असं घडलं होतं
डॉ. स्मिता दािले

ई साहहत्य प्रहतष्ठान

असं घडलं होतं
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला
पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे
लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक
प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.

असं घडलं होतं
डॉ. स्मिता दािले
३०३, सक
ु ल्याण, २९, आयस्डयल कॉलनी,
कोथरूड, पणु े, ४११०३८.
िोबाईल :- ९८६७३६४६३४.
Presently:
4212, fishermans Pier Court,
Lutz,
Florida, 33558.
U.S.A.
Emails:
smitasuhas67@rediffmail.com
suhasdamle341@hotmail.com
Mobile: 9867364634

या पमु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेस्खके कडे सरु स्ित असनू पमु तकाचे स्कंर्ा त्यातील
अंशाचे पनु िवद्रु ण र्ा नाट्य, स्चत्रपट स्कंर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेस्खके ची परर्ानगी
घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडं र् तरुु ं गर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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• हिनामूल्य हितरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडड करू शकता.
• हे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककं िा िाचनाव्यहतररक्त कोणताही
िापर करण्यापुिी ई-सास्ित्य प्रस्तष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. हस्मता दामले
ई सास्हत्यतर्फ़े आज डॉ. स्मिता दािले यांचे
नर्र्े पमु तक, “असं घडलं होतं” प्रकास्शत होत आहे.
ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान हा अनेक कर्ी र्
लेखकांनी सरू
ु के लेला एक नर्ीन प्रयोग. िराठी िध्ये
र्ाचक आस्ण सास्हस्त्यक अस्िक जर्ळ यार्ेत आस्ण
एक िोठी चळर्ळ इटं रनेटच्या िाध्यिातनू सरू
ु व्हार्ी अशी इच्छा होती. िराठी भाषेत
उत्ति दजेदार सास्हत्य स्नस्िवती व्हार्ी, चागं ले र्ाचक एकत्र यार्ेत, त्यानं ा चागं ल्या दजावचे
सास्हत्य स्िळार्े आस्ण दजेदार स्लहू इस्च्छणार्या लेखकानं ा असे र्ाचक स्िळार्ेत.
एर्ढेच काय ते आिचे छोटेसे मर्प्न. स्हिं ते िदाव. िददे खदु ा. आिच्या छोट्याशा
मर्प्नाला लाखो र्ाचकाचं ी आस्ण दजेदार लेखकाचं ी साथ स्िळत गेली आस्ण कारर्ां
बनता गया. डॉ. स्मिता दािले या त्यातीलच एक. “सयु वपत्रु लोकिान्य” हे लोकिान्य
स्टळकाच
ं े एक र्ेगळ्या अगं ाचे, त्याच्ं या िानर्ी कंगोर्यांचे दशवन घडर्णारे चररत्र, “रिा”
हा रिा या शब्दाच्या स्र्स्र्ि सात अथाांतनू स्निावण होणार्या कथाच्ं या सग्रं हानतं र त्यानं ी
“कलाटणी" हे भारताच्या हजारो र्षाांच्या भव्य इस्तहासाचे स्िस्नएचर दशवन घडर्णारे
पमु तक स्लहीले. अशा पमु तकानं ी ई सास्हत्य चे पमु तक सग्रं हालय सिृद्ध होत आहे. त्याचं े
“िनसोक्त” हे र्तविानपत्रातील बातम्या र्ाचल्यानतं र उिटलेल्या तरंगाचं े पमु तक हे. ई
सास्हत्य तर्फ़े डॉ. स्मिता दािले याचं े हे चौथे पमु तक. पाचर्े पमु तक होते “इस्तहासाची
स्र्लग पाने”. इस्तहासातील काही िहत्त्र्ाच्या पण किी प्रस्सद्ध अशा घटना र्
व्यक्तींभोर्ती हे पमु तक आहे. पाचही पमु तके र्ेगर्ेगळी आस्ण तरीही एकाच िाग्यातली.
तो िागा म्हणजे इस्तहास. आस्ण त्यातली र्फ़ुले िात्र दस्ु िवळ, अप्रस्सद्ध व्यक्ती आस्ण घटना.
सल्तनत ए स्दल्ली हे सहार्े पमु तकही याला अपर्ाद नाही. त्यांचे आठर्े पमु तक
कार्ेरीचा दभु ंग: लाही र्ाचकाचं ा उदडं प्रस्तसाद स्िळाला.

डॉ स्मिता दािले यानं ा राजकारणाची आर्ड असल्यािळ
ु े आजर्र
इस्तहासाचा अभ्यास करून त्यातच लेखन के ल.ं इस्तहास म्हणजे पर्ू वकालीन
सत्तािीशाच्ं या यशापयाशाची कहाणी. इस्तहास स्र्षयातच त्यानं ी Ph.D के लं. इस्तहास
र्ाचत असताना त्याच्ं या एक गोष्ट लिात आली, ती म्हणजे १७ व्या आस्ण १८ व्या
शतकातील उत्तर भारतातील राजकारणार्र आस्ण स्शदं -े होळकर-िोगल आस्ण थोरले
बाजीरार् याच्ं यातील सत्तेच्या रस्मसखेचार्र स्र्पल
ु लेखन स्लस्हलं गेलं आहे. पण १८
व्या शतकात दस्िण भारतात िोठं राजकारण खेळणार्या सभं ाजी पत्रु शाहू, पेशर्ाईचे
समं थापक बाळाजी स्र्श्वनाथ, हैदर अली, त्याचा पत्रु स्टपू सल
ु तान आस्ण या सर्ाांचा
लढा झाला त्या प्रबळ इग्रं जार्ं र िराठीत लेखन झालेलं नाही. म्हणनू िनोव्यापाराच्या
आिाराने, कादबं री अगं ाने, इस्तहास िाडं णारं लेखन त्यानं ी अभ्यासपर्ु वक के लं. ते लेखन
म्हणजे, स्शर्रायांच्या पश्चात संभाजी-राजाराि-शाहू या त्यांच्या तीन र्ारसांचा आस्ण
पेशर्ाई शतकाची मथापना करणार्या बाळाजी स्र्श्वनाथ- पत्रु बाजीरार् - आस्ण
नानासाहेब पेशर्ा यांच्या कारकीदीचा, बाजीरार्ांच्या िातोश्री रािाबाई जयांनी ७५ र्षावचं
दीघावयष्ु य स्िळाल्यािळ
ु े राजकारण फार जर्ळून पास्हलं त्यांना नास्यका करून इस्तहास
सांगणारी "िातोश्री" ही कादबं री. त्यानतं र त्यांनी स्िरजेचे सरदार पटर्िवन यांच्या
घराण्याचा इस्तहास िांडणारी " उदयामत " ही कादबं री स्लहीली. त्यांनी स्लहीलेलं " िी
स्टपू सल
ु तान " हे स्टपू सल
ु तानचं राजकीय, व्यस्क्तगत चररत्र प्रस्सध्द आहे.
ई सास्हत्य ही संमथा कोणतेही िन देत नसताना त्यांनी आपली नऊ िौल्यर्ान
पमु तकं ई सास्हत्यच्या र्ाचकांसाठी स्र्नािल्ू य स्दली ही आिच्यासाठी डॉ. स्मिता
दािलेंची खरी ओळख.
ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान डॉ. स्मिता दािले यांचे कायि ऋणी राहील.
टीम ई साहित्य

या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते सवभस्वी
लेखिकेची स्वतः ची आिे त. या सवाां शी ई साहित्य प्रहतष्ठान
सिमत असेलच असे नािी.
या पुस्तकातील हचत्रे गुगलवरून घेतली आिे त. ती
अपलोड करणार्यां चे आर्ार.

टीम ई साहित्य

ज्या सवव तरुणाईने भारतीय वीरांच्या देशात मुलुखहिरी करायला
लावली,
आप्तस्वकीयांनी त्या लेखनाला प्रोत्सािन हदलं.
त्या सवाांना अर्वण.

हा र्ेस्दक काळातील भारत. गगं ा-यिनु ा आस्ण त्याच्ं या उपनद्ाच्ं या
जीर्नरसार्र, सजु लाि सफ
ु लाि सररताच्ं या काठाने अनेक सगं र घडले.. त्रेता
यगु ातील र्ास्ल्िकी रािायण ही राि रार्णाच्ं या यध्ु दाची पस्हली कहाणी. िग
घडलं ते कौरर् पाडं र् िहायध्ु द. जयद्रथाचा स्सिं -ू आजचा स्सिं , गािं ारीचा
गािं ार-कंदाहार, कंबोजची राजकन्या भानमु ती ही दयु ोिनाची राणी, िद्र देशाची
िाद्री, ित्मय देश-िथरु े र्रुन या देशार्रुन कृ ष्ण द्वारके ला जात असे. कुरु,
र्ैदहे ीचा स्र्देह, जरासंधाचा िगि, या नकाशात त्यार्ेळचे सर्व देश स्दसत
आहेत. तलर्ारींच्या जोरार्र त्रेता यगु ाच्या आिी स्कतीतरी शतके ही राजये
उदयाला आली. सर्व देश संपन्न होते. संमकार-संमकृ तीने बहरलेले होते.

प्रस्तावना.
अनास्द अनतं कालापासनू हा भरत देश तीन बाजनंू ी खळाळणार्या
सागरी लाटािं िे उभा आहे. त्याच्या कस्टप्रदेशापासनू स्नघणारे , पर्ू व आस्ण
पस्श्चि दीघव, लाबं , स्कनारे , दस्िणेला जाऊन चरणयगु ल
ु ासारखे जळ
ु तात.
आपले चरण या सागरी लाटािं िे हा द्वीपकल्प स्भजर्तो आहे. या भरतर्षावत
ज्ञान, स्र्ज्ञान, सतं , िाहात्िे, ििवसमं थापकाचं ी िास्ं दयाळी होत गेली.
स्सिं देशापासनू बगं ालपयांत आपले दीघव बाहू पसरुन हा द्वीपकल्प सर्ु णावची,
िोत्याच
ं ी, रास उिळतो आहे. िोत्याच्ं या कणसाच्ं या दाण्यानं ी असख्ं य जीर्ानं ा
तृप्त करतो आहे. अिृतजलाने र्ाहणार्या नद्ांनी पांथमथाची तहान शिर्तो
आहे. इथल्या िातीत शरू ांची, र्ीरांची सिशेर सिरांगणात तळपली. त्यांच्या
राजसत्तांच्याही अनेक लाटा या भिू ीर्र उसळल्या. साम्राजये उदयाला आली
आस्ण स्र्लय पार्ली. पढु च्या लाटेला िागची नर्ी लाट बजु र्त गेली. नर्ीन
लाटाही कालांतराने स्र्रघळून गेल्या. इथल्या नद्ाचं ं अिृतजल तरुणांच्या
रक्तांनी रंगलं. िातृभिू ीच्या रिणासाठी प्राणापवण करणार्या र्ीराचं ी रिा या
भरतर्षावच्या िातीत स्िसळली. त्या देहांच्या रुजलेल्या रिेिनू च पढु ची नर्ीन
स्पढी बहादरू ी गाजर्ायला स्हरव्यागार स्पकासारखी उभी रास्हली.
र्ीरांचे जर्ालािख
ु ी या भिू ीर्र लढत रास्हले. र्ीररसाचा तप्त लाव्हारस
सांडत रास्हला. अनेकानेक र्ीरांच्या, र्ीरांगनांच्या कथा घराघरात सांस्गतल्या
गेल्या. शास्हरांनी डफांच्या तालार्र या यध्ु दकथा तरुणांच्या कानात फंु करल्या.
कानगोष्टीसारख्या पसरत रास्हल्या. गार्ागार्ात, र्ाळर्ंटात, स्र्स्हरीर्र,

पाणर्ठ्यार्र, चार्डीर्र रंगल्या. स्पढ्यानस्पढ्या पढु े सरकत रास्हल्या. सारं
िाहीत होतं. ऐकलं होतं. पण कशािळ
ु े , काय घडलं ते काळाच्या प्रर्ाहात र्ाहून
गेलं होतं, स्र्मिृतीत गेलं होत.ं त्याच्ं याच या असं घडलं होतं हे सांगणार्या
कहाण्या.. इस्तहास घडर्णार्या त्या शरू ांची ही चररत्रं.
यासाठी अनेक संदभवग्रंथांचा आिार घेतला. त्यातनू िहत्त्र्ाची िास्हती
िांडली. पस्हल्या िहाभारत यध्ु दापासनू ते १८५७ च्या मर्ातंत्र्ययध्ु दापयांतच्या
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भारताच्या पारतंत्र्याच्या ग्रहण दशेतलं र्ामतर् िांडलं आहे. ७५० र्षाांच्या
साडेसातीतनू हे राष्र कसं बाहेर पडलं याचा हा इस्तहास आहे. यगु ानयु गु े,
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ु तके , सर्ाांना यातनू काय घडलं होतं, का घडलं होतं आस्ण असं घडलं
होत,ं हे सागं ण्याचा हा प्रयत्न आहे.
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िोकुळीचा राजा.

चारही यगु ाचं ा नायक यगु ंिर श्रीकृ ष्ण. या चराचराचा स्निावता आस्ण
आस्ण ते खेळर्णारा जगस्न्नयतं ा जगन्नाथ श्रीकृ ष्ण. याने के र्ळ अजवनु ालाच
प्रर्ृत्तीपर गीता सास्ं गतली नाही तर आजर्रच्या सर्व िानर्जातीला उद्ोगाला
लार्ल.ं बालगोपाळानं ा दहीहडं ीचा आनदं स्दला, तरुणाईने रासगरबाच्या
स्टपर्यार्ं र आपली रग उिळली. कुणी त्याच्यासारखचं रुस्क्िणींना पळर्ल.ं
कुणी द्रौपदीच्या र्स्त्रपरु र्ठ्यापासनू स्फूती घेऊन, सरु तेला र्स्त्राचं ा उद्ोग सरुु
के ला. कुणी कलाकाराने त्याचा पार्ा र्ाजर्नू कलेतनू प्रस्सध्दी स्िळर्ली. त्याने
सास्ं गतलेल्या गीतेतील रहमयाचा र्ेि स्पढ्यानस्पढ्या अनेकानेक पस्ं डतानं ी
घेतला. तरुु ं गात जन्िलेल्या भगर्तं ाच्ं या गीतेचं रहमयही लोकिान्यानं ी तरुु ं गात

बसनू च पणू व के लं. भारतीय संमकृ तीचा आत्िा भगर्ंत श्रीकृ ष्ण. तो गोपाळ,
स्गररिारी, देर्कीनंदन, सर्ाांना िास्हती आहे पण त्याचा बायोडेटा िास्हती आहे?
श्रीकृ ष्ण म्हणजे र्सदु र्े -देर्की-नंद-यशोदा-पांडर्-आस्ण कौरर् हे तर
सर्वतोिख
ु ी आहे.
श्रीकृ ष्ण स्जथे र्ाढला त्या गोकुळाचा नदं हा गोकुळचा िस्ु खया होता.
त्याचं घराणं हे अस्भरभानचू ं. नंदाच्या र्स्डलांचं नार् स्चत्रसेन. नंदाला दहा भाऊ
होते. सर्वजण एकोप्याने गोकुळात राहात होते. नंदराजाला दोन बायका होत्या.
एक यशोदा आस्ण दसु री रोस्हणी. यशोदेला एक िल
ु गी होती, एकानंगा. आस्ण
रोस्हणीचे ३ िल
ु गे, िोठा बलराि, दसु रा गद आस्ण स्तसरा सारण. एक िल
ु गी
म्हणजे सभु द्रा. नदं राजा यादर्ाचं ा िाडं स्लक होता. देर्की आस्ण र्सदु र्े ाच्या
लग्नात आकाशर्ाणी झाली आस्ण यांचा िल
ु गा कंसाला िारणार हे कळल्यार्र
कंसाने दोघानं ा नजरकै देत ठे र्लं आस्ण त्याच्ं या िल
ु ानं ा जन्िल्याबरोबर ठार
के लं, तान्या कृ ष्णाला र्सदु र्े ाने नदं राजाकडे पोचर्ल.ं हा कंस म्हणजे िथरु े चा
राजा उग्रसेन याचा िल
ु गा. कंसाने आपल्या आईर्स्डलानं ा तरुु ं गात टाकून राजय
स्हसकार्लं. याच कंसाची चल
ु त बहीण ही देर्की आस्ण कंसाचा सासरा हा
जरासिं . याच कंसाच्या जल
ु िाला प्रजा कंटाळली आस्ण िग कंसाचा सेनापती,
कृ ष्ण बलरािाचा पराक्रि ऐकून कंसाच्या नाशासाठी कृ ष्णाला िथरु े त घेऊन
गेला. कृ ष्ण बलरािाने कंसाचा र्ि के ल्यार्र उग्रसेनला आस्ण र्सदु र्े देर्कीला
कै देतनू िक्त
ु के ल.ं नतं र कंसाचा सेनापती सात्यकी, सारथी दारुकी हे कृ ष्णाला
येऊन स्िळाले.

कृ ष्णाला दोन िाता आस्ण २ स्पता होते तसे गरुु ही दोन होते. सांस्दपनी
आस्ण अंस्गरस. यातील सांस्दपनींच्या आश्रिात बलरािाबरोबर तो रास्हला.
त्याचा स्तथला स्ित्र हा सौराष्रातील कुचैल गार्चा ब्रह्मकुिार सदु ािा.
उजजयनीजर्ळ स्िप्रेच्या काठार्र, अर्ंस्त गार्ात सांस्दपनींचा अंकपाद आश्रि
होता.
कृ ष्ण हा यादर्ांची जी १८ कुळं होती त्यातल्या र्ृस्ष्ण कुलातला.
शरू सेनाच्या र्ंशातला. त्याला दहा काका आस्ण ४ आत्या. या चार आत्या –
१. चेस्द देशाचा राजा दिघोष याची पत्नी श्रतु श्रर्ा. यांचा िल
ु गा स्शशपु ाल.
२.अर्ंस्त नगराची राणी राजास्िदेर्ी. स्तचा नर्रा जयसेन आस्ण २ िल
ु गे स्र्ंद
– अनस्ु र्दं .३. करुष देशाची राणी श्रतु देर्ा. स्तचा पती र्ृध्दशिाव आस्ण िल
ु गा
दतं र्क्रा. ४. कंु ती आस्ण स्तचा पती पडं ू . िल
ु गे पाडं र्. कंु तीला स्तच्या स्पत्याने,
शरू सेनने कंु स्तभोजाला देऊन टाकली त्यािळ
ु े ती आपल्या भार्डं ाबं रोबर
र्ाढली नाही. कृ ष्णाच्या चल
ु तभार्ाचं नार् उध्दर्. म्हणजे उत् - िर्, र्र
जाणारी जयोत. उध्दर्ाला २ भाऊ होते, एक स्चत्रके तु आस्ण बृहतबल.
िथरु ा ही िळ
ू शत्रघ्ु नाने र्सर्लेली ििपु रु ी नगरी असं िानतात. पढु े ही
नगरी यादर्ानं ी स्जक
ं ली आस्ण स्तचं नार् ििरु ा के ल.ं त्याचाच अपभ्रश
ं िथरु ा.
कंसाचा सासरा जरासिं याने िथरु े र्र सतत हल्ले करुन यादर्ानं ा त्रास स्दला
तेव्हा यादर्ानं ा नर्ीन र्मती शोिणं जरुरीचं झालं. तेव्हा सगळे यादर् र्ृदं ार्नात
जाऊन रास्हले. कृ ष्ण गोकुळात र्ाढला. िोठा पत्रु म्हणनू बलरािाला गोकुळ
आस्ण र्ृंदार्न स्िळाल्यार्र कृ ष्णाने मर्त:साठी आस्ण यादर्ासं ाठी आणखी
एक राजय तयार के लं ते द्वारका. स्हचं िळ
ू नार् कुशमथली. िथरु े तील अनेक

यादर् िग द्वारके ला राहायला आले. अनेक दारं या नगरीला होती म्हणनू द्वारका.
कुशमथली आस्ण शंखासरू ाचं द्वीप अशी दोन बेटं स्िळून द्वारका बनली. गगव
ऋषींनी या नगरीची रचना आस्ण बांिकाि के लं.
यादर्ांची आणखी ४ राजयं होती. १. िचु कंु दाने र्सर्लेलं िस्हष्िती
म्हणजे आजचं िहेश्वर. २. पद्मर्णावने र्सर्लेलं र्ेण्णा काठचं िहाबळे श्वर आस्ण
करर्ीर. करर्ीरचा राजा शृगाल होता. शृगाल म्हणजे कोल्हा. म्हणनू त्या
नगरीचं नार् कालांतराने कोल्हापरू झालं. ३. यदपु त्रु सारस याने स्निावण के लेलं
क्रौंचपरू . ४. हररत राजाने र्सर्लेलं पस्श्चि स्कनार्यार्रचं राजय.
कृ ष्णाला आठ बायका होत्या. पण रािेचं अस्मतत्त्र् सापडत नाही.
कृ ष्णाच्या राण्यांची नार्े १. सत्यभािा - ही पट्टराणी होती म्हणजे इतर सर्व राण्यािं िे ओळखता
यार्ी म्हणनू िख्ु य राणी कपाळार्र सोन्याचा पट्टा बािं त असे. ही
द्वारके चा एक ित्रं ी सत्रास्जत आस्ण त्याची पत्नी र्ीरर्ती याचं ी कन्या.
याच सत्रास्जताकडे मयिंतक नार्ाचा अस्त िौल्यर्ान िस्ण होता.
सत्यभािेला ३ िल
ु गे होते. ते म्हणजे सभु ान,ु मर्भावनु आस्ण प्रभान.ु
२. रुस्क्िणी - ही स्र्दभावचा राजा स्भष्िक आस्ण त्याची पत्नी शध्ु दिती
याचं ी कन्या. स्हला ५ भाऊ होते. रुस्क्िणीच्या िल
ु ाचं ी नार्ं – प्रद्म्ु न,
चारुदेष्ण, सदु ष्े ण, चारुदेर्, आस्ण कन्या - चारुिस्त.
३. जाबं र्ती – ऋिर्ान अरण्यातील आस्दर्ासी जाबं र्तं याची
आस्दर्ासी कन्या. स्हच्या िल
ु ांची नार्ं- सस्ु ित्र, सांब, परुु स्जत, कन्यास्गररजा.

४. स्ित्रस्र्दं ा – ही कृ ष्णाची अर्ंस्तची आत्तेबस्हण होती. स्हचे िल
ु गे- र्ृक,
हषव, अस्नल.
५. सत्या – कोसलराज नग्नस्जती कन्या. र्ीर, चंद्र, अश्वसेन हे स्तचे पत्रु .
६. लक्ष्िणा – िद्र देशाची राजकन्या. प्रद्ोष, गात्रर्त, उध्र्ाांग हे पत्रु .
७. कास्लंदी -खाडं र् र्नातील राजकन्या. स्हचे पत्रु – श्रतु , पणू विास, दशव,
८. भद्रा – के के य देशाची राजकन्या. संग्रािस्जत, शरू सेन, शरू .
कृ ष्णाच्या गरुडध्र्ज रथाच्या घोड्यांची नार्ं – शैब्य, सग्रु ीर्, बलाहक,
िेघपष्ु प. कृ ष्णाचा शंख पांचजन्य. कृ ष्णाच्या रथाला दोन चाकं होती हे
लोकिान्यांनी संमकृ त श्लोकार्रुन सांस्गतलं कारण संमकृ तििे एकर्चनस्द्वर्चन-अनेकर्चन असतं आस्ण कृ ष्णाच्या रथाला स्द्वर्चन लार्लेलं
आहे.
कृ ष्णाची नार्ं – १. िरु ारर – नरकासरू ाचा सेनापती िरु ा याचा र्ि के ला
म्हणनू िरु ारर. अरर म्हणजे शत्र.ू नरकासरू हा प्राग्जयोस्तषपरू चा राजा,
(आताचं गौहाटी) ब्रह्मपत्रु ेच्या काठी याचं राजय होतं. नरकासरू ाचा र्ि
अस्श्वन र्द् १४ या स्दर्शी झाला. नरकचतदु श
व ी ही आपली स्दर्ाळी. २.
दािोदर – यशोदा कृ ष्णाच्या पोटाभोर्ती दोरीने बािं नू ठे र्त असे म्हणनू
दािोदर.३. शरू सेनाचा र्श
ं ज म्हणनू शौरी. ४. पाथावचा म्हणजे अजवनु ाचा
सारथी म्हणनू पाथवसारथी. स्शर्ाय गोपाल, स्गररिारी, िोहन ही नार्ं
होतीच.
कौरर् पांडर्ांच्या िहायध्ु दात कृ ष्णाने पांडर्ांच्या बाजनू े यध्ु द
स्जंकण्याच्या यक्ु त्या सांस्गतल्या. त्याची सेना दयु ोिनाने घेतली. िहायध्ु दात सर्व

पत्रु ांचा नाश झाल्यािळ
ु े द:ु खाने पोळलेल्या गांिारीने कृ ष्णाला शाप स्दला. जरा
नार्ाच्या व्यािाचा पायाला बाण लागनू द्वारके जर्ळ, भालकी तीथावर्र,
आताच्या र्ेरार्ळजर्ळ, कृ ष्णाची अर्तारसिाप्ती झाली. िहाभारतातील
कौरर् पांडर् यांच्यातील यध्ु द हे भारतीय इस्तहासात गाजलेलं कुरुिेत्रार्रील
पस्हलं यध्ु द. त्यानंतर त्या भिू ीर्र सत्तापालट घडर्णारी इस्तहास स्निावण
करणारी खपू यध्ु दं खेळली गेली. तेव्हा गांिार देश आयाांचा होता. गांिारीचा
भाऊ म्हणनू शकुनी हस्मतनापरु ात आला. आपल्या बस्हणीच्या िल
ु ांच्या
स्हतासाठी या शकुनीिािाने, पांडर्ांना कपटीपणाने द्तू ात हरर्लं आस्ण
र्नर्ास भोगायला लार्ला. तेव्हापासनू पढु े भारतीयांच्या िानस्सकतेत काहीही
फरक पडला नाही. परक्यांनी आपल्या देशात यायचं, भार्ाभार्ांििे भांडणं
लार्ायची आस्ण राजय बळकर्ायची, भारतातील आपली सपं त्ती लटु ू न
आपल्या देशात न्यायची ही परंपरा शतकानश
ु तके चालू रास्हली.
अज्ञातर्ासातनू यशमर्ीपणे प्रकटल्यानतं र पाडं र्ानं ी ५ भार्ासं ाठी, इद्रं प्रमथ,
स्तलपत, (मथलपत), सोनपत, पास्नपत, बागपत, ही ५ गार्ं हक्काची म्हणनू
िास्गतली. ती देण्याचं दयु ोिनाने नाकारल.ं श्रीकृ ष्णाची िध्यमथीही यशमर्ी
झाली नाही. शेर्टी यध्ु द हा एकच िागव रास्हला. दयु ोिनाने कृ ष्णाची फौज
घेतली आस्ण पाडं र्ाच्ं या िागे मर्त: भगर्ान कृ ष्ण रणनीती सागं ायला उभे
रस्हले. अजवनु ाचं सारथ्य करायला श्रीकृ ष्ण उभे रास्हले. यध्ु द चालू असेपयांत
हाती शस्त्र न िरण्याची प्रस्तज्ञा त्यानं ी के ली.
दसु रीकडे, दयु ोिनाच्या दरबारात, जोपयांत कृ ष्ण उभा आहे, तोपयांत
तम्ु हाला जय स्िळणे अशक्य आहे हे भीष्िांनी भर दरबारात दयु ोिनाला

सांस्गतलं. त्यार्र दयु ोिनाला पास्ठंबा देणार्या कणावने प्रस्तज्ञा के ली की जोपयांत
भीष्ि िैदानात आहेत तोर्र िी लढणार नाही. भीष्िांनी दयु ोिनाला २ अटी
घातल्या. त्यात पस्हली अट म्हणजे एकतर िी स्कंर्ा कणव सेनापती राहील. तेव्हा
दयु ोिनाने भीष्िांना सेनापती के लं. दसु र्या अटीप्रिाणे पांडर्ांना ठार करणं
जिलं नाही तरी त्यांचे १० हजार सैस्नक रोज िारीन हे भीष्िांनी सांस्गतलं. िग
कुरुिेत्र ही यध्ु दभिू ी स्नर्डली गेली. कौरर्ांचा िळ
ू परुु ष कुरु यानेच हे
तीथवमथान स्निावण के लं होतं. हाच प्रदेश सिंतपंचक या नार्ाने प्रस्सध्द झाला
होता. त्यार्ेळी कुरुिेत्र हे आजच्या स्दल्लीपासनू अंबाला एर्ढ्या भागात
पसरलं होतं. त्यात अनेक गार्ं, डोंगर, नद्ा होत्या. प्रत्येक देशाच्या राजाने
आपला तळ, सेना-हत्ती-घोडे, एके का भागात लार्ला होता. त्यािळ
ु े एर्ढी
िोठी १८ अिौस्हणी सेना खपू िोठ्या िल
ु खात पसरली होती. स्शर्ाय या सेनेत
सगळे च लढर्य्ये नव्हते. त्यात र्ाद्ं र्ाजर्णारे , सैस्नकाला बाण परु र्णारे , शख
ं
करणारे , लढाईच्या जागी सेनेला पाणी परु र्णारे , बाजार बणु गे, असेही होते.
एका अिौस्हणीची सख्ं या स्कती? तर एक अिौस्हणी म्हणजे २१,८७०
रथ, २१८७० गज, ६५६१० घोडे, १०९३५० फौज. त्याचं े पत्ती, सेनािख
ु ,
गल्ु ि, गण, र्ास्हनी, पृतन, चि,ू अस्नस्कस्न आस्ण अिौस्हस्ण असे भाग होते.
त्यात एक पत्ती म्हणजे १ हत्ती, एक रथ, त्याचे ३ घोडे, आस्ण ५ पदाती म्हणजे
सैस्नक. आस्ण त्यानतं र पढु ील प्रत्येक पायरीची स्तप्पट आस्ण शेर्टची
अिौस्हणी म्हणजे १० अस्नस्कनी म्हणजे १ अिौस्हणी,असं गस्णत होत.ं
मिशान, देर्ळं, पस्र्त्र मथळं, आश्रि सोडून सपाट िैदानार्र
स्हरण्यार्ती नदीच्या दोन्ही फौजांचे तळ पडले. हस्मतनापरू ार्रुन म्हणजे

आजच्या िीरत र्रुन दयु ोिन कुरुिेत्रार्र आला. आपापल्या फौजेला खणु चे े
शब्द, दास्गने, कपडे, परर्लीचे शब्द स्दले गेले. कृ ष्णाचा गरुडध्र्ज, अजवनु ाचा
नंदीघोष, भीष्िांचा गंगौघ, हे रथ यध्ु दभिू ीर्र स्हडं ायला लागले.सयू ोदयाबरोबर
यध्ु दाला सरुु र्ात होऊन सयू ावमताला यध्ु द थांबणार होतं. कृ ष्णाचा पांचजन्य,
भीष्िांचा गगं नाभ, अजनवु ाचा देदत्त, भीिाचा पौड्र, ििावचा अनंतस्र्जय,
नकुलाचा सघु ोष, आस्ण सहदेर्ाचा िस्णपष्ु पक , िृष्टद्म्ु नाचा यज्ञदत्त शंख
र्ाजले की यध्ु दाला सरुु र्ात होणार होती. कौरर्ांची सेना ११ अिौस्हणी आस्ण
पांडर्ांची ७ अिौस्हणी सेना होती. कौरवांची ११ अिौनहणी आनण पांडवांची
७ अिौनहणी.
िागवशीषव र्द् स्द्वस्तयेला यध्ु द सरुु झालं.
यध्ु दाला सरुु र्ात करण्यासाठी दोन्ही फौजा एकिेकींच्या सिोर आल्या
तेव्हा आपल्याच लोकानं ा पाहून, यानं ा कसं िारायचं असा प्रश्न अजवनु ाला
पडला तेव्हा खचलेल्या िनाच्या सव्यसाचीला (जो दोन्ही हातानं ी बाण िारु
शकतो) भगर्तं ानं ी प्रर्ृत्तीपर गीता सास्ं गतली. पस्हले स्दर्शी स्र्राटपत्रु श्वेत
आस्ण उत्तर हे पत्रु िारले गेले.
पस्हले ७ स्दर्स घनघोर यध्ु द झालं. दयु ोिनाचे ४० भाऊ, स्र्राटपत्रु ,
शल्यपत्रु , असे अनेक र्ीर िारले गेल.े अजवनु , भीष्ि याच्ं यात पराक्रिी यध्ु द
झाल.ं पण त्या रात्री, दयु ोिनाने भीष्िानं ा दोष स्दला की ते पाडं र्ाश
ं ी िितेने
र्ागत आहेत. तेव्हा ८ व्या स्दर्शी भीष्िानं ी प्रस्तज्ञा के ली की उद्ा कृ ष्णाला
शस्त्र हाती घ्यायला लार्ीन. ९ वया नदवशी भीष्मांनी, अजणनु ाला ठार करीन अशी
प्रनतज्ञा के ली.

त्या स्दर्सापासनू कृ ष्णाची कूटनीती सरुु झाली. तोपयांत अजवनु ाच्या
रथाचं सारथ्य करणं एर्ढंच काि त्याने के लं. रथ शत्रच्ू या फौजेत घसु र्ायचा,
सैस्नक िारायचे, अजवनु ाला हर्ं असेल स्तथे अलोट गदीतनू न्यायचा हे
सारथ्याचं काि..ते कृ ष्णाने उत्ति के लं.
रोज लढाई थांबल्यार्र रात्री कृ ष्णाच्या डेर्यात सभा भरत असे आस्ण
गप्तु हेरांकडून आलेल्या बातम्यांर्र स्र्चार के ला जात असे. ९व्या रात्री
अजवनु ाला ठार करण्याची भीष्िांची प्रस्तज्ञा कळल्यार्र कृ ष्णाने. द्रौपदीला चेहरा
झाके ल असा पदर ओढून भीष्िांकडे जायला सांस्गतलं. द्रौपदी तशी भीष्िांकडे
गेली. स्तने र्ंदन के ल्यार्र भीष्िांनी स्तला सौभाग्यर्ती भर् असा आशीर्ावद
स्दला. तेव्हा द्रौपदीने आपलं रुप उघड करत आपल्या पतीला िारण्याची प्रस्तज्ञा
के ली असल्याचं सास्ं गतल.ं त्यार्र भीष्ि म्हणाले की िी िाझी प्रस्तज्ञा िोडणार
नाही. तल
ु ा स्दलेला आशीर्ावदही खोटा होणार नाही म्हणनू उद्ा रथात
स्शखडं ीला अजवनु ाच्या पढु े उभं करायला कृ ष्णाला सागं . िी स्त्रीर्र बाण िारत
नाही. स्शखडं ी आिी स्त्री होती, िग परुु ष झालेली आहे.
१० वा स्दर्स उजाडला. कृ ष्णाच्या रथार्र स्शखडं ी आस्ण त्याच्यािागे
अजवनु उभे रास्हले. बाणाच्ं या र्षावर्ात स्शखडं ीने भीष्िाचं ा सारथी िारला.
भीष्िानं ी आपल्या भात्यातनू र्ेगर्ेगळे बाण काढत, भीष्मानं ी वेगवेगळ्या
आकाराचे बाण मारले, तेव्हा कृ ष्णाने रथ अिातं री उचलला. कृ ष्णाचं हेच
सारथ्य करण्यातलं नैपण्ु य. रथ उंच गेल्यािळ
ु े भीष्िानं ा फक्त कृ ष्णच स्दसला.
स्शखंडी आस्ण अजवनु स्दसलेच नाहीत. थक्क करणारं यध्ु द सैस्नकानं ी त्यास्दर्शी
पास्हलं. सयू ावमत जर्ळ आला. तेव्हा भीष्ि घायाळ होऊन रथात पडले होते.

शतं ननु े त्यांना इच्छािरणाचा र्र स्दला होता, त्याप्रिाणे उत्तरायण सरुु झाल्यार्र
५६ स्दर्सांनी त्यांनी प्राणत्याग करायचं ठरर्लं. तोपयांत ते शरांच्या ढीगार्र
पडून रास्हले. त्या रात्री गप्तु हेरांनी बातिी आणली की भीष्ि पडले म्हणनू आता
कणव रणांगणात येणार.
११ वा हदवस – भीष्िांच्या जागी द्रोणाचायव सेनापती झाले. कणावची
शक्ती किी करणं आता िहत्त्र्ाचं होतं. त्यास्दर्शी कृ ष्णाच्या सल्ल्यानसु ार कंु ती
सकाळी नदीर्र गेली. स्तथे कणव सयू ोपासना करत होता. तू िाझा पत्रु आहेस
आस्ण पांडर् तझु े भाऊ आहेत, त्यांना िारू नकोस, असं कंु तीने त्याला स्र्नर्लं.
तेव्हा अजवनु ाला सोडून िी बाकीच्यांना अभय देत आहे असं कणव म्हणाला.
कंु तीच्या स्नदान ४ िल
ु ाचं े तरी प्राण यािळ
ु े र्ाचले. त्यास्दर्शी दयु ोिनाने
ििावला स्जर्तं पकडून आणण्याची जबाबदारी द्रोणार्ं र टाकली. ही बातिी
कृ ष्णापयांत रात्री पोचली.
१२ वा हदवस - सकाळी यध्ु दाला सरुु र्ात झाल्यार्र भीि आस्ण अजवनु
द्रोणासं िोर आले. भीि द्रोणानं ा िारायला िार्ला तेव्हाच नरकासरू ाचा पत्रु
भगदत्त हा ििवराजाला िारायला िार्ला. त्याच्या डोक्यार्र के साचं ं दाट जाळं
होत.ं त्याच्या भर्ु याही जाड जाड होत्या, म्हणनू त्याने कपाळार्र कापडी पट्टी
बांिली होती. कृ ष्णाने ती पट्टी तोडायला अजवनु ाला सास्ं गतल.ं अजवनु ाने
आपल्या बाणाने ती पट्टी तोडली तेव्हा ती घसरली आस्ण भगदत्ताच्या
डोळ्यार्ं र आली. भगदत्ताला काही स्दसेना, तेव्हा तो पळून गेला. ििवराजाचा
जीर् र्ाचला.

१३ वा हदवस. – हा चक्रव्यहू ाचा स्दर्स होता. व्यहू कसा भेदायचा ते
कृ ष्णाने अस्भनन्यल
ू ा आदल्या रात्री स्शकर्नू ठे र्लं होतं. दयु ोिनपत्रु लक्ष्िण
आस्ण अस्भिन्यचू ं त्यास्दर्शी गदायध्ु द झालं. यात दोघेही बेशध्ु द झाले. पण
लक्ष्िण आिी शध्ु दीर्र आला. त्याने अस्भिन्यल
ू ा ठार के लं. तेव्हा अस्भिन्यचू ं
शर् जयद्रथाने लाथेने सरळ के लं. ते पाहून संतापलेल्या अजवनु ाने दसु रे स्दर्शी
सयू ावमताच्या आिी जयद्रथाला ठार करण्याची नाहीतर प्राणत्याग करण्याची
प्रस्तज्ञा के ली. त्या रात्रीच्या सभेत अजवनु ाच्या आततायी र्ागण्यार्र कृ ष्णाने
अजवनु ाला खपू दोष स्दला. यध्ु दात डोकं थंड ठे र् असं बजार्लं. अजवनु ाला
शंकराला शरण जाण्याचा सल्ला स्दला. अजवनु ाने ते के ल्यार्र शंकराने प्रसन्न
होऊन पाशपु त अस्त्र अजवनु ाला स्दलं.
१४ वा हदवस – कौरर्ानं ी जयद्रथाला स्दर्सभर लपर्नू ठे र्ल.ं
अजवनु ाला जयद्रथ सापडला नाही. तेव्हा सयू ावमताला अजवनु ाने स्चता रचली
आस्ण तो सरणार्र झोपला. इतक्यात सयू ावभोर्तीचं पटल बाजल
ू ा झालं आस्ण
सयू व अजनू आकाशातच आहे हे सर्ाांनी पास्हलं. अजवनु जळून खाक होणार हे
पाहायला जयद्रथ त्या जागी आलेला होता.. सयू व र्रतीच आहे आस्ण जयद्रथ
सिोर आहे हे पास्हल्याबरोबर अजवनु ाने सरणार्रूनच जयद्रथार्र बाण सोडला
आस्ण त्याला ठार के लं. त्यास्दर्शी कृ ष्णाने िायार्ी अिं ार के ला होता आस्ण
अजवनु ाचा प्राण र्ाचर्ला होता हे सर्ाांना स्दसलं. त्याच स्दर्शी घटोत्कच आस्ण
दयु ोिनाििेही यध्ु द झालेलं होतं. पाडं र्ानं ा िारण्यासाठी राखनू ठे र्लेलं अिोघ
र्ैजयंती अस्त्र दयु ोिनाने घटोत्कचार्र सोडलं. घटोत्कच भिू ीर्र कोसळला
आस्ण िरता िरता अनेकानं ा स्चरडून िारुन िेला.

१५ वा हदवस…जेव्हा दसु रे स्दर्शीची रणनीती ठरर्ायला सभा झाली,
तेव्हा कृ ष्णाने भीिाला सांस्गतलं की उद्ा सकाळी तू िालर् राजाचा अश्वथ्थािा
नार्ाचा हत्ती िारायचा आस्ण अश्वत्थािा िेला अशी बातिी सगळीकडे
पसरर्ायची. द्रोण ििावकडे खरं खोटं स्र्चारायला येतील तेव्हा ििावने फक्त नरो
र्ा कंु जरोर्ा, म्हणजे नर की हत्ती ते िाहीत नाही एर्ढंच म्हणायचं. भीिाने ते
काि के लं. द्रोण ििावकडे खरं खोटं स्र्चारायला आले. ििावनेही कृ ष्णाने
पढर्ल्याप्रिाणेच उत्तर स्दलं. द्रोणाचायव हे ऐकून खचले आस्ण रथात बसले
तेव्हा द्रुपदपत्रु ाने त्याचं शीर उडर्लं. आस्ण द्रोणाचायाांना ठार के लं दयु ोिनाची
शक्ती आणखीनच िीण झाली. त्या स्दर्शी कणव सेनापती झाला. १६ व्या
स्दर्शी आता कणव आस्ण अजवनु ात यध्ु द होणार हे नक्की झालं.
१६ वा शदवस…. १६ व्या स्दर्शी सकाळपासनू कणव आस्ण अजवनु ात
अस्नस्णवत असं तबंु ळ यध्ु द झाल.ं कणावचा सारथी सत्यसेन ठार झाला. लढाई
िळ
ू जागेपासनू ३ कोसार्ं र झाली. तो स्दर्स अस्नस्णवत रास्हला. रात्री बातिी
स्िळाली की कणावच्या रथाचं सारथ्य उद्ा नकुल सहदेर्ाचं ा िािा शल्य हा
करणार आहे. िग श्रीकृ ष्णानं ी सहदेर्ाला शल्याकडे पाठर्लं आस्ण स्नरोप स्दला
की उद्ा कणावची िन:शातं ी ढळे ल असं काहीतरी शल्याने बोलायचं आस्ण
कणावच्या िनाला ठे च लागेल असं काि करायच.ं उद्ा कणावच्या िनाची
एकाग्रता िोडली पास्हजे. सहदेर्ाने िािाला हा स्नरोप पोचर्ण्याचं काि चोख
के लं.
१७ वा हदवस. …. या स्दर्शी दोन्ही फौजा अस्िन नार्ाच्या
टेकडीपाशी जिल्या. कौरर्ांनी आपल्या सेनेची व्यहू रचना सयू वस्बंबाप्रिाणे गोल

के ली होती. त्या स्दर्शी भीिाने कणवपत्रु प्रसेन याला िारलं. दसु रा िल
ु गा
र्ृषसेनाला बेशध्ु द के लं. आस्ण िग तो द:ु शासनाला स्भडला. िष्टु ीयध्ु दात
द:ु शासनाला ठार करुन त्याच्या रक्ताने भरलेल्या हातांनी त्याने द्रौपदीचे के स
बांिले. र्स्त्रहरणाच्या स्दर्सापासनू द्रौपदीने आपले के स िोकळे ठे र्ले होते. या
स्दर्शी कणव आस्ण अजवनु याच्यात िहाभयंकर यध्ु द झालं. कृ ष्णाने कणावसाठी
ती जागा िद्दु ाि स्नर्डली होती कारण स्तथे दलदल होती. सयू व जसजसा र्र
यायला लागला तसतशी िाती घट्ट व्हायला लागली आस्ण कणावचं चाक त्यात
अडकायला लागलं. रथ हलेनासा झाला तेव्हा कणव खाली उतरला आस्ण िी
स्न:शस्त्र आहे, िाझ्यार्र बाण िारु नकोस असं अजवनु ाला म्हणाला. तेव्हा
आजर्र कणावने के लेल्या अन्याय्य र्तवनाचा पाढा र्ाचत तेव्हा कुठे गेला होता
तझु ा िात्रििव असं स्र्चारत कणावला स्नरुत्तर के ल.ं अजवनु ाने िग आपला
अजं स्लक बाण कणावर्र टाकून त्याला ठार के लं. िरतानं ा कणावने आपल्या
देहार्र अत्ं यसमं कार कृ ष्णानेच करार्ेत असं सागं नू त्याने प्राण सोडला.
त्याप्रिाणे कृ ष्णाने कणावचं शर् कुिारी टेकडीर्र नेऊन दहनसमं कार के ले.
सर्व कौरर् ठार झाले आहेत, आता एकटा दयु ोिनच स्जर्तं रास्हला
आहे हे कळल्यार्र गािं ारीने दयु ोिनाला स्नरोप पाठर्ला की जन्िर्ेळेस होतास
तसा भेटायला ये. लगेच कृ ष्ण सहज म्हणनू दयु ोिनाला भेटायला गेला. गप्पा
िारतानं ा आईकडे जातानं ा स्नदान के ळीचं पान तरी झाकून जा असा सल्ला
स्दला. त्याप्रिाणे दयु ोिन गािं ारीला भेटायला फक्त के ळीचं पान तेर्ढं लार्नू
गेला. तेव्हा गांिारी म्हणाली की िाझ्या पास्तव्रत्याच्या सािथ्यावर्र िी तल
ु ा
र्ज्रदेही करणार आहे. आता तझु ा झाकलेला तेर्ढा भाग दबु वल राहील. इतर

भाग र्ज्रदेही होईल. कृ ष्णाने तल
ु ा फसर्लं स्दसतंय. नाहीतर उद्ाच्या
भीिाबरोबरच्या यध्ु दात तझु ाच जय झाला असता.
१८ वा हदवस - या स्दर्शी दयु ोिन सयू वकंु ड तलार्ात लपनू बसला.
त्याला भीिाने द्वद्वं खेळायला बोलार्ल.ं बाहेर आला नाहीस तर तलार्ाचं पाणी
स्र्षारी करीन असं ििकार्लं. तेव्हा दयु ोिन तलार्ाच्या बाहेर आला. पण
त्याच्या र्ज्रदेहािळ
ु े भीिाचे ठोसे फुकट जायला लागले. तेव्हा कृ ष्णाने सतत
िांडीर्र ठोसे िारायच्या खणु ा के ल्या, पण भीिाला त्या कळल्या नाहीत. तेव्हा
अजवनु ाने आपलं स्पतांबर बाजल
ू ा करुन र्ार करण्याची जागा दाखर्ली. तो
इशारा कळताच भीिाने के ळीचं पान झाकलेल्या भागार्र तडाखा िारला.
त्याबरोबर दयु ोिनाचा अतं जर्ळ आला. पण िरता िरता त्याने अश्वत्थाम्याला
सेनापती के लं आस्ण िग प्राण सोडला. दयु ोिन सपं ल्यार्र १८ स्दर्स चाललेलं
िहायध्ु द सपं ल.ं कौरर्ाचं ा नाश झाला.
दसु रे स्दर्शी कृ ष्ण, पाडं र्ानं ा घेऊन सात्ं र्नासाठी िृतराष्र गािं ारीला
भेटायला गेला. त्यानं ा राजर्ाड्याच्या बाहेर भीिाचा चेपलेला पतु ळा स्दसला.
दयु ोिनाने िष्टु ीयध्ु द खेळण्याच्या सरार्ासाठी तो िातचू ा पतु ळा तयार के ला
होता. कृ ष्णाने तो पतु ळा बरोबर घेतला. राजर्ाड्यात गेल्यार्र अिं िृतराष्राने
भीिाला स्िठी िारण्यासाठी जर्ळ बोलार्लं तेव्हा कृ ष्णाने तो पतु ळा
आस्लगं नासाठी पढु े के ला. राजाने तो इतका जोरात आर्ळला की भीि त्या
जागी असता तर िेलाच असता. िग सगळे गािं ारीला भेटायला गेले. द:ु खाने
स्र्कल झालेल्या गांिारीने कृ ष्णाला शाप देत म्हटलं की तहू ी असाच व्यािाच्या

बाणाने रानार्नात एकाकी िरण पार्शील. श्रीयोगेश्वराला ते िाहीत होत.ं त्याने
शांत िनाने तो शाप स्मर्कारला.
आपल्या तळार्र आल्यार्र रात्री कृ ष्ण आस्ण पांडर् शांत गारव्यात
नदीकाठी गेले. तेव्हा अश्वत्थािा आपल्या स्पत्याच्या िृत्यचू ा सडू
घेण्यासाठी पांडर्ांच्या छार्णीत आला. छार्णीच्या दारापाशी कृ ष्णाने एक
िांस्त्रत यंत्रपतु ळा ठे र्लेला होता. अश्वत्थाम्याने अंदाजाने स्शर्मततु ी िंत्र
म्हटला. त्याबरोबर पतु ळा बाजल
ू ा झाला. अश्वत्थाम्याने आत स्शरून गाढ
झोपलेल्या सर्व पांडर्पत्रु ांना स्नदवयीपणे कापनू काढलं. अस्भिन्यचू ी स्र्िर्ा
गभवर्ती पत्नी उत्तरा स्हच्या पोटार्र ब्रह्मास्त्र टाकलं आस्ण द्रोणाचायाांच्या
िरणाचा सडू घेऊनतो स्नघनू गेला. ही बातिी कृ ष्णाला कळल्याबरोबर सर्वजण
िार्त आले. कृ ष्णाने, त्या िीण होत चाललेल्या गभावर्र ित्रं म्हणनू स्जर्तं
के लं. तोच पररिीण होत चाललेला जीर्, पररस्ित नार्ाने जगला. आस्ण
पाडं र्ाचं ा र्श
ं चालू रास्हला. त्या यध्ु दानतं र कुरुिेत्रार्र उरलं ते, भयाण कलेर्रं,
तटु क्या िस्णिोत्याचं े हार, बाजबू दं , हत्तींच्या शडंु , जखिी घोडे, िोडलेले रथ,
िोडक्या बाणाचं ा खच, रक्तािासं ाचा स्चखल…. आस्ण अनेक स्र्िर्ाचं े,
िातास्पत्याचं े गािं ारी, कंु ती, द्रौपदीचे स्र्लाप.
आपल्या स्र्जयानतं र ििावने हस्मतनापरु ात येऊन राजयास्भषेक करुन
घेतला. स्र्जयासाठी, राजयर्िवनासाठी कृ ष्ण-अजवनु , चद्रं गप्तु - चाणक्य, याच्ं या
बध्ु दी शक्ती आस्ण गप्तु हेराच्ं या कािस्गरीर्र यध्ु दं स्जंकली जातात त्याचं पस्हलं
उदाहरण म्हणजे िहान िहाभारत यध्ु द. भगर्ंताने शेर्टच्या आठ स्दर्सांििे
स्र्जय आपल्याकडे र्ळर्ला. स्शर्ाजी िहाराज एकटेच असे जयांना

चाणक्याची गरज भासली नाही. एक बस्हजीनाईक गप्तु हेर त्यांच्यासाठी परु े सा
होता.
।। श्रीकृ ष्णापवणिमतु ।।
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

शंतनुनंदन देवदत्त

भीष्म.

भारतीय राजघराण्यांच्या इस्तहासाला त्रेता यगु ातील रािायणापासनू
सरुु र्ात होते. द्वापार यगु ातील िहाभारतातील कुरु कुलाच्या ियाने ती कथा
रंगते. स्पतािह भीष्ि हा पृथ्र्ीतलार्रील होऊन गेलेल्या आजर्रच्या सर्व
िहायध्ु दांििला आद् सेनापती.
भारतीय इस्तहास कथनाला तशी तर सरुु र्ात होते ती त्रेता यगु ातील
रािायणाने. राजकुिार राि आस्ण रार्ण म्हणजेच भारत स्र्रुध्द श्रीलंका अशी
ही यध्ु दकथा र्ास्ल्िकी ऋषींनी रािायणात र्णवन के ली आस्ण राजकीय
कादबं रीच्या आद् लेखनाला सरुु र्ात के ली. एक बाणाने स्र्ध्द झालेल्या क्रौंच
पक्ष्याच्या यगु ल
ु ाला पाहून र्ास्ल्िकींना ही कथा सचु ली. िा स्नषाद प्रस्तष्ठां
त्र्ं..अगि: शाश्वती: सिा: ..यत् क्रौंच स्िथनु ादेकं..अर्िी: काििोस्हत: हा
त्यांचा श्लोक हा भारतीय सास्हत्यातील आद् श्लोक.

त्यानंतर द्वापार यगु ात घडलं ते िहाभारत. देर्व्रत, कुरुर्ृध्द, गांगेय,
स्पतािह, भीष्ि, या नार्ानं ी पररस्चत, कुरुकुलाचा एक भक्कि आिारमतंभ.
िाघ अष्टिीला उत्तरायण सरुु झाल्यार्र हे भीष्ि मर्गवमथ झाले. कुलरिणासाठी,
स्र्मतारासाठी, मर्त:च्या स्नमसीि, कतवव्यकोषातच गरु फटत आस्ण अडकत
गेले रे शीि स्कड्यासारखे.. शेर्टी कुरुकुलाचा नाश पाहात मर्गवमथ झाले.
भीष्िांची जन्िकथा सरुु होते ती इद्रं ाच्या दरबारात. इद्रं ाचा दरबार भरला
होता. त्यातच बसला होता शरू पराक्रिी राजा िहास्भष जयाने १ हजार अश्विेि
यज्ञ आस्ण १०० राजसयू यज्ञ करुन इद्रं ाला खषू के लं होतं. तेर्ढ्यात
चांदण्याच्या रंगाचं र्स्त्र नेसलेली संदु र गंगा सभेत आली. त्याचर्ेळी र्ार्याने
स्तचं र्स्त्र सरकल.ं सर्व राजानं ी िान खाली घातली पण िहास्भष िात्र स्तच्याकडे
एकटक पाहात रास्हला..ब्रह्मदेर् या असभ्यपणाने संतापले आस्ण राजाला शाप
स्दला की तू िृत्यल
ू ोकात जाशील, ही गगं ा तझु ी बायको म्हणनू स्तकडे
येईल..तल
ु ा न आर्डणार्या गोष्टी करे ल. तल
ु ा स्तच्या र्ागण्याचा राग येईल..िग
त्यातनू तल
ु ा िक्त
ु ी स्िळे ल आस्ण तू परत मर्गावत येशील. ित्यवलोकाििे
कुणाच्या आसर्याने रहार्ं या स्र्चारात जात असतानं ा गगं ेला आठ र्सक
ु ु िार
गभं ीर चेहर्याने जातानं ा स्दसले.. ती त्यानं ा भेटली आस्ण त्याच्ं या स्चतं ेचं कारण
स्र्चारलं. त्या र्सपंू ैकी द्ू नार्ाच्या र्सनू े र्स्सष्ठ ऋषींची काििेनू नार्ाची गाय
चोरलेली होती. आपली गाय चोरली हे र्स्सष्ठानं ा कळल्यार्र त्यानं ी सर्व र्सनंू ा
तम्ु ही एके क र्षव िनष्ु यलोकात जाऊन पडाल असा शाप स्दला आस्ण त्यातल्या
द्ू र्सल
ू ा िात्र तल
ु ा खपू र्षे िृत्यल
ू ोकात रहार्ं लागेल. तल
ु ा राजर्ैभर् स्िळे ल
पण स्त्रीसख
ु स्िळणार नाही, असा शाप स्दला. हे त्यांच्या स्चंतेचं कारण

कळल्यार्र गंगेने आपली कहाणी सांगत चचाव के ली. िग सर्ाांनी स्िळून स्नणवय
घेतला की भल
ू ोकात प्रतीप नार्ाचा राजा आहे, त्याला शंतनु नार्ाचा जो पत्रु
होणार आहे, तो या र्संचू ा स्पता होण्याला योग्य आहे. म्हणनू गंगेने राजा
शंतनश
ू ी स्र्र्ाह करायचा, आठ र्सनंू ी गंगेच्या पोटी जन्ि घ्यायचा, दरर्ेळी
गंगेने एके का र्सल
ू ा पाण्यात बडु र्नू िारायचं आस्ण िक्त
ु करायच.ं शेर्टच्या द्ू
र्सल
ू ा िात्र प्रतीपाच्या राजयाला र्ारस म्हणनू स्जर्ंत ठे र्ायचं. पण त्याला
संतती होणार नाही. तो अस्तशय पराक्रिी असेल. एर्ढं ठरल्यार्र गंगा आस्ण
आठही र्सू आपापल्या स्दशेने स्नघनू गेले..
िग एक स्दर्स गंगा स्त्रीरूप घेऊन हररद्वारला आली.. स्तथे राजा प्रतीप
ध्यानमथ बसलेला होता त्याच्यासिोर येऊन त्याच्या उजव्या िाडं ीर्र बसली.
राजा ध्यानातनू बाहेर आला आस्ण िाडं ीर्र बसलेल्या त्या सदंु रीला म्हणाला
की उजव्या िाडं ीर्र िल
ु ानं ा आस्ण सनु ेला बसर्ायचं आस्ण डाव्या िाडं ीर्र
लग्नाच्या स्त्रीला बसर्ायचं असा स्नयि आहे.. िला पत्रु झाला की तू माझ्या
मल
ु ाशी लग्न करून िाझी सनू हो. गगं ेने ते िान्य के लं आस्ण नाहीशी झाली.
त्यानतं र प्रतीपाला जो िल
ु गा झाला तो हा िहास्भष. राजा प्रतीपला तपश्चयेच्या
योगाने िन शातं झाल्यार्र झालेला िल
ु गा म्हणनू त्याचं नार् शतं नु असं नार्
ठे र्ल.ं प्रतीपचा िल
ु गा शतं नू याच्याशी गगं ेने स्र्र्ाह करतानं ा लग्नाच्या र्ेळी
ती एक अट राजाला घातली. ती म्हणाली की िी जे काही करीन त्याचं कारण
तू िला स्र्चारायचं नाहीस..जयास्दर्शी स्र्चारशील त्यास्दर्शी िी तल
ु ा सोडून
जाईन. शंतननू े ते िान्य के ल.ं शंतनच्ू या हाती राजय सोपर्नू राजा प्रतीप
र्ानप्रमथाला स्नघनू गेला..शंतनू आस्ण गंगा यांना लग्नानंतर गंगेला एके क पत्रु

होत गेला आस्ण गंगा दरर्ेळी त्या बाळाला पाण्यात बडु र्नू टाकत िारत
गेली..गंगा स्नघनू जाईल या भीतीने राजा असहायपणे ते सोसत रास्हला. सात
र्सू शापिक्त
ु झाले पण आठव्या बाळाला गंगा पाण्यात बडु र्नू िारायला
स्नघाली तेव्हा शंतनल
ू ा राहर्लं नाही. त्याने स्तला असं करु नकोस म्हटलं तेव्हा
गंगा त्या बाळाला घेऊन स्नघनू गेली. जातांना स्तने आपलं खरं रुप, अष्टर्संचू ी
कहाणी, शंतनचू ा जन्ि आस्ण द्ू र्सचू ा हा जन्ि त्याला सांगनू गेली. गंगेच्या
िल
ु ासकट जाण्याने द:ु खी झालेला शंतनू परत राजय सिथवपणे चालर्ायला
लागला. शंतननू े हस्मतनापरू (आताचं स्िरत) ही आपली राजिानी के ली. अशी
३६ र्षे गेली. एक स्दर्स राजा शंतनू स्शकारीसाठी र्नात गेलेला असतांना एके
स्ठकाणी भास्गरथी नदीचं पाणी अडर्ल्यासारखं त्याला र्ाटल.ं म्हणनू त्याने
शोि घेतला तेव्हा एक लहान िल
ु गा बाणाच्ं या सहाय्याने पाण्याचा प्रर्ाह
अडर्तोय हे त्याला स्दसल.ं जो गगं ेच्या पाण्याला अडर्ू शकतो तो आपला
िल
ु गा तर नसेल ना? असं त्याला र्ाटल.ं त्याने गगं ेचं मिरण के लं तेव्हा ती प्रगट
झाली. ती स्त्रीरुप घेऊन त्याच्यासिोर आली आस्ण हा तझु ाच िल
ु गा आहे,
आजर्र िी याला साभं ाळून सर्व शास्त्रात हुशार के ल,ं आता तू याचा साभं ाळ
कर असं सागं नू नाहीशी झाली. शतं नू देर्व्रतला घेऊन हस्मतनापरू ला आला.
त्याचा यर्ु राजयास्भषेक के ला आस्ण चार र्षव त्याच्याबरोबर राहून त्याच्या हाती
सर्व कारभार सोपर्नू आपल्या जबाबदारीतनू िक्त
ु झाला.
एक स्दर्स शतं नू स्शकारीसाठी र्नात स्फरत असतानं ा त्याला एक
प्रकारचा र्ेगळाच सगु ंि आला. तो कुठून येतोय हे पाहण्यासाठी सगु ंिाच्या
स्दशेने गेल्यार्र त्याला नार् चालर्त असलेली एक अत्यंत संदु र िल
ु गी

स्दसली. स्तच्या अंगाला तो सगु ंि येत होता. तो त्या िल
ु ीला िागणी घालायला
स्तच्या बापाकडे गेला. तो दाशराज शंतनल
ू ा म्हणाला की िाझ्या िल
ु ीशी
सत्यर्तीशी लग्न करायचं असेल तर िाझी एक अट आहे. िाझ्या िल
ु ीच्या
िल
ु ांचाच राजयास्भषेक झाला पास्हजे. हे ऐकून स्नराश होऊन शंतनू परत आला
आस्ण उदास राहायला लागला. देर्व्रताला आपले र्डील उदास आहेत याचं
कारण कळे ना...त्याने राजाच्या स्हतस्चंतक र्ृध्द िंत्र्याकडे चौकशी के ली तेव्हा
त्याला सत्यर्तीची कहाणी कळली. िग देर्व्रत त्या िंत्र्याला घेऊन दाशराज
कोळ्याकडे गेला आस्ण त्याच्या िल
ु ीला शंतनसू ाठी िागणी घातली..पण त्याने
आपली अट त्यालाही सांस्गतली.. तेव्हा देर्व्रत सर्ाांसिोर प्रस्तज्ञा करत
म्हणाला की आजर्र कोणत्याही परुु षाने के ली नसेल स्कंर्ा पढु ेही कोणी परुु ष
करणार नाही अशी प्रस्तज्ञा करत िी सागं तो की तझ्ु या इच्छे प्रिाणेच सर्व गोष्टी
होतील. तझु ाच नातू गादीर्र बसेल. िी राजत्याग करत आहे. तेव्हा दाशराज
म्हणाला की तू राजा होणार नाहीस पण तझु ी िल
ु ं हक्क सागं तील त्याचं काय ?
तेव्हा देर्व्रत परत सर्ाांसिोर प्रस्तज्ञा करत म्हणाला की घीर्रा, राजयार्र िी
पाणी सोडलचं आहे आता िी किीही स्र्र्ाह करणार नाही, स्त्रीसख
ु
अनभु र्णार नाही. ही दसु री प्रस्तज्ञा के ली तेव्हा आकाशातनू देर्-ऋषी यानं ी
देर्व्रतार्र पष्ु पर्ृष्टी करत “ हा भीष्ि ” म्हणजे भयक
ं र कृ त्य करणारा असा
त्याचा गौरर् के ला...िग सत्यर्तीला घेऊन देर्व्रत हस्मतनापरू ला आला आस्ण
त्याने शतं नल
ू ा सत्यर्ती अपवण के ली. त्याची ही प्रस्तज्ञा ऐकून शतं नू थक्क झाला
आस्ण त्याला भीष्ि नार् देऊन जेव्हा हर्ं असेल तेव्हाच िरण येईल असा
इच्छािरणाचा र्र स्दला.

शतं नू आस्ण सत्यर्तीचा स्र्र्ाह झाला…त्यांना स्चत्रांगद, स्र्स्चत्रर्ीयव.
हे दोन िल
ु गे झाले. यानंतर शंतनू िरण पार्ला. स्चत्रांगदाला गादीर्र बसर्नू
भीष्ि राजय चालर्ू लागले..पण अचानक एक स्दर्स गंिर्ाांबरोबर झालेल्या
लढाईत स्चत्रागं द िारला गेला. म्हणनू भीष्िांनी लहान स्र्स्चत्रर्ीयावला गादीर्र
बसर्लं. त्याचं योग्य र्यात लग्न करण्यासाठी िल
ु गी शोित असतांना
र्ाराणसीचा कास्शराजा आपल्या तीन िल
ु ींचं मर्यंर्र करतो आहे हे भीष्िांना
कळलं म्हणनू ते स्तथे गेले, प्रस्तज्ञा िोडून म्हातारा लग्नाला आलाय अशी त्यांची
भरसभेत चेष्टा झाली तेव्हा संतापलेल्या भीष्िांनी त्या स्तन्ही िल
ु ींना रथात
घालनू हस्मतनापरू ला आणलं आस्ण स्र्स्चत्रर्ीयावशी अंस्बका आस्ण अंबास्लका
या दोन िल
ु ींशी लग्न लार्नू स्दलं. अंबा या िल
ु ीला शाल्र्राजाशी लग्न करायचं
होतं म्हणनू स्तला शाल्र्राजाकडे पाठर्ल.ं पण अबं ेला शाल्र्ाने नाकारल,ं स्तने
भीष्िानं ा आपल्याशी लग्न करण्याची स्र्नतं ी के ली पण प्रस्तज्ञेिळ
ु े भीष्िानं ी
नाकारलं, आस्ण ती िनाने िाझी होणार नाही या कारणाने स्र्स्चत्रर्ीयावनेही
नाकारलं. तेव्हा अपिास्नत आस्ण उध्र्मत िनाने शेर्टी अबं ेने अग्नीत देह
भमिसात के ला तो भीष्िाचं ा सडू घ्यायचा याच भार्नेन.े . तीच द्रुपद राजाच्या
पोटी जन्िली स्शखडं ी या नार्ाने आस्ण स्तने भीष्िाचं ा र्ि करून सडू घेतला.
अस्ं बका अबं ास्लके च्या लग्नानतं र लौकरच राजयक्ष्िा रोगाने स्र्स्चत्रर्ीयवही िल
ु ं
होण्याआिीच िरण पार्ला.
आता गादीला र्ारस नाही, राजयाला राजा नाही या स्चतं ेत भीष्ि आस्ण
सत्यर्ती सापडले..र्ंशर्ृि स्टकण्यासाठी सनु ांना पत्रु व्हार्ेत म्हणनू सत्यर्तीने
िग कुिार अर्मथेत झालेल्या आपल्या व्यास या पत्रु ालागभवदानासाठी आिंस्त्रत

के लं. त्याकाळात या स्नयोग पध्दतीने संतती िान्य होती. अंस्बके ने व्यासांचं
भयंकर रूप पाहून डोळे स्िटले म्हणनू िृतराष्र आिं ळा जन्िला, व्यासांना
घाबरुन पांढरीफटक पडल्यािळ
ु े जन्िलेला अंबास्लके चा पंडु आस्ण दासीला
पढु े के ल्यािळ
ु े जन्िलेला दासीपत्रु स्र्दरु यांची जन्िकथा सर्ाांना िाहीत आहे.
राजयासाठी, कुलाच्या रिणासाठी प्रश्न सोडर्ता सोडर्ता भीष्ि संसारात
गरु फटत गेल.े बापाने खषू होऊन काय स्दलं तर इच्छािरण, स्शर्ाय अंबेचा
शाप. गांिारीच्या येण्यानंतर स्तच्या शकुनी या भार्ाच्या कुरुकुलात झालेल्या
प्रर्ेशािळ
ु े सरुु झालेला कुलाचा नाश होतांना पाहात रास्हले, आपण सेनापती
झालो तर दोन्ही पि यध्ु द करणार नाहीत या स्र्चाराने र्याच्या शंभरीच्या
आसपास शेर्टच्या िहायध्ु दात सेनापती झाले. आस्ण अजवनु ाच्या हातनू िृत्यू
येण्याचं भाग्य स्िळार्ं म्हणनू स्शखडं ीच्या आडून होणार्या शरर्षावर्ाने घायाळ
होऊन त्या शराच्ं या ढीगार्र रथात पडले. इच्छािरणाच्या र्राचा उपयोग करत
उत्तरायण सरुु होण्याची र्ाट पाहात शरपजं री पडून रास्हले..सक्र
ं ातं सपं ली.
रथसप्तिी सपं ली. िाघ अष्टिीला त्यानं ी मर्गवर्ास के ला. मर्गावतल्याही अिय
लोकात मथान स्िळर्ल.ं म्हणनू आजर्र भीष्िप्रस्तज्ञा ही त्याचं ी कीती स्जर्तं
आहे. पण िनात प्रश्न उभा राहतो.... एक सेनापती, एक योध्दा, एक स्पतािह
म्हणनू आपल्या नातर्डं ाच्ं या दोन पिातील कुणाला जय स्िळतो हे
पाहण्यासाठी तर त्यानं ी आपला िृत्यू लाबं र्ला नसेल ना ?
माघ अष्टमी िा भीष्माचायाांचा स्विावरोिणहदन. त्याला
भीष्माष्टमी हदन म्िणून ओळखलं जातं.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

काश्मीर.

स्हिस्शखरांचा िक
ु ु ट घातलेल्या आपल्या राष्राचा चेहरा खपू संदु र
आहे. काश्िीर म्हणतात त्याला. स्तथल्या पर्वतकुशीििे गंगा-यिनु ा-सरमर्तीचे
स्नझवर जन्िले. ऋषीिनु ींनी तपश्चयाव करण्यासाठी स्हिालयाकडेच िार् घेतली.
राजत्याग करुन र्ानप्रमथासाठी स्हिालयाच्या अरण्यांििे स्नर्ास करण्याची
प्रथा कुरुकुलापासनू चालत आली आहे. फळाफुलांनी बहरलेल्या या
काश्िीरचा शंकर हा अस्िपती. पार्वतीबरोबर संसार करतांना या स्शर्ाने तांडर्
नृत्य के लं. कास्लदासाने स्हिालय पास्हला की नाही िाहीत नाही पण त्याच्या
प्रस्तभेने िात्र स्हिालयाची मर्छंदी सैर के ली. याच स्हिपर्वतांना ओलांडत
अनेक साहसी भटक्या जिाती, अरबी घोड्यांर्रुन र्ैभर्ाच्या ओढीने भारतात
आल्या आस्ण भारत रक्तरंस्जत झाला. त्या स्हिालयाच्या कुशीत जन्िलेल्या
काश्िीरची ही ओळख.

आपल्या देशाचा चेहरा फार संदु र आहे.. संदु र स्नसगावने नटलेला के शरी
रंगाचा काश्िीर. काश्िीर शब्दाचा के शरी असा समं कृ त अथव आहे. के शराला
संमकृ तििे कस्श्िरज म्हणतात. संदु र स्नसगावने नटलेलं हे खोरं बौध्द, स्हदं ू आस्ण
िसु लिान समं कृ तीने स्िसळलेलं होतं. काश्िीरििे यायला तक
ु ाांना, िंगोल
आक्रिकांना बारािल्ु ला - मर्ातर्रुन येणं सहज सोपं होतं. भारताची नैसस्गवक
आस्ण सोन्याचांदीची सािनसंपत्ती परकीयांना खणु ार्त होती. लडाखबास्ल्तमतान-स्गलस्गट-राजौरी-पूँछ
ू -स्कश्तर्ार आस्ण जम्िू या िल
ु खांचा
काश्िीर राजयात सिार्ेश होता. काश्िीरबद्दल पस्हला उल्लेख परु ाणात
सापडतो. काश्िीरला र्राहिल
ू ाजर्ळ प्रचंड िोठा तलार् होता. र्राहिल
ू चं
आताचं नार् बारािल्ु ला. या गार्ाजर्ळची स्खंड कश्यप ऋषींनी फोडली.
त्यातनू तलार्ातील पाण्याचे लोट र्ाहून गेल्यार्र स्तथे जी ररकािी जिीन तयार
झाली, त्यार्र लोकानं ी र्मती के ली. िहाभारताच्या काळात कुरुिेत्राच्या र्रचं
काश्िीर हे काबं ोज राजाच्या हाती होत.ं काश्िीरच्या उत्तरे ला िद्र देश, िद्र
देशाच्या उत्तरे ला गािं ार-कंदाहार होतं. गािं ारच्या र्र पस्श्चिेला काबं ोज होत.ं
दयु ोिनाची बायको भानिु ती ही काबं ोजची राजकन्या होती. कुरुर्श
ं सपं ला.
यगु ातं र झालं. स्ि.प.ू सन ३२६ ििला स्सकंदरशी लढणारा पोरस राजा तर
सर्ाांनाच िाहीत आहे. त्याच्या हाताखाली काश्िीर आल.ं पोरसनतं र सम्राट
अशोकाचा काश्िीरर्र अिं ल सरुु झाला. याच्या काळात काश्िीरििे बौध्द
ििावची मथापना झाली. अनेक मतपू बांिले गेले. काश्िीरबद्दल स्लहून ठे र्णार्या
संमकृ त पंस्डताचं नार् कल्हण असं होतं आस्ण त्याच्या संमकृ त ग्रंथाचं नार् होतं
राजतरंस्गणी. काश्िीरचा इस्तहास त्याच्यािळ
ु े च सगळ्यांना कळला. त्याने

आपल्या आिीच्या सर्व बखरींचा अभ्यास करुन इ. स. ११४८ ििे हा ग्रंथ
स्लहून पणू व के ला. त्यात ७ व्या शतकापासनू चा इस्तहास स्लस्हला आहे.
सम्राट अशोकानंतर स्तथे गोनस्दवय घराणं राजय करत होत.ं या
घराण्यातील सन १११ सालातील प्रर्रसेन नार्ाच्या राजाने स्हदं ू ििावला उत्तेजन
स्दलं आस्ण आताच्या श्रीनगर या शहराची मथापना के ली. स्शर्-स्र्ष्णचू ी अनेक
िंस्दरं या घराण्याच्या काळात बांिली गेली. श्रीनगरचा जनु ा भाग सम्राट
अशोकाने र्सर्ला आस्ण नर्ीन भाग प्रर्रसेनने. त्यार्ेळी त्याचं नार् प्रर्रपरू
ठे र्लं. गोनस्दवय घराण्याच्या काळात बौध्द ििवही हळूहळू लोप पार्त चालला
होता. गोनस्दवय घराण्याचा शेर्टचा राजा बालास्दत्य हा इ. स. ६०२ ििे िरण
पार्ला. त्याला िल
ु गा नव्हता, त्यािळ
ु े त्याचा जार्ई दल
ु वभर्िवन हा गादीर्र
आला. दल
ं ाला सरुु र्ात झाली. हा
ु भव र्िवनपासनू काश्िीरििे ककोटक र्श
दल
ु वभर्िवन राजघराण्यातील नसनू बालास्दत्यचा अस्िकारी होता. त्याच्या १७
र्ारसानं ी सन ६०२ ते ८५६ या काळात, २५४ र्षे राजय के ल.ं त्या काळात
भारतात ब्राह्मण-र्ैश्य आस्ण िस्त्रय या तीनही र्णाांचे राजे राजय करत होते.
स्शर्ाय ब्राह्मण हे ज्ञानदान आस्ण अस्िकारी पदार्र असत..शेतकीचे काि
त्यार्ेळी डािर सिाज करत असे. कास्श्िरी लोकाचं ं र्णवन स्चनी प्रर्ासी यएु न
त्सगं याने, देखणे, बध्ु दीिान पण कपटी असं के लं होत.ं दल
ु वभानतं र दल
ु वभकप्रताप, त्याचे तीन िल
ु गे चद्रं पीड-तारापीड-िक्त
ु ापीड हे एकापाठोपाठ गादीर्र
आले. िक्त
ु ापीडने लस्लतास्दत्य हे नार् िारण के ल.ं या राजाने स्दस्ग्र्जय के ला
आस्ण आपलं साम्राजय स्र्ंध्य पर्वतापयांत नेलं. या लस्लतास्दत्याचा पराक्रि
असा की याने स्तबेटही स्जंकलं आस्ण एर्ढंच नव्हे तर बलस्ु चमतान आस्ण

तरु ाणही ३ र्ेळा स्जंकलं. लस्लतास्दत्याला राजा ही पदर्ी देण्यासाठी चीनच्या
राजाकडून एक प्रस्तस्निी िंडळ इ. स. ७३६ ििे लस्लतास्दत्याकडे आलेलं
होतं. लस्लतास्दत्य मर्ारीसाठी गोबीचं र्ाळर्ंट ओलांडून स्जथे गेला स्तथेच
िरण पार्ला. त्यानंतर त्याचा नातू जयपीड हा आजोबांसारखा पराक्रिी
स्नघाला. जेव्हा एखाद्ा घराण्याचा अंतकाळ जर्ळ येतो, तेव्हा राजे नीतीभ्रष्ट,
किकुर्त आस्ण दष्टु स्नघणं हीसध्ु दा एक कायि िास्लका आहे. त्याचप्रिाणे
ककोटक हे दल
ु वभर्िवनाचं घराणं संपलं.
िग सरुु झाला तो उत्पल नार्ाच्या घराण्याचा अंिल. स्तसरं घराणं
र्ीरदेर्ाचे, चौथं स्दर्ीर र्ंश संग्राि राजाचं, पाचर्ं लोहर र्श
ं , ते घराणे ११२८
सालापयांत चालल.ं १०८९ ते ११०१ पयांत हषवदर्े राजा होता. त्याचा र्श
ं
बराच काळ स्टकला. सन १२८६ ििे नर्ीन घराणं सत्तेत आलं ते स्सहं देर्ाच.ं
स्सहं देर्ाने िस्ं दरात असलेल्या सोन्याच्या ितू ी, पैसा सारंच पळर्लं त्यािळ
ु े
लोकाचं ा त्याच्यार्र राग होता. जिीनदाराबं रोबर झालेल्या झगड्यात स्सहं देर्
िारला गेला. त्याच्यानतं र त्याचा भाऊ सहदेर् काश्िीरचा राजा बनला.
सहदेर्ाच्या काळात तीन स्नर्ावस्सत सहदेर्ाच्या आश्रयाला आले. पढु े
घडणार्या कलाटणीसाठी ही घटना िहत्त्र्ाची ठरली. एक लडाखच्या
िस्ु खयाचा िल
ु गा ररंचन, तो गगनस्गरििे रास्हला. दसु रा दस्दवमथानचा लागं र
छाक त्राहग्राि ििे स्मथरार्ला आस्ण स्तसरा होता मर्ातचा शाहिीर. याला
सहदेर्ाने बारािल्ु लाला र्मती करायची परर्ानगी स्दली. एरर्ी काश्िीरििे
कोणत्याही परकीयाला प्रर्ेश स्दला जात नसे. १३२० साली दलचु ा नार्ाच्या
िंगोलाने खपू िोठी फौज घेऊन काश्िीरर्र हल्ला के ला. खपू िोठी लटू

स्िळर्ली. पण सहदेर् काहीही करु शकला नाही. काश्िीरचं खोरं र्ाचर्ू
शकला नाही. सर्व नागररक भीतीने लपनू बसले आस्ण दलचु ा स्नघनू गेल्यार्र
बाहेर आले तेव्हा सगळं काश्िीर खोरं िंगोलांच्या हल्ल्याने उध्र्मत झालं होतं.
िग सहदेर्ाचा कुणी र्ारस आहे का ते लोकांनी शोिलं पण तसा कुणी स्िळाला
नाही.
सहदेर्ाच्या उदयनदेर् या चल
ु तभार्ाच्या िदतीने लडाखचा ररंचन
िारला गेला. ररंचनने इमलाि ििव आपल्यापरु ताच ठे र्ला होता. त्याच्या िागे
त्याची बायको कोटाराणी आस्ण िल
ु गा हैदर स्जर्ंत रास्हले. ररंचनने आपला
िल
ु गा हैदर हा र्जीर शाहिीरकडे र्ाढर्ण्यासाठी सोपर्ला होता. शाहिीर
तेव्हाच सत्ता हाती घेऊ शकला असता, पण ितू वपणाने, ही र्ेळ आपल्या हाती
सत्ता घ्यायची नाही हे ओळखनू शाहिीरने उदयनदेर्ाला राजा के ल.ं
कोटाराणीशी उदयनदेर्ने लग्नही के ल.ं काश्िीरििे परत स्हदं ू ििावला र्र
आणण्याचे प्रयत्न सरू
ु झाले. पण तेर्ढ्यात परत िगं ोलाच्ं या हल्ल्यात
उदयनदेर् घाबरुन पळून गेला. कोटाराणीने बहादरू ीने सर्व काश्िीरी लोकानं ा
एकत्र करुन िगं ोलानं ा पळर्नू लार्ल.ं आस्ण उदयनदेर्ला परत आणलं. ते
जनतेला आर्डलं नाही. उदयनदेर् िेल्यार्र कोटाराणीने परत एकदा स्भिण्णा
भट्टच्या िदतीने सत्ता हाती घेतली. ही सर्ु णवसिं ीिात्र शाहिीरने घालर्ली नाही.
त्याने ित्ु सद्दीपणाने कोटाराणीच्या हैदर या िल
ु ाला हाती िरुन आपली सत्ता सरुु
के ली. शाहिीरने कपटाने स्भिण्णा भट्टला ठार के लं हे पाहून कोटाराणीनेही
खंस्जर खपु सनू आत्िहत्या के ली. शाहिीरच्या हाती पणू व सत्ता आली. त्याने
मर्त:ला शहाबद्दु ीन हा स्कताब घेतला. स्हदं ू कोटाराणीची सत्ता १३३९

सालापासनू काश्िीरििनू संपली. तेव्हापासनू िसु लिानांच्या हाताखाली
काश्िीर गेलं. काश्िीरच्या िास्िवक राजसत्तेला ही कलाटणी होती.
सन १३३९ पासनू सन १५२८ पयांत म्हणजे शाहिीरपासनू सतत
िसु लिान राजयकत्याांच्या हातीच काश्िीर रास्हल.ं त्यानंतर १५२८ ििे
हुिायूँचू ा सरदार स्िझाव दघु लत याने िघु लांचा कारभार काश्िीरििे सरुु के ला तो
औरंगजेबापयांत चालला. औरंगजेबाची एक बेगि नर्ाबबाई ही
काश्िीरििल्या राजौरीच्या राजाची िल
ु गी होती. स्तला शाह आलि, सल
ु तान
िहिं द आस्ण झेबस्ु न्नसा बेगि ही ३ िल
ु ं होती. पैगंबराचा पस्र्त्र के स सईद
अब्दल्ु ला याने िस्दनाहून काश्िीरििे आणला िग तो स्र्जापरु ात जाऊन
रास्हला. पण स्तथे त्याच्या सपं त्तीर्र सक
ं ट आलं तेव्हा ती पस्र्त्र, लाख िोलाची
र्मतू साभं ाळणं जड व्हायला लागलं म्हणनू त्याने तो के स ख्र्ाजा नरू उद्दीन
इशाई या श्रीितं ाला स्र्कला. त्याने इ. स. १७०० ििे दाल सरोर्राच्या काठी
हजरतबल इथे मथापन के ला. हजरताचं ं बल म्हणजे मथान एक पस्र्त्र िेत्र बनल.ं
हळूहळू िघु लही किकुर्त झाले.
सन १७५२ पासनू अफगाणी दरु ाणींचं साम्राजय स्तथे स्निावण झाल.ं
दरु ाणी सत्ता पराभतू के ली ती सन १८१९च्या शोस्पयाूँ यध्ु दात. आझिखान या
दरु ाणी सत्तािीशाने काबल
ू र्र जेव्हा फौजा नेल्या तेव्हा ती सिं ी सािनू दरु ाणीचा
िहसल
ू ित्रं ी स्बरबल िर रणस्जतं स्सगं ला भेटायला लाहोरला गेला आस्ण
काश्िीरर्र मर्ारी करायला सागं नू आला. रणस्जतस्सगं ने फौज जिर्ली आस्ण
काश्िीरर्र मर्ारी के ली. ३ जल
ु ै १८१९ ििे शोस्पयाूँ इथे दरु ाणी फौजेचा पराभर्
करुन काश्िीरििे शीख सत्ता सरुु झाली. सन १८८० ििे रणस्जतस्संगांच्या

िृत्यनू ंतर त्यांचा नातू गल
ु ाबस्संग सत्तेत आला. गल
ु ाबस्संगांच्या काळातच
१८४५ सालाििे पस्हलं इग्रं ज-शीख यध्ु द घडलं. स्ब्रगेडयर जनरल हेनरर
िाूँटगोिेररच्या हाताखाली इग्रं जी फौजांनी शीख सेनेचा पराभर् के ला.
गल
ु ाबस्संग आस्ण ईमट इस्ं डया कंपनीििे दोन करार झाले. पस्हल्या कलिानसु ार
लाहोर सभु ा आस्ण स्बयास- स्संिू नद्ांििला प्रदेश इग्रं जांकडे गेला. दसु र्या
कलिानसु ार स्संिू नदीचा पर्ू व तीर आस्ण रार्ी नदीचा पस्श्चि तीर याििला
िल
ु ख
ू शीखांकडे रास्हला. म्हणजेच काश्िीर गल
ु ाबस्संगकडे आल.ं जम्िू आस्ण
काश्िीरचे िहाराज म्हणनू गल
ु ाबस्संग यांना िान्यता स्िळाली. त्यांचा १८५७
ििे िृत्यू झाला. त्यानंतरचा रणबीरस्सगं आस्ण त्यांच्यानंतर त्याचं ा नातू हररस्संग
यांचा,आस्ण सन १९४७ नतं रचा इस्तहास तर ताजाच आहे.
काश्िीरचे लोक स्र्द्ेचे व्यासगं ी होते. त्याच्ं या स्र्द्वत्तेची ख्याती
भारतभर होती. नाण्याचं ी दशाश
ू कल्पना काश्िीरी
ं पध्दतीने िोजण्याची िळ
लोकाचं ी असं स्सध्द झालयं . काश्िीरी स्हदं ू पस्ं डताच
ं ा राजदरबारात िोठा सन्िान
होता. त्यानं ा अस्िकाराच्या जागा होत्या. पण सततच्या तक
ु ी, अफगाणी, िगं ोल
हल्ल्यािं ळ
ु े पाठीशी असलेल्या िहान स्हिालयाचाच काश्िीरच्या राजानं ा सतत
त्रास झाला. काश्िीरचा स्नसगव स्जतका सदंु र, स्ततकं स्तथलं राजकारण आजही
ठे चाळणारं, रक्तरंस्जत आहे.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss…..ss

हसध
ं प्रांताची ओळख.

या स्हदं ू भरतपरुु षाने मर्ागतच के लं आहे अस्तथींचं. ओि सहना र्र्त,ु
सहनौ भनु क्तु हा त्याचं ा ित्रं . कारण स्हदं ू हा ििव नव्हे. स्र्चार पथं आहे.
तत्त्र्प्रणाली आहे. थडं जलाचं िहापात्र असलेल्या नसधं ू नदीवर मानवाची
सस्ं कृ ती बहरली. आिी इथे स्हदं चंू ं र्ामतव्य होत.ं पण कालातं राने इथे इमलाि
ििावने प्रर्ेश के ला आस्ण स्हदं चंू ं अस्मतत्त्र् सपं लं.
स्सिं र्र िहाभारताच्या काळापासनू म्हणजे जयद्रथाचं स्हदं चंू ं राजय होत.ं
स्सिं ू नदीच्या पस्श्चिेला स्सस्बमतान नार्ाचं राजय म्हणजे िहाभारतकालीन स्शबी
राजाचं राजय. ७ व्या शतकात हषवर्िवनाच्या काळात त्याच्या हाताखाली या
स्सिं ििे साहसीराय नार्ाच्या िौयावचं राजय होत.ं त्याचं ी दसु री शाखा

स्चतोडची. अलोर ही स्संिची राजिानी होती. या राजयाच्या आजबू ाजल
ू ा जाट,
लहु ाणा असे राजे राजय करत होते. या साहसी राजाच्या आजारपणाच्या अंस्ति
काळात चच नार्ाच्या िंत्र्याने राजय बळकार्लं. या चचाने स्लस्हलेली बखर ती
चचनािा फारसी भाषेत होती. ती अभ्यासकांच्या हाती आली आस्ण स्संि
प्रांताचा इस्तहास उलगडत गेला. त्यात भर पडली ती यएु नत्संग या प्रर्ाशाने
स्लस्हलेल्या स्संिच्या र्णवनाची. हा प्रर्ासी इ. स. ६४१ ििे स्सिं प्रांती गेला
होता.
साहसीराय राजाचा इ. स. ६५० ििे िृत्यू झाला. तो स्नपस्ु त्रक िरण
पार्ला. तेव्हा या िहत्त्र्ाकांिी िंत्री चच याने साहसीरायचा िृत्यू झाल्याची
बातिी गप्तु ठे र्ली. त्याने आपल्या स्र्रोिकानं ा राजिानीत बोलार्नू कै द करुन
ठे र्ल.ं िग जे त्याच्या पिात नव्हते, त्यानं ा िोठी िोठी बस्िसं देऊन
आपल्याकडे र्ळर्ल.ं साहसीराय िृत्यश
ू य्येर्र असतानं ा त्याच्या नार्े फिावन
काढून आपली बाजू बळकट के ली आस्ण नतं र सत्ता हाती घेतली. चचराजाने
साहसीरायच्या राणीशी लग्न लार्ल.ं िग स्सिं ू नदीच्या पस्लकडे आस्ण पर्ू ेकडे
िल
ु तानपयांत आपलं राजय र्ाढर्लं. लहु ाणा राजाचा पराभर् करुन त्याच्ं या
ब्राह्मणाबाद शहराची (हे अरबी नार् आहे) राजिानी के ली. त्याने जाट आस्ण
लहु ाणा याचं ी प्रस्तष्ठा किी करण्यासाठी, या जिातींना लाल आस्ण काळे कपडे
घालार्ेत, रे शिी र्स्त्रं नेसू नयेत, घोड्यार्र खोस्गर घालू नये, बाहेर स्हडं तानं ा
पायात जोडे आस्ण पागोटं नसार्ं आस्ण खणू म्हणनू नेहिी एक कुत्रा बरोबर
बाळगार्ा, असे अनेक स्नयि के ले. जाट लहु ाणा बेडर आस्ण लढर्य्ये होते.
चचराजा कट्टर स्हदं िू िावस्भिानी होता. चचराजा २२ र्षे राजय करुन िेल. तो

िेल्यार्र पढु े ७ र्षे त्याचा भाऊ राजय सांभाळत होता आस्ण िग ६७९ सालात
चचाचा िल
ु गा दाहर याने राजय के ल.ं
त्याकाळात स्हिालयातनू र्ाट न काढता अफगाणी, अरबी इतर व्यापारी
हे स्संिू नदी स्जथे सिद्रु ाला स्िळते त्या रमत्याने र्ाळर्ंटातनू येत. अरबांनी
त्याआिीही स्संि प्रांत स्जंकायचा असफल प्रयत्न के ला होता. पण जेव्हा
अरबांनी इराण स्जंकलं, त्यानंतर स्संिच्या जर्ळ त्यांना एक भक्कि पायासाठी
जागा झाली. याकाळात इमलाि ििावचा प्रसार स्सलोनपयांत झाला होता.
बगदादििे तेव्हा खस्लफ र्ास्लद हा राजय करत होता. त्याला भेटण्यासाठी
श्रीलंकेतनू काही िसु लिान यात्रेकरू स्संिू नदीतनू प्रर्ास करत असतांना
र्ादळािळ
ु े स्सिं ू नदीच्या काठच्या देबाल बदं रार्र लागली. स्तथल्या
दरोडेखोरानं ी यात्रेकरूंना लटु लं आस्ण त्यानं ा कै देत टाकलं. तेव्हा इराणचा
सभु ेदार हजजाज याने दाहरकडे तक्रार के ली. दाहर म्हणाला की ते फार
सािथ्यवर्ान दरोडेखोर आहेत, िला त्यानं ा आर्रता येत नाही. तेव्हा हजजाजने
खस्लफ र्स्लदला स्सिं र्र िास्िवक यध्ु द करायला भडकार्लं आस्ण जी लटू
स्िळे ल ती अिी अिी र्ाटून घ्यायचा लोभ दाखर्ला. खस्लफ र्ास्लद तयार
झाला.
त्याची परर्ानगी स्िळाल्यार्र इराणची राजिानी कूफा इथे हजजाजने
फौज जिर्ली, आपला भाचा िहिं द कासीिला सेनापती के ल.ं िहिं द
कासीिने स्कल्ले पाडायची िारा करणारी यत्रं ं- कॅ टापल्टस् - जहाजातनू स्सिं र्र
पाठर्ली आस्ण तो मर्त: जस्िनीच्या िागावने स्संिर्र चालनू आला. देबालला
त्याने र्ेढा घातला. त्या गार्ात एक िंस्दर होतं आस्ण त्यार्र एक ध्र्ज फडकत

होता. तो ध्र्ज आहे तोर्र देबालला िोका नाही अशी स्तथल्या लोकांची
सिजतू होती. िहिं द कासीिला हे कळल्यार्र त्याने िारायंत्रांचा िारा के ला
आस्ण तो ध्र्ज पाडला. त्याबरोबर श्रध्दाळू लोक खचले. स्हदं ू लोकांना ही
िस्शनं िाहीतही नव्हती. देबालर्र अनेकर्ेळा हल्ले झाले होते, त्यात देबाल
स्जंकलं होतं म्हणनू दाहरनेही काहीही तयारी के ली नव्हती. त्याला शत्रचू ी ताकद
िाहीतच नव्हती..पोरसस्र्रुध्द स्सकंदरने भारतीयांना िाहीत नसलेली शस्त्रं
आणनू त्यांचा पराभर् के ला, पढु े ९०० र्षाांनीही देबालििे दाहरचा याच नर्ीन
शस्त्राने पराभर् के ला. िहिं द कासीि स्जंकला. िग शहरात िोठी कत्तल झाली,
ििाांतरं झाली. स्हदं ू लोक गल
ु ाि बनले, स्स्त्रया दासी झाल्या, स्कंर्ा
जनानखान्यात गेल्या..प्रचंड िोठी लटू झाली. देबालििल्या बौध्दस्र्हारातील
७०० स्स्त्रया दासी झाल्या. िग िहिं द कासीिने आपल्या िागावतील इतरही
राजयं स्जक
ं ली. स्तथेही प्रचडं लटू स्िळर्ली. बौध्द िस्िवयानं ी शस्त्र हाती िरलचं
नाही. त्यािळ
ु े त्याचं ी राजयं स्जक
ं णं िहिं द कासीिला फार सोपं गेल.ं
त्यानतं र िहिं द कासीि आजच्या पास्कमतानातील हैद्राबादला म्हणजे
तेव्हाच्या नेरुनला गेला. तेही स्जक
ं ल.ं स्तथल्या िस्ं दराचं िस्शदीत रुपातं र झाल.ं
पण स्सिं ू ओलाडं ायला जहाजाचं ी सोय न झाल्याने नेरुनला िात्र तो अडकून
पडला. पण त्या सिं ीचं सोनं करत दाहराने कासीिशी लढण्याची पणू व तयारी
के ली. कासीिकडचा अन्नसाठा सपं त आला होता. काय करार्ं या स्र्र्चं नेत
असतानं ा साि दाि दडं भेद नीतीचा उपयोग करायचं त्याने ठरर्ल.ं कासीिचा
हा हेतू यशमर्ी झाला कारण दाहराचा, बेट प्रांताचा एक अस्िकारी िोका
बमसया, बेटाचा िालक होण्याच्या सौद्ार्र त्याला सािील झाला. त्याने

कास्सिला नार्ा परु र्ल्या. या स्फतरू ीिळ
ु े कासीिची स्संिू नदी ओलांडायची
िोठी सोय झाली. त्याउलट दाहराकडे जी ५०० अरबांची लष्करी तक
ु डी होती
स्तने आपल्या बांिर्ांस्र्रुध्द शस्त्र उचलणं नाकारलं. हा िोठा फरक आपल्यात
आस्ण त्यांच्यात होता. हे परस्कयांना सािील न होणं भारतीयांनी के लं असतं तर
भारतात परकीय आक्रिक किी स्टकलेच नसते. पण उलट आपलेच लोक
तक
ु ाांना आस्ण इग्रं जांना स्फतरू झाले.
िहिं द कासीि दाहरासिोर येऊन उभा रास्हला. दाहराचा िल
ु गा
जयस्संह हाही शरू च होता. िहा भयंकर, घनघोर यध्ु द झालं. दाहर मर्त:
स्चलखतात होता, त्याच्या हत्तीर्रही काटेरी झल
ू होती. दाहरकडे एक चक्र होतं.
तो जयाच्यार्र ते टाके त्याचं िडंु कं िडापासनू दरू होई. दाहर स्जक
ं णार हे नक्की
होतं पण स्नयतीची इच्छा र्ेगळी होती. एका अरबाने टाकलेला आगीचा पेटता
जळका बाण दाहरच्या अबं ारीर्र येऊन पडला. दाहरची अबं ारी जळायला
लागली. त्यािळ
ु े हत्ती स्बथरला तो आगीने भाजायला लागला तेव्हा जर्ळच्या
तलार्ात घसु ला. त्याबरोबर दाहर अबं ारीतनू खाली पडला आस्ण िारला गेला.
आस्ण िग सेनापती पडल्यार्र जे होतं तेच झालं. राजाची फौज पळायला
लागली आस्ण कापली गेली..प्रचडं लटू झाली. दाहरची राणी, पतु णी आस्ण
राजस्स्त्रयानं ा कासीिने खस्लफाकडे पाठर्लं. िहिं द कासीिने इतरही प्रातं
स्जक
ु गा जयस्सहं हा रणागं णार्रुन
ं ले. दाहरला र्ीरगती स्िळाल्यार्र त्याचा िल
राऊरला जाऊन पोचला. स्तथे दाहरची दसु री राणी बाई नार्ाची होती. स्तने
िहिं द कासीिशी लढा स्दला पण शेर्टी राणीर्शातील सर्व स्स्त्रयांबरोबर

खोलीला आग लार्नू जोहार के ला. राऊरििनू कासीिने ६०,००० स्स्त्रयांना
गल
ु ाि के लं स्कंर्ा जनानखान्यात नेलं.
राऊर स्जंकून िहिं द कासीि दाहरपत्रु जयस्संहाच्या िागे, ब्राह्नणाबादला
पोचला. जयस्संह स्तथनू ही पळाला आस्ण र्ाळर्ंटात गेला. ब्राह्मणाबादच्या
शरू ांनी ६ िस्हनेपयांत शहर लढर्लं पण शेर्टी हरले. कारण परत िोका बमसयाने
त्या शहराची खडान् खडा बातिी कासीिला पोचर्ली. त्यािळ
ु े कासीि
स्जंकला. जयस्संह िग रजपतू ांच्या आश्रयाला गेला. या शहरात कासीिला
दाहरच्या २ अस्र्र्ास्हत िल
ु ी सापडल्या, त्या त्याने खस्लफाकडे पोचर्ल्या.
आता स्संिििलं एकच शहर हाती यायचं रास्हलं होता. ते म्हणजे अलरू . तेही
िहिं द कासीिने सहज घेऊन टाकलं. लाखो लोकाचं ा नरसहं ार करुन, अिाप
लटू घेऊन, हजारो स्स्त्रयानं ा दासी-गल
ु ाि-जनानखान्यातील रखेल बनर्नू ,
िहदिं द कासीि आता कनोजर्र जायच्या स्र्चाराला लागला.
स्सिं पणू वपणे स्जक
ं ू न कासीि आता श्रीितं कनोजर्र हल्ला करायच्या
तयारीला लागला. तो कनोजला कूच करणार इतक्यात खस्लफाकडून त्याला
एक तातडीचं पत्र आल.ं त्यात स्लस्हलं होतं की असशील तसा िी पाठर्लेल्या
या कच्च्या कातड्यात बसनू हाजीर हो. खस्लफाची आज्ञा म्हणनू लगेच िहिं द
कासीि त्या कातड्यात लपेटून बसला आस्ण त्याला त्याच्या नोकरानं ी
पेटार्यात घातलं िग पेटारा खस्लफाकडे गेला. खस्लफाने हे काय सािान आलं
म्हणनू पेटी उघडली तर आतििे िरुन पडलेला िहिं द कासीि होता.
खस्लफाकडे पाठर्ण्यात आलेल्या दाहराच्या िल
ु ीने आपल्या बापाची आस्ण
आपली अशी दैन्यार्मथा करणार्या कासीिचा कपटाने शेर्ट के ला होता. इ.

स. ७१२, रिझानच्या १० व्या स्दर्शी स्हदं च्ंू या हातनू िसु लिानांकडे सत्ता
जाण्याचा स्संि हा पस्हला बळी. आस्ण दाहराच्या स्स्त्रयांनी अब्ररू िणासाठी
के लेला कदास्चत भारतीय इस्तहासातील पस्हला जोहार असेल असं
अभ्यासकांना र्ाटत.ं िल्ु लक िोबदल्यासाठी इिान आस्ण देश स्र्कणारा िोका
बमसया हेही आता काही नर्ीन उदाहरण नाही…
भारतातील देर्ळांििे स्कती संपत्ती होती त्याचं एक उदाहरण म्हणजे
िल
ु तान काबीज के ल्यार्र िहिं द कासीिने एक िंस्दर लटु ल.ं एका देर्ळाच्या
आर्ारात आणखी एक लहान देऊळ होत.ं त्यात सोन्याच्या नाण्यानं ी भरलेल्या
तांब्यांच्या ४० हडं ् यार्र एक पणू व परुु षाची उंची असलेली स्नखळ सोन्याची ितू ी
होती. स्तचे डोळे भारी स्कंितीच्या िाणकाचं े होते. स्तचं ं र्जन २३० िण होत.ं
आस्ण खाली जे ४० हडं े होते त्यात १३२० िण सोन्याची नाणी होती. आजही
आपली देर्ळं सोन्याचादं ीने तडु ु ंब भरलेली आहेत..का नाही येणार एखादा
परकीय, भारतातला एर्ढा खस्जना आस्ण देशाची गद्दारी करणार्या लोकानं ा
लटु ायला..?
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss....

जो जीता विी हसकंदर.
हिस्तर्ूवव सन ३२६.

आपल्या अभतू पर्ू व पराक्रिाने आजर्र कुणालाही आपल्यापेिा र्रचढ
होऊ न देणारा अिय कीतीचा ग्रीसचा सम्राट अलेक्झाडं र. आपण त्याला
स्सकंदर म्हणनू ओळखतो. जग स्जंकायचं मर्प्न घेऊन तो भारतात पोचला तेव्हा
भारतात लहान लहान गणराजयं सख
ु ाने नादं त होती. आयावर्तव या नार्ाने हा भाग
प्रस्सध्द होता. स्तथे हुकूिशाही नव्हती, ही लिात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.
प्रत्येक राजाच्या हुकुितीखाली प्रजा, सास्हत्य, कला शौयावचा सत्कार होत
होता. सीिेला लागनू असलेल्या राजाशी त्याचं भांडण आस्ण त्याचा शत्रू तो या
राजाचा स्ित्र एर्ढंच त्याचं मर्रुप असे. आपल्या सीिा स्र्मतारण्याचा प्रयत्न
करणारे राजे, िहाराज, सम्राट, चक्रर्ती अशा पदानं ा पोचत. त्याचं ं रथ, घोडदळ,
हत्तीदळ, पायदळ या चतरु ं ग सेनेचं बळ िोठं असे. राजाचं देहार्सान झाल्यार्र
त्याच्या िल
ु ािं िे त्याचं राजय र्ाटलं जाई आस्ण िग तेच एकिेकांििे पणू व सत्ता
बळकर्ायला भाडं त राहात. ही राजयस्नस्िवतीची पध्दत होती.

असा राजसत्तांना छे द देणारा राजा स्सकंदर भारताच्या सीिेर्र येऊन
उभा रास्हला तेव्हा भारतात पौरर् राजा उत्तर हद्दीर्र सत्ता चालर्त होता. झेलि
(संमकृ त नार् स्र्तमता) नदी ते स्चनाब नद्ांच्या दआ
ु ख
ू त्याच्या
ु बातला िल
हाताखाली होता. ७ फूट उंच स्िप्पाड राजाचा हत्तीही तसाच स्िप्पाड होता. हे
सर्व पजं ाबचे तगडे परुु ष स्िपाडच होते. राजा पौरर्ाचं ग्रीकानं ी पोरस असं
नािकरण के लं. तिशीलाच्या अंभी राजाशी त्याची मपिाव चाले. (तिशीला
म्हणजे आताचं अटक. पढु े या अटके पयांत राघोबादादाच्ं या हाताखाली िराठी
फौजा अहिदशहा अब्दालीचा पाठलाग करत गेल्या होत्या पण नदीच्या प्रचंड
प्रर्ाहािळ
ु े स्तथेच थांबल्या.) आस्ण राजौर-जम्िच्ू या अस्भसार राजाशी त्याचा
सलोखा होता.
जगजजेता होण्याचं मर्प्न घेऊन स्सकंदर मर्त:च्या देशातनू स्नघाला
आस्ण र्ाटेतील एके क राजय, सिाज, सिदु ाय स्जक
ं त भारताच्या स्दशेने यायला
लागला. मर्ात खोर्यार्रुन भारतार्र त्याने आपली नजर रोखली. त्याने
तिशीलेचा अंभी आस्ण राजौरीचा अस्भसार या राजांचा पराभर् के ला आस्ण
िग पोरसकडे खडं णी िास्गतली. पोरसने सरळ नकार स्दला आस्ण तो स्सकंदरशी
यध्ु दाला तयार झाला. हे ऐस्तहास्सक यध्ु द मिरणीय का झालं आस्ण कुठे झालं
याच्या नोंदी भारतीय सास्हत्यात सापडत नाहीत. तर फक्त ग्रीक सास्हत्यातनू
याची िास्हती स्िळते. स्सकंदर अत्यंत ससु ंमकृ त िॅसेडोस्नयाचा राजा स्फस्लप
याचा िल
ु गा.आस्ण तत्त्र्र्ेत्ता आररमटोटलचा स्शष्य. स्फस्लप राजाचा खनू
होऊन िृत्यू झाल्यार्र स्िमतपर्ू व ३३६ ििे २० व्या र्षी हा तख्तार्र आला.
लगेच, १० र्षे मर्ार्या करत जगभर स्फरला. भारतात झेलिच्या काठार्र
पौरर्ाची आस्ण त्याची तलर्ार स्भडली. पौरर्ही पराक्रिात तसभू रही किी
नव्हता. स्सकंदरचं आव्हान त्याने मर्ीकारलं आस्ण प्रचंड िोठी चतरु ं ग सेना

घेऊन तो स्सकंदरला सािोरा गेला. त्या लढाईचं नसु तं र्णवन र्ाचणंही अत्यंत
थरारक आहे.
आपल्या जहाजांििनू शास्त्रज्ञ, स्र्द्वान, र्ैद्, इस्ं जस्नयसव, दगडांचा िारा
करणारी कॅ टापल्टस् िस्शनं, त्यार्रचे िजरू , ३० र्ल्ही चालतील अशा उथळ,
लढाऊ बोटी, हे सर्व नसकंदरने आणलं होत.ं त्याच्या या लढाऊ हलक्या बोटींचे
भाग र्ेगळे करुन परत जळ
ु र्ता येत होते. त्यािळ
ु े गाडीर्र टाकून कुठे ही या
बोटी नेता येत होत्या. जलद र्ेगासाठी बैलगाडीपेिा, त्याने खेचराचं ा र्ापर
गाड्या ओढायला के ला. स्शर्ाय सिि गप्तु हेरखातं, अत्यंत शरू , स्तरंदाज,
यध्ु दकलेत तरबेज अशी प्रस्शस्ित पायदळ फौजही त्याच्या सेर्ेला एकस्नष्ठ
होती. या प्रत्येक सैस्नकाच्या छातीर्र लोखंडी उरस्त्राण, डोक्याला हेलिेट,
िांडीला संरिण करणारे िातचू े पत्रे होते, हातात लांब तलर्ारी, १६ फूट उंच
भाले होते. ही कर्ायती फौज एकापाठीिागे एक ३ फूटाचं ं अतं र ठे र्नू रागं
करुन उभी राही. स्सकंदरच्या र्स्डलांनी, राजा स्फलीपने ही राष्रीय तोलाची
फौज प्रस्शस्ित के ली होती. स्सकंदरकडे घोड्यांर्र मर्ार असलेले उत्कृ ष्ट
स्तरंदाजही होते. त्याच्ं या हातात भालेही असत. त्याचे घोडेही सरं िण कर्चाने
सरु स्ित होते. हे घोडे काबल
ू आस्ण अरबी नसलीचे होते. ५ स्दर्सांििे ६५०
िैल पार करण्याची याचं ी ििता होती. स्शर्ाय दरू
ू न दगडाचं ा िारा करणारी
िारायंत्र, कॅ टापल्टस् होती.
आस्ण पौरर्ाची फौज तल
ु नेत कशी होती?
भारतीय फौजेत सरदारांचे चारचाकी रथ होते. या रथानं ा ४ घोडे असत.
यार्र २ तीरंदाज, २ भाला फे कणारे , आस्ण २ रथ चालर्णारे असे ६ सैस्नक
असत. शस्त्राच्ं या आस्ण ६ सैस्नकाच्ं या र्जनािं ळ
ु े हे लाकडी रथ भक्कि करार्े

लागत. त्यािळ
ु े त्यांची गती िंद असे. रणांगणार्र पाऊस पडला तर त्यांची चाकं
िातीर्र घसरत आस्ण एका जागी अडकून रुतत. प्रचडं िोठं हत्तीदल हे पोरसचं
बलमथान होतं. या प्रत्येक हत्तीर्रील हौद्ात ३ तीरंदाज आस्ण िाहूत बसत
असे. पण िाहूत ठार झाला तर हत्तीर्र काबू ठे वणे कुणाला शक्य होत नसे.
पायदळाचे सैस्नक आपलं िनष्ु य जस्िनीर्र गाडत. आपला डार्ा पाय पढु े करुन
िनष्ु याची दोरी ओढत आस्ण िग बाण सोडत. त्यांच्या शरीर रिणासाठी
कोणतहं ी िातचू ं कर्च नव्हत.ं पोरसच्या घोडदळाची अर्मथा तर स्सकंदरच्या
तल
ु नेत आणखीनच र्ाईट होती. ते लहान चणीचे लहान ताकदीचे होते. पोरस
आस्ण स्सकंदरची भेट रणांगणार्र होणार हे स्नस्श्चत झालं. िे िस्हन्याच्या
सरुु र्ातीला, झेलि नदीच्या पस्श्चि तीरार्र स्सकंदरची फौज पसरली होती.
आस्ण पर्ू व तीरार्र पोरसच्या फौजेचा तळ पडला होता. दोन्ही छार्ण्यांच्या
ििनू अिाव िैल रुंदीचा झेलिचा अलोट पाण्याचा प्रर्ाह र्ाहात होता.
पार्साळ्यात ही नदी उग्र रूप िारण करणार होती.
स्सकंदरची फौज १२०००होती. आस्ण सिोर उभी होती पोरसच्या िहाकाय,
झल
ु णार्या हत्तींची रागं . त्यािागे होते तीरंदाज, घोडदळ आस्ण पायदळाचे
सैस्नक. हा िहाकाय प्राणी स्सकंदरच्या फौजेने प्रथिच पास्हला होतं. या प्रचंड
हत्तींच्या स्चत्कारण्याने आपले घोडे घाबरून पळून जातील याची स्सकंदरला
खात्री झाली. आपल्याला नदी ओलांडून पोरसच्या हत्तींची रांग भेदणं अशक्य
आहे हे स्सकंदरच्या लिात आलं.
िग त्याने आपली रणनीती बदलली. नदीचा उतार स्िळण्यासाठी दसु री
जागा तो शोिायला लागला. ही त्याची खेळी कसलेल्या िाडसी, सेनापतीला
शोभेशी होती. त्याची फौज रोज नदी पार करण्याचं नाटक करत रास्हली.

