शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

मिविाहीचे आधारस्तांभ
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा शवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्याव?ं
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तम्ु हालाही आनंद शमळेल

आशण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
शमत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोिल
शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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लेखक : अंकुि शिंगाडे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुि शिंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माके ट रोड,
नागपरू . महाराष्ट्र
ईिेल - geetshingade454@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ िकते.

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the
IT Act 2000. 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.

4

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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मनोगत
शिवरायाचं े आधारस्तभं नावाचे पु
ु ुस्तक
वाचकांच्या हाती देतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे.
ही माझी साशहत्य शवश्वातील एकोणसाठवी पस्ु तक आहे.
शिवरायांबद्दल सांगायचं झाल्यास शिवराय महान
होवनू गेले हे तेवढच
ं खरं आहे. तसचं त्यानं ा स्वराज्यही
स्थापन करता आलं तेही खरं आहे. परंतू हे स्वराज्य काही त्यांना एकट्याच्या
भरविावर स्थापन करता आलेले नाही. त्यासाठी त्यांचे जे सवंगडी होते, सरदार
होते, त्यानं ा हातािी धरावं लागलं. त्यानं ीही स्वामीशनष्ठा बाळगनू व त्यानं ा धनी
माननू त्यांच्यासाठी प्राणाचं ं बशलदान शदलं. ते नसते तर शिवरायांना स्वराज्य
स्थापनच करता आलं नसत.ं हे करीत असतानं ा काहींनी आपल्या मल
ु ाचं े
शववाहसोहळे मागे टाकले तर काहींनी आपला परीवार. यात तानाजीचा उल्लेख
आवजून येतो. फक्त शिवरायांसाठी ित्ु
ू ूवर जरब बसशवणे हेच ध्येय मनािी
बाळगनू ते लढत राशहले िेवटच्या श्वासापयंत. जीवा महाला सारख्या व्यक्तीनं
शिवरायांवर आच येवू नये म्हणनू आपला हात सद्ध
ु ा अपूण के ला नव्हे तर
शिवबा वाचला पाशहजे म्हणनू शिवा कािीदनं आपल्या प्राणाची बाजी
लावली. शिवरायांनीही त्यांच्या मृत्यपू श्चात त्यांना अंतर शदलं नाही.
आज असे वीर योद्धे शमळत नाहीत. कारण काळ खराब आलेला आहे.
आजच्या काळात ज्या नेत्यांसाठी कायूकतेुे तो शनवडणक
ू शजंकला पाशहजे
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असं वाटत असतांना म्हणनू शदवसरात् मेहनत करतात. त्या कायूकत्यांनाही
आजचे नेते शनवडणक
ू शजंकताच अंतर देतात. त्यामळ
ु ं आज शिवरायांच्या
काळात जसे कायूकते झाले. तसे कायूकते आज शदसत नाहीत.
महत्वाचं म्हणजे यात एकुण तेवीस शिवरायांच्या काळात होवनू
गेलेल्या. कायूकत्यांची माशहती आहे. ह्या माशहतीचा मी लेखक नाही. मी एक
संकलक आहे. शिवरायांच्या काळात के वळ तेवीसच कायूकते झाले नाही.
अनेक झाले. परंतू जे महत्वाचे झाले. ज्याच्ं यामळ
ु ं ुं स्वराज्य बनवता आल.ं ते
मख्ु य पात् यात आहेत. आपण फक्त वाचावं व आपल्याला त्यांची माशहती
व्हावी म्हणनू हा माझा प्रयत्न. आपण वाचावं व माशहती जाणनू घ्यावी हा उद्देि.
मात् वाचनू झाल्यानंतर एक फोन मला अवश्य करावा. जेणेकरुन मला प्रेरणा
शमळे ल.
अंकुि शिंगाडे, नागपरू , ९३७३३५९४५०

7

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अक
ां ु ि शिगां वडे

8

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

शिविाहीचे आधारस्तभं
१} तानाजी मालसु रे
२} मरु ारबाजी देिपांडे
३} बाजी पासलकर
४} बाजीप्रभू देिपांडे
५} नेताजी पालकर
६} प्रतापराव गजु र; शिवरायांचे सरसेनापती
७} शिवा कािीद ; प्रशतशिवाजी
८} शजवा महाला; होता शजवा वाचला शिवा
९} कान्होजी जेधे
१०} सयु ाूजी काकडे
११} कोंडाजी फजूद
9

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

१२} येसाजी कंक
१३} शहरोजी फजंद
१४} मदारी मेहतर
१५} बशहजी नाईक
१६} शहरोजी इदं ल
ु कर
१७} रामजी पागेरा
१८} शफरंगोजी नरसाळा
१९} लायजी पाशटल
२०} प्रयागजी प्रभू
२१} दौलतखान दयाूसारंग
२२} शसदोजी शनंबाळकर
२३} झजंु ारराव मरळ
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१} तानाजी मालुसरे
तानाजी त्याचं नाव.
त्याच्या मल
ु ाचं नाव रायबा.
रायबा शववाहायोग्य झाला
होता. आता त्याचा शववाह
करावा असा शवचार
तानाजीनं के ला. तिी सदंु र
स्वरुप मल
ु गी सापडताच
तानाजीनं आपल्या मल
ु ाचा
साखरपडु ा आटोपला आशण
शववाहाचं शनमंत्ण घेवनू तो
शिवरायांकडे आला. शजथे
शिवराय
आपल्या
आईसोबत
बसनू
कसल्यातरी मोशहमेचा बेत
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आखत असलेले शदसले. त्याच्ं या चेहर्यावर भयंकर वेदना शदसत होत्या.
तानाजीच्या मल
ु ाचा शववाह जळ
ु ताच िेलारमामाला सोबत घेवनू ते
शिवरायाक
ं डे आले खरे . परंतू त्यानं ा शिवराय व शजजामाता शचतं ेत शदसले.
शिवरायांनी तानाजीला पाशहलं. त्यानं आणलेलं शनमंत्ण शस्वकारलं व
म्हटलं,
"तानाजी, शचंता करु नका. आपण माझ्यासाठी पष्ट्ु कळ के लं. हे राज्य
माझं नसनू आपलचं आहे. माशहत आहे. रायरे श्वरावर आपण कोणती प्रशतज्ञा
घेतली होती ती."
तसा तानाजी म्हणाला,
"हो, आठवतंय आशण हेही आठवतयं की आम्ही तम्ु हाला वचन शदलं
होतं की आच येईल ती आम्ही झेल.ू परंतू तम्ु हाला काहीही होवू देणार
नाही."
तिी मधातच जीजाबाई बोलली,
"अरे तानाजी, आम्ही रायबाच्या शववाहाला येवू िकणार नाही. मात्
आशिवाूद तमु च्या पाठीमागं आहेतच. तम्ु ही शववाह उरकवावा."
ते जीजामातेचे िब्द. तानाजीला ते िब्द आश्चयूजनक वाटले. तसा
त्यानं आवंढा शगळला व म्हणाला,
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"का बरं नाही येणार माह्या बाळाच्या शववाहाला? रायबा, माझा
एकुलता एक मल
ु गा अुान् तम्ु ही नाय येत म्हणताय."
"तानाजी, समज या सगळ्या गोष्टी. ह्या सवू गोष्टी स्वराज्यासाठी
करायच्या आहेत. तम्ु ही अजनू ही नादान आहात."
"नादान म्हणजे? मासाहेब, आम्ही रायरे श्वराच्या देवालयात प्रशतज्ञाच
के ली की ताना मरे ल, परंतू शिवबावर कोणतीही आच येवू देणार नाही.
आपण शवश्वास ठे वा. मी प्रसंगी रायबाचा शववाह मागे टाके ल. परंतू तम्ु हाला
काहीही होवू देणार नाही."
"हो, पण ताना शववाहही महत्वाचा ना."
"हो, परंतू स्वराज्यही तेवढेच महत्वाचे आहे. तम्ु ही बोला, काय
समस्या आहे ते सागं ा. आम्ही तयार आहोत स्वराज्यासाठी अजनू
लढायला. अजनु ही रग आहे आमच्या मनगटात."
"हो, माशहत आहे ताना. परंत.ू ......."
"परंतू शगरंतू काही नाही. आम्हाला फक्त हुकूम करा म्हणजे झाल.ं "
तानाजी बोलनू गेला.
तानाजी वीर गडी. लहानपणापासनू चा शिवरायाचा शमत्. तो
शिवरायाचा शमत्. दर्याखोर्यात शहडं णारा. त्या दर्याखोर्या पाहतांुंना
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अगदी मजा वाटत होती. वाटत होतं की स्वराज्य येईल. आपलं स्वतःचं
राज्य. ती आसंच शिवरायांनी लहानपणापासनू दाखवली होती. म्हणनू च ती
आडवळणे, त्या चोरवाटा शिवराय त्या मावळ्याच्या मल
ु ांसोबत िोधत
होते तासन् तास. आज त्याचा फायदा होत होता.
शजवा महाला, बाजीप्रभू देिपांडे, हबं ीरराव मोशहते, कोंडाजी फजूद,
तानाजी मालसु रे , सयु ाूजी काकडे, येसाजी कंक, बशहजी नाईक, मरु ारबाजी
देिपांडे, शहरोजी इदं लकर, शिवा कािीद, बाजी पासलकर, नेताजी
पालकर, प्रतापराव गजु र, येसाजी कंक, कान्होजी जेधे, शफरंगोजी नरसाळा,
रामजी पांगेरा, कान्होजी आंग्रे, लायजी सर पाटील, प्रयागजी प्रभ,ू संताजी
घोरपडे, धनाजी जाधव, मदारी मेहतर इत्यादी मडं ळी हे शिवरायाचे शमत्.
काही बालपणातील सवंगडी तर काही स्वराज्याचे काम करीत असतांना
शमळालेले रस्त्यातील भटकंती प्रवासी. याच मठु भर शमत्ांुंना शिवरायानं
आत्मस्वाभीमानी बनवलं होतं. त्यानं ा स्वराज्याबाबत स्वप्न दाखवलं होत.ं
त्या मावळ्यांच्या मल
ु ांच्या घरी जेव्हा शिवराय जात, तेव्हा ते त्यांची
कांदाभाकर आवडीनं खात. त्यांना आपल्याघरचं राजसी जेवन चारत. त्या
मावळ्याच्ं या झोपड्या शिवबाला राजमहालच वाटत असे.
ते मावळे .........दर्याखोर्यात राहात होते. त्यांची घरं ताट्यातटु ् यांची
होती. त्याच्ं या जाती शभन्न होत्या. त्या जातीत कोणी मराठा होते, कोणी
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चाभं ार तर कोणी महार होते. कोणी रामोिी तर कोणी भगं ीही होते. तसेच
कोणी मसु लमानही. शिवरायानं कोण्याच मावळ्यासोबत भेदभाव दिूवला
नाही.
शिवराय जीजाबाईच्या आज्ञेत वागत असत. ते त्यांच्या आज्ञेत वागत
असतांना माताा जीजाऊही त्याला भेदभाव शिकवीत नव्हती वा शिवबानं
मावळ्याच्या मल
ु ासोबत राहू नये असहं ी म्हणत नव्हती. आताच्या आया
गरीब मल
ु ांसोबत जर त्यांच्या मल
ु ाची मैत्ी असेल तर भेदभाव करीत
असतात. अमक्यािी मैत्ी कर. तमक्यािी करु नको असे म्हणत असतात.
मात् जीजाबाई अिी स्री की शजनं लहानपणापासनू च शिवरायांना थांबवलं
नाही. त्याच्या आत्मशनभूरतेला भरारी शदली. त्यातच शिवबा जेव्हा शिक्षण
शिकत असे, तेव्हा त्या शिकलेल्या गोष्टी आपल्या सवंगड्यांनाही शिकवीत
असे. त्यांच्या मनात स्वराज्याचं उच्च ध्येय होतं. ते साकार करण्यासाठी
त्या मावळ्याच्या मल
ु ानं ाही लढाईचे डावपेच शिकवणं भाग होत.ं तेच
डावपेच शिवबा त्या मावळ्याच्या मल
ु ांना लहानपणीच शिकवीत होता.
तसेच जीजाबाई ज्याही गोष्टी शिवबाला सांगत असे. त्या त्या गोष्टी शिवबा
मावळ्याला सागं त असे. त्या रामशिष्ट्णाच्या, कणाूच्या, पाडं व कौरवाच्ं या
गोष्टी सांगनू ते रणांगणांवर कसे लढले याचे वणूनही मावळ्यासमोर कथन
करतांना शिवबा थकत नसे. जणू शवरश्रीच संचारली होती त्यांच्यात.
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शिवबा, लहानपणापासनू च आईच्या प्रेरणेनसु ार माणसं ओळखण्यात
पटाईत होते. कोण जीवाला जीव देवू िकतो. कोण बांधकाम करु िकतो.
कोण चांगली हेरगीरी करु िकतो. हे शिवरायांना चांगलं कळत होतं.
त्यामळ
ु ं की काय, त्याचा पढु ील जीवनात त्याचा मोठा फायदा झाला.
त्याचं ा स्वराज्याच्या कामी शिवरायांनी चागं ला उपयोग करुन घेतला.
जीजामाता त्या गडाकडे एकटक पाहात राहायची. शतला काय वाटत
होतंुं माशहत नाही. परंतू शतला त्या शकल्ल्याबाबत बरंचसं वाटत असावं
असं नक्कीच जाणवत होतं. शिवबाही ते पाहात होता. तसं त्याला त्यांच्या
गप्तु हेरानंही सचु ना शदली होती. तसा एक शदवस ती त्या शकल्ल्याकडे पाहात
असतानं ा शिवबा म्हणाला,
"आई, काय बघतेस एवढी टक लावनू ? शदवसेंशदवस तझु ं िरीर थकत
चाललय. परंतू तझु ी शचंता थकत नाहीय. काय कारण आहे? जरा
आम्हालाही कळू द्या."
नक
ु ताच परु ं दरचा तह झाला होता. त्या तहात शिवरायांचा बालपणाचा
सवंगडी मरु ारबाजी मरण पावला होता. तो परु ं दरचा शकल्ला लढशवतांना
एकिे एक स्वराज्याच्या कामी येणारे वीर शिवरायानं ी गमावले होते.
त्यातच मरु ारबाजीही.........
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मरु ारबाजी स्वामीभक्त व्यक्ती......... तो परु ं दरचा शकल्लेदार होता. त्या
शकल्यावर बादिाहानं आिमण करण्यासाठी शदलेरखानाला पाठवलं होतं
आशण शदलेरखानही आपली उत्तंगू फौज घेवनू परु ं दरवर चालनू आला होता.
त्याला वाटत होतं की परु ं दरची तटु की फौज. शवखरू लेला दारुगोळा.
आपल्याला परु ं दर सहज शजक
ं ता येईल. परंतू तसे घडले नाही. परु ं दरचा वीर
गडी मरु ारबाजी तो शकल्ला वीरश्रीनं लढत होता. एकामागनू एक सपासप
सैन्य कापत होता. ते सवू दृश्य शदलेरखान पाहात होता. तो हत्तीवर आरुढ
होता आशण अबं ारीत बसला होता.
अंबारीतनू ते दृश्य पाहात असलेला शदलेरखान मरु ारबाजीला
म्हणाला,
"हे मरु ारबाजी, मी आजवर तझ्ु यासारखा समिेर बहाद्दर पाशहला नाही.
तू आमच्या बाजनू े ये. कौल घे. मी बादिाहा सलामत औरंगजेबाकडे तझु ी
शिफारस करतो. आमचा बादिाहा दयाळू आहे. तो तल
ु ा असंच ठे वणार
नाही. तल
ु ा सरदारकी देईल. जहांगीरी देईल."
ते शदलेरखानाचे िब्द. त्यातच मरु ारबाजी स्वाभीमानी. तसा मरु ारबाजी
म्हणाला,
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"आम्ही शिवरायाचं ी माणसं. तझ्ु या बादिाहाची जहागं ीरी हवी
कोणाला? आम्हाला आमच्या राज्यात काय कमी आहे. तम्ू ही तमु ची
सरदारकी तमु च्या जवळच ठे वा. तम्ु हालाच त्याची कमी आहे." असे म्हणनू
पन्ु हा अजनू त्वेषानंुं मरु ारबाजी लढू लागला खानाच्या फौजेिी.
शदलेरखान ते सवू पाहून व ते ऐकून िोधीत झाला. तसा त्यानं
अबं ारीतनू एक बाण काढला. तो मरु ारबाजीच्या शदिेनं रोखला. तो
बाण.......तो बाण येवनू मरु ारबाजीला लागला व मरु ारबाजी धरािाही
झाला. मरु ारबाजीनं मरणं पसंत के लं. परंतू तो शदलेरखानाचा गल
ु ाम झाला
नाही.
आपली माणसं मरत आहेत हे पाहून शिवरायांनी बोध घेतला. त्यातच
त्यानं ी परु ं दरचा तह के ला होता. त्या तहात त्यानं ी तेवीस शकल्ले व चार लक्ष
होनाचा मल
ु ख
ू खानाला देण्याचे मजं रू के ले नव्हे तर ते शकल्ले शदले.
त्यातीलच एक शकल्ला होता कोंढाणा.
कोंढाणा अभेद्य असा शकल्ला होता. तो शकल्ला जास्त काळ
मघु लांच्या ताब्यात राहणे बरोबर नव्हते. तो शकल्ला म्हणजे राज्याचं संरक्षण
करणारा शकल्ला होता. म्हणनू च की काय, जीजाबाई त्या शकल्याकडे
बारकाईने पाहात होती व शवचार करीत होती.
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"मासाहेब, आपण आम्ही असतानं ा शचतं ा करायची गरज नाही.
आपण शनश्चींत राहा. आधी लग्न कोंढाण्याचं करु. मग रायबाचं करु." असं
म्हणनू तानाजी उठला. तो उमरठे गावी पोहोचला. उमरठे गावी पोहोचताच
तानाजी कोंढाणा सर करण्यासाठी योजना आखू लागला.
ते उमरठे गाव. त्या उमरठे गावात तानाजीनं योजना तयार करताच ती
कायाून्वीत करण्यासाठी तो त्या अधं ार्या रात्ी आपल्या सवगं ड्यासोबत
कोंढाण्याची वाट चढू लागला होता. त्यातच तो घोळपळीच्या साहाय्याने
कोंढाण्याची शबकट वाट चढत होता.
तानाजी मालसु रे ........छत्पती शिवाजी राजाचे बालपणचे शमत्. ते
शमत्च नव्हते तर स्वराज्य स्थापनेुेपासनू महत्वपणू ू घडामोडीत
शिवाजीसोबत शमत्ता शटकवनू होते. ते सातारा शजल्ह्यातील जावळी
तालक्ु यातील गोडोली गावचे रशहवासी होते. त्यांनी अफजलखान
स्वारीवेळी शिवरायासोबत जावनू उत्तंगू कामगीरी के ली होती. कोकण
स्वारीवेळीही संगमेश्वर ताब्यात घेवनू त्या शठकाणी शिवरायांनी तानाजी व
शपलाजी यानं ा ठे वले होते. त्यातच सव्ु यांनी अचानक हल्ला करताच
शपलाजी पळाले. परंतू तानाजी तेथेही शवलक्षण िौयाूनं लढले होते. त्यातच
तानाजीच्या या परािमानं सव्ु यांचा हल्ला मोडून शनघाला.
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ते हल्लेखोर. कोकणात राहणारे हल्लेखोर. रायगडाच्या पायथ्यािी
वसलेल्या गावावर हे हल्लेखोर हमले करीत. त्या हल्लेखोराचा बंदोबस्त
करण्याची जबाबदारीही शिवरायांनी तानाजीवर सोपवली. त्यावेळीही
शिवरायांनी त्या हल्लेखोरांना वठणीवर आणले. त्यावेळी तानाजीनं आपलं
जन्मजात गाव सोडलं आशण आता ते उमरठे गावात राहायला आले होते.
पढु े ते या उमरठे गावातच स्थायीक झाले. पढु े या गावात राहून येथील
लोकांना स्वराज्याच्या कायाूत सहभागी व्हा असे सांगनू त्यांचा उपयोग
स्वराज्याच्या कामी करवनू घेतला.
तानाजी मालसु रे ....... छत्पती शिवाजी महाराजांचे सवाूत खास
व्यक्ती होते. शिवाजी महाराजानं ा देखील त्याच्ं यावर अत्यतं शवश्वास होता.
जे काम कोणाकडून िक्य होत नसेल ते के वळ तानाजींच करु िकतात
याबद्दल त्यांना पणू ूपणे खात्ी होती. एकदा कोंढाणा शकल्ला शजंकण्याची
जबाबदारी श्रीमतं छत्पती शिवाजी महाराजानी तानाजी मालसु रे ला शदली,
जेव्हा तानाजीला ही जबाबदारी समजली, तेव्हा ते स्वतःच्या मल
ु ाच्या
लग्नाच्या
े शमळताक्षणी तानाजींना जाणवले
ा़ तयारीत होते. महाराजांचा संदि
की शनशश्चतच काही महत्त्वाचं काम असाव.ं तानाजी तयारी अधूवट सोडून
स्वराज्यासाठी आपल्या कामाला प्राधान्या देत महाराजांसमक्ष प्रस्ततू झाले.
महाराजांनी सांशगतले की आता कोंढणा शकल्ला शजंकणे मानाची गोष्ट झाली
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असनू जगहसाई होता कामा नये. तेव्हा तानाजींनी चौक्या-पहारे व अशतिय
कडेकोट बंदोबस्त असलेला आशण उदयभानसारखा परािमी शकल्लेदार
असलेला कोंढाणा शकल्ला ताब्यात घेण्याचा शवडा उचलला. ते कोंढाणा
शजंकण्यासाठी आपल्या तक
ु डी बरोबर शनघाले. 'आधी लगीन कोंढाण्याचे
मग लगीन रायबाचे' हे त्याचं े िब्द इशतहासात प्रशसद्ध पावले आहेत. गडावर
शकल्लेदार उदयभान राठोड एक िरू माणसू होता आशण त्याच्या हाताखाली
समु ारे १५०० हिमांची फौज होती. रात्ी तानाजी मालसु रे यांच्या
नेतत्ृ वाखाली राजगडावरुन शनघालेले मराठा सैन्य गजंु वणी नदी पार करत
शसंहगडाच्या पायथ्याला येवनू पोचले.
ती भयाण काळोखी रात्. कोंढाण्यावर जाण्याचा मागू त्यानं ी शनवडला,
तो म्हणजे ित्च्ू या ध्यानीमनी न येणारा प्रचंड असा द्रोणशगरीचा कडा.
रात्ीच्या वेळी के वळ पाचिे सैशनकांबरोबर हा कडा चढून त्यांनी
शसहं गडावर हल्ला के ला. कोंढाणा शकल्यावरच्या तक
ु डीला कळू न देता
शकल्ला शदवसा चढणे शदवसा िक्य होते. तानजींनी गडाच्या मागच्या बाजनू े
आपल्या घोरपडीला वर पाठवले. शतच्या िेपटीला दोर बांधला. त्यानंतर
मावळे त्या दोरीला पकडून वर चढून गेल.े अचानक हल्ला करून त्यानी
तेथील सैन्याला कात्ीत पकडले आशण अखेरच्या श्वासापयंत लढाई करून
त्यांनी हा शकल्ला शजक
ू ी बेभान होऊन लढताना
ं ायचे प्रयत्न के ले. ित्ि
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तानाजींच्या हातातील ढाल पडल्यावरही, डाव्या हातावर घाव घेत
उदयभानाला शनपशचत पाडूनच स्वतःचे प्राण तानाजींनी सोडले. मात्
त्यांच्यामागनू 'सयू ाूजी मालसु रे ' आशण 'िेलारमामा' यांनी नेतत्ृ व करून हा
शकल्ला काबीज के ला. गडावरील गवताच्या गंज्या पेटवनू शकल्ला शजक
ं ला
गेल्याचा इिारा राजानं ा राजगडावरती शदला गेला होता. ही घटना ४
फे ब्रवु ारी, १६७० रोजी घडली. शतथे झालेल्या अतीतटीच्या लढाईत
तानाजींना त्यांच्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. हे वत्तृ दसु र्या शदविी
जेव्हा छत्पती शिवाजीराजे शसहं गडावर पोहचले, तेव्हा त्यांना समजले.
महाराज म्हणाले "गड आला पण शसह गेला". अत्यंत दःु खी झालेल्या
राजांनी तानाजीचे िव त्यांच्या उमरठे या गावी पाठवले. तानाजी गेले त्या
जागेवर स्मारक बाधं नू ठे वले.
******************
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२} मुरारबाजी देशपांडे
मरु ारबाजी देिपांडे......
महाड
तालक्ु यातील
शकंजळोली हे मरु ारबाजीचे
जन्मस्थान होते.
मरु ारबाजीचा जन्म १६
मे १६६५ ला झाला.
ज्यावेळी
जावळीच्या
मोर्यांचा
बंदोबस्त
शिवरायांना करायचा होता. त्यावेळी त्यांना मरु ारबाजीचा प्रत्यय आला.
जावळीच्या मोर्याि
ू
ं ी लढतानं ा शिवरायानं ा मरु ारबाजीनं जी चणु क
दाखवली. त्यावरुन वाटलं की आपण मरु ारबाजीला परु ं दरचा शकल्लेदार
बनवावं. त्यावरुन परु ं दरचा शकल्लेदार बनताच त्यांनी शिवाजीच्या
शवश्वासाला तडा जावू शदला नाही. आपली स्वामीशनष्ठा जपत परु ं दर
शकल्ल्यावर मरण पत्करल.ं परंतू िरणागती शस्वकारली नाही.
****************************
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३} बाजी पासलकर

