी अशहल्याबाईंची तक्रार पेिव्यापंयंत नेली. तेव्हा पेिव े यानंी 
अशहल्याबाईंना कळवले की  ‘राज्याचा येिारा सवग शनधी कुठल्याही सावकार वा मामलेदाराला न देता, पुिे 
दरबारी पाठवावा.’ यावर अशहल्याबाईंनी शदलेले उत्तर म्हिजे त्याचं्या कूटनीतीज्ज्ञतेचे एक उत्तम 
उदाहरि आहे. त्यानंी कळवले की “आपले आर्थथक धोरि जर हेच असेल तर, राज्याचा वसूल एकत्र 
करिारे मामलतदार आशि कजग देिारे सावकार पुिे येथे उपस्स्थत आहेत. त्यानंाच आपि हा शनदेि शदला 
तर उत्तम होईल.” हे करारी उत्तर देतानंा, पेिव्याचंी राज्यातली ही ढवळाढवळ अशहल्याबाईंना अमान्य 
होती, हेच त्यानंी या पध्दतीने दाखवनू शदले. त्यानंा माशहत होते की, पेिव ेआपल्याला असा शनदेि देव ू
िकत नाहीत. कारि राज्यातला कर तुकोजीने आर्ावचू घेतलेला होता. यात एक कूटनीती अिी होती 
की, अशहल्याबाई सवग कर पुिे दरबारी पाठव ू लार्ल्या की, सावकाराचंी देिी अशहल्याबाईंना त्याचं्या 
खाजर्ी शतजोरीतून द्यावी लार्तील. त्याचंी ही कूटनीतीची चाल ओळखिाऱ्या अशहल्याबाई अशधक 
कूटनीती जाित होत्या. परंतु पेिव्याचं्या या शनदेिामुळे तुकोजी आशि अशहल्याबाई याचं्यामधे अशधक 
मतभेद शनमाि झाले. तुकोजीचे वतगन राज्यशहताला बाधा पोचविारे आहे, राज्यशहताच्या शवरुध्द आहे हे 
अखेर िाबीत झाले. त्याबद्दल १७८८ नंतर तुकोजींनी क्षमा माशर्तली आहे.(१७) 

 
(१८) पेिव े याचें महेश्वरमधील वकील, केसो शभकाजी दातार यानंी एका पत्रात पेिव े यानंा 

कळवले की, “अशहल्याबाई या स्वतंत्र दृशष्टकोनाच्या बुस्ध्दिाली मशहला आहेत. आपल्यातफे त्याचें 
के्षमकुिल शवचारले तरी त्या आनंदी होत नाहीत. माझी भेटही त्यानंा कष्टदायक वाटते. पेिव्याचंी 
ढवळाढवळ आशि शवपशरत शनदेि यामुळे ती तेजास्स्वनी व्यशथत झाली. दुखावली रे्ली होती. 

 



 
           

मुक्ताबाईचे लग्न, रघुनाथरावाचंी फशजती, महादजी प्रिदे याचं्यािी वाटाघाटी हशरपंत फडके यानंी 
िपथशवधी करायला सारं्ताच त्यानंा शदलेले उत्तर, मल्हाररावानंा पुिे दरबारी कजगशनवारिासाठी पाठविे, 
चंद्रावताचंा बीमोड, तुकोजीस वठिीवर आििे अिा शकतीतरी र्ोष्टी अशहल्याबाईंच्या दूरदृष्टीच्या 
िहािपिावर, त्याचं्या कूटनीतीच्या अपूवग जािीववेर त्यानंी पार पाडल्या. 

 
म्हिूनच अशहल्यादेवींचे हे चशरत्र म्हिजे दूरदृष्टीने शमळवलेल्या यिाची यिोर्ाथा आहे. पुरुषाथाने 

शदलेल्या झुंजीची रोमहषगक कहािी आहे. 
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अहिल्याबाईचं्या जीिनात आलेल्या प्रम ख व्यहि – नातेिाईक  
 
सुभेदार मल्हारराव होळकर सासरे 
र्ौतमाबाई उफग  बाईजी सासूबाई 
िारकाआई, बनाआई र्ौतमाबाईचं्या सवती,अशहल्याबाईंच्या सावत्र सासू 
हरकँुवर उफग  हरकूआई मल्हाररावाचं्या तलवारीिी लग्न करून आलेली िी. शतला 

खाडंारािी म्हित. अशहल्याबाईंचे नाते हरकँुवर आईंिी सासूचे. पि 
त्या अशहल्याबाईंपेक्षा फक्त चार वषांनी मोया होत्या. 

