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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवर्ड करू शकता.  

• िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककां वा वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी 

वापर करण्यापुवी ई -सास्ित्य  प्रस्तष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आिे.  

  



र्ॉ. हस्मता दामल े

ई सास्हत्यतरे्फ़ आज डॉ. स्स्िता दािल े

यािंचे दहावे पसु्तक, “अस्ताचलावरील तारे” 

प्रकास्शत होत आह.े 

 ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान हा अनेक कवी व 

लेखकािंनी सरुू केलेला एक नवीन प्रयोग. िराठी 

िध्य ेवाचक आस्ण सास्हस्त्यक अस्िक जवळ यावेत आस्ण एक िोठी चळवळ 

इिंटरनेटच्या िाध्यिातनू सरुू व्हावी अशी इच्छा होती. िराठी भाषेत उत्ति 

दजेदार सास्हत्य स्नस्िवती व्हावी, चािंगल ेवाचक एकत्र यावेत, त्यािंना चािंगल्या 

दजावचे सास्हत्य स्िळावे आस्ण दजेदार स्लहू इस्च्छणार् या लेखकािंना अस ेवाचक 

स्िळावेत. एवढेच काय ते आिच े छोटेसे स्वप्न. स्हिंिते िदाव. िदद े खदुा. 

आिच्या छोट्याशा स्वप्नाला लाखो वाचकािंची आस्ण दजेदार लेखकािंची साथ 

स्िळत गेली आस्ण कारवािं बनता गया. डॉ. स्स्िता दािल ेया त्यातीलच एक. 

“सयुवपतु्र लोकिान्य” ह े लोकिान्य स्टळकािंचे एक वेगळ्या अिंगाचे, त्यािंच्या 

िानवी किं गोर् यािंचे दशवन घडवणारे चररत्र, “रिा” हा रिा या शब्दाच्या स्वस्वि 

सात अथाांतनू स्निावण होणार् या कथािंच्या सिंग्रहानिंतर त्यािंनी “कलाटणी" ह े

भारताच्या हजारो वषाांच्या भव्य इस्तहासाचे स्िस्नएचर दशवन घडवणारे पसु्तक 

स्लहीले. अशा पसु्तकािंनी ई सास्हत्य चे पसु्तक सिंग्रहालय सिदृ्ध होत आह.े 

त्यािंचे “िनसोक्त” ह ेवतविानपत्रातील बातम्या वाचल्यानिंतर उिटलेल्या तरिंगािंच े

पसु्तक ह.े ई सास्हत्य तरे्फ़ डॉ. स्स्िता दािले यािंचे ह ेचौथ ेपसु्तक. पाचवे पसु्तक 

होते “इस्तहासाची स्वलग पाने”. इस्तहासातील काही िहत्त्वाच्या पण किी 



प्रस्सद्ध अशा घटना व व्यक्तींभोवती ह ेपसु्तक आह.े पाचही पसु्तके वेगवेगळी 

आस्ण तरीही एकाच िाग्यातली. तो िागा म्हणज ेइस्तहास. आस्ण त्यातली रु्फ़ल े

िात्र दसु्िवळ, अप्रस्सद्ध व्यक्ती आस्ण घटना. सल्तनत ए स्दल्ली ह े सहावे 

पसु्तकही याला अपवाद नाही. त्यािंचे आठवे पसु्तक कावेरीचा दभुिंग: लाही 

वाचकािंचा उदिंड प्रस्तसाद स्िळाला. 

डॉ स्स्िता दािल ेयािंना राजकारणाची आवड असल्यािळेु आजवर 

इस्तहासाचा अभ्यास करून त्यातच लेखन केलिं. इस्तहास म्हणजे पवूवकालीन 

सत्तािीशािंच्या यशापयाशाची कहाणी. इस्तहास स्वषयातच त्यािंनी Ph.D केलिं. 

इस्तहास वाचत असताना त्यािंच्या एक गोष्ट लिात आली, ती म्हणज े१७ व्या 

आस्ण १८ व्या शतकातील उत्तर भारतातील राजकारणावर आस्ण स्शिंद-े

होळकर-िोगल आस्ण थोरले बाजीराव यािंच्यातील सत्तेच्या रस्स्सखेचावर 

स्वपलु लेखन स्लस्हलिं गेलिं आह.े पण १८ व्या शतकात दस्िण भारतात िोठिं 

राजकारण खेळणार्या सिंभाजी पतु्र शाहू, पेशवाईचे सिंस्थापक बाळाजी 

स्वश्वनाथ, हदैर अली, त्याचा पतु्र स्टप ूसलुतान आस्ण या सवाांचा लढा झाला 

त्या प्रबळ इिंग्रजािंवर िराठीत लेखन झालेलिं नाही. म्हणनू िनोव्यापाराच्या 

आिाराने, कादिंबरी अिंगान,े इस्तहास िािंडणारिं लेखन त्यािंनी अभ्यासपवुवक केलिं. 

ते लेखन म्हणज,े स्शवरायािंच्या पश्चात सिंभाजी-राजाराि-शाहू या त्यािंच्या तीन 

वारसािंचा आस्ण पेशवाई शतकाची स्थापना करणार्या बाळाजी स्वश्वनाथ- पतु्र 

बाजीराव - आस्ण नानासाहबे पेशवा यािंच्या कारकीदीचा, बाजीरावािंच्या 

िातोश्री रािाबाई जयािंनी ७५ वषावचिं दीघावयषु्य स्िळाल्यािळेु राजकारण फार 

जवळून पास्हलिं त्यािंना नास्यका करून इस्तहास सािंगणारी "िातोश्री" ही कादिंबरी. 

त्यानिंतर त्यािंनी स्िरजेच ेसरदार पटविवन यािंच्या घराण्याचा इस्तहास िािंडणारी " 



उदयास्त " ही कादिंबरी स्लहीली. त्यािंनी स्लहीलेलिं " िी स्टप ूसलुतान " ह ेस्टप ू

सलुतानचिं राजकीय, व्यस्क्तगत चररत्र प्रस्सध्द आह.े 

“असिं घडलिं होतिं” या नवव्या ४५० पानी पसु्तकात त्यािंनी भारताच्या 

पारतिंत्र्याच्या ग्रहण दशेतलिं वास्तव िािंडलिं आह.े ७५० वषाांच्या साडेसातीतनू 

ह े राष्र कसिं बाहरे पडलिं याचा हा इस्तहास आह.े यगुानयुगेु, शतकानशुतके, 

सवाांना यातनू काय घडलिं होतिं, का घडलिं होतिं आस्ण असिं घडलिं होतिं, ह े

सािंगण्याचा हा प्रयत्न आह.े 

अस्ताचलावरील तारे ह ेत्यािंचे ई सास्हत्यवरील दहाव ेपसु्तक आह.े 

ई सास्हत्य ही सिंस्था कोणतेही िन दते नसताना त्यािंनी आपली दहा 

िौल्यवान पसु्तकिं  ई सास्हत्यच्या वाचकािंसाठी स्वनािलू्य स्दली ही 

आिच्यासाठी डॉ. स्स्िता दािलेंची खरी ओळख. 

ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान डॉ. स्स्िता दािले यािंचे कायि ऋणी राहील. 

टीम ई साहित्य  



 

 

 

 

या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते सवभस्वी 

लेखिकेची स्वतः ची आिेत. या सवाांशी ई साहित्य प्रहतष्ठान 

सिमत असेलच असे नािी. 

या पुस्तकातील कािी हचते्र गुगलवरून घेतली 

आिेत. ती अपलोड करणारय्ांचे आर्ार. 

 

टीम ई साहित्य   



 

 

 

 

 

 

 

कै. बापूसािेब दामले  

यांच्या स्मृतीस अपपण.  

  



 

प्रस्तावना. 

 

सब भिूी गोपालकी. हा भारत दशे तर त्या गोपाळाचाच. या भिूीवरील 

गगनही स्वशाल. स्तच्यालगतचा िहासागरही स्वशाल. त्याच्यापस्लकडे 

स्िस्तजाची रेषाही स्वशाल. वसुिंिरेचिं स्व:ताभोवती गरगरत राहणिं आस्ण 

आतल्या जीवािंचिं कािक्रोिलोभिोहिदित्सराच्या तिंतूिंििे स्वत:भोवती कोष 

स्वणत, त्यात अडकत जाणिं हाच खेळ यगुानयुगेु चालला आह.े या तिंतूिंकोषाच्या 

बाहरे पडून जयािंनी स्वत:ची सषृ्टी स्निावण केली ते िवृाचिं अढळपद घेऊन 

सवाांच्यावर झळकत रास्हले. उदयाचलावर आले, िध्यान्हात झळकल ेआस्ण 

अस्ताचलावर दरू गेले. आजही ते िावळतीचिं तारािंगण तेवढिंच तेजस्वी आह.े  

 “असिं घडलिं होतिं” या पसु्तकाचा हा दसुरा भाग. यातील नायक 

नास्यका वेगवेगळ्या कारणािंसाठी गाजल.े हसन गिंग ूबहािनीने बहािनी राजवट 

सरुू केली. त्याच्या वारसािंच्या अखरेीस दस्िण भारतात ५ शाह्या स्निावण 

करणारा स्नस्ित्त ठरला. पातशाही बेगि नरूजहााँ प्रत्यि अस्िकारसतेू्र हाती न 

िरता, जहााँगीर पातशहाला िठुीत ठेवनू, पडद्यािागील पातशाही बेगि ठरली. 

शहाजीराजािंच्या पत्नी स्जजाऊसाहबे यािंनी पतु्र स्शवरायािंना जन्ि स्दला. 

स्वराजयाच्या जननी ठरल्या. स्जजािाता आस्ण नरूजहााँ, दोघीही असािान्य 

कतृवत्वाच्या होत्या. पेशवा नानासाहबे १८५७ च्या स्वातिंत्र्यलढ्याच े नायक 

ठरले. शाहूराजािंचे पेशवे बाळाजी स्वश्वनाथािंच्या घराण्यातील ह ेशेवटचे पेशव.े 

बहादरूशहा जफर िगुल सल्तनतीचा शेवटचा बादशहा ठरला. स्िरज 



सिंस्थानच्या पटविवन घराण्याचे वारस, तासगावचे सरदार परशरुािभाऊ पटविवन 

स्वराजयातील लष्कराचिं सनेापतीपद सािंभाळतािंना, कोसळणार् या स्वराजयाच्या 

डोलार् याचे सािीदार बनले.  

 स्नयतीने घडवलेल,े स्वस्वि गणुािंनी, नाट्यिय घटनािंनी यशस्वी 

झालेले आस्ण पराभतूही झालेले, कालप्रवाहात अजनूही झळकत रास्हलेल ेह े

नायक वाचकािंसिोर ठेवत आह.े सवाांना ही चररत्रिं आवडतील अशी आशा 

आह.े  

 

 स्स्िता दािले 

४ जानेवारी २३ 

  



अनुक्महणका. 

 

१. हसन गिंग ू बहािनी. - स्दल्लीचा सलुतान िहिंिद तघुलकाचा 

दस्िणेतील दौलताबाद स्कल्ला स्जिंकून दस्िण भारताचा प्रिखु झाला. 

बहािनी राजवटीचा सिंस्थापक. याच्या घराण्याचा शेवट झाल्यावर 

दस्िण भारतात स्नजािशाही, स्बदर शाही, इिादशाही, कुतबुशाही 

आस्ण आस्दलशाहीची स्नस्िवती. याचा ितृ्य ू१० फेब्रवुारी १३५७ ला 

झाला.  

२. पातशाही बेगि नरूजहााँ - सम्राट अकबरानिंतर आलेला त्याचा पतु्र, 

िगुल बादशहा सस्लि उफव  जहााँगीर याची चतरुस्त्र, बहुगणुी, बेगि. 

जहााँगीरला ताब्यात ठेवनू स्हनेच राजय कारभार केला. जन्ि 

अफगास्णस्तानच्या िरूभिूीत १५७९ ििे. ितृ्य-ू१७ स्डसेंबर १६४५ 

लाहोरििे.  

३. जगन्िाता स्जजाऊसाहबे. - शहाजीराजािंच्या पत्नी, स्शवरायािंच्या 

िातोश्री, स्सिंदखेडच े राजे लखजूी जािवािंची कन्या. पणु्यात लहान 

स्शवरायासह आल्या आस्ण शहाजीराजािंनी पाठवलेल्या उत्तिोत्ति 

अस्िकार् यािंच्या िदतीने स्शवरायािंना िोठिं केलिं, त्यािंना घडवलिं. जन्ि 

- सन १५९९ च्या सिुारास. ितृ्य ू- स्शवप्रभूिंच्या राजयास्भषेकानिंतर १५ 

स्दवसािंनी रायगडच्या खालच्या पािंचड स्नवासी १७ जनू १६७४.  

४. नानासाहबे पेशव.े- स्वठूरच े पेशव े दसुरे बाजीराव यािंचे दत्तकपतु्र. 

१८५७ सालच्या स्वातिंत्र्य यधु्दाचे स्शल्पकार. जन्ि- १९ िे १८२१, 



िाथेरानजवळ वेण ूगावात. ितृ्य-ू नैस्िषारण्यात. ितृ्यचूी तारीख नक्की 

नाही.  

५.  बहादरूशहा जफर – स्दल्लीचा शेवटचा नाििात्र बादशहा. पण 

१८५७ सालच्या स्वातिंत्र्ययधु्दात भाग घेतल्यािळेु इिंग्रजािंनी त्याला 

ििंडालेच्या कैदते ठेवलिं. स्तथ ेत्याचा ितृ्य ूझाला. जन्ि - २५ ऑक्टोबर 

१७७५. ितृ्य ू७ नोव्हेंबर १८६२, ब्रह्मदशेात..  

६. सरदार परशरुािभाऊ पटविवन. – स्िरजेच्या पराक्रिी सरदार पटविवन 

घराण्यात जन्ि. नाना फडणीस कारभारी असतािंना सेनापतीपद 

स्िळालिं. जन्ि- १७४०. ितृ्य-ू १७ सप्टेंबर १७९९ या स्दवशी 

पट्टणकुडीच्या लढाईत वीर िरण  



िसन गंगू बिामनी. 

जन्म १२९०. मृत्यू १० फेब्रुवारर १३५७. 

 

िसन – एक साधा नोकर. 

एका सिदु्रापासनू दसुर् या सिदु्राला जोडणार् या प्रवाहाला सािदु्रिनुी 

म्हणतात आस्ण एका सिथव राजसत्तेपासनू दसुरी िहान राजसत्ता जोडणार् या 

िाध्यिाला अल्लाउद्दीन हसन गिंग ू बहािनी या नावाने ओळखलिं जातिं. 

स्दल्लीच्या िहिंिद तघुलकाच्या सत्तेपासनू नवीन बहािनी सत्तािंतर आस्ण त्यातनू 

५ शाह्यािंचिं स्स्थत्यिंतर याच अल्लाउद्दीन हसन गिंग ूबहािनीिळेु स्निावण झालिं. 

जफरखान ह ेत्याचिं िळू नाव.  

हसन गिंग ू एक सािान्य तरूण, स्घयासदु्दीन तघुलक सलुतानाच्या 

अिदानीत स्दल्लीत राहात होता. गिंग ूनावाच्या जयोस्तषाकडे तो नोकर म्हणनू 

कािाला होता. अत्यिंत प्रािास्णक म्हणनू त्याचा लौस्कक होता त्यािळेु राजपतु्र 

िहिंिद तघुलकाचाही तो आवडता झाला होता. शहजादा िहिंिदने हसनला एक 

बैलजोडी आस्ण जस्िनीचा एक तकुडा त्याच्या पोटापाण्याची सोय म्हणनू 

बस्िस स्दला होता. एक स्दवस शेत नािंगरतािंना हसनचा नािंगर ििेच अडकला. 

तो कशात अडकला ह ेहसनने पास्हलिं तर जस्िनीत परुलेल्या एका हिंड्याच्या 

साखळीत त्याचा नािंगर अडकला होता. हसनने तो स्पतळी हिंडा बाहरे काढून 

पास्हलिं तर त्यात सवुणावच्या िोहरा भरलेल्या होत्या. हसनने प्रािास्णकपणे तो 

हिंडा आपल्या गिंग ूिालकाला स्दला. त्यािंच्या या इिानदारीवर खषू होऊन गिंगनू े

त्याचिं कौतकु शहजादा िहिंिदकडे केलिं. तेव्हा िहिंिदने आपल्या बापाच्या, 



सलुतान स्घयासदु्दीनच्या कानावर ह ेघातलिं. सलुतान हसनवर खषू झाला आस्ण 

त्यान ेहसनला १०० घोडेस्वारािंची िनसबदारी स्दली.  

भाग्योदय -  

हसनचा हा भाग्योदय गिंग ूजयोस्तषानेही ओळखला होता. त्यान ेहसनला 

सािंस्गतलिं की तझुा िोठा उत्कषव होणार आह,े तझु्या भाग्यात राजयोग आह,े पण 

जेव्हा त ूखरोखर राजा बनशील तेव्हा िाझिं गिंग ूह ेनाव तझु्या नावापढेु लाव 

आस्ण िला तझु्या राजयाचिं अथवसस्चवपद दईेन असिं वचन िला द.े हसनने ते 

कबलू केलिं. तेव्हापासनू अल्लाउद्दीन हसन आपल्या भाग्याची वाट पाहात 

बसला. स्दल्लीतील प्रस्सध्द सिंत स्नजािदु्दीन औस्लयानेही त्याला हचे भस्वष्य 

सािंस्गतलिं होतिं. काही काळानिंतर स्घयासदु्दीन तघुलकाचा ितृ्य ू झाला आस्ण 

िहिंिद सलुतान बनला. िहिंिद तघुलक सलुतानाने आपला स्शिक 

कुतलबखानला दस्िणेचा सभेुदार म्हणनू दौलताबादला पाठवायचिं ठरवलिं. 

त्यात जे काही अस्िकारी पाठवायचिं ठरवलिं त्यात हसनलाही पाठवलिं. 

दौलताबादला गेल्यावर हसनला रािबाग स्जल्ह्यातील कुिं ची ह ेगाव जहास्गर 

म्हणनू स्दलिं. असा तर् हनेे हसन गिंग ूदस्िणेत येऊन स्स्थरावला.  

स्दल्लीििे िहिंिद तघुलक तख्तावर बसला तेव्हा, िहिंिद घोरीपासनू 

स्वस्ताररत गेलेलिं आस्ण अल्लाउद्दीन स्खलजीिळेु भर पडलेलिं दस्िणेतील 

राजयिं, असिं त्याच्या हाती प्रचिंड िोठिं साम्राजय आलेलिं होतिं. िलुतानपासनू 

वारिंगळपयांत (आिंध्र) गजुरातपासनू बिंगालपयांत त्याची सत्ता होती. तो स्वत: 

अत्यिंत बसु्ध्दिान सलुतान होता..ििवशास्त्रािंचा अभ्यासक होता. स्हिंद ू

ििवपिंस्डतािंशी त्याची चचाव चाले. जैन िसु्न प्रभा सरुी यािंच्याकडून जैन ििव जाणनू 



घेण्साठी त्यान ेिसु्निंना रात्रभर आपल्याकडे ठेवनू घेतलिं. त्याची आई स्हिंद ूहोती, 

त्यािळेु त्याला लोक जौना नावाने ओळखत. हसनचा िालक गिंग ू हा स्हिंद ू

असल्यािळेु िहिंिद तघुलकाचा स्ित्र होता. सलुतानाची चाकरी करणारा तो 

पस्हला स्हिंद ू ब्राह्मण होता. त्याआिी सवव ब्राह्मण वेदाभ्यास आस्ण ििावचिं 

अध्ययन करत असत. सलुतानाची नोकरी त्यािंनी केली नव्हती. पण गिंगनूे 

सलुतानाकडे नोकरी िरल्यावर हळूहळू ब्राह्मणही सलुतानाच्या पदरी चाकरीत 

स्शरल ेआस्ण बसु्ध्दिान असल्यािळेु िहसलूाचिं काि पाहू लागले.  

सबिंि भारत हाताशी आल्यािळेु िहिंिद तघुलकाने राजयकारभाराच्या 

सोयीसाठी, ३/४ वषाांच्या स्वचारानिंतर दशेाचिं िध्यवती स्ठकाण, दौलताबादला 

आपली राजिानी हलवली. त्यािळेु दस्िणेतील राजे सिंकटात पडल.े पण 

परकीय आक्रिणािळेु दौलताबाद भारतीय सीिािंपासनू दरू आह े ह े लिात 

आल्यावर त्यान ेपरत आपली राजिानी स्दल्लीला नेली. िहिंिद तघुलकाच्या 

अखेरच्या पवावत त्याच्या राजयात अनेक स्ठकाणी बिंडाळी िाजली आस्ण िोडून 

काढण्याचा उद्योग त्याला करावा लागला. त्यातली िोठी बिंडाळी ही गजुरातििे 

घडली, जयातनू त्याच्या सत्तेला भस्वष्यात कलाटणी स्िळाली. गजुरातच्या 

अस्िरािंनी बिंड केलिं आह ेह ेकळल्यावर िहिंिद तघुलक सलुतानान ेत्यािंच्यावर 

हल्ला करुन त्यािंचा पराभव केला. तेव्हा सवव बिंडखोर अस्िर दस्िणेत पळून गेले. 

त्यािंना सलुतानाचा सभेुदार कुतलबखानाने आसरा दऊेन सलुतानाशी द्रोह 

केला.  

तेव्हा सलुतानाने लछीन नावाच्या आपल्या अस्िकार् याला सवव 

अस्िरािंना गजुरातला घेऊन येण्यासाठी पाठवलिं. सलुतान दहेदिंड दणे्यासाठी 



िशहूर होता. या लछीनन ेआपण सलुतानाकडे शब्द टाकून त्यािंना वाचव ूशकतो 

असा पकुारा करुन या अस्िरािंकडून भरपरू नजराणे उपटल.े पण त्याचा अिंत:स्थ 

हते ू आपल्याला िारण्याचाच आह े ह े कळल्यावर सवव अस्िरािंनी स्िळून 

लछीनवर हल्ला केला आस्ण लछीनला ठार केलिं. ह ेसवव झाल्यावर सलुतानाच े

बिंडखोर दस्िणेत दौलताबादकडे जिायला लागले आस्ण त्यािंनी िोठी फौज 

उभारली. दस्िणेतील स्वतिंत्र असलेले राजेही त्यािंना गपु्तपणे सािील झाले. ह े

सवव बिंडखोर िोठ्या सिंख्येने गोळा होत आहते ह ेपास्हल्यावर सलुतान िहिंिद 

तघुलकाचा वर् हाडचा सभेुदार जावई घाबरून एस्लचपरू सोडून निंदरुबारला 

स्नघनू गेला तवे्हा त्याची ही फौज आस्ण अस्िकारी बिंडखोरािंना यऊेन स्िळाले. 

त्यािळेु बिंडखोरािंचिं सािर्थयव खपू वाढलिं. त्यािंनी दौलताबादवर हल्ला करायचिं 

ठरवलिं तेव्हा स्कल्ल्यातील स्शबिंदीने स्कल्ला बिंडखोरािंच्या हवाली केला. आता 

बिंडखोरािंना एक नेता हवा होता. त्यािंनी १००० घोडदळाची िनसबदारी 

असलेल्या इस्िाईलखान अफगाण याची त्यािंचा नेता म्हणनू स्नवड केली. 

त्याला नसरुद्दीन ही पदवी स्दली. नसरुद्दीनने सत्ता हाती येताच आपल्या सवव 

साथीदारािंवर दणेग्यािंचा पाऊस पाडला. अल्लाउद्दीन हसनला जाफरखान ही 

पदवी स्दली. त्याच्या िनसबीसाठी काही स्जल्ह ेत्याच्या स्वािीन केले.  

िहिंिद तघुलकाला ही बातिी कळल्याबरोबर तो गजुरातििनू िोठी 

फौज घेऊन दौलताबादवेर आला. बिंडखोर आस्ण सलुतानाची फौज एकिेकािंना 

स्भडल.े या लढाईत सलुतानाचा पराभव होणार ह ेजवळजवळ स्नस्श्चत झालिं 

होतिं, पण अचानक घडलेल्या एका घटनेने यधु्दाला कलाटणी स्िळाली. 

बिंडखोरािंचा नेता खानजहान हा बाणान े जखिी होऊन खाली पडला आस्ण 



त्याची ६००० फौज रणािंगणावरुन पळून गेली. त्याचवेळी नवीन सलुतान 

नसरुद्दीन याचा ध्वजवाहक घाबरला आस्ण त्याच्या हातनू स्नशाण खाली पडलिं. 

स्नशाण स्दसेनासिं झालिं तवे्हा आपला नेता स्दसला नाही तेव्हा नसरुस्द्दनची 

फौजही िैदान सोडून जाऊ लागली. रणािंगणावर यधु्द घडलिंच नाही. रात्री 

नसरुद्दीनन े आपल्या सवव अस्िकार् यािंबरोबर चचाव करून वेगळी रणनीती 

आखली. दौलताबाद स्जिंकण्याचा प्रयत्न त्याने रस्हत केला आस्ण तघुलकी 

फौजेला त्रास दते राहण्याची आखणी केली. त्यािळेु सकाळी शत्रचूा तळ 

ररकािा होऊन बिंडखोर स्नघनू गेले असल्याचिं िहिंिद तघुलकाला स्दसनू आलिं. 

िग तघुलकाने दौलताबाद स्कल्ल्याला वेढा स्दला आस्ण अल्लाउद्दीन हसनला 

पकडण्यासाठी एका अस्िकार् याला पाठवलिं. स्कल्ला हातात येणार अशी 

पररस्स्थती असतानािंच सलुतानाला, स्दल्लीत तकुी नावाच्या गलुािाने बिंड 

केल्याची आस्ण राजयात अत्याचार चालवल्याची बातिी आली. तो 

गजुरातकडे येत आह े ह े कळल्यावर लढाई थािंबवनू िहिंिद तघुलकाला 

स्दल्लीकडे कूच कराविं लागलिं. सलुतान िहिंिद तघुलकाची फौजही स्नघनू 

गेल्यावर बिंडखोरािंनी दौलताबाद स्जिंकलिं. अल्लाउद्दीन हसनने गिंगनूे स्बदरवर 

हल्ला करुन ते स्जिंकून घेतलिं आस्ण तो नसरुद्दीन या नवीन सलुतानाला भटेायला 

दौलताबादला आला.  

 

िसन गंगू सुलतानपदावर. 

या भेटीत नसरुद्दीन इस्िाईलच्या लिात आलिं की आपल्या सवव 

अस्िकार् यािंना आस्ण फौजेला अल्लाउद्दीन हसन हाच नेता म्हणनू हवा आह.े 



तेव्हा, आपण खालच्या पातळीवरील 

पदावर राहण्याचा िागव नसरुद्दीन 

इस्िाईलने पत्करला आस्ण सवव 

अस्िकार् यािंची बैठक बोलावनू त्यात 

त्यान े सवाांसिोर जाफरखानाचा पयावय 

ठेवला. सवव अस्िकारी आस्ण स्शपायािंनी 

याचिं स्वागत केलिं. तेव्हा हा प्रसिंग 

साजरा करण्यासाठी नसरुद्दीनन े

जयोस्तषािंकडून शभु िहूुतव िागनू घेतला. 

त्याप्रिाणे स्हजरी ७४८, १२ ऑगस्ट १३४७ या स्दवशी अल्लाउद्दीन हसन-

जफरखानाचा सलुतान म्हणनू राजयास्भषेक पार पडला. अबास्सद खस्लफा 

वापरत असलेलिं काळ्या रिंगाचिं छत त्याच्या स्सिंहासनावर उभारण्यात आलिं , 

त्याच्या नावे खतु्बा वाचण्यात आला आस्ण त्याच्या नावची नाणीही पाडण्यात 

आली. 

उत्तरेकडे स्नघालेल्या सलुतान िहिंिद तघुलकाला दस्िण भारत आस्ण 

दौलताबाद आपल्या हातनू गेल्याची बातिी कळली. तो िक्का त्याला इतका 

जबरदस्त होता की सलुतानाच्या छातीत दखुायला लागलिं पण ४ स्दवसािंनी 

त्याला बरिं वाटलिं. िहिंिद तघुलक गजुरातहून स्नघनू बिंडखोर तकुीच्या िागे 

गेला. तकुी वेगाने पढेु जात रास्हला आस्ण शेवटी ठठ्ठाच्या राजाच्या पदरी त्याने 

आश्रय घेतला. िहिंिद तघुलक त्याच्या िागावर जात असतािंना गजुरात 

सोडल्यापासनू त्याला सारखा ताप येऊ लागला होता. ठठ्ठाच्या वाटेवर 



असतािंनाच सोंडा गावात सलुतान पोचला तेव्हा त्याचा ताप खपू वाढला होता. 

त्याला स्तथेच िकु्काि करावा लागला. शेवटी आठवडाभरानिंतर, २० िाचव 

१३५१ या स्दवशी सलुतानाचा ितृ्य ूझाला.  

सलुतान तघुलक स्नघनू गेल्यािळेु िोकळ्या झालेल्या राजयाची सतू्रिं 

हाती घेतल्यावर अल्लाउद्दीन हसनने गलुबगाव ही आपली राजिानी केली. स्तचिं 

नाव अहसनाबाद करण्यात आलिं. आपलिं भस्वष्य सािंगणार् या स्दल्लीच्या 

स्नजािदु्दीन अवस्लयाच्या दग्यावला त्याने ४०० पौंड वजनाइतकिं  सोनिं आस्ण 

१०० पौंड वजनाची चािंदी भेट म्हणनू पाठवली. हुशारी आस्ण प्रािास्णक 

असलेल्या सैफुद्दीन घोरीला आपल्या राजयाचा वजीर केलिं. चौल बिंदरापासनू 

स्बदरपयांतचा आस्ण भीिा नदी ते अदोनी स्कल्ल्यापयांतच्या, दस्िणेतील 

सल्तनतीचा तो पस्हला सलुतान झाला. आपल्या िन्याला स्दलेल्या वचनानसुार 

गिंग ूब्राह्मणाला दस्िणेत बोलावनू घेऊन खस्जन्याचिं िखु्यपद स्दलिं. त्यानिंतर सवव 

सरकारी कागदपत्रािंििे हसन गिंग ू बहािनी ह े नाव लावण्यात येऊ लागलिं. 

बहािनी ह ेब्राह्मण शब्दाचिं रुप आह.े 

िसन गंगूचा राज्यकारभार. बिामनी राजवट सुरू.  

अल्लाउद्दीन हसन गिंग ूबहािनीने अत्यिंत उदारपण,े दया-ििा आस्ण 

शािंती या स्त्रसतू्रािंच्या आिारे राजय केलिं. शत्रलूा दयेन ेवागवलिं. त्यािंचा छळ 

केला नाही. आपल्या अस्िकार् यािंना िानिरातब आस्ण दणेग्यािंनी तपृ्त ठेवलिं. 

राजयात अिन आस्ण शािंती नािंदावी म्हणनू राजयकारभार जनतेला सखुी करणारा 

केला. प्रस्तस्पध्यावशी िैत्रीचा तह करून शािंतता नािंदवली. पढुील १० वष ेहसन 

गिंग ूबहािनीचा राजयस्वस्तार होत गेला. १३५७ सालात हा सलुतान गजुरातच्या 



स्वारीवर स्नघाला. गजुरातिि े नवसारीजवळ स्शकार खेळण्यासाठी उत्ति 

वातावरण होतिं. हसन गिंग ूबहािनीच्या िलुाने, िहिंिदूने आपल्या स्पत्याचा हा 

आवडीचा खेळ आह ेह ेलिात ठेवनू हसन गिंगलूा बोलावनू घेतलिं. सलुतान 

नवसारीजवळ येऊन स्शकारीच्या खेळात िस्हनाभर रिला. पण िस्हन्याच्या 

शेवटी त्याला ताप येऊ लागला. ती व्यथा वाढत गेली. त्यािळेु सलुतानाला 

कलबगु्यावला परत याविं लागलिं. राजिानीत परतल्यावर सलुतानान े आपल्या 

राजयाचे ४ भाग करुन आपला िलुगा, पतुण्या, वजीर सैफुद्दीन घोरी आस्ण 

त्याच्या िलुाििे वाटून स्दली आस्ण त्या भागािंचा अस्िकारी म्हणनू त्यािंच्यावर 

जबाबदारी टाकली.  

पढुील सहा िस्हन्यात त्याची प्रकृती ढासळत गेली. औषिािंचा काहीही 

उपयोग होत नाही आह ेह ेपाहून हस्किािंना आस्ण औषिािंना रजा स्दली. शािंतपणे 

आपल्या ितृ्यचूी तो वाट पाहात बसला. एक स्दवस त्याचा सवावत िाकटा 

िलुगा शेख सादीच्या बोस्तान या पसु्तकातील उतारा वाचत बसला होता, तेव्हा 

हसन गिंगनूे तो वाचनू दाखवायला सािंस्गतलिं. त्या उतार् यात स्लस्हलिं होतिं की,  

“चािंगलुपणाचा पतुळा जिशेट याने सिंगिरवरी कारिंजयावर शब्द 

स्लस्हले होते की ह ेकारिंजे जयािंनी जयािंनी पास्हले ते सवव या जगातनू स्नघनू गेले. 

िी शौयव आस्ण शहाणपणावर जग स्जिंकून घेतले पण ितृ्यरूुपी कबरस्तानातील 

सत्तेला स्जिंकण्यात िला यश आलिं नाही.” हसन गिंगनूे ह ेशब्द ऐकल्यावर सवाांना 

जवळ बोलावलिं. िाझी आता अखेर होणार आह ेह ेसािंस्गतलिं, गोरगररबािंच्या 

दानासाठी खस्जन्यातनू काही िन काढून स्दलिं आस्ण त्यान ेशािंतपणे डोळे स्िटले.  



वयाच्या ६७ व्या वषी, हसन गिंग ूबहािनीचा ितृ्य ू१० फेब्रवुारी, सन 

१३५७ ििे झाला. ११ वष,े २ िस्हने, ७ स्दवस तो स्सिंहासनावर बसला. औदायव 

आस्ण शत्रशूी सस्हष्णतुा यावर त्यान े कारभार केला. त्याच्यानिंतर त्याच्या 

इच्छेनसुार त्याचा जयेष्ठ पतु्र िहिंिद गादीवर आला. हसन गिंग ू बहिनीच्या 

घराण्याने सन १५३७ पयांत राजय केलिं. कस्लिलु्ला या शेवटच्या वारसाबरोबर 

हा विंश सिंपला. कस्लिलु्लाच्या अिदानीतच दस्िणेत सन १४९० पासनू 

अहिदनगरची स्नजािशाही, स्वजापरूची आस्दलशही, वर् हाडची इिादशाही, 

सन १४८७ पासनू स्बदरची बरीदशाही आस्ण सन १५१२ पासनू 

गोवळकोंड्याची कुतबुशाही, सरुु झाली. दस्िणतील या ५ शाही घराण्यािंनी 

स्वजयनगर साम्राजयाचा अिंत केला. पढेु औरिंगजेबान े स्वजापरु गोवळकोंडाचा 

घास स्गळला. औरिंगजेबही सिंपला. िघुलशाही स्खळस्खळी झाली. 

राजघराण्यािंच्या नवनवीन लाटा भरतवषावत अखिंड उचिंबळतच रास्हल्या.  

 

.  

  

  



पातशािी बेगम नूरजिााँ-  

मरुभूमीतील एक अनमोल रत्न. 

जन्म १५७९ मृत्यू १७ हिसेंबर १६४५. 

  

स्घयासबेगचा स्नणवय नक्की झाला. हा आपला दशे सोडायचा आस्ण 

स्हिंदसु्थान नावाचा फळिं-फुलिं-नद्या- या स्नसगवसौंदयावने लगडलेला भरभराटीचा 

दशे आह,े स्तथ ेपोटापाण्याचा उद्योग शोिायला जायचिं. त्याच ेवडील िहिंिद 

शरीफ ह ेखोरासान प्रािंताच्या तहिास्प सलुतानाच्या पदरी वजीर होते. स्शया 

ििावचे स्वद्वान आस्ण कवी होते. पण त्यािंचा सन १५७७ ििे ितृ्य ूझाल्यावर 

त्यािंच्या घराण्याची सद्दी सिंपली. एकेकाळी वैभवात रास्हलेल्या स्घयासबेगला 

योग्य ती नोकरी स्िळेना, त्यािळेु हालअपेष्टािंना सरुुवात झाली. गरीबी छळायला 

लागली. म्हणनू जन्िभिूी सोडून नवीन दसु्नयेत सिंसार थाटायची स्वप्निं घेऊन तो 

स्नघाला. बरोबर पत्नी आस्ण दोन िलुगे आस्ण एक िलुगी यािंना घेऊन स्नघाला. 

खपू अिंतर कापायचिं होतिं. ओसाड वाळविंटी प्रदशे पार करायचा होता, पण निंतर 

सखुच सखु स्िळणार होतिं. या आशेनेच त्याने अज्ञात भस्वष्यात पाऊल टाकलिं. 

बरोबर सािान लादलेले उिंट होते. िलुािंना आस्ण पत्नीला बसवायला खचेरिं 

घेतली. पढुच्या िकु्कािापयांत परेुल एवढ े खाद्यपदाथव घेतल े आस्ण ते सारे 

घराबाहरे पडले. किीही परत न येण्यासाठी..  

 प्रवास सरुु झाला. त्यािंचा पस्शवया कोरडा ठाण होता. रुि सडक, 

सावलीला एकही झाड नाही, पाण्याचा थेंबही नाही, अशा ओसाड रेताड, 



प्रदशेातनू दोघािंची पावलिं भराभर पढेु पडत होती. प्रवास चाल ूहोता. वाटेत एक 

िनषु्यही स्दसत नव्हता. रात्र झाली की थािंबायचिं, जवळची छत्री उघडून त्याचाच 

तिंब ू बनवायचा, सकाळ झाली की परत चालायला लागायचिं. रात्र गारेगार, 

स्दवस तापलेला. अजनू खपू खपू अिंतर जायचिं होतिं. स्कती रात्री, स्कती स्दवस 

ती सगळी चालतच रास्हली, पण कुठेही वस्तीही स्दसली नव्हती, पाण्याचा 

ओघळही दृष्टीला पडला नव्हता. एवढिं सिंकट किी की काय म्हणनू या प्रवासात 

त्यािंचिं खेचर आस्ण उिंट आस्ण थोडिं सािानही कुणी बदिाशािंनी पळवलिं होतिं. 

आता एका खेचरावरच सवव भार होता. ते स्जविंत होतिं एवढीच जिेची बाज ूहोती. 

त्यािंच्या जवळचिं बािंिनू घेतलेलिं अन्नही सिंपत आलिं होतिं. नस्शबाची कठोर 

परीिा चाल ूहोती. चालनू चालनू अस्ितबेग दिली. एकही वस्ती कशी स्दसत 

नाही या काळजीन े दोघे स्नराश झाले. अन्नपाण्यास्वना त्यािंची शरीरिं कोरडी 

पडायला लागली होती. जीभ वळायला लागली होती. पायातनू वाळविंटी 

उष्णेतेिळेु रक्त यायला लागलिं होतिं. आता स्तची अवस्था फार वाईट झाली. 

अिंगातलिं त्राण सिंपलिं होतिं. एक पाऊल पढेु टाकणिंही स्तला शक्य होत नव्हतिं. 

कारण ती गभववती होती. दोघािंच्या डोळ्यािंििे अश्र ूतरारले. आता िी जगत 

नाही, िला पाणी हविंय..ती िीणपणे म्हणाली. या आपत्तीत भर म्हणनू की काय, 

स्तचिं पोट दखुायला लागलिं होतिं. बाळिंतपणाच्या या वेणा सोसणिं भागच होतिं. 

ईश्वर त्यािंच्या सहनशक्तीची परीिा अत्यिंत कठोरपण े पाहात होता. दीनवाणा 

झालेला स्घयासबेग पाण्याच्या शोिात बाहरे पडला. खपू अिंतर गेल्यावर त्याला 

थोडिं पाणी स्दसलिं ते घेऊन परतला तोपयांत पत्नी बाळिंत झाली होती आस्ण एक 

सकुुिार, नाजकू कन्या स्तच्या हातात होती. आिीच प्रवासाने, िगिगत्या 

उन्हाने अन्नपाण्यास्शवाय स्वकल झालेली ती सुिंदरी या नवीन सिंकटाने आणखी 



हताश झाली. आता या बाळाला कसिं सािंभाळायचिं. कशान ेपोट भरायचिं, स्तच्या 

शषु्क, कोरड्या झालेल्या शरीरातनू जीवनरस तरी कसा पाझरणार होता..दोघिंही 

स्चिंतेत पडली. स्तला थोडिं बरिं वाटल्यावर दोघिंही परत जड झालेली पावलिं पढेु 

टाकायला लागली. काही अिंतर गेल्यावर िात्र दोघिंही िनाने, आस्ण शरीराने 

थकली. दोघािंनी िन कठोर करून स्नणवय घेतला. आपण िरून जाऊ कदास्चत 

पण या बाळाला कोण बघेल, म्हणनू इथेच कुठेतरी झाडाखाली ठेवनू दऊे. 

अल्लावर सवव भार टाकू. तो आपल्या बाळाचिं रिण करेल असिं म्हणनू 

स्घयासबेगने एका सावलीच्या झाडाखाली ती सकुुिार नवजात कन्या ठेवनू 

स्दली. स्घयास आस्ण ती पश्चात्तापाचे अश्र ूढाळत पढेु चालायला लागली. 

 पण आता िनाची बोच असह्य झाली होती. स्तला आपल्या सकुुिार सुिंदर 

कन्येची खपू आठवण यायला लागली. स्तने रडवेल्या अशक्त आवाजात 

स्घयासला बाळाला घेऊन यायला सािंस्गतलिं. स्घयासबेगलाही तेच हविं होतिं. 

स्घयासबेग िागे स्फरला. त्या खणेुच्या झाडाखाली गेला तेव्हा एकदि चरकला. 

एक नाग आपला फणा सकुुिारीवर िरून वेटोळ्यात स्तब्ि बसला होता. 

स्घयासबेग ह ेदृष्य बघनू थक्क झाला. स्घयासला पाहून तो नाग स्तथनू स्नघनू 

गेला. बाळाला हातात घेऊन स्घयास परत पत्नी जवळ आला. पण स्तची 

अवस्था फार वाईट झाली होती. स्तच ेप्राण किं ठाशी आल ेहोते. स्घयासन ेस्तला 

छातीजवळ िरलिं. तो द:ुखाने पार खचनू गेला होता. अजनूही ना प्रवासात 

स्हरवळ स्दसली होती, ना आयषु्यातली गार पहाट उगवली होती. पोटात काहीच 

नसल्यािळेु, बाळही सकुायला लागलिं होतिं. रडून रडून शषु्क झालिं होतिं. पण 

अजनू रडत होतिं. एवढिंच स्घयासबेगला खपू होतिं.  



