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¤ÉÉVÉÒ {ÉÉºÉ±ÉEò®ú
बाजी पासलकर हे मोस मावळखोर्ााचे े वदारार.नागडे मोसे गावापासूा दे साांगरूाडावजेपासूा,धामा-ओव्होळपांदचे ी ८४ खेडी तााांच्ाा वदारारीद होदी.अताांद शूर असलेले बाजी
न्ााारााादही उत्तम होदे .दांटे सोडनवण्ााद दे हु शार होदे.इनदहासाद बाजी पासलकर ाावाच्ाा रोा व्ाक्ती
होताा.पनहले बाजी बेलसरच्ाा ाु ध्राद मरण पावले दर रस
ु रे सवाई बाजी काा सावांदाबरोबरच्ाा
ाु ध्राद मारले गेले.
छत्रपदी नशवराााांाी स्वराज्ा स्थापाेस सुरूवाद केली होदी.शहाजीराजेंाा पुणे जहागीर नमळाली
होदी.नजजाऊ आईसाहेब व शहाजीराजेंच्ाा मागगरशगााखाली नशवबाांाी मावळादील एक-एक नकल्ला
काबीज करावाास सुरूवाद केली.दोरणा, सुभाामांगळ,रोनहडा असे नकल्ले तााांाी काबीज केले .नवजापुरच्ाा
अनरलशाही ररबाराद नशवबाांच्ाा स्वराज्ा स्थापाेच्ाा खबरी ाेऊ लागल्ाा.नशवराााांचे ा बांरोबस्द
करण्ाासाठी अनरलशाहाे सा १६४८ साली फत्तेखााास धाडले .
फत्तेखााााे जेजूरीजवळील बेलसर ाेथे आपला दळ ठोकला होदा.खाााच्ाा सैन्ाााे नशरवळजवळील
सुभाामांगळ नकल्ल्ाावर हल्ला करूा नकल्ला काबीज केला.मराठ्ाांचे ा हा पनहलाचे  पराभव होदा.छत्रपदींाी
कावजी मल्हार ाास सुभाामांगळ भूईकोटावर चे ालू ा जाण्ाास साांनगदले .तााांाी एका रात्रीद गड सर
केला.दर फत्तेखााावर हल्ला करण्ाासाठी बाजी पासलकर,कान्होजी जेधे,बाजी जेधे,गोराजी जगदाप
बेलसरच्ाा छावणीवर गेले,अचे ााक हल्ला करूा तााांाी खाााच्ाा सैन्ााचे ी कत्तल केली व पुरांररचे ा
पााथा गाठला.
फत्तेखााचे ा सररार मु सेखााााे पुरांररावर हल्ला केला,पुरांरराला खाााच्ाा सैन्ााचे ा वेढा पडला.गडाजवळ
फत्तेखाााच्ाा सैन्ााचे े व मराठ्ाांचे े दुांबळ ाु ध्र झाले.बाजी पासलकर,कान्होजी जेधे,गोराजी जगदाप
ााांाी गनामाांचे ी कत्तल केली.फत्तेखााचे ा सररार मु सेखाा व गोराजी जगदाप एकमेकाला नभडले .रोघाद
दुांबळ ाु ध्र झाले.अखेरीस गोराजीच्ाा वारााे मु सेखाााच्ाा छादाडाचे ा वेध घेदला व खाा

कोसळला.मराठ्ाांाी स्वराज्ााचे ा पनहला रणसांग्राम जजकला पण बाजी पासलकर सारखा वीर रणी
पडला.

ारा
ू ाथ सरकाराांच्ाा मदे काा सावांदाच्ाा ाु ध्राद बाजी मरण पावले (हे सवाई बाजी
असावेद).सभासराच्ाा बखरीद ाा ाु ध्राचे े वणगा पुढीलप्रमाणे आहे .राजपुरीहू ा काा सावांद म्हणोा
पाांचे  हजार फौजेनाशी ाु ध्रास आला.ाु ध्र मोठे होदाां बहू द रणखांरल जाले .काा सावांद खासा व बाजी
पासलकर महााोध्रा,ााच्ाा नमशा रांडााेवढ्या,ााांस पीळ घालू ा वनर केशाांच्ाा आधारें जाबे रोहींकडे रोा
ठेवीद होदा,असा शूरमरग ठेनवला,ााशी व तााशी खासाखाशी गाांठ पडली.एकास एका
ां ाी पांचे वीस जखमा
करूा ठार पडले .मग उभादाांकडील रळ आपले जानगाास गेले.

बाजी पासलकराांच्ाा बनलरााामु ळे स्वराज्ाादील मावळााांद सवगस्वाचे ा तााग करण्ााचे ा आरशग नामाण
झाला.पुण्ााजवळील वरसगाव धरणादील जलाशााला बाजी पासलकर ााांचे े ााव रेण्ााद आले आहे .पण
रर
ु ैव असे की ााचे  धरणाच्ाा जलाशााद तााांचे ा नचे रे बांरी वाडा दसेचे  तााांच्ाा वांशजाांचे ी शेकडो एकर
जमीा बु डाली आहे,ााचे ा मोबरला तााांाा शासााकडू ा अजूाही नमळाला ााही.तााांचे े वांशज आजही
तााांच्ाा स्मृ दी जदा करण्ााचे े काम करद आहेद.

** „ÉÚ®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÉVÉÒ {ÉÉºÉ±ÉEò®ú **

EòÉx½þÉäVÉÒ VÉävÉä
कान्होजी जेधे आनण तााचे ा पुत्र बाजी दथा सजेराव हे नशवकालादील जेधे घराण्ाादील रोा कदगबरार
पुरूष होदे.पुण्ाापासूा रनिणेस सुमारे पन्नास नक.मी.अांदरावर असले ल्ाा भोरजवळच्ाा कारी ाा गावचे े
रेशमु ख,कान्होजी जेधे होदे.ही रेशमु खी तााांाा अनरलशाहाे नरली होदी.नशवाजीराजेंच्ाा कारवाााांाी
त्रस्द झालेल्ाा अनरलशाहाे फत्तेखाा ाा सररारामाफगद सा १६४८ साली शहाजीराजेंाा अटक केली
होदी,देव्हा कान्होजी व राराजी लोहोकरे शहाजीराजेंसोबद होदे.पुढे सवांचे ी सुटका झाल्ाावर शहाजीराजें
अनरलशाहाच्ाा हु कूमााु सार बांगळू र ाा आपल्ाा ाव्ाा जहागीरीच्ाा नठकाणी नाघाले असदा तााांाी
कान्होजींाा नशवाजीराजेंकडे पाठनवले .

