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†¬µÖõÖÖÓ“Öê ´Ö®ÖÖêÝÖŸÖ

ŸÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü“Öê ´Ö¸üÖšüß ¸üÖ•Öê ÃÖ¸ü±úÖê•Öß µÖÖÓ®Öß ‡.ÃÖ. 1806 ÃÖÖ»Öß ‘ ²ÖÖ»Ö²ÖÖê¬Ö ´ÖãŒŸÖÖ¾Ö»Öß’

Æêü ̄ ÖãÃŸÖÛú ”ûÖ¯Öæ®Ö ́ Öã×¦üŸÖ ́ Ö¸üÖšüß ̄ ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûêú»Öß. ̄ ÖãÞµÖÖŸÖß»Ö ÝÖÞÖ¯ÖŸÖ ÛéúÂÞÖÖ•Öß

¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖ Ûú»¯ÖÛú ̂ ªÖê•ÖÛúÖ®Öê ‡.ÃÖ. 1831 ́ Ö¬µÖê ́ ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ́ Ö¸üÖšüß ́ Öã¦üÞÖ ¾Ö ̄ ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“Öß

ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûêú»Öß. ‡.ÃÖ. 1882 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖãÞµÖÖŸÖ ¸üÖ¾Ö•Öß ÁÖß¬Ö¸ü ÝÖÖë¬ÖôêûÛú¸üÖÓ®Öß ´Ö¸üÖšüß

¯ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“Öß ̄ ÖÖµÖÖ³Ö¸üÞÖß Ûêú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ̄ Öã¡Ö Ûêú¿Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖÓ®Öß ”û¯ÖÖ‡Ô ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ®ÖÖ¾Ö Ûú´ÖÖ¾Ö»Öê.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¿ÖêŸÖÛú·µÖÖÓ“Öê ‹Ûú ÃÖã̄ Öã¡Ö, µÖÖêÝÖÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ²Ö›üÖêªÖ“Öê ̧ üÖ•Ö¯Ö¤ü ×´Öôû¾Öæ®Ö Ûú»µÖÖÞÖÛúÖ¸üß

¸üÖ•µÖÛúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÞÖß Ûú¸üÞÖÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ®Öß ¯ÖãÞµÖÖŸÖß»Ö

ÝÖÖë¬ÖôêûÛú¸üÖÓ“µÖÖ ”ûÖ¯ÖÜÖÖ®µÖÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»Öß. ‡.ÃÖ. 1896 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ®ÖÖ †Ö¤ü¸üÖ®Öê ²Ö›üÖêªÖŸÖ

®Öê‰ú®Ö ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ”ûÖ¯ÖÜÖÖ®µÖÖ“Öê ̄ ÖḮ ÖãÜÖ Ûêú»Öê. ̄ Öãœêü µÖÖ ”ûÖ¯ÖÜÖÖ®µÖÖŸÖ 250 ÛúÖ´ÖÝÖÖ ü̧ ÛúÖ´Ö Ûúºþ

»ÖÖÝÖ»Öê. ²Ö›üÖê¤êü ÝÖÏÓ£Ö ¾Ö ÝÖÏÓ£Ö¯ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“Öê Ûúë¦ü ²Ö®Ö»Öê.

´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö µÖÖ ¤æü¸ü¦üÂ™üß ¸üÖ•ÖÖ®Öê ÝÖÏÓ£ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖêôûÜÖ»Öê. ×®Ö¸ü×®Ö¸üÖóµÖÖ

ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖÛêú ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ“Öê ÛúÖµÖÔ ×ÃÖ¨üßÃÖ •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.

´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ÝÖÏÓ£Ö ×®Ö¯Ö•Ö»Öê ®ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü »ÖÖêÛú×¿ÖõÖÞÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸ®Ö »ÖÓÝÖ›êü

¯Ö›üŸÖß»Ö. µÖÖŸÖæ®Ö ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ÝÖÏÓ£Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ®Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆãüÛæú´Ö

ÛúÖœæü®Ö ¤üÖê®Ö »ÖõÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×®Ö¬Öß ̂ ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö ×¤ü»ÖÖ. ×¿ÖõÖÞÖ ÜÖÖŸµÖÖÛú›êü ÛúÖ´Ö ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»Öê.

ÝÖÏÓ£Ö»ÖêÜÖ®Ö Ûúºþ®Ö ‘ÖêÞÖê, ×»Ö×ÆüÞÖÖ·µÖÖÃÖ “ÖÖÓÝÖ»Öê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö ¤êüÞÖê, ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖãÃŸÖÛêú ŸÖµÖÖ¸ü

Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖß»Ö ́ ÖÖ®µÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ́ Ö¤üŸÖ ‘ÖêÞÖê, ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖÓŸÖß»Ö ÝÖÏÓ£Ö ́ Ö¸üÖšüß-ÝÖã•Ö¸üÖŸÖßŸÖ

³ÖÖÂÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÃÖãºþ Ûú¸üÞÖê Æüß ÛúÖ´Öê ÃÖãºþ Ûêú»Öß.

×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüÛú£ÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»µÖÖ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ

¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÝÖÏÓ£Ö ¤êü¿Öß ³ÖÖÂÖÖÓŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖÛú×¸üŸÖÖ ÁÖßÃÖµÖÖ•Öß –ÖÖ®Ö´ÖÓ•ÖæÂÖÖ ¾Ö ÁÖßÃÖµÖÖ•Öß

»Ö‘Öã–ÖÖ®Ö ´ÖÓ•ÖæÂÖÖ µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÝÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖÖ ÃÖãºþ Ûêú»µÖÖ. ¿ÖÖôûÖÓŸÖæ®Ö ¤êü¿Öß ÜÖêôûÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö

×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÞÖæ®Ö ÛÎúß›üÖ´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÃŸÖÛêú ”ûÖ¯Ö»Öß. µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖÛú

380 ÝÖÏÓ£Ö ÁÖßÃÖµÖÖ•Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ ”ûÖ¯Ö»Öß. ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÓÃÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖÖ¸êü †Ö×ÞÖ

×¾Ö–ÖÖ®ÖÖ“Öß †ÖêôûÜÖ Ûúºþ®Ö ¤êüÞÖÖ ȩ̂ü ÃÖµÖÖ•Öß ²ÖÖ»Ö –ÖÖ®Ö´ÖÖ»ÖêŸÖ 293 ̄ ÖãÃŸÖÛêú ̄ ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûêú»Öß.

ÁÖßÃÖµÖÖ•Öß ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ´ÖÖ»ÖÖ 36 ¯ÖãÃŸÖÛêú, ÁÖß. ´ÖÖŸÖÖêÁÖß •Ö´Ö®ÖÖ²ÖÖ‡Ô Ã´ÖÖ¸üÛú ÝÖÏÓ£Ö´ÖÖ»ÖêŸÖ

8 ¯ÖãÃŸÖÛêú ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûêú»Öß. ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖÛúÖÓ“µÖÖ »ÖêÜÖÛúÖÓ®ÖÖ ˆ¢Öê•Ö®Ö ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÞÖæ®Ö

ÝÖÏÓ£ÖÖê¢Öê•Ö®ÖÖ£ÖÔ ²Ö×õÖÃÖê ÃÖãºþ Ûêú»Öß. Æüß ¸üŒÛú´Ö ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ÜÖÖ®ÖÝÖß ÜÖÖŸµÖÖŸÖæ®Ö ¤êüŸÖ

†ÃÖŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö ÝÖÏÓ£Ö ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ÜÖ“ÖÖÔ®Öê ”ûÖ¯Öæ®Ö ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ®ÖÖ ¯Öã̧ ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ.



†¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ ȩ̂ü ²Ö›üÖê¤êü Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öê ‹Ûú ¯ÖḮ ÖãÜÖ Ûúë¦ü ²Ö®Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÝÖÏÓ£Ö,

ÝÖÏÓ£ÖÛúÖ¸ü, ÝÖÏÓ£Ö¯ÖÏÛúÖ¿Ö®Ö †Ö×ÞÖ ÝÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ Ûúºþ®Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖ ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÝÖÖµÖÛú¾ÖÖ›ü

Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¯ÖÖêØ¿Ö¤êü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ“Ö ÁÖßÃÖµÖÖ•Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ´ÖÖ»ÖêŸÖ ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ‘†¯ÖÏ×ÃÖ¨ü

‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖÛú “Ö×¸ü¡Öê’  ÆüÖ ×¾Ö®ÖÖµÖÛú ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¾ÖÖÛúÃÖÛú¸üÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ÝÖÏÓ£Ö 1925 ÃÖÖ»Öß ×¿ÖõÖÞÖ

×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûêú»ÖÖ. ®Ö¾¾Ö¤ü ¾ÖÂÖÖȬ Öæ¾Öá ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ µÖÖ ÝÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¯Öã®Ö¯ÖÏÔÛúÖ¿Ö®Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü

¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×ÞÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß ´ÖÓ›üôû Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÝÖÏÓ£Ö ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü®ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß

ÁÖß. †¹ýÞÖ ‘ÖÖê›êü µÖÖÓ®Öß ×Ã¾ÖÛúÖºþ®Ö ŸÖê ÛúÖ´Ö ŸµÖÖÓ®Öß ̄ ÖæÞÖÔ Ûêú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ́ Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“µÖÖ

ÃÖµÖÖ•Öß µÖãÝÖÖ“ÖÖ ‹Ûú ÝÖÏÓ£Ö ¾ÖÖ“ÖÛúÖÓ®ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖÛú»ÖÖ.

12 •Öæ®Ö, 2018

†¬µÖõÖ

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ,

†Ö×ÞÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß ´ÖÓ›üôû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.



प्रकाशकीय

 अापल्ा िेशी भाषांच्ा साहित्ाची अहभवृद्ी करण्ाच्ा सि   ्िेेतूनें 
श्ीमंत पहततपावन मिाराजसािेब श्ी स्ाजीराव गा्कवाड,

सेनाखासखेल, समशेर बिािूर, जी. आ्. ई. हांनी ककृपावंत िोऊन 
िोन लक्ष रूप्ांची जी रक्कम अनामत ठेहवली आिे, हतच्ा व्ाजांतून  
श्ी स्ाजी साहित्मालेंत हवहवध हवष्ांवर पुसतके त्ार करण्ांत ्ेत 
असतात.

अप्रहसद् ऐहतिाहसक चदरत्े िे सवतंत् पुसतक असून ते  
रा. रा. हवना्क सिाहशव वाकसकर, बडोिें, हांचेकडून हलिवून मालेतील 
इहतिास गुच्ांत अठ्ाणणवावे पुषप मिणून प्रहसद् करण्ांत ्ेत आिे.

भाषांतर शाखा,
हवद्ाहधकारी कचेरी 

न. हश. शास्ती.  नं. के. िीहक्षत.



पहिलया आवृत्तीचती प्रस्ावना

संककृत िश्शनी अगिी क्षुल्लक दिसणाऱ्ा व्क्ततींनािी इहतिासांत एकाि 
वेळांच का िोईना पण अमूल् कामहगरी केलेली असते. अशा अनेक व्क्ती 
मराठ्ांच्ा इहतिासांत पिोपिी आढळतात. त्ांची हमळतील तेवढी चदरत्े 
हमळवून ती वाचकांस सािर करण्ाचा िेतू अलपांशाने ्ा पुसतकरूपाने 
हसद्ीस जात आिे. ्ा बद्दल आनंि वाटतो.

िेवी अिल्ाबाईसारख्ा  व्क्ती जगत् प्रहसद् असूनिी त्ांची अवश् 
ती माहिती बहुजनसमाजास नसते असे प्रत््ास आल्ावरून तशी एक 
िोन चदरत्े मुद्दामच ् ांत घातली आिेत. िे पुसतक हवद्ा्ती वगा्शसाठी मुद्दाम 
हलहिले असल्ाने ्ांत चालेप्यंत जुना पत् व्विार जशासतसा उि् धृत 
करू न्े असा आरंभी संकलप िोता. पण अससल पत्ांतील भाषेहून सुंिर 
व पदरणामकारक भाषा मला हलहितां न आल्ाने कािी दठकाणी पत्ातीलच 
उतारे हनरूपा्ाने घेतले आिेत.

 ् ांतील कांिी चदरत्ें हनरहनराळ्ा दठकाणी प्र्म प्रहसद् करून त्ातील 
चुका िाखवून, अहधक  भर घालण्ासाठी जािीर हवनंती केली िोती.

पण हतचा मिणण्ासारखा उप्ोग झाला नािी. त्ाहप ती ्ा 
पुसतकांत घेतांना जरूर ती सुधारणा त्ांत केलेिी आिे. िे पुसतक मिणजे  
रा. रा. गो. स. सरिेसाई ्ांच्ा दर्ासतीचे ्ोटेसे बालक आिे, िे 
सपष्पणे सांहगतल्ाने ्ा पुसतकाच्ा चांगुलपणाचे श्े् वाचकांनी कोणास 
द्ावे िे हनराळे सांगाव्ास नकाे.

 श्ीमंत गा्कवाड सरकारांच्ा हवद्ाखात्ाने ्ा पुसतकास आश्् 
दिल्ामुळे िे प्रहसद् करतां आले ्ा बद्दल लेखक त्ांचा आभारी आिे. 
तसेच आतमाराम ् ापखान््ाचे मालक रा. रा. श्ी. के. हचत्े ् ांनी िे पुसतक 
आपले सवतःचेच काम समजून ्ापून दिल्ाबद्दल त्ांचेिी आभार मानणे 
अावश्क आिेेे.

दि. 23 ऑगसट 1925                                       हवना्क सिाहशव वाकसकर.



सुधारि् आवृत्तीचती प्रस्ावना

भूतकाळातील घटनांची नोंि मिणजे इहतिास. िा इहतिास हलहिणारा 
जसा असेल तसा इहतिास हलहिला जातो. िे हलहितांना ्ंत्वत् दटपा्चा 
मिटला तरी पदरप्रेक््ानुसार मित्व कमी जासत करता ्ेतं. दृष्ीकोन जसा 
असेल, तसं अंहकत िोतं. ित्ीचं उिािरण हकतीिी गुळगुळीत झालं तरी 
आंधळ्ांना ित्ी हवचारला तर ज्ाच्ा िाती सोंड ्ेते तो तशी व्ाख्ा 
करतो. एका आंधळ्ाला पा् िाती लागतो, तो ित्ी खांबासारखा, तर 
शेपटी ज्ाच्ा वाट्याला ्ेते  तो आणखी वेगळं वण्शन करतो. मी पदरप्रेक्् 
सपष् करण्ासाठी गा्ीचं उिािरण सांगत असतो. गा् एकच; पण 
खादटक, गोपालक गवळी, चांभार हतघांचे तराजू वेगळे. खादटक मासाचं 
मोल करतो, गवळी िुधाचं तर चांभार कातड्ाचं. सांगण्ाचं तातप््श िेच 
की, इहतिासकार कोण? ्ावर तो इहतिास अवलंबून असतो. इहतिासकार 
प्रामाहणक आिे असं गृहित धरलं तर त्ाच्ा ओंजळीतूनिेखील कािी घेता 
घेता हनसटून जातं हकंवा राहून जातं. अशा वेळी कािी कािी चदरत्ना्क 
नाह्केवर अन््ा् अनाहूतपणे, कळत-नकळत िोतो. तर अशा 
चदरत्ना्कांवर प्रकाश टाका्चं काम हवना्क सिाहशव वाकसकर ्ांनी 
१९२५ साली केलं. मिाराजा स्ाजीराव गा्कवाड मिाराजांच्ा काळात 
समशेर बिाद्दूर (GCIE) ्ांनी त्ाकाळात िोन लक्ष रुप्े मुद्दल ठेव ठेवून 
त्ाच्ा व्ाजात ‘श्ी. स्ाजी साहित्माला’ नामक पुसतकमाला प्रकाहशत 
केली. ्ा माहलकेतील अठ्ठाणणवावे पुसतक ‘अप्रकाहशत ऐहतिाहसक 
चदरत्’ २३ ऑगसट २५ साली प्रकाहशत केले. त््ाणणव वषायंनंतरिी आज 
्ातिी चदरत् अप्रकाहशत असल्ागत िुल्शहक्षत राहिल्ाची जाणीव मला 
झाली. गेल्ा नववि वषायंमध्े ्ा चदरत्ात कािी टाका्ची तर आणखी 
खंड शोधून सारांश रुपाने पाठ्पुसतक वजा ्ा पुसतकाची सुधादरत आवृत्ी 
संपािनका््श मिाराष्ट्र राज् साहित् आहण संसककृती मंडळाने माझ्ावर 
सोपवलं. पुसतकाचं शीष्शक त्ा काळात ‘अप्रकाहशत ऐहतिाहसक चदरत्े’ 
्ोग् िोतं; पण कालौघात नववि वषायंचं पाणी पुलाखालून गेल्ामुळे आता 
पुनश्च ्ा पुसतकाला ‘अप्रकाहशत’ संज्ेत ठेवता ्ेणार नािी. 

्ुगद्रष्ा मिाराजा स्ाजीराव गा्कवाड ्ांनी आजच्ा गुजरात 

◆एक◆



राज्ातील बडोिा संस्ानात उणीपुरी साठ वषषे राज् केले. ् ा सिा िशकांत 
र्तेवर संततीवत, लेकरासारखं प्रेम केलं. त्ांनी केलेल्ा कामहगरीचा 
लेखा-जोखा प्रचंड मोठा आिे. तो सवतंत् रुपाने चार-पाचशे पानांचे शंभर 
खंड िोतील एवढे अफाट का््श आिे. त्ापैकी हकमान पन्ास खंडांची 
सामग्ी प्रकाशनप्ावर आिे. तातप््श एवढंच की, मिाराजा स्ाजीरावांच्ा 
का्ा्शची साहित्रूप गंगा सूज् वाचकांसाठी उपलबध करून िेण्ाचं भगीर् 
का््श ज्ेष्ठ साहितत्क बाबा भांड करीत आिेत. तर मिाराजांनी केलेली 
लोकोप्ोगी कामं, त्ातच सुधी-सूज् ग्ं्प्रेमींसाठी ज्ानसंपिा वासतवाशी 
फारकत न घेता हवज्ानवािी, इिलोकवािी करण्ासाठी मिाराजांनी 
ग्ं्लेखन-प्रकाशनाची लोकोप्ोगी ्ोजना अंमलात आणली. ्ा धाडसी 
वैचादरक प्रकलपासाठी िोन लाख रुप्े अनामत ठेवून त्ाच्ा नुसत्ा 
व्ाजावर ‘श्ी. स्ाजी साहित्माला’ स्ापन झाली. ्ामध्े गुजराती, 
मराठी, इंग्जी रुपांतरं करण्ासाठी भाषांतर शाखा, हवद्ाहधकारी आदि 
तजज्ांना नेमून त्ांच्ामाफ्फत ्ा साहित्मालेतून अप्रहसद् उपेहक्षत, 
अ््शपूण्श साहित् प्रकाहशत िोऊ लागले. ्ात हवज्ान, सहचत् चदरत्े, 
इहतिास, धाहम्शक हशक्षण आदि सवायंगीण हवद्ाशाखेत (faculties) अनेक 
अप्रकाहशत, िुल्शहक्षत, उपेहक्षत हवष्ांवर ग्ं् प्रहसद् करण्ात आले. िी 
ग्ं्संपिा प्रामुख्ाने मराठी, हिंिी, गुजराती भाषेत प्रहसद् करण्ात आली. 
त्ावेळी मराठीतील कुळवाडीभूषण हशवाजी राजे, संत तुकाराम मिाराज, 
बडोद्ाचे मराठी साहित् आिीवर प्रकाहशत ग्ं् संख्ेने भरपूर आिेत.  
श्ी स्ाजी साहित्मालेअंतग्शत हवना्क सिाहशव वाकसकर ्ांचे 
‘अप्रहसद् ऐहतिाहसक चदरत्’ पुसतक २३ ऑगसट १९२५ ला प्रकाहशत 
झाले. ्ातील उल्लेखानुसार ते मराठी दर्ासतकार गो. स. सरिेसाई 
्ांच्ासोबत बडोिा संस्ानात नोकरीत असावेत. सिर पुसतकाव्हतदरक्त 
मराठ्ांच्ा इहतिासाची साधने, राधे् कण्शचदरत्, तंजावरचे मराठी राजे, 
९१ कलमी बखर, हशवप्रभुचे चदरत् (सिलेखक ककृषणाजी अनंत सभासि), 
सर ्िुना् सरकारककृत ‘हशवाजी व हशवकाल’ (मराठी अनुवाि, मुंबई 
मराठी ग्ं्संग्िाल् -१९३०) आदि ग्ं् प्रहसद् झाले. ्ा कालखंडात 
लेखक सवतःचा पदरच् िेत असल्ाने ्ा ग्ं्ाचे ग्ं्कतषे वाकसकरांच्ा 
अनुषंगाने पदरच्ातमक चदरत्ाच्ा माहितीचा स्ोत हततकासा उपलबध 

◆िोन◆



झाला नािी. तरी ग्ं्ातील पेशव्ांच्ा इत्ंभूत माहितीवरून बहुधा पुणे 
हजलहातील असावेत असे वाटते. तसेच दर्ासतकाराबद्दलच्ा प्रसतावनेतील 
उल्लेखावरून ते पुणे पदरसरातील असावेत. श्ी स्ाजी साहित्मालेच्ा 
अठ्ावणणव्ा पुषपाच्ा रुपाने अप्रकाहशत ‘ऐहतिाहसक चदरत्े’ पुसतक 
प्रकाहशत झाले आिे.

१९२५ साली हवना्क सिाहशव वाकसकरककृत सिर पुसतकांत 
धाहम्शक, न््ा्शास्ती्, पराक्रमी, पराक्रमांचे कीहत्शमान करणारे बलाढ्य 
चदरत् ऐहतिाहसकदृष्टा गौणतव लक्षात घेऊन रणिुिुंभी गाजवणाऱ्ा 
असामान्् ्ोद्धा व्क्तीची प्रेरणािा्ी चदरत्े आिेत. ना्कांच्ा चदरत् 
लेखनात कसलीिी िातचलाखी न करता हवना्क सिाहशव वाकसकरांनी 
हवद्ार्ायंसाठी िी चदरत्ं हलहिली आिेत िे शबि म्ा्शिेवरूनिी लक्षात ्ेते. 
(पाठ्पुसतकी् पाठम्ा्शिा) राष्ट्री् व आंतरराष्ट्री्सतरी् ना्कांची िी चदरत्े 
आिेत. ततकालीन माहिती स्ोतांची म्ा्शिा लक्षात घेता संहक्षप्ीकरणातिी 
समप्शकतेने पूण्शत्वास नेली आिेत. त्ामुळे चदरत्माहलकेतील चदरत्ना्कांची 
वै्हक्तक माहिती तोकडी आिे. ततकालीन पदरतस्ती, साधन-स्ोतांची 
वाकसकरावर पडलेली म्ा्शिा मिणता ्ेईल. ्ा सव्श पदरवेशाची पूण्श 
कलपना असल्ाहशवा् ्ा पुसतकाचं मित्व लक्षात ्ेणार नािी. मिणून 
वाचकांनी िी म्ा्शिा लक्षात घेऊनच ्ा ग्ं्ाकडे पिावे. १९२५ च्ा 
कालखंडातील भाषा चदरत्ना्काचा पदरच् िेतानाचा चषमा/नजर 
सूज् वाचकांच्ा लक्षात आल्ावाचून रिात नािी. ततकालीन भाषा िी 
आजच्ा बिललेल्ा वातावरणात हततकीशी पदरच्ाची नसल्ाने इच्ा 
असूनिी संपािन म्ा्शिा भाषाबिल करू िेत नसल्ाने ती जशास तशी 
ठेवणे आवश्क िोते. मिणून हवद्ार्ायंच्ा दृष्ीने भाषा ऐहतिाहसक रसि 
का्म पुरवत रिाते.

दर्ासतकार गो. स. सरिेसाई ्ांच्ा लेखनाचा आिश्श समोर ठेवून 
िा ग्ं् पूण्शतवाकडे नेला आिे. ्ा उपेहक्षत मानकऱ्ापैकी कािी चदरत्े 
अगोिर प्रहसद् झाल्ाचेिी वाकसकरांनी नम्रपणे नमूि केले आिे. ्ा 
पुसतकातील बहुतांश ना्क िे पेशव्ांशी हनगहडत असल्ाने पहिल्ा 
पेशव्ापासून १७१३-१७२० च्ा बाळाजी हवश्वना् ते शेवटच्ा बाजीराव 
१७९५-१८१६ ्ा कालावधीतील उल्लेख वारंवार ्ेतो. मिणूनच ्ा ग्ं्ाचं 

◆तीन◆



अवलोकन करण्ापूवती पेशव्ांचा इहतिास नजरेआड करता ्ेत नािी. 
पेशव्ांच्ा कारकीितीचं अवलोकन झाल्ाहशवा् ्ा ग्ं्ात रममाण िोणं 
जरा अवघडच आिे. ऐहतिाहसक, धाहम्शक, न््ाह्क क्षेत्ातील उपेहक्षत 
चदरत्ांच्ा माहलकेत पहिलं चदरत् आिे ते पेशव्ांच्ा कारकीितीतील 
रामचंद्र बाबा सुखठणकर उपाख् ‘रामचंद्रबाबा’ शेणवी त्ा रामचंद्र मलिार 
सुखटणकर सारसवत ब्ाह्मण असून कोकणातील आरवलीचे कुलकणती 
आिेत. उपजीहवकेसाठी त्ांना आरवली सोडावी लागते. साताऱ्ाला 
्ेतात. ्ा काळात गािीवर शाहू मिाराज िोते. त्ांच्ा िरबारी बाळाजी 
हवश्वना् िा पेशवा असतो ्ा प्रसंगी राजगुरू कचेश्वर बाबा ओतुरकर ्ा 
रामचंद्र मलिार उपाख् रामचंद्र बाबास आश्् िेतात. ओतूरकर बाबांच्ा 
आश््ाने रामचंद्रबाबा शाहूंच्ा िरबारात कुशलतापूव्शक राज्कारभाराची 
कामं करून िळूिळू आपलं बसतान बसवतात. पहिले पेशवा बाळाजी 
हवश्वना्ाच्ा ककृपाप्रसािाने रामचंद्रबाबांच्ा कत्शबगारी व ्शाचा आलेख 
उत्रोत्र चढत जातो. िुसरा पेशवा बाजीराव बल्लाळ (१७२०-१७४०) 
्ांनी माळवा प्रांत काबीज केला. िा प्रांत पेशवा, हशंिे, िोळकर आहण 
पवार ्ांच्ा मितीने काबीज केल्ाने रामचंद्र बाबांनी ्ा प्रांताची वाटणी 
उपरोक्त चौघांत अत्ंत कलपकतेने केली. मिणजे ्ात चौघांपैकी कोणीिी 
नाराज न िोऊ िेता. पुढे नानासािेब पेशवे, सिाहशवराव, रघुना्राव 
्ांचे हशक्षण रामचंद्रबाबांच्ा िेखरेखीने झाले. ्ाचबरोबर उत्रेकडील 
मुलुखहगरीत ते सिभागी िोऊ लागले. ्ानंतर रामचंिबाबा लक्षाधीश 
झाले. नानासािेब पेशवे िे द्रव्लोभी असल्ाचेिी इ्े सपष् झाले आिे. 
्ा धोरणाचा पदरणाम पाहनपतच्ा १७६१ च्ा ्ुद्ावर झाला. मराठ्ांच्ा 
मितीस एकिी राजपूत धावून आला नािी िेिी उघडपणे लक्षात आले. 
रामचंि बाबाने पुण्ास सात मजली वाडा बांधलो जो १७६३ साली आगीत 
जळून खाक झाला. त्ाने उत्र हिंिुसतानात अनेक घाटं-िेवस्ानं उभारली. 
एवढं सगळं असूनिी रामचंद्र बाबा िे कारस्ानी कारकून असल्ाचा 
िावा लेखकाने केला असून त्ासाठी मलिारराव सिाहशवराव ्ांच्ातील 
वैमनस् प्रकरण पुढे केले आिे.

नानासािेब पेशवे ् ांना वश करून रामचंद्रबाबा पुन्िा पेशवाईचा कारभार 
पाहू लागला. पुढे साताऱ्ाच्ा रामराजेंच्ा कारभारात सारे सरिार जड 
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झाल्ाने आहण राणी ताराबाईंच्ा प्रचंड िसतक्षेपाने राज्कारभार तखळतखळा 
झाला. अशा प्रसंगी रामचंद्रबाबा आहण सिाहशवराव भाऊ आहण राजाराम 
्ांनी साताऱ्ाच्ा राज्ाची सांगोल्ास कािी व्वस्ा केली. रामचंद्र 
बाबांनी पेशव्ांना द्रव्लोभी बनवले. त्ामुळे राजपुतान््ात मराठ्ांची 
पत कवडीमोल झाली. अशाप्रकारे ्ा धत्ा्श पुरुषास शेवटी पेशव्ांनी घरी 
बसवले. ्ा कालखंडात ती्ा्शटनेिी त्ांनी केली. ्ात त्ांना नवजवराचा 
आजार झाला. आजाराच्ा सातव्ा दिवशी ४ ऑकटोबर १७५४ रोजी 
सकाळी ििा वाजता बाबांचे हनधन झाले. पतनी द्ारकाबाई सती गेली. 
जमाखचा्शच्ा पद्तीचा उगम नानासािेब पेशव्ांच्ा कालखंडात १७५० 
साली झाला. ्ा जमाखचा्शच्ा पद्तीचा उद्ाता रामचंद्रबाबाच िोता. ्ा 
अभ्ासातून पुढे नाना फडणहवसांसारखे उि्ास आले. हिशेबाची कचेरी 
(्ंत्णा) मिणजे फड आहण ्ा ्ंत्णेचा मुखी फडणवीस तर ्ा कचेरीचा 
संस्ापक रामचंद्रबाबाच ठरला. रामचंद्र मलिार सुखटणकरआधी कुलकणती 
िोता. सवकतृ्शतव आहण बुद्धांकावर तो पेशव्ांचा कारभारी झाला. 
बुहद्मान कत्शव्िक्ष माणूस सवराज्ात िमखास ्शसवी िोत असल्ाचे 
लेखकाने शेवटी नमूि केले आिे. 

रामदासपंत
रामिासपंत िा चदरत्ना्क रामचंद्र मलिार सुखटणकरांसारखाच कारभारी 

िोता. रामिासपंतांच्ा चदरत्ाच्ा प्रारंभकाळात अठराव्ा शतकात िहक्षणेत 
िोन राजसत्ा बलाढ्य िोत्ा. एक सातारचे शाहू तर पुण्ाचे पेशवे आहण 
िुसरी राजसत्ा िैिराबािच्ा हनजामाची. ्ांच्ात सातत्ाने लढा्ा िोत. 
पहिल्ा बाजीरावाने हनजामाला िाती तृण धरा्ला भाग पाडले िोते. 
अशावेळी बहुतेकांचा िोरा असा िोता की बाजीरावानंतरच्ा पेशव्ांनी 
अ्वा शाहूंनी हनजामशािी संपुष्ात आणा्ला िवी िोती. हनजामशािी 
मराठी राज्ात हवलीन करा्ला पाहिजे िोती. मात् लेखक इ्े हनजामशािी 
हवलीन न करण्ाच्ा मम्शस्ळाचा व म्ा्शिांचा सं्ुक्त उल्लेख करतो व 
तो तक्फ अहतश् जोरकस वाटतो. त्ानंतर शाहूच्ा पश्चात हतसरे पेशवे 
बाळाजी बाजीराव उफ्फ नानासािेब पेशव्ांच्ा िातात सत्ा आली. त्ांनी 
हनजामाचे प्रकरण िाताळण्ास प्रारंभ केला. त्ाप्रसंगी हनजाम िरबारात 
एक हवलक्षण व्क्ती कारभारावर िोती. ती व्क्ती मिणजे ्ा प्रकरणाचा 
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चदरत्ना्क रामिासपंत िो्.
रामिासपंत हशकाकोलचा ब्ाह्मण िोता. तो नासेरजंगाजवळ नोकरीस 

िोता. नासेरजंगाने कना्शटकावर सवारी केली. त्ाला फ्रेंचांचा मुखी डुप्ेने 
पराभूत केले. ्ास कारस्ानी रामिासपंतांनी सैहनकी व्ूिरचनेत डुप्ेस 
आतून मित केली. डुप्ेने त्ाला ‘राजा रघुना्िास’ िा तखताब बिाल 
केला. अशा ्ा फंिहफतुरीतून रामिासपंताला ‘राजा रघुना्िास’ तखताब 
हमळालाच, पण नाहसरजंगाची जागािी हमळाली.

हतकडे हनजाम कमरुद्दीन खान हनवत्शला. फ्रेंचांच्ा बूसी हनजाम 
राजवटीत kingmaker झाला. अशा ्ा बािशािी इतमामात वावरणाऱ्ा 
बूसीसमवेत रामिासपंतांचे चांगले मे्कूट जमले. बूसी आहण रामिासपंतांनी 
सलाबतसंगास हनजाम केले. पुढे रामिासपंतांचे प्रस् एवढे वाढले की हतसरा 
पेशवा नानासािेबास रामिासपंत तारणिार वाटले. जाणोजी हनंबाळकरांच्ा 
मितीने रामिासपंतांनी नानासािेबास चकहवले. ्ा चकवण्ासाठी १७५१ 
च्ा अहजंक् राणी ताराबाईसमवेत झालेल्ा ्ुद्ात रामिासपंतांनी 
पेशव्ांना सिका््श केले िोते. त्ानंतर रामिासपंतांनी पेशव्ांना केवळ 
आहमष िाखवले. पुढे पेशव्ाचा पाच लाखांचा खहजना बूसीच्ा मितीने 
रामिासपंतांनी लुटला. मात् ्ा लुटीच्ा अनुषंगाने त्ाने सपशेल कानावर 
िात ठेवले व पैसे परत केल्ाचेिी रेटून नेले. मात् िी त्ांची नौटंकी 
लवकरच उघडी पडली. ्ाचा पदरणाम हनजाम-पेशवे असा संघष्श िोऊन 
कुकडी निीवरील ् ुद्ात पेशवे पराभूत झाले. (२१.११.१७५१) हनजामाचा 
कारभार चालवणाऱ्ा अशा मुतसद्दी रामिासपंतांचे का्मचे पादरपत् करा्चे 
पेशव्ांनी ठरवले. िुसरीकडे हनजाम फौजेस वेतन न हमळाल्ाने असंतुष् 
िोऊन बीिरनजीकच्ा भालकीला ७ एहप्रल १७५३ रोजी रामिासपंतांचा 
खून केला. अशा ्ा मुतसद्दी, मित्वाकांक्षी चदरत्ना्काचे चदरत् रक्तरंहजत 
घटनेने एकाकीपणे संपले.

चंगीजखान
तेमूहजन उफ्फ चंगीजखान िे ्ा ग्ं्ातील आंतरराष्ट्री् चदरत् आिे. 

चंगीजखानाचा जन्म ११६३ मध्े झाला. भारतात १५२६ मध्े बाबराने 
मोगल साम्राज्ाचा पा्ा रचला. चंगीजखान बाबराच्ा आईकडून पूव्शज 
आिे. इ.स. १२५० प्यंत पूव्श समुद्र, कॅतसप्न समुद्र, विोलगा निी, 
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बुखोरा, काबूल, कंििार, इराण, चीनचा कािी भाग, अफगाहणसतान आिी 
भूभाग चंगीजखानाने काबीज केला.

चंगीजखानाकडे अवाढव् लषकर िोते. ज्ाच्ा बळावर त्ाने अवाढव् 
भूप्रिेश काबीज केला. बरेच राजे, राजवाडे त्ाच्ा अहधपत्ाखाली आले. 
मात् त्ाचे वत्शन हनंद्, राक्षसी असल्ाचे मत लेखकाने नोंिवले आिे. 
त्ाचा सवा्शत वाईट गुण मिणजे धमा्शची, धम्शग्ं्ांची अविेलना. आहश्ा 
खंडातली प्रमुख ग्ं्ाल्े त्ाने उदधवसत केली. पहवत् बा्बल, पहवत् 
कुराण एका महशिीत घोड्ाच्ा टापाखाली तुडहवले. असा क्रूरकमा्श 
अहजंक् सम्राट १२२७ साली कॅतसप्न समुद्राकाठी मरण पावला. त्ाच्ा 
आतम्ास हचरशांती हमळावी मिणून चाळीस कुमादरकांना बळी िेण्ात 
आल्ाचेिी लेखकाने नमूि केले आिे. तबबल एक कोटी चाळीस लोकांचा 
नरसंिार करणाऱ्ा चंगीजखानाला मानवी राक्षसाला लेखकाने चदरत्ना्क 
करावे िे एक न उलगडणारे कोडे आिे. असो. हवद्ार्ायंसाठी चदरत्माला 
असल्ाने सुककृत् करणाऱ्ा चदरत्ना्कासमवेत िे हवककृत, अमानवी् 
भीमपराक्रमी चदरत्िी लेखकाने रेखाटले असावे ् ा अनुषंगाने त्ाच्ा कािी 
म्ा्शिािी असू शकतात.

अहिल्याबाई
बहुगुणी-बहुपराक्रमी इंिूरची राणी अहिल्ाबाई िोळकर ्ांचे चदरत् 

चंगीजखानानंतर घालून लेखकाने जणू प्रा्हश्चत् घेतले असावे. मोरोपंतांची 
एक आ्ा्श प्रारंभी टाकल्ाने मोरोपंतांनी राणी अहिल्ाबाई िोळकरांना 
िेवी संबोधल्ाचे लेखकाने नमूि केले आिे. वाचकाच्ा सुलभतेसाठी 
िोळकर घराण्ाच्ा वंशवृक्षाचीिेखील पुष्ी जोडली आिे. िी वंशावळी 
लेखकाने इहतिासाचा््श राजवाडे ्ांच्ा एका लेखावरून घेतली आिे. 
िोळकर घराण्ाचे मूळ आडनाव वीरकर असून िोळकरांनी मराठी मुलुखात 
हवहवध नऊ दठकाणी वसती करून शेवटी त्ांनी इंिूर ्े्े का्म बसतान 
बसहवल्ाचे लेखकाने सपष् केले आिे. तसे पािता राणी अहिल्ाबाई 
खंडेराव िोळकर ्ांचे मािेर बीड हजलहातील चोंडी िो्. १९२५ साली 
चोंडी गाव आजच्ा औरंगाबाि हजलहात िोते. बीड हजलिा तालुका 
असल्ाचे लेखकाने नमूि केले आिे. वडील माणकोजी हशंिे िे चोंडीचे 
पाटील िोते. रुपाने सव्शसाधारण असलेल्ा अहिल्ाबाईंचे व्ाच्ा तेराव्ा 
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वषती इंिूरचे ्ुवराज खंडेरावांशी १४ मे १७३८ साली हववाि झाला. 
अहिल्ाबाईंना मालेराव नावाचा मुलगा तर मुक्ताबाई नावाची मुलगी िोती. 
पुढे पती खंडेराव कुंभारीच्ा ्ुद्ात गोळी लागून १३ माच्श १७५४ रोजी 
मरण पावला. व्ाच्ा अवघ्ा ३९ व्ा वषती अहिल्ाबाईंना वैधव् आले. 
पुढे सासरे १७६६ मध्े हनवत्शले. ्ानंतर अहिल्ाबाईकडे राज्कारभाराची 
सूत्े आली. अशातच मुलगा मािेराविेखील वारला. अशा िुःखि तस्तीत 
असताना मागचा पुढचा हवचार न करता राघोबा भरारीने इंिूरचा दिवाण 
चंद्रचूडच्ा मितीने िोळकर राज्ावर चाल केली. गा्कवाड आहण 
भोसले ्ांचे सिका््श घेऊन राघोबास अहिल्ाबाईंनी परासत केले. ्ानंतर 
हतने तुळाजी आहण मिािजी ्ांना एकिम आविान करून ्ुद्नीती 
आहण राज्कारभाराच्ा चातु्ा्शचे प्रत्ंतर आणून दिले. अहिल्ाबाई 
राज्कारभारात तरबेज तर िोतीच; पण हतचे राजकी् अ््शकारणिेखील 
वाखाणण्ाजोगे िोते. अहिल्ाबाईंना मालोजीकडून सुख हमळाले नािी. ्ा 
िुःखाचे मािेराकडून झालेल्ा त्ासाचे सहवसतर वण्शन लेखकाने केले आिे. 
पुढे जावईिेखील वारला. मुलगी सती गेली. बिीण-भाऊिी समक्षच वारले. 
िी सव्श वै्हक्तक िुःख बाजूला ठेवून अहिल्ाबाईंनी आपल्ा र्तेचा 
सांभाळ पुत्वत् केला. पुढे कािी दिवस आजारी पडून १३ ऑगसट १७९५ 
रोजी व्ाच्ा सत्राव्ा वषती अहिल्ाबाई हनवत्शल्ा. अहिल्ाबाईंनी 
अनंत फंिीला सन्मागा्शला लावले. धमा्शच्ा बाबतीत अहतिक्ष असलेल्ा 
अहिल्ाबाई परधम्शसहिषणू िोत्ा. सोमना्ाच्ा भग्न मूततीची पुनःस्ापना, 
अनेक मंदिरांचा जीणणोद्ार, कोलकात्ापासून ते काशीप्यंतचा मोठा रसता, 
धम्शशाळा, अन््त्े, घाट आिी लोकोप्ोगी का््श केल्ाने मोरोपंत आहण 
मालकम ्ांनी अहिल्ाबाईच्ा कामहगरीची प्रशंसा केली आिे.

्ोडक्ात, मराठवाड्ाची कन््ा बुहद्मान, चौकस, धोरणी असल्ाचे 
सपष् करून लेखकाने अहिल्ाबाई हवनम्र परधम्श सहिषणू अहन्ंहत्त सत्ा 
र्तेसाठी असल्ाची भूहमका घेऊन का््शरत असल्ाचे हचत्ण ्ा चदरत्ात 
केले आिे. िे चदरत् अत्ंत साक्षेपी, उठाविार असल्ाने वाचकांना 
भावल्ावाचून रिात नािी.

खंडो बल्ाळ
्त्पती संभाजी मिाराज, राजाराम मिाराज आहण शाहूराजांची 
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एकहनष्ठपणे सेवा करणारे आहण आ्ुष्ात कुणाचे हमंधे नसणारे हनसवा्ती 
व्हक्तमत्व असलेले खंडो बल्लाळ िे हशवाजी मिाराजांच्ा हचटणीस 
(बाळाजी आवजी)चे हचरंजीव आिेत. खंडो बल्लाळ िे तीन हपढ्या 
्त्पतींच्ा गािीशी ईमान राखून िोते. वडील बाळाजी आवजी आहण 
सावत्भाऊ आवजीला ्त्पती संभाजी मिाराज ्ांनी ित्ीच्ा पा्ी िेऊन 
ठार केले िोते. अंतःकरणातील ्ा िुःखाला हवसरून खंडो बल्लाळ ्ांनी 
संभाजी मिाराज, राजाराम मिाराज, शाहू आिींची मनोभावे सेवा केली.

खंडो बल्लाळचा जन्म इ.स. १६६८ सालचा. वडील आहण सावत् 
भाऊ ्ांच्ा ित्ेनंतर संभाजीराजांचा िीवाण कलुषा कबजीने खंडो 
बल्लाळ आहण हनळो बल्लाळ ्ास वाघाच्ा तोंडी द्ाव्ाचे ठरवले. मात् 
संभाजी मिाराजांची कानउघडणी मिाराणी ्ेसूबाईंनी केल्ाने खंडो बल्लाळ 
बचावले. अशा रीतीने एकहनष्ठ सेवक सवराज्ाला लाभला. व्ाच्ा 
अवघ्ा १३ व्ा-१४ व्ा वषती खंडो बल्लाळ संभाजी मिाराजांचे हचटणीस 
झाले. िी हचटणीशी लेखणी त्ांनी अत्ंत कष्ाने पेलली. गोव्ाच्ा 
्ुद्ातिी संभाजी मिाराजांसमवेत समशीर गाजवली. ्ासमवेत संभाजी 
मिाराज संगमेश्वरी असताना राणी ्ेसूबाई संगमेश्वराकडे हनघाली. मोगल 
सरिारांनी ्ेसूबाईस पकडण्ाचा घाट घातला. ्ा सवामीहनष्ठ सेवकाने 
सवतःच्ा मावस बहिणीला राणी ्ेसूबाईंच्ा जागेवर बसवले. अ्ा्शतच, 
संतूबाईंनी मोगलांचा ्ापा पडण्ाअगोिरच हिरकणी खाऊन कैि िोताच 
इिलोकीची ्ात्ा संपवली. 

संभाजी मिाराजांच्ा मृत्ूनंतर सवराज्ावर जी संकटे कोसळली ्ा 
संकटांत मिणजे हजंजीच्ा सात वषायंच्ा वेढ्यातिी खंडो बल्लाळ ्ांनी 
पराक्रमाची शत्श करून राजाराम मिाराजाला मोठ्ा शौ्ा्शने सा् केली. 
्ावेळी खंडो बल्लाळास मोगल लोकांनी पकडले. अनेक दिवस ्म्ातना 
दिल्ा तरी सवामीहनष्ठ हचटणीस मोगलांना बधला नािी. चंिी ् े्े राजारामास 
्ेऊन हमळाले. जगप्रहसद् हजंजीच्ा ्ा अभूतपूव्श वेढ्यात गणोजी हशकके 
्ांनी राजारामाला वाट करून दिली. मात् हकलल्ाच्ा कोटावरून उडी 
मारताना खंडो बल्लाळास एक पा् गमवावा लागला. मुलाला मोगलांनी 
पकडले. त्ाला कैि केले. मुलगािी गेला आहण पा्सुद्ा गमवावा लागला. 
शाहू औरंगजेबाच्ा कैिेतून सुटल्ावर खंडो बल्लाळ ्ांनी त्ांची चाकरी 
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उत्मप्रकारे केली. ्त्पती हशवाजी मिाराजांच्ा िोन-तीन हपढ्यांशी 
खंडो बल्लाळ ्ंाचे वत्शन राजहनष्ठ राहिले, सवामीहनष्ठ राहिले. सवराज्द्रोि 
खंडो बल्लाळाच्ा अंतकरणालािी सपश्श करता आला नािी. ्ा अससल 
राजहनष्ठेचे बिारिार वण्शन लेखकाने केले आिे. प्रसंगांना मात् लेखकाने 
मित्व दिले. सनावळ्ाकडे फारसे लक्ष दिले नािी. िे चदरत् ऐहतिाहसक 
आिे. मात् मनोरंजकतेकडे झुकलेले आिे.

नानक
शीख धम्श संस्ापक गुरुिेव नानक सािेबांचे ‘नानक’ शीष्शकाखाली 

संहक्षप् चदरत् आिे. ् ा ग्ं्ातील बहुतांश चदरत्े राजसत्ेशी हनगहडत आिेत. 
परंतु गुरूनानक िेवांचे चदरत् मात् हनखळ शीख धमा्शशी संबंहधत अ्ा्शत 
धाहम्शक आिे, राजकी् नािी.

आरंभी लेखकाच्ा लेखनशैलीत गुरू नानकिेवांचा जन्मवृत्ांत आिे. 
ति् नंतर नेिमीच्ा पद्तीने नानकांच्ा मोठेपणीच्ा भहवष् एका जोशाकडून 
विहवण्ात ् ेऊन िा हनगु्शण िेवाचा भक्त बनेल असे भहवष्क्न सुचहवण्ात 
आले आिे. ्ा बालकास हिंिू-मुतसलम िोन्िी धमा्शचे हशष् असतील 
असेिी भहवष् वत्शहवण्ाचा उल्लेख आिे. लािोर हजलहातील तलवंडी 
नानकाच्ा बालपणीच्ा क्रीडास्ळं, तलावाचा, सरोवराचा उल्लेख आिे. 
कुमारव्ीन (सात वषा्शच्ा)नानकिेव तत्वज्ान बोलू लागतात. एकेश्वरवाि, 
हनगु्शणिेव, हनराकाराची भक्ती मानवधम्शपर, भक्तीपर रचना, पि, कवनं 
करतात. अशा वाचनांचा संग्ि ‘गुरूग्ं्सािेब’मध्े संग्हित असल्ाचे 
लेखकाने मिटले आिे. शाले् जीवनात सवतःच्ा हशक्षकास ब्ह्मज्ान चचा्श 
करून चहकत केले. हशक्षकाच्ा अावाक्ाबािेरचं तत्वज्ान नानक सांगू 
लागल्ाने हशक्षकाने नानकासमोर शस्त टाकून दिल्ाने नानकाची शाळा 
सुटली. हशक्षण घ्ा्चं कामच पडलं नािी. मात् पुढे पहश्श्न, फारसी 
आदि भाषा अवगत केल्ा. बालपणीच्ा चमतकारांचे वण्शन लेखकाने 
केले आिे. 

रा्बूलरच्ा शेतातील पीक नानक सांभाळीत असलेल्ा जनावरांनी 
उदधवसत केले. त्ावेळी नानक ईश्वरहचंतनात लीन िोते. तक्रार 
रा्बूलरप्यंत पोिोचल्ावर पडताळणीसतव पुनश्च शेतावर पािणी केली 
असता पीक जसेच्ा तसे आढळून आले. मुलाला अनेक प्रकारांनी गुंतवू 
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पिाणाऱ्ा बापाने शेवटी नानकाचे लग्न लावून टाकले. लग्नानंतरिी गुरंढोरं 
सांभाळण्ाचे काम नानकाला िेऊन पाहिले पण त्ांची दिव् लक्षणं शेतकरी 
बाप समजू शकला नािी. उपन्न संसकाराच्ावेळीिेखील गुरूनानकाने 
त्ाची वै्््शता समप्रमाण हसद् करून तो संसकार असवीकार केला. 
व्ापार उिीमासाठी दिलेली सच्ा सौद्ाची रक्कम (भांडवल) साधूसेवेत 
खच्श करून िाच खरा सौिा वासतहवक लाभ असल्ाचा अनुभव दिल्ानंतर 
ततकालीन शासकाच्ा भंडारण सेवा सांभाळणारास मोिी मिणत. तर ्ा 
मोिीखान््ाच्ा (भांडारगृि) नोकरीतील बचत गरीब, िीन-िुबळ्ांच्ा 
उत्ाना््श खच्श करू लागले. क्नी-करणी एकसमान राखून धम्शहनष्ठ राहून 
सवायंवर प्रेम करण्ाचे तत्व प्रहतपािन करू लागले. मोिीखाना (भांडारगृि) 
सोडून एकतेच्ा धमा्शचा प्रसार प्रचारा््श सव्शिूर प्रवासाला त्ांनी सुरुवात 
केली. समाजातील सव्श स्रातील लोक त्ांना हशष् मिणून लाभले. गुरु 
नानकिेवांनी काशी, ग्ा, प्र्ाग, मक्का, मदिना, श्ीलंकािी िेश पा्िळी 
तुडवले. मोगल बािशिा, बाबराशीिी गाठ पडली. धम्शप्रसार, प्रचारातच 
१५३८ साली त्ांचे िेिावसान झाले.

चमतकारांनी ओतप्रोत गुरूनानकिेवांच्ा चदरत्ाचा उपसंिार करताना 
शीख धमा्शची हत्सूत्ी लेखकाने उि् धृत केली आिे. मराठमोळ्ा वाचकांशी 
संवाि साधताना नानकिेवांच्ा जीवनातील चमतकारांची संगती मराठी 
संताशी साधण्ाची लेखकाची शैली वाखाणण्ाजोगी आिे.

अिमदशाि अबदाली
भारतातील िदर्ाणा राज्ातील पाहनपत ्ा गावी इसवी सन १५२६, 

इ.स. १५३० आहण १७६९ साली परिेहश्ासमवेत तीन घनघोर संग्ाम झाले. 
्ा हतन्िी संग्ामांत भारती्ांचा िारूण पराभव झाला. ्ापैकी पहिल्ा िोन 
संग्ामांनी बािेरच्ा मोगलांची सत्ा भारतात अ्वा हिंिुस्ानात स्ापन 
झाली. मोगल इ्ं स्ाह्क आिेत. इ्लेच िोऊन बसा्चे मात् हतसर् ् ा 
पाहनपतच्ा ्ुद्ात परिेशस् अिमिशिा अबिाली (िुरा्शणी)च्ासमोर 
मराठे िोते. १४ जानेवारी १७६१ रोजी मराठ्ांचा अबिालीकडून िारूण 
पराभव झाला. त्ाचे पदरणाम िूरगामी झाले.

कंििारच्ा ्ा अिमिशिा अबिालीच्ा पराक्रमाची गा्ा मिणजे 
प्रसतुत चदरत् िो्. िुसर् ् ा बाजूने पराभूत सिाहशवराव भाऊंची प्रासंहगक 
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िारूण किाणी ्ा चदरत्ात आिे. चदरत्क्नाच्ा परंपरेने चदरत्ना्काच्ा 
पूव्शसुरीच्ा वंशजांची नामावली िेऊन लेखकाने अिमिशिा अबिालीचा जन्म 
१७२४ च्ा सुमारास झाला असावा असे नमूि केले आिे. नादिरशिाच्ा 
खुनानंतर अिमिशिाने प्रारंभी कंििार काबीज केले. नंतर गझनी घेतले. 
त्ानंतर हिंिुस्ानावर अनेकिा सवाऱ्ा केल्ा. िरम्ान, दिल्ली काबीज 
करताना त्ाचा पराभव झाला. पुढील आक्रमणात त्ाने हवशेषतः पंजाब 
पदरसरात प्रचंड लूट केली. त्ाने हतसऱ्ा सवारीत मीर मन्ूचा पराभव 
केला. ्ा प्रसंगीचा अबिाली व मीरमन्ू िरम्ानचा संवाि वाचून हसकंिर-
पोरस संवािातील दिलिारपणाचेिी साधम््श लक्षात ्ेते. इ.स. १७५७ 
ला तो पुन्िा आला. त्ाच्ा लढाईस लेखकाने राक्षसी संबोधले आिे. 
्ानंतर त्ाच्ा ्ुद्ाच्ा प्रसंगाची िी भूमी सवायंगाने सुपीक वाटल्ाने 
अिमिशिा वारंवार हिंिुस्ानावर सवाऱ्ा करू लागला. ्ा त्ाच्ा 
त्ासाला कंटाळून दिल्लीच्ा बािशिाने मराठ्ांचा आश्् घेण्ाचे ठरवले. 
मराठ्ांनी बािशिाला आश्् दिला. फौजी कौशल्ापुढे अिमिशिा त्ंाना 
िल िेऊन कंिािरला हनघून जात असे. ्ानंतर पेशव्ांनी सिाहशवराव 
भाऊंच्ा नेतृतवाखाली हनणा्श् लढाईसाठी मराठी फौजांना पाठवले. मराठी 
फौजांनी पाहनपतावर तळ ठोकला. िोन-सववािोन महिन््ांनी १४ जानेवारी 
१७६१ रोजी मराठे आहण अबिालीतील ्ुद् झाले. ्ा ्ुद्ात अटकेपार 
झेंडे लावणारे मराठे पराभूत झाले.

शेवटी व्ाच्ा पन्ासाव्ा वषती पा्ाला नासूर झाल्ाने इ.स. १७७३ 
मध्े मधनी इ्े अिमिशिा अबिालीचे हनधन झाले. अिमिशिा अबिाली 
सुहशहक्षत, धम्शपारा्ण, हवद्ानांचा चािता, आश््िाता, पोहशंिा राजा 
िोता. तो ्ुद्कला हनपुण िोता.

पाहनपतचं हतसरं ् ुद् हनणा्श्क िोतं. ् ा ् ुद्ाचा हिंिुसतानावर, हवशेषतः 
मराठ्ांच्ा आहण एकूणच भारती् राजकारणावर िूरगामी पदरणाम झाला. 
अशा मित्वपूण्श ्ुद्ाला लेखकाने एकाच पानात गुंडाळले. वासतहवक, 
१७६१ च्ा ्ुद्ाचे सहवसतर वण्शन िवे िोते.

रामशास्ती
शीख धम्श संस्ापक गुरू नानकिेवजी आहण न््ा्मूतती रामशास्ती प्रभुणे 

्ांचे ्ा ग्ं्ातील चदरत् वगळता सगळी चदरत् राजकी् सत्ाधीशांची 
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आिेत. रामशास्ती प्रभुणे िे साताऱ्ाकडील माहुलीचे मूळहनवासी आिे. 
प्रभुणे ्ांचे िे चदरत् प्रामुख्ाने न््ा्हनष्ठुरतेचे आिे. त्ामुळे नजरेत भरते. 
रामशास्तीचे बालपण सव्शसाधारण मुलासारखेच गेले. बालसुलभ उनाडकीत 
गेले. मात् व्ाच्ा हवसाव्ा वषती ऐतखाऊ शाहगि्श रामशास्तीस एका 
सावकाराने हझडकारल्ाने काशीला जाऊन बाळभट शास्ती (पा्गुडे) 
शाळेत िाखल िोऊन पुढे हवद्ाज्शन करून प्रख्ात धम्शराज झाला. त्ांचा 
शाळकरी हमत् अनंत भटिी नामांहकत हवद्ान झाला.

्ोरल्ा माधवराव पेशव्ांनी रामशास्ती प्रभुणे ्ांना इसवी सन १७६४ 
मध्े मुख् न््ा्ाधीशांनी जागी हन्ुक्त केले. ते रामशास्तीचा प्रचंड आिर 
करीत. त्ांच्ा ठा्ी असलेली न््ा्हनष्ठुरता प्रभुणेमुळेच िोती. न््ा्ाधीश 
रामशास्ती प्रभूणे ् ांच्ा न््ा्हनष्ठ हनवाड्ाची मराठ्ांचा इहतिास हलहिणाऱ्ा 
ग्ैणड डफनेिी प्रशंसा केली आिे. रामशास्ती प्रभुण्ांच्ा हनवाड्ाची 
पारिश्शकता नारा्णराव पेशव्ाच्ा (१९७२ ते ७३) खून प्रकरणी सपष् 
जाणवली. नारा्णराव पेशव्ाच्ा मिणजे गंगाबाईच्ा नवऱ्ाच्ा खुनाचा 
तपास रामशास्ती ्ांनी सखोल केला. ्ा खून प्रकरणातील आरोपी राघोबा 
िािा िोते. त्ांच्ावर नारा्णराव पेशव्ांच्ा खूनाचा आरोप िोता. 
‘ध’चा ‘मा’ केल्ाचे पत् शोधून िा हनण्श् हनभ्श् हनष्ठुर न््ा्हनवाडा दिला. 
आरोपी तो आरोपीच. मग तो अगिी राजघराण्ाशी संबंहधत का असेना 
त्ाला माफ करू न्े. रामशास्तींनी हचठ्ीचा तपास घेऊन त्ात ‘ध’रून 
आणण्ाच्ा ओळीतील ‘ध’ला ‘मा’ करून मारून असा बिल केल्ाची 
खाडाखोड झाल्ाची खात्ी करून घेऊन रामशास्तींनी तेच केले अशा सम्ी 
हनभ्श् हनश्च्ीपणे न््ा् िेऊन माहुलीस हनघून गेले. त्ांच्ा ्ा ऐहतिाहसक 
हनसपृि-हनभ्श् न््ा्ाने सवाई माधवरावांनी (१७७४-१७९५) त्ांना 
पुन: प्रहतष्ठेने न््ा्मूततींच्ा हसंिासनावर हवराजमान केले. िा ऐहतिाहसक 
न््ा्हनवाडा आजिी माग्शिश्शक आिे. 

न््ा्मूतती रामशास्ती पुरोगामी हवचारांचे िोते. प्रागहतक हवचारांच्ा ्ा 
न््ा्ाधीशाने त्ा काळातील प्रहतगामी पुण्ात परशुरामभाऊ पटवध्शन ् ांच्ा 
ब्ाबाई नावाच्ा सात वषा्शच्ा हवधवेचा पुनहव्शवाि करण्ास संमती दिली. 
तसेच का्स् चांिप्रभुच्ा ग्ामण्ातिी त्ांनी प्रभूकडून हनकाल दिला. 
रामशास्तींनी पेशव्ाच्ा िरबारात चाळीस वषषे नोकरी केली. काळावेळाचा 

◆तेरा◆



हवचार न करता त्ांचे वेतनिी फारसे मोठे नसल्ाची लेखकाने रुप्ांची 
आकडेवारी िेऊन नमूि केले आिे. अशा हनसपृि हन:सवा््श न््ा्हनपुण 
न््ा्मूततीवर िेखील लाच घेतल्ाचा आरोप झाला. अशा न््ा्ातील 
आिश्श न््ा्मूततीचा २५ ऑकटोबर १७८९ रोजी मृत्ू झाला. 

भासकरराम 
भासकरराम ‘भासकरपंता’वर कधीकधी भासकर अशी नामाहभधानाने 

उल्लेख झालेला आढळतो. भासकरपंत कोलिटकर िे नागपूरकर भोसले 
्ांच्ा पिरी असलेले कुशल सेनानी िोते. एका अ्ा्शने ते भारती् 
नेपोहल्न बोनापाट्श असल्ाचे लेखकाने मिटले आिे. मात् ्ुद्नीतीतील 
अत्ंत कुशल असलेल्ा ्ा हचत्पावन हनषणात कारभाराबद्दल ततकालीन 
पेशव्ांना फारसा आिर नविता. भासकरपंत हनवत्शल्ावर त्ांच्ा वंशजाला 
पेशव्ांनी मोठ्ा ्ुक्तीने कारभारातून बाजूला केले. इ.स. १७४२ ते 
इ.स. १७४४ िरम्ान भासकरपंताच्ा नेतृतवाखाली बंगालच्ा ्शसवी 
मोहिमेचे टोकिार वण्शन लेखकाने केले आिे. पहश्चम बंगालचा नवाब 
अलहविाखानास भासकरपंताचा नेिमीच घोर पडत असे. इतकंच नविे, 
तर कोलकात्ातील इंग्जसेना िी भासकरपंतांना चांगले वचकून िोते. 
मात् ्ुद्नीतीच्ा दृष्ीने िार जात नािीत िे लक्षात आल्ावर कूटनीतीचा 
डाव टाकला. भासकरपंतास तिासाठी वाटाघाटीसाठी बोलावले. हनवडक 
हनवडक अशा वीस सिस्ांची भेट ठरली. भासकरपंत तंबूत ् ेताच नवाबांनी 
कपटकारस्ानाने भासकरपंतांची ित्ा केली. पुढे ्ा कपट नीतीचा चार 
वषायंनी रघोजी भोसले ्ांचे हचरंजीव जाणोजी भोसले ्ंानी हशरच्ेिाबद्दल 
२५ लाखाचा िंड नवाबाकडून भोसल्ांनी वसूल केला. 

मुजफफरखान गारदी 
मध्कालीन भारतातील ् ुद्तंत्ाची सुरुवातीलाच चचा्श ् ा चदरत्ात आिे. 

गनीमी ्ुद्तंत् आहण कवा्ती ्ुद्तंत्ाची माहिती िेऊन कुळवाणीभूषण 
हशवाजीराजांनी गनीमी ्ुद्तंत्ाचा वापर केला, तर फ्रेंच सेनानी बुसीने 
कवा्ती तंत्ाचा उप्ोग केला. अशाच हनषणात सेनानी मुजफफर खान 
िोता. बुसीने काढून टाकल्ावर तो नानासािेब पेशव्ांच्ा पिरी आला. 
नानासािेब पेशव्ांनी हनजामावर केलेल्ा सवारीत मुजफफरखानिी िोता. 
मुजफफरखान िा द्रव्लोभी, नमकिराम व चढेल िोता मिणून पुढे चालून 

◆चौिा◆



सावनूरच्ा नवाबाच्ा पिरी गेला. सावनूरच्ा नवाबाकडून पुन्िा नोकरीसाठी 
पेशव्ाकडे आला. सिाहशवराव भाऊंनी त्ाला पिरी ठेवून घेण्ास हवरोध 
करूनिी बाबासािेबांनी त्ाला आपल्ा पिरी ठेवले. मुजफफरखानाने 
सिाहशवरावभाऊ गारपीरावर डेर् ् ात असताना त्ांच्ावर प्राणघातक िल्ला 
केला. ्ात भाऊ बचावले. मात् ्ा िलल्ानंतर नानासािेब पेशव्ांनी 
फारशी चौकशी न करता मुजफफरखान व त्ाच्ा जाव्ाचा हशरच्ेि 
केला. िरम्ान सिाहशवरावभाऊवरील िमल्ाच्ा संिभा्शत लेखकाने 
तक्फहवतका्शसाठी िोन पानं खचती घातले आिेत. ् ामध्े प्रकरणात नानासािेब 
पेशव्ांची पतनी गोहपकाबाईकडे संश्ाची सुई लेखकाने वळहवली आिे. 

तुळाजी आंगरे 
अठराव्ा शतकात तुळाजी आंग्े संकपाळ िे आरमारी सैन््िलातील 

प्रमुख िोते. बाणकोटपासून सावंतवाडीप्यंतचा मुलूख त्ांच्ाकडे िोता. 
तुळाजी आंगरे िे नानासािेब पेशवेकालीन िोते. तुळाजी आंग्े ्ाचा िरारा 
इंग्ज आरमारावरिी िोता. अशा हनषणात मराठी आरमारी िलाचा पुढे 
नानासािेब पेशव्ाच्ा धोरणामुळे मृत्ूपं्ास लागण्ाची नोंि सुरुवातीला 
केली आिे. 

कोकणातील आंगरवाडीचे रािणारे असल्ाने त्ांचे आडनाव आंगरे 
पडले. कान्िोजींचा मुलगा तुळाजी िोता. िी आंग्े मंडळी ् त्पती घराण्ाशी 
घहनष्ठ असल्ाने ते पेशव्ांना मान िेत नसत. अहजंक्राणी ताराबाईंना 
सिका््श केल्ाने नानासािेब पेशव्ांची ि्ा्शबंि तुळाजीवर इतराजी झाली. 

तुळाजी आंग्े हनमगोरा आहण िेखणा िोता. ्ा रुबाबिार आंग्े ्ांच्ा 
पहश्चम हकनाऱ्ावर िरारा िोता. तरीिी आरमारी क्षेत्ाचा अनुभव नसताना 
पेशव्ांनी आंग्े ्ांना प्रचंड ्ळले तसेच तुळाजीने िी खंडणी मागण्ास 
आलेल्ा पेशव्ांच्ा वकीलांची नाकं कापली. ्ा प्रकाराचा सूड घेताना 
पेशवे संधीची वाट पािात िोते. िरम्ान इंग्ज मनाजी आंगरे आहण पेशवे 
एकत् आले. ्ा अगोिर इंग्जांची पेशव्ांशी २९ माच्श १७५५ रोजी 
तुळाजीशी चकमक झाली. ्ा चकमकीत तुळाजी पळून गेला. पेशव्ांनी 
तुळाजीचे आरमार नष् केले. सुवण्शिुग्श काबीज झाल्ाने तुळाजीने हवज्िुग्श 
जवळ केला. 

हवज्िुगा्शवरिी इंग्जांनी चढाई केली. ्े्ूनिी तुळाजी हनसटला. 

◆पंधरा◆



तो पेशव्ाच्ा आश््ास गेला. नानासािेब पेशव्ांनी आहश्ताला कैिेत 
टाकले. १७८७ साली ्ातच त्ाचे हनधन झाले. हशवाजी मिाराजांनी 
अत्ंत चातु्ा्शने उभारलेले मराठ्ाचे आरमार अत्ंत रसातळाला गेले ते 
असे. ्ा अवनतीला नानासािेब पेशवे जबाबिार असल्ाच्ा हनषकषा्शप्रत 
लेखक पोिोचले आिेत. िा आतमघातकी प्रकार नानासािेबांनी इंग्जांची 
मित घेऊन केल्ाचे लेखकाने वारंवार नमूि केले आिे. 

रंगोबापूजी : १८०८-१८३९
कुळवाडीभूषण हशवाजीराजे ् ांच्ाशी सवामीहनष्ठा जतन केलेले चांद्रसेनी 

का्स् प्रभूंचे पुढील वंशज रंगो बापूजी रोहिडखोरेकर-गुप्े िेशपांडे िेिी 
मिाराजांचे एक वंशज सातार् ् ाचे मिाराज प्रतापहसंि मिाराज ्त्पतीशी 
अत्ंत प्रहतकूल पदरतस्तीत हवला्तेतिी सवामीहनष्ठ राहिले. चौिा वषषे 
लंडनला वासतव् करून पिच्ुत सातारकर मिाराज प्रतापहसंि ् ांच्ावरील 
अन््ा् लंडनच्ा पाल्शमेंटसमोर मांडण्ाचा खटाटोप त्ांनी केला. ्ा 
प्रकलपासाठी त्ांनी मोडीतून इ.स. १८४७ मध्े २२५ पृष्ठांचे हशळामुद्रणात 
सी मूडी लंडन ्ांच्ाकडून एक ग्ं् ्ापून घेतला. लेखकाने ्ा ग्ं्ाचे 
बाहांग-अंतरंग आहण अंतरंगाचे सहवसतर वण्शन केले आिे. प्रसतुत वण्शन 
प्रामुख्ाने मिणजे, रंगोजी बापूजी िो्. (सत्ासाठी आतमाहूती िेणारा 
मराठा राजपुरुष) 

सातार् ् ाच्ा ्त्पती मिाराजांचे एक वंशज प्रतापहसंि मिाराज ्ांना 
शेवटचा बाजीराव अ्वा िुसऱ्ा बाजीरावांनी कैि केले. चतुर मुतसद्दी 
व राजकारणी असलेल्ा प्रतापहसंिानी इंग्जांच्ा सिका्ा्शने साताऱ्ाची 
पुन्िा गािी काबीज केली. इ.स. १८२२ मध्े त्ांना अहधकार बिाल 
करण्ात आले. मात् पुढे नागपूरच्ा पिच्ुत भोसले ्ांस पत्व्विार 
करणे. बंडासाठी हफतवणे. गोव्ाच्ा गविन्शरांशी पत्व्विार करणे आदि 
कारणावरून इंग्जांनी राजद्रोिाच्ा आरोपाखाली गुप्पणे चौकशी करून 
५ सपटेंबर १८३९ पिच्ुत करून काशीला िलहवले. इ.स. १८१८ मध्े 
िुसऱ्ा बाजीराव पेशव्ानेिी असेच पिच्ुत करून ब्ह्मावता्शस इंग्जांनी 
िलहवले िोते. मात् १८१८ मध्े पिच्ुत केलेल्ा बाजीरावास इंग्जांनी 
सालीना आठ लाखांची पेन्शन िेऊ केली, तर १९३९ साली पिच्ुत 
केलेल्ा प्रतापहसंिांना अवघी एक लाख वीस िजार पेन्शन दिली. 

◆सोळा◆



इंग्जांची िी िातचलाखी बळवंतराव सेनापती, बळवंतराव हचटणीस आहण 
प्रतापहसंिाचे वकील रंगोबापूजींच्ािी लक्षात आली. त्ांनी ् ा अपमानाचा 
बिला घेण्ासाठी लंडनला प्र्ाण केले. 

्ातच चांद्रसेनी का्स् प्रभूंचे वेिोक्त प्रकरण ्ाप्रसंगी पुढे आले. 
ततकालीन शंकराचा्ायंनी प्रभूंना वेिोक्ताचे अहधकार दिले. प्रतापहसंिांनी 
प्रभूचा पक्ष घेतला. राज् पिच्ुतीस िे प्रकरण कािीसे कारणीभूत ठरले. 

रामचंद्रबाबा सुखटणकर, रामिासपंत, चंगीजखान, अहिल्ाबाई, 
खंडोबल्लाळ, नानक, अिमिशिा अबिाली, रामशास्ती, भासकरराम, 
मुजफफरखान गारिी, तुळाजी आंगरे, रंगो बापूजी, इबरािीमखान गारिी व 
सखाराम िदर ्ा सव्श चदरत्ातील रामशास्ती प्रभुणे, अहिल्ाबाई, गुरुनानक 
िेवजी, चंगीजखान फक्त वाचनात आलेली िोती. बाकी सगळी चदरत्ं 
अैकून जरी मािीत असली तरी तशी इहतिासात िुल्शहक्षतच, त्ांच्ावर 
गो. स. सरिेसाई ्ांच्ा मराठी दर्ासतीहशवा् प्ा्श् नविता. हवना्क 
सिाहशव वाकसकरांनी ् ा सव्श िुल्शहक्षत उपेहक्षत चदरत्ावर पाठ्पुसतकाच्ा 
शबि म्ा्शिेमुळे संहक्षप् का असेना हलहून ्ा चदरत्ांच्ा कामहगरीला 
उजेडात आणण्ाचा प्र्तन केला. त्ावर गो. स. सरिेसाई ्ांच्ा मराठी 
दर्ासतीच्ा आधारे भर घालण्ाचा िा चंचू प्र्तन आिे. गुरुनानक आहण 
चंगीज खानाच्ा सामग्ीचा मात् मराठी साहित्ात िुषकाळ जाणवला. 
स्ाहनक औरंगाबाि, नांिेड गुरुद्ाऱ्ात गुरुमुखी हलहपत भरपूर साहित् 
िोतं. पण िेवनागरीत चंडीगडहून सामग्ी हमळवली. हतला साररुपाने संहक्षप् 
परंतु भरपूर भर घालता आली ्ाच खूप समाधान मला वाटलं.

अशाप्रकारे साहित् शोधका्ा्शत रणवीरहसंग ‘हवकी’ (चंडीगड) प्रा. 
पुषपा गा्कवाड, िोमहशखा ‘भक्ती’, बाबा भांड, भाईसािब खडकहसंगजी 
(गुरुद्ारा, औरंगाबाि) दिशा क्रीएशनचे ककृषणा कोलिे ् ांच्ा अक्षर हवन््ास 
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रामचंद्रबाबा सुखटणकर
मृत्यू ता. ४-१०-१७५४

धृत्तराष्ट्ासि रुचेिी िांगे अत्युग्र नीसि िो कसिक।
वसिक ग्राहकहसिीं देिो सवषिस्पिशक्कराकसिक।। मोरो्ंि.

पूर्व संकलपपानुसपार आज श्री. रपामचंद्रबपाबपा शेणररी यपा मुतसद्पाचे चररत्र 
रपाचकपांस सपादर करपारयपाचे आहे. रपामचंद्रबपाबपा हपा सपारसरतजपातरीचपा असून 
जुनयपा कपागदपत्रपांतून यपास ‘रपामचंद्रबपाबपा शेणररी’ यपा संज्ेने संबोधिलेले 
आहे. रपामचंद्रबपाबपाचे सबंि नपार रपामचंद्र मलहपार सुखटणकर असे आहे. 
हपा मूळचपा कोकणपातरील आररलरी गपारचपा कुळकणणी असून तेथचपा रपाहणपारपा 
होतपा. परंतु कपालमपानपानुसपार नुसतयपा कुळकणपा्वरर उदरधनरपा्वह होईनपा महणून 
महणपा, अगर मोठ्पामोठ्पा रपाजयपांचयपा घडपामोडरी करणयपाचे बुद्रीत सपामरय्व 
असलयपाने, आररलरीसपारखयपा धिकपार गपारपात कुळकणपा्वसपारखपा बुधद्हरीनतेचपा 
िंदपा करणयपाचपा सपाहधजकच कंटपाळपा आलयपाने महणपा, हपा आपलरी 
जनमिूमरी सोडून सपातपाऱयपास आलपा. यपारेळरी शपाहूमहपारपाज रपाजय कररीत 
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असून, बपाळपाजरी धरश्वनपाथ हपा तयपांचपा पेशरपा होतपा. रपाजगुरु कचेश्वरबपाबपा 
ओतुरकर हपा तयपारेळरी सपातपाऱयपास फपार प्रधसद् असून तयपाने रपामचंद्रबपाबपास 
प्रथम आश्य रदलपा. इतकेच नवहें, पण बपाळपाजरी धरश्वनपाथपाशरी तयपाचरी 
ओळखहरी करुन रदलरी. कपारण रपाजगुरुसपारखयपा इसमपांस हरी गोष्ट कपाहरी 
अशकय नवहतरी. 

२. जयपाप्रमपाणे जोमदपार रेलरीलपा ऊंच चढणयपालपा एखपाद्पा झपाडपाचपा 
आिपार लपागत असतो, तयपाचप्रमपाणे हुषपार र तरतररीत मनुषयपालपाहरी पुढे 
येणयपास कोणरी तररी कपारणरीिूत वहपारपा लपागतो. मनुषय धकतरीहरी हुशपार 
असलपा तररी तयपाचरी हुशपाररी लक्पात घेऊन धतचे चरीज करणपारपा जर कोणरी 
नसलपा, तर तो मनुषय मपागेच रपाहतो. रपामचंद्रबपाबपा सपातपाऱयपास आलयपारर 
कचेश्वरबपाबपाने तयपास हपातपाशरी िरुन मुखय प्रिपान बपाळपाजरी धरश्वनपाथपाने 
हळूहळू तयपालपा एकपापेक्पा एक अधिक महत्रपाचरी कपामे सपांगणयपास प्रपारंि 
केलपा. अनेक िररशपाचरी कपामे र रपाजयकपारिपारपाचे महत्रपाचे प्रश्न जो जो 
रपामचंद्रबपाबपा कुशलतेने पपार पपाडू लपागलपा, तो तो तयपाचे कत््वतर धरशेषच 
दृगगोचर होऊ लपागले. बपाजरीरपारपाने मपाळरपा प्रपांत कपाबरीज केलयपारर पेशरपा, 
धशंदे, होळकर आधण परपार यपा चौघपांमधये मपाळवयपाचरी रपाटणरी समपािपानकपारक 
ररीतरीने करणयपाचे कपाम फपार धबकट होते. जयपाचयपा तयपाचयपा अधिकपारपाप्रमपाणे 
र प्रपांत हसतगत करणयपात गपाजधरलेलयपा परपाक्रमपाप्रमपाणे तयपा प्रपांतपाचरी रपाटणरी 
होणे इष्ट होते. हे चौघेहरी फौजबंद सरदपार असलयपामुळे एकपानेहरी नपाखूष 
होतपा कपामपा नये अशपाप्रकपारचरी रपाटणरी रपामचंद्रबपाबपाने मोठ्पा कुशलतेने 
केलरी र चौघेहरी सरदपार खूष झपाले. हरी रपाटणरी सन १७३४ चयपा सुमपारपास 
झपालरी असपाररी.1

३. नपानपासपाहेब, सदपाधशररपार, रघुनपाथरपार इतयपादरी प्रधसद् पुरुषपांचे 
बपाळपणींचे धशक्ण रपामचंद्रबपाबपाचयपा देखरेखरीखपालरी झपाले. बपाजरीरपारपाचयपा 
पश्पात पेशरपाईचपा बोजपा सहन करणयपास नपानपासपाहेबपांस जरी धहंमत प्रपाप्त 
झपालरी होतरी, तरी धरशेषत: रपामचंद्रबपाबपाचेच सपाहपाययपारर होय. पेशरपाईचरी 

1. चिमाजी अप्ािी स्ारी १७३२ - उज्जैन, इंदूर, धार, दे्ास 
या जया मराठांचया राजधानया हळूहळू चनमामाण झालया, तयांिा ्चहला 
्ाया दी्चसंग, जयचसंग या सरदारांनी मुखयतः रामिंद्रबाबांचया सललयाने 
घातला.
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सुवयरसथपा लपाधरणयपास रपामचंद्रबपाबपाचे सपाहपायय नपानपासपाहेबपांस फपारच झपाले 
होते यपात संशय नपाहरी. धशंदे-होळकरपांचयपा परपाक्रमपाने मरपाठ्पांचरी सत्पा 
परमुलखपात महणजे उत्रेकडे रदरसेंरदरस र्धद्ंगत होत चपाललरी, तयपामुळे 
धतकडरील प्रपांतपाचरी वयरसथपा लपाधरणयपास कोणपातररी मुतसद्पाचरी जरुररी िपासू 
लपागलरी. यपारेळरी पेशवयपांनरी रपामचंद्रबपाबपास धशंद्पाबरोबर पपाठधरले.2

 बपाजरीरपारपापपासनूच सपािपारणत: रपामचंद्रबपाबपा लढपाईत र मुलुखधगररीत 
हजर रपाहू लपागलपा होतपा. लढपाईचपा पररणपाम तहपात होतो; र तहपाचयपारेळरी 
चपाणपाक् मुतसद्री जर तह ठरधरणयपास नसले तर धरजयरी पक्पाचपा परपाक्रम 
र तयपाचरी मनुषयहपानरी परपाधजत पक् बुद्रीचयपा जोरपारर करडरीमोल ठरधरत 
असतो; महणून तह ठरधरतपांनपा अतयंत बुधद्मपान र दूरदशणी मपाणसे दोनहरी 
पक्पाकडून पुढे येतपात. बपाबपा जररी तलरपारबहपादूर नसलपा तररी बौधद्क 
झगड्पात तो कोणपासहरी हपार जपाणपारपा नवहतपा, आधण महणूनच पेशरे तयपास 
मुलुखधगररीचे रेळरी जरळ ठेरत असत. उत्रेकडे कपाय्वक्ेत्र रपाढू लपागतपाच 
नपानपासपाहेबपाने बपाबपास रपाणोजरी धशंद्पाबरपाेबर धतकडे पपाठधरले र रपाणोजरीचयपा 
अखेररीपययंत तो धशंद्पाकडे कपारिपाररी यपा नपातयपाने होतपा.3,4

४. रपाणोजरी धशंदे हपा शूर, परंतु िोळपा होतपा; मलहपाररपारपाप्रमपाणे िूत्व 
नवहतपा. तयपामुळे उत्रेकडरील कपारिपारपात मलहपाररपारपाप्रमपाणे रपाणोजरी श्रीमंत 
न होतपा कफल्लकच रपाधहलपा; परंतु रपाणोजरीचपा कपारिपाररी रपामचंद्र मलहपार मपात्र 
फपारच श्रीमंत झपालपा. द्रवयपाचयपा बपाबतरीत मलहपाररपार होळकर र रपामचंद्र 

2. िजैत्र ्द्य ३० ता. २२ एचरिल, सन १७३४ रोजी सूयमाग्रहणसमयी 
राणोजी चसंदे, रामिंद्रबाबा ् मलहाररा् होळकर यांनी एकदम बूंदी्र 
हल्ा िढ्ून ते स्थल काबीज केले. बूंदीचया राणीने मलहाररा्ास बंधू 
मानून सतकार्ू्माक तयास राखी बांधीली. ्ण होळकरांिी ्ाठ ्ळताि 
जयचसंगाने फौज ्ाठ्ून बूंदीिा ताबा घेतला आचण मराठांिा रिचतकार 
करणयाचया हेतूने तयाने राज्ूत संस्थाचनकांिे ऐकय घड्ून आणणयासाठी 
तयािे एक बडे संमेलन भरच्ले तो रिकार अनयत्र सांचगतला आहे. 
बूंदीिे रिकरण ्ुषकळ ्र्षे चिघळत गेले. सन १७३६ चया माघमासी 
बाजीरा् जयचसंग यांिी भेट झाली, तेवहा मलहाररा्ास बाजीरा्ाने 
भेटीस नेले नाही. ददल्ीचया मोठा राजकारणािा चबघाड होऊ नये, 
महणून बाजीरा्ाने होळकरास दूर ठे्ून जयचसंगािा संतोर् राखखला.
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मलहपार आपसपात समजत असत, र मुलुखधगररीचयपा रेळरी मलहपाररपारपाबरोबर 
रपाणोजरी तलरपार गपाजररीत असे. यपाचपा सपाहधजकच असपा पररणपाम झपालपा 
की, रपामचंद्रबपाबपा लक्पारिरी रुपयपांचपा िनरी झपालपा इतकेच नवहे, पण 
मलहपाररपारपाचयपाच तंत्रपांने धशंद्पांचपा कपारिपार तो करु लपागलपा. रपाणोजरीचयपा 
हयपातरीपययंत हपा प्रकपार चपालू होतपा; परंतु रपाणोजरीचयपा पश्पात तयपाचपा मुलगपा 
जयपापपपा यपास हे रपामचंद्रबपाबपाचे सपांपधत्क रच्वसर सहन झपाले नपाहरी.

५. जयपूरचपा रपाजपा सरपाई जयधसंग यपास ईश्वरधसंग र मपािरधसंग असे 
दोन मुलगे होते. यपा दोघपां िपारपात जयपूरचयपा गपादरी संबंिरी तंटपा लपागलपा. 
तेवहपा पधहलयपा प्रथम नपानपासपाहेबपांचयपा आज्ेप्रमपाणे धशंदे-होळकरपांनरी 
ईश्वरधसंगपास सहपायय केले र तयपास जयपूरचयपा गपादरीरर बसधरले; परंतु 
पुढे कपाहरी रदरसपांनरी मलहपाररपार होळकरपाने मपािरधसंगपास हपातपाशरी िरुन 

 3. ्ेश्े चनकराने िालून येतात असे ददसताि राज्ूत राजे 
्गजैरे भयभीत झाले. ‘‘रिसतुत महादे् भट चहंगणे राणाजीकडे आले 
होते. तयांजबरोबर राजामल सह्तमामान राणाजींनी ्ाि लाखांिा ऐ्ज 
्ाठच्ला असे. रिधान्ंतांसही त्रेने बोलाच्ले आहे. खानडौरांज्ळ 
हुजूर दादोभीमसेन आहेत, राणोजी चसंदे ् रामिंद्र बाबा यांिे माफ्फतीने 
जाबसाल िालू आहेत. ्ीस लाख रु्ये नक्त, िाळीस लकांिी जागीर 
माळवयात आचण भो्ाळकरांिे मुलखात तनखा द्या्ा असा तह 
बादशहा्ाशी जाला आहे. 

मरपाठरी ररयपासत खंड 3, पपान -477

4. बाजीरा्ाचया मृतयूने उत्तरेत एक रिकारिी िलचबिल उडून 
माळ्ा बुुंदेलखंडचया सनदा ्दरात ्ाडून घेणयािी चनकड उत्न्न झाली. 
नाददरशहाचया स्ारीमुळे बादशहाचया दरबारात न्ीन रिकार काय बनले 
आचण मराठांिे उद्योग ्ुढे कोणतया धोरणाने िाल्ा्े यािा च्िार 
ठरच्णयाकदरता नानासाहेबांिे महादे्भट चहंगणे यास त्रेने भेटीस 
बोलाच्ले. ता. २० ऑगसट रोजी चहंगणे नाशकास आला, नंतर ्ुणयास 
येऊन तयाने ्ेशवयािी भेट घेतली.1 राणोजी चसंदे ्सईचया मोचहमेत 
दचकणेत आला तो इकडेि होता, ्ण तयािा कारभारी रामिंद्रबाबा 
् होळकर यांसही नानासाहेबाने या्ेळी दचकणेत बोलाच्ले. च्लाजी 
जाध् ् आ्जी क्डे हेही सरदार बुंदेलखंडातून ्रत आले. 

