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येसाजी कंक 
  

येसाजी वेलवंड खोर् याचे े रतिष्ष ् शेु ख ख तो्े.षुवाजीराजें ्सेचे  ुंभूराजेंचे े जवळचे े सतकारी 

तो्े.षुवाजीराजेंच्या शषिण दशषववजयच्या खोषतखे् ्े राजेंसोब् तो्े.छत्रप्ीच्या आशेु ान सार 

येसाजीने गोवळकोंड्याचे ा बाशुात अब लतसन क ् बुात याच्या खशखस्् तत्तीला आपल्या अ् ल्य 

पराक्रखाने लोळवले तो्े.अनेक षवजयी खोषतखेचे े ने्ृत्व येसाजींनी केले तो्े. 

 

षुवाजीराजेंनं्र ुंभूराजेंसोब् त्यांनी फोंड्याला पो् गीजाना पाणी पाजले या य ध्शाचे े वणणन 

प ढीलरतिखाणे आते.गोवा जजकल्यावर ुंभूराजेंनी पो् णगीजुी ्त केला तो्ा.पण औरंगजेबने,क डाळच्या 

सावं्ने ्सेचे  वेंग ल्याणच्या शसेाईने,पो् णगीजांना दफ्वून फोंडा दकल्यावर आक्रखण करावयास 

लावले.त्यावेळी फोंडा दकल्याचे ा दकल्लेशार येसाजी कंक ता तो्ा.पो् णगीजांनी जोरशार आक्रखण करून 

फोंडा दकल्यास भगशाड पाडले.यावेळी दकल्या् फक्त आठुे खावळे तो्े. 

 

पो् णगीजांनी दकल्याच्या भगशाडा्ून आ् रतिवेु केल्यानं्र येसाजी  

त्याचे ा प त्र कृृ् णाजी व खावळयांनी असा पराक्रख केला की 

पो् णगीजांचे ी शाणाशाण उडाली.पण पो् णगीजांचे ी संख्या खोठी  

असल्याख ळे खराठ्ांचे ा टिकाव लागेना.याचे वेळी 

ुंभूराजें येसाजीच्या खश्ीस एक तजार घोडशळ 

व ष््केचे  पायशळ घेऊन आले.त्याख ळे खराठ्ांना  

अषिक चे ेव चे ढला.खराठ्ांप ढे पो् णगीजांचे ा  

टिकाव लागला नाती त्यांचे ा पराभव झाला. 

या य ध्शा् येसाजी कायखचे े जायबंशी झाले ्र 

त्यांचे ा प त्र कृष्णाजी य ध्शा् खारला गेला. 

या य ध्शा् पराक्रख गाजषवल्याबद्दल  

ुंभूराजेंनी येसाजीस 

एक तजार तोन नेखणूक शेऊन त्यांचे ा सन्खान केला. 

 

 



 
 

 

 

षुवा काषुश 
  

अफजलखानाच्या विानं् र आदशलुातन ेषसद्दी जोतरला षुवाजीराजेंषवरूध्श िाडले.दश २ 

खाचे ण १६६० साली,स खारे २०००० घोडसे्वार आषण ३५००० पायशळ घेऊन षसद्दी 

षुवरायांवर चे ालनू आला.त्यावेळी खताराज पन्ताळा दकल्ल्यावर तो्.ेषसध्शीने पन्ताळा 

दकल्ल्यास वेढा घा्ला.खताराज गडावर अडकून पडल.ेष्कडे ुाषतस््ेखान प ण्या् 

लालखताला् ्ळ ठोकून तो्ा.स्वराज्यावर खोठे संकि आल ेतो्.ेपावसाळयाचेे  दशवस तो् े

पन्ताळा दकल्ल्यावर जास्् दशवस ांांबणे िो्याचेे  तो्.ेकारण राजेंना ुाषतस््ेखानाचे ा 

बंशोबस्् करावयाचे ा तो्ा. 

 

षतरडस खावळा्ील ुरू अुा बाशंलाचे ा सताुे जणांचे ा जखाव राजेंनी षनवडला.पालखीसाठी 

भोई स ध्शा खास ेषनवडल.ेषसध्शीस ्ताचे ा सखझो्ा िाडून राजेंनी त्यास गाफील ठेवले.छत्रप्ी 

सारख्या दशसणारृ्  या षुवा काषुशला राजेंनी पालखी् बसवून खलकाप रच्या दशुनेे 

पाठषवल,े्र राजेंचे ी पालखी म्तसाई पठाराच्या दशुेन ेगेली.ख सळिार पावसाचे ा फायशा घे् 

राजे पन्ताळयावरून षनसिल.ेषसध्शी जोतरला याचे ा ांांगपत्ता लागला त्यान ेपाठलाग करून 

राजेंचे ी पालखी पकडली.षुवाजीराजे आपल्या ्ाब्या् आल्याख ळे षसध्शी ख ुी् तो्ा पण 

लवकरचे  त्याला कळून चे  कले की आपण षुवा काषुश नावाच्या खावळयाला पकडल ेआत.े 

 

षसध्शीन ेत्यास षवचे ारले की त्यास खरणाचेे  भय वाि् नाती का?त्यावर षुवा काषुश म्तणाला 

की षुवाजी राजेसाठी खी तजार वेळा खरावयास ्यार आत,ेषुवाजी राजे कोणास सापडणार 

नाती्.त ेउत्तर ऐकून रागाने षसध्शीन ेषुवा काषुशचेे  ुीर कलख केले.इष्तास ती त्याचे ा           

पराक्रख षवसरु ुकणार नाती. 

 



 

 

 

षुवा काषुश सारख्या खावळयाच्याख ळेचे  व त्याच्या बषलशानाख ळेचे  स्वराज्याचेे  शखेणे स्वप्न 

षुवाजीराजे साकार करु ुकले. 