शहाजीराजें तााांाा बोनलले ,"मावळप्राांदी दुम्ही जबररस्द आहा,राजश्री नसवाजी राजेपण आहेद.तााांकडे
जमेदीनासी दुम्हास पाठनवदो.देथे इमााे शेवा करावी कालकला(नबकट प्रसांगी)दरी जीवावरी श्रम करूा
ताापुढे खस्द व्हावे(मरण पतकरावे)दुम्ही घरोनबाादील मााेचे े लोक आहा.दुमचे ा भरोसा मााू ा रवााा
करदो(जेधे करीाा)

शहाजीराजेंचे े हे बोल म्हणजे आज्ञा मााू ा कान्होजीं नशवाजीराजेंकडे आले आनण
म्हणाले ,"महाराजाांाी(शहाजी)शफद घेऊा साहेबांाचे े शेवेसी पाठनवले .दो इमाा आपला खरा आहे.खासा
व पाचे  जण लेक व आपला जमाव रेखील साहेबापुढे खस्द होऊ."(जेधे करीाा)

ााचे  सुमारास सा १६४९ साली अफजलखााााे जावळीवर स्वारी करावााचे े ठरनवले व
अनरलशाहाच्ाा वदाराराांाा फमाा धानडले व आपणा सोबद ाेण्ाास साांनगदले .खाााच्ाा फमााास
घाबरूा केरारजी व खांडोजी खोपडे खााास नमळाले.फलटणचे े जाबाळकर पूवीपासूा अनरलशाहसोबद
होदे.पण कान्होजीं जेधे आपले पाचे  पुत्रासह,सहकारी घेऊा राजापाशी आले आनण बोनलले ,"ाापुढे खस्द
होऊ(मरण पतकरू)देव्हा आमचे े वदा कोण खावे आम्ही इमााास अांदर करणार ााही."ाााांदर राजेंचे ा
नारोप घेऊा कान्होजीं कारी ाा आपल्ाा गावी आले ,व मावळादील समस्द रेशमु खांााा बोलावूा
नशवराााांचे ी मरद करावाास साांनगदले .

** EòÉx½þÉäVÉÒ VÉävÉä ªÉÉÆSÉä ®úÉä‡½þb÷É ‡Eò±±ªÉÉ´É®úÒ±É ´ÉÉb÷¬ÉiÉÒ±É näù´ÉPÉ®ú **

कान्होजी समस्द रेशमु खांााा म्हटले ,"अफजलखाा बेईमाा आहे.कााग जानलाावरी ास्दे नानमता ठेऊा
ााश करील हे मर्हाष्ट ट राज्ा आहे.अवनघााांाी जहमद धरूा जमाव घेऊा राजश्री..स्वामी साांनाध राहोा
ाेकनाष्ट ठेाे शेवा करावी ाैश्ाा नहमदीच्ाा गोष्ट टी साांनगदल्ाा."ाावर सवग रेशमु खांााी राजेंकडे जाऊा
आपले इमाा व्ाक्त केले .अडचे णीच्ाा वेळी मावळादील सवग रेशमु खांााा एकत्र करण्ााचे े काम कान्होजींाी
करूा राजाांस मोठी मरद केली.

प्रदापगडाच्ाा लढाईद कान्होंजीचे ा पुत्र बाजी ाााे जीव महालासोबद राहू ा महाराजाांचे े प्राण वाचे नवले दर
खाााचे ा पाडाव झाल्ाावर कान्होजी आपल्ाा सहकार्ााांसोबद खाााच्ाा सैन्ाावर दुटूा पडला व हत्ती,
घोडा, ाौबदी, ागारे , नबशारी, खजााा नमळनवला.नशवाजीराजेंाी सा १६५५-५६ साली जावळीच्ाा
मोर्ााांस शासा केले ,ताावेळी कान्होजी,बाांरल,नसजलबकर व इदर रेशमु खांााी तााांाा सहकााग केले .

शानहताेखााानवरूध्र लढण्ाासाठी बाजी व चे ांराजी हे कान्होजीचे े रोा पुत्र राजेंसोबद लालमहालाद गेले
होदे.राजें दोरणा,राजगडच्ाा बाांधणीद गुांदले असदााा,नवजापुरी सररार फत्तेखाा ाााे अचे ााक पुणे
पनरसरावर हल्ला केला.राजे दादडीाे कान्होजीस घेऊा पुरांरर नकल्ल्ाावर आले .मराठ्ाांचे े गनामाबरोबर
धारोंधर ाु ध्र जाहाले ,अाेक मावळे मृ ताु मुखी पडले ,पराभव झाल्ाास मराठ्ाांचे ा ध्वज शत्रुच्ाा हादी
लागू ााे म्हणूा बाजीाे काही गनामास ामसराास धाडू ा ध्वज घेऊा पुरांररावर आला.देव्हा राजे
नाशाण साांभाळू ा आणले म्हणोा खूष जाहाले व ताास सजाराई असा नकदाब नरला.पुढे बाजी,सजेराव
ाा ाावााे ओळखू लागला.

पुढे छत्रपदी राजारामच्ाा कालखांडाद सजेरावाे आपल्ाा नपतााप्रमाणे कामनगरी करद औरां गजेबनवरूध्र
मावळादील रेशमु खांााा एकत्र केले .स्वराज्ाासाठी जेधे घराण्ाााे मोठे ाोगराा केले आहे .

** EòÉx½þÉäVÉÒ VÉävÉä ªÉÉÆSÉÒ ®úÉä‡½þb÷É ‡Eò±±ªÉÉ´É®úÒ±É ºÉ¨ÉÉvÉÒ **

xÉäiÉÉVÉÒ {ÉÉ±ÉEò®ú
ाेदाजी पालकर ााांचे ा इनदहासामध्ाे 'प्रनदनशवाजी',रस
ु रा नशवाजी असा उल्ले ख आहे.ाेदाजी स्वराज्ााचे े
रीघग काळ सरसेाापदी होदे.आपल्ाा कारनकरीमध्ाे तााांाी अाेक लढााा गाजनवल्ाा.ाेदाजींचे े मु ळ गाव
पुणे नजल्यादील नशरूर हे होा.अफजलखाा व छत्रपदींच्ाा भेटीवेळी ाेदाजींाे मोठा पराक्रम गाजनवला
होदा.प्रदापगडाच्ाा लढाईच्ाा वेळी छत्रपदींाी ाेदाजीस खास कामनगरी साांनगदली होदी.

सभासर म्हणदो,राजे मादुश्रींचे ा आशीवार घेऊा प्रदापगडास नाघाले .ाेदाजी पालकर सराोबद ाास
लष्ट कर घेऊा वर घाटावनर ाेणे म्हणोा साांनगदले .आनण अफजलखााास जावलीस बोलानवदो,सला
करूा भेटदों,नवश्वास लावूा जवळ आनणदों,दें समाी दुम्ही घाटमाथा ाेऊा मागग धरणें,असे
साांनगदले .खाााचे ा वध झाल्ाााांदर,राजे गडावनर जादाांचे  एक भाांड्याचे ा आवाज केला.देचे  गडाखालील
लोक व घाटावरील लोक व लष्ट कर व कोकणाांदूा मोरोपांद व मावळे असे चे ौदफी चे ोहोंकडू ा चे ालोा
खाााचे े गोटावनर आले .मोठें घोरोंरर ाु ध्र जाहाले .रक्ताच्ाा ाद्या चे ालल्ाा.रणकांरा जाले.प्रदापगडाच्ाा ाा
ाु ध्राद ाेदाजींाी मोठा पराक्रम गाजनवला.

पुढे नमझा राजेसोबद झालेल्ाा पुरांररच्ाा दहााांदर नशवाजी महाराज,नमझा राजे, ाेदाजी पालकर आनण
नरलेरखाा नवजापूरवर चे ालू ा गेले होदे.पण आनरलशाही सेाापनद सजाखाा ााच्ाासमोर तााांाा
अपाश आले .ताामु ळे नवजापूरकराांचे ा पन्हाळगड जजकण्ाासाठी राजे नवजापुरहू ा पन्हाळाास
आले ,राजेंाी रात्रीचे  गडावर छापा घादला.पण नकल्लेरार सावध असल्ाामु ळे मराठ्ाांचे ा पराभव
झाला,सुमारे १००० मावळे मारले गेले.