बाजी पासलकर... .हे मोसच्या मावळ खोर्यातील ववतनदार होते.
त्याच्ं या वतनदारीत चौर्याऐं िं ी खेडी होती. अत्यतं िरू असलेला बाजी
न्याय देण्यातही पटाईत होता.
छत्पतींनी स्वराज्य स्थापनेस सरुु वात करताच त्यानं ी िहाजी राजानं ा
शमळालेली पु
ु ण्ु यातील जहांगीरी सांभाळण्यास सरुु वात के ली. त्यातच
शिवरायांनी आपल्या आईच्या मागूदिूनानं एकएक शकल्ला काबीज करणे
सरुु के ले. त्यातच शवजापरु च्या आशदलिाही दरबारात शिवबांच्या बातम्या
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धडकू लागल्या. त्यातच शिवाजीचा बदं ोबस्त करण्यासाठी आशदलिाहानं
सन १६४८ समु ारास फतेखानास शिवरायांवर पाठवले.
फतेखानाने बेलसर इथे आपला तळ ठोकला व तो लोकानं ा त्ास देवू
लागला. त्यातच शिवरायांनी यक्त
ु ीनं शजंकलेला सभु ानमंगळ शकल्ला हल्ला
करुन आपल्या ताब्यात घेतला.
शिवराय तसेच मराठ्यांचा पशहलाच पराभव. ही तर सरुु वात
आहे.,शिवराय शवचारात पडले. काय करावं ते सचु ेनासं झालं. त्यातच
शिवरायानं ी कावजी मल्हार यांना सभु ानमगं ळ गडावर चालनू जाण्यास
सांगीतले.
कावजी मल्हार हा हुिार गडी. शिवरायाचा आधारस्तभं च होता तो.
तो सभु ानमंगळ भईु कोटावर चालनू गेला. त्यानं एका रात्ीतच गड सर के ला.
तसेच फत्तेखानानं शजथं तळ ठोकला होता. त्या फत्तेखानास धडा शिकवावा
असे शिवरायानं ा वाटले व शिवरायानं ी बाजी पासलकर, कान्होजी जेधे,
बाजी जेधे, गोदाजी जगताप यांना बेलसर च्या छानणीवर चालनू जाण्यास
सांगीतले. त्यांनी जावळीजवळील या बेलसरच्या छावणीवर हल्ला के ला
व त्यानं ी खानाच्या सैन्याचं ी कत्तल के ली व परु ं दरचा पायथा गाठला.
फत्तेखानाने आपला सरदार मसु ेखानाला परु ं दरवर पाठवलं. त्यातच परु ं दरला
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खानाचा वेढा पडला. शकल्ला शनकराईनं लढशवण्यात आला. त्यातच मराठे
व खान यांच्यात तंबु ळ यद्ध
ु . खानाची फौजही काही ऐकत नव्हती. त्यातच
बाजी पासलकर, कान्होजी जेधे व गोदाजी जगताप यांनी खान सैन्यांची
अक्षरि कत्तलच के ली. गोदाजी जगतापने तर मसु ेखानाच्या छातीत
आपली समिेर खपु सली व खानाला आडवे पाडले. परंतू याच लढाईत
बाजी पासलकर धाराशतथी पडला. त्यास गशनमांनी पंचवीस पचं वीस जखमा
के ल्या.
बाजीच्या छातीत फतेखानाने तलवार खपु सताच व बाजी मरण
पावल्याची पष्टु ी होताच फतेखान आपले सैन्य घेवनू पळून गेला. परंतू बाजी
काही मरण पावले नव्हते. त्याच्ं यात अजनु ही धगधग सरुु होती. ती धगधग
शिवरायांना भेटण्याची होती. त्यांना वाटत होते की कधी शिवरायांना भेटतो
आशण कधी मरण पावतो. तसं पाहता ते तेव्हाच प्राण सोडणार होते. जेव्हा
शिवरायासं ोबत बोलणार होते.
कावजी मल्हारला हे समजताच तो सासवडला गेला. त्यानं बाजीचं
िरीर त्याच्या यिवतं ी नावाच्या घोडीवर लादल,ं त्यातच ते िरीर आशण
ती घोडी शिवरायांच्या शदिेनं धावू लागले. काही वेळातच शिवराय त्या
िरीर लागलेल्या घोडीकडं धावले. त्यांनी बाजीचं डोकं मांडीवर घेतल.ं जे
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काही बोलायचं ते बोलले व बाजीनं २४ मे १६४९ मध्ये शिवरायाच्ं या
मांडीवरच डोकं ठे वत प्राण सोडला.
स्वराज्याचा पशहला रणसग्रं ाम. तो शजक
ं ला होता. परंतू बाजी गेला
होता. शिवराय आज गशहवरले होते. ते त्यांना आज आठवत होतं. तानाजी,
बाजी, मरु ारबाजी एकाहून एक िरु वीर माणसे आज स्वराज्यानं खोवली
होती.
राज्य व्हावे ही श्रीची म्हणजे त्याच्या आईची इच्छा होती. आज
१६७४ मोठ्या शदमाखानं उजळला होता. परंतू ते पाहायला आज ते वीर
परुु ष नव्हते. ते वीर परुु ष के व्हाच ही धरणी सोडून दरू शनघनू गेले होते.
********************************
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४} बाजीप्रभू देशपांडे

शिवरायांना पन्ु हा
आठवलं त्या दसु र्या
बाजीप्रभबू द्दल. जो
बाजी पावनशखंडीत
मरण पावला होता.
बाजीप्रभू
देिपांडे.........मराठ्यांच्या इशतहासात त्याचे महत्वपणू ू स्थान होते.
बाजीची िरु ता पाहून शिवरायांनी त्याला महत्वपणू ू स्थान शदले होते.
बाजीचे वडील हे शहरडस येथे कुलकणी पदावर होते. बाजीनं
शिवरायासोबत राहून परु ं दर, कोंढाणा आशण राजापरू चे शकल्ले शजंकण्यास
मदत के ली होती. ते शिवरायापेक्षा वयानं मोठे होते. त्याचं ा जन्म इस १६१५
ला झाला होता. त्यांनी परु ं दर, कोंढाणा व राजापरू पाठोपाठ रोशहडा आशण
आसपासच्या शकल्ल्याला मजबतू के ल.ं त्यातच त्या कामगीरीमळ
ु े बाजीचं
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कायूकौिल्य आसपासच्या गावात शनमाूण झाल.ं इस १६५५ मध्ये बाजीनं
बाजीनं अनेक शकल्ल्याच्या बांधकामात शिवरायांना सहकायू के ले. त्यातच
१६५९ मध्ये बाजीनं अफजलखान मत्ृ यनू ंतर पार नावाच्या जंगलात
आशदलिाही छावणीला नष्ट के लं. त्यामळ
ु ं मोगल बाजीला कसा धडा
शिकवता येईल याची संधी पाहात होते. िेवटी ती सधं ी चालनू आली.
पन्हाळा शकल्ला......ज्याला पन्हाळगडही म्हणत. अफजलखान
मत्ृ यचू ा बदला घेण्यासाठी शिवराय पन्हाळगडावर असतांना मघु ल,
आशदलिाहा व शसद्धी जौहर यांनी पन्हाळ्याला वेढा शदला. तिी आतमध्ये
जाणारी रसदही बंद के ली. आता मरणाशिवाय काही पयाूय नाही असा
शवचार करुन शिवराय यक्त
ु ीनं पन्हाळा लढण्याचा शवचार करु लागले.
त्यातच त्यानं ी शसद्धीला एक शनरोप पाठवला. 'आपण तमु च्या वेढ्याला
त्ासलो असनू मी लवकरच आपल्याला िरण येईल.'
शसद्धीचे सैन्य ते ऐकताच फार खि
ु झाले. बाहेर तसाही पाऊस सरुु
होताच. त्या पावसात तसाही पहारा देतांना ते त्ासले होतेच. िेवटी ती रात्
उजळली. या रात्ीत सगळं शसद्धीचं सैन्य गाशफल राशहलं व शिवराय पन्हाळा
गडावरुन शिताफीनं शनसटून शविालगडावर शनघाले.
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शसद्धीचे सैन्य जे गाफील होते. त्या सैन्याला थोड्याच वेळात शिवराय
शनसटल्याची सचू ना शमळाली. तसे ते सैन्य शिवरायाच्या मागे लागले.
शसद्धीचे सैन्य शिवरायाच्या मागे लागल्याचे कळताच बाजीला वाटल,ं
' आपण मरण पावलो तरी चालेल. परंतू शिवराय मरायला नको. त्यामळ
ु े
की काय, ते शिवरायांना म्हणाले,
"शिवबा, अधी तक
ु डी माझ्याजवळ ठे वा. अधी तम्ु ही न्या. मी
गशनमांना याच पावनशखंडीत रोखतो. तम्ु ही खि
ु ाल पोहोचा शविालगडावर
आशण जेव्हा शविालगडावर पोहोचाल, तेव्हा तोफे चा बार उडवाल.
तेव्हापयंत मी मरणार नाही. मी तमु च्यापयंत या गशनमांना जीवंत असेपयंत
कधीच पोहोचू देणार नाही."
ते िब्द....... ते िब्द शिवरायांसाठी दधु ारी तलवार बनले. शिवरायांनी
बाजीचा परु ता शनरोप घेतला व ते शनघाले.
शिवराय शनरोप घेवनू शनघताच बाजीनं आपल्याजवळील सैन्याचे चार
गट बनवले. त्यांना त्या भयाण रात्ी दगडं गोळा करायला लावलीत. त्यांचे
ढीग करायला लावले. तसं त्याच्ं यात मरणाबाबत आत्मशवश्वास भरला व
म्हटलं की एक तक
ु डी मरण पावताच दसु रीनं सज्ज व्हायचं. आपण लढून
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मरण पावलो तरी चालेल. परंतू आपल्या पढु ील शपढींच्या सख
ु ासाठी
शिवराय महत्वाचा आहे. तो जगणं महत्वाचं आहे.
ती घोडशखडं . लहानिी शतही शबकट वाट होती. त्यातच काही वेळानं
ित्ू आला. तसा बाजी समोरच उभा राशहला. तसा तो म्हणू लागला, 'हाणा,
मारा. गशनमांना वर जावू देवू नका.' त्यातच त्यांच्या म्हणण्याबरोबर ते सैन्य
गशनमावं र त्या अधं ार्या रात्ी दगडाचा वषाूव करु लागली. त्यातच गनीमही
दगड वषाूव करु लागले. या दगड वषाूवाच्या चेंगराचेंगरीत बाजी घायाळ
झाला. रक्तबंबाळच जण.ू तसं गनीम ते पाहून पळून गेलं. परंतू बाजी काही
प्राण सोडत नव्हते. त्यांचं लक्ष त्या शिवरायांच्या तोफे च्या दारुगोळ्यावर
लागलं होत.ं तो आवाज ऐकणे म्हणजे शिवराय सरु क्षीत आहेत याची पष्टु ी
होणार होती.
पहाट झाली होती. सगळीकडं िांतता पसरली होती. शकलशबल
शकलशबल पक्षाचा आवाज येत होता. परंतू तोफगोळ्यांचा आवाज आला
नाही. तीनचार तासाचं ते घनघोर यद्ध
ु . या यद्ध
ु ात बाजीचा एक भाऊ
फुलाजीही मारला गेला. पष्ट्ु कळ सैन्यही मरण पावलं. परंतू बाजी प्राण
सोडेल तेव्हा ना.
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शिवाजी सतत चालत होते. ती अरुंद पायवाट. त्यांच्याही डोळ्याला
डोळा नव्हता. पाय चालवत नव्हते त्यांचे. शवश्राम करावासा वाटत होता.
तरीही ते चालत होते त्या बाजीसाठी. कारण त्यांना ते सरु क्षीत आहेत हे
बाजीला कळवायचं होतं.
थोड्याच वेळात शिवाजी शविालगडावर पोहोचले. तसं त्यांना
आठवलं. आपल्याला तोफगोळ्याचं ा आवाज करायचा आहे. तो
तोफगोळ्यांचा आवाज.
शिवाजीनं तोफगोळ्याचा आवाज के ला. तो आवाज बाजीनं ऐकला.
त्यातच १३ जल
ु ै १६६० मध्ये बाजीनं ऐन पहाटेस प्राण सोडला. त्यातच
त्यांच्या या मत्ृ यनू ं घोडशखंड पावनशखंड बनली. आजही ही घोडशखडं
इशतहासात पावनशखडं म्हणनू ओळखली जाते.
पणु े शजल्ह्यातील भोर तालक्ु यातील शहरडस येथील मावळातील
सरदार म्हणजे बाजीप्रभू देिपाडं े. हे मावळातील शपढीजात देिकुलकणी.
शिवरायांशवरुद्ध लढणार्या बांदलांचे बाजी शदवाण होते. बाजीप्रभू देिपांडे
हे परािमी लढवय्ये तर होतेच, तसेच ते त्यागी, स्वाशमशनष्ठ, करारी,
कोणत्याही अशमषाला बळी न पडणारे असे होते. वयाच्या पन्नािीतही
शदवसातले २०-२२ तास काम करूनही न थकणार्या बाजींचा पणू ू मावळ
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पट्ट्यात मोठा दबदबा होता. त्याचं े प्रिासकीय कौिल्य आशण िौयू पाहून
छत्पती शिवाजी महाराजांनी हे अष्टपैलू व्यशक्तमत्त्व आपलेसे करून घेतले.
बाजींनीही स्वराज्यासाठी आपली शनष्ठा शिवरायांच्या चरणी वाशहली.
महाराजांपेक्षा वयाने मोठ्या असणार्या बाजीप्रभंच्ू या मनात
महाराजाशं वषयी आत्यशं तक प्रेमाबरोबरच भशक्तभाव होता आशण
वडीलकीच्या नात्याने काळजीचीही भावना होती. पन्हाळगडाला ित्नू े
वेढा घातलेला असताना छत्पतींची त्यातनू सटु का करणे, महाराजांना
शविाळगडापयंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे, या भशू मका शनभावताना
बाजीप्रभंनू ी आपले के वळ िौयूच नव्हे तर प्राण पणाला लावला. ही घटना
स्फुरण चढवणारी, स्वराज्याशवषयीचा अशभमान आपल्या रोमरोमात
शभनवणारी आहे. बाजीप्रभनंू ी ‘लाखाचं ा पोशिदं ा’ सरु शक्षत राखण्यासाठी
आपला देह अपूण के ला नव्हे तर वीरमरण पत्करले. यांचा अतल
ु नीय असा
परािम महाराष्ट्रातील पढु च्या असंख्य शपढ्या नक्कीच स्मरणात ठे वतील.
शसद्धी जौहरने पन्हाळ्याला घातलेल्या वेढ्यातनू सटु ण्यासाठी महाराजांना
घेऊन बाजी शविाळगडाकडे शनघाले होते. त्या वेळी आपली फसवणक
ू
झाली हे लक्षात येवनू शवजापरू ी सैन्य त्यांचा पाठलाग करीत होते. पढु चा
धोका लक्षात घेऊनच वडीलकीच्या अशधकाराने बाजींनी महाराजांना
शविाळगडाकडे पढु े जाण्यास साशं गतले. बाजी व फुलाजी हे दोघे बधं ू
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गजापरू च्या शखडं ीत (घोडशखडं ीत) शसद्धीच्या सैन्यासाठी महाकाळ म्हणनू
उभे राशहले. हजारोंच्या सैन्याला ३०० मराठी मावळ्यांनी रोखले होते. सतत
२१ तास चालनू िरीर थकलेल्या शस्थतीत असतानाही बाजी आशण त्यांच्या
मावळ्यांनी मोठ्या शहमं तीने ६ ते ७ तास शखंड लढशवली. परािमाची िथू
म्हणजे काय ते घोडशखडं ीतील पावनशखडं ीतील लढाईकडे पाहून समजते.
ही शखंड कोल्हापरू शजल्ह्यात आहे. शसद्धी मसदू चे सैन्य अडशवताना कामी
आलेले मराठी मावळे , धारातीथी पडलेले बंधू फुलाजी, जखमी झालेले
स्वत:चे िरीर या किाचेही भान बाजींना नव्हते. महाराज शविाळगडावर
सख
ु रूप पोहोचले याचा इिारा देणार्या तोफांच्या आवाजाकडे त्यांचे कान
होते. तोफांचा आवाज ऐके पयंत ते दोन्ही हातात तलवार घेऊन प्राणाचं ी
बाजी लावनू लढत होते. शखडं ीमध्ये महादेवाचा महारुद्र अवतार प्रकटलेला
होता. तोफांचे आवाज ऐकल्यावर कतूव्यपतू ीच्या समाधानाने त्यांनी प्राण
सोडले. ही घटना शदनांक १३ जल
ु ै, १६६० रोजी घडल्याची इशतहासात नोंद
आहे. मराठी सैशनकांच्या अभतू पवू ू अिा परािमाने आशण बाजींसारख्या
स्वराज्यशनष्ठांच्या पशवत् रक्ताने घोडशखडं पावन झाली म्हणनू च शतचे नाव
पावनशखंड झाले. बाजी व फुलाजी बंधंवू र शविाळगडावर, महाराजांच्या
उपशस्थतीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बाजीप्रभू व फुलाजी यांची
समाधी शविाळगडावर आहे. तसेच पन्हाळगडावर बाजीप्रभंचू ा पणू ाूकृती
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पतु ळा उभारण्यात आलेला आहे. स्वराज्यशनशमूतीसाठी छत्पती शिवाजी
महाराज सख
ु रूप, सरु शक्षत राहायला हवेत यासाठी स्वत: मत्ृ यल
ू ा सामोरे
जायची तयारी असलेल्या बाजी आशण फुलाजी देिपांडेंसारख्या
सरदारांमळ
ु े स्वराज्याचा पाया रचला जात होता. परंतु ही शहर्यासं ारखी
अमल्ू य माणसे सोडून गेलल
े ी पाहताना महाराजांना काय वाटत असेल हे
सांगणे कठीणच आहे.
*******************************
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५} नेताजी पालकर