 

 

पन्ताळगडावरील षुवा काुीश याचंे  ेस्खारक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

जीवबा खताला 

 
जीवबा खताला यांचेे  सपं णण नाव जीवा खताला संकपाळ.खताबळेश्वराच्या पायथ्याुी असलेल े

कोंडवळी त ेत्यांचेे  गाव तोय.जा्ीने जीवा न्तावी तो्.ेरति्ापगडाच्या रणसंग्राखावेळी छत्रप्ी 

षुवरायांचेे  ्े अंगरिक तो्.े 

 

सभासश बखरी् रति्ापगडाच्या लढाईचेे  वणणन प ढीलरतिखाण ेआत,ेछत्रप्ींनी उजवे ता्चेे  

षबचे षवयाचे ा खारा चे ालवून खानाचे ी चे रबी बातरे काढली व चे ौांटरयाखालें उडी घालोन 

षनघोन गेल.ेइ््यां् सशैबंडा पिाई् िावला.त्यानें राजे जवळ केल.ेपट्याचेे  वार राषजयावटर 

चे ालषवल.े्ो राषजयानंे षजऊ खताषलया जवळील आपला हुदद्दयाचे ा पट्टा घेऊन,पट्टा व षवचे वा 

अस ेका्र करून सैशबंडा याचेे  चे ार वार ओढले.पांचे वे ता्ान ेराषजयास खारावें ्ो इ्दकयां् 

षजऊ खताला याण ेदफरंगेनें खांद्यावटर सैशबंषडयाषस वार केला.्ो पटट्टयाचे ा ता् तत्यारा सखे् 

्ोषडला.आषण खानाचेे  ुीर घेऊन राजे षस्ाब गडावटर षजऊ खताला व संभाजी कावजी 

खतालशार अस ेगेल.े 

 

यावरून 'तो्ा षजवा,वाचे ला षुवा' ती उक्ती झाली.प ढे हुकूखाचे ी अवज्ञा केल्याबद्दल छत्रप्ींनी 

जीवा खतालास श र केल.ेसन १७०९ साली जीवा खताला खरण पावला. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

जीवा खताला याचंे ी रोषतडा दकल्ल्यावरील सखािी 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

संभाजी कावजी  
  

छत्रप्ी षुवाजी राजेंचे ा ता अंगरिक तो्ा.सभंाजी कावजीने रति्ापगडाच्या रणसंग्राखावेळी 

पळून जाणार् या अफजलखानाचेे  ुीर कापले तो्े.अंगान ेषिप्पाड व खजबू् असलेल्या कावजीने 

घोड्यास चे ार पायावर उचे लल ेतो्.ेतणखं्राव खोर् याच्या ख लीला लग्नासाठी खागणी 

घालण्याचेे  षनषखत्त करून कावजीन ेत्यास ठार खाटरल.ेअफजलखानाचेे  भेिीवेळी छत्रप्ींनी 

संभाजी कावजी व जीवा खताला यांना अंगरिक म्तणून नलेे तो्े. 

 

सभासश बखरी् रति्ापगडाच्या लढाईचेे  वणणन प ढीलरतिखाण ेआत,ेछत्रप्ींनी उजवे ता्चेे  

षबचे षवयाचे ा खारा चे ालवून खानाचे ी चे रबी बातरे काढली व चे ौांटरयाखालें उडी घालोन 

षनघोन गेल.े'खाण याणी गलबला केला की खारील ेखारीले,शगा जातला,जलशीन ेिावा अस े

बोलील ेखग भोई याणी जलशीने पालखी आण न खानास पालखीस घाल न उचे लोन चे ाषलल े्ो 

इ्दकया् संभाजी कावजी हुद्देकरी याणे भोयाच्या पायाच्या पट्ट्ट्यान ेढोण षसरा ्ोड न 

पालखी भ ईस पाडली आणी खानाचेे  डोचे के काप न ता्ी घेऊन राषजयाजवळ आला.' 

 

प ढ ेुाषयस््ेखानाच्या आक्रखणावेळी संभाजी कावजीचे ा षखत्र बाबाजी राख ता खानास 

षखळाला,त्याख ळे छत्रप्ींनी त्याचे ी कानउघाडणी केली.्ी सतन न झाल्याख ळे संभाजी कावजी 

स ध्शा खानास षखळाला.्ेांे कावजीन ेघोड्यास चे ार पायावर उचे ल न आपल्या ्ाक्ीचेे  रतिशुणन 

केल,े'जोरावर तो्ा,घोडा चे ह ंपाई िरून उचे लला.'त ेत्याचेे  ुौयण पाहन खानाने त्यास खौजे 

खलकर या ठाण्यास पाचे ु ेस्वारांसत सलाब्खान शखनी याच्या ्ैना्ीस ठेषवले.प ढ ेरति्ापराव 

ग जर यांस,छत्रप्ींनी त्याजवर पाठवून त्यास इ.स. १६६१ खध्य ेठार खाटरल.े 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

राखजी पांगेरा  
 

रति्ापगडाच्या य ध्शा्(दश.१० नोव्तेंबर १६५९)राखजी पांगेरान ेपराक्रख करून जावळीच्या 

जंगला् खानाच्या सैन्याचे ी कत्तल केली तो्ी.राखजी ता छत्रप्ींचे ा खावळा्ील सतकारी 

तो्ा.याचेे  जन्खस्ांानाषवषयी षनषि् खाषत्ी उपलब्ि नाती.नाषुक भागा्ील कण्तरेा 

दकल्ल्याजवळ राखजी आपल्या सा्ुे सतकार् यांसत ्ळ ठोकून तो्.ेकारण खोघलांच्या फौजा 

किी स्वराज्यावर चे ालून ये् ील याचे ा काती नखे नव्त्ा. 

 

सन १६७१ साली दशलेरखान बर् ताणप राहन स खारे ्ीस तजार सैन्य घेऊन स्वराज्यावर चे ालून 

आला.नाषुक भागा्ील कण्तरेा दकल्ला जजकण्यासाठी ्ो चे ालनू षनघाला.ती बा्खी कण्तरेा 

दकल्ल्याजवळील राखजीस सखजली.्ीस तजाराच्या सैन्याप ढ ेसा्ु ेखावळयांचे ा टिकाव 

लागण ेु्य नव्त्.ेराखजीन ेआपल्या खावळयांना एकत्र केल ेव त्यानंा स्वराज्यासाठी 

लढावयास रतिवृ् केल.ेखावळे तर तर खताशवे चे ा गजर कर् चे व्ाळून उठले.कण्तरेा 

दकल्ल्याच्या आश्रयास न जा्ा ् ेदशलरेखानाच्या फौजेचे ी वाि पाह लागले,जणू त्यांच्या् 

भवानीचे  संचे ारली तो्ी. 