सभासर म्हणदो,मग रानजााांाी ाेदाजी पालकर ाास बोलावूा आनणला आनण "समाास कैसा पावला
ााहींस?"म्हणूा शब्र लावूा,सराोबदी वरूा रर
ू केले.मग ाेदाजी नवजापूरकराांाा जाऊा
नमळाले.महाराज आग्र्ााच्ाा भेटीस गेल्ाााांदर नमझाराजाांाी ाेदाजी पालकराांाा नवजापूरकराांकडू ा
मोगलाांकडे वळवले .

महाराजाांाी आग्र्ााहू ा सुटका केल्ाााांदर,नशवाजीराजे सुटले आदा प्रनदनशवाजी सुटू ााे ाा नवचे ारााे
औरां गजेबााे ाेदाजी पालकराांच्ाा अटकेनवषाीचे े फमाा नर.१९ ऑगस्ट १६६६ रोजी आग्रा ाेथूा
सोडले .ाेदाजी पालकर ाावेळी मोगलाांच्ाा छावणीद बीड जवळ धारुर ाेथे होदे .नर.२४ ऑक्टोबर १६६६
रोजी नमझा राजे जाजसह ााांाी ाेदाजी अन् तााांचे े चे ुलदे कोंडाजी ााांाा अटक केली.नरलेरखााााे
तााांाा आग्र्ााला पाठनवले .आग्र्ाास तााांचे ा अदोााद छळ करण्ााद आला ताामु ळे नर.२७ माचे ग १६६७
रोजी ाेदाजी मु सलमाा झाले व तााांचे े 'महम्मर कुनलखाा'असे ाामकरण करण्ााद
आले .औरां गजेबाच्ाा हु कुमाप्रमाणे जूा १६६७ मध्ाे ाेदाजी काबू ल कांराहाराच्ाा मोनहमेवर रवााा
झाले.लाहोरजवळ आल्ाावर तााांाी पळू ा जाण्ााचे ा एक प्राता केला पण तााांाा अपाश आले .पुढे ९
वषे ाेदाजी काबू ल,कांराहार ाेथील मोनहमेवर होदे .

आग्र्ााहू ा सुटका झाल्ाााांदर राजेंाी एकामागोमाग एक नकल्ले घेण्ााचे ा सपाटा लावला होदा.नशवाजी
महाराजाांसमोर औरां गजेबाचे े सवग सररार अपाशी ठरद होदे ,अशावेळी ताास 'प्रनदनशवाजीचे ी'आठवण
झाली व ताााे नरलेरखााासोबद ाेदाजीस महाराष्ट राच्ाा मोनहमेसाठी पाठवले .पच्छादाप झालेले ाेदाजी मे
१६७६ मध्ाे मोगली छावणीदूा पळू ा राागडावर आले .नशवाजी महाराजाांाी नर.१९ जूा १६७६ रोजी
तााांाा पुन्हा नवधीवद जहर ू धमामध्ाे घेदले .ाेदाजी पालकर ााांचे ी समानध दामसा.नज.ााांरेड ाेथे आहे .

** xÉäiÉÉVÉÒ {ÉÉ±ÉEò®ú ªÉÉÆSÉÉ Ë½þnÚù vÉ¨ÉÉÇiÉ {ÉÖxÉ&|É´Éä„É **

|ÉiÉÉ{É®úÉ´É MÉÖVÉ®ú
** ´Éäb÷ÉiÉ ¨É®úÉ`äö ´ÉÒ®ú nùÉèb÷±Éä ºÉÉiÉ **
वेडाद मराठे वीर रौडले साद असे ज्ााांच्ााबद्दल म्हटले जादे दे शूर सेाााी म्हणजे,प्रदापराव
गुजर,नवसाजी बल्लाळ,नरपोजी राउदराव नवठ्ठल,नपळाजी अत्रे,कृष्ट णाजी भास्कर,नसद्दी नहलाल व
नवठोजी होा.प्रदापराव गुजर ाा महाा सेाापदीाे मोठा पराक्रम केला होदा.तााांचे े व बेलोलखाा
ाामधील ाु ध्र इनदहासाद प्रनसध्र आहे .ाा साद वीराांाी सुमारे बारा हजारच्ाा बेलोलखाााच्ाा
सैन्ाावर चे ाल करूा मोठा पराक्रम केला.ही लढाई कोल्हापूरजवळच्ाा ाेसरी ाेथे झाली.

सभासराच्ाा बखरीद प्रदापराव गुजर ाा महाा सेाााीबद्दल पुढीलप्रमाणे नलनहले आहे .पन्हाळगडाच्ाा
लढाईच्ाा समाी ाेदाजी पालकर समाास ा आल्ाामु ळे मराठ्ाांचे े मोठे ाु कसाा झाले होदे.ाामु ळे
रानजााांाी ाेदाजी पालकर ाास बोलावूा आनणला,आनण 'समाास कैसा पावला ााहींस?'म्हणूा शब्र
लावूा,सराोबदी रर
ू करूा,राजगडचे ा सराौबद कडदोजी गुजर म्हणूा होदा,तााांचे े ााव रर
ू
करूा,प्रदापराव ठेनवले ,आनण सराोबदी नरधली.प्रदापरावाांाी सेाापदी करीद असदाां शाहाण्णव कुळींचे े
मराठे चे ारी पारशाहींद जे होदे व मु लखाांद जे जे होदे दे कुल नमळनवले .पागेस घोडीं खरे री केलीं.पागा
सजीद चे ानलले व नशले रार नमळनवद चे ानलले .असा जमाव पोक्त केला.चे हू ां पारशाहीद रावा लानवला.
नवजापूराहू ा आलेल्ाा बहलोलखाा ाााे बारा हजार स्वाराांनाशी स्वराज्ाावर चे ाल करूा मोठा
धुमाकूळ घादला होदा,रादेवर अान्न्वद अतााचे ार केले होदे .महाराजाांाी प्रदापरावाांाा बहलोलखााास
धुळीस नमळवा असा हु कूम केला.प्रदापरावाांाी गाीमीकाव्ाााे बहलोलखााास जेरीस आणूा तााचे ा
पराभव केला.बहलोलखाा आपल्ाा सैन्ाासह शरण आला.शरण आले ल्ाा बहलोलखााास मोठ्ा
मााांाी प्रदापरावाांाी तााांस सोडू ा नरले .रादेचे े हाल करणार्ाा बहलोलखााास सोडल्ाामु ळे महाराजाांाी
प्रदापरावाांस,'बहलोलखाााला मारल्ाानशवाा मला दोंड राखवू ाका.'असे पत्र धानडले .रानजााांचे े पत्र

नमळदाचे  प्रदापराव सैन्ा घेऊा बहलोलखाााच्ाा मागावर नाघाले .आपल्ाा छावणीच्ाा जवळचे 
असलेल्ाा ाेसरी ाेथे बहलोलखाााचे ा दळ पडला आहे .असे हेरां ाकडू ा तााांाा कळाल्ाावर दे दडक
घोड्यावर बसूा एकटेचे  बहलोलखाााच्ाा छावणीवर चे ालू ा नाघाले .तााांच्ाा पाठोपाठ नवसाजी
बल्लाळ,नरपोजी राउदराव नवठ्ठल,नपळाजी अत्रे,कृष्ट णाजी भास्कर,नसद्दी नहलाल व नवठोजी हे वीर होदे.ाा
साद वीराांाी बारा हजाराच्ाा सैन्ाामध्ाे घु सूा शेकडो गाीमाांाा ठार मानरले .पण अखेरीस प्रदापराव
आनण सोबदचे े सहा वीर मरण पावले .केवढे हे शौाग ाा साद वीराांचे े ?सािाद समोर मृ ताु आहे हे माहीद
असूा,हजारों सैन्ाावरी साद वीर चे ालू ा गेले.पराकोटीचे ी स्वामीनाष्ट ठा आनण स्वराज्ाावरील प्रेमापोठी
ाा साद वीराांाी स्वद:स मरणाच्ाा हवाली केले .ही घटाा ऐकल्ाावर महाराजाांाा अदीव र:ु ख झाले.ाा
साद वीराांचे े स्मारक महाराजाांाी ाेसरीजवळ उभारले .