त्यार्ेळात स्सकंदरने गप्तु पणे नदीच्या र्रच्या अंगाला, १७ िैलांर्र उतार
स्िळर्ला. ही जागा त्याच्यासाठी अत्यतं िोक्याची होती कारण नदीला स्तथे
र्ळण होतं. त्या र्ळणार्र, अध्याव पात्रात िाजलेल्या झाडा, झडु ु पांचं एक बेट
होतं. त्या बेटार्र छोट्या नार्ांििनू पोचता येत होतं. स्तथनू उरलेलं अिव अंतर
कापनू , नदी पार करणं सोपं होत.ं आपल्या तळार्र स्सकंदर नदी पार करु शकत
नाही आहे या भ्रिात पोरस रास्हला. स्सकंदरची फौज आपल्यार्र येऊ शकत
नाही या भ्रिात पोरस रास्हल्यािळ
ु े त्याची फौज गाफील झाली. गमतही
िंदार्ली, आस्ण तोपयांत स्संकंदरने आपल्या सर्व लढाऊ नार्ांचे भाग िोकळे
करुन, ते गाड्यांर्रुन लादनू , स्तकडे नेल.े स्तथे जाऊन जहाजांची जळ
ु णी के ली.
या बेटार्र फौजेला लपनू बसणं सहज शक्य होत.ं यास्शर्ाय आपले घोडे
नदीपार नेण्यासाठी स्सकंदरने शर्ांििे भसु ा भरून ते एकिेकांना स्शर्ले. त्याचा
एक तरंगता पल
ू बनर्ला आस्ण त्यार्र फळ्या टाकून आपलं घोडदळ
नदीपस्लकडे नेण्याची योजना आखली. ही सर्व तयारी झाल्यार्र स्सकंदर
िोक्याच्या स्दर्साची र्ाट पाहात बसला. पोरसला अजनू ही या तयारीचा
िागिसू ही नव्हता.
काही फौज पोरसच्या सिोरच्या काठार्र ठे ऊन, िग योग्य र्ेळ सािनू
एका अिं ार्या रात्री, स्सकंदरने गप्तु पणे आपली िोठी फौज १७ िैलार्ं र नेली.
स्तथे खडकाळ िागावर्रुन, नदीला सिांतर चालल्यार्र िग नदी पार करुन अध्याव
पात्रात असलेल्या बेटार्र त्याने आपली फौज उतरर्ली. त्या अंिार्या जंगलात,
अंिार्या रात्री स्नसगावनेही या ग्रीक फौजेला दगा स्दला. सोसाट्याच्या पार्साचा
तडाखा नर्ीन देशात आलेल्या या साहसी सेनेला सोसार्ा लागला. िग
आणखी एक सक
ं ट सिोर उभं रास्हलं. आपण अिी नदी पार के ली हा भ्रि होता
हे स्सकंदरच्या लगेच लिात आलं. कारण त्याला जो उरलेला पाण्याचा प्रर्ाह

स्दसत होता, तो पर्ू व स्कनार्यार्रचा नव्हताच. तो होता डोंगरार्रुन र्ाहात येणारा
पाण्याचा एक िोठा प्रर्ाह. हा प्रर्ाह पार करणं गरजेचं होत.ं हा प्रर्ाह पर्ू व
स्कनार्यार्र घेऊन जाणारा होता. शेर्टी आपल्या सैस्नकांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी त्याने पाण्याििे, पस्हली नार् आपली सोडली. पाठोपाठ सगळे
सैस्नक िर्ु ाूँिार पार्सात उतरले. शर्ाच्ं या तरंगत्या पल
ू ार्रुन घोडेही साहसी
कृ त्याला सािोरे गेल.े िग स्कनारा जर्ळ आला तेव्हा छातीभर पाण्यातनू पोहत
स्सकंदर आपल्या सेनेसह पर्ू व स्कनार्याला लागला. तेव्हा झंजु िु ंजु ु व्हायला
लागलं होतं. सयू ावचं अस्मतत्त्र् जाणर्ायला लागलं होतं. स्सकंदरची फक्त एक
बोट खडकार्र आपटून फुटल्यािळ
ु े बडु ली. बाकी सर्व नार्ा तरुन गेल्या.
पोरसच्या बाजल
ू ा आल्यार्र, आता स्सकंदर पोरसर्र हल्ला करायला स्सध्द
झाला. अनोळखी िल
ु खात, अंिार्या रात्री, भीषण र्ादळी पार्सात, एर्ढी
स्जगर, एर्ढी िेहनत आस्ण एर्ढं सिथव नेतत्त्ृ र् असलेलं ते सैन्य होत.ं
स्सकंदरची फौज पोरसच्या तळाच्या स्दशेने चालायला लागली. अिव
अंतर पार होत असतांनाच स्सकंदरर्र पोरसचा राजपत्रु , पोरसचे ६० रथी आस्ण
१००० सैस्नक चालनू आले. दोन्ही फौजाचं ी गाठ पडली. तफ
ु ान हाणािारी
झाली. स्सकंदरच्या घोडदळाच्या िार्यात पोरसचा राजपत्रु आस्ण ४०० सैस्नक
ठार झाले. इतर फौज पळून गेली. काही रथही स्सकंदरच्या हाती लागले. हार
होऊन पोरसकडे पोचलेल्या फौजेने, स्सकंदर आपल्या बाजच्ू या तीरार्र
आल्याची आस्ण यध्ु दाची हकीकत पोरसला सांस्गतली. काही फौज तळार्र
ठे र्नू , पोरस लगेच आपली फौज घेऊन स्सकंदरशी लढायला स्नघाला. दोन्ही
फौजांची गाठ कारीच्या िैदानार्र पडली. पोरसच्या ८५ लढाऊ हत्तींची रांग
स्सकंदरच्या सिोर उभी होती. त्याच्ं यार्र हौद्ात तीरंदाज बसले होते. हत्तींच्या
पाठीिागे, पोरसचे २०० रथ दोन भागात स्र्भागनू लार्लेले होते. या रथांच्या

िागे पायदळ उभं होतं. दोन फळ्यांििे उभ्या असलेल्या या पायदळािागे,
पोरसचं दोन भागात स्र्भागलं गेलेलं ३००० घोडदळ उभं होत.ं पोरसची एकूण
फौज ३३००० होती. त्या सर्ाांच्या ििे स्िप्पाड हत्तीर्र त्याच्यासारखाच ७ फूट
उंचीचा, त्याचा मर्ािी राजा पोरस स्दिाखाने उभा होता. त्याच्या अंगार्रचं
सोनं चादं ी तळपत्या उन्हात चिकत होतं.
स्सकंदरने शत्रच्ू या ताकदीचा अंदाज घेतला. त्याच्याकडे १५०००
घोडदळ आस्ण उत्कृ ष्ट स्चलखती पायदळ होतं. त्यात रथ आस्ण हत्ती नव्हते.
आता त्याला आपल्या फौजेची व्यहू रचना करायची होती. स्सकंदरने फौजेच्या
िध्यार्र आपलं पायदळ उभं के लं. आपल्या उजव्या हाताला, दोन भागात
स्र्भागलेलं पराक्रिी सेनानींच्या हाताखाली, ५००० सर्ोत्कृ ष्ट घोडदळ
लार्लं. त्याच्ं यािागे १००० तीरंदाज उभे होते. डाव्या हाताला दसु रं पायदळ
लार्ल.ं दोन्ही नायक एकिेकाच्ं या चालींचा अदं ाज घ्यायला लागले आस्ण
प्रस्तमपध्यावच्या पस्हल्या आक्रिणाची र्ाट पाहायला लागले. दोन्हीकडील
पायदळाची चकिक सरुु झाली. बघताबघता लढाईला तोंड फुटलं. पोरसचे रथ
अत्यतं र्ेगाने शत्रर्ू र चालनू गेले. अगं ार्र येणार्या या र्ाहनानं ी स्सकंदरच्या
पायदळात िसु ंडी िारली. त्यांनी शत्रच्ू या गोटात स्शरून पायदळाचे काही सैस्नक
चेंगरुन ठार के ले. पण स्सकंदरच्या तीरंदाजाच्ं या बाणानं ी जखिी झालेले रथाचं े
घोडे फार काळ दि िरू शकले नाहीत. त्यातच पाण्याचा स्चखल झालेल्या त्या
भिू ीर्र रथांची चाकं रुतायला लागली. घोड्यांर्रही स्नयंत्रण न रास्हल्यांिळ
ु े रथ
कोलिडून पडले आस्ण सारथी घायाळ झाले. उरलेले रथ आस्ण सारथी तळार्र
परतले. पोरसची रथांची बाजू किकुर्त झाल्यािळ
ु े पोरसची शक्ती किी झाली.
पोरसची रथ शाखा ननकामी झाल्यािळ
ु े तेर्ढी ताकद किी झाली. आता
स्सकंदरसिोर हत्तींची फौज उभी होती. हा प्राणी स्सकंदरने किीही पास्हला

नव्हता. त्यािळ
ु े त्यांची ताकद कशी किी करायची याचा त्याला अंदाज लागत
नव्हता.
स्सकंदरने िग आपलं सािथ्यवर्ान घोडदळ बाहेर काढलं. रथांची जागा
ररकािी झाल्यािळ
ु े त्याला पोरसच्या घोडदळार्रच्या हल्ल्याला अर्सर
स्िळाला. स्सकंदरकडून बाणाचं ा पाऊस पडला. पोरसचे िहाकाय हत्ती प्रचडं
स्चत्कार करत, िॅसेडोस्नयन सैस्नकांर्र चालनू गेल.े त्यांचं ते रौद्र मर्रुप
पास्हल्यार्र त्यानं ा हत्तींची ताकद कळली. त्या हत्तींनी र्ाटेत येणार्या सैस्नकानं ा
आपल्या सोंडेत िरून स्भरकार्नू द्ायला सरुु र्ात के ली. अनेकजण त्या
हत्तींच्या झंडु ींच्या पायाखाली स्चरडले गेले. त्यािळ
ु े स्सकंदरच्या बाजल
ू ा िोठी
भागदौड झाली. काही र्ेळापरु तं शत्रल
ू ा भीषण संकटांचं आव्हान उभं रास्हलं.
पण लगेच स्सकंदरने यार्र स्र्चार के ला आस्ण आपले घोडेमर्ार त्या
हत्तींर्र बाणाचं ा िारा करायला पाठर्ले. त्याबरोबरच पायदळही त्याच्ं या
िदतीला िार्ले. या पायदळ-घोडदळाने स्िळून हत्तींना आस्ण हत्तींच्या
िाहूतांना ठार करायला सरुु र्ात के ली. त्याबरोबर लढाईचं स्चत्र पालटल.ं िाहूत
ठार झाल्यार्र ते हत्ती सैरभैर झाले. र्ाटेल तसे िार्ायला लागले. बाणाच्ं या
जखिांनी स्पसाळलेले आस्ण आपले, परके न िानता, र्ाटेत येईल त्याला ठार
करायला लागले. हळूहळू िॅसेडोस्नयन फौजेने हत्तींच्या आक्रिणार्र अक
ं ुश
लार्ला. या सगळ्या संग्रािात पोरसचे सैस्नक जामत िेले कारण ते हत्तींच्या ििे
सापडले. स्सकंदरची फौज त्यांच्यार्र हल्ला झाला की िाघारी आपल्या
मथळार्र पोचत होती. शेर्टी या झंजार्ातात ३ तासांच्यानंतर हत्तीच थकले
आस्ण िागे स्फरले. पण िागे स्फतांनाही ते सेनेकडे पाहातच पाठीिागे सरकले.
पोरसची आता हत्तींची ताकद किी झाली. अिांअस्िक पायदळ तर शत्रच्ू या

बाणांनी आस्ण भाल्यांनी रणांगणार्र पडलं होतं. आता स्सकंदरने पोरसच्या त्या
उरल्या सरु ल्या फौजेला सपं र्ण्यासाठी आपलं संपणू व घोडदळ एकत्र के ल.ं
पायदळही बोलार्लं आस्ण िग आपल्या सेनेला पोरसच्या फौजेला घेरार्
घालायला सांस्गतलं. पोरसचे स्कतीतरी साथीदार आस्ण राजपत्रु र्ीरगतीला
स्िळाले. पोरसर्रही बाणांचा आस्ण भाल्याचा हल्ला होतच होता. तोही
प्राणपणाने लढत होता. त्याच्या अंगार्र ९ जखिा झाल्या होत्या. पण शेर्टी
एक बाण त्याच्या उजव्या खाद्ं ात घसु ला आस्ण तो हौद्ात कोसळला. त्याने
आपला हत्ती र्ळर्ला आस्ण हत्तीनेही आपल्या िन्याला सख
ु रुपपणे
तळार्रआणलं. .
नंतर पोरस आस्ण स्सकंदरििे झालेले संर्ाद तर जगप्रस्सध्दच आहेत.
स्सकंदरकडेही स्जंकलेल्या पोरसच्या राजयाचा सांभाळ करायला पोरसस्शर्ाय
दसु रा लायक सिथव अस्िकारी नव्हताच. त्याला आणखी पढु े स्दस्ग्र्जय करत
जायचं होतं. पोरसच्या राजयात अडकून पडायचं नव्हतंच. त्यािळ
ु े पोरसला
राजय परत देऊन स्सकंदर स्तथनू पढु े गेला.
तो स्दर्स. स्सकंदर आस्ण पोरस आिनेसािने उभे ठाकले. ८ तास लढाई
चालली. इस्तहासकार या लढाईला बाबं ू यगु स्र्रुध्द मटील यगु असं नार् देतात.
शस्त्रास्त्रािं िे आपल्याकडे बाबं ू होते आस्ण स्सकंदरच्या लोखडं ी सळ्यास्ं र्रुध्द
पोरस लढत होता. यध्ु दसास्हत्यात आपण इतके िागे होतो.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

भारतीय युध्दशास्त्राचा इहतिास.
भारतीय उपखंडार्र अनेकानेक घराण्यांनी सत्ता गाजर्ली. भारत हा
कृ षीर्लांचा देश. शेतकरी-जिीनदार-जहास्गरदार-राजा-िहाराजा-सम्राट अशा
पायर्यांनी राजसत्ता बहरल्या. जयाच्या अंगी पराक्रि, िाडस, िहत्त्र्ाकांिा,
त्याने स्र्जय स्िळर्त आपल्या सीिा स्र्मतारत नेल्या. दस्िणेकडे सातर्ाहन,
होयसाळ, राष्रकूट, चोला, पंड्या अशी घराणी उदायाला आली आस्ण उत्तरे त
पोरस, िौयव, संगु , गप्तु घराण,ं रजपतू ांचे अनेक राणा आस्ण रार्ळ र्ारस यांनी
राजयाची िरु ा सांभाळली. दोन रजपतू तरुण लष्करी चाकरीच्या शोिात
िहाराष्रात आले तेव्हा भोसले घोरपडे घराण्याचं ा उदय झाला. काठीयार्ाडचे
यदरु ाय आस्ण कृ ष्णराय हे दोन बिं ू स्र्जयनगर साम्राजयात चाकरीसाठी गेले
त्यानं ी िैसरू च्या र्ोस्डयार घराण्याचा पाया घातला. यध्ु दं स्जक
ं ली जातात ती
आक्रिकता, गप्तु ता, गप्तु हेर, यध्ु दसास्हत्य, गस्निाचं ा शत्रचू ा कार्ा ओळखनू
त्यार्र अचक
ू स्नयोजन करणं आस्ण साि-दाि-दडं -भेद यार्र. शत्रचू ी आस्ण
कितरता ओळखणं हा आणखी एक िहत्त्र्ाचा भाग. राजाच्ं या र्ारसाच्ं या
पराक्रिार्ं र ही घराणी उदयाला आली आस्ण र्ारसाच्ं याच नाकतेपणािळ
ु े
लयाला गेली. आक्रिण आस्ण सरं िण या द्वदं ात ही यध्ु दं घडत गेली. लष्करी
सािथ्यव र्ाढत गेलं ते स्र्ज्ञानाने लार्लेल्या स्नरस्नराळ्या यध्ु दसास्हत्यािं ळ
ु े.
स्र्जय त्याचं ाच झाला.

आस्दिानर्ाच्या जन्िापासनू च शस्त्रांचा जन्ि सरुु झाला. जंगलात
राहणारा िाणसू जनार्र िारण्यासाठी आस्ण जंगली जनार्रांपासनू बचार्ासाठी
दगड िारत होता तो र्मती र्ाढल्यार्र जेव्हा दसु र्या लोकाश
ं ी भांडायला
लागला तेव्हा िारा शब्दाला आणखी एक शब्द जोडला गेला तो िारािारी.
त्यातनू च काळाच्या ओघात स्र्मतारल्या रोिन, स्चनी, इस्जप्त आस्ण ग्रीक
प्राचीन संमकृ ती म्हणजे स्सस्र्लायझेशनस.् भारतीय िहाभारत यध्ु द हे आपलं
पस्हलं िहायध्ु द..यध्ु द चालू असतांना, अजवनु ाला हर्ं असेल तसा रथ र्ाटेल
तसा र्ळर्ायचा, सिोरच्या शत्रच्ू या फौजेत घसु र्नू त्यांना ठार करायचं हे
सारथ्याचं काि..त्यात अनेक प्रकारच्या बाणांचा िोठा साठा करण्यासाठी जागा
होती. गदा, िनष्ु यबाण ही त्याकाळातील शस्त्रं. डोळ्यांना िारण्याचे छोटे बाण
इथपासनू िोठिोठी र्ेगर्ेगळी अस्त्रं त्यार्ेळी होती. द्रौपदी मर्यर्ं राच्या र्ेळी
प्रेिकाच्ं याििे बसलेल्या कृ ष्णाची आस्ण पाडं र्ाचं ी पस्हली भेट होते. ही भेट
िद्दु ाि कृ ष्णाने घडर्नू आणली असेल का? कारण कृ ष्णाला याचं ी िैत्री हर्ीच
होती. कृ ष्णाची िथरु ा त्याच्या कंसाचा सासरा, जरासिं ाने बळकार्ली होती
म्हणनू त्याला िस्त्रयाचं ी िदत हर्ी होती. आस्ण पाडं र्ानं ाही ित्ु सद्दी िाणसाची
कौरर्ाश
ं ी लढायला गरज होतीच. भारतीय राजकारणातील ही पस्हली यतु ी.
चाणक्याला चद्रं गप्तु हर्ा आस्ण चद्रं गप्तु ाला चाणक्य हर्ा, अशीच ती राजकीय
पररस्मथती होती.
सततच्या सीिातटं ् यािं ळ
ु े रोिन, इस्जस्प्शअन, ग्रीक, चीनी लोकानं ी
यध्ु दसास्हत्यात शोि लार्णं चालचू ठे र्लं. या सर्ाांचं नास्र्क दलही प्रचंड
सिु ारलेलं होतं. त्यांच्याकडे ९ िजली स्फरते िनोरे , moving tower होते

जयात अनेक सैस्नक लपनू बसनू बाणांचा िारा करत असत. पण सिोरचा शत्रू
िात्र यांना िारू शकत नसे. अग्नी बाण, रथ, आस्कव िेस्डज claw अशी सािनं
स्नघाली. आके िेस्डजने fishing rod सारख उंच काठी आस्ण त्याला लांब
दोरखंड बनर्ला. दोरखंडाच्या टोकाशी लोखंडी पंजा लार्ला. शत्रच्ू या बोटी
स्कनार्याशी तटबंदीजर्ळ आल्या की हा पंजा जहाजात अडकून जहाजं
उलटर्त असत आस्ण बेसार्ि असलेले शत्रू पाण्यात बडु त. िध्य आस्शयातील
टोळ्यांनी ररस्कस्बचा शोि लार्ला. ररस्कब म्हणजे stirrups. ररस्कस्बत पाय
अडकल्यािळ
ु े घोड्यार्र बसल्यार्र तक
ु ाांचे हात िोकळे झाले आस्ण तक
ु ाांच्या
तीरंदाजीला र्ेग आला. शत्रल
ू ा आपल्यािागे पळत यायला लार्ायचं आस्ण
िग एका तक
ु डीने शत्रच्ू या िागच्या बाजल
ू ा जाऊन त्यांना कापनू काढायचं ही
तक
ु ाांनी तल
ु गु ािी पध्दत शोिनू काढली होती. िात्र अकराव्या शतकाच्या
जर्ळपास चीनने गनपार्डरचा शोि लार्ला आस्ण यध्ु दसास्हत्यात प्रचडं क्रातं ी
झाली. सॅलस्पटर, काबवन आस्ण सल्फर यातनू पस्हली गनपार्डर बनली त्याला
ब्लॅक पार्डर नार् पडल.ं चीनििे सरुु र्ातीला फटाका म्हणनू बाबं िू िे पार्डर
भरून तो दरू फे कला जायचा. त्यातनू च पढु े तोफाचं ा शोि लागला.
आपल्याकडेही गन पार्डरला कृ ष्ण िृस्त्तकाच म्हणत.
मपेन, इटाली, फ्रान्स, तक
ु ी,चीन सगळे च देश नर्ीन नर्ीन सिु ारत
गेलेली शस्त्रं बनर्ू लागले. तोफाच्ं या नतं र १४५० ििे पस्हली बदं क
ू बनली
िॅचलॉक्स नार्ाची. ती अगदी प्राथस्िक अर्मथेत होती. त्यानतं र ऑस्कव बस,
ब्लंडरबस बंदक
ु ा स्नघाल्या. लांबी-र्जन आस्ण लॉक स्समटीि आस्ण बंदक
ू ा
भरभर लोड करणं, यात सिु ारणा होत गेल्या.. स्टपू सल
ु तानने आपल्या १७९९

सालच्या शेर्टच्या स्दर्शीच्या लढाईत ही ब्लंडरबस बंदक
ू र्ापरली होती. िग
िमके ट स्नघाल्या. िग घोडदळाला उपयोगी पडेल अशी किी र्जनाची बंदक
ू
स्नघाली. स्शपायाला खाद्ं ार्र बंदक
ू ठे र्नू उडर्ायचा शोि लागला. हे सगळं
१७/१८ व्या शतकापयांत भरभर र्ाढत गेलं. आपला शस्त्रांचा िाल स्र्कायला
पोतवगु ीज, मपॅस्नश, यरु ोस्पयन दलाल, इतर देशांििे स्घरट्या घालायला लागले
तसे इथे भारतातही आले. त्यांना इथे खपू व्यर्साय स्िळाला. या स्फरंग्यांना
आपल्या राजांकडे िोठ्या पगारांच्या नोकर्याही स्िळाल्या. कारण या तोफा
उडर्णारे इथे कुणीच नव्हतं. तलर्ारींििेही त्या हलक्या आस्ण लाबं बनण्याचे
शोि लागले. ग्रेट र्ॉलर्र तोफा चढर्नू चीनने िंगोलांर्र तोफांनी हल्ला के ला
होता. १४ व्या शतकात तोफांची स्नस्िवती प्रचंड र्ाढली.
ऑटोिन सल
ु तान िहिं द स्द्वतीय हा काूँमटंस्टनोपल स्जक
ं ायच्या प्रस्तज्ञेने
झपाटला गेला होता. काूँमटंस्टनोपलच्या अभेद् स्भतं ी फोडायच्या तर ताकदर्ान
तोफाचं ी गरज होती. तोपयांत तोफा बनर्ण्याच्या पध्दतीतही सिु ारणा होऊन
लोखडं ाऐर्जी ब्राूँझच्या तोफा बनायला लागल्या होत्या. पण दारुगोळा पटकन
मफोट होणारा नव्हता. सल
ु तान िहिं दने ७५० पौंड र्जनाचे गोळे उडर्णार्या
६० तोफा तयार के ल्या. त्याला आता आस होती ती प्रचडं ताकदीची जबरदमत
तोफ बनर्णार्या फाऊंड्री इस्ं जस्नयरची. आस्ण ती पणू व के ली एका ओरबन
नार्ाच्या टेस्क्नस्शयनने. हा हगं ेरीचा इस्ं जस्नयर तोफा बनर्ण्यात िाहीर होता.
त्याला प्रचडं िोठी तोफ बनर्ण्याचं कसब होतं म्हणनू तो आिी रोिन
सम्राटाकडे गेला. पण सम्राटाकडे ओरबनने िास्गतलेला पगार द्ायची ताकद
नव्हती. िग ओरबन सल
ु तान िहिं दकडे गेला. ओरबानच्या िल
ु ाखतीतनू प्रचडं

िोठी तोफ तो बनर्ू शकतो याची खात्री झाल्यार्र सल
ु तानाने ओरबनेन
िास्गतलेल्या पगारापेिा चौपट पगार देण्याची तयारी दाखर्ली.
एस्दनावच्या बाहेर दरू ओरबन लगेच तयारीला लागला. तोफ
बनर्ण्यासाठी लागणारं ब्राूँझ स्िळर्णं सल
ु तानासाठी फक्त एक फतर्ा
काढण्याची गरज होती. तसा फतर्ा त्याने काढल्याबरोबर त्याच्या
साम्राजयातील सर्व चचवििल्या ब्राूँझच्या घंटा ताबडतोब उतरर्ण्यात आल्या.
आस्ण एस्दनावला पाठर्ण्यात आल्या. िग ओरबनने २७ फूट लांब खड्डा
जस्िनीत तयार के ला. त्यात दगड, कोळसे, लाकडं, घालनू खड्ड्याच्या दोन्ही
बाजल
ू ा कोळशाच्या उंच राशी रचण्यात आल्या. ही फनेस तयार झाली. िग
त्यात त्या सर्व ब्राूँझच्या घटं ा ठे र्ण्यात आल्या. या भट्टीला िग स्र्मतर्ाने
पेटर्ण्यात आल.ं सल
ु तानाने आपल्या सर्व सरदारानं ा त्यास्दर्शी बोलार्ल,ं
आस्ण आपापलं सोनहं ी त्यात टाकायला सास्ं गतलं. सरदारानं ी आपले चादं ीचे
स्सक्के आस्ण सोननं ाणं त्या भट्टीत टाकलं. १००० सेंस्टग्रेडला ती फनेस
तापर्ण्यात आली. त्या भट्टीतनू तयार झाली एक िहाप्रचडं ताकदीची २७ फूट
लाबं आस्ण ३० इचं तोंडाची डायस्िटरची, ब्राूँझची तोफ. ही िहाकाय तोफ
बघनू सल
ु तान प्रचडं खषू झाला. त्याने ही तोफ बनर्ल्याची बातिी िद्दु ािच
बाहेरच्या जगात, स्र्शेषत: रोिन सम्राटापयांत पसरर्ली. या िहाकाय तोफे चं
नार् होतं, बेस्सस्लका.
आता ती तोफ उडर्नू बघायची परीिा घ्यायची होती. तीही लर्करच
झाली. या तोफे साठी १५०० पौंडाचा ग्रॅनाईटचा एक गोल गोळा बनर्ण्यात
आला. त्यास्दर्शी शहरातील सर्व र्योर्ृध्द लोकांना ििाक्याची पर्ू व सचू ना

देण्यात आली. गभवर्ती बायकांना गभवपात होऊ नये म्हणनू दरू पाठर्ण्यात
आलं. तो गोल दगड तोफे त ठे र्ायलाच िळ
ु ी ५०० िजरू ांची िदत लागली. िग
शहराबाहेर ती तोफ नेऊन त्याला बत्ती देण्यात आली. तोफे तनू तो १५०० पौंड
गोळा उडाला आस्ण स्जथे पडला स्तथे जस्िनीर्र ६ फूट खोल खड्डा पडला
आस्ण त्याचा दणदणीत आर्ाज १० िैलांर्र जाऊन पोचला. त्यास्दर्शी
सल
ु तान िहिं दाचं मर्प्न यशमर्ी होणार हे नक्की झाल.ं सल
ु तानाने िग
आपल्या सर्व िांडस्लकांनाही फौज घेऊन काूँमटस्टनोपल सिोर यायला
सांस्गतलं. १ एस्प्रल १४५३ या स्दर्शी सल
ु तान िहिं दाची फौज आस्ण
जास्नसेररज सैस्नक, काूँमटस्टनोपलच्या मर्ारीसाठी एस्दनावििनू बाहेर पडले.
त्याच्या ६० तोफाही चालायला लागल्या. त्या प्रचंड िोठ्या तोफे साठी
सल
ु तानाने ५० बैलजोड्या आस्ण गाडी ओढणारे ४०० गल
ु ाि याचं ी र्ेगळी
सोय के ली. ती तोफ सर्ावत शेर्टी स्नघाली पण त्यासाठी लागणारे , सतु ारचाभं ार- र्ाटेतील रमते सरळ करणारे पाथरर्ट, आिीच पढु े गेलेले होते. ते िजरू
जिीन उंच असेल स्तथे सरळ करत होते, पाणी लागलं तर ते बजु र्नू , स्तथे रमता
तयार करत होते, जगं ल आलं तर ते साफ करत होते. एस्प्रलििे या तोफा
राजिानीसिोर उभ्या रास्हल्या. िहाकाय बेस्सस्लका तोफ दारुगोळ्यानं ी
भरायला दोन तास लागत, आस्ण ती स्दर्सातनू ७ र्ेळाच र्ापरता येत होती.
तोफ उडल्यार्र स्तला फुटण्यापासनू र्ाचर्ण्यासाठी प्रचडं तेल लार्ार्ं
लागायचं. शेर्टी ६ आठर्ड्याच्ं या र्ापरानतं र ती तोफ फुटली. पण परत एकदा
दोन लोखंडी कडी त्याभोर्ती चढर्नू ती र्ापरली गेली. जया स्दर्शी ती तडकून
फुटली त्यात ओरबनही ठार झाला. ही तोफही ऐस्तहास्सक ठरली. या सल
ु तान
िहिं दने काूँमटंस्टनोपल स्जंकून इ. स. १४५३ ििे इस्तहासाला नर्ीन र्ळण

लार्लं. रोिन साम्राजयाचा अमत झाला. यरु ोपििे तक
ु ावचं र्चवमर् श्रेष्ठ ठरलं
आस्ण काूँमटंस्टनोपलचं इमतंबल
ू या नर्ीन नार्ाने बारसं झालं.
यरु ोस्पयन देशांििे नास्र्क दलही प्रगत होत चाललं होतं. कंपासच्या
शोिािळ
ु े जहाजं भरकटत न जाता हव्या त्या स्ठकाणी र्ळर्ली जायला लागली
आस्ण स्कनार्याला लागायला लागली होती. मपेनच्या राजाने १७ व्या शतकात
नास्र्क मकूल चालू के लं होतं. त्यािळ
ु े च अिेररके चा शोि लार्णार्या
कोलंबससारखा िाडसी नायक त्या देशात जन्िला. त्यांचं नास्र्क दलही प्रचंड
सिु ारलेलं होतं. १५-१६-१७ व्या शतकात दस्िण भारतात सिद्रु स्कनार्याने
डच-इग्रं ज-पोतवगु ीज-फ्रेंचांच्या यध्ु दसास्हत्यांनी स्र्ळखा घातला. उत्तरे त तर
आिीच स्हिालय ओलाडं ू न येणर्या साहसी तक
ु ाांच-ं अफगाण्याचं बचू बसलं
होत.ं भारत उपखडं ाला आता यरु ोस्पयन गोर्या लोकानं ी ग्रासल.ं फ्रेंचानं ी पस्श्चि
तीरार्रचं िाहे आस्ण पर्ू व सिद्रु काठचं पाूँडेचेरी बळकार्ल.ं इग्रं जानं ी कलकत्ता
आस्ण िद्रास…पाठोपाठ डच आले. या परकीयाच्ं या येण्याने भारत चहूबं ाजनंू ी
परकीयाच्ं या घेर्यात बस्ं दमत झाला होता. हे सारे सिथव झाले ते शस्त्रािं ळ
ु े.
भारत या यध्ु दशास्त्रात कुठे होता?
भारतात हल्ला करायला आलेला पस्हला परकीय राजा म्हणजे
इ. स. पर्ू व ३२६ ििे आलेला अलेक्झाडं र द ग्रेट. याने आपल्याबरोबर folding
बोटी आणल्या होत्या, हालचालीची गती र्ाढर्ण्यासाठी त्याच्या गाड्यानं ा
त्याने बैल न जोडता घोडे जोडले होते. या बोटी त्या गाड्यािं िे घालनू तो
मर्ारीर्र नेत असे. त्याच्या रथांना त्याने कोयते लार्ले होते ते आपण बेनहर या
जन्ु या इग्ं लीश स्सनेिातनू पास्हलं आहे. भारतीय राजांचं बलमथान हत्ती आहे हे

त्याला िाहीत होतं, म्हणनू त्याने caltrop नार्ाचे आपल्या स्त्रशळ
ू ासारखे पण
४ नखांचे छोटे लोखंडी तक
ु डे आणले होते. ते त्याने पोरसच्या िागावर्र फे कले.
पोरसचे हत्ती हे टोकदार स्खळे पायात घसु ल्यार्र जखिी झाले आस्ण पळून गेल.े
त्याच्यार्र बसलेले सैस्नक खाली पडले आस्ण ठार झाले. प्रचंड फौज असनू ही
७ फूट उंच स्िप्पाड पोरस यध्ु द हरला ते war weapons च्या जनु ेपणािळ
ु े.
भारताच्या उत्तरे ला गप्तु , िौयव, पस्श्चिेला रजपतू , आस्ण दस्िणेत
राष्रकूट, होयसाळ, चोला, पंड्या राजघराण्यांनी इ. स. पर्ू वच्या अखेरीच्या
काळात आपलं मथान भक्कि के लं होतं. उदय आस्ण स्र्लय या दोन्ही
अर्मथांििनू ही घराणी स्र्मतारत होती आस्ण लयाला जात होती.
स्सकंदरसारख्या परकीय आक्रिणाशी त्याचं ा सबं िं आला नव्हता. त्यांच्या
एकिेकातच लढाया चालू होत्या.
नतं र भारतात खष्ु कीच्या िागावने तक
ु ी आले. भारत त्यानं ा जर्ळच
होता. िग आले ते यरु ोस्पयन डच, पोतवगु ीज, फ्रेंच आस्ण इग्ं लीश. हे दयावर्दी
लोक. १४९८ सालाच्या िे िस्हन्यात र्ामको द गािा पस्श्चि स्कनार्यार्र
उतरला. तोपयांत के प ऑफ गडु होपपयांत ते जहाज घेऊन प्रर्ास करत होते. पण
र्ामको द गािाला स्तथे एक अरब भेटला. घोडे स्र्कायला आिीपासनू अरब
भारतात येतच होते. त्याने र्ामको द गािाला भारताचा िागव दाखर्ला. आस्ण
िग सार्या यरु ोपला भारताचा व्यापार खल
ु ा झाला. या यरु ोस्पयनाचं ं र्ैस्शष्ट्य
म्हणजे यानं ी भारताचे स्कनारे गाठले, ताब्यात घेतले, स्कल्ले बािं नू ते िोकळे
झाले आस्ण िग इथल्या राजकारणात स्शरले. यांच्याकडे त्यांची मर्त:ची फौज
होती. ते सर्व लोक यध्ु दशस्त्रांििे किालीचे प्रगत होते.

आपल्याकडे स्नघालेली नर्ीन यध्ु दशस्त्रं ते भारतात िसाल्याचा व्यापार
करण्यासाठी येतांना घेऊन येऊ लागले. भारतातील राजांििे खपर्ू लागले.
भारतातील राजे आपल्याच भाऊबंदास्ं र्रुध्द ती शस्त्रे र्ापरण्यासाठी स्फरंग्यानं ा
कािार्र ठे र्ायला लागले. इथली राजकारणाची िाती खणायला अगदी सोपी
आहे हे त्यांना लगेच कळलं. िहिं द घोरी, बाबरही आले ते भारतीयांच्या
बोलार्ण्यार्रुनच आले. इब्रास्हि लोदीबरोबरच्या लढाईत बाबर स्जंकला
कारण त्याने तक
ु ाांकडून तोफा आणल्या होत्या. भारतीयांना त्या िाहीत नव्हत्या.
त्यानंतर िात्र अहिदनगर, स्र्जापरू च्या िोठ्या तोफांनी किाल के ली जयस्संग
राजाची जयर्ाण तोफही प्रस्सध्द झाली. फ्रेंचांचा बसु ी, डुप्ले, यांची तोफांची
कराित भारतीयांना नर्ीन होती. िोठे पगार घेत हे सेनास्िकारी भारतीय
राजकारणात स्शरले. नानासाहेब पेशव्याने या बसु ीचा स्शष्य गोलदं ाज
िझ्ु झफरखान गारदी याला आपल्याकडे घेतलं आस्ण त्याच्या हाताखाली
यशर्तं रार् पानसे यानं ा गोलदं ाज बनर्ल.ं पास्नपतार्र इब्रास्हिखान गादीने
तोफाचं ी किाल के ली.
एर्ढे परकीय लोकाचं े ताडं े आल्यार्र आपण त्याच्ं याशी यध्ु द हरलो.
त्यानं ी भारतातील सत्ता बळकार्ली. त्याच्ं या कारणाचं ी बैठक जदनु ाथ सरकार
यानं ी िाडं ली आहे. इस्तहास तपमर्ी सर जदनु ाथ सरकार यानं ी भारतीय
यध्ु दशास्त्राचे काही दोष िाडं ले होते. १. त्यातला पस्हला होता चातर्ु वण्यव.
भारतीय सिाजव्यर्मथेत, चार परुु षािं िे फक्त एकच िस्त्रय र्गव लढणारा होता.
बाकी तीन ब्राह्मण, र्ैश्य, शद्रू तीन परुु ष स्बनलढाऊ होते. २. दसु रा दोष भारतीय
यध्ु द संध्याकाळी थांबत असे. त्यािळ
ु े तक
ु ाांचे हल्ले रात्रीच होत.

िहाभारतातील यध्ु दही संध्याकाळी थांबत असे. ३. स्तसरा दोष संध्याकाळी
छार्णीििे भारतीय फौजांििे िौजिजा चालायची. ४. लष्करात असतांना,
लढाया चालू असतांना देर्पजू ा, सोयर-सतु क-श्राध्द, अशी भारतीयांचं िास्िवक
कायवही चालत असत. ५. यध्ु दसास्हत्यात आपण किालीचे िागे होतो.
जदनु ाथ सरकारांनी सांस्गतलेले सगळे दोष िोडून काढले ते एक
िहािानर्ाने. १७ व्या शतकात िहाराष्राला जन्िाला घालणारा जन्िला एक
यगु परुु ष… स्शर्ाजीिहाराज! स्दल्लीच्या सल
ु तानी आक्रिणािळ
ु े पाठीचे
मरॉसारखे िरगळलेले कणे ताठ के ले या राजाने. िाडस, आत्िस्र्श्वास, आस्ण
गस्निीकार्ा हे तीन िंत्र त्याने िराठ्यांना स्शकर्ले. चातर्ु वण्यव िोडून राष्र
उभारणीसाठी प्रत्येकाला कािाला लार्लं या राजाने. जन्िाचा दाखला फाडला,
गणु ाचं ा दाखला पास्हला. रािोशानं ा स्कल्ल्याच्या खाली रिणाचं काि स्दल,ं
त्याच्ं यातील एकाला बस्हजी नाईक के लं. िार्ळ्यानं ा सयाद्री चढायला
लार्ला. िहाराजासं ारखा िाडसाला आसरा देणारा राजा स्िळाल्यार्र
ब्राह्मणानं ी आपली पळीपचं पात्री टाकून तलर्ार हाती घेतली. एका सासर्डातनू
परु ं दरे -बोकील-अत्रे हे तीन परुु ष िहाराजानं ा येऊन स्िळाले. या रयतेच्या राजाने
सयाद्रीच्या जाभं ा दगडालाही कािाला लार्लं. स्कल्ल्यार्र तळी खोदली
आस्ण स्नघालेल्या दगडातनू कोठारं आस्ण स्नर्ारे बािं ले. यध्ु दातलं दसु रं बळ
घोडदळ. आपल्या किजोर घोड्यािं िे अरबी घोड्याचं ी नसल स्िळर्नू
भीिथडीची घोडी ताकदर्ान बनली, ती गस्निीकाव्यात जगं लातही घसु ू
लागली आस्ण सरळ रमत्यार्र र्ार्यासारखी िार्ायला लागली. बाळाजी
आर्जींच्या संदु र हमतािराचा उपयोग करून त्यांना आपलं पत्रलेखस्नक

बनर्लं. कायमथांना स्हशेबाला ठे र्लं. येसबू ाई राणीने दोनच शब्दांििे
बाळाजींचं र्णवन के लं होतं. बाळाजी आर्जी िहाराजांचं िन होते. कारण
िहाराज पत्र स्लस्हतांना त्यांचं िन बोलनू दाखर्ायचे. सिथाांचे संन्यासीसध्ु दा
चार्डीर्र, नदीर्र, िठांििे स्िळणारी िास्हती आणू लागले. संध्याकाळ झाली
की यध्ु द थांबर्लं जायचं पण िहाराजांनी िात्र िध्यरात्री िहाराजांनी
शास्हमतेखानार्र हल्ला चढर्ला. िहाराजांच्या कोणत्याही िार्ळ्याची
स्हिं तच नव्हती रात्री िजा करण्याची. सागरी िागावचं िहत्त्र् ओळखनू
िहाराजांनी नास्र्क दल भक्कि के लं. र्ेगर्ेगळ्या र्जनाची आस्ण आकाराचं ी
त्यांच्याकडे ४/५ शे जहाजं होती.
अद्यार्त यध्ु दसास्हत्य हे लष्कराचं प्रिख
ु अगं . िहाराजानं ा तोफाचं ं
िहत्त्र् लगेच कळल.ं यरु ोपात होणार्या नर्ीन शस्त्रासं ाठी पोतवगु ीज, इग्ं लीश
दलालाश
ं ी िहाराजानं ी सपं कव करायला सरुु र्ात के ली. इग्रं ज म्हणाले, आम्ही
िघु लाश
ु े तम्ु हाला तोफा देऊ शकत नाही..
ं ी कराराने बािं ील आहोत..त्यािळ
िग िहाराजानं ी त्यानं ा पयावय सचु र्ला..तम्ु ही पोतवगु ीजानं ा स्र्का िी
त्याच्ं याकडून बदं क
ु ा तोफा स्र्कत घेतो.. लगेच िहाराजानं ी भक्कि तोफखाना
उभारला. ५ रुपये ४ आणे िण या भार्ाने िबंु ईचे दलाल तोफा स्र्कत त्याही
दय्ु यि प्रतीच्या..पण शतकानश
ु तके भारत तलर्ार-खजं ीर-बची र्गैरे िारदार
शस्त्रं बनर्ण्यात कुशल होता. घोड्याचं े नालही मटीलसारख्या िातचंू े बनत
असत. िद्रासजर्ळ सदंु र हलक्या तलर्ारी बनत. आपल्या कोकणातील
मर्ारीच्या र्ेळी, गोर्ेकर सार्ंतांकडे यरु ोपात बनलेली संदु र तलर्ार होती, ती
िहाराजांनी त्यांच्याकडून ३०० होन आस्ण पोशाख देऊन स्र्कत घेतली. स्तचं

नार् भर्ानी ठे र्लं. ती आल्यार्र िहाराजांना यशच स्िळत गेलं म्हणनू ते
स्नत्यनेिाने स्तची पजू ा करत. पण िोस्हिेत िात्र िहाराजांनी पजू ेचं मतोि
िाजर्लं नाही. स्शर्ाजी िहाराजांनी आपल्या मर्ार्यांििे तोफा आस्ण हत्ती हे
गतीला अडथळे आणणारे दोन्ही प्रकार किीही र्ापरले नाहीत. त्यािळ
ु े त्यांच्या
हालचाली जलद झाल्या आस्ण शत्रल
ू ा पाठलाग करण्याला असाध्य झाल्या.
गस्निीकार्ा, िाडस, आत्िस्र्श्वास या तीन िहाराजांनी स्दलेल्या िागावर्रुन
िराठ्यांनी पढु े १०० र्षे िािर्रार् पेशव्यांच्या स्पढीपयांत स्र्जयच स्िळर्ला.
िराठे म्हणजे शौयव आस्ण दरारा ही कीती पास्नपतानंतरही होती. िहादजी
स्शंद्ांनी िीरबिी आस्ण र्कील ई ितु लक ही दोन पदे स्िळर्नू , स्दल्लीच्या
बादशहाला संरिण देऊन स्दल्लीर्र राजय करण्याचं बाजीरार्ांचं मर्प्न सत्यात
उतरर्ल.ं १६०० सालात व्यापाराच्या बहाण्याने भारतात आलेल्या ईमट
इस्ं डयाच्या इथल्या लष्करी अस्िकार्याचं िाडस इतकं की पन्हाळ्यार्र
स्शर्ाजी िहाराज असतानं ा स्सद्दी जोहारतफे तोफा डागायला इग्रं ज आपल्या
तोफा घेऊन आला होता. िहाराजाच्ं या कडक िोरणािळ
ु े त्याने िग आपले हात
पोळून घेतले होते.
जे फ्रेंच आस्ण इग्रं ज इथल्या राजानं ा खेळर्त होते, त्या फ्रेंचानं ाच स्टपू
सल
ु तान आस्ण िहादजी स्शदं े यानं ी इग्रं जास्ं र्रुध्द र्ापरल.ं
यरु ोस्पयनानी बदं क
ू ा भारतात आणल्या. बघता बघता डच, पोतवस्ु गज,
फ्रेंच आस्ण इग्रं जाच्ं याच एकिेकास्ं र्रुध्द लढाया या भिू ीर्र सरुु झाल्या.
भारतीय राजांकडे पैसा प्रचंड होता पण बंदक
ू ा, तोफाचं ं तंत्र, िेकॅस्नझि जाणनू
घ्यायची बध्ु दी कुणालाच नव्हती. हैदरअली आस्ण स्टपू सल
ु तानने िात्र

फ्रेंचांकडून शस्त्रकला उचलली. स्टपचू ा बंगलोरििे शस्त्राचं ा कारखाना
तारािंडल इथे होता. त्यातलं इस्ं जस्नअररंग त्याला िाहीत होतं. त्यात त्याने मर्त:
अनेक सिु ारणा के ल्या होत्या. स्टपू सल
ु तानची भारताला देणगी म्हणजे त्याने
बनर्लेलं शहु ाब नार्ाचं रॉके ट. यात त्याने एक ८ इचं ी लोखंडी नळकाडं
बनर्लं, एका बाजनू े ते बंद करुन त्यात गनपार्डर भरली. बांबच्ू या एका
स्त्रकोणी मटूँडर्र ते नळकांड ठे ऊन अंतराप्रिाणे त्याला अूँगल स्दला जायचा.
आस्ण त्या नळकांड्याला एक तलर्ारही त्याने जोडली होती. शत्रचू ं घोडदळ
दरू असतांनाच ही रॉके ट्स स्नळा प्रकाश टाकत त्यांच्यार्र येऊन पडायची.
घोडेमर्ार भाजला नाही तर स्नदान तलर्ारीने तरी जखिी व्हायचा. स्टपनू े ६०००
लोकांना खास स्शिण स्दलं आस्ण दळ बनर्लं. इग्रं जांनी ही रॉके ट्स सिु रर्नू
नेपोस्लयन स्र्रुध्द र्ापरली.स्टपनू े तोफाचं ं नार् स्र्ज आस्ण बदं क
ु ीला तफंग नार्ं
स्दली. इ. स. १७८० च्या लढाईत त्याने इग्रं जाच्ं या स्र्रुध्द ही रॉके ट्स र्ापरली
आस्ण इग्रं जानं ा शरण आणल.ं पण त्याचर्ेळी स्टपस्ू र्रुध्द इग्रं जानं ा सािील
झालेल्या िराठ्याच्ं या तोफा कशा होत्या?
आपल्याकडील तोफखाना कसा होता त्याचं र्णवन िारर्ाडच्या
र्ेढ्यातील इग्रं जाने कॉनवर्ॉस्लसला स्लस्हल,ं “िराठ्याच्ं या तोफा स्कल्ल्यासिोर
आहेत. सकाळी तोफा उडर्णारे गोळा होतात. तोफे त गनपार्डर भरतात..
स्र्ड्या ओढतात. त्यात अिाव तास गेला की उठतात. एकदा तोफ डागतात.
तोफा खपू जन्ु या आस्ण स्नकृ ष्ट दजावच्या आहेत. काहींच्याििनू नसु ता िरू येतो,
त्यानेही फौजेला सिािान स्िळतं. काही तोफा मर्त:च आगीने फुटतात. तोफा
नेिक्या तटबंदीर्र न लागता, कुठे ही लागतात. दपु ारी तोफा बंद. संध्याकाळी

बदं क
ू ाच जामत चालतात. त्यांच्याकडे २० तोफा आहेत त्याने २० र्षाांनी काि
होईल. दारूगोळा संपला की पण्ु याहून िागर्ार्ा लागतो. तोपयांत तोफा बंद.
रसद संपर्नू स्कल्लेदाराला शरण आणण्यार्रच त्यांचा भर होता. िराठ्यांनी
याच िागावने िारर्ाड स्कल्ला स्जंकला. ही पररस्मथती १७६१ ििलं पास्नपत
हरल्यार्र २० र्षाांच्यानंतरची..पास्नपतार्र अब्दालीकडे िात्र उंटांर्र
बसर्लेल्या स्मर्र्ेल गन्स, त्या सर्व स्दशेने स्फरत, उंटार्रुन कुठे ही नेता येत
असत..
यरु ोस्पयन आपली पलटणे घेऊन भारतीय फौजेसिोर लढायला उभे
रास्हले तेव्हा एक फार िोठा फरक आपल्या सर्व सेनापतींनी ओळखला. तो
म्हणजे त्याचं ी प्रगत झालेली कर्ायती स्शमत. त्याचं े गणर्ेश, त्यानं ा स्दलेलं
सैस्नकी स्शिण या सर्व गोष्टीत आपल्या फौजा किालीच्या गबाळ्या आस्ण
बेस्शमत होत्या. या फौजा पास्हल्यार्र अनेक लहान िोठ्या सत्तास्िशानं ा
आपलं सािथ्यव र्ाढर्ायला या परकीय सेनापतींची गरज भासायला लागली.
त्यािळ
ु े भारतात फ्रेंच सेनानायकाचं ं प्रिाण खपू र्ाढल.ं इग्रं जानं ा टक्कर
देण्यासाठी फ्रेंचाचं ी िदत घेणं सरुु झालं आस्ण त्याचं ी यरु ोस्पयन भिू ीर्र
चालणारी यध्ु दं आता भारतीय भिू ीर्र र्चवमर्ासाठी सरुु झाली. या लढायािं िे
फक्त चाकरीला ठे र्लेली भारतीय फौज एर्ढ्याच लायकीची रास्हली.
लष्करात असतानं ा भारतीयाचं ं िास्िवक कायवही चालत असे.
स्नजािाच्या मर्ारीर्र असतानं ा ग्रहण आलं तेव्हा पेशर्ा मनानासाठी नदीत
उतरला. ही संिी साित स्नजािाच्या फौजांनी िराठ्यांर्र हल्ला चढर्ला तेव्हा
पेशर्ा घोड्यार्र बसनू स्नघनू गेला. शत्रनू े िग सर्व चांदीची पजू ेची भांडी

पळर्ली. सोयर सतु क आलं की तो सैस्नक कािार्र येत नसे. श्राध्दपिही होत
असे. हैदरने हार्ेरीर्र हल्ला के ला तेव्हा ७० र्षाांचे स्र्ंचरू कर दसु रीकडे सरदार
र्स्डलांचं श्राध्द करत होते ते िार्त हार्ेरीर्र आले. िघु ल आस्ण इग्रं जांना
लष्करात एकच ििव िाहीत होता. Kill Him. bravery and brutality या
दोन बाजू होत्या एकाच यश नार्ाच्या नाण्याच्या. संमथानं खालसा करतांना
डलहौसीचे इग्रं ज लष्करी सेनापती लढाई स्जंकली की ५ ते ८० र्षाांच्या सर्व
स्नरपराध्यांना कापनू काढायचे..त्याला स्र्जन म्हणत. भयानक क्रौयव..पण लढाई
स्जंकायला िहत्त्र्ाचं होतं ते. शत्रनू े परत उभं राहता कािा नये. इग्रं जही तक
ु ाांच्या
एर्ढेच क्रूर होते. १७ र्ेळा सोिनाथार्र गझनीच्या िहिं दाने मर्ारी के ली पण
एकही भारतीय राजा सार्ि होऊन त्याच्या प्रस्तकाराला उभा रास्हला नाही की
स्जक
ं ला नाही. अत्यतं शरू , अत्यतं चपळ असनू ही आपण यध्ु दसास्हत्याच्या
अपगं त्र्ािळ
ु े पारतत्र्ं यात पडलो.
िघु लानं ी आस्ण र्ॉरन हेमटींगने स्लहून ठे र्लयं की सर्व भारतीय एक
झाले असते तर आम्हाला देश सोडार्ा लागला असता...राणा प्रताप एकटाच
लढला, काूँग्रेसही जहाल आस्ण नेिमतािं िे स्र्भागली. एक होऊन लढलेच
नाहीत शत्रश
ू ी भारतीय किी! उलट परस्कयानं ी आपल्याच लोकाचं ी फौजेत
भरती करुन आपल्याच लोकास्ं र्रुध्द र्ापरलं. आपणच आपल्या राजानं ा
िारल,ं क्रातं ीकारकानं ा िारलं. तक
ु ाांनी, िघु लानं ी, इग्रं जानं ी आपले लोक तरी
कुठे आणले होते? आपल्याच लोकाच्ं या स्फतरु ीिळ
ु े परस्कयानं ा स्र्जय स्िळणं
आपण सोपं करुन स्दलं. आपणच त्यांच्या गल
ु ािीत जाऊन पडलो. का नाही
परकीय आक्रिक फायदा घणार आपल्या या िानस्सकतेचा? त्यािळ
ु े च ११९१

सालापासनू म्हणजे १९४७ या सालापयांत आपण आपलं मर्ातंत्र्य गिार्नू
बसलो.
इग्रं जांनी भारत एकत्र के ला तो त्यांच्या कारभारासाठी. परत मर्तंत्र
भारतात चीनबरोबर आपण यध्ु द हरलो ते याच कारणांिळ
ु े . हा आपला
यध्ु दशास्त्राचा इस्तहास आहे.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

चक्वती हर्ववधवन
जन्म ४ जून ५९० -मृत्यू- ६४७

भारताच्या िध्ययगु ीन काळातील म्हणजे इ. सनाच्या उत्तर काळातील
एक अत्यंत शरू चक्रर्ती राजा म्हणजे हषवर्िवन. उत्तरे त यांचं मथान िोठं होतं तर
स्र्ंध्य पर्वताच्या खाली दस्िणेकडे पल
ु के शी स्द्वतीय सम्राट म्हणनू ओळखला
जात होता.
आपला देश फार प्राचीन आहे म्हणजे काय? तर फार प्राचीन
काळापासनू स्र्द्ा, कला, गस्णत, भाषा याििे आपल्या देशाने प्रगती के ली
आहे. संमकृ ती स्निावण झालेली आहे. अपौरुषेय र्ाटार्ेत असे र्ेद स्निावण
झालेले आहेत, बध्ु दीर्ादार्र आिाररत असे पंथ स्निावण झालेले आहेत. पंस्डतऋषी- िस्ु न अशी बौस्ध्दक पातळी िोजणारे दडं क आपल्या पर्ू वजांनी किीच

तयार करुन ठे र्लेले आहेत. ऋषी आस्ण िस्ु न यांच्यात फरक काय? तर िस्ु न ही
स्र्द्वत्तेची अत्चच्ु च बौस्ध्दक पातळी होती. ििा हाच िस्ु नंचा ििव होता. त्यानं ी
कुणाला शाप स्दला नाही. म्हणनू च दर्ु ावस र्गैरे संतापणारे ऋषी शाप देणारे , ही
बस्ु ध्दित्तेची थोडी खालची पातळी. आपण स्र्द्वान व्यक्तीला बहुश्रतु म्हणतो
कारण गरुु िख
ु ातनू स्र्द्ा पढु च्या स्पढीकडे पोचर्ली जायची. इस्ं ग्लशििे र्ेल
रे ड म्हणतात कारण त्यांची संमकृ ती अर्ावचीन..स्लपी स्निावण झाल्यानंतरची..
तर, आपल्या पर्ू वजांनी काळाचे ४ भाग के ले. कृ तयगु , त्रेतायगु ,
द्वापारयगु , कस्लयगु . यात कृ तयगु ाच्या ५००० र्षाांच्यानंतर त्रेता यगु , ३०००
र्षाांच्यानंतर द्वापारयगु , २००० र्षाांच्यानंतर कस्लयगु असे भाग झाले. कस्लयगु
के व्हा सपं णार ते िहाभारत सागं त नाही. पण कस्लयगु हे इ. स. पर्ू व ३१०१ साली
सरुु झालं हे नित्र, जयोस्तष गस्णत याच्ं या आिारे स्र्द्वानानं ी नक्की के लयं .
भारतातील राजघराण्याच्या इस्तहासाचे स्र्द्वान पस्ं डत स्चतं ािणरार् र्ैद्ानं ी तीन
भाग के ले आहेत प्राचीन काळ इसर्ीसन पर्ू व काळ. म्हणजे राष्रकूट, होयसाळ,
चोला,चालक्ु य याचं ा दस्िणेतील आस्ण पोरस, िौयव, काश्िीरातील गोनदीय
घराणे याचं ा इ. स. पर्ू व काळ. िग आला तो िध्ययगु ातील ५०० ते १२००
एर्ढा इसर्ी सनातला हषवर्िवन, पल
े ोत रजपतू ाचं ा काळ.
ु के शी, गेहल
त्यानतं रचा अर्ावचीन म्हणजे सल
ु तानी, िघु ली सत्तेचा काळ.
हषवर्िवन राजा हा या िध्ययगु ातील एक पराक्रिी नायक. राजकीय
सत्तातं राची रीत अशी होती की एकाच घराण्यात सत्ता राहात असे. पण र्ारस
किकुर्त झाला की सत्तांतर होई. जो सािथ्यवर्ान सभु ेदार असे तो आपलं राजय
मथापन करत असे. असंच घडलं ते िौयावनंतरच्या काळात. िौयव घराणं किकुर्त

झालं तेव्हा पंजाबििील आजच्या पास्नपताजर्ळचा, श्रीकंठे श्वरचा श्रीमथानेश्वरचा िस्ु खया- िख्ु य सभु ेदार मर्तंत्र झाला. त्याचं नार् प्रभाकरर्िवन.
त्याला दोन िल
ु गे होते, राजयर्िवन आस्ण हषवर्िवन आस्ण कन्या राजश्री.
राजश्रीचं लग्न कनोजच्या िौखरी घराण्यातील राजपत्रु गृहर्िाव याच्याशी झालं
होतं. त्याकाळात कनोज हे एक सिृध्द, सिथव राजय होतं. स्दल्ली हे एक खेड
होतं. इ. स. ६०५ ििे हूणांचा हल्ला भारतार्र झाला तेव्हा त्या लढाईत १८
र्षाांचा राजयर्िवन िारला गेला. ददु र्ै ाने पाठोपाठ प्रभाकरर्िवनही िरण पार्ला
आस्ण १६ र्षाांच्या हषवर्िवनाच्या हाती राजयकारभार आला. त्याने आजच्या
पास्कमतानातील स्संिपासनू बंगालपयांत आस्ण दस्िणेला स्र्ंध्यापयांत
राजयस्र्मतार के ला. एर्ढ्या िोठ्या िल
ु ख
ु ाच्या संरिणासाठी त्याच्याकडे १
लाख सैन्य आस्ण ६०,००० हत्ती होते म्हणतात. त्याकाळी काश्िीरपयांत सगळं
जगं लच होत.ं त्यात रानटी हत्ती भरपरू होते. िाणसाळलेल्या हत्तीणींना घेऊन
लोक जगं लात जात हस्त्तणींच्या िागे हत्ती आले की (फुसलार्नू ) त्यानं ा पकडून
िाणसाळर्त आस्ण लष्करी स्शिण देत. त्यानं ा झजंु स्शकर्ण्यासाठी
चािड्याचे हत्ती तयार करत असत. हत्ती िार्ू लागले की त्याच्ं या पायाखाली
शत्रचू े अनेक सैस्नक चेंगरुन िरत. त्यािळ
ु े हत्तीदल ही राजाचं ी िोठी ताकद
होती. दसु रं घोडदळ. हे घोडे काबल
ू , इराण ( पारस्सक), इथनू आणले जात.
त्यानं ा स्शिण देऊन तयार के लं जाई. स्तसरं पायदळ.
हषवर्िवनाने आपल्या राजयाचा चारी स्दशानं ा स्र्मतार के ला आस्ण िग
चक्रर्ती हा स्कताब घेतला. ििल्या काळात कनोजचा राजा गृहर्िाव याच्यार्र
िाळव्याचा राजा देर्गप्तु ने मर्ारी करुन त्याला ठार के लं आस्ण राजश्रीला कै द

के लं. तेव्हा हषवर्िवन आपल्या बस्हणीच्या शोिाथव बाहेर पडला. राजश्रीने
कै देतनू आपली सटु का करुन घेतली होती, एका जंगलात त्याला राजश्री सती
जातांना स्दसली तेव्हा स्तला घेऊन तो कनोजला आला आस्ण श्रीमथानेश्वरचा
आपला कारभार तो कनोजहून चालर्ायला लागला. राजश्रीला मर्त:चा िल
ु गा
नव्हता, त्यािळ
ु े हषवर्िवनच कनोजचाही कारभार पाहू लागला.
हषवर्िवनाच्या काळात सर्व लोक पांढरं एकर्स्त्र आपल्या अंगाभोर्ती
गंडु ाळत असत. स्स्त्रयाही एक लांबलचक र्स्त्रच अंगाभोर्ती लपेटत असत.
ग्रीक स्सनेिातनू ते आपल्याला पाहायला स्िळतं. तसेच कपडे आपले लोकही
र्ापरत. कापसू , लोकर, रे शीि यापासनू ही र्स्त्रं बनत.. त्यातही उत्ति कापड,
गररबाचं ं जाडंभरडं कापड असे प्रकार होते. कापड रंगर्ण्याची कला त्याकाळी
िाहीत होती. कपडे स्शर्नू घालण्याची प्रथा अरबानं ी आणली असार्ी असं
स्चतं ािणरार् र्ैद्ाचं ं ित आहे. स्हदं चंू ी ताबं डी, बौध्दाचं ी लाल आस्ण जैनाचं ी
स्पर्ळी र्स्त्रे असत. त्यािळ
ु े व्यक्तीचा ििव कळायचा. सर्व ििव एकोप्याने राहात.
त्याच्ं यात रोटी बेटीचाही सबं िं चालू होता. परुु ष डोक्यार्र फुलाच्ं या िाळा
बािं त, अगं ार्र स्हरे , िोती, रत्नाचं े दास्गने घालत. हषवर्िवनाने आपल्या
चक्रर्तीपणाची खणू म्हणनू हातात सोन्याचं कडं घातलं होत.ं स्हदं ू लोक कान
टोचत असत आस्ण कानात दास्गना घालत असत. स्हदं ू सोडून बाकीचे म्हणजे
िसु लिानाचं े कान टोचलेले नसत म्हणनू ते अस्र्िं नार्ाने ओळखले
जात..स्र्िं णे म्हणजे कापणे.. स्हदं ,ू िसु लिान यध्ु दािं िे, िृत सैस्नकाच्ं या शर्ाचं ी
पररिा त्याच खणू ेर्रुन के ली जाई..िल
ु ींचा स्र्र्ाह त्या र्यात आल्यार्रच के ला
जाई. बालर्यात नाही. लग्नात सात फे रे , लाजाहोि हे शास्त्रोक्त स्र्िी होत

असत. लग्नाच्या दसु र्या स्दर्शी गभावदान स्र्िी के ला जाई. िल
ु ींना स्शिणही
स्दलं जाई. पण नर्रा र्ारला की स्र्िर्ा स्स्त्रयांना राजर्ाड्यार्र सेर्ेला जार्ं
लागे. त्यािळ
ु े अनेक स्स्त्रया सती जाऊन आपलं आयष्ु य संपर्नू टाकत असत.
स्र्िर्ा स्त्रीचं आयष्ु य द:ु खी असे.
हषावचा राजर्ाडा भव्य होता. या इिारती अनेक िजली होत्या.
त्यांच्याििे चौक होते आस्ण त्यात सर्ु ास्सक फुलांच्या बागा होत्या. त्याच्या
िहालांची फरशी चकचकीत आस्ण गळ
ु गळ
ु ीत होती. म्हणजे ग्रॅनाईट सारखे
दगड असार्ेत. स्भंतींर्र स्चत्रं काढलेली होती आस्ण, त्यात रत्नं जडर्लेली
होती. खांबार्ं र रंगस्बरंगी र्ेलबट्टु ी काढलेली होती. एक चौक न्यायदानाचा
होता. स्तथे स्सहं ासनार्र बसनू हषवर्िवन राजा न्यायदान करत असे. स्शर्ाय
नागररकासं ाठी एक घटं ा ठे र्लेली होती. तक्रारदारानं ा ती र्ाजर्नू न्याय स्िळार्ा
अशी िागणी करता येत असे. दरबारात हषवर्िवनाच्या अर्तीभोर्ती, त्याच्या
सेर्ेसाठी सदंु र स्स्त्रयाचं ी स्नर्ड के ली जाई. चर्री ढाळण्यापासनू राजाला स्र्डा
देण्यापयांत सर्व कािं त्या करत असत. स्दर्साच्या तीन भागात त्याने आपली
कािं स्र्भागली होती. पस्हल्या भागात एकातं ात घेण्याचे िहत्त्र्ाचे स्नणवय,
दसु र्या भागात राजयकारभार आस्ण स्तसरा भाग त्याच्या मर्त:साठी
करिणक
ु ीसाठी ठे र्ला होता. त्यासाठी त्याच्याकडे एक पाण्याचं घड्याळ होत.ं
त्यािळ
ु े प्रहर कळत असे आस्ण त्यार्ेळी भेरी म्हणजे नगारा, शख
ं र्ाजर्ला
जाई. तो राजिानीतील लोकानं ा ऐकू येत असे आस्ण आता राजा काय काि
करत असेल त्याची जनतेला कल्पना येत असे. हषवर्िवन चक्रर्ती असल्यािळ
ु े
तो चालत असतांना, त्याच्या प्रत्येक पार्लाबरोबर सोन्याच्या स्टपरीने

नौबतीर्र आर्ाज के ला जाई. हषवर्िवनाचं स्संहासन चार पायांचं आस्ण
हमतीदतं ाने िढर्लेलं होत.ं त्यार्र बसण्यासाठी चंदनाने सारर्लेला गळ
ु गळ
ु ीत
दगडाचा पाट ठे र्लेला होता. स्संहासनार्र बसल्यार्र पाय ठे र्ण्यासाठी खाली
रत्नजडीत पादपीठ होतं. स्शर्ाय राजप्रासादात सर्वत्र जाण्यासाठी आसन्दी
नार्ाचं र्ाहन होतं. त्यात बसनू हषवर्िवन पररसरात स्हडं ायचा. भारतातील प्रत्येक
राजघराण्याचा गप्तु ाचा, िौयाांचा, एक ध्र्ज होता. स्शर्ाय एक लांछन म्हणजे
स्र्स्शष्ट खणू असे. बहुतेक हे लांछन पशपु िांची स्चत्रं असे. हे लाछ
ं न नाण्यार्र
आस्ण िद्रु र्े र असे. िद्रु ा म्हणजे सही. दसु रा शब्द मर्हमत असा शब्द होता.
हषवर्िवनाचं लांछन र्ृषभ होतं.
अत्यतं दानशरू म्हणनू याचा िोठा लौस्कक होता. दर ५ र्षाांनी तो िोठा
सिारंभ करुन दानयज्ञ चालर्त असे. एकदा तर कुणा स्भिक
ु ाने त्याची र्स्त्रे
िास्गतली तर तीही हषवर्िवनाने देऊन टाकली आस्ण त्यासाठी राजश्रीकडे दसु रे
कपडे िास्गतले. तो अत्यतं स्र्द्वान होता. त्याने नागानदं , रत्नार्ली, स्प्रयदस्शवका
ही नाटकं स्लस्हली. ४ जनू ५९० ििे याचा जन्ि झाला. आस्ण ६४७ साली हा
िरण पार्ला. िहाराष्रातील राजा पल
ु के शी स्द्वस्तय याने हषवर्िवनाचा पराभर्
के ला. हषवर्िवनानतं र त्याचे िल
ु गे गादीर्र आले पण लौकरच त्याचं ं घराणं
नािशेष झालं.
समं कृ त पस्ं डत बाणभट्टाने स्लस्हलेलं हषवचररत्र आस्ण स्चनी प्रर्ासी यएु न
त्सगं याने स्लस्हलेलं भारतातील प्रर्ासर्णवन यािळ
ु े हषवर्िवनाचं चररत्र
लोकांपयांत पोचलं.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

र्ृथ्वीराज चौिान-मिंमद घोरी
मुसलमानी सत्तांतर सन ११९४.

आयावर्तावर्रचं स्हदं ू सम्राटांचं र्चवमर् िोडून भारतात िसु लिानी सत्तेचा
पाया घातला गेला तो १२ व्या शतकाच्या अखेरीच्या दशकात. त्याला स्नस्ित्त
ठरला तो स्दल्लीपती पृथ्र्ीराज चाहिान-चौहान. पृथ्र्ीराज चौहान आस्ण
संयोस्गतेच्या एका प्रेिकहाणीतनू या सत्तांतराला कलाटणी स्िळाली.
तेव्हापासनू भारतात साडेसातशे र्षाांच्या पारतंत्र्याच्या साडेसातीला सरुु र्ात
झाली. पृथ्र्ीराज चाहिानची स्दल्ली हे अफगाणी सत्ततेचं िख्ु य कें द्र बनलं.
तीच आज आजपयांत भारताच्या राजिानीचं िहत्त्र् घेऊन उभी आहे.
प्रेि कथा सर्ाांना आर्डतात. कारण त्यात प्रेिाचे लहान िोठे स्त्रकोण
भरलेलेले असतात. स्नझािी गझनर्ी यांनी स्लस्हलेल्या स्शरीन खस्रु ो, लैला
िजन,ू या स्दलखेचक पण काल्पस्नक प्रेिकथा. कृ ष्ण रुस्क्िस्ण ही

आपल्याकडील आद् प्रेिकथा. पण १ हजार र्षाांपर्ू ी, कनोजच्या राजा
जयचंदच्या कन्येला, संयोस्गतेला पळर्नू नेणारा एक खराखरु ा नायक झाला.
पृथ्र्ीराज चौहान नार् होतं त्याचं. ही खरं तर ऐस्तहास्सक कहाणी आहे. जयांना
इस्तहास आर्डत नाही, त्यांनी प्रेिकथा म्हणनू र्ाचार्ी. एक होता राजा,. एक
राणी असं म्हणार्.ं जयांना इस्तहास आर्डतो, त्यांनी स्हमटरर ऑफ िहिं द घोरी,
फॉल ऑफ पृथ्र्ीराज चाहिान या नार्ाने ऐकार्ी. कथा एकच आहे. प्रेिी यगु ल
ु ,
सडू घेणारा बाप आस्ण संकटात सापडलेला नायक याचं ी. पण या एका
प्रेमकथेचा दष्ु पररणाम सार्या भारताला शतकानश
ु तके भोगावा लागला.. १२ र्ं
सतक संपत असतांना सन ११९४ ििे स्हदं ू सत्ता संपली. ही लढाई झाली ती
भस्टंडा स्कल्ल्याजर्ळच्या गार्ाजर्ळ तराईन जर्ळ..लाहोर-पस्तयाळार्रुन
भारतात स्शरण्याच्या सर्ावत जर्ळच्या रमयार्र भस्टंडा स्कल्ला होता.
त्याच्याजर्ळ हे गार् होत.ं यार्ेळी यध्ु दाचा खलनायक गािं ार देशाचा शकुनी
नव्हता तर गझनीचा िहिं द घोरी होता. भारतातील सिृध्दी लटु ायला, िध्य
आस्शयातील भटक्या टोळ्या र्रचेर्र भारतात येत. या िहिं द घोरीला भारतात
आल्यार्र कारण ठरलं ते जयचदं ची घोरीला स्िळाललेली िदत. िहिं द घोरीने
िग जयचदं लाही सपं र्ल.ं िानस्सकता तीच कौरर्ासं ारखी. परक्याच्ं या िदतीने
आपापसात लढून आपलाच घात करुन घ्यायचा.
पृथ्र्ीराज चाहिान हा स्दल्लीच्या राजा अनगं पालचा नात.ू या
अनगं पालने स्दल्ली शहराला राजिानीची प्रस्तष्ठा आपल्या बहादरू ीर्र स्दली.
त्यार्ेळी स्दल्ली हे एक खेडं होतं. शेजारचं कनोज हे सिृध्दीचं कें द्र होत.ं स्तथे
राठोड घराणं नांदत होतं. या अनंगपालला दोन कन्या होत्या. एक किलार्ती,

ती अजिेरचा राजा सोिेश्वरला स्दली होती. आस्ण दसु री रुपसंदु री ही कनोजच्या
राजघराण्यातील स्र्जयस्संग राठोडला स्दली होती. अजिेरचा पृथ्र्ीराज आस्ण
कनोजचा जयचंद हे सख्खे िार्सभाऊ. पृथ्र्ीराज आस्ण कनोजचा जयचंद हे
अनंगपालचे दोन नात.ू अनंगपालला िल
ु गा नव्हता. सोिेश्वर तरुण र्यात र्ारला
तेव्हा पृथ्र्ीराज १२ र्षाांचा होता. तेव्हाच तो गादीर्र आला. आपली आई
आस्ण प्रिान िंत्री यांच्या िदतीने कारभार स्शकायला लागला. पण नंतर
आपल्या पराक्रिाने तळपायला लागला. आपल्या आजबू जच्ू या सर्व राजांना
त्याने स्जंकून घेतलं. आपला चल
ु तभाऊ नागपाल याला स्जंकल्यार्र त्याने िृत
शत्रचू ी िंडु की आपल्या र्ेशीर्र टांगनू आपल्या सािथ्यावचं प्रदशवन के लं.
त्याच्या र्तवनार्र खषू होऊन, अनंगपालने स्दल्लीचं राजय पृथ्र्ीराजच्या हाती
सोपर्लं, तेव्हा जयचदं ित्सराने चडफडला. पण आजोबासं िोर काहीही
चालणार नव्हत.ं
त्यातच त्याच्या लिात आलं की आपली िल
ु गी सयं ोस्गता ही
पृथ्र्ीराजच्या प्रेिात पडली आहे. तेव्हा जयचदं ने घाईघाईने सयं ोस्गतेचं मर्यर्ं र
िाडं ल.ं सर्व राजानं ा बोलार्लं पण पृथ्र्ीराजला आित्रं ण स्दलं नाही.
पृथ्र्ीराजला ही बातिी कळताच त्याने आपला स्ित्र आस्ण कर्ी चदं र्रदाई
याला सिारंभाला पाठर्लं आस्ण सयं ोस्गतेला स्नरोप स्दला की तो र्ेषातं र करुन
येईल आस्ण स्तला घेऊन जाईल. सयं ोस्गता खषू झाली. जयचदं ने पृथ्र्ीराजचा
अपिान करण्यासाठी त्याचा पतु ळा बनर्नू तो दाराशी पहारे करी म्हणनू ठे र्ला.
मर्यंर्राचा स्दर्स उजाडला. मर्यंर्र सरुु झालं. देशोदेशीच्या राजािहाराजानं ी
भरलेल्या दरबारात संयोस्गता एके क राजासिोरुन पढु े जायला लागली. स्तला

पृथ्र्ीराज स्दसलाच नाही. शेर्टी ती िहाद्वाराजर्ळ गेली आस्ण त्या पतु ळ्याला
स्तने हार घातला. त्याबरोबर अचानक पृथ्र्ीराज स्तथे आला. त्याने संयोस्गतेला
घोड्यार्र घातलं आस्ण तो र्ेगाने स्नघनू गेला. या सनसनाटी घटनेने जयचंद
किालीचा संतापला. अजिेरला पोचल्यार्र पृथ्र्ीराजने िोठ्या ििू िडाक्याने
स्र्र्ाह सोहाळा पार पाडला. आता जयचंदला पृथ्र्ीराजचा सडू घ्यायचाच
होता, तेव्हा त्याला आठर्ला तो गझनीचा िहिं द घोरी. घोरी आतापयांत
भारतात येऊन मर्ार्या करुन गेला होता. त्याला जयचंदचं आिंत्रण स्िळालं.
खरं तर अफगाण्यांच्या या टोळ्या. इ. स. ११९१ ििे स्दल्लीपासनू
१०० िैलांर्र असलेल्या भस्टंडा स्कल्ल्यार्र घोरीने मर्ारी के ली होती. तो
स्कल्ला स्जक
ं ू न, स्तथली लटू घेऊन तो परत चालला होता. जातानं ा त्याने
स्झयाउद्दीन काझी याची कारभारार्र नेिणक
ू के ली होती. या काझीने स्हदं चंू ा
छळ चालर्ला. हे कळल्यार्र, पृथ्र्ीराज चव्हाण, २ लाख घोडदळ, आस्ण
३०,००० हत्ती घेऊन भस्टंडार्र चाल करुन गेला. िहिं द घोरीला प्रर्ासात
बातिी कळल्यार्र तो िाघारी स्फरला आस्ण त्याने तराईन र्र आपली छार्णी
के ली. दोन्ही फौजाचं ी गाठ पडली.पृथ्र्ीराजच्या सैन्याने घोरीची फौज दोन्ही
बाजनंू ी पृथ्र्ीराजचा भाऊ गोस्र्दं राय घोरीच्या सिोर आला. दोघानं ी भाले
फे कले. गोस्र्दं रायचे पढु चे दात पडले आस्ण गोस्र्दं रायचा भाला घोरीच्या
खाद्ं ात स्शरला. जखिी झालेल्या घोरीला त्याच्या स्खलजी नार्ाच्या सैस्नकाने
आपल्या घोड्यार्र टाकलं आस्ण तळार्र सख
ु रुप आणलं. काही स्दर्स
लाहोरला राहून बरं र्ाटल्यार्र घोरी गझनीला परतला. त्याला आता पराभर्ाचा
बदला घ्यायचा होता. त्याने पळून गेलेल्या सर्व सैस्नकांना घरी बसर्लं. त्यांना

कडक स्शिा स्दल्या. नर्ीन फौज तयार के ली. अफगाण तक
ु ी तरुण फोजेत
घेतले. त्यांना प्रस्शिण स्दलं. १ लाख, २० हजार घडदळ नव्याने तयार के ल.ं
आस्ण िग नर्ीन रणनीती घेऊन तो भारताच्या िागावला लागला.
परत लाहोरच्या िैदानार्र त्याने तळ ठोकला. स्तथनू त्याने आपला
हिझर्ी नार्ाचा र्कील पृथ्र्ीराजकडे पाठर्ला. त्याने पृथ्र्ीराजला सांस्गतलं
की िसु लिान व्हायचं नसेल तर लढायला तयार हो. त्यार्र पृथ्र्ीराजने उत्तर
पाठर्लं की िाझे शरू सैस्नक गोळा झालेलचे आहेत. आयष्ु याचा तल
ु ा कंटाळा
आला असला तरी जगण्याची िजा घ्यायला परत जा. तझ्ु या सख
ु रुप परत
जाण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो. शेर्टी यध्ु द अटळ आहे हे दोघांनाही िाहीत
होत.ं आपण त्याच्ं यासिोर हरणार याचा अदं ाज आल्यार्र घोरीने लबाडीचा
आसरा घ्यायचं ठरर्ल.ं पृथ्र्ीराजला स्नरोप पाठर्ला की , िी के र्ळ िाझ्या
भार्ाच्या सागं ण्यार्रुन ही िोहीि काढली आहे. िी त्याच्याकडून उत्तर
िागर्तो. तोपयांत शस्त्रसंिी करुया. त्याबरोबर घोरी घाबरलाय आस्ण परत
जाणार म्हणनू पृथ्र्ीराज आस्ण त्याची फौज िौजिजेत बडु ली.
घोरी या अस्र्चाराची र्ाटच पाहात होता. त्याने लगेच दोन तक
ु ड्या
के ल्या. जड सािान लाहोरला ठे र्ल.ं आपण लाहोरििेच आहोत हे
दाखर्ण्यासाठी भस्डंड्याहून स्दसेल एर्ढा िोठा जाळ के ला. िग अस्तचपळ
घोडे घेऊन लाबं लाबं िजला िारत तो पृथ्र्ीराजच्या छार्णीर्र पोचला. पहाटे
पहाटे झालेल्या या हल्ल्याने सारी फौज गोंिळली. कसेबसे घोड्यार्र मर्ार होत
ते लढायला उतरले. पण तरीही, बघताबघता पृथ्र्ीराजच्या शरू ांनी यध्ु दार्र
आपला ताबा स्िळर्ला. त्याबरोबर घोरीने आपली चाल बदलली. आपले

स्चलखत घातलेले घोडे आस्ण फौज िैदानात आणले. िग पृथ्र्ीराजच्या
फौजेला आपल्या अंगार्र येऊ स्दलं. शत्रू आपल्या कयात आला हे
पास्हल्याबरोबर आपल्या फौजेच्या दोन्ही बाजंनू ी बाणांच्या र्षावर्ाने रजपतू
फौजेभोर्ती फास आर्ळला. त्यांना पाठस्शर्णीने दिर्ल.ं परत दपु ारी १२०००
सैस्नकांची ताजय दिाची तक
ु डी रणांगणार्र आणली. तोपयांत रजपतू फौज
थकून गेली होती. रजपतू पार हरले. िोठा नरसंहार झाला. लाखभर रजपतू ठार
झाले. पृथ्र्ीराज िारला गेला की पकडला गेला ते मपष्ट नाही. काहींच्या िते
घोरी त्याला गझनीला घेऊन गेला. यध्ु दात स्र्जय स्िळाल्यार्र घोरीने
पृथ्र्ीराजच्या िल
ु ाला तख्तार्र बसर्ल.ं
स्दल्ली घोरीच्या ताब्यात आली होती. प्रचडं िोठी लटू घोरीला
स्िळाली. पृथ्र्ीराजच्या िृत्यबू द्दल एक आख्यास्यका प्रस्सध्द आहे. ती त्याच्या
चदं र्रदाई स्ित्राने आपल्या पृथ्र्ीराजच्या चररत्रात रासोििे स्लस्हली आहे.
त्याप्रिाणे घोरी पृथ्र्ीराजला घेऊन गझनीला गेला. त्याचे डोळे काढून त्याला
कै देत टाकलं. यध्ु द सपं ल्यार्र चदं र्रदाई पृथ्र्ीराजच्या शोिात गझनीला
पोचला. आपली ओळख लपर्नू त्याने घोरीची िजी संपादन के ली. िग
पृथ्र्ीराजचा कै देतला ठार्स्ठकाणा शोिनू काढला. त्याला गप्तु पणे भेटला. एक
स्दर्स सहजपणे िहिं द घोरीला म्हणाला की आपण स्तरंदाजीची मपिाव घेऊ.
घोरी लगेच तयार झाला आस्ण प्रासादाच्या पटागं णात मपिाव सरुु झाली. ििेच
चदं र्रदाई घोरीला म्हणला की िी इतके स्दर्स पृथ्र्ीराज चौहानचं नार् ऐकून
होतो. त्याच्यासारखा नेिबाज कुणी झाला नाही म्हणतात. त्याबरोबर िहिं द

घोरीने पृथ्र्ीराजला कै देतनू आणलं. त्याच्या हातात तीरकिान देऊन लक्ष्य
सांस्गतलं.
तेव्हा चंदर्रदाई अिं पृथ्र्ीराजच्या जर्ळ गेला.आस्ण हळू आर्ाजात
त्याने दोन ओळी म्हटल्या.
चार बाूँस, चोबीस गज, अष्ट अंगल
ु ी प्रिाण । ता उपर सल
ु तान हैं ित
चक
ु ो चौहान ।
४ बांबू स्कती फूट ? २४ गज-याडवस स्कती फूट? ८ अंगल
ु ी स्कती इचं
- फूट?
घोरीने हुकूि सोडला. पृथ्र्ीराजाने त्या आर्ाजाच्या रोखाने तीर सोडला
तो सरळ सल
ु तानाच्या छातीत घसु ला. सल
ु तान स्तथल्या स्तथे कोसळला.
अचानक झालेल्या या िौतिळ
ु े स्शपायािं िे भगदड झाली. पृथ्र्ीराजला
िरायला सरं िक िार्ले. तेर्ढ्यात चदं र्रदाई आस्ण पृथ्र्ीराजने एकिेकाच्ं या
पोटात खजं ीर खपु सनू दोघानं ी प्राण स्दला. तरुण र्यात दोन्ही स्ित्र डोळ्यार्ं र
पट्टी बािं नू तीरंदाजीचा सरार् करत असत. ती स्र्द्ा आज उपयोगी पडली. खरं
काय झालं ते इस्तहासाच्या पोटातच रास्हल.ं
िहिं द घोरी का स्जंकला, कसा स्जंकला याचं सस्र्मतर र्णवन सर
जदनु ाथ सरदारानं ी करुन ठे र्लं आहे. ते स्लस्हतात की आजर्रच्या लढाया
इथल्याच राजािं िे आपापसात होत असत. त्यािळ
ु े लढण्याची पध्दत सर्ाांना
िाहीत होती. परक्या अनोळखी देशातनू आलेल्या जिातीशी पस्हल्यादं ाच
पृथ्र्ीराजची गाठ पडत होती. हे आक्रिण िसु लिानांचं होतं. त्यांच्या आस्ण
आपल्या संमकृ तीििे खपू तफार्त होती. दसु र्या टोळ्यांबरोबर त्यांच्या सतत

झजंु ी चालायच्या त्यािळ
ु े लढणं हा त्यांचा नेहिीचा सरार्ाचा भाग होता. १.
आपल्याकडे चातर्ु स्णवय पध्दतीिळ
ु े ४ परुु षांििील फक्त िस्त्रयांनाच लढता
येत होतं. बाकीच्यांना हत्यार कसं चालर्ायचं याचा सरार् नव्हता. त्यािळ
ु े
व्यापारी, बाजारबणु गे िोठ्या प्रिाणार्र कापले गेले. त्यांच्याकडे प्रत्येकाला
लष्करी स्शिण होतं. २. आपल्या फौजेििे उंट आस्ण हत्तींचा भरणा िोठा होता.
यांच्या खरु ाकार्र खपू िोठा खचव होत होता. त्यािळ
ु े त्यांच्या कडब्याची सोय
करणं र्ेळखाऊ होतं. स्शर्ाय लष्कराच्या हालचालीर्र बंिनं पडत होती.
त्याउलट अफगाण्यांकडे उत्ति अरबी घोडे होते, जयांची ताकद आपल्या
घोड्यांपेिा जामत होती. त्यांच्या र्ेगाने जाणं आपल्या घोड्यांना थकर्णारं
होतं. त्यांच्या घोड्यांना चािड्याचं स्चलखत घातलेलं होतं. घोडे कुठे ही
चरायला सोडले की त्याचं काि होत होत,ं स्शर्ाय त्याच्ं यार्र सािान र्ाहून
नेणहं ी सोपं होत.ं ३. यध्ु दकलेत ते जामत प्रस्र्ण होते. त्यानं ी तल
ु गु ािी पध्दत
शोिनू काढली होती. हा उझबेखी शब्द होता. त्यात ते शत्रल
ू ा आपल्यािागे
िार्ायला लार्त दरू न्यायचे आस्ण िग त्याचं ी एक तक
ु डी शत्रच्ू या िागील
बाजल
ू ा जाऊन पास्ठिागे हल्ला करायची यािळ
ु े बेसार्ि फौज अचानक
हल्ल्यात कापली जायची. ४. िध्य आस्शयातील या भटक्या टोळ्यानं ी
ररस्कबीचा शोि लार्ला. त्यािळ
ु े त्याचं े पाय अडकलेले रास्हले, घोड्यार्रुन
पडण्याचा िोका सपं ला. लगाि पकडण्याची गरज उरली नाही, त्यािळ
ु े दोन्ही
हात िोकळे होऊन स्तरंदाजी करता यायला लागली. ५. भारतीयानं ा दाणागोटा
स्िळर्ायला लिाणांर्र अर्लंबनू राहार्ं लागे. त्याचं ी गती फार िंद होती. ६.
आपली लढाई संध्याकाळी थांबत असे. तो स्नयि त्यांच्याकडे नव्हता. त्यािळ
ु े
रात्रीचा छापा पडणं रजपतू ांना िाहीत नव्हतं. ७. आपल्या फौजेत संध्याकाळी

िौजिजा चालायची. िद् घेतलं जायच.ं पण या अफगाणी फौजेत िद् स्नस्षध्द
होतं. पृथ्र्ीराज चौहानच्या रजपतू ांना यािळ
ु े पराभर् पत्करार्ा लागला.
अजिेरच्या गादीर्र पृथ्र्ीराजच्या िल
ु ाला िांडस्लक बनर्नू बसर्लं
आस्ण िहिं द घोरी परत स्दल्लीला गेला. जया दरर्ाजाने तो राजर्ाड्यात
स्शरला, त्या दरर्ाजाला गझनी दरर्ाजा नार् पडलं. घोरीच्या िदतीला जयचंद
गेला होता. तो पृथ्र्ीराजच्या पराभर्ाने खषू झाला. पण कर्करच जयचंदचा
घास घोरीने स्गळला. घोरीने कनोज जंकलं. यिनु ेच्या काठी चांदर्ड इथे जयचंद
िारला गेला. िग घोरी काशीला गेला. आपल्या पस्र्त्र िंस्दरांची त्याने नासिसू
के ली. बनारसला त्याला अत्यंत दस्ु िवळ असा पांढरा हत्ती स्िळाला. तो त्याने
त्याचा स्र्श्वासू हमतक कुतबु द्दु ीन ऐबकला स्दला. असा हत्ती जर्ळ असणं
र्ैभर्ाचं लिण होतं.सम्राट अकबर अशा हत्तीच्या शोिात होता, पण त्याल तो
किी स्िळाला नाही, पण शाहजहानकडे िात्र पाढं रा हत्ती होता. िहिं द घोरीचं
हे र्ादळ बगं ालपयांत गेल.ं उत्तरे तील अनेक राजयं पत्त्यासारखी कोसळली. घोरौ
परत परत येत रास्हला आस्ण जर्ळपासची राजयं स्जक
ं त रास्हला. ग्र्ाल्हेरही
त्याने स्जक
ं लं. लाहोर जरी अफगाणहून येतानं ा जर्ळ पडत असलं तरी स्दल्ली
शहर जर्ळपासची राजयं स्जक
ं ायला िोक्याचं होत.ं
पण इ. स. १२०२ ििे िहिं द घोरीचा भाऊ स्घयासद्दु ीन िेला, त्यािळ
ु े
गझनीचं राजय साभं ाळायला घोरी परत गेला. कुतबु द्दु ीन ऐबकला त्याने कारभार
साभं ाळायला िागे ठे र्ल.ं पजं ाबची मर्ारी करुन परत जातानं ा तो छार्णीििे
निाज अदा करत असतांना अचानक शत्रचू े लोक त्याच्या शास्ियानात स्शरले
आस्ण घोरीचा खनू करुन पळून गेले. स्संिू नदीच्या काठार्र दियाक गार्ात

१५ िाचव १२०६ हा त्याचा अंतकाल स्दर्स होता. त्याचं शर् गझनीला नेण्यात
आलं. १० एस्प्रलला दफन स्र्िी पार पडला. छार्णीििे कडेकोट बंदोबमत
असतांना बाहेरचे लोक कसे आत स्शरले हेही कोडंच आहे.
िहिं द घोरीच्या जागी त्याचा पतु ण्या तख्तार्र आला. त्याने कुतबु द्दु ीन
ऐबकला स्दल्लीचा बादशहा म्हणनू घोस्षत के लं आस्ण जरीपटका, नौबत शाही
छत्री, शाही स्शक्के त्याच्याकडे पाठर्नू स्दले. गल
ु ाि र्ंशातील कुतबु द्दु ीन ऐबक
स्दल्लीचा पस्हला सल
ु तान. त्यानंतर सल्तनत सरुु च झाली. स्हदं चंू ं स्संहासन
िोडून पडलं. ददु र्ै ाची गोष्ट म्हणजे, कुणीही स्हदं रू ाजे या परकीयांना घालर्ायला
एकत्र आले नाहीत.
भारतातील स्हदं ू राजाच्ं या देदीप्यिान सर्ु णवकाळाने कूस बदलली.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

रहझया सुलतान
जन्म १२०५. मृत्यू १४ ऑक्टोबर १२४०.

स्दल्लीला अफगास्णमतानातनू आलेल्या घोरीिळ
ु े इ. स. ११९४ ििे
िसु लिानी सल्तनत सरुु झाली. इ. स. १२०८ ििे कुतबु द्दु ीन ऐबकच्या
अपघाती स्निनानंतर त्याचा र्ारस अल्तिशच्या हाती कारभार आला.
अल्तिशची आयष्ु याची संध्याकाळ जर्ळ आली तेव्हा, त्या काळाच्या
रीतीच्या पस्लकडे जाऊन आपली कन्या रस्झया स्हला आपल्यानंतरची र्ारस
ठरर्लं. या काळात या परकीय आक्रिणास्र्रुध्द कुणीच भारतीय सत्तािीश

एकत्र आले नाहीत. काय करणार ते परकीय तरी. हुकुित गाजर्त राहार्चं
लागलं त्यांना. आपापसात भांडायचं, आपल्या हद्दीत कुणी आलं तरच
त्यांच्याशी लढायचं, एकराष्र भार्नेचा अभार्, ही िानस्सकता असल्यािळ
ु े
स्दल्ली आपण परत स्िळर्ायची, या आक्रिकानं ा घालर्नू द्ायच,ं ही
कोणत्याही भारतीय सत्तािीशाला इच्छा नव्हती. पररणाि एकच झाला. तो
म्हणजे स्दल्लीला िसु लिानी सल्तनत सरुु झाली. त्यांची घराणी बदलली, पण
स्हदं ू स्दल्लीहून सरकून मर्मथ बसले.
अहमदनगरच्या सल
ु तानशाहीतील जशी चांदबीबी, तशी स्दल्लीच्या
सल्तनतीतील पराक्रिी, लढाऊ, शरू रस्झया सल
ु ताना. हुशार, पाणीदार, िाडसी,
राजकारण चतरु , कतृवत्र्र्ान, शहजादी. सल
ु तान अल्तिश दरू दशी आस्ण
शहाणा होता. म्हणनू सल
ु तानाने, राजय चालार्ं आस्ण स्टकार्ं म्हणनू
आपल्यानतं र तख्तासाठी स्तची योजना के ली. आपले नालायक िल
ु गे पात्र
नाहीत हे त्याला िाहीत होत.ं पण चादं स्बबी, झाश
ं ीची राणी याच्ं याप्रिाणे ही
आपल्यास्र्रुध्दच्या बलाढ्य शत्रसू ाठी लढली नाही. स्हचा सािना स्हच्याच
नातेर्ाईकाबं रोबर झाला. दरबारातील प्रमथास्पत परुु षप्रिान िानस्सकतेच्या
उिरार्ाश
ं ी झाला. त्याच्ं याबरोबर लढतानं ा स्हलाही र्ीरगती स्िळाली.
रणागं णार्र लढतानं ाच स्हचं र्ीरपतन झाल.ं
कुतबु द्दु ीन ऐबकनतं र अल्तिश तख्त साभं ाळायला लागला. याचं पणू व
नार् शिसद्दु ीन दाऊद्दीन अबल
ु फझल इल्तस्ु न्िश. त्या नार्ाचा अपभ्रश
ं होऊन
अल्तिश हे नार् रुढ झालं. याच्या घराण्याला इल्र्री घराणं असं नार् होतं.
याचे र्डील ऐलिखान हे िोठे तक
ु ी सरदार होते. त्या घरातील दष्टु िल
ु ांनी

घोड्यांचा बाजार दाखर्ायला म्हणनू अल्तिशला नेलं आस्ण गल
ु ािांच्या
व्यापार्याला स्र्कून टाकलं. हा छोटा िल
ु गा सद्र इ जान कुटुंबात कािाला
रास्हला. एकदा त्यांनी अल्तिशला द्रािं आणायला बाजारात पाठर्लं. त्याने
द्रािं घेतली पण पैसे द्ायला गेला तेव्हा त्याचा स्खसा फाटलेला आस्ण पैसे
गायब झाल्याचं कळल्यार्र तो छोटा अल्तिश रडायला लागला. तेव्हा एक
फस्कर त्याच्याजर्ळ आला आस्ण म्हणाला, रडू नकोस. तल
ु ा अल्ला खपू
देणार आहे. पण तू गररबांना किी स्र्सरु नकोस.
असा हा अल्तिश परत परत गल
ु ािांच्या बाजारात उभा रास्हला आस्ण
घरं बदलत स्र्कला गेला. जेव्हा तरुणपणी गल
ु ािांच्या बाजारात उभा रास्हला
तेव्हा िहिं द घोरीला हा तरुण, अत्यतं देखणा, िदावनी िल
ु गा इतका आर्डला
की व्यापार्याला त्याने खपू पैसे स्दले तरी सौदा पटला नाही. तेव्हा घोरीने फिावन
काढून कुणीही त्याला स्र्कत घ्यायचं नाही असं राजयात जाहीर के ल.ं तेव्हा तो
व्यापारी लाहोरला गेला. घोरीने कुतबु द्दु ीन ऐबकला अल्तिशला स्र्कत
घ्यायची परर्ानगी स्दली. ऐबकने भरपरू स्कंित िोजनू अल्तिशला स्र्कत
घेतलं आस्ण आपला अगं रिक बनर्ल.ं त्यानतं र अल्तिश आपले हुशारीचे
गणु दाखर्त गेला आस्ण कुतबु द्दु ीन ऐबकचा िानसपत्रु बनला. अत्यतं शरू ,
दयाळू, दानशरू म्हणनू याची प्रस्सध्दी होती. कुतबु द्दु ीन ऐबकने लाहोर ही आपली
राजिानी के ली होती. अल्तिशने स्दल्ली ही आपली राजिानी करुन भारतात
सल्तनतीचा पाया घातला.
अल्तिश म्हातारा व्हायला लागला. आपल्यािागे हे राजय कोण
सांभाळे ल याची काळजी करायला लागला तेव्हा आपली कन्या शहजादी

रस्झयालाच तख्यार्र नेिार्ं या स्र्चारार्र तो थांबला. कारण तो ग्र्ाल्हेरच्या
िोस्हिेर्र असतांना त्याने रस्झयाच्या हाती कारभार सोपर्लाहहोता. आस्ण
स्तचा र्कुब पाहून तो खषू झाला होता. त्याचा आर्डता हुशार, नसरुद्दीन िहिं द
हा िल
ु गा िरण पार्ला होता आस्ण जे होते ते नालायक होते. आपला र्ारस
म्हणनू फिावनार्र तो स्तचं नार् घालायला लागला तेव्हा दरबारातील अस्िर
नाराज झाले. त्याची बेगि शाहतक
ु ावन ही नाराज झाली कारण रुकनद्दु ीन आस्ण
िौजद्दु ीन हे स्तचे २ िल
ु गे तख्ताची र्ाट पाहात होते. शाहतक
ु ावन
जनानखान्यातील एक दासी होती. िग ती बेगि झाली होती. सल
ु तानाचा
रस्झयाबद्दलचा हा स्नणवय स्फरार्ा म्हणनू दरबारी उिरार् त्याच्याकडे गेले.
सल
ु तानाने त्यानं ा स्र्चारलं की तम्ु हाला ती का नको आहे.?
दरबारी म्हणाले की रस्झया हुशार आहे, चतरु आहे, पण स्त्रीची जागा
दरबारात नाही. ती शहजादा असती तर चाललं असत.ं दरबारी िडं ळी आपल्या
या िल
ु ीला गादीर्र बसर्णार नाहीत हे सल
ु तानाला कळून चक
ु ल.ं अस्िर
उिरार्ानं ीही ठरर्लं की बाईच्या हाताखाली राहण्यापेिा किकुर्त यर्ु राजच
बरे . हे कळल्यार्र शाहतक
ु ावनच्या आशा र्ाढल्या. लर्करच सल
ु तान अल्तिश
िरण पार्ला. त्याबरोबर, तख्तार्र कुणाला बसर्ायचं यार्र प्रचडं र्ाद झाले.
रस्झया कुणालाच नको होती. तेव्हा रस्झयाच पढु े झाली आस्ण सर्व उिरार्ानं ा
बोलार्नू म्हणाली,
“ही र्ेळ भाडं णाची नव्हे. एकिताने चालायची आहे. तिु च्या
इच्छे प्रिाणेच होईल.िाझा भाऊच सल
ु तान बनेल. एर्ढ्याशा कारणासाठी
र्ातार्रण स्बघडणं ठीक नाही.”

िग रुकनद्दु ीन सल
ु तान बनला. पण काही काळातच तो नाच गाणी
आस्ण त्यार्र खस्जना उिळण्यात िश्गल
ू झाला. तेव्हा अस्िर उिरार्ांना
आपली चक
ू कळली. सल
ु तानाची आईही कारमथानी होती. स्तने रस्झयाच्या
आईला, आपल्याला िारण्याचा कट के ला या खोट्या आरोपार्रुन फाशी
स्दली. रस्झयाच्या भार्ांना ठार के लं, स्कंर्ा देशोिडीला लार्ल.ं फक्त रस्झया
जीर्ंत रास्हली. तीही बेगिला सलतच होती म्हणनू स्तने गंडु ांना बोलार्नू स्तला
ठार करण्याचा कट के ला. त्याप्रिाणे गंडु ांनी रस्झयाच्या िहालात जाऊन स्तथे
झोपलेल्या िल
ु ीला ठार के लं आस्ण यिनु ेत फे कून स्दलं. दसु रे स्दर्शी
नागररकांना हे कळल्यार्र त्यांनी राजर्ाड्यासिोर गलका करायला सरुु र्ात
के ली तेव्हा रस्झया स्तथे अचानक प्रकट झाली आस्ण स्तने आपण जीर्ंत आहोत
हे जाहीर के ल.ं आपल्या हत्येचा स्तला आिीच सगु ार्ा लागल्याने स्तने एका
िल
ु ीला आपल्या िहालात झोपर्लं होतं आस्ण मर्त:ला र्ाचर्लं होतं.
जनतेला हे कळल्याबरोबर लोकानं ी जयजयकार करायला सरु र्ात
के ली. शाहतक
ु ावनला ठार करायला लोक स्नघाले तेव्हा रस्झयाने त्यानं ा थाबं र्लं
आस्ण न्यायालयासिोर काझी याचा स्नकाल करतील असं जाहीर के ल.ं पढु च्या
सहा िस्हन्यात शाहतक
ु ावन िारली गेली.
इ. स. १२३६ च्या १० ऑक्टोबरला रस्झयाच्या िमतकार्र ताज ठे र्ला
गेला. गल
ु ाि र्श
ं ातील ती पस्हली िस्लका बनली. अल्तिश जे सागं त होता ते
आता दरबारी िडं ळींना पटलं पण दरबारातील स्नजाि स्तच्या स्र्रुध्द होता.
आपल्या स्र्रोिकांस्र्रुध्द स्तने आपलीही फौज उभारली. स्तला तरुण र्गावचा
पास्ठंबा होता. तेच स्तला बारीकसारीक बातम्या परु र्त होते. स्तच्या

स्र्श्वासातील साथीदारांििे होते ते अली इमिाईल, ताजक
ु िल्ु क, िस्लक
अल्तस्ु नया आस्ण हबशी जिालद्दु ीन याकूत. िस्लक अल्तस्ु नया
लहानपणापासनू चा स्तचा सर्ंगडी होता. राजर्ाड्यात र्ाढला होता. जन्िाने
तक
ु ी होता. आपल्या हुशारीर्र पागेचा िख्ु य बनला. िग अस्िर बनला. नंतर
त्याची नेिणक
ू भस्टंड्याला झाल्यार्र तो स्नघनू गेला. दसु रा याकूत हबशी हा
स्तचा संरिक होता, स्तच्याबरोबर सदासर्वदा हजर राहायचा. रस्झया तीरंदाजीत
आस्ण घोडेमर्ारीत अत्यंत तरबेज होती. ती रपेटीला स्नघाली की हाही
स्तच्याबरोबर असायचा. रस्झयाने स्नजाि जनु ैदीला पळर्नू लार्लं. आस्ण
आपल्या पिातल्या ऐजद्दु ीन कबीरखान ऐयाजला स्नजाि नेिला.
रस्झया आता मर्त:ला सल
ु ताना च्या ऐर्जी सल
ु तान म्हणर्नू घ्यायला
लागली. परुु षी कपड्यािं िे दरबारात यायला लागली. स्र्श्वासू साथीदारासं ह
कारभारार्र स्नयत्रं ण ठे र्ल.ं िहत्त्र्ाच्या पदार्ं र तक
ु ाांची नेिणक
ू के ली. हत्तीर्रुन
जातानं ा लोकाच्ं या नजरे स पडायला लागली. अल्तिशसारखाच न्यायस्नर्ाडा
करायला लागली. अल्तिशने आपल्या काळात एक फतर्ा काढला होता की
जयाला सल
ु ातानाकडे काही तक्रार करायची आहे त्याने रंगीत कपडे घालार्ेत
म्हणजे रमत्याने सल
ु तान जात असतानं ा त्याच्या नजरे त ते लोक भरतील आस्ण
त्यानं ा न्याय स्दला जाईल. त्याकाळात सर्व लोक पाढं रे कपडे घालत असत.
रस्झयाने ही पध्दत चालू ठे र्ली. दरबारी िडं ळींचं ित जाणनू िग मर्त:च्या
िताने कारभार करायला लागली. यािळ
ु े जनता अगदी खषू होऊन गेली. पण
स्र्रोिक जामतच अमर्मथ व्हायला लागले.

अशी ४ र्षे संपली. भारतभर स्तचं नार् पसरलं. या यशािळ
ु े स्र्रोिक
गट अमर्मथ व्हायला लागला. स्तला पदच्यतु करायला स्नस्ित्त शोिायला
लागला. या स्तच्या स्नणवयार्र त्यांनी आपला स्र्रोि दशवर्ला, तेव्हा ती म्हणाली
की स्हदं सू ध्ु दा िाझीच प्रजा आहे. आपणच इथे परके आहोत. इथल्या लोकांना
स्जंकायचा हाच िागव आहे. रस्झयाने रमते-पाणी परर्ठा ही लोकोपयोगी कािं
करतांना प्रचडं भ्रष्टाचार चाललेल्याचं ा तो िस्लदा बंद के ला. त्यािळ
ु े ते लोक
खर्ळले. स्र्रोिकांची शक्ती किी करण्यसाठी त्यांना दरू च्या सभ्ु यांर्र पाठर्लं.
िग स्तचा कारभार सरु ळीत सरुु झाला.
एर्ढ्यात रणथंबोरर्र रजपतू ांनी हल्ला के ल्याची बातिी आल्यार्र
स्तने हुजरु ातीची फौज स्तथे पाठर्ली. पण या फौजेचा प्रचंड पराभर् झाला तेव्हा
फौजेला स्तने परत बोलार्ल.ं त्यार्रुन दरबारी स्र्रोिक स्चडले. तू स्हदं नंू ा स्जक
ं ू
देतेस असा स्तच्यार्र आरोप के ला. िी आपल्या फौजेला फुकट िरु देणार नाही
असं स्तने शातं पणे सास्ं गतलं. त्यार्र स्र्रोिकांनी स्तचे याकूत हबशाबरोबर
सबं िं असल्याची अफर्ा उठर्ायला सरुु र्ात के ली. दरबारी लोकाचं े कान
भरायला सरुु र्ात के ली. एर्ढचं नव्हे तर भस्टंड्याच्या िस्लक अल्तस्ु नयापयांत
ती बातिी पोचर्ली. त्याने सरळच रस्झयाच्या कानार्र ही अफर्ा घातली,
तेव्हा स्तने मपष्ट शब्दात नाकारल.ं िग बलबन नार्ाच्या सरदाराने (हाच
स्तच्यानतं र सल
ु तान बनला.) िस्लक अल्तस्ु नयाच्या िनात, तचू खरा सल
ु तान
बनायला लायक आहेस हे भरर्ायला सरुु र्ात के ली. त्याचा िात्र हर्ा तसा
पररणाि झाला. िस्लक सल
ु तान बनण्याची मर्प्नं पाहायला लागला.
िस्लकने रस्झयास्र्रुध्द बंड पक
ु ारलं तेव्हा रस्झया हादरुन गेली. स्तच्या
अस्त स्र्श्वासातील िाणसू असा फुटला होता. आपली फौज घेऊन रस्झया

भस्टंड्यार्र चालनू गेली. दोघे एकिेकांस्र्रुध्द स्भडले. रस्झया पकडली गेली
आस्ण जिालद्दु ीन याकूत ठार झाला. स्दल्लीत ही बातिी पोचल्यार्र दरबारी
िंडळींनी घाईघाईने शाहतक
ु ावनच्या दसु र्या शहजाद्ाला सल
ु तान बनर्ल.ं
आता िस्लकचे डोळे उघडले. आपल्याला फसर्लं गेलं हे लिात आल्यार्र
रस्झयाची िनिरणी के ली. स्तच्या हालांना आपण कारण ठरलो याचं द:ु ख
होऊन, स्दल्लीर्र जायचं ठरर्लं. िस्लक अल्तस्ु नया स्दल्लीर्र चालनू गेले. या
िोस्हिेआिी त्यांनी लग्न के लं. त्यािळ
ु े स्र्रोिकांची बाजू लंगडी पडली.
स्दल्लीजर्ळ कस्थयाल भागात सल
ु तानाची आस्ण रस्झयाच्या फौजेची
गाठ पडली. सल
ु तानाच्या प्रचंड फौजेसिोर रस्झया हरली. िस्लकही िारला
गेला. तीही रणांगणार्र कोसळली. एक आख्यास्यका असं सांगते की लढता
लढता रस्झया दरू गेली. स्तला भक
ू लागली म्हणनू अन्न शोिायला सरुु र्ात
के ली. तेव्हा स्तला एक फस्कर स्दसला. त्याच्याकडे रोटी िागतानं ा त्याला
रस्झयाच्या बोटातली स्हर्याची अगं ठी स्दसली तेव्हा ही कुणीतरी िोठी आहे हे
त्याच्या लिात आलं. त्याने जर्ळच्या दरोग्याकडे ही बातिी पोचर्ली.
दरोग्याने स्तला पकडून बादशहाच्या हर्ाली के ल.ं त्याने रस्झयाला ठार के ल.ं
रस्झया सल
ु तानाची ४ र्षाांची सत्ता सपं ली. इ. स. १२०५ ििे उत्तर
प्रदेशातील बदायनु ििे जन्िलेली रस्झया, कस्थयालच्या सिरागणं ार्र १४
ऑक्टोबर, १२४० ििे सपं ली. स्तची कबर तक
ु व िानगेटाजर्ळ आहे. स्तच्या
बस्हणीची कबरही स्तथेच आहे. आजही रस्झया स्तथे स्चरस्नद्रा घेत आहे.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….

अल्लाउद्दीन हखलजी.
देवहिरीवर हवजय-इ. स. १३०६.
स्दल्ली
असो,
अफगास्णमतान असो, र्ा तक
ु ी देश
असो, सत्तांतरं झाली ती स्र्षप्रयोग,
दगाफटका, स्हसं ा, खनू आस्ण
कपटकारमथान याच िागावने. खनू
होऊन िरण येणे हा सल
ु तानांचा
सहज नैसस्गवक अंत म्हणार्ा
लागेल. जयाच्याकडे िहत्त्र्ाकाि
ं ा,
त्याच्या हाती खजं ीर आस्ण त्याच्या
हाती कारभाराची सत्रू ं याच िागावने
स्दल्लीतील सल्तनतीर्र र्ेगर्ेगळी
घराणी तख्त बळकार्नू बसली
आस्ण काही काळाने कुणा
स्शरजोराच्या कट्यारीने सपं ली. िहिं द घोरी - कुतबु द्दु ीन ऐबक – अल्तिश –
रस्झया सल
ु तान – बलबन अशी सत्तातं रं स्दल्लीच्या तख्तार्र होत गेली.
सल
ु तान बलबनच्या घराण्याचा शेर्ट जलालद्दु ीन स्खलजी याने के ला.
तेव्हापासनू स्खलजी घराण्याचा उदय झाला. त्याचाच जार्ई अल्लाउद्दीन
स्खलजी. याने स्र्ंध्य पर्वत ओलांडून दस्िणेत आपल्या सत्तेचा पाया घालनू

सारा भारत काळर्ंडून टाकला. जलालद्दु ीन स्खलजी याच्यापासनू स्दल्लीििे
अफगाणी र्ंशाची सत्ता संपनू तक
ु ी राजर्ट सरुु झाली. पण जलालद्दु ीनची
जिातही अफगास्णमतानात २०० र्षाांपासनू रास्हलेली होती.
सल
ु तान बलबनच्या कै काबाद या नातर्ाला सपं र्नू जलालद्दु ीन
स्खलजीने तख्त ताब्यात घेतलं तेव्हा त्याचं र्य ७० र्षे होत.ं कबरीत पाय
लटकर्नू च तो सत्तेत आला. अध्याव गोर्र्या िसणात गेलेल्या असल्या तरी
सत्तेची नशा गेलेली नव्हती. स्दल्ली सल्तनतीििे आता ििलक-गल
ु ाि
र्ंशांच्या राजर्टीचा शेर्ट झाला. जलालद्दु ीन स्खलजीने शहाबद्दु ीन िसदू या
आपल्या िोठ्या भार्ाचा िल
ु गा आस्ण जार्ई अली गहु मव प जनु ाखान याला
अहिदाबादजर्ळच्या कडािास्णकपरू प्रातं ाचा सभु दे ार के ल.ं इस्तहास त्याला
अल्लाउद्दीन स्खलजी नार्ाने ओळखतो. याला साथ स्िळाली ती िस्लक छजजू
या साथीदाराची. अल्लाउद्दीन स्खलजीच्या िहत्त्र्ाकाि
ं ेला, पराक्रिाला आस्ण
सत्ता स्िळर्ण्याच्या मर्प्नाला पस्हली आत्यस्ं तक गरज होती ती प्रचडं पैशाची.
तो कसा स्िळर्ायचा यािागे दोघे लागले. तेव्हा भारताच्या दस्िणेला
देर्स्गरीच्या रािदेर् यादर्ाकडे प्रचडं दौलत आहे ही बातिी गप्तु हेरानं ी
अल्लाउद्दीनला आणनू स्दली. आजर्रच्या पस्हल्या सल
ु तानानं ी स्दल्लीपयांतची
राजयं स्िळर्नू सीिा स्र्मतारल्या होत्या. पण प्रचडं पल्ला गाठून, स्र्ध्ं य
ओलाडं ायची गरज त्यानं ा भासली नव्हती. त्याला िाडसाचीही गरज होती. ते
या स्खलजीत होतं. त्याने पस्हली मर्ारी के ली ती िाळव्यातील भेलसार्र.

घसरणीला लागलेल्या िाळव्याला स्जंकून त्याने प्रचंड िोठी लटू आणनू
जलालद्दु ीन स्खलजी सल
ु तानाला खषू करुन टाकलं.
तोपयांत जलालद्दु ीनच्या ििाशील मर्भार्ाला जनताही कंटाळली
होती. कारण तो गन्ु हेगारानं ा कठोर स्शिा करतच नव्हता. त्यािळ
ु े गन्ु हेगारी
प्रचंड र्ाढली होती. सल
ु तानाने अल्लाउद्दीनला फौज र्ाढर्ण्याचीही परर्ानगी
स्दली. त्याबरोबर स्िळर्नू आणलेल्या आस्ण सल
ु तानाला न दाखर्लेल्या
खस्जन्यातनू िोठी फौज उभारुन आपली ताकद र्ाढर्ली. िग त्याची नजर
र्ळली ती देर्स्गरीकडे. इ. स. १२९६ मध्ये अल्लाउनद्दन निलजीने देवनगरीची
स्वारी के ली. स्नर्डक उत्ति ८००० घोडदळ घेऊन तो बाहेर पडला. त्याआिी
कोणत्याही सल
ु तानाने स्र्ध्ं य पर्वत ओलाडं ू न दस्िणेत पाय ठे र्ला नव्हता.
हा अत्यतं अर्घड ७०० िैलाचं ा प्रर्ास अनेक जगं ल,ं प्रदेश, पार करत,
७अत्यतं गप्तु पणे आखलेल्या या िोस्हिेत अनेक प्रदेश, जगं ल,ं यानं ा पार करत,
िास्णकपरू हून अचलापरू ला पोचला. िग २ स्दर्साचं ी स्र्श्रातं ी घेऊन, लासरू ी
घाटाने, देर्स्गरीकडे स्नघाला. या स्ठकाणी त्याचा देर्स्गरीच्या रािदेर्रायाचा
जहास्गरदार, कन्हान याच्ं याशी सािना झाला. त्याचा पराभर् करुन स्खलजी
देर्स्गरीर्र पोचला तेव्हा रािदेर्रायाचा िल
ु गा, स्सघं ि हा मर्ारीसाठी बाहेर
गेलेला होता. म्हणनू रािदेर्राय स्कल्ल्याच्या आसर्याला गेला आस्ण त्याने
स्खलजीबरोबर तहाची बोलणी लार्ली, कारण परु े शी फौज त्याच्याकडे नव्हती.
अल्लाउद्दीनच्या फौजेने स्कल्ल्याच्या खालची सर्व गार्ं लटु ली. स्कल्ल्यातील
स्शिाही संपत आला. इतक्यात स्संघि परत आला. त्याने अल्लाउद्दीनशी
लढायचं ठरर्लं. त्यात स्संघि हरला. जयार्ेळी स्संघिने तहाचा प्रमतार्

स्खलजीकडे पाठर्ला, त्यार्ेळी स्खलजीने आिीची रािदेर्रायाच्या र्ेळची
रक्कि दप्ु पट के ली. ६०० िण सोनं, १००० िण चांदी, ७ िण िोती, २ िण
बहुिोल रत्नं, ४०,००० रे शिी र्स्त्रं , एर्: लटू घेऊन स्खलजी कडािास्णकपरू ला
परतला. .
सल
ु तान जलालद्दु ीनला ही बातिी कळल्याबरोबर, ती लटू पाहायला तो
ग्र्ाल्हेरपयांत आला, पण अल्लाउद्दीनने त्याची भेट टाळली. पण आपल्या
सभ्ु यात गेल्यार्र अल्लाउद्दीनने सल
ु तानाला लटू पाहायला बोलार्लं.
स्खलजीने सल
ु तानाला एकट्यालाच आिंत्रण स्दलं त्यातला िोका बेगिने
आस्ण इतर दरबारी लोकांनी ओळखला. सल
ु तानाला भेटीला न जाण्याचा
आग्रह के ला पण, जलालद्दु ीनने कुणाचहं ी ऐकलं नाही. अल्लाउद्दीनचा भाऊ
सल
ु तानाचा दसु रा जार्ई होता, त्याने सल
ु तानाचं िन र्ळर्लं होत.ं िग
सल
ु तानाला एकट्यालाच िहालात नेल.ं सल
ु तानाचं अलउ् द्दीनने मर्ागत के ल,ं
त्याला स्िठी िारतजलिागावने प्रर्ास करुन जलालद्दु ीन गगं ेतनू नार्ेने गेला.
अल्लाउद्दीनच्या भर्ाने त्याचं मर्ागत के ल.ं अलमास बेगने त्याचं स्वागत के ल.ं
त्याचं स्वागत होऊन त्याला एकट्यालाच अल्लाउनद्दनच्या भेटीला नेलं
असतानं ा, त्याला स्िठी िारत असतानं ा अगं रिकाला इशारा के ला. त्याबरोबर
त्या अगं रिकाने सल
ु तानाच्या पाठीत िागनू खजं ीर खपु सला. पण त्याचा र्ार
चक
ु ला, तेव्हा हे तू काय के लसं असं ओरडत सल
ु तान पळायला लागला. त्याचा
पाठलाग होऊन िडंु कं छाटलं गेल,ं आस्ण अल्लाउद्दीनच्या पायाशी ठे र्लं गेल.ं
सत्तापालटाचा खेळ संपला होता. अल्लाउद्दीनच्या हाती स्दल्ली आली.
ती तारीख होती २० जुलै १२९६.