खंडेराव होळकर अशहल्याबाईंचे पशत. मल्हाररावाचें कुळपुत्र 
उदाबाई, सीताबाई अशहल्याबाईंच्या निंदा. मल्हाररावाचं्या मुली 
मालेराव होळकर अशहल्याबाई आशि खंडेराव याचंा एकमेव कुळपुत्र 
मुक्ता अशहल्याबाई आशि खंडेराव याचंा एकमेव कन्या 
यिवतंराव फिसे मुक्ताचे पशत – अशहल्याबाईचें जावई 
नथोबा फिसे मुके्तचा पुत्र, अशहल्याबाईंचा नातू 
मनैा आशि शपरता मालेराव होळकरच्या बायका, अशहल्याबाईंच्या सुना 
बाळाबाई आशि र्ौरी नातू नथोबाच्या बायका, अशहल्याबाईंच्या नातसुना 
तुकोजी होळकर हे मल्हाररावाचें दासीपुत्र. अशहल्याबाई त्यानंा ‘शचरंजीव’ असे 

सबंोशधत. परंतु दत्तकशवधान झाल्याचा पुरावा नाही. पुत्र 
मालेरावाच्या मृत्यनंूतर बेवारस झालेली सुभेदारी, अशहल्यादेवींनी 
तुकोजी होळकरानंा तत्परतेने देऊन चालू ठेवली. 

संताजी होळकर तुकोजीचे बंधू 
भरमलदादा होळकर मल्हाररावाचें दासीपुत्र 
कािीराव आशि मल्हार तुकोजीरावाचें कुळपुत्र 
यिवतंराव होळकर तुकोजी होळकराचंा दासीपतु्र 
बापू होळकर तुकोजी होळकराचंा पुतण्या. 

 
 

* 



 
           

कारभारी 
 

१. र्ंर्ाधर चंद्रचूड उफग  र्ंर्ोबा तात्या  यानंी रघुनाथरावानंा पत्र शलहून इंदौरवर युध्द 
करायला प्रवृत्त केले. मालेरावाचं्या मृत्यूनंतर राज 
बेवारस झाले त्यावळेी हे पत्र शलहून देवींिी शफतूरी 
केली. 

२. अन्याबा पळिीकर  
३. मुकंुद हरी  
४. रामजी यादव  
५. र्िेि शवठ्ठल  
६. िरीफभाई  
७. अन्याबा पळिीकर  
८. अप्पाजी जर्देव  
९. राजाराम रिछोड  
१०. रावजी महादेव  
११. शवसाजी िामराज  
१२. केसो शभकाजी  
१३. र्ोप्रवदपंत  
१४. नारो र्िेि  

 
अहिल्याबाईचं्या कारहकदीत झालेले पेशि े

 
१. बाजीराव पेिव े  
२. नानासाहेब पेिव े  
३. माधवराव पेिव े  
४. नारायिराव पेिव े  
५. र्ंर्ाबाईंच्या नावंाने िाही बारभाईंचा 

कारभार 
 

६. सवाई माधवराव पेिव े सवाई माधवरावाचंी कारकीदग संपायच्या आतच 
अशहल्याबाईचे देहावसान झाले. 

७. रघुनाथराव पेिव े हे नानासाहेब पेिव्याचें बंधू - माधवराव पेिव्याचें काका 
– याचंा आशि माधवरावाचंा र्ृहकलह शवकोपास रे्ला 
होता. 



 
           

गं्रथसूची 
 
खालील गं्रथाचें मला बहुमोल सहाय्य झाले. त्या गं्रथकत्यांची मी मनापासून ऋिी आहे.  
 
१. पुण्यश्लोक अशहल्या श्री. म. श्री. दीशक्षत 
२. अशहल्याबाई श्री. शहरालाल िमा 
३. अशहल्याबाई चशरत्र श्री. पुरुषोत्तम 
४. होळकराचंी कैशफयत श्री. यिवतं नरप्रसह केळकर 
५. होळकरिाहीच्या इशतहासाची साधने संपादक, अनंत ना. भार्वत 
६. पेिवकेालीन महाराष्ट्र श्री. वासुदेव कृष्ट्ि भाव े
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११. होळकराचंी थैली श्री. बाळ सामंत यानंी शलशहलेला लेख. 

लोकसत्ता-३०-९-९०)  
१२. थोरले मल्हारराव याचें चशरत्र नावं नाही. पाने फाटली होती. 
१३. मराठी शरयासतीचे भार् श्री. र्ो. स. सरदेसाई 
१४. पेिवाईतील रत्ने श्री. म. श्री. दीशक्षत 
१५. कमगयोशर्नी सौ. शवजया जहार्ीरदार 
१६. लोकमाता सौ. शवजया जहार्ीरदार 
१७. पुण्यश्लोक लोकमाता अशहल्यादेवी डॉ. उदयभानू िमा याचं्या पसु्तकाचा अनुवाद कै. 

कुमार कोठावळे 
१८. कूटनीतीज्ञ अशहल्यादेवी हा लेख प्रा. डॉ. िशिकान्त भट्ट, संिोधक तथा जनगल ऑफ मालवा 

इशतहास पशरषद याचं्या लेखावर आधाशरत असून कंसात शदलेल्या आकड्याचे शववरि पुढे 
केलेले आहे. 