ºÉ¦ÉÉºÉnùÉSªÉÉ ¤ÉJÉ®úÒ ¨ÉvÉÒ±É ¤É½þ±ÉÉä±ÉJÉÉxÉ ¤É®úÉä¤É®úSªÉÉ ªÉÖvnùÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ
नवजापुराहू ा बेलोलखाा बारा हजार स्वाराांनाशी इकडे चे ाल करूा आला.दो फौजेनाशी नहकडे चे ालला ही
खबर रानजाास कळोा कुळ लष्ट कर प्रदापराव ाास हु कूम करूा आणनवले आनण हु कूम केला
की,'नवजापूरचे ा बेलोलखाा ाेवढा' वळवळ बहू द करीद आहे.ताास मारूा फत्ते करणें.'म्हणोा आज्ञा
करूा लष्ट कर ावाबावनर रवााा केलें .तााांाी जाऊा उांबराणीस ावाबास गाांनठले .चे ौदफा रानजााचे े
फौजेाे कोंडू ा उभा केला.पाणी ााहीं असा जेर केला.ाु ध्रही थोर जाहालें .इदक्ााद अस्दमााही जाला.मग
नाराा करूा ावाब पानणाावनर जाऊा पाणी प्ााला.तााजवनर प्रदापराव सराौबद ाास आांदस्द
कळनवले की,'आपण दुम्हावनर ाेद ााहीं.पारशाहाचे े हु कूमााें आलों.ााउपनर आपण दुमचे ा आहें.हरएक
वक्तीं आपण रानजााचे ा रावा ा कनर.'असें नकदीएक ममदेंचे े उत्तर साांगोा सला केला.मग रानजााांचे े
लष्ट कर नाघोा गेले.

रानजााांाी प्रदापराव ाास पाठनवले की,'दुम्ही लष्ट कर घेऊा जाऊा बेलोलखाा ाेदो,ााांशी गाांठ
घालू ा,बु डवूा फत्ते करणें ााहीं दर दोंड ा राखनवणें.'ऐसे प्रदापराव ाास नािूा साांगूा पाठनवले .ताावनर
प्रदापराव जाऊा बेलोलखाशीं गाांठलें . ाेसरीवनर ावाब आला.तााांाे गाजठले .मोठे ाु ध्र जालें .अवकाल
होऊा प्रदापराव सराोबद दरवारीचे े वारााें ठार जाले .रण बहू द पनडले.रक्ताच्ाा ाराा चे ानलल्ाा.
प्रदापराव पडले ,'ही खबर रानजााांाी ऐकूा बहू द कष्ट टी जाले ,आनण बोनलले की,'आज एक बाजू पडली!'

ाा साद वीराांच्ाा बनलरााााे स्वराज्ाादील मराठा मावळा पेटूा उठला.ाा वीराांचे ा पराक्रम इनदहासाद
काामचे ा अमर झाला.

** ºÉÉiÉ ´ÉÒ®úÉÆSÉä º¨ÉÉ®úEò , xÉäºÉ®úÒ (EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú) **

½Æþ¤ÉÒ®ú®úÉ´É ¨ÉÉä½þÒiÉä
ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ{ÉnùÒ ‡xÉ´Éb÷
आनरलशाही सररार बहलोलखाा ााच्ााबरोबरच्ाा लढाईद सेाापदी प्रदापराव गुजर पडले .प्रदापराव
पडल्ााचे ी वादा कळदाचे ,प्रदापरावाांच्ाा फौजेद असलेल्ाा हांबीरराव मोनहदे ााांाी सवग सैनाका
ां द जहमद
नामाण करूा, बहलोलखाा वर आक्रमण करूा तााच्ाा सैन्ााचे ी राणाराण उडवूा तााांस
नवजापूरपांद नपटाळले .

बहलोलखााानवरूध्र पराक्रमााे महाराजाांाा हांबीररावामध्ाे शहाणा,सबु रीचे ा सेाााी नरसला.नचे पळू ा
जवळच्ाा श्रीिेत्र परशूराम ाेथे ाा सेाााीस महाराजाांाी आपला सेाापदी म्हणूा नावडले .सभासर
म्हणदो,'प्रदापराव पडले ही खबर रानजााांाी ऐकूा बहू द कष्ट टी जाले,सराोबद कोण करावा?अशी
दजवीज करूा,आपण स्वस्थ लष्ट कराांद ाेऊा,लष्ट कर घेऊा कोकणाांद नचे पळू ा जागा परशूरामाचे ें िेत्र
आहे,देथें ाेऊा रानहले .मग लष्ट करचे ी पाहाणी करूा लहाा थोर लष्ट करास व पाारळ लोका
ां स खजीाा
फोडू ा वाटणी केली,आनण सराोबदीस माणूस पाहादाां हांसाजी मोनहदे म्हणूा पागेमध्ाें जुमला होदा;बरा
शहाणा,मरााा,सबु रीचे ा,चे ौकस,नशपाई मोठा धारकरी पाहू ा ताास 'हांबीरराव' ााव नकदाबदी रेऊा
सराोबदी साांनगदली.कुल लष्ट कराचे ा गाहा करूा हांबीरराव ााांचे े दाबीज नरधले .

बहारर
ू खाा,नरलेरखााारींाा ाजरे द धरले ााही
छत्रपदी नशवराााांच्ाा राज्ाानभषेकााांदर हांबीररावाांच्ाा ाेदृतवाखाली मराठ्ाांच्ाा फौजाांाी रोा वषग
मोघल व आनरलशाही भागादूा मोठी लु ट मारूा आनणली.ाा कालादील हांबीररावाांचे ी कामनगरी वणगा
करदााा सभासर म्हणदो,'रानजााांाी आपले लष्ट करास हु कूम करूा हांबीरराव सराौबद फौज घेऊा
मोंघलाईद नशरले . खाारेश, बागलाण, गुजराथ, अमराबार,बु र्हाणपूर,वर्हाड,माहू र मारूा खांडणी करूा
जप्द केला.मालमत्ता अगनणद जमा करूा चे ानलले .दो बहारर
ू खाा ााांाी कुल जमाव घेऊा हांबीरराााचे े
पाठीवर चे ालू ा आले .रानजााचे ी फौज दोलरार गाठली.मोंघल बहु द धास्दीाे घाबरा होऊा साद-आठ
गावाांचे े अांदरााे चे ानलला.नरलेरखाा उदावळा होऊा फौजेशी गाठ घादली.हांबीरराव ााांाी ाजरे द धरला
ााही.दोलरारीाे मत्ता घेऊा आपले रेशास आले .मालमत्ता रानजाास नरली.