नेतोजी पालकर यांना नेताजी सद्ध
ु ा म्हणत असत. ते शिवरायांसोबत
जळ
ु ले. तेव्हापासनू च त्यानं ा प्रशतशिवाजी देखील म्हटलं जाई. कारण ते
मख्ु यतः शिवरायांसारखेच शदसायचे.
नेताजीचे मळ
ु पण्ु यातील असनू ते शिरुर या गावी राहात होते.
अफजलखानाच्या हत्येच्या वेळी खानाच्या सेनेला नेताजीनं चांगलाच धडा
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शिकवला होता. त्यामळ
ु े शिवाजीचा प्रचडं शवश्वास होता नेताजीवर. परंतू
परु ं दरच्या वादाच्या नंतर नेताजी दरू लोटले गेले होते. त्यातच त्यांचा फायदा
घेवनू मघु लांनी त्याला आपल्याकडे नोकरीस लावनू घेतले. एवढेच काय,
परंतू बदल्यात त्याला त्यांनी मसु लमानही बनवलं होतं. त्यांना त्यावेळी
कुल्लाखान सबं ोधलं जायच.ं
पढु े त्यानं ा पश्चाताप झाला व तब्बल नऊ वषाूनं नेताजी पन्ु हा
स्वराज्यात परत आले. स्वराज्यात परत येताच त्यांनी स्वधमाूत परत
घेण्याशवषयीची शवनंती शिवरायांना के ली. त्यातच शिवरायांनी ती शवनंती
मान्य करुन यथोशचत पंडीताकरवी त्यांचे िशु द्धकरण करुन त्यानं ा स्वधमाूत
परत घेतले.
परु ं दरचा तह झाला. त्यात तेवीस शकल्ले व चार लक्ष होनाचा मल
ु ख
ू
त्यांनी खानास शदला. परंतू त्या तहानंतर शिवराय, शमझाूराजे जयशसंग,
नेताजी पालकर व शदलेरखान शवजापरु वर चालनू गेल.े परंतू तेथे सजाूखान
नावाच्या िरु वीर आशदलिाही सरदारामळ
ु ं अपयिी होताच त्या अपयिाचे
खापर शदलेरखान महाराजावं र फोडताच शिवराय शनराि झाले. ते
शवजापरू वरुन परत आले व त्यांनी रात्ीच बदल्याच्या भावनेने
पन्हाळगडावर छापा घातला. कारण महाराजांना वाटले की आशदलिाही
शकल्लेदार बेसावध असेल. परंतू तो सावध होता. तसेच नेताजींनी यावेळी
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ऐन वेळेवर महाराजानं ा रसद पोहोचवली नाही. त्यामळ
ु ं महाराजाचं ा पराभव
झाला. तसेच हजार माणसे शवनाकारण मरण पावली.
हे सवू ऐन वेळेवर आपल्याला नेताजींनी कुमक न पोहोचशवल्याने
घडलं अिी महाराजांची खात्ी झाली व ते नेताजीवर शचडले. त्यांनी त्यांना
खरमरीत पत् शलशहलं. त्या पत्ानं सरळ नेताजीला बडतफू के लं अथाूत
नोकरीवरुन काढून टाकल.ं
नेताजींना शिवरायांनी आपल्या नोकरीवरुन काढून टाकताच ते
आशदलिाहाला शमळाले व त्याचं ी चाकरी करु लागले. पढु े शमझाू राजे
जयशसंगला वाटले. नेताजीसारखा िरु वीर आशदलिाहाकडे असणे बरे
नाही. िेवटी त्याने नेताजीिी प्रेमाने वाटाघाटी करुन त्याला मघु लांकडे
वळवले व तो मघु लाक
ं डे आला.
शिवराय आग्र्याच्या कै देतनू सटु ताच बादिाहा औरंगजेबानं फमाून
जारी के लं की एक शिवाजी सटु ला. प्रशतशिवाजी सटु ायला नको. त्याला
अटक करा. यावेळी ते मोगलांच्या बीड येथील धारुरच्या छावणीत होते.
तेथेच २४ आक्टोंबर १६६६ ला त्यांचे काका कोंडाजी व त्यांना अटक
के ली व शदलेरखानाने त्यानं ा आग्र्याला पाठवायची व्यवस्था के ली.
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आग्र्याला असतानं ा धमांतरासाठी नेताजीचे अतोनात हाल झाले व
त्यानंतर नेताजींनी धमू बदलवला. त्यावेळी २७ माचू १६६७ हा शदवस
होता. त्याला मोहम्मद कुशलखान असं नाव देण्यात आलं.
नेताजी मसु लमान बनताच त्यांना काबल
ू , कंदाहारच्या मोशहमेवर
पाठशवण्यात आले. शतथे ते नऊ वषू राशहले. त्यांनी एकदा तेथनू पळून
जाण्याचाही प्रयत्न के ला. परंतू ते अपयिी ठरले.
शिवराय हे िरु होते. हुिार होते. त्यांच्यासमोर औरंगजेबाची डाळ
शिजत नव्हती. त्यावेळी त्यानं ा नेताजीची आठवण झाली व त्यानं ी नेताजी
पणू ूतः मसु लमान बनले असे समजनू त्याला शदलेरखानासोबत मे १६७६
मध्ये महाराष्ट्राच्या मोशहमेवर पाठवले. त्यावेळी मसु लमान झालेले नेताजी
शदलेरखान छावणीतनू पळून थेट रायगडावर आले. त्यावेळी त्यानं ी
शिवरायांसमोर सत्य परीस्थीती कथन के ली. त्यावेळी शिवरायांना दया
आली व त्यांनी १९ जनू १६७६ मध्ये नेताजींना पन्ु हा शहदं ू धमाूत परत
घेतले.
********************************
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६} प्रतापराव गुजर; शशवरायांचे सरसेनापती
शिवरायांना
क्षणोन् क्षण आठवत
होता. राज्यशभषेकानतं र
त्यांनी कसं नेताजीला
आपलंसु
ं ं के लं याचा
अतीव आनदं त्यानं ा
झाला होता.
आयष्ट्ु याचा तो
शिवरायांचा िेवटलाच
काळ. ते तंजावरला
होते. तसं पाहता ते
तंजावरला आपल्या
सावत् भावाची भेट
घ्यायला गेले होते. वाटत होतं की व्यंकोजीची मदत स्वराज्य
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साभं ाळण्याच्या कामात होईल. परंतू झाले उलटेच. व्यक
ं ोजींनी महाराजानं ा
उलट खडे बोल ऐकवले. शिवरायांचा भ्रमशनराि झाला. ते शचंताग्रस्त झाले.
शिवराय शचतं ेत असतानं ा त्यानं ा प्रतापराव गजु रची आठवण झाली.
प्रतापराव गजु र हे स्वराज्याचे शतसरे सेनापती होते. त्यांचे नाव कुडतोजी
होते. परंतू त्यांनी के लेल्या महान कामगीरीमळ
ु ं शिवरायांनी त्यांना गजु र व
प्रतापराव अिा पदव्या शदल्या. त्यामळ
ु ं त्यानं ा प्रतापराव गजु र नावानेच
लोकं ओळखायला लागले होते.
कुडतोजी जाधव..........त्यानं ी गजु रातच्या आसपासच्या प्रदेि
लढशवण्यात मोठा परािम के ला. तसं पाहता महाराष्ट्रात राहणारे मराठा व
गजु रातला राहणारे गजु राती. याचाच अथू असा की गजु रातला राहून ज्यानं
परािम के ला. तो प्रतापराव गजु र.
छत्पती शिवबा जेव्हा आग्र्याच्या कै देतनू सटु ले. त्यानंतर स्वराज्याचे
सेनापती असलेल्या प्रतापराव गजु र व मोरोपतं शपगं ळे यानं ी परु ं दरच्या तहात
गमावलेले शकल्ले आपल्या परािमाने परत घेणे सरुु के लेुे होते. त्यातच
साल्हेर शकल्ल्याच्या वेळी के लेली कामगीरी अतल
ू नीय होती. त्यांनी
साल्हेर शकल्ला शजक
ं तेवेळी समोरासमोरच्या लढाईत इखलास खान व
बहलोल खान यांचा पराभव के ला होता.
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प्रतापरावाचं जे गाव होतं. त्या गावात मघु लाचं े अत्याचार वाढत
असल्याचे शनदिूनास येत असतांना ते अत्याचार प्रतापरावांना सहन झाले
नाही. त्यामळ
ु ं की काय, ते मघु लाांशवरुद्ध शचथावनू उठले.
मघु ल सल्तनत ही शिवरायांचीही ित्ू होती. तिी प्रतापरावांनी.
शिवराय व प्रतापराव यांचे शवचार जळ
ु ून आले व िेवटी मघु लांच्या
शवरोधात प्रतापरावही तयार झाले. त्यातच एके शदविी ते रागाच्या भरात
शमझाूराजे जयशसंगवरही चालनू गेले होते.
शमझाूराजे जयशसगं ाने त्यांना मघु लाक
ं डे या. तम्ु हाला सवूकाही शमळे ल
असे सचु वताच प्रतापरावांनी ताड्कन उत्तर शदले. 'आम्हाला आमचं
स्वराज्य शप्रय आहे.'
शमझाूराजेच्या या गैरबोलण्यावरही शमझाूराजेवर न रागावता
प्रतापरावांुनं ी त्यांना अगदी सहजपणे सोडून शदले. तेव्हापासनू च ते
प्रतापराव नावाने ओळखले जावू लागले.
बहलोल खान औरंगजेबाचा शवश्वासू सरदार होता. तो नेहमी
स्वराज्यावर आिमण करीत असे. शहदं चू ी देवळे पाडणे, शवनाकारण गाईची
ं
कत्तल करणे. इत्यादी त्यांच्या गोष्टी शनत्याच्या झाल्या होत्या. त्यामळ
ु ं की
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काय, शिवरायानं ी प्रतापरावानं ा म्हटलं, ' आता परु े झालं. आता
बहलोलखानाचा वध करा.'
शिवाजी महाराजाचं ा आदेि ऐकताच प्रतापरावानं ी गनीमी काव्याने
बहलोलखानास सांगली शजल्ह्यातील जत तालक्ु याच्या शठकाणी
उमाराणीच्या डोन नदीपात्ात जावनू बहलोलखानास होणारा नदीचा
पाणीपरु वठा बदं के ला. त्यामळ
ु ं खानाबरोबर यद्ध
ु झाल.ं त्या यद्ध
ु ात
बहलोलखानाचा पराभव झाला व तो िरण आला.
प्रतापराव दयााळू होते.यद्ध
ु ात िरण आलेल्यानं ा मारु नये हा त्याचं ा
कडक शनयम होता. त्यामळ
ु ं त्यांनी बहलोलखानावर दया दाखवली. त्यातच
त्यांनी बहलोलखानास सोडून शदले. परंतू ही वाताू जेव्हा शिवरायांना
कळली तेव्हा शिवराय अशतिय शनराि झाले.. त्यानं ा वाटले की ज्या
माणसानं रयतेला त्ास शदला. येथील शनरपराध पिपू ंक्षी कापले. शवनाकारण
देवळे पाडली. त्यांना जीवंत सोडायचं नव्हतं. प्रतापरावांनी त्याला जीवंत
सोडायला हवं नव्हतं. त्यातच त्यांना राग आला व त्यांनी प्रतापरावांची
कानउघाडणी म्हणनू त्यानं ा खरमरीत पत् शलशहले. 'बहलोलखानाला
मारल्याशिवाय मला तमु चं तोंडही दाखवू नका.'
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प्रतापरावानं ा ते पत् शमळाल.ं ते पत् त्यानं ी वाचल.ं त्यानं ा
बहलोलखानाला सोडून देण्याबाबत पश्चाताप झाला. तिी ती त्यांना
शिक्षाच वाटली.,िेवटी काय करु, काय नाही असा शवचार करीत असतांना
ते खानाचा िोध घेवू लागले. अिातच बहलोलखानाच्या सैन्याचा तळ
एके शठकाणी पडलेला शदसला. त्यावेुेळी ते शिकारीला गेलल
े े होते.
ते शिकार करीत असतानं ा त्याच्ं या जवळ एक दतू आला. त्यानं
बहलोलखान जवळच असल्याचं सांगीतलं.
प्रतापरावाला माशहती शमळाली की बहलोलखान समोरच्या
डोंगरापशलकडं आहे. त्यातच वेळ न दवडता व सैन्याची वाट न पाहता
प्रतापराव बहलोलखानाला ठार करण्यासाठी एकटाच सरसावला. त्यावेळी
ते अवघे सात मराठे वीर होते.
कृष्ट्णाजी भास्कर, शवसाजी बल्लाळ, शवठ्ठल शपलाजी अत्े, शदपाजी
राऊत, शसद्धी शहलाल,शवठोजी शिदं े व प्रतापराव असे ते सात वीर. परंतू
त्यांची महत्वाकांक्षा उत्तगंू होती. आपण मत्ृ यक
ू डे जात आहोत याचं त्यांना
भय नव्हत.ं तसेच त्या पधं रा हजार सैन्यापढु ं आपण शटकाव कसा धरु?
असाही प्रश्न त्यानं ा पडला नाही.
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ती पधं रा हजाराची फौज. त्यातच त्या पधं रा हजार सैन्याच्या
छावणीवर सात शवरांनी के लेला हमला. परंतू त्यांच्यात शिवरायांमळ
ु ं
महत्वपणू ू महत्वाकांक्षा कुटकूट भरली होती. मग काय, हमला करताच त्या
पंधरा हजार सैशनकांपढु ं प्रतापराव व त्या सातही जणांुचं ं काहीही चाललं
नाही. ते त्वेषानं लढले अगदी शहमं त न हारता. त्यानं ी ते सात असनू ही
शकत्येक सैशनकांना यमसदनी पोहोचवले. त्यातच या सातही जणांना
वीरमरण आलं.
महाराजांना हे माशहत होताच त्यांना पश्चाताप झाला. वाटलं की आपण
प्रतापरांवाना असं म्हणायलाच हवं नव्हतं. आपल्या अतीव महत्वाकांक्षेनं
आपण त्यावेळी सातही जणाचं े बळी घेतले होते. ही लढाई १५ एशप्रल
१६७३ मध्ये झाली. ही लढाई उंबराणीची लढाई म्हणनू इशतहासात प्रशसद्ध
आहे.
******************
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७} शशवा काशीद ; प्रशतशशवाजी

कनाूटकातील शवजय शमळवनू महाराज रायगडावर परतले होते.
त्यातच त्यानं ा कनाूटक मोशहमेची दगदग जाणवत होती. परंतू स्वराज्याचे
ध्येय त्यानं ा स्वस्थ बसू देत नव्हते. त्यामळ
ु े की काय, महाराजानं ी
जंशजर्याची आरमारी मोशहम काढली. कारण जंशजर्याचा शसद्धी
महाराष्ट्राला जास्त त्ास देत होता.
ही सततची दगदग आज सहन होत नव्हती. आज महाराज पन्नास
वषाूचे झाले होते. जवळपास पस्तीस वषू त्यांनी स्वराज्य शनमाूण
करण्यासाठी दगदग के ली होती. अपार यातना सहन के ल्या होत्या. अतीव
कष्ट िोषले होते.
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महाराज जेव्हा एकटे राहायचे. तेव्हा त्यानं ा त्याच्ं या स्वराज्य शनमाूण
करण्याच्या प्रशियेत जे-जे मरण पावले. त्यांचे बशलदान आठवायचे.
त्यावेळी त्यांना अशतिय गशहवरुन यायच.ं कारण जी माणसे मरण पावली
होती. त्यांचा मरतांना अशजबात स्वाथू नव्हता. के वळ आशण के वळ
स्वराज्याचे ध्येय होते. जे ध्येय त्यानं ा स्वप्नातही शदसत असे. जे ध्येय त्यानं ा
प्रतापराव गजु रच्या रुपानं शदसलं होतं. प्रतापराव गजु र असा व्यक्ती की परु े से
सैन्य सोबतीला नसतांना बहलोलखानािी लढायला स्वराज्याचे ध्येय घेवनू
सोबत के वळ सहाच माणसं घेवनू गेला होता आशण शतही माणसं गेली होती.
कारण शतही स्वराज्याच्या ध्येयानं वेडी झाली होती.
आपली माणसं अुाठवत असतानं ा शिवाजी महाराजानं ा अचानक
आठवला तो वीर. ज्याचे नाव होते हबं ीरराव मोशहते.
खरं तर हबं ीररावाचं नाव होतं हसं ाजी. ज्यावेळी १६७४ ला
शिवरायांचा राज्यशभषेक पार पडला. त्यावेळी त्यांनी हसं ाजीला हबं ीरराव
हा मानाचा शकताब शदला. तसेच त्याला सैन्यदळातील प्रमख
ु सेनापती
म्हणनू पदही शदले. हबं ीरराव हे शिवरायाचं ी दसु री पत्नी सोयराबाई शहचा
भाऊ होता. तसेच महाराणी ताराबाई ही हबं ीररावाची मल
ु गी होती. जी
महाराजांनी आपला पत्ु राजारामासाठी मागीतली होती.
47