दशलरेखान कण्तरेा गडाजवळ आल्याबरोबर शबा िरून बसलेल्या खावळयांनी त्याच्यावर तल्ला 

केला.तर तर खताशवे चे ा गजर कर् खावळे ् िून पडले,शोन्ती ता्ान े्लवार चे ालव् राखजी 

ुत्रूवर ् िून पडल.ेखावळे तट्टास पेिले तो्,ेअखेरीस खोघली सैन्य पळ् स िल.ेखराठ्ांच्या 

आक्रखणाप ढे दशलेरखानास खाघार घ्यावी लागली.कण्तरेा दकल्याच्या पटरसरा् सा्ुे 

खावळयानंी ्ीस तजार गषनखांचे ा पराभव केला व पराक्रखी राखजी  

                         इष्तासा् कायखचे ा अखर झाला. 

 



 

 

 

कोंडाजी फजंश 
  

अवघ्या साठ खावळयाषनुी पन्ताळगड ्ाब्या् घेणारा पराक्रखी वीर ता कोंडाजी 

तोय.् ंगभद्रपेासनू उत्तरेस अषतवं्ापयं् अनेक गड राजांनी कब्जा् घे्ल ेतो्े.पण शख्खनचे ा 

शरवाजा असलेला पन्ताळगड त्यांना ्ाब्या् षखळाला नव्त्ा.राजेंनी दश.६ जून १७७२ रोजी 

रायगडावर आपल्या सतकाऱयानंा ती सल बोलनू शाखषवली. 

 

यावेळी कोंडाजी फजंश,राजेंना बोषलला की गड म्या घे्ो.त्यान ेअवघे ्ीनु े

तुख(खावळे)राजेंकड ेखाषग्ल.ेअवघ्या ्ीनु ेखावळयाषनुी पन्ताळगड जजकावयास 

षनघालले्या कोंडाजीचेे  राजेंनी कौ् क करून त्यास सोन्याचेे  कडे दशिले.कोंडाजीने कोकणा्नू 

खताडखागे येऊन राजाप रास आपला ्ळ िाकला.राजाप र व पन्ताळा दकल्ला त ेअं्र 

आडवािेन(ेजंगली रस्त्यान)ेअंशाजे ८०-९० दक.खी तो्.ेतरेषगरीन ेवेष पालिून गडावर जाऊन 

त्यांनी गडाचे ी पूणण खाषत्ी काढली.गडावर अशंाजे शोन तजार गषनख तो्.ेबाबूखान ता 

अदशलुाती दकल्लशेार तो्ा. 

 

फाल्ग न वद्य त्रयोशुी(दश.६ खाचे ण १६७३)रोजी खध्यरात्री राजाप रा्नू येऊन दफरंगोजी 

गडाच्या जवळ पोतोचे ला.्ीनु ेखावळयापैकी त्यानंी षनवडक साठ खावळे घेऊन गडावर तल्ला 

केला.्ीन शरवाज्याजवळ असलेल्या कड्यावरून चे ढून त्यांनी गडावर रतिवेु केला.खध्यरात्री 

खराठे गडावर आल्यावर त्यानंी कापाकापीला स रूवा् केली.गडाचे ा दकल्लेशार बाबूखान व 

कोंडाजी याचं्या् खताभयंकर य ध्श जाताल.ेअखेर कोंडाजीच्या ्लवारीच्या वारा् बाबूखानाचेे  

खस््क िडावेगळे झाल.ेदकल्लशेार पडल्याख ळे खानाच्या सैन्या् गोंिळ उडाला.्े पळून जाऊ 

लागल.ेपण गडावरील साठ खावळयांनी त्यांचे ी शाणाशाण उडवून गड ्ाब्या् घे्ला.अवघ्या 

साठ खावळयांषनुी गड ्ाब्या् घेणारा कोंडाजी खरोखरचे  वीर तो्ा. 



 
 

 

 

 

   

पन्ताळगड,याचे  खागाणन ेकोंडाजी दकल्ल्यावर चे ढल ेअसावे्  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

शयाणवीर खायनाक भंडारी 

  

छत्रप्ी षुवरायानंा स्वराज्यासाठी कोकणा्नू अख ल्य अुी रत्ने षखळाली. स्वराज्यासाठी जीव 

शणेारी ती खंडळी तो्ी.शौल्खान, इब्रातीखखान, लायजी पािील, ् कोजी आंगे्र,खायनाक 

भंडारी आशी शयाणवीर राजेंना कोकणा्ून षखळाल.े 

 

शयाणवीर खायनाक भंडारी त ेखराठी आरखाराचेे  स भेशार तो्े.इ.स.१६७९ च्या ऑगस्ि 

खषतन्या् छत्रप्ींनी खायनाक भंडारीला ख ंबईच्या जवळ असलले्या खांशरेी-उंशरेी बेिांवर 

िाडून दकल्ला बांिण्याचेे  ठरषवल.ेकारण या दकल्ल्याख ळे इंग्रजांना कोकणा् तालचे ाल करण े

श रापास्् तोणार तो्.ेत्याकाळी राजेंनी इंग्रजाचे ा िोका ओळखला तो्ा.खायनाक भंडारी 

दकल्ला बांि् अस्ाना इंग्रजानी त्यास अिकाव करण्याचे ा रतियत्न केला.कॅप्िन षवल्यख 

षखन्चे ीन,टरचे डण केववीन,जॉन ब्रान्डबरी आशी नाखांकी् सागरी सनेानींना पाठवून खांशरेी-

उंशरेीला तल्ला केला.खायनाक भंडारीनी व खावळयांनी दशवसा य ध्श व रात्री गडाचे ी बांिणी 

अस ेदशवसरात्र काख करून खोठ्ा पराक्रखाने,षचे विपण ेलढून इंग्रजांचे ा पराभव केला व गडाचे ी 

उभारणी केली. 