** ®úÉªÉMÉb÷É´É®úÒ±É ½Æþ¤ÉÒ®ú®úÉ´É ¨ÉÉä½þÒiÉåSªÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉSÉä +´É„Éä¹É **

´ªÉÆEòÉäVÉÒ®úÉVÉÉÆ´É®ú ‡´ÉVÉªÉ
कााटक मोनहमेवर असदााा महाराजाांाी व्ाांकोजीराजाकडे कााटकादील शहाजीराजाांच्ाा जहागीराचे ा
अधा वाटा मानगदला पण वाटा ा रेदाचे  तााांाी हांबीररावाांच्ाा सैन्ाावर आक्रमण केले .व्ाांकोजीराजाांकडे
४००० घोडरळ व १०००० पाारळ होदे.दर हांबीररावाांच्ाा कडे ६००० घोडरळ व ६००० पाारळ होदे.रोन्ही
सैन्ााद जोररार लढाई होऊा हांबीररावाांच्ाा सेाेचे ा पराभव झाला.नवजा नमळाल्ाामु ळे व्ाांकोजीराजे व
तााांचे े सैन्ा आराम करू लागले .ााप्रसांगी हांबीररावाांाी व सांदाजी भोसले ााांाी मराठी सैन्ाास एकत्र
करूा मध्ारात्रीचे  व्ाांकोजीराजाांच्ाा दळावर हल्ला करूा तााांच्ाा फौजेचे ी राणाराण उडनवली.प्रचे ांड असा
खनजाा,हत्ती,घोडे मराठ्ाांच्ाा हादी लागले .व्ाांकोजीराजे सुध्रा हादी लागले होदे . पण महाराजाांच्ाा बांधूस
कैर कसे करावे असा नवचे ार करूा तााांाी व्ाांकोजीराजाांस सोडू ा नरले .हे ाु ध्र १६ ाोव्हेंबर,१६७७ साली
झाले.ाााांदर हांबीररावाांाी कााटकादील असा वेलोरचे ा बु लांर कोट काबीज केला(२२ जुलै, १६७८).

|ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ ¤ÉÆb÷JÉÉä®úÒ ¨ÉÉäb÷±ÉÒ
छत्रपदी नशवराााांच्ाा मृ ताु ाांदर अष्ट टप्रधाा मांडळीदील काही जणाांाी राजारामास गारीवर बसनवण्ााचे े
ठरवूा सांभाजीराजेंचे ा गारीवरील हक्क ााकारला.ाा मांडळीदील मोरोपांद जपगळे ,आण्णाजी रत्तो,प्रल्हार
नाराजी ाा मांडळीाा वाटले की राजाराम हा हांबीररावाांचे ा सख्खा भाचे ा असल्ाामु ळे ,आपल्ाा कटाद
हांबीरराव सामील होदील.पण हांबीररावाांाी ाा नदघाांाा कैर करूा कोल्हापूरास पन्हाळा नकल्ल्ाावर
सांभाजीराजें पुढे उभे केले .कारण हांबीररावाांाा मानहद होदे की मोघलाांच्ाा प्रचे ांड अशा सेाेशी
सांभाजीराजाांसारखा छावाचे  लढू शकदो.
पुढे सांभाजीराजेंच्ाा राज्ाानभषेकााांदर हांबीररावाांाी मोघलाांचे े सांपन्न असे बु र्हाणपूर शहर लु नटले.मोघल
इनदहासकार खाफीखाा म्हणदो,'रेशोरेशीचे े नजन्नस, जडजवाहीर,सोाे-ााणे,रताे असा लिावधी
रूपााांचे ा माल बु र्हाणपूरादील रक
ु ाााांद साठनवला होदा.दो सवग मराठ्ाांाी लु टला.मराठे अगरी
अापेिीदपणे आले . शहराच्ाा दटबांरीच्ाा बाहेर बहारर
ू पुरा आनण इदर साद पुरे होदे.तााांाा मराठ्ाांाी
घेरले.नवशेषद: बहारर
ू पुर्ाावर दे इदक्ाा अापेिीदपणे दुटूा पडले की ताा पुर्ााांदूा एक माणूस जकवा
एक पैसा हलनवदा आला ााही.'

+xÉäEò ±ÉgøÉªÉÉ
पुढे मोघल सररार शहाबु द्दीाखाा ााच्ााबरोबरच्ाा ाानशकजवळच्ाा रामसेजच्ाा लढाईद हांबीरराव
जखमी झाले (जुलै १६८२).तााांादर मोघल सररार कुलीचे  खाााबरोबर भीमा ारीच्ाा पनरसराद
लढाई(ऑक्टोंबर,१६८२),शहाजारा आज्जम बरोबर पन्हाळााजवळ लढाई(१५ नडसेंबर,१६८२ व जााे-फेब्रु
१६८३),मोघल सररार बहारर
ु खाा बरोबर कल्ााण-नभवांडीच्ाा जवळ लढाई(२७ फेब्रुवारी,
१६८३),शहाबु द्दीाबरोबर राागडच्ाा पनरसराद लढाई(जााेवारी,१६८५),मोघली मु लखाद चे ढााा(सा
१६८६),अशा अाेक लढााा केल्ाा.ाा अशा पराक्रमी सेाााीचे ी शेवटचे ी लढाई वाईच्ाा पनरसराद
सजाखाा ाा मोघल सरराराशी झाली(नडसेंबर १६८७).उभापिी नाकराचे ी लढाई होऊा सजाखाााच्ाा
फौजेचे ी राणाराण होऊा दी पराभूद झाली.पण लढाईच्ाा कालाद गरीमध्ाे दोफेचे ा गोळा लागूा
हांबीरराव धारादीथी पडले .अताांद पराक्रमी व शूर असले ले हांबीरराव पडल्ाामु ळे स्वराज्ााचे ी फार मोठी
हााी झाली.ऐा धामधुमीच्ाा कालाद हांबीरराव पडल्ाामु ळे सांभाजीराजाांचे ा मोठा आधार ााहीसा झाला.

** ½Æþ¤ÉÒ®ú®úÉ´É ¨ÉÉä½þÒiÉåSÉä MÉÉ´É iÉ³ý¤ÉÒb÷ (Eò®úÉb÷) **

iÉÉxÉÉVÉÒ ¨ÉÉ±ÉÖºÉ®äú
EòÉåføÉhÉÉ (ËºÉ½þMÉb÷)SÉÒ ±ÉføÉ<Ç
आग्र्ााहू ा सुटल्ाााांदर छत्रपदी नशवराााांाी मोठ्ा मोनहमा आखूा मु घलाांच्ाा दाब्ाादील दे वीस नकल्ले
घेण्ााचे े ठरनवले .सुरूवादीला तााांाी कोंढाणा नकल्ला घ्ाााचे े ठरवले .कारण कोंढाणा नकल्ला स्वराज्ाादील
मध्ावदी नकल्ला होदा,ाा नकल्ल्ााच्ाा सायााे बारा मावळावर दाबा ठेवणे शक्ा होदे .कोंढाणा नकल्ला
जजकण्ााचे ी जबाबरारी दाााजी मालु सरे ााांाी आपल्ाा नशरावर घेदली.

राागड नजल्यादील उमरठ(पोलारपुरजवळ)गावचे े असणारे दाााजी मालु सरे ााांचे े मु ळ गाव सादारा
नजल्यादील,जावळी दालु क्ाादील गोडोली होा.दाााजी मालु सरे छत्रपदींचे े बालपणीचे े सवांगडी होदे.आपला
मु लगा रााबा ााच्ाा लग्ााद व्ास्द असलेल्ाा दाााजींाी,"आधी लगीा कोंढाण्ााचे े मग लगीा
रााबाचे े" असे म्हणद कोंढाणा दाब्ााद घेण्ााचे ा नवढा उचे नलला.