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

महाराजाच्ं या जीवलगामध्ये के वळ शहदं चू होते असे नाही. तर महार,
मांग, चांभार आशण मसु लमानही होते. त्यातील शिवा कािीद एक.
शिवा कािीद हा शिवरायाचं ा सरदार होता. त्याने शिवरायावर आलेले
संकट स्वतः झेलले व त्या संकटाचे शनवारण करतांना आपल्या प्राणाचे
बशलदान शदले. म्हणनू च शिवाजी शसद्धी जौहरच्या वेढ्यातनू सख
ु रुप
शनसटले आशण ते शविालगडावर पोहोचले.
शिवा कािीद हा हुबेहूब शिवरायांसारखा शदसत होता. त्याचाच
फायदा शिवरायानं ा झाला.
शविालगडावरुन शनसटतांना शिवरायांनी आपल्या हुबेहूब शदसणार्या
शिवा कािीदला शिवाजी बनवनू पन्हाळगडावर ठे वले. त्यातच शसद्धी
जौहरला वाटले की हाच तो शिवाजी असावा. त्यांनी त्यालाच शिवाजी
समजनू पकडले. त्यातच काही वेळातच शसद्धी जौहरला तो शिवाजी नाही
असे समजले. तेव्हा शसद्धी जौहर शिवा कािीदला म्हणाला,
"हे शिवा, आता तू मरण पत्कर."
शसद्धीनं बोललेले िब्द. शिवाच्या कानात बाणासारखे शिरले. त्याला
शसद्धीचा राग आला. तसा तो बोलला,
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"हे शसद्धी मरणाला कोण घाबरत.ं भीती एवढीच आहे की
तझ्ु यासारख्या बजु गावण्याच्या हातातनू मरण यायला नको. अन् आता तर
मला मरणाचीही भीती वाटत नाही. कारण आमचा शिवाजी राजा के व्हाच
तमु च्या वेढ्यातनू शनसटला आशण आतापयंत ते शविालगडावर पोहोचलेही
असतील. आम्ही शिवरायाची माणसे. आम्ही आमच्या शिवरायासं ाठी
हजारवेळा मरणास तयार आहे."
शसद्धीनं शिवा कािीदच्या तोंडून शिवाजी बाबतचे गणु गान ऐकताच
त्याचा राग अनावर झाला व त्यानं एका झटक्यात म्यानातनू तलवार काढून
शिवा कािीदचं मस्तक धडावेगळं करुन टाकल.ं
शिवा कािीद मरण पावला खरा. परंतू त्याचे बशलदान हे आजही
शिवाजीला आठवत होते. कािीदसारख्या मावळ्याच्या बशलदानानं
शिवाजीला स्वराज्य साकार करता आले होते.
आज शिवा कािीदची समाधी जी पन्हाळगडाच्या पायथ्यािी आहे.
ती साक्ष देते की तो होता म्हणनू च शिवबा वाचला.
शिवा कािीद हा महाराजाचं ा न्हावी होता. तो महाराजासं ारखा हुबेहूब
शदसायचा. त्यामळ
ु ं त्याला पाहून शसद्धीलाही तो शिवाजी असल्याचा भाष
झाला होता.
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शिवा कािीद मरणापवु ी दोन पालख्या शनघाल्या होत्या
पन्हाळगडावरुन. एक शविालगडाकडे शनघाली होती व दसु री शसद्धीकडे.
शविालगडाकडे शनघतांना शिवरायानं शिवा कािीदला म्हटलं,
"शिवा, आता तू मरणार आहेस. तल
ु ा भय वाटत असेल." त्यावर
शिवा कािीद म्हणाला,
"महाराज, मला मरणाचं भय नाही. मला उलट मी शिवाजी म्हणनू
मरणार याचा आनंद आहे."
ते ऐकून शिवाजीला गशहवरुन आले व ते म्हणाले,
"शिवा, तझ्ु यासारखा व्यक्ती पन्ु हा कधी स्वराज्यात होणे नाही. हा
इशतहास तल
ु ा वेळोवेळी आठवेल. म्हणेल की शिवा कािीद असाही व्यक्ती
होवनू गेला. ज्याने शिवाजीसाठीच नाही तर स्वराज्यासाठी आपल्या
प्राणाची आहूती शदली."
शिवा कािीद मरणाच्या दारात हसतहसत गेला. कारण त्याचा राजा
काही का होईना, काही अंतर ित्ू शसद्धी जौहरपासनू दरू जाईल.
*******************************
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८} शजवा महाला; होता शजवा वाचला शशवा
उमरठे हे गाव. तसं
३५० वषांपवू ी जेमतेम
एक हजार वस्तीचे गाव.
सभु ेदार तानाजी मालसु रे
यांचे हे गाव. गावात
चारचौकी वाडा होता
तानाजीरावांचा. आज
गावची यात्ा भरली
होती..
गावात
सायंकाळी कुस्तीची
दगं ल भरवण्यात आली
होती. राजांची आशण तानाजीरावांची मैत्ी लहानपणापासनू च होती. शमिी
फुटायची होती, त्यावेळचे शमत् होते ते.
आज कुस्ती होती लखू बेरड या नावाजलेल्या पैलवानाची, त्याचे
वस्ताद होते खद्दु बाजी पासलकर आशण त्याच्याबरोबर लढणारा होता, तो
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शभकाजी ढेरे. हा शहरडस मावळातला. वस्ताद होते खद्दु फुलाजी बादं ल.
वास्तशवक सवू जण शिवाजी राजांना पाहायला जमणार होते आशण का नाही
जमणार? लेकीसनु ा, संत सज्जन ,गाई वासरे सारे सारे सख
ु ावले होते
राजांच्या मळ
ु े . स्वराज्य आणले होते असे नाही. परंतू पण्ु यात राहात
असतानं ा त्यानं ी ससु ाट सटु लेल्या रानडुकराचं ा व लाडं ग्यााचं ा बदं ोबस्त
लावला होता. तसेच चोरांुंवरही जबरदस्त रोक बसवली होती.
मैदान खचाखच भरले होते. लहान मोठ्या कुस्त्यांना प्रारंभ झाला
आशण पवू क
े डून दस्तरु खद्दु शिवाजीराजे भोसले यांचे अश्वदल दाखल झाले.
राजीयांनी पांढरा अंगरखा घातला होता.
कृष्ट्णा घोडीवर स्वार होते आशण कमरे ला तलवार बांधली होती
शिवरायानं ी. जणू सह्याद्रीचे दैवत भासत होते ते.
राजे खाली उतरले. तानाजीराव आपल्या फौजेसह राजांना भेटायला
वाटेतच थाबं ले होते. राजानं ी तानाजीरावानं ा शमठी मारली. शततक्यात खबर
आली की, 'बाजी पासलकर यांच्या गावी रात्ी नरभक्षक वाघाने हल्ला
चढवला होता. त्यात लखू बेरड स्वत: वाघािी चार हात करायला गेला.
वाघाने त्याच्या पायाला जबर दख
ु ापत के ली. मात् वाघाला नसु त्या हाताने
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ठार के ले लखनु े.' हे ऐकून मैदान िांत झाले. खपू आिेने लोक कुस्त्या
पाहायला मैलोन् मैल आले होते.
आता शभकाजीला १० िेर वजनाचे कडे आयते बक्षीस शमळणार होते
तेही राजांच्या हस्ते.
तसं आयोजकानं दवडं ी शपटवली, "मंडळी, लखू बेरडाने काल नसु त्या
हाताने वाघाला ठार के ले,पण त्याच्या पायाला जबर दख
ु ापत झाली आहे.
म्हणनू तो आज लढू िकत नाही. या गावात असा कोण आहे का जो या
शभकाजीिी दोन हात करू िके ल? असेल तर समोर या.'' ही घोषणा ऐकून
मैदानाच्या पशश्चमेकडे कुजबजू सरुु झाली. तसा एक भाल्यासारखा उंचापरु ा
रांगडा गडी कपडे काढून लांघ चढवनू मैदानात येतच होता. शततक्यात
त्याला पााहून सवू लोक जोरात ओरडत होते. राजश्री तेुे सवू पाहत होते.
शततक्यात कोणीतरी शकंचाळला.
''आरं आला रं शजवा आला ''
शिवाजी महाराजांनी चौकिी के ली तानाजीरावांपािी. तेव्हा तानाजी
म्हणाले,
''राज,ं ह्यो शजवाजी, आपल्यास शहकडचाच हाय, कुस्तीत लय भारी
पशवत्ा हाय याचा. दाडं पट्टा तर लय चोख..फक्त पररस्थती नाय. याचं वडील
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आपल्या थोरल्या महाराजान्सागट होत.ं शनजामिाहीचा दगं ा झाला तवा
ह्येच्या बाचा उजवा पाय शनकामी झाला. तेनच याला तयार के लाय."
राजाच्ं या चेहर्यावर एक तेज आले होते.
कुस्तीची सलामी झडली. शभकाजी ने ठोक्यावर ठोके टाकून शजवाला
नमवण्याचा प्रयत्न के ला, पण शजवाजी पण शततक्याच ताकतीने तो चक
ु वत
होता. डाव-प्रशतडाव करत एक अधाू तास गेला.
शभकाजीने उसन्या अवसानाने पळत येवनू पटात शिरायचा प्रयत्नष
के ला, पण सावध शजवाने शफरवनू बाहेरची टांग लावली. शभकाजी अक्षरक्ष
५-६ फुट उडून पाठीवर पालथा झाला. सगळे प्रेक्षक वेड्यासारखे आत
घसु ले. शजवाला अक्षरिः डोक्यावर घेवनू नाचू लागले. शततक्यात शिगं ेकरणे गरजू लागली. खद्दु राजे येत होते. पटापटा सवू बाजल
ू ा झाले.
राजीयांनी हासत हासत शजवाला शमठीच मारली. मनात काय
राजकारण होते माहीत नव्हते; मात् राजे जाम खि
ु झाले होते. राजांनी १०
िेराचे सोन्याचे कडे शजवाला बक्षीस शदले आशण शवचारले..
"शजवा काय करतोस?"
शजवा उद्गारला,
''काय नाय, वरातीत पट्टा शफरवतो, दगं लीत कुस्त्या खेळतो.''
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राजे हसले आशण म्हणाले,
''येिील आमच्या सोबत? पट्टा शफरवायचा आशण कुस्तीही
खेळायची.....फक्त गाशनमाच्ं यासोबत. आहे का कबल
ू ?"
शजवा हसला. होकाराथी मान हलवनू त्याने मजु रा के ला आशण हाच
तो शजवा महाला ज्याने अफजलखानाचा अगं रक्षक सय्यद बडं ाचा हात
वरच्यावर उडवनू राजांचा प्राण वाचवला.
शजवा महाला..........हा महाराजाचा अंगरक्षक होता. तो महाराजांना
कसा आठवणार नाही. म्हणनू च म्हटलं आहे की होता शजवा म्हणनू वाचला
शिवा.
तो अफजलखानाच्या वधाचा प्रसगं शिवाजी महाराज त्या प्रसंगाला
अद्यापही शवसरले नव्हते. तो प्रसगं क्षणोन् क्षण महाराजाच्ं या आठवणीत
होता.
आज महाराजानं ा अस्वस्थ वाटत होतं. ते तसे शबछाण्यावर पडले होते.
त्यांच्या मनात आई गेल्याचंुं दःु ख अगदी कुुुटकुट भरलं होतं. आपण
मरणार की काय, असं आजारपणात वाटत होतं. तसा त्यांुंना शजवा
आठवला. हा देह म्हणजे त्याचच ऋण होय असं शिवरायानं ा वाटायला
लागलं होत.ं
55

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

शजवा महाला.........एक हुिार गडी. त्याचं मळ
ु गाव कोंडवली बद्रु ूक.
हे गाव वाई तालक्ू यात होतं. कोणी म्हणतात की जीवा महार समाजाचे होते.
तर कोणी त्यांुंना न्हावी म्हणनू ओळखतात. त्याचं े वडील पहलवान होते.
त्यांनी जीवालाही पहलवान बनवलं होतं. त्यातच त्यांचे वडील िहाजीच्या
सेवेत होते. यद्ध
ु ाच्या वेळी त्यानं ी आपला एक पाय गमावला होता.
अफजलखानाची ती भेट अशवस्मरणीय होती. या भेटीच्या वेळी
शिवरायांनी जीवाला सोबत नेलं होतं. आपला एक अंगरक्षक म्हणनू .
ज्यावेळी अफजलखान भेुेट झाली. त्यावेळी त्यानं शिवरायांवर
शबचव्याचा वार के ला. परंतू तो वार हुकवत शिवरायांनी खानाच्या पोटात
कट्यार खपु सली व त्याचा कोथळा बाहेर काढला. त्यावेळी ते पाहात
असलेला सय्यद बंडा याने शिवरायांवर वार के ला. परंतू तो वार शिवरायांनी
चाणाक्ष नजरे नं शटपत तो वार जीवानं आपल्या हातावर झेलला. प्रसंगी यात
त्यानं शिवरायाचे प्राण वाचवले. त्यावेुेळी ते अवघे पचं वीस वषाूचे होते.
दांडपट्टा चालशवण्यात महाले परीवार पटाईतच असतांना जीवाही
दाडं पट्टा चालवायचा. सय्यद बडं ा वाराच्या वेळी दाडं पट्ट्यानेच त्यानं
सय्यदला खाली पाडले.
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असा हा महापरािमी जीवा महाला इस १७०७ मध्ये मरण पावला
आशण त्याचं ी समाधी रोशहडा शकल्ल्याच्या पायथ्यािी बांधण्यात आली.
तो जेव्हा मरण पावला. तेव्हा ते पाहायला शिवरायही हजर नव्हते. ते तर
त्याच्या मरणाच्या शकतीतरी पवु ीच या जगातनू इहलोकात गेले होते.
*******************************
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९} कान्होजी जेधे
कान्होजींच्या
आयष्ट्ु यात देखील असाच
जाच सहन करावा लागला.
श्रीकृष्ट्णाला कंस मामा ने
मारण्याचा प्रयत्न के ला इथे
वतनासाठी स्वतःचे चल
ु तेच
जीवाचे वैरी बनले होते.
स्वराज्याच्या कामात
बाजी
पासलकरांच्या
शनधनानंतर सवाूत जास्त
महत्त्वाचे कायू आशण
आशदलिाहीत
राहून
थोरल्या महाराजांप्रमाणेच महाराजांवर वडीलधारी आधार कान्होजींचा
होता. पढु े स्वराज्यात संभाजी राजाच्ं या काळात वतनासाठी गद्दारी करणारे
भरपरू होते. पण कान्होजी जेधे म्हणजे स्वराज्याच्या कामासाठी वतनावर
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पाणी सोडलेले एक स्वराज्यशनष्ठ वतनदार. ते बेईमान झाले नाही. त्यानं ी
स्वराज्यासमोर वतनावर पाणी सोडले.
रायरे श्वराच्या पायथ्यािी वसलेले कारी गाव म्हणजे शनजामिहा च्या
अशधपत्याखाली असलेले एक समद्ध
ृ गाव. परंतू भाऊबंदकी ही
नावलौशककाला सवाूत जास्त घातक असते हे खरे . जेधे पररवारातील जेष्ठ
पत्ु नाईकजी जेधे आशण त्याच्ं या पत्नी अनसु या आपल्या कारी येथील
वाड्यात राहात होते. शनजामिहाने रायरे श्वराच्या पायथ्यािी असेलेल्या
कारी व आंबवडे गावांची देिमख
ु ी जेधेना शदली होती.
देिमख
ु ी मोठ्या भावाकडे असणे हे सोनजी व शभवजी यांना मान्य
नव्हते. दोघांनी शमळून नाईकजीचा खनू के ला आशण जणू काही असे दाखवू
लागले की त्यानं ी काही के लेच नाही. कारीचा वाडा रक्ताने नाहला होता,
अनसु या म्हणजेच कान्होजींची आई, देवजी महाले या सेवकाने यांना
वाचवले आशण अिाच पररशस्थतीत कान्होजींचा जन्म झाला. देवजी
महाले, आई अनसु या, कान्होजी आशण एक दासी व शतचा मल
ु गा या
वाड्यात राहात होते. एक शदविी शभवजी आशण सोनजी यानं ी पन्ु हा हल्ला
के ला, दासीने अनसु या कडून कान्होजीना घेतले आशण कान्होजीना देवजी
कडे देवनू देवजी मागच्या दरवाजाने पळत सटु ले, डोंगरदयांतनू कान्होजीला
घेऊन जात होते. याच वेळी अनसु येला शभवजी व सोनजी ने मारले,
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पाळण्यात असलेल्या कान्होजीना म्हणजेच त्या दासीच्या मल
ु ाला देखील
मारले व त्या दासीचीही हत्या के ली. कारीचा वाडा पन्ु हा रक्ताने धतु ला
गेला, त्या दोघांच्या मते आता नाईकजीचा वंि संपला. शभवजी व कावजी
ने शमळून लोकांवर जल
ु मू करणे सरुु के ले आशण कारी प्रांत पन्ु हा दःु खाच्या
सागरात बडु ाला.
देवजी कान्होजीला घेऊन डोंगरदयांमधनू शफरत होता, माढं रगावचे
कान्होजींचे आजोळ शतथे देखील देवजी कान्होजीना घेऊन गेल,े परंतू मांढरे
मामांनी त्यांना शभवजी व सोनजीना घाबरून आसरा देण्यास नकार शदला.
परंतू देवजी घाबरले नाहीत. अथवा डगमगले नाहीत, आता आिेचा एकच
शकरण होता तो म्हणजे बाजी पासलकर. सपं णू ू मावळ प्रातं ात सवाूत जास्त
चचाू होती ती बाजींच्या शदलदारपणाची, त्यामळ
ु े देवजी मोसे खोर्यात
बाजी पासलकरांच्या आश्रयाला आले.
बाजींनी देवजीला शनजामाच्या दरबारात नाईकजीसोबत
शनजामिहाच्या दरबारी पाशहले होते. बाजींनी कान्होजीना आसरा शदला व
त्यानं ा पढु े घरातील एक सदस्यच माणू लागले. पढु े बाजींनी कान्होजीना
घोडेस्वारी, िस्त्रशवद्या शिकवली. पढु े त्यांनी आपली मल
ु गी साशवत्ी सोबत
कान्होजींचा शववाह लावनू शदला.
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बाजींनी कान्होजीना त्याच्ं या चल
ु त्याशं वषयी आशण घटनाशं वषयी
सांशगतले. त्यानंतर कान्होजी व बाजी यांनी काही काळानंतर कारीवर स्वारी
के ली. बाजींच्या नावाला घाबरूनच हे यद्ध
ु संपले होते. कान्होजीनी शभवजी
व सोनजी यांना पकडून त्यांना शिक्षा शदली. कारी पररसरात पन्ु हा एकदा
आनदं ी वातावरण पसरले. त्यानतं र आशदलिहा कडे असताना कान्होजी
रनदल्ु लाखानाच्या सोबत होते. िहाजी राजांचा असफल शनजामिाहीला
वाचवण्याच्या प्रयत्नात मघु ल व आशदलिहाने माहुली गडाला शदलेल्या
वेढ्यात तहाची बोलणी होऊन राजे आशदलिाहीत रुजू झाले. िहाजीराजे
कनाूटक जहाशगरीवर शनघाले तेव्हा त्यांनी कान्होजीना आपल्या सोबत
घेतले व कान्होजी िहाजीराजांचेच झाले. शिवरायांच्या स्वराज्याला शवरोध
म्हणनू आशदलिहाने िहाजी राजानं ा अटक के ली. तेव्हा त्याच्ं या सोबत
कान्होजी व दादाजी कृष्ट्ण लोहोकरे यांना देखील अटक झाली. शजंजीच्या
कै देत हे सवू सोबत होते. शिवाजी महाराजांनी खेळलेल्या चालीनंतर यांची
सटु का करण्यात आली. कै देत असताना स्वराज्याने बाजी पासलकर
गमावले होते. त्यामळ
ु े आता स्वराज्याला एका वशडलधार्या योदध्् याची
गरज होती. िहाजी राजे हे जाणनू होते. त्यामळ
ु े त्यांनी स्वराज्याच्या
कामासाठी कान्होजीना शिवाजी महाराजांकडे पाठवले.
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स्वराज्याच्या कायाूत असताना कान्होजीना कारी गावची देिमख
ु ी
देखील होती. अफजलखानाच्या हल्ल्यावेळी अफजलखानाने सवू
देिमख
ु ांना महाराजांशवरोधात जाण्याचे आवाहन के ले व बक्षीस रकम
देखील जाहीर के ली. खंडोजी खोपडे सारखे काही वतनदार देिमख
ु खानास
शमळाले देखील. कान्होजीनी या वेळी आपल्या वतनावर पाणी सोडले
आशण कान्होजी स्वतः त्यांच्या पाच मल
ु ांसमवेत स्वराज्याच्या कामात रुजू
झाले. इतके च नाही तर आपल्या प्रातं ातील सवू देिमख
ु ांना महाराजांसोबत
राहण्याचे आवाहन के ले आशण त्याच्ं या आवाहनाला मान देत कानदं
खोर्यातील झंजु ारराव , पौंडचे ढमाले, मठु ाचे मारणे हे देिमख
ु
महाराजांसोबत आले. अफजलखानाच्या वधाच्या वेळी कान्होजीनी खपू
मोठी कामशगरी के ली होती. कान्होजींचे पत्ु बाजी देखील परािमी होते.
यासोबतच पन्हाळा सटु के च्या वेळी कान्होजीनी बरीचिी मदत ही
महाराजांना झाली. अफजलखानाच्या वधाच्या वेळी के लेल्या मोठ्या
कामशगरीमळ
ु े कान्होजीना तलवारीचे पशहले मानाचे पान शमळाले होते.
कान्होजींचा मल
ु गा बाजी यास सजेराव हा शकताब शमळाला.
पन्हाळा सटु के च्या वेळी बादं लानं ी मोठा परािम के ला. यानतं र एका
सभेत महाराजांनी बांदलांना मानाचे पशहले पान जाहीर के ले. बांदल आशण
जेध्याचे शपढ्यानशपढ्या चालत आलेले वैर. हे सवू शवसरून कान्होजीनी
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त्याच्ं या परािमाची दाद देत हे पान त्यानं ा देऊ के ले. महाराजाचं ा वैर
थांबण्याचा एक अनोखा प्रयत्न येथे यिस्वी झाला.
िेवटचा तो काळ......कान्होजी हे बराच काळ आजारी होते.
महाराजांना ते सल्ला देत. पण आपल्या कारी गावातील वाड्यातनू च.
आजारपणाने कान्होजीना कारी येथील त्यांच्या वाड्यातच मरण आले.
स्वराज्याचा एक आधार हरपला. परंतू तोपयंत स्वराज्याचा खपू भक्कम
पाया रचला गेला होता. आजही कारीत असलेला त्यांचा वाडा त्यांच्या
परािमाची साक्ष देते. आंबवडे येथे कान्होजींची समाधी आहे. प्रत्येकजण
त्यांच्या समाधीचे दिून घेण्यास आंबवडेस येतात. तेथे क्षणभर उभे
राशहल्यावर देवमहालाचे कतूत्ु व, पासलकराचं े शपतत्ृ व, कान्होजींचे नेतत्ृ व,
त्याग वगैरे स्मतृ ींचा सगु ंध दरवळलेला आपल्यास अनभु वास येतो.
शिवबाला कान्होजी जेधे सद्ध
ु ा आठवत होते. कान्होजी जेधे हे
सरुु वातीपासनू च शिवरायांचा सोबत होते. त्यांनी तर घरावर तळ
ु िीपत्च
ठे वलं होतं. ते वतनदारी पेक्षा स्वराज्याला महत्वपणू ू स्थान देत असत.
जेधे हे मावळातील भोर प्रांतात देिमख
ु या पदावर कायूरत होते.
त्यातच जेव्हा अफजलखान वाईस आला, तेव्हा आशदलिाहानं
मावळातील देिमख
ु ांना अफजलखानाच्या बाजल
ू ा उभे राहण्याचा इिारा
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शदला. त्यावेळी जेधेंनी सार्या वतनदार व देिमख
ु ानं ा एकत् के ले व त्यानं ा
समजावनू सांगीतले की अफजलखान वाईट शवचारांचा असनू त्यांच्याकडे
कोणीही जावू नये. तरीही खंडोजी व खोपडे अफजलखानाच्या बाजनू ं गेल.े
परंतू त्यांनाही जेधेनं परत आणलं. िेवटी शिवरायांची माफी मागण्यासाठी
प्रयत्न के ला. परंतू ते िक्य झालं नसलं तरी शिवराय दरबारी पशहला मान
जेध्यांचाच होता. एवढे शिवराय जेध्यांना मानत असत. ते के वळ
कान्होजीमळ
ु ं च.
******************
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१०} सुयााजी काकडे