 

षसद्दी आषण ख ंबईकर इंग्रज यांच्या बरोबर खध्ये उभारल्या गेलेल्या या जलश गाणख ळे षसद्दी आषण 

इंग्रज या शोघांचे ीती कोंडी झाली.षसद्दीला ख ंबईकर इंग्रजांच्या आश्रयाला जाण्यापासून रोखले 

गेले,्र ख ंबईकर इंग्रजांवर खराठ्ांचे ी िांग्ी ्लवार राषतली.शयाणवीर खायनाक भंडारी याचेंे  

नाव इष्तासा् कायखचेे  अजराखर झाल.े 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

उंशरेी दकल्ला शयाणवीर खायनाक भंडारीच्या पराक्रखाचे ा सािीशार 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

जंषजरा दकल्ल्याला षुड्या उभारणारा  

शयाणवीर लायजी पािील 
 

षुवरायांना कोकणा् अनके नररत्न ेषखळाली.लायजी पािील कोळी त ेत्यापैकीचे  एक 

तो्.अनेक कोळी बांिव षुवरायांच्या सैन्या् तो्े. आगरी, भंडारी, गाषव्, कोळी आदश 

कोकणा्ील खंडळी गलब् ेबांिण्या् पिाई् तो्ी.संगषखरी ता गलब्ा्ील नवीन य ध्शरतिकार 

याचे  खावळयांनी आणला. 

 

जंषजरा दकल्ला ता कोकणा्ील षसध्शीचे ा गड,अनेक रतियत्न करूनस ध्शा ता दकल्ला खराठ्ांच्या 

ता्ा् लाग् नव्त्ा.छत्रप्ींनी खोरोपं् जपगळे वर या खोषतखेचे ी जबाबशारी 

सोपषवली.खोरोपं्  घािा्ील तुख(खावळे)घेऊन ख रूडला शाखल झाल.ेजंषजरावर तल्ला कसा 

करावयाचे ा याचे ा आराखडा आख् अस्ाना लायजी पािीलन ेजंषजरा दकल्ल्याच्या ्िाला 

सख द्रा्नू षुड्या लावण्याचे ा षवचे ार सांषग्ला व स्व्:ती जबाबशारी अंगावर 

घे्ली.खध्यरात्री छोट्या तोड्या्नू खावळयांना गडाच्या ्िापयं् पोतोचे वावे आषण खग 

षुड्यांच्या साह्यान ेगडावर चे ढून आ्ील तबशयांचे ा बंशोबस्् करावा असे ठरले. 

 

दकल्ल्यावरील तबुांना ांोडी जरी चे ाहल लागली ्री सवण खराठी खावळे खारल ेजाणार 

तो्े.लायजीने खोरोपं्ास सांषग्ल ेआम्ती षुड्या लाव्ो,् म्ती पाठोपाठ येण.ेखध्यरात्री 

अंिारा् वल्ह्यांचे ा आवाज न कर्ा लायजीच्या तोड्या जंषजराच्या ्िाकडे 

षनघाल्या.्िाजवळ पोतचे ल्यानं् र लायजीने व साांीशारांनी षुड्या ्िावर लावल्या व ्े 

खोरोपं्ाचे ी वाि पाह लागल.ेबराचे  वेळ षनघून गेला रतिभा् तोण्याचे ी वेळ आली ्री 

खोरोपं्ाच्या तोड्या दशसेना्.ुेविी षसध्शीला आपला डाव कळेल म्तणून लायजीन ेत्ाु  

तोऊन षुड्या काढण्याचे ा षनणणय घे्ला व ्ो खाघारी पर्ला. 



 
 

 

 

 

लायजी कोळयाचे ा पराक्रख वाया गेला व जंषजरा जजकण्याचे ी एक स वणणसंिी खराठ्ानंी 

गखावली.प ढे संभाजीराजेंनी  

राजाप रीच्या खाडी् भराव िाकून दकल्ल्यावर तल्ला केला.पण त्याचे  स खारास औरंगजेबन े

शषिणसे आघाडी उघडल्यान ेता्ी आलेला षवजय संभाजीराजेंनी सोडून द्यावा लागला व 

दकल्ला ुेविपयं्  अजज्य राषतला. 

 

जषंजरा दकल्ला 

शयाणवीर लायजी पािील कोळीच्या पराक्रखाचे ा सािीशार 

 



 

 

 

 

षतरोजी  फजंश 
  

सन ११ जून १६६५ च्या ्तान सार छत्रप्ी षुवाजीराजे औरंगजेबास भेिण्यासाठी आग्र्यास 

रवाना झाल.ेऔरंगजेबाच्या पन्नासाव्या वाढदशवसा राजे औरंगजेबाच्या शरबारा् तजर 

झाल.ेपण औरंगजेबन ेशरबारा् राजेंचे ा अपखान केला,्सेचे  त्यांच्या षनवासस्ांानाभोव्ी 

पोलाशखानाचेे  पतारे बसषवल.ेस्व्:छत्रप्ी षुवराय,य वराज संभाजीराजे कैशे्  अडकल्याख ळे 

स्वराज्यावर खोठे संकि उभे राषतल ेतो्.े 

 

छत्रप्ी षुवरायानंी आपल्या चे ् राईन ेसंभाजीराजेंना खोघलांचे ी खनसबशारी षखळवनू दशली 

त्याख ळे संभाजीराजे ख क्तपणे संचे ार करू ुक् तो्,े्सेचे  षतरोजी व खशारी म्ते् र यासं राजेंनी 

आपल्या सोब् ठेवून आपल्या सोब्च्या इ्र खावळयानंा बातरे पाठषवले.संभाजीराजेंना 

खनसबशारी षखळाल्याख ळे त्यांनी राजेंच्या स िकेसाठी रतियत्न चे ाल ूकेले.संभाजीराजेंनी 