िरुभिूीत जन्िलेल्या त्या सकुुिार िलुीच्या जन्िाचिं साल होतिं १५७९ 

आस्ण स्तचिं नाव होतिं िहेरेुस्न्नसा. िहेरेुस्न्नसाचा जन्ि किं िाहारििे झाला 

असाही उल्लखे आह.े  

सगळिं कुटुिंब चालत होतिं आस्ण एक स्दवस स्घयासला वस्ती स्दसली. तो 

किं दाहारच्या सीिेवर पोचला होता. किं दाहार िोठिं शहर. स्घयासबेगचा वैराणयोग 

सिंपला होता. स्तथ े त्याला िोठा व्यापारी िस्लक िसदू भेटला. तो व्यापारी 

सािानाने लादलेले उिंट घेऊन लाहोरलाच चालला होता. स्घयासच्या आनिंदाला 

सीिा नव्हती. िस्लक िसदूच्या सोबतीने आणखीही प्रवासी होते. प्रवाशािंचा तो 

तािंडा लाहोरलाच चालला होता, स्जथ े अकबर सम्राटाची सत्ता चाल ू होती. 

स्घयासबेग आपल्या कुटुिंबाला घेऊन लाहोरात पोचला. स्घयासबेग आपल्या 

एका स्ित्राकडे उतरला होता. त्या स्ित्राने अकबराशी स्घयासबेगची ओळख 

करून स्दली. तेव्हा अकबराने त्याला एक सािारणशीच नोकरी स्दली, पण 

आपल्या बधु्दीन े आस्ण कायवकुशलतेन े अकबराची िजी स्जिंकून स्घयासबेग 

लवकरच दरबारात िोठ्या पदावर पोचला. स्घयासबेग आपल्या 

वस्डलािंसारखाच बसु्ध्दिान होता, स्वद्वान होता. राजस्शष्टाचार त्याला उत्ति 

िाहीत होते. पत्र लेखनात हुशार होता, हजरजबाबी आस्ण उद्योगी होता. त्याच े

ह े गणु िाणसूपारखी सम्राट अकबराच्या लिात यायला वेळ लागला नाही. 

त्याला अकबराने इस्तिादउद्दौला म्हणज ेसाम्राजयाचा िखु्य खस्जनदार केलिं. 

त्याला ३०० घोड्यािंचिं दळ सोपवलिं आस्ण िग काबलूचा स्दवाण केलिं. वषव 

जायला लागली. स्घयासबेग राजयातील िोठ्या वतुवळात वावरायला लागला. 



स्घयासबेगचा िलुगा असफबेगसधु्दा आपल्या कतृवत्त्वाने िोठ्या पदावर अथवतज्ञ 

म्हणनू नावारूपाला आला.  

स्घयासबेगची कन्या, िेहरेुस्न्नसा, आता लाखात एक अशी ससु्वरूप 

सुिंदरी, चतरुा, बहुगणुी कलावती, म्हणनू लोकािंच्या नजरेत भरू लागली होती. 

आपल्या सौंदयावची जाणीव असलेल्या िहेरुस्न्नसान ेिोठी िोठी स्वप्निं बघायला 

सरुुवात केली. लहानपणापासनूच ती सुिंदर स्नसगव कस्वता रचत अस.े स्नसगव 

स्चत्रिंही रिंगवत अस.े गायनात आस्ण नतृ्यात ती प्रवीण होती. घर सजावटीत 

हुशार होती, सुिंदर सरुया, पडद,े िाळा, स्चत्रिं, यािंनी ती घर इतकिं  छान सशुोस्भत 

करत असे की इस्तिादउद्दौलाकडे येणारे लोक स्तच्या गणुािंची खपू तारीफ करत 

असत. वस्त्रिं तयार करण्यातही ती वाकबगार होती. सववगणुसिंपन्न अशा आपल्या 

या िलुीबद्दल स्घयासबेगला फार अस्भिान होता. त्याने स्तला उत्ति िौलवींच्या 

हातनू उत्ति स्शिण स्दलिं होतिं. आता ती स्ववाहाला योग्य झाली होती.  

 

शेरअफगाणशी हववाि. 

स्घयासबेगने स्तचिं लग्न, लष्करात नोकरीला असलेल्या अस्लकुली 

इस्तजलशूी म्हणजेच शेर अफगाणाबरोबर २७ जनू १५९५ साली लावनू स्दलिं. 

तेव्हा ती १७ वषाांची होती. हा शेर अफगाणही शरू, िाडसी, प्रचिंड शरीर सिंपदा 

असलेला, बसु्ध्दिान तकुी होता. पस्शवयात शाह इस्िाईल बादशहाचा तो अत्यिंत 

आवडता होता. शाह इस्िाईल िेल्यावर अस्लकुली नोकरीच्या शोिात, 

िलुतानला यऊेन पोचला. िलुतानला सम्राट अकबराचा सेनापती अब्दलु रहीि 

खान इ खानान स्तथ ेतळ दऊेन रास्हला होता. त्याच्या फौजेत अलीकुलीला 



लष्करात चाकरी स्िळाली. अशारीतीने अस्लकुली भारतात पोचला. राजिानी 

आग्र्याला, अकबराच्या भेटीनिंतर सम्राटाने त्याला िोठ्या िनसबदारीवर नेिलिं. 

एकदा िेवाडच्या स्वारीवर शहजादा जहााँगीर बरोबर असतािंना यात या िाडसी 

तरुणाने आपल्या शारररीक बळावर शहजादाच्या अिंगावर चालनू येणार् या एका 

वाघाला लािंब फेकून स्दलिं होतिं म्हणनू अकबर सम्राटाने त्याला “शेर अफकून” 

या नावान े सिंबोिायला सरुुवात केली आस्ण शेरअफकून या टोपण नावाने 

दशेभर कीती झाली. या शेर अफकूनबरोबर स्घयासबेगन े आपल्या िलुीचा, 

िेहरेुस्न्नसाचा स्नकाह लावनू स्दला. या शब्दाचा शेरअफगाण असा अपभ्रिंश 

झाला. शेरअफगाण सभेुदार पदावर बिंगालििील बदववानला स्नघनू गेला. 

१६०५ सालाििे िेहरेुस्न्नसाला एक िलुगी झाली. स्तचिं नाव लाडली बेगि. 

 पढेु सन १६०५ ििे अकबराचा ितृ्य ूझाल्यावर सलीिच्या हातात सत्ता 

आली. जगाचा सम्राट म्हणनू त्यान ेस्वत:ला जहााँगीर हा स्कताब घेतला. २ 

वषाांच्यािंनिंतर १६०७ ििे जहााँगीरला बातिी स्िळाली की शेरअफगाण 

बिंगालििील बिंडखोरािंना सािील झाला आह.े तेव्हा शेरअफगाणला पकडून 

आपल्याकडे आग्र्याला पाठवण्याचा हुकूि बादशहान े बिंगालचा सभेुदार 

कुतबुदु्दीन कोका याला स्दला. ती अटक कपटीपणाने करणिं भाग होतिं कारण 

शेरअफगाण प्रचिंड ताकदीचा तगडा तरूण होता. तेव्हा कुतबुदु्दीनने बदववानला 

सरकारी भेट दणे्याचिं प्रयोजन जाहीर केलिं. त्यासाठी त्यान े आपल े साथीदार 

गोळा केले आस्ण त्यािंना बदववानला बोलावलिं. शरेअफगाण स्शष्टाचाराप्रिाण े

सभेुदाराच्या स्वागताला वशेीवर पोचला. सभेुदारानहेी त्याचिं आनिंदाने स्वागत 

केलिं. शेरअफगाण सभेुदाराबरोबर त्याच्या अिंबारीत थोडा वेळ होता. दोघािंच्या 



हसत खेळत गप्पा सरुु झाल्या. तेव्हा शेरअफगाणाने सवव अस्िकार् यािंना 

आपल्या घरी जेवणाचिं आििंत्रण स्दलिं. सवव लवाजिा पढेु जात असतािंना 

अचानक एकान े शेरअफगाणच्या घोड्यावर हल्ला केला. त्यािणी सावि 

झालेल्या शेरअफगाणने चपळतेन ेआपली तलवार उपसनू त्या हल्लेखोराला 

कापनू काढलिं. त्याबरोबर वातावरण तिंग झालिं. शेरअफगाणला िणात उिगलिं 

की आपल्यास्वरोिातला हा कट आह.े त्याने लगेच सभेुदाराला खाली ओढून, 

सभेुदाराची िानगटू पकडली आस्ण त्याला आस्ण त्याच्या साथीदारािंना सिंपवलिं. 

सिंतापाने बेभान झालेल्या त्या पोलादी परुूषाने िग जवळच्या सगळ्यािंनाच 

यिसदनाला पाठवलिं. त्याबरोबर जयािंच्याकडे बिंदकूा आस्ण िनषु्यबाण होते 

त्यािंनी शेरअफगाणावर हल्ला सरुु केला. त्या हल्ल्यात शेरअफगाणच्या 

शरीराची बिंदकूीच्या गोळ्यािंनी चाळण झाली होती. रक्ताच्या िारा त्या प्रत्येक 

स्छद्रातनू वाहात होत्या. शेरअफगाणाला आपलिं प्राक्तन लगेच कळलिं. त्याने 

आपला चेहरा िक्केकडे वळवला. आिंघोळ म्हणनू जस्िनीवरची िाती आपल्या 

अिंगावर उडवली आस्ण तो परुुषस्सिंह गतप्राण झाला. ( िाऊिं टस्ट्यअुटव 

एस्ल्फस्टिंन-स्टॅनले लेन-पलू, रॉबटव कााँटर यािंनी स्लस्हलेल्या चररत्रात 

शेरअफगाणला िारण्याच ेजहााँगीरने कस ेप्रयत्न केले त्याचिं रसभरीत वणवन केलिं 

आह.े त्यात एकदा स्शकारीला नेऊन त्याला वाघ िारायचिं आव्हान करणिं, िग 

त्याच्या शयनगहृात ४० िारेकरी पाठवणिं, त्यातनूही वाचलेल्या 

शेरअफगाणच्या घरी परतण्याच्या िागाववर, अरुिं द बोळात हत्ती घसुवनू त्याला 

ठार िारण्याचा प्रयत्न करणिं, ह े प्रसिंग स्दले आहते. पण वेणीप्रसाद यािंनी या 

दिंतकथा होत्या असिं म्हटलिं आह.े शेर अफगाण िेल्यावर िेहरेुस्न्नस्सा 



राजिातेकडे रास्हली असतािंना एका वसिंतोत्सवात जहािंगीरच्या दृष्टीस पडली 

आस्ण त्याने स्तच्याशी स्नकाह केला असिं वेणीप्रसादािंनी स्सध्द केलिंय.) 

   

मेिेरुहन्नसाचं आग्र्यात आगमन. महलका नूरजिााँत रुपांतर.  

शेरअफगाण िेल्यावर िेहरेुस्न्नसाला जहााँगीरने पकडून आणनू आपली 

सावत्र आई, अकबराची बेगि, रुस्कयाच्या हाताखाली जनानखान्यात ठेवलिं. 

स्वास्भिानी िेहरेुस्न्नसा आपल्या वस्डलािंच्या आश्रयाला रास्हली नाही. 

राजप्रासादात िेहरेुस्न्नसाच्या कलात्िक गणुािंना आकाश िोकळिं झालिं. 

राजप्रासादाचा भत्ता न घेता, आपल्या सुिंदर स्शवणकािान,े भरतकािाने, 

जरीकािाने लेहेंगे, ओढण्या, नकाब, फेटे वगैरे कपडे तयार करून ती 

चािंदणीचौकात, िीनाबाजारात स्वकायला लागली आस्ण त्या पैशाने आपला 

खचव भागवायला लागली. स्तला त्या कलेत स्वलिण गती होती. कापडािंची 

सुिंदर रिंगसिंगती, वस्त्रािंना लावलेल्या स्कनारी म्हणज े लेस, िोती जडवनू, 

सोन्याच्या चािंदीच्या तारेन ेकलाबतुीने काढलेली वेलबटु्टी, फुलिंपानिं, निीिळेु 

अस्िर-उिरावािंच्या स्स्त्रयािंिि ेस्तने बनवलेले कपडे प्रस्सध्द आस्ण स्प्रय झाले. 

स्तने वेगवेगळ्या शैलीत, फॅशनििे कपडे स्शवायला सरुुवात केली. त्यािळेु 

अनेक िेळे, जत्रा, सिंिेलनिं, यातनू स्तच्या वस्त्रािंची स्वक्री व्हायला लागली. 

जनानखान्यातील अकबराच्या रजपतू बेगिािंच्या लेहेंग्याची फॅशन स्तने 

उचलली. स्तच्या कपड्यािंना आग्रा-स्दल्ली-लाहोरििनू अिीर उिरावािंच्या 

स्स्त्रयािंकडून िागणी येऊ लागली. जनानखान्यात िेहरुस्न्नसा खपू कला स्शकली. 

बालवयापासनू सिंगीत काव्य आस्ण स्चत्रकलाही स्तला उत्तिरीत्या अवगत 



होती. ती स्वत: फारसी भाषेत “िक्फी” या टोपण नावाने काव्य करत असे. 

जनानखान्यात िेहरेुस्न्नसाच्या गायनाच ेकायवक्रि होत असत. स्तचा आवाजही 

गोड होता आस्ण सिंगीतातली जाणही िोठी होती. ती अनेकवेळा स्वत:च्याच 

रचना सिंगीतबध्द करून गात अस.े स्तने जनानखान्यातील इतर िलुींनाही 

जरीकाि, भरतकाि, स्शवणकाि स्शकवलिं. जरी ती स्तच्या या सवव व्यापात 

स्दवसभर गकव  होती तरी ती उदास राहायला लागली. आपल्या नस्शबाचिं तारू 

कुठे आस्ण कसिं भरकटणार ह ेस्तला कळत नव्हतिं.  

शेर अफगाणच्या ितृ्यनूिंतर कैद करून आणलेल्या िेहरेुस्न्नसाच्या 

अलौस्कक सौंदयाववर जहााँगीर िोहून गलेा. पण जनप्रवाद नको म्हणनू त्यान े४ 

वष ेजाऊ स्दली. त्या अवणवनीय सौंदयावच्या प्रेिात पडलेल्या बादशहान े२५ िे 

१६११ ििे स्तच्याशी स्नकाह केला. स्तला नरूिहाल म्हणज े राजिहालाची 

प्रभा-प्रकाश असिं नाव स्दलिं. िेहरेुस्न्नसा या लावण्यवतीच्या जीवनाचा आता 

उत्तरािव चाल ूझाला. ५ वषाांनी बादशहाने नरूिहलचिं नाव बदलनू नरूजहााँ म्हणज े

जगाची प्रभा असिं केलिं, नरूजहााँ स्ववाहाच्या वेळी ३२ वषाांची तर बादशहा ४२ 

वषाांचा होता.  

अशी एक दिंतकथा सािंस्गतली जात े की ४ वषां राजिातेच्या िहालात 

स्तच्या सेवेत असतािंना आपल्या भस्वष्याची स्तला स्चिंता वाटत असे. िहालात 

राहून स्तचिं पैसा स्िळवणिं चालचू होतिं पण ह ेस्कती स्दवस चालणार याचा स्तला 

अिंदाज लागत नस.े आपल्या नस्शबाचिं तारू कुठे आस्ण कसिं भरकटणार ह ेस्तला 

कळत नव्हतिं. त्यािळेु ती उदास अस.े एक स्दवस िात्र स्तच्या आयषु्यात वेगळा 

उजाडला. स्तच्या दासीन े एका भस्वष्य सािंगणार् या वधृ्द म्हातारीची बातिी 



आणली. िेहरेुस्न्नसाने लगेच त्या भस्वष्य सािंगणार् या िस्हलेला आपल्या 

िहालात बोलावलिं. स्तच्या हातावर एक सोन्याची िोहोर ठेवत, जे स्तला 

आपल्या भस्वष्याबद्दल सािंगता येईल ते सािंगायला सािंस्गतलिं. ती म्हातारी 

भस्वष्यकथन करायला लागली आस्ण िेहरेुस्न्नसाचा वाळविंटातील जन्ि, 

स्तच्यावर नागान ेिरलेला फणा ह ेसारिं सािंगत ती जहााँगीरची िस्लका होण्याचिं 

भास्कत करुन आणखी एक िोहोर िेहरेुस्न्नसाकडून घेऊन स्नघनू गेली. 

त्यास्दवशीपासनू िेहरेुस्न्नसाचिं आयषु्य बदललिं.ती आनिंदी स्दसायला लागली. 

आपण या दशेाची िस्लका होऊ की नाही याचाच स्वचार करायला लागली. 

पण िहत्त्वाकािंिेने िात्र िळू िरलिं होतिं. चाणाि, व्यवहारी, बसु्ध्दिान तर ती 

होतीच पण आता स्तच्या राजकीय बधु्दीलाही स्नखार चढला. स्तची रणनीती, 

राजनीती, पढुची चाल स्तने नक्की करुन टाकली. स्तच्या जीवनाचा नरूच 

बदलला.  

 

  



भाग २.  

अष्टपैलू कलासक्त रत्न नूरजिााँ.   

काय नव्हतिं नरूकडे? 

सववगणुसिंपन्न होती ती, 

अष्टाविानी होती. बहुगणा 

होती, कलासक्त होती, 

ितूीििंत लावण्यवती होती. 

परत सािी रहाणी होती, 

गररबािंबद्दल स्तला कळवळा 

होता, दानशरू होती. अनेक 

अनाथ िलुािंचा ती सािंभाळ 

करत होती. ती अत्यिंत 

टापटीपीची होती. स्तचा 

िहाल सतत दखेणाच स्दसत 

अस.े तीच स्शस्त स्तने आता 

राजप्रासादात, कागदपत्रािंिि े

आणली. आस्ण आता स्तला राजकीय सत्तासिंघषावची चटक लागली होती. स्तच े

प्रस्तस्पिी स्तला िाहीत होते. सत्तेत राहण्यासाठी लागणारी िहत्त्वाकािंिा, 

चाणािपणा, स्नषू्ठरपणा, स्वरोिकाला सिंपवण्याचा गस्निीकावा, कोणत्याही 

गोष्टीतील पटकन उणीवा स्दसणिं आस्ण चटकन स्नणवय ििता, यात ती फार 



हुशार होती ह ेहळूहळू स्तने दाखवनू द्यायला सरुुवात केली. कोणताही स्वषय 

स्तला पटकन कळत अस.े ती हजरजबाबी होती. सववगणुसिंपन्न होती.  

जहााँगीरशी स्ववाह होऊन थोड्याच स्दवसािंििे नरूजहााँ पातशाही बेगि 

म्हणज ेपट्टराणी बनली. जहााँगीरची आिीची पातशाही बेगि ितृ्य ूपावली होती 

म्हणनू ही पदवी स्तला स्िळाली. पातशाही बेगि बनल्यावर नरूजहााँच्या 

अष्टाविानी स्वभावाला, राजकीय चातयुावला, वाव स्िळाला. जहााँगीरचिं िद्याचिं 

व्यसन किी करणिं, त्याची काळजी घेणिं, याला स्तने प्रािान्य स्दलिं. कारण तो 

आह ेतर ती आह ेयाची स्तला परेुपरू जाणीव होती. जहााँगीर स्दवसाला १४ पलेे 

आस्ण रात्री १ वाजता झोपेपयांत ६ पेल ेअसे २० पेल ेिद्य प्यायचा. ते स्तन े

हळूहळू किी करायला सरुुवात केली. ४ वष े दासी म्हणनू राहतािंना 

जनानखान्यात स्तला दशेाचिं राजकारण कळायला लागलिं होतिं. अनेक 

ररकािटेकड्या राजस्स्त्रयािंनी. स्तथल े खोजे, दास दासी, यािंनी भरललेा 

जनानखाना हचे एक िोठिं अफवा, कारस्थानिं यािंचिं िोठिं केद्र होतिं. तेव्हा ती 

उघड्या डोळ्यािंनी आस्ण उघड्या कानािंनी वावरत होती.  

स्तला सास्हत्याची काव्याची आवड असल्यािळेु स्तने िशुायरे आयोस्जत 

करायला सरुुवात केली. अनेक शायरािंना आस्थवक प्रोत्साहन स्दलिं. त्यातही 

िस्हला कवयस्त्रिंना, लेस्खकािंना स्तने स्वशेष द्रव्याजवन करून स्दलिं. स्तची स्वत:ची 

िोठी लायब्ररी होती. त्यात उत्तिोत्ति पस्शवयन-अरबी- स्हिंद ू भाषािंची पसु्तकिं  

होती. िथरुा-वृिंदावनला भटेी दऊेन भारतीय भस्क्तसिंगीताची स्तने ओळख करून 

घेतली. जगन्नाथ नावाच्या स्हिंद ूब्राह्मणाला दरबार पिंडीत केलिं आस्ण िग त्याला 

स्तनेच पिंडीतराज जगन्नाथ असा स्कताब स्दला. अशारीतीने कवी-लेखक-



स्चत्रकार- स्शल्पकार- खगोलवैज्ञास्नक या सार् या बसु्ध्दिान िेत्रातील 

कलाकारािंना आश्रय दऊेन सखुवस्त ूकरून टाकलिं. कवनिं करण्यात ती िाहीर 

होतीच. जहााँगीर एखादी ओळ म्हणाला की त्याची पतूी ती दसुरी ओळ रचनू 

लगेच पणूव करत अस.े स्तच्या कवनािंिि ेप्रणयगीतिं, स्वरहगीतिं, उदास गीतिं, सफूी 

सिंदशे असे. त्यािळेु त्याला बेगिचा अस्भिान वाटत अस.े हळूहळू नरूजहााँवर 

त्यान ेस्वश्वास टाकायला सरुुवात केली. स्तच्या सल्ल्याने चालायला लागला. 

स्तचा प्रभाव इतका वाढला की बादशहाच्या स्नशाणीवर स्तचीही सही स्दसायला 

लागली. िरुब्बी, चतरु, नरूजहााँने स्तच्या वस्तूिंच्या स्वक्रीचाही व्यापार वाढवला. 

नवनवीन वषेभषूा, केशभषूा, आभषूण रचनेतही म्हणज े हल्लीच्या फॅशन 

स्डझायनर, जयवुेलरी स्डझायनर, इिंस्टररयर स्डझायनर, िॅनेजिेंट, यातही स्तला 

असािान्य गती होती. आपल्या प्रासादातील परुुषािंना आस्ण दासींनाही स्तन े

सुिंदर कपडे स्शवनू आकषवक करून टाकलिं. ती इतकी या वेषभषूा कलेत प्रवीण 

होती की जहााँगीरच्या वस्त्रािंनाही स्तने नवीन रूप स्दलिं. िात्र ती स्वत: अत्यिंत 

सािेपणाने राहात होती. स्तने आणलेल्या कपड्यािंच्या फॅशन्स पढेु स्कत्येक वष,े 

औरिंगजेबाच्या काळापयांत लोकस्प्रय होत्या. 

 नरूजहााँ पातशाही बेगि बनली. स्तला बादशहाने अनेक िौल्यवान रत्निं, 

वस्त,् िहागड्या भेटी दऊेन खषू केलिं. स्तचा िान दरबारात एवढा वाढला की 

परदशेी व्यापारी, राजदतूही स्तची भेट घऊेन स्तला अिलू्य नजराण ेभेट द्यायला 

लागले. जहााँगीरने स्तला अनेक प्रदशेािंची जहास्गरी दणे्यात आली. सरुत-आग्रा 

िागाववरील अजिेरजवळचा रािसर परगणा, जयाने स्तची वास्षवक प्राप्ती २ लाख 

रुपय े झाली होती. दख्खनििला तोडा परगणा भटे स्िळाला. अलाहाबाद, 



स्बहार, बिंगाल, ओररसा, भतुान, इथनू होणार् या व्यापाराच्या जकातीचा वसलू, 

स्तच्याकडे गोळा व्हायला लागला. स्तने या वसलूीसाठी स्तच्या 

अस्िकार् यािंसाठी स्तथ ेदखेण्या सराया बािंिल्या. पस्शवया, आस्िका, यरुोपला, 

भारतातनू जाणार् या नीळ, िसाले, कापड, अफू, अशा वस्तूिंच्या स्नयावतींवर 

स्तचाच ताबा होता. नरूजहााँचा िाल परदशेी जायला लागला. इिंग्रज, डच. िें च 

अरब, सववजण स्तने बनवलेल्या वस्तूिंचे ग्राहक होते. नरूजहााँकडे व्यापारी 

जहाजािंचा ताफा होता. पण परदशेी व्यापारासाठी ती इिंग्रजािंची जहाजिं वापरत 

असे. ती इिंग्रजािंशी करार करु लागली. फिावनिं काढायला लागली. इिंग्लडच्या 

राजघराण्याशी स्तचा स्नेह होता. सवव व्यवहार स्तच्या नजरेखालनू जात. ती एक 

यशस्वी उद्योस्जका झाली. नरूजहााँबेगिच्या बहुगणुी, बहुआयािी गणुािंना 

जहााँगीरच्या पास्ठिंब्यािळेु खपू प्रोत्साहन स्िळालिं.  

ती कलासक्त होती. उत्ति स्चत्रकार होती. िातीच्या, काचेच्या भािंड्यािंवर 

रिंगकाि करण्यात, स्चत्रिं काढण्यात तरबेज होती. िहाल सजावटीची स्तला 

किालीची आवड होती. चािंदीच्या तारेने स्वणलेले स्तचे गास्लचे स्तच्या 

कलावैभवाची सािीदार होत.े स्तच्या िहालािंच्या स्भिंतींची, पडद्यािंची स्वलिण 

रिंगसिंगती, निीदार वस्तूिंनी केलेली िहालाची सजावट लोक बघत राहायचे.. 

स्तच्याकडे रुपाबरोबरच बसु्ध्दचाही िोठा वरदहस्त होता. चतरु ितु्सद्दी म्हणनू 

स्तला सगळे ओळखायला लागले. जहााँगीरची सुिंदर उपवन, फुलािंची आवड 

पाहून स्तने काश्िीर आस्ण लाहोरिि े अनेक रिणीय उद्यानिं स्निावण केली. 

नरूजहााँ उद्यान स्नस्िवतीतही प्रस्वण होती. म्हणज ेलाँड स्केस्पिंग ििेही स्तची बधु्दी 

किालीची तेजस्वी होती. काश्िीर अच्छाबल इथ े स्तने एकापेिा एक सुिंदर 



फुलबागािंची स्नस्िवती केली. बागािंिि ेसफरचिंद, जदावळू, चेरी, प्लि फळािंची झाडिं 

लावनू कृस्त्रि तलाव, झरे, िबिबे स्निावण करून आस्ण रात्री सुिंदर स्दव्यािंनी 

उद्यानाचा पररसर झगिगवनू टाकून, आपल्या कलासक्त कल्पकतेने स्तने उद्यान 

आखणीतही स्तने नवस्निावण घडवनू आणले. स्तला वनस्पतीशास्त्रातही िोठी 

रुची होती. स्वभावत: स्चत्रकार असल्याने, स्तने िोहरा, नाणी-स्सक्के, 

बादशहाकडून स्दल्या जाणार् या सन्िान पदकािंनाही आकषवक रुप स्दलिं.  

नरूजहााँ वास्तसू्निावण कलेतही अग्रेसर होती. आपल्या शेवटच्या 

आयषु्यात स्तने लाहोरििे बािंिलेली िस्शद ही शहाजहानने निंतर स्निावण 

केलेल्या िोती िस्स्जदीच्या बरोबरीची होती. आपल्या स्पत्याच्या, 

इस्तिादउद्दौलाच्या स्िरणाथव स्तने स्निावण केलेला िकबरा, वास्त ू आस्ण 

स्शल्पकलेतील असािान्य निनुा होता. आजवर िघुल वास्त ूस्नस्िवतीत लाल 

पत्थरच सहसा वापरला जायचा. नरूजहााँनेच सिंगिरवराचा आस्ण सुिंदर उपवन 

यािंचा आपल्या िस्शदीत केला जो स्तचा आदशव ठेवनू शहाजहााँने आपल्या 

ताजिहाल बािंिणीत वापरला. भारत आस्ण पस्शवयाच्या कला शास्त्राििला ती 

एक दवुा होती. जकात वसलूीसाठी आपल्या अस्िकार् यािंच्यासाठी अनेक 

िोठ्या शहरािंििे दखेण्या सराया बािंिल्या. नरूजहााँच कलासक्त नव्हती तर स्तची 

आई अस्ितबेगिला गलुाबाच्या अत्तराच्या स्नस्िवतीचिं श्रेय स्दलिं जातिं. झालिं 

असिं की गलुाबपाणी बनवण्यासाठी िोठ्या प्रिाणावर एकदा खपू सवुास्सक 

गलुाब िोठ्या हौदात भरून ठेवले होत.े त्यावर गरि पाणी ओतण्याची पध्दत 

होती. एकदा स्दल्लीच्या कुडकुडणार् या थिंडीत त्या पाण्यावर पहाटे छोटा तविंग 

तयार झाला होता. तो तविंग अस्ित बेगिन ेहातावर घासनू पास्हला तर तो थेंब 



अनेक गलुाबपषु्पािंच्या सगुिंिासारखा भरलेला होता. तेव्हा, अस्ितबेगिच्या 

कल्पनेतनू त्याचिं अत्तर बनवलिं गेलिं ते गलुाब अत्तर िग जगभर प्रस्सध्द झालिं. 

जहााँगीरच्या आईने, सस्लिा सलुतानने या गलुाब अत्तराला इत्र ई जहााँगीर नाव 

स्दलिं.  

स्ववाहानिंतर नरूजहााँने सािास्जक कायव अत्यिंत तळिळीन े केलिं. 

स्रीस्शिणासाठी ती पैसा खचव करायला लागली. जयािंचे स्ववाह पैशाच्या 

अभावी होत नसत त्यािंना स्तच्याकडून िदत स्िळे आस्ण त्या सिंसाराला लागत. 

स्तने जनानखान्याचिं रुपच बदलनू टाकलिं. या जनानखान्यात अकबर सम्राटाच्या 

रुस्कया, सस्लिा सलुतान, अशा राण्या, जहााँगीरच्या २० बेगि, त्यािंच्या 

राजकन्या, दासी, बादशहाच्या रखेल, असा सवव स्िळून जवळ जवळ ३०० 

स्स्त्रयािंचा भरणा होता. त्या स्स्त्रयािंना स्तने स्शस्त लावली. अनेक सण, उत्सव 

जनानखान्यात साजरे होत. त्या वैभवाला आणखी झळाळी आणली. 

जनानखानाही सुिंदर करुन टाकला. स्तथल्या सगळ्या वदवळीला, कारभाराला 

स्तने एका िोठ्या हुशारीने उद्योगाचिं कें द्र बनवनू टाकलिं. गपु्त वाताव, चचाव 

करण्याचिं स्ठकाण बनवलिं. एका सिंस्थेची स्शस्त आणली. जनानखान्याला 

व्यवस्थापनाचा आयाि स्दला. जनानखान्यातील िस्हलािंना दरबारी आदब, 

तौरतररके स्शकवल.े  

एवढ ेगणु किी की काय म्हणनू, नरूजहााँ नेिबाजीत आस्ण घोडेस्वारीतही 

अव्वल होती. ती जहााँगीरबरोबर स्शकारीला जाई. एकदा अजिेरजवळ 

स्शकारीसाठी तळ पडलेला असतािंना नरूजहााँने ओररशा नावाच्या उडत्या 

पक्ष्याला आपल्या अचकू स्नशाण्याने िारून खाली पाडलिं.त्याचिं वजन २०० 



ग्रॅि होतिं आस्ण तो दसु्िवळ आस्ण सुिंदर रिंगािंचा बादशहान ेकिीही न पास्हलेला 

होता. पढुच्या वषी स्शकारीला गेली असतािंना त्यािंच्यासिोर चार वाघ आले. 

नरूजहााँने बादशहाकडे त्यािंना िारण्याची परवानगी िास्गतली. ते दोघे हत्तीवर 

अिंबारीत उिंचावर बसल ेहोत.े नरूजहााँने ४ गोळ्यािंिि े४ वाघ िारल ेइतकी स्तची 

नेिबाजी अचकू होती. उिंच अिंबारीतनू दरूवर स्नशाणा लावणिं सोपिं काि नव्हतिं. 

स्तच्या या नेिबाजीवर खषू होऊन बादशहाने, स्तला स्हर् यािंची १ लाख रुपयािंची 

पोचीची ( ब्रेसलेट्स) जोडी बस्िस म्हणनू स्दली आस्ण १००० अश्रफी 

स्तच्यावरून ओवाळून टाकल्या. स्तने एका बिंदकूीच्या सवव गोळ्यािंचा वापर 

करुन ४ वाघ िारून टाकले होते. बादशहाही स्तच्या या प्रास्वण्यावर खषू होऊन 

गेला.  

 

जिााँगीर. 

नरूजहााँ इतकाच जहााँगीरही कलेचा िोठा भोक्ता आस्ण ददी होता. 

स्चत्रकलेचिं वेड अकबरापासनू या घराण्यात चालत आलिं होतिं. अकबरानेच 

अनेक स्चत्रकारािंना प्रोत्साहन स्दलिं त्याच्या काळातच, पसु्तक रिंजक करण्याठी 

त्यात स्वषयानरुूप स्चत्र घालण्याची पध्दत चाल ूझाली. जहााँगीरलाही स्चत्रकला 

अवगत नव्हती पण स्चत्रकलेचा तो िोठा सिीिक होता. एखादिं स्चत्र 

पास्हल्यावर त्यातील डोळे, भवुया, चेहरा यािंच्या रेषािंवरुन कोणत्या स्चत्रकाराने 

ह ेस्चत्र बनवलिं आह ेते तो सहज सािंग ूशकत अस.े तो या कलेत इतका प्रवीण 

होता की एकच स्चत्र अनेक स्चत्रकारािंनी बनवलिं असेल ते त्या कोणत्या 

स्चत्रकाराच्या कुिं चल्यातनू कोणता भाग रिंगवला असेल त्या स्चत्रकाराचिं नाव तो 



सहज सािंगत अस,े भल े तो स्चत्रकार ितृ असो वा स्जविंत. त्याच्या दरबारी 

असलेल्या थॉिस रो यान ेजहााँस्गरला इिंग्रजी यवुतीचिं एक स्चत्र भेट म्हणनू स्दलिं. 

तेव्हा दरबारातील स्नपणु स्चत्रकाराला बादशहाने तसिंच स्चत्र रिंगवायला 

सािंस्गतलिं. ते स्चत्र इतकिं  हुबेहूब होतिं की थॉिस रो अस्सल कुठलिं आस्ण नक्कल 

कोणतिं ह ेओळख ूशकला नाही पण जहािंस्गरला तो भेद ओळखायला िणही 

लागला नाही. जहााँस्गर स्वत: अत्यिंत उच्चस्शस्ित होता. अत्यिंत ससुिंस्कृत 

होता. स्हिंदी, फारसी, उदूव, आस्ण दसुर् या काही भाषािंवर त्याचिं प्रभतु्त्व होतिं. 

त्याच्यात लेखन कौशल्यही होतिं. स्नसगवप्रेिाचा भोक्ता असल्यािळेु तो झरे, 

नद्या, वनराजी, फळिं फुलािंििे अस्तशय रिनू जाई आस्ण िग त्यािंचिं वणवन इतकिं  

बारीक सखोलतेन,े ओघवत्या लास्लत्याने करत अस े की पिीस्वज्ञानाचिं ते 

पसु्तकही बन ू शकलिं असतिं. वनस्पतीशास्त्राचिं त्याला उत्ति ज्ञान होतिं. इतर 

लस्लत कलािंििेही तो स्नपणु होता. वदै्यक शास्त्राचा त्याचा अभ्यास दािंडगा 

होता. िायक्रोबायॉलॉस्ज- जिंतसु्वज्ञानात तो प्रवीण होता.. भवन स्निावण हा तर 

त्याचा परि आनिंदाचा स्वषय. तोच गणु त्याच्या िलुातही, शहाजहााँििेही 

आला. आपल्या प्रथि पत्नीवर, शहाजहााँच्या आईवर जहााँगीरचिं स्न:स्सीि प्रेि 

होतिं. स्तच्या स्निनानिंतर तो ४ स्दवस अन्नाला स्शवला नाही इतकिं  त्याला द:ुख 

झालिं होतिं. 

आपल्या कुटुिंबाबरोबरही जहााँगीरचिं प्रेिाचिं नातिं होतिं. अकबराचा तो 

अत्यिंत लाडला पतु्र होता. नवसाने झालेला होता. अकबराला पस्हली दोन िलुिं 

होऊन लगेच वारली होती. अजिेरच्या स्चस्तीच्या आशीवावदाने वयाच्या २७ 

व्या वषी अकबराला, ३० ऑगस्ट. १५६९ ििे सलीि पतु्र झाला. हा अिंबरचा 



राजा भगवानदास याची बहीण, जोिाबाई स्हला नवसाने झालेला िलुगा. 

त्याकाळात िसुलिानी पेहराव घालनू एक कुराणातला ििंत्र म्हटला की ििाांतर 

घडत असे. आस्ण त्याउलट, स्हिंदसु्थानी पोशाख घातला की परत स्हिंद ूििावत 

आणता येत अस.े तख्ताला वारस हवा त्यासाठी अजिेरला चालत जाण्याचा 

नवस सम्राटाने केला होता. सलीिनिंतर अकबराला दास्नयल आस्ण िरुाद ह ेदोन 

िलुगे झाले. ह े दोघेही दारूच्या अस्तसेवनाने िरण पावले. म्हणनू अकबर 

सस्लिला दारू न स्पण्याचा सतत उपदशे करत असे. सलीिन ेबापास्वरुध्द बिंड 

केलिं, पण तरीही अकबराचिं जहााँगीरबद्दलचिं प्रेि किी झालिं नाही. तो सलीिला 

शेखबूाबा याच नावाने बोलवत अस.े  

जहााँगीरला ५ िलुगे झाले. पस्हला खसू्रो - त्याचिं आस्ण जहााँगीरचिं किी 

पटलिं नाही. दसुरा पवेज, स्तसरा खरुवि, चौथा शहरवयार, आस्ण पाचवा जहािंदर. 

त्याला ७ िलुी होत्या. अकबराच्या ितृ्यनूिंतर ३ नोव्हेंबर, सन १६०५ िि े

जहााँगीर बादशहा बनला. त्याचा िािा, जोिाबाईचा भाऊ, राजा िानस्सिंग हा 

अकबराच्या नवरत्नािंपैकी एक होता. शरू, पराक्रिी रजपतू सेनापती अशी त्याची 

ख्याती होती.  

हळूहळू जहााँगीरने नरूजहााँवर स्वश्वास टाकून कारभाराच ेस्नणवय घ्यायला 

परवानगी स्दली. दरबारात स्चकाच्या पडद्याआडून त्याचे स्नणवय ती ऐकवायला 

लागली. स्तन े घेतलेले स्नणवय सडूाचे, अस्वचाराचे, स्किं वा घाईगदीन े घेतलेले 

नसत हहेी त्याच्या लिात आलिं होतिं. सरकारी फिावनािंवर बादशहाच्या 

स्शक्याशेजारी स्तचा स्शक्का उठायला लागला. िघुल पातशाही ििे एका 

स्त्रीच्या हातात एवढिं स्नयिंत्रण जाणिं किीच झालिं नव्हतिं. रणनीती, राजनीती, 



सरदार - सेनापती यािंच्य िोस्हिािंची आखणी, यात स्तने रस घ्यायला सरुुवात 

केली. त्यािळेु दरबारात स्तचा एक गट स्निावण झाला होता. नरूजहााँचिं 

बादशहाशी लग्न झाल्यावर स्तचे वडील इस्तिादउद्दौला पिंतप्रिान झाले. स्तची 

आई अस्ितबेगि जनानखान्याची प्रिखु झाली आस्ण भाऊ असफखान 

खासगीकडचा प्रिखु झाला. असफखानाची िलुगी अजुविन बान ू ही 

शहाजहााँची पत्नी झाली. हीच ती ििुताजिहल स्जला शहाजहााँपासनू १६ िलुिं 

झाली, आस्ण स्जच्यावरील आत्यिंस्तक प्रेिाखातर स्तच्या ितृ्यनूिंतर शहाजहााँने 

ताजिहाल बािंिला. असफखानचा िलुगा शास्हस्ताखान, जो िहाराजािंच्या 

काळात बोटिं तटूुन पळाला. ह ेसवव स्तच्या बाजचूे असल्याने नरूजहााँची बाज ू

सािर्थयववान होती. स्तचे स्वरोिक होत ेते जहााँगीरचे खरुवि, खसु्रो, पवेज ह ेिलुगे. 

जहााँगीरची पस्हली बेगि ही अिंबरचा राजा भगवानदासची िलुगी िानबाई ही 

होती..दस्िणेच्या स्वारीत असतािंना, खसु्रोला शहाजहााँनेच बर् हाणपरूच्या 

छावणीत िारून टाकलिं होतिं. त्यािळेु आता पवेज आस्ण शहाजहााँच जहााँस्गरची 

जागा घ्यायला स्शल्लक होते. नरूजहााँन ेखसु्रोशी लाडलीबेगिचिं लग्न लावनू 

द्यायचिं ठरवलिं. पण खसु्रोचिं आपल्या पत्नीवर स्नरस्तशय प्रेि होतिं. म्हणनू त्याने 

हा बेत िडुकावला. िग नरूजहााँने स्तसरा िलुगा शहरवयार याच्याशी आपल्या 

िलुीचिं लाडलीबेगिचिं लग्न लावनू स्दल्यािळेु तोही सत्तेचा हकदार होता. 

त्यािळेु नरूजहााँच परत अस्िकारात रास्हली असती.  

  



सत्तासंघर्ापला सुरुवात.  

राजकारण म्हणज ेसत्तेची स्पिाव. त्यात घस्नष्ट नाती, िलुिं, पत्नी, कोिल 

भावना, या शब्दािंना काही स्थान नाही. ही शयवत स्जिंकायची तर कुणाला पढेु 

जाऊ द्यायचिं नाही आस्ण कुणालाही डोईजड होऊ द्यायचिं नाही हचे दोन ििंत्र. 