सयु ाूजी काकडे शिवरायाचं े बालपणीचे शमत्. रोशहडा व जावळी
शजक
ं ण्यात त्याच
ं ा शसहं ाचा वाटा होता. अिीच सयु ाूजीची एक गाजलेली
यद्ध
ु मोशहम शिवरायांना आठवत होती.
शिवरायांनी बागलाण मोशहम काढली व साल्हेर शजंकला. ही वाताू
शदल्लीच्या बादिाहाला शमळाली. तसा बादिाहा म्हणाला,
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शिवरायांबाबतीत काय उपाय करावा. ते कळत नाही. लाख लाख
घोडे पाठवले. परंतू तेही मरण पावले. काय करावं सचु ेना. एवढ्यात
इखलासखान व बहलोलखान म्हणाला,
"आम्ही जातो शिवरायांवर चालनू आशण त्याला दाखवनू देतो
जहापनाह. शदल्ली भी क्या चीज है."
बादिाहानं होकार शदला. तसा इखलासखान सैन्य घेवनू सााल्हेरला
वेढा देण्यास शनघाला. त्याने साल्हेरला वेढा शदला.
सयु ाूजी काकडे.......छत्पती शिवरायांचा लहानपणचा शमत्.
शिवरायांनी साल्हेरच्या मोशहमेुेवर सयु ाूजी काकडेंनाच पाठवले. तसा
सयु ाूजी इखलासखानाला जबाब देण्यासाठी साल्हेरला शनघाला.
ते रणमैदान. त्या रणमैदानावर दोघामं ध्ये तबंु ळ यद्ध
ु झाल.ं िेवटी
सयु ूराव पडला. परंतू शकल्ला शजंकता आला. तो शदवस होता २ जानेवारी
१६७१.
िरू जीवलग बालपणीचा शमत् जेव्हा मारला गेला. तेव्हा शिवरायाच्या
तोंडून सहज उद्गार शनघाले.
'माझा सयु ाूभाऊ पडला. जसा महाभारतातील कणाूसारखा'
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सरदार सयू ूराव काकडे , पागं ारे , ता.परु ं दर, शज. पणु े, सयु ूराव हे छत्पती
शिवरायांचे बालपणीचे शमत् होते. शिवरायांनी १६७१ मध्ये बागलाण
मोशहम काढली, साल्हेर शजंकून घेण्यासाठीच्या आखणीप्रमाणे एकीकडून
सरनौबत प्रतापराव गजु ूर, सरदार सयु ूराव काकडे तर दसु रीकडून मोरोपंत
पेिवे यानं ी इखलासखान आशण बेलोलखानाचा पाडाव के ला आशण
साल्हेर शजंकून घेतला. तो शदवस २ जानेवारी १६७१.
साल्हेरच्या यद्ध
ु ात शवजय शमळाला , पण आनंदाच्याबरोबर यद्ध
ु ातील
शवजय द:ु ख घेवनू च येतो. या यद्ध
ु ात महाराजांचा एक अत्यंत आवडता ,
िरू शजवलग सयू ाूजी काकडे हा मारला गेला. महाराजांना अपार द:ु ख झाले.
त्याच्ं या तोंडून उद्गार बाहेर पडले , ' माझा सयू ाूराऊ पशडला. तो जैसा महा
भारतातील कणू होता. '
महाराष्ट्रात जसा सवाूत उंच शिखराचा मान कळसबू ाईचा आहे , तसा
गडशकल्ल्यामं ध्ये सवाूशधक उंचीचा मान साल्हेर शकल्ल्याचा आहे.
प्रमाशणत प्रदेि. हा मोक्षगंगा आशण अक्षगंगा या नद्यांमळ
ु े समध्ृ द
झालेला प्रदेि आहे. शिवरायांनी १६७१ मध्ये बागलाण मोशहम काढली
आशण साल्हेर शजक
ं ू न घेतला. त्या मोशहमेची वाताू शदल्लीच्या पातिहाला
शमळाली ते एकून पातिहा कष्टी झाला आशण म्हणाला,
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‘काय इलाज करावा, लाख लाख घोड्याचे सभु े रवाना के ले, ते
बडु वले. नामोहरम होऊन आले. आता कोण पाठवावे,’ तेव्हा पातिहाने
‘शिवाजी जोवर जीवंत तोवर शदल्ली आपण सोडीत नाही’ असा शवचार
के ला आशण इखलासखान व बहलोलखान यांस बोलावनू वीस हजार
स्वाराशं निी साल्हेरला रवाना के ले. मग इखलासखानाने येऊन साल्हेरला
वेढा घातला. हे वतूमान जेव्हा राजांना कळले. तेव्हा मोगलाईत पाठवलेले
आपले सरनौबत प्रतापरावांना जासदू ाकरवी कळशवले, ‘तम्ु ही लष्ट्कर घेऊन
सालेरीस जाऊन बेहलोलखानास धरून चालशवणे, आण कोकणातनू
मोरोपंत पेिव्यांनाही हिमाशनिी रवाना के ले. ’ हे इकडून येतील तम्ु हीही
वरघाटी कोकणातनू येणे. असे दतु फाू चालनू येऊन गशनमास गदीस
शमळवणे.’ अिी पत्े पाठशवली. त्याप्रमाणे एकीकडून प्रतापराव तर
दसु रीकडून मोरोपंत पेिवे, उभयता सालेरीस आले आशण मोठे यध्ु द झाले.
बखरीत शलशहलं आहे की चार प्रहर शदवस यध्ु द जाहले. मोगल, पठाण,
राजपतू , तोफांचे, हत्ती, उंट घालनू यध्ु द जाहले. यध्ु द होताच पथ्ृ वीचा
धरु ाळा असा उडाला की, तीन कोि औरस चौरस, आपले व परके लोक
माणसू शदसत नव्हते. हत्ती रणास आले. दतु फाू दहा हजार माणसू मदु ाू
जाहले. परू वशहले, रक्ताचे शचखल जाहले. त्यामध्ये दःु ख जाहले, असा
कदूम जाहला."
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मराठ्यानं ी इखलासखान आशण बहलोलखानाचा पाडाव के ला.
यध्ु दात प्रचंड प्रमाणावर हानी झाली. मघु लांच्या एक लाख २० हजार
सैन्याच्या तल
ु नेत महाराजांचे फक्त अधे सैन्य होते. दोन्ही बाजनू े १०
हजारच्या आसपास माणसे मरण पावली. घोडे, उंट, हत्ती तसेच खशजना,
जडजवाहीर, कापड. अिी अफाट मालमत्ता शिवरायाच्ं या हाती आली. या
यध्ु दात मावळ्यांनी परािमाची िथू के ली. मोरोपंत पेिवे आशण प्रतापराव
सरनौबत यांनी आणीबाणी के ली. सरदार सयू ूराव काकडे यांना परािम
गाजवतानं ा आपला देह ठे वावा लागला. ते तोफे चा गोळा लागनू पडले.
"सयू ूराव काही सामान्य योध्दा नव्हे. महाभारती जैसा कणू योध्दा
त्याचा प्रशतमेचा, असा िरू पडला."
आपल्या बालसवगं ड्याच्या जाण्याने राजे कष्टी झाले. हा पराभव
शदल्लीच्या बादिहाच्या शजव्हारी लागला. पातिहा असे कष्टी झाले. देवानं
मसु लमानांची पातिाही दरू करून शिवाजीसच शदली असेही त्याला वाटले.
आता शिवाजी अगोदर आपणास मत्ृ यू येईल तर बरे , आता शिवाजीची
शचतं ा जीवी सोसवत नाही असेही ते म्हणाले.
मोगलाच्ं या सैन्यािी महाराजानं ा शवजय प्राप्त झाला होता. साल्हेरचा
शवजय महाराजांच्या राजवटीत सवाूत मोठा शवजय होता. त्यापवू ी एवढा
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मोठा शवजय आशण एवढी मालमत्ता कुठे च शमळाली नव्हती. या शवजयामळ
ु े
महाराजांची शकती सगळीकडे पसरली आशण त्यामळ
ु े महाराजांचा दबदबा
आशण दरारा पण वाढला. साल्हेरनंतर लागलीच त्याच्या समोरील मल्ु हेर
शकल्ल्यावर हल्ला करून मराठयांनी तो पण शजंकला. यामळ
ु े सवू बागलाण
प्रातं ावर शिवरायानं आपला िह बसशवला. सरु तेत तर अजनू च िह शनमाूण
झाला होता.
या यद्ध
ु ाचे दःु ख एवढेच की शिवरायांचा बालपणीचा सवंगडी, ज्याला
शिवरायांनी कणाूची उपमा शदली, तो सयु ाूजी काकडे यास एका लहान
तोफाच्या गोळ्याचा मारा लागनू देह ठे वावा लागला होता. त्याच्या
जाण्याने तानाजीनतं र रायगडावर आणखी िोककळा पसरली होती.
********************************
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११} कोंडाजी फजाद

आपल्या प्राणांची पवाू न करता के वळ आशण के वळ स्वराज्यासाठी
आशण आपल्या छत्पतींसाठी कोणत्याही अशग्नशदव्यात उतरण्यात तयार
असणार्या शिलेदारानं ी आपल्या मराठा इशतहासाला िौयाूची झळाळी
चढवली. त्याच परािम शिलेदारांपैकी एक होते “कोंडाजी फजंद.”
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अवघ्या ६० मावळ्याच्ं या सोबतीने त्यानं ी महाराजाचं ा लाडका आशण
स्वराज्याची िान असणारा पन्हाळा शकल्ला ताब्यात घेतला आशण पन्ु हा
एकदा स्वराज्याला समशपूत के ला.
म्हणतात की घोडेस्वार धावत शकल्ल्यावर आला होता. आलेला स्वार
पायउतार होऊन राजांना मजु रा करुन म्हणाला,
"महाराज, साल्हेरच्या शकल्ला आपण शजंकलो. परंतू सयू ूराव पडले.
शिवाजी महाराज आनंदी झाले. तेवढेच दःु खी पण झाले. साल्हेर
शकल्ला शमळाल्याचा आनंद होता तर पन्ु हा एक मावळा गमावल्याचे दःु ख
होते. ही अवस्था गड आला पण शसंह गेला अिी होती. परंतू स्वराज्य
आणायचं तर असे बशलदान होणारच असा शवचार तरुण महाराजानं ी
तोफखान्याला वदी शदली, शकल्ल्यावर साखर वाटली व आनंद के ला. तसे
ते पन्ु हा पढु च्या मोशहमा ठरवायला बसले होते, सोबत अनाजी दत्तो,
मोत्याजी खेळकर, कोंडाजी फजंद सगळे च होते. राजे बोलू लागले.
"अनेक दगु ू व मल
ु ख
ु परत स्वराज्याला शमळाले. परंतू एक दःु ख
अजनू ही मनात तसेच आहे, अगदी आजही."
सवांनी राजाक
ं डे आश्चयू कारक नजरे नं पाशहले, तसे अण्णाजी दत्तो
म्हणाले,
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"राजे, कोणाबद्दल बोलताय?"
"पन्हाळ्याबद्दल...... आपण अजनु ही पन्हाळा घेतलेला नाही."
साहजीकच अमात्यांनाही तसंच वाटलं होतं. राजे सद्ध
ु ा ‘हो’ म्हणाले
होते, तसा शिवारायानं लगेच पढु चा प्रश्न टाकला,
"कोण घेईल पन्हाळा?"
"सवांनी एकसोबतच आवाज शदला,
"मी. मी घेणार पन्हाळा."
तसं शिवाजी नं कोंडाजीकडे मान वळवली व म्हणाले,
"कोंडाजी, जािील तू पन्हाळा घ्यायला?"
कोंडाजीनं मजु रा करून ‘हो’ म्हटलं.
तसे शिवराय म्हणाले,
"कोंडाजी, तल
ु ा मरणाची भीती नाही ना वाटणार! शिवा कािीद गेला.
बाजीप्रभू गेला. मरु ारबाजी, तानाजी सारे च गेल.े अन् आता सयु ूराव. तरीही
तू हो म्हणतोस?
तसे कोंडाजी म्हणाले,
महाराज इथे मरणाची भीती आहेच कोणाला. अहो असंही मरण
येणारच हाये. तवा असं मरण्यापक्षा यद्ध
ु ावर ित्ंि
ू ी लढतांना आलेलं मरण
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बरं. ते मरण शसहं ासारखं असन. अन् असं मरण! असं मरण कुत्र्याईसारख.ं
मले असं कुत्र्याईसारखं मरण नगं. वीरमरण पाह्यजे शसहं ासारखं." तसे
शिवराय शवचार करु लागले.
मागील अनेक शदवस दशक्षणेचा दरवाजा असणारा हा पन्हाळगड
आशदलिहाच्या ताब्यात होता. मागे एकदा हल्ला करूनही शजंकता आला
नव्हता व यद्ध
ु सोडून पळावे लागले होते. तो पन्हाळा घ्यायला कोंडाजी
शनघाला. मोशहमेसाठी २००० सैशनक तरी त्याने मागणं अपेक्षीत होत.ं पण
मराठे जातीचेच शनधड्या छातीचे शकती सैन्य मागावं त्याने?
कोंडाजी फजंद नावाच्या या िरू मदाूनी राजांना सांशगतलं.
"राजे, मला फकस्त ३०० गडी द्या."
शिवराय अचशं बत झाले. तसे ते म्हणाले,
"कोंडाजी फक्त ३००? परु तील का?"
तसा कोंडाजी म्हणला,
"राजे, साठच परु े त, पण अगदीच मोजके नको म्हणनू ३०० सांशगतलं."
शिवरायानं शतनिे सैन्य कोंडाजीला शदले व कोंडाजीने मजु रा के ला व
पाचाडला पागा तयार होती शतकडं जायला शनघाला, राजांनी त्याला वापस
बोलावले, तो लगेच वळला, शवचारल,ं
74

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

"जी महाराज! बोलावलतं आपण ?
"होय."
"किाबद्दल?"
राजांनी आपलं कडं काढून कोंडाजीला शदलं, कोंडाजी खि
ु झाला.
येसाजी म्हणाला,
"महाराज, मोशहमेच्या आधी इनाम?"
"होय. तो इनाम घेण्याच्याच लायक आहे."
महाराज िांत झाले व कोंडाजीला आज्ञा शदली. अवघे ३०० स्वार
घेऊन स्वारी राजापरू ला गेली व शकल्ल्याचे तपिील शमळवायला सरुु वात
के ली.
तो शकल्ला.......त्या शकल्ल्यावर पहारा होता. तोही पहारा कडक
होता. तसा कोडाजीनं वेष बदलवनू शकल्ल्यावर जावनू त्या शकल्ल्याची
खडान् खडा माशहती शमळवली. त्या शकल्ल्याचे पहारे , शकल्ल्याच्या
कमजोर बाज,ू कुठं कुठं तोफा आहेत? शकल्लेदार कुठं असतो? पहारे कुठं
कमी आहेत? तिी नेमकी माशहती शमळाली,
गडाच्या पशश्चमेला एक कडा आहे, शजथं तटबंदी शवरळ आहे व पहारे
सद्ध
ु ा कमी असतात.
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आता याचा फायदा घेणार नाही मग ते मराठे कसले, ठरलं तर, इथनू च
गड चढायचा आशण शदवस होता फाल्गनु कृ त्योदिी िके १५९५, ३ माचू,
१६७३.
कोंडाजी ३०० मावळे घेऊन पशश्चम बाजल
ू ा असणार्या
कड्याजवळच्या जंगलात फक्त चार कोसावर येऊन ठे पला. अनाजी दत्तो
यानं ा साशं गतल,ं
"पंत आपण शहतच थांबा, मी ६० जण घेऊन पढु ं जातो आशण गड
घेतो, गड घेऊन इिारत झाली की मग गडावर या."
पंत २४० स्वार घेऊन शतथंच थांबले, कोंडाजी पढु ं शनघाले. त्यांनी
सैन्यासोबत अनेक कणे शदले होते. तो शनयोजनाचा भाग होता. गडाखाली
गेल,े दोर लाऊन सपसप कडा चढून गेल.े अंधार इतका होता की डोळ्यात
बोट घातलं तरी काही शदसू नये, अिा अंधारात तलवारी काढून मराठे सवू
शकल्ल्यावर पसरले. पवू ेला शकल्लेदाराच्या महालाकडे हल्ला करायचा
असे ठरले होते.
तसा इिारा झाला आशण अचानक जोरजोरात मराठ्याचं े रणघोष सरुु
झाले. घोषणा, आरडाओरडा… सगळ्यांनी एकदाच आवाज धरला. तसा
शकल्ल्यावर एकच गोंधळ उडाला. शनळोजी सबनीस म्हणनू शकल्ल्यावर
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होता. त्याला वाटलं इतके कणे वाजत आहेत. म्हणजेच ित्ू सैन्य खपू आहे.
तो ओरडत पळू लागला. सोबत अनेकांना सांगू लागला, “सैन्य खपू
आहे.जीव वाचवा.पळा. गनीम संख्येने फार आहेत.”
हे ऐकून अजनू ४०० -५०० लोक पळू लागले, येवढं वजा जाता
देखील शकल्ल्यावर १२०० माणसं बाकी होती. ती मराठ्यांच्या हल्ल्याला
तोंड देत होती, मराठे सद्ध
ु ा शततक्याच त्वेषाने लढत होते. आता हळूहळू
शकल्ल्यावर मिाली पेटल्या होत्या. म्हणनू शकल्लेदार सद्ध
ु ा तलवार घेऊन
मैदानात उतरला होता. तो नेमका कोंडाजीसमोर आला, कोंडाजीचा एक
घाव मानेवर लागला आशण मंडु क उडाल.ं
शकल्लेदार पडला. ती बातमी. सगळ्या सैन्यात वार्यासारखी बातमी
गेली की शकल्लेदार पडला. मग काय? सगळे सैन्य कच खाऊन पळू लागले.
बघता बघता शकल्ला घेतला गेला. पवू ी ज्या शकल्ल्यावर माघार घ्यावी
लागली होती, तो शकल्ला अवघ्या ६० जणांनी घेतला.
गडावर भगवे शनिाण मध्यरात्ीच लागले, तोफांना बत्त्या शदल्या.
त्याही मराठ्यांच्या शकतीचे गाणे गात धडाडू लागल्या. एक स्वार रायगडी
राजाच्ं याकडे पाठवला. तो शकल्ल्यावर गेला. तो शदवस चैत् िु प्रशतपदा
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म्हणजेच गढु ीपाडवा होता. ही बातमी शिवाजी महाराजानं ा समजली आशण
मग काय शवचारता, राजे भारावनू बोलू लागले,
"तोफा द्या, साखर वाटा, सरनोबत आपल्या हुजरू ातीची तयारी करा.
आपल्याला आज पन्हाळ्यास शनघायचे आहे."
शिवराय पन्हाळ्यास गेले व त्यानं ी कोंडाजीचे भरभरुन कौतक
ू के ले व
त्यांचा यथोशचत सत्कार के ला. कारण कोंडाजीनं ज्या शकल्ल्याला
अजनु पयंत शजंकता आलं नव्हतं. तो शकल्ला शजंकून दाखवला होता.
******************
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१२} येसाजी कंक
येसाजी कंक........येसाजीचं
नाव घेताच भल्या भल्याला
थरकाप सटु त होता.
त्याच्ं या बाबतीतील एक
प्रसंग म्हणजे त्यांनी कापलेली
हत्तीची
मान.
येसाजीनं
तलवारीच्या एका झटक्यात
हत्तीची मान उडवली होती. एवढी
ताकद होती येसाजीच्या
बाहूदडं ात.
येसाजीबाबत
सागं ायचं झाल्यास त्यानं ी गोवळकोंड्याचा बादिाहा अबल
ु हसन
कुतबू िाहा याच्या मदमस्त हत्तीला आपल्या परािमानं लोळवले होते.
येसाजी शिवरायाचं े जवळचे शमत् होते. अनेक शवजयी मोशहमेचे नेतत्ृ व
येसाजींनी के ले. त्यांचे नाव ऐकताच सवू ित्ंनू ा छातीत धडकी भरत असे.
त्यांनी िंभरू ाज्यांच्या काळातही पोतूगीजांना धळ
ू चारली होती.
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येसाजीचा जन्म हा रायगडाच्या पायथ्यािी भोर इथे झाला. त्याच्ं या
वडीलाचे नाव दादोजी. तसं पाहता ते गशनमी काव्यात पारंगत होते.
प्रतापगडाच्या लढाईत त्यांनी के लेली कामगीरी अतल
ू नीय अिीच होती.
गोव्याच्या पोतूगीजासोबत झालेल्या रणसंग्रामात येसाजी मरण पावले होते.
येसाजीबाबत सांगायचं झाल्यास त्यांची िरीरयष्टी बलदडं स्वरुपाची
होती. िभं र हत्तीचं बळ असलेला माणसू अिी त्यानं ा उपाधी होती.
१९७६ साली राज्यशभषेक साजरा झाल्यानंतर महाराज दशक्षण ताब्यात
घेण्यासाठी जेव्हा दशक्षणेतील मोशहमेवर शनघाले, तेव्हा त्यानं ी अत्यंत
शवश्वासू माणसे आपल्यासोबत घेतली होती. त्यात येसाजीचा समावेि
होता.
यामध्ये दादमहालात शिवाजीनं प्रवेि करताच त्याचं महाराज
कुतबू िाहानं जोरदार स्वागत के लं. तसा तो शवचारात पडला. महाराज
शिवाजीचं एवढं मोठं सामथ्यू आशण याच्ं या सैन्यात हत्ती नाहीत. तसं
शिवरायांना स्थानापन्न होताच बादिाहा कुतु
ू ूबिाहानं तो प्रश्न
शिवरायांना शवचारला. म्हटलं,
"राजे, तम्ु ही एवढे बलिाली आशण तमु च्या सैन्यात हत्तीचा समावेि
नाही. जहापनाह, याबाबत आश्चयू वाटतं."
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त्यावर शिवाजी महाराज म्हणाले,
"आमचा एक एक योद्धा एका हत्तीच्या बरोबरीचा आहे."
"म्हणजे?"
"तम्ु हाला प्रशचती पाहायची आाहे का?"
बादिाहाला शिवरायांुंच्या बोलण्याचा अथू समजला नाही. तसा
तो म्हणाला,
"जहापनाह, मला समजलं नाही."
"माझा प्रत्येक शिपाही तमु च्या हत्तीिी लढाई करु िकतो. प्रशचती
पाहायची आहे का?"
शिवरायाच
ं ं वाक्य ऐकताच बादिाहा भलताच बावचळला. तसा तो
म्हणाला,
"माझ्या दरबारातील कोणत्याही हत्तीिी लढेल काय?"
"होय."
शिवरायांनी असं म्हणताच कुतबू िाहानं आव्हान शस्वकारलं. त्यानं
एक मदमस्त हत्ती मैदानात आणला.
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तो मदमस्त हत्ती. त्या हत्तीिी लढायला येसाजीचीच शनवड
कुतबू िाहानं के ली होती. कारण त्यानंच कुतबू िाहाच्या डोळ्यात डोळे
टाकून पाशहले होते.
येसाजी जेव्हा हत्तीिी लढायला आला, तेव्हा हत्तीच्या चालीला
चक
ु वत येसाजीनं त्याला चांगलंच खेळवलं. त्यामळ
ु ं सततच्या धावण्यानं
हत्ती चागं लाच थकला. िेवटी तरीही हत्तीनं हार मानली नाही. त्यानं त्याला
सोंडेत पकडलं. त्यातच ऐन िेवटच्या समयी हत्तीनं कुतबू िाहाला तोंडात
बोटेुे घालायला लावले. त्यानंुं हत्तीवर प्रहार के ला. तो असा के ला की
एका वारात हत्तीची पणू ूतः मान धडावेगळी झाली होती.
हत्तीवर येसाजीला शवजय शमळाला होता.. तो त्याचा शवजय नव्हता तर
ती कुतबू िाहाला शदलेली चपराक होती. शिवरायानं ा अशं तम समयी तोही
प्रसंग आठवत होता. तो िेवटचा प्रसगं शिवरायांच्या डोळ्यातनू अशभमान
पेरीत होता. ह्याच प्रसंगाने कुतबू िाहा प्रभावीत झाला व त्याने शिवरायांिी
हातशमळवणी के ली व शिवरायांना मघु लांचा अंत करता आला.
********************************
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\१३} शहरोजी फजंद