मरपाठरी ररयपासत खंड 4, पपान - 31
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तयपाचे तफफेने ईश्वरधसंगपारर चपाल केलरी र तयपास इतकपा त्रपास रदलपा की, 
अखेररीस ईश्वरधसंगपाने मलहपाररपारपाचयपा जपाचपास कंटपाळून आतमहतयपा 
केलरी.5 यपा िपानगडरीत मलहपाररपारपास अथपा्वतच मपािरधसंगपाकडून पुषकळच 
द्रवयप्रपाप्तरी झपालरी असलरी पपाधहजे; हे मलहपाररपारपांचे कृतय जयपापपपा धशंद्पास 
अगदरीच आरडले नपाहरी. तयपाचे महणणे असे होते की, एकदपा आपण जो 
पक् सररीकपारलपा तोच अखेररीपययंत िरून रपाहणे हे आपले कत्ववय आहे. 
मलहपाररपारपांचे महणणे, धजकडून पैसपा धमळेल धतकडेच मदत करपाररी, असे 
पडले. उत्रेकडरील सर्व कपारिपार नपानपासपाहेब रपामचंद्रबपाबपाचयपा सललयपाने 
उरकीत असे; र यपा प्रकरणपात नपानपासपाहेबपाने मलहपाररपारपास यततकंधचतहरी 
ठपकपा रदलपा नपाहरी. इतकेच नवहे तर तयपाचेच करणे योगय होते, असे 
पयपा्वयपाने जयपापपपास दश्वधरलयपाने जयपापपपास रपामचंद्रबपाबपाबद्ल रैषमय रपाटू 
लपागले र हपाच कधलपुरुष असून द्रवयप्रपाप्तरीसपाठरी असलरी अपमपानकपारक 
लफडरी उतपन्न कररतो, अशरी तयपाचरी दृढ समजूत झपालरी. नपानपासपाहेब पेशरपा 
फपार मोठपा मुसद्री होतपा हे खरे आहे, पण तो धततकपाच द्रवयलोिरीहरी होतपा. 
द्रवयपासपाठरी तो रपाटेल तेवहपा रपाटेल तयपाचरी कुमक कररीत असे. रसतुत: 
द्रवयपापेक्पा शबदपांचरी धकंमत अधिक आहे; पण हे तत्र नपानपासपाहेबपाने 
पपाळलेले रदसत नपाहरी. धकंबहुनपा थोरलयपा मपािररपारपाधशरपाय इतर कोणतयपाच 
पेशवयपास आपलयपा शबदपाचरी धकंमत मुळरीच रपाटत नसे. रजपूत लोकपांचरी 
मने मरपाठ्पांधरषयरी कलुधषत होणयपास यपा असलयपा अधनधश्त र िरसोडरीचयपा 
कपारिपारपापपासूनच प्रपारंि झपालपा, असे महणपारयपास हरकत नपाहरी; र यपाच 
द्रवयलपालसेचपा घोर पररणपाम पपानपतपारर मरपाठ्पांचयपा मदतरीस एकहरी रजपूत 

5. जयचसंगािे ्श्ात ईश्वरचसंगाने गादी घेतलयाबरोबर मे्ाडचया 
जगखतसंगाने फौज जम्ून माध्चसंगासह जय्ूरकडे िाल केली. चतकडून 
ईश्वरचसंगही िालून आला. सन १७४३ िे अखेरीस दीड मचहना उभय 
दले जहाज्ुरज्ळ सामना करून होती. काही काळ ्रस्र ्ाटाघाटी 
िाललया, तयात ईश्वरचसंगाने काही जासत रिदेश माध्चसंगास ददला. 
ते्ढ्ाने तयािे समाधान न होता तो अधषे राजय मागू लागला. ता. १ 
मािमा १७४७ रोजी लढाईस तोंड लागून दोन दद्स भयंकर संग्राम झाला. 
‘‘ईश्वरचसंगािी फत्ते झाली. माध्चसंगाकडील ्ुषकळ लूट यात आली. 
राणोजीिी फौज ्ळाली. उभय्की बहुत लोक मारले गेले.’’ 
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रपाजपा आलपा नपाहरी असपा झपालपा.
६. रपामचंद्रबपाबपाने पुणयपास एक धरसत्त जपागपा खरेदरी करून तेथे सपात 

मजलरी रपाडपा बपांधिलपा. हपा रपाडपा पुढे स. १७६३ मधये इतर रपाड्पांबरोबर 
आग लपागून जळपालपा. बपाबपाने उत्र धहंदुसथपानपात धकतयेक देरसथपाने 
र घपाटहरी बपांिले. यपाधशरपाय दपानिम्वहरी अतोनपात केलपा. बपाबपाचपा हपा 
एकंदर बडेजपार जयपापपपास सहन झपालपा नपाहरी र हरी एरढरी संपधत् बपाबपाने 
अनयपायपानेच धमळरलरी असलरी पपाधहजे, अशरी तयपाचरी खपात्ररी होऊन तयपाने 
आपलयपा कपारिपारपांतून बपाबपास मोठ्पा प्रयपासपाने पेशवयपांकडून दूर करधरले.  
धशंद्पाचयपा कपारिपारपांतून बपाबपास कपाढू नये, असे मलहपाररपारपाने परोपररीने 
पेशवयपास कळधरले, पण मलहपाररपार जो जो आग्रह कररी तो तो जयपापपपास 
बपाबपाचयपा सचोटरीबद्ल अधिकपाधिक संशय येऊ लपागलपा र तयपाने हट् टपास 
पेटून अखेररीस बपाबपास आपलयपा कपारिपारपातून दूर केले. जयपापपपाचे हे कृतय 
मलहपाररपार होळकरपास मुळरीच रुचले नपाहरी र धशंदे होळकरपांचयपा रैरपांत 
बपाबपाचयपा बडतफफीने एक नररीनच अधिक िर पडलरी. परंतु यपाबद्ल नपातू 
आपलयपा महपादजरीचयपा चररत्रपात प्ष्ठ २० रर असे महणतपात. ‘‘जयपापपपाचे 
कपारकीदणीत महत्रपाचरी गोष्ट महटलरी महणजे रपामचंद्रबपाबपा शेणररी यपास 
धशंद्पाचे रदरपाणधगररीररून पेशवयपाने दूर केले हरी होय. हपा ग्हसथ जयपापपपास 
आरडत नवहतपा र तयपालपा दूर करपारे अशरी मलहपाररपार होळकरपाचरीहरी मसलत 
पडलयपाररून पेशवयपाने तयपास दूर केले. यपालपा बपाजरीरपारपाने रपाणोजरीपपाशरी 
नेधमले होते. रपामचंद्रबपाबपाने पेशवयपाचपा चुलतिपाऊ सदपाधशररपार यपालपा पुढे 
करून लपाखो रुपये नजर देऊन आपले पद पुन: धमळधरणयपाधरषयरी खटपट 
केलरी; परंतु तरी वयथ्व झपालयपामुळे अधिमपानपास पेटून सदपाधशररपारपाने बपाबपास 
आपलपा रदरपाण नेधमले, हरी गोष्ट जररी रसतुत: महत्रपाचरी नवहतरी तररी पुढे 
पेशवयपाचे घरपात जे बखेडे झपाले र मलहपाररपार र सदपाधशररपार यपांचे जे 
रैमनसय पडले ते यपा बपाबपाचयपा कपारणपामुळे पडले. रपामचंद्रबपाबपा हपा मोठपा 
कपारसथपानरी कपारकून होतपा.’’ असो. 6

७. रपामचंद्रबपाबपासपारखयपा कतयपा्व पुरुषपास नुसते बसून रपाहून कसे चैन 
पडणपार! तयपाने थोडकयपाच रदरसपात सदपाधशररपारिपाऊस रश करून घेतले, 
र तयपाचे मपाफ्फतरीने पेशवयपास द्रवयपाचरी मदत करून तो पुन: पेशवयपांचयपा 
कपारिपारपात धशरलपा. यपाच सुमपारपालपा नपानपासपाहेब र िपाऊसपाहेब यपांचयपात 
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कपाहरी घरगुतरी कपारणपांमुळे गैरसमज उतपन्न झपालेलपा होतपा, यपा गैरसमजपाचपा 
फपायदपा घेऊन रपामचंद्रबपाबपाने िपाऊसपाहेबपास कोलहपापूरचरी पेशरेधगररी धमळरून 
देणयपाचरी खटपट केलरी. हरी हकीकत नपानपासपाहेबपास कळतपाच तो मोठ्पा 
धरचपारपात पडलपा; परंतु लरकरच तयपाने आपलपा कपारिपाररी महपादोबपा पुरंदरे 
यपास युक्ीने घररी बसरून तयपाचे कपाम िपाऊसपाहेबपास सोधपले. महपादेरपानेहरी 
पेशवयपांचयपा घरपात फूट पडू नये, महणून आनंदपाने घररी बसणयपाचे कबूल 
केले.7

८. रपामरपाजपाचे कपारकीदणीत बहुतेक सरदपार डोईजड झपाले होते; कपारण 

6. रामिंद्रबा्ा सदाचश्रा्ास हाती घेऊन कारभार उरकू लागला, 
तयात सांगोलयािे रिकरणी सदाचश्रा्ािे ्जन ्ाढले. िर् होलीचया 
माळा्र ्ेश्ा ् उमाबाई यांचया भेटी झालया तया्ेळी हे ्जैयचक्तक 
हे्ेदा्े वयक्त होऊ लागले. चनमी गुजरात आ्ली ही ्ेशवयांिी भा्ना 
अ्ल्ासून होती, चतला उमाबाई कबूल होईना, तेवहा महादोबाने 
्ेशवयास समजाच्ले, काही मोठी रोख रक्कम घेऊन तुमही गुजरातिी 
्ाटणी सोडून द्या. ही गोष्ट ्ेशवयाने मानली नाही, महणूनि ्ुढे दाभाडे-
गायक्ाड रिकरण चिडीस गेले आचण ताराबाईंचया च्रोधास जोर आला. 

मरपाठरी ररयपासत खंड - 4, पपान -251

7.चनजामािी भेट आटो्ून ्ेश्ा लगोलग ्ुढे स्ाई जयचसंगािे 
भेटीस गेला. ता. ७ मािमा रोजी नममादा्ार होऊन चसंदे-होळकरांसह 
माळ्ा बुंदेलखंडांतून िालला असता नारोशंकर चलचहतो, ‘‘सांरित-
आमही यजमानासमागमें माळ्े रिांतास आलो. आप्ांिी ्ातामा ऐकोन 
इकडील सरदारांचया नजरा च्खचछिन्न झालया. आमही लोक ्रम चनराचरित 
झालो. रिसतुत नानासाहेबांिे ्ायांशी आमिा दंडक नाही, याजकदरता 
चित्त उचविग्न आहे. उभयता रिीमंत असते तरी आमिा गौर् करते. 
राणोजी चसंदे, रामिंद्र बा्ा ् मलहारबा यांसी आमिेच्शी चशफारस्त्रे 
्ाठ्ा्ी. खामसा उ्राळा करून रिीमंताकडून ्दरी घे्च्णे.’’ या्रून  
सरदारांिी आ्सात दांडगाई ् ाढत िाललेली ् ेशवयाचया नजरेस आली, 
ती तयाने दकतेने तातकाळ चमट्ून बुंदेलखंडिा कारभार नारोशंकरासि 
सांचगतला; आचण स्मा वय्हारां्र नजर ठे्ीत तो ्ुढील उद्योगास 
लागला.
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रपामरपाजपांत कत््वतर येतपाचेच हपाते; तयपाचरी आजरी तपारपाबपाई धनषकपारण 
रपाजयकपारिपारपात ढरळपाढरळ करून पेशवयपास त्रपास देत होतरी. सरदपारपांनरी 
आपलयपाच तंत्रपाने रपागपारे र रपामरपाजपास अगर पेशवयपास तयपांनरी मुळरीच 
मपानू नये, अशरी धतचरी सरदपारपास फूस र धशकरणरी असे, असे महणतपात. 
अशपा डपाेईजड सरदपारपापैकीच प्रधतधनिरी हपा होतपा. प्रधतधनिरीचपा कपारिपाररी 
यमपाजरी धशरदेर यपा नपारपाचपा एक कपारसथपानरी पुरुष होतपा. पेशवयपाने हळूहळू 
सर्व सरदपारपांचरी रग धजररलरी. यपा प्रधतधनिरीचरी मसतरी धजरधरणयपासपाठरी 
सदपाधशररपारिपाऊ र रपामचंद्रबपाबपा रपामरपाजपास बरोबर घेऊन पेशवयपांचे 
संमतरीनेच धनघपाले. यपांनरी प्रधतधनिरीचयपा सपांगोले नपामक ठपाणयपारर 
चपाल केलरी र यमपाजरी धशरदेरपास हतररीय्व करून सपांगोले आपलयपा 
कबजपात घेतले. यपामुळे प्रधतधनिरी शरण आलपा र रपामचंद्रबपाबपा आधण 
सदपाधशररपारिपाऊ यपांनरी रपामरपाजपाचयपा संमतरीने तेथेच महणजे सपांगोलयपासच 
रपाजयपाचरी कपाहरी वयरसथपा ठरधरलरी. हरी वयरसथपा ठरधरतपांनपा नपानपासपाहेब 
तेथे नवहतपा. बहुिपा तयपाचयपा सललयपारपाचूनच हरी वयरसथपा ठररलरी गेलरी 
असपाररी. सपातपारचयपा रपाजयपाचरी वयरसथपा सपांगोलयपासच ठरधरणयपाचे कपारण 
असे होते की, सपातपाऱयपास अशरी वयरसथपा ठरधरलयपास मुखय अडथळपा 
तपारपाबपाईकडूनच झपालपा असतपा. सपांगोलयपास तपारपाबपाई मुळरीच नसलयपाने हरी 
धतचरी अडचण तेथे नवहतरी. धशरपाय जरी नररीन वयरसथपा ठरधरलरी धतचयपायोगे 
धनममरी गुजरपाथ पेशवयपास धमळपारयपाचरी असून इतरहरी बपाबतरीत तयपाचपा 
बरपाच फपायदपा होणपार होतपा. परंतु कपाहरीहरी असले, तररी हपा आपणपास न 
धरचपाररतपां परिपारेच झपालेलपा प्रकपार नपानपासपाहेबपास मुळरीच रुचलपा नपाहरी;8 र 
यपाप्रकपारपाचे मुळपाशरी बपाबपाचपाच ररचढपणपा असलपा पपाधहजे, असे तयपांचयपा 
मनपाने घेतले. 9

8. ्ुढे रामराजािे कारकीददीत छित्र्तीिी मुखतयारी नाहीशी 
झालया्र मुताचलकािेही रियोजन राचहले नाही, फक्त कारभाऱयािी जरूर 
राचहली. नानासाहेबािे कारभारी येणेरिमाणे झाले. सन १७४०-५० 
महादजी ्ुरंदरे; १७५०-५३ रामिंद्र बाबा ् सदाचश्रा्; १७५०-६० 
सदाचश्रा्; १७६०-६१ नीलकंठ म. ्ुरंदरे. ्ेश्ाईिी ्स्ते ददलया्र 
शाहूने न्ीन ्ेशवयास मुकासे गा् एकंदर ३० बाहेर दठकदठकाणी नेमून 
ददले. हे गा् चनरचनराळया सरदारांचया ताबयातले होते. 

मरपाठरी ररयपासत खंड -4, पपान- 22
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९. रपामचंद्रबपाबपाने सदपाधशररपारपास छत्रीस लक् रुपये नजर महणपा, िेट 
महणपा, अगर लपाच महणपा रदले; परंतु पुढे पेशवयपास तयपाचेपपासून द्रवयप्रपाप्तरी 
मुळरीच होईनपा. द्रवयप्रपाप्तरीचरी सपािने मपात्र तो पेशवयपास अचूक दपाखधरत 
असे.10 पुणयपातरील सरदपारपांरर पट् टरी बसरून रक्कम रसूल करपाररी, अशरीहरी 
एक प्रपाप्तरी धकंरपा अधिक नफयपारर करपासपारखरी युधक् बपाबपाने पेशवयपास 
सुचधरलरी होतरी. सपारपांश, दुसऱयपापपासून पैसे कसे रसूल करपारेत, हे पेशरे 
बपाबपापपासूनच धशकले; परंतु यपायोगे तयपांचपा फपार बदलौधकक झपालपा.11 

9. खुद्द ्ेशवयाने ता. २० सपटेंबर रोजी रामिंद्रबा्ास कळच्ले, 
‘‘या रिांतींचया मामलतदारांकडून कोणािा ऐ्ज कसा उग्ला, ्ुढे 
कोणा्ासून काय रसद घेतली ्ाचहजे, तयािा आजमास आर्ाढा्ासून 
माचगतला असता दसरा समी् आला तरी चहशेब आला नाही. तरी 
ताबडतोब ्ाठच्णे. फौजेिा खिामा तुमही जाणति आहात. बाबूजी 
नाईक ्ेशवयािा च्रोधी असून रघूजीचया तंत्राने िाले. ्ेश्ा माळ्ा 
बुंदेलखंडांत गेलेला ्ाहून सन १७४२ चया उनहाळयात बाबूजी नाईकाने 
गुजरातेत जाऊन दमाजी गायक्ाडास सामील करून रघूजीस साह्य 
करणयासाठी गुजरातेतून माळवया्र िाल केली. अशा रीतीने हे चत्रकूट 
्ेशवयास ्ायबंद देणयास उद्युक्त झाले. ्ेश्ा सा्ध होता. ््ार ् 
होळकर यांस ्ाठ्ून तयाने दमाजीस माळवयांत उतरू ददले नाही; आचण 
ही आगळीक शाहूचया काना्र घातली. 

मरपाठरी ररयपासत खंड -4, पपान -62

10. कजामािा जाि ् राणयांचया भानगडी अशा खस्थतीत एकटा 
नानासाहेबि काय तो शाहूिा आधार होता. चनदान नानाि एकटा हरएक 
रिसंग चनभा्ून नेणारा आहे, दुसरा तसा इसम आ्ले ज्ळ नाही, अशी 
शाहूिी तया्ेळी ्ूणमा भा्ना झाली होती. ्रील ्त्रानंतर दोन मचहनयांनी 
दुसरे ्त्र नानासा.ने रामिंद्रबाबास चलचहले. स. १७४६ ता. २५ नोवहेंबर 
रोजी रिी्तरा् रिचतचनधी सातार् यास मरण ् ा्ला. तयाज्र शाहूिा लोभ 
च्शेर् होता आचण आ्ला जुना ् फार दद्सांिा घरोबयािा सोबती 
गेलयामुळे शाहूस ्राकाष्ेिे दु:ख होऊन आ्लीही आता इहलोकिी 
यात्रा सं्ली असे ्ाटू लागले. रिचतचनधीिी स्ती राधाबाई ्रम्चतव्रता 
होती, चतने सहगमन केले. 

मरपाठरी ररयपासत खंड -4, पपान -143
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रजपुतपानयपातरील मरपाठ्पांचरी अब्ू यपा पैशपामुळेच करडरीमोल झपालरी र 
इतरहरी अनेक रठकपाणरी मरपाठ्पांस उघडपणे ‘‘द्रवयलोिरी’’ हे धरशेषण 
धमळू लपागले. 12

१०. रपामचंद्रबपाबपास पेशवयपाने लरकरच कपारिपारपातून दूर केले, कपारण 
पेशवयपास अशरी िरीतरी पडलरी की, हपा सदपाधशररपारपास हपातपाशरी िरून 
आपले रजन कपारिपारपातून नपाहरीसे कररील. धशरपाय आतपा बपाबपाकडून 
द्रवयप्रपाप्तरीचरीहरी आशपा उरलरी नवहतरी. बपाबपाने पेशवयपांचपा कपारिपार सुमपारे 
तरीन रषषे केलपा असपारपा. कपारिपारपातून कमरी झपालयपारर बपाबपा घररीच बसलपा 
होतपा.13 रपामचंद्रबपाबपा यपाने कपाहरी तरीथपा्वटणेहरी केलरी असपाररीत असे रपाटते. 
पंढरपूरपाहून तो पुणयपास आलपा र नरजररपाचे अपाजपारपाने आजपाररी झपालपा. 
पधहले तरीन-चपार रदरस अपाजपारपात तो सपारि होतपा, पण पुढे बेशुद् 
झपालपा; र आजपारपाचयपा सपातरे रदरशरी महणजे तपाररीख ४ ऑॅकटोबर १७५४ 

11. सांगोतलया्र दसऱयािे सीमोल्ंघन ता. २९ सपटेंबर स. 
१७५० रोजी मोठा ्थाटािे झाले. राजयकारभारािा बंदोबसत, ्दे, 
मुलूख महालदेखील सदाचश् चिमणाजी यांनी रामिंद्रबा्ा ् गोच्ंदरा् 
चिटणीस यांिे च्िारे कायम केला आचण रामराजाचया आज्ेने स्मात्र 
हुकूम सोडले, यामुळे सदाचश्रा्ासंबंधाने ्ेशवयािे मनात ्थोडेसे 
्जैर्मय उत्न्न झाले. रामिंद्रबा्ा ् महादोबा ्ुरंदरे यांचयात तेढ होती, 
सदाचश्रा्ाने संभाजीिे ्ेश्े्द आ्णास चमळेल अशी खट्ट केली. 
महादोबा ्ुरंदरे काही काळ ्ेशवयाशी रुसून काम सोडून घरी बसला. 

मरपाठरी ररयपासत खंड -4, पपान -250
12. रामिंद्रबाबा ् गंगोबातातया बुंदेलखंडात होते तयास खुद्द काशीबाई 

चलचहते, ‘‘मला संकट ्डले आहे, माझया चित्तात काशीत दोनिार मचहने 
राहा्े, ्रंतु हे उभयंता मला बळेि ओढून कादढतात. तरी माझे जाणे 
काशीस होय ते गोष्ट करणे.’’ कृषणरा् िासकर ्ेशवयास चलचहतो, ‘‘मातु: 
रिीताईिें शरीर बहुत सूक्म जाले आहे.’’ शे्टी ता. २८ मािमा, स. १७४७ 
िे काशीबाईिे ्त्र चसरोजहून आले. तयात मजकूर, ‘‘उदईक स्ार होऊन 
नममादातीरी येतो.’’ ‘‘मातु:रिीस ्ायाचया वय्थेने बरे ्ाटत नाही,’’ असा 
मजकूर दुसऱया ्त्रात आहे. ही ्ायािी वय्था फार दद्स िालली. ्ुषकळ 
दठकाणिे ्जैद्यही बोला्णयात आले. ही बाई ता. १८ आकटोबर, सन  
१७५३ रोजी सास्ेचया ्श्ात सहा मचहनयांनी ्ुणयास मृतयू ्ा्ली. असा 
या काशीताईचया यात्रेिा रि्ंि अनेक ्त्रांत च्खुरलेला आढळतो. 

मरपाठरी ररयपासत खंड - 4, पपान -102
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रोजरी रपात्ररी सुमपारे १० रपाजतपा म्तयू पपारलपा. तयपाचरी पतनरी द्पारकपाबपाई धहने 
सहगमन केले. बपायपास औरस संततरी नवहतरी. तयपाने एक मुलगपा मपांडरीरर 
घेतलपा होतपा, तोच सदपाधशर रपामचंद्र होय. यपासच मतसयपाहपाररी महणून 
पत्रपांतून संबोधिले आहे. 

११. कोणतपाहरी रपाजयकपारिपार अतयंत यशसररी होणयपास तयपातरील 
जमपाखचपा्वरर योगय देखरेख ठेरणयपाचरी चोख वयरसथपा असपाररी लपागते. 
नपानपासपाहेब पेशवयपाचपा कपारिपार जो इतकपा सुवयरतसथत झपालपा तयपालपा मुखय 
कपारण तयपाचयपा रपाजयपांत आयवययपारर फपार चपांगलरी देखरेख होतरी हे होय.14 
हरी जमपाखचपा्वचरी पद्तरी नपानपासपाहेबपाचयपा कपारकीदणीत प्रथम स. १७५० 
मधये उतपन्न झपालरी असून, धतचपा मुखय उतपपादक रपामचंद्रबपाबपाच होय. यपा 
रपामचंद्रबपाबपाजरळच पुढे सदपाधशररपार िपाऊ, महपादोबपा पुरंदरे, नपानपा पुरंदरे 

13. चकतीतरी माणसे ्ेशवयांनी उत्तरेचया कामचगरीत ठेच्ली, ्ण 
संधी सा्डताि रामिंद्रबा्ािे कल्क डोकेि मुखयत: कामास आले. 
तो समंजस, गमखाऊ ् चहशेबी मनुषय होता. दूरदृष्टी ्ोि्ून ् अंती 
नफानुकसान कशात आहे हे अिूक ओळखून स्ाांकडून सामो्िारांनी 
तयाने कामे करच्ली आचण मराठांचया अंमलास दृढता आचणली. जो 
रिकार तयाने उत्तरेत चनमामाण केला, तोि ्ुढे ्ुणयाचया कारभारात तयाने 
चसद्ध करून नानासाहेब ् भाऊसाहेब यांचया विारा अनेक राजयो्योगी 
गोष्टी चसद्धीस नेलया. तयाचयाि तोडीिा होळकराज्ळ ्ेशवयांनी 
नेमलेला कारभारी गंगाधर यश्ंत होय. ्ण रामिंद्रबा्ािी सर गंगाधर 
यश्ंतास आली नाही. मात्र गंगाधर यश्ंताचया दठकाणी रणांगणा्रील 
युद्धिातुयमा होते ते रामिंद्रबा्ास नवहते. दोघेही ्ेशवयांनी नेमून ददलेले 
कारभारी महणजे एक रिकारे ते ्ेशवयाचया हातातले लगाम होत. सरदार 
स्ा्थामािे चकं्ा हेकट्णािे ्ायी कायमानाश करू लागते तर तयांस आळा 
घालून मयामादेत ठे्णयािे काम हे ्ेशवयांनी नेमलेले कारभारी करीत. 
रामिंद्रबा्ािाि चशषय सखाराम बा्ू महणता येईल. सखाराम बा्ू महणजे 
रघुना्थरा् घातलेला लगाम. रामिंद्रबा्ािा दुसरा िेला भाऊसाहेब. 
राणोजी ् रामिंद्रबा्ा यांिं रिेम ् सखय होते, ते ्ुढे जयाप्ाचया ्ेळी 
चबघडले आचण कायमानाश होतोसे ्ाटताि ्ेशवयाने उभयंतास ्ुणयास 
बोला्ून तयांिी समजूत घातली. 

मरपाठरी ररयपासत खंड - 4, पपान- 90
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इतयपादरी मपाणसे तयपाररी झपालरी. यपापुढरील धपढरी सखपारपाम बपापू, रपामपाजरी 
अनंत, गंगपािर यशरंत, नपानपा फडणररीस हरी होय. यपा मंडळींनरीसुद्पा 
रपामचंद्रबपाबपाचपाच धकत्पा धगरधरलपा होतपा. फड महणजे धहशेबरी कचेररी, हरी 
कचेररी पुणयपास असून धतचपा जो मुखय तो फडणररीस होय. नपानपास आपलयपा 
बपापपाचपा दरख धमळपालपा असून, तो सदपाधशररपारपाजरळ धहशेबपाचे कपाम 
धशकलपा. सर्व धहशेबपाचे एकीकरण पुणयपास होत असे र इतर रठकपाणरी 
कपारकुनरी पेशपाचे लोक यपाच फडपातून पुरधरले जपात. नपानपा फडणधरसपास 
मुतसद्री महणणयपापेक्पा उत्म कपारकून महणणे रसतुतसथतरीलपा अधिक 
िरून होईल. असो. सपारपांश, फडधणशरीचरी मुखय सथपापनपा पेशरपाईमधये 
रपामचंद्रबपाबपानेच केलरी.

14. तयात रिचतस्रयाांनी भर घातली आचण चनदान काही दद्स 
बाळाजीस बाजूस ठे्ून दुसऱया कोणाकडून कारभारात जासत सुधारणा 
होते की काय, हा रियोग शाहूने एक ्ार करून ्ाचहला. तयाने रघूजी 
भोसलयास साताऱयास बोला्ून आचणले, ् ण रघूजीने राजय सांभाळणयािे 
नाकारलयाने शाहूने ्ुन: नानासाहेबास रूजू केले. या एकंदर भानगडीत 
बाळाजीिे दोन तीन मचहने मोठा च््ंिनेत फुकट गेले. शाहूिी ्  तयािी 
भेट होत नवहती आचण दुसरी काही वय्स्थाही अंमलात येईना, अशा 
संददगधा्स्थेत ् चफकीरीत नानासाहेबािे काही दद्स गेले. ‘दरबारिा 
मजकूर तर का काल्यांत आमिा उलगडा झाला नाही. मोठा बखेडा 
्थोरले महालािा आहे. तो गुंता कळेल तया रीतीने उरका्ा या रियतनात 
आहो. रिसंग अचन्ार फार, यासत् गुंता आहे,’ असे ् ेश्ा रामिंद्रबाबास 
चलचहतो. मुखय बाबत शाहूचया कजामािी होती. आ्ण कजमामुक्त होऊन 
मग मरा्े, दुसर् यािे ऋणात राचहलयास ्ुढील जनमी यातना होतात अशी 
शाहूिी भा्ना होती. बाळाजीने उत्तर चहंदुस्थानात ्गजैरे स्ार् या करून 
्जैसा जमच्णयािी चशकसत केली ्ण कजमा ्ारणयाइतकी चन्ज झाली 
नाही. या कजामाशी दोनही राणयांिाही संबंध असा्ा आचण ्ेशवयाचया 
हातून कजमा ्ारत नाही, उगाि ्ायदे करून ् ्ोकळ गप्ा सांगून ्ेश्ा 
्ेळ मारून नेत आहे, अशी दोनही राणयांनी शाहूिी समजूत करून ददली. 
आ्ला काळ समी् येत िालला, सा्कार दाराशी धरणे धरून बसले, 
आता ्ुढे चनभा् कसा लागणार, यािी च््ंिना शाहूस लागली. 

मरपाठरी ररयपासत खंड -4, पपान- 152
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१२. रपामचंद्रबपाबपा सक्ीचयपा खुषरीने रपाजयकपारिपारपातून धनर्त् झपालयपारर 
रपारंरपार पंढरपुरपास जपात असपारपा असे रदसते. मरणपापूरणीहरी तो असपाच 
पंढरपुरपास गेलयपाचे रर आलेच आहे. तेथे बपाबपाचयपा नोकरपाचरी र एकपा 
ग्हसथपाचरी कपाहरी कपारणपाने बपाचपाबपाचरी झपालरी तेवहपा तयपा ग्हसथपाने नोकरपाचयपा 
तोंडपारर बपाबपासहरी धशवयपागपाळरी केलयपा असे बपाबपास समजतपाच बपाबपाने 
संतपापून मपाणसे जमरून तयपांचयपाकडून तयपा ग्हसथपास चपांगलपा चोप देरधरलपा. 
यपाररून बपाबपाचयपा तपापट सरिपारपाबरोबरच आपलयपा चपाकरमपाणसपांधरषयरीहरी 
प्रखर अधिमपान बपाळगणयपाचपा सरिपार देखरील दृगगोचर होतो.

१३. रपामचंद्र मलहपार हपा आरंिरी य:कधश्त एक कुळकणणी असून 
सरत:चयपा कत््वतरपाचयपा जोरपारर पेशरपाईचरी वयरसथपा बघणयपास समथ्व झपालपा. 
हपा तयपाचयपा बुद्रीचपा तर प्रिपार खरपाच, पण तयपारेळचयपा सररपाजयपाचपाहरी 
हपा पररणपाम होय. सररपाजयपामधये बुधद्मपान र कत््वतरशपालरी मपाणसे हटकून 
जशरी पुढे येतपात तसपा प्रकपार पपारतंत्यपात होणे शकय नसते, हे लक्पात 
ठेधरले पपाधहजे. यपाप्रमपाणे रपामचंद्रबपाबपाचे हे अलप चररत्र रपाचकपास सपादर 
केले आहे. 
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२.रामदासपंत
मृत्यू ता. ७-४-१७५२ 

सत्यानृतयाचच परुषया प्रि्वयादिनीच 
प्िंस्तया ि्यालुरप्प चयार्थपरया वियान्या।
प्नत्व््या रिचुरप्नत्धनयागमयाचच 

वयारयांगनेव नृपनीप्तरनेकरूपया।। भतृ्थिदर.

अठराव्ा शतकामध्ये दोन शक्ती एकमयेकाविरुद्ध प्र्तन करीत होत्ा. 
दोनही शक्ती काही कालाप्यंत तुल् बलाच्ा ि तुल् कत्तृतिाच्ा होत्ा. 
पण पुढये कालिशात एकतीचा जोर दुसरीपयेक्ा अविक होऊन दुसरी हतप्रभ 
झाली ि नामशयेष होण्ाच्ा पंथाला लागली. ्ा दोन शक्ती महणजये एक 
मराठये ि दुसरी वनजाम ह्ा होत. शाहूकालीन वनजाम महणजये कमरुद्ीनखान 
हा हो्. ्ाचा जनम तारीख ११-८-१६७१ रोजी झाला असून, तारीख 
२१-५-१७४८ रोजी हा आपल्ा ि्ाच्ा सत््ाहत्तराव्ा िषषी मरण 
पािला. सतत अनयेक वपढ्ा पराक्रमी वनघाल्ाची जी थोडी उदाहरणये 
वहंदुसथानात आहयेत, त्ापैकती वनजामांचये एक हो्. हा वनजाम फार मोठा 
मुतसद्ी ि पराक्रमीही होता. औरंगजयेबानयेच हये घराणये पुढये आणलये, असये 
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महणण्ास हरकत नाही.
२. पवहला बाजीराि एिढा पराक्रमी असून ि त्ानये वनजामाला दांती 

त्ण िराि्ास लाविलये असून वनजामशाही त्ानये का बुडिून टाकली 
नाही, असा एक प्रश्न िारंिार विचारण्ात ्येतो. बाजीरािानये मनात 
आणलये असतये तर खरोखरच वनजामशाही त्ानये बुडविली असती, अशी 
वकत्येकांची समजूत आहये हीच मुळी चुकतीची आहये. एकादये राज् वजंकणये 
ही गोष्ट तये राज् नामशयेष करणये ्ा गोष्टीहून फार वभन्न आहये. वनजामाचा 
पाठीराखा ददल्ीचा बादशहा असून तो शाहूच्ा ियेळी पुषकळच बवलष्ठ 
होता. बाजीराि वकतीही पराक्रमी असला तरी ददल्ीच्ा बादशहाशीं 
सामना करण्ाची काही त्ाची त्ारी नवहती. वशिा् आपल्ाला िाटतये 
तयेिढा बाजीराि सितंत्रही नवहता. त्ाला शाहूच्ा तंत्रानये सितृसिी चालािये 
लागये. बाजीराि हा शूर होता, मुतसद्ी नवहता महणून त्ाला ब्रह्मेंद्ासारखी 
काही संिानयेही ठयेिािी लागत. बाजीराि नयेहमीच कजतृबाजारी असये. 
‘आपण कजातृनये गांजलो आहोत, म्त्ू ् येईल तर बरये होईल’ इत्ादी िाक्ये 
त्ाच्ा पत्रव्िहारात इतसतत: िापरलयेली ददसतात. वशिा् शाहूचा 
विश्ासही बाजीरािािर बयेताचाच होता. त्ामुळये कोणतयेही काम त्ाला 
सित:च्ा जबाबदारीिर उरकणये शक् नवहतये आवण महणून बाजीरािानये 
वनजामाला नयेसतनाबूद करणये शक् नवहतये, हये आपण विसरता कामा न्ये.

३. आता ्ािर असा प्रश्न उतपन्न होईल कती, शाहूनये तरी वनजामाची 
ब्ाद दवक्णयेत का राहू ददली? ही जळत शयेगडी छातीिर ठयेिण्ाचा 
शाहूचा तरी का् शहाणपणा होता? हो्, ्ात शाहूचा शहाणपणा 
नवहता. परंतु शाहू दवक्णयेत आल्ािर बरीच िषषे इकडयेस मराठी 
साम्ाज्ाच्ा अविपत्ाबद्ल ्ादिी माजून रावहली होती आवण वतचा 
बीमोड करण्ातच शाहूला सितृसिी आपलये बळ खचतृ करणये अपदरहा्तृ 
होतये. वशिा् शाहू झाला तरी त्ालासुद्धा औरंगजयेबाच्ा पश्ातही 
बादशाही फौजयेशी झुंजण्ाचये सामर्तृ नवहतये आवण शाहूला बादशाहीबद्ल 
आपलयेपणा िाटत असये. कारण औरंगजयेबाच्ा सवन्नि शाहूनये आपलये िीस 
िषातृचये आ्ुष् घालविलये होतये ि तो दवक्णयेस परत आल्ािरसुद्धा आपण 
बादशहाचये मांडवलक आहोत, आपण सितंत्र राजये नाही, ्ा गोष्टीची 
त्ाला पूणतृ जाणीि असये ि ददल्ीच्ा बादशाहीबद्ल त्ाला एक प्रकारचा 
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अवभमान िाटत असये. अथातृत वशिाजीची महाराष्टट्र राज्संसथापनयेची 
भािना शाहूच्ा दठकाणी नवहती. ददल्ीहून ्येताना शाहूनये ज्ा झयेबुवन्नसा 
बयेगमनये त्ाचा प्रवतपाळ केला वतच्ा समरणाथतृ महणून मुसलमानी खतीब 
ि पंजये साताऱ्ास आणलये होतये ि त्ांचा तो कच्ा खचतृ चालिी. 
तातप्तृ, मराठये लोक हये मोगलाप्रमाणये नसून सिभाित:च कृतज्ञ असल्ानये 
शाहूच्ा दठकाणी त्ांच्ा बादशाहीबद्ल पूणतृपणये आदर िसत असये. 
अशा ददल्ीच्ा पादशाहीचा प्रवतवनिी महणून वनजाम दवक्णयेत िािरत 
होता. सारांश बाजीरािानये ि शाहूनयेही वनजामशाही न बुडविण्ाची कारणये 
्ाप्रमाणये असून ती विचारणी्ही आहयेत.

४. शाहूच्ा पश्ात मराठांची सितृ सत्ता नानासाहयेब पयेशव्ाच्ा 
हातात आली ि बाजीरािाच्ा ियेळची अनयेक अितृिट रखडत पडलयेली 
प्रकरणये त्ानये भराभर वनकालास लािली. त्ा अनयेक प्रकरणापैकतीच 
वनजामाचये एक प्रकरण हो्. जयेवहा वनजामाचये प्रकरण नानासाहयेबानये 
हातात घयेतलये तयेवहा वनजामशाहीत एक विलक्ण मनुष् कारभारािर होता. 
तोच रामदासपंत हो्. नानासाहयेबासारख्ा चाणाक् ि राजकारणकुशल 
मतसुद्ी सुद्धा ्ा रामदासपंतानये वकत्येक ददिस नुसत्ा थापािर झुलविलये. 
्ािरुनच त्ाच्ा िूततृतयेची परीक्ा होतये. ्ा रामदासपंताचये चदरत्र आता 
सांगाि्ाचये आहये. 

५. रामदासपंत हा वशकाकोलचा ब्राह्ण असून प्रथम नावसरजंगाजिळ 
नोकरीत होता. नावसरजंगानये कनातृटकािर जयेवहा चाल केली, तयेवहा 
रामदासपंत त्ाचये बरोबर होता. नावसरजंगाची त्ारी पाहून फ्रेंचांचा मुख् 
जो डुप्ये तो घाबरला. त्ानये पाश्ात् पद्धतीप्रमाणये नावसरजंगाला एकदम 
नाहीसये करुन टाकण्ाचा घाट घातला, पौरसत् पद्धतीप्रमाणये हा रामदासपंत 
डुप्येच्ा त्ा कारसथानास सामील झाला. असो. ्ाप्रमाणये हा नावसरजंग 
नाहीसा झाल्ािर डुप्येनये ्ा विश्ासघातकती रामदासपंतास मुज्जफरजंगाची 

1. िनजाम हयात असताच सन १७४७ आरंभी नािसरजंग व रामदासपंत 
पेशवयाचे मुलखावर चालून आले.  (मराठी दर्ासत खंड -4, पान-303)

2. उलट पक्ी सलाबतजंगाचे आसन स्थिर करणयाची िनवड बूसीला 
होती, तेवहा तयाने व रामदासपंतान सतरा लाख भरून पेशवयांची समजूत 
काढली.

मराठी दर्ासत खंड -4, पान - 311
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ददिाणवगरी दयेऊन ‘राजा रघुनाथदास’ ही पदिीही ददली. रामदासपंताची 
पूितृपीदठका ्ाप्रमाणये आहये. बी.ए. ची परीक्ा पास झाल्ािर ज्ाप्रमाणये 
मनुष् एकदा प्रवसद्ध झाला महणजये त्ाचये पूितृचदरत्र मुद्ामच लोक विसरुन 
जातात. वकंबहुना लोकांनी असये पूितृचदरत्र विसरुन जािये महणूनच ‘नदीचये 
मूळ आवण ऋषीचये कूळ, कोणी शोिू न्ये,’ अशी महण प्रचारात आली 
असािी. 

६. शाहूच्ा म्त्ूनंतर जी ससथती मराठशाहीची झाली, तीच वसथती 
वनजामाच्ा म्त्ूनंतर वनजामशाहीची झाली. मराठशाहीिर कत्तृतिशून् 
असा रामराजा आला, तरी सितृ सत्ता नानासाहयेबांकडयेस असल्ानये 
वतचा बोजिारा उडाला नाही. वनजामशाहीत नानासाहयेबासारखा कतातृ 
पुरुष कोणीही पुढये न आल्नये फ्रेंचांना आपला हात वनजामशाहीत 
वशरकविण्ाची उत्तम संिी प्राप्त झाली. शाहूच्ा मरणानंतर नानासाहयेबानये 
मराठशाहीचा पुढाकार घयेतला नसता तर त्ाचियेळी परकती्ांचा हात 
मराठांच्ा राज्कारभारात वशरला असता, असये महणण्ास हरकत 
िाटत नाही.

७. वनजामाच्ा राज्ात फ्रेंचांचा बूसी हाच वनजामकतातृ (king 
maker) होता. वहंदुसथानात आल्ािर बूसीची वमजास फारच िाढली 
होती. सयेइरये मुताखरीनकर बूसीचये िणतृन पुढीलप्रमाणये करतो :

‘‘बुसीच्ा अंगािर नयेहमी भरजरी उंची पोशाख असून डोक्ािरची 
विला्ती टोपीसुद्धा जरीच्ा बुट् टीनये मढविलयेली असये. त्ाचा राहता 
तंबू तीस फूट उंचीच्ा भव् ओट्ािर उभारलयेला असून, आत सहाशये 
माणसये माितील एिढा विसतीणतृ होता. ्ा तंबूच्ा एका टोकास उंच 
व्ासपीठािर भरजरी मखमलीचा गालीचा आंथरुन त्ािर वसंहासनाकार 

3. अथिाथात पेशवयाला आता बूसी व रामदासपंत हे दोन नवीन िवरोधक 
िनमाथाण झाले. यापैकी रामदासपंत हा िशकाकोलचा ब्ाह्मण मुतसद्ी नािसर 
जंगाचे नोकरीत होता. तयास डुप्ेने वश करून नािसरजंगाची प्रधानकी 
देविवली.

(पेशवे िनजामांचा बेबनाव)
तया ठिकाणी प्रमुख माणसे तीन, सययद लषकरखान, सहानवाज खान 

व रामदासपंत
मराठी दर्ासत खंड -4, पान- 310- 312
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राजवचनहांवकत भव् हातखुचषी ठयेिून त्ािर बूसीची सिारी विराजमान 
होत असये. खुचषीच्ा मागये ि उजिये-डािये बाजूस इतर दरबारी मंडळी 
खुच्ातृिर बसये. समोर फ्रेंच सिारांचा ि मागये तुककी वशपा्ांचा पहारा त्ा 
तंबूत खडा असये. भोजनास चांदीची भांडी ि नानाप्रकारच्ा पक्ान्नांची 
चंगळ असये. बुसीची सिारी पालखीत अगर घोड्ािर बसून बाहयेर जाई, 
तयेवहा पुढये चोपदार ललकारत ि भाटलोक त्ाचये गुणानुिाद गात.’’

सारांश, बूसी वहंदुसथानात बादशाही इतमानानं राहू लागला होता. 
रामदासपंत ि बूसी हये एकत्र होऊन त्ांनी नावसरजंगाच्ा पश्ात 

मुज्जफरजंगला वनजामाचये गादीिर बसविलये; परंतु तो लिकरच म्त्ू 
पािल्ानये ्ा उभ्तांनी सलाबतजंगास वनजामी ददली. 

्ाियेळी सलाबतजंग कनातृटकात होता. तो फ्रेंचाच्ा साहाय्ानये 
दवक्णयेत ्येण्ास वनघाला. हा वनजामशाहीतील खयेळखंडोबा पाहून, 
सिारी करण्ास ही संिी उत्तम आहये असये ठरिून, नानासाहयेबानये एकदम 
वनजामािर सिारी करण्ाचा विचार केला. 

नानासाहयेबाच्ा ्ा बयेताची कुणकुण रामदासपंतास लागताच, त्ानये 
पयेशव्ाच्ा िकतीलास गोडगोड भाषणानये खूप करुन अापल्ाविष्ी 
पयेशव्ाचा ग्रह चांगला वहािा अशी ्ुक्ती केली. ‘रामदासपंत फार उदार 
आहयेत, आपला ि त्ांचा अकृवत्रम सनयेह आहये.’ अशी भािना पयेशव्ांची 
िकतीलाची झाली. इतकेच नवहये, पण ती त्ानये नानासाहयेबास वलहूनही 
पाठिली. ही रामदासपंताची हुषारी पाहून पयेशव्ांच्ा तोंडात पाणी सुटलये 
ि त्ाला िाटलये कती, असला कतातृ पुरुष आपल्ा नोकरीत असािा. 
त्ा हयेतुप्रमाणये नानासाहयेबांनये दीवक्ताच्ा माफ्फत काही खटपटही केली 
पण सिराज्ाला रामदासपंताचा उप्ोग होण्ाचा ्ोगा्ोग नवहता असये 
ददसतये. 

८. नानासाहयेब हा कजातृनये गांगरुन गयेला असून द्व्लोभीही विशयेष 
आहये. ही गोष्ट रामदासपंताच्ा तयेवहाच ध्ानी आली. त्ानये लागलीच 
जानोजी वनंबाळकर ्ा नािाचा एक ग्हसथ आपल्ातफफे पयेशव्ांकडये 

ः िनजामाचा कंंडमारा, भालकीचा तह
पेशवा महणतो, ि्रंबक िकल्ा आमही न ठदला यासािी रामदासपंताचा 

िनकर, सबब िकल्ा देणेंही पडेल. मोिा लबाड, दगाबाज आहे.  
मराठी दर्ासत खंड -4, पान- 316
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पाठविला ि त्ास असये कळविलये कती, तुमचये सगळये कजतृ मी िारतो. 
कजातृची तुमही ् सतकंचतही काळजी करु न्ये. तुमच्ा हातून कजतृ वनिारण 
झाल्ािर मोहरांची दवक्णा ब्राह्णास द्ािी. हा वनरोप ऐकून नानासाहयेब 
थक्कच झाला ि वनजामाविरुद्ध चालू केलयेलये मनसबये त्ानये मागये टाकलये ि 
आपला तारक प्रभु का् तो रामदासपंतच असये नानासाहयेबास िाटू लागलये. 
जानोजी वनंबाळकराला रामदास पंतानये का्मचयेच पुण्ास पयेशव्ांकडये 
ठयेिून ददलये होतये. ्ा जानोजीनये िारंिार पयेशव्ांची रामदासपंताच्ा 
सच्येपणाबद्ल खात्री करािी, असा रामदासपंतांनी संकेत ठरविला होता. 

नानासाहयेबांसारखा िूततृ पयेशिा जयेथये चकला तयेथये जाणोजीसारख्ाची 
का् कथा ! जाणोजी हा रामदासपंताचये कपटांत अनुकूल होता असये 
महणण्ापयेक्ा, रामदासपंतानये जाणोजीच्ा भोळसरपणाचाच फा्दा विशयेष 
घयेऊन त्ाच्ामाफ्फत नानासाहयेबास आपल्ा नादी लािलये, असये महणणये 
अविक ्ोग् होईल.

९. रामदासपंताबद्ल नानासाहयेबास विशयेष भरिसा िाटण्ास एक 
कारण झालये होतये तये असये, शाहूंच्ा पश्ात ताराबाई आवण पयेशिा 
्ांच्ामध्ये िैमनस् उतपन्न झालये हायेतये. ताराबाईच्ा मनातून राजसत्ता 
आपल्ा सिािीन असािी असये होतये ि बाळाजी बाजीरािास ती सित:कडये 
घयेण्ाची महत्िाकांक्ा होती. ताराबाईनये साताऱ्ािरुन बाळाजीच्ा 
पादरपत्ासाठी गुजरातयेतून दमाजी गा्किाडास बोलािलये होतये. आरंभी 
दमाजी गा्किाडास पयेशव्ाच्ा बळाची वततकतीशी कलपना नसल्ानये 
तो ताराबाईच्ा आज्ञयेप्रमाणये पयेशव्ािर एकदम चालून आला. पयेशव्ाची 
ि गा्किाडाची लढाई सन १७५१ मध्ये झाली. ्ाियेळी रामदासपंतानये 
फौज पाठिून पयेशव्ास सहाय् केलये होतये. ्ा लढाईत पयेशव्ास विज् 
वमळाल्ानये त्ाला रामदासपंताबद्ल आदर िाटणये साहवजकच होतये. 
रामदासपंत आपणास असयेच ियेळोियेळी सहाय् करील असये पयेशव्ास 
वनष्ठापूितृक िाटू लागलये. परंतु रामदासपंतानये ्ानंतर पयेशव्ास नुसत्ा 
थापा मारुन शयेिटप्यंत चाळिाचाळिी केली ि अखयेर सपशयेल फसविलये. 

१०. ्ाप्रमाणये काही ददिस गयेलये. एकदा मामूल िवहिाटीप्रमाणये 
पयेशव्ांचा खवजना उत्तरयेकडून पुण्ास ् येत असताना, तो रसत्ात वनजामाच्ा 
सरदारांनी लुटला. खवजना सुमारये पाच लक्ांचा होता. एकट्ा वनजामाची 
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वकंिा वनजामाच्ा सरदारांची पयेशव्ांचा खवजना लुटण्ाची छाती नवहती. 
परंतु बूसीनये निीन पद्धतीनये वशकिलयेल्ा गाद्ातृच्ा पलटणीचये सहाय् 
आपणास पूणतृपणये आहये, अशी रामदासाची खात्री असल्ानये हा खवजना 
लुटविला आवण विशयेष हुशारी अशी केली कती, हा खवजना लुटण्ात 
आपलये सित:चये अंग मुळीच नाही, असये पयेशव्ास परोपरीनये भासविलये. 
जयेवहा पयेशव्ाच्ा िवकलानये ् ा खवजन्ाबद्लची तक्रार रामदासपंताजिळ 
नयेली, तयेवहा मानिभािीपणानये त्ानये असा काही आि आवणला कती, 
त्ा्ोग् पयेशव्ाच्ा िवकलास रामदासपंताच्ा वनददोषीपणाबद्ल खात्रीच 
पटली. िवकलापयेक्ा नानासाहयेब पयेशिा फारच अविक चाणाक् ि मुतसद्ी 
आहये, हये रामदासपंत ओळखून असल्ानये नानासाहयेबासही चकविण्ासाठी 
त्ानये लुटलयेल्ा पाच लक्ाच्ा खवजन्ापैकती तीन लाख रुप्ये पयेशव्ास 
परत दयेतो असये ततकाळ कवळिलये ि ‘बाकतीची रक्कम लिकरच परत 
करुन टाकू, श्ीमंतांनी अगदी बयेवफकतीर असािये, पाच लक्ांची ती वबशात 
का्? एिढ्ासाठी श्ीमंतांनी संश् मानण्ाचये कारण नाही,’  असये 
नानासाहयेबास त्ानये िवकलामाफ्फत कळविलये. रामदासपंतांचा हा एकंदर 
उडिाउडिीचा प्रकार पाहून िाचकास ‘सोके भ्ये साठ, आिये ग्ये नाठ; 
दस दयेइंगये, दस ददलाइंगये और दस का दयेना क्ा है?’ ् ा महणीची आठिण 
झाल्ािाचून राहणार नाही. पण रामदासपंतांची हातचलाखी फार ददिस 
वनभली नाही. 

११. रामदासपंतांची ही उडिाउडिी पयेशव्ांच्ा िवकलाच्ा आता 
कुठये ध्ानात आली आवण त्ानये पयेशव्ास कळविलये कती, ‘रामदासपंत 
खवजना दयेऊन महणतात, परंतु अद्ापही दयेत मात्र नाही काहीच. इतकेच 
नाही पण आतून लढाईची त्ारी जायेरानये करतात. वफरंग्ाची पलटणये 
जमविण्ाचये काम चालू आहये. रामदासपंतानये आपला खवजना लुटल्ामुळये 
आपली फारच नाचक्कती झाली आहये. हल्ी हैदराबादयेहून वनजामाचा खवजना 
रिाना झाला आहये; तो जर आपण लुटला तर पयेशव्ांची जरब वनजामास 
बसून गयेलयेल्ा अब्रूची काही तरी भरपाई होईल. वनजामाचा दररोजाचा 
लाख रुप्ये खचतृ असल्ानये तो पुरा पाडणये रामदासपंताच्ा शक्तीबाहयेर 
गयेलये आहये ि महणून तो आता इकडये सितृत्रास अवप्र् झाला आहये.’ अशा 
आश्ाचये पत्र पाहताच नानासाहयेबांचये डोळये चक्क उघडलये. आवण त्ानये 
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लढाईची त्ारी केली. ्ापुढये नानासाहयेबाला थापािर झुलविणये शक् 
नाही, हये जाणून रामदासपंतानये बूसीच्ा सहाय्ानये उघडपणये पयेशव्ािर 
चाल केली आवण पयेशिये ि वनजाम ्ांचये ्ुद्ध ता. २१-११-१७५१ रोजी 
कुकडी नदीिर झालये. कुकडी नगर वजलह्ातून िाहत ्येऊन वशरुरजिळ 
घोडनदीस वमळतये. ्ा लढाईत पयेशव्ांचा पराज् झाला, परंतु नुकसान 
काही फारसये झालये नाही, ्ाच लढाईत पयेशव्ास पश्ात ्ुद्धकलयेची, 
गाद्ातृच्ा पलटणीची ि वफरंगी तोफखानयेही ओळख प्रथम पटली. 
्ा लढाईत पयेशव्ांचा पराज् होण्ास आणखी एक कारण झालये, तये 
नमूद करुन ठयेिण्ासारखये आहये. लढाई चालू असता चंद्ग्रहण आलये 
महणून, ग्रहणात रात्री पयेशव्ांकडील मंडळी नहान्ास नदीिर गयेली. ही 
बातमी रामदासपंतानये ठयेिून एकदम पयेशव्ािर मारा केला. ्ा िामिुमीत 
पयेशव्ांची पूजयेची चांदी-सोन्ाची उपकरणये िगैरये लुटलये गयेलये. भलत्ाियेळी 
भलतये करण्ाची दुबुतृद्धी आठिणये हयेच मुख्त: सितृनाशाचये लक्ण हो्. 
असो. ्ा लढाईनंतर वनजामांचा ि पयेशव्ांचा तह झाला, पण त्ा्ोगये 
पयेशव्ांचये काही समािान झालये नाही. कारण ्ा लढाईत ि तहातही 
रामदासपंतांचा िरचषमाच रावहला. कसयेही करुन रामदासपंतांची खोड 
मोडून त्ाला िुळीस वमळिािये असा पयेशव्ांचा वनश्् झाला होता. 
त्ाकामासाठी त्ानये उत्तरयेकडून वशंदये, होळकरांना जय्त त्ारीवनशी 
बोलाविलये. रामदासपंताला मोडण्ासाठी अगोदरही वशंदये, होळकरांशी 
त्ानये बोलाविलये होतये. पण तये ्येऊन पोहोचलये नाहीत. महणून त्ाियेळी 
नानासाहयेबांनये त्ांना फार आग्रहाचये पत्र पाठविलये होतये. रामदासपंतानये 
आपणास पूणतृपणये फसविलये असल्ानये कसयेही करुन एकदा त्ाला 
मोडािाच अशी प्रवतज्ञाच नानासाहयेबानये केली होती. नानासाहयेब महणतो, 
‘सितृसि ियेचू पण एकदा रामदासपंताची खबर घयेऊ’ ्ालाच महणतात 
पुरुषाथतृ. ‘अमषदोह्येष पौरुषं’ असये दु्दोिनाचये िचन आहये तये विचारणी् 
आहये. विचारणी् असून अशाच प्रसंगाला उद्येशून आहये.

१२. नानासाहयेब ्ाप्रमाणये त्ारी करीत होता. तयेवहा रामदासपंतही 
काही माशा मारीत बसला नवहता. त्ानये गाद्ातृच्ा पलटणी िाढविण्ाचा 
क्रम सुरु केला होता. गा्किाड, ताराबाई, प्रवतवनिी, रघुजी, बाबूजी 
इत्ादी सिायंच्ा भानगडी नानासाहयेबानये आता वनरविल्ा असल्ामुळये 

◆45◆



रामदासपंताविरुद्ध त्ारी करण्ास त्ास पूणतृ अिसर सापडला होता. 
वशंदये, होळकरही त्ाच्ा मदतीला िािून ्येण्ास वसद्ध झालये होतये. 
इकडये वनजामाच्ा दरबारी बूसीचये िजन अतोनात िाढलये होतये. रामदासपंत 
बूसीच्ा जोरािर उड्ा मारीत होता. परंतु ्ाियेळी वनजामाच्ा फौजयेस 
पगार न वमळाल्ानये ती असंतुष्ट झाली होती ि भालकती ्येथये ता. ७ एवप्रल 
सन १७५२ रोजी वतनये रामदासपंतांचा एकाएकती खून केला. त्ामुळये 
लढाईचये पुढील अनथतृ टळलये. साडयेतीन शहाण्ात प्रवसद्ध असलयेला 
विठ् ठलसुंदर हा ्ा रामदासपंतांचाच पट् टवशष् असून ्ानयेच त्ास प्रथम 
नोकरीस घयेतलये. 

१३. रामदासपंतासारख्ा मुतसद्ी ि महत्िाकांक्ी पुरुषाचा िरप्रमाणये 
आकससमक रीतीनये शयेिट झाला. असला पुरुष नानासाहयेबास वमळाला 
असता तर मराठी साम्ाज्ाचये इवतहासास काही वनराळ्ा प्रकारचयेच 
सिरुप झालये असतये. ‘ईश्र इचछा बली्सी’ हयेच खरये.
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३. चंगीझखान
जन्म इ.स. ११६३. ्मृत्यु इ. स. १२२७.

म्हणति ्मनयुष् नव्हहे ्हा राक्षस की काळ ्हा खवळला ्हो।
की आ्मयुची करा्ा ्मूि्त प्रल्ातनि राख वळला ्हो।। ्मोरोपंि.

आपल्या हिंदुलोकयात ज्याप्रमयाणे चयार वण्ण आिेत, त्याचप्रमयाणे 
मुसलमयानयांतिी सय्द, शेख, मोगल, पठयाण असे चयार वण्ण आिेत. आतया 
्यातिी पुषकळ पोटभेद आिेत. तथयाहप आपण ् या सवयाांनयाच मुसलमयान मिणून 
संबोहितो आहण मिणूनच जुन्याकयाळच्या मुसलमयानयांहवष्ी आपलया बरयाच 
गैरसमज िोतो. जगयाच्या ओळखीचे पहिले मुसलमयान मिणजे अरब िोत. 
कयारण ्यांनीच आपलया िम्ण व आपले रयाज् पृथवीवर चोिोंकडे वयाढहवले. 
तथयाहप पहिल्या हसंिप्रयांतयाच्या सवयारीहशवया् िे अरब हिंदुसथयानयात आलेच 
नयािी. हिंदुसथयानयावर वयारंवयार सवयाऱ्या करुन लुटयालूट करणयारे ते िे अरब 
नसून मुख्तवेकरुन तुक्कलोक िोत. सीहथ्नस, ्वन, हूण, तुक्क, मोगल, 
पठयाण इत्यादी जयातींनी मध्आहश्यातील प्रदेश व्याहपलेलया असल्यामुळे 
तेथे लोकसंख्ेची वयाढ झयाली की, एकयादया ियाडसी पुढयारी अग्ेसरतव 
पतकरुन इकडे हिंदुसथयानयाकडे हकंवया हतकडे ्ुरोपकडे लुटयालूट करण्यास 
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प्रयारंभ करी. अशया पुढयाऱ्यांपैकीच चंगीझखयान िया एक मोगल पुढयारी िोतया. 
्याचया जनम सन ११६३ मध्े झयालया. िया अत्ंत परयाक्रमी हनघयाल्यामुळे 
मोगलयांचया खरया इहतियास ्याचेपयासूनच सुरु झयालया आिे. ्याच्या जनमयापूववी 
मिणजे सुमयारे दियाव्या शतकयाप्ांत मोगल िे नयाव सुद्या कोणयास ठयाऊक 
नविते. एवियाप्ांत िे लोक चीनची प्रजया मिणून रयाित असत. ् यांचया पहिलया 
सरदयार चीनपयासून सवतंत्र िोऊन सन ११७५ मध्े मरण पयावलया. त्यावेळी 
त्याचया तेमुजीन नयावयाचया मुलगया फक्त तेरया वषया्णचया िोतया. परंतु ियाच मुलगया 
फयार परयाक्रमी हनघयाल्यावर त्याने सन १२०६ मध्े मोगलयांची प्रचंड सभया 
भरवून चंगीझखयान िे मोठे नयाव ियारण केले व तोच आलया चररत्रनया्क 
िो्. आरंभी आरंभी ्याने तयातया्णर लोकयांच्या हनरहनरयाळ्या टोळ्यास हजंकून 
आपले बळ वयाढहवले व मग फयार मोठी फौज त्यार करुन हतलया कवया्त 
वगैरे हशकवली आहण पुढे ्या फौजेच्या जयाेरयावर तो भरयाभर देश हजंकीत 
चयाललया. सन १२१० प्ांत पूववेस पूव्णसमू्द्र, पहचिमेस कयाससप्न समुद्र 
व उत्तरेस विोलगया नदी, इतकया प्रदेश त्याने सिज हजंहकलया आहण नंतर 
त्याची दृष्ी दहषिणेकडेस वळली व लयागलीच बुखयारया, कयाबूल, कंदियार, 
खुरयासयान िे हतकडील प्रयांत त्याने सर केले. ्यानंतर त्याने आपलया मोचया्ण 
इरयाणयाकडे वळहवलया व तो देशिी िसतगत केलया. त्यावेळी चंगीझखयानयाशी 
टक्कर देण्याचे सयामथ््ण कया् ते चीनलयाच िोते, मिणून एकदया चीनवर 
सवयारी करण्याचे मनयात आणून चंगीझखयान चीनची प्रचंड हभंत ओलयांडून 
आपल्या फौजेसि चीनयांत एकदम हशरलया व त्याने पेहकन रयाजियानी 
कयाबीज केली आहण चीनचया उत्तर भयाग आपले रयाज्यास जोडून रदलया. 
हतकडे ्ूरयाेप खंडयातिी जहमनीवर हजतके दूरप्ांत जयातया ्ेईल हततके 
दूरप्ांत चंगीझखयानयाचे सैन् मुलूख कयाबीज करीत गेले. अफगयाहणसतयानयात 
खयाररजम प्रयांतयावर सेलजुक सुलतयान मुिममद िया रयाज् करीत िोतया. ्याच्या 
तयाब्यात अरबसतयान, तुक्कसतयान, ईरयाण िे देश मोडत असत. ततकयालीन 
पद्तीप्रमयाणे ्याचे रयाज् बरेच सुियारलेले असल्यामुळे चंगीझखयानयाच्या 
रयानटी टोळियाडीचया आपणयास उपद्रव िोण्याची त्यास मुळीच भीहत वयाटत 
नविती व मिणून त्याने चंगीझखयानयाच्या लोकयांस आपल्या रयाज्यात थयारया 
देण्याचे नयाकयारले. त्यावरुन चंगीझखयानयाने आपले वकील सेलजुक सुलतयान 
मिंमदयाकडे पयाठहवले व नुकसयान भरपयाईची मयागणी केली. सेलजुकने उलट 
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त्या वकीलयांचयाच हशरच्ेद केलया व चंगीझखयानयाशी लढण्यास आपली 
फौज एक लयाखप्ांत वयाढवून जय्त त्यारी ठेहवली. चंगीझखयानयास िी 
बयातमी समजतयाच त्याने सयात मुलयास बरोबर घेऊन सयात लयाख फौजेसि 
सेलजुकवर सवयारी केली व त्याशी भ्ंकर ्ुद् करुन त्याचया पूण्णपणे 
परयाज् केलया.

२. चंगीझखयान िया अत्ंत शूर, ियाडसी आहण मित्वयाकयांषिी िोतया. 
्याच्याइतकया बलयाढ्य, क्रूर व हनद्ण् मनुष् कोणीच झयालया नसेल. तो एक 
मूहत्णमंत रयाषिसच िोतया, असे मिटले तरी चयालेल. ्याच्या लषकरयाएवढे 
मोठे लषकर पृथवीवरील कोणयािी एकया रयाजयाच्या तयाब्यात आजप्ांत 
नविते. ्या लषकरयाच्या जोरयावर त्याने जवळजवळ सगळे जग हजंकले. 
त्याच्या रयाज्याची लयांबी सयाडेपयाच िजयार मैल व रुंदी तीन िजयार मैल 
िोती; मिणजे त्याच्या रयाज्यात आपल्या हिंदुसथयानयासयारखे पयाच देश सिज 
सयामयावतील. चंगीझखयान इतकया अडयाणी िोतया की, तो हवद्ेची व िमया्णची 
चेष्या करी. आहश्या खंडयातील अत्ुत्तम पुसतकयाल्यातील पुसतकयांचया 
उप्ोग त्याने आपल्या घोडयांकररतया मऊ हब्याने करण्याकडे केलया. 
एकदया त्याने बया्बलयांची िोळी केली. बुखयाऱ्याच्या मशीदीत कुरयाणिी 
त्याने घोडयाकडून तुडहवले. ‘अहनिप्रल् परवडलया पण चंगीझखयानयाची 
ियाड नको.’ असे लोकयांनया झयाले िोते. हिंदुसथयानयावर मयात्र चंगीझखयानयाने 
सवयारी केली नयािी; कयारण त्यालया तशी सवडच हमळयाली नयािी.

३. चंगीझखयान १२२७ त कयाससप्न समुद्रयाचे कयाठी मरण पयावलया. 
तो मेल्यानंतर त्याच्या आतम्याच्या सेवेलया कोणी तरी पयाहिजे मिणून 
त्यावेळी चयाळीस कुमयाररकयांनया बळी देण्यात आले! असे सयांगतयात की, 
आपल्या आ्ुष्याच्या शेवटच्या वीस वषया्णत त्याने एकंदर एक कोटी 
चयाळीस लषि मयाणसयांची कत्तल केली. चंगीझखयानयाने मरणसम्ी आपले 
रयाज् ओक्तयाईखयान, तुलुईखयान, जुजीखयान आहण झगतयाईखयान अशया 
आपल्या चयारिी मुलयांस वयाटून रदले. चंगीझखयानयाच्या मृत्ूनंतर बरोबर 
तीनशे वषयाांनी पयानीपतच्या लढयाईत हवज्ी िोऊन हिंदुसथयानयावर मोगलयांचे 
रयाज् सथयापन करणयारया बयाबर िया बयापयाकडून तैमूरलंगयाचया व आईकडून 
्याच चंगीझखयानयाचया वंशज िोतया, मिणून त्याच्या रयाज्यास मोगली रयाज् 
मिणतयात.

◆49◆



चंगेजखानाचे जीवनवृत्त
चंगीजखानाचा जन्म इसवी सनाच्ा ११६२ च्ा आसपास आधुननक ्मंगोनि्ाच्ा उत्तर भागात 

ओनोन नदीतीरी झािा होता. त्ाचे ्मूळ नाव ते्मूनजन होते त्ाच्ा नपत्ाचे नाव ्ेसूजेई होते. 
नक्ात तांड्ाचा तो ्मुखख्ा होता. बाेरनजनगद ना्मक स्मूहातीि पररवाराशी तै्मूनजनचा संबंध होता. 
्ेसूजेईची अलपव्ातच हत्ा करण्ात आिी होती. चंगीजखानाची आई ओिूइके नहने  चंगीजखानाच्ा 
सावत्रभावंडासह स्मसत पररवाराचं कठीण पररखसथितीत पािनपोषण केिं होेतं. ११७० चं दशक नवप्ायासानी 
भरिेिं होतं. तै्मूनजनचं अपहरण करून त्ाच्ावर दास्त्व िादण्ात आिं होतं. आपल्ा पतनीच्ा 
सुटकेसाठी ते्मूनजनिा िढा द्ावा िागिा होता. अशा प्रनतकूि नवपत्तीकाळातही िोकसंग्रहारद न्मत्र 
संपादन करण्ात तो ्शसवी झािा होता.बोघूरचु नावाचा तरुण त्ाचा पनहिा  न्मत्र होता. हा  बोघूरचू 
एका नवश्वसत साधीदाराच्ा रुपात सदैव सोबत रानहिा त्ाचा सखखा भाऊ(आणडा) ज्मूका देखीि 
त्ाचा नवश्वसत न्मत्र होता. ते्मूनजनने कैराइट शासक आनण आपल्ा वडिांचे सखखे भाऊ तुगरीि ऊर्फ 
ओंग खान ्ांच्ाशी असिेल्ा पुनरुज्ीवन केिे.

ज्मूका पूववीश्र्मीचा न्मत्र असूनही नंतर तो शत्रु बनिा. ११८० ते ११९० च्ा दशकात ओंग खान 
ते्मूनजनचा न्मत्र होता. ज्मूका सारख्ा बिाढ्य प्रनतसपर्ायािा ननष्प्रभानवत करण्ासाठी ते्मूनजनच्ा 
ताकदीचा व न्मत्रत्वाचा वापर करुन घेतिा. ज्मूकािा पराभूत केल्ानंतर ते्मूजीनचा आत्मनवश्वास 
वाढिा महणून त्ाने इतर टोळ्ानवरुद्ध ्ुद्ध ्मोही्म आरंनभिी. त्ात त्ाच्ा नपत्ाची  हत्ा करणारे 
शक्तीशािी तातार कैराईट आनण आंेगखान सवतः सा्मीि होता. ्ाच्ा नवरुद्ध १२०३ सािी ्ुद्ध 
पुकारिं. १२०६ ्मर्े शक्तीशािी ज्मूका आनण ने्मन िाेकांना ननणाया्क रुपाने पराभूत  केल्ानंतर 
सटेपीक्ेक्ीत्री् राजनीती सवायात प्रभावशािी व्क्तीच्ा रुपात उद्ास आिा.  ्मंगोनि्न िोकांच्ा  
संभेस बरीिताई महणत. ते्मूनजनच्ा ्ा कतयाबगारीिा सवया सरदारांनी ्मान्ता रदिी. पररणा्मी त्ािा 
स्मुद्ी खान आश्ाची उपाधी चंगीजखान अथिायात सावयाभौ्म शासक सनहत ्मंगोनि्न िोकांचा ्महाना्क 
महणून घोनषत केिा गेिा.

इसवीसन १२०६ करीिताईकृत ्मान्ता िाभण्ाआधी चंगीजखानाने ्मंगोनि्न  िोकांची सशक् 
अनुशानसत सैन्शक्तीची उभारणी  केिी होती. (चौकार  पट्ा) ज्ा्मुळे भनवष््ातीि सैन् अनभ्ानाची 
चाहूि एक प्रकारे िागिी चीननवज् ही त्ाची पनहिी ्मनीषा होती. त्ाकाळात तीन राज्ात 
नवभागिेिा होता. उत्तरचीनचं राज् करणारे जर चेन राजवंशी्. दनक्ण चीनवर अनधपत् असणारे 
शुंग राजंवशी्. १२०९ ्मर्े सी आ पराभूत झािे. १२१३ ्मर्े चीनच्ा जागनतक कतीतवीच्ा नभंतीवर 
अनतक्र्मण झािे. १२१५ ्मर्े पेनकंग िुटिे गेिे. चीन वंशानवरुद्ध १२३४ प्यंत दीघया िढा्ा झाल्ा.
अनभ्ानातीि प्रगतीवर चंगीजखान रार खूष होता. महणून आधीनसथि सैन्ाच्ा देखरेखीत सैन् बळ 
सोडून १२१६ ्मर्े ्मंगोनि्ा-्मातृभू्मीस तो परतिा.

इस. १२१८ ्मर्े चीनच्ा उत्तर पनचि्मी  पहाडीवर ताबा असिेल्ा कराखखताच्ा पराभवानंतर 
्मंगोनिचे साम्ाज् अ्मु दरर्ा, तरान, खवारज्म. राज्ाप्यंत पसरि. ्मंगोि दूताच्ा वधा्मुळे खवारज्मचा 
सुलतान चंगीजखानाच कोपभाजक बनिा. १२१९ दरम्ान गुरगंज ्मवया ननशापुर व हैरात, बुखारा,स्मरकंद, 
बलख, गुरगंज, ्मवया ननशापूर व हैरात सारख्ा ्मोठ्ा नगरातीि िोकांनी ्मंगोि सेनेस्मोर नांगी टाकिी, 
शरण आिे. ज्ा नगरांचा नवरवंस केिा. ननशापूरिा वेढा रदल्ानंतर  एका ्मंगोि राजकु्माराची हत्ा 
झािी तेवहा चंगीजखानाने आदेश रदिा कती, ्ा नगराचा असा नवरवंस करा कती ज्ाच्ावर नांगर 
चािवता आिा पानहजे. आपल्ा राजकु्माराच्ा हत्ेच्ा प्रनतशोधािा सुद्धा उग्ररुप देण्ासाठी असा 
संहार करा कती कुत्रं-्मांजर सुद्धा नशल्लक ठेवू नका. ्मंगोि सेना सुलतान ्मांेह्मदाचा पाठिाग करतांना 
अजर बैजान प्यंत आिी आनण कतीन्म्ा्मर्े रनश्न सेनेिा पराभूत करीतकरीत त्ांनी कैखसप्न 
स्मुद्ािा घेरिं. सेनेच्ा दुसऱ्ा तुकडीने सुलतानपुत्र जिािुद्ीनचा अरगाननसतान आनण नसंध प्रांता प्यंत 
पाठिाग केिा. नसंधुतीरी चंगीजखानाने उत्तरभारत -आसा्म ्मागगे ्मंगोनि्ािा परतण्ाचा  नवचार केिा 
परंतु असह्य गर्मी व नैसनगयाक ननवाऱ्ाच्ा अडचणी्मुळे श्मनाथिया रदिेल्ा अशुभ संकेताच्ा आभासाने 
त्ािा ्मनोद् बदिण्ास भाग पाडिे. अापल्ा जीवनाचा अनधकांश काळ ्ुद्धातच घातल्ानंतर 
१२२७ िा चंगीजखान  वारिा. पण त्ाचीसैननकती उपिबधी नवखस्मत करणारी होती.

सटेपीक्ेत्री् ्ुद्धशैिीतीि डावपेचांना आवश्कतेनुसार प्रसंगी बदि सुधारणा करून रदिा. 
प्रभावशािी रणनीतीनं रूप रदल्ाचा हा पररपाक हाेता. ्मंगोनि्न  व तुककी िाेकांवा  घोडेसवारीतीि 
तरबेजपणाने सैन्ािा रार गती न्मळािी. घोड्ावरून धनुष््बाण चािवण्ाचं कौशल् अदभुत होतं. 
हे कौशल् त्ाच्ा दैनंरदन जीवनातीि नशकारी्मुळे अवगत होतं. सटेपीक्ेत्री् घोडेसवार सदैव सरुतवी्मुळे 
गनत्मान असा्चे त्ा्मुळे अभ्ास होता. ्ा्मुळेच त्ांना कलपनातीत का्म करण्ाची क््मता िाभिी. 
कडाक्ाच्ा थिंडीत ्ुद्ध अनभ्ान आरंभल्ावर नगरा नगरात -नशनवरा-नशनवरात प्रवेश करतांना 
पडिेल्ा बर्फच्ा नदीचा वतयार राज्मागाया सारखा केिा. तसं पाहता नगर आरनक्त नशनवरात बसतान 
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बसवण्ात ्ा्ावर ननपुण नवहते. पण चंगीजखानाने घेराव ्ंत्र-नेपूथिा-दारुगोळ्ाचं ्महत्व िवकरच 
अवगत केि.शत्रुवर चािून जाण्ाच्ा ्मोही्मेत उप्ोगी पडेि अशी (Light portable equipment) 
बनविी ज्ाचा ्ुद्धात घातक प्रभाव पडा्चा.

 ्मंगोिीनी केिेल्ा नवनाशाचे आकिन
चंगीजखानाच्ा नवश्वनवज्ी अनभ्ानासंबंधी प्राप्त स्मसत नववरणं खािीि आकड्ावर एक्मत 

सह्मत आहेे. ज्ाच्ा नगरांनी चंगीजखानच्ा प्रभुत्वाचा सवीकार केिा नाही त्ांच्ा वर प्रभुत्व 
न्मळवण्ासाठी नतथि राहणाऱ्ा िाेकांना ््मसदनी पाठविं. ही संख्ा अत्ंत धक्ादा्क आहे. १२२० 
्मर्े ननशापूर वर ताबा घेतांना १७ िक् ४७ हजार, १२२२ ्मर्े नहरावचा ताबा घेतांना १६ िक्, 
बगदादवर ताबा न्मळवण्ासाठी ८ िक् िोकांना ्मारिं. नासत ्मर्े ७० हजार, बैदाक नजलह्यात ७० 
हजार, कुहीसथिान प्रांतातीि ‘तून’ नगरात १२ हजार िोक ्मारिे गेिे. ्मर्कािीन इनतहासकांनी 
्मृतकांच्ा संख्ेचं अनु्मान कसं िाविं?  

इिखानाचा रारसी इनतहासकार जुवैनी महणतो, ्मवया ्मर्े १३ िाख िोकांना ्मारिं. दैनंरदन शव 
संख्ेचा दर एक िक् प्रनतरदन होता. त्ावरुन तेरा रदवस ्ुद्ध चाििं कती तेरा िक्.

११६२ ते्मूनजनचा जन्म. ११६० ते ११७० चं दशक महणजे दास्त्वानवरुद्ध संघषया होता. ११८० ते 
११९० दशक संधी-तडजोड-तहाचा काळ होता. १२०३ ते १२२७ नवसतार नवज्.

१२०६ ते्मूनजन चा ‘चंगीजखान’ सावयाभौ्म शासक महणून ्मंगोनि्न सरदारांनी घोनषत केिं 
१२२७ चंगीजखानचा ्मृत्ू
१२२७ ते १२४१ चंगीजखानपुत्र ओगोदेईचा शासनकाि.
१२२७ ते १२६० तीन ्महारखानाचे शासन, ्मंगोि एकतेची सथिापना
१२३६ ते १२४२ रनश्ा, हंगेरी, पोिंड, ऑखसटरि्ावर आक्र्मण 
बाटू हा चंगीजखान ज्ेष्ठपुत्र जोचीचा ्मुिगा. बाटूचं हे साम्ाज् होत.
१२४६-४९ ओगोदेई पुत्र ‘ गु्ुक’चा काळ
१२५१-६० चंगीजखान-पौत्र ्मोंके आनण तुिूचा शासन काि.
१२५३-५५ ्मोंकेच्ा इराण-चीन वर आक्र्मण.
१२५७-६७ बाटू पुत्र ‘बक्फ’ चा काळ.
सोनेरी टोळी (golden horde) चा नेसतोररअन इसिा्म ध्मयाप्रवृत्त झािा. १३५० च्ा दशकात 

त्ाचा इसिा्म ध्मायात ननचि् पूवयाक प्रवेश झािा. इिेखान नवरुद्ध गोलडनझेडवी तर न्मश्र देशाच्ा ्मैत्रीखा 
प्रारंभ.

१२५८ बगदाद काबीज,  अबबासींवर नवरोध स्माप्त. ्मोंकेचा धाकटा भाऊ हुिेगूच्ा इरा्मर्े 
इिखानी राज्ाची  सथिापना. जोनचंद आनण इिखानात संघषया सुरु.

१२५८ पेनकंग्मर्े ्महानखानाच्ा रुपात कुबिईखानचं राज्ारोहण. चंगीजखान उत्तरानधकारी 
जनात  संघषया ्मोगि साम्ाज् अनेक वंशात वाटिं गेिं. तोिूई चघताई आनण जोची (ओगोदेईवंश) 
परानजत झाल्ाने तोेतूनवद ्मर्े सा्मीि झािे.

तोिून्द ः चीनचा ्ूआन वंश आनण इराणचे इिखानी राज्
चघताई ः तूरान व तुक्फसथिान रनश्न  सटेपीक्ेत्रात जोंची वंश होते त्ांना प्यावेक्क गोलडन होडवी 

नावाने ओळखा्चे.
१२९५ ते १३०४ इराण्मर्े इिखानी शासक ्मजनखानाचा  शासनकाि. बौद्धध्मायातून इसिा्म 

प्रवेश नंतर क्र्माक्र्माने इिखानी सरदाराचं देखीि ध्मायंतरण होऊ िागिं.
१३६८ चीन्मधल्ा ्ूआन वंशाचा अंत.
१३७० ते १४०५ तै्मूरचं राज्, बरिास तुक्फ असूनही त्ांने चघताई वंशाच्ा आधाराने चंगीजखानाचा  

वंशज महणून घोनषत केिे. त्ाने सटेपी साम्ाज्ाची सथिापना केिी. चीन सोडून चघताई जोची राज्ातीि 
काही भाग न्मळून सटेपोक्ेत्रात आपल्ा साम्ाज्ाची सथिापना केिी गुरेगेन अथिायात शाही-जावई  ्ा 
उपानधने सवतःिा नवभनषत केिे. आनण चंगीजखानाच्ा वंशातीि राजकु्मारीशी िग्न केिं.

१४९५-१५३० जहीरुद्ीन बाबर जो तै्मूर आनण चंगीजखानचा वंशज होता. ताे ररगना, स्मरकंद 
च्ा तै्मूरी क्ेत्राचा उत्तरानधकारी बनिा. नतथिून हाकििा गेिा. काबूि काबीज केिं. १३२६ ्मर्े रदल्ली 
आगऱ्ावर नवज् न्मळनविा. भारतात ्माेगि  साम्ाज्ाचा पा्ा घातिा.

१५०० जोचीचा धाकटा ्मुिगा नशबानचा वंशज श्बानीखानाचं तुरान वर अनधपत्.
श्बानीनां उजबेग सुद्धा महणा्चे ज्ावरून वंशजांना अुजबेनकसतान नाव पडिं. श्बानी सत्तेचं 

दृढीकरण. ्ा्मधूनच बाबर आनण तै्मूरच्ा वंशजांना घािविं.
१७५९ चीनच्ा ्मंचूओंना ्मंगोनि्ा काबीज केिं.
१९२१ ्मंगोनि्ा गणराज् झािे.
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४. अहिल्याबयाई
जन्म इ. स. १७२५. ्मृत्यू तयारीख १३-८-१७९५ 

देवी अहिल्याबयाई जयालीस जगत्त्र्यांत तू धन्या।
न न्या्धर्महनरतया अन्या कहलरयाजी ऐहकली कन्या।। रोरोपंत.

देवी अहिल्याबयाई ्या सयाधवीचे नयाव उच्यारितयांच प्रत्ेकयांच्या मनयात 
पूज्बुद्ी उतपन्न िोते. कधीिी मनुष्याची सतुती कियाव्याची नयािी अशी 
ज्या म्ूिकवीची प्रहतज्या िोती, त्याने सुद्या ्या बयाई ‘देवी’ असे उपपद 
प्रथम लयावून हतची सयात आठ आ्याांत सतुती केली आिे. ्या बयाईचे 
चरित्र आपणयास सयादि कियाव्याचे आिे. पिंतु त्यापूववी ज्या िोळकि 
घियाण्यात ती नयावयारुपयास आली त्याची अलप मयाहिती प्रथम देतो. कयािण 
िोळकि घियाण्याची अशी संहषिप्त मयाहिती ्ेथेच रदल्याने अहिल्याबयाईच्या 
कयािकीदवीची हचहकतसया वयाचकयांस सुलभतेने कितया ्ेईल व तसे झयाले 
मिणजे अहिल्याबयाईची थोिवी सिजच लषियात ्ेईल.

२. िोळकियांच्या वंशयावळी ्या नयावयाचया एक लेख िया. ियाजवयाडे ्यानी 
शके १८२७ च्या ज्ेष्ठ महिन्याच्या सिसवती मंरदियात हलहिलया आिे. 
त्याचया कयािणयापुितया उतयािया टीपेत रदले आिे, त्यावरुन िे घियाणे कोठील 
व कोठे आले ्याची छयानदयाि मयाहिती हमळते. िोळकियांचे मूळ आडनयाव 
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वीिकि असून गोत्र ज्बसी िो्. वीिवयालिे, हचतोडगड, मुंगीपैठण, 
वीिवोिोळ, वोिोळमुरुम, वयाफगयाव, कयातियाबयाद, चयांदवड, मिेश्वि व इंदूि 
अशया दिया हनिहनियाळ्या रठकयाणी ्या कुळयातील पुरुषयांनी वेळोवेळी वसती 
करुन कयािी रठकयाणी पयारटलक्यािी संपयादन केल्या िोत्या. इंदूि िे ्यांच्या 
शेवटच्या वसतीचे रठकयाण िो्. ियाजवयाडयांनी वंशयावळीची जी ्यादी 
हदली आिे ती वृषियाच्या रुपयांत बसवून ्या लेखयाच्या शेवटी रदली आिे. 
त्या ्यादीत ्या घियाण्याचया आजप्ांत कोणकोणत्या घियाण्याशी संबंध 
झयालेलया आिे िेिी रदसते. ्या घियाण्यात मलियािियाव िया कतयाता पुरुष िो्. 
आजचे िोळकियांचे वैभव ्याच पुरुषयांने संपयारदलेले आिे.

३. मलियािियाव िोळकि तयािीख २०-५-१७६६ िोजी मृत्ू पयावलया. 
मलियािियावयाचया जनम ४-४-१६९३ िोजी झयालया असल्याने मिणसम्ी 
त्याचे व् ७३ वषयाताचे िोते असे रदसते. त्याच्याबिोबि द्यािकयाबयाई व 
बजयाबयाई ्या दोघी ह्रि्या सती गेल्या. ्ेथे गौतमयाबयाईच्या नयावयाचया उल्ेख 
नयािी.

्यावरुन मलियािियावयापूववीच गौतमयाबयाई मृत्ू पयावली असयावी असे 
वयाटते. कयािण िी सवयातात वडील ्रिी असून ती जि सती न जयाती ति बिे 
रदसले नसते. ्या हतघींहशवया् मलियािियावयास ििकूबयाई ्या नयावयाची एक 

* ‘‘श्ीकुळसवयामी देव खंडेियाव व मियाळसयाबयाई व बयानयाबयाई, गड 
जेजुिी. जयानयाबयाई, तळकोकण. धिमपुिी भवयानी. तुकयाई तुळजयापूिची, 
हतसिी ्मयाई कवट्याची. चौथी, ियाजयाबयाई कवडया डोंगियाची. वीिोबया 
मियाळोबया दोडीदयाणुिीचया. बहििोबया सोनेिीचया. बहििजी नया्कजी हचंग्यादेव 
तळकोकणचया. वोिोळमुिमयाची सटवयाई, वयाफगयावची उदेहगिी सटवयाई, 
मयाणकेश्वियाची सटवयाई, आिया्ियानी मियाियानी देव खंडेियावयाचे गोंधळयात 
कुंभयाियांनी ढयािग वयाजवयावी. कुळ, वीिकि, वीिवयालह्याचया वीिकि, दुसिे 
आडनयाव िोळकि. कुळ गोत्र ज्वसी देवरुसी, कहपलया गोकुळ मथुिया. 
दुसिी वसती, हचतोडगड. हतसिी वसती मुंगीपैठण, चौथी वीिवोिोळ. 
पयाचवी वसती वोिोळमुरुम, मोगलयाई आिे. सियावी वसती, वयाफगयाव, 
पयाटीलकी आिे. सयातवी वसती कयातियाबयाद मयांडवगण, पयाटीलकी आिे. 
आठवी वसती, चयांदवड. नववी वसती मिेश्वि नमतादयाकयाठी, दियावी वसती 
इंदूि.’’
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खयांडयाियाणी िोती. मलियािियावयास खंडेियावयाहशवया् उदयाबयाई व सीतयाबयाई अशया 
दोघी मुली िोत्या. िोळकियांच्या कुळयांत मलियािियावयाप्ांत एकयािी पुरुषयास 
एकयाहून अहधक ह्रि्या नयािीत. मलियािियावयापयासूनच अनेक ियाण्या रदसतयात. 
्यावरून ‘बहुधहनकतवयात् बहुपतनीकतवम्’ िे कयाहलदयासयांचे सूत्र अषििश: 
खिे असयावे असे वयाटते. असो. आतयाच सयांहगतलेलया मलियािियावयांचया 
मुलगया खंडेियाव ियाच अहिल्याबयाईचया पती िो्. अहिल्याबयाईचया जनम 
कधी झयालया िे खयात्रीलया्क सयांगतया ्ेत नयािी; पिंतु सन १७८१ च्या 
एकया पत्रयात ‘आपण पंचयावन वषयाताच्या वृद् आिोत’ असे बयाई सवत: 
मिणते, त्यावरुन ्या बयाईचया जनम सन १७२५ मध्े झयालया िे हसद् 
आिे. इच्या जनमयासंबंधयाने ् यापेषिया हवशेष तपशीलवयाि असे कयािीच वयाङ्म् 
उपलबध नयािी. मयाणकोजी हशंदे ्या नयावयाचया एक धनगि जयातीचया गृिसथ 
औिंगयाबयाद हजलह्यातील बीड तयालुक्यात चौंढेगयावी पयाटीलकी करून ियाित 
असे. त्याच्या पोटी अहिल्याबयाई सन १७२५ मध्े जनमयास आली, 
असे आपण गृहित धरुन चयालू. िी बयाई रुपयाने अगदीच सयाधयािण अशी 
िोती. हिलया दोन भयाऊ व एक बिीण िोती, असे रदसते. पिंतु ते 
सवता हतच्या ि्यातीत हनवतताले. खंडेियावयाचया जनम तयािीख २८-९-१७२३ 
िोजी झयालया. त्याच्याशी अहिल्याबयाईचे लग्न तयािखी १४ मे १७३८ िोजी 
झयाले. त्यावेळी हतचे व् चयांगले तेिया वषयाताचे िोते. खंडेियावयास आणखी 
बया्कया िोत्या व तो बियाच व्सनी िोतया. अहिल्याबयाईस सन १७४५ 
मध्े देपयाळपुियास मयालेियाव नयावयाचया एक मुलगया व सन १७४८ मध्े 
मुक्याबयाई नयावयाची एक मुलगी अशी दोनच अपत्े झयाली. पुढे हतचया पती 
खंडेियाव कुंभेिीच्या वेढ्यात तया. १७-३-१७५४ िोजी गोळया लयागून मिण 
पयावलया, तेविया बयाईचे संसयाि सुख संपले. अहिल्याबयाई जयात्याच बुहद्मती, 
चौकस व धोिणी असल्याने मलियािियाव िोळकियावि हतचे मोठे वजन 
बसले. मलियािियावयाच्या ि्यातीतच बहुतेक कयािभयाि तीच किीत असे. 
अहिल्याबयाईवि सवता व्वियाि सोपवून मलियािियाव हनधयातासतपणे मुलुखहगिीत 
गुंतलेलया असे. सन १७६६ मध्े मलियािियाव हनवतातल्यावि सयािहजकपणेच 
िोळकिशयािीची जबयाबदयािी ्या बयाईवि आली. 1 हतचया मुलगया मयालेियाव 
िया वेडसि असून तोिी मलियािियावयानंति एकच वषयाताने तया. २७-३-१७६७ 
िोजी इंदूि ्ेथे वेडयाच्या लििीत आिोळ्या मयारुन मयारुन मृत्ू पयावलया. 
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2 त्याच्या मृत्ूची िकीकत प्रसंगयानुसयाि पुढे ्ेणयािच आिे. त्यासमयागे 
त्याच्या दोघी ह्रि्या सती गेल्या. पुढे अहिल्याबयाईची िी दु:खद व 
असिया् ससथती पयाहून िोळकियाचया रदवयाण चंद्रचूड ्याच्या सलल्याने 
ियाघोबयाने बयाईवि एकदम चयाल केली; पिंतु बयाईने एकदम गया्कवयाड, 
भोसले वगैिेचे सियाय् तुकोजीस हमळवून देऊन ियाघोबयास पित हफिहवले 
व एवियापयासूनच बयाईच्या सवतंत्र कतृतातवयास सुरुवयात झयाली. ्यावेळी बयाई 
चयांगली चयाळीस बेचयाळीस वषयाताची असल्याने व हतने मियाठेशयािीचया 
अंतबयाताह् कयािभयाि पंचवीस तीस वषता पयाहिलेलया असल्यामुळे हतच्यावि 
सिजयासिजी कोणयाचीिी छयाप बसणे शक् नविते.3

४. मयालेियावयाचया मृत्ू िोतयाच दिया पंधिया रदवसयांतच िी ियाघोबयाच्या 
सवयािीची धयामधूम झयाली. ्यावेळी बयाई खिोखिी दु:खयात अगदी चूि 
झयालेली िोती, पण अशया वेळीिी हतने आपले दु:ख बयाजूलया सयारुन 
िोळकियांचे ियाज् बसहवण्याचे कतताव् केले, िे पयाहिले मिणजे हतच्या 
कतताव्-षिमतेची तयािीफच कियावीशी वयाटते. इतके झयाले तिी आनंदीबयाई 
१७७४ मध्े धयािेच्या हकलल्यात ् ेऊन ियाहिली तेविया हतलया अहिल्याबयाईने 
शक् ती मदतच केली. ियाघोबयांने सवयािी केली त्यावेळचया ियाग त्याच्या 
पतनीवि कयाढणे बयाईस मुळीच आठवले नयािी, ्यातच हतचे सयाधुतव 
रदसते. ्यानंति अहिल्याबयाईने तुकोजीस जिी मयांडीवि घेतले नयािी तिी 
एकंदि सवयाऱ्या त्याने कियाव्यात व ियाज्व्वसथया बयाईने पियावी असे 
ठिले. पिंतु पुढे तुकोजीस िे पयाितंत्् न खपून त्याने अहिल्याबयाईस 
जियाहगिी देऊन सवसथ बसहवण्याचया बियाच प्र्तन केलया, पण बयाई 

1. सन १७६६ त मल्हाररहाव ्ोळकर मरण पहावलहा, तेव्हा त्हाचहा 
कहारभहार महाधवरहाव पेशव्हाने मल्हाररहावहाची सून अ्ल्हाबहाई ह्लहा सहांगून 
बहा्ेर मोह्महा करण्हासहाठी तुकोजी ् ोळकरहाची नेमणूक केली. ् हा हविमुखी 
कहारभहार हबलकूल ्शसवी झहालहा नहा्ी. तुकोजीचें व अ्ल्हाबहाईचं तीस 
वरहाषात कधींच पटले नहा्ी. 

मियाठी रि्यासत खंड -7 पयान-16 ते  19

2. तहा. २१-८-१७६७ रोजी तुकोजीने महाधवरहावहाकडून करहार करून 
घेतलहा. ्हा वेळी पेशवे चुलते-पुतण्हांची तेढ हवकोपहास चहालली असून 
दोघे्ी तुकोजीस  आपहापल्हा बहाजूस वळवीत ्ोते. 

मियाठी रि्यासत खंड-7 पयान- 16 ते  19
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त्याच्या बयािशयालया जेवलेली. हतने त्यास मुळीस दयाद रदली नयािी. हतने 
मिेश्वि िे आपले कया्मचे ियािण्याचे रठकयाण करुन तेथील हकल्या दुरुसत 
केलया व त्यावि दयारु गोळ्यांची तजवीज करुन मोठ्या बंदोबसतयाने ियाहू 
लयागली. ्या व्वसथेने हतलया पुढे इतकया आतमहवश्वयास वयाटू लयागलया की, 
एकदया हतने तुकोजी व मियादजी ्या दोघयांनयािी ्ुद्यास आवियान केले व 
‘उभ्ंतया चयालून आले तिी आपण कयािी बयांगडया भिल्या नयािीत’ असे 
खऱ्या वीि्रिीस शोभतील असे उद्याि ्रिी असून कयाढले. 4 थोिल्या 
मयाधवियावयानंतिचया मिणजे नयानया फडणवीसयाचया ियाज्कयािभयाि हतलया फयािसया 
पसंत नवितया व नयानयाने हुजियात कमी केली िी मोठी चूक केली असे ती 
सपष्टच बोलून दयाखहवत असे. पिंतु नयानयाच्या ियाजहनष्ठेबद्दल ती धन्ोद्याि 
कयाढीत असे व  एकंदि पेशव्याच्या गयादीबद्दल हतलया फयाि आदि वयाटत 
असे. तुकोजीच्या कयािभयािी नयािो गणेश िया बयाईचया द्ेष किी. कयािण 
सैन्याच्या खचयातासयाठी मिणून बयाईकडून ्ेणयाऱ्या िकमेचया िया खोटयानयाटया 
हिशेब तुकोजीस समजयावून पैसे मधल्यामधे लयांबवीत असे व पुन: वि 
बयाई पैसे वेळेवि पयाठवीत नयािी अशी तक्याि किीत असे. िी त्याची तक्याि 
हकती खोटी िोती िे आपले सवता हिशेब बयाईने मियादजीच्या एकया इसमयास 
दयाखवून मियादजी हशंद्याची खयात्री केली. तेवियापयासून मियादजीचे बयाईहवष्ी 
फयािच चयांगले मत झयाले. सयाियांश, बयाई हिशेबयात फयाि चोख िोती व हतने 

3. पुढे तहा. १२-४-१७६८ रोजी महाधवरहावहाने चुलत्हाशी लढून त्हास 
कैद केले, आहण तुकोजी चुलत्हास सहामील आ्े, असे कळल्हावरून 
तहा. ८/६/१७६८ रोजी तुकोजी ्ोळकर हशलेदहार ्हाजकडील दरोबसत 
सरंजहाम एकदम जप्त केलहा. त्हावरून पुढे द्हाच ददवसहांनी म्णहाले तहा. 
१८-०६-१७६८ रोजी महाधवरहावहाने गंगहाधर ्शवंतहाची जप्ती करून 
तुकोजी जप्ती उठहवली. महाधवरहावहाचहा ओढहा पह्ल्हापसून अ्ल्हाबहाईकडेे 
्ोतहाच. त्हांतून चुलत्हाच्हा वरील भहानगडीमुळे आतहा तो दृढ झहालहा, 
आहण इत्तर संस्हानहाच्हा देवघेवीचहा व्व्हार तुकोजीशी न कदरतहां 
महाधवरहावहाने अ्ल्हाबहाईशीच चहालहवलहा, (त् व करहारमदहार पृ. १६१) 
्ी ्हाद अ्ल्हाबहाईच्हा नहावहाने हलह्लेली असून तीत हतसहांचम सैन 
पहासून हतसहाहसतैनपहावेतोंच्हा (स.१७५८-६८ च्हा) द्हा वरहाषाचहा ्ेणे 
असलेलहा ऐवज हतच्हाकडे महाधवरहावहाने महाहगतलहा आ्े. 
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िया चोखपणया नयानया फडणवीसयासिी पटवून रदलया िोतया. त्याचया प्रकयाि 
असया; सवयाई मयाधवियावयाच्या लग्नपटीचे दोन लयाख रुप्े बयाईने मयागील 
बयाकी पेटे द्यावेत असे तुकोजीने बयाईस कळहवले. ततकयाळ बयाईने ‘मयागील 
बयाकी कोणती’ असया उलट सवयाल केलया व मयागील घेणे एक कवडी 
हनघयाली ति त्याच्या पयाच कवडया देईन असे बजयाहवले. पुढे तुकोजीने 
आपले मिणणे पित घेतले व मग बयाईने नयानयास िक्कम पयाठहवली.6 

 बयाईच्या दयानधमयाताबद्दल हनियाळे सयांगण्याची आवश्कतयाच नयािी. पण 
असे िोते तिी ियाजकयािणयात हतने कोणयािी सयाधुसंतयाची सल्या ऐहकली 
नयािी अगि घेतलीिी नयािी. समथयाांच्या हशष् पिंपिेतील पिशियामदयादया 
ियाजवयाडकि िे मोठे सयाषियातकयािी सयाधुपुरुष अहिल्याबयाईच्या वेळी ि्यात 
िोते. त्यांनी एकदया सवत: बयाईकडेस नयािोगणेशयाबद्दल िदबदली केली, पण 
बयाईने ती ऐकली नयािी. पिंतु तुकोजीने नयािोगणेशयाची पुढे जेविया छळणूक 
केली, तेविया बयाईसच त्याची द्या ् ेऊन हतचे कोमल अंत:किण हपळवटून 
गेले. अहिल्याबयाई सवयाांचया हवचयाि घेत असे, पिंतु कोणयाच्याच तंत्रयाने 
चयालत नसे. कयामकयाजिी ती हनिलसपणे ियात्रीच्याियात्री जयागून किीत असे. 
घयाशीियाम कोतवयालयासयािख्यांची प्रकिणे नयानया फडणवीसयाच्या कयािकीदवीत 
उपससथत झयालेली प्रहसद् आिेत. पिंतु बयाईच्या मजवीतील मिणून कोणीिी 
प्रहसद् नयािी व कोणयाचया तसया जुलूमिी आढळत नयािी.5 तुकोजीचे व 
बयाईचे पुढे फयािच हबनसले, तेविया सन १७७९ मध्े हतने पेशव्यास पंचवीस 
लषि रुप्े नजियाणया देण्याचे कबूल करुन आपल्या मुलीचया मुलगया नथ्याबया 
्यास दत्तक घेण्याची पिवयानगी घेऊन ठेवली िोती. पिंतु दत्तक घेतल्याचया 
कोठे उल्ेख नयािी. कदयाहचत तुकोजीलया दिशत मिणूनिी िे केले असयावे. 

4. पुढे अपटनने इंग्रजहांचे ्ुद्ध ्हांबहवले, तेव्हा  तीं दोघें हिरून 
धहारेस गेली.  ते्े बहाईने िौज ठेवून भेलसहा वगैरे म्हालहांत  दंगे िहार 
केले, ते हवसहाजी गोहवंद आठवले व खंडोरहाव ्हांनी जहाऊन मोडले आहण 
अपटनचहा त् झहाल्हावर बहाईस पकड्हासहाठी धहारेस वेढहा घहातलहा. स. 
१७७६ च्हा जुलहाईपहासून नोव्ेंबरहाप्यंत बहाईनें महाेठ्हा शौ्हाषाने लढून कहां्ी 
कहाळ दटकहाव धदरलहा. दहादहास ्कीकत मुंबईस कळली.  लढणे अगर 
बोलणे आम्हासी  करहावे, बहा्कहामुलहास तसदी द्हावी ्े ्हाेग् की कहा्? 
असे दहादहा अपटनहास हलह्तो.
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िया नथ्याबया पुढे सन १७९० मध्े हनवततालया. सन १७९२ मध्े बयाईचया 
जयामयात हनवतताल्याने हतची मुलगी मुक्याबयाई सती गेली, तेविया ‘आमचे दैवी 
ति दु:खेच पियावी’ असे मोठे हृद्द्रयावक उद्याि बयाईच्या तोंडून हनघयाले 
आिेत. बयाई आपल्या ियाजकी् िक्कयास फयाि जपत असे. ठियावयापेषिया अहधक 
खंडणी हतने कधी पेशव्यास रदली नयािी व मियादजीच्यािी मदतीसयाठी 
मिणून अहधक फौज पयाठहवली नयािी. पिंतु ती सवयाांचया पियामशता ्थया्ोग् 
घेत असे. आप्त, सवकी् व शया्रिीपंहडत ्यास जरुि ती मदत वयािंवयाि 
बयाई किीत असे. मलियािियावयाच्या मृत्ूच्यावेळी त्याजवळ चयाळीसकोट 
रुप्े हशल्क िोते असे मिणतयात. ते बयाईस एकदम हमळयाले व त्यांच्याच 
लोभयाने ियाघोबयाने बयाईवि सवयािी केली िोती. िे सवता द्रव् हतने धमयातादया्यात 
खचता केले असे रदसते. बयाईचया खयासगीचया खचता सयालीनया फक् दोन लषि 
रुप्यांचयाच िोतया. तुकोजी पुढे अधयाांग वया्ूने अपंगिी झयालया व व्सनीिी 
बनलया िोतया िे पयाहून, िोळकियांच्या दौलतीची आपल्या पश्यात वयातयाियात 
िोईल असे बयाईस वयाटत असे व त्यामुळे ती फयाि कष्टी असे. तुकोजीचया 
मुलगया मलियािियाव तिी आपल्या आज्ेत सनमयागयाताने वयागेल असे वयाटून हतने 
त्यास आपल्या जवळ ठेवून त्याचे लग्न वगैिे केले. पण तो ति दुव्तासनयात 
‘बयापसे बेटया सवयाई’ असया हनघयालया. ्यामुळे बयाईस हकती वयाईट वयाटत 
असेल ्याची कलपनयाच कियावी. अहिल्याबयाईचे लग्नयापूववीचे व् हकती 
सुखयात गेले िे कळण्यास आपणयाजवळ कयािी सयाधन नयािी. पण त्यानंतिचे 
हतचे आ्ुष् आिशयासयािखे आपणयांपुढे आिे. एकया दुव्तासनी व लििी 
पुरुषयांशी हतचे लग्न झयाले, एकदोन मुले िोतयाच ऐन तयारुण्यात हतलया वैधव् 
प्रयाप्त झयाले, मुलगया िोतया पण तोिी वेडयाच िोतया. आपल्या वयाडयातील 
एकया कुणहबणीशी गयावयातील एकया हशंप्याचया कयािी वयाईट संबंध आिे 
अशया नुसत्या संश्याने त्या हशंप्यास त्याने ठयाि मयारुन टयाहकले. पण पुढे िे 
कृत् फयाि वयाईट झयाले असे त्यास वयाटून तो आजयािी पडलया व वया्ूच्या 
लििीत मोठमोठ्याने आिोळ्या मयारु लयागलया व मिणू लयागलया, ‘मी तुझया 
भ्ंकि िीतीने सूड घेईन.’ िे शबद मरून गेलेल्या हशंप्याच्या तोंडचेच 
असयावेत व तो हशंपी समंध िोऊन आपल्या पुत्रयास छळतो, असे वयाटून 
बयाईने त्यास पिोपिीने समजयाहवले. पण तो सपष्ट मिणे, ‘‘मी हनिपियाधी 
असतयानया मलया तुझ्या मुलयाने कया मयारिले? मलया आतया दूसिे कयािी एक 
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नको. मी हजवयास जीव बळी घेईन तेविया तृप्त िोईन!’’ व शेवटी तयािीख 
२७ मयाचता सन १७६७ िोजी तो हनवततालया. बिे िया मुलगया हजवंत असतयानया 
्याच्यापयासून बयाईस सुख िोते मिणयावे ति तसेिी नयािी. िया असया अधतावटच 
असल्याने सवयाांसच फयाि छळीत असे. ज्या ब्याह्मणयास अहिल्याबयाई पूज् 
मयानीत असे व दयानधमता किीत असे त्यासच तो नयानयाप्रकयािे त्रयास देत असे. 
‘तो ब्याह्मणयास व्रिे, जोडे, भयांडी इत्यादी हजन्नस दयान घ्याव्यास मोठ्या 
अगत्याने बोलयावी, पण ती दयाने त्यास देण्यापूववी तो त्यात हवंचवयासयािखे 
हवषयािी प्रयाणी घयाली. मग लोभी ब्याह्मणयांनी िी दयान घेतली व दंश झयालेले 
ह्या सवयािीने पयाहिले की, त्यास वयाटे, झयाले! आपले कयाम सोळया आणे 
फत्ते झयाले! मग त्यास आनंदयाच्या उकळ्या फुटत......’ िे पुत्रयाचे चयाळे 
पयाहून अहिल्याबयाईचे कपयाळ उठे. ्यापयासून हतलया अतोनयात दु:ख िोई. 
्या प्रकयाियात हतचे दुिेिी दु:ख असे. एक ति प्रजेचया हवनयाकयािण छळ 
िोत असे व दूसिे, सवत:च्या मुलयाचे वेडयाचयाि. असे प्रकयाि झयालेले 
ऐकले की, हतने कपयाळयास ियात लयावून मिणयावे, ‘मयाझेच मुळी नशीब 
खोटे! नयािी ति असलया कुलदीपक मयाझ्या पोटी कशयालया जनमयास ्ेतया!’  
असे मुलयांचे वणतान पुरुषोत्तमयाने आपल्या अहिल्याबयाईनेच चरित्रयात केले 
आिे. िया मुलगया असया दुष्ट असल्याने अहिल्याबयाईनेच त्यालया ित्तीच्या 
पया्ी देऊन मयारुन टयाहकले, असया एक लोकप्रवयाद प्रचहलत आिे, पण 
तो सवतासवी खोटया आिे. तो मुलगया आपल्या मृत्ूनेच मिण पयावलया िे 
वि रदलेल्या िकीकतीवरुन उघडच िोत आिे. मुलगया हनवतताल्यानंति 
बयाईस ियाजकयािणयाची हचंतया ियात्ररदवस वियावी लयागली. पुढे हतचया जयावई 
हनवततालया व मुलगी मुक्याबयाई सती गेली. हतचे भयाऊ व बहिणीिी हतच्या 
देखतच िया लोक सोडून गेले. सयाियांश, हववयाि झयाल्यानंति पुढील सवता 
आ्ुष् हतने दुःखयातच कयारढले, तथयाहप आपले कतताव् कधीिी बयाजूस 
सयारिले नयािी. अठियाव्या शतकयाचे शेवटले दशक ्या हिंदुसथयानयात फयाि 
भ्ंकि गेले. प्रहसद् कहव मोिोपंत, िरिपंत, फडके, मियादजी हशंदे, 
सवयाई मयाधवियाव, अहिल्याबयाई, तुकोजी िोळकि, नयानया फडणवीस िी 
सगळी कमीअहधक प्रमयाणयाने कतवी मयाणसे ्याच दशकयात हनवतताली व 
्यांचे जयागी आलेले मयाणसे अगदीच हनियाळ्या प्रकृतीची िोती. असो. 
अहिल्याबयाई शेवटी कयािी रदवस आजयािी पडून तयािीख १३ ऑगसट सन 
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१७९५ िोजी आपल्या व्याच्या सत्तियाव्या वषवी हनवतताली. बयाईने आपल्या 
ि्यातीत अनंतफंदीलया सनमयागयातालया लयावले. ियाघोबयालया िणयांगणयातून पित 
हफिहवले, प्रजेलया आपल्या मुलयाप्रमयाणे वयागहवले. धमताियाजयाप्रमयाणे सवयाांस 
सयािखया न्या् रदलया व प्रभयासपट्टण ्ेथे १७२४ मध्े नयाश पयावलेल्या 
सोमनयाथयाच्या मूतवीची पुनःसथयापनया केली. अहिल्याबयाईने लोकयांच्या 
सो्ीसयाठी जयागोजयाग अन्नछत्रे, धमताशयाळया, तळी, हवहििी व िसते बयांधले 
आिेत. तीने कयाशीहवश्वेश्वियांचे मंरदि व ग्या ् ेथील हवषणुपदयाचे मंरदि ् यांचे 
जीणणोद्याि केले आहण कलकत्यापयासून तो कयाशीप्ांत भलया  बयांहधलया. 
अहिल्याबयाईच्या औदया्याताचया मयासलया हतच्या संसथयानयांतच पियाव्यास 
हमळतो असे नयािी, ति तो सवता हिंदुसथयानयात हमळतो. ्या सवता रठकयाणी 
हतची अन्नछत्रे अजून आिेत. हतने बयांधलेल्या देवळयांपैकी कयािी कयािी ति 
प्रेषिणी् आिेत. िदयाता िंहड्याजवळ नेमयाबियांत हतने जे एक देऊळ बयांधले 
आिे, त्याची िचनया अत्ंत नेत्रमनोिि असून, ते बयाईचया इंग्रजी चरित्रकयाि 
जो मयालकमसयािेब ्यास ति फयािच आवडले िोते. असो. आपल्या 
हिंदुसथयानयात अलीकडेस ज्या पुण्शयाहलनी ह्रि्या िोऊन गेल्या त्यांत 
अहिल्याबयाईचे नयाव अग्रसथयानी नेिमी घयालण्यात ्ेते, ते हकती ्ोग् 
आिे िे हतच्या ्या संहषिप्त चरित्रयावरुन सिज कळेल. अहिल्याबयाईबद्दल 
मयालकम असे मिणतो, ‘बयाईंचे चरित्र अत्ंत अलौहकक आिे. 

ती ्रिी असून असून हतच्यात अिंमन्तया मुळीच नविती. हतलया धमयाताचे 
वेड हवलषिण िोते. पण असे असूनिी हतच्या ठया्ी पिधमतासहिषणुतया 
हततकीच िोती. हतच्या देवभोळेपणयाची हशकसत झयाली िोती; तथयाहप 
आपल्या ियातयाखयालील लोकयांस जेणेकरुन सुख िोईल ्या हशवया् इति 
हवचयाि हतनें मनयास हशवू रदले नयािीत. हतने अहन्ंहत्रत अहधकयाियाचया 
उप्ोग फयािच दषितेने व कयाळजीपूवताक केलया. ह्या कयामी हतची नम्रवृत्ती 
कया्म असून मनुष्यांने आपल्या सदसहद्वेकबुद्ीचे आदेश पयाळणे हजतके 
शक् िोते हततके हतने पयाळले. हतचे सवत:चे आचिण इतके जयाजवल् 
िोते, पण ते सवत: पुितेच असून ती दुसऱ्याच्या दोषयांबद्दल षिमयावृत्तीच 
धयािण किीत असे.
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5. पुढे वंश नहा्ी असे जहाणून अ्ल्हाबहाईंनी जहाणोजी बहावहाच्हा 
मुलगहा तुकोजी ्हाजलहा ओटींत घेऊन गहादीवर बसहवले, असे वहाक् 
सरसवती मंददरहांतील ्ोळकर वंशहावळीत आ्े.

्ोळकरशहा्ींत उलहाढहाली करणहारी तुकोजीची बहा्को रखमहाबहाई ् ो्. 
हतचहाच मुलगहा मल्हाररहाव, सुभेदहारहांचे पत्र रखमहाबहाईस आले की, तुम्ी 
इंदूरहास न रहा्तहां, म्ेश्वरी  महातुश्ीपहासी असहावे, त्हावरून ती ्ोडे ददवस 
म्ेश्वरी गेली; पण अ्ल्हाबहाईशी हतचे पटेनहा, तेव्हा परत इंदूरहास आली. 
केसो हभकहाजी हतचे भेटी गेलहा, त्हाजलहा रखमहाबहाई म्णहाली, ‘ आम्हावर 
इतरहाजी सुभेदहारहांची हनहमत् की, नहारो गणेशहाची  सुटकहा करहावी, म्णोन 
आम्ी पत्रें श्ीमंतहास (पेशव्हांस) हलह्ली, पण ्हा आरोप लटकहा आ्े. 
पुढे तहा. ३/११/ १८९१ रोजी  अ्ल्हाबहाईचहा जहावई वहारलहा. तेव्हा 
रखमहाबहाईने संतहाजी ्ोळकरहास पहाठवून हतलहा मनहा केले. भेटीस ्ेऊ 
ददले नहा्ी. रखमहाबहाई रहाज्हांत ढवळहाढवळ करी, इंदूरहास रहाहून देपहालपूर, 
रहातपूरहा ्े्े कमहाहवसदहारहांस उपद्रव ददलहा. त्हांनी अ्ल्हाबहाईकडे तक्हार 
नेली की, तुम्ी ऐवज घेतलहा, आतहा आम्ी ्हांस कोठमन द्हावहा, सन 
१७९४ च्हा जुलहाईत रखमहाबहाई मरण पहावली.  हतच्हा असस् प्र्हागहास 
पोचवून गोत्रज ग्हावजषान करून आलहा. असहा उल्ेख १२/०८/१७९४ चहा 
आ्े.      मरहाठी दर्हासत खंड -7 वहा, पहान -16 ते 19

6. इंग्रजहांच्हा आक्मणशक्ीची महाहमषाक व्हाख्हा अ्ल्हाबहाईनें केली 
आ्े. ती म्णजे, “इंग्रजहांची प्रबळतहा ह्ंदुस्हानहांत िहार जहाली. इंग्रज सर 
्हाेणे दुरहापहासत आ्े. त्हासं सर करण्हास स्हा् एक श्ीमंत रहावसहा्ेब 
पुण्हाप्रतहाप ते केवळ अवतहारीपुरूर. त्हांच्हा कृपहावीक्षणें महात्र मसलत 
हसद्धीस पहावेल. वरकड व्हाघ्हाददक श्हापदें बळ व ्ुक्ीप्र्ुक्ीने महारतील; 
परंतु आसवलहाचे महारणे िहार कठीन आ्े. सुरत धरून महारले तरच महारले 
नहा्ी तर आसवलहाचे चपेटीत कोणी सहांपडलहा तर गुदगुल्हा करूनच 
आसवल त्हास महारील. तद्धत्  ्ी इंग्रजहांची लढहाई आ्े. पहा्तहा ्हांचे 
महारणे कदठण.      मरहाठी दर्हासत खंड - 6 वहा, पहान -132

7 (१७७९).  त्हाचे पूतषातेसहाठी ्ैदरहानें म्हादजीचे हनभहावणीपत्र 
महाहगतले ते आणण्हासहाठी नहारो हशवदेव ्हास मुद्हाम नहानहाने म्हादजीकडे 
पहाठहवले. ्हावेळी द्हाषातून्ी पेशव्हांचे व इंग्रजहांचे आरमहारहाची लढहाई 
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सहारखी चहालू ्ोती. प्र्म ्ैदरहाने ददरंगहाई चहालहवली, त्हाजबद्ल 
वहकलहामहाि्फत नहानहाने त्हांस िहारच हनकड लहाहवली आहण दहादहाचहा 
हमलहािी बहाजीरहाव बववे ्ैदरहाचे नोकरीत ्ोतहा. त्हास दूर करहवले, तेव्हा 
बववे ्ैदरहाचे अ्ल्हाबहाईचे आश््हास गेलहा.  

मरहाठी दर्हासत खंड -6 वहा, पहान- 166

8.1 सन १७८० च्हा सुमहारहास हसंदे्ोळकर महाळव्हांत गेल्हावर 
गुलजहारखहान बीजहागडच्हा डोंगरहांत हभल्हांचहा जमहाव करून रहाह्लहा. 
त्हाने अ्ल्हाबहाईस पत्रें हलह्ली, की, ‘श्ीमंतहानी कृपहा करून बहापरोटी 
हवभहागून द्हावी, आहण मजलहा चहाकरी सहांगहावी.’ त्हाप्रमहाणे बहाईने पुण्हास 
हलहून पहाठहवले, ते जुळले नहा्ी तेव्हा अ्ल्हाबहाईंने त्हाजवर िहाैज 
पहाठहवले. आनंदीबहाईने महाळव्हांत असतहा,त्हा बहाजूच्हा समसत जमहाव 
हभल् मवहाली लोकहांस आपलेसे करून ठेहवले ्ोते. त्हांचहा जमहाव आतहां 
गुलजहारखहानहाजवळ झहालहा. त्हास दहादहाकडून अभ्पत्रे आली. पुढे 
त्हाजवर नंदूरबहार कडून  गणेशपंत बे्रे व उत्तरेकडून अ्ल्हाबहाई िौज 
चहालून आली. सुलतहानपूरहावर लढहाई झहाली. पुढे गणेशपंतहाचहा परहाभव 
झहालहा. नंतर गणेशपंत व ्ोळकरहाची िौज एकत्र झहाली.

मरहाठी दर्हासत खंड - 6, पहान -179-180

8.2 चैत्र व ।। ११ स (३-५-१७८०) इंग्रजहांची गहांठ ्ोळकरहाचे 
िौजेशी पडली. सवतः तुकोजी ्जर ्ोते. लढहाई चहांगली झहाली. कहा्ी 
लोक पडले. स्हा धडकहांनी पहाटीलबहावहांकडील तोिहा व सरंजहाम आलहा. 
एक लढहाई उत्तम प्रकहारे इंग्रजहांशी करहावी, मग छहावणीस हिरहावे असे 
सरदहारहांचे महानस आ्े. वरील लढहाईसंबंधी अ्ल्हाबहाई म्णहाली, 
आम्हांकडील लोकहांची कहामे चहांगली ्ोतहात. परंतु, उजेडहात आणणहार 
कोणी नहा्ी. न ्ोत्हाचे उजेडहास ्ेते, ददवसच असे आ्ेत.  नहानहास 
आलेल्हा हनरहनरहाळ्हा इसमहांच्हा बहातमीपत्रहांतील ्े उतहारे आ्ेत.

मरहाठी दर्हासत खंड - 6, पहान -194

8.3 इंग्रजहांच्हा ् हा आक्मणहाले म्हादजी खचून गेलहा नहा्ी. ् ोळकरहांचे 
घरहांत अत्वस्हा ्ोती. अ्ल्हाबहाई व तुकोजी ्हांचहा बेबनहाव ्ोतहा. तो 
सवतः भेटून दूर करहावहा अशी सूचनहा नहानहाने म्हादजीस केली. तदहानुसहार 
त्हाने इंदूरहास जहाऊन कल् ्ोडहाबहूत हमटहवलहा आहण तुकोजी पुण्हाच्हा 
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कहामहगरीवर रवहानहा केले. मरहाठी दर्हासत खंड -6, पहान- 206

8.4 स १७८० च्हा पहावसहाळ्हांत तुकोली गुजरहातेतून इंदूरहास आलहा 
तो म्ेश्वरहास जहाऊन बहाईस भेटलहा नव्तहा. तहा. ९ नोव्ेंबर रोजी म्हादजी 
हलह्तो, - ्ोळकर इंदूरहाहून हनघहाले, बहाईंची  त्हांची समजूत पडली 
नहा्ी. म्ेश्वरहास जहातहात, की, खहानदेशहास परभहारे जहातहात पहा्हावें, बहाईस 
संश् आलहा की, बंदोबसत करहावहा, परंतु, बहाई सवषा, प्र्म चहाकरीवर 
रूजू व्हावे, असे जरो बहाई म्णहाली, तरी तुकोजी हतलहा भेटल्हाहशवहा् 
परभहारें हनघून गेल्हाबद्ल हतलहा वैरम् वहाटून हतने पुण्हास तक्हार हलहून 
पहाटहवली.     मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान -25

8.5 पुढे नहानहाने ्ैदरहाशी त् केलहा, तेव्हा बहाजीरहावहास ्ैदरहाने स. 
1780 च्हा मे मह्न्हांत आपल्हाजवळून कहाढून लहाहवले. तेव्हा तो 
पुनरहप दहादहाजवळ सूरतेस गेलहा. ते्ून स. १७८१ चे आरंभी दहादहाने 
त्हास म्ेश्वर ्े्े अ्ल्हाबहाईचे  आश््हास पहाठहवले. म्ेश्वरी आल्हावर 
बहाईने त्हास कहां्ी ददवस सनमहानहाने वहागहवले. परंतु ते्े त्हाची घोडी, 
जवहा्ीर वगैरे जळून वहातहा्त झहाली. त्हामुळे िौज बहाळगण्हाची सो् 
रहाह्ली नहा्ी. बववे म्ेश्वरहास आल्हाचे नहानहास समजतहाच त्हाने बहाईकडे 
महाणसे पहाठवून बव्हाषास पुण्हास पहाठहवण्हाबद्ल तगहादहा लहाहवलहा. तेव्हा 
बव्हाषाने बहाईस हवनंती केली  की, आम्हास पुण्हास पहाठवूं नकहा. एक 
वरषाभर आमची हनष्हा  पहाहून हवदहा करहावे, प्र्म बहाईने त्हास बरेच तहाणले, 
पण महागहाहून तो ग्हाव्हा करू लहागल्हावर एक दहाेन वरवे हतने त्हास 
पुण्हास आश्णहांजवळ बंदोबसतहाने ठेहवले. एक वेळ बहाईने त्हास पुण्हास 
जहाण्हाची हनकड केली, परंतु, बववे एेकेनहात, आपण हजवंत जहाणहार नहा्ी, 
प्रेत रेवेपहार करहाल असे उत्तर केले.

१७ एहप्रल स. १७८२ रोजी पहागेस आग लहागून घोडी पळून गेल्हास, 
कहापड व जवहा्ीर ्हाेते ते्ीं जळहाले, बववे पुनः पळून गेल्हास तुम्हास 
जबहाबदहार धरू, असे नहानहाने बहाईंस दरडहावूून हलहून पहाठहवल्हावर, त्हाजवर 
प्हारहा बसहवलहा, म्णून बववे उपहाेरण कंरू लहागलहा, पुढे सहालबहाईचहा 
त् पुरहा ्ोऊन दहादहाची उमेद सवषा संपली, तेव्हा बववे्ी उघडहा पडलहा. 
िंदहाहितूर करण्हाची त्हास तहाकद रहाह्ली नहा्ी. अ्ल्हाबहाईने नहानहाकडे 
मध्स्ी करून तीनचहार ्जहार रूप्हांचहा गहांव द्हाव्हास करहार ठरवून 
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त्हास आदरहाने हनरोप देऊन पुण्हास पहाठहवले. दहादहा कोपरगहावहास आलहा. 
त्हानंतर बववे सपटेंबर १७८३ मध्े बहाईचहा हनरोप घेऊन पुण्हास गेलहा.

   मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान -287

8.6 गवहाल्ेर ् हातची जहाऊन म्हादजीवर एकहामहागून एक इंग्रज सेनहापती 
चढहाई करून ्ेऊ लहागले. तेव्हा त्हाने दहक्षणेंत िौज घेऊन ्हावे म्णून 
जो नहानहास आग्र् चहालू ्ोतहा. तो अ्हाषात बंद पडलहा. सदहाहशव ददनकर 
नहानहास हलह्तो, पहातश्हा व नजिखहान ्हांनी इंग्रजहांचहा वकील कहाढून 
ददलहा. मोह्मचे ततुषादेंत आ्ेत. हशप्रीस इंग्रज पलटणे आली, त्हांजवर 
अंबूजी इंगळे पहाठहवले, हसरोजें्ी इंग्रजहाचहा दहाब पडलहा.म्ेश्रीहून 
अ्ल्हाबहाईंनी अंबूजी इंगळे ्हाचहा बहाप हत्रंबकजी इंगळे ्हास दीड ्जहार 
िौजेहनशी रवहानहा केले. महागहाहून सदहाहशव मल्हार बक्षी बहावहांनी रवहानहा 
केले.      मरहाठी दर्हासत खंड -6, पहान-219

8.7 म्ेश्वर ्े्े दहादहानें नमषादेस घहाट पूववीच बहांधलहा ्ोतहा. आहण 
देऊळ बहांधहाव्हास चौ्रहा घहातलहा ्ोतहा. त्हावर अ्ल्हाबहाईंनी देऊळ 
बहांधण्हाचे कहाम लहावले( २-३-१७८३)   म. दर. खंड 6 वहा, पृ. क्. 280

9. ्े्वर वहणषालेलहा ्ोळकरहांचहा गृ्कल् मरहाठेशहा्ीच्हा अवनतीचहा 
एक उतकृष्ट नमूनहा आ्े. तो बंद करण्हाचहा उपहा् एकच ् ोतहा. तो ् हा की, 
्हांच्हा जहाग्हावर दुसरे सरदहार उभे करून रहाज्हाचे कहाम चहालहवणे, परंतु 
्हा जहालीम उपहा् करण्हास कोणी सम्षा झहालहा नहा्ी. अ्ल्हाबहाईस ्हा 
सवषा शोचनी् प्रकहार ददसत ्ोतहा, तर हतनेच रहाज्हाच्हा ह्तहाकदरतहां अशी 
सूचनहा कहा केली नहा्ी? ह्ंगण्हाने सुचहवलेले उपहा् नहानहा िडहणसहाच्हा 
आटोक्हाबहा्ेरचे ्ोते. अ्ल्हाबहाई, रहामशहास्ती, ्दरपंत, नहानहा व म्हादजी 
्हा सवहाषास मरहाठशहा्ीतले ्े गैर प्रकहार सपष्ट ददसत ्ोते, पण दुरूसत 
करण्हाचे सहामर्षा त्हांच्हांत नव्ते.   मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान- 46

10.  पैसहा भरपूर हमळहवलहा मल्हाररहाव ्ोळकरहाने आहण 
तो अ्ल्हाबहाईच्हा ्वहाली केलहा. मनहांत आणले असते तर ती ्हा 
अडचणीच्हा प्रसंगी एक कोट रूप्हा स्ज कहाढून देतो, पण तसें हतने 
केले नहा्ी. म्णूनच रहाज्कहा्हाषाची उपेक्षहा केल्हाचहा दोर हतच्हाकडे ्ेतो.

 मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान -124

11. ्ोळकरशहा्ीचे श्हाणपण आहण शौ्षा ्हा दोन गुणहांत अनुक्मे 
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अ्ल्हाबहाई व तुकोजी ्हांची बरोबरी करणहाऱ्हा दुसऱ्हा व्क्ी म्हारहाष्ट्टहांत 
क्वहचतच हनपजल्हा असतील असे समजतहात, पैकी अ्ल्हाबहाईंचे ह्हा 
रहाष्ट्टी् संकटहास कसे तोंड ददले प्हा. अखेरप्यंत बहाईंने सवतंत्र असे 
कहा्ीच सहाह्त् म्हादजीचे केले नहा्ी.

मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान - 134

12. पुढे म्हादजीनें तुकोजीची परवहा न ठेवतहां लषकरहाच्हा व ह्मतीच्हा 
जोरहावर सवषा रहाजपुतहांचहा कहारभहार रगडून उरकलहा, ्हाबद्ल बहाईने एकदहा्ी 
त्हाचे अहभनंदन केले नहा्ी. उलट हचत्तोडगड म्हादजीने स्ज ्सतगत 
केल्हाचे ऐकून हतलहा वैरम्च वहाटले. वतषामहान बहाईस कळल्हावर संतोर 
असंतोर, संस्हान ्ोळकरहांकडील ्हांचे महाि्फतीने ते्ील जहाबसहाल 
धडहावहा तें न धडले. त्हामुळे असंतोर हकल्हा घेतल्हाचे पत्र म्हादजीचे 
आले नहा्ी, व बहाईंनी्ी त्हास हलह्ले नहा्ी.

मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान - 242

13. लयाखेरीवर िोळकरयाचया संियार (११ जून १७९३)
हसंदे ्ोळकरहांचे वैमनस् ्ेंच मरहाठ्हांच्हा रहाज्नहाशहाचे मुख् कहारण 

असून ते सहारखे वहाढतच चहालले ्ोते. म्हादजीलहा उत्तरेच्हा कहारभहारहांत 
्ोळकरहाचहा हवरोध ्ोऊन त्हाचहा संतहाप आलहा. पुण्हांत नहानहा िडहणसहाने 
त्हाचहा इलहाज केलहा नहा्ी. म्हादजी पुण्हास आलहा, महागे तुकोजी उत्तरेतं 
रहाह्लहा. ते्े इरहादहा केलहा की, हसंद्हाचहा पहाडहाव करण्हाचहा ् हा सम् आ्े. 
अशहा सम्हाची त्हारी तुकोजी अ्ल्हाबहाई वगैरेंनी वरषा दहाेन वरवे सहारखी 
चहालहवली असून पुण्हास ्ेतहांनहा म्हादजीने आपल्हा सवषा ्सतकहांस ्हा 
धोक्हाची सूचनहा हनक्षून ददली  ्ोती.

मरहाठी दर्हासत खंड -7, पहान - 378
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िोळकरयांचया वंशवृक्ष
१. महळबयाxभयागयाबयाई िया्ज्याची मुलगी

2. गोहवंदया ्रिी गंगयाबयाई कयातिकियांची. गोपयाळयाxियाधयाबयाई पयाडे ्याची

3. भवयानी ्रिी भवयानीबयाई ज्याडकियांची.

4. खंडूजी ्रिी गंगयाबयाई बयािगळयाची.

5. मियादबया ्रिी िमयाबयाई वणव्याची.

6. हभकयाजी ्रिी ियािीबयाई लयांबियात्याची. लक्मीबयाई

7. संतूजी ्रिी सतयाऊ हभव्याची.

8. कयाशीबया ्रिी कोंडयाऊ हसंद्याची ्मूबयाई

9. मलियािी ्रिी बयाळयाबयाई वैदयाची मुक्याबयाई

10. बयापूजी ्रिी बगयाऊ सेळक्याची. सकूबयाई

11. तुकोजी ्रिी तयाियाबयाई वयाऱ्याची ्मूबयाई भयागयाबयाई

12. बजयाजी ऊफ्फ मयालजी ्रिी िमयाबयाई हशकऱ्याची. गंगयाजी ्मुनयाबयाई
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५. खंडो बल्लाळ.
जन्म इ.स. १६६८. ्मृत्यू, तलारीख १९-९-१७२६.

दाता, वक्ा, योद्ा, तेजसववी, मानधन, असामानय।
अतुळे पितृप्रसादे मंपित देवव्रता असा मानय।। मोरोिंत

१. शिवाजीमहाराजांचा सव्वप्रशसद्ध शचटणीस बाळाजी आवजी ह्ास 
दुसऱ्ा बा्कोपासून दोन मुलगे झाले. त्ापैकी वडील मुलांचे नाव 
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खंडोबा असून दुसऱ्ास शनळोबा महणत असत. बाळाजी आवजीस 
पशहल्ा बा्कोपासून आवजी नावाचा मुलगा झाला होता. संभाजीने 
बाळाजी अावजीबरोबर हत्ीच्ा पा्ी ददलेला बाळाजीचा हाच मुलगा 
हो्. खंडोबा नावाचा एक काका होता. तोही हबिाच्ा रागास असाच 
बळी पडला. बाळाजीने ह्ा आपल्ा काकाचेच नाव आपल्ा एका 
मुलास ठेशवले होते व तोच आपला चदरत्रना्क हो्. मराठी साम्ाज्ाच्ा 
इशतहासात खंडोबल्ाळाची कामशगरी अनुपमे् अिी आहे महणून शतचे 
वण्वन ्ा चदरत्रात ्ाव्ाचे आहे.  

२. खंडो बल्ाळाचा जनम इ.स. १६६८ मध्े झाला. संभाजीचा प्रशसद्ध 
ददवाण कलुषा ह्ांच्ा मनातून बाळाजीचा शनववंि करावा असे होते. थोरल्ा 
मुलासह त्ाने बाळाजीस मारशवल्ानंतर खंडोबल्ाळ व शनळो बल्ाळ 
्ांस वाघाच्ा तोंडी द्ाव्ाचे ठरशवले होते, परंतु मराठी साम्ाज्ाच्ा 
सुदैवाने कलुषाचा हा दुष्ट बेत शसद्धीस गेला नाही. ह्ाला मुख् कारण 
संभाजीची पतनी ्ेसूबाई हो्. कारण शतने ह्ा बाबतीत आपल्ा पतीची 
चांगलीच कानउघाडणी केली. ती महणाली, ‘बाळाजीला मारशवले हे 
आपण खरोखरीच ह्ा राज्ाचे नुकसान केले.1 राज्ाच्ा अशभवृद्धीला जे 
पुरुष कारणीभूत झाले त्ांना शनभवून घेण्ातच भूषण असते. त्ांना मारुन 
टाकल्ाने शजवावर उदार होऊन राज्ाची नोकरी करण्ास दुसरे लोक पुढे 
्ेत नाहीत.’ ् ेसूबाईच्ा उपदेिाने संभाजीला कृतकमा्वचा पश्ाताप झाला. 

1 ः रायगडावर संभाजींने सन १६८१ चया पावसाळयात सोयराबाईचया 
कटामुळे जुनया अनुभवी मंडळीचा वध केला, तया संबंधाने ततने नवऱयाला 
चार तिताचया गोष्ी सांगून तयाला शांत केले. बाळाजी आवजीचा मुलगा 
खंडो बल्ाळ यास ततनेंच पुन: वडीलांचया पदावर दाखल करतवले. 

मराठी दर्ासत खंड - 2, पान-121

2. येसूबाई तशवछत्रपतीची राणी सकवारबाई इतयादींचा ताराबाईकडे 
अंतरसय संदभ्भ कैक वर्षे सारखा चालू िोता. सभाजीपुत्र मदनतसंग व 
जोतयाजी केसरकर िे तर  दोन पकांमधये सदा येरझारा करीत िोते. खंडो 
बल्ाळ वगैरे तनकटवतती गृिस्थ तया कारभारांत प्रतयक भाग घेत िोते. 
एवढ्ा मोठ्ा युद्ाचा मुखय उद्ेश तशवाजीचया या नातवास सोडवून 
राजयावर आणणे िा असून समसत मिाराष्ट्ाचा ओढा तयाजकडे िोता.

मराठी दर्ासत खंड -3, पान - 43
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मद्ाच्ा धुंदीत संभाजीच्ा हातून बरेच अत्ाचार होत असत. परंतु ती 
धुंदी उतरुन गेल्ावर ् ेसूबाईच्ा उपदेिाचा तातपुरता तरी त्ाच्ा मनावर 
पदरणाम होत असे.2 बाळाजीला मारले हे आपण बरे केले नाही, असे 
वाटून त्ाने खंडो बल्ाळांची मुक्तता केली व बापाचा शचटणीिीचा दरख 
त्ास ददला, इतकेच नवहे, परंतु शचटशणसांच्ा घरावरील जप्ी उठवून 
ते पुनहा खंडोबाच्ा सवाधीन करुन ददले व तेवहापासून खंडोबापासून 
शचटशणिींचे काम घेण्ाची सुरुवात झाली.3 ह्ा वेळी खंडोबाचे व् 
अवघे १३-१४ वषा्वचेच होते. खंडोबाकडून शचटशणिीचे काम शविेषतः 
्ेसूबाईच घेत असे. राजमहालातसुद्धा खंडोबास फार जपून वागावे लागे, 
कारण संभाजीचा सवभाव अत्ंत क्रूर होता हे त्ाला ठाऊक होते. 
राजमहालामध्े खंडोबा कधी वर मान करीत नसे. आपली दृष्टी आपल्ा 
पा्ाकडेच ठेवून राजमहालात तो वागत असे. कारण त्ाला नेहमी वाटत 
असे की, इकडे पाशहले शतकडे पाशहले एवढ्ाच शनशमत्ाने कदाशचत 
आपणांस प्राणास मुकावे लागेल. राजमहालातून जाऊन घरी आल्ावर 

3. अातविन वद्य पकांत बहुधा धनत्रयोदशी मिणजे ता. १२ ऑकटोबर 
सुमारास खेड ये्थे लढाई िोऊन शाहूस जय तमळाला लढाईचे वण्भन 
तचटतणसी बखरीत दाखल असलेले य्थायोगय ददसतें. “मिाराज  लढाईस 
तसद् जाले. धनाजी जाधव व प्रतततनधी चाल करून आले परसीजी भोेसले 
व तचमणाजी दामोदर यांनी घोडे चालवून लढाई केली. मिाराजांनी चालून 
घेतले. प्रतततनधी वगैरे मोड िाेऊन पळून गेले. तयाचे दिा पाच िजार 
सवार सापडले. सेनापतींनी आपले तवचारांतील सवा्भस घेऊन घोड्ावरून 
उतरोन मुजरे करून भेटले. मिारांजानी खेडचया मैदानी मुकाम केला. 
लोकांनी सेनापतीचया पदाची वस्ते बहुमान ददला. खंडो बल्ाळ यांसिी 
तचटतणसी वस्ते ददली. “खंडो बल्ाळाने लढाईपूवती शाहूस गुप्तरूपें भेटून 
धनाजी व सरदार यांची खातरजमा करून सवाांस मिाराजांचे लकांत 
आतणले. भेट करून कपटयुद् करतवलें, लढाई झाली, प्रतततनधी पळून 
गेले. असा मजकूर तचटतणसास ददलेलया सनदेत आिे.

मराठी दर्ासत खंड -3, पान -48

4. खंडोबल्ाळ यांचे मामा तलंगोशंकर व तवसाजी शंकर राजापुरास 
सावकारी करुन राित िोते, तयांची तारवेंिी िोती.

मराठी दर्ासत खंड -2, पान -196
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आपला पुनज्वनम झाला असेच प्रत्ेकवेळी त्ास वाटे. सारांि, अशस-
धाराव्रत महणून ज्ाला महणतात, त्ा व्रताच्ा आचरणातच खंडोबा 
लहानचा मोठा झाला होता. संभाजीची सवारी शनत् शिकारीस जाई. 
त्ाच्ाबरोबर खंडोबास कमरेला कमलदान लावून व बगलेत दहापाच 
कोरे कागद घेऊन शचटशणिीचा दरख संभाळण्ासाठी धावावे लागे. 
ह्ावेळी जरी खंडोबा शचटशणिीचा दरख होता तरी शचटशणिीचे सव्व 
उतपन्न त्ास शमळत नवहते; तथाशप त्ाचा मामा शवसाजी िंकर ्ाने 
खंडोबाचे कोणत्ाही प्रकारे कमी पडू ददले नाही.4 एकदा संभाजीची 
सवारी शफरतीवर शनघाली असताना शनत्ाप्रमाणे खंडोबा त्ाचे बरोबर 
होता. इतक्ात रसत्ातच जासुदाने काही पत्रे महाराजांस आणून ददली. 
त्ांचा जबाब ततकाळ शलशहण्ास संभाजीने खंडोबास आज्ा केली व 
आपण पुढे चालता झाला. पत्रांचा जाब वगैरे शलहून पत्र रवाना करण्ास 
अथा्वतच काही वेळ लागला, परंतु तेवढ्ा वेळात सवारी दोन तीन 
मैल पुढे शनघून गेली. त्ामुळे खंडोबास धावत जाऊन पालखी गाठावी 
लागली. परंतु ह्ा श्रमाने खंडोबास लागलीच रक्ताची उलटी झाली.  हे 
पाहून संभाजीने त्ास सवारीत शफरण्ासाठी घोड्ाची आसामी करुन 
ददली.5 त्ानंतर थोड्ाच ददवसांनी संभाजीने गोव्ावर सवारी केली. 
त्ावेळी इतरांबरोबर खंडोबानेसुद्धा मोठ्ा बहादरीने समिेर गाजशवली. 
ह्ा सवारीच्ावेळी सवावंसच असे सपष्ट ददसून आले की, शचटशणिी करीत 
असताना शजतक्ा सफाईने खंडोबा लेखणी चालत असे, शततक्ाच 
सफाईने ्ुद्धाच्ा गददीमध्े तो तलवारही चालवू िकत असे. ह्ाप्रमाणे 
खंडोबा ददवसेंददवस आपली हुिारी दाखशवत थोर पदास चढू लागला. 
एकदा संभाजीची सवारी संगमेश्वरी असता त्ाची पतनी ्ेसूबाई शतकडे 

5. तवशेर्त: धनाजी व खंडोबल्ाळ यांचे अंत:करण तनसंशय शाहूकडे 
िोते. संभाजीचया वधापासूनच तयाचया या पुत्रास बचाव िोणयासाठी 
इतकया वर््भ खटाटोप चालला िोता. 

मराठी दर्ासत खंड -3, पान-44

6. राजाराम तजंजीस पोिाेचलयावर मागाहून रसतयात फुटलेली सव्भ 
मंडळी िलके-िलके येऊन तयास तमळाली. याचे मुखय श्ेय प्रलिाद 
तमराजी व खंडोबल्ाळ यास आिे.

मराठी दर्ासत खंड -2, पान-180
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जाण्ास शनघाली, इतक्ात रसत्ात मोगल सरदाराने त्ांच्ावर छापा 
घालून त्ांना पकडण्ाचा घाट घातला. ही हकीकत खंडोबास कळताच 
तो मोठ्ा शवचारात पडला. परंतु लागलीच खंडोबाने आपली मावस 
बहीण संतूबाई शहला ्ेसूबाईच्ा ऐवजी पालखीत बसवून पालखी रवाना 
करण्ाची त्ारी केली. इतक्ात मोगलांचा हल्ा आलाच व ते संतूबाईस 
्ेसूबाई समजून घेऊन गेले. ् ेसूबाईच्ा ऐवजी बसतांना संतूबाईने शहरकणी 
खाल्ी असल्ामुळे शतची अब्ू वाचली.6 सारांि, खंडोबाने अिा प्रकाराने 
सवराज्ाची सेवा उत्रोत्र चढत्ा प्रमाणावरच केली आहे. 

३. संभाजीच्ा पश्ात सवराज्ावर फारच मोठे अदरष्ट कोसळले होते. 
सवावंच्ा अनुमतीने राजारामाची सवारी शजजीकडे जाण्ास शनघाली. 
त्ावेळी जी थोडी शवश्वासातील मंडळी राजारामाबरोबर होती, त्ात 
खंडोबा हा एक होता.7 शविाळगडावरुन सवावंसच गुप्पणे जाव्ाचे 
असल्ाने सवावंनी शलंगा्त कापडकऱ्ांचा वेष घेतला होता. ह्ावेळी 
राजारामाबरोबर खंडो बल्ाळ, शनळो ्ेसाजी, प्रह्ाद शनराजी, संताजी 

7. राजारामास तजंजी ये्थे पुत्र झाला तेविा खंडो बल्ाळ याजकडे 
तचटतणशी कायम केली, तनलो बल्ाळ यास राजारामाने आपलया 
नाटकशाळेचा पुत्र कण्भराज उफ्फ कण्भ याजकडे कारभार ददला.

मराठी दर्ासत खंड -2, पान-183

8. सन १६९६ त. संताजी व धनाजी यांचा तंटा तवकोपास गेला 
ते तयांचे भांडण राजारामास आपसात तमटतवता आले नािी िे दुभा्भगय 
िोय. प्रह्ाद तनराजी जवळ असेपयांत राजारामाची वयवस्था सुरतळत 
चालली िोती, पण तो सन १६९४ त तजंजी ये्थे मरण पावला तेविापासून 
राजारामाचा कारभार तबघडत गेला. पुढे जून १६९७ त संताजीचा वध 
झालयानं औरंगजेबास संतोर् िोऊन तयानें तजजी िसतगत करणयातवर्यी 
जुुललफकारखानास तवशेर् तनकड लातवली. रामचंद्रपंताला िी सव्भ 
अनुसंधाने अंतस्थ रीतीने कळत असून तयाने राजारामास तजजींतून तनघून 
मिाराष्ट्ांत येणयातवर्यी आग्रि चालतवला. तया कामी तशकया्भचा उपयोग 
करावा अशी मसलत खंडो बल्ाळाने ठरतवली. तशवाजीचा जावई गणोजी 
तशकके व समसत कुटुंब संभाजीचया छळामुळे मोगलास जाऊन तमळाले 
िोते िे संभाजीचे वधाचे वेळी सांतगतलेच आिे.

मराठी दर्ासत खंड -2, पान-215
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घोरपडे, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे, सकाजी गा्कवाड व रंगाजी भोसले 
इतकीच शनवडक मंडळी होती, ह्ा सवावंनी वेषांतर करुन शनरशनराळ्ा 
रसत्ांनी पहाटेस रसता चालाव्ास लागून रात्री ठरलेल्ा दठकाणी जमून 
ददवसभराचा आपला का््वक्म सांगावा, असा दररोजचा संकेत ठरलेला 
होता.8 राजारामाच्ा िोधासाठी मोगलही आपली शिकसत करीत होते. 
अिा ्ा धावपळीत व लपालपीत, एकदा एकदा राजारामास मोगलांनी 
ओळखले व त्ास पकडण्ाचा घाट घातला. त्ाला कारण असे झाले 
की, एकदा रात्रीच्ा वेळी राजाराम िौचास जाऊन आल्ावर धनाजी 
जाधवाने त्ाच्ा पा्ावर पाणी घातले. पाणी घालणारा इसम नोकर 
असला पाशहजे व तो धनी महणजे राजारामच हो्, असा राजारामाच्ा 
पाळतीवर असलेल्ा लोकांनी तक्क केला आशण आपसात कुजबुज 
चालवली. ही गोष्ट खंडोबाच्ा लागलीच लक्ात आली व त्ा संकटातून 
राजारामाचा बचाव असा करावा, ह्ा शवचारात तो मग्न झाला. इकडे 
कुजबुज करणारे लोक राजारामास पकडण्ाची तजवीज करण्ासाठी 
तेथील ्वन अंमलदाराकडे गेले. हे पाहून खंडोबाने राजारामाची ततकाळ 
रवानगी करुन ददली व पुढील संकटाला तोंड देण्ासाठी सवतः सज्ज 
होऊन बसला. 

त्ावेळी शनळो ्ेसाजी त्ाच्ा बरोबर असून बाकीची मंडळी शनघून 
गेली होती. इतक्ात मोगलांचे धरणे आले व त्ांनी राजाराम तेथे नाही 
हे पाहून खंडोबल्ाळास व शनळो ्ेसाजीस ्थेचछ लाथा बुक्ा मारीत 
पकडून नेले व अंधारकोठडीत पाच ददवसप्वंत कोंडून ठेशवले. ह्ा पाच 
ददवसात ् ा उभ्तांना अन्नपाणी मुळीच शमळाले नाही, इतकेच नवहे परंतु 
दुसरेही अनेक हाल सोसावे लागले. खंडोबल्ाळासारखे उपवास काढणे 
अथवा शजवावर बेतली असतानाही न डगमगता एक शनश््ाने वागणे 
हे तर राहूद्ा एकीकडे पण एखादे ददविी दोन घास कमी झाले शकंवा 
एकादिी झाली की आमची कोण धांदल उडून जाते! मग कोठला धनी, 
कोठले सवराज् आशण कोठले का्! जोप्वंत पदराला खार लागला नाही 
शकंवा आपल्ाप्वंत आले नाही तोप्वंत सवदेिसेवा, देिबंधू, आतम्ज्, 
सवाथ्वत्ाग, सत्शप्र्ता, सवदेिाशभमान, कत्वव्जागृती, सवराज् प्रेम 
इत्ादी गोडगोड व शचत्ाकष्वक िबदांची बोलण्ात व शलशहण्ात मारे 
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रेलचेल उडवून देण्ात ्ेते. पण शकंशचत्   कळ सोसण्ाची का वेळ 
आली तर ह्ा साऱ्ा िबदांचे कोिातल्ा कोिात कसे शवसज्वन होते 
्ाचाही मासला पुषकळ वेळा पाहण्ास सापडतो. असो. खंडोबल्ाळादद 
मंडळींना ्ावेळी राखेचे तोबरे सुद्धा ददले पण आपण शनववळ जंगम 
कापडी आहोत हे आपले महणणे त्ांनी अखेरप्वंत सोडले नाही. िेवटी 
त्ांना छळणारासच असे वाटू लागले की, हे लोक खरोखरीच कापडी 
असले पाशहजेत. कारण ् ांचा आता प्राणच घेणे बाकी राशहले आहे. उलटे 
टांगून मारणे, डोक्ावर घोडे देणे, तोंडास गरम राखेचे तोबरे लाशवणे ह्ा 
सव्व शिक्ा आपण ्ास देऊन चुकलो, महणून आता ्ांच्ा नादी लागून 
वेळ गमशवण्ात काही अथ्व नाही, असा शवचार करुन त्ांनी ्ा मंडळीस 
सोडून ददले. ्ाप्रमाणे ्ांची सुटका झाल्ावर हे राजारामास चंदीस ्ेऊन 
शमळाले. पुढे थोड्ाच ददवसांनी खंडोबाच्ा मामाने खािामाश्रि्ांबरोबर 
खंडोबाच्ा कुटुंबासही मोठ्ा बंदोबसताने चंदीस रवाना केले. परंतु 
चंदीस आल्ावर खंडोबाची पतनी महाळसाबाई लवकरच शनवत्वली. 
त्ानंतर खंडोबांनी दोन लग्ने केली व दोघीही श्रि्ांसह आनंदाने संसार 
केला. खंडोबल्ाळाची एक मुलगी मुरारबाजीच्ा पुतण्ास ददली होती. 
राजारामाने खंडोबाच्ा ्ा जाव्ास राज्ातील पोतशनिी ददली. त्ांचेच 
वंिज हल्ीचे पुण्ाचे पोतनीस होत. राजारामाची सवारी शजंजीस गेल्ावर 
झुल् शफकार खानाने शजंजीस वेढा ददला. जगाच्ा इशतहासात जे पांच 
सात वेढे आहेत त्ापैकीच हा शजंजीचा वेढा हो्. हा वेढा सात वष्व 
होता. वेढा चालू असताना साताऱ्ास रामचंद्रपंत अमात्ाकडेस काही 

9. ते्थून मिाराजांकडेस खानाने संधान केले की, फौजाची गांठ पडली 
असता बेशक लढाई करावी पण तुमिी आमचया गळां पडू नये, आमिी 
तुमचया गळां पडत नािी. पाठलाग कोणीिीं करू नये, तुमिाकडील फौजेनें 
आमिांशी लांडग तोड करीत असावे. असे संधान तजंजीवर खानाकडून 
आले. यांसि अवशय कत्भवय जाणोन यांनी आपला पुत्र राजा कण्भ व 
खंडो बल्ाळ यांजला खानाकडे पाठतवले, ता. २-८-१६९७ रोजी कण्भ 
व खान यांची भेट वांददवारा ये्थे झाली, आतण खानाला राजा कणाांने 
पूण्भ वंश करून घेतले, मिणूनच पुढे राजारामाला तजंजीतून सुरतकतपणे 
बािेर जाता आले. 

मराठी दर्ासत खंड -2, पान-214
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महत्वाच्ा राजकारणासाठी राजारामाने खंडोबास रवाना केले. ्ावेळी 
त्ाचा वडील मुलगा बशहरवखंडो हा होता.9,10 तेथून परत ्ेताना शत्रवेदी 
अरुणाचल परगण्ात तारशब्तखान नावाच्ा मुसलमान अंमलदाराने 
खंडोबास एकट्ासच कैद केले. कारण बशहरव ्ावेळी तेथे नवहता. 
शजंजीस जाण्ाची अत्ंत उतकंठा असल्ाने ्ा ससथतीत तो मोठ्ा 
शवचारात पडला. ्ावेळी कम्वधम्वसं्ोगाने खंडोबावरील पहारेकरी शहंदू 
होता. त्ास खंडोबाने मोठ्ा ्ुक्तीने आपल्ाकडे वळवून घेतले, तो 
खंडोबास सोडण्ास त्ार झाला. परंतु खंडोबाच्ा ऐवजी तेथे दुसरा 
कोणी तरी नगास नगर महणून पाशहजे असे त्ाचे महणणे पडले. खंडोबाने 
त्ा पाहरेकऱ्ाकडूनच ही एकंदर ससथती आपला मुलगा बशहरव ्ास 
कळवून त्ानेच आपल्ा जागी बसावे अिी ्ोजना केली व ती शसद्धीस 
गेली. मात्र ्ावेळी खंडोबाने कारागृहातून पळून जाताना कोटावरुन उडी 
मारल्ामुळे त्ाच्ा पा्ास मोठी इजा झाली व तो पुढे का्मचा लंगडाच 
राशहला. इकडे त्ाचा मुलगा बशहरव ्ास मोगलाच्ा अमलदारांनी 
मुसलमान केले. ्ा मुलाचे पुढे का् झाले हे कळत नाही. कोणी 
महणतात ्ा मुलाने पुढे मुसलमान होताच जीव ददला. कसेही असो, 
खंडोबाने राजकारसथानात एक मुलगा आशण सवतःचा पा् अिा दोन 
वसतू का्मच्ा गमावल्ा. असो.

शजंजीचा शकल्ा मराठ्ांनी सात वषषे लढशवला. परंतु मोगल काही 
परत शफरेनात. िेवटी तो सोडून शनघून जाण्ाखेरीज राजारामास दुसरा 
माग्व ददसेना. ्ावेळी ज्ा बाजूस शिक्ावंचा ना्नाट करण्ाचा प्र्तन 
केल्ाने शिक्ावंचे काही वंिज मुसलमानास जाऊन शमळाले होते व 
भोसल्ांचा ना्नाट करण्ाचा त्ांचा शनश्् होता. तातप््व, भोसले 
आशण शिकके ्ांचे संबंध अिा प्रकारचे होते आशण अिा पदरससथतीमध्े 
गणोजी शिक्ावंचे मन वळशवण्ास खंडोबाची ्ोजना केली. खंडोबाने हे 
काम मोठ्ा आनंदाने पतकरले. ्ोजना धूत्वपणाची होती ्ात िंकाच 
नाही. कारण दुसरा कोणी त्ाच्ा जागी असता तर शिक्ावंनी त्ाला 

10. पंताना दिशत बसेल अशी सजा करणयाचे शाहूने मनात आतणले. 
खंडो बल्ाळास वत्भमान समजताच तो धावत मिाराजांकडे गेला व अशा 
अतवचारी क्ूर कृतयाने आपलयाच पकाची शक्ी कमी िोईल

मराठी दर्ासत खंड -3, पान -103
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तेवहाच धुडकावूनही लावले असते. पण संभाजीने ज्ाप्रमाणे शिक्ावंच्ा 
काही पुरुषांचा वध केला होता त्ाचप्रमाणे खंडोबाच्ा बापाचा आशण 
भावाचाही बळी त्ाने घेतला होता. महणून शिकके झाले तरी खंडोबास 
का् बाेलू िकणार होते. असा हा मोठ्ा मौजेचा पेच होता व तो 
शबनतोड लागू झाला. खंडोबा रात्रीच्ा वेळी शिकके बंधूस त्ांच्ा 
गोटात जाऊन भेटला व राजारामास वाट देण्ासाठी त्ाचे मन त्ाने 
वळशवले. ज्ाप्रमाणे सपा्वला आससतकाची द्ाही त्ाप्रमाणे शिक्ा्वसारख्ा 
सवराज्द्राेह्ांना खंडोबल्ाळाची द्ाही मोठी रामबाण असे. राजारामास 
शिक्ावंनी वाट तर ददली परंतु शतचा मोबदला महणून त्ांनी खंडोबाजवळून 
त्ाचे दाभोळचे वतन आपल्ा नावे करुन घेतले व खंडोबानेही ते मोठ्ा 
आनंदाने ददले. सव्वसवावर पाणी सोडण्ास त्ार वहावे तेवहा सवराज्ाचे 
सुख शमळत असते. हे तत्व खंडोबाच्ा राेमरोमी अगदी शभनून गेले 
होते. असो. ्ावेळी शजंजीवरुन राजाराम काही शनवडक लोकांसह शनघून 
साताऱ्ास आला. जनानखाना सुद्धा ्ावेळी बरोबर आणला नाही. 
शजंजीवरुन राजाराम शनघून जाताच झुसलफकार खानाने आपल्ा बाहूटा 
्ेथे लाशवला व मराठ्ांच्ा कशबला कैद केला. ्ांत खंडोबल्ाळाची 
मंडळीही कैद झाली. मोगलामध्े सुद्धा काही माणसे थोर मनाची होऊन 
गेली त्ापैकीच झुसलफकार खान हा एक होता. खंडोबल्ाळाबद्दल त्ांचे 
मन फारच अनुकरूल होते महणून त्ाने खंडोबाच्ा मंडळीस कैदी ्ा 
नात्ाने सुद्धा चांगल्ाप्रकारे वागवले. खानाच्ा बेगमचे नाव सरसाबाई 
असे होते. खानास मूलबाळ काहीच नवहते. खंडोबास ् ावेळी एक मुलगी 
दीड दोन वषा्वची होती शतला सरसाबाई आपल्ा डेऱ्ावर रोज खेळण्ास 
घेऊन जात असे. पुढे सरसाबाईला त्ा मुलीचा फार लळा लागला व 
्ा मुलीस द्ाल तर तुमची कैदेतून सुटका होईल असा शनरोप खानाने 
खंडोबास पाठशवला. शनरुपा् महणून खंडोबाच्ा मंडळींनी खानाची ही 
मागणी मान् केली व शजंजीवरुन आपली सुटका करुन घेतली. 

परंतु पुढे लवकरच महणजे इ.स. १६९९ मध्े राजाराम शनव्वतला 
व ताराबाईच्ा तंत्राने राज्कारभार सुरु झाला. पुढे औरंगजेबाच्ा 
मृत्ूप्वंत महणण्ासारखे असे शविेष काही झाले नाही. परंतु औरंगजेब 
मरण पावताच िाहूची कैदेतून सुटका होऊन तो दशक्णेत आला. त्ास 
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सातारची गादी शमळशवण्ास बराच त्रास पडला. 
पण ्ावेळी सुद्धा खंडोबल्ाळनेच िाहूस उतकृष्ट सहाय् केले. 

्ाजबद्दलचा उल्ेख िाहून खंडोबल्ाळाचे शचरंजीव शजवाजीखंडो ्ास 
ददलेल्ा सनदेत सपष्टपणे केला आहे. त्ात असे महटले आहे की, 
‘‘आमही साताऱ्ास ्ाव्ास शनघालो असता ताराबाईंनी आमहावर 
फौजा देऊन सेनापती व परिराम शत्रंबक प्रशतशनधी रवाना केले. त्ाबरोबर 
खंडोबास ददलहे असता सवामीस (महणजे िाहूस) गुप्रुपे भेटून, सेनापती 
व सरदार ्ांच्ा खातरजमा करुन, सवावंना सवामीचे लक्ी आणले.’ 
्ाप्रमाणे खंडोबल्ाळाने आमरण सवामीसेवा एक शनष्ेने केली. िाहू 
खेमसावंतांिी लढत असताना एकदा उतरडी वरुन घोड्ासह खाली 
घसरला. मागे खंडोबल्ाळ होता त्ाने ्ावेळी मोठे प्रसंगावधान राखून 
घोड्ाचा तोल संभाशळला व िाहूच्ा शजवावरील संकट टाळले. परंतु 
एवढी राष्टट्रसेवा करणाऱ्ा पुरुषास िेवटी फार हालात ददवस कंठावे 
लागले. कारण ्ाची वतने आंगऱ्ांनी लाटून घेतली ती काही परत ददली 
नाहीत.11

खंडोबल्ाळ आपल्ा व्ाच्ा पासष्टाव्ा वषदी महणजे स.न. १७२६ 
मध्े शनव्वतला. त्ांच्ाबद्दल दर्ासतकार सरदेसाई हे असे शलशहतात 
की ‘एवढी राष्टट्रसेवा करणाऱ्ा पुरुषाची अखेरीस दैन्वसथा का्म 
राशहल्ाबद्दल खेद वाटल्ाशिवा् राहत नाही. संसार वाढला, प्राप्ी नाही 
तसेच ददवस कंदठत होते. आपला वृद्धापकाळ, वतनपत्रे आंगऱ्ाजवळून 
सोडवण्ास कुलाब्ास गेले. वष्वभर राहून मोठ्ा खुिामतीने आगऱ्ांची 
वतनपत्रे घेऊन साताऱ्ास आले. पण कबूल केल्ाप्रमाणे वतनाचा 
अंमल आगऱ्ांनी चालशवला नाही. दहा हजार रुप्े देणे झाले, त्ाच 
ददवसात आ्ुष् सरले. काळ झाला. कोणाचे शमंधे झाले नाहीत शकंवा 
सवाथ्व पाशहला नाही, महणून दैन् राशहले. पण हातून देिसेवा घडली. 
असाही बखरीतून उल्ेख आहे. ्ाप्रमाणे ्ा थोर राष्टट्रपुरुषाचे हे संशक्प् 
चदरत्र आहे. 

11. बाळाजींने िी िकीकत मिाराजांस कळतवणयाकदरता अंबाजी 
पुरंदर याजला पांडवगडाहून साताऱयास पाठतवले. अंबाजी व खंडो बल्ाळ 
यांचा सनेि िोता.

मराठी दर्ासत खंड -3, पान-77
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६.  नानक
जन्म इ.स.1469 ्मृत्यू इ.स. 22 सप्टेंबर 1539

।। सत्पुरूषकथा अद् भपुत रसदा इजलाच म्हणती सपुरभी मी,।। मोरो्ंत.
1. पंजाब पांतातील लाहोर िजल्ह्ात नानकाना महणून एक खेडेगाव होते. 

याच खेड्ास हल्ी तलवंडी असे महणतात. या तलवंडी गावी इसवी सन. 
1469 चया वैशाख वद्य तृतीयेस पहाटेचयावेळी गुरू नानकाचा जन्म झाला. 
असे शीख ग्ंथावरून दिसते. गुरुचया िपतयाचे नाव काळूचंि व ्मातुश्रींचे 
नाव तृप्ा असे होते. काळू हा तलवंडी गावी अकाऊंट िहशोबी कारकून 
होता. हा जातीने क्षिरिय होता. नानकाचा जन्म जरी वैशाखात झालेला 
आहे, तरी तयाचा जन्मोतसव िकंवा जयंती वैशाखात न कदरता कािततिक शुधि 
पोिणति्मेस करतात. नानकाचया जन्माचया वेळची हकीकत शकय तेवढ्ा 
िवसताराने शीख ग्ंथांत िलहून ठेवलेली आहे. तयाचया जन्मकाळी िौलतान 
नावाची एक सुईण हजर होती. िुसरे दिवशी हरियाळ नावाचा जोशी या 
नूतन अरतिकाचे ग्ह वततििवणयास आला. तेवहा रीतीप्माणे तयाने ्मुलाचया 
जन्मकाळी घडलेल्या गोष्रींची चौकशी केली. तयावेळी तयाला िौलताना 
सुइणीने असे सांिगतले की, हा ्मुलगा जन्मल्याबरोबर ्मोठ्ाने हसला. 
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एकिा शहाणा ्मनुषय िवद्ानांचे सरेत िवजयोतसाहाने जसे हासय कदरतो 
व तया हासयाचा धवनी जसा असतो, तसाच या बालकाचया हासयाचाही 
होता, हे ऐकून ्मुलास पाहणयाची इच्ा तया जोशास झाली व तयाने ्मोठ्ा 
आग्हाने तयास चालकास बाहेर आणवून तयाचे िनरीक्षण केले. नंतर तो 
महणाला, हा ्मुलगा ्रिधर होईल. या ्मृतयूलोकांत व सवगातितही याचया 
कीततीचा डंका वाजेल. फक्त िहंिूच नवहेत, पण ्मुसल्मानही यांचे िशषयतव 
पतकरून ्मोठ्ा आवडीने यास पूजय ्मानतील. हा िनराकार िेवाचा रक्त 
महणून पिसधि होईल, परंतु अितशय िु:खाची गोष् ही की, याची कीतती 
ऐकणयास ्मी िजवंत असणार नाही. इतके सांगून हरियाळ जोशयाने तया 
बालकाचे ्मोठ्ा आवडीने िशतिन घेतले व तयाचे नाव नानक ठेवावे, असे 
सांिगतले. हाच बालक, महणजे नानक, पुढे शीख ध्मातिचा अाद्य संसथापक 
झाला व तयाने शेकडो अनुयायी ि्मळवले.

2. गोकुळ- वृंिावनाची जयांनी यारिा केली असेल, तयास हे ठाऊकच 
असेल की, तेथे कृषण लहानपपणी खेळला कोठे? कृषण बसला कोठे? 
तो िनजला कोठे? तो जेवला कुठे? वगैरेबद्दलही ्मािहती तेथील क्षेरिसथ  
ब्ाह्मण यारिेकरूस सांगतात व काही सथळेंही िाखिवतात. तीच ससथती 
नानकाना अथवा तलवंडी गावीही दिसते. नानकाचया बालक्ीडांची सथाने 
तेथेही िाखिवतात येतात. गुरू नानकशाह लहानपणी जेथे खेळत असे व 
पर्मेश्वराची रक्ती करीत असे, तया जागी राय बूलर नावाचया ज्मीनिाराने 
नानकाचया स्मरणाथति महणून एक तलाव खाेििवला होता. लाहोरचा सुरेिार 
िझकारखान हा होता व तयाचे हाताखाली कौडा्मल नावाचा एक ्मनुषय 
होता. तया कौडा्मलाने तळे पुढे फारच ्मोठे खोिवून बांधून काढले. तयाच 
कौडा्मलाने शीख ध्मातिचया पसाराथति पुषकळच ्मेहनत केली व तयाचा पसारही 
बराच केला. 

3. नानक पाच वरातिचा असतानाच तांिरिक बोल बोलू लागला होता. पुढे 
सात वरातिचा झाल्यावर तयाला रीतीप्माणे शाळेत घातले, परंतु तयाची बुधिी, 
धारणशक्ती, तक्क वगैरे पाहून तयाचा िशक्षक फारच खूर झाला. िशक्षकाने 
काही शबि वगैरे िलिहणयास सांिगतले तर तो ततकाळ ते सवति िलहून, पतयेक 
शबिाची आद्याक्षरे घेऊन तयांची उपिेशपर अशी एक किवता करीत असे. 
तया किवतेंचे तातपयति असे असे की, पर्मेश्वर एक आहे व तयाचीच एकट्ाची 
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रक्ती करणे हा आपल्या ्मानवाचा ध्मति आहे. नानकाने या वयात केलेली 
कावयेही शीखांचा पूजय ग्ंथ जो ग्ंथसाहेब तयात सापडतात. याप्माणे 
िकतयेक दिवस नानक शाळेत जात असे. एके दिवशी नानक अभयासाकडेस 
लक्ष िेत नाही, िुलतिक्ष कदरतो, असे पाहून तयाचा िशक्षक रागावला तेवहा 
नानकाने असे काही ब्ह्मज्ान सांिगतले की, ते ऐकून िशक्षक थक्क झाला व 
तुझयापेक्षा अिधक िनिान ्मला तरी काही येत नाही, असे तयाने तयास सपष् 
सांिगतले व लागलीच नानकानेही शाळेस रा्मरा्म ठोकला. यानंतर पुषकळ 
वरषे तयाने िवचार करणयात घालिवली.

नानकाचया बापास अिरवचन दिले होते व नुसतया एकांतांत बसून िकंवा 
जंगलात िफरून अगर िनरिनराळया फिकरांशी वाििववाि करून अथवा नुसता 
िवचार करून काही आपल्या ्मुलांचे पोट ररणार नाही, हे नानकाचया बाप 
जो काळू तयाचया पूणतिपणे लक्षात येऊन चुकले हेाते. महणून राय बूलरचया 
सल्ल्याप्माणे काळूने नानकास पिशतियन शाळेत घालते, परंतु िहंिी शाळेत जो 
पकार घडला. पिशतियन शाळेत घालते, परंतु िहंिी शाळेत जो पकार घडला 
महणून ्मी आताच सांिगतले. तोच व तसाच पकार  या नवीन पिशतियन रारेतच 
काही कावयें केली व ती ग्ंथसाहेबांत न्मूि आहेत. पिशतियन शाळा्मासतरानेही 
या ्मुलापुढे जेवहा हात टेकले, तेवहा अथातितच तयाने वाटू लागले की, 
आपला ्मुलगा वेडसर आहे. या स्मजूतीने तर तयाला फारच िु:ख झाले. 
नानकाचा िनतयक््म महणजे िोन चारही वेळा बापाचया ्मांडीशी ठोकून जेवावे 
व सवति दिवसरर िवचार करीत बसावे, असा चालू झाला. ्मुलगा िनरुपयोगी 
घरी बसून राहतो हे पाहून बापाने एक धंिा तयाचेसाठी शोधून काढला. तो 
असा की, तयाने घरची ढोरे रानांत चारणयास नयावीत. िुसरे दिवसापासून 
तयाचा हा क््म सुरू झाला. दिवसरर ढोरांनी वाटेल तेथे चरावे व यांने ्मारि 
एका झाडाखाली बसून िवचार करावा, नानकास जे पािहजे होते ते या प्माणे 
अनायासेच पाप् झाल्याने तयास फारच आनंि झाला असेल  या संशय 
नाही. परंतु िुिदैवाने हे सुख नानकास फार दिवस लारले नाही. एके दिवशी 
गुरांनी शेजाऱयांचे शेत् खाऊन फसत केल्याची तक्ार शेजाऱयाने नानकाचया 
बापाजवळ आिणली व पुढे ती क््माने रायबूलर याजकडेस गेली. रायबूलरने 
नानकास सांिगतले बोलािवले आिण हकीकत  िवचारली. तेवहा  िफयातििी 
महणाला, ्महाराज, हा सकाळी आपल्या ढोराबरोबर रानांत येतो खरा, परंतु 
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ढोराकडेस ्मुळीच लक्ष िेत नाही व एका झाडाखाली  ्मारि डोळे ि्मटून  सवति 
दिवसरर बसतो. या याचया अशा िुलतिक्षा्मुळेच याचया जनावरांनी ्माझे शेत 
खाऊन टािकले. तरी याचा योगय नयाय वहावा. रायबूलरने नानकास तयाचे 
महणणे या बाबतीत काय आहे, असे िवचारले, तेवहा तो महणाला, िफयातििीचे 
शेत ्माझया  जनावरांनी खाऊन टािकल्याचे अगिी खोटे आहे. पर्मेश्वराचया 
कृपेने याचे शेत जसेचया तसेच आहे. या महणणयाचया सतयतेसाठी रायबूलरने 
आपली ्माणसे ते शेत पाहणयास पाठिवले व आश्चयति हे की, ते शेत अगिी 
जसेचया तसेच िपकाने झाकून गेलेले असे सवाांस दिसले. तलवंडीचे हे शेत 
असूनही िाखिवणयात येते व तयाला कयारासाहेब असे महणतात. नानकाचया 
आयुषयातील हा पिहलाच च्मतकार होय.

४. आपला चदररिनायक नऊ वरातिचा झाल्यावर रीतीप्माणे तयाचा व्रतबंध 
करणयाची वाटाघाट सुरू झाली व पुढे यज्ोपवीत धारणापयांतचे िवधीही 
हरियाळ नावाचया उपाधयायाने उरकून घेतले परंतु ्मुखय जे यज्ोपवीतधारणाचे 
क्मति ते काही नानक उरकू िेईना. जानवे घातल्यािशवाय िद्ज हा िद्जतव 
पावत नाही, कारण तो जन्मत: शूद्र असतो, इतयािी, पुषकळ वैदिक व 
पौरािणक प्माणे तेथे उपाधयायाने सांिगतली, परंतु नानकास काही ती 
पटेनात, तो महणाला, शरीराने वाटेल ती पापे करावीत, चोऱया करावयात, 
लुच्ेिगरी करावी, खोटे बोलावे, परंतु जर शरीरावरील जाणवे तेथे काहीच 
तयास आड येत नाही, तरर ्मग ते लुटुपुटूचे घालावे व पुणयशील ्मनुषयानेही 
ते घालावे, हे ढोंग आहे तरी काय?तयापेक्षा िया हाच कापूस, शांतीचा 
िोरा, पसन्निचत्ाची ब्ह्मगांठ आिण सतयाचे पिर यांनी युक्त असे जाणवे 
तयार करून आतमयास ते घालावे, हेच हजारपटीने श्ेष्ठ होय. गुरू नानकाचया 
या ब्ह्मज्ानापुढे हरियाळाची घटपटादि खटपट सगळीच लटपटली व तो 
िनरुपाय होऊन िनघून गेला. अथातित हा स्मारंर असाच पुढे रखडला असे 
दिसते. कोणाचाही आग्ह या बाबतीत चालला नसावा. िनववळ नऊ वरातिचे 
्मूल, परंतु तयाचा आत्मिवश्वास िकती िजातिचा होता, हे लक्षात ठेवणयासारखे 
आहे.

५. नानकास नानकी नावाची एक बहीण होती. जयरा्म नावाचया इस्माशी 
ितचे लग्न झाले होते. नानकाचया वयाचया चौिावया वरती नानकाचेही लग्न 
झाले होते. तयाचया पतनरींचे नाव सुलक्षणी असे असून, ितचे ्माहेर गुरूिासपूर 
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िजल्ह्ातील बटाला गावी होते. हे लग्न नानकाचा ्मेहुणा जो जयरा्म याने 
जुळवून आणले, असे िकतयेकाचे ्मत आहे. नानकाचया गृहसथाश््माची 
फारशी ्मािहती उपलबध नाही. फक्त तयास या कुटंुबापासून झाल्यावर सुधिा 
नानकास ढोरे वळणयाचे का्म करावे लागत असे. एके दिवशी रर िोन 
पहरी तो जंगलात एका झाडांखाली िनजला होता व काही वेळ थांबबून 
लक्षपूवतिक नानकाकडेस पाहू लागल. तेवहा तयाला असे दिसून आले की, 
सृष्ीिनय्माप्माणे इतर झाडांचया पड्ाया सूयातिचया िवरुधि दिशेस असून जया 
झाडाखाली गुरूनानक हा िनिद्रसथ होता, तया झाडाची सावली काही तशी 
नवहती. नानकास ऊन लागू नये अशाच रीतीने तयाचे शरीरावर ती पडली. 
वसतुत: हा ईश्वरी च्मतकारच होय. कारण, पकाशाचया िवरुधि दिशेनेच 
्ाया पडली पािहजे हा िरिकालाबािधत िसधिांत परंतु नानकावरील झाडाची 
्ाया याही िसधिांतास अपवाि झाली. हे झाड अद्यापही िाखिवणयात येते 
व ते पूजय स्मजून लोक तेथे िशतिनास जात असतात. रायबूलरने ही हकीकत 
काळूस महणजे नानकाचया बापास सांिगतली व तयाला बजािवले की, नानक 
ही कोणीतरी िसधि कोटीतील वयक्ती आहे. जगािवरयी जे  तयाचे औिासीनय 
आहे. व तो जो एवढा िन:सपृहपणाने वागतो, तो खरोखरीच कोणी ्महात्मा 
आहे. तू अंत:करणात नानकासंबंधाने पूणतिपणे स्माधान ्मानून घेतले पािहजे,

६. नानकाचया असा क््म िकतयेक ििवस चालला, परंतु उपजीिवकेस 
उपयोगी पडेल असा एकही धंिा तयाचे हातून होईना तयांचया ्मातुश्ीने व 
तीथतिरूपांनी तयास पुषकळ पकारांनी सांगून पािहले, पण वयथति उलट तो 
आपलेच तत्वज्ान तयास सांगत असे. तयाचा एक ्मासला सांगतो. एकिा 
तयाचया बापाने तयास शेतकी करणयास सांगतले, तेवहा तो महणाला उगीच 
ज्मीन खोिणयात काय अथति आहे वासतिवक शरीराचे करावे शेत, तयात 
सतकृतयाचे पेरावे बी, तयाला ना्मा्मृताचे घालावे पाणी आतमयाला करावा 
शेतकरी ्मग पर्मेश्वर िनवातिणांचे फळ तया झाडास िेईल. इतर शेतकी क्षणरंगुर 
व नश्वर असल्याने अगिीच कुचका्मी होय, महणून ्मला ती पसंत नाही, ्मी 
जया पकारची शेतकी महणतो तया पकारची शेतकी ्मी हल्ी करीत आहे. 
व ितचे फळ ्मला ि्मळेलच याप्माणे आपल्या सवति आप्ांना िनरिनराळया 
धंद्यातील तासतवक िवचार सांगून तयांने ऐिहक सुखासाठी कोणताही धंिा 
करणयाचे नाकादरले. तो वेडा झाला असे स्मजून वैद्यासही तयाची पकृती 

◆84◆



िाखिवली, परंतु काही उपयोग झाला नाही.
७. नानकानेे वयापार करावा महणून तयाचया बापाने काही रूपये एकिा 

तयाला दिले. ते घेऊन तो जात असता रसतयांत तयाला काही साध्ू रेटले. 
व तयांनी तयाजवळ काही खाणयास ्मािगतले. लागलीच नानकाने जवळचे 
पैसे खचूतिन तयांचया रोजनाची वयवसथा केली. साधु फार खूर झाले, परंतु 
रूपये नाहीसे झाल्याने बाप ्मारि अितशय रागावला व तयाने तयाला घरांतून 
घालवून दिले. नानक तेथून जो िनघाला तो आपला ्मेहुणा जयरा्म यास 
अविचत रेटला. नानकाची िवद्ता तयाला ठाऊक होती, महणून तयाने ्मुखय 
सुरेिार जो िौलतखान जवळ तयाची पंिडत या नातयाने िशफारस केली. 
तयानेही नानकास कोठाऱयाची नोकरी दिली. नानकास जो पगार ि्मळत असे, 
तयातून सवत:चे उिरपोरण होऊन जी बचत राहत असे, ती तो गरीबांचया 
पोरणाकडेस खचति करीत असे. याच वेळी ्मिातिना नावाचा एक इस्म नानकाचा 
खाजगी नोकर महणून तयाजवळ रािहला व तोच पुढे तयाचा पट्टिशषय झाला. 
आपल्या रा्मिास सवा्मरींचा जसा कल्याण, तसाच नानकाचा हा ्मिातिना होय. 
हा नानकाजवळ बसून सतार वाजिवत असे व नानक रक्तीपर अशी सवकृत 
पिे महणत असे. नानक नेह्मी वेन निीवर सनानास जात असे. एके दिवशी 
तो गुप् झाला व तेवहाच पर्मेश्वर तयाचयाशी  बोलला, असे ग्ंथसाहेबांत 
िलिहले आहे. पर्मेश्वराने या वेळी  नानकास अ्मृताचा पेला दिला व तयाला 
अापल्या ्मतांचा पसार करणयास आपण सवत: साहायय करणयाचे अिरवचन 
दिले. यानंतर नानक परत आपल्या घरी आला व एकासारखे आपल्या इष् 
िेवतेचे रजन पूजन करू लागला.

८. नानकास वेड लागले, असे स्मजून एकािा तयाजवळ पुषकळ लोक 
ज्मा झाले. तेवहा गुरू नानक महणाला, ्मला एकही खरा िहंिू अगर एकही 
खरा ्मुसल्मान दिसत नाही. यावरून िहंिू- ्मुससल्मानांचा सधया नायनाट 
झाला आहे, असे ्मला वाटते. नानकाचया या बोलणयाचा पुषकळात राग 
आला व तयांनी िौलतखानापयांत ही तक्ार नेली. िौलतखानाने नानकास व 
एका ्मुसल्मान काजीस कचेरीस बोलािवले. काझीने सवातिस्मक्ष नानकास 
िवचारले की, िहंिु- ्मुससल्मांचा नायनाट झाला आहे, असे जे तू महणतोस 
याला आधार काय? नानकाने सांिगतले तू ्मुसल्मान असल्याने तू आपला 
तुझयापुरताच पश्न कर व ्मीही ्मुसल्मानंाचा नायनाट कसा झाला एवढेच 
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तुला सांगतो, ऐक बाबा ्मुसल्मान होणे काही सोपे नाही. सांधूनी जो 
ध्मति उपिेिशला आहे, तयावर पीती करणे व अिर्मान टाकून िेणे हेच 
खऱया ्मुसल्मानाचे कततिवय आहे.  ्मरणाची रीती तयाने टाकली पािहजे. 
पर्मेश्वराचया आज्ा तयाने ्मानल्या पािहजेत, व सवातिरूती वाटेल तेवढ्ा 
रोंिू िाढीवाल्यास तो ्मुसल्मान महणणार नाही. या प्माणे तयाने अनेक 
गोष्ी सांिगतल्या. इतकयात काझीची  िनजा्माजी वेळ झाल्याने तो उरा 
राहून व बसून िन्माज पढू लागला. तेवहा ्मधयेच नानक एकिा तयाजकडेस 
पाहून हसला. न्माज आटोपल्यावर ररिरबारात काझीचा असा अप्मान 
केल्याबद्दल नानकास जाब िवचारणयात आला. तेवहा तो महणाला, जेवहा 
हा काझी िन्माजाची ताली्म करीत होता, तेवहा याचे ्मनात िनराळेच िवचार 
चालले होते. हा  तेथे येताना, याने नुकतेच झालले िशगरू ्मोकळे सोिडले 
हेाते ते परसातील िविहरीत आता पडेल काय? अशी याला काळजी उतपन्न 
होऊन याचे लक्ष ितकडेसच वेधून रािहले होते महणून ्मला हसू आले. 
काझीने ही गोष् सपष्पणे कबूल केली व नानकाचा जयजयकार होऊन 
बरेच लोक तयाचे िशषय झाले. तुकारा्म ्महाराज व ्मोरया गोसावी यांचीही 
अशीच एक गोष् पिसधि आहे, िकंबहुना साधूसंतांचया अशा गोष्ी पुषकळच 
असतात.

९. पुढे नानकाचे िैवी बळ पाहून िौलतखानानेंही गुरू नानकास सवतिसव 
अपतिण करून आपण तयाचा िशषय झाला. नानकाने यावेळी आपली 
कोठाऱयाची नोकरी सोडली व आपल्या ्मताचया पसाराथति पयतिटनास िनघाला. 
तयाचया बरोबर तयाचा पट् टिशषय ्मिातिना काय तो आपल्या सतारिसधि 
होता. नानकाची सवारी पथ्म सईिपुऱयास गेली व तेथे लालू नावाचा एका 
सुताराचया घरी उतरली. ्मिलकरागू नावाचया तेथील पठाण अिधकाऱयांने 
चातुयातिसाठी एक ्मेजवानी दिली. परंतु नानक काही तेथे गेला नाही. पुढे 
तया अिधकाऱयाने न येणयाचे कारण नानकास िवचारले, तेवहा तो महणाला, 
्मी कोणतयाही जातीचा अगर नानकास िवचारले, तेवहा तो महणाला, 
्मी कोणतयाही जातीचा अगर वणातिचा नसल्याने रोजनास आलो नाही. 
िुसरे, अशुधि अन्न ्मी खात नाही. फक्त शुधि अन्नच खातो. नीच जातीचा 
असलेला जो लालू सुतार तयाचे अन्न शुधि कसे व आपले अशुधि कसे? 
असे रागूने िवचारले, तेवहा नानकाने िोघांकडूनही ताट वाढून आणले व ती 
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ताटे झाकून ठेवून थोड्ा वेळाने उघडून सवातिस िाखिवली. तो रागूकडील 
ताटांत रक्त्मांस असल्याचे सवातिस दिसले व लालूकडील ताटांत िूध िनघाले. 
नानकाने रागूस सांिगतले, तू लांच दरशवत खाऊन व लोकांस िु.ख िेऊन 
द्रवय संपािन करतो. महणून इतर लोकांपेक्षा जरी द्रवयाने तू श्ी्मान असलास, 
तरीही पा्मािणकपणाचा तुजजवळ अराव असल्याने तुझे अन्न अगिी िनिरधि 
आहे. ते तू आताच पािहलेस. परलोकी तुला याचा जाब द्यावा लागेल. हे 
ऐकून रागूस पश्चाताप झाला व तो नानक गुरूचा िशषय झाला.

१०. या प्माणे उत्रेस नानकाची सवारी आपल्या ्मतांचा पसार करीत 
व िवरुधि ्मतवाल्यांशी वाििववाि करीत िह्मालयापयांत गेली. कोठे धाकाने 
तर कोठे नम्रतेने, कोठे वाि करून तर कोठे युक्तीपयुक्तीने, कोठे ्मानवी 
अिधकाराने तर काेठे लोकोत्र च्मतकाराने, नानकाने आपले महणणे, आपले 
धाि्मतिक ्मत, िसधि करून ते लोकांस ग्हण करावयास लावले.्मोठ्मोठे 
्मुल्ा, ्मोठ्मोठे काझी, ्मोठ्मोठे अट् टल चोर, गठीयेे, ्मोठ्माेठे नाससतकही 
तयाचे िशषय बनले. या सवति पवासाचा वृत्ांत फारच ्मजेिार आहे, परंतु तो 
सगळा सांगणयास काही सथलावकाश नाही. एक िोन दठकाणची िचत्वेधक 
हकीकत ्मारि सांगतो. हदरद्ारास नानकाची सवारी असताना एकिा सकाळी 
निीवर सनानास गेली. तो तयास असे दिसून आहे की, शेकडो ब्ाह्मण 
पूवषेकडील ओंजळी ररूररून पाणी फेकीत आहेत. नानकाने असे करणयाचे 
कारण तयास िवचारले तेवहा तयापैकी एकजण महणाला, आमही ब्ह्मयज् 
कदरतो व आ्मचया पूवतिजास हे पाणी िेतो. नानक महणला, तु्मचे पूवतिज 
कोठे आहेत? तेवहा तो महणला, येथून शे िोनशे कोसांवर ्माझे एक शेत 
आहे. तयाला ्मी हे पाणी पाठिवत आहे. हे उत्र ऐकून तर लोक फारच हसू 
लागले व नानकास वेडा महणू लागले. ते महणाले, हा िकती ्मूखति ्मनुषय 
आहे पहा. कुठे शेत व कुठे पाणी, हे पाणी याचया शेतात कसे पोचणार? 
हे ऐकून नानकाने सांिगतले, जर शे िाेनशे काेसावर हे पाणी पोचणार नाही, 
अशी तु्मची खारिी आहे? तर कोट्वधी कोसांवर कसे पाेचेल? हे ऐकून 
नानकाने सांिगतले, जर शे िाेनशे कोसांवरील सथानासाठी पाणी फेकणारा 
जर नुसता ्मूखति असे तुमही स्मजता, तर कोट्वधी कोसांवरील सथानासाठी 
पाणी फेकणारे तुमही लोक ्महा्मूखति िकंवा पढत्मूखतिच असला पािहजेत. हे 
तु्मचयाच  ्मताने व युिक्तवािाने नाही का ठरत, ्मग ्मलाच काय महणून  
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हसता? जया उद्देशाने तुमही पाणी हाताने पाणी फेकणयाची िक्या करीत 
असता ्मनाने रलतेच काहीतरी िचंतीत आहात व महणूनच हा तु्मचा 
खटाटोप वयथति आहे. अशाच पकारचा पुषकळ उपिेश केल्यावर अथातितच 
लोकांचे ्मत नानक  गुरूिवरयी अनुकूल झाले व ते तयाचे िशषय बनले.

११. नानकाने, काशी, गया, पयाग, ्मक्का, ्मिीना इतयािी काणचया 
यारिा केल्या होतया. पथ्म सारखा बारा वरषेपयांत तयाने पवास केला, व 
नंतर ्मिातिनाचया अाग्हावरून तो आपल्या जन्मरू्मीस आला होता. तेथेही 
फार दिवस न राहता ्मातािपतरास रेटून तो पुन: ध्मतिपसाराथति िनघाला. सवति 
िहंिुसथानावर तयाने पायीच पवास केला होता. सीलोन्मधयेही तो गेला 
होता. ्मुसल्मान बािशहा बाबर याचीही रेट गुरू नानकाने घेतली होती. 
नानक ्मक्केस असताना एकिा एका ्मशीिरींत रारिी िनजला तो अातील 
कबरीकडेस पाय करून िनजला. एका ्मुसल्मानानास हे खपले नाही व तो 
फारच रागावला. तेवहा नानकाने तयास शांतपणे सांिगतले की, तुला हे जर 
आवडत नसेल तर ्माझे पाय तू उचलून िफरवून ठेव महणजे झाले, तयात 
एवढे रागास येणयाचे काही कारण नाही. ्मुसल्मानाने तयाप्माणे केले, तो 
च्मतकार असा झाला की, जया बाजूला तया ्मुसल्मानाने पाय िफरवले, 
तया बाजूला थडगेही िफरून पायथयाशी आले. हे पाहून तो ्मुसल्मान फारच 
खिजल झाला.  असाच च्मतकार ना्मिेवाचा गुरू जो िवसोबा खेचर यानेही 
ना्मिेवास िाखिवल्याचे पिसधि आहे असो. 

१२. नानकाचा पट्टिशषय जो ्मिातिना तो नानकाचे पूवतीच काही दिवस 
वारला होता. पुढे नानकाने ्मिातिनाची जागा तयाचा ्मुलगा जो शाहजािा 
तयाला दिली. खािूर नावाचया गावी लहणा नावाचा एक ्मनुषय िुगातििेवीचा 
कट्टर उपासक होता. परंतु नानकाचया उपिेशाने तो शीख झाला व हाच 
पुढे नानकाचया ्मागून तयाचया गािीवर बसला. नानकाने आपल्या ्मृतयूची 
विती आपल्या आप्ेष्ांस अशीच अागाऊ िेऊन ठेवल्याचे दरसबूड यांनी 
तयांचे चदररिांत िलहून ठेवलेले आहे. असो नानकाने अशी अागाऊ बात्मी 
दिल्या्मुळे तयाचया िशतिनास फार लोक ज्मा झाले होते. इ.स. १५३८ 
चया आिश्वन वद्य १० िश्मीस नानकाचे िेहावसान झाले. ्मृतयू नंतर तयाचे 
शरीर िहंिूपधितीप्माणे जाळावे िकंवा ्मुसल्मानपधितीप्माणे पुरावे असा 
तयाचया िशषयाने तयास पश्न केला होता. तेवहा तो महणाला की, ्माझया 
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शरीरावर उजवया बाजूस िहंिूनी फुले ठेवावीत व डावया बाजूस ्मुसल्मानांनी 
ठेवावीत व ्मग ते शव एक रारि झाकून ठेवावे. पहाट होताच उघडून 
पहावे. जयांचया बाजूची फुले ताजी दिसतील. तयांचया पधितीप्माणे ्माझा 
अंतयिवधी करावा. िहंिूकडील फुले ताजी रािहली, तर ्माझे शरीर जाळून 
टाकावे व ्मुसल्मानाकडील फुले ताजी रािहली तर ्माझे शरीर पुरून टाकावे. 
या आज्ेप्माणे तयाचया िशषयांनी वयवसथा केली व सकाळी पाहताच तो तेथे 
नानकाचे शरीर ्मुळीच नसून, िोनही बाजूची फुले ्मारि अगिी ताजी अशी 
दिसत होती. नानकाचया अायुषयांतील हा शेवटलाच तयाने िाखिवलेला 
च्मतकार महणावयाचा. श्ीरा्मरक्त कबीरांनेही आपल्या ्मृतयूस्मयी असाच 
च्मतकार िाखिवल्याचे पिसधि आहे.

१५. नानकाची ्मुखय ्मते अशी होती की, (१) जातीरेि असू नये, 
(२) ्मूततीपूजा करू नये, (सवाांनी िनगुतिणाची उपासना करून ्मोक्ष पाप् 
करून घयावा) यापैकी ्मूततीपूजा करू नये, ते तत्व काही शीख लोकांनी 
पाळलेले दिसत नाही. कयारा साहेब, ग्ंथ, पंचा साहेब वगैरे ्मूततीपूजेची 
पतयक्ष उिाहरणे आहेतच. परंतु एक तर अगिीच िहडीस, च्मतकादरक व 
िकळसवाणे उिाहरण आहे ते सांगून हे चदररि संपिवतो. शीखांचा िहावा व 
शेवटला गुरू गोिवंििसंग हा होता. एकिा पंजाबांतील ्मुक्तीसरोेवर  ना्मक 
गांवी गेला असता तेथे एके दठकाणी शौचिवधीस गेला. या शौचिवधीचे 
महणजे गुरूगोिवंििसंगाचया िवष्ठेचे पसतुत तया गांवी एवढे पसथ ्माजले आहे 
की, िरसाल लोक तेथे यारिेस जातात व तयाचे ्मोठ्ा रिक्तरावाने िशतिन 
घेतात. हा शौचिवधी उफ्क ही िवष्ा लेंडीसाहेब या नावाचे पिसधि आहे. 
्मूततीपूजेचया िवरुधि असलेल्या गुरू नानकाचया रक्तांनी हल्ी कोणकाेणतया 
्मूततीची पूजा चालिवली आहे हे जर आता पतयक्ष नानक येऊन पाहील, 
तर तयास काय वाटेल बरं? नानकाचया स्मकालीन आपल्याकडील ना्मिेव 
हा हाेय. ना्मिेवानेंही पुषकळ पवास केला असून उत्र िहंिुसथानांत तयांची 
िेवळे आहेत. ग्ंथसाहेब या ग्ंथात ना्मिेवाचरींही काही कवने सापडतात असे 
शोधकांचे महणणे आहे. असा या प्माणे गुरू नानकाचे संिक्षप् चदररि आहे.
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कमीत कमी शब्दांत जदगेच्द म्दया्ेत एखदद्दच्द महदन जीवनदलद शब्बद्ध करणां महणजे 
सदगरदलद घदगरीत सदमदवण्दचद असफल प्र्तन करण्दसदरखां आहे. असांभव! ्द सगळ्द भगीरथ 
प्र्तनदत कदही ओंजळीतून ननसटून रदहून जदणे वगैरे होणदरच. त्दसदठी वदचक मलद उ्दर 
अांत:करणदने क्षमद करतील अशी आशद बदळगतो. 

गुरुनदनक्ेवदांच्द जीवनचररत्दवर गुरुमुखी नलपीत उ्ांड नलखदण झदलां्; परांतु ्ेवनदगरी 
नलपीत त्द मदनदने वदणवदच जदणवली. मूळ ग्ांथसदहेब गुरुवदणी वदणी प्रकदशनदने अनुवदर्त 
केलेली प्रत मदझ्द सांग्ही आहे; पण त्दत वदणी प्रधदन आहे. कबीरदसदरखी गुरुनदनक ्ेवदांची 
वदणी अनगढ, अनभव्क्तीच्द पदतळीवर अससल असल्दने त्दत आणखी नवद्वत्ेचां प्र्शयान न 
करतद नैसनगयाक, अकृनत्म, ्ुरुसतीसुलभ कृत्ीमत्व नदही. तो अनभननवेश कद्म रदखलद्. 

गुरुनदनक्ेवदांच्द बदलपणी पांनडत गोपदल जोशी सांवद्, उपन्न सांसकदर, सच्द सौ्द, 
नववदह मदे्ीखदन्दत नवदबदघरची नोकरी, मशी्ीत नमदज अ्द करण्दचद प्रसांग पदहतद वदचकदांनद 
आणखी जदणून घेण्दची उतसुकतद जदगल्दनशवद् रदहत नदही. ्दत कदही सांवद् मौनलक आहेत. 

गुरुनदनक्ेवदांची पनहली ्दत्द सुलतदनपूर लोधीहून १४९७ सदली सुरू होऊन १५०९ प्यंत 
चदलली. ्द ्दत्ेत उत्रभदरतदतील पनचिम टोकदपदसून पूववेत आसदम-चीनच्द शदांघद् पवयातदांचद 
नवशदल पररसर सदमदवलद्. मदननचत्दवर नजर टदकल्दवर बरेच अनदवश्क प्रश् न मनदत ्ेतील; 
पण परब्रह्म परमेश्वरदलद कदहीही अशक् नदही. सांत ज्दनेश्वर मदऊली महणतदत, 

्ेवकरी तर कद् होई। ्गडदनच्े नई तरीजेल॥ सू्यानकरणदवरी मुांनग्दच्द हदरी। अग्ीच्द 
पदठदरी पीक हो्॥ ज्दन्ेव महणे अघरटत घडे। गुरुकृपे जोडे परब्रह्म॥

भक्दचद सांबांध हृ््दशी आहे. हृ््दचद सांबांध भदवनेशी तर बुद्धीचद नवचदरदशी. बुद्धीलद तक्क 
प्रमदण लदगते तर हृ््दलद ्दची गरज नदही. सांत चोखदमेळद ्दांचद अभांग ही बदब आणखी सपष्ट 
करतो. 

सांतदांचद अनुभव सांतनच जदणती। ्ेर ते हदसती अभदनवक॥१॥ नदमदचद प्रतदप प्रह्द्नच जदणे। 
जनममरण तेणे चुकनवले॥२॥ सेवेचद प्रकदर जदणे हनुमांत। तेणे सीतदकदांत सुखी केलद॥३॥ सख्त्वे 
पूणयात: अजुयानद बदणली। ऐक्रुपे चदली नमरनवली॥४॥ चोखद महणे ऐसद आहे श्ेष्दचदर। तेथे मी 
पदमर कद् वदणू॥५॥

गुरु्ेवदांच्द कदळदतही कलपनदच केलेली बरी. ब्रह्मज्दनदअभदवी जनसदमदन् कमयाकदांडदत 
गुांतले होते. बदलद आनण मर्दनद ्द ्ोघद नमत्दांनद घेऊन अनेक तीथदयंवर गुरुनदनक्ेवजी गेले. 
हररद्वदरच्द कुंभमेळ्दतल्द सू्दयालद अर्या (पदणी) अपयाण करण्दच्द प्रसांगदतून वदसतव उलगडून 
गुरुनदनक्ेवदांनी भ्रम ्ूर केलद. सुमेरू पवयातदवर जदऊन ्ोगी नसद्धजनदांशी्ेखील त्दांनी ज्दनचचदया 
केली. कृती-कतीरत करद, कदम करद-इतरदांनद नैवेद् (घदलून) भरवून मगच सवत: खद. नतसरे 
नदमसमरण. अशी नत्सूत्ी गुरुनदनक्ेवदांनी प्रनतपदर्ली. ओररसदतील जगन्दथपुरीलद वदसतनवक 
आरती कद् असते ्दलद उलगडद केलद. ‘गगन मे थदलु रनवचां् ्ीपक बने’ अशी नवशदल आरती 
केली. नसक्तीमलद जदऊन नतथल्द बौद्धधममी् लदमदांशी सांवद् सदधलद. त्दांनद खर् ् द भक्तीचद मदगया 
्दखवलद. त्दांच्द समसत शांकदांचे ननरसन करून नतबेटच्द लहदसद भदगदत बौद्ध अनु्द्दांचे मन 
नजांकले. चीनच्द शदांघद् भदगदत अफूच्द आहदरी गेलेल्द लोकदांनद त्द व्सनदतून बदहेर कदढले. 
अनत्ुगयाम भदगदतून हद जीवनप्रवदस असूनही तो कुठेही खटकत नदही. 

गुरूनदनक्ेवदांचां ्ुसरां प्रचदर अनभ्दन १५१० ते १५१६ प्यंतच आहे. ्दत भदरतदच्द उत्र 
पनचिम भदग, तर ्नक्षणेत भदर पदर कन्दकुमदरी नसांगदपूर जकदतीप्यंत हे प्रचदर अनभ्दन पोहोचलां. 
्द कदळदतील मदननचत्दवर दृनष्टक्षेप टदकल्दवर आचि्या वदटल्दनशवद् रदहदत नदही. ् द सहद वरदयात 
न जदणो नकती नभन् नभन् पररवेशदतील लोकदांचद उद्धदर केलद. त्दांच्द ्द भक्तीरुप लीलदांचां गूढ 
त्दांच्दकडेच आहे. ही आध्दततमक ्दत्द रदजसथदनच्द आबू पवयात, गुजरदत आर् भदगदत जैन 
सदधूांशी ज्दनचचदया करून महदरदष्टट्र, महैसूर करीत कोलमबोप्यंत पोहोचली. अश्वनदथ ्ेथील लोकदांनद 
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हठ्ोगदचद जटील मदगदयातून सोडवून ज्दनमदगदयावर आणलां. सुरतीमध्े तसथत केलां. 
गुरुनदनक्ेवदांची नतसरी ्दत्द उतरभदरतदप्यंत सीनमत होती. हद कदलदवधी १५१६ ते १५१८ 

चद आहे. ्दत अनत्ुगयाम पवयातरदांगद, डोंगरकडे, नकरयारया जांगल, नननबड वनरदजी, घदटीतून ही 
प्रचदर्दत्द मदगया कदढत गेली. नहमदचलमधील चांबद-नरेशदांची ्ीक्षद अत््ांत महत्वपूणया घटनद आहे. 
ननतदांत सुां्र ननसगयारम् वदतदवरणदत भक्तीप्रेमदचे अमृत त्दांनी वदटले. नतबेट तसथत लहदसदहून 
लद्दख-लेहमधील लदभदांनद ्ेखील ज्दनदमृत र्लां. कशमीरच्द नां्नवनदतील सांभ्रदत भ्रनमतदांनद 
मदगदयावर आणलां. कंधदरीचां गवयाहरण करून उप्ेश र्लद. भक्तीच्द नदवदवर सगळां करतद्; पण 
जगननमदयात्दच्द सवयाश्ेष् कलदकृती मदणसदलद ्ोन घोट पदणी पदजू शकत नदही? भदई लहणदजींशी 
भेट होते. कदलदांतरदने भदई लहणदजी ब्रह्मज्दन प्रगटीकरण अनधकदरदसहीत गुरु अांग््ेवदांच्द रुपदत 
प्रगट होतदत. 

शेवटी एवढांच महणू शकतो कती, गुरुनदनक्ेवजीचां जीवन पूणया सांघरया व रोचक घटनदांनी 
ओतप्रोत आहे. ्ोनहींच्द मध्दत गुरुबदणी आनण आध्दततमक सांवद्दसदरखी ज्दनवधयाक सदमग्ी 
आहे. ्द सदमग्ीचद लदभ करून घेऊन सदमदन् मदणूस सत्मदगदयावर ्ेऊ शकतो. कौडदमधील 
सज्जनसदरखे लोक आजही समदजदत खूप आहेत. जे समदजदचां शोरण करत आहेत. अशदप्रकदरे 
नस्दल कोटलद हमजद गौस पीरदलद अमृतम्ी वदणीने शदांत केलां. मरण खरां, जगणां खोटां नशकवलां. 

गुरुनदनक्ेवदांची चौथी प्रचदर्दत्द १५१८ ते १५२१ ्रम्दन पनचिम प्रदांतदतील अरब्ेशदत 
गेली. नहांगलदजहून ननघून तदनम्दनी बां्रदपदसून अ्न (अरब) प्यंत पोहोचणां ्ेखील चमतकदर 
आहे. मक्दशरीफमधील जीवन नदवदच्द मौलवीलद सवयात्व्दप्त ्ेवदचां घर ्दखवल्दमुळे नतथलद 
मुख् मौलवी रुकनुद्ीन सवत:च्द ्शयानदथया चदलून ्ेणां अत्ांत अशक्प्रद् घटनद होती. बग्द्चद 
पीर ्सतगीर आनण त्दचद मुलगद ‘पदतदलद पदतदल लख आगदसद’चां प्रत्ांतर-सदक्षदतकदर घडवलद. 
अशदप्रकदरे तेहरदन, तदशकं्, समरकं्, कं्हदर, पेशदवर करीत गुरुनदनक्ेव, अमीनदबद् पांजदबलद 
पोहोचले. त्दवेळी बदबरचां आक्रमण झदलां होतां. बदबर आनण गुरुनदनक्ेवजींचद सांवद् महणजे 
पवयाणी आहे. उच्कोटीच्द पीर फकतीरदांशी ज्दनचचदया महणजे चौथ्द प्रचदर्दत्ेची उपलबधी होती. 

शेवटच्द कदलखांडदत जनसदमदन्दलद गुरु नदनक्ेवदांनी केलेलद उप्ेश, कतथू नांगलचे शेतकरी 
भदई सुगधदजींचद मुलगद बदबद बुडढदजींशी गदठ पडण्दचद प्रसांग फदरच रोचक आहे. अशदप्रकदरे 
्दच प्रचदर टपप्दत आलद आहे. 

गुरुनानकिेवांचया जीवनपटाचा शीरतिक आलेख 
पंजाबचया ्माधयि्मक, उच््माधयि्मक िशक्षण ्मंडळाचे अधयक्ष सरिार पालिसंह कृत पाचशे 

वराांचया सवति्मानय सनावळीनुसार गुरुनानकिेवजरींचया जीवनपटावर एक दृष्ीक्षेप 
गुरुनानकिेवजरींचा जन्म १५ एिपल १४६९,
ततकालीन िशक्षक गोपालिासजी १४७५,
ब्जलालजी १४७८,
्मौलवी कुतबुद्दीन यांचयाकडे अरबीफारसी १४८२,
िववाह १४८७,
सुलतानपूर लोधी १४९०,
्मुकलावा गौना १४९१,
थोरला ्मुलगा श्ीचंिचा जन्म १४९६,
पथ्म पचार यारिा (उिासी) काळ १४९७,
करतारपूर रूि्म खरेिी १५१०,
िुसरी पचारयारिा (उिासी) १५११,
ितसरी पचार यारिा १५१६,
चौथी व अंित्म पचारयारिा १५१८,
करतारपूर वसवणयाचा कालावधी १५२२,
पर्मजयोतीत िवलीन १५३९,
गुरुनानकिेवजरींचा संिक्षप् जीवनक््म 
पिहला टपपा : 
(१) जन्मकहाणी (२) बालपण (३) िवद्याधययन (४) उपनयन संसकार (५) नवीन ्मागति 

(िसदांत) (६) शेतीका्म (७) वासतिवक लार अथातित सच्ा सौिा (८) िववाह (९) कीततिन िवरह 
वेिना (१०) सुल्तानपूर लोधीकडे पसथान (११) सरकारी नोकरी (१२) तेरा नवहे, तेरा तेरा (१३) 
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गौना (१४) राई रगीरथ (१५) ्मनसुख नावाचा वयापारी (१६) िामपतय जीवन सुलर, रुसवे 
फुगवे व तयांचे िनवारण, (१७) थोरला ्मुलगा श्ीचंिचा जन्म (१८) लक््मीिासचा जन्म, घर सोडून 
पचाराला िनघणयाचा ्मानस (१९) रिवषयातील योजना, (२०) ्मशीिीत न्माज

पहिला प्रचार दौरा (उदासी) 
(१) राई लालोजी (सैिपूर, पंजाब),
(२) हािक्म जािल्मखान (सैिपूर, पंजाब), 
(३) राय बूलरचे बोलावणे (तलवंडी, पंजाब), 
(४) पशूवध (लाहौर, पंजाब), 
(५) िूनीचंि (लाहौर, पंजाब), 
(६) राई ्मरिानाला बोध (उपल, पंजाब),
(७) राई ्मरिानाचे िशक्षण (उपल, पंजाब), 
(८) कुंर्मेळा (हदरद्ार, उत्रपिेश), 
(९) वैषणव साधूचं खंडन (हदरद्ार, उत्रपिेश), 
(१०) राजा िवजय पकाश (गढवाल, उत्रपिेश), 
(११) अवतारवािाचे खंडन (कोटद्ार, उत्रपिेश), 
(१२) बद्रीनाथ ्मंदिर (च्माली, उत्रपिेश), 
(१३) िसदजनांशी संवाि (गुरुिेव िस्मरु पवतित कैलास ितबेट),
(१४) चंडीिेवीचं खंडन (अल्मोडा, उत्रपिेश), 
(१५) तपोवनास रेट (नैनीताल घाटी), 
(१६) गोरख्मता - नानक्मता (नैनीताल, तराईक्षेरि 
(१७) ऋण अिायगी (टांडा, उत्रपिेश), 
(१८) दिवाळी पवति (अयोधया, उत्रपिेश), 
(१९) िरिवेणी घाटात चतुरिास ना्मक पंिडतांशी गाठ (पयाग, इलाहाबाि), 
(२०) अक्षयवटवृक्ष (पयाग, इलाहाबाि), 
(२१) जागीरिास हदरनाथ (बनारस, उत्रपिेश), 
(२२) सथािनक िवद्ज्जनांशी संवाि (बनारस, उप), 
(२३) िनसगातिचं अन्मोल वरिान (गंगा निीतर, पाटणा बीहार), 
(२४) सालसराय जोहरी (पाटणा, िबहार), 
(२५) सैि शेख वजीि सूफी (हाजीपूर, िबहार), 
(२६) पंड्ांना उपिेश (गया, िबहार), 
(२७) िरक्षू िेवगड (बुदगया, िबहार), 
(२८) युवक पालीला आशीवातिि (चाईबासाचया वाटेवर), 
(२९) बसुते रहोतथा उजड जाओ (चाईबासाचया वाटेवर), 
(३०) डाकूचा उदार (केंिूरझरगढ, उडीसा), 
(३१) चैतनय रारतीचा उदार (कटक, उडीसा), 
(३२) जगन्नाथपुरी रथयारिा, (पुरी, उडीसा), 
(३३) (पुनरावृत्ी), 
(३४) पाखंडी साधूची रेट (पुरी, उडीसा), 
(३५) किलयुगातील पंडे (पुरी, उडीसा), 
(३६) शाह सुजाह (हावडा, बंगाल), 
(३७) बडी संगत ्ोटी संगत (कलकत्ा, बंगाल), 
(३८) राई रूि्मया (जयसौर, बांगलािेश), 
(३९) ढाकैश्वरी ्मंदिर (ढाका, बांगलािेश), 
(४०) झंडा वाढी (बढई) चाटो बांगलािेश, 
(४१) राजा िेव लूत (नागा पवति, नागालैणड), 
(४२) पि्मा नरशोड (गोलाघाटा ततकालीन का्मरूप), 
(४३) का्माखया ्मंदिर (गुवाहाटी, आसा्म), 
(४४) पुजारी शंकरिेव (घूबडी, आसा्म), 
(४५) पारो (रूतान), 
(४६) गंगटोक (िसक्की्म), 
(४७) चुंगूथांग (िसक्की्म), 
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(४८) ल्हासा (ितबेट), 
(४९) शांघाय (चीन), 
(५०) नानिकंग, 
(५१) पशूपती ्मंदिर (काठ्मांडू), 
(५२) बंधुआ ्मजूर ्मुक्ती (रुहेलखंड, कानपूर), 
(५३) राई जसी (आगरा, उत्रपिेश), 
(५४) केशविेव ्मंदिर (्मथुरा, उत्रपिेश), 
(५५) रंजन िरवेश (दिल्ी), 
(५६) सम्राट इब्ाही्म (दिल्ी), 
(५७) शेख शरीफ (पािनपत, हदरयाणा), 
(५८) नारीजातीचा सन्मान (करनाल, हदरयाणा), 
(५९) सूयतिग्हण (कुरुक्षेरि, हदरयाणा), 
(६०) पंड्ांना िशक्षण (पहैवा, हदरयाणा), 
(६१) बिहणीशी पुनरषेट (सुल्तानूपर, पंजाब), 
(६२) कुटुंबाची पुनरषेट (तलवडी, पकखोंड, धावे),
(६३) सूफी फिकरांना ्मागतििशतिन (िसरसा हदरयाणा), 
गुरुनानक देवजींचा दुसरा प्रचार दौरा 
(१) शाह सुहािगन (िीपालपुर पिश्च्म पंजाब),  
(२) कुष्ठरोगयावर उपचार (िीपालपूर, पंजाब), 
(३) शेख ब्ह्म (पाक पटन, पंजाब), 
(४) गुगगाचं खंडन (बीकानेर, राजसथान), 
(५) िरगाह खवाजा ्मोईननूद्दीन िचशती (अज्मेर), 
(६) पुषकरतीथति (अज्मेर, राजसथान), 
(७) राई ्मरिाना आिण कंि्मूळ (अज्मेर-िचतौडगढ), 
(८) अवतारवािाचे खंडन (िचतौडगढ, राजसथान), 
(९) नाथद्ार पंड्ांचे ऐश्वयति (उियपूर, राजसथान), 
(१०) जैनीसाधू (आबू पवतित, राजसथान), 
(११) िवकल्पसथान गया (री्म उडयार, गुजरात), 
(१२) िलिल क्षेरिाचं पुनवतिसन (लखपतनगर, गुजरात), 
(१३) वा्म्मागतीयांचे पुनवतिसन (लखपतनगर, गुजरात), 
(१४) आशापूिणतिनी िेवी (्मांडवी, गुजरात), 
(१५) कृिरि्म िचहांचे खंडन (द्ारका, गुजरात), 
(१६) ्मूततीचं िवसजतिन (पोरबंिर, सुिा्मानगरी), 
(१७) नरेसी रगतचे गाव (जूनागढ, गुजरात), 
(१८) डंडी संनयासी ्मंडळ (िगरनार पवतित), 
(१९) भयाड पवृत्ीचं खंडन (सो्मनाथ रक्तीस्मोर), 
(२०) जैनी साधू अनरी (पालीताना, गुजरात), 
(२१) सतसंगाचे ्माहातमय (रावनगर, गुजरात), 
(२२) ना्मस्मरणाची ्मिह्मा (साबर्मती, अह्मिाबाि), 
(२३) ्महाजनाकडून शोरण (बडोिरा, गुजरात), 
(२४) शोरणकतषे ज्मीनिार (सूरत, गुजरात), 
(२५) ढोंगी गुरू, 
(२६) नारी जातीचा अप्मान अ्मरनाथ, ठाणे, 
(२७) ज्ान हेच गुरू (पुणे, ्महाराष्ट्र), 
(२८) अश्ील ्मूततीची िनरतसतिना (रंगपट्टण्म, कनातिटक), 
(२९) िरक्षा, विडलोपािजतित वारशाचा अप्मान (पणजी, गोवा), 
(३०) िेविासी पंथाची िनरतसतिना (महैसून, कनातिटक), 
(३१) संगीत ्माधुयति - संगीताची थोरवी (बंगळुरू, कनातिटक), 
(३२) पशुबळीची िनरतसतिना (पालघाट),
(३३) स्मय (श्वासाचया सिुपयावर रर (कालीकट, कनातिटक), 
(३४) अनैितक यौनसंबंधावर पहार (कोिचन, केरळ), 
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(३५) ढोंगीसाधूंना ्मागातिवर आणले (ितरुअनंतपुर्म), 
(३६) िनसगतिसौंियातिवर िफिा (कु्मारी, अंतरोप, कनयाकु्मारी), 
(३७) राजा िशवनाथ रेट (्मातयकल्म, कोलंबो), 
(३८) कािततिकेय ्मंदिरास रेट (कत्रगा्मा, श्ीलंका), 
(३९) एकेश्वरवािाचया अससततवावर पदरसंवाि (श्ीलंका, वदटकोलबा बंिर), 
(४०) बौद िरक्षूकाशी संवाि (िरिको्मली, श्ीलंका), 
(४१) पे्म हीच पूजा (अनुराधापुरा, श्ीलंका), 
(४२) दिवय जयोतीची उपासना सववोत््म (रा्मेश्वर, ताि्मळनाडू), 
(४३) ज्ान व श्दा िोनही अिनवायति (तंजावर, ताि्मळनाडू) 
(४४) क्मति हेच पधान आहे. (श्ीरंगपट्टन्म, ितरुिचरापल्ी, ताि्मळनाडू), 
(४५) िववेकबुदी िोनही अिनवायति (तंजावूर, ताि्मळनाडू),
(४६) श्ि्मकांचया स्मसयेचे िनवारण (नागापट्टण्म बंिर, ताि्मळनाडू), 
(४७) श्ि्मकांचा आंतरजातीय िववाह (जकाताति, इंडोनेिशया), 
(४८) आदिवासी तांड्ाचे उतथान (िसंगापूर), 
(४९) कल्याणकारी िरिसूरिी (कुआलालंपूर, ्मलेिशया), 
(५०) आडंबराने िेव पावत नाही (कुरकोण्म् , ताि्मळनाडू),
(५१) पर्मेश्वराचा कोणी पितसपधती नाही (करानूर), 
(५२) िनसगातिचे दृढिनय्म (पॉसणडचेरी), 
(५३) उज्वल आचरणाने आत्मकल्याण (कांचीपूर्म), 
(५४) िवचार कसोटीने शुरक्मति (ितरुपती ्मंदिर), 
(५५) शिनिेवता खंडन (कुडूपपा, आंध्रपिेश), 
(५६) किपल्मुनीचा आश््म (गुंटूर, आंध्रपिेश), 
(५७) अवडंबर-रपकयावर पहार (िवजयवाडा),
(५८) ्मसकीनी पहलवान (हैिराबाि, आंध्रपिेश), 
(५९) जनिहताथति जलसुिवधा (बीिर, कनातिटक), 
(६०) सैययि शाह हुसैन पूक्कड (नांिेड, ्महाराष्ट्र), 
(६१) पाितव्रतयाची िशकवण (िौलताबाि, ्महाराष्ट्र), 
(६२) ओंकारेश्वर ्मंदिर (खंडवा, ्मधयपिेश), 
(६३) साधसंगतीची ्मिह्मा (इंिौर, ्मधयपिेश), 
(६४) हृियाची पिवरिता सवीकाराहति (उज्जैन, ्मधयपिेश), 
(६५) आदिवासी िरल् सरिार कौडाराक्षस (रीलवाडा, राजसथान), 
(६६) राजपूत चौधरी ध्मतििसंह (जयपूर, राजसथान), 
(६७) तीथाांची रटकंती वयथति (रेवाडा, हदरयाणा), 
(६८) संसाराचे ि्मथयतव (िहससार, हदरयाणा), 
(६९) श्ि्मका्मधये आसथेची चेतना (बदठणडा, पंजाब), 
(७०) िौलतखानाची पुनरषेट, सुल्तानपूर (पंजाब), 
(७१) बापलेकात सैदांितक ्मतरेि (तलवंडी, पंजाब), 
(७२) राई िािा, पकखोके रंधावे (गांव) पंजाब, 

(१) जीवन साथतिक करणयाची युक्ती (चंबा, िह्माचल), 
(२) िनगुतिण िनराकार रक्तांची फलश्ुती (कांगडा, िह्माचल), 
(३) अंधिवश्वासााचे खंडन (जवाला्मुखी ्मंदिर, िह्माचल), 
(४) िनिवतिघन पीतीरोज (वैजनाथ नगर, िह्माचल), 
(५) जयोतीसवरुप परूची अनुरूती (कुलू, िह्माचल),
(६) ्मनरूपी हत्ीवर गुरूशबिाचा अंकुश (्मनीपपुर्म, हदरयाणा), 
(७) हदरना्माचं धन क्मावणयाची पेरणा (्मंडी, िह्माचल), 
(८) रुपयौवनाचा अिर्मान नको (खालसर, िह्माचल), 
(९) काल्पिनक िेवतांचे पूजन वयथति (िवलासपूर, िह्माचल), 
(१०) गडदरये बूढनला आयुषय (कीरतपूर, पंजाब), 
(११) रूि्म पंचायतला ि्मळाली (नालागढ, िह्माचल),
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७. अहमदशहा अबदाली
जनम इ.स.१७२४, मृत्यू इ.स. १७७३

दाढीके रखनेवाले, काबूलकंदाहरवाले
खांडेसे लढनेवाले, जेगसे न हटनेवाले

सृं सूं सणणण बाणोंकी, बरसात बरसनेवाले
- द्वु. आ. ततवारी

मराठाांच्ा इतिहासामध्ये पातिपि प्रकरण अत्ांि महत्त्ाचये 
असल्ािये िये सत््वत्ास पररतचि असये आहये. सि १७६१ च्ा जाियेत्ारीच्ा 
१४ व्ा  िारखयेस पािपिात्र मराठये आतण तिलचये ्ाांचये शयेत्टचये ्ुध्द 
होऊि मराठाांचा पराज् झाल्ाची हकीकि इतिहासप्रतसध्द आहये. 
्ा ्ुध्दामध्ये मराठाांच्ािर्फे मुख् सयेिापिी स्दातशत्रात् भाऊ असूि 
मुसलमािाांच्ा बाजूिये कं्दाहारचा बा्दशहा अहम्दशहा हा होिा. ्ा 
अहम्दशहाचये चररत् आज त्ाचकास सा्दर करात््ाचये आहये.
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पूव्वचररत्र
ह्ा्दखाि, अब्ददुल्ाह खाि, झमािखाि, अहम्द, अशी ही परांपरा 

आहये. ह्ािखाि हा १७१४ च्ा सुमारास तहरािच्ा असमांिाद्ािी 
्येऊि रातहला त् त्ािये ियेथये लत्करच अब्दाली ्ा जािीच्ा लोकाांचये 
आतिपत् सत्ीकारलये. ्ा अब्दाली लोकाांची त्सिी तहराि जत्ळील 
डोंिरी मुलुखाांि असये. अब्दाली जािीमध्ये सद्ोझाई िात्ाची एक पोटजाि 
आहये. ्ा सद्ोझाई जािीस इिर लोक पूज् माििाि. चररत्िा्क 
अहम्दशहा हा ्ा सद्ोझाई जािीचा होिा त् महणूि ्ाचा पूत््वज्ञ जो 
अब्ददुल्ाखाि ्ास आपल्ा बापाच्ा मािये लत्करच पुढये ्येण्ास त्ात् 
तमळाला, परांिु राजा होण्ाच्ा महत्त्ाकाक्येमुळये अबबासकुलीखाि 
िात्ाच्ा तहरािच्ा सुभये्दारािये अब्ददुल्ाखािास कै्दयेि टातकलये. पुढये 
लत्करच कझलबाशी लोकाांिी अबबासकुलीखािास तहरािमिूि 
हाकलूि लात्ल्ामुळये अब्ददुल्ाखािाची सहजच कै्दयेिूि सुटका झाली. 
अबबासकुलीखािािांिर जार्रखािा हा सुभा झाला परांिु अब्ददुल्ाखािािये 
थोडयेसये सैन् जमत्ूि जार्रखािाचा पराज् केला त् त्ास कै्दयेि टाकूि 
सत्ि:च ियेथील सुभा बिला: पुढये तकत्येक त्राांिी िार्दरशहािये तहराि 
काबीज केल्ात्र त्ाला ियेथये जुलतर्कारखाि अब्दाली त् अहम्दखाि 
अब्दाली हये ्दोघये बांिू कै्दयेि असलयेलये आढळलये. िार्दरशहािये ्ा उभ्िा 
बांिूस तिलजाइजाांच्ा  कै्दयेिूि मुक्त करूि मतझां्दरि ्येथये जहािीर 
्दयेऊि त्ाांिी शाांिियेिये राहात्ये, अशी िजत्ीज केली, परांिु त्ाांच्ात्र 
पूण्वपणये लक् ठयेतत्लये होिये. अहम्दखाि हा लहािपासूिच शूर, चाणाक् 
त् चिुर आहये, अशी िार्दरशहाची खात्ी झाल्ािये अहम्दखािाबद्ल 
िार्दरशहाच्ा मिाि र्ार आ्दर त्सि होिा. िार्दरशहािये तहां्ददुसथािात्र 
सत्ारी केली ियेवहा अहम्दखाि त्ाचये बरोबर होिा. हाच अहम्दखाि 
पुढये अहम्दशहा ्ा िात्ािये प्रतसध्द झाला. ्ाचा जनम सि १७२४ चये 
सुमारास झाला असात्ा असा अां्दाज आहये.

अहम्दशह सत्िांत् झाल्ात्र त्ािये आपली अब्दाली हये िात् ब्दलूि 
्ददुरा्वणी हये ित्ीि िात् घयेिलये, असये करण्ाि तत्शयेरि: काही िम्वभोळयेपणा 
होिा असये महणिाि. महणजये अब्दाली हये िात् अपयेक्ी असूि ्ददुरा्वणी हये 
िात् तत्ज्ासाठी त् ्शसत्ी आहये, अशी त्ाची समजूि होिी. ्ा 
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अशा समजुिी सत््व ्दयेशाि सत््वच काळी असिाि, ियेवहा त्ाबद्ल कोणी 
कोणास िात्ये ठयेत्ण्ाचये कारण िाही. िारीख १९ जूि १७४७ रोजी 
िार्दरशहाचा खूि झाल्ात्र अहम्दशहा सत्िांत् झाला त् लत्करच 
त्ािये र्दग्त्ज्ास सुरूत्ाि केली. प्रथम कं्दाहार काबीज करूि त्ािये 
िार्दरशहाची िीस लक् रुप्ाांची ठयेत् सत्ािीि करूि घयेिली. ्ा सत्ारीचये 
त्येळी ्ददुरा्वणी, कझलबाशी, बलुची त् हजार ्ा जािींच्ा लोकाांिी 
अहम्दशहास र्ार म्दि झाली.

सि १७४७ चा तहत्ाळा त्ािये कं्दहार ् येथये राहूि ियेथील राज्व्त्सथा 
सुरतळिपणये चालू केली. िांिर सि १७४८ च्ा त्सांिऋिूांि बारा हजार 
्ददुरा्वणी र्ौज बरोबर घयेऊि िो कं्दहारहूि तिघाला. त्ािये प्रथम िझिीत्र 
सत्ारी करूि िार्दरशहाचा ियेथील सुभा तपटाळूि लात्ला. अहम्दशहाची 
महत्त्ाकाांक्ा तहां्ददुसथाि तजांकण्ाची होिी. तहां्ददुसथाि तजांकल्ािये त्ास 
द्रव् त् कीिती अशा ्दोिही िोष्ींचा र्ा््दा होणार होिा. हये त्ािी 
िार्दरशहाचये सत्ारीचये त्येळी प्रत्क् तहां्ददुसथाि पाहूि ठरतत्लये होिये, महणूि  
त्ािये मोठा पराक्रमािये काबूल पयेशात्र काबीज करूि तसांिू ि्दी उिरूि 
एक्दम तहां्ददुसथािाि अटक ्येथये प्रत्येश केल त् िये काबीज केलये. त्ािांिर 
ियेथूि िो लाहोरास आला. हये पाहूि ियेथील सुबा शहाित्ाजखाि ्ािये 
एक्दम र्दल्ीस पला्ि केलये. हये पाहूि ियेथील सुबा शहाित्ाजखाि 
्ािये एक्दम र्दल्ीस पला्ि केलये. अहम्दशहािये लाहोर सात्काशपणये 
लुटलये. िांिर अहम्दशहा सरतहां्दप्ांि आला, ियेथये र्दल्ीच्ा बा्दशहाच्ा 
सैन्ाची त् त्ाची मोठी लढाई होऊि त्ाचा पूण्वपणये पराज् झाला. 
्ामुळये अब्दालीिये तहां्ददुसथािाांि पुढये ्येण्ाचा बयेि रहीि करूि एक्दम 
िो सत््दयेशास तिघूि ियेला. ्ात्येळी पांजाबाि तशखाांिी त्ाच्ा र्ौजयेच्ा 
तपछाडीत्र हल्ये चढत्ूि त्ाला अि्दी जज्वर करूि टाकीलये त् पांजाब प्राांि 
त्ाच्ा हािूि सोडतत्ला. अहम्दशहाची ही तहां्ददुसथािात्रील पतहली 
सत्ारी हो्.

अहम्दशहा ्ा प्रमाणये पतहल्ा त्येळी परि ियेला, परांिु ्ा प्रथमग्ासये 
मतक्कापािािये िो हिाश होणारा िवहिा. तहां्ददुसथािािील अितणि सांपत्ी 
त्ाला तहां्ददुसथािाचा िा्द सोडू ्दयेईिा. त्ािये सि १७४८ च्ा तहत्ाळ्ाि 
पुि: तहां्ददुसथािात्र ्ददुसरी सत्ारी करण्ाचा तत्चार करूि िो कं्दाहारहूि 
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तिघाला. ् ात्येळी पूत्ती अब्दालीचा पराज् करणारा मीरमनू् हा लाहायेरचा 
सुभा होिा. त्ाच्ा अहम्दशहाची थोड्ाशा चकमकी झाल्ात्र मीर 
मनू्च्ा लक्ाि आपलये ्दौब्वल् आलये त् त्ािये अहम्दशहाशी िह करूि 
पांजाबमिील काही प्राांिाांची खांडणी त्ास ्दयेऊ करूि परि लात्ूि र्दलये. 
1

मीरमनू्िये ्ा प्रमाणये लाहायेरची सुभये्दारी तमळतत्ल्ात्र ियेथये कडक 
अांमल बसतत्ला, इिकेच िवहये िर अहम्दशहास कबूल केलयेली 
खांडणीही ्दयेण्ाचये त्ािये िाकारलये. ् ामुळये १७५१-५२ मध्ये अहम्दशहािये 
तहां्ददुसथािात्र तिसरी सत्ारी केली.2 अहम्दशहा तचिाबच्ा काठाकाठािये 
बराच पुढये आला त्  त्ाि आपला त्कील सुखजीत्िमल र्दत्ाण  ्ास 
मीरमनू्कडयेस बोलणये करण्ासाठी पुढये रत्ािा केलये. मीरमन्ूिये त्कीलास 
आपलये सत्िांत् असल्ाबद्ल सपष्पणये कळत्ूि अब्दालीस खांडणी ्दयेण्ाचये 
िाकारलये.3 परांिु अहम्दशहा ज्ा अथती इिक्ा ्दूर आलाच आहये, त्ा 
अथती आपण त्ास काही िरी ्दयेऊ, पण ्ािांिर त्ािये पुि: तहां्ददुसथािाांि 
्येिा कामा  ि्ये, अशी कबूली मातििली त् लािलीच  सैन्ाची 
ि्ारी करूि िो अब्दालीच्ा सामोरा झाला त् रात्ी ि्दी उिरूि 

1. ता. 3 मार्चपासून सरहिंद येथे बादशिा व अबदाली यांरी लढाई 
िोऊन अबदाली पराभव पावून परत गेला; पण वजीर कमरुद्ीनखान 
तोफेरा गोळा लागून मरण पावला. यानंतर पेशवा बादशिाचया भेटीस 
ददल्ीस गेला. यावरून पेशवा-बादशिारी िी भेट फेब्रुवारीत झाली 
असली पाहिजे. अबदाली रालून येतो अशी बातमी आलयावरून शाहूने 
पेशवयास बादशिाचया साह्ास रवाना केले. पेशवयाचया मदतीरी जरूर 
बादशिास वाटली नािी आहण बादशिाने अबदालीस हपटाळून लाहवले, 
तेविा पेशवा ददल्ीहून परत जयपूरकडे आला आहण नेवाईस माधवहसंगारी 
भेट घेऊन परत हफरला. उत्तरेकडील वयविारांरा भार तयाने रामरंद्र 
बावावर टाहकला. बादशिा व पेशवा यांरी िी एकर भेट इहतिासात नमूद 
आिे. पेशवा बादशिाचया भेटीस गेलयामरुळे वृद्ध हनजामारे पोटात धासती 
उतपन्न झाली. स. १७४८ चया आरंभी तयाने सूरतेवर जाऊन गरुजरात पांत 
काबीज करणयारी आवई घातली. परुढे ता. २१ मे सन १७४८ रोजी 
मिणजे पेशवा उत्तरेस असता हनजाम औरंगाबाद येथे मृतयू पावला.
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अलीकडयेस आला. ्ददुरा्वणीियेही समोरच्ाच बाजूस िळ र्दला. लहाि 
लहाि चकमकी काही र्दत्स झाल्ा, पण त्ापासूि महणण्ासारखा 
मीरमनू्चा काहीच र्ा््दा झाला िाही. मात् ्ा अबातिि ्ददुरा्वणी र्ौजयेिये 
रात्ी आतण तचिाब ्ा मिील प्रत्येश अि्दी लुटूि िळपटपाि करूि 
टाकला.4 शयेत्टी ्ददुरा्वणीिये एक्दम मीरमन्ूत्र चाल केली, ियेवहा मीरमन्ू 

2. अबदाली रालून येतो तर धावत बादशिारे साह्ास जावे, 
नाददरशिासारखा पसंग परुन: बादशािीवर येऊ नये, यासाठी रवानगी 
केली. पेशवयाचया या सवारीस नेवाईरी सवारी मिणतात. ता. १० हडसेंबर 
रोजी परुणयाहून हनघून पेशवा सवारीत गेला, तो ९ जरुलै सन १७४८ रोजी 
परत आला. एहपलात नेवाईजवळ पेशवयाने माधोहसंगारी भेट घेतली. 
िे पाहून ईश्वरहसंग तडजोडीस कबूल झाला आहण नेवाई वगैरे आपले 
रार मिाल पेशवयास देऊन तयाने तयारी मजजी राखली. ता. २१ मे, स. 
१७४८ रे वत्चमान, ‘‘श्ीमंत जयनगरपांती आिेत. माधवहसंग वगैरे संपूण्च 
येऊन भेटले. फौज मातबर जमली आिे. ईश्वरहसंग अबदालीरे झरुंजातून 
पळून आला, तयारा लौहकक फटकाळ जािला. श्ीमंतासी हवनीत िोऊन 
वता्चवे लागले. श्ीमंतांरा परुणयपताप आिे. श्ीमंत ददल्ीस जाऊन पोरले 
नािीत. खासा पठाण पराभव पावून हनघून गेला.’’.

मराठी रर्ासि खांड -4, पाि-94

3. ददल्ीचया इहतिासात सन १७४८ िे वर्च मित्वारे आिे. तया साली 
अिमदशिा अबदालीरी पहिली सवारी हिंदुसथानवर िोऊन लगेर परुढे 
मिंमदशिा मरण पावला. अिमदशिा अबदालीरा जनम सन १७२४ त 
िोऊन तेरावया वरजी तयाने नाददरशिारे पदरी नोकरी सवीकारली. सन १७३९ 
त नाददरशिाने हिंदुसथानवर सवारी करून हसंधरु नदीचया पहचिमेकडरा सव्च 
पदेश जो पूवजी मोगल बादशािीत मोडत िोता, तो तयाने आपलया राजयास 
जोहडला. नाददरशिाबरोबर िा अिमदशिा तया सवारीत हिंदुसथानात िोता, 
तयास इकडील पदेशारी व संपत्तीरी पूण्च माहिती हमळाली. नादीरशिारी 
तयाजवर बिाल मजजी िोती. तयाचया अनेक सवाऱयांत अिमदशिास 
यरुद्धकलेरा अनरुभव हमळून शौय्च, सािस, योजकता वगैरे गरुण पाप्त झाले. 
यार अनरुभवामरुळे तयाजला परुढे मराठांशी झगडता आले. ता. १९ जून, सन 
१७४७ रोजी नाददरशिारा खून झाला, तयाबरोबर अिमदशिाने आपलया 
नावारी द्ािी हफरवून काबूल येथे सवतंत्र राजय सथाहपले. 
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घाबरूि मािये सरला त् त्ािये लाहोरचा आश्र् केला. परांिु सरियेशयेत्टी 
त्ाांच्ा सैन्ाि भ्ांकर ्ददुषकाळ पडला. अहम्दशहािये सत््व बाजूांिी त्ाला 
त्येढूि टाकलये त् बाहयेरचा िान्ाचा एक कणही आांि जाऊ ि ्दयेण्ाचा 
कडयेकोट बां्दोबसि केला. अहम्दशहाच्ा ्ा व्त्सथयेिये मीरमन्ू अि्दी 
मयेटाकुटीस आला. सरियेशयेत्टी त्ाच्ा उपासमोर झालयेल्ा र्ौजयेची त् 
्ददुरा्वणीच्ा र्ौजयेची िारीख १२ एतप्रल सि १७५२ रोजी जांिी लढाई 
झाली. िीि आरांभी काही त्येळप्ांि मीरमन्ूच्ा र्ौजयेचा ज् होिा, 
पण मीरमन्ूचा सयेिापिी कौरामल हा हत्ीत्र बसूि ्ुध्दाच्ा िामिूमीि 
असिािा एक्दम हत्ीचा पा् एका खड् ड्ाि ियेला त् त्ामुळये िये जिात्र 
एक्दम खाली बसलये. इिक्ाि एका तशपा्ािये ्येऊि कौरामलाचये डोके 
कापूि ियेलये. समराांिणात्र भारिी् ्ुध्दाांि कजा्वचा रथ असाच खडड्ाि 
पडल्ाचये त्ाचकास ्ा प्रसांिी समरण झाल्ातशत्ा् राहणार िाही. ्ा 
प्रमाणये सयेिापिीचा त्ि होिाच भीरमनू्च्ा र्ौजयेि पळापळी सुरू झाली 
त् त्ाचा पराज् झाला. ्ािांिर मीरमनू्िये अहम्दशहास प्रत्क् भयेटूि 
िह केला ्ा प्रत्क् भयेटीि ्ा उभ्िाांमध्ये जो सांत्ा्द झाला िो र्ार 

4. सन 1751 चया फेब्रुवारी-मार्च मासांत बंगसारा वेढा 
अलािबादेस पडला. िे दठकाण पठाणांनी घेतले की, वहजरारा कारभार 
आटोपला असा पसंग उद्भवला.  स. 1750 चया ऑगषांत वहजरारी 
जी अधोगती सरुरू झाली, ती उत्तरोत्तर वाढत जाऊन तो सदैव खाली 
मान घालून दु:ख करीत बसला. अिमदखानाने बादशिाकडे अज्च गरुदरला 
की, ‘‘िा वजीर आपलया नाशास टपला आिे. मराठांस घरात आणून 
तरुमरा घात करणार. मग आमिा पठाणांसि आपण का न जवळ करावे. 
मी आपला बंदा सेवक राकरीस िजर आिे. वजीर आमरा उच्ेद 
करतात मिणून तयांचयाशी आमरे वैर; पण आपलया पायांशी आमरी 
हनष्ा पूण्च आिे.’’ बादशिाने पठाणांस गरुनिा माफ केलयारा जबाबिी 
पाठहवला आहण सफदरजंगास नािीसा करणयासाठी लािोराहून मीर मन्नूस 
व दहषिणेतून नाहसरजंगास फौजा घेऊन ददल्ीस बोलाहवले; पण यार 
सरुमारास नाहसरजंग मारला गेला आहण मीरमन्नू अबदालीचया धाकासतव 
पंजाब पांत सोडू शकला नािी. यामरुळे सफरजंगास पठाणांरा हन:पात 
करणयारी सवड हमळाली. 
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िांमिीचा आहये महणूि ्येथये ्दयेिो.
अहम्दशहा- मी िुझा ििी असूि िू ्ा पूत्तीच खांडणी ्दयेण्ासाठी 

आमचये पुढये का हजर झाला िाहीस?
मनू् -मला ्ददुसऱ्ा िन्ाची चाकरी करात््ाची होिी महणूि ्येिा 

आलये िाही.
अहम्द -मि िो मुझा ्ददुसरा ििी िुला ्ा सांकटािूि मुक्त करात््ास 

का आला िाही?
मनू् - आला चाकर सत्ि:चये सांरक्ण उत्म प्रकारये करू शकेल अशी 

त्ाची खात्ी होिी.
अहम्द- ्ा ्ुध्दाांि मी जर हारलो असिो त् िुझ्ा हािाि सापडली 

असिये िर िू मला कसये त्ाितत्लये असिये.
मनू् - आपलये डोके कापूि िये मी माझ्ा िन्ाकडये िजराणा महणूि 

पाठतू्ि र्दलये असिये.
अहम्द - मि आिा िू माझ्ा हािी सापडला आहयेस, मी िुझये का् 

करीि अशी िुझी अटकळ आहये?
मनू् -जर आपण व्ापारी असाल िर माझी िुलाम महणूि तत्क्री 

करा, जर आपण जुलमी राज्किते असाल िर माझये डोके कापूि टाका, 
परांिु जर आपण खरोखरीच िृपिी असाल िर मला राजासारखी ्द्ा 
्दाखत्ा त् माझा जीत् त्ाचत्ा. अहम्दािये मीरमन्ूचये हये सम्सूचक, 
िीटपणाचये त् उमद्ा सत्भात्ाचये ्दश्वक असये जबाब ऐकूि खूप होऊि 
त्ाला र्रजां्दखाि बहाद्र रुसिमये तहां्द हा तकिाब र्दला.5 मीरमन्ूिये 
अहम्दशहास पन्ास लक् रुप्ये त् हत्ी, घोडये त्िैरये ्दयेऊि सत््दयेशास 
रत्ािा केलये.

पुढये सि १७५६ मध्ये मीरमन्ू घोड्ात्रूि पडूि मरण पात्ला. ियेवहा 
मुरा्द बयेिम िात्ाच्ा त्ाच्ा बा्कोिये आपला िीि त्रा्वचा मुलिा 
लाहोरचा सुभा करूि सत्ि: राज्कारभार करू लािली. मुरा्द बयेिम 
जरी ्ा प्रमाणये सुभयेतिरी िाजत्ू लािली, िरी तिला एत्ढा मोठा अतिकार 
चालतत्ण्ाची आचरण शक्ती िवहिी, हये ियेवहाच र्दसूि आलये. तिच्ा 
ित्ऱ्ाच्ा त्येळच्ा एकही उमरात्ात्र तिचा तत्श्ास िवहिा. तिचा 
्दरबारी मीर तत्कारखाि िात्ाचा एक मोठा सर्दार बयेिमयेचा कारभारी 
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होिा त् एक त्येळी त्ात्र तिची मजतीही होिी, परांिु एके प्रसांिी तििये 
्ा मीर तत्कारखािाला जिािखान्ामध्ये ्दासीकडूि इिका कडक मार 
त्दला की, त्ा ्ोिये िो लत्कर प्राणास मुकला.6 स्तीजािीिये किीही 
क्मा ि करण्ासारखा काही त्ै्तक्तक अपराि मीरच्ा हािूि झाला 
होिा, असये महणिाि. काहीही असो, बयेिमयेच्ा ्ा कृत्ािये  लाहोर 
्दरबारचये अमीर उमरात् र्ारच िाराज झालये त् त्ाांिी र्दल्ीस ही िक्रार 
ियेली. ्ात्येळी िाझीउद्ीि हा र्दल्ीच्ा ्दरबारी सुभा होिा त् िो मुरा्द 
बयेिमयेचा भात्ी जामाि होिा, महणूि त्ािये आपला एक हसिक लाहोरास 
व्त्सथयेसाठी पाठतत्ला. परांिु त्ाचये बयेिमयेपुढये काही चालयेिा त् बयेिमही 
त्ाचये काही ऐकेिा. ्ा इसमास ्येथ्ूि ्दूर करात्ये अशीही तििये र्दल्ीस 
मािणी केली  इिकेच िवहये, िर तििये परभारये अहम्द शहाकडयेस अशीही 
िक्रार केली की, र्दल्ी ्दरबारािये लाहोरप्राांि तिळांकृि केला आहये, िरी 
िुझी िाबडिोब सैन् घयेऊि  माझ्ा म्दिीस ्ात्ये. मुरा्द बयेिमेंचये हये 
कारसथाि उमिल्ामुळये िाजीउद्ीि ्ािये एक्दम लाहोरत्र चाल केली 

5. बादशिारे तफफेने वजीर सफदरजंग व पेशवयारे तफफेने हसंदे-िोळकर 
यांचया धाहम्चक शपथांनी व सवदसतरुरचया सह्ांनी िा अिमदनामा हकंवा 
करार ता. २३ एहपल, सन १७५२ रोजी कनोज येथे परुरा झाला. तो रा. 
खं. १ ले १, यात ् ापलेला आिे. िी तारीख नवीन हरिसती कालगणनेरी 
समजायरी. या करारातील हवहशष कलमे अशी- १. पठाण राजपूत वगैरे 
देशांतील बंडखोर हकंवा अबदालीसारखे परदेशीय शत्रू यांजपासून पेशवयाने 
मोगल बादशािीरा बराव करावा. २. या मदतीबद्ल बादशिाने ५० 
लाख रुपये मराठांस खरा्चसाठी द्ावे. पैकी ३० लाख अबदालीपीतयथ्च 
व २० लाख पठाणांसारखया अंतग्चत बंडखोरांपीतयथ्च. ३. हशवाय 
बादशिाने पंजाब, हसंध व अंतववेद या पांतांत रौथाई वसूल करणयारी 
परवानगी मराठांस द्ावी. ४. अजमेर व आग्ा या पांतांरी सरुभेहगरी 
पेशवयास देणयात आली. या सरुभयांरा कारभार पूवा्चपार रालत आलेलया 
दरवाजांस अनरुसरून मराठांनी करावा. ५. पेशवा सवत: येणयास असमथ्च 
असेल तेविा तयारे बदलयात मराठा सरदारांनी बादशिाचया तैनातीत राहून 
इतर मनसबदारांपमाणे हबनतरिार नोकरी बजवावी. या करारानरुसार मराठे 
सरदारांस बरोबर घेऊन वजीर सफरजंग ददल्ीस हनघाला. 

मराठी रर्ासि खांड -4, पाि-446
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त् मोठा ्ुक्तीिये बयेिमयेस कै्द केलये आतण लाहोरास अ्दिाबयेिखाि 
्ास आपल्ािर्फे सुभा ियेमलये. मुरू्द बयेिमयेस हये अथा्विच आत्डलये 
िाही त् तििये र्दल्ीच्ा बा्दशाहीस सपाटूि तशव्ाशाप र्दलये. िाझीउद्ीि 
इिकेच करूि थाांबला िाही. त्ािये बयेिमयेच्ा मुलीशी आलये लग्न तिच्ा 
इचछयेतत्रुध्द केलये त् बयेिमयेस र्ारच त्ाईट रीिीिये त्ाितत्लये. इिक्ाि ही 
बािमी अर्िािीसथािाि अहम्दशहा अब्दालीस कळली त् त्ािये इ.स. 
१७५५-१७५६ च्ा साली तहां्ददुसथािात्र चौथी सत्ारी केली. त्ािये 
एक्दम तसांिुि्दी उिरूि अर्दिाबयेिखािाला लाहोराहूि हाांकलूि लात्लये 
िो एक्दम काहीही अडथळ्ातशत्ा् र्दल्ीप्ांि ्येऊि िडकला. र्दल्ीस 
त्ािये िार्दरशहाच्ा छळाची लोकाांस पुि: आठत्ण करूि र्दली त् 
मोठमोठा अमीर उमरात्ाांस द्रव्ासाठी मिसत्ी छतळलये. अहम्दशहा ्ा 
त्येळी र्दल्ीस ्दोि मतहिये रातहला. परांिु इिक्ा अत्िीि त्ािये र्दल्ीिील 
िमाम मोठमोठये त्ाडये द्रव्ाच्ा िृषणयेिये अि्दी जमीि्दोसि केलये. 

्ा प्रमाणये र्दल्ीिील उमरात्ाांिा कंिाल केल्ात्र ही सत्ारी बालमिड 
तकल्ात्र चालूि ियेली त् िो हसििि होिाच ियेथूि िो एक्दम मथूरयेस 
ियेला. ियेथयेही त्ािये भ्ांकर कत्ल केली त् मोठमोठी मांर्दरये मािीि तमळतू्ि 
ियेथील हजारो तहां्दांूिा िुलाम करूि बरोबर घयेऊि हा ्ददुष्कमा्व अहम्दशहा 
आिऱ्ात्र चालूि ियेला. परांिु ियेथये त्ाची ्दाळ ि तशजल्ामुळये त्ािये 
जाटाच्ा मुलखाि घुसूि मोठा िुमाकूळ माजतू्ि र्दला. ्ािांिर िो 
पुि: र्दल्ीस आला.त्ािये र्दल्ीच्ा बा्दशहाच्ा मुलीचये लग्न आपला 

6. िी ऊधमबाई पूवजी एक िीन वृत्तीरी नत्चकी असून हतचयावर 
मिंमदशिारी मजजी बसली. उधळपट्ी करून हतने दरबारी लोकांस 
आपलया मरुठीत ठेहवले आहण खरुद् बादशिार हतचया ओंजळीने पाणी 
हपऊ लागलयामरुळे ती करील ती पूव्च ददशा असा कारभार रालू लागला. 
नूरजिानपमाणे राजयकारभारात आपण नाव कमावावे अशी हतरी मोठी 
िाव िोती. जाबेदखान मिणून जनानखानयातला एक खोजा हतला 
जोडीदार भेटला. तया दोघांरे हनकट रिसय जमून बादशिा केवळ तयांचया 
तंत्राने वागू लागला. इकडे फौजेरी पगाराहवना उपासमार रालू असता 
ऊधमबाईने आपलया वाढददवसाहनहमत्त दोन कोटी रुपये सिज खर्च केले. 
िा वाढददवस ता. 21 जानेवारी, सन 1754 रोजी साजरा झाला. 
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मुलिा िैमूरशहा ्ाशी लात्लये त् सत्िःचये लग्नही बा्दशहाच्ा ्ददुसऱ्ा 
एका मुलीशी उरकूि घयेिलये. ्ािांिर पुषकळशी खांडणी घयेऊि त्ािये 
आलमिीर ्ास पुिः र्दल्ीच्ा िखिात्र बसतत्लये त् पांजाब आतण 
तसांि हये प्राांि आपला मुलिा जये िैमूरच्ा िात्ये बा्दशहाकडूि करतू्ि 
घयेिलये. िार्दरशहािये तहां्ददुसथािच्ा िाशास जो आरांभ केला होिा िो, ्ा 
प्रमाणये अहम्दशहािये पूण्वियेस ियेल्ात्र, हा राक्स सि १७५७ मध्ये परि 
सत््दयेशास जाण्ास तिघाला. ्ात्येळी शीख लोकाांिी अहम्दशहाच्ा 
र्ौजयेस बराच त्ास र्दला, पण त्ाला िुक्कसथािाांि जाण्ाची घाई 
असल्ामुळये िो िडक चालिा झाला. त्ािये तसांिूच्ा काठचये प्र्दयेश 
त् मुलिाि, लाहोर त्िैरये तमळतत्लयेल्ा प्रािाांच्ा सांरक्णासाठी आपला 
मुलिा िैमूरशहा त् भरत्शाचा शूर सयेिापिी जहािखाि ्ास तहां्ददुसथाांि 
ठयेत्लये त् ्ाच उभ्िाांिा शीख लोकाांचा समाचार घयेण्ाची आज्ञा केली. 
्ा उभ्ांिाच्ा हािाखाली ्दरा्वणी त् इराणी र्ौजा ठयेत्ल्ा होत्ा, 
परांिु त्ा काही र्ार महत्त्ाच्ा िवहत्ा. ्ातशत्ा् त्ािये तहां्ददुसथािाि 
आल्ात्र काही र्ाैज जमतत्ली होिीच, िीही ्ाांचये िाब्ाि र्दली 
होिी, त्ाचप्रमाणये सरतहां्द, ्ददुल्वभ त्िैरये रठकाणी त्ािये अापली माणसये 
ियेमली होिी. ्ा प्रमाणये बां्दोबांसि करूि अहम्दशहा सत््दयेशाि तिघूि 
ियेला.

अहमदशहा व मराठे
अहम्दशहाचा ्ा प्रमाणये र्दल्ीच्ा बा्दशाहीस त्ारांत्ार त्ास होऊ 

लािल्ामुळये बा्दशहािये कोणाचा िरी आश्र् घयेणये प्राप्त झालये. ्ात्येळी 
तहां्ददुसथािाांि मराठी र्ार बलाढ्य महणूि प्रतसध्दीस आलये होिये. मराठाांिी 
सत्ा ् ा सुमारास तशियेस लािली होिी त् त्ाांची सूत्ये पुण्ाहूि िािासाहयेब 
पयेशत्ा मोठा कुशलियेिये हालत्ीि होिये. पयेशव्ाांचयेिर्फे उत्रयेकडील तशां्दये-
होळकर मराठाांचये त्च्वसत् सथापि करण्ाच्ा प्र्तिाांि िुांिलये होिये. 
र्दल्ीच्ा बा्दशहािये ्ाांच्ाशीच करार केला. राजत्ाड्ाांच्ा पतहल्ाच 
खांडाि हा करार प्रारांभीच ्दयेऊि त्ाखाली पुढीलप्रमाणये टीप र्दली आहये.

हा एह्दिामा(प्रतिज्ञापत्) महणजये करारिामा र्दल्ीचा पािशहा आतण 
मराठाांकडील सर्दार मलहाररात् होळकर त् ज्ापपा तशां्दये ्ाांच्ामध्ये 
झाला, असये ्ा करारिाम्ाांि तलतहलयेलये आहये. हा करारिामा बहुश: 
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१७५० सालाि झाला असात्ा. ्ात्येळी र्दल्ीचा पािशहा अहम्दशहा 
िखिात्र होिा.

पािशहाचा मुख् बजीर सर््दरजांि ह्ािये रोतहल्ाांचा त् अहम्दशहा 
अब्दाली ह्ाांचा ्दांिा मोडण्ाकररिा मराठाांिा म्दिीस बोलातत्लये. 
मुलिाि, पांजाब, तसांघ, रजपुिाांिा त् रोतहलखांड इिक्ा तत्सिीण्व प्र्दयेशात्र 
चौथ बसतत्ण्ाचा हक्क मराठाांिा ह्ाच करारिाम्ाच्ा जोरात्र प्राप्त 
झाला त् ्ा हक्काच्ा सांरक्णाथ्व पुढये सहा त्रते अब्दालीशी, रोतहल्ाशी 
त् राजपुिाांशी त्ाांिा झुांजात्ये लािलये.

्ा प्रमाणये मराठये त् रोतहलये ्ाांचा सामिा सुरू झाला. अहम्दशहाचये 
सत्ारीचा रांि र्दसू लाििाच त्जीराकडूि मराठाांस म्दिीसाठी पाचारण 
्येिाच रघुिाथरात्ास र्ौजयेसह तिकडये जात्ये लािये. पण कम्विम्वसां्ोिािये 
अब्दाली त् रघुिाथरात् ्ाांचा प्रत्क् सामिा होण्ाचा प्रसांिच आला 
िाही. रघुिाथरात्ाांिये एक्दम अहम्दशहात्र चालूि जाऊि त्ाांच्ाशी 
प्रत्क् रणािणात्र िाठ घालात्ी महणूि पुण्ाहूि मुतसद्ाांची तिडकची 
पत्ये जाि. रघुिाथरात् र्ौजयेची जमत्ाजमत् होिाच आपण चालूि जािो 
महणूि उत्र पाठत्ात्ी. ् ा प्रसांिाचये रघुिाथरात्ाांचये एक पत् सुां्दर असल्ािये 
्ा खाली ्दयेिो.

आजी (िा.१६-२-१७५७) इां्ददुरास आली. होळकराांची भयेट झाली. 
पुढये ्दर मजल र्दल्ीस जाि असो. अब्दाली र्दल्ीस आला, ्ासित् 
चहुकडूि राजये त् जमीि्दार त् राांिडये लायेकाांच्ा िजरा तर्रल्ा. साांप्रि 
एखा्दा मिसुबा करूि मुलुख अथत्ा रुप्ये तमळत्ात््ाची सो् र्दसि 
िाही.7 अब्दालीचये पाररपत् होईल. ियेवहाच त्रकड ्दबिील. त्ाचये 
पाररपत् करात्ये िरी र्ौज अद्ापी जमा झाली िाही. आमही तत्ठ् ठल 
तशत््दयेत्, मलहारबा, समशयेरबहाद्र अांिाजी माणकेश्र, िारो शांकर तमळूि 
पांिरा सिरा हजार र्ौज आहये. जासि र्ौज त् आली्ा जािा ्येि िाही. 
रुप्ये पाहण्ास र्दत्स लािलये. मतहिा ्दीड मतहन्ाांि पोहोचिील. जर 
अब्दाली र्दल्ीस रातहला अथत्ा अलीकडये आला िर िाठ पडयेल, 
िमाम राजये त् सुजाउद्ौला त्िैरये सत्ाांची राजकारणये व्ाजपाशी आहयेि. 
जाठ िर झुांज्व लािला. साांप्रि मिसुबा भारी आहये. र्ौजही त्ाची भारी 
आहये. कजाब तशपाई आहये. पारपल्ास भारी सामाि असात्ये त्ासित् जर 
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्दत्बाची रत्ाििी इकडये लत्कर जाहली िर जमात् लत्कर पडयेल.
१०. रघुिाथरात्जी ्ाप्रमाणये ि्ारी होिाच िो कूच करी, परांिु ्ाच 

सुमारास अहम्दशहा सत््दयेशास जात््ास र्दलये. रघुिाथरात्ाच्ा ि्ारीची 
बरोबर बािमी ठयेत्ूि िी आपल्ापयेक्ा अतिक आहये, असये पाहूिही 
अहम्दशहा तिघूि जाि असयेल. कारण अहम्दशहािये पुषकळ लढा्ा 
पातहल्ा असल्ािये, सयेिापिी ्ा िात्ािये त्ाची ्ो््िा रघुिाथरामाहूि 
्गतकंतचिही कमी िवहिी. असो. ्ा प्रमाणये ्ा उभ्िाांचये डात्पयेच चालू 
होिये. अहम्दशहा प्रत्येकत्येळा घाईघाईिये सत््दयेशास तिघूि जाई त् मािये 
्ो्् त् शक् िो बां्दोबसि करूि ठयेतत्ि असये. ्ा प्रमाणये ्ाही त्येळी 
त्ािये आपल्ामािये ्ो्् िी व्त्सथा करूि मि सत््दयेशी प्र्ाण केलये.

११.अहम्दशहा तिघूि ियेल्ािांिर मािये िैमूरशहािये पांजाबमध्ये शाांििा 

7. तेलातरुपाचया सांसादरक हवरयांत कालापवयय िोऊ लागला 
तर अिमदशिा अबदाली, हनजाम, डुप्े, इंग्ज यांचया कारवाया कोण 
उलगडणार! पेशवा व रघूजी या दोन कतया्च अनरुभवी परुरुरांनी सातार् यारा 
कारभार परुणयास नेणयारा हवरार ठरहवला तोर योगय िोता. रघूजीने 
परुढे अखेरपावेतो पेशवयांरे साह् केले, अलप शबदानेिी कधी हवरोध 
दाखहवला नािी, ताराबाईरी कारसथाने व हवनवणया धरुडकावून ददलया. 
यावरून तय दोघांनी ठरहवलेला इतयथ्च तया पदरससथतीत अपदरिाय्च िोता 
असेल मिटले पाहिजे. यातर राजयारा तरणोपाय िोता, अपिार नविता. 
परुढे वहजराचया वहशलयाने याहियाखान आपलयावर रालून येईल तयारा 
बंदोबसत करणयासाठी आददनाबेगाने शिानवाजखानास अशी सल्ा 
ददली की, ‘अबदालीशिा पेशावरास आिे. तयारे साह् तरुमिी मागा 
मिणजे वहजरारे िातून तरुमरे कािी वाकडे िोणार नािी.’ िी सूरना 
शिानवाजखानाने लगेर अंमलात आहणली आहण पेशावरास अबदालीकडे 
माणसे पाठवून मदत माहगतली. अबदालीला िेर पाहिजे िोते. सन 1748 
चया जानेवारीत तो पंजाबवर रालून आला. दरमयान वजीर कमरुद्ीनखानाने 
शिानवाजखानारी रूक दाखवून तयास अबदालीशी लढणयास पवृत्त केले. 
ता. 20 जानेवारी रोजी अबदालीने शिानवाजखानारा पराभव करून 
लािोररा कबजा घेतला आहण एक महिनयापययंत तेथे आपली वयवसथा 
लावून परुढे ददल्ीकडे राल केली. 

मराठी रर्ासि खांड -4, पाि-242
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प्रसथातपि करण्ाचा प्र्ति केला. शीख लोकाांस त्ािये कडक तशक्ा 
करूि पा्दाक्राांि केलये त् तिरतिराळ्ा लुटारू लोकाांत्रही त्चक बसतत्ला. 
हये पाहूि अर्दिाबयेिखाि ्ािये शीख र्ौज जमत्ूि ्ददुराणी लोकाांशी सामिा 
्दयेण्ाचा घाट घालिा. ्ात्येळी रघुिाथरात्ास कूच करिील त्ा र्दत्शी 
एक लाख रुप्ये त् मुक्काम करिील त्ा र्दत्शी पन्ास हजार रुप्ये ्ा 
प्रमाणये ्दयेण्ाचये कबूल करूि आपल्ा म्दिीस बोलातत्लये. रघुिाथरात् 
एक्दम अर्दिाबयेिखािाच्ा म्दिीस ियेला. मराठये त् शीख ्ाांच्ा र्ौजा 
सिलज ि्दीच्ा काठी एक होऊि त्ाांिी पतहल्ा िडाक्ासरशी अब्ददुल 
सम्दखािाच्ा त्ीस हजार रोतहल्ाचा पराभत् करूि सरतहां्द काबीज 
केलये. सरतहां्द काबीज केल्ात्र मराठाांिी एक्दम लाहोरत्र चाल 
केली. िैमूर शहा आतण त्ाचा सर्दार जहािखाि हये ्ददुरा्वणी र्ौजयेसह 
कछी सराई ्येथये िळ ्दयेऊि रातहलये होिये. त्ाांचाही मराठाांिी पूण्वपणये 
पराभत् केला त् लाहोर शहर सात्काशपणये लुटलये. ्ा प्रमाणये तशत्ाजी 
महाराजाांिी भतत्ष् केल्ाप्रमाणये रघुिाथरात्ािये भीमथडीच्ा िट् टाांिी 
तसांिूि्दीचये पाणी पाजूि मराठाांचा भित्ा झेंडा अटकेपार र्डकातत्ला 
्ाि मुळीच सांश् िाही. ्ात्येळी रघुिाथरात्ाचा सर्दार सखाराम हरी 
्ािये र्ारच शौ््व िाजतत्ल्ामुळये त्ास र्दल्ीच्ा बा्दशहाकडूि आांबयेिात् 
हये जहािीर तमळालये त् िये अद्ापही(१९२५) त्ाच्ा त्ांशजाकडयेस चालि 
आहये. ही िोष् सि १७५८ च्ा मये मतहन्ाांि झाली. अर्दिात्येिखािास 
रघुिाथरात्ािये पांजाबचा सुभा ्दयेऊि इिर तठकाणी आपली माणसये ठयेत्लये 
त् मि हये मराठी सैन् िािासाहयेबाांच्ा तिकडीच्ा बोलातत्ण्ात्रूि 
्दतक्णयेि रत्ािा झालये. ्ात्येळयेच रघुिाथरात्ाचये पत्ही त्ाचकाांच्ा 
सो्ीसाठी पुढये ्दयेिो.

लाहोर मुलिाि काशमीर त्िैरये सुभये अटके अलीकडये ्येथील बां्दोबसि 
करूि अांमल बसत्ात्ा. त्ास काही झाला त् काही होणये िोही लत्करच 
करिो. अहम्दखाि अब्दाली ्ाचा पुत् िैमूरसुलिाि त् जहाखाि ्ाचा 
पाठलाि सरकारचये र्ौजयेिये करूि त्ाची र्ौज लुटूि घयेिली. काही 
थोडीशी र्ौज झडि पडि अटकेपर पयेशात्रास जहािखाि तिकडूि 
अब्दालीचये र्ौजयेत्रूि चालूि ्येऊि हल्ा करूि र्ौज लुटूि घयेिली. 
खासा अब्दाली मात् बारा चौ्दा हजार र्ौजयेतिशी इसपहािािूि अलीकडये 
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कं्दहारास आला. इराण्ाची र्ौज ्ाचा पाठलाि करीि आली आहये. 
अबर्दरिखाि त् मुकरमखाि त्िैरये सर्दार त् जमीि्दार त्ा प्राांिीचये 
अब्दालीचये जबर्दसिीमुळये रुजू होिये, ियेही ब्दलोि हांिामा करीिाि. हल्ी 
त्ाांच्ा अरजा रर्ीक होऊि सयेत्ा करूि ्दाखत्ूि अब्दालीस िांबी करूि 
पयेशा अाल्ा आहयेि. चहूकडूि अब्दालीत्री हांिामा झाला आहये. ् ाजमुळये 
त्ाचा घर सुटला आहये. त्ाचये सातहत् उपराळा कोणी करीि िाही. 
इकडूि जोस पोहोचूि सरकारचा अांमल अटकेपार करात्ा. अहम्दखाि 
अब्दाली ्ाचा पुिण्ा अब्ददुल रहीमखाि अब्दालीचये ्दौलिीचा त्ारस 
सत्ामीपासी आला. िो सत्ामीिी आमहाकडये पाठतत्ला होिा. त्ास 
अटके अलीकडये काही थोडीसी जािा बसात््ास ्दयेऊि अटकपार काबूल 
पयेशात्रचा सुभा ्दयेऊ अब्दालीची र्ौज अब्ददुल सम्दखाि सरतहां्दयेि होिा 
िो पाढात् सरकाराि आहये. िो त् आणखी ्ा प्राांियेची र्ौज इराणी 
मोिल ् येऊि ्दयेऊि मशार तिलहयेची रत्ाििी करिील. लाहोर प्राांिी राजयेश्री 
रयेणको आणयेजी त् रा्ाजी सुख्दयेत् असये ठयेत्लये. िोपाळरात् िणयेश ्ाांचाही 
पैिार आहये, ियेही राहिील. पुढये सत््दसिुर इराणचये बा्दशहाचये का्दही 
आमहास त् मलहाऱ्ास आलये होिये की, लत्कर कं्दहारास ्ात्ये आतण 
्ाांचये पाररपत् करूि अटकेची हद् करात्ी, परांिु आमही िरी काबूल त् 
कं्दाहार हये अटकेपारचये सुभये तहां्ददुसथािाि अकबरापासूि अमलािीर प्ांि 
होिये िये तत्ला्ियेि का द्ात्ये, आमही कं्दाहार पात्िो अांमल बसत्ूि 
िूि्व िोडच जाब पाठतत्णार आहोि. िूि्व माघारी तर्रात््ाचा डौल 
सत्ामींच्ा अाज्ञयेत्रूि िररला आहये. ्ाजमुळये जये होिये ियेच कररिो. िटी 
लात्ीि िाही. िूि्व ् ा प्रिी आर्दिात्येि मोिल मािबर त् प्रामातणक आहये. 
त्ाजत्र सारा ्कति्ात्र र्दला आहये. लाहोर त्ासच कामातत्शयेिये र्दलये 
आहये. हये पत् इतिहास सांग्हाांि ऐतिहातसक सर्ुट लयेख ११ ्येथये असूि 
त्ाची िारीख ४ मये १७५८ ही आहये.

१२. ्ात्येळी रघुिाथरात्ािये, आर्दिात्येिखािािये मराठाांस ्दरसाल 
पाऊण कोटी रुप्ये द्ात्ा, असये त्ाच्ापासूि करार करूि घयेिला, परांिु 
आत्दिािबयेिखाि िारीख १५ सपटेंबर १७५८ शुक्रत्ारी मरण पात्ला 
त्ामुळये पांजाबमध्ये र्ारच अव्त्सथा झाली.

१३. िैमूरशहाच्ा पराज्ाची त्ािा्व अहम्दशहास कळिाच त्ािये 

◆107◆



िुरूतहिखाि िात्ाचा आपला सयेिापिी मोठा र्ौजयेसह िैमूरशहाच्ा 
म्दिीस पुढये रत्ािा करूि र्दला त् आपण सत्ि: सि १७५९ च्ा 
तहत्ाळ्ाांि तहां्ददुसथािाि ्येण्ास तिघाला. ही अहांमशहाची तहां्ददुसथािात्र 
पाचत्ी सत्ारी हो्. ्ात्येळी अहम्दशहा जो तहां्ददुसथािाांि आला िो 
सुमारो ्दोि त्रते इकडयेच रातहला. मराठाांिा ज्ाप्रमाणये त्ाच्ाशी िाठ 
घालण्ाची खुमखुमी होिी त्ाचप्रमाणये त्ाियेही ्ात्येळी मराठास 
सामिा ्दयेण्ाचा तिश्च् केला होिा असये र्दसिये. प्रथम तशांद्ाांच्ा 
सैन्ाची त् त्ाची िाठ पडली. मलहाररात् सत्िः जरी तशांद्ाच्ा म्दिीस 
आला िवहिा िरी त्ाची काही र्ौज तशांद्ाच्ा र्ौजयेस ्येऊि तमळाली 
होिी. ्ा झटापटीि मराठी हरलये त् पळू लािलये. ्ा प्रमाणये एक ्दोि 
त्येळच्ा अिुभत्ात्रूि ्ददुरा्वणीची खात्ी झाली की, मराठये हये ठासूि उभये 
राहूि लढण्ाि कच्ये आहयेि, काही त्येळ लढूि ्दमिाच पळ काढिाि. 
्ददुरा्वणीची ्ा प्रमाणये खात्ी होिाच त्ाांचा िीर त्ाढला त् मराठाांचा 
िीर अथा्विच खचला. काव्ािये आपण शत्ूस जयेरीस आणू असये तशां्दये 
होळकराांस त्ाटि होिये पण शत्ू िाडण्ापूत्ती ििीमच थकूि जाऊ 
लािलये. ्दत्ाजी तशां्दये त् अहम्दशहा ्ाांची िाठ पडूि ्दत्ाजी मारला 
ियेला. ियेवहापासूि तशांद्ाांच्ा र्ौजयेस ्ददुरा्वणीची ्दहशि बसली. मोठमोठा 
मजला मारण्ाि मराठाांची र्ार प्रतसध्दी होिी. पण अहम्दशहाच्ा 
्ददुरा्वणी र्ौजयेपुढये मराठाांची ्दौड तर्की पडली. इकडये मलहाररात् त् 
जिकोजी तशां्दये ्ाांिी कूच करूि मारत्ाड प्राांिास ियेलये. िो ्ददुरा्वणीिये 
पाठलाि केला. तिलचये तिकडये ्येिाक्णीच हये पातिपि  कणोळकडये 
ियेलये. माांयेिल तिकडये जािा ििीम र्दल्ीस पोचलये. अब्ददुलअली ियेथये 
्येिाच तशां्दये, होळकर आिरर्ास आलये. अतत्ांि आिरर्ास ्येिाच 
हये ज्ििर प्रािाांि ियेलये. तिकडये मोिलाांची ्दौड पोचिाच हये उ्दयेपुरचये 
सुमारये ियेलये. ििीम केत्ळ सडये ि्दार, ्ा प्रकारये ििीमी कात्ा करूि 
तिलचा हारीस आणात्ा महणयेि. उपा् केलये, परांिु ्ददुरा्वणीची तहांमि 
्ाांजहूि भारी, ििीमच तपटूि ्दमास आणलये. ितिमी काव्ाच्ा लढाईि 
्ाप्रमाणये मराठये अहम्दशहात्र कोणास पाठत्ात्ये, ्ाबद्ल खल सुरू 
झाला. रघुिाथरात्ास पाठतत्ण्ाचये प्रथम ठरलये. पण पड्दूर मुक्कामी मोठी 
त्ाटाघाट होऊि अखयेर स्दातशत्रात् भाऊस पाठतत्ण्ाचये मुकर्वर झालये. 
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उत्रयेकडील कामतिरी जशी रहात््ास पातहजये होिी िशी रघुिाथरात्ाचये 
हािूि होि असल्ािये िो तिकडील मोतहमयेस िाला्क ठरतत्ण्ाि 
आला. तत्शयेरि: उत्रयेडकील रोतहला िात्ाचा जो प्रख्ाि कारसथािी 
मुसलमाि होिा. त्ाचा समाचार रघुिाथरात् हा होळकराच्ा तभडयेमुळये 
घयेईिा महणूि त् इिरही अशाच बारीक कारणामुळये रघुिाथरात्ास ्ात्येळी 
उत्रयेकडस ि  पाठतत्िा स्दातशत्रात्ास पाठतत्लये. स्दातशत्रात्भाऊिये 
्ात्येळी आपल्ा बरोबर इबरातहमखाि िार्दी ्ाचा उतकृष् िोर्खािा 
होिा. ििीमी काव्ािये अब्दाली जयेरीस ्येि िाही हये पाहूि मुद्ामच 
हा िोर्खािा बरोबर घयेण्ाि आला होिा. ्ा िोर्खान्ािये आरांभी 
कामतिरी चाांिलीच केली. र्दल्ी हसििि केल्ात्र अब्दालीशी िाठ 
घालण्ाचा तत्चार होिा. पण िो ्मुियेच्ा परिीरी असल्ािये त् ्मुियेस 
पाणी र्ार अाल्ािये तिकडयेस जाणये भाऊसाहयेबाांस अशक् झालये. पाणी 
उिरुि जाईप्ांि त्ाट पाहाि बसत्ये भाऊसाहयेबाांस ्ो्् ि त्ाटल्ािये 
त्ाांिी पुढये कंुजपुऱ्ात्र चाल केली. भाऊसाहयेब पुढये तिघूि ियेल्ात्र 
अब्दालीिये ्मुिा उिरूि अलीकडच्ा िीरी िळ र्दला. ही हकीकि 
कुंजपुरा सर केल्ात्र स्दातशत्रात्ास कळली. ितकाळ मराठये सैन्  मािये 
तर्रलये त् त्ािये पािपिात्र िळ र्दला. अब्दाली ्ाप्रमाणये मध्येच ठाणये 
्दयेऊि  बसल्ामुळये मराठाांस रस्द त्िैरये पोचयेिाशी झाली त् ्दोि अडीच 
मतहिये ियेथये ्दोिही सैन् रातहल्ात्र मराठये अन्ाच्ा अभात्ी अि्दी जज्वर 
होऊि ियेलये आतण शयेत्टी िारीख १४ जाियेत्ारी १७६१ रोजी मराठये त् 
तिलचये ्ाांचये भ्ांकर ्ुध्द होऊि अहम्दशहास तत्ज् तमळाला. ्ा 
प्रमाणये ्ा ्दीघ्वसूत्ी लढाईि जरी अहम्दशहास ज् तमळाला िरी त्ाचा 
महणण्ासारखा र्ा््दा झाला िाही. ही अहम्दशहाची तहां्ददुसथािात्र 
पाांचत्ी सत्ारी हो्. तिसऱ्ा  सत्ारीच्ा त्येळी मीरमनू्त्र लाहोर ्येथये ज्ा 
्ुक्तीिये अहम्दशहास ज् तमळाला होिा त्ाच ्ुक्ततींिये ्ाही त्येळी िो 
तत्ज्ी झाला. िी ्ुक्ती महणजये शत्ूचा चोहो बाजूांिी कोंडमारा करणये ही 
हो्. पातिपिचा  घायेर सांग्ाम झाल्ात्र अहम्दशहािये उत्र तहां्ददुसथािाि 
बराच िुमाकूळ उडत्ूि र्दला त् बरीचशी लूट घयेऊि िो सत््दयेशास तिघूि 
ियेला. जािाांिा त्ािये खाजा ओबये्द ्ास लाहोरचा सुभा सायेतपला होिा.

अहम्दशहा त् शीख
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१४. अब्दालीचा पाठबळािाच लाहोर, सरतहां्द त्िैरये रठकाणी तशखाांिी 
बांडाळी माजतू्ि अहम्दशहाचा अांमल उिळूि लात्ला. ही हकीकि 
शहास कळिाच त्ािये पुि: िूरूद्ीिखािास सािहजार घोडयेसत्ारातिशी 
सि १७६२ च्ा प्रारांभी तहां्ददुसथािाि पाठतत्लये, परांिु शीख र्ौजाांिी 
त्ाचा पराभत् केला त् सरतहां्द त्िैरये प्राांि सत्िःच्ा िाब्ाि घयेिलये. ही 
हकीकि शहास कळिाच िो सि १७६२ च्ा िोवहेंबरमध्ये तहां्ददुसथािाि 
्येण्ास तिघाला, ही त्ाची तहां्ददुसथािात्र सहात्ी सत्ारी हो्.

१५. जांर्दत्ालाच्ा तकल्ास शीख त्येढा घालूि बसलये असिािा 
एक्दम शहा आपल्ा र्ौजयेतिशी त्ाच्ासमोर ्येऊि िडकला. त्ाला 
पाहिाच िये एक्दम त्ळूि सरतहां्द ्येथये ियेलये. त्ात्येळी झयेिखाि हा सरतहां्द 
्येथये सुभये्दार होिा. त्ाची त् शीखाांची लढाई चालूच होिी. इिक्ाि 
अहम्दशहा एका रात्ीि लाहोराहूि सरतहां्द ्येथये झयेिशहाच्ा म्दिीस 
िात्ूि ियेला. ्ा त्येळी ्ददुरा्वणी त् शीख र्ौजाांची र्ार मोठी लढाई होऊि 
सुमारये बारापासूि िीस हजार शीख लोक ्ाि कामास आलये त् शहास 
ज् तमळाला.

१६. शीखाांच्ा बाजूिये ्ा त्येळी अियेक प्रमुख सर्दार लढि होिये. 
त्ाि पति्ालाचा राजा अलाांतसांि हा होिा ् ा लढाईि पराज् झाल्ात्र 
अलातसांिास कै्द करण्ाि आलये. पण शहात्लीखाि त्झीरािये मध्सथी 
करूि चार लक् रुप्ये खांडणी अिर िजराणा ्दयेत्ूि अलातसांिास मुक्त 
केलये. शीखाांच्ा शौ्ाांिये अहम्दशहा र्ार खूश झाला होिा. त्ािये 
अलातसांिाची मुक्तिा करुि त्ाचा र्ार मोठा सतकार केला त् त्ास 
राजा हा तकिाबही र्दला. ् ािांिर त्ािये पांजाबमिील तकत्येक मोठमोठा 
जमीि्दाराांिा बोलात्ूि त्ाचकडूि पुषकळसा िजराणा उकळण्ाचा क्रम 
सुरू केला. अमृिसरला जाऊि ियेथील शीख मांर्दराला िुळीस तमळतू्ि 
काशमीर ्येथील बांडखोर सुभये्दारास ्दयेहाांि शासि करूिही सत्ारी सि  
१७६२  च्ा अखयेरीस अर्िातणसिािास परि ियेली. ् ात्येळी काबूलमध्ये  
काही बांडाळी उतपन् झाल्ाचये त्ास कळाल्ािये काबुलीमल िात्ाच्ा 
एका तहां्ददुस त्ािये ्ात्येळी घाईघाईिये लाहोरचा सुभा साांिूि ्येथील काम 
एक्दम आटोपिये घयेिलये. अहम्दशहाची पाठ त्ळिाच शीखाांिी पुि: 
बांडाळी उडतू्ि र्दली. त्ाांिी कासूर लुटूि पालयेकोंटयेलाही काबीज केलये. 
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्ािांिर त्ाांिी सरतहां्दत्र चाल केली त् ियेथील सुभये्दार झयेिखाि ्ाचा 
पराज् करूि त्ास ्ुध्दास ठार मारलये त् सरतहां्द का्मचये काबीज 
केलये. त्ाांििर त्ाांिी लाहोरत्र चाल केली त् ियेथील तहां्दू सुभये्दारास 
शहराि कोंडूि शहरािील िा्ीचा त्ि करणाऱ्ा कसा्ाांची मािणी 
केली. काबुलीमल ्ात्येळी मोठा सांकटाि पडला. तहां्दू असल्ािये 
कसा्ाांचये रक्ण करणये त्ाला शक् िवहिये त् अब्दल्ीचा हसिक 
बिल्ािये कसा्ाांस तशखाांच्ा िाब्ाि ्दयेणये त्ास कठीण त्ाटू लािलये. 
अशा कािरीि िो ्ात्येळी सापडला होिा. शयेत्टी त्ािये कसा्ाचां िाक, 
काि, कापूि त्ास लाहोरमिूि हाकलूि ्दयेण्ाचये कबूल केलये. तशखाांचये 
समािाि केलये. ्ात्येळी त्ाचा अांमल लाहोरच्ा चार तभांिीमध्येच का् 
िो का्म रातहला होिा. ही आपल्ा लोकाांची ्ददु्द्वशा अर्िातणसथािाांि 
अहम्दशहास कळली. ियेवहा िो एक्दम ियेथूि तिघूि सि १७६४ च्ा 
जाियेत्ारीि लाहोरास ्येऊि ्दाखल झाला. ही त्ाची तहां्ददुसथािात्र 
साित्ी सत्ारी हो्. ्ा सत्ारीि त्ािये शीख लोकाांचा अिोिाि 
छळ केला. त्ाांची घरये्दारये सुध्दा पाहूि जमीि्दोसि केली. खयेडीच्ा 
खयेडी उजाड करूि िवहाांची उभी तपके त्ाांिये उपटूि जाळूि टाकली. 
आपला िाक बतसत्ण्ासाठी ्ा प्रमाणये जाळपोळ करीि असिा त्ास 
काबूलमध्ये काही बांडाळी उपगसथि झाल्ािये कळलये महणूि तशखाांचये 
पूण्व पररपक्व करण्ापूत्तीच त्ास एक्दम सत््दयेशास जात्ये लािलये. जािाांिा 
त्ािये अलातसांि पांजाबचा सुभा ियेमलये त् त्ािये सालीिा साडये िीि लक् 
रुप्ये खांडणी द्ात्ी, असये ठरतत्लये. िो परि जाि असिा त्ास शीख 
लोकाांिी मिसत्ी त्ास र्दला. 

१७. अहम्दशहा तिघूि ियेल्ात्र इकडये शीख लोकाांिी पुि: उचल 
खाल्ी त् अहमां्दशहािये तजांतकलयेला सत््व मुलूख आपल्ा कबजाि घयेिला. 
्ात्येळी शीख लोकाांिी र्ार मोठी ि्ारी केली होिी. परांिु आपल्ा 
मुलूखाची अशी ्ददु्द्वशा झालयेली शहास काबूल ्येथये कळिाच त्ािये सि 
१७६७ मध्ये तहां्ददुसथािात्र आठत्ी सत्ारी केली. तहां्ददुसथािाि ्येिाच 
त्ास अलातसांिाचा िािू अमरतसांि हा जाऊि भयेटला. कोट्ाचा राजपूि 
राजाही ्ात्येळी अहमां्दशहास जाऊि तमळाला. ्ा प्रमाणये साम्दामािये 
आपला अांमल बसतत्ल्ात्र अहम्दशहा तकंतचि सत्सथ झाला.  ् ात्येळी 
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अहम्दशहास िासूर व्ािी झालयेला असल्ािये िो र्ार कष्ी होिा. ् ात्येळी 
त्ािये ्ुध्दापयेक्ा शाांिियेत्र अतिक भरत्सा ठयेतत्ला होिा त् त्ामुळये 
त्ाचा अांमल र्दत्सेंर्दत्स त्ाढिच चालला. ्ा प्रसांिी अहम्दशहािये जये 
्द्ाळूपणाचये त्ि्वि केलये त्ा ्ोिये बरयेच राजपूि राजये त्ाचये सियेही झालये, 
त्ाचप्रमाणये अमरतसहाांस पति्ालाचये राज्ात्र बसतत्ल्ािये मात्ळ्ाांिील 
शीख लोकही र्ार सांिुष् झालये. पुढये काशमीरचा सुभा सर््कराजखाि ्ास 
ऱहोडस ्येथये आपलये जत्ळ बोलातू्ि अहम्दशहा सरतहां्द ्येथये ियेला. ियेथये 
्येिाच शीख लोकाांिी सरतहां्दाची िूळिाणी केलयेली पाहूि त्ाचये मिास 
र्ार त्ाईट त्ाटलये. त्ािांिर िो लाहोरास आला, ियेथये आबये्ददुल्ाखाि 
्ास त्ािये सुभा ियेमलये. ्ाच सुमारास त्ाची बारा हजार ्ददुरा्वणी र्ौज 
एक्दम परि काबुलास जाण्ास तिघाली. ्ामुळये त्ाल आपलये सत््व 
मिोरथ बाजूस ठयेत्ूि त्ा र्ौजयेबरोबर काबुलास परि जाणये भाि पडलये. 
्ात्येळी सुध्दा त्ाच्ा र्ौजयेस शीख लोकाांिी हलल्ात्र हल्ये चढत्ूि 
जज्वर करण्ास मुळीच कमी केलये िाही. अब्दल्ीची पाठ तर्रिाच शीख 
लोकाांिी लाहोर त्िैरये अब्दालीिये काबीज केलयेला सत््व मुलूख ितिमी 
काव्ाच्ा पध्दिीिये आपल्ा िाब्ाि घयेिला. ्ा शीख लोकाांमध्ये 
रणजीितसांिाचा आजा चरकतसांि हा पुढारी होिा.

अहम्दशहाचा शयेत्ट
१८. काबुलमध्ये अहम्दशह परि ियेल्ात्र र्ार र्दत्स जिला िाही. 

खुरासाि ्येथील बांड मोडूि िो कं्दाहार ्येथये ियेला. ियेथये त्ाचा िासूर 
हा रोि र्ार त्ाढला त् शयेत्टी सि १७७३च्ा जूि मतहन्ाि मिा्वि ्येथये 
हा शूर, साहसी, उद्ोिी, तत्ज्ी त् ्ुध्दशास्तातत्शार्द सयेिापिी आतण 
ितकालीि ्ाांच्ामध्ये  अग्णी असा लौतकक असलयेला अहम्दशहा 
मरण पात्ला. ्ात्येळी त्ाचये त्् पन्ास त्राांचये होिये.

१९. अहम्दशहा हा आपल्ा प्रतिपक्ाांशी जरी अत ा्ंि क्रूरियेिये त्ािि 
असये, िरी ितकालीि इिर जयेत्ाांशी त्ाची िुलिा कररिा िो बराच उ्दार 
त् उ्दात् असूि सत्की्ाांतत्र्ी प्रयेमळ त् सत्ि:च्ा प्रजयेशी न्ा्ी असा 
हयेािा. िरीबाांस ्दाििम्व करण्ाि िो किीही मािये पाहि िसये. आतण त्ाच्ा 
उप्ोिी पडणारास िो भरपूर मोब्दला ्दयेि िसये आतण त्ाच्ा उप्ोिी 
पडणारास िो भरपूर मोब्दला ्दयेि असये. खोरासाांिापासूि सरतहां्दप्ांि त् 
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आकससपासूि इराणी अाखािाप्ांि त्ाचा अांमल चालि होिा. त्ाचये 
िात् तिघिाच त्ाच्ा तमत्ाांिा िीर ्येि असये त् शत्ूांच्ा हृ्द्ाि िडकी 
भरि असये. तत्द्ािाांचा चाहिा त् पोतशां्दा असूि िम्विुरूबद्ल त्ाचये 
मिाि आ्दर बसि असये, िसये सत्ि: चाांिला सुतशतक्ि असूि शक् 
ियेथये त्ाचये तशक्णास म्दिही केली आहये. त्ािये सत्ि:ची राज्िृषणा 
िृप्त करण्ासाठी मिसत्ी रक्तपाि केला त् उत्रतहां्ददुसथािात्र सत्ाऱ्ात्र 
सत्ाऱ्ा करूि ियेथील लोकाांस अत्ांि त्ास र्दला हये जरी खरये असलये 
िरी ितकालीि पध्दिीकडये त् आतश्ा खांडािील इिर जयेत्ाांकडये पातहलये 
महणजये अहम्दशहा त्ाांच्ा पयेक्ा पुषकळपटीिये श्रयेष्ठ असा त्ाटिो. त्ाचये 
शौ््व, त्ाचा सिि उद्ोि त् त्ाचये ्ुध्दशास्ताांिील िैपुण् ही अत्लोकि 
केली महणजये ्ा त्ाच्ा िुणाांबद्ल त्ाची प्रशांसा केल्ातशत्ा् राहत्ि 
िाही.
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८. रामशास्त्री
जनम स.१७२० मृत्यू ता. २५-१०-१७८९

न्या्यात पथ: प्रविचलननत पदं न धीर :
१. रामशास्त्री या पुरूषांचे नाव आपण नेहम्री ऐकतो परंतु तयाच्री 

ववशेष मावहत्री अश्री फारच थोड्ास असते. याचा जनम  कध्री झाला हे 
समजणयास मुळ्रीच साधन नाह्री. याने पेशवयाचया दरबारात सन १७५१ 
मधये नोकर्री पतकरल्री असा उल्ेख आहे. हा माहुल्रीचा राहणारा होय.

२. याचे आईबाप लहानपण्रीच  वनवत्तले याचा  काका गर्रीब विक्ुक 
असे. याचे लहानपण्री ववद्ा अश्री मुळ्रीच वमळवल्री नसलयाने हा वयात 
येईपययंत जवळ जवळ वनरक्रच रावहला होता, असे महणणयास काह्री 
हरकत नाह्री. ब्ाह्मण िोजनात जेवावे, खेळकर, मुलांत उनाडावे व 
कृषणा नद्रीत पोहावे असे याचे लहानपण्री ववववध वयासंग असत. चांगला 
पंधरा सोळा वषायंचा झालयावर हा काह्री द्रवयाज्तन कर्रीत नाह्री असे पाहून 
याचया काकाने याला घरातून हाकलून ददले. तयामुळे वनराधार होऊन  
याने उदरिरणाथ्त सातारचया अनगळ सावकाराकडेस शावगदा्तच्री नोकर्री 
धदरल्री. या नोकर्रीत असताना एके वदवश्री पाय धुणयास बसलयावर 
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तयाचया  पायावर रामा पाण्री घाल्रीत असता तयाचे लक् सावकाराचया 
कानात्रील विकबाळ्रीकडे गेले, तेवहा सहजच पाणयाच्री धार न्रीट पायावर 
न पडता बाजूस पडू लागल्री, तेवहा सावकार महणाला, काय रे रामा, 
कुठे लक् आहे, हे ऐकताच रामा चटकन महणाला आपलया कानात्रील 
विकबाळ्रीकडे माझे लक् गेलयाने पाण्री टाकणयात दुल्तक् झाले. यावर 
सावकारने अश्री विकबाळ्री तुला पावहजे काय? अश्री पृच्ा कर्रीताच 
रामा होय महणून लागल्रीच महणाला, तेवहा सावकार तयाला वहणवून 
महणाला, अरे असे सोनयामोतयाचे दावगने श््रीमंत, ववद्ान वकंवा शूर 
पुरूष यांनाच शोितात. तुझया सारखया शावगदा्तस ते कसे शोित्रील? 
हे मम्तिेदक िाषण ऐकून रामास फार वाईट वाटले व तयाने काश्रीक्ेत््री 
जाऊन ववद्ाभयास करणयाचा वनश्चय केला. अधा्ततच यावेळ्री तयाचे वय 
चांगले व्रीस वषायंचे झाले असावे.

३. रामा दावक्णातय असूनह्री केवळ आरंिशूरच नवहता. तयाने 
ववद्ाज्तनाचा आपला वनश्चय ताबडतोब आपलया यजमानास कळववला 
व यजमानानेह्री उदार बुधद्रीने रामास साहायय करून तयाच्री काश्रीस 
रवानग्री करून ददल्री.सातारचे अनगळ सावकार कोट्यध्रीश असून 
मोठे धमा्ततमेह्री होते. काश्रीपासून रामेश्वरापययंत अनेक दठकाण्री यांन्री 
केलेलया धम्तकृतयांच्री थोरव्री अद्ापह्री वण्तन करणयात येते. कोठे 
घाट, कोठे धम्तशाळा, देवालये, कोठे वनवबड अरणयात वववहर्री अश्री 
अनेक लोकोपयोग्री सथळेे तयांन्री बांवधल्री आहेत व अशा वकतयेक 
सथलांचे तयांन्री ज्रीणणोधदारह्री केले आहेत. सारांश, अशा धम्तकृतयांत 
तयांन्री लक्ावध्री रुपये खचू्तन आपले नाव वचरंज्रीव करून ठेववले आहे. 
माहुल्रीस कृषणा व वेणया यांचया संगमावर्रील अनगळांचा घाट फार 
प्रवसधद आहे. शेवटचया रावबाज्रीचया मनातून असा घाट आपण बांधावा 
असे फार होते. परंतु अनेक अडचण्रीमुळे हा तयाचा हेतू वसधद्रीस जाईना. 
तेवहा तयाने अनगळांचया वंशजास एक लाख रुपये देऊन घाट बांधणयाचे 
पुणयोदक आपलया हातावर घालणयास सांवगतले. यावेळ्री अनगळाचे 
घराणे अगद्रीच खालावले होते. तथाप्री अशाह्री ववपत््रीमधये घाटांे 
पुणयोदक तयांन्री बाज्रीरावाचे हातवर सोडणयाचे साफ नाकारले यातच 
तयाचा थोरपणा वयक्त झाला, असो.
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४. रामा जेवहा काश्रीस गेला तेवहा तेथे प्रखयात वैययाकरण बाळिट 
पायगुडे यांच्री पाठशाळा फार प्रवसधद होत्री. रामाने बाळमिटास िेटून 
आपल्री सव्त हकीकत सांवगतल्री व तयांचया पाठशाळेत तो प्रव्रीष्ट झाला. 
हा व्रीस वषा्तचा झाला असून अद्ाप याला रुपावळ्रीसमासचक्रह्री येत 
नाह्री हंे पाहून पाठशाळेेत्रील ववद्ारया्तस फारच आश्चय्त वाटले. परंतु 
याचा दृढवनश्चय पाहून गुरुजींन्री आपलया घर्री ठेवून घेतले. बाळिटज्रीचया 
पाठशाळेचा साल्रीना खच्त सुमारे एक लाख रुपये असून तो जयपूर 
संसथानाकडून पुरववला जात असे.

५. या पाठशाळेत रामा दाखल झालयावर तयाला तयाचयाच सारखा 
बाणेदार सहाययाह्री तेथे वमळाला. तयाचे नाव अनंतिट् ट होय. हा 
अनंतिट्ट बाळिट्ट पायगुंड्ांचा िाचा असून बाळिट्टाने यास आपल्री 
मुलग्री ददल्री असलयाने हा तयाचा जावईह्री होता. बाळिटाचया घर्री 
असा प्रघात असे की, तयाचे जे वशषय चतु:शास्त्री असे नामांवकत ववद्ान 
असत तयास रोज पंक्तीत चांद्रीच्री ताटे मांड्रीत असत व बाकीचयास 
केळ्रीच्री पानेच असत. अनंतिट फक्त जावईच होता, ववद्ान नवहता 
तयासह्री वेळ्रीचे पानावरच बसावे लागे. एके प्रसंग्री हे जावईबुवा 
आपणास चांद्रीचे ताटच पावहजे असा सासूबाईजवळ हट्ट घेऊन रुसून 
बसले. सव्त मंडळ्री आपआपलया पात्ावर येऊन बसल्री, परंतु अनंतिट् ट 
न आलयाने खोळंबा झाला. महणून गुरूज्रीन्री तपास केला, तेवहा तयास 
जावईबाबाचया रागावणयाचे कारण समजले. आजचा सणाचा ददवस आहे. 
आज जावईबाबास चांद्रीचे ताटात वाढावे, अश्री सासूबाईंन्रीह्री आतून 
वशफारस केल्री व तयावर गुरूज्री महणाले, ‘आमचया पंक्ततींत चांद्रीचया 
ताटात मान जावयासाठ्री नाह्री. फक्त ववद्ानासच आहे. तुमचया जावयास 
चांद्रीचया ताटातच वाढवयाचे असलयास सवयंपाक घरात चुल्रीजवळ 
खुशाल तयांचे पान मांडा, आमच्री तयाचा मुळ्रीच हरकत नाह्री. येथे 
ववद्ानांचया पंक्तीत मात् तयांना चांद्रीचे ताटात बसता येणार नाह्री. कारण 
ते सवतः वनरक्र असलयाने तयास चांद्रीचे ताट ददलयाने ववद्ानांचा अपमान 
केलयासारखे होईल.’ गुरुजींचे हे सपष्ट व वनश्चयातमक िाषण ऐकताच 
अनंतिट्ट मुकाट्याने केळ्रीचया पानावर जेवावयास येऊन बसला. परंतु 
हा प्रकार तयास फार लागला व तेवहांपासून दृढ वनश्चयाने व एकाग्रतेने 
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अभयास करणयास तयाने  आरंि केला. अनगळांचया घरचा रामा व हा 
अनंतिट्ट व या दोघांचाह्री सवाविमान अपमानाने जागृत झाला व जवळ 
जवळ ते समवयसक असलयाने तयांच्री गट्ट्री जमल्री व उियतांन्री आपला 
ववद्ाभयास पूण्त होईपययंत पाठशाळा, गंगानद्रीव व काश्रीववश्वेराचे देऊळ 
या वयवतदरक्त चौरया सथळांचे दश्तन घेतले नाह्री.1

६. रामशास्त्री जसा प्रखयात धम्तशास्त्री झाला तसाच अनंतिट्टह्री मोठा 
वेदांत्री महणून प्रवसद््रीस आला. ववश्वगुणादश्त कावयाचा कता्त वयंकटाधवर्री 
हा द्ैतवाद्री असलयाने याचया व अनंतिटाचया वादाच्री एक दंतकथा 
प्रवसद् आहे. हा कव्री पुणयास काह्री ददवस राहत असताना मोठ्ा थाटाने 
रोज संधयाकाळ्री वफरावयास जात असे. तयावेळ्री मसतकावर सुवण्त 
कीदरट, बहुमोल, शाल असा एकंदर याचा ढौल असून याचयापुढे सुवण्त 
दंडधार्री िालदार महािाषयखंडन कता्तर: असे ललकारात धावत असत. 
हा याचया सवार्रीचा बडेजाव दंि एकदा रामशास्त्रीने प्रतयक् पावहला. 
तेवहा तया अतयंत वन:सपृह पुरुषास याचा फार राग आला व तयाने 
महािाषयांचे खंडन अनंतिट्टापुढे करणयास वयंकटाधवर्रीस आमहास केले. 
ठरववलेलया पवहलया ददवश्री अनंतपट्ट एकाएकी आजार्री झालयाने वाद 
तहकूब रावहला. दुसऱया ददवश्री मुकर्तर केला तेवहा हा वयंकटाधवर्री पळून 
गेला. ह्री जुन्री ऐवतहासक गोष्ट िारत वषा्तत ददल्री आहे. परंतु अनंतिट्ट 
हा अठरावया शतकांतला असून वयंकटाधवर्री सतारावया शतकांतला 
आहे. तथाप्री यावरून इतके ददसतें की, कोणातर्री ततकाल्रीन द्ैतवाद्ांश्री 

1. ता. ७ मे १७६७ या वेळी मराठाांची “ छावणी करानाटकाांत होती 
तर मोठी कामें सहजाांत झाली असती. हैदररायकारे आजपावेताांे दुराचरण  
केले तयाचे प्ायश्चित्त बरेवजेरे वहावे असा समय होता. परांतु देशाचा 
पायबांद जबरदसत आहे, यामुळे छावणी होणे दुरापासत”  झाले. या वेळी 
श्रजामास काांही खांडणी हैदरारे द्ावी असे ठरले होते. परांतु मराठाांस 
श्मळालेली खांडणी, लूट व मुलूख याांचा श्रमा भाग, काहीही कामश्गरी र 
करता श्रजामाला पाश्हजे होता. तया तयाचया मागणीस मराठाांरी मानयता 
ददली राही. पुणयास दादा श्बघाड करणार असे वतनामार आलयारे पेशवयारे 
करानाटकाांत छावणी र करताां परत जाणयाचे ठरश्वले  आश्ण ता. ७ मेला 
रामशास्ती यास श्लश्हले.

मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-91
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अनंतिट्टाचा वाद होऊन तयाचा वरप्रमाणे प्रकार झाला असेल व तया 
वाद्ाचे वयंकटाभयर्रीहेच कदावचत नाव असेल्र कसेह्री असो, अनंतिट्ट 
पुढे नामांवकत ववद्ान झाला असे या दंतकथेवरून ददसते. 

७. वशक्ण संपादन केलयावर रामशास्त्री सन १७५१ मधये पेशवयांचे 
दरबारात धम्तखातयात चाकर्रीस रावहला. नानासाहेब पेशवयांचया अंतापययंत 
तयाच्री ववशेष प्रवसधद्री ददसत नाह्री. तथावप सन १६५९ मधये बाळ 
कृषणशास्त्री वनवत्तलयावर यालाच नयायाध्रीशाचया जाग्री नेवमलें असे डफ 
महणतो. थोरलया माधवरावाने मात् तयाला सन १७६४ मधये  मुखय 
नयायाध्रीश नेम्रीले यात शंकाच नाह्री.2 तयाचया नयायैकश्रीलतेबद्दल इतकी 
प्रवसद््री आहे की, वतचे वण्तन करणयाचे  मुळ्रीच कारण नाह्री. तयाचे 
वनवाडे अद्ापह्री सव्तमानय समजले जातात. डफने तयाच्री केलेल्री सतुत्री 
योगय आहे. इतकेच नवहे पण खरंच सांगावयाचे तर त्री थोड्रीच आहे, 
असे महटले तर्री चालेल.

८. थोरलया माधवराव पेशवयाचा दरारा सव्त प्रवसधद्रीच आहे.3 पण हा 

2. श्शवाजी महाराजाांरा समरना रामदास परमाश्रनाक गुुरु होते, तयाप्माणे 
माधवराव पेशवयाांरा रामशास्ती हे ऐश्हक गुरु होते, असे रजरेस येऊर 
तयाचयाबद्दलचा आपला आदर श्विगुश्णत होतो.

मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-270

3. हैदरचया चढाईचया बातमया ऐकूर माधवरावाचया श्जवाचा 
तीळपापड होत असे. राक्षसभुवरचया लढाईरांतर श्रजामाशी चाललेलया 
लढाईचा शेवट होताच पेशवयारे सर १७६३ चया अखेरीस पटवधनारास 
पुढे रवारा करूर सर १७६४ चया फेब्ुवारीत मोठा फौजेसह पेशवयारे  
कृषणारदी ओलाांडूर हैदरावर चाल केली. सर १७६३ चया दसऱयासच 
सवारी जमावाजमव चालू झाली. जाताांरा प्रम कोलहापुरास जाऊर तसे 
श्जजाबाईस भेटला व श्तचा जम रीट बसवूर ददलयावर दठकदठकाणचया 
खांडवया वसूल करीत आपली जरब बसवीत पेशवा श्वकोडीमरोळीवर 
आला. श्जजाबाईला वचर ददलयाप्माणे ही दोनही ठाणी पेशवयारेे 
कृषणाबाई श्शांदे इचया कबजातूर काढूर परत श्जजाबाईस ददली. इतके 
होइपययंत चैत्रमास आला. जवळ सवारीतील कच्ी हकीकत तो मातुश्ी व 
रामशास्ती हाांस श्लहूर कळवी.

मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-78
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पेशवासुद्ा रामशास्तास फार मान्रीत असे. सवारींत असताना सवारींत्रील 
प्रतयेक महत्वाच्री बाबत तो शास्त्रीबाेवास वनयवमत कळव्रीत असे. 
हैदरावर्रील सवार्रीत असताना माधवरावाच्री प्रकृत्री फार वबघडल्री, परंतु 
सवार्रीपूण्त केलयावशवाय जेवहा तो परतेना तेवहा रामशासत्याने तयाचया 
प्रकृत्रीचया असवासथामुळे एकदम परत वफरावे असे वलहून पाठववले. हे 
पत् येताच ‘आपलया आज्ेबाहेर काय आहे,’ असे कळवून तातकाळ 
सैनयासह तो परत वफरला. अगद्री थोडकयात सांगावयाचे महणजे आपलया 
मातोश््रीचया खालोखाल आदर माधवरावास रामशासत्याबद्दल असे. 
माधवरावाने आपलया राजयांत जया सुधारणा केलया तयास रामशासत्याच्री 
अनुमत्री असे आवण इतर कोणतयाह्री पेशवयापेक्ा माधवरावाचा सविाव 
जो एवढा नयायवनष्ठुर ददसतो तयाला रामशास्त्रीच कारण असावा असे 
वाटते.

९. थोरला माधवराव पेशवा ब्ह्मकमा्तत फार वेळ घालवू लागला हे 
पाहून रामशास्ताने तयाचा वनषेधकरून प्राप्त कत्तवयाच्री तयाला जाण्रीव 
करून ददल्री. माधवराव पेशवयाच्री पतन्री रमाबाई वहने रामशास्ताचया 
कुटंुबास एकदा वस्तािरणांन्री लेपवून घर्री पाठववले असता त्री वस्तािरणे 
रामशास्ताने ततकाळ परत केल्री, इतयाद्री रामशास्ताचया वन:सपृहपणाचया 
गोष्ट्री प्रवसद् आहेत.4 पण सवायंहून खडतर अश्री तयाचया वन:सपृहपणाच्री 

4. यात रामराजाांचे राव र घालता तयारे मुद्दाम गतकालीर शाहूचे 
राव घातले आश्ण काश्तनाक शुदाांत महणजे ऑकटोबर अखेरीस अाळेगाव 
येरे वस्ताांचा सवीकार केला. हाच दठकाणी रामशास्ती दादास भेटला 
असला पाश्हजे.                          मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-345

5. खूर करणयाची प्वृत्ती मराठेशाहीत सहसा आढळत राही आश्ण 
रारायणरावास तरी मारावे असा श्वचार दादाचे श्कंवा कटवालयाचे मराांत 
आरांभी मुळीच रवहता, पश्हली कटाची रचरा रारायणरावास अटक करूर 
दादास कारभार द्ावा एवढीच होती आश्ण तसाच लेखी हुकूम दादारे.
ददला होता. तया हुकुमाांत ‘ध’ चा ‘मा’ केला गेला हाांत सांशय राही. 
रामशास्ती हारे तपास केला तेवहा ही श्चठ्ी तयास साांपडली,तीत ‘ध’ 
चा ‘मा’ केला होता. हे धयाराांत ठेश्वले असताां कटाची मुखय जबाबदारी 
दादावरच येते. रामशासत्याचे तपासाांत हेच श्सद झाले.

मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-318-319
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पर्रीक्ा नारायणरावाचया खुनाचया वेळ्री झाल्री. नारायणरावाचया 
खुनांत राघोबाचे अंग आहे, असे सप्रमाण वसधद होईपययंत राघोबाचया 
पेशवेपदाला रामशास्त्रीने सुधदा हरकत घेतल्री नवहत्री. परंतु खुन्री 
इसमाचा तपास मात् तो बारकाईने कर्रीत होता.5,6,7 खुनानंतर सुमारे सहा 
आठवड्ांन्री तयाला पुरावा वमळताच तो ताबडतोब राघोबास जाऊन 
िेटला व तयाने या दोघाबद्दल राघोबास देहांतप्रायवश्चत सांवगतले इतकेच 
नवहे परंतु राघोबा पेशवाईवर असेपययंत आपण पुणयास पाण्री वपणयास 
सुधदा थांबणार नाह्री,  असे सांगून तो लागल्रीच माहुल्रीस वनघून गेला. 
राघोबा पेशवेपदावर असताना हे रामशासत्याचे वत्तन कोण्रीह्री वलहून 
ठेवणयास अगर बाहेर पाठववणयास धजला नाह्री.यामुळे ह्री हकीकत 
नारायणरावाचया बखर्रीवशवाय इतर कोठेच वलवहलेल्री आढळत नाह्री. 
नाना फडणव्रीस, सखाराम बापू वगैरे मुतसद्द्री मंडळ्रीह्री जयावेळ्री राघोबाला 

6. खूर झालेला एेकूर तयास काांही वेळ श्चत्तभ्रमच झाला आश्ण 
रामशासत्याचे तपासारांतर दादाचे अांगी दोष लागू होताांच, तयारे श्वरुद 
कारसरार रचणयाचे प्मुखपण सवीकादरले, गुनहाचा तपास करूर 
राजरोसपणे गुनहेगार उघडकीस आणणयाचे मुखय काम एकट्ा रामशासत्यारे  
केवळ आपलया नयायाधीशीचया जोरावर केले. रामशासत्यादद बाह 
उपकरणाांपेक्षा नयायशक्ी केवढी प्भावशाली व श्रष्ठुर आहे, हाचा प्तयय 
हा शास्तीबोवाचया कृतीत ददसतो. गांगाबाई गरोदर असलयाची खात्री 
झालयावर अाश्ण आांरदीबाईकडूर श्तला मारणयाचांे प्यतर उघडकीस आले 
तेवहा आश्ण रामशासत्यारे दादाचे अांगी गुनहा लागू केलयावर मग महणजे 
खूरारांतर तीर चार मश्हनयाांरी बारभाईचे कारसतार श्सद झाले; आश्ण 
जारेवारी सर १७७४ चे अखेरीस गांगाबाई पुरांदरी पोंचलयावर तेरूर रवीर 
कारभार सुरू झाला.

मराठ्री दरयासत खंड -5, पान-331-332

7. प्करण उरकूर गेलयावरही गुनहेगाराांरा डोकयावर चढवूर ठेवले 
आश्ण कतयाना मांडळीवर वक्रदृष्ी धदरली, यामुळे तयाजबद्दलचा पूजयभाव 
काही रोड्ा सवारथी वयक्ीखेरीज करुर सवना जरतेचया अांतकरणातूर 
पार मावळला. पुढे मश्हरा, दोर मश्हनयात रामशासत्यारे तपास करुर 
नयायदेवतेरे ही पापे दादाचे मारी मादरली.

म.दर. खंड-5, पृष् क्रं. 350
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थरथरा कापत होत्री. तयावेळ्री रामशास्ताने राघोबाचया पदर्री दोघांचे माप 
पुरेपूर टाकून सवत: पुणयाहून माहुल्रीस ताबडतोब चालता झाला. राघोबा 
जनतेचया मनातून वनखालसपणे उतरणयास व नानाबापूंना राघोबाववरुद्् 
कारसथान रचणयास हा नयायदेवतेचा खंब्रीर दोषारोपच मोठा आधार 
झाला. यारिाईंचे कारसथान वसधद्रीस गेलयावर सवाई माधवरावाचा जनम 
होऊन राजयकारिार सुरळ्रीत चालू लागताच रामशास्तास पुन:बोलावून 
पुणयास नयायाध्रीश्रीवर नेमणयात आले व ते काम तयाने शेवटपययंत केले. 
रामशास्तासारख वन:सपृह रामशास्त्रीच होय.

१०. परशुरामिाऊ पटवध्तन यांचया बयाबाई नावाचया सात वषायंचया 
कनयेचा पुनवव्तवाह करणयास रामशास्त्रीने संमत्री ददल्री. तसेच प्रिूंचया 
ग्रामणयाचया बाबत्रीत तयाने प्रिूंचयातफ्फ वनकाल ददला, या गोष्ट्री तयाचया 
प्रागवतक मताच्री साक् देतात. पुनवव्तवाहास संमत्री ददलयाबद्दल लेख्री 
पुरावा अद्ापह्री सापडत नसलयाने ह्री दंतकथा अववश्वसन्रीय असाव्री असे 
वकतयेकांचे महणणे आहे.परंतु रामशास्ता सारखयांच्री संमत्री वमळवूनह्री 
जयाअथथी हा पुनवव्तवाह घडवून आणणयात परशुरामिाऊ आप्तेष्टांचया 
वित्रीने धजला नाह्री. तया अथथी ह्री वमळवलेल्री संमत्री व एतत संबध्री 
कादगपत्े तयाने नष्ट करून टाकले असणे शकय आहे.

११.रामशास्त्री एवढा वन:सपृह व नयायैकश्रील होता तथाप्री तयावरह्री 
लाच खालयाचा आरोप वकतयेकांन्री केलयाचा उल्ेख सापडतो. यावरून 
एवढेच वसधद हेाते की, जग कोणलाह्री नावे ठेवलयावशवास राहत नाह्री. 
जोश्री व पाधये यांचया वादात्रील रामशास्ताने ददलेले वनवडपत् आता 
प्रवसधद झाले आहे. तयावरून वतनावर जोशयांचा हक्क वसधद झाला असून 
पाधये खोटे ठरले आहेत. या वनवाड पत्ांत पाधयांन्री खोट्री ताम्रपणे 
केलयाचाह्री आरोप रामशासत्यांने पाधयावर चालत असून तयापूवथी हे वतन 
आपणांकडेच चालत होते असे पाहांचे महणणे होते, परंतु तेह्री वसधद 
झाले नाह्री. तथाप्री वसधद झाले असे समजले तर्रीह्री त्रीस चाळ्रीस वषा्तचा 
जोशयांचा िोगवटा काढून टाकून त्री वतने पाधयास ददल्री नाह्रीत, याबद्दल 
रामशास्ताला दोष देणे नयाय होणार नाह्री.

१२.  सन १७५१ साल्री रामशास्त्री नोकर्रीत रावहला. तयावेळ्री तयास 
द्रीडमाह्री रुपये ४७ व तयावशवाय तैनात, श्ावणमासच्री दवक्ण व कापड 
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या बाबत्री वमळून वषा्तचे अखेर्रीस रुपये १४४१ पावलयाचा उल्ेख आहे. 
महणजे दरमहा सरासर्री एकशे व्रीस रुपये पगार असे वदसते व तयाचया 
पगाराच्री ह्रीच सरासर्री शेवटपययंत कायम असलेल्री ददसते. कध्री तयास 
साल्रीना हजार तर कध्री त्रीनशे साठापययंत हा पगाराचा आकडा खाल्री 
आलेला ददसतो. सन १७६४ साल्री मात् तयाला पालख्रीच्री असाम्री ददल्री 
व तेवहापासून साल्रीना दोन हजार रुपये तयाचे नावे खच्त पाडलयाचे नमूद 
अाहेत. या वशवाय सन १७६६ साल्री तयाचे कज्त वारणयास पाच हजार 
रुपये ददलयाचाह्री दाखला आहे. सन १७६४ नंतर तयाचया पगाराच्री 
रक्कमह्री त्रीन हजार पययंत वाढलयाचे ददसते. या वशवाय सन १७७९ साल्री 
शास्त्री यांच्री पतन्री वनवत्तल्री वतचे उत्रकाया्तस रुपये १५०० व शास्ताचया 
दुसऱया लग्ास त्रीन हजार रुपये खच्त पडलयाचे वहशेबात नमूद आहेत. 
रामशासत्याने आलया बयाचया सुमारे साठाचया वषथी दुसरे लग् केले हा 
ततकाल्रीन धम्त समजूत्री वशवाय इतर कसलाह्री  पदरणाम  नसावा.

ब्ाह्मणाने सदोददत कोणतया तर्री आश्मात रावहले पावहजे ह्री धावम्तक 
समजूत व अनेक कारणांन्री चतुथा्तश्म घेणे आपणास अशकय ह्री खात््री 
वाटून रामशास्त्रीयाने पुन: लग् केले असले पावहजे. असो या नंतर सन 
१७७५ साल्री कज्त वापरणयासाठ्री महणून पुन: रामशासत्याला पंधरा हजार 
रुपये ददलयाचा उल्ेख असून सन १७८६ साल्री मुलाचे लग्ास सामान 
ददले असाह्री दाखला सापडतो. रामशास्त्री सन १७८९ हजार रुपये व 
तयाचया गोपाळशास्त्री नामक मुलास  वस्ते देऊन हजार रुपये सालाचा 
तनखा बांधून वदला व ह्री रक्कम पुढे त्रीन हजारपययंत वाढववल्री.

रामशास्ताने पेशवयाचया दरबारात सरासर्री चाळ्रीस वषषे नोकर्री केल्री 
व या चाळ्रीस वषा्तत तयाचे नावे पगार, कापड, पालख्री, श्ावणमास 
दवक्णा, तैनात, कज्तवनवारण पतन्रीचे उत्र काय्त अशा अनेक बाबत्री 
वमळून अवघे पंचावन हजार नऊशे अडठुसष्ट खच्त पाडलयाचे पेशवे दप्तरात 
नमूद आहेत. महणजे सरासर्री साल्रीना चौदाशे रुपये पडतात. या वरुन 
आरंि्री तयाला दरमहा एकशे व्रीस रुपये पगार सन १७५१ मधये पडलयाचे 
जे वलवहले आहे तोच तयाचा दरमहा एकशे व्रीस रुपये पगार आमरण 
तयास पावलेला ददसतो. माधवराव पेशवयाचया वेळ्री राजयाचा एकंदर 
वसूल सुमारे अठरा कोट्री व सवाई माधवरावाचया कारकीदथीचया शेवट 
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िाग्री त्रीस कोट्री होता हे लक्ात ठेवले आवण रामशास्त्री तयाचा मुखय 
नयायाश्रीश होता हे पावहले महणजे तया सवराजयाचया काळात सवसताई 
असलयामुळे वकत्री थोड्ा पगारावर वकत्रीतर्री मोठ्ा योगयतेच्री माणसे 
वमळत असत हे सपष्ट वदसते.

*  1776-1779 बंडयाचया तोत्याचया महादजी श्सांद्ारे राणेखार 
व बाळराव गोंश्वद याांस रघूजी अाांगऱयाकडे पाठवूर तोतयाचा ताबा 
घेतला. इांग्रजाांरी आांगऱयावर हल्ा केलयास तयाचे श्रवारण करणयाची हमी 
महादजीरे घेतली. तोतया व तयाला सामील असलेले श्कतयेक गुनहेगार 
याांस घेऊर महादजी पुणयास आला.

मराठी दरयासत खांड -6, पार-83

* 21 एवप्रल 1781 तळेगावावर श्मळालेलया श्वजयाचा आरांदोतसव 
महणूर रारारे बाल पेशवयास पुणयास समारांभारे आणूर वैशाख शु. 
५ ता. २१ एश्प्ल रोजी पवनातीवर तयाची मुांज मोठा समारांभारे केली 
व शश्रवारवाड्ाांत गृह-प्वेश करश्वला मांुजीचया मुहूतानाची वाटाघाट 
रामशास्ती याचे पत्राांत ददसते.

मराठी दरयासत खांड -6, पार-152

* ( दयादयाचे प्र्वचित ि अखेर) - याप्माणे प्ायश्चित श्ावण शुद ६ 
सोमवारी ( ४/८/१७८३) गोदादारणाांचे सांगमी साांगवी येरे रोर ब्ाह्मण 
समुदाय होम केले. रांतर दादारे मातुश्ीची भेट घेतली. या भेटीचे वणनार 
मात्र कोठें कागदावर आढळत राही. एवांच रामशास्ती याांचया तपसवी 
वाणीरे दादास साांश्गतलेली देहाांत प्ायश्चिताची श्शक्षा, ततवारानारे खरी 
झाली. तयाचया देहानतही लागोलाग झाला. पुणयाचे श्कंवा राजयाचे 
पुरःदशनार तयास घडले राही.

मराठी दरयासत खांड -6, पार-279
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९. भास्करराम
मृत्यू स. १०४४

बाळाजी विश्वनाथाच्ा उद्ानंतर जी वितपािन घराणी उद्ास आली 
त्ापैकी कोल्हटकरांिे एक घराणे ्हो्. रामाजी नारा्ण कोल्हटकर ्ा 
नािािा एक पुरूष वनविळ साधुुिृत्ीिा ्होता. त्ास भासकर ि कोन्हेर 
असे दोन मुलगे ्होते. ्ापैकी भासकर ्हा शूर असून कोन्हेर ्हा मुतसद्ी 
्होता. ्हे उभ्तांबंधू रघूजी भोसल्ाच्ा दरी ्होते ि रघुजीिा्ही ्ा 
घराण्ािर फार  लोभ असे. कारण रघुजींने ल्हानपणी भासकरपंताच्ा 
मातोश्ींिे सतनपान केले ्होते. 

२. शाहूच्ा पश्ात मराठी राज्ांिी सूत्े नानासा्हेब पेशव्ांच्ा ्हातात 
आली तेव्हा त्ास बाबूजी नाईक, दमाजी गा्किाड, तुळाजी आंगरे, 
रघूजी भोसले, प्रवतवनधी, ताराबाई िगैरेनी फार जोरािा विरोध केला 
्ा विरोधकांपैकी एकाच्ा म्हणजे रघुजी भोसल्ाच्ा पदरी भासकरराम 
्हा सेनापती असल्ाने त्ाच्ाबद्ल नानासा्हेब पेशव्ास कधीि आदर 
िाटला ना्ही. तथावप भट पटिध्धनाप्रमाणेि ्हे कोल्हटकरािे घराणे्ही 
तेव्हा शौ्ा्धत नािाजलेले गेले ्होते ्ात शंका ना्ही.

३. रघूजी आवण पेशिा ्ांिा ्ुधदप्रसंग ्होऊन त्ह झाल्ािर रघुजीस 
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मुलुखवगरीसाठी फक्त बंगाल प्रांति मोकळा राव्हला ्होता. ् ा बंगालातील 
सिाऱ्ात भासकरराम आवण कोन्हेरराम ्ांनी रघुजीस फारि उतककृष्टपणे 
स्हाय् केले. सन १७४२ पासून सन १७५१ प्यंत रघुजींने बंगाल प्रांतात 
एकंदर िार साऱ्ा केल्ा. ्ािेळी अलीिददीखान ्हा बंगालिा नबाब 
्होता.

४. सन १७४१ मध्े अलीिददीखानाने बंगाल वब्हार आवण ओररसा 
उरसा ओढ्ा प्रांत वमळविला. ्ािेळी मीर ्हबीब नािािा एक मनुष् 
ओररसािे कारभारािर ्होता. ्ा इसमासा अलीिदींने ्हाकून देऊन तेथे 
आपला नातू वसराजउददौला ्ास ठेविले. नागपुराहून बंगालात जाताना 
रसत्ािर ्हा ओररसा प्रांत लागतो. ्ाप्रमाणे मीर ्हबीब पदच्ुत ्होताि 
त्ाने रघुजी जिळ मदत मावगतली. ्ािेळी रघुजी कना्धटकांत असून 
भासकरराम ्हा िऱ्हाड नागपुराकडेस ्होता. रघुजींने लिकरि भासकररामास 
ओररसािर पाठविण्ािी तजिीज केली.

५. इकडे वसराजउदौल्ाने ओररसामध्े फार जुलमी ित्धन केल्ामुळे 
तेथील प्रजा वबथरुन गेली. अशा संधीत आपण सिारी केली तर आपला 
का््धभाग ्होईल, अशा ्हेतूने भासकररामाने आेररसाकडे कूि केले. परंतु 
भासकरराम तेथे जाऊन पोिण्ापूिदीि अलीिददीखानाने ओररसातील 
बंडे मोडून टावकली. ि तो परत जाण्ास वनघाले, परंतू िाटेति त्ास 
भासकररामाच्ा आगमनािी खबर वमळाली. भासकररामाबरोबर अिघी 
द्हा ्हजार फौज ्होती पण भासकरराम ्हा सित: उतककृष्ट सेनापती असल्ाने 
तो आपल्ा फौजेिी अशी का्ही व्िसथा लािी की शत्ूस्ही फौज 
िाळीस पन्ास ्हजार आ्हे, असे िाटे. ज्ा प्रमाणे एकटा नेपोवल्न 
म्हणजे एक लाख सैन् त्ािप्रमाणे एकटा भासकरराम म्हणजे िाळीस 
्हजार फौज ्हो् असे ्ािरून वसधद ्होते.

भासकररामाने पव्हल्ा धडाक्ांत पंिा्त परगणा लुटून 
अलीिददीखानाच्ा फौजेशी गाठ घालून वतिा फडशा उडविला. ्ाप्रमाणे 
अलविदांिा पराभि ्होताि तो मोठ्ा वशकसतीने खटव्ाप्यंत मागे 
्हटला. ्ािेळी ्ा उभ्तांमध्े त्हािी िाटाघाट िालूि ्होती. लढाई 
्होण्ापूिदी भासकररामाने अलीिददीखानाजिळ ओररसाच्ा िौथाईबद्ल 
द्हा लकांिी मागणी केली, पण खानाने ती अमान् केली. लढाई 
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्हरल्ािर ्ही मागणी त्ाने कबूल केली. पण ्ािेळी भासकरराम 
विज्ी झाला असल्ामुळे त्ाने आपली पूिदीिी मागणी एक काेटीप्यंत 
िाढविली. ्ही मागणी खान कबूल करीना. त्ास भासकररामािा फार राग 
आला. त्ाच्ा पदरी अफगाण फौज ्होती. ती ्ािेळी वबथरली ्होती. 
पण खान मोठा मानी असल्ाने त्ाने भासकररामास शरण जाण्ाऐिजी 
फौजेिीि मनधरणी केली ि कसाबसा जीि बिािीत खटल्ाप्यंत 
जाऊन त्ाने तेथे मुक्ाम केला. भासकरपंत त्ाच्ा पाठीिर ्होताि 
त्ास बध्धिान श्हर रसत्ांत लागले, ते त्ाने मनसोक्त लुटले. ्ा लुटीत 
भासकररामास अगवणत द्रव् वमळाले. इतक्ात पािसाळा सुरू झाला. 
तेव्हा भासकररामाने परत नागपुरास जाण्ािा बेत केला. परंतु ज्ा मीर 
्हबीबने भासकररामास ्ेथप्यंत बोलाविले ्होते तो मीर ्हबीब त्ास 
असे अधधेि काम टाकून परत जाऊ देईना. वशिा् मीर ्हबीबिा भाऊ 
अलीिददीच्ा कैदेत त्ािी्ही सुटका अद्ाप झाली नव्हती. वनदान त्ािी 
सुटका करून मग भासकररामाने जािे असे मीरिे म्हणणे ्होते, मीरने 
आणखी असे्ही कळविले की, अलीिददीिा पराभि करुन मुवश्धदाबाद 
श्हर लुटण्ास वमळाले तर अपार संपत्ी प्राप्त ्होईल.1,2,3

मीर ्हबीबने नुसते िरप्रमाणे सांवगतले इतकेि नव्हे पण एकदम 
मुवश्धदाबरोबर एकट्ाने िाल केली ि आपल्ा भािािी मुक्तता केली. 
्ानंतर त्ाने मुवश्धदाबादेतील प्रवसधद सािकारास गाठून अडीि कोट 
रुप्ांिी लूट वमळिली ि तो पुन: भासकररामास ्ेऊन वमळाला. 
भासकररामाने ्हा मीर ्हबीबिा विज् पाहून वतकडेि पािसाळ्ािी 
छािणी ठरविले. त्ाने पुढे वमदनापुरप्यंतिी ठाणी काबीज केली. मध्े 
हुगळी नदीस पूर आला असल्ामुळे अलीिददीखान भासकरररामाच्ा 

1. चंद्रनगर व चचनसुरा ही इंग्रज, फ्रेंच व डच यांचया वयापारी 
वसाहतीची ठिकाणे होती, महणून तयांजवर दहशत बसचवणयासािी 
भासकरपंताने मीर हबीबचया सतयाने हुगळी स्थल जुलैचे आरंभी काबीज 
केले.

मराठी रर्ासत खंड -4, पान-58

2. 1742-44 मधये भासकररामाचया नेतृतवाखाली केलेलया लषकरी 
मोचहमांची वण्णने आहेत.

मराठी रर्ासत खंड -4, पान-78
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तडाख्ातून सुटला. ना्ही तर भासकररामाने ्ाििेळी त्ािी िटणी 
उडिून रदली असती. अलीिददीखान ्ाप्रमाणे वनसटल्ािर उगीि 
सिसथ बसण्ापेका का्ही तरी करािे ्ा ्हेतूने मीर ्हबीबच्ा सिरुपाने 
भासकररामने ताबडतोब हुगळी श्हर ्हसतगत केले. पुढे ओररसांतील 
बालासोर बंदर्ही त्ाने घेतले. गंगेच्ा पूि्धतीरािरील प्रांत ि मुवश्धदाबाद 
्ेथेि का्तो निाबािा अवधकार राव्हला ्होता. मराठ्ांच्ा पराक्रमािा 
दरारा ्ािेळी भासकरररामाने बंगालिर फारि कडक बसविला. ्ािेळी 
भासकररामाच्ा ्हलल्ापासून आपले संरकण व्हािे म्हणून इंग्रजांनी 
कलकत््ास वकल्ा बांवधला आवण त्ा वकलल्ाभोिती एक फार मोठा 
खंदक खणण्ास सुरूिात केली. ्ा खंदकास मराठा ्हीि अशी संज्ा 
अद्ाप्ही आ्हे. 4,5

भासकरराम भराभर विज् वमळित गेल्ाने त्ाला मागिा पुढिा 
फारसा पोि न राहून त्ाच्ा फौजिी फारि पांगापांग झाली. बंगल्ांत 
निरात्ामध्े दुगा्धपूजेिा फारि मोठा समारंभ करीत असतात. पािसाळा 
संपल्ािर भासकरपंताने विज्ानंदात गक्क ्होऊन ्हा उतसि फार मोठा 

3. भासकररपंतानी मकसदाबादेस जाऊन कसत मेहेनत केली 
आहे. तयाचे सा्थ्णक इकडून फौज तयांजकडे जाऊन पाेंचली पाचहजे. 
लोकांमधये कोणी हयगय करील याज कठरता  फौजेचा गाह्य होय, कोणी 
असामी  मागे न राहे असें करून चतळतुलया ठदरंग न करणे, यानंतर चार 
ठदवसांनी पंताचर छापा पडला. खटवाचया छावणीचा चवधवंस झाला. 
तरी भासकररामने चबलकुल न उगमगतां धैया्णने धावपळीचे युद्ध खेळून 
नबाबचा जोर ्थोपवून धठरला आचण रघुजी व फौज येईपययंत चनभावणूक 
केली. हल्ा येताच भासकरराम पंचेटचया बाजूस पळून गेला. बध्णवान, 
हुगळी,  चहजली ही स्थळे मराठांनी सोडून ठदली.  राधानगर लुटून तयांने 
एक टोळी कटकवर पािचवली. शेख मासूम महणून कटकया अचधकारी 
नबाबाचया तफेचा होता. इकडे पंताचा माग काढीत अचलवददीखान 
तयाचया पािीवर आला. कटक कबजांत आणून आचण ते्थील बंदोबसत 
करून अचलवददीखान ता. ९ फेब्ुवारी १७४३ रोजी परत मुचश्णदाबादेस 
पोंचला. तदुपांत तयाजवर रघुजी व पेशवा चालून आले,ती हकीकत पुढे 
कळून येईल.

मराठी रर्ासत खंड -4, पान-60
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करण्ािे ठरविले ि ्ासाठी मोठमोठ्ा लोकांना त्ाने आमंत्णे रदली 
्होती. भासकरराम ्ा प्रमाणे िैनीत गक्क असलेला पाहून अलीिददीखनाने 
आपले सैन् जिळि गंगेच्ा पैलतीरािर आणून उभे केले. इतकेि नव्हे 
तर ्होडांिा पूल करून ते सैन् मोठ्ा ब्हादुरीने भासकरररामासमोर 
्ेऊन उभे राव्हले ि त्ाने ्हल्ा्ही िढविला. उत्रात्ी अकसमात ्ा 
प्रमाणे ्हल्ा ्ेताि भासकररामच्ा सैन्ािी फार त्ेधा उडाली. परंतु मीर 
्हबीबबने मोठ्ा व्हकमतीने माग्ध दाखिून मराठ्ांना ्ा िेळी िािविले. 
रघुजीने मदतीस फौज पाठिािी म्हणून भासकररामाने मागणी केली ्होती 
ि त्ाप्रमाणे रघुजी त्ारी करीत आ्हे तोि भासकरराम सित:ि ्हार 
खाऊन नागपुरास परत आला. ्ाििेळी पेशिे आवण रघुजी ्ांिी 
िुरस िाढली असून त्ािे ्ुधद झाले ्हेाते ्ामुळे रघुजीस बंगालकडेस 
लक देण्ास सिड झाली ना्ही. पुढे सन १७४४ मध्े रघुजींने फार 
मोठ्ा फौजेवनशी भासकरपंतास बंगाल्ािर पाठविले. ्ािेळी मराठ्ांशी 
लढण्ािे आपले सामर््ध ना्ही, असे म्हणून अलीिददीखानाने कपटाने 
त्हािी िाटािाट सुरू केली. ्ही िाटाघाट भासकरपंताच्ा फौजेतील 
अलीभाई नािाच्ा एका मुसलमान झालेल्ा मराठ्ाच्ा माफ्कत खानाने 
िालू केली ्होेती. अलीिददीखानाने खटव्ास भासकरपंतािे जिळि 
आपला मुकाम ठेविला ्होता. ्ा उभ्ांच्ा भेटीिा रदिस मुक्रर ्होऊन 
भासकरपंत खानाच्ा तंबूत त्ास भेटण्ास वनिडक िीस मंडळीस्ह 
गेला. त्ािा तेथे फार मोठा आदरसतकार झाला. आंत तंबूत जाऊन 

4. अलपावकाशांत भासकरपंताने बंगालचया नबाबास जज्णर करून 
मराठांचा दरारा चहूकडे बसचवला, हा तयाचा पराक्रम वाखाणणयाजोगा 
महटला.                                  मराठी रर्ासत खंड -4, पान-59

5. ता. ५ जुन १७४३ - यानंतर इकडील वत्णमान तारीख गतवर्दी 
राजश्ी भासकररामम फौजेसह वत्णमान मकसुदाबादेस जाऊन आलाबरदी 
खान यासो युद्धपसंग करून उपांत छावणी करून राचहला होता. तयाचे 
उपराळेयासी आमही फौजेसहवत्णमान मजल दरमजल श्ीगयेसंचनध गेले  
तो राजश्ी बाळाजी पंचडत पधान फौजसुधा ततपांती आले. तयाजवरून 
सडी फौज राजश्ी भासकरराम याजसमागमें देऊन माघारे रवाना केले 
आचण आमही फौजेसहवत्णमान बुलगेसुधां बेंडूचे घाटानजीक आलो.

मराठी रर्ासत खंड -4, पान-67-68
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बसताि खानाने भासकर पंवडत कोणते असा प्रश्न केला. तेव्हा मंडळींनी 
पंवडताकडेस अंगुवलवनदधेश केला, तो पा्हताि खान एकदम ‘कावफरकू 
मारो’ असे मोठ्ाने ओरडला. लागलीि मारेकरी धािून आले ि त्ांनी 
भासकरपंतािा खून केला. तंबूच्ा दोऱ्ा कापून टावकल्ामुळे एका ्ही 
सरदारास पळून जाता आले ना्ही. बरोबरच्ा लोकांस्ह भासकररामािा 
खून ्होताि मराठ्ािे सैन् लागलेि पळून गेले. ्ा प्रमाणे अलीिददी 
खानास ् ािेळी ् श वमळाले. ्ही बातमी रघुजी गा्किाड ् ाने नागपुरकर 
भोसल्ास कळविली. ्ा खुनािा ििपा पुढे मराठ्ांस िार िषधेप्यंत 
घेता आला ना्ही. सन १७४८ मध्े रघुजीिा मुलगा जनोजी ्ाने मात् ्ा 
खुनािा ििपा अगदी बरोबर घेऊन पाव्हजे तसा त्ह अलीिददीखानापासून 
करिून घेतला. ्ािेळी भाेसल्ांनी कटक, ओरढ्ा िगैरे प्रांत ्हसतगत 
करून अलीिददीखानाकडून भासकररामाच्ा खुनाबद्ल ‘मुंडकटाई’ म्हणून 
पंििीस लाख रुप्े रोख घेतले.

भासकररामाच्ा खुनाच्ा िेळिी अलीिददीखानािी एक आख्ाव्का 
प्रवसधद आ्हे. ती अशी की, खुनाच्ा िेळी अलीिददीखान ्ही तंबूति 
्होता. तो त्ा गडबडीत एकदम बा्हेर पडला. त्ािेळी त्ाच्ा पा्ातील 
एक िम्ध पादुका तंबूमध्े राव्हला. त्ाप्रसंगी त्ाने आपल्ा हुजऱ्ात ती 
पादुका आणण्ास सांवगतले. तेव्हा एक सरदार म्हणाला, खािंद जोडा 
पा्हण्ािी ्ही िेळ ना्ही. पण खानाने त्ास उत्र रदले, ‘छे मी जर ्ा 
िेळी जोडा टाकून गेलो तर पुढे लोक असे म्हणतील की, निाबसा्हेब 
मोठ्ा गददींने आपला जोडा टाकून पळून गेले,’ असे म्हणून जोडा 
आल्ािर मग अलीिददीखान तेथून वनघून गेला.

भासकरपंतािा खून झाला तेव्हा त्ािी पतनी ताईबाई ्ही गवभ्धणी 
असून सिारी बरोबरि ्हाेती. वतला एका पठाणच्ा बा्कोने  गुप्त रीतीने 
काशीस पोििून रदले. तेथे वतला एक मुलगा झाला तोि काशीराि 
भासकर ्हो्. िऱ्हाडातील सुमा रघुजीने ्ा ताईबाईिेि नािे करून रदला 
्होता.

रघुजीच्ा बंगालमधील उद्ोगाबद्ल ि भासकर पंताच्ा पराक्रमाबद्ल 
नानासा्हेब पेशव्ाने अगदीि उदासीनता सिीकारलेली रदसते. मराठी 
रर्ासत मध्विभाग २ ्ात पृष्ठ ५०२ िर रा.रा. सरदेसाई पुढीलप्रमाणे 
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वलव्हत. वकंबहुना भोसल्ांच्ा पदरी रा्हणाऱ्ा कोल्हटकरांिी ि पेशव्ािी 
आरंभापासूनि पुषकळशी िुरस ि तेढ असािी, असा बळकट संश् 
्ेतो. इतर सि्ध सरदारांत त्ाच्ा पराक्रमाबद्ल पेशव्ांकडून प्रोतसा्हन 
ि शाबासकी देण्ात ्ेत असता, ि भाेसल्ांच्ा पदरी कोल्हटकर 
घराण्ांतील पुरूष अलौवकक पराक्रम करीत असता ि भासकरपंतासारखा 
मो्हरा, खून ्होऊन गमािला असता त्ासंबंधाने पेशव्ांनी शबदाने वकंिा 
ककृतीने ्ततकंवित्ही बरािाईट अवभप्रा् दाखविला ना्ही, जणू का् 
भोसल्ांिे राज् ि त्ांिा उद्ोग ्हा मराठशा्हीिा अंशि नव्हे...रघुजीस 
पेशव्ांिे पाठबळ असते, तर भासकररामाच्ा खुनाबद्ल सूड तेव्हाि 
घेता आला असता पराक्रमाच्ा दृष्टीने पा्हता पेशव्ाच्ा तोडीिेि 
कोल्हटकरािे घराणे ्होते. ्हा अवभप्रा् फार मावम्धक ि वन:पकपातीपणािा 
आ्हे.

पुढे रघुजीच्ा मृत्ूनंतर पेशव्ांनी ्ा कोल्हटकरांस भोसल्ांच्ा 
कारभारातून ्हळूि ् ुक्तीने दूर सारून देिाजीपंत िोरघोडास पुढे आणले. 
असो कोल्हटकरांच्ा घराण्ािी ि त्ातीत प्रवसधद ि कता्ध भासकरपंतािी 
्हकीकत िरप्रमाणे आ्हे.
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१०. मुजफरखान गारदी
मृत्यू ः १७ डिसेंबर १७९८

१. आपल्या हिंदुस्यानयांत श्री हिवयाजरी मियारयाजयांनरी गनरीमरी कयाव्याचरी 
लढयाई हविेष प्रहिधदरीि आणलरी. रयात्री बेरयात्री ित्रूवर छयापया घयालरून 
लुटयालरूट करणे िे बयाबरू ियावध िोतयाच हनिटून जयाणे िे गनरीमरी कयाव्याच्या 
लढयाईंचे मुख् धोरण आिे. ज्यालया लयांब लयांब मजलया मयाररीत ्ेतयात, 
तो गनरीमरी कयाव्याच्या लढयाईत कधरीच परयाभव पयावत नयािरी. हिवयाजरी 
मियारयाजयांच्या पश्यात ्या गनरीमरी कयाव्याच्या लढयाईत हविेष तरबेज अिे 

1. गारदी - गाडदी म्हणजे गाईस, कवाईत शिकलेले पायदळ शिपाई, 
्हे लोक बहुतेक उत्तरेतील रोश्हले,  पठाण, ्हबिी, अरब, पुरभयये वगैरे 
जातींचे असून, तयाांत बहुधा मराठे कोणी नव्हते. म्हांमद इसफ, सुमेरशसांग 
व खरकशसांग ्हे तयाचे अांमलदार द्हा पांधरा वर्षे पेिवयाचे नोकरींत 
मुजफफरखानाचे ्हाताखाली तयार झाले.

मरयाठरी रर्याित खंड -5, पयान-302
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अनेक िरूर पुरूष हनमयामाण झयाले. त्यात िवयाांत िेवटलया पुरूष मिणजे 
रघुनया्रयाव पेिवयाच िो् व ्या त्याच्या गुणयामुळेच त्याि रयाघो भरयाररी िे 
अनव्माक नयाव हमळयाले िोते. आतया त्याच्या िौ्याांने रयाष्ट्याचे नुकियानच 
झयाले िया भयाग वेगळया आिे.

२.  गनरीमरी कयाव्याच्या लढयाईचया बरीमोड कवया्तरीकंपरूनरी केलया, िे जररी 
खरे अिले तररी गनरीमरी कयावया आहण कवया्तरी कंपरू  ्या दोन ्ुधदपधदतरीत 
अमरूक एक पधदतरी दुिऱ्यांपेक्या अहधक चयांगले अिे तजज्यामध्े िुधदया 
अद्याहप हनहश्तपणे ठरलेले नयािरी. अद्याहप त्यांच्यात तरीव्र मतभेद आिे. 
आपल्या भयारत रयामया्णयामध्े गनरीमरी कयाव्याच्या ्ुधदपधदतरीचया परूणमापणे 
हनषेध केलेलया आिे व ्या पधदतरीि अधममा्ुधद अिे मिटले आिे. 
हिवयाजरी मियारयाजयांनया, भयारतरयामया्णयापयािरून देिोधदयारयाचरी स्फूतती झयालरी, 
अिे हकत्ेक मिणतयात. त्यात हकतपत तथ् आिे, िे कयािरी ियांगतया 
्ेत नयािरी, पण भयारतरयामया्णयात ज्या ्ुधदपधदतरीचया परूणमापणे हनषेध केलया 
आिे व जरी ्ुधदपधदतरी भयारतरयामया्णकयारयांनरी परूणमापणे त्याज् व रयाक्िरी 
मिणरून ठरहवलरी आिे. त्याच ्ुध्दपधदतरीचया हिवयाजरी मियारयाजयांनरी अवलंब 
केलया िोतया ्यात मुळरीच िंि् नयािरी. ियारयांि भयारतरयामया्णयावरून हिवयाजरी 
मियारयाजयाि देियाेन्नतरीचरी स्फूतती झयालरी अिलरी तररी त्यांनरी ्ुधदपधदतरी मयात् 
भयारतरयामया्णयातरील त्याज् अिलेलरीच सवरीकयारलरी िोतरी.

गनरीमरीकयाव्यापेक्या कवया्तरी कंपरू श्ेष्ठ िोत अिरी जरी आपलरी िमजरूत 
झयालरी आिे हतलया खरे कयारण अिे आिे की, कवया्तरी ्ुधदप्रिंग 
हनषणयात िेनयापतरीचया गनरीमरीकयाव्याच्या अधमाकच्या िेनयापतरीचरी ्ुधदप्रिंग 
िोऊन  त्यात अधमा कच्या िेनयापतरीचया परयाभव झयालया व त्यामुळेच गनरीमरी 
कयाव्याच्या पधदतींहवष्री आपलया प्रहतकफूल िमज झयालेलया आिे. दोनिरी 
बयाजरूच्या हनषणयात िेनयापतरीचरी गयाठ िबंध मियारयाष्ट्याच्या इहतियाियांत एकदयाच 
पडलरी िोतरी व तेविया कवया्तरीकंपरूच्या िेनयापतरीि गनरीमरीकयाव्याच्या 
िेनयापतरी पुढे ियात टेकयावे लयागले िोते, िे आपण लक्यात ठेहवले पयाहिजे, 
तो प्रिंग कोणतया िे प्र्म ्ोडक्यात ियांगतो.

४. मिहैिरूरयात नंदरयाजया िया मुख् प्रधयान अितयानया त्याने िहैदरनयाईकयाि 
आपलया िेनयापतरी केलया िोतया. िहैदर नयाईक िया कवया्तरी पधदतरीमध्े 
हनषणयात अिया िेनयानरी िोतया. कनयामाटकयातरून ठरलेलरी खंडणरी पेिव्याि 
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न आल्यामुळे नयानयाियािेब पेिव्याने मिहैिरूरयावर गोपयाळरयाव पटवधमान व 
मलियाररयाव रयासते ् यांचरी रवयानगरी केलरी. िौ्यामामध्े पटवधमानयांचे घरयाणे ् यारच 
प्रहिधद िोते. त्यांच्या िौ्याांचरी किोटरी ् यावेळरी उत्तम लयागलरी. गोपयाळरयाव 
पटवधमान िया गनरीमरीकयाव्याने लढणयारया अिल्यामुळे त्याजवळ तोपखयानया 
मुळरीच नवितया. लयांब लयांब मजलया मयारून तो ित्रूि िहैरयाण कररीत अिे. 
िहैदरनयाईकयाचरी हितया्ी कयािरी वेगळयाच अिे एकया मजबरूत रठकयाणयाहून 
कवयाइतरी पया्दळ व तोपखयानया बरोबर घेऊन पियाटेच्या िुमयारयाि प्रिरे 
गहैरियावध अितया तो गोपयाळरयावयाच्या ्ौजेवर चयालरून ्ेई. ्याप्रमयाणे ्या 
उभ्तयां िेनयापतरीचया ियामनया िुरू झयालया. गोपयाळरयाव पौवमासत् (मिणजे 
गनरीमरी कयाव्याच्या) ्ुद्ध पद्धतरीत तरबेज अिया िोतया. ्या प्रमयाणे ्या दोघया 
िेनयापतरीच्या झटयापतरी िन १७५९ मध्े िुमयारे तरीन महिने ितत झयाल्या 
व िेवटरी गोपयाळरयाव पटवधमानयाचे ्ुधद कौिल् पयाहून िहैदर नयाइकयाने 
त्याच्यापुढे ियात टेकले व रोख बक्रीि लक् रुप्े त्याि देऊन ति केलया. 
तयातप्मा ्यावेळरी गनरीमरीकयाव्याचया परूणमापणे हवज् झयालया िे आपण लक्यात 
ठेवले पयाहिजे. कयारण तिे निते तर पेिव्याि बत्तरीि लक् रुप्याियारखरी 
अगडबंब रक्कम िहैदर नयाईकयाियारखया पश्यात ्ुधदकलयाहवियारद िेनयानरी  
कधरीिरी देण्याि त्यार झयालया नितया िे उघड आिे, अिो. 

५. कुकडरी नदरीवररील लढयाईत नयानयाियािेबयाि प्र्म कवयाईतरी कंपपरूचरी 
मयाहितरी झयालरी, िे मयागे पृष्ठ १६ वर रयामदयािपंतयाच्या चररत्यात ियांहगतलेच 
आिे. तेवियापयािरून नयानयाियािेब पेिव्याि कवया्तरी पलटणरीचे वचमासव पटून 
हिंदू पदपयाद ियािरीचे आपले मनोर् हिधदरीि नेण्यात आपणिरी कवया्तरी 
पलटण त्यार करयावरी, अिे वयाटू लयागले. हिंदुस्यानयांत िरी कवया्तरी  
पलटणरीचरी हवद्या प्र्म आणणयारया फ्रेंचयांचया बरूिरी िो्. मिणरून बरूिरीने त्यार 
केलेल्या मयाणियांि आपल्या नोकररीत ठेवण्यापेक्या खुद्द बरूिरीिच आपल्या 

2. तयाांना चहुकडून झपाट्ाने मागणया आलया, पण तयाांत 
मुजफफरखानाची बरोबरी करणारा दुसरा कोणी आढळला ना्ही. तो 
शजतका बुशधिमान व आपलया कसबाांत शनषणात, शततकाच सवार्थी, 
बेईमानी  व खुनिी ्होता. तयाचे सव्वच चररत्र ततकालीन राजकारणािी 
शनगडीत बनले. मुजफफरखान व इब्ा्हीमखान ्ही दोन नाांवे सामानयतः 
मराठी इशत्हासाांत पररशचत आ्हेत.
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तहैनयातरीि ठेवयावे, अिया हवचयार मित्वयाकयांक्री नयानयाियािेब पेिव्याि िुचलया 
परंतु हनजयाम िलयावत जंगयाच्या पदररी बरूिरी िया अिरून त्याने िलयाबतजगयाि 
हपंजऱ्यांतल्या पोपटयाप्रमयाणे परूणमा  परतंत् केलया िोतया िे पयाहून नयानयाियािेबयाि 
बरूिरीचरी भरीतरी वयाटून अयापण त्याि आपले पदररी ठेहवल्याि तो आपलरीिरी 
अिरीच अवस्या कररील, अिे वयाटू लयागले व बरूिरीि अयापल्या पदररी 
ठेहवल्याि हवचयार त्याि रहित करयावया लयागलया.2

६. बरूिींने आपल्या तयालमरीत की मयाणिे त्यार केलरी त्या पहैकीच 
मुज्रखयान िया एक िोतया पण पुढे खयानयाने व बरूिींचे कयािरी कयारणयावरून 
हब्रल्यामुळे बरूिरीने मुज्रखयानयाि आपल्या नोकररीतरून कयाढून रदले. 
पेिव्यांनया ्याच वेळरी कवया्तरी तजज्यांचरी आवश्कतया अिल्याने त्यांनरी 
मुज्रखयानयाि एकदम आपल्या नोकररीत ठेवले3 व त्याचे कहबले 
ठेहवण्याियाठरी मिणरून त्याि जुन्नर पेट्यातरील वेलिगयाव पेिव्यांनरी रदले. 
बरूिरी िया ्ुरोपरी्न आहण मुज्रखयान िया हिंदरी ्यामुळे बरूिरीपेक्या 
मुज्रखयानयाच्या बद्दल जररी ्याेडया अहधक आपलेपणया अिलया तररी िरी 
एकयादे ब्याह्मण घरयाणे तो्खयान्याच्या कयामयात त्यार करयावे ्या उद्देियाने 
धरूतमा व दरदिती अिया नयानयाियािेब पेिव्यांने पयानियांचे घरयाणे पुढे आहणले 
अियावे अिे वयाटते पयानिेे िे देिस् ब्याह्मण अिरून पुरंदर तयालुक्यात िोनेररी 
गयांवचे रयािणयारे ्यांचया मरूळ पुरूष ्िवंतरयाव िया ियाहूजवळ तो्खयान्याचया 
दरोगया िोतया ्याचया मुलगया मयाधवरयाव ्याि नयानयाियािेबयांने तो्खयान्याचया 
अंमलदयार नेमरीले. ्या प्रमयाणे ्या घरयाण्याि पुढे आहणले.4 अिो पुढे िन 
१७५४ तयाररीख २४ ऑकटोबर पयािरून िन १७५५ तयाररीख १२ एहप्रल  
पयावेतोच्या मुदतरीत नयानयाियािेबयांने हनजयामयावर सवयाररी केलरी िोतरी, त्या 

3. पेिवयास धासती ्होती की ्हे गादथी उलट्ा काळजाचे, केव्हा 
घात करतील तयाचा नेम ना्ही. इकडे पेिवयाची नोकरी सवीकारून लगेच 
मुजफफरखानाने रामचांद्र जाधवािी शनराळा करार केला. शनळो नरशसां्ह 
म्हणून पेिवयाचा वकील रामचांद्र जाधवाजवळ ्होता. तयाने  कळशवले, 
मुजफफरखान व तयाचा ्हसतक लतीफखान याांस जाधवाांनी नोकरीस 
ठेशवले. १८ माच्व, सन १७५३ चया रात्री खलबत ्होऊन शवचार ठरला. 
तर्ाशप जाधवरावाचा करार खानाने पाळला ना्ही. तयाने पेिवयाची तैनात 
सवीकारली आशण अलपावकािाांत धनयाकडून वा्हवा शमळशवली. 
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सवयाररीत मुज्रखयान तो्खयान्यािि िजर िोतया.5 ्या सवयाररीत मियादजरी 
अंबयाजरी पुरंदरे ि मनुष् िोतया. त्याचे व मुज्रखयानयाचे, ियातयाखयालरील 
लोकयांच्या िहजररीवरून भयांडण झयाले. गयारदरी िे पहिल्यापयािरूनच चढेल 
अिल्याने त्यांनया कोणयाच्याच तयाब्यात वयागणे आवडत निे. बघया पुषकळ 
लोकयांचरी कयागदयावर िजेररी दयाखवरून प्रत्क् नोकररीत कमरी मयाणिे ठेवरून 
पगयार मयात् अगदरी िहजररीप्रमयाणे हमळयालया पयाहिजे, अिे मुज्रखयानयाचे 
मिणणे अियावे. कयारण मुज्रखयान िया लोभरी व लिररी अिे. पुरंदऱ्याचे 
घरयाणे ्याच्या अगदरी उलट अिे, पुरंदरे िे कतमाव्दक्, रयाजहनष्ठ व ईमयानरी 
अित. अ्यामात ्या उभ्तयांचे पटणे केवियाच िक् नविते. पुरंदऱ्यांचे 
व मुज्रखयानयाचे वर ियांहगतल्याप्रमयाणे भयांडण झयाल्यावर मुज्रखयान 
लयागलरीच पेिव्याचरी नोकररी िोडून गेलया, तो प्र्म श्रीरंगपट्टणम जयाऊन 
रयाहिलया व  ते्रून ियावनरूरच्या नवयाबयाच्या नोकररीत हिरलया. 

७. ्या प्रमयाणे मुज्रखयान ियावनरूरच्या नवयाबयाच्या नोकररीत रयाहिल्यावर 
त्याने ते्े नवरीन तो्या ओतहवल्या आहण पेिव्यांिरी लढयाई देण्याचरी 
त्याररी चयालहवलरी. िे पयाहून पेिव्यांनरी ियावनरूरच्या नवयाबयाकडेच 
मुज्रखयानयाचरी मयागणरी केलरी. परंतु तरी त्याने नयाकयारलरी कयारण त्यावेळरी 
त्यालया मुज्रखयानयाचया चयांगलयाच पयारठंबया िोतया व आपल्या पयाठरीरयाख्यालया 
गमयाहवण्यात िियाणपण नयािरी, अिे त्याि वयाटत िोते. नयानयाियािेब पेिवया 

4. सन १७५० मधये मुजफफरजांग फ्ेचाांची मदत घेऊन नाशसरजांगावर 
चालून आला, तया वेळी मुजफफरखान फ्रेंच फौजेंत जमादार ्होता. तयाला 
तांजावरची खांडणी  वसूल करणयाची आज्ा झाली. तांजावर जाऊन तयाांने 
तोफाांचा मारा करताांच राजाने िरण येऊन मुजफफरखानामाफ्फत खांडणीची 
रक्कम ठरशवली, तयानांतर पेिवयाचा वकील िामराव यादव डुप्े याचे भेटीस 
गेलेला परत येत असताां तयास मुजफफरखान कनू्वल येर्े भेटला. तयावेळी 
तो बूसीचया कामशगरीवर ्होता. िामराव यादवाने तयास पेिवयाची इच्ा 
नोकरीत ठेवणयाची आ्हे असे कळशवले.

सन १७५४ त रघुनार्रावाचे युधि कुंभारीवर जाठािी झाले, तया कामी 
मुजफफरखानास पाठशवणयाचा शवचार झाला, पण दुसऱया कारणाांनी तो 
शसधिीस गेला ना्ही. मात्र पैिाचे बोभाटे येऊ लागलयावरून मुजफफरखानाने 
पानिाांचे ताबेदारींत राहून कामशगरी करावी, असा हुकूम पेिवयाने केला.
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एवढ्याने कयािरी गपप बिणयारया पुरूष नवितया. त्याने ियावनरूरच्या नवयाबयाचरी 
खोड मोडण्याचया हनश्् करून बरूिरीलया आपल्या मदतरीलया बोलयावरून 
मोठ्या त्याररीहनिरी ियावनरूरवर चयाल केलरी व मुज्रखयानयाचया पयाडयाव 
केलया. पुढे ियावनरूरकरयांचया व पेिव्याचया ति झयालया. त्यात मुज्रखयानयाि 
आपल्या तयाब्यात द्यावे अिे िुचहवले. पण मुज्रखयान ते्रून िटकफून 
गेलया. ियावनरूरच्या नवयाबयाने पुनः मुज्रखयानयाि नोकररीि ठेवरू न्े अिे 
ठरले. कयािरी रदवि इकडे हतकडे भटकफून मुज्रखयान पुण्याि आलया व 
आपणयाि पुनःनोकररीत ठेवण्याियाठरी पेिव्याचरी हवनवणरी करू लयागलया. 
मुज्रखयानयाियारख्या नमकिरयामयाि आपल्या नोकररीत ठेवरू न्े, अिे 
िदयाहिवरयावभयाऊने आग्रियाचे मिणणे िोते. पण नयानयाियािेबयांने हतकडे दुलमाक् 
करून त्याि पुनः नोकररीवर ठेहवले. ्यावरून नयानयाियािेब हकतरी सवतंत् 
हवचयारयाचया िोतया व िदयाहिवरयावभयाऊचे िुधदया न ऐकतया सवतःच्या मतयाि 
जे ्ोग् रदिले त्याप्रमयाणे चयालणयारया िोतया िे उघड रदिते. कोणत्यािरी 
पुरूषयाचया ्ोग् तो उप्ोग करून घेणे ते रयाज्कत्याांचे ध्े् अिया्लया 
पयाहिजे व ते तिे नयानयाियािेबयांचे ियाेते मिणरूनच त्याि ्यार हुियार व दूरदिती 
पेिवया अिे मिणतयात.6 अिो िन १७५६ च्या पयावियाळ्यात मुज्रखयान 

सन१७५५ त पेिवयानें कना्वटकाांत शतसरी सवारी पाठशवली, शतचा मुखय 
चालक म्हादजी अांबाजी पुरांदरे असून तयाचे ्हाताखाली मुजफफरखानास 
देणयात आले. बेदनुरावर फौजा असता एके रदवसी पुरांदऱयाने सव्व 
लषकरची ्हशजरी घेतली, तींत मुफफरखानाचया लोकाांची सांखया सोडून 
चालता झाला. तो तसाच  म्हैसूरचया राजाकडे सांधान बाांधून चाकरीस 
राश्हला. पेिवयाने तयाजकडे पत्र व माणसे पाठवून आज्ववाने बोलशवले, 
पण तो आला ना्ही. पुढील वर्थी पेिवयाची सवारी सावनूरवर ्होणार असे 
कळताांच तेर्ील नबाबाने मुजफफरखाननास आपलया चाकरींत घेतले 
आशण तयाजकडून सावनूर बांरदसत करवून पेिवयािी शनकराचा सामना 
केला. तयाचयाच माफ्फत म्हैसूरवर व मुरारराव घोरपडे नवाबाचे साह्ास 
आले. तेणेकरून पेिवयास भारी पेंच उतपन्न झाला. तेव्हा तयाने बूसी व 
सलाबतजांग याांस आपलया साह्ास आशणले. मुजफफरखानाने अिी घमेंड 
जा्हीर केली की पेिवा व बूसी या दोघाांस्ही मी कसा झोडपून काढतो 
पा्हा.
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पुनः पेिव्याच्या नोकररीत हिरलया िन १७५७ च्या हिंदखेडच्या मोहिमेत 
तो िोतया. िन १७५८ व त्याने जवियार व हत्ंबक हकल्या िसतगत केलया. ्या 
प्रमयाणे तो पेिव्यांच्या बहुतेक सवयाऱ्यात िजर अिे. िन १७५९ मध्े तया. 
२८ अॉकटोबर रोजरी त्याने िदयाहिवरयाव भयाऊ गयारहपरयावर ढेऱ्यात अितयानया 
मुज्रखयानयानें आपलया जयावई िहैदरखयान ्याचेकडून िदयाहिवरयावयाचया खरून 
करण्याच्या इरयाद्याने त्यावर ित्यार चयालहवले. त्यावेळरी नयागोजरी गुजर 
नयावयांचया एक हिलेदयार जवळ िोतया. त्याने िदयाहिवरयावयाचया बचयाव केलया 
व खरूनरी िहैदरयाखयानयाि पकडले. ्या झटयापटरीत िदयाहिवरया्याि  कुिरीत 
लियानिरी जखम झयालरी. पुढे नयानयाियािेबयांने ्यारिरी चौकिरी न करतया 
िहैदरखयान व त्याचया ियािरया मुज्रखयान अिया दोघयांचयािरी हिरचछेद केलया. 

८. ्या प्रकरणयािंबंधयाने बऱ्याच गोष्री मुगध अिल्याने हनश््कयारक 
अिया कयािरी तक्क कररतया ्ेत नयािरी. िदयाहिवयारयाव भयाऊ िया नयानयाियािेब 
पेिव्याचया उजवया ियात िोतया. हकंबहुनया िदयाहिवरयाव भयाऊचया वचक 
नयानयाियािेब पेिव्यािुधदया िोतया. तेविया अिया िदयाहिवरयाव भयाऊचया खरून 
करण्याचया प्र्तन मुज्रखयानयाने कया केलया? मुज्रखयानयाि नोकररीि ठेवरू 
न्े अिे िदयाहिवरयावयाचे मिणणे िोते. तेवढ्यात वरून मुज्रखयानयाने िया 
खुनयाचया प्र्तन केल अिे अिे मिणयावे तर एवढ्याियाठरी त्यालया तरीन वषषे 
कया वयाट पयाियावरी लयागलरी? कयारण मुज्रखयानयाि नोकररीत ठेवरू न्े अिे 
िदयाहिवरयाव िन १७५६ च्या पयावियाळ्यात मिणयालया व मुज्रखयानयाने 
िदयाहिवरयावयाच्या खुनयाचया प्र्तन िन १७५९ च्या हिवयाळ्यात केलया. 
अ्यामात तरीन िववया तरीन वषयामाप्ांत मुज्रखयानयािरखया हतरिट मनुष् 
मुकयाट्याने बिणे िक् नविते. िन १७५९ मध्े मुज्रखयान िया िरूरते 

6. ता. ८ फेब्ुवारी सन १७५६ रोजी, बाबा फडणीस शलश्हतो, 
“सावनूरचा नबाब, मुरारजी घोरपडे व मुजफफरखान याांनी एकत्र ्होऊन 
बखेडा केला, तयाांचया पाररपतयास फौजा चालून आलया, सभोवती गराडा 
घालून आ्हेत, शत्रवग्व घेरले आ्हेत. लौकरच पाररपतय ्होईल” तयानांतर 
ता. २४ माच्वचें पत्र मुजफफरखानास १९ माच्व रोजी दूर केले.

खरोड तारीख १ जुलै सन १७५६ रोजी शलश्हतो, मुजफफरखानाशविी 
दोन आज्ापत्रे आली की मुद्े न घालता शनरशभमान ्होऊन आज्ेप्रमाणे 
वत्वणूक करून येईल तर घेऊन येणे.
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जवळरील एकया कोळरी रयाजयाचे पयाररपत्याि गेलया अितया मयागे िदयाहिवरयावयाने 
मुज्रखयानयाचया एक आप्त इब्याहिमखयान ्याि नोकररीि ठेवले. िे तो 
परत आल्यावर त्याि िमजले तेविया एवढ्यावरून मुज्रखयान हचडेल 
अिे कयाव्ेहतियाि िंग्रिकयारयाचे मिणणे आिे पण अिेिरी मिणवत नयािरी. 
कयारण इब्याहिमखयान एक तर त्याचया आप्त िोतया व दुिरे िया इब्याहिमखयान 
मुज्रखयानयाएवढया कयािरी हुषयार नवितया. अ्यामात इब्याहिमखयानयाचे तेज 
मुज्रखयानयापुढे पडणे िक् नविते. नयानयाियािेब पेिव्याने ्या खुनयाच्या 
कटयाचरी ्ततकंहचतिरी चौकिरी न करतया मुज्रखयान व त्याचया जयावई 
िहैदरखयान ्या दोघयांचया ्क्त हिरचछेद केलया व रयामचंद्र नयारया्ण प्रभरू ्या 
नयावयाचया एक इिम ्या कटयात ियामरील अिल्याच्या आरोपयावरून त्याि 
मरेप्ांत कैदेत ठेवले. एवढरीच मयाहितरी आज उपलबध अयािे.

९. नयानयाियािेब पेिव्याचरी बया्को गोहपकयाबयाई िरी ्यार दुष् अिरून 
हतच्या मनयातरून िदयाहिवरयावभयाऊ हवष्री ्यार द्ेष िोतया. नयानयाियािेबयांने ्या 
प्रकरणयाचरी चौकिरी केलरी नयािरी व गोहपकयांबयाईच्या मनयातरून िदयाहिवरयाव 
आपल्याजवळ अिरू न्े अिे िोते, त्याअ्ती िया कलि ्या बयाईनेच केलं 
अियावया व ्याच बयाईने िदयाहिवरयावयावर मयारेकररी घयातले अियावेत अिया 
ग्रयांड्चया तक्क आिे. ्या एकंदर प्रकरणयाचया बयारकयाईने हवचयार कररतया व 
गोहपकयाबयाईचे एकंदर वतमान पयाितया िया ड्चया तक्क खरया अियावया अिे 
वयाटते, पण ्याि लेखरी आधयार कयािरीिरी अद्यापिरी प्रहिधद झयालया नयािरी. 

१०. भयाऊियािेबयांचरी कैह््त ्या नयावयाचे एक लियानिे पुसतक िया 
खुनयाचया प्र्तन झयाल्यानंतर िुमयारे तरीि बत्तरीि वषयाांनरी मिणजे िन १७९१ 
मध्े हलहिले आिे. त्यात पुढरील आि्याचरी िकीकत आिे. एके रदविरी 
िदयाहिवरयाव डेऱ्यात कयािरी हलहित अितयानया एकदम िहैदरखयानयाने त्यावर 
कट्यार चयालहवलरी पण तरी चुकलरी. इतक्यात ते्े, महिपतरयाव हचंटणरीि, 
हिदोजरी कुंजर, बळवंतरयाव बयाबया व िटवयाजरी रयाऊत िरी मंडळरी धयावरून 
आलरी व खुनरी इिमयाि पकडले. त्याचरी चौकिरी करतया अिे कळले 
की, हनजयामअलरीने मुज्रखयानयाि एक लक् रुप्याचरी जियागरीर देण्याचे 
कबरूल करवरून िया खरून घडवरून अयाणण्याचे ठरहवले. मुज्रखयानयाने आपलरी 
मुलगरी ्या िहैदरखनयाि देण्याचे ठरवरून त्याि मयारेकररी त्यार केलया, पण 
िुदहैवयाने वयारच चुकलया व िगळे पकडले गेले. चौकिरीत मुज्रखनयाने 
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आपण हनरपरयाधरी आिोत, अिे पुषकळ िप्या आणया बयाहून ियांहगतले. व 
प्र्म आपलरी मुलगरी ्या िहैदरखयानयाि देण्याचे ठरहवले िोते, परंतु मयागयाहून 
तो हवचयार बदलरून दुिरे स्ळ पयाहिल्याने िया िहैदरखयान आपल्यावर िरूड 
उगवरीत आिे, अिे िरी जयािरीर केले. पण कयािरी कयागदपत् त्याच्या पेटरीत 
ियापडल्यावरून त्यावर गुनिया ियाबरीत केलया व दोघयांचयािरी  हिरचछेद केलया. 
कैह््तरीतरील िकीकतरीत खुनरी इिमयाि पकडण्याच्या कयामयात दोन चयार 
मयाणिें िोतरी इतकयाच हविेष आिे. अिो, ्या प्रमयाणे मुज्रखयान गयारद्याचे 
चररत् आिे.

* 1733 (खानडौऱ्ाची फजिती) : मोगल-मराठाांचया झगड्ास 
आता चाांगलेंच तोंड लागले. उभय पकाांनी शनकराचया झगड्ासाठी 
आपापलयापरी भरपूर शसधिता केली. स.१७३३ त. पेिवयाांचे अांगावर 
जांशजऱयाची मो्हीम असलयामुळे तयाांनी शपलाजी जाधवास माळवा 
बुांदेलचांडात पाठशवले. स.१७३४ चया आरांभी तयाने बुांदेलखांडात जाऊन 
बादि्हाचे पोटात भयांकर धासती उतपन्न केली. खानडौरा व तयाचा भाऊ 
मुजफफरखान मीरआशति याांस तयाने ताबडतोंब रवाना केले. शसराांेजपययंत 
ते चालून आले. जयशसांग या वेळी बांुदीकोट्ा भाांडणात गुांतला ्होता. 
शतकडे मल्हारराव ्होळकराने तयाची त्रेधा उडवून रदली. पुढे उन्हाळा 
वाढत चालला, तसा शपलाजी जाधव दशकणेंत परत शफरला आशण मोगल 
फौजा्ही शविेर् .शाां्ही न कररता रदल्ीस परत गेलया.

मराठी ररयासत खांड-3, पान 460

* 1756 : येर्ून पुढे मुजफफरखानाची अतयांत देनयावसर्ा झाली. 
सव्वत्र अपकीतथी, तोंड दाखशवणयास जागा ना्ही, जवळ कोणी उभा करीना, 
पदरी फौज पगाराशवणे ्ळू लागली. मुकुंद श्ीपत पेिवयाचा वकील 
मुजफफरखानाजवळ ्होता तो, शलश्हतो (ता. ४ मे) मुजफफरखानाने फकीरी 
घेतली आ्हे. मुरारजी व सावनूरकर याांचे तोंड काय की नानासा्हेबािी 
लढाई करावी. मी मुजफफराने म्हणूनच केली.

मुरारराव व मुजफफरखान दोघे्ही सावनुरकारास सामील ्होऊन 
पेिवयािी लढू लागले, तयामुळे दोघाांवर्ही पेिवयाचा रोर् झाला.

मुजफफरखान नुसता कलपक लढवयया नव्हता. चहूकडची राजकारणे 
व अनुसांधाने जाणणयाांत मोठा हुिार ्होता. मुजफफरखानन गोवेकराांचया 
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माफ्फत तयाांने इांगलडाांत राजकारण केले. तर्ाशप पेिवयाला मुजफफरखानाची 
समजूत काढून परत नोकरीत आणणयाची मोठी उतकंठा लागून राश्हली 
्होती. मुकुंद श्ीपत खानापािी पराकाष्ा करून राश्हला ्होता. तयावेळी 
सुमेरशसांग तयाजबरोबर ्होता. वशकलाने खानास लालूच व धाक सव्व 
काां्ही उपायाांनी कळशवले, “रदल्ीपासून रामेश्वर-पावेतों शलश्हली गेली 
आ्हेत की, मुजफफरखानास कोणी चाकरीत न ठेवणे.

* 1758 : पेिवा नानासा्हेब मुजफफरखानाचया कत्वबगारीवर इतका 
भाळला ्होता की ्हजार युक्ी करून तयास तयाने स. १७५६ चया 
दसऱयाचया सुमारास पुनः पुणयास आणून नोकरींत ठेशवले. सदाशिवराव 
अतयांत श्हिेबी  व करारी, परांतु नानासा्हेब तसा सरळ नसून मतलबाने 
कामे उलगडणारा ्होता ्हे अिा उदा्हरणाांवरून वयक् ्होते. याप्रमाणे 
मुजफफरखानाने पेिवयाचे नोकरीत  येऊन शकल्े घेणयाची वगैरे शकतयेक 
ब्हादुरीची कामे करून दाखशवली परांतु लषकरी जोराने वाटेल तसा पैसा 
उकळणयाची तयाची खोड उपजतच ्होती, म्हणून तयाजवर पेिवयाचे 
अांमलदार सदा रुष्ट असत. मल्हाररव ्होळकराांने्ही तयाजबद्ल पेिवयाकडे 
तक्ार केली. पेिवयाने मुजफफरखानास कलयाण-वसईचया कामशगरीवर 
पाठशवले असता, मामलेदाराांस बोलावून आणून खानाने तमाम लुटलबाडी 
केली. झाडून मुलकाांत जप्ी पाठवून परभाराांच वसतभाव आणतात. 
आम्ही ताकीद करतो, ते मानीत ना्हींत, अिा तक्ारी वारांवार पेिवयाकडे 
आलया. राजयाांतील शिसत शबघडत चालली. या गाडदाांचा उपयोग युधिाांत 
शकती्ही असला तरी तयाांस धाकाांत ठेवणे, अवघड ्होऊन ते इतके 
सवेच्ाचारी व उपद्रवी बनले की, उपयोगापेका तयाांचा जाचच अशनवार 
्होऊ लागला. आन ्हाताांत सामरय्व आ्हे तर आलेला लाग साधून घयावा 
एवढेच या गादा्वचे धयेय ्होते. शसांदखेडचया मोश्हमेंत भाऊसा्हेबानांे ्हा 
काय केव्हा घात करील याचा नेम ना्ही म्हणून मुजफफरखानासा बाजूला 
ठेशवले. इब्ा्हीम मुजफफरखानाचा भाचा पण युधिकसबाांत तयाचयाइतका 
प्रवीण नव्हता. सलाबतजांग एका प्रसांगाने म्हणाला, बूसीने इब्ा्हीमखान 
काय फळ आ्हे. सन १७५८ मधये मुजफफरखानाने जव्हारप्राांत व गांभीरगड 
वगैरे शकल्े घेऊन उत्तर कोंकणाचा बांदोबसत केला.

ता. ५ नोव्हेंबर रोजी इब्ा्हीमखानािी भाऊसा्हेबाांची बोली झालयाचा 
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उल्ेख आढळतो. शमळून ऑकटोबर सन १७५९ मधये इब्ा्हीमखान  
शनजामाची नोकरी सोडून पेिवयाचे नोकरींत आला. ्हे शसधि आ्हे. 
यामुळे मुजफफरखान अतयांत शचडून गेला. इब्ाश्हमखानास नोकरीत घेतले 
म्हणजे मुजफफरखानास काढून टाकले असें समजणयाचे कारण नव्हते; 
पण मुजफफरखानास तसें वाटले याांत नवल ना्ही.

मराठी ररयासत खांड -4, पान-342

शसांदखेडावर मुजफफरखानाचा उपयोग झाला ना्ही. ्हा गृ्हसर् केव्हा 
गळा कापील याचा कोणासच भरवसा नसलयामुळे, युधिा सारखया 
म्हत्वाचया कामाांत आपले ‘िस्त्र पूण्वपणे सवतः चया खात्रीचे असणे 
अतयांत जरूर ्होय असें सदाशिवरावाने मनाज आणून इब्ा्हीमखानास 
आपलयापािीं घेतलें, ्हा प्रकार मुजफफरखानाचे अांतकरणास इतका 
झोंबला की, तयाबद्ल भयांकर सूड उगशवणयाची बुधिी तयाला शनमा्वण 
झाली. ता. २८ आॅकटोबर १७५९ रशववारी पुणे येर्े सदाशिवराव 
गारशपऱयावर डेऱयाांत असताां मुजफफरखानाचा जावई ्हैदरखान याने डेऱयाांत 
शिरून सदाशिवरावावर ्हतयार चालशवले. जवळच शिलेदार नागोजी गुजर 
्होता, तयाने खूनी इसमाचा ्हात धरून सदाशिरावाचा बचाव केला. 
मात्र, बरचीचया टोंकाची एक ल्हानिी जखम पाठींत झाली. ्हैदरखानास 
पकडून जरब दाखशवताांच आपण ्हे कृतय मुजफफरखानाचे साांगीवरून 
केले असे  म्हणताांच मुजफफरखानास पकशडले. तयाने्ही ते कबूल केले. 
तेव्हा शविेर् तपास शकंवा चचा्व न करता ता. ३० ऑकटोबर काशत्वक िु. 
९ रोजी दोघाांचा्ही एकदम शिरच्ेद करणयात आला. सांधयाकाळसमयी 
मुजफफरखानाचा जावई भाऊचे डेऱयाांत येऊन पाठीमागून हूल चालशवली 
ते चुणी लागली. खूनी सापडला. तयाांनी नावे घेतली तयाांसुधिा एकंदर 
आठ असामीची डोके माररली. मुजफफरखानाचे डोेकरें माररले. तपास 
फारसा केला ना्ही. रामचांद्र नारायण प्रभु म्हणून कोणी तया मसलतीत 
्होता, तयास्ही धरुन  आणून मरेपययंत एका कैद करावयास पाठशवली, 
्हसतगत करून माल सरकाराांत दाखल करुन बायका-मुले शसां्हगडावर 
घातली.

दोन मश्हनयानांतर मुजफफरखानाची माणसे सोडली असावी ता. १३ 
फेब्ुवारी स १७६० चया पत्राांत मुजफफरखास लेक व भाचा लो्हगडावर 
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अटकरेंत ्होते.  तयाांस पुणयास आणलयाचा उल्ेख  आ्हे. अिा प्रकारे 
मुजफफरखानाचे आखयान सांपले. श्हांदी राजकारणाांत गादा्वचा बोलबाला 
अलपकाळ कसा आला व तयाांत इब्ा्हीमखानासारखे ईमानी व 
मुजफफरखापासारखे बेइमानी कसे शनमा्वण झाले ्हे प्रकार दृशष्टपुढे येतात.

 * 1798 : जिंदे बा्ांचे ्ुद्ध
्हे वत्वमान बकीस कळताांच बकी उघडपणे फौजेस्ह शनघून बायाांकडे  

गेला. तयाजबरोबर देवजी गौवळी व मुजफफरखान पठाण ्हे्ही जाऊन 
बायाांस शमळाले. पुरसकता्व मुजफफरखान पठाण ता. १७ शडसांेबर १७९८ 
रोजी मरण पावला.
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११. तुळाजी आंगरे
श्रीशाहू नृप हपेंग सरखेल समुद्भवः।
तुलससंहस्य मुद्े्यं सववोत्कर्षेण राजते।।

१.	 मोठ्या	लोकयांच्या	 गुणयांनी	 ज्याप्रमयाणे	 देशयास	 उन्नती	 प्रयाप्त	 होते	
त्याच	प्रमयाणे	त्याच्या	चुकयांनी	देश	अधोगतीस	जयातो,	हे	विसरतया	कयामया	
न्े.	चुकी	होऊन		गेल्यािर	मयागयाहून	 वतची	कबूली	 ददली	महणजे	 त्या	
चुकीचे	 पदरमयाज्जन	 होत	 नसते.	 एिढ्याचसयाठी	 कोणतीही	 गोष्ट	 फयार	
विचयारपूि्जक	आवण	दूरदवश्जत्ियाने	करणे	हे	रयाष्टट्याच्या	नेत्याचे	आद्य	कत्जव्	
हो्.	सेनयापतीची	अलपशी	नजर	चुकी	झयाली	तरी	हजयारो	लोक	वतकडे	
रणभूमीिर	 मयारले	 जयातयात.	 तद्वतच	 नेत्याच्या	 चुकीने	 रयाष्टयांतील	 कत्या	
पुरूषयांची	ि	तरुणयांची	ददशयाभूल	होऊन	ते	पुढे	रयाष्टट्याच्या	कया्या्जस	नयालया्क	
बनतयात.	 हया	आजप्यंतचया	 इवतहयास	 असून	 त्याचया	 जर	आपण	 उप्ोग	
करून	न	घेतलया	तर	आपल्याहून	अवधक	मूर्ज	इतर	कोणी	असतील,	असे	
मयानण्याचे	कयारणच		 रयाहणयार	नयाही.	हे	 विचयार	आज	सुचण्याचे	कयारण,	
अठरयाव्या	 शतकयातील	 प्रवसधद	 	 मुतसद्ी	 ि	 सयार्ज	 रयाजकया््जधुरंधर	 अशया	
नयानयासयाहेब	पेशव्याच्या	हयातून	एक	विलक्षण	चुकी	झयाली	ि	वतच्यामुळे	
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एकंदर	्या	देशयाचे	रयाजकी्	चक्र	वफरण्यास	कशी	मदत	झयाली	हे	पयाहून	मन	
रक्क	होऊन		गेले,	हे	हो्.
२.	 अठरयाव्या	शतकयामध्े	वहंदुसरयानच्या	पवचिम	वकनयाऱ्यािर	पोतु्जगीज		

ि	इंग्रज	अशया	उभ्तयांचया	ियापर	होतया	पण	१७३९	मध्े	वचमणयाजी	अपपयाने	
पोतु्जगीज	सत्ेचया	नया्नयाट	केल्यािर	सगळया	पवचिम	वकनयारया	इंग्रजयास	मोकळया	
झयालया	ि	अनया्यासयानेच	 त्याचया	 एक	शत्ू	 नयाहीसया	झयालया	 पण	समुद्रच्या	
बयाजूने	मरयाठी	सयाम्याज्याचे	रक्षण	आंगरे	हे	करीत		असून	सन	१७४२	पयासून	
तुळयाजी	आंगरे	हया	ते	कयाम	प्रयामुख्ेकरून	पयाहत	होतया.1	
तुळयाजीचया	दरयारया	फयार	विलक्षण	असे.	पवचिम	वकनयारया	तुळयाजीने	सन	

१७५५	प्यंत	फयारच	उतककृष्टपणे	सयांभयावळलया	होतया.	अरया्जत	इंग्रजयांनया	तोप्यंत	
वतकडेस	कयाही	गडबड	करतया	आली	नयाही,	महणून	त्यांनी	१७५५	प्यंत	पूि्ज	
वकनयाऱ्यािर	रयाहून	फ्रेंचसत्ेचया	नया्नयाट	करण्याचया	प्र्तन	केलया.	जोप्यंत	
आंगऱ्यांच्या	कुटुंबयात	 एकी	 नयांदत	 होती.	 तोप्यंत	 त्यांचया	 इंग्रजयास	फयार	
िचक	असे.	ती	एकी	नयाहीशी	होतयाच	त्या	घरयाण्याची	दुद्जशया	झयाली,	इतकेच	
नवहे,	पण	मरयाठी	सयाम्याज्याच्या	बचयाियाचे	सयाधन	असंगत	झयाल्यामुळे	ते	
सयाम्याज्ही	मृत्ूपंरयास	लयागले	ि	्यालया	मुख्	कयारण	नयानयासयाहेब	पेशिया	
झयालया	हे	आज	ियाचकयांस	वनिेदन	करया्चे	आहे.
३.	 तुळयाजी	आंगरे	 हया	कयानहोजीच्या	एकया	 ररेलीचया	मुलगया	हो्.	

संभयाजी	ि	मयानयाजी	हे	 त्याचे	भयाऊच	होत.	आंगऱ्याचे	मूळचे	आडनयाि	
संकपयाळ.	हे	आंगरियाडीचे	रयाहणयार	महणून	आंगरे	असे	नयाि	त्यास	वमळयाले.	
आंगरे	हे	आपणयास	छत्पतीचे	अंवकत	महणवित	असत,	परंतु	पेशव्यांची	
सितंत्	सत्या	ते	मयानीत	नसत.	विशेषत:	कयानहोजी	आंगऱ्याचे	मुलयांत	तंटे	
उपससरत	झयाले,	त्याचया	वनकयाल	न	लयागतयाच	शयाहू	मरण	पयािलया.	त्यामुळे	
पेशिे	जिळ	जिळ	सितंत्	झयाले	ि	त्याचे	आवण	आंगऱ्याचे	िैर	विकोपयास	
गेले.	शयाहूच्या	मृत्ूनंतर	मरयाठेशयाहीची	रयाज्सूत्े		नयानयासयाहेबयाच्या	मंत्याने	
पुण्याहून	हयालू	लयागली,	परंतु	 त्यास	रघुजी	भोसलया,	दमयाजी	गया्कियाड	
्यांच्याप्रमयाणे	 तुळयाजी	 आंगऱ्यानेही	 विरोध	 केलया.	 इतकेच	 नवहे	 पण	
पेशिे	आवण	तयारयाबयाई	्यांच्यात	भयांडण	उपससरत	झयाले,	तेवहया	तुळयाजींने	
पेशव्याच्या	 विरुधदच	 उचल	 केली.	 तो	 पेशव्यास	 जुमयानीनयासया	 झयालया	

1. सन 1743 तुळाजीचा सरखेळ नावाने संबोधिलेले आढळते.
मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-103
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हे	 पयाहून	 तुळयाजीचे	रोड	 मोडण्याचया	 नयानयासयाहेबयाने	 वनचि्	केलया,	 परंतु	
तुळयाजी	हया	द्या्जिददी	फौजबंद	असल्याने	एकदया	नयानयासयाहेबयास	तुळयाजीशी	
झगडण्याचे	सयामर््ज	नवहते.
४.	 एकया	 इंग्रजी	 व्यापयाऱ्याने	 तुळयाजी	 आंगऱ्याचे	 िण्जन	 पुढे	

ददल्याप्रमयाणे	केले	आहे,	तुळयाजी	हया	वनमगोरया,	परंतु	देरणया	असून	उंच	
ि	भव्	होतया.	तो	फयार	रुबयाबदयार	 ददसत	असे.	 त्यालया	पयावहल्याबरोबर	
मूवत्जमंत	शौ््जच	आपणयांपुढे	 उभे	की	कया्,	अशी	कलपनया	होत	 	असे.	
त्याची	ककृवतही	त्याच्या	शौ्या्जस	सजण्यासयाररीच	असे.	पवचिम	वकनयाऱ्यािर	
कोणतेही	जहयाज	सहसया	त्याच्या	तयािडीतून	वनसटून	जयात	असे.	्या	प्रमयाणे	
तुळयाजीची	 कत्जबगयारी	 ि	 दरयारया	 असल्यामुळे	 इंग्रज	 व्यापयारी	 त्यालया	
ररररया	कयांपत	असत.	तुळयाजीची	शक्ी	ि	त्यारी	अपूण्ज	होती.	त्याच्या	
तयाब्यातील	बंदरे	भरभरयाटीत	असून	त्याची	र्तही	सुरी	असे.	तीस	हजयार	
फौज	त्याच्यापयाशी	जय्त	त्यार	असे.	त्याच्या	तोफरयान्यािर	्ुरोपी्न	
कयामगयार	असत.	 त्याच्या	आरमयारयात	सुमयारे	सयाठ	लढयाऊ	जहयाजे	 होती.	
्यावशिया्	दयारूगोळयाही	त्याचपयाशी	भरपूर	असे.	
५.	 आंगरे	 आवण	 पेशिे	 ्यांचे	 िैर	 फयार	 ददिसयाचे	 होते.	 बयाळयाजी	

विश्वनयार	 ि	 कयानहोजी	 ्यांचे	 सख्	 होते	 पण	 तेवहया	 कयानहोजी	 बवलष्ठ	
असल्याने	त्याचे	सख्	संपयादन	करणे	बयाळयाजी	विश्वनयारयास	भयाग	पडले.	
कयानहोजी	आंगरे	 ि	 शयाहू	 ्यांचे	 वमत्ति	 जुळिून	 ददले	 पण	 त्या	 कयामी	
मयावगतलेलया	प्रदेश	त्यास	वनमूटपणे		देणे	भयाग	पडले.	कयानहोजीने	तो	मुलुर	
देऊन		त्यास	जिळ	जिळ	सितंत्	होण्याची	संधी	बयाळयाजी	विश्वनयारयाने	
ददली	 ि	 ती	कयाही	रुषीने	 ददली	 नवहती.	कयानहोजी	 हया	शूर	 ि	 बवलष्ट	
असल्याने	 तशी	 संधी	 देणे	 बयाळयाजी	 विश्वनयारयास	 भयाग	 पडले.	 ्यािरून	
बयाळयाजी	विश्वनयारयाच्या	मनयात	कयानहोजी	विष्ी	प्रेम	महणजे	सक्ीचया	रयाम	
रयाम	होतया.	कयानहोजीच्या	पचियात	बयाजीरयाियाने	आंगऱ्याच्या	घरयात		कया्मची	
फूट	पयाडून	एकयालया	हयातयाशी	धरून	आंगऱ्यांच्या	रयाज्याचे	भयाग	पयाडून	ते	
दोघया	बंधूस	ियाटून	ददले.	तुळयाजीच्या	ि	नयानयासयाहेबयाच्या	िैरयाचया	उल्ेर	्या	
प्रकरणयात	अयालयाच	आहे.	त्यािरून	आंगरे	ि	पेशिे	्यांचे	िैर	 वपढीजयात	
होते	असे	 ददसते.	दुसऱ्याचया	उतकष्ज	पेशव्यास	कधीच	सहन	होत	नसे.	
बयाळयाजी	 विश्वनयारयापयासून	सि्जच	पेशिे	परोतकष्जसवहषणु	असत.	बयाळयाजी	
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विश्वनयार	 आवण	 कयानहोजी	 आंगयारे	 ्यांचे	 सख्	 नवहते.	 पुढे	 बयाजीरयाि	
ि	मयानयाजी	आंगरे	्यांच्यात	तह	ठरलया,	पण	बयाजीरयाियाचया	मृत्ू	 होतयाच	
तो	 तह	 नयानयासयाहेबयाने	 मोवडलया.	 पोतु्जगीझयाच्या	 तयाब्यातून	 िसई	 कयाबीज	
करण्यासयाठी	 वचमयाजी	आपपयाने	 िसईिर	 सितंत्पणे	 सियाऱ्या	केल्या	 पण	
आंगऱ्यास	मदतीत	बोलयाविले	नयाही,	असे	करण्यात	वचमयाजीचया	हेतू	सपष्टच	
ददसतो	की,	आंगऱ्याच्या	 मदतीवशिया्	आपण	 पोतु्जगीझयासयाररया	 शत्ूही	
नयामोहरम	केलया,	हे	आंगऱ्यांच्या	ि	इतरयांच्याही	प्रत््यास	आणून	द्ययािे.	
पोतु्जगीझयांचया	पयाडयाि	झयाल्यानंतर	पेशिे	वनषकयारण	आंगऱ्यांच्या	मयागे	हयात	
धुऊन	लयागले.	विशेषत:	कोकणपट्	टी	सयांभयाळण्याचे	कयाम	द्या्जिददी	कयामयात	
प्रिीण	असलेले	आंगरे	वजतके	उतककृष्टपणे	करीत	होते	वततक्या	उतककृष्टपणे	
ते	द्या्जबंदीपणयात	अनवभज्ञ		असलेले	पेशिे		कधीच	करू	शकले	नसते	
हे	उघड	आहे.	पण	आंगऱ्यांचया	वन:पयात	करण्याच्या	दुष्ट	हेतूमुळे	ही	गोष्ट	
एकयाही	पेशव्याच्या	लक्षयात	आली	नयाही.	संभयाजी,	मयानयाजी,	तुळयाजी	्या	
आंगऱ्यांच्या	पुरूषयास	पेशव्यांनी	बरेच	छळले.	्या	सियायंचे	उसने	तुळयाजीने	
उगविले	असे	ददसते.	तुळयाजी	जयात्याच	क्रूर	असल्याने	त्याने	पेशव्यांचे	हे	
सि्ज	अपरयाध	समरुन	त्यांच्याशी	तसेच	ित्जन	ठेविण्याचया	क्रम	आरंवभलया.	
तुळयाजी,		पेशव्याशीच	असे	क्रूरपणयाचे	ित्जन	ठेिी	असे	नयाही,	तो	आपल्या	
भयाियाशी	सुधदया	ियाईट	रीतीनेच	ियागे.	त्यांच्या	बया्कयांमुलयास	कैदेत	ठेिणे,	
त्यांचे	द्रव्	लुटणे,	त्यास	पोटयापयाण्यासही	न	देणे,	त्यांचया	वहससयाही	त्यास	
देण्याचे	नयाकयारणे,	इत्यादी	अनसनित	प्रकयार	तो	नेहमीच	करीत	असे.	्या	
बद्ल	ब्रह्मेंद्र	 सियामी	 एकया	 पत्यात	 तुळयाजीची	कयान	 उघयाडणी	करतो,	 ती	
अशी,	तुझे	सहस्त्र	अन्या्	झयाले,	तुजलया	पत्	न	वलवहतो,	परंतु	मयानवसंगयाची	
ि	तुमची	गोडी	वहयािी,	सहकया््ज	वसधदीस	जयािे	्याज	कदरतया	पत्	वलवहले	
आहे.	तरी	कवबले	बया्कया	जे	तुमहयाकडे	मयानयाजीची	आहेत,	ती	 रियानया	
करून	द्ययािी,	तुमही	आतया	लेकुरबुधदी	न	करणे,	दोघे	भयाऊ	एक	होऊन	
एरयादे	आभयाळयास	हयात	घयालणे,	परंतु	्या	पत्याचया	कयाहीच	उप्ोग	झयाल्याचे	
वदसत	नयाही.	तुळयाजीच्या	्या	अशया	ित्जनयात	पेशव्याशी	त्याचया	वपढीजयात	
असलेलया	िैरभयाि	अवधक	भर	टयाकण्यास	कयारण	झयालया.
६.	संभयाजी	आंगऱ्याच्या	मृत्ूनंतर	त्यानया	सयाित्	भयाऊ	तुळयाजी	्याने	

बयाणकोटयापयासून	सयािंतियाडीप्यंतच्या	 मुलूरयात	िवहियाट	करण्यास	 प्रयारंभ	
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केलया.	पेशिे	ब्रयाह्ण	असल्याने	ि	पेशव्याशी	त्याचे	िैर	असल्याने	तो	इतर	
ब्रयाह्णयांसही	छळू	लयागलया.	रंडणीच्या	सिरुपयाची	दरसयाल	सरकयारयात	भरयािी	
लयागणयारी	रक्कमही	त्याने	देण्याचे	बंद	केले.	समुद्रयािर	तर	त्याने	आपली	
एकतंत्ी	सत्या	सरयापन	केली.	एकदया	पेशव्याने	रंडणी	िसूल	करण्यासयाठी	
आपले	कयाही	िकील	त्याकडे	पयाठविले	होते.	तेवहया	त्याने	त्या	िकीलयांची	
नयाके	कयापून	त्यास	आपल्या	हद्ीतून	हयाकून	ददले.	्याप्रमयाणे	तुळयाजीच्या	
उद्यामपणयाची	अगदी	सीमया	झयाली.	तुळयाजीच्या	ित्जनयाने	 नयानयासयाहेबयाच्या	
तळव्याची	आग	मसतकयास	जयाणे	असंभिनी्	नयाही,	पण	नुसते	रयागयािण्याने	
तुळयाजीचे	कयाहीही	ियाकडे	होणे	शक्	नवहते,	हे	नयानयासयाहेब	जयाणून	होतया,	
महणून	तो	तुळयाजीचया	सूड	कसया	उगियािया	् या	विचयारयात	होतया,	इतक्यात	एक	
विलक्षण	गोष्ट	घडून	आली,	ती	अशी.
७.	 रयामयाजी	 महयादेि	 वबिलकर	 ्या	 नयाियाचया	 एक	 मनुष्	 पेशव्याचया	

कोकणयातील	सुभेदयार	होतया.	हया	रयामजी	महयादेि	पेशव्यांच्या	विश्वयासयातील	
असून	त्यालया	कोकणयातील	रयाज्कयारभयारयाची	सि्ज	वबंगे	ठयाऊक	होती.	हया	
रयामयाजी	कल्याणयास	 रयाहत	असे.	ठयाण्याचे	 हल्ीचे	कौपीनेश्वरयाचे	 देियाल्	
आवण	जडजकोटया्जची	 इमयारत	्या	 रयामयाजी	महयादेियानेच	बयांवधलेलया	आहे.	
्या	रयामयाजींचे	ि	तुळयाजी	आंगऱ्याचे	कया्	िैर	होते,	हे	कळत	नयाही,	पण	
इंग्रजयांनी	्या	रयामजीस	िश	करून	घेतले	आवण	आंगऱ्याची	तळी	भरण्याचे	
कयारसरयान	सुरू	केले.	रतनयावगरी	आवण	सुिण्जदुग्ज	हे	दोन	वकल्े	पेशव्यांनी	
तुळयाजीकडेस	मयावगतले.तुळयाजीने	अधया्जतच	ते	देण्याचे	नयाकयारले.	मयानयाजी	
आंगऱ्याचया	 वकल्या	 रयामयाजी	 महयादेियाने	 कपटयाने	 घेतलया	 होतया.	 त्याबद्ल	
तक्रयारी	होऊन	पेशव्यांनी	मयानयाजीस	वकलल्याऐिजी	दरसयाल	चयाळीस	हजयार	
रुप्े	द्ययािे	असे	ठरले	होते.	पण	ही	 रक्कम	मयानयाजीस	कधीच	 वमळयाली	
नयाही.	जंवजऱ्याचया	सयाेदी	आवण	मयानयाजी	्यांच्या	चकमकी	चयालूच	होत्या.	
्याप्रमयाणे	 मयानयाजी	 अडचणीत	 सयापडलया	 असतया	 त्याने	 तुळयाजीची	 मदत	
मयावगतली	पण	तुळयाजी	अत्ंत	उनमत	झयालया	असल्याने	ि	आंगऱ्याच्या	
घरयाण्यात	अलीकडेस	बरीच	िषषे	कलह	सुरू	असल्याने	तुळयाजीने	मयानयाजीस	
मदत	तर	केली	नयाहीच	पण	उलट	त्याची	 वनभ्जतसनया	मयात्	भरपूर	केली.	
तुळयाजीच्या	् या	ककृत्याने	मयानयाजीस	सयाहवजकच	रयाग	आलया	ि	त्याने	रयामयाजी	
महयादेियामयाफ्फत	 पेशव्यांशी	 बोलणे	 सुरू	 केले.	 ्याच	 सुमयारयास	 इंग्रजयांशी	
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केलेल	 कयारसरयान	 अगदी	 पदरपूण्ज	 झयाले	 होते.	 महणजे	 इंग्रज,	 मयानयाजी	
आंगरे	आवण	 पेशिे	 अशया	 तीन	 शक्ी	 तुळयाजी	 विरुधदया	 ्यािेळी	 एकत्		
झयाल्या.	ततकयालीन	पदरससरतीप्रमयाणे	 तुळयाजी	समुद्रयािर	चयाचेवगरी	करीत	
असल्यामुळे	 इंग्रजयांच्या	 मनयातून	 तुळयाजीचया	 कयांटया	 नयाहीसया	 करयाि्याचया	
होतयाच,	 परंतू	 एकट्या	 इंग्रजयास	 ते	 सयामर््ज	 नवहते.	 कयारण	 तुळयाजीिर	
आपण	सियारी	केली	तर	पेशिे	कदयावचत	तुळयाजीस	मदत	करतील	ही	भीती	
त्यास	होती	ि	सित:	तुळयाजीही	एकट्या	इंग्रजयांस	भीक	घयालील	असया	
नवहतया.	पेशव्याचे	त्यास	सहयाय्	झयाल्याबरोबर	्या	उभ्तयांनी	तुळयाजीिर	
सियारी	करण्याचया	वनचि्	केलया.2,3

८.	 सन	 १७५५-५६	 मध्े	 इंग्रज	आवण	 	 पेशिे	 ्यांच्या	 जहयाजयांनी	
आंगऱ्यािर	चयाल	केली.	्यािेळी	इंग्रजयांच्या	जहयाजयांिर	ि	फौजिर	कमयांडर	
जेमस	कन्जल	क्याइवह,	अॅडवमरल	िॉटसन	िगैरे	नयामयांवकत	अंमलदयार	होते.	
क्याइवह	 हेससटंगज	िगैरे	 मंडळी	 वहंदुसरयानयांत	अशया	संधीची	 ियाटच	पयाहत	
असतया	बूसीची	मयावहती	मयागे	पृष्ठ	१२	िर	ददली	आहे.	कयाइवह	संबंधयाने	
सेईर	मुतयाररीनकयार	पुढे	ददल्याप्रमयाणे	वलवहतो.
क्याइवहचया	पेशया	सि्जरैि	लषकरी	असे.	तो	लषकरी	पोषयारयांत	घोड्यािर	

बसून	जयाई.	भोजनयात	पदयारया्जची	चंगळ	असे,	 पण	पकयांन्ने	 िगैरे	फयारशी	
नसत	रेशमी	वकंिया	भरजरी	पोशयार	क्याइवह	सहसया	ियापरीत	नसे.	हेससटंगज	
तर	 अगदीच	 सयाधया	 इंग्रजी	 पोषयार	 करी.	 त्यास	 जर	 वकंिया	 िेलबुट्	टी	
वबलकुल	पसंत	नसे.	हेससटंगचया	लियाजमया	बयारया	सियारयाहून	कधी	जयासत	नसे.	
पुढे	चोपदयार	चयालत	परंतु	हे	कया्	शबद	उच्यारतयात	हे	समजून	घेण्याची	
हेससटंगजने	कधी	चौकशी	केली	नयाही.	त्याची	बसण्याची	रुचदी	सयाधी	असून	
जिळ	तशयाच	इतर		मंडळीच्या	रुच्या्ज	असत.	हेससटंगचे	रयाणे	अगदी	सयाधे	

2. पुढे महाराजांनी तुळाजीस सरखेल पद देऊन फत्ेधसंग भोसल्ाचे 
पथक व धजवाजी खंडेराव धचटणीस ्ांस फौज सामान व खधजना देऊन 
तुळाजीकडे रवाना केले.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-104

3. मुडागडावर तुळाजी अांगऱ्ाशी प्रधतधनिी, सावंत वगैरेचे ्ुद्ध 
झाले, त्ात तुळाजीची मदत करण्ास मुराररावास संभाजीने भर घालती, 
पण तो भानगडीत पडला नाही.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-159
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ि	बेतयाचे	असे.	त्याच्या	ित्जनयात	ऐट	वकंिया	तयाठया	वबलकुल	नसे.	लोकयांशी	
तो	अगदी	सलगीच्या	ि	बरोबरीच्या	नयात्याने	ियागे.
पेशव्यांच्या	आरमयारयािर	नयानयापंत	्या	नयाियाचया	कोणी	एक	गृहसर	होतया.	

पवहली	 चकमक	 होतयाच	 तुळयाजीलया	 शत्ूच्या	 बळयाची	 कलपनया	 झयाली.	
गेल्या	महया्ुधदयात	इंग्रज	ि	जम्जनी	्यांची	जटलंड	्ेरे	समुद्रयांत	जी	चकमक	
झयाली.	तसलीच	चकमक	आंगरे	आवण	इंग्रज	्यांची	तया.	२९	मयाच्ज	सन	
१७५५	 रोजी	 होऊन	 	 जटलंडच्या	 ्ुधदयांत	 ज्याप्रमयाणे	 जम्जनी	 वनसटलया	
त्याचप्रमयाणे	तुळयाजी	्या	्ुधदयात	पळून	गेलया.	समुद्रयािरचे	्ुधद	जयासतीत	
जयासत	 आठ	 दहया	 तयासयापेक्षया	 अवधक	 िेळ	 दटकत	 नयाही.	 तेिढ्यातच	
सोक्षमोक्ष	लयागून	 	 तह	 घडून	 ्ेतो.	 समुद्रयािरचे	 ्ुधद	 िषया्जनुिषषे	 कधीच	
चयालत	नयाही.	जमीनीिरील	्ुधदयात	मदत	पयाठविणे	शक्	असते.	 	पण	
समुद्रयािरील	्ुधदयात	ते	बहुधया	अशक्च	असते.	त्याचप्रमयाणे	जमीनीिरील	
्ुधदयात	हरलेल्या	पक्षयास	पळून	जयातया	्ेते	पण		समुद्रयािरील	लढयाईत	ते	
शक्	नसते.4,5	
तरयावप	जटलंडच्या	लढयाईत	इंग्रजयांनया	अवधक	आरमयारयाची	कुमक	्ेते,	

असे	पयाहून	जम्जनीचे	आरमयार	पळून	गेले,	तेवहया	सियायंनयाच	मोठे	आचि््ज	
ियाटले	ि	आरमयारयाच्या	् ुधदयात	पळून	जयाण्याचया	प्र्तन	् शसिी	झयाल्याचे	ते	
पवहलेच	उदयाहरण	महणून	मोठमोठे	लेरकही	त्यांचे	कौतुक	करू	लयागले.	
जम्जनीच्या	आरमयारयािर	त्यांची	विमयाने	उडत	असल्यामुळे	त्यांनी	इंग्रजयांची	
कुमक	्ेते	हे	पयाहून	िेळीच	जम्जनीस	सूचनया	 ददली,	त्यामुळे	जम्जनीच्या	
आरमयारयास	पळून	जयाणे	शक्	झयाले,	असे	 	मयागयाहून	प्रवसधद	झयाले.	ही	
गोष्ट	१९१८	सयालयातील	हो्.	त्यापूिदी		सुमयारे	१६०	िषषे	अगोदर	विमयानयाचे	
िगैरे	कसलेही	सहयाय्	नसतयांनया	इंग्रज	ि	पेशिे	्यांच्या	सं्ुक्	आरमयारयाच्या	

4. लढाई संपल्ावर गणती कररता, जखमी व मेलेले धमळून धवसांपेक्ा 
जासत भरले नाहीत. इंग्रज धकल्ल्ांत धशरले तेवहा तुळाजी ्ेथे नवहता.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-399

5. धवज्दुग्गचे बंदरात तुळाजींची साठ लढाऊ जहाजे जळून खाक 
झाली हे कृत् इंग्रजांनी केले. तुळाजीस पकडून प्रधतबंित ठेवण्ाने 
आपण मराठी आरमार बुडधवत आहो, अशी पेशव्ांची कलपना नवहती. 
राज्ाच्ा धशसतीस उघड धवरोि करणारा तुळाजी त्ास नको होता.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-404
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तडयाख्यातून	तुळयाजींचे	आरमयार	वनसटून		गेले.	्यािरूनच	तुळयाजी	आंगरे	
हया	द्या्जिरील	्ुधदयात	वकती	प्रिीण	होतया,	हे	सहज	ददसून	्ेते.	पुढे	कया्	
कयारण	झयाले	ते	कळत	नयाही,	सुिण्जदुग्ज	वकल्यातील	दयारूरयानया	एकयाएकी	
पेटलया	ि	नंतर	तुळयाजीच्या	आरमयारयातील	दयारूगोळयाही	एकदम	भडकलया.	
आतया	हया	वकल्या	ि	हे	आरमयार	शत्ूच्या	सियाधीन	होणयार	असे	तुळयाजीस	
ियाटून	त्यानेच	त्या	दयारू	गोळ्यालया	आग	लयाविली	असण्याचया	संभि	आहे.	
असे	 करण्याचया	 हेतू	 उघडच	 ददसतो	 की,	आपले	आरमयार	 ि	आपलया	
दयारूगोळया	शत्ूच्या	सियाधीन	झयाल्यास	शत्ू	अवधक	बवलष्ट	होईल.6,7

ि	 ्या	 ्ुधदयापूिदी	 तुळयाजीचे	 अयारमयार	आपआपसयांत	 ियाटून	 घेण्याचया	
पेशिे	ि	इंग्रज	्यांनी	करयारही	केलया	हेयातया.	जम्जनींने	सुधदया	असेच	अयापले	
सि्ज	आरमयार	 बुडिून	 टयावकले	 हे	 लक्षयात	 ठेिण्यासयाररे	आहे.	 तयातप््ज,	
तुळयाजीची	पडती	एकदम	आली.	त्याने	पेशव्यांची	मदत	मयावगतली.	
पण	त्या	मयागणीचया	कयाही	एक	उप्ोग	झयालया	नयाही.	पेशव्यांनी	आपले	

सि्ज	 अवधकयार	 रयामयाजीपंतयास	 ददले	 होते,	 ि	 रयामयाजीपंतयास	 रयाष्टट्ी्	 दृष्टी	
मुळीच	नसून	तो	एक	धूत्ज,	कयािेबयाज	ि	सियार्जसयाधू	पुरूष	होतया.	इंग्रजयांच्या	
सहयाय्याने	तुळयाजी	आंगऱ्याचे	अवजंक्	आरमयार	नयाहीसे	तर	केले.	पुढे	मरयाठी	
सयाम्याज्याचे	रक्षण	समुद्रयाकडून	कोण	करील	ि	मरयाठी	सयाम्याज्याचे	संरक्षण	
समुद्रयाकडून	कोणीच	न	केले	तर	द्या्जिददीपणया	जे	रयाष्ट	बवलष्ट	असेल,	तेच	
वहंदुसरयानयाचे	सियावमति	पटकयािील	ही	दूरदृष्टी	रयामयाजीपंतयासयारख्यास	नवहती	
्यात	आचि््ज	की,	 ततकयालीन	 मुतसद्ययात	अग्रगण्	 महणून	 	 नयाियाजलेलया	
नयानयासयाहेब	पेशिया	्यासही	ती	दृष्टी	नवहती	्यात	आचि््ज?	आवण	महणूनच	
असे	 वनवचितपणे	ियाटते	की,	नयानयासयाहेब	पेशिया	हया	फयार	परोतकष्जसवहषणु	
होतया.	

6. इतके असता जो आंगऱ्ा तुळाजी कैदेमध्े आहे. त्ाने व 
इब्ाहीमखान गारद्ाचा भाचा चाकरीचे उमेदवारींमुळे सात आठ हजार 
गारद्ाधनशी आला आहे त्ाने, श्ीमंत ्ांचा काळ होतांच तू व आपण 
धमळून शहर लुटावे आधण गददी करावी, पैसा पैगाम केला होताच.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-677

7. तुळाजीला चांगल्ा प्रकारे वागधवण्ाचे त्ाचे अनेक हुकूम 
आहेत.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-4,	पयान-686
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९.	 	 ्या	 सं्ुक्	आरमयारयाने	 सुिण्जदुग्ज	 कयाबीज	 केलया.	 पण	 तुळयाजी	
तेरून	पळून	विज्दुग्ज	वकल््यािर	गेलया.	कयारण	विज्दुग्ज	अद्ययावप	तसयाच	
होतया.	इंग्रजयांस	्या	वकल्यापेक्षया	सित:तुळयाजींचे	महत्ि	विशेष	ियाटत	होते,	
ि	कसेही	करून	तुळयाजीस	पकडून	मुंबईत	आणून	ठेियािे,	असया	त्यांचया	
प्र्तन	हयाेतया.8	
इकडे	आरमयारयांचे	् ुधद	चयालू	असतयानया	पेशिे	् यांच्या	फौजेने	तुळयाजीच्या	

मुलुरयांतही	रंडोजी	मयाणकयारयाच्या	हयातयारयाली	सयाररया	लुटयालुटीचया	सपयाटया	
चयालविलया	 होतया.	 तयाप्त््ज,	 तुळयाजीलया	 ्या	 प्रमयाणे	 सगळीकडून	 पेशिे	
-इंग्रजयांनी	 जज्जर	करण्याचया	 सतत	 प्र्तन	केलया	 ि	 तुळयाजीच्या	 दुदषेैियाने	
तो	 वसधदीसही	गेलया.	 पुढे	 १७५६	च्या	फेब्रुियारीत	 विज्दुग्ज	 वकल्यािर	
समुद्रयांतून	 िॉटसनने	 आवण	 जवमनीिरून	 क्याइवहने	 चयाल	 केली.	 ्या	
वकल्याची	पयाहणी	करण्यास	अगोदर	एक	जहयाज	आले	होते.	्या	जहयाजयाने	
सि्ज	पयाहणी	कयाळजीपूि्जक	केली	ि	तुळयाजीने	्या	जहयाजयास	पकडण्यासयाठी	
जेवहया	आपल्या	 लोकयांस	 हुकूम	 केलया	 तेवहया	 ते	 जहयाज	 त्यांच्या	 हयातून	
वनसटून	गेले.	ज्या	तुळयाजीच्या	हयातून	मोठमोठी	लढयाऊ	जहयाजमेंची		वनसटून	
जयाणे	दुरयापयासत		त्याच	तुळयाजीच्या	तडयाख्यातून	हे	् :कवचित	जहयाज	वनसटून	
गेले	 ्यािरून	 त्याचे	 दैिच	 वफरले	असे	 महटले	 पयावहजे.	 पुढे	 रीतीप्रमयाणे	
्ुधद	होऊन	तुळयाजीचया	पयाडयाि	झयालया	ि	तो	तेरूनही	पळून	गेलया	ि	त्याने	
पेशव्यांचया	आश्र्	केलया.	तुळयाजीस	दोन	बया्कया	ि	दोन	मुले	होती.9

त्यास	 त्याने	 वकल्यांतच	ठेविले	 होते.	 तुळयाजी	 वनघून	 गेल्यािर	 दोन	
ददिसयांनी	तो	वकल्या	शत्ूंच्या	सियाधीन	झयालया.	अॅडवमरल	िॉटसन	्याने	त्या	
वकल्यांत	जेवहया	प्रिेश	केलया	तेवहया	त्यास	तेरे	फयारच	हृद्द्रयािक	देरयािया	
ददसलया.	 त्यास	 पयाहतयाच	 वकल्यांतील	 तुळयाजीची	 मंडळी	 ढळयाढळया	 रडू	

8. िूळपास व आंगऱ्ास हुकूम गेले की, तुमही एकत्र होऊन मुंबईत 
उतरून शहर जाळून फसत करणे, मेहेनत करून चाकरी करून चाकरी 
दाखवाव्ाचे रदवस हेच आहेत.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-6,	पयान-48

9. जंधजरेकरांशी लढाई, तुळाजी आंगऱ्ाचे मुलांचा बंदोबसत 
दारूगोळा त्ार करणे, वगैरे बाबतीत धवसाजीपंतास गेलेले मािवरावाचे 
हुकूम पाहता, तो मोठा इभ्रतदार असावा हांत शंका नाही.

मरयाठी	दर्यासत	रंड	-5,	पयान-304
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लयागली,	तेवहया	िॉटसन	त्यास	महणयालया	‘तुमही	घयाबरू	नकया’,	आतया	तुमहयास	
कोणतीही	इजया	पोहणयार	नयाही.	आमचया	आश्र्	तुमहयास	आहे.	हे	ऐकतयाच	
त्या	 मंडळींनी	 िॉटसन	 ्यास	 िंदन	 केले.	 तुळयाजीच्या	आईसही	 फयारच	
गवहिर	झयालया	ती	महणयाली,	आतया	अयामहयास	कसचया	रयाजया	आवण	कसची	
मुले	ि	्या	मुलयास	बयाप	तरी	आतया	कसलया	आलया	आहे?	तेवहया	िॉटसन	
पुन:	 महणयालया,	 मीच	आतया	 तुमहया	 सियायंनया	 संरक्षक	आहे.	 त्याचबरेयाबर	
तुळयाजीचया	सहया	िषया्जचया	मुलगया	होतया	तो	िॉटसनचया	हयात	धरून	महणयालया,		
तुमही	तर	आतया	मयाझे	बयाबया	झयाले.	हे	त्या	मुलयांचे	शबद	ऐकून	िॉटसनलयाही	
गवहिर	आलया.	्या	सि्ज	मंडळीस	िॉटसनलया	मनयातून	मुंबईस	घेऊन	जयािे	
असे	फयार	होते.	पण	तुळोजी	त्यास	आपणयांकडील	बोलयािून	घेतले.	असो	
इंग्रजयांनी	तो	वकल्या	्रयाससरत	लुटलया.	वकल्यामध्े	आठ,	इंग्रज	,	दोन	
सकॉच	आवण	तीन	उंच	डच	कैदेत	हेयाते,	असे	आढळले.	्यािेळी	इंग्रजयांनी	
विज्दुग्ज	कयाबीज	केलया,	तो	पुढे	फयार	प्र्यासयाने	नयानयासयाहेब	पेशव्यास	परत	
वमळयालया.	विज्दुग्ज	तयाब्यात	घेतयानया	पटलेले	प्र्यास	पयाहून	नयानयासयाहेबयांची	
इंग्रजयांच्या	असत्	बचनयाबद्ल	्या	बवलष्टपणयाबद्लही	रयात्ी	झयाली.	आवण	
हे	आंगऱ्यांचे	आरमयार	बुडविण्यात	आपली	फयार	मोठी	चुकी	झयाली,	असे	
त्यातया	वन:संश्	ियाटू	लयागले	असयािे.	पुढे,	तुळयाजी	पेशव्यांच्या	तयाब्यात	
सयापडलया	त्यास	त्यांनी	मरेप्यंत	कैदेत	ठेिले.	तो	बहुधया	१७८७	मध्े	मृत्ू	
पयािलया	असयािया,	असे	ियाटते	कैदेतून	सुटून	जयाण्याचया	त्याने	बरयाच	प्र्तन	
केलया,	पण	जो	जो	तो	असया	प्र्तन	करी	तो	तो	त्याची	कैद	अवधक	कडक	
होई.	तयातप््ज,	तुळयाजीच्या	बेफयाट	उनमत्पणयामुळे	ि	पेशव्याच्या	अवतदरक्	
सियावभमयानयामुळे	वशियाजीने	मोठ्या	चयातु्यायंने	उभयारलेले	मरयाठ्यांचे	आरमयार	
रसयातळयास	गेले	ि	समुद्रयाच्या	बयाजूने	मरयाठेशयाहीची	इमयारत	दुब्जळ	झयाली	
झयाली.	आतया	नयानयासयाहेब	पेशव्याने	तुळयाजीचे	आरमयार	नयाहीसंे	केले	नसते	
तर	 इंग्रजयांची	 सत्या	 वहंदुसरयानयात	 प्रसरयावपत	 झयाली	 नसती,	असे	 मुळीच	
नयाही.	 ते	 जरी	 ररे	 असले	 तरी	 तेिढ्याने	 नयानयासयाहेबयांच्या	 ्या	 अक्षम्	
चुकीिर	कयाही	 पयांघरून	 	घयालतया	 ्ेणयार	 नयाही.	कयारण	 तुळयाजी	सयाररया	
मोहरया	व्र्ज	गेल्याने	फयार	मोठी	रयाष्टट्ी्हयानी	झयाली	ि	् या	हयानीस	नयानयासयाहेब	
जबयाबदयार	हो्.	ही	गोष्ट	आपण	विसरतया	कयामया	न्े.
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* आंगऱ्ांचे हे आरमार नानासाहेब पेशव्ाने इंग्रजांसारख्ा 
शत्रुची मदत घेऊन तुडधवले आधण शत्रुंना त्ा धकनाऱ्ावर आपली 
सत्ा बसधवण्ाची संिी रदली हा आतमघातकी वाटणारा प्रकार आता 
सांगाव्ाचा आहे.

शाहूचे छत्र नाहींसे होतांच पेशव्ाशी त्ाचे वैर जुपले. त्ांज 
पेशव्ाचा कोकणांतील सरसुभेदार रामाजी महादेव ्ांच्ाशी तुळाजीचा 
उभा दावा, त्ामुळे प्रकरण वद्गळीस ्ेत चालले.

मुंबईकर इंग्रजांच्ा आक्रमणास आंगरे धवरोि करीत महणून त्ांचा 
वैरभाव वाढत गेला. तुळाजीने तर इंग्रजांचा सारखा उचछेद चालधवला, 
तेवहा त्ाचा पाडाव करण्ाची त्ोची उतककंठा वाढत गेली.

तुळाजीबद्दल पेशव्ाचे मनांत जबरदसत तेढ उतपन्न होण्ास तशींच 
कारणे घडत गली. पोतु्गगीझांचा वसईडील प्रदेश पेशव्ांनी काबीज केला 
तो हरउपा् करून परत धमळवावा अशी खटपट पोतु्गगीझांनी सारखी चालू 
ठेधवली

 पेशव्ांचे तुळाजीशी फाटत चाललेले पाहून पोतु्गगीझांनी तुळाजीशी 
सख् जोडले.

दरम्ान तुळाजी व इंग्रज ्ांचा वैरभाव तीव्र हाेत गेला. पेशव्ावर 
तर तुळाजीचा अत्ंत राग तेवहा तुळाजीला नरम करण्ासाठी पेशव्ानें 
रामजी महादेवामाफ्फत इंग्रजांकडे धशष्ाई चालधवली की तुमही पोतु्गगीझांस 
साह करूकं नका, महणजे आमही तुमहांस तुळाजीचा बंदाेबसत करून देतो. 
्ांत मराठी आरमाराचा नाश करणें हा पेशव्ाचा उद्देश धबलकुल नवहता. 
तसा पररणाम होईल अशी िासती त्ास मुळींच नवहती. तुळाजीचा कांटा 
काढणे एवढाच त्ाचा मतलब. ्ासतव ते तातपुरते दोसत बनले.

कुरापती काढव्ांत तुळाजीची बरोबरी फारच थोडे करूकं शकतील. जर 
कोणी मजदीधवरूद्ध वत्गन केले धककंवा कोणाची नुसती कागाळी आली की, 
आवेशाचे भरांत तुळाजी धवचार अधवचार पाहणारा नवहता. पेशव्ाची 
ज्ाची गोडी त्ाजवर तुळाजीवर रोष

सन १७५३ च्ा आरंभी तुळाजी भली मोठी फौज घेऊन धवशालगड 
धकलल्ावर चालून गेला. हा धकल्ला प्रधतधनिीचा असून त्ाजकडून 
तुळाजीची कांहीएक आगधळक झाली नवहती. ्ा संबंिांत ताराबाईनेंच 
तुळाजीचा धनषेि केला. ‘‘तुमही धवशाळगडाच्ा घेण्ास ्ेऊन उपसग्ग 
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करतां  महणून हुजूर धवरदत जालें, तरी ऐसी अम्ा्गदा कराव्ास प्र्ोजन 
का्! हे धकल्ले महाराजांचे ्ा उपरी देखत आज्ापत्र आपला जमाव 
काढून आपल्ा सथळास जाणे,” असें ताराबाईनें तुळाजी फमा्गधवले. 
धवशाळगडचा धकल्लेदार धलधहतो, “आंगऱ्ाने म्ा्गदा सोडून मुलकाचा 
उचछेद केला, प्रभावळी, साखरेपंे दोनही तोंडास शह देऊन बसला आहे. 
प्रधतधनिीच्ा मुलकाची खराबी केली. कोणी खावंद त्ास धवचारता 
नाही” तुळाजीने नंतर धवशाळगडाचा वेढा उठधवला.

तुळाजीचा बंिु मानाजी कुलाब्ास होता, त्ाच्ाशीहीं पेशव्ाइतकेंच 
तुळाजीचे वैर होते. उभ् बंिुचा कलह धमटधवण्ाचे प्र्तन अनेकांनी 
केले, पण ते सफल झाले नाहीत.
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१२. रंगो बापुजी
(१८०८-१८३९) अ.रा. कुलकर्णी

रोजा म्हणे कवण तू कोणाचा पुत्र? काय गे वदसि
का च स्मृसतरसप तापसि ्ैव प्रलपात्र भमृभुज : िदिी  ्ोरोपंत 

१. सातारच्ा प्रतापससंह महाराजांना शेवटच्ा बाजीरावाच्ा कैदेतून सोडवून 
इंग्रज बहादुरांनी सातारच्ा गादीवर बससवले व १८२२ मध्े त्ांना संपूर्ण 
असिकार देण्ात आले. प्रतापससंह हे फार चतुर, मुतसद्ी व राजकाररी पुरूष 
होते, परंतु दुददैवाने त्ांचे सद् गुर ऊसज्णतावस्ेत काररीभूत न होता कालाच्ा 
सवपरीत ओघात व त्ांच्ा अि:पतनासच कारर झाले.

२. नागपुरच्ा पदच्ुत राजाशी, पत्रव्वहार कररे, बंडासाठी सशपा्ास 
सफतसवरे व गोव्ाच्ा गवहन्णराशी इंग्रजांसवरुधद पत्रव्वहार कररे, असले 
आरोप ्ांच्ावर ठेऊन त्ांची गुप्तपरे चौकशी करून इ.स. १८३९ मध्े त्ांना 

1. प्रतापसिंह, बळवंतराव िेनापती व बळवंतराव सिटणीि व पुढे 
प्रसिध्ीि आलेला रंगोबापूजी हे िव्व तरुण व होतकरू पुरूष एक सविाराने 
वागून ब्ललेल्ा पररस्थितीत राज्ािी व िमाजािी ऊसज्वताव्थिा 
करण्ाि अत्ंत आतुरतेने झटू लागले.

मराठी रर्ासत खंड -8, पान-636
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पदच्ुत करून काशी क्ेत्री नेऊन ठेवले. प्रतापससंह महाराजांबद्ल इसतहासामध्े 
आजला प्रससधद असलेली हकीकत एवढाच आहे.2

३. प्रतापससहांवरील आरोपांच्ा ससधदा््ण पुढे आलेल्ा पुराव्ाची छाननी 
करून सत्ासत्ाचा सनर्ण् करण्ाचे काम क्ाकाल इसतहास शोिक करतील 
तो सुरदन. आपरास तूत्ण  त्ाशी काही एक करा्चे नाही.

४. प्रतापससहांच्ा कारकीददीत  ग्रामण् प्रकररात  फार ऊत आला होता. 
प्रभूस वेदोक्ाचे असिकार असावेत सकंवा नसावेत हे त्ावेळी मुख् प्रश्न 
होता. तातकालीन शंकराचा्ाांनी प्रभूना हे असिकार रदले होते व सकत्ेक 
प्रभूंनी असग्नहोत्ररेंही घेतली होती. काही ब्ाह्मर समुदा् त्ाच्ा सवरुधद होता 
व बाळाजीपंत नातू हे ब्ह्मवृंदाच्ा तफफे प्रभूसवरुधद पुण्ात राहून खटपट करीत 
होते. ्ा बाळाजीपंतास प्रतापससंहाची रदवारसगरीही समळसवण्ाची उतकट 
महतवाकांक्ा होती.3

५. ब्ाह्मर आसर प्रभू ्ांच्ा ्ा ग्रामण्ासारख्ा सामासजक तंट्ाच्ा पा्ी 
उतपन्न झालेल्ा वैराग्ननींत प्रतापससंह महाराज होरपळून सनघाले. प्रतापससहांनी 
प्रभूंचा पक् घेतला होता महरून ्ा ग्रामण्ाचे प््णवसान प्रतापससहांच्ा 
पदच्ुतीत झाले. ब्ाह्मरांच्ा पक्ास बाळाजीपंत, नातू, सचंतामरराव सांगलीकर 
अशासारख्ा वजनदार व श्ीमंत पुरूषांचे सहाय् समळाले. सामासजक पक्भेदात 
राजाने सकती िूत्णता वापरली पासहजे, हे ्ा उदाहररावरून सशकण्ासारखे आहे.

६. करठर सम् ्ेता कोर कामास ्ेतो? हे जरी खरे असले तरी अशा 
करठर सम्ीही प्रतापससंहांचे सवला्तेच्ा पाल्णमरेंट पुढे मांडण्ासाठी त्ांच्ा 
तफफे काहनीं मंडळी सवला्तेस मोठ्ा कष्ाने गेली. परंतु ते्ेही त्ांच्ा तीव्र 
सनराशा होऊन एका पुरूषा सशवा् बाकीचे सव्णजर लवकर परत आले. जो 
पुरूष ते्े चौदा वषषे रासहला, त्ांचे नांव रंगो बापूजी हे हो्. ्ा रंगो बापूजीच्ा 
उद्ोगाची हकीकत आज वाचकांस सादर करावा्ाची आहे. 

७. रंगोबापूूजी हा सवला्तेस चौदा वष्ण रासहला. त्ास इंग्रजी मुळनींच 
्ेत नवहते. एक सहंदी जारराऱ्ा ्ुरोसप्नामाफ्फत तो आपले महररे इतरांस 

2. रंगो बापूजी गुप्े ्ाि त्ाने फेबु.१८३९ त लंडनाि रवाना केले.
मराठी रर्ासत खंड -8, पान-639

3. परंतु रंगोबापूजीने जॉज्व टॉम्पिन नावाच्ा सवद्ान गृह्थिाि म्तीि 
घेऊन प्रतापसिंहािी हकीकत सतकडे जाहीर केली.

मराठी रर्ासत खंड -8, पान-644
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समजावीत असे. सवला्तेची सव्ण हकीकत सलहून ती रंगो बापूजनींनी ते्ेच मोडी 
सलसपत सशळा प्रेसवर सन १८४७ मध्े छापसवली, ती आज क्वसचत उपलबि 
आहे. सदरहू पुसतकाची सुमारे २२५ पृष्े आहेत. पुसतक लेखनाच्ा अवा्णचीन 
पद्धतीला रंगो बापूजी हा अनसभज्ञ असल्ाने त्ांत हल्ीच्ा दृष्ीने पुषकळच 
दोष आहेत, असे महरता ्ेईल. सकत्ेक रठकारी सविरुक्ी झालेली  आहे. 
पुसतकाला अनुक्रमसरका नाही. हे पुसतक महरजे रंगोजी बापूजनींनी आपले 
सवचार अव्वसस्तपरे कागदावर नमूद करून ठेवे, हे हो्. अशी जरी सस्ती 
आहे, तरी सुमारे ७५ वषा्ण पूवदी ते एका इंग्रजी न जारराऱ्ा सहंदी गृहस्ाने लंडन 
्े्े छापसवले, ्ातच त्ांचे महत्व मोठे आहे. 

्ा पुसतकांतील मजकूराचा सारांश भारत सेवकाच्ा नोवहरेंबर 1917 च्ा 
अंकात वाचकांस सादर केलाच आहे. तो असा  

८. ‘‘आमच्ाजवळ सुंदर मोडी अक्रांनी सलहून सशळेवार छासपलेले असे 
एक पुसतक आहे. ्ा पुसतकावर त्ांचे अगर त्ाच्ा कत्ा्णचे नाव नाही. 
्ाची बांिरी कापडी असून पुठ् ठा इतका मळकट झाला आहे की, तो मूळचा 
कोरत्ा रंगाचा असावा हे सांगरे करठर झाले आहे. ्ाची बांिरी मजबूत 
आहे व ्ातील कागद काही पातळ व काही जाड असे दोन प्रकारचे आहेत. 
सदरहू पुसतकात काही मजकूर बालबोि सलसपतही सलसहलेला आहे. परंतु असा 
मजकूर फारच ्ोडा आहे. बालबोि सलसपतील काही भाग चांद्रसेनीस का्स् 
प्रभुंस शंकराचा्ा्णकडून समळालेल्ा आज्ञापत्रातील असल्ामुळे साहसजकच तो 
संसककृतांत सलसहलेला आहे. सदरहू पुसतकाच्ा  पसहल्ा चार पृष्ांवर क, ख, 
ग, घ आसर a, b, c, d, असे वर्ण अनुक्रमांकाच्ा ऐवजी सलसहलेले आहेत. 
त्ानंतर १ ते ६५ पावेतोच्ा पृष्ावर मराठी व इंग्रजी अशा दोनही प्रकारचे अंक 
घातले आहेत. ्ाप्रमारे ्ा पुसतकांत एकंदर वरप्रमारचे दोनही सलसपत आहेत. 
्ासशवा् ्ा पुसतकाच्ा प्रारंभी एकंदर (४+६५+१५६)=२२५ पृष्े आहेत. 
्ासशवा् ्ा पुसतकाच्ा प्रारंभी व शेवटी दोन माेठमोठी पत्रके सबंि कागदावर 
सलहून सचकटसवलेली  आहेत. पैकी पसहले पत्रक एका बाजूने व दुसरे मात्र दोनही 
बाजूनी सलसहलेले आहेत. आंतील मजकूरावरून असे रदसते की, पसहली चार 
पृष्े प्रसतावना असून ६५ पृष्े  मुख् मजकूराची आहेत. व त्ानंतरची १५६ पृष्े  
काही पत्रव्वहार आहे. आरंभीच्ा पसहल्ा मोठ्ा कागदावर पुराव्ाचा मजकूर 
पत्रकरूपाने त्ार केला असून शेवटच्ा मोठ्ा कागदावर लेखकाच महरण्ास 
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पुष्ी देरारा अससल पुरावा नमूद केला आहे. पुसतकाच्ा आतील प्रत्ेक पृष्ावर 
बारीक मोठी अक्रांनी सलसहलेली अठ् ठावीस ओळीप्ांत मजकूर आहे. सदरहू 
पुसतक सन १८४७ मध्े लंडन ्े्े छासपलेले आहे असे आतील मजकूरवरून 
वाटते. पसहल्ा पत्रकावर इंग्रजीमध्े printed on stone by C. Moody 
High Holbrn Street, london, असे उजव्ा बाजूस आडवे छासपलेले 
आहे. व त्ाचप्रमारे पत्रकावर शेवटी ‘‘सही रंगो बापूजी प्रभु वकील सन छत्रपती 
सरकार : हा कागद लंडन मुक्ामी दगडावर छापसवला. मेसतर सी. मुडी, घरचा 
नंबर २६७. पहा इंग्रजी सही ्ा पत्रकावर असे सलसहलेले आहे.

९. ्ा पुसतकावर मजकूर जुन्ा मराठी भाषेमध्े सलसहलेला असल्ामुळे 
मजकुराची पुषकळच पुनरावृती झालेली  आहे. इंग्रज शबदांना मराठी रूपे देऊन 
ते ्ांत घातले आहेत. सवशेषतः इंग्रजी सवशेषनामे फारच सवककृत झालेली आहेत. 
्ाप्रमारे ्ा पुसतकाच्ा बाहांगाचे वर्णन आहे. अशा ्ा पुसतकात का् 
मजकूर आहे त्ाची मासहती सवशेष: रंगो बापूजीच्ा शबदामध्े वाचकांस सादर 
कराव्ाची आहे.

१०. सातारचे प्रतापससंह महाराज हे शेवटच्ा बाजीरावाच्ा कैदरेंत होते. 
परंतु पुढे इ.स. १८१७ मध्े खडकीच्ा लढाईत पेशव्ांचा पराज् झाला व 
ते सहसैन् पळाले. त्ा वेळी बाजीरावांनी प्रतापससंह अापले बरोबर घेतले 
होते. पर एवढ्ा मोठ्ा सैन्ासनशी पला्नाचा उद्ेश पार पडरे शक्े नवहते 
व प्रतापससंहांनाही राज्पद पासहजेच होते महरून ते ्ोड्ाशा मध्स्नींने 
इंग्रजांच्ा सवािीन होऊन सातारच्ा गादीवर सवराजमान झाले. परंतु राज्ाचा 
पूर्ण असिकार मात्र १८२२ प्ांत त्ांना समळाला नवहता. सशवाजी महाराजानंतर 
भोसल्ांच्ा  कुलवंत प्रतापससंहा एवढा कतृ्णत्वशाली, दूरदृष्ी व राज्का््णिुरंिर 
राजा कोरीच झाला नाही. प्रतापससंहला काल अनुकूल नवहता; इंग्रजीसत्ा 
सहंदुस्ानात दृढमूल होण्ाच्ा बेतात होती; बाळाजीपंत नातूसारखे त्ाच्ा 
दरबारी डोळ्ात तेल घालून त्ाची नसती सछद्रे पहात बसले होते. त्ाच्ा 
दरबारात मुतसद्ी व कुशल मंत्ांचा अभाव होता. आसर त्ाच्ा पाठचा सखखा 
भाऊही त्ाच्ा सवरूद्ध वाटेल ती खोटीनाटी साक् देण्ास त्ार होता. अशा 
अत्ंत हीन सस्तीत राज्पद प्राप्त झाल्ाने त्ाला आपल्ा कतृ्णतवाचा काहीच 
उप्ोग कररता आला नाही, हे देशाचेच दुददैव महटले पासहजे. प्रतापससंहाच 
राज्व्वस्ा उत्म होती ्ांत काही संश् नाही. मराठी दप्तर रूमाल  १ ्ांत 
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पृष् १६५ वर प्रतापससंहचे वर्णन आहे ते 
‘‘ प्रतापससंह महाराज छत्रपती ्ांचा सवभावगुर व वत्णरूक कशी होती? 

त्ांची बुद्धी फार सवशाल असून ते बोलके उत्म प्रकारचे होते. आसर िूत्णता 
चांगली होती व घोड्ावर बसरे व सशपाईसगरीत शूर व सव्ण गुर जारते. ते सव्ण 
सवद्ाप्रवीर होते व त्ांचे अंत:करर सनम्णळ असून पदरचे लोकांचा असभमान 
फार होता. कामाची ्ुसक् ठेवून इनसाफाचे काम वगैरे वक्शीर करोन जातीचे 
अक्लेने राज्ाकारभार सुरसक्त चालसवला. कोरी अपराि केला तो शरर 
आल्ावर क्मेसवसी औदा््ण फार होते. दरमहा ज्ाचा त्ास देऊन सव्ण लोक 
हुषार ठेसवले होते. (त्ांनी) ् वतेश्वराचा नळ बांिून शहरांत पारी नेले. जलमंरदर 
व बाग व तलाव (बांसिले)’’

११. प्रतापससंह राज्पद अप्णर केल्ाबद्ल ग्ररॅट डफ् सलसहतो 
‘‘ता. एसप्रल सन १८२२ रोजी प्रतापससंहांना पूर्णपरे राज्ासिकार अप्णर 

करण्ात आले. कंपनी सरकारांनी सशवाजीच्ा वंशजाला ही जी देरगी 
रदली सतच्ा्ोंगे प्रतापससंह व त्ाचे आप्तसवकी् ्ांना तर आनंद झालाच, 
परंतु राष्ट्ालाही कंपनी सरकारचे हे ककृत् कौतुकासपद वाटले’’ इतके सलहून 
डफसाहेब कंपनीच्ा ्ा औदा्ा्णच्ा भसवतव्ाबद्ल आपला असभप्रा् असा 
व्क् कररतात की, ‘‘परंतु कंपनीच्ा दातृतवाची पररराम कंपनीला अ्वा 
प्रतापससंहाला का्मचा सहतावह  होईल सकंवा कसे ्ाचा सनर्ण् (आपोआप 
प्रसंगानुसार पर) कालाविीने होईल.’’ प्रतापससंहाना पदच्ुत करण्ांत त्ांचे 
बंिु शहाजी राजे ्ांनी इंग्रजसरकारास मदत केल्ामुळे प्रतापससंहाशी सन १८१९ 
मध्े जो तह केला होता, त्ांतील कलमाची काही सफरवासफरव करून शहाजनींनी 
कंपनीने सन १८३९ मध्े नवीन तह केला. त्ा्ोगे प्रतापससंह, शहाजी, कंपनी 
अ्वा साताऱ्ाचे राज् ्ापैकी कोराचा अवघा १७ वषा्णच्ाच कालाविीने 
का्मचा फा्दा झाला हे. इसतहासतज्ञास पूर्णपरे समजून चुकले आहे. ्ा 
वेळी लॉड्ण ऑकलंड हे गवहन्णर होते. व सर रॉबट्ण ग्ररँट हे मुंबईचे गवहन्णर असून 

*the entire powers of the state were formally deliverd over to him (Pratap 
Sinh) on the 5th april 1822 at which period th boon, thus conferred by the  british 
nation on the descendent of shivaji. was certainaly aproved by country generally, 
as well as his relatives and himself but time must prove weather this liberal 
experiment on the part of authorities of th east India company will be attended 
with any lasting good effect to governors of the governed. (Grat Duff. Vol. III 
page 492)

जॉन फोरि्व ए्क्ा्र, डा्रेकटर सन. ई्ट इंसड्ा कंपनी ् ांिे सडिेंट ८ एसप्रल १८४० पाल्वमेंटरी बुकर, पान  १२५९
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त्ंाना सातारचे दरबारांत कन्णल चाल्णस ओसवनस (Ovins)  ्ास रेससडरेंट नेसमले 
होते. प्रतापससंहांनी नागपूरकर भोसले व सवशेषत: गोव्ाचे पोतु्णगीज गवहन्णर डॉन 
इमरॅन्ुएल ्ांनी सहंदस्ानांतूनन इंग्रजांचे उच्ाटन करण्ाची कारस्ाने केली व 
इमरॅन्ूएल ् ांस फौजेच्ा त्ारीसाठी पन्नास लक् रूप्े देण्ाचे कबूल करून एक 
घोडाही नजर केल व फौजरेंत सफतूर केले. ्ा एकंदर तीन प्रकरराचे कागदपत्र व 
दसताऐवजी पुरावा बाळाजी नारा्र नातु ्ांच्ा मदतीने कन्णल ओसवनस ्ांनी 
समळवून मुंबई सरकारच्ा माफ्फत पाल्णमरेंटांत रूजू केले. व गुप्त चौकशी करून 
“प्रतापससंह महाराज छत्रपती ्ांजवर इंग्रजी सरकारांत रूप्ाच्ा सोळा साक्ी 
घेऊन बाळाजीपंत नातु ्ांनी राज्ातून” प्रतापससंहास पदच्ुत करवून काशी 
दाखसवली रंगो बापूजी महरतात, “महाराज छत्रपतीसवष्ी मंुबई गवहन्णमेटांनी 
फार रागास ्ेऊन विेष करण्ाचे मुख् मुळ तरी का् महराल तर पहा; छत्रपती 
सरकारच्ा जहागीरदार घेण्ाचा दगेबाजीने मतलब केल. त्ाजवरून महाराज 
छत्रपतनींनी तहनाम्ातील ठरवल्ाप्रमारे  जहागीरदार आपले आहेत असे मंुबई 
गवहन्णमरेंटांनी घेतले.” त्ाजवरून महाराजांनी ्ा बाबतनींत कोट्ण आरॅफ सडरेकटस्ण 
जो ठराव करतील तो आपरांस कबूल असल्ाचे सलहून कळवले. “त्ावरून 
पुढे काम चालून कोट्ण ऑफ सडरेकटस्ण ्ांनी राज्ाचे हक्सवष्ी तहनाम्ाचे 
कराराप्रमारे हे जहागीरदार राजाचे आहेत. असा करून सलहून पाठसवले. परंतु 
हा ठरावाचे पत्र मंुबई गवहन्णमरेंटाने समजून उमजून गुप्त ठेसवले,” प्रतापससंह 
महाराजाकडेस काही पाठसवले नाही व त्ाचा अममलही केला नाही. प्रतापससंह 
महाराजांस ्ाजबद्ल फार वाईट वाटले व त्ांनी आपली हकीकत सवला्तेस 
कळसवण्ाचा सवचार केला. आपले तफफे मजकूर बोलण्ास वकील लंडनास 
पाठसवण्ाचा सवचार केला व ्ा वेळेपासूनच नशीबाने मागे घेतले. ्ावेळी 
राजाचे दरबारात रेससडरेंटचे कामगार जनरल लढसवक (Ludwik) होते. त्ास 
प्रतापससंहांनी आपला मनोद् कळसवला. तेवहा त्ांने आपले मनांत सवचार 
करून सांसगतले की, ्ा कामवरून महारांजास काही चागले फळ सनमा्णर 
होरार नाही. ्ाचकरतां महाराजांनी असे करू न्े. ्ाजवरून ्ा वेळी महाराज 
छत्रपतनींनी वकील लंडनास पाठसवण्ाचे मना केले. त्ासप मुंबई सरकारच्ा 
मनांतील क्राेि काही नाहनींसा झााला नाही. त्ांना सातरच्ा राज्कारभाराची 
चौकशी करण्ासाठी सम. सवलोबी व कन्णल वोसवनस ्ांचे गुप्त कसमशन ता. १० 
ऑकटोबर सन १८३६ रोजी साताऱ्ास पाठसवले. ् ा उभ्तांनी गुप्त रीतीने सुमोर 
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१०५ रदवस पावेतो चौकशी करून आपले मते प्रतापससंहावर राजद्रोहाचा आरोप 
प्रस्ासपत केला व नंतर त्ास आपल्ा बंगल्ावर ्ेण्ाबद्ल पाचारर केले. 
साताऱ्ासारख्ा असिपतीला कसमशनाच्ा मरेंबरांनी आपल्ा भेटीस आपल्ा 
बंगल्ावर बोलवावे हा फक् त्ा राजाचा अपमान नसून सबंि राष्ट्ाचा अपमान 
हो्. परंतु कररार का्? बडोद्ाच्ा मलहाररावांच्ा वेळी ज्ाप्रमारे ्े्ील 
रेससडरेंटाला मुंबई गवहन्णरांचे पूर्णपरे पाठबळ होते त्ाचप्रमारे कन्णल ओसवनस 
्ालाही सर रॉबट्ण ग्ररॅटचे होते. प्रतापससंह आसर मलहारराव ् ा २५ वषा्णच्ा अंतराने 
होऊन गेलेल्ा दोन मराठी संस्ाासनकांचे इसतहास परसपरांशी पुषकळ अंशांनी 
जुळतात. प्रतापससह बाजीरावाच्ा कैदेत होते तर मलहाररावांना खंडेरावांनी 
प्रसतबंसित ठेसवले होते. तातप््ण दोघांनाही इंग्रज सरकारांनीच प्रसतबंिातून मोकळे 
करून राज्पद रदले. राज्ाची चौकशी करण्ासाठी ज्ाप्रमारे बडोद्ास सर 
ररचड्ण मीडचे कसमशन बसले होते, त्ाप्रमारे साताऱ्ास कन्णल वासवनसचे 
कसमशन नेमले हाेते. साताऱ्ास कसमशनचे मदतनीस बाळाजीपंत नातू होते तर 
बडोद्ास भाऊ पुरेकर होते. इंग्रज सरकारच्ा प्रसतसनिीला महरजे रेससडरेंटला 
सवषप्र्ोग केल्ाचा आरोप मलहाररावावर होता तर संबंि इंग्रज सरकारलाच 
सहंदुस्ानातून नेसतानाबूत करण्ाच आरोप प्रतापससंहावर होता. तातप््ण, दोघांचेसह 
इसतहास जवळ-जवळ सारखे असल्ाने काळजीपूव्णक पाहण्ासारखे आहेत.  
आता मलहारराव महाराज कतृ्णत्वहीन व क्सरक बुद्धीचे असल्ानंे त्ांच्ावरील 
आरोपाची चौकशी वाटेल तशी प्रससद्धपरे झाली व प्रतापससंह फार हुशार राजा 
असल्ाने इंग्रज सरकारांनी त्ांची चौकशी फारच गुप्तपराने केली. असो.

१२. कसमशनच्ा बोलसवण्ाप्रमारे प्रतापससंह त्ास जाऊन भेटले. तेवहा 
त्ांना त्ंाच्ा वरील आरोपनींची मासहती देण्ांत आली. ती ऐकून कसमशनपुढे 
साक्ीदारांच्ा साक्ीच्ा मराठी नकला समळण्ाबद्ल प्रतापससहांनी मागरी 
केली.  परंतु त्ा नकला समळाल्ा नाहीत. नकला समळण्ाबद्ल प्रतापससंहानंी 
सुमारे पाच मसहने वाट पाहून ता. २३ माच्ण सन १८३७ रोजी मुंबई गवहन्णरास 
पत्र पाठसवले व त्ात सलसहले की, “ आपल्ा हुकमाप्रमारे कसमशनची भेट 
घेतली. त्ासम्ी जबान्ा इंग्रजीत वाचून दाखसवल्ा. तेवहा कसमशन ्ास 
आमही सांसगतले की, ्ा लोकांच्ा सहंदवी कचच्ा मजकूराच्ा जबान्ांच्ा 
नकला पाठवाव्ा. परंतु कसमशन नकला न देता न भेटता सनघून गेले. आसर 
्ा कामाची  मुदत ही फार झाली आहे. हा आदेश आरून सवला्तेचे व 

◆161◆



कलकत््ाचे उत्र एक प्रकारचरेंच आल्ास आसर मग आमही बोलल्ास तुमही 
कां  अगोदर बोलला नाही? असा प्रश्न आमहास होईल.”  सदरहू पत्र सातारच्ा 
दरबारांतून रंगो बापूजीबरोबर मुंबईस रवाना झाले. परंतु मुंबई गवहन्णराने  रंगो 
बापूजीची भेटही न घेता चीफ सेक्रेटरी वारॅसशन ्ांचे माफ्फतीने पत्र घेेऊन दोन 
रदवस ते ठेवून रंगो बापूजीकडेस परत पाठसवले व हे पत्र आपर सवीकारीत नाही, 
असा त्ास तोंडी जबाब िासडला. हे मुंबई गवहन्णराचे उत्र ऐकून “ राजा लाचार 
होऊन (त्ास) आश्च््ण वाटले.” नंतर त्ांनी गवहन्ण जनरल लॉड्ण ऑकलंड ्ांस 
ही सव्ण हकीकत सलहून डारॅ. मीलनमाफ्फत तरी ्ा प्रकरराची मासहती समळवावी 
अशी सवनंती केली. वहाइसरारॅ् साहेबांनी ता. ७ आगसट सन १८३७ रोजी डॉ. 
जारॅन मीलन ्ांस पत्र सलहून कळसवले की, सातारचे राजाची मजदी आहे की, 
तुमही त्ांचा सव्ण मजकूर घेऊन लॉड्ण साहेबांस सनवेदन करावा. ्ासवष्ी गवहन्णर 
जनरल इन कौसनसल फार खूष आहेत. परंतु तुमची पत्रे ्ेरे ती मुंबई गवहन्णर 
जनरल इन कौसनसल ्ांजकडून सशरसतेप्रमारे ्ावी.” ्ाप्रमारे डारॅ. मीलन ्ांस 
पत्रे गेल्ाची हसककत मुंबई सरकारास कळताच त्ांनी ता. २५ सपटंेबर सन 
१८३७ रोजी त्ांस एक पत्र पाठवुन सूचना रदली की, “तुमही साताऱ्ाच्ा 
जाण्ासवष्ी सलसहले, त्ास सतकडून पुन:उत्र आल्ासशवा् हुकूम देऊ शकत 
नाही.” ्ाप्रमारे डॉ. मीलन ्ांस हुकूम पाठवून नंतर ्ोड्ा रदवसांनी पुढील 
आश्ाचे दुसरे पत्र त्ास िाडीले.

“डॉ. मीलन ्ास जाहीर वहावे की, तुमही कंपनीचे पंशनर आहे. ्ाकररता 
राजासवष्ी मजकुराचे काही एक कागदपत्र पाठवू न्ेत.”  आसर राजास अ्वा 
त्ाचे वकीलाससह “तुमही त्ांशी बोलरे जनजाहीर अ्वा गुप्तमागदी केवहा 
किीसह भाषर तुमही त्ांशी करू न्े.”(सही) फेरीस, हंडरसन, डनलप.

्ाप्रमारे मंुबई सरकारने सजकडे सतकडे नाकेबंदी करून टाकली , रंगो 
बापूजी सवचाररतात, “जर प्रतापससंह खरोखरी गुनहेगार होते, त्ांज वर 
राजद्रोहाचा आरोप शासबत झाला होता, त्ांचेसवरूद्ध भरभक्म पुरावा होता, 
तर प्र्म गुप्त रीसतने झालेली चौकशी व घेतलेल्ा जबान्ा मागाहून जाहीर 
रीसतने प्रससद्ध करण्ास मुंबई सरकार का भीत? महाराजांची पदच्ुती जर गुप्त 
नवहती, तर सतचे अप्रससद्ध का असावे? डॉ. मीनलसारखा सन:सपृह व सत्सप्र् 
गृहस्ाची नेमरूक गवहन्णर जनरलनंे केली असता ती का रद् करसवली? एकंदर 
कामात झालेल्ा साक्ीच्ा नकला प्रतापससंहास देण्ात का इनकार केला? 
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प्रतापससंहानी जर कबूलीजबाब हा सलहून रदला, तर त्ाचे राज् त्ाजकडून 
सहसकावून न घेता त्ांजकडेस ठेवण्ांत ्ेईल, अशी लालुच का दाखसवण्ात 
आली? तातप््ण, एकंदर काम जर खरे होते, तर ससद्ध्््ण असले खोटे माग्ण का 
सवीकारले? व ्ावरूनच अशी खात्री होते की, प्रतापससंह पूर्णपरे सनरापरािी 
होते. त्ांच्ा सनरपरासितवाबद्ल त्ांच्ातफफे सनराळा पुरावा देण्ाची काही 
गरज नाही. वाचकांना ्े्ेही पुन: मलहाररावावरील आरोपाची आठवर 
होईल. साज्णबट बरॅलरेंटाईन सा प्रससद्ध बरॅररसटराने देखील मलहारराव तफफे त्ांच्ा 
सनदा्णेसषत्वाचा पुरावा रदला नाही. सफ्ा्णदी तफफेच्ा साक्ीच इतक्ा असवश्वसनी्, 
असंबद्ध व अतएव असत्पररपूररत होत्ा का, त्ावरूनच मलहारराव सनददोष 
असल्ाबद्लची बरॅलरेंटाईन ्ांना कसमशनरांची खात्री पटसवली. न्ा्सभेत 
सनरपरािी ठरसवले, त्ाचप्रमारे सहंदुस्ानातील (रंगो बापूजी ्ा) बरॅलरेंटाईनने 
प्रतापससंहांना सवला्तेच्ा जनतेपुढे सनरपरािी ठररवले. हा एक कालाचा 
मसहमाच महराव्ाचा! कारर ्ा दाेनही गाेष्ी एकाच शतकातल्ा असून फक् 
सुमारे तीस वषा्णच्ा अंतराने घडलेल्ा  आहेत. 

१३. प्रतापससंहावरील कसमशनांत सम. लडसवक हे अध्क् होते हे प्र्म 
साताऱ्ास रेससडरेंट होते. हा मनुष् फार सन:सपृह व सत्वक्ा होता. असे 
त्ाच्ा वत्णनावरून रदसते. असला मनुष् आपल्ा उप्ाेगी नाही, महरून 
मुंबई सरकारनी त्ांची बदली करून त्ाचे जागी त्ांचे हेतु पार पाडील असा 
दुसरा रेससडरेंट (colonel ovins) नेमला. कसमशनमिील गुप्त चौकशी संसक्प्त 
हकीकत जनरल लडसवक ्ांने जनरल कोटा्णत ता. ५ जुलै सन १८४१ रोजी 
सांसगतली. ती एसशसारटक जन्णलमध्े पान ७२ वर रदली आहे. ती अशी. 

“मी साताऱ्ास होतो तेवहा ्ा पंचाइतीत माझे समक् झालेला मजकूर 
जो मला मासहत आहे तोच मी आता न सभता रदला मजबूत करून तुमहास 
सांगतो की, हे कसमशन महरजे पंचाईत ््ान्ा्ेकरून सत् पाहता अगदी 
्ोग् नाही. त्ा सम्ीचा मजकूर असा आहे की, तेसवसावे पलटरचे सशपाई 
लोंकाचे अंमलदारास हुकूम झाला की, तुमही कसमशनकडे जाऊन रूजू होरे. 
त्ाप्रमारे हे साक्ीदार ्ेऊन हजर झाले. ते सम्ी मी त्ांच्ा ््ा्ोग्  खरा 
मजकूर समजण्ाबद्ल पुरसीस उलटपालट इनसाफाच्ा सशरसत्ानव्े कसोशीने 
घालून चौकशी करावी महरून प्र्तन केले आसर प्र्म एक असामीस बोलावून 
मी सवाल करताच तो साक्ीदार घाबरा हाेऊन मोठा भ्भीत झाला. तेवहा 
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कन्णल ओेसवनस व समसटर उलवीने पाहून त्ा साक्ीदारास मदत करून मिी 
सशरून मला सांसगतले की, ्ास तेडेबाके सवाल करून सवचारू न्े. परंतु 
साक्ीदाराची पूतषेपरे अद्ल नीतीनी चौकशी केली असती तरी मला पुरती 
खातरजमा होती की, साक्ीचे तुकडे तुकडे होऊन तेवहाच मोडून खाली जसमनीस 
पडते. दुसरे, ्ा सशपा्ाचे अममलदारा सवष्ी साफ आसर सत् सांगतो की, 
जेवहा अंमलदार साक् देत होता, त्ासम्ी ्ा साक् देराऱ्ाचा चेहरा प्रेताप्रमारे 
रदसला. हा साक्ीदार खाेटा ्ासतव त्ाचा चेहरा मृतवत झालेला होता. हे मी 
दुसरे कसमशनर ्ास त्ाचसम्ी ्ास दाखसवल. परंतु त्ा उभ्तां कसमशनरांनी 
माझे सांगरे व बोलरे रदलांत आरले नाही. व अद्ल इनसाफाच्ा सशरसतेप्रमारे 
्ा साक्ीदारास सवालजवाब घालून मला पुढील पूरी चवकशी ्ा उभ्तांनी 
करू रदली नाही. महरून मी त्ाच वेळी बोलले की, राजावर गुनहा ठरसवण्ास 
व सफतुराची शासबती करण्ास हे दसताऐवजी कागद अगदी समूळ खोटे आहेत.

१४. प्रतापससहावरील आरोपाच्ा चौकशीचा वसतुसवन्ास वरप्रमारे आहे. 
सम. लडसवक ्ाच्ा ्ा हकीकतीच्ा प्रससद्धीकरराने इंगलंडमध्े बराच बोभाटा 
झाला होता. गोव्ाच्ा ज्ा गवहन्णराशी प्रतापससहांने हे सफतुरी कारस्ान 
केल्ाचा आरोप होता, त्ा गवहन्णरानेही आश्ाचे पत्र प्रससद्ध केले होते. 

 “सलसबन, ता. २५ एसप्रल इ.स.१८४१ इ.” 
आमचे अब्ूने आसर खरेपराने आमचे अब्ूचे सवचछतेकरता इनसाफाचे 

पुरवरीबद्ल आमही अगत् सांगतो की, ज्ा वेळेपासून आमही सहंदुस्ानात 
पोतु्णगाज ्ांच्ा महााली मुलखी गोव्ाचे गवहन्णरीवर होतो, त्ास प्र्मपासून 
अखेरपावेतो राजाचे कागद आमहास अगर आमाचा कागद राजास ते्े आमही 
हुकूमत केली तेवहा किीही राजकाररी सफतूरी कामाबद्ल आमही सलहून पाठवला 
नाही व सातारचे राजाचाही आमहास आला नाही. व परसपरे बोलरे झाले नाही. 
असे असता आमचे सहीचे जे काही दसतऐवजी कागदपत्र राजकररासवष्ी 
छापुन झाले आहेत, ते सारे खोटे व लबाडीचे आहेत.

साक् : सही
१ हूम, एसक्वा्र, मरेंबर पाल्णमरेंट, दोनमना्ेल, रद पोट््णगाल  इकासत्रो.
१४. सर रॉब्णट ग्ररॅटनंतर सर जेमस कॉना्णक हे मुंबईचे गवहन्णर होऊन आले. 

त्ांनी “मोठ्ा जलदीने एक कागद कलमबंदीचा सलसहला. त्ा कागदांत 
पूवदीची एक क्ा तक्फटीची होती सतचा आरंभ केला. ्ाचा मतलब का् होता 
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महराल तरी सातारचे राजाचे मुकदम्ाची समाप्ती करावी. महरून हे हंडरसन 
(Hundersun) वुलबी (Wolbey), व कॉना्णक (Cornack) साताऱ्ा् 
मुद्ाम जाऊन त्ांनी राजास का् सांसगतले ते पहा. ्ा गवहन्णराने महाराज 
छत्रपतीस बोलावरे पाठसवले तेच क्री छत्रपती ्ेऊन गवहन्णरास भेटले. तेवहा 
कारॅना्णक ्ांनी सदरहू तक्फटाचा आरंभाचा कागद राजास वाचून दाखसवला. आसर 
महाराज छत्रपतीस सांसगतले की, महाराजांनी सफतुर केले महरून कबूल करून 
सलहून द्ावे. आरखी पहा मोठ्ा जोराने महाराज छत्रपतीपाशी ्ा सफतुराचे 
तक्फटाचे कबुला्त सलहून मासगतले. काना्णक ्ांनी सांसगतले की, तुमही सफतुर 
केले महरून कबूल होऊन आमही सांगतो त्ाप्रमारे आमहास सलहून देऊन नंतर 
महाराजांनी आपले राज्ाचे ससंहासनावर का्म सनरंतर राहावे. तेवहा ही गोष् 
छत्रपतीनी अनाहूत ऐकून  त्ांस फार आश्च््ण वाटून मोठा अचंबा होऊन संकट 
प्राप्त झाले. व त्ांनी उत्र केले की, “आमही सफतुर केले नाही आसर तुमचे 
सांगण्ावरून आमही ्ा खोट्ा कागदावर सही कररार नाही. तुमही आमहास 
तहनामा तोडीला महरता, त्ास आमही का् का् केले ते सांगा” तेवहा कारॅना्णक 
्ांनी उत्र केले की, तुमही नागपुरचे काढलेले राजाशी सफतुर केले. त्ा राजाचे 
अससल कागद इंग्रजी गवहन्णमरेंटाचे हाती सापडले आहेत. हेे कागद नागपुराहुन 
गेलेले  राजांनी साताऱ्ास महाराजांकडे पाठसवले, ही  गोष् शासबत झाली आहे. 
असे असता तुमही कसे नाही महरता? तेवहा महाराज छत्रपतीनी त्ांस उत्र 
केले की, एखाद्ाने कोराकडे कागद पाठसवला, परंतु ज्ास पाठसवला त्ास 
जर माहीत नसल तर तो उत्र का् सांगेल? आसर अशावरून कोरी अन्ा्दार 
शाबूत होत नाही. नागपूरचे राजास आमचे उत्र कोठे आहे, ते दाखवाचे मेसतर 
हणडरसन ्े्े आहे आसर सतकडून त्ाजकडे कोरी कागद पाठसवला, व त्ास 
तो माहीत नाही, तर हंडरसन उत्र का् सांगतील?

१६. ्ाप्रमारे ्ा सफतुराच्ा चौकशीचे काम ता. १ जुलै सन १८३७ पासून 
ता. १३ जून १८३९ प्ांत महरजे सुमारे साडेतेवीस मसहने चालून शेवटी ता. 
५ सपटरेंबर १८३९ रोजी छत्रपतीस साताऱ्ाहून काढून त्ांची काशीस रवानगी 
केली. रंगो बापूजी सांगतात, “राजाने सफतुर केला महरून महररारे ते कोर 
महराल तर ती नामावली पहा:-

१. बोड्ण आरॅफ कंटट्ोल महरतात, “कोट्ण सडरेकटस्ण ्ांनी केले ते आमहास 
कबूल आहे.”
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२. कोट्ण सडरेकटस्ण महरतात, हे काम गवहन्णर जनरलचे आहे.
३. गवहन्णर जनरल महरतात, ते मुंबई गवहन्णमरेंटने केले. 
४. गवहन्णर जनरल हे दाखसवतात, वुुलबी सेक्रेटरीकडे बोट
५. बुलबी सांगतो ओसवनस रेससडरेंटाचे नाव.
६. आसर ओसवनस रेससडरेंट महरतात, ्ा तक्फटाचा सशरोमरी बाळाजी 

नारा्र नातू हा हो्.
तातप््ण - प्रत्क् आपर भूत पासहल्ाचे ज्ा प्रमारे सांगत नाही त्ाचप्रमारे 

प्रतापससंहावरील आरोपससद्धीची वरील ढकलाढकली आहे. आता नातूने 
प्रतापससंहाच्ा सवरुद्ध कारस्ान कराव्ाची काररे रंगो बापूजीच्ा मताप्रमारे 
दाेन आहेत. पसहले चांद्रसेनी् का्स् प्रभुंचा संकेश्वरच्ा शंकराचाऱ्ांनी 
वेदोक्ाचा असिकार मान् केला हे हो्. सचंतामरराव पाड्रंग पटवि्णन सांगलीकर 
आसर नातू ्ांस सवामीचे हे ककृत् मुळीच पसंत नवहते. प्रतापससंहानी प्रभुचे हे 
वेदोक्ाचे असिकार काढून घेऊन आपल्ा मनाप्रमारे ् ा ग्रामण्ाच्ा प्रकरराचा 
सनकाल लावावा, असा ्ा उभ्तांच मानस होता. परंतु प्रतापससहांनी हे ऐसकले 
नाही. त्ामुळे ्ा उभ्तांनी ही राजद्रोहाची घाेरपड प्रतापससहांवर आरली. 

“दुसरे कारर, “ एक ब्ाह्मर ्ांचे नाव सव्णत्रास माहीत आहेच. तो बाळाजी 
पंत नातु, गवहमरेंट सांगते ते करावा्ास तवररत ससद्ध आरखी हा मारूस आपले 
रदलापासून हरएक तरकटी कामे करण्ास सनरंतर गवहन्णमरेंटचे हुकूमास हजर आहे. 
पहा ्ाचे सवज्ञातीचाच जो पूवदीचा िनी पेशवा मुख् प्रिान बाजीराव रघुना् 
त्ानी दगेबाजी केली. त्ा कामाबद्ल मुंबई गवहन्णमरेंटानी ्ास मानमरातब अब्ू 
देऊन इनाम व बक्ीस, पेनशनसह रदले. हाच सनमकहराम खोटा दगलबाज, 
्ाचे मनांत असे होते की, आपर सातारच्ा राजाचे मुख् रदवार वहावे आसर 
महाराज छत्रपतीपाशी ्ा नातूनी रदवारसगरी मासगतली. परंतु नातूस रदवारसगरी 
रदली नाही. व ्ाजपासून चाकरी घेरे हेही कबूल केले नाही. त्ाजवरुन 
महाराज छत्रपतीसवष्ी ्ा नातुचे सचत्ांत फार विेषाची मनोवृत्ी होऊन त्ांने 
तरकटी खोलखोल कामे केली. अारखी ऐका, हा दुषमनी करण्ास किी 
सवसराव्ाचा नाही. असे प्रससद्ध असता ्ासच ्ा तरकटाची सरदारी मुंबई 
गवहन्णमरेंटांनी रदली. 

१७. ्ा सफतुरी कामाचा पुरावा महरून, “कन्णल ओेसवनस ्ांनी” रंगो बापूजी 
सलसहतात; “ खोटे कागद अडतीस खरेदी घेतले  आहेत. बाळकोबा केळकर 
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हा चोरांचा नाईक ्ास चारशे रूप्े देऊन ते घेतले. ्ा कागदांत बहुतेक कागद 
दोनही तफफे ्ा एका मनुष्ापाशीच आहेत.  हे तरकटी एकएकाच मनुष्ाने 
दुतफा्ण आपआपल्ा हाताननींच सलसहले महरोन कबूल केले आहे. ्ा पत्राचे 
सारे लेखक नागो देवराव ्ाचे आप्त कोरी भाचा व पुतण्ा व काका व मेहुरे 
वगैरेच आहेत.  मोरो बल्ाळ जोशी व हरी बल्ाळ फाटक हे दोघे बसहरीचे दोन 
(मुलगे) व हा केळकर बा्कोचा भाऊ असा हा खोट्ा साक्ी जमाव करून 
घेतल्ा. सपूनअ (Spoona) कलेकटर रतनासगरी ्ांचे पत्र सेक्रेटरी वा्ीन मुंबई 
्ास ता. २३ सपटेबर सन १८३७ पाल्णमरेंटरी बुक २ पान ६८२ ्ातील तातप््ण 
- मी गवहन्णर सह काैसनसलास सलहून कळसवतो की, बाळाराम चपराशी सनसवत 
अेसकटंग रेससडरेंट ओसवनस सातारा, ्ास सांवताचे वाढीतील सरदारास मजकूर 
सवचाराव्ास पाठसवला होता. त्ास हल्ी हा वकील आमहांपाशी बोलला 
की, बाळकोबा केळकर ्ास माफी करून साफ खुलासा करण्ाचा हुकुम 
देऊन सोडावा, “्ाप्रमारे ्ा केळकरास माफीचा साक्ीदार करून वाटेल तो 
अव्वसस्त मजकूर सलहून घेतला व ताेच पुराव्ास ग्राह िरून प्रतापससंहास 
पदच्ुत केले. ती रंगो बापूजीच्ाच शबदांत खाली देतो.

 तारीख ४ सपटेबर सन १८३९ रोजी रात्री सवला्ती गोरे टोपीवाले व 
सशपाई बहुत जमा करून कन्णल ओसवनस ्ांनी शहरात  चालसवले. कारर 
राजवाडा चहंूतफफे घेरून बंदोबसताने जप्ती करून घ्ावा असे त्ाच्ा मनांत 
होते. त्ास ्ेण्ाजाण्ास रात्रीस कोरतीही बंदी करू न्े महरोन महाराजानी 
आपले शहराचे सशपाई लोकांस, ताकीद करून ठेसवली होती. त्ासी मारामारी 
करू न्े व रक्ाचा बंूदही जमीनीस सांडू न्े महरून, महाराजांनी आपली 
सारे फाैज व सरदारापासून हत्ारे घेऊन ठेसवले. व शहरांत साऱ्ा तोफा 
दारूने भरल्ा होत्ा, त्ातील दारूगोळे काढून ररकाम्ा करून ठेसवल्ा, 
व दारूखान्ांत जे्े दारू ठेसवली होती त्ा दारूंत पारी घालून ती सभजवून 
टासकली. महाराजांनी कामदारास हुकूम करून राजवाडा उघडा ठेसवला. हा 
ओसवनस शहरांत सशरला तो राजवाड्ांपाशी ्ेऊन आमलदार बरोबर घेऊन 
महाराजांचे वाड्ातील कचेरीत देवघरापुढे खास खोलीत सशरला. तेवहा महाराज 
छत्रपती एकटे आपले सबछान्ावर सनसद्रस् होते. त्ांने सनद्रेच्ा वस्ताने छत्रपतीस 
राजवाड्ाचे पहाऱ्ाखाली मोठ्ा घाईघाईने चालसवले. अिा्ण मेरा उघडा ठेवून 
त्ांत त्ांस घालून साताऱ्ापासून एक जागा सुमारे आठ मैल होती त्ा रठकारी 
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पसहल्ा रदवशी त्ांस ठेसवले. ती जागा (महरजे) गाई व गुरे बांिण्ाचा गोठा 
हो्. ् ावेळी महाराजांचे अंग उघडे होते. सनजण्ाचा चोळरा मात्र पा्ात होता. 
त्ासशवा् दुसरे वस्त काही नवहते. रसत्ाने कोरी मारसाने एक शाल आरून 
महाराजाचे अंगावर टासकली; हे केवळ जगप्रससद्ध आहे की, ज्ा जागेत राजास 
ठेसवले होते त्ा जागेस उंदीर वगैरे दुष् जीव पसवादी सारे भरलेले होते. अशा 
त्ा खराब जागेत राजास ठेसवले होते. महाराजांस ज्ा जागेत राजास कैदेत 
ठेसवले होते, ते्े महाराजांची रारी व कुटंुबाची मनुष्े मागाहून आली. नंतर 
महाराजांची कन्ा सौभाग्वती गोजरासाहेबही ते्े आली. सतने हे मोठे भ्ंकर 
महान आररष् पाहून ती (खरोखरीच ) गभ्णगळीत झाली. (महरजे) नऊ मसहने 
पुरे न होता त्ा जंगलात ती प्रसूत झाली. महाराज छत्रपती सरकारचे नोकर 
व र्त लोक सुमारे बाराशे आपले खुषीने महाराजांचे मागे गेले. हल्ी महाराज 
जे्े कैदेत आहेत, ती जागा साताऱ्ा पसून सुमारे 900 मैल दूर आहे. ते्े 
जाऊन पोहचण्ास राजास पाच मसहने लागले. ते्े जात असतां एका मजलीत 
महाराजांचे चुलत बंिु ्ांच्ा स्तीस त्ा चालते मजसलत प्रसूतकालाच्ा वेदना 
होऊ लागल्ा, त्ासम्ी महाराज छत्रपतीनी त्ा बाईसाठी मुक्ाम करण्ास 
सांसगतले. परंतु महाराजांचे सांगरे सनष््रपराने कोरी कबूल केले नाही व ती बाई 
शेवटी रसत्ातच प्रसूत जाहली. 

 दुसरे, दृष् कम्ण मोठ्ा आश्च्ा्णचे सांगतो. चालल्ा मजलीत ओसवनस 
रेससडरेंट ्ांनी सकत्ेक हत्ारबंद सशपा्ांची टोळी पाठसवली. त्ा टोळीने 
महाराजांबरोबर जात असलेल्ा बाळासाहेब सेनापतीस आडसवले. वोसवनस ्ा 
हुकूम असा होता की, सेनापतीकडे हजारो पौडांचे देरेदारांचे ् ेरे आहे. तो ऐवज 
त्ाजपाशी मासगतला जर सेनापतनींनी हा ऐवज न रदला तर ्ा टोळीने त्ास 
ततकाळ कैद करून माघारे साताऱ्ास आरावे. सेनापतीपाशी जो ऐवज मासगतला 
त्ाच्ा सतपपट ऐवज साताऱ्ास (त्ांच्ा घरी) होता, परंतु ्ा मागण्ाप्रमारे 
देरेदाराच्ा पुरवरीसाठी ्ा नामदार सरदारांनी आपले कुटंुबापाशी जे काही 
होते ते व मुलांचे आंगावरील जडजवाहीर व रूप्ाची भांडी वगैरे  सव्ण  मागून 
घेऊन ्ांच्ा हवाली केले. परंतु पहा, पुरे शाबूत खास आहे की, सेनापतनींनी 
कोराएकाचे काही एक देरे नवहते. ्ा संकटामुळे व बेदादीवरून हा नामदार 
मोठा सरदार बहदुर सशपाई कोपासवष् होऊन फार लसजित व दु:सखत झाला व 
त्ाच्ा शरीररास फार क्ेश झाले. त्ामुळे त्ाची प्रककृसत सबघडून असत अवस्ा 
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झाली. महरून मुक्ाम करण्ास पुनहांही महाराजांनी सांसगतले परंतु महाराजांच्ा 
सांगण्ाप्रमारे पुनहाही मुक्ाम करण्ाचे दृष् कामगाराने कबूल केले नाही.  तेवहा 
त्ा चालते मजलीच्ा रदवसाच्ा कूचांत शेवटी मुक्ामाचे वेळी जेवहा पालखी 
उघडून पासहली तेवहा तो सरदार मृत्ू पावला  होता व त्ाचे प्रेत लांब सनजदीव 
पडले होते. ्ाप्रमारे प्रमापससंहाचे सवारीची  हकीकत आहे. 

१८.  प्रतापससंहावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून त्ाची गुप्त चौकशी झाली 
होती. परंतु ती फक् एकतफफीच होती. प्रतापससंहाच्ा तफफेचा पुरावा कसमशनला 
नको होता. ही गोष् जेवहा सपष्पर प्रतापससंहाच्ा लक्ांत आली, तेवहा त्ांनी 
आपल्ा तफफेची हकीकत इंग्रज सरकारास कळसवण्ाची तजवीज केली. 
काेरासह ्ुरेसप्नाने ्ा साताऱ्ाच्ा प्रकररांत मध्सती करू न्े, असा मुंबई 
सरकारने ठरावच करून टासकला हाेता की का् न कळे. परंतु प्रतापससंहाला 
कोरी ्ोग् ्ूरोपी्न वकील समळेना, ही गोष् काही  खोटी नाही. अशा सबकट 
प्रसंगी एकोसरसाव्ा शतकाच्ा पूवा्णिा्णत महरजे ज्ा वेळी इंग्रजी सत्ा नुकतीच 
प्रस्ासपत झाली होती, त्ा वेळी त्ा शहाण्ा व दूरदशदी राजाने, “ सवचार करून 
रदलांत  आसरले की, जे आपर प्र्म आरंसभले होते त्ाअनव्े हल्ी वकील 
लंडनास पाठवले; आसर आपला कच्ा मजकूर ते्े इंग्रजी दरबारांत समजावून 
चांगला बंदोबसत करून घ्ावा. सदरहुसवशीची खबर रेससडरेंटास कळतांच त्ांनी 
आपले गवहन्णमरेंटास पत्र सलहून कळसवले की महाराजांची मसलत झाली आहे. 
एक फ्रेंच मुंबईत आहे. त्ाच्ा हवाली आपले वकील करून देऊन इंसगलश 
स्ानांत राहरे करावे. त्ा फ्रेंचाचे नाव रदऊलमार. हा हा वकीलास मुंबईहून 
सवला्तेस जलमागषे महरजे समुद्रातून जहाजातून नेरार. आरखी पहा फेब्वारी 
सन १८३९ सालाचे प्रारंभी (महाराजांचे आप्त ्ेशवंतराव हे मुख् व इतर) 
वकील व चाकर दुभाषी सुद्धा असामी आठ हे सारे लोक मुंबईस आले होते. 
त्ांनी लंडनास ्ेण्ाबद्ल जहाजास भाडे साडे पाचशे पौंड पाच हजार रूप्े 
देऊन पावती घेऊन फ्रेंचाच्ा तारांतून सनघून ्ेण्ाची त्ारी केली.

१९. ्ा वकीलांनी सवला्तेस जाऊ न्े महरून रेससडरेंटाने नाना ्ुक्ीप्र्ुक्ी 
केल्ा. मरॅसजसटट्ेटाकडून त्ास कैदाची भीती दाखसवली. िाक दपटशाहा रदला. 
पर त्ाचा काहनीं उप्ोग झालर नाही. सातारच्ा राजास ्ाप्रमारे परभारे 
आपले वकील लंडन  ्े्े पाठसवता ्ेत नाहनींत, असाही एक का्देशीर  बूट 
मुंबई सरकाराने उपसस्त करून त्ावर आपला प्रसतकूल असभप्रा् नमूद करून 
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ठेसवला. रंगो बापूजी, पृचछा कररतात, मी तुमहास सवचाररतो, ्ा लंडनात 
गवहन्णमरेंटाचे (ब्ूरोक्रसीचे ) िनी सकंवा चाकर आहेत, ते सांगा बरे,  आरखी 
पहा, मुख् मरॅसजसटट्ेट कंपनीचे नोकर, त्ाचे हुकूमातील लोक, व अरॅडवहोकेट 
जनरल इंग्रजी लॉ्र महरजे मुख् सुप्रीम कोेटा्णचे वकील अासर हे मुंबई 
गवहन्णमरेंटास ् ्ान्ा् करून सल्ा देरार. पहा त्ाची ् ाद व सेक्रेटरी व अरॅसकटंग 
सेक्रेटरी हे कंपनीचे नोकर गवहन्णमरेंटास उपदेश करून खुरेने दाखवून अशी जी 
सूचनापत्रे (ती) गुप्त दाबून ठेवरार. हे कोर लोक महराल तरी समुद्राचे बेट 
बंदरचे महसूलदार कंपनीचे नाेकर. ्ांच्ा ्ा तरकटी ककृती तुमही पहा. अशा 
अनेक प्रकारच्ा सहकमती करून हरतऱहेने राज्ाचे वकील लंडनास जातात. 
त्ास हरकती अटकाव करून जाऊ देऊ न्े. सहंदुस्ानात मनुष्े (पुरूष) सुमारे 
पंिरा कोटी आहेत. त्ा सव्ण मनुष्ाची तोंडे बांिून त्ांच्ा कानात बोळे घालून 
बसहऱ्ा व मुक्ा व अांिळ्ाप्रमारे करून ठेवावी. आसर त्ास ् ा  मुलखातील 
काही मजकूर कळू देऊ न्े. जोरांनी िमकावून दाबून ठोवण्ासवष्ी मुंबई 
गवहन्णमरेंटाची इचछा आहे. मी ्ा कंपनीच्ा गवहन्णरास साफ सवचारतो की, 
ही पंिरा कोट मनुष् सहंदुस्ानांत आहेत. ते सारे मालसमळकतसुद्धा ्ा फेरीस 
गवहन्णराचे बंदे गुलाम आहेत की का्? असो वकील परदेशी जातात त्ासंबिी 
मुंबईच्ा कौसनसलांत बरीच भवती न भवती होऊन  शेवटी सवा्णनुमते असे ठरले 
की, ्ा सव्ण कागदाच्ा नकला गुप्त कसमटीत ईसट इंसड्ा कंपनीचे सडरेकटस्ण 
्ांजकडे रवाना करून त्ास सलहून कळवावे की, हे वकील ज्ा वेळी लंडनास 
पाेहोचतील ते्े कोट्ण सडरेकटस्ण सब्रटश गवहन्णमरेंटानी ्ा लोकांस राज्ाचे वकील 
महरून बोलावू न्े. आसर ्ांच्ा वकीलाचे कामही कबूल करू न्े, महरून 
आपर त्ास सवनंती करावी व ्ाप्रमारे मंुबई सरकाराकडून सवला्तेस सलहून 
गेले. 

२०. मागे सांसगतल्ाप्रमारे सातारचे राजाचे वकील जहाजांत बसून रवाना 
होण्ाचे पूवदी फ्ेच ्ांचे जहाजाचे िन्ानी मंुबई बंदरातून हे जहाज नेण्ाबद्ल 
लोकांची नावासनशी दाखवून, कलेकटर ्ाजपाशी परवानगी मासगतली, तेवहा 
कलेकटर ्ा जहाजाचे रटपरेंत वकीलाची नावे पाहून जाण्ास रजा रदली नाही. 
परंतु हे सातारच्ा राजाच्ा वकीलांनी ्ा जहाजाचे भाडे देऊन करार ठरला 
असता कप्तान ्ास कलेकटर ्ांनी जातीने  वारंवार सांसगतले की, तुमचे 
जाहजावर जाेपावेतो  हे वकील आहेत, तोप्ांत तुमहास जाण्ास हुकूम होरार 
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नाही. आसर सरहद्ीचे दसतकही तुमहास देरार नाही. कप्तानांनी जाण्ाबद्ल रजा 
समळण्ासवष्ी प्र्तन सततका केला; परंतु गवहन्णमरेंटांनी हे जहाज सहंदुस्ानचे 
बंदराबाहेर अगदी जाऊ देऊ न्े, असा पक्ा बंदोबसत करून हुकूम रदला नाही 
तेवहा ् ा फ्रेंच जहाजाच्ा िन्ानी ् ा वकीलास जाहजांत न घेता टाकल्ासशवा् 
दुसरी तोड उरली नाही. त्ाचा उप्ा् ्कला. ्ासतव वकीलास सोडून देऊन 
आपले जहाज त्ा बंदरातून घेऊन तो सनघून गेला. व वकीलांनी भाड्ाचे 
रदलेले साडे पाचशे पौड ठार बुडाले. रंगो बापूजी बजावीतात, सदरहू जहाजास 
भाड्ाचा ऐवज रदला हा मजकूर मंुबई गवहन्णमरेंटास पुरा मासहत होता. ्ा प्रमारे 
वकीलास सनषकारर भुदांड भरावा लागला. ्ापुढे रंगो बापूजी क्न कररतात, 
नंतर वकीलांनी लंडनांस ्ेण्ाबद्ल दुसरे इंग्रजी जहाज सलवहरपूलचे बंदरास 
्ेरारे त्ास तार देऊन इकडे सनघण्ाची त्ारी केली. ्ा कंपनीचे चाकरांनी 
्ा जहाजास अटकाव करण्ास मुंबई गवहन्णमरेंटचे हाती जाेर नाही. तेवहा ्ा 
जहाजावरून वकील लंडन मुक्ामी पोहाेचल्ावर त्ास आपर ककृतककृत् झालो 
असे वाटले. त्ांची अशी खात्री होती की, सहंदुस्ानांतील इंग्रजी असिकारी 
वगा्णच्ा सुलतानीची खरी व सप्रमार हकीकत ईसट इंसड्ा कंपनीचे सडरेकटरास 
कळसवतांच ततकाळ त्ांची दाद लागून न्ा्ाच्ा िारवाढी काट्ाने अपराध्ास 
शासन होईल. परंतु ् ा वकीलास लंडन ् े्े ् ांच्ा अगदी उलट अनुभव आला. 
रंगो बापूजी बोलतात, ईसट इंसड्ा कंपनीचे सडरेकटस्ण ्ास पेशजी फेरीस ॲसकटंग 
गवहन्णर व मंुबई कौसनसलदारननीं सलहून पाठसवले. त्ाप्रमारे काेट्ण सडरनेटस्ण ्ांनी 
सशसत ठेवून ् ा वकीला ओळसखले नाही. इतकेच नवहे तर त्ांचा सिक्ार केला. 
तेवहा वकील ्ोडे दंग होऊन आश्च््णचसकत झाले. पुढे काही रदवस ते ते्े 
राहून पुनहा इनसाफ देण्ासवष्ी त्ांनी कोटा्णस सवनंती केली, ती व्््ण झाली. 
तेवहा सरतेशेवटी लाचारीने सारे वकील परत सनघून सहंदुसतानात गेले, रंगो बापूजी 
सांगतात, त्ातून नुसता एकटा मी ्े्े रासहलो आसर बहुत रदवस सहा वषषे 
कष्, मेहेनत व दुःख सोसून ्ा मुक्ांमी राहून मोठ्ा कारागृहाचे रदवस काढले.

२१. सहंदुसतानाला होमरुल प्राप्त करून घ्ाव्ाचा असला तर इंसगलश 
जनतेची प्रा््णना केली पासहजे. त्ासशवा् आपली दाद लागरार नाही, अशी 
जी आज सहंदुस्ानच्ा पुढाऱ्ांची समजूत आहे, तीच सुमारे पाऊरशरें वषाांपूवदी 
इंग्रजी सवद्ेचा गंि व पाश्चात् सवचारांचा ्सतकंसचतही संसग्ण नसलेल्ा रंगो 
बापूजनींचीही पूर्णपरे होती महरून त्ांनी छत्रपती प्रतापससंहावर गुजरलेल्ा 
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जुलुमाची हकीकत लंडन ्े्े सुमारे पंचवीस सनरसनराळ्ा रठकारी सभा भरवून 
जाहीर केली. ही हकीकत जागोजागी बोलण्ाबद्ल प्र्म मराठीत सलहून 
नंतर सहंदूस्ानी भाषेने सांगून इंग्रजी तजु्णमा केला. एवढा द्रासवडी प्रारा्ाम, 
प्र्तनामध्े भगीर्ासही सवसम्चकीत करराऱ्ा रंगो बापूजजींनी कोरामाफ्फत 
करसवला, हाचा ्ा पुसतकांत उल्ेख नाही. मात्र त्ा भाषराचरेंच मराठी भाषांतर 
्ा पुसतकातील ६५ पृष्े व्ापून रासहलरें आहे.

२२. वर सांसगतल्ाप्रमारे रंगो बापूजीचा क्रम सुरू झाल्ावर अ्ा्णतच लंडन 
मुक्ामी मोठी चळवळ उडून गेली व शेवटी ता. २ सडसरेंबर  सन १८४६ रोजी 
हनोवर, सका् क्ीन कंसलट रुम मुक्ाम लंडन ्े्े मोठी सभा जमवून सतचे पुढे 
सातारच्ा राजाच्ा मुकदम्ाचा मजकूर जगजाहीर प्रगट करून समजासवला. 
बूची सनसीन सर रदलेसी ्ेवेनस हे ्ा सभेचे अध्क् होते. ्ा सभरेंत पालांमेटचेही 
बरेच मरेंबर हजर होते. कंपनीच्ा सडरेकटरांससह मुद्ाम बोलासवरे केले होते. परंतु 
ते आले नाहीत.्ा सभेत रंगो बापूजीचे ्ापूवदीचे महररे रोटर ्ा नादांच्ा 
कोरी एका गृहस्ाने समजावून सांसगतले. तेच मराठीमध्े मोडी सलपनींत 
आमच्ाजवळील पुसतकांत रदले आहे. इनसाफ समळण्ाबद्ल रंगो बापूजनींनी 
लंडन मुक्ामी का् का् तजबीजी केल्ा त्ा त्ांच्ाच शबदांत खाली देतोः-

१. मुंबई गवहन्णमरेंटानी खोटे तक्फटी सफतूर राज्ाचे जहागीरदार घेण्ाबद्ल उभे 
केले. महरून गवहन्णर जनरल ्ास सलहून पाठसवले. परंतु इनसाफ समळाला नाही. 
त्ाजवरून छत्रपती सरकारचे आज्ञेप्रमारे ्ा (लंडन) मुक्ामी मी व माझे दोसत 
्ेऊन प्र्म  ऑनरेबल कोट्ण सडरेकटस्ण ्ांसी बहुत वेळा इनसाफ करण्ासवष्ी 
बोललो. परंतु कोटाांचे उत्र मुंबई गवहन्णमरेंटानी खरे अगर खोटे केले ते आमहास 
कबूल आहे.

२. दुसरे, कंटट्ोल ्ांसी बोललरें त्ाचे उत्र, कोटा्णने केले ते सफराव्ाचे 
नाही.

३. सतसरे, प्रीवही कौसनसल ्े्े काम चालवावे तो वकील बासलसटर 
महरतात, राजा पादशहा(चा)इनसाफ ्ा कौसनसलांत चालण्ास मरॅजेसटी क्वीनचा 
हुकूम पासहले पासहजे.

४. चौ्े, मरॅजेसटी क्ीन सवहकटोरर्ास अजदी रदली, परंतु उत्र नाही. क्ीनची 
हूकमत पहावी तो मोठरें नाव. िनी, सारी हुकमत वजीर बारभाई ्ांच्ा हाती.

५.पांचवे, क्ीन सबजेकटस व कॅसबनेट कौसनसल ्े्े प्र्तन करून खोटे 
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सफतूराचे पुराव्ाचे कागदपत्र रदले, परंतु उत्र नाही.
६. सहावे, हाऊस ऑफ लॉड्णस्  ्ा दरबारात अज्ा्ण रदल्ा परंतु उत्र नाही.
७.सातवे, मोठी कुदरत व अदल इनसाफ मागण्ाचा दरबार मुख् पाल्णम ेंट 

्े्े मोकदमा बोलण्ासम्ी चाळीस मरेंबरही हजर राहात नाही.
्ाप्रमारे रठकरठकारी प्र्तन करून हताश झाल्ावर शेवटी रंगो बापूजी 

सनराशेने उद् गार काढतात, ्ेरेप्रमारे इंसगलश दरबार हा बाजार दाद न लागे. 
तेवहा इंसगलश प्रांतीचे चालीवरून पाहता सव्णत्र मुलखी लोकांची कुदरत हुकमत 
पाल्णमरेंटचे मरेंबरावर मोठी. सबब सवचार करून पाहता इंसगलश प्रांती सव्ण जनांस 
सदरहू मुकदम्ाचा मजकूर जाहीर करावा असे सचत्ांत ठरवून दरबारी लोकांस 
आिी खबर देऊन पाल्णमरेंटनेे मरेंबर सम. हूम ्ांचे माफ्फत मुख् वजीर लॉड्ण जॉन 
रसूल ्ासही हकीकत जाहीर केली. परंतु दाद लागली नाही. तेवहा सदरहू 
मजकूर रठकरठकारी जाहीर सभांतून कळसवण्ात आला. आपल्ा भाषरात 
शेवटी रंगो बापूजी इंग्रजी जनतेस सवनसवतात की, पाल्णमरेंटात तुमचे वकील मरेंबर 
लोक आहेत ते तुमचे जाग्ाचे मसलतदार, तुमही सव्णत्रांनी प्रमुख करून रदले 
महरून ते राजसभेमध्े बसतात. त्ांजवर तुमची हुकमत अशी आहे की, त्ास 
त्ा न्ा्ािीशनींत राजकी् सभेच्ा पदावर वाढवून तुमही पाल्णमरेंटचे मरेंबर करून 
त्ा रठकारी त्ास चढसवले. त्ांनी तुमचे आज्ञेप्रमारे चालवून न्ा् बनावून 
दाखवावा, असा सशरसता आहे. त्ाजवरून माझी सवनंती तुमहां सव्णत्रांपाशी 
आहे की, माझे छत्रपती सरकरचा मुकदमा त्ा पाल्णमरेंटचे दृष्ीपुढरें नेण्ासवषीची 
तजवीज करून मरेंेबर लोकांचा मला आश्् समळून पुनहा चौकशी वहावी. 

२३. सरतेशेवटी पाल्णमरेंटमध्े दाद लावून घेण्ासाठी वर सांसगतलेल्ा सभरेंत 
पन्नास मरेंबराची एक कसमटी स्ापन होऊन सतच्ा अध्क्ाच्ा जागी जॉन 
सबसल्न चच्ण वॉड्णन ्ांची ्ोजना झाली. परंतू ्ा कसमटनींच्ा प्र्तनास पुढे 
काहीच ्श आल्ाचे रदसत नाही. कारर महाराज प्रतापससंह काशीक्ेत्रांत 
राजपदहीन सस्तनींत इंग्रजांच्ा बंदीवासांतच मरर पावले. हे प्रससधद आहे व 
प्रतापससंहाच्ा मागे त्ांचे बंिू शहाजी राजे सनवत्णल्ावर सातारचरें राज्ही 
खालसा करण्ात आले.

२४. सबला्तेस राहून रंगो बापूजनींच्ा प्र्तनांस काही ्श आले  नाही 
व पुढे सहंदुसतानांत आल्ावर त्ांचा कोरीही त्राता न रासहल्ाने त्ांना फार 
हालअपेष्रेंत रदवस कंठावे लागले. परंतु त्ांची पुढची हकीकत फारशी उपलबि 
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नाही. सबला्तेतून परत ्ेताना ते्ील मंडळनींने त्ास एक चांदीचे तबक नजर 
केले होते. ते तबक हल्ी सभसोटाईपचे प्रख्ात जनक रा. शंकरराव आबाजी सभसे 
्ांच्ाजवळ असून दादरचे कुलकरदीनी त्ाचा फोटोही कारढलेला प्रससधद आहे.

रंगो बापूजी हे सातारकर सचटरीसांच्ा पदरी होते, व प्रतापससंहाना गादी 
समळवून देण्ात ज्ांनी अत्ंत पररश्म केले त्ात रंगो बापूजनींचे नाव प्रामुख्तवे 
करून आहे. त्ासप हा पुरूष दुददैवी होता ्ांत काही संश् नाही. प्रतापससंहांना 
गादी समळाल्ावर सुमारे १० वषाांनी महरजे सन १८३१  मध्े त्ांना एक 
लांबलचक अज्ण रंगो बापूजनींनी पाठसवलेल्ा रा. राजवाड्ांच्ा १५ व्ा खंडात 
ले.३२३ मध्े छासपला आहे. ्ावरून त्ांच्ा दीघदोद्ोगाची कलपना होते, त्ा 
लेखांचे तातप््ण खालील प्रमारे आहे.

२५. रंगो बापूजी ्ांचे लंबक नाव रंगोजी बापूजी रोसहडखोरेकर गुप्ते देशपांडे 
असे आहे. शेवटच्ा बाजीरावाच्ा कारकीददीत शेवटी शेवटी पुण्ात अलसपसटन 
हा इंग्रजांचा वकील होता त्ाचे माफ्फतनींने रंगो बापूजनींनी प्रतापससंहास बंिमुक् 
करण्ाचे कारस्ान रसचले, इत्ारद प्रा्समक हकीकत देऊन प्रतापससंहाचे 
पत्र साहेबास नेऊन देण्ासाठी आपर का् केले त्ाची मासहती रंगो बापूजी 
सलसहतात- (महाराजांच्ा सवदसतूरची सचठ्ी तात्ा नारोळकर ्ांनी)आरून 
मजपाशी रदली. ती सचठ्ी खाली ्ेण्ाबद्ल पा्ास कुतरे चावले असा बहाना 
करून पा्ास भोंक पाहून जखम करून रक् न पुसता व त्ावर चूना लावून काही 
झाड पाल्ांची परेंड बांिून गोसाव्ाचा वेश भेट घेऊन ती सचठ्ी खाली आरून 
अलसपसटन साहेबाकडेस पोचसवली. ्ा चाकरीच्ा मोबदला रंगो बापूजनींचा व 
महाराजांचा असा करार ठरला होता की, महाराजांस राज् समळाल्ावर माझे 
वंदन ता रोसहडखोरे ्े्ील देशकुलकरदीचे वगैरे पेशजी जबरदसतनींने ससचवपंत 
्ांनी घेतल तरी ्ा सवलतीस ्श आल्ावर माझरें वतन मज समळावे. ससचबपंत 
जबरदसत, रदलाज चालत नाही, त्ास आपर हल्ी मनांवर घेऊन वतन देवावे. 
बरे बोलून वचन रदले.....परंतु हे वचन काही पूर्ण झाले नाही. सदरहू अजाांच्ा 
शेवटी रंगो बापूजी कळवळून सलसहतात.(आज दहा वषषे महाराजांस राज् प्राप्त 
होऊन झाली, परंतु माझी दाद लागत नाही.)मी संकट सम्ी सेवा केली,परंतु 
माझा जीरदोविार हल्ी कोरी माझे बोलरे बाेलून बंदोबसत  करून देसवतील असा 
भरवंसा वाटत नाही सरकारांनीच ककृपा करून बंदोबसत करून रदल्ास होईल, 
नाहीपेक्ा दाररद्र्ांनी व्ापले आहे, माझी सरकारांत ओळखसुद्धा नाही असे 
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जाहले आहे. इ. सदरहू पत्र फार मोठे आहे, परंतु अत्ंत हृद्द्रावक आहे 
वाचकांनी ते मुळांतूनच वाचावे महरजे रंगो बापूजनींची सकंमत त्ांस कळेल. (खंड 
१५ वा, पृ.३३५, लेखांक ३२३ पाहा.) ज्ाप्रमारे प्रतापससंह रंगो बापूजीला 
सवसरले होते, त्ाचप्रमारे दुष्ंतही शंकुतलेस सवसरला होता महरूनच त्ावेळी 
सतला उद्ेशून त्ांने कारढलेले उद्ार प्रारंभी रदले आहे. वर जो वचनाचा उल्ेख 
झाला आहे त्ाची संसक्प्त हकीकत अशी आहे की, हे वतन रंगो बापूजीचे पूव्णज 
दादाजी नरसी ्ास त्ांनी सशवाजी महाराजांस सहाय् केल्ामुळे इनाम समळाले 
होते सशवा् सवराज्स्ापनेच्ा प्रचंड उद्ोगात दादाजी हे इ.स.1645 च्ा 
सुमारास सामील झाले. ही हकीकत सवजापूर दरबारात कळताच त्ांना शाहाचे 
खालील फमा्णन झाले होते. ‘‘सशवाजी ्ास तू सामील झालास’’ ससरवली 
अमीनासीर रुजू राहत नाहीस... त्ास हे नामाकूल गोष् तुझे जमेदारीचे इजितीस 
आहे. तरी... अमीनासी रुजू राहरे... हे न झासल्ास खुदावंद शहा तुजला 
सवजापूरी नेवून गरदन मारतील... हे मननीं समजररें (राजवाडे खंड १५, ले.२६७) 
्ा सुलतानी हुकमाची खबर सशवाजी महाराजांस लागताच त्ांनी दादाजीस िीर 
रदला की, श्ी रोसहरेश्वरने... आमहांस ्श रदले व पुढरें तो सव्ण मनोर् सहंदवी 
सवराज् करून पुरसवरार आहे... रा.दादापंताचे सवद्माने (नरसी) बाबांचे व 
तुमचे व आमचरें श्ीपासनीं इमान झाले ते का् न वज्रप्रा् आहे. त्ांत अंतर आमही 
व  आमचरें वंशज लेकराचे लेकरनीं वतन वगैरे चालसवण्ा सवसी कमतर कररार 
नाही. हे राज् वहावे हे श्ीचे मनांत फार आहे... (रा. खं.१५,ले.२६८) सारांश, 
ज्ा ्ोड्ा व्क्तींनी सनिड्ा छातनींने सशवाजी महाराजांना सवराज् स्ापनेच्ा 
उद्ोगांत मदत केली, त्ांच्ापैकी एका घराण्ाचा शेवटचा पुरूष रंगो बापूजी 
हाे्. वरील वचनाप्रमारे दादाजी वतन अनुभवीत असता इ.स.१६८३ मध्े 
औरंगजेबानरें दसक्रेवर सवारी केली. ते वेळी महरजे स.१६९० मध्े दादाजीची 
का् क्ा? मराठ्ांचा मुख् जो छत्रपती राजाराम हा सुधदा आपले राज् 
सोडून कना्णटकात पळून गेला होता, इतकी ही औरंगजेबाची सवारी प्रखर होती. 
्ानंतर लवकरच शंकरजी नारा्र ससचव ्ांनी दादाजनींचे वचन वळकासवलरें ते 
पुनहा केवहाही पुढे सोसडले नाही, व त्ामुळे दादाजीस पुढे फार सवपत्ीत रदवस 
कंठावे लागले.

२६. संभाजीच्ा विानंतर महाराष्ट् फार अडचरीत सापडला होता. जो 
बसलष् असे तो बलहीनांना नागवीत असे. बळी तो कान सपळी, हा न्ा् 
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तेवहा सव्णत्र सुरु झाला होता. इ.स.१६८९ पासून इ.स.१७०० प्ांत मराठ्ांचे 
नेतृतव राजारामाकडे होते. परंतु त्ाचेही हुकूम िाब्ावर बससवण्ाइतके काही 
सरदार उनमत् झाले होते. जमीनदार व वतनदार लोकांची त्ावेळची दैना फारच 
हृद्द्रावक होती. जगदाळ्ांचे वतन परत देण्ाबद्ल राजारामाची आज्ञा झाली 
असतांही सतची सुंदर तुकदेवाने प्र्म उपेक्ाच केली. संताजी घोरपड्ांने वतन 
्ादवांस देवसवले. हा प्रकार शाहूच्ा वेळी झाला. ् ावरून शाहूनरें सुधदा असल्ा 
सरदारांपुढे हात टरेंकले होते असे रदसले.(रा.खं.१५,ले.६०.  पान ११०-१११), 
असा. अशा िामिूमीच्ा काळांत दादाजी प्रभूचरें वतन ससचवांनी आपल्ा 
ताब्ात घेतले आसर राजारामास असे कळसवले की, नरसीबाबास औरस संतती 
नसल्ाने हे वतन आमचा कडेस राहू द्ावे. दादाजी हा खरा औरस पुत्र नसून 
अफलादीचा वंश आहे.

२७. ससचवांचा वादावरील हा आरोप समथ्ा होता. असला आरोप करण्ाचे 
कारर एवढरेंच होते की दादाजी हे दत्क होते. नरसीप्रभूंनी चार सस्त्ा केल्ा, 
परंतू पुत्र झाला नाही. दादाजी प्रभु हे सहा मसहन्ांचे असताना वेलवंड ्े्े 
त्ांचे ती््णरुप भानजीबाबा नवजवराच्ा आजाराने मृत्ू पावले व दुष्ांच्ा भ्ाने 
दादाजनींची मातूश्ी ्ा सहा मसहन्ाच्ा अभ्णकाला टाकून माहेरी पळून गेली. 
तेवहा दुसरे रदवशी इतर लोकांनी ्ा मुलास नरसीबाबाकडेस पोहचून रदले. 
नरसी व भानजी हे सावजीचे पुत्र असल्ांने व नरसीस संतती नसल्ाने त्ांनी 
दादाजीस महरजे आपल्ा पुतण्ास दत्क घेतले. ही दादाजीची मूळ क्ा. 
हा दत्क कबूल कररे शंकराजी नारा्र ससचवास सो्नींचे नसले तरी दादाजनींने 
सवतःच्ा शास्तोक् दत्सविानाबद्ल राजारामासुधदा सवाांची खात्री पटवून रदली 
होती.दादाजनींचे व् तीस वषाांचे झाल्ावर त्ाचा सववाह झाला, ही गोष् ्े्े 
नमूद करून ठेवण्ासारखी आहे. असो. इ.स.१६९० मध्े दादाजी नसरी आपले 
वतन सोडून गेल्ावर, ्ा प्रांती रामचंद्रपंत अमात् व शंकरजी नारा्र ससचव 
्ांनी राहुल सकल्े कोटाचा बंदोबसत केला, तेवहा वतनावर सफरोन ्ांचे तरी 
मागाांची सुनता नाही बाट चालेना. राज्ात त्ात दुषकाळ पडला. ते सम्ी 
कागल प्रांती राहून गुजरान केली. सांगे जेिे देशमुख ्ांनी संक्रांजीपंत ससचवा 
जवळून काही द्रव् घेऊन दादाजनींचे वतन जरें शंकरजीपंतांनी घेतले ते पुनः 
केवहांही परत केले नाही. ही हकीकत राजारामाचा हुकूम आला तो तुमही 
प्रभूंवर बलातकार करून घरांतून कागद नेले त्ास हाही दादाजी प्रभू हुजूर 
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आल सव्ण कैसफ्त कळसवली. तुमही गैरवाका हुजूर सवनंती सलसहली. तुमही 
व जे्े व लोहकर वगैरे समळीन हे वतन नाहक घेतलरें... हे तुमहास उसचत 
नाहनीं. तरी ्ा उपरी ्ाचे वतनाचे कागद पत्र नेले त्ा सुधदा परत देवून त्ांचे 
वतन त्ाचकडे चालत असल्ाप्रमारे चालवररें..... ्ांनी कैलासवासी ्ोरले 
राजश्ी सवामीपासी फार शतदीची चाकरी हरवक् हुजूर राहून िारका रर्ात मदु्णमी 
मोठी िाडसे सजवाची परवा न िररतां केली... पेशजी व हल्ी ्ा जातनींने फार 
मदु्णमक्ा करून राज् समळवलरें. सवामीकररतां खराब झाले व माररले गेले. 
तुमही.. आपले.. मनी मोठेपरा वागसवता व पासहजे (तरें) कररतां.... हे वतन 
परत दरेंरे....वतन न रदल्ा हा बोभाटा आल्ास तुमचे आबरुस व पदास 
िक्ा ्ेईल. अशी कररी तुमही केली. ्ात सवामीद्रोहाचरेंच करररें... उगीच 
भलते भरी न भररे. पुढे उसजांत हाे् तरें करररें हे न केसल्ा केले कामाची फळरें 
ज्ाचे ते भरतील....(खं.१५, पृ.२९४,ले.२८६). ्ा प्रमारे सपष् हुकूम केला 
असतांनाही शंकरजीपंताने सतकडे कानाडोळाच केला. दादाजीच्ा पश्चात त्ाचे 
सचरंजीव ककृषराजी व ्ेसाजी ्ांनाही वतन समळसवण्ाच्ा प्र्तनांत ्श आले 
नाही. ककृषराजी व ्ेसाजी ्ांस अनुक्रमे रामाजी व सचटको असे पुत्र होते, मागे 
सांसगतलेल्ा अजाांत रंगो बापूजी सलसहतात, ्ा वतनासनसमत् रामाजीबाबा माजे 
आजे पेशवे ् ांचकडे सफ्ा्णद गेले. तरें वेळी (पेशवे) पानपतावर जाव्ास सनघालरें. 
ते काळी त्ांनी सांसगतले की तुमही बराबर चलावरें. ही मसलत जासल्ावर तुमचरें 
वतन पंताकडून देववू. पुढंे (रामाजीबाबा) पानपतावर सतकडेच गददीत मारले गले 
व वाद तसाच रासहला. (राजवाडे खं.१५,ले.३२३).

२८. ्ा प्रमाररें १ दादाजी,  २ ककृषराजी, ३ रामाजी, ४ बापूजी व ५ रंगो 
अशा पाच सपढ्ा वतनासाठी भांडता भांडतां रदवंगत झाल्ा. परंतु ससचवांनी 
वतन काही परत रदले नाही. पाचही सपढ्ांनी असिक सनष्ेने उतककृष् राजसेवा 
केली. ही सेवा करण्ात त्ांनी सजवाची मुळनींच पवा्ण केली नाही. त्ांचे दोन 
पुरूष पानपतावर गेले होते, एक ते्रें पडला, एक परत आला. परंतु दुददैवाने 
त्ासेवेचा मोबदला त्ांनी किीच समळाला नाही. ्ा राजसनष् घराण्ाची 
वंशावळ रा. राजवाडे ्ांच्ा १५ ज्ा खंडावरून त्ार केलेली खाली रटपरेंत 
रदली आहे. भगीर्ाच्ा तीन पूव्णजांच्ा तपश्च्येंने सवगा्णतील भागीर्ी ्ा 
भूलोकावर आली अशी पौरासरक क्ा आहे, परंतु रंगो बापूजी व त्ांचे चार 
पूव्णज अशा पाच पुरूषांच्ा तपश्च्ांनेही त्ांचे ्ा भूलोकावरील वतन त्ास परत 
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समळाले नाही. ही गोष् लक्ात ठेवण्ासारखी आहे. सशवाजी महाराजांचे साहाय् 
करराऱ्ांच्ा वंशजाला पुढे अन्नार सस्ती ्ावी, ्ाहून असिक शोचनी् अशी 
कोरती गोष् आहे?

२९. होऊन गेलेला प्रकार बदलता ्ेऊ नसला तरी प्रसतुतच्ा ऐसतहाससक 
जागृतीच्ा काळात दादाजी नरसी प्रभूपासून रंगो  बापूजीप्ांत ज्ा घराण्ांने 
एक सनष्पररें तनुमनोिनरें करून सवरराष्ट् सेवा बजावली. त्ांच्ा देश बांिवांना 
्ा घराण्ांचे नुसतरें समरर सुधदा असू  न्े का्?

Some frail memorial... Implores the passing tribute of a 
sigh. (Gray’s Elegy).

्ात महटल्ाप्रमारे रंगो बापूजनींचे असविती् समारक जे त्ांचे पुसतक त्ांच्ा 
समररानंे तरी वाचकांनी ्ा घराण्ाबद्ल सनदान एकतरी दुःखद् गार काढावा, ्ा 
आशरेंने प्रसतुतचा चररत्र लेख त्ांस सादर केला आहे.
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गेले होते. पैकी सचटको परत आले.)
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13. इब्राहीमखरान गरारदी
हिंदू मुसलमानांच्ा एकीचें हचत्र इब्ािीमखानाच्ा चरित्रांत रदसून ्ेते. 

गािदांची पलटण हिंदूस्ानांत प्र्म मूसा बूसींने त्ाि केली. िा इब्ािीमखानिी 
त्ाजवळच त्ाि झाला. 1 मुजफिखानावि सदाहिविावाची खफा मजजी झाल्ावि 
त्ाला प्रहतसपर्जी मिणूनच ्ाची नेमणूक किण्ात आली असावी असें वाटते. 
्ापूवजी इबिाहिमखान हनजामाच्ा नोकिींत िोता. 2, 3

1. िसंदखेडचा संग्ाम - पेशव्ाने पंचवीस लाखांचा मुलूख सलाबत 
जंगापासून मािगतला, िसंदखेडचा संग्ाम िडसेंबर ता. १२ ते १७ स. 
१७५७ पांच ददवस झाला. त्ाच काळात बूसीचा दुसरा एक चेला 
इब्ाहीमखान गारदी िनजामाच्ा लषकरांत प्रमुख होता. पेशवे चालून 
्ेतात तर त्ांसी उघड सामना होता. नरम आणूं अशी िहंमत ही मंडळी 
धारण करीत होती.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-327

◆180◆



 ते्े त्ास लाख रुप्े दिमिा हमळत िोता. सन १७५७ मध्े पेिव्ांनी 
हनजामावि सवािी केली. तेविा इब्ािीमखान हनजामाचे बाजूनेंच पेिव्ांिी लढत 
िोता. िी लढाई संपल्ाविच इब्ािीमखानानें हनजामास सोहडलें व पेिव्ांनी त्ास 
आपल्ा नोकिीत ठेवून घेतले असे खालील पत्रावरून रदसते. ्ा लढाईतील 
तािीख २२-१०/१७५७ चे  पत्र सदाहिविाव भाऊने हलहिले आिे तें असे - 

‘‘सेवेसीं हवज्ापना. मोगलाच्ा लसकिांतून एका गृिस्ांनी सांगोन पाठहवलें 
की, इब्ािीमखान गािदी ् ाने नबाबापासून हवडा उचलला आिे की आज खामखाि 
सडी फौज पे जातो. ्ा प्रमाणे वत्तमान आले आिे. आजच्ा िात्री बहुत खबिदाि 
िाहिले पाहिजे. पुढे चौक्ा गेल्ा आ...हि.. िी आपल्ा रठकाणी िात्रीचे खबिदाि 
असावे. आले वत्तमान सेवेिी हलहिले असे. सत्हमथ् ईश्वि जाणे. पिंतू आपण 
आपल्ा रठकाणी सावर्ानी केहल्ा उत्तमच आिे.4,5 त्ाच्ाने तो बाहिि ्ेववत 
नािीच. पिंतु आपले जागी खबिदाि असावें िें उत्तम आिे. सेवेसी श्ृत िो् िे 

2. पेशव्ाने नवाबास कळिवले, पंचवीस लाखांचा मुलूख सरकारांत 
द्ावा, महणजे उत्तर गोदावरीचा प्रदेश हे िनजामाने कबूल केल्ास 
उभ्तांनी भेटून  सलूख जाहीर करावा, अशी ताकीद पेशव्ाने दत्ताजीस 
ददली. त्ावर पेशव्ाचे विकलाचा जवाब आला की, िनजामअली, 
िवठ्ठल सुंदर, इब्ाहीमखान ् ांनी लढाईचाच िनश्च् केला. इब्ाहीमखानास 
लाख रूप्े दरमहा करून िनजामअलीने नाेकरीत ठेिवले. त्ाजपाशी 
अडीच हजार गारदी व पंचवीस तोफा असा सरंजाम होता.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान- 328-329

3. पदरचचछिन्न गांठ घालावी असा िनजामअलीने संकेत केला. दोन 
अडीच मिहने ्ुद्ध चालले. अिविन शुद्ध १०, तारीख २२ ऑकटोबर 
रोजी बातमी आली की, इब्ाहीमखानाने िनजामअलीकडून िवडा उचलून 
वचन ददले की आजच्ा रात्ी खामखा मराठ्ावर चाल कदरतों जाधवाचे 
बचावास िनजामअली व इब्ाहीमखान धावून आले. कािततिक वद् 
चतुर्थीपासून (२ नोवहेंबर, स. १७५७) मोगलांचे आमचे फौजेचे ् ुद्ध सुरू 
झाले. मागतिशीरति शुद्ध प्रितपदेस (१२ िडसे.) आमही मोगलाच्ा गंच्ावर 
तोफा सुरू केल्ा, त्ा सोसवनाश्ा जाहल्ा, तेवहा इब्ाहीमखान 
गाडदी ्ास िनजामअलींनी हुकूम केला, मराठ्ांच्ा तोफा सोडिवणे 
इब्ाहीमखानांनी आमच्ा तोफांवर चालून घेतले.
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हवज्प्ी.
सय्द गुलाम हुसेनखान ्ा गृिस्ांनंे आपल्ा हस्ि मुताखिीन ्ा ग्ं्ात 

इभिाहिमखान गािदांचे वण्तन ्ेणें प्रमाणे केलें आिे. 
इब्ािीमखान अंगानें अगदी हकिकोळ व वणाांने काळा असून देवीच्ा वणांनी 

त्ांचे तोंड अत्ंत हवद्ूप झालेले िोते. पांहडचेिी ्े्े द ब्ूिी नावांचा एक कामगाि 
िोता, त्ाच्ा पालखीपुढें छडी घेवून र्ावणािा एक लिानसा हिपाई मिणून 
इभिािीमखान नोकिीस लागला. त्ास ्ोडेंसे पोतु्तगीज ्ेत असल्ामुळे कािी 
लषकिी कवाईस माहित िोतांच द ब्ूिींने इब्ािीमखानास हिपा्ांचा नाईक केलें. 
त्ानंति लवकिच त्ास फौजेंत अंमलदािी हमळून, त्ाच्ा िाताखाली दोन िजाि 
पा्दळ व दाेनिे सवाि जमा झाले. अिा िीतीने फ्रेंच फौजेंत अंमलदािी हमळताच 
पुषकळसे इसम सवतंत्र उदोग करूूं लागत, तद् नंति इमिािीमखानानें फ्ेचांची नोकिी 
साेडली आहण हनिहनिाळ्ा दिबािात सवेचछेनें हििकाव करून घेतला.6 (भाग ३ 
पृ.३५५)

इब्ािीमखानास पेिव्ांनी आपल्ा नोकिीत सन १७५९ मध्े ठेहवले व 
्ोड्ाच रदवसांनी सदाहिविाव भाऊूंने उत्तिकडेस अबदालीवि सवािी केली. 
्ा सवािीत भाऊबिोबि इब्ािीमखान आपल्ा तोफखान्ासुधदा िोता. मिाठांना 
मुसलमान लोक तेविा गनीम असे मिणत व त्ामुळे मिाठेिी सवतःला गनीम ्ाच 
संज्ेंने संबोर्ीत असत. गनीमी काव्ाने लढण्ात मिाठांची प्रहसधदी असल्ाने 
तोफखान्ासािखे अवजड सामान सिसा बिोबि हफिवीत नसत. ित्रू बेसावर् 

4. इब्ाहीमखान गारदी िनजाम अलीपाशी नोकरीस होता. 
सलाबतजंगाने सन १७५९ त . सलाबत जंगास कारभारावरून काढून 
िनजामअलीस त्ा जागी नेिमले. त्ावेळी सलाबतजंगाने िनजामअलीस 
अट घातली की, तुमही इब्ाहीमखान नोकरीतून दूर करावे, तरच तुमचे 
हातून कारभार घेऊ, िनजामअलीस ही अट मान् करणे भाग पडले. ता. 
४ जुलै, सन १७५९ च्ा पत्ांत पेशाव्ास वततिमान आले.
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6. पेशव्ाच्ा पूजेची सोन्ाची भांडी देव मुसलमानांनी लांबिवले तो 
सवतः घोड्ाच्ा उघड्ा पाठीवर बसून िनसटला, ्ा प्रसंगात बूसीचे 
गादथी चेले मुजफफरखान व इब्ाहीमखान त्ाजबरोबर होते. हा प्रसंग २० 
िकंवा २१ नोवहेंबर १७५१ चा होता.
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असेप्ांत त्ावि िल्ा चढवुन त्ाची दाणादाण किणे व त्ाच्ा गोटांत लूटपाट 
किणे िे मिाठांचे गनीमी िुद्ध ित्रू सावर् िोऊन लढाईस सज्ज झाला की िी 
गनीमांची फौज पळून जाव्ाची. इब्ािीमखानाला भाऊने बिोबि घेतलें तेविा त्ा 
उभ्तातंत पुढीलप्रमाणे संभाषण झाल्ाचा उल्ेख भाऊसािेबांच्ा बखिीत आिे.

इब्ािीमखान गािदी ्ास समागमे घेतले ते वेळेस इब्ािीमखान गािदी ्ांने 
भाऊसािेबांस जाबसाल केला की, तुमिी गनीम लोक दिावेळ पळा व दिावेळ उभे 
िािाल. आमिी गािदी लोक केवळ पा् उतािे, आमिांस पळाव्ास पा् नािीत 
आहण गांठ तों िोहिल्ाची पडणाि. त्ाची आज्ा का्, िे सम्ीं भाऊसािेब 
्ांनी इ मन रदले की, हनदान प्रसंग पडला तिी तुमिांस सोडून हनघणाि नािी. तुझी 
गाडून उभे ििाल ते्े, मीिी उभा िािीन. ्ास अंति किणाि नािी. मिणोन बेल 

5. िनजामअली, िवठ्ठल संुदर, इब्ाहीमखान ्ांचे अत्ंत रहस् होते. 
रोज खलबते, नाच, मेजवान्ा वगैरे चालत. इब्ाहीमखानाच्ा लेकीची 
शादी  जाली. त्ास सलाबतजंग, िनजामअली वगैरेंनी हजर गौरव केला. 
हा प्रकार ता. १८ ऑगसट, सन १७५९ च्ा पत्ात विणतिलेला  आहे. 
्ानंतर ता. ९ ऑकटोबर, सन १७५९ राेजी इब्ाहीमखानांस िनजामअलीने 
नोकरीतून दूर केले. इब्ाहीमखानाचे देण्ाचा िहशेब केला. तीन लाख 
रूप्े बाकी िनघाले. महमूदखान गारदी आला आहे त्ास  नोकर ठेवणार 
तर्ािप इब्ाहीमखानाची समजूत करून त्ास पुनः जवळ आणण्ाचा 
िनजामअलीचा िवचार होता. पुढे पािनपतच्ा सवारीत िनघतांना गारद्ांची 
संख्ा वाढवून बारा हजार केली. िनजामाकडून फुटून पेशव्ाचे नोकरींत 
आला असे भाऊसाहेंबांचे पत्ांत आहे. इब्ाहीमखानाचे हाताखाली खुद्द 
फ्रेंच लोक नवहते, इब्ाहीमखान नोकरीत  घेतला महणजे मुजफफरखानास 
काढून टाकला असे समजण्ाचे कारण नवहते, पण मुजफफरखानास 
तसें वाटले ्ांत नवल नाही. सदािशवरावास ही बातमी समजतांच 
त्ांने लगोलग केशवराव पानंशाचे माफ्फत इब्ाहीमखानाशी ठराव करून 
त्ास आपले नोकरीत घेतले. इब्ाहीमखान िनजामाअलीकडून तुटला, 
सरकारांत आला असा मजकूर ता. ११/११/१७५९ च्ा पत्ांत आहे. 
ता. ५/११ रोजी इब्ाहीमखानशी भाऊसाहेबाची बोली झाल्ाचा उल्ेख 
आढळतो. िमळून ऑकटोबर स. १७५९ त. इब्ाहीमखान िनजामी नोकरी 
सोडून पेशव्ाने नोकरीत आला हे िसद्ध आहे.
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भांडाि रदला. त्ाजपासून साजुक िोटी आपण घेतली आहण कूच केले. ्ा प्रमाणे 
इब्ािीमखान आहण भाऊसािेब ्ांची आणभाक झाली. ्ा वेळी दिा िजाि गािदी 
इब्ािीमखानचे िातखाली िोते व िंभि तोफांचा तोफखाना िोता. अिा त्ािीहनिी 
भाऊसािेबांची सवािी अिमदििा आबदालीवि चालून गेली.

भाऊसािेबांनी सवािी उत्तिेकडे बऱिाणपूि, हसिाज, खेचीवाडा, गवालिेि, 
म्ुिा, रदल्ी ्ा मागा्तने गेली. रदल्ी काबीज केल्ावि अबदालीवि चालून 
जाव्ाचे, पिंतु त्ावेळी मिाठांच्ा दुददैवाने अबदाली ्मुनेच्ा पलीकडील 
तीिावि िोता. ्मुनेला त्ावेळी फाि मोठा पूि आला असल्ाने मिाठे आहण 
हगलचे ्ापैकी कोणी कोणावि चालून जाणें िक् नविते. अ्ा्तत ्मुनेचा उताि 
िोईप्ांत भाऊसािेबांस रदल्ीतच बसून िािणे आवश्क िोते. पिंतू रदल्ी काबीज 
झाल्ानंति भाऊसािेबांसािख्ा का््तक्षम पुरूष हनषकािण वेळ गमाहवत बसणें 
मुळींच िक् नविते. मिणून पुढे कुूंजपुऱ्ावि चालून जाण्ाचे भाऊसािेबांनी 
ठिहवले. कुूंजपुऱ्ावि मिाठांनी चालून जाऊ  न्े, असे ते वेळी सूिजमल 
जाट वगैिेचे मिणणे िोतें पण ्ा मिणण्ाला सं्ुहतिक असें कािण कोणासच न 
सांगता आल्ाने अ्ा्ततच तें सदाहिविाव भाऊस  पटले नािी. त्ांनी एकदम 
कुूंजपुऱ्ावि चाल केली.7 सवाांच्ा पुढे हिंदे, िोळकि ्ांना िवाना करून मागाहून 
सवतः भाऊसािेब व इब्ािीमखान हनघाले ्ांचा मुक्ाम कूंुजपुऱ्ांजवळ गेला तेविा 
त्ांना हगलचाकडील कािी पत्रें वाटेंत हमळाली त्ा पत्रांवरून असें रदसलें की, 
कुूंजपुऱ्ांत कुतुबििा आहण ििामतखान कझलबाि असे दाेघे आडकले आिेत, 
त्ास लवकिच मिणजे एक दोन रदवसांत अिमदििा अबदाली कुमक पाठहवणाि 
आिे. िी खबि भाऊसािेबास हमळतांच सदाहिविावाने हनकड करून इब्ािीमखान 
गािदी मागें सिा कोसावि िोता त्ाजला जलदीने सवाि पागेचे पाठहवले की 
पत्र पावतांच सवाि िोऊन ्ेणंे, आमिीिी कुूंजपुऱ्ास पोचलों. ते रदविी िात्र 
झाली. दुसिे रदविी सव्तत्रांस ताकीद करून हकलल्ावि िल्ा केला. इब्ािीमखान 

7. मराठे कुंजपुऱ्ावर गेल्ाचे ऐकून अबदालीने कांही फौज 
्मूनापूवतितीराने ितकडे रवाना केली, आिण अबदुससमदखानास कळिवले, 
मदत ् ेईप्यंत कसाबसा  दटकाव धराहे अबदालीचे पत् सहजगत्ा मराठ्ांचे 
हाती लागले  त्ाबरोबर तवरा करून कुंजपुऱ्ावर इब्ािहमखानाच्ा 
तोफांनी जोराचा मारा देविवला आिण तीन टोळ्ांनी ितहीकडून चढाई 
केली, त्ा वेळी लढाई िनकराची झाली.
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िातोिात कूच करून प्रातःकाळीच दाखल झाले. पिभािें ्ेऊन हकल््ास झगटला. 
श्ीमंतांनी इभिामखान ्ास सांगोन पाठहवले की, मुहूता्तस तीन घटका अवकाि 
आिे तूत्त न उठावें. त्ांणे सांगोन पाठहवले की, मुहूत्त किास पाहिजे? आमिी 
हकल्ा फत्ते करितों आहण हुजूि ्ेतों. सािेबी र्ीि र्रून एक प्रिि बसावें. पिंतु 
्ाणी ऐहकलें नािी. सव्तत्रांस ताकीद देवून िलल्ास उठले. हकल्ा फत्ते झाला. ्ा 
वेळची इब्ािीमखानाची कामहगिी मोठी लक्षात ठेवण्ासािखी आिे. हकलल्ातील 
लोकांस अिंमदििा अबदालीकडून लवकिच मदत ्ेणाि िोती. मिाठांनी हकल्ा 
सि केला तेविां बािेि दोन चाि कोसावि अिंमदििाची फौज ्ेऊनिी ठेपली 
िोती. ततकालीन समजुतीप्रमाणे भाऊसािेबांने िलल्ास मुहूत्त ठिहवला िोता व तो 
तीन घटकांनी लागणाि िोता. अ्ाांत हकलल्ातील फौजेस व कुमक आलेल्ा 
फौजेसिी तीन घटका त्ािी किण्ास मुहूता्तच्ा नादी इब्ािीमखान लागला असता 
ति हमळाल्ा असत्ा. पिंतु िी मुहूता्तची दुबु्तद्धी भाऊसािेबाप्रमाणे इब्ािीमखानाला 
सुचली नािी. इतकेच नविे पण त्ाने मुहूताांसाठी खोळंबून बसण्ाच्ा सूचनेला 
र्ुडकावून रदले आहण लगेिात हकलल्ावि िल्ा चढवून रदला आहण मिणूनच 
बािेिची मदत ्ेण्ापूवजीच हकल्ा हमळाला. सदाहिविाव भाऊने ्ा मुहूताांच्ा 
नादी  लागून पाहनतपच्ा संग्ामांत मिाठांच्ा त्ािीस अप्ि रदले. ‘दुददैवी 
िंगूत’. नानासािेब वैदांनी हलहिले आिे. पिंतू िा त्ांचा तक्क असल्ांने संि्ासपद  
आिे. कािण सदाहिविा्ाची एकूंदि कामाची तडफ पाितां तो मुहूताांसाठी अडून 
बसणािा वीि नसावा असे वाटतें. ्ा उत्तिेकडेच्ा सवािीसाठी सुधदा तो मुहूता्तची 
वाट पाित बसला नािी. सवािीस मुहूत्त पाितां िी बऱ्ाच लांबच्ा हनघाल्ांने 
दििोज असणाऱ्ा हिवाहलखखताच्ा मुहूता्तविच त्ानें कूच केले िें प्रहसधद आिे. 
कसेंिी असो, बखिींत तिी कुूंजपुऱ्ासंबंर्ाने विील िकीकत रदली आिे. असो.

्ा प्रमाणे कुूंजपुिा िसतगत करून ्मुना ओलांडून अबदालीवि जाण्ाचा 
भाऊसािेबांचा हवचाि िोता. पिंतु इतक्ांत अबदालीच ् मुना उतरून अलीकडच्ा 
तीिास आल्ाची बातमी भाऊस हमळाली, तेविा मिाठे पित हफिले आहण त्ांनी 
पानपतावि मुक्ाम केला.8

्ा प्रमाणे पानपतावि मुक्ाम झाल्ावि तीन ्ुद्धें मोठी झाली. त्ावेळी 
इब्ािीमखानानें चांगलाच पिाक्रम केला. पिंतु पानपताविील दीघ्तकाहलक मुक्ाम 
अखेि मिाठ्ांस फािच भोंवला. सैन्ात दाणावैिण हमळानासें झाले. मनुष्े व 
जनाविें खाण्ाहपण्ावाचून पटापट मरू लागली. तेविा िेवटी ्ा संकटांतून कसें 
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पाि पडून जावें ्ाचा हवचाि सव्त सिदािांसमवेत त्ांनी केला. त्ांत असें ठिले 
की, रदल्ीच्ा िोखे आपण कूच करून हनघून जावे. पिंतु अबदालीची फौजमध्े 
वाटेत असता हतच्ा अंगावरून जाणें िक् नािी असें मलिाििाव िोळकिारदकांचे 
मिणणें पडले. तेविा िेवटी कसेिी झाले तिी हनघून जावेंच. ्ा प्रमाणे मनसबा 
ठिवून इब्ािीमखान गािदी ्ास बोलावंू पाठहवले. ्ासिी िा हवचाि पुसला तों 
इब्ािीमखान गािदी ्ाने जाबसाल केला की, भाऊसािेब तुमिी जे सम्ीं इकडे 
्ाव्ाची मसलत केली ते सम्ीं तुमचें आमचें ईमान प्रमाण जािलें तेच किाि 
आिे. आमचें गैि इमान असतंे आमचें इमान प्रमाण जािलें तेंच किाि आिे. आमचे 
गैि इमान असतंे तिी आमिी आजप्ांत ्े्ें तुुझ्ांपािी न ठितों. तुमिांस हमथ्ा 
भासेल तिी प्रचीत दाखहवतों. मिणोन बोलोन दुिा्तणी व नजीबखान िोहिला व 
सुजाउद्ौला ् ांची पत्रे पंचवीस दाखहवले की, तुमिी आमिी एकजात आिों. ् ा सम्ीं 
आमिांकडे ्ांचे मिणजे तुमिांस पंचवीस लक्षांचा मुलूख देऊ.9 पातिािी उमिावी 
देतों. मिणोेन पत्रें दाखहवली. प्रवीष्ट केली. भाऊसािेबांनी वाचून पाहिली तेविा 
इब्ािीमखान गािदी ्ाची हनखालसता देखखली. उत्ति हलहिले की, तुमचे आमचे 
इमान आिे. तेच किाि (िाबूद) आिे. पिंतु आता रदल्ीस जाऊन पोंचाव्ाची 

8. ्ापेक्ा कुंजपुऱ्ावरच ्मूना उतरून तो पलीकडून अबदालीस शह 
देता तर चालले असते, पण तो मागति उरला नाही. भाऊसाहेबा बरोबर 
बा्का व िबनलढाऊ संख्ा मोठी असून त्ांचे संरक्ण करणे अपदरहा्ति 
झाले. हा बोजा अंगावर नसता तर त्ाच वेळी अबदालीवर घुसून मराठे 
ददल्ीकडे जाऊ शकले नसते. अशा चसर्तीत इब्ाहीमखानाच्ा सलल्ाने 
पािनपत गांब पाठीशी घेऊन पूवतिपिविम सहा मैल लांब व दिक्णोत्तर दोन 
मैल रूंद अशा मैदानावर तंबू ठोकून छिावणी बनिवली ता. १ नोवहेंबर 
स.१७६० पासून ता. १४ जानेवारी प्यंत अडीच मिहने  भाऊसाहेब 
बचावाच्ा छिावणींत कोंडून बसला. त्ा सम्ी आणखी िकत्ेक 
शहाणे तािक्फक होते त्ांनी मसलत ददली की ददल्ीस जाऊन पोंचावे 
महणजे बचाव होईल. त्ावरून इब्ाहीमखानास िवचारले, त्ांने मसलत 
सांिगतली, तुमही गोल बांधून चालला तर िनभावणी  करून देईन  हे 
ऐकून तोच मनसबा प्रधान करून ददल्ीचे रोखे परत रािहले, तो दुरातिणीची 
गांठ पडली. िनघून जाण्ाची िहंमत रािहली, तेवहा शोध करता खंदक 
होता त्ाजवर तोफो ठेवून रािहले. तोंडावर इब्ािहमखान गारदी रािहला.
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मसलत कोणती किावी? हनभावणी किी िोईल? ्ाची मसलत का्? ्ा प्रमाणे 
पुसतांच इब्ािीमखाम गािदी ्ांने उत्ति रदले की, तुमिी गनीम लोक, तुमिांस हिंमत 
पुिवणाि नािी. तुमिी आमिांस घेऊन आलां ते कािी हनभावणी किाव्ाची रदसत  
नािी. िणांत आमिास सोडून जाल. आमिांस मात्र मृत्ूनें गांरठले, िेच खिें, असे 
ऐकून मागती भाऊसािेब दुसिे ईमान रदले की, तुमिास सोडून आमिी कदाहप जाणाि 
नािी. तुझी जे्े उडी टाकून उभे ििाल तें्े आमिीिी कत्तल िोऊन जाऊ. पिंतु 
िण सोडून जावू िे घडणाि नािी. मिणोन ईमान प्रमाण रदले. तेविा इब्ािीमखान 
्ांने हनखालसता मसलत रदली की, ििमते रदल्ीस पोंचावे िे खिेंच आिे. आता 
जाव्ास उपा् सांगणे त्ा िीतीने ति अवघेच पाि पडून जावू. ्ाची मसलत 
एक आिे की, देतो मोगल हनजामअल्ी नवाब तुह्ािी लढाई िमेिा करितो, 
्ाच प्रमाणे गोल बांर्ून मध्े बुणगे घालावे व भोंवताला आिावा वाटून दावा, 
चहूंकडे चाि सिदाि मातबि देऊन हजकडील हतकडे बाजवा वाटून घ्ावा आहण 
कोस दोन कोस लढत भांडत रदल्ीस जावून पोंचावे. िी इब्ाहिमखानाची मसलत 
सवाांत पसंत पडली.10 ्ा मसलती प्रमाणे दुसऱ्ा रदविी सकाळी खास आपण 
व हवश्वासिाव अंबािीत सवाि झाले. सौभाग्वती पाव्ततीबाई व नाना फडणवीस 
्ांची मातोश्ी व स्ती एका अंर्ारित पाव्ततीबाईचे नजीक िोती. आहण तोफखाना 
(ब) इबिाहिमखान गािदी (पुढे) उजावे माणूस हिंदे िोळकि िोते. डावे बाजूस 
दमाजी गा्कवाड व ्िवंतिाव पवाि व अंताजी माणकेश्वि व हवठ्ठलिाव हिवदेव 
व समिेि बिाद्ि व आणखी लिान ्ोि प्के डावे बाजूस िोते. मध्े खािे 

9. ता. ७ िडसेंबरास नजीबखानानें अबदाली हुकमािवरूद्ध एकदम 
मराठ्ांवर चाल केली. त्ा ददवशी मराठे आपल्ा तोफा छिावणीच्ा 
पुढे बाहेर आणून .काही नवीन रचना करीत होते. ते पाहून नजीबखानाला 
वाटेल, ही संधी बरी आली अाहे. त्ांने चालून ्ेऊन मराठ्ांना मागे 
रेटीत र्ेट खंदकाप्यंत आिणले, ते पाहून मराठे चंहूकडून चवताळून 
उठले इब्ाहीमखान व बळवंतराव मेहेदंळे ्ांनी असा सडकून मार ददला 
की, तीन हजारावर रािहले भरून पडले आिण उरले सुरले जीव घेऊन 
आपल्ा छिावणीत परत गेले. ् ा प्रसंगात भाऊसाहेबाचा मुख् सेनाना्क 
बळवंतराव मेहेदळे िनघड्ा छिातीने घोड्ावर बसून सवायंपुढे लोकांस 
उत्तेजन देत असतां एकदम छिातीत गोळी लागून ठार झाला, त्ामुळे ्ा 
िवज्ाची िकंमत बुडाली.
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व हुजिात िोती. हकती एक प्के हपछाडीस बुणगे मध्े घालून िोते. ्ाप्रमाणे 
मिाठांचे लषकि रदल्ीस जाण्ासाठी आपला तळ सोडून हनघाले. िी बातमी 
अबदालीस पोिताच तोिी आपली फौज त्ाि करून ्ुधदासाठी हसधद िोऊन 
उभा िाहिला. अबदालीची िी त्ािी पािताच रदल्ीस हनघून जाण्ाचा पूवजीचा 
बेत भाऊसािेबांनी एकदम सोडून रदला व अबदालीिीं लढाई देण्ाचे ठिहवले.11 
िात्री मनसबा केला िोता तो िाहिला आहण पुढे िोणाि हवनािकाली हवपिीत 
बुधदी हनमा्तण झाली. ते सम्ीं सव्तत्रांस सांगून आिाबा अवघा मागे टाकून हनिाणें  
सोडून, फौजा पुढे चाहलल्ा. तेविा फौजा जमून नविती. मुजऱ्ास आिसा र्िावा 
तैसा फिा बांर्ोन उभी िाहिली. तेसम्ीं इब्ािीमखान गािदी ्ांने िे पाहून हचत्तांत 
हवचािणा केली की, िात्रौ भाऊसािेब ्ांनी मनसवा केला का्? आहण कत्तव् िे 
केले का्? असो. आदी मसलतीस र्क्ा पुिता बसला. उपा् अवघाच िाहिला. 
भाऊसािेबांच्ा बोलण्ाची िाश्वती पुिती समजली. असो आमिी भाऊसािेब 
्ास ईमान रदले आिे. त्ापेक्षा आता मागे पुढे पिावे तिी आपले पूव्तजास 
बोल लागेल. भाऊसािेब जे कितील, त्ास सादि न िोता गत्ंति नािी. दैवी 
असेल तसे घडेल. पिंतु िणात हवनमुख विाव्ाचें नािी. असो आपले आ्ुष्ांची 
सीमा िोऊन िंभि वषषे आताच पूण्त भिली, िे खिें आता आपले बळे घालावी 
कास, कोणाची न र्िावी आस तैसे घडले इब्ािीमखान गािदी ्ाने आिाबा 
सोडून ताेिी डावे बाजूसआला ्ा नंति लढाईस तोंड लागून इब्ािीमखानाच्ा 
तोफ खान्ाने नावाजण्ासािखी कामहगिी केली. त्ाच्ा  तोफांच्ा माऱ्ांत 
अबदालीच्ा फौजेचा चक्ाचूि िोवून गेला. नजीबखान, बिखुिदाि खान इत्ादी 
नामांहकत ्ोद्ांचीिी त्ांने त्रेर्ा उडवून रदली हगलचाची एवढी मोठी कबाज 

10. इब्ाहीमखानाच्ा तोफांचा प्रभावही लोकांच्ा नजरेस आला. 
िवविासरावास पुढे करून भाऊसाहेबांने िकलल्ांत प्रवेश केला आिण तेर्ील 
वसतुलाताचा कबजा घेतला. ्ा राजधानीच्ा दशतिनाने भाऊसाहेबास 
धन्ाता वाटली. इब्ािहमखान मलहारराव, जनकोजी, दमाजी गा्कवाड, 
समशेर बहाद्दर, ्शवंतराव पवार, इत्ाददकांसमवेत त्ांने सवाति िकल्ा 
व जागा िफरून पािहल्ा, दरबार भरवून त्ांने सवायंकडून िवविासरावस 
नजरा करिवल्ा. द्रव्ही िमळाले. नारोशंकरास राजेबहादूर िकताब देऊन 
ददल्ीचा बंदोबसत सांिगतला हाताखाली मीरखान टोके व पाच हजार 
फौज ठेिवली.
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फौज पिंतू ती िी िा मािा सिन किीना, इब्ािीमखानाने ्ाप्रमाणे पिाक्रम करून 
हगलचाच्ा फौजेस मागंे हफिहवले तेविा इब्ािीमखान गािदी ्ावि खासा दुिा्तणी व 
िोहिला ्ांनी चालून घेतले. ्ांची एक िंजक उडालीि. हतकडील(हगलचांकडील) 
लोक बहुत पडले. पिंतु जाग्ावरून िालले नािीत. तैसेच नेट र्रून मािीत आले 
आहण इब्ािीमखान गािदी ्ाजविी चालोन आले. इब्ािीमखान गािदी ्ाजविील 
पडले. ्ावेळी दमाजी गा्कवाडांने इभिाहिमखानाची कुमक फाि उत्तम प्रकािे 
केली. ्ा प्रमाणे लढाई मोठा िंगांत आली. हवठ्ठल हिवदेव, अंताजी माणकेश्वि, 
मलिाििाव िोळकि, जनकोजी व तुकोजी हिंदे, ्िवंतिाव पवाि िे सगळे वीि 
एकदाच चोिोंकडून उठले. इकडे हुजिातीने व इब्ािीमखान गािदी ्ाने कडहनकड 
करू एक वेळ त्ास (हगलचांस) मोडून त्ांचे जाग्ापावेतों तुडवीत तुडवीत 
नेलें. तेविा हगलचांकडूनिी बिखुिदािखान, अमीि बेगखान, दुंदेखान िोहिला, 
िाफीज ििमतखा, ििा पसंदखान, नजीबखान िाहिला, अिंमद खान बंगि, वजीि 
ििावल्ीखान िी मंडळी मिाठांवि चालून आली. ्ावेळी मिाठांनी आपल्ा 
पिाक्रमांची हिकसत केली.12 पिंतु फौज जमून नािी. ्ासतव सवाांचेच उपा् 
ििले. पोवाि ्ांचे मुंडमोचन करून इभिाहिमखान गािदी ्ाजवि तोंड लागले. 
(इभिाहिमखानानें) हजवाचा हनर्डा करून हिपा्हगिी मिणावी तैिी केली. हकत्ेक 
गािदी कामास आले. पिंतु कुमक कोणाची झाली नािी. मग एके क्षणांत पाच 
िजाि गािदी ठाि झाले. िोते की नविते असे केले. हुजिातीचे जवळच लोक पळों 

11. बुधवार पौर शु. ८, ता. १४ जानेवारीस पािनपताच्ा मैदानावर 
मराठे-अबदालीचा जो शेवटचा प्रचंड संग्ाम झाला. मराठ्ांकडे बाण होते 
तसे अबदालीकडे नवहते, पण घोड्ांस िभविवण्ापलीकडे हे बाण िततके 
मारक होत नसत. इब्ाहीमखानाची आठ हजार िशपा्ांची गोळ्ा लहान 
असून झपाझप सूटत नसत. अबदालीला मुख् भीती इब्ािहमखानाच्ा 
तोफांवी वाटे. महणूनच त्ानें मराठा छिावणीवर अखेरपावेतो हल्ा केला 
नाही.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-622

12. “ मारामारी होता होता भारी खणाखणी झाली. रावसाहेबांचे 
वततिमान ऐकून जनकोजी िशंदे व मुकूंदजी िशंदे ्ांनी मोठी मदुतिमकी करून 
मारामरी करीत भाऊसाहेबापाशी आले, तो इब्ाहीमखान गारदी ्ांजवर 
झूट पडली.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-629
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लागले. तोफखाना बंद झाला. जातीहनिी हिकसत त्ांणे (इब्ािीमखानानें) पुिती 
केली. जाऊन हगलचाच्ा लषकिांत हमसळला आहण दिा पाच नामांहकत सिदाि 
मारून ठाि केले. भोंवताला वेढा हगलच्ा पडला. अंगाविी जखमा चढल्ा. दुिा्तणी 
पळोन गेले िोते, ते माघािे आले. गािदी ्ांचे मुडदाचे ढीग पडले.13 इब्ािीमखान 
गािदी ्ाचा पुत्र  भाचा िोता तो ठाि झाला. खासा इब्ािीमखान गािदीिी िणांत 
घा्ाळ झाला. असें असता लढतच िोता. ्तन चालेना तेविा ित्ाि िाहिले. मग 
र्रून गेला... जाग्ाविच इब्ािीमखान गािदी िोता की नविता असेे जािले. 14

बहुतेक मिाठे ्ोधदे ्ा पानपतच्ा ्ुधदांत नामोििम झाले.15 दमाजी 
गा्कवाड, हवठ्ठल हिवदेव, मलिाििाव िोळकि, अंताजी माणकेश्वि, मिादजी 
हिंदे, असली र्ेंडे पानपतावरून पळून गेली. िे सिदाि पेिव्ांच्ा हजवास जीव 
देणािे मिणून प्रहसधद िोते. पण िी त्ांची प्रहसधदी ्ावेळी चांगली कसोटीस 
लागली. इब्ािीमखानानें मात्र आपले ईमान िेवटप्ांत िाबूद ठेहवले. सवाांचा मोड 
झाल्ावि तुकोजी हिंदाचा व सदाहिविाव भाऊचा पुढील संवाद बखिींत वहण्तला 
आिे. तेविा तुकोजी हिंदे मिणो लागले की, मिािाज क्षात्र र्मा्तची ि््त जाली. 
चोिीकडून अाभाळ फाटले. ् ा उपिी हनघावें ् ात उत्तम आिे. तेविा भाऊसािेबांनी 
उत्ति केले की, तुकोजीबाबा, आता कोणीकडे जावे? का् तोंड नानासािेबांस 
दाखवावें? िावसािेबांची (हवश्वासिावाची) गत का् झाली ती पािावी आहण 
इब्िामखान गािदी ्ास ईमान रदले ते का्? असे एेकून मागती तुकोजी हिंदे 
वाणी उत्ति केले की, भाऊसािेब तुमिीं वाचंला तिी अवघ्ांचा सूड घ्ाल. 
नािी ति तुमचे मागे जडव्ाच गोष्टी आटोपल्ा. असे ऐकून भाऊसािेब बोलले 

13. पाच सहा तास मेहनत झाली. तोंडांत पाणी घालण्ास सवड 
नाही. अशा दमल्ा भागल्ा चसर्तींत अबदालीनें आपला राखीव 
कझलबाश दरसाला मराठ्ांवर सोडला, तेवहा एकदम धीर सुटून त्ांचा 
पळ सुरू झाला. इब्ाहीमखानानें आरंभी िशकसत करून शत्ुंचा फन्न 
उडिवला, पण शत्ूस ताजी कुमक ्ेऊन तो सांपडला जनकोजी िशंदे 
असाच िजवंत पकडला गेला.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-631

14. इब्ािहमखानाचा भाऊ फत्तेखान गाडदी ्ाने कांही हाततोफा 
ओढीत नेऊन रात्ी अबदालीच्ा छिावणीवर छिापा घातला, पण त्ास 
अफगाणांनी परत हाकलून ददले.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-612
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की, पुहण्ात नाना सािेबांस तोंड का् मिणोन दाखवावे? हनघावे अिी गोष्ट 
घडणाि नािी. िणाचे ठा्ी ईश्विसत्तेकरून जे घडणाि असेल ते घडेल. पिंतु कदाहप 
नामोिोिम विाव्ाचे नािी. व सदाहिविाव भाऊने िा आपला िबद का्म ठेवून 
िेवटी खिा करून दाखहवला. ज्ाप्रमाणे इब्िाहिमखानानंे आपले वचन पाठले. 
त्ाचप्रमाणे सदाहिविावानेंिी आपले वचन अक्षििः पाहळले. व्तिीिः का िोईना 
पण हिंदू मुसलमानांची एकी पाळा मिणावे. 

्ानंति  दोन चाि िोजांनी दुिा्तणीिी मागे इकडे रदल्ीस पोचला. तेविा 
इब्िाहिमखान गािदी िणांत घा्ाळ त्ांजकडे सापडला िोता. त्ास आपणांकडेस 
चाकिीस िािावे मिणोन बदली घातली. पिंतु त्ास चाकिीस िािाव्ाचे अनुकूल 
पडलें नािी. भाऊसािेब ्ांचे व आमचे वचनाचे ईमान प्रमाण झाले आिे. ्ासतव 
अिी गोष्ट आपणांकडून कदाहप घडणाि नािी, ह्णोन साफच जाबसाल केला. 

इब्ािीमखान गािदी्ाची माहिती भाऊसािेबांच्ा बखिीच्ा आर्ािाने जेवढी 
हमळाली तेवढी वि सादि केली आिे व तीिी हविेषतः बखिीच्ा िबदात रदलेले 
आिे. ्ा वीि पुरूषांचा अंत पुढे फािच वाईट िीतीने झाला. कािण अबदालींने 
त्ाचा तातकाल हििचछेद केला. 

्ा पानपताच्ा ्ुद्धांत सदाहिविावाचा अनेक चुका झाल्ा आिेत. मिाठांनी 

15. इब्ाहीमखान व जनकोजी ्ांचे अंत िवशेर कठोर बनले 
जनकोजी घा्ाळ चसर्तींत बरखुरदारखानाचे हातांत सांपडला. खानाने 
त्ास अापले  मुक्ामावर नेऊन जखमांचे उपचार चालिवले आिण पुढे दंड 
वगैरेचा िवचार सुटकेसाठी  करणार तो नजीबखानाने खानािवरूद्ध प्रमुख 
कैदी लपवून ठेवल्ाची तक्ार अबदालीकडे केली. त्ावरून खानाचे 
तंबूचा  झाडा घेण्ाचा शहाने हुकूम केला. त्ाबरोबर  बरखुरदारखानाने  
आपली माणसे लगोलग पुढे पाठवून जनकोजीस ठार करून पुरून टाकले, 
मागमूस राहू िदला नाही. इब्ाहीमखानाचा तर शाहाने िशरचछिेदच केला. 
पािनपतासारख्ा एखाद्ा प्रचंड सग्ामात असेल तर क्ूर प्रकारे घडले 
नाहीत तरच नवल भाऊसाहेब, िवविासराव, जनकोजी िशंदे, ्शवंतराव 
पवार, इब्ािहमखान गारदी, िशवा् त्ाचा पुत् व मेहुणा संताजी वादा, 
मनाजी वा्गुडे, तुकाजी िशंदे खंडेराव िनंबाळकर सोनाजी भापकर, 
नारा्ण बापुजी रेठरेकर, दादजी दरेकर इत्ादी तरूणा कतते पुरूर 
रणांगणावर लढून मृत्ू पावले.

मिाठी रि्ासत खंड-4, पान-632
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उत्तिेत कुूंजपुऱ्ाप्ांत जाणें, रदल्ीचे तति फोडणे, पानपतावि दोन तीन महिने तळ 
देऊन पडून िािणे, ्ुधदाच्ा पूव्तिात्री सुजाउदौल्ास सिाबद्ल हचठ्ठी पाठहवणे, 
हिलकी फौज मुळींच न ठेहवणे, गोल बांर्ून हनघून जाण्ाचा पूव्तिात्रीचा हवचाि 
अगदी ऐन वेळी बदलणे, हवश्वासिाव पडल्ावि सवतः बेिोि िोणे, सवाांिीच 
अत्ंत उद्ामपणानं वांगणे, ्ुद्धांत बिोबि बा्का ठेहवणें अिा अनेक चुकांचा 
परिणाम मिाठांच्ा पिाज्ांत झाला. इब्ािीमखानने मिाठांच्ा छावणीभोवती 
जो खंदक खणला िोता तो खणू न्े असे मलिाििाव वारदकांचे मिणणे िोते. व 
इब्ािीमखानाच्ा सलल्ाने भाऊसािेब वागत असून त्ांनी िा खंदक खणला 
िी इति चुकाबिोबिच आणखी एक मोठी चुकी असे हकत्ेक मिणतात पिंतु 
िे त्ांचे मिणणे बिोबि आिे, असे वाटत नािी. कािण मलिाििाव िोळकि 
आहण इब्ािीमखान गािदी ्ाच्ा ्ुधदपधदती अगदी हभन्न िोत्ा. मलिाििाव िा 
गनीमी काव्ाच्ा पधदतीचा पुिसकता्त असून इब्ािीमखान िा कवाइती पधदतीचा 
अहभमानी िोता. पानपतच्ा िेवटच्ा संग्ामापूवजी अबदालींने मिाठांिी दोन तीन 
सामने केले. त्ा प्रत्ेक वेळी अंताजी माणकेश्वि व हिंदे िोळकि ्ांचा सवाांचा 
मोड झालेला आिे. अ्ा्तत गनीमी काव्ाच्ा पधदतीने अबदाली जेिीस ्ेेणे 
िक् नविते. िे सदाहिविाव भाऊ पूण्तपणे समजून चुकला िोता. कािण गनीमी 
काव्ात दौड किण्ाचे सामथ््त अहर्क असाव्ास पाहिले असतें. िे सामथ््त 
मलिाििावात जिी कािीसें िाेते तिी दुिा्तणीच्ा फौजेत िे त्ाच्ापेक्षा अहर्क िोते. 
पळता पळता मिाठे ्कत असत पिंतु हगलचे ्कत नविते. नसत िा अनुभव 
आलेला िोता. त्ाचप्रमाणे इब्ािीमखानाच्ा तोफखान्ाचा प्रभाव सदाहिविावांने 
अगदी िेवटी सुधदा कुूंजपुऱ्ांवि पाहिला िोता. तेविा अबदालींिी झगडण्ाच्ा 
मसलतींत त्ांने इब्ािीमखानाच्ा मसलतीस जि प्रार्ान् रदले असले ति त्ात 
कािी त्ांची चूक झाली िोती असे मिणता ्ेणाि नािी. आता िा असा खंदक 
खणल्ामुळे पुढें िजािो माणसें त्ा खंदकांत पडून मेली िे जिी खिे असले तिी 
त्ाचा दोष इब्ािीमखानाकडेस न ्ेता ऐनवेळी ठिलेली मसलत बदलल्ामुळे 
सदाहििावाकडेसच ्ेतो. इतकेिी करून िोळकिासािख्ा मातबि सिदािांनी जि 
िणांतून पळ काढला नसता व इब्ािीमखानाप्रमाणे सरून जाण्ाचा हनश्च् केला 
असता ति त्ा ्ुधदांत अबदालीस ्ि आलेच असते असे मिणवत नािी. आता 
ऐनवेळी बदललेला हुकूम ्ास कळला नसेल व िाणून िे पुढे रदल्ीच्ा िोखे 
हनघून गेले असतील असे कोणी मिणेल पण सदाहिविाव, हवश्वासिाव आहण 

◆192◆



जिी पटका िे ति त्ात ते्े रदसत िोते ना? मग ्ा सवाांना सोडून त्ांनी हनघून 
जावे असे कसे उहचत मिणता ्ेईल? तातप््त िे पळून गेले िेच सवाांहून फाि 
वाईट झाले ्ा सवाांहून मोठी अिी मिाठांची चुकी मिणजे ते पळून गेले िीच 
िो्. इब्ािीमखानाच्ा तोफखान्ाच्ा माऱ्ापुढे पहिल्ा प्र्म दुिाणीची फौजिी 
अिीच पळून जाऊ लागली. तेविा सवतः अिमदििाने हतची कत्तल किण्ाचा 
हुकूम रदला व हकत्ेकाची कत्तल केली. िेच उदाििण िोळकिासािख्ांनी ्ावेळी 
हगिवून दाखहवणे िे त्ांचे कत्तव् िोते. कसेिी असो, गोड िोऊन गेली हतला 
आता कािी इलाज नािी पण इब्ािीमखानाने कािी आपलेंे इमान सोहडले नािी 
िे मात्र लक्षात ठेवण्ासािखे आिे आहण मिणून त्ाची ्ोग्ता पळून आलेल्ा 
सिदािांपेक्षा अहर्क ठिले. 
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१४. सखाराम हरर.
जनम इ.स.१७२०. मृत्यू इ.स. १७७९

१) सखाराम हरर हा चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू यांचे आडनाव गुप्े हे होय. 
हा शूर, करारी व बाणेदार पुरूष असून राघोबारील वयक्तिक्नष्ट प्रेमामुळे 
याचे हे सव्व सद् गुण जवळ जवळ वाया गेले.1 याचा वडील भाऊ बाबुराव 
हरर हा पक्हलया बाजीरावाचया पदरी होता. सन १७३५ मधये बाजीरावाने 
जजीऱयावर सवारी केली तेवहा बाबुराव हरर व सखाराम हरर असे उभयता 
बंधू आपआपलया सरंजामासह सैनयाबरोबर होते. यावेळी सखाराम हररंचे 
वय लहानच महणजे पंधरा सोळा वषाांचे होते. अ्था्वत तयाचा जनम सन 
१७२० चया सुमाराचा असावा असे वाटते. या सवारीत सखारामाचे 
शौय्व बाजीरावांचया नजरेत भरले. कारण तयाने सीदीचे फौजीवर जोराचा 
हल्ा करून सीदी रहेमान जया हत्ीवर बसला होता तोच हत्ी हसतगत 
करून वळवून आणला. अशा लहान वयात एवढा पराक्रम केलेला पाहून 

1. बाबुराव हरर, सखाराम हरर व महहपतराव हिटणीस यांनी 
हिपाईहिरी बहुत केली. मुखय लढाई हुजरातीने केली.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-65
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बाजीरावांने खूष होऊन तो क्जंकून आणलेलाच हत्ी सखारामास बक्ीस 
रदला व बाराशे सवाराचे प्थक नेमून रदले. या प्रमाणे सखाराम सवतः 
सवतंत्र सरजामी सरदार झालयामुळेें पुढील बहुतेक मुलुखक्गरीत याचा 
पराक्रम आढळतो. सन १७३८ साली बाजीरावाने क्नजामावर केलेलया 
सवारीत सखाराम हजर होता व गनीमी कावयांने तयाने क्नजामास तयावेळी 
आक्णले. यावेळी सखारामाने दाखक्वलेलया युद्ध कौशलयाने बाजीरावास 
फार समाधान वाटले व तयाने तयास फौजेची बक्ीक्गरी, सरदारीचया 
बंदोबसताचा सरंजाम व कारभार असे तीन अक्धकार करून रदले. या 
वेळेपासूनच सखाराम हररचा व रघुना्थराव दादाचा सनेह जमला. 

क्कंबहुना सखाराम हरर महणजे राघोबाचाच सरदार असे सव्व समजू 
लागले. बाजीरावाचया पश्ात नानासाहेब पेशवेपद प्राप् झाले. 

नानासाहेबांचया कारकीददीतही सखारामाने राघोबाबरोबर सव्व सवाऱयात 
हजर राहून पराक्रम गाक्जवलेला आहे. सखाराम हररचया चढतया पराक्रमावर 
नानासाहेबही खूश झाला व तयाने तयास सन १७४५ मधये खचा्वचया 
नेमणुकीस खाजगी सरंजामसुधदा सालीना तीन लक् रुपये रोकड व सहा 
लक्ाचया वरती देणयाचा ठराव केला. सरंजाम हा सरदाराचया फौजेसाठी 
असून वराती सरकारी फौज सरदाराचया हाताखाली देऊन क्तचया खचा्वसाठी 
रदलेलया असतात. सन १७४५ पासून जया अ्थदी दर साल सहा लक्ांचया 
वरती होणयाचा हुकूम आहे तया अ्थदी लहानशा  फौजेचा सखाराम हरर हा 
सेनापती महण्ूनच नेमीला गेला असे क्दसते.

२) सन १७४९ पासून अहमदशहा अबदालीचया सवाऱया क्हंदुस्थानावर 
होऊ लागलया. तयांचा बंदोबसत करणयासाठी नानासाहेबांने राघोबास 
सन  १७५८ मधये अबदालीवर पाक्ठवले. या वेळी सखाराम हरर राघोबा 
बरोबर होता. राघोबा फौजेची जमावाजमव करून आपलयावर चालून येत 
आहे, असे  कळताच अबदाली सवदेशास परत क्नघून गेला. परंतु तयांचे 
क्जंकलेले  मुलुखाचया बंदोबसतासाठी मोठी फौज मागे ठेक्वली होती. 
राघोबाने या फौजवर चालू  करून क्तचा अगदी धुववा  उडवून दला व 
अटकेपार मराठांचा झेंडा रोवला. यावेळी क्बनीवर महणजे आघाडीवर 
बाबूराव हरर व सखाराम हरर सवत: आपलया फौजेसह असून तयांनीच 
अबदालीचया फौजेचा अटकेपार पाठलाग केला होता हे तयांचे शौय्व पाहून 
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क्दल््ीचया बादशहाने तयास पुणयाजवळील मुशेखोऱयातील आंबेगावकर हे 
नाव प्रक्सधद झाले. ही आंबेगावची सनद या उभयतां बंधूचया नावही आहे. 
या उभयंता बंधूंनी शौया्वने कमक्वलेलया गावांचया नावावरून प्राप् झालेले 
आडनांव जया गुपतयांचया वंशजास आज आहे. तयांनी आंबगाव हरतऱहेने 
आपणांकडेच जतन करून ठेवणे तयास भूषणावह होय. आज (१९२५) 
या गावांपैकी बहुतेक भाग सावकारांकडेच गहाण ठेवून कायमचा तयाचया 
ताबयात जाणाऱया तयारीत आहे व खरोखरच जर तो कायमचा गेला तर 
मग आंबेगावकर हे पोकळ नांव लावणयात काहीच अ्थ्व उरणार नाही. तर 
मग आंबेगांवकर हे पोकळ नाव लावणयात काहीच अ्थ्व उरणार नाही.

३. पेशवयांची फौज उत्रेकडे आली की अबदाली सवदेशास क्नघून 
जात असे आक्ण ती परत क्फरली की तो पुन: क्हंदुस्थानांत परत येई 
हा अबदालीचा क्रम सतत बारा वषषे चालला होता. सन १७६० मधये 
सदाक्शवराव असाच मोठा फौजफाट्ासह अबदालीवर चालून गेला. 
तयावेळी राघोबा व सदाक्शवराव यांचयात काही बेवनाव झाला होता. 
सवारीवर जाताना सदाक्शवरावाने राघोबाजवळ सखाराम हररची मागणी 
केली पण राघोबाने ती मानय केली नाही.

४. ्थोरलया माधवरावाचया कारकीददीचया आरंभी राघोबाने बरीच 
बंडाळी सुरू केली होती. परंतु पुढे लवकरच या काका पुतणयांचे 
सखय झाले. सन १७६३ चे सुमारास माेरोबा फडणवीस, सदाक्शव 
रामचंद्र,भवानराव प्रक्तक्नधी आक्ण गोपाळराव पटवध्वन  अशी सव्व मंडळी 
रघुना्थराव दादा साहेब यांचे क्वरुधद होऊन  हैदराबादचे क्नजामास जाऊन 
क्मळाली. त्थाक्प दादासाहेब  यांनी सखाराम हरर वगैरे आपले प्रामाक्णक 
सरदारांवर पूण्व भरवसा ठेऊन क्नजामावर सवारी केली. तयावेळी दादासाहेब 
यांनी क्नजामाचया सैनयाचा पुषकळ वेळा मोड केला. परंतु एका प्रसंगी तर 
दादासाहेबांवर असा प्रसंग गुदरला की, ते आपलया सैनयापासून अगदी 
वेगळे पडले आक्ण शत्रूने तयास एकाकी घेरले. अशा भयंकर प्रसंगातून 
ते मोठा सुदैवाने (व ्थोरलया माधवरावाचया चातुया्वने) सुटले. तयावेळी 
तयाचे जवळ मात्र तयांचे शूर क्वश्ासू व जीवक्प्रय सखाराम हररच होते. 
यावेळी दादासाहेबांनी सखाराम हररचे फारच उपकार मानले आक्ण तयांचे 
सवत:चे अंमलात करून  क्दला. सखाराम हररवर दादासाहेबांनी मेहेरबानी 
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रदवसेरदवस अशी वाढत चालली. तरी ्थोरलया माधवरावांनी पेशवाईंची 
सूत्रेे हाती घेतलयावर सखाराम हररंने तयांचया नेतृतवाखाली मोठा 
बहादुरीचया सवाऱया क्शकाऱया केलयाचा उल्ेख आहे. हैदराचया अचाट 
पराक्रमामुळे तयाचा सव्वत्र दरारा बसला होता. कवाईती कंपू व गनीमी 
कावया या दोनही युधदपधदतीत तो मोठा क्नषणात होता तयाचे शौय्व व 
धाडस क्शवाजी महाराजांप्रमाणे अक्द्वतीय होते. तयाची कलपकता व दूरदृष्टी 
तया वेळचया इंग्रजांसही चकीत करीत असे. सारांश अशा पराक्रमी हैदर 
नाइकाची खोड ्थोरलया माधवरावाने गोपाळराव पटवध्वन, क्त्रबंकरावा 
मामा, सखाराम हरर, मुरारराव घोरपडे अशा अतयंत शूर सरदारांचया 
साहाययाने पूण्वपणे मोक्डली. हैदरावरील मोहीम सुरू असताना गोपाळराव 
पटवध्वन जलोदराचया क्वकारांने मृतयू पावला व परशुराम भाऊही  छावणीस 
कंटाळून पळून येणयाचा क्वचार करीत होता. अशा भयंकर हैदरखानाची 
क्बनी पक्हलया धडाकयात सखाराम हररने लुटली. हैदरखानाजवळ चाळीस 
पन्ास हजार सवार, शे दोनशे तोफा, पाच सात कवाइती कंपू असे साक्हतय 
नेहमी जययत असे. रात्रीचया वेळी मोठ मोठा मजला मारून पहाटेचया तो 
मराठांचया गोटावर अचानक येऊन घाला घालीत असे. सारांश हैदराचया 
सवारीला सगळे मराठी लषकर कंटाळून गेले होते. परंतु सखाराम हररने 
अशाही सस्थतीत हैदरावर छापे घालणयास व तयास जज्वर करणयास कमी 
केले नाही. या वेळचे एक पत्र सुंदर असलयाने ये्थे देतो हे पत्र तारीख ३ 
माच्व १७७१ सालचे महणचे  हैदरावरील क्तसऱया सवारींतील आहे. राजश्ी 
सखाराम हरर बातमीस मेलकोटेकडे गेले होते(तयांनी) ्थेट हैदरखानाचया 
लषकरापयांत जाऊन काही  लुटली. उंटे व तट् टे व पाच सात हजार बकरी 
वळवून गोटाचया आसपास कोसाचया अंतो मालयास पासोड्ा बांधोन 
मातबर फौज आली अशी रदखाई देऊन आनंदराव तोफखाने व भवानजी 
जाधव यास वाट तीट पाहावयास पाठक्वले. चैत्रक्गरीस आघाडीस, 
पक्श्मेस मेलकोटा, येणे प्रमाणे हैदर उतरला आहे. तोंडाशी झाडी मात्र 
्थोडी ्थोडी आहे. डावे उजवे बाजूस मैदान मातबर आहे. सखाराम हरर 
यांजबरोबर फौज मातवर असती तर काम पोतिे झाले असतें. बातमीस 
तीनशे राऊतासहीत गेलयासारखे तयांनी काम असलयास करून माघारे नाग 
मंगलास येऊन गाव मारून तलफ करून मनसवी लुटले. हैदरखानाचया 

◆197◆



गोटांत नगारे होऊन गडबड झाली. एक दोनही तोफांचे वार झाले. ते्थे 
राक्हलयास क्नभाव नाहींसा पाहून माघारे चार पाच कोस बेळुरास आले. 
यांत अवघया तीनशे सवाराक्नधी सखाराम हररने हैदीरचा गोट लुटलयाची 
हकीकत आहे ती तयांचया अतयंत शूरतवाची क्नदश्वक आहे. सखाराम हरर 
जरी रघुना्थरावाचा सरदार होता तरी ्थोरलया माधवरावाचया अंतापयांत 
सवराजयाचया नोकरींत अगर मुलूखक्गरीत तयांने यसतकंक्चतही दुल्वक् केलेले 
रदसत नाही, हे यावरून व सखाराम हररचया यावेळचया इतर पराक्रमावरून 
रदसतंे. 2, 3

५. इकडे गुजरा्थप्रांती बडोद्ाचे गादीबद्दल गोक्वंदराव गायकवाड व 
फत्ेक्संगराव गायकवाड व उभयतांचा बखेडा चालत होता.तयाबद्दल तया 
उभयतांपैकी गादीचा अक्धकार कोणास क्मळावा एतद् क्वषयी पुणे मुकांमी 
पेशवे सरकारांत क्वचार चालला होता. ते्थे क्वचारांअंती असे समजले की, 
दमाजीराव गायकवाड यांचे ्थोरले क्चरंजीव सयाजीराव गायकवाड यांस 
दमाजीचे पश्ात फत्ेक्संगराव यास मुताक्लकीचा अक्धकार क्मळाला पुढे 
सयाजीराव वारलयानंतर तयांचे पश्ात फत्ेक्संगराव गादी बळकावून बसले. 
अशा प्रकारे वयवस्था चालत असता दरमयान गोक्वंदराव गायकवाड हे  

२. ( परसपरांचे डावपेच) - सखाराम हररचया या अद्  भुत पराक्रमािी 
हकीकत अजरामर बनली आहे. लिेि नािमंडळास जाऊन तेें ठाणें तयानें 
लुटून फसत केले. ही बातमी हैदरास कळताि तयाने तयािा प्रहतकार 
करणयािी हिकसत केली. तयाला िुकवून सखाराम हरर हवद्ुत ितीने 
बेलुरास पोिला आहण हैदराचया हालिालींिी बातमी पेठ्ास पोिवून 
तयास तवरेने मेलकोट्ावर बोलाहवले. दरमयान वामनराव पटवर्धंनाने 
हैदरिी कटी मारून अनेक घोडे, उंट व बैल पळहवले.सखाराम हररिा 
हनरोप येताि दुमकुराहून मामाने आपला मुक्ाम हलहवला व तो हैबबूरला 
आला.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-103

३. (मोती तलावाची लढाई) - तेवहा मराठ्ांनी तयािे तीनिे घोडे 
पकडले. मात्र या झटापटीत  तीस िाळीस घोडे हैदरने काबीज केले. 
तयािे ५०-१०० लोक जखमी अिर मृत झाले व सखाराम हररचया 
डोळयात जखम लािली.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-105
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पुणे मुकामी आपण सवत:श्ीमंताचे साधन ठेवून राहात असे. ते्थे सखाराम 
हरर यांचे राजयांत तेज जासती पाहून तयांची भेट घेऊन तयांशी तयांही सनेह 
केला. एका प्रसंगी गोक्वंदराव गायकवाड सखाराम हररस महणाले की, 
आपला व माझा सनेह फारच व या राजयांत आपले तेज व मानयता क्वशेष 
महणून आपणास सांगणयाचे की, आमही क्त्रवगांवधू तयांत माझी मातुश्ी 
श्ेष्ठ आक्ण सयाजीराव व फत्ेक्संगराव यांची मातोश्ी कक्नष्ठ तेवहा गादीचा 
अक्धकार कोणाचा हे उघडच क्दसते. आता सयाजीराव यास गादीचा 
अक्धकार क्मळाला होता. तयाचे कार एवढेंच की, तयावेळी मी फार 
अलपवयी व अज्ान होतो, परंतु आता फत्ेक्संगराव यास महणजे कक्नष्ठेचया 
वंशास गादीचा अक्धकार असणे हे कसे? या प्रसंगी तुमहाक्शवाय दुसरा 
कोणाचा वसीला नाही तर ह्ाबद्दल सरकारांत य्था्थ्व नयाय होणयासाठी 
आपण श्म घेऊन तजबीज करावी. तेवहा सखाराम हरर यांनी उत्र रदले 
की, माझयाकडून होईल क्ततका मी  प्रयतन करतो. या गोष्टीस बरेच रदवस 
लोटलयावर सखाराम हरर श्ीमंताजवळ सहज बोलत बसले असता महणाले 
की, एक पुरूषास दोन क््रिया, तयात प्र्थम क््रिचा मुलगा वयाने लहान 
व दुसरीचा मोठा, तेवहा क्वशेष अक्धकार कोणाचा ह्ा प्रमाणे क्वनंती 
केलयावरून श्ीमंत पेशवे सरकार व दादासाहेब पेशवे या उभयताही सखाराम 
हररस क्वचारले की, असा प्रकार कोठे आहे. तयावर सखाराम हरर यांनी 
गोक्वंदराव गायकवाड व फत्ेक्संगराव गायकवाड या उभयतांची हकीकत 
क्नवेदन केली. तेवहा श्ीमंतांनी रामशा्रिी प्रभृती क्वद्वान मंडळींना बोलावून 
सभा जमवली. तीत सवाांनुमते असे ठरले की, प्र्थम ्रिीचे पुत्रास अक्धकार 
असावा हें वत्वमान फत्ेक्संगराव यांचे वकीलास कळलयावर तयांने बडोद्ास 
क्लहून कक्ळवले की, गोक्वंदरावबाबांस पदाक्धकारी करून श्ीमंत माधवराव 
साहेब यांनी तयांस व्रिे देणयाचे ठरक्वले. या कामात सखाराम हरर यांची 
बहुत प्रकारे मदत केली. तशात श्ीमंतांची तयावर पूण्व कृपा असून तयांचा 
भरवसाही सरकारास क्वशेष आहे. तेवहा तयांचे बोलणे न क्फरती तयांनी 
केलेले काम क्न:संशय क्सधदीस जाईल, असे पूण्वपणे रदसले. अशा प्रकारचे 
पत्र पाहून फत्ेक्संगराव गायकवाड यांनी सखाराम हररस मोठा आदराने 
पत्र क्लक्हले की, जसा आपला व गोक्वंदरावबाबा यांचा सनेह तयाचप्रमाणे 
माझा व आपला असे मी समजतो. मी आपणास अगदी अंतर देणार नाही. 
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आपलयास दरबार खचा्वबद्दल २,००,००० दोन लक् रुपये व सनेहाचे 
नातयाने ५,००,००० पाच लक्ाची क्चठ् ठी व क्सनोर महाल वंशपंरपरे 
करून देतो. परंतु गोक्वंदरावबाबांचा पक् सवीकारून आमचे अगदीच क्वरुद्ध 
होइल असे करू नये. अशा मजकुराचे पत्र बडोद्ाहून तयांचे पुणयातील 
वकीलास आले, ते तयाने सखाराम हररस वाचून दासखवले. पत्रातील सव्व 
मजकूर एकाग्रतेने ऐकून सखाराम हरर वकीलास महणाले, मी द्रवय लोभी 
नाही. मजला नयायावर लक् देऊन चालले पाक्हजे. सरकारांत मी कधीही 
अग्राणपणे वागणयाचा व बोलणयाचा माग्व ठेक्वला नाही. गोक्वंदरावबाबा हे 
जयेष्ठ ्रिीचे पुत्र होत. तेवहा तयाचा गादीचा अक्धकार य्था्थ्व आहे. तशात 
तुमही माझे काय क्बघडले. अ्थवा तुमचा माझा काही कारणावरुन द्वेष आहे 
असेही नाही. मी हो तुमहास सनेहाप्रमाणेच मानतो. परंतु मी श्ीमंतास क्वनंती 
करून रामशा्रिी वगैरे क्वद्वान मंडळीची सभा भरक्वली. तीत जो शा्रिा्थ्व 
ठरला तयांत माझा क्नरुपाय आहे. असे बोललयावर वकील मुकाट्ाने 
घरी जाऊन फत्ेक्संगराव गायकवाड यांस सदरहू मजकुराचे पत्र क्लक्हले 
तयांचे उत्र आले की, आपले दरबारची व सव्व संस्थानकांची प्रक्सधद 
चाल आहे की, सरकारास नजराणा देऊन आपला अ्थ्व साधय करून 
घयावा. तयाप्रमाणे श्ीमंतास नवक्गरी महाल नजराणा कबूल करून रोकडही 
पाच पन्ास लक् रुपये कबूल करावेत आक्ण सखाराम हररसही क्सनोर 
व तेलाडी महालांची जहाक्गरी देणयाचे कबूल करावें. अशा मजकुरांचे 
पत्र पुणे मुकामी वकीलास पावताच तयाने ते घेऊन सखाराम हररकडे 
नेऊन तयास तयातील इतयंभूत मजकूर क्वरदत केला. तो ऐक्कलयानंतर 
सखाराम हरर तयास रागावून महणाले की, द्रवयलोभाने मी तुमचे ऐकेन असे 
कधीही होणार नाही.गोक्वंदराव जयेष्ठ ्रिीचे पुत्र, तेवहा तयांचाच अक्धकार. 
हाच नयाय. बाकी तयापासून मजला मोठा अ्थ्व प्राप् होणे असे मुळीच 
नाही. तयाचा अक्धकार य्था्थ्व असून तयांचे वय अलप व ते द्रवयहीन 
असलयाकारणाने ते सव्व्थैव संकटांत आहेत. महणूनच मजला तयाचा 
कळवळा येऊन तयाचक्वषयी श्ींमताजवळ क्वनंती केली आक्ण सरकारांनी 
योगय नयायाकडे लक् देऊन तयास अक्धकार देणयाचे ठरक्वले. अशा प्रकारे 
क्नषपक्पताचे व योगय उत्र क्मळालयामुळे तया वकीलाचा क्नरुपाय झाला व 
तो क्नमूटपणे परत आपलया मुकामास गेला. इकडे गोक्वंदराव गायकवाड व 
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सखाराम हरर या उभयतांचा रदवसेंक्दवस इतका सनेह जडत चालला की, 
केवहा केवहा गोक्वंदराव गायकवाड काही संकटात  आहे असे पाहून यांनी 
सावकार लोकांची खात्री करून तयांचयाकडून तयांना खचा्वसही कजा्वऊ पैसे 
देत असत व सखाराम हरर व गोक्वंदराव गायकवाड यांचे वाडे फार जवळ 
व समोरासमोर असलयामुळे दोघांचया परसपरांशी वारंवार भेटी होत असत. 
अशा प्रकारे तया उभयतांचा सनेह वाढत चालला. काही पदा्थ्व भोजनात 
गोड लागला की, सखाराम हररंने तो गोक्वंदराव गायकवाड सखाराम हररस 
महणालेे की, मी आता कोठपय्वत अशा तऱहेने क्दवस काढावेत? तेवहा 
सखाराम हरर यांनी पुनहा श्ीमंतास क्वनंती करून गोक्वंदराव गायकवाड 
यास बडोद्ाचे गादीची व्रिे क्दली आक्ण श्ीमंताचया आज्ेने आपण सवत: 
आपला सरंजाम व सरकारी हुजूरांतीतले पाच सात हजार लोक बरोबर 
घेऊन मोठया ्थाटाने गोक्वंदराव गायकवाड यांचयाबरोबर बडोद्ास आले. 
इकडे फत्ेक्संगरावही बडोद्ाची गादी बळकावून बसलेले हेाते, तयास 
सखाराम हरर यांनी सांगून पाठक्वले की, गोक्वंदराव गायकवाड यास गादीचा 
अक्धकार सोंपवून तुमही मुताक्लकीचा कारभार पाहावा, अशी सरकार आज्ा 
आहे. ही गोष्ट फत्ेक्संगराव यांनी जुमानली नाही. तयास वाटले की, आपण 
प्रतयक् अक्धकार संपन् आहोत, ते सव्व देशात प्रक्सधद आहेच. असे असता 
अक्धकार घालवून प्रसतुत मृतयुतुलय होणे तयापेक्ा सामना करणे बरें असा 
क्नश्य करून तयांनी सखाराम हररस सामना करणयाचा क्नरोप पाठक्वला. 
हा क्नरोप सखाराम हररस कळताच तयांन लढाईची तयारी केली. पुढे तया 
उभयपक्ांचे मोठे युधद झाले. तया युधदात सखाराम हरर सवाांचे पुढारी 
असलयाकारणाने तयास बऱयाच जखमा झालया. परंतु शेवटी तयांचा जय 

4.  (दादांच्ा कैदेची सक्ती) - परंतु दादा अटकेत असलयामुळे 
तयािी भेट होणयास मुशकील पडू लािली. तेवहा दादािे पक्षपाती सखाराम 
हरर विैरे नारायणरावावर रुष्ट असलेले पाहून तयांिी भेट वयंकटराव व 
लक्मणराव तयांनी घेतली आहण काही तरी युक्ी योजून दादास बंदीतून 
सोडहवणयािा उपक्रम तयांनी सुरू केला.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-310

5. सखाराम हरर, हिंतो हवठ् ठल, िंिार्र यिवंत, हवसाजीपंत लेले, 
आबाजी महादेव सोहोनी यांिी कारस्ाने पुणयात खेळू लािली.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-111
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होऊन गोक्वंदराव गायकवाड यास गादीचा अक्धकार प्राप् करक्वला अाक्ण 
श्ीमंतांची आज्ा शेवटास नेली. तयाप्रमाणे  सखाराम हररचे आपणावर 
उपकार फार झाले तयाबद्दल तयास सनेहाचया नातयाने तरी काही द्ावे 
असे जाण्ून तयांनी तयाच वेळेस महणजे सन १७७२ साली २०,००० वीस 
हजारांची पाच गावे जहागीर करून रदली आक्ण महणाले की, एवढ्ानेच 
मी तुमचे उपकार फेडले असे नाही. आपण मजवर जे जे उपकार केले 
व अनेक प्रसंगी मदत केली, तयाचकडे पाहतां देणे तर काहीच नाही. 
एवढेच काय परंतु मी माझे शरीरातील प्राण जरी तुमहास रदले तरी तेही 
्थोडेच. परंतु एवढेच की, मजकडून आदर समरणा्थ्व तुमहास काही तरी 
असावे, असे महणून २०,००० वीस हजारांचया उतपन्ाचया पाच गावांची 
सनद करून क्दली आक्ण श्ीमंतास फौजेचया खचा्वबद्दल व नजराणयाबद्दल 
२००,००० दोन लक् रुपये पाठक्वले.  बडोद्ास चहूकडे शांतता झालयावर 
व अशा प्रकारची वयवस्था झालयावर व अशा प्रकारची वयवस्था झालयावर 
सखाराम हरर पुणयास गेले. ते्थे श्ीमंताची भेट घेऊन बडोद्ाकडील सव्व 
हकीकत श्ीमंतांस क्नवेदन केली. पुढे सुमारे दोन वषषेपयांत गोक्वंदराव 
गायकवाड यांचा अक्धकार सुरळीतपणे चालला. उपरांत फत्ेक्संगराव 
यांनी फौज क्फतून करून गोक्वंदराव यांचा अक्धकार क्हसकावून घेतला. हे 
वत्वमान गोक्वंदराव यांनी पुनहा पुणयाचे दरबारात जाहीर केले.4,5

६. पुढे सन १७७४ चे साली रघुना्थराव दादासाहेब हैदरअलीवर चढाई 
करून गेले. तयांचे बरोबर सखाराम हररही होते.6,7,8 

उभय सैनयांची गाठ कना्वटक प्रांती पडली. हैदराचा मुलगा रटपू सुलतान 
हा यावेळेस शत्रूचया सैनयाचा अक्धकारी होता. रटपू सवत: जरी शूरवीर होता 

6) सदाहिव रामिंद्र, सखाराम हरर, अाबाजी महादेव, हरर हभडे, 
हवठ्ठल हवश्रम, तुळया पवार आहण सरदार हे सदैव दादािे पक्षास हिकटून 
राहहले, आहण दादािी हभसतही सव्वदैव तयांजवरि होती.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-343

7) तयांसि रसतयांत कोणी सखाराम हरर अिर महंमद इसफ सारखयाने 
पकडून हकंवा मारून टाहकले, महणजे सव्व कारभार आटोपला असता.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-360

8) महंमद इसफ, सखाराम हरर, सदाहिव रामिंद्र विैरे हकतयेक 
हजवास जीव देणारे सा्ीदार तयािे होते, तोपयधंत तयावा हनभाव लािला.

मराठी ररयासत खंड-5, पान-363
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त्थाक्प दादासाहेबांचे बरोबर तयांचे महशूर सरदार सखाराम हरर आहेत असे 
जाणून आपले कडील चंगीजखान या नावाचया एका सरदारास पेशवयांचे 
छावणीत तहाचे बोलणे करणयाकररता पाठक्वले. तयावेळेस सायंकाळचा 
समय असलयामुळे दादासाहेब आपले जीवलग सरदार सखाराम हरर यास 
बरोबर घेऊन आपलया सैनयाची खबर घेणयाकररता बाहेर क्नघाले होते. 
तयावेळी क्कती एक चाकर व क्शपाई लोक आपलया धनयाचया व तयांचे 
महशूर व प्रतापी सरदार सखाराम हरर यांचया शूरतवाचया गोष्टी करीत 
बसले हाेते. क्कती एक मोठा आनंदाने श्ीमंतांवर केलेलया पोवाड्ात 
तयांचे गुण गात होते व क्कती एक जवळ येऊन पोहोचलेलया युधदाचया 
गोष्टी करीत होते. अशा समयी चंक्गजखान समोरून भरधाव घोडा फेक्कत  
श्ीमंता पुढे येऊन ठेपला. उभयतांचा परसपर आदरसतकार होऊन भेटीही 
झालया. प्र्थमत: तयाने श्ीमंतापुढे सखाराम हररची बरीच प्रशंसा केली 
तयात तो महणाला की, सखाराम हरर शूरोंके शोकी ह्ा प्रमाणे काही 
वेळ पयांत भाषण झालयानंतर तयाने हैदरअलीकडील तहाची सूचना 
दादासाहेबांस प्रदक्श्वत केली. दादासाहेब यांनी माक्गतलेलया सव्व अटी 
तयाने कबूल केलयानंतर तो परत आपलया छावणीत आले व पुढे ्थोड्ाच 
वेळानंतर दादासाहेबही आपलया छावणीत आले. अशारीतींने लढाईची 
वयवस्था झालयावर दादासाहेब लवकरच पुणयास गेले.(चा.का.प्र.इ.साध
ने).9,10,11,12,13,14

७. सन १७७६ या साली गोक्वंदराव गायकवाड बडोद्ाचे गादीवर 
9. दादािा महाराष्टास िेवटिा रामराम - 10. फक् सखाराम हरर, 

मानाजी फाकडे, सदाहिव रामिंद्र, मालोजी घोरपडे व बाबुराव पाटणकर 
हे सरदार, दोन हजार सवार व हजार िाददी दादाबरोबर नम्वदा पार होऊन 
इंदूरास िेले.                               मराठी ररयासत खंड-6, पान-30

10. (िशंदे होळकरांची िशष्ाई) एकंदर वातावरण भीतीप्रद व क्षुबर् 
राहहले. मोरोबा, सखाराम बापू, बजाबा पुरंदरे, हिंतो हवठ् ठल, सखाराम 
हरर, मानाजी फाकडे, र्ायिुडे, अानंदराव िोपाळ, हवसाजी कृषण, 
रघुपत नारायण असलया अनेक कत्वबिार माणसांवर वहीम आलेला पाहून 
जनतेस इकडे आड आहण हतकडे हवहीर असे होऊन िेले आहण नानास 
सुधदा केवळ महादजीिी आजवीं करून रहावे लािले.

मराठी ररयासत खंड-6, पान-34
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नसलयाकारणाने अक्धकार पुनहा प्राप् होणयाक्वषयी पुणे मुकामी पेशवयांचे 
दरबारात खटपट करीत असता तयांचेजवळ खंडे क्जवाजी तांबेकर कामकाज 
करीत होते. खंडे क्जवाजी यांची वत्वणूक सखाराम हरर यांचे लक्ात बरोबर 
आलयावरून तयांनी गोक्वंदराव गायकवाड यांचयापासून खंडे क्जवाजीस दूर 
केले व तयांचया जागी आपले मंडळातील व भरवशाचे रावजी आपपाजी 
फणसे प्रभू यांची गोक्वंदराव गायकवाड यांचपाशी सोपवणूक केली. तया 
रदवसापासून रावजी आपपाजी गोक्वंदराव गायकवाडांचे राजय संबंधी  पेशवे 
आपपाजी, गोक्वंदराव गायकवाड बडोद्ाचे गादीवर आले तेवहा तयांचे 
रदवाण झाले. 15,16,17,18,19

८. पेशवयाचे मुजुमदार नारायण नीळकंठ हे मृतयू पावलयार दादासाहेबांनी 
बाबुराव हररस मुजुमदानी सन १७६२ मधये रदली होती व ही तुमचयाकडून 
काढणार नाही अशी शप्थही रदली होती. परंतु पुढे इ.स.१७६६ मधये 
इतर मुतसद्ांचया आग्रहामुळे माधवरावांने जुनया मुजुमदारास मुजुमदारी 
रदली व बाबूराव हररयास वाईट वाटू नये महणून अहमदाबादचा सुभा 
तयास सांगणयाचे ठरक्वले. महणजे या उभयतां भावांवर पेशवयांची फारच 
मजदी असे व तयातलया तयात दादासाहेबांची क्वशेष असे. पुणयाची एक पेठ 
बाबुराव हररने वसक्वली आहे. 

९.नारायणराव पेशवयाचया कारकीददीत सव्वच प्रभूंना फार त्रास झाला. 
या पेशवयांने प्रभूपासून एक नऊ कलमी याद बळजबरीने क्लहून घेतली 
होती. तया यादीखाली १ रामराव क्जवाजी, २  क्वठ् ठलराव यशवंत, ३ 

11. आनंदमाेिरीिी लढाई - तयािे सरदार मानाजी फाकडे व 
सखाराम हरर यांस जखमा लािलया.         मराठी ररयासत खंड-6, पान-54

12. (सुरतेिा तह व आडासिी लढाई) - नंतर सखाराम हरर, 
मानाजी फाकडे, आबाजी महादेव व सदाहिव रामिंद्र हे आपलया फौजा 
घेऊन ता. 19-04-1775 राेजी खंबायत जवळ र्म्वज ये्े इंग्रज फौजेस 
सामील झाले.                              मराठी ररयासत खंड-6, पान-56

13. या लढाईत सखाराम हररंने पराक्रम केलयाबद्दल आनंदीबाईने 
तयािे अहभनंदन केले.                      मराठी ररयासत खंड-6, पान-58

14. दादाने यावेळी सखाराम हररस हलहहलेली दोन पत्रे पररसस्तीवर 
प्रकाि पाडणारी आहेत.                    मराठी ररयासत खंड-6, पान-60
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रामाजी मलहार, ४ मुरारराव दौलत, ५ बाजीराव साबाजी, ६ सोयरो 
वामन, ७ बचाजी खंडेराव, ८ आपपाजी क्भकाजी, ९ खंडेराव बापूजी, 
१० क्त्रंबक मक्हपतराव, ११ बळवंतराव शंकर, १२ सखाराम हरर, 
१३ नीळकंठ रामचंद्र, १४ नारायणराव हरर, १५ बाळाजी गणेश, १६ 
क्त्रंबक सूयाांजी अशा तया वेळचया प्रमुख सोळा प्रभूंचया सह्ा आहेत. 
पुढे नारायणरावाचा खून झालयावर पुणयास उघड दोन पक् झाले. तयात 
सखाराम हररने रघुना्थरावाचा पक् घेतला. कारभारी पक्ांशी पक्हली लढाई 
राघोबाने रदली व जीत क्त्रंबकराव मामा मारला गेला.

१०. तुमही पत्र पाठक्वले ते पावले. क्लक्हले वत्वमान सव्व कळले. 
तुमची क्नष्ठा उत्म आहे, हे अनुभवास आली. तयास ही गोष्ट उत्म आहे. 
तुमहास हे योगय आहे. ये क्नष्ठेने तुमचे ईश्र ऊक्ज्वत करील. क्चंता नाही. 
तुमहास जखम लागली होती, ती बरी झाली की नाही हे क्लक्हणे पथय 
उत्म प्रमाणे करीत जाणें बहुत रक्क्त जाणे. क्चरंजीव राजश्ी बाजीराव 
सुखरूप आहेत.क्फतुरी यांचे (कारभारी पक्ांचे) पारपतय होऊन हुजूरची 
(राघोबाची) व क्चरंजीवाची (बाजीरावाची) भेट कधी होईल हे क्लक्हणे.

११. हे पत्र  आंनदीबाईने घारेचया क्कललयापासून क्लक्हलेले आहे. पुढे 
प्रक्सधद पुरंदरचया तज्ानंतर दादासाहेबांचे बंड मोडले व तयांचयाकडील 
सव्व सरदार पुणयास येऊन राक्हले. तयाचबरोबरच सखाराम हररही पुणयास 
चाकरीस येऊन राक्हले. यापूवदी सवाई माधवरावाचया भेटीचा दरबार झाला 
होता पण सखाराम हररस तया दरबारास नानाने मनाई केली होती. महणजे 
नाना फडक्णसाचया मनात सखाराम हररबद्दल फार मोठी तेढ होती. त्थाक्प 
तयांचा सरंजाम वगैर पूव्ववत चालत होता. परंतु तारीख २५ सपटेंबर १७७६ 
रोजी तयांना पुरंदरावर क्शद्ांनी एकदम कैद केले. तयाजबद्दलची सक्वसतर 

15. सखारामहररनेही असेि केवीलवाणे हलहहले - ‘मसलत पेिांत 
पडली’; सारे अ््व हवलि झाले; तयातही आपअापलयात हवरुद्े वाढली.

मराठी ररयासत खंड-6, पान-67

16. ये्े इंग्रज सेनापती कन्वल हकटींि होता. तयाने तयािा बिाव 
केला. तयाचया पुढील वयवस्ेसंबंर्ाने दादािे तफफेने सखाराम हरर व 
सदाहिव रामिंद्र आहण हररपंतािे तफफेने अपपा बळवंत यांिा पत्रवयवहार 
सुरु झाला.

मराठी ररयासत खंड-6, पान-71
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हकीकत खरे ले. १८९४ यात पुढीलप्रमाणे आहे.
१२. सखाराम हररस श्ीमतांची (राघोबाची) पत्रेे आली होती, तयांची 

उत्रे क्लहून रदली. तयात क्फतवा फौजेत केलयाचा व फौज नवी ठेक्वतो 
असे व क्कतयेक प्रकार क्लक्हले ते सापडले. तयाजवरून मशारक्नलहस 
क्कललयावरी बोलावून आक्णले. श्ीमंताचे पत्र आले होते काय? महणून 
पुसीले. तयांनी पत्र आले महणून सांक्गतले. उत्र काय रदलेंत.उत्र रदले 
नाही. महणून सांक्गतले. तेवहा जाव काय करतात. तेच समयी वेडी घालती. 
गोट तयाचा पुरंदर क्कल्ा खाली होता ते्थे चौकया पाठक्वलया. पुतणया 
खाली होता तो धरून आणून कैद केला. बाबुराव हररकडील माणसे 
घरावयासी जनाद्वन राम वगैरे सात आठशे राऊत मावळात गेले आहेत.

१३. या प्रमाणे सखाराम हररस नगरचया क्कलयावर, बाबुराव हररस 
क्संहगडावर व बाबूराव हररचा मोठा मुलगा दौलत बाबुराव यास चाकणचया 
क्कल्यावर आक्ण धाकटा मुलगा मक्हपत बाबुराव यास क्त्रंबकचया 
क्कल्यावर बंदोबसताने कैदेत ठेवले. या वेळचा क्कल्ेदारावरचा हुकूम 
वाचनीय असलयाने पुढे देतो. 

१४. (सखाराम हरर) यास पककया बंदोबसताने क्कल्े मजकुरी अटकेत 
ठेवून भोजन घालीत जाणे. प्रभू कारकुन तयाजवळ जाऊ न देणे चौकीस 
माणसे ठेवील ती वरचेवर बदलीत जाणे, मराठा एक माणूस सखदमतगारीस 
ठेवून देणे, तो पंधरा रदवसा बदलीत जाणे, धोत्रे अगर शेलापागोटे 
लागलयास देणे, जेवणाची व व्रिपात्राची आबाळ न करणे, बेडी नेहमी 
असो देणे, सखाराम हरर खेळया राजकारणी आहे. कोणे गोष्टीसी चुकणार 

17. सखाराम हररने दादाचया तफफेने हररपंतांिी िाठ घेतली.... 
दादासही पुणयास आणावयाहविी सखाराम हररनें पुषकळ खटपट केली.

मराठी ररयासत खंड-6, पान-72

18. मानाजी हिंदे फाकडे, सखाराम हरर, रामिंद्रबाबािा पुत्र सदाहिव 
रामिंद्र हे सव्व दादािे अहभमानी सरदार पुरंदराखाली सन 1776 चया जून 
महहनयात पेिवयांिे भेटीस आले.

मराठी ररयासत खंड-6, पान- 324

19. सखाराम हरर व मानाजी फाकडे हररपंताबरोबर पुरंदरास येऊन 
हुजरातीत दाखल झाले. पैकी सखाराम हररिा हफतूर पुढे लवकरि 
उघडकीस येऊन तयास व तयाचया कुटुंबास पकडून नानाने कैदेत घातले.

मराठी ररयासत खंड-6, पान- 80
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नाही, याजकररता एक कोठडी करून तयात घालून बाहेरून कुलूप घालीत 
जाणे, एकास तयाचयाजवळ जाऊ न देणे, याचे गुण तुमहास ठाऊक आहेत, 
या कररता चांगला बंदोबसत ठेवला तरी सखाराम हररस तयाचे शालक 
भासकरराव राजापुरकर यांनी नाना फडणवीसचया सांगणयावरून क्वश्ासघाती 
पकडक्वले अशी एक समजूत प्रचक्लत असून चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभूंचया 
इक्तहासाचया साधनात ती नमूद केली आहे. परंतू ती अगदीच क्नराधार 
आहे. तयाचया बंधनाचा प्रकार घर प्रमाणे आहे. सखाराम हररचा या प्रमाणे 
बंदोबसत ठेवला तरी सखाराम हररने धनगड क्कल्यावर असताना क्फतूर 
केलाच.20 परंतू तो उघडकीस आलयाने चौघास तोफेचया तोंडी रदले व 
दोघांचे उजवे हात कापून टाकले व तेवहापासून सखाराम हररचया छळास 
अक्धक क्रूर सवरुप प्राप् झाले असावे. तयाचया पायातील बेडी वाढक्वणे व 
तयास पोटभर अन्पाणीही न देणे अशा प्रकारचा छळ यावेळी महणजे सन 
१७७८ मधये सुरू झाला. 21,22 व पुढे अशा क्वपत्ी भोगीत असताना या 
शूर पुरूषाचा अंत सन १७७९ मधये जून मक्हनयापूवदी केवहा तरी झाला.23 
शेवटी यांचया पतनीने बराचसा दंड देणयाचे कबूल करून पतीचया भेटीची 
परवानगी क्मळवली होती. परंतु या पक्तपतनींची भेट होणयापूवदीच सखाराम 
हरर मृतयू पावला. त्थाक्प तयाचया पतनीकडून दंड वसूल करणयाची तजवीज 
मात्र जोराने चालू होती. अखेर ती हृदयद्रावक बातमी महादजी क्शंद्ास 
समजलयावर तयांनी पुढील पत्र नाना फडणीसास क्लक्हले व दंड माफ 
केला. हे पत्र बहुधा तारीख १६ नोवहेंबर सन १८८९ चे असावे.

20. रामरावािा मुलिा मलहारराव छत्रपतींचया बखरीिा लेखक हा 
सखाराम हररिा जावई, महणून तयािेही उतपन्न नानानी जप्त केले. 

मराठी ररयासत खंड-6, पान-92

21. (15 मे 1778) मोरोबािे हाती कारभार येताि तयाने एकदम 
अहर्कार िाजवणयास सुरुवात केली. नरहसंहराव िोहवंद, सखाराम हरर 
विैरे दादाचया हसतकास तयाने बंर्मुक् केले.  

मराठी ररयासत खंड-6, पान-107

22. दादािी सोडहिट् टी व झासीस रवानिी (माि्व 1779) - मोरोबा 
फडणीस, बजाबा पुरंदरे, रघुपंतराव नारायण बाबूराव व सखाराम हरर 
याहिवाय बाकीिे अटकेत असलेले लोक सोडून देणयािेही कारभाऱयांनी 
कबूल केले.                             मराठी ररयासत खंड-6, पान- 143
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श्ी राजश्ी बाळाजीपंत नाना गोसावी यास -
दंडवत  क्वनंती उपरी : सखाराम हरर कैदेत धनगडी होते. तयास बेडी 

मातबर व भोजनाचेही य्थासस्थत नवहते. याचमुळे प्राणांक्तक अवस्था 
झाली होती. यावरून याचे ्रिीने सरकारांत रदवदली केली की, बेडी 
हलकी करून अन्पाणयाची व औषधे उपाय करावयाची मोकळीक करवून, 
मजला क्कल्यावर जावयाची परवानगी द्ावी. तयावरून उत्र झाले की, 
बारा हजार रुपये द्ावे, महणजे सदरहू प्रमाणे परवानगी रदली जाईल, तेवहा 
तयांनी मोलभीक मागोन. घरोघर क्फरून बारा हजार रुपये द्ावयाचा करार 
करून, क्कल्यावरी जाऊन पोहोचेन अशी सनद द्ावी, महणजे कराराप्रमाणे 
एका मक्हनयाचे मुदतीने ऐवाजा हमीदार घेतला. तयास सनद क्तचया 
हातास पोहोचेन ती क्कल्यावरी न जाता सखाराम हरर मृतयू पावला. हल्ी 
हमीदारास ऐवजाकररता सरकारचा तगादा लागला आहे. हमीदार क्तजला 
तगादा करीतो, ऐक्सयास जो अनयायी तो मृतयू पावला व बायकोची तयाची 
भेटही न झाली, यासवत बायकोस तगादा, ऐवजाचा, हमीदाराचा नसावा 
व हमीदारासी सरकारांतून न वहावा, जया पक्ी अपराधी मरण पावला, 
तयापक्ी सरकारांतून माफ करून, ऐवज न घयावा. यांचे मुला माणसांचे 
चालवून आजात करावे. वरकड बारा हजारांनी सरकार क्कफायत होती एैसे 
नाही. तशात तयाजवळ ऐवज आहे नाही, हे कळलेच अाहे. मोल मागोन 
ऐवज जमा करणार. तोही सखाराम हरर यांचे मरणयामुळे. कोणी ऐवज 
देईल हे ही नाही. सारांश मुला माणसांची मुतिता होय ते करावे. हमीदारास 
सरकारातून तगादा झालयास हमीदार बायकामुलांस तगादा करील. घरांचे 
सव्व जप्ींत आले असता तयास ऐवज क्मळणे कळतच आहे. या कररता 
क्लक्हले असे. रवाना चंद्र 7 क्जलकाद हे क्वनंती. या प्रमाणे सखाराम हररंचे 
संक्क्प् चररत्र आहे.

क्वनंती
हे चतुद्वश रतनांचे ताट वाचकांस पसंत पडलयास दुसरे क्सधद करणयास 

प्रसतुत लेखकास हुरूप येईल.  

23. हिंतो हवठ् ठल, सखाराम हरर, मोरोबा फडणीस, तुळया पवार, 
बाजीराव बववे विैरे तयािे सव्व सा्ीदार रठकाणी लािले. सव्व दुहनयेत 
तयांिे नाव बहू झाले.
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