२० जल
ु ,ै १२९६. या स्दर्शी भारतात उत्तरे त पसरलेली पारतंत्र्याची
सार्ली आता दस्िणेत पसरायचा स्दर्स होता तो. अल्लाउद्दीनच्या देर्स्गरी
मर्ारीचा तो पररणाि होता. त्याचे पडसाद दस्िणेत अनेक सत्तातरांचे खेळ
रंगण्यात झाला. दस्िणेत अनेक साम्राजयं उदयाला आली, काही स्र्लयाला
गेली, काही प्यादांचे र्जीर झाले, काही र्जीर काळाआड गेल.े दस्िण भारतीय
सिरांगणं आस्ण सिशेरी स्हदं -ू िसु लिान ििवयध्ु दात त्या झगड्यात लाल
झाल्या. भारतीय आचार-स्र्चार-ििव सारं ढर्ळून स्नघाल.ं सल
ु तानाचं शीर
अल्लाउद्दीनने छार्णीत स्फरर्नू आपण सल
ु तान बनल्याचं घोस्षत के लं िग
स्दल्लीकडे स्नघाला. पण जल
ु ैच्या पार्साने गंगा, यिनु ा दथु डी भरुन र्ाहात
होत्या त्यािळ
ु े स्दल्ली गाठायला त्याला र्ेळ लागला. तोपयांत सल
ु तानाच्या
कजाख बायकोने आपला िल
ु गा, रुकनद्दु ीनला तख्तार्र बसर्लं होत.ं
अल्लाउद्दीनला हे कळल्यार्र तो संतापला. स्दल्लीत पोचल्याबरोबर त्याने
जलालद्दु ीनच्या दोन्ही शहजादानं ा ठार करुन त्याचा र्श
ं सपं र्ला.
जलालद्दु ीनच्या सरदारानं ाही ठार के ल.ं २१ ऑक्टोबर १२९६ या स्दर्शी
अल्लाउद्दीन स्खलजी तख्तनस्शन झाला.
अल्लाउददीनने िग राजयस्र्मताराला सरुु र्ात के ली. त्याच्या झजं ार्ाती
र्ादळात गजु रात, सौराष्र, खबं ायत बदं र, सोिनाथाचं देऊळ, सगळं उध्र्मत
झाल.ं खबं ायतच्या लटु ीत त्याला एक िळकं, कुळकं, पण देखणं रत्न स्िळाल.ं
१००० स्दनारानं ा स्खलजीने गल
ु ाि म्हणनू ते स्र्कत घेतल.ं त्या गल
ु ािाचा र्कूब
काही र्ेगळाच होता. त्याने आपल्या हुशारीचं पाणी दाखर्ायला सरुु र्ात के ली
आस्ण बघता बघता तो र्र चढत गेला. िस्लक काफूर हे त्याचं नार्. या एका

जीर्ािळ
ु े भारतीय राजप्रर्ाहाला परत एकदा र्ळण स्िळालं. िस्लक काफूर
सल
ु तानाचा उजर्ा हात बनला. अल्लाउद्दीन स्र्जय स्िळर्त गेला. या यशाने
गस्र्वत होऊन त्याने मर्त:ला छोटा स्सक
ं दर म्हणजे स्सकंदर सानी ही उपािी
घेतली. एर्ढंच नव्हे तर नर्ीन ििव मथापण्याची हालचाल सरुु के ली. त्याच्या
स्र्रुध्द जाण्याची स्हिं त एका दल्लीच्या सल
ु तानाने के ली आस्ण असं करु नका
म्हणनू बजार्लं तेव्हा अल्लाउद्दीनने तो स्र्चार सोडून स्दला.
इ. स. १३०१ ििे रणथंबोर, स्शर्ानी, १३०५ ििे िाळर्ा, १३०८ ििे
देर्स्गरी आस्ण स्शर्ानी, १३१० ििे र्ारंगळ, सनाश पार्ली. परिार, चौहान,
र्ाघेला, पंड्या घराण्यांचा अमत झाला. स्चतोडचा राजा रतनस्संग िारला गेला.
त्या यध्ु दात ३०.००० सैस्नकाचं ं स्शरकाण झालं असं इस्तहास सागं तो. िगं ोलानं ी
के लेल्या मर्ार्यािं िे अल्लाउद्दीनने २०,००० िगं ोल ठार के ले.
अल्लाउद्दीनला देर्स्गरीर्र परत दसु र्यांदा मर्ारी करार्ी लागली.
कारण सतत ३ र्षे रािदेर्रायने आिीच्या पराभर्ात कबल
ू के लेली खडं णी
चक
ु र्ली नव्हती. म्हणनू त्याने यार्ेळी आपला स्र्श्वासू सेनापती िस्लक
काफूरला स्नर्डलं आस्ण ३०,००० फौज देऊन त्याला देर्स्गरीर्र हल्ला
करायला पाठर्लं. स्तलपतर्रुन काफूरने स्दल्ली सोडली. तो देर्स्गरीला पोचला
तेव्हा रािदेर्राय आस्ण त्याचा िल
ु गा स्सघं ि याच्ं यात फूट पडली होती आस्ण
फौज दोघाच्ं यात र्ाटली गेली होती. यािळ
ु े स्नकाल जसा अपेस्ित तसाच
लागला. स्सघं ि पळून गेला आस्ण रािदेर्रायाचा पराभर् झाला. रािदेर्रायाला
कै द करुन िस्लक काफूर स्दल्लीला आला. र्ाटेतील प्रर्ासात रािदेर्रायाने
िस्लक काफूरचं िन इतकं स्जंकलं की त्याला दरबारात आणलं गेलं तेव्हा

त्याच्यार्र बहुिोल जर्ाहीर आस्ण िोती उिळले गेल.े पढु चे ६ िस्हने त्याची
उत्ति बडदामत ठे र्ली गेली. दरबारातील त्याची प्रस्तष्ठा स्दर्सेंस्दर्स इतकी
र्ाढली की रािदेर्रायाला अल्लाउद्दीन स्खलजीच्या बरोबरीने िान स्िळायला
लागला. शेर्टी र्ृध्द रािदेर्रायाला २ लाख सर्ु णविद्रु ा देऊन स्खलजीने त्याला
परत पाठर्लं. गजु रातेतील नर्सारी सभु ा त्याला भेट म्हणनू स्दला आस्ण राय
रायान हा स्कताबही स्दला. त्याला प्रभात रंगाचा शास्ियाना र्ापरण्याचा सन्िान
देण्यात आला.
याच काळात सास्हत्यिेत्रातही एका नव्या स्र्श्वाचा जन्ि झाला. ते स्र्श्व
म्हणजे उदवू भाषेचा जन्ि. आस्ण स्तचा जन्िदाता होता, स्र्श्वस्र्ख्यात कर्ी
आस्ण सरमर्तीपत्रु , अस्िर खस्रु ो. हा भारतात जन्िला, आस्ण भाषािं िे रिला.
भारतीय सगं ीतातील सतारीचा आस्ण तराण्याचा शोि यानेच लार्ला.
अफगाणी आस्ण तक
ु ी सल
ु तानं ाना रोजच्या कारभारासाठी आस्ण फौजेला स्हदं ी
लोकाचं ी गरज लागायची. पण व्यर्हारासाठी भाषेचा अडथळा िोठा होता. तो
अस्िर खस्रु ोने सोडर्ला. अर्ि, भ्रज, फारसी, अरबी भाषाच्ं या स्िलाफाने त्याने
उदवू ही भारतीयानं ा आस्ण तक
ु ाांना, दरु ाण्यानं ा सोपी होईल अशी भाषा स्निावण
के ली. या भाषेिळ
ु े फौजेला हुकूि देणहं ी सेनास्िकार्यांना सोपं व्हायला लागल.ं
देर्स्गरी सपं ली. देशभर अल्लाउद्दीन स्खलजीची हुकूित सरुु झाली.
चालक्ु याचं ा जहास्गरदार म्हणनू स्भलाण्णा पचं ि याने १२ व्या शतकात गर्ळी
कुळातील यादर्ाने स्सर्नु रु- राजसत्ता स्सन्नरििे सरुु के ली. त्याच्या र्ारसानं ी
पढु ील काळात तंगु भद्रा ते निवदपे यांत राजयस्र्मतार के ला. आस्ण एक प्रिख
ु सत्ता
म्हणनू देर्स्गरीचं घराणं उदयाला आल.ं यांच्या काळात िराठीला दरबारात फार

िोठं मथान स्िळालं. ज्ञानोबा िाऊली याच काळातले. देर्स्गरी नार्ाची एक
राजसत्तेची एक फार िोठी लाट काळाच्या ओघात स्र्रुन गेली.
भारताच्या दृष्टीने ११९४ ििे स्दल्लीत सरुु झालेली िसु लिानी
सल्तनत, अल्लाउद्दीन स्खलजीच्या पराक्रिािळ
ु े आता देशभर पोचली. ही फार
िहत्त्र्ाची कलाटणी होती. संपणू व भारतातील स्हदं ू राजे आपलं मर्ातंत्र्य गिार्नू
बसले. .स्खलजीच्या अतं ानंतर परत त्यातनू च पढु े उदयाला आलं ते
स्र्जयनगरचं साम्राजय, िग पाच शाया. संपणू व भारत गल
ु ािस्गरीत काळर्ंडला.
राजप्रर्ाहाच्या लाटा उसळतच होत्या.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

राणा संि
जन्म १४८२ मृत्यू १५२८

शरू ांचीच भिू ी आहे ती. स्तला राजमथान नार् आहे. राजपत्रु ांची भिू ी
ती राजपतु ाना. भारताच्या स्र्स्र्ि नैसस्गवक सौंदयावने नटलेला हा प्रदेश. इथे
पस्श्चिेला िरुभिू ी आहे. इथल्या तप्त भिू ीत स्हरर्ळही आहे. स्तथेच िनष्ु यर्मती
दाटली आहे. सयू ावच्या तापापासनू रिण करायला इथल्या स्स्त्रया िनगटापासनू
खांद्ापयांत हातात हमतीदतं ी चडु ा घालनू त्र्चेचं रिण करतात, र्स्त्रांर्र काचा
बसर्नू स्करणांना परत पाठर्तात, परुु ष िंस्दल बांिनू मर्त:चं रिण करतात. हा
त्यांचा पोशाख भडक रंगांनी रंगलेला असतो. या भिू ीत, अरर्लीच्या डोंगर
रांगा आहेत. उत्तर भारताच्या तल
ु नेत िीण नद्ा आहेत. इथल्या िस्त्रयांचं पाणी
िात्र तेजमर्ी आहे. इथल्या पत्थरांििेही तेजमर्ी रत्नं आहेत.
या भरतर्षावत इथे आिी आयव आले. िग खपू शतकांपासनू या देशात
शक, हूण, असे परकीय लोंढे आले. त्यातले काही परत गेले, काही इथेच
स्मथरार्ले. जे इथे रास्हले त्यांनी इथल्या स्स्त्रयांशी संसार थाटला. हळूहळू ते या

िातीचेच झाले आस्ण त्यांच्या र्ंशानी सत्ता गाजर्ली. त्या सर्व राजसत्तांचा पढु े
चालत रास्हलेला र्ंश म्हणजे राजपत्रु - राजपतू . ही सर्व घराणी शरू ांचीच.
त्यातच होतं िेर्ाडचं स्ससोस्दया घराणं आस्ण त्यातला राणा संग, जयाने िघु ल
शत्रू बाबराशी सािना के ला. एकूण १०० यध्ु द तो लढला असं आख्यास्यका
सांगतात. त्यात त्याने आपला हात, डोळा आस्ण पाय गिार्ला पण स्तथल्या
र्ीरांना असाच र्ीर आदशव सेनापती म्हणनू हर्ा होता. परकीयांशी लढणारा हा
िहापराक्रिी योध्दा.
राजा रायिल आस्ण राणी रतनकुिारी च्या पोटी संग्रािस्संगचा १४८२
ििे जन्ि झाला. िेर्ाडचा राणा रायिल हा १५०८ ििे िरण पार्ला. त्याच्या
िल
ु ािं िे स्सहं ासन स्िळर्ण्यासाठी िोठी यध्ु दं झाली. त्यात स्िळालेल्या
स्र्जयानतं र राजलक्ष्िीने यर्ु राज सग्रं ाि स्सगं ला स्सहं ासनार्र बसर्ल.ं अत्यतं
शरू , िहत्त्र्ाकाि
ं ी, उत्ति योध्दा, चतरु राजकारणी आस्ण ित्ु सद्दी ही त्याची
ओळख होती तोच हा राणा सगं . भार्ं ाश
ु े
ं ी लढतानं ा त्याचा एक डोळा बाणािळ
स्नकािी झाला. तो गादीर्र आला पण त्याचं तख्त तेव्हा िखिली नव्हत.ं
घराण्यातील भाईबदं ाचं ी भाडं णं चालू होती. सीिेर्र िाळर्ा, उत्तरे ला सल
ु तानी
राजर्ट चालू होती. राणा सगं ने सर्व रजपतू के शरी झेंड्याखाली एकत्र आणले
आस्ण आपली ताकद र्ाढर्ली. गजु रात, िाळर्ा आस्ण उत्तर सीिेर्रील
अफगाण स्र्जयानतं र राणा स्र्जयाने तळपायला लागला.
यार्ेळी स्दल्लीत स्सकंदरशाह लोदी िरण पार्ला होता आस्ण त्याचे
दोन िल
ु गे इब्तास्हिखान लोदी आस्ण जलालद्दु ीन लोदी राजयकारभार करायला
लागले होते. राणासंग आस्ण इब्रास्हिखान लोदीची गाठ पडणं मर्ाभास्र्कच

होत.ं दोन्ही फौजांची खतौलीच्या रणांगणार्र गाठ पडली. घनघोर संग्राि घडला
दोन्हीकडील फौजांनी िार खाल्ला. राणा संगचा एक हात तटु ला. पण यध्ु द
थांबलं नाही. इब्रास्हिखान लोदीबरोबर राणाने अनेक चकिकींििे पराक्रि
गाजर्ला. दोघांना िाळव्यार्र हात ठे र्ायचाच होता. पण या र्ेळी स्दल्लीत
र्ेगळ्याच घटना घडत होत्या. इब्रास्हिखान लोदीस्र्रुध्द सर्व उिरार् गोळा
झाले होते. आस्ण त्यातनू घडलं ते परत एकदा कालप्रर्तवक बाबर आस्ण
इब्रास्हिखान लोदी यांच्यातील कलाटणी देणारं यध्ु द.
इब्रास्हिखानचा पराभर् करण्यासाठी सिरकंदचा बाबर स्हदं मु थानात
आला. िळ
ु ात त्याचाच त्याच्या परगण्यात स्नभार् लागत नव्हता, म्हणनू
कुठे तरी आपला जि बसर्ायला तो लि ठे र्नू होता. त्याच्यासिोर स्दल्लीतनू
बोलार्णं आल्याची सर्ु णवसिं ी चालनू आली. तो िोठी फौज घेऊन पास्नपतार्र
आला. २१ एस्प्रल १५२६ या स्दर्शी दोन्ही फौजा एकिेकींना स्भडल्या.
इब्रास्हि खानाचा सपशेल पराभर् झाला. तो मर्त: िारला गेला. त्याची ५०००
फौज रणागं णार्र पडली. बाबरने यध्ु द स्जक
ं लं ते तोफा आस्ण बदं क
ु ाच्ं या
यध्ु दसास्हत्यार्र. ही शस्त्रे इथल्या सत्तािीशानं ा िाहीतही नव्हती. बाबरने ७००
तोफाच्ं या गाड्या ४० फूटाच्ं य अतं राने कातडी दोराने एकिेकींना बािं ल्या
होत्या. त्या गाड्यांना सरं िक स्भतं ीसारखं आच्छादन होत.ं त्यािागे बदं क
ू िारी
आश्रय घेऊन उभे होते. उत्ति गोलदं ाज ६/७ तोफार्ं र ठे र्ले होते. या गाड्याच्ं या
िागे िनिु ावरी उभे होते. त्याच्ं यािागे लहान तोफािारी होते, आस्ण शेर्टची रागं
घोडदळाची होती. या तोफांच्या रांगािं िे भरपरू िोकळी जागा होती, जयात
सैन्याला िार्पळ करायला जागा होती. रिण करणार्या गाड्या आस्ण फौज

िार्त होती. इब्रास्हिखान पडला. स्दल्लीर्र बाबरची सत्ता सरुु झाली. अफगाण
आस्ण तक
ु ाांची राजर्ट संपली. उत्तर भारतात िघु ल नार्ाची जिात राजयार्र
आली.
राणा संगला कळतच होती ही सारी हकीकत. त्याचंही लि होतंच.
लोदी घराण्याचा शेर्ट झाला ही बातिी स्िळाल्याबरोबर राण्याने सगळी फौज
जिर्ली. आपले रणथंबोरसारखे िहत्त्र्ाचे स्कल्ले त्याने बळकट के ले. आस्ण
िोठी फौज घेऊन तो खनर्ाला जाऊन थांबला. बाबरलाही राणा संग हा
आपल्या यशातला िोठा अडथळा आहे हे िाहीत होतं. अत्यंत हुशारीने राणा
संगला संपर्ायला त्याने आग्र्याला िोठी ताजया दिाची फौज गोळा करायला
सरुु र्ात के ली. स्सक्रीर्र जाऊन बाबर थाबं ला. िग दोन्ही फौजािं िे
आग्र्यापासनू ३७ िैलार्र खनर्ात घनघोर सग्रं ाि सरुु झाला. बाबरच्यास्र्रुध्द
सारे िसु लिान सरदार राणा सगं च्या बाजनू े होते. १७ िाचव १५२७ या स्दर्शी
सकाळी ९.३० ला यध्ु दाला तोंड फुटलं. दोन्हीकडच्या फौजाचं ं शौयव पाहून ही
लढाई स्नणावयक होईल की नाही असं र्ाटत असतानं ाच राणा सगं जबर जखिी
झाला. त्याला रणागं णातनू उचलनू बसर्ा इथे नेण्यात आल.ं राण अजने फौजेची
सत्रू ं हातात घेतली. इथेही तल
ु गु ािी पध्दतीनेच बाबरने यध्ु द स्जक
ं ल.ं प्रचडं
नरसहं ार दोन्ही बाजनंू ा झाला. राणा सगं च्या पिातला िाळव्याचा स्शलास्दत्य
तोिर बाबरला जाऊन स्िळाला, त्यािळ
ु े राण्याची बाजू आणखीनच खचली.
बसर्ा गार्ात असतानं ा राणा सगं शध्ु दीर्र आल्यार्र त्याला
खनर्ाच्या पराभर्ाची बातिी कळली. त्याने स्तथेच प्रस्तज्ञा के ली की परत यश
स्िळे पयांत स्चतोडििे पाय ठे र्ायचा नाही. त्याने आपला फे टा सोडून टाकला

आस्ण एक कापड डोक्याभोर्ती बािं ायला सरुु र्ात के ली. राण्याने रणथंबोर हे
िख्ु य कें द्र के लं. परत फौज जिर्ली. बाबर चंदरे ीििे लढतो आहे ही बातिी
राणा संगला स्िळाली. तो त्याच्याशी झजु ायला एररचर्र पोचला. पण कुणा
घातकी िाणसाने राणा संगर्र स्र्षप्रयोग के ला. राणा संगला त्याच पररस्मथतीत
िग कालपीला नेलं. स्तथेच त्याने शेर्टचा श्वास घेतला. ३० जानेर्ारी, १५२८
या स्दर्शी एक शरू ाचा अतं झाला. राणा संगचं शर् िंडणगडला नेण्यात आलं
आस्ण स्तथे त्याच्यार्र अंत्यसंमकार झाला. परकीयांशी लढणारा शेर्टचा
िालसु रा संपला.
स्दल्लीत बाबरचा र्ंश कायि झाला. कसा स्जंकला बाबर..तर त्याच्या
यध्ु दसास्हत्यािळ
ु े . लोदीची आस्ण रजपतू ाचं ी फौज बाबरच्या सैन्यासिोर उभी
रास्हली तेव्हा त्यानं ा तोफाचं ी रागं सिोर स्दसली. तोपयांत त्यानं ा हे काय आहे ते
िाहीतच नव्हत.ं पण तोफानं ा बत्ती स्दल्यार्र जो भडका उडाला, जो प्रचडं जाळ
झाला आस्ण प्रचडं मफोटाचा आर्ाज झाला त्याने सिोरचे स्शपाई िग्ंु यासं ारखे
जस्िनीर्र आडर्े झाले. पाठोपाठ बदं क
ु ीतनू स्नघणार्या गोळ्या सटासट येऊन
छातीत घसु ायला लागल्य आस्ण बघता बघता सैन्य प्राण गिार्ायला लागल.ं
स्हदं ी फौजानं ा हे िाहीतही नव्हतं. बाबरने आपल्या लोकाश
ं ी लढायला
तक
ु ाांकडून िागनू आणल्या होत्या या तोफा. यध्ु द स्जक
ं ली जातात ती
यध्ु दसास्हत्यार्र. भारत कायिच त्यात िागे रास्हला.
पारतत्र्ं यात राहायची नर्ीन सर्य भारतीयानं ी लार्नू घेतली. तक
ु ी गेल,े
िघु ल आले. काय फरक पडला ?
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

राणा प्रतार्
जन्म-९ मे १५४० मृत्यू १९ फे ब्रुवारी १५९७.
खरं तर राणा प्रतापची
अकबराशी ओळख आस्ण झंजु
र्याच्या चौथ्या र्षीच झाली.
र्याच्या १३ व्या र्षी बादशाहीचं
तख्त आस्ण सन्िान घेणारा
अकबर सम्राटपदाला नंतर
पोचला. आिी त्याने सर्व राजये
आपल्या एकछत्री अिं लाखाली
आणण्यासाठी िोस्हिा सरुु
के ल्या. पण स्दल्लीच्या आस्ण
आग्र्याच्या लगत असणारा
राजमथान
स्जक
ं ल्यास्शर्ाय
आपण सार्वभौि सम्राट होणार नाही याची अकबराला पणू व खात्री होती.
गजु राथर्र मर्ारी करण्यासाठी राजमथान स्जक
ं णं िहत्त्र्ाचं होत.ं म्हणनू च
राजमथानातील अबं रचा राजा भारिल (जयपरू ), िेरटा, जोिपरू अशी एके क
राजयं स्जक
ं त जात असतानं ा त्याला अडसर आला तो िेर्ाडच्या राणा
उदयस्संगाचा. िळ
ु ात रजपतू जिात म्हणजे शौयावचं, िगिगतं कंु डच. राजमथान
स्जंकायचं असेल तर स्ससोस्दया हे प्राचीन राजर्श
ं असलेलं िेर्ाड स्जंकणं

गरजेचं होतं. या िेर्ाड घराण्यातील राणा संगाने अकबराच्या आजयाबरोबर
म्हणजे बाबरबरोबर अतल
ु सािना के ला होता. या घराण्याने अकबराकडे
आपल्या िल
ु ी देऊन शरीरसंबंिही जोडले नव्हते. अकबराशी िास्िवक अस्भिान
त्यात नव्हता कारण अकबर सर्व ििाांना सिानतेने र्ागर्त होता. राष्रास्भिान
आस्ण र्ंशास्भिान, स्दल्ली तख्तापढु े न झक
ु ण्याचा गर्व एर्ढंच िेर्ाड घराण्याचं
त्यािागे कारण होतं.
म्हणनू ३० ऑगमट १५६७ ििे तो स्शकारीच्या बहाण्याने बाहेर पडला
पण िख्ु य हेतू स्चतोड स्जंकण्याचाच होता. राणा संगच्या राजपत्रु ाशी,
उदयस्संगशी लढणं आता गरजेचं होतं. हा उदयस्संग कंु भाळगडचा राणा म्हणनू
सत्तेत आला. यानेच उदेपरू ही राजिानी म्हणनू नगर र्सर्ल.ं बालर्यातील
उदयस्सगं ला ठार करायला त्याचा काका आला असतानं ा, पन्ना दाईने आपल्या
चदं न या िल
ु ाचं बस्लदान करून र्ाचर्लं होतं. हे िेर्ाडचं घराणं अकबराच्या
िघु ल सत्तेपढु े झक
ु े उदयस्सगं ला स्जक
ं णं िहत्त्र्ाचं होत.ं
ु लं नाही. त्यािळ
आपल्यार्र मर्ारी करण्यासाठी अकबर स्नघाला आहे ही बातिी स्िळाल्यार्र,
दरबारी ित्ु सद्ानं ी के लेल्या स्र्नतं ीनसु ार स्चतोडच्या रिणाची जबाबदारी
जयिल राठोडर्र सोपर्नू राणा उदयस्सगं कुटुंबासह स्गरव्याच्या डोंगर रागं ािं िे
(उदेपरू ) आश्रयाला गेला. अकबर स्चतोडला पोचला तेव्हा राणा स्तथे नसल्याचं
त्याला कळलं. त्याने स्चतोडचा स्कल्ला गोल फे री िारून पास्हला. त्याच्या
तत्रं ज्ञानं ी किकुर्त तटबदं ी कुठे असेल याचाही शोि घेतला. सपाट िैदानार्रील
सरळसोट डोंगराच्या िाथ्यार्र बांिलेला हा स्कल्ला स्जंकणं कठीण आहे हे
त्याच्या लगेच लिात आलं. सरु िेसाठी र्ळणार्ळणाचे ७ दरर्ाजे या पहाडी

स्कल्ल्याला होते. प्रत्येक र्ळणार्र रजपतु फौज दबा िरून बसलेली होती.
अनेक र्षे परु े ल असा िान्यसाठा यात होता आस्ण ८००० शरू ाचं ी मर्ास्भिानी
परुु षांची फौज स्तथे होती. स्शर्ाय उदयस्संगने िघु ल फौजेला दाणा-पाणी स्िळू
नये म्हणनू आजबू ाजचू ा िल
ु ख
ू जाळून टाकला होता. तरी अकबर स्तथे पोचला.
स्कल्ल्याची पहाणी के ल्यार्र स्कल्ल्याचे बरुु ज उडर्ण्यासाठी पायथ्याशी ३
स्ठकाणी सरुु ं ग लार्ले गेले. अकबराने अिाव िण लोखंडाचा गोळा उडर्ेल
अशी उखळी तोफ स्तथेच तयार के ली. ती तोफ पास्हल्यार्र जयिल राठोडने
तहाच्या बोलण्याची आस्ण खंडणी देण्याची तयारी दाखर्ली. पण त्यासाठी
उदयस्संगने हजर रास्हले पास्हजे या अकबराच्या अटीिळ
ु े बोलणी स्फसकटली.
अकबराच्या िघु ल फौजेशी जयिलचा सग्रं ाि सरुु झाला. १७
स्डसेंबरला एक बरुु ज सरुु ं गािळ
ु े ढासळला, त्याबरोबर िघु ल फौज आत घसु ली.
पाठोपाठ, तीनही सरुु ं गाचं ा मफोट झाला. जागोजाग स्खडं ारं पडली. स्कल्ल्याच्या
आतील सािान्य लोकाच्ं या घरानं ा आता अकबराने लक्ष्य के लं कारण त्यानं ा
नक
ु सान पोचर्ल्यास्शर्ाय जयिलर्र शरण येण्याचा ताण येणार नव्हता. हा
सग्रं ाि ऐन भरात चालू असतानं ा, शत्रल
ू ा रोखण्यासाठी उत्तरे च्या बरुु जाच्या
स्खडं ारार्र जयिल राठोड उभा असतानं ा, अकबराने एक रजपतू सैस्नक म्हणनू
अचक
ू गोळी िारली. त्या स्नशाण्याने जयिल ठार झाला हे अकबरला रात्री
स्कल्ल्यार्रुन अत्ं यसमं काराच्ं या स्दसणार्या जर्ाळािं ळ
ु े कळल.ं भतू ो न
भस्र्ष्यती अशा या सग्रं ािात जयिल राठोड ठार झाल्याबरोबर रजपतू सैन्याचा
िीर सटु ला. आता िघु ल फौजेचा हल्ला होणार हे लिात आल्यार्र
नकल्ल्यातील ३०० स्स्त्रयांनी जोहार के ला. लगेच सेनेचं पढु ारीपण पट्टा

स्ससोस्दया घराण्याच्या दसु र्या परू
ु षाकडे आलं. या गडाचे दरर्ाजे उघडले गेले
तेव्हा के शरी र्स्त्रे घालनू आत्िसिपवणासाठी तयार झालेल्या रजपतू ांनी,
अकबराच्या हत्तींचे
सळ
ु के हातात िरुन त्यांना िागे रे टण्याइतकी स्हिं त
दाखर्ली.
स्चतोडचा िजबतू स्कल्ला अकबराच्या हाती पडला. जेव्हा या
स्जंकलेल्या स्चतोड स्कल्ल्यात अकबराने पाय ठे र्ला तेव्हा घराघरात प्रेतांचे
ढीग पडले होते. अंबर घराण्यार्र स्लस्हलेल्या अपिानामपद िजकूरांनी अकबर
इतका संतापला की त्याने गडार्रच्या ३००००स्नष्पाप नागाररकांची कत्तल
करर्ली. सर्वच राजपतू ांनी जोहार के ला होता. स्चतोड हाती आलं पण उदयस्संग
शरण आला नव्हता. िग अकबर ३ स्दर्स स्चतोडििे रास्हला. त्याने त्या
सभ्ु याची आसफखानकडे जबाबदारी सोपर्ली. स्चतोडच्या स्र्जयाचं स्चन्हं
म्हणनू स्तथला प्रचडं नगारा, देर्ळातली िहान झबंु रं आस्ण स्सहं दरर्ाजा
आपल्याबरोबर आग्र्याििे नेला. उदयस्सगं ाने स्दलेला लढा अकबराचं
राजमथान स्जक
ं ण्याचं यश अस्नस्णवत अर्मथेला घेऊन गेला. अकबर िग इतर
मर्ार्यांििे गतंु ला तरी िेर्ाड स्िळर्ायचं लक्ष्य त्याच्या डोक्यातनू गेलं नव्हत.ं
उदयस्सगं अजनू शरण आला नव्हता.
इ. स. १५७२ पासनू अकबराने परत सपं णू व िेर्ाड हातात घेण्याचे प्रयत्न
सरू
ु के ले. तेव्हा राणा प्रताप हा गादीर्र आलेला होता. राणा उदयस्सगं इ. स.
१५७२ ििे िरण पार्ला. त्याचा सर्ावत िोठा िल
ु गा म्हणनू सरदारानं ी ३२
र्षाांच्या राणा प्रतापलाच गादी देण्याला िान्यता स्दली. राणा प्रतापचा जन्ि ९
िे, १५४० ििे झाला. स्चतोडच्या रिणाची जबाबदारी जयिल राठोडर्र

सोपर्नू , उदयस्संग जेव्हा स्गरर्ाच्या डोंगरांििे आश्रयाला होता, तेव्हा प्रताप
अर्घा ४ र्षाांचा होता. राणा उदयस्संगािळ
ु े या रानोिाळ स्फरण्याच्या काळात
त्याची स्भल्ल जिातीशी छान िैत्री झाली. त्या लोकांनी राणा प्रतापला स्कका
नार् स्दलं होतं. सािान्याचं आस्ण गरीबांचं आयष्ु य त्याने जर्ळून पास्हलं होतं.
आपल्या र्ंशाबद्दल आस्ण राजयाबद्दल कडर्ा अस्भिान हेच त्याचं िख्ु य लक्ष्य
होतं. बापाने गिार्लेला स्चतोडसह संपणू व िेर्ाड परत स्जंकून घेण्याचा त्याचा
ध्यास होता. अकबराशी त्याचाही कडर्ा स्र्रोि होता. म्हणनू च अकबराने
सािोपचाराने, गोड बोलनू प्रतापला आपला िांडस्लक करुन घेण्यासाठी
आपल्या दरबारातील अबं रचा राजा िानस्संग, त्याचे र्डील भगर्ानदास,
स्शर्ाय तोडरिल, अशांसारखे िोठे ित्ु सद्दी राणा प्रतापकडे पाठर्ले पण राण्याने
त्यानं ा हात हालर्त परत पाठर्ल.ं तेव्हा लढून स्जक
ं ण्यास्शर्ाय पयावय नाही हे
अकबराच्या लिात आल.ं
शेर्टी राजा िानस्सगं च्या हाताखाली ५००० स्नर्डक फौज देऊन
१५७६ सालच्या िाचव िस्हन्यात अकबराने त्याला राणा प्रतापर्र पाठर्ल.ं
िािोस्सगं , जगन्नाथ कछर्ा, अनेक िोठे िसु लिान सरदारानं ा घेऊन १
एस्प्रलला अबं रचा राजा िानस्सगं स्नघाला आस्ण सरळ िडं लगडार्र जाऊन
पोचला. राणा प्रतापची आता दसु री राजिानी गोगडंु ा ही होती. िग बनास
नदीच्या काठाने तो िोलल
ु ार्र पोचला. राण्याने आपला सर्व सपाट िल
ु ख
ु
शत्रल
ू ा दाणापाणी स्िळू नये म्हणनू जाळून राख करुन टाकला होता. उदेपरू च्या
उत्तरे ला असलेल्या कंु भळगडच्या पायथ्याशी उतरून हळदीघाटाच्या पस्श्चिेला
८ िैलांर्र लोहस्संग या गार्ात राण्याने आपली छार्णी के ली. या भागाला

हलदी घाटी नार् पडण्याचं कारण म्हणजे या फत्तरांचा रंग हळदीसारखा
स्पर्ळाजदव आहे. ही घाटी इतकी अरुंद होती की एकार्ेळी फक्त एकच िाणसू
जाऊ शकत होता. स्खडं ीच्या टोकाला खािनौर गार् होता, स्तथनू
स्खंडीपयांतच्या भागाििे जे खाचखळग्याचं िैदान होतं त्यार्र ही लढाई झाली.
िघु ल फौज घाटीच्या तोंडाशी पसरली होती. याििे थोडी खडबडीत जिीन
आस्ण झडु पांचा िैदानी भाग होता. िघु ल फौजेकडे हलक्या तोफा होत्या.
राण्याकडे त्याही नव्हत्या.त्याच्याकडे होते ते घोडदळ, पायदळ आस्ण स्भल्ल
जिातीचे तीरंदाज सैस्नक. राण्याने जर्ळपासचे स्कल्ले िजबतू करुन ठे र्ले
होते.
१८ जनू १५७६ रोजी ही इस्तहास प्रस्सध्द लढाई सरुु झाली. डोंगराळ
प्रदेश, जनू िस्हन्यातलं तापलेलं ऊन अशा गरि हर्ेत, प्रतापचे सैन्य दोन
तक
ु ड्यानं ी स्खडं ीतनू बाहेर आलं. पढु े होता तो आपल्या फौजेसह अफगाणी
हकीिसरू आस्ण त्याच्यािागे राणा प्रतापची फौज होती. राणा प्रतापबरोबर साथ
द्ायला होता तो सालबं रु चा स्कसानस्सगं चदंु ार्त, सरदारगडचा भीिस्सगं ,
देर्गडचा सगं आस्ण बदनोरचा रािदास, ग्र्ाल्हेरचा राजा रािस्सगं आस्ण
िानस्सगं झाला. या आपल्या शरू साथीदाराबं रोबर राणा सैन्याच्या िध्यभागी
उभा होता. राण्याला साथ द्ायला पनर्ावचा स्भल्ल राजा पजंु ा हा डोंगरािं िे
आपली सेना लपर्नू लढण्याला स्सध्द झाला होता. पण राण्याकडे राखीर् फौज
नव्हती. सिोरासिोर आल्यार्र राण्यानेच प्रथि आक्रिक हल्ला चढर्ला. ती
िसु ंडी इतकी जोरात होती की जगन्नाथ, सय्यद हशीि आस्ण आसफखान या
सरदारांच्या हाताखालचे िघु ल सैस्नक िागे रे टले गेले आस्ण राण्याचा जोरदार

हल्लाचा तडाखा त्यांनी सोसला. राजा राि शहाने डार्ीकडील िघु ल फौजेर्र
एर्ढा जोराचा हल्ला चढर्ला की ते अिरश: िेंढरांसारखे पळत सटु ले. शेख
िन्सरू नार्ाच्या सरदाराच्या ढुंगणात इतक्या जोरात बाण घसु ला की तो नंतर
अनेक स्दर्स स्र्व्हळत होता.
या पस्हल्या तडाख्यात िघु लांनी इतका जोरात िार खाल्ला की सैरार्ैरा
िार्णारी फौज बनासच्या नदीच्या पस्लकडे १०/ १५ िैल आत गेली. आता
राणा प्रताप ििल्या फळीर्र िार्नू गेला. स्तथे हत्तीर्र हौद्ात बसलेला मर्त:
राजा िानस्सगं राण्यासिोर उभा होता. तेव्हा त्याच्यापयांत पोचण्यासाठी प्रतापने
आपले हत्ती त्यांच्यार्र घसु र्ले. शत्रच्ू या िध्यार्र सोडले. स्शसोस्दयांचा
प्रस्सध्द हत्ती लोना याने िघु लाच्ं या गजिख
ु हत्तीला घायाळ करुन टाकल.ं
गजिख
ु पळून जायला लागला तर लोनाने त्याचा पाठलाग के ला पण इतक्यात
लोनाच्या िाहुताला गोळी लागली तेव्हा तो िागे स्फरला आस्ण लोनाची जागा
राणा प्रतापच्या अत्यतं देखण्या रािप्रसादने घेतली. त्याच्याशी स्भडण्यासाठी
िघु लानं ी आपला राििदार हत्ती सोडला. राििदार पळून जायला लागला
इतक्यात रािप्रसादचा िाहूतही बाणाने ठार झाला. तेव्हा िघु लाचं ा हत्तीदलाचा
प्रिख
ु हुसेनखान हा चपळाईने आपल्या हत्तीर्रुन रािप्रसादर्र चढला आस्ण
त्याने रािप्रसादला आपल्या बाजल
ू ा नेल.ं याचं कारण म्हणजे अकबराचा या
रािप्रसादर्र खपू स्दर्सापं ासनू डोळा होता. आता दोन्हीकडील ििल्या
फळीच्या सैस्नकाचं ी झजंु सरुु झाली. त्यात राि शहाचे तीन िल
ु गे ठार झाले.
जयिलराजाचा िल
ु गाही पडला.

राणा प्रताप आपल्या चेतक घोड्यार्र आस्ण राजा िानस्संग हत्तीर्र
होते. दोघेही अतल
ु , अर्णवनीय पराक्रि गाजर्त होते. दोघेही सिोरासिोर
आले. तेव्हा चेतकचं तर एर्ढं िाडस की भक
ु े ल्या र्ाघासारखा तो िानस्संगच्या
हत्तीच्या गंडमथळार्र चढला आस्ण त्याचर्ेळी राण्याने िानस्संगर्र आपला
भाला फे कला. अत्यंत स्चत्तथरारक अशी ही, दोघांच्या शौयावची आस्ण त्यांना
पाठीर्र सांभाळणार्या जनार्रांचीही ती किाल होती. िानस्संगने खाली झक
ु ून
राण्याचा भाला र्ाचर्ला आस्ण आपला जीर् र्ाचर्ला. तेर्ढ्यात
कछर्ाहच्या िािोस्संगने िानस्संगाभोर्ती कडं के लं आस्ण त्याचा जीर्
र्ाचर्ला. बाणांनी आस्ण भाल्याच्या तीक्ष्ण टोकांनी प्रताप जखिी अर्मथेतही
लढत होता. चेतकचा पाय जखिी झाला. तेर्ढ्यात आपला पराभर् होतो आहे
हे पाहून िघु लाचं ा राखीर् फौजेचा सेनास्िकारी नगारा र्ाजर्त अकबर येतो
आहे हे ओरडत सागं त आला. ती त्याची लबाडी आस्ण चतरु ाईही होती.
रणागं णार्रची ती काही स्िस्नटं शौयावचा, पराक्रिाचा राणा आस्ण राजाच्या,
दोघाच्ं या झजंु ीचा कल्लोळ होता.
राणा प्रतापची फौज पहाटेपासनू लढण्याने थकून गेली होती. जनू
िस्हन्यातीलप्रचडं उन्हाने सैस्नकाचं ं रक्त उसळण्याइतं तापलं होत.ं त्यातच िघु ल
फौज त्यानं ा र्ेढायला लागली. अकबर मर्त: येतो आहे हे ऐकल्याबरोबर
राण्याच्या एकस्नष्ठ सेर्कानं ी मर्त: चेतकचे लगाि हाती िरून जखिी राण्याला
िाघारी नेलं. त्यार्ेळी आपल्या िन्याला सख
ु रूप दरू नेण्यासाठी आपल्या तीन
पायांर्र चेतक इतक्या जोरात, ससु ाट िर्ला की र्ाटेतला एक ओढाही त्याने
एका छलांगात ओलांडला आस्ण आपल्या मर्ािीस्नष्ठचं प्रदशवन के लं. तेर्ढ्यात

एक स्र्लिण घटना घडली. झाला स्बदा हा राणा प्रतापची छत्री घेऊन, िी राणा
आहे असं ओरडत शत्रच्ू या फौजेत स्शरला. या गोंिळािळ
ु े राणा आस्ण हकीि
सरू यांना फुरसत स्िळून हळदी घाटीकडे ते सख
ु रुप जाऊ शकले. स्बदाही िारला
गेला आस्ण िरणीर्र कोसळला. त्यानंतर लढाई संपली.
चेतक घोडाही लढाईनंतर ३ स्दर्सांनी, २१ जनू ला जखिांिळ
ु े प्राण
गिार्नू बसला.
सकाळी ८ र्ाजता सरुु झालेली ही हलदी घाट लढाई िध्यान्हीला
संपली. राजा िानस्संगचा स्र्जय झाला. पण राणा प्रतापला कै द स्कंर्ा त्याचं
िरण हे काहीही झालं नाही. राणा प्रताप गोगंडु ाला पोचला. स्तथे त्याने त्या रात्री
स्र्श्रातं ी घेतली. राजा िानस्सगं गोगडंु ् याला पोचेपयांत राणा कोस्लयारला स्नघनू
गेला होता. राजा िानस्सगं ने गोगडंु ा शहर आपल्या ताब्यात घेतल.ं राणा परत
येईल या भीतीने शहराभोर्ती उंच स्भतं बािं ली. राण्याचे डोंगरात लपनू बसलेले
स्भल्ल सैस्नक आपल्यार्र हल्ला करतील म्हणनू त्याला हलदी घाटीही हाती
घेता आली नाही. त्याचे आस्ण त्याच्या सैन्याचे स्तथे फार हाल झाले. उजाड
भागािळ
ु े अन्नही स्िळे ना, पाणीही स्िळेना. शेर्टी िानस्सगं ला गोगडंु ा सोडार्ं
लागलं. िानस्सगं स्नघनू गेल्यार्र राण्याने ते शहर आस्ण आसपासचा भाग परत
स्िळर्ला. या लढाईिळ
ु े झाल्या प्रकाराने अकबरचहं ी सिािान झालं नाही. िड
ना स्र्जय, िड ना हार अशी ही झजंु होती.
त्याउलट राणा प्रतापचा आत्िस्र्श्वास िात्र प्रचडं र्ाढला. आपण
अकबराच्या प्रचंड फौजेशी टक्कर देऊ शकतो हा सािात्कार त्याला झाला.
डोंगराळ भागाचा आश्रय घेऊन राण्याने गस्निीकाव्याने हे यध्ु द के लं. पढु े २५

र्षे राणा आयष्ु यभर अकबराशी लढत रास्हला. अकबरानेही राण्याला
स्जंकण्यासाठी पररश्रि घेतले पण राणा प्रताप शरण आलाच नाही. त्यासाठी तो
जंगलार्नात स्हडं त रास्हला. आपला गेलेला िल
ु ख
ू स्िळर्त रास्हला. त्याने
चार्ंड ही आपली नर्ीन राजिानी के ली आस्ण स्तथनू कारभार चालर्ायला
लागला. आपल्या राजयाचा आस्ण र्ंशाचा अस्भिान बाळगत रास्हला.
मर्तंत्रपणे जगला. राजयाची घडी स्मथरमथार्र करण्यात पढु ची र्षां त्याने
घालर्ली. आस्ण १९ फे ब्रर्ु ारी १५९७ या स्दर्शी िनष्ु य र्ाकर्तांना झालेल्या
जखिेिळ
ु े तो शांतपणे िरण पार्ला.
राणा प्रताप मर्ास्भिानाच,ं िैयावचं, िघु लांपढु े न झक
ु ण्याच्या तेजाच,ं
स्हदं त्त्ु र्ाचं एक झळाळतं चैतन्य म्हणनू इस्तहासात अिर झाला. त्याच्या चेतक
घोड्यानेही आपलं नार् रोशन के ल.ं इस्तहासकार टॉडने या लढ्याला
थिोस्पलीच्या यध्ु दाची उपिा स्दली आहे. स्िमतपर्ू व ४८० ििे ग्रीसर्र पस्शवयाने
जेव्हा हल्ला के ला होता तेव्हा थिोस्पस्लच्या डोंगरस्खडं ीजर्ळ अशीच दोन्ही
देशाचं ी लढाई झाली होती. त्यात पस्शवयाच्या प्रचडं फौजेसिोर िठू भर ग्रीक
सैस्नक असेच बहादरू ीने लढले होते. राण्याची लढाई त्याची आठर्ण करून
देणारी ठरली.
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चांदहबबी.
जन्म १५४७. मृत्यू १५९९.
अल्लाउद्दीन
स्खलजीच्या
दस्िणेतील सत्तास्र्मतारानंतर
स्खलजी घराणंही संपलं. िळ
ू चा
गजु राती पण खस्रु ोखान या
नार्ाने दरबारी र्जीर असलेला,
अल्लाउद्दीनच्या नातर्ाचा खनू
करुन सत्तेत आला पण लगेचच
खस्रु ोखानचाही खनू करुन
स्गयासद्दु ीन तघु लकने स्दल्लीची
सत्रू ं हाती घेतली. आता
स्दल्लीत तघु लक राजर्टीला
सरुु र्ात के ली. स्गयासद्दु ीनचा
िल
ु गा सल
ु तान िहिं द तघु लक
हा इस्तहासात खपू गाजला.
देवनगरी या भारताच्या मध्यवती नठकाणी महमं द तघु लकाने आपली राजधानी
आणली पण शत्रच्ू या उत्तर सीमेवरच्या हल्ल्यामं ळ
ु े त्याला राजधानी परत
नदल्लीला न्यावी लागली. याच्याच घसरणीच्या काळात, दस्िणेत त्याचा
बंडखोर सभु दे ार हसन गंगू बहािनी हा दस्िणेत मर्तंत्र झाला. त्या िसु लिानी

लाटेला थोपर्ण्यासाठी हररहर आस्ण बक्ु क यांनी स्र्द्ारण्यांच्या
िागवदशवनाखाली इ. स. १३३६ ििे स्र्जयनगर साम्राजयाची मथापना के ली.
र्ारंगळ, िदरु ा, स्त्रचनापल्ली, त्रार्णकोर अशी स्हदं ू राष्रं अस्मतत्त्र्ासाठी
यर्नांच्यास्र्रुध्द झंजु ायला लागली. हसन गंगू बहािनीनंतर त्याचे दस्िणेतील
सभु ेदार मर्तंत्र झाले आस्ण त्यातनू स्निावण झाल्या त्या अहिदनगरची
स्नजािशाही, स्र्जापरू ची आस्दलशाही, गोर्ळकोंड्याची कुतबु शाही,
र्र्हाडची इिादशाही, आस्ण स्बदरची स्बदरशाही. हे शहा मर्तंत्र होईपयांत
स्दल्लीतील अफगाणी आस्ण तक
ु ी सल्तनत संपली. इ. स. १५२६ ििे
इब्रास्हिखान लोदी या शेर्टच्या लोदीचा पराभर् करुन बाबर या िघु लाने
स्दल्लीर्र कब्जा के ला. बाबरनंतर हुिायूँू आस्ण त्याच्यानंतर अर्घ्या १३ व्या
र्षी अकबराकडे साम्राजयाची सत्रू ं आली. या र्ारसाच्ं या िहत्त्र्ाकाि
े ा टक्कर
ं ल
द्ायच्या चक्रव्यहू ात दस्िण भारत परत अडकला. २६ जानेर्ारी, इ. स. १५६६
ििे तास्लकोट्याच्या यध्ु दात सर्व शहा स्र्जयनगर साम्राजय स्गळण्यासाठी एकत्र
आले आस्ण स्र्जयनगर साम्राजयाचा अतं झाला. या स्नजािशाहीतील
राजकन्या आस्ण आस्दलशाहीतील सनू असलेलं एक रत्न म्हणजे सल
ु ताना
चादं स्बबी, अकबराशी थेट सािना करुन सासर आस्ण िाहेरच्या
राजयरिणासाठी बस्लदान करणारी र्ीरागं ना.
जशी ग्वाल्हेरजवळ, कोटाकी सराईच्या रणागं णार्र र्ीजेसारखी
तळपणारी झाश
ं ीची राणी लक्ष्िीबाई, तशीच अहिदनगरच्या रणागं णार्र
चिकणारी चांदस्बबी. राणी लक्ष्िीबाई बलर्ान इग्रं जाश
ु ताना
ं ी लढली, तर सल
चांदस्बबीने सािथ्यवर्ान िघु ल सम्राट अकबराशी सािना के ला. स्नजािशाही

आस्ण आस्दलशाही या दोन राजघराण्यांशी जोडलेला चांदस्बबी हा िहत्त्र्ाचा
दर्ु ा होता. स्तने आपल्या आयष्ु यात या दोन राजयांचा कारभार पास्हला. स्र्जापरू
सासर म्हणनू आस्ण अहिदनगर िाहेर म्हणनू . दस्िण भारतात स्र्जापरू ,
गोर्ळकोंडा, अहिदनगर, र्र्हाड आस्ण बेदर या जया पाच शाया होऊन गेल्या
त्यातील अहिदनगरच्या स्नजािशाहीचा संमथापक, स्नजाि-उल-िल्ु क िस्लक
अहिद बाहरी हा होता. हा खरं तर बस्हरंभट म्हणजेच भैरवभट कुलकणी, पाथरी
गार्च्या कुलकण्यावचा नात.ू बस्हरंभटाचा िल
ु गा स्तम्िप्पा याचं ििाांतर झालं
आस्ण बस्हरभटाचं बाहरी हे नार् त्याने कायि आपल्या घराण्याला जोडल.ं या
स्तिाभटाच्या अहिद या िल
ु ाने जन्ु नर ही आपली राजिानी के ली. पढु े १०
र्षाांनी १४९० सालात, िस्लक अहिदने बहािनीच्या फौजेचा इिाि
घाटाजर्ळ, एका स्भगं ार गार्ाजर्ळ पराभर् के ला. त्या स्र्जयाचं प्रस्तक म्हणनू
जर्ळपासच्या भागात त्याने गार् र्सर्ला आस्ण आपलं नार् त्या शहराला
स्दल.ं तेच अहिदनगर. या घराण्यातील बादशहाने मर्त:ला स्नजािशहा
म्हणर्नू घेतल.ं िळ
ु ात स्नजाि म्हणजे जस्िनीची व्यर्मथा पाहणे आस्ण ती
व्यर्मथा ठे र्णारा अस्िकारी तो स्नजाि-उल-िल्ु क. म्हणनू च पढु े शाहूच्या
काळात दस्िणेला आलेला हैद्राबादचा स्चनस्कस्लचखानही स्नजाि उल-िल्ु क
या नार्ाने गाजला.
चादं ही, बादशहा हुसेन स्नजािशहा याची कन्या. स्हचा जन्ि सन
१५४७ ििे अहिदनगरििेच झाला आस्ण इथेच स्तचं बालपण गेल.ं
बस्ु ध्दचतरु , राजकारण कुशल, शरू , िाडसी, सस्ु शस्ित, फारसी-अरबी-कानडीिराठी भाषा सहज बोलू शकणारी, संगीताची जाण असणारी, आस्ण उत्ति सतार

र्ाजर्णारी, स्चत्रकला आस्ण लष्करी स्शिणातही प्रर्ीण, या उपजत
कलागणु ांनी संपन्न अशी ही नास्यका आपलं आयष्ु य सर्ु णव अिरांनी स्लहून
गेली. त्यार्ेळी स्र्जापरू चा बादशहा अली आस्दलशहा हाही तरुण झाला होता.
तो १५५७ ििे गादीर्र आला. लगेच ७ र्षाांनी १५६४ सालाििे, अहिदनगर
आस्ण स्र्जापरू च्या बादशहांनी तह के ला आस्ण िैत्री जोडली. नंतर अत्यंत संदु र
चांद, अली आस्दलशहाची बेगि म्हणनू लग्न होऊन स्र्जापरू ला आली. हुसेन
स्नजािशहाने सोलापरू चा स्कल्ला लग्नाची भेट म्हणनू आपल्या िल
ु ीला,
चांदस्बबीला स्दला.
स्र्जापरू ला आल्यार्र स्तचं र्ैर्ास्हक जीर्न सरुु झाल.ं अली
आस्दलशहाबरोबर ती दरबारी कािकाजात लि घालायला लागली. त्याचर्ेळी
प्रत्येक मर्ारीििे आपल्या पतीबरोबर हजर राहून आपलं लष्करी
बस्ु ध्दकौशल्यही दाखर्ू लागली. १५८० सालात अली आस्दलशहा िरण
पार्ला. तोपयांत त्याला िल
ु गा झाला नव्हता, म्हणनू बादशहाने आपल्या
भार्ाचा िल
ु गा इब्रास्हि याला तख्तार्र बसर्नू , चादं स्बबीने राजय चालर्ायचं
अशी योजना के ली. चादं स्बबी आपल्या ९ र्षाांच्या पतु ण्याला, इब्रास्हिला
घेऊन सिथवपणे राजय चालर्ायला लागली. बिु र्ार आस्ण शक्र
ु र्ार हे दोन
स्दर्स सोडून रोज दरबारात येऊन मर्त: न्यायदानाचं काि करु लागली.
आपल्या सोबतीला कारभारी म्हणनू स्तने कािीलखान नार्ाच्या स्दर्ाणाला
बरोबर घेतलं. स्तच्या हाताखाली प्रजा सख
ु ात नादं ायला लागली. पण ददु र्ै ाने
कािीलखानििे अहक
ं ार आस्ण सत्तेचा लोभ स्निावण झाला. तो उध्दटपणे
राणीचे आदेश पाळे ना. तेव्हा चांदस्बबीने कािीलखानाला काढून जन्ु या

जिानातल्या र्जीराला स्कश्वरखानाला स्दर्ाणस्गरी स्दली. तोही स्िजासखोर
बनला, तेव्हा परत त्यालाही काढून टाकून चांदस्बबीने बंकापरू च्या सभु ेदाराला
िमु तफाखानाला र्जीर करण्याचं ठरर्ल.ं पण ही बातिी गप्तु रास्हली नाही. ती
स्कश्वरखानाला कळली, त्याबरोबर स्कश्वरखानाने बंड करुन इब्रास्हिला
उचलल,ं आस्ण चांदस्बबीला कै द करुन सत्ता आपल्या हातात घेतली. १५८२
सालच्या जर्ळपास, स्तला सातारच्या स्कल्ल्यात कै दी म्हणनू ठे र्लं, स्तचे खपू
हाल के ले, िानहानी के ली. चांदस्बबीची सत्ता संपली पण स्कश्वरखानाला
कुणीही जिु ानलं नाही, त्यािळ
ु े राजयात अनाचार िाजला. तेव्हा राजयातील
दरबारी, आस्ण लष्करी अस्िकारी एकत्र आले आस्ण त्यांनी स्कश्वरखानाला
पळर्नू लार्लं. चांदस्बबीला सातारहून परत आणनू स्तच्या हाती कारभार
स्दला.
चादं स्बबीने कारभार हातात घेतला. एखलासखान नार्ाचा एक हबशी
स्दर्ाण म्हणनू नेिला. तेव्हा एक दस्िणी आस्ण एक हबशी असे दोन दोन गट
दरबारात तयार झाले, राजयात परत अस्मथरता आली. त्याचा फायदा
स्र्जापरू च्या शत्रनंू ी घेतला. र्र्हाड, बेदर, गोर्ळकोंडाच्या बादशहानं ी स्र्जापरू
प्रदेशार्र हल्ला तर के लाच पण खद्दु स्र्जापरू ला र्ेढा घातला. तेव्हा चादं स्बबी
मर्देशाच्या रिणासाठी मर्त: लढाईत उतरली. स्तची स्हिं त, स्तचं शौयव आस्ण
आपल्या फौजेला प्रोत्साहन देण्याचं स्तचं कसब बघनू प्रजा थक्क झाली आस्ण
आनस्ं दत झाली. एक र्षवभर स्तने आपल्या सैन्यासह स्र्जापरू चा स्कल्ला
लढर्ला. शेर्टी शत्रचू कंटाळला आस्ण िाघारी गेला. चांदस्बबीने पराक्रिाची
शथव के ली होती. ही लढाई १५८५ ििे झाली. पढु ील र्षी म्हणजे १५८६ ििे,

म्हणजे िस्ू तवजा स्नजािशहाने इब्रास्हिच्या बस्हणीला, खस्ु दजाला िागणी
घातली. त्यास्नस्ित्ताने अहिदनगर आस्ण स्र्जापरू घराणी परत एकदा एकत्र
आली.
चांदस्बबी या आपल्या भार्ाच्या लग्नाच्या स्नस्ित्ताने अहिदनगरला
आली, पण लग्नसिारंभाऐर्जी स्तथे िस्ू तवजा आस्ण त्याचा िल
ु गा स्िरान
यांच्यात तफ
ु ान भांडण झालं. त्यात िस्ू तवजाचा र्ि झाला. या घटनेने
चांदस्बबीच्या द:ु खाला सीिा रास्हली नाही. त्यार्ेळी आपापसातील भांडण,ं
कारमथानं, यािळ
ु े अहिदनगरच्या दरबारातील पररस्मथती खपू र्ाईट होती.
स्िरानने गादी बळकार्ली पण त्याचाही लगेच र्ि झाला. शेर्टी चांदस्बबीच्या
आणखी एका भार्ाच्या िल
ु ाला बादशहा बनर्लं आस्ण त्याचा स्दर्ाण म्हणनू
जिु ालखानाची नेिणक
ू झाली. पण हा नर्ीन स्दर्ाण कुणालाच आर्डला नाही.
चादं स्बबीबरोबर आलेल्या फौजेने आस्ण र्र्हाडच्या फौजेने जिु ालखानचा
पराभर् करुन त्याला पळर्नू लार्ल.ं िग स्र्जापरू आस्ण नगरचा तह झाला.
अहिदनगरच्या या अनाचारी अस्मथर अर्मथेला कंटाळून, राजकारणातनू
स्नर्ृत्त होण्याच्या स्र्चाराने चादं स्बबी स्र्जापरू ला परत गेली. स्र्जापरू ात,
इब्रास्हिने चादं स्बबीने जे समं कार घडर्ले होते, स्शिण स्दलं होत,ं त्याप्रिाणे
प्रजेला सख
ु कारक असं राजय के ल.ं
१५८७ ििे चादं स्बबी स्र्जापरू ला गेल्यार्र अहिदनगरला राजयक्रातं ी
झाली. रक्तपात, स्हसं ाचार सरुु झाला. तो आर्रण्यासाठी चादं स्बबीचा भाऊ
बहु ावन याने स्दल्लीला जाऊन अकबराकडे सैन्याची िदत िास्गतली. त्यार्ेळी
अकबर स्दल्लीत सत्तेत होता. तो दस्िणेत पाय रोर्ण्याची सिं ीच पाहात

असतांना अहिदनगरहून त्याला आपोआप संिी चालनू आली. बहु ावन
अकबराची संिती घेऊन दोन र्षाांनी परतला. अहिदनगरला आल्यार्र बहु ावनने
आपल्या िल
ु ाच्या हातनू गादी बळकार्ली. पण तो ५ र्षाांनी िेल्यार्र परत
राजयात अंदािंदु ी िाजली. खनू िारािार्या र्ाढल्या. स्नजाि घराण्यातील लहान
लहान बालकांना गादीर्र बसर्नू सत्ता हातात घेण्याचे खेळ उिरार्ांनी के ले,
पण अस्मथरता कायि रास्हली तेव्हा स्िया िंजू नार्ाच्या एक र्जनदार
उिरार्ाने, अकबराचा िल
ु गा, िरु ाद हा सभु ा सांभाळायला गजु राथेत होता,
त्याला िदतीला बोलार्ल.ं िरु ाद लगेच ३०,००० सैन्य घेऊन अहिदनगरला
आला, पण नंतरचे त्याचे अत्याचार पाहून स्िया िंजचू े डोळे उघडले. या
पररस्मथतीतनू बाहेर पडण्याचा एकच िागव सर्व उिरार्ांना आठर्ला. तो म्हणजे
चादं स्बबीला अहिदनगरला बोलार्नू स्तच्या हाती लढाईची सर्व सत्रू ं द्ायची.
स्िया िजं ू आस्ण सर्व उिरार्ानं ी चदं स्बबीला स्र्नतं ी के ली. स्नर्ृत्ती आस्ण
ईश्वरभक्तीत स्दर्स घालर्ण्याची आपली इच्छा बाजल
ू ा ठे र्नू , आपल्या
िाहेरर्र आलेलं सक
ं ट दरू करण्यासाठी चादं स्बबीने स्र्नतं ी िान्य के ली. आपली
स्र्जापरू ची फौज घेऊन चादं स्बबी अहिदनगरला आली.
स्तने सर्वप्रथि, अहिदनगरच्या स्कल्ल्याची डागडुजी करुन तो भक्कि
के ला. स्कल्ल्याचे दरर्ाजे भक्कि के ले. प्रत्येक बरुु ज बळकट के ला. स्तथे हुशार
िाणसं नेिली. आपल्या लोकानं ा गोर्ळकोंड्याला पाठर्नू स्तथल्या
बादशहाला िदत करण्याची स्र्नतं ी के ली. पण ती फौज येण्याआिीच
स्दल्लीच्या फौजा अहिदनगरर्र चालनू आल्या. आस्ण नंतर घडलं ते
चांदस्बबीच्या आयष्ु यातील, अहिदनगरचं गाजलेलं ऐस्तहास्सक िघु ल-

स्नजािशही यध्ु द. सन १५९५ च्या शेर्टच्या िस्हन्यात सम्राट अकबराचा
िल
ु गा िरु ाद याच्या हाताखाली, िघु ल फौजा नगरर्र पोचल्या. अशा िोठ्या
शत्रश
ू ी लढण्याची स्हिं त चांदस्बबीत होती. स्तने सर्व सैस्नकांना प्रोत्साहन स्दलं.
त्यांच्यािागे ती भक्किपणे उभी रास्हली.स्तचे गप्तु हेर शत्रच्ू या छार्णीत स्हडं ू न
बातम्या आणू लागले. आपल्या स्कल्ल्याचा भक्कि तट उडर्ण्यासाठी, िघु ल
फौज सरुु ं ग लार्ण्यासाठी भयु ार खणत आहेत ही बातिी ख्र्ाजा िहिं दखान
स्शराजी याच्याकडून जयास्दर्शी स्तला स्िळाली तेव्हा स्तने त्याच िागावर्र
स्कल्ल्यातनू ही भयु ार खणायचा हुकूि स्दला. आपल्याच दारुगोळ्याने त्यांच्या
सरुु ं गाचा भडका उडर्नू , आपल्या बाजनू े त्यांचा जोर किी करण्याचा स्तचा डार्
होता. िरु ादलाही ही बातिी कळली तेव्हा स्तच्या या अचाट साहसाने तो थक्क
झाला. त्याने घाईघाईने स्तचा बेत हाणनू पाडण्यासाठी भयु ार तयार करुन,
सरुु ं गाला बत्ती स्दली. प्रचडं िोठा मफोट होऊन तटाच्या स्भतं ी कोसळल्या.
मफोटाििे चादं स्बबीचे अनेक सैस्नक जीर् गिार्नू बसले. पण चादं स्बबी
डगिगली नाही. सक
ं टकाळातच िाणसाच्या अलौस्कक िैयावची पररिा होत
असते.
चादं स्बबी स्चलखत घालनू , हातात तलर्ार घेऊन स्सध्द झाली. सरुु ं ग
मफोटािळ
ु े दगडिातीने तयार झालेल्या फुटक्या रमत्यार्र फौज घेऊन उभी
रास्हली. आपल्या अतल
ु र्ीरश्रीने आपल्या फौजेला चेतर्लं आस्ण स्दर्सभर
िरु ादच्या सैन्यार्र बदं क
ु ा, तोफा, जेजाला याचं ा िारा के ला. सयू ोदयापासनू
सयू ावमतापयांत हे तंबु ळ यध्ु द चाललं. राणी सतत स्दर्सभर आपल्या घोड्यार्रून
फौजेत स्हडं त रास्हली. हा चांदस्बबीकडून झालेला हल्ला इतका जबरदमत होता

की शहजादा िरु ाद तह करायला तयार झाला इतकं त्याचं प्रचंड नक
ु सान झालं
होतं. चांदस्बबीच्या या स्र्मफारुन टाकणार्या शौयाविळ
ु े तो थक्क झाला, जसा
पढु े २५० र्षाांनी झांशीच्या राणीचा पराक्रि पाहून सर यू रोजही थक्क झाला
होता. या अशा अनेक रणरास्गण्यांनी भारतीय िातीला आपल्या रक्ताचा सडा
स्शंपनू पस्र्त्र करुन टाकलं होतं. शहजादा िरु ाद स्तच्या पराक्रिाने एर्ढा
प्रभास्र्त झाला की यध्ु द संपल्यार्र त्याने आपले प्रस्तस्ष्ठत सरदार राणीच्या
दरबारात पाठर्नू स्तला चादं सल
ु ताना हा स्कताब प्रदान के ला.
चांद सल
ु तानाने िग अहिदनगरच्या कारभारात लि घतलं. स्तथे
व्यर्मथा आस्ण सिु ारणा करण्याकडे लि परु र्लं. अहिदनगर गादीचा र्ारस
ठरर्ण्यासाठी जो र्ाद परत उफाळला त्यासाठी आपल्या स्र्जापरू ी फौजेला
घेऊन यायला इब्रास्हिला स्नरोप पाठर्ला. इब्रास्हिने नगरला पोचल्यार्र
अहिद आस्ण बहादरू शहा याच्ं यातील खरा र्ारस म्हणनू बहादरू शहाची स्नर्ड
करुन त्याला गादीर्र बसर्ल.ं आस्ण राजयात स्मथरता आणली. पण ही
व्यर्मथाही फार काळ स्टकली नाही. अहिदनगरच्या दरबारातील र्ातार्रण
स्बघडलं ते स्बघडलचं . चादं स्बबीही या र्ातार्रणाला कंटाळली. त्याचर्ेळी
शहजादा िरु ादचा सन १५९७ ििे स्दल्लीत िृत्यू झाला तेव्हा त्याच्या जागी,
गजु रातर्र शहजादा दास्नयलची नेिणक
ू अकबराने के ली. अकबराला
अहिदनगर स्जक
ं ायचं मर्प्न होतचं . सन १५९७ च्या अखेरीला दास्नयल प्रचडं
िोठी फौज घेऊन अहिदनगरकडे चालायला लागला. चादं स्बबीला ही बातिी
कळली. तेव्हा तीही अहिदनगरच्या बदं ोबमताला लागली. दास्नयल दस्िणेत
येणार म्हणजे आपल्या िल
ु ख
ू ार्रही त्याचं संकट येणार हे जाणनू सर्वच

दस्िणेकडील राजयं ती लाट अंगार्र घ्यायला एकत्र आली. पण अहिदनगरच्या
स्नहांगखान या स्दर्ाणाने बीडच्या िघु ल सैन्यार्र हल्ला करून एक चक
ू के ली.
त्याने दास्नयलला आयतं कारण स्दलं. चांदस्बबी स्दर्ाणाच्या या र्तवनाने फारच
नाराज झाली पण आता पररणािांना तोंड द्ायला तयार राहायला हर्ंच होतं.
दास्नयल आला. यध्ु द सरुु झालं. सतत चकिकी होत रास्हल्या पण यश
कुणालाच स्िळे ना. ४ र्षे हे यध्ु द चाललं.
पण शेर्टी स्कल्ल्यातील दारुगोळा संपला तेव्हा चांदस्बबीने
खस्जन्यातनू चांदी आस्ण सोनं बाहेर काढलं आस्ण त्याचे िोठे गोळे बनर्नू ते
तोफे तनू उडर्ले आस्ण शत्रंनू ा ठार के लं. दोन्ही फौजािं िे खपू चकिकी झाल्या
पण शेर्टी दास्नयल स्जक
ं ला. आपली फौज किी आहे आस्ण ती थकलीही
आहे हे चादं सल
ु तानाच्या लिात आल.ं आपल्या ताकदीबाहेरची ही लढाई हे
स्तने जाणलं आस्ण दास्नयलशी तहाचा स्र्चार के ला. चादं सल
ु तानाच्या या
स्नणवयाचा गैर फायदा घेऊन स्तच्यास्र्रुध्द स्तच्या स्र्रोिकाक
ं डून अपप्रचार
के ला गेला. अहिदनगर राजय, चादं सल
ु ताना िघु लानं ा स्र्कते आहे असा
गर्गर्ा झाला. राणीच्या फौजेतही फूट पडली. ही लढाई चालू असतानं ाच
हिीदखान नार्ाच्या पठाणाने स्तच्यार्र हल्ला करुन स्तचा खनू के ला. चादं स्बबी
सपं ली, लढाईही सपं ली. अहिदनगरही सपं लं. बालर्यातील सल
ु तान
बहादरू खान ग्र्ाल्हेरच्या स्कल्ल्यात राजबदं ी म्हणनू अडकला. स्तथेच त्याचा
अतं झाला. अकबराने स्नजािशाही राजय आपल्या िल
ु ख
ू ाला जोडून घेतल.ं या
स्र्जयाबद्दल, त्याने आपल्या दास्नयलचा िोठा गौरर् के ला.

पण काही काळानंतर नागपरू कर भोसले यांच्या दप्तरातनू दसु रीच
हकीकत बाहेर आली. ती म्हणजे, चांदस्बबीला पीर अर्स्लयाचा स्नरोप आला
की जोहार कर म्हणजे िरण मर्ीकार. त्याप्रिाणे आपला पराभर् होणार हे मपष्ट
झाल्यार्र चादं स्बबी आपल्या लढाऊ स्स्रयांसह राजर्ाड्यात जो गप्तु िागव होता,
त्या गप्तु िहालात स्नघनू गेली. त्यानंतर ती कुणालाच स्दसली नाही. चांदस्बबीचं
पढु े काय झालं ते कुणालाच िाहीत नाही. हा गप्तु िागव अहिदशहानेच स्भंगारििे
जेव्हा स्कल्ला बांिला तेव्हा तयार के ला होता. अहिदनगरििे त्यानंतरच्या
शतकात खपू िराठी घराणी उदयाला आली. त्यातलं प्रस्सध्द घराणं भोसल्यांचं
होतं. स्नजािशाहीचं राजकारण खेळणारा पढु ील १७ व्या शतकातील िोठा
तरुण िरु ं िर राजकारणी म्हणजे शहाजीराजे भोसले.
रणागं णार्र उभी असलेली, स्चलखत घातलेली, हातात सिशेर
िरणारी, स्र्जापरू आस्ण अहिदनगर ही दोन राजये सिथवपणे साभं ाळणारी,
सल
ु ताना चादं स्बबी आठर्ायलाच हर्ी. पण ती बस्हरंभटाच्या घराण्यातली
म्हणनू स्तच्याकडे पाहणार, की िसु लिान नार्ािळ
ु े स्तला परकी िानणार की
स्तला िहाराष्रातील एका राजयाला िघु लापं ासनू र्ाचर्णारी र्ीरागं ना
म्हणणार? आपापल्या आकलनाचा प्रश्न आहे.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

औरंिजेबाचं सत्ताग्रिण.

िहिं द घोरीनंतर इब्रास्हि खान लोदीपयांत चालू असलेली तक
ु ीअफगाणी राजर्ट बाबरच्या येण्याने संपली. बाबर-हुमायूँ-ू अकबर-जहांनगरशहाजहाूँ असा िघु ल बादशाहीचा प्रवास सरुु झाला. शहाजहाूँने आग्र्याचा
ताजिहाल बांिनू याने आपलं नार् अजरािर के लं. भारतीय र्ामतू सौंदयावत एक
िोलाची भर घातली. दसु रीकडे दस्िणेत आस्दलशहा-स्नजािशहांच्या
झगड्यात एक नर्ीनच तारा उदयाला आला. त्याचं नार् शहाजीराजे भोसले.
आपल्या राजकारणाने आस्ण पराक्रिाने याने आपल्या सािथ्यावची नर्ीन
पायर्ाट तयार के ली. आपण यर्नाच्ं या सत्तेचे गल
ु ाि आहोत कारण
आपल्याला मर्तत्रं राजय नाही बोच या तरुणाच्या िनाला लागनू रास्हली. त्या
मर्प्नपतू ीची तो र्ाट पाहात रास्हला. उत्तरे त शहाजहाूँ आस्ण दस्िणेत शहाजी
असा ताकदीचा सारीपट रंगला. शहाजहाूँला ४ िल
ु गे होते. िोठा दाराशक
ु ो,

दसु रा शाहशजू ा, स्तसरा औरंगजेब आस्ण चौथा िरु ादबि.. राजयाची सत्रू ं हाती
घेण्यापर्ू ी आपल्या भाऊबंदांना संपर्ायचं ही अफगाणी-तक
ु ी-िघु ल र्ंशाची
स्पढ्यानस्पढ्यांची कायिच प्रथा होती. या स्नणावयक लढ्यािळ
ु े या बादशहांची
एकहाती सत्ता रास्हली. राजयाची र्ाटणी झाली नाही, आस्ण त्यािळ
ु े राजय
स्खळस्खळंही झालं नाही. नालायक असला तरी िोठ्या िल
ु ालाच गादी
स्िळायला पास्हजे हा कायदा नसल्यािळ
ु े सर्वश्रेष्ठ र्ारसच तख्तार्र आला.
स्तसर्या क्रिाक
ं ार्र असला तरी औरंगजेब स्संहासनार्र कसा आला त्याची ही
कहाणी.
िराठी भाषेला एक श्रीिंती आहे.. र्ेगर्ेगळ्या स्क्रयापदांसाठी र्ेगर्ेगळे
शब्द.. िमतक-टाळकं-िंडु कं-डोचकं-िाथा-शीर-सगळ्याचा अथव एकच..
डोकं.. पण िमतक नतिमतक होण्यासाठी असत,ं िडंु कं छाटायच,ं टाळकं
बडर्ायचं, शीर िडापासनू र्ेगळं करायच.ं . िडंु कं दख
ु तयं ? शक्यच नाही..
दख
ु तं ते डोकं असतं..पण एका शब्दाला अनेक शब्द असले तरी अथव एकच
असा जो शब्द तो म्हणजे कुस्टल हा शब्द..कुस्टल म्हणजे कार्ेबाज- लबाडस्र्श्वासघातकी-दष्टु -द्वेषी-कपटी-चाणक्य नीतीचा- िोरणी-ितू व-दगलबाजआतल्या गाठीचा-खिगं -इस्ं ग्लशििे सागं ायचं तर crooked-craftycunning-wily-sly-wicked-torturous-…आस्ण या सगळ्याला एकच
शब्द तो म्हणजे औरंगजेब.. ते नर्रंग ििे एक गाणं आहे ना? शािल शािल
बदन, कोिल कोिल चरण… बडे िनसे स्र्िाताने तझु को घडा.. तसं स्र्िात्याने
एक राजकारणी शासनकतावसध्ु दा िनापासनू बनर्ला.. त्याचं नार् औरंगजेब..
िोस्हउस्द्दन िहिं द, जन्ि ३ नोव्हेंबर १६१८.

१७ नोव्हेंबर, १६५७ ििे शहेनशहा शाहजहाूँ स्दल्लीत अचानक खपू
आजारी पडला. आपल्या जीर्ाला कारमथानाचा िोका नको म्हणनू लगेच
त्याने दरर्ाजार्र स्र्श्वासू जसर्ंतस्संग आस्ण रािस्संग यांची नेिणक
ू करुन
बाकीच्यांना हाकलनू लार्लं. आस्ण शहजादी बेगिसाहेबलाही कुराणार्र हात
ठे ऊन शपथ घ्यायला लार्ली. आग्र्यातील सराफ सार्कारांनी साक
ं े स्तक भाषेत
बातिी पसरर्ली, बादशहा िरण पार्ला आहे म्हणजे “ लोण्याचे भांडे आतील
ताकाने काठोकाठ भरलं आहे पण आतील लोणी िात्र गायब आहे. ” दगं ा
होईल म्हणनू लोकांनी दक
ु ानं बंद के ली आस्ण घराघरातील सर्ाांनी शस्त्रं
जिर्ली. पढु े काय होणार याचा अंदाज घेत बसले.
बादशहाचे चारही शहजादे दाराशक
ु ो-शाहाशजू ा-औरंगजेब आस्ण
िरु ादबि खपू आनदं ले आस्ण लागलेच लगेच तयारीला.. त्याच्ं याकडे िोठा
िल
ु गा गादीचा र्ारस हे समं कृ ती नाही त्यािळ
ु े नालायक असला तरी गादीर्र
तो येणारच हा िोका नाही..सत्ता स्िळर्ायची, ती स्टकर्ायची, त्यासाठी सत्ता
सागं णाराचं े िोके सपं र्ायचे. अगदी भस्र्ष्यातही आड येऊ शकणार्या, त्याच्ं या
तान्हया िल
ु ापं यांत सगळ्यानं ा ठार करून आपला िागव स्निोक करायचा.
सघं षावची प्रचडं कािं उरकायची होती, बाप आजारी पडल्यािळ
ु े या
चौघानं ा..दाराशक
ु ो बापाचा आर्डता..स्र्दषु क, नतवकी, गास्यका आस्ण
खषु िमकरे याचं ीच त्याला आर्ड. शहाजहाूँलाही त्याला बादशहा बनर्ायचं
होत.ं दाराशक
ु ो िरुनच चालला होता आपण बादशहा होणार ते..दसु रा
शाहाशजु ा पराक्रिी होता, स्र्र्ेकी, पराक्रिी, िाणसं जोडणारा पण गस्र्वष्ठ
त्यालाही व्हायचं होतं बादशहा..

स्तसरा औरंगजेब िात्र र्ेगळाच होता. पराक्रिी आस्ण िैयविर.तो आपण
संन्यमत र्ृत्तीचे आहोत असं सतत सांगत राहे.. रणांगणार्र असतांना मर्त:
स्र्णलेल्या गर्ताच्या चादरीर्र झोपत असे..मर्त: टोप्या स्शर्नू स्र्कायला
पाठर्त असे.. िळ
ु ा, िसरू , अशा मर्मतातील भाजया खात असे. आपण उपास
तपास करतो, सतत कुराणाचं पठण करतो याचं प्रदशवन करत असे. जपाची िाळ
स्फरर्त राही. त्याच्या अर्तीभोर्ती जे फकीर होते, ते त्याचे गप्तु हेर होते.
राजयाचा हक्क आपण सोडून स्दला आहे, आपण िक्के ला जाऊन राहणार हे
सतत सांगत राही. पण शहाजहाूँ आस्ण दरबारी त्याला ओळखनू होते. चौथा
िरु ादबि. दारु-संगीत आस्ण स्शकार यातच कायि बडु लेला. शहाजहाूँला तीन
िल
ु ी. िोठी बेगिसाहेब ती दारा शक
ु ोच्या आस्ण बापाच्या पिातली. दसु री
रोशनआरा ती औरंगजेबाला दरबारातील सर्व बातम्या गप्तु पणे पोचर्ी. स्तसरी
िेहरुस्न्नसा लहान होती. त्यािळ
ु े राजकारणात नव्हती.
स्दल्लीतनू बातिी पोचल्याबरोबर बगं ालििे असलेला शाहशजू ा िोठी
फौज घेऊन लगेच स्दल्लीकडे स्नघाला. “या तख्त या ताबतू ..” म्हणजे स्सहं ासन
तरी नाहीतर शर्पेस्टका तरी” अशी घोषणा त्याने के ली. दाराने बादशहाला स्र्ष
देऊन िारलयं म्हणनू िी दाराला िारायला चाललोय हेही त्याने सागं नू टाकल.ं
मर्त: बादशहाने िी बरा झालोय असं पत्रही स्लस्हलं पण उतार्ीळ शाहशजु ा
पढु े येतच रास्हला. त्यािळ
ु े बादशहाने दारा शक
ु ोचा िल
ु गा सल
ु ेिान शक
ु ो आस्ण
जयस्सगं ला िोठी फौज देऊन त्याला अडर्ायला पाठर्ल.ं त्यात परत गतंु ा होता.
जयस्संगाला शजु ाला कै द करायचं नव्हतं कारण बादशहा अजनू स्जर्ंत होता.
२. पण बादशहाचा हुकूि तर िानायलाच हर्ा होता आस्ण दाराने जयस्संगला

एकदा खषू िमकर्या म्हटलं होतं त्याचा र्चपा जयस्संगला काढायचा होता.
त्यािळ
ु े शाहशजु ा पढु े आस्ण जयस्संग िागे असा सािना झाला.
दसु रा प्रसंग दस्िणेतला िरु ादबि आस्ण औरंजेबातला. औरंगजेबाने
गप्तु पणे फौज र्ाढर्ायला तयारी सरुु के ली आस्ण िरु ादबिजर्ळ जर्ळ
असलेली फौज घेऊन बंड करायला स्नघाला. त्याने िरु ादबिला पत्र स्लहून
कळर्लं, की दाराने बादशहाला स्र्ष देऊन ठार के लं आहे. आता बादशहा
होण्यासाठी तम्ु हीच फक्त लायक आहात. दारा ितू ीपजू क आहे आस्ण शाहशजू ा
अली पंथाचा स्शया म्हणजे ििवस्र्रोिक आहे. िी तर िक्के लाच जाऊन राहणार
आहे. फक्त तम्ु ही एकच करा. कुराणार्र हात ठे ऊन िाझ्या कुटुंबाला सख
ु रूप
ठे र्ाल याची शपथ घ्या. म्हणजे िी तिु च्यािागे सर्वशक्तीनीशी उभा आहे. शपथ
म्हणनू िी १ लाख रुपये तम्ु हाला पाठर्त आहे. िरु ादबि खषू झाला त्याने ते
पत्र सगळ्या सैन्यात स्फरर्ल,ं व्यापार्यानं ा दाखर्लं आस्ण त्याच्ं याकडून पैसा
काढला. तोपयांत औरंगजेबाने इतर सरदार आपल्याकडे र्ळर्ले आस्ण
त्यासाठी शहाजहानच्या सहीची बनार्ट पत्रं सरदारानं ा दाखर्ली. हेतू हा की
बादशहाचा औरंगजेबालाच पास्ठंबा आहे. पण या सरदारानं ी आपल्या
लोकाक
ं डून खरी बातिी काढून िगच ५० स्दर्साच्ं या नतं र औरंगजेबाला
स्िळायचं ठरर्लयं हे कळल्यार्र औरंगजेबाने त्या सर्व सरदाराचं ी पत्रं
निवदपे स्लकडेच अडर्ण्याची व्यर्मथा के ली. त्यािळ
ु े सरदारानं ा बादशहाची
बातिी स्िळूच शकली नाही. िग ते सर्व औरंगजेबाला सािील झाले.
आलिगीर नाटकाची ही नांदी, त्यानंतर ४ पिांची झंजु हे ४ अंक
...पढु च्या भागात पढु चा आूँखो पढा हाल…

औरंिजेब आहण मुरादबक्ष.
औरंगजेबाचा पास्ठंबा आहे हे कळल्यार्र िरु ादबिने लढाईसाठी पैसा
स्िळर्ायला सरु त लटु ली. तो गजु राथििे असतांना औरंगजेबाने त्याला पत्र
स्लहून आपल्याकडे यायला सांस्गतलं. िरु ादबिचा स्र्श्वासू खोजा शहार्ाझने,
औरंगजेबार्र स्र्श्वास ठे ऊ नका, गजु राथििेच राहा असं कळकळीने सांस्गतलं
पण िरु ादबिला ते पटलं नाही. राजकारण्याला डोक्यात हर्ा जाऊन चालत
नाही. िरु ादबि िांडर्गडजर्ळ औरंगजेबाने सास्ं गतलेल्या जागी त्याला
स्िळाला. औरंगजेबाच्या पिातले शास्हमताखान हा िािा आस्ण रोशनआरा
बेगि आग्र्यातील बारीकसारीक बातिी औरंगजेबाकडे पोचर्त होते. त्यािळ
ु े
बादशहा स्जर्तं आहे हे औरंगजेबाला चागं लं िाहीत होत.ं हे दोघे पढु े येऊ नयेत
म्हणनू शहाजहाूँने त्यानं ा कडक भाषेत पत्रं स्लस्हली पण दस्िणेकडून हे दोघे पढु े
येतच रास्हले तेव्हा जसर्ंतस्सगं राठोड आस्ण कासीिखान नार्ाचा सरदार
त्यानं ा अडर्ण्यासाठी स्नघाले. उजजयनीजर्ळ नदीर्र दोन्ही फौजाचं ी गाठ
पडली. कासीिखान िरु ादला जाऊन स्िळाला त्यािळ
ु े जसर्तं स्सगं लढाई
हरला. जसर्तं स्सगं ाच्या पराभर्ाची बातिी शहाजहाूँला कळल्यार्र तो
हताशपणे म्हणाला, “ िाझी कारकीदव सपं ली हे कळलं होतं पण एर्ढी आपत्ती
कोसळे ल असं र्ाटलं नव्हत.ं िाझ्या अपरािाचं ी सजा िला स्िळते आहे.”
औरंगजेब आपल्या िालकाला फसर्तो आहे हे बघनू िरु ादबिचा
खोजा शाहर्ाझ याने एक कारमथान रचलं. औरंगजेब आपल्या िल
ु ासह
िरु ादला भेटायला शास्ियानात येत असे. त्यांना ठार करायचा त्याचा बेत होता.
ते दोघे आल्यार्र शाहर्ाज सांकेस्तक भाषेत िरु ादबिला म्हणाला, “हुजरू ,

आपण परर्ानगी स्दलीत तर कनातीचं कापड फाडायचं म्हणतो आहे.” पण
िरु ादबिने त्याला हो म्हटलं नाही. औरंगजेबाला िात्र त्याचा अथव कळला. तो
परत किीही िरु ादबिच्या शास्ियानात गेला नाही. दोन्ही भार्ांििले शह
काटशह चालू झाले होते. स्तकडे स्दल्लीला दाराशक
ु ोला आपला सर्व खस्जना
आस्ण सैन्य शहाजहाूँ बादशहाने देऊन टाकला होता. दारा शक
ु ो फौज घेऊन
िरु ादबिर्र स्नघाला. चंबळ नदीपासनू १ िैलार्र घोलपरू ला दोन्ही पिांची
गाठ पडली. दाराच्या र्ाढीर् फौजेत न्हार्ी-शेतकरी अशी र्ाटेल ती िाणसे
होती आस्ण थोडे बादशहाचे र्ैरी होते. शहाजहाूँ बादशहाने या सरदारांच्या
बायकांना र्ापरल्यािळ
ु े स्चडलेले लोक होते हे ! या लढाईत रािस्संग आस्ण
िरु ादबि एकिेकांच्या सिोर आले. िरु ादबिने पराक्रिाची शथव के ली. ३ बाण
तोंडाला लागले असतानं ाही मर्त: हत्ती चालर्त लढला. रािस्सगं ला त्याने ठार
के लं. रािस्सगं ला त्याने ठार के लेलं पाहून दारा खचला.. त्यातच राजद्रोही
खस्ललल्ु ला खानने दाराला सल्ला स्दला की तम्ु ही खाली उतरा, आपण
घोड्यार्रून िरु ादबिजर्ळ जाऊन त्याला िारू. दाराला भान रास्हलं नाही. तो
खाली उतरल्याबरोबर दाराच्या फौजेला हत्तीर्र तो स्दसला नाही म्हणजे तो
िेला असं र्ाटलं आस्ण दाराशक
ु ोची फौज रणागं णातनू पळू लागली. सकाळी
९ ते १२ लढाई झाली. िरु ादबि स्जक
ं ला. दारा पळून गेला.
औरंगजेबाने लगेच शास्ियानात जाऊन िरु ादबिला बादशहा म्हणनू
सबं ोिलं. दाराशक
ु ो आिी स्दल्लीला आस्ण िग लाहोरला स्नघनू गेला होता.
शहाजहाूँ बादशहाला औरंगजेबाने नाटकी पत्रं स्लहून खपू द:ु ख झाल्याचं
सांस्गतलं. बादशहाने औरंगजेबाला स्कल्ल्यात भेटायला बोलार्नू ठार करायचा

बेत के ला पण औरंगजेब ितू व स्नघाला, त्यािळ
ु े फसला नाही. आग्र्यातील सर्व
सरदार िग औरंगजेबाला जाऊन स्िळाले. िरु ादबिही बादशहा होण्याची मर्प्नं
पाहात रास्हला. औरंगजेब भेटायला येत नाही हे पाहून शहाजहाूँ बादशहाने
त्याच्या िल
ु ाला भेटीला बोलार्लं आस्ण तल
ु ा राजय देतो भेटायला ये असा
स्नरोप पाठर्ला. तो आलाच नाही. औरंगजेबाने आग्र्याला र्ेढा घातला.
शहाजहाूँ अटके त पडला. त्याला िल
ु ाकडून स्नरोप आला, आता तम्ु ही तिु चा
स्र्लास िनिरु ाद करत बसा. राजय िाझ्या हाती आहे. तिु च्याने कारभार रे टणार
नाही. ”शहाजहाूँ तेव्हा ६८ र्षाांचा होता. पदच्यतु झाला ती तारीख होती, १८
जनू १६५८. औरंगजेबाने दोघांचा स्नकाल लार्ला. बाकी रास्हले शाहशजू ा
आस्ण िरु ाद..
शहाजहाूँने बाहेरच्या औरंगजेबच्या सैस्नकार्ं र ३ रात्री ३ स्दर्स
तोफाचं ा िारा के ला पण बाहेरुन त्याची रसद बदं झाली. तेर्ढ्यात औरंगजेबाचा
भेटायला येतो असा स्नरोप आला. बाशहाला आणखी एकदा हुरुप आला.. पण
औरंगजेब हा मर्त:चा िल
ु गा न येता सल
ु तान िहिं द हा नातू भेटायला आला.
औरंगजेबाने आपल्या िल
ु ाला सागं नू ठे र्लं की स्कल्ल्याचं प्रर्ेशदार उघडलं
की तू आपली िाणसं आत घसु र्ायची आस्ण स्कल्ल्याच्या आतला ताबा
घ्यायचा. सल
ु तान िहिं दने तेच के ल.ं बादशहा, बेगिसास्हब, खोजे सर्व अटके त
पडले. औरंगजेबाने लगेच आणखी एक काि के ल.ं त्याने लाहोरला दाराकडे
बादशहाच्या सहीचं एक बनार्ट पत्र पाठर्लं. त्यात स्लस्हल,ं
“तम्ु ही लाहोर सोडून दरू जाऊ नये. तिु चे भाऊ नीच रािस आहेत.
िाझ्याच हातनू त्यांचा र्ि होण्याची र्ेळ आली आहे..ते िला भेटायला

येताहेत.” िग पत्र अचानक पकडर्लं. हे नाटकी “पकडलेलं” पत्र दरबारात
सर्ाांसिोर र्ाचण्याचं नाटक त्याने रचलं. औरंगजेब दरबारात आल्यार्र
िािाश्री शास्हमतेखानाने ते पत्र र्ाचलं. औरंगजेबाने चेहरा फटफटीत पडल्याचं
नाटक के लं. हातपाय आपटले आस्ण िी बादशहाला जाऊन भेटतो असं तो
म्हणायला लागला तेव्हा दरबारातील सरदारांनी आपण जाऊ नये अशी गळ
घातली. त्यार्रून त्याने त्यांचीही पररिा करुन टाकली. दसु रं पत्र बादशहाला
पाठर्लं आस्ण त्यात स्लस्हलं, िाझ्यास्र्रुध्द फौज जिर्ण्यासाठी तम्ु ही दाराला
खेचरं भरुन सोन्याचे स्सक्के पाठर्लेत पण त्याला पकडून आणल्यास्शर्ाय
िीही मर्मथ बसणार नाही. दाराचा पाडार् झाला की मर्त: अंत:परु ाचे पडदे
बाजल
ू ा करून आत येईन आस्ण तिु च्या हाती सत्ता सोपर्ीन..शहाजहाूँ पणू वपणे
अटके त पडला. शहाजहाूँचा स्नकाल लागला.
आता दाराला पणू वपणे सपं र्ण्यासाठी िरु ादबि आस्ण औरंगजेबाच्या
फौजा स्दल्लीकडे चालायला लागल्या..
पढु चा अक
ं िरु ादबि बरोबरचा आस्ण त्याच्या अतं ाचा. ….
शिजादा मुरादबक्षचा अंत.
िरु ादबि आस्ण औरंगजेब, यिनु ेच्या काठाकाठाने स्दल्लीकडे
चालायला लागले. मरु ादला बादशहा करायचं वचन औरंगजेबाला पणू ण करायचं
होत.ं दोघाच्ं या फौजािं िे १ िैलाचं अतं र होत.ं त्या प्रर्ासात दोघे िथरु े ला
पोचले. स्हदं चंू ं हे पस्र्त्र तीथणमथान. लाहोरला पळून गेलेल्या दाराचे सैस्नक ,त्या
वाटेवर िरु ादबिकडे चाकरीसाठी येत होते. िरु ादबिही िोठ्या पगारांर्र त्यांना
ठे ऊन घेत होता.. या प्रर्ासात औरंगजेब सतत िरु ादकडे फळं, फुलं पाठर्त

होता आस्ण तचू आता बादशहा हे त्याला सचु र्त होता. िथरु े च्या अनलकडे ६
िैलांर्र यिनु च्े या अस्लकडे, काठी कोलीका घाट नार्ाचा एक घाट होता. ती
जागा छार्णीसाठी उत्ति होती. खपू िोठी प्रशमत िोकळी भिू ी होती.
राजयास्भषेकाच्या सोहळ्याला उत्ति होती. या स्ठकाणी ४ स्दर्स िक्ु काि
झाल्यार्र औरंगजेबाने आपला िल
ु गा आस्ण िोठे अस्िकारी यांच्याबरोबर
स्नरोप पाठर्ला की, आजचा स्दर्स खपू छान स्दर्स आहे. तम्ु ही िाझ्या
शास्ियानात या.... िला िाझ्या हाताने तिु च्या िमतकार्र ताज ठे र्नू िाझ्या
जबाबदारीतनू िक्त
ु व्हायचं आहे. िरु ादबि खषू झाला आस्ण लगेच
औरंगजेबाकडे जायला स्नघाला तेव्हा त्याचा नवश्वासू खोजा, शाहर्ाजने त्याला
कळकळीने सचू ना के ली की तो तम्ु हाला त्याच्या छार्णीत का बोलार्तो आहे
? त्याने तिु च्याकडे यायला हर्.ं म्हणनू तम्ु ही तब्येत बरी नाही आहे असं सागं नू
त्याच्याकडे जाणं टाळा. आजच्या ऐर्जी उद्ा जा आस्ण आज िास्हती काढा.
पण िरु ादने ते ऐकलं नाही. शाहर्ाजला आस्ण इतर अस्िकारय् ानं ा घेऊन तो
औरंगजेबाच्या छार्णीत गेला. र्ाटेत इब्रास्हिखान सरदारानेही िरु ादबिला
औरंगजेबाकडे जाऊ नका असं सचु र्लं. िरु ादबि औरंगजेबाच्या शास्ियानात
स्शरत असतानं ा काजी बाहेर पडत होता तो िरु ादला हळूच म्हणाला, “ तम्ु ही
आत जाताय पण बाहेर पडणं तिु च्या हातात असणार नाही. ” तरीही िरु ादबि
आत स्शरला.
त्याबरोबर औरंगजेबाने त्याचं िोठ्या आदराने मर्ागत करून त्याला
उंच आसनार्र बसर्नू सत्कार के ला. िग गाणी बजावणी सरुु झाली. तोपयांत
दपु ार झाली. जेर्णं सरुु झाली. िरु ादचे अस्िकारी आपल्या घोड्यांच्या

चार्यासाठी स्नघनू गेले. एकटा शाहर्ाझ िरु ादच्या पाठीिागे उभा होता.
औरंगजेबाचे सेर्क िरु ादचे िद्ाचे पेले भरतच होते. िरु ादबि पीतच रास्हला.
औरंगजेब मर्त: पक्र्ान्नं र्ाढत होता. िग तो िरु ादला म्हणाला की आता तम्ु ही
जरा झोप काढा. िी जयोस्तषाला स्र्चारुन चांगला िहु ूतव काढतो आस्ण तम्ु हाला
उठर्तो. म्हणनू िरु ादबि झोपायला गेला. िरु ाद लगेच गाढ झोपला आस्ण
शाहर्ाज खोजा त्याचे पाय चेपत होता. थोड्या र्ेळाने त्याला पांढरा सदरा,
चोळणा, पांढरी टोपी घातलेला औरंगजेब शास्ियानाच्या एका दाराशी स्दसला.
त्याने शाहर्ाझला, काही सांगायचं आहे अशी खणू करुन आपल्याजर्ळ
बोलार्नू घेतल.ं शाहर्ाज काय हुकूि आहे असं स्र्चारण्यासाठी पढु े झाला,
इतक्यात ४ िल्लांनी त्याला बाहेर ओढल,ं त्याचा गळा दाबनू ठार के लं आस्ण
त्याला परुु नही टाकल.ं शाहर्ाझ या स्र्श्वासू खोजाला ठार के ल्यार्र
औरंगजेबाने एका ८ र्षावच्या िल
ु ाला जर्ळ बोलार्ल,ं आस्ण त्याला
िौल्यर्ान दास्गना दाखर्त म्हटलं की हा जो तझु ा काका झोपलाय ना त्याच्या
किरे ची कट्यार काढून आणलीस तर िी तल
ु ा हे स्दईन. िल
ु गा हो म्हणाला
आस्ण त्याने िरु ादच्या किरे ची कट्यार औरंगजेबाला आणनू स्दली. याचा अथव
िरु ाद गाढ झोपेत होता.. तो जागा झाला असता तर लहान िल
ु ाचा खोडकरपणा
असं सागं ायचं औरंगजेबाने ठरर्लं होत.ं पण ती र्ेळ आली नाही. िग त्याने
दबा िरुन बसलेल्या गडंु ानं ा बोलार्नू िरु ादच्या पायात बेड्या घातल्या.
िरु ादला जाग आली तेव्हा त्याला सत्याचा दारूण अनभु र् आला. िग
औरंगजेबाने सैन्याला िंगल र्ाद्ं र्ाजर्ायचा हुकूि स्दला. त्यािळ
ु े शास्ियानात
राजयास्भषेक चालू आहे असं सिजनू िरु ादबिची सर्व फौज दरू गेली.

सध्ं याकाळी ६ र्ाजता औरंगजेबाच्या शास्ियानातनू दोन पडदे
लार्लेले हत्ती बाहेर पडले. एक हत्ती आग्र्याकडे गेला आस्ण दसु रा स्दल्लीकडे.
आत कोण आहे ते कुणालाही कळलं नाही. रात्र झाल्यािळ
ु े िरु ादबिच्या
फौजेने बंड करणं शक्य नव्हतं, आस्ण दपु ारच्या िेजर्ानीच्या स्नस्ित्ताने
िरु ादबिचे अस्िकारीही िरु ादपासनू दरू गेले होते. दोन हत्ती बाहेर पडतांना
पानहल्यार्र िात्र िरु ादचे अस्िकारी चिकले. काहीतरी घातपात आहे हे लगेच
त्यांच्या लिात आलं. इतक्यात औरंगजेब स्चरायू होर्ो, सवण सैन्याने आता
औरंगजेबाच्या फौजेत चाकरी घ्यार्ी, अशी घोषणा सर्ाांना ऐकू यायला
लागली.. िरु ादबिच्या बायकािल
ु ांना स्दल्लीला पाठर्ण्यात आलं. स्दल्लीला
पोचल्यार्र िरु ादबिला लगेच सलीिगढला न्यार्ं असं औरंगजेबाने सांगनू
ठे र्लं होतं. अत्यतं के स्र्लार्ाण्या चेहर्याने िरु ादने स्दल्लीत प्रर्ेश के ला.
सस्लिगढला नेऊन िरु ादला शध्ु द जाईपयांत अफूचं पाणी पाजण्यात आल.ं रोज
पाणी पाजनू त्याला नैसस्गवक िृत्यू आला असं औरंगजेबाला दाखर्ायचं होत.ं
पण ते जिलं नाही. मग मरु ादबिला ग्वाल्हेरच्या नकल्ल्यात हलवल.ं म्हणनू
आता त्याने दसु रा िागव शोिला. िरु ादबिने एका स्चटणीसाला िारलं होत,ं
त्याच्या गरीब नातेर्ाईकानं ा भरपरू पैसे देऊन बोलर्नू आणल.ं स्फयाणद करर्ली
िग काजीने प्राणाला प्राण ही नशिा सनु ार्ली. औरंगजेबाने ग्वाल्हेरच्या तरुु ं गात
असलेल्या िरु ादबिच,ं दोन गल
ु ाम पाठवनू त्याचं शीर उडर्नू ठार के ल.ं
पाठोपाठ नफयाणद करणारा नचटणीसाचा नातेवाईक आनण गदणन उडवणाराही
बेपत्ता झाले. मरु ादचा नवश्वासू िोजा शाहवाज याच्या नावाने एक माणसू
औरंगजेबाने बंगालमिे पाठवला. तो नतथे मरु ादचा िोजा म्हणनू वावरला
आनण मग त्याला काबल
ू ला पाठवलं. मग त्याचं काय झालं ? कुणालाच माहीत

नाही पण लोकांच्या मते शाहवाज लोकांनी बंगालमधे पानहला होता.. तो जीवंत
होता...
औरंगजेबाच्या सत्ताग्रहणाचा इथे स्तसरा अंक संपला.
शिजादा दारा िुको आशण िाहिुजा.
आपला सत्तेमागण मोकळा करण्यातले दोन अडथळे औरंगजेबासाठी
अजनू नशल्लक होते. ते म्हणजे लाहोरला पळून गेलेला दारा शक
ु ो आनण
शाहशजू ा. दैवाचे कठोर फे रे , ददु वै , राजाचा रंक होणे, सगळ्या शब्दांना परू
ु न
उरे ल एवढा छळ दाराने अनभु वला. औरंगजेबाबरोबर उज्जयनीला पराभतू
झालेला दारा शक
ु ो, लाहोरला पोचला. नतथनू औरंगजेबाच्या फौजा पाठलाग
करत आल्यावर दारा मल
ु तानवर गेला. मग भक्करला पळाला नसंधू नदीच्या
पात्रातील या बेटावर नकल्ला होता, त्यात रानहला. औरंगजेब मागावर होताच.
लाडं गा िागे लागार्ा, तसा दारा पढु े आनण औरंगजेब मागे हा अभागी िेळ
चालचू रानहला. दारा कंदाहार-ठठ्ठा-कच्छ-अहमदाबादवर असतानं ा
औरंगजेबाला बातमी नमळते की शाहशजू ा बगं ालहून ननघाला आहे आनण
आग्र्याकडे येतोय.. मग दाराचा पाठलाग सोडून औरंगजेब शाहशजू वर गेला.
शाहशजू ाच्या पाठलागावर असतानं ा बादशहाने आपला मल
ु गा
सल
ु तान महमं दला शाहशजू ावर पाठवलं पण हा मल
ु गाच काकाला जाऊन
नमळाला. ते त्याचं ददु वै .. औरंगजेबाच्या सरदारानं ी सल
ु तान महमं दला पकडून
ग्वाल्हेरच्या नकल्ल्यात ठे वल्यावर त्याला वेड लागेपयंत अफूचं पाणी
पाजण्याचा हुकूम नमळाला. नतथेच मरु ादबिही होताच. इकडे दाराही
अहमदाबादेतनू मोठी फौज जमवनू आग्र्याकडे ननघाला ही बातमी आल्यावर

औरंगजेब त्याच्याशी लढायला बाहेर पडला आनण अजमेरला दोघांची गाठ
पडली. लढाईच्या आदल्या नदवशी ज्योनतर्ाने िाजगी ररतीने औरंगजेबाला
कळवलं की प्रमि
ु स्थानी जो असेल त्याच्या जीवाला धोका आहे. म्हणनू
लढाईच्या नदवशी छत्र असलेल्या हत्तीवर औरंगजेबाचा गरुु शेिमीरा हा
आपल्या नशष्यासाठी हत्तीवर बसला. भनवष्य िरं झालं. शेि मीरा गोळी लागनू
ठार झाला आनण औरंगजेब वाचला. दाराचा पराभव झाला. परत तो नसंध
भक्कर करत पळत रानहला शेवटीस पस्शवयाच्या सीिेर्र जीर्नखान नार्ाच्या
सरदाराचा िल
ु ख
ु होता. तो औरंगजेबाला सािील झाला आस्ण त्याने दाराला
पकडून स्दलं. त्यार्ेळी दाराची पत्नी नरू िहल स्हने आपलं भस्र्ष्य ओळखनू
स्र्ष स्पऊन आयष्ु य संपर्लं. स्तच्या िृत्यनू े शोकाकूल झालेल्या दारा शक
ु ोला
स्तथेच कै द करण्यात आल.ं त्याची सदंु र िल
ु गी जास्न बेगि स्हलाही कै द के ल.ं
४० स्दर्सानं ी दाराला स्दल्लीत आणलं. दाराला नदल्लीत आणनू त्याची
नमरवणक
ू काढण्यात आली. अभागी हताश िळलेला, दारा ऑक्टोबर २२,
१६५९ या नदवशी निन्नपणे चालला होता. लोक बघायला उभे होते. िग
दाराला राजर्ाड्यासिोर उन्हात २ तास उभं करण्यात आल.ं दाराचा नशरच्छे द
करण्यापवू ी औरंगजेबाने त्याला नवचारलं की तझ्ु या जागी मी असतो तर तू
माझ्याशी कसा वागला असतास ? दारा म्हणाला, तझ्ु या देहाचे चार तक
ु डे करू
चार नदशानं ा फे कले असते. दाराला गप्तु पणे िारण्यासाठी औरंगजेबाने
नझरबेगबरोबर माणसं पाठवली. रात्री ७ वाजता, निजराबागेत दाराचं शीर
उडवलं गेलं. शरीर नतथेच टाकून मडंु कं औरंगजेबासमोर आणण्यात आलं.
त्याच्यावरचं रक्त पसु नू बागेत नफरत असलेल्या औरंगजेबासिोर थाळीत घालनू

आणलं. त्याच्यावरच्या जिमेच्या िणु ा तपासनू तोच चेहरा हे नक्की के ल्यावर
औरंगजेबाने आपल्या तलवारीने या मंडु क्यावर तीन टोचे मारले. ते मंडु कं
शहाजहाूँकडे पाठवण्यात आलं. दसु रे नदवशी या नझरबेगला भर दरबारात
मारण्याचा गप्तु हुकूम मक्बल
ु नावाच्या गल
ु ामाला नदला. नझरबेगचा खनू
झाल्यार्र आपल्याला हे अचानक पाहायला नमळतंय असं भासवनू
पहारे कर्यांना िक्बल
ु ला मारायचा हुकूम नदला. सगळं कारमथान परु ाव्यालाही
उरलं नाही. त्या रात्री रोशनआराने नवजयानननमत्त जंगी िाना सवांना नदला. एर्ढं
करुन औरंगजेब थांबला नाही. आपण दाराला ग्र्ेल्हेरच्या स्कल्ल्यात ठे र्लयं
असं लोकांना र्ाटार्ं म्हणनू घोडेमर्ार, भांडीकंु डी सगळा लर्ाजिा र्रातीने
स्दल्लीबाहेर पाठर्ला. िग औरंगजेबाने दाराच्या बेगिना आपल्याशी लग्न
करण्याचा स्नरोप पाठर्ला. दाराची सदंु र मल
ु गी जानी बेगम नहला आग्र्याला
बापाकडे पाठवल.ं दाराची बेगम रानानदल नहला ननरोप पाठवनू आपल्याशी
लग्न करायचा हुकूम नदला. रानानदल ही साधी ननतणका होती पण दारा नतच्या
प्रेमात पडला आनण नतच्याशी लग्न के लं होत.ं . रानानदलने औरंगजेबाचा
प्रस्ताव नाकारला. माझ्यावर तम्ु ही का मोनहत झाला आहात असं नतने नवचारलं
तर औरंगजेब म्हणाला की तझु े के स मला फार आवडतात.. मग रानानदलने
आपले के स कापनू त्याच्याकडे पाठवले. मग औरंगजेबाने नतचा चेहरा
आवडतो असा ननरोप पाठवल्यावर नतने चेहर्यावर सपासप वार करुन जिमी
झालेल्या चेहर्यावरचं रक्त त्याला पाठवल.ं नाईलाजाने बादशहाने नतचा नाद
सोडला. दाराची दसु री पत्नी उदेपरु ी ही जॉस्जवयन र्ंशाची होती स्तने िात्र
औरंगजेबाशी लग्न के लं. स्तचा िल
ु गा कािबि.

शाहशजू ा आस्ण त्याच्या कुटुंबाचाही शेर्ट ददु र्ै ीच ठरला. औरंगजेबाने
िीर जिु ला या सरदाराला आस्ण आपला शहजादा सल
ु तान िहिं दला
शाहशजू ार्र अहिदाबादला पाठर्लं.. शाहशजू ा स्तथनू स्नसटला आस्ण सरकत
राजिहेंद्री, िग स्चतगार् (पर्ू व बंगाल ) र्रुन अरकानला पोचला. स्तथल्या
राजाने त्याला आसरा स्दला. पस्शवयाला जाण्यासाठी शाहशजू ाला बोटी स्िळर्नू
द्ायचं र्चन स्दलं. शाहशजु ाची दौलत पाहून तो नार्ा स्िळर्नू देईना. उलट
त्याने शाहशजु ाच्या िल
ु ीची िागणी के ली आस्ण शाहशजु ाला अटक करण्याचं
कारमथान रचलं. अरकानच्या राजाच्या फौजांनी शाहशजू ार्र हल्ला के ला.
त्याच्या िल
ु ाला पकडलं. त्याचा जनाना आपल्या जर्ळ आणला. शाहशजू ा
जंगलात पळून गेला आस्ण अनेक रत्नं त्याने अरकानी फौजेला पळर्नू
लार्ायला र्ाटेत टाकली पण तरीही शाहशजू ा पकडला गेला आस्ण िारला
गेला. शाहशजू ाच्या बायकानं ा राजाच्या जनानखान्यातील स्स्त्रयानं ी
आपल्याबरोबर राहू स्दलं नाही. त्यािळ
ु े राजाने त्याना हाकलनू स्दल.ं त्याचं ा
शेर्टी दारोदार भटकून आश्रय शोिण्यात त्याचं ं आयष्ु य सपं ल.ं
स्चतगार्ििल्या डच िाणसाने ही बातिी औरंगजेबाला कळर्ली.
सर्व भाईबदं आस्ण त्याच्ं या पढु च्या स्पढीला सपं र्नू औरंगजेब सत्तेर्र
आला. जनू १६५८ ला त्याने राजयास्भषेक करुन घेतला. ९ स्दर्साचं ा उत्सर्,
जशन करण्याची परर्ानगी त्याने स्दली. बादशहा हा स्कताब घेतला. आपल्या
नार्ाने सोन्याची नाणी पाडली. कफनी घातलेला शहजादा बादशहा झाला
आस्ण राजर्स्त्रे घालणारे शहजादे आस्ण त्याचे पत्रु ही काळाच्या पडद्ाआड
गेले.

अशा या बादशहाच्या स्पंजर्यातनू िहाराज सटु ले, कसे सटु ले
असतील….? स्कती स्चत्तथरारक असेल त्यांची योजना… त्यांच्यानंतर
शंभरू ाजांनी राजय राखलं, ताराराणीने रािचंद्रपंत अिात्य, परशरु ािपंत
प्रस्तस्निींच्या िदतीने औरंगजेबाला मर्राजय स्िळू स्दलं नाही.. के र्ढं पराक्रिी
राजघराणं. स्कती शरू असतील हे िराठे संताजी, िनाजी, स्कतीतरी र्ीर…पण
स्नयती आपल्या बाजनू े नव्हती. हे सगळे र्ीर, बाजीरार् िािर्रार्ापं यांत सगळे
अल्पायषु ी का होते? आस्ण औरंगजेब िात्र ८७ र्षे जगला…. हे सगळं
र्ाचल्यार्र एक प्रश्न िनात उभा राहतो…आपल्या रक्ताच्या भाऊबंदानं ा,
संभाजी िहाराजांना क्रूरपणे र्ागर्णारा हा आलिगीर औरंगजेब, आिच्या
शंभरू ाजांचं ७ र्षावचं पाडस, हुकूिाचा एक्का शाहूराजे आस्ण िहाराणी येसबू ाई
यानं ा जीर्तं ठे र्तो. नव्हे २५ र्षे जर्ळ बाळगतो..असं का ? त्याचं काही उत्तर
नाही.
ss….ss…..ss….s….ss….ss…..ss….ss…..ss

हशवरायांचा आग्रा ते राजिड प्रवास…
१२ मे ते २० नोव्िेंबर. १६६६.

उत्तरे त शाहजहाूँ आनण दनिणेत शहाजी हा िेळ त्यांच्या पढु च्या
नपढीतही चालू रानहला. समशेर आनण समरांगणावरचा िेळ रंगला तो
औरंगजेब आनण नशर्रायामं धे. स्दल्लीचं तख्त औरंगजेबाच्या हाती आलं तेव्हा
१६४५ सालात िहाराष्रात रोस्हडेश्वरार्र १५ र्षाांचा एक स्शर्बा भोसले
नार्ाचा एक तरुण आपल्या साथीदारासं ह मर्राजय स्नस्िवतीची शपथ घेत होता.
शहाजीराजाचं ा हा यर्ु राज त्याच्ं या एका चाकण सपु े या छोट्या जहास्गरीचं
िहान राष्रात रुपातं र करण्याचं मर्प्न सत्यात आणण्याचं स्नयोजन करत होता.
आपला शत्रू कोण आस्ण स्कती बलाढ्य आहे याचा अदं ाजही त्या यर्ु काला
नव्हता. पण यर्नाने चालर्लेला स्हदं चंू ा छळ बदं करणं आस्ण स्स्त्रयांचं सरं िण
करणं हेच त्याचं ध्येय होत.ं आस्ण िग त्यानतं रचं त्याचं ं आयष्ु य त्या पाताळयत्रं ी
औरंगजेब बादशहाचं नाक कापण्यात गेल.ं आनदं भर्ु नी राहणारे सािसू तं , प्रजा,
स्स्त्रया, रयत सख
ु ाने नांदू लागली. सर्वच प्रसंगिाडसाने भरलेल्या त्यांच्या

आयष्ु यातील एक अत्यंत स्चत्तहषवक प्रसंग म्हणजे आग्र्याला औरंगजेबाच्या
दरबारात त्यानं ा झालेली अटक आस्ण त्यातनू त्यांनी करुन घेतलेली सटु का.
साहसी, िाडसी, स्चत्तथरारक हे शब्द अपरु े पडतील असा आग्र्यापासनू
प्रर्ास करुन िहाराज औरंगजेबाच्या िरणस्िठीतनू सख
ु रुप परत आले.
शास्हमतेखानाची बोटं छाटणार्या िहाराजांनी औरंगजेबाचं तर नाकच कापलं.
तो क्रूर, कारमथानी, कुटील, दष्टु , औरंगजेब, जयाने आपल्या बापाला कै देत
टाकलं, स्र्ष देऊन िारायचा प्रयत्न के ला, आपल्या तीन भार्ांना संपर्लं,
पतु ण्यांना ठार के लं आस्ण िल
ु ांनाही कै देत ठे र्ण्याचं क्रूरकिव के ल,ं त्या
बादशहाने कै देत ठे र्ल्यार्रही, िणभरही न खचता, अत्यंत स्नयोजनबध्द,
अचक
ू , पार्लापार्लाचा आस्ण िणािणाचा स्हशेब ठे र्त आपली सटु का
करुन घेतली. अशक्य ते शक्य करुन दाखर्लं. औरंगजेबाच्या दरबारातील
अपिानामपद प्रसगं ानतं र १२ िे या स्दर्शी त्या रहमयिय थरार नाट्याला
िहाराजानं ी सरुु र्ात के ली. त्या नाटकाचे सत्रू िार तेच, सर्व अक
ं त्यानं ीच
आखले, त्यानं ीच अिं लात आणले, त्यानं ीच शेर्टचा हृदयमपशी प्रसगं
स्लस्हला. त्यानं ा साथ स्िळाली त्याच्ं यासारख्याच शरू ाचं ी, स्निड्या छातीच्या
साथीदाराचं ी. आपल्या प्रस्तमपिी खलनायकाची नाचक्की करण्याची ही घटना
ऐस्तहास्सक ठरर्ली.
२५ िे या स्दर्शी आग्र्याचा कोतर्ाल फौलादखान याने बादशहाच्या
हुकूिार्रुन िहाराजाच्ं या स्शस्बराभोर्ती ५००० सैस्नकाचं ा कडक पहारा
बसर्ला. आता तर िहाराजांच्या सटु के ची शक्यताही िार्ळली.
शास्हमतेखानाच्या बायकोने, या सैतानास कडक स्शिा करा असा अजव

बादशहाला के ला आस्ण जनानखान्यातील स्स्त्रयांनी स्तला साथ स्दली.
औरंगजेबाला पढु े काय करायचं ते कळे ना, पण त्याने िहाराजांना एकांतर्ासात
ठे र्ण्यासाठी, स्फदाई हुसेन याला नर्ीन र्ाडा बािं ण्याचा हुकूि सोडला. इकडे
िहाराजांनी स्नराजी रार्जी आस्ण बाळाजी आर्जी स्चटणीस यांच्या िाफव त
बादशहाचा फडणीस राहुल्लाखान याच्याकडे संिान बांिनू , िहाराज देशी
असतांना गरुु र्ारचा उपास करत असत आस्ण दानििव करत असत त्यास इथेही
दानििव करण्याची परर्ानगी द्ार्ी अशी स्र्नंती के ली. दसु रीकडे,
आपल्याबरोबर आलेल्या लोकांना देशी परत पाठर्नू बादशहाच्या
स्तजोरीर्रचा खचव किी करण्याचा आपला स्र्चार आहे, त्यास परर्ानगी
स्िळार्ी असा बादशहाला अजव के ला. या अजावला बादशहाने अत्यंत आनंदाने
परर्ानगी स्दली. िहाराजानं ा एकटं पाडणं हे त्याला हर्चं होत.ं िहाराजाचं े
गरुु र्ारचे उपास आस्ण िेर्ास्िठाईचा पेटारे भरून दानििव सरुु झाला. िग
िहाराजानं ी प्रतापरार् गजु रास आपली फौज घेऊन परतण्यास सास्ं गतल.ं तो
इिानी योध्दा िहाराजानं ा सोडून जायला तयार होईना पण िहाराजानं ी सिजतू
घातल्यार्र सर्व फौजेसह स्नघाला आस्ण आग्र्यातच सर्वजण र्ेगर्ेगळ्या र्ेषात
राहून स्िसळून गेले. (तेच असतील का नतं र स्िठाईचे पेटारे र्ाहणारे स्शपाई
िार्ळे ?) प्रत्येक गरुु र्ारी िहाराजानं ी सर्व िसु लिान, स्हदं ,ू िोठ्या सरदारापासनू
लहान सरदारापयांत सर्ाांना आस्ण त्याच्ं यार्र नजर ठे र्लेल्या सर्व फौजेला
स्िठाई, फळफळार्ळ पोचर्ायला सरुु र्ात के ली. त्याच्ं या या दानििावने, अशा
थोर दानशरू िाणसाला कै द के ल्याची नाराजी सर्व रजपतू ांििे पसरली. हे घडत
असतांना, िहाराजांकडील पत्रे घेऊन जाणारे कासीद तोंडी र्ेगळाच स्नरोप
घेऊन पण्ु यात जात होते. त्यािळ
ु े िहाराज कै देत पडल्याची बातिी

स्जजाऊसाहेबांना, सिमत दरबारी िंत्रीिंडळाला स्िळाली. (िहाराजांचा उजर्ा
हात बस्हजी नाईक पोचला असेल का आग्र्याला ?)
िहाराजांबद्दल सरदारांििे चांगलं ित तयार व्हायला लागलं ते
बादशहाला िोक्याचं र्ाटायला लागलं. तेव्हा बादशहाने त्यांना श्रार्ण र्द्
तृस्तया, १८ ऑगमटला नर्ीन र्ाड्यात कै देत ठे र्ायचा गप्तु हुकूि स्फदाई
खानला स्दला. ही खबर रािस्संगने िहत्प्रयासाने आदल्या स्दर्शी िहाराजांना
पोचर्ली. याआिीच िहाराज “र्रचेर्र आजारी” पडू लागले होते. त्यांना
तपासण्यासाठी बादशहाचे हकीि ये जा करु लागले होते. िहाराजांच्या
स्िठाईच्या पेटार्यांची रोज काटेकोर तपासणी सरुु र्ातीला होत असे. त्यार्रुन
िहाराजानं ी फडणीस राहुल्लाखानकडे तक्रारही के ली होती. तपासणी
करणारानं ाही रोज फळफळार्ळ आस्ण स्िठाई स्िळत होती, त्यानं ाही
िहाराजाच्ं या औदायावची साि पटली होती. त्यािळ
ु े तपासणीत स्ढलाई आली
होती. रािस्सगं ाकडून स्नरोप स्िळताच त्याच रात्री दोन पेटारे िागर्ण्यात आले.
स्हरोजी फजांद िहाराजाच्ं या िचं कार्र त्यानं ी भेट स्दलेली अगं ठी घालनू आजारी
म्हणनू झोपला. िदारी िेहते र “खपू आजारी” िहाराजाचं े पाय दाबत बसला.
िहाराज सध्ं याकाळी पसार झाले. दसु रे स्दर्शी दपु ारपयांत काही गडब़ड झाली
नाही कारण प्रत्येक पहारे करी िदारीला पाय चेपतानं ा बघनू जात होता. िात्र
बादशहाच्या गप्तु हेराने स्शर्ाजी पसार झालाय ही बातिी आणली. कोतर्ालाने
ती नाकारली. स्शर्ाजी झोपलाय असं सास्ं गतलं. ३ र्ेळा असं घडलं. तेव्हा िात्र
फौलादखान मर्त: बातिीची शहास्नशा करायला गेला. िहाराज खरंच पसार
झाले होते. फौलादखानाच्या पायाखालची जिीन सरकली. स्शर्ाजी भोकातनू

स्नसटू शकतो, जनार्राचे रुप घेऊ शकतो, १२ हात लांब उडी िारू शकतो हे
सर्व िहाराजांबद्दल ऐकलेलं त्याने बादशहाला सास्ं गतलं. पण औरंगजेबाने
त्याकडे लि स्दलं नाही. स्शर्ाजी आपल्या देखत स्नसटला ही िोठी बेअब्रू
झाली होती.
१७ ऑगमटच्या अंिार्या रात्री िहाराज आस्ण शंभरू ाजे ३ िैलांर्र,
बाळाजी आर्जी, तानाजी िालसु रे , स्नराजी रार्जी घोडी घेऊन तयार होते स्तथे
पोचले. त्यांचे पेटारे र्ाहणारे दस्िणीच होते. त्यांना भरपरू पैसे देऊन िहाराजांनी
िोकळं के लं. िग िहाराज आस्ण त्यांचे लोक यिनु ा पार करून सतत ४२ िैल
प्रर्ास करुन आडर्ाटेने िथरु े त पोचले. िथरु े त श्रार्ण र्द् अष्टिीचा,
गोकुळाष्टिीचा उत्सर् चालू होता. स्तथे िहाराजानं ी सािचू ं रुप घेतलं. सर्व के स
काढून टाकले. अगं ाला राख फासली. भगर्ी र्स्त्रं पररिान के ली.
गोकुळाष्टिीच्या उत्सर्ाला आलेल्या अनेक यात्रेकरी साििंू िे ते स्िसळून गेल.े
स्तथे िोरोपतं स्पगं ळ्याचं े िेहुणे कृ ष्णाजी स्त्रिल “अचानक” त्यानं ा िेटले.
िथरु े त सिथव रािदासाचं ा िठ होता. िोरोपतं स्पगं ळे सिथाांचे भक्त होते. कृ ष्णाजी
स्त्रिल याच्ं याकडे आपला बस्हश्वर प्राण, ९ र्षाांच्या सभं ाजीराजानं ा सोपर्नू ,
त्यानं ा भरपरू पैसा देऊन, मर्त:च्या हमतािराचं पत्र येईपयांत यर्ु राजानं ा
साभं ाळण्याची जबाबदारी त्याच्ं यार्र सोपर्नू िहाराज िोकळे झाले.
िग िहाराज परतीच्या प्रर्ासाला लागले. त्या भागाचे जाणकार,
कृ ष्णाजी स्त्रिल र्ाटाडे म्हणनू त्याच्ं याबरोबर रास्हले. एकदा यिनु ेत मनानासाठी
गेलेले असतांना त्या घाटाची ददु श
व ा पाहून िहाराजानं ी कृ ष्णाजी स्त्रिल यांना
घाट बांिायला स्कती खचव येईल असं स्र्चारलं. ते एका चौबे ब्राह्मणाने ऐकलं

आस्ण तो कृ ष्णाजींना म्हणाला की फस्कराकडे िन नसतांनाही तो खचावची
चौकशी कसा करतो म्हणजे तो खरा सािू नसार्ा. लगेच कृ ष्णाजींनी त्याच्या
कानात काहीतरी सांस्गतलं. त्याला िथरु े चा िेत्रोपाध्या के लं आस्ण सगळे स्तथनू
स्नघाले. िथरु े त राहणं आता िोक्याचं होतं कारण िहाराजांना पकडून देणाराला
िोठं इनाि जाहीर झालं होतं. स्नराजी रार्जींना अनेक भाषा येत म्हणनू त्यांना
आपला िहतं बनर्नू सर्वजण प्रयागला आले. पायातील जोड्यात, एकतारीच्या
दांड्यात, हातातील पोकळ काठ्यात, अंगार्रच्या र्स्रात, अगस्णत िौल्यर्ान
रत्ने, स्हरे , पाच,ू सोनं लपर्नू सर्वजण प्रयागहून काशीला आले. पण स्तथे एक
गडबड झाली.
पहाटे सर्वजण गंगेर्र मनानाला गेले असतांना स्तथे मनानाला आलेल्या
नािाजी नार्ाच्या एका िाणसाला घाटार्र काहीतरी गडबड उडालेली स्दसली.
आग्र्यातनू स्शर्ाजी नार्ाचा राजा फरार झाला असनू जो त्याला पकडून देईल
त्यानं ा िोठं इनाि बादशहाकडून स्िळे ल असं काही लोक ओरडून सागं त होते.
इतक्यात नािाजीजर्ळ एक गोसार्ी आला आस्ण त्याच्ं या हातात काहीतरी
देऊन, पाण्यात उभा रास्हला. िला मनानाचा ित्रं सागं ा म्हणाला. नािाजी ती
गडबड पहाण्यास र्ळला आस्ण इकडे तो गोसार्ी नाहीसा झाला. नािाजीही
घाबरुन आपल्या गार्ी परतला. सरु तेला घरी आल्यार्र त्या गोसाव्याने काय
स्दलं ते बस्घतलं, तेव्हा त्याला ९ स्हरे , ९ रत्ने, ९ िोहरा, ९ होन स्िळाले होते.
एर्ढ्या अचानक लाभार्र घर बािं नू नािाजी सख
ु ात रास्हला. िहाराजाचं ा सर्व
प्रर्ास आडिागावने, जंगलातनू काट्याकुट्यातनू , नद्ानाले पार करत अखडं
चालत, चालू होता.