सन ११ जनू १६६५ च्या तहानसु ार छत्पती शिवाजीराजे औरंगजेबास
भेटण्यासाठी आग्र्यास रवाना झाले. औरंगजेबाच्या पन्नासाव्या
वाढशदवसाशनशमत्त औरंगजेबाच्या दरबारात ते हजर झाले. पण औरंगजेबाने
दरबारात राजांचा अपमान के ला, तसेच त्याच्ं या शनवासस्थानाभोवती
फौलादखानाचे पहारे बसशवले. स्वत:छत्पती शिवराय, यवु राज संभाजीराजे
कै देत अडकल्यामळ
ु े स्वराज्यावर मोठे सक
ं ट उभे राशहले होते.
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छत्पती शिवरायानं ी आपल्या चतरु ाईने सभं ाजीराजेंना मोघलाचं ी
मनसबदारी शमळवनू शदली. त्यामळ
ु े संभाजीराजे मक्त
ु पणे संचार करू िकत
होते, तसेच शहरोजी व मदारी मेहतर यांस राजेंनी आपल्या सोबत ठे वनू
आपल्या सोबतच्या इतर मावळ्यांना बाहेर पाठशवले. जीजामातेनं राजेंच्या
सटु के साठी प्रयत्न चालू के ले. त्यानं ी मावळ्यानं ा आग्र्याच्या बाहेर
शठकशठकाणी तैनात ठे वले. छत्पती शिवरायांनी आजारी पडण्याची यक्त
ु ी
करून आपली तब्येत चांगली व्हावी म्हणनू आग्र्यातील मंशदर, मशिदी,
गोरगरीब जनतेला शमठाईचे पेटारे पाठवावयास सरू
ु वात के ली. सरू
ु वातीस
फौलादखानाचे सैन्य पेटारे काळजीपणे तपासत होते. पण नंतर ते पेटारे
तपासण्यास कुचराई करू लागले. अखेरीस संधी साधनू शद १७ ऑगस्ट
१६६६ ला राजें वेिातं र करून पेटार्यात बसनू शनघनू गेले. (राजें आग्र्यातनू
कसे शनसटले याबद्दल इशतहासकारांमध्ये वादशववाद आहेत).
राजेंच्या िाशमयान्यात शहरोजी फजंद छत्पतींचे कपडे घालनू झोपला.
हे शसद्ध करणारे शवधान सभासद बखरीत आहे.
'शहरोजी फजंद पलगं ावरी शनजला होता. तो चार प्रहर रात् व तीन प्रहर
शदवस तैसाच शनजला. चौकीचे पोलादखानाचे लोक कोठडीत येऊन
पाहतात, तो राजे िेला पांघरून शनजलेले. एक पोर पाय रगशडत होता. पोरास
लोक पसु तात की राजे आज फार वेळ शनजले? पोर म्हणतो की, 'िीर दख
ु ते'
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ऐसे पाहोन लोक जातात. तैसाच तीन प्रहर रोज शहरोजी शनजला होता. तो
प्रहर शदवस असतां शहरोजी उठोन, आपली पांघरूणे, चोळणा, मंडु ासे घालनू
पोर बरोबरी घेऊन, बाहेर आला चौकीदारास पशु सले त्यांस शहरोजीने
सांशगतले की िीर दख
ु ते, कोणी कोठडीत जाऊ लागेल त्यास मना करणे.
आपण औषध घेऊन येतो. म्हणनू चौकीदारास सागं नू दोघे बाहेर गेल.े
रामशसंगाचे गोटास जाऊन त्यास एकांती वतूमान सांगोन आपण तेथनू
शनघोन देिाचा मागू धररला.'
मख्ु यतः शहरोजी फजंद, मदारी मेहतर यांच्यामळ
ु े राजे सख
ु रूप
औरंगजेबाच्या तावडीतनू शनसटले. असे म्हणायला काहीही हरकत नाही.
******************
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१४} मदारी मेहतर
ते
आग्र्याचं
शठकाण.
महाराज
शिवाजी आग्र्याला
नजरकै देत पडले होते.
त्याचं कारणही तसंच
होतु
ं ं. ते कारण म्हणजे
परु ं दरचा तह.
परु ं दरला
मरु ारबाजी जांबाज मावळा वीर, स्वाभीमानी मावळा मरण पावला होता.
त्यातच शकत्येक मावळ सैशनक मरण पावत चालले होते. िेवटी तह
करण्याशिवाय उपाय नव्हता. त्यामळ
ु ं तह के ला गेला.
परु ं दरच्या तहानसु ार चार लक्ष होनाचा मल
ु ख
ू व तेवीस शकल्ले
बादिाहाला शदले गेले व बादिाहाची भेटही घ्यायचे ठरले.
ठरल्याप्रमाणे बादिाहाच्या भेटीसाठी शिवराय आग्र्याला गेल.े शतथे
बादिाहाचा पन्नासावा वाढशदवस होता. त्यावेळी शिवराय महाराष्ट्राचे राजे
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असनू ही त्यांना बादिाहानं दसु र्या रांगेत उभे करुन प्रथम त्यांचा अपमान
के ला. त्यातच त्यांनी कुरकूर के ली असता त्यांना कै देतही टाकल.ं शतही
नजरकै द. तब्बल एक दोन शदवस नाही तर काही मशहने.
या शठकाणीही पन्हाळगडाची पनु रावत्तृ ी झाली. शतथे पन्हाळगडावरुन
सटु तांना शिवा कािीद मरण पावला तर इथे मदारी मेहतर व शहरोजी.
आग्र्याहून सटु तांना शिवाजीनं एक यक्त
ु ी के ली. ती म्हणजे आजारी
असल्याची. आपला आजार बरा व्हावा म्हणनू ते साध,ू मौलवींना
मीठाईचेुे पेटारे पाठवू लागले. त्यातच ते मीठाईचे पेटारे तपासणी होवु
ू ू
लागले. हेच मीठाईचे पेटारे काही शदवस तपासले जावू लागले. परंतू ते
तपासणी करतांना काही शदवसानं शिपाईही शनराि झाले. त्यातच एक शदवस
शिवराय व सभं ाजी एका शमठाईच्या पेटार्यात जावनू पसार झाले. ते
ज्यावेळी पसार झाले. त्यावेळी त्यांचं रुपांतर करुन मदारी मेहतर व शहरोजी
यांनी शिवाजीचं वेषांतर के लं. त्यातच त्यांना पढु े फौलादखान याने पकडले
व शहरोजींना त्यांचं मस्तक उडशवण्याची शिक्षा शमळाली.
******************
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१५} बशहजी नाईक
शिवाजी महाराजांना
गप्तु हेराची पारख होती.
लहानपणच ते. त्या
लहानपणात त्यांनी बशहजी
नाईकाला ओळखलं होतं.
त्यामळ
ु ं ुं त्यानं ी बशहजी
नाईकला
आपल्या
गप्तु हेराचं प्रमख
ु बनवलं
होतं. ते गप्तु हेर खात्याचे
गप्तु हेर व कमांडर होते.
बशहजी नाईक हे शिवाजी महाराजाचं े गप्तु हेर प्रमख
ु होते. त्याचं ी समाधी
सांगली शजल्ह्यातील खानापरू तालक्ु यातील भपु ाळगड येथे आहे. त्यांचा
जन्म शिंगावे नाईक ता. नगर शज. अहमदनगर इथे झाला.
बशहजीचं सरुु वातीचं जीवन हे मोशहमा आशण साहसांनी भरलेलं आहे.
बशहजी त्यांच्या मोशहमांच्या प्रत्येक पैलबू द्दल तपिीलवार माशहती गोळा
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करण्यात तरबेज होते. तसेच छत्पती शिवाजीच्या अनेक आश्चयूजनक
परािमामध्ये बशहजीचा शसंहाचा वाटा आहे.
बशहजी कुठल्याही प्रकारचं वेषातं र करण्यात पटाईत होते. ते कधी
वासदू वे , फकीर, कोळी, शभकारी, संत बनत असत. फक्त वेषांतरच नाही तर
समोरच्या माणसाच्या तोंडचे िब्द चोरण्यात पटाईत होते. ते त्यांचं चातयु ू
होत.ं ते शवजापरू च्या आशदलिाहाच्या दरबारात तसेच शदल्लीच्या
बादिाहाच्या दरबारात वेषांतर करुन जात असत. तसेच त्यांच्या
दरबारातील खडान् खडा माशहती घेवनू येत. त्यांच्याबाबत ते हेर असल्याचा
जरी संिय आला तरी त्या बादिाहांनी एकदाही बशहजीनं ा पकडले नाही वा
पकडू िकले नाहीत.
छत्पती शिवरायाच्ं या गप्तु हेर खात्यात जवळजवळ तीन ते चार हजार
गप्तु हेर होते. ते सवू गु
ु ुप्तहेर बशहजीनं ी शवजापरू , शदल्ली, पणु े, कनाूटक इथे
पसरवले होते. चक
ु ीची माशहती देणार्यास जबर शिक्षा शदल्या जात. गप्तु हेर
पद्धतीची एक सांकेशतक भाषा त्यांनी तयार के ली होती. ती भाषा के वळ
नाईक व गप्तु हेरानं ाच माशहत होती. त्यासाठी शविेष प्रशिक्षण शदलं जाई. ही
भाषा शिवराय व संभाजींना कळत होती.त्यात पक्षयांचाही व प्राण्याचं ाही
आवाज होता. कुठलाही संदि
े हा त्या भाषेतच शदला जाई. महाराज
शिवाजी हे कोणत्या मोशहमेवर जाणार आहेत हे आधी बशहजीनं ा माशहत
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असायचे. कधी कधी शिवाजी महाराजाच्ं याही दरबारात बशहजी वेषातं र
करुन आलेले असायचे. ते फक्त शिवरायांना माशहत असायचे. इतरांना
नाही.
ते के वळ गप्तु हेरच नाही तर लढवय्येही होते. तलवारबाजी व
दांडपट्ट्यात ते माशहर होते. कारण गप्तु हेरांच्या जीवावर कोणता प्रसंग के व्हा
शबतेल हे त्यानं ा चागं लं माशहत होत.ं ते कोणत्याही घटनाचं ा बारकाईनं
शवचार करीत. तसेच ित्ु
ू ूुंच्या गप्तु हेराची माशहती बशहजीनं ा होती.
ित्ंनू ा चक
ु ीची माशहती परु शवण्याचेही काम ते आपल्या गप्तु हेरांकडून करवनू
घेत.
बादिाहाच्या पन्नासाव्या वाढशदवसाबद्दल जेव्हा शिवराय आग्र्याला
गेल.े तेव्हाही बशहजीनं शदल्लीची माशहती शमळवली होती. त्यासाठी
शदल्लीच्या कानाकोपर्यात त्यांनी जवळपास पाचिे गप्तु हेर पसरवले होते.
हे कायू त्यांनी मशहनाभर के ले होते.
शिवरायांच्या सवू घटनेत बशहजीचा समावेि होता. अफजलखान
वध, िायीस्तेखानाची बोटे कापणे, पन्हाळ्यावरुन सटु का, परु ं दरचा वेढा,
सरु तेची लटु . अिा प्रत्येक घटनेत बशहजीनं ी उत्कृष्ट कायू के ले.
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महाराजही आपल्या मोशहमेची पावले टाकतानं ा त्याच्ं या सल्ल्याचा
वापर करीत असत. सरु तेची लटु सरुु असतांना शटपलेल्या इग्रं जांच्या
दस्तऐवजात बशहजीचा उल्लेख आहे. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास
शिवाजी महाराजांची हेरव्यवस्था मजबतू होती. त्याचे श्रेय बशहजीनं ाच
जाते. बशहजीजवळ कुिाग्र बशु द्धमत्ता होती. तसेच समयसचु कताही त्यातच
साहसही. त्याच भरविावर बशहजीनं ा शिवाजी महाराजांच्या काळात उत्कृष्ट
कामगीरी करता आली.
बशहजी नाईक शिवरायांसोबत कसे जळ
ु ले याचाही इशतहास आहे.
ज्यावेळी शिवराय पण्ु यात आले. तेव्हा त्यांनी लांडग्यांचा बंदोबस्त
करण्यासाठी या लाडं ग्यानं ा मारुन त्याचं े िेपटू आणनू दाखवल्यास शिवराय
इनाम देत. तेव्हा बशहजीनं ी सवाूत जास्त िेुेपट्या आणल्या होत्या. तसेच
होळी या सणाच्या वेळी बशहजी करीत असलेली वेगवेगळी सोंगे
शिवरायाच्ं या मनात ठसले. त्यातनू च शिवरायाु
ं ंनी बशहजीची गप्तु हेर
म्हणनू आपल्या स्वराज्याच्या कामात नेमणक
ू करुन मदत घेतली नव्हे तर
यथायोग्य उपयोग करुन घेतला.
शिवरायांनी आपल्या कारशकदीत अफजलखानासारख्या बलाढ्य
माणसाचा वध करुन नावलौकीक शमळवला. त्यांना ठार करता आले, त्याचे
कारण बशहजी. बशहजी मशहनाभरापासनू अफजलखानाच्या सैन्यात
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सहभागी झाले होते. त्यातच खानाचे सैन्य शकती? दारुगोळा शकती?
घोडदळ, पायदळ, अश्वदळ शकती? त्यांच्या जवळचे लोक शकती? त्याची
शदनचयाू किी? त्यांच्या सवयी किा? ही सवू माशहती बशहजीनं ी
शिवरायांना परु वली. म्हणनू च कपटी खानावर शवजय शमळवता आला.
तसेच खान शिवरायानं ा जीवे मारु पाहात आहे हेही बशहजीनं ी शिवरायानं ा
सांगीतले होते. त्यामळ
ु ं बशहजीनं ी शदलेल्या सचु नेनसु ार महाराजांनी आपली
व्यहु रचना पणु ूपणे बदलली. त्यातच शिवराय घाबरले ही देखील अफवा
खानानं पसरवली. तसेच खानानं शचलखत घातले नसल्याचीही माशहती
बशहजीनं ी शदली. त्यातच सय्यद बंडा शकती धोकादायक आहे हेही सांगीतले
होते. त्याचाही फायदा शिवरायांना झाला. तसेच पन्हाळ्याहून शिवाजी
महाराजानं ी सख
ु रुप सटु का करण्याचे श्रेय ज्याप्रमाणे बाजीप्रभू आशण शिवा
कािीदला जाते. तसेच बशहजी यांच्याकडेही जाते. िायीस्तेखानाची बोटे
कापतांना तेथील सवू माशहती बशहजीनं ी परु वली.
िायीस्तेखानाचा पाडाव करण्याआधी उंबरखींडीत खानाच्या
वीसहजार सैशनकांचा खानानं धव्ु वा उडवला. तसेच त्याला िरणागती
घेण्यास भाग पाडले. खान कोकणात जाण्यासाठी पण्ु याहून शनघाल्यापासनू
बशहजी आशण त्यांचे हेर खानाच्या सैन्याच्या आजबु ाजल
ू ा राहात असत.
खान बोरघाट मागाूनं कोकणात येईल असे वाटत होते. परंतू खानानं
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उंबरखींडीचा मागू शनवडला हेही बशहजीनं शिवरायानं ा सागं ीतलं होतं.
त्यानसु ार शिवरायांनी उंबरखींडीत सरुु ं ग पेरुन ठे वला होता. त्यातच खानाचे
सैन्य खींडीत शिरताच दोन्ही बाजंनू ी त्यांच्या सैन्याची शिवरायांनी
नाकाबंदी करुन त्याच्या सैन्याचा पाडाव के ला.
सरु त लटु तेवेळी बशहजीनं शदलेल्या माशहतीनसु ार सरु तला शिवरायांनी
बदसरु त के ले. ही परमल
ु खात काढलेली पशहलीच मोशहम होती. ही योजना
तीन चार मशहण्यापासनू सरुु होती. यावेळी बशहजी अगदी शभकार्याच्या
अवस्थेत सार्या सरु तभर शफरले व तेथील खडान् खडा माशहती आणली.
त्यामळ
ु ं सरु तच्या वेिीवरच सरु तचा सभु ेदार इनायतखानास जे शिवरायांनी
पत् शदले. त्या पत्ात चक्क हाजी सय्यद बेग, बहरजी बोहरा, हाजी कासीम
या धशनकांचीही नावे टाकली. त्यातच एवढ्या दरुु न आलेल्या शिवरायांना
आपली नावे किी माशहत झाली याचं आश्चयू त्या लोकांना वाटलं.त्यांची
तर भीतीनं भंबेरीच उडाली.
शिवरायांनी सरु त लटु ली. परंतू त्यांनी सरु तमध्ये गरीब, लाचार, अपंग,
दानिरू , शमिनरी यानं ा त्ास शदला नाही. ही मोशहम यिस्वी झाली. कारण
यात बशहजीचे योगदान फार मोठे होते. तसेच आग्र्यावरुन सातिे मैलाचे
अंतर पार करुन शिवाजी आले. तेव्हा ते के वळ बशहजीमळ
ु ं च सख
ु रुप
पोहोचले. त्यातच शिवाजीला नवीन हवेलीत पाठवनू त्याचं ा खनु करण्याचा
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प्रयत्न हा देखील बशहजीमळ
ु ं च शसद्धीस गेला व शिवाजी नवीन हवेलीला न
जाता मथरु े स गेल.े तसेच ते अलाहाबाद, बंदु ल
े खंड, खानदेि, गोंडवन,
गोवळकोंडा असा वेडावाकडा प्रवास करीत िेवटी राजगडावर पोहोचले
होते. यातनू असं कळतं की ज्या शठकाणी पराजय शमळणार होता. तेही क्षण
शवजयात रुपातं रीत झाले. हे के वळ आशण के वळ बशहजीमळ
ु ं िक्य झाले.
बशहजी कोणतेही रुप घेवनू ित्च्ू या खाशमयानात वावरत असे. शिवरायांनी
१६७४ मध्ये जेव्हा आपला राज्यशभषेक रायगडावर साजरा के ला. त्यावेळी
त्यानं ी अष्टप्रधान मडं ळाची स्थापना के ली. त्यात त्यानं ी हेरखात्याचाही
प्रमख
ु बनवला व हेरखात्याचे महत्व लक्षात घेता त्याला स्वतंत्र्य स्थान
शदलं. तसेच बशहजीला सरदार बनवलं होतं. हेरखात्यास पैसाही शदला.
कारण हेरखात्याची माणसं जीवावर उदार होवनू ित्च्ू या गोटात शिरुन
माशहती आणत असत. अिावेळी त्यांच्या जीवालाही शविेषत्वाने धोका
असे.
बशहजी भपु ाळगडावर मरण पावले. तेथील एका लढाईतच हेरगीरी
करतांना मत्ृ यू आला. ते त्यावेळी लढाईत जखमी झाले होते. तेव्हा ते
भपु ाळगडावर येवनू तेथील महादेवाच्या चरणी त्यानं ी प्राण सोडला होता.
त्यांची समाधी बाणरू गडावर आहे.महाराष्ट्रातील सांगली शजल्ह्यात खानापरू
तालक्ु यात. जेथनू सोलापरू शजल्ह्याची सरुु वात होते.
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बशहजीबद्दल सागं ायचं झाल्यास एवढचं म्हणता येईल की बशहजी
नसता तर कदाशचत शिवरायांनाही स्वराज्य स्थापन करता आलं नसतं.
त्यांना तर के व्हाच ित्ंनू ी शचत के ले असते.
बशहजी, बाजीप्रभ,ू तानाजी, बाजी पासलकर, शिवा कािीद, मदारी
मेहतर शहरोजी फजूद अिी शकतीतरी माणसं की ज्यांनी शिवरायाचे प्राण
वाचावे म्हणनू स्वतःचे प्राण दावणीस लावले. परंतू शिवरायांना शकंचीतही
इजा होवू शदली नाही. ते होते, म्हणनू च शिवाजीला राज्य स्थापन करता
आले व आपल्या आईची इच्छा नव्हे तर जनतेची इच्छा पणू ू करता आली
असे म्हटल्यास आशतियोक्ती ठरणार नाही.
******************
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१६} शहरोजी इदं ु लकर
शहरोजी इदं लकर हे छत्पती शिवाजी महाराजांचे बांधकामाचे प्रमख
ु
होते. त्यांनी शिवरायांच्या स्वराज्याची राजधानी रायगडचे बांधकाम अत्यंत
मजबतू असे के ले होते. आत्ताच्या कोणत्याही बाधं काम इशं जशनअरला
लाजवेल असे बांधकाम कौिल्य त्यांच्याकडे होते. जेव्हा शसधदु गु ू
बांधावयाचा होता. तेव्हा वडार समाजातीलच समु ारे ५०० पाथरवट
लोकानं ी शसधदु गु ाूचे बाधं काम के ले. अगदी परु ातन काळापासनू वडार
समाज बांधकामध्ये, दगड फोडण्यामध्ये, दगडावरील नक्षीकामामध्ये
कारागीर म्हणनू प्रशसद्ध होता आशण सध्याही आहे. शहरोजी इदं ल
ू कर यांचे
बाधं काम कौिल्य पाहून छत्पती शिवरायानं ी त्यानं ा अनेक शकल्ल्याच्ं या
बांधकामाचे काम शदले.
शिवराज्याशभषेकाच्या वेळेस खद्दु छत्पती शिवाजी महाराजानं ी
शहरोजीस रायगडावरील इमारती, तळी, मनोरे , रस्ते, देवळे इत्यादी बांधकामे
हाती शदले होते. तसेच त्याची जबाबदारीही सोपशवली होती. गड बांधण्याचे
काम याने आपल्या देखरे खीखाली पणू ू करून घेतले. त्यात त्यानं ी वापीकूप-तडाग, प्रासाद, उद्याने, राजपथ,स्तभं , गजिाला, नरें द्रसदन, बारा
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महाल अिा अनेक इमारती शहरोजीनी रायगडावर उभ्या के ल्या. गड
पाशहल्यावर छत्पती शिवाजी राजे फारच खि
ु झाले आशण त्यांनी
शहरोजीला सांशगतले की या गडावर कोणत्याही एका शठकाणी तू तझु े नाव
शलहावे आशण तमु च्या स्मतृ ी जतन कराव्यात. म्हणनू च त्यांनी पायरीवर
आपले नाव कोरले आशण त्यात शलशहले की शहरोजी इटाळकर महाराजाच्ं या
सदैव तत्पर सेवेमध्येच असेल.
या आपल्या शिलालेखात त्यांनी "सेवेठायी तत्पर शहरोजी
इदं ल
ु कर…. … " असे म्हणनू आपण महाराजांचे शनस्सीम भक्त आशण
सेवक आहोत हेच दाखवनू शदले.
कधीकधी शिवराय आपल्या मोशहमेत व्यस्त राहात. तेव्हाही बांधकामे
सरुु असत. पैसा कमी पडायचा. तेव्हा प्रत्येक शकल्ल्यावरील बाधं काम
करतांना कधीकधी इदं ल
ू कर आपल्या जवळील पैसा वापरत. असेच एका
शकल्ल्यावरील बांधकाम करतांना शहरोजीनं आपली िेती शवकून टाकली
होती. त्यातच ते बांधकाम पणू ू के ले होते. परंतू शकल्यावरील बांधकाम अडू
शदले नाही.
२५ नोव्हेंबर १६६४, मालवण जवळील कुरटे बेट. स्वतः महाराज या
बेटावर आले होते. स्वतः शिवराय या बेटावर का आलेत असा प्रश्न
97