खावळयानंा आग्र्याच्या बातरे टठकटठकाणी ्ैना् ठेवले.छत्रप्ी षुवरायानंी आजारी पडण्याचे ी 

य क्ती करून आपली ्ब्ये्  चे ांगली व्तावी म्तणून आग्र्या्ील खंदशर,खषुशी,गोरगटरब जन्लेा 

षखठाईचेे  पिेारे पाठवयास स रूवा् केली.स रूवा्ीस पोलाशखानाचेे  सैन्य पेिारे काळजीपणे 

्पास् तो् ेपण नं् र ् ेपेिारे ्पासण्यास क चे राई करू लागले.अखरेीस संिी सािून दश १७ 

ऑगस्ि १६६६ ला राजें वेुां्र करून पिेारे घेऊन षनघून गेल(ेराजें आग्र्या्ून कस ेषनसिले 

याबद्दल इष्तासकारांखध्य ेवाशषववाश आते् ).राजेंच्या ुाषखयान्या् षतरोजी फजंश छत्रप्ींचेे  

कपडे घालून झोपला.या घिनेच्या वणणन सभासशाच्या बखरीखध्ये प ढीलरतिखाण ेआत.े 

 

षतरोजी फजंश पलंगावरी षनजला तो्ा.्ो चे ार रतितर रात्र व ्ीन रतितर दशवस ्ैसाचे  

षनजला.चे ौकीचेे  पोलाशखानाचेे  लोक कोठडी् यऊेन पात्ा्,्ो राजे ुलेा पाघंरून  

 



 
 

 

 

 

षनजलले.ेपोर पाय रगषड् तो्ा.पोरास लोक प स्ा् की राजे आज फार वेळ षनजले?पोर 

म्तण्ो की,'ुीर श ख्'ेऐसे पातोन लोक जा्ा्.्ैसाचे  ्ीन रतितर रोज षतरोजी षनजला 

तो्ा.्ों रतितर दशवस अस्ां षतरोजी उठोन,आपली पांघरूण,ेचे ोळणा,ख ंडास ेघालनू पोर 

बरोबरी घेऊन,बातरे आला चे ौकीशारास प षसले त्यांस षतरोजीन ेसांषग्ल ेकी ुीर श ख्े,कोणी 

कोठडी् जाऊ लागेल त्यास खना करण.ेआपण औषि घेऊन ये् ो.म्तणून चे ौकीशारास सांगून 

शोघे बातरे गेल.ेराखजसगाचेे  गोिास जाऊन त्यास एकां् ी व्णखान सांगोन आपण ्ेांून षनघोन 

शेु ाचे ा खागण िटरला. 

 

संभाजीराजे,षतरोजी फजंश,खशारी म्ते् र यांच्याख ळे राजे स खरूप औरंगजेबाच्या ्ावडी्ून 

षनसिल.े 

आग्रा दकल्ल्यासखोर लखेक 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

कल्याणचे ा स भेशार आबाजी खताशवे 
 

कल्याणचे ा षवजाप रच्या शरबाराचे ा खषजना ल िण्याचे ा छत्रप्ी षुवरायानंी बे् 

आखला.छत्रप्ी षुवराय स्व्:या खोषतखेवर रवाना झाल.ेछत्रप्ींच्या अगोशर आणखी एक 

खावळयांचे ी ् कडी कल्याणच्या वािेवर पोतचे ली तो्ी.या ् कडीचेे  ने्ृत्व कर् तो् ेआबाजी 

खताशवे,त्यांच्यासोब् शाशाजी कृष्ण,सखो कृष्ण लोकरे या खोषतखे् साखील झाल े

तो्े.षवजाप रकराचंे ा खषजना ज्या वािेन ेजाणार तो्ा.त्या वािेवरील जंगला् सवण खावळे लपून 

बसल.े 

 

कल्याणचे ा स भेशार ख ल्ला अतखंश ता कल्याणचे ा गोळा केलेला खषजना घेऊन आपल्या 

घोडशळासोब् षवजाप रच्या वािेला तो्ा.त्याचे ा ख लगा आघाडीवर राहन सोब्च्या षुबंशीस 

स चे ना शे्  तो्ा.चे ढण,उ्रण,षचे खलरस््ा पार कर् ्े जंगलाच्या वािेला लागले.अचे ानक तर 

तर खताशवे चे ी रणगजणना कर् आबाजीच्या ् कडीन ेस भेशारावर तल्ला केला.अचे ानक तल्ला 

झाल्याख ळे बेसावि असलले्या अदशलुाती सैन्याचे ी शाणाशाण उडाली व सवण खषजना 

खराठ्ांच्या ता्ी लागला. 

 

खषजना घेऊन आबाजीच्या ् कडीने कल्याणवर चे ाल केली व कल्याण खराठ्ांच्या घोड्याच्या 

िापाखाली आल.ेकल्याणच्या नगारखान्यावर भगवा डोलान ेफडकू लागला.कल्याणपाठोपाठ 

आबाजीच्या ् कडीने षभवंडीवर तल्ला करून जभवडीला ती खराठ्ांच्या घोड्याच्या िापाखाली 

आणल.ेकल्याणच्या दशुेन ेये्  असलेल्या राजेंना ती बा्खी कळाली,राजे 

आनंशल.ेखताराजांसखोर कल्याणचे ी ल ि पेु करण्या् आली.आबाजींचे ा पराक्रख पाहन राजे 

बेतश ख ु  झाल ेव आबाजींस कल्याण रतिां्ाचे ी स भेशारी बताल केली. 