गयेला पोचल्यार्र परत िहाराजांच्या काही गोसाव्यांना स्तथल्या
सभु ेदाराने स्शर्ाजी स्िळाला म्हणनू पकडलं. त्या रात्री िहाराज मर्त: गोसार्ी
रुपात सभु ेदाराला भेटायला गेले, त्याच्यासिोर अत्यंत िौल्यर्ान स्हरे ठे र्त
म्हणाले, बादशहाच्या बस्िसापेिा हे दोन स्हरे घ्या आस्ण त्या स्बचार्या पापस्भरु
सािंनू ा सोडा. सभु ेदाराला स्हर्यांचा िोह पडला. त्याने सर्ाांना सोडून टाकलं.
पढु े कटकास आले. स्तथे जे थकतील त्यांच्यासाठी एकादं छोटं घोडं घ्यार्ं
म्हणनू त्यांनी एक घोडं खरे दी के लं. आस्ण चक
ु ू न चांदीच्या नाण्याऐर्जी
सोन्याचं नाणं स्दलं. तेव्हा तो घोड्याचा िालक त्यांना म्हणाला की तम्ु ही खरे
गोसार्ी नाही आहात. आम्ही ऐकलंय त्याप्रिाणे तम्ु ही बहुतेक स्शर्ाजीच
असाल. त्यािणी िहाराजांनी सोन्याची थैली त्या िालकाला स्दली आस्ण
स्तथनू स्नघाले. िहाराज कटक र्रुन जगन्नाथाचं दशवन घेऊन, गोंडर्नातनू
चाद्ं ास आले. नतं र पैनगगं ा नदी पार के ली. स्तथनू िहाराज गोदार्री नदीच्या
काठार्र कडेर्ळीत प्रातं ातील कोडोली गार्ी आले. िहाराज जया जया िागावने
प्रर्ास आस्ण िक्ु काि करत होते त्या सर्व स्ठकाणी रािदास मर्ािींचे िठ होते.
कोडोली नार्ाच्या गार्ात सर्वजण रात्री िक्ु कािाला आले. स्तथल्या
पाटलाने सर्व गोसाव्यानं ा गोठ्यात जागा करुन स्दली. त्या सर्व गोसाव्यानं ा
पाटलाची आई सागं ू लागली की दोन स्दर्सापं र्ू ी आनदं रार् तेलगं रार् नार्ाच्या
सरदाराने सर्व गार् लटु ल.ं त्यािळ
ु े या सर्व पण्ु यपरुु षानं ा देण्यासाठी स्तच्याकडे
काहीही रास्हलं नाही आहे. स्शर्ाजी राजाचे ते सरदार होते. जया राजाचे लोक
असं जनतेला लटु तात त्याला बादशहाने कै द के लंय असं कळलंय. बादशहाने
त्या राजाला तसंच अडकर्नू ठे र्ार्.ं िहाराजांनी त्या बाईचं ं नार् स्लहून घेतलं.

िग िघु ली िल
ु ख
ू टाळत, भागानगर – स्र्जापरू – गोकणव िहाबळे श्वर – सयाद्री
िागावने २० नोव्हेंबर १६६६या स्दर्शी राजगडार्र पोचले.
राजगडार्र पहारे कर्याने सर्व गोसाव्यांना अडर्लं. तो
स्जजाऊसाहेबांच्या परर्ानगीसाठी गेला. स्जजाऊसाहेबांच्या संितीने सर्ाांना
आत घेतलं. त्यांची उत्ति व्यर्मथा ठे र्ली. या गोसाव्यांच्या भजनाने गडार्रचे
श्रोते खषू झाले. स्जजाऊंनी गोसाव्यांच्या भजनाची चौकशी के ली म्हणनू दसु रे
स्दर्शी स्जजाऊसाहेबासं िोर भजनाचा कायवक्रि ठे र्ला. स्नराजी रार्जी
िहतं ांच्या सिर्ेत भजनं सरुु झाली. स्शपायांचा गराडा भोर्तालने पडलेलाच
होता. त्यांचं बारीक लि सर्व गोसाव्यांर्र होतं. िहाराजही त्या भजनी िंडळात
होते. िाूँसाहेब सिोर येऊन बसल्या. भजनं सरुु झाली. स्जजाऊंना पाहताच
िहाराजानं ा िीर िरर्ेना. ते ऊठले. लहान िल
ु ाच्या ओढीने िाऊलीच्या
चरणार्र िमतक ठे र्लं. िातोश्री त्या गोसाव्याला म्हणाल्या, “हे काय के ले?”
तेव्हा स्नराजी रार्जी िाूँसाहेबानं ा म्हणाले, “ये आपका बेटा हैं. पहचानते नही
हो क्या?” िग िहाराजानं ी डोक्यार्रचं र्स्त्र काढून आपली खणू िातोश्रींना
दाखर्ली.
दोघाच्ं या अश्रचंू ा बािं फुटला. िातोश्रींनी आपल्या र्ीर पत्रु ाला स्िठीत
घेतल.ं त्यािणी त्या िाय होत्या आस्ण िहाराज त्याचं ं लेकरू होत.ं काय तो
अर्णवनीय िण असेल. सरमर्तीकडीलही शब्द अपरु े पडतील. इस्तहास फक्त
होता त्या सोहळ्याच्या सािीला. प्रस्तकूल प्रर्ाहास्र्रुध्द पोहणं म्हणजेच तर
शरू ाचं प्राक्तन. तेच तर िस्त्रयाचं लेणं. िाऊलीचे डोळे शंभबू ाळाला शोिू
लागले. तो स्दसला नाही. स्जजाऊंनी काळजीच्या मर्रात िहाराजानं ा स्र्चारलं.
िहाराजांनी द:ु खी चेहर्याने शंभबू ाळ या जगात रास्हला नाही असं सर्ाांना ऐकू

जाईल अशा आर्ाजात सांस्गतलं. ३० र्षे राजयकारभार सिथवपणे
सांभाळणार्या त्या िाऊलीला त्याचा लगेच अथव कळला. हीच बातिी सर्वत्र
पसरायला हर्ी होती. र्ीर बापाचा र्ीर पत्रु , जसे शहाजींचे स्शर्बा, तसे
स्शर्बांचे शंभरु ाजे. िाडस, साहस, यांच्या काटेरी पायघड्यांर्रुन चालण्याचे
िडे ते ९व्या र्षीचं स्गरर्ायला लागले. दरू कुठे तरी अनोळखी लोकाच्ं या
सहर्ासात काही स्दर्स रास्हले. सर्व स्मथरमथार्र झाल्यार्र िहाराजांनी त्यांना
आपल्याकडे आणलं.
िहाराज िृत्यच्ू या दाढेतनू सख
ु रुप गडार्र पोचल्याची र्ाताव सगु ंिी
र्ार्यासारखी पसरली. तोफा सटु ल्या. त्यांनीही दरू र्र संदश
े पोचर्ला. सार्या
िहाराष्राला र्ार्यानेच र्ेगाने बातिी स्दली. आनंदी आनंद झाला. याच
राजगडार्रुन ५ िाचव १६६६ या स्दर्शी, िहाराज िोठ्या ऐश्वयावत, थाटात,
लर्ाजिा घेऊन आग्र्याच्या स्दशेने स्नघाले होते, ते १७ ऑगमटला अिं ार्या
रात्रीत, कराल पहारे कर्याच्ं या र्ेढ्यातनू सटु ू न, िागवशीषव श.ु ५ ला ९ िस्हन्यानं ी,
हजारो िैलाचं ा प्रर्ास करत, सक
ं टानं ा पार करत िातोश्रींच्या चरणी झक
ु ले होते.
िन्य ती िाता-िन्य तो पत्रु . िहाराजानं ी िग आपल्या सिर्ेत प्राण देण्याला साथ
करणाराचं ा सन्िान के ला. स्हरोजी फजांद याला रायगडची हर्ालदारी स्दली.
िदारी िेहते र यासं स्सहं ासनाच्या पजू ेचं सर्व उत्पन्न त्याच्याकडे द्ार्ं अशी
आज्ञा के ली. मर्त: स्नखार्यार्ं रुन चालत, िार्ळ्याच्ं या िनगटातील जोर
र्ाढर्णारा हा असा किवयोगी यगु परुु ष िहाराष्राला स्िळाला हे के र्ढं आपलं
भाग्य….
ss….ss….ss….ss…..ss….ss….ss….ss

येसूबाई राणी.
स्शर्रायांच्या
मर्राजयाच्या सीिा स्र्मतारत
चालल्या होत्या. दसु रीकडे
स्शर्प्रभंचू ा संसारही र्ाढत होता.
स्जजाऊ िासाहेबांची साथ
नचरंजीवांचा कारभार आस्ण संसार
दोन्हीकडे होती, र्चक सर्वत्रच
होता आस्ण आिारही दोन्हीकडे
होता. म्हणनू च िहाराज िोठिोठी
आव्हानं पेलू शकत होते.
िहाराजाचं ा राणीर्साही िोठा होत
चालला होता. थोरली राणी सईबाईच्या
ं पोटी इ. स. १६५७ च्या िे िस्हन्याििे
एक गोंडस पत्रु रत्नही जन्िल.ं स्शर्रायाच्ं या स्दर्गं त झालेल्या िोठ्या बिं चंू ं नार्
त्यानं ा ठे र्ण्यात आल.ं सभं ाजी. पण हे बाळ अवघ्या नतसर्या र्षी िातृसख
ु ाला
पारखं झालं. िग जया हातानं ी स्शर्रायाच्ं या पाठीर्रुन हात स्फरर्ला, तेच
स्जजाऊसाहेबाचं े हात आता नातर्ाच्या पाठीर्रुन स्फरु लागले. शभं रू ाजे
आजीच्या देखरे खीखाली िोठे होऊ लागले. शभं रू ाजाच्ं या र्याच्या १० व्या
र्षी िहाराजांनी तालेर्ार सरदार स्नंबाळकर यांच्या घरातील कन्या
संभाजीराजांसाठी र्िू म्हणनू घरात आणली. येसरू ाणी या नार्ाने या सल
ु िणी,

शालीन कन्येने आपल्या गृहप्रर्ेशाने आनंद आणला. मर्राजयात आस्ण घरात
घडणार्या प्रत्येक लहान िोठ्या घटनेच्या त्या सािीदार बनत चालल्या.
भारत र्षावच्या सपु ीक िातीत र्ीर परुु षाचं ं जसं अिाप पीक उभं रास्हलं
तसंच र्ीरकन्यांचा सक
ु ाळ किी नव्हता. स्दल्ली सल्तनतीििली रस्झया
सल
ु तान, अकबर सम्राटाशी टक्कर देणारी चांदस्बबी, इग्रं जांशी झंजु णारी आस्ण
र्ीरगतीला स्िळालेली झांशीची राणी लक्ष्िीबाई, स्कत्तरू ची राणी स्चन्नम्िा.
र्ोस्डयार घराण्याची परत मथापना व्हार्ी म्हणनू प्रयत्न करणारी राणी देर्जम्िा,
िदरु े ची राणी, आस्ण िहाराष्राच्या सनु ा, स्जजाबाई-सईबाई-सोयराबाईयेसबू ाई-ताराराणी-स्जजाबाई कोल्हापरू च्या...अशा स्कतीतरी स्स्त्रया या िातीत
आपली पार्लं उिटर्नू गेल्या.
भोसले घराण्यातील िालोजीरार्ापं ासनू स्हदं र्ी मर्राजयाच्या मथापनेचं
बीज रुजलं. शहाजीराजानं ी त्याचं रोपात रुपातं र के ल.ं स्शर्ाजी िहाराजानं ी
त्याचा स्र्शाल कल्पर्ृि घडर्ला. त्यार्ेळी, िघु ल दरबारचे िातब्बर सरदार,
स्सदं खेडचे लखजू ी जािर् याचं ी कन्या स्जजाई, भोसले घराण्यातील पस्हली
सनू , त्या शहाजीराजाश
ं ी लग्नगाठ बािं नू भोसल्याच्ं या घराण्यात आल्या.
त्याच्ं यािळ
ु े स्शर्रायासं ारखा प्रत्यि स्शर्ाचा अर्तार स्शर्नेरीर्र जन्िाला
आला.
स्शर्बा १० र्षाांचे झाले तेव्हा त्याचं ी पत्नी म्हणनू स्नबं ाळकर
घराण्यातील सईबाईनीं उंबरठ्यार्र िाप ओलांडलं. अमसल रजपतू , प्राचीन
पर्ार घराण्यातील, स्नंबाळकरांच्या तालेर्ार घराण्यातील ही कन्या. या

घराण्याचे िळ
ू परुु ष स्नंबाजी पर्ार हे उत्तर स्हदं मु थानातील िारा नगरीतले
प्रस्सध्द परुु ष. ते दस्िणेत आले. दस्िणेत आल्यार्र, स्शखर स्शंगणापरू च्या
स्नंबाच्या झाडीत देर्ीची ११ र्षे आरािना के ल्यार्र त्यांना देर्ी प्रसन्न झाली
आस्ण तझु ं घराणं छत्रचािरािीश होईल असा स्तने आशीर्ावद स्दला. याच
घराण्यातील स्नंबराजाचा भर दरबारात सन्िान करून, बादशहाने नायक हा
स्कताब आस्ण साडेतीन लाखांची जहास्गरी स्दली. स्नंबराजांनी लोक जिर्नू एक
गार् र्सर्ला. स्नंबजाई देर्ीचं देऊळ बांिलं. त्या गार्ाला स्नंबळक आस्ण
घराण्याला स्नंबाळकर नार् पडलं. स्नंबराजाच्या घराण्यात एकापेिा एक र्ीर
परुु ष जन्िले. फलटणचे सत्तास्िकारी झाले. फलटणचे जगपाळरार् सत्तािीश
असतांना याच्ं याचिळ
ु े िालोजी आस्ण स्र्ठोजी भोसले बंिू पराक्रिाने चिकू
लागले तेव्हा जगपाळरार्ानं ी आपली बहीण दीपाबाई ही िालोजीरार्ानं ा स्दली.
तेव्हापासनू भोसले-स्नबं ाळकराचं ा रोटी-बेटी सबं िं सरुु झाला. त्याच
घराण्यातील सईबाई यानं ा शहाजीराजानं ी स्शर्रायासं ाठी र्िू म्हणनू घरात
आणल.ं
असचं आणखी एक प्राचीन चौहानाचं ं रजपतू घराण.ं त्या घराण्यातील
र्ीर परुु षाला अनेक िानिरातब आस्ण स्कताब स्िळाले. िोस्हते हाही स्कताबच
होता. िोस्हि शब्दापासनू तयार झालेल्या या शब्दाचा अथव रण स्जक
ं णारा असा
होता. याच कुलातील बाजी िोस्हत्याच्ं या कन्येशी, तक
ु ाईबाईशी
ं शहाजीराजानं ी
स्र्र्ाह के ला. त्या घराण्यातील हसं ाजी िोस्हते, राष्रउभारणीत स्शर्प्रभनंू ा
सािील झाले. त्यांच्या पराक्रिार्र खषू होऊन स्शर्ाजी िहाराजांनी त्यांना
हबं ीररार् हा स्कताब आस्ण सरनोबत हे सेनापतीपद स्दलं. इस्तहास पंनडत द. ब.

पारसनीस,सोयराबाई या िोस्हते घराण्यातील होत्या असं आपल्या “िसु लिान
अिदानीतील िराठे सरदार ” या पस्ु तकात सांगतात.
कोकणातील िोठे सरदार स्शके . हे थेट रािाच्या र्ंशातले. त्यांना कुटर
या नार्ाने ओळखलं जायचं. यांचा एक र्ंशज िसु लिानांपासनू जीर् र्ाचर्नू
दस्िणेत आला. रायगडाजर्ळ स्मथरार्ला. मसु लमानांनी या घराण्यातील
सर्ाांना ठार के लं, तेव्हा त्यांची सर्ु े कुळातील एक सनू िाहेरी बाळंतपणाला
गेली होती, ती र्ाचली. स्तला िल
ु गा झाला. हा र्ज्रपाल नार्ाचा िल
ु गा िोठा
झाल्यार्र त्याने िसु ेखोर्यातील स्शरकर्ली गार्ातील जंगलातील स्शरकाई
देर्ीची काही र्षे आरािना के ली. स्तने प्रसन्न होऊन या र्ज्रपालाला आशीर्ावद
स्दला. िग या र्ज्रपालाने ८४ गार्ं स्जक
ं ू न सत्ता सरुु के ली. तेव्हापासनू या
घराण्याला स्शके नार् पडलं. पढु ,े या घराण्यातील र्ाघोजीने स्नजािशाहीत
पराक्रि गाजर्ला आस्ण रायगड जर्ळच्या १२ गार्ाचं ा र्ाघोजी सरदेशिख
ु
झाला. याच घराण्यातील स्पलाजीरार्ाचं ी कन्या स्जऊबाई याचं ा शभं रू ाजाचं ी
पत्नी म्हणनू िहाराजाच्ं या घरात प्रर्ेश झाला आस्ण िहाराजानं ी आपली कन्या
राजकंु र्र स्हचा स्र्र्ाह, स्पलाजीरार्ाच्ं या िल
ु ाशी गणोजीशी, करर्ला. गणोजी
िहाराजाचं े जार्ई झाले. येसबू ाई या मर्राजय मथापनेनतं र सनू म्हणनू
िहाराजाच्ं या राजर्ाड्यात गृहप्रर्ेश करणार्या पस्हल्या मनषु ा. िहाराजाच्ं या
पत्नी म्हणनू आलेल्या सईबाई स्नबं ाळकर आस्ण येसबू ाईची
ं आत्या सोयराबाई,
या स्स्त्रया स्जजाऊसाहेबाच्ं या सनू ा म्हणनू आल्या पण तेव्हा मर्राजयाने आकार
घेतला नव्हता. येसबू ाईचं ं आजोळ म्हणजे कोकणातील शृंगारपरू चं सर्ु े घराणं.
हेही फार प्रस्सध्द प्रस्तस्ष्ठत घराणं.

मर्तत्रं िराठी राजयात िहाराजांच्या सभं ाजी आस्ण राजाराि या दोन
पत्रु ांच्या पत्नी म्हणनू येसरू ाणी आस्ण ताराराणी यांनी गृहप्रर्ेश के ला. येसरू ाणी
म्हणजे एक संयत, सोजर्ळ, शालीन, स्र्र्ेकी आस्ण मर्राजयाच्या घटना
जर्ळून पाहणार्या, िहाराजांच्या स्र्चारांचा प्रभार् असलेल्या, िहाराजांच्या
जयेष्ठ मनषु ा. राजारािराजांची पत्नी ताराराणी म्हणजे एक आत्िस्र्श्वास,
आक्रिक, राजकारण खेळण्याची ििक आस्ण स्नभवयता असलेलं व्यक्तीित्त्र्.
येसरू ाणी अशा मर्भार्ाच्या, तर त्याचं ा सहचारी सभं ाजी िहाराज, आक्रिक,
िाडसी, आव्हानं अंगार्र खेळर्णारा, आस्ण ताराराणी जया मर्भार्ाच्या, तर
त्यांचे पती राजाराि िहाराज सौम्य, शांत, प्रेिळ, स्र्र्ेकी. स्र्िात्याने
बांिलेल्या गाठी अशाच असतात. एक सिाजस्प्रय असेल तर दसु रा एकातं
स्प्रय..एक बोलका तर तर दसु रा अबोल..
सभं ाजीराजाचं ा जन्ि १६५७ ििे १४ िेला झाला पण ३ र्षाांचे
असतानं ाच ते आईच्या सख
ु ाला पारखे झाले. सईबाई र्ारल्यानतं र
स्जजाऊसाहेबानं ी त्याचं ा साभं ाळ के ला. एकटं लेकरु आईच्या िायेस्र्ना
र्ाढायला लागल.ं स्शर्ाजी िहाराज आस्ण शभं रू ाजाच्ं यात तो िोठा फरक होता.
स्शर्रायानं ा आईच्या िायेचं आस्ण आिाराचं पोटभर सख
ु स्िळाल.ं पण
स्चरंजीर् िात्र िायेच्या शालीला पारखे झाले. उलट तरुणपणातील र्ाढती रग,
घरािं िे चालणारी िसु फुस, यािळ
ु े जामत आक्रिक बनत गेले. ते १० र्षाांचे
झाले तेव्हा स्जऊबाईनीं शभं रू ाजाचं ी पत्नी म्हणनू िहाराजाच्ं या घरात येसबू ाई
नार्ाने प्रर्ेश के ला. येसरू ाणींनी आपल्या पतीला ममतेचा आनण नवश्वासाचा
माननसक आधार नदला. कुटुंबातले, राजकारणातले, िहाराजांच्या आयष्ु यातील

खपू चढउतार पास्हले. मर्राजय र्ाढतांना पास्हल.ं िहाराजांच्या उंचार्त
जाणार्या तेजमर्ी पराक्रिाची किान पास्हली. त्यांना िोलाची साथ देणार्या
बाळाजी आर्जींसारख्या साथीदारांना तर पास्हलंच पण िहाराज मर्ारीर्र
असतांना खंबीरपणे कारभार साभं ाळण्याची स्जजाबाईची,
ं कतवबगारीही
पास्हली, आस्ण या िोठ्या घरात राहून कौटुंस्बक राजकारणाची झळही सोसली.
िहाराजांच्या िोस्हिेच्या गैरहजेरीच्या काळात, दरबारात चालणारं
राजकारण, अनाजी दत्तो आस्ण िोरोपंत स्पंगळे यांच्यातील भाडं ण पास्हलं.
पतु ळाराणींना अपत्य नव्हतं, पण उरलेल्या सात सासर्ांच्या राजिाता
बनण्याच्या िागावतील आपल्या पतीचा अडसर पास्हला. राजिाता बनण्याचा
तो योग मर्प्नात उतरण्याची शक्यता एकाच राणीच्या भस्र्ष्यात होती. आस्ण
तोच पढु च्या आयष्ु यातील काटा ठरला. सभं ाजीराजासं ारखा बस्ु ध्दिान, शरू ,
िडाडीचा पण लौकर तापणारा आस्ण लौकर स्नर्णारा, पार्यासारखा
सहचारीसध्ु दा तळहाताच्या फोडाप्रिाणे स्र्र्ेकाने सयं िाने, फंु कर घालत
साभं ाळला. सोयराबाई आस्ण आपले पती याच्ं यातील अग्नीसारख्या नात्यात
शभं रू ाजानं ा शातं ठे र्ण्याचं अर्घड काि येसबू ाईनां करार्ं लागल.ं
आपल्या पतीचं गाढ प्रेि येसरू ाणींनी अनभु र्ल.ं िहाराजानं ा ८ राण्या
होत्या पण येसरू ाणींना िात्र एकही सर्त नव्हती. शभं रू ाजानं ी एकच लग्न करणं
हेही त्या काळातलं र्ेगळे पण होत.ं आस्ण व्यसनाबद्दल म्हणार्ं तर व्यसनं
कुणाला नव्हती? जनानखाना असणं कुणाला नर्ीन होत?ं उलट ते एक भर्ू ण
होतं. िात्र आपल्या पतीच्याबद्दल एर्ढा गर्गर्ा होण्यापासनू त्यांना र्ाचर्ायचं
होतं कारण बदनािीला टपलेल्या स्र्रोिी पिाचं ते िख्ु य हत्यार बनत होतं.

शभं रू ाजांना आर्रणं हेच येसरू ाणींचं िख्ु य जीस्र्तकायव ठरलं. या आपल्या
त्राग्याचा त्रास मर्त: शंभरू ाजांनाही होतच होता, म्हणनू च तर त्यांनी आपला
स्शक्का िोतवब आपल्या स्प्रय पत्नीच्या हर्ाली िोठ्या स्र्श्वासाने ठे र्ला होता.
ती जे काही करे ल ते फक्त स्र्र्ेकाने आस्ण संयिानेच करे ल याची त्यांनाच खात्री
होती. आपल्या पतीने के लेला के र्ढा हा सन्िान येसबू ाईराणींनी अनभु र्ला.
स्शर्ाजीिहाराजांच्या राजयास्भषेकानंतर मर्राजयाचं भव्य भाग्य
येसबू ाईनीं अनभु र्लं. यर्ु राजपदार्र आपल्या पतीर्र झालेला पट्टास्भषेक
त्यांना सख
ु ार्नू गेला. यर्ु राजपद स्िळणं म्हणजे राजाने आपल्यानंतरचा र्ारस
जाहीर करणं. त्याकाळात राजे लोकांना खपू िल
ु गे असत. त्यातनू आपला
पढु चा गादीचा र्ारस जो ठरे ल त्याला यर्ु राजपद स्िळे . पण परत स्बनसलं आस्ण
सभं ाजीराजे िघु लाच्ं या गोटात गेले. त्यार्ेळी िात्र िघु लाच्ं या अनाचाराचा
हैदोस पास्हल्यार्र सभं ाजीराजांचे डोळे उघडले. बादशहाने आपल्याला ठार
िारण्याचं ठरर्लं आहे ही कानार्र आल.ं िहाराजही आपल्या पत्रु ाला परत
आणण्यासाठी जाळं लार्नू र्ाट पाहातच होते. एका रात्री यर्ु राज स्र्जापरू ातनू
स्नसटले आस्ण स्पत्याच्या सार्लीत स्र्सार्ले. येसरू ाणींनी ते काही स्दर्स,
के र्ढा िनमताप, के र्ढी अस्मथरता, या सक
ं टाच्या श्वासरोिक र्ेटोळ्यािं िे
काढले. िग सभं ाजीराजाच्ं या नस्शबी आली ती पन्हाळगडची नजरकै द...
िहाराज गेले. िग सत्तेसाठी शभं रू ाजानं ा झगडार्चं लागल.ं
िहाराजाच्ं या जाण्यानतं र नसहं ासन नमळवण्यासाठी आपल्या पतीस्र्रुध्द घरात
जो मन नवदीणण करणारा िेळ झाला तो येसरू ाणी हताशपणे पाहात रानहल्या.
पन्हाळगडार्र असलेल्या आपल्या पतीला फसवनू इतरांनी कारभार हाती घेणं

त्यांना जराही रुचलं नवहतं. राजारामराजेंना घाईघाईने राज्यानभर्ेक करवणं, हे
येसरू ाणींची मती गंगु करणारं होतं. आता या संघर्ाणच्या िेळात संभाजीराजांनी
जय नमळवलाच. अनाजी दत्तो वगैरेंना कै द के लं, त्यांना माफही के लं, त्यांची
कै देतनू सटु काही के ली पण त्यांचे िेळ जाईनात आनण जेवहा आपल्या पतीच्या
प्राणावरच बेतलं तेवहा राजांचा संतापाचा आगीसारिा भडका पराकोटीला
पोचणं पाहाण्यानशवाय गत्यंतरच नवहतं. आपल्या पतीचा हक्क न्याय्य होता
हेही त्यांना कळत होतं आनण घरातलेच नवरोधक भलत्या टोकाला पोचणं हेही
नवर्ाद मानण्यासारिंच होतं. अनाजी दत्तोंसारख्यांचा अस्त िीटपणा
क्लेशकारक होता. त्यातनू घडलेलं स्शक्याांचं “नशरकाण ” प्रकरण आता
येसबू ाईनाच
ं सावरायचं होतं. िाहेरच्या नशक्यांवर झालेला घाला, हा सासरिाहेरचा, तारे वरच्या कसरतीचा िेळ त्यानं ी मोठ्या कौशल्याने हाताळला
आनण महाराजानं ा शातं करत, सर्ाांना परत कारभारात घेतल.ं सभं ाजीराजाचं ं
बालपण कोणत्या िानस्सक त्रासातनू गेलं असेल त्याचाच तो दाखला होता.
सत्तासघं षावच्या राजकारणात कुणालाही कोणतहं ी नातं नसतं हेही येसरू ाणींनी
अनभु र्लं.
दरबार परत सरुु झाला. कारभार सरुु झाला. १० र्षाांच्या राजारािार्र
महाराजाचं ं िाकटा भाऊ म्हणनू प्रेि होतचं …त्यानं ा सभं ाजीिहाराजानं ी
जरासध्ु दा हात लार्ला नाही. त्यानं ा कै देत ठे वणं, हे सत्तेच्या स्मथरतेसाठी
राजघराण्यातील राजकुिारानं ा करार्चं लागत होत.ं . ती सािळदडं ातील कै द
नवहती, पण राजारामराजेंना हाताशी धरुन परत कुणी िेळ करु नयेत म्हणनू
लावलेली नजरकै द होती. संभाजीिहाराजांनी आपल्या नवरोधकानं ा शासन तर

के लंच, पण बाळाजी आर्जी, त्यांचा हात नसतांना प्राण गिार्नू बसले तेव्हा
िात्र येसरू ाणींनी आपली नाराजी बोलनू दाखर्ली. बाळाजी आर्जी िहाराजांचं
िन होते असं म्हणाल्या. आजर्र बाळाजी आर्जींनी िहाराजांची सर्वच्या सर्व
पत्रं खस्लते स्लस्हले होते. संभाजी िहाराजांनाही ती बोच होतीच. रागाच्या भरात
हे झालं असं त्यांनी कबल
ू के ल.ं संभाजीमहाराजही शांत झाले. संभाजी
िहाराजांनी बाळाजी आर्जी यांचे स्चरंजीर् खंडो बल्लाळ यांना परत आपल्या
सेर्ेत घेतलं आस्ण आपल्या चक
ु ीचं पररिाजवन के लं. िोरोपंत स्पगं ळे यांचाही
हात नव्हता हे कळल्यार्र त्यांनाही सेर्ते घेतलं.
सभं ाजीराजांनी २० जल
ु ैला रायगडावर राज्यकारभार हातात घेतला.
आता येसरू ाणींनी दसु रं पर्व अनभु र्ायला सरुु र्ात के ली. सभं ाजीराजे छत्रपती
सभं ाजी िहाराज झाले होते आस्ण येसबू ाई िहाराणी झाल्या होत्या. छत्रपती
सभं ाजीिहाराज राजयरिणासाठी स्सध्द झाले.
मिाराणी येसूबाई
१६ जानेर्ारीला १६८१ ििे राजयास्भषेक सिारंभ पार पडला. ते
छत्रपती सभं ाजीिहाराज झाले. येसरू ाणींनी िग िहाराणीपद भषू र्ल.ं स्शर्ाजी
िहाराज असतानं ा मर्राजयात पाय ठे र्ण्याचं िाडस न झालेल्या, लाखो सैस्नक
घेऊन मर्राजयात उतरलेल्या स्दल्लीच्या पातशहाला आपल्या पराक्रिाने
छळणार्या आपल्या पतीचा िहापराक्रि त्यानं ा पाहायला स्िळाला. मर्राजयात
यायला बर्हाणपरू ार्र छार्णी करुन रास्हलेल्या औरंगजेबार्र, स्र्जेच्या
चपळाईने संभाजीिहाराजांनी छार्णीर्र हल्ले करुन फौजेचे चार्े घ्यायला
सरुु र्ात के ली. नास्शकजर्ळचा, रािसेज स्कल्ला हाती आला नाही, तेव्हा

त्राग्याने बादशहाने आपली टोपी जस्िनीर्र आपटली आस्ण संभाजीचा पाडार्
के ल्यास्शर्ाय ही पगडी परत घालणार नाही, असा स्नश्चय के ला. िघु ल सरदार
बहादरू खानाने येसरू ाणींना कै द करुन अहिदनगरच्या स्कल्ल्यार्र ठे र्लं तेव्हा
त्यांची सटु का संभाजी िहाराजांनीच के ली होती. या २३ र्षाांच्या कोर्ळ्या
तरुणाला स्जंकून, दोन र्षावत स्दल्लीत परत जाण्याचा िरु ब्बी, कपटी,
सािथ्यवर्ान बादशहाच्या िनसब्ु याचा संभाजीिहाराजांनी चरु ाडा करुन टाकला.
संभाजीराजांस्र्रुध्द बादशहाने पोतवगु ीज, इग्रं ज, िघु ल या स्तन्ही शत्रंचू ं िोहोळ
उठर्लं. एकाच र्ेळी या स्तघांशी हरजीराजे िहास्डक, गणोजी स्शके , आस्ण
हबं ीररार् िोस्हते, यांच्या साथीने लढतांना, येसरू ाणींना आपल्या पतीचा किी
ित्ु सद्दीपणा, किी आर्ेश तर किी गस्निीकार्ा सख
ु ार्त होता. त्यातच त्यांची
काव्याची, समं कृ त भाषेच्या अभ्यासाची, बध्ु दभषू ण, नखस्शखा आस्ण
नास्यकाभेद या स्हदं ी काव्यासं ारख्या स्लखाणाची भर पडत होती. कर्ी
कलश
ु ाचा िहाराजार्ं रचा, कारभारार्रचा प्रभार् त्या पाहात रास्हल्या.
रायगडार्र आपली दोन िल
ु ,ं भर्ानीबाई आस्ण शाहू यानं ा घेऊन
िहाराणी येसबू ाई राजकारण आस्ण दरबार यार्र लि ठे र्त रास्हल्या. सात र्षां
झाली तरी मर्राजय हाती न आल्यािळ
ु े औरंगजेब बादशहा आता स्नराश झाला
होता. सभं ाजीिहाराजाच्ं या या तेजािळ
ु े च तर शेर्टी औरंगजेबाला
कपटनीतीचा आसरा घ्यार्ा लागला. िग अनभु र्ी, आस्ण हुशार गप्तु हेराचं ी
फौजच्या फौज त्याने कािाला लार्ली. बादशहाचा सरदार शेख स्नजाि, उफव
िक
ु रव बखानाला संगिेश्वरच्या र्ाड्यात संभाजीिहाराज आहेत हे कळल्याबरोबर
२००० घोडदळ आस्ण १००० पायदळ एर्ढी िोठी िघु ल फौज र्ाड्यार्र

चालनू आली. स्र्िात्यानेही त्यालाच साथ स्दली. १ फे ब्रर्ु ारी १६८९, या
स्दर्शी संभाजी िहाराज अटके त पडले ही येसरू ाणींच्या कानार्र ही बातिी
पोचली तेव्हा, त्यांच्या काळजाचं पाणीपाणी झालं. आता आपल्या राजयोगाने,
सौभाग्याने आपल्या आयष्ु याची साथ सोडल्याची जाणीर् त्यांना लगेच झाली.
अर्घ्या ९ र्षाांििे संभाजीिहाराजांचा प्राण पणास लागला. संभाजी
िहाराजांना बादशहासिोर आणण्यात आलं. ११ िाचवला छत्रपती
संभाजीिहाराजांचा कै लासर्ास झाला. फक्त ३० र्षाांच्या संभाजीिहाराजांचा
िृत्यू हाही र्ीराला शोभणारा असाच होता. बादशहासिोर आपली िान तक
ु र्नू
ते उभे रास्हले नाहीत, बादशहाच्या प्रश्नांची उत्तरे उद्दािपणे देण्यासही कचरले
नाहीत आस्ण बादशहा मर्राजयाच्या खस्जन्याचा स्ठकाणा स्र्चारत होता, तोही
कळू स्दला नाही. त्यानं ी अन्नपाणीही घेतलं नाही. अत्यतं क्रौयावने, औरंगजेबाने
आपल्या पतीचा शेर्ट के ल्याची बातिी आल्यार्र त्याचं सहनशील िन परत
एकदा कोसळलं. येर्ढं क्रूरपणे आपल्या पतीशी र्ागतानं ा, िहाराजानं ी त्याचं
जे अनेकर्ेळा नाक कापलं होत,ं त्याचा स्र्खार तर बादशहाने स्शर्रायाच्ं या
पत्रु ार्र ओतला नाही ना असचं येसरू ाणींना र्ाटल.ं शेर्टी त्याच्ं या पतीने
कुलाच,ं मर्ास्भिानाचं आपल्या स्पत्याचं आस्ण राष्रप्रेिाचं उत्तगंु दशवन घडर्लं
होत.ं आपल्या लाडक्या राजाचा असा क्रूर अतं करणार्या बादशहार्र सारा
िहाराष्र सतं ापनू उठला आस्ण सडू ाने पेटला. त्या सतं ापाच्या भरातच
ऑगमटििे सतं ाजी घोरपडेने थेट बादशहाच्या छार्णीर्र हल्ला करुन अर्घ्या
२००० सैस्नकांच्या साथीने त्याच्याच शास्ियानाचे सोन्याचे कळसच तोडले
आस्ण राजाराििहाराजांच्या पायाशी आणनू ठे र्ले. िहाराष्र एक झाला तर
राजय स्िळत नाही हे स्दल्लीपती कळूनच चक
ु लं .

औरंगजेबाचं हे चक्रीर्ादळ आता रायगडाला अंिारुन टाकणार हे
काळ्याकुट्ट प्राक्तनातही लख्खपणे येसरू ाणींच्या लिात आलं. पण अशा कठीण
प्रसंगातही एखाद्ा ित्ु सदद्् ाला, राष्रप्रिख
ु ाला शोभेल असचं येसरू ाणी
र्ागल्या. िघु ल फौज रायगडार्र चालनू येते आहे हे कळलं. िहाराजांनी
राष्राचा स्र्चार आिी हा संमकार त्यांच्या िनार्र के ला होता, त्याचा अनभु र्
सर्ाांना आला. राजा म्हणजे राष्र आस्ण राजाचा प्राण म्हणजे राष्राचं अस्मतत्त्र्..
म्हणनू नजरकै देत ठे र्लेल्या १९ र्षाांच्या राजारािराजांना बाहेर काढून
घाईघाईने त्यांचा राजयास्भषेक के ला आस्ण रायगडाबाहेर त्यांना काढून त्यांचा
जीर् र्ाचर्ण्याचा स्नणवय घेतला. २५ िाचवला रायगडार्र िघु लांचा र्ेढा
पडला. तेव्हा गडार्रचे सर्व ित्ु सद्दी एकत्र आले आस्ण काय िागव काढार्ा या
स्र्चारात पडले, यार्ेळी येसबू ाईनीं सल्ला स्दला की, राजारािास बाहेर काढार्े,
म्हणजे या फौजा त्याच्ं यािागे जातील, रायगडाचा र्ेढा उठे ल, तेव्हा आम्हास
नेण्यास यार्े. तोपयांत आम्ही गडार्रच राहू.” हे ठरल्यार्र ५ एस्प्रलला राजाराि
िहाराज रायगडार्रुन प्रतापगडार्र गेले. गडार्रचे रािचद्रं पतं अिात्य, सस्चर्
सगळे च बाहेर पडले. येणार्या सक
ं टाशी सािना करायला येसरू ाणी गडार्रच
आपल्या पत्रु ाबरोबर रास्हल्या.
६ िस्हने झाले तरी, रायगड सर होईना तेव्हा स्फतरू ीचा िागव बादशहाला
घ्यार्ा लागला. बादशहाच्या फौजेतील सयू ावजी स्पसाळने, िहाराजानं ी अथक
श्रिसाहसाने उभारलेल्या सार्या मर्राजयाला, िल्ु लक र्ाईच्या सरदेशिख
ु ीच्या
बदल्यात स्र्कलं. ३ नोव्हेंबरला रायगडाचे दरर्ाजे िघु लांसाठी उघडले.
िहाराजांचं स्संहासन िघु लांनी फोडल.ं येसरू ाणी कोरड्या डोळ्यांनी ते पाहात

रास्हल्या. अश्रचू संपले होते त्यांचे. गेल्या ६ िस्हन्यांििे त्या नेत्रांनी के लं तरी
काय होतं दसु रं. िग असहायपणे िहाराजांनी श्रिाने, साहसाने, स्िळर्लेला
एके क होन, एके क रत्न, एके क जर्ाहीर यांनी भरलेले पेटारे गडाखाली शत्रू
घेऊन जातांना पाहात रास्हल्या. स्कती कठोर, क्रूर काळ आला होता त्यांच्यार्र.
मर्राजयाचं र्ैभर् पास्हलेल्या, अनभु र्लेल्या त्यांच्या स्पढीतल्या त्या आस्ण
िहाराजांच्या पत्नी सकर्ारबाई, स्शल्लक रास्हल्या होत्या. रायगड ररकािा
झाला आस्ण जीर्रिणाची हिी घेऊन, आपल्या सात र्षाांच्या शाहूराजांचा
हात घरुन त्याही गडाच्या पायर्या पालखीत बसनू उतरायला लागल्या, किीही
परत न येण्यासाठी. त्यांच्या जाण्याने र्ैभर् पास्हलेला रायगडही काळर्ंडला.
त्याच्या छातीर्रच्या िातीतली िहाराजांची पार्लं आता दश्ु िनाच्ं या पायदळी
स्र्मकटून जाणार होती.
पढु चं सगळं आयष्ु य येसबू ाई राणींनी, बादशहाच्या कै देत राहून
घालर्लं. पण बरोबर पत्रु प्रेिाचा अखडं झरा त्याच्ं या सोबतीला होता. ७ र्षाांचे
शाहूराजे हे एकच सख
ु त्यानं ा स्िळत होत.ं राजाराििहाराज स्जजं ीला
पोचल्याचीखबर त्यानं ी ऐकली आस्ण सिािानाने त्या हसल्या. मर्राजय स्जर्ंत
रास्हलं होतं. स्शर्ाजीिहाराजानं ी आयष्ु यभर बादशहाला चैन पडू स्दलं नव्हत,ं
सभं ाजी िहाराजानं ीही तेच के लं होतं आस्ण आता बादशहाच्या नजरे ने
स्ननावयकी असलेलं हे राष्र, िहाराजाच्ं या तालिीत तयार झालेले रािचद्रं पंत
अिात्य, परशरु ािपतं प्रस्तस्निी, सतं ाजी घोरपडे, िनाजी जािर्, शक
ं राजी
नारायण, हे मर्राजय चातयु ावने सांभाळत होते हे येसरू ाणींनी पास्हलं.

या सगळ्या स्र्राण र्ाळर्ंटात येसरू ाणींना सार्ली देणारं एकच झाड
होतं. ते म्हणजे स्झनतस्ु न्नसा बेगि. बादशहाच्या या िल
ु ीचा आसरा भक्कि
होता. आपला पत्रु बादशहाच्या डोळ्यातला काटा आहे हे येसरू ाणींना चांगलं
िाहीत होतं. त्याच्या स्जर्ाला जपणं एर्ढंच आयष्ु यातलं कतवव्य स्शल्लक
रास्हलं होतं. पण त्याही ददु र्ै ाचा भडाग्नी उडालेला त्यांनी अनभु र्ला. एक
स्दर्स बादशहाने भर दरबारात रायगडार्रुन आणलेल्या सर्ाांना म्हणजे
प्रतापरार् गजु रांचा पररर्ार, संभाजी िहाराजांचा दासीपत्रु िदनस्संग, जोत्याजी
के सरकर, आस्ण शाहूराजांना िसु लिान करुन टाकण्याची घोषणा के ली तेव्हा
येसरू ाणींच्या पायाखालची जिीनच सरकली. िग िात्र येसरू ाणींनी
आकाशपाताळ एक व्हार्ं असं आकाडं तांडर् के लं. स्झनतस्ु न्नसा बेगिचे पाय
िरले. बेगिनेही औरंगजेबाला, या स्नणवयास्र्रुध्द िी आत्िहत्या करीन असा
स्नर्ावणीचा स्नरोप पाठर्ला. बादशहाही हट्टा पेटला. िग खडं ोजी गजु रानेच िागव
काढला. या सर्ाांना र्ाचर्ण्यासाठी दोघे गजु र बिं ू िसु लिान झाले. बादशहाने
ते िान्य के ल्यािळ
ु े तेही सक
ं ट पार झाल.ं नाहीतर आज सातार्यात िसु लिान
नार्ाचा र्श
ं ज असता.
िग बादशहाने शाहूराजाच्ं या लग्नाचा स्र्चार चालर्ला. दोन िल
ु ींशी
त्याचा स्र्र्ाह करर्ला. शाहूराजाचं ं लग्न थाटात पार पडल.ं येसबू ाईनीं ते
सनु िख
ु ाचं ं सख
ु अनभु र्ल.ं औरंगजेबाने या लग्नाची भेट म्हणनू तीन तलर्ारी
शाहूराजानं ा स्दल्या. एक सोन्याची होती, दसु री, अफझलखानाच्या र्िाििे
र्ापरलेली होती आस्ण स्तसरी भर्ानी तलर्ार होती. लग्नसोहळा पार पडला
पण त्यातही परत एक संकट आलं. एक स्दर्स बादशाहाने नर्ीन र्िल
ू ा

पाहण्याची इच्छा प्रदस्शवत के ली. गोषा घेऊन नर्ीन सनु ेला पाठर्ायचं तरी कसं..
िग येसरू ाणी आस्ण स्झनतस्ु न्नसा बेगिने िागव काढला. आपल्या एका संदु र
दासीला नर्र्िचू ा साज देऊन येसरू ाणींनी बादशहाकडे पाठर्लं. त्यांचं नार्
स्र्रुबाई. शाहूराजांनी या उपकारकतीला पत्नी म्हणनू च र्ागर्लं. कारण
बादशहाला आपली फसर्णक
ू झाल्याचं कळतं तर कुणीच स्जर्ंत रास्हलं नसत.ं
मर्राजयात येऊन बादशहाला २७ र्षे झाली. बादशहाच्या हाती मर्राजय
आलंच नव्हतं. अचानक र्ृध्द बादशहाने अहिदनगरचा रमता िरला ही बातिी
येसबू ाईनां कळली. सगळा तळ हलला. आस्ण एक स्दर्स पृथ्र्ी गर्वकन उलटी
स्फरायला लागेल अशी बातिी आली. आपल्या शास्ियानात बादशहा आजारी
पडला होता, तो अल्लाला प्यारा झाला. मर्राजयार्रचं संकट दरू झालं पण
येसरू ाणींना नर्ीनच दभु ावग्याचा फे रा अनभु र्ार्ा लागला. स्दल्लीचं तख्त
स्िळर्ण्यासाठी बादशहाचे शहजादे स्दल्लीकडे िार्ायला लागले. इतकी र्षे
कै देत असल्या तरी येसरू ाणी िहाराष्रात होत्या. आता िात्र िायभिू ी सोडायचं
सक
ं ट कोसळलं होतं.
पण परत उनसार्लीचा खेळ झाला. स्दल्लीकडे प्रर्ास चालू असतानं ा,
अचानक आपल्या पत्रु ाची, शाहूराजाची मर्राजयात पाठर्णी होणार ही बातिी
त्याच्ं याकडे आली. पत्रु स्र्योगाचं द:ु ख िानार्ं की पत्रु ाच्या भाग्याचं सख
ु िानार्ं
हे त्यानं ीच ठरर्ायचं होत.ं शाहूराजे प्रथि आपल्या िातोश्रींना भेटायला आले.
येसरू ाणींनी त्यानं ा स्िठीत घेतल.ं डोळे भर त्याचं रुप साठर्त, आशीर्ावद स्दले.
तळ
ु जाभर्ानीचा िख
ु र्टा स्दला. स्तनेच स्शर्रायाचं ं रिण के लं होतं, ती
आपल्याही पत्रु ाचं रिण करे ल याची त्यांना खात्री होती. २५ र्षाांच्या आपल्या

पत्रु ाच्या भाळीही राजयोग स्लस्हला जार्ा ही िनोिन प्राथवना करुन त्यांनी
शाहूराजांना स्नरोप स्दला. िग शाहूराजे आपली दसु री जीर्नदात्री,
स्झनतन्ु नीसाला भेटायला गेले. ७ र्षाांचा छार्णीत आलेला हा िल
ु गा त्यांचाही
िानसपत्रु झालेला होता. शाहूराजांना खचावला लागेल एर्ढं जडजर्ाहीर आस्ण
हजरतांचा पंजा त्यांनी शाहूराजांना स्दला. एक त्यांच्या दैर्ाचं रिण आस्ण एक
त्यांच्या व्यर्हाराचं रिण करणार होतं. आणखी एक िोलाचा सल्ला स्दला. तो
म्हणजे, शहजादांची िजी स्फरण्याआिीच ताबडतोब स्नघनू जा. शाहूराजे स्नघनू
गेले. काहीच स्दर्सांििे त्यांनी राजयास्भषेक करुन घेतल्याची बातिी त्यांच्या
कानार्र आली. रायगडार्रच्या उन्िळून पडलेल्या िहान र्टर्ृिाचा बीजाक
ं ूर
सातार्यात र्ाढायला लागला. आजर्र फार फार सोसलं होतं त्या द:ु खाचे
आस्ण राजयास्भषेकाच्या सख
ु द बातिीचे अश्रू येसरू ाणींच्या डोळ्यािं िनू र्हात
होते. येसरू ाणींच्या आयष्ु यात आता काहीही उरलं नव्हत.ं स्दल्लीििे आयष्ु य
कंठता कंठता, १२ र्षाांनी तपाने परत कूस बदलली. त्याच्ं या भाग्याची बाजू र्र
आली. आपली सटु का करण्यासाठी शाहूराजाचं े पेशर्े खद्दु बाळाजी स्र्श्वनाथ
फौज घेऊन येत आहेत ही बातिी आली तेव्हा त्याचं ा कानार्र स्र्श्वासच बसेना.
त्या िणाकडे डोळे येसरू ाणी डोळे लार्नू बसल्या. खरंच मर्प्न सत्यात
उतरलं होतं. स्दल्ली सटु ली. त्याचं ी िायभिू ीकडे पार्लं पडायला लागली.
पेशर्े बाळाजी स्र्श्वनाथानं ी येसरू ाणी, सभं ाजीिहाराजाचं े दासीपत्रु िदनस्सगं ,
जोत्याजी के सरकर, सगळ्याचं ी िक्त
ु ा के ली. सगळा गोतार्ळा मर्राजयाकडे
चालायला लागला. निवदा, गोदार्री, िहाराष्रातील डोंगर, नद्ा, हार्र्या नजरे ने
साठर्त सगळे सातार्यात पोचले. राजर्ाड्याला परत पाय लागले.

आयष्ु यातला हा सर्ावत िोठा, भाग्याचा स्दर्स त्यांच्यासिोर उभा होता.
शाहूिहाराजानं ी त्या सर्ाांचं जंगी मर्ागत के लं. येसरू ाणी तृप्त झाल्या. १२ र्षाांनी
पत्रु दशवनाची त्यांच्या र्ृध्द नजरे ला आस लागली होती. ते नसु त्या नेत्रांनी सहन
होणार नाही म्हणनू शभु स्दर्सार्र शभु िहु ूतावर्र, सोन्याच्या थाळीत तपू घालनू
त्यात पत्रु ाचा चेहरा त्यांनी पास्हला. पत्रु भेटीचा घडे िहोत्सर् अनभु र्ला.
आजर्रचं कोंडलेलं िन त्यांच्या डोळ्यांििनू घळाघळा र्हायला लागलं.
राजर्ैभर्ही परत त्यांच्या आश्रयाला आलं होतं. आपल्या पत्रु ाच्या, सनु ांच्या
सहर्ासात, राजर्ाड्यात, र्ैभर्ात तृप्त झाल्या. आपल्या स्पत्याच्या उलट
मर्भार्ाच्या शाहूराजांच्या रक्तातलं उदार िनाचं राजकारण अनभु र्त होत्या.
आता त्यानं ा सत्तेच्या नर्ीन रमसीखेचाचं रुप पाहायला स्िळाल.ं
आपल्या िाकट्या जार्ेला, ताराराणींना, त्याच्ं याच सर्तीच्या राजसबाईच्या
ं
कै देत पडलेलं पहार्ं लागल.ं कोल्हापरू ची गादी रक्त न साडं ताही राजसबाईच्या
ं
सभं ाजीराजाच्ं या हाती गेली होती. परत आणखी नर्े खेळ चालू झाले.
हैद्राबादच्या स्नजािाने सभं ाजीराजानं ा हाती िरल्यािळ
ु े परत शाहूराजानं ी
सभं ाजीराजानं ा पराभतू के लेलं पास्हल.ं ताराराणींनी शाहूराजाच्ं या हाताखाली
कै देत राहणं पसतं के लं. हे मर्राजय दभु गं णारं कौटुंस्बक राजकारण त्यानं ा
बघर्ेना. परत त्या कािाला लागल्या. सभं ाजी आस्ण शाहू याच्ं या सिेटाचे त्याचं े
प्रयत्न सरुु झाले. स्शर्रायानं ी आपल्या पतीच्या काळात योजलं होतं, ते,
राजयाची र्ाटणी करणचं स्हताचं आहे यात येसरू ाणींनी िध्यमथीचा पढु ाकार
घेतला. यार्ेळीही शाहूलाच सर्व मर्राजय स्िळार्ं हा लोभ न िरता, त्यांनी
संभाजीराजांचाही हक्क िान्य के ला. र्ारणा तहाच्या रुपाने र्ाटणीचा स्र्चार

आकार घेऊ लागला होता. पण त्याचं ितू व मर्रुप हाण्यापर्ू ीच, याच सख
ु ात
न्हाऊन स्नघत असतांना परत आयष्ु याचा तळ हलर्ण्याची घडी जर्ळ आली.
अखेरचं गंगाजल त्यांनी प्रर्ासापरु तं िख
ु ात घेतल.ं आस्ण शांतपणे हृदयातली
अखेरची कळ सोसली. आजर्र अनेक प्रसंगांपेिा ही कळ र्ेगळी होती.
तृप्ततेची होती. स्शक्याांच्या सरदार घराण्यातील राजकन्या, भोसल्यांच्या
देस्दप्यिान घराण्याची थोरली सनू म्हणनू आस्ण राजिाता म्हणनू या जगाचा
अखेरचा स्नरोप घेत होती.
स्शके घराण्यार्रच्या स्हसं क अत्याचारातनू र्ाचलेल,े आस्ण राजाराि
िहाराजांना सख
ु रूप स्जंजीला पोचर्ण्यात हातभार लार्णारे गणोजी स्शके ,
आस्ण िहाराणी येसबू ाई या दोन स्शक्याांिळ
ु े मर्राजय परत उभं रास्हल,ं जगलं
आस्ण र्ाचलं. खपू िोठा राजयोग आस्ण खपू िोठा अिं ारिय, कठीण काळ,
सगेसोयर्यांचं राजकारण, सख
ु द:ु खाचं े फे रे , अनभु र्लेल्या येसरू ाणी गेल्या.
स्शक्याांची कुलभषू णा, स्शर्रायाचं ी मनषु ा, राजयरिक िहाराणी, जयानं ी
राजारािानं ा गादीर्र बसर्नू , आपल्या एका िोठ्या स्र्चाराने मर्राजयाच्या
सबिं राजकारणाला कलाटणी स्दली, जया स्त्रीने मर्त:च्या पत्रु ाला गादी
स्िळार्ी म्हणनू आपल्या पतीच्या नाशाचे प्रयत्न के ले, त्याच सोयराबाईच्या
ं
िल
ु ाला मर्त:हून स्सहं ासनार्र बसर्नू आपल्या स्र्शाल िनाचं दशवन घडर्ल,ं
आस्ण आपल्या पत्रु ाला तख्त देण्यापासनू दरू रास्हल्या, त्या येसरू ाणी
पणतीसारख्याच न स्र्झता,आयष्ु यभर सौम्यपणे तेर्त रास्हल्या. राजगृहातही,
बादशहाच्या कारार्ासातही, र्ादळयोगातही आस्ण राजयोगातही

ताराराणी - एक अननीरेखा.
सन १६७५ ते १७६१.
नशवरायांच्या घराण्यात स्त्रीने
कारभार करायचा नाही ही प्रथाच
नवहती. िद्दु स्जजाऊसाहेबांनीच ही
कारभार हाती घेण्याची चाल सरुु
के ली होती. शहाजीराजांनी आपले
स्र्श्वासातील
अस्िकारी
स्जजाबाईच्या
ं हाती देऊन आपल्या
छोट्या जहास्गरीत लि घालायला
पण्ु याला पाठर्लं होत.ं सरुु र्ातीला,
स्शर्बाराजे लहान अस्ण अननभु र्ी
असतानं ा, स्जजाबाई, दादोजी
कोंडदेर्, जेिे, र्गैरे कारभारी,
शहाजीराजाक
ं डे पत्रे पाठर्नू सल्ला
घेत असत आस्ण त्याप्रिाणे स्नणवय
घेत असत. पण तरुण स्शर्रायाच्ं या
हाती कारभार आला आस्ण स्जजाऊसाहेब िागे सरल्या. पत्रु ाच्या िदतीपरु तं
कारभारात लि पण पास्ठंबा िात्र पणू व एर्ढचं िोरण त्यानं ी ठे र्ल.ं त्याच
घराण्यात दोन कन्यांनी सनू ांच्या पार्लांनी गृहप्रर्ेश के ला. स्शके घराण्यातील
येसबू ाई आस्ण राजारािाची पत्नी म्हणनू हबं ीररार् िोस्हत्यांची कन्या ताराबाई.

ताराबाईनीं आपल्या सासर्यांचा कारभार पास्हला नाही. िहाराजांच्या
कै लासर्ासानंतर त्यांचा राजारािाशी स्र्र्ाह झाला होता. पण रायगडार्र
आल्यार्र िात्र बदलत्या राजकारणाने त्यांचे अगं भतू गणु उजळत गेल.े
मर्राजयाची सत्रू ं हाती घेऊन बलाढ्या शत्रश
ू ी, औरंगजेबाशी ७ र्षे लढण्याचं
जे िाडस त्यांनी के लं त्या त्यांच्या कतृवत्र्ाला तोड नाही. मर्राजयासाठी त्या
अस्ग्नरे खेसारख्याच जाजर्ल्य आहेत.
ताराराणी स्तचं नार्. लग्न झालं तेव्हा ती ८ र्षाांची होती. िािाच्या
कडेर्रुनच स्शर्रायांचे १३ र्षाांचे पत्रु राजारािराजांच्या गळ्यात र्रिाला
घालायला बोहल्यार्र उभी होती. आपण एका फार िोठ्या घरात प्रर्ेश करतो
आहोत याचं ज्ञान आस्ण भानही नव्हतं स्तला. र्डील हसं ाजी मोनहते हे
नशवरायाच्ं या स्र्श्वासातले. हसं ाजींच्या बहादरु ीचा गौरव करण्यासाठीच
महाराजानं ी त्यानं ा हबं ीरराव हा नकताब नदला होता. िोस्हते हाही स्कताबच.
िोहीि हा अरबी शब्द. िोहीि स्जक
ं णारा तो िोस्हते. हबं ीररार्ाच्या पर्ू वजाने हा
स्िळर्ला होता. राजयास्भषेकाच्या र्ेळीच िहाराजानं ी हबं ीररार्ानं ा सेनापतीपद
स्दलं होतं. हबं ीररार्ाचं े िाडसी गणु त्याच्ं या कन्येत आपोआप उतरले होते.
राजाराि िहाराजाचं ा आिीच एक स्र्र्ाह प्रतापरार् गजु राचं ी कन्या
जानकीबाईशी झाला होता. तीही िोठ्या घराण्यातली. कडतोजी गजु राचं ी
कन्या. कडतोजी गजु राचं ा पराक्रि पाहून िहाराजानं ी त्यानं ा प्रतापरार् स्कताबाने
गौरर्लं होतं. दस्िण मर्ारीनतं र िहाराज परत आले. लगेच त्यानं ी राजारािाची
८ िाचव १६८० ला िंजु के ली. प्रतापरार्ांची कन्या पसंत करुन १५ िाचवला १०

र्षाांच्या राजारािाचं लग्न लार्लं. त्या पस्हल्या लग्नानंतर अर्घ्या िस्हन्याच्या
आत, ४ -४ - १६८० यास्दर्शी िहाराजांना िोिप्राप्ती झाली होती.
सोयराबाईचें पत्रु राजारािाशी स्र्र्ाह झाला आस्ण स्शर्रायांची मनषु ा
म्हणनू ताराबाईनीं गृहप्रर्ेश के ला. पाठोपाठ आलं ते रायगडार्र र्ाहणारं आस्ण
दर्याखोर्यात घिु णारं जोरदार र्ादळी थंड र्ारं, तफ
ु ान पाऊस, कोसळणारी
झाडं, आस्ण तसंच िहाराजांच्या घरादाराला अमताव्यमत करणारं संघषावचं
राजकारण. मर्राजयाचं मर्ास्ित्त्र् हाती घेण्यासाठी घरात चाललेली शह आस्ण
काटशह यांची आपली सासू आस्ण दीर यांची टक्कर, सोयराबाईनीं
राजारािराजेंना तख्तार्र बसर्णं, िग संभाजीराजानं ी येणं, हे सारं राजकारण
मर्राजय पाहात होत.ं जेव्हा याचा शेर्ट झाला तेव्हा ताराराणीला एर्ढचं त्यातनू
कळलं की आता आपण आस्ण आपला पती नाििात्र नजरकै देत आहे. पण
आपल्या पतीच्या जीर्ाला कोणताही िोका नाही. २० - ७ - १६८० ििे
सभं ाजीराजानं ी सत्रू ं हाती घेतली. १६ - १ - १६८१ या स्दर्शी
सभं ाजीिहाराजाचं ा रायगडार्र स्र्स्िपर्ू वक राजयास्भषेक झाला. लग्न झाल्या
झाल्या काही स्दर्सातच, स्दल्लीचा आलिगीर मर्राजय स्जक
ं ायला येतो आहे
हे स्तच्या कानार्र आलं.
हे एक चक्री र्ादळ होत.ं मर्राजयाला उध्र्मत होण्यापासनू स्टकर्ायचं
होत.ं २२ िाचव १६८२ या स्दर्शी औरंगजेब नार्ाचं हे िहाभयक
ं र र्ादळ
औरंगाबादेला येऊन थडकल.ं त्यानतं रची ९ र्षां ती फक्त लढाया, डार्पेच,
राजकारण, तह हेच शब्द ताराराणी ऐकत रास्हली. स्तच्या तरुण होत जाणार्या
िनार्र तेच संमकारशब्द आकार घ्यायला लागले. स्तचं िनही आता कानार्र

येणार्या प्रत्येक घटनेर्र मर्त:चा स्र्चार करायला लागलं होत.ं रायगडार्र
स्तच्या सोबत होत्या त्या येसबू ाई िहाराणी आस्ण िहाराजांची पत्नी
सकर्ारबाई. १८ िे १६८२ या स्दर्शी संभाजीराजांना गंगार्ली येथे पत्रु झाला.
येसबू ाईनीं त्याचं नार् शाहू ठे र्लं. या सगळ्या िहत्त्र्ाच्या घटनांििे जनु ी िाणसं
अनेक कारणांनी संपली होती, जी होती तीही संभाजीिहाराजांच्या आज्ञेत
कारभार साभं ाळत होती. इिान आस्ण मर्ास्िभक्ती या गणु ार्ं र हबं ीररार्
संभाजीिहाराजांची लष्करी बाजू पणू व ताकदीने सांभाळत होते. यध्ु दात
स्िळालेली सर्व लटू संभाजीिहाराजाच्ं या हर्ाली करत होते. संभाजीिहाराज
बलाढ्य बादशहाशी टक्कर देण्यात आपली बहादरु ी पणाला लार्त होते. पण
िहाराष्रार्र आलेलं संकट गस्हरं होत चाललं होतं. औरंगजेबाचा सरदार
सजेखान याच्याशी लढतानं ा हबं ीररार्ानं ी त्याचा पराभर् के ला, त्यार्ेळी
तोफे चा गोळा लागनू हबं ीररार्ाचं ा िृत्यू झाल्यािळ
ु े सभं ाजीिहाराजाचं ी बाजू
लगं डी पडली. याच काळात राजारािराजेंचे दोन स्र्र्ाह अस्ं बकाबाई आस्ण
कागलकर घाटग्याचं ी कन्या राजसबाई याच्ं याशी झाले.
सभं ाजीिहाराजाच्ं या नेतत्त्ृ र्ाखाली िराठ्याच्ं या फौजा स्ठकस्ठकाणी
बादशहाशी लढून मर्राजयाचं रिण करत होत्या. शेवटी हैराण झालेल्या
बादशहाला कपटस्नतीचा आसरा घ्यार्ा लागला. आस्ण एक स्दर्स बातिी
आली ती अचल रायगडालाही छाती फोडून ढासळून टाकणारी होती. अर्घ्या
९ र्षाांििे, १६८९ सालच्या १ फे ब्रर्ु ारीला सगं िेश्वराजर्ळ, खटोले गार्ात
संभाजीिहाराज पकडले गेले आस्ण पाठोपाठ ११ िाचवला औरंगजेबाच्या
क्रूरतेचा र्ीरतेने सािना करत िोिप्राप्तीलाही गेले. त्यांना पकडल्याची बातिी

रायगडार्र येऊन थडकली. मर्राजयाचं भस्र्ष्य िोक्यात आलं. रायगडार्र ऐन
फाल्गनु ात अिं ारुन आलं होतं. आता फक्त जीर् आस्ण मर्राजय र्ाचर्ायचं
कसं या प्रश्नाने सगळ्यांची िनं काळी झाली पण लगेच बहादरु ीने संकटाशी
सामना द्ायला तयार झाली. आदबखान्यात राजारािराजे कै देत होते, त्यांना
रायगडाचा स्कल्लेदार चांगोजी काटकर आस्ण येसाजी कंक यांनी ९
फे ब्रर्ु ारीला, ८ स्दर्सांििे, िाघ अिार्ामयेला बाहेर आणलं आस्ण फाल्गनु
शध्ु द तृतीयेला ३ स्दर्सांििे राजारािराजेंना स्संहासनार्र बसर्लं. मर्राजयाला
राजा आहे, ते संपलेलं नाही, हा इशारा बादशहाला पोचर्णं जरुरीचं होतं.
आजर्र कै देत असणार्या ताराराणी अचानक िहाराणी बनल्या.
पाठोपाठ रायगडार्र िघु ल फौज चालनू येते आहे ही अपेस्ित बातिी आली.
अत्यतं कठीण काळातच राजयकत्याांच्या िडाडीची परीिा होत असते.
रायगडार्रील सर्व कारभारी, सरदार, िागव शोिण्यासाठी एकत्र जिले. पण
प्रस्तकूल पररस्मथतही सयं िी, शातं राहणार्या येसरू ाणींनी िागव काढला. त्या
म्हणाल्या, “तम्ु ही सर्व पराक्रिी सरदारानं ी एकत्र होऊन राजारािाला कुटुंबासह
घेऊन बाहेर पडार्.ं आम्हाला राहण्यास रायगडासारखी दसु री जागा नाही.
स्कल्ला खपू काळ लढर्ता येईल. शत्रू तिु च्यार्र चालनू येईल, िग सगळे एकत्र
या आस्ण आम्हाला काढून न्या.” िहाराणीच्या या स्नणावयाने सर्ाांना िीर
आला. गडार्रील लोकानं ा सोडून जाण्याला राजाराििहाराजाचं ी आिी सिं ती
नव्हती पण पररस्मथतीनेच सर्ाांना ते कबल
ू करायला लार्ल.ं तेव्हा राजाराि १९
र्षाांच,े ताराराणी १४ र्षाांच्या आस्ण येसबू ाई २८ र्षाांच्या होत्या.

ताराराणीसाठी मर्राजयरिणाचा हा पस्हला िडा होता. ठरल्याप्रिाणे
लगेच राजाराििहाराज बाहेर पडले. आपला राणीर्सा, ताराराणी, राजसबाई,
अंस्बकाबाई, यांना स्र्शाळगडार्र अर्घड जागी सरु स्ित ठे र्ला. ताराराणीच्या
आयष्ु यातल्या अस्मथर जीर्नाला तेव्हाच सरुु र्ात झाली. राजाराििहाराज
अस्श्वन र्द् अष्टिीला, २६ सप्टेंबरला, नर्रात्र उत्सर् पन्हाळगडार्र साजरा
करुन झाल्यार्र, ३०० िाणसं बरोबर घेऊन, स्जंजीच्या प्रर्ासाला लागले आस्ण
एक िस्हन्यांनी २८ ऑक्टोबरला ५०० िैलांचा अथक प्रर्ास करुन र्ेलोरला
पोचले. स्तथनू ५० िैलांर्र असलेल्या स्जंजीला १५ नोव्हेंबरला पोचले.
बादशहाने ताबडतोब, त्यांच्या पाठलागार्र िाणसं पाठर्ली. महाराजांचं रिण
करत त्यांच्याबरोबरचे त्यांचे एकननष्ठ सहाय्यक सेवक घोड्यांर्रुन प्रर्ास करत
होते. किी व्यापारी, किी स्भकारी, किी सन्ं यासी, किी यात्रेकरु, अशा बहुरुपी
कपड्यािं िे, किी देर्ळात, किी रानात, किी स्बदनरू च्या राणीच्या आश्रयाने
िहालात झोपत, अत्यतं कठीण काळात आस्ण स्चतं ेत त्यानं ी हा ५०० िैलाचं ा
प्रर्ास सपं र्ला. िस्हन्याभरात त्यानं ा स्जजं ीचा स्कल्ला स्दसला. स्तथे
पोचल्यार्र लगेच िहाराजानं ी अष्टप्रिानाच्ं या नेिणक
ू ा के ल्या. प्रल्हाद स्नराजी
प्रस्तस्निी, स्नळो िोरे श्वर स्पगं ळे पेशर्ा, सतं ाजी घोरपडे सेनापती, जनादवन हणितं े
अिात्य, रािचद्रं पतं हुकुितपनाह, शक
ं राजी नारायण सस्चर्, असा दरबार सरुु
झाला. िहाराजानं ी मर्त: राजस्चन्हे आस्ण छत्रपतीपद िारण के ल.ं राजयास्भषेक
िात्र झाला नाही. स्तथेच बातिी आली की शाहूराजे, येसबू ाई, राजारािराजाचं ी
पत्नी जानकीबाई, गजु र कुटुंब, संभाजी िहाराजांचे दासीपत्रु िदनस्संगिािर्स्संग आस्ण स्शर्रायांची सकर्ारबाई राणी सर्व बादशहाच्या अटके त
पडले. अस्जंक्य असलेला रायगड, सयू ावजी स्पसाळाने र्ाईच्या सरदेशिख
ु ीच्या

बदल्यात बादशहाला सोपर्ला. ही बातिी आघात करणारी होती. राजाराि
िहाराजांनी मर्च्छ शब्दात आपला स्र्चार सांस्गतला होता. “स्चरंजीर् शाहू
कालेकरुन तरी श्री देशीस आणील. तेव्हा संकटी जी िाणसे उपयोगी पडली
त्यांच्या तसनीसा आम्ही करर्ल्या, याचा स्चत्ती द्वेष यार्ा हे तरी अस्र्चाराचे.
शाहू सर्व राजयास अस्िकारी. आम्ही करतो ते त्यांचेचसाठी आहे. प्रसंगास सर्व
लोकांस त्यांच्याचकडे पाहाणे आहे. हे कारण ईश्वरे च नेस्िले आहे.” रािचंद्रपंत,
शंकराजी नारायण, संताजी घोरपडे आस्ण िनाजी जािर् मर्राजयात येऊन देश
सांभाळायला लागले..
राजाराममहाराज नजंजीला पोचल्याची बातिी बादशहाला कळली.
त्याने लगेच झस्ु ल्फकारखानाला स्जजं ीला पाठर्लं. १६९० च्या ऑगमट २७
तारखेला िघु ल फौजेचा स्जजं ीला र्ेढा पडला. रािचद्रं पतं अिात्य, शक
ं राजी
नारायण, सतं ाजी घोरपडे आस्ण िनाजी जािर् यानं ी मर्राजयात राहून
बादशहाचा िक
ु ाबला करण्यास सरुु र्ात के ली. औरंगजेबाच्या छार्णीत कै देत
असलेल्या येसबू ाईचं ं लि मर्राजयातील घडािोडींकडेच होतं. त्यानं ी आपल्या
स्दराला स्नरोप पाठर्ला. “स्र्शाळगडार्रच्या आपल्या राण्या स्जजं ीला घेऊन
जा. आिची काळजी करु नका. तम्ु ही र्ैताग करु नये. राजयस्चन्हास्द सर्व
बाळगनू व्यर्हार करार्ा.” हा स्नरोप स्िळाल्यार्र राजाराि िहाराजानं ा
आपल्या बायकानं ा बादशहाच्या तार्डीतनू गप्तु पणे सख
ु रुप कसं आणार्ं याची
स्चतं ा लागली. िग सल्लागाराच्ं या िदतीने िागव ठरला. रािचद्रं पतं हुकुितपनाह
यांनी, ताराबाई, राजसबाई, अंस्बकाबाई या तीन राण्यांना स्र्शाळगडार्रुन
घाटाखाली पाठर्ल.ं खडं ो बल्लाळ यांच्या स्लगं ो शंकर-स्र्साजी शंकर या

िािांची राजापरू ात सार्कारी होती, त्यांची तारर्ं होती. त्या जहाजांििनू
यशर्ंतगडच्या बंदरातनू जहाजातनू सर्व राणीर्सा होनार्रास आला. स्तथनू
पायर्ाटेने, िोठ्या कष्टाने, िघु लांची सर्व ठाणी गप्तु पणे पार करत स्जंजीला
पोचला. ताराराणींच्या आयष्यातील पस्हलं १० र्षाांचं रायगडार्रचं एक पर्व
संपलं.
स्जजं ीििे ताराराणींच्या आयष्ु याच्या दसु र्या पर्ावला सरुु र्ात झाली.
स्तथेच ९ जनू १६९६ ििे त्यांना पत्रु झाला. त्याचं नार् स्शर्ाजी ठे र्ण्यात आलं.
ततू ावस तरी स्जंजीििला िक्ु काि सर्ावनांच अपररहायव होता. झस्ु ल्फकाराचा र्ेढा
स्जंजीला पडला होता. त्याला बादशहाकडून मदत आली तर त्याची सरशी,
नसेल आपल्या लोकाचं ी सरशी असा िेळ चालू होता. सतं ाजी, धनाजी मघु ल
फौजेला हल्ले करुन हैराण करत होते. या हल्ल्यानं ा कंटाळून झनु ल्फकार या
हल्ल्यामं ळ
ु े सटु का करुन घ्यावी या नवचारात होता. आपल्या स्वाथाणसाठी
ननरननराळ्या मागण्या घेऊन, स्वराज्यातनू नतथेही येणारे लोकाचं े लोंढे ताराराणी
पाहात होत्या. हा काळ मर्राजयात अस्तशय गोंिळाचा होता. कुणीही उठार्,ं
स्जजं ीला जार्,ं िहाराजाक
ं डून सनदा, इनािपत्रं, िानिरातबाचे कागद, करारपत्र
आणार्ीत आस्ण राबर्ार्ीत िग रािचद्रं पतं अिात्याक
ं डे जार्,ं त्याच्ं यकडूनही
कागद करुन घ्यार्ेत, यािळ
ु े स्शर्रायानं ी लार्लेली कुणालाही र्तन न देण्याची
स्शमतच िोडून गेली. पण या स्ननावयकी काळात आपापल्या र्तनाची काळजी
घेणारे जरुरीचे होते. त्यािळ
ु े च मर्राजयाचं रिण होत होत.ं राजाराि िहाराजानं ा
कारभाराचा अनभु र् नसल्यािळ
ु े र्ारंर्ार पदं बदलली जाऊ लागली.

स्वराज्यात चाललेलं वृध्द बादशहाचं राजकारण, त्याचे कंटाळलेले
आनण नदल्लीला जायला अधीर झालेले म्हातारे सरदार, आपल्या लोकांची
अपवू ण एकजटू आनण सवणशक्तीननशी बादशहाशी चाललेला त्यांचा लढा, हे सारं
ताराराणी येणार्या लोकांकडून स्जंजीत बसनू ऐकत होत्या. राजाराममहाराजांना
शाहूबाळाच्या नजवाची काळजी होती. स्वराज्यात बाळाजी नवश्वनाथ नावाचा
पण्ु याचा सरसभु ेदार कै देतील राजघराण्यातील लोकांचा परामर्ण घेतो आहे हेही
त्यांना कळलं होतं...त्या सगळं कानात साठवत होत्या, त्यावर नवचार करत
होत्या आनण स्वत:ला घडवत होत्या. याच काळात एक ददु र्ै ी घटना घडली.
ती म्हणजे संताजी आस्ण िनाजी यांच्याििेच भाडं ण झालं, आयकुटर्ारर्र
दोघे लढले. संताजी स्शर्रायांच्या तालिीत तयार झालेला गडी. बादशहाकडून
येणारी रागाची पत्र,ं पैसा नाही या दयनीय अर्मथेिळ
ु े कंटाळून तहाला आलेल्या
झस्ु ल्फकाराला सपं र्नू टाकण्याचा िानस सतं ाजींचा होता, पण राजाराि
िहाराजानं ी सतं ाजीची सचू ना िान्य के ली नाही. िन्याच्या िजीस्र्रुध्द जायचं
नसतं हेही संताजीला आर्रता आलं नाही. त्याला िहाराजाचं ं खानाबद्दलचं
गळ
ु िळ
ु ीत िोरण आर्डेना. ते िहाराजाश
ं ी र्ाद घालू लागले तेव्हा
रािचद्रं पतं ानं ी सिज स्दली पण सतं ाजींना ते पटलं नाही. नागोजी िाने घटनेत
सडू म्हणनू सतं ाजीचा जल
ु ै १६९७ ला खनू झाला आस्ण मर्राजयाची आस्ण
कारभार्यांची ताकद खच्ची झाली. ही फार िोठी हानी त्या कठीण काळात
घडली.
िहाराणी ताराराणीच्या आयष्ु याचे ४ भाग होतात.

१… लग्नापासनू पनहली दहा वर्े रायगडावर १६८९ सालापयांत
राजारािराजाबं रोबर नजरकै देत.
२… राजाराममहाराजांबरोबर १६९० ते १६९८ पयांत नजंजीचा
मक्ु काम, ९ जनू १६९६ ििे स्शर्ाजी ही पत्रु प्राप्ती, स्जंजीहून सटु का,
स्र्शाळगडार्र दाखल. स्संहगडार्र राजाराि िहाराजांचा २ िाचव १७०० या
स्दर्शी िृत्य.ू १६९८ ििे सातारा राजिानीची स्नस्िवती.
३…१० िाचव १७०० रोजी स्र्शाळगडार्र आपला पत्रु स्शर्ाजी याची
गादीर्र मथापना. मर्राजयाची सत्रू ं हाती घेऊन, १७०० सालापासनू १७१४
पयंत सातार्यातील सत्तेचा काळ, त्यात ७ र्षे बादशहाशी टक्कर, १७०७ ििे
बादशहाचा िृत्य,ू शाहूराजाचं ी कै देतनू सटु का, शाहूराजाश
ं ी गादीच्या
दार्ेदारीचा हक्काचा झगडा, १७०८ ििे शाहूराजाचं ा सातार्यात राजयास्भषेक.
१७१० साली कोल्हापरू हून ताराराणींचा कारभार. १७१४ ििे कोल्हापरू ात
सत्तातं र होऊन राजसबाईचा
ं पत्रु सभं ाजी गादीर्र, ताराराणी राजसबाईच्या
ं
कै देत. १७२८सालापयांत कोल्हापरू ात मथानबध्द. नतं र सभं ाजीराजे आस्ण
प्रस्तस्निींच्या लढाईत, र्ारणा लढाईच्या पराभर्ानतं र १७२८ सालापासनू िग
१७४९ सालापयांत शाहूिहाराजाच्ं या कै देत.
४…१५ हडसेंबर १७४९ ला शाहूमहाराजाच्ं या मृत्यनू तं र सातारा
गादीच्या कारभारासाठी, बाशी पानगार्ला गप्तु पणे ठे र्लेला स्शर्ाजीपत्रु नात,ू
रािराजाला स्सहं ासनार्र बसर्नू कारभार हाती घेणं - त्याचं खोटेपण,
रािराजाला कै द, यासंबंधी त्यांनी िेळलेल्या सत्तेसाठी राजकीय चाली.
नानासाहेब पेशवा आनण त्यांच्यात झालेली शह काटशह यांची िेळी. पेशव्यांचे

प्रस्तमपिी गायकर्ाड – दाभाडे - यांना गोळा करुन परत एकदा पेशव्यांशी
झगडा पण नतथे पेशवयांची सरशी. सांगोल्याच्या लढाईत ताराराणींच्या पिाचा
स्र्िोड. मर्राजयाची हुकुित हाती घेण्याचा सतत प्रयत्न आस्ण संग्राि. शेर्टची
९ र्षे परत सातारा स्कल्ल्यार्र एकांतर्ास. पास्नपताच्या उध्र्मत र्ादळात
नानासाहेब पेशर्ा, सदाशीर्भाऊ अनेक नािर्ंत सरदार यांचा परलोकर्ास,
िराठा साम्राजयाचं एक नर्ीन र्ळण सरुु झालेलं नानासाहेबांचे पत्रु िािर्रार्
पेशर्ेपदी आलेलं पास्हलं.
१० स्डसेंबर १७६१ या स्दर्शी र्याच्या ८६ व्या र्षी सातारा
स्कल्ल्यार्र ताराराणींचा कै लासर्ास. एर्ढ्या दीघावयष्ु याचा झोका फक्त किी
राणीपदाकडे स्कंर्ा कै देकडे स्हदं कळला. पण दोन्ही अर्मथेत त्याचं ी राजय
करण्याची िडपड, लालसा आस्ण त्यासाठी राजकारण खेळणं सतत चालू
रास्हल.ं
ताराराणी हजंजीला प्रयाण.
राजाराििहाराज स्जजं ीला पोचले. पाठोपाठ ताराराणीही पोचल्या.
ताराराणींच्या दसु र्या पर्ावची सरुु र्ात झाली. राजाराि िहाराजानं ी आपल्यातफे
राजय करणारा प्रस्तस्निी म्हणनू प्रल्हाद स्नराजींची नेिणक
ू के ली. हे पद नव्याने
स्निावण के लं गेल.ं प्रत्येक कठीण पररस्मथतीत स्नणवय घेण्याचं काि मर्राजयात
बसनू रािचद्रं पतं हुकुितपनाह घेत होते. त्याच्ं या िदतीला श्रीर्िवनहून आलेला
बाळाजी स्र्श्वनाथ नार्ाचा तरुण सरसभु ेदार रािचद्रं पतं ाच्ं या िोठ्या
जबाबदार्या पार पाडत होता. झस्ु ल्फकाराला दस्िणेत मर्तंत्र व्हायचं होतं पण
या स्जंजीच्या र्ेढ्याला तोही कंटाळला. शेर्टी झस्ु ल्फकारखानाने

राजाराििहाराजांना पळून जाण्याची सचू ना के ली. िहाराजांनी कोणत्या िागावने
पळून जायचं, िघु ल र्ेढा कोणत्या बाजनू े पडणार हे गप्तु पणे कळर्लं.
रािचंद्रपंतही िहाराजांच्या सटु के च्या प्रयत्नात होते. संभाजीिहाराजांच्या
काळात येसबू ाईचें बंिू गणोजी स्शके , िोंगलांकडे चाकरीला होते. त्यांच्याशी
खंडो बल्लाळाने गप्तु भेट घेतली आस्ण िहाराज र् त्यांचा राणीर्सा यांना
सोडर्ण्याची गळ घातली. गणोजी स्शके ने ते कबल
ू के लं. बस्िसी म्हणनू
दाभोळची सरदेशिख
ु ी त्यांना हर्ी होती. ते र्तन खंडो बल्लाळांचंच होतं.
त्यांनी ते लगेच देऊन टाकलं. त्यानंतर राजाराि िहाराजांना बरु ख्याच्या
पालखीत बसर्नू , या आिच्या स्स्त्रया आहेत असं सांगनू गणोजीनेआपल्या
तळार्र आणलं. दसु रे स्दर्शी स्शकारीला जाण्याच्या स्नस्ित्ताने िहाराजांना
घेऊन स्शके बाहेर पडले. िनाजी जािर्ाचं ी फौज जर्ळच आलेली होती,
राजाराििहाराजानं ा त्याच्ं या मर्ािीन के ल.ं िनाजींनी िहाराजानं ा र्ेलोरला
नेल.ं २२ फे ब्रर्ु ारी १७९८ या स्दर्शी, िनाजीने राजाराििहाराजानं ा
स्र्शाळगडार्र सख
ु रूप आणल.ं या स्चत्तथरारक सटु के नंतर राजाराि
िहाराजाचं ा राणीर्सा अजनू स्जजं ीतच होता. झस्ु ल्फकाराने िहाराजाच्ं या राण्या
ताराबाई आस्ण त्याचं ा पत्रु स्शर्ाजी, राजसबाई आस्ण त्याचं ी कन्या सोयराबाई,
स्तसरी राणी अस्ं बकाबाई, नाटकशाळा सगणु ाबाई आस्ण स्तचा िल
ु गा कणव यानं ा
िहाराष्रात जाऊ स्दलं. िहाराजाचं ा खास स्र्श्वासू स्गरजोजी यादर् याने
र्ेलोरला या सर्ाांना आणलं आस्ण िग मर्राजयात पोचर्ल.ं स्र्शाळगडार्र
राजाराि िहाराजांच्या दसु र्या पत्नीला, राजसबाईला १६९८ ििे पत्रु झाला.
त्याचं नार् संभाजी ठे र्ण्यात आलं.

ताराराणी: हजंजीिून मायदेशी.
अत्यतं रहमयपणू ,व नाट्यपणू व, उत्कंठार्िवक, अशा िागावने िहाराजांची
सटु का झाली. ताराराणींनी परत आपला िायदेश पास्हला. राजाराि िहाराजांनी
िग बादशहाच्या छार्णीर्र हल्ला करण्याची िोहीि आखली. पण या दगदगीने
राजाराि िहाराजांना खपू थकर्ा आला. ते मर्ारीतनू स्संहगडार्र आले. स्तथे
काही स्दर्स त्यांना ताप आला आस्ण २ िाचव १७०० या स्दर्शी रक्ताच्या
उलट्या होऊन िहाराजांचं स्निन झाल.ं राजाराि िहाराजांच्या हृदयात दोष
होता, त्यािळ
ु े त्यांना शारीररक दगदग सहन होत नसे. अनेक र्ेळा त्यांना
खांद्ार्र उचलनू घ्यार्ं लागे. स्शर्रायांना राजारािाच्या जन्िाची बातिी स्दली
आस्ण िल
ु गा पालथा जन्िलाय असं सास्ं गतलं होत,ं त्यार्र िहाराज िणात
उद्गारले, म्हणजे तो िघु लशाही पालथी घालायला आलाय..
राजाराििहाराजाचं ा कै लासर्ास झाल्यार्र त्याचं ा नाटकशाळे चा पत्रु
कणव हा राजा बनला पण ३ िस्हन्यातच देर्ी येऊन र्ारला. हुकुितपनाह
रािचद्रं पतं ानं ी शाहूच्या नार्े कारभार करायची कल्पना राणीसिोर िाडं ली पण
ताराराणीने ती स्झडकारली आस्ण आपला ४ र्षाांचा िल
ु गा स्शर्ाजी याचा,
स्र्शाळगडार्र १०-३-१७००, चैत्र प्रस्तपदेला राजयास्भषेक करर्ला.
तेव्हापासनू राणीने कारभार आपल्या हाती घेतला. िोठ्या आत्िस्र्श्वासाने
त्यानं ी राजकारणात पदापवण के लं पण ते सोपं नव्हत.ं कारण लढाई बलाढ्य
औरंगजेबाशी होती. अल्पार्िीतच त्यानं ी कारभारार्र स्नयत्रं ण स्िळर्ल,ं
फौजेत स्हडं ू न सैस्नकांचा पास्ठंबा स्िळर्ला. स्शर्ाजीराजाच्या नार्ाने सर्व
सभु ेदारांना, सरदारांना पत्रं पाठर्ायला सरुु र्ात के ली. सैन्याििेही त्या लौकरच

लोकस्प्रय झाल्या. राणी हुशार होती, िाडसी होती. राणीच्या राजयाची सत्रू ं हाती
घेण्यािळ
ु े बादशहाचा अपेिाभंग झाला. स्कल्ले स्जंकले की मर्राजय स्जंकलं
यार्र आघात झाला. कारण राणीने सर्वच कारभार आपल्या हाती घेतला.
स्ठकस्ठकाणच्या अस्िकार्याच्ं या नेिणक
ू ा करर्ल्या, सारार्सल
ू ी, पीकपाणी,
मर्राजयाबाहेरच्या िघु ल तळांर्र छापे घालणं, त्याची जबाबदारी एके का
सरदाराकडे सोपर्णं, सगळं त्या करायला लागल्या. त्यांनी िहत्त्र्ाच्या नेिणक
ू ा
के ल्या. त्या म्हणजे परशरु ािपंत त्र्यंबक यांना प्रस्तस्निी म्हणनू नेिलं. शंकराजी
नारायण यांना सस्चर् के लं, रािचंद्रपंत अिात्यच रास्हले. त्यातही
परशरु ािपंतांना राणीने जामत स्र्श्वासातलं िानल.ं यािळ
ु े रािचंद्रपंत आस्ण
परशरु ािपंत प्रस्तस्निी याच्ं या दरु ार्ा र्ाढायला लागला. राणीच्या िनात
रािचद्रं पतं ाबं द्दल गैरसिज र्ाढर्ण्याचा उद्ोग त्यानं ी सरुु के ला. त्यािळ
ु े
आजर्र दहा र्षे मर्राजय साभं ाळणारे रािचद्रं पतं काहीसे िागे पडले.
मर्राजय सपं र्ायला औरंगजेबाने प्रथि २१ एस्प्रल १७०० या स्दर्शी
राजिानीचं सातारा स्जक
ं लं आस्ण आझितारा नार् ठे र्ल.ं पाठोपाठ रािदास
मर्ािींची परळीही परशरु ािपतं प्रस्तस्निींच्या हातची गेली. नर्रसतारा हे नर्ीन
नार् परळीला स्िळाल.ं औरंगजेब िग स्र्शाळगडार्र चालनू गेला. त्यापर्ू ी तो
आपला दाणागोटा येण्याची र्ाट पाहात थाबं ला. िराठ्यानं ा हे कळल्याबरोबर
त्यानं ी छापा घालनू सर्व रसद लटु ू न आणली. स्कल्ले स्जक
ं त जाताना बादशहाने
प्राणी आस्ण िनष्ु यहानीही खपू अनभु र्ली. बादशहा मर्ारीसाठी छार्णी
हलर्त चालला होता. ३० ऑगमट १७०० ला बादशहाने आपला तळ
खर्ासपरू ला हलर्ला. स्तथे जरा सगळं बमतान बसलं असतांनाच िध्यरात्री

अचानक परू ाचं पाणी छार्णीत स्शरलं. जनार्रं आस्ण िाणसं र्ाहून जायला
लागली. छार्णीत आरडाओरडा सरुु झाला. बादशहाला िराठ्यांची फौज
हल्ला करायला आली असंच र्ाटलं. तो रात्रीच्या अंिारात सार्ि होऊन
शास्ियानात चालायला लागला तेव्हा अडखळून पडला आस्ण त्याच्या
गडु घ्याला जबरदमत िार बसला. हस्किांनी इलाज के ले पण तो गडु घा किीच
बरा झाला नाही. औरंगजेब कायिच लंगडा झाला. बादशहाच्या भाटांनी त्याचा
पर्ू वज तैिरू हा असाच लंगडा झाला आस्ण त्यानंतर त्याने जग स्जंकलं, म्हणजे
खास्र्ंदही आता जगजजेते होणार अशी बादशहाची सिजतू काढली. दरबारात
औरंगजेब येऊन बसल्यार्र त्याच्यासिोरचा पडदा हटर्ला जाई.
इकडे ताराराणीच्या हाताखाली त्याच्ं या फौजेनेही िघु लानं ा छळायची
नर्ीन नीती आरंभली. प्रर्ासात असलेल्या िघु ल फौजेर्र िागच्या
बाजनू े हल्ले करुन त्याचं ा खस्जना, दाणा र्ैरण लटु ायच,ं नाहीतर त्याच्ं या
छार्णीर्र हल्ला करुन त्यानं ा लटु ायच.ं अस्िकार्यानं ा पकडायचं आस्ण
त्याच्ं या सटु के साठी भरपरू खडं णी िागायची असं स्कतीतरी र्ेळा घडल.ं
आग्र्याहून बादशहाचा खस्जना येत असतानं ा तो पळर्ायचा. या
गस्निीकाव्यािळ
ु े िघु ल फौज त्रमत व्हायला लागली. स्कल्ला लढर्तानं ाही
नर्ीन िोरण आखलं गेलं. भरपरू पैसे घ्यायचे, िघु ल सरदाराला स्कल्ला
द्ायचा, सरदाराने त्या स्कल्ल्यात रसद भरुन ठे र्ली की जायचं आस्ण हल्ला
करुन स्कल्ला स्िळर्ायचा. िघु लाच्ं या जया स्कल्ल्यानं ा परु े शी फौज नाही असे
स्कल्ले ते स्नर्डायचे. एकूणच, ताराराणीने बादशहाची झोप उडर्ली होती.
िराठे बर्हाणपरू ार्र गेले, स्तथनू गोर्ळकोंड्यार्र गेले, र्ेलोरर्र गेले, र्र्हाडर्र

गेले, जातांना र्ाटेतली ठाणी उध्र्मत करत गेले..िराठी फौजेने ग्र्ाल्हेर लटु ल,ं
ते स्सरोंजर्र गेल.े िराठ्याच्ं या फौजा िछलीपटणपयांत पोचल्या. कनावटकात
स्शरे , स्तथनू स्त्रचनापल्ली, िग तंजार्र, िराठी फौजेने औरंगजेबाचा सारा िल
ु ख
ू
ढर्ळून काढला.
औरंगजेबाच्या आठर्णी स्लस्हणार्या िनचु ीने स्लहून ठे र्लंय की िराठे
सैस्नक िाडसी आस्ण चतरु म्हणनू सर्व स्हदं मु थानात त्यांचा लौस्कक आहे.
िराठ्यांचे सर्व स्कल्ले घेतल्यास्शर्ाय राहणार नाही असं त्याने ठरर्लं तर तर
तो स्जतकी र्षे जगला स्ततकीच र्षे त्याला जगार्े लागेल. आपला लौस्कक
िळ
ु ीला स्िळू नये या स्र्चारानेच तो लढतो आहे. तसं नसतं तर त्याने किीच
यध्ु द आर्रतं घेतलं असत.ं या स्ठकस्ठकाणी लढणार्या अनेक सरदारानं ा
िागवदशवन करणारा कुणीही एक िख्ु य सेनापती नाही तरी ते स्र्जय स्िळर्त
आहेत. ताराराणीच्या नेतत्त्ृ र्ाखाली के र्ढा हा लौस्कक िराठ्यानं ी स्िळर्ला.
या काळात ताराराणीचं कतृवत्र् झळाळून उठलं.
१७०० सालापासनू १७०७ पयांत सात र्षे ताराराणींचा हा
औरंगजेबाशी झगडा चालला. आस्ण अचानक ग्रह बदलले. ८७ र्षाांचा र्ृध्द
औरंगजेब अहिदनगरकडे चालायला लागला आस्ण शेर्टी २० फे ब्रर्ु ारी,
१७०७ ला अहिदनगरला त्याने शेर्टचा श्वास घेतला. जेव्हा एखाद्ा
राष्रपरुु षाचा अतं होतो, तेव्हा सार्या राजकारणाला नर्ीन र्ळण लागत.ं
औरंगजेबाच्या िृत्यनू े त्याच्यानतं र िघु लशाही जशी पढु च्या शतकाििे
स्खळस्खळी झाली तसा मर्राजयाचा प्रर्ाहही बदलला. िहाराष्रात रािचंद्रपंत
अिात्यांचा अमत होऊन बाळाजी स्र्श्वनाथ भट नार्ाचा श्रीर्िवनचा नर्ीन

ित्ु सद्दी उदयाला आला. त्याने शाहूची बाजू भक्कि के ली. बाळाजी
स्र्श्वनाथांच्या र्ंशाने पढु े मर्राजयाला यिनु ेपयांत नेऊन स्भडर्लं. शाहूराजांनीच
स्वत:च पढु ाकार घेऊन के लेली कोल्हापरू गादीची नननमणती हे औरंगजेबाच्या
जाण्यानंतरचे स्वराज्यातील बदललेले पश्चात पररणाम होते.
स्दल्लीकडे जाणार्या शहजादांिळ
ु े दोराहार्र िघु ल कै देतनू सटु लेले
शाहूराजे लािकानीला, खानदेशापयांत पोचले. स्तथनू त्यांनी सर्व सरदारानं ा पत्रं
स्लहून पास्ठंबा स्िळर्ायला सरुु र्ात के ली तेव्हा ताराराणींनी स्र्रोिाची ठाि
भस्ू िका घेतली. त्या म्हणाल्या, स्शर्ाजीिहाराजांनी स्िळर्लेलं राजय
संभाजीिहाराजांनी घालर्लं. आता जे आहे ते राजाराििहाराजानं ी संपादलेलं
राजय आहे म्हणनू िाझाच अस्िकार आहे. त्याचं ा दसु रा िद्दु ा होता की
शाहूिहाराजानं ी जया अथी सनदा स्िळर्नू सभु ेदारी घेतली त्या अथी मर्तत्रं
मर्राजयाची जाणीर् त्यात नाही, म्हणनू शाहूराजाचं ा गादीर्र हक्क नाही. ते
िाडं स्लक बनले आहेत. स्तसरा त्याचं ा िद्दु ा होता की हे शाहूराजे तोतया आहेत.
खरे शाहूराजे नाहीतच. त्यानं ी खडं ो बल्लाळानं ा खर्याखोट्याची खात्री करुन
घ्यायला पाठर्ल.ं पण स्बबं खरं असा जेव्हा त्याचं ा स्नरोप आला तेव्हा
ताराराणींनी तो आिेप सोडून स्दला. परसोजी भोसले, खडं ो बल्लाळ, बाळाजी
स्र्श्वनाथासं ारखे प्रिख
ु शाहूराजानं ा जाऊन स्िळाले तेव्हा ताराराणींची बाजू
आणखीनच किकुर्त झाली. आपल्या समं कृ तीििे जयेष्ठ पत्रु ाचाच गादीर्र
हक्क असतो हे त्रेता यगु ातील रािकथेपासनू चे समं कार आहेत. त्यािळ
ु े
मर्राजयात दोन तट पडले. एक पि संभाजींचा पत्रु शाहूराजांच्या िागे आस्ण
दसु रा पि, ताराराणीच्यािागे उभे असणारे . नतसर्या प्रकारात, काही लोक

कंु पणावरचे बसलेले होते. कोणत्या पिाचा ननकाल लागतो ते पाहून त्या
वारसाकडे जाण्याचा त्यांचा कल होता. शाहूराजे अहिदनगरर्र २ िस्हने
रास्हले. स्तथे त्यांनी आपला पि तयार के ला. शेर्टी शाहूराजे पण्ु याजर्ळ येऊन
पोचले. त्यांना मर्राजयातील अनेक सरदार जाऊन स्िळाले. ताराराणीही
शाहूराजांशी संघषावच्या पस्र्त्र्यात सजज झाली.
शाहूराजे ऑगमटििे अहिदनगरर्र आल्यार्र सत्तेचा संघषव अस्िक
गस्हरा झाला. लढण्यस्शर्ाय पयावय उरला नाही. ताराराणी आस्ण शाहूची फौज,
भीिा नदीच्या काठी पण्ु यापासनू २२ िैलांर्र खेडच्या ( आताचं राजगरुु नगर )
नस्जक येऊन थांबल्या. भीिेच्या दसु र्या तीरार्र सिोर कडूस गार्ाच्या नस्जक
ताराराणीच्या फौजा येऊन थडकल्या. शाहूला मर्त:ची फौज नव्हती ना पैसा
होता, पण जयाचं ा भक्कि आिार शाहूराजानं ा स्िळाला. त्यात होते परसोजी
भोसले, खडं ो बल्लाळ आस्ण स्तसरे होते बाळाजी स्र्श्वनाथ. िनाजी जािर्,
परशरु ािपतं प्रस्तस्निी आस्ण रािचद्रं पंत अिात्य हे सर्व खदं े लोक ताराराणींच्या
पिात होते. तरीही १२ ऑक्टोबर, िनत्रयोदशीच्या स्दर्शी झालेल्या लढाईत
शाहूराजाचं ा स्र्जय झाला तो त्याच्ं या ित्ु सद्दीपणािळ
ु े . ताराराणीची फौजेची
ताकद बाळाजी स्र्श्वनाथानं ी सेनापती िनाजी जािर्ाचं ं िन र्ळर्नू
आपल्याकडे र्ळर्ली. िनाजी जाधव लढाईत उतरलेच नाहीत. लढाईनतं र
िनाजी जािर् शाहूच्ं या पिाला स्िळाले. ताराराणींचा पराभर् झाला. ताराराणी
पन्हाळ्यार्र स्नघनू गेल्या. पाठोपाठ शाहूराजानं ी १ जानेर्ारी १७०८ या स्दर्शी
साताराही नजक
ं लं. स्तथे सैख िीरा नार्ाचा स्कल्लेदार होता, त्याच्या कुटुंबाला
शाहूराजांनी पकडलं आस्ण कै देत ठे र्लं. त्याबरोबर शेखिीराने लगेच स्कल्ला

शाहूराजांच्या हर्ाली के ला. परशरु ािपंत प्रस्तस्निी अटके त पडले. खंडेरार्
दाभाड्यांनाही शाहूराजांच्या फौजेने पकडून नेलं. त्यामळ
ु े ताराराणींची बाजू
आणिीनच लंगडी झाली. पण त्या िचल्या नाहीत. सत्तेचे दोर आपल्या हाती
घेण्याची त्यांची धडपड चालचू रानहली. या स्नणावयक लढाईनंतर शाहूराजांनी
थाटाने १२ जानेर्ारी १७०८ या स्दर्शी राजयास्भषेक करुन घेतला. सातारा ही
राजिानीचं रुप घेतलेली िहत्त्र्ाची नगरी बनली. राज्यानभर्ेकानंतर ४
नदवसांमधेच भाऊबंदकी टाळावी म्हणनू शाहूराजांनी एक राज्याच्या वाटणीचा
एक प्रस्ताव राणीकडे पाठवला. पण ताराराणींनी तो नाकारला. सर्व सत्ता
काबीज करण्याची त्यानं ी अजनू हार िानली नव्हती. स्जद्दी, आक्रिक
ताराराणींच्या आयष्ु याने आणखी एक र्ळण घेतलं.
ताराराणी : ताराराणी कै देत.
खेडच्या लढाईत पराभर् झाल्यार्र ताराराणींनी पन्हाळ्यार्र आपल्या
नर्ीन फौजेची उभारणी के ली. परत दोन्ही फौजा एकमेकींना नभडल्या.
पन्हाळाही ताराराणींना सरु नित रानहला नाही तेवहा त्या रागं ण्यावर जाऊन
रानहल्या. पन्हाळा सहज शाहूराजाच्ं या हाती पडला तेव्हाच पढु ची स्वारी
रागं ण्यावर हे नननश्चत झाल.ं त्यामळ
ु े रामचद्रं पतं अमात्यानं ी ताराराणी, नशवाजी,
दसु री राणी राजसबाई आनण सभं ाजी यानं ा मालवणच्या नसधं दु गु ण नकल्ल्यात
पार्साळ्यात सरु स्ित नेऊन ठे वलं. पन्हाळ्यार्र शाहूराजाचं ा िक्ु काि
असतानाचं , सेनापती धनाजी जाधवाचं ं ननधन झाल्याची बातमी आली तेवहा
शाहूिहाराज सातार्याला परतले आनण धनाजींचा पत्रु चंद्रसेन जाधवांची
वनडलांच्या जागी नेमणक
ू के ली. रांगण्याची िोहीि लांबत चालली, तेव्हा ती

जबाबदारी त्यांनी परसोजी भोसले यांच्यार्र सोपर्ली. ही सर्ु णवसंिी
ताराराणींनी सोडली नाही. १७१० सालात त्यांनी परसोजींर्र हल्ला के ला.
परसोजी हरले आस्ण पन्हाळा, कोल्हापरू हा प्रदेश ताराराणींकडे आला. आता
फक्त सातारा स्जंकायची उिेद त्या बाळगनू होत्या. कोल्हापरू आस्ण
पन्हाळ्याचा िल
ु ख
ु हाती आल्याबरोबर ताराराणींनी सार्ंतर्ाडीकरांचाही
स्र्रोि िोडून काढला आस्ण पन्हाळा ही आपली राजिानी असल्याचं जाहीर
के लं. आपला पत्रु स्शर्ाजीच्या नार्ाने छत्रपतीपदाची द्वाही स्फरर्नू छत्रपतींची
राजिानी सातारा नसनू पन्हाळा आहे हे जनतेने जाणार्ं असं जाहीर के ल.ं
अशातर्हेने सातारा आस्ण कोल्हापरू या मर्राजयाच्या दोन शाखानं ी जन्ि घेतला
पण अजनू स्नणावयक स्नकाल लागला नव्हताच.
दोघाच्ं यात मपिाव आस्ण डार्पेंच सतत चालू होते. सरदारानं ा
आपल्याकडे र्ळर्णं चालू होतं. अनेकानं ी शाहूराजानं ाच पसतं ी स्दली होती
आस्ण त्याचं ा जोर र्ाढतो आहे हे पाहून ताराराणींकडचे सरदारही
शाहूिहाराजानं ा जाऊन स्िळत होते. याचर्ेळी बाळाजी स्र्श्वनाथ या नर्ीन
ित्ु सद्ाचा सातार्यात शाहूराजानं ा आिार स्िळत होता. पन्हाळ्याहून
ताराराणींचा कारभार सरुु झाला त्याचर्ेळी १७११ सालात बाळाजी
स्र्श्वनाथाचं ं आस्ण सेनापती बनलेल्या चद्रं सेन जािर्ाचं एका िल्ु लक
हररणार्रुन तटं ा लागला आस्ण त्यात चद्रं सेन जािर् सरळ ताराराणींना जाऊन
स्िळाला. यािळ
ु े ताराराणींना आणखी हुरुप आला. ताराराणी आस्ण चद्रं सेन
जािर् हे दोघे आक्रिक आस्ण ित्ु सद्देस्गरीला दय्ु यि िाननू बळाच्या र्ापरार्र
स्र्श्वास ठे र्णारे तर बाळाजी स्र्श्वनाथ आस्ण शाहूराजे हे दोघे स्र्रोिकांची िनं

र्ळर्नू त्यांना आपल्या पिात ओढण्याचा कल असणारे होते. नोव्हेंबर १७१३
ला बाळाजी स्र्श्वनाथांना शाहूिहाराजांनी पेशर्ेपद स्दलं त्यानंतर बाळाजी
स्र्श्वनाथांनी सार्या सिद्रु स्कनार्याचा िख्ु य कान्होजी आंग्रे याला के र्ळ
ित्ु सद्देस्गरीच्या बळार्र आपल्या पिात ओढून आणलं त्यािळ
ु े तर ताराराणींची
ताकद आणखीनच किी झाली. ताराराणींच्या कारभारात चंद्रसेन जािर् आस्ण
परशरु ािपंत प्रस्तस्निींचं िहत्त्र् र्ाढल.ं रािचंद्रपंत काहीसे िागे पडले.
परशरु ािपंतांशी त्यांचं अस्जबात जित नव्हतं. परशरु ािपंतांनी ताराराणींच्या
िनात रािचद्रं पंतांबद्दल गैरसिज स्निावण करण्याचा सतत प्रयत्न के ला, तेव्हा
स्चडलेल्या रािचंद्रपंतांनी शाहूला अनक
ु ू ल असं र्तवन के ल्याची बातिी
ताराराणीला कळल्यार्र ताराराणींनी रािचंद्रपंतांना रुप्याची बेडी घालनू कै द
करुन ठे र्लं. त्यािळ
ु े तेही आणखीनच स्बथरले आस्ण अनेक सरदारानं ा त्यानं ी
शाहूराजाकडे पाठर्लं. आता ते राणीच्या पिातनू िनाने दरू गेलेलेच होते.
राणीचा पि आणखी किकुर्त झाला. तेव्हा ताराराणींनी रािचद्रं पतं ानं ा बाहेर
काढून स्शर्ाजी आस्ण सभं ाजी या दोन्ही िल
ु ानं ा त्याच्ं या िाडं ीर्र ठे र्नू कारभार
पाहायला सास्ं गतलं. िग ते कारभार पाहू लागले.
१७१४ सालात दोन र्ारसािं िे चाललेल्या या झगड्याला अचानक
कलाटणी स्िळाली ती खद्दु कोल्हापरू ििेच. एक स्दर्स अचानक कोल्हापरू ात
रक्तशन्ू य क्रातं ी झाली आस्ण राजसबाईचा
ू
ं पत्रु सभं ाजीराजाचं ी गादीर्र नेिणक
झाली. ताराराणी आस्ण स्शर्ाजी, अचानक कै देत पडले. १७१४ सालच्या
सप्टेंबर ऑक्टोबरििे किीतरी अचानक ही क्रांती झाली. जसे काही राजयोगी
ग्रह आकाशािंडलातनू हद्दपार व्हार्ेत त्याप्रिाणे ताराराणीचं पढु चं ३६ र्षावचं

आयष्ु य बंस्दर्ासात गेलं. ताराराणींना गाफील ठे र्नू हे सत्तांतर घडर्णं सोपं काि
नव्हतं. पण ते घडलं. कुणी घडर्लं, कसं घडर्लं यांचा थांगपत्ता खद्दु
ताराराणीलाच कळला नाही, नाहीतर कट करणारा स्जर्ंत रास्हला नसता.
ताराराणींनी पत्रात स्लस्हलं, कालपरत्र्े आिचा प्रसंग स्र्मकळीत होऊन
संभाजीराजे आस्ण राजसबाई यांनी स्गरजोजी यादर्, अंताजी स्त्रिळ, आस्ण
गडकरी तरु ोजी स्शतोळे यांस पढु े करुन स्कल्ले पन्हाळा येथे संभाजीराजे यांस
गादीर्र बसर्ले, आम्हास संकटी घातले. र्षावनर्ु षावचा जनु ा स्र्श्वासू स्गरजोजी
यादर्ही स्र्रोिात गेला. चाणक्याला दख
ु ार्लं तर िनानंदाला गादीर्रुन उतरार्ं
लागतं. शाहूराजांचा जोर त्यानंतर र्ाढतच गेला. पेशर्े बाळाजी स्र्श्वनाथांनी
स्दल्लीहून सनदा आणल्या. येसरू ाणी, िदनस्संग, र्गैरेंची सटु का करुन देशी
आणल.ं २ एस्प्रल १७२० ििे बाळाजी स्र्श्वनाथाच
ं ं देहार्सान झालं आस्ण १५
स्दर्सानं ी, १७ एस्प्रल १७२० ला २० र्षाांचे बाजीरार् पेशर्ेपदार्र आले.
त्याच्ं या पराक्रिाने मर्राजयाच्या सीिा यिनु ेला जाऊन स्भडल्या.
बाजीरार्ाच्या काळात स्नजाि उल्िल्ु कने, शाहूराजानं ा शह द्ायला
सभं ाजीराजानं ा हाताश िरुन मर्राजयात यध्ु दाचा ििु ाकूळ उठार्ला. पेशर्े
बाजीरार्ानं ी पालखेडर्र स्नजािाचा पणू व पराभर् के ला आस्ण सभं ाजीराजानं ा
हात न लार्ण्याचं कलि स्लहून घेतल.ं त्यानतं र शाहूिहाराजानं ी श्रीस्नर्ासरार्
प्रस्तस्निींना सभं ाजीराजार्ं र पाठर्ल.ं िाचव १७३० या स्दर्शी र्ारणेर्र
सभं ाजीराजाचं ा पराभर् झाला. त्याच्ं या सर्व बायकािल
ु ानं ा श्रीस्नर्ासरार्ानं ी
कोल्हापरू ला सख
ु रुप पाठर्लं. ताराराणींनी सर्तीच्या हाताखाली कोल्हापरू ला
जाणं नाकारलं आस्ण त्या शाहूराजांच्या आसर्याला आल्या. शाहूराजांनी

सातारा स्कल्लार्र त्यांची राहण्याची सोय करुन त्यांना नजरकै देत ठे र्लं.
शाहूिहाराजानं ी िग व्यर्स्मथतपणे मर्राजयाची र्ाटणीकरुन १३ एस्प्रल
१७३१रोजी संभाजीराजांना िल
ु ख
ु र्ाटून स्दला त्यािळ
ु े कोल्हापरू गादीची
स्नस्िवती झाली.
शाहूराजांचा हा लौस्कक र्ाढत असतांनाच िहाराज िात्र गादीला र्ारस
नाही, पोटी पत्रु नाही म्हणनू द:ु खी होते. त्यातच त्यांची आर्डती राणी
सगणु ाबाई यांचं स्निन झालं. १७४० ििे बाजीरार् आस्ण स्चिाजीआपांचंही
स्निन झालं. शाहूराजांची प्रकृ ती स्बघडायला लागली. ते जेव्हा आजारी पडले
तेव्हा गादीचा र्ारस कोण करार्ा याचा स्र्चार सरुु झाला. संभाजीराजांना र्ारस
करुन सातारा-कोल्हापरू गाद्ा एक करण्याच्या योजेनेला िहाराजाचं ी थोरली
राणी सकर्ारबाई स्हचा स्र्रोि होता. सभं ाजीराजानं ा आर्रशक्ती नाही म्हणनू
शाहूराजानं ाही ते योग्य र्ाटत नव्हते. त्यािळ
ु े नर्ीन र्ारसाची शोिाशोि सरुु
झाली. तेव्हा ७५ र्षाांच्या ताराराणी परत नव्या जोिाने राजकारणात उतरल्या.
त्यानं ी िहाराजानं ा स्नरोप पाठर्ला की घरचा र्ारस असतानं ा बाहेरचा का
शोिता? शाहूराजानं ाच काय पण कुणालाच त्याचा अथवबोि झाला नाही. तेव्हा
ताराराणींनी सास्ं गतलं की आपला नात,ू स्शर्ाजीचा िल
ु गा, आपण गप्तु रुपाने
ठे र्ला असनू त्याला िनी करार्ा.” सारे दरबारी आस्ण राजर्ाडा या र्ाक्याने
थक्क झाले. लगेच सर्ाांच्या प्रस्तस्क्रया उिटल्या. शाहूराजानं ा ताराराणींनी सर्व
खल
ु ासा के ला. त्यानं ी सास्ं गतलं की आपला पत्रु स्शर्ाजी र्ारला तेव्हा त्याचं ी
पत्नी भर्ानीबाई गरोदर होती. स्शर्ाजी गेल्यार्र, स्तला ३ िस्हन्यांनी िल
ु गा
झाला. सरुु र्ातीला तो पन्हाळ्यार्र ३ र्षे होता. नंतर तो गप्तु पणे अिात्यांकडे

बार्डा इथे ठे र्ला. परदेशी रजपतू याच्यािाफव त हे काि के लं. जेव्हा
कोल्हापरू ची राणी स्जजाबाई यांना ही गप्तु बातिी सिजली तेव्हा त्यांनी
रािराजाला संपर्ण्यासाठी हल्ला के ला. तेव्हा रािराजाला पानगार्ाला त्याची
बहीण दयावबाई स्नंबाळकर यांच्याकडे पाठर्लं. ताराराणी अिनू ििनू स्र्श्वासू
िाणसू पाठर्नू त्या िल
ु ाची चौकशी करत असत. तो रािराजा हा िल
ु गा स्तथेच
आहे.”
शाहूिहाराजाचं ं ित पडलं की २० र्षावच्या या िल
ु ाचा शोि घेऊन
शहास्नशा करणं भाग आहे. सकर्ारबाईनीं सरळ सरळ आरोप के ला की हे सारं
ताराराणीसाहेबांचं थोतांड आहे. म्हणनू ताराबाईचा
ं बंदोबमत करार्ा. संभाजीस
आणनू त्यास गादी द्ार्ी. त्यार्ेळी नानासाहेब पेशर्ेपदार्र होते. सारंच प्रकरण
स्चडीला गेल.ं सकर्ारबाईनीं शाहूिहाराजाच्ं या भेटीला यायची सर्ाांना बदं ी
घातली. त्यािळ
ु े पेशव्यांनाही शाहूिहाराजाचं ी भेट घेणं जड व्हायला लागल.ं
पण त्यानं ी शाहूिहाराजाच्ं या पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन या नातर्ाचा शोि
घेण्याचं ठरर्लं आस्ण दत्तक घेतानं ा काहीही स्र्पररत घडू नये म्हणनू िहाराजानं ा
सर्ाांच्या प्रस्तस्क्रयाचं ी कल्पना स्दली. तेव्हा शाहूिहाराजानं ी हा कठीण सिय
पाहून पतं प्रिानानं ा एकातं ी बोलार्लं. गोस्र्दं रायाच्ं या स्र्द्िाने सर्व ठरर्नू ,
आपल्या सर्व अखेरच्या इच्छाचं ी यादी मर्हमते स्लहून स्दली. आपल्या हयातीत
ताराराणींच्या गादीर्र बसर्ण्याचा िहाराजाचं ा बेत होता पण सकर्ारबाई
त्याला काहीतरी अपाय करे ल या भीतीने तो बेत रस्हत के ला.
शाहूिहाराजाचं ा २० र्षाांच्या रािराजाला दत्तक घेण्याचा बेत तडीस
जाण्यासाठी थोरल्या राणीसाहेब सकर्ारबाई यांनाही स्र्श्वासात घेणं जरुरीचं

होत.ं सकर्ारबाईनां िहाराजांचा बेत पसंत पडला नाही. त्यािागे ताराराणींचा
काहीतरी डार् आहे याची त्यांना खात्री होती. हा रािराजा खरा र्श
ं ज नव्हे असं
त्यांनी मपष्ट ित स्दलं. भोसल्यांच्याच कुळातील खर्या र्ंशजाकडे गादी द्ार्ी
असा त्यांनी सल्ला स्दला. पण असं के ल्याने ताराराणीचा र्ारस आस्ण नर्ीन
र्ारस यांच्यात कलह सरुु होईल यादर्ी िाजेल हे पटर्नू देण्याचा प्रयत्न के ला
पण सकर्ारबाईनां ते पटलं नाही. शाहूराजांची र्ारस खरा असल्याची खात्री
होती. ताराराणींिळ
ु े राजकीय गोंिळ िाजला. राजयार्र अनपेस्ित संकट आल.ं
या सर्व संकटात भर पडली ती आणखी एका गस्हर्या संकटाची. ती म्हणजे
शाहूिहाराजाचं ा कै लासर्ास झाला. १५ स्डसेंबर १७४९ या स्दर्शी िहाराजांनी
प्राण सोडला. थोरली राणी सकर्ारबाईनां सती जार्ं लागल.ं ताराबाईचा
ं
रािराजानं ा गादीर्र बसर्ायचा िागव िोकळा झाला. शाहूिहाराजाचं ा तेरार्ा
स्दर्स झाल्यार्र ४ जानेर्ारी १७५० या स्दर्शी रािराजानं ा सातार्यात
आणण्यात आलं. त्याचस्दर्शी सध्ं याकाळी त्याच
ं ा राजयारोहण स्र्िी झाला.
मर्राजयाच्या प्रर्ाहाला नर्ीन कलाटणी स्िळाली. ताराराणींच्या
आयष्ु यात परत एकदा नर्ीन पर्व सरुु झालं. कै लासर्ासी थोरले छत्रपती
सभं ाजीिहाराज सक
ं टाने घेरले गेलेले असतानं ा स्शर्योगी नार्ाच्या ित्रं स्र्द्ा
जाणणार्या योग्याने त्यानं ा कास्लिातेची आरािना करा म्हणजे ती तम्ु हाला पत्रु
देईल. तो पत्रु तिु च्या मर्राजयाचं स्नर्ारण करे ल आस्ण भाग्य सपं ादन करे ल असं
सास्ं गतलं होत.ं तो कास्लिातेच्या प्रसादाने झालेला पत्रु शाहूराजा खरंच
मर्राजयाचा भाग्योदय करुन परलोकी गेला होता.