प्रसिंगानरुूप वतवन, चलाखी, कावेबाजपणा, ितूवपणा, ह ेगणु राजकारणासाठी 

िहत्त्वाचे. ते फक्त नरूजहााँ आस्ण शहाजहााँ यािंच्यातच होत.े त्यािळेु 

स्सिंहासनाच्या शयवतीत ह ेदोघेच उरल.े खसु्रोचा काटा शहाजहााँने बर् हाणपरूच्या 

िोस्हिेच्या वळेी काढला होता. आता एक पवेज स्शल्लक होता. शहरवयार तर 

स्तचा जावईच होता.  

एकदा १६१४ सालात जहााँगीर खपू आजारी पडला. ताप, डोकेदखुी, गळू 

यािंनी हरैाण झाला. नरूजहााँन ेहस्किािंना बोलावनू गवगवा केलाच नाही. नाहीतर 

त्याच े राजयातील अस्स्थरतेच े दषु्पररणाि लगेच स्दसले असत.े म्हणनू स्तन े

बादशहाचिं दखुणिं गपु्त ठेवलिं आस्ण स्वत: बादशहाची स्दवसरात्र सेवा केली. 

जहााँगीरला त्याच्या व्यसनातनू िकु्त करण्याची नरूजहााँची सतत िडपड चालत 

अस.े आयषु्याच्या शेवटच्या १० वषाांििे, बादशहाची प्रकृती अस्तसेवनान े

वरचेवर स्बघडायला लागली. आता तो वाचणार नाही, ह े तख्ताच्या सवव 

दावेदारािंना कळून चकुलिं होतिं. जहााँगीरच्या व्यसनािळेु तो कारभार आता त्याच े

नातेवाईक आस्ण दरबारी यािंच्या तिंत्राने चालायला लागला. जहााँगीरनिंतरच्या 

सिंघषावचे आस्ण िहत्त्वाकािंिेच ेििुारे प्रत्येकाच्या िनात फुटायला लागले. त्यात 

नरूजहााँ होतीच. जहााँगीरचा दसुरा िलुगा खरुवि म्हणज े शहाजहान हा स्तचा 

प्रिखु स्वरोिक होता. स्नजािशाही सिंपवनू, अहिदनगर स्जिंकल्यावर 



जहााँगीरनेच खरुविला शहाजहााँ हा स्कताब स्दला होता. शहाजहानचा सासरा हा 

नरूजहााँचा भाऊ असफखान होता. त्यािळेु त्याची बाजहूी तेवढीच जबरदस्त 

होती. आपल्या वजीरीवर असलेल्या शहाजहााँला आपल्या स्वरोिातील 

हालचालींचा लगेच लागे. याच काळात, दस्िणेत राहून, शहाजहााँ बापास्वरुध्द 

लढायला उभा रास्हला. त्यान े आपला सासरा असफखान याच्या सल्ल्यान,े 

आग्र्याचा खस्जना पळवायचा बेत केला. पण खस्जनदाराच्या साविानतेिळेु तो 

फसला. जहााँगीर फौज घेऊन त्याच्याशी लढायला आला तेव्हा शहाजहााँचा 

सपशेल पराभव झाला.  

 

नूरजिााँ – शिाजिााँमधे दुरंगी संघर्प..  

आता सरळ सरळ नरूजहााँ आस्ण शहाजहााँ यािंच्यात सत्तासिंघषव सरुु झाला. 

जहााँगीरने त्याला दस्िणेच्या स्वारीवर पाठवलिं होतिं. त्याच्याबरोबर खसु्रो या 

आपल्या िोठ्या शहजाद्यालाही स्दलिं होतिं. िहाबतखान हा िोठा सरदार बरोबर 

स्दला. खसु्रो हा शयवतीतला एक प्रस्तस्पिी होता, त्याचा काटा शहाजहााँन े

बर् हाणपरूाच्या तळावर काढला. त्याच्या कटाने, खसु्रोला िरण आल्यावर खसु्रो 

पोटदखुीने िलेा असिं शहाजहााँने आपल्या बापाला लाहोरला कळवलिं. आता 

नरूजहााँ आस्ण शहाजहााँ हचे दोघे दावेदार रास्हले. िग नरूजहााँने शहाजहााँला 

काबलूची िोहीि घेण्यासाठी स्तथ ेदरू पाठवायचिं ठरवलिं. पण दस्िणेत बिंडाळी 

फार िाजली आह,े म्हणनू िी हा दशे सोडून जाऊ शकत नाही असिं त्यान े

जहााँगीरला कळवलिं. पातशाही बेगिला त्याचा अथव लगेच कळला, तेव्हा स्तन े

दस्िणेतील िोठे सरदार काबलूची बिंडाळी िोडून काढण्यासाठी फौज घेऊन 



बोलावले, शहरवयारला काबलूला पाठवलिं, आस्ण शहाजहााँची लष्करी ताकद 

खच्ची केली. या कट-काटशह सािन्याचा पररणाि म्हणज,े शहाजहााँला 

िहाराष्रात अज्ञातवासात जनु्नरला काही वषां राहाविं लागलिं. जहााँगीरच्या 

ढासळत्या प्रकृतीची परेुपरू िास्हती असफखान आपल्या जावयाला, 

शहाजहााँला परुवत होता. नरूजहााँ आपल्या या शहजादाचा पत्ता लावण्यात दिंग 

होती. पण जहााँगीरचा हुकूिाचा एक्का स्तच्या हाती होता त्यािळेु ती स्वस्थ 

होती. जहााँगीर आता जवळजवळ नरूजहााँच्या नजरकैदते रास्हल्यासारखाच 

होता.  

 

राजकीय नाट्याला सुरूवात.. 

नरूजहााँचिं या राजकारणावर बारीक लि होतिंच. सरुुवातीला नरूजहााँ, 

आपला भाऊ आसफखानच्या िदतीने शहजहााँला बादशहा करण्याचा स्वचार 

करत होती, पण ितूव, शरू, िोरणी, िहत्त्वाकािंिी शहाजहााँ निंतर आपल्या ताब्यात 

राहणार नाही ह ेस्तला लगेच लिात आलिं. त्यािळेु त्याचिं नाव स्तने बाद केलिं. 

आता आपला जावई शहरवयार हाच स्तने नक्की केला. या दस्िणेतील 

खेचाखेचीत स्तला आणखी एक गोष्ट कळली ती म्हणजे िहाबतखान 

सेनापतीही डोईजड होणार. हा िळूचा राणा प्रतापच्या विंशातील िलुगा म्हणजे 

रजपतूच. त्याला रजपतूािंचिं िोठिं पाठबळ होतिं. जहााँगीरच्या दरबारात रजपतुािंचिं 

िोठिं बळ होतिं. त्याच्या बर् याच राण्याही रजपतू घराण्यातीलच होत्या. 

िहाबतखानाची ताकद किी करायला हवी होती म्हणनू स्तने बादशहािाफव त 

िहाबतखानाला दस्िणेतनू परत बोलावनू घेतलिं आस्ण त्याच्या जागी दसुरा 



सरदार पाठवला. यािळेु िहाबत खान स्चडला. या कारस्थानािाग ेनरूजहााँच 

आह ेह ेत्याच्या लिात आलिं. ३ वेळा बादशहाकडून दरबारात हजर राहण्याचा 

हुकूि झाल्यावर िहाबतखानाला लाहोरला जाविंच लागलिं. त्यान े आपल े

५००० रजपतू बरोबर घेऊन बादशहाला भेटायला लाहोरला जायचिं ठरवलिं. 

तेव्हा त्यातला िोका ओळखनू नरूजहााँने एकटाच भेटायला ये असा स्नरोप 

पाठवला. स्शवाय एक िहाबतखानाला अपिास्नत करणारा आदशे पाठवला 

की येतािंना बिंगालचा सवव सारा आस्ण जी हत्तींची लटू त ूकेलीस तीही घेऊन ये. 

या स्नरोपािळेु सिंतापलेल्या िहाबतखानान ेआपल्या जावयाला बादशहाच्या 

भेटीला पाठवलिं पण तेव्हा नरूजहााँने बादशहाशी गाठ घेऊच स्दली नाही, उलट 

जावयाला अपिानकारक वागणकू दणे्यात आली. त्याला फाटक्या स्चिंध्या 

नेसवनू, अशक्त घोड्यावर बसवनू त्याची फौजेत स्ििंड काढण्यात आली आस्ण 

िग त्याला तसाच िहाबतखानाच्या तळावर पाठवलिं. यािळेु िहाबतखान 

स्चडला आस्ण सडू घ्यायला बादशहा आस्ण नरूजहााँला अटक करण्याचा स्वचार 

करायला लागला.  

 

हनकराचा सामना, नूरजिााँची अलोट शौयपगाथा.  

िहाबतखान लाहोरिि ेअसतािंना, त्यावळेी बादशहा लाहोरहून काबलूला 

जायच्या तयारीत होता. झेलि नदी वर होड्यािंचा पलू करून काही सािान 

पस्लकडे गेलेलिं होतिं आस्ण नरूजहााँ, स्तचिं सरुिा दल, आस्ण काही सािान अजनू 

पस्लकडील तीरावर जायची होती. ही सिंिी सािनू िहाबतखान आपल ेरजपतू 

सैस्नक घेऊन अस्तचपळतेन े बादशहाच्या तळावर पोचला. त्यान े सरळ 



बादशहाच्या शास्ियानातच प्रवेश केला. बादशहा जहााँगीर स्नानासाठी गेला 

होता. बादशहाच्या नोकरान ेत्याला अियावदा केल्याबद्दल िहाबतखानाला जाब 

स्वचारला पण त्याचा काही उपयोग नव्हता. िहाबतखानाची वदी स्िळाल्यावर 

न्हाणीघरातनू बादशहा बाहरे आला तेव्हा आपली २००० फौज घऊेन खानान े

बादशहाला कैद केलिं होतिं. बादशहा सरुुवातीला काय चाललिंय ह े न 

कळल्यािळेु भािंबावला पण िहाबतखानानेच त्याचिं स्पष्टीकरण बादशहापढेु 

िािंडलिं. आपण असफखानाच्या तावडीतनू सटुण्यासाठी असिं वागलो ह े

सािंस्गतलिं. िग बादशहाला हत्तीवर बसवनू िहाबतखानाने त्याला आपल्या 

तळावर नेऊन बिंस्दवान केलिं.  

 

झेलमवर लढाई. नूरजिााँचा अलौहकक लढा.  

स्तकडे नरूजहााँ अजनू पैलतीरावरच होती. स्तला ही बादशहा अटकेत 

पडल्याची बातिी स्िळाल्याबरोबर तीही झेलि पार करायच्या तयारीला 

लागली. िहाबतखानाच्या तळावर हल्ला करायचा स्तचा स्वचार नक्की झाला. 

िहाबतखानाने होड्यािंचा पलू किीच तोडला होता. आता झेलिचा प्रवाह पार 

करूनच पैलतीरावर जायचिं होतिं. तेव्हा ही जबरदस्त िाडसी पातशाहीबेगि 

हत्तीवर बसली आस्ण आपल्या फौजेला आस्ण सरदारािंना घेऊन बादशहाच्या 

छावणीवर जायचा प्रयत्न करायला लागली. यावेळी पस्लकडल्या तीरावरून 

रजपतुािंचा बाणािंचा िारा चाल ू होता. अिंबारीत स्तच्याबरोबर बसलेल्या 

लाडलीबेगिच्या छोट्या िलुीला बाण लागला तेव्हा स्तनेच तो उपटून काढला 

आस्ण स्तचिं रक्त स्वत:च पसुलिं. िग स्वत:च्या नेिबाजीने अनेक रजपतूािंना ठार 



केलिं. पण यास्ठकाणचा नदीचा उतार फार वाईट होता, त्यात स्तचे काही सैस्नक 

बडूुन िेले आस्ण तरीही नदी ओलािंडून शत्रचू्या गोटात जायचा प्रयत्न करत 

रास्हले.  

नरूजहााँ पराक्रिाची जवाला बनली होती. स्तने स्तचा हत्ती झेलिच्या 

पाण्यात उतरवला आस्ण अिंबारीतनू ती पस्लकडील स्कनार् यावर उभ्या 

असलेल्या रजपतूािंना ठार करायला लागली. पण नरूजहााँच्या हत्तीला सोंडेवर 

जखिा झाल्या तेव्हा स्तने स्तचा हत्ती परत उलटा स्फरवला तेव्हा काठावरच्या 

रजपतूािंनी त्या हत्तीवर बिंदकू झाडून िागच्या बाजनूेही त्याला घायाळ केलिं. 

नरूजहााँने तरीही आपला हत्ती काठावर रेटला तेव्हा स्तथल्या रजपतूाने हत्तीची 

सोंड कापली. हत्ती त्या िणी िरून पडला आस्ण नरूजहााँच्या बाणाने तो 

रजपतूही त्यािणी जस्िनीवर पडला. हत्ती पडला तेव्हा नरूजहााँ आस्ण 

लाडलीबेगि झेलिच्या प्रवाहात पडल्या. नरूजहााँने आपलिं िनषु्य तसिंच हातात 

ठेवलिं आस्ण ती पोहत स्तच े सरदार पाण्यात होते, त्यािंच्याजवळ गेली. स्तथे 

स्तला एक हत्ती स्िळाला. ती स्कतीतरी वेळ लढतच रास्हली स्तच्या पराक्रिाला 

तोड नव्हती. भारतीय इस्तहासात, िनषु्य बाणाबरोबर, वाहत्या झेलिसारख्या 

नदीच्या प्रवाहात शत्रचू्या सैन्याबरोबर लढणारी ती एकिेव सम्राज्ञी असेल. 

 या सगळ्या झुिंजीत, सम्राज्ञीच े साथीदार स्तला सोडून गेले. तेव्हा 

नरूजहााँला शरण जाण्यास्शवाय दसुरा पयावयच उरला नाही. बादशहा जहााँगीर 

आिीच िहाबतखानाच्या कैदते पडला होता. त्यािळेु एकटीन े लढत 

बसण्यापेिा शरण जाण्याने जीवदान स्िळून भस्वष्यातील स्कतीतरी बेत सध्य 

होणार होते. म्हणनू ती िहाबतखानाला शरण गेली. नरूजहााँही आपल्या कह्यात 



आली यािळेु िहाबतखान खषू झाला. िहाबतखानाने स्तला बादशहाला भेटू न 

दतेा अटक करून दसुर् या स्ठकाणी ठेवलिं. पातशहा आस्ण पातशाही बेगि 

दोघेही आता िहाबतखानाच्या कैदते पडल.े िहाबतखानच्या दोन इच्छा पणूव 

झाल्या होत्या. १. जहााँगीरवर ताबा आस्ण २. नरूजहााँची राजकीय शक्ती सिंपवणिं. 

त्यानिंतर िहाबतखान या सवाांना घेऊन काबलूला स्नघाला..काबलूच्या प्रवासात 

जहााँगीरने बाबरच्या सिािीचिं दशवन घेतलिं.  

 

नूरजिााँच्या राजकीय मुरब्बीपणाची कमाल…. 

नरूजहााँ जाळ्यात अडकलेल्या िासोळीसारखी तडफडायला लागली. ती 

बाजी हरली होती. असफखानान ेबादशहाच्या छावणीची योग्य ती सरुिा न 

ठेवल्यािळेु ह े सारिं घडलिं ह े स्तला िणात उिगलिं. पण ती हातपाय गाळून 

बसणारी नव्हतीच. ती काही स्दवस नाईलाजाने स्वस्थ बसली. या काळात 

आपल ेकोण, भेदी कोण याचा चाणािपण ेशोि घेतला. िग गपु्तपणे बादशहाला 

स्नरोप पाठवायला सरुुवात केली. कायि नशेत राहणार् या आस्ण स्नणवयििता 

नाहीशी झालेल्या बादशहाला स्तन े सािंस्गतलिं की िाझी बदनािी करून 

िहाबतखानाचिं िन आस्ण त्याचा स्वश्वास स्जिंका. िग बादशहा तसिंच करायला 

लागला. बारीकसारीक गोष्टी तो िहाबतखानाजवळ बोलायला लागला. 

नरूजहााँचा आपल्या स्तरस्कार वाटतो आस्ण आता स्तच्या पिंजातनू 

सटुल्यासारखिं वाटतिं असिं सािंगायला लागला. बादशहा आपल्या ताब्यात आला 

आह ेया स्वचाराने िहाबतखानालाही जरा स्शस्थलता आली. नरूजहााँला हचे हविं 

होतिं.  



या काळात एक घटना अशी घडली की नरूजहााँने त्याचा परेुपरू फायदा 

उचलला. काबलूला एका कुरणावर रजपतूािंनी चरायला सोडलेल्या घोड्यािंवरून 

रजपतू फौज आस्ण िघुल फौजेत भडका उडाला. त्यावरून िोठा नरसिंहार 

झाला. िहाबतखानाच्या प्रोत्साहनािळेु, अरेरावीने िाजलेल्या रजपतू 

फौजेबद्दल िसुलिानी सैन्याला राग यायला लागलेला होताच त्याचा हा 

पररणाि होता. ह्या घटनेचा फायदा नरूजहााँने लगेच उचलला. स्तने िघुल आस्ण 

अफगाणी सरदारािंना रजपतू फौजेस्वरूध्द भडकवण्याचा कावा स्तने सरुु केला. 

तो कावा बरोबर लाग ूपडला. दसुरी चाल स्तने अशी जबरदस्त केली ती ही की 

एकदा तरी िला बादशहाला भेटू द्या अशी याचना िहाबतखानाकडे केली. 

िहाबतखानाने स्तला सैस्नकािंच्या गराड्यात ठेवनू बादशहाची भेट घेऊ स्दली. 

त्या भेटीत बादशहाला स्तन ेकाही गपु्त सचूना केल्या. ती भेट झाल्यावर काही 

स्दवसािंनी बादशहान े िहाबतखानाकडे स्वनिंती केली की िी तझु्या ताब्यात 

आहचे, एवढी िोठी फौजसधु्दा तझु्याच लगािी आह,े म्हणनू त ू नरूजहााँला 

बिंदीवासातनू िोकळिं कर. िहातबखानाला नाही म्हणवेना कारण बादशहा 

पणूवपणे त्याच्या ताब्यात आला होता. तो सािंगेल तसिं वागत होता, उलट 

नरूजहााँच्या जहािंबाजपणाबद्दल स्वत:चिं िन िोकळिं करत होता. म्हणनू 

िहातबखानाने नरूजहााँला सैस्नकािंच्या गराड्यातनू िोकळिं केलिं. 

िहाबतखानाचा बादशहाबद्दलही स्वश्वास वाढत गेला. म्हणनू त्यान े

त्याच्याभोवतीचिं सिंरिक फौजही किी केली. राजकारणात शत्रबूद्दल दया 

चालत नाही ह ेत्यान ेअजनू अनभुवायचिं होतिं.ही त्याची फार िोठी चकू होती.  



नरूजहााँने िहाबतखानाच्या नजरकैदतेनू िोकळिं झाल्याचा परेुपरू फायदा 

उठवला. िहाबतखानाच्या असिंतषु्टािंना आपल्याकडे वळवलिं होतिं, लोभी 

सरदारािंना भरपरू लाच दऊेन आपल्या पिात घेतलिं, जे स्नष्ठाविंत होत ेतेही स्तला 

येऊन स्िळाल,े काहींना िोठी पदिं कबलू करून आपल्या पिात आणलिं, जे 

अस्स्थर िनाचे होते, त्यािंना िोठी पदिं कबलू केली. स्िळून, िहाबतखानाचा पि 

हलका करून फोडून ठेवला. िग आपल्या स्वश्वासातील लोकािंना 

बादशाहाजवळ तैनात केलिं. एवढी कडेकोट तयारी केल्यावर, आता 

बादशहाला सोडवायच्या तयारीला ती लागली, कारण तो हुकूिाचा एक्का 

हाताशी असेपयांत स्तचीच सत्ता चालणार होती. अिंतस्थपणे स्तने बादशहाशी 

सतत सिंपकव  ठेवला होता. त्यान ेकाय बोलायचिं, कसिं वागायचिं ह्याच्या त्याला 

सचूना पाठवत होती. त्याचवेळी आपला खोजा स्वश्वास ूहोस्शयारखान याला 

लाहोरला पाठवनू स्तथ े२००० सैन्य तयार करून ठेवलिं.  

 

नूरजिााँची मिाबतखानावर मात…बादशिाची सुटका.. 

काबलूला रास्हल्यावर िहातबखान परत लाहोरला यायच्या िागावला 

लागला. सगळा लवाजिा परतीच्या वाटेवर रोहटकपासनू काही िैल अिंतरावर 

असतािंना नरूजहााँच्या शेवटच्या अिंकाला सरुुवात झाली. जहााँगीरच्या 

सटुकेसाठी नरूजहााँने एक उत्कृष्ट डाव रचला जो भल्या भल्या राजकारणी 

िरुिंिरािंना जिला नसता. स्तने अफगाण आस्ण िघुलािंना रजपतूािंस्वरूध्द 

भडकवलिं. त्यािळेु िहातबखानाकडे असलेली रजपतू सैन्याची ताकद किी 

करण्याचा स्तचा डाव सोपा झाला. िहातब खान किजोर होणिं म्हणज ेत्यायोगे 



भस्वष्यात शहाजहााँही स्नष्प्रभ होणिं घडायला हविं होतिं. िग एक स्दवस स्तने 

बादशहाला स्नरोप पाठवला की आपली सवव फौज एका स्ठकाणी जिवनू त्यािंची 

पहाणी तमु्ही करावी. तेव्हा जहााँगीरन ेिहाबतखानाकडे िला िाझ्या सैन्याची 

एकदा पहाणी करावी अशी इच्छा आह ेअसा स्नरोप पाठवला. िहातबखानाला 

हा हुकूि ऐकणिं वावगिं वाटलिं नाही. िग बादशहाने िहाबतखानाकडे दसुरी 

स्वनिंती केली की, िाझी िसुलिान आस्ण तिुची रजपतू यािंच्या एकत्र येण्यात, 

रक्तपात घडण्याचा िोका आह े म्हणनू दोन्ही फौजा एकिेकािंपासनू लािंब 

ठेवाव्यात.. िहाबतखानाने त्यालाही होकार स्दला.  

त्यािळेु प्रत्यि िैदानावर घडलिं असिं की िोठ्या सिंख्येने उपस्स्थत 

असलेले िसुलिान सैस्नक आस्ण रजपतू स्शपाई दोन लािंबलचक रािंगा करून 

एकिेकािंपासनू दरू उभे रास्हले. बादशहाजवळ त्याच्या सिंरिणासाठी अगदी 

थोडी फौज स्शल्लक रास्हली. िग बादशहा फौजेची पहाणी करण्यास स्नघाला 

तेव्हा अचानक नरूजहााँच्या २००० स्शपायािंनी बादशहाला वेढा घातला आस्ण 

ते त्याला उचलनू पसार झाले. िहाबतखानाची एवढी िोठी फौज असनूही पिी 

स्पिंजर् यातनू डोळ्यादखेत उडाला.. ही सगळी यकु्ती केवळ नरूजहााँची. 

बादशहाला घेऊन ती रोहटकला पोचली. लगेच स्तने कारभारावर ताबा 

स्िळवला आस्ण आपली सत्ता चाल ूकेली. 

भारतीय इस्तहासात प्रचिंड िोठ्या सिंख्येने शत्रचू्या गराड्यात पडलेले 

असतािंना स्वलिण िनोिैयावन ेसाहसी खेळ करून शत्रलूा चस्कत करणार् या ३ 

घटना म्हणज े कनोजची राजकन्या सिंयोस्गताला लीलया पळवनू नेणारा 

परृ्थवीराज चाहिान, दसुरी नरूजहााँ आस्ण स्तसरे आपल ेस्शवाजीिहाराज. ते तर 



३ वेळा, अफझलखान, शास्यस्ताखान आस्ण आग्र्याहून फौजचे्या गराड्यातनू 

सटुका करून घेणारे होते.  

िहाबतखानाची १०० स्दवसािंची औट घटकेची सत्ता सिंपषु्टात आली. 

िहातबखान या घटनेने अवाक झाला. नरूजहााँने लगेच रोहटकलाच 

दरबार भरवनू, िहाबतखानाला त्याच्या कैदते असलेल्या आपल्या भावाला, 

असफखानाला, त्याच्या शास्यस्ताखान िलुाला, आस्ण दास्नयलाच्या ३ 

शहजादािंना िोकळिं करण्याचिं फिावन पाठवलिं. िहाबतखानाला ते ऐकाविंच 

लागलिं. िग आत्िसिंरिणासाठी त्याने उदपेरूच्या राणाकडे आश्रय घेतला. 

नरूजहााँने त्याला राण्याकडून िागनू घेतलिं आस्ण शहाजहााँवर दस्िणेत पाठवलिं. 

पण िहाबतखान शहाजहााँलाच जाऊन स्िळाला. त्याचवेळी िोस्हिेवर 

असलेला पवीजही अचानक िरण पावला. त्याच्यावर शहाजहााँन े स्वषप्रयोग 

करवला अशी शिंका लोकािंना आली. आता फक्त दोनच तट उरले, एक शहाजहााँ 

आस्ण दसुरी नरूजहााँ. नरूजहााँ बादशहाला घेऊन लाहोरला आली.  

 

बादशिाचा मृत्यू. 

१६२७ च्या ११िाचवला नवरोजचा सण साजरा करून बादशहा 

काश्िीरला गेला. त्याची प्रकृती स्बघडत चालली होती. नरूजहााँला बादशहा 

आता वाचत नाही ह ेकळून चकुलिं होतिं. स्तने िनापासनू त्याची शशु्रषूा केली. 

स्तच्या ददुवैाने स्तचा जावई शहरवयारही आजारी पडला आस्ण काश्िीरचा प्रवास 

सोडून लाहोराला औषिपाण्यासाठी आला. आता स्तच्याबरोबर नात ूखसु्रोचा 

िलुगा दावरबि फक्त होता. काश्िीरचा उन्हाळा सिंपवनू बादशहा लाहोरला 



यायला स्नघाला. तो प्रचिंड थकत चालला होता. त्याची अन्नावरची दारूवरची 

वासनाही उडली होती. दारु आस्ण अफू त्याला नकोशी व्हायला लागली होती.  

एक स्दवस स्शकारीची तीव्र इच्छा झाली म्हणनू तो एका डोंगराच्या 

पायर्थयाशी स्शकार करत असतािंना अचानक एक स्शकारी गडगडत त्याच्या 

पायाशी येऊन पडला आस्ण िेला. जहााँगीरच्या िनावर याचा स्वलिण पररणाि 

झाला. ितृ्यचू आपल्याला न्यायला आला आह े असा त्याला भ्रि झाला. 

त्यानिंतरच्या प्रवासात दिा आस्ण खोकला याने त्रस्त झालेला, िनोदबुवल आस्ण 

दहेदबुवल झालेला बादशहा लाहोरच्या वाटेवर असतािंनाच प्रवासातच २८ 

ऑक्टोबरला िरण पावला. त्या िणी नरूजहााँची ललाटरेखा सिंपली. स्तची सत्ता 

सिंपली. स्तचिं राज्ञीपद सिंपलिं. स्तचिं सौभाग्य सिंपलिं. आता बादशहाचिं शव घेऊन 

लाहोरला पोचायचिं एवढाच वेि स्तला लागला. आता पढेु काय होणार याकडे 

स्तचिं लि लागलिं.  

खसु्रोचा पतु्र दावरबि याला तख्तावर बसवायचिं ह ेजहााँगीर सािंगनू गेला 

होता, पण स्नयती कशाला त्याचिं ऐकणार…? स्तचे आकृतीबिंि वेगळेच होते.  

 

शेवटचा अंक--- 

बादशहाच्या िरणाची बातिी लाहोरात त्वरेने पोचली. नरूजहााँचा भाऊ 

असफखान दरबारात होताच. त्यान े शहाजहााँला बादशाही स्िळावी म्हणनू 

खसु्रोचा िलुगा, बादशहाचा नात ू दावरबिला तात्परुतिं तख्तावर नेिलिं. 

शहरवयारला कैदते घातलिं. नरूजहााँ आपल्या पतीच्या शवाबरोबर होती. 

सतुकािळेु ती काहीच करू शकली नाही. लाहोरास काय उलथापालथ झाली 



आह ेतेही स्तला कळलिं नाही. स्तने असफखानला भेटायला यायचा वरचेवर 

स्नरोप पाठवला पण तो आलाच नाही. जया बस्हणीने त्याला िहाबतखानाच्या 

कैदतेनू िोकळिं केलिं, स्तचा पि त्यान ेआता सोडून स्दला. कारण शहाजहााँला 

बादशहा बनवायचिं स्वप्न तो पहात होता. असफखानाने लाहोरात जलद गतीने 

हालचाली केल्या. आपला अत्यिंत स्वश्वास ूिाणसू बनारसीदास याला आपली 

अिंगठी स्दली आस्ण चपळतेन े शहाजहााँला आग्र्याला यायचा स्नरोप दऊेन 

पाठवलिं. िदु्दािहून कोणताही लेखी स्नरोप त्याच्या हाती स्दला नाही. नरूजहााँ 

आपल्या पतीचिं शव घेऊन ६ स्दवसािंनी लाहोरास पोचली. तेव्हा स्तला लगेच 

नजरकैदते ठेवलिं. दसुरीकडे दास्नयल या शहजादाचा पतु्र बायसिंघर हा लाहोरात 

पोचला. असफखानाची नजर चकुवनू कैदते असलेल्या शहरवयारला जाऊन 

भेटला. दोघािंनी स्िळून लाहोरचा स्कल्ला आस्ण खस्जना ताब्यात घेतला आस्ण 

असफखानावर हल्ला केला पण यात शहरवयारचा पराभव झाला. तो परत 

आसफखानाच्या अटकेत पडला. बायसिंघर अफगास्णस्तानात पळून गेला.  

इकडे बनारसीदास असफखानाचा स्नरोप अज्ञातवासात राहात असलेल्या 

शहाजहााँच्या तळावर स्वराजयात २० स्दवसािंनी पोचला. त्यान ेिहाबतखानाची 

भेट घेतली. िग दोघािंनी शहाजहााँकडे जाऊन झोपलेल्या शहजादाला उठवलिं. 

तो जागा झाला तेव्हा त्याच्या भाग्याचा स्दवस उजाडला होता. शहाजहााँ जलद 

गतीने सिुहूुतव पाहून आग्र्याकडे स्नघाला. पस्हल्या टप्प्यात तो अहिदाबादसे 

पोचला. त्याने पस्हलिं िहत्त्वाचिं काि केलिं ते ह े की सवव राजपतु्रािंना िारून 

टाकण्याचा हुकूि असफखानाला स्लहून पाठवला. २१ जानेवारीला हा हुकूि 

स्िळताच २३ जानेवारीला असफखानाने हुकूि स्िळाल्याबरोबर जहााँगीरचे 



िलुगे, नात,ू शहरवयार, खसु्रोच ेिलुगे दावरबि आस्ण गसावस्प, दास्नयलचे िलुगे 

तहिरुास आस्ण होशिंग यािंना ठार िारलिं. त्यािंची प्रेतिं लाहोरातील बागेत परुली 

आस्ण शीरिं, परुावा म्हणनू शहाजहााँकडे पाठवली. शहाजहााँ अजिरेास पोचला. 

स्चश्तीच्या दग्यावचिं दशवन घेऊन २४ जानेवारीला आग्र्याला आला. त्याचा 

तख्तावर बसण्याचा िागव िोकळा झाला होता. ५ फेब्रवुारी १६२८ या स्दवशी 

त्याचा राजयारोहण सिारिंभ पार पडला.  

  



हवरक्ती … 

नरूजहााँच्या आयषु्यातील पढुची पानिं ररकािी स्लस्हली गेली. जहााँगीरचिं 

शव लाहोरात आलिं. असफखानच्या दखेरेखीखाली जहााँगीरला शहादराच्या 

नरूजहााँच्या स्दलखषू बागेत िठूिाती स्दली गेली. आपल्या कबरीवर इिारत 

बािंि ू नये, ितृ्यनूिंतरही िला स्नसगावच्या सास्न्नध्यातच पाऊसपाणी झेलत 

राहायचिं आह ेअशी इच्छा त्यान ेसािंगनू ठेवली होती. म्हणनू ती कबर उघडीच 

रास्हली. नरूजहााँ स्तच्या पतीच्या थडग्याशेजारी त्या आवारातच लाहोरातच 

रास्हली. लाडलीबेगि स्तच्याबरोबर होती. शहजहााँने स्तला सास्लना २ लाखािंची 

पेन्शन ििंजरू केली.. नरूजहााँने त्याची कबर सिंगिरवराने, भोवतालच्या 

फुलबागेने, अत्यिंत दखेणेपणाने नयनरम्य केली. स्तच्या आवारात िोठी बाग 

तयार केली. ती स्वत: रोज त्याची कबर स्वच्छ करायची. त्यावर स्दवा 

लावायची. आता सवव राजकारणापासनू ती अस्लप्त झाली. स्दवसभर ईश्वर 

उपासना, निाज, आस्ण स्दवसभर गोरगररबािंची दानििावने सेवा करत रास्हली. 

शहरातील स्विवािंना आस्ण अनाथ िलुािंना आश्रयस्थान बनली. त्यािंना अरबी-

उदूव भाषा स्शकवण्यात वेळ घालवायला लागली. सतत पािंढर् या, साध्या 

वस्त्रािंििेच वावरली. त्या कपड्यािंििेही वधृ्दपणीही ती स्ततकीच सुिंदर स्दसत 

होती. स्तने शहाजहााँकडे काहीही िास्गतलिं नाही आस्ण त्याच्या राजकारणात 

लिही घातलिं नाही. इतकी ती स्वरक्त झाली. राजकारणात रास्हलेल्या व्यक्तीन े

एवढिं दरू जाणिं हहेी अवघडच.  

वयाच्या ६६ व्या वषी १६४५ साली ती वारली. स्तच्या कबरीचिं स्चत्रिं स्तने 

आिीच रेखाटून ठेवलिं होतिं. जहााँगीरच्या शेजारीच स्तने स्चरस्नद्रा घेतली. ती 



जहााँगीरसाठी जगली. त्याच्यावरच्या उत्कट प्रेिान,े स्नगराणीन े त्याला स्तने 

जगवलिं, त्याची सत्ता आपल्या अष्टाविानी राजकीय चातयुावने, चाणािपणाने 

आस्ण डावपेंचाने अबास्ित ठेवली. त्याच्या स्निनानिंतर सवावतनू िकु्त होऊन 

एकाकी आयषु्य शािंतपणाने जगली हाही स्तचा अलौस्कक गणु. जहााँगीरसाठी 

नरूजहााँ आस्ण नरूजहााँसाठी जहााँगीर असिं ह ेप्रेिी यगुलु अिर झालिं. ती स्त्री होती 

म्हणनूच केवळ स्तला तख्तावर बसता येत नव्हतिं. नाहीतर घोडेस्वारीत आस्ण 

स्नशाणबाजीत अव्वल असणार् या, राजकीय चाली खेळण्यात तरबेज 

असणार् या नरूजहााँनेच िघुल सल्तनत पररपणूव सािंभाळली असती. ती होती 

म्हणनूच जहााँगीर सत्तेत रास्हला.  

इराणच्या ओसाड िरूभिूीतील ह े चतरुस्त्र अनिोल चिकदार रत्न, 

नरूजहााँ म्हणज ेजगतप्रभा बननू अजनूही भारतात चिकतिंय... 

.  

  

  



मिन्माता हजजाबाई 

मृत्यू १७ जून १६७४.  

 

लोककल्याणासाठी परिेश्वराने िानवरूपाचा अवतार िारण केला अशा 

कथा जगात प्रस्सध्द आहते. स्शवशिंकराने एका स्त्रीच्या पोटी जन्ि घेतला आस्ण 

द:ुखी प्रजेला आनिंद स्दला, हा अवतार िराठी जनतेन ेप्रत्यि अनभुवला. त्या 

पणु्यश्लोक स्त्रीचिं नाव स्जजाबाई. एक वीर कन्या. एक वीरपत्नी. एक वीरिाता. 

एका राष्राच्या उदयाची स्वास्िनी. दवेस्गरीच्या यादवािंच्या फार िोठ्या 

घराण्यात ती जन्िाला आली. सािात श्रीकृष्णाच्या विंशातनू. कौरव-पािंडव 



िहायधु्दानिंतर श्रीकृष्णािंच्या यादव कुळातही झगडे सरुु झाले आस्ण भयिंकर 

नरसिंहार होऊन यादव कुलािंचा नाश झाला. त्यावरुनच भयिंकर नरसिंहाराला 

“यादवी िाजली” हा शब्द रुढ झाला. ययाती दवेयानी यािंचा पतु्र यद ु

याच्यापासनू यादव कुळाची सरुुवात झाली. त्यािंचिंच नाव पढेु िहाराष्रात जािव 

असिं रूढ झालिं. जसिं स्शलाहार म्हणज ेआताचे शेलार, िौयव म्हणज ेिोरे, कदिंब 

म्हणज ेकदि, चालकु्य म्हणजे चाळके-साळुिंखे तसे यादव म्हणज ेजािव. 

श्रीकृष्णाच्या रुस्क्िणीला प्रद्यमु्न नावाचा पतु्र होता. त्याचा स्ववाह स्वदभव 

कन्येशी झाला. अस्नरुध्द, वज्र अस ेदोन पतु्र प्रद्यमु्नाला झाले. अस्नरुध्दचा सडू 

घेण्यासाठी सारे रजपतू एकत्र आले तेव्हा अस्नरुध्द आस्ण वज्र पळून गेले आस्ण 

अस्नरुध्दन े काठेवाडििील स्गरनार-जनुागड इथ े आपलिं राजय स्थापन केलिं. 

त्याचा भाऊ वज्र याच्या नाभ आस्ण िीर या दोन िलुािंपैकी िीरच्या विंशापासनू 

भरतपरूच्या जाट कुळाचा स्वस्तार झाला. या विंशजािंनी राजपतूािंना स्जिंकलिं. 

राजयाचा स्वस्तार करत ह ेघराण ेइ. स. ७४५ च्या सिुाराला दस्िणेत पोचले. या 

कुळातील स्भल्लिाने इ. स. ११८७ ििे प्रचिंड राजय स्वस्ताराला योग्य अशी 

दवेस्गरी ही आपली राजिानी केली. या राजिानीन ेइस्तहास घडवला.  

या कुळातील अत्यिंत शरू स्सिंघण हा इ. स. १२१० ििे दवेस्गरीचा राजा 

झाला. स्सिंघण याने प्रचिंड िलुखू स्िळवला आस्ण स्वत:ला तो परृ्थवीपती आस्ण 

राजास्िराज म्हणवनू घेऊ लागला. िहान गस्णती आस्ण जयोस्तषाचायव 

भास्कराचायाांचा काश्िीरििे राहणारा िलुगा सोिल हा या यादव राजािंच्या 

पदरी िखु्य प्रिान होता. त्याचा िलुगा सारिंगिर याने स्सिंघणच्या आज्ञेवरून 

सिंगीत रत्नाकर हा ग्रिंथ स्लस्हला. भास्कराचायाांचा नात ू आस्ण लक्ष्िीिराचा 



िलुगा चािंगदवे हा स्सिंघणचा िखु्य जयोस्तषी होता. याच स्सिंघणला दवेालयिं 

बािंिण्याचा फार नाद होता. कोल्हापरूच्या भोजराजाशी लढत असतािंना त्यान े

स्सिंघणापरू वसवलिं, स्तथ ेदऊेळ बािंिलिं, तेच आजचिं स्शखर स्शिंगणापरू. खटाव 

तालकु्यात िायणी गावातील सिंगिावरही त्याने सिंगिेश्वराचिं दऊेळ बािंिलिं. या 

स्सिंघणनिंतर पराक्रिी परुुषािंची परिंपरा दवेस्गरीच्या यादव कुळात चालचू रास्हली.  

 सन १२७१ ििे गादीवर आलेल्या रािदवेरायाच्या निंतर दवेस्गरीचा 

इस्तहास बदलला. या रािदवेरावाच्या काळात अिरकोश हा सपु्रस्सध्द ग्रिंथ 

स्लस्हला गेला. याच राजाच्या काळात ज्ञानेश्वर िाऊलींचा उदय झाला. यादव 

घराणिं असिं वैभवाला पोचलेलिं असतािंना उत्तरेत सलुतानी राजवटीने आपलिं 

स्थान भक्कि केलिं होतिं. अल्लाउद्दीन स्खलजीने स्दल्लीत सत्ता घेतल्यावर 

दस्िणेवर स्वारी केली. अल्लाउद्दीन स्खलजी हा आपल्या कुरा सभु्यातनू 

स्नघाला आस्ण ७०० िैल प्रवास करुन दवेस्गरीवर पोचला. त्याच्या स्वारीत 

रािदवेरायाचा पराभव झाला. त्याचा िलुगा स्सिंघण-शिंकरदवे हा सन १३१२ 

ििे िारला गेला. अशाररतीने, ६०० वषाांचिं परुातन दवेस्गरीचिं वैभवसिंपन्न 

साम्राजय लयाला गेलिं आस्ण िसुलिानी सत्ता सरुु झाली. दवेस्गरीच्या 

यादवािंच्या घराण्यात गोस्विंददवे, ठाकूरजी, भेतोजी, अचलोजी, 

स्वठ्ठलदवे,आस्ण निंतर लक्ष्िणदवे म्हणजेच लखजूी जािव (१५७१ ते १६२९) 

अस ेविंशज कीती गाजवत रास्हले.  

या यादव विंशातील ठाकूरजीन े स्दल्लीची सलुतानी सत्ता कबलू करुन 

त्यािंच्या पदरी नोकरी िरली. तेव्हापासनू दवेस्गरीचिं राजघराणिं सिंपलिं तरी ते 

स्सिंदखेडच्या जवळपासच्या ५२ प्रािंतािंच े वजनदार दशेिखु म्हणनू यादव 



अस्िकारात रास्हले. स्वठ्ठलदवेािंनिंतर आले ते कीतीिान, अतलु पराक्रिी लखजूी 

जािव. ते स्नजािशाहीत चाकरीला लागले. त्यावेळी स्दल्लीत अकबर 

सम्राटाच्या हाती सत्तेच ेदोर आले होत.े त्याला स्नजािशाही घशात घालण्याची 

आिंस लागली होती. त्याच्यास्वरुध्द चािंदस्बबी वीजेसारखी तळपत होती. 

चािंदस्बबी िरण पावल्यावर सत्तासिंघषावत लखजूीने िोठीच भसू्िका गाजवली. 