कोंढाण्ााचे ा नकल्लेरार उराभाा राठोड हा एक शूर राजपूद होदा.तााच्ाा नरमदीला १५०० हशमाांचे ी फौज
होदी.४ फेब्रुवारीच्ाा रात्री(माघ वद्य ावमी)राजगडावरूा नाघालेले मराठा सैन्ा गुांजवणी ारी पार
करूा जसहगडाच्ाा पाायाााला पोहचे ले .नरवसासुध्रा चे ढण्ाास अवघड असणारा द्रोणनगरीचे ा कडा
दाााजींाी कोंढाण्ाावर चे ढाईसाठी नावडला.भााण काळोखी रात्री मरग मावळे रोरखांडाच्ाा सायााे
द्रोणनगरीचे ा कड्यावरूा वर चे ढू लागले .कडा चे ढद असदााा रोर दुटूा नकताेक मावळे ररीद पडले पण
शेवटी पाचे शेवर मावळे कढा चे ढण्ााद ाशस्वी झाले .

pùÉähÉÉ‡MÉ®úÒ Eòb÷É (ËºÉ½þMÉb÷), ªÉÉSÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä iÉÉxÉÉVÉÒ ¨ÉÉ±ÉÖºÉ®äú +É{É±ªÉÉ ¨ÉÉ´É²ªÉÉÆºÉ½þ
nùÉä®úJÉÆb÷ÉSªÉÉ ºÉ½þÉªªÉÉxÉä EòÉåføÉhªÉÉ´É®ú SÉfø±Éä ½þÉiä Éä.

नकल्ल्ाावर अचे ााक हल्ला केल्ाामु ळे मु घल सैनाका
ां द गोंधळ माजला.नकल्ल्ाावर मोठी हादघाईचे ी लढाई
झाली.नकल्लेरार उराभाा राठोड व दाााजी मालु सरे ााांच्ााद मोठी लढाई झाली.लढदााा हादादील ढाल
दुटल्ाामु ळे दाााजीाे डाव्ाा हादावर शेला गुांडाळू ा ताावर दलवारीचे े वार झेलेले.

शेवटी रोघेही जखमी झाल्ाामु ळे खाली कोसळले .दाााजी धारादीथी पडल्ाामु ळे मराठी मावळााांमध्ाे
गोंधळ उडाला,ााचे वेळी सूााजी मालु सरे आनण शेलारमामा ााांाी मु ख्ा ररवाज्ाादूा प्रवेश करूा
नाकराचे ी लढाई करूा नकल्ला काबीज केला.रात्रीच्ाावेळी गडावरील गवदाच्ाा गांज्ाा पेटवूा राजगडावर

छत्रपदींाा नकल्ला जजकला गेल्ााचे ा इशारा नरला.कोंढाणा इ.स.४फेब्रुवारी,१६७०रोजी मध्ारात्री मराठ्ाांच्ाा
दाब्ााद आला. कोंढाण्ााचे े सांपूणग ाु ध्र हे रात्री झाले .

सभासराच्ाा बखरीद ाा ाु ध्राचे ा पुढीलप्रमाणे उल्लेख आहे .दाााजी मालु सरा म्हणूा हजारी मवनळााांचे ा
होदा.ताााे कबू ल केले की,'कोंडाणा आपण घेदो',असे कबू ल करुा वस्त्रे,नवडे घेऊा गडाचे े ाताास ५००
माणूस घेऊा गडाखाली गेला.आनण रोघे मावळे बरे ,मरााे नावडू ा रात्री गडाच्ाा कड्यावरूा
चे ढवले .गडावर उरेभाा रजपूद होदा.ताास कळले की,गनामाचे े लोक आले .ही खबर कळू ा कुल रजपूद
कांबरकस्दा होऊा,हादी दोहा बार घेऊा,नहलाल (मशाल),चे ांद्रज्ाोदी लावूा बाराशे माणूस दोफाचे ी व
नदरां राज,बरचे ीवाले ,चे ालोा आले .देव्हा मावळे लोका
ां ाी फौजेवर रजपुदांाचे े चे ालू ा घेदले .मोठे ाु द्ध एक प्रहर
झाले.पाचे शे रजपूद ठार जाले .उरेभाा नकल्लेरार खाशा तााशी व दाााजी मालु सरा ााांशी गाठ पडली.रोघे
मोठे ाोध्रे,महाशूर,एक एकावर पडले .दाााजीचे े डाव्ाा हादाचे ी ढाल दुटली.रस
ु री ढाल समाास आली
ााही.मग दाााजीाे आपले डावे हादाचे ी ढाल करुा तााजवर वोढ घेऊा,रोघे महारागास पेटले .मोठे ाु ध्र
झाले,एकाचे े हादें एक दुकडे होऊा नफरां गीच्ाा वारें पडले.रोघे ठार झाले .

मग सुााजी मालू सरा(दाााजीचे ा भाऊ),ाााे जहमद धरूा,कुल लोक सावरुा उरले राजपूद मानरले .नकल्ला
काबीज केला.आनण गडावर पागेचे े खण होदे तााांस आग लानवली,तााचे ा उजेड रानजााांाी राजगडाहू ा
पानहला आनण बोलले की,'गड घेदला,फत्ते जाली'!असे जाहालें .दों जासूर रस
ू रे नरवशीं वदग माा घेऊा
आला कीं,'दाााजी मालसुरा ााांाी मोठे ाु ध्र केलें .उरेभाा नकल्लेरार ाास मानरले आनण दाााजी मालसुरा
पडला.'असें साांनगदलें .गड फत्ते केला असें साांगदाचे  राजें म्हणूां लागले की,'एक गड घेदला,परां दू एक गड
गेला!'असे दाााजीसाठीं बहू द कष्ट टी जाहाले.

कोंढाणा नकल्ला जजकल्ााचे ी बादमी छत्रपदींाा समजल्ाााांदर अताांद र:ु खी झालेल्ाा राजाांाी"गड आला
पण जसह गेला"असे उद् गार काढले .तााांाी कोंढाण्ााचे े ााव बरलू ा जसहगड असे ठेवले .छत्रपदींाी
आपल्ाा ाा सवांगड्याचे े शव उमरठ ाा दाााजींच्ाा गावी पाठनवले ,ज्ाा मागावरूा दाााजींचे े शव
गेले,दो मागग 'मढेघाट' ाा ाावााे ओळखला जादो.आपल्ाा धन्ााच्ाा वचे ााला जागूा नकल्ला दाब्ााद
घेणारा दाााजी खरोखरचे  जसह होदा.

** ËºÉ½þMÉb÷É´É®úÒ±É iÉÉxÉÉVÉÒ ¨ÉÉ±ÉÖºÉ®äú ªÉÉÆSÉä º¨ÉÉ®úEò **

¨ÉÖ®úÉ®ú¤ÉÉVÉÒ
{ÉÖ®Æúnù®úSÉä ªÉÖvnù
छत्रपदी बसरूर मोनहम सांपवूा स्वराज्ााद परद ाेद असदााा तााांाा नमझाराजे जाजसग ााच्ाा
आक्रमणाचे ी बादमी समजली.स्वराज्ाावर आलेल्ाा ाा मोठ्ा सांकटाशी सामाा करण्ाासाठी महाराज
लगोलग राजगडावर पोहचे ले .शके १५८७ म्हणजेचे  १६६५ मध्ाे मोगल सररार नमझाराजे जाजसग ााच्ाा
नरलेरखाा ाा सेाापदीाे पुरांरराला वेढा घादला.पुरांररच्ाा माचे ीवर खाााचे े आनण मु रारबाजीचे े घाघोर
ाु द्ध झाले .सभासराच्ाा बखरीमध्ाे ााचे े वणगा पुढीलप्रमाणे आहे .