ताराराणी ; र्रत सत्तेत.
िागवशीषव र् ।। ३, पष्ु य नित्र, शके १६४९, शक्ु ल संर्त्सरी, १५ स्डसेंबर
१७४९ या स्दर्शी, सकाळी, अजानबु ाहू, अजातशत्रू शाहूिहाराजांचा काल
झाला. त्यांच्या तोंडून किीही “िारा” ही स्शिा बाहेर पडली नाही. ४ िस्हने
आिीपासनू , ऑगमटपासनू ते अंथरुणाला स्खळलेले होते. आपला शेर्ट जर्ळ
आल्यार्र कृ ष्णातीरी राहायचं ठरर्नू , िाहुली-साताराच्या ििे छप्परबंद डेरे
देऊन त्यास र्नर्ासर्ाडी म्हणू लागले आस्ण स्तथेच रास्हले. पण नंतर
रंगिहालात येऊन रास्हले. जाण्यापर्ू ी सकाळी अंगाला भमि लार्लं, रुद्राि
गळ्यात घातलं, दभावसनार्र पांढरी घोंगडी टाकली, ११ र्ेळा रािनाि आस्ण
स्शर्हरहर म्हणत प्राण सोडला. थोरली राणी सकर्ारबाई सती गेल्या. नवहे,
राजकीय पररनस्थतीमळ
ु े त्यानं ा जावं लागल.ं िहाराजाचं ी शेर्टची ५ र्षां अत्यतं
िानस्सक त्रासाची झाली. सकर्ारबाई आस्ण सगणु ाबाई या दोन राण्यािं िली
भाडं ण,ं त्यांचा आर्डता हत्ती िदारीही िेला, र्ारस कुणाला करायचं याची
स्चतं ा, प्रकृ ती साथ देईना अशा माननसक त्रासातनू गेले. अशा अर्मथेत,
कोल्हापरू च्या सभं ाजीराजानं ा, तेही र्ृध्द आस्ण त्यांनाही सतं ान नाही म्हणनू
त्यानं ा र्ारस न करता ताराराणींचा नातू गादीर्र बसर्ायचं त्यानं ी नक्की के ल.ं
ताराराणींवर नवश्वास न टाकून तरी कसं चालेल ?
शाहूराजे स्नर्तवले त्याच स्दर्शी त्यानं ी काही प्रिख
ु ित्ु सद्दी बाशी
पानगार्ला ताराराणींच्या नातर्ाला आणायला पाठर्लं होत.ं रािराजाचं ी
बहीण, दयावबाई स्नंबाळकरांना सर्वजण भेटले. दयावबाई स्नंबाळकर यांच्यासाठी
ताराराणीने आपली अंगठी खणू म्हणनू स्दली. त्यानंतर सर्व िंडळी स्िरर्णक
ू ीने

सातार्यानस्जक र्डूथला आली. कृ ष्णा नदीच्या उत्तर तीरार्र, शकंु तेश्वराच्या
िंस्दरात, स्तथे रािराजांनी ताराबाईची
ु े
ं भेट घेतली. पण शाहूराजांच्या स्निनािळ
त्यांचा १३ र्ा स्दर्स झाल्यार्र ४ जानेर्ारी १७५० या स्दर्शी शहरात आले.
त्याच स्दर्शी संध्याकाळी रािराजांना स्संहासनार्र बसर्लं.
२० र्षाांच्या अनभु र् नसलेल्या रािराजांना आपलं राजेपद हे स्कती
काटेरी आस्ण बेचर् आहे हे लगेच कळायला लागल.ं कारण लगेच ताराराणी
आस्ण पेशर्े या दोघांििे रािराजांना ताब्यात ठे र्ण्याची मपिाव सरुु झाली.
जयांच्या हाती रािराजे, त्याचं ी सत्ता चालणार होती. रािराजे या सर्वच स्र्श्वाला
अजाणते होते, नर्ीन िाणस,ं नर्ीन भस्ू िका, नर्ीन राजकारण, सर्ावपासनू खपू
दरू होते. त्याचं ी या दोघाच्ं या ओढाताणीत प्रचडं कुचबं णा व्हायला लागली.
त्यार्र उपाय म्हणनू नानासाहेब पेशव्यानं ी रािराजाच्ं या िाफव त ताराराणींना
त्यानं ी फक्त सल्लागार म्हणनू राहार्ं ही सचू ना करर्ली पण त्याचा पररणाि
उलटाच झाला. ताराराणींना रािराजानं ी सचु र्लेला तो अपिान र्ाटला आस्ण
त्यानं ी रािराजार्ं रचे स्नबांि आणखीनच कडक के ले. राजय चालर्ण्याची
जबाबदारी असलेल्या नानासाहेब पेशव्यानं ा, अजाण रािराजे आस्ण
कारमथानी, ताराराणी या दोघाच्ं या हाती सत्ता एकत्र जाणं अथर्ा स्र्भागली
जाणं िोक्याचं र्ाटत होतं. ततू व तरी त्यानं ी काय काय होतयं ते पाहाण्याचं
ठरर्ल.ं रािराजानं ा ताराराणींचा र्चक त्रासाचा व्हायला लागला. त्याचं िन
पेशव्याक
ं डे र्ळतयं हे राणीला सहन होईना. ताराराणी सातार्यात स्कल्ल्यार्र
आस्ण रािराजे खाली शहरात अशी स्नर्ासमथानं होती. राजे ताराराणींना

भेटायला गेले की आपल्या आजींचं ऐका आस्ण तसा कारभार करा असा सल्ला
राणीच्या सल्लागारांकडून त्यांना स्िळायचा. ते ताराणींना दरुु त्तरं करायचे.
ताराराणींसाठी पेशव्यांचा शह संपर्णं त्यांना जरुरीचं होतं. म्हणनू
पेशव्यांच्या स्र्रोिकांना त्यांनी गोळा करायला सरुु र्ात के ली. कोल्हापरू च्या
संभाजीराजांना गादीर्र बसर्ण्याचा प्रयत्न करायला सरुु र्ात के ली. राजय त्या
दोघांच्या िालकीचं होतं. पेशर्े राजय चालर्ण्याच्या जबाबदारीने र्ागत होते.
तो काळ मर्राजयासाठी अत्यंत अस्मथर राजकारणाचा होता. त्यातच आपलं न
ऐकणार्या रािराजार्र तू खरा नातू नाहीस, तू भोसले कुळाचाही नाहीस,
उचल्या आहेस असा र्ारंर्ार, असा सर्ाांसिि गर्गर्ा ताराबाईनीं अचानक
सरुु के ल्यार्र तर सर्वच जण थक्क झाले. ताराराणींनीच आपला नातू असल्याचं
शपथेर्ार सास्ं गतलं होत,ं आता ते नाटक ठरण्याची र्ेळ आली. दरबारातील
ित्ु सद्दी, सरदार, सारे च गोंिळात पडले. जया बर्ु हाणजी िोस्हत्यानं ी आपली
िल
ु गी रािराजानं ा स्दली होती त्याचं ी स्मथती तर आणखीनच र्ाईट झाली. ते
इतके खचले की त्यानं ी स्जर्ाचं बरंर्ाईट करुन घेण्याचा स्निावर जाहीर के ला.
त्यािळ
ु े ताराराणी स्र्रुध्द पेशर्े असे दोन तट आपोआप तयार झाले. या घटनेचे
पडसाद राजयभर उिटायला लागले आस्ण स्र्श्वास ठे र्ायचा तो
राणीसाहेबार्ं रच अशी स्र्स्चत्र पररस्मथती स्निावण झाली. थोरल्या राणीसाहेब
सकर्ारबाई जे म्हणत होत्या तेच खरं अशी गोंिळाची अर्मथा झाली. पण हे
सर्व सत्तेचा खेळ स्जक
ं ण्यासाठीच ताराराणींनी फासे टाकले होते. ताराराणींच्या
िनासारखं होऊनही संघषव थांबलाच नाही अशी स्र्स्चत्र कोंडी होऊन बसली.
आता रािराजा खरा की खोटा याची शहास्नशा व्हायलाच हर्ी होती.

नानासाहेब पेशव्यांनी स्चडलेल्या ताराबाईनां शांत करण्याचे प्रयत्न चालर्ले.
त्यास्शर्ाय या र्ातार्रणात राजयकारभार सरु ळीत होणार नव्हता. पेशर्े पण्ु यात
बसनू या दोघाच्ं या हालचालींर्र लि ठे र्नू होते.
थोड्याच स्दर्सांनी पेशर्े आस्ण ताराराणींििे पत्रव्यर्हार सरुु झाले.
राणीने गडार्रुन खाली यार्ं म्हणजे सर्व गोष्टी त्यांच्या िनाप्रिाणे होतील असा
स्नरोप स्िळाल्यार्र राणीसाहेब खाली आल्या. रािराजांना दरू करायलाही
पेशव्यांची गरज ताराराणीला होतीच. १७५० ििे, त्याचर्ेळी नानासाहेब
पेशव्यांनी आपला िल
ु गा स्र्श्वास आस्ण सदाशीर्भाऊचं दसु रं लग्न करायला
काढलं. ते एक राजकीय स्नस्ित्त होतं. सर्व प्रस्तस्ष्ठत सरदारांना आिंत्रणं गेली.
जिलेल्या सर्व सरदाराच्ं या िनाचा अदं ाज यार्ेळी नानासाहेबानं ी घेतला.
ताराराणीला याचा सगु ार्ा लागला. त्यानं ाही आित्रं ण होतचं त्याप्रिाणे त्या
आल्या, रािराजेही आले. पेशव्याक
ं डील राजकीय सिं ेलनानतं र, सातार्याला
परत गेल्यार्र राणीसाहेबानं ी आपले डार्पेच बदलले.
रािराजेंना आपल्याकडे र्ळर्ण्यासाठी चपं ाषष्ठीचं पजू ेचं स्नस्ित्त करुन
त्यानं ी रािराजानं ा जेर्ायला बोलार्ल.ं त्यानं ा घातपात होईल म्हणनू रािराजानं ा
त्याचं ी बहीण दयावबाईसकट सर्वजण जाऊ नका म्हणनू बजार्त असतानं ाही ते
गेले. ती तारीख होती २२ नोव्हेंबर १७५०. सगळ्याचं ा सल्ला अव्हेरुन,
ताराबाईर्र
ं स्र्श्वास ठे र्नू ते गडार्र पजू ेला गेले. आदल्या स्दर्शी गेले होते
तेव्हा त्याची थोडीशी झलक त्यानं ी अनभु र्ली होतीच. पजू ेचा कायवक्रि
आटोपल्यार्र जेव्हा ते स्कल्ल्याच्या िहाद्वारापाशी आले, तेव्हा त्यांना रोखनू
िरण्यात आलं. गडाची दारं लार्नू घेऊन त्यांना बंस्दमत करुन ठे र्लं गेल.ं

अशाप्रकारे ताराराणींनी मर्राजयाचा कारभार आपल्या ताब्यात घेतला.
गडार्रुन रािराजे खाली आले नाहीत तेव्हा रािराजांच्या अटके चं र्ृत्त
र्ार्यासारखं सगळीकडे पसरलं. राणींचे सेनापती दाभाडे यांनी दिाजी
गायकर्ाडांना कळर्लं. ते राणीसाहेबांच्या पिातले होते. त्यांच्यािाफव त स्नजाि
आस्ण पोतवगु ीजांची िदत िास्गतली. आता गडार्र रािराजांचं काय झालंय
याचा घोर पेशव्यांना लागला. ते सख
ु रूप आहेत की नाही याचाही अंदाज
लागेना. अफर्ांचं तर पीक आलं. त्यांच्या सटु के साठी गडाभोर्ती फौजांचा घेर
घालायचा तरी पंचाईत होती. त्यांची काहीही बातिी गडाखाली न जाऊ
देण्याची काळजी राणीसाहेबांनी घेतली. काही स्दर्सांनी राणीसाहेब स्नर्ळल्या.
त्यांनी पेशव्यांशी पत्रव्यर्हार सरुु के ला. नानासाहेब पेशर्े पररस्मथती आस्ण
राणीसाहेब दोन्ही शातं डोक्याने हाताळत होते. राणीच्या सश
ु े
ं यी मर्भार्ािळ
आपण खाली उतरलो की रािराजा पळून जाईल ही त्यानं ा भीती होती. त्यािळ
ु े
त्या खाली उतरायला तयार नव्हत्या. गडार्र रािराजे आस्ण राणीििले र्ाद
पराकोटीला गेले होते.
हे प्रकरण चालू असतानं ा दस्िणेत यध्ु दाचं ा प्रचडं िरु ळा उठला होता.
हैद्राबादचा स्नजाि १७४८ ििे, शाहूिहाराजाच्ं या आिी एक र्षव िरण पार्ला
होता. त्याच्या ४ िल
ु ानं ी आस्ण नातर्ाने स्नजािाची गादी स्िळर्ण्यासाठी सन
१७४९ ििे सघं षव सरुु के ला. त्या खेचाखेचीत दस्िणेतील इतर राजयं अडकली.
या भाडं णाचं ा फायदा घेत इग्रं ज आस्ण फ्रेंच दोन पि घेऊन सिरागं णात उतरले.
त्यांची यरु ोस्पयन भिू ीर्र लढली जाणारी यध्ु दं आता भारतर्षावत होऊ लागली.
स्त्रचनापल्ली, अकावट, िदरु ा, िैसरू ही राजयं रणििु ाळीत गतंु ली. त्यातच
दस्िणेत नर्ीन तारा उदयाला आला. तो म्हणजे िैसरू चा हैदरअली. पण या

राजकारणात लि घालायला नानासाहेब पेशव्यांना घरातील कटकटींिळ
ु े र्ेळ
स्िळाला नाही. १७५१ ििे नानासाहेब पेशर्े फौज घेऊन स्नजािार्र चालनू
गेले. स्नजािाचा िव्ु र्ा उडाला आस्ण त्या तहात साठ लाखांचा िल
ु ख
ू
पेशव्यांनी स्िळर्ला. याचर्ेळी दिाजी गायकर्ाड र्गैरे राणीसाहेबांच्या
पिातील लोकांनी बंडार्ा सरुु के ला, त्यातनू गायकर्ाड आस्ण सेनापती दाभाडे
यांचा सदाशीर्भाऊंनी पराभर् के ल्याने ताराबाईचा
ं जोर संपला. ही सांगोल्याची
लढाई नानासाहेब पेशर्े स्नजािार्र असतांना सदाशीर्भाऊंनी स्जक
ं ली.
सांगोल्याच्या या लढाईतील पराभर्ानतं र ताराराणींनी सिेटाचा स्नरोप
पाठर्ला. पेशर्े आस्ण ताराराणी या दोन्ही पिांकडून एकिेकांच्या अटी आस्ण
िागण्यांची यादी तयार झाली. त्याप्रिाणे ताराबाईच्या
ं हाती सत्ता, पेशव्यांनीच
कारभार करणे, ताराराणींच्या बाजनू े जे लढले त्याच्ं यास्र्रुध्द कारर्ाई न करणे,
जयाचं ी र्तनं आस्ण जहास्गरी जप्त के ली आहेत ती परत करणे, गायकर्ाड आस्ण
दाभाडे यानं ा सोडून देणे, त्याबदल्यात स्सहं गड पेशव्यानं ा देणे आस्ण गजु राथचा
स्नम्िा प्रातं पेशव्यानं ा देणे यार्र करार स्नस्श्चत झाला. १२ ऑक्टोबर १७५१ या
स्दर्शी त्या रािराजासं कट गडार्रुन खाली उतरल्या. कारभाराची सत्रू ं सर्व
आपल्या हाती घेतली. आपणही पेशव्याच्ं या स्र्चारे चालू असं कबल
ू के ल.ं
रािराजे िात्र त्याच्ं याच कै देत रास्हले. त्यानं ा सोडर्ायचा पेशव्यानं ी एकदा प्रयत्न
के ला पण तो कडक बदं ोबमतािळ
ु े फसला. ताराराणींच्या हाती परत एकदा सत्ता
आली. िग रािराजे खोटे आहेत हे आपण म्हटलेलं लोकानं ा पटर्नू देण्यासाठी
११ िस्हन्याच्ं यानंतर १७, सप्टेंबर १७५२ या स्दर्शी जेजरु ीच्या खंडोबासिोर
ताराबाईनीं शपथपर्ू वक सांस्गतलं की रािराजे राजबीजाचे नाहीत. ते खोटे
आहेत. त्यास्दर्शी सोिर्ारी सकाळी, ताराबाई पेशव्यांच्या हर्ेलीत आल्या.

फक्त एकट्या पेशव्यांशी तासभर बोलल्या. संभाजीराजांना गादीर्र बसर्ार्ं,
रािराजाचे नसल खरे नाही असं साफ सांस्गतलं. दोन्ही पिांची िने साफ झाली.
याप्रिाणे तह झाला.
छत्रपतीपदार्रुन चाललेली ही रमसीखेच अशी संपली. ताराराणींचं
मर्त: कारभार करण्याचं मर्प्न परत एकदा पणू व झालं. रािराजे पढु े १२ र्षे
कै दतच रास्हले. संभाजीराजे कोल्हापरू सोडून सातार्याला यायला तयार झाले
नाहीत कारण त्यांची राणी स्जजाबाई यांना ताराबाईचा
ं जाच नको होता आस्ण
रािराजांचे हाल त्या पाहात होत्या. पण ही व्यर्मथाही पढु े २ / ३ र्षेच चालली.
८० र्षाांच्या राणीसाहेब ताराबाई अस्त र्ृध्द झाल्या. शेर्टची र्षे परत
सातारच्या स्कल्यार्र स्नस्ष्क्रय आयष्ु य जगत रास्हल्या. पेशर्ेच सर्व कारभार
पाहू लागले. ताराराणींनीच हे कुभाडं रचल,ं तेव्हा आपल्यार्र त्याचा काहीही
दोष नाही हेही पेशव्यानं ी राणीसाहेबानं ा सागं नू टाकल.ं
१७६० ििे कोल्हापरू चे सभं ाजीराजे िरण पार्ले. १७६१ साल
उजाडलं ते पास्नपत नार्ाच्या र्ादळाने. १४ जानेर्ारी १७६१ पासनू घिु ायला
लागलेल्या या अिं ारिय काळात एका र्षावत पेशव्याच्ं या घराण्यातील दोन
स्पढ्या, अनेक सरदार, स्शपाई, गारद झाले. त्या द:ु खाने नानासाहेब पेशव्याचं ा
अतं झाला. िािर्रार् पेशर्े झाले. त्याच साली ताराराणी १० स्डसेंबर १७६१
या स्दर्शी देर्ाघरी गेल्या. त्याचं ं स्क्रयाकिव रािराजानं ीच िाहुलीत के ल.ं
त्याच्ं या आयष्ु याची सरुु र्ात िराठ्याच्ं या बहादरु ीच्या काळाने आस्ण शेर्ट
पास्नपताच्या प्रचंड नक
ु सानीने झाली. ताराराणींचं सारं आयष्य स्र्लिण
चढउताराचं होतं. त्यांचं आयष्ु य एकाद्ा झोपाळ्यासारखं घडल.ं एकदा झोका
सत्तेच्या स्दशेने उंच गेला आस्ण परतला तो मथानबध्दतेत खाली आला.

हबं ीररार् िोस्हत्यांच्या पोटी जन्ि, राजघराण्यात गृहप्रर्ेश आस्ण लगेच
संभाजीिहाराजांच्या मथानबध्दतेत पडल्या. स्तथनू सटु का झाली ती स्जंजीला
जाऊन अडकल्या. स्जंजीतनू सख
ु रुप मर्राजयात आल्या आस्ण लगेच
मर्राजयाची सत्रू ं आपल्या हाती घेऊन आपल्या बहादरू ीची कतृत्व र्ाची छाप
कारभारार्र सोडली. राजा नाही, राजिानी नाही, पैसा नाही, आस्ण गादीला
परुु ष नाही असा संकटकाळात त्यांनी तलर्ार गाजर्ली. िहाबलाढ्य
बादशहाशी लढण्याचं अलौस्कक िैयव दाखर्लं आस्ण मर्राजय र्ाचर्ल.ं पण
त्यांना त्याकाळात कुणी प्रस्तमपिी नव्हता. आस्ण जेव्हा शाहूराजाच्ं या रुपाने तो
मर्राजयात प्रकटला तेव्हा त्यांच्यातील संशयी आस्ण योग्य र्ेळी, तात्परु ती
िाघार न घेण्याच्या आक्रिक मर्भार्ाने खीळ बसली. रािचंद्रपंत अिात्यांना
दख
ु े च १७१४ सालापासनू १७४९
ु ार्णं त्यानं ा सत्तेपासनू दरू घेऊन गेल.ं त्यािळ
सालापयांतची र्षे त्यानं ी सभं ाजीराजे आस्ण िग शाहूराजाच्ं या नजर कै देत
घालर्ली. शाहूराजाच्ं या स्निनानतं र परत त्यानं ा एक िौल्यर्ान सिं ी स्िळाली
पण रािराजाच्ं या प्रकरणाने परत त्यानं ी ती घालर्ली. आपल्या आयष्ु यात
त्यानं ी अनेक राजकीय र्ादळं पास्हली. स्मथत्यतं रं पास्हली. िघु लशाही बडु तानं ा
पास्हली. पेशर्ाईचा उदय पास्हला.
त्यानं ा भद्रकाली या नार्ाने सबं ोिलं गेल.ं त्याचं ी राजकीय गस्णतं
चक
ु ली तरी त्याचं ी प्रस्तिा एक अग्नीजर्ाला याच रुपाने इस्तहासात उरली.
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एक तेजस्वी तारा.
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शाहूराजाच्ं या
जीर्नात.
१७०७ ििे औरंगजेब पातशहा
सदेह नाहीसा झाला आस्ण
सभं ाजीपत्रु शाहूचं ी ललाटरे षा
नर्ीन
अिरं
घेऊन
राजकारणात उिटली. शाहूराजे
िघु लाच्ं या कै देतनू सटु ू न मर्राजयात आले. भारतीय समं कृ तीप्रिाणे जयेष्ठ पत्रु ाचा
जयेष्ठ पत्रु र्ारस की जो राजयाचा साभं ाळ करतो तो गादीचा खरा िालक हे दोन
प्रर्ाह मर्राजयात तयार झाले त्यािळ
ु े स्निावण झालेला भोर्रा परत गरगरायला
लागला. ताराराणी की शाहू..? पण अखेरीला राजयलक्ष्िीनेच शाहूराजाच्ं या
गळ्यात र्रिाला घालनू हा प्रश्न सोडर्ला. त्यांना मर्राजयातील कारभार्यांची
साथ हर्ीच होती कारण त्यांना ना कारभाराचा अनभु र् होता, ना लष्करी स्शिण

होत.ं औरंगजेबाने शाहूराजांना या दोन्ही िेत्रात अपंग करुन ठे र्लं होतं.
आपल्या या दोन्ही किकुर्त ताकदींर्र िात करुन के र्ळ िनष्ु यापारख या
र्रदानार्र त्यांनी िाणसं अचक
ू स्नर्डली आस्ण कारभाराचे स्नणवय घेतले. त्यात
श्रीर्िवनचा बाळाजी स्र्श्वनाथ भट हा तरुण ित्ु सद्दी त्यांच्या नजरे त भरला.
कारभाराची सरु र्ातीची घडी बसर्तांना हाती ना दौलत, ना फौज अशार्ेळी
पैसा खचव न होईल आस्ण िाणसं आपल्याकडे र्ळतील अशा र्ृत्तीचा लायक
िदतगार त्यांना हर्ा होता. तो बाळाजी स्र्श्वनाथांच्या रुपात स्िळाला. आस्ण
िग आपलं स्संहासन आस्ण मथान भक्कि झाल्यार्र चौफे र सिशेर चालर्नू
सिरांगणं गाजर्णारा तेजमर्ी तारा त्यांनी स्नर्डला. बाजीरार् या नार्ाने तो
तारा मर्राजयाच्या स्िस्तजार्र चिकला. शाहूराजांच्या या पेशर्ेपदाच्या
स्नर्डीिळ
ु े पेशर्ाई या कालखडं ाचा पाया घातला.
१७ एस्प्रल १७२० ते २८ एस्प्रल १७४०. २० र्षे आस्ण १० स्दर्स..ते
शेर्टचे ५ स्दर्स नर्जर्रातले..टायफॉईडचे..त्यािळ
ु े खरं म्हणजे पणू व २०
र्षे...ती २० र्षे मर्राजय िध्यान्हीच्या तेजाने झळाळत होतं आस्ण त्या
िध्यान्हीच्या सयू ावच्या झळानं ी स्दल्लीतील पातशाही घािाने स्नथळत होती. त्या
तेजमर्ी तरुणाचं नार् स्र्साजी-स्र्श्वनाथ बाळकृ ष्ण भट. पेशर्े बाळाजी
स्र्श्वनाथाचं ा सपु त्रु ..मर्राजय त्याला राऊ नार्ाने आस्ण इस्तहास त्याला
बाजीरार् या नार्ाने ओळखतो. हा अत्यतं देखणा र्ीरपरुु ष रणागं णात बेभानपणे
नाचला आस्ण एक प्रेिर्ीर म्हणनू ही यर्न नतवकी, आस्ण प्रेयसी िमतानसाठी
याने बेभानपणे सिाजाच्या शृंखला तोडल्या. त्यात तो जखिीही झाला पण

जामत जखिी झाले ते त्याचे बंिू स्चिाजी, त्यांच्या िातोश्री रािाबाआस्ण पत्नी
काशीबाई..राऊ म्हणजे स्नयतीने मर्राजयासाठी स्निावण के लेलं एक अलौस्कक
संदु र नाट्य..
बाजीरार्ांच्या जन्िाची बातिी बाळाजींना कळली तेव्हा ते बाजीप्रभू
देशपांड्यांचं चररत्र र्ाचत होते. ते सहज म्हणाले, अरे , आपल्याही घरात एक
बाजी आले.. आस्ण िग बाजीरार्च नार् कायि झालं असं बखर सागं ते. राऊंची
िंजु ५व्या र्षी झाली. िग अभ्यासाला सरुु र्ात झाली. लष्करी स्शिणालाही
थोड्याच स्दर्सात सरुु र्ात झाली. तलर्ारबाजी, दांडपट्टा, घोडदौद, राऊंना
िनमर्ी आर्डायची दांडगाई. राऊ १० र्षाांचे झाले म्हणजे आता त्यांचं लग्न
करणं भाग होतं. बाळाजी स्र्श्वनाथ शाहूराजाचं ी राजयससं ाराची घडी बसर्ण्यात
दगं होते. बाळाजींना आपली पागा असार्ी असं र्ाटायला लागलं होत.ं
त्याकाळात आपलं घोड्याचं ं पथक असणं हा िोठा व्यर्साय होता. मर्ारीिोस्हिानं ा घोडे लागत, ते जखिी होत, िरत, त्यािळ
ु े आपले घोडे आस्ण एकाडं े
स्शलेदार यातनू मर्ारीर्र जायचं, हा व्यर्साय जोरात चालत असे. बाळाजींनी
पालीचे जोशी सार्कार, याच्ं याकडून पथकासाठी कजव घेतल.ं जोशी सार्कार
शाहूराजानं ा सातार्यात आस्थवक िदत करत होते. बाळाजींनी कजव घेतलं आस्ण
जोशी सार्कारानं ा तिु ची िल
ु गी आिच्या राऊंसाठी करुन घेऊ असं र्चन
देऊन िैत्री घट्ट के ली. जोशी सार्कारही आनदं ले. सातार्यात १० र्षाांच्या
राऊंचं लग्न ५ र्षाांच्या लाडूबाई या िल
ु ीशी १७१० साली, िोठ्या थाटात पार
पडलं. राऊंचं नार् स्र्श्वनाथ, म्हणनू लाडूबाईचं ं नार् काशीबाई ठे र्ण्यात आल.ं

जोशी सार्कारांनी त्याकाळात २५ ००० रुपये लग्नखचव के ला. काशीबाईच्या
ं
पायाने खरोखरच लक्ष्िी घरात आली.
बाळाजी स्र्श्वनाथांना १७१३ साली पेशर्ेपद स्िळालं. िालक
शाहूराजे आस्ण चालक पेशर्े या नात्याने खस्जना भरण्याचं, राजयात शांतता
ठे र्ण्याचं काि पेशव्यांचं होतं. हातात ना पैसा, ना यध्ु दसास्हत्य, ना फौज अशा
स्र्रुध्द पररस्मथतीत बाळाजी स्र्श्वनाथांनी अनेकांची िनं र्ळर्नू त्यांना शाहूच्ं या
पिात आणलं. जे शाहूराजांच्या पिात आले त्यांना राजांनी र्श
ं परंपरे ने ते पद
कायि के लं. आपल्या पिात बांिनू ठे र्ण्यासाठी हे करणं शाहूराजांना गरजेचं
होतं. १० र्षाांचे राऊ र्स्डलांबरोबर कारभाराचा अनभु र् घ्यायला लागले.
२ एस्प्रल १७२० या स्दर्शी पेशर्े बाळाजी स्र्श्वनाथाचं ं स्निन झाल.ं
बाळाजी स्र्श्वनाथाच्ं यानतं र र्श
ं परंपरे ने त्याचं ा थोरला पत्रु म्हणनू राऊ
हेच पेशर्ेपदार्र येणार होते, पण अनेक दरबारी प्रस्तस्ष्ठतानं ी िहाराजानं ा सल्ला
स्दला, बाजीरार् उद्दाि प्रकृ तीचे, कायि स्शपाईस्गरीत दगं , राजय चालर्ण्यास
सबरू ी लागते ती त्याच्ं यापाशी नाही. त्यानं ा हे पद न द्ार्े. पण िहाराजाचं ा
स्नणवय झालेला होता. मर्राजयाच्या स्र्मतारासाठी, दारातील शत्रनंू ा
थोपर्ण्यासाठी िहाराजानं ा अशाच मर्भार्ाची गरज होती. िहत्त्र्ाचं म्हणजे
बाळाजी स्र्श्वनाथानं ी बादशहाकडून दक्खनच्या चौथाई सरदेशिख
ु ीच्या
र्सल
ू ीच्या सनदा म्हणजे इस्ं पररअल ग्रूँट्स आणल्या. पण त्या अिं लात
आणायच्या असतील तर िघु ल अस्िकार्यांशी लढण्याची जयाच्या बाहूिं िे
ताकद आहे असाच चालक राजयासाठी जरुरीचा होता. आस्ण त्यासाठी पेशर्ा
म्हणनू एकिेर् र्ीर तरुण होता, बाजीरार्..पणू व स्र्चारांती िाणसू पारखी

िहाराजांनी भर दरबारात आपला स्नणवय जाहीर के ला. ते म्हणाले, बाळाजी
स्र्श्वनाथांनी जीर्दारभ्य श्रिसाहस करुन सख
ु भोगलं नाही. ततू व बाजीरार्ास
र्स्त्रे देतो, यांचे दैर्ी असल्यास श्रीशंभू कृ पा करील. उपयोगी नाही स्दसल्यास
पढु े स्र्चार होईल..अशी श्रीदेर्ाची प्राथवना करुन िहाराजांनी बाजीरार्ास
कर्हाडजर्ळच्या िसरू गार्ात पेशर्ाईची र्स्त्रे स्दली. चैत्र र्द् सप्तिी, गरुु र्ार,
शके १६४२. १७ एस्प्रल १७२० स्दर्स होता तो. १७०० सालच्या १८
ऑगमटला, श्रार्णपौस्णविेला जन्िलेला हा सयू व त्यास्दर्शी अर्घा २० र्षाांचा
होता...श्रीर्िवनच्या भट घराण्यात दसु र्यांदा पेशर्ेपद आल.ं
शाहूिहाराजाच्ं या राजयसंसाराची घडी अजनू नीट बसलीही नव्हती.
खस्जनाही भरलेला नव्हता, दरबारी स्शष्टाचारही प्रोटोकोलही अजनू आखला
गेला नव्हता. जो तो िनाला येईल तसं र्ागत होता. अशा कठीण काळात राऊ
पेशर्े झाले. त्याच्ं या िाडसाची, शौयावची पारख तर िहाराजानं ी १० र्षावत
के लेली होती. पण कारभाराला लागणारी सबरू ी राखायला िहाराजानं ी सातारला
राहतील असे राऊंचे िाकटे बिं ू १५र्षाांच्या स्चिाजी अप्पानं ा पस्ं डत हा
स्कताब, दिाजी थोराताचा सरंजाि आस्ण सरदारी स्दली. सासर्डचे अबं ाजी
परु ं दरे , ितु ास्लक पदार्र नेिले. ितु ास्लक म्हणजे पेशव्याच्ं या गैरहजेरीत त्याचं ा
स्शक्का र्ापरण्याचा अस्िकार असलेला आस्ण कारभार साभं ाळणारा त्याचं ा
प्रस्तस्निी..त्या स्दर्सानतं र रायाचं ा घोडा अश्विेिाच्या घोड्यासारखा सटु ला.
तो शेर्टपयांत किीच थकला नाही. ना त्याने एकही पराभर् पास्हला.
पेशर्ेपदार्र येण्याआिीही राजयातील बंडखोर जहास्गरदारांचं शाहूराजांना न
िानणं, सारार्सल
ू ीसाठी लागणारी जबरदमती त्यांनी र्स्डलांबरोबर स्हडं ू न

पास्हली होती. बाळाजी स्र्श्वनाथांबरोबर स्दल्लीच्या मर्ारीत ते सािील झाले
होते. स्तथलं बादशहा-र्जीर यांचं अस्मथर र्ातार्रण पास्हल्यार्र, १८व्या
र्षीच त्यांच्या लगेच लिात आलं होतं की पातशाही स्खळस्खळी झाली आहे.
िल
ू े तु कुठार: या र्ृिाच्या िळ
ु ार्र कुर्हाड िारली तर मर्राजय स्दल्लीपयांत
पसरे ल..आपल्या िाडसार्र भरपरू आत्िस्र्श्वास, रणनीती, आस्ण गस्निीकार्ा,
या िहाराजानं ी स्दलेल्या िंत्रांिळ
ु े , शाहूराजांकडे पैसा नाही, तोफखाना नाही,
िोठी फौज नाही या तीन किजोरींची त्यांना स्फकीर नव्हती. आता त्यांना
दरबारातील आपले स्ित्र कोण, आस्ण दरबारातील प्रस्तमपिी कोण याचाच
स्र्चार करायचा होता. काहींना स्निावल्यर्त करायचं होतं, काहींना शन्ू य स्कंित
द्ायची होती तर काहींना शत्रू िानायचं होतं. यांना सर्ाांना टाळून आपला एक
नर्ीन पि तयार करायचा होता. राऊंनी तो लगेच स्निावण के ला. सख्खा भाऊ
स्चिाजीआपा सार्लीसारखा िागे उभा होता, जन्ु या स्पढीतल्या अबं ाजीपतं
परु ं दरे याच्ं यासकट, स्पलाजी जािर्, िल्हाररार् होळकर, राणोजी स्शदं ,े सगळी
बहादरू तरुण िडं ळी गोळा के ली..
त्याचर्ेळी जबरदमत अनभु र्ी राजकारणी, स्दल्लीचा स्नजाि उन्िल्ु क
दस्िण सभ्ु यार्र कारभारात आला होता. त्याच्या रक्तातच राजकारण. िघु ल
दरबारात िोठं मथान स्िळर्णार्या घराण्यातील तो र्ारस. िराठे हे आपले
एकिेर् शत्रू हे स्नजाि जाणनू होता. त्याला मर्राजय घशात घालायचं होत.ं
िघु लाचं ं दस्िणेतील िख्ु य ठाण,ं औरंगाबादेला आल्याबरोबर शाहूच्ं या
दरबारातील बाजीरार्ांचे प्रस्तमपिी िोहरांच्या थैलींनी त्याने आपल्याकडे
र्ळर्ले होते. बाजीरार्ांबद्दल शाहूराजांचं िन स्बघडर्णं हे काि त्यांच्यार्र

सोपर्लं. शाहूराजांचे चल
ु तबंिू कोल्हापरू चे सभं ाजीराजे आस्ण शाहू
यांच्यातील फट रुंदार्णं हा दसु रा डार् त्याने आखला. नर्ीन, तरुण,
अनभु र्शन्ू य पेशव्याचा स्नजािाला अजनू अंदाज आला नव्हता. त्याची भीती
तर अस्जबात नव्हती. राऊंना िात्र प्रस्तमपिी जबरदमत स्भडणार होता.
स्नजािाकडे िोठी फौज, िोठा खस्जना, लहानिोठ्या तोफा, बदं क
ू ा हे बळही
भरपरू होतं. असे हे दोन तगडे गडी सिरांगणात उतरले. दोघांनी एकिेकांना
चाचपायला सरुु र्ात के ली. बाजीरार्ाचं ी स्नजािाशी पस्हली गाठ पडली ती
बाळापरू च्या लढाईत., स्नजािार्र चालनू आलेल्या स्दल्लीच्या सरदाराशी
झालेल्या सािन्यात..ती के र्ळ तोंडओळख होती. शाहूच्ं या िघु लाश
ं ी झालेल्या
करारानसु ार िराठ्यांची फौज बादशहाच्या िदतीला देणं ठरलं होतं. म्हणनू
पेशर्ेपद स्िळाल्याबरोबर ऑगमटििे राऊ स्नघनू गेले. मर्राजयात राऊंना दसु रं
काि होतं ते आजर्र मर्राजयात ठाण िाडं ू न बसलेल्या िघु ल अस्िकार्यानं ा
आपल्या राजयातनू घालर्नू देणं. स्तसरं िहत्त्र्ाचं काि म्हणजे जस्ं जर्याचा
हबशी, स्हदं नंू ा छळणारे र्सईचे पोतवगु ीज यानं ा शरण आणण.ं आस्ण चौथ,ं
उत्तरे तील िाळर्ा प्रातं हाताशी िरुन बादशाहीला शह देण.ं .िाळर्ा-गजु रातचे
चौथाई हक्क र्सल
ू करणे.
बाजीरार्ानं ी कारभार हातात घेतला आस्ण लगेच स्नजािाची पस्हली
चणु क
ू त्यानं ी अनभु र्ली. कोल्हापरू च्या सभं ाजीराजानं ा फोडून स्नजािाने
शाहूराजानं ा प्रश्न स्र्चारला की बादशाही सनदा कुणाला द्ायच्या ? चौथाई
र्सल
ू करायचा हक्क तिु चा की संभाजीराजांचा ? त्यार्र बाजीरार्ांनी लगेच
िहाराजांची भेट घेतली. त्यांना आपला स्र्चार सांस्गतला. “पर्ू ी र्स्डलांनी

िोठी काये के ली. तशी न करार्ी तरी िोठी पदे कशास घ्यार्ी? आपण हुकूि
करा, फौज खस्जना सर्व स्सध्द करतो, राजय राखतो, स्कस्लजखानचा शह राखनू
स्हदं मु थानची िसलत स्सध्द करतो..” िहाराजांनी बाजीरार्ांना िान्यता स्दली.
बाजीरार्ांचा आर्ेश दांडगा. लष्करी सािथ्यावर्र शत्रल
ू ा गडु घे टेकायला
लार्ण्याची त्यांची स्हिं त तर शाहूराजे सिि भेटून बोलणी करण्याच्या
मर्भार्ाचे.. राऊंच्या दांडगाईने हे पोर काय करे ल अशी त्यांना काळजी र्ाटे.
त्या स्दर्ाळीनंतर राऊ स्नजािाला भेटायला औरंगाबादजर्ळ स्चखलठाण, िग
पढु ील दोन र्षाांनी बदकशा, पढु ील र्षी नालछा इथे लागोलाग भेटी झाल्या.
उंचापरु ा, अत्यंत देखणा, चेहर्यार्र ओसंडून र्ाहणारा आत्िस्र्श्वास, थोडीशी
िगरुरीची छाप आस्ण बध्ु दीची चिक असलेला र्ीस र्षाांचा पोरसर्दा
बाजीरार्, निर्ी पहा भिू ी तो चालतानं ा, अशी देहबोली, हे सर्व स्नजािाने त्या
पस्हल्या भेटीत कुतहू लाने स्नरखल.ं . बाजीरार्ाचं ी नजर सतत स्दल्लीच्या
घटनार्ं र स्खळलेली असे. स्तथे कोण काय बोलतो, बादशहा कसा र्ागतो,
स्नजािाची काय पररस्मथती आहे याची सर्व िास्हती राऊंना त्याच्ं या हेराक
ं डून
सतत स्िळत असे.
.त्यातच स्नजािाने आपला प्रस्तमपिी बादशहाचा बडा उिरार्
िबु ाररजखान याचा औरंगाबादेजर्ळ साखरखेडले गार्ात सरळ सरळ पराभर्
के ला आस्ण दस्िणेत आपलं साम्राजय स्निावण करण्याची िहत्त्र्ाकाि
ं ा त्याने
कायि के ली. राऊ परत करारानसु ार िदतीला गेले. साखरखेडल्याच्या लढाईत
राऊंना शाहूराजांचे सक्त आदेश होते की स्दल्लीच्या दोन तालेर्ार सरदाराच्ं या
लढाईत आपण न पडार्े. पण राऊंनी िबु ाररजखानाला िडा स्शकर्ायची हीच

योग्य र्ेळ आहे हे पणू वपणे लिात ठे र्नू साखरखेडल्यात िबु ाररजखानाला
कोंडून ठे र्ण्याचं काि के लं आस्ण िग स्नजािाने खानाची फौज कापनू
काढली,िबु ाररजखानही ठार झाला. त्याचं िंडु कं स्नजािाने स्दल्लीला पाठर्नू
स्दलं. राऊ िबु ाररजखानाच्या स्र्रुध्द एर्ढ्याचसाठी होते की या खानाने
आपल्या िगरूर मर्भार्ाने िराठ्यांना अत्यंत र्ाईट ररतीने र्ागर्लं होतं. तो
स्हशेब राऊंनी स्नजािाच्या सहाय्याने पणू व के ला. शाहूिहाराज योध्दा नव्हते,
त्यांना हे लष्करी डार्पेच कळलेही नसते म्हणनू बाजीरार्ांनी परमपर
िबु ाररजखानाला संपर्नू टाकल.ं त्याला पाहुण्यांच्या र्हाणेने स्र्चं ू िारायचा
असं िराठीत म्हणतात..ही बाजीरांर्ांची राजयाचा चालक म्हणनू राजनीतीची
पस्हली चणु क
ू होती. साखरखेडला गार्ाला फत्तेखडाव नार् देऊन स्नजाि
भागानगरला गेला. यानतं र स्नजािाने हैद्राबाद हे आपलं कायिचं रहाण्याचं
स्ठकाण नक्की करुन टाकलं. राऊ सातार्यात परतले.
बाजीराव.
र्ालखेड सग्रं ाम
आता िहाराष्रात पेशर्े आस्ण स्नजाि याचं ाच लढा सतत लागणार हेही
या साखरखेडल्याच्या लढाईनतं र नक्की झालं. बाजीरार्ाचं ी पढु ची २ र्षे
१७२५, आस्ण १७२६ साल कनावटकाच्या मर्ारीत गेली. कनावटकातील चौथाई
र्सल
ू ीचा कारभार आपल्या पत्रु र्त िानलेल्या अक्कलकोटच्या फत्तेस्सगं ानं ा
आस्ण प्रस्तस्निींना देण्याचा िहाराजांचा स्र्चार होता. पण बाजीरार्ास्शर्ाय
कुणीच सरदार कनावटकात जायला स्नघेना तेव्हा नाईलाजाने बाजीरार्ांना

कनावटकात जाण्याचा हुकूि शाहू िहाराजांनी के ला. २५-२६ सालात िराठी
फौजा कनावटकात जाऊन र्सल
ू घेऊन आल्या. संभाजीराजांच्या काळापासनू चा
िहसल
ू स्तथल्या जिीनदारांनी बडु र्ला होता. लगेच दसर्यानंतर स्नजाि
कनावटकात गेला म्हणनू राऊंची दसु री स्चत्रदगु ावची मर्ारी झाली.
आपलं राजय स्निावण करण्यासाठी िराठ्यांचा प्रदेश स्िळर्ण्याच्या िागे
स्नजाि लागला. शाहूराजांचं आसन किजोर करण्यासाठी त्याने पस्हलं काि
के लं ते कोल्हापरू च्या संभाजीराजांना फोडलं. िनाजी जािर्ांचा बडं खोरी करुन
गेलेला िल
ु गा चंद्रसेन जािर् हा संभाजीराजांना स्नजािाकडे र्ळर्ण्यासाठी
प्रयत्नात होता.. बाजीरार्ासकट सर्व िराठी फौजा कनावटकात गेलेल्या पाहताच
शाहूस्र्रुध्द मर्ारी करण्यात हीच योग्य र्ेळ आहे हे चद्रं सेन जािर्ाने ठरर्ल.ं
स्नजािाने त्याला परर्ानगी स्दली आस्ण शाहूर्ं र मर्ारी करण्याचा
सभं ाजीराजाचं ा कट नक्की झाला. स्नजािाने शाहूराजानं ा पत्र स्लहून तिु च्या
कोकणमथ पेशव्याला काढून टाका. तो आस्ण सेनापती खडं ेरार् दाभाडे सरदार
तम्ु हाला काढून टाकण्याच्या तयारीत आहेत असा खोटाच िजकूर पत्रात
स्लस्हला. शाहूराजाचं ा दरबार कोकणमथ आस्ण देशमथ या स्र्षाने फोडला.
काहींना आपल्याकडे र्ळर्ल.ं शाहूराजानं ा असं किकुर्त के ल्यार्र,
सभं ाजीराजानं ा सातारला आणण्याची अशी तयारी झाल्यार्र स्नजाि आता
िराठ्याच्ं या मर्ारीसाठी तयार झाला. त्यािळ
ु े सभं ाजीराजाच्ं या फौजा
शाहूराजाच्ं या िल
ु खात दगं ा करु लागल्या.. लोक सभं ाजीराजाक
ं डून इनािाच्या
सनदा घेऊ लागले ही बातिी शाहूराजांपयांत पोचली आस्ण त्यांचे डोळे उघडले.
संभाजीराजे हेच खरे मर्राजयाचे र्ारस असा फाजीलपणा स्नजािाने चालू

के ल्याचं पाहून शाहूराजांनी कनावटकात गेलेल्या बाजीरार्ांना ताबडतोब
आपल्याजर्ळ बोलार्नू घेतलं. मर्राजयार्रचं हे सक
ं ट कळल्यार्र लांब लाबं
िजली िारत िे िस्हन्यात राऊ सातार्यात पोचले. तोपयांत स्नजािाशी लढण्याचं
नक्की झालं होतं. सेनापती म्हणनू , राऊंसाठी ही अत्यंत कठीण अशी पस्हली
पररिा होती. स्नजािाकडे हत्ती-घोडे-तोफा-बंदक
ू ा-फौज सगळं होतं आस्ण
राऊंकडे दोन स्शपायांििे एक घोडा होता, ना होत्या बंदक
ू ा, ना होत्या तोफा.
पार्साळ्यात राऊंनी लढाईची पणू व तयारी के ली होती. सगळीकडची
फौज गोळा झाली. दसर्याच्या िहु ूतावर्र िराठ्यांच्या फौजा स्नजािाशी
लढायला बाहेर पडल्या. स्नजािांच्या तोफांच्यास्र्रुध्द गस्निी कार्ा असं हे
यध्ु द घडलं. स्नजाि स्र्रुध्द राऊ असचं त्याचं रुप होत.ं राऊंनी आपल्याकडे
उत्तर िहाराष्र घेतला आस्ण स्चिाजीआपाक
ं डे पण्ु याच्या खालचा सातारा स्िरज
र्गैरे भाग साभं ाळायला स्दला. आपाच्ं या िदतीला स्शदं े होळकर स्दले. एक
कसलेला सेनापती म्हणनू राऊंनी आपली रणनीती स्नस्श्चत के ली. स्नजािाची
ताकद किी करणं म्हणजे स्नजािाला तोफा र्ापरायची र्ेळ न आणू देणं ही
पस्हली िहत्त्र्ाची रणनीती ठरली. त्यासाठी उघड्या िल
ु ख
ू ात स्नजािासिोर न
जाणं िहत्त्र्ाचं होत.ं यध्ु दखचव र्सल
ू करायला स्नजािाचा खस्जना आस्ण रसद
स्िळर्ायची होती. आस्ण िग ? आस्ण िग राऊ नसु ते इथनू स्तथे लाबं लांब
िजलींनी फौजेसकट िार्ू लागले. स्नजािाची फौज त्याचा शोि घेत
त्याच्यािागे पळायला लागली. त्याची फौज र्ाटली गेली, त्यािळ
ु े फौजेचा जोर
किी झाला. त्यार्ेळी स्नजािाच्या तोफांची पररस्मथती अर्घड झाली. त्या
बैलगाडीर्र चढणार आस्ण िग बैलांच्या गतीने त्या राऊंच्या िागे पोचणार हे

स्नजािासाठी अर्घड होऊन बसलं. लटू आस्ण रसद स्िळर्ायला राऊंनी
स्नजािाचा श्रीिंत िल
ु ख
ू स्नर्डला, त्यािळ
ु े आपला िल
ु ख
ू बेस्चराख होतांना
स्नजािाला पहार्ं लागलं. राऊ पण्ु यातनू बाहेर पडले ते लोणी-पारनेर-जालनायेर्ले या िागावने र्ैजापरू ात पोचले. पणु तांब्यार्र त्यांनी गोदार्री ओलांडली.
जालना आस्ण स्संदखेड यथेच्छ लटु लं आस्ण िग बेस्चराख के लं. स्तथनू
अचानक िघु ल फौजेला गंगु ारा देऊन बर्हाणपरु ात जाणार ही खोटी बातिी
पसरर्नू िाहूर-िंगरूळ-र्ासीि हे परगणे लटु ले. स्तथनू तापी ओलांडली. िघु ल
फौज िागे यायला लागल्यार्र खानदेशात चोपडा परगण्यात स्शरले स्तथनू तापी
ओलांडून गजु रातर्र गेले. बाबाप्याराच्या घाटाने भडोचपयांत पोचले.
हे सगळे परगणे तालक
ु े स्नजािाचे श्रीितं िल
ु ख
ू . आता िात्र स्नजािाने
राऊंच्या िागे न जाता आपली चाल बदलली आस्ण तो पण्ु याकडे स्नघाला.
शेर्टी तोही िरु लेला अनभु र्ी योध्दा होता. राऊ पणु ं र्ाचर्ायला येतील अशी
त्याची अपेिा होती. पण राऊंनी ती फोल ठरर्ली. पण्ु यात स्नजाि येणार हे
कळल्याबरोबर पण्ु यात गडबड उडाली. लोणी-सपु -े बारािती सगळीकडे
लढाईचा कल्लोळ िाजला. पण्ु यार्र शह बसणार स्ह बातिी गप्तु हेरानं ी राऊंना
स्दली तेव्हा राऊंनीही आपली चाल बदलली. ते गजु राथचा डोंगराळ प्रदेश
सोडून सरळ अस्जठं ् याचा डोंगर उतरुन औरंगाबादेकडे स्नघाले. आपल्या
राजिानीच्या बचार्ासाठी पण्ु यार्रुन परत जाणं स्नजािाला भागच होतं. आता
त्याच्या तोफाचं ी त्याला अडचण व्हायला लागली. ऑक्टोबरपासनू सरुु
झालेली ही िािििू फे ब्रर्ु ारीििे शेर्टच्या टप्प्यात आली. राऊंनी आपले
साथीदार र्ेगर्ेगळ्या स्दशांना पसरर्नू स्नजािाला घेरार् घालण्याची तयारी पणू व

के ली. जर्ळपासचा भाग स्नजािाला दाणा र्ैरण स्िळू नये यासाठी जाळून
टाकला.
राऊंची पढु ली रणनीती होती ती स्नजािाला घेरार्ात अडकर्ता येईल
अशा स्ठकाणी आणणं. त्या संिीची ते र्ाट पाहात होते. गोदार्री उतरुन स्नजाि
र्ैजापरू च्या पर्ू ेला पालखेड गार्ार्र पोचल्याची बातिी राऊंना स्िळाली.
त्याबरोबर ते आस्ण त्यांचे साथीदार भतू ासारखे स्तथे अचानक येऊन टपकले.
स्नजाि पालखेडार्र पणू व कोंडला गेला. जर्ळचा पाण्याचा ओढा ताब्यात
घेऊन िघु ल फौजेला पाणीसध्ु दा न स्िळू देण्याची खबरदारी राऊंनी घेतली होती.
स्नजािाची रसद -बंद झाली. स्नजाि काकुळतीला आला. जनार्रांना चारा
नाही, पाण्याची टंचाई आस्ण फौजेत िान्याची िहागाई याने तो हैराण झाला.
शेर्टी तह करण्यास्शर्ाय त्याला पयावय उरला नाही. आपला सरदार
ऐर्जखानातफे स्नजािाने राऊंना स्नरोप पाठर्ला आपण सिेट करु या. पाण्याची
र्ाट िोकळी करुन द्ा. राऊंच्या िागणीर्रुन २ िोठे सरदार रायाक
ं डे ओलीस
ठे र्नू स्नजाि िगंु ी पैठणला ओढा होता, स्तथे पाण्याजर्ळ गेला. िग १०
िाचवला परगणा शेगार्च्या िगंु ीपैठण गार्ाजर्ळ तह झाला. या तहात बरीच
कलिे होती, पण िहत्त्र्ाची होती ती.१. सभं ाजीच्या र्ारसा हक्काची भाषा या
करारािळ
ु े स्नजािाने बदं के ली. २. दस्िणेतील सहा सभ्ु याचं ा चौथाई-सरदेशिख
ु ीचा हक्क शाहूराजानं ा स्िळाला. ३. दस्िणेचा कारभार शाहूकडेच
असार्ा. ४. पण्ु यातील मर्ारीच्यार्ेळी स्नजािाने जप्त के लेली ठाणी त्याला परत
करार्ी लागली. स्नजािाने सगळ्या अटी िान्य के ल्या. या लढाईत स्नजािाची
बदनािी झाली. या यध्ु दातनू स्नजाि खपू काही स्शकला. त्याला राऊंची

चपळता, शौयव, िाडस, रणनीती पहायला स्िळाली. या काळात संभाजीराजांनी
आस्ण चंद्रसेन जािर्ने शाहूस्र्रुध्द काहीच के लं नाही. त्यािळ
ु े ही तो फसला.
एर्ढा िोठा सािथ्यवर्ान स्दल्ली दरबारातील उिरार् पण पंचर्ीशीतील तरुणाने
काहीही यध्ु दसास्हत्य नसतांना स्नजािाला हरर्लं यािळ
ु े स्दल्ली दरबारातही
त्याची अप्रस्तष्ठा झाली ती र्ेगळीच.पालखेडचं हे यध्ु द जगाला बाजीरार्ाचं
साहस, आस्ण यध्ु दकौशल्य याची ओळख पटर्नू गेलं. पण शाहूिहाराजांच्या
इच्छे िळ
ु े स्नजािाला साफ संपर्ण्याचा रायांचा िानस त्यांना साध्य करता
आला नाही. िघु ल बादशाही बडु र्ण्याच्याही शाहूराजे अगदी स्र्रुध्द होते.
िंस्दराच्या स्भतं ींचा जीणोध्दार करार्ा पण त्यासाठी स्शर्स्लंग उचकटून टाकणं
जरुरी नाही असं त्यांचं मपष्ट ित होतं आस्ण राजयाचे िालक म्हणनू ते राऊंना
िानार्ं लागलं.
एकूण, २८ साली झालेला हा पालखेडचा सग्रं ाि आस्ण िगंु ीशेगार्चा
तह, भारताला एका नव्या नायकाची ओळख करुन देऊन गेला. िराठ्याच्ं या
शौयावचा दरारा आिीपासनू होता तो आणखीनच र्ाढला. शाहूिहाराजाच्ं या
िनात आपलं राजय जातं की काय ही स्चतं ा होती ती पणू व गेली आस्ण
रायास्ं शर्ाय मर्राजय नाही याची ओळख पटली. शाहूचं ा एक डोळा म्हणजे राऊ
असं बोललं जाऊ लागलं इतके ते िहाराजाचं े लाडके बनले..राऊंनी आपलं
कौशल्य
जगाला दाखर्नू स्दल.ं दरबारातील त्याच्ं या स्र्रुध्दची िडं ळी गप्प झाली.
पालखेड संग्राि हा शाहूराजांच्या कारकीदीतील िहत्त्र्ाचा स्र्जय
सोहळा.प्रस्सध्द स्फल्डिाशवल िाूँटगोिेरी याने आपल्या स्हमटरी ऑफ र्ॉरफे अर

या जगातील लढायांच्या इस्तहासार्रील पमु तकात बाजीरार्ांच्या पालखेड
संग्रािाचा कौतक
ु करणारा उल्लेख के लाय..
िाचव २८ ला िंगु ीशेगार्चा तह करुन, राऊ आले. शाहूराजे आस्ण
दरबारी थक्क झाले. स्नजािही चपापला. पण स्नजािाने पढु े काहीच हालचाल
के ली नाही. त्याने तहाची कलिे कबल
ू के ल्याप्रिाणे शाहूराजांना स्दली नाही.
पण राऊंनी स्नजािाला हरर्णं शाहूराजांना स्बलकुल आर्डलं नाही. िहाराजानं ी
आज्ञापत्र स्लहून शपथपणू व मर्िख
ु ाने आज्ञा के ली की नबाबांची िजी राखार्ी.
त्यांना कै . नानांच्या, राऊंच्या र्स्डलाच्ं या पायाची शपथ घातली. नबाबास
स्करकोळ त्रास द्ार्ा असं सांस्गतलं. नबाबाशी कलह म्हणजे भांडण न
करण्याबद्दल सनु ार्लं. नबाबाला हात लार्ायचा नाही, स्दल्लीर्र मर्ारी
करायची नाही या दोन अटी राऊंना साभं ाळणं भागच होत.ं कनावटकात प्रस्तस्निी
आस्ण फत्तेस्सगं ना अस्िकार स्दला होता. त्यािळ
ु े खस्जना भरण्यासाठी राऊंना
उत्तरे त मर्ारी करण्यार्ाचनू दसु रा िागव रास्हला नाही. ते त्यानं ा फायद्ाचचं ठरल.ं
स्दल्लीला शह द्ायला िाळर्ा त्यानं ा हर्ाच होता. दसु रीकडे, राऊंची िजी
सर्ाांनी पाळार्ी. त्याच्ं या िनास त्रास देऊ नये असा शाहूराजानं ी दरबारी
िडं ळींना दि भरला. मर्राजयाचे िालक शाहू, आस्ण चालक पेशर्े या नात्याने
राऊ या नात्याने राजय चालर्ायचं तर खस्जना भरलेला पास्हजे, खस्जना
भरायचा तर र्सल
ू ीसाठी फौज पास्हजे, फौजेचा खचव करायचा तर फौजेला काि
पास्हजे. १७२८ च्या उन्हाळ्यात राऊ आस्ण आपा, दोघानं ी ठरर्ली ती पढु ची
िाळर्ा िोहीि.. ती अत्यंत गप्तु पणे आखली. दरबारी आस्ण शाहूराजांना खबर
न होईल अशी.. पार्साळ्यात सैस्नक आस्ण घोडे स्र्श्रांती घेत असतांना राऊ

आस्ण स्चिाजी आपांनी िाळव्यातील डोंगर, नद्ा, त्यांचे उतार, घाट यांची
िास्हती गोळा के ली. होळकर स्शंदे यांना गपु चपु िाळव्यात पाठर्नू सगळे घाट
आस्ण नद्ांच्या उतारार्र फौज ठे र्नू ताबा स्िळर्नू ठे र्ला.
बाजीराव
माळवा-बदुं ेलखंड
पालखेडचा सग्रं ाि भारतभर गाजला. िसु लिानाश
ं ी लढायला कुणीतरी
तेर्ढाच जबरदमत आहे याचा स्हदं नंू ा अत्यतं आनदं झाला. सर्ाई जयस्सगं
राऊंचा पराक्रि पाहून त्यांना सािील झाले. िाळव्यातील फार िोठा र्तनदार
नंदलाल िंडलोई हाही राऊंना सािील झाला. िाळव्यातील बादशहाचे सभु ेदार
स्गररिरबहादरू आस्ण दयाबहादरू यांच्या छळाने स्हदं ू जनता त्रासली होती.
नंदलाल िंडलोईसध्ु दा त्यांचा त्रास सहन करत होता. कंपेलििे राहणारा हा
िंडलोई खपू िोठा जिीनदार. त्यानेच कंपेलजर्ळ इदं रू शहर र्सर्लं. स्तथे
तटबंदी बांिली. रार्जी परु ा, स्नहालपरु ा, नंदलाल परु ा अशा पेठा र्सर्ल्या
आस्ण घाट बांिनू इदं रू शहर संपन्न के लं. या िंडलोईने राऊंना आिंत्रण स्दलं.
स्चिाजी आपा स्दर्ाळीच्या भाऊस्बजेला स्भऊबाई आस्ण अनबु ाई या बस्हणींना
भाऊबीज घालनू , फौज घेऊन पोट भरायला जातो असं सांगनू रायांच्या आिी
बाहेर पडले. नास्शक बागलाण - खानदेश - िागावने निवदर्े र आले. नोव्हेंबरच्या
अखेरीला बाजीरार् त्यांच्यार्र लि ठे र्नू अहिदनगर, र्र्हाड, चांदा, देर्गड
करत बाहेर पडले. त्याआिी ते शाहूराजांना आस्ण त्यांच्या राण्यांना घेऊन
तळ
ु जाभर्ानीच्या दशवनासाठी जाऊन आले. शाहूराजांना सातार्यास पोचर्नू

राऊ िोकळे झाले होते. इतक्यात िाळव्यातनू िक्के देणार्या बातम्या सातारा
दरबारात पोचल्या आस्ण सगळे थक्क झाले.
२९ नोव्हेंबरला स्चिाजीआपांनी िाळव्याचा सािथ्यवर्ान सभु ेदार
स्गररिरबहादरू याला अिझेरा तळार्र ठार करुन िाळव्यार्र अंिल बंसर्ला
होता. स्चिाजीआपाच्या या कराितीने दरबारी आस्ण िहाराजही थक्क झाले.
हा स्र्शीतला िल
ु गा िाळव्यात गेला कशासाठी ? इतकी ही िाळव्याची िोहीि
गप्तु ठे र्ली होती कारण असलं साहस करण्याला शाहूराजांनी परर्ानगी स्दलीच
नसती. आस्ण राऊंना घार् तर घालायचाच होता. हे स्चिाजी आपांचं यश
अियावद होतं. या दोन्ही बंिंनू ी िाळव्यात कंठाजी कदिला पाठर्लं आस्ण दगं ा
करायला सास्ं गतलं. कंठाजीर्र सभु ेदार स्गररिरबहादरू चालनू गेला आस्ण
कंठाजी पळून गजु रातििे बसर्ाडाला गेला म्हणनू अिझेरार्र छार्णी करुन
रास्हला. स्चिाजीआपा स्दर्ाळीनतं र िाळव्यात उतरले. स्गररिरबहादरू चा
िक्ु काि अिझेर्याला आहे हे कळल्यार्र रोज ६० िैलाचं ी िजल िारत
अचानक स्गररबहादरू र्र कोसळले. बरोबर २२ हजार फौज आस्ण उदाजी पर्ार
होते. आपल्या छार्णीभोर्ती पडलेल्या या र्ेढ्याने सभु ेदारही चस्कत झाला.
त्याचे सरदार िराठ्याश
ं ी लढायला स्नघाले पण दोघेही ठार झाले. ही बातिी
आल्यार्र मर्त: स्गररिरबहादरू हत्तीर्रुन स्नघाला. आपल्या बाणानं ी त्याने
काहींना िारलहं ी पण त्याचे सगळे बाण सपं ले. इतक्यात िराठ्याचं ी गोळी
लागनू सभु ेदार स्गररबहादरू ठार झाला. िराठ्यानं ा भरपरू लटू स्िळाली. खस्जना
स्िळाला. पाठोपाठ चालनू आलेल्या भाऊ दयाबहादरू ालाही संपर्लं.
िाळव्यातील स्हदं ू खषू झाले. अिझेर्यार्र स्चिाजी आपांनी फौजेला ३ स्दर्स

स्र्श्रांती स्दली आस्ण सर्व उजजैनर्र स्नघाले पण ती नगरी हाती आली नाही.
स्चिाजीआपाच्या या साहसाने सारा भारत हादरला. आता िराठ्यांस्शर्ाय
तरणोपाय नाही ही कीती सर्वत्र पसरली. स्चिाजी आपांर्र अस्भनदं नाचा र्षावर्
झाला. राऊंना या स्र्जयाची पत्रं दसु रे स्दर्शी स्िळाली. अजनू ते पण्ु याजर्ळच
होते. पढु े िाळव्याच्या कारभाराची र्ाटणी झाली. त्यात ३१ टक्के र्सल
ू
सरकारचा, ३० टक्के होळकर, ३० टक्के स्शंदे आस्ण ९ टक्के उदाजी पर्ार
यांचा स्हमसा ठरला. त्यांनी र्सल
ू गोळा करायचा, आस्ण फौज बाळगनू त्या
िल
ु खाचा साभं ाळ करायचा.
स्शदं े उजजैनला, होळकर इदं रू ला आस्ण पर्ार िारला, तेव्हापासनू िाळव्यात
कायि झाले.
िराठे िाळव्यात लढत असतानं ा बदंु ल
े खडं ाचा राजा छत्रसाल हा िघु ल
सेनास्िकारी बगं शच्या तार्डीत सापडला होता. त्याचे दोन िल
ु गे त्याचर्ेळी
२८ सालच्या स्डसेंबरििे बगं शाशी लढण्यात गंतु ले होते. छत्रसाल पराभतू
झाला. त्याला िाळव्यातील िराठ्याच्ं या पराक्रिाची िास्हती स्िळाल्याबरोबर
छत्रसालाने राऊंशी पत्रव्यर्हार के ला आस्ण आपल्या िदतीला बोलार्ल.ं
स्दर्ाळीनतं र राऊही िाळव्याकडे स्नघालेच होते. छत्रसालच्या िदतीला ते
िार्ले. स्पलाजी जािर्, दार्लजी सोिर्श
ं ी, नारोशक
ं र असे सरदार घेऊन राऊ
छत्रसालाला िाचव १२ ला राजिानी िहोब्याला भेटले आस्ण िग बगं शाशी
लढायला राऊ िैदानात उतरले. राऊंनी त्याच्या छार्णीला र्ेढा घातला. त्याची
रसद तोडली. पढु च्या दोन िस्हन्यात बंगशाच्या छार्णीतील िान्य संपलं. िे
िस्हन्यात बंगश शरण आला. छत्रसालार्र परत किीही हल्ला करणार नाही,

बदंु ल
े खंड सोडून जातो असं त्याने स्लहून स्दलं आस्ण आपली सटु का करुन
घेतली. छत्रसाल या अपर्ू व यशाने खषू झाला. त्याला आपला स्तसरा िल
ु गा
िाननू त्याने आपल्या िल
ु खातला स्तसरा स्हमसा राऊंच्या नार्े करुन स्दला
आस्ण आपल्या किकुर्त िल
ु ांची आस्ण राजयाची भस्र्ष्याची सोय के ली.
िराठ्यांची सीिा यिनु ेला जाऊन स्भडली.
स्चिाजी आस्ण राऊ याच्ं या या अद्भूत आस्ण अपर्ू व यशाने १७२९ साल
हे मर्राजयासाठी िाथ्यार्र आलेल्या सयू ावसारखं तळपायला लागलं. राऊंना
भरपरू दौलत, स्हर्यांच्या खाणीचा प्रदेश पन्ना आस्ण भेटी देऊन छत्रसालाने खषू
के लं. सागर, काल्पी, स्सरोंज, झांसी, गडकोटा, इटा, कंु च, हरदेनगर एर्ढा िल
ु ख
ू
राऊंच्या खाजगी िालित्तेत जिा झाला. (पढु े हाच िल
ु ख
ू िमतानच्या िल
ु ाक
ं डे
गेला.) या प्रातं ाचा कारभार पाहायला राऊंनी गोस्र्दं खेरची नेिणक
ू के ली. हा
गोस्र्दं ा खेर, राऊंच्या आजोळच्या गार्चा, कोकणातील नेर्र्याचा. तो
राऊंच्या चाकरीत सािील झाला होता. तोच पढु े गोस्र्दं पतं बंदु ल
े ा या नार्ाने
प्रस्सध्द झाला. त्याने सागर ही राजिानी िोठी के ली. या स्र्जयािळ
ु े स्दल्लीला
शह देण्यासाठी बदंु ल
े खडं ात पाय रोर्ायची राऊंची सोय झाली.
छत्रसालबरोबरच्या त्या भेटीतच होती नस्तवका िमतान.. छत्रसालाला खपू
बायका आस्ण खपू िल
ु ं होत.ं त्याच्या यर्न रखेलची अत्यतं सदंु र िल
ु गी
िमतान. तीही पण्ु यात आली…शस्नर्ारर्ाड्यापासनू दरू , नदीच्या पस्लकडे राहू
लागली. ( आताचा कोथरुड भाग.)
िे िस्हन्यात सातार्यात पोचलेल्या या बंिंच्ू या गौरर्ाची शाहूराजांनी
िोठा सन्िान करुन पार्ती स्दली. राऊंच्या पराक्रिाचा भाग्यतारा आकाशात

पोचला होता. राऊंचं कौटुंस्बक जीर्नही सख
ु ात होतं. सोजर्ळ,संयिी, प्रेिळ
पत्नी काशीबाईच्या सहर्ासात राऊ तृप्त होते. स्तला बाळाजी, रािचंद्र, जनादवन
हे तीन िल
ु गेही झाले होते. बाळाजी हे आजोबांचं नार्, ते रािाबाई आजी कशा
घेतील, म्हणनू त्याला नानासाहेब म्हणू लागले. राऊंचा हा नाना, सासर्डला
आजीबरोबर रािाबाईबरोबर
राहात होता, तो आता १० र्षाांचा झाला होता..
ं
त्याला सातारच्या दरबारातील चालीरीती, राजकारण कळण्यासाठी सातारला
आणण्याचा स्नणवय बाजी-स्चिाजींनी घेतला होता. त्यातच नानाच्या लग्नाचा
प्रमतार् घेऊन र्ाईचे सार्कार स्भकाजीपंत रामते राऊंकडे आले. त्याचं झालं
असं की त्या स्दर्ाळीत शाहूराजे फराळाला म्हणनू रामते सार्कारांकडे गेले.
स्तथे त्यांची अत्यंत समु र्रुप, चणु चणु ीत कन्या गोस्पका शाहूराजांनी बस्घतली
आस्ण ती नानाला देण्याची सचू ना त्यानं ी रामत्यानं ा के ली. हा तर दग्ु िशकव रा योग
होता.
आणखी एक िोठी घटना घडली. आजर्र शाहूचं ा दरबार सातार्यात,
मर्ार्या िोस्हिा काढायच्या तर पण्ु यात यायचं, िडफळे सरदाराच्ं या र्ाड्यात
राहायचं आस्ण पढु े जायचं असा ररर्ाज होता. राऊंना पण्ु यात आपल्या
र्ामतव्यासाठी मर्त:चं घर हर्ं होतं. त्याचा स्र्चार सरुु झाला.
शस्नर्ारर्ाड्याची जागा स्नस्श्चत झाली. र्ाडा बािं ायचं काि स्लियाक
ं डे
सोपर्लं. तेच पढु े खाजगीर्ाले झाले. १० जानेर्ारी १७३० ििे र्ाडा बािं ायला
सरुु र्ात झाली. एक र्षावत राहण्याजोगा र्ाडा तयार झाला २ फे ब्रर्ु ारीला
१७३१ या स्दर्शी र्ामतश
ु ांत करुन सर्व भट िंडळी र्ाईला नानाच्ं या लग्नाला
रामत्यांकडे गेली. १० र्षाांचे नानासाहेब, ५ र्षाांची गोस्पका. थाटात लग्न झालं.

स्तथनू आल्यार्र सासर्ड कायिचं सोडून रािाबाई आस्ण िल
ु ं
शस्नर्ारर्ाड्यात राहू लागली. राऊ, स्चिाजीआपा आपल्या कुटुंबासह
सातार्यात र्ामतव्य करुन रास्हली. शस्नर्ार र्ाडा प्रस्सध्दीच्या झोतात आला.
राऊंनी शस्नर्ारर्ाड्याभोर्ती तटबंदी बािं ायला सरुु र्ात के ली पण शाहूराजांनी
परर्ानगी स्दली नाही. त्यांना जन्ु या सरदारांनी स्दलेला त्रास आठर्त होता.
शाहूराजांच्या कै लासर्ासानंतर नानासाहेब पेशव्याने हल्ली स्दसते ती ती बरुु ज
आस्ण तटबंदी बांिली. १७२८-२९-३०-३१ ही ४ र्षे परिोच्च सख
ु ाची,
कीतीची, पराक्रिाची ठरली. स्चिाजीआपांनाही िल
ु गा झाला होता. सदास्शर्
त्याचं नार्. पण सदास्शर्च्या जन्िानंतर लगेच रखिाबाईचं ं स्निन लागल.ं
स्चिाजीआपांचं दसु रं लग्न झालं. भट घराण्यातील सख
ु ाला हे गालबोट लागलं
होत.ं काशीबाई, रािाबाईनीं सदास्शर्च्या सगं ोपनाची जबाबदारी घेतली.
राऊंच्या भाग्याने स्शखर गाठलं होतं. पण अत्यच्ु च स्शखर गाठलं की पढु चं
पाऊन उतरणीर्र पडत असत.ं सन १७३१ ते १७४० पयांतची १०र्षे
तलर्ारीची िार तीच कायि रास्हली पण व्यस्क्तगत आयष्ु य िात्र र्ादळात
सापडल.ं
१७२८ आस्ण २९ या दोन र्षावतील, पालखेड, िाळर्ा, बदंु ल
े खडं या
तीन प्रातं ातील दोन भार्ाच्ं या शौयावच्या कथा कानार्र आल्या आस्ण
स्दल्लीतील बादशहा, उिरार् आस्ण स्नजाि खडबडून जागे झाले. झोपच
उडाली त्याचं ी ! त्यातच पढु चं र्षव म्हणजे ३० साल शाहूराजासं ाठी अत्यतं
िनमतापाचं आस्ण परीिा पाहणारं, कठीण गेलं. बाजी-स्चिाजी दरू िाळव्यार्र
आहेत हे पाहून कोल्हापरू च्या संभाजीराजांनी सेनापती उदाजी चव्हाण यांना

हाताशी िरुन शाहूच्ं या िल
ु खात दगं ा सरुु के ला. शाहूराजांनी आिी सिजतू ीचं
पत्र संभाजीराजांना स्लस्हलं, त्यात ते म्हणाले, “ हे राजय श्रींचं. यर्नाच्या
आश्रयाला जाऊन जय कसा होईल? तम्ु हांस राजयलोभ असेल तर आम्हास
सांगनू पाठर्ायचे. आिचे पदरी सेर्कलोक स्दगंत प्रताप करणारे आहेत तसे
तम्ु हाला स्दले असते, नाहीतर तम्ु हीच यर्नांकडून ते सोडर्नू घ्यायचे. आम्ही
यर्नांकडून स्िळर्लेले स्र्भाग िागता ही काय नीती ? ” पण त्याचा काहीही
उपयोग झाला नाही. तेव्हा शाहूराजे मर्त: सर्व सरदार आस्ण फौज घेऊन
संभाजींस्र्रुध्द स्नघाले. नतं र तर कहरच झाला. शाहूराजे या िोस्हिेत एक स्दर्स
स्शकारीसाठी जंगलात गेलेले असतानं ा ४ िारे करी त्यांच्यार्र आले पण
शाहूराजांर्र त्यांच्याकडून हत्यार चालर्ेना.. तेव्हा शाहूराजे त्यांना म्हणाले,
…हत्यार चालर्त नसाल तर पसार व्हा, नाहीतर िाझे स्शपाई तम्ु हाला
िारतील.. िग ते िारे करी पळून गेले. शाहूराजाचं ं हे र्ागणं त्याच्ं या
सजजनपणाचा कळस होत.ं शाहूराजानं ा ते कुणी पाठर्ले ते िात्र लगेच कळल.ं
शाहूराजानं ा कठोर स्नणवय घेणं भाग पडल.ं
शाहूराजानं ी िग फौज देऊन श्रीस्नर्ासरार् प्रस्तस्निींना सभं ाजीराजाचं ा
सेनापती उदाजी चव्हाणार्र स्शरोळला होते. प्रस्तस्निी श्रीस्नर्ासरार्ानं ी उदाजी
चव्हाणाचं ा पणू व पराभर् के ला. त्याचं ं सगळं सािान हाती आल.ं
सभं ाजीराजाच्ं या बरोबर असलेल्या स्स्त्रया म्हणजे ताराराणी, आई राजसबाई,
सभं ाजीराजाच्ं या राण्या, इचलकरंजी समं थानचे व्यक
ं टेश घोरपडे, म्हणजे
राऊंच्या बस्हणीचे यजिान, हे पाडार् (पकडले ) गेले. संभाजीराजांच्या स्स्त्रया
आस्ण राजसबाईनां प्रस्तस्निींनी सन्िानाने कोल्हापरू ास पोचर्ल.ं ताराराणींनी

शाहूराजांच्या नजरकै देत राहणं पसंत के लं तेव्हा त्यांना शाहूराजानं ी स्कल्ल्यार्र
राजर्ाड्यात ठे र्लं. अटके त असलेले इचलकरंजीकर व्यंकटेश घोरपडे हे राऊंचे
िेहूणे, बहीण अनबु ाईचे पती. ती संिी श्रीस्नर्ासरार् कशी जाऊ देतील ? राऊंनी
१०,००० रुपये दडं भरला आस्ण घोरपड्यांना सोडर्लं. व्यंकटेशरार् घोरपडे
िग कायिचे शाहूराजांच्या सेर्ेत आले. एर्ढ्या लढाईनंतर आता हे प्रकरण
हारजीत होऊन संपणार नाही हे िहाराजांच्या लिात आल.ं त्यांनी स्र्चार के ला,
स्नश्चय के ला आस्ण त्यातनू घडून आली ती सातारा-कोल्हापरू गादीची र्ाटणी.
कर्हाडला दोघे बंिू एकत्र आले. २७ फे ब्रर्ु ारी १७३१ ला जखीणर्ाडीच्या
िैदानार्र िोठ्या थाटािाटात भेटी झाल्या. हत्तीर्रुन दोघे बंिू आले, हत्तीर्रुन
उतरुन संभाजीराजांनी शाहूराजांच्या चरणांर्र िमतक ठे र्लं. पष्ु पर्ृष्टी झाली,
तोफा सटु ल्या. बिं च्ंू या भेटीचा अपर्ू व सोहाळा पार पडला. सर्व दरबारी जनता,
या सोहाळ्याला हजर होती. एस्प्रलििे र्ारणेचा तह झाला. दोन्हीकडील यादी
पणू व झाली. शाहूराजानं ी सभं ाजीराजानं ा आपल्याकडे र्ळर्नू घेऊन स्नजािाची
एक बाजू बदं के ली. स्शर्रायाच्ं या मर्राजयासाठी २ तख्त तयार होणं ही िात्र
िहाराष्रासाठी एक ऐस्तहास्सक घटना होती.
राऊ तेव्हा दाभाडेंच्यास्र्रुध्दच्या झगड्याचा स्नकाल लार्ण्यात गतंु ले
होते. खडं ेरार् दाभाड्याचं ा िृत्यू झाल्यार्र त्याचं े पत्रु स्त्रबं करार् दाभाडे सेनापती
झाले. राऊंशी त्याच
ं ं जिेना. ते राऊंना स्हशेब देईनात, खस्जन्यात पैसेही
पाठर्ेनात. त्यातच गजु राथ िािला स्बघाडाला कारण ठरला. राऊंची ताकद
किी करायला दाभाड्यानं ी स्नजािाशी बोलणी सरुु के ली. स्नजािाला एर्ढी
सर्ु णवसंिी आयती चालनू आली. त्याला पालखेडचा बदला घ्यायचाच होता.

दाभाड्यांना िारचे उदाजी पर्ार जाऊन स्िळाले. िाळव्यात स्शंद-े
होळकरांपेिा किी स्हमसा स्िळाला म्हणनू ते नाराज होते. दाभाड्याचं ी लढाईची
तयारी पाहून शाहूराजांनी त्यांची सिजतू घालायचा प्रयत्न के ला. पण उपयोग
झाला नाही. शेर्टी शाहूराजांना दाभाड्यांस्र्रुध्द हत्यार हाती घ्यार्ं लागल.ं
राऊंनीसध्ु दा फौज जिर्ली. आपलेच दोन सरदार एकिेकांच्यात लढत आहेत
हे पाहाणे शाहूराजांना त्रासदायक होत.ं तेर्ढ्यात राऊंना बातिी लागली की
स्नजाि िाळव्यातनू बंगशाकडच्या तोफा घेऊन दाभाड्यांच्या िदतीला
जायच्या तयारीला लागला आहे. हे कळल्याबरोबर त्यांनी स्चिाजीआपांना
निवदर्े र स्नजािाला अडर्ायला पाठर्ल.ं दाभाडे गजु रातििे डभईर्र होते. राऊ
पणु े-खानदेश-र्रुन गजु रातर्र येतील या सिजतु ीत दाभाडे आस्ण स्नजाि दगं
असतानं ा, राऊ स्चत्त्याच्या चपळाईने लाबं लाबं िजली िारत, पणु -े नास्शकपेठ-बासदा िागावने सरु तर्रून अचानक दाभाड्याच्ं यासिोर उभे रास्हले.
दाभाड्याचं े कारभारी स्पलाजी गायकर्ाड बडोद्ास होते. दाभाडे स्भलापरू
डभईच्या तळार्र होते. त्याच्ं याकडे प्रचडं ४०,०००ची फौज होती आस्ण
राऊंकडे स्नम्िी म्हणजे २५००० फौज होती. लढाईला तोंड लागल.ं स्त्रबं करार्
दाभाडे हत्तीर्रुन चालनू आले. राऊंनी दाभाड्यार्ं र हत्यार न चालर्ण्याची
सचू ना आपल्या स्शपायानं ा के ली. पण स्त्रबं करार्ाचं े सार्त्रिािा भार्स्सगं टोके
याच्ं या बारस्गराने दाभाड्यार्ं र गोळी चालर्ली आस्ण दाभाडे पडले. राऊ आस्ण
स्चिाजी आपा चालनू येत आहेत हे कळल्यार्र दाभाड्याचं े साथीदार त्यानं ा
सोडून गेले. राऊंची ताकद करण्याची संिी स्नजािाला िात्र परत एकदा सािता
आली नाही. यार्ेळीही हार िानार्ी लागली. या लढाईत राऊंचं यश कशात
होतं ? तर शत्रचू ी बातिी राखणे, चपळ र्ेगर्ान गतीने र्ेगळाच िागव गाठून

शत्रसू िोर उभे राहणे, आस्ण शत्रल
ू ा आपल्याला हव्या त्या जागी येण्याची संिी
स्िळाल्याबरोबर हल्ला करणे. दाभाडे डभईला येईपयांत राऊंनी र्ाट पास्हली.
संभाजीराजे आस्ण दाभाडे या दोन आपल्याच िाणसांबरोबर लढण्यात फौज
अडकल्यािळ
ु े पेशव्यांची दोन र्षे गेली. त्यािळ
ु े उत्तर स्हदं मु थानात मर्ारी झाली
नाही.
बाजीराव
हदल्लीवर झडर्-मस्तानी.
दाभाडे प्रकरणाने शाहूराजे द:ु खी झाले. पण आपल्यास्र्रुध्द जाणारांना
ििा नाही हाही संदश
े त्यांनी सर्ाांना स्दला. िग उिाबाईची
ं सिजतू
घालण्यासाठी त्यांच्या भेटीला गेले. राऊ आस्ण स्चिाजी आपा यांना उिाबाई
दाभाड्याच्ं या पायार्र घातलं. आस्ण उिाबाईशी
ं सलोखा करुन परत आले.
पढु चं र्षव, ३२ साल उजाडलं ते एका र्ेगळ्याच घटनेन.े स्नजािाने
शाहूराजाजं र्ळ राऊंशी भेट करर्नू द्ायचा आग्रह िरला. म्हणनू शाहूराजानं ी
राऊंना स्नजािाच्या भेटीला जायचा आग्रह िरला. राऊंना कारणास्शर्ाय
स्नजािाला भेटण्यात रस नव्हता, र्ाचाळता करत र्ेळ घालर्णं त्यानं ा स्बलकुल
िजं रू नव्हतं.. पण शाहूराजाचं ा आग्रह इतका र्ाढला की शेर्टी राऊ कबल
ू
झाले. शाहूराजाच्ं या या अस्त आग्रहािळ
ु े सातार्यात एक र्ेगळीच अफर्ा
घराघरात उठली. स्नजािाला राऊंचा घात करायचा आहे आस्ण त्यासाठी त्याने
शाहूराजानं ा २ कोटी रुपये देण्याचं कबल
ू के लं आहे. राऊंचा उद्दािपणा
िहाराजांना नकोसा झालाय म्हणनू स्नजािाबरोबर त्यांनी हा गप्तु कट रचलाय..
एर्ढी जनचचाव िहाराजानं ाही संकटात टाकून गेली. शेर्टी स्र्श्वासाची िाणसे

बरोबर घेऊन राऊ स्नजािाला भेटायला गेले. पण नेहिीप्रिाणे ही भेट
औरंगाबादच्याजर्ळ िोठ्या स्ठकाणी न होता पंढरपरू किावळा िागावर्र,
लातरू च्या उत्तरे ला ८ िैलांर्र, िांजरा नदीच्या काठी, औसाजर्ळ रोहेरािेश्वर
इथे पार पडली. भेटी िोठ्या थाटािाटाच्या झाल्या. रायांना एक हत्ती, २ िोती,
उंची र्स्त्रे,२ देखणे घोडे स्नजािाने भेट स्दली. तोफा सोडल्या. याच भेटीच्या
र्ेळी स्नजािाच्या जनानखान्यातील स्स्त्रयांनी राऊंच्या देखणेपणाची कीती ऐकून
त्यांना बघण्याची हौस भागर्नू घेतली. या भेटीत दोघांची काय बोलणी झाली
ती गप्तु च रास्हली. त्याची कोणतीही कागदपत्रं बाहेर आली नाहीत. पण राऊ
आस्ण स्नजािाने आपापसात लढत न बसता आपापले उद्ोग करार्ेत एर्ढं िात्र
स्नस्श्चत झालं असार्ं कारण पढु ची ४ र्षे स्नजाि राऊंच्या र्ाट्याला गेला नाही.
३२ सालच्या २७ स्डसेंबरला या भेटी होऊन राऊ स्नजािाकडून सख
ु रुप
परत आले. शाहूराजानं ी सटु के चा स्नश्वास टाकला. शस्नर्ारर्ाड्यातही िातोश्री
रािाबाई, स्चिाजीआपाचं ी काळजी स्िटली. त्या नर्ीन शस्नर्ारर्ाड्यात
पढु च्या र्षीचा गणपती उत्सर् िोठ्या थाटात साजरा झाला. छत्रसालाकडून
आलेली िसु लिान नस्तवका िमतान स्हचा नाच झाला. िमतानचं सौंदयव बघनू
सर्वच थक्क झाले.. स्तला १०० रुपये स्बदागी देण्यात आली. राऊंची नजर
स्तच्यार्र स्खळून रास्हली..त्यानतं र राऊंचं नदी पार करुन िमतानच्या
िमतानच्या बागेकडे जाणं र्रचेर्र होऊ लागल.ं या बातम्या िातोश्री
रािाबाईच्या
ं कानार्र यायला लागल्या. काशीबाईनां कळायला लागल्या.
स्चिाजीआपांना आिीच कळत होत्या. रिा असणं चक
ु ीचं नव्हतं, पण स्तचं
यर्न असणं आस्ण त्यात राऊंनी गतंु ण.ं . राऊंच्या या र्ागण्याने लोकप्रर्ाद

र्ाढायला लागला. घराघरात कुजबजु सरुु झाली. पण राऊंना त्याची स्फकीर
नव्हती. राऊ िनष्ु यासारखे न बदलणारे , काशीबाई िनष्ु याच्या दोरीसारखी..
स्कतीही ताण सहन करणारी. राऊंच्या प्रेिात िमतानही आकंठ बडु ली. स्तने
िराठी पोशाख, िराठी चास्लररती सर्व स्मर्कारलं. राऊंबरोबर िोस्हिेत हजर राहू
लागली. त्यार्ेळी राऊंच्या बरोबरीने घोडदौड करायची. तलर्ार चालर्ायची.
राऊ स्तच्या सहर्ासात तृप्त होते पण सिाज स्र्रुध्द होता.
राऊंची पढु ची िोहीि होती ती कोकणात. त्या ३३ सालच्या जंस्जरा
मर्ारीचं स्नस्ित्त राजकीय नव्हतंच. उलट अगदी िल्ु लकच पण अहक
ं ारार्र
तयार झालेलं होतं. ही घटना िोठी रंजक आहे. यात भांडण लागलं ते फार िोठे
कोकणातले सत्परुु ष, ब्रह्मेंद्र मर्ािी आस्ण जस्ं जर्याचा स्सद्दी याच्ं यात.
ब्रह्मेंद्रमर्ािी हे त्याकाळातील िोठं प्रमथ. सरकारशी आस्ण भट घराण्याशी त्याचं े
िोठे लागेबिं .े बाळाजी स्र्श्वनाथानं ा, त्याच्ं या सक
ं टकाळात देशार्र जा असा
सल्ला देणारे तेच हे. हे मर्ािी आपला दौरा सपं र्नू कनावटकातनू परत येतानं ा
स्सद्दीने, आपला हत्ती आणायची जबाबदारी त्यानं ा सास्ं गतली. मर्ािींनी ती
िान्य के ली. मर्ािींना कोण अडर्णार? हत्ती कोकणापयांत व्यर्स्मथत आला
पण कान्होजी आग्र्ं याच्ं या लोकानं ी हत्ती आणणार्यांना परर्ाना कुठाय असं
स्र्चारलं, त्यार्रुन सगळा स्बघाड झाला, हत्ती स्सद्दीपयांत पोचलाच नाही.
रागार्लेल्या स्सद्दीने मर्ािींचा िठ उिळून लार्ला. मर्ािींना हात लार्णार्या
स्सद्दीला िडा स्शकर्णं हे सरकारचं कतवव्य.. िग मर्ािी सातार्याजर्ळ
िार्डसीला येऊन रास्हले. त्यांनी शाहूराजांकडे स्सद्दीच्या जंस्जर्यार्र हल्ला
करायचा आग्रह िरला त्यातनू स्नघाली जंस्जर्याची िोहीि. शाहूराजांनी आपले

सगळे दरबारी कोकणात उतरर्ले. त्यात राऊ आस्ण प्रस्तस्निी श्रीस्नर्ासरार्ही
होते. आजर्र दोघांचं किीही पटलं नाही कारण प्रस्तस्निी म्हणजे शाहूराजांच्या
तोलाचे. पेशर्े हे त्यांचेही सेर्क. या िोस्हिेचा शेर्ट एर्ढाच की जंस्जरा
मर्ारीचा स्नकाल लागला नाही. प्रस्तस्निींनी राऊंना िदत न करता, रायगड
स्िळर्नू शाहूराजांना खषू के ल.ं शेर्टी स्चिाजीआपांनीच जंस्जर्याची िोहीि
यशमर्ी के ली. दसु रं म्हणजे सागरी लढाईचा अनभु र् कुणालाच नव्हता.
कान्होजीपत्रु सेखोजी आंग्रे यांच्यास्शर्ाय कुणालाच जंस्जर्याची िोस्हि
चालर्ता आली नाही
३४ साल उजाडलं. राऊंच्या र्ैर्ास्हक आयष्ु यात िहत्त्र्ाचं र्षव होतं. या
र्षी काशीबाई आस्ण िमतान दोघींना िल
ु गे झाले. काशीबाईनां १ ऑगमटला
सातार्याला िाहुलीत रघनु ाथ झाला...तेच राघोबादादा. िमतानने सिशेर हे
आपल्या भार्ाचं नार् बाळाला ठे र्ल.ं िातोश्री रािाबाईनीं पररस्मथती हुशारीने
साभं ाळली. राऊंचाच तो अश
ं होता. त्यानं ी आस्ण काशीबाईनीं िमतानला
बाळंतस्र्डा पाठर्ला आस्ण कृ ष्णस्सहं नार् ठे र्ायला सास्ं गतलं. िातोश्री आस्ण
स्चिाजीआपा राऊंना साभं ाळून घेत होते.
राऊंचं ३५ साल िािििु ीचं गेलं. सर्ाई जयस्सहं ानी बादशहाला
सल्ला स्दला की राऊंच्या तडाख्याला आर्रायचं असेल तर राऊंनाच
िाळव्याचा सभु ेदार करा आस्ण आपल्या रिणाची जबाबदारी त्याच्ं यार्र
सोपर्ा म्हणजे िराठ्याच्ं या फौजाचं ा त्रास कायिचा र्ाचेल. सभु ाही
आपल्याचजर्ळ राहील. बादशहाला हा सल्ला िानर्ला. त्याने राऊंची भेट
घेण्याला िान्यता स्दली. िग जयस्संहाच्या आिंत्रणार्रुन बादशहाशी पढु ील

बोलणी करण्यासाठी राऊ काशीबाईनां घेऊन उदेपरू -जयपरू च्या भेटीला गेल.े
उदेपरू च्या राणा जगतस्संहने चंपाबागेत राऊंचा भव्य सत्कार के ला. राण्याने दोन
सर्ु णव स्संहासने तयार के ली होती, एकार्र राऊंना बसायला सांस्गतलं. राऊंनी
नम्रपणे नकार स्दला. जया स्संहासनार्र राणा प्रतापसारखे चक्रर्ती बसले त्यार्र
िी बसणार नाही असं म्हणनू राणा बसला होता त्याच्या शेजारी दसु रं आसन
होतं त्यार्र बसले. राऊंच्या या र्ागण्याने दरबार खषू होउन भारुन गेला.
उदेपरू ार्रुन राऊ जयपरू ला सर्ाई जयस्संहाच्या भेटीला गेले. स्तथे जयस्संहांनी
त्यांचा भव्य सत्कार के ला. स्तथे िात्र राऊ जयस्संहाबरोबर आसनार्र बसले.
दरबारातनू परत आल्यार्र राऊंना कुणी स्र्चारलं की, श्रीिंत, उदेपरू ला
खालच्या आसनार्र बसलात पण इथे िात्र बरोबरीने बसलात असं का के लंत
? राऊंनी िास्िवक उत्तर स्दल.ं उदेपरू र्ाल्यानं ी आपला मर्ास्भिान बादशहाला
स्र्कला नाही किी.. जयपरू ला असतानं ा बादशहाशी तहाच्या कलिाचं ी बरीच
र्ाटाघाट झाली, पण बादशहाच्या दरबारातील जयस्सहं ाच्या स्र्रुध्दच्या
लोकानं ी ती कलिे िजं रू होऊ स्दली नाहीत. शेर्टी २ िस्हने राहून राऊ भेट
स्नष्फळ झाल्याने पण्ु याला परत आले. तेव्हाच त्याचं ा स्नणवय झालेला होता,
आता आपल्या बळार्रच िाळव्याचा हक्क चालू करायचा. आस्ण त्यानं ी तसचं
के लं. त्याच र्षी ३५ साली, िातोश्री रािाबाई काशीयात्रा करायला पण्ु यातनू
बाहेर पडल्या आस्ण एक र्षावने ३६ साली परत आल्या. त्याचं ा सर्व प्रर्ास
िोगलाई िल
ु ख
ु ातनू सख
ु रुप पार पडला. राऊ आस्ण स्चिाजीआपाच्ं या िातोश्री
एकट्या अर्घ्या १०० िाणसांबरोबर प्रर्ास करत होत्या पण कोणा िघु ल
सरदाराची त्यांना हात लार्ायची स्हिं त झाली नाही. उलट जया बंगशाला राऊंनी
बंदु ल
े खंडातनू हाकलनू स्दलं होतं, त्याच बंगशाने िातोश्रींची भेट घेऊन, िला

आपण िाझ्याच िातोश्रींसारख्या, असं म्हणनू त्यांना यिनु ापार कडक संरिणात
जाऊ स्दलं. बाजी-स्चिाजी यांच्या प्रतापांचाच, दरार्याचा तो पररणाि होता.
३६ साली िातोश्री काशीयात्रा करुन परतल्या आस्ण राऊ आस्ण त्यांचे
रांगडे गडी िाळव्यार्रचा र्सल
ू ीचा हक्क आपल्या बळार्र साध्य करायला
बाहेर पडले. यार्ेळी राऊंच्या बेबंद िाडसाचं दशवन खद्दु बादशहालाच घडल.ं
राऊ म्हणजे काय हे बादशहाने स्दल्लीतच अनभु र्ल.ं रािनर्िीचा उत्सर्
स्दल्लीत जोरात चालला होता. दसु रे स्दर्शी रािनर्िी होती. स्दल्लीच्या
दस्िणेला कालकादेर्ीची जत्रा चालू होती. भास्र्क िंडळी जत्रेचा आनंद लटु त
असतांना अचानक िरु ळा उडायला लागला. पाहता पाहता नागव्या तलर्ारी
घेतलेले मर्ार िैदानाजर्ळ आले. जत्रेतील लोकाचं ा श्वास थांबला. भयभीत
होऊन र्ाट फुटेल स्तथे सगळे पळायला लागले. जत्रेतील पालं उखडली गेली,
आक्रिण करणारानं ी स्तथला हत्ती नेला. सगळं िैदान स्र्मकटून टाकल.ं कोण
होते, कुठून आले कुणालाच अदं ाज येईना. घाबरलेल्या लोकाचं ी ही अर्मथा
बादशहाच्या कानार्र लगेच गेली. तो म्हणाला, िेर्ाती चोर लटु ारू असतील..
व्यापारी कशाला एर्ढा िौल्यर्ान िाल जत्रेत नेतात ? पण ती र्ार्टळ आली
तशीच स्नघनू ही गेली. सगळे मर्ार तालकटोर्यार्र िालचा गार्च्या झाडीत
जाऊन बसले आस्ण स्तथनू त्या टोळीनायकाचं बादशहाला पत्र आल.ं पत्र खरंच
बाजीरार्ाचं ं होत.ं आग्र्यार्र त्याचे खानदौरान आस्ण सादतखान हे िोठे सरदार
फौज घेऊन असतानं ा बाजीरार् स्दल्लीर्र.? बादशहा कापायलाच लागला.
दरबारी भयभीत झाले. बादशहाने आपले भरर्शाचे लोक बातिी काढून
आणायला पाठर्ले.राऊ आल्याची बातिी खरंच होती. बादशहाला पळता भईु

किी झाली. पळून जाण्यासाठी त्याने घाईघाईने यिनु र्े र नार्ा जिर्ल्या. पण ते
तरी कसं शोभलं असतं. पराभर् झाला तरी बदनािी..शेर्टी अिीरखान नार्ाचा
लढण्याचा अनभु र् नसलेला बादशहाच्या िजीतला िाणसू , १२००० मर्ार,
२०००० पायदळ आस्ण तोफा घेऊन बाजीरार्ांचा सिाचार घ्यायला गेला.
राऊंनी त्याला पढु े पढु े येऊ स्दलं आस्ण आपल्या स्र्ळख्यात आल्यार्र तफ
ु ानी
हल्ला चढर्ला. िल्हाररार्, राणोजी, सटर्ोजींनी चर्ताळून ४०० लोकांना
कापनू काढलं. २०० जखिी लोकांना पाहून स्दल्लीकरांची बोबडीच र्ळली.
सारी स्दल्ली कापायला लागली. अफर्ाचं प्रचंड रान िाजलं. राऊ आस्ण
स्दल्लीत..? हे तर मर्त: ढाण्या तरुण र्ाघाने, आपण जंगलात रहायला आलो
असल्याचं गार्ात जाऊन िस्ु खयाला सांस्गतल्यासारखंच होतं.. राऊ होतेच तसे.
थरथराट, घबराट, दणदणाट स्निावण करणारे . शत्रसू िोर अचानक प्रगट होऊन
त्यानं ा घाि फोडणारे . तडफदार. चैतन्याचा जर्ालािख
ु ी. अर्घा देह म्हणजे
र्ीरश्रीचा उन्िाद..नजरे त यशाची िार.
स्दल्लीचा दहा स्दर्साचं ा घोड्यार्रचा प्रर्ास स्चत्त्याच्या झेपने े दोन
स्दर्सात सपं र्ला होता त्यानं ी..आग्र्यार्र बादशहाचे जबरदमत सरदार बसले
होते म्हणनू स्दल्लीला पोचण्यासाठी त्यानं ी िागव स्नर्डला तोही त्याच्ं या
यध्ु दकौशल्याला शोभेल असाच. िख्ु य रमत्याने न जाता, जाठाच्या िल
ु खातनू ,
फत्तेपरू स्सक्री-दीग-नेर्त्याच्या डोंगराच्ं या सरहद्दीने ते स्दल्लीत पोचले. आग्र्यात
सादतखान, सफदरखान बगं श, आरािात जेर्त बसले होते, त्यानं ा ही बातिी
लगेच पोचली. स्तघांचे घास घशातच अडकले. राऊ मर्त: का आले स्दल्लीत?
कारण अगदी िल्ु लक होत.ं बादशहाची आस्ण त्यांची भेट होण्यािागे स्नजाि

मर्त: आस्ण दरबारातील जयस्संहाचे स्र्रोिक होते, म्हणनू आपल्याच
बाहूबळार्र त्यांनी िाळव्यात पाय ठे र्ला आस्ण िल्हाररार्ांना गंगा यिनु ेच्या
दआ
ु बात पाठर्लं. होळकर स्पलाजी जािर्ांनी स्शकोहाबाद र्गैरे ठाणी
स्जंकली. आस्ण ते फौज घेऊन जळे श्वरर्र आले. पण स्तथे सफदरखान
सादतखान या िघु लांची िोठी फौज होती, त्यांचा अंदाज न आल्यािळ
ु े
िल्हाररार् आस्ण िराठ्यांना िाघारी स्फरार्ं लागलं. सादतखानाला र्ाटलं की
आपण िराठ्यांची िोठी फौज आस्ण बाजीरार्ाला बडु र्ल.ं म्हणनू त्याने लगेच
बादशहाला िराठे हरल्याची बातिी पोचर्ली. लगेच बादशहालाही
बाजीरार्ाला सादतखानाने हरर्लं हे कळल्यार्र अत्यानंद झाला आस्ण त्याने
सादतखानाला हत्ती, पोशाख पाठर्ला. राऊंना ही बातिी कळली िात्र, राऊंनी
िाडसी स्नणवय घेतला. त्याच्ं याच शब्दात सागं ायचं तर,
“सादतखानानी बादशहास स्लहून पाठर्ले की िल्हारजी होळकर
कािास आले, (ठार झाले) बाजीरार्ाची ही गत झाली. आिचे फौजेत जीर्
नाही, के र्ळ स्नजीर्, बडु र्नू नेमतनाबदू के ली असे स्लहून पाठर्ले. िोगली
कारभार ..करार्े थोडे, स्लहार्े फार. आता पातशहास सत्य भासते ते स्िथ्या
करुन दाखर्ार्े. म्हणनू एकतर सादतखानास तरी बडु र्ार्े नाहीतर स्दल्लीस
जाऊन परु े जाळार्े असा स्र्चार के ला.” राऊंनी दसु रा िागव स्नर्डला. सरळ
बादशहासिोर उभं राहायचं आस्ण िी पळून गेलल
े ो नाही हे दाखर्ायचं.
त्यासाठी हा सगळा खटाटोप होता. पातशहाला आस्ण जनतेला त्रास द्ायचा
नाही, हा स्र्चार िनात ठे र्नू एर्ढा उद्ोग के ला. गार्ाबाहेर रास्हले आस्ण
िघु लांची िोठी फौज येते आहे हे कळल्यार्र पसार झाले. राऊंच्या िनातलं

स्दल्लीर्र मर्ारी करण्याचं मर्प्न असं सत्यात आलं पण त्याला शाहूराजांच्या
इच्छे चे लगाि होते नाहीतर किीच राऊंनी स्दल्ली स्जंकली असती. राऊंचं एक
अपर्ू व साहस याची ही पार्ती होती. शाहूराजांचं सारं लि त्यांच्या
दांडगाईकडेच लागलेलं असे. हे आडदांड पोर काय करे ल या काळजीत त्यांनी
राऊंना िायेने पत्र स्लस्हलं, “कोठे आहात, कसे आहात, तिु च्याकडून पत्र नाही.
आग्र्यापयांत गेला आहात, पस्लकडे जाणार असं ऐस्कर्ात आहे. असं असेल
तर िोगल इिान देऊन ितलब साितील. याजकरता शहरात जाऊन भेट
घेण्याचा िनसबु ा करत असाल तर सर्वथा न करणे. भेट न घेता दरुु नच ितलब
साध्य होईल तो करणे..हार्भरी होऊन त्यांच्या स्र्श्वासार्र जाल म्हणनू स्लस्हले
आहे. तम्ु ही बध्ु दीिंत कायवकते यशमर्ी सेर्क आहात, बहुत स्र्चारे आपली
बाजू सर होईल ते करणे..” राऊ बध्ु दीितं च होते. स्दल्लीश्वराला फक्त दचकर्नू
आले. आस्ण शाहूराजानं ा ते स्दल्लीत जातील याची िामती होती तीही खरीच
झाली.
बाजीराव
भोर्ाळ-रावेर-अंत
इ. स. १७३७ साल उजाडल.ं स्नजाि उन्िल्ु क आस्ण िराठे याच्ं यातील
यध्ु दाचा अडीच र्षे सग्रं ाि झाला. बाजीरार्ाला सपं र्लं नाही तर आपलं
दस्िणेतलं मर्प्नही खरं होणार नाही या स्र्चाराने स्नजाि बादशहाच्या भेटीला
गेला. पढु चा सग्रं ाि भोपाळचा गाजला. राऊंना िाळव्यातनू सपं र्ायला स्नजाि
स्दल्लीला बादशहाला भेटून स्नघाला. प्रचंड िोठी फौज त्याने घेतली. राऊंनी
बातिी गोळा के लीच होती. बाजी-स्चिाजींनी १५ ऑक्टोबरला कास्तवक

िस्हन्यात उत्तरे कडे कूच के लं. ८० हजार फौज निवदर्े र गोळा झाली. स्नजाि
तेव्हा भोपाळर्र होता. औरंगाबादर्रून िदतीला येणार्या आपल्या िल
ु ाच्या
िदतीची र्ाट पाहात बसला होता. नास्सरजंगला अडर्ायला स्चिाजी
खानदेशातील र्रणगार्ार्र घट्ट उभे रास्हले. .
राऊ िाळव्यातनू अचानक स्नजािाजर्ळ पोचले आस्ण स्नजािाला
र्ेढा घातला तेव्हाच स्नजािाची पस्हली हार झाली. १३ स्डसेंबर १७३७ ला
यध्ु दाला सरुु र्ात झाली. आता बंस्दमत जागी राहणं एर्ढंच स्नजािाला शक्य
होतं. त्याने भोपाळ स्नर्डलं. भोपाळचा प्रचंड तलार् सोबतीला घेऊन तो स्तथे
रास्हला. िराठ्यांची चपळाई आपल्याला झेपणार नाही हे त्याला आजर्र कळून
चक
ु लं होतं. राऊ स्तथे पोचले. रसद बदं के ली. स्नजािाच्या तोफा चालू झाल्या.
राऊंकडे तोफा नव्हत्या म्हणनू काय झाल.ं रायाच्ं या फौजेने सतत बाणाचं ा र्षावर्
करुन शत्रल
ू ा जागा सोडायला लार्ल्या. काय करणार तोफा चालर्णारा तोपची
तरी ? स्नजािाने भोपाळ स्कल्ल्याचा आश्रय घेतला. ती तर त्याची आणखीनच
िोठी चक
ू झाली. कारण राऊंनी त्याचं दाणापाणीच बदं के ल.ं स्नजािाचा प्रचडं
कोंडिारा झाला.फौजेला अन्न स्िळे ना, गरु ानं ी पळसाची पानं खायला सरुु र्ात
के ली. हत्ती घोड्यानं ा झाडाचं ी सालं खायला घातली. ४ स्दर्स िसु लिान
स्शपायानं ी घोडे, बैल िारून भक
ू भागर्ली. हाल झाले ते स्नजािाच्या रजपतू
सैस्नकाचं े..भोपाळात राहणे अशक्य झालं तेव्हा स्नजाि बाहेर पडून तोफाच्ं या
आसर्याने चालायला लागला. िराठ्याच्ं या िार्याने आणखीनच हैराण झाला.
शेर्टी, स्नजािाची अब्रू राखली तर ते सर्व िागण्या िान्य करतील असा
स्नजािाकडून घेऊन आनंदरार् सिु ंत राऊंकडे आले. राऊंनी िान्य के लं.