स्नजािशाहीचा वारस ितूवजा याला पररिंडा इथे तख्तावर बसवनू त्यािंनी 

स्नजािशाहीचा बचाव केला.  

 या लखूजी जाधवाच्या पोटी जन्मली हजजाऊ.. 

लखजूी जािव बहादरूी गाजवत असतािंना दसुरीकडे स्नयती आणखी एक 

साखळी घडवत होती. कारण स्तला दोन घराण्यािंची कडी एकिेकात गुिंतवायची 

होती. स्ससोस्दया घराण्यातनू आलेल्या भोसल े घराण्यातील िालोजी आस्ण 

स्वठोजी, ह े बिंि ू वेरुळििे राहून, लखजूी जािवरावाच्या लष्करात चाकरी 

करायला लागल.े त्यातील िालोजी भोसले एवढ ेस्िप्पाड होते की ते बसल ेकी 

घोडिं बसायचिं तेव्हा लखजूी जािवािंनी िालोजींना आपल्या दवेडीवरचा प्रिखु 

पहारेकरी केलिं. या िालोजी भोसल्यािंचा स्ववाह फलटणच्या तालेवार जगपाळ 

स्निंबाळकरािंची कन्या उिव्वा स्हच्याशी झाला होता. बरेच स्दवस सिंतती न 

झाल्यािळेु, उिव्वान े अहिदनगरच्या शहाशरीफ पीराला नवस केला. स्तला 

दोन िलुगे झाल ेपस्हला शहाजी आस्ण दसुरा शररफजी. 

आख्यास्यका सािंगते की, सन १५९९ सालच्या स्शिग्याच्या सणाला 

िालोजीराव आपल्या ६ वषावच्या या तजेस्वी, दखेण्या पतु्राला, शहाजीला घेऊन 

लखजूींच्या पायावर घालायला घेऊन गेल.े छोटी स्जजाबाई तेव्हा आपल्या 



स्पत्याच्या िािंडीवर बसली होती. जािवराव शहाजीचिं तेजस्वी रूप पाहून खषू 

झाले आस्ण त्यािंनी चेष्टने ेस्जजाबाईस स्वचारलिं, की तलुा हा नवरा म्हणनू पसिंत 

आह े का? िग चेष्टते झालेला तो स्वषय स्तथेच थािंबला. स्जजाऊ आस्ण 

शहाजीही रिंग खेळण्यात सािील होऊन एकिेकािंवर रिंग उडव ूलागले. तेव्हा 

िालोजी उठून उभे रास्हल ेआस्ण सवाांना उद्दशेनू म्हणाले की बघा, आजपासनू 

जािवराव आिच े व्याही झाले. त्यावर भर सभेत, िालोजीराजािंचिं ह ेबोलणिं 

लखजूींना आस्ण म्हाळसाबाई िंना आवडलिं नाही. कारण िालोजी त्यािंच्या 

अस्जबातच बरोबरीचे नव्हत.े म्हणनू लखजूींनी या सिंबिंिाला नकार स्दला. या 

कथेला कागदोपत्री परुावा नाही.  

िालोजींना तो अपिान सहन न झाल्यािळेु आता हीच िलुगी आपल्या 

पतु्राला करायची या स्नश्चयाने लखजूींच्या चाकरीतनू बाहरे पडल.े भीिेच्या 

काठी आपल्या वतनवाडीवर जाऊन रास्हल.े स्तथ ेिालोजींना त्यािंच्या शेतात 

परुलेला िोठा द्रव्यसाठा सापडला. त्या िनातनू त्यािंनी घषृ्णेश्वराच्या दवेळाचा 

जीणोध्दार केला. स्शिंगणापरूच्या दवेळाच्या डोंगरावर याते्रकरूिं च्या सोयीसाठी 

िोठा तलाव बािंिला. इिारती बािंिल्या. या लोकोपयोगी दानििाांिळेु 

िालोजींचा लौस्कक वाढला. िालोजी भोसले आस्ण लखजूी जािव 

यािंच्यातील ह ेभािंडण कारभारी िस्लक अिंबरच्या कानावर गेलिं तेव्हा िलु्लक 

कारणावरून आपल्या दोन पराक्रिी सरदारािंिि ेफूट पडणिं त्याला पसिंत पडलिं 

नाही. म्हणनू िालोजींना लखजूींच्या बरोबरीने आणण्यासाठी म्हणनू िस्लक 

अिंबरने िालोजींना ५ हजारी िनसब स्दली. पणेु आस्ण सपेुची जहास्गरी, स्शवनेरी 

चाकण स्कल्ल्यािंच्या आस्ण खालच्या भागाची िािलत एवढिं स्दल्यावर 



िालोजींना राज े पद स्िळालिं. त्यानिंतर शहाजी आस्ण स्जजाऊ यािंचा स्ववाह 

िोठ्या थाटात पार पडला. इ. स. १६०४ च्या एस्प्रलििे हा स्ववाह झाला. 

िालोजी आस्ण स्वठोजी बिंि ूस्नजािाचे प्रस्तस्ष्ठत दरबारी बनले.  

१६०६ साली िालोजी िरण पावल्यावर शहाजीराजािंकडे सरदारी 

आली. शहाजी तरुण झाले आस्ण स्नजािाच्या दरबारात जाऊ लागले. 

स्वास्भिान, आत्िस्वश्वास, दखेणेपण, तीक्ष्ण बधु्दी, ििन्यािंििील रग, 

राजकारण खेळण्याची उिेद यािळेु अहिदनगरच्या राजकारणात शहाजीराजे 

चिकू लागले. स्दल्लीििे अकबराच्या ितृ्यनूिंतर जहााँगीर सत्तेत आला आस्ण 

अहिदनगर स्जिंकायच्या िागे लागला. त्यावेळी चािंदस्बबीनिंतर िस्लक अिंबर हा 

हबशी स्नजािशाहीत प्रिखु बनला होता. त्याने िघुलािंनी स्जिंकलेले प्रदशे परत 

घ्यायला सरुुवात केली. पण िगुल फौजेपढेु िस्लक अिंबरचिं काही चालेना तेव्हा 

त्यान ेखडकी गाव वसवनू स्तथ ेराजिानी उभारली. तीच आजची औरिंगबाद 

नगरी.  

लखजूी जािव आस्ण शहाजी भोसले यािंनी सन १६१६ ििे 

रोशनगावच्या लढाईत भरपरू पराक्रि गाजवला पण िस्लक अिंबर हरला. 

िघुलािंच्या हाती स्नजािशाही येईना तेव्हा जहािंगीर बादशहान ेसरदार फोडण्याचिं 

कारस्थान सरुु केलिं आस्ण लखजूी जािवािंसारखे अनेक सरदार आपल्याकडे 

वळवले. त्यािळेु स्नजािशाही किकुवत झाली तरी िस्लक अिंबर डगिगला 

नाही. त्याची लष्करी डावपेच, गस्निीकावा, पराक्रि आस्ण रणनीतीतील चातयुव 

दाखवणारी १६२४ ििली भातवडीची लढाई, जयात शहाजीराजािंचा पराक्रि 

झळाळून उठला. शहाजी आस्ण शहाजहााँ सिोरासिोर आल्याने ती ऐस्तहास्सक 

ठरली. यात शहाजहााँ हरला. याच लढाईत शहाजीराजािंचा भाऊ शररफजी ठार 



झाला. दसुरा एक िोठा पररणाि झाला तो, िस्लक अिंबरला शहाजीराजािंच्या 

पराक्रिाची एवढी भीती बसली की त्याने शहाजीराजािंचा दरबारात अपिान 

करायला सरुुवात केली. त्या अपिानान े सिंतापलेले शहाजीराज े १६२५ ििे 

स्नजािशाही सोडून स्वजापरू दरबारात रुज ूझाले.  

शहाजी स्नजािशाहीत असतािंना एक स्दवस अशी घटना घडली की 

जयाने भोसले आस्ण लखजूी जािवािंचिं वैर परकोटीला गेलिं. एक स्दवस 

स्नजािाच्या दरबारातनू सवव दरबारी बाहरे पडत असतािंना खिंडागळे सरदाराचा 

हत्ती बेफाि होऊन िाणसिं स्चरडत चालला. त्याला लखजूीचा जािवाच्या 

िलुाने, दत्ताजीने वार करुन जखिी केलिं. त्याचवेळी स्वठोजी भोसल्यािंच्या 

सिंभाजी आस्ण खेळोजी या िलुािंनी खिंडागळ्यािंची बाज ू घेतल्यािळेु हत्ती 

बाजलूाच रास्हला आस्ण जािव-भोसले िलुािंच्यात िारािारी सरुु झाली. अशा 

स्बकट प्रसिंगी एकीकडे िेहुणा दत्ताजी तर दसुरीकडे चलुतभाऊ खेळोजी यािंच्या 

कात्रीत सापडलेल्या शहाजींनी भोसले भावािंची बाज ूघेतली. या हाणािारीत 

दत्ताजी जािव िारला गलेा. सिंतापललेा लखजूी, भोसले बिंिूिंवर चालनू आला 

आस्ण त्याने सिंभाजी भोसलेला ठार केलिं. शहाजीवरही वार केला. ह ेभािंडण 

स्नजािशहाच्या कानावर गेलिं तेव्हा िस्लक अिंबरने स्वठोजी भोसल्यािंची बाज ू

घेतली. तेव्हा सिंतापलेले लखजूी जािव स्नजािशहाकडून स्दल्लीच्या 

बादशहाकडे चाकरील गेल.े िस्लक अिंबरचा पराभव करण्यासाठी बादशहान े

लखजूीस फोडून आपल्याकडे वळवलिं. त्यासाठी त्यान े लखजूीस २४,००० 

पायदळ आस्ण १५००० घोडदळाची िनसबदारी स्दली, इतका लखजूींच्या 

पराक्रिाचा सन्िान केला.  



पढुच्याच वषी १६२७ िि ेअस्दलशहा, िस्लक अिंबर आस्ण बादशहा 

जहााँगीर िरण पावले, तेव्हा स्नजािाने शहाजीराजािंना परत आपल्याकडे 

बोलावनू घेतलिं. या राजकीय पररवतवनाििे शहाजीराज े गरुफटत चालले. 

शहाजहााँ १६२८ िि े बादशहा बनल्यावर स्नजािशाही स्जिंकायला 

अस्दलशहाला घेऊन त्याने यधु्दाचा ििुाकूळ िाजवला. त्यावेळी १६३० 

सालात आस्दलशहाचे िरुार जगदवे आस्ण रणदलु्ला खान पणु्यावर चालनू गेले. 

पणुिं ओसाड करून गाढवािंचा नािंगर स्फरवला. सगळे वाडे जाळून टाकले. 

शहाजीराजे ह ेसवव सिंकट असहायपण ेपाहात रास्हल.े शहाजहााँवर स्नजािाच्या 

फौजा चालनू गेल्या तेव्हा लखजूी जािवािंनी आपल्याला दगा दऊे नय ेम्हणनू 

ितूवजा स्नजािाने लखजूी जािव आस्ण त्याच्या िलुािंना कैदते ठेवण्यासाठी 

दौलताबादच्या स्कल्ल्यात भेटीला बोलावलिं. पण अचानक स्तथ ेदिंगल िाजली 

आस्ण लखजूी जािव आस्ण त्याच े िलुगे त्यात िारले गेले. त्यािंची बायको 

स्गररजाबाई स्सिंदखेडला पळून गेली. सासर् यािंचा सिंहार आस्ण पणुिं जळतािंना 

पाहून शहाजीराजे घातकी स्नजािाला सोडून शहाजहााँला सािील झाले. १६२९ 

ििे ही सारी उलथापलथ झाली. पण शहाजहााँने दौलताबादवर स्वारी करून तो 

स्जिंकला आस्ण फत्तेखान स्कल्लेदाराला शहाजीराजािंचीच जहास्गरी लाच म्हणनू 

स्दली. बादशहाने आपली ही फसवणकू केली म्हणनू सिंतापलेले शहाजीराज े

परत स्नजािाकडे आले. शहाजीराज ेसततच्या आपत्तीिळेु सतत चाकरी बदलत 

रास्हले. आस्ण स्जजाबाई अस्स्थरतेच्या झलू्यावर हलेकावत रास्हल्या.  

स्जजाबाई जेव्हा परत गभववती रास्हल्या तेव्हा या िािििूीच्या काळात 

त्यािंना शािंतपणे राहता याविं म्हणनू शहाजीराजािंनी त्यािंना स्शवनेरीवर ठेवलिं. 



शहाजीराजािंच्या जीवाच्या सिंकटाच्या काळजीने स्कल्ल्यावरील स्शवाई दवेीला 

त्यािंनी नवस केला की िाझ्या सौभाग्याचिं रिण केलिंस तर जो पतु्र होईल, त्याचिं 

नाव िी स्शवाई ठेवीन. तसिंच झालिं. फाल्गनु वद्य ततृीया, शके १५५१, १९ 

फेब्रवुारी १६३० या स्दवशी, स्जजाऊिं ना पतु्र झाला. त्यािंनी आपल्या या िलुाचिं 

नाव स्शवा ठेवलिं. स्जजाबाई बालसिंगोपनात गढून गेल्या. पण अस ेथोडेच स्दवस 

त्यािंना स्वास्र्थय लाभलिं. शहाजीराजािंनी स्जजाबाई आस्ण स्शवबािंना 

दौलताबादजवळ, बैजापरूला आणलिं. स्जजाबाई आस्ण त्यािंचा ३ वषाांचा पतु्र 

यािंना पकडलिं तर शहाजी वठणीवर येईल असिं वाटल्यावरून स्त्रिंबकचा 

स्कल्लेदार म्हालदारखान याला बादशहाने ती कािस्गरी सािंस्गतली. हा 

म्हालदारखान स्जजाबाई आस्ण शहाजींचा पररस्चत होता, पण सजू्ञ आस्ण 

िाडसी स्जजाबाई िंनी कपटी दगाबाज िघुलािंना किीच ओळखलिं होतिं. त्यािंनी 

स्शवबािंना गपुचपु स्शवापरूला पाठवनू स्दलिं होतिं. त्यािळेु म्हालदारखानला 

एकट्या स्जजाबाईच सापडल्या. त्यािंना कैद करण्यात आलिं तेव्हा त्यािंचे बिंि ू

जगदवेराव जािव ह े स्वत: बादशहाकडे गेले आस्ण त्याला स्वनवलिं की 

शहाजीने दसुरी बायको केली आह.े ते आिच्या बस्हणीला स्वचारत नाहीत. 

स्जजाबाई िंना पकडलिं तर उलट शहाजीराजािंना बरिंच वाटेल. तेव्हा बादशहाला ह े

पटलिं आस्ण स्जजाबाई िंची सटुका झाली. स्जजाबाई िंनी िघुलािंना फार जवळून 

ओळखलिं. त्यािंच्या हुशारीिळेुच स्शवबािंचिं रिण झालिं होतिं. फार िाडसाने 

आस्ण स्िटाईने स्जजाऊिं नी हा सािना सहन केला. िग जगदवेरावािंनी 

स्जजाबाई िंना स्सिंहगडावर नेऊन ठेवलिं. अत्यिंत स्वास्भिानी, खिंबीर, स्जजाबाई िंची 

१० वष े अशी स्ठकाणिं बदलण्यात गेली. त्यािंना आिार होता तो स्शवबािंचा 

आस्ण शहाजीराजािंचा. कोंडाण्याच े सभेुदार दादोजी कोंडदवे यािंनी १६३६ 



सालात, शहाजीराजािंच्या आज्ञेवरून स्जजाऊ आस्ण स्शवरायािंना पणु्यात 

आपल्या वतनावर आणलिं. िगुलािंच्या कपटनीतीवर िात करण्याचिं ह ेबाळकडू 

आपल्या िातेकडूनच आलिं.  

आता पणूव ताकदीने शहाजीराज े िगुल फौजेच्या नाशाला झटायला 

लागले. बादशहा,स्नजाि आस्ण आस्दलशहा यािंच्या बदलत्या चढाओढीच्या 

राजकारणात आणखी एक िहत्त्वाची शहाजीराजािंची िाडसी योजना 

आकाराला आली. दौलताबाद स्कल्ला िगुलािंच्या ताब्यात गेला. स्नजािाला 

कैद करून ग्वाल्हरेच्या स्कल्ल्यात ठेवलिं स्तथ ेतो िरण पावला. स्नजािशाही 

सिंपली या कल्पनेत बादशहा असतािंना, शहाजीराजािंनी एक िाडसी डाव 

टाकला. स्नजािाचा एक बालवयीन नातलग ितूवजाला ताब्यात घेऊन त्याला 

पेिगडला नेऊन त्याच्या नावाने स्नजािशाही चाल ूकेली. पण आकाराने लहान 

आस्ण गैरसोयीचा म्हणनू पेिगड सोडून द्यावा लागल्याने शहाजीराज े घेऊन 

िाहूली स्कल्ल्यात बिंदोबस्ताने रास्हल.े स्तथ ेितूवजाची आईच िगुलािंना सािील 

झाली ह ेकळल्यावर शहाजीराजािंना आस्दलशाहीत जाण्यास्वना दसुरा िागवच 

उरला नाही. पण शेवटी आस्दलशहा आस्ण शहाजहााँ एक झाले. िाहूलीत खपू 

शौयव गाजवनूही राजािंना सोडावा लागला. िग आस्दलशहाच े सरदार िरुार 

जगदवे, कान्होजी जेिे, रणदलु्ला खान यािंच्या सल्लािसनतीनिंतर शहाजीराजे 

आस्दलशहाच्या दरबारात सन १६३६ सालापासनू कायि झाले. या सगळ्या 

िडपडीसाठी स्वश्वासातील िाणसिं जिवणिं, स्कल्ल्यािंची बिंदोबस्ती राखणिं, 

गस्निी कावा, शत्रूिंचे सरदार फोडणिं ह ेसारे उद्योग त्याच ताकदीने त्यािंनी केले. 

अप्रस्ति यधु्द कौशल्य, वेगाने दौडण,े अचिंस्बत करणारा गस्निीकावा, झुिंझार 



टक्कर, ह ेत्यािंच्या अिंगात भरपरू गणु होते. स्जजाबाई िंनी या िोठ्या काळात खपू 

िावपळ सहन केली. िात्र आस्दलशाहीत आल्यावर राजेही स्स्थरावले आस्ण 

स्शवरायािंसह, स्जजाबाईही पणु्याला येऊन शािंत जीवन जगायला लागल्या. 

स्शवबा १० वषाांच ेझाले तेव्हा स्निंबाळकरािंच्या सईबाईशी त्यािंचा स्ववाह झाला. 

स्जजाबाई िंच्या आनिंदात आणखी भर पडली. 

शहाजीराजािंनी १६४३ सालाििे स्शवबा आस्ण स्जजाबाई यािंना 

आपल्याजवळ आणलिं. स्शवरायािंना घऊेन आस्दलशहाच्या भेटीला गेले. पण 

स्वजापरूातील गोहत्या, स्शवबािंचा यवनद्वषे आस्ण ताठर भसू्िका पाहून 

सलुतानाची नाराजी नको म्हणनू शहाजीराजािंनी स्जजाबाई आस्ण स्शवबािंना २ 

वषाांच्या िकु्कािानिंतर पणु्याला परत पाठवलिं. आस्दलशहाच्या आग्रहावरून 

स्शवरायािंचा सोयराबाई िंशी स्ववाह िोठ्या थाटात पार पडला. स्जजाबाई पणु्याला 

येऊन दाखल झाल्या. त्यािंना पणु्याला परत पाठवतािंना, शािराज नीलकिं ठ पेशव,े 

बाळकृष्णपिंत िजुिुदार, रघनुाथ बल्लाळ कोरडे, सोनोपिंत डबीर, रघनुाथ 

बल्लाळ अते्र अशा आपल्याजवळच्या हुशार लोकािंना शहाजीराजािंनी 

त्यािंच्याबरोबर स्दलिं. वस्डलािंची सरदारी पास्हलेली असल्यािळेु, कारभार पहाणिं 

स्जजाबाई िंना नवीन नव्हतिं. स्जजाबाई िंनी आपला भाऊ अचलोजीच्या िलुाला, 

सिंभाजीला आपल्याजवळ आणलिं. या सिंभाजीने बाजी प्रभ ूदशेपािंडेंबरोबर स्खिंड 

लढवली आस्ण प्राणही स्दला. जािवािंकडील िनाजी जािवही िग एक स्दवस 

िहाराजािंच्या कािस्गरीत सािील झाले. त्याउलट जगदवेरावािंच्या स्नषे्ठचिं कौतकु 

करण्यासाठी बादशहाने त्यािंना रुस्तिुराव हा स्कताब आस्ण स्सिंदखेड वगैरे ५२ 

प्रािंतािंची दशेिखुी त्यािंच्या नावे करून स्दली.  



शहाजीराजािंचिं वरचेवर ताबेदारी बदलणिं पहात, स्जजाबाई िंनी हहेी 

राजकारण सोसलिं. पण तो काळच असा होता की सवव िराठे एकत्र नव्हत.े 

सवाांना आश्रय स्िळेल असिं िराठ्याचिं स्वतिंत्र राजय नव्हतिं. िाडसी शरूािंना, 

िसुलिानी चाकरी पत्करण्यास्शवाय दसुरा पयावय नव्हता. त्यािळेु सववच िराठी 

सरदारािंना आज स्नजािशाही, उद्या आस्दलशाही असिं िरसोडीचिं राजकारण 

खेळाविं लागत होतिं. शहाजीराजािंच्या िनात स्वतिंत्र राष्राचिं बीज तेव्हाच आस्ण 

त्यािळेुच रुजलिं. स्जजाऊिं नीसधु्दा हचे अनभुवलिं. शहाजीराज ेस्वजापरूकरािंकडून 

स्िळालेल्या बिंगलोर, होस्कोटे, बाळापरू, कोलार या आपल्या 

जहास्गरीवरस्स्थरावले. शहाजीराजािंनी सिंभाजी िोस्हत्यािंच्या कडील तकुाबाईशी 

लग्न केलिं. त्यािंना एकोजी हा पतु्र झाला. त्या बिंगलोरला शहाजीराजािंजवळ 

रास्हल्या. .  

 िकु्त वार् यासारखे डोंगर, दर् या, घनदाट जिंगलािंििे, काळोख्या रात्रींििे, 

लािंब रपेटीििे, लोकसिंग्रहािंििे, साविान िनोवतृ्तीििे िाडसाचा, चैतन्याचा, 

कसदार सोन्याचा पतुळा स्शवबािंच्या रुपाने घडायला लागला. सारी रयत, सारे 

िावळे, सारे शत्रसूधु्दा, त्यािंच्याच भोवती गोळा होऊ लागले. यात स्जजाऊिं ना 

परत एकदा एक फटका बसला तो सिंभाजीच्या वीरिरणाचा. अफझलखानान े

कपटान े लढाईत सिंभाजीचा प्राण घेतला होता. आपल्या पतु्राच्या िरणाची 

स्जजाबाई िंनी ती कळ शािंतपणे सोसली. आता स्शवबािंबरोबरच्या वास्तव्यात 

राजगडावरील वाड्यात सनुा-नाती, नातवािंचे आवाज घिु ूलागले. िहाराजािंना 

८ स्स्त्रया होत्या. त्यािंना ६ िलुी झाल्या. सईबाई िंच्या पोटी शिंभरूाजािंचा जन्ि 

झाला पण त्यानिंतर अवघ्या ३ वषावत सईबाई गेल्याचिं द:ुख िात्र सलत रास्हलिं. 



सोयराबाई िंच्या पोटी राजाराि जन्िला. स्वार् या-िोस्हिा-िावळे-स्कल्लेदार-

वकील यािंनी राजगड गजबजनू गेला. स्शवबा बलाढ्य औरिंगजेबाशी लढत होते. 

एक सिंपन्न राष्र उभारत होते. अफझलखानाच्या विाची बातिी ऐकल्यावर िात्र 

स्जजाबाई िंच्या डोळ्यातनू अश्रूिंचे लोट वास्हले. सिंभाजींच्या ितृ्यचूा स्हशेब 

स्शवबािंनी पणूव केला होता. सतत होणार् या िसुलिानी हल्ल्यािंिळेु राजगड 

सरुस्ित वाटेना, तेव्हा स्शवरायािंनी सरुस्ित स्ठकाणी राजिानी हलवण्याचिं 

ठरवलिं. त्यासाठी िहाडजवळचा रायरीचा डोंगर स्नवडला आस्ण रायगड ही 

कारभाराची जागा स्नस्श्चत केली. स्जजाऊसाहबे रायगडला येऊन रास्हल्या.  

 स्शवरायािंचे आग्र्यातील अटकेचे ६ िस्हने स्जजाऊसाहबेािंनी तळिळत 

काढल ेआस्ण जया स्दवशी बैराग्याच्या वेषातील स्शवबा त्यािंच्या पायावर डोई 

ठेवनू झकुले तेव्हा त्यािंच्या स्िठीत होतिं ते फक्त स्शवबा नावाचिं त्यािंचिं एक 

लेकरू..त्यावेळी स्शवाच्या स्पशावन े आपल्याला परत पान्हा फुटेल की काय 

अशी भीती त्यािंना वाटली होती..स्शवाईन ेत्यािंचिं लेकरु परत सखुरूप आणनू 

स्दलिं होतिं. त्यातच सन १६६१ सालात, शहाजीराजािंनी बिंगलोरििील कािातनू 

परत एकदा फुरसत काढली आस्ण ते पणु्याला येऊन राहून गेले. त्यानिंतर िात्र २ 

वषाांनी सन १६६४ ििे अचानक शहाजीराजािंच्या ितृ्यचूी बातिी त्यािंच्या 

कानावर आली. स्शिोग्याजवळच्या होस्दस्करेच्या जिंगलात स्शकारीसाठी गेललेे 

शहाजीराजे, घोड्याचा पाय वेलीत अडकल्यािळेु खाली पडल े आस्ण 

शहाजीराजािंचा त्या अपघाताने कैलासवास झाला. पणु्यात बातिी येऊन 

पोचली. स्वराजयावर द:ुखाचा डोंगर कोसळला. स्जजाऊसाहबेािंनी सती 

जाण्याचा स्नणवय घेतला. स्शवरायािंना ह ेकळल्याबरोबर अतोनात द:ुख झालिं. 



त्यािंनी िााँसाहबेािंचिं िन वळवलिं. त्या हट्टापायी सती जाणिं रस्हत केलिं. शहाजीराज े

अनिंतात स्वलीन झाले. जयदीप पिंस्डत कवीने शहाजीराजािंवर काव्य रचलिं, त्यात 

स्लस्हलिं की ब्रह्मदवेाच्या आजे्ञनसुार पवूव पस्श्चिेला चिंद्र-सयूव आस्ण उत्तर-

दस्िणेला शहाजी, शहाजहााँची स्थापना जगदीशाने केली. या दोघािंच ेजन्ि, सन 

१५९२ आस्ण सन १५९४, ििले, २ वष ेअिंतराने झाले. २३ जानेवारी १६६४ 

ला शहाजीराजे गेले, आस्ण २२ जानेवारी १६६६ ला शहाजहााँ वारला.  

िातभृक्त िहाराजािंनी वधृ्द स्जजाऊिं ना पाचडिि े एक सुिंदर बाग तयार 

करून वाडा बािंिनू स्दला.स्जजाबाई िंच्या आयषु्यातील सवावत तपृ्त िण होता तो 

रायगडावरचा स्शवप्रभूिंचा राजयास्भषकेाचा स्दन. त्यािंचा स्शवबा आता 

स्शवाजीिहाराज या उपािीने जगप्रस्सध्द झाला होता. स्हिंदूिंचिं राष्र व्हाविं ह े

त्यािंच्या पतीने आस्ण त्यािंनी पास्हलेलिं स्वप्न सत्यात उतरलिं होतिं. स्जजाऊिं च्या 

पोटी एक शककताव, यगुकताव, जन्िला होता. तळुजाभवानीने त्या पतु्राला यशाचिं 

वरदान स्दलिं होतिं. दवेस्गरीच्या सिंपन्न, सिथव यादव कुलात जन्िलेली, स्वद्या-

कला-शौयव-स्वास्भिान-िाडस-साहस-या गणुािंनी सिंपन्न शहाजीराजािंची पत्नी 

म्हणनू रजपतूािंच्या स्ससोस्दया घराण्यात गहृप्रवेश केलेली, लक्ष्िीकन्या स्जजाऊ 

राजकन्या-राजपत्नी-राजिाता म्हणनूच जगली. स्शवप्रभूिंचा राजयास्भषके 

सोहाळा पार पडला. तपृ्त डोळ्यािंनी स्जजाऊसाहबेािंनी १० स्दवसािंििे १७ जनूला 

पािंचाड या आपल्या वाड्यात स्वगावरोहणाचा िागव िरला. ह े राजय व्हावे ही 

श्रींची इच्छा म्हणणार् या स्शवप्रभूिंच्या िातोश्री स्जजाबाई याही श्रींचीच इच्छा 

होती. नाहीतर कसिं जन्िलिं असतिं ह ेवीरािंचिं स्वराजय…   



पेशवा नानासािेब हितीय. 

१८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नायक. 

जन्म १९ मे १८२१. 

 

नवजात बालकाच्या ललाटावर पाचव ेस्दवशी सटवाई लेख स्लहून जात े

म्हणतात..नव्ह,े स्नयती प्रत्येक जीवाबरोबर एकेक सटवाई कायि दते असावी.. 

नाहीतर िाथरेान डोंगरािंच्या पायर्थयाशी असलेल्या वेण ू गावातील िािवराव 

भटािंचा पतु्र पेशव ेघराण्याचा वारस बनता ना. १९ िे १८२१ ििे िािवराव 

आस्ण गिंगाबाई िंना िोंडू हा पतु्र झाला. त्यानिंतर लगेच िािवराव भटािंनी स्वठूरची 

वाट िरली. सन १८१८ ििे शस्नवारवाड्यावर इिंग्रजी स्नशाण लागलिं. 

बाजीरावािंना कानपरूजवळ स्वठूरला हलवण्यात आलिं. त्यातही इिंग्रजािंचा कावा 

होताच. इिंग्रजािंचा िोठा सैस्नकी तळ कानपरूििे होता. इिंग्रजािंची ८ लाखाची 

पेन्शन घेऊन वास्तव्याला असलेल्या दसुर् या बाजीरावािंच्या पदरी िािवराव 

भटािंनी आश्रय घेतला. िािवरावािंच्या पतु्राचा, िोंडोनानाचा पेशव्यािंना लळा 

लागला. सन १८२७ ििे शेवटी बाजीराव पेशव्यािंनी ३ वषावच्या नानाला, आस्ण 

त्याच्या िाकट्या बाळासाहबे भावाला दत्तक घेऊन टाकलिं. स्वठूरला इिंग्रजािंची 

पेन्शन खात बसलेल्या िाकट्या बाजीराव पेशव्यािंना स्स्त्रयािंची कितरता नव्हती, 

पण पोटी औरस पतु्र कुणीच स्दला नव्हता. िोंडोपिंतनानासाहबे, त्यािंची 

बालिैस्त्रण छबेली-िोरोपिंत तािंब्यािंची एकुलती एक कन्या िनकस्णवका आस्ण 

तात्या टोपे ब्रह्मावतावत एकत्र वाढायला लागले. दोन स्ित्र तालीि घेत असतािंना 

पाहून छबेलीही या परुुषी तालिीत, िलखािंब स्शकण्यात तरबेज झाली. 



त्याकाळात भरिाव घोडे दौडवण्यात नानासाहबे आस्ण छस्बलीचा हात िरणारिं 

कुणी नव्हतिं अशी ख्याती झाली होती. गिंगािरपिंत नेवाळकरािंशी लग्न होऊन 

छस्बली झािंशीची राणी लक्ष्िीबाई बननू सासरी गेली. बाजीरावािंच्या हाताखाली 

नानासाहबेही कारभारात रिल.े लष्करी स्शिणात प्रस्वण झाले. बाजीरावािंच्या 

नकळत ते इिंग्रजी स्शकले. कानपरूातील इिंग्रजी अस्िकार् यािंशी त्यािंचे 

आपलुकीचे सिंबिंि होते. त्यािंना राजवाड्यावर िेजवानीसाठी बोलावनू बहूिलू्य 

भेटी दते. नानासाहबेािंना इिंग्रजािंचे सारे स्शष्टाचार, दरबारी ररतीररवाज िाहीत होते. 

नानासाहबेािंचा स्ववाह सािंगलीकर स्चिंतािणआपा पटविवन यािंच्या 

िािेबस्हणीशी झाला होता. िािवराव पेशव्यािंच्या कारकीदीत पराक्रि 

गाजवलेले स्िरजेच ेपटविवन, तेही िोठिं सरदार घराणिं होतिं. िळूचा येवल्याचा 

पण बाजीरावािंच्या पदरी आलेला, रघनुाथतात्या टोपे हा नानासाहबेािंचा 

बालस्ित्र आस्ण एकस्नष्ठ कारकून सेवक नानासाहबेािंना तनिनान ेसाथ दते होता.  

 िैसरूच्या स्टप ूसलुतानाचा अिंत करून िैसरूचा घास स्गळल्यावर आस्ण 

शस्नवारवाड्यावर आपला झेंडा लावल्यावर सत्तािीश इिंग्रजािंचिं िायावी रुप 

जाऊन त्यािंची पाशवी नखिं बाहरे आली. सारा भारत त्यािंच्या हाताखाली आला 

होता. स्हिंद ू ररतीररवाजािंची, श्रध्दािंची भर रस्त्यात उभिं राहून स्िशनर् यािंकडून 

टवाळकी सरुु झाली. त्यातच शेतसारा भरिसाट वाढला, आजवर कोणत्याही 

राजाने गरीब जनतेकडून न घेतलेल्या िीठावरचा कर वाढला, त्यान ेशेतकरी वगव 

आस्ण गरीब जनताही गािंजली. पवूीच्या राजािंनी स्दलेली दगाव आस्ण दवेस्थानिं 

यािंना स्दलेली इनाििं, दणेग्या सरकारन ेकाढून घेतली. स्हिंद ूिसुलिानािंना हीदन 

म्हणज े दगडिोंडे पजुणारे जिंगली अशी स्टिंगलटवाळी सरुु केली. या 



भारतवषावचा स्हिंद ूििवच नाहीसा केला की राजय करणिं सोपिं जाईल म्हणनू त्यािंनी 

ििाांतराची सक्ती चालवली. त्या जखिेवर िीठ चोळलिं गेलिं. या ििाांतररतािंचा 

आपल्या वस्डलोपास्जवत स्थावर जिंगि सिंपत्तीवरचा हक्क तसाच चाल ूरास्हला 

ह ेििाांतर करणारािंसाठी िोठिं आस्िष होतिं. स्िशनर् यािंना प्रचिंड पैशाची िदत सरुु 

झाली. इिंग्रजी शाळा सरुु केल्या की एकही ितूीपजूक बिंगालििे राहणार नाही 

असिं खदु्द िेकॉलेचिंच स्िजासखोर म्हणणिं होतिं. भारतातील नीळ, कापसू, खस्नजिं 

असा कच्चा िाल इिंग्लिंडला जाऊ लागला आस्ण शेतकरी आणखीनच लबुाडले 

गेले.  

दसुरीकडे वारस नसलेली सिंस्थानिं स्गळिंकृत करण्याची भस्िासरुाची 

पाशवी बधु्दी डलहौसीन े सरुु केली. दत्तकाची परवानगी नाकारली गेली. 

त्यािळेु पवूवजािंनी पराक्रिावर आस्ण शौयाववर स्िळवलेलिं सिंस्थान केवळ औरस 

वारस नाही म्हणनू सिंस्थास्नकािंचे दत्तक घेण्याच ेहक्क नाकारले गेले आस्ण जे 

दत्तक पतु्र सत्तेत होते, त्यािंचीही िान्यता काढून घेतली गेली. याचा दरूगािी 

पररणाि म्हणज े राजप्रासादािंििील दास-दासी-स्शपाई-आचारी-पाणके-अस े

अनेकानेक नोकर-चाकर स्नरािार झाल.े.त्यािंचीही रोजीरोटी बिंद झाल्यािळेु 

तोही अिंगार फुलायला लागला. जनतेच्या रोषाने परिोच्च स्बिंद ू गाठला तो 

सातारची गादी आस्ण राज े प्रतापस्सिंग याची िान्यता इिंग्रजािंनी काढून घेतली 

तेव्हा. तो काळच असा तापायला लागला होता. दशेातलिं वातावरण तिंग झालिं. 

बादशहा हा स्कताब काढून घेतल्यािळेु स्दल्लीत बहादरूशहा जफरही 

अपिास्नत झाला. स्िळून स्दल्लीपासनू तिंजावर, नागपरू, स्बहार, अयोध्या, 

लखनौ, अलाहाबाद, सवव स्दशािंच े लहान िोठे सिंस्थास्नक आस्ण राजे पेटून 



उठले, रयतही सिंतापली आस्ण काडतसु प्रकरणािळेु स्हिंदी पलटणीही क्रािंतीच्या 

पालखीचे वाहक ठरल्या. उत्तरेतील ह ेपरकीयािंचिं चक्रीवादळ दस्िण भारतातही 

अिंिार करून व्यापनू रास्हलिं होतिं. दस्िणेतही कोल्हापरूचे िहाराज, नरगुिंदचे 

भावे त्यात होरपळत होत.े बाकी सिंस्थानिंही आपलिं स्वत्त आस्ण प्राण 

वाचवण्याच्या तयारीला लागली होती. त्या असिंतोषाने क्रािंतीकारक तरुणािंच्या 

िशाली पेटायला लागल्या होत्या. प्राणािंच्या आहतुी या यज्ञात सस्ििा बननू 

पडायच्या तयारीला लागल्या होत्या.  

या इिंग्रजािंना घालवनू भारतिातेच्या िकु्तीसाठी सारा भारतवषव जीवावर 

उदार झाला होता.  

सन १८५१ ििे स्वठूरला बाजीराव पेशव्यािंचा कैलासवास झाला. तेव्हा 

नानासाहबेािंना आपल ेवडील बाजीराव यािंच्या ८ लाख रुपयािंच्या पेन्शनवरचा 

गव्हनवर जनरल डलहौसीकडून हक्क नाकारला गलेा. दसुरे बाजीराव यािंनी 

राजयावरचा हक्क सोडण्याच्या िोबदल्यात ही पेन्शन इिंग्रजािंनी त्यािंना स्दली 

होती. तेव्हा नानासाहबे त्वेषान ेउसळल.े त्यािंच्या अिंगातील रग, िडाडी लाव्हा 

बननू उसळली. आपली राख झाली तरी चालेल पण इिंग्रजािंचीही राख करण्याचा 

त्यािंनी स्निावर केला. सिंगतीला बाळासाहबे, रावसाहबे, तात्या टोप े अस े शरू 

होतेच. नानासाहबे पेशव्यािंनी आपला अत्यिंत स्वश्वास ू स्दवाण ििंत्री 

अस्झिलु्लाखान याला न्याय स्िळवावा म्हणनू इिंग्लिंडला पाठवलिं पण स्तथे 

त्यािंना सपशेल नकार स्िळाला. सातारच्या गादीवरचा हक्क िागायला इिंग्लिंडला 

पोचलेल्या रिंगोजीबाप ूगपु्त ेयािंनाही नकारच स्िळाला. स्तथेच रिंगोजी बाप ूआस्ण 

अस्झिलु्लाखान यािंच्या एकत्र स्वचाराने क्रािंतीचिं बीज रुजलिं. इिंग्रजािंच्या 



अरेरावीला उत्तर द्यायचिं ठरलिं. कुशाग्र बधु्दी, अत्यिंत िानी स्वभाव, तेजस्वी घारे 

डोळे आस्ण स्थलू अिंगकाठीचे श्रीििंत नानासाहबे जनतेचेही लाडके होते आस्ण 

इिंग्रजी अस्िकार् यािंचेही आवडत े होत.े ३ लाख रुपय े स्किं ितीची तलवार ते 

किरेशी बाळगत असत. नानासाहबेािंनी आपली गपु्तहरे सिंघटना कानपरू आस्ण 

स्वठूरििे सरुु केली. कानपरूचा क्रािंतीकारक नेता स्टक्कास्सिंग ह्याच्या घरात गपु्त 

सभा होत आस्ण स्नणवय घेतला जाई.  

ब्रह्मावतव ह े गपु्त क्रािंतीसिंघटनेचिं िखु्य कें द्र बनलिं. १८५६ िि े

नानासाहबेािंनी अनेक राजािंना भेटी स्दल्या. दस्िणेपयांत स्नरोपास्नरोपी जाऊ 

लागली. जनता, वीर सिंघस्टत होऊ लागले. कास्श्िर ते कन्याकुिारी आस्ण रिंगनू 

ते पेशावरपयांतचे सवव राजे, जिीनदार, व्यापारी, एकत्र आल.े सािंकेस्तक भाषेत 

पत्रिं जाऊ लागली. झािंशीची राणी, स्बहारचे कुाँ वर जगदीश स्सिंह, अविचे नबाब, 

कलकत्त्याचे अस्ल नक्की खााँ, आग्र्याच े िौलवी अहिदशहा, रुहलेखिंडाच े

शोभाराि, खान बहादरू खााँ, बख्तखााँ ह ेत्यातील िखु्य नेते होते. बहादरूशहा 

जफर हा वधृ्द म्हणनू त्याची बेगि झीनत िहल आस्ण लखनौचा अल्पवयीन 

राजा म्हणनू त्याची िाता हजरतिहल य दोन स्स्त्रयाही या सिंघटनेत भाग घेत 

होत्या. ३१ िे १८५७ हा साववस्त्रक उठावाचा स्दवस स्नस्श्चत झाला. स्भकारी, 

कीतवनकार, यात्रेकरू, जयोस्तषी, जवास्हरे अशा स्वस्वि िाध्यिािंििनू भारतभर 

स्नरोपाची पाठवणी सरुू झाली. या प्रचिंड रोषात भर पडली ती गाय आस्ण डुक्कर 

यािंची चरबी लावलेल्या काडतसुािंची. कारण ही काडतसुिं तोंडाने तोडावी लागत. 