शिविाहीचे आधारस्तंभ

अंकुि शिंगाडे

सवांसमोर उभा होता. तसं पाहता शिवराय तेथील जागा पाहायला आले
होते. या खडकावर शिवरायांनी गणेिमतु ी व सयु ूचंद्र कोरुन त्यांची
शिवरायांच्या हस्ते पजु ा करण्यात आली. शकल्ल्याची जागा शिवरायांना
आवडली व त्यातच शहरोजी इदं ल
ू करांनी आखलेल्या नकािाप्रमाणे
बाधं काम करण्यात आले.
शहरोजींनी नकािा बनवला. तिी तीस फूट उंच आशण बारा फूट रुंद
अिी दोन मैल तटबंदी उभारण्यात आली. त्यातच त्याच्या पायाभरणीत
शििे ओतण्यात आले. शठकशठकाणी बावीस बरुु ज उभारण्यात आले. शतथं
असलेल्या रखवालदारासाठी िौचकुपाचीही व्यवस्था करण्यात
आली.नागमोडी वळणाच्या शखडं ीतनू दगु ाूचा मख्ु य दरवाजा लपशवण्यात
आला. तसेच तीन गोड्या पाण्याच्या शवशहरी उभारण्यात आल्या. या
शकल्ल्याला पणू ू बांधकाम करतांना एक कोटी रुपये खचू होणार होता. परंतू
शिवराय औरंगजेबाच्या कै देत शखतपत पडले होते. काय करावं सचु त
नव्हतं. तरीही इदं रू कराचे शकल्ला बांधकाम सरुु च होते आशण तीन
वषाूनंतरच्या प्रशदघू कालावधीनंतर म्हणजे १६६७ मध्ये हनमु ान जयंतीच्या
शदविी शकल्ला बाधं नू पणू ू झाला. शसधं दू गु ाूमळ
ु ं आता स्वराज्याकडे डोळे
टाकायची शहमं त कुणाचीही होत नव्हती.
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शिवरायांनी शकल्ला पाशहला. ते पाहून ते अशतिय खि
ु झाले. त्यातच
इदं ल
ू करांना शिवराय म्हणाले,
"मागा, तम्ु हाला काय हवं ते. आम्ही आपल्या बाधं कामावर फारच
खि
ु आहोत." त्यावर शहरोजी म्हणाले,
"दगु ाूवर येणार्या प्रत्येकाला आपल्या चरणकमलाचे दिून व्हावे हेच
आमच्यासाठी आपण शदलेले बक्षीस असेल."
शिवराय काय समजायचं ते समजले व त्यांनी शसंधदु गु ाूवर आपली
स्वतःची चरणकमलं कोरण्यास सांगीतले.
वरील संवादावरुन असं शदसनू येते की इदं रू कर एवढे शिवरायांवर प्रेम
करायचे की ते स्वतः कोणताच मोबदला घ्यायचे नाहीत. कधीकधी शवना
मोबदलाही काम करायचे.
रायगडाचेही बांधकाम झाल्यावर शिवराय खि
ु होवनू म्हणाले,
"माग, तल
ु ा काय हवं ते माग."
त्यावरही इदं रू कर म्हणाले,
"महाराज, माझे नाव या खालच्या पायरीवर कोरण्याची परवानगी द्या.
जेणेकरुन तमु चे पाय त्या पायरीवर पडताच मी धन्य होईल."
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शिवरायांनी होकार शदला व त्यानं ी आपले नाव गडावरील जगदीश्वर
मंदीराजवळ कोरले. असे होते शहरोजी इदं रू कर. स्वराज्यासाठी कोणताही
मोबदला न घेता के वळ आशण के वळ सेवा देणारे . याच लहान लहान
िल्ु लक वाटणार्या परंतू अथूपणु ू गोष्टीमळ
ु ं स्वराज्य उभं राशहलं असं
म्हणायला काहीही हरकत नाही.
********************************
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१७} रामजी पागेरा
स्वराज्य स्थापनेत छत्पती
शिवरायांना अनेक िरू वीरांनी साथ शदली.
त्यातीलच एक महत्त्वाचे रणधरु ं धर
िरू वीर म्हणजे रामजी पांगेरा होय.
नाशिक शजल्ह्यातल्या कळवण
तालक्ु यातील शकल्ले कण्हेरगडाच्या
पायथ्यािी मोगल सरदार शदलेरखान व
त्याच्या ३० हजार सैन्याचा रामजी पांगेरा
व त्याच्ं या ७०० मावळ्यांनी साफ धव्ु वा
उडवला. मात् यात रामजी पांगेरा व त्यांचे काही सहकारी मावळे कामी
आले. इतक्या मोठ्या परािमाची दखल इशतहासालाही घ्यावी लागली.
मात् रामजींचे कायू व त्यांच्या परािमापासनू अनेक जण अनशभज्ञच राशहले.
रामजी पागं ेरा याच
ं ा वैभविाली इशतहास व दल
ु ूशक्षत कण्हेरगडाची परािमी
गाथा.
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तीन हजार ५८२ फूट उंचीचा हा शकल्ला शगरीदगु ू प्रकारातील आहे.
नाशिक शजल्ह्यातील अजंठा सातमाळा डोंगररांगेतील रॅकसूच्या दृष्टीने
मध्यम समजला जातो. अजंठा सातमाळा रांग म्हणजे नाशिक आशण
गजु रातच्या सीमेवरील तटबंदी होय. याच आडवाटेवर असलेला कण्हेरगड
इशतहासप्रशसद्ध असा हा शकल्ला आजशमतीस बराच दल
ु ूशक्षत आहे.
शदलेरखान समु ारे ३० हजार पठाणी फौज घेऊन बर्हानपरू हून शनघाला आशण
नाशिक शजल्ह्यात घसु ला. या भागातील अनेक शकल्ले मराठ्यांनी काबजात
घेतले होते. त्यातीलच कण्हेरगड हा डोंगरी शकल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात
होता. शदलेरखान कण्हेर घेण्यासाठी ससु ाट सटु ला. शदलेरखान हा अत्यंत
कडवा सरदार होता. कण्हेरच्या पररसरातच सपाटीवर शिवाजी महाराजांचा
एक शजवलग शिलेदार अवघ्या ७०० मराठी पायदळाशनिी तळ ठोकून
होता. कारण मोगलांच्या फौजा के व्हा स्वराज्यात घसु तील याचा नेम
नव्हता. या तक
ु डीचा नेता होता रामजी पांगेरा. हा रामजी शवलक्षण िरू होता.
प्रतापगडच्या यद्ध
ु ात अफजल खानच्या सैन्याशवरुद्ध जावळीच्या जंगलात
या वाघाने भयक
ं र थैमान घातले होते. त्याने परािमाची िथू के ली, तो हा
रामजी पांगेरा कण्हेरपािी होता. शदलेरखान गडावर चालनू आला असता
रामजीने त्याच्या ७०० मावळ्यांसह शदलेरखानवर हल्ला चढवला व
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सैन्याला पळवनू लावले. मात् यावेळी झालेल्या लढाईत रामजी पागं ेरा
कामी आला. असा उज्ज्वल इशतहास या शकल्ल्याला लाभला आहे.
शकल्ल्यावरील पाहण्यासारखी शठकाणे खडकात खोदलेला बरुु ज
आहे. येथनू थोडे पढु े गेल्यावर एक नेढ शदसते. गडमाथ्यावर पाण्याची सहा
ते सात हौद आहे. महादेवाची शपंड, तळ
ु िी वंदृ ावन आहे. तसेच अनेक
वाड्याच
ं े पडके अविेष आढळतात. धोडप शकल्ल्याच्या समोर तोंड येईल,
अिी एक गहु ा या शठकाणी आहे. यात पाच ते सात लोकांच्या मक्ु कामाची
सोय होते, तर जेवणाची व पाण्याची सोय आपणच करावी लागते.
शकल्यावर बारमाही शपण्याच्या पाण्याची टाकी आहे. मात् वाढलेले िेवाळ
व गाळ यामळ
ु े हे पाणी शपण्यायोग्य नाही. जाण्यासाठी शहवाळा व उन्हाळा
उत्तम पयाूय आहे.
गडावर जाण्याच्या वाटा नाशिक-कळवणमागे ओतरू गाव गाठावे.
ओतरू मधनू अध्याू तासाच्या अंतरावर असणार्या कण्हेरवाडी गावात यावे.
कण्हेरवाडी गावातनू गडावर जाण्यासाठी शखंडीत जावे लागते. त्या
शखडं ीतनू एक सोंड उतरते. त्या मागाूने एक तासाच्या खड्या चढणीनतं र
गडमाथ्यावर पोहचता येत.े वाट मरु माची व शनसरडी आहे. त्यामळ
ु े
पायाबरोबरच हाताचाही वापर करावा लागतो. त्यामळ
ु े जरा जपनू च जावे
लागते.
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स्वराज्य प्रशतष्ठानची मागणी हा सवू इशतहास दल
ु ूशक्षला गेलेला आहे.
कण्हेर गडाच्या पररसरातील कण्हेरवाडी सदाडशवहीर आदी गावातील
नागररक इथल्या इशतहासाशवषयी अनशभज्ञ आहेत. तसेच शहमशिखरे
सामाशजक संस्थेतफे पररसरातील िाळा व गावात याशवषयी जनजागतृ ी
के ली जात आहे. याशठकाणी गडाच्या पायथ्यािी रामजी पागं ेरा याचं े
स्मारक व्हावे व शकल्ल्यावरील वस्तंचू े जतन व्हावे, अिी मागणी होत
आहे. यासंदभाूत पयूटन शवकास शनधीतनू शनधी उपलब्ध होऊन ऐशतहाशसक
कण्हेरगड शकल्ल्याचे जतन व्हावे, असे वाटते. जाणारी वाट शनसरडी
असल्याने स्मारक शकल्ल्याच्या पायथ्यािी व्हावे व त्यांचे कायू जगासमोर
येण्यासाठी प्रयत्न व्हावे.
******************
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१८} शफरंगोजी नरसाळा
चाकणचा भईु कोट शकल्ला
आजही
शफरंगोजीच्या
इशतहासाची साक्ष देतो आहे.
शफरंगोजीने लेकराप्रमाणे हा
शकल्ला मेहने तीने राखला,
सजशवलेला चाकणचा सग्रं ामदगु ू
पोरकाच आशण साडेतीनिे
वषांुंपासनू संवधूनाच्या व
जतनाच्या प्रतीक्षेत आहे.
पण्ु यापासनू २० मैलावर वसलेले चाकण पवू ीचे खेडेगाव तर सध्याचे
वाहन उद्योगाने प्रचडं शवस्तारते िहर आहे. चाकणमध्ये दोन्ही पैकी
कुठल्याही वेिीतनू प्रवेि के ल्यानंतर जन्ु या पणु -े नाशिक रस्त्यावरून चालत
आल्यास अवघ्या काही अंतरावर भग्नावस्थेतील तटबंदी शदसू लागते.
ऐशतहाशसक महत्त्व असलेल्या या चाकण गावात सग्रं ामदगु ू शकल्ल्याचा कोट
फक्त शिल्लक राशहला आहे.
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शिवरायांच्या फक्त एका िब्दाखातर, आशदलिाहीची नोकरी सोडून
स्वराज्यात सामील झालेले शकल्लेदार शफरंगोजी नरसाळा यांनी स्वराज्यात
येताना चाकणसारखा अशतिय देखणा आशण मजबतू शकल्ला त्यांनी
शिवरायांना हसत हसत नजर के ला. शिवरायांसारखा रत्नपारखी राजा,
त्यानं ी ह्या अलौशकक रत्नाला नसु ते स्वराज्यात सामीलच करून घेतले नाही
तर शफरंगोजींना चाकणची शकल्लेदारीपण बहाल के ली. स्वराज्यावर
एकापेक्षा एक भीषण संकटे येऊनसद्ध
ु ा शफरंगोजीनी चाकण आपल्या
लेकराप्रमाणे सभं ाळला, अशतिय मेहने तीने राखला, सजवला.
िायीस्तेखानाच्या बलाढ्य फौजेला चाकणचा भईु दगु ू म्हणजे तसे
अगदी मातीचे छोटेसे ढेकूळ. तरीही िायीस्तेखानाच्या अवाढव्य
लमाजम्याला हा एक शकल्ला घ्यायला तब्बल ५६ शदवस लागले. फार फार
उमेदीने आशण प्रचंड सैन्याशनिी हा खान दख्खनेत आला होता, मात्
चाकणच्या शकल्ल्याचा एक टक्का उडवायला एवढा सघं षू करावा
लागल्याने खान नाराज झाला. या शकल्ल्याची सध्याची शस्थती पाशहल्यास
काही वषाूनंतर 'इथे एक शकल्ला होता' असे सांगावे लागेल, अिी
चाकणच्या सग्रं ामदगु ाूची शस्थती आहे.
शिविाहीतील एका परािमाचा साक्षीदार असा हा चाकणचा दगु ू
आहे. बादिाह औरंगजेबाचा मामा अमीर उल उमरा िायीस्तेखान हा
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मोठ्ठ्या फौजेशनिी स्वराज्यात आला. या भईु कोट दगु ाूला त्याने वेढा
घातला. या दगु ाूत शफरंगोजी नरसाळा नावाचा शकल्लेदार होता. त्याने
शकल्ला लढवण्याची पणू ू तयारी के ली होती. संग्रामदगु ू म्हणजे काही खपू
भक्कम दगु ू नव्हे. आधीच तो स्थलदगु .ू पण खदं काने वेढलेला. त्यामळ
ु े
थोडी बळकटी आलेला. खदं कात पाणीही होते, शिवाय शदवस पावसाचे
होते. २१ जनू १६६० रोजी शकल्ल्याला मघु लांचा वेढा पडला. हा वेढा
तब्बल ५६ शदवस चालला. तोफा -बंदक
ु ांचा काही उपयोग होत नाही, हे
पाशहल्यावर िायीस्तेखानाने भयु ार खणनू सरू
ु ं ग ठासण्याची आज्ञा के ली.
ताबडतोब कामाला सरू
ु वात झाली. हे भयु ार खंदकाखालनू खणण्यात येत
होते. आतल्या मराठ्यांना जर या भयु ाराची कल्पना आली असती,तर
कदाशचत खदं कातील पाणी त्यात सोडून सरू
ु ं ग नाकाम करता आले असते.
शफरंगोजी नरसाळ्याने सयाजी थोपटा, मालजु ी मोशहता, शभवा दधू ावडा,
बाळाजी कडीला याच्यासह िरू ३०० - ३५० लोकांनीिी चाकण तब्बल
५६ शदवस झंजु वत ठे वला होता. १४ ऑगस्ट १६६० हा शदवस उगवला.
मघु लानं ी सरू
ु ं गाला बत्ती शदली. पवू ेच्या कोपर्याचा बरुु ज अस्मानात
उडाला. त्यावरचे शभवा दधू ावडासह सव्वािे मावळे ही हवेत उडाले.
आरोळ्या ठोकत मघु ल त्या शखंडाराकडे धावले. शफरांगोजीनीही वाट न
पाहता ते शखडं ार लढवण्याची तयारी के ली. तो पणू ू शदवस मराठ्यानं ी जोमाने
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लढाई के ली. दसु र्या शदविी मराठे शकल्ल्याबाहेर आले आशण मोघली
सैन्याने चाकणचा संग्रामदगु ू शजंकला. मावळ्यांचे साहसपवू कडू घोट घेत
संपले.
त्यानंतर संग्राम दगु ाूच्या दरु वस्थेचे सरू
ु झालेले फे रे अद्यापही कायम
आहेत २०१४ च्या फे ब्रवु ारीपासनू या शकल्ल्याच्या दरुु स्तीचे काम सरू
ु
झाले आहे. राज्य िासनाने या शकल्ल्याच्या जतनाच्या व दरुु स्तीच्या
कामास प्रिासकीय मान्यता देत राज्याच्या अथूसंकल्पात एक कोटी
रुपयांची भरीव मदत जाहीर करून दोन वषे लोटली होती तरी दरुु स्तीच्या व
संवधूनाच्या कामास प्रत्यक्षात सरू
ु वात झाली नव्हती. त्यामळ
ु े दगु ूप्रेमी
आशण चाकणकर नागररकामं ध्ये नाराजी होती. मात् या ऐशतहाशसक
शकल्ल्याच्या संवधून आशण दरुु स्तीच्या कामाला प्रत्यक्ष वेगाने सरू
ु वात
झाल्याने शकल्ल्याच्या दरु वस्थेचे फे रे आता संपष्टु ात येणार असनू
चाकणच्या सग्रं ामातील या साक्षीदाराची सवं धूनाची प्रतीक्षा आता सपं ली
आहे. मात् संपणू ू शकल्ल्याच्या संवधूनासाठी आशण तटबंदीसाठी आणखी
शनधीची गरज असनू , हा शनधी कें व्हा उपलब्ध होणार या कडे सवांचे लक्ष
लागले आहे.
*****************
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१९} लायजी पाशटल