 १)वही - लेखाकं १३ - पान १६३ 
 २)वही - पान १३ 
 ३)होळकराचं्या इशतहासाची साधने - भार् १ –पान १८३ 
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Life and Life Works 
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मी लेखकाची आभारी आहे 
 

श्री. डॉ. र्िेि िकंर मतकर यानंी देवी अशहल्याबाई होळकर चॅशरटीज् 
रस्टतफे प्रकाशिक होिारे ‘अशहल्या स्मरशिका’ 
चे अंक मला शदले त्यातील माशहतीचा मला खूप 
उपयोर् झाला मी त्याचंी मनःपूवगक आभारी आहे.  

 
या चशरत्रात अशहल्यादेवींचे काही संवाद आशि मते त्यानंी शलशहलेल्या वरे्वरे्ळ्या पत्रव्यवहारात 

आलेली आहेत. चशरत्राचे वाचन करिाऱ्या वाचकाचं्या सुशवधेसाठी मी त्याचंा संवादात उपयोर् केला आहे. 
इतकी पते्र देिे आशि वाचिे िक्य नव्हते पते्र – ही एकूि २६ पते्र मराठीत असून ‘अशहल्या स्मरशिके’ च्या 
१९७५ या अंकात प्रशसद्ध झाली आहेत. ही पते्र खालील गं्रथातून घेतली आहेत 
 
१) महेश्वर दरबारची बातमीपते्र भार् १ 
२) चंद्रचूड दप्तर 
३)चंद्रचूड दप्तरापैकी शनवडक उतारे 
लेखक - श्री. रामसेवक र्र्ग 
 
मी लेखकाची मनःपूवगक आभारी आहे. 



 
           

 
 
लेहखकेहिषयी थोडेसे- 
 
• दहा कादंबऱ्या, तीन लेखसगं्रह, सात कथासंग्रह, दोन कथाचशरते्र, दोन रंजक शवज्ञानाची पुस्तके, 

सहा काव्यसंग्रह, चौदा बालसाशहत्याची पुस्तके. एकूि ४४ पुस्तके प्रशसद्ध. 
• पुरस्कार – महाराष्ट्र िासनाचे उत्कृष्ट वाङ्मयाचे पुरस्कार-     
 १) शभरशभरं, २) शहरकण्या, ३) लपाछपी भार्-१, ४) लपाछपी भार्-२.  
• मध्यप्रदेि साशहत्य ॲकॅडमीचा सात हजाराचा भा. रा. ताबं ेपुरस्कार. पाच वषातले उत्कृष्ट पुस्तक 

असा हा पुरस्कार कमगयोशर्नी. (अशहल्यादेवी होळकर याचं्यावरील चशरत्र कादंबरी) 
• बालकुमार साशहत्य संमेलनाचा पुरस्कार – मोहराचं ंझाड. 
• कशव रा. ना. पवार पुरस्कार - िीनक्षत्र (काव्यसंग्रह)  
• महाराष्ट्र िासनाच्या नाट्यस्पधेत दुसरे आलेले नाटक - तूच माझा नंद.  
• नाट्यपशरषदेचे तीन पुरस्कार-उत्कृष्ट नाटक, उत्कृष्ट संवाद, उत्कृष्ट र्ीते. 
• महाराष्ट्र िासनातफे कॅसेट प्रशसद्ध  
 जनाचे श्लोक. र्ायक - रप्रवद्र साठे, उत्तरा केळकर, संर्ीत-प्रभाकर पंशडत.  
• िासनातफे स्व्हडीओ कॅसेट प्रशसद्ध - कहािी – सुमीकुमीची. (िी शिक्षि, योग्य वयात लग्न, 

योग्य वयात अपत्य, जबाबदार पालकत्व) 
• सोलापूर आकािवािीवर क्रमिः श्रुतीकथेच्या रूपात कादंबरी ययाशतकन्या माधवी.  
• सोलापूर आकािवािीवर यातील श्रुशतकथा ‘वेंधळी”  
• मंुबई आकािवािीवर अडीच वष ेबालदरबार या कायगक्रमात मुलासंाठी ‘कोडी’ 
• मंुबई आकािवािीवर म्युशझकल फीचसग.  
• मंुबई मराठी बालसाशहत्य पशरषदेची अध्यक्ष (माजी) 
• साशहत्य पशरषद सोलापूर या संस्थेत उपाध्यक्षा आहे.  
• अशहल्यादेवी होळकराचं्या जीवनावर नाट्याशभवाचनाचे कायगक्रम र्ाथा कमगयोशर्नीची. (अनेक 

प्रयोर् होत आहेत) 
• स्तंभलेखन – कथा – कशवता – लेख - अनेक माशसकातून – 
• आकािवािी रेकॉडगस् – र्ायक : उत्तरा केळकर, सुरेि वाडकर, चारूिीला बेलसरे, देवकी 

पंशडत, िोभा जोिी वर्ैरे-  
• काव्यर्ायनाचे अनेक कायगक्रम-  

 
 