 

 



 
 

 

 

गोशाजी जग्ाप 
प रंशराचे ा पषतला रणसगं्राख गाजषवणारे वीर 

 

छत्रप्ी षुवरायानंी स्वराज्य स्ांापनसे स रूवा् केली तो्ी.ुताजीराजेंना प ण ेजतागीर 

षखळाली तो्ी.षजजाऊ आईसातबे व ुताजीराजेंच्या खागणशुणनाखाली षुवबानंी खावळा्ील 

एक-एक दकल्ला काबीज करावयास स रूवा् केली.्ोरणा, स भानखंगळ,रोषतडा अस ेदकल्ल े

त्यांनी काबीज केल.ेषवजाप रच्या अदशलुाती शरबारा् षुवबांच्या स्वराज्य स्ांापनचे्या खबरी 

येऊ लागल्या.षुवरायांचे ा बंशोबस्् करण्यासाठी अदशलुातन ेसन १६४८ साली फते्तखानास 

िाडल.े 

 

फते्तखानान ेजेजूरीजवळील बेलसर येाें आपला ्ळ ठोकला तो्ा.खानाच्या सैन्यान े

षुरवळजवळील स भानखंगळ दकल्ल्यावर तल्ला करून दकल्ला काबीज केला.खराठ्ांचे ा ता 

पषतलाचे  पराभव तो्ा.छत्रप्ींनी कावजी खल्तार यास स भानखंगळ भूईकोिावर चे ालून 

जाण्यास सांषग्ल.ेत्यांनी एका रात्री् गड सर केला.्र फते्तखानावर तल्ला करण्यासाठी बाजी 

पासलकर,कान्तोजी जेिे,बाजी जेिे,गोशाजी जग्ाप बेलसरच्या छावणीवर गेले,अचे ानक तल्ला 

करून त्यांनी खानाच्या सैन्याचे ी कत्तल केली व प रंशरचे ा पायांा गाठला. 

 

फते्तखानचे ा सरशार ख सेखानान ेप रंशरावर तल्ला केला,प रंशराला खानाच्या सनै्याचे ा वेढा 

पडला.गडाजवळ फते्तखानाच्या सैन्याचेे  व खराठ्ांचेे  ् ंबळ य ध्श झाले.बाजी 

पासलकर,कान्तोजी जेिे,गोशाजी जग्ाप यांनी गषनखांचे ी कत्तल केली.फते्तखानचे ा सरशार  

 

 

 



 

 

 

 

ख सेखान व गोशाजी जग्ाप एकखेकाला षभडल.ेशोघा् ् बंळ य ध्श झाल.ेअखरेीस गोशाजीच्या 

वारान ेख सेखानाच्या छा्ाडाचे ा वेि घे्ला व खान कोसळला.खराठ्ानंी स्वराज्याचे ा पषतला 

रणसंग्राख जजकला पण बाजी पासलकर सारखा वीर रणी पडला. 

 

प रंशराजवळील याचे  पटरसरा् ख सखेान व खराठयां्  य ध्श जाताले 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

पराक्रखी योध्शा षसिोजी जनबाळकर 
खताराजांचे ा एक पराक्रखी सनेानी म्तणून षसिोजी जनबाळकरांचे ी इष्तासा् नोंश आत.े 

अदशलुातच्या ्ाब्या्ील पन्ताळा दकल्ला जजकल्याख ळे षपसाळलले्या अदशलुातने खग 

बतलोलखानाला खताराजांच्या चे ाल करावयास िाषडले.रतिचंे ड फौजफािा घेऊन चे ाल करून ये् 

असलेल्या बतलोलखानाचे ा षसिोजी जनबाळकर,षसद्दी षतलाल,षवठोजी जुश,ेरूपाजी 

भोसल,ेसोखाजी खोषत् े्सेचे  रति्ापराव ग जर या सनेानींनी गषनखी कावा करून फडुा 

पाषडला. 

याचे  य ध्शा् षसिोजींनी बतलोलखानाच्या खशखस्् तत्तीस काबू् आणनू खताराजांना भेि 

म्तणून पाठषवला.षसिोजी खताराजाचं्या आय ष्या्ील ुेविच्या स्वारीस,जालन्याच्या ल िी् 

राजांसोब् तो्.ेराजेंनी चे ार दशवस पठेा खाटरल्या,ुतर ल िून फन्ना केल,ेजडजवाषतर 

कापड,घोड,ेउंि फस्् केल.ेखोगलाईचेे  खतत्वाचेे  ुतर खाटरल्याख ळे खोघल सं्प्त जातल.ेखोघली 

फौज घेऊन रणखस्् खान चे ालून आला.त्याचे ी गाठ खताराजांच्या सैन्याच्या ुेविच्या ् कडीुी 

संगखनरे जवळ पडली. 

या य ध्शा् सं् ाजी घोरपड,ेषसिोजींनी खोठा पराक्रख गाजषवला,पाचे  तजार फौजेषनुी खराठी 

सैन्याने रणखस््खानास ्ीन दशवस झ ंजषवले त्याख ळे खताराजानंा खषजना घेऊन स रषि् 

टठकाणी जा्ा आल.ेपण श शवैान ेया लढाई् षसिोजींना वीरखरण आले पण त्यांचे ा पराक्रख 

इष्तासा् अखर झाला. 

 

 

 

 



 

 

 

नावजी बलकवडे 
  

छत्रप्ी ुंभूराजेंच्या खृत्य नं्र औरंगजेबाने खराठ्ांवर जोरशार आक्रखण करून,खराठ्ाचं्या 

्ाब्या्ील दकल्ल ेघेण्याचे ा सपािा चे ालषवला तो्ा.छत्रप्ी राजाराख याचे  स खारास जजजी 

दकल्ल्यावर तो्.ेराजगड,्ोरणा,जसतगड,प रंशर असे बलाढ्य दकल्ल ेखोघलांच्या ्ाब्या् आले 

तो्े.त्याख ळे खराठी फौजेचे ी खताराष्ट्रा्ील तालचे ाल खशंावली तो्ी. 