त्यान े स्हिंद ूआस्ण िसुलिान या दोन्ही सैस्नकािंची लष्करातही सिंतापाची लाट 

उसळली. या स्वातिंत्र्य यधु्दाची योजना स्वठूरििे गपु्तपणे आखली गेली. श्रीििंत 



नानासाहबेच त्या उठावाचे सतू्रिार होते. उत्तर-दस्िणेकडच े सवव राजे एकत्र 

आले. त्यानिंतर श्रीििंत नानासाहबेािंना रिंगो बापजूी गपु्ते यािंनी स्नरोप पाठवला की 

जया िणी उत्तरेत उठाव होईल, त्यास्दवशी िीही िाझी फौज घऊेन सािील 

होईन. स्शपायािंििे लाल किळिं राष्रभक्तीची आस्ण उठावात सािील होण्याची 

खणू म्हणनू वाटली गेली. दसुरीकडे गावच्या चौकीदाराकडे आलेली गपु्त खणू 

असलेली चपाती ही सिंदशेाची खणू ठरली. इिंग्रजािंनी लगेच ती चपाती कुस्करून 

पास्हली. पण त्यात त्यािंना काहीच गैर सापडलिं नाही.  

 पण घोटाळा झाला. उठावाच्या ठरलेल्या िे ३१ तारखेच्या आिीच 

स्िरतच्या छावणीत २९ िाचवला स्शपायािंचिं काडतसूावरून बिंड झालिं. त्यात 

फाशी स्दलेला ििंगल पािंडे स्िरतच्या छावणीत ८ एस्प्रलला शहीद झाला आस्ण 

सिंतापलेल्या स्शपायािंनी स्िरतचा तरुुिं ग िोकळा केला. बिंडाचा उठाव झाला. 

स्िरतपासनू अवघ्या ३२ िैलािंवर असलेल्या स्दल्लीकडे बिंडखोर वाटचाल 

करायला लागले. स्तथ ेपोचल्यावर या क्रािंतीकारकािंनी शेवटचा बादशहा याच्या 

नावान े स्नशाण उभारलिं. इिंग्रजािंचिं स्नशाण फाडून टाकलिं. यािळेु इिंग्रज सावि 

झाले. त्यािंनीही फौज जिवली आस्ण हा उठाव िोडून काढण्याच्या तयारीला 

लागले. सवव पत्रिं पकडायला लागले. त्यािंनी जाळपोळ िरपकड सरुु केली. 

स्ठकस्ठकाणाहून स्िरतला अचानक सरुु झालेल्या बिंडाच्या बातम्या भारतभर 

पसरत होत्या, त्या स्वठूरलाही पोचल्या.  

स्वठूरपासनू कानपरू ह े अवघ्या काही िैलािंवर असलेलिं इिंग्रजािंच्या 

लष्कराचिं िखु्य ठाणिं. एक स्दवस सिंध्याकाळी स्वठूरात गिंगेच्या काठी सिंध्येसाठी 

स्नवडक लोकािंबरोबर नानासाहबे बसलेले असतािंना, अत्यिंत वेगाने, 



घाबराघबुरा झालेला पलटणीतील एक अस्िकारी, घोडेस्वार िहाराजािंजवळ 

आला. त्याने आणलेली बातिी सवाांनाच हादरवणारी होती. स्दल्लीपती 

बहादरूशहा जफर बादशहाला दशेाचिं अस्िपत्य दऊेन, बिंडखोर सैस्नक 

कानपरूवर चाल करून येत असल्याची ती खबर ऐकून सववच सदव झाले. 

वातावरण एकदि तणावाचिं झालिं. ताबडतोब रात्री गपु्त बैठक झाली. कानपरूच्या 

क्रािंतीकारकािंचा नेता स्टक्कास्सिंगही त्या सभेला उपस्स्थत होता. तेव्हाच रणनीती 

ठरली. स्शवाजीिहाराजािंचा गस्निीकावा..शत्रचू्या आििंत्रणावरून शत्रचू्याच 

गोटात प्रवेश स्िळवायचा. स्िरतची बातिी आणणार् या पलटणीतील 

अस्िकार् यान े िहाराजािंना गळ घातली की स्हिंद ू ििावच्या रिणासाठी नेततृ्व 

स्वीकाराविं आस्ण तलवार घेऊन कानपरूावर चलाविं. नानासाहबे हतबधु्द होऊन 

एक िणभर स्तब्ि झाले.  

 त्या िणी श्रीििंत उत्स्फूतवपणे म्हणाले, “ठीक आह!े ििावसाठी हजारो 

बायका पोरे िरत आहते, तेव्हा िीही िाझ्या बायकापोरािंची आशा सोडतो, यािंस 

गिंगािातशु्री साि आह.े” असिं म्हणत नानासाहबेािंनी आवेशाने घोड्यावर स्वार 

होऊन राजवाडा गाठला. राजवाड्यात येऊन आपल े बिंि,ू पतुणे, साथीदार 

यािंच्यासकट कानपरूला जायचिं ठरलिं. गपु्तपणे त्यािंनीच चालवलेल्या 

कारस्थानात त्यािंनी प्रगट रुप घेतलिं.  

स्वातिंत्र्यवीर सावरकर आपल्या ग्रिंथात स्लस्हतात त्याप्रिाण,े 

िहायधु्दाच्या वेळी कृष्णाने अजुवनाला स्दलेला आदशे त्यािंना ऐकू यायला 

लागला. उठ, यधु्दाला तयार हो. तस्िात यधु्दाय यजुस्व ।।  

 



नानासािेब पेशवा – कानपूरमधे.  

 भाग २. 

स्िरतचे बिंडवाले कानपरूात पोचणार ह े कळल्याबरोबर, श्रीििंत 

नानासाहबे कानपरूाकडे स्नघाले. कानपरूात पोचल्यावर स्तथल्या कलेक्टर सर 

व्हीलरने इिंग्रजािंचिं आस्ण कानपरूचिं रिण करण्याची जबाबदारी आपल े स्ित्र 

नानासाहबे श्रीििंतािंवरच टाकली आस्ण आपला सगळा खस्जना, दारूगोळा, 

आस्ण फौज त्यािंच्या हवाली केला. कानपरू ह े इिंग्रजािंचिं सैस्नकी ठाणिं 

असल्यािळेु कानपरूात स्दल्लीला गेलेल ेबिंडखोर यतेील आस्ण आपल्याकडेही 

बिंड होईल याची भीती इिंग्रजािंना वाटली होती. दोन तोफा, ३०० स्शपाई आस्ण 

थोडिं घोडदळ बरोबर नेऊन इिंग्रजािंच्या कानपरूच्या उत्तरेकडील छावणीतच 

नानासाहबेािंनी िकु्काि केला. त्यािळेु श्रीििंतच पढुील क्रािंतीच ेसतू्रिार आहते 

ही शिंकाही कानपरूातील इिंग्रजािंच्या िनाला स्शवली नाही.  

४ जनू १८५७ - कानपरूात नानासाहबे पेशव्यािंनी सतू्रिं हाती घेतली आस्ण 

आपण बहादरूशहाचे अनयुायी आहोत ह ेघोस्षत केलिं. त्यािळेु इिंग्रज अस्िकारी 

घाबरले. यधु्दस्नयिािंप्रिणे ५ जनूला श्रीििंत नानासाहबेािंनी छावणीतनू, 

कानपरूातील जनरल व्हीलरला पत्र पाठवनू आम्ही उद्या सकाळी ९ वाजता 

कानपरूावर हल्ला करणार आहोत असिं कळवलिं. त्याप्रिाणे ६ जनूला, सवव 

सैस्नक. सभेुदार स्टक्कास्सिंगच्या नेततृ्त्वाखाली इिंग्रजािंवर तटूुन पडल.े िोठी कत्तल 

सरुू झाली. कानपरू पेटायला लागलिं. भेदरलेल्या सवव इिंग्रजािंना नानासाहबे हाच 

क्रािंतीकारकािंचा नेता आह े ह े तेव्हाच उिगलिं. पस्हल्या आठवड्यात 

नानासाहबेािंनी कानपरू शहरावर ताबा स्िळवला. नानासाहबेािंनी िग आपला 



तळ सावदा कोठीत हलवला. सववत्र जाळपोळ झाल्यावर स्टक्कास्सिंग आपल्या 

३००० फौजेला घेऊन नानासाहबेािंना भेटायला नबाबगिंज ििे आला. सवव 

उपस्स्थत वीरािंनी नानासाहबेािंना आपला राजा म्हणनू जाहीर केलिं. आस्ण 

स्टक्कास्सिंगला आपला सरसेनापती म्हणनू स्नवडलिं. कानपरू ह े उत्तर-दस्िण 

आस्ण पवूेला जाणार् या हिरस्त्याचिं िखु्य ठाणिं असल्यािळेु नानासाहबेािंना ते 

हातनू जाऊ द्यायचिं नव्हतिं. इिंग्रजािंचे बिंगले पेटायला लागले तेव्हा आपल्या 

कुटुिंस्बयािंना घेऊन इिंग्रज आपल्या गढीकडे आश्रयाला पळाले. स्शपायािंना ती 

बातिी कळताच गढीवर हल्ला करणासाठी त्यािंचे हात स्शवस्शवायला लागले. 

दसुरे स्दवशी क्रािंतीकारकािंनी गढीला वेढा स्दला. तोफािंचे गोळे गढीवर 

आदळायला लागले. जनूचा कडक उन्हाळा आस्ण त्यात गोळ्यािंची आग. 

गढीत १००० इिंग्रज लोक होते. त्यातील िलुािंनी अन्नपाण्यास्वना आिीच प्राण 

सोडल ेहोते. स्तथल्या काही स्स्त्रया जळून िेल्या. िोठी िनषु्यहानी होऊ लागली. 

त्यातच सर व्हीलरचा िलुगाही तोफेच्या गोळ्याने गतप्राण झाला. पण हार न 

िानता व्हीलर स्चवटपण ेझुिंजत रास्हला.  

 तोपयांत नानासाहबेािंकडे ४००० फौज जिली. त्यािंच्या तोफखान्यातील 

अनभुवी म्हातारे तोपची नेि िरून गोळे उडवायला लागले, तेव्हा आपल ेघुिंगट 

आस्ण बरुखे फेकून गावातील स्स्त्रयाही िागे रास्हल्या नाहीत, त्याही या झुिंजीत 

सािील झाल्या. कानपरूातील नािविंत नतृ्यािंगना अझीजानसधु्दा घोड्यावर 

बसनू स्शपायािंना प्रोत्साहन दऊे लागली. स्कल्ल्यातील इिारतीही जळायला 

लागल्या. २३ जनू १८५७ तारीख उजाडली. क्रािंतीकारकािंना १०० वषाांपवूी 

याच स्दवशी प्लासीत झालेल्या आपल्या पराभवाचा बदला घ्यायचा होता, 



म्हणनू तो स्दवस िोठा हल्ला करण्यासाठी स्नवडला गेला पण या हल्ल्यात यश 

आलिं नाही.२५ जनूचा स्दवस उजाडला. इिंग्रजािंचिं पािंढरिं स्नशाण स्कल्ल्यावर 

फडकलिं. शस्त्र े खाली ठेवनू ते शरण आले होत.े अझीिलु्लाखान आस्ण 

जवालाप्रसाद यािंनी तहावर स्वािरी केली. त्याप्रिाणे २७ जनूला शरणाथी िंना 

अलाहाबादला जाण्याची परवानगी आस्ण व्यवस्था करण्यात आली. त्याच 

रात्री तात्या टोपेने कानपरुात गिंगेच्या सतीचौरा घाटावर ४० नावा इिंग्रजािंसाठी 

तयार करुन ठेवल्या. या नावािंच्या गवती छपरािंििे गपु्तपणे. क्रािंतीकारकािंनी 

स्फोटकिं  लपवली होती.  

२८ जनूला श्रीििंत नानासाहबेािंनी िोठा दरबार भरवला. हजारो दशेप्रेिी 

जिल.े नानासाहबे, बहादरूशहा जफर आस्ण तात्या टोपेंच्या सन्िानासाठी तोफा 

झडल्या. कानपरू स्वजयाचा आनिंदोत्सव साजरा करण्यासाठी सवव स्शपायािंसाठी 

एक लि रुपय ेवाटण्यात आले. उठाव यशस्वी करून नानासाहबे कानपरूहून 

स्वठूरला आले. िोठ्या थाटात स्िरवणकू स्नघाली. श्रीििंत नानासाहबे पालखीत 

बसल ेहोते, आस्ण त्यािंचे बिंि ूबाळासाहबे आस्ण पतुणे रावसाहबे अिंबारीत होते. 

िागेपढेु हजारो सैस्नक, स्वार, पढेु चौघडा, ताशे, वाजिंत्री, चिंद्रनळे, भईुनळे 

यािंच्या प्रकाशात स्दिाखदार स्वजयी स्िरवणकू स्वठूरास राजवाड्यावर आली. 

फुलिं, दवुाव उिळून नागररकािंनी त्यािंचिं अपवूव स्वागत केलिं. राजवाड्यात 

आल्यावर िहाराजािंनी दसुरे स्दवशी सवव शरूािंचा, स्वद्वानािंचा, दस्िणा, 

शालजोड्या आस्ण िोतरजोड्या दऊेन िोठा सत्कार केला. शहरात आनिंदोत्सव 

सरुु झाला. नाच तिाश ेरिंगायला लागल.े शहराच्या सिंरिणाची काळजी म्हणनू 

कानपरूच्या गिंगेवरील िवृ घाटावर तोफा सजज ठेवल्या होत्या. नानासाहबेािंनी 



१ जलुै १८५७ यास्दवशी पेशव्यािंच्या स्सिंहासनावर बसनू स्वठूरििे राजयास्भषके 

करुन घेतला. 

त्याचवेळी बनारस अलाहाबादहून आलेल े हजारो क्रािंतीकारक 

कानपरूात एकवटल.े त्यािंची घरेदारे आस्ण बायका, िलुे इिंग्रजािंनी जाळून आस्ण 

िारून टाकली होती. पाळण्यातील बाळालाही िारुन टाकणार् या इिंग्रजािंचा 

त्यािंना सडू घ्यायचा होता. त्यािळेु कानपरूातील इिंग्रजािंची बायकािलुे सखुरूप 

जाणार ह ेत्यािंना सहन झालिं नाही. त्यािंनी कत्तलीची भाषा सरुु केली. २७ जनूचा 

स्दवस उजाडला. स्कल्ल्यातील इिंग्रज बायका िलुे कुणी पालखीतनू, कुणी 

चालत गिंगेवरील सतीचौरा घाटाकडे, गिंगेच्या वाळविंटात येऊ लागली. कडेकोट 

बिंदोबस्तासाठी नानासाहबेािंचिं घोडदळ,पायदळ गिंगेच्या काठी जिा झालिं होतिं. 

शरणागतािंना पाहायला गावकरीही जिल.े तात्या टोपे, अझीिलु्लाखान, 

नानासाहबेािंच ेबिंि ूबाळासाहबे नदीजवळच्या दवेालयाच्या गच्चीत उभे राहून 

ह ेदृष्य पाहात होते.  

सकाळचे १० वाजले होत.े स्चडीचपू शािंततेत, गिंभीर वातावरणात, 

इिंग्रजािंच्या सगळ्या नावा भरल्या. तात्या टोपेंनी नावा सोडण्याची खणू केली. 

नावा सरुू झाल्या आस्ण थोड्या पढेु गेल्या इतक्यात ककव श्य वाटेल असिं स्बगलु 

वाजलिं. त्याबरोबर काठावरच्या स्शपायािंनी गिंगेत उड्या िारून नावािंना आगी 

लावणिं सरुु केलिं. काहींनी बेछूट गोळीबार सरुु केला. आिीच परेून ठेवलेल्या 

स्फोटकािंिळेु नावा पेटायला लागल्या. अग्नी सगळिं जाळायला लागला. 

स्कडािुिंगीसारखी जखिी िाणसिं गिंगेत बडुली, काही ठार होऊन पडली, काही 

जळून िेली. पस्वत्र गिंगा गोर् यािंच्या रक्ताने लाल होऊन गेली. श्रीििंतािंच्या 



कानावर राजवाड्यात ही बातिी गेली. परुूषािंना फक्त िारा, बायका िलुािंना 

बाहरे काढा असा हुकूि झाला. िग सवव स्स्त्रयािंना आस्ण िलुािंना जीवदान दणे्यात 

आलिं. त्यािंना कानपरूातच सावदा कोठीििे ठेवण्यात आलिं. स्जविंत इिंग्रजािंना 

रािंगेत उभिं करुन गोळ्या घालनू ठार करण्यात आलिं. १००० गोर् यािंििले ४०० 

इिंग्रज, १२५ स्स्त्रया आस्ण २५ िलुिं फक्त जीविंत रास्हली. स्हिंद ूबायकािलुािंना 

जाळणार् या इिंग्रजािंच्या बायकािलुािंना वाचवनू इिंग्रजी कू्ररतेला नानासाहबेािंनी 

असिं उत्तर स्दलिं.  

एक स्दवस प्रयागकडे जाणारी आगबोट गस्तीच्या स्शपायािंना स्दसली. 

त्यात ६०/७० लोक होत.े स्शपायािंनी गोर् यािंना िारून टाकण्याचा हुकूि 

श्रीििंतािंना स्वचारला. त्या बोटीत बायका िलुे असल्याने िहाराजािंनी त्यािंना जाऊ 

द्याव ेअसा आदशे स्दला. पण ती बोट गिंगेतनू जातािंना नेिकी गिंगेच्या वाळूत 

अडकली. गिंगेवर वाळूचा असाच खेळ चाले. अचानक प्रवाहात वाळूचे ढीग 

बनत. ही बोट िोठी असल्याने त्यात अडकली, तेव्हा बोटीतल े परुुष नाव 

ओढण्यास खाली उतरल.े आता िात्र स्शपायािंनी या शत्रूिंना उडवण्याची सिंिी 

सािली आस्ण तोफेचा गोळा टाकला. काही बायका आस्ण िलुे वाचली, बाकी 

परुूष जळून ठार झाले. जे वाचले त्यािंना िारण्यात आलिं. त्या बायका िलुािंना 

कैदी बायका होत्या स्तथेच आणलिं. जया बिंस्दशाळेत त्यािंना ठेवलिं होतिं, त्याला 

स्बस्बका घर नाव होतिं.  

या सवव स्स्त्रयािंना पहारेकरी रोज सकाळी प्रातस्वविीसाठी गिंगेच्या 

वाळविंटात नेत असत. स्तथ ेएका इिंग्लीश बाईने एका जिादारणीला २ िोहरा 

दऊेन स्फतवलिं. आपलिं पत्र प्रयागला पोचवण्याचिं काि स्तला स्दलिं. दसुरे स्दवशी 



सकाळी सगळे गिंगेच्या वाळविंटात गलेे असतािंना त्या इिंग्रजी बाईने एक पत्र 

िदु्दाि स्तथ ेटाकलिं, ते जिादाररणीने उचललिं. ते पत्र उचलत असतािंना एका 

स्शपायाने पास्हलिं आस्ण श्रीििंतािंसिोर स्तला आणनू उभिं केलिं. २५ चाबकाचे 

फटके िारल्यावर त्या बाईने सवव हकीकत सािंस्गतली. नानासाहबेािंनी ते पत्र 

इिंग्रजी येणाराकडून वाचनू घेतलिं. त्यात स्तने इिंग्रजी अस्िकार् यािंना कळवलिं होतिं 

की इथ ेब्रह्मावतावत कानपरूातील स्वजयािळेु, सवव लोक नाच गाणी तिाशात दिंग 

आहते. फौजेचा बिंदोबस्तही ठीक नाही. हीच वेळ हल्ला करायला योग्य आह.े 

ह ेकळल्याबरोबर सवव लोक खवळले आस्ण सवव स्स्त्रयािंना िारून टाकण्याची 

आज्ञा िास्गतली पण श्रीििंत नानासाहबेािंनी फक्त स्फतरू बाईस तोफेच्या तोंडी 

दणे्याची आज्ञा केली. पण कुणी ऐकलिं नाही. बिंस्दशाळेच्या प्रिखु अझीजानने 

लखनौहून िदु्दाि िोठे सरेु घेतलेल े खाटीक आणवल े आस्ण सववच्या सवव 

बायकािलुािंना कापनू काढलिं. रक्तिािंसाच्या थारोळ्यात स्बस्बका घर भीषण 

झालिं. या ितृ दहेािंनी शेजारच्या स्वस्हरी गच्च भरल्या. 

क्रािंतीकारकािंच्या या स्वजयाचा आस्ण इिंग्रजािंच्या कत्तलीचा सिाचार 

अलाहाबादते कॅस्निंग यािंना स्िळाला. कॅस्निंगने आपली राजिानी आता पेटलेल्या 

िलुखूाच्या बिंदोबस्तासाठी कलकत्त्याहून अलाहाबादलाच हलवली होती. 

त्यािंनी लगेच नीलच्या जागी हवॅेलोकला कानपरूात पाठवलिं. बरोबर भरपरू 

यधु्दसास्हत्य स्दलिं. तेवढ्यात फत्तेपरूावर रेनॉल्ड चालनू येत आह े ही बातिी 

आल्याबरोबर नानासाहबेािंनी आपली फौज त्याच्यावर पाठवली. स्तथ े

क्रािंस्तकारकािंचा पराभव झाला. हवॅेलॉक फौज घेऊन कानपरूावर आल्याची 

बातिी नानासाहबेािंना स्िळाली. त्यािंनी आपली खास िाणस,े लालपररबवुा, 



जळका रािभाऊ आस्ण िखु्य तात्या टोपे यािंना पढेु पाठवनू स्वत:ही जायची 

तयारी केली. लगेच त्यािंनी कानपरूाकडे आपले घोडे फेकले. नानासाहबेािंच्या 

फौजेची आस्ण इिंग्रजी फौजेची झुिंज सरुु झाली. दोन्ही फौजािंची तयारी सारखीच 

होती. पण इिंग्रजी लष्कराची स्शस्त हा िोठा गणु आपल्या फौजेला नव्हता. 

दोन्हीकडे शौयावलाही तोड नव्हती. सयूावस्त झाल्यावरही िशाली, चिंद्रनळ्यािंच्या 

उजेडात यधु्द चालचू रास्हलिं. लढणारे सैस्नक तहान भकू झोप स्वसरले. आपलिं 

लढणिं झालिं की लढता लढता िागे येत, साखरपरुी खाऊन पोट भरत, 

स्भस्त्याच्या ओिंजळीतनू त्याच्या पखालीतलिं पाणी स्पऊन परत लढाईत भाग 

घेत होते.  

बघता बघता १० स्दवस ही ििुश्चक्री चाल ूहोती. अकरावे स्दवशी िात्र 

दवैाचा फासा उलटला. एकाएकी जोराचा वारा सटुला. शत्रकूडून येणार् या 

तोफािंचा िरू क्रािंतीकारकािंच्या डोळ्यािंिि ेस्शरून त्यािंना काहीही स्दसेनासिं झालिं. 

त्यािळेु लढाई स्बघडली. सैस्नक रण सोडून पळू लागल.े तेव्हा इिंग्रजािंनी तोफा 

पढेु आणनू जोरदार हल्ला चढवला. बाळासाहबेािंनी तोफा चालवण्याची 

स्शकस्त केली. पण सैस्नक पळू लागले तेव्हा नानासाहबे आस्ण रावसाहबे स्तथे 

आले. आपण परत सैन्य जिवनू परत येव ू आता िाघारी जाऊ असिं सािंगनू 

बाळासाहबेािंना घेऊन रणािंगणातनू बाहरे पडल.े लढाई थािंबली. नानासाहबेािंच्या 

सैन्याचा िोड झाला. कानपरू शत्रचू्या हाती पडणिं ही दवैगती होती. इिंग्रजािंनी 

कानपरू लटूुन साफ केलिं. स्नरपराि रयत शत्रचू्या बिंदकुीची बळी ठरली. 

हवॅेलॉकने गावातील ब्राह्मणािंना पकडून स्जथ े इिंग्रजी बायका िलुािंना ठार 

करण्यात आलिं होतिं, स्तथल्या जस्िनीवरचिं रक्त चाटायला लावलिं आस्ण 



स्िश्चनािंचिं रक्त जीभेला लागलेले ते ििवभ्रष्ट झाले या सडूाच्या रािसी आनिंदात 

निंतर या ब्राह्मणािंना फाशीला लटकवनू िोकळे झाले. दतै्यािंनी भेसरू सिंहारच 

िािंडला होता. प्रत्येक सिंस्थानात स्वजयानिंतर इिंग्रज स्वजन घडवत तसिं स्वजन 

कानपरूाही घडलिं. ५ वष ेते ८० वषाांपयांतचे परुुष कापले गेले. तकुी कू्ररतेएवढेच 

इिंग्रजही कू्रर होते. 

दवैगतीिळेु पराभतू झालेल्या नानासाहबेािंना स्वठूरची वाट िरावी 

लागली. ते गावात पोचले तेव्हा गाव स्नद्रािीन झाला होता. रात्र भरून आली 

होती. ब्रह्मावताववर झोपचेा अिंिल चाल ू झाला होता, पण काही तरूण 

कानपरूकडून येणार् या बातिीची वाट पाहात गावाबाहरेच्या पारावर थािंबले 

होते. तेवढ्यात त्यािंना िळुीन े भरलेले, रक्ताळलेल े कपडे घातलेले श्रीििंत, 

बाळासाहबे, रावसाहबे दिलेल्या घोड्यािंवर स्दसल ेआस्ण त्यािंच्या काळजात 

चरव झालिं. आता पढुचिं सिंकट त्यािंना िणात उिगलिं. इिंग्रजी फौजा स्वठूरवर येणार 

ह ेअिंिारातही लख्ख स्दसलिं. नानासाहबे वाड्यावर आल.े आता पढुची योजना 

आखायची होती. गावकर् यािंचे, आपल े प्राण वाचवायच े होत.े जाळपोळ, 

लटुालटू होणारच होती. या िक्कादायक बातिीने हादरलेला सारा गाव जागा 

झाला. रात्र भेदरलेली, भेसरू झाली. जो तो आपलिं गाठोडिं बािंिनू वाट फुटेल 

स्तथ ेस्नघायच्या तयारीला लागला. आपण परत येव ूया आशेन ेकाहींनी आपलिं 

सोनिं नाणिं, जस्िनीत, स्वस्हरीत लपवायला सरुुवात केली. सगळा गाव भकास 

झाला. खणत्यािंनी स्वस्कटला. िग ररकािा झाला.  

 

  



हवठूर – नानासािेब पेशवा. 

 भाग ३. 

 कानपरूातील लढाईतनू िाघार घेऊन, श्रीििंत नानासाहबे वाड्यावर 

आले. आपल्या कुटुिंस्बयािंना त्यािंनी पररस्स्थतीची जाणीव करुन स्दली आस्ण 

ताबडतोब गिंगा पार करुन लखनौच्या बेगिेच्या िलुखात जायची स्सध्दता 

करायला सरुुवात केली. त्यािंनी आपला बहूिोल जरीचा शेला पसरला. त्यात 

घराण्याच्या वैभवाच्या दसु्िवळ, िौल्यवान वस्त ू ठेवायला सरुुवात केली. 

स्शवाजी िहाराजािंच्या राजयास्भषेकाच्यावेळी सिथव रािदासािंनी त्यािंना आपल्या 

छाट्या (वस्त्रिं) भेट म्हणनू स्दल्या होत्या. त्या थोरल्या शाहूराजािंनी भेट म्हणनू 

पेशव्यािंना स्दल्या होत्या. त्या अिलू्य पजूनीय भेट नानासाहबेािंनी शेल्यात 

ठेवल्या. थोरल्या िािवरावािंचिं वडाचिं दसु्िवळ फूल घरात होतिं ते घेतलिं. 

दवेघरातील दिणावतव शिंख, सुिंदर कािंतीचा बाण त्यात ठेवला. खस्जन्यातील 

दसु्िवळ रत्निं गरज पडेल तेव्हा स्वकण्यासाठी म्हणनू स्नवडली. ह ेसवव वैभव एका 

िणात िलू्यहीन झालिं होतिं. या घटकेला राजघराण्यातील प्रत्येक जीव लाख 

िोलाचा होता. घराण्यातील कुणीही शत्रचू्या हाती न पडणिं ह ेघराण्याचिं वैभव 

होतिं आस्ण इिंग्रजािंच्या हातनू िारलिं न जाणिं ही पेशवेकुलाची अिय कीती होती.  

जया वास्तिूि ेअष्टौप्रहरी हुजरे िजुरा घालत होते, स्सिंहासनावर बसनू 

श्रीििंत न्यायस्नवाडा करत होते, सोन्याच्या थाळीतनू पक्वान्नािंचिं भोजन करत 

होते, चािंदीच्या झारीतनू सगुिंिी पाण्यान ेहात आचवत होते, ते सारिं आजवर 

भोगलेलिं वैभव एका प्रहरात सिंपलिं होतिं. आता जेवणासाठी वेळ घालवायलाही 

अवसर नव्हता. भकेूची आठवणही नव्हती. आज फक्त जीव प्यारा होता. 



चािंदीच्या दवे्हार् यातील दवेािंना निस्कार करुन िशालींच्या उजेडात 

नानासाहबेािंनी आपल्या कुटुिंबासह राजप्रासादाबाहरे पाऊल ठेवलिं. जे वैभव 

पवूावजािंनी उभिं केलिं होतिं, जी स्दगिंत कीती एकापेिा एक भट घराण्यातील 

पेशव्यािंच्या विंशजािंनी स्िळवली होती, त्या भट घराण्याचे वासे आता स्फरल े

होते पण तेही अस्भिानान े उर भरून यावा अशा कारणासाठीच, आपल्या 

िातभृिूीच्या रिणासाठीच. िहाप्रतापी स्शवरायािंचा रायगड बादशहान ेजाळून 

टाकला. खस्जना लटुला गेला, स्तथपासनू प्रतापस्सिंह िहाराजािंपयांत सवाांचा 

हक्क नवीन शत्रकूडून, इिंग्रजािंकडून, नाकारला गेला. िायभिूी गडद अिंिारात 

सापडली होती. स्तला परत सन्िानाने िकु्त करण्यासाठी नानासाहबेािंसारखेच 

अनेक राजे, राण्या आस्ण पराक्रिी तरूण गस्निािंशी लढत होते. यशाची वाट न 

पाहाता, आपलिं सववस्व तन-िन-िन अपूवन रानावनात, काट्याकुट्यात उपाशी 

पोटी स्हिंडत, स्हिंित न हारता, गपु्त िसलती करत होते. प्राण दते होत.े  

नानासाहबे, बाळासाहबे, रावसाहबे, तीनही पेशव्यािंचे वारस भरल्या 

नेत्रािंनी, वाड्याकडे पाहात, गिंगेकडे चालायला लागल.े हजारोंचा पोस्शिंदा वाडा 

स्वत:च अनाथ बनला होता. श्रीििंत नानासाहबे, आपली ३ लाख रुपय े

स्किं ितीची तलवारही वाड्यात टेबलावर स्वसरले होत.े आज प्रथिच असिं घडत 

होतिं की पेशव्यािंच्या किरेला तलवार नव्हती. जया पावलािंना पालखीतनू चालत 

जाणिं आस्ण उतरतािंना पायाशी पसरलेल्या गास्लचावर पाय ठेवणिं िाहीत होतिं 

ती पावलिं जस्िनीवर जलद पडत होती.. हवॅेलॉकची फौज किीही हल्ला 

करायला येणार होती. श्रीििंतािंना स्नरोप द्यायला सारा गाव गच्च काळोखात 

गिंगेच्या तीरावर जिला. सवाांचे डोळे पाण्याने भरले होते. काय ही वेळ आली 



होती. हीसधु्दा श्रींचीच इच्छा असावी. सवाांना श्रीििंतािंबरोबर येण्याची इच्छा 

होती पण नानासाहबेािंनी सवाांना नकार स्दला. िात्र त्यािंचा स्शष्य राघोबा, हट्टान े

त्यािंचिं न ऐकताच त्यािंच्या नावेत चढला. लहानपणापासनू अनाथ राघोबाचा, 

श्रीििंतािंच्या अन्नावरच स्पिंड पोसला होता.  

गिंगेवर आल्यावर गिंगेची आरती करून, श्रीििंतािंनी गिंगेला पैठणी आस्ण 

स्हरवा खण अपवण केला आस्ण आपल्याला सखुरुप परतीरावर पोचवण्याची 

प्राथवना केली. ते पस्हल्या नावेत बसल.े त्यािंच्या पाठोपाठ दसुर् या नावेत त्या 

स्तघािंच्या स्स्त्रया आस्ण बाजीरावसाहबेािंची पत्नी आस्ण त्यािंची औरस कन्या 

चढली. त्या पाचजणींची नाव भरल्यावर, स्तसर् या नावेत बाळासाहबे आस्ण 

रावसाहबे चढल.े स्तघािंच्या नावा सरुू झाल्या तेव्हा तीरावरच्या प्रजेने द:ुखाने 

हाहा:कार केला. बोटी सरुू झाल्यावर िखु्य प्रवाहात नावा आल्या, तेव्हा 

रावसाहबेािंनी नावेतल्या िेणबत्त्या स्वझवनू टाकल्या. नावेच्या कोळ्यालाही 

उतरुन जायला सािंस्गतलिं. तीनही नौका आता अिंिारात, किीतरी या 

भारतिातेच्या लास्जरवाण्या गलुािी स्जण्याचा अिंत होईल या आशा उजळवत 

त्या प्रकाशात लखनौच्या स्दशेने वाहात जाऊ लागल.े लखनौच्या बेगिेकडे 

आिीच गपु्तपणे स्नरोप पाठवलेला होता.  

नावािंििला अिंिार पास्हल्यावर काठावर जिलेली प्रजा ह ेसवव बडुाल ेया 

भावनेने आक्रोश करून रडायला लागल.े त्यािंच्या द:ुखाला सीिा नव्हती. नाव 

पढेु गेल्यावर नानासाहबेािंनी शेल्यातील सवव दास्गने काढल ेआस्ण गिंगेला अपवण 

करून टाकले. जी पेशवाईच उरली नाही स्तथ े ह े बहुिोल रत्नहार तरी काय 

िोलाचे? नाव तशीच पढेु जात रास्हली. काही वेळान ेनाव पस्लकडल्या तीरावर 



आली पण स्तथ ेघाट नव्हता. काळ्याकुट्ट अिंिारात काही स्दसतही नव्हतिं. पण 

आता उतरणिं भाग होते. नावेतनू उतरून सवाांनी जस्िनीवर पाऊल टाकलिं ते 

स्चखलात पडलिं. सगळेजण एकिेकािंचा हात िरत तो स्चखल तडुवत 

चालायला लागल.े कुठे पाऊल रुतत होतिं, तर किी पोटरीभर स्चखलातनू पाय 

ओढून काढावा लागत होता. एकदा ददुवैाच्या फेर् यात अडकलिं की भाळी 

हिरस्तासधु्दा स्लस्हलेला नसतो ह ेसत्य जाणनू सववजण कोरड्या जस्िनीची वाट 

पाहात आस्ण झुिंजिुुिंज ूहोण्याकडे आभाळाकडे पाहात चालत होते. अिंगावरच्या 

वस्त्रास्शवाय दसुरा कपडा कुणाकडेच नव्हता. नदीकाठचिं थिंड वारिं अिंगाला 

झोंबत होतिं. पण सारिं राजघराणिं या स्नसगावशी ओळख करून घेत चालत रास्हलिं. 

काहीवेळाने स्चखल सिंपला. कोरड्या जस्िनीवरून सववजण गावाचा रोख िरुन 

चालायला लागल ेआस्ण त्यािंना एक हनिुिंताचिं दऊेळ स्दसलिं. स्तथ ेिारुतराया 

त्यािंची वाट पाहात उभा होता. िोठी भाग्याची गोष्ट ही होती की सववजण 

लखनौच्या सीिेत आलेल ेहोते.  

भाग ३- काही तासािंपवूी राजा असलेले आस्ण आता रिंक झालेले, 

थकलेले, भागलेले, स्चखलाने िळललेे, ते उपाशी अकरा जीव दवेळाच्या 

आवारात यऊेन जस्िनीवर बसल.े सवव काही िातभृिूीच्या दास्याच्या बेड्या 

तोडून टाकण्यासाठी झालिं होतिं. पण अजनू ददुवशा सिंपली नव्हती. दऊेळ अत्यिंत 

जनुिं होतिं. उखडलेल्या फरशीिळेु, खाचखळग्यािंनी भरलिं होतिं. सपाट जिीन 

कुठेच नव्हती तशा जस्िनीवरच सगळ्यािंनी दहे ठेवलिं. िग सवाांच्या लिात 

आलिं की आपल्याला तहान लागली आह.े गडद अिंिारात शोिाशोि सरुु केली 

तेव्हा राघोबाला दवेळाच्या आवारात एक स्वहीर स्दसली पण त्याला दोर पोहरा, 



घागर काहीच नव्हतिं. प्राक्तनाची परीिा चालचू होती, पण सटवाईने आपल्या 

अपत्याची काळजी घेऊन, त्यािंच्याबरोबर राघोबा नावाचा िदतनीस स्दला 

होता. राघोबाने नानासाहबेािंचिं उपरणिं, बाळासाहबेािंचा रुिाल यािंची गाठ बािंिनू 

स्वस्हरीत सोडला आस्ण ते स्भजललेिं वस्त्र जे पाणी घेऊन आलिं ते सवाांच्या 

ओिंजळीत स्पळून त्यािंची तषृ्णा भागवली. िग सारे त्या ओबडिोबड जस्िनीवर 

सतरिंजीस्वनाच झोपले.  

अस्तश्रिाने सवाांना त्या जस्िनीवरच अिंथरूण पािंघरूणास्शवाय झोप 

लागली. अिंगाखालच ेखडेसधु्दा सहन करावे लागल.े परुुषािंच्या अिंगावर दोन 

कपडे आस्ण डोक्याचा रुिाल एवढेच कपडे आस्ण राजस्स्त्रयािंच्या अिंगावरचिं 

लगुडिं एवढिंच होतिं. त्या वस्त्रािंवरच रात्रीची थिंडी सहन केली होती. सकाळी 

सववजण नदीवर गेले. प्रातस्वविी उरकून परत दवेळात येऊन बसल.े आयषु्यभर 

पिंचपक्वान्न खाल्ली चािंदीच्या थाळीपेल्यास्शवाय दसुरा िात ूिाहीत नाही अशा 

त्या राजयोगींना आज खायला अन्न नव्हतिं. िान्य स्वकत घ्यायला फुटका पैसा 

नव्हता. सववजण द:ुखी चेहर् याने बसललेे असतािंना राघोबा स्तथ ेआला. आस्ण 

त्यािंना म्हणाला की िहाराज, तमु्ही द:ुखी होऊ नका. योगायोगाने िाझ्या 

बिंडीच्या स्खशात एक रुपया स्िळाला आह,े त्याचिं िी िान्य आणतो आस्ण 

काहीतरी जेवण करतो.  

नानासाहबेािंना त्या िणी परिेश्वराचा सािात्कार झाल्यासारखिं वाटलिं. ते 

त्याला गदगदीत स्वरात म्हणाले की तलुा आिच्या द:ुखात सहभागी करुन 

घ्यायचिं नव्हतिं म्हणनू तलुा िी नको येऊस म्हणत होतो तर तलुा परिेश्वरानेच 

पाठवलिंय असिंच िला वाटतिंय..आज तो एक रुपयाही त्या सवाांना 



जािदारखान्यातील रुप,े रत्नािंपेिा िौल्यवान बनला कारण त्यािळेु त्यािंची भकू 

भागणार होती. िग राघोबा गावात गेला. त्या एक रुपयात कस्णक, तपू, िीठ, 

डाळ, सैपाकासाठी, पाण्यासाठी िडकिं , स्पण्यासाठी लहान िडकी, चलूीसाठी 

लाकडिं, आस्ण थाळ्या घेऊन आला. िग वरण स्शजवनू कणकेचे गाकर करुन 

ठेवले. जेवणाआिी सवाांना स्नान करायचिं होतिं, पण कपडे नव्हते. बायकािंची 

तर स्नानाची फारच पिंचाईत झाली. त्यावेळी स्वस्हरीवर पाणी भरण्यास आलेल्या 

गावातील स्स्त्रयािंच्याही डोळ्यात पाणी आलिं. कशीबशी स्नानिं करून सववजण 

जेवायला बसल.े पण ती गाकर ते वरण त्यािंच्या घशाखाली जाईना. किी 

िाहीतच नव्हत ेह े स्जन्नस त्यािंना. दवैाची िजी स्फरली की काय होतिं त्याचा 

अनभुव ते ११ जण घेत होते. 

तेवढ्यात गावच्या िािलेदाराला हनिुिंताच्या दवेळात कुणी वाटसरू 

उतरल े आहते ही बातिी लागली. लोकािंनी िास्हती स्दली की सगळे लोक 

िोठ्या घराण्यातले वाटतात, पण जवळ स्पण्यालाही भािंडिं नाही, स्स्त्रयािंच्या 

अिंगावर फक्त नेसतिं वस्त्र आह,े पण त्यािंच्या नाकात स्हर् याच्या नथी आहते. 

िािलेदार िावत जनु्या परुाण्या हनिुिंताच्या दवेळात आल.े कानपरूची लढाई 

पेशव ेहरले आहते, ते लखनौला आिच्या आश्रयाला येणार आहते, गावात 

नवखे कुणी स्दसले तर पेशव ेअसतील तर त्यािंची काळजी घ्या, असिं लखनौच्या 

बेगिेचिं पत्र आलिं होतिं ते आठवलिं. त्यािंच्याशी बोलणी झाल्यावर ह ेपेशवेच 

आहते याची िािलेदारािंना खात्री झाली. ते गढीत परत गेले. येतािंना पालखी, 

घोडे, िेण,े वस्त्रे, घेऊन आले. त्यािंना सन्िानाने गढीत नेऊन आचारी, पाणके, 

हुजरे सवव काही लवाजिा करुन स्दला. बेगिेलाही पत्रान ेिजकूर कळवला. वैरी 



रात्र सिंपली होती. पण आव्हानािंचे डोंगर अजनू स्हिालयाएवढे उभे होते. त्या 

१२ तासािंनी राजघराण्यातील सवाांना कठीण काळ म्हणज ेकाय ह े स्शकवलिं 

होतिं. पण त्याचिं त्या सवाांना जराही द:ुख नव्हतिं, कारण ते सतीचिं वाण त्यािंनी 

स्वत:हून स्स्वकारलिं होतिं.  

इकडे हवॅेलॉक त्याची फौज घेऊन स्वठूरास पोचला. स्वजनास सरुुवात 

झाली. हत्यारिं चालवणार् या इिंग्रजी फौजेला पाहून भयभीत झालेले स्नरपराि 

प्रजाजन सैरावैरा पळायला लागले, त्यािंच्या िागाांििे ितृ दहेािंचा खच पडला. 

या शत्रचू्या फौजेपासनू अब्र ू वाचवण्यासाठी स्कत्येक स्स्त्रया घराघरातील 

स्वस्हरींििे नाहीशा झाल्या. िग लटूालटू सरुु झाली. घराघरात खणत्या 

लागल्या. राजवाड्यात स्शरलेल्यािंनी तािंबे, स्पतळ, चािंदी सोने, रेशिी वस्त्रिं, सवव 

काही लटुलिं. लटूुन फस्त झालेल्या त्या राजवाड्याला आग लावनू दणे्यात 

आली. दसुरे बाजीराव, नानासाहबे, सारिं इस्तहासजिा झालिं. स्तकडे इिंग्रजी 

फौजेने लखनौििे प्रवेश करून हाच यधु्दाचा खेळ िािंडला. लखनौची बगेि 

आपला खस्जना घेऊन वायव्येकडे पळून गेली. स्तच्याबरोबर गावातले 

सावकारही पळाले. स्तथेही स्बजन झालिं. रक्तािंचे परू वास्हल.े िािंसाच ेढीग पडल.े 

नानासाहबेािंना लखनौ सोडणिं भागच पडलिं. पण त्यािंचा एक परिसखा तात्या 

टोपे जीवाची बाजी लावनू लढतच होता. कानपरूहून जीव वाचवनू बाहरे 

पडलेला तात्या, परत फौज जिवनू यिनुा उतरुन काल्पीत स्शरला. त्याच्या 

साथीला रावसाहबेािंना पाठवण्यात आलिं. दोघािंनी काल्पी हस्तगत केली आस्ण 

स्कल्ल्ल्याचा आश्रय घेतला. काल्पीत भगवे झेंडे फडकले. लोकािंच्या 

आनिंदाला पाररवार रास्हला नाही. लगेच लालपररबवुा, जळला रािभाऊ 



यािंच्यासह नवीन फौज उभारण्यात तात्या टोपे बडूुन गेला. सववजण िोक्याच्या 

जागी टपनू बसल.े कानपरूहून स्नघालेल्या इिंग्रजी फौजेशी लढायला ते आता 

उत्सकु होते. क्रािंतीकारक साथीला होतेच.  

खलक् खदुाका, िलु्क बादशहाका अिंिल अिंग्रेज सरकारका हा 

क्रािंतीकारकािंचा ििंत्र आकाशापयांत पोचला.  

 इिंग्रजी हल्ल्याच्या भयाने हजारो जीव रानावनाििे आश्रयाला होत,े 

इिंग्रज नानासाहबेािंचा शोि घेत होते. नानासाहबेािंचे साथीदारही पराभतू झाल े

होते. तेव्हा जायचिं तर जायचिं तरी कुठे हा सवाांनाच प्रश्न पडला. शेवटी 

नानासाहबे, िौलवी अहिदशहा आस्ण अन्य नेते अज्ञातवासासाठी 

रुहलेखिंडाच्या आश्रयाच्या गेले आस्ण ३ िाचवला बरेलीत पोचले. स्तथनू सवव 

शहाजहााँपरूला जाऊन रास्हल.े शहाजहााँपरूला नानासाहबेािंना बातिी स्िळाली 

की हजरत िहल, राजा तेजस्सिंगसारख े इतर क्रािंतीकारक नेतेही बरेलीच्या 

आश्रयाला आले आहते. तेव्हा नानासाहबे परत बरेलीला पोचले. त्यािंच्या 

पाठोपाठ कॉलीनची फौजही स्तकडे येऊन थडकली. क्रािंतीकारक आस्ण इिंग्रजी 

फौजेििे घिासान यधु्द झालिं. बरेली शहाजहााँपरू इिंग्रजािंच्या हाती पडलिं तेव्हा 

सवव क्रािंतीकारक नेते स्तथनू सटकल ेआस्ण नेपाळ नरेशाच्या आश्रयाला गेले. 

नानासाहबेािंनी नेपाळच्या नरेशाला पत्र स्लहून क्रािंतीकारकािंना, आम्हाला 

आश्रय द्यावा अशी स्वनिंती केली, पण नेपाळच्या राजाने क्रािंतीकारकािंना आश्रय 

स्दलाच नाही. उलट त्यािंना ठार करण्याचा िकु्त परवाना इिंग्रजािंना स्दला. स्तथनूही 

नानासाहबे स्नसटले. त्यािळेु नानासाहबे हाती लागलेच नाहीत. नानासाहबे 

गपु्तपणे स्हिंडत गजुराथला गेले, आस्ण अज्ञातवासातच रास्हले. िौलवी 



अहिदशहा ह ेशहाजहानपरूहून पोवनचा राजा जगन्नाथस्सिंग याच्याकडे लष्करी 

िदत िागायला गेले, तेव्हा या स्फतरू राजाने िौलवींना आपल्या भेटीला 

बोलवलिं, ते आल्यावर वेशीची दारिं बिंद केली. िौलवींना ह े लिात 

आल्याबरोबर त्यािंनी आपल्या हत्तीला इशारा केला. हत्ती आपल्या िडकेने दार 

फोडायला लागला तेव्हा जगन्नाथस्सिंग राजाने आपल्या भावाकडून िौलवींना 

गोळी घालनू ठार केलिं. त्यािंचिं शव इिंग्रजािंना स्दलिं आस्ण त्यािंच्याकडून ५०, ००० 

रुपय ेबस्िसाचे घेतल.े 

इिंग्रजािंशी यधु्द चालचू रास्हलिं. एकेक राजय स्जिंकत इिंग्रजािंची सत्ता दृढ 

व्हायला लागली. त्यािंच्याशी लढतािंना १७ जनू १८५८ या स्दवशी झािंशीची 

राणी स्वगववासाला गेली. इिंग्रजािंपासनू बचाव करत गपु्तपणे स्हिंडणारे तात्या टोपे 

आस्ण रावसाहबे इिंग्रजािंच्या हाती लागल.े जम्ि ू शहराच्या आसपास स्हिंडत 

असतािंना भीिराव नावाच्या िाणसाने रावसाहबेािंना इिंग्रजािंच्या हवाली केलिं. 

त्यािंना स्वठूरच्या राजवाड्यासिोर २० ऑगस्ट १८६२ ििे फाशी दणे्यात आलिं. 

तात्या टोपेला िानस्सिंग या त्यािंच्या सहकार् यानेच फसवलिं आस्ण इिंग्रजािंच्या 

हवाली केलिं. इिंग्रजािंनी टोपेला स्सप्रीला नेलिं. १८ एस्प्रलला फाशी दणे्यासाठी 

फाशीच्या तक्तापाशी नेण्यात आलिं. िािंग लोकािंनी त्यािंचे हातपाय बािंिायला 

सरुुवात केली तेव्हा तात्या टोप्यािंनी असिं काही कारु नका म्हणनू त्यािंना 

सािंस्गतलिं आस्ण फाशीचा दोर आपल्याच हातान ेगळ्यात अडकवला. हजारो 

लोकािंच्या सािीने तो दशेभक्त परिवीर स्वगवस्थ झाला. 

 नानासाहबे कुठे गेले ते कुणाला कळलिंच नाही. कुणी म्हणत की 

गजुरातििे अज्ञातवासात रास्हले. पण बेलसरे यािंनी ब्रह्मचैतन्य 



गोंदवलेिहाराजािंच्या चररत्रात आठवण स्लस्हली आह े की नानासाहबे 

नैस्िष्यारण्यात गपु्तपणे रास्हले होत.े गोंदवलेकर िहाराजािंचे पट्टस्शष्य 

तात्यासाहबे केतकर ह ेप्लािंचेटवर बसत आस्ण त्यािंच्या िखुातनू िहाराज बोलत 

हा चित्कार अनेकािंनी अनभुवला होता. िहाराजािंच्या आवाजातच तात्यासाहबे 

तसिंच्या तसिं बोलत. (आिच्या घरातच केतकर िहाराजािंची प्लािंचेटवरील 

िहाराजािंची प्रवचने झाली आहते.) त्या िहाराजािंच्या वास्ण सिंभाषणातनू 

श्रीििंतािंचा स्वगववास नैस्िष्यारण्यात झाला असिं स्नष्पन्न झालिं. त्यात प्रगट 

झालेल्या श्रींच्या वाचास्सध्दीतनू असिं सािंस्गतलिं गेलिं की, ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर 

िहाराज यात्रेसाठी गोंदवल्यातनू बाहरे पडल.े हद्याववरून लखनौला गेले. स्तथनू 

नैस्िषारण्यात पोचले. तिुच्या अिंतकाळी िी तिुच्या सोबत असेन असिं वचन 

िहाराजािंनी नानासाहबे पेशव्यािंना स्दलिं होतिं, त्याप्रिाणे नानासाहबेािंची भटे 

घेण्यास गोंदवलेकर िहाराज नैस्िषारण्यात आले होत.े गोंदवलेकर िहाराजािंना 

भस्वष्य जाणण्याची ही स्सस्ध्द प्राप्त होती. त्यावेळी नानासाहबे पेशव ेयािंची ऐ िंशी 

उलटली होती. नानासाहबे तापाने आजारी पडल े होते. ताप उतरत नव्हता. 

म्हणनू ते गोंदवलेकर िहाराजािंच्या भेटीची आस लावनू बसल ेहोत.े अस े५/६ 

स्दवस गेले. ७ व्या स्दवशी गोंदवलेकर िहाराज नानासाहबेािंच्या सिोर उभे होत.े 

दोघािंची भेट झाली. दोघािंच्याही डोळ्यािंििनू अश्रिूारा वाहात होत्या. दोन 

स्दवसािंनी, ९ व्या स्दवशी नानासाहबे अत्यवस्थ झाले. दपुारची वेळ होती. श्री 

गोंदवलेकर िहाराजािंनी नानासाहबेािंचिं िस्तक आपल्या िािंडीवर घेतलिं. 

नानासाहबेािंनी हात जोडल,े आस्ण म्हणाले, “िहाराज येतो, चल रािा, िला 

बरोबर ने ” श्रींनी त्यािंच्या िखुात गिंगा घातली.िग नानासाहबेािंची प्राणजयोत 

िालवली. गोंदवलेकर िहाराजािंनी त्यािंच्या दहेावर अिंत्यसिंस्कार केले. त्यािंचिं 



उत्तरकायवही पण केलिं. नानासाहबेािंच्या अस्थी गिंगेत स्वसस्जवत झाल्या. स्तथनू 

िहाराज परत हद्यावला परतले. ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर १९०६ िि ेपेशव े

नानासाहबेािंचा कैलासवास झाला. सन १७१३ ििे बाळाजीपिंतनाना यािंनी भट 

घराण्यात आणलेली पेशवाई त्याच नानासाहबे नावाच्या १४ व्या पेशव्याच्या 

अिंताने सिंपली.  

स्तकडे स्दल्लीचा बादशहा बहादरूशहा जफर या बादशहाला रिंगनू इथे 

नेण्यात आलिं. आजवरच्या िघुल बादशहािंसाठी खास राखनू ठेवलेल्या दफन 

भिूीत आपलिं दफन व्हाविं ही त्याची इच्छा पणूव झाली नाही. स्ब्रटीशािंनी त्याचा 

दहे रिंगनूििेच िठूिाती दऊेन परुला.  

कैसा हैं बदनस्सब जफर । दो गज जिींनभी न स्िली कु एाँ यारि…े ह ेद:ुख 

सोसत बादशहा सिंपला.   

  लाखो लोकािंच्या प्राणाच्या आहुतीनिंतर सन १८५७ चिं स्वातिंत्र्य 

लढाईचिं िगिगतिं यज्ञकुिं ड शािंत झालिं. कुणी तोफेच्या तोंडी िेलिं, कुणी हद्दपार 

झालिं, कुणी फाशी गेलिं, कुणी हाल सोसत तरुुिं गात शािंत झालिं. िाझे थोरले बिंि ू

कै. वा. द. स्दवेकरािंनी स्लस्हलेल्या “साऊथ इिंस्डया इन १८५७ वॉर ऑफ 

इिंस्डपेंडन्स” या पसु्तकात स्दलेल्या आकडेवारीनसुार या स्वातिंत्र्य यधु्दात भाग 

घेतला म्हणनू ८०० पेिा जास्त क्रािंतीकारक अिंदिानच्या तरुुिं गात डािंबले गेले 

होते. त्यात २६० लोक दस्िणेतील होते. नरगुिंदचिं भावे घराणिं ह े स्टप ू

सलुतानाच्या रोषालाही बळी पडलिं होतिं, ते आताही इिंग्रजािंकडून पकडले गेले 

आस्ण भास्करराव, आस्ण बाबासाहबे भावे ह ेफाशी गेले. त्यात आणखी एक 

क्रािंतीकारकाचिं नाव होतिं ते पेठच्या राज े भगविंतराव यािंचिं. आपापसातील 



िलु्लक वैरािळेु इिंग्रजािंना सािील झालेल्या राजािंनी, शीखािंनी, स्फतरुािंनी आस्ण 

आपल्याच स्हिंद ूफौजेने केलेल्या िदतीिळेु इिंग्रजािंनी हा स्वजय साध्य केला. 

इिंग्रजिास्जवण्या ग्वाल्हरेच्या राणी बायजाबाई स्शिंद ेयािंनी क्रािंतीकारकािंची त्यािंना 

आलेली सवव पत्रिं इिंग्रजािंकडे पाठवली. त्यािळेु राणी लक्ष्िीबाईचा ठावस्ठकाणा 

सिजण्यास सर ह्य ूरोजला जराही अडचण आली नाही. नेसत्या वस्त्रास्नशी गदव 

अिंिारात, राणी लक्ष्िीबाई झािंशीतनू बाहरे पडली. गदव अिंिारात अिंगावरच्या २ 

वस्त्रािंस्नशी नानासाहबे पेशवा स्वठूरचा राजप्रासाद सोडून बाहरे पडला. इिंग्रज 

आस्ण भारतीय यािंच्यातील ठळक फरक म्हणज े एकही इिंग्रज ईस्ट इिंस्डया 

किं पनीला स्फतरू झाला नाही. इिंग्रजािंनीच राजय करायचिं आह,े ही आपली भिूी 

पारतिंत्र्यात ठेवण्याची त्या स्वश्विंभराचीच इच्छा असावी. नानासाहबेािंनी इिंग्रज 

सेनापती होप ग्राँटला पत्र 

स्लस्हलिं, त्यात म्हटलिं होतिं, 

“हिंदुस्थान बळकावून 

मला बंिखोर म्िणण्यात 

काय अहधकार आिे? परके 

हफरंगी तुम्िी या देशाचे राजे 

आहण आमच्या या देशात 

आम्िी तेवढे चोर ठरलो 

काय?” नानासाहबेािंचिं ह े

शेवटचिं पत्र. तसिंच घडलिं होतिं.  

  



बिादूरशिा जफर. 

जन्म २५ ऑक्टोबर १७७५ मृत्यू ७ नोव्िेंबर १८८२.  

 

कृतयगुाच्या आिीपासनू चालत आलेली, राजे-राण्या-राजपतु्र-राजकन्या 

ही राजसत्ता िोडून टाकून योगेश्वराला आता नवीनच खेळ िािंडायचा असावा. 

नाहीतर भारतातला यगुानयुगेु चाललेला घराण्यािंच्या राजसत्तेचा खेळ त्यान े

असा कू्ररपणे स्चरडून टाकला नसता, राजघराण्यािंना नेसत्या वस्त्रािंस्नशी घराबाहरे 

काढलिं नसतिं, रानोिाळ भटकायला लावलिं नसतिं, स्वराजय सिंपवलिं नसतिं. 

लालबुिंद िखुाचा ताम्र इिंग्लिंडहून वल्ही हाकत स्सिंि ते स्सिंि ूप्रवास करत आला 

नसता, त्याने २५० वषाांििे भारत व्यापनू टाकला नसता. पावसाच्या परुाचिं 

पाणी घराघरात, स्शरत जाविं तशी इिंग्रजी सत्ता भारतभर पसरली. हा परू 

अडवण्याचा भारतीय सत्तािीशािंचा १८५७ सालातला प्रयत्न असफल झाला 

नसता.  

 अठराव्या शतकात भारताची िोडतोड झाली. १९ व्या शतकात 

यरुोस्पयन जगतातही तेच घडलिं. या शतकात तर जगाचा, व्यवहाराचा, 

स्वचारािंचा चहेराच पार बदलनू गेला. १८०२ सालात िान्सच्या नेपोस्लयन 

नावाच्या बटूने यरुोपात ररपस्ब्लक, ररफॉम्सव, राईट्स-सिान नागरी कायदा, अस े

तीन ‘R’ स्दले. ह े स्वचार यरुोपभर पसरवल े जयात त्या खिंडातले स्वचारविंत 

आस्ण स्वद्याथी भारून गेले. वसुिंिरेच्या प्रत्येक रेखािंशावरील दशेािंवर ताम्रिखुी 

लोकािंची सत्ता स्थापन झाली. जागस्तकीकरणाची अशी सरुुवात झाली. प्रत्येक 

राष्रात क्रािंतीचे स्वचार पसरल.े यरुोपातील स्सिंहासनिं डळिळायला लागली. 



राजेशाहीच्या जागी लोकशाही, सिाजवाद, कालव िाक्सविळेु साम्यवाद, अस े

सत्तेच ेिागवही स्वसाव्या शतकात नवीन उदयाला आले. यरुोपातील औद्योस्गक 

क्रािंतीने सरदार-उिराव वगव नािशेष झाला आस्ण उद्योजक, पगारी िध्यिवगव, 

कािगार वगव, असा बदल झाला. ह ेबदलाचे वारे भारतापयांत येऊन पोचले ते 

इिंग्रजािंिळेु. २०व्या शतकाच्या सरुुवातीलाच यरुोपातील १९१७ सालच्या 

िहायधु्दात परृ्थवीतलावरील उरल्यासरुल्या राजविंशािंचीही सिाप्ती झाली. काही 

चारएक राजघराणी वानगीदाखल स्शल्लक रास्हली. त्याच िहायधु्दात िहाकाय 

वटविृासारख्या ऑटोिन साम्राजयाची स्चरफाड होऊन त्यातनू अनेक लहान 

लहान दशे िध्य आस्शयात स्निावण झाले.  

भारतातील इिंग्रजािंच्या जलुिूशाहीतनूच १८५७ चिं स्वातिंत्र्ययधु्द भडकलिं. 

एकेक भारतीय राजघराणी स्वझत चालली होती. उरला होता स्दल्लीचा 

बादशहा. पण त्याचीही सत्ता त्याच्या लाल स्कल्ल्यापासनू पालि भागापयांतच 

चालत होती. तो शेवटचा नाििात्र बादशहा म्हणज े बहादरूशहा जफर. हा 

बहादरूशहा जफरही असाच ििंगोलहून आलेल्या एका बाबर नावाच्या 

सरदाराचा विंशज. बाबर-हुिायूाँ-अकबर-जहािंगीर-शहाजहान-औरिंगजेबानिंतर 

िघुलशाहीही िोडकळीला आली. १७०७ सालात औरिंगजेब िरण पावल्यावर 

त्याच ेतीन म्हातारे झालेल ेशहजाद ेगादीवर आले पण अल्पजीवी ठरले. सन 

१७१९ ििे बादशहा झालेल्या िहिंिदशहा रिंगीलेपासनू सल्तनतीला जरा स्थैयव 

आलिं. सदारिंग अदारिंग ह े शास्त्रीय सिंगीताचे पाईक याच्याच काळात झाल.े 

िहिंिदशहा रिंगीलेच्या काळापासनू, सिंभाजीपतु्र शाहूिहाराजािंच्या कारकीदीत 

िहाराष्राच्या पराक्रिाची आस्ण यशाची चढती किान भारतभर गाजायला 



लागली. पेशव े बाळाजी स्वश्वनाथािंच्या पतु्राने, बाजीरावािंनी आपल्या स्शिंद े

होळकर, साथीदारािंबरोबर दरारा स्निावण केला. उत्तरेकडून नादीरशहाने 

स्दल्लीच्या बादशहाला किं गाल करून टाकलिं. १७५३ सालच्या प्लासीच्या 

लढाईतील स्वजयान े इिंग्रजी सत्तेचा भारतात पाया रचला. बादशहा 

अस्लगोहरच्या काळातच िराठ्यािंचा आस्ण अहिदशहा अब्दालीचा 

पास्नपतला १७६१ ििे यधु्दाचा भडका उडाला. १७६४ सालची बक्सरची 

लढाई पातशाही आणखी किकुवत करुन गेली. एकापाठोपाठ बादशहाही 

किकुवत स्नघाले.सन १८०६ ििे बादशहा अकबर स्द्वतीयच्या हातातनू 

इिंग्रजािंनी कारभार स्हसकावनू घेतला. या बादशहाने राजा राििोहन राय यािंना 

आपली बाज ूिािंडण्यासाठी इिंग्लिंडला पाठवलिं पण उपयोग झाला नाही. सन 

१८३७ ििे या अकबर स्द्वतीयचा ितृ्य ूझाला.  

त्यानिंतर तख्तावर बसला तो बहादरूशहा जफर, हा िघुल सलतनीतला 

शेवटचा बादशहा. अकबर स्द्वतीयचा हा थोरला शहजादा.२४ ऑक्टोबर १७७५ 

ला याचा जन्ि झाला. याच्या आईचिं नाव लालबाई. याचिं बापाशी अस्जबात 

पटत नसे. त्यािळेु जहािंगीर या आपल्या िाकट्या िलुाला तख्तावर बसवण्याचे 

िनसबेु बादशहा अकबर आस्ण त्याची आवडती बेगि ििुताजिहल करायला 

लागले. पण ह े शहजाद े आपल्या िनाचे राजे होते. उध्दटपणा हा त्यािंचा 

आनिंदाचा स्वषय होता. इिंग्रजािंनी या वारसाला सरळ नकार स्दला. कारण िघुल 

दरबारातील इिंग्रजािंचा एजिंट सॅटन याचा या जहािंस्गरने अपिान केला होता. या 

जहािंस्गरने इिंग्रज ररजिंट सॅटन याला ललु्ल ु म्हणत स्हणवलिं तेव्हाच त्याच्या 

गच्छिंतीचा िागव इिंग्रजािंनी आखनू ठेवला होता. त्यातच एक स्दवस सॅटन 



दरबारात येत असतािंना या जहािंस्गरने बिंदकूीतनू त्याच्यावर गोळी झाडली. 

टोपीला गोळी लागल्यािळेु सॅटन वाचला पण त्याला स्नस्ित्त स्िळालिं. इिंग्रजािंनी 

त्याला अटक केली तेव्हा बेगिेन ेआपल्या िलुाच्या सटुकेसाठी िेहरेोस्लच्या 

हजरत ख्वाजा कुतबुदु्दीन बस्ख्तयार काकीच्या दग्याववर फुलािंची चादर चढवीन 

असा नवस केला. जहािंगीरच्या सटुकेनिंतर बेगिन े दग्याववर चादर आस्ण 

िेहरेोस्लतील जोगिाया दवेीपासनू िस्शदीपयांत फुलािंनी सजवलेल्या पिंख्याची 

थाटािाटाने जलुसू काढला. आठवडाभर िौजिजा करून स्दल्लीतील नागरीक 

आनिंदात घरी परतल.े या स्नस्ित्ताने तेव्हापासनू दर भाद्रपदात फूलोंकी सैर 

काढण्याचा चस्काच स्दल्लीकरािंना लागला. िस्हनेके ३० स्दन और ४० िेल े

असा रिंगेल स्वभावाच्या स्हिंदी-िसुलिान-शीख स्दल्लीकरािंनी हा फूलोंवाली 

सैरचा िौजिजेचा िेळा कायि केला. पिं. नेहरूिं नी या उत्सवाचिं १९६२ सालािि े

पनुजीवन केलिं.  

सन १८३७ ििे हा अकबर बादशहा त्याच्या िहालात िरण पावला. 

त्याबरोबर नगारे उलटे केले गेले. दखुवटा सरुु झाला. तेव्हा ही बातिी घेऊन 

बहादरूशहा जफरच ेपाठीराखे जफरकडे आले आस्ण त्याला म्हणाले की,  

“हुजर िबुारक हो ! घीका कुप्पा लडुक गया । बिाई हो, िसुाफीर गया ।” 

त्याबरोबर लगेच बहादरूशहाने शाही वस्त्रिं अिंगावर चढवली. आस्ण स्सिंहासनावर 

बसण्याच्या तयारीला लागला तेव्हा त्याच्या जयोस्तष्यािंनी ही िध्यरात्रीची वेळ 

अशभु आह,े सकाळ होऊ द्यावी अशी स्वनिंती केली पण ६२ वषावच्या 

बहादरूशहा जफरला तेवढा िीर नव्हता, तो म्हणाला की सयूवप्रकाश होईल 

एवढ्या स्दव्यािंनी स्कला उजळवनू टाका. त्या िध्यरात्रीच ितृ बापाच्या िखुावर 



पाय ठेवत त्यान ेतख्तारोहण केलिं. शवावर पाय दते तख्तावर आरूढ होण्याची 

ही पारिंपाररक रीत िघुलािंची होती. 

आता तो अबजुफर िहुििंद स्सराजदु्दीन बहादरूशहा या नावाने बादशहा 

बनला पण कारभार आस्ण सत्ता इिंग्रजािंची होती. त्याकाळात गल्लीबोळातनू 

दविंडी घिुायची- खल्क- (जस्िन)खदुाका, िलु्क बादशहाका, हुक्ि अिंग्रजोंका.  

बहादरूशहा जफरचा स्दनक्रि पतिंग उडवण,े कोंबड्यािंच्या झुिंजी लावणे, 

हत्तीच्या झुिंजी, किी काचेच्या बिंद नालकीतनू स्शकारीला जाण,े काव्यगायनाचे 

जलस ेकरण ेयात जायला लागला. तो स्वत: उत्ति शायर होता जगस्वख्यात 

शायर सम्राट गास्लब हा त्याच्याच दरबारात हजेरी लावणारा. बहादरूशहाचा 

सवव कारभार इिंग्रजािंच्या हाती होता त्यािळेु न्यायस्नवाडा करणिंही त्याच्या हातात 

रास्हलिंच नव्हतिं. त्याला सालाना १ लाख रुपयािंची पेन्शन सरुु झाली. हा 

बादशहा फार दयाळू होता. आपल्या जेवणाच्या आिी ७ िण गव्हाच्या (तिंदरूी) 

खस्िरी रोट्या, भाजी तयार होऊन गररबािंना वाटलिं जायचिं आस्ण िग त्याचिं 

जेवण सरुु व्हायचिं. १००० बलुबलु पिी त्यािंच्याकडे पाळलेले होत.े त्याच्या 

कबतुरािंना स्शकवणारा सैयद वाररस अली हा वस्ताद असा होता की ईदच्या 

स्दवशी हत्तीवर बसनू, बादशहा निाजासाठी िशीदीत जायला बाहरे पडला की 

स्शकवलेल्या कबतुरािंचा एक थवा त्याच्यावर सावली िरण्यासाठी त्याच्या 

िस्तकावरून त्याच गतीने जाई. होळी, दसरा, स्दवाळी जोरात िािििुीने साजरी 

होई. बहादरूशहा स्वत: अरबी, फारसी, उदूव, पिंजाबी भाषािंचा जाणकार होता. 

सलुेखन कलेत तरबेज होता, हस्तीदिंतावर नक्काशी काढण्यात वाकबगार होता, 



उत्ति स्नशाणेबाज होता. सिंगीताचा जाणकार होता. सगळिं आरािात चाललिं 

होतिं.  

त्याच्या या चैनीच्या आयषु्यात अचानक बदल आला, क्रािंतीच्या 

उठावाचिं स्बगलु वाजलिं तेव्हा. बादशहा त्यात सािील झाला. फैजाबादच्या 

िौलवी अहिदशहाने चपाती वाटणे आस्ण लाल किळ दसुर् याला दतेािंना “सब 

लाल हो गया” असिं म्हणण ेयातनू सवाांना एकत्र जोडलिं. पण घात झाला. स्वठूरचे 

नानासाहबे पेशव्यािंनी ३१ िे ही तारीख उठावाची म्हणनू गपु्तपणे स्नस्श्चत केली 

होती, पण ३१ िेच्या आिीच स्िरतच्या छावणीत स्शपायािंनी बिंड केलिं. पण ते 

अजनू स्दल्लीला कळायचिं होतिं. आस्ण अचानक एके सकाळी ८ वाजता, ससु्त 

स्दल्लीच्या रस्हवाशािंना घोड्यािंच्या टापािंच े आवाज त्यािळेु उठणारा िरुळा 

स्दसायला लागला. ह ेकोण घोडेस्वार याचा स्वचार िनात स्शवण्याच्या आिीच, 

स्िरतच्या बिंडखोरािंनी सीलिपरूच्या चौकीला आग लावली, स्तथल्या 

कलेक्टरला ठार केलिं. नावािंचा पलू करून यिनुा पार करत घोडेस्वार काश्िीर 

दरवाजाने गावात स्शरल.े त्यात पस्हला नरबळी पडला तो कनवल ररप्ले याचा. 

दसुरी तकुडी कलकत्ता दरवाजाने गावात स्शरली. स्दल्लीच्या बाहरे जाणार् या 

सवव दरवाजािंवर त्यािंनी कब्जा केला. दयावगिंजििले इिंग्रज प्राण गिाव ूलागले. 

स्िरतच्या बिंडखोरािंकडे झेंडे नव्हत,े िग त्यािंनी या बळी गेलेल्या इिंग्रजािंची 

िुिंडकीच त्यावर अडकवली. आजवरच्या इिंग्रजी जलुिूािंचा तो सडू होता. ह े

सगळे स्िरतचे बिंडखोर स्शपाई होते.  

िग ते बादशहाकडे राजवाड्यात गेल.े त्यािंनी स्िरतहून येऊन पोचलेल्या 

तोफािंची सलािी बादशहाला स्दली. बगेि झीनत िहल आस्ण बहादरूशहा जफर 



दोघेही उघडपणे क्रािंतीकारकािंना जाऊन स्िळाले. बिंडखोरािंनी स्कल्ल्याच्या 

बरुुजावर बसनू यिनुेची शोभा पाहणार् या बादशहाला िजुरा घातला आस्ण 

तमु्हीच आिचे खास्विंद, आिचिं नेतेपद स्वीकारा अशी िागणी केली. बादशहा 

गािंगरला. ह े कोण, कुठले, इथ े कसे पोचले ते त्याला काहीच कळेना. त्यान े

स्कल्ल्याचा अस्िकारी डग्लस याला बोलावणिं पाठवलिं. डग्लस आला आस्ण 

त्यान े सवव बिंडखोरािंना स्फरोजशहा कोटला िैिानावर जिायला सािंस्गतलिं. 

बिंडखोर स्नघनू गेल.े त्यािंनी गावात प्रचिंड कापाकापी सरुू केली. गोरा स्दसला 

की घाल गोळी असिं चाल ूझाल्यावर गाव तिंग झालिं. डग्लस आस्ण कस्िशनर 

िेजर ह ेबिंडखोरािंना भेटायला स्नघले. डग्लसला पास्हल्याबरोबर घोडेस्वारािंनी 

त्याच्यावर गोळी झाडली. त्याबरोबर त्यान ेजवळच्या स्वस्हरीत उडी िारली. 

स्िरतच ेह ेबिंडखोर आहते ह ेकळून चकुलिं. घोडेस्वारािंनी डग्लस आस्ण िेजर, 

दोघािंनाही िारलिं. िग दिंगा सरुुच झाला. क्रािंतीवीरािंनी बाँक लटुली, इिंग्रजी 

छापखाना सिंपवला, रस्त ेरक्ताने लडबडल.े लोक सािान घेऊन िावत सटुल.े 

दपुार झाली तसे घोडेस्वार लाल स्कल्ल्यात स्शरल.े घोड्यािंना पाणी दाखवनू 

परत सवार झाले. शहरभर दिंगा उसळला. राजघाट, चािंदनी चौक, काश्िीरी 

दरवाजा, चहूकडे क्रािंतीवीर पसरल.े त्यािंनी तरुूिं ग फोडून कैदी िोकळे केले. िग 

तेही इिंग्रजािंच्या कत्तलीत सािील झाले. इतक्यात िोठा ििाका झाला. 

दारूगोळ्याचिं कोठार लटुायला बिंडखोर पोचल े होते. स्तथल्या सरुिा 

अस्िकार् यान े त्यािंना स्वरोि केला तर बिंडखोरािंनी कोठाराला आग लावनू 

टाकली. १०,००० बिंदकूी, सरुुिं गाच्या िाळा ९ लाख काडतसुिं सगळ्याचा िोठा 

ििाका झाला. सारी स्दल्ली हादरली. ३०० पेिा जास्त लोकािंच्या स्चिंध्या 

झाल्या. ११ िे ते १६ िेपयांत हा दिंगा उसळला. बिंडखोरािंना सडूाची नशा चढली 



होती. लखनौहून काही िदत येईल याची इिंग्रज वाट पाहात होत ेपण त्यािंची 

स्नराशा झाली. िग सटुकेसाठी काहींनी कबीराचे दोह ेपाठ केले, काहींनी वेष 

बदलले, काहींनी काळा रिंग चोपडून काला आदिी म्हणवनू घेतलिं पण कुणीच 

सटुलिं नाही. इिंस्ग्लश नागरीकािंचा िोठा नरसिंहार झाला होता. या लोकािंनी सत्ता 

हाती येताच खपू छळलिं होतिं भारतीय नागररकािंना. त्याचा वचपा स्नघाला.स्हिंद ू

आस्ण िसुलिानािंच्या एकोप्यािळेु स्दल्ली स्वतिंत्र झाली. बहादरूशहा जफर परत 

दशेाचा काही काळासाठी बादशहा बनला. ती क्रािंतीकारकािंची गरज होती.  

पण िग रिंग पालटला. अिंबाल्याहून ससुजज पलटणी आल्या. 

राजवाड्यात, गावात, घरभेदी आस्ण इिंग्रजिास्जवणे भरपरू भरल े होते. त्यािंनी 

बिंडखोरािंच्या सवव बातम्या इिंग्रजािंना परुवल्या, स्फोटकािंच्या पोत्यािंििे बाजरी 

भरून ठेवली. िग व्हायचिं तेच झालिं. इिंग्रजािंना बाहरेून िदत आली. त्यािंचा ८ 

जनूला त्यािंचा स्दल्लीला वढेा पडला. जया स्ठकाणी िसुलिान बादशहािंनी शीख 

ििवगरुूिं ना ठार केलिं, त्याच स्दल्लीची आस्ण तख्ताची शीख राखरािंगोळी 

करतील ही जनुी प्रस्तज्ञा शीखािंच्या िनात भरवनू इिंग्रजािंनी शीखािंना फोडलिं 

आस्ण स्वत:कडे वळवलिं. त्यािळेु शीखािंच्या शरू पलटणी इिंग्रजािंना जाऊन 

स्िळाल्या. स्दल्ली बरबाद झाली. लटुली गेली.  

बहादरूशहा जफर कुटुिंबासकट हुिायूाँ िकबर् यात जाऊन बसला. पण 

इिंग्रजी अस्िकारी हडसन याने त्याला आस्ण त्याची बेगि स्झनतिहल यािंना 

अटक करून झीनत िहलच्या एका छोट्या खोलीत ठेवलिं. दोघेही एका 

पलिंगावर हताश होऊन बसनू रास्हले. इिंग्रज अस्िकारी यायच े त्याची दाढी 

ओढायचे, त्याची स्टिंगल करायच ेआस्ण स्नघनू जायच.े बादशहाला रोजचे २ 



आण ेखचावसाठी ििंजरू करण्यात आले. ती जवास्हरात, ते गेहनेे, ती रेशिी वस्त्रिं, 

ते िखिली पडद,े ते वैभव, सववकाही सिंपलिं. बादशहा एक सािान्य स्बचारा 

नागरीक बननू बसनू रास्हला होता. ििेच स्वत:शी पटुपटुत होता..कोणती 

दखुभरी दास्तान स्वत:लाच ऐकवत होता कोणास ठाऊक. जया लोकािंनी 

त्याच्या शहजाद्यािंना सोडवण्याचा प्रयत्न केला त्यािंना आस्ण त्यािंच्या 

शहजाद्यािंना इिंग्रजािंनी ठार करून टाकलिं. शहजाद्याचिं शीर कापनू बादशहापढेु 

आणनू टाकलिं आस्ण िड चािंदनी चौकात लटकवलिं. कोरड्या नेत्रािंनी 

बहादरूशहाने बेगिेन ेआपल्या पतु्रािंचिं अखेरचिं दशवन घेतलिं.  

२७ जानेवारी, १८५८ च्या सकाळी १० वाजता बहादरूशहाला 

स्कल्ल्यातील स्दवाण ए खासििे आणलिं गेलिं, त्याचा खटला चालवण्याचिं 

नाटकही त्यािंनी केलिं आस्ण िग ३ िस्हन्यािंनी त्याला आस्ण झीनतिहलला 

रिंगनूला पाठवनू स्दलिं. भारतीय परकीय सत्तािीशािंििे स्हिंद,ू अफगाणी-इराणी-

दरुाणी सलुतान एकीकडे आस्ण दसुरीकडे इिंग्रज यािंच्यात तोच िोठा फरक होता. 

या स्वातिंत्र्य सिंग्रािात स्हिंद ूिसुलिान एक होऊन िातभृिूीसाठी लढत होते हीच 

िोठी गोष्ट होती. आस्ण परके होते इिंग्रज.. इिंग्रजािंनी भारताला लटुारूिं सारखिं, 

स्भकार् यािंसारखिं लटुलिं आस्ण इिंग्लिंड भरलिं आस्ण िसुलिान सलुतान आस्ण 

बादशहािंनी आपला दशे स्वसरून, भारताला िातभृिूीचा सन्िान दऊेन 

स्तच्यासाठी बिंदकू उचलली. ते इिंग्रजािंना सािील झाले नाहीत आस्ण आपला 

दशे इथल्या सिंपत्तीने भरला नाही. उलट शहाजहानने ताजिहाल सिरकिं दला न 

उभारता या भरतभिूीत बािंिला. 

 



 

रिंगनूििे ७ नोव्हबेर १८६२ ििे बादशहाला िरण आलिं. त्याची इच्छा 

आपल्या पवूवजािंच्या दफनभिूीत स्वत:चा दहे स्िसळावा अशी होती. पण 

इिंग्रजािंनी ती िान्य केली नाही. रिंगनूििे “ लगता नहीं हैं स्दल िेरा ” म्हणत 

बादशहा खचनू जाऊन िेला, त्याच रिंगनूच्या ६ वषाांच्या बिंस्दवासात 

लोकिान्यािंनी वेळ घालवत गीतारहस्य स्लस्हलिं. त्यािंच्या लेखनाच्या 



कागदािंच्या रिंका स्ब्रटीशािंनी त्यािंना स्दल्या नाहीत तेव्हाही िाझ्या डोक्यात सवव 

काही आह,े िी परत गीतारहस्य स्लहून काढीन म्हणण्याची स्जगर त्यािंच्याकडे 

होती.  

तिु ने स्कया न याद कभी भलू कर हिें, हि ने तमु्हारी याद िें सब कुछ 

भलुा स्दया। ऊम्र ेदराज िािंगके लाये थे,दो आरज ूिें कटगय ेदो इिंतजार िें। लगता 

नहीं ह ैजी िेरा ।, ना स्कसीके आाँखका नरू हूाँ । या आज लोकस्प्रय झालेल्या, 

घराघरात पोचलेल्या गझला त्याच्याच.. जो स्बगड गया वो नस्सब हूाँ, जो उजड 

गया वो दयार हूाँ.. त्याच्या हा वेदनेचा हुिंकार रफीसाहबेािंनी आपल्या ददवभर् या 

आवाजात घराघरात पोचवला. ८० वषावच्या बादशहा, राजे-राण्यािंसकट अनेक 

वीरािंच्या सस्ििा स्गळल्यावरही, ह ेस्फुस्ल्लिंगाने पेटलेलिं स्वातिंत्र्याचिं अपयशाचिं 

यज्ञकुिं ड अतपृ्तच रास्हलिं. आणखी येणार् या कोवळ्या सस्ििािंची वाट पाहात 

बसलिं.  

ह ैस्कतना बदनसीब जर्फ़र दफ़्न के स्लये 

दो गज जिीं नहीं स्िली उसे कू ए यार िें.  



सरदार परशुराम भाऊ पटवधपन.  

  

वैभवगंगेचा उगम – कोतविे. ब्रह्मीभूत िरभटबाबा पटवधपन. 

कोतवडिं. नखाएवढिं कोकणातलिं, पाच पन्नास उिंबरठ्यािंचिं, डोंगराच्या 

कुशीतलिं, उिंचसखल गाव. त्यातही बाळिंभट पटविवन ह ेपौरोस्हत्यावर गजुराण 

करणारे गरुुजी. तेही सािान्यच. गावातील सहत्रबधु्द े खोतािंकडील 

पौरोस्हत्यािळेु चार घास पोटात जात होते. तीन िलुगे हरर, स्वठ्ठल आस्ण केशव 

यािंना घेऊन सिंसाराचा गाडा रेटत होते. िोठा िलुगा हरी हाताशी येईल या 

आशेवर स्दवस ढकलत होते. पण हररचिं वेगळिंच होतिं. वेदििंत्रपठण, पाठािंतर, 

करायचिंच नव्हतिं त्याला. िग व्हायचिं तेच झालिं. एक स्दवस बाळिंभटािंचा सिंयि 

सिंपला. वस्डलािंच्या रागावण्याने सिंतापलेला हरभट पस्श्चिेच्या सिदु्राकडे तोंड 

करून, चालत चालत गणपती पळु्याच्या गणेश ििंस्दरात पोचला. स्तथेच 

िकु्काि ठोकला. १० वषाांच्या अखिंड तपस्येनिंतर आपल्यावर श्री प्रसन्न झाल े

आहते, आस्ण आपल्याला सिोरच्या व्यक्तीचिं प्राक्तन वाचण्याची स्सध्दी प्राप्त 

झाली ह े हररला अचानक कळलिं. हरभटािंच्या दारी िग स्पस्डतािंची 

िागवदशवनासाठी रािंग लागायला लागली. एक स्दवस ििंस्दरातच स्नस्द्रस्त 

असलेल्या हरभटबाबािंना स्ववाह करण्याचा दृष्टािंत स्दला. तेव्हा पळु्यातीलच 

शेंडेभटािंच्या गौराबाई िंनी, लक्ष्िीबाई या नावाने हरभटािंच्या आयषु्यात प्रवेश 

केला.. लक्ष्िीबाईशी सिंसार सरुू झाल्यावर हरभटबाबािंना कृष्णाजी, बल्लाळ, 

त्र्यिंबक, राि आस्ण िग गोस्विंद ह े चार पतु्र झाले. सिंसार आस्ण गणरायाची 

उपासना चाल ू असतािंनाच काही वषाांनी परत गणरायाने हरभटािंना दशेावर 



जाण्याची आज्ञा स्दली होती. तेव्हा आपलिं जन्िस्थान, श्रध्दास्थान सोडून, 

आपल्या कुटुिंबाला आस्ण स्शष्यपररवाराला घऊेन, हरभटबाबा उत्तरूला 

कृष्णिंभट जोशी वरवडेकरािंकडे पोचले. आता काही स्दवस स्तथेच िकु्काि 

करायचा होता. कोतवडिं ह ेसरदार पटविवनािंच्या वैभवगिंगेचिं उगिस्थान होतिं…. 

 

उत्तूर ते कापशी - नवीन वळण. –  

हरभटािंचा पररवार उत्तरूिि ेचािंगलाच रिला. हरभटािंचिं भजन, कीतवन, 

प्रवचन, द:ुस्खतािंना िागवदशवन स्नत्यनेिाने सरुु झालिं. हरभटािंच्या सिंसारातही 

भास्कर, आस्ण तारा या कन्येची भर पडली होती. हरभटािंच्या ६ पतु्रािंना, 

बाबािंकडे येणार् या भक्तािंकडून औरिंगजेबाच्या फौजा, राजाराििहाराजािंचा 

कैलासवास, ताराराणीचिं सत्ता हाती घेणिं, ह े राजकारण कानावर पडायला 

लागलिं. उत्तरूिि ेहरभटािंच्या स्सस्ध्दची ख्याती सदुरू पसरली. ती कीती ऐकून 

सरदार नारोपिंत जोशािंच्या पत्नी हरभटािंच्या िठात दशवनासाठी आल्या. त्यािंच्या 

घरात लक्ष्िीचा वावर भरपरू होता पण पोटी सिंतान नव्हतिं. त्यास्वना त्या 

श्रीििंतीला चव नव्हती. नारोपिंत जोशी सिंताजी घोरपड्यािंचे िानसपतु्र. 

कोकणातील म्हापणचे नारोपिंत आस्ण त्यािंची आई दशेावर आली तेव्हा 

सिंताजींनी आपल्या दवेळात त्यािंना आश्रय स्दला. सिंताजींच्या स्पततृलु्य 

छत्राखाली आपलिं जोशी ह ेउपनाि टाकून नारोपतािंनी घोरपडे नाव िारण केलिं 

होतिं. हरभटबाबािंनी लक्ष्िीबाई िंना, स्तरुपतीच्या बालाजींची आरािना करायला 

सािंस्गतलिं. नारोपिंतािंना राजयोग प्राप्त होईल ह ेभाकीतही केलिं. िग लक्ष्िीबाई 

हरभटािंच्या कुटुिंबाला सोबत घेऊन स्तरुपतीला गेल्या. परत आल्यावर, एक 



वषावन े सन १७०१ ििे त्यािंना पतु्र झाला तो व्यिंकटेश. आता हरभटबाबािंना 

नारोपिंतािंनी कापशीलाच ठेवनू घेतलिं. नारोपिंतािंच्या सहवासात त्र्यिंबक, राि, 

गोस्विंदाला पागा, फौज, लष्करी यधु्दसास्हत्य यािंचिं स्शिण स्िळायला लागलिं. 

कोतवड्याच्या उगिस्थानाची वैभवगिंगा दशेावर येऊन प्रवाही झाली. 

लक्ष्िीबाई नारोपिंत घोरपडे यािंच्या पावलािंनी पटविवन घराण्यात राजयोग आला. 

हरभटबाबािंच्या पतु्रािंना यशाच े दरवाजे उघडल े गेले. ह े वळण वैभवगिंगेला 

सिरपठारावर घेऊन आलिं.  

या काळात स्वराजयातील राजकारणातही िोठे बदल झाले होत.े 

औरिंगजेबाचा १७०७ सालात अहिदनगरला ितृ्य ू झाला. सिंभाजीपतु्र 

शाहूराजािंची सटुका होऊन ते दशेात आले. ताराराणी आस्ण शाहूराजािंिि े

सत्तासिंघषव होऊन ताराराणी हरल्या. शाहूराजे सातारच्या तख्तावर जानेवारी 

१७०८ ला स्वराजिान झाले आस्ण ताराराणींनी पन्हाळगडावर स्वतिंत्र गादी 

स्थापन केली. आपल्या दरबारात नारोपिंत जोश्यािंना ताराराणीन ेसस्चवपद स्दलिं. 

हरभटबाबािंचिं राजयोग आह े ह े भस्वष्यकथन सत्यात उतरलिं. इकडे सातारा 

गादीििेही िोठी स्स्थत्यिंतरिं झाली. शाहूराजािंनी श्रीविवनच्या बाळाजी स्वश्वनाथ 

या सरदाराला पेशवेपद स्दलिं. स्वराजयाची तख्तिं दोन झाली. परत ताराराणींचीही 

सत्ता जाऊन स्द्वतीय राणी राजसबाई िंच े सिंभाजीराजे कोल्हापरू गादीचे प्रिखु 

झाले.  

 

कापशी ते सासवि. वैभवगंगेचा प्रवाि रंुदावला. 



 सिंताजींच्या ितृ्यनूिंतर त्यािंच्या िलुािंनी नारोपिंतािंना इचलकरिंजी, आरग, 

िणेराजरुी आस्ण आजरे इनाि स्दला. म्हणनू नारोपिंत घोरपडे यािंनी 

इचलकरिंजीला वास्तव्य केलिं. व्यिंकटेश १० वषाांचा झाल्यावर त्याच्यासाठी 

विसूिंशोिन सरुू केलिं. तेव्हा सातार गादीच ेपेशव ेबाळाजी स्वश्वनाथ भट यािंची 

कस्नष्ठ कन्या अनबुाई िंचिं स्थळ सािंगनू आलिं.. पण…एक िोठा राजकारणाचा 

अडसर आड आला. नारोपिंतािंना ताराराणीकडून आस्ण बाळाजी स्वश्वनाथािंना 

शाहूराजािंची या स्ववाहाला िान्यता स्िळणिं केवळ अशक्यप्राय होतिं. िग त्यातनू 

िागव शोिणिं सरुू झालिं. बाळाजीपिंत स्वश्वनाथािंची पत्नी रािाबाई, 

कोतवड्याजवळच्या नेवर् याच्या, तेव्हा हरभटबाबािंना िध्यस्थ होण्याची स्वनिंती 

रािाबाई िंनी केली. ती हरभटबाबािंची िध्यस्थी ताराराणी आस्ण शाहूराजािंनी 

िान्य केली. घोरपड्यािंची सनू येसबूाई या नावाने अनबुाई नारोपिंतािंच्या घरात 

आली.  

िग सणवारी िाहरेी जातािंना, अनबुाई िंच्या पालखीबरोबर रािचिंद्र, 

गोस्विंदा, सासवडला जायला लागले. स्तथ ेस्िळेल तेवढ्या िकु्कािात राऊिं च्या 

आस्ण स्चिाजीआपािंच्या हाताखाली लष्करी स्शिणाच ेिडे घ्यायला लागल.े 

१७२० सालात बाजीराऊ पेशव ेझाले. तेव्हा त्यािंच्या स्वारीत आपली घोडी 

घेऊन गोस्विंदा आस्ण रािचिंद्रही सािील व्हायला लागले. हरभटबाबािंची िलुिं 

उद्योगाला लागली. त्र्यिंबकपिंत नारोपिंतािंचा कारभार सािंभाळायला लागले. ते 

अक्कलकोटच्या फत्तेस्सिंग भोसल्यािंच े स्दवाण बनले, तेव्हा नारोपिंतािंनीही 

आपली स्दवाणीही त्यािंनाच स्दली. रािचिंद्रआपा नारोपिंतािंच्या पागेची व्यवस्था 

पाहायला लागल.े थोरले कृष्णाजी आस्ण बाळाजी पौरोस्हत्यात रिल.े पटविवन 



बिंिूिंच्या प्राक्तनाला स्दशा स्िळाली. आख्यास्यका असिंही सािंगते की गोस्विंद 

हररिंना आपल्याला अपेस्ित यश स्िळत नाही असिं वाटायला लागलिं तेव्हा 

त्यािंनी हरभटबाबािंना कारण स्वचारलिं. हरभटबाबा ध्यानस्थ झाले आस्ण 

गोस्विंदाला म्हणाले की िागच्या जन्िी त ूस्वठोबाला नवस केला होतास पण तो 

फेडला नाहीस. आता पिंढरपरूला जा, स्तथ ेतलुा एक कुष्ठरोगी स्दसेल, त्याची 

इच्छा पणूव कर म्हणज ेतझुा भाग्योदय होईल. त्याप्रिाणे गोस्विंद हरी पिंढरपरूला 

गेले. स्तथ ेिहाद्वारापाशी घोंगडिं लपेटलेला त्यािंना एक कुष्ठरोगी स्दसला. त्या 

रोग्यानेच गोस्विंदपिंत अशी हाक िारली. त्याला कोकणातील गाकर खाण्याची 

इच्छा होती. गोस्विंद हररिंनी गावात स्हिंडून गाकर करून आणल ेआस्ण त्याला 

खाऊ घातले. त्याला पाणी पाजलिं आस्ण िग स्वठूरायाचिं दशवन घेऊन ते परत 

आले.पण तेव्हा तो कुष्ठरोगी अिंतिावन पावला होता. निंतर १९ सालात 

गोस्विंदपिंतािंना बाजीरावािंच्या पथकात चाकरी स्िळाली. घरातील आराध्य दवैत 

गणपती असनूही, त्यािंनी आपल्या पतु्रािंची नावे म्हणनूच कदास्चत स्वठोबाची 

ठेवली असावीत.  

पटवधपन बंधंूची पराक्माची चढती कमान.  

 गोस्विंद आस्ण रािचिंद्र हरर, राऊिं च्या हाताखाली स्थरावले. दसुरीकडे 

त्यािंचे सिंसारही सरुू झाल.े कृष्णिंभटािंची-रािाबाई, गोस्विंदपिंत- सत्यभािाबाई, 

त्र्यिंबकपिंत-अक्काबाई, रािचिंद्र -जानकी, भास्कर- सास्वत्री, असा पतु्रािंचा सिंसार 

सरुू झाला. हरभटबाबािंची कन्या तारा स्हला वैशिंपायन यािंच्याकडे स्दली. 

त्र्यिंबकपिंतािंना दोन पतु्र नीलकिं ठ आस्ण कोन्हरेे, रािचिंद्राला एक कन्या आस्ण एक 

पतु्र परशरुाि झाला. गोस्वदपिंतािंना गोपाळ, वािन, पािंडुरिंग, गिंगािर आस्ण एक 



कन्या सखबूाई ही अपत्ये झाली. भास्कर हररला िोंडबा, स्वनोबा, हरबा, 

सदोबा, वासदुवे आस्ण रािचिंद्र ह े ६ पतु्रच झाले. भास्कर हरर कायि 

कागवाडलाच रास्हले. स्तथ े त्यािंनी दवेळिं बािंिली. नदीला घाट बािंिले. 

कृष्णिंभटािंना नारायण, परुुषोत्तिदाजी, िेघश्याि, बळविंत,आस्ण बाळाजीला एक 

ियरेुश्वर पतु्र झाला. गोस्विंदपिंत नानािंच्या दखेरेखीखाली सवव िलुािंचिं लष्करी 

स्शिण सरुू झालिं.  

 बाजीराऊ आस्ण स्चिाजी आपािंबरोबर पटविवन बिंिूिंनी स्दल्ली, 

िाळवा, बुिंदलेखिंडातील लढायािंचे िडे स्गरवले. स्चिाजीआपािंच्या वसईच्या 

िोस्हिेत, वसई स्कल्ल्यावर स्नशाण लावायची बहादरू कािस्गरी रािचिंद्र हररनेच 

केली. बाजीराऊ सवाई जयस्सिंगाच्या भेटीला गेले तेव्हा रजपतू स्शलेदार आस्ण 

पेशव्यािंतफे रािचिंद्र हरी यािंच्यातील भालाफेकीच्या स्पिेत, रजपतूाला ठार 

करून रािने ती स्पिाव स्जिंकली. स्वराजयाची शान रािचिंद्र हररन ेउिंचावली होती. 

तेव्हा खषू होऊन, पेशव ेबाजीरावािंनी रािला २५०० राऊतािंचा सरिंजाि स्दला. 

पटविवन पतु्रािंनी आपल्या स्हकितीवर स्िळवलेलिं ह ेपस्हलिं बस्िस होतिं. पणेु 

दरबारात पटविवन बिंिूिंना पेशव्यािंचे स्नष्ठाविंत म्हणनू ओळख स्िळाली. 

त्र्यिंबकपिंतािंनी राणोजी घोरपड्यािंना कजव स्दलिं, तेव्हा त्यािंना कुरुिं दवाडचा वसलू 

परतफेडीसाठी स्िळाला. त्यािळेु त्र्यिंबकपिंत कुरुिं दवाडला आस्ण बाकी सवव बिंि ू

पणु्यात येऊन वाडा बािंिनू स्स्थरावले. त्यािंच्या यशाची किान वाढत चाललेली 

असतािंना परत एक अत्यिंत द:ुखद अकस्ल्पत घडलिं. बाजीराऊिं चा २८ एस्प्रल, 

१७४० ला रावेर िकु्कािी कैलासवास झाला. स्वराजयाचिं ददुवै म्हणनू पाठोपाठ 

स्चिाजीआपाही ६ िस्हन्यािंनी स्डसेंबरिि ेस्नवतवले.  



नानासािेब पेशवे आहण पटवधपन बंधू. 

शाहूिहाराजािंनी, बाजीरावािंच े पतु्र बाळाजी बल्लाळ, नानासाहबेािंना 

पेशवेपद स्दलिं. आता नानासाहबेािंच्या िोस्हिाििे पटविवन बिंि ू चिकायला 

लागले. राि हरर, गोस्विंद हररिंबरोबर त्यािंचे पतु्र गोपाळ, परुुषोत्ति, नीलकिं ठ, 

िोस्हिािंििे भाग घ्यायला लागले.. त्यािंच्या पथकाच्या कारभाराची जबाबदारी 

कृष्णाजी हररिंचा पतु्र नारायण बघायला लागला. िग वरचेवर होणार् या 

स्वार् यािंिळेु गोस्विंद हररिंनी स्वत:चिं पथक स्निावण केलिं. नानासाहबेािंच्या काळात 

१७४९ सालात शाहूराजािंचा कैलासवास झाला. त्याचवेळी पटविवन घरातही 

िोठी ददुवैी घटना घडली. रािचिंद्र हररिंचा स्वारीििे असतािंना जलोदराने ितृ्य ू

झाला. िग सवाांच्या स्वचारे, रािचिंद्रपिंतािंना स्िळालेला २५०० राऊतािंचा 

सरिंजाि परुुषोत्तिदाजींनी सािंभाळायला घेतला आस्ण त्यािंच्या अल्पवयीन, १० 

वषाांच्या परशरुािाची जबाबदारी गोस्विंदपिंतािंनी घेतली. सिंभाजीिहाराजािंच्या 

काळापासनू बडुवलेली खिंडणी वसलू करण्यासाठी पेशव्यािंनी कनावटकात 

स्वार् या सरुू केल्या. तेव्हा सावनरूच्या िोस्हिेत, परुुषोत्ति कृष्णाजीन े

गाजवलेल्या पराक्रिावर पालखीचा िान स्िळाला. सािंगोल्यातील ताराराणीच्या 

उठावात स्वजय स्िळाल्यावर नानासाहबेािंनी सािंगोल्याची िािलत िेघश्याि 

कृष्णाजीला स्दली. त्या झुिंजीत पराक्रि गाजवलेले परुुषोत्तिदाजी यािंचा िोठा 

सन्िान पेशव्यािंनी केला. पटविवन बिंि ूराजकारणात, दरबारात आस्ण रणािंगणात 

पेशव्यािंचे स्वश्वास ू प्रस्तस्ष्ठत दरबारी ठरल.े त्याच वषी १७५० ििे पणु्यात 

ॐकारेश्वराच्या ििंस्दरािि ेहरभटबाबािंनी वयाच्या ९५ व्या वषी शेवटचा श्वास 

घेतला. त्यािंना स्िळालेल्या हररपरूात पढेु गोस्विंदपिंतािंनी ७ िाचव १७६७ िि े



गणपती ििंस्दर उभारलिं. हरभट बालवयात रागावनू घर सोडून स्नघनू गेले त्यािळेु 

ह ेसारिं घडलिं.  

 

पेशवेपदी माधवराव. पाहनपत-संक्ांत-१७६१.  

नानासाहबेािंच्या काळात िराठ्यािंचा दरारा स्दल्लीपयांत पोचला. िराठी 

फौजािंची िदत स्दल्लीच्या बादशहाला लागायला लागली. त्याचवेळी 

स्दल्लीच्या बादशहाला अहिदशहा अब्दालीच्या तडाख्यातनू वाचवण्यासाठी 

अनेक नािािंस्कत सरदार, उत्तरेकडे वाटचाल करायला लागले. तेव्हा स्नजािाने 

कबलू केलेला ६० लाखािंचा वसलू हस्तगत करण्यासाठी नानासाहबेािंनी 

पटविवन बिंिूिंना कािस्गरी सािंस्गतली. पण पास्नपतचा सिंग्राि स्वराजय 

चक्रीवादळासारखिं उध्वस्त करून गेला. त्या िक्क्यात नानासाहबे पेशव्यािंचाही 

कैलासवास झाला. आस्ण १६ वषाांच े िािवराव पेशवेपदावर आले. 

नानासाहबेािंच ेबिंि ूम्हणनू राघोबादादािंना ते पद हविं होतिं. त्यािळेु राघोबादादा 

नावाचा स्वरोिाचा जळता स्नखारा िािवरावािंना सािंभाळावा लागला. पेशव े

गादीवर आले त्याच वषी सन १७६१ ििे लष्करातला एक सािा स्शपाई 

असलेल्या िैसरूच्या हदैरअस्लन े किकुवत झालेल्या वोस्डयारािंच्या हातनू 

िैसरूची सत्ता हाती घेतली. िािवराव पेशव्यािंची गाठ आता इिंग्रज आस्ण हदैर 

या दोन बलवान स्वरोिकािंशी होती.  

पटवधपन हमरजेचे सरदार. सन १७६२.  

 शनू्य, सतुकी वातावरणात, ररकाम्या खस्जन्याच्या आिाराने पशेवे 

िािवरावािंनी कारभाराला सरुुवात केली. त्यािंनी आपली स्वश्वासातील, 



कतृवत्त्ववान िाणसिं िहत्त्वाच्या जागी नेिली. त्या सिंकट काळात पटविवन बिंि ू

त्यािंच्यािागे तटबिंदीसारख े उभे रास्हले. िािवरावािंना गोपाळदादािंचा इतका 

भरवसा होता की स्वारीच्या वेळी आपल्या शास्ियानाच्या बाहते गोपाळराव 

बाहरे फौज घेऊन त्यािंच्या सिंरिणाला असायचे. िािवराव पेशव्यािंनी दस्िण 

सीिेवर हदैरशी लढण्याला सिथव असलेल्या पराक्रिी पटविवन बिंिूिंची स्िरजलेा 

स्थापना केली. गोस्विंदपिंत पटविवन यािंच्या नावाने ८५०० फौजेची सनद करून 

स्दली. पटविवन घराण्याच्या भाग्याचा तो परिोच्च िण होता. पटविवन बिंिूिंच्या 

एकस्नष्ठतेचा सन्िान होता. गोस्विंदपिंतािंची ४६०० फौज, परशरुािभाऊिं ची २४०० 

फौज आस्ण त्र्यिंबक हरींची १००० फौज त्यािंनी बाळगायची होती. त्यासाठी 

गोस्विंद हरींना २५ लाखािंचा सरिंजाि म्हणज े २५ लाख वसलूाचा िलुखू 

पटविवनािंना स्दला. त्याचा सारा गोळा करून त्यावर पटविवन बिंिूिंनी आपली 

फौज ठेवायची. स्वराजयाच्या सीिेवरच े हदैरअस्ल, स्नजाि आस्ण इिंग्रज 

यािंच्यापासनू दस्िण सीिा सािंभाळायच्या. या तैनात जाबत्यानिंतर गोस्विंद हरी 

स्िरजेला, परशरुािभाऊ स्िरजेहून ९ कोसािंवरच्या तासगावला आस्ण त्र्यिंबक 

हरी कुरुिं दवाडला स्थास्यक झाले. हरभटबाबािंना गजाननाच्या दशेावर 

जाण्याच्या दृष्टािंताचा आता अथव कळला होता. कोतवड्याची वैभवगिंगा स्िरजेत 

येऊन स्वशाल झाली. परशरुािभाऊिं चा तासगावच े सिंस्थापक म्हणनू उदय 

झाला. तेव्हा भाऊ २१ वषाांच ेआपल्या बिंिूिंच्या हाताखाली सिथव सरदार झाल े

होते.  

िािवराव पशेव ेझाले पण दरबारात दादा स्वरुध्द िािवराव असे दोन 

तट पडल.े त्यातनूच उद्भवली उरळीकािंचनची काकापतुण्याििली झुिंज आस्ण 



िािवरावािंची सत्तेतनू िाघार. दादािंच्या हाती कारभार आला आस्ण लगेच त्यािंनी 

स्िरजेवर हल्ला केला. परुुषोत्तिदाजींच्या नेततृ्त्वाखाली सवव पटविवन ििंडळींनी 

स्कल्ला लढवला पण त्यात पराभव पावनू गोस्विंद हरींना स्िरज स्कल्ला सोडावा 

लागला. गोपाळराव स्नजािाकडे िदत िागायला गेले पण स्नजाि दादािंचा 

स्िलाफी असल्याने िदत स्िळाली नाही. ही लढाई रािसभवुनावर स्नजािाच्या 

पराभवाने सिंपली. राघोबादादािंनी कारभाराचा हट्ट सोडला, िािवरावािंनी परत 

कारभार हाती घेतला. गोपाळरावािंनाही बोलावनू घेऊन स्िरज त्यािंच्याकडे परत 

सोपवली. या लढाईनिंतर पेशव ेिािवरावािंनी आता हदैरअस्लकडे आपली नजर 

वळवली. पणेु दरबारातील अस्स्थरतेचा फायदा घेऊन हदैरअस्लने िराठ्यािंचा 

िलुखू स्जिंकून घेतला होता तो परत स्िळवण्यासाठी पेशव्यािंनी कनावटकावर 

स्वार् या सरुु केल्या. 

कनापटक आहण पटवधपन बंधू.  

 या काळात पटविवन स्बनीचे सरदार होत,े म्हणज े पेशव्यािंच्या फौजा 

स्नघण्याआिी पटविवनािंच्या फौजा बाहरे पडलेल्या असत. िािवरावािंच्या 

कारकीदीत पटविवन बिंिूिंच्या पराक्रिाला तेज लाभलिं. कनावटक म्हणज े

गोपाळराव पटविवन असिं सिीकरणच होऊन बसलिं. आपल्या १० वषाांच्या 

कारकीदीत, हदैरअस्लला सिंपवण्यासाठी झालेल्या सिंग्रिात, हदैरअस्लशी 

रट्टेहळ्ळीची िोठी लढाई, बिंकापरूची झुिंज, जडेअनवडीची झटापट, या सार् या 

सिंग्रािािंििे गोपाळरावािंच्या तलवारीचिं पाणी हदैरला िाघार घ्यायला लावत 

गेलिं. परशरुािभाऊिं नी या िोस्हिािंििे लष्करी डावपेच आस्ण राजकीय डावपेच 

यािंचिं भरपरू स्शिण घेतलिं. िासरूच्या बारीतनू बधु्दहेाळजवळच्या पटविवनािंच्या 



छावणीवर हदैर िध्यरात्री अचानक चालनू आला. त्याच्याशी करारी सािना 

करतािंना परशरुािभाऊिं च्या िािंडीखालच्या तीन घोड्या पाठोपाठ िेल्या. हदैरशी 

झुिंजी चाल ूअसतािंना राघोबादादा यािंना घोडपेवरच्या सिंग्रािात राघोबािंना हरवनू, 

त्यािंना कैदते ठेवणिं, जानोजी भोसल्यािंना शरण आणणिं या सगळ्याचा पररणाि 

पेशव्यािंच्या स्वास्र्थयावर व्हायला लागला. पेशव्यािंची प्रकृती वरचेवर 

स्बघडायला लागली. सन १७६९ ला हदैरवर स्वारी करायला बाहरे पडलेल े

िािवराव, प्रकृती स्बघडल्यािळेु, त्र्यिंबकिािा पेठ्यािंच्या हाताखाली फौज 

दऊेन िाघारी पणु्याला आले.  

 

गोपाळरावांचा कैलासवास. िोलारा कोसळला. 

हदैरशी सिंग्राि सरुू झाला. या िोस्हिेत आपल्याला सेनापतीपद स्िळाविं 

अशी गोपाळरावािंची तीव्र इच्छा होती, पण पेशव्यािंनी त्र्यिंबकिािा पेठे यािंना 

सेनापती केलिं. त्यािळेु दखुावलेल्या गोपाळरावािंचिं िन त्यातनू उडालिं. सरदारी 

नकोशी झाली. िी स्िरजेला परत येतो ह े पत्र वाचल्यावर गोस्विंदपिंत नाना 

िास्तावले. पण एक स्दवस त्र्यिंबकिािािंना न सािंगता ते स्नघनू आले होत.े 

पेठेिािािंनी पणु्याला िािवरावािंकडे ही तक्रार पोचवली. गोपाळराव स्िरजेत 

पोचले तेव्हा कृश शरीर झालेल्या आजारी गोपाळरावािंना बघनू गोस्विंदपिंतािंच्या 

पायाखालची जिीनच सरकली. जलोदराने त्यािंच्या शररराचा पणूव ताबा घेतला 

होता. स्िरजेला पोचल्यावर अवघ्या ३ स्दवसािंिि े गोपाळरावािंचिं दहेावसान 

झालिं. िािवराव पेशव्यािंच्या काळात स्वराजयात तीनच राव होते. बाकी कुणीही 

आपल्या नावापढेु राव ह े उपपद लावायचिं नाही हा दिंडक होता. एक होते, 



गोपाळराव, दसुरे पेशव ेिािवराव आस्ण स्तसरे िरुारराव घोरपडे. गोपाळराव 

गेल्यावर लगेच वािनदादा कनावटकात फौजेत रुज ू झाल.े पणु्याला 

गोपाळरावािंच्या तक्रारीच्या त्र्यिंबकिािािंच्या पत्रािळेु पेशव्यािंचा सिंताप अनावर 

झाला होता. त्यािंनी पटविवनािंच्या जप्तीसाठी िाणसिं पाठवली. पण त्या लोकािंना 

वाटेतच गोपाळदादािंचा स्वगववास झाल्याचिं कळलिं. त्यािंच्याकडून पेशव्यािंना 

बातिी स्िळाली. तेव्हा पेशव्यािंनी दखुवटा म्हणनू ३ स्दवस शस्नवारवाड्यावरचा 

चौघडा बिंद करवला. “ िािवराव गेले, त्यािंच्या जागी गोपाळराव आहते असिं 

िाना ” असिं पेशव्यािंनी गोस्विंद हरींना स्लहून पाठवलिं. पेठेिािािंनी स्लस्हलिं, 

“आम्हा ब्राह्मणािंिि े गोपाळराव िकुुटिस्ण होते. ते आपल्या वक्रातच गेले. 

आपला दरारा ठेवनूच गेले.” हरभटबाबािंपासनू चालत आलेला सिस्त पटविवन 

घराण्याचा राग हा वारसा होता.  

 

 सांवशीची लढाई. पटवधपनांची संकटात िोरपळ.  

वषवभरात १७ नोव्हेंबर ७२ सालात िािवरावही स्नजिािाला गेले. 

पेठेिािािंच्या हदैरवरच्या िोस्हिेत िोतीतलावाच्या लढाईत पळून जाणार् या 

हदैरचा पराभव केला पण, त्र्यिंबकपिंतािंचे नीलकिं ठही तोफेच्या गोळ्याने िारले 

गेले. ह ेकिी की काय म्हणनू बर् हाणपरूला राघोबादादािंच्या िागे फौज घेऊन 

िावणारे, वािनदादाही गलेे. आता घराण्यात लढवय्या परुुष एकच रास्हला 

होता. तो म्हणज ेपरशरुािभाऊ. पण सरदारीचे अस्िकार िात्र आले ते पािंडुरिंग 

गोस्विंदच्या हाती, जयािंना लष्कर, लढाई यातला एकही शब्द पररस्चत नव्हता. 

आस्ण त्याचा िहाभयिंकर पररणाि पटविवन कुळाला भोगावा लागला तो १७७७ 



सालातील सािंवशीच्या लढाईत. आजवरची प्रथा अशी होती की सनद गोस्विंद 

हररिंच्या नावाने असल्यािळेु, िोस्हिा, कजव, कजवफेड त्यािंनी चालवायचिं आस्ण 

त्र्यिंबकपिंत आस्ण परशरुािभाऊ यािंनी आपली फौज घेऊन त्यात सािील 

व्यायचिं. पण पािंडुरिंगतात्यािंनी फतवा काढला की खचव आस्ण कजवही सगळ्यािंनी 

वाटून घ्यायचिं. त्याला परशरुािभाऊिं नी स्वरोि केला आस्ण हदैरस्वरोिीच्या 

िोस्हिेत ते सािील झाले नाहीत. काहीही लष्करी अनभुव नसलेल्या 

पािंडुरिंगतात्यािंच्या हाताखाली, फौजा बाहरे पडल्या. हदैरच्या कसलेल्या कुिदान 

सेनापतीची गाठ पडली. सािंवशीच्या स्कल्ल्यात तो दडून बसला आस्ण पटविवन 

फौजा आल्याबरोबर त्यािंच्यावर जोरदार हल्ला केला. सािंवशीला पटविवन 

फौजेचा पणूव िवु्वा उडाला. पािंडुरिंगतात्या हदैरकडे पाडाव होऊन गेले. 

साखळदिंडात त्यािंना श्रीरिंगपट्टणला नेण्यात आलिं. स्तथेच १० िस्हन्यािंनी कैदते 

त्यािंना ताप आला आस्ण त्यात स्निन झालिं. कुरुिं दवाडचा कोन्हरेेही या लढाईत 

ठार झाला. पटविवन घराण्यावर द:ुखाचा आस्ण सिंकटाचा डोंगर कोसळला. 

सबिंि घराणिं उध्वस्त झालिं. आता एकच वीर घराण्यात उरला होता, तो म्हणजे 

परशरुाि रािचिंद्र पटविवन. त्यािळेु परशरुािभाऊच िखु्य झाले. स्वराजयाच्या 

स्िस्तजावर या काळोख्या वादळी रात्रीनिंतर त्यािंचा उदय झाला होता. त्यािंना 

घराणिं, सरदारी, सगळिंच वाचवायचिं होतिं. पटविवन बिंिूिंििली फूट घर भेदनू 

गेली. कजावने किं बरडिं िोडलिं. लटूीिळेु होतिं नव्हतिं तेही गेलिं. गोपाळराव, 

वािनराव, नीलकिं ठ आस्ण कोन्हरेे त्र्यिंबक, पािंडुरिंग गोस्विंद, आस्ण पतु्रशोकाने 

त्र्यिंबक हरर आस्ण गोस्विंद हरर एवढ्या शरूािंचे ६ वषावत ितृ्य ूझाले. पटविवन 

बिंिूिंििली एकजटू सिंपली आस्ण त्या फूटीने स्िरज, कुरूिं दवाड, तासगाव 

वैभवगिंगेचे वेगळे ३ प्रवाह झाले. आता पटविवन सरदारीची पालखी 



परशरुािभाऊिं च्या खािंद्यावर आली. त्यािंना साथ होती ती पािंडुरिंगतात्यािंच े

पराक्रिी स्चरिंजीव स्चिंतािणआपािंची.  

 

  



सरदार परशुरामभाऊ पटवधपन. 

परशरुािभाऊ आता पटविवन सरदारीच े प्रिखु झाले. स्चत्रदगुवच्या 

राजाला छळणार् या हदैरस्वरुध्द परशरुािभाऊ आस्ण हररपिंत फडक्यािंनी 

नोव्हेंबरििे तुिंगभद्रा ओलािंडून स्चत्रदगुावकडे चालायला सरुुवात केली पण वाटेत 

त्यािंची कही लटुली गेली तेव्हा फौजेत कुणीतरी स्फतरू आह ेअशी परशरुाि 

भाऊिं ना शिंका आल्यावरून शोि घेतला तेव्हा िानाजी फाकडेने १ लाख होन 

फौजेत वाटले असल्याची खबर लागली. तेव्हा त्याचा गोट लटुला पण िानाजी 

फाकडे पळून गेला. एवढ्यात पणु्याििे नाना फडणीसािंचे चलुत बिंि ू

िोरोबादादािंनी नानािंस्वरूध्द कारस्थान केल्यावरून भाऊ आस्ण फडके त्वरेने 

पणु्यात पोचले. िोरोबािंचिं बिंड थिंडावलिं, आस्ण नाना फडणीसािंच्या हाती परत 

सत्ता कें स्द्रत झाली.  

पेशव े िािवरावािंच्या स्निनानिंतर स्वराजयाच्या ििंस्दरावरही एका 

पाठोपाठ घाव बसत होते. िािवरावािंच्यानिंतर पेशवेपदावर आलेल्या 

नारायणरावािंच्या, ९िस्हन्यािंििे झालेल्या त्यािंच्या शस्नवारवाड्यातील खनूान े

िहाराष्र हादरला. आता राघोबािंपासनू स्वराजय वाचवायला बारभाई ििंडळाची 

स्थापना झाली. त्यात परशरुािभाऊही होते. नाना फडणीस आस्ण 

सखारािबापूिंच्या हाती दस्िणेचा कारभार आस्ण उत्तरेचा बिंदोबस्त िहादजी 

स्शिंद्यािंच्या हाती असिं जबाबदारीचिं वाटप झालिं. नाना फडणीसािंना लष्करी 

स्शिणाची कितरता होती ती त्यािंनी हररपिंत फडके हा आपला सेनापती नेिनू 

दरू केली. नारायणरावािंच्या पत्नी गिंगाबाई यािंना परुिंदरावर ठेवलिं. थोड्याच 

अवकाशात एस्प्रलििे गिंगाबाई िंना पतु्र झाला, त्याचिं नािकरण सवाई िािवराव 



करून तो ४० स्दवसािंचा झाल्यावर त्याच्या नावे पशेवाईची वस्त्रे सातार् याहून 

आणली आस्ण पेशव्यािंच्या नावे कारभार सरुू झाला. या वेळी नाना आस्ण 

सखारािबापूिंना राघोबािंना भेटायला जाविं लागलिं. तेव्हा नवजात बाळाचिं सिंरिण 

करण्यास कुणाला सािंगाविं या स्चिंतेत नाना आस्ण बापूिंना आठवले ते 

परुुषोत्तिदाजी पटविवन. ती जबाबदारी दाजींनी अत्यिंत जागरूकपण ेडोळ्यात 

तेल घालनू सािंभाळली. एक आख्यास्यका सािंगते की एक स्दवस एक बाई 

बाळाच्या खोलीत जायला लागल्या तेव्हा दाजींना स्तच्या दहेबोलीवरून शिंका 

आली. त्यािंनी लगेच स्तला िरली. तेव्हा स्तच्या आिंबाड्यात चाकू लपवलेला 

सापडला. बाप,ू नाना यईेपयांत दाजी परुिंदरावरच िकु्कािाला होते. िराठी 

फौजािंना चकुवत शेवटी राघोबादादा पेशवेपद स्िळवण्यासाठी इिंग्रजािंना जाऊन 

स्िळाले.  

इगं्रजांचं पुणे हजंकायचं स्वप्न धुळीला.  

 या अस्स्थरतेचा फायदा घेतला तो हदैरअस्लने आस्ण इिंग्रजािंनी. 

इिंग्रजािंचा पणु्यातला वकील िॉस्टीन याने दादािंना गादी स्िळवनू दणे्यासाठी 

िोरोबादादा आस्ण इतर असिंतषु्टािंना हाताशी िरलिं. ते िहादजी स्शिंद्याच्या 

चतरुाईिळेु फसलिं आस्ण नाना परत सत्तेत आले. िॉस्टीनचिं नाना फडणीसािंना 

घालवायचिं स्वप्न िळुीला स्िळालिं. आता इिंग्रजािंनी हा राघोबा हुकूिाचा एक्का 

हाताशी िरला आस्ण इिंग्रज राघोबादादािंना घेऊन पणु्याकडे यायला लागले. 

राघोबादादािंना पेशवेपदावर बसवण्याचा तह दादािंशी २४ नोव्हेंबरला करून, २५ 

नोव्हेंबर १७७८ या स्दवशी, इिंग्रजी पलटणी पनवेलला उतरल्या. िुिंबई 

स्कल्ल्यासिोर पनवेलात उतरून, चौक, खोपोली, राजिाची , खडकी, स्चिंचवड 



िागे इिंग्रज पणु्यात पोचत. तसेच यावेळी कनवल इगटवनच्या हाताखाली ५०० 

इिंग्रज आस्ण २००० भारतीय स्शपाई घेऊन सवव खिंडाळ्याला पोचले. पणु्यात 

नाना फडणीसािंनीही िहादजी स्शिंद्यािंच्या हाती सवव सतू्रिं स्दली. इगटवन घेऊन पढेु 

पढेु यायला लागल्यावर िराठ्यािंनी आिीच स्तथला प्रदशे जाळून टाकायला 

सरुुवात केली आस्ण घाटातील रस्ताही िराठ्यािंनी बिंद करून टाकला. शेवटी ९ 

जानेवारी ७९ सालात वडगाव-तळेगावावर इिंग्रजािंचा पणूव पराभव झाला. 

पणु्याला पोचणे फार कठीण आह ेह ेखपू नकुसान झाल्यावर इिंग्रजािंच्या लिात 

आलिं. म्हणनू तळेगावावर इिंग्रजािंनी शरणागती पत्करली. केवळ अस्त लोभ हचे 

इिंग्रजािंच्या या स्वारीचिं कारण होतिं. पण इिंग्रजी लष्करी सािर्थयावचिं िहत्त्व िहादजी 

स्शिंद्यािंनी लगेच हरेलिं आस्ण भस्वष्यात आपलिं सािर्थयव वाढवलिं. राघोबादादा 

िराठ्यािंच्या ताब्यात आले आस्ण त्यािंना स्शिंद े -होळकरािंनी झािंशीला नेण्याचिं 

ठरलिं. राघोबािंचा झािंशीकडे प्रवास सरुू झाला. पण िहशे्वरावर निवदचे्या तीरावर 

असतािंना अचानक राघोबािंनी दगा स्दला आस्ण ते परत पळून सरुतेला इिंग्रजी 

सेनापती गॉडडवला जाऊन स्िळाले. परत एक िोठा फटका दादािंनी कारभार् यािंना 

स्दला. याच १७७९ सालात हदैर, स्नजाि, नागपरूकर भोसले यािंना एकत्र आणनू 

सवाांनी वॉरन हसे्टींगच्या हावभरी होण्याला आवर घालण्यासाठी िोठा लढाईचा 

उपक्रि केला. त्या ४/५ वषाांच्या लािंबलेल्या िहायधु्दाने इिंग्रज आस्ण िराठे 

दोघेही होरपळल.े  

राघोबा हाती असल्यािळेु स्चवट इिंग्रजािंना स्वराजय स्जिंकण्याचा लोभ 

सटुत नव्हता. वडगावावर झालेला अपिान पसुण्यासाठी गॉडडव आस्ण ग. ज. 

वॉरन हसे्टींगने पणु्यावर चालनू जाण्याची तयारी केली. गॉडडवने आिी वसई 



स्जिंकायची ठरवली आस्ण िग कल्याण, बदलापरू कजवत िागे पणु्यावर चालनू 

जाण्याचा बेत केला. हाटवले नावाच्या सेनास्िकार् याने िराठी फौजा 

अडवण्यासाठी बदलापरूास कुळगावावर छावणी केली. िराठ्यािंच्या फौजा 

वज्रेश्वरीवर पोचल्या असतािंना हाटवलेच्या फौजेबरोबर िोठी लढाई रािचिंद्र 

गणेश या जनु्या सेनापतीने केली. ते स्वत: या लढ्यात ठार झाले पण हाटवलच्या 

सैन्याचीही दनैा झाली. वसई गॉडडवने स्जिंकली आस्ण आता हाटवलेच्या 

िदतीसाठी तो स्नघाला. हाटवलशी हररपिंत फडके आस्ण पटविवनािंच्या फौजा 

स्भडल्या.  

 गॉडडव वज्रेश्वरीवरून कजवत िागे, बोरघाटाला लागला. गॉडडव फौज 

घेऊन खिंडाळ्याच्या तळ्याजवळ तोफािंच्या बिंदोबस्ताने रास्हला. 

परशरुािभाऊिं नी खिंडाळ्याची पहाणी केल्यावर स्तथ ेलढणिं उपयोगाचिं नाही ह े

सवव सरदारािंच्या लिात आलिं. आता एकच िागव होता तो म्हणज ेत्यािंची िुिंबईहून 

येणारी रसद तोडण.े म्हणनू परशरुािभाऊिं वर ती कािस्गरी सोपवली. भाऊ 

कोळिंब्याच्या घाटाने खाली उतरल.े खोपोलीजवळ पेज नदीतीरावर त्यािंनी 

छावणी केली आस्ण लगेच रसद घेऊन जाणार् या इिंग्रजी पलटणीवर दोन वेळा 

हल्ला केला. त्यात इिंग्रजािंचे ४०० स्शपाई ठार झाले. डेरे राहुट्या, चािंदीची भािंडी, 

५००० बैलजोड्या, उिंट, बिंदकूा, दारूगोळ्याचे छकडे लटुले. पनवेलहून ५ 

पलटण ेस्नघाली ह ेकळल्याबरोबर, तकुोजी होळकरािंनी त्यािंनाही झपाटलिं आस्ण 

िोठी लटू आणली. गॉडडवने खिंडाळ्याहून िदतीसाठी फौज पाठवली ती 

काल्याववर तळ दऊेन रास्हलेल्या हररपिंतािंनी लटुली. एकूण, खालनू आस्ण वरून 

िराठ्यािंनी रसद बिंद केली. गॉडडवला हा स्हिंसका भारी पडला. पणु्याला पोचता 



येणार नाही याची खात्री झाली तेव्हा सपशेल िाघार घेऊन, गॉडडव घाट 

उतरायला लागला तेव्हा तर िराठ्यािंना चेवच आला. वरून हररपिंत आस्ण 

खालनू भाऊ आस्ण होळकर यािंनी इिंग्रजी फौजेला स्चिटीत िरून भरपरू लटुलिं. 

लढाई िातब्बर झाली. इिंग्रज घाबरा झाला असिं नानािंनी सातारला कळवलिं. 

गॉडडवची फौज खालापरूला रास्हली आस्ण कशीबशी चौककडे जायला लागली 

तेव्हा त्यािंचे १०००/ १२०० सैस्नक ठार झाले. बेसिुार प्रचिंड िोठी लटू 

िराठ्यािंना स्िळाली. गॉडडव कसाबसा पनवेला पोचला आस्ण िग िुिंबईला गेला. 

गॉडडवला िराठ्यािंचा स्हसका कळला. परशरुािभाऊ आस्ण होळकरािंचा हा 

स्हसका होता.  

“गाडराने स्हिंदसु्थानात जागोजाग लढाया केल्या, त्याच तोर् यान ेइकडे 

िदुविकी दाखवयाला आला. त्याचा गववपररहार जाला. अशी जरब आजतागाईत 

इिंग्रजािंना बसली नव्हती. िुिंबईतील सारे जन हासते.” नाना फडणीसािंनी सातारला 

िहाराजािंना कळवलिं. त्यानिंतर परशरुािभाऊ िाघारी घरी आल.े  

पढुचिं ८२ साल भारतीयािंसाठी फार वाईट गेलिं. िें चािंकडून यधु्दसास्हत्य 

घेऊन इिंग्रजािंशी सिथवपणे लढणारा हदैरअलीचा ितृ्य ू ह े द. भारताला लिंगडिं 

करणारा ठरला. हदैरअलीच्या जागी आलेला त्याचा पतु्र स्टप ू सलुातान हा 

िराठ्यािंनाही भारी झाला. त्याच्यास्वरूध्द लढण्यात पढुचिं दशक सिंपलिं. स्कत्तरू, 

कुगव, नरगुिंदवर त्याच ेहल्ले सरुु झाले. २ जलुै १७८५ ला नरगुिंदवर हल्लाकरून 

भावे यािंना साखळदिंडात अडकवनू स्टपनू े पट्टणला नेलिं. स्टपनूे आपल े दोन 

वकील नानािंकडे पणु्याला पाठवनू बोलणी चाल ूठेवनू त्यात त्यािंना अडकवनू 

ठेवलिं. लष्करी डावपेंच कळत नसलेल्या नानािंना फसवनू त्या काळात स्टपनूे 



िराठ्यािंच्या िलुखूावर हल्ले केले. त्यािळेु परशरुािभाऊ हताशपण ेनरगुिंदकर 

भाव्यािंचा हा अि:पात पाहात रास्हले. पण याचा वचपा काढण्यासाठी नाना 

फडणीस आस्ण स्नजािाने यादगीरवर भेटून स्टपवूर चालनू जाण्याची िोहीि 

आखली. त्याप्रिाणे परशरुािभाऊिं च्या फौजा बदािीकडे चालायला लागल्या. 

बदािीचा स्टपचूा स्कल्ला स्जिंकायचिं त्यािंनी ठरवलिं. रणनीती कसलेल्या, अनेक 

लढाया स्जिंकलेल्या परशरुािभाऊिं च्या एकट्यािंच्या स्वचाराने चालली होती. 

बदािीचा स्कल्लेदार गलुाि हदैरने नरगुिंदकर भाव्यािंना कू्रर वागणकू स्दली होती. 

त्यािळेु, परशरुािभाऊिं ना त्यालाच शासन करायचिं होतिं. हा अभेद्य स्कल्ला 

स्जिंकण कठीण होतिं. तेवढ्यात स्टपचूी फौज स्कल्ल्याच्या रिणासाठी येत ेआह े

ह ेकळल्यावर आस्ण स्कल्ल्यातील ५ तोफा स्नकािी झाल्या आहते ही बातिी 

काढल्यावर भाऊिं नी स्कल्ल्याच्या तटबिंदीला स्शड्या लावल्या आस्ण फौज 

आत उतरवनू स्कल्ला स्जिंकला. गलुाि हदैर हाती आला पण नानािंनी त्याला 

जाऊ स्दलिं म्हणनू परशरुािभाऊ खपू नाराज झाले.  

८३ साल उजाडलिं. आयषु्यभर पेशवेपद स्िळाविं म्हणनू शत्रलूा जाऊन 

स्िळणारे राघोबादादा या साली नास्शकला िरण पावले. िरणापवूी त्यािंनी 

गोदावरी तीरावर प्रायस्श्चत्त घेऊन गोस्पकाबाई िंचिं सिािान केलिं. सखारािबाप ू

बोस्कलािंना स्फतरूी केल्याच्या सबळ परुाव्यािंिळैु कैद करून अटकेत ठेवलिं. पणेु 

दरबारात आता नवीन राजकीय वळण लागलिं. भारतीय सत्तािीशािंशी राजकारण 

खेळण्यात नाना फडणीस आस्ण लष्करी बाज ूसािंभाळण्यासाठी िहादजी स्शिंद े

अशी कारभाराची वाटणी झाली. भारतीय सत्तािीशािंनी इिंग्रजािंचा वाढता 

हस्तिेप टाळण्यासाठी भारतीय फौजेला इिंग्रजी वळण दणे्यासाठी िें च 



सेनास्िकार् यािंना हाताशी िरलिं. जी दरुिंगी सत्तास्पिाव यरुोपात इिंग्रज आस्ण 

िें चात चालली होती, ह े नवीन वळण यरुोपातील त्यािंच्या जयापजयावर 

बदलायला लागलिं. स्टप ू सलुतानच्या िहाराष्रावरील वाढत्या चढायािंिळेु 

त्याची सत्ता किी करणे हाच एक उपाय नाना आस्ण स्नजािाकडे उरला. 

याचवेळी आणखी एक िोठा बदल राजकारणात झाला. ८६ सालात उत्ति 

सेनानी आस्ण प्रशासक असलेला कॉनववॉस्लस हसे्टींगच्या जागी गव्हनवर जनरल 

बननू आला. उत्तर भारत हाताशी आल्यावर आता इिंग्रजािंना त्यािंचे दोन िोठे शत्र ू

िराठे आस्ण स्टप ूसलुातनच होते. यावेळी िराठे आस्ण स्नजाि आपापले सपु्त 

हते ूिनात ठेवनू इिंग्रजािंचा फायदा करून घेण्यासाठी पढेु आले. या दोघािंनाही 

स्टपचूा वरचष्िा किी करायचा होता पण त्याला सिंपवायचिं नव्हता कारण इिंग्रजी 

सत्तेला थपवण्याचिं काि तोच करू शकत होता. या स्तघािंची यतुी झाली. 

इिंग्रजािंना िराठ्यािंचिं घोडदळ हविं होतिं, िराठ्यािंना त्याचिं यधु्दसास्हत्य आस्ण या 

दोघािंना स्नजािाची फौज हवी होती. या यतुीतनू घडलिं ते िैसरूचिं स्टप ू

सलुतानास्वरूध्दचिं १७९१ सालचिं यधु्द. 

 या िोस्हिेप्रिाण े स्टपनू े स्गळलेला िलुखू सोडवायची जबाबदारी 

भाऊिं वर होती. ते कायव पार पाडून इिंग्रजी फौजेला जाऊन स्िळायचिं काि होतिं. 

१७९१ सालच्या दसर् यानिंतर परशरुािभाऊ आस्ण हररपिंत फडके िारवाडचा 

स्कल्ला स्जिंकायला स्नघाल.े िारवाडचा स्कल्ला रसद बिंद करूनच स्िळवायचा 

होता कारण त्यािंच्याकडील यधु्दसास्हत्य अत्यिंत फुटकिं  आस्ण किी होतिं. 

इिंग्रजािंचा िेडररक त्यािंना सािील झाला. शेवटी रसद बिंद करून झालेल्या 

अन्नपाण्याच्या हालािंिळेुच स्कल्ला हाती आला. त्यानिंतर भाऊ स्टप ू



सलुतानाची प्राणस्प्रय नगरी स्बदनरू घ्यायला गेले. नरगुिंदकर भाव्यािंच्या अिानषू 

वागणकुीचा स्टप ूसलुतानवरचा सडू त्यािंनी स्बदनरू लटूुन फेडला. स्तथ ेलटूालटू 

करून ते इिंग्रजी फौजेला स्िळायला श्रीरिंगपट्टणच्या स्दशेने चालायला लागले. 

त्याचवेळी पट्टणचा वेढा सोडून द्यायच्या स्वचारात असलेल्या कॉनववॉस्लसच्या 

फौजाला भाऊिं ची फौज भेटली. उपासिारीने हरैाण झालेल्या या फौजेन े

भाऊिं कडील सवव अन्न आिाशीपणाने सिंपवलिं. अगदी दहीसधु्दा चाटून खाल्लिं. 

या निंतर श्रीरिंगपट्टणची घिासान लढाई ९२ सालच्या स्वजयाच्या शेवटाने 

सिंपली. एकटा स्टप ूसलुतान तीन फौजािंशी लढला पण शेवटी हरला. स्टपचूी 

शक्ती अध्याववर आली.  

परशुरामभाऊंच्या नेतृत्त्वाखालची मराठ्यांची शेवटची यशस्वी 

खि्पयाची लढाई. ११ माचप १७९५  

िराठी साम्राजयाची स्भिंत कोसळावी अशी बातिी फेब्रवुारी ९४ सालात 

आली ती म्हणज े िहादजीबाबा स्शिंद्यािंचा कैलासवास झाला. पाठोपाठ ४ 

िस्हन्यािंििे हररपिंत फडकेही वारले. त्यािळेु स्वराजयाची बाज ू आणखीनच 

खचली. एकटे परशरुािभाऊ स्वराजयात स्शल्लक रास्हले. परशरुािभाऊिं च्या 

कारकीदीतला िानाचा आणखी एक तरुा वाढेल असिं खड्वयाचिं िोठिं यधु्द ९५ 

सालात घडून आलिं. हा लढा स्नजाि स्वरूध्द िराठे असा झाला. स्नजािाने 

आजवर बडुवलेली ३ कोटी रुपयािंची खिंडणी हचे त्याचिं स्नस्ित्त झालिं. 

रािसभवुनच्या लढाईनिंतर स्नजािाने दरवषी त्याच्या उत्पन्नाचा एक तसृ्तयािंश 

भाग खिंडणी म्हणनू दणे्याचिं करारात कबलू केलिं होतिं. िािवराव असेपयांत 

स्नजािाने करार पाळला. पण निंतर पणेु दरबारच इतक्या सिंकटातनू जात होता 



की स्नजािाने त्याचा फायदा घेऊन खिंडणी दणेिं थािंबवनू टाकलिं. स्नजािान े

स्टपचू्या लढाईनिंतर खिंडणी दणे्याचिं पणेु दरबारचे वकील गोस्विंदराव काळे यािंना 

कबलू केलिं. पण स्नजािाचा स्दवाण िशुीर उल िलु्क याने स्नजािाला सचुवलिं 

की ३ कोटी दणे्यापेिा आपण िोठी फौज उभारू आस्ण िराठ्यािंशी लढू. 

त्यािळेु स्नजािाने आपली फौज प्रचिंड वाढवली. तवे्हा नाना फडणीसािंना ती 

खिंडणी स्िळवण्यासाठी शस्त्र िराविं लागलिं. या लढाईचिं सेनापतीपद दीघव 

अनभुवी परशरुािभाऊिं च्या हाती आलिं. िराठा साम्राजयाचे सवव सरदार स्शिंद े

होळकर, भोसले, गायकवाड, फडके, गोळा झाले. स्नजािाची फौज कूच करून 

गेली आह े ही बातिी स्िळताच िराठी फौजाही अहिदनगर घोडेगावाजवळ 

थािंबल्या. स्नजाि तळसिंगीवर होता. त्याच्या पस्हल्या अनपेस्ित हल्ल्यात िराठी 

फौज िागे सरकली तेव्हा गोस्विंदरावािंना स्नजािाने दरबारात बोलावलिं आस्ण 

खनुशी स्दवाण िस्शर उल िलु्कने नाना, परशरुािभाऊ, दौलतराव वगैरेची सोंगे 

स्रीवेष दऊेन दरबारात नाचवली. ती बातिी गोस्विंदरावािंनी नानािंना कळवल्यावर 

स्नजािाचा शेवट करणिं एवढाच स्नणवय एकिताने नानािंनी बोलावलेल्या सभेत 

झाला. आस्ण िग ११ िाचवला घािासान यधु्द झालिं त्यात स्नजािाचा दारूण 

पराभव झाला. िोठा नरसिंहार झाला. शेवटी स्नजािाला यधु्दसास्हत्य रणािंगणावर 

टाकून खड्वयाच्या स्कल्ल्यात आश्रयाला जाविं लागलिं. िग तर िराठ्याचिं काि 

आणखीनच सोपिं झालिं. स्नजािाला परुता कोंडून त्याला शरण आणण्याने या 

लढाईचा शेवट झाला. परशरुािभाऊिं च्या डोळ्याला जखि झाली. पटविवन 

कुटुिंबातला स्वठ्ठल ठार झाला. स्वराजयातला हा िोठा शेवटचा स्वजय अशी 

त्याची नोंद इस्तहासात झाली. स्नजािान ेसवव पैसा दणे्याचिं कबलू केलिं. स्नजािाने 

इिंग्रजािंची िदत िास्गतली पण त्यािंनी नाकारली. खरिं तर इिंग्रज आस्ण िराठ्यािंची 



झुिंज व्हावी आस्ण आपण िराठ्यािंचा प्रदशे लटुावा अशीच त्याची योजना 

असावी.  

पाठोपाठ ९५ सालात तर स्वराजय ििंस्दराचिं छतच कोसळलिं. तरूण 

सवाई िािवरावािंचा शस्नवारवाड्याच्या सजजयातनू खाली पडून आकस्स्िक 

ितृ्य ू ओढवला. या अपघातािळेु त्यािंचा पाय िोडला, शल्य स्वशारदान े

हररणाच्या पायाची जोड दऊेन तो उभाही केला पण निंतर ४ स्दवस ताप येऊन 

त्यात पेशव्यािंचिं स्निन झालिं. (आता पायात रॉड घालतात) ह ेएकच िोठिं सिंकट 

आपल्याबरोबर अनेक सिंकटािंची िाळ घेऊन अवतरलिं.  

पेशवेपदासाठी बाजीराव-नाना यांच्यात तीव्र संघर्प. 

परशुरामभाऊंचा सिभाग. 

 नाना फडणीसािंना आता पेशवेपदावर कुणाला बसवायचिं याचा स्नणवय 

घ्यायचा होता. यावेळी राघोबादादािंच ेस्चरिंजीव दसुरे बाजीराव हचे खरे वारसदार 

होते, पण नाना फडणीसािंना बाजीराव नको होते आस्ण बाजीरावािंना नाना नको 

होते पण पेशवेपद हविं होतिं. या सिंघषावतनू स्निावण झालिं ते अत्यिंत स्खन्न करणारिं, 

अस्स्थरतेच्या, अराजकाच्या गतेत नेणारिं राजकारण. स्फतरूी, पैसा ओतनू िाणसिं 

फोडणिं, वचनिं िोडणिं, करार करून िोडणिं यािंना उत आला. त्यािळेु दरबार 

नासला. बाजीराव असतािंनाही नानािंनी बाहरेचे वारस शोिायला सरुुवात केली 

ह े परशरुािभाऊिं सकट कुणालाच आवडलिं नाही. स्चिाजी आपािंना सवाई 

िािवरावािंच्या पत्नीला दत्तक दणे्याचिं कारस्थान झालिं. स्चिाजी आपा वयान े

१० वषाांचे असले तरी यशोदाबाई िंच े सासरे होते. पण आता नानािंना घाई 

करायची होती कारण बाजीरावाने स्शिंद्याशी पैका कबलू करून िदतीला 



बोलावलिं होतिं. तेव्हा बाजीराव आस्ण स्चिाजी यािंना आणण्यासाठी नानािंनी 

परशरुािभाऊिं ना जनु्नरला बाजीरावािंकडे पाठवलिं. बाजीरावािंनी भाऊिं ना, 

आपला हक्क आह ेह ेआस्ण यशोदाबाई िंच्या िािंडीवर स्चिाजी आपाला दत्तक 

ह ेठासनू नाकारलिं. परशरुािभाऊिं नाही ते िान्य होतिं.परशरुािभाऊिं नी पणु्याला हा 

सगळा तपशील पोचवला आस्ण आता काय करायचिं ह े स्वचारलिं. तेवढ्यात 

पणु्याला स्शिंद े फौज घेऊन बाजीरावािंना न्यायला येत हते ही बातिी नानािंना 

कळली. तेव्हा बाजीरावही हातचे जाणार, सत्ताही जाणार आस्ण पणु्यात राहणिंही 

िोक्याचिं होणार ह ेलिात घेऊन नानािंनी बाजीरावािंना पणु्यात घेऊन येण्याचा 

स्नणवय भाऊिं ना कळवला. भाऊिं नी नानािंना शपथ घातली की पणु्याला आल्यावर 

बाजीरावािंना पेशवेपद द्याविं ते नानािंनी िान्य केलिं. परशरुािभाऊ बाजीरावािंना 

घेऊन पणु्याजवळ खडकीला आले. स्तथेच बाजीरावािंनी तळ केला. नानािंनी 

त्यािंना शस्नवारवाड्यात चलण्यास्वषयी आग्रह केला पण स्शिंद े येईपयांत 

बाजीरािंवीं तो साफ फेटाळला. आपण नानािंच्या दबावाखाली राहणार नाही ह े

स्पष्ट सािंस्गतलिं. िग दोघािंच्यात सिेटाच्या आणाशपथा झाल्या. त्या काळात 

नानािंनी ४ लाख रुपय े वाटून स्शिंद्यािंच्या स्चटणीसातफे स्फतरूी घडवली. 

परशरुािभाऊिं च्याच शब्दात सािंगायचिं तर “आत आत िनस्वी राजकारण.े 

कोणाचा कोणावर स्वश्वास नाही. आणाशपथािंना तर ताळच नाही.”  

हचे तिंतोतिंत खरिं वणवन पणेु दरबारी ििंडळींचिं होतिं. त्यात भाऊही लपेटले 

गेले.  

  



बाजीरावांना हशंद्ांकिून अटक. 

 बाजीरावािंना आपल्या हाती घेण्याचा डाव नानािंनी उिळला म्हणनू 

सिंतापलेले दौलतराव स्शिंद े पणु्याच्या रोखाने येऊ लागले. तेव्हा नाना 

फडणीसािंना आपलिं भस्वष्य स्वच्छ स्दसलिं. जवळ जवळ २० कोटींचा सारा 

खस्जना आस्ण कुटुिंब घेऊन ते सातारकडे पळाले. स्शिंद ेआल्यावर बाजीरावािंनी 

शस्नवारवाड्यात प्रवेश केला. परशरुािभाऊ त्यािंच्याच सिवेत होते. पणु्यात 

आल्यावर पेशवेपदाची वस्त्रे घ्यायला सातारला जाणिं आवश्यक होतिं. 

आपल्याला कबलू केलेला पैसा आत्ता द्या, आस्ण नाना फडणीसािंना 

कारभारातनू काढा या िागणीसाठी दौलतराव स्शिंद ेहटून बसल.े नानािंस्शवाय 

पणु्यातला कारभार शक्य नाही आस्ण स्शिंद्यािंस्शवाय पेशवेपद स्टकण ेशक्य नाही 

या कात्रीत बाजीराव अडकल.े खस्जन्यात पैसाच नसल्यािळेु दौलतरावािंना 

द्यायला बाजीरावािंजवळ पैसाच नव्हता. बाजीराव हाती यते नाहीत ह े

पास्हल्यावर दौलतराव स्शिंद्यािंनी आपला बेत बदलला. त्यािंनी परशरुािभाऊिं ना 

आपल्याकडे वळवनू घेतलिं. नवीन कट केला. बाजीरावािंना कैद करायचिं, 

स्चिाजीआपािंना गादीवर बसवायचिं, आस्ण पणु्याचा कारभार भाऊिं नी पाहायचा 

असा करार दोघािंच्यात झाला. परशरुािभाऊिं नी त्याबदल्यात २५ लाख रोख 

आस्ण स्नजािाकडील पैसा आल्यावर त्यातील ७५ लाख असे पैस े द्यायचे 

आस्ण परशरुािभाऊ स्स्थरावल ेकी दौलतराव स्शिंद्यािंनी स्नघनू जायचिं असा करार 

ठरला. या करारािळेु आजवर पटविवन घराण्यात पणु्यातील सत्तेत सहभागी 

व्हायचा योग आला नव्हता तो योग आला. ह ेसगळिं गपु्तपणे ठरलिं. 



ह ेसगळिं घडल्यानिंतर जेव्हा १७ एस्प्रलला बाजीराव स्शिंद्यािंच्या तळावर 

दौलतरावािंना भेटायला गलेे तेव्हा दौलतरावािंचे तलवारी घेतलेले स्शिंद्याचे 

हस्तक त्यािंच्याभोवती उभे रास्हले. बाजीरावािंना त्यािंनी स्नानसिंध्येसाठीही उठू 

स्दलिं नाही. तेव्हाच बाजीरावािंना आपल्याला स्शिंद्यािंनी कैद केल्याचिं लिात 

आलिं. पण बाजीराव घाबरले नाहीत ह े दौलतरावािंना अनपेस्ित होतिं. 

परशरुािभाऊिं ना ही बातिी कळल्याबरोबर त्यािंनी स्चिाजीआपाला जबरदस्तीन े

पालखीत घालनू खडकीहून पणु्याला पलायन केलिं. ही बातिी बाजीरावािंना 

कळल्यावर ते सनु्नच झाले. शस्नवारवाड्यात पोचल्यावर भाऊिं नी शास्त्रीबवुािंना 

बोलावनू २५ िेला त्यािंचे यशोदाबाई िंच्या िािंडीवर ठेवनू दत्तकस्विान उरकलिं 

आस्ण २ जनूला स्चिाजीआपािंना पेशव्यािंच्या िसनदीवर बसवलिं. यानिंतर नाना 

फडणीसािंना अटक करण्याचिं कारस्थानही स्शिंद्यािंचिं ठरलिं होतिं. पण 

परशरुािभाऊिं चा त्याला स्वरोि होता. आपल्याला कैद होणार ह े िाहीत 

असलेले नाना सातार् याहून िहाडला पोचले आस्ण स्तथेच रास्हले. 

नानांचं मिाि कारस्थान. 

 सत्तालोलपुता, फसवाफसवी कट या सार् या अिोगतीत फसलेल्या 

स्वराजयातनू सातारला स्नघनू गेलेले नाना फडणीसही आपल्या अजब चातयुावन े

आपल्या चाली खेळायला लागले. स्शिंद्यािंच्या फौजािंना अटकाव करण्यासाठी 

िागावतील झाडे तोडून, रस्त े उखडून टाकले. िहाडला पोचल्यावर त्यािंनी 

स्नजाि, भोसले, इिंग्रज, कोल्हापरूकर, होळकर यािंच्याशी सिंपकव  सािनू पास्ठिंबा 

स्िळवला. इिंग्रजािंना स्शद्यािंवर स्वारी करण्यासाठी स्चथावलिं, होळकर, स्नजाि 

यािंच्या पदरात भरपरू फायद ेघातले आस्ण दौलतराव स्शिंद ेयािंच्याशीही सिंिान 



बािंिलिं. बाजीरावािंना स्शिंद्यानी गादीवर आणायचिं, आस्ण परशरुािभाऊिं च्या 

िदतीला असलेल्या दौलतरावािंच ेस्दवाण बाळोबा तात्यािंना अटक करायची , 

िग नाना पणु्यात आले की स्शिंद्यािंनी परत जायचिं. त्याबद्दल स्शिंद्यािंना १ कोटी 

रुपय े कबलू केले. स्शिंद े आता चािंगलेच कोंडीत सापडल.े एकीकडे इिंग्रज 

स्वारीची भीती, दसुरीकडे नानािंचा खेळ, यावर नानािंना शरण जाण्यास्शवाय 

दौलतराव स्शिंद्यािंना दसुरा पयावयच उरला नाही. ही बातिी कळताच 

परशरुािभाऊ स्चिाजीआपािंना घेऊन जनु्नरकडे पळाले. पण स्शिंद्यािंच्या फौजािंनी 

त्यािंना आस्ण स्चिाजीआपािंना कैद करुन तरुुिं गात डािंबलिं. िग नाना २५ 

नोव्हेंबरला िहाडहून पणु्यात आले. नानािंनी ५ स्डसेंबर १७९५ या स्दवशी 

बाजीरावािंना पेशवेपद स्दलिं आस्ण स्वत:कडे कारभार घेतला. परशरुािभाऊिं ची 

पररस्स्थती तर आणखीनच स्बघडली. नाना फडणीसािंनी परशरुािभाऊिं ना 

िािंडवगणच्या तरुूिं गात बिंस्दस्त केलिं. त्यािंच्या अननुयािंकडून, नातेवाईकािंकडून, 

भरपरू पैसा उकळला. परशरुािभाऊ आस्ण बाजीराव यािंच्यातही फूट पाडली. 

परशुरामभाऊंची अखेर. करवीरकर आहण भाऊंमधे लढाई. 

िहाभारतात िौसल पवावत सववच िहारथींची शक्ती नाहीशी झाली असा 

उल्लेख आह.े स्वराजयाच्या र् हासकाळात, पणेु दरबारातील अनेकािंचीही हीच 

गत झाली. नाना फडणीसािंना अटक लबाडीने झाली. िहादजी स्शिंद्यािंच्या 

बायका आपल्या िागणीसाठी दौलतराव आस्ण नाना यािंच्यास्वरुध्द दस्िणेत 

येऊन दिंगा करायला लागल्या. सातारचे छत्रपती आस्ण करवीरकर िहाराज हहेी 

िागे रास्हले नाहीत. सजेराव घाटगे, रास्त ेआपापल्या पररन ेभर घालतच होत.े 

या सवाांवर वचक ठेवणारा सािर्थयववान िात्र कुणीच उरला नाही. िहाडला 



असतािंना परशरुािभाऊिं वरील रागावरून, नाना फडणीसािंनी पटविवनािंचा िलुखू 

हवा तसा लटुायची परवानगी कोल्हापरूकर स्शवाजी िहाराजािंना स्दली. त्यािळेु 

करवीरकर पटविवनािंच्या िलुखात दिंगा करायला लागल.े यातनू भाऊ स्वरुध्द 

करवीरकर भािंडणाचा जन्ि झाला. बाजीराव या सगळ्या अिंदािुिंदीन ेघाबरून 

गेले. या सवाांवर ताबा स्िळवायचा असेल तर परशरुािभाऊिं ना िािंडवगणाच्या 

तरुूिं गातनू सोडा आस्ण त्यािंच्याकडे िोहीि सोपवा असा सल्ला िािवराव 

रास्त्यािंनी स्दला. परशरुािभाऊिं ची प्रकृती तरुूिं गात स्बघडलेलीच होती. त्यािंना 

हवाबदलच्या स्नस्ित्ताने बाहरे काढायचिं ठरलिं. या सटुकेसाठी भाऊिं नी २० लाख 

रुपय ेदिंड म्हणनू भरायचे आस्ण कैदते आहोत असचे सिजायचे असा करार 

झाला. परशरुािभाऊ कैदतनू िोकळे झाले. 

पट्टणकुिीची लढाई . 

 १६ जनू १७९८ ला ते सातारकर छत्रपतींस्वरूध्द स्नघाले. रास्त्यािंच्या 

िदतीने सातारचा स्कल्ला स्जिंकून ते तासगावला आले. ११ सप्टेंबरला घरात 

गणेशोत्सव साजरा केला तो त्यािंचा शेवटचा सण. गणेशोत्सव सिंपल्यावर 

दसर् याला परशरुािभाऊ परत िोस्हिेवर स्नघाले. त्यािंनी करवीरकरािंना निवनू 

त्यािंच्याकडून दिंड घेतला. ह ेकरवीरकरािंच्या भािंडणाचिं िळू ठरलिं. एकेक िलुखू 

स्जिंकत भाऊ पट्टणकुडीवर आले.  

९९ सालच्या एस्प्रल िेच्या काळात परशरुािभाऊिं ची प्रकृती अस्तशय 

नाजकू झाली होती. शरररात शक्ती अस्जबात नव्हती. त्यावर इलाज सरुु झाले 

पण आता त्यात स्ितृीभ्रिंशही सरुु झाला. गोकाकच्या तळावर असतािंना तो 

सवाांनाच कळला. स्दवसभर गिंस्जफा खळत बसले, वेळेचिं भान कळेनासिं झालिं. 



सिंध्याकाळपयांत स्नान नाही, किी झोपत नाहीत, किी सकाळी झोपतात ते 

ऊठतच नाहीत, िनाला येईल ते वेडेवाकडे बोलत राहतात अशी अवस्था 

झाली.  

करवीरकर 

आस्ण परशरुािभाऊ 

यािंच्यात लढाई सरुू 

झाली. भाऊिं च्या 

िदतीला ना पणु्याहून 

फौज आली ना बिंि ू

कुरुिं दवाडकर आस्ण 

स्िरजकरािंकडून िदत 

स्िळाली. दोन्ही फौजा 

वेदगिंगेच्या काठावर 

आल्या. भाद्रपद वद्य ।। 

२ ।। ला भाऊिं चा तळ 

पट्टणकुटीवर पडला 

आस्ण स्शवाजीिहाराज 

२ कोसािंवर हिीदवाड्यावर होते. करवीरकर िहाराज आस्ण भाऊ यािंच्या फौजा 

एकिेकािंसिोर आल्या. २ सप्टेंबरला करवीरकर िहाराजािंनी वेदगिंगा ओलािंडून 

डोंगराच्या आश्रयान े तळ केला. ििंगळवार, भाद्रपद वद्य चतथुीला, १७ 

सप्टेंबरला िहाराजािंनी आपला तळ सोडून भाऊिं च्या फौजेवर हल्ला केला. १ 



हजार स्वार जवळ ठेवनू भाऊिं नी गोट सािंभाळायचा आस्ण बाकीच्या फौजेन े

करवीरकरािंवर तटूुन पडायचिं अशी योजना भाऊिं नीच केली. सिंध्याकाळ होत 

आली तरी िारस्गर चाल ूरास्हली तेव्हा रािचिंद्राने वस्डलािंना तळ सोडण्याचा 

स्नरोप पाठवला. भाऊिं ची फौज सािान लादत असतािंनाच शत्रचूी फौज भाऊिं च्या 

गोटावर येऊन आदळली. आपल्या लोकािंना स्नघनू जायला अवसर स्िळावा 

म्हणनू परशरुािभाऊ पालखीतनू उतरून घोड्यावर बसल े आस्ण स्िळतील 

तेवढ्या स्शपायािंसह शत्रशूी लढायला लागले. तेव्हा, भाऊिं च्या जवळपासचे 

सैस्नक पळून गेले. भाऊिं ना तीन जखिा झाल्या. आिीच िरणपिंथाला 

लागलेल्या परशरुािभाऊिं ना करवीरकर स्शवाजीिहाराजािंच्या स्शलेदारािंनी बरेच 

वार करून त्यािंना ठार केलिं.  

स्तकडे भाऊिं च्या फौजेचीही पळापळ झाली. परशरुािभाऊिं च्या पतु्रािंनाही 

जखिा झाल्या. सगळा गोट लटुला गेला. पटविवनािंचिं िोठिं नकुसान झालिं. 

परशरुािभाऊिं चिं शव स्जथ ेपडलिं होतिं, स्तथ ेते उचलनू त्याचिं दहन करण्यासाठी 

नारो शिंकर करिंदीकरािंनी िहाराजािंकडे परवानगी िास्गतली. हस्िदवाडा इथे 

भाऊिं च्या दहेावर ब्राह्मण न स्िळाल्यािळेु भडाग्नी स्दला गेला. गणरायाच्या 

कृपेने िोठिोठ्या शत्रबूरोबर रणािंगणावर झुिंजणार् या, अढळ सयूावसारख्या, 

स्वराजयात झळकणार् या पटविवन घराण्यातील या शरू परुूषावर एका सािान्य 

लढाईत सिंकष्ट चतथुीलाच ितृ्य ूआला. करवीरकर िहाराजािंनी स्तथ ेभाऊिं चिं 

स्िारक बािंिलिं. भाऊिं चा घोडा स्जथ ेपडला त्याच्याही जागी चौथरा उभारला. 

परशरुािभाऊ गेल.े पटविवनािंच्या वैभवगिंगा काळसागरात सािावली.  



भाऊिं सारखा स्शपाई नाही. गोपाळरावािंच्या िागे स्शपाई म्हणौन नाव 

रास्खले. असा पेशव ेबाजीरावािंनी सािंत्वनपर िजकूर पाठवला.  

स्वच्छ चाररत्र्य ह े परशरुािभाऊिं चिं वैभव होतिं. बाजीरावािंचे स्वश्वास,ू 

खासगीवाल े स्लिय े ह े त्यािंचिं आजोळ. परशरुािभाऊ एकपत्नीव्रती होते. 

त्याकाळात ही फार कौतकुाची गोष्ट होती. तासगावचे सावकार जोग ह े

रािाबाई िंचिं िाहरे. रािाबाई वारल्यावर परशरुािभाऊिं नी कायि पािंढरे कपडेच 

घातले. परशरुािभाऊिं ना ४ पतु्र आस्ण ४ कन्या होत्या. एक कन्या द्वारकाबाई, 

कायगावकर पाटणकरािंकडे, ठिाबाई ही नवकोट नारायण हुपरीकरािंकडे, एक 

कन्या िनकस्णवका वाईचे सावकार वैद्यािंकडे, एक कन्या बयाबाई या बाराितीकर 

जोश्यािंकडे स्दली पण लग्नानिंतर १५ व्या स्दवशी बयाबाई स्विवा झाल्या. 

परशरुािभाऊिं नी शास्त्रीबवुािंकडे स्तच्या पनुस्वववाहासाठी परवानगी िास्गतली पण 

अशा स्ववाहाला शास्त्रात परवानगी नाही असा जबाब स्िळाला. त्याकाळात 

पनुस्वववाहाचा स्वचार िनात आणणिं ह ेकाळाच्या खपू पढेु असणिं होतिं. भाऊिं च े

४ पतु्रही पराक्रिी स्नघाले. परशरुािभाऊिं च्या हाताखाली स्चिंतािणआपा तयार 

झाले. तेच सािंगलीचे सिंस्थापक. हररपरूला गोपाळरावािंच्या पत्नी सरस्वतीबाई 

यािंच्या िायते ते रास्हले. पटविवन घराण्यातील शरू पतु्र पडला नाही अशी 

कोणतीही लढाई स्वराजयात झाली नाही हा या घराण्याचा थोर लौस्कक.  

सन १७४० ििे जन्िलेल ेपरशरुािभाऊ सन १७९९ च्या १७ सप्टेंबरला 

अनिंतात स्वस्लन झाले. हरभटबाबािंच े बिंि ू स्वठ्ठल आस्ण केशव यािंच्या 

यादवाडकर, शीळकर पतु्रािंनी स्वराजयाच्या लढाया गाजवल्या. पटविवन 

घराण्यातील ८/१० तरूण पतु्र रणािंगणावर पराक्रिाची शथव करत असत. 



भाऊिं च्या जाण्यानिंतर ८ िस्हन्यािंििे १३ िाचव १८०० ला नाना फडणीसही गेले. 

स्शवरायािंनी उभिं केलेलिं स्वराजयाचिं सवुणवििंस्दर कोसळलिं. स्वराजयाचिं वीरािंचिं 

ताराििंडळ अस्ताला गेलिं. १७९० ते १८०० ह े दशक स्वराजयाच्या थोर 

िहापरुुषािंच्या जाण्यान ेस्वराजयाच्या स्भिंती, खािंब, कळस सारिं उतरवणारिं ठरलिं. 

१२ फेब्रवुारी ९४ ला िहादजीबाबा स्शिंद,े पाठोपाठ ४ िस्हन्यािंििे २० जनूला 

हररपिंततात्या फडके, १३ ऑगस्ट ९५ ला अस्हल्याबाई होळकर, २७ ऑगस्ट 

९५ ििे सवाई िािवराव, ९९ सालात परशरुािभाऊ पटविवन, १८००सालच्या 

िाचव १३ तारखलेा नाना फडणीस, सारे एकापाठोपाठ गेले. दसुरे बाजीराव हा 

शस्नवारवाड्यावर लागलेल्या इिंग्रजी स्नशाणाला स्नस्ित्त ठरला. दसुरीकडे स्टप ू

सलुतानचा ितृ्य ूहा भारतासाठी नाशकारक ठरला. सगळा भारत उजाड झाला.  

सारी भरतभिूी गोर् यािंच्या हाती पडली. भारतातील राजा-राणी-सरदार-

उिराव परिंपरेचा लोप झाला. भरतवषावतील सारीपटावर स्नयतीने नवीन डाव 

िािंडला. जागास्तकीकरणाची सरुूवात होती ती. नवीन औद्योस्गक क्रािंती आस्ण 

नवीन स्वचारािंनी जगरहाटी बदलनू गेली. भारतात ददेीप्यिान इस्तहास घडवणारे 

स्निावण करणारे तेजस्वी परुूष िावळले पण अजनूही स्िस्तजावर चिकत रास्हले 

आहते.  

 

 

 

. 

  



िा सगळा काल हचतारण्यासाठी बिुमोल पुस्तकांचा आधार हमळाला.  

Delhi Sultanate- Majumdar Ramesh Cahandra.  

गलुशन- इ -इब्राहीिी -  फरीश्ता अनवुादक-डॉ, भ. ग. कुिं टे 

History of Begum Nurjahan- आनिंद सगुि 

Nur jahan and Jahangir- Robert Caunter, Mountstuart 

Elphinstone, Stanlev Lane-Pool 

िराठी कुळािंचा इस्तहास भाग 1.- जािव घराण्याची कैस्फयत - श्री. 

गोपाळ दाजीबा दळवी. 

िराठी ररयासत भाग १- गो.स. सरदसेाई,  

छत्रपती स्शवाजी - कृष्णराव केळूस्कर 

िाझा प्रवास - वरसईकर गोडस ेगरुुजी. 

सरदार परशरुाि भाऊ पटविवन - ऐस्तहास्सक लेखसिंग्रह.-खरे,  

िराठी ररयासत भाग ८ - सरदसेाई. या सवाांनी आपापल्या 

सिंशोिनात्िक लेखनाने इस्तहास उजळून टाकला. त्यािंच्या सिंशोिनाने, जे घडत 

गेलिं ते िािंडता आलिं. त्यािंची अपार िदत झाली. त्यािंचे न सिंपणारे ऋण आहते.  

ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss….ss…ss.  



 

 

 

 

 

  

ई साहित्य प्रहिष्ठानने प्रकाहिि केलेली 

डॉ. हमििा दािले याांची इिर 9 पुमिके 
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ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे १५ वे वर्प. 

िॉ. हस्मता दामले यांचे िे दिावे पुस्तक. 

 

डॉ. स्स्िता दािल ेया िध्ययगुीन इस्तहासावरील सपु्रस्सद्ध स्वद्वान आहते. 

हल्लीच्या गगुगल पिंस्डतािंच्या काळात अस ेिळू बखरी व दस्त वापरून इस्तहास 

अभ्यासणारे स्वरळाच. त्याचबरोबर त्यािंची इस्तहासलेखनाची एक ओघवती 

शैली आह.े त्यािंची अनेक पसु्तके वाचकािंनी अभ्यासली आहते. डॉ. दािल े

यािंच्यासारख्या ज्येष्ठ सास्हस्त्यका आपली पसु्तके ई साहित्यच्या माध्यमातनू 

जगभरातील िराठी वाचकाांना हवनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन िीच 

भक्ती असते. आहि त्यातनू कसलीिी अहभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैान े

गेली दोन िजार वषे कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू िी परांपरा 

सरुू आि.े अखांड. अजरामर. म्ििनू तर स्दनानाथ िनोहर(४ पसु्तके), शिंभ ू

गणपलुे(९पसु्तके), डॉ. िरुलीिर जावडेकर(९), डॉ. वसिंत बागलु (१९), 

शभुािंगी पासेबिंद(१५), अस्वनाश नगरकर(४), डॉ. स्स्िता दािले(१०), डॉ. 

स्नतीन िोरे (४२), अनील वाकणकर (९), िास्न्सस आल्िेडा(२), ििकुर 

सोनावणे(१२), अनिंत पावसकर(४), िि ू स्शरगािंवकर (१०), अशोक कोठारे 

(४७ खिंडािंचे िहाभारत), श्री. स्वजय पािंढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), िोहन िद्वण्णा 

(जागस्तक कीतीचे वैज्ञास्नक), सिंगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), 

स्वनीता दशेपािंडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), निंस्दनी दशेिखु (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (११), डॉ. वषृाली जोशी(४०), डॉ. स्निवलकुिार फडकुले (१९), CA 

पनुि सिंगवी(६), डॉ. निंस्दनी िारगळकर (१५), अिंकुश स्शिंगाडे(२६), आनिंद 

दशेपािंडे(३), नीस्लिा कुलकणी (२), अनास्िका बोरकर (३), अरुण फडके(६) 



स्वाती पाचपािंडे(२), साहबेराव जविंजाळ (२), अरुण स्व. दशेपािंडे(५), स्दगिंबर 

आळशी, प्रा. लक्ष्िण भोळे, अरुिं िती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगस्दश खािंदवेाले(६) पिंकज कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श्याि कुलकणी(११), स्कशोर कुलकणी, 

रािदास खरे(४), अतलु दशेपािंडे, लक्ष्िण भोळे, दत्तात्रय भापकर, िगु्िा 

कस्णवक(४), ििंगेश चौिरी, प्र. स.ु स्हरुरकर(३), बिंकटलाल जाज ू (५), प्रवीण 

दवण,े आयाव जोशी, सरोज सहस्रबदेु्ध (५) असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, 

कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत 

हवनामलू्य पोिोचवतात.  

अशा साहित्यमतूत ांच्या त्यागातनूच एक हदवस मराठीचा साहित्य वकृ्ष 

जागहतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्िाला खात्री आि.े यात 

ई साहित्य प्रहतष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळवळ आि.े अनेक नवनवीन 

व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लखेक उदयाला 

येत आिते. आहि या सवांचा सामहूिक स्वर गगनाला हभडून म्िितो आि.े  

आहि ग्रांथोपजीहवये । हवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी । 

 
 

 