त्यांच्याकडे रसद पोचर्ली. ७ जानेर्ारी ३८ सालात तह झाला. राऊंच्या
िागण्यांर्र स्नजािाने सही के ली. १. िाळर्ा प्रातं देणे. २. निवदा आस्ण
चंबळििला िल
ु ख
ू देणे. ३. या दोन्हीच्या बादशाही सनदा आणनू देणे. ४.
िराठ्यांना खचावचे ५० लाख बादशहाकडून देर्र्णे. स्नजािाने बदंु ल
े खंडातील
सर्व सरदार आस्ण आस्ण राजे यांना राऊंच्या भेटीला पाठर्लं. राऊंनी दरबार
भरर्नू त्यांच्याकडून कर र्सल
ू करुन घेतला. राऊ ित्ु सद्दी होते. व्यर्हारकुशल
होते. स्नजािाला पणू व बडु र्ला नाही. तहाला िान्यता स्दली कारण स्नजािाकडे
उत्कृ ष्ट तोफखाना होता आस्ण रजपतू , रोस्हले बंदु ल
े े यांची िदत त्याला होती.
त्यािळ
ु े फार ताणण्यात अथव नव्हता. जो स्नजाि चौथाई सरदेशिख
ु ीचा पैसा
द्ायला तयार नव्हता, त्याला िाळव्यासारख्या सस्ु पक-संपन्न प्रांताची सनद
स्लहून देतानं ा फार जड गेल.ं बाळाजी स्र्श्वनाथानं ी सनदा आणल्या होत्या,
त्याचे लेखी करार हाती स्िळर्ण्यासाठी राऊंची हयात गेली. स्िळालेल्या
िल
ु खाची व्यर्मथा लार्नू , ३८ साली भोपाळर्र स्नजिाला िान खाली
घालायला लार्नू राऊ पण्ु यात परतले. तेव्हा स्चिाजीआपा र्सईच्या मर्ारीच्या
तयारीला लागले होते.
…. सयू व स्कतीही तेजाने झळाळत रास्हला तरी तो किीतरी
त्याच्याचिळ
ु े प्रकास्शत असलेल्या चद्रं ािळ
ु े ग्रहणाच्या छायेत येतो,
काळर्डं तो. राऊ नार्ाचा सयू व हळूहळू ग्रहणाच्या स्दशेने सरकत होता. त्याचं ी
िमतान चस्ं द्रकाच त्याला कारण ठरायला लागली होती. राऊंचा आजर्रचा
िाडस हा गणु आता अस्तरे काकडे गेला. शाहूराजांच्या दरबारी राजस्शष्टाचार
पाळला जात होता. राऊ त्याच्यापढु े गेले. भर दरबारात त्यांनी िमतानला पत्नी

म्हणनू नेलं. ही स्िटाई खस्चतच योग्य नव्हती. रिा कुणाला नव्हत्या ? पण त्या
किी दरबारात आणण्याची स्हिं त कुणी के ली नव्हती. िमतानला दरबारात
आणल्यार्र सारा दरबार संतापला. शाहूराजे संतापले. ही त्यांची अर्ज्ञाच
होती. या प्रकरणाचा सातार्यात िोठाच गर्गर्ा झाला. स्हतशत्रंनू ी त्यात
आणखी सरपण घातलं. अनगळ-जोशी सार्कारही रागार्ले. कसंबसं
िमतानला पण्ु यात पाठर्ण्यात आलं. हे कानार्र आल्यार्र करारी-कणखरित्ु सद्दी, िातोश्री रािाबाई अर्ाक झाल्या. आजर्र राऊंच्या िनाला दख
ु र्ायला
नको म्हणनू त्यांनी खपू संयिाने रायाचं ं िमतान प्रकरण हाताळलं होतं. ते
करतील ते िान्य के लं होत.ं
शस्नर्ारर्ाड्याच्या नर्ीन बािं कािानतं र र्ामतश
ु ातं ीला यायला
पण्ु यातील रािेश्वरार्रच्या परु ोस्हतानं ी िसु लिान स्त्री म्हणनू नकार स्दला होता,
तेव्हा िातोश्री रािाबाईनीच,
ं तम्ु ही न याल तर काशीहून आिचे परु ोस्हत
आणर्ीन असा दि स्दला होता. रािेश्वरार्रच्या परु ोस्हताच्ं या बस्हष्काराच्या
र्ादाच्या र्ेळी स्तथे दोन कनोजी ब्राह्मण उपस्मथत होते, ही सगळी र्ादळी चचाव
पाहून ते परु ोस्हतानं ा म्हणाले, जया बाजीरार्ाच्ं या िसु लिान स्त्रीसाठी तम्ु ही र्ाद
घालता आहात, तर आम्ही तम्ु हाला स्र्चारतो की रायानं ी काशीपयांतच्या
िसु लिानानं ा दाबनू ठे र्लयं आस्ण स्हदं च्ंू या रिणासाठी शौयव गाजर्लयं ..
तिु च्याकडे दसु रा कुणी आहे का असा तर दाखर्ा नाहीतर राऊंच्या दोषाकडे
दल
ु वि करा. तेव्हा परु ोस्हतानं ी बस्हष्कार िागे घेतला. रायानं ा आता िद्िासं ाचहं ी
व्यसन लागलं होतं. राऊंची बेअब्रू रािाबाईनां आस्ण स्चिाजीआपांना बघर्ेना.
यार्र िातोश्री, स्चिाजीआपा, नानासाहेब, यांनी एक स्र्चाराने िमतानला कै देत

ठे र्नू रायांपासनू दरू करण्याचा स्नणवय घेतला. शाहूराजांना हा स्नणवय पसंत पडला
नाही. त्यांनी स्नरोप पाठर्ला, रायांची र्मतू त्यांच्याजर्ळच ठे र्ार्ी. व्यसनाचा
दोष त्यांच्यार्र नाही. लोहपरुु षाला गंज चढणं त्यांनाही बघर्त नव्हतं. पण
राऊंची आस्ण पयावयाने कुटुंबाची बदनािी थांबर्ण्यासाठी हा स्नणवय घेणं भागच
होतं. त्यातच रायांनी आणखी एक हट्टीपणा के ला. रघनु ाथाची िंजु लार्ायच्या
र्ेळी सिशेरचीसध्ु दा िंजु लार्ायाचा त्यांचा हट्ट कदापी िान्य होण्यासारखा
नव्हता. त्यांना िमतानला पत्नीचा दजाव द्ायचा होता, पण शेर्टी ती रिा होती
आस्ण िसु लिान होती, हे सिाज कसं चालर्नू घेईल ? िग राऊ आस्ण
िातोश्रींििे संर्ाद तटु ला.
एक स्चिाजी आपा होते जे दोघाच्ं यातील सभं ाषणाचा िागा होते. राऊ
आपल्या आईर्र स्चडले होते. समं काराचं पाणी स्शपं डून आपल्या िल
ु ानं ा िोठं
करणार्या प्रत्येक िातेला आपला पत्रु स्बघडणं हे स्तच्या अपयशाचं कारण
र्ाटतं तेच िातोश्री अनभु र्त होत्या. रायाचं ं प्रकरण हाताबाहेर जायला लागल.ं
स्चिाजीआपा िात्र शातं पणे, सिथवपणे सगळं साभं ाळत होते. घरातील
रघनु ाथाची िजंु , सदाशीर्चं लग्न, ही लग्न कायव िजंु ी तेच स्नपटत होते. रायानं ी
िगरुरीने दख
ु ार्लेल्या राि पटर्िवनसारख्या शरू लोकानं ा तेच साभं ाळून घेत
होते, सातारा दरबारातील कािकाज तेच चालर्त होते, रायाश
ु ाबीने
ं ी गोडीगल
र्ागनू त्याचं ं िन तेच राखत होते. अशातच स्चिाजी आपाचं ा आणखी एक
पराक्रि म्हणजे १७३९ साली र्सईची पोतवस्ु गजास्ं र्रुध्दची िोहीि यशमर्ी
करणं. आस्ण पोतवस्ु गजांना र्सईतनू हाकलनू स्तथल्या स्हदं चंू ा श्वास िोकळा
करणं. ५ िे १७३९ या स्दर्शी पांढरं स्नशाण घेऊन पोतवगु ीजांचा र्कील

स्चिाजीआपांना भेटायला आला. ७५ िैल लांब सागरी स्कनारा, ३४० गार्े, ८
शहरे , २० स्कल्ले आपांच्या पराक्रिािळ
ु े मर्राजयात आले. र्सई िराठ्यांना
स्िळणं म्हणजे सागरार्र हुकित स्िळर्ण,ं र्सई आस्ण ठाणे स्जंकणं म्हणजे
िंबु ईच्या इग्रं जांर्र शह बसर्णं. स्चिाजी आपांच्या कतृवत्र्ाला सीिा नव्हती.
त्यांनी व्यंकटरार् घोरपडे यांना गोव्यार्र हल्ला करायला पाठर्लं. त्यािळ
ु े
पोतवस्ु गजांची फौज र्ाटली गेली आस्ण ताकद किी झाली. ही रणनीती अस्तशय
यशमर्ी झाली. दोन्ही बिं ू आपपापलं यश घेऊन पार्साळ्यात ३९ सालात
पण्ु यात आले.
तेर्ढ्यात नास्दरशाहाची स्दल्लीर्र मर्ारी के ल्याची बातिी सातारच्या
दरबारात येऊन थडकली. राऊंना बादशहाच्या िदतीला जाणं भाग होतं पण
स्दल्ली उध्र्मत करुन नास्दरशहा स्नघनू गेला. बादशहा िोकळा झाला. त्यािळ
ु े
राऊंचं स्दल्लीत जाणं रस्हत झाल.ं ३९ साल उजाडलं. स्नजाि आस्ण त्याचा पत्रु
नास्सरजगं यानं ी पालखेड सग्रं ािाच्या र्ेळी तहात कबल
ू के लेली नेर्ासे, टोके
अशे परगणे अजनू राऊंना स्दले नव्हते, म्हणनू ते र्सल
ू करायला राऊ बाहेर
पडले. िग राऊ स्नजािाच्या पत्रु ाशी नास्सरजगं ाशी लढण्यात गतंु ले.
नास्सरजगं ला भोपाळच्या लढाईच्या र्ेळी जिर्लेल्या फौजानं ा काि द्ायचं
होत.ं त्याने िराठी िल
ु खात दगं ा सरुु के ला. राऊ त्याच्या सिाचाराला गेले.
नास्सरने पराभर् िान्य के ला. २७ फे ब्रर्ु ारी १७४० या स्दर्शी िगंु ीपैठणला परत
एकर्ार तह झाला.त्याच्ं याकडून स्िळालेल्या हडं ् या आस्ण खरगोण प्रातं ाची
व्यर्मथा लार्ण्यासाठी निवदच्े या काठार्र रार्ेर गार्ी िाचवििे पोचले. स्तथे
लष्कराचा तळ पडला. रायांनी स्चिाजी आपांना िमतानला आपल्याकडे

पाठर्ण्याचा स्नरोप स्दला. िमतान कै देत होती. स्चिाजीआपांनी काशीबाई
आस्ण जनादवनला लष्करात पाठर्ल.ं राऊ नाराज झाले. त्याच िक्ु कािात २२
एस्प्रलपासनू राऊंना ताप येऊ लागला. पण्ु यात बातिी पोचल्याबरोबर
िातोश्रींनी िृत्यजू ंयाचा जप चालू के ला. र्ेगर्ेगळी दानं स्दली. यिाचं र्ाहन रे डा
म्हणनू म्हैसदान स्दलं की िृत्यू जर्ळ येत नाही ही तेव्हाची सिजतू . तेही दान
झालं. रोजच सांडणीमर्ार रार्ेरहून पण्ु यात पोचू लागला.
२८ एस्प्रल हा स्दर्स उजाडला आस्ण एक स्दर्स उल्कापाताची बातिी
आली. राऊंचा नर्जर्राने- टायफॉइडने- अंत झाला होता. पण्ु यात हाहा:कार
िाजला. सारा िहाराष्रच काय पण गस्निही हळहळला. शाहू अस्त द:ु खात
बडु ले. िल्हाररार् सभु ेदाराच्ं या डोळ्यातील पाणी थाबं त नव्हत.ं िमतानला ही
बातिी कळली. रायाच्ं या आजारपणाची बातिी कळताच ती कै देतनू बाहेर
पडली. पाबळजर्ळ पोचेपयांत स्तला रायाचं ा कै लासर्ासाची र्ाताव कळली.
स्हरकणी खाऊन स्तथेच स्तने प्राणापवण के ल.ं एक खरी शिा-परर्ाना जोडी या
लोकातनू स्नघनू गेली. रायाचं ं अर्तारकायव अर्घ्या चास्ळसाव्या र्षीच सपं लं
होत.ं काशीबाई, जनादवन लष्करातनू परत आले. आजर्रच्या िनमतापाने
काशीबाई खचनू गेल्या होत्या. राऊंना साभं ाळता साभं ाळता त्याचं ी ताकद िीण
झाली होती. देर्ाच्या गाभार्यात िपू ाच्या काडं ीने एकटीनेच भक्तीने जळत
रहार्ं, तसं काशीबाई रायासं ाठी गेली १० र्षे जळत रास्हल्या. पढु ची ६/७ र्षे
त्या शस्नर्ाड्याच्या बाहेरच नानासाहेब पेशव्याबं रोबर िोस्हिेत स्फरत रास्हल्या.
काळ हीच यार्रची फंु कर होती. शाहूराजांनी बाजीरार्पत्रु ,
नानासाहेबांची स्र्चारपर्ू वक पेशर्ेपदार्र नेिणक
ू के ली. शाहूराजांिळ
ु े पेशर्ाई

काळ मर्राजयात चालू झाला. राऊंना जाऊन ६ िस्हने होतात न होतात तोच
१७ स्डसेंबरला स्चिाजीआपांनीही शेर्टचा श्वास घेतला. भट घराण्यार्र
आकाश कोसळलं. स्चिाजीआपांची बायको आपल्या एक िस्हन्याच्या
नर्जात िल
ु ीला रािाबाईच्या
ं हाती सोपर्नू आपाबं रोबर अस्ग्नत सािार्ली.
िातोश्रींचं द:ु ख छातीत परु े ना इतकं दाटलं. एक राि लक्ष्िणाची जोडी या
पण्ु यभिू ीतनू काळाच्या पडद्ाआड गेली. राऊंच्या िागनू त्यांची सार्ली बननू
रास्हलेले आपाही स्नघनू गेले. ५ र्षाांचा रघनु ाथ, ५ र्षाांचा सिशेर, १० र्षाांचा
सदाशीर्, आस्ण एक िस्हन्याची स्चिाजीआपाची बयाबाई ही कन्या िांडीर्र
घेऊन िातोश्री रािाबाई परत कणखरपणे नानासाहेब पेशव्यांच्या िागे उभ्या
रास्हल्या. आपल्या २० र्षाांच्या कारकीदीत श्रीरंगपट्टण ते स्दल्ली एर्ढ्या
िल
ु खात राऊंनी १ लाख, ७५ हजार िैल प्रर्ास घोड्यार्रुन के ला असं
इस्तहासाचे अभ्यासक सागं तात. या िोस्हिािं िे असतानं ाच त्याचं ं
राजयकारभाराकडेही लि होत.ं फौजेच्या आस्ण सरदाराच्ं या पोटापाण्याची
व्यर्मथा, िोहीिा आखण,ं शत्रर्ू र नजर ठे र्नू िोरण आखण,ं आपल्या आस्ण
इतर दरबारानं ा सागं ण्याची राजनीती, हेराक
ं डून आलेल्या बातम्यार्रुन त्यार्र
स्र्चार करुन पढु चं िोरण ठरर्णे, ही राजयकारभाराची काि,ं आस्ण त्याचर्ेळी
छत्रपतींच्या गरजाचं ी, कुटुंबाची काळजी घेणं, र्ाडे, दरुु मत्या, स्कल्ले बािं ण,ं
दरबारातील रुसर्े, भाडं णं स्िटर्ण,ं जखिी सैस्नकाची काळजी घेण,ं िेलेल्या
स्शपायाच्ं या कुटुंबाचं ी सोय लार्ण,ं अशी सर्व कािं राऊ या प्रर्ासातच करत.
त्यािळ
ु े त्यांची पत्रंही, किी पालखीतनू जात असतांना, पायी स्फरत असतांना,
घोड्यार्र असतांना, रात्री-स्दर्सा, अशार्ेळी स्लस्हलेली असत. राऊंबरोबर
त्यांची कचेरीही स्फरत असे. एर्ढा प्रचंड र्कूब, त्यांच्यात होता. स्चिाजी

आपांची सतत त्यांना साथ होती पण दम्यािळ
ु े स्चिाजी आपांना राऊंसारखं
शाररररक ताकदीचं र्रदान नव्हतं. तरीही त्यांनी अनेक मर्ार्या, िाळर्ा, र्सई
िोहीि यशमर्ी के ली. दोघे भाऊ सतत दोन स्दशानं ा असत पण सार्लीसारखे
एकिेकांच्या संपकावत असत.
Bravest of Brave, Fairest of Fair, BajIrav died like a most
fascinating figure in a romance of love. भारतात हायकोटव जजज
आस्ण इस्तहासाचे अभ्यासक असलेल्या चाल्सव, ऑगमटस स्कंके ड यांनी के लेलं
हे र्णवन आहे.
स्शर्रायांनी मर्राजय नार्ाची सृष्टी उभारली, त्यांच्या शंभरू ाजे या
छाव्याने पोतवगु ीज-इग्रं ज-औरंगजेब या तीन लांडग्याच्ं या हातनू िहा राष्र के र्ळ
पराक्रिार्र र्ाचर्ला आस्ण स्चत्रदगु व ते स्दल्ली एर्ढा भारत, के र्ळ लाबं लाबं
िजलींनी घोड्यार्र मर्ार होऊन राऊंनी स्नजािाला चेपला. स्शर्ाजी-सभं ाजीबाजी ही या देशातील अथागं पराक्रिाची तीन स्शल्पं अजनू ही उर भरुन
टाकतात..
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

र्ाहनर्त.
१४ जानेवारी १७६१.

१४ - १५ - १६जानेर्ारी, १७६१ या तीन स्दर्सांििे भारतात प्रचंड
राजकीय उलथापालथीची राजकीय त्सनु ािी सिरांगणांर्र येऊन आदळली
आस्ण सत्तापालटाचा रंगच बदलला. १४ जानेर्ारीच्या संक्रातीला िराठे –
अहिदशहा अब्दालीििला संग्राि, १५ जानेर्ारीला पटणापासनू ५ िैलार्ं र
इग्रं ज आस्ण िघु ल फौजाचं ी टक्कर होऊन इग्रं जाचं ा स्र्जय आस्ण दरू दस्िणेत
पाूँडेचेरीला फ्रेंचाचं ा पराभर् होऊन इग्रं जाचं ा त्याच्ं यार्र स्र्जय, या स्नणावयक
यध्ु दानं ी भारतीय राजकारणाची स्दशा नक्की झाली. इग्रं ज सर्ाांना भारी झाले.
पास्नपतार्रही सिशेरीच्या तीन सगं रानं ी इस्तहास स्निावण के ला. इ. स. १५२६

ििे बाबर आस्ण इब्रास्हिखान लोदी यांच्याििे झालेल्या लढाईत बाबरचा
स्र्जय झाला तो के र्ळ त्याने भारतात येण्यापर्ू ी तक
ु ाांकडून तोफा आणल्या
होत्या त्यािळ
ु े च. यध्ु दसास्हत्यात तो लोदीपेिा स्कतीतरी श्रेष्ठ होता. दसु री
पास्नपत झंजु गाजली ती सरू ी राजर्टीचा हेिू आस्ण बाबरचा नात,ू सम्राट
अकबर याच्यात.. त्यार्ेळी अकबरची सरशी झाली. आस्ण स्तसरी लढाई झाली
ती १७६१ ििे िराठे आस्ण अब्दालीििे.
पिं राव्या शतकाच्या अखेरीला १४९८ सालच्या िे िस्हन्यात र्ामको द
गािा भारताच्या पस्श्चि स्कनार्याला लागला. १६०० ििे इग्रं जांनी सरु त, िद्रास,
कलकत्ता ही सागर स्कनार्यार्रची गार्ं पकडली. सिद्रु ातनू बोटीतनू येणार्या
या यरु ोस्पयनाचं ा डच-र्लदं ाज-फ्रेंच-फरास्न्सस, इग्रं ज-टोपीकर, हळूहळू याचं ी
भारतीय राजकारणाशी ओळख झाली आस्ण िसाल्याचं ा व्यापार करता करता
हा राजकीय िसाला त्याच्ं या जामत नफ्याचा ठरला. शस्त्रास्त्रासं ाठी ही स्गर्हाईके
त्याच्ं यासाठी फायद्ाची ठरली. िग सिद्रु स्कनार्यार्रील बदं रार्ं र त्याचं ी
तोफा-बदं क
ु ानं ी भरलेली जहाजं नागं र टाकायला लागली. भारतात ही
उलथापालथ होत असतानं ा स्दल्ली हेच अजनू िख्ू य आकषवणाचं कें द्र होत.ं
बाजीरार्ािं ळ
ु े िराठा फौजेत किालीचं चैतन्य आलं. िराठ्याच्ं या पराक्रिाचा,
बहादरू ीचा डंका देशभर गाजायला लागला. औरंगजेबानतं र अनाचार आस्ण
दरु ार्मथेत अडकल्यािळ
ु े त्याच्ं यास्शर्ाय आपला तरणोपाय नाही ही किकुर्त
बादशहाची भार्ना घट्ट झाली. त्यातनू खपू काही घडलं पास्नपतार्र.

दरर्षी संक्रांत येते आस्ण तीळगळ
ू घ्या गोड बोला म्हणतांनाच िनात
कुठे तरी खोलर्र दडलेली एक कळ उठते. .पास्नपत….जया िराठ्याच्ं या
पराक्रिाचा सार्या भारतात एक िाक तयार झाला होता त्यांच्या शौयावची आस्ण
त्यांच्याच पराभर्ाची ही अनाकलनीय कहाणी..त्याची सरुु र्ात खरं तर संभाजी
िहाराजांच्या कै लासर्ासानंतर सरुु झाली. राजयात राजा नसतांनाही िराठ्यांनी
एक होऊन प्रचंड फौजेस्नशी मर्राजयात आलेल्या औरंगजेबाला मर्राजय घेऊ
स्दलं नाही तेव्हा आपल्या पराक्रिाची शौयावची आस्ण देशरिणासाठी प्राण
देणार्या रक्ताची ओळख झाली. औरंगजेब िेल्यार्र हा पराक्रि पास्हलेल्या
िगु लांना आपल्यार्र संकट आलं की िराठ्यांना िदतीला बोलार्ण्याची
आठर्ण किजोर झालेल्या बादशाहीला र्रचेर्र येत रास्हली. नास्दरशहा असो
की अहिदशहा अबदाली असो. आपले तारणहर िराठे च याबद्दल त्यानं ा काही
सश
ं य रास्हला नाही. स्दल्लीतही सिथव बादशहा तख्तार्र आला नाही.
इ. स. १७५० च्या िध्यार्र यिनु ा आस्ण गगं ा याच्ं या दआ
ु बात
राहणार्या रोस्हला पठाणाच्ं यात आस्ण बादशहाचा र्जीर सफदरजगं याच्ं यात
कुरबरु ी सरुु झाल्या. त्यातही एक स्शया आस्ण एक सन्ु नी ही िास्िवक िार.
अफगास्णमतानात अहिं दशहा अब्दाली याने नास्दरशहा या इराणी राजाच्या
िृत्यनू तं र आपलं राजय बनर्लं होतं आस्ण रोस्हला पठाणानं ा त्याला भारतात
आणायचं होत.ं या अब्दालीस्र्रुध्द लढण्यासाठी बादशहाला आठर्ले ते
िराठे .. म्हणनू १७५२ ििे बादशहाने कनोज इथे स्शदं -े होळकराश
ं ी, िराठ्यानं ी
त्याचं संरिण करायचं हा तो करार होता. रजपतू र्ा पठाण हे भारतातले शत्रू
आले तर ३० लाख रुपये आस्ण अब्दालीसारखे बाहेरचे आले तर ५० लाख

रुपये खचव बादशहाने पेशव्याला द्ायचे असं ठरल.ं त्यातही आग्रा आस्ण
अजिेर या सभ्ु यांचा सगळा िहसल
ू आस्ण बंगालच्या चौथाईचे हक्कही
िराठ्यांना स्िळाले...हा िहत्त्र्ाचा करार िराठ्यांना स्दल्ली रिणासाठी
आणायला कारण ठरला. सफदरजंग िरण पार्ला आस्ण गाजीउद्दीन नार्ाचा
र्जीर त्याजागी आला. अहिदशहा अब्दाली १७५६ ििे परत स्दल्लीकडे
यायला स्नघाला आस्ण स्डसेंबरििे स्दल्लीत पोचला. त्यािागे नजीबखान
रोस्हलाचं िोठं कारमथान होतं. र्जीर गाजीउद्दीनला कंटाळलेल्या बादशहाच्या
बेगिांना स्चथार्नू त्याने त्यांच्याकडून अब्दालीला आिंत्रण पाठर्लं. तोही
लगेच स्नघाला. अब्दाली स्दल्लीत आला आस्ण क्रौयावचा कहर उडाला. िग
त्याने िथरु ा र्ृदांर्नर्र हल्ला करून िंडु क्यांच्या राशी पडल्या इतक्या की
स्जर्तं लोकानं ा रमत्याने चालता येईना. प्रचडं दौलत घेऊन अब्दाली स्नघनू
गेला, तेव्हा जातानं ा आपल्या िल
ु ानं ा लाहोरर्र ठे ऊन गेला. नजीबखान
कारभारार्र आला.
अब्दालीच्या नरसहं ाराची बातिी पण्ु यात पोचल्याबरोबर नानासाहेब
पेशव्याने राघोबा, साबाजी स्शदं ,े तक
ु ोजी होळकर यानं ा स्दल्ली रिणासाठी
स्नघाले. िराठ्याच्ं या फौजा स्दल्लीत पोचल्या. तोपयांत नजीबखानापेिा
गाजीउद्दीन बरा अशी अर्मथा बादशहाची झाली होती. त्यािळ
ु े परत
गाजीउद्दीन र्जीर बनला. नजीबखान आपल्या सभ्ु याकडे परत गेला जातानं ा
आणखी एक स्खळा त्याने िराठ्याच्ं यात िारून ठे र्ला. तो म्हणजे िल्हाररार्
होळकरांना पत्र स्लहून मर्त:ला त्यांचा ििवपत्रु करुन घेतलं. २२ ऑक्टोबर
१७५७ च्या दसर्याला राघोबा आस्ण िराठे पंजाबकडे चालायला लागले.

पजं ाबििील शीखांची िदत त्यांना स्िळाली. िानाजी पायगडु े आस्ण
आस्दनाबेग नार्ाचा सरदार लाहोरर्र गेले. अब्दालीच्या िल
ु ांना पराभतू के ल.ं
ते पळून गेले. िानाजी पायगडु ेने लाहोरच्या स्कल्ल्यात आपला पाय ठे र्ला..
सगळे परत अफगाण्यांच्या िागे लागले आस्ण स्चनाब नदी पयांत पोचले. पण
स्तथे िात्र त्यांना नदीचं थडं आस्ण भरपरू पाणी यािळ
ु े थांबार्ं लागल.ं िराठे
स्तथनू परत स्फरले. आपलं सािान टाकून अफगाणी फौज काबल
ू ला पळून
गेली. अटके पार झेंडे लार्णारे मर्राजयातले हे िराठे .. िराठी फौजांच्या
साहसाला उपिा नव्हती. िराठ्यांचा हा पराक्रि बघनू इराणच्या शहाने, तम्ु ही
आस्ण आम्ही स्िळून अब्दालीस संपर्ू अशी पत्रं राघोबास स्लस्हली. के र्ढी
कीती िराठ्यांच्या सािथ्यावची...आस्दनाबेग या सरदाराच्या हाताखाली रायाजी
सखदेर् (स्िरजेचे सखदेर्?) र्गैरे सरदार नेिनू आस्ण २० हजार फौज ठे र्नू
राघोबा दत्ताजींर्र स्दल्ली सोपर्नू पण्ु याला परत गेल.े
आपल्या िल
ु ानं ा पळर्नू लार्णार्या िराठ्याचं ा सडू घेण्यासाठी
अब्दाली पढु च्या र्षी परत भारतात आला. तेव्हा दत्ताजी स्शदं ,े त्याच्याशी
लढण्यासाठी कुरुिेत्रार्र पोचले. मथानेश्वराजर्ळ दोन्ही फौजा एकिेकानं ा
स्भडल्या. अब्दालीचे ४०० लोक दत्ताजींनी िारले तेव्हा अब्दाली यिनु ेच्या
पस्लकडे स्नघनू गेला. दत्ताजी, साबाजी स्शदं े बरारी घाटार्र येऊन थाबं ले. इथे
यिनु ेच्या पात्रात एक बेट तयार होऊन त्यात झडु पं िाजली होती. १० जानेवारी
१७६०. सकाळी १० र्ाजता नजीबखान पायदळ घेऊन अचानक बरारी
घाटार्र आला. बेटार्रच्या झडु पांच्या िागे लपनू त्यांनी साबाजीच्या तक
ु डीर्र
बंदक
ु ांच्या गोळ्यांचा िारा चढर्ला. िराठ्यांकडे बंदक
ु ा नव्हत्या. होत्या फक्त

तलर्ारी आस्ण भाले. दत्ताजीस ही बातिी स्िळाल्याबरोबर दत्ताजी स्शंदे
साबाजीच्या िदतीला िार्ले. त्यानं ी बेटार्रची अफगाणी फौज हाकलनू
लार्ली. तेव्हाच नेिका जगदाळे नार्ाचा स्शपाई गोळी लागनू खाली पडला.
दत्ताजी खाली र्ाकून त्याला झडू पातनू बाहेर काढतांना दत्ताजींना बरगडीत
गोळी लागली आस्ण ते घोड्यार्रून कोसळले. लगेच नजीब आस्ण त्याचा
कुतबशहा हा भाऊ िार्त आले. त्यांनी दत्ताजींना ओळखलं. नजीबखानाचा
भाऊ कुतबु शहाने स्र्चारल,ं क्यों पटेल ? और लडोगें क्या ? तर िरता िरता
दत्ताजी स्शंदे म्हणाले, बचेंगे तो औरभी लडेंगे.. त्यांचा प्राण गेल्यार्र नजीबने
दत्ताजींचं शीर कापनू अब्दालीकडे पाठर्लं. हे उद्गार बखरीत स्लस्हलेले आहेत
पण उद्गार स्बलकुल खोटे र्ाटत नाहीत.
दत्ताजी पडले ही पण्ु यात पेशव्यानं ा बातिी कळल्याबरोबर
सदाशीर्भाऊंना स्दल्लीत पाठर्ण्याचा स्नणवय झाला तेव्हा भाऊंनी स्नजािार्र
उदगीरर्र स्र्जय स्िळर्ला होता आस्ण ६० लाखाचं ा िल
ु ख
ू स्नजािाने द्ायचा
करार पार पडला होता. भाऊंसारखा तडफदार, शरू , उत्ति कारभारी, िजबतू
बाध्ं याचा, आत्िस्र्श्वासी आस्ण तरुण असाच सेनापती आता हर्ा होता.
नागपरू कर भोसले आस्ण पटर्िवनानं ा आपल्या िदतीला ठे र्नू बाकी फौज
पेशव्यानं ी भाऊंना स्दली. दोघे भाऊ जालन्याजर्ळ पटदरू र्र भेटले. इब्रास्हि
गारदीचा तोफखाना, सरदार, हुजरात आस्ण गारदी अशी ५० हजार फौज घेऊन
१४ िाचवला सदास्शर्भाऊंनी उत्तरे कडे प्रयाण के ल.ं स्सदं खेड, बर्हाणपरू -हडं ् या
( हरदाजर्ळ ) स्सहोर असा प्रर्ास करत भाऊच्या फौजा आग्र्याला पोचायच्या
होत्या. पण आग्र्याजर्ळच्या गंभीर नदीर्र स्तला परू आल्याने एक िस्हना

स्तथेच थांबार्ं लागलं. २ ऑगमटला िराठ्यांनी स्दल्लीत प्रर्ेश के ला तेव्हा
बरोबरच्या बाजारबणु गे आस्ण कुटुंबाचं लेंढार यािळ
ु े खचव खपू र्ाढला.
िराठ्यांच्या फौजा येत आहेत हे कळल्यार्र अब्दालीही काबल
ू ला न जाता
परत स्फरला आस्ण दआ
ु बात पोचला.
अब्दालीिळ
ु े बादशहा स्दल्ली सोडून गेला होता. भाऊंनी स्दल्ली
ताब्यात घेतली. स्र्श्वासरार्ांना सर्ाांकडून नजरा करर्ल्या. सत्तेचं कें द्र अब्दाली
झालं होतं ते भाऊंनी परत स्दल्लीला आणलं त्यािळ
ु े लोकांना स्र्श्वास र्ाटला.२
िस्हने स्तथे राहून ते कंु जपर्ु याला स्नघाले. कारण स्तथनू अब्दालीला रसद पोचत
होती. कंु जपरु ा स्दल्लीहून ७८ िैलांर्र आहे. यिनु ल
े ा अजनू पाणी खपू होतं.
स्तथे उतार स्िळाला तर नदी ओलाडं ू न पस्लकडे असलेल्या अब्दालीर्र जायचा
बेत भाऊंचा होता. स्शदं -े होळकर-स्र्चं रू कर सरदारानं ी कंु जपरु ा १७ ऑक्टोबरला
घेतल.ं इब्रास्हिखानाच्या तोफानं ी किाल के ली होती. कंु जपर्ु याला दत्ताजींना
िारणारा कुतबु शहा सापडला. त्याला ठार करून त्याचं शीर भाऊंनी भाल्यार्र
लटकर्नू फौजेत स्फरर्लं. स्तथे भरपरू रसदही स्िळाली. तोफा, बदं क
ु ा, ३०००
घोडे, २ लाख िण गहू, १० लाख रुपये रोख, आस्ण इतर सािान एर्ढं सािान
स्िळाल.ं पजं ाब्याचं ी िदत स्िळर्ण्यासाठी भाऊ फौज घेऊन कुरुिेत्राला गेल.े
स्तथे असतानं ा भाऊंना यिनु ेच्या पस्लकडे असलेला अब्दाली
गौरीपरु ाजर्ळ यिनु ा पार करुन स्दल्लीच्या बाजल
ू ा येऊन थाबं ला असल्याची
बातिी आली. स्चनाब, रार्ी, सतलजसारख्या नद्ा ओलाडं ू न येणार्या
अब्दालीने एक उतार शोिनू काढलाच. तो िोठा फटका होता कारण त्यािळ
ु े
िराठी फौजेला दस्िणेकडून येणारी रसद बंद पडणार होती. म्हणनू भाऊ

कुरुिेत्रार्रून स्नघाले आस्ण पास्नपतार्र पोचले. अफगाणी फौज नुरर्ूर
र्हसनम गार्ात तर भाऊंचा िक्ु काि “काळा आंबा” इथे होता. इथे दोन्ही
फौजांची गाठ पडली. भाऊंच्या संकटांना इथेच सरुु र्ात झाली. पैसा संपला,
िान्य संपत आल.ं दोन्ही फौजांच्या चकिकी सरुु झाल्या. त्यातच ७ स्डसेंबरला
अचानक बळर्ंतरार् िेहदें ळे अफगाण्यांना िारत असतांना गोळी लागनू ठार
झाले. त्यांचं शीर कापण्यास स्गलचे पढु े िार्ले तेव्हा खंडेरार् स्नंबाळकर
िाडसाने त्याच्ं या शर्ार्र पडला आस्ण िग तळार्र घेऊन आला. त्यांची पत्नी
सती गेली. बरोबर त्यांचा १३ र्षाांचा िल
ु गा कृ ष्णरार् होता. तो पढु े सरदार
अप्पा बळर्ंत या नार्ाने गाजला. (त्यांचं अप्पा बळर्ंत एर्ढं िोठं नार् आता
इग्रं जीत सटु सटु ीत झालंय. त्यांच्या नार्ाच्या चौकाला पण्ु यात एस्बस्स चौक
म्हणतात.) हा फार िोठा आघात होता. त्यातच भाऊंना पैसा पोचर्ण्यासाठी
स्नघालेल्या गोस्र्दं पतं बदंु ल
े े याचं ा गोळी लागनू िृत्यू झाला. तळार्रच्या
लोकानं ा खायला अन्न नव्हत.ं या सर्व सक
ं टार्ं र उपाय म्हणनू १३ जानेर्ारीला
भाऊंनी इब्रास्हिखाूँ गारदी याच्या सल्लाने दसु रे स्दर्शी तळ सोडायचा स्नश्चय
के ला. अिं ाराच्या खोल गहु ते स्शरण्यासाठी तळार्रचे सगळे त्या रात्री गाढ
झोपी गेले…
पौष श.ु ८, बिु र्ार …. १४ जानेर्ारी १७६१. सक्र
ं ातं १० तारखेला
होऊन गेली होती. सकाळी सर्ाांनी तयारी के ली. सािान बािं ल.ं उपासिारीने
घोडे िेल्याने तळार्रचं बरंचसं घोडदळ पायदळ बनलं होतं. सर्व सरदाराचं ा
आस्ण तोफखान्याचा गोल बनर्नू , ििे बाजारबणु गे ठे ऊन आग्नेयाच्या स्दशेने
िराठ्यांनी उजाडता उजाडता तळ सोडला. फौज ५०,००० आस्ण स्बनलढाऊ

भरणा २ लाख लोकांचा. यांना सांभाळून न्यायचं होतं. िराठे तळ सोडणार ही
अब्दालीला जराही खबर नव्हती. सकाळी त्याच्याकडे बातिी आली. सकाळी
९ र्ाजता त्यांच्या फौजा िराठ्यांसिोर आल्या. १० र्ाजता यध्ु दाला सरुु र्ात
झाली. िराठी फौजांनी जोदार हल्ला चढर्ला त्यात ३००० स्गलचे कापले गेल.े
असा जोरदार हल्ला सरुु च रास्हला. अब्दाली २ िैलार्ं रच्या आपल्या तंबतू नू
आपल्या दस्ु बवणीतनू लढाई पाहात होता. अब्दालीच्या र्जीराचे सैस्नक पळत
सटु ले. घोड्यार्रून खाली उतरुन प्रेतांर्र बसनू तो र्जीर जोरात ओरडून
आपल्या सैस्नकांना म्हणाला, अरे , िार्ता कुठे ? काबल
ू काय जर्ळ आहे का?
अब्दालीने हे पास्हलं आस्ण त्या पळणार्या १३००० फौजेला परत लढायला
स्पटाळलं. ४/५ तास अफगाणी फौज अनेकर्ेळा पराभर्ाच्या छायेतनू गेली.
िराठ्याचं ा जबरदमत हल्ला सोसर्त नव्हता त्यानं ा. आपल्या फौजेचा दपु ारी २
र्ाजेपयांत जोर चालचू होता.
आस्ण अचानक…स्र्श्वासरार् आपल्या स्दलपाक घोड्यार्र असतानं ा
त्यानं ा गोळी लागली. अब्दालीचं ते सुदैव िोतं. स्र्श्वासरार् ठार झाले. भाऊंनी
त्यानं ा हत्तीर्र बसर्ल.ं एकाने त्याचं ं शर् िरुन ठे र्ल.ं पराक्रिाची शथव चालली
होती पण लढाई िोडली. नतं रचे ३/४ तास बायका, परुु ष, नोकर चाकर सगळे
पळू लागले. अब्दालीचे पठाण यानं ा कापायला लागले. स्नरपरािाच्ं या प्रेताच्ं या
राशी पडल्या. अशातच अब्दालीने आपली राखीर् ताजी फौज रणागं णार्र
उतरर्ली. त्यानं ी तर कहरच के ला. अफगाण्यानं ी स्दसेल ते प्रेत आपल्या तळार्र
आणनू रचलं. त्यातच लौकर स्दर्स िार्ळला. रात्री सगळं शांत झाल्यार्र पहारे
बसर्नू अफगाणी फौज आपापल्या राहुटीत गेली. सकाळी उजाडता उजाडता

काशीराज, अनपू गीर गोसार्ी रणांगणार्र आले. २८००० िडु दे स्नघाले.
स्शर्ाय खंदकात िरुन पडलेले स्कतीतरी..काही जखिी नंतर िेल.े एकूण ५५ ते
६० हजार िराठे जीर् सपं ले होते एका स्दर्सात. २५ हजाराच्या जर्ळपास
अफगाणी ठार झाले होते. ७५००० लोकांनी प्राण गिार्ला होता.
स्र्श्वासरार् म्हणजे के र्ळ िदनाचा पतु ळा. त्याचं शर् तळार्र आलं
तेव्हा अब्दाली त्याला पहायला गेला. िग ते िराठ्यांकडे सोपर्लं. स्र्श्वास
आस्ण भाऊंच्या शर्ार्र िंत्रोच्चाराने अस्ग्न देण्याचं काि शजु ाउद्दौलाने के ल.ं
जखिी इब्रास्हि खान गादीला आस्ण जनकोजी स्शंदल
े ा बरखदु ावर पठाणानं ी
पकडून नेलं. त्यांच्याकडून दडं घेऊन त्यांना सोडून देण्याचा त्यांचा स्र्चार होता.
पण नजीबखानाने अब्दालीकडे चगु ली के ली. तेव्हा बरखदु ावराने जनकोजीला
ठार करुन परुु न टाकल.ं नेल.ं इब्रास्हिखानाला शहानेच ठार के ल.ं होळकरदिाजी गायकर्ाड-गगं ोबातात्या- स्र्चं रू कर- असे काही सख
ु रुप परत आले.
िहादजी स्शदं े जखिी अर्मथेत पडले होते.त्यानं ा स्भमती राणाखानने उचलनू
आणल.ं त्याच्ं या पायार्र इलाज के ले. िग हेच राणाखान पढु च्या आयष्ु यात
िहादजीबाबाचं ा उजर्ा हात बनले. नाना फडणीस शेतातनू जीर् र्ाचर्त
कसेबसे नानासाहेब पेशव्याच्ं या तळार्र पोचले. भाऊंची पत्नी पार्वतीबाई जानु
स्भतं ाड्याच्या िदतीने पेशव्याक
ं डे आल्या. खपू लोकानं ा सरु िल जाठाच्या
राणीने स्कशोरीने जेर्ण, र्स्त्रं घोंग़ड्या परु र्ल्या. िमतानीचा िल
ु गा सिशेर
बहाद्दरला गभं ीर जखिी अर्मथेत सरु जिलकडे आणला पण भाऊ भाऊ म्हणत
त्यानेही प्राण सोडला. दसु रे स्दर्शी स्भमतीला घेऊन शर् ओळखणं सरुु झालं.
चेहर्यार्र पखालीतलं पाणी घालार्ं आस्ण ओळख पटर्ार्ी..एका प्रेताला शीर

नव्हतं पण स्कनखापाचे कपडे आस्ण देहाखाली ४ िोती पडले होते. ते शर्
सदास्शर्भाऊंचं होतं. तळार्र आणल्यार्र त्यांच्या हुजर्यांनी ओळखलं. पण
त्याला शीर नव्हतं. ते अब्दालीने शोिनू पाठर्नू स्दल.ं तलाश ए लाश..या
स्र्जयानंतर अब्दालीने जरतारी पोशाख चढर्नू अस्ल कलंदर सािच्ू या दग्यावत
जाऊन दशवन घेतलं आस्ण तो २९ जानेर्ारीला स्दल्लीला आला.
भाऊंच्या िदतीला नानासाहेब पेशर्े फौज घेऊन भेलशापयांत पोचलेही
होते. स्तथेच त्यांना सांकेतीक भाषेतला स्नरोप स्िळाला. “ दो मोती िलत,
दसबीस अश्रहफयााँ, रुर्योंकी हिनती निीं.” पळून आलेले लोक छार्णीत
गोळा होऊ लागले. पास्नपतार्रून आलेल्यांच्या द:ु खी कहाण्या ऐकून
नानासाहेब पेशव्याच्ं या िनार्र प्रचडं आघात झाला. भाऊस्शर्ाय दौलत व्यथव
आहे, भाऊस्शर्ाय दस्ु नया नाही असा शोक करत रास्हले. त्यातच भ्रि झाला.
िानस्सक अर्मथा र्ाईट झाली. पेशव्याचं े तीन परुु ष, भाऊ-स्र्श्वास-सिशेर
र्ीरगतीला स्िळाले. पण्ु यात िे िस्हन्यात पोचले प्रकृ ती स्बघडत गेली. जनू च्या
२० तारखेला पर्वतीर्र जाऊन रास्हले. २३ जनू ला कै लासर्ास झाला. उजाड
झालेली घरं, उध्र्मत राजय ररकािा खस्जना आस्ण राघोबादादा हा काका पदरात
घेऊन १६ र्षाांचे िािर्रार् पेशर्े झाले.
र्ाहनर्ताच्या समरांिणावरच्या आठवणींचं काशीराजाने र्स्ु तक
हलहिलं “तलाश ए लाश..”
बाजी स्चिाजी ६ िास्हन्याच्ं या अतं राने गेल,े स्र्श्वास सिशेर एकाच
स्दर्शी गेले. सदाशीर्भाऊ आस्ण नानासाहेब पेशर्े ६ िस्हन्याच्ं या अंतराने
गेले. आस्ण शेर्टची जोडी िािर्रार् आस्ण नारायणरार् पेशर्े ९ िस्हन्यांच्या

अंतराने गेले. पेशव्यांच्या घराण्यातील हा स्र्लिण योगायोग.
उप्परर्ाल्यासारखा ड्रािा रायटर कुणी नाही.. एर्ढ्या नरसंहारात २ जीर्
सरु स्ितपणे मर्राजयात आणले. एक नाना फडणीस आस्ण दसु रे िहादजी
स्शंद.े .पाटीलबाबा..एक सरदार एक कारभारी.. पढु ची ३० र्षे त्यांनीच
सांभाळला मर्राजयाचा रुबाब. स्वराज्याचा नि.
का झाला आपला पराभर् ...१. यध्ु दसास्हत्यात अब्दाली फार पढु े
होता. त्याच्यकडील बंदक
ु ा त्याच्याकडे उंटार्र बसर्लेल्या गोल स्फरणार्या
swivel तोफा होत्या. त्यािळ
ु े ते कुठे ही स्फरत. िराठ्यांच्या तोफा जलद
हलणार्या नव्हत्या. २, त्याच्या फौजेला चािडी कोट, लोखंडी स्चलखतं ,
स्शरस्त्राणं होती. िराठे साध्या सतु ी कपड्यात होते. ३. दस्िणेकडील रसद
स्िळाली नाही. ४. ताजया दिाची राखीर् फौज िराठ्याक
ं डे नव्हती..पण
अब्दाली िराठ्याचं तेज ओळखनू होता. त्याने स्दल्लीत भाऊंनी के लेली
व्यर्मथाच कायि के ली आस्ण पेशव्याश
ु ाची बोलणी सरुु के ली. भाऊ?
ं ी सलख
कणावसारखे. पराक्रिी असनू ही पराभतू ाचा स्शक्का लागलेले. तेज असनू ही
दय्ु यि मथानार्र रास्हलेल.े . तलाश ए लाश िात्र कुरुिेत्र आस्ण पास्नपत
दोन्हीकडे सारखाच होता.. स्र्लाप कंु तीचा द्रौपदीचा आस्ण गोस्पकाबाईचा
ं
सारखाच होता.. दरर्षी एकदा आठर्तचं पास्नपत..आस्ण जनकोजी स्शदं ,े
सिशेरसारिे वीर.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

थोरले माधवराव र्ेशवे.
जन्ि १५ फे ब्रर्ु ारी १७७२ – िृत्यू १८ नोव्हेंबर १७७२.
पास्नपतािळ
ु े मर्राजयाचा
गाडा संपणू वपणे रुतला. त्यार्ेळी प्रचंड
आस्थवक नक
ु सान, िनष्ु यहानी आस्ण
पराभतू िानस्सक िक्क्याला बाहेर
काढू शकणार्या सिथव नायकाची गरज
होती ती थोरले िािर्रार् पेशर्े यांनी
आपल्या मर्च्छ चाररत्र्य, कडक िोरणं
आस्ण सर्ाांर्र र्चक या तीन गणु ानं ी
र्याच्या अर्घ्या १६ र्षी पणू व के ली.
र्याच्या २८ व्या र्षी त्यांचं देहार्सान
झालं. इग्रं जी आक्रिण सपं र्ण्यासाठी
त्यानं ी फ्रेंचाच्ं या सहाय्याने शह द्ायचं
ठरर्लं होतं. पण त्या योजनेला यश आलं नाही. गप्तु हेरिातं हे त्याच्ं या यशाचं
मख्ु य कारण होत,ं त्यामळ
ु े त्याच्ं या कारकीदीत अनेक स्कमसे ननमाणण झाले होते.
त्याच्ं या िृत्यचू ी ही कहाणी.
पास्नपताच्या पराभर्ाच्या िानस्सक िक्क्याने नानासाहेब पेशव्याचं ा
कै लासर्ास झाला. पेशव्यांच्या घरातील सदाशीर्भाऊ, स्र्श्वासरार्,
िमतानीचा पत्रु सिशेरबहाद्दर, र्ीरगतीला पोचले होते. आता पेशर्ेपदार्र

कुणाला नेिायचं ते ठरर्णं भाग होत.ं ते पेशर्ेपद बाजीरार्ाचं े दसु रे पत्रु
राघोबादादा यांना हर्ं होतं, पण थोरल्या पातीकडेच पेशर्ेपद जार्ं ही दरबारी
ित्ु सदद्् ांची इच्छा होती. त्याप्रिाणे १६ र्षाांच्या िािर्रार्ांना पेशर्ेपदाची
र्स्त्रे स्िळाली. आस्ण तेव्हाच पणु े दरबारात चल
ु ता पतु ण्याच्या कलहाचं बीज
रोर्लं गेलं. याचा फटका सार्या पण्ु याला, ित्ु सदद्् ांना, सरदारांना,
भार्ाभार्ांना, दौलतीला बसला. दहु ीच्या िळ्
ु या या सर्ाांच्या घराघरात
पोचल्या. िािर्रार् पेशव्यांचा िक
ु ु ट कल्पनेबाहेर काटेरी स्नघाला. राघोबादादा
हा चंचल, हलक्या कानांचा, शरू पण किकुर्त िनाचा स्नखारा िािर्रार्
पेशव्यांना पदरी अस्त सार्ितेने बाळगार्ा लागला. सीिेर्रचं राजकारण तर
होतंच जोडीला. दस्िणेत हैदर, स्नजाि, उत्तरे त िघु ल आस्ण खद्दु मर्राजयाचे
िहत्त्र्ाचे घटक असलेले नागपरू कर भोसले हे सर्वच पेशव्याच्ं या कुर्तीची
परीिा घेणारे ठरले.
पास्नपताच्या पराभर्ािळ
ु े आस्ण िनष्ु यहानीिळ
ु े उध्र्मत झालेलं
मर्राजय, अत्यतं सार्िपणे, ित्ु सद्दीपणे, राजकीय चतरु ाईने, कणखरपणाची
जोड देत िािर्रार् पेशव्यानं ी कारभारार्र आपला र्चक बसर्नू सार्रल,ं
राघोबादाचं ा पि घेऊन पेशव्यानं ा त्रास देणार्या, िरु लेल्या कारभारी
सखारािबापनंू ा स्ठकाणी बसर्ल.ं इग्रं जानं ा पण्ु यात आणण्याच्या, आपल्या
काकासाहेबाच्ं या घातक िनसब्ु यानं ा रोखनू िरल.ं त्याच्ं या उचापतींना लगाि
लार्ले ते त्यानं ा भडकर्णार्या स्र्रोिकार्ं र चाल करुन. आळे गार्ार्र हार
झाली तेव्हा काळ सर्वसियी सारखा नसतो असं गोस्पकाबाईनां कळर्लं आस्ण
तात्परु ती िाघार घेतली. त्या दरबारात राघोबादादांचे जोडे उचलनू

राघोबादादांना स्र्रघळर्ल.ं रािसभर्ु नाच्या लढाईच्यार्ेळी स्नजािाचा िव्ु र्ा
उडर्त आपली राजकारणातील कुर्त स्सध्द के ली. त्यांच्या कारकीदीत त्यांचे
जामतीत जामत संग्राि घडले ते िैसरू च्या हैदरशी. हैदरलासध्ु दा िािर्रार् बच्चा
र्ाटत होते, त्याला आपल्या ताकदीची ओळख करुन स्दली.
दौलतीला अपाय करणार्या कुणाचाही िल
ु ास्हजा त्यांनी ठे र्ला नाही.
अगदी आपल्या आईचा, गोस्पकाबाईचाही
ं नाही. स्नजाि पणु ं जाळत असतांना
जयांनी स्नजािाला साथ स्दली त्या सर्ाांना जबर स्शिा के ल्या त्यात त्यांचे िािा
रामतेही होते. गोस्पकाबाईना,
ं आपल्या लोकांना स्शिा करणं आर्डलं नाही
तेव्हा त्यांनी शस्नर्ारर्ाडा सोडायचं ठरर्लं. िािर्रार्ांनी आपल्या आईच्या
या दडपणाला स्कंित स्दली नाही. त्या घर सोडून नास्शकला जाऊन रास्हल्या
तेव्हा त्याचं ी व्यर्स्मथत काळजी घेतली आस्ण त्याच्ं याभोर्ती आस्ण
राघोबादादांच्या भोर्ती आपली स्र्श्वासातील िाणसं ठे र्ली. राघोबादादानं ाही
कै देत टाकण्यास िागे हटले नाहीत. होळकराच्ं या घरात स्र्घ्नं उत्पन्न करणार्या
गगं ोबातात्या स्दर्ाणानं ा भर दरबारात छड्या िारून इतर दरबार्यार्ं र आपला
र्चक बसर्ला. जानोजी भोसले यानं ाही दौलतीच्या कारभारात सािील करुन
घेतल.ं स्नजाि आस्ण हैदरशी सािना करण्यात त्यानं ा साथ स्िळाली ती
स्िरजेच्या पटर्िवनाचं ी. स्िरजेच्या ७ बिं चंू े सर्व तरुण िल
ु गे पेशव्याच्ं या फौजेत
आपलं पथक घेऊन पराक्रि गाजर्ायला लागले. िािर्रार् पेशव्याच्ं या िागे
खबं ीरपणे उभे रास्हले ते रािशास्त्री प्रभणु ,े िहादेर् बल्लाळ गरुु जी आस्ण
सिर्यमक असलेले नाना फडणीस. नाना फडणीस िािर्रार् पेशव्यांच्या
तालिीत र्ाढले. मर्च्छ चाररत्र्य ही आणखी एक िािर्रार् पेशव्यांची जिेची

बाज.ू त्यांना फक्त एकच पत्नी होती ती म्हणजे रिाबाई. ना आणखी लग्नाच्या
बायका होत्या, ना नाटकशाळा होत्या, ना कुणी रिा होती. तो सारा िक्ता
राघोबादादांनी घेतला होता. त्यांच्या लग्नाच्या बायकांना आस्ण नाटकशाळांना
तोटा नव्हता.
या पररस्मथतीत, चहूबाजंनू ी घोंघार्णार्या संकटांना जोड स्दली ती
िािर्रार् पेशव्यांच्या पोटातील दख
ु ण्याने पोटाििे ियाने घर के लं. सततच्या
मर्ार्या, िोस्हिा आस्ण राजयकारभाराचा आस्ण राघोबादादांचा िानस्सक ताण
सहन करत असतांना, पोटातील र्ेदनेनेही ते व्याकूळ होत होते. बघता बघता ९
र्षे सरली. १७७० साल उजाडलं. पोटातील र्ेदना र्ाढायला लागली. र्ैद्ांचं,
स्फरंग्याचं ं औषि चालू होतं पण गणु येईना. आता सारा भरोसा होता तो
त्र्यबं करार् पेठे, पटर्िवन अशा सरदारार्ं र. तेच दस्िणेतील िोस्हिा साभं ाळत
होते. दख
ु णं असय झालं तेव्हा हर्ापालट करायला पेशर्े बाहेर पडले. स्तथेही
चैन पडेना. पण र्ेदनेने कळस गाठला. पोटातनू असय कळा यायला लागल्या.
िग गोदार्रीच्या काठी टोके गार्ाजर्ळ कटोरे गार् आहे स्तथे जाऊन रास्हले.
स्तथेच सर्ु णवतल
ु ा के ली. पण १७७२ पासनू तब्येत परत स्बघडायला लागली.
अगं ाची आगआग व्हायला लागली तेव्हा के ळीच्या पानाच्ं या सरु ळ्या करुन
त्यार्र स्नजायला लागले. िग थेऊरास जाऊन राहायचं ठरर्ल.ं स्तथनू च
दरबारचं काि सरुु झाल.ं आपल्यानतं रची दौलतीची ९ कलिी व्यर्मथाही
स्तथेच ठरर्ली. मर्त:ला कजविक्त
ु के ल.ं
अस्श्वन िस्हना म्हणजे ऑक्टोबर १७७२ चा िस्हना असय कळा
सोसण्यात गेला. पण्ु याचे सर्व ित्ु सद्दी दरबारी थेऊरास येऊन रास्हले. जीर् घाबरा

होऊ लागला. थेऊरला र्ाड्यात राहात होते ते गणपतीच्या आर्ारात येऊन
रास्हले. पोटात खपु सायला खंजीर द्ा म्हणायला लागले. र्रचेर्र भ्रि होऊ
लागला. पण अस्र्चाराचं बोलणं त्यात नव्हतं. िग दानििव सरुु के ला. कास्तवक
श.ु ११ ला फारच गडबडले. जस्िनीर्रच झोपायला लागले. हातपाय हलर्णं
कठीण व्हायाला लागलं. रिाबाईनीं जेर्ण सोडल.ं फक्त दिु ार्र रास्हल्या.
रिाबाई आिी पण्ु यास होत्या त्या थेऊराला आल्या. त्यांनी सती जातेर्ेळची
र्स्त्रं पण्ु यातनू िागर्ली. ही बातिी गार्ात र्ार्यासारखी पसरली. आिी गडबड
झाली िग खरी बातिी कळली. हळूहळू प्रकृ ती ढासळत चालली. र्ैद्ांना
स्र्नंती के ली की िरणसियी कफ होऊ न द्ार्ा. नाहीतर गजाननाचं मिरण
करता येणार येणार नाही.
दोन घटकानं ी तासाभरात प्राण जाणार याचा अदं ाज आल्यार्र
िोठिोठ्या र्ैस्दक ब्राह्मणानं ा बोलार्नू र्दं न के ल.ं शांत चेहर्याने, आम्ही
िहायात्रेस जातो, मर्ारीची तयारी करा असं सास्ं गतल.ं प्राण जायला लागला
तेव्हा दिू घाला, अन्न घालू नका म्हणाले आस्ण िग गजानन गजानन म्हणत,
डोळ्याच्ं या र्ाटेने प्राण गेला. सारं राजय द:ु खात बडु ाल.ं पाठोपाठ रिाबाईही
सती जायला तयार झाल्या. ििवर्ेदीर्र उभं राहून, दादासाहेबानं ा बोलार्नू
नारायणाचा हात त्याच्ं या हाती स्दला. आपल्या जर्ळ िोहराचं ी थैली ठे र्ली.
निमकाराला आलेल्या प्रत्येकाला आपल्या हाताने एक एक िोहोर स्दली. २८
र्षाांचे िािर्रार् पेशर्े आस्ण २५ र्षाांच्या जर्ळपासच्या र्याच्या रिाबाई
अनंतात स्र्लीन झाली. त्यांनाही िल
ू झालंच नाही.
१८ नोव्हेंबर १७७२ हा स्दर्स होता तो. असं घडलं होतं तेव्हा.

िािर्रार्ांचा मर्गवर्ास हे मर्राजयाच्या दृष्टीने मर्राजय घसरणीला र्ेग
आल्याचं लिण होत.ं त्यांच्यानंतर सिथव पेशव्यांची परंपरा संपली. भोसले
घराणंही स्निावल्यर्त झालेलंच होतं. बाळाजी स्र्श्वनाथांपासनू , शाहू िहाराजांना
तख्तार्र बसर्ण्यापासनू राजयाच्या सीिा यिनु ेपयांत नेणारे आस्ण राजयाचा
कारभार सांभळणारे पेशव्यांच्या घराण्यातील परुु ष ४० र्षाांपयांतच जगले. त्यात
िािर्रार्, नारायणरार् आस्ण सर्ाई िािर्रार् अल्पायषु ी ठरले. जया
राघोबादादांनी कारभारात सर्ाांचं रक्त आटर्लं तेही िरणसियी ५० र्षाांचेच
होते. शाहूिहाराजांनी रत्नपारखी जर्ास्हर्याच्या नजरे ने या घराण्यार्र स्र्श्वास
ठे र्नू त्यांच्याकडून काि करुन घेतलं. तो त्यांचा िोठा गणु . शाहूिहाराज
स्नपस्ु त्रक गेल.े कोल्हापरू चे संभाजीिहाराजही स्नपस्ु त्रक गेले. स्शर्रायांच्या
औरस घराण्याचाही शेर्ट झाला. दत्तक परंपरा चालू झाली. इ. स. १७१३
सालापासनू शभं र र्षे पेशर्ाईचा काळ गाजला. १६४५ सालापासनू १७४९
पयांतचा स्शर्रायाचं ा र्श
ं चालला. स्शदं -े होळकर-पर्ार-गायकर्ाड-दाभाडे, या
सर्व ऐस्तहास्सक घराण्यािं िेही िलल
ू कळा आली. पण १७७१ सालामधे तरुण
महादजी नशद्ं ानं ी नदल्लीचा बादशहा शहाआलम नितीय याला तख्तावर
बसवनू मराठ्याचं ा दरारा वाढवल्याचं पाहाण्याचं भाग्य पेशर्े िािर्रानं ा
नमळाल.ं
िािर्रार् पेशव्याचं ा िृत्यू हा, खगं त चाललेल्या, अथं रुणाला
निळललेल्या रोग्यासारखी, मर्राजयाची अर्मथा करुन गेला. इग्रं जाचं ी मर्राजय
स्िळर्ण्याची तडफड चालचू होती पण अशा अर्मथेतही स्शर्रायांच्या
तालिीत तयार झालेल्या िराठ्यांच्या तलर्ारीची िार अजनू बोथट झालेली

नाही हे नाना फडणीस आस्ण िहादजी स्शंदे यांनी पढु च्या ३० र्षाांििे स्सध्द
के लं. िहाराष्राची घरंगळणारी गाडी रोखली ती नाना फडणीस आस्ण िहादजी
स्शंदे यांनी. कशीबशी ३० र्षे गेली. या दोघांचाही अंत झाला तेव्हा मर्राजय
संपलं.
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मोती तलावाची लढाई.
६ माचव १७७१.

पेशर्े िािर्रार्ांच्या हयातीत हैदरचा पराभर् करणं, त्याला मर्राजयात
येऊ न देणं हेच त्यांचं लक्ष्य होतं. अनेकदा हैदरअलीने चोपही खाल्ला होता.
पेशव्यांच्या घरातलेच राघोबादादाच हैदरला सािील झाले होते आस्ण
िािर्रार्ांची शक्ती किी करत होते. िािर्रार् पेशव्यांना साथ होती ती
स्िरजेच्या पटर्िवनांची. जसे उत्तरे त बाजीरार्ांनी स्शदं े होळकर या दोन िोठ्या
शक्तींना राजयाच्या सीिा र्ाढर्ण्यासाठी आस्ण बादशहाशी झंजु ायला ठे र्लं

होत,ं तसंच िािर्रार् पेशव्यांनी पेशर्ेपद स्िळाल्याबरोबर लगेच इ. स. १७६१
ििे गोस्र्ंदरार् पटर्िवनांना स्िरजेची सनद देऊन दस्िण सीिा सांभाळायला
ठे र्लं होतं. कोकणातील कोतर्ड्याच्या हरभट पटर्िवनांचे ७ पत्रु बाजीरार्स्चिाजीआपांच्या नेतत्त्ृ र्ाखाली लष्करी स्शिणात तयार झाले होते.
गोस्र्दं पतं ांचे पराक्रिी पत्रु गोपाळरार्, कुरुंदर्ाडच्या त्र्यंबकपंतांचे पत्रु नीलकंठ
आस्ण रािभाऊ पटर्िवनाचं े पत्रु परशरु ािभाऊ, या स्िरज-कुरुंदर्ाड-तासगार् या
तीन शाखांच्या पटर्िवन पत्रु ांनी िराठी साम्राजयात फक्त पराक्रिच के ले.
िािर्रार् पेशव्यांना त्यांचा तन-िन-िनाने पणू व पास्ठंबा होता. पण जानेर्ारी
१७७१ ििे गोपाळरार् पटर्िवनांचा जलोदराच्या दख
ु ण्यात अंत झाला तेव्हा
हैदरशी लढायला त्र्यंबकरार् पेठे सेनापती होते. त्र्यंबकिािा पेठे यांच्या
सेनापतीपदाखाली ६ िाचव १७७१ या स्दर्शी हैदरचा जो िोठा पराभर् झाला
त्याची ही कहाणी. या लढाईला िोती तलार्ाची लढाई असं नार् आहे.
पेशव्याच्ं या अखेरीच्या स्दर्सािं िे त्यानं ा हे यश पाहायला स्िळाल.ं
१७६१ हे साल दस्िण भारताच्या राजकारणात र्ेगळा खेळ खेळून गेल.ं
या बस्ु ध्दबळ पटार्र िैसरू ला, ३० र्षाांचा हैदरअली सत्तेत आला आस्ण त्याच
र्षी मर्राजयात १६ र्षाांचे िािर्रार् पेशर्े झाले. दोघाचं ी एकिेकाश
ं ी झजंु ,
power game िोठा इस्तहास घडर्नू गेला. िैसरू चा राजा र्ोस्डयार हा
किकुर्त असल्यािळ
ु े र्ोस्डयारचेच सेनापती म्हणजे दलर्ाई देर्राजैया आस्ण
सर्ावस्िकारी पंतप्रिान करचरु ी नंजराजैयाच्या हातनू हैदरअलीने राजकीय
चातयु ावने सत्ता उपटली होती. हैदरअली िळ
ु ात एक सािा नाईक या हुदद्् ार्र

लागलेला स्शपाई होता. पण त्याने राजकारण खेळत १७६१ ििे कारभार
आपल्या हाती घेतला होता. हैदरला मर्राजयापयांत िैसरू र्ाढर्ायचं होतं, आस्ण
िािर्रार्ांना हैदरला संपर्ायचं होतं. िािर्रार्ांच्या हाती कारभार आला तेव्हा
त्यांच्या पदरात होतं, प्रचंड कजव, तरुण फौजेचा नाश, पदरात किकुर्त िनाचा
काका राघोबादादा नार्ाचा स्नखारा.
घोडदळ आस्ण गस्निीकार्ा ही िाराठ्यांची बलमथानं आहेत हे
ओळखनू , हैदरने आपल्या पदरी गस्निीकार्ा स्शकण्यासाठी िाणसं ठे र्ली.
आपल्या १० र्षाांच्या काळात िािर्रार्ांनी सतत कनावटकार्र मर्ार्या के ल्या.
दरर्ेळी िराठ्यांनी हैदरला झोडपलं. त्यांना साथ स्िळाली ती स्िरजेच्या
पटर्िवन सरदार घराण्याची. उत्तरे ला स्शदं े होळकर होते पण दस्िण भारतात हैदर
आस्ण इग्रं ज याच्ं यापासनू सीिेचं रिण करायला पटर्िवनासं ारख्या शरू
घराण्याची िािर्रार्ानं ी स्िरजेला मथापना के ली. सबिं पटर्िवन घराण्यातील
१५/१६ तरुण लढाईत सािील असत. गोपाळरार् पटर्िवन हा गोस्र्दं पतं
पटर्िवनाचं ा पराक्रिी पत्रु . त्यार्ेळी दरबारात “ रार् ” हा सन्िान फक्त स्तघानं ा
होता. एक भर्ानरार् प्रस्तस्निी, दसु रे िरु ाररार् घोरपडे आस्ण स्तसरे गोपाळरार्
पटर्िवन. बाकी कुणीही रार् शब्द आपल्या नार्ाला जोडायचा नाही असा
दडं क होता. ११ जानेर्ारी १७७१ ििे गोपाळरार्ाचं ं जलोदराने स्निन झाल.ं
पेशव्यानं ी चार स्दर्स दरबार आस्ण चौघडा दख
ु र्टा म्हणनू बदं ठे र्ला. आस्ण
परत हैदरस्र्रुध्दची लढाई सरुु झाली.
सेनापती त्र्यंबकिािा पेठ्यांच्या हाताखाली िराठी फौजा हैदरर्र
स्नघाल्या. पण िािर्रार्ाचं ा आजार र्ाढायला लागला. पण्ु यातनू त्यांनी या

िोस्हिेर्र लि ठे र्ल.ं पण्ु याहून अप्पा बळर्ंत िेहदें ळे सरदार आपली फौज
घेऊन पेठ्यांना सािील व्हायला स्नघाले. या दोघांची भेट होऊ नये म्हणनू हैदरने
प्रयत्न के ले पण यश आलं नाही. पेठेिािांनी हैदरचा प्रेिाचा प्रांत स्बदनरू र्रच
हल्ला चढर्ायचं ठरर्लं. िराठ्यांचा हा बेत हाणनू पाडायला हैदरने नर्ीन चाल
के ली. दोघाचं ा एकिेकांना झल
ु र्ण्याचा डार् सरुु झाला. शेर्टी हैदर
श्रीरंगपट्टणहून १५ िैलांर्र असलेल्या िेलक
ु ोट्याच्या डोंगरात जाऊन बसला.
२५००० हजार फौज आस्ण ८००० घोडदळ घेऊन घनदाट जंगल, डोंगर यात
हैदरची फौज दबा िरुन बसली. हैदरने िेलक
ु ोट्यार्र येण्याचे िराठ्यांचे सर्व
रमते अडर्नू िरले. श्रीरंगपट्टणहून िेलक
ु ोट्यार्र जायला एकच िागव होता..एक
अरुंद स्खंड..डोंगरांच्या अनेक रागांिळ
ु े पर्ू ेकडचा रमता अत्यंत कठीण होता.
म्हणनू हैदर स्तकडून िराठे येणार नाहीत याची खात्री बाळगनू होता. आस्ण तीच
त्याची िोठी चक
ू झाली. िाडसी, कणखर, पराक्रिी सेनापती म्हणनू पेठेिािानं ी
तोच अर्घड रमता पार के ला आस्ण िराठ्याच्ं या फौजाही िेलक
ु ोट्याच्या
डोंगरार्र आल्या. ते हैदरपेिा र्रच्या डोंगरार्र गेले आस्ण स्तथनू तोफा
चलर्ायला लागले. हैदरअली आता िराठ्याच्ं या कब्जात पणू व अडकला.
डोंगरार्ं र र्रच्या बाजल
ू ा त्याच्या तोफाही चालेनात.. नेि कुठे िरायचा
त्यानं ी..? पेठेिािानं ी श्रीरंगपट्टणच्या रमत्यार्र पटर्िवन, नरस्सगं रार् िायगडु े
आस्ण सपु ेकरानं ा गमतीसाठी ठे र्ल.ं ८ स्दर्स थोड्या चकिकी झाल्या शेर्टी
हैदरने गपु चपु तळ हलर्ायचं ठरर्ल.ं िराठ्याच्ं या तार्डीतनू त्याने मर्त:ची
सटु का करून घ्यायचं ठरर्लं.

त्यासाठी स्नर्डली ६ िाचव १७७१. अिार्ामयेची रात्र. घनदाट जंगलात
पणू व अंिार. हैदरच्या फौजा आर्ाज न करता छार्णीतनू बाहेर पडल्या.
गाईबकर्यांपासनू तोफांपयांत सर्व पसारा बाहेर काढायचा होता. हैदरअली रात्र
होईपयांत थांबला. िध्यरात्र झाली आस्ण एके क फौजी बाहेर पडायला लागला.
िराठी सैस्नकही डोंगरांििे बंदक
ू ा तलर्ारी जर्ळ ठे र्नू सार्ि झोपले होते.
डोळ्यातसध्ु दा बोट घालता येणार नाही इतका दाट अंिार होता. इतक्यात
कुणाला तरी काहीतरी हालचाल चालली आहे असा अंिक
ु भास झाला. तो
सार्ि झाला. सगळा तळ आर्ाज न करता जागा झाला. आस्ण डोळे फाडून
पाहायला लागला. हैदरने डोंगर सोडला हे त्यांच्या लिात आल.ं ताबडतोब
पेठेिािानं ा र्दी देण्यात आली. हैदर कुठल्या बाजल
ू ा गेला हे कळायला िागव
नव्हता. श्रीरंगपट्ट्णाच्या र्ाटेर्र गमत घालणार्या िाणकोजी राऊतालाही
हैदरची फौज अिं ारात स्दसायला लागली. िराठ्याच्ं या राहुट्यािं िे गडबड
उडाली. नगारे र्ाजायला लागले. िणात घोड्यार्ं र जीन चढर्लं गेलं आस्ण
चणु चणु ीत सर्व िराठी फौज घोड्यार्र बसली सध्ु दा. आता हैदरचा पाठलाग
करायचा होता..िािाचं ा हुकूि सटु ला. काही फौज स्बदनरू कडे, काही पट्टणकडे
स्नघाली. इतक्यात दोन घोडेमर्ार आले आस्ण हैदर पट्टणकडे स्नघाल्याची
बातिी देऊन बस्िस घेऊन स्नघनू गेले. आता िराठी फौजा डोंगरार्रुन पट्टणकडे
जायला स्नघाल्या.
भर िध्यरात्री लढाईला सरुु र्ात झाली. हैदर तोफा, बारगीर, याच्ं या गोल
रिणातनू चालला होता. दोन्ही फौजाचं ी झटापट सरुु झाली. डोंगरार्रुन तोफा
खाली उतरर्ायला र्ेळ लागला तोपयांत गायकर्ाड, स्हदं रू ार्, सखाराि हरर,

रामते, पटर्िवन, आनंदरार् सपु ेकर, स्र्ठ्ठल स्शर्देर् स्र्ंचरू कर, यांची िराठी फौज
हैदरच्या फौजेला चार्त सटु ली..श्रीरंगपट्टणपासनू ३ कोसांर्र िोती नार्ाचं तळं
होतं. लढत लढत स्तथपयांत हैदर पोचला. पढु े ३ कोसांर्र त्याला पट्टणात जाऊ
न देण्याचं काि िराठ्यानं ा करायचं होतं. िराठी फौजेने हैदरला घेरुन टाकलं
तेर्ढ्यात िराठ्यांच्या तोफाही पोचल्या. आपली फौज िागच्या बाजनू े िराठे
कापताहेत हे हैदरला कळलं. तो लगेच एका डोंगरार्र चढला. त्याच्याबरोबर
५/६ हजार सैस्नक होते. २००० िराठी फौजही त्याच्यािागे गेली. हैदरला काय
करार्ं कळे ना. तो घोड्यार्रुन खाली उतरला. इतक्यात त्याच्या गाजीखान स्बड
नार्ाच्या स्खजितगाराने त्याला डोंगराच्या स्शखरार्र नेलं, हसं राज नार्ाच्या
तगड्या घोड्यार्र बसर्लं. स्तथे र्ेषांतर करुन हैदर पळाला आस्ण
कास्दरर्लीच्या दग्यावत जाऊन स्टपू सल
ु तानाच्या प्राणाचं रिण करण्यासाठी
अल्लाची िनिरणी करत बसला. स्टपू सल
ु तानाला सय्यद िहिं दने स्भकार्याचा
र्ेष देऊन र्ाचर्लं आस्ण कास्दरर्लीच्या दग्यावत हैदरला भेटर्ल.ं िराठ्यानं ी
हैदरचं सर्व खस्जना, जर्ाहीर, ४०/५० तोफा, ३० हत्ती, ७/८ हजार घोडे, नौबत,
स्नशाण, बदं क
ू ा, सर्व सर्व काही लटु ल.ं हैदरचे सरदार पकडले. पेठेिािाच्ं या
कानाला बदं क
ू ीची गोळी चाटून गेली, पण िोठी हानी झाली ती कुरुंदर्ाडच्या
पटर्िवनाचं ी. नीलकंठ स्त्रबं क पटर्िवन तोफे चा गोळा लागनू ठार झाले. दोनच
िस्हन्यापं र्ू ी त्याच्ं या चल
ु तभार्ाचा - गोपाळरार्ाचं ा िृत्यू झाला होता.. स्टपल
ू ा
जीर्दान देऊन नीलकंठाचा स्नयतीने प्राण घेतला.
िध्यरात्रीच्या या हैदरच्या चालीच्या र्ेळी हैदरच्या शास्ियानात
आणखी एक नाट्य घडलं होतं. िध्यरात्री फौजेने तळ सोडायचा हा स्नरोप हैदरने

सर्ाांना पोचर्ला आस्ण स्टपनू े फौजेच्या स्पछाडीला रिणासाठी राहायचं हेही
हैदरअलीनेच ठरर्लं होतं. फौज स्नघाली तेव्हा हैदरने स्टपल
ू ा बोलार्णं पाठर्लं
पण स्टपू सापडत नाही असा स्नरोप स्शपायांनी आणला तेव्हा हैदर संतापाने
बेभान झाला आस्ण त्याला शोिनू आणायला त्याने सर्ाांना स्पटाळल.ं लगेच
स्टपू बापासिोर हजर झाला तेव्हा हैदरने त्याला संतापाने आपल्या
अंगरिकाच्या र्ेताच्या छडीने तडाखे द्ायला सरु र्ात के ली. आता स्टपहू ी
सर्ाांसिोर झालेल्या या अपिानाने आणखीनच संतापला. आपला फे टा
जस्िनीर्र आपटत म्हणाला, आज तिु ची लढाई तम्ु हीच लढा. िी हातात
बंदक
ू ही िरणार नाही.. िग शास्ियानातील इतर सरदारांनी दोघानं ा शांत के ल.ं
या सबंि झंजु ीििे स्टपनू े खरंच एकदही बंदक
ू चालर्ली नाही.. हैदर लढाईनंतर
दिल्यार्र रात्री रोज थोडं िद् घेत असे पण त्याच्या त्या सतं ापण्यार्र,
त्यास्दर्शी जरा जामत घेतलं असं सर्व सरदाराचं ं ित झाल.ं .सगळा िानस्सक
ताण..
िोती तलार्ाचं यश म्हणजे पेठेिािाच्ं या शौयावची, कष्टाची आस्ण
स्चर्टपणाची ती किाल होती. पेठे िािानं ी पेशव्यानं ा सारी हकीकत कळर्ली.
पेशर्े खषू झाले. पण आनदं उपभोगायच्या पस्लकडे गेले होते. त्याचं ी तब्येत
आणखी ढासळली होती. हैदरही या पराभर्ाने तह करण्याच्या स्नणवयाला आला
होता. पेशव्यांनीही तसाच स्नरोप पाठर्ला होता. हैदरशी तह करुन िराठी फौजा
पण्ु यात परतल्या. आता थोडं त्र्यबं किािा पेठे याच्ं याबद्दल ..स्चिाजीआपाचं ी
बायको रखिाबाई ही या स्र्साजी कृ ष्ण पेठे यांची कन्या. त्र्यंबकरार् हा स्तचा
भाऊ. स्चिाजीआपांचा िल
ु गा सदाशीर् हा त्र्यंबकरार्ांना िािा म्हणायचा

म्हणनू सार्या दरबारचे ते िािा झाले, पेठे िािा. त्र्यबं करार् पेठ्यांची बायको
र्ेण,ू ही बाजीरार्ाची िाकटी बहीण, इचलकरंजीच्या घोरपडे सरदारांची पत्नी
अनबु ाई, स्हची िल
ु गी..असं ते पेठे घराणं. पेठे िािांनी अनेक लढाया
गाजर्ल्या. नारायणरार् पेशव्यांच्या खनु ानंतर पेशर्ेपद घेऊन राघोबादादा
कनावटकात गेले आस्ण स्तथे असतांना त्यांची आस्ण पेठेिािांची लढाई झाली.
शेर्टी राघोबादादांचा पाठलाग करत असतांना दोघांच्यात कासेगार्ला लढाई
झाली, त्यात पेठेिािांना जखिा झाल्या, ते राघोबादादांच्याकडून पकडले गेले
आस्ण त्यातच त्यांना िरण आलं. त्यांचा िराठ्याच्ं या लढाईतील िहत्त्र्ाचा
सहभाग होता...पेशव्यांच्या र्तीने त्यांनी अनेक जबाबदार्या सिथवपणे पार
पाडल्या होत्या. पेशर्े िािर्रार्ांच्यानंतर त्यांचं जाणं हे मर्राजयासाठी
आणखीन एक िोठं नक
ु सान होत.ं
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

स्थळ शहनवारवाडा.
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िािर्रार् पेशव्यांच्या खंबीर कारभारानंतर, त्यांच्या जाण्याने
मर्राजयात अस्मथरता आली. किकुर्त नारायणरार् हे िािर्रार्ाचं े िाकटे बिं ू
पेशर्े बनले. िािर्रार् पेशव्यांचा र्चक असलेले राघोबादादा आता पेशर्पद
स्िळर्ण्याच्या प्रयत्नांना लागले. पण दोघेही चंचल, किकुर्त आस्ण अस्मथर
बध्ु दीचे. राघोबांनी स्नजाि आस्ण हैदर या दोघांना आपल्या बाजल
ू ा र्ळर्नू
घेतलंच होतं. इग्रं ज हे स्पकलेलं फळ आपल्या झोळीत पडार्ं म्हणनू जाळं
लार्नू बसलेच होते. दादांना आस्ण त्यांच्या साथीदारांना सत्ता स्िळर्ायची
आस लागलेलीच होती. त्यार्र, नारायणरार्ांना अटके त ठे र्नू कारभार हाती
घेण्याची कल्पना सखारािबापू आस्ण दादांना सचु ली. त्यातनू घडला तो

शस्नर्ारर्ाड्यातील प्रलय, जो आजर्र िराठयांच्या इस्तहासात किीच घडला
नव्हता. स्दल्ली सल्तनतीला ते नेहिीचंच होतं, पण मर्राजयाने किीही पास्हलं
नव्हतं.
या घटनेने राजकीय सत्तापालटाच्या खेळाला र्ेगळं र्ळण लागलं
म्हणनू ही घटना िहत्त्र्ाची ठरली. राजघराण्यातील र्ंशजांनी कारभार करण्याची
प्रथा िोडीत स्नघनू कारभारी हे सत्रू चालक ठरले. पेशर्ेपदार्र ४० स्दर्सांच्या
सर्ाई िािर्रार्ांची मथापना झाली. पण कारभार नाना फडणीस, आस्ण
सखारािबापू बोस्कलांच्या हाती आला. त्यातही सखारािबापू िागे पडले.
राघोबादांचे इग्रं जांच्या सहाय्याने पेशर्ेपद स्िळर्ण्याचे प्रयत्न अयशमर्ी झाले.
नाना फडणीस आस्ण िहादजी स्शदं े याचं ा प्रभार् सार्या भारतार्र रास्हला.
नारायणरार् पेशर्े या सत्तेच्या स्मथत्यतं राचा एक िोहरा ठरले. त्यास्दर्शी नेिकं
काय घडलं त्याची ही कथा.
अचानक तोफगोळ्याचा प्रचडं ििाका व्हार्ा तसं सगळं पणु ं अचानक
हादरल.ं प्रत्येकजण शस्नर्ारर्ाड्याकडे िार्ायला लागला. त्यात कारभारी
होते, ित्ु सद्दी होते, इतर राजयप्रिख
ु ाचं े र्कील होते. घडलचं होतं तसं. उद्ा
िगं ळर्ार, अनतं चतदु श
व ी. भाद्रपदातला हा गणेशउत्सर् उद्ा सपं न्न व्हायचा
होता. घराघरातील िडं ळी, कीतवनकार, हरदासबर्ु ा कथेकरीबर्ु ा, भजनी िडं ळं,
नतवक-गायक-शाहीर, १० स्दर्साच्ं या िािििु ीिळ
ु े सख
ु ार्ली होती. आस्ण
अचानक िस्त गंगु करणारी बातिी र्णव्यासारखी घराघरात पसरली. त्या
भाद्रपदातील सोिर्ारी दपु ारी िातब्बर ित्ु सद्दी, सखारािबापू बोकील, िालोजी

घोरपडे, बजाबा परु ं दरे , भर्ानरार् प्रस्तस्निी, हरीपंत फडके , सारे जण
शस्नर्ारर्ाड्याच्या बंद भक्कि दारासिोर हतबल होऊन बस्िर िनाने उभे होते.
त्यांचे शत्रश
ू ी लढणारे हात आज लकर्ा भरल्यासारखे स्थजले होते. तोफगोळे
िातीच्या ढेकळासारखे भसु भश
ु ीत झाले होते. तोफा चालर्णं अशक्य होतं
कारण आत पेशव्यांच्या घरातली खासे राघोबादादा, नारायणरार्, राघोबांचे
दत्तक पत्रु अिृतरार्, पार्वतीबाई, आनंदीबाई, पेशव्यांची पत्नी गंगाबाई,
सगणु ाबाई या बायका, िल
ु ं, दास. दासी नोकर चाकर होते. त्यांच्यार्र गोळे
टाकणं अशक्यच होतं. शस्नर्ारर्ाड्याचे सारे दरर्ाजे बंद होते. आत काय
झालंय ते कळायला िागवच नव्हता. फक्त रडारड ऐकू येत होती. दारार्रचे
पहारे करीही भेदरलेले होते. र्ाड्यात काही र्ेळापर्ू ी ७ /८ शे गारदी झंडु ीने आत
स्शरले होते आस्ण त्यानं ीच दरर्ाजे आतनू लार्नू घेतले असल्याचं ते सागं त
होते. हररपतं फडक्यानं ी फौज आणली पण आतनू त्याच्ं यार्रच बदं क
ू ीच्या
गोळ्या गारदी चालर्त आहेत एर्ढचं लिात आलं होत.ं बाहेर गदी असनू ही
भयाण शातं ता पसरली होती. प्रत्येकजण सन्ु न झाला होता. आत काय चाललयं
त्याचा ठार् लागत नव्हता.
बराच र्ेळ गेला. एर्ढ्यात र्ाड्याचा दरर्ाजा उघडला. राघोबादादाचं ा
जासदू स्चठ्ठी घेऊन बाहेर आला. त्यात स्लस्हलं होत,ं “गतंु ा उरकला. आत
यार्.ं ” तेव्हा बाहेर उभे असलेले सर्व ित्ु सद्दी आत गेले. स्तथे जे पास्हलं त्यार्र
कुणाचा स्र्श्वासच बसेना. सगळा र्ाडा अमताव्यमत झालेला होता. पार्वतीबाई,
गंगाबाई, स्र्श्वासरार्ांची स्र्िर्ा सगणु ाबाईचें डोळे पाझरत होते.
दरर्ाजयापासनू तळ
ु शी र्ृंदार्नापयांत देह पडले होते. एक गायही त्यात होती.

सगळं भयाण काही तरी घडलं होतं. सर्ाांनी आपापल्या परीने दादांचा स्नषेि
के ला. सखारािबापू म्हणाले, गोष्ट फार र्ाईट घडली आहे. आम्हाला सिािान
नाही. लेखणीचे िनी नाना फडणीस आहेत त्यांना बोलर्ार्े.” एर्ढं बोलनू बापू
घरी स्नघनू गेले. त्यांनी जे पास्हलं, जे ऐकलं त्यार्र त्यांचाच स्र्श्वास बसत
नव्हता. दसु रे स्दर्शी भ्रस्िष्ट िनाने एकटेच घराबाहेर पडले, चार कोस दरू गेले
आस्ण काही स्र्चार करुन परतले. िािर्रार् श्रीिंतांनी नारायणाचा हात
आपल्या हाती देऊन रिण करण्यास सास्ं गतलं होतं पण ते घडलं नाही याची
बोच त्यांच्या िनाला लागली. नाना फडणीसांच्या िजीतला म्हणनू हररपंत
फडक्यांर्र दादांचा किालीचा राग होता, त्यािळ
ु े तेही बाराितीला बाबजू ी
नाइकांकडे स्नघनू गेले. नाना फडणीस त्या स्दर्शी पण्ु यात नव्हते. त्यांना
बोलार्नू आणल.ं आस्ण िग काय काय झालं त्याची हस्ककत सगळ्यानं ा
कळायला लागली.
सोिर्ारी सकाळी रघजु ी आग्रं े पर्वतीच्या बाजल
ू ा उतरले होते, त्यानं ा
भेटायला नारायणरार् पेशर्े गेले असतानं ा, तिु च्यास्र्रुध्द कारमथान रचलं
जातयं , कटाची कुणकुण लागली आहे, सार्ि असार्े असा सल्ला त्यानं ी
पेशव्यानं ा स्दला. अशी कारमथानं नर्ीन नाहीत असं म्हणनू स्तथनू नारायणरार्
पर्वतीर्र स्चचं र्डच्या देर्ाबं रोबर जेर्ायला गेले आस्ण दपु ारी के शरभाताचं
प्रसादाचं जेर्ण करुन शस्नर्ार र्ाड्यार्र परतले. हररपतं फडके त्याच्ं याबरोबरच
होते. र्ाड्यार्र परतले तेव्हा गारदी र्ाड्यार्र दगं ा करत आहेत एर्ढचं कळल,ं
तरी पेशर्े र्ाड्यार्र झोपायला गेले. इकडे पेशव्यांच्या हालचालींर्र तळ्
ु या
पर्ाराची सख्त नजर होती. पेशर्े आस्ण हररपंतांना कटाचा सगु ार्ा लागला

आहे, आता उशीर करण्यात अथव नाही, नाहीतर आपला जीर् जाईल म्हणनू
तळ्
ु या पर्ाराने गारद्ांना घाईने कट अंिलात आणायचा स्नरोप पाठर्ला. गारदी
तयारच होते.
७०० / ८०० गारद्ांना घेऊन सिु ेरस्संग आस्ण िहिं द इसाक हे दोघेजण
शस्नर्ारर्ाड्याच्या दरर्ाजयार्र आले. बिु ास्संग जिादाराने त्यांना अडर्लं,
तेव्हा त्याला ठार करुन स्दसेल त्याला िारहाण करत गारदी आत घसु ले.
आबाजीपंत दरर्ाजा लार्ण्यास पढु े गेला तेव्हा त्यालाही िारलं.
शस्नर्ारर्ाड्याच्या चौकात उभं राहून त्यांनी पगाराची थकबाकी िागायला
सरुु र्ात के ली तेव्हा खाजगीकडील कारकून इच्छारािपंत ढेरे पढु े झाले आस्ण
यजिान झोपलेत, उद्ा कचेरीत पगार िागा असं सागं ू लागले तेव्हा गारदी
त्याच्ं याही अगं ार्र िार्ले. पतं िार्ले आस्ण एका गायीच्या िागे लपले तेव्हा
गारद्ानं ी गाय आस्ण पतं , दोघार्ं र तलर्ार चालर्ली. र्ाड्यात रक्ताचा सडा
पडला. स्तथनू सगळे देर्घरात स्शरले, देर्, पजू ेचं सास्हत्य, चादं ी सोन,ं सगळं
लटु ल.ं काहीजण पेशव्याच्ं या िहालाकडे जायला लागले. तेव्हा शास्गदाांनी
नारायणरार् पेशव्यानं ा नाना फडणीसाच्ं या र्ाड्यार्र पळून जायला सास्ं गतल.ं
पण त्यानं ी न ऐकता ते पार्वतीबाईकडे
ू नव्हतं
ं आश्रयाला गेले. पार्वतीबाईनां िल
म्हणनू गोस्पकाबाईनीं मर्त:च, हा तझु ा िल
ु गा, याचा साभं ाळ कर असं सास्ं गतलं
होत.ं पार्वतीबाई पेशव्यांना म्हणाल्या, हे काि तिु च्याच चल
ु त्याचं ं आहे,
त्याच्ं याचकडे जा.” नारायणरार् दादाच्ं या िहालात गेल.े
आपल्या िहालात दादा अिीरपणे फे र्या िारत होते. नारायणाची अटक
आस्ण नंतर त्यांच्या मर्प्नपतू ीच्या िणाची र्ाट पाहात असतानं ाच नारायण

स्तथे “ काका िला र्ाचर्ा ” असं म्हणत आत स्शरला. त्याने दादांच्या किरे ला
स्िठी घातली. आतव करुण आर्ाजात त्यांनी काकांना स्र्नंती के ली..त्यांचा तो
करुण आर्ाज िहालात घिु ला आस्ण दादाच्ं या िनात गलबल झाली. दादांना
हे अनपेस्ित होतं. दादा त्यांचे हात सोडर्नू घ्यायला लागले. पाठोपाठ सिु ेरस्संग
गारदीही दोन तीन लोकांना ठार करत स्तथे पोचला. रार्ांस सोडा, नाहीतर
दोघांचे जीर् जातील असं रागाने बोलला, तेव्हा नारायणरार् काकळुतीने
दादांची स्र्नर्णी करायला लागले. काका, िला राजय नको, िला पास्हजे स्तथे
बंदीत ठे र्ा म्हणायला लागला पण त्यांना र्ाचर्ण्याचा अर्सरच स्िळाला
नाही. गारद्ाच्ं या डोळ्यात खनू चढला होता. दादानं ी सिु ेरस्संगास दरू होण्यास
सांस्गतलं. सापास सोडलं तर तो आिचाच प्राण घेईल असं सिु ेरस्संग म्हणाला.
तळ्
ु या पर्ार घाबरुन गेला. त्याने पेशव्याचं े पाय ओढले, त्याबरोबर दादाच्ं या
पायाची स्िठी सटु ली. लगेच सिु ेरस्सगं ने र्ार टाकला. इतक्यात हुजर्या चापाजी
स्टळे कर आस्ण गर्ई नारोबा फाटक रायानं ा र्ाचर्ण्यासाठी िार्ले. त्या
दोघासं ह पेशव्यानं ा गारद्ानं ी ठार के ल.ं दादानं ी र्ाचर्ण्यासाठी हात पढु े के ला
तर त्याच्ं याही हाताला जखि झाली. आस्ण स्शरपेंचाचे िोती तटु ले. एका
कलत्या सयू ावच्या सािीने स्रीहत्या, गोहत्या, ब्राह्मणहत्या झाल्या. स्र्रोि
करणारे ही िेल.े र्ाड्यात हाहा:कार िाजला. स्स्त्रया रडू लागल्या. नोकर चाकर
भेदरुन अर्ाक् होऊन स्थजल्यासारखे लपले.
सयू व अमताला गेला. र्ाडा अिं ारला. स्दर्ेलागणी झाली. िशाली
पेटर्ण्यात आल्या. दारापासनू स्दर्ाणखान्यापयांत खाली िाना घालनू लोक देह
तपासत होते. िशालींच्या उजेडात र्ाड्याच्या स्भंतींर्र गस्हर्या, भेसरू सार्ल्या

हालचाल करतांना स्दसायला लागल्या. पायतळी शर्ांच्या राशी पडल्या होत्या.
कुणाचा देह, कुणाचे हात, कुणाचं शरीर, त्यातच गाय.. िशाल पेटर्ली गेली,
नारायणरार्ाचं ा देह ओळखला गेला तो त्यांच्या पोटातनू बाहेर पडलेल्या
सकाळच्या के शरी भाताच्या कणांिळ
ु े .. िग पेशव्यांच्या देहाचे तक
ु डे खाली
चौकात आणले गेल.े गार्ात गहजब होऊ नये म्हणनू रात्र पडल्यार्र अंिारात
झोळीत शर् बांिनू , नडगेिोडीला अग्नी देण्याचं काि त्र्यंबकिािा पेठ्यांनी
के लं. त्याचर्ेळी शस्नर्ार र्ाड्यात आणखी एक द:ु खद घटना घडत होती.
नारायणरार् पेशव्यांची पत्नी आतव मर्रात रडत सती जायचा हट्ट िरुन बसली
होती. िमतक फोडून घेत होती, पण दादांनी आस्ण आनंदीबाईनीं स्तला खोलीत
बंद करुन बाहेरुन कडी लार्ली. ती सती जाणार म्हणजे दसु रे स्दर्शीची सकाळ
उजाडणार, गार्ात गर्गर्ा होणार, स्शर्ाय गगं ाबाईला स्दर्स गेले होते.
नारायणरार्ानं ा अटके त ठे र्नू पेशर्ेपद आपल्या हाती घेण्याची
राघोबादादाचं ी इच्छा त्याचं े पाठीराखे सखाराि बापू बोकील, परु ं दरे र्गैरेंना
िान्य होती. िािर्रार् पेशर्े र्ारले. आता दादानं ा आपल्याला पेशर्ाई स्िळार्ी
याची आसं लागली. पण नारायणरार्ानं ी दादानं ाच अटके त टाकलं त्यािळ
ु े ते
आणखीनच स्चडले. दादाच्ं या कै देची व्यर्मथा पाहायला पेशव्यांनी सिु ेरस्सगं
गारदी याची नेिणक
ू के ली. दादाचं ा हुजर्या तळ
ु ाजी पर्ार याने सिु ेरस्सगं ाला
आपल्याकडे र्ळर्ल.ं भरपरू पैसा स्दला तर गारदी काहीही काि करु शकतात
हा स्र्श्वास तळ्
ु यानेच दादाच्ं या िनात भरर्ला. सखारािबापनंू ी कराराचा कागद
स्लहून स्दला. दादांनी त्यार्र मर्हमत करुन स्दलं. कटाची उभारणी अशी झाली.
स्र्रोिकांना नजरकै देत ठे र्ण्याची र्ृत्ती राजकारणात नर्ीन नाही. पण प्रत्यि जे

घडलं ते कुणाला िाहीत होतं? जे घडून गेलं त्यातनू सखारािबापू बोकील िग
सार्रले. गंगाबाईनां स्दर्स गेले आहेत हे कळल्यार्र दादांना कारभारातनू
काढण्याचा गप्तु बेत त्यांनीच आखला. ९ िस्हने गंगाबाईनां सांभाळायच,ं त्यांना
पत्रु झाला की त्याच्या नार्ाने कारभार सरुु करायचा हा स्र्चार त्यांनी नक्की
के ला आस्ण एके का ित्ु सद्ाला, सरदारांना आपल्या पिात र्ळर्नू घ्यायला
सरुु र्ात के ली. तेच बारभाई िंडळ. गंगाबाईच्या
ं जीर्ाला दादांपासनू िोका नको
म्हणनू परु ं दरार्र ठे र्ण्यात आलं.
गोस्पकाबाईनां नास्शकला त्यांचं हृदय फोडून टाकणारी ही बातिी
स्िळाली. पास्नपताच्या यध्ु दात पेशव्यांच्या घरातले सदाशीर्भाऊ, स्र्श्वासरार्,
सिशेर, पती नानासाहेब पेशर्े, २७ र्षाांचे िािर्रार् पेशर्े आस्ण पाठोपाठ ९
िस्हन्यािं िे स्तसरा २० र्षाांचा नारायणरार् असे तीन पत्रु त्या अभास्गनीने
गिार्ले होते. गोस्पकाबाईनां हा आघात पेललाच नाही.. त्या िन:शातं ीसाठी
िठात जाऊन रास्हल्या. चार घरची स्भिा िागनू जेर्त रास्हल्या.. एके काळची
सार्काराचं ी लाडकी गभवश्रीितं लेक, एका िहाप्रतापी बाजीराऊ पेशव्याचं ी
सनू , नानासाहेब पेशव्याचं ी पत्नी आस्ण िािर्रार् पेशव्याचं ी िाता एक करारी,
बस्ु ध्दिान सदंु र स्त्री, ददु र्ै ाच्या तडाख्याने उध्र्मत होऊन िन:शातं ी शोित
होती.. एर्ढं करुण ददु र्ै सटर्ाईने तरी बाईच्या
ं भाळी कोणत्या आकसाने
स्लस्हलं असेल..? स्नयतीने पेशर्े नारायणरार्ानं ा नेलं आस्ण त्याचं ं बीज सर्ाई
िािर्रार्ाच्ं या रुपाने परत त्याच र्ाड्यात पेरलं.
नारायणरार्ानं ा अटक करण्याची स्चठ्ठी स्िळाली तेव्हा त्यात िरार्े च्या
जागी िारार्े असं स्लस्हलं होतं. ि चा िा के ल्याचा हा आळ आनंदीबाईर्र
ं

घालण्यात आला. त्या िात्र परत परत कारभारी नाना फडणींसांना पत्रं स्लहून
स्र्चारत रास्हल्या, “ िाझं नार् का घेता ? खर्या गन्ु हेगाराचा शोि घ्या…ि चा
िा कोणी के ला याचा तपास न करता तो िाझ्या अगं ी उगाच का लार्ता?” पण
नानांनी त्याला उत्तर स्दलंच नाही. एका शब्द बदलाने सारं राजकारण बदलनू
टाकणारा कोण असेल तो? इस्तहासाला ते किीच कळलं नाही. दादांना झाल्या
कृ त्याची देहातं प्रायस्श्चत्ताची सजा फिावर्नू रािशास्त्री प्रभणु े नोकरी सोडून स्नघनू
गेले. असा न्यायािीश परत झाला नाही. घटाघटाचे रुप आगळे , प्रत्येकाचे दैर्
र्ेगळे , तझ्ु यास्र्ना ते कोणा नकळे . खरं का हे!
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

मातोश्री अहिल्याबाई िोळकर.

मर्राजयाचे राजघराण्याचे रंग आता बदलले होते. सरदारीतही नर्ीन
स्पढी आली होती. जनु े घराणी मथापन करणारे हात काळाच्या पडद्ाआड गेले
होते. िल्हाररार् होळकर १७६५ ििे स्नर्तवले. पास्नपतात राणोजी स्शंद्ांचे

औरस पत्रु िारातीथी पडले, म्हणनू िहादजी स्शंदे दौलतीचे प्रिख
ु र्ारस ठरले.
स्शंदे होळकर या यगु ल
ु ात स्शंद्ांची दौलत िहादजीबाबांकडे आली आस्ण
िल्हाररार्ांची दौलत अस्हल्याबाई होळकरांच्या हाती िािर्रार् पेशव्यांनी
सोपर्ली. बाईिाणसू लष्कर कसं सांभाळणार म्हणनू िल्हाररार्ाचं ा पत्रु र्त
र्ारस तक
ु ोजी होळकरांना लष्करी अस्िकार स्दले. अस्हल्याबाईनीं ते कारभाराचे
दोर सिथवपणे सांभाळले. त्यांची ही कथा.
She was blest by every tongue, by stern and gentle, by
young and old. - Mrs. Jone Welby. “अस्हल्याबाईस ब्राह्मण िस्त्रय,
स्हदं -ू िसु लिान, सष्टु -दष्टु आस्ण चोर- सार्कार सर्वच िाळव्यात दर्ु ा देतात
आस्ण स्तचे नार् परिपजू य बध्ु दीने घेतात..”
एखाद्ा सत्तािीशासाठी ही प्रजेकडून स्िळालेली कीती, अस्हल्यादेर्ींचं
सारं थोरपणाचं चररत्रच दाखर्नू जात.ं स्शर्प्रभ,ू संभाजी िहाराज, राजाराि
िहाराज याच्ं यानतं र मर्राजयात जरासा िध्यतं रासारखा काळ आला आस्ण शाहू
िहाराजाच्ं या आगिनानतं र परत मर्राजय झळाळून उठल.ं शाहू िहाराजानं ी
स्शर्रायासं ारखचं जातीचा दाखला न बघता र्कूबाचा दाखला पास्हला.
त्यािळ
ु े पेशर्ेपदार्र बाळाजी स्र्श्वनाथ आस्ण त्यानतं र आले बाजीराऊ..
झळाळत्या सयू ावसारखे. पेशर्ाई ब्राह्मणाचं ी झाली पण राऊंनी ब्राह्मणाचं ं राजय
आणलं नाही.. जातीचा दाखला न बघता कतृवत्त्र्ाचा गणु पास्हला. म्हणनू च
दाभाड्यांशी झालेल्या लढाईत त्यांच्याकडून लढणार्या िल्हारी होळकरला
आपल्याकडे िागनू घेतलं. स्दल्ली कब्जात आणणं म्हणजे सारा स्हदं मु थान

मर्राजयात आणणं हे त्यांचं मर्प्न होतं म्हणनू स्दल्लीजर्ळचे िाळर्ा,
बंदु ल
े खंड सभु े स्जंकून स्तथे तेजमर्ी, पराक्रिी, िल्हाररार् होळकराला
िाळव्यार्र नेिलं. नीरा नदीकाठच्या होळ गार्च्या खंडेरार् र्ीरकर या
िनगराचा रािनर्िीच्या िहु ूतावर्र जन्िलेला हा िल
ु गा. र्डील गेल्यार्र
िल्हारी आपल्या िािाकडे भोजराज बारगळ यांच्याकडे तळोदे इथे आईबरोबर
र्ाढला आस्ण आपल्या हूडपणािळ
ु े लष्करात चिकला. राऊंनी
सातार्याजर्ळच्या कण्हेरखेडच्या राणोजी स्शंदल
े ा ग्र्ाल्हेरर्र ठे र्लं आस्ण
औरंगजेबानंतर स्खळस्खळ्या झालेल्या बादशाहीला शह स्दला. बाजीरार्ानं ी
आपला एक भक्कि पि तयार के ला. शाहूराजांच्या जन्ु या झालेल्या प्रस्तस्ष्ठत
दरबारींना शह स्दला. िग राणोजी, िल्हाररार् यांचे घोडे ससु ाट
सटु ले..िल्हारबाबानं ा सर्वजण सभु ेदार म्हणत.
अस्हल्याबाई याच िल्हाररार्ाच्ं या घरात सनू म्हणनू आली. बीड
स्जल्यातील चौंडी गार्च्या स्शदं े पाटलाची ही कन्या. १७२५ सालात याचं ा
जन्ि झाला. त्याकाळातील प्रथेप्रिाणे िल्हाररार्ाच्ं या पत्रु ाशी, खडं ेरार्ाश
ं ी याचं ं
लग्न १७३३ ििे र्याच्या ८व्या र्षी झाल.ं त्याच्ं या लग्नाची कथाही अत्यतं
उत्कंठार्िवक आहे. बाजीरार् आस्ण िल्हाररार् एकदा मर्ारीर्रुन येत असतानं ा
चौंडी गार्ात त्याचं ा िक्ु काि झाला. हे सीना नदीर्रचं गार्. त्यास्दर्शी छोटी
अस्हल्या आपल्या आईबरोबर नदीकाठच्या िहादेर्ाच्या देर्ळात आली होती.
ती नदीर्रच्या र्ाळूत स्शर्स्लगं रचत बसली असतानं ा अचानक बाजीरार्ाच्ं या
तळार्रचा एक उिळलेला घोडा स्तथे आला. सगळे िार्ले पण अस्हल्या
स्शर्स्लंगार्र र्ाकली. इतक्यात िल्हाररार् आस्ण बाजीरार् घोड्यार्रुन स्तथे

येऊन पोचले. बाजीरार्ांनी स्तला बाजल
ू ा के लं आस्ण घोड्यांनी जखिी झाली
असतीस तर असं स्र्चारलं तेव्हा ती िीटपणे म्हणाली की जे आपण घडर्ार्े ते
आपण जीर्ापाड रिार्ं असं िोठे लोक सांगतात. बाजीराऊ चिकले. त्यांनी
िल्हारबाबांना खंडेरार्ासाठी ही िल
ु गी करुन घ्या आस्ण राजय रिणासाठी
तयार करा असं सांस्गतल.ं भाग्यर्ान होती म्हणनू िनगर ज्ञातीतील राजघराण्यात
स्तचा पढु ील कतृवत्र्ासाठीच प्रर्ेश झाला.
थोडंसं स्लहायला र्ाचायला स्शकलेली ही लहान िल
ु गी जन्ित:च
बस्ु ध्दिान होती. त्यािळ
ु े सासरच्या घरात लगेच व्यर्हार सिजनू घ्यायला
लागली.. तोपयांत िल्हारबाबांची पत्नी गौतिीबाई या व्यर्हार सांभाळायच्या,
िल्हारपतं ानं ी आणलेली लटू , खस्जना याचं े स्हशेब ठे र्ण्यात अस्हल्याबाई
इतक्या हुशार झाल्या की सभु ेदारानं ी चक्क खस्जन्याच्या चाव्याच त्याच्ं याच
हातात सोपर्ल्या..त्यानं ी आपल्या अस्िकारातील सर्व स्जल्हे, तालक
ु े , तीथविेत्रे
याचं ी िास्हती करुन घेतली, रोज कचेरीत जाऊन जिाखचव साभं ाळायला आस्ण
तपासायला लागल्या, न्यायस्नर्ाडे करायला लागल्या. सरकारी आस्ण खाजगी
उत्पन्न र्ेगळं ठे र्ायला लागल्या. घोडेमर्ारीत तयार झाल्या. िल्हारबाबासं ाठी
फौज तयार ठे र्णं, तलर्ारी-भाले-गोळाबारूद- तयार ठे र्ण,ं खात्याप्रं िाणे पैसे
र्ाटप करण्यात त्या र्याच्या १५ व्या र्षावपयांत तरबेज झाल्या. सगळा कारभार
साभं ाळायला लागल्या. त्याच्ं या हुशारीचं एकच उदाहरण परु े सं होईल. ते म्हणजे
एकदा बाजीरार्ानं ी एका िहत्त्र्ाच्या व्यक्तीच्या काशी प्रर्ासाची त्याच्ं यार्र
जबाबदारी सोपर्ली. तेव्हा अस्हल्याबाईनीं प्रर्ासात लागणार्या नद्ा, घाट,
उतार, गार्ं यांचा एक नकाशा मर्त: तयार के ला आस्ण गार्ोगार्च्या लोकांना

तशी पत्रं पाठर्ली. बाजीराऊबरोबर मर्ारीर्र खंडेरार्ाला घेऊन िल्हारबाबा
बाहेर पडले की अस्हल्याबाईच सर्ाांकडून कािं करुन घेऊ लागल्या. त्यांचे
स्नणवय इतके चोख असत की सगळे जण हुकूि पाळत..त्यात जरबही असे.
एर्ढंच काय पण सभु ेदारही सनु ेच्या सल्ल्यानसु ार र्ागायला लागले.
िल्हारबाबांनी त्यांना लष्करात नेऊन तेही स्शिण स्दल.ं
.त्यातनू त्यांचं ििावचरणाचं तेज आणखीनच चकचकीत करुन गेल.ं
अस्हल्याबाईनां मतोत्रं पाठ होती. िास्िवक ग्रंथांचं र्ाचन सतत चालत असे. त्या
अध्यास्त्िक तेजाने खंडेरार्ही आपले सगळे व्यसनी छंद बाजल
ू ा ठे ऊन
स्तच्यासिोर जात असे. एकीकडे पण्ु यशील आस्ण दसु रीकडे राजनीती, हे
एकिेकाचं े स्र्रोिी असे दोन गणु एकत्र अस्हल्याबाईच्यात
स्दसनू आले.
ं
अस्हल्याबाईच्या
ं या सद्गणु ािं िे त्यानं ा िालरार् हा पत्रु झाल्यार्र आणखी भर
पडली. नतं र त्यानं ा एक िल
ु गी झाली ती िक्त
ु ाबाई. खडं ेरावाकडे सद्गणु ाचं ा
अभार् होता. ते अत्यतं व्यसनी होते. त्यानं ी एकदा व्यसनासाठी
अस्हल्याबाईकडे
ं पैसे िास्गतले पण अस्हल्याबाईनीं त्यानं ा व्यसनार्रचा खचव
दाखर्त ठाि नकार स्दला तेव्हा स्चडलेल्या खडं ेरार्ानं ी स्हशेबाची र्ही
स्भरकार्ली. त्यार्र शातं पणे अस्हल्याबाईनीं प्रत्यि नर्र्याला, खडं ेरार्ानं ा,
खतार्णीची बेअदबी के ली म्हणनू २५ िोहराचं ा दडं लार्ला. इतक्या कडक
होत्या.
बाजीरार्ाच
ं ा िृत्यू झाल्याची खबर इदं रू ात पोचली. िल्हाररार् हृदय
फुटेपयांत रडले, ८ स्दर्स अन्नाला स्शर्ले नाहीत. राऊंसाठी त्यांनी दानििव
करर्ला. पढु े स्हशेबाची र्ही तपासतांना सर्व खचव सरकारी खात्यात टाकल्याचं

स्दसलं. अस्हल्याबाईनीं गगं ोबातात्यांना सजजड दि भरत म्हटलं, तात्या, िािंजी
बाजीरार्ांचे संबंि भार्ांसारखे, त्यांचा सगळा खचव खाजगीकडे टाका. एकर्ेळ
खाजगीतला पैसा सरकारी कािार्र र्ापरार्ा पण सरकारची एक कर्डीही
आपल्या खाजगीकडे नसार्ी. यार्ेळी अस्हल्याबाई के र्ळ १५ र्षाांच्या
होत्या..ही अस्हल्याबाईची
ं नीतीमत्ता. अस्हल्याबाई इतक्या स्हर्यासारख्या पण
पत्रु िालरार् अगदी गारगोटी स्नघाला. अभ्यासात गती तर नाहीच पण क्रौयवही
फार होतं. बाई मर्त: त्याचा अभ्यास घ्यायला बसायच्या.
इ. स. १७५४ सालच्या मर्ारीत कंु भेरीच्या र्ेढ्यात खंडेरार् गोळी
लागनू ठार झाले आस्ण र्याच्या २९ व्या र्षी अस्हल्याबाईना र्ैिव्य आल.ं
अस्हल्याबाई लष्करातच होत्या. खडं ेरार्ाचं ी िृत्यचू ी बातिी कळल्याबरोबर
त्यानं ी त्या काळच्या लौस्ककाला साजेल असा सती जाण्याचा स्नणवय घेतला
तेव्हा िल्हारबाबा भक
ू ं प झाल्यासारखे हादरले. सतीची र्स्त्रे नेसनू आस्ण
िळर्ट भरुन उभ्या असलेल्या अस्हल्याबाईला पाहून िल्हारबाबा पार
कोसळले. अिरश: त्यांच्या पाया पडले आस्ण स्तच्या सती न जाण्यासाठी
स्र्नर्ण्या के ल्या तेव्हा अखेर अस्हल्याबाईनीं आपला स्नणवय बदलला आस्ण
राजयाचा कारभार हाती घेतला. “बाई, तू िला असा उन्हाळा का करते आहेस?
खडं ू सिजनू िी तझ्ु याकडून राजयकारभार करुन घेत होतो..िाझं सारं सौभाग्य
तझ्ु या हाती आहे.. तू गेलीस तर िी स्नपस्ु त्रक होईन. तू प्रजेची आई हो. िाझं
पण्ु य सपं लं का पोरी .या म्हातार्याची कींर् कर..” अशा स्र्नर्ण्या के ल्यार्र
अस्हल्येने आपला हट्ट सोडला. खंडेरार्ांचं प्रेत जळायला लागलं, त्यांच्या ९
रिा सती गेल्या. अस्हल्याबाईनीं आपले सर्व दास्गने, शाल,ू पैठण्या एकत्र

बांिल्या आस्ण स्चतेत टाकल्या. सारे रंग उपभोग जाळून आजपासनू िी फक्त
शभ्रु र्स्त्रे नेसीन म्हणाल्या. आस्ण त्यांनी संन्यमत जीर्न मर्ीकारलं. डेर्यात
आल्यार्र िल्हारबाबानं ी त्यांना आजपासनू तम्ु ही आम्हाला पत्रु र्त, म्हणनू
तम्ु ही म्हण.ू असं म्हणाले. त्यास्दर्शीपासनू राजयकारभार सांभाळायला
लागल्या तेव्हा त्या अर्घ्या ३० र्षाांच्या होत्या. त्याचर्ेळी त्यांचं ििावचरण,
पजू ा, व्रतर्ैकल्य हेही तेर्ढंच कडकडीत स्नष्ठेने चालू रास्हलं.. स्कतीही िोठा
दरबारी र्ा सरदार आला तरी त्यांची पजू ाअचाव संपपयांत तो थांबू
लागला..दसु रीकडे अस्हल्याबाईनीं तोफाचं ा कारखाना उघडला. दारुगोळ्याची
त्यांना पणू व िास्हती होती.
खडं ेरार् गेल्यार्र िल्हाररार्ही मर्ारी िोस्हिािं िे एकटेच जाऊ
लागले. सन १७६१ ििे पास्नपतािळ
ु े पण्ु यात हाहा:कार िाजला. पाठोपाठ चार
र्षाांनी १७६५ ििे िल्हारबाबा हे जग सोडून गेल.े त्यार्ेळी ते उत्तरे त िोस्हिेत
होते. आलिपरू ला असतानं ा त्याच्ं या कानाला ठणका लागला. िल्हारबाबानं ा
एकदा तोफे च्या गोळ्याची जखि कानाला झाली होती. ती र्ाढली आस्ण त्यात
सभु ेदाराचं ा कै लासर्ास झाला. आता अस्हल्याबाई आस्ण त्याचं ा र्ेडसर,
व्यसनी, पत्रु िालरार् िागे रास्हले. त्यार्ेळी थोरले िािर्रार् पेशर्े होते. त्यांनी
िालरार्ाच्ं या नार्ाने सरदारीची र्स्त्रे स्दली. सरदारी स्िळाल्यार्र िालरार्
बेफाि र्ागू लागला.पैसे उडर्ू लागला. अस्हल्याबाईचा
ं इलाज नव्हता.
िालरार् अत्यतं दष्टु होता, क्रूर होता. अस्हल्याबाई ब्राह्मणानं ा दान म्हणनू
तबकात पैसे ठे र्त असत. ब्राह्मणाने त्यात हात घातला की त्यातील स्र्ंचू त्याला
चार्त असे. िग िालरार्ाला खदाखदा हसत सटु े. अशी अनेक उदाहरणं होती.

िालरार्ाच्ं या काळात त्या इदं रू सोडून िहेश्वरला येऊन रास्हल्या. अस्हल्याबाईनां
आता िक्त
ु ाचं लग्न करायचं होतं. त्यांना शरू जार्ई हर्ा होता, म्हणनू त्यांनी
दरबार भरर्नू एक घोषणा के ली. जो कुणी राजयातील लटु ारू स्भल्लाचं ा
बंदोबमत करील त्याला िक्त
ु ा स्िळे ल. दरोडेखोर स्भल्लांना हात लार्णं सोपं
नव्हतं पण यशर्ंतरार् फणसे नार्ाच्या एक र्ीराने स्भल्लांच्या नायकाला जेरबंद
करून बाईपं ढु े आणलं. अस्हल्याबाईनीं यशर्ंतरार्ाशी िोठ्या थाटाने िक्त
ु ाचं
लग्न लार्नू स्दलं. खंडेरार्ांच्या पाठोपाठ र्षवभरात िालरार्ही र्ारला.
िालरार्ाच्या दासीचा गार्ातील एक पटर्ेगाराशी संबंि आहे हे कळल्याबरोबर
त्याने त्या पटर्ेगाराला ठार के लं. तो पटर्ेगार चेटुक जाणणारा होता., िरतांना
िी भतू बननू तझु ा प्राण घेईन असा शाप त्याने िालरार्ाला स्दला होता. त्या
भीतीने िालरार्ाच्या िनार्र िोठा पररणाि झाला. िालरार्ाला सणसणनू ताप
भरला. त्याच िानस्सक ताणाने िालरार् िेला..िालरार्ाचं िैना नार्ाच्या
िल
ु ीशी स्र्र्ाह झाला होता. अस्हल्याबाईर्र
ं आकाश कोसळलं आस्ण दष्टु
सक
ु े होळकराचं ी
ं टाचं ी साखळी सरुु झाली..िालरार्ाला सतं ती नव्हती त्यािळ
सरदारी कुणाच्या नार्े करायची याचा घोळ झाला…
आता सर्व स्नणवय पेशर्े िािर्रार्ानं ा घ्यायचा होता. िािर्रार्ानं ी
स्र्चारपर्ू व होळकर दौलतीची स्र्भागणी के ली. राजयाचा कारभार
अस्हल्याबाईकडे
ु ोजी
ं स्दला आस्ण लष्कर मर्ारी िोस्हिाचं ी जबाबदारी तक
होळकरार्ं र टाकली. अस्हल्याबाईच्या
ं आयष्ु यातील दसु रं पर्व सरुु झाल.ं
माळव्याचा कारभार माळव्याचा कारभार अहिल्याबाईकडे
ं आला.

िल्हारबाबांनी खंडेरार् यांची स्नयत पाहून आिीपासनू आपला
दासीपत्रु तक
ु ोजी होळकराला लहानपणापासनू च जर्ळ बाळगलं होतं.
तक
ु ोजींना एक बंिू होते ते संताजी..िालरार्ाच्या िरणाने अस्हल्याबाई पार
कोसळल्या. एकट्याही पडल्या. त्याचर्ेळी त्या आणखी एका संकटात
सापडल्या.
स्त्री आस्ण संपत्ती उघड्यार्र पडलेली पास्हली की इिानदार कुत्रेही लांडगे
बनतात..िल्हारबाबांचे स्दर्ाण गंगोबातात्या यांची स्नयत स्र्षारी झाली. या
असहाय, एकट्या बाईचा पैसा आस्ण सत्ता ताब्यात घ्यायचं कारमथान गंगोबा
तात्यांनी आखलं. राघोबादादानं ा फौज घेऊन इदं रू र्र येण्यासाठी गप्तु पत्र
स्लस्हल.ं अस्हल्याबाईनां ही बातिी गप्तु हेराक
ं डून कळली. िल्हारबाबाच्ं या
खस्जन्यात १४/१५ कोटींची पजंु ी जिा होती. ती हडपायचा आस्ण आपल्या
िनासारखा र्ारस होळकराच्ं या गादीर्र बसर्ायचा त्या दोघानं ी कट के ला.
राघोबा तर नसु ते किकुर्त िनाचे पोकळ नाचणारी बाहुली.. आिी
सखारािबाप,ू िग गगं ोबातात्या, िग इग्रं ज, प्रत्येकाने त्यानं ा र्ापरल.ं
राजकारणात िन खबं ीर नसलं की काय दशा होते त्याचं उत्ति उदाहरण म्हणजे
राघोबादादा..पण या कठीण प्रसगं ातच व्यक्तीच्या कणखरपणाची र्कूबाची
पररिा होत असते.. अस्हल्याबाई गाय होत्या त्या र्ास्घण झाल्या..सत्ता
स्िळर्ण्यासाठी आपल्यार्र फौज घेऊन चालनू येणार्या त्या लाडं ग्यानं ा त्यानं ी
अिरश: स्शंगार्र घेतलं. आपला शोक बाजल
ू ा ठे र्ला. राघोबा फौज घेऊन
आपल्या राजयार्र येत आहेत हे कळल्याबरोबर त्यानं ी लगेच गायकर्ाड-स्शंद-े
पर्ारांना पत्रं स्लस्हली. पत्रात त्यांना स्लस्हलं की आज जी र्ेळ आिच्यार्र

आली आहे, ती उद्ा तिु च्यार्र येईल. याचा स्र्चार करुन फौज पाठर्ार्ी..
तक
ु ोजी होळकर िोस्हिेर्र होते. त्यांना तातडीचा खस्लता पाठर्ला आस्ण
जेर्त असाल तर हात िर्ु ायला इदं रू ला या असा स्नरोप स्दला.
पण्ु याला पेशव्यांना पत्र स्लस्हलं. िािर्रार् पेशव्यांनीही उत्तर पाठर्लं
की तिु च्या दौलतीस्र्षयी जो पापबध्ु दी िरे ल, त्याचं पाररपात्य बेलाशक करार्ं.
िल्हारबाबांनी िािर्रार् जेव्हा राघोबादादांच्या कै देत होते, तेव्हा आस्थवक िदत
स्दली होती. िग अस्हल्याबाईनीं रणनीती आखली. इथे अस्हल्याबाईच्या
ं
राजकीय चातयु ावची झलक बघायला स्िळते. त्यांनी राघोबादादांनाही पत्र
स्लस्हलं आस्ण त्यात म्हटलं की आपण िाझं राजय स्हसकार्ण्याच्या कपटाने
आलात. िाझ्या सासर्यानं ी आपल्या स्हिं तीर्र हे राजय स्िळर्लं आहे. िीही
खाद्ं ार्र भाला टाकून उभी आहे. आपण जरुर या ! िी स्जक
ं ले तरी आपली
लाज जाणार. आपण स्जंकलात तरी आपली शोभा होणार. गायकर्ाडाचं ीही
फौज इदं रू ात जिा झाली. राघोबानं ा आता िागे स्फरणं अशक्य, पढु े जार्ं तर
लाज जाणार, तेव्हा राघोबा भानार्र आले आस्ण आपण अस्हल्याबाईच्या
ं
पत्रु शोकाच्या सात्ं र्नाला येत असल्याचा बहाणा के ला. त्यार्र अस्हल्याबाईनीं
सरळ प्रश्न के ला, सात्ं र्नासाठी येत असाल तर एर्ढी फौज कशापायी..शेर्टी
राघोबा एकटेच बाईच्या
ं भेटीला आले. िस्हनाभर इदं रू ात रास्हले आस्ण परत
गेले. आपल्याच िन्याच्या नाशाचं कारमथान रचणार्या या गगं ािर यशर्तं
चद्रं चडू स्दर्ाणाला िािर्रार् पेशर्े यानं ी भर दरबारात कठोर स्शिा के ली.
त्यांना ३० लाख रुपये दडं के ला. जेव्हा िािर्रार्ांच्या हुकूिाला जिु ानलं नाही,
ते पैसे आले नाहीत तेव्हा पेशव्यांनी त्यांना दपु ारी दरबारात बोलार्ल.ं .