 

ता दकल्ला पर् स्वराज्या् आणण्याचे ी जबाबशारी राजाराख खताराजांनी नावजी लखखाजी 

बलकवड ेयांच्यावर सोपषवली सोब् खश्ीला षवठ्ठल कारकें ना िाषडले.२५ जून १६९३ रोजी 

राजखाचे ी दकल्यावरून त्यांनी खोषतखेला स रूवा् केली. सोब्ीला शोर,षुड्या घेऊन खराठी 

खावळे जसतगडाच्या पायी आल.ेवीस वषाणप वीच्या ्ानाजी खाल सरे यांच्या 

पराक्रखाख ळे,घाबरलेल्या औरंगजेबान ेचे ारी बाजूला सक्त पतारे लावल ेतो्े.त्याख ळे गडावर 

जाण्यासाठी सवण खागण बंश झाले तो्.े 

 

स योशयानं्र गडावर नवे पतारेकरी गस््ीसाठी आले.या लवषचे क संिीचे ा फायशा घेऊन 

नावजींनी ्िाला षुड्या लावल्या व खराठे सैन्य गडावर घ सले.सकाळचेे  शाि ि के खराठ्ांच्या 

खश्ीस िावून आल,ेखराठ्ांनी गस््ीवरील सनै्यांना कापून काढले.ांोड्याचे  वेळानी षवठ्ठल 

कारके स ध्शा षुड्या लावून गडावर पोतचे ले.गडावर गलका उडाला,"गषनख 

आया,भागो,भागो".पण रतित्येक खराठी सैषनका् ्ानाजी खाल सरे संचे ारल ेतो्े.अखरेीस 

खराठ्ांचे ी सरुी झाली व जसतगड प न्ता खराठ्ांच्या ्ाब्या् आला. 

 

नावजी बलकवडे व षवठ्ठल कारकें च्या पराक्रखास खरोखरचे  ्ोड नव्त्ी, 

                                      िन्य ् ेखराठे वीर......... 



 
 

 

 

 

शयाणराजे कान्तोजी आंगे्र 
  

कान्तोजीराजेंचे ा जन्ख इ.स.१६६७ साली झाला.शयाणचे ा षुवाजी अुीती कान्तोजीराजेंचे ी 

ओळख आत.ेकान्तोजीराजे त ेभार्ाच्या इष्तासा्ील रतिषसद्ध नाषवक योद्धा तो्.ेप ण े

षजल्ह्या्ील काळोसे त ेत्यांचेे  खूळ गाव व संकपाळ त ेखूळ आडनाव.काळोसे्ील आंगरवाडी या 

भागाख ळे त्यांच्या क ळास आंगे्र त ेउपनाव रतिाप्त झाले.कान्तोजींचेे  वडील ् कोजी यानंा छत्रप्ी 

षुवाजीराजेंच्या आरखारा् २५ असाखींचे ी सरशारी तो्ी. 

 

औरंगजेब खराठ्ानंा जजकण्यासाठी १६८१ च्या अखरेीस खताराष्ट्रा् आला. त्याचे  स खारास 

कान्तोजींच्या कोकणपट्टी्ील कायाणस स रुवा् झाली तो्ी. १६९४ ्े १६९८ पयं्  कान्तोजींनी 

कोकणपट्टी्ले खोगलानंी व इ्रांनी काबीज केलेल ेखराठ्ांचेे  सवण दकल्ल ेजजकून 

घे्ल.ेछत्रप्ी राजाराखांनी त्यांचे ी ती काखषगरी पाहन त्यांना सरखले ता दक्ाब दशला.१६९६ 

खध्य ेत्यानंी क लाबा दकल्ला जजकून ् ेआपल ेख ख्य ठाण ेकेले. 

 

प ढ ेछत्रप्ी राजाराखांनी त्यासं खराठी आरखाराचे ा ख ख्याषिकारी केल.े राजाराखांच्या 

खृत्यूनं् र (१७००) ांोड्याचे  वषां्  ुाहचंे ी स िका तोऊन १७०७ खध्य े् ेछत्रप्ींच्या गाशीवर 

आल.े त्या शरम्यान राजाराखांचे ी पत् नी ्ाराबाई व प ्ण ेुाह ह्यां्  गाशीबद्दल ्िंा स रू झाला 

तो्ा.कान्तोजींनी खताराणी ्ाराबाईंचे ा पि घेऊन १७०७ ्े १७१० च्या शरम्यान अनके 

षवजय षखळषवल.े 

 

 



 

 

 

 

शयाणराज ेकान्तोजी आगं्र ेयाचंे  ेषुल्प 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

्ाराबाईंनी सावं्वाडी ्े ख ंबईपयं्च्या दकनाऱयाच्या सरंिणाांण खराठी आरखाराचेे  रतिख ख 

म्तणून कान्तोजींना नेखल ेआषण इंग्रजांच्या खश्ीन ेुाहनंी कोण्ीती तालचे ाल करू नय,े या 

ते् ूने राजखाचे ीचे ा दकल्ला व षभवंडी रतिां् ाचे ा बंशोबस्् करण्यास कान्तोजींना सांषग्ले.इ.स. 

१७१३ साली  ुाहनंी कान्तोजीं षवरुद्ध बषतरोपं् जपगळे ह्यांस िाडले. कान्तोजींनी त्यांचे ा 

पराभव करून त्यांस कैश केल.ेत्याख ळे छत्रप्ी ुाहनंी बाळाजी षवश्वनाां या पेुव्यास 

कान्तोजींवर िाडल.े बाळाजीन ेकान्तोजींबरोबर सलोखा करून ्त केला. त्या् 

कान्तोजींस कोकणदकनारपट्टीचेे  सवण दकल्ल ेषखळाल ेव त्यांनी छत्रप्ी ुाहचेे  अंदक् बननू 

साषलना १२,००० रु. त्यास शणे्याचेे  ठरल.ेत्याषुवाय त्यांचे ी सरखलेी कायख ठेवण्या् आली 

्सेचे  खराठी आरखाराचेे  सवण आषिपत्य त्यांस दशले.अुा रतिकारे ् ेुाहचं्या पिा् साखील झाले 

व अखेरपयं्  त्या्चे  षन नेे राषतल.े  

  

 कान्तोजींचे ी सत्ता कोकण दकनाऱयावर कोि खांडवेपासून त्रावणकोरपयं् पसरली. ती गोष्ट 

्त्कालीन इंग्रज, फ्रेंचे , पो् णगीज व डचे  ह्या परकीयासं आषण जंषजऱयाच्या षसद्दीस बोचे ् तो्ी. 

इंग्रज, डचे , पो् णगीज व फ्रेंचे  ह्यांनी किी स्व्तं्रपण,े ्र किी संय क्त रीत्या त्यांवर चे ढाई केली. 