'देव्हा पूरांधरावरी ाामजार लोका
ां चे ा सररार रानजााचे ा मु रारबाजी परभू म्हणूा होदा.तााजबरोबर हजार
माणूस होदे.ााखेरीज नकल्ल्ााचे े एक हजारे असे रोा हजारे लोक होदे.तााद नावड करूा मु रारबाजी
ाााे सादशे माणूस घेऊा दे गडाखाली नरले रखााावरी आले .नरलेरखाा दालेरार जोरावर पठाा पाचे 
हजार ााखेरीज बैईल वगैरे लोक ऐशी गडास चे ौदरफा चे ढद होदी.तााद होऊा सरनमसळ जाहले .मोठे
धूरांधर ाु द्ध जहले .मावळे लोका
ां ाी व खासाां मु रारबाजी ाााी नाराा करूा भाांडण केले.पाचे शे पठाण
लष्ट कर ठार जाहले .दसेचे  बनहले मारले .'

मु रारबाजी रेशपाांडेचे े हे शौाग पाहू ा नरलेरखाा बोनलला,'अरे दू कौल घे.मोठा मरााा नशपाई दुज
ाावानजदो.'ऐसे बोलीदा मु रारबाजी बोनलला, 'दुझा कौल म्हणजे काा? मी नशवाजी महाराजाांचे ा नशपाई
दुझा कौल घेदो की काा?'म्हणोना ाीट खााावरी चे ानलला.खााावरी दलवारीचे ा वार करावा दो खाााे
आपले दीा दीर मारुा पुरा केला.दो पडला,मग खााााे दोंडाद आांगोळी घादली,'असा नशपाई खुरााे
पैरा केला.'

नमझाराजे जाजसगच्ाा रूपााे स्वराज्ाावर आले ले मोघलाांचे े आक्रमण, परदावण्ाासाठी छत्रपदी
नशवराााांाी ११ जूा १६६५ रोजी नमझाराजे जाजसग बरोबर इनदहास प्रनसद्ध 'पुरांररचे ा दह'केला.ाा
दहान्वाे देवीस नकल्ले मोघलाांाा द्यावे लागले .दह करूा छत्रपदींाी स्वराज्ाावरील सांकट परदवूा
लावल्ाामु ळे दह करूा सुध्रा राजे जजकले .

** {ÉÖ®Æúnù®úÉ´É®úÒ±É ¨ÉÖ®úÉ®ú¤ÉÉVÉÓSÉä ‡„É±{É **

‡¡ò®ÆúMÉÉäVÉÒ xÉ®úºÉÉ³ýÉ
शानहताेखााााे स्वराज्ाावर आक्रमण केल्ाावर पुण्ााद लालमहालाद मु क्काम ठोकला.शानहताेखाााच्ाा
फौजा सांग्रामरग
ु ावर(चे ाकणचे ा भूईकोट नकल्ला)चे ालू ा गेल्ाा.सांग्रामरग
ु ाचे ा नकल्लेरार नफरां गोजी ारसाळा
होदा.नफरां गोजी महापराक्रमी वीर होदा.
नकल्ल्ाावर अवघे ३००-३५० मावळे होदे.पावसाळा चे ालू होणार म्हणूा नकल्ाावर भरपूर रसर भरली
होदी.मु घलाांाी नकल्ाास वेढा घादला व नकल्ाावर दोफा
ां चे ा भनडमार चे ालू केला.पण नकल्ला काही रार रेद
ाव्हदा.मु घल सैनाक नकल्ााच्ाा बु रूजाजवळ आले की तााांाा गोफागुांडे बसद.गोफाच्ाा सायााे
तााांाी मु घली सैन्ााांस रक्तबांबाळ केले होदे .अवघ्ाा ३००-३५० मावळाासह नफरां गोजीाी नकल्ला ५५ नरवस
लढनवला.मु घलाांाा नकल्ाावर प्रवेश करदा ाेईाा.अखेर तााांाी दटापांद भूाार खणूा नकल्ल्ााचे ा दट
उडनवला.नकल्ााचे ी एक बाजू उघडी पडली. नकल्ााजवळ हादघाईचे ी लढाई झाली.
मु घलाांच्ाा प्रचे ांड सैन्ाापुढे आपल्ाा सैन्ााचे ी वादाहद होणार ध्ााााद आल्ाामु ळे तााांाी माघार
घ्ाावााचे ा नाणगा घेऊा नकल्ला मु घलाांच्ाा दाब्ााद नरला व मावळााांचे े होणारे ाु कसाा टाळले .कारण
महाराज म्हणद,'आपण राखूा गाीम घ्ाावा.माणूस खराब होणार ााही ााचे ी काळजी
घ्ाावी.'नफरां गोजीच्ाा पराक्रमावर खुष होऊा राजेंाी ताााा भूपाळगडाचे ी नकल्लेरारी,एक भरजरी रश
ु ेला
व एक माााचे ी दलवार भेट नरली.

** ºÉÆOÉÉ¨ÉMÉb÷ , ‡¢ò®ÆúMÉÉäVÉÓSªÉÉ {É®úÉGò¨ÉÉSÉÉ ºÉÉIÉÒnùÉ®ú **

ºÉÖªÉÇ®úÉ´É EòÉEòbä÷
सुागराव हे,छत्रपदी नशवराााांचे े बालपणीचे े नमत्र होदे .रोनहडा व जावळी सर करण्ााद तााांचे ा मोठा वाटा
होदा.नशवाजीाे 'सुरराव काकडे रोा हजार हासम जावळीवर रवााा केले .'असा मोर्ााच्ाा बखरीमध्ाे
उल्लेख आहे.सुागराव ााांाी गाजनवले ली साल्हेरचे ी लढाई इनदहासाद प्रनसध्र आहे .

नशवराााांाी १६७१ मध्ाे बागलाण मोनहम काढली आनण साल्हेर जजकूा घेदला.ताा मोनहमेचे ी वादा
नरल्लीच्ाा पादशहाला नमळाली.दे एकूा पादशहा कष्ट टी झाला,ना म्हणाला,' काा इलाज करावा,लाख लाख
घोडाचे े सुभे रवााा केले दे बु डवले ाामोहरम होऊा आले .आदा कोण पाठवावे 'देव्हा पादशहााे 'नशवाजी
जोवर नजवांद दोवर नरल्ली आपण सोडीद ााही'असा नवचे ार केला आनण इखलासखाा व बहोलोलखाा
ााांस बोलावूा वीस हजार स्वाराांनाशी सालेरीस रवााा केले .

मग इखलासखााााे ाेऊा साल्हेरला वेढा घादला.हे वदगमाा जेव्हा राजाांाा कळले देव्हा मोगलाईद
पाठवलेले आपले सराौबद प्रदापरावाांाा जासूराकरवी कळनवले 'दुम्ही लष्ट कर घेऊा सालेरीस जाऊा
बेलोलखााास धारूा चे ालनवणे आण कोकणादूा मोरोपांद पेशव्ााांााही हशमानाशी रवााा केले .'हे
इकडू ा ाेदील दुम्हीही वरघाटी कोकणादूा ाेणे असे रद
ु फा चे ालू ा ाेऊा गनामास गरीस
नमळवणे'अशी पत्रे पाठनवली.