गगं ािरतात्याबं रोबर त्यांचे तीन लोक आले. पेशव्यांनी दडं न भरल्याबद्दल
स्र्चारलं तेव्हा तात्यांनी उध्दट उत्तर स्दलं. त्यार्र श्रीिंत संतापले, त्यांनी
चौघांच्या िसु क्या बांिल्या आस्ण चाबकाचे ३०० फटके िारण्याचा हुकूि
सोडला. गंगािरतात्यांना १२ फटके इतके जोराचे िारले की ते रक्त ओकले.
चौघांच्या अगं ातनू रक्ताच्या स्चळकांड्या उडायला लागल्या. तरी पैशाचं
बोलेनात तेव्हा त्यांच्या नाकाला आस्ण कानाला चाप लार्ले आस्ण िग कै देत
टाकलं. जप्तीचे लोक त्यांच्या घरी पाठर्ले. अस्हल्याबाईनां दादांनी आणखी
एकदा त्रास स्दला होता. बाईचा
ं दानििव पाहून सर्ाांना बाईकडे
ं तंबु ळ पैसा
असेल असा लोभ होता. म्हणनू राघोबादादांनी त्यांच्याकडे काही रक्कि
िास्गतली. बाईनीं उत्तर पाठर्लं की िाझ्या संपत्तीर्र िी तळ
ु शीपत्र ठे र्लंय..
त्यातनू िी आपणाला काहीही रक्कि राजकारणासाठी देऊ शकत नाही. हर्ं तर
ब्राह्मण म्हणनू िी तम्ु हाला काही रक्कि दान देऊ शकते. तेव्हा राघोबाचं ं उत्तर
आलं की िी दान िागणारा स्भिक
ू करायला िी
ु नाही. पण िाझी रक्कि र्सल
फौज घेऊन येत आहे.. त्यासाठी लढायला तयार राहा. अस्हल्याबाई
राघोबादादानं ा पणू व ओळखनू होत्या. त्यानं ी लगेच उत्तर पाठर्लं की िाझा प्राण
गेला तरी िी िाझ्या ििावदाय खस्जन्याला हात लार्ू देणार नाही. यार्र दादा
फौज घेऊन येताहेत हे कळल्यार्र अस्हल्याबाईनीं स्स्त्रयाचं ी फौज तयार के ली
आस्ण मर्त: त्याचं ं सेनापतीपद घेऊन परुु ष र्ेषात दादासं िोर उभ्या रास्हल्या.
दादाच्ं या फौजेने आम्ही स्स्त्रयाश
ं ी लढणार नाही अशं म्हणत आपली हत्यारं
खाली ठे र्ली. दादा खस्जल झाले. दादांनी स्र्चारलं की तिु ची फौज कुठे आहे
? तेव्हा बाई म्हणाल्या की तिु च्या पर्ू जव ांनी स्दलेल्या दौलतीर्रच िाझं रिण

झालं आहे. िीच त्या सर्व सेनेची प्रस्तस्निी आहे. आपण िला िारुन राजय घेऊ
शकता..राघोबा शरस्िंदे होऊन स्नघनू गेले.
श्रीितं िािर्रार् अस्हल्याबाईनां िातोश्री अस्हल्यादेर्ी असं बोिू
लागले. राजयात गन्ु हेगारीला सिळ
ू नष्ट करतांना त्यांनी आप पर भार् बाळगला
नाही. एकदा अस्हल्याबाईच्या
ु ोजी होळकरांनी
ं कानार्र तक्रार गेली की तक
गार्ातील एका देर्ीचंद नार्ाच्या सार्काराच्या िरणानंतर त्याची दौलत,जप्त
करायचा स्र्चार के लाय. तेव्हा अस्हल्याबाईनीं त्या बाईनां दत्तक र्ारस घेण्याची
परर्ानगी स्दली. दसु रीकडे, िाझ्या प्रजेला तिु चा त्रास होतो म्हणनू तक
ु ोजी
होळकरांना गार्ाच्या बाहेर राहण्याचा स्नरोप पाठर्ला. या घटनेनंतर बाईचा
ं
लौस्कक आस्ण दरारा खपू र्ाढला. खेिदास नार्ाचा सार्कार स्नपस्ु त्रक िेला
तेव्हा स्तथल्या किार्ीसदाराने स्तच्याकडे लाच िास्गतली आस्ण स्दली नाहीतर
दौलत जप्त करण्याची ििकी स्दली तेव्हा अस्हल्याबाईनीं त्याला कािार्रुन
काढून टाकलं आस्ण स्र्िर्ा असनू ही त्या बाईनां दत्तक घेण्यास परर्ानगी स्दली.
तापीदास नार्ाचा एक सार्कार खरगोण प्रातं ात होता. त्याच्या पत्नीला
अस्हल्याबाईनीं आपला पैसा दानििावत खचव करायला सास्ं गतला. तेव्हा स्तने
नदीर्र घाट बािं ला, तापीदासाचं देऊळ बािं ल.ं िािर्रार् पेशव्यानं ी
िाळव्याचा कारभार िातोश्री अस्हल्यादेर्ींच्या नार्े के ला. त्याच्ं या सिं तीने नारो
गणेश यानं ा कारभारी नेिल.ं नारो गणेशाचं ा भाचा िक
ु ंु दाला खाजगीचा
कारभारी के ल.ं िग अस्हल्याबाईनीं िहेश्वर आपली राजिानी के ली. सदंु र
स्कल्ला बांिला. निवदर्े र संदु र घाट बांिला. बाईनीं िल
ु ींसाठी पाठशाळा,
शस्त्रस्शिण सरुु के लं, संमकृ त पाठशाळा सरुु के ल्या. कसबींना र्सर्लं. पेठा

स्निावण के ल्या. िहेश्वर राजिानी श्रीिंतीने नटली. हुडं ा घेणारास स्शिा जाहीर
के ली. दारुबंदी के ली. सन १७६८ पासनू अस्हल्यादेर्ींचा अंिल िाळव्यार्र
सरुु झाला. अस्हल्याबाईनीं आपले र्कील स्नजाि, स्टप,ू कलकत्ता,
नागपरू करांकडे पाठर्ले होते. त्यांच्याशी बाईचें अस्तशय मनेहपणू व संबंि होते.
एकदा एका तरुणाला घेऊन काही स्भल्ल बाईपाशी
आले आस्ण
ं
म्हणाले, आम्ही या तरुणाला लटु लं तेव्हा हा म्हणाला की अस्हल्या देर्ींना िला
ही शाल द्ायची आहे ती सोडून सगळं घ्या. तेव्हा अस्हल्यादेर्ींनी त्यांची
चौकशी के ली. त्यांना आश्रय स्दला. तोच पढु े प्रस्सध्द झालेला शास्हर अनंत
फंदी. आस्ण दसु रीकडे एक कर्ी आपलं अस्हल्यादेर्ींर्रचं मततु ीमतोत्र घेऊन
आला, त्याचं ते काव्य ऐकल्यार्र त्या र्या नदीत फे कल्या. िाझी मततु ी
करण्यापेिा देर्ास्दकाचं ी करा असं त्याला म्हणाल्या. राजयाच्या सीिेर्र
राहणार्या स्भल्लानं ी प्रर्ाशानं ा त्रास द्ायला लटु ायला सरुु र्ात के ली होती.
लोक भयभीत होते. तेव्हा अस्हल्याबाईनीं सर्व स्भल्लाच्ं या नायकाचं ा बदं ोबमत
के ला आस्ण जे शरण आले त्यानं ा नर्ीन िागव दाखर्ला. त्यानं ा सरकारी सेर्ते
घेतल,ं पगार चालू के ला आस्ण र्ाटसरूंचं रिण करण्याचं काि सोपर्ल.ं तेच
काि पढु े औिं च्या पतं प्रस्तस्निींनी के ल.ं त्यार्रून व्ही शातं ाराि यानं ी दो आूँखे
बारह हाथ हा स्सनेिा काढला. पण िळ
ू कल्पना अस्हल्याबाईची.
ं
अस्हल्याबाईचा
ं दानििव खाजगी सपं त्तीतनू चालत असे. बाई इतक्या दयाळू
होत्या की शेतकरी पक्ष्यानं ा दाणे खाऊ देत नाहीत म्हणनू त्यानं ी गार्ोगार् शेतं
खरे दी करुन ती र्ेगळी जिीन पक्ष्यांसाठी राखनू ठे र्ली. राजयाच्या पैशाचा चोख
जिाखचव त्या पेशव्यांकडे पाठर्त असत..बाईनीं प्रचंड दानििव के ला. भारतभर

रमते बांिले, त्यार्र दतु फाव झाडं लार्ली. नद्ांर्र घाट, स्र्स्हरी, ििवशाळा,
बांिल्या. अनेक देर्मथांनांचा जीणोध्दार के ला. बाईनीं जो काही दानििव के ला
तो कायि मर्रुपाचा के ला.. यज्ञ, अन्नछत्र यात किी घातला हे त्यांच्या
दानशरू पणातील आणखी एक व्यार्हाररकपणाचं लिण..अस्हल्याबाईचें
खासगीकडचे स्दर्ाण िक
ु ंु दरार् होते.. बाईनीं मर्च्छच सांस्गतलं होतं, िी
कारभार हाती घेतल्यापासनू कर्डीकर्डीचा सर्व जिाखचव चोख ठे र्ते. जर
त्यात एका कर्डीची चक
ू झाली तर एकाला ५ कर्ड्या देईन..अस्हल्याबाई
न्यायस्नर्ाडा पंचायतीने करत असत. गन्ु हेगारास लगेच स्शिा होई. पण त्यांनी
सहसा किी देहदडं ाची स्शिा स्दली नाही..
ििवकायावर्र खचव करतानं ा सैन्य म्हणजे राजयाचा प्राण याची
अस्हल्याबाईनां पणू व जाणीर् होती. दष्टु ाचं ी कारमथानं त्यानं ा पणू वपणे अर्गत
होती आस्ण त्यार्र िात करण्यातच त्याचं ी हुशारी होती. फडणीशी,
राजयकारभार, परराजयाश
ं ी सबं िं आस्ण लष्कर, या चार बाजू त्यानं ी सिथवपणे
साभं ाळल्या..तक
ु ोजी होळकरानं ी लष्कराची जबाबदारी साभं ाळली, पण
हळूहळू तक
ु ोजींििेही िहत्र्ाकाि
ं ा र्ाढत जाण्याचा बदल घडायला लागला
होता.. अस्हल्याबाईचा
ं कारभारही आपल्याच हाती यार्ा अशी बध्ु दी त्यानं ी
िरली. त्यातनू र्ाद स्निावण व्हायला लागला.अस्हल्याबाई यध्ु दकलेतही हुशार
होत्या. सभु ेदार िल्हारबाबानं ा उदेपरू च्या राण्याने रािपरु परगणा भेट म्हणनू
स्दलेला रािपरु सभु ा परत स्िळर्ार्ा असा लोभ चद्रं ार्ताला सटु ला. उदेपरू चा
र्ंश चंद्रर्ंस्शय होते म्हणनू त्यांना चंद्रार्त नार् होतं. तक
ु ोजी होळकरांनी पराभर्
के ला पण दसु रे र्ेळी तक
ु ोजी होळकर जर्ळ नसतांनाही बाईनीं त्याच्याशी

सािना के ला. शरीफभाई नार्ाच्या पहारे कर्याला फौज देऊन त्याच्यार्र
पाठर्लं. त्याने चंद्रार्तांचा पराभर् के ला. असा तीन र्ेळा बाईनीं सािना स्दला.
अस्हल्याबाईनां पण्ु याच्या बालपेशव्यांबद्दल अतीर् प्रेि होतं. स्चिाजी
अप्पांनी कष्टाने स्िळर्लेली र्सई इग्रं जाच्ं या ताब्यात गेली तेव्हा त्यांना अस्तर्
द:ु ख झालं..पण्ु यात नाना फडणीस २५/३० हजार हत्यारबंद कर्ायती फौज
ठे र्त नाहीत याचा त्यांना राग येई. कारण त्यांनी मर्त:च्या राजिानीची सरु िा
इतकी भक्कि ठे र्ली होती की २५ हजार फौज कायि राजिानीत तयार असे.
कुणीही त्यांच्या परर्ानगीस्शर्ाय आत बाहेर करु शकत नसे इतकंच काय
स्कल्ल्याच्या पायाशी र्ाहणारी निवदाही ओलाडं ू शकत नसे. कोणतंही
बािं काि करण्यात त्यानं ा स्र्शेष सौंदयवदृष्टी होती..िहादजी स्शदं े यानं ा र्ठणीर्र
ठे र्णे आस्ण त्याच र्ेळी त्याच्ं याशी सलोख्याचे सबं िं ठे र्णे ही तारे र्रची
कसरत त्यानं ी खपू र्षे के ली. अत्यतं शातं , थडं डोक्याने अस्हल्याबाईनीं ३०
र्षे राजयातले प्रश्न सोडर्ले. अस्हल्याबाईचा इस्तहास स्लस्हणार्या िाल्किने
स्लहून ठे र्लयं की अस्हल्याबाईच्या
ं स्र्रोिात जाणं हे गोहत्येसारखं पाप
सिजलं जाई इतका त्याच्ं याबद्दल आदर सर्व िहाराष्रात होता. स्टपू सल
ु तान
आस्ण स्नजािसध्ु दा त्याच्ं याशी दरारायक्त
ु आदराने र्ागत. िहेश्वरच्या
कागदपत्रात अस्हल्याबाईनां उद्देशनू गगं ाजलस्निवल असा उल्लेख आहे.
अस्हल्याबाईनां प्रापस्ं चक सख
ु िात्र काडीिात्र स्िळालं नाही. घरात खपू
िृत्यू पास्हले. िल्हाररार् गेले तेव्हा त्याच्ं या २ बायका सती गेल्या. त्यानतं र
खंडेरार् िारले गेले तेव्हा त्यांच्या ९ रखेल बायका सती गेल्या. त्यातील दोन
िसु लिान होत्या. िल
ु गा िालरार् व्यसनी, दष्टु , िानस्सक रोगी, तोही लर्कर

गेला, त्यांच्या िल
ु ीच्या िल
ु ाचं नार् नथ्योबा फणसे.. तोही ऐन तरुण र्यात,
१८ व्या र्षी टी. बी. च्या दख
ु ण्याने गेला. त्याच्या अंत्यसंमकाराच्या र्ेळी
त्याच्या दोन १८ आस्ण १० र्षाांच्या कोर्ळ्या िल
ु ी सती गेल्या. ते दृष्य
िक्त
ु ाला आस्ण अस्हल्याबाईनां पहार्लं नाही. पाठोपाठ यशर्ंतरार् जार्ई प्लेग
दख
ु ा सती स्नघाली. आईने सती न
ु ण्याने १७९१ ििे अचानक गेले. िक्त
जाण्यासाठी आग्रह करुनही, िल
ु गी िक्त
ु ा सती गेली…अस्हल्याबाई अिरश:
स्तच्या पाया पडत िला एकटीला टाकून जाऊ नकोस असं अगस्तकपणे म्हणत
रास्हल्या. िक्त
ु ाबाई म्हणाल्या, आई िी कुणासाठी जग.ू ? िल
ु गा गेला, पतीही
चालले, तहू ी र्ृध्द झाली आहेस िला सन्िानाने जाऊ दे असं म्हणत िक्त
ु ा
स्चतेत स्शरली. त्यार्ेळी अस्हल्याबाईचा
ं शोक र्णवन न करण्यासारखा होता.
त्यानं ा दोघानं ी िरुन ठे र्ल.ं बाई त्या िणी बेशध्ु द होऊन पडल्या त्या तीन
स्दर्सानं ी शध्ु दीर्र आल्या. अस्हल्याबाईच्या
ं द:ु खाला अतं रास्हला नाही.
काही काळाने अस्हल्याबाई परत सार्रल्या..कारभार पाहायला
लागल्या त्यानतं र तक
ु ोजी होळकराचं ी पत्नी रखिाबाई अस्हल्याबाईच्या
ं
सात्ं र्नासाठी इदं रू हून यायला स्नघाली तेव्हा अस्हल्याबाईनीं स्तला भेटीला न
येण्याचा स्नरोप पाठर्ला. आपल्या द:ु खाने आनदं झाल्यािळ
ु े रखिाबाई
भेटीला येते आहे अशी अस्हल्याबाईची
ु गा
ं खात्री होती..स्तचा नथ्याबा हा िल
हाताशी िरुन त्याला गादीर्र बसर्ेल असा तक
ु ोजी होळकरला त्याच्या
बायकोला, रखिाबाईला सश
ं य होता. पण तो दरू करार्ा म्हणनू अस्हल्याबाईनीं
तक
ु ोजींचा िल
ु गा िल्हाररार् याला हाताशी िरलं पण तोही इतका दगाबाज
स्नघाला की अस्हल्याबाईनीं त्याला कै देत टाकल.ं िक्त
ु ाच्या जाण्यानंतर

अस्हल्याबाई खचल्या. आता र्यही र्ाढलं होतं. सत्तरी आली होती. शरीर साथ
देत नव्हतं. थकर्ा र्ाढत चालला होता. सन १७९५ सालचा िराठ्यांनी
स्नजािार्र स्िळर्लेला शेर्टचा खड्वयाचा स्र्जय त्यांनी पास्हला. िृत्यसू ध्ु दा
त्यांना आला तो दानििव करतांना. १३ ऑगमट १७९५ ला, श्रार्ण शध्ु द
चतदु श
व ीला, नारळी पौस्णविेच्या आदल्या स्दर्शी त्यांचा कै लासर्ास झाला.
तक
ु ोजी होळकर पण्ु यात होते, ते आले आस्ण बाईचें उत्तरकायव त्यांनी पार
पाडलं.
एक पण्ु यश्लोक साध्र्ी, होळकरांची राजयकती म्हणनू अस्हल्यादेर्ी
कालपटार्र आपली मर्ािरी करुन गेली.
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

मिादजी हशंदे.

स्शर्रायाच्ं यानतं र िराठी ररयासतीचा प्रर्ाहही बदलत गेला.
शाहूराजाच्ं यानतं र राजघराणं िीण झालं आस्ण पेशव्याच्ं या कालाचा उदय
झाला. पेशर्े घराणहं ी कालातं राने असिथव झालं आस्ण दोन कारभारी राजयाचे
प्रिख
ु झाले. त्यातले एक िहादजी स्शदं .े
िहादजी स्शदं े याचं ं नार् घेतल्यास्शर्ाय िराठ्याचं ा इस्तहास पणू व होत
नाही..पाटीलबाबा हे त्याचं ं पणु े दरबाराला पररस्चत असलेलं नार्. कण्हेरखेड
हे सातार्याजर्ळचं एक नगण्य गार् पण या गार्ाने इस्तहास घडर्णारे स्शदं े

घराण्यातील पराक्रिी पत्रु मर्राजयाला स्दले. या कण्हेरखेडचा एक तरुण
औरंजगेबाच्या फौजेत सरदार होता. त्या स्शंद्ांच्या कन्येशी बादशहाने
शाहूराजांशी लार्नू स्दलं. पढु े पेशर्े बाळाजी स्र्श्वनाथांच्याकडे बारस्गर म्हणनू
रास्हलेल्या राणोजी स्शंदे नार्ाच्या तरुणाला बास्जराऊ नार्ाच्या पररसाचा मपशव
झाला. त्यािळ
ु े राणोजींची बहादरु ी झळाळून उठली. राऊंनी राणोजीला करोल
बनर्लं. करोल म्हणजे घोड्यार्रुन स्नशाणा करण्यात तरबेज
असलेला..िाळवयातील मल
ु ि
ू नजंकत गेल्यावर स्शंदे – होळकर – पर्ार यांनी
िल
ु ख
ू स्जंकायचा, त्याची खंडणी पण्ु याला पाठर्ायची असं ठरलं. सरुु र्ातीला
िल्हाररार् होळकरांनी इदं रू ला बमतान बसर्लं आस्ण राणोजी स्शंद्ांनी
उजजयनीला घर के लं. याच राणोजी स्शंदे आनण त्याच्या पराक्रमी पत्रु ांनी,
आपल्या तलर्ारीच्या पातीर्र ग्र्ाल्हेरात आपला राजर्श
ं मथापन के ला.
राणोजीला एकच बायको होती. स्तचं नार् िैनाबाई. स्तला ३ िल
ु गे झाले.
जयाजी, दत्ताजी, जयोस्तबा-जयोताजी. राणोजीच्या पराक्रिी पत्रु ानं ी “ बचेंगे तो
औरभी लडेंगे” या स्हिं तीने सरदारी चालर्नू िाळव्यात राजय के लं. राणोजींची
स्चिाबाई ही रखेल रजपतू होती. स्तने तलर्ारीशी लग्न लार्लं म्हणनू स्तला
खाडं ाराणी असं म्हणत. स्तचा िल
ु गा िहादजी. याच िल
ु ाने ग्र्ाल्हेरला आस्ण
स्शदं े घराण्याला प्रचडं नार्लौस्कक स्िळर्नू स्दला.
हे राणोजीचं घराण,ं ग्र्ाल्हेरचे स्सस्ं दया घराणं या नार्ाने
मर्ातत्र्ं यानतं रही त्याच्ं या र्ारसानं ी आजर्र गाजर्लं.
राणोजी स्शंद्ांच्या िृत्यनू ंतर थोरला पत्रु जयाजी नशंदे सरदार बनला, पण
नागोरििे िोस्हिेर्र असतांना त्याचं ा खनू झाला. त्यांच्यानंतर सरदारी

चालवणारे दत्ताजी नदल्लीत शक्र
ु तालर्र अहिदशहा अब्दालीशी लढतांना
िारले गेले. िरणशय्येर्र असतांना “बचेंगे तो औरभी लडेंगे” हे त्यांचे उद्गार
स्वराज्यात आजही सवणतोमि
ु ी आहेत. पाठोपाठ िसु लिानाश
ं ी लढतांनाच
जोत्याजींनाही र्ीरगती स्िळाली. त्यानंतर १७६१ ििे पास्नपत घडलं.
पास्नपतार्र जो हाहा:कार िाजला त्यार्ेळी नाना फडणीस आस्ण िहादजी स्शंदे
हे दोन जीर् अब्दालीच्या िार्यातनू र्ाचले. त्यावेळी जयाजीचे पत्रु जनकोजी
स्शंदे जखिी झाले आस्ण बरखरु दार नार्ाच्या अफगाण्याच्या हाती लागले.
जनकोजींर्र उपचार करुन, त्यांच्याकडून पैसा घेऊन सोडून द्ायचा स्र्चार
बरखरु दारने के ला. पण तेर्ढ्यात एका स्शपायाने अब्दालीकडे चगु ली के ली.
म्हणनू त्याची िाणसं येताहेत हे कळल्यार्र बरखरु दाराने जनकोजीला ठार करुन
परू
ु नही टाकल.ं दसु रीकडे आपली हार होते आहे हे पाहून िहादजी
रणागं णार्रुन स्नघाले तेव्हा त्याच्ं या िागे एक पठाण लागला. पण त्याचर्ेळी
िहादजींचा घोडा अस्तशय थकला, तेव्हा त्या अफगाणाने िहादजींर्र र्ार
के ला आस्ण िहादजींचा घोडा आस्ण अगं ार्रचे दास्गने घेऊन तो स्नघनू गेला.
िहादजी पायाला जखि होऊन एका खड्ड्यात पडून रास्हले. त्या रमत्याने एक
स्भमती जात होता, त्याने िहादजींना पास्हले. स्भमती म्हणजे यध्ु द चालू असतानं ा
सैस्नकानं ा आपल्या भल्या िोठ्या कातडी स्पशर्ीतनू म्हणजे पखालीतनू पाणी
पाजण्याचं काि करणारा. त्याने िहादजींना उचलनू आपल्या घोड्यार्र टाकलं
आनण आपल्या घरी आणनू त्याचं ी शश्रु र्ु ा के ली. या अपघातात महादजीबाबा
कायमच एका पायाने अधू झाले, पण आपल्या बध्ु दीवैभवाने आनण
तलवारबाजीने त्यांनी मर्राजयात िात्र आपला भक्कम पाय रोवला. ग्वाल्हेरात
या स्र्दरु पत्रु महादजी नशंद्ानी घराण्याची प्रनतष्ठापना के ली.

जनकोजींच्या वीरपतनाने राणोजींचा औरस र्ंश संपला. आता सरदार
करायचं तर राणोजींचे पत्रु म्हणनू एकटे िहादजी स्जर्ंत होते. पण त्याचवेळी
राघोबादादांचा िािर्रार्ाश
ं ी पेशवाई नमळवण्याचा कलह सरुु झाला. त्यात
दादांचा राग असलेल्या महादजींना घरच्या सरदारीवर हक्क नमळवण्यासाठी
भरपरू मनस्ताप सहन करावा लागला. राघोबानं ी नशंदे घराण्यातील िानाजी
स्शंदने ा सरदारी स्दली..., तेव्हा पाटीलबाबा, स्नजािाचा बीडचा ठाणेदार,
सल
ु तानजी स्नंबाळकर या सरदाराकडे जाऊन रास्हले. स्नंबाळकरांच्या भाचीशी
िहादजीबाबाचं ं लग्न लागलं. या भाचीला स्नंबाळकरांनी जािखेडििील
खोकरिोह गार् आंदण स्दला. या गार्ाजर्ळ रायिोह गार्ात, िन्सरू शहार्ल्ली
नार्ाचा एक अर्स्लया राहात होता. पाटीलबाबांनी त्याची खपू सेर्ा के ली.
त्यानतं र बाबानं ा सरदारी स्िळाली, म्हणनू स्शद्ं ाच्ं या सरदारीला फस्करी दौलत
या नार्ाने ओळखलं जाऊ लागलं. पाटीलबाबा मर्त: रोज भजनं म्हणत, कर्नं
करत असत. रोज पजू ापाठ करत. सतं -फस्कराचं ी सेर्ा करत असत. सरदारी
स्िळाल्यार्र पाटीलबाबानं ी या फस्कराला काही गार्ं इनाि स्दली. आपल्याला
र्ाचर्णार्या राणेखान स्भमतीला भाई हा स्कताब देऊन त्यालाही काही गार्ं
इनाि स्दली. पढु च्या आयष्ु यात हा राणेखानभाई पाटीलबाबाचं ा उजर्ा हात
बनला.
राघोबादादाच्ं या स्र्रुध्द िािर्रर्ाचं ी कारभारार्रची पकड िहादजींना
आिार देऊन गेली. स्शद्ाचं ी सरदारी िहादजींकडे आली.
पेशवे माधवरार्ांचा िृत्य,ू नारायणरावांचा शननवारवाड्यात िनू ,
नार्ाने कारभार चालर्णं, दादांचं इग्रं जांना जाऊन स्िळणं, नाना फडणीस -

सखारािबापू बोस्कलांनी सर्ाई िािर्रार्ांच्या नार्ाने कारभार करणं या
सर्ाांिळ
ु े मर्राजयाला किालीचा अस्मथरपणा आला होता. राघोबादादा
पेशर्ेपद स्िळर्ण्याचा प्रयत्न सोडत नव्हते. त्यािळ
ु े नाना आस्ण बापू यांना
अनेक संकटांना सािोरं जार्ं लागत होतं. त्यावेळी महादजीबाबा उत्तरे तच
कारभारी सागं तील ती सेवा करत होते. अशी ही पणु े दरबारातील फूटीची संिी
इग्रं ज न सोडतील तरच नर्ल. उत्तर भारत हातात आल्यार्र मर्राजय
स्गळण्याची त्यांना खा खा झाली होती. पण्ु याच्या या अस्मथर र्ातार्रणाचा
फायदा उठर्ण्यासाठी िंबु ईचा र्कील िॉमटीन याने पणु े दरबारातील असंतष्टु ांना
हाती िरण्याचं ठरर्लं. इग्रं जांच्या आश्रयाला गेलेले राघोबा त्यांच्या हाती
होतेच. राघोबादादानं ा पेशर्ेपदार्र नेिायचं, नागपरू च्या ििु ोजी भोसल्यांना
सातारचं छत्रपतीपद द्ायच,ं असं कारमथान िबंु ईच्या इग्रं जानं ी रचल.ं त्यासाठी
सखारािबापू आस्ण होळकरानं ा आपल्याकडे र्ळर्ल.ं सखारािबापनंू ा दादा
नको होते पण सर्व अस्िकार िात्र हर्े होते. िॉमटीनने पस्हलं जाळं टाकलं ते
नानाचं ा चल
ु त भाऊ िोरोबा फडणीस याच्यार्र. आपल्याला कारभारात
काहीही मथान नाना देत नाही याचा िोरोबानं ा राग होता. िॉस्मटनने त्याला
सार्या राजयाची फडणीशी देण्याचं कबल
ू के लं. फडणीशी म्हणजे अथवखात.ं
िख्ु य म्हणजे पण्ु यातनू नानाचं ी सिाप्ती होईल तरच हे सगळं घडणार होत.ं म्हणनू
नानानं ा अटक करण्याएर्ढी िजल िोरोबाची झाली. ितू वपणे नानानं ी कारभार
सोडल्याचं जाहीर के ल.ं आस्ण त्यानं ी िहादजींशी गप्तु पणे सपं कव सािला. तेव्हा
पाटीलबाबांनी हे िहान सक
ं ट अत्यंत ितू वपणे आस्ण गप्तु पणे स्नर्ारलं. त्यांनी
आिी सखारािबापंनू ा गाठलं आस्ण नाना फडणीस आस्ण बापू यांच्यात सिेट
घडर्नू , करार स्लहून घेतला. िग इग्रं जांना फौज देण्यास तयार झालेल्या

होळकरांना सरळच स्र्चारलं की इग्रं जांनी मर्राजय स्जंकल्यार्र तिु ची तरी
दौलत राहणार आहे का याचा स्र्चार करा. त्यािळ
ु े होळकरही भानार्र आले.
अशा रीतीने सखारािबापू आस्ण होळकर िॉमटीनच्या कारमथानातनू फुटले.
आता िोरोबाला स्जर्ंत पकडणं स्शल्लक होतं, त्यासाठी अटक करायला
काहीतरी कारण हर्ं होतं ते िहादजीबाबांना स्िळालं. स्फतरू ीर्रुन िोरोबांना
अटक झाली आस्ण नगरच्या स्कल्ल्यात रर्ानगी झाली. स्तथेच २२ र्षे ते कै देत
रास्हले. पाटीलबाबांनी अत्यंत ितू वपणे, एके क बाजू स्िटर्त हे संकट स्नर्ारलं.
इग्रं जांचं हे बंडाचं कारमथान यशमर्ी होतं तर दादांना घेऊन इग्रं ज पण्ु यार्र
आलेच असते आस्ण मर्राजय १७७८ ििेच संपलं असतं. एर्ढा आणीबाणीचा
प्रसंग रक्तपातास्शर्ाय चार स्दर्सात आटोपला तो के र्ळ नाना आस्ण िहादजी
याच्ं या ितू व कारर्ाईिळ
ु े च. आपलं आस्ण आपल्या शत्रचू ं बलाबल नीट
ओळखनू हाती घेतलेलं काि नक्की यशमर्ी होईल याची खात्री झाल्यार्रच
पाटीलबाबा काि हाती घेत. अशार्ेळी लोकाच्ं या आग्रहाला ते बळी पडत
नसत हे त्याच्ं या यशाचं रहमय होत.ं नाना आस्ण पाटीलबाबा याचं ं जगु
फुटल्यास्शर्ाय आपल्या हाती मर्राजय येणार नाही हेही इग्रं जानं ा कळून चक
ु ल.ं
मिादजी हशंदे
वडिावचा ति.
िहादजीबाबाचं ी सरदारी काढून स्तथे िानाजी स्शदं े या बाबाच्ं या चल
ु त
भार्ाला स्शद्ं ाच्ं या दौलतीर्र मथापण्याची िोरोबाचं ी स्चठ्ठी पाटीलबाबाच्ं या
हाती लागल्यार्र ११ जल
ु ै १७७८ या स्दर्शी िोरोबा फडणीस यांना अटक
झाली. िोरोबा फडणीसला कारभारी आस्ण राघोबादादानं ा पण्ु यात मथापायचं

िॉमटीनचं कारमथान र्ाया गेलं तरी स्चर्ट इग्रं जांनी आपला प्रयत्न सोडला
नव्हता. त्याच र्ेळी अिेररका मर्तंत्र होऊन इग्रं जांच्या हातनू गेली होती,
त्यािळ
ु े ते नक
ु सान भरुन काढण्यासाठी, पैशासाठी, भारतात आपलं साम्राजय
मथापण्याची इग्रं जांना गरज होती. म्हणनू त्यांना पणु ं स्जंकायचंच होतं. त्यातनू च
पढु चा र्डगार्च्या लढाईचा प्रसंग स्निावण झाला. आता काहीही करुन पण्ु यार्र
चालनू जायचंच असं िंबु ईच्या इग्रं जांनी ठरर्लं. गव्हनवर जनरल हेमटींगने िराठी
िल
ु खात स्शरण्यासाठी नाना फडणीसांकडे परर्ाने िास्गतले. आजर्र िंबु ई,
िद्रासकडे सिद्रु र्ाटेने कायि ये जा करणारं लष्कर देशातनू प्रर्ास करत आहे
हे कळल्यार्र लगेच नाना सार्ि झाले आस्ण पण्ु यार्र इग्रं ज येणार हे ओळखनू
त्यांनी कनावटकातील फौजा लगेच िाघारी बोलार्ल्या. तोपयंत सेनापती गॉडडव
फौज घेऊन सरु तेस पोचला. त्याला िबंु ईकरानं ी आपल्या िदतीला बोलार्ल.ं
पण गॉडडव येण्याआिीच २५ नोवहेंबर १७७८ या नदवशी, कनवल इगटवन ५००
इग्रं जी आनण २००० देशी नशपायानं ा घेऊन पण्ु याकडे चालायला लागला. िबंु ई
स्कल्ल्यासिोर खाडी पार करुन इग्रं ज पनर्ेलर्रुन चौक-खोपोली िागावने
राजिाचीर्रुन पण्ु याला जात. त्यार्ेळी िबंु ई-पण्ु याचा घोड्यार्रचा प्रर्ास ८ ते
१० स्दर्साचं ा असे. (र्र पोचल्यार्र त्यानं ा सिोर झोपलेल्या ड्यक
ू ऑफ
वेनलग्ं टनचा-आथवर र्ेलमलीचा चेहरा र्ाटार्ा असं नाक आस्ण दाढी असलेला
कळस स्दसे.. तेच आजचं ड्यक्ू स नोज.. आता त्याला आपल्या
गो.स्न.दाडं ेकराचं ं नार् द्ायला हरकत नाही. ) त्याच्याबरोबर राघोबादादा आस्ण
त्यांचा दत्तकपत्रु अिृतरार् होते. सर्व फौजा २५ स्डसेंबरला खंडाळ्याला
पोचल्या. पण्ु याहून स्शंद,े हररपंत फडके यांच्या फौजाही इग्रं जांना अडर्ायला
स्नघाल्या. िराठ्यांनी घाटातली त्यांच्या परतीची र्ाट बंद के ली. त्यातच इग्रं जी

सेनापस्त कनवल इगटवन हा खंडाळ्याला आजारी पडला पण िंबु ईला परत जाऊ
शकला नाही. खंडाळ्याला पोचेपयांत इग्रं जांना पण्ु याला पोचणं स्कती कठीण
साहस आहे हे कळून चक
ु ल.ं ३० स्डसेंबर १७७८ ला खंडाळ्यार्रुन इग्रं ज
तळे गार्च्या स्दशेने चालू लागले तेव्हा िराठ्यांनी जर्ळपासचा सगळा प्रदेश
जाळून त्यांचे आस्ण त्यांच्या जनार्रांच्या खाण्याचे हाल के ले. नानांच्या हेरांमळ
ु े
या र्ाटचालीत राघोबादादा फौजेच्या िागच्या टोकाला असतात हे मराठ्यांना
कळलं म्हणनू दादांना िागच्यािागे पळर्नू नेण्याची योजना िराठ्यानं ी
आखली.
राघोबांच्यामळ
ु े इग्रं जांच्या िदतीला स्शंदे होळकर फौज येणार हे
िॉमटीनने िबंु ईच्या इग्रं जानं ा कळर्ल.ं पण ९ जानेर्ारी १७७९ ला इग्रं ज
तळे गार्ार्र पोचले तेव्हा त्यानं ा स्शदं े होळकर फौजा सिोरच्या बाजल
ू ा
स्दसल्या. तेव्हा िॉमटीनने आपल्याला फसर्लं हे इग्रं जानं ा कळल.ं आपला
पराभर् सिोरच स्दसल्यािळ
ु े इग्रं ज परत स्फरले आस्ण र्डगार्ाकडे चालायला
लागले तेव्हा िराठ्याच्ं या फौजा त्याच्ं या पाठलागार्र गेल्या. र्डगार्ार्र दोन्ही
फौजाचं ी गाठ पडली. िराठ्यानं ी इग्रं जाचं े खपू स्शपाई ठार के ले. या लढाईची
सपं णू व जबाबदारी पाटीलबाबार्ं र होती. राघोबादादानं ाही िहादजी स्शदं चे या
मर्ारीत सत्रू िार आहेत हे कळून चक
ु लं. तेव्हा, तिु च्याशी मनेह करार्ा अशी
इच्छा आहे असा स्नरोप त्यानं ी पाठर्ला. तेव्हा पाटीलबाबानं ी आपली दोन
िाणसं गप्तु रुपाने दादाक
ं डे पाठर्ली. दादानं ा मर्ािीन के ल्यास्शर्ाय आपला
स्नभार् लागणार नाही हे इग्रं जांना कळून चक
ु लं. इग्रं जांचा र्कील फािवर याने
सही स्शक्क्यास्नशी कोरा कागद कारभार्यांपढु े ठे र्ला आस्ण तम्ु हाला हर्ी ती

कलिे यात स्लहा अशी स्र्नंती के ली. तोपयांत िराठ्यांनी इग्रं जाचं े अन्नपाणी
बंद के लं होतं. उपासिार झालेल्या फौजेला र्डगार्चा तह के ल्यार्रच जेर्ण
स्िळालं. त्यानंतर िात्र अन्न परु र्ण्याचं िराठ्यांचं िोठं िन पाहायला इग्रं जांनी
अनभु र्लं. ही लढाई िंबु ईकर इग्रं जांनी गव्हनवर जनरलच्या िनास्र्रुध्द मर्त:च्या
जबाबदारीर्र के ली होती. त्यात इग्रं जांची लाजच गेल्यािळ
ु े तो तह फारच
झोंबला. या तहार्र हेमटींगकडून िंजरू ी येईपयांत फािवर आस्ण मट्यअ
ु टवचा
पतु ण्या यांना नाना िहादजींनी ओलीस म्हणनू आपल्याकडे ठे र्नू घेतल.ं
र्डगार्च्या या पराभर्ाने राघोबादादा परत पणु े दरबाराच्या मर्ािीन झाले.
आपण झांशीला मनानसध्ं या करत राहू असं र्चन त्यांनी कारभार्यानं ा स्दलं.
त्यािळ
ु े , िहादजी स्शंद्ांर्र दादांना सांभाळण्याची जबाबदारी सोपर्ण्यात
आली.
१७ जानेर्ारी १७७९ या स्दर्शी र्डगार्चा तह पार पडला.
िहादजीबाबा िात्र यार्ेळी एक िोठा िडा स्शकले. इग्रं जी फौजेची कर्ायती
स्शमत त्यानं ी पास्हली. त्या स्शमतीिळ
ु े त्याचं ी फौज सैरार्ैरा िार्त नाही, एक
स्शपाई पडला की दसु रा त्याची जागा घेतो, आस्ण सर्व फौज स्भतं ीसारखी उभी
राहते, पळतानं ासध्ु दा घाबरटपणाने न पळता, स्शमतशीर िाघार घेतात हे सर्व
त्याच्ं या िनार्र इतकं स्बबं लं की लष्करी ताकद ही सर्ावत िोठी ताकद आहे,
आस्ण आपल्यात तीच िोठी उणीर् आहे हे त्याच्ं या लिात आल.ं या बलाढ्य
शत्रश
ू ी लढतांना आपल्यातील फूट आपल्या नाशाला कारण आहे हेही कळल.ं
त्यािळ
ु े च इग्रं जांना संपर्ायचं असेल तर काट्याने काटा या न्यायाने उत्तम
यध्ु दसानहत्यासाठी फ्रेंचांची िदत घेणं हाच त्यार्रचा उपाय आहे हे त्यांच्या

िनार्र ठासनू भरलं. स्ब्रटीशांना घालर्ायला फ्रेंच हर्ेत हेच ििव नटपू सल
ु तान
आनण पाटीलबाबा दोघानं ी ओळखलं होतं.
राघोबादादा हाती आल्यार्र स्चंतो स्र्ठ्ठल, सदाशीर् रािचंद्र या त्यांच्या
भक्तांनाही स्शिा करण्याचं नाना फडणीसांनी ठरर्लं. तेवहा स्चंतोबा स्चडले
आस्ण आम्हाला स्शिा करता तर सखारािबापंनू ा का सोडता, त्यानं ीही स्फतरू ी
के ल्याचे कागद िाझ्याजर्ळ आहेत असं पाटीलबाबांना सांस्गतलं. ते
राघोबांनीही िान्य के लं. तेव्हा पाटीलबाबांनी बापंनू ी स्लस्हलेले स्फतरू ीचे कागद
यक्त
ु ीने दादाक
ं डून काढून घेतले. राघोबा झांशीच्या िागावला लागल्यार्र नाना
आस्ण पाटीलबाबांनी सखारािबापंनू ा िेजर्ानीस बोलार्ल.ं ते आल्याबरोबर
दादानं ा आनण इग्रं जानं ा सामील असल्याच्या त्याच्ं या नचठ्ठ्या दािवत त्यानं ा
कै द करुन रायगडार्र ठे र्ल.ं स्तथेच त्याचं ा िृत्यू झाला. ४ िस्हन्यात
राघोबादादानं ीही परत दगा स्दला. झाश
ं ीच्या िक्ु कािात असतानं ा ते परत
स्नसटले आस्ण निवदच्े या काठाने सरु तेला गॉडडवला जाऊन स्िळाले. नाना आस्ण
पाटीलबाबाच्ं या अडचणींना तोटा नव्हता. राघोबानं ी िािर्रार् पेशवे, कारभारी
आनण इग्रं ज सवांना छळलं पण हुकूिाचा एक्का म्हणनू पण्ु याला स्गळण्यासाठी
इग्रं जानं ा राघोबादादाचं ी जरुरी होती.
सिारामबापू गेल्यामळ
ु े आता सवण कारभार नाना फडणीसाच्ं या हाती
आला. महादजीबाबानं ी उत्तरे चं वयवधान साभं ाळणं अशी कायम वाटणी झाली.
नाना फडणीसाचं ी लष्करी बाजू अगदी कमकुवत होती. त्यामळ
ु ेच
मर्राजयासाठी नव्याने स्निावण झालेले दस्िणेतील दोन शत्र,ू हैदर असो वा इग्रं ज,
रणनीती आिण्यात नाना नेहमीच पाटीलबाबाच्ं या सल्ल्यानसु ार चालत.

स्िरजेच्या पटर्िवन घराण्यातील गोपाळरार्, परुु षोत्ति दाजी, नीलकंठरार्
परशरु ािभाऊ या र्ीरांनी हैदरशी कै क सािने के ले होते आस्ण त्याला सीिा
ओलांडून, कृ ष्णेर्र येऊ स्दलं नव्हतं.
या सर्व घडािोडींििे ८० साल उजाडायला आलं तेव्हा घडलं
इग्रं जांस्र्रुध्दचं हैदर-स्नजाि-िराठे याच्ं यातील पस्हलं यध्ु द. स्नजािाच्या
सचू नेिळ
ु े झालेल्या या यध्ु दाची, नाना फडणीसांच्या व्यहू रचनेची ही किाल
होती. र्डगार्चा अपिानामपद तह गव्हनवर जनरल हेमटींगने झगु ारला. राघोबाही
सरु तेला इग्रं जांकडे पोचले. आपल्या एकट्याच्या हातनू इग्रं जांना ताळ्यार्र
आणणं जिणार नाही हे पक्कं ओळखनू नाना फडणीसांनी इग्रं जांस्र्रुध्द स्नजािहैदर- नागपरू कर भोसले याचं ी जी एकजटू के ली, त्यातनू स्निावण झालं िराठे
स्र्रुध्द इग्रं जाचं ं १७८० सालचं यध्ु द. हे स्तघेही आपापल्या कारणासं ाठी
इग्रं जाच्ं यास्र्रुध्द नाखषू होते म्हणनू च तेही नानाच्ं या कारमथानात सािील झाले.
यार्ेळी िहादजीबाबानं ी सल्ला स्दला की हैदरही आपल्याला सीिेर्र त्रास
देतोय, त्याला नतं र बघ.ू आिी आपण सगळे एकत्र येऊन इग्रं जानं ा ताळ्यार्र
आण.ू त्याप्रिाणे नानानं ी जया गप्तु पणे या तीनही सत्ताप्रिख
ु ाश
ं ी सपं कव सािला
आस्ण कारमथान रचल,ं त्याचा पत्ता खद्दु इग्रं जाच्ं या गप्तु हेरानं ाही लागला नाही.
इग्रं जास्ं र्रुध्दचं हे चौकडीचं यध्ु द भारतीय राजकारणात खपू गाजल.ं इग्रं जाश
ं ी
टक्कर घेणार्या िराठ्याचं ा दरारा सर्वत्र र्ाढला. सगळा दस्िण भारत त्यात
ढर्ळून स्नघाल.ं या कारमथानात स्नजािाने स्शकाकोलििे, नागपरू कर
भोसल्यांनी बगं ालििे हैदरअलीने स्चन्नपट्टणििे आस्ण िराठ्यांनी गजु रातििे
यध्ु दाचा भडका उडर्ायचं ठरलं. इग्रं जांची स्िजास किी करणं हाच यािागे हेतू

होता. पण इग्रं जी कपटनीतीला भोसले बळी ठरले. हेस्टींगने त्यांना सातारचं
छत्रपतीपद देतो असं सांस्गतलं कारण तेव्हा रािराजे शेर्टच्या घटका िोजत
होते. नाना फडणींसांना ही बातिी कळताच त्यांनी घाईघाईने रािराजांना दत्तक
घ्यायला लार्ला आस्ण भोसले हेमटींगची फस्जती झाली.
हैदरने िद्रासच्या इग्रं जांसिोर पोचनू त्यांचा थरकाप उडवला. िहादजी
गजु रात िोस्हिेर्र पोचले तेव्हा अहिदाबाद हातनू गेलं होतं.
इग्रं जांची फौज प्रचंड होती. नतच्यासमोर आपला ननभाव लागणार नाही हे
लिात आल्यावर िहादजीबाबांनी एक खेळी के ली. त्यांनी र्स्कलाबरोबर
स्नरोप पाठर्ला की िाझं आस्ण नानांचं पटत नाही. तम्ु ही िदत कराल तर आपण
पण्ु यात जाऊ. िाझ्याबरोबर राघोबानं ा द्ा. पण गॉडडवही १२ गार्चं पाणी
प्यायलेला होता. िहादजीबाबा काहीतरी र्ेळ घालर्त आहेत हे त्याने
चाणािपणे ताडलं. आस्ण तसचं होत.ं िहादजीबाबानं ी सार्तं र्ाडीहून फत्तेस्सगं
गायकर्ाडाच्ं या बिं नंू ा गोनवदं रावानं ा आित्रं ण स्दलं होत.ं ते फौज घेऊन आले
आस्ण भाऊ आला म्हटल्यार्र फत्तेस्सगं नाही शह बसला. मग बाबानं ी
बडोद्ावर हल्ला के ला. िाळर्ा-ग्र्ाल्हेर-भेलसे सर्वत्र िहादजीबाबा इग्रं जाश
ं ी
लढत होते. बाबाचं ा स्दनक्रि त्यार्ेळी कसा होता याचं र्णवन आहे ते अस-ं
स्दर्सभर आस्ण रात्री राऊत घेऊन घोड्यार्रुन बाबा सडेच स्फरतात. पहाटे
पहाटे इग्रं जानं ी कूच के ल्याची बातिी आल्यार्र २ तास ओढ्यार्र जाऊन
बसतात. इग्रं ज आपल्यार्र येणार नाहीत याची खात्री झाल्यार्र घोड्यार्रचं
स्जन उतरर्नू मनान-भोजन उरकतात. संध्याकाळी रानात आडर्ाटेला बसतात.
स्जकडे इग्रं ज जाईल त्याच्या िागे जातात. इग्रं जाक
ु े
ं डे तोफा भारी त्यािळ

बाबांना लढणं कठीण होतं. पण ते इग्रं जांना परुु न उरले. सबंि भारतभर यध्ु दाचा
भडका उडाला. आस्ण सगळीकडून इग्रं जांनी िार खाल्ला.
स्तकडे र्डगार्च्या तहाने अपिास्नत झालेले इग्रं ज आता सरळ
पण्ु यार्र फौज घेऊन िडकायच्या स्नणवयाला पोचले. हेमटींगने पाटीलबाबांना
नानांपासनू फोडायचा प्रयत्न के ला पण तो फसला. िबंु ईच्या हॉनवबीने स्लस्हल,ं
िहादजी स्शंदे अशी व्यक्ती आहे, की स्तच्या मनेहािळ
ु े आपल्याला खपू फायदा
होईल, आस्ण र्ैर जोडल्यास आपलं प्रचंड नक
ु सान होईल. गॉडडव फौज घेऊन
मंबु ईकडे ननघाला. पण्ु याला पोचण्याआिी कल्याण कोकण भाग स्जंकार्ा या
स्र्चाराने तो कल्याण प्रातांत आला. त्याने र्सई स्जंकली आस्ण िग तेव्हापासनू
र्सई, र्ज्रेश्वरी, बदलापरू , कुळगार्, कजवत, हाजीमलगं चा डोंगर, या भागात
िराठे इग्रं ज हा िोठा झगडा सरुु झाला. पण्ु याहून तक
ु ोजी होळकर, स्िरजेहून
पटर्िवन, सगळ्या फौजा घाटाकडे चालायला लागल्या. गॉडडव िबंु ईहून
स्नघाला आस्ण खडं ाळ्याला पोचला. त्याने स्तथे तोफाच्ं या बदं ोबमतात
तळ्याजर्ळ िक्ु काि के ला. २ िस्हने झाले तरी तो स्तथनू हटेना. तेव्हा त्याला
बाहेर काढायला त्याची िबंु ईहून येणारी रसद तोडायचं ठरर्लं. िग चौकर्रुन
येणारी त्याची रसद तोडण्यासाठी बदलापरू भागात असलेलली िराठी फौज
आस्ण पटर्िवन फौज कजवतर्रुन खोपोली रमयार्र आली. सर्ाांनी स्िळून
इग्रं जाचं ी सारी रसद लटु ली. हजारो बैलजोड्या, डेरे राहुट्या, िान्य, चादं ीची
भाडं ी सगळं लटु ल.ं गॉडडवकडे ही बातिी पोचली. आता त्याला पणु ं गाठणं
स्कती भयंकर स्दव्य आहे ते कळलं आस्ण तो िंबु ईला यायला खाली उतरायला
लागला. त्याच्या स्पछाडीर्र िराठे आस्ण खोपोलीजर्ळ िराठे या स्चिटीत

अडकल्यािळ
ु े पनर्ेलपयांत पोचेपयांत त्याच्या फौजेने भरपरू िार खाल्ला.
गॉडडवनेही िार खाल्ल्यार्र इग्रं जांची स्िजास खपू उतरली. त्यािळ
ु े सालबाईला
िहादजीबाबा आस्ण इग्रं जांििे तह झाला. त्यार्ेळी हैदरअली नव्हते म्हणनू
नाना फडणीसांनीही सही के ली नाही. स्डसेंबर १७८२ ििे इग्रं जाश
ं ी यध्ु द चालू
असतांना स्चत्तरू च्या छार्णीत हैदरचं स्निन झालं आस्ण िग नाना फडणीसांनी
सालबाईच्या तहार्र सही के ली. आता िैसरू चा स्टपू सल
ु तान सत्ताप्रमि
ु झाला.
सालबाईच्या तहानंतर इग्रं जांनी सरु तेला आश्रयाला असलेल्या
राघोबादादांची जबाबदारी झटकली. त्यांना पण्ु यास जाऊन राहायला सांस्गतलं.
तेही दादाच्ं या उपदव्् यापांना कंटाळले होते. कारण दादानं ा िोहरा बनर्ायचं
त्याचं ं कारमथान फुकट गेलं होतं आस्ण प्रस्तष्ठाही गेली होती. नानानं ाही आता
दादा आपल्याच ताब्यात हर्े होते. शेर्टी नानाबं रोबर दोन करार दादानं ी के ले.
तिु च्यास्र्षयी िनात अढी होती ती सोडून देतो, कपट करणार नाही. तिु च्याशी
सरळपणे र्ागीन. राजकारण करणार नाही. दौलतीस्र्रुध्द आचरण करणार नाही.
एर्ढं स्लहून स्दल्यानतं र पश्चात्ताप झालेल राघोबादादा शरण आले. नास्शकला
गोदातीरी राहायचं त्यानं ी कबल
ू के ल.ं नास्शकला कोपरगार्ला िक्ु कािाला
आले. गोस्पकाबाईच्या
ं िनाचं सिािान व्हार्ं म्हणनू गोदा-दारणा सगं िार्र
प्रायस्श्चत्त घेतल.ं आस्ण ११ स्डसेंबर १७८३ या स्दर्शी या खेस्ळयाचा अतं
झाला. त्यािळ
ु े मर्राजयाचे हाल सपं ले. बाजीरार्ाचे पत्रु असनू ही, अटके पार
दौडत जाणारा हा र्ीर शरू असनू ही हलके कान, चचं ल िन, आस्ण घटके त
भोळे पणा स्कंर्ा दष्टु पणा, यािळ
ु े हा परुु ष र्ाया गेला. त्यांची ओजं ळ िोठी होती
पण त्यात राहील असा चंद्रच नव्हता. दादांची ओजं ळ ररकािीच रास्हली.

पेशर्ेपदासाठी अनेक प्रयत्न करुनही ते पद त्यांना स्िळालं नाही हे त्यांचं ददु र्ै च
ठरलं. खनु ाचा ठपका िात्र िाथी लागला. ि चा िा करणारं कोण हेही किी
कुणाला कळलं नाही. आनंदीबाई िात्र स्र्नाकारण बदनाि झाल्या.
दादांच्यानंतर आनंदीबाईही िग कोपरगार्लाच रास्हल्या. पण दोघांनी स्िळून
बापसे बेटा सर्ाई असे दसु रे बाजीरार् आपल्या िागे ठे र्ले. सखारािबापू आस्ण
दादा संपले.
यानंतर उत्तरे त पाटीलबाबा आस्ण तक
ु ोजी होळकर रास्हले. त्यातही
अस्हल्याबाई कारभार बघणार आस्ण तक
ु ोजी लष्कर सांभाळणार यात होळकर
स्शंदे झगडा र्ाढत गेला. पण आता पाटीलबाबाच्ं या आयष्ु यातील परिोच्च
भाग्याचा काळ आला तो म्हणजे त्यानं ा िीरबिस्गरी आस्ण र्कील ई ितु लक
हा स्कताब स्िळाला.
मिाराजाहधराज उमराव अहलजाबिादर माधवराव हशंदे.
वकील इ मुलक, मीरबक्षी
मर्राजयातील लढाया सपं ल्यार्र िहादजीबाबानं ी उत्तरे कडे आपलं
लि र्ळर्लं. सालबाईचा इग्रं जाबं रोबरचा तह पार पडला होता.
अस्लगोहर ऊफव शाहआलि स्द्वतीय या बादशहाचा सिथव र्जीर
नजफखान होता तोपयांत बादशहाची बाजू तो भक्किपणे चालर्त होता.
उत्तरे कडून शीख, दस्िणेकडून जाठ आस्ण पर्ू ेकडून रोस्हले या किकुर्त
बादशहाचा िल
ु ख
ू तोडत होते. त्यांच्याशी लढून िल
ु ख
ू राखायचं काि
नजफखान करत होता, पण तो १७८२ सालाििे र्ारला. तेव्हा बादशहाची

अर्मथा अस्तशय के स्र्लर्ाणी झाली. बादशहा मर्त: असिथवच होता. त्यािळ
ु े
िराठ्यांच्या िदतीस्शर्ाय आपला स्नभार् लागणार नाही, आपल्याला
र्ाचर्णारं पाटीलबाबांस्शर्ाय कुणीही नाही याची खात्री असल्यािळ
ु े
बादशहाने िराठ्यांचे र्कील स्हगं णे यांच्याकडे स्र्नर्णी के ली होती. इग्रं जांशी
आम्ही स्बघाड के ल्यार्र, िराठ्यांचा आश्रय पक्का न रास्हला तर आम्ही एकटे
पडून त्यांचे काबतू जाऊ ते न करार्े असं बादशाहा सतत िराठ्याच्ं या र्स्कलानं ा
सांगे.
१७८४ हे साल उजाडलं. हे साल िराठ्यांच्या इस्तहासातील अत्यंत
िहत्त्र्ाचं साल. दोन सािथ्यवर्ान राजयकत्याांच्या उलाढालींचं हे र्षव होतं.
पण्ु यात बसनू नाना फडणीसानं ी स्नजािाच्या िदतीने स्टपू सल
ु तानार्रची मर्ारी
स्नस्श्चत के ली आस्ण उत्तरे ला पाटीलबाबानं ी बादशहाचं राजकारण मर्ीकारल.ं
या काळापयांत उत्तरे तील लढायाचं ं मर्रुप पार बदललं होतं. उत्तरे तील सर्वच
लहान िोठ्या राजयकत्याांनी पास्श्चिात्य कर्ायती फौजा आस्ण सेनापती पदरी
ठे र्ले होते. गस्निीकाव्याचे स्दर्स सपं ले होते. याच र्ेळी भारतभर यध्ु द स्निावण
करुन अशातं ता स्निावण करणारा हेमटींग परत गेला आस्ण त्याच्या जागी
कॉनवर्ॉस्लस, गव्हनवर जनरल म्हणनू आला. त्यािळ
ु े इग्रं जाचं ी भारतातील
राजनीतीही बदलली. अिेररकन र्साहतीच्या यध्ु दात भाग घेतलेला
कॉनवर्ॉस्लस स्शपाई गडी असल्यािळ
ु े भारतात येतानं ा त्याने िल
ु की आस्ण
लष्करी अस्िकार आपल्याकडे िागनू घेतले होते. पाटीलबाबानं ी उत्तर
स्हदं मु थानाचा कारभार हाती घेतल्याबरोबर आिी गोहद आस्ण ग्र्ाल्हेरचा
स्कल्ला परत आपल्याकडे स्िळर्ला. िग रोस्हल्यांना आस्ण जाटांना पछाडलं.

आपला दरारा बसर्ल्यार्र िग त्यांनी बादशहा शहाआलिची भेट घ्यायचं
ठरर्लं. १० नोव्हेंबर १७८४ या स्दर्शी बादशहा आग्र्याहून स्नघनू
फत्तेपरू स्सक्रीजर्ळ आला. िथरु े हून पाटीलबाबा बादशहाच्या लष्करी
छार्णीजर्ळ पार् कोसार्र, म्हणजे अध्याव िैलार्र येऊन उतरले. बाबानं ी
बादशहासाठी खास शास्ियाना उभारला. त्यार्ेळचं र्णवन िराठ्यांना अस्भिान
र्ाटार्ं असंच आहे. त्यात स्लस्हलंय,
“बादशहा आले. बाबानं ी त्यांना सन्िानाने स्संहासनार्र बसर्लं.
त्यांच्या पायार्र डोई ठे र्ली. १०१ िोहरा नजर के ल्या. िग बादशहा
शहाआलिने बाबाच्ं या पाठीर्र बहुत िितापरु मसर हात ठे र्नू आज्ञा के ली की
जर्ळ बसा. त्याप्रिाणे बाबा बादशहाच्या जर्ळ बसले. नतं र बादशहाने सर्ाांना
स्खलत-र्स्त्रे र्ाटून सन्िान के ला. त्यानतं र बादशहाशी बाबाचं ी एकातं ात
खलबतं के ली. बादशहाची जबाबदारी अगं ार्र घेतल्यार्र बादशहाच्या
लष्करासोबत आपली पलटणे बसर्ली. आता बाबाच्ं या परर्ानगीर्ाचनू
इकडून स्तकडे आस्ण बादशहाकडेही कुणीही जार्ू शकत नाहीत. बादशहाची
४० हजार फौज स्र्नातरर्ार, पादाक्रातं होऊन, जैसी पाण्यात िाती स्र्रुन जाते
त्याप्रिाणे यर्नाच्या फौजेची अर्मथा झाली आहे. बादशहाने िग
पाटीलबाबानं ा आज्ञा के ली की सलतनतीचा कारभार करार्ा. त्यार्र
पाटीलबाबानं ी स्र्नतं ी के ली की कोणत्याही पदास्शर्ाय कारभार कै सा होतो?
त्यार्र पातशहा बोलले की तम्ु हाकडे पद सागं ार्े आस्ण र्जीर र् इग्रं जयाच्ं यार्र
दाब पडून सलतनतीचा बदं ोबमत व्हायला हर्ा. त्यास र्कील इ ितु लखी आस्ण
िीरबिस्गरी ही दोन्ही पदे तम्ु हास देतो. त्यार्र पण्ु याला पेशव्यांना स्लहून

कळर्तो आस्ण त्यांच्या परर्ानगीने पद घेतो असं पाटीलबाबानं ी सांस्गतलं
तेव्हा पातशहा बोलले की फौजेत आस्ण तोफखान्यात बखेडा खपू िाजला
आहे, पण्ु याहून उत्तर येण्यास स्दर्सगत लागतील. सबब दोन्ही पदांची
नायबतीची र्स्त्रे तम्ु हाला देतो.”
पाटीलबाबांनी ते कबल
ू के लं. िग र्स्त्रे, कलगी, स्शरपेच, कट्यार,
नालकी म्हणजे दोन सिांतर दांडे असलेली पालखी आस्ण पालखी म्हणजे
एकच उंचर्टा असलेला दांडा असलेली, नौबत नगारे , हत्तीघोडे हे सर्व
राजस्शष्टाचाराप्रिाणे स्दलं. पाटीलबाबाच्ं या असािान्य कतृवत्र्ाचा तो सन्िान
होता. स्दल्लीचं तख्त स्िळर्ायचं हे बाजीराऊंनी एके काळी पास्हलेलं मर्प्न
राणोजी स्शद्ं ाच्ं या सपु त्रु ाने र्ामतर्ात आणलं होत.ं बादशहाचं रिण करण्याचं
भाग्य बाजीराऊंचा पणतू अनभु र्त होता. िराठ्यानं ी आपल्या पराक्रिाने स्दल्ली
स्जक
ं ली होती. बादशहाने िहादजी स्शदं नें ा कारभार चालर्ण्यासाठी फारसी
स्शक्का करुन स्दला. त्याचे िराठी अथावचे शब्द होते,
मिाराजाहधराज उमराव अहलजाबिाद्दर माधवरावजी हशंदे.
आिीच्या औरंगजेब बादशहाच्या काळापयांत र्जीर आस्ण सेनापती
म्हणजे अलउिरा, अशी दोन र्ेगर्ेगळी पदे असत. आस्ण दोन र्ेगळे ित्रं ी
असत. पण किकुर्त बादशहा आल्यार्र दोन्ही पदे एकच झाली. िल
ु की
आस्ण लष्करी सर्वच कारभार एकहाती आल्यार्र त्याला राजाचा प्रस्तस्निी
असं रुप म्हणजे व्हॉईसरॉयचे अस्िकार. आजर्र फक्त स्नजािउल्िल्ु कला ही
दोन्ही पदं र्कील-इ-ितु लक या नार्ाने देण्यात आली होती. ते पद स्िळर्णारे
िहादजीबाबा दसु रे होते. के र्ढा सन्िान होता तो बाबांचा. पण पण्ु याला ही

बातिी गेल्यार्र नानाच्ं या बारीक, स्चस्कत्सक नजरे त त्याची स्चरफाड झाली.
पाटीलबाबांनी िख्ु य, र्कील इ ितु लक आपल्याकडे घेऊन नायबपद
पेशव्यांच्या नार्ाने घेतलं आस्ण पेशव्यांचा अपिान झाला असं त्यांना र्ाटल.ं
बाबा काय आस्ण नाना काय, दोघांनाही फारसी कळतच नव्हतं पण पत्रापत्री
दोघांििे खपू झाली. आस्ण शेर्टी िहादजीबाबांनी हा सर्व सन्िान, स्खलत
पण्ु याला न पाठर्ता उजजयनीला आपल्या घरी ठे र्ली. १७९२ ििे ७ र्षाांनी,
पाटीलबाबांनी पण्ु याला ती सिारंभपर्ू वक पेशर्े सर्ाई िािर्रार्ांना स्दली.
स्दल्लीचा बादशहा आस्ण त्याचा कारभार हाती आल्यार्र पाटीलबाबा
कािाला लागले. बादशाच्या िोठ्या िोठ्या जहास्गरी खाऊन त्याला फौजेची
िदत न करणारे खपू होते. आिी त्यानं ा राजय चालर्ायला आजर्र सर्ाांनी
दाबनू ठे र्लेली बादशहाला द्ायची देणी र्सल
ू करायची होती. त्यात राजपतू ,
जाट, िसु लिान सगळे च होते. बाबानं ा आग्रा स्जक
ं ायचं होत.ं या सर्ाांना
स्चथार्ायला इग्रं ज होतेच. पण प्रत्यिात इग्रं जानं ी पाटीलबाबाश
ं ी कुरापत
काढून भाडं ण अगं ार्र घेतलं नाही इतकी पाटीलबाबाचं ी ताकद इग्रं ज ओळखनू
होते. या सर्ाांना र्ठणीर्र आणण्यासाठी भक्कि फौजेची गरज होती. लगेच
बाबानं ी फ्रेंच सेनानी डी बायाूँला सेनापती करुन कर्ायती पलटणे उभारली.
बाबानं ी हे र्सल
ू ीचं उग्र रुप िारण के ल्यार्र शत्रू तर स्निावण होणारच होते. आस्ण
र्सल
ू ी करुन दाखर्ली तरच पाटीलबाबाचं ा र्चक राहणार होता. त्याप्रिाणे
त्याचं ा पस्हला सािना झाला तो राघर्गडबरोबर. िग रािगडची िोहीि झाली.
त्या दोन्ही यशमर्ी झाल्या. गोहदकर जाट राजा छत्रसालला शरण आणलं
आस्ण ग्र्ाल्हेरचा स्कल्ला पाटीलबाबांनी स्जंकून घेतला.

नंतर घडलं ते लालसोटर्रचं िहायध्ु द. हे यध्ु द जामत गाजलं. लालसोट
हे जयपरू पासनू ३० िैलांर्रचं स्ठकाण. पाटीलबाबांनी जयपरू च्या प्रतापस्संग
राण्याकडून िागील बाकी आस्ण चालू खंडणी स्िळून ३.५० कोटी रुपयांची
िागणी के ली. राण्याने ते नाकबल
ू करताच िध्यमथातफे ६३ लाखार्ं र ही िागणी
कबल
ू झाली. तेही स्िळाले नाहीत तेव्हा बाबांनी सरळ हल्ले करुन िल
ु ख
ू हाती
घेतला तेव्हा सगळे रजपतू एक झाले आस्ण बाबांचा द्वेष करायला
लागले.जोिपरू चा स्बजास्संग आस्ण जयपरू चे राजे पाटीलबाबाच्ं यास्र्रुध्द एकत्र
आले. तेव्हा जयपरू ार्र मर्ारी करण्याचा िहु ूतव करुन फे ब्रर्ु ारी १७८७ ििे
पाटीलबाबा जयपरू ाहून ७ कोसांर्र िोती टेकडीजर्ळ तळ करुन रास्हले. २८
जल
ु ैला यध्ु दाला सरुु र्ात झाली. बाबाचं ी पलटणे, तोफा सर्व चांगलं असनू ही
बाबाचं ी फौज िार खायला लागली. हे अघस्टत होतं. पाटीलबाबानं ी तोफा चालू
के ल्या तर त्याचे गोळे शत्रपू यांत पोचलेच नाहीत. कारण गोलदं ाज िद्दु ाि लहान
पल्ल्याच्या तोफा चालर्त होते. त्यािळ
ु े सिोरची फौज हलेचना. हे असं का
होतयं हे बाबाच्ं या सेनास्िकार्यानं ाही कळे ना. स्शर्ाय कर्ायती फौज
पगारासाठी नेिकी तेव्हाच हटून बसली. त्या कर्ायती पलटणींचा तो दोष होता.
त्यानं ा र्ेळेर्र पगार द्ार्ाच लागे नाहीतर त्या स्नघनू जात. भारतीय फौजाचं ा तो
त्रास नसे. पगार स्िळाला नाही म्हणनू बाबाचं ी पलटणे १२५ तोफा आस्ण
७००० बदं क
ू र्ाले घेऊन स्नघनू जायला लागली. तेव्हा जयपरू करानं ी त्यानं ा पैसा
देऊन लगेच आपल्या सेर्ेत घेतल.ं त्यािळ
ु े यध्ु दाची स्दशा बदलली. आपल्या
फौजेचं प्रचंड नक
ु सान होतंय हे पास्हल्याबरोबर पाटीलबाबांनी लगेच स्नणवय
घेतला आस्ण दसु रं पास्नपत घडण्याआिीच ते िाघारे स्फरले. सर्व फौज तळार्र
आली. िग बाबांनी चौकशी के ली त्यात पलटणींििे स्फतरू झालेलं त्यांना

कळलं आस्ण हे सर्व दोन िस्हने आिीपासनू चालू झालं होतं. लालसोट
संग्रिािळ
ु े बाबांना िनमताप झाला. पाटीलबाबांनी पण्ु याहून फौज िागर्ली.
त्यांची पत्रे स्िळाल्याबरोबर पण्ु याहून फौजेची िदत हर्ी होती ती नाना
फडणींसांनी ताबडतोब पणू व के ली आस्ण तक
ु ोजी होळकर आस्ण िमतानचा नातू
अस्लबहाद्दर यांना बाबाक
ं डे पाठर्ल.ं पण दोघेही बाबांजर्ळ ताबडतोब
पोचलेच नाहीत. बाबांचा त्यांनी अंतच पास्हला. त्यात तक
ु ोजी ईषाव, ित्सर,
यािळ
ु े जाणनू बजु नू गेले नाहीत आस्ण अस्लबहाद्दरला आपल्याकडे अडकर्नू
ठे र्नू त्यालाही जाऊ स्दलं नाही. ही जोडी फुटणं हेही मर्राजयाच्या घसरणीला
कारण ठरलं. पण पाटीलबाबा खंबीर होते. त्यांनी उजजयनीहून आपली फौज
आस्ण घरातील चांदी आणली. ती िोडून त्याचे रुपये पाडले आस्ण सैस्नकांचा
पगार र्ाटला.
या लालसोटच्या बाबाच्ं या स्पछे हाटीनतं र गल
ु ाि कास्दर िाजला. याने
इमिाईल बेग आस्ण जयपरू आस्ण जोिपरू च्या स्बजास्सगं राजाश
ं ी हातस्िळर्णी
करुन बाबाचं ा पाडार् करण्याचं कारमथान रचलं. त्यानं ा सािील झाला तो खद्दु
बादशहाचा शहजादा जर्ानबख्त. पण फौज साभं ाळायला लागणारा पैसा या
कुणाकडेच नव्हता. स्शर्ाय या लोकानं ी बाबाच्ं या स्र्रुध्द अफगास्णमतानििनू
तैिरू शहाची िदत िास्गतली. पण तो आला नाही. असं करुन पाटीलबाबार्ं र
फार िोठं काळकुट्ट र्ादळ घोंघार्ू लागलं. पण पाटीलबाबा मर्मथ बसले नव्हते.
त्याचं ी स्हिं तही जबरदमत होती. आजर्रच्या आयष्ु यात घाबरलो हा शब्द
त्यांच्या तोंडून किीही स्नघाला नव्हता. ते चंबळर्र येऊन थांबले. इमिाईलबेग
आग्रा स्जंकायचा प्रयत्न करतोय हे पाहून पाटीलबाबांनी डी बायाूँ,

लखबाबादादा, राणेखानभाई, स्जर्ाजी बल्लाळ, देर्जी गौळी या सार्यांना
आग्र्यार्र पाठर्लं. हे सर्वजण अस्तशय पराक्रिी आस्ण बाबांना साथ देणारे
साथीदार होते. चकसान गार्ाजर्ळ दोन्ही फौजा स्भडल्या. गल
ु ाि कास्दरचा
फन्ना उडाला. बाबांनी आग्रा स्जंकलं. आग्र्याची लढाई भीषण झाली. गल
ु ाि
कादीरचे स्कत्येक सैस्नक लढतांना िेल,े २ हजार प्यादी यिनु ेत बडु ू न िेली.
पाटीलबाबांनी शीखांशी हातस्िळर्णी के ली होती. त्यांनी रोस्हलखंडात दगं ा
िांडला आस्ण गल
ु ाि कास्दरला रोस्हलखंडात स्शरायला भाग पाडलं. या यध्ु दात
प्रचंड नक
ु सान झालेला गल
ु ाि कास्दर फौज घेऊन यिनु ापार करुन रोस्हला
खंडात स्शरला. इमिाईलबेगही पळून गेला. पाटीलबाबांची दहशत पर्ु या उत्तर
स्हदं मु थानात बसली. आता एक िोठा शत्रू संपर्ायचा होता तो म्हणजे गल
ु ाि
कास्दर. आस्ण इमिाईल बेग. बाबा आता गल
ु ाि कास्दरच्या िागे लागले.
िळ
ु ात बादशहाचीच आस्थवक पररस्मथती कठीण होती. त्याच्या
खस्जन्यात पैसाच नव्हता. पाटीलबाबा अपर्ु या पैशाअभार्ी फौज घेऊन लढत
असतानं ा पण्ु यातल्या सरदार, ित्ु सद्दी आस्ण नानानं ा िात्र पाटीलबाबाच्ं याकडे
सोन्याचा िरू स्नघत असेल असं र्ाटत होतं. याला एक कारण होत.ं बाजीरार्
स्चिाजीआपा आस्ण त्याच्ं या साथीदारानं ी उत्तरे चं राजकारण हाती घेतलं. पण
नतं र नानासाहेब पेशव्याच्ं या काळात होळकर स्शदं े उत्तरे त भक्किपणे उभे
असल्याने नानासाहेब पेशव्याने आपली नजर दस्िणेच्या राजकारणाकडे
र्ळर्ली. एकटे सदाशीर्भाऊंनी स्दल्ली आस्ण स्तथल्या राजकारणाचा अनभु र्
घेतला होता. पण त्यािळ
ु े उत्तरे त न गेलल्े या रामते, पेठे, पटर्िवन, अशा नव्याने
पढु े आलेल्या सरदारांनी स्दल्ली, बादशहा हे राजकारण पास्हलंच नव्हत.ं

पाटीलबाबा िात्र बादशहा, िघु ल, िसु लिान यांच्यातच रास्हले होते. त्यांना
दस्िणही िाहीत होती आस्ण उत्तरे तील राजकारणही. आता गल
ु ाि कास्दरने जो
प्रचंड हैदोस घातला त्याचा अनभु र् त्यानं ा घ्यायचा होता.
मिादजी हशंदे
िुलाम काहदर
जगाच्या इस्तहासात घडलं नसेल इतकं क्रूर द:ु ख स्दल्लीच्या िघु ल
बादशहाने त्याच्याच ििावच्या दष्टु ाकडून भोगलं. गल
ु ाि कास्दर त्याचं
नार्.त्याला फक्त सत्ता हर्ी होती. बादशहाची सरु िा िहादजी बाबांच्या हाती
असल्यािळ
ु े तेच कास्दरचा िोठा अडथळा होते. स्दल्लीर्र ताबा
स्िळर्ण्यासाठी आग्र्याची, चकसानची झजंु त्याला राणेखानभाई, अबं जू ी
इगं ळे , याच्ं याबरोबर करार्ी लागली. बादशहाचा जर्ानबख्त हा शहजादाही
कास्दर आस्ण इमिाईलबेगला सािील झाला होता. बादशहाचे शत्र,ू जयपरू चे
रजपतू ही कास्दरला सािील होते. त्याच्ं याकडून कास्दरला फौजेची िदत
स्िळण्याचा िोका होता. बाबाश
ु ाि
ं ी सािना झेपेना, यश येईना तेव्हा गल
कास्दरने राजर्ाड्यातील खोजा नास्झर याला आपल्याकडे र्ळर्नू घेतल.ं तो
राजर्ाड्यातील बारीकसारीक बातम्या कास्दरला देऊ लागला. नास्झरने
र्ाड्यातही स्फतरू पसरर्ला. गल
ु ाि कास्दर आस्ण इमिाईलबेगने बादशहाचे जे
हाल के ले त्याची ही अगं ार्र काटा आणणारी कहाणी. िघु लाच्ं या ३००
र्षाांच्या इस्तहासात खद्दु िघु लांनी आस्ण त्यांच्या शत्रंनू ीही असे हाल के ले
नव्हते.

राणेखानभाईनीं कास्दर आस्ण बेगला पार यिनु ेपार घालर्लं तेव्हा
दोघांनी ६००० फौज घेऊन स्दल्ली गाठली. तक
ु व िान दरर्ाजाबाहेर त्यांनी तळ
ठोकला. आस्ण िग थेट स्दल्लीर्र हल्ला के ला. २९ जल
ु ैला कास्दर
राजर्ाड्यात आला. बादशाहाला स्नरोप पाठर्ला की स्कल्ल्याचा ताबा
आिच्याकडे दे आस्ण फौजेच्या देण्यासाठी पैसा दे. बादशहाने लाचारीने ते
िान्य के लं. िग कास्दर आस्ण बेग राजर्ाड्यात पोचले. त्यांनी बादशहाला घेरुन
ठे र्लं. आपल्याजर्ळ पैसा नाही हे बादशहाने जीर् तोडून सांस्गतलं तरी ३१
जल
ु ैला त्याला आस्ण शाहजादांना कै द करुन िस्शदीत ठे र्लं. तेवहा दोघे
बादशहाच्या नदवाणिान्यात पोचले. बादशहाला घेरुन ठे वलं. आपल्याजर्ळ
पैसा नाही असं जीर् तोडून बादशहाने त्याला सांस्गतलं. तरीही १ ऑगमटला
िहिं दशहाचा नातू बेदरशहा याला गादीर्र बसर्लं. नतं र दोघे सर्व िहालािं िनू
िन गोळा करायला लागले. तेव्हा गल
ु ाि कादीरने इमिाईल बेगला सर्व
बेगिाचं ेही झाडे घ्यायला सास्ं गतल.ं पण इमिाईल बेग म्हणाला की हे होणार
नाही. आजर्र किी असं झालं नाही. त्यार्र दोघाचं ी र्ादार्ादी झाल्यार्र
इमिाईलबेग स्कल्ल्याबाहेर स्नघनू गेला. िग गल
ु ाि कास्दरने िलकाजिानी
बेगि आस्ण साहेबिहल बेगिकडे पैसे िास्गतले तेव्हा त्यानं ी १२ लाख देण्याचं
कबल
ू के लं. नतं र एक स्दर्स गल
ु ाि कास्दरने शहजादे आस्ण बेगिानं ा गच्चीत
उन्हात उभं के ल.ं १२ तास त्यानं ा पाणी स्पऊ स्दलं नाही. त्यानं ा बेदि िारहाण
के ली. आस्ण याच्ं याकडून स्िळे ल तेर्ढा पैका काढला. िलकाजिानीने होतं
नव्हतं ते सारं स्दलं. १४ उंट भरुन पैसा स्नघाला तो कास्दरने त्याच्या आईकडे
घोसगडला पाठर्ला. शहरातील श्रीिंतांच्या घरातही खणत्या लार्नू भरपरू िन
बाहेर काढून नेलं. दसु रे स्दर्शी सीतलदास नार्ाचा बादशहाचा खासगीचा

नोकर होता, त्याच्याकडून स्नरोप पाठर्ला की आम्ही िराठ्यांचा सिाचार
घेऊन येतो, त्यासाठी पैसा द्ा. बादशहा म्हणाला की िाझ्याकडे कर्डीही नाही.
िग गल
ु ाि कादीरने सर्व राजर्ाडा पोखरुन काढला. राजवाड्याची सगळी
वाताहात, नासिसू करुन टाकली. गल
ु ाि कादीरििे सैतान स्शरला होता.
त्याच्या फौजेने अत्याचाराचा लटु ालटु ीचा कळस गाठला.
दसु रे स्दर्शी परत बंडखोर राजर्ाड्यात घसु ले. बादशहाला घेरार्
घालनू त्याला स्संहासनार्र बसर्लं. दरबारातील राजपत्रु ांना जनानखान्यात
हाकललं. आस्ण बादशहाला गल
ु ाि कादर म्हणाला की आता स्संहासनार्रुन
उतरा. तेव्हा बादशहाने आिी िाझ्या पोटात खंजीर खपु सनू िाझा प्राण घे िग
काय ते कर असं दरुु त्तर के लं म्हणनू गल
ु ाि कादीर त्याला िारायला िार्ला,
तेर्ढ्यात बादशहाचा खोजा नाझीर पढु े िार्ला आस्ण त्याने बादशहाला खाली
उतरायला लार्लं. पढु े एक स्दर्स सर्व राजपत्रु ानं ा दरबारात आणनू
आपल्यासिोर उभं के लं आस्ण त्यानं ा नाचायला लार्ल.ं आपण मर्त: हुक्का
ओढत सिोर बसला. िग म्हातार्या बादशहाला सिोर आणनू पैसा त्याकुठे
आहे ते दाखर् म्हणायला लागला. बादशहाला परु लेलं द्रव्य िाहीत असार्ं असं
गल
ु ाि कास्दरला र्ाटलं. बादशहाला िाहीत नाही हे कळल्याबरोबर गल
ु ािाने
तख्तार्र उडी िारुन बादशहाला खाली पाडलं, त्याला चाबकाचे फटके िारले
आस्ण त्याच्या छातीर्र बसनू त्याचे डोळे काढले. बादशहाचे सर्व नातेर्ाईक
आक्रोश करत असतानं ा बादशहाला फरफटत नेऊन कै देत टाकलं. तख्ताचा
एर्ढा अपिान, आजर्र िघु लांच्या शत्रंनू ीही के ला नव्हता. कोंडून ठे र्लेल्या
लोकांििली अनेक िल
ु ं अन्नपाण्यार्ाचनू तडफडून िेली. त्या सर्ाांना स्तथल्या

स्तथे गाडण्याचा हुकूि कास्दरने स्दला. हा सर्व प्रकार २७ जल
ु ै ते २ ऑक्टोबर
एर्ढ्या कालात झाला कारण त्या स्दर्सात स्कल्ला गल
ु ाि कास्दरकडे होता.
स्दल्लीत या बातम्या पसरल्या आस्ण आपल्या हजरतांना अशी र्ागणक
ू
स्िळाल्यार्र हाहा:कार िाजला. गल
ु ाि कास्दरने तिाि तोफखानाही लटु ला.
शहरातही िाक, लटू के लीच होती.
िहादजीबाबा तेव्हा िथरु े त होते. त्यांच्या कानार्र बातम्या गेल्या. तेव्हा
लगेच त्यांनी पलटणे पाठर्ली. गल
ु ाि कास्दर आपल्या िन्याशी इतक्या
पराकोटीचं खनु शी र्तवन करे ल असा कुणालाच अंदाजही नव्हता. राणेखानभाई,
अंबजू ी इगं ळे , जीर्बा बिी सारे रर्ाना स्दल्लीकडे रर्ाना झाले. स्दल्ली
शहराभोर्ती त्यानं ी र्ेढा घातला. यावेळी इमिाईल बेग आस्ण कास्दरििे
सडकून र्ाकडं आल.ं बेगला हा अिानषु प्रकार िानर्ला नाही. बाबाचं ी फौज
आल्यार्र गल
ु ाि कास्दरने अिं बादशहा सोडून इतर १९ शहजादे
आपल्याबरोबर घेऊन यिनु ा ओलाडं ली आस्ण घोसगडकडे जाऊ लागला.
राजर्ाड्याच्या िागच्या दाराने तो यिनु ेत उतरला. जातानं ा जया नाझीरने
दगाबाजी के ली त्याला ठार के ल.ं गल
ु ाि कास्दर पळाला ही बातिी आल्यार्र
िग बाबाचं ी फौज घोसगडकडे कास्दरच्या िागार्र स्नघाली. गल
ु ाि कादीरास
स्जर्तं पकडून आणण्याची सक्ती सरदारार्ं र बाबानं ी के ली. कास्दरच्या
िाणसानं ी १५ स्दर्स स्दल्लीचा स्कल्ला लढर्ला आस्ण नतं र गल
ु ाि कास्दरने
स्दलेल्या हुकूिाप्रिाणे सारा राजर्ाडा जाळून राख करुन टाकला. दारुची कोठारं
पेटर्ली. त्यात स्कत्येक िेले. िग सर्व बाहेर पडले.

पाटीलबाबा तेव्हा खपू अडचणीत होते. पाटीलबाबांच्या िदतीसाठी
पण्ु याहून स्नघालेले अस्लबहाद्दर आस्ण तक
ु ोजी होळकर स्दल्लीत पोचलेच
नव्हते. सार्कार कजव द्ायला तयार नव्हते. फौज पगारास्शर्ाय लढायला तयार
नव्हती. त्यािळ
ु े बाबांची ताकदही किी होती. इकडे गल
ु ाि कास्दर घोसगडकडे
जात असतांना ििल्या स्हडं ण नार्ाच्या नदीला िोठा परू आला. त्याचा फायदा
कादीरला झाला. त्याच्याििे आस्ण िराठी फौजांििे अंतर पडलं. शेर्टी गल
ु ाि
कादीर िेरटििे सापडला. बाबांच्या फौजेने त्याला स्तथे कोंडून ठे र्ला. तेव्हा
स्तथेही गल
ु ाि कास्दर अंिाराचा फायदा घेऊन, आपली िाणसे घेऊन बाहेर
पळाला. जीर्ाजी बिींनी त्याचा पाठलाग चालर्ला. िेरठपासनू २० कोसांर्र४० िैलार्र शािली नार्ाचं गार् आहे. स्तथे घोड्यार्रुन उतरला आस्ण एका
बोळात लपनू बसला. स्तथनू थोड्या र्ेळाने स्नघाला आस्ण २ कोसार्ं र एका
ब्राह्मणाच्या घरी गेला. आपलं नार् सागं नू त्याच्याकडे दोन तट्टू िास्गतले,
त्याबदल्यात तल
ु ा हर्ं ते देईन म्हणाला. तेव्हा त्या ब्राह्मणाने गल
ु ाि कास्दरला
सास्ं गतलं की बाहेर फौजा स्फरत आहेत, म्हणनू तू इथे मर्मथ राहा. एकदोन
स्दर्सात सगळे गेले की तल
ु ा तट्टू देईन. त्याला खोलीत बदं करुन लगेच ब्राह्मण
राणेखानभाईकडे
ु ाि
ं आला आस्ण सगळं त्यानं ा सास्ं गतल.ं भाईच्या
ं फौजेने गल
कादीरला कै द के लं. ३१ स्डसेंबरला िथरु े ला िहादजीबाबाक
ं डे त्याला आणल.ं
बाबानं ी त्याला कै देत ठे र्ल.ं १ िाचवला त्याला उंटार्र बसर्नू सर्व छार्णीत
स्फरर्ल.ं िग नाक-कान-हात असे एके क अर्यर् तोडत, ३ िाचवला िारुन
टाकलं. त्याची ४ हजार फौजही कापनू काढली. गल
ु ाि कास्दराचे डोळे काढून
बादशहाकडे पाठर्ले. त्याची सर्व दौलत जप्त के ली. हे प्रकरण संपेपयंत
अनलबहाद्दर पाटीलबाबाजं वळ पोचला होता.

स्दल्ली आस्ण बादशहा यांच्या संरिणाची जबाबदारी पाटीलबाबांनी
पणू व के ली. िाचव १७८९ ििे गल
ु ाि कास्दर या रािसाचा शेर्ट झाला. त्याच
उन्हाळ्यात िहादजीबाबा एका स्र्लिण आजारपणात अडकले. बरे च स्दर्स
अशक्तपणािळ
ु े अंथरुणाला स्खळून रास्हले. सर्व औषिी उपाय झाले तरी गणु
येईना तेव्हा जयोस्तषांना पस्त्रका दाखर्ली. त्यांनी हा शरीर रोग नसनू कुणीतरी
करणी के ली आहे असं सास्ं गतलं. िग तंत्र-िंत्र दानििव-पजू ा अचाव असे उपाय
सरुु झाले. सगळीकडे तपास के ल्यार्र जयपरू च्या राजाने बाबांना दख
ु णं यार्ं
म्हणनू अनष्ठु ान घातलं आहे असं सिजलं. तेव्हा स्शर्ाजी स्र्ठ्ठल याला
बारकाईने चौकशी करायला सांस्गतल.ं त्यात र्ृंदार्नाििील एका बाईची
िास्हती उघड झाली. स्तला पकडून आणलं. भरपरू चोप खाल्ल्यार्र आस्ण दात
पाडल्यार्र स्तने स्हिं तगीर गोसार्ीचं नार् घेतलं. पाटील बाबानं ी स्हिं तगीरला
स्शिा करण्याचं काि अस्लबहाद्दरर्र सोपर्लं. अस्लबहाद्दरने गोसाव्याला
अटक करुन कडक स्शिा न देता, नसु तचं कै देत टाकल.ं
बाबानं ा पण्ु याला यायचं होत.ं पण या गोसाव्याने प्रचडं राजकारण
तापर्ल.ं पाटणच्या लढाईत बाबा परत गतंु ले. जयपरू आस्ण जोिपरू ,
इमिाईलबेग, यानं ा नरि करण्यािळ
ु े १७९० साल बाबासं ाठी फार िहत्त्र्ाचं
ठरल.ं अस्लबहाद्दरकडे स्हिं तगीर गोसार्ी असल्यािळ
ु े , रजपतू ानं ा
पाटीलबाबाच्ं या हालचाली कळत होत्या. स्शर्ाय जयपरू चे व्यापारी आस्ण
बजाज म्हणजे कापडाचं े व्यापारी, बाबाच्ं या जर्ळ होते. त्याच्ं या या इग्रं जी
स्शलेदारांिळ
ु े रजपतू ांनी बाबांर्र एक िारे करी पाठर्ला पण तो पकडला गेला.
बाबांनी जयपरू र्ाल्याकडून १५ लाख खंडणी र्सल
ू के ली. स्शर्ाय तैिरू

दरु ाणीशी तह करुन पढु चे हल्ले र्ाचर्ले. त्यािळ
ु े पाटीलबाबांना आता फक्त
दोनच शत्रू रास्हले. इमिाईल बेग आस्ण स्बजास्संग. बाबांनी आता स्बजास्संगशी
लढाई स्नस्श्चत के ली. हे यध्ु द जयपरू च्या उत्तरे ला पाटण, नारनोळ, कानोड या
गार्ात झाली. २४ िे या स्दर्शी दोन लढाया झाल्या. त्यात बाबांना अपर्ू व यश
स्िळालं. स्बजास्संग या िानहानीिळ
ु े आत्िहत्या करणार होता पण त्याच्या
राणीने त्याला र्ाचर्लं. इमिाईल बेग पळून गेला. हा पराभर् सहन न झाल्यािळ
ु े
िेडतर्र पटील बाबांर्र ह झाला. िग राजपतू शरण आले. बाबांचा प्रभार्
त्यांनी िान्य के ला. पढु च्या मर्ारीििे बाबांनी स्चतोड स्जंकलं
या सगळ्या िकािकीत १७९१ साल उजाडल.ं या र्षावतील सर्ावत
र्ाईट घटना म्हणजे राणेखान भाई याचं ं स्निन झाल.ं आता बाबानं ा पण्ु याला
जायचे र्ेि लागले होते. बादशहाची घडी बसर्तानं ा आजर्र स्हदं मु थानात
त्यानं ी बरे च कष्ट उपसले होते. त्यानं ा आता मर्देश बघायचा होता, पेशव्यानं ा
बघायचं होतं, जन्ु या सहकार्यांना भेटायचं होतं. नानाश
ं ी बोलायचं होतं..
मिादजी हशंदे - र्ण्ु यात मुक्काम
उत्तर स्हदं मु थानातील कारभाराची घडी बसर्नू पाटीलबाबा पण्ु याला
यायला स्नघाले. उजजयनीला २ आठर्डे रास्हले. स्तथला कारभार िागी लार्नू
पानीच्या घाटाने निवदा उतरले. िात्र अस्हल्याबाईची
ं भेट त्यानं ी घेतली नाही.
निवदच्े या दस्िणेस नेिार्र प्रातं स्शदं -े होळकराचं ा सािाईकीतील िल
ु ख
ू होता.
बाजीरार्ांच्या काळापासनू या जोडीने िल
ु ख
ू स्जक
ं ायचा. खडं णी पण्ु याच्या
खस्जन्यात पाठर्ायची आस्ण िल
ु ख
ू र्ाटून घ्यायचा अशी स्शमत होती. पण या

िल
ु ख
ू र्ाटणीर्रुनच स्शंदे -होळकरांििे भांडणं सरुु व्हायला लागली.
िल्हाररार्ाच्ं या नंतर अस्हल्याबाई कारभारी बनल्या आस्ण तक
ु ोजी होळकर
लष्कर सांभाळायला लागले, अशी र्ाटणी झाल्यापासनू ते र्ाढतच गेलं आस्ण
द्वेषभार् स्निावण झाला होता. नेिार्र प्रातं ात सत्र्ास नार्ाची जागा खपू स्दर्स
ओसाड पडली होती. स्तथे अस्हल्याबाईनीं आपलं ठाणं बसर्लं आस्ण
िहादजींना त्यातला भाग स्दला नाही. िहादजीबाबांनी यार्ेळी ती जागा
बळकार्ली. त्याच्या जागी दसु री जागा स्दली. त्यािळ
ु े अस्हल्याबाईनीं संतापनू
त्यांना शाप स्दला अशी आख्यास्यका आहे. त्यानंतर बाबा बर्हाणपरू -पैठणर्रुन
बीडला आले. स्तथे आपल्या िनसरू शहा गरुु चं दशवन घेतलं. स्तथनू
तळ
ु जापरू ाकडे स्नघाले. र्ाटेत त्यांची पत्नी आजारी पडली आस्ण र्ारली.
तळ
ु जापरू ाला पोचल्यार्र देर्ीचे नर्स फे डले. स्तथेच त्यानं ी स्तथली भोपे
घराण्यातील िल
ु ीशी लग्न के लं आस्ण जाबं गार्ास आले. यार्ेळी बाबाचं ं र्य
६५ र्षाांच्या जर्ळपास होतं आस्ण दौलतरार्ाचं ं ही लग्न लार्लं. दौलतरार्
होते फक्त १२ र्षे. त्याकाळात िल
ु गे याच र्याचे असत आस्ण िल
ु ी ८ र्षाांच्या
जर्ळपासच्या असत. दोघाचं ी लग्ने झाली. आस्ण नर्र्या होत्या ९ र्षाांच्या.
दोन्ही लग्ने उरकून पाटीलबाबा पण्ु यास पोचले आस्ण सगं िार्र उतरले. १२ जनू
ते १७९२ ते १२ फे ब्रर्ु ारी १७९४ अशी दोन र्षे ते पण्ु याला रास्हले. १२ र्षाांनी
ते पणु ं पाहात होते. एकतर बादशहाची व्यर्मथा लार्ण,ं मर्राजयासाठी
बदं ोबमत आखणं यात ते सतत व्यमत होते. पेशर्ा हा हुकूिाचा एक्का आस्ण
सर्व कारभार नानांच्या हाती होता. दस्िणेतील कारभार नानांच्या हाती आस्ण
उत्तरे चा पाटीलबाबांच्या हाती अशी र्ाटणी झालीच होती. याचर्ेळी िराठे
स्नजाि आस्ण इग्रं जांनी स्िळून स्टपू सल
ु तानाचा पराभर् के ला होता. पाटीलबाबा

आपली फौज घेऊन पण्ु याकडे स्नघाले आहेत हे कळल्यार्र पण्ु यात शंकेचं
र्ातार्रण तयार झालं. पाटीलबाबा फौजेच्या जोरार्र कारभारच ताब्यात
घेतील अशी भीती नाना फडणीसांना र्ाटली म्हणनू त्यांनी सेनापती कॉनवर्ॉस्लस
याची पलटण नानांनी पण्ु यात राहायला िागर्ली. पण िहादजी स्शंदे पण्ु यात येत
आहेत हे कळल्यार्र कॉनवर्ॉस्लसने आपली कर्ायती फौज पण्ु याला पाठर्ली
नाही.
स्तकडे पाटीलबाबांना इग्रं जांच्या हाती दस्िण भारत जाऊ लागलेला
स्दसत होता, त्याला आर्र घालणं िहत्त्र्ाचं होतं. पस्हल्या यध्ु दाप्रिाणे, स्नजािभोसले- पणु े यांनी परत एकदा एकत्र होऊन इग्रं जांना संपर्ायचा बाबांचा िानस
होता. म्हणनू ते नागपरू ला गेले पण बाबानं ा घाबरुन भोसल्यानं ी स्नरोप पाठर्ला
की पेशव्याश
ं ी बोला, त्याला आिची सहिती आहे. िहादजीबाबाबं रोबर
आलेली त्याचं ी पलटणं पाहून पण्ु यातील दरबारी तर घाबरुन गेले. नाना
फडणीस आस्ण िहादजीबाबािं िे सत्तासघं षावची त्यानं ा शक्यता र्ाटायला
लागली. पण्ु याचा कारभार मर्त:कडे घेण्याचा बाबाचं ा हेतू आहे की काय,
याबद्दल िहादजीबाबाचं ा िनातला हेतहू ी कुणाला कळे ना. आपली पलटणे
पाहून नानानं ी इग्रं जी फौज िास्गतली आहे हे कळल्यार्र बाबानं ी थोडंच लष्कर
बरोबर आणलं. िहादजी स्शदं े पण्ु यात येणार हे कळल्याबरोबर इग्रं ज-भोसलेनाना फडणीस-स्नजाि- र्गैरे सर्ाांच्या गोटात तकव -कुतकव सरुु झाले ते के र्ळ
आजर्र उत्तरे त त्यानं ी जो दरारा इग्रं ज आस्ण बादशहाच्यार्र स्निावण के ला होता
त्याचा पररणाि होता. िहादजीबाबांच्या कानार्र या सगळ्या गोष्टी आल्या

तेव्हा पणु ं ताब्यात घ्यायचा त्यांचा स्र्चारच नसल्यािळ
ु े त्यांनी बरीचशी फौज
परत पाठर्ली.
िहादजीबाबा पण्ु यात आल्यार्र तर नानांचे जे स्र्रोिी होते, त्यांच्या
तक्रारींचा पाऊस पडायला लागला. सगळं पणु ं स्जकडे स्तकडे हेरांनी भरलं होतं.
नानांस्र्रुध्द बोलायची कुणाला छाती होत नव्हती इतका त्यांचा दरारा होता.
पाटीलबाबा रोजच्या रोज दरबारात यायला लागले. रोजच्या रोज पणु े दरबारात
बाबांनी आरोप करायचा आस्ण कारभारी आस्ण नानांनी त्याचे जबाब द्ायचे
अशी अर्मथा झाली ती बाहेर कळायला लागली. तक
ु ोजी होळकरांचं आस्ण
अस्लबहाद्दर यांचं आपल्या िदतीला न येणं हे र्ागणं नानांिळ
ु े घडलं असं
बाबानं ी मपष्ट आरोप के ला, त्याला उत्तर देतानं ा नानाचं ी त्रेिा उडाली. या
पण्ु याच्या भेटीत पेशव्याचं ा अदं ाज घ्यायचा, जिलं तर पण्ु याचा कारभार
घ्यायचा हा हेतू पाटीलबाबाचं ा होताच. स्टपल
ू ा सपं र्ण्यात नानानं ी इग्रं जाचं ी
िदत घेतली हे िहादजीबाबानं ा पसतं पडलं नव्हत.ं पण स्टपू सल
ु तानाने
नरगदंु कर भार्े, पटर्िवन घराण्यार्ं र जे अत्याचार के ले होते ते नाना
फडणीसानं ाच फे डायचे होते. स्टपल
ू ा आर्रणं िहत्त्र्ाचं होत.ं म्हणनू च नाना
फडणीसानं ी स्नजािाशी गप्तु करार के ला होता की इग्रं जाच्ं या िदतीने स्टपू
सल
ु तानाची रग स्जरर्ायची पण त्याला सपं र्ायचं नाही. पाटीलबाबा पण्ु यात
आले आस्ण कारभारात लि घालायला लागले, तेव्हा अनेकाचं े अन्याय त्यानं ी
दरू के ले. त्याचचं एक उदाहरण म्हणजे भोर समं थानचे सस्चर् र्याने लहान होते
म्हणनू नानांनी आपला एक िाणसू स्तथे ठे र्ला. पण तो बाजी इतका िाजला
की त्याने शंकराजी सस्चर् यांना छळायला किी के लं नाही. तेव्हा सस्चर्ांची

िाणसं बाबाक
ं डे िदतीला गेली. आस्ण बाबांनीही नानांना जाब स्र्चारुन सस्चर्
प्रकरण नानाच्ं या हातनू सोडर्लं.
या सर्व पररस्मथतीतनू बादशहाने स्दलेली पदे श्रीिंतांनी मर्ीकारार्ी की
नाहीत यार्र दरबारात खल झाला आस्ण शेर्टी ती मर्ीकारायचं ठरलं कारण
त्यािळ
ु े स्दल्लीच्या बादशहाचा रिणकताव पेशर्ा आहे हे जगाला कळणार होतं.
त्यासाठी सातारहून परर्ानगी िास्गतली. १४ जनू ला िहादजीबाबा पण्ु यात
सरकारर्ाड्यात आले. िीरबिस्गरीचा सन्िान घ्यार्ा अशी पेशव्यांना स्र्नंती
के ली. त्याला होकार स्दला. िग २२ जनू ला हा भव्य सोहाळा पार पडला.
त्यासाठी गारस्परार्र खास शास्ियाना उभारला. श्रीिंत पेशर्े संध्याकाळी
डेर्यात आले. त्याच्ं याबरोबर झाडून सारे दरबारी ित्ु सद्दी आले. श्रीितं
अबं ारीतनू उतरुन डेर्यात गेले. िग िन्ु शींनी बादशाही फिावन र्ाचलं. त्यात
स्लस्हलं होतं की गल
ु ाि कास्दरने बेअदबी के ली, त्याचा स्शदं े यानं ी बदं ोबमत
के ला. याकररता िीरबि हे पद पमु तदरपमु त स्दले आहे. िीरबि हे पद म्हणजे
सार्या लष्कराच्या कारभाराचं प्रिख
ु पण. नतं र श्रीितं ानं ी बादशहाने पाठर्लेला
पोशाख घातला. िग िसनदीर्र बसले. नतं र आणखी दो फिावने- एक बहुिानाचं
आस्ण दसु रं गोर्िबदं ीचं, ती पारसनीसानं ी र्ाचली. पाटीलबाबानं ी
बादशहाकडून गोर्ि बदं ीचा हुकूि काढर्ला होता. तोही पारसनीसानं ी र्ाचला.
िळ
ू शब्द आहे फशवनर्ीस म्हणजे फारसी र्ाचणारा. त्यात िहाराजास्िराज रार्
पस्ं डत सर्ाई िािर्रार् बहादरू येणेप्रिाणे स्कताब र् बहुिान असं स्लस्हलं होत.ं
िग तोफांची सरबत्ती झाली. स्शंद्ांनी श्रीिंतांना ५१ िोहरा नजर के ल्या.
श्रीिंतांनी बादशहास १०१ िोहरा नजर के ल्या. त्यानंतर श्रीिंतांनी स्शंद्ांना, राजे

िहाराज िािर्रार् स्संदे िदारुलिहा हा स्कताब स्दला. २२ जनू ला हा र्कील
ितु स्लकचा दरबार झाला. िहादजीबाबानं ी अत्यंत शानदार भव्य प्रदशवन करत
आपल्या छार्णीत सजर्लेले राहुट्या, डेरे एका रांगेत उभारले. िख्ु य शास्ियाना
सजर्ला. त्यात एक उंच तख्त उभारलं. त्यार्र बादशाही सनद ठे र्ली.
बादशाही पध्दतीने ते सजर्लं. िग श्रीिंत पेशव्यांना स्िरर्णक
ू ीने डेर्यात नेल.ं
बादशहाला िराठ्यांनी संरिण देणं आस्ण बादशहाच्या सर्व कारभाराचं
प्रिख
ु पण स्िळर्णं हा सर्ोच्च सन्िान िहादजीबाबािं ळ
ु े स्िळाला. श्रीिंत िग
बादशहाने पाठर्लेल्या नालखीतनू र्ाड्यार्र गेल.े त्यार्ेळी िहादजीबाबा
मर्त: िोचेल - चर्री उडर्त होते. स्िरर्णक
ू ीने पेशर्े गारस्परार्रुन पण्ु यात
येईपयांत अत्यंत स्दिाखदार स्िरर्णक
ू झाली. तोफांची सरबत्ती चालू होती. र्ाद्ं
आस्ण फटाके र्ाजत होते. ही स्िरर्णक
ू आस्ण पेशर्े यानं ा बघायला लोकाचं ी
गदी उसळली होती.
हा बादशाही भव्य कायवक्रि झाल्यार्र पाटीलबाबानं ी उत्तर
स्हदं मु थानातील पध्दतीने रंगपचं िी साजरी के ली जी पण्ु यातील लोकानं ा
िाहीतही नव्हती. पाटीलबाबाचं ं सारं आयष्ु य उत्तर भारतात गेल्यािळ
ु े आस्ण
बादशाही स्दिाख त्यानं ी जर्ळून पास्हला असल्यािळ
ु े बाबानं ा छानछोकीची
ओळख होती. त्या रंगपचं िीला बाबानं ी पेशव्यानं ा र्ानर्डीला रंग खेळायला
बोलार्लं. होळीचे रंग घरी तयार के ले. पण्ु यातील लोकानं ा होळी खेळणं नर्ीन
होत.ं र्ानर्डीहून रंग खेळत बाबा आस्ण सर्ाई िािर्रार् शस्नर्ार र्ाड्यार्र
आले. पण्ु यातील रमते रंगाच्या पाण्याने रंगले. पेशव्यांची मर्ारी पण्ु यात येत

असतांना फटाके र्ाजत होते, रंग उिळत होते. असा खेळ पण्ु यात आजर्र किी
रंगला नव्हता.
पढु े र्षवभर पाटीलबाबा पण्ु यात रास्हले. ते पेशव्यांना स्शकारीला घेऊन
जात. नाना फडणीसांच्या कडक स्शमतीतनू बाबांनी पेशव्यांना बाजल
ू ा काढून
राजव्यर्हाराचे ४ िडे ऐकर्त असत. पाटीलबाबा दरबारात हजर राहायला
लागले. त्याचर्ेळी मर्राजयासाठी अत्यंत घातक अशी घटना घडली. ती म्हणजे
लाखेरीचा होळकर-स्शंदे झगडा. मर्राजयाला खंबीरपणे सांभाळणारे
िहादजीबाबाचं ं र्जन स्दल्ली दरबारात र्ाढायला लागलं. ते होळकरांना
सलायला लागल.ं िहादजीबाबा पण्ु यात आल्यानंतर त्यांच्या अनपु स्मथतीचा
फायदा घेऊन स्शद्ं ाचा र्चपा काढायच्या हेतनू े तक
ु ोजींचे पत्रु िल्हाररार्
होळकर यानं ी स्शद्ं ाच्ं या िल
ु खात दाडं गाई सरुु के ली, स्तला नािोहरि
करण्याचा थेट स्नरोप िहादजीबाबानं ी आपल्या अस्िकार्यानं ा स्दला. त्यातनू
स्नघाला तो लाखेरीचा स्शदं -े होळकर सग्रं ाि. त्यात िहादजीबाबाच्ं या डी बायाूँने
सरळ सरळ होळकराचं ा पराभर् के ला. त्यािळ
ु े मर्राजयाच्या या दोन शाखािं िे
कडर्टपणा आणखी र्ाढला. िल्हाररार् होळकर दसु रे , याच्ं यािळ
ु े हे घडल्याने
तक
ु ोजी होळकर आस्ण िहादजीबाबा या दोघानं ाही अस्तशय द:ु ख झाल.ं
यातला पण्ु यार्र झालेला पररणाि आणखीनच र्ेगळा स्नघाला. तक
ु ोजी
होळकरानं ा िहादजीबाबाचं ा शह म्हणनू र्ापरणारे कारभारी आता
िहादजीबाबाश
ं ी सतु ासारखे सरळ झाले. हे सगळं १ जनू १७९३ ििे घडल.ं
िहादजीबाबाचं ा दरबारातील र्ाढता जोर, नाना फडणीसांना िहादजींच्या
लष्कराची भीती असणं,आस्ण नाना फडणीस यांच्यातील कारभारार्रील

स्नयत्रं णासाठी चाललेली चरु स ही आता कोणत्या थराला जाणार याचा अंदाज
मर्राजयाचे शत्रू घ्यायला लागले. इग्रं ज पोतवगु ीजांचे गप्तु हेर आपल्याला स्कती
िोका आहे याचा अंदाज घ्यायला लागले. कॉनवर्ॉस्लसने स्लस्हलं की
स्हदं मु थानच्या कोणत्याही भागात कंपनीला िोका नाही पण पण्ु याची िात्र िामती
आहे. तोपयांत १७९३ साल उजाडलं. नाना आस्ण िहादजींििील दरु ार्ा र्ाढत
गेला तेव्हा पेशर्े सर्ाई िािर्रार्ांनीच त्यात लि घालनू दोघांची सिजतू करुन
स्दली. त्यािळ
ु े दोघांच्यात सिझोता झाला. दोघांची िनं साफ स्नर्ळली. याचा
दरू गािी पररणाि शत्रर्ु रही झाला. स्नजाि फौज घेऊन बाहेर पडणार होता तो
राजयातच थाबं ला आस्ण इग्रं ज नाखषू झाले. िहादजीबाबांच्या सर्व िागण्या
नाना फडणींसांनी कबल
ू के ल्या त्यानंतर दरबार मर्च्छ िनाने कारभार करायला
लागला. अथावतच सगळे शत्रू स्हरिसु ले.
पाटीलबाबा रंगाने काळे आस्ण पायाच्या अिपू णािळ
ु े मथल
ू होते.
िनाने मर्च्छ होते. डािडौलाच्या स्र्रुध्द होते. िोस्हिेर्र असतानं ा
गार्च्या चार्डीर्र जाऊन बसत आस्ण गार्कर्याश
ं ी गप्पा िारत बसत.
गार्चा पाटील हा गार्ाचा प्राण असं ते सिजत म्हणनू च सरदार झाले तरी त्यानं ा
पाटीलबाबा हीच ओळख अत्यतं स्प्रय होती. पण्ु यात र्ानर्डीला त्याचं ा
िक्ु काि असे. पण्ु यात कािाला यायचं असेल राजेशाही थाटात न येता बरोबर
८-१० राऊत घेऊन घोड्यार्रुन येत. पेशर्े अनभु र्ाने आस्ण र्याने लहान
असले तरी पाटीलबाबानं ी त्याचं ा िान ठे र्ला तसचं स्दल्लीचा बादशहा पणू वपणे
त्यांच्यार्र अर्लंबनू असला तरी बाबांनी किी बादशहाचा अपिान के ला
नाही. बाबाच्ं या िाडस, ित्ु सद्देस्गरी आस्ण लष्करी सािथ्याविळ
ु े इग्रं जही त्यांना

घाबरुन होते. बाबांकडे २०० पलटणी होत्या आस्ण तोफा ओतायचा कारखाना
होता, हे इग्रं जांनी िाहीत होतं. र्डगार्चा तह झाल्यार्र इग्रं जांच्या यध्ु द
कस्िटीच्या दोघांनी, कनवल हॅररंग्टन आस्ण जॉन कनावक यांनी पाटीलबाबाचं े
उपकार फे डण्यासाठी त्यानं ा भडोच तालक
ु ा भेट स्दला होता. र्डगार्चा तह
झाल्यार्र इग्रं जी फौजा िंबु ईला सख
ु रुपपणे पोचल्या होत्या. या लढ्यात
बाबांनी िध्यमथाची भस्ू िकाही छान पार पाडली होती. म्हणनू इग्रं ज खषू होते
त्यांच्यार्र. िथरु े ला त्यांनी िराठ्याच्ं या राजिानीचं मर्रुप स्दलं. पेशर्े
िािर्रार्ांच्या अंस्ति काळात, स्दल्लीच्या बादशहाला गादीर्र बसर्णं आस्ण
नस्जबखानाचा सडू घेणं हेही कायव िहादजीबाबांनी के लं होत.ं पास्नपतार्र
आपल्या बंिंचू ा प्राण घेणार्या नजीबखानाच्या कबरीची िोडतोड के ली, त्याने
नेलेला पैसा, तोफा परत स्िळर्ल्या. नस्जबखानाचा सडू घेऊन ते शातं झाले
होते.
१२ फे ब्रर्ु ारी १७९४ …. आता पाटीलबाबाच्ं या आयष्ु यातील
स्तन्हीसाजं उगर्ली होती. र्याला ६७ र्षे झाली होती. अिं ारिय रात्रीला उशीर
नव्हता. पाटीलबाबानं ा जनू ििे ताप यायला लागला. ५ जनू ला बातिी गेली की
गेले ८ स्दर्स बाबानं ा खपू ताप येतो आहे. हररपतं तात्या रोजच र्ानर्डीस
बाबाच्ं या दशवनाला जात होते. पढु चे ७/८ िस्हने सतत ताप येत रास्हला.
तापातही ते काि करत रास्हले. आपल्या िृत्यचू ी सार्ली त्यानं ा स्दसली नाही.
शेर्टचे दोन स्दर्स अत्यर्मथ होते. त्याचं ं बोलणहं ी बदं झाल.ं त्याच्ं या प्रकृ तीचं
गंभीर र्ळण नाना फडणीसांना कळलं तेव्हा ते श्रीिंत पेशव्यांना घेऊन
िहादजीबाबाच्ं या दशवनाला गेले. १२ फे ब्रर्ु ारीला त्याच रात्री ८ च्या सिु ारास

बाबा या जगात रास्हले नाहीत. बाबांना देर्ाज्ञा होईल याचा कुणाला अंदाजही
नव्हता. खद्दु बाबांनाही आपला अंत जर्ळ आलाय हे कळलं नाही. बाबांचा
कै लासर्ास म्हणजे जणू राष्राचाच प्राण गेला. बाबांची थोरली बाई
भास्गरथीबाई आस्ण दौलतरार् तळ
ु जापरू यात्रेला गेले होते, तेही जर्ळ नव्हते.
पाटीलबाबांना बरीच िल
ु े झाली पण ती जगलीं नाहीत. पत्रु व्हार्ा म्हणनू
बाबांनी बरीच लग्ने के ली. पण पत्रु झाला नाही. त्याही बाबतीत नाना फडणीस
आस्ण बाबाचं ं दैर् सारखचं म्हणायला पास्हजे. नाना फडणीसांनाही िल
ु ं झाली
पण जगली नाहीत, पण नानांच्या बायकाही अल्पायषु ीच ठरल्या म्हणनू
त्यांनीही लग्ने के ली. दोघाचं े कुणी र्ारस रास्हले नाहीत. िहादजीबाबांची
संसारात रिलेली एकच कन्या स्जर्ंत रास्हली ती म्हणजे बाळाबाई. ती लाडोजी
स्शतोळे यानं ा स्दली होती. पाटीलबाबाचं ी आई स्चिाबाई आस्ण त्यानं ा एक
भाऊ होता तो तक
ु ोजी. या तक
ु ोजीचा िल
ु गा आनदं रार् होता त्याचा िल
ु गा
म्हणजे दौलतरार् स्शदं .े त्याची सरदारीर्र मथापना झाली. पाटीलबाबाच्ं या
जाण्यानतं र दौलतरार् स्शद्ं ानं ी र्ानर्डीला िहादजींची छत्री उभारली. बाबाचं ा
एक घोडा आस्ण एक तलर्ार त्याच्ं या गरुु ं नी त्यानं ा भेट स्दलेली तलर्ार स्तथे
ठे र्ली. दौलतरार्ानं ी तो घोडा बाबाच्ं या सिािीजर्ळ िोकळा ठे र्ला होता. तो
कुठे ही स्हडं त गेला तरी सध्ं याकाळी सिािीपाशी येऊन उभा राहात असे.
पाटीलबाबा गेले. िराठ्याच्ं या लौस्ककाला भारतभर पसरर्णारे बाबा
गेले. इग्रं जानं ी दबनू राहार्ं असे बाबा गेले. स्र्लायती फौज, िाडस, चतरु ाई,
आस्ण कतृवत्त्र्ाच्या जोरार्र बादशहाला आपला आिार िराठे च हा सन्िान
स्िळर्नू देणारे बाबा जग सोडून गेले. पस्हल्या बाजीरार्ांचं िल
ू ेतु कुठार:,

स्दल्लीर्रच घार् घालनू देश स्जंकणं हे बादशाही उलथर्नू टाकण्याचं मर्प्न
खरं करणारे आस्ण बादशहाला आपल्या लगािी घेणारे पाटीलबाबा आपला
कायवभाग उरकून अंनंतात स्र्स्लन झाले. त्यांच्या जाण्याने राष्राचा प्राणनाश
झाला. मर्राजयाच्या िंस्दराचा आिाराचा मतंभच कोसळला. ते दशक
मर्राजयाला संपर्ण्याचंच दशक होतं. िोठे िोठे आिारमतंभ पाठोपाठ
काळाच्या पडद्ाआड गेले. १२ फे ब्रर्ु ारी १७९४ ला पाटीलबाबा गेल,े
िस्हन्याभरात १२ िाचवला आनंदीबाई गेल्या. पाटीलबाबांच्या पाठोपाठ सर्ाई
िािर्रार् पेशव्यांचा २७ ऑक्टोबरला शस्नर्ारर्ाड्यात अपघाती िृत्यू झाला.
त्याच र्षी १३ ऑगमटला पण्ु यश्लोक अस्हल्याबाई होळकर र्ारल्या. १७९९
च्या सप्टेंबरििे परशरु ाि भाऊ पटर्िवनांचा कै लासर्ास झाला. हररपंत तात्या
फडके ही र्ारले. आस्ण ते १७९० ते १८०० हे दशक सपं ता सपं ता १३ िाचव
१८०० या स्दर्शी नाना फडणींसाचं ा काळ झाला. स्शर्प्रभनंू ी उभारलेल्या
मर्राजयाच्या सार्या स्भतं ीच जस्िनीर्र आल्या. िराठ्याचं ं मर्राजय हा खेळ
सपं ला होता. ते िस्ं दर पणू वपणे उध्र्मत करायला इग्रं जाच्ं या हाती सापडले ते दसु रे
बाजीरार्. सबिं भारत इग्रं ज नार्ाच्या अिं ार्या काळोखात बडु ाला.
मर्तत्रं भारतात हैदर-पेशर्े-फडणीस-पर्ार-स्नजाि-र्ोस्डयार अशी
अनेक ऐस्तहास्सक घराणी राजकारणातनू नािशेष झाली. पण ग्र्ाल्हेर घराणं
अजनू ही स्दल्लीच्या राजकारणात चिकत रास्हलं आहे. इग्रं जािं ळ
ु े राणोजी
स्शद्ं ाच्ं या र्श
ं जानं ा आज ग्र्ाल्हेरचे स्सस्ं दया या नार्ाने ओळखतात. पण्ु यात
र्ानर्डीला िहादजीबाबाचं ी छत्री स्दसते. स्तथेच त्यांचा देह अग्नीत स्र्लीन

झाला.. किी गेलात तर भेटा जरुर त्या उिरार् अस्लजाबहाद्दर नार्ाच्या
शरू ाला.…
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

नाना फडणीस.
र्ुण्यातील चातुयव संर्लं.
१३ माचव १८००.
पणु े ही िराठ्यांची राजिानी.
कारण बाजीरार्ांच्या र्ेळेपासनू स्तथे
राजकीय कारभार, कचेरी, सरुु झाली.
बाजीरार्ांनी पण्ु याला कारभार हलर्ला
कारण पण्ु याहून दस्िण, उत्तर, पर्ू व,
पस्श्चि, कोकण, सर्व स्ठकाणी जायला
रमते फुटत होते. दरर्ेळी सातार्याहून
पण्ु याला यार्ं लागे ते त्रासाचं होत.ं
अनेकर्ेळा शाहूिहाराजाच्ं या दबार्ाखाली न येतील असे लष्करी स्नणवय
घ्यायचे तर त्याला िोकळीक होती. स्शर्ाय िळ
ु ा िठु े चं पाणीही िबु लक होतं.
रायगड हातनू गेल्यािळ
ु े राजाराििहाराजानं ी सातारा ही राजिानी के ली. सातारा
हे शाहूिहाराजापं ासनू राजघराण्याचं ं स्नर्ासमथान बनल.ं सर्व सरदाराचं े र्कील
आस्ण प्रस्तस्निी िात्र सातार्यातच राहात असत. शाहूिहाराजाच्ं यानतं र
पण्ु याला अपरंपार िहत्त्र् स्िळालं.
शस्नर्ारर्ाडा हे र्दवळीचं कें द्र झालं. मर्राजयाची सर्व सत्रू ं इथनू च
हलायला लागली. पण्ु याच्या कारभारात साडेतीन रार् आस्ण साडेतीन शहाणे

असा सन्िान स्िळालेले दरबारी प्रस्सध्द झाले. यात साडेतीन “रार्” म्हणजे
िरु ाररार् घोरपडे, गोपाळरार् पटर्िवन, भर्ानरार् प्रस्तस्निी आस्ण अिे रार् ते
िािर्रार्. कारण ते अल्पायषु ी ठरले. बाकी कुणीही रार् ही उपािी लार्नू
घ्यायची नाही असा दडं क होता. मर्राजयात साडेतीन शहाणे गाजले, ते ४
कारभारी, जयांच्या बस्ु ध्दित्तेचा लौस्कक भारतभरच्या राजयांििे पसरला. ते
साडेतीन शहाणे म्हणजे स्नजािाचा स्दर्ाण स्र्ठ्ठल संदु र. हा स्हर्रे गार्चा
कुलकणी आपल्या अंगभतू हुशारीर्र स्नजािाचा स्दर्ाण बनला. दसु रे शहाणे
म्हणजे नागपरू कर भोसले यांचे स्दर्ाण देर्ाजीपंत चोरघडे, स्तसरे शहाणे
सखारािबापू बोकील आस्ण अिे शहाणे होते ते नाना फडणीस. कारण हे
लष्करी स्शिणात किी होते. या नाना फडणीसांची ही कहाणी.
१३ िाचव. १८००. बाळाजी जनादवन भानू म्हणजेच नाना फडणीस.
पण्ु यातील त्याच्ं या घरात अल्पशा आजाराने नानाचं ं स्निन झालं. ही बातिी
लगेच पण्ु यातील कनवल कलकत्त्याच्या गव्हनवर जनरलला कळर्ली. नानाबं रोबर
िराठी राजयाचं शहाणपण आस्ण सितोलपणा सर्व लयाला गेला. With him
has departed all the wisdom and the moderation of the Maratha
Government.” सेनास्िकारी ब्राऊस्नगं ररंग पटर्िवन सरदारानं ा म्हणाला की
नाना गेले, तिु च्या राजयाचा आिच्यार्रचा िाक गेला. साम्राजयर्ादी इग्रं जानं ा
खरं तर िािर्रार् पेशर्े गेल्यार्रच मर्राजय स्गळण्याची मर्प्नं पडायला
लागली होती. पण नाना फडणीसानं ी ती िळ
ु ीला स्िळर्ली. पास्नपताची लढाई
फुटली तेव्हा अनेक लोक जीर् घेऊन िार्ले. त्यात दोन जीर् होते. एक नाना
फडणीस, दसु रे राणोजी स्शंद्ांचे स्चरंजीर् िहादजी स्शंद,े पाटीलबाबा…नाना

उंच गर्तातनू लपत बसत अफगाणी सैन्याच्या नजरे तनू र्ाचले आस्ण पण्ु यात
पोचले. िहादजीबाबा पायाच्या जखिेने रमत्यार्र पडले होते, राणाखान
नार्ाच्या स्भमत्याने त्यांना र्ाचर्लं, घरी आणलं, बरं के ल.ं त्यानंतर आयष्ु यभर
राणाखान पाटीलबाबांच्या जीर्नाचा िहत्त्र्ाचा भाग बनले.
तसं बनघतलं तर नानांच्या घराण्यात फडणीशी ही बाळाजी
नवश्वनाथांमळ
ु े आली. फडणीशी म्हणजे राज्याचं सगळं अथणिातं. फायनान्स
नडपाटणमेंट. बाळाजी नवश्वानाथांच्या जीवाला जंनजर्याच्या नसद्दीमळ
ु े धोका
ननमाणण झाला तेवहा बाळाजी नवश्वनाथ श्रीवधणनहून स्वराज्यात आले. त्यांच्या
साथीला वेळासचे राि-हरर-बाळाजी हे तीन भानू बंधहू ी मदतीला म्हणनू
स्नघाले. जी भाकरी नमळे ल ती चौघानं ी वाटून िायची हाच सवांच्यात तोंडी
करार झाला होता. बाळाजी नवश्वनाथांना त्याच्ं या राजकीय चातयु ाणमळ
ु े पेशवेपद
नमळालं तेवहाच भानू बधं मंू धल्या बाळाजीपतं ांना फडणीशी नमळाली.
शाहूिहाराजानं ा लष्करी नशिण नवहतं. पण आपलं मथान भक्कि करायला
त्यानं ी प्रत्येकाला त्याचं पद र्श
ं परंपरे ने कायि के लं आस्ण आपली पास्ठंबा
देणाराचं ी ताकद र्ाढर्ली. बादशहाकडून सनदा आणायला बाळाजी स्र्श्वनाथ
स्दल्लीला गेले तेव्हा भानहू ी त्याच्ं याबरोबर होते. पण स्तथे झालेल्या दगं लीत
बाळाजी भानू िारले गेले. त्यानतं र त्याचं ं पद बाळाजीपतं ाचं े स्चरंजीर्
जनादवनपतं ानं ा स्िळाल.ं हे नाना फडणीसाचं े र्डील.
पास्नपताच्या लढाईत रणागं णार्रून जीर् र्ाचर्नू नाना पण्ु याला
पोचले. िािर्रार् पेशर्े झाले. पेशर्ेपदार्रुन िािर्रार् आस्ण त्यांचे काका
राघोबादादा यांच्यात फूट पडली. तेव्हा नाना िािर्रार्ांच्या पिात आले.