मराठ्यांचं स्वराज्य स्थापन होणं हे पोतूगीज, इग्रं जांना पटण्यासारखं
नव्हतं. कारण ते त्यांच्या डोळ्यात खपु त होतं. या बलाढ्य ित्सू ोबत
आणखी एक ित्ू होता की ज्यानं पशश्चम शकनारपट्टी आपल्या ताब्यात
घेतली होती. तो ित्ू म्हणजे आफ्रुके तनू आलेला हबिी जमातीचा शसद्धी.
या शसद्धीनं जंशजर्यासारख्या बलाढ्य सागरी शकल्ल्याला ताब्यात घेवनू
अरबी समद्रु ात कायमची दहित पसरवली होती.
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या समद्रु ावर जर आपण आपलं वचूस्व शनमाूण के लं तर इग्रं जापासनू
तर पोतूगीजापयंत सवूच जण वठणीवर येतील हे शिवरायांना चांगलं ठाऊक
होत.ं कारण मघु लांच्या पाठींब्यावर शसद्धीचा उपद्रव देखील वाढलेला
होता. यासाठी जंशजर्याचा बंदोबस्त देखील करावा लागणार होता.
शिवरायांनी मरुु डच्या शकल्ल्याजवळ सामराजगड बांधनू शसद्धीच्या
जमीनीवरील हालचालींना शनयत्ं ीत के ले होते. तसेच मरुु ं डजवळ कासा
बेटावरही एक शकल्ला बांधायचा शनणूय शिवरायांनी घेतला. जेणेकरुन
त्याचे समद्रु ावरील वचूस्व कमी होईल. त्यातच सवू पाथरवट, गवंडी,
लोहार कासा बेटावर पाठशवण्यात आले व यद्ध
ु पातळीवर शकल्ल्याचं
बाधं काम सरुु झाल.ं
शकल्ल्याचं बाधं काम सरुु होताच शसद्धी अस्वस्थ झाला. कारण याच
शकल्ल्यामळ
ु ं त्याच्या समद्रु ातील हालचालींवर शनयंत्ण येणार होतं. त्याने
आरमार घेवनू कासा बेटावर लढाईची तयारी सरुु के ली होती. परंतू
शिवरायांनी आधीच दयासारंग दौलतखानला सज्ज करुन ठे वले होते.
कारण त्यानं ा तिी कल्पना होतीच.
शकल्ल्यासाठी लागणारी रसद परु शवण्याचे काम प्रभावळीचे सभु ेदार
शजवाजी शवनायक यांच्यावर सोपशवण्यात आले. के ळिी बंदराजवळ ही
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रसद दौलतखानाला शमळणार होती. परंतू दौलतखान वाटत पाहात राशहला.
रसद आलीच नाही. शसद्धीनं सगळी गडबड के ली होती.
शजवाजीनं के लेली गडबड. शिवरायानं ा त्याचा प्रचडं राग आला.
त्यांनी त्यांचा राग म्हणनू सभु ेदाराला खरमरीत पत् शलशहले. तसं पाहता
महाराजांनी त्या सभु ेदाराला बडतफू के ले.
शिवरायांचं बांधकाम अपणू ू राशहलं नाही. शकल्ल्याचं बांधकाम पणू ू
होताच शसद्धीचं स्वप्न मात् अपणु ू राशहलं. रात्ीचा शदवस करीत
महाराजाच्या सेवकानं ी शकल्ला पणू ू बाधं ला. त्यातच जशं जर्याच्या
तोडीमोडीचा दसु रा दगु ू तयार झाला. त्याला पद्यदगु ू नाव देण्यात आले व
त्याचा शकल्लेदार सभु ानजी मोशहतेंना बनशवण्यात आले होते. पढु े १६७६
मध्ये मोरोपंत शपगं ळे यांनी जशं जर्यावर हल्ला करण्याची मोशहम
आखली.त्यानं ी त्यासाठी आसपासच्या सोनकोळ्यांची मदत घ्यायचे
ठरवले. हा शकल्लाही त्यांनीच बांधला होता. त्यामळ
ु े या शकल्ल्याबाबत
त्यांना खडान् खडा माशहती होती. जंशजरा भक्कम आशण मजबतू असनू
त्याच्या आजबु ाजल
ू ा समद्रु होता.याशिवाय पशश्चम तटावर पाचिे बहात्तर
तोफा होत्या.
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मोरोपतं ानं ी मचव्यावरील तोफावरुन या शकल्ल्यात गोळाफे क करायचे
ठरवले.परंतू तो प्रयत्न फसला. कारण ती तटबंदी बलाढ्य व मजबतू होती.
त्यानंतर मोरोपंतांनी जंशजर्याच्या तटाला शिड्या लावायच्या. परंतू प्रश्न
पडला की त्या शिड्या लावणार कोण?
याच गोष्टीसाठी पढु े आले ते लायजी पाटील. त्यांनी मोरोपंतांना
सागं ीतलं की आम्ही शिड्या उभ्या करतो. तम्ु ही मागवनू लष्ट्कर आणनू
शिड्यावर चढवा.
ठरल्याप्रमाणे मध्यरात्ी लायजीच्या काही होड्या जजं ीर्याच्या
तटापािी उभ्या के ल्या. त्यावर शिड्या उभ्या के ल्या. त्यातनू मावळे
जंजीर्याच्या तटबंदीवर चढले. त्यांचं शिड्या चढणं यिस्वी झालं होतं.
कारण तो अधं ार होता. त्या अधं ार्या रात्ी काहीच शदसलं नाही.
लायजी पाटील शिडी चढून तटावर बसले. दु
ु ुर समद्रु ाकडं त्याचं
लक्ष होत.ं ते मोरोपतं ाच्या येवू घातलेल्या कुमके ची आतरू तेनं वाट पाहू
लागले. परंतू मोरोपंतांचे सैन्य आले नाही.
पहाट होत आली होती. सकाळी उजेडात मराठ्याचा डाव हबश्याच्ं या
लक्षात येणार होता. त्यातच समस्या. मग शकल्लाा घेता येणार नव्हता.
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िेवटी त्यानं तटबदं ीवरच्या शिड्या काढून घेतल्या व शनराि मनानं ते
पद्यदगु ाूकडे जावू लागले.
लायजी पाटलाची ही धाडसाची बातमी काही शदवसात शिवरायानं ा
समजली. त्यातच त्यांनी त्याला रायगडावर बोलावनू घेतले. त्यांना
पालखीचा मान शदला. परंतू लायजी पाटलानं ी तो पालखीचा मान
नाकारला. कारण तो स्वतः दर्याखोर्यात राहात होता.
लाय पाटलांना एक गलबत बांधनू शदलं व त्याला पालखी नाव शदलं
व ती पाटलाच्या स्वाधीन के ली. या व्यशतरीक्त राजानं ी लाय पाटलास छत्ी,
वस्र, शनिाण व दर्या, शकनारीची सरपाटीलकीही शदली. असे हे लायजी
पाटील शिवरायांचे आधारस्तंभच ठरले.
*******************************
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२०} प्रयागजी प्रभू
मोगल साम्राज्य म्हणजे
एक भोंगळ साम्राज्य होतं व
त्याचा कताू धरता होता
बादिाहा औरंगजेब. दख्खनचा
प्रदेि शजक
ं ण्यासाठी तो
चालीवर चाली चालत होता.
लाखो माणसे सैशनक म्हणनू
त्याच्याजवळ होते. काही
सहखि
ु ीनं आले होते तर काही
बळजबरीनं. अमाप धान्य,
दारुगोळा, हत्ती, घोडे, खशजना त्याचेजवळ होता. परंतू अक्कलिन्ु य असेल
कदाशचत. कारण तो मराठ्याचं ा नादच सोडायला तयार नव्हता.
तो सातारा व परळीचा भाग. त्या भागाचा अंमल एक कणखर
छातीचा, व शवलक्षण शनष्ठा असलेला व्यक्ती पाहात होता. त्याचं नाव
होतंुं प्रयागजी प्रभ.ू त्याचं नाव होतं प्रयाग अनंत फणसे. परंतू लोकं त्यांना
प्रयागजी प्रभू शकंवा सभु ेदार म्हणत असत.
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प्रयागजी प्रभू हे शिवरायाचं े बालपणीचे शमत्च. ते बालपणापासनू च
स्वराज्याचे काम करीत होते. महाराजांनी िक्तीयक्त
ु ीची लगबग उभ्या
हयातभर पाशहली होती. वय वषू सत्तर होतं. परंतू मान बल
ु ंद होती. डोक्यावर
टक्कल पडलेलं होतं. नजर रागीट होती.
सातारा शजल्ह्याकडे बादिाहाची फौज शफरताच प्रयागजी ताबडतोब
शकल्यावर पोहोचले. चहूबाजनंू ी शकल्ल्याला मोचे बाधं णी झाली. त्या
मोच्याूत खद्दु बादिाहा औरंगजेब सद्ध
ु ा होता. िबजादा अमजद गडाच्या
पश्चीम भागात िहापरू येथे फौज घेवनू होता. औरंगजेबाचा एक सरदार
तशबयतखान गडाच्या पवु ेस तर दशक्षण भागास शिरजीखान होता.
हा वेढाच होता औरंगजेब बादिाहाचा. तो वेढा एवढा जबरदस्त होता
की आतील माणसू बाहेर व बाहेरचा माणसू आत येवू िकत नसे. प्रयागजी
गडावरुन ही पररस्थीती पाहात होते. त्यांनी भराभर तोफा गडावर चढवल्या.
गडावर गस्त वाढवली. त्यावेळी गडावर फक्त पाचिेच सैशनक होते.
मोगलांचे हल्ले सरुु झाले. तोफा गजू लागल्या. वर डोंगर छाती काढून
तोफांचे वार झेलत होता शबचारा. वेढ्याला दोन मशहने झाले तरी प्रयागजी
ढळले नव्हते. परंतू गडावरचा धान्यसाठा कमी कमी होत होता. परिरु ाम
शत्ंबक हे सज्जनगडावर मक्ु काम ठोकून होते. गडावरील परीस्थीती पाहून
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गड लवकरच खाली करतो असे म्हणनू प्रयागजीनं आपला मतु ाशलक,
िहजादा आजींकडे पाठवला व काही धान्य मागनू घेतले.
िहजादा आजींकडे तीन मशहने परु े ल एवढं धान्य मागीतल.ं त्यातच
गड आता खाली होईल, उद्या खाली होईल असा शवचार करीत
औरंगजेबाचे सैन्य चपू बसले. परंतू परु े िा खाण्याशपण्याची व्यवस्था होताच
प्रयागजीनं अजीमच्या छावणीवर अचानक हल्ला चढवला. त्यातच त्याचे
प्रत्यत्तू र शदल्यानंतर अंजीमनं सरुु ं ग खोदण्यास सु
ु ुरुवात के ली. ते सरुु ं ग
पाहायला बादिाहा औरंगजेब स्वतः आला. वाती पेटवण्यात आल्या व
तीन वातीपैकी एक वात झपाट्यानं पेटली. पशहला सरु ं ग स्फोट झाला.
त्यातच तटावरचे काही मावळे उंच फे कले गेल.े प्रयागजी मातीच्या
शढगार्यावर उडाले. त्यातच खालच्या सरुु ं गाच्या दोन्ही वाती पेटल्या व ज्या
शखंडारावर मोगल सैशनक हमल्यासाठी उभे होते. ते सैशनक पटापट मत्ृ यच्ू या
दारात पोहोचले.
भयंकर हाहाकार. डोंगरावरील दहा हजार मोगल के वळ त्यांच्याच
करकृत्यानं मरण पावले. तिी मोगलसेना मागे शफरुन पळून जावू लागली.
प्रयागजी सख
ु रुप होते. ते पाहात सगळे मावळे एकत् झाले. त्यानं ी घाई
करुन शिळा उचलल्या. त्या दबलेल्या शिळे तनू प्रयागजीला बाहेर काढलं.
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त्यानं ी पररस्थीती लक्षात घेवनू मोगलावं र मराठ्यांना तोफे चा मारा करण्यास
सांगीतले. िेवटी मोगलसेना अिी पळत सटु ली की मागे ती परत आली
नाही. औरंगजेब बादिाहा आपल्या मक्ु कामावर परतला. अंजीम िमून
गेला. आपली करामत आपल्याच अंगलट आली असंही त्याला वाटलं.
िेवटी कसहं ी करुन हा गड शमळवावा लागेल. नाहीतर आपली अब्रू जाईल
असंही त्याला वाटलं. िेवटी त्यानं प्रयागजींना पैिाची लालच दाखवली.
तो तोफे चा मारा. त्यातच गडावरचं धान्य संपलं होतं. गडावर काहीच
शिल्लक नव्हतं. गडाच्या काही भींतीही तोफे चा मारा सहन करु िकलेल्या
नव्हत्या. मावळे ही कमी झालेले होते. िेवटी प्रयागजीनं हा शकल्ला
शवकायचे ठरवले. त्यातच त्यानं ी अजं ीम येताच अजं ीमिी वाटाघाटी
के ल्या. बोलणी के ली व मनात इच्छा नसतांना प्रयागजीनं अशजंक्यतारा
शकल्ला औरंगजेबाला शवकून टाकला होता. िेवटी अंजीमनं गड शमळवला.
म्हणनू त्या शकल्ल्याचं नाव अजीमतारा ठे वण्यात आलं. कारण औरंगजेब
बादिाहाला शकल्ला शमळशवण्याचा फार आनंद झाला होता.
(सदं भू- मजु र्याचे मानकरी)
******************
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२१} दौलतखान दयाासारंग
मालोजीराव शिवाजीचे
आजोबा. त्याचे सफ
ु ी संत
िाह िरीफ याचेवर प्रेम होते.
त्याला मान देण्यासाठीच
िहाजीनं आपल्या मल
ु ांची
नावे िहाजी आशण िरीफजी
ठे वले होते.
शिवाजी िहाजीचा
मल
ु गा. त्यानं अनेक शहदं ू
लोकांना सरदार बनवले होते.
तसेच काही मसु लमान
लोकांनाही सरदार बनवले
होते. राजा जयशसु
ं ंग हा
औरंगजेबाचा मांडशलक झाला होता. त्यानं अनेक शकल्ले शिवाजी
महाराजांिी के लेल्या तहात जप्त के ले होते.
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राजा जयशसगं औरंगजेबाच्या दरबारातील एक उच्च सरदार होता.
शिवरायांनी मानवता धमू जोपासता येत होते. त्याच्या सैन्यात वेगवेगळ्या
धमाूचे लोकं होते.
दौलतखान दयाूसारंगवर भारतीय सैन्यात महाराजांच्या नौसेनेची धरु ा
होती. दयाूसारंग याने शिवकाळात भारतीय आरमार व्यवस्था चोख ठे वली
होती. स्वराज्याला हातभार लावला होता. त्यातच शिवरायांच्या आरमार
सैन्यात मस्ु लीम लोकांचाच भरणा जास्त होता. ज्यांना सामद्रु ीक गोष्टीची
जास्त माशहती होती. शिवाजी महाराज हे आपले सैन्य प्रगशतिील
बनशनण्यासाठी तत्पर होतेुे. त्यांनी िस्रागार प्रमख
ु म्हणनू इब्राहीम
खानाला बनवलं होतं.
दयाूसारंग कुमक घेवनू इग्रं जाबरोबर आरमाराच्या लढाईसाठी सन
१६७९ ला तत्पर झाला. कारण शतथे मायनाक भंडारी यांचेिी इग्रं जांचे यद्ध
ु
सरुु होते. हटं र, ररवेंज आशण तीन लढावू जहाजे खांदरे ीला वेढा घालनू उभे
होते. दौलतखानानं शतथे जाताच इग्रं ज अशधकारी के शग्वनचा पाडाव के ला.
माईनाय भडं ारी ला रसद पोहोचती के ली आशण पन्ु हा रसद घेण्यासाठी परत
आला.
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ज्याचे आरमार सिक्त त्याचे राज्य सिक्त म्हणत शिवरायानं ी
आरमाराची उभारणी करण्याचे धोरण अवलबं ले. सन १६५७ मध्ये ते
कोकणात उतरले. त्यांनी आरमार जवळून पाशहले. त्यावेळी आरामारात
जंशजर्याचा शसद्धी, पोतूगीज, इग्रं ज हे परकीय ित्ू आघाडीवर होते. यापैकी
शतघाच
ं ा पशश्चम शकनार्यावर मोठा धाक होता. या शतघाु
ं ंना कर
शदल्याशिवाय कोणाच्याही नौका समद्रु ात पाऊल ठे वू िकत नव्हत्या.
मराठ्यांच्या व्यापाराला अडथळा होता हा फार मोठा. त्यामळ
ु ं की काय,
त्याु
ं ंनी समद्रु ात तीन गरु ाब बाधं ले.
मराठ्यांनी बांधलेल्या या छोट्यािा बोटी इग्रं जांनी पाशहल्या. गरु ाब
म्हणजे तोफा ठे वण्याचे एक लहानिे जहाज. तारवे आशण गलबतं ही जलद
चालणारी जहाजं होती. शिबाड ही व्यापारी प्रकारची जहाजं होती. त्यांनी
अत्यंत शिताफीनं जहाजं समद्रु ात आणली. ती जहाजं आता पशश्चम समद्रु ात
शवहार करु लागली. पढु े या जहाजाची सख्ं या चारिेवर गेली. त्यातच त्यानं ी
समद्रु ावर दरारा शनमाूण करण्यासाठी जे अशधकारी नेमले. त्यात मायनाक
भंडारी, दयाूसारंग, इब्राहीम खान. त्यांच्याच भरविावर शिवरायांनी
आरमार वाढवले. तसेच समद्रु ी भागात दरारा शनमाूण शनमाूण के ला. पढु े
खोल समद्रु ात नौकाही बांधल्या गेल्या. इराण, बसरा, मक्का या भागात
व्यापारास सरुु वात झाली.
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शिवरायांनी आरमार सिक्त बनशवण्यासाठी पद्यदगु ू, शसधं दू गु ू व
शवजयदगु ू बांधले. पद्यदगु ूच्या बाजल
ू ा राजापरु ी बांधला. असे हे शकल्ले
बांधनू त्यांनी भारतीय आरमाराचा शवदेिातही डंका मारला. हे सवू िक्य
झालं दौलतखान दयाूसारंगमळ
ु ं . दयाूसारंगला शवलक्षण बशु द्धमत्ता
असल्यामळ
ु ं जगात भारतीय आरमारात वचक शनमाूण झाला होता. हे
तेवढंच खरं आहे.
******************
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२२} शसदोजी शनंबाळकर
शिवरायांनी पन्हाळा घेतल्यामळ
ु े
शवजापरू चा सल
ु तान भयंकर शचडला व
त्यानं मराठ्यावं र बहललोलखानाला
पाठवलं. परंतू ही बातमी वार्यासरिी
बशहजी नाईकांनी शिवरायांना पाठवली व
शिवरायानं ी ताबडतोब त्यावर अमं ल
करीत प्रतापराव गजु रला पाठवले.
त्यामळ
ु े खानाचे सैन्य थोडे शवचलीत झाले. परंतू तेही न डगमगता ते यद्ध
ु ास
तयार झाले व यद्ध
ु सरुु होवनू कापाकापी सरुु झाली. यातच शसद्धी हलाल,
शवठोजी शिंद,े कृष्ट्णाजी भास्कर, शवठ्ठल शपलदेव, शवसोजी बल्लाळ,
आनंदराव असे वीर कामी आले. त्यातच पढु च्या फळीत त्वेषाने लढणारे
शसदोजी शनंबाळकर मोठ्या त्वेषाने ित्वू र तटु ू न पडले होते.
मराठे त्वेषाने लढत आहेत हे पाहून बहलोललखानानं हत्तींना समोर
के लं व ते मदमस्त हत्ती मराठ्यानं ा पायदळी तडु वीत आकातं माजवीत
असतानं ा शसदोजीनं माहूताकरवी शपसाळलेल्या जनावरास जेरीस आणले.
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सायक
ं ाळ झाली होती. तोच तो माजलेला हत्ती जेरीस आला होता.
अिा माजलेल्या हत्तीस शसदोजीनं शिवरायांपढु े उभे के ले. या शसदोजीच्या
कामामळ
ु े शिवराय खि
ु झाले व त्यांुंनी त्या शसदोजीला सैन्यात बढती
शदली.
शिवरायांच्या आयष्ट्ु यातील िेवटची स्वारी म्हणजे जालण्याची स्वारी.
यामध्ये सगं मेश्वर येथे मोगली सैन्य घेवनू खान जेव्हा चालनू आला. तेव्हा
त्याची गाठ संताजी घोरपडे व शसदोजी शनंबाळकरांिी पडली. यावेळी
रणमस्तखानाला शसदोजीनं पाच हजार सैन्याशनिी झंजु वले. सतत तीन
शदवस हा लढा सरुु होता. अखेर याच रणभमु ीत शसदोजी मरण पावले होते.
जालना िहर अशत श्रीमंत होते. या िहरातनू अनंत हत्ती, घोडे
महाराजानं ा शमळाले. अगशणत मालमत्ताही सापडली. ह्यावेळी शसदोजी जर
नसते तर ही मालमत्ता शिवरायांना शमळाली नसती. शसदोजी मरण पावले ती
तारीख होती २२ नोव्हेंबर १६७९. असे एके क वीर परुु ष शिवरायांना
स्वराज्य स्थापन करीत असतांना कामी आला होता. म्हणनू स्वराज्य बनले
होते.
******************
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२३} झुंजारराव मरळ
तोरणा गड. हा एक प्रचंड
शकल्ला होता. सवूप्रथम शिवरायांनी
तोरणा शकल्ला शजक
ं ला. त्याचं पढु ं
बांधकाम के लं. हे बांधकाम करीत
असतांना त्यांना या शकल्ल्यावर
प्रचडं धनसपं दा सापडली. ती
धनसंपदा त्यांना अनेक शकल्ल्याची
बांधकामं करण्यात कामी आली. हा शकल्ला शिवरायांनी १६४६ च्या
दरम्यान घेतला होता. परंतू परु ं दरच्या तहात म्हणजे १६६५ मध्ये हा
शकल्लाही औरंगजेबाला शदला. तो शकल्ला पन्ु हा १६७१ मध्ये परत घेतला.
हाच झंजु ारराव मरळ शिवरायांपवु ी तोरणा शकल्ल्याचा शकल्लेदार होता. पढु े
तोरणा शजंकल्यावर तो स्वराज्यात सहभागी झाला होता. अनेक लढायात
त्यानं शिवरायानं ा मदत के ली होती. तसचं स्वराज्य उभं करतानं ा त्याचीही
स्वराज्याला मदतच झाली होती.
*******************************.
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*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची
राख ६)शनकाल ७)अजर न शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व
४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*
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ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पुस्तक उघडेल.
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कराल ते पस्ु तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठान लवकरच पिंधराव्या वर्ाात पदापाण करेल.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे बाशवसावे पुस्तक.
अक
ं ु ि शिगं ाडे एक शिक्षक आहेत. शिक्षक ही त्याचं ी के वळ उपजीशवका
नाही तर जीशवकाही आहे. समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व
समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी शिकावे व त्यांच्या आत्मशनभूरतेने
समाजाला अशधक बळकटी यावी हे त्यांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू शलहीतात ते
समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके
समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य हे त्या दृष्टीने
त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही शवशवध प्रकािकांनी
प्रकाशित के ली आहेत व त्यांच्या पस्ु तकांना मागणी आहे. पण तरीही ते आपली
पस्ु तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामल्ू य देतात.
अंकुि शिंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव
िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांनव
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत
तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ

मनोहर(४ पस्ु तके ), िभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९),
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डॉ. वसतं बागल
ु (१९), िभु ागं ी पासेबदं (१४), अशवनाि नगरकर(४), डॉ.
शस्मता दामले(९), डॉ. शनतीन मोरे (३८), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मधू शिरगांवकर
(८), अिोक कोठारे (४७ खंडांचे महाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावाथू), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), सगं ीता जोिी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देिपांडे (७) उल्हास हरी जोिी(७),
नंशदनी देिमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. वषृ ाली जोिी(३५), डॉ.
शनमूलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सगं वी(६), डॉ. नशं दनी धारगळकर
(१५), अंकुि शिंगाडे(२२), आनंद देिपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२),
अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव
जवजं ाळ (२), अरुण शव. देिपाडं े(५), शदगबं र आळिी, प्रा. लक्षमण भोळे ,
अरुंधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदि खांदवे ाले(५) पक
ं ज
कोटलवार(६) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(९), श्याम कुलकणी(७), शकिोर कुलकणी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देिपाडं े, लक्षमण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कशणूक(२), मगं ेि
चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयाू
जोिी असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
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अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि
जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव
येत आहेत. आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.
आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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