पण रतित्यके वेळी त्या सवांचे ा पराभव झाला. आंग्र्याचं्या अखंलाखालील सागरी रतिशेु ां्ून 

जाणाऱया जताजास शस््क (परवाना) घ्यावयास भाग पाडून सख द्रावर त्यांनी आपल ेषनर्वववाश 

स्वाषखत्व रतिस्ांाषपले आषण षसद्दीस वारंवार खाघार घेण्यास भाग पाडले. 

 

 क लाबा व षवजयश गण येाें जताजे बांिण्यासाठी त्यानंी गोद्या बनषवल्या. त्यांचे ी जताजे 

कच्छपासनू त्रावणकोरपयं्  सागरा् षनवेिपणे संचे ार करी्.कान्तोजी स द्दढ व रतिेखळ तो्.े  

 

 

 

 



 

 

 

्ांाषप त्यांचेे  हुकूख सक्तीचेे  व षुिा कडक अस.े त्यांना खां राबाई, लक्ष्खीबाई व गषतनाबाई या 

्ीन िखणपत् नी तोत्या. त्यांना सता ख लगे झाल.े असा ता सागरी अनषभषषक्त राजा अषलबाग येाें 

खरण पावला. त्यांच्या खरणानं् र त्यांच्या ख लां् ्ंिे स रू तोऊन प ढ ेआंगे्र घराण्याचे ी वा्ात् 

झाली. 

 

शयाणराज ेकान्तोजी आंग्र ेयाचंे ी सखािी 

 

 
 

 



 
 

 

 

छत्रप्ी षुवराय व छत्रप्ी संभाजीराजें  

यांचे े षन ावं् ख षस्लख सनेानी 
 

छत्रप्ींच्या जीवाला जीव शणेारे अनेक ख षस्लख सरशार स्वराज्या् तो्े.नूरखान बेग ता 

पायशळाचे ा रतिख ख तो्ा.षसद्दी अंबर वताब तवालशार यान(ेज लै १६४७)खध्य ेकोंढाणा सर 

कर्ाना खोठा पराक्रख गाजवला.षसद्दी इब्राषतख ता छत्रप्ी षुवरायांचे ा अंगरिक 

तो्ा,अफजलखानाच्या भेिीच्या वेळी ्ो छत्रप्ी षुवरायांचे ा अंगरिक तो्ा(१९ नोव्तेंबर 

१६५९),फोंड्याचे ा लढाईवेळी त्याने पराक्रख गाजषवला(एषरतिल १६७५)आषण त्यावर 

स्वराज्याचेे  षनुाण फडकावल.ेषसद्दी षतलाल ता घोडशळा् अषिकारी तो्ा,पन्ताळगडाच्या 

वेढ्या्(२ खाचे ण १६६०)त्यान ेषुवरायांच्या स िकेसाठी खोठा पराक्रख गाजषवला,्सेचे  

उखराणीजवळ बतलोल खानाषवरूध्श झालेल्या लढाई्(१५ एषरतिल १६७३)्ो 

तो्ा.नेसरीजवळ बतलोल खानाुी झालले्या य ध्शा् रति्ापराव ग जराबरोबर खारल्या गेलेल्या 

सा् वीरा् षसद्दी षतलाल तो्ा. 

 

षसद्दी वातवात(षसद्दी षतलालचे ा प त्र)ता घोडशळा्ील सरशार तो्ा,पन्ताळगडाला षसद्दी 

जोतरुी झालेल्या लढाई् ्ो जखखी झाला(दश.२ खाचे ण १६६०).खशारी खेत्र ता छत्रप्ींचे ा 

षवश्वास ूसेवक तो्ा.आग्र्याच्या बंशोबस््ा्ून खताराजानंा स ि्ेवेळी याचे ी खोठी खश् 

झाली(१७ ऑगस्ि १६६६).काझी तशैर ता छत्रप्ी षुवरायांचे ा वकील तो्ा(सन १६७०-

१६७३).हुसेनखान षखयाना यान ेखसौशखानाच्या कनाणिका्ील रतिां् ावर तल्ला करून षबळगी, 

जाखजखड, िारवाड आदश रतिां् जजकला(खाचे ण १६७९).रुस््खेजनखा ता खताराजानंा षवजापरू 

शरबाराच्या ग प्त बा्म्या पाठवण्याचेे  काख करी् असे,हुबळीच्या ल िीच्या वेळी त्याने खोठी  

 

 



 

 

 

 

 

काखषगरी पार पाडली(६ जानेवारी १६६५).शयाणसारंग ता खराठी आरखाराचे ा पषतला स भेशार 

तो्ा.त्यान ेखायनाक भंडारीसोब् खांशरेीवर(सन १६७९)षवजय षखळवला.्र संभाजीराजेच्या 

काला् बसनरू(जानेवारी-फेब्र वारी १६८५) ल िल.े शौल्खान, इब्रातीख खान,षसद्दी षखस्त्री या 

आरखारा्ील अषिकाऱयान ेखांशरेी(१६७९) आषणसंभाजीराजेंच्या बसनूरच्या(जानेवारी-

फेब्र वारी १६८५)खोषतखे् खोठा पराक्रख केला.स ल्ान खान ता स भेशार पो् णगीजांकडून 

शारुगोळा षखळवण्या् युस्वी झाला तो्ा.इब्राषतख खान ता खराठ्ांच्या ्ोफखान्याचे ा रतिख ख 

तो्ा.त्या काळा् ्ोफखान्या्ील सवण गोलशंाज (्ोफचे ी) ख स्लीख तो्.ेषवजापरू आषण 

गोवळकोंड्यावरुन स्वराज्या् आलेल्या ७०० पठाणी पायशळ आषण घोडशळाने स्वराज्याचे ी 

षन ापूवणक सेवा केली. 

 

छत्रप्ीच्या काळा् अस ेअनेक षन ावं् ख स्लीख सैषनक तो्े ज्याचे ी खाषत्ी आपणास ज्ञा् 

नाती. 
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