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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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या पुमिकािील लखेनाचे सिव हक्क लेतखकेकड ेसरुतिि असून पुमिकाचे ककिा त्यािील अंशाचे 

पुनिुवद्रण िा नाट्य, तचत्रपट ककिा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेतखकेची परिानगी घेणे 

आिश्यक आह.े िस ेन केल्यास कायदशेीर कारिाई होऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is 

available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 

copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 

entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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ई प्रकाशन : ई सातहत्य प्रतिष्ठान 
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या पुमिकाि व्यक्त केललेी ििे ि नोंदी ही लेतखकेची असून प्रकाशक त्यांच्याशी सहिि 

असिीलच अस ेनाही. 

प्रकाशन : ६ जून २०१८  
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  • तिनािूल्य तििरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू शकिा.  

• ह े ई पुमिक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यतिररक्त कोणिाही िापर 

करण्यापुिी ई-सातहत्य प्रतिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े 
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पान ेउलटिांना 

 

िी इतिहास.  

सदिै काळाबरोबर राहिो.  

त्याच्याबरोबर जगभर फिरिो.  

िागावि फदसणारी नररत्ने, िामिरूत्न,े िणरत्न,े िचन,े  

झोळीि भरिो.  

त्यािीलच ही काही िौल्यिान रत्न.े  
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ई सातहत्यिफ़े आज डॉ. तमििा 

दािले यांच े पाचिे पुमिक, ’इतिहासाची 

तिलग पाने” प्रकातशि होि आह.े 

 ई सातहत्य प्रतिष्ठान हा अनेक किी 

ि लेखकांनी सुरू केलेला एक निीन 

प्रयोग. िराठी िध्ये िाचक आतण 

सातहतत्यक अतधक जिळ यािेि आतण एक 

िोठी चळिळ इंटरनेटच्या िाध्यिािून सुरू व्हािी अशी इच्छा होिी. 

िराठी भाषेि उत्ति दजेदार सातहत्य तनर्मििी व्हािी, चांगले िाचक एकत्र 

यािेि, त्यांना चागंल्या दजावचे सातहत्य तिळािे आतण दजेदार तलहू 

इतच्छणार् या लेखकांना असे िाचक तिळािेि. एिचेच काय िे आिचे 

छोटेसे मिप्न. हहििे िदाव. िदद ेखुदा. आिच्या छोट्याशा मिप्नाला लाखो 

िाचकांची साथ तिळि गेली आतण कारिां बनिा गया. त्याचबरोबर 

दजेदार तलखाण करणारे लेखकही या चळिळीि जोडले जाि आहिे. डॉ. 

तमििा दािले या त्यािीलच एक. “सुयवपुत्र लोकिान्य” ह े लोकिान्य 

रटळकांचे एक िेगळ्या अंगाचे, त्यांच्या िानिी कंगोर्यांच ेदशवन घडिणारे 

चररत्र, “रिा” हा रिा या शब्दाच्या तितिध साि अथाांिून तनिावण 
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होणार्या कथांच्या संग्रहानंिर त्यांनी कलाटणी ह े भारिाच्या हजारो 

िषाांच्या भव्य इतिहासाचे तितनएचर दशवन घडिणारे पुमिक तलहीले. 

अशा पुमिकांनी ई सातहत्य चे पुमिक संग्रहालय सिदृ्ध होि आह.े त्यांचे 

“िनसोक्त” ह ेििविानपत्रािील बािम्या िाचल्यानंिर उिटलेल्या िरंगांच े

पुमिक ह.े ई सातहत्य िफ़े डॉ. तमििा दािले यांच ेह ेचौथे पुमिक. चारही 

पुमिके िेगिेगळी आतण िरीही एकाच धाग्यािली. िो धागा म्हणज े

इतिहास.  

डॉ तमििा दािले यांना  राजकारणाची आिड असल्यािुळे आजिर 

इतिहासाचा अभ्यास करून त्यािच लेखन केलं. इतिहास म्हणजे 

पूिवकालीन सत्ताधीशांच्या यशापयाशाची कहाणी. इतिहास तिषयािच 

त्यांनी Ph.D केलं. इतिहास िाचि असिाना त्यांच्या एक गोष्ट लिाि 

आली, िी म्हणजे १७ व्या आतण १८ व्या शिकािील उत्तर भारिािील 

राजकारणािर आतण हशद-ेहोळकर-िोगल आतण थोरले बाजीराि 

यांच्यािील सत्तेच्या रतमसखेचािर तिपुल लेखन तलतहलं गेलं आह.े पण 

१८ व्या शिकाि दतिण भारिाि िोठं राजकारण खेळणाऱ्या संभाजी पुत्र 

शाहू, पेशिाईचे समंथापक बाळाजी तिश्वनाथ, हदैर अली, त्याचा  पुत्र 

रटपू सुलिान आतण या सिाांचा लचा झाला  त्या प्रबळ इंग्रजांिर िराठीि 

लेखन झालेलं नाही. म्हणून िनोव्यापाराच्या आधारान,े कादबंरी अगंान,े 

इतिहास िांडणारं लेखन त्यांनी अभ्यासपुिवक केलं. िे लेखन म्हणज,े 
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तशिरायांच्या पश्चाि संभाजी-राजाराि-शाहू या त्यांच्या िीन िारसांचा 

आतण पेशिाई शिकाची मथापना करणाऱ्या बाळाजी तिश्वनाथ- पुत्र 

बाजीराि - आतण नानासाहबे पशेिा यांच्या कारकीदीचा, बाजीरािांच्या 

िािोश्री राधाबाई जयांनी ७५ िषावचं दीघावयुष्य तिळाल्यािुळे राजकारण 

िार जिळून पातहलं त्यांना  नातयका करून इतिहास सागंणारी "िािोश्री"  

ही कादबंरी. त्यानंिर त्यांनी तिरजेचे सरदार पटिधवन  यांच्या घराण्याचा 

इतिहास िांडणारी " उदयामि " ही कादबंरी तलहीली. त्यांनी तलहीलेलं " 

िी रटप ू सुलिान " ह े रटप ू सुलिानचं राजकीय आतण व्यतक्तगि चररत्र 

नुकिंच प्रतसध्द झालं आह.े 

त्यांनी आजिर तलहीलेल्या इतिहासािरील पुमिकांना नाििंि 

प्रकाशकांनी िानधनासतहि प्रतसद्धी फदली. िाचकांची उदडं पसंिी त्यांना 

तिळाली. अशा िेळी ई सातहत्य ही संमथा कोणिेही धन दिे नसिाना 

त्यांनी आपली पाच िौल्यिान पुमिकं ई सातहत्यच्या िाचकांसाठी 

तिनािूल्य द्यािीि यािच त्यांची खरी ओळख होि.े 

ई सातहत्य डॉ. तमििा दािले यांची कायि ऋणी राहील. 

टीि ई सातहत्य 
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प्रमिािना 

 

 

सन १९९६ िध्ये  ‘’ The role of Patawardhas In Maratha 

History ‘’ या तिषयािर Ph. D. करिांना अनेक थोर इतिहासिज्ांच्या 

ऐतिहातसक पुमिकांचं िाचन झालं. पेशिेदप्तर, ऐतिहातसक पत्रे िाचिांना, िोठे 

राजकारण खेळणाऱ्या ऐतिहातसक व्यक्तींच्या िनोव्यापाराची, तिचारांची ओळख 

झाली. त्यािून बाजीरािांच्या िािोश्री राधाबाई यांना नातयका करून 

संभाजीराजांपासून शाहूराजे आतण बाळाजी तिश्वनाथ-बाजीराि-नानासाहबे 

पेशव्यांच्या काळापयांिचा इतिहास सांगणारं “ िािोश्री ’’ या  ऐतिहातसक 

कादबंरीचं लेखन झालं. पटिधवन तिषयािरील प्रबंधािर आधाररि पटिधवन 

घराण्याचा कुलिृत्तांि सांगणारी “ उदयामि ’’ कादबंरी तलतहली. याि िाधिराि 

पेशव्यांची कारकीदव आली होिी. पटिधवन आतण िाधिरािांचा संबंध सिि 

िैसूरच्या हदैरअली आतण रटपू सुलिान यांच्याशी सिि आला. त्यािून “ िी रटपू 

सुलिान ’’ ही ऐतिहातसक कादबंरी तलतहली. या िीनही ऐतिहातसक कादबंऱ्यांिध्ये 

काल्पतनक प्रसंगांना दरू ठेिलं.  

आतण िग लिाि आलं की भतिष्य काळ अंधाराि असिो, पण इतिहास 

हा लख्ख उजेडासारखा असिो. भारिीय इतिहासाि अजूनही चिकि राहणारी 

हजारो नररत्ने आहिे, त्यांची सलग ओळख िाचकांना करून दणें जरूरीचं आहे. 

त्यािील प्रत्येक व्यक्तीिर एकेक ग्रंथ तनघेल असा त्यांचा िकूब आहे. म्हणून भारि 

भूिीिर होऊन गेलेल्या सिव सत्तांचा धाििा इतिहास “ कलाटणी “ या पुमिकािून 
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िाचकांसिोर ठेिला. ‘ मिराजय हा हक्क आह े ’ एिचीच लोकिान्यांची राजकीय 

ओळख असणायाांसाठी लोकिान्य रटळक यांचं बालपण आतण िरूणपण सांगणारं,  

सूयवपुत्र लोकिान्य ह ेलेखन केलं. िृत्तपत्रांिध्ये येणाऱ्या बािम्यांना संदभव असलेल्या 

घटनांिर आधाररि “ िनसोक्त ’’ ह े लघुतनबंधांचं लेखन केलं. “ रिा ’’ हा रिा 

शब्दाच्या तितिध अथाांशी तनगडीि कथासंग्रह तलतहला. आनंदाची गोष्ट म्हणजे ही 

चारही पुमिकं ईसातहत्य. कॉिने प्रतसध्द केली. त्यांच्या जगभरच्या व्याप्तीचा 

प्रत्यय, जेव्हा परदशेािून िाचकांचे िोन आले िेव्हा लिाि आला..  
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अब फदल्ली दरू हैं. 

सातहत्य-सगंीिािील ध्रिुिारा अिीर खसु्रो. 

एक प्रिाद.:                  

औरंगजबेाचा काश्िीर प्रिास. 

कसा बनला फदल्लीचा लाल फकला 

“ काका िला िाचिा.. . ’’ 

गोष्टी सागंने यकु्तीच्या चार. 

झाल ेबहू होिील बहू :   .      

पणु्यािील चाियुव सपंलं : नाना फ़डणिीस 

पथृ्िीराज चौहान आतण सयंोतगिा. 

बसैाखीचा िणिा : जातलयनिाला बाग 

िहुिंद शाह रंगील े- सदारंग आतण अदारंग 

राजधानी दौलिाबाद: ि. िघुलक 

तििकेे कराि ेसाधन. 

सारायिेो. एक िणिा. 

मिराजयाि अधंार: भीिा कोरेगािची लचाई 
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इ. स. १२३८ िध्य े जन्िलले्या आतण ३ 

एतप्रल १३२५ िध्य े फदल्लीि दहे ठेिलले्या 

हजरि तनजािदु्दीन औतलया या तसद्धपरुुष 

सुिी सिंाचा प्रभाि जनििेर, सत्ताधीशािंर 

त्यांच्या हयािभर रातहला. त्यांचं ह े िचन 

िर आजही सिाांच्या िुखाि आहे..  

 

अब फदल्ली दरू हैं. 

हनोज फदल्ली दरुुमि. 

 

 

खरं िर िूळ 

कहािि आह े िी “ अब फदल्ली 

दरू हैं ’’ अशी, पण सिावना 

पररतचि आह े िे “ अब फदल्ली 

दरू नहीं ’’ थोरािोठ्ांनी जया 

प्रसंगाि िी िाक्यं म्हटलेली 

असिाि, िी इतिहास प्रतसध्द 

होिाि आतण लोकांच्या 

मिरणाि राहिाि. ह े दोन्ही 

उद्गार दोन थोर व्यक्तींचे 

कालानुरून आतण प्रसंगानुरूप उच्चारलेले आहिे.  

“ अब फदल्ली दरू हैं ’’ ह ेप्रतसध्द िचन आह ेिे तचश्िी पररिारािील एका 

िहिंद तनजािुद्दीन अितलया नािाच्या एका तसद्धपुरुष सूिी संिाचं.. १२३८ 

साली बदायु  गािाि जन्िलेला हा िुलगा िहबूबे इलाही या नािानेही इतिहास 

प्रतसध्द झाला. पाचव्या िषी िडील िारले. थोड्याच अंिराने आईही गेली. 

सोळाव्या िषी फदल्लीि िेहरेोली भागाि आले. एकटेच होिे. तिसाव्या िषी बाबा 

िरीदचे तशष्य बनले. फदल्लीिील गोंधळ, गडबड पाहून फदल्ली सोडून फदल्लीजिळ 
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गयासपूर नािाच्या शांि जागेि राहायला लागला. तिथेच भक्तीि रिला. त्याच्या 

दशवनासाठी भक्तांचा घोळका जिायला लागला. िोठे िोठे अिीर-उिराि-गरीब, 

सिवच त्याच्या दशवनासाठी यायचे. बादशहाही यायचा. पण तनजािुद्दीनच्या लेखी 

सिव सिान असि. उलट दरबारी लोकांपासून िे लांबच राहाि. सुलिान बलबन, 

अल्लाउफद्दन तखलजी त्याचे भक्त होिे. अल्लाउद्दीनच्या िृत्युनंिर तखजरखान 

भािाला अंध करून, ग्िाल्हरेच्या फकल्ल्यािर कैदिे ठेिून, धाकटा िुलगा कुिुबुद्दीन 

गादीिर आला.  

 सुलिान कुिुबुद्दीन िात्र या औलीयाचा राग राग करि असे. िो हजरि 

तनजािुद्दीनला सिि त्रास द्यायला लागला. त्याला िलिारीच्या धाकािर दरबाराि 

हाजीर करायचा त्याने िििा काचला, िर िो मिि:च त्याच्या गुजराथी ितजराच्या 

हािून िारला गेला. या ितजराने िुसलिान धिव मिीकारून खुस्रोखान या नािाने 

िखि बळकािलं. हा तनजािुद्दीनचा भक्त होिा. त्याने लगेच 5 लाख रुपये त्यांच्या 

िठाला भेट म्हणून पाठिले. तनजािुद्दीनने िे सारे रुपये लोकांच्याि िाटून टाकले. 

काही काळािच फदल्लीिर परि िुलिानचा सुभेदार गयासुफद्दन िुघलक िौज हल्ला 

करायला आला.. खुस्रोखान हरला. रण सोडून पळून गेला आतण तिलपाि 

भागािील एका बागेि जाऊन लपला. िफकराचा िेष घेऊन रातहला. 3/४फदिस 

उपाशी रातहला. भूक अनािर झाली िेव्हा आपल्या हािािील िौल्यिान अंगठी 

बागेच्या िाळ्याजिळ फदली. िी तिकून काहीिरी खायला आण म्हणाला. िाळी 

हलिायाच्या दकुानाि गेला आतण त्याने पैशाच्या बदल्याि िी अंगठी पुचे केली 

िेव्हा िी बहुिोल अंगठी पाहून हलिाई चिकला. िेिढ्याि गािािला कोििाल 

तिथे आला. िी अंगठी पाहून त्याने िफकराला अटक केली, िेव्हा िो खुस्रोखान आह े

ह ेकळल्यािर त्याला घेऊन कोििाल गयासुद्दीनकडे दरबाराि गेला. िुझ्याशी काय 

न्याय करायचा असं सुलिानाने खुस्रोखानला तिचारलं िेव्हा जसं पोरसबरोबर 
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तसकंदर िागला िसाच असं खुस्रोखान उत्तरला. पण गयसुद्दीनाने काही तनणवय 

घ्यायच्या आि त्याच्या िुलाने खुस्रोखानचं िुंडकं उडिून त्याला ठार केलं.  

गयासुफद्दन िुघलक निीन सुलिान झाला.  

आिा गयासुफद्दनने निा सुलिान झालाबरोबर लगेच तनजािुद्दीन 

औलीयािर  राग काचायला सुरुिाि केली. सरकारी खतजन्यािून, खुसरोखानने 

फदलेले 5 लाख रुपये त्याने परि िातगिले. पण त्या िकीर, हजरि 

तनजािुद्दीनसाहबेांनी िर िे सारे पैसे गोरगररबांिध्ये िाटून टाकले होिे. िग 

त्याच्यािर सूड उगिायला त्याने दग्याविला गाण्याबजािण्याचा आिाज बंद 

करायचा हुकूि फदला. तनजािुद्दीनने िेही ऐकलं नाही. त्याच िेळी सुलिान आपला 

फकल्ला बांधि होिा, आतण तनजािुद्दीन औलीया लोकांसाठी तिहीर खोदि होिा. 

त्यािेळी काही िजूर फदिसभर सुलिानाचं काि करून रात्री तनजािुद्दीन संिाच्या 

तितहरीचं काि करि होिे. सुलिानाला याचा राग आला आतण त्याने गािभर दिंडी 

तपटली की रात्री चालणाऱ्या या कािासाठी फदिे जाळायला तनजािुद्दीनच्या 

दग्यावला जे िेल लागिं िे कुणीही पुरिू नये. िग तनजािुद्दीन यांनी पाणी भरलं 

आतण फदिा जाळला. म्हणून लोक त्यांना रोशनतचराग या नािाने ओळखायला 

लागले.  

एकदा िात्र कळस झाला आतण गयासुद्दीनने या औलीयाला फदल्ली 

सोडून जायचा हुक्ि पाठिला िर त्याला मिि:लाच बंगालच्या मिारीिर जािं 

लागलं. त्या प्रिासाि सुलिान सिि, आपण येण्याआधी तनजािुद्दीन िफकराला 

फदल्ली सोडायचा तनरोप पाठिि होिा, आतण दरिेळी हजरि त्याला उलटा तनरोप 

पाठिायचे.. ” हनोज फदल्ली दरुुमि.. ’’ शेिटी बंगालची िोहीि संपिून गयासुफद्दन 

यिुनेच्या िीरािर फदल्लीच्या जिळ आला. िी पोचण्यापूिी फदल्ली सोड असा 
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तनरोप सुलिानाने पाठिलं िर िफकराने त्याला उलटा तनरोप पाठिला, “ हनोज 

फदल्ली दरुमि ’’ म्हणजे “ अभी फदल्ली दरू हैं ’’  

बादशहाच्या प्रत्येक िुक्कािािून हाच तनरोप यायचा आतण िकीरही 

“अब फदल्ली दरू है’’ असाच तनरोप पाठिायचा. सुलिान आिा फदल्लीपासून अिघ्या 

चार िैलांिर अिगाणपूरिध्ये येऊन थांबला. त्याच्या उिरण्याची व्यिमथा 

सुलिानाच्या िुलाकडेच, िहिंद िुघलकाकडे होिी. सुलिान िुक्कािाला येणार 

म्हणून घाईघाईने एक लाकडी िहाल उभारला गेला. सुलिान त्या घराि गेला 

आतण पाठीिागून येणाऱ्या हत्ती-घोडे यांच्या गदीि िजनाने िो िहाल कोसळला. 

त्याि सुलिान गयासुफद्दन फचगायावखाली अडकून िरण पािला. कुणी म्हणिाि की 

िीज पडली आतण लाकडी िहाल जळून कोसळला..  

हजरि तनजािुद्दीन औलीयाचं म्हणणंच खरं झालं. गयासुफद्दन िुघलक 

सुलिानाला फदल्ली दरूच रातहली. िेव्हापासून जे अशक्य आह ेत्याला “अब फदल्ली 

दरू हैं म्हणायची पद्धि रूच झाली.  

  ------------------------------------------------------------------------ 

“ अब फदल्ली दरू नहीं ’’ ह े िाक्य म्हटलं सुभाषचंद्र बोस यांनी.. . 

जपान्यांच्या िदिीने त्यांनी तिटीशांिर हल्ला करायची योजना आखली होिी. 

भारिचं मिािंत्र्य आिा िार दरू नाही ह ेफदसि होिं िेव्हा त्यांनी “ अब फदल्ली दरू 

नहीं ’’ह ेशब्द उच्चारले होिे. जे काही उफद्दष्ट आिाक्याि आलं असेल िर िेव्हा ‘’ अब 

फदल्ली दरू नहीं ‘’ म्हणायचा प्रघाि पडला..  

ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—  
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4 लाखािंर िारसी शरे तलतहणाऱ्या, 

आजही आपला ठसा कायि ठेिणाऱ्या 

या थोर सातहतत्यकाचा जन्ि उत्तर 

प्रदेशािील पिीयाली गािाि इ. स. 

१२५३ िध्य े झाला. यांच ं पूणव नाि 

अबुल हसन यातिनफुद्दन खुस्रो. 

ऑक्टोबर १३२५ िध्य े यानंी 

फदल्लीिच दहे ठेिला. त्यांचं दिन 

हजरि तनजािदु्दीन यांच्या कबरी 

शेजारीच झाल.ं  

 

सातहत्य-सगंीिािील ध्रिुिारा अिीर खसु्रो.  

 

 

उदूव-िारसी-हहदिी 

सातहत्यािील आतण हहदमुिानी 

संगीिािील एक उत्तुंग, अपूिव 

दबदब्याचं नाि म्हणजे अिीर 

खुस्रो. िार िोठे शायर, संगीि 

िेत्रािही त्यांचं योगदान िोठं होिं, 

लष्करी िोतहिांिध्ये ही त्यांचा 

सहभाग होिा..  

यांचे िडील अिीर 

सैिुद्दीन िुकव मथानािून 

हजारालाचैन िधून,                                                                                                                                                                   

चंगीजखानच्या हल्ल्यािून जीि 

िाचिून, िुकव मिानािून भारिाि 

आले िेव्हा भारिाि गुलाि राजिटीिील अल्ििश म्हणजे कुिुबुद्दीन ऐबकचा 

जािई, सुलिान होिा. या िुकी बादशाहाने अनेक िुकी लोकांना आश्रय फदला. 

भारिाि आल्यािर सैिुद्दीन १०,००० िोहरांचे पिीयाली गािाचे जहागीरदार 

झाले. त्यांची पत्नी राजपूि होिी. सुलिान अल्ििशच्या युध्दिंत्र्याची िी िुलगी 

होिी. तिचा पोटी आतिरचा जन्ि एटा तजल्यािील ( आिा उ. प्र. ) पिीयाली 
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नािाच्या खेड्याि झाला िे साल होिं इ. स. १२५३. या निजाि बालकाला घेऊन 

िडील सैिुद्दीन िफकराकडे गेले. बालकाचा चेहरा पाहून िफकराने भतिष्यिाणी 

केली की हा िार िोठा शायर होणार..  

अिीर छोटा असिाना सैिुद्दीन त्याला एका किी संिेलनाला घेऊन गेले. 

तिथे या बालकाची शायरी ऐकून भलेभले शायर चक्रािले इिकी सुंदर त्यांची नजि 

होिी. अिीर ९ िषाांचे असिांना त्यांचे िडील िारले, िेव्हा त्यांची आई िाहरेी 

रहायला गेली. अिीर खुस्रो यांचं सिव तशिण िािाकडेच झालं. अिीर २० िषाांचे 

झाले िेव्हा त्यांना फकशलूखां नािाच्या एका सरदाराने आपल्या घरी नोकर म्हणून 

ठेिून घेिलं. हा सरदार कलाकारांचा िोठा आश्रयदािा होिं. िो खूष झाला की 

कलाकाराला िालािाल करून टाकि असे. एकदा िर एका शायरला िर त्याने 

आपली सगळी पागा बिीस फदली. अनेक जलसे त्यांच्या घराि व्हायला 

लागल्यािुळे अिीर खुस्रोची कीिी िाचि गेली. या सरदाराकडे सुलिान बलबन 

याचा िुलगा बुगराखां शायरी ऐकायला येि असे. िो आतिर खुस्रोच्या शायरीिर 

खूष झाला आतण त्याने खूप िोठा पैसा बिीस म्हणून फदला. अिीर खुसरोचं िी भेट 

घेणं फकशलूखांला पसंि नव्हिं. त्यािरून ििभेद होऊन अिीर खुसरोला 

फकशालूखांची नोकरी सोडािी लागली. तिथून िो बुगराखानकडे रातहला. पण 

जेव्हा बुगाराखान बंगालला गेला, िेव्हा अिीर खुस्रो बुगाराखांच्या भािाकडे 

ितलक िहिंदकडे िुलिानला गेले.  

िुलिानिध्ये िे ५ िषे होिे. यािेळी िोंगलांचा िोठा हल्ला िुलिानिर 

झाला. त्या लचाईि अिीर खुस्रोही होिे. ितलक िहिंद िंगोल या हल्ल्याि िरण 

पािला आतण अिीर खुस्रो युद्धकैदी झाले. एक िंगोल मिार त्यांना घेऊन परि जाि 

असिांना िाटेि िो मिार आतण त्याचा घोडा कडक उन्हािुळे िहानेने व्याकूळ 

झाले. उन्हाच्या िाऱ्याने थकूनही गेले होिे. एका पाणिठ्ािर िो मिार थांबला. 

भरपूर पाणी प्याला, घोड्यालाही पाणी दाखिलं आतण घोडा आतण मिार दोघेही 
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गाच झोपले. िेव्हा अिीर खुस्रो तिथून तनसटले आतण हहडि हहडि फदल्लीला येऊन 

पोचले. त्यांची आई आतण भाऊ ६ ितहन्यांच्या अंिराने िारले.  

आपल्या आयुष्याि त्यांनी, गुलाि िंशाचे सुलिान अल्ििश-रतझया 

सुलिान आतण पुचचे िारस, तखलजी घराण्याचा उदय आतण त्यांचे िंशज असे 

फदल्लीच्या सल्िनीि अकरा बादशहा कारभार करिांना पातहलं. त्यािील ७ 

बादशहांच्या दरबाराि िे शायर, तिद्वान, लचिय्ये,  म्हणनू चाकरीि होिे. 

कुिुबुद्दीन ऐबकपासून सुरु झालेली गुलाि िंशांची राजिट संपून तखलजी 

घराण्याकडे सत्ता आली त्याचे िे सािीदार होिे. तखलजी सत्तेचा पाया घालणाऱ्या 

जलालुद्दीन तखलजी याने खुस्रोंच्या प्रतिभेचा सन्िान करून त्यांना अिीर ही पदिी 

फदली. दरसाल १०० िोहरा जलालुद्दीन त्यांना भेट दिे असे. सिव सुलिानांनी 

त्यांच्या तिद्वत्तेचा, सुिी अभ्यासाचा, खगोल शास्त्रािील गिीचा, काव्याचा आतण 

सातहत्याचा सन्िान केला.  

अरबी-इराणी-िुकी-िारसी भाषेिर त्यांचं प्रभुत्ि होिं. ९० पेिा जामि 

पुमिकं तलतहली. तखलजी घराण्याचा इतिहास तलतहला. त्यांनी 4 लाखांिर शेर 

तलतहले. भारिीय भाषांिध्येही त्यांनी लेखन केलं. उदूव या भाषेचे िे जनक आहिे. 

अिधी-िजभाषा-िुकी-िारसी-अरबी भाषांच्या अभ्यासािून त्यांनी ही भाषा 

तनिावण केली. िुकी सुलिानांना भारिीय भाषा येि नव्हिी त्यािुळे राज 

व्यिहाराला अडचण पडायची. उदूविुळे प्रजा आतण राजा यांच्यािध्ये संिाद सुरु 

झाला.  

जयोतिष शास्त्राचाही त्यांचा अभ्यास दांडगा होिा. सुिी आतण 

िेदांिाचा िोठा जाणकार म्हणून त्यांचा लौफकक होिा. त्यांचं हहदमुथानिर 

तनरतिशय प्रेि होिं. सुलिान कुिुबुद्दीन तखलजीच्या इच्छेनुसार त्यांनी भारिाच्या 

सुंदरिेचं, तनसगावचं   सुंदर िणवन करणारं “ नु तसपहर “ म्हणजे नऊ मिगव नािाचं 
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एिचं सुंदर काव्य तलतहलं की बादशाहने खूष होऊन हत्तीच्या िजन एिचं सोनं 

बिीस फदलं. भारिािर त्यांचं िनमिी प्रेि होिं. त्यांनी हहदमुथानचं  िणवन करिांना 

म्हटलंय, 

1. हहदमुथान तिद्वत्ता आतण तशिणाि अग्रमथानी आहे. २. येथील लोक 

जगभरच्या भाषा पटकन आत्िसाि करिाि. ३. जगभरच्या कानाकोपऱ्यािून लोक 

इथे तशिण घ्यायला येिाि. 4. इथले लोक गतणिाि िार हुशार आहिे. शून्याचा 

शोधही याच दशेाि लागला आहे. ५ येथील तिद्वानांनी िार अभ्यासपूणव ग्रंथ रचना 

केली आह.े ६. बुतद्धबळ या खेळाचा जनकही हाच देश आहे. ७. या बुतद्धबळ खेळणे 

आतण ग्रंथांनी साऱ्या जगाि भारिाचं नाि रोशन केलं आहे. ८. हहदमुथानी संगीि हे 

किालीचं श्रेष्ठ संगीि आहे. असं संगीि जगाि कुठेही नाही. १०. इथले ऋिू, पशु-

पिी-िुलं-िळांची रेलचेल, सुगंध भाषा, संमकृिी सगळंच अिणवनीय आतण 

अिुलनीय आह.े आतण शेिटी िे िार्मिकपणे म्हणिाि, ११. हहदमुथानतशिाय इिर 

कोणत्याही दशेाि अिीर खुस्रोसारखा िहान किी तिळणार नाही.  

संगीिािील त्यांचं कायव अपूिव आहे. इराणी-िुकी-अरबी धून भारिीय 

संगीिाि तिसळून त्यांनी अनेक निीन राग तनिावण केले. कव्िाली, ख्याल, िराणा, 

गझल, यांचे िेच तनिाविे िानले जािाि. सिारीचे ( सहिार ) िेच जनक आहिे. 

िल्हार गीि-सािन गीि- झुला गीि- तिरह गीि-बाल गीि अशा अनेक 

लोकसंगीिािील रचना ियार केल्या. त्यांनी िराना कसा तनिावण केला त्याची कथा 

िारच रोचक आह.े अल्लाउफद्दन तखलजीने दिेतगरीच्या राजगायक गोपाल नायक 

यांना त्याच्या दरबाराि गायन करायला आिंतत्रि केलं. सलग ६ फदिस गोपाल 

नायकाने ( नायकी कानडा हा राग गोपाल नायकने तनिावण केला आह े ) राग 

कदबंक पेश केला. त्यािेळी अिीर खुस्रो लपून राहून गोपाल नायकाचं गाणं ऐकि 

होिे. गोपाल नायकचं गायन संपल्यािर ७ व्या फदिशी अिीर खुस्रो लोकांसिोर 
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आले. गोपाल नायकांची गायकी त्यांनी जशीच्या िशी गाऊन सिावना चफकि िर 

केलंच पण त्यांना जे शब्द कळले नाहीि िे त्यांनी  फदडदा, िोि असे शब्द िापरून 

म्हणून त्यांनी िे सगळं जसंच्या िसं पेश केलं, असा िराना तनिावण झाला. इिकं 

त्यांना शास्त्रीय संगीिािील अिाट ज्ान होिं.  

त्यांच्या शीघ्र कतित्िाची एक आख्यातयका अशी की, एकदा अिीर खुस्रो 

प्रिास करि होिे. त्यांना िहान लागली. िेव्हा िे एका तितहरीपाशी आले. तिथे 

काही तस्त्रया पाणी भारि होत्या. त्यांनी खुस्रोना ओळखलं. त्यािील एका स्त्रीने 

तिचारलं, आम्ही िुिची झुला िगैरे गाणी गािो िेच ना िुम्ही अिीर खुस्रो. ? खुस्रो 

हो म्हणाले. िेव्हा त्या तस्त्रया त्यांना म्हणाल्या, आम्ही ४ शब्द दिेो. त्या चार 

शब्दांिरून कतििा करून दाखिा िरच आम्ही िुम्हाला पाणी दऊे. िे शब्द होिे, 

चरखा, खीर, चोल, आतण कुत्ता.. खरं िर कशाशी काही संबंध नसलेले िे शब्द होिे. 

पण खुस्रोंनी पटकन २ ओळी रचल्या. िे म्हणाले,  

“ खीर पकाई जिनसे, चरखा फदया जला, 

आया कुत्ता खां गया, िू बैठी चोल बाजा, 

ला पाणी तपला. ’’    

बालपणापासून िे हजरि तनजािुद्दीन औलीयाचे परि भक्त होिे. 

हजरिांचं  सुद्धा अिीर खुस्रोिर तनरतिशय प्रेि होिं. तनजािुद्दीन यांचं दहेांि 

झाल्यािर ६ ितहन्यािच ियाच्या ७२ व्या िषी ऑक्टोबर १३२५ िध्ये अिीर 

खुस्रो यांचंही तनधन झालं आतण औलीया हजरि तनजािुद्दीनच्या कबरीजिळच 

त्यांचं दिन झालं.  
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अिीर खुस्रो, सातहत्य िेत्रािील इराणच्या श्रेष्ठ सातहतत्यक शेख सादी 

यांच्या बरोबरीने श्रेष्ठ िानले जािाि.  

अिीर खुस्रो हे, भारिाच्या इतिहासािील एक सुिणव िृि आहिे.  

SS—SS—SS—SS—SS—SS—SS—SS—SS— 
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इतिहासप्रतसध्द लोकाचं्या 

कीिीबरोबरच आख्यातयकाही 

तपढ्यान तपढ्या चाल ू राहिाि. 

जयाला सगंीि कळि नाही, त्याला 

आपण सहज “ िो गाण्यािला 

औरंगजबे आह ेअस ंम्हणिो. पण खरं 

िर औरंगजबे नृत्य-सगंीिाचा िार 

िोठा जाणकार आतण सौंदयावचा 

शौकीन होिा. िग त्याची अशी कीिी 

का झाली त्याची ही कहाणी.. .  

 

एक प्रिाद.  

 

 

शहाजहानला आपला 

लाडका िोठा िुलगा दर शुको 

बादशहा व्हािा अशी इच्छा होिी, 

म्हणून त्याने आपल्या इिर िुलांना 

राजधानीपासून दरू पाठिून फदलं. 

त्याि औरंगजेबाला शहाजहानने 

दख्खनच्या सुभेदारीिर पाठिलं. 

एका सुटीि हा शहजादा त्याच्या 

िािशीकडे बरहानपूरला गेला. 

िािशीचा, खालाजानचा भाचाच 

असल्याने जनानखान्यािील िुली 

त्याच्यासिोर परदा घेि नव्हत्या. 

औरंगजेब खाण्यातपण्याि संगीि 

ऐकण्याि िमि दगं होिा. एकदा िो खालाजनाच्या तहरन बागेि फिरि असिांना 

तहराबाई नािाची एक अत्यंि सुंदर िुलगी सुंदर गाि होिी. शहाजयादा िेडाच 

झाला तिला पाहून ! इिका बेशुद्धच झाला. भाच्याची ही अिमथा पाहून िािशी 

धािि आली आतण काळजीि पडून काय झालं तिचारलं िर औरंगजेबाने िी 

गाणारी सुंदर िुलगी िला द ेअसं सांतगिलं.  

िािशी घाबरली आतण म्हणाली की िाझ्या निऱ्याची-िीर खलीलची 

िी अत्यंि आिडिी लौंडी आहे. िी तिला िुझ्याकडे पाठिली िर िो आम्हाला 
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िारून टाकेल. औरंगजेबाने तनराश होऊन नाद सोडला आतण िो सुभेदारीिर 

औरंगाबादला परि आला. पण त्याचं कािाि लि लागेना इिका तिच्यासाठी िेडा 

झाला होिा. शेिटी त्यानेच िीर खातललला पत्र तलहून तहराबाईला पाठिून 

द्यायची तिनंिी केली.  

िीरने औरंगजेबाच्या दरबारािील गातयका चिुरबाईला आपल्याकडे 

पाठिायला सांतगिलं आतण तहराबाईला शहजयादाकडे पाठिलं. तहराबाई आल्यािर 

तिच्या सहिासाि िेडाच झाला. औरंगजेबाच कािािलं लिच उडालं. ही बाििी 

बादशहापयांि पोचली. शहाजहानने फदल्लीहून त्याला भानािर आणायला पत्र 

तलतहलं पण उपयोग होि नव्हिा. पण काही फदिसांनी तहराबाई अचानक िरण 

पािली. तिच्या िृत्यूने औरंगजेब खूप उदास झाला. तिची आठिण झाली की िन 

रििायला तशकार खेळायला तनघून जायचा. संगीि आतण नृत्याचा आमिाद घेणं 

िर त्याने बंदच करून टाकलं.  

औरंगजेब शहाजहानला कैदिे टाकून जेव्हा बादशहा झाला िेव्हा त्याने 

अनेक गुणीजनांना सन्िातनि केलं. िानसेनचा िुलगा तबलासखानाच्या नािेिाईक 

िुलाला त्याने धृपद- धिारच्या गायकीबद्दल “ गुणसहिदर “ ही पदिीसुद्धा फदली 

होिी. कृपाराय नािाच्या उत्ति िृदगं िाजिणाऱ्या कलाकाराला त्याने “ िृदुगंराय’’ 

हा फकिाब फदला होिा. इिका जाणकार बादशहा मिि: िात्र दरबाराि संगीि 

ऐकायला थांबायचा नाही. दरबारािील गायकही त्याच्याकडून कदर न 

तिळाल्यािुळे नाराज झाले. पण त्याचे िुलगे, बेगिा यांच्याकडून गायकांची िाहिा 

होि होिी. पण औरंगजेबाचा संगीिाबद्दलचा राग िाचिच गेला. दरबाराि 

आपल्या कलेची कदर होि नाही ह ेपाहून संगीि कलाकारही उदास झाले.  

एकदा औरंगजेब जािा िमजीदिध्ये निाज पचायला जाि असिांना 

त्याला काही गिैय्ये प्रेिाचा जनाजा घेऊन जािाना फदसला. औरंगजेबाने एका 
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गिैय्याला बोलािून कोण िेलंय असं तिचारलं, िेव्हा बादशाहाला पाहून त्या 

गायकाने संगीिाचा जनाजा चालला आह ेअसं उत्तर फदलं.  

औरंगजेब त्याला म्हणाला, “ त्या संगीिाला चांगलं खोल पुरा म्हणजे ि े

बाहरे यायचं नाही. ” त्याच्या या िाक्याचा सुरुिािीला फदल्लीभर कुजबुजीि, नंिर 

जनप्रिाद, नंिर िदिंा असा असर होऊन शेिटी औरंगजेबाला गाण्यािील काहीही 

कळि नव्हिं इथपयांि प्रिास झाला. तहराबाईच्या िृत्युनंिर त्याने कधीही गाणं 

ऐकलं  नाही ह ेलोक तिसरूनच गेले.  

 s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s  
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बाबरिळेु फदल्लीची सत्ता िघुल, िोघल, 

िोंगल काहीही म्हणा, िुळाि िगंोल 

घराण्याकडे सत्ता गलेी. बाबर-हुिायनू-

अकबर-जहागंीर-शहाजहान-औरंगजबे 

अशा अतिरथी िहारथी सत्ताधीशानंी 

काबलूपासनू तिजापरूपयांि साम्राजय 

पसरिल.ं औरंगजबेानिंर या घराण्याला 

उिरिी कळा लागली. १८५७ च्या 

मिाितं्र्यायुद्धानिंर  बहादरूशहा 

जिरच्या अटकेनिंर ह े घराण ं सपंल.ं 

िोठे िोठे जनानखाने, िोठे िोठे िहाल, 

िोठ्ा िोठ्ा बागा, तिलास, ऐश्वयावचा 

आतण त्याच्या प्रदशवनाचा सोस हा त्यांचा 

मिभाि. औरंगजबेाचा बादशाही थाट, 

रुबाब िराठ्ाचं्या िौजानंी पातहला 

आतण हळूहळू िो िराठी िौजिे 

तझरपला.  

 

औरंगजबेाचा काश्िीर प्रिास.  

 

फदल्लीिील उन्हाळा असय 

व्हायचा म्हणून फदल्लीची राजधानी ६ 

ितहने काश्िीरला हलि असे. ह े आहे 

औरंगजेबाच्या १६६० सालचं काश्िीर 

प्रिासाचं िणवन.  

उन्हाळा सुरु व्हायच्या आधी 

प्रिासाला लागायचं म्हणून जयोतिषाने ६ 

तडसेंबर हा फदिस शुभ फदिस औरंगजेब 

बादशाहाला काचून फदला. औरंगजेब 

आतण त्याची बहीण रोशनआरा बेगि 

दोघेही काश्िीरला तनघायच्या ियारीला 

लागले. फदल्ली आतण आग्र्याचा कारभार 

तिश्वासू सरदारांकडे सोपिला. संपूणव 

राजधानीच काश्िीरला हलणार म्हणून 

तनिडक असे आपल्या तिश्वासािील लोक 

बादशाहने प्रिासाि आपल्याबरोबर 

घेिल.े बरोबरीच्या लोकांना सािील 

होिा यािं म्हणून मिि: फदल्लीपासून ६ 

िैलांिर असलेल्या शालीिार बागेि 

जाऊन रातहला. आपल्या छािणीची 

जबाबदारी त्याने िूिवझाखानकडे 

सोपिली.  
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कसा होिा हा प्रिास..  

बादशहाच्या प्रिासाि प्रत्येक सािानाचे २ संच बाळगि असि. 

बादशहाच्या प्रिासाच्या आदल्या फदिशी त्याच्या पुचच्या िुक्कािाचं िंबू िगैरे 

सािान २०० उंट आतण ५० हत्तींिर लादनू बाहरे पडि असे.. आघाडीला जड 

िोिखाना असे. िोिखान्याच्या िागे, िाटेिील नदी ओलांडण्यासाठी म्हणून 

बादशहासाठी एक सजिलेली शाही नौका ठेिलेली असे. डच लोकांनी फदलेल्या 

हसहासनािर िो बसे. िी खुची िाहायला १२ िजूर लागि. तशिाय ३ पालख्याही 

बरोबर घेिलेल्या असि. बादशहा जरूर आतण इच्छा असेल िसा यांचा िापर करि 

अस.े त्यानंिर लिाजिा, छािणीचं सािान जाई. छािणीि िंबू ठोकण्यासाठी 

िािडी-कुदळी या कािासाठी लागणारे िजूर १००० असि. हा सगळा पररिार पुचे 

जाऊन बादशहाचा िंबू ठोकि असे. त्या भोििी लहान िोिा उभ्या केल्या जाि. 

सकाळपयांि िुक्कािाचा िळ ररकािा होई, िक्त घोडदळ आतण पायदळ 

बादशाहाच्या रिणासाठी िागे राहि असे.  

साम्राजयाच्या कारभारासाठी पुचील ४/६ ितहन्यांसाठी बादशहाचा 

दफ्िरखानाही बरोबर असे. ही कागदपत्रे िाहण्यासाठी ८० उंट, ३० हत्ती, आतण 

२० गाड्यांचा उपयोग केला जाई. बादशहाला लागणाऱ्या पाण्यासाठी प्रत्येक 

उंटािर २ िोठे िोठे हडंे, असे ५० उंट पाणी िाहून नेि. त्यािागे लहान िंबू 

िाहणारी ८ खेचरे असि. प्रिासाि काही खािं असं िाटलं, शारीररक गरजा 

भागिण्यासाठी, ककिा तिश्रांिी घ्यािीशी िाटली िर िे िंबू उभे केले जाि असि. 

अत्तराच्या बाटल्यांसाठी २ खेचरे लागि. बादशहाच्या जेिणाच्या ियारीसाठी 

भांडी िाहण्यासाठी ५० उंट असि. उत्ति दधू दणेाऱ्या ५० गाई बरोबर असि. 

प्रत्येक पक्वान्नासाठी िेगळा मियंपाकी असे. त्या प्रत्येकािर एक प्रतितष्ठि अतधकारी 

नेिलेला असे. जेिणाच्या चांदीच्या िबकांिर झाकण्यासाठी िखिली रुिाल असि. 
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अतिशय सुंदर तचनी िािीची आतण सोन्या-चांदीची भांडी २०० िजूर उचलून नेि. 

बादशाहाला भेटण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना भेट दणे्यासाठी लागणारी िस्त्रे-शस्त्रे-

रत्ने-दातगने ३० हत्तींिर लादलेले असि. भेट दणे्यासाठी िलिारी-चाली-खंजीर या 

शस्त्रांिर रत्नजडीि काि केलेलं असे.  

बादशहा सकाळी ६ िाजिा प्रिासाला तनघे. त्याच्या पुचे १०० हलका 

िोिखाना असे. २ घोडे एकेक िोि ओचि असि. औरंगजेब तनघाला की नगारे-

कणे-हशगे जोराि िाजायला लागि. आघाडीिर ८००० घोडदळाचा सरदार असे. 

या ८००० घोडदळाच्या िागे उजिीकडे डािीकडे दोन सरदार आपलं घोडदळ 

घेऊन चालि असिं. बादशहाची िाकद कळािी म्हणून तशकारी मिार हािािर 

बतहरी ससाणा घेऊन घोड्यािर बसलेले असि..  

बादशहाच्या पुचे पतहले ९ हत्ती शोभेचे ध्िज घेऊन चालि. त्यांच्या 

िागून ४ हत्ती सूयव-चंद्राची तचन्ह ेअसलेले तहरिे झेंडे घेऊन चालि. त्यांच्या िागे 

दातगन्यांनी, सुंदर झूली पांघरलेले २ घोडे आतण त्यािर मिार असि. एकाच्या 

हािाि अरबी शब्द तलतहलेला ध्िज िर दसुऱ्याच्या हािाि नगारा असे. िो 

घोडेमिार िधून िधून नगारा िाजिून बादशहाची मिारी येि असल्याचा इशारा 

दिे असे. बादशहाच्या दोन्ही बाजूने तशमिीने पायदळ चालि राही. ही शाही 

तिरिणूक बघायला जिलेल्या गािकयाांना चांदीच्या काठीने दरू करि. पुचील 

रांगेिील काही तशपाई बादशाहाला सुखद िाटािं म्हणून िागाविर सुगंधी पाणी 

हशपडि जाि.  

 हा जुलूस जाि असिांना बादशहाबरोबर एक अतधकारी असे. कोणत्या 

भागािून आपण जाि आहोि असं बादशहाने तिचारलं िर सांगण्यासाठी त्याच्या 

जिळ िागावि येणारी नगरं, खेडी, सुभे, जतिनी, त्यांचा िहसूल यांची कागदपत्रे 

असि. बादशहा आतण इिरांना सांगण्यासाठी त्याच्याकडे िाळूचं घड्याळ असे. 

बादशहाने फकिी प्रिास केला याची नोंद ठेिण्यासाठी िोजणीचे दोर घेिलेली 
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िाणसे असि. पांचऱ्या कापडाचं ओझं िाहणारा एक उंट आघाडीला असे. एखादं 

िेलेलं जनािर, िाणूस, बादशहाच्या िागावि पडलेलं फदसलं िर त्याच्यािर िे पांचरं 

िस्त्र घालून झाकलं जाई. कधी कधी औरंगजेब त्याची चौकशी करि असे.  

बादशहाच्या िागे १० घोडेमिार चालि, त्याचं्याकडे बादशहा िापरि 

असलेल्या बंदकुा लांब जरीच्या तपशिीि ठेिलेल्या असि. प्रत्येकाकडे एकेक िमिू 

अस.े चाल-िलिार-भाला-धनुष्य-बाण-खंजीर अशा िमिू असि. त्यानंिर 

राजपुत्रांचा पररिार आतण नोकर असि.. त्यािागून जाणाऱ्या बादशहा आतण 

राजपुत्रांच्यासाठी िापरायच्या पालख्यांच्या िागे कणे-नगारे-सनया-डि-िाहणारे 

घोडेमिार चालि असि. नंिर दषृ्टीस पडि असि िे ३ अंबारया िाहणारे ३ हत्ती 

आतण उरलेल्या ३ हत्तींिर इमलािची तचन्हं, िखिली कापडाने झाकलेले चांदीचे ३ 

पंजे, आतण इिर तचन्ह ं ठेिलेली असि. एका काठीिर िहिंद न्यायी आहे, असं 

तलतहलेला िलक, एकािर न्यायाच्या िराजूचा ध्िज, आणखी एका हत्तीिर 

बादशाहा नद्यांचा मिािी आहे, ह े दाखिण्यासाठी कापड लािलेलं िगरीचं िोंड 

ठेिलेलं असे. दसुऱ्या काठीिर िाशाचं िोठं िोंड आतण त्याला कापडी शरीर 

असलेलं तचन्ह बादशहा सागराचा मिािी आह ेह ेदाखिणारा ध्िज असे. ह ेपांचरं 

कापड िाऱ्याने हलि असे, आतण लोकांचं लि िेधून घेि असे. त्यांच्या िागून 

नौबिी, नगारे िाहणारे हत्ती असि.  

बादशहाचा हा एिचा लांबलचक लिाजिा संपला की िोठा सरदार 

जयहसहाचे ६०,००० मिार चालि. त्यांच्या िागे इिर सरदारांची िौज चालि 

अस.े या सिव सरदारांचे ६ हत्ती आतण िौज असे. या पूणव शाही तिरिणुकीिील 

प्रत्येक हत्ती आतण प्रत्येक घोडा िखिली झूल आतण दातगन्यांनी िचलेला असे.  
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हा पुरुषांचा फदिाख संपला की बादशहाची बहीण रोशनआराची सिारी 

लोकांना फदसे. तिचा तपिांबर नािाचा प्रचंड हत्ती, त्याच्यािरची तिची सोन्याच्या 

पत्र्याने िचिलेली िीनाकाि केलेली अंबारी, तिच्या घोड्यािर बसलेल्या 

बुरखाधारी बायका, तिचे खोजे, नोकरिगव, िागच्या ६० हत्तींिर राजघराण्यािील 

इिर तस्त्रया, औरंगजेबाच्या िीन बेगिा, त्यांचा नोकरिगव, पालख्यांिधून 

रोशनआराच्या तनिडक सख्या अशी ही तस्त्रयांची तिरिणूक िेगळ्या जिळच्या 

िागावने बादशहाच्या आधी पुचील िुक्कािािर पोचलेल्या असि.  

बादशहा िुक्कािाला पोचला की जोपयांि तिथे राही, िोपयांि रोज रात्री 

नगारा िाजे. नगारा ऐकू न येणं म्हणजे दसुरे फदिशी प्रिासाला जायचं असा इशारा 

अस.े प्रिासाला तनघण्यासाठी बादशहा आपल्या िंबूिून बाहेर आला की राजपुत्र, 

अतधकारी, अिीर, उिराि, त्याच्या दशवनाला येि. त्यांच्या अडचणी काही असिील 

िर बादशहा तिथेच त्याच तनिारण करि असे. िग बादशहा आपल्या तशकारी 

लोकांकडे जाई. त्याला तशकार खेळण्याची इच्छा असेल िर पायदळ आतण 

अंगरिक त्याच्या बरोबर राही. पुचचा िुक्काि जिळ आला की कणे, नगारे िाजू 

लागि. बादशहाचा िंबू हा ५०० पािलांच्या पररघाचा असे. बादशहा आपल्या 

िंबूि तशरल्यािर हलकासा िोिांचा आिाज होई.  

फदल्लीहून तनघालेला हा बाजार-दकुान-नोकरचाकर-गुरं-युद्धसािग्री-

सोनंचांदी-नाणी, १२ बलुिेदार, खतजना यांनी भरलेला प्रचंड िोठा लिाजिा काही 

ितहन्यांसाठी राजधानी काश्िीरला पोचि असे. तिथून िग औरंगजेबाची ििावनं 

तनघि.  

Ss. ==Ss==Ss==Ss==Ss==Ss==Ss==Ss==Ss   
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आग्र्याचा िाजिहाल आतण फदल्लीचा 

लाल फकला ह े फदल्लीच्या, नव्ह,े 

मथापत्यशास्त्रािील िामिू कलाकाराचं्या 

कला आतिष्काराच ंसुदंर लेणं.. अजठंा,  

िरेूळ, दतिणेची उत्तुगं िंफदरं जयानंी 

बाधंली ि े सारे अनातिकच रातहले. 

राजाश्रय तिळाला की कलाििंांच्या 

प्रतिभेच ं इतिहासाच्या पटलािरही 

प्रतिक उिटि.ं उमिाद हिीर आतण 

उमिाद तहरा यांच्या कला िभैिाची 

साि म्हणज ेलाल फकल्ला.  

 

कसा बनला फदल्लीचा लाल फकला.  

 

 

उत्ति उत्ति िामिू 

उभारण्याचं शहाजहानला िेड 

होिं.. . िुििाजच्या प्रेिाखािर 

त्याला िाजिहाल बांधायचं 

सुचलं िे त्याच िेडापायी.. 

आजिरचे बाबर-अकबर ह ेत्याचे 

सारे दादा-परदादा आग्र्यािच 

राहि होिे. उलट फदल्ली िात्र 

सििच्या आक्रिणाने उजाड 

झालेली होिी. पण 

शहाजहानच्या िनाि िात्र 

फदल्लीला आपल्या नािाने अिर 

व्हािी अशी नगरी आतण 

आपल्यासाठी एक सुंदर फकल्ला 

बांधायची कल्पना घोळायला लागली. आजिर शहाजहानच्या आधी जे जे सुलिान 

फदल्लीिर राजय करून गेले, त्यांनी दरिेळी आपल्या राजधानीसाठी निीन भाग 

तनिडला होिा, आतण पतहला भाग पुराना झाला होिा. लंगडा िैिूरच्या 

आक्रिणानंिर िर फदल्ली उजाडच झाली होिी. फदल्लीिध्ये जागेचा िोटा 

नव्हिाच. आिा या बादशहाच्या राजधानी हलिण्याच्या इच्छेसाठी निीन जागेचा 
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शोध घेण्याची जबाबदारी िुकरविखानािर येऊन पडली. त्याने िालकटोराजिळची 

जागा तनतश्चि केली.   

िशािच एक घटना घडली.  

एकदा तशकारीला आग्र्याहून बाहरे पडलेला शहाजहान यिुनेच्या 

काठाकाठाने हहडि असिांना त्याला िहान लागली म्हणून िो पाणी शोधायला 

लागला. त्याला एक झोपडी फदसली. त्या झोपडीि जाऊन त्याने पाणी िातगिलं. 

झोपडीिल्या खेडुिाला हा बादशहा आह े याची कल्पना आली नाही. िो 

बादशाहाच्या ओंजळीि पाणी ओिायला लागला आतण िहानलेला बादशहा 

भराभरा पाणी प्यायला लागला. िेव्हा त्या खेडूिाने त्याच्या सुरईिध्ये थोडं गिि  

घािलं. त्यािुळे बादशहाची पाणी तपण्याची गिी िंदािली. बादशहाने त्याला 

तिचारलं, असं का केलंस ? िर िो म्हणाला की िाझे बैल शेिािरून थकून आले की 

असेच भसाभसा पाणी तपिाि. िे पोटासाठी चांगलं नसिं. म्हणून िी असंच गिि 

घालून पाणी दिेो. शहाजहान खूष झाला. इिक्याि बादशहाचा लिाजिा आला 

िेव्हा खेडुिाला हा कोणीिरी िोठा िाणूस आह ेह ेकळलं. बादशाहने त्याची पाठ 

थोपटली, त्याला काही अश्रिी फदल्या आतण िो तनघून गेला. बादशहा थोडा पुचे 

गेला िर त्याला एका झाडािर एक तचिणी एका ससाण्याच्या भोििी तघरट्या 

घालि चोच िारिाना त्याने पातहलं. त्याला िाटलं की  ससाणा जखिी असेल, 

म्हणून त्याने आपल्या सेिकाला िर चचून बघायला सांतगिलं. सेिक िर चचायला 

लागल्याबरोबर ससाणा आतण तचिणी दोघेही उडून गेले. सगळेच या प्रसंगाने थक्क 

झाले. बादशहाचा एक अतधकारी म्हणाला, हुजूर, या फदल्लीचं पाणी काही औरच 

आह े ! इथे तचिणीसुद्धा तपल्लाना िाचिण्यासाठी ससाण्याशी लचणारी आहे. 

बादशहाने सगळं ऐकून घेिलं आतण िो गप्प रातहला.  



इतिहासाची तिलग पाने  डॉ. तमििा दािल े

आग्र्याला पोचल्याबरोबर त्याने फदल्लीि फकल्ला बांधायचा हुकूि 

सोडला. यासाठी त्याने शहजाहानाबाद नािाचं शहर िसिण्याचा तनश्चय केला. 

यिुनेच्या काठी चंद्राकृिी शहर तनिावण करायचं ठरलं. त्याला १२ छोटी प्रिेशद्वारं 

आतण एकेक छोटे बुरुज बांधले.. लाहोर आतण आग्र्याच्या फदशेने जाणारे दोन िुख्य 

दरिाजे बांधले.  

िग फकल्ल्यासाठी जागा शोधली. उत्तरेकडे पूिावतभिुख बांधायचा ठरलं. 

शहाजहानला िालकटोराजिळ फकल्ला हिा होिा.. त्या काळाि उमिाद हिीद 

आतण उमिाद तहरा हे दोन नािांफकि िामिूतशल्पकार होिे. त्यानंा फकल्ला बांधायचं 

काि सोपिलं गेलं. या दोघांनी िालकटोरा भागािील जिीन िारयुक्त आहे म्हणून 

नाकारली. त्यािुळे पायाचे दगड काही काळानंिर िडकिील आतण फकल्ला हजार 

िषे रटकािा अशी इच्छा असेल िर िी जिीन योग्य नव्हिी. तशिाय िलाि 

उन्हाळ्याि सुकला की पाण्याची सुद्धा कििरिा येणार होिी. शेिटी यिुनेच्या 

काठािर सलीि गचजिळची जिीन नक्की केली.  

जागा तनतश्चि झाल्यािर लगेच पाया खणायला सुरुिाि झाली. 

धिलपूरहून लाल दगड आले. पाया खणून झाला आतण फकल्ला बांधणारे दोन्ही 

उमिाद गायब झाले. खूप शोधलं पण सापडेनाि. शेिटी त्या दोघांना कैद करण्याचा 

हुकूि दणे्याि आला. त्याबरोबर दोघे दरबाराि हजर झाले. दोघांनी िािी िागि 

बादशाहाला म्हटलं की खणलेला खड्डा सोडून आम्ही एिढ्याचसाठी दरू तनघून गेलो 

की या खड्ड्ड्यािर सिव ऋिूंचा िारा सहन केलेली जिीन ियार व्हािी, जयािुळे हा 

फकल्ला शिकानुशिके िजबूि राहील. आिा या जतिनीने उन्हाळ्याि प्रसारण 

पािणे, थंडीि आकंुचन पािणे आतण बरसािीि ओल राहणे सोसलंय. अल्लाने 

ठरिलं िर हा फकल्ला हजार िषे फदल्लीची शान बनून राहील. शहाजहानला पाणी 

पाजणाऱ्या त्या खेडूिाप्रिाणेच या दोघांनीही बादशाहाच्या भीिीला बळी न पडिा 

खरं खरं सांतगिलं होि, म्हणून शहाजहान खूष झाला.  
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१२ िे, इ. स. १६३९ िध्ये बांधायला सुरु झालेला हा लाल फकल्ला ६-

४-४८ला  ८ िषाांनी पूणव झाला. फकल्ल्याची जबाबदारी आधी इज्जि खान, िग 

अलीिदीखान याच्यािर आली. लाहोरला जाणाऱ्या रमत्याला लाहोर दरिाजा, 

काबूलचा काबुली दरिाजा, काश्िीरकडे जाणारा कातश्िरी दरिाजा, असे 

फकल्ल्याला 4 दरिाजे बनले. फकल्ल्यासिोर यिुना नदीच्या काठापयांिची जागा 

हत्तींच्या झुंजीसाठी िोकळी ठेिण्याि आली. बादशहा त्याच्या सज्जािून या झुंजी 

पाहि असे. जनानखान्यािील तस्त्रया जाळीिागे बसून झुंज पाहि.  

या शहराचं नाि शहजाहानाबाद ठेिलं गेलं.  

फकल्ल्याला लागून १२ किानींचा एक पूल सलीिगचच्या फकल्ल्याशी 

जोडला होिा.. यिुनेचं पाणी फकल्ल्याजिळ उंचािरून िाहि नसल्यािुळे 

फकल्ल्यािील बागांना पाणी पुरिठा करण्यासाठी फदल्लीहून ३०० िैलािरील 

सरतहन््पासून एक कालिा खणण्याि आला आतण फकल्ल्याि त्याच पाणी खेळिलं 

गेल.ं बागेिध्ये पाट खेळिले. त्याि सुंदर रंगीबेरंगी िासोळ्या सोडण्याि आल्या. 

एका सोन्याच्या िारेि एक िातणक आतण दोन बारीक िोिी गुंिून िी िार या 

िासोळ्याच्या डोक्याला बांधली जाई. फकल्ला सजला. देशभरच्या राजांनी सुंदर 

िमिू बादशाहाला सजािटीसाठी पाठिल्या.. फकल्ल्याि जे निीकाि हभिींिर झालं 

त्याि िातणक रत्न जडिली गेली.  

फकल्ला ियार झाल्यािर, जयोतिषांकडून शुभ िुहूिव काचून बादशहा  

शहाजहान थाटािाटाने िोठ्ा तिरिणुकीने प्रिेश करायला आला. त्यािेळी त्याचा 

लाडलािुलगा युिराज दारातशकोह त्याच्यािर सोन्याचांदीची िुलं उधळि होिा.  

लाहोरी दरिाजयाच्या सिोर एक “ घुंगट की फदिार ’’ नािाची हभि 

आह,े तजथून १५ ऑगमटला पंिप्रधान भाषण करिाि. ही हभि औरंजेबाने बांधली. 
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त्याचं कारण म्हणजे दरबारी लोक जेव्हा चांदणी चौकािून दरबाराि जाि िेव्हा 

फदिाण-ए-आिचं िख्ि सिोर असायचं आतण सिाांना त्या िख्िाला िुजरा 

करण्यासाठी पालखीिून अलीकडे उिरून चालि त्यासिोरून जािं लागे. 

औरंगजेबाला अिीर उिरािांची ही अडचण कळली म्हणून त्याने ही हभि बांधली. 

आग्र्याला कैदिे असलेल्या शहाजहानला जेव्हा ही बाििी कळली िेव्हा त्याने 

िुलाला पत्र तलतहलं, “ ऐ िजांद अजाविंद, िुिने िो फकलेको घुंगट तनकाला. हि 

िुिसे खूष हुए ‘’  

पुचच्या काळाि या दरिाजांपैकी काबुली आतण कातश्िरी दरिाजे 

इंग्रजांनी रमिा बनिण्यासाठी िोडले. लाहोरी दरिाजा बहादरूशहा जिरने िोडला 

कारण त्याचा िौलाबि नािाचा देखणा, थोराड, अंबारीसकट जाणारा हत्ती या 

दरिाजयािून जाऊ शकि नव्हिा. आजही िो फकल्ला अनेक सत्तांिराच्या राजकीय 

घडािोडींचा सािीदार म्हणून अजून जगप्रतसध्द आहे.. .                                                          

s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s  
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थोरल्या शाहूराजानंी बाळाजी-बाजीराऊ-

नानासाहबे पशेव्यांच्या िदिीन े

िळपणायाव मिराजय सयूावला तिथेच रोखनू 

धरल.ं त्यांच्या कैलासािासानिंर सयूव 

िािळिीकडे तनघाला. िाधिराि 

पेशव्याचं्या तनधनानिंर िर िो तनमिेज 

झाला. शाहूराजांचा िशंफदिा तिणतिणिा 

झाला. आिा तिन्हीसांजेची चाहूल 

लागली. आिव कािरिळे राजयािर 

पसरली.. पेशि ेनारायणरािाचंी ‘’ काका 

िला िाचिा ‘’ ही करूण, आिव कककाळी 

िाडाभर, राजयभर घिुली. उदास 

सािल्यांनी राजय झाकोळून टाकलं.  

मिराजयाच्या घसरणीला सरुुिाि झाली 

होिी. सिुरेहसगच्या एका िटक्यान े िे 

घडिनू आणल ंहोिं.  

“ काका िला िाचिा.. . ’’ 

 

 

दादासाहबे 

अमिमथपणे शतनिारिाड्यािील 

आपल्या िहालाि िेऱ्या िारि 

होिे. दवे्या हुजऱ्या त्यांची 

घालिेल तनर्मिकारपणे पाहि 

होिा.. िालकांचा काही भरोसा 

नाही.. कोणत्या िणी कच 

खािील, दगड पाझरायला 

लागेल आतण जििून आणलेला 

बेि मिि:च्याच हािांनी उधळून 

टाकिील याची त्याला शाश्विी 

नव्हिी.. िाणूस एकदि कच्च्या 

फदलाचा.. िो िनाशी म्हणाला.. 

गणेशोत्सिाचे फदिस.. दपुारची 

िेळ.. कदडी दरिाजािर 

सुिेरहसग आतण िहंिद इसाि 

७००/८०० गारदी घेऊन 

दरिाजयािर आले. गारद्यांचा 

चचलेला आिाज आतण गलका 

ऐकू आला, बुधाहसग जिादार त्यांना अडिि होिा, त्याचाही चचलेला आिाज 
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शतनिारिाड्याच्या बुरुज-गणेश िहाल-कचेरीच्या हभिींिर आदळि होिा.. . 

केव्हापासून पाय चेपून घेि बसलेले दादासाहबे िाडकन उठले आतण नुसत्या 

िेर् याच िारि बसले. िनाशी योजलेली घटका जिळ आली होिी.. बाळाजी 

तिश्वनाथांचे नािू, बाजीरािांचे धाकटे तचरंजीि, नानासाहबे पेशव्यांचे धाकटे बंधू, 

अटकेपार झेंडा लािून आलेले दादा, आज िात्र जोरदार सुटलेल्या िाऱ्याि पान 

हलेकािािं िसे फदसि होिे. नारायणराि पेशिे झाल्यापासून दोघांच्याि तबघाड 

होऊ लागला होिा. कारभारी, सरदारही पेशव्यांच्या िनिानी, चंचल, 

राजकारणाची कुिि नसलेल्या कारभाराला कंटाळले होिे. नारायणराि पेशव्यांना 

अटक करून दादासाहबेांनी कारभार हािी घेण्याचा तिचार कारभार् यांच्या िनाि 

िूळ धरू लागला होिा. दादांचे कान त्या आिाजाचा िेध घेि होिे.. लोकांचा 

गलका िहालाच्या जिळजिळ सरकि होिा.  

आतण िे गरवकन िळले. दाराि २० िषावचा कोिळा नारायण पेशिा 

उभा होिा.. ओठ थरथरि होिे, पांचरािटक चेहरा घािाने तभजला होिा.. 

कानािली तभकबाळी गदागदा हलि होिी.. हािपाय कांपि होिे.. नारायणाने 

दोन्ही हािांनी दादांच्या पायाला तिठी घािली.. त्याच्या डोळ्याि हजारो 

आजविांचे अश्रू गळि होिे.. काका िला िाचिा, िला कैदिे टाका, िला ह ेपद नको, 

िला राजय नको, सिव िुम्हीच घ्या.. पण िला िाचिा. नारायणाने दादासाहबेांच्या 

पायाला तिठी िारली..  

राघोबादादा तथजल्यासारखे उभे रातहले.. त्यांनी दाराकडे पातहलं.. 

शतनिार िाड्यािील दासी-बटकी-गारदी-शागीदव भेदरलेल्या चेहऱ्याने उभे होिे.. 

त्यांच्यािागे दाराि दोन अदशृ्य चेहरे त्यांना फदसले.. रिा–िाधि, सिी जािांना 

रिाबाईंनी नारायणाचा हाि आपल्या हािाि दऊेन म्हटलं होिं, याचं रिण करा, 
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प्राण सोडण्यापूिी िाधिाने थेऊरच्या िंडपाि िचन घेि म्हटलं होिं.. राजय 

सांभाळा.. आतण तिथेच त्या दोघांजिळ राजलक्ष्िी हािाि िरिाला घेऊन उभी 

होिी.. कुणाकडे पाहू ? कुणाला तनिडू.. राघोबादादांचा जीि कासािीस झाला.. 

आपली िंदफििुरी उघड झाल्यािर याच नारायणाने गेले चार ितहने आपल्याला 

अटकेि ठेिलं होिं.. सखारािबापू आतण आपण तिळून नारायणाला अटकेि ठेिून 

पेशिाईचा कारभार हािी घ्यायचं कारमथान ठरिलं होिं.. आिा नारायणाला 

अटक करण्याची िेळ आली.. . हीच िी घडी, तजची आपण िाट पाहि होिो..  

इिक्याि रक्ताने िाखलेल्या िलिारी घेिलेले सुिेरहसग आतण इिर 

गारदी आि आले. दादांच्या पायाला तिठी घािलेल्या नारायणराि पेशव्यांना पाहि 

सुिेरहसग भसाड्या आिाजाि म्हणाला, त्यांना सोडा, नाहीिर दोघांचे जीि 

जािील.. दादासाहबेांनी सुिेरहसगला दरू होण्यास सांतगिलं. त्यािर सुिेरहसग 

म्हणाला, सापाला दखुािून सोडलं िर िो आिचाच जीि घेईल. रािांना सोडून 

द्या.. त्याबरोबर राघोबादादांनी नारायणाला दरू लोटलं. िुळया पिार 

गारद्यांच्याबरोबर होिाच.. त्यानेच िर या कटाि पुचाकार घेिला होिा. त्याने 

नारायणरािांचे पाय िागे ओचले, त्याबरोबर त्यांची पायाची तिठी सुटली.. 

सुिेरहसगने  िार टाकला. आपल्या धन्याला िाचिण्यासाठी िाड्यािरचा गिई 

नारोबा िाटक आतण हुजऱ्या चापाजी रटळेकर पुचे झाले, त्यांनाही सुिेरहसगने 

कापून काचलं. राघोबादादांच्या हािाला आतण डोक्याला हलकीशी जखि झाली. 

पागोट्याचे िोिी िुटले. ह ेकाय झालं? जासूदांचा जिादार नारोजी नाईक यांनी 

दादासाहबेांना बोल लािायला सुरुिाि केली िर नारोजीलाही ठार केलं. सगळेच 

भांबािले.. ह ेिर आपण योजलंचं नव्हिं.. राघोबदादांच्या फदिाणखान्याि िीन प्रेिं 

पडली होिी. पेशव्यांना अटक करायचं ठरलं होिं, िर सुिेरहसगाने अचानक हे 

कृष्णकृत्य केलं..  
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३० ऑगमट सोििार, अशुभाचं सािट सकाळपासूनच 

शतनिारिाड्यािर तघरट्या घालि होिं.. शतनिार िाड्याि गणपिी उत्सि चालू 

होिा. सरदार रघुजी आंग्रे पिविीच्या पायथ्याशी उिरले होिे.. नारायणराि पेशिे 

त्यांना भेटायला सकाळी गेले िेव्हा राघूजींनी पेशव्यांना सािध राहण्यास 

सांतगिलं.. काहीिरी पुण्याि कारमथान तशजिंय याची त्यांना कुणकुण लागली 

होिी. तिथून पिविीिर पेशिे जेिाियास गेले. केशरभािाचं जेिण करून 

झोपण्यासाठी िाड्यािर आले. इकडे िाड्यािर गारदी जिले.. िुळया पिारला 

पेशव्यांना अटक करायचं कारमथान िुटेल याची भीिी िाटली, म्हणून त्याने 

सुिेरहसगला घाई करा अशी सूचना केली.  

िहिंद इसाि आतण सुिेर हसग िाड्यािर आले. त्यांना अडिणाऱ्या 

बुधाहसग जिादाराला कापून काचलं. दरिाजा लािण्यास पुचे आलेल्या 

आबाजीपंिानाही कापून काचलं. गारदी चौकाि येऊन पगार िागू लागले िेव्हा 

इच्छापंि चेरे गारद्यांना दिाि घेऊ लागले, आतण सरकार झोपले आहिे, कचेरीि 

पगार िागा म्हणाले. िेव्हा गारदी त्यांच्याही अंगािर धािून गेले. इच्छारािपंि 

तिथल्या गायीच्या िागे लपले िर गाय आतण चेरे दोघांचेही िुकडे केले. सगळे िग 

नारायणराि पेशव्यांच्या िहालाकडे तनघाले.  

नारायणराि झोपले होिे. हुजऱ्या चापाजीने त्यांना उठिलं, गारदी येि 

आहिे, आपण नानाच्या िाड्याि पळून जाऊ असं सांतगिलं. पण पेशव्यांना ह े

कळिाच िे िागच्या तजन्याने पािविीबाईंच्या िहालाि तशरले. त्या म्हणाल्या, ह े

सगळं करणं िुिच्या काकांचं आहे. त्यांच्याकडेच जा! िाड्याि सदातशिभाऊंची  

पत्नी पािविीबाई, राघोबांची पत्नी आनंदीबाई, आतण नारायणरािांची पत्नी 

गंगाबाई होत्या. िाड्याि हलकल्लोळ िाजला. शतनिारिाड्याचे दरिाजे बंद केलेले 

होिे. गािाि हा गहजब कळला. दाराशी सखाराि बापू बोकील, हररपंि िडके, 
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असे दरबारी जिले. िोिा लािून दरिाजा िोडािा िर आि तस्त्रया होत्या. 

काहीिरी भयंकर घडलंय एिचं िात्र लिाि आलं.  

 गारद्यांनी राघोबादादासाहबेांना खालच्या चौकाि आणून बसिलं. 

१०० गारदी त्यांच्या भोििी उभे रातहले. दशु्िन िारला, आिची ख़ुशी करािी 

म्हणाले. बाकी गारद्यांनी सोनं-चांदी-लुटून िाडा साि केला. िाड्याि रडारड 

िाजली. इिक्याि आिून दरिाजा उघडला आतण राघोबादादांचा जासूद तचठ्ठी 

घेऊन बाहरे आला. तचठ्ठीि तलतहलं होिं, गुंिा उरकला, आि यािं. बोकील, 

भिानराि प्रतितनधी, घोरपडे, सारेच आि आले. जे काही घडलं होिं, िे पाहून सुन्न 

झाले. सिाांनी दादांचा तनषेध केला.. ह ेकाय करून बसलाि म्हणाले.. सखारािबापू 

म्हणाले, आिच्या िनास सिाधान नाही.. िरण येईल िर बरं या भािनेने घरी गेले 

चैन पडेना िेव्हा बाहरे पडले, िेड्यासारखे हहडि रातहले आतण रात्री घरी आले.. 

बापूंच िन करपून गेलं. काय योजलं होिं, काय झालं.. तनयिीने िहाराष्ट्राला कलंक 

लािला. िोगलाईि भािांना संपिून िख्ि काबीज करण्याची पद्धि. त्रास 

दणेाऱ्याला सत्ताधीश कैदिे  ठेििािच, राजकारणाला िे काही निं नाही.. पण खून 

होणं अिक्यावच्या पलीकडील..  

तिन्हीसांजेची िेळ उिरली. सूयव कलला, नव्ह े राजयाचं भाग्यच 

िािळिीला आलं. शतनिारिाड्याच्या दगडी हभिींिध्ये अंधार लौकर पसरला. 

पेशव्यांच्या दहनाची ियारी सुरु झाली.. िशालीच्या उजेडाि िृिदहेांचा शोध सुरु 

झाला. केशरभाि बाहरे पडलेलं एक शि फदसलं.. पेशव्यांचाच िो दहे.. सकाळी 

खाल्ला होिा त्यांनी िो प्रसाद.. गंगाबाई सिी जाण्याचा हट्ट धरून बसल्या.. पण 

त्या गभवििी होत्या. आजिर गभव रटकि नव्हिा.. आिा एक ितहना उलटून गेला 

होिा. सिी जाऊ नये म्हणूनच आनंदीबाईंनी त्यांना खोलीि कोंडून ठेिलं.  
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रात्री हत्रबकिािा पेठे यांनी नारायणरािांिर नडगेिोडीला अतिसंमकार 

केले.. १० ऑगमट १७५५ साली जन्िलेला हा गोतपकाबाईंचा पुत्र ३० ऑगमट 

१७७३ या फदिशी परलोकाला गेला. दसुरे फदिशी ३१ ऑगमट या फदिशी अनंि 

चिुदवशी होिी. पण प्रयाण करण्यापूिी त्या तिघ्नहत्यावने मिराजयािर एक संकट 

घालून ठेिलं होिं.  

सुिेरहसगचा एक िलिारीचा घाि िराठ्ांच्या राजकारणाची फदशा 

बदलून गेला. राघोबादादांनी गारद्यांना नारायणरािांना अटक करण्याची तचठ्ठी 

तलहून फदली. पण ४ फदिसांनी तचठ्ठी सापडली िेव्हा त्याि “ धरािे ’’च्या रठकाणी 

खोडून “ िारािे ‘’ तलतहलेलं होिं. गुन्याचा िपास करणाऱ्या न्यायिूिी रािशास्त्री 

प्रभूणे यांनी िी तचठ्ठी पतहली. खुनाचा आळ आनंदीबाईंिर गेला. पण गारद्यानी 

त्यांचं नाि जबानीि घेिलं नाही.. कोणिाही पुरािा त्यांच्यातिरुध्द सापडला नाही. 

आनंदीबाईनी नानांना पत्र तलहून, आम्हास का दोषी धरिा अशी िारंिार 

तिचारणा केली, पण नाना िडणीसांना उत्तर दिेा आलं नाही. त्या उगीच बदनाि 

झाल्या.. या कारमथानाची कल्पना हररपंि िडके, हत्रबक िािा पेठे आतण नाना 

िडणीस या तिघांना सोडून सिावना होिी.. पण कुणी केला “ ध चा िा ’’ िे 

इतिहासाच्या पोटाि अज्ािच रातहलं. गाडद्यांचं िन िुळया पिारने फिििलं. पैसा 

ओिला की िे काहीही कािाला ियार होिील ही बुद्धी पिारची. त्याप्रिाणे 

राघोबादादांना कैदिेून िोकळं करायचं आतण पेशव्यांना अटक करण्याच्या कािाचे 

३ लाख रुपये दणे्याचा करार झाला. एकूण १३ गारदी कटाि सािील होिे. िपास 

पूणव होण्याला २ ितहने लागले. अपराध्यांना दहेांि तशिा झाली. राघोबादादानाही 

रािशास्त्रीनी दहेांि प्रायतश्चत्त ही एकच सजा असल्याचं सुनािलं, आतण िे नोकरी 

सोडून काशीला तनघून गेले.  
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पुत्रशोकाने गोतपकाबाईंचं हृदय िुटून गेलं. िोठा पुत्र िाधिराि 

पेशव्यांच्या  जाण्याला अिघे ९ ितहने झाले होिे. िो आजारीच होिा. पण 

पुत्रतियोगाचा हा दसुरा घाि अनपेतिि होिा. द:ुखी गोतपकाबाई पंचिटीि जाऊन 

रातहल्या. ५ घरची तभिा िागून उदरभरण करि रातहल्या. शतनिारिाड्याि पेशिे 

घराण्याि भािाभािांचा पाठोपाठ ६/८ ितहन्याि कैलासिास होण्याची अशुभ प्रथा 

चालूच रातहली.. बाजीराि-तचिणाजीअप्पा, नानासाहबे पेशिे-सदतशि भाऊ, 

गोतपकाबाईंचा तिश्वासराि आतण िमिानीचा िुलगा सिशेरबहाद्दर, आतण आिा 

िाधिराि पेशिा- नारायणराि पेशिा.  

तनयिी िराठ्ांचं राजय संपिण्याच्या ियारीला लागली होिी.. तनयिी 

एिढ्याचसाठी म्हणायचं की एकीकडे उिरणीला लािलेल्या मिराजयाचा पुचचा  

पेशिाही तिने तिथेच ठरिून फदला. सिी जाण्यासाठी रडणाऱ्या गंगाबाईंना, त्या  

गभवििी आहिे म्हणून सिी जाऊ शकि नाहीि ह े आनंदीबाईंनी उच्चारलेले शब्द 

नारायणरािांच्या शिाभोििी जिलेल्या िुत्सद्यांनी ऐकले. लिकरच 

राघोबादादांना काचून टाकण्यासारखी िेळ आली. िेव्हा गोतपकाबाई, पािविीबाई, 

दरबारािील िुख्य पटिधवन, हत्रबकिािा पेठे, साबाजी भोसले, नाना िडणीस, 

रामिे, पुरंदरे, यांनी गुप्त हालचाली सुरु केल्या. सखारािबापू बोकील यांनीच याि 

पुचाकार घेिला. िेच बारभाई. त्यांनी पेशव्यांची पत्नी गंगाबाई यांना पुरंदर 

फकल्ल्यािर नेऊन त्यांच्या जीिाचं रिण केलं. गंगाबाईंना १८ एतप्रलला िुलगा 

झाला. त्याचं नाि सिाई िाधिराि ठेिलं. आतण त्याच्या नािाने ४० 

फदिसांच्यानंिर पेशिाईची िस्त्रे आणिली. नाना िडणीस आतण सखारािबापू 

बोकील राजय सांभाळू लागले.  

पेशव्यांच्या िृत्यूनंिर ऑक्टोबरिध्ये राघोबादादांनी पेशिेपद 

मिीकारलं. आतण एतप्रलिध्ये राघोबादादांचा ६ ितहन्यांचा अतधकार संपला. 
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राघोबादादाही त्यानंिर जीि िाचिण्यासाठी पळिच रातहले आतण इंग्रजांच्या 

आश्रयाला गेले.  

राघोबादादांना राजलक्ष्िी नाहीच प्रसन्न झाली.. सगळे तिचेच खेळ..  

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s 
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िहाभारिािील कौरि पाडंि यांच्यािील 

यधु्द ह े भारिीय इतिहासाि गाजलेलं 

पतहल ं िहायधु्द. कुरुिते्रािरील पतहलं 

यधु्द. त्यानिंर या भूिीिर सत्तािंर 

घडिणारी, इतिहास तनिावण करणारी 

खूप यदु्ध ंखेळली गेली. िी सिव अिगाणी, 

िकुाांच्या, िंगोलाचं्या आक्रिणािळेु 

घडली. “पातनपि ’’  झालले्या अनके 

लचाया झाल्या. िहाभारिािील युध्द 

हहेी एका अिगाण्यान े घडिलेल ं युध्द. 

शकुनी त्याच ंनाि.. पण िवे्हा गांधार हा 

िुसलिानांचा दशे नव्हिा. िेव्हापासनू 

पचेु भारिीयाचं्या िानतसकििेध्य े

काहीही िरक झाला नाही. परक्यानंी 

आपल्या देशाि यायचं, भािाभािांिध्ये 

भाडंण ं लािायची आतण राजय ं

बळकिायची ही परंपरा चालचू रातहली. 

शकुनीन ेिेच केल.ं  

 

गोष्टी सागंने युक्तीच्या चार.  

 

 

कृष्णाने िचनच फदलं 

होिं पांडिांना िसं. 

अज्ाििासािून यशमिी होऊन 

परिल्यानंिर ५ गािं, इंद्रपि, 

पातनपि, तिलपि, सोनपि, 

आतण बागपि पण  तिळाली 

नाहीि, कृष्णाची िध्यमथीही 

यशमिी झाली नाही, शेिटी युध्द 

हाच िागव रातहला. कृष्णाची 

िौज दयुोधनाने घेिली आतण 

श्रीकृष्ण अजुवनाच्या रथाचं 

सारथ्य करायला उभे रातहले. 

हािाि शस्त्र न धरिा, युध्द 

संपेपयांि पांडिांची रिा 

करायची जबाबदारी श्रीकृष्णाने 

मिीकारली.  

दसुरीकडे, 

दयुोधनाच्या दरबाराि, जोपयांि 
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कृष्ण उभा आहे, िोपयांि िुम्हाला जय तिळणं अशक्य आह े असं भीष्िांनी 

दयुोधनाला मपष्ट सांतगिलं. त्यािर दयुोधनाला पाठठबा दणेाऱ्या कणावने प्रतिज्ा 

केली की जोपयांि भीष्ि िैदानाि आहिे, िोिर िी लचणार नाही. भीष्िांनी २ अटी 

घािल्या. 1. एकिर िी नाहीिर कणव सेनापिी होईल. िग दयुोधनाने भीष्िांना 

सेनापिी केलं. दसुरं, पांडिांना ठार करणं जिलं नाही िरी िी रोज १०,००० 

सैतनक िारून िी पांडिांचा नाश करीन.  

मिशान, दिेळे, पतित्र मथळे, आश्रि सोडून, पुष्य नित्रािर कुरुिेत्राच्या 

सपाट िैदानािर तहरणििी नदीच्या एका िीरािर कौरिांची िौज जिली. दसुऱ्या 

काठािर पांडिांची छािणी झाली. आपापल्या िौजेला खुणेचे शब्द, दातगने, 

गणिेश, तबल्ले, कपडे फदले गेले. कृष्णाचा गरुडध्िज, अजुवनाचा नंदीघोष, भीष्िांचा 

गंगौघ, रथ युध्दभूिीिर हहडायला लागले. सूयोदयाबरोबर युद्धाला सुरुिाि आतण 

सूयावमिाला युध्द थांबणार होिं. कृष्णाचा पांचजन्य शंख, भीष्िांचा गंगनाभ, 

धिावचा अनंितिजय, अजुवनाचा दिेदत्त, भीिाचा पौंड्र, नकुलाचा सुघोष, आतण 

सहदिेाचा ितणपुष्पक, धृष्टद्युम्नाचा यज्दत्त सिरांगणािर िाजला की दोन्हीकडील 

सेनेला इशारा होऊन युद्धाला सुरुिाि होणार होिी. १८ अिौतहणी सेना जिली. 

कौरिांची ११ अिौतहणी आतण पांडिांची ७ अिौतहणी.  

पतहले ७ फदिस घनघोर युध्द झालं. दयुोधनाचे ४० भाऊ, तिराटपुत्र, 

शल्याचा पुत्र असे अनेक रथी िहारथी िीरगिी पािले. अजुवन भीष्ि यांच्याि 

पराक्रिी युध्द झालं. पण त्या रात्री, दयुोधनाने भीष्िांना दोष फदला की िे 

पांडिांशी िििेने िागि आहेि. िेव्हा भीष्िांनी प्रतिज्ा केली की उद्या कृष्णाला 
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शस्त्र हािी घ्यायला लागेल एिचा पराक्रि करीन, पण िे झालं नाही. ९ व्या फदिशी 

भीष्िांनी, अजुवनाला ठार करीन अशी प्रतिज्ा केली.  

१० व्या फदिसापासून कृष्णाची कूट बुद्धी सुरु झाली.  

१. लचाई संपल्यािर रोज रात्री कृष्णाच्या िंबूि सिाांची सभा भरि 

होिी. गुप्तहरेांनी भीष्िांची प्रतिज्ा कृष्णाकडे आणली. आिा कृष्णाच्या युक्ती 

सांगण्याला सुरुिाि झाली. त्यांनी, द्रौपदीला चेहरा झाकेल असा पदर ओचून 

भीष्िांच्या भेटीला जायला सांतगिलं. द्रौपदी भीष्िांच्या िंबूि गेली आतण त्यांना 

िंदन केलं. तिला न ओळखल्यािुळे भीष्िांनी आशीिावद फदला, ‘’ सौभाग्यििी 

भि.‘’ िेव्हा द्रौपदी म्हणाली, “ आपण िर िाझ्या पिींना िारण्याची प्रतिज्ा केली 

आहिे. ’’ िेव्हा भीष्िाचायव म्हणाले की, िी िाझी प्रतिज्ा िोडणार नाही, पण िुझा 

आशीिावदही खोटा ठरिणार नाही. म्हणून तशखंडीला अजुवनाच्या पुचे रथािर उभं 

करा. िी स्त्रीिर बाण िारि नाही. िी आधी स्त्री आतण िग पुरुष झाली आहे. 

त्यािुळे तिच्यािागे उभा रातहलेला अजुवन िाचेल.  

१० िा फदिस उजाडला. कुरुिेत्रािर अजुवनाच्या रथािर अजुवन, श्रीकृष्ण 

आतण तशखंडी उभे रातहले. बाणांचा िषावि सुरु झाला. तशखंडीने पुचे उभे राहून 

भीष्िांचा सारथी िारला. भीष्िांनी िेगिेगळ्या आकाराचे बाण िारले, िेव्हा 

कृष्णाने रथ अधांिरी उचलला. ह े नैपुण्य कृष्णाचं ! घोडे, रथाि ठेिेलेलं धनुष्य 

बाणांचं भांडार, िाणसांनी भरलेला, यासह उंच गेलेल्या रथािुळे भीष्िांना िक्त 

कृष्णच फदसला. तशखंडी आतण अजुवन फदसलेच नाहीि. थक्क करणारं युध्द सैतनकांनी 

त्या फदिशी पातहलं. सूयावमि जिळ आला िेव्हा अजुवनाच्या बाणांनी भीष्िाचायव 
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घायाळ झाले. ५६ फदिसांनी उत्तरायण सुरु होईल िेव्हा प्राण सोडायच्या तनश्चयाने 

बाणांिर-शरपंजरी  भीष्ि पडून रातहले.  

२. ११ िा फदिस उजाडला. १०व्या रात्री गुप्तहरेांनी बाििी आणली 

होिी की की भीष्ि पडले, उद्या कणव रणांगणाि उिरणार.. द्रोणाचायव सेनापिी 

झाले आहिे. आिा कणावची िाकद किी करणं हा िहत्िाचा प्रश्न झाला. कृष्णाने 

कंुिीला सांतगिलं की उद्या सकाळी नदीिर जा. कणव रोज तिथे सूयोपासना 

करायला येिो. त्याला पांडि ह ेिुझे भाऊ आहिे, त्यांना िारू नकोस अशी तिनिणी 

कर. त्याप्रिाणे कंुिी कणावच्या स्नानाच्या िेळी तिथे पोचली. आतण िू िाझाच 

िुलगा आहसे, पांडिांना िारू नकोस, अशी तिनंिी केली. िेव्हा अजुवनाला सोडून 

बाकीच्यांना अभय आह ेअसं िचन कणावने फदलं. ४ पांडि भािांचे िरी प्राण िाचले. 

त्याच रात्री दयुोधनाने धिावला तजिंि पकडून आणण्याची काितगरी द्रोणांना 

सांतगिली होिी..  

३. १२ िा  फदिस.. धिावच्या रिणासाठी भीि आतण अजुवन द्रोणांच्या 

सिोर आले. भीि द्रोणाचायाविर गेला आतण नरकासुराचा पुत्र भगदत्त हा धिावला 

िारायला आला िेव्हा त्याच्या जाडजाड भुियांिर बांधलेली पट्टी कृष्णाने अजुवनाला 

िोडायला सांतगिली. अजुवनाच्या बाणाने भगदत्ताच्या कपाळािरची पट्टी घसरली 

आतण डोळ्यािर आल्यािुळे त्याला फदसेनासं झालं. भगदत्त पळून गेला. धिव 

िाचला.   

४. १३ िा फदिस चक्रव्यूहाचा होिा. अतभिन्यूला कृष्णाने व्यूह कसा 

भेदायचा िे आदल्या रात्री सिजािून सांतगिलं होिं. चक्रव्युहाि दयुोधन पुत्र 

लक्ष्िण आतण अतभिन्युचं गदायुध्द झालं, त्याि दोघेही बेशुध्द झाले. पण लक्ष्िण 

आधी शुद्धीिर आला आतण त्याने अतभिन्युला ठार केलं. िेव्हा त्याचं शि जयद्रथाने 
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लाथ िारून सरळ केलं. हे पाहून संिापलेल्या अजुवनाने तिथेच, उद्याच्या 

सूयावमिाच्या आधी जयद्रथाला ठार करीन, नाहीिर प्राणत्याग करीन अशी प्रतिज्ा 

केली. त्या रात्रीच्या सभेि अजुवनाच्या या आििायी िागण्यािर कृष्णाने त्याला खूप 

दोष फदला.  

५. १४ िा फदिस.. कौरिांनी जयद्रथाला लपिून ठेिलं. फदिसभर खूप 

शोधूनही अजुवनाला जयद्रथ सापडला नाही, िेव्हा सूयावमिाला त्याने 

अिीप्रिेशासाठी तचिा रचली. अजुवन तचिेि तशरणार म्हणून जयद्रथ िजा 

पाहायला सिोर आला. पण अचानक सूयावभोििीचे चग बाजूला झाले आतण सूयव 

अजून िरच आह े ह े सिाांनी पातहलं. त्यािणी सरणािरूनच अजुवनाने जयद्रथािर 

बाण िारून त्याला ठार केलं. त्याफदिशी कृष्णाने रासायतनक चग तनिावण करून 

सूयावमिासारखा अंधार केला होिा. जयद्रथाला पातहल्यािर िे आिरण दरू केलं. 

त्याच फदिशी कणव आतण घटोत्कचा िध्ये युध्द झालं होिं. त्या भीषण युद्धाि कणावने 

पांडिांसाठी राखून ठेिलेलं िैजयंिी अस्त्र घटोत्कचाला िारून संपिलं. आिा त्या 

अस्त्राची पांडिांना भीिी उरली नव्हिी. घटोत्कच िरिा िरिा अनेकांना िारून 

जतिनीिर पडला.  

त्या रात्री दसुरे फदिशीची रणनीिी ठरिायला सभा झाली. कृष्णाने 

भीिाला काि सांतगिलं, की उद्या सकाळी िालिराजा इंद्रिािावचा अश्वत्थािा 

नािाचा हत्ती िारायचा, अश्वथािा िेला एिचीच बाििी पसरिायची आतण 

द्रोणाने तिचारलं की धिावने िक्त ‘’ नरो िा कंुजरोिा ‘’ म्हणायचं..  

६. १५ िा फदिस.. सकाळी युद्धाला सुरुिाि झाली भीिाने अश्वत्थािा 

हत्ती िारला आतण ही बाििी पसरिली. आपला िुलगा अश्वत्थािा िरण पािला 

की काय या भीिीने द्रोणाचायव खरं बोलणाऱ्या धिावकडे खात्री करून घ्यायला आले, 
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िेव्हा धिव पुटपुटला, की िाणूस की हत्ती िे िाहीि नाही. नरो िा कंुजरोिा.. 

द्रोणाचायव खचले आतण रथाि बसले िेव्हा द्रपुदपुत्राने त्यांचं िमिक उडिलं आतण 

द्रोणाचायाांना ठार केलं. कौरिांची शक्ती आणखी िीण झाली.  

आिा कणव कौरिांचा सेनापिी झाला. उद्या कणव आतण अजुवन यांचं युध्द 

अटळ होिं. गुप्तहरेांनी बाििी आणली की नकुल सहदिेाचा िािा शल्य सारथी 

होणार. कणावची िाकद किी करणं जरूर होिं. श्रीकृष्णाने सहदिेािर काितगरी 

सोपिली की रात्रीच शल्यिािाला भेटायचं आतण उद्या युद्धाच्यािेळी त्याचा 

अपिान होईल असं, सूिपुत्र, दयुोधनाचा आतश्रि असं काहीिरी बोलायचं. म्हणजे 

िानभंग होऊन त्याचा िानतसक िोल तबघडेल. सहदिेाने िी काितगरी चोख 

बजािली.  

१६ व्या फदिशी कणव आतण अजुवनाि अतनर्मणि असं िुंबळ युध्द झालं. 

कणावचा सारथी सत्यासेन ठार झाला. लचाई िूळ जागेपासून दरू ३ कोसांिर आली.  

७. १७ िा फदिस.. आजच्या फदिशी भीिाने द:ुशासनाला िुष्टी युद्धाि 

ठार केलं. जया हािांनी द्रौपदीचे केस त्याने ओचले होिे, त्याच्या रक्ताने भरलेल्या 

हािांनी भीिाने द्रौपदीचे केस परि बांधले. िोपयांि द्रौपदीने केस िोकळे ठेिले 

होिे. दसुरीकडे कृष्णाने आज कणावला तजथे दलदल होिी, तिथे नेलं. दोघांच्याि 

भारी संग्राि झाला. पण जसजसा सूयव िरिी यायला लागला, िशी दलदल कोरडी 

व्हायला लागली आतण कणावच्या रथाभोििीची िािी घट्ट झाली. कणावच्या रथाचं 

चाक जतिनीि रुिलं. अजुवनाने बाणांचा िारा चालूच ठेिला, िेव्हा शस्त्र 

नसलेल्यािर शस्त्र टाकणं हा युद्धाचा धिव नव्ह ेअसं कणव म्हणाला, त्यािेळी ‘’ िेव्हा 

िुझा कुठे गेला होिा धिव ? असं म्हणि अजुवनाला कृष्णाने अंजतलक बाण सोडायला 
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सांतगिलं. कणव जतिनीिर कोसळला. िरिांना त्याने कृष्णालाच त्याने आपले 

अंत्यसंमकार करायला सांतगिलं. पािन टेकडीिर त्याला कृष्णाने अिी फदला.  

८ सिव कौरि ठार झाले एकटा दयुोधन तजिंि रातहला ह ेकळल्यािर 

गांधारीने त्याला तनरोप पाठिला की जन्िल्यािेळी होिास िसा िला भेटायला ये. 

गुप्त हरेांकडून ही बाििी तिळाल्यािर कृष्ण सहज म्हणून त्याला भेटायला गेला 

आतण पूणव तििस्त्र न होिा, केळीचं पान झाकून जा म्हणाला. दयुोधन िसाच 

आईला भेटायला गेला, िेव्हा गांधारी म्हणाली की िाझ्या पातिव्रत्याच्या सािथ्यावने 

िी िुला िाझ्या नजरेने िज्रदहेी करणार आहे. आिा िुझा झाकलेला दहे िेिचा 

दबुवल राहील, आतण इिर भाग िज्रदहेी होईल. कृष्णाने िुला िसिलं, उद्या 

भीिाबरोबर लचाईि िुझा तिजय तनतश्चि झाला असिा. आिा िुझं नशीब असं 

म्हणाली.  

 १८ िा. फदिस. याफदिशी दयुोधन सूयवकंुड िलािाि लपून बसला. 

त्याला भीिाने द्वदं खेळायला बाहरे बोलािलं. नाहीिर पाणी तिषारी करीन अस ं

धिकािलं. लपलेला दयुोधन बाहरे आला. पण त्याच्या िज्रदहेािुळे भीिाचे ठोसे 

िाया जाऊ लागले.  श्रीकृष्णाचे इशारेही त्याला कळेनाि, िेव्हा अजुवनाने आपलं 

तपिांबर बाजूला करून इथे िार कर असं सुचिलं. भीिाने केळीच्या पाने 

झाकलेल्या भागािर िडाखा िारला आतण दयुोधन ठार झाला. पण िरिांना त्याने 

अश्वथाम्याला सेनापिी केलं.  

९. १८ फदिस चाललेलं युध्द संपलं. कौरिांचा नाश झाला. कृष्ण 

पांडिांना घेऊन धृिराष्ट्र आतण गांधारीला भेटायला गेला. त्यांना राजिाड्याच्या 

बागेि भीिाचा चेपलेला धािूचा पुिळा फदसला. दयुोधनाने भीिाशी िुष्टीयुध्द 

लचण्याच्या सरािासाठी िो बनिला होिा. कृष्णाने िो पुिळा बरोबर घेिला. 

िहालाि गेल्यािर धृिराष्ट्राने भीिाला आहलगन द्यायची इच्छा दाखिली, भीि पुचे 
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व्हायला लागला िेव्हा त्याला अडिून कृष्णाने िो पुिळा अंध धृिराष्ट्रासिोर नेला. 

त्यािुळे राजाने पुिळ्याला  जोराि आिळलं. भीिाला िारण्याचा त्याचा डाि 

िसला होिा. िग सगळे गांधारीला भेटायला गेले. गांधारीने कृष्णाला शाप फदला 

की िूही असाच, व्याधाच्या बाणाने रानािनाि एकाकी िरण पािशील. श्रीकृष्णाने 

िो शाप शांि िनाने मिीकारला. िाझा अंि होणार आह े ह े िला िाहीि आहे, 

म्हणाले.  

आपल्या िळािर आल्यािर रात्री पांडिांना घेऊन कृष्ण नदीकाठािर 

गेला, िेव्हा अश्वथाम्याने द्रोणाचायाांच्या िृत्यूचा सूड घेण्यासाठी पांडिांची छािणी 

गाठली. दाराि कृष्णाने यंत्रिानि उभा केला होिा ( रोबो ). अंदाजाने त्याने 

तशिमिुिी म्हटली. पुिळा बाजूला झाला. अश्वथाम्याने गाच झोपलेल्या सिव 

पांडिपुत्रांना कापून काचलं. अतभिन्यूची पत्नी उत्तरा तहच्या पोटािील गभाविर 

िह्मास्त्र टाकलं. तह बाििी कळल्याबरोबर श्रीकृष्ण आतण पांडि नदी िीरािरून 

धािि परिले. कृष्णाने त्या पररिीण झालेल्या गभाविर िंत्र म्हणून त्याला तजिंि 

केलं. िोच जीि पररतिि नािाने जगला आतण पांडिांचा िंश चालू रातहला. 

कुरुिेत्रािर तशल्लक रातहले िृि िानिी देह, धन्याबरोबर कोसळलेले जखिी अश्व, 

बाण घुसलेले हत्तींचे दहे, त्यांच्या िुटलेल्या शुंड, रक्तिासांचा तचखल, सैतनकांचे 

िुटलेले ितणहार, बाजूबंद, बाणांचा खच, आतण अनेक तिधिांचे, िािांचे-तपत्यांचे, 

गांधारी-कंुिी-द्रौपदीचे तिलाप..  

धिव भािांसह हतमिनापुराि आला. राजय करायला लागला.  

युध्द बुद्धी-शक्तीच्या जोरािर आतण गुप्तहरेांच्या काितगरीिर हजकलं 

जािं, त्याचं पातहलं िोठं उदाहरण म्हणजे िहा.. िहा.. िहाभारिीय युध्द.. .  

SS==SS==SS==SS==SS==SS==SS==SS   
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िादर ऑि अनरेमट अशी 

जया इंग्रजानंी लोकिान्याचंी नोंद 

करून ठेिली, ि े बाळ गंगाधर रटळक 

म्हणज े सािाि मिुहल्लग. हािपाय 

गाळणारे आतण रडणारे परुुष पतहले 

की मिाितं्र्य अजनू खपू दरू आह ेअस ंिे 

म्हणि. लोकनायक असा हिा की जो 

सिाजाला दोन पािलं पचेु नेिो, मिि: 

थाबंिो आतण सिाज आपल्या िागे 

यिेो आह े की नाही ि े पाहिो, अशी 

त्यांनी नते्याची व्याख्या केली होिी. 

आधी मिराजय तिळिायचं आतण िग 

आपल्या मिितं्र दशेाि अतनष्ट ररिी 

रूची बदलनू सुधारणा घडिायच्या 

कारण सिाज अत्यिं संथपण े तिचार 

बदलिो, अस ं त्याचं ं परखड िि होिं. 

शत्रनूे आपली शस्त्रे बदलली की 

आपणही आपली बदलािी, दोन द्यािेि 

आतण दोन घ्याििे ह े त्यांच ं

राजकारणाच ं सतू्र होिं. बालपणाि, 

िरुण ियाि ि ेहोि ेिरी कस े?  

 

झाल ेबहू होिील बहू  

 

 

झाले बहू होिील बहू, परी 

या सि हा.. लोकिान्य रटळक यांचं 

िणवनही असंच करािं लागेल. थोर पुरुष 

खूप होऊन गेले, होिीलही, पण 

रटळकांसारखे कुणी नाही. िेद, संमकृि, 

गतणि, खगोलशास्त्र, भाषा, कायदे, 

िनमपिीशास्त्र, आयुिेद, सिाविच प्रकांड 

पांतडत्य. भगििगीिेचं अिृि 

प्यायल्यािर इिर संगीि सािान्य 

िाटिं असं म्हणि. एक शास्त्रीय 

संगीिािील त्यांना कळि नव्हिं म्हणािं 

िर नारायण राजहसंांचं गायन 

ऐकल्यािर त्यांना “ बालगंधिव ’’ या 

नािाने अिर करणारे िेच.   

तचखलीच्या गंगाधरपंिांच्या 

पत्नीने सूयावची उपासना केली, सूयव व्रि 

केलं आतण २३ जुलै, १८५६ या फदिशी 

जो सूयवपुत्र रत्नातगरीि जन्िला िो पुत्र 
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म्हणजे बाळ गंगाधर रटळक. पाळण्यािलं नाि केशि पण आई बाळ म्हणायची 

म्हणून या मियंभू पुत्राने बाळ हेच नाि आजन्ि धारण केलं. प्रखर बुद्धी घेऊन 

आलेल्या या आपल्या तचरंजीिाला गंगाधरपंिांनी ८ िषावपयांि पहाटे उठिून 

संमकृििधलं जे जे तशकिलं िे एकपाठी िुलाने लगेच पाठ केलं. त्यांची गतणिािील 

बुद्धी िर चफकि करणारी होिी. गंगाधरपंि शाळेि तशिक होिे. िोठ्ा िगाविील 

िुलं सोडििा न येण्यासारखी गतणिं घेऊन यायचे, िी गतणिं बाळच सोडिायचा. 

िोठेपणी दशेोदेशीचे गतणिी आपली न सुटलेली कोडी घेऊ येि. सत्यासाठी लचा हा 

नंिरच्या काळाि लोकांना फदसलेला गुण. पण ह ेपाणी लहानपणापासूनच अंगाि 

होिं. स. १८६४ िध्ये लोकिान्यांची आई, पािविीबाई िारल्या.. इ. स. १८६६ 

िध्ये गंगाधरपंि पुणे तजल्याचे अतसमटंट डेप्युटी तशिण अतधकारी झाले आतण 

रत्नातगरी सोडून दोघे पुण्याि आले.  

गंगाधरपंिानी त्यांना पत्र्यािारुिीजिळच्या २ नंबरच्या शाळेि घािलं. 

अंगाि बाराबंदी, पंचा आतण लांब, पांचरी, गोंड्याची टोपी असं त्यांचा पोशाख 

अस.े िुळशी बागेजिळ दािारांच्या िाड्याि गंगाधरपंि राहू लागले. त्यांच्या 

शेजारी केरुनाना छत्रे राहि. केरुनानांनी त्यांना खगोलशास्त्रािील धडे आतण 

आकाश दशवनाची ओळख करून फदली.  

त्याकाळी इयत्ता पाचिीला इंग्रजी पतहली म्हणि. पतहली, दसुरी, असा 

क्रि होिा. त्यांच्या शाळेचे हडेिामिर नीलकंठशास्त्री साठे होिे आतण firstिमटव 

अतसमटंट नारायण तिनायक जोशी होिे. रटळक ७ िीि असिांनाची घटना आह ेही! 

एकदा सकाळी जोशी िामिर आतण रटळक यांच्याि गतणि कसं सोडिायचं यािरून 

कड्याकाचा िाद झाला. हा साििीिला िुलगा िडक शाळा सोडून िेव्हाचे िोठे 

गतणिी केरुनाना छत्रे यांच्याकडे गेला. पाठोपाठ जोशी िामिर ही गेले. आतण 

शहातनशा करून आले. केरोपंि िेव्हा डेक्कन कॉलेज िध्ये गतणिाचे प्राध्यापक होिे. 

पुण्यािील शाळेिील तशिकांचं तशकिणं पटलं नाही िेव्हा िी शाळा सोडून दसुऱ्या 
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शाळेि गेले. आतण त्या तशिकाची बदली झाल्यािर परि त्या शाळेि आले. शाळेि 

तिद्याथी असल्यापासून ह ेिेज होिं. कॉलेजिध्ये असिाना एका प्रोिेसरला गतणि 

तशकिणं जिि नव्हिं, िेव्हा दसुऱ्या प्रोिेसरांना पाठिािं असं अजव सिव 

तिद्याथ्याांनी केला. त्याि पतहली सही कुणी केली ह े कळू नये म्हणून सिव 

तिद्याथ्याांनी गोलाकार सया करण्याचा सल्ला लोकिान्यांनी फदला.  

कॉलेजिध्ये आले िेव्हा त्यांचं शरीर अगदी बारीक, डोकं िोठं, 

हािापायाच्या काड्या असं होिं. शरीर सुधारायचं त्यांच्या िनाने घेिलं आतण िग 

रोज २०० जोर बैठका, पोहणं, पाण्यािर िरंगि असिांनाच भाकरी खाणं, दरू 

चालायला जाणं यांनी त्यांच्या प्रचंड िरक पडला. एिचंच करून िे थांबले नाहीि. 

पुण्यािील थंडीच्या फदिसांिध्ये िलिलचे कपडे आतण उन्हाळ्याि मिेटर घालून िे 

बसू लागले. स्नायूंची ही सहनशक्ती त्यांना िंडालेच्या ६ िषाांच्या िामिव्याि 

उपयोगी पडली. सुभाषचंद्र बोस एक ितहना िंडालेिध्ये तशिा भोगि होिे. प्रचंड 

उन्हाळ्यािुळे िला एक ितहना असय झाला िर लोकिान्य ६ िषां कसे रातहले 

असिील असं त्यांनी मिि:चं तलहून ठेिलंय..  

िरुणपणी लोकिान्य कसे होिे? 

शालेय तशिण संपल्यािर लोकिान्य डेक्कन कॉलेजिध्ये असिांना 

होमटेलिर राहि. गोपाल गणेश आगरकरही तिथेच तशकायला होिे. जेिायच्या 

िेळी स्नान करून सोिळे नेसून जेिायला बसि. एक फदिस त्यांच्या तित्रांनी खोडी 

काचण्यासाठी त्यांचं सोिळे लपिून ठेिलं. तित्रांचा चािटपणा त्यांच्या लिाि 

आला, पण काहीच घडलं नाही असं दाखिि ओल्या धोिरािरच िे जेिले. 

संध्याकाळी सगळी िुलं बाहरे फिरायला गेली. िेव्हा प्रत्येकाच्या खोलीि जाऊन 

आिून कडी लािली आतण लाकडी पाटीशनिरून उड्या िारि सगळ्या खोल्या बंद 

केल्या. रात्री सिव तित्र बाहरेून परिले, िेव्हा कुणालाच त्यांच्या खोल्यांिध्ये जािा 
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येईना. िेव्हा मिि:च्या खोलीि बसलेले लोकिान्य हसि हसि बाहरे आले जरा 

थांबा, असं म्हणि सिव खोल्या उघडून फदल्या. सिव तित्रांना सकाळ आठिली. तहशेब 

बरोबरीि सुटला होिा.  

लोकिान्य डेक्कन कॉलेजिध्ये तशकि असिांना घडलेली ही घटना आहे. 

िरुण िय होिं. लोकिान्य आपल्या तित्रांबरोबर कॉलेजच्या गच्चीिर गप्पा िारि 

बसले होिे. गप्पा िराठ्ांच्या इतिहासािील पराक्रिािर सुरु झाल्या. िदावनी 

आिेशािर सगळेच िािािािाने बोलायला लागले. िेव्हा तिषय तनघाला की आत्ता 

या रठकाणाहून नाहीसे व्हायची िेळ आलं िर कोण काय करेल ? प्रत्येकाने 

आपापला िागव सांतगिला. लोकिान्यांची िेळ आली िेव्हा िे उठले, “ िी असं 

करीन “ असं म्हणि त्यांनी धोिराचा काचा िारला आतण गच्चीच्या हभिीिरून 

खाली उडी टाकली. सगळे तित्र आ िासून बघि रातहले आतण हािपाय िोडले 

असिील या अंदाजाने तजन्याकडे धािले. िेव्हा लोकिान्य आरािाि तजना चचून िर 

येि होिे. ह ेिर िय धाडस आतण धैयव दाखिण्याचंचं होिं. िय साठीला पोचलं िरी 

ही तजगर किी झाली नव्हिी, ह ेभारिीयांना परि एकदा अनुभिायला तिळालं िे 

त्यांच्या इंग्लंडच्या प्रिासाि. िहायुद्धाचे फदिस होिे. सिुद्राि सुरंुग असण्याची 

भीिी इंग्रजांना िाटि होिी. जिळ जिळ २१ बोटींचा िािा चाललेला होिा.. 

लोकिान्यांची बोट िध्यभागी होिी. पण सुरंुग लागला िर जीि िाचिायला 

लाईि बोट सोडायची आतण िल्हिि दरू न्यायची असं त्या बोटीच्या कप्तानाने 

लोकांना सांतगिलं. त्याबरोबर लोकिान्य पुचे झाले. त्यांनी मिि:चं लाईि बोट 

सोडली, उडी िारून त्याि िे उिरले आतण बोट िल्हिि दरू नेली आतण परि आले. 

एिचं करून िे थांबले नाहीि िर बरोबरीच्या लोकांकडून िे करूनही घेिलं.. 

त्यांच्या धाडसाला सीिाच नव्हिी.  

आगरकरांचं नाि रटळक या नािाशी जोडल्यातशिाय लोकिान्यांचं 

चररत्र पूणवच होि नाही. दोघेही कॉलेजपासून एकत्र रातहल.े दोघांनी राष्ट्रकायावला 
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िाहून घेण्याच्या शपथाही एकत्र घेिल्या. िोठ्ा पगाराच्या सरकारी नोकरयांचा 

िोह सोडून आगरकरांनी सिाज सुधारणेच व्रि घेिलं आतण लोकिान्यांनी मििंत्र 

मिराजयाचं व्रि हािी घेिलं. दोघांचे त्यािरून भरपूर िाद होिं. आगरकर म्हणि 

की आधी आपलं घर सुधारायला हिं. रटळक म्हणि की शत्रू दाराि उभा असिाना 

त्याला हाकलून लािण्याचं काि आधी हािी घ्यायला हिं म्हणजे मििंत्र भारिाि 

आपण सािातजक सुधारणा िनासारख्या घडिून आणू. सुधारणा आतण मिािंत्र्य या 

दोन्ही आघाड्यांिर काि करण्याचं रटळकांनी नाकारलं कारण त्यािुळे िन तद्वधा 

होिं आतण कोणिाच काि पूणवपणे जोराि पुचे जाि नाही.  

लोकिान्य लंडनला पोचले िेव्हा त्यांच्या बरोबरच्या लोकांना 

सगळीकडे हॉटेल्स डायहनग हॉल, िेड-बटर हॉटेलांची रेलचेल फदसली. इंग्लडिधले 

लोक काय बाहरेच खािाि आतण झोपायला घरी जािाि की काय असं एकजण 

म्हणाला िेव्हा लोकिान्य त्याला म्हणाले, इंग्रजांना हसायला नको. ही  िेळ 

आपल्याकडेही लौकरच येणार आहे. तशिण पद्धिी त्यांच्यासारखी झाली, आतण 

एकदा आपल्या तस्त्रया तशकायला लागल्या आतण तिळिायला लागल्या की 

पुरुषांसारखे हक्क िागायला लागिील आतण िेड बटरची हॉटेल्स आपल्याकडेही 

येणारच. िक्त आपली तशिण पद्धिी आपल्या संमकृिीला साजेशी असेल िरच हे 

होणार नाही. ’’ बरोबर १०० िषाांपूिीची ही घटना. आतण ह ेलोकिान्यांचं द्रष्टपेण. 

या इंग्लंडच्या िुक्कािाि त्यांनी २५००० रुपयाला केसरीसाठी छपाईचं िशीन 

घेिल.ं आतण त्यािील म्यू आतण म्यू त्यांनी अभ्यासाने तशकून घेिला. त्या 

िुक्कािाि लंडनिरील टू्यबिरील  सिव मटेशन्स, त्यािर धािणाऱ्या गाड्या आतण 

त्यांचं िेळापत्रक त्यांना पाठ झालं होिं. लोकांना त्याच खूप आश्चयव िाटलं िेव्हा िे 

म्हणाले की कुठलंही काि हािाि घेिलं की त्याचा पूणव अभ्यास करून टाकिो. 

एकदा त्यांना हृदयाची आतण डोळ्यांची िातहिी करून घ्यािीशी िाटली िेव्हा 

त्यांनी बैलाचं हृदय आतण डोळे तिकि आणले आतण होमटेलच्या खोलीिर बसून 
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secत्यांची रचना पातहली. मिरणशक्ती िर अिाटच होिी. बेळगािला १९०६ 

साली पातहलेल्या १० िषावच्या िुलीला १९१८ साली ओळखलं. संदभव दऊेन 

िुम्हाला िी पातहलंय म्हणाले. सिाांनाच िे लिाि ठेिायचे.  

त्यांचे राजकारणािील सिव साथीदार त्यांच्याआधी मिगविासी झाले 

िेव्हा िे म्हणाले, या सिाांपेिा िी जामि कठोर होिो म्हणूनच जामि जगलो. 

मिि:साठी तशिा भोगिांना िज्रादतप कठोराणी.. तहऱ्यापेिा कठीण आतण 

लोकांच्या िदिीला जािाना िृदनुी कुसुिादातप.. िुलापेिा कोिल म्हणूनच 

भारिीयांनी त्यांना लोकिान्यिा फदली.. . असा पुरुष परि होणे नाही..                                                                       

ss--ss--ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss  
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पणु्यािील चाियुव सपंलं.  

 

१३ िाचव १८००.. २१८ िषे झाली. या फदिशी बाळाजी जनादवन भानू 

म्हणजेच नाना िडणीसांचा अल्पशा आजाराने पुण्याि िृत्यू झाला. इंग्रजांच्या 

पुण्यािील कनवल पािरने आपल्या कलकत्त्याच्या िररष्ठांना कळिलं, “ नानाबरोबर 

िराठी राजयाचं शहाणपण आतण सििोलपणा सिव लयाला गेला. ’’ िाऊन ठरग 

सेनातधकारी सरदार पटिधवनांना म्हणाले, “ नाना गेले.. िुिच्या राजयािील दाब 

गेला.. ’’ साम्राजयिादी इंग्रजांना, इ. स. १७७२ िध्ये िाधिराि पेशव्यांचा िृत्यू 

झाल्यािर िराठी राजय तगळण्याची मिप्नं पडायला लागली होिी. िाधिरािांच्या 

काळाि त्यांचे दोन जबरदमि शत्रू होिे, एक सिृध्द िैसूरचा हैदरअली आतण प्रचंड 

िोठ्ा मिराजयाचे िाधिराि. पण नाना िडणीस नािाच्या िाधिरािाच्या 

िालिीि ियार झालेल्या व्यक्तीने इ. स. १७७२ पासून १८०० सालापयांि राजय 

इंग्रजांना तगळू फदलं नाही. मिराजयाचा उत्तर भाग िहादजी हशद ेयांनी सांभाळला 

आतण राजधानी आतण दतिण नानांनी सांभाळला. राघोबादादाना हािाशी धरून 

राजय बळकािण्याचे इंग्रजांचे प्रयत्न नानांनी उधळले आतण आपल्या राजकीय 

िुत्सद्दीतगरीने सिव उिािीळ लोभी शत्रूंना दरू ठेिलं..  

कोकणािील िेळास गािाि भानू नािाचं कुटंुब राहि होिं. जिळच्या 

श्रीिधवन िध्ये भट नािाचं दशेिुखांचं घराणं होिं.. या घराण्यािील बाळाजी 

तिश्वनाथ हा िरुण तचपळूणला तिठागराच्या नोकरीि जकाि िसुलीिर रातहला. 

कोकणािर जंतजयावच्या हबशाची सत्ता होिी. एके िषी हबशाची बाळाजी 

तिश्वानाथांिर खपा िजी झाली. त्यांच्या जीिाला धोका तनिावण झाला. तचपळूणचे 

िह्मेंद्र मिािी यांनी दशेािर जा असा सल्ला फदला िेव्हा बाळाजी तिश्वनाथ भट 
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दशेािर यायला तनघाले. त्यांना साथ फदली िी भानू घराण्यािील बाळाजी यांच्या 

आप्त आतण तित्र असलेल्या रािजी, बाळाजी, हरी िहादिे  या ३ भािांनी.  

चौघांनी तिळून भतिष्याच्या अंधाराि उडी िारायचं ठरिलं.. तसद्दी 

कासीि हबशाची नजर चुकिि चौघे तििरे घाट ओलांडून सािाऱ्याला पालीच्या 

जोशांकडे आले. िे तिथे सािकारी करि होिे. त्यांनी तशिाजीराजांच्या काळापासून 

िािब्बर सरदार असलेल्या सासिडच्या पुरंदर् याकंडे जायला सांतगिलं. त्यांनी 

धनाजी जाधिांकडे पाठिलं. आतण िग धनाजी जाधिांकडे या चौघांना काि 

तिळालं. धनाजींचा िडणीशी तहशेबाचा कारभार बाळाजींकडे आला. आतण भानू 

िडणीस झाले. आपल्या हुशारीिर पुचच्या काळाि बाळाजी तिश्वनाथांनी 

सरसुभेदाराच्या पदापयांि पल्ला गाठला. िो काल मिराजयाि प्रचंड अतमथरिेचा 

होिा. तशिाजीराजांच्या कैलासिासानंिर लगेच औरंगजेब लाख सैन्य घेऊन 

मिराजय हजकायला आला होिा.. तशिरायांच्या नंिर १० िषे संभाजीराजे, १० िषे 

राजारािराजे आतण िग सत्ता िाराराणीकडे आली. सिाांनी औरंगजेबाच्या िोगल 

सत्तेपासून मिराजयाचं रिण केलं.  

इ. स. १७०७ िध्ये ८७ व्या िषी नगरला औरंगजेब िेला आतण परि 

िोठी कलाटणी मिराजयाच्या राजकारणाला तिळाली. फदल्लीचं िख्ि तिळिायला 

फदल्लीला जािांना औरंगजेबाच्या शहाजयादांनी २५ िषे औरंगजेबाच्या कैदिे 

असलेल्या संभाजीपुत्र शाहूला िोकळं केलं आतण मिराजयाची सनद दऊेन 

िहाराष्ट्राि पाठिलं. िख्िाला दोन िालक झाले. मिराजयाि िाराराणी ति. शाहू 

अशी िूट पडली. काही राणीच्या पिाचे, काही शाहूच्या आतण काही कंुपणािर असं 

राजकारण रंगल.ं. बाळाजी तिश्वनाथ शाहूला तिळाले. सत्तेचा अतधकार 

तिळिायला िाराराणी आतण शाहूराजांची लचाई झाली. िाराराणीकडे सत्ता, पैसा, 

आतण िौज होिी. उलट हािी पैसा, िौज आतण तिश्वासाची साथ दणेारी िाणसं 
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थोडी असिाना भीिेच्या काठािर खेडजिळ शाहू आतण िाराराणीच्या िौजांची, 

इ. स. १७०७ च्या फदिाळीच्या धनत्रयोदशीच्या फदिशी गाठ पडली. त्याआधीच 

बाळाजी तिश्वनाथांच्या गुप्त िुत्सद्दीपणाने िाराराणींचा पि सोडून त्यांचा सेनापिी 

धनाजी जाधि िौजेसह शाहूराजांना तिळाले. िाराराणी लचाई हरल्या आतण 

पन्हाळ्याला तनघून गेल्या.  

फदिाळीि तिळालेल्या या राजलक्ष्िीनंिर शाहूराजांनी १७०८ साली 

जानेिारीि मिि:ला राजयातभषेक करून घेिला. मिराजयािरचा िोगल 

आक्रिणाचा अंधारलेला दषु्ट काळ संपला. िंतत्रिंडळ ियार झालं. बाळाजी 

तिश्वनाथ भट सेनाकिे झाले. आिा अनेक तिरोधकांना आपल्या हािाखाली 

आणायचं काि राजांना करायचं होिं. त्यासाठी सिव तिरोधकांिर िौजा रिाना 

झाल्या. पतश्चि फकनारा सांभाळणारे कान्होजी आंग्रे यांनी शाहूचें पेशिे 

बतहरोपंिाना पकडलं. आिा त्यांना सोडिायचं काि बाळाजी तिश्वनाथांिर आलं. 

राजयाला पेशिा नाही ही िाईट प्रतििा होऊ नये म्हणून त्यांना पेशिेपद दऊेन 

शाहूराजांनी आंग्रे यांच्यािर पाठिलं. १७ -११- १३ या फदिशी पुण्याजिळ िांजरी 

इथे पेशिेपदाचा सोहळा पार पडला. नंिर बाळाजी तिश्वनाथांनी कान्होजी आंग्रे 

यांची लोहगडािर भेट घेऊन राजकारण करून, लचाई न करिा त्यांनाही शाहूच्या 

पिाि आणलं आतण बतहरोपंिाना  सोडिून आणलं. बाळाजी तिश्वनाथांच्या 

राजकारणािर शाहूराजे खूष झाले.  

अशा ररिीने भट घराण्याि पेशिेपद आलं आतण पुचे १०० िषे रातहलं. 

भानू भािांिधल्या बाळाजीपंिाना पेशव्यांनी िडणीशी फदली आतण नाना िडणीस 

जाईपयांि िे शिकभर त्यांच्या घराण्याि रातहली. अशी आली पेशिाई, आतण 

िडणीशी भट आतण भानू यांच्या घराण्याि. िडणीस म्हणजे राजयाचं अथवखािे 

आतण गृहिंत्रीपद. संभाजीराजांच्या अटकेनंिर औरंगजेबाने शाहू आतण येसूबाईना 

आपल्याजिळ कैदिे ठेिलं. शाहूला हुकुिाचा एक्का म्हणून बादशाहा िराठ्ांतिरूद्ध 
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राजकारण खेळला. कैदिेुळे शाहूराजांना लष्करी तशिण तिळालं नाही पण 

राजकारण आतण िाणसं पारखणं छान जिलं. बाळाजी तिश्वनाथांनी पैसा आतण 

िौज किी असिांना खूप िदि करून शाहूराजांना तमथर केलं. नंिर पेशव्यांनी 

फदल्लीला जाऊन शाहूराजांच्या आईला येसूबाईंना सोडिून आणलं आतण निीन 

बादशाहाकडून राजयाची सनद आणली.  

नानांचे िडील जनादवनपंि िारल्यािर पेशिे िाधिरािांनी नानांना 

िडणीसपद फदल.ं िेव्हा िे १६ िषावचे होिे. नाना िडणीसांनी खूप राजकारण 

पातहलं. पातनपि, िाधिरािांचा अल्पियीन िृत्यू, राघोबादादांचा पेशिेपद 

तिळिण्याचा हव्यास, नारायणराि पेशव्यांचा खून, नारायणराि पेशव्यांच्या 

गभवििी पत्नीला सुरतििपणे हसहगडािर हलिून राघोबादादांपासून त्यांना जपणं, 

सिाई िाधिरािांचा जन्ि झाल्यािर त्यांच्या नािे ४०व्या फदिशी पेशिाईची िस्त्रे 

आणून राघोबादादांना दरू करणं, इंग्रजांच्या िाब्याि गेलेल्या राघोबादादांना 

आणून कैदिे ठेिणं, त्यांना फििूर असणाऱ्या सखारािबापू बोकीलांना कैदिे टाकणं, 

हदैर आतण इंग्रजांपासून िुलुख सांभाळणं, असे अनेक उद्योग राजय िाचिायला 

करािे लागल.े  

पातनपिािरून तनयिीने दोघांना जीि िाचिून मिराजयाि आणलं, िे 

म्हणजे कारभारी झालेले नाना िडणीस आतण िहादजी हशदे, जयांनी पुचे 

मिराजयाची धुरा सिथवपणे सांभाळली. िाधिराि पेशव्यांच्या काळाि नाना 

िडणीस पेशव्यांचा उजिा हाि बनले. त्यांना खोटं बोलणं कधी आिडलं नाही. 

त्यांचा जयोतिषािर खूप तिश्वास होिा. सिाई िाधिरािांना हािाशी धरून 

नानांनी राजय केलं. तनजाि आतण हदैरअलीने इंग्रजांच्या तिरूध्द राजकारण 

करण्याचे सारे अतधकार नानांना फदले. इंग्रजांनाही नाना िडणीसांना आपल्या 

गळाला लािणं कधी जिलं नाही. िडणीस पदाला िारस व्हािा म्हणून नानांनी ९ 
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लिे केली. त्यांना २ िुली आतण एक िुलगा झाला िे सिव बालपणीच िारले. पण 

िडणीसपदाला िारस  म्हणून पुत्र झाला नाही. एक िुलगा दत्तक घेिला िोही 

िारला. िे तनपुतत्रकच गेले. त्यांची एक पत्नी त्यांच्या िृत्यूनंिर १५ फदिसाि गेली, 

आतण एक िागे रातहली.  

 नानांना काशीला जाण्याची िार इच्छा होिी, पण िी सिल झाली 

नाही, िेव्हा त्यांनी काशीचा नकाशा एका रेशिी कापडािर काचिून आणला. रोज 

िे त्याचंच दशवन घेि असिं. काशीि किवनाशी नदीिर दानधिव म्हणून त्यांनी एक 

पूल बांधायचं काि सुरु केलं. पण िाळू आतण पाणी यािुळे पूल सिि खचि होिा. 

िेव्हा तिथल्या लोकांनी िाह्मणांच्या िदिीने अनुष्ठानाला सुरुिाि केली. नानांना हे 

कळल्यािर त्यांनी अनुष्ठान बंद करिलं आतण बेकर नािाच्या इंग्रजी इंतजतनयरला 

कलकत्त्याहून चुनकळीचे बंब आतण इिर सािान आणायला लािून पूल पूणव केला.  

(पण िहाराष्ट्राि सिव नद्यांिर पूल बांधले नाहीि ) 

दसुऱ्या बाजीरािाच्या काळाि दरबार खूप नासला. त्यांना अटक 

करण्याचं जे कारमथान झालं त्याि नानांनी जी बौतद्धक करािि दाखिली िे 

िहाडचं राजकारण म्हणून प्रतसध्द आहे. दसुऱ्या बाजीरािाच्या काळाि नानांनी 

रसािळाला जाणारं राजकारणही पातहलं. तिथे िात्र त्यांचं शहाणपण चालेना.  

सिाई िाधिराि पेशिा आतण कारभार ह े दोन्ही अतधकार नानांच्या 

हािी होिे, पण लष्करी तशिणाच्या बाजूने िे पूणव लंगडे होिे. िे तशिण त्यांना 

असिे िर नाना िडणीसनी मिि:चा राजिंश सुरु केला असिा असं एका त्यांचा 

कारभार पातहलेल्या इंग्रजी कोल्िूक नािाच्या अतधकाऱ्याने तलहून ठेिलं आहे.  

नाना िडणीस गेल्यािर १८०३ िध्ये ३ िषाविच दसुरा बाजीराि 

इंग्रजांच्या िाब्याि गेला.. पुण्याि इंग्रजी अंिल सुरु झाला.  
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जगािर सत्ता गाजिणाऱ्या भारिीयांच्या शत्रूने केलेल्या कौिुकानंिर, 

नानांच्या नंिर गेलेलं चािुयव पुण्याि परि आलं आह ेका ? 

Ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss  

.  
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अकराि ं शिक संपि असिानंा ११९५ 

िध्य ेफदल्लीच ंहसहासन उलथल ंगलें आतण 

िकुी सल्िनिीला प्रारंभ झाला. हहदूंची 

सत्ता संपली. लचाई झाली िी 

कुरुिते्राजिळ िरायन जिळ. यािळेी 

खलनायक गाधंार दशेाचा शकुनी नव्हिा  

िर गझनीचा शकुनी होिा.. त्याचं नाि 

िहंिद घोरी. िूळ कारण पृथ्िीराज आतण 

त्याचा िािसभाऊ जयचदं याचं्यािील 

ििैनमय. जयचदंन े घोरीला िदि केली. 

आतण मिि:ही घोरीिळेुच सपंला. 

िानतसकिा कौरि पाडंिाचंीच, 

परक्याच्या बुद्धी भदेािर तिश्वास ठेऊन 

आपापसाि लचून आपला घाि करून 

घ्यायचा. िसुलिान आतण इंग्रज या 

दोघानंीही एकच सिान िाक्य 

भारिीयाबंद्दल तलहून ठेिलयं , “ ह ेसगळे 

राज े एक झाल े असि े िर आम्हाला इथ े

राजय करिा आलं नसि.ं उलट आम्ही 

आलो आतण लगेच ह े भारिीय बाजलूा 

झाल े आतण त्यांनी आम्हाला राजय करू 

फदलं.. एकिकेाि खूप भाडंिाि. ’’ 

 

पथृ्िीराज चौहान आतण सयंोतगिा.  

 

 

आपल्या प्रेतिकेला 

मियंिरािून पळिून नेणारे दोन 

प्रेििीर भारिाि अजूनही प्रतसध्द 

आहिे. पतहला, रुतक्िणीला रथाि 

घालून नेणारा िथुरेचा कृष्ण आतण 

दसुरा, आपल्या प्रेतिकेला-

संयोतगिेला घोड्यािर घालून भर 

मियंिरािून उचलणारा अजिेरचा 

पृथ्िीराज.  

पृथ्िीराज चौहान हा 

फदल्लीच्या राजा अनंगपाल 

िोिरचा नािू.. . अनंगपालला 

दोन कन्या. एक किलाििी 

अजिेरच्या सोिेश्वरला फदली 

आतण दसुरी रुपसुंदरी कनोजच्या 

तिजयचंद राठोडला फदली. या 

दोघींचे िुलगे म्हणजे अजिेरचा 

पृथ्िीराज आतण कनोजचा 

जयचंद. सख्खे िािस भाऊ. 

सोिेश्वर िरुण ियाि िारला 
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आतण पृथ्िीराज १२ व्या िषी गादीिर आला. पतहली २ िषे आपली आई आतण 

प्रधान िंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार िागला. पण नंिर आपल्या पराक्रिाने 

िळपायला लागला. आपल्या आजूबाजूच्या सिव राजांना त्याने हजकून घेिलं. 

आपला चुलि भाऊ नागपाल याला हजकल्यािर त्याने िृि शत्रूची िुंडकी आपल्या 

िेशीिर टांगली आतण दहशि बसिली. त्याचं शौयव आतण सािथ्यव पाहून 

अनंगपालने आपला फदल्लीचा कारभार याच नाििाकडे सोपिला. आजोबांचं ह े

िागणं पाहून जयचंद पृतथ्िराजबद्दल ित्सराने जाळायला लागला.  

त्यािच त्याच्या लिाि आलं की आपली िुलगी संयोतगिा 

पृतथ्िराजाच्या प्रेिाि पडली आह.े जयचंदने लगेच कनोजिध्ये संयोतगिेचं मियंिर 

भरिल.ं पृथ्िीराजला आिंत्रण िर फदलं नाहीच, उलट त्याचा अपिान करण्यासाठी 

त्याचा पुिळा बनिून िहालाच्या दाराशी पहारेकरी म्हणून ठेिला. पृथ्िीराजला हे 

कळल्याबरोबर त्याने आपला कतितित्र चंदिरदाई याच्याबरोबर तनरोप पाठिला 

की िी िेषांिर करून येईन. संयोतगिा खूष झाली. मियंिराचा फदिस उजाडला. 

मियंिर सुरु झालं, संयोतगिा एकेका राजाला पाहि पुचे पुचे तनघाली. तिला कुठेच 

पृथ्िीराज फदसला नाही, िेव्हा िी दाराजिळ पुिळ्याजिळ गेली आतण त्या 

पुिळ्याच्या गळ्याि तिने हार घािला. त्याबरोबर पृथ्िीराज अचानक तिथे आला 

आतण सेिकांनी ियार ठेिलेल्या घोड्यािर तिला घालून पसार झाला. जयचंद 

संिापला. अजिेरला जाऊन पृतथ्िराजाने धूिधडाक्याि लि केलं. जयचंद सूडाने 

पेटला. आिा सूड घ्यायला जयचंदला िहिंद घोरी आठिला.  

इ. स. ११९१ िध्ये िहिंद घोरी िागे एकदा पृतथ्िराजचा िार खाऊन 

गेला होिाच. त्यािेळी िो जखिी झाला होिा, त्याचं सैन्य पळि सुटल होिं. 

त्यालाही सूड घ्यायचाच होिा पृतथ्िराजचा.. यािेळी िात्र त्याने िसिणूक 

करायचा िागव तनिडला. १,२०,००० घोडदळ घेऊन िो परि फदल्लीजिळ “ 
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िरायन ’’ गािाि उिरला पण आपण आपल्या भािाने परि बोलािलं िर परि 

जाऊ, असा खोटा संदशे पाठिून गप्प रातहला. पृतथ्िराजची सेना तनधावमि झाली. 

िेव्हा पहाटे अचानक धाड घालून घोरीने पृथ्िीराजला हरिलं आतण गझनीला नेलं. 

अजिेरच्या गादीिर पृतथ्िराजच्या िुलाला बसिलं िांडतलक म्हणून..  

थोराड, चपळ, घोडे आतण ररफकबीि पाय अडकिून दोन्ही हािांनी 

तिरंदाजी करण्याचं प्रातिण्य तिळिलेल्या िुकाांनी या दोन गोष्टींच्या प्रभािाने 

तिजय तिळिला. आपले अशक्त घोडे पळून जाणाऱ्या िुकाांचा पाठलाग करू 

शकलेच नाहीि..  

पृतथ्िराजच्या िृत्यूबद्दलची एक आख्यातयका.. .  

पृथ्िीराजला िुरंुगाि ठेिून त्याचे डोळे िोडले. त्यानंिर चंदिरदाई 

त्याला शोधि गझनीला आला. आपली ओळख न दाखििा घोरीची िजी तिळिली. 

एक फदिस घोरीला म्हणाला की आपण तिरंदाजीची मपधाव घेऊ..  

घोरीला कल्पना आिडली. घोरीच्या िहालाच्या खालच्या िैदानाि 

मपधाव सुरु झाली िेव्हा चंदिरदाई घोरीला म्हणाला की िी इिके फदिस 

पृतथ्िराजाचं नाि ऐकून होिो. त्याच्यासारखा दसुरं नेिबाज कुणी झाला नाही 

म्हणिाि. त्याबरोबर घोरीने पृथ्िीराजला कैदिेून िोकळं करून िैदानाि आणलं. 

त्याच्या हािाि िीर किान फदलं. िेव्हा चंदिरदाई त्याच्या जिळ जाऊन दोन 

ओळी म्हणाला, 

चार बांस, चोबीस गज, अष्ट अंगुली  प्रणाि l   

िा उपर सुलिान है, िि चुको चौहान l  

एक बांबू = फकिी िूट ? एक अंगुली = फकिी इंच ? एक गज= ३ िूट.  
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घोरीने हुकूि सोडला, पृतथ्िराजने त्या आिाजाचा िेध घेिला, आतण 

तित्राने सांतगिलेलं अंिर लिाि घेऊन िीर सोडला िो सरळ घोरीच्या छािीि..  

सुलिानाच्या अचानक झालेल्या या िौिने तिथे भगदड झाली. तिथल्या तशपायांनी 

पकडण्याच्या आि, पृथ्िीराज आतण चंदिरदाईने तिथल्या तिथे एकिेकांच्या पोटाि 

खंजीर खुपसून प्राण फदला.  

िरुण ियाि दोघेही आिाजाच्या िेधाने डोळ्यािर पट्टी बांधून सराि 

करि.  िो आज उपयोगी पडला.. .  

ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss  
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मिाितं्र्य चळिळीचा काल होिा िो. 

भारिाच्या हििेच दशेिकु्तीचा 

प्राणिाय ू होिा. रटळक, गाधंी, 

लजपिराय, तबपीनचदं्र पाल, 

सािरकर अस े राजकीय निेे दशेाच्या 

िुक्तीसाठी तनमिाथीपण े िुरंुगिास  

भोगि होि.े अंदिानाि हजारो िरुण 

क्रािंीच्या खडिर िागाविर चालनू, 

बंफदिान बननू कोल ू फिरिि होि.े 

प्राणापवण करण्याची नशा चचली होिी 

िरुणािंध्य.े . भगिहसग त्यांचा आदशव 

होिा. राजकीय निे े लोकांिध्य े

इंग्रजाचं्या कुटील नीिीचा अथव 

सिजािनू सागंनू जनजागिृी करि 

होि.े आदशावने, त्यागान,े भारललेा 

काल होिा िो..  
 

बसैाखीचा िणिा. 

 

 

१३ एतप्रल १९१९.  

  ९९ िषावपूिीची गोष्ट. 

बैसाखीचा फदिस. तशखांचा 

खालसा-पतित्र फदिस. खालसाच्या 

मथापनेचाही पतित्र फदिस. 

शेिािील तपकं नव्या दानाला ियार 

झालेली, घरं रांगोळ्यांनी नटलेली, 

पक्वानांनी दरिळलेली, िाहोल 

खुशीचा होिा. सारा पंजाब, सण 

साजरा करण्याि दगं होिा. 

एतप्रलिधलं तनसगावचं िािािरण 

िप्त होिं.  

तिकडे राजकारणही 

चांगलंच गरि झालं होिं. 

मिराजयाच्या चळिळीला आपल्या 

खांद्यािर घेणारे अनेक िळिळीचे 

आतण िेजमिी नेिे, आपल्यािरील 

अन्यायाचं रूप सािान्यांना सिजािून सांगण्यासाठी सभा घेि होिे. िाचविध्ये 

इंग्रज सरकारने एक कायदा पास केला. भारिीयांिर दहशि तनिावण करणारा या  
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कायद्यातिरुध्द  भारिीय नेत्यांनी चळिळ सुरु केली. या कायद्याच्या आधारे राष्ट्रीय  

आंदोलने दडपून टाकण्यासाठी सरकार कुणालाही कधीही कुठेही अटक करू 

शकणार होिं. िुरंुगाि डांबू शकणार होिं. या कायद्यातिरुध्ह िािािरण चांगलंच 

िापलं होिं.. तनदशवनं, हरिाळ, तिरिणुकांनी आपला रोष गांधीजी, फकचालू, अनेक 

भारिािील सिव थोर नेिे, जनजागृिी करि सभा घेि हहडि होिे. सर तसडनी रौलट 

यांच्या सतििीने हा कायदा बनिला होिा.  

 अिृिसरिध्ये संध्याकाळी या कायद्यातिरुध्ह जातलयनिाला बागेि 

सभा भरणार होिी. सकाळी सण साजरा करून जातलयनिाला बागेि संध्याकाळी 

हजारािर लोक जिायला लागले. या िैदानाला जाणारा एकच हचचोळा िागव, आि 

बागेच्या भोििी उंच जाळ्या, आतण ६/७ एकरािर पसरलेलं िोठं िैदान. इंग्रज 

सरकार या चळिळी िोडून काचण्याचे िागव शोधायला लागली. पंजाबच्या गव्हनवर 

जनरल िायकल ओडिायरने आजची सभा होऊ नये म्हणून िाशवलlaw लॉ 

लािायचं ठरिलं. तिगेतडयर जनरल डायरने गािाि कफ्यूव जाहीर करून सभेला 

बंदी आणायचा प्रयत्न केला िरी हजारो लोक जिले. आपल्या हुकूिाला लोक ककिि 

दिे नाही आहिे म्हणून तचडलेल्या ही सभा तचरडून टाकायचा तनश्चय डायरने 

केला. त्याने आपल्या पलटणी सुरिेच्या नािाने बागेच्या िोंडाशी आणून ठेिल्या.  

४. ३० िाजिा दपुारी सभा सुरु झाली. लोक िन्ियिेने या निीन 

कायद्याची िातहिी करून घ्यायला लागले. िक्त्याच्या ओजमिी भाषणाि दगं 

झाले. इिक्याि डायरच्या िनाि सैिान तशरला. त्याने आपल्या गुरखा पलटणीला 

इशारा केला आतण िृत्यूचं थैिान सुरु झालं. सूं सूं करि तनष्पाप भोळ्या जनिेिर 

बंदकुीच्या गोळ्यांनी िषावि झाला. जागच्या जागी पुरुष-तस्त्रया-िरुण प्राण 

सोडायला लागले. आक्रोश, कककाळ्या आकाशापयांि पोचल्या. कू्ररिेचा कळस 

झाला. १० तितनटाि १६५० िैरी झाडल्या गेल्या. लोक सैरािैरा धािू लागले. त्या 
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चेंगराचेंगरीने फकिीिरी तनष्पाप जखिी िरी झाले, काहींनी श्वासच संपिला. जीि 

िाचिून बाहरे पाळणाऱ्या लोकांना बाहरे पडायला एकच बोळ. तिथे िर रायिल 

घेिलेले डायरचे सैतनक. हिैानाचं थैिान होिं िे ! फदिस फकिी शुभ तचन्हांचा आतण 

घडलं काय ? बेछूटपणे उडिलेल्या त्या गोळ्या जातलयनिाला बागेच्या हभिीनीही 

आपल्या छािीिर झेलल्या होत्या. िे व्रण अजूनही आहिे.  

गािािर भयाण शोककळा पसरली. बंदकुीच्या गोळ्यांचा आिाज 

ऐकल्यािर थरकाप झालेले लोक आपले लोक शोधायला बाहेर पडले. गािािील 

लोक गोळा झाले िेव्हा काय घडलंय िे गािाला कळलं. आपापल्या िाणसाला 

शोधायला जािं िर भीिी, न जािं िर तिव्हळणारे जखिी.. संध्याकाळी सुरु 

झालेला हा आक्रोश डायरच्या भीिीने दडपला गेला. रात्र िशीच भयाण होिी. 

िौज गमि घालिच होिी. बागेजिळ जायची कुणाची हहििच नव्हिी. गािािील 

एक स्त्री रत्नादिेी त्या आिाजाने घाबरली. आपला निरा सभेला गेलाय ह े तिला 

िाहीि होिं. रात्र झाली िरी िो आला नाही म्हणून आपल्या निऱ्याला शोधायला 

एकटीच त्या बागेि तशरली. प्रेिांचा खच पडलेला तिने पतहला. काहीजण अजूनही 

जीि गेला नाही म्हणून िडिडि होिे.. रक्ताचा पूर िाहि होिं. तिला त्या भयाण 

अंधाराि पिीचा देह सापडला पण त्याच शि घरी आणायला ना चारपाई 

तिळाली, ना प्रेि उचलायला कुणाची िदि तिळाली. त्या भेसूर रात्री, अनेक 

दहेांच्या रक्ताच्या थारोळ्याि िी पहाट होईपयांि शिांच्या गराड्याि बसून 

रातहली.  

अिानुषिेचा िो कळस होिा. या क्रौयावची भारिभर रठणगी पडली. 

सभेि सिावना पाणी दणे्याचं काि करणाऱ्या एका िरुणाने तिथेच इंग्रजांना एक 

सणसणीि तशिी हासडली आतण ओडिायरला संपिण्याची प्रतिज्ा केली. िो िरुण 

िग तशिणाच्या तनतित्ताने लंडनला गेला. भगिहसगचा आदशव ठेिणारा हा चेला 
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क्रांतिकारकांच्या सहिासाि आला. त्याने तपमिूल तिळिलं. लंडन िध्ये राहून योग्य 

संधीची िाि पहार रातहला.  

एक फदिस िी संधी आली. िी िारीख होिी १३ िाचव १९४०. 

Caxton हॉलिर ओडिायर येणार आहे, ह ेकळल्यािर तिथे पोचला. ओडिायर 

भाषणाला उठला िेव्हा त्याच्या छािीि तपमिुलाच्या गोळ्या घुसिल्यािरच िो 

शांि झाला. त्याच्या छािीि जळि रातहलेला िो सूडाचा तनखारा २१ िषाांनी 

तिझला.. जालीयनिाला बागेि प्राण गिािलेल्या अनेकांना िुक्ती तिळाली. न्याय 

तिळाला. ३१ जुलै, १९४० या फदिशी आपल्या दहेाचं िपवण त्याने केलं. िाशी िर 

होणारच होिी त्याला. शहीद झालेल्या त्या िरुणाचं  नाि होिं उधिहसग. 

िीरश्रीचे फदिस होिे. दशेाच्या िुक्तिेच कंकण बांधलेले, त्यासाठी बतलदानाला 

ियार असलेले, िरुण होिे. मिि: िुरंुगिास भोगणारे, त्यांना िागवदशवन करणारे, 

तपमिुलं तिळिून देणारे, अंगार अंगाि असलेले नेिे होिे. भूतिपुत्र असािा िर असा.  

आज ९९ िषे झाली, पण भारिीयांच्या िनािली जखि अजून ओलीच 

आह.े  

S==S. S==S. S==S. S==S. S==S. S==S. S==S.  
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अतभजाि सगंीिाला 

िाचिण्यासाठी सदारंग, 

अदारंग या दोन यिुकानंी 

सुलिानाच ंनाि देऊन शास्त्रीय 

सगंीिाला िाचिलं आतण 

उर्मजिािमथा आणली. सदारंग-

अदारंग म्हणजेच िानसनेच्या 

िशंािील निेिखान आतण 

फिरोजखान.  

 

िहुिंद शाह रंगील े- सदारंग आतण अदारंग.  

 

 

जयांना जयांना शास्त्रीय संगीि 

आिडिं त्यांना सिावना ही िीन नािं 

िाहीि असिािच ! अनेक रागांच्या 

चीजांिध्ये ही नािं येिाि. जयांना शास्त्रीय 

संगीि िाहीि नाही त्यांना हहदी 

तसनेिािील िन्ना डे यांच “ िुहिंद शाह 

रंगीले “ ह ेगाणं  िरी िाहीि असिंच.  

यािला िुहिंदशाह हा 

औरंगजेबानंिर बादशहा बनलेला आतण 

बरीच िषे रटकलेला सुलिान. याचं िूळ 

नाि रोशन अख्िर. औरंगजेबाचा हा 

पणिू, अनेक िषे सलीिगचच्या फकल्ल्याि 

कैदखान्याि पडून होिा. त्या काळाि फदल्लीचा सगळा कारभार सय्यद बंधूंच्या 

हािी होिा. औरंगजेबाच्या िृत्यूनंिर बादशहा नुसिे नािापुरिेच झाले. 

औरंगजेबाच्या िृत्यूनंिर त्याचे िीन िारस गादीिर आले आतण िारले गेले. आिा 

गादीिर कुणाला बसिािं या तििंचनेि सय्यद हुसेन अली खान आतण सय्यद 

अब्दलु्ला होिे. िर त्यांना या कैदिेील औरंगजेबाच्या पणिूची आठिण झाली. 

त्याला कैदिेून बाहरे काचून, त्याच्या डोक्यािर िाज ठेिून, िुहिंदशाह ह ेनािकरण 
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करून िख्िािर बसिलं गेलं आतण िजीर कारभार चालिायला लागले. पण काही 

फदिसांिध्ये सय्यद बंधू िारले गेले.  

रोशनखानला जरी राजकारणािील ओ की ठो कळि नव्हिं, िरी त्याची 

आई हुशार होिी. म्हणून त्याने नाच-गाण्याि दगं राहायचा सोपा उद्योग तनिडला. 

िुहिंदशाह रंगीले झाला. िग काय राजिहालाि घुंगरू आतण गाणी बजािणी 

रात्रंफदिस चालू राहायला लागली. रहिानबाई, किालबाई, पन्ना बाई, अशा अनेक 

राज नर्मिका-गातयकांच्या िागे सरदार, उिराि लागले होिे. या बायकांिर खतजना 

ररिा व्हायला लागला. त्याची आिडिी नूरबाई नािाची गातयका िर त्याच्या 

दरबाराि इिकी प्रतसध्द होिी की िी घरून तनघाली की तिचा िोठा लिाजिा 

तिच्याबरोबर असे. दरबाराि सिंग गायनाला राजाश्रय तिळाला.  

राज दरबार हीन पािळीच्या संगीिाने गाजायला लागला. हा 

रंगरलीयांिध्ये बुडालेला राजा पाहून, शास्त्रीय संगीिाची झालेली िाईट अिमथा 

पाहून िानसेनच्या घराण्यािील त्याचा िंशज नेििखान याने, दगुविीला पोचलेलं 

संगीि िाचिण्यासाठी, तिचारपूिवक, लोकांना आिडिील अशा बंफदशी बांधून 

दरबाराि पेश केल्या आतण श्रोत्यांना हजकलं.. या शास्त्रीय संगीिाला आणखी  

जीिदान तिळािं म्हणून त्याने आपल्या चीजांिध्ये िुहिंदशाह रंगीले ह े शब्दही 

घुसडले. त्यािुळे बादशहा आणखीनच खूष झाला आतण बाजारू संगीि िागे पडून 

लोकांना शुध्द शास्त्रीय संगीि ऐकायला तिळायला लागलं. धृपद गायकीला 

जीिदान तिळालं. नेििखानाने संगीिासाठी आपलं आयुष्य िेचलं. बादशाहालाच 

ह ेसंगीि आिडिंय हे पातहल्यािर दरबारीसुद्धा सदारंग अदारंग यांचं कौिुक करू 

लागले.  

िानसेनच्या िुलाचा म्हणजे तबलासखानचा जािई लालखान हा 

शास्त्रीय संगीिािील िोठा जाणकार होिा. तबन िाजिण्याि िो प्रतसध्द होिा. 
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लालखानचा िुलगा खुशहालखान हाही संगीिाि पंतडि होिा. त्याला औरंगजेबाने ‘ 

गुण सुंदर ’ ही उपाधी फदली होिी. याच घराण्याि सदारंग आतण अदारंग यांचा 

जन्ि झाला. सदारंग याने संगीिािर खूप पुमिकं तलतहली. या दोघांनी शास्त्रीय 

संगीिाला परि जीिदान फदलं. ख्याल गायकी सदारंगने लोकतप्रय केली.  

 िुहिंद शाह रंगीले या शब्दांनी राजाश्रय तिळाला आतण जाद ूकेली ह े

सत्य..  

ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss 
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िडेा िहिंद या नािान े

इतिहासाि जयाची नोंद 

आह,े िो िडेा का िर त्यान े 

घिेलेल े तनणवय लोकानंा 

पचल े नाहीि. बाप िकुी, 

आई हहद ू आतण पत्नी 

दीपालपरूची राजकन्या 

असा हा िहिंद िघुलक इ. 

स. १३२५ ि े१३५१ पयांि 

सुलिान बननू कारभार 

करून गेला.  

 

राजधानी दौलिाबाद.  

 

 

औरंगजेबाने ६ ितहन्यांच्यासाठी 

थंड हिेच्या रठकाणी, काश्िीरला राजधानी 

हलिण्याचा ररिाज ठेिला. सिथव शासकाचा 

िो आत्ितिश्वास होिा.. पण शासक 

सिाजाला रुचेल असा तिचार करणारा 

नसेल िर ? िग िहिंद िुघलकाच्या 

राजधानी दौलिाबादला नेण्याच्या 

तनणवयासारखं दसुरं उदाहरण नाही.  

अल्लाउफद्दन तखलजीनंिर 

तगयासुद्दीन िुघलकाने आपली सत्ता सुरु 

केली. त्याच्यानंिर त्याचा िुलगा िहंिद 

िुघलक सुलिान बनला. त्याच िूळ नाि 

जुनाशाह उिव  अलग खान. त्याच्याबद्दल दोन 

प्रिाद िाचायला तिळिाि. एक, िो खूप 

दखेणा होिा, खूप बुतद्धिान होिा, आतण दसुरं, िो खूप कुरूप होिा आतण िेडा 

होिा.. त्याने तखलजीचं िुक्कािाचं शहर तसरी आतण पृथ्िीराजचं कोटराय तपथौरा 

सोडून आपलं एक शहर िसिलं. त्याचं  नाि त्याने जहांपनाह ठेिलं.  
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त्याच्या िेडेपणाच्या  बऱ्याच आख्यातयका आहिे. खऱ्या खोट्या िाहीि 

नाही. पण खोट्या िाटाव्याि अशाच आहेि. एकदा िो कपडे बदलि होिा, िेव्हा 

िहालाच्या झरोक्यािून सूयावची फकरणं आि आली. त्याला िाटलं की कुणीिरी 

चोरून आपल्याकडे पहािंय. त्यािरून त्याचा संिाप अनािर झाला, आतण त्याने 

चोरून  बघाणाराला पकडून आणायला सांतगिलं. हुजयावने िी फकरणे असल्याचं 

सांतगिलं. पण सुलिानाचा तिश्वास बसला नाही. त्याने िोठी िौज पूिेकडे 

पाठिली. लष्कराच्या त्या धािण्याने घोड्यांच्या टापाखाली िोठा धुरळा उठला 

आतण िहालाि येणारी फकरणं त्या धुळीिुळे झाकली गेली. िहंिद िुघलकाला बरं 

िाटल.ं अशी आणखीही उदाहरणं आहिे पण अंदाज यायला एिचं एक पुरे.  

आपली राजधानी दौलिाबादला नेणं, आतण चलनािील चांदीचा रुपया 

काचून िांब्याचं  नाणं काचणं यािुळे “ िुघलकी कारभार ’’ हा शब्दप्रयोग रूच झाला 

िो कायिचा. अजूनही िापरि रातहलेला हा शब्दप्रयोग का आतण कसा घडला ? 

िहिंद िुघलकाने केलेला तिचार असाच होिा. त्याने अखंड भारि आपल्या 

िाब्याि ठेिायचा असेल िर राजधानी फदल्लीला न ठेििा भारिाच्या िध्यभागाि 

पातहजे, आतण त्यासाठी औरंगाबाद ह ेिध्यििी रठकाण राजधानीसाठी योग्य आह े

असं तनतश्चि केलं. तिचार चुकीचा नक्कीच नव्हिा. मिािंत्र्यानंिर आपल्या दशेाची 

राजधानी दशेाला िध्यििी नागपूरला करण्यासारखंच होिं िे !  

उत्तरेला लाहोरपासून भारिाच्या दतिणेला िारंगळ अशा राजयांिर 

हुकुिि गाजिण्यासाठी दिेतगरीिर राजधानी हलिण्याचा २ िषाांच्या तिचारानंिर 

तनणवय घेिला. िहिंद घोरी पृथ्िीराज चौहानला हरिून, हसहासनाला सल्िनि 

िध्ये बदलून तनघून गेला. त्याच्या िागे कुिुबुद्दीन ऐबकाने लाहोर आतण त्यानंिर 

अल्ििश-रतझया सुलिानाने फदल्ली आपली राजधानी केली होिी. पण आिा 

िुघलकाने हा तिचार बदलला. दिेतगरीिर ( दौलिाबाद ) िहिंद िुघलकाने मिारी 
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केली. िो फकल्ला, तिथली पाण्याची सुबत्ता, हिा, त्याला ह े सारं त्याला इिकं 

आिडला की त्याने लगेच दौलिाबाद हीच आपली राजधानी हे ठरिूनच टाकलं.  

आतण िसं ििावन काचून िो िोकळा झाला. त्याने त्यासाठी खूप योजना 

आखल्या. फदल्लीिील सिव लोकांची घरं खतजन्यािून पैसे दऊेन तिकि घेिली. िग 

कुणी त्या घराि राहू नये म्हणून त्या घरांना आगी लािून टाकल्या. उरलेल्या  

ररकाम्या घरांिध्ये शेजारपाजारच्या िमिीिील शेिकऱ्यांना राहायला बोलािलं. 

फदल्ली दौलिाबाद िागाविर झाडं लािली. प्रिासाि लोकांच्या िुक्क्कािासाठी घरं, 

सराया बांधल्या. त्यासाठी िागाविरील मथातनकांच्या जागा घेिल्या. जयांच्या जागा 

घेिल्या त्यांना दसुरीकडे घर बांधून फदली आतण त्या जागेच्या ककििीही रुपयाि 

फदल्या. दिेतगरी िसिण्यासाठी त्याने आधी आपल्या राजप्रासादािील लोक, 

नािेिाईक, अिीर, सरदार, त्या सिाांचे गुलाि, खतजना, हुजरािी पागा, हत्तीखाना 

(पीलखाना) यांना देितगरीला नेलं. िे लोक तमथरािल्यािर िग प्रतितष्ठि, उलेिा, 

धिवगुरू, िगैरे दिेतगरीला जायला तनघाले. त्यानंिर सािान्यांचा कारिां तनघाला. 

या सिव मथलांिररिांना िाटेिील जेिण, राहण्याची सोय िुकट होिी. दिेतगरीला 

पोचल्यािरही त्यांना काहीही त्रास होऊ नये याची दििा ठेिली गेली होिी. 

फदल्लीच्या रतहिाशांना मथलांिर करिांना आतण दिेतगरीला पोचिांना सचळ 

हािाने बतिशी फदली गेली. दिेतगरी नगरीसुद्धा नव्याने बांधली जाऊ लागली. 

प्रतितष्ठि दरबारी, तिद्वान, सरकारी अतधकारी. धिवगुरू, यांचे िेगिेगळे सुसज्ज भाग 

ियार केले.  

फदल्लीि राहणाऱ्या जनिेि िात्र हाहा:कार िाजला. कधीही न 

बतघिलेला प्रदशे, न बतघिलेले लोक, फकिी लांबचा दशे आह े ह े िाहीि नाही, 

घरची शेिीिाडी सोडायची, उद्योग काय करायचा या हचिेने, तपढ्यान तपढ्या 
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फदल्लीि रातहलेले लोक हरैाण झाले. पण सुलिानी हुकूि म्हणजे हुकूि. सुलिानाने 

िििाच िसा काचला होिा की जो कुणी घरी राहील, त्याच्या घरािरून नांगर 

फिरिला जाईल.  

एिचं करून सुलिान थांबला नाही. कोणत्याही िाणसाने पळून जाऊ 

नये म्हणून, िौजेच्या घेऱ्याि जनिेला अडकिून दिेतगरीकडे प्रजेला चालायला 

लािलं. िृद्धांना, िुलाबाळांना, कुत्री-िांजरी-गाई-म्हशी-शेळ्या-बकऱ्यानंा घेऊन 

जनिा चालायला लागली. िधमिंभाकडे ह े लोक जािाहिे की काय असं िाटाि ं

असा हा जथ्था िाटेि  िोठ्ाने रडि चालला होिा. िग शाही िौजा गािभर 

फिरल्या. कुणी लपून रातहलं नाही ना, आतण कोणी िागे रातहलं नाही ना याची 

खात्री करून घेिली. एक आजारी िाणूस एका तशपायाला फदसला. िो खाटेिरून 

उठूही शकि नव्हिा, त्याला खंतजराने भोसकून िुक्ती दऊेन टाकली. या साऱ्या 

मथलांिराि त्याने हहद ू आतण जैनांना िगळलं होिं. िे फदल्लीिच रातहले होिे. 

दौलिाबाद शहर राजधानी म्हणून ओळखायला जायला लागलं.  

पण उत्तर सीिेिरचे हल्ले िाचले, आतण दौलिाबादला प्लेग आतण 

दषु्काळ पडला, िेव्हा सुलिानाने मिि:चं राजधानी फदल्लीला नेण्याचं ठरिलं. 

फदल्ली परि बहरली.. जेव्हा खतजना ररकािा झाला िेव्हा त्याने प्रिीकात्िक चलन 

म्हणून िांब्याची नाणी काचली. त्यािुळे चांदीचा साठा प्रचंड िाचला. िग 

लोकांच्या खाजगी टांकसाळी तनघाल्या, चांदीची नाणी घरोघर बनायला लागली 

आतण राजयाचा  अथवव्यिहार ठप्प झाला. िग िोही प्रयोग िसला.  

हाच िो िुघलकी कारभार.                                   

. -S. -s. S. -s. -S. -s. S. -s. S. -s. -S. -s. -S. -s. -S. -   
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िुघल छळाला कंटाळलले्या आतण तपडलले्या 

जनिेच ं द:ुख, दिेीसिोर िाडूंन  ‘’ िझुा ि ू

िाचति राजा ‘’अस ंतिलाच आव्हान दणेाऱ्या 

सिथाांच्या तिनिणीचं उत्तर आलं. मिराजय 

मथापनसेाठी एक यिुक िळुजाभिानीन े

पाठिला. त्याच्या िलिारीला यशाच ं

चिकदार पाि ं लािलं. िो यिुक राष्ट्र 

मथापनसेाठी झपाट्यान े अथक िहेनिीन े

कािाला लागला. दशेािरच्या, कोकणािल्या 

अनके िरुणानंी हजारो हािानंी आतण 

तनधड्या छािीन े तशिरायानंा साथ फदली.. 

अशा  राष्ट्र उभारणीच्या भारलले्या 

िािािरणाि सिं, िहिं िरी कस े िाग े

राहिील. ि े ितहन्याि तिजापरू दरबारी 

अिझलखानान ेतशिाजीिर जाण्याच ंठरलं.. 

तििकेे कराि ेसाधन.  

 

प्रत्येक िण िीर रसाि 

बुडिलेला, प्रत्येक िण अचूक 

तनयोजनाि जडिलेला, प्रत्येक िण 

राष्ट्र उभारणीच्या रंगाने 

रंगिलेला, आतण प्रत्येक िण 

रयिेच्या सुखासाठी साथवकी 

लािणारा एकिेि राजा म्हणजेच 

तशिाजीिहाराज. असिथव 

राजाच्या रिणासाठी खंडणी 

घेणारा आतण पाििी िाडून 

दणेारा त्याच्या आधी आतण 

त्यांनिर आजपयांि कुणीही राजा 

जन्िाला नाही. (उलट खंडणी 

शब्दाची तिटंबना झालेली आिा 

फदसिे) शहाजीराजांच्या भगव्या 

झेंड्याला, जरीपटका रूप दणेारे 

तशिाजीिहाराजच पतहले. त्यांनी उत्कृष्ट गुणांना जिळ करून त्यांच्याकडून 

राष्ट्रतनर्मििीि काि करून घेिलं. त्यािलाच एक तहरा म्हणजे बतहजी नाईक. गुप्तहरे 

खात्याचा प्रिुख, नव्ह,े त्यािला “तशिाजीच.” राष्ट्र शत्रूपासून राखायचं िर गुप्तहरे 

सशक्त हिेि.  
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पण त्याकाळािील त्यांचे प्रतिमपधीही किी नव्हिे. रमत्याने जाणाऱ्या 

कातसदांच्या म्हणजे जासूदांच्या जोड्या पकडून त्यांच्याकडून बािम्या पोचिणारी 

पत्रे काचून घेिली जाि. औरंगजेब िर असा उमिाद की िो खोटी, बनािट पत्रेही 

शत्रूच्या िौजेि पसरिायचा. संशयाचं जाळं िेकून शत्रुि गोंधळा िाजिायचा.  

अशािेळी िहाराजांना साथ दणेारे खूप होिे, त्यािले एक सिथव 

जोडीदार म्हणजे सिथव रािदास मिािी. शत्रूशी लचायचं िर छािीि श्वास पातहजे, 

अंगाि बळ पातहजे आतण िनाि तिश्वास पातहजे. त्यासाठी कणखर शरीर संपदा 

पातहजे िर भीिी पळून जाणार. सिथाांनी िरुणांना सिथव करण्याचा तिडा 

उचलला. अकरा िारुिींची साखळी ियार केली. शक्तीची दिेिा िारुिराय.. 

त्याच्या िंफदराशेजारी िालिी उघडल्या.. तिथे येऊन आजूबाजूचे िरुण बळिंि 

होऊ लागल.े तशिबांना लागणारी िौज ियार होऊ लागली.. तपचलेली िनगटे 

आतण िनाला हुरूप आला.  

सिथाांनी आपल्या तशष्यांनाही कािाला लािलं. रािदासी भारिभर 

हहडायच.े दऊेळ, पाणिठे, नदीकाठ, चािडी, पार, बाजार, िाटसरू, पतथक, 

व्यापारी, तजथे तजथे सिुदाय, तिथे तिथे लोकांिध्ये तिसळून बािम्या काचायचे 

आतण सिथाांकडे पोचिायचे. िहाराजांना योग्य असेल अशी बाििी पोचिली 

जायची. संन्याशाची झोळी कुठलाही अतधकारी कधी िपासायचा नाही. त्याि 

तिळणार िरी काय ? 

 िहाराजांकडे गुप्तहरेांनी बाििी आणली की तिजापूरच्या दरबाराि 

अिझल खानाने त्यांना ठार िारण्याचा तिडा उचलला आहे. िहाराज सािध झाले. 

शत्रूला संपिण्याच्या तिचारांिध्ये गचले. पण ही बाििी तिजापूर दरबाराने िुद्दाि 

िहाराजांच्या िसिणुकीसाठी आतण ितजिीसाठीही केलेली चाल असण्याचीही 

शक्यिा िेिचीच होिी. िहाराज बाििी काचिच होिे.  
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आतण एक फदिस फकल्ल्याच्या दारािर िहाराजांना एक रािदासी 

भेटायला आल्याची बाििी आली. िहाराजांनी रािदासीला भेटीला बोलिलं. 

आपल्या झोळीिून सिथाांचा एक उपदशेपर अध्यातत्िक सिास – अभंग हािाि 

ठेिला आतण रािदासी तनघून गेले.  

िहाराज खूष झाले, प्रसन्न झाले.. तिजापरूचा सरदार तनघाला आह े

ह े आिा खात्रीशीर बाििी हािी आली होिी. िहाराजांना शत्रूला अंगािर 

घ्यायच्या ियारीला लागायला हिं होिं.  

काय काव्य होिं िे ? नेहिीचाच उपदशे.. िाणसाने प्रत्येक काि तिचार 

पूिवक तििेकाने करािं, परिेश्वर त्याच्या पाठीशी असिोच िगैरे िगैरे.  

त्याि तलतहलं होिं,                   

तििेके करािे साधन.  

जाणार नरिनु जाणून 

पुचील भातिष्याथी िन        .  

रहाटोची नये.  

चालो नये असंिागी   

सत्यिा बाणल्या                                      

रघुिीर कृपा िे प्रसंगी 
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दास िहात्म्य िाचति.  

रजनीनाथ आतण फदिाकर  

तनत्यनेिे कररिी संचार  

घालिािी येरझार  

लातिली भ्रिण जगफदशे.  

आफदिाया िूळ भिानी 

ह ेची जगिाची जननी  

एकािंी तििकेे करुनी इष्ट योजना करािी l.. .  

 

सिथाांनी तलतहलेल्या प्रत्येक ओळीचा पतहला शब्द घेिल्यािर 

िहाराजांना लगेच तिश्वासाहव बाििी तिळाली. सिथाांनी या काव्याि प्राण 

जाण्याची शक्यिा, िहाराजांनी घ्यायची काळजी, आतण शांि िनाने एकट्याने इष्ट 

योजना करािी हा उपदशे करून प्रसंगाचं गांभीयव िहाराजांच्या कानािर घािलं. 

रजनीनाथ आतण फदिाकरौ तशष्यच असिील का त्यांचे ? त्यांच्याकडून तिश्वासाहव 

बाििी आली आह ेह ेसांगण्यासाठी ह ेशब्द घािले असिील का ? िाहीि नाही.  

शहाजीराजांनीही आपल्या पराक्रिी पुत्राकडे ही बाििी पोचिलीच 

होिी. अिझलखानाने दगाबाजीने शहाजीराजांच्या िोठ्ा िुलाला, 
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संभाजीराजांना, दगाबाजीने िारलं होिं, आिा िो दगाबाज खान दसुऱ्या पुत्राच्या 

प्राणाची शपथ घेऊन तनघाला होिा. तजजाऊ िाउलीने आपल्या या िहान पुत्राला 

िनापासून आशीिावद फदला.  

कॅप्टन ग. िा. िोडकांनी आपल्या “ प्रिापगडाचे युध्द ’’ या पुमिकाि 

सिथाांचा हा सिास घािला आहे. सेनापिी म्हणून  िहाराज फकिी श्रेष्ठ होिे िे 

दाखिून फदलं आह.े िे मिि: लष्करी सेिेि असल्यािुळे तशिरायांचं एक सेनानी 

म्हणून युद्धकलेिील असािान्य प्रभुत्ि, कौशल्य, दाखिून फदलं आह.े िहाराजांनी 

प्रिापगड का तनिडला, शत्रूची बरीक सारीक बाििीही कशी तिळिली आतण 

आपल्या िौजेला कुठे आतण कसं ठेिलं, िणािणाचं अचून तनयोजन कसं केलं होिं 

िे िोडकांनी या प्रसंगाचं तचत्तथरारक िणवन सतिमिर तलतहलं आहे.. 

अिझलखानाने कपड्यांच्या आि तचलखि घािलं नव्हिं हहेी िहाराजांना िाहीि 

होिं, एिढ्या बारीक सारीक पण अति िहत्िाच्या बािम्या िहाराज राखि.  

िहाराजांच्या शौयावला िुलनाच नाही.  

ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss—ss  
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सारायिेो. एक िणिा. 

 

एक बारीक रठणगी थोराड िृिांची नाजूक िेलींची, त्यािील 

हत्तीपासून िुंगी पयांिच्या प्रातणिात्रांची राख करून जंगलाचं अतमित्िच 

नाहीसं करून टाकिे.  तपमिुलाच्या एका लहानशा गोळीने साऱ्या तिश्वाला 

असंच होरपळिून टाकलं. त्या िणव्याि िानिी दहेाची उभी तपकं करपली. 

सिाजाची उलथापालथ झाली. जगभरच्या संमकृिीने जुनी काि टाकली. 

िानिी आदशावचे पतहले िनोरे कोसळले. क्रौयावने भमिासुराचा नंगानाच 

केला. िृत्यूने कोट्यािधी प्राण घुसिटिले. त्या राखेिून एक निीन सृष्टी उभी 

रातहली.  

 एका शिकाि दोनदा घडलं ह े! आतण V for Victory ची खूण 

जन्िली.  

 

२८ जून १९१४.  

िेळ - सकाळी ११ िाजून ३५ तितनटे.  

मथळ – बोतस्नयाची राजधानी सारायेिो.  

सारायेिोिधील सकाळ नेहिीसारखीच होिी. युरोप िधला उन्हाळा. 

मिछ सूयवप्रकाश. तनळेभोर आकाश. अतनष्ट ग्रहांची चाहूलही कुठेही नव्हिी. िेव्हाच 

कोट्यािधी जीिांचा नाश करणारी, जग उलथून टाकणारी घडी जिळ येि चालली 

होिी.  
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 त्याफदिशी ऑमरीयाचे युिराज आचवड्यूक फ्ांझ िर्मडनांड सारायेिोच्या 

भेटीला आले होिे. उघड्या गाडीिून िे कायवक्रिाच्या रठकाणी तनघाले होिे. त्यांच्या 

गाडीचा िािा राजिागावने चालला होिा.. त्यांच्या शेजारी गभवििी पत्नी 

सोफियाही बसली होिी. िोटारींचा िािा जिळ जिळ येि चालला िसे गदीिून 

अचानक काही िरुण पुचे आले. युिराजांची गाडी जिळ आल्याबरोबर त्यांनी 

गाडीिर बॉम्बगोळे टाकले. या  अनपेतिि हल्ल्याने बघ्यांिध्ये गोंधळ िाजला. पण 

युिराज िर्मडनांड यांना ठार करण्याचा घािपािी कट िसला होिा. युिराज 

सुखरूप होिे. काळ आला होिा पण िेळ अजून आली नव्हिी. युिराजांना बघायला 

उभे असलेले काही नागररक िात्र हकनाक िारले गेले. िोटारींचा िािा पुचे तनघून 

गेला. जखिी लोकांना िािडीने हॉतमपटलिध्ये नेण्याि आलं.  

युिराज िर्मडनांड कायवक्रिाला गेले आतण परि येिांना जखिी लोकांची 

तिचारपूस करायला हॉतमपटलिध्ये गेले. भेट दऊेन हॉतमपटलिधून बाहरे पडले, 

रमत्याला लागले आतण लॅटीन तिजिरून सिोरच्या लहानशा गल्लीि तशरले. 

ड्रायव्हरने उजिीकडे गाडी िळिली आतण िो रमिा चुकला. िो िेगळाच िागव 

होिा. योगायोगाने त्या िागाविर सकाळच्या क्रांिीकारकांिधील एक िरुण तिथे 

उभा होिा. त्याच नाि गॅिररलो तप्रन्सेप. िी अचानक आलेली संधी त्याने साधली 

आतण युिराजांिर गोळी झाडली. इथे िात्र काळही हजर होिा आतण िेळही. त्याने 

रटपलेल्या त्या िणाने युिराज आतण त्यांची पत्नी, दोघेही ठार झाले.  

जागतिक िहायुद्धाच्या होिकंुडािील िे पतहले दोन बळी, आहुिी होिे. 

िी पुचील कोट्यािधी लोकांच्या िरणाची सुरुिाि होिी. युिराजांच्या या 

घािपािी िरणाचे जगभर पडसाद उिटले. मिाभातिकच होिं िे ! या 

क्रांिीकारकांना शेजारच्या सर्मबयाने शस्त्र पुरिठा केला होिं. रतशयाशी सर्मबयाचे 

राजकीय संबंध होिे. िर ऑतमरयाचा तित्र होिा जिवनी. ही  घटना घडल्यानंिर 

एक ितहन्यात्त २८ जुलैला भािी युद्धाची पतहली रठणगी पडली.  
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२८ जुलैला ऑतमरयाने सर्मबयािर युध्द पुकारलं. ितहनाभराि रोगाच्या 

साथीची लागण व्हािी, िसं सारं जग या युद्धजिराने पछाडलं. १ ऑगमटला 

ऑतमरयाची बाजू घेऊन जिवनी रणांगणाि उिरली. जिवनीने रतशयािर हल्ला 

करायचं ठरिलं. १८७१ च्या फ्ान्स आतण जर्मिनीच्या लचाईि फ्ान्सचा पराभि 

झाला होिं, त्याचा सूड उगिायला फ्ान्सने आिा जिवनीतिरुध्ह हत्यार उपसलं. 

म्हणून रतशयाशी िैत्री केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ३ ऑगमटला जिवनीने 

फ्ान्सबरोबर युध्द घोतषि केलं. प्रतशयाने ऑतमरयाची बाजू घेिली. फ्ान्सिर हल्ला 

करण्यासाठी जािांना प्रतशयाने बेतल्जयि आतण लक्झेनबगव या िटमथ दशेांिर 

हल्ला चचिला, म्हणून तचडलेल्या इंग्लंडनेही युद्धाि उिरायचं ठरिलं आतण 

जिवनीतिरुध्ह ४ ऑगमटला लचाईला सुरुिाि केली. तिळून, सिव युरोतपयन 

दशेांिध्ये  दोन संघ आतण आपापले तभडू ियार झाले. रतशया, फ्ान्स आतण 

इंग्लंडच्या संघाला ‘’ ररपल एन्टीटी ‘’ नाि पडलं आतण जिवनी-ऑतमरया हे ‘’ सेन्रल 

पॉिर ‘’ या नािाने ओळखले जाऊ लागले. त्यांना नंिर ऑटोिन सरकारही जाऊन 

तिळालं. आतण जपान, इटली, अिेररका ह े इंग्लंड-फ्ान्स-रतशयाला सािील झाले. 

भारिाि िेव्हा इंग्रजांची सत्ता होिी, म्हणून भारिािील िौज युद्धासाठी िापरली 

गेली, आतण इथल्या संमथातनकांनी रसद पुरिायची जबाबदारी घेिली.  

२८ जुलै १९१४ ला सुरु झालेलं ह े िांडि ४ िषाांनी १९१८ साली 

थांबलं. पतहला शांििा करार ४ नोव्हेंबरला ऑतमरयाने केला. त्यानंिर जिवनीनेही 

आपला हाि पुचे केला. पण िोपयांि या पतहल्या िहायुद्धािुळे साऱ्या तिश्वाि प्रचंड 

उलथापालथ झाली. निीन जग ियार झालं. इतिहास बदलला, भूगोल बदलला, 

तिज्ान बदललं, अनेक निीन शोध लागले. प्रचंड जीतििहानी झाली. ९० 

लाखांपेिा जामि सैतनकांना  िीरगिी तिळाली. 1. ५० सैतनक जायबंदी झाले. ७० 

लाखांपेिा जामि तनष्पाप नागररक ठार झाले. ७, ५०,००० प्रतशयन नागररक 

इंग्लंडने केलेल्या नाकेबंदीिुळे उपासिार होऊन िरण पािले.  
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निीन िंत्रज्ानाचा आतण उद्योगांचा जन्ि झाला. निीन युद्धशास्त्र आतण 

युध्द सातहत्याचा शोध लागला. या युद्धाच्या तनतित्ताने ५२000 तििानं, २८,00 

रणगाडे, २५,0000 िशीन गन्स,   ४०  लाख रायिल्स युध्द संपेपयांि िापरले 

गेल.े रक्स, लांब पल्ल्याच्या िोिा, सबिरीन बोटींचा शोध लागला. इटालीने 

१९११ साली लीतबयािर तििान हल्ला केला होिा, त्याि नव्याने भर पडली. 

शत्रूची तििानं पाडायला anti anti aircraft  guns ियार झाल्या. तिषारी 

िायुचीही तनर्मििी झाली, जयािुळे अनेक तनष्पाप पीतडि नागररकांना त्िचा 

तिकार, श्वसन तिकाराचा त्रास सुरु झाला. चेहऱ्यािर लािायचे िामक अजून 

तनघाले नव्हिे. प्रतशयाने तिषारी िायूचा प्रथि िापर केला. प्रत्येक दशेािील 

परदशेीयांचे, मथलांिररिांचे खूप हाल झाले, िृत्यू दडंही त्यांना सोसािा लागला. 

ऑटोिन सरकारने या युद्धाि आपल्या देशािील हजारो आिेतनयन, त्श्चन आतण 

ग्रीक लोकांना ठार केलं.  

जिवनीचा पराभि झाला आतण तित्र राष्ट्रांचा तिजय झाला.  

या पतहल्या िहायुद्धाि जगाचा नकाशाही साि बदलला. युध्द सुरु 

झाल्याबरोबर, िषवभरािच, आपण हजकलो िर, अतितिशाल ऑटोिन साम्राजयाचा 

भाग कसा आतण कुणी िाटून घ्यायचा याची गुप्त खलबिं फ्ान्स आतण इंग्लंडिध्ये 

सुरु झाली. िाचव १९१५ साली हा गुप्त करार आकार घेऊ लागला. इंग्लंडििे सर 

िाईक साइक्स आतण फ्ान्सििे फ्ॉंन्काइज जॉजव तपको ह े दोघे िाटाघाटी करू 

लागले. रतशयाला या कारमथानाला पूणव संििी होिी. जिवनी, ऑटोिन या 

िहायुद्धाि पूणव हरले. खतनज िेलाने भरलेल्या ऑटोिन साम्राजयाचे भरपूर िुकडे 

झाले आतण इंग्लंड-फ्ान्स-इटली-रतशयाने िे िाटून घेिले.  

 रतशयाने कॉन्मटंटीनोपल, इझुवरि, अिेतनयाचा आपल्या सीिेजिळचा 

भाग, काळा सिुद्र आतण भूिध्य सागराला जोडणारा ददावनेल सािुद्रधुनीचा भाग, 
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आतण गॅलीलोपी द्वीपकल्प मिि:कडे घेिला. इंग्लंडने िध्य पर्मशया, खतनज िेलाने 

भरलेला िेसापोटेतियाचा िध्य आतण दतिण भाग, आतण हिैा, एकर ही बंदरे, 

यािर िाबा तिळिला. फ्ान्सकडे िोसूल, जोडवन लेबनॉनचा िोठा भूप्रदशे आला. 

थोडक्याि या पतहल्या िहायुद्धाि सौदी अरेतबया, जॉडवन, तसरीया, रुिातनया, 

बल्गेररया, युगोमलातव्हया, अल्जेररया, ग्रीस, इराक, इतजप्त, तलतबया एिचे निीन 

दशे ियार झाले. पॅलेमटाईन त्याच्या पतित्र आतण ऐतिहातसक िहत्िािुळे 

अंिरराष्ट्रीय लिादाच्या तनयंत्रणाखाली आला. रतशयािून पोलंड, फिनलंड, 

लॅटेव्हीया या देशांची तनर्मििी झाली. जया िहाकाय ऑटोिन साम्राजयाची ही 

तचरिाड झाली, िो देश ररपतब्लक ऑि टकी रातहला.  

या युद्धाच्या काळाि फ्ान्स, जिवनी, रतशया आतण ऑटोिन 

राजघराण्यांचा अमि झाला. रतशयाि बोल्शेतिक पाटी उदयाला आली. ब्लाफदिीर 

इतलइच उल्यानोि म्हणजेच लेतनन या नव्या क्रांिीनायकाने निीन युग सुरु केलं. 

जुलै १९१७ ला झारशाहीचा अंि झाला. बोल्शेतिक म्हणजे बहुसंख्य आतण 

िेन्शेतिक म्हणजे अल्पसंख्य. कालव िाक्सव या नव्या तिचारांच्या िरुणाने रतशयन 

िनािर भूल घािली.  

२४ नोव्हेंबर १९१७. आजचा फदिस रतशयाच काय, जगाच्या 

नागररकांना खळबळजनक होिा. रतशयािील प्रिुख अशा प्रािदा आतण 

इझािेमिीया या िृत्तपत्रांच्या िाचकांना िोठाच हादरा बसला होिा. फ्ान्स आतण 

इंग्लंडिध्ये झालेल्या गुप्त कराराचे कागद रॉटमकीने जगासिोर आणले. रतशयाची 

सत्ता हािी आल्यािर िॉमकोिधील अकावईव्जिर लेतननच्या लोकांनी छापा घािला, 

त्याि त्यांच्या हािी ह ेगुप्त कराराचे कागद लागले. िे त्यांनी प्रतसध्द केले.  

इ. स. १९१८ ला पतहल्या िहायुद्धाचा हा झंजािाि संपला. पण 

िोपयांि जुनं तिश्व उन्िळून पडलं होिं. काळ्या धुराने युरोपािील आकाश गुदिरून 

गेलं होिं. बॉम्बगोळ्याने उध्िमि झालेल्या हल्ल्याि भुईसपाट झालेल्या इिारिींचे 

चीग जतिनीिर साठले. जनिेने आपलं िौल्यिान धन त्या फचगाऱ्याि गिािलं होिं. 
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अनेक लेकराबाळांचे, िािांचे,िृद्धांचे िरुणांचे जीि त्याखाली तचरडले गेले होिे. 

राष्ट्रीय संपत्तीची प्रचंड हानी झाली होिी. त्याच राखेि एक तनखारा तजिंि होिा, 

भतिष्यािील नरसंहारासाठी.. तहटलर त्याचं नाि.  

त्या तनखाऱ्याने शिकाच्या िध्याि पेट घेिला. या िणव्याि होरपळले 

अनेक तनष्पाप जयू जीि. िीच राख. िोच नरसंहार. पण यािेळी जिवनीबरोबर 

जपान रतशया होिे.. इंग्लंड-अिेररका फ्ान्स या दोमिराष्ट्रांचा तिजय झाला. 

तिन्मटन चर्मचल यांनी उजव्या हािाची पतहली दोन बोटे उंचािून V ची खूण केली 

आतण िी अिर झाली.  

यािेळी दोन मििंत्र राष्ट्रांचा जन्ि झाला. एक भारि आतण दसुरा 

इस्त्रायल. भारिाचा ७०० िषाांच्या पारिंत्र्याच्या िनिास संपला.  

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. ss. s. s.  
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१ जानिेारीला भीिा 

कोरेगािाि दोन िळेा राजकीय 

लचाया झाल्या. पतहली १८१८ 

सालािध्ये इंग्रज आतण िराठे 

याचं्याि आतण दसुरी २०१८ 

िध्य े सिवच भारिीय 

राजकारण्यािंध्य.े पतहल्या 

लचाईनंिर िराठ्ाचंा 

शतनिारिाड्यािरचा ध्िज 

खाली उिरला आतण युतनयन 

जॅक त्यािर िडकला. 

िराठेशाहीचा अिं झाला. दसुरे 

बाजीराि ह ेत्याच ेनायक.  

 

मिराजयाि अधंार.  

 

 

साडेसािी, दषु्ट ग्रह असिीलच 

िर िे िानिाच्याच नतशबी येि नाहीि, 

िर राष्ट्राच्या तनर्मििीलाही भोगािे 

लागिाि, असंच घडलं त्याफदिशी ! 

जानेिारीची एक  िारीख, साल १८१८. 

िराठे आतण इंग्रज यांच्यािील सत्तेचा 

संघषव घडला त्या फदिशी. साम्राजयिादी 

इंग्रजांना िराठ्ांना हरिणं सोपं नव्हिं, 

आतण त्यांना हरिल्यातशिाय पूणव 

भारिािर अतधकार गाजिणं अशक्य 

होिं. पण राष्ट्रप्रिुख सिथव असेल िर िो 

जय खेचूनच आणिो, िे होणार नव्हिं. 

मिराजय िंफदराचे सगळेच खांब म्हणजे 

पेशिे-होळकर-हशदे-पिार-पटिधवन-रामिे-भोसले, सिवच इंग्रजांच्या सिोर न 

रटकणारे झाले होिे. काय िरक होिा इंग्रजी आतण भारिीय िौजांिध्ये ? 

िराठी िौजा म्हणजे हशदे, होळकर, रामिे, पिार यांच्या िौजा आतण 

इंग्रजी िौजा म्हणजे युरोतपयन िौजा, इंग्लंडहून आलेल्या हुजरािीच्या आतण ईमट 
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इंतडया कंपनीच्या िौजा. उत्कृष्ट निीन सुधाररि, युध्दसातहत्य, िौजेला गणिेश, 

लचाईचे तनयि, आतण भारिीय िौजा म्हणजे एकिुखी नेिृत्ि नसलेलं अनेक लहान 

िौजांच्या पथकांचं फचलंचालं गाठोडं. पैसा तिळिण्याचा एक पेशा, जो पगार जामि 

दईेल त्याचाकडे लष्करी चाकरी घेण्याची िृत्ती, मिािीभक्तीचा अभाि, आतण 

तनकृष्ट युद्धसातहत्य. ना एकोपा. ना इिानदारी.. ना िेहनेिीची आंच.  

िराठ्ांच्या युद्धसातहत्याची काय अिमथा होिी त्याचं िणवन करणारं 

एक पत्र ले. िूर नािाच्या सेनातधकायावने तलहून ठेिलंय. रटपूबरोबरच्या लचाईि 

िराठ्ांच्या िौजा धारिाडचा फकल्ला हजकण्यासाठी त्या फकल्ल्याला िेचा घालून 

बसल्या होत्या. िो तलतहिो, 

“ िराठ्ांकडे २० िोिा आहिे. त्या िोिांच्या बळािर फकल्ला 

हजकायला अजून २० िषे लागिील. त्या खूप जुन्या आतण तनकृष्ट दजावच्या आहिे. 

काही िोिा उडिल्यािर त्याच्याच आगीने िुटिाि. िोिखान्यािरचे लोक दारू 

भरिाि. िग तिडी पेटिून गप्पा िारि बसिाि. अध्याव िासाने उठिाि. िोिा 

डागिाि. नुसिा धूर तनघाला िरी त्यांना बरं िाटिं. कुठेही िोिा िारिाि. 

फदिसाि दोन िेळा ह े घडिं. दपुारी िोिा बंद. ( तपचीजाि ? ) फकल्ल्याच्या 

िटबंदीिर गोळे पोचिच नाहीि. दारूगोळा संपला की काि ठप्प. पुण्याहून िो 

येईपयांि िाट पहाि बसिाि. ’’ 

तिटीशांचा सािना होणार होिा दसुऱ्या बाजीरािाशी. नाना 

िडणीसांच्या िृत्युनंिर ३ िषाविच िो िर िैनािी िौजेचा करार करूनच १८०३ 

िध्ये गादीिर आला होिा. त्यािच १८११ साली िाउंट मटू्यअटव एतल्िन्मटन 

पुण्याचा रेतसडेंट म्हणून दाखल झाला. इंग्लंडहून १६ िेिध्ये त्याला सक्त िाकीदच 

आली होिी की लौकराि लौकर िराठेशाही संपेल िे बघा. त्यािुळे त्याच्या 
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अतधकाराचा बाजीरािाला त्रास होऊ लागला. इंग्रजांनी मिराजयािील जतिनी 

बळकािायला सुरुिाि केलीच होिी. त्यािुळे तचडलेल्या बाजीरािाने इंग्रजांना 

घालिण्यासाठी उठाि करायचं ठरिलं.  

िौजा जिायला लागल्या. सिव सरदारांना पत्रे गेली. रामिे, पटिधवन, 

थोराि, जाधि यांच्या प्रत्येकी २००० िौजा, सरदार बापू गोखले यांची १५,००० 

िौज, हिचूरकर सरदारांची १०००० सेना, नंगे गोसािी ३०००, अरब १०,००० 

अशी िोठी िौज जिली. सेनापिीपद बापू गोखल्यांना फदलं. पण बापू गोखल्यांना 

बाजीरािाचा चंचल आतण किकुिि मिभाि िाहीि असल्याने त्यांनी िे 

बाजीरािाकडून तलहून घेिलं. इंग्रजांना घालिण्याची िाकद त्यांच्याि होिी.  

चिु:श्रुंगीच्या टेकडीपासून आिाच्या शेिकी कॉलेजपयांि िराठ्ांची 

सेना पसरली. एतल्िन्मटन िेव्हा संगिािरच्या बंगल्याि राहि होिा. त्याच्या 

घरासिोर सगळ्या िौजा पसरल्या होत्या. त्यानेही िग िुंबईहून िौजा िागिल्या. 

त्यांच्या िौजेचा िळ खडकीच्या िाळरानािर पडला. आपल्याजिळचे 

पेशव्यांच्यातिरूद्धचे कटाचे गुप्त कागद जाळून एतल्िन्मटन आपल्या िौजेि 

िुक्कािाला गेला.  

 १८१७ च्या ५ नोव्हेंबरला युद्धाला िोंड िुटलं. बापू गोखलेंनी इंग्रज 

िौजेिर िोिा चालू केल्या. दोन्हीकडे गोळागोळी सुरु झाली. बाजीराि पेशिा 

पािविीच्या टेकडीिरून लचाई पाहू लागला. िेिढ्याि त्याने लचाई थांबिण्याचा 

तनरोप पाठिला. त्यािुळे िोिा बंद कराव्या लागल्या. पुचचे ११ फदिस पेशव्याच्या 

धरसोडीच्या मिभािािुळे िुकट गेले आतण १६ नोव्हेंबरला जनरल तमिथनेच 

िराठी िौजेिर हल्ला केला. येरिडा भागाि िध्यरात्रीपयांि ही लचाई झाली, पण 

आदल्या फदिशी रात्री घाबरलेला पेशिा आपल्या भािाला घेऊन तनघून गेला. शहर 

सोडून त्यांनी जाऊ नये म्हणून बापू गोखल्यांनी पेशव्याची खूप िनधरणी केली पण 
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पेशिा गेलाच. िालकच तनघून गेल्यािुळे इंग्रजांना पुण्यािर कब्जा तिळिायला 

त्रास पडलाच नाही.  

पुणे शत्रूच्या हािाि गेल्याबरोबर नागररक घाबरले आतण गाि सोडून 

सैरािैरा धािू लागले. दकुानं बंद झाली, अििांना जोर आला. गािाि शांििा 

ठेिण्यासाठी एतल्िन्मटनने िाबडिोब शतनिारिाड्यािर तनशाण लािण्याचा हुकूि 

सोडला. िी जबाबदारी बाळाजी नािूंिर सोपिली. नािू शतनिारिाड्यािर गेले. 

फकल्ल्या िागिून  दरिाजा उघडला, पेशव्यांच्या गादीला त्यांनी िुजरा केला आतण 

आकाशफदव्याच्या काठीला तनशाण लािलं.  

१७ नोव्हेंबर १८१७, मिराजयाचा अमि झाला. तशिरायांनी मथापललें, 

थोरल्या शाहूराजाचं्या आधारान े हशदे-होळकर-पिार-िगरेै आपल्या साथीदारानंा 

उत्तरेि मथापनू बाजीरािान े तिमिारललें मिराजय अंधाराि बडुालं. परफकयांच्या 

हािी पडल.ं  

पेशव्यांचा गाि हािी आला पण पेशिा हािी यायचा होिा. िी 

काितगरी करायला जनरल तमिथ तनघाला. पण पेशव्याने सिि गािं बदलि इंग्रजी 

िौजांना हुलकािणी दणे्याची रणनीिी आखली.. त्यांच्या रिणासाठी बापू गोखले 

िौज घेऊन पेशव्याच्या िागे धािि रातहले. पुणे-पुरंदर-अथणी-िाहुली-िलटण-

पंचरपूर-तसद्धटेक-नगर-संगिनेर असं सिि पळि रातहला. संगिनेरािरून िळेगाि 

चिचेरे-पाबळ -नारायणगाि ओिुरािरून िाह्मणिाड्यािर आला. इथे बापू 

गोखल्यांच्या िरुण िुलगा अल्पशा आजाराने िरण पािला आतण त्याची १२ 

िषावची बायको सिी गेली. सेनापिी गोखलेंना हा िोठा िटका होिा. पेशव्यांची 

िौज िग ओझरचा घाट उिरून जुन्नर खेडिरून चाकणला येऊन पोचली. ४५ 

फदिसांिध्ये बाजीराि पेशिा ४०० िैल धािि रातहला. जनरल तमिथ त्याच्या 

पाठलागाने रडकंुडीला आला.  
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आिा चाकणपयांि पोचलेल्या बाजीरािाला पुण्याि तशरकाि करू न 

दणे्याची िोठी काितगरी तमिथला करायची होिी. त्याने तशरूरिरून कॅप्टन 

मटॉटनला िौज घेऊन िदिीला बोलािलं. कॅप्टनकडे बॉम्बे नेटीव्ह इन्िंरीच्या िमटव 

रेतजिेंटच्या सेकंड बटातलयनचे ५०० सोल्जसव, आतण िहार, राजपूर, िुसलिान 

यांची दशेी िौज होिी. बापू गोखले पेशव्यांच्याबरोबर असल्याने इंग्रजांशी 

लचायला अरब आतण गोसािी िौज उभी रातहली.  

३१ तडसेंबरला २५ िैलांचं अंिर िुडिि इंतग्लश िौज तशरूरहून 

कोरेगािािर आली. त्यांना ५००० िौज येऊन तिळाली. कोरेगािच्या गचीि इंग्रजी 

िौजा रातहल्या. १ जानेिारीला लचाईला सुरुिाि झाली. इंग्रजांच्या हािी असलेलं 

कोरेगािालगिचं दऊेळ गोसाव्यांनी काबीज केलं. भीिचे्या कोरड्या पात्रािील 

िोिखान्यािरची ११ िाणसंही िारली. भूक आतण िहानेने व्याकूळ झालेले 

इंग्रजांचे सैतनक िह करायला सांगू लागले. पण मटॉटनने तनधावराने लचायचं ठरिलं. 

िलिारी आतण बंदकुा, दोन्हीची लचाई सुरु झाली. रात्री ९ िाजेपयांि लचाई झाली. 

िग िराठ्ांची िौज आपल्या िळािर तनघून गेली. कोरेगाि इंग्रजांच्या िाब्याि 

रातहल.ं  

इंग्रजांचे कंपनी ट्रूपिधील २३४, आतण इन्िंरीचे ५० सैतनक ठार झाले. 

भारिीय िौजेिील २२ िहार, २ जयू, २ िुसलिान, ८ राजपूि शहीद झाले. ३ 

फदिसांनी एतल्िन्मटन भीिा कोरेगािला भेट द्यायला आला. आपल्या शूर सैतनकांनी 

पेशव्यांच्या िौजेशी जो सािना केला, त्याची आठिण म्हणून ईमट इंतडया कंपनीने 

तिथे एक तिजयमिंभ उभारला. त्यािर आपल्या िीरगिी तिळालेल्या िहार, 

राजपूि, िुसलिान जयू िगैरे सिाांची नािेही तलतहली.  

इंग्रजी िौजा िग पेशव्यांच्या िागे लागल्या. पेशव्याने पळि राहण्याचं 

धोरण चालूच ठेिलं. २० िेिूिारी १८१८ या फदिशी सेनापिी बापू गोखले 
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सोलापूर पंचरपूर िागाविरील गोपाळअष्टी इथल्या लचाईि ठार झाले. अखेर ६ 

ितहन्यांनी 1 जूनला बाजीराि पेशिा धूळकोट या गािी इंग्रज अतधकारी 

िाल्किच्या हािी लागला.  

मिराजयाची अखेर झाली. दसुरा बाजीराि आरािाि कानपूरजिळ 

तिठूरला पेन्शन भोगि अखेरपयांि रातहला.  

इंग्रजी सत्तेिुळे भारिही एकसंघ झाला. काळ बदलला. राजसत्तेचा 

प्रिाह बदलला. निीन भारि तनिावण झाला पण पारिंत्र्याि रातहला.  

िराठ्ांच्या इतिहासाि दोन बाजीराि झाले. पतहले पराक्रिी आतण 

दसुरे ह ेबाजीराि.. त्यांचेच नािू.  

 

( 1 जानेिारी १९२७ या फदिशी भारिाचे िहािानि डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांनी या तिजयमिंभाला भेट फदली. िीरगिी तिळालेल्या सैतनकांच्या 

घराणी  कृिकृत्य झाली. िेव्हापासून दरिषी इथे िेळािा होिो. )  

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.  
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ई सातहत्य प्रतिष्ठान 

 

िराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या िूड िध्ये आह.े रडणार् यांकडे लि नका दऊे. 

िराठीि कधीच नव्हिे इिके िाचक आहिे आिा. पुिी पुमिकाच्या एका आिृत्तीच्या 

हजार दोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे डोक्यािरून पाणी.  

आिा ई पुमिकांच्या जिान्याि एक एक पुमिक पाच दहा लाख िाचकांपयांि 

जािं. िषावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होिाि. िाचक एकिेकांना परमपर फ़ॉरिडव 

करिाि. व्हट्स अप, ई िेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, तसडी अशा असंख्य 

िागाांनी पुमिकं व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटतलि. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून 

िे जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक दशेाि. रॉकेटच्या िेगान े सुसाट सुटलेल्या िराठीच्या 

िेगाला आिा कोणी थाबंिू शकि नाही.  

या धूिधडक क्रांिीि सातिल व्हा. आपल्या ओळखीच्या िराठी सािरांना याि 

ओचा. त्यांचे ई िेल पत्त,े व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठिा. िुम्ही फ़क्त दहा िाचक आणा. 

िे शंभर आणिील. आतण िे दहाहजार. िुिच्या व्हाट्सप ग्रुपिधून याची जातहराि करा. 

आपल्याला फ़ुकट पुमिकं िाचकांपयांि पोहोचिायची आहिे. आपल्याला रटव्ही पेपर ची 

जातहराि परिडि नाही. आिचे िाचक हचे आिचे जातहराि एजंट. िेच आिची िाकद. 

िराठी भाषेची िाकद जगाला दाखि.ू  

 