तााप्रमाणे एकीकडू ा प्रदापराव,सुागराव दर रस
ु रीकडू ा पेशवे,उभादा सालेरीस आले ,आनण मोठे ाु ध्र
झाले.सभासर बखरीद ााचे ा उल्ले ख् खालील प्रमाणे आढळदो ''चे ार प्रहर नरवस ाु ध्र जाहले
मोगल,पठाण,रजपूद,दोफा
ां चे े,हत्ती,उांट आराबा घालू ा ाु ध्र जाहले .ाु ध्र होदाचे  पृयावीचे ा धुराळा असा
उडाला की,दीा कोश औरस चे ौरस,आपले व परके लोक माणूस नरसद ाव्हदे .हत्ती रणास आले रद
ु फा
रहा हजार माणूस मु रा जाहले ,पूर वनहले.रक्ताचे े नचे खल जाहले .मराठाांाी इखलासखाा आनण
बेलोलखाााचे ा पाडाव केला.ाु ध्राद प्रचे ांड प्रमाणावर हााी झाली.ाा ाु ध्राद नशवराााांच्ाा एक लाख २०

हजार सैन्ााचे ा समावे श होदा,पैकी १० हजार माणसे कामीस आले .सहा हजार घोडे,सहा हजार
उांट,सव्वाशे हत्ती दसेचे  खनजाा,जडजवाहीर ,कापड अशी अफाट मालमत्ता नशवराााांच्ाा हादी आली.
ाा ाु ध्राद मावळााांाी पराक्रमाचे ी शथग केली.मोरोपांद पेशवे आनण प्रदापराव सराौबद ााांाी आणीबाणी
केली.सूागराव काकडे ााांाा पराक्रम गाजवदाांाा आपला रेह ठेवावा लागला.दे दोफेचे ा गोळा लागूा
पडले.'सूागराव काही सामान्ा ाोध्रा ाव्हे.भारदी जैसा कणग ाोध्रा तााचे ा प्रनदमेचे ा,असा शूर
पडला.'नवजााचे ी बादमी नशवराााांकडे गेली राजे खूप खूश झाले .खबर घेऊा आलेल्ाा जासूरांााा
सोन्ााचे ी कडी आनण प्रदापराव सराौबद,मोरोपांद पेशवे , आाांरराव,व्ाांकोजी पांद ााांाा अपार बिीस
आनण द्रव्ा रेण्ााद आले .हा पराभव नरल्लीच्ाा बारशहाच्ाा नजव्हारी लागला की सभासर म्हणदो,पादशहा
असे कष्ट टी जाले .'खुरााे मु सलमाााांचे ी पादशाही रर
ू करूा नशवाजीसचे  नरधली असे वाटदे .
आदा नशवाजी अगोरर आपणास मृ ताु ाेईल दर बरे .आदा नशवाजीचे ी जचे दा जीवी सोसवद ााही.'असे
बोनलले .मोगलाांच्ाा सैन्ााशी समोरासमोर लढाई करूा दोपांद महाराजाांाा नवजा प्राप्द झाला
होदा,तााद साल्हेरचे ा नवजा प्रथम मााावर होदा.असा मोठा नवजा ाापूवी कधीही नमळाला ाव्हदा.ाा
ाु ध्राद महाराजाांच्ाा लोका
ां ाी राखवलेल्ाा ाु ध्रकौशल्ााचे ी व शौााचे ी नकदी चे हु कडे पसरली आनण
तााांचे ा ररारा अनधकचे  वाढला.साल्हेर जजकल्ाावर ताासमोरील मु ल्हेर नकल्ला मराठाांाी जजकला आनण
सांपूणग बागलाण प्राांदावर तााांाी आपला शह बसवला.ताामु ळे सुरद शहरास काामचे ी रहशद बसली.

** ºÉÖªÉÇ®úÉ´É EòÉEòbä÷ ºÉ¨ÉÉvÉÒ´É®úÒ±É SÉÆpùºÉÖªÉÇ **
SÉÆpùºÉÖªÉÇ +ºÉä{ÉªÉÈiÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ ‡EòiÉÔ ‡nùMÉÆiÉÉiÉ ®úÉ‡½þ±É +ºÉÉ ªÉÉSÉÉ +lÉÇ +É½äþ

¤ÉÉVÉÒ|É¦ÉÚ näù„É{ÉÉÆbä÷
{Éx½þÉ³ýMÉb÷SÉÒ ±ÉføÉ<Ç
इ.स.२ माचे ग १६६० रोजी नसद्दी जोहराे पन्हाळाास वेढा नरला होदा ाावेळी छत्रपदी नशवाजीराजे पन्हाळा
नकल्ल्ाावर अडकूा पडले होदे .मु सळधार पावसाद सुध्रा नसद्दी वेढा सोडावाास दाार ाव्हदा.ाा कठीण
प्रसांगी महाराजाांाी नसध्रीस दहाचे ा नारोप धाडला ताामु ळे नसध्री गाफील रानहला.नशवा काशीर ाावाच्ाा
मावळाााे छत्रपदींच्ाा वेशाद नसध्री जोहर ाास दहाचे ी बोलणी करण्ााद गुांदवूा छत्रपदींाा
पन्हाळााहू ा नासटण्ाास पुरेसा अवधी नरला.नशवा काशीर चे े खरे रूप कळल्ाावर नसध्रीाे तााांस ठार
केले,दोवर छत्रपदी नवशाळगडाच्ाा वाटेवर होदे .

छत्रपदी नशवराााांाी पन्हाळाावरूा,नवशाळगडाकडे पलााा केल्ााचे े समजल्ाााांदर,नसद्दीाे,नसद्दी
मसूरला छत्रपदींच्ाा मागावर पाठवले व तााांचे ा पाठलाग चे ालू झाला.मसूरच्ाा सैन्ाााे मराठ्ाांाा
घोडजखडीद गाठले ,अशावेळी बाजीप्रभूांाी छत्रपदींाा नवशाळगडावर पोहोचे ूा दोफााी इशारा करद ााहीद
दोवर ही जखड लढवली जाईल असे साांनगदले .घोडजखडीदील अनदशा जचे चे ोळाा वाटेमुळे मराठ्ाांाी
मसूरच्ाा सैनाका
ां चे ी कत्तल आरां भली,शरीराला असांख्ा जखमा झाल्ाा असदाााही
बाजीप्रभू,फुलाजी,सांभाजी जाधव,बाांरल ााांाी मोठा पराक्रम गाजनवला.

महाराज नवशाळगडावर पोहोचे ल्ाााांदर दोफा
ां चे ा गजर झाला.इकडे घोडजखडीद बाजीप्रभूाे दोफा
ां चे ा
आवाज ऎकल्ाााांदरचे  समाधााााे आपला जीव सोडला.ाा ाु ध्राद मराठ्ाांचे े जवळपास सवगचे  ३००
मावळे कामी आले दर मसूरचे े जवळपास ३००० सैनाक मारले गेले.बाजीप्रभू व इदर मावळााांच्ाा
पराक्रमााे घोडजखड पावाजखड म्हणूा इनदहासाद अमर झाली.

** {Éx½þÉ³ýMÉb÷É´É®úÒ±É ¤ÉÉVÉÒ|É¦ÉÖÆSÉä ‡„É±{É **
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