बघता बघता िािर्रार्ांनी कारभारार्र आपला हक्क जिर्ला. राघोबा आस्ण
सखारािबापू बोकील यांना घरी बसर्लं. आपला स्र्श्वासातील िाणसू म्हणनू
नानांच्या हाती फडणीशी सोपर्ली. तेव्हापासनू नाना “ फडणीस ” म्हणनू च
हयातभर ओळखले गेले. इ. स. १७६३ ििे फडणीशी स्िळाली तेव्हा नाना फक्त
२० र्षाांचे होते. नाना मर्भार्ाने कडक, कारभाराला चोख, आस्ण ित्ु सद्दीपणात
किालीचे चतरु होते. त्याच्ं या िनातील हेतू किीही कुणाला उिजत नसे. चेष्टा
िमकरी त्यांना अस्जबात खपत नसे. त्यांना हसतांनाही फार किी र्ेळा लोकानं ी
पास्हलं. राघोबादादांचे दौलतीला घातक असे चाळे थांबेनात तेव्हा
िािर्रार्ांनी त्यांना कै देत टाकलं आस्ण नानांर्र पहारा ठे र्ण्याची जबाबदारी
सोपर्ली. राघोबादादांचा कै देतनू पळून जाण्याचा प्रयत्न नानाच्ं या
जागरुकपणािळ
ु े फसला.
इग्रं जानं ी किीपासनू राघोबाच्ं या घरी येणं जाणं सरुु के लं होत.ं
िािर्रार्ाचं े गप्तु हेर सर्व बातम्या पेशव्यानं ा परु र्त होते. पण िािर्रार् पेशर्े
१० र्षाांच्या कारभारानतं र र्याच्या २७ व्या र्षी र्ारले. िग त्याचं े िाकटे बिं ू
नारायणरार् पेशर्े झाले. राघोबादादाचं ं मर्प्नं परत एकदा बडु ू न गेल.ं आता िात्र
राघोबादादा आस्ण सखारािबापचंू ी सहनशक्ती सपं ली. त्यानं ी नारायणरार्
पेशव्यानं ा नजरकै देत ठे र्नू सत्ता हातात घ्यायचं ठरर्ल.ं पण शस्नर्ारर्ाड्यातील
पेशव्याच्ं या खनू ािळ
ु े राघोबादाचं े सर्व प्रयत्न फुकट गेले आस्ण त्यानं ा परत ते
पद स्िळर्ण्यासाठी इग्रं जाचं ा आश्रय घ्यार्ा लागला. बारभाईच्या
ं
कारमथानानंतर नाना फडणीस आस्ण सखारािबापू बोकील यांच्या हाती सगळा
कारभार आला. नारायणरार् पेशव्यांच्या पत्नीला पत्रु झाला. आस्ण त्याच्या

नार्ाने पेशर्ेपदाची र्स्त्रे आणनू नाना आस्ण सखारािबापंनू ी कारभार सरुु के ला.
राघोबादादांना घेऊन इग्रं जांनी पण्ु याला आणायचा दोन र्ेळा प्रयत्न के ला पण
र्डगार्ला आस्ण गॉडडवचा पराभर् करुन िराठे संपलेले नाहीत हे नानांनी,
तक
ु ोजी होळकरांनी आस्ण िहादजी स्शंद्ांनी दाखर्नू स्दलं. लर्करच
सखारािबापहू ी राघोबादादांना सािील असल्याचे स्फतरु ीचे कागद नानांनी
पकडले आस्ण बापंनू ा कै देत टाकून नानांच्या हाती सर्व कारभार आला.
सर्ाई िािर्रार् आस्ण पणु े दरबार हे त्यांच्या हाती आल.ं िहादजी
स्शंदे शरू सरदार आस्ण उत्ति कारभारीही. त्यांनी उत्तरे त पराक्रि गाजर्ायला
सरुु र्ात के ली. ते स्दल्लीचं राजकारण खेळायला लागले. इग्रं जांच्या स्र्रुध्द
राजकारण खेळायला आता मर्राजयाचे दोन चालक नाना आस्ण िहादजी स्शदं े
िैदानात उतरले. आस्ण िग झालं १७८० चं स्नजाि-हैदर आस्ण िराठ्याचं ं
इग्रं जाबं रोबरचं यध्ु द. यार्ेळी िहादजीबाबानं ी सल्ला स्दला की आिी स्तघं
एकत्र होऊन इग्रं जाश
ं ी लढू आस्ण िग हैदरशी लढू.. नानानं ी जया गप्तु पणे दोघाश
ं ी
बोलणी के ली ती इग्रं जाच्ं या गप्तु हेरानं ाही कळली नाहीत. इग्रं जाच्ं यास्र्रुध्द
पाटीलबाबानं ी फ्रेंच अस्िकारी हाताशी ठे र्नू आपली कर्ायती फौज तयार
के ली. हैदरअलीनेही फ्रेंचानं ा जर्ळ करुन त्याच्ं याकडून यध्ु दसास्हत्य घेऊन
इग्रं जाश
ं ी यध्ु द के ल.ं नानानं ा िात्र राघोबाक
ं डे पण्ु यात स्घरट्या घालणार्या
इग्रं जािं ळ
ु े त्याच्ं याशीच सािना करार्ा लागला.
या इग्रं जाश
ं ी झालेल्या लढाईत इग्रं ज नार्ाच्या तिकाच्या बळीचा जो
यज्ञ िांडला त्यात त्यांचा बळी जाण्याऐर्जी हैदरअलींचाच आजारपणाने िृत्यू
झाला. १७८१-८२-८३ ही ३ र्षे यध्ु दाचं ा कल्लोळ िाजला. ग. जनरल र्ॉरन

हेमटींग या लढ्यात पार दिला. िद्रासच्या इग्रं जांनाही हे स्त्रकूट भारी पडल.ं
हैदरअलींचा िृत्यू िैसरू ििे नर्ीन राजकारण घेऊन आला. स्टपू सल
ु तानच्या
हाती सत्ता आली. अस्त शरू , अस्त ििवर्ेडा, अस्त बस्ु ध्दिान, अस्त संशयी आस्ण
उग्रप्रकृ ती स्टपच्ू या या मर्भार्ािळ
ु े त्याच्या अर्तीभर्तीचे,दरबारी, आस्ण
स्नजाि-िराठे हेही शत्रू बनले. नटपनू े नानांना र्स्कलांिाफव त बोलण्यात गंतु र्नू
नरगंदु कर भाव्यांचे हाल के ले, नरगंदु घेतलं, आपल्या सेनापतीलाही ठार िारलं.
स्नजािालाही त्याने दख
ु ार्लं. स्नजाि आस्ण नानांना स्टपचू ी रग किी करायची
होती. त्यातच िराठे आस्ण िैसरू स्जंकायच्या जबाबदारीर्र कॉनवर्ॉस्लसने
भारतात पाऊल ठे र्लं. आस्ण त्यातनू घडलं ते १७९१ चं िैसरू चं रणकंदन.
यातही नाना आस्ण स्नजािाचं गप्तु पणे ठरलं की यात स्टपू सल
ु तानाची रग किी
करायची पण त्याला सपं र्ायचं नाही कारण इग्रं जाश
ं ी लढायला तोच सिथव
होता. कॉनवर्ॉस्लसला स्नजािाची फौज, िराठ्याचं उत्कृ ष्ट घोडदळ हर्ं होत.ं
िराठ्यानं ा इग्रं जाचं ं यध्ु दसास्हत्य आस्ण पैसा. त्यातनू घडली ती १७९१ सालची
िोठी स्टपसू ल
ु तानची लढाई जयात सल
ु तानाचं अिव राजय नाना-स्नजाि-इग्रं जानं ी
र्ाटून घेतलं. कॉनवर्ॉस्लसनतं र कलकत्त्याला ररचडव र्ेलमली आला आस्ण ४ िे
१७९९ स्टपू सल
ु तानाचा श्रीरंगपट्टणला अतं झाला. िैसरू चा श्रीितं घास
इग्रं जानं ी स्गळला. नाना फडणीस बातिी ऐकून म्हणाले, आता मर्राजयही
सपं लचं ..
इकडे पणु े दरबारातही अनेक राजकारणं चालू होती. सर्ाई िािर्रार्
नानांच्या नजरे खाली तयार होत होते. राघोबादादांचं नास्शकला आजारपणात
सन १७८३ ििे स्निन झालं. िरणापर्ू ी त्यांनी ब्राह्मणांसिोर नारायणरार्ांच्या

खनु ाचं प्रायस्श्चत्त घेऊन गोस्पकाबाईचं ं सिािान के लं. राघोबादादाच्ं यानंतर
त्यांचे स्चरंजीर् दसु रे बाजीरार् मर्राजयात ििु ाकूळ घालायला िोठे होत होते.
िहाराष्राच्या ददु र्ै ाने २० र्षाांच्या सर्ाई िािर्रार्ांचं शस्नर्ारर्ाड्याच्या
पस्हल्या िजल्यार्रून खाली पडून १७९५ सालाििे स्निन झालं. िग दसु रे
बाजीरार् आले. नानाचं ा कारभार आता सोपा रास्हला नाही. एकीकडे
खड्वयाच्या लढाईत स्नजािास्र्रुध्द स्र्जय स्िळाला होता, पण दसु रीकडे
पाटीलबाबाचं ा कै लासर्ास यांनी मर्राजयाचे भक्कि मतंभ किकुर्त झाले.
सर्ाई िािर्रार् पेशव्यांच्या िृत्यनू ंतर पणु े दरबारात जो अनाकलनीय गोंिळ
िाजला आस्ण दसु रा बाजीरार्-नाना फडणीस-परशरु ािभाऊ पटर्िवन -स्शंद-े
होळकर- या सर्ाांची बध्ु दी इतकी संपली की देशाचा र्हासकाळ आल्यािळ
ु े
भलेभले बस्ु ध्द भ्रष्ट झाले, अशी अतं गवत यादर्ी िाजली. नाना फडणीसानं ी पणु े
दरबारातील आस्ण इग्रं जाचं ी बडं ाळी, कपटकारमथानं, जहास्गरीच्या लबाड्या,
जेर्ढ्या पास्हल्या तेर्ढं पाहणारा ररयासतीत दसु रा िाणसू नाही.
नानाचं ं शेर्टचं किालीचं ित्ु सद्दीपणाचं राजकारण म्हणजे
बाजीरार्ास्र्रुध्दचं िहाडचं राजकारण. नानाचं ी कै द हे राजय घसरणीचं आणखी
एक प्रकरण. सर्ाई िािर्रार्ाच्ं या िृत्यनू तं र ७ िस्हने के र्ळ त्याचं ा र्ारस
शोिण्यात गेले इतका घोळ नाना फडणीस, बाजीरार्, स्शदं ,े परशरु ािभाऊ
पटर्िवन याच्ं यात झाला. बाजीरार्ाच्ं या र्ागणक
ु ीचा एकूण अथव लगेच लिात
आल्यािळ
ु े त्यानं ा पेशर्ेपदार्र नेिणं अत्यतं िोक्याचं आहे हे सर्वच दरबारी
िंडळींना कळून चक
ु लं. अनेक शह-काटशह- कारमथानांना र्ेग होऊन शेर्टी
बाजीरार्ांची कै द आस्ण त्यांचे १२ र्षाांचे लहान बंिू स्चिाजीआपा यांची

पेशर्ेपदार्र नेिणक
ू झाली. ती के र्ळ नार्ापरु तीच होती. या सर्व अंदािंदु ीच्या
काळात नाना फडणीसांना कै द करण्याचं कारमथान स्शजलं. ते नानांच्या
कानार्र जाताच त्यांनी िेणर्लीहून सरळ रायगड गाठलं. स्तथे त्यांचे िेहूणे
सार्कार गद्रे ( खन्ु या िरु लीिराचं देऊळ यांचं होतं ) अंिलदार होते. पण्ु याच्या
फौजा आपल्यार्र येऊ नयेत म्हणनू नानांनी र्ाटेतील झाडे आडर्ी पाडून रमते
अडर्ले. रायगडार्रची हर्ा त्यांना िानर्ेना म्हणनू ते िहाडला जाऊन रास्हले.
स्तथनू त्यांनी जी सत्रू ं हलर्ली त्याला िहाडचं राजकारण म्हणतात. हे नानाच्ं या
अकव बस्ु ध्दित्तेचं शेर्टचं उदाहरण म्हणनू गाजलं. १० जनू ते १० नोव्हेंबर या
सहा िस्हन्यात नानांनी प्रचंड उलाढाली के ल्या. नर्ी कारमथान रचनू
आपल्यास्र्रुध्दच्या सर्ाांचा फजजा उडर्ला. त्यांना साथ स्िळाली ती इग्रं जांची
आस्ण स्नजािाची. आपल्या हातनू गेलेली सत्ता परत स्िळार्ी, दौलतरार्
स्शद्ं ार्र िात करार्ी, स्चिाजीआपाला पेशर्ेपदार्रुन दरू करुन बाजीरार्ास
आणार्ं हे सर्व राजकारण के लं ते के र्ळ आपल्या हातनू सत्ता सटु ू नये म्हणनू .
िहाडास बसनू नानानं ी आपल्या चाली खेळल्या. त्याचं ा राग दौलतरार्
स्शद्ं ार्ं र होता. स्शद्ं ाक
ं डे असलेली फ्रेंच फौज इग्रं जानं ा सलत होती. नानाचं ा
दस्िणेत कारभार होता तेव्हा त्याचं ा इग्रं जाश
ं ी जामत सबं िं होता. म्हणनू ते
नानाच्ं या कारमथानात िदतीला आले. नानानं ी स्शद्ं ाच्ं या िल
ु खात इग्रं जानं ा
हल्ले करण्याची सचू ना के ली. नानाचं ी आस्ण स्नजािाची फार जनु ी दोमती.
स्नजािही त्याच्ं या िदतीला आला. त्यािळ
ु े स्शदं ,े परशरु ािभाऊ पटर्िवन
नानांर्र संतप्त झाले. दौलतरार् स्शंदे राजकारणात अगदीच कच्चा होता. तो
नानासारख्या अनेक बध्ु दीबळं स्जंकलेल्या चाणक्यासिोर स्टकलाच नाही.

नानांच्या पैसे चारलेल्या लोकांनी दौलतरार्ांच्या कारभार्यास्र्रुध्द,
बाळोबांस्र्रुध्द िन दस्ु षत के लं. िहादजी स्शंद्ांची के शर नार्ाची रखेल
उजजयनीला होती. स्तच्यािाफव त नानानं ी दौलतरार्ांचं,आपल्याला सािील
होण्याचं िन र्ळर्लं. त्यािळ
ु े दौलतरार् स्शंदे नानांच्या हाती आला. नतं र
स्नजािाचा र्जीर िस्ु शर उन्िल्ु क याच्या िाफव त पण्ु यात गप्तु पणे फौज उभारली.
नाना फडणीसांनी स्टपू सल
ु तान आस्ण नागपरू चे रघजु ी भोसले यांनाही आपल्या
गळाला लार्लं.
या सर्व सत्रू ं हलर्ण्यात नानांचा साथीदार होता तो गोस्र्ंदरार् काळे. या
सर्ाांची िदत नानांनी एर्ढ्याचसाठी स्िळर्ली की बाजीरार्ांना पेशर्ेपदार्र
नेिायचं आस्ण नानानं ा त्याचं ा कारभारी करायचं. बाजीरार् त्याच्ं या िठु ीत
राहील आस्ण नानाचं ी सत्ता चालू राहील. सगळा सत्तासघं षावचा हा खेळ झाला.
नाना फडणीसानं ी प्रचडं पैसा खेळर्नू सर्व िहत्त्र्ाची िाणसं आपल्या ताब्यात
आणली आस्ण परशरु ािभाऊ पटर्िवन आस्ण दौलतरार् स्शद्ं ाचं े कारभारी
बाळकोबा यानं ा कै देत घालायचं कारमथान िहाडििे बसनू च रचलं. नानाचं ा
खास िाणसू नारोपतं चक्रदेर्, स्नजािाचा कारभारी िस्ु शरउन्िल्ु क आस्ण
होळखराच्ं या फौजानं ी शस्नर्ारर्ाड्यार्र चाल के ली. परशरु ािभाऊ पेशर्े
स्चिाजीआपाच्ं या रिणासाठी र्ाड्यार्र होते. त्यानं ी हा हल्ला आलेला
पाहताच पेशव्यानं ा घोड्यार्र घातलं आस्ण र्ाड्याबाहेर पडले. या झटापटीत
परशरु ािभाऊंचा पराभर् झाला. स्चिाजीआपास त्याच्ं याकडून सोडर्नू परत
पण्ु यास आणलं. िग नानाही आले. बाजीरार् आस्ण त्यांच्यात करार होऊन
नानांच्या हाती परत कारभार आला. दौलतीच्या भल्याचा स्र्चार न करता

प्रत्येकजण मर्ाथावसाठी खपला ते के र्ळ सर्ाांची बध्ु दी भ्रष्ट झाली होती
म्हणनू च. इग्रं जांच्या दृष्टीने िात्र नानांच्या या कारमथानािळ
ु े त्यांच्या हातनू
पण्ु याला स्गळण्याची संिी परत एकर्ार स्नसटली. ५ स्डसेंबर १७९६ या स्दर्शी
दसु र्या बाजीरार्ांची पेशर्ेपदार्र मथापना झाली. जे राघोबादादांना स्िळालं
नाही ते पद त्यांच्या िल
ु ाला स्िळालं. जे काि राघोबांच्या हातनू झालं नाही ते
इग्रं जांना पण्ु यात आणण्याचं कायव दसु र्या बाजीरार्ानं ी पणू व के ल.ं
दसु रे बाजीरार् पेशर्े झाले. त्यांच्या र्ागण्याने तर दरबारातील
प्रत्येकाची िस्त गंगु झाली. नानांचाही तोल रास्हला नाही. याच र्ेळी नानांचे
िेहूणे सार्कार गद्रे यांनी िरु लीिराचं देऊळ बािं लं होतं त्याची प्राणप्रस्तष्ठा
होण्याच्या स्दर्शी १२ एस्प्रल १७९७ या स्दर्शी डी बायाूँची पलटण आस्ण
अरबाचं ी फौज याच्ं यात लढाई होऊन खनू पडले. तेव्हापासनू िरु लीिराच्या
देर्ळाला खन्ु या िरु लीिर अशी ओळख स्िळाली ती अजनू ही चालू आहे. नाना
बाजीरार् याच्ं यातीन र्ैर र्ाढत गेलं त्याचा पररणाि म्हणजे बाजीरार्ाने नानानं ा
कै द के लं. नाना हाच सर्ाांना हाताळण्यास अर्घड र्ाटणारा ित्ु सद्दी होता.
नानानं ा काढलं तरच पणु ं आपल्या हाती याची प्रत्येकाला खात्री होती एर्ढा
नानाचं ा दरारा आस्ण राजकारण खेळण्याची ििता होती. त्यािळ
ु े नानाचं ी कै द
बाजीरार्ाला िहत्त्र्ाची झाली. नानानं ी तेही अनभु र्ल.ं ४ िे १७९९ या स्दर्शी
स्टपू सल
ु तानाचा अतं झाला आस्ण िैसरू राजय इग्रं जाच्ं या ताब्यात गेल.ं नानानं ा
मर्राजयार्रच्या सक
ं टाची खात्री झाली. मर्राजय सपं णार हे त्यानं ा मपष्ट स्दसल.ं
नानांची कै द म्हणजे राजय घसरणीला लागल्याची पार्ती होती.

१३ िाचव १८०० या स्दर्शी नाना गेल.े मर्राजयार्र डोळा ठे र्नू
बसलेल्या इग्रं जांना नानाच्ं या िृत्यनू े आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. नाना
गेल्यार्र अर्घ्या स्तसर्या र्षीचं सन १८०३ ििे दसु र्या बाजीरार्ांना इग्रजांनी
पण्ु यात आणनू बसर्लं. नानांच्या बायका जगल्या नाहीत म्हणनू नानांनी ९ लग्ने
के ली. त्यांना दोन िल
ु ी आस्ण एक िल
ु गा झाला पण जगली नाही. नानांना
काशीला जाण्याची फार इच्छा होती पण जिलं नाही म्हणनू त्यांनी रे शिी
कापडार्र काशीचा नकाशा रंगर्नू घरात लार्ला.त्याचं रोज ते दशवन घेत.
काशीला पण्ु यकिव करार्ं म्हणनू त्यांनी किवनाशी नदीर्र लोकांच्या सोयीसाठी
पल
ू बांिला. तो बांितानं ा र्ाळू आस्ण पाणी यािळ
ु े त्याचा पाया स्टके ना. तेव्हा
स्तथल्या बांिकाि लोकांनी ब्राह्मण पजू ेला बसर्ले. नानांना ही बातिी
स्िळाल्याबरोबर त्यानं ी ते अनष्ठु ान बदं करर्लं. कलकत्त्याच्या बेकर नार्ाच्या
इस्ं जस्नयरला काशीला पाठर्ल.ं त्याने चन्ु याचे बबं आस्ण इतर सािान आणनू
पल
ू पणू व के ला. नानाच्ं या नतं र त्याचं ी पत्नी स्जऊबाई स्हने दत्तक घेऊन त्याचं ा
र्श
ं चालू ठे र्ला.
अत्यतं कपटी कुटील इग्रं जानं ा, नानानं ी १७७२ ते १८०० पयांत मर्राजय
स्गळू स्दलं नाही. कोलब्रक
ू नार्ाच्या इग्रं जाने स्लहून ठे र्लयं की नानानं ा लष्करी
स्शिण असतं तर त्यानं ी आपला राजर्श
ं चालू के ला असता.. जगाला
स्जक
ं णार्या इग्रं जानं ी स्लस्हलेले हे शब्द नानाचं ं िरु ब्बीपण दाखर्ायला परु े से
आहेत..
ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss

शिीद मंिल र्ांडे.
८ एहप्रल १८५७.
इ. स. १७९९, ४ िे या स्दर्शी,
स्टपू सल
ु तानने िैसरू च्या रिणासाठी
इग्रं जांस्र्रुध्द प्राणापवण के लं. इग्रं जांशी
हातस्िळर्णी करुन िैसरू स्गळलं नाही.
स्टपू सल
ु तान हा देशरिणासाठी,
इग्रं जांस्र्रुध्द प्राणापवण करून शहीद
होणारा पस्हला भारतीय. त्याने
पेटर्लेली िशाल नतं र स्कत्येक
क्रातं ीकारक तरुणानं ी पेटती ठे र्ली. १९ र्ं शतक उजाडलं तेव्हा मर्राजयासकट
सर्व देश इग्रं जाच्ं या ताब्यात गेलेला होता. साम्राजयर्ादाची आपली रािसी भक
ू
शिर्ायला, इग्रं ज िात्र क्रूर कपटी, कारमथानी, लबाड, अशा दगु वणु ांनी भारताला
लटु तच रास्हले. भारताच्या समं कृ तीची, पारंपाररक ज्ञानभाडं ाराची िोडतोड करुन
गेले. या सर्ाांचा पररणाि म्हणजे राजापासनू रंकापयांत झालेला १९ व्या
शतकाच्या िध्यार्रचा उद्रेक, १८५७ चं मर्ातत्र्ं य यध्ु द. नाकत्याव दसु र्या
बाजीरार्ाच्या नानासाहेब पेशर्ा या परि पराक्रिी पत्रु ाने या यध्ु दाची उभारणी
अत्यतं गप्तु पणे के ली. सारा भारत एक झाला. नानासाहेब पेशर्ा, तात्या टोपे,
झांशीची राणी लक्ष्िीबाई, सातारचे रंगो बापजू ी, कोल्हापरू चे िहाराज असा
अनेकांच्या िठु ींनी तलार्ारी उपसल्या. या असंतोषात भर पडली ती लष्करी

पलटणींची. त्यांनीही इग्रं जांस्र्रुध्द बंडाचा उठार् के ला. त्याचा नायक होता
िंगल पांडे. त्याच्या प्राणाची आहुती भारताला उजळर्नू गेली.
गोष्ट सािीच होती.... तीच…. जगभर चालणारी..अछूत असण्याची.
बाहेरुन आलेल्या गोर्यांना काळे भारतीय र्णवद्वषे ािळ
ु े अछूत. भारतात फुकटात
स्िळालेल्या उच्च कुळािळ
ु े , देशातले खालच्या र्णाांचे लोक अछूत...१९व्या
शतकात सबंि भारत इग्रं जांनी स्गळला. तक
ु ाांशी यरु ोपात क्रूरपणात आस्ण
कपटीपणात बरोबरीने लढणार्या साम्राजयर्ादी म्हणजे इस्ं पररयॅस्लस्मटक
भारतीय इग्रं जांची बोचकारणारी लांब नखं आता बाहेर आली होती.
अर्ि-झांसी-अयोध्या-नागपरू -सातारा -संबलपरू , स्कतीतरी राजये हा
कपटी भमिासरू र्ारस नाही म्हणनू , खालसा करत स्गळायला लागला होता.
गव्हनवर जनरल डलहौसी हा या कल्पनेचा खलनायक होता. त्याचं ी दौलत
इग्ं लडििले िठू भर लोक आपल्या देशात भोगत होते, क्रूरपणाने राजानं ा लटु त
होते. िजु ोर स्ब्रटीशानं ी सन १८३९ ििे सातारचे स्शर्ाजी िहाराजाचं े र्श
ं ज
प्रतापस्सहं राजे यानं ा पदच्यतु के लं आस्ण सातारा खालसा के ल.ं हा तर िराठी
जनतेचा घोर अपिान होता. भारतीय समं थास्नकाचं ी ही ददु श
व ा तर इतर थरातील
लोकानं ाही या बेरकी िजु ोर लोकाचं ा लटु ारुपणा सोसार्ा लागला होता.
भारतीय समं कृ तीििे राजा आस्ण प्रजा याचं ं प्रेिाचं नातं होतं. किी सन्िान
म्हणनू तर किी आिार म्हणनू राजा भिू ीदान म्हणनू जस्िनी देत असे.. इग्रं जानं ी
फतर्ा काढला आस्ण नोंद नसलेल्या स्कतीतरी जस्िनी सरकार जिा के ल्या.
राजा आस्ण प्रजा यांच्यातील स्र्श्वासािळ
ु े नोंदी नसायच्याच त्या
काळात..सािान्यांची अन्न देणारी ही काळी आई सरकारने एका फटक्यात

लबु ाडून नेली. इग्ं लंडििनू येणार्या स्िशनर्यांनी सरळ सरळ स्नंदा नालमती
करुन स्हदं ू ििावची चेष्टा चालर्ली तेव्हा ििवभोळा स्हदं ू सिाजही स्बथरायला
लागला. बळजबरीने स्कंर्ा फसर्णक
ू ीने ििाांतराचा कहर के ला. त्यातच दान
जस्िनींर्र शेतसारा िाफ असे, त्यार्रही सारा लागला, सरकारने शेतसाराही
र्ाढर्ला. बंदु ल
े खंडात िीठाचे खडक नव्हते, त्यािळ
ु े त्यांना िीठ आयात करार्ं
लागे. या प्रांतांसाठी स्िठार्र सरकारने कर लादला, िीठ ही जीर्नार्श्यक र्मत,ू
त्यार्र कोणत्याही राजाने किीच कर बसर्ला नव्हता. त्यात कठोरपणाचा
कळस म्हणजे या करर्सल
ू ीसाठी राईट नार्ाचा कमटि ऑस्फसर नेिण्यात
आला. तो कोणत्याही दक
ु ानात, घरात स्शरून िीठ नाही ना हे तपासायला
लागला आस्ण िजु ोरपणे र्ागायला लागला. या प्रांतातील जनता यािळ
ु े हैराण
झाली आस्ण सडू ाने पेटायला लागली. सैन्यातही स्हदं ी स्शपाई आस्ण गोरा
स्शपाई याच्ं यात पगाराचा भेद के ला. गोर्या स्शपायाला दोन चार र्षावत बढती
आस्ण स्हदं ी नेस्टव्हानं ा िात्र बढती नाही असं करुन स्हदं ी स्शपायानं ा दख
ु ार्लं.
त्यातच स्हदं -ू िस्ु मलिाचं ी ििावर्र आिाररत जी न्यायव्यर्मथा होती ती िोडून
नर्ीन कायदे करण्यात आले. त्यािळ
ु े ििवभोळेही स्बथरले. यातच ििाांतररत
लोकाच्ं या फायद्ासाठी नर्ीन प्रॉपटी टॅक्स लागू के ला. त्यात स्िमती ििव
स्मर्कारल्यार्रही त्याचा र्स्डलोपास्जवत सपं त्तीर्रचा हक्क चालू ठे र्ला आस्ण
घराघरात भाडं णं लार्ली…आजर्रच्या व्यर्मथेत जातपचं ायतच गार्ातील
भाडं णाचं ा स्नकाल करत असे, त्यानं ा गार्ातील कुटुंबाचं ी िास्हती असे..त्यात
र्कील र्गैरे खचव नव्हते.. या नर्ीन कोटवकचेरीिळ
ु े लोकांचे हाल सरुु झाले
आस्ण पैशाचा चरु ाडा होऊ लागला. त्यात भर पडली ती मटूँप ड्यटू ीची. हे तर
लोकांच्या आकलनापस्लकडंचं होतं. स्िळून सारा भारत असंतोषाने इग्रं जी

अंिलास्र्रुध्द तापायला लागला. सगळी भारतीय सिाज व्यर्मथाच त्यांनी
िोडीत काढायला सरुु र्ात के ली. सर्वच इग्रं ज सर्वच भारतीयांना अत्यंत
अपिानामपद र्ागर्त..
सर्व थरातील लोकांना अशा तर्हेने छळल्यार्र, स्भके ला लार्ल्यार्र
उठार् होणारच होता. त्यातच सातारचे राजे प्रतापस्संग यांनी र्ारसा िान्यतेसाठी
रंगो बापजू ी गप्तु े यांना आपली बाजू िांडण्यासाठी इग्ं लंडला पाठर्लं. रंगो
बापजू ींनी १४ र्षे इग्ं लंडििे राहून खपू प्रयत्न के ले. इग्ं लंड सरकारकडे खपू खेटे
घातले पण फायदा झाला नाही. राजापासनू रंकापयांत सडू ाने संतापलेल्या या
जनतेला कुणीतरी नायक हर्ा होता. दसु र्या बाजीरार्ांचे पत्रु नानासाहेब पेशर्ा,
झाश
ं ीची राणी, तात्या टोपे या तीन र्ीर नेत्याच्ं या रुपात भारतीयानं ा नेते स्िळाले.
इग्रं जानं ी नानासाहेब पेशव्याचं ा र्ारस म्हणनू हक्क नाकारला होता, तीच कथा
झाश
ं ीच्या राणीची होती..हे स्तघेही स्र्ठूरला एकत्र र्ाढले होते. दसु रीकडे,
इग्रं जानं ा सािील असलेले समं थास्नकही किी नव्हते.
त्याचर्ेळी डिडिच्या लष्करी छार्णीििे र्ेगळीच घटना घडली होती.
स्शपायानं ा जया बदं क
ू ा स्दल्या जात त्याचं ी काडतसु ं डिडि आस्ण स्िरतच्या
कारखान्यात बनत. डिडिच्या कारखान्यात काि करणार्या एका िेहते रने,
ब्राह्मणाकडे त्याच्या लोट्यातील पाणी िास्गतलं. तल
ु ा पाणी स्दलं तर लोटा
स्र्टाळे ल असं तो स्शपाई िेहते रला म्हणाला तेव्हा िेहते र म्हणाला की आता
सर्वत्रच स्र्टाळ िाजणार आहे कारण तम्ु ही जी काडतसु ं दातानं ी तोडता ती
गायीच्या आस्ण डुकराच्या चरबीने लपटलेली असतात. िीच त्या कारखान्यात
काि करतो म्हणनू िला िाहीत आहे. ती काडतसु े तम्ु हाला दातांनी तोडार्ी

लागतील..तेव्हा तिु चा ििव स्शल्लक राहणार का ? त्यार्रुन लष्करातील स्हदं ू
आस्ण िसु लिान सैस्नक सार्ि झाले. त्या ब्राह्मण स्शपायांनी इतर सैस्नकांना ही
बातिी स्दली. ही बातिी र्णव्यासारखी छार्णीत पसरली. खरंतर १८५३
सालापासनू च अशी चरबी र्ापरली जात होती पण इग्रं जांनी ते गप्तु पणे कुणाला
कळू स्दलं नव्हतं. ही बातिी र्णव्यासारखी पसरली तेव्हा इग्रं जांनी साफ खोटं
सांस्गतलं की असं आम्ही के लेलं नाही. स्हदं नंू ा गाय पस्र्त्र. ते दख
ु ार्ले आस्ण
डुकराच्या चरबीिळ
ु े िसु लिान स्बथरले.
इग्ं लंडचा अनभु र् घेऊन १४ र्षाांनी भारतात परतल्यार्र रंगो बापजू ी
गप्तु े स्र्ठूरला नानासाहेब पेशव्यांना भेटले. तीन स्दर्स दोघांच्यात खलबतं
झाली..ते नानासाहेब पेशव्यानं ा म्हणाले की पत्रापत्री पाठर्नू इग्रं जाचं ं काि
होणार नाही. काशी ते रािेश्वर एकदि एक स्दर्स सबिं भारत उठे ल तरच स्नभार्
लागेल..त्यात सेनापतीपद कोण घेईल अशा प्रश्न स्नघाला तेव्हा आम्ही सर्व उत्तर
स्हदं मु थानी एकत्र येऊन उठार् करु असा स्नर्ावळा पेशव्यानं ी स्दला आस्ण
दस्िणेतनू तिु ची काय िदत स्िळे ल असं रंगो बापजू ींना स्र्चारल्यार्र ते म्हणाले
की िाझ्या िार्ळातील हजार गडी तयार करतो. उत्तर स्हदं मु थानात पचं ारतीचा
गजर झालेला ऐकला की आम्ही दस्िणेत नौबतीर्र स्टपरी िारतो. नतं र रंगो
बापजू ी आस्ण अझीिल्ु ला खान हे गप्तु पणे याअसतं ोषाचं क्रातं ीच्या उठार्ात
रुपातं र करण्यासाठी योजना आखायला लागले. त्याचर्ेळी रस्शया आस्ण इग्ं लडं
याच्ं याििे यध्ु द सरुु झालं आस्ण इग्ं लंड त्यात गतंु लेला असतानं ा या सिं ीचा
फायदा करुन घ्यायचा असा स्नणवय गप्तु पणे ठरला. एकस्त्रत उठार्ासाठी आता
फक्त स्दर्स ठरायचा होता. त्यासाठी एक गप्तु संघटनाही मथापन झाली.

नानासाहेब पेशव्यांचे गप्तु संदश
े घेऊन फस्कराच्या र्ेषात लोक भारतभर
स्फरु लागले. क्रांतीची कल्पना सर्व संमथास्नकांििे पसरर्ू लागले. सर्व भारत
एकसंघ करण्याचा यज्ञ चेतर्ला जायला लागला. सर्व तीथव िेत्रे, िंस्दरे , िठ,
स्जथे स्जथे लोकसिदु ाय गोळा होतात स्तथे स्तथे संदश
े जाऊ लागला. या
स्ठकाणचे िठास्िपतीही राष्रसेर्ेत िहत्त्र्ाचं काि करु लागले. स्दल्लीच्या
बादशहाच्या िहालाििेही गप्तु बैठका होऊ लागल्या कारण इग्रं जांनी
बादशहाची बादशहा ही पदर्ीच काढून घेतली होती. सातार्यात रंगो बापजू ी
हेही उठार्ासाठी सैन्य भरती करायला लागले. स्िरज आस्ण कोल्हापरू दरबारही
दस्िणेतील क्रांतीच्या उठार्ासाठी हातभार लार्त होते. १८५७ सालच्या
जानेर्ारीत िद्रासििे जाहीरनािा फडकला, “उठा देशबंिंनू ो, ििवस्नष्ठांनो
उठा..या काफीर इग्रं जानं ा आपल्या देशातनू पळर्नू लार्ण्यासाठी उठा.” हा सर्व
प्रसार अत्यतं गप्तु पणे चालू होता. लष्करी स्शपाईसध्ु दा आपल्या बदं क
ू ा साफ
करुन ठे र्त होते.
इग्रं जानं ा यातली काही खबर नव्हती हे या गप्तु तेचं िोठं यश होत.ं पण
ििेच झालेल्या या काडतसु प्रकरणाने सार्िपणासाठी इग्रं ज अस्िकारी
स्शपायाचं ी पत्रं फोडून र्ाचू लागले. आता क्रातं ीच्या उठार्ाचा फक्त िहु ूतव
ठरायचा होता. भारतभर तयारी पणू व झाली होती. नानासाहेब पेशर्े, र्जीर
अल्ली नक्कीखान – सर्व स्हदं ू आस्ण िसु लिान एक झाले ही लाख िोलाची
गोष्ट होती. पाचही बोटाचं ी िठू र्ळली तर काय साध्य होत नाही? त्यात
सार्कार-र्कील- व्यापारी हरएकजण सािील होता. सर्व पलटणींपेिा
बंगालििली ३४ र्ी पलटण ही राजयक्रांती करण्यास जामत उतार्ीळ होती. या

पलटणीचं ठाणं बराकपरू ला होत.ं देशक्रातं ीसाठी र्जीर, अली नक्कीखान यांनी
या पलटणीला आस्ण १९ व्या नेस्टव्ह तक
ु डीला आपल्याकडे र्ळर्नू घेतलं
होतं. इग्रं जानं ा राष्रउठार्ाची गंिर्ातावही नसल्यािळ
ु े योगायोगाने नर्ीन
काडतसु ं र्ापरण्यासाठी याच १९ व्या नेटीव्ह तक
ु डीला स्नर्डलं. या पलटणीने
ते सपशेल नाकारलं तेव्हा इग्रं ज अस्िकार्यांनी ब्रह्मदेशातनू नर्ीन स्फरंगी तक
ु डी
आणायचं ठरर्लं आस्ण या पलटणीकडून शस्त्रं काढून घेतली आस्ण त्यांना
बडतफव के लं.
हा आपल्या स्ित्रांचा अपिान सहन न झाल्याने जे स्शपाई अस्िर झाले
त्यात होता िंगल पांडे. देशातील प्रिख
ु नेते सार्वस्त्रक उठार्ाची तारीख ठरर्त
असतानं ा िगं लच्या िाडसाला लगाि नव्हता. त्याच्या प्रिख
ु ाची परर्ानगी
स्िळाली नव्हती. िगं ल पाडं ेला या अपिानासाठी कळ सोसण्याचा दि नव्हता.
त्याने लगेच कृ ती करुन टाकण्याचं ठरर्लं. आस्ण परे डच्या िैदानात उडी घेऊन
आपल्या साथीदारानं ाही आपल्याबरोबर सािील होण्याची साद घातली. हे
पाहाताच साजांट िेजर यसू न याने िगं लला िरायला स्शपायानं ा पाठर्ल.ं पण
एकही स्शपाई िगं लला पकडायला िार्ला नाही. इतकंच नव्हे तर िगं ल
पाडं ेच्या बदं क
ू ीतनू सटु लेल्या गोळीने साजांटच जस्िनीर्र कोसळला. इतका
गोंिळ होत असतानं ाच लेफ्टनटं बॉ हाही स्तथे आला. िगं लच्या बदं क
ू ीतनू
दसु री गोळी सटु ली ती थेट बॉच्या घोड्याच्या पोटात स्शरली आस्ण घोडा
कोसळला. बॉसध्ु दा खाली पडला. िगं लने त्याच्यार्र आपली गोळी
झाडण्यापर्ू ीच बॉ िळ
ु ीतनू उठून उभा रास्हला आस्ण त्याने स्पमतल
ू झाडलं.
गोळीचा नेि चक
ु ला तोपयांत िंगलने आपली तलर्ार काढली आस्ण त्याच्यार्र

हाणली. बॉ परत जस्िनीर्र पडला. तोपयांत आणखी एक गोरा अस्िकारी
िंगलर्र चालनू येतो आहे हे पाहून दसु र्या सैस्नकाने आपल्या बंदक
ू ीच्या
दमत्याने त्याच्या हल्ला चढर्ला. त्याचं डोकं ठे चलं. आस्ण िंगलला कुणीही
हात लार्ायचा नाही अशी गजवना सर्व स्शपायांनी के ली. इतक्यात कनवल व्हीलर
स्तथे आला आस्ण िंगल पांडेला पकडण्याचा हकूि देऊ लागला. तेव्हा परत
सैस्नकांनी एल्गार के ला आस्ण िंगलच्या के सालाही िक्का आम्ही लार्ू देणार
नाही असा आर्ाज िैदानात घिु ला. कनवल पळून गेला आस्ण िंगल पांडे रक्ताने
भरलेल्या हाताने िदाांनो उठा अशी गजवना करत स्हडं त होता. जनरल हीसे याला
ही बातिी स्िळाली. त्याबरोबर तो यरु ोस्पयन सोल्जसवना घेऊन िैदानात आला.
आता िात्र आपण या यरु ोस्पयनांच्या हाती लागणार याचा अंदाज आल्याबरोबर
िगं ल पाडं ेने आपली बदं क
ू आपल्याच छातीकडे र्ळर्ली आस्ण िणात तो
खाली कोसळला. जखिी िगं लला हॉमपीटलििे नेण्यात येऊन र्ाचर्ण्यात
आल.ं
ती तारीख होती २९ िाचव १८५७…..िगं ल पाडं ेर्र खटला भरला गेला
आस्ण त्याच्या साथीदाराचं ी नार्ं सागं ण्यासाठी प्रयत्न झाले पण िगं लने काहीही
बातिी लागू स्दली नाही. िगं लला िग ८ एस्प्रलला फाशी झाली. सबिं
बराकपरू ििे िगं ल पाडं ेला फाशी देण्यास एकही िारे करी पढु े आला नाही शेर्टी
कलकत्त्याहून चार िारे करी बोलार्ण्यात आले. िगं ल पाडं ेने पस्हलं रणस्शगं
फंु कल.ं ब्यगु ल र्ाजर्लं होत.ं िग मर्ातत्र्ं याचा उठार् देशभर पसरला. उत्तर
भारतातील उद्रेकार्र स्शपायांचं बंड नार्ाने पमु तके स्लस्हली पण भारतात दस्िण
भारतात जे उठार् झाले त्यार्र कुठे ही लेखन नव्हतं. डॉक्टर र्ा. द. स्दर्ेकरांनी

London Parliamentary records, दस्िणेतील संमथास्नकांच्या दरबारात
असलेली अकावइर्ज् ििील कागदपत्रे, डेक्कन कॉलेज, भारत इस्तहास
संशोिक िंडळ, यांची ग्रंथालयं, सरकारी कागदपत्रांचा अभ्यास करुन South
India In1857-War Of Independence हे अत्यंत िोलाचं पमु तक स्लस्हलं
आस्ण दस्िण भारतातील मर्ातंत्र्य यध्ु दाच्या सहभागार्र प्रकाश टाकला. त्याचं
२००२ साली िराठीतील भाषांतर स्र्.ग. कास्नटकर यांनी ‘’ १८५७ चे मर्ातंत्र्य
यध्ु द- पेटलेला दस्िण भारत” असं के लंय. त्यांच्यािळ
ु े द. भारतातील सहभाग
उघड झाला.
या उठार्ाला बंड, स्शपाई गदी अशी नार्े स्दली गेली पण र्ीर
सार्रकरानं ी स्ब्रटीश लायब्ररीत अनेक तास घालर्नू अनेक कागदपत्राच्ं या
अभ्यासाने याला मर्ातत्र्ं य सिर म्हणायचं िाडस इग्रं ज राजर्टीतच के लं.
“१८५७ चे मर्ातत्र्ं यसिर” या पमु तकाची जन्िकथाही त्याच्ं यासारखीच र्ीराला
शोभेशीच आहे. र्याच्या २४ व्या र्षी स्र्द्ाथी दशेत असतानं ा सार्रकरानं ी
हा इस्तहास सन १९०७ साली िराठीत स्लस्हला. त्याचा िजकूर ते फ्री
इस्ं डयाच्या सभासदानं ा तोंडी सागं त. इग्रं ज सरकारच्या कानार्र ही बातिी
पोचली. िग त्यानं ी या पमु तकातीन दोन प्रकरणं गप्तु हेराक
ं डून स्िळर्नू
पोस्लसाक
ं डे स्दली. आपल्या पमु तकातील दोन प्रकरणं गहाळ झाल्याचं
कळल्याबरोबर हे पमु तक ताबडतोब छापायला पास्हजे हे सार्रकराच्ं या लगेच
लिात आलं. त्यानं ी अत्यंत गप्तु पणे ते भारतात पाठर्लं पण ते छापायला इथे
कुणी तयार होईना. पण सोलापरू च्या मर्राजय िास्सकाचे स्लिये हे तयार झाले.
पण पोस्लसांची िाड येणार ही बातिी कळल्याबरोबर त्यांनी अत्यंत सार्िपणे

ते पॅररसला सार्रकरांकडे पोचर्लं. सार्रकरांनी ते जिवनीत छापायला पाठर्लं
पण स्तथे काि झालं नाही तेव्हा परत इग्ं लंडििे आलं. स्तथे सार्रकरांनी इग्रं जीत
त्याचं भाषांतर के लं पण इग्ं लंड सरकारने छापण्याआिीच त्यार्र बंदी आणली.
त्यानंतर हे पमु तक हॉलंडििे छपाईसाठी पोचल.ं स्तथे छापलं गेलं आस्ण
भारतभरच्या क्रांतीकारक तरुणांििे त्याचं र्ाचन झाल.ं सार्रकरांच्या या
पमु तकार्रील बंदी उठर्ली जार्ी म्हणनू सतत िागणी भारतीयांकडून होत
होती. पस्हल्या प्रांस्तक स्नर्डणक
ु ीनंतर १९३६ ििे काूँग्रेस सरकारच्या
िंत्रीिंडळानेदख
े ील ती बंदी उठर्ली नाही. दसु र्या िहायध्ु दानंतर िात्र बंदी
िानायची नाही असंच जेव्हा जनतेने ठरर्लं तेव्हा १९४६ सालाििे त्यार्रची
बंदी उठली. िग यध्ु दाचं खरं मर्रुप जनतेसिोर आलं.
सतं ापाने घसु िटणार्या आस्ण खदखदणार्या असतं ोषाच्या राशीर्र
आपल्या आहुतीची स्ठणगी िगं ल पांडे या र्ीराने टाकली. स्तने सारा भारत
यध्ु दाने पेटला. १८५७ चं मर्ातत्र्ं यसिर िगं ल पाडं े आपल्या उष्ण रक्ताने स्शपं डून
गेला. प्राणाने पेटर्नू गेला. ती जयोत िग पढु ील शतकातही अनेक
क्रातं ीकारकानं ी आपल्या देहातील स्मनग्ितेने जर्लतं ठे र्ली. झाश
ं ीची राणी
लक्ष्िीबाई, तात्या टोपे. पेशर्े नानासाहेब अनेकानं ी आपलं बस्लदान स्दल.ं
रंगोबापजू ींचा स्ठकाणा लागलाच नाही. खदु ाव तर स्कतीएक होऊन गेला त्याला
गणतीच नाही.
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झांशीची राणी लक्ष्मीबाई.
र्राक्माची ज्योत.
१७ जून १८५८.
१९
व्या
शतकाच्या
सरुु र्ातीपासनू च इग्रं जी लोखंडी पंजा
भारतार्र दाबला गेला. त्यात रार्
आस्ण रंक, राजा आस्ण प्रजा सगळे च
सारखेच भरडले जायला लागले.
भारतीय ज्ञानाची, समं कृ तीची,
राजघराण्याचं ी, सास्हत्याची, सर्वच
िेत्राचं ी िोडतोड व्हायला लागली.
असतं ोषाची बारीकशी स्ठणगी
घराघरात, राजर्ाड्यात येऊन थाबं ली.
त्यातच डलहौसी गव्हनवर जनरल बननू आला. साम्राजयार्ादाची त्याची भक
ू तर
रािसी होती. र्ारस नसलेली समं थानं त्याने खालसा करुन आपल्या
अस्िकाराखाली आणायला सरुु र्ात के ली. आपला अस्िकार आस्ण दौलत
गिार्लेले अनेक राजे व्यस्थत झाले. आपल्या देशाची ही िानहानी अनेकानं ा
असय होऊ लागली. या सर्ाांचा एकस्त्रत पररणाि म्हणजे १८५७ चं मर्ातत्र्ं य
यध्ु द. दसु र्या बाजीरार्ांचे पत्रु नानासाहेब पेशर्े, यांच्या नेतत्ृ र्ाखाली हे यध्ु द
खेळलं गेलं. सबंि भारतभर त्याचा भडका उडाला. या मर्ातंत्र्य यध्ु दातला एक

ओजमर्ी तारा म्हणजे झांशीची राणी लक्ष्िीबाई. ग्र्ाल्हेरच्या सिरांगणार्र
इग्रं जी फौजेशी लढतांना अर्घ्या २७ व्या र्षी स्तने र्ीरिरण पत्करलं. काय
घडलं स्तच्या आयष्ु यात त्याची ही कथा.
रे स्हदं बांिर्ा, थांब या मथळी । अश्रू दोन ढाळी ।
ही पराक्रिाची जयोत िार्ळे इथे झांसीर्ाली।
तांबेकुल र्ीरश्री ती । नेर्ाळकरांची कीती ।
स्हदं भू ध्र्जा जणू जळती । िदावनी राणी लक्ष्िीबाई ितू व िहाकाली ।
घोड्यार्र खद्ं ा मर्ार । हाती नंगी तलर्ार । खणखणा कररत ती र्ार ।
गोर्यांची कोंडीफोडीत पास्डत र्ीर इथे आली ।
कडकडा थरारे स्बजली । इग्रं जी लष्करे स्थजली ।
िग कीतीरुप ती उरली । ती स्हदं भच्ू या पराक्रिाची इस्तश्रीच झाली ।
स्िळतील इथे शाहीर । लर्स्र्तील िाना थोर । तरु झरे ढाळतील नीर ।
या दगडा फुटतील कथाया कथा सकळ काळी ।
असचं घडलं होतं सारं १७ जनू १८५८ या स्दर्शी. ग्र्ाल्हेर दरबारचे
राजकर्ी भा. रा. ताबं े हे राणी लक्ष्िीबाईच्या
ं मिारकाला भेट द्ायला गेल.े त्या
स्सध्दहमत कर्ीने ५ कडव्यािं िे राणीचं सगळं चररत्रच सागं नू टाकल.ं

स्नयती सतत व्यमत असते. ती कुणाला तरी कुठे तरी उचलनू ठे र्ते.
त्याला प्रर्ाही करते. काही र्षाांच्यानंतर स्तचा हा कार्ा लिात येतो.
पारोळ्याचा िोरे श्वर तांबे असाच नोकरीच्या शोिात पण्ु यात आला. पेशव्यांच्या
र्ाड्यात होिशाळे त त्याला काि स्िळालं. त्याच्या दोन र्ेळच्या जेर्णाची भ्रांत
सटु ली होती. पण स्तथेही यस्ु नयन जॅक फडकला. दसु रे बाजीरार् स्र्ठूरला
स्मथरार्ले आस्ण त्यांचे िाकटे बंिू स्चिाजीआपा, काशीला जाऊन रास्हले.
िोरोपंत स्चिाजीआपांबरोबर काशीला गेले. स्तथे त्यांचा स्र्र्ाह,
भागीरथीबाईशी
ं झाला आस्ण १८३० च्या सिु ारास एक कन्याही झाली.
भागीरथी बाईच्या
ं पोटी काशीत जन्िलेल्या या कन्येचं नार् स्तथल्या सप्रु स्सध्द
घाटाचं नार्, िनकस्णवकाच असायला हर्ं. स्चिाजीआपा इ. स. १८३२ ििे
र्ारले तेव्हा िोरोपतं ३ र्षाांच्या िनल
ु ा घेऊन स्र्ठूरला बाजीरार्ाच्ं या
आश्रयाला गेले. त्याच्ं या पत्नीचहं ी तेव्हा स्निन झालं होतं. स्र्ठूरलाही त्यानं ा
होिशाळे चचं काि स्िळाल.ं िनकस्णवका स्तथे छान रिली. स्तला सर्गं डी
स्िळाले ते बाजीरार्ाचं े दत्तक पत्रु नानासाहेब, आस्ण तात्या टोपे. स्तघेही भरपरू
दाडं गाई करायचे. बाजीरार्ाचं ी तर ती लाडकी छस्बलीच झाली होती. त्यािळ
ु े
सारं गार् स्तला छस्बली म्हणायचे. छस्बली या आपल्या दोन बालस्ित्राबं रोबर,
पण्ु याच्या बाळाजीपतं देर्िरानं ी शोिनू काढलेला, िलखाबं ,
दाडं पट्टा,घोडेमर्ारी, तलर्ारबाजी सगळं स्शकली.
बघता बघता िनकस्णवका ९ र्षाांची झाली पण स्तचं लग्न जळ
ु े ना.
सर्ाांनाच स्तच्या लग्नाची काळजी लागली. ती १२ र्षाांची झाली तेव्हा
झांशीच्या सभु ेदार गंगािरपंत नेर्ाळकरांचं मथळ बाजीरार्ांना कळलं.

गगं ािरपंत ३५ र्षाांच्या उिरचे होते. त्यांना एक िल
ु गाही होता. त्यांच्या पत्नीचं
आस्ण िल
ु ाचं स्निन झालं होतं. त्यािळ
ु े त्यांना लग्न करायचं होतं. घराण्याला
र्ारस हर्ा होता. तांबे आस्ण नेर्ाळकर दोघेही कर्हाडेच होते, त्यािळ
ु े
गंगािरपंत खषू झाले. सन १८४२ च्या िे िस्हन्यात र्ैशाख शध्ु द दशिी या
स्दर्शी गोरज िहु ूतावर्र स्र्र्ाह सोहळा पार पडला. िोरोपंतानं ी आपल्याही
लग्नाची सोय त्याच लग्नात करुन घेतली. त्यांचंही लग्न झालं. गंगािरपंतांनी
त्यांनाही एक र्ाडा सरकार खचावतनू घेऊन स्दला. ३०० रुपये तनखाही स्दला.
गंगािरपंतांनी िनकस्णवकेचं नार् लक्ष्िीबाई ठे र्ल.ं स्तला १० हत्ती आस्ण १०
गार्ं भेट स्दली. गंगािरपंत उत्ति कारभार सांभाळत होते. त्यांचे इग्रं जांशी
संबंिही चांगले होते. छत्रसालाने बाजीरार्ांना बंदु ल
े खडं ातील झांशीचा पट्टा भेट
म्हणनू स्दल्यार्र पेशव्यानं ी नेर्ाळकरानं ा आपला सभु ेदार म्हणनू स्तथे नेिल.ं
त्या नेर्ाळकर घराण्यातील गगं ािरपतं १८३५ ििे सभु ेदार बनले. नेर्ाळकरानं ी
इग्रं जाचं ी तैनाती फौज जर्ळ न करता, इग्रं जानं ा जस्िनीचा एक तक
ु डा देऊन
आपल्या कारभारातनू दरू ठे र्लं होत.ं
राणी लक्ष्िीबाईला दरबारी कािात लि घालण्याची परर्ानगीच
नव्हती. त्यािळ
ु े स्तला दरबारी कािकाजाची काहीच िास्हती नव्हती. पण राणी
आपल्या र्ाड्यात मर्मथ बसली नाही. स्तने गार्ातील स्स्त्रयानं ा एकत्र करुन
लष्करी स्शिण, व्यायाि स्शकर्ायला सरुु र्ात के ली. राणीला सन १८५१ििे
पत्रु झाला. दािोदर नार् ठे र्ल.ं िोठ्या दणक्यात बारसं पार पडल.ं पण ददु र्ै ाने
३ िस्हन्यांििेच तो र्ारला आस्ण गंगािरपंतांना र्ारसासाठी दत्तक घेण्यास्शर्ाय
पयावय उरला नाही. गंगािरपंतांची तब्येतही ढासळायला लागली तेव्हा १८५३

सालात गंगािरपंतांचा चल
ु त नातू आनंद हा नर्ीन िल
ु गा दत्तक घेतला. झांशीचे
पोस्लस्टकल एजंट एस्लस आस्ण इग्रं जी लष्करी तक
ु डीचे अस्िकारी िेजर िाटीन
यांना िद्दु ाि दत्तक सिारंभाचं आिंत्रण स्दलं गेलं. त्याचंही नार् दािोदरच ठे र्ल.ं
योगायोग असा स्र्स्चत्र की दसु रे स्दर्शी २१ नोव्हेंबरला गंगािरपतं र्ारले आस्ण
पढु च्या संकट काळासाठी राणी लक्ष्िीबाई तयार झाली.
इग्रं जांनी राणीचा र्ारसा हक्क नाकारला. डलहौसीने र्ारस नसलेली
संमथानं खालसा करायला सरुु र्ात के ली. राणीने इग्रं जांशी िान्यता स्िळार्ी या
हेतनू े पत्रव्यर्हार सरुु के ला. पण एजंट एस्लस हा एक स्दर्स ग्र्ाल्हेर-बंदु ल
े खंड
आस्ण रे र्ा संमथानांचा पोस्लस्टकल एजंट िेजर डी. ए. िाल्कि याचा
जाहीरनािा घेऊन राणीच्या दरबारात राजर्ाड्यात हजर झाला. त्याने राणीच्या
कारभार्याच्या हातात तो जाहीरनािा ठे र्ला. कारभार्याने तो जाहीरनािा
र्ाचनू दाखर्ला. सर्व नागररकानं ी यापढु े मर्त:ला स्ब्रटीश सरकारचे नागररक
िानार्े आस्ण आपला र्सल
ू एस्लस यानं ा द्ार्ा. समं थान जरी खालसा झालं
असलं तरी कंपनी सरकार राणी सरकारला भरपरू तनखा देणार आहे असं त्यात
स्लस्हलं होतं. दरबारचं र्ातार्रण गभं ीर झालं. जाहीरनाम्याचं र्ाचन झाल्यार्र
एस्लस परत जायला स्नघाला तेव्हा दरबारात हजर असलेली राणी स्चकाच्या
पडद्ाआडून त्र्ेषाने म्हणाली, “िेरी झासं ी नही दगूँू ी ” त्यािणी स्तच्या िठु ी
र्ळल्याच असतील, सतं ापाने चेहरा लाल झालाच असेल आस्ण िठू
तलर्ारीर्र गेलीच असेल. डोक्याला िस्ं दल, किरे ला तलर्ार, परुु षी र्ेषात
रोज दरबारात येणारी लक्ष्िीबाई स्चकाच्या पडद्ािागे होती एर्ढंच स्तचं
स्त्रीपण. पण राणीला आपला राजर्ाडा सोडून गार्ातील राजर्ाड्यात जार्ंच

लागलं. फार कठीण अंिारिय काळ आला होता. आता हक्कासाठी लढणं
अटळ होतं. सन १५२६ ििे रुद्रप्रताप नार्ाच्या शरू ाने बंदु ल
े खडं ाची मथापना
के ली. त्याच्याच र्ंशातल्या जदू र्े चंद्राने १६५३ ििे बळर्ंत नगरििे बंस्गरा
टेकडीर्र एक रंगिहाल बािं ला. तीच झांसी आस्ण तोच िहाल पढु े आणखीन
बळकट होत गेला आस्ण स्कल्ला बनला..
सारा भारत ताब्यात आल्यार्र इग्रं जांची दष्टु नखं बाहेर आली.
तंजार्र-नागपरू -सातारा अशी अनेक संमथाने खालसा करतानं ा इग्रं जांनी
स्नदवयीपणाचा, अिानषु पणाचा कळस के ला होता. संमथास्नकांचे र्ारसा हक्कच
इग्रं जांनी काढून घेतले तेव्हा राजापासनू गररबांपयांत सारी जनता पेटून उठली.
बाजीरार्ाचं े पत्रु नानासाहेब, सातारचे रंगोजीबाप,ू कोल्हापरू चे स्चिासाहेब
िहाराज, अनेकानेक प्रिख
ु एकत्र आले आस्ण मर्ातत्र्ं य यध्ु दाचा उठार्
करण्याचा गप्तु बेत आखू लागले. पण िगं ल पाडं ेने घोटाळा के ला आस्ण क्रातं ी
उठार्ाला आिीच सरुु र्ात झाली. १९ सप्टेंबर १८५७ ििे सर यू रोज िबंु ई
बदं रात उतरला. बदंु ल
े खडं ाच्या कािस्गरीर्रच त्याची नेिणक
ू के ली होती. १६
स्डसेंबरला िबंु ईहून स्नघाला आस्ण १० स्दर्सािं िे इदं रू ला पोचला. स्तथे
स्िसिस साजरा करुन झाश
ं ीकडे स्नघाला. र्ाटेतील लहान िोठे समं थास्नक
स्जक
ं त १९ िाचवला झाश
ं ीच्या रमत्याला लागला. आस्ण २० तारखेला
झाश
ं ीपासनू १४ िैलार्ं र चचं नपरू ला आला. २१ तारखेला प्रचडं िोठी फौज
घेऊन त्याने झाश
ं ी पररसरात प्रर्ेश के ला. आजबू ाजचू ी समं थानं इग्रं जाच्ं या हाती
जात आहेत हे राणीलाही कळत होतं. स्तनेही हे संकट छातीर्र घ्यायची तयारी
पणू व के ली होती. एखादं कायव घरात स्नघार्ं तेव्हा त्या घरातील स्त्री जया तडफे ने

सर्व तयारी करते तसं आव्हान राणीनेही झांशीच्या रिणासाठी मर्ीकारलं.
झांशीची राणी लक्ष्िीबाई यध्ु दाला तयार झाली.
झांशीची घनघोर लढाई.
२१ िाचवला यू रोजच्या फौजेने झाश
ं ी पररसर व्यापनू गेला. यू रोजने
आल्याबरोबर एका टेकडीर्र िनोरा बािं नू त्यार्र तारायत्रं बसर्ल.ं िोठ्या
दस्ु बवणीतनू तो झाश
ं ीच्या स्कल्ल्याची पहाणी करायला लागला. हा स्कल्ला
सहज हाती पडणार नाही हे त्याच्या लगेच लिात आल.ं ताबडतोब कािािी
टेकडी, जार पहाडी, जीर्नसहाय टेकडीर्र त्याने तोफा चढर्ल्या आस्ण दसु रे
स्दर्शीपासनू तोफा उडर्ायला सरुु र्ात के ली. राणीकडे १० हजार बंदु ल
े े फौज,
अफगाणी फौज, १५०० पायदळाचे स्शपाई, आस्ण ४०० घोडदळ होतं.
घौसखान, खदु ाबि, आस्ण िोतीबाई, घनगजव-भर्ानीशंकर-कडकस्बजली या
तीन िहाकाय तोफांर्रून गोलंदाजी करायला तयार झाले. इग्रं जी फौज आपल्या
टप्प्यात आलेली पहाताच पस्हली तोफे ची बत्ती राणीनेच झाडली. शत्रचू े तोफांचे
गोळे शहरार्र पडू लागले. घरात बसलेली िाणसं छत कोसळून जखिी व्हायला
लागली. परत तोच गोळा आणखी खाली जाऊन स्तथेही सगळं जळून राख
होऊन जात होतं. अंगात स्खळे घसु नू जखिी होऊ लागली. घरांना आगी
लागल्या. गरु ं िरायला लागली. दोन स्दर्सांििेच लढाईने उग्र रुप िारण के ल.ं
राणीने अन्नछत्राची जनतेसाठी सोय करुन ठे र्ली. देर्ळांििे त्यांच्या राहण्याची
सोय के ली होती. जखिींर्र उपचार करणं थांबत नव्हत.ं तटार्र पडणार्या
गोळ्यांिळ
ु े स्भंतींििे भगदाड पडलं की रातोरात िाणसं ते बािं नू काढत. त्यांना

दगड स्र्टा आणनु द्ायचं काि बायका करत होत्या. सर यू रोजने एक स्दर्स
दस्ु बवणीतनू पास्हलं की गार्ातील बायका तोफांची दारू भरण्याचं काि करत
आहेत. तो थक्क झाला. ७ स्दर्सांनी काहीच फरक पडला नव्हता त्याचा यू
रोजर्र ताण आला. त्यातच बातिी आली की तात्या टोपे िोठी फज घेऊन येतो
आहे. राणीने पेशव्यांना िदतीला येण्याचं पत्र पाठर्लं होतं. ३१ िाचवला तात्या
टोपे १२०००, २८ तोफा, अनेक हत्ती घोडदळ अशी िोठी फौज घेऊन िदतीला
आले पण यू रोजने आपल्या घोडदळाच्या तीन तक
ु ड्या के ल्या आस्ण तात्यांची
फौज आर्ळली. प्रचंड फौजेसिोर तात्या टोपेंचं काही चाललं नाही. ती िदतही
र्ायाच गेली होती.
एक स्दर्स खबर्यानं ी बातिी आणली आस्ण शहराच्या
पाणीपरु र्ठ्याची एकच स्र्हीर होती ती जागा त्याला कळली. कारण कार्ड
घेऊन जाणारा िाणसू दस्ु बवणीतनू त्याने पास्हला. इग्रं जी तोफा त्यार्र चालल्या
आस्ण पाण्यार्र गोळा पडला. सगळीकडे स्चखल झाला. स्तथे उभी असलेली
िाणसहं ी िेली. शहराचा पाणीपरु र्ठाच बदं झाला. एक स्दर्स तोफाचं ी दारू
िणािणाने बनर्ली जात होती आस्ण साठर्ली जात होती ती जागा यू रोजला
कळली. त्याच्या तोफानं ी नेिक्या जागेर्र गोळा टाकला. प्रचडं िोठा भडका
उडाला आस्ण राणीचा तोफखानाच किकुर्त झाला. राणीचे गोलदं ाज खदु ाबि
आस्ण घौसाखानही ठार झाले. राणी हताश झाली. त्यातच शहरात कुठून घसु ता
येईल याची िास्हती खबर्यानं ी आणली. रात्रीच्या प्रकाशात इग्रं जी फौज येतानं ा
राणीला स्दसली. तटबंदीला स्शड्या लार्नू सैस्नक आत चढत होते.
त्यांच्यासाठी राणीच्याच एक स्फतरू ाने दरर्ाजा उघडला. राणीला बाणार्रच्या

राजाने सार्िानतेचा इशारा देऊन घरात कुणीतरी भेदी आहे त्याचा शोि घे असं
सांस्गतलं होतं. तो स्तचा सरदार दल
ु ाजीस्संगच होता. इग्रं जी फौज शहराच्या
रमत्यार्रून कापाकापी करत चालली. राणीची फौजही शत्रल
ू ा स्भडली.
गार्ातले लोकही संरिणाला सािील झाले. परुु ष िरायला लागले, बायकांनी
अब्रसू ाठी स्र्स्हरीत उड्या िारल्या. लहान बाळं रडायला लागली. प्रेतांचा
गार्ात ढीग पडला. रक्ताचे पाट र्ाहायला लागले. शत्रू राजर्ाड्यासिोर आला.
त्या सैस्नकांनी राणीचं ग्रंथालय जाळल.ं हजारो हजारो पमु तकांची होळी झाली.
राणीचे पागेतले घोडे उिळले गेले. शत्रू घरांना आगी लार्त सटु ला.
राजर्ाड्यातील िौल्यर्ान र्मतंचू ी प्रचंड लटू झाली. गार्ातली जनार्रं
भेसरू पणे ओरडत घायाळ होऊन हबं रत होती. गार् सगळा भेसरू झाला.
िरणकळे ने काळर्डं ला.
राणी स्कल्ल्याच्या तटार्रुन ते पाहात होती. स्तची झाश
ं ी आगीत
होरपळत होती. स्तची जनता िरण सोसत होती.राणी सतं ापाने हातात स्निळ
ु ती
तलर्ार घेऊन घोड्यार्रुन बाहेर पडली. राणीचा एर्ढा आर्ेश कुणी पास्हला
नव्हता.. सपासप शत्रल
ू ा कापत शहरात घसु लेल्या गदीतनू राणी पढु े पढु े
स्नघाली. तो स्तचा आर्ेश, स्तची स्हिं त, स्तचं लढण,ं स्तची तलर्ारबाजी, स्तचा
सदंु र चेहरा, सर यू रोज थक्क होऊन बघत होता. आता शत्रू स्पमतल
ू ं चालर्ू
लागला तेव्हा राणी एखाद्ाच्या गोळीला बळी पडेल म्हणनू स्तच्याच र्ृध्द
सरदाराने स्तला स्र्नर्ल.ं आता सध्ं याकाळ झाली आहे. आपण परत स्फरार्.ं
झांशी नंतरही घेता येईल. आिी पेशव्यांकडे जार्ं, त्यांची िदत घेऊन परत
झांशी स्जंकार्ी. राणीने असहायपणे, नाईलाजाने होकार स्दला. राणीने त्या

राक्त्री आपल्या देहाची स्र्टंबना होऊ नये म्हणनू सती जाण्याचा स्नणवय घेतला.
सर्ाांना बोलार्नू आपापला स्नणवय घेण्यास सांस्गतलं. पण स्तच्या सहकार्यांनी
स्तला र्चन स्दलं की िरणानंतरही स्तच्या देहाची स्र्टंबना आम्ही होऊ देणार
नाही. आपण शत्रश
ू ी लढत िरु. .रात्र झाली की स्कल्ल्यातनू बाहेर पडून
पेशव्यांकडे काल्पीला जाऊ. स्तथे खपू फौज आस्ण शस्त्रास्त्रं आहेत.
राणीने ते िान्य के लं.स्तने सर्ाांना बोलार्नू काहीना काही र्मतू भेट
देऊन त्यांचा स्नरोप घेतला. राणीचे र्डील िोरोपंत एका हत्तीर्र राहील एर्ढा
खस्जना घेऊन बाहेर पडणार असं ठरलं. राणीने गप्तु िागावने बाहेर पडायचं
ठरर्लं. ४ एस्प्रलची रात्र गडद झाली. िध्यरात्री राणीने सर्व अंगाभोर्ती तारे चं
र्ेटोळं घातलं. ती पाढं र्या घोड्यार्र बसली. िागे दािोदरला दपु ट्ट्याने बािं ल.ं
जिलेल्या सर्ाांनी स्तला भरल्या डोळ्यानं ी स्नरोप स्दला. फक्त एक चादं ीचा पेला
िल
ु ासाठी घेतला. स्तचा पोशाख पणू व परुु षी होता. पायात बटू होते. कंबरे ला
जास्ं बया, खाद्ं ाला तलर्ार लटकर्ली. २० २५ मर्ार, काशी-सदंु र-िदंु र या
स्जर्ाला जीर् देणार्या दासी घेऊन ती उत्तरे च्या खडं ेरार् दरर्ाजाने बाहेर पडली.
गमत घालणारे आहोत असं सागं त सगळे बाहेर पडले. बरोबरचे लोक घेऊन
बदं क
ू ीचे आर्ाज काढत ती भरिार् स्नघाली. राणी, स्तची दासी, आस्ण एक
घोडेमर्ार स्तघचं काल्पीच्या रमत्याला लागले. राणीच्या र्ाटाड्यानं ी
जगं लाििनू आड र्ाटेने कठीण िागावने राणीला सख
ु रुप शहराबाहेर काढल.ं यू
रोजला सकाळी राणी पसार झाली हे कळल्यार्र किालीचा िक्का बसला.
एर्ढ्या कडक बंदोबमतातही ती गेली कशी ते कुणालाच कळलं नाही. राणी
स्नघनू गेली. झांशी हातात आली. यू रोजने लढाई सरुु होण्याआिीच शहरात

लढाई संपल्यार्र स्र्जन होणार असल्याची िास्हती स्दली होती. स्र्जन म्हणजे,
शहर स्जंकल्यार्र इग्रं ज लोक, गार्ातील ५ र्षाांपासनू ८० र्षाांपयांतच्या सर्व
परुु षांना कापनू काढत असत. शहर हातात आल्यार्र स्र्जन सरुु झालं. आपली
दहशत बसार्ी म्हणनू हजारो लोकानं ा फाशी देऊन, झाडांना त्यांची प्रेतं
लटकर्त ठे र्ली. प्रचंड लटू झाली. स्हरे , िाणकं, सोनं , गरु ं , कपडा, चांदीची
भांडी, सगळं सगळं ३ स्दर्स लटु लं गेलं.
इकडे राणी िध्यरात्री स्नघाली ती पहाटे २१ िैलांर्र भांडेर गार्ात
पोचली. स्तथे आपल्या िल
ु ाला खायला घालनू आपले स्र्िी उरकून परत
स्नघाली. इतक्यात यू रोजने पाठर्लेला बौकर स्तथे पोचला राणीने त्याच्या
िाडं ीर्र एर्ढ्या तडाख्याचा र्ार के ला की िाडं ी तटु ायची रास्हली. कारण
िाडं ीर्र बदं क
ू लटकत होती. बौकर परत स्फरला. राणी र्ेगाने काल्पीकडे
स्नघाली ती िध्यरात्री काल्पीला पोचली. प्रचडं र्ेगाने आपल्या िालस्कणीला
घेऊन दौडत जाणारा स्तचा लाडका घोडा राणी उतरल्याबरोबर िाडकन आडर्ा
पडला. राणीने स्तच्या लोकानं ा त्याचे सगळे मनायू िालीश करायला सागं नू ती
घरात गेली. स्तने पेशव्यानं ा स्नरोप पाठर्ला. राणीचा िास्सक ििव सरुु झाला
होता आस्ण स्तच्या अगं ार्रच्या कपड्यास्ं शर्ाय एक कापडही स्तच्याजर्ळ
नव्हत.ं पेशव्यानं ाही प्रश्न पडला लष्करी छार्णीत बायका आस्ण साड्या
कुठल्या असायला. पण राणीची सोय झाली आस्ण सगळे दसु रे स्दर्शी पढु च्या
बेतानं ा लागले. ग्र्ाल्हेरला जायचा बेत स्नस्श्चत झाला. राणी स्नघनू गेली
म्हटल्यार्र यू रोजही सर्व फौज गोळा करुन काल्पीकडे स्नघाला. स्तथेही िराठा

फौजेची आस्ण यू रोजच्या फौजेची लढाई जंपु ली. काल्पीची लढाईही हरल्यार्र
पेशर्े, राणी स्तथनू स्नसटून ग्र्ाल्हेरच्या शहरात येऊन दाखल झाले.
झांशी शहरार्र ताबा स्िळर्ल्यार्र राणीला स्फतरू झालेल्या
दल
ु ाजीस्संगला स्तथल्या कस्िशनरने बोलार्नू घेतलं. त्याची चौकशी के ली.
त्याच्या अनेक स्पढ्यांनी या घराण्याची सेर्ा के ली होती हे कळल्यार्र
दल
ु ाजीस्संगचं डोकं उडर्लं आस्ण त्याच्या भार्ांना गोळ्या घातल्या. झांशी
हातनू गेली.
झांशीची लढाई हा तेजमर्ी राणीच्या बहादरू ीचा आस्ण पराक्रिाचा तो
पर्ू ाविव होता.
१७ जून १८५८. अमर हदन.
राणी लक्ष्िीबाई काल्पीला पोचली. पाठोपाठ सर यू रोजही
काल्पीजर्ळ यायला लागला. त्याला अडर्ायला पेशव्याचं ी फौज पढु े आली.
स्फरंग्याचं ी पेशव्याच्ं या फौजेशी काल्पीहून ४२ िैलार्ं र कंु च इथे गाठ पडली.
राणीने इथेही पराक्रिाची किाल के ली. यू रोजच्या तोफा पोचू नयेत म्हणनू स्तने
रमत्यात जागोजाग िोठे खड्डे खणनू ठे र्ले. पण इग्रं जाचं ा स्र्जय झाला तेव्हा
राणी आस्ण पेशर्े कंु चहून काल्पीला गेले. पाठोपाठ यू रोजही स्तथे पोचला.
स्तथेही घनघोर लढाई झाली. काल्पीििे तर गार्ातील बायकाही शत्रश
ू ी
लढल्या. इथेही स्तच्या अलौस्कक शौयावचं प्रदशवन सैस्नकानं ा पाहायला स्िळाल.ं
राणीने तर यू रोजच्या तोफाच बदं पाडल्या. ते बघनू स्तची फौज जोराने इग्रं जी
फौजेर्र चालनू गेली. राणीने सर्ाांच्यात चैतन्यच स्निावण के लं होतं. राणीचा
स्र्जय होणारच होता पण एका जबरदमत सेनानीचा र्कूब पाहायला स्िळाला.

त्याने किी नव्हे ती आपली उंटांची तक
ु डी बाहेर काढली. उंटार्र बसलेल्या
त्याच्या सैस्नकांनी बाणाचं ा िारा सरुु के ला. पेशव्यांच्या तलर्ारी बंदक
ू ांचा
काहीही उपयोग झाला नाही. त्या बाणानं ी सारं सैन्य पळायला लागलं. जखिी
झालं. पराभर् सिोर स्दसायला लागला आस्ण काल्पी सोडणं राणीला आस्ण
पेशव्यांना भाग पडलं.
राणी, पेशर्े, आस्ण िमतानचा नातू अस्लबहाद्दर यांनी ग्र्ाल्हेरला
जायचा स्नणवय घेतला कारण ते एकच शहर आसर्यासाठी स्शल्लक रास्हलं होतं,
नाहीतर जायचं तरी कुठे ? सगळीकडे इग्रं जांचंच राजय होतं. इतके स्दर्स
काल्पीत नसलेले तात्या टोपेही ग्र्ाल्हेरला या फौजेला येऊन स्िळाले होते. स्शंदे
पणू वपणे इग्रं जाच्ं या पिाचे होते. त्यानं ा ही फौज आपल्याकडे येते आहे हे
आर्डणारं नव्हतचं . ग्र्ाल्हेरचे राजे जयाजीरार्ानं ी या लोकानं ा स्नघनू जायला
सास्ं गतलं. आस्ण िग मर्त:च िोठी फौज घेऊन राणीच्या फौजेर्र चालनू गेल.े
राणीची फौज तोफाच्ं या िार्याने पळून जायला लागली तेव्हा परत राणी
सर्ाांसिोर आली आस्ण स्तने त्यानं ा लढण्यासाठी चेतर्ल.ं तेव्हा िात्र
जयाजीरार् स्शद्ं ाचं ी फौज पणू वपणे हरली. जयाजीरार् इग्रं जाच्ं या आसर्याला
आग्र्याला गेले. ग्र्ाल्हेर राणीच्या ताब्यात आल.ं जया िहादजी स्शंद्ानं ी
इग्रं जांर्र आपली दहशत बसर्ली होती, त्याच्ं याच र्श
ं जाने इग्रं जाचं ा आश्रय
घेतला होता..
नानासाहेब पेशवयाचं े बधं ू रावसाहेब, तात्या टोपे आनण राणीने शहरात
प्रवेश के ला तेवहा परुु र्ी वेर्ातल्या राणीला पाहून लोकांनी जयजयकार के ला.
नानासाहेब पेशवयांच्या नावाने िाही नफरवनू रावसाहेब राजवाड्यात राहायला

गेले पण राणी मात्र नवलिा बागेतील वाड्यात राहायला गेली. या नतघांच्या
हाती िनजना आला, इतके नदवस माचण-एनप्रल-मे च्या कडकडीत उन्हातान्हातनू
लढणार्या फौजेला पोटभर िायला आनण स्वस्थपणे राहायला नमळालं. राणी
मात्र दसु रे नदवशीपासनू आपल्या ताब्यातील २५० फौजेची कवायत घ्यायला
लागली. कारण स्तला इग्रं जांच्या फौजेची स्शमत कळली होती. रावसाहेब
पेशवयांनी बायजाबाई नशंदे यांना दोन पत्रं पाठवली, ती बायजाबाईनीं गवहनणर
जनरलकडे पाठवल्यामळ
ु े . सर ह्यू रोजला आपोआप या फौजेचा ठावनठकाणा
कळला. आता त्यांनीही ग्वाल्हेरचा रस्ता धरला. सकाळचा कडकडीत उन्हाचा
िारा चक
ु र्ण्यासाठी त्याने रात्री प्रर्ास के ला.
आता यू रोजच्या मदतीला ५ जनू ला निगेनडयर नस्मथ आनण कनणल
ररडलही आले. यू रोजने लगेच रणनीती आखली. पेशव्याचं ी फौज कोंडीत
पकडण्यासाठी, आग्र्याच्या बाजनू े ररडलला थाबं ायला सागं नू , नस्मथला
ग्वाल्हेरच्या कोटाकी सराईला ४ मैलावं र राहायला सानं गतलं आनण दनिणेला
हैद्राबादच्या ननजामाची पलटण ठे वली. ह्यू रोजने ग्वाल्हेरच्या अशा तीन नदशा
बनं दस्त के ल्या. १६ जनू ला ह्यू रोज ग्वाल्हेरपासनू ९ मैलावं र, मोरार
छावणीजवळ ५ मैलावं र येऊन थाबं ला. त्याने मोरार छावणीवर हल्ला करुन ती
ताब्यात घेतली. त्याने राणीला पकडून देणाराला २०, ००० रुपयाचं ं बनिस
जाहीर के ल.ं १७ जनू ला निगेनडयर नस्मथ कोटाकी सराईवर आला. नतथनू
ग्वाल्हेरकडे जाणारा रस्ता छोट्या टेकड्याचं ा, लहान रस्त्याचं ा होता. तो
ताब्यात असणं िहत्त्र्ाचं होत.ं कोटाकी सराई ताब्यात घेऊन स्ब्रगेस्डयर स्मिथ
हल्ला करायला पेशव्यांच्या फौजेच्या स्दशैने स्नघाला.

१७ जनू ची सकाळ उजाडली होती.. राणीकडे इग्रं ज जवळ आल्याची
बातमी आलेलीच होती. आता कधीही हल्ला होण्याची शक्यता होती. राणी
सकाळी आपल्या फुलबागेतील छावणीत आपला लाल रंगाचा लष्करी पोशाि
घालनू सकाळी सरबत पीत तयार बसली होती. एवढ्यात बातमी आली की
नस्मथची फौज हल्ला करायला कोटाकी सराईवरुन ननघाली आहे. राणीने
दामोदरला रामचंद्रपंतांच्या ताब्यात नदलं. नतच्या संदु र-मंदु र सख्या
नतच्याबरोबर सावलीसारख्या होत्याच. सततच्या धावपळीने नतचा लाडका
घोडा आज िपू थकल्यामळ
ु े त्याला न घेता राणीने पागेतनू नवीन देिणा घोडा
घेतला आनण त्यावर स्वार होऊन ते तेजमय रुप, वेगाने आपल्या फौजेसकट
शत्रल
ू ा जाऊन नभडलं.
स्फरंग्यार्ं र स्तच्या तलवारीचे सपासप वार सरुु झाले. एके क नफरंगी
जिमी वहायला लागला नाहीतर कोसळायला लागला. नतच्या या आवेशाने
स्ब्रगेस्डयर नस्मथही थोडा मागे सरला. राणीची शरू फौज नस्मथच्या फौजेवर तटु ू न
पडली. घनघोर यध्ु द माजल.ं नस्मथला आपण पणू णपणे मागे ढकलले जाणार हे
लिात आल्याबरोबर नस्मथने मग आपला तोफिाना बाहेर काढला. तोफाचं े
गोळे , त्याचं ी आग, जनू मनहन्यातला ग्वाल्हेरचा सकाळचा कडक उन्हाळा,
मरणारी, िारणारी, नकंचाळणारी, जिमी होणारी फौज, यामळ
ु े भीर्ण दृष्य
पसरल.ं राणीला मात्र कशाचहं ी भान नवहत.ं ती बेभानपणे, बेहोर्ीने सपासप वार
करत लढत होती. िदाांच्या गदीत आपला घोडा रे टत होती. आपल्या माडं ीच्या
दाबाने त्याला हवं नतथे नेत होती, वळवत होती. इतक्यात ररडलची फौज
नस्मथच्या मदतीला आली. त्या नवया दमाच्या फौजेने रणागं णावर प्रचंड

चेंगराचेंगरी झाली. या नवीन फौजेपढु े आपण नटकणार नाही हे राणीच्या लिात
आलं. नतचे सैननक या गदीत स्र्खरु ले गेले आनण राणीने स्तथनू बाहेर पडण्याचा
स्नणवय घेतला., नतचे १० / १५स्वार आनण संदु र मंदु र एवढे त्या गदीतनू बाहेर
पडले. तेवढ्यात राणीच्या संदु रला गोळी लागली. बाई मी मेले असं ओरडत ती
जनमनीवर कोसळली. राणी मागे नफरली. एका स्वाराला नतच्या देहाची काळजी
घ्यायला सांगनू पढु े ननघाली.
धावता धावता मध्येच एक ओढा आला. राणीने घोड्याल टाच नदली.
पण.....पण घोडा अडला. तो पढु े जाईचना. त्याला लांब छलांग िारता येईना.
तो परत परत िागे जायला लागला. राणीच्या पररचयाचा तो नवहता, त्यामळ
ु े
राणीची भार्ा त्याला कळली नाही. इतक्यात इग्रं ज स्वार नतथे येऊन पोचले.
नतची आनण त्याचं ी तलवार नभडली. एका स्वाराने राणीवर मागच्या बाजनू े वार
के ला. तो राणीच्या मस्तकावर पडला. राणीचा उजवा डोळा बाहेर आला आनण
लोंबू लागला. मस्तकातनू रक्ताची धार लागली पण राणीची तलवार चालचू
होती. त्याचवेळी दसु र्या स्वाराने नतच्या कुशीत तलवार िपु सली. राणी
घोड्यावरून िाली आली. त्या स्वारानं ी नतच्या गळ्यातला मोत्याचा मौल्यवान
कंठा काढून घेतला आनण ते पढु च्या स्वाराच्या मागे गेले. आपण राणीला
मारलयं हे नतच्या परुु र्ी वेर्ामळ
ु े त्यानं ा कळलचं नाही. राणीचा देह नतच्या
साथीदारानं ी आनण रामचद्रं बाबानं ी त्वरे ने उचलला. जवळच्या गगं ाधरबाबा
नार्ाच्या सन्ं याशाची झोपडी नदसली. नतथे नतला नेलं आनण गवताच्या गजं ीवर
ठे वनू अग्नी नदला. तेजाला तेज नमळालं. त्या अग्नीत राणी भस्म होऊन गेली.
स्वगाणरोहणाला एका अस्ग्नशलाके ला अस्ग्नरथास्शर्ाय कोणता रथ स्िळणार ?

राणी कशी गेली यार्र स्नरस्नराळे प्रर्ाद उठले. स्तचा देह शत्रच्ू या हाती लागला
नाही, स्तची िरणोत्तर स्र्टंबना झाली नाही, ही भारतिातेची पण्ु याई.
ग्र्ाल्हेरची लढाई िोडली. तात्या टोपे आस्ण रार्साहेब पेशर्े
रणांगणार्रुन बाहेर पडले. इग्रं जांनी त्यांच्यासाठी १०,००० ची बस्िसं लार्ली.
दोघेही र्ेषांतर करुन भारतभर स्हडं त रास्हले. शेर्टी रार्साहेब पेशर्े जम्ििू िे
असतांना एका भीिरार् नार्ाच्या िाणसाने इग्रं जांना स्फतरू होऊन रार्साहेब
पेशव्यांचा पत्ता इग्रं जांना कळर्ला. रार्साहेबानं ा अटक झाली. खटला
भरण्याचं नाटक झालं आस्ण रार्साहेब पेशव्यांना २० ऑगमट १८६२ स्र्ठूरला
पेशव्यांच्या राजर्ाड्यासिोरच फाशी देण्यात आलं. तात्या टोपे अजनू गप्तु पणे
स्हडं तच होते. त्याचं ी आस्ण नरर्ीरच्या राजा िानस्सगं ची ओळख झाली. या
िानस्सगं ने इग्रं जानं ा तात्या टोपेंचा ठार्स्ठकाणा सास्ं गतला. ७ एस्प्रल १८६९ या
स्दर्शी इग्रं जानं ी टोपेंना ते झोपलेले असतानं ा पकडल.ं नतं र स्सप्री गार्ात त्यानं ा
फाशी देण्यात आल.ं पण ते तात्या टोपेच होते की नाही यार्रही प्रर्ाद उठले.
आस्ण र्डील िोरोपतं ाचं ं काय झालं? राणीबरोबर तेही बाहेर पडले.
एका हत्तीर्र िार्ेल एर्ढा खस्जना त्यानं ी बरोबर घेतला. त्याचं ी इग्रं जी
स्शपायाश
ं ी झजंु झाली. त्यात त्याच्ं या िाडं ीला जबरदमत जखि झाली. तरी
त्यानं ी प्रर्ास चालू ठे र्ला. पण िारे कर्यांना चक
ु र्तानं ा ते रमता चक
ु ले आस्ण
दस्तया राजाच्या हद्दीत स्शरले. दस्तयाच्या राजाचं आस्ण झाश
ं ीचं िहार्ैर.
िोरोपतं ानं ा िाडं ीच्या जखिेिळ
ु े प्रर्ास अशक्य झाला तेव्हा ते एका गार्ात
स्शरले. स्तथे स्र्ड्याची पाने स्र्कणार्या एका िाणसाला पैसा देऊन आश्रय
िास्गतला. िोरोपंतांजर्ळची िास्हती राजाच्या स्दर्ाणाला कळली. त्याने

िोरोपतं ांना कै द करुन इग्रं जांकडे झांशीला पाठर्लं. िोरोपंतांना फाशीची स्शिा
झाली. तेही संपले.
र्ीरांगना राणी, स्तचे साथीदार, र्डील सार्याचं ा असा शेर्ट झाला.
राणी लक्ष्िीबाईने १८५७-५८ चा स्हदं मु थानचा उठार् तेजमर्ी के ला. र्डील
दसु र्या बाजीरार्ांचे आस्श्रत, त्यातनू राणी एक स्त्री, राजय करण्याचा जराही
अनभु र् नाही, गंगािरपंतानं ी तो स्िळूही स्दला नाही, तरीही गंगािरपंतांच्या
जाण्यानंतर नेर्ाळकरांच्या घराण्याची कीती अिर के ली.. इ.स . १८५३ पासनू
सरुु झालेला राणीचा लढा थांबला. गंगािरपंतांना स्स्त्रयांचा कपडे, दास्गने
घालण्याचा शौक होता. ते स्स्त्रयांसारखे सगळे सण, हळदीकंकू असे उत्सर्
साजरे करत. आस्ण राणी कायि परुु षी र्ेशात र्ार्रली. िदावनी रानी लक्ष्िीबाई
म्हणनू गाजली. स्र्स्चत्र योगायोग असा की आजही, पाठीिागे िल
ु ाला
बािं लेला स्तचा अश्वारुढ पतु ळा भर चौकात चैतन्य देत उभा आहे. आस्ण
स्तच्या िागेच हयातभर स्त्री र्ेषातील भस्ू िके ने गाजलेल्या एका िहापरुु षाचा
रंगिहाल साथीला उभा आहे.
जशी आपली, रे स्हदं बािं र्ा कस्र्ता, तशी सभु द्राकुिारी चौहानची
कस्र्ताही खपू गाजली. त्या म्हणतात,
तेरा स्मारक तूिी िोिी । तू खुद अहमट हनशानी थी । बदुं ेले िरबोलोंके
मुाँि । िमने सनु ी किानी थी ।
खूब लडी मदावनी वि तो । झांसीवाली रानी थी ।

समारोर्
या खंडप्राय भारतात र्ीराच्ं या तलर्ारी खणखणतच रास्हल्या. बंदक
ू ींचे
बळी िारातीथी कोसळत रास्हले. आक्रिण करणार्या प्रत्येक अन्यायास्र्रुध्द
आस्ण शत्रस्ू र्रुध्द भारतीयांचा आर्ाज उठतच रास्हला. १८०० ते १९०० या
शंभर र्षाांििे भारतात आस्ण जगाच्या रंगिंचार्र सत्तांिीशांच्या अनेक
कठपतु ळ्या नाचल्या. भारतात या शतकात िहत्त्र्ाचे तीन बदल घडून आले.
त्यात पस्हला बदल म्हणजे इग्रं जी सत्तेचा अंिल सर्व देशभर सरुु झाला. त्यािळ
ु े
सबंि देश एकसंि झाला. इग्रं जांच्या एकास्िकारशाहीला सरुु र्ात झाली.
त्याच्ं या जल
ु िू ािं ळ
ु े त्याच शतकाच्या िध्यार्र, इग्रं जी सत्तेस्र्रुध्द आर्ाज
देशभर घिु ला, त्यातनू १८५७ सालचा मर्ातत्र्ं ययध्ु दाचा र्णर्ा पेटला. पण तो
स्चरडला गेला. दसु रा बदल म्हणजे १८८५ ििे सर यिू यानं ी नॅशनल काूँग्रेसची
मथापना करुन राजेशाही आणखीनच किकुर्त के ली आस्ण भार्ी लोकशाहीचं
बीज रोर्लं. त्यात अनेक भारतीय राजकारणी सािील झाले. आस्ण स्तसरी
घटना म्हणजे, लोकिान्य स्टळकासं ारख्या जहाल नेत्याचं ा आस्ण अनेक
क्रातं ीकारकाचं ा उदय.
याचर्ेळी १८०० ते १९०० या कालखडं ात जगाच्या राजकारणार्र तर
पृथ्र्ी उलटी स्फरार्ी इतके बदल घडून आले. फ्रान्सििे नेपोस्लयनचा झालेला
उदय हा सर्व यरु ोस्पयन राष्रातील तरुणानं ा आस्ण स्र्चारर्तं ानं ा नर्ीन दृष्टी देऊन
गेला. त्याच्या ररपस्ब्लक आस्ण ररव्होल्यश
ु न या शब्दांनी राजघराण्यांना घरघर
लागली. नर्स्र्चारांचे र्ारे जगभर र्ाहू लागले. लोकसत्ताक स्र्चार घराघरात

घसु ळले गेले. तरुणांनी राजसत्ताक प्रमथास्पतेस्र्रुध्द बंड करायला सरुु र्ात
के ली. स्र्चारर्ंतांचे स्र्चार सास्हत्यातनू नर्ीन स्दशा देऊ लागले. दसु रा िोठा
बदल म्हणजे औद्ोस्गक क्रांती. या स्र्ज्ञानाने तर जनु ं होतं ते सर्वच िडािडा
कोसळायला लागलं. या औद्ोस्गक क्रांतीिळ
ु े उद्ोजक, कािगार, िध्यि र्गव
आस्ण िास्सक र्ेतन हा चार शब्दांचा आस्ण र्गाांचा उदय झाला. त्यात उिरार्,
अस्िर ही पदं स्र्लयाला गेली. लष्कर हे आजर्र अथावजवनाचं सािन होतं त्याचं
िहत्त्र् किी झालं. हे सर्व जगभर पसरायला लागल.ं त्यातनू राजसत्ता स्र्रुध्द
लोकसत्ता हा संघषव सरुु झाला. त्यातनू लढाया होऊ लागल्या. यरु ोप, आस्फ्रका
आस्ण आस्शयात पसरललेल्या ऑटोिन साम्राजयात, तक
ु ी सल
ु तानांस्र्रुध्द
उठार् झाला, संसद मथापन झाली, यंग टक्सव नार्ाची तरुण संमथा मथापन
झाली. यरु ोस्पयन देशािं िल्या राजघराण्यानं ाही आपले हक्क सोडून देण्याची
र्ेळ आली. भारतातही इग्रं जी एकास्िकारास्र्रुध्द आदं ोलनं सरुु झाली.
या भरतभिू ीत सतत काहीतरी घडत गेलं. स्त्री-सतं ती-सपं त्ती-सत्ता या
िोहाच्या िाग्यानं ा राग-लोभ-िोह-िद-ित्सर याचं े रंग चढले. पृथ्र्ीराज चौहान
सयं ोस्गता या स्त्रीिळ
ु े सपं ला. सतं तीिळ
ु े तर िहाभारत घडल.ं सपं त्तीच्या िोहानं ी
परदेशी टोळ्या आल्या आस्ण इथल्या स्नसगवदत्त सौंदयावला ओरबाडून गेल्या.
स्र्श्वसम्राट होण्याची मर्प्नं घेऊन स्सकंदरने या देशात पाऊल ठे र्ल.ं त्याच्ं यािळ
ु े
शर्ाच्ं या राशींनी सिरागं णं स्र्मकटली. अतल
ु बाहूबल, अलोट िनोबल,
अर्णवनीय शरीरबल, याचं ं या सगं रािं िनू दशवन घडल.ं पण त्याच लोहपरुु षाचं ा
पत्रु स्र्योगाने िृत्यू होणं हे अनाकलनीय कोडंही स्दसलं. िंगोलांच्या र्स्कलांच्या
मर्ागतासाठी र्ेशीर्र भसु ा भरलेली प्रेतं टांगणारा आस्ण त्यांचं दहशतीने

मर्ागत करणारा बलबन सल
ु तान आपला आर्डता शहजादा िरण पार्ल्यार्र
पत्रु शोकाने प्राण सोडतो, आस्ण दसु रीकडे झांशीच्या रिणासाठी काल्पीला
गप्तु पणे गेलेली राणी लक्ष्िीबाई आपल्या लहान पत्रु ासाठी रुप्याचा पेला
घ्यायला स्र्सरत नाही, िग ती िाता म्हणनू थोर की परुु षी सैन्याच्या स्र्ळख्यात
त्यांच्याच दाडं गाईने लढणारी राणी म्हणनू ती थोर याचा स्नकाल करता येत
नाही.
या स्हरव्यागार भिू ीत सतत येणार्या परकीयांनी सत्तेचे दोर सांभाळले
पण त्यांच्याही िानस्सकतेत एक िोठा फरक होता. तक
ु ी, अफगाणी टोळ्या इथे
आल्या आस्ण इथल्याच िातीत रुजल्या. या भिू ीला त्यांनी िातृभिू ी िानलं.
शहाजहाूँने आपल्या स्प्रय पत्नीच्या मिरणाथव इथेच ताजिहाल बािं ला. इथल्या
दौलतीर्र आपल्या देशात ते मिारक उभारलं नाही. गोलघिु टही इथेच उभारला
गेला. पण इग्रं ज, फ्रेंच या लबाड स्बलदं र स्नळ्या डोळ्याच्ं या लोकानं ी
आपल्याला सर्वमर्ी लटु ू न नेल.ं आपले इग्ं लडं ििले राजप्रासाद सजर्ले.
आपल्या समं कृ तीची सास्हत्याची, ज्ञानाची िोडतोड के ली. सक्तीची ििाांतरं
के ली. आपलं नैसस्गवक सािनसपं त्तीचं नक
ु सान के लं. राजप्रासादातील दौलत
लटु ली. ििाांििे फूट पाडली. आपण या लोकास्ं र्रुध्द एक झालो नाही.
जया िहार्ीराचं ं तेज या लढायािं िे उजळल,ं त्यातील काही सग्रं ाि हे
भारताच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे घडले. िातृभिू ीत र्ीराचं ं एर्ढं पीक
उभं असतानं ाही आपण पारतत्र्ं यात का पडलो, याचहं ी लिर्ेिी दशवन या
र्ीरकथा करुन देतात. भारतीय िानस्सकता आस्ण त्यातनू स्नघणारे दोष
ठळकपणे स्दसतात. आपली पस्हली यध्ु दकथा सरुु होते ती रािायणाने.

कर्ीिनाच्या र्ास्ल्िकी ऋषींनी स्लस्हलेली राजघराण्यातील कथा. जर्ळ फौज
नाही, पैसा नाही, यध्ु दसास्हत्य नाही. तरी श्रीलंकेतनू स्र्जय स्िळर्नू प्रभू रािचंद्र
अयोध्येला आले ते दशाननाच्या पष्ु पक स्र्िानातनू . आजही प्रभू रािचंद्र
र्ंदनीय आहेत, फक्त पष्ु पक स्र्िानाचं नार् राफे ल आहे. या त्रेता यगु ानंतर
िहाभारत घडलं. दयु ोिनाच्या एका चलाख शकुनीिािा नार्ाच्या अफगाण्याने
गांिार देशातनू भारतात येऊन, कौरर् पांडर्ांचं १०५ भार्ांचं घराणं फोडलं
आस्ण संपर्लं. परक्यांच्या हमतिेपाने आपणच आपल्याला संपर्नू घेण्याची
बध्ु दी, इसर्ी सनाच्या हजार र्षाांच्यानंतर, िहिं द घोरी नार्ाच्या
अफगाण्याच्या र्ेळीही तशीच रास्हली होती हे सत्य आहे. पृथ्र्ीराज चौहान
आस्ण जयचंद एर्ढाच नार्ांििे बदल झाला होता. अफगाणी सत्ता संपली,
िघु ल आले. काबल
ू ते गजु रातपयांत राजय स्र्मताराचा िालक सम्राट अकबर
र्ेगळा होता. भारतीय सत्तेचे दोर आपल्या हाती घेऊन देशात नर्ीन स्र्चार
आणायचा त्याने प्रयत्न के ला. त्यासाठी सर्वििव सिार्ेशक असा नर्ीन दीन ए - इलाही ििव मथापन करण्याची, भारतीय राजघराण्याश
ं ी स्र्र्ाह बिं नानं ी
सबं िं जोडण्याची राजनीती त्याच्यानतं र सपं ली. सकाळी कंु कुिस्तलक लार्नू
सयू ोपासना करणारा, रात्री िौलर्ींशी ििवचचाव करणारा, अकबर सम्राट हा,
इमलास्िक कट्टर ििवभक्ताच्ं या दृष्टीने काफरच ठरे ल.
या कालौघात झाली ती स्सकंदर, ते बाबरपयांतची भारतार्रील
आक्रिणं. अद्यार्त यध्ु दसास्हत्यार्र यानं ी इथल्या राजा िहाराजानं ा स्जक
ं ल ं.
पण त्यांच्या तोफा पाहून कुणालाही सत्तािीशाला आपणही तोफा घडर्ाव्यात
असं र्ाटलं नाही. स्संि स्जंकायला, िीर कासीिने कॅ टापल्ट आणली, बाबरने

तोफा आणल्या, इग्रं जांनी बंदक
ु ांनी रण स्जंकलं. स्र्ज्ञानाचा िागव चोखाळला तो
फक्त स्टपू सल
ु तानाने..तो मर्त: रॉके टचा कताव ठरला. यध्ु दसास्हत्याचं श्रेष्ठत्त्र्
कळलंच नाही भारतीय सत्तािीशांना. परकीयांनीच भारतीयांना यध्ु दसास्हत्य
परु र्लं. स्शर्ाजीिहाराजानं ा िात्र या यध्ु दसास्हत्याचं िहत्त्र् कळलं आस्ण
राजकारणात घसु ण्याची इग्रं जाची लालसा कळली होती, म्हणनू च
पन्हाळगडार्र आपल्या झेंड्यासकट आपल्या तोफा घेऊन उभ्या राहणार्या
इग्रं जांना त्यांनी िडा स्शकर्ला. पण बाकी भारतीय कुठे होते ? हे परकीय येतात
कुठून तेही जाणनू घेण्याची बध्ु दी भारतीयांना किी झाली नाही.
आपले र्ीर शत्रश
ू ी झंजु ले पण त्याचर्ेळी आपल्याच लोकांनी त्यांना
पराभतू के लं. राणी लक्ष्िीबाईला इग्रं जानं ी यध्ु दात प्रत्यि हरर्लं पण स्तचे खरे
शत्रू कोण होते? स्तचाच सरदार दल
ु ाजीस्सगं , जयाने स्कल्ल्याचे दरर्ाजे
इग्रं जासं ाठी उघडले. दस्तयाचा राजा जयाने राणीच्या जखिी र्स्डलानं ा-िोरोपतं
ताब्ं यानं ा इग्रं जाच्ं या हर्ाली के ल,ं बायजाबाई स्शदं े स्जने राणीचा ग्र्ाल्हेरििला
िक्ु काि इग्रं जानं ा कळर्ला. कुणाकुणाशी लढेल ती र्ीरागं ना? तात्या टोपेंना
इग्रं जाच्ं या हर्ाली के लं तो भारतीयच होता, इग्रं ज नव्हता. िहाराजाच्ं या अथक
पराक्रिाने उभं रास्हलेलं मर्राजय सयू ावजी स्पसाळने िल्ु लक देशिख
ु ीसाठी दान
देऊन टाकलं. राजारािाला, िहाराणी येसबू ाईना,
ं ताराराणीला रायगड
सोडायला लार्णारा स्फतरू याच िातीतला. रायगड हा मर्राजयाचा आत्िा.
दगडिोंड्याचं ा असला तरी सर्ु णविणानं ी भारलेला आस्ण भरलेला होता. तो
िघु लांना सहज स्िळाला. अशी फंद आस्ण स्फतरू ीची स्कतीतरी उदाहरणं प्रत्येक
राजर्टीत झाली. त्यांच्यािळ
ु े च आपल्या र्ीरांना िातीला स्िळार्ं लागल.ं

इग्रं जांस्र्रुध्द त्यांच्यासारख्या शस्त्रास्त्रांनी सािथ्यवर्ान होऊन, िैसरू च्या
राजयरिणासाठी शहीद होणारा पस्हला र्ीर सत्तािीश म्हणजे स्टपू सल
ु तान.
त्याने पेटर्लेली िशाल िग अनेक भारतीय क्रांतीर्ीरांनी उचलनू िरली. स्फतरू ी
ही भारतीय िनाची कीड र्ीरांच्या बाहूनं ा पोकळ करत रास्हली.
देश एक असला, सीिा लागलेल्या असल्या तरी एक राष्र कल्पनेचा,
राष्रास्भिानाचा मपशवही नसलेली िानस्सकता हा भारतीय राजकारण्यांचा िोठा
दोष. त्यािळ
ु े परकीय आक्रिण आपल्या देशार्र आलं आहे, उद्ा आपलाही
बळी जाणार आहे, ही भार्नाच जागृत झाली नाही. तो हल्ला शेजारच्या
राजयार्र झाला आहे एर्ढंच आकलन राजयकत्याांना झाल.ं त्यािळ
ु े सर्व
राजपतू , सर्व दस्िणी एकत्र होऊन ना तक
ु ाांशी लढले, ना िघु लाश
ं ी लढले, ना
इग्रं जाश
ु ाांनी
ं ी लढले. इग्रं जानं ी त्याच्ं या कारभारासाठी देश एकत्र आणला. तक
स्दल्ली स्जक
ं ल्यार्र स्दल्ली परत स्जंकार्ी म्हणनू सर्वजण एकत्र आलेच नाहीत.
इग्रं जाच्ं यािळ
ु े त्याकाळातील राजकीय पढु ार्यांच्या िनात देशाचं मर्ातत्र्ं य ही
प्रखर भार्ना स्निावण झाली. त्यातनू स्टळक-गािं ी-नेहरु-पटेलासं ारखे राष्रीय नेते
आदं ोलनात स्शरले. पण राष्रभार्ना आजच्या नेत्यािं िे आहे का की प्रातं ीय
भार्ना आहे ही गोष्ट स्र्चार करायला लार्णारी आहे.
या परकीयानं ी कुणाच्या जीर्ार्र लढाया स्जक
ं ल्या ? आपल्याच
लोकाच्ं या बहादरू ीर्र अर्लबं नू होते ते सारे . जयाची खार्ी भाकरी, त्याची
करार्ी चाकरी ही िानस्सकता असल्यािळ
ु े आपल्या शरू ानं ा िारणारे आपलेच
लोक होते. स्संिच्या इस्तहासात दास्हर राजाकडे अरबी फौज होती, पण िीर

कासीि स्संिर्र चालनू आल्यार्र या तक
ु डीने मर्िस्िवयांस्र्रुध्द शस्त्र िरण्यास
ठाि नकार स्दला. भारतीय स्हदं ू असं कडर्ेपणाने किीच र्ागले नाहीत. का?
भारतीय भिू ीर्र ििवयध्ु दहं ी घडलं. िसु लिानांनी आस्ण इग्रं जांनी
सक्तीची ििाांतरं घडर्ली. स्हदं नंू ी त्यार्र काय उपाय योजला? काही नाही.
स्शर्रायांनी जो िागव शोिला, अंिलात आणला, नेताजी पालकर,
स्नंबाळकरांसारख्या आपल्या लोकांना लगेच स्हदं ू करुन घेतलं तोच िागव
शाहूच्या काळात िसु लिान झालेल्या गजु र बंिंच्ू यास्र्रुध्द का नाही योजला
गेला? आपल्या देशात परके येतात, आपला ििव भ्रष्ट करतात, प्रजा भ्रष्ट करतात,
पण स्हदं ू पंस्डत त्यार्र काहीही िागव शोित नाहीत यापरता स्र्षाद स्कती
बाळगार्ा? आज स्िश्चन आस्ण िसु लिान ििाांतररतािं िे स्हदं ू पर्ू वज असलेले
स्कतीतरी असतील. पण स्ब्रस्टशानं ी तोडा-फोडाचं राजकारण के लं ते आपण
किी सोडणार हाच िळ
ू प्रश्न आहे. जेर्ढे तक
ु ी क्रूर होते, तेर्ढेच इग्रं जही क्रूर
होते, पण इग्रं जाच्ं या नार्ाने आपण बोटं िोडत नाही. हाही आपला िानस्सक
दोष. आपल्या देशाला एकसिं ठे र्णारी एक भाषा अजनू ही नाही, आपापल्या
िातृभाषा सपं ण्याची खतं कुणालाही नाही, यापरती गल
ु ािी र्ृत्ती कोणती ?
नक
ु तचं मर्ातत्र्ं य स्िळालेला आपला देश अजनू बाल्यार्मथेत आहे.
देश सजु लाि आहे, सफ
ु लाि आहे, र्ीराचं ा आहे, स्र्द्वानाचं ा आहे, स्र्ज्ञानाचा
आहे, पण देश एकत्र आणणारा, िडाडीचा, जाणता राजा देशाला हर्ा आहे. जे
घडत गेलं ते असं होत.ं ते जे भस्र्ष्यात घडेल ते काळाच्या उदरात सप्तु ार्मथेत
आहे. पढु ेही सतत काहीतरी घडत जाणारच आहे. जे घडत गेलं, त्यार्रुन एकच
लिात आलं. हे सगळे सदु शवनिारी यगु ंिराचेच खेळ असतील का ?

स्शर्रायांचा अंत झाला की िग शंभरू ाजे- िग शाहूराजे - िग िािर्रार् पेशर्े
अल्पायषु ीच व्हायला हर्ेत तरच इग्रं ज येणार, - तरच क्रांतीकारक जन्ि घेणार,
मर्त:ची गीता परत म्हणर्नू घ्यायला लोकिान्यांना िंडालेत तोच बसर्णार –
जगाच्या रणभिू ीर्र स्हटलर आला तरच भारत मर्तंत्र होणार. या र्ीरांसिोर
प्रस्तर्ीर येणार..ही सगळी साखळी तोच जगस्न्नयंता जगभर खेळर्णार आस्ण
ते िानर्ी जीर्नात प्रत्येक िेत्रात होणार.. कुणाकडून स्कती कायव करुन घ्यायचं
आस्ण त्याला किी उचलायचं हे सगळे स्नयतीचे खेळ.

िा सिळा काल हचतारण्यासाठी बिुमोल र्ुस्तकांचा आधार हमळाला